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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کاربردی  -دانشگاه جامع علمی
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 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 

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

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 البالغه  دوم که در بخش مروری است به نامه های امام علی )ع(  «ه شناسی نهج البالغ نامه» برنامه درسی تک درس 

 .جای گرفته است

این نامه ها از آن جهت دارای منزلت خاصی است که حضرت در دوره حکومت خود، در مناسبت های گوناگون آگاهانه و 

 نکهقلم زده تا سرمشقی باشد، برای آ مردم، دوستان و دشمنان خودفرماندهان نظامی،  ،حکومتیمسئوالنه برای کارگزارن 

، ویا طبیب دل گرددمی خودیا آنکه به دنبال هنر گفتمان با مخالفین ، و به دنبال منشور حکومتی است کارگزار حکومتی

 وسازمانی است و یا مدیر سازمانی است که طالب مدیریت گروهی است و به دنبال نسخه های شفا بخش تعلیم و تربیت؛ 

حرفی  زه های متفاوت،در حوبلکه گوید این شاهکار در یک زمینه سخن نمی در یک کالم، ردن اخالق اداری و... نهادینه ک

است و  مجرب ،گری است کاربلد، نصیحتگوینده این سخنانبه ویژه آنکه . ی است برای همگاناره توشه برای گفتن دارد،

فَإِنَّ مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ »  پشیمانیعامل ندامت و عنایتی به دستوراتش، بی کاربست سخنانش مایه موفقیت ودلسوز، به یقین 

توان گفت هدف از اجرای این تک درس، نخست آن از این روی می «.الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَة

. دیگر آنکه به این کرد معرفیر کدام به نحوی با آن بیگانه شده اند، ه، است که بخشی از دنیای نهج البالغه راکه همگان

نه ، دوره حکومت علوی است که گزارشی از واقعیت هاینهج البالغه  ها و یا همان دستور العمل هایبخش نامه ،رسیدباور 

های تربیتی است بلکه جدای های اخالقی، تذکرات اعتقادی و تبیین اصول وروشمتضمن توصیه، دلسوز یتنها در مقام واعظ

مردم و رساندن آحاد به سامان رساندن زندگی فردی هر یک از چگونگی یک سری برنامه های عملی و کاربردی در  از هااز آن

حکومتی و  در جنبه های ساختن جامعه متعالی و رشد یافته  به منظور ها و تعمیق باورها و اندیشهبه بلوغ فکری آنها 

 گوید.نیز سخن می اجتماعی ، مدیریت سازمانی و اخالق اداری و .... سیاسی ، فرهنگی و 

 
 ضرورت و اهمیت دوره:

 ماکیاولیاندیشه نماید؛ در این روزگاران که ، از آن جهت ضروری مییلوهای عها و دستور العملمطالعه و تدبر در این نامه

به هر فریب  ومند زار بهرهبا وداران، به منظور دست یابی به ثروت و قدرت از هر وسیله بر سیاستها مستولی است، سیاست م

یابد که نیز درمی و رسد که الغالب بالشرّ هو المغلوببه این میعلوی  سیاسی درک سیره فهم وبا ، آالیندنیرنگ دست می و

مدیریتی است برتارک تمامی منشورهای حکومتی  دستورالعمل 170مدل حکومتی بر مبنای نامه مالک اشتر که دارایامروز 

با از دست دادن معنی و که  اندیشه های سیاسی نوینشهروندان برهمه  با نگاه انسان گرایانه به حکومت و درخشد ومی

طلوب دست توان به حکمرانی مو از این طریق می چیرگی دارد. اند، تفوق وهای اصول انسانی، از درون تهی شدهبایسته

های تربیتی توان یادآوری نمود در این عصر، که والدین با پیچیدگیمی این تک تدرساری زهم چنین در ضرورت برگ .یافت

رو شده اند؛  های متضاد روبهنقیض و اندیشه و با هجمه ای از روشهای ضد هاو خانواده و چالش های فرارو مواجه هستند. 

درمانی،  ازآن جمله روش معنا ترین روشهای تربیتی،صحیح ،با نگاهی جامع ترمنطبق با روشهای نوین تربیتی  و توان می

در نامه های نهج البالغه عاطفی نه لجاجت آمیز ودیگر روشهایی از این دست را که  ،گفتمان عقالنی نه تحکمی،دعا درمانی

 .رسیدآمده است،  31از آن جمله نامه 
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 :انتظارقابلی هاو مهارت هاشایستگی

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

 شود .( آشنا مینامه هانهج البالغه ) دومبا مضامین و مفاهیم بخش  -1

 شود .می، آشنا است 53در نامه  علوی انعکاسی از سیاست با حاکمیت مطلوب که  -2

 کند .آمده است در تربیت های عقالنی و عاطفی مهارت پیدا می 31آشنائی با اصول و مبانی تربیت که در نامه با  -3

 و نظام اداری مهارت پیدا می کند . در مدیریت سازمانیبا آشنائی با اخالق اداری علوی  -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 مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی( :  -الف 

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

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

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

 : ........................................................................( به همراه  ........  سال تجربه کاری مرتبطموردنظری هارشته) کارشناسی ارشد □  -4

 

 

 ی آموزشی / سالمت / تجربه کاری(هادوره) ازیموردنی هایگواه -ب
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 نامه 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 قابلیتدرس کسب توانمندیهدف از ارائه اين  الف: 

