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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کاربردی  -دانشگاه جامع علمی

  ريزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردیشورای برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس تک پودمان  و سرفصلمشخصات کلی،برنامه 

 البالغهنهجتربیت مربی 

 (training Nahj al-Balagheh  trainer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و هنر گروه:
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 یتعالبسمه

 

 مقدمه:

زیرا نازالت و صادرات وجودی است که واالترین وجود پس از پیامبر اکرم )ص(  ی است به ابعاد وجودی یک انسان کامل،امجموعه البالغهنهج

مچون خالق این گرانسنگ که اخ القرآن است؛ حجتی است بر حجت بودن آن انسان بی بدیل، لیک دردا و دریغا که این نفیسه مرقوم ه است.

بدیل غبار غربت معصومش فارغ از احتجاب اغراض و احتمال اغیار فرصت اظهار نیافته، امید که قیام حضرت حجت )عج( از جمال آن انسان بی

 بزداید و از اسرار غرر کشف حقیقت نماید.

 

 

 تعریف و هدف دوره:

قابلیت ها است که دست یافتن به آنها نیاز به گذراندن دروس نظری و برنامه درسی تک پودمان تربیت مربی نهج البالغه شامل مجموعه ای از 

 کند. آماده می برای مدرسی نهج البالغهعملی است، که فرد را 

در حوزه موضوع، هدف از تدوین و اجرای آن تربیت نیرو های ماهر و کارآمد برای انجام وظیفه الزم برای های ها و مهارتبا توجه به شایستگی

  .می یاشدنهج البالغه شغلی تدریس 

 

 

 ضرورت و اهمیت دوره:

یی را هاانساننقش مرجع برای همه  سنگگرانمیراث فرهنگی اسالم است. این کتاب  نیقدرترگرانپس از قرآن کریم  البالغهنهج

ترسیم گونه و مدلی از زندگی برای خویشتن هستند که در آن مدل، تمامی مراتب در نظر  درصددبوده و  طلبقتیحقدارد که 

 وادی بشریت در دنیای مدرن. کردگانگمی است مستقیم بر ره قیو طراست؛ نهجی است قویم  شدهگرفته
سترش فرهنگ علوی در جامعه گبا هدف  و نیز سنگگرانساختن همگان با این  و آشنا ترفزون ،استفاده بهترطلبد برای پس می

 انتقال مفاهیمهای مهارت و دانش نهج البالغهسطح تا بتوان با ارتقای  ؛برگزار گردد البالغهنهجی تربیت مربی هادوره، اسالمی

 آمد تربیت نمود.، مدرسین کاراین کتاب شریف

  

  

 :انتظارقابلی هاو مهارتها شایستگی

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

 .درک صحیح متن واستخراج معنا از نهج البالغه کسب دانش الزم،در توانمندی -1

 .از فنون مختلف آموزشیگیری مهارت یابی در انتقال مفاهیم نهج البالغه با بهره -2

 نهج البالغه. کارآمد اثربخش وتدریس  -3

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 سطح آموزشی:

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

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

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

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

 

 

 تكمیلی شغل : / مهارت شغل قابل احراز

 نهج البالغهمدرس  -

 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش:

 )حداقل مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی( :  -الف 

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

 تجربه کاری مرتبط......  سال .: .......................................................................( 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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 البالغهنهجی( تک پودمان تربیت مربی او حرفهشايستگی شغلی  بر اساس )جدول تحلیل  شغلی 

 

 بامهارتشغل 

 ی تکمیلیاه
 دروس مرتبط انتظارقابلی هامهارتو  هایستگيشا

 ساعت
 توضیحات

 عملی نظری

 مدرس

 البالغهنهج

متن واستخراج معنا از  حیدرک صح درکسب دانش الزم، یتوانمند -1

 نهج البالغه.

