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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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 حکمت شناسی نهج البالغهتک درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و هنر گروه:
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 یتعالبسمه

 

 مقدمه:

رود، مجموعه گرانسنگی راهنمای انسان در تمام ابعاد زندگی بشمار می کتاب پس از قرآن کریم،ترین نهج 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 

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

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

 .باشدمی ضرورتمعارف نهج البالغه نیز 

 

 تعریف و هدف دوره:

در بخش سوم نهج است که  سخنان حکیمانه امیر بیاناز  گلچینی «غه حکمت شناسی نهج البال» برنامه درسی تک درس 

معرفت شناسی، فلسفه و سبک زندگی، بصیرت دینی و زمانه  ،در حوزه های انسان شناسی واست  جای گرفته البالغه

  .بحث می کند شناسی و...

از قرآن کریم، مانند آن تدوین نشده  پس آشنائی با این گنجیه یاقوت های سخن که بی تردید، از حیث اعتماد و عمل،

 آید.است؛ ضامن سعادت دنیا وآخرت آدمی به حساب می

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

حکمت های نهج البالغه  که گزارشی از  ،رسیدکرد . دیگر آنکه به این باور  معرفی با آن بیگانه شده اند،کدام به نحوی 

واقعیت های زندگی امروزی است به بهترین و کامل ترین شکل ممکن مهارت های زندگی را که امروزه در مجامع علمی از 

ی سازد تا بتوانند به یک زندگواین امکان را فراهم میدهد به مخاطبان خود آموزش می شودیاد میآن به مهارتهای دهگانه 

 رضایت بخش وسعادتمند دست یابند. خالق،

. ضمن داشته باشد تواند زندگی سالم و بارآورآورد میشایستگی هایی که مهارت آموز به دست می با توجه به این مهارتها و 

 دهد.، جامعه را از جهت سالمت روحی وروانی ارتقاء میبخشداینکه  بهداشت روانی و سالمت فکر خود را تکامل می

 
 ضرورت و اهمیت دوره:

انسان را در دسترسی به حیات معقول با  ،زندگی مدرن های روز وها و ورود فناوریبا پیشرفت تکنولوژیدر دنیای امروز 

های های زندگی مدرن و آزادی از اسارتطلبد برای رهایی از سرگشتگیست. از این روی میمشکالت جدی روبرو کرده ا

تحیر معرفتی نوین و در مقابل، برای دست یابی به زیست انسانی و حیات معقول، بیشتر از هر زمان دیگر سخنان حکیمانه 

بعد از انقطاع وحی یگانه سخنی است که راه صحیح علم و عمل را به انسان  که به حق، . دادرا ترویج امیر بیان امیر مؤمنان 

  دهد.نشان می

ان بر این رسیده اند که گنجینه های یاقوت علوی، طالبان حقیقت را به سوی گمشده اش رهنمون، سیاست دانایان و فرزانگ

 راهبر، دانایان روح و روان را معرفت، انسان شناسان را در انسان شناسی سر آمد است. به عدالت،پیشگان را

نیل به وسامان بخشیدن به زندگی  ر نهایت،تلطیف روح وروان ودجای آن دارد، برای غنای فکری و تعمیق معرفتی و پس 

آن  راحت به ستوه آید پس براى این دلها همچون تن» فرماید:این کالم علوی آویزه گوشها گردد که می حیات معقول،

 .«سخنان تازه حکمت باید
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 :انتظارقابلی هاو مهارتها شایستگی

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

 شود.با مضامین و مفاهیم بخش سوم نهج البالغه )کلمات قصار( آشنا می -1

 کند.وحیات معقول مهارت پیدا می زیست انسانی  درزندگی و -2

 شود.زندگی مدرن آشنا میتحیر معرفتی نوین و آشفتگی های با آسیبها و راههای برون رفت ازسرگشتگی های  -3

 

 سطح آموزشی:

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

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

  رشناسی ارشد(کا –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 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 مرتبط: موردنظری هارشته) کارشناسی ارشد □  -4

