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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کاربردی  -دانشگاه جامع علمی

  ريزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردیشورای برنامه
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 شناسی نهج البالغه خطبهتک درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و هنر گروه:
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 یتعالبسمه

 

 مقدمه:

رود، مجموعه گرانسنگی پس از قرآن کریم، راهنمای انسان در تمام ابعاد زندگی بشمار می ترین کتابنهج البالغه ، جامع

 است که هدایت بشر را  عهده دار است.

این کتاب شریف که از تراوشات علمی امیر بیان، امیر مؤمنان، امام همام علی بن ابی طالب است؛ نه فقط از حیث بالغت 

 ون و امور حیات انسانی نهجی قویم و طریقی مستقیم است.نهج البالغه است، بلکه درجمیع فن

از این حیث به مانند قرآن، یک کتاب سبک زندگی بشمار می رود لذا همان گونه که به آموزه های قرآن نیاز هست به 

 باشد.معارف نهج البالغه نیز ضرورت می

 

 تعریف و هدف دوره:

نهج  اول های امام علی )ع( که در بخش خطبهمروری است به « شناسی نهج البالغه  خطبه» برنامه درسی تک درس 

 البالغه جای گرفته است.

عالوه بر  است. شدهکه با آنها شناخته ی همراه بوده همواره با ویژگی هایدیر باز منان )ع( از ؤخطبه های امیر بیان، امیر م

آن را تا به سر حد اعجاز رسانده وجاودانگی  های لفظی وآرایش هنری ، دارای معانی بلندی است کهییفصاحت و زیبا

وبه حق ابن ابی الحدید « همانا ما فرماندهان سپاه سخنیم » فرمایند: بخشیده است. چرا که چنین نباشد که خود می

 که باید در برابرش سر تعظیم فرود آورد.گوید : خطبه های علی )ع( سجده گاهها دارد می

موضوعات متنوعی از آن را حضرت در دوره حکومت خود در اکثر منزلت خاصی است که این خطبه ها از آن جهت دارای 

 و  اعتقادی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی، زمانه شناسی، جریان شناسی، پیش گوئی ها از آینده و... سخن گفته آن جمله:

 زی نموده است.های کالم علوی، تصویر ساییسفر زندگی انسان را از ابتدا تا انتها  در قالب زیبا

توان گفت هدف از اجرای این تک درس، نخست آن است که بخشی از دنیای نهج البالغه راکه همگان،  هر از این روی می

 .نمود معرفیاند، کدام به نحوی با آن بیگانه شده

گرفته تا اتصال وجودی   46، این خطبه ها برای آدمی، این فرزند راه، از دعای سفر در خطبه رسیددیگر آنکه به این باور 

 کند تا هم سیرتی نیکو ببخشد و هم صورتی شایسته.های سفر را ترسیم میدر خطبه متقین، همه انگاره

 
 ضرورت و اهمیت دوره:

انسان در مسیر  نماید؛از آن جهت ضروری میکه فوق کالم بشر و دون کالم خالق است علوی ،  هایخطبهمطالعه و تدبر در 

 را از سرچشمه زالل حیات بخش دریافت کند. رسم زندگی  راه و ؛ چه بهتر که ایننقشه راه کاملی است زندگی نیازمند

دانای علم فقه است و قضاوت، علم طریقت و  العلما است و مشرف برعلم مبدأ و معاد،که رئیس ازخطبه ها و بیانات همان

 . رتمامی شئون زندگی است از آغاز تا پایانواقف ب سیاست سرآمد، شود، در حکومت وحقیقت به وی منتهی می

در یک  های زمانه شناسی هایش، روانشناسی افراد زمانش،ها و بصیرتپیش گوئی هایش هر آنچه گفته محقق شده،  درایت

بشر  کتاب سفر زندگی است و هر آنچه برای این سفر بباید، در این درسنامه جامع، جمع است وهر های علویکالم خطبه