از فنون  یرینهج البالغه با بهره گ میدر انتقال مفاه یابیمهارت  -2

 .یمختلف آموزش

 اثر بخش و  کارآمد  نهج البالغه. سیتدر -3

 

 پایه 20 12 دستور کاربردی زبان عربی ) با تأکید بر نهج البالغه (

 پایه 20 12 البالغه نهج شناسی ساختار و سنجی اعتبار

 پایه 28 12 اصول و مهارتهای تدریس

 پایه 32 - آشنایی با نرم افزارهای نهج البالغه 

 اصلی 32 - های ترجمه(البالغه)بر اساس اصول و قواعد و نظریهکارگاه ترجمه نهج

 اصلی 22 10 البالغه نهج فهم در الحدیث فقه کاربست

 اصلی 20 12 ( اعتقادی متون) 1البالغه نهج متن ودرک قرائت

 اصلی 22 10 البالغه نهج بر تأکید با ارتباطی مهارتهای

 اصلی 26 14  (البالغه نهج شناختی زیبائی و بیان علم)  1 کاربردی بالغت

 اصلی 20 12 ( حقوقی - سیاسی متون)  2  البالغه نهج متن درک و قرائت

 اصلی 20 12 (شناسی امام رویكرد با ) البالغه نهج متنی درون شبهات بررسی و نقد

 اصلی 26 14 (البالغه نهج شناختی زیبائی و بدیع علم)    2 کاربردی بالغت

 اصلی 32 - البالغه نهج و قرآن الگوهای تطبیقی مطالعات کارگاه



4 

 

 

 البالغهنهججدول ساختار دروس دوره تک پودمان تربیت مربی 

 

  است. 480و حداکثر  160حداقل  تک پودمانمجموعه ساعات هر 

  ساعت است. 100و حداکثر  30مجموع ساعت هر درس)نظری و عملی( حداقل 

 

 تک پودمانای ساعات دروس نظری و عملی جدول مقایسه
 

 درصد استاندارد درصد ساعاتجمع  نوع دروس

 درصد 30حداکثر  27/0 120 نظری

 درصد 70حداقل  73/0 320 عملی

درصد 100  100 440 جمع  

 

 :تک پودمانطول و شكل اجرای 

  است. ارائهقابلماهه  یازدهماهه و حداکثر در یک دوره  پنج و نیمحداقل در یک دوره  تک پودماناین 

 

 

 

 

 

 نام درس رديف
 ساعت

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 ------------ 32 20 12 دستور کاربردی زبان عربی ) با تأکید بر نهج البالغه ( 1

 ------------ 32 20 12 البالغه نهج شناسی ساختار و سنجی اعتبار 2

 ------------ 40 28 12 اصول و مهارتهای تدریس 3

 ------------ 32 32 - آشنایی با نرم افزارهای نهج البالغه  4

 دستور کاربردی زبان عربی  32 32 - های ترجمه(البالغه)بر اساس اصول و قواعد و نظریهترجمه نهجکارگاه  5

 ------------ 32 22 10 البالغه نهج فهم در الحدیث فقه کاربست 6

 ------------ 32 20 12 ( اعتقادی متون) 1البالغه نهج متن ودرک قرائت 7

 ------------ 32 22 10 البالغه نهج بر تأکید با ارتباطی مهارتهای 8

 ------------ 40 26 14  (البالغه نهج شناختی زیبائی و بیان علم)  1 کاربردی بالغت 9

   1  البالغه نهج متن درک و قرائت 32 20 12 ( حقوقی - سیاسی متون)  2  البالغه نهج متن درک و قرائت 10

  2و1 البالغه نهج متن درک و قرائت 32 20 12 (شناسی امام رویكرد با ) البالغه نهج متنی درون شبهات بررسی و نقد 11

  1 کاربردی بالغت 40 26 14 (البالغه نهج شناختی زیبائی و بدیع علم)    2 کاربردی بالغت 12

 پس از ارائه همه دروس 32 32 - البالغه نهج و قرآن تطبیقیالگوهای  مطالعات کارگاه 13

 ------------ 440 320 120 جمع
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  البالغه(کاربردی زبان عربی ) با تاکید بر ساختارهای صرفی و نحوی نهجدستور  نام درس:

 ------- نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری 

 20 12 ساعت

 :است پذيرمهارتهای مهم ذيل توسط ها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

توانایی تشخیص و به کارگیری قواعد مهم صرفی در تحلیل متن، توانایی تحلیل ساختارهای نحوی، توانایی خوانش و درک صحیح متن بر 

 اساس ساختارهای صرفی و نحوی. 