 

 

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

   :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 21 9 ساعت

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

 کند.ضمن آشنائی با آسیب آشفتگی های زندگی مدرن و راههای برون رفت از آن در رسیدن به زیست انسانی و حیات معقول مهارت پیدا می
 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

شناسی ساختار

نهج   سنجیاعتبارو

وروشهای  البالغه 

 پژوهش در آن 

 مبحث نظری:

 (، انگیزه تألیف، وجه تسمیه و ...طرح شبهه پیرامون آن طراحی نهج البالغه)مؤلف نهج البالغه و-1

 گوناگونی در ساختار )فصول نهج البالغه(-2

 جایگاه نهج البالغه با بررسی تنوع در موضوع(البالغه )اثبات اعتبار و محتوا شناسی نهج-3

 ای گانه ترتیبی، موضوعی و تجزیهشناسی پژوهش در وجوه سهروش-4

2  

 :شرح کار عملی

پس از تبیین مباحث نظری ، مهارت آموز با استفاده از روش موضوعی، نسبت به استخراج  و شرح موضوعات اعالمی 

 .کنددر بخش حکمتها اقدام می

 6 

2 

 خود شناسی 

زيست ونقش آن در 

انسانی و رفتارهای 

 سعادتمندانه

  مبحث نظری:

پس از تبیین بحث نظری خود آگاهی وتأثیر آن در سعادت دنیوی و اخروی و دست یافتن به رفتارهای سعادتمندانه 

 شرح داده می شود. و ....449، 333، 149،208، 133، 89، 26 ،10  حکمت های مرتبط از آن جمله؛ 

2  

 شرح کار عملی:

 .دهدمهارت آموز در بحث مورد نظر حکمت های دیگری را استخراج و شرح می
 5 

3 

آموزه های علوی در 

 –سالمت روحی 

روانی فردی و 

  اجتماعی  

 :مبحث نظری

های مرتبط از آن حکمت  روانی فردی و اجتماعی؛-بهداشت روانی، سالمت فکری وروحیپس از تبیین بحث نظری 

  .شودشرح داده می و ... 371،396، 367،  215، 211، 178، 179، 138، 135،  110،  48جمله 

2  

 شرح کار عملی:

 دهد.مهارت آموز در بحث مورد نظر حکمت های دیگری را استخراج و شرح می
 5 

4 

بحران معنا در 

زندگی مدرن 

وراههای برون رفت 

 از آن

 مبحث نظری:

؛ 405، 421، 208، 157ضمن تبیین و بررسی نظری عناصری مانند خود فراموشی و خود باختگی ، حکمتهای  

، ؛سلطه  468، 102وارونگی مفاهیم ارزشهای دینی ، حکمتهای108، 281، 31بحران های معرفتی ، حکمتهای 

؛تجمل گرائی  424، 359، 333، 323، 298، 31خواهش ها وامیال نفسانی و خروج از زندگی عقالنی ،حکمتهای 

 و شرح داده می شود .  355، 347،  319وحاکمیت اختالف های طبقاتی  حکمتهای

3  

 5  شرح کار عملی: مهارت آموز در بحث مورد نظر حکمت های دیگری را استخراج و شرح می دهد

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

 ،پیام امام شرحی تازه و جامع بر نهج البالغه ، قم ، مدرسة االمام علی بن ابی طالب 1390مکارم شیرازی ، ناصر، -1

 ، شرح نهج البالغه، مشهد ، آستان قدس رضوی 1391ابن میثم بحرانی ، کمال الدین ،  -2

 قم ،مؤسسه امیرالمؤمنیندشتی،  محمد، نهج البالغه )موضوعی (  -3

 دشتی ، محمد ، معجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه،  قم ،مؤسسه امیرالمؤمنین  -4

 ، سبک زندگی ،تهران ، دریا1394دلشاد تهرانی ، مصطفی ، -5
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 

 

 

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

 .:طیر محدکار  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