با حاکمیت مطلوب بر گرفته از سیاست علوی ومدیریت سازمانی با محوریت اخالق اداری ونیز با  53و31آشنائی با نامه های نهج البالغه به ویژه نامه های  ضمن

 می شود روش های تربیت عقالنی و عاطفی آشنا

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

با معرفی تفصیلی 

بخش شرح اجمالی 

 نامه ها 

 مبحث نظری:

 :شودمیبه سه بخش تقسیم  که خودامه به کارگزاران ن-1

 ، و....56، 53، 45، 44، 34، 33، 22، 13، 12، 8، 5، 4، 3مانند  هایی که مخاطب آنها مشخص استامه ن الف :

با مضامین توصیه   60، 52، 51، 46، 40، 26، 25 نامه هایی که مخاطب آنها مشخص نیست و شامل نامه های  ب :

 به پرهیزکاری، مهربانی با مردم ، رعایت حقوق دیگران و ....

 79و  11،14،16،50هایی که برای لشکریان نگاشته شده است که شامل نامه های امه ن ج : 

 حارث همدانی  69به سلمان فارسی و  68مانند نامه   نامه به دوستان  -2

 47، 36، 24، 23به امام حسن )ع(،  31مانند نامه  نامه به خویشاوندان  -3

 ، 62، 58، 57، 38، 29، 2، 1در شماره های مردم مصر ، بصره ، کوفه ، یمن  به  مانند نامه  نامه به مردم شهرها -4

 و...73، 55، 49، 37،48، 32، 17، 10، 9، 7، 6نامه( 15نامه به دشمنان مانند معاویه )-5

 نامه(  1) هرکدام  39عمروعاص   54،   طلحه ، زبیر 78، 63نامه(2ابوموسی اشعری )  

3  

 6  .نامه های دیگری  از امام علی )ع(  که سید رضی آنها را در نهج البالغه نیاورده استیافتن : شرح کار عملی

2 

نگاهی منسجم به 

گفتمان های امام 

علی )ع( و معاويه  به 

درک  -1منظور 

مسائل سیاسی عصر 

دريافت  -2امام علی 

جايگاه و مشروعیت 

 سیاسی امام علی

 مبحث نظری:

 براز معاویه مبنی  دعوت با مضامین که حضرت مستقیما و 6،10،30،32،37،48،49،55،73 ،75نامه هایتشریح  -1

 وبیخ و سرزنش معاویه و گوشزد نمودن نادانی و گمراهی اوت ، گرفتن بیعت از یاران خود و رفتن به سوی حضرت

 ،ی از کشتن عثماناثبات صحت و درستی خالفت خود و بیزار، نادرست خواندن دعاوی و سخنان بیهوده معاویه،

رزنش معاویه از اینکه مردم را گمراه کرده و سفارش وی به ، سترساندن و انذار معاویه از عذاب و بدبختی انجام کار

 به معاویه نوشته است ،  کوهش وی در یاری نمودن عثمانن، تقوی و ترس از خدا

 .است که در پاسخ نامه های معاویه نگاشته 65و  7،9،17،28،64امه های ن-2

2  

 5  ارائه و تحلیل  زمانه شناسی برخی از نامه های مذکور  شرح کار عملی:

3 

منشور حکومتی امام 

 53علی در نامه 

 ) نامه مالک اشتر(

 :مبحث نظری

 -4فین حکومت  لنحوه برحورد با مخا -3فرهنگ سیاست بر مبنای مصلحت همگانی  -2امام علی وکارگزاران ،  -1

 رابطه اخالق وسیاست  و .... -5های اصالحاتی در حکومت  دستورالعمل 

2  

 5  برای حاکمیت مطلوب  53استخراج  نمونه ها ئی از نامه  شرح کار عملی:

4 

روشهای اصول و

  31تربیتی در نامه 

)نامه به امام حسن 

 ع( 

 :مبحث نظری

 آزادگی و حریت  و .... -4  تعمیق وتحکیم -3تعزیز وتکریم  -2اعتدال و تسهیل  -1 تربیتی شامل اصول

 روش تغافل و .... -5روش محبت -4روش موعظه وتذکر  -3روش عبرت -2 روش الگویی -1روشهاس تربیتی شامل 

2  

 و تطبیق آن با روشهای تربیتی نوین  31استخراج اصول و مبانی و شیوه های تربیتی از نامه  شرح کار عملی:

 5 
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 

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

 «عج»، نجف آباد ، نشر انصار االمام المنتظرنامه های متقابل امام علی )ع( ومعاویه  (1388رستمی ، محمد ، ) -1

 منشور حکومت حکمت ، تهران ، بنیاد نهج البالغه، 1388خاتمی ، احمد ،  -2

 جوان اندیشه ، حکومت در نهج البالغه ، تهران ، خانه 1379دلشاد تهرانی ، مصطفی ،  -3

 ، اخالق اداری در نهج البالغه ، تهران ، نشر دریا 1379دلشاد تهرانی ، مصطفی ، -4

 تعلیم وتربیت در نهج البالغه ، تهران ، دانشگاه تهران ، 1397شرفی ، محمد رضا ، -5

 

 :)درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی( ی مدرس: هایژگيو -1 

 .نهج البالغه، قرآن و حدیث :ی تحصیلی)متجانس(هارشته، رشته/کارشناسی ارشدـ حداقل مدرک 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 5 حداقل 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 محیط آموزشی) -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   و   ............    مزرعه 
 

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

 ………ذکر مورد

 

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

 ……ذکر مورد   