   زندگی خود به آن محتاج.در 
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 :انتظارقابلی هاو مهارتها شایستگی

 کسب نمایند.ی ذیل را هامهارتپس از اتمام دوره توانایی انجام  ستیبایممهارت پذیران دوره 

 شود .ها( آشنا می خطبهنهج البالغه )اول با مضامین و مفاهیم بخش -1

 گردد.سی و جریان شناسی ( آشنا میوظایف فردی ) اعتقادی و عبادی ( ویا اجتماعی )زمانه شنا با ابعاد همه جانبه سفر زندگی اعم از -2

 کند.مغیبات )پیش گوئی های امام علی ع( در تحلیل های تاریخی و عبرت آموزی مهارت پیدا می ضمن آشنائی با مالحم و -3

 کند.در انسان شناسی و روانشناسی افراد زمان خود  مهارت پیدا می -4

 

 سطح آموزشی:

 کاردانی( –تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی )دیپلم  □

  کارشناسی( -تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی )کاردانی  □

  کارشناسی ارشد( –تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد )کارشناسی 

  دکتری( -تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری )کارشناسی ارشد  □

 

 

 تکمیلی شغل : / مهارت شغل قابل احراز

 افزایش مهارت در تدریس نهج البالغه-

 

 ضوابط و شرایط پذیرش:

 )حداقل مدرك تحصیلی/رشته تحصیلی( :  -الف 

 ........................................................................( به همراه  ........  سال تجربه کاری مرتبط: موردنظری هارشتهدیپلم متوسطه   )□  -1

 جربه کاری مرتبط......  سال ت.: .......................................................................( به همراه  ..موردنظری هارشتهکاردانی           ) □ -2

3-  (        موردنظری هارشتهکارشناسی                 ) سال تجربه کاری مرتبط  .به همراه  .........           : تمامی رشته ها 

 ه همراه  ........  سال تجربه کاری مرتبط: ........................................................................( بموردنظری هارشته) کارشناسی ارشد □  -4

 

 

 ی آموزشی / سالمت / تجربه کاری(هادوره) ازیموردنی هایگواه -ب
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 خطبه شناسی نهج البالغه    نام درس:

   :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 21 9 ساعت

 مورد ذکر شود(: 5)حداقل های مهم ذيل توسط دانشجو استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 .گرددیآشنا م یاجتماع ایو یفرد فیاعم از وظا یبا ابعاد همه جانبه سفر زندگ ضمن آشنایی با مضامین و مفاهیم نهج البالغه 
 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف

و مبحث کلی 

مطالب  رئوس

 سرفصل

 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

معرفی تفصیلی 

با بخش خطبه ها 

تبیین اجمالی 

خطبه برخی از

پر محتوی های 

 مشهورو

 مبحث نظری:

تعریف خطبه، نقش خطبه در اقناع اندیشه و تأثیرات روحی،زمان ومکان صدورخطبه ها ،گرد آوری خطبه ها ،علت اختالف -1

تعداد خطبه ها در نسخ ، نخستین وآخرین خطبه از جهت صدور، کوتاه ترین و طوالنی ترین خطبه ها وشبهه اطناب گویی 

 ، خطبه های نام گذاری شده و...

 اشباح(، 91) غّراء(، 83، )جهادیه (27، )شقشقیه( 3 ) توحیدیه ( ،1مشهور  معرفی اجمالی خطبه های -2

 ) خطبه منبریه (131 )هّمام ( 193)شاهکار ادبی ( 114)دیباج ( 110)قاصعه(  92
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 10  بررسی و مقایسه نسخه های متعدد نهج البالغه در خطبه های مذکور :شرح کار عملی

2 

بندی دسته 

موضوعات و 

محتوا شناسی 

 خطبه ها

 مبحث نظری:

 ، 233، 213، 185، 152، 90، 89، 65از آن جمله   اعتقادی: خداشناسی الف:    -1

 231، 183، 182، 158، 144، 95، 94، 89، 26، 72، 1ب : پیامیر شناسی  از آن جمله     

 239،  197، 162، 152، 147، 144، 97، 87، 67، 3،4، 2ج: امام شناسی از آن جمله     

 230، 190،224، 185، 153، 157، 114،  52،102، 83، 63، 42د : معاد شناسی  ازآن جمله      

 ، 205، 200، 172، 121،146، 97، 88، 69، 57، 50،  38، 37، 34، 32، 29، 25، 16، 13، 10، 9، 8، 5زمانه شناسی ،  -2

 240، 164، 92، 30از آن جمله  جریان شناسی خلیفه سوم  -3

 ، 187، 147،150، 138، 128، 105، 93، 73، 61، 60، 59، 58، 47مالحم و مغیبات )پیش گوئی های امام علی ع( -4

 ، 230، 224،226، 223، 190،204، 188، 81، 76، 64، 63، 52، 42مواعظ  از آن جمله -5

 ، 205، 200، 199، 177، 172،  121،146، 97، 77ن از آن جمله اهمیت برخی از فروع دی-6

 ، 224، 216، 200، 167، 154، 136، 108، 59، 51، 40،  16،34، 15 مسائل حکومتی وسیاسی از آن جمله  -7

 ، 215، 115، 78دعا ونیایش  از آن جمله -8

 185، 165، آفریده هاتوصیف -9

 198، 179، 183، 167، 138، 83، 18 از آن جمله  ارزش وویژگی های قرآن -10

 ، 234، 195، 189،  164، 147، 83،87، 55انسان شناسی از آن جمله   -11
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 11  استخراج نمونه های دیگری از نهج البالغه در موضوعات مذکور شرح کار عملی:

 کامل منبع، شهر محل انتشار: ناشر.{مترجم. )سال انتشار(، عنوان  /مؤلفج: منبع/ منابع درسی : }نام خانوادگی، نام 

 ( شناخت نامه نهج البالغه ،تهران ،سمت  1391، احمد ،)  یغالمعل-1

  ای(، تهران ، در یحکومت امام عل یاسیس یها شهی، دولت آفتاب ) اند1387، ) ی، مصطف یدلشاد تهران -2

 انسان به انسان ،تهران ، اسراء ری( تفس1398، عبداهلل ، ) یآمل یجواد -3

  ریکب ریشرح نهج البالغه ، تهران ، ام ی( بهج الصباغه ف1376، )  ی، محمد تق یشوشتر -4

 نیالمؤمن ری( قم ، مؤسسه ام ی، نهج البالغه )موضوع1395محمد ،  یدشت -5
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 

 

 :)درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی(درس: ی مهایژگيو -1 

 

 : نهج البالغه، علوم قرآن و حدیثی تحصیلی)متجانس( هارشته، رشته/  کارشناسی ارشدـ حداقل مدرك تحصیلی در مقطع 

 سال 10)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 5حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 ها با ذکر موارد:  میزان تسلط به زبان و قواعد عربی مطلوب باشد.سایر ویژگی -

 : ( ازیموردنکالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل آموزشی) محیط -2

 کارگاه .....  مترمربع، و سایر موارد با ذکر نام و مساحت ..... .....  مترمربع،    آزمایشگاهمترمربع،      40  کالسالف( 

 :ازیموردنآالت، وسایل و امکانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رايانه3                                             وايت بردـ  تخته  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .:طیدر محکار  ب (

        ،کارگاه        ،کارخانه         ،واحد تولیدی............   مزرعه       و 
 

 و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تکراریامباحثه، سخنرانی درس: ارائهروش تدريس  -3

 ………سایر با ذکر مورد

 

، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیآزمون کتبی ارزیابی بر اساس:ـ نحوه ارزشیابی درس:  4

 ……با ذکر مورد    هاروش