 ب: سر فصل آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا(

 رديف
مبحث کلی ورئوس 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 آموزشزمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

شناسی مفهوم

صرف و نقش 

ساختارهای مهم 

-آن در فهم نهج

 البالغه

 مبحث نظری:

بررسی واژه صرف از منظر لغوی و اصطالحی، بررسی انواع اسم و ساختارهای آن، بررسی انواع فعل 

 و ساختارهای آن

4  

 شرح کار عملی:

شناسی آنها البالغه انتخاب و اقدام به واژههایی از  نهجمتنپس از شرح مبانی نظری در حوزه صرف 

 شود.ها تبیین میگردد سپس معنای متن بر اساس شناسه صرفی واژهمی
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2 

شناسی مفهوم

نحو و نقش 

ساختارهای مهم 

-آن در فهم نهج

 البالغه

 مبحث نظری:

فعلیه و عناصر آن، تببین بررسی ساختارهای مهم نحوی همچون جمله اسمیه و عناصر آن، جمله 

 های بیانی مانند اسلوب تعجب، اسلوب ندا، اسلوب مدح و ذمّ و ... .  انواع اسلوب

4  

 شرح کار عملی:

البالغه انتخاب و ساختار نحوی آنها تحلیل پس از شرح انواع ساختارهای مهم نحوی متونی از نهج

 شود.تبیین میگردد سپس معنای متن بر اساس شناسه نحوی جمالت می
 8 

3 

حروف و نقش 

-آن در فهم نهج

 البالغه

 مبحث نظری:

بررسی انواع حروف)اعم از حروف جرّ، حروف عطف و ...( و تببین معانی مختلف آن و شرح نقش 

 .آن در تولید معنا

4  

 شرح کار عملی:

و نقش حروف در  البالغه انتخابپس از شرح انواع حروف و توضیح معانی مختلف آن متونی از نهج

 شود.درک معنای متن تبیین می

 6 

 ج: منابع درسی : 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.2و  1،صرف و نحو کاربردی 1388زاده،سید أحمد، امام.1

 ، جامع الدروس العربیة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.2004الغالیینی، مصطفی،.2

 ، القاهره، دار المعارف.3-1، النحو الواضح1983أمین، مصطفی، الجارم علی، .3

 ،صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب، تهران، انتشارات ناهید.1389خوانساری، محمد،.4

 .، قم، ذوی القربی4-1، النحو الوافی1431حسن، عباس،.5
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 :)شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 البالغه(  زبان عربی ) با تاکید بر ساختارهای صرفی و نحوی نهجدستور کاربردی  

 

 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی( -1 

 ـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته/رشته های تحصیلی)متجانس(: ادبیات و زبان عرب 

 سال 5حوزه شغلی به سال(:  حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 میزان آشنایی با نهج البالغه مطلوب باشدها با ذکر موارد:  سایر ویژگی -

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

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

 آالت، وسایل و امكانات موردنیاز:تجهیزات، ماشینـ فهرست 

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .ب ( کار در محیط:

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

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكرارایمباحثه، روش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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   اعتبار سنجی و ساختار شناسی نهج البالغه  نام درس:

 ------- نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری 

 20 12 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

  دفاع علمی از اعتبار آن توانایی اثبات علوی بودن نهج البالغه و

 )رئوس مطالب و ريز محتوا( ب: سر فصل آموزشی

 رديف
مبحث کلی ورئوس 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
ساختار شناسی 

 البالغهنهج

 مبحث نظری:

وجه تسمیه  انگیزه تألیف، طرح شبهه پیرامون آن، . طراحی نهج البالغه)مؤلف نهج البالغه و1

 و ...(

 گوناگونی در ساختار )فصول نهج البالغه( . 2

 .پایانی( میانی و .  چگونگی گزارش نهج البالغه )استفاده از روش تقطیع، توضیحات آغازین،3

 .مرسل بودن نهج البالغه)بررسی شبهه سندی( .4 

6  

 شرح کار عملی:

 (ع)لی عبرخی سخنان امام  دست یابی به سلسله سند .مراجعه به کتاب تمام نهج البالغه و1

  .نقل سخنان تقطبع شده و

 10 

2 

اعتبارسنجی نهج 

البالغه از طريق 

 چهار روش ادبی،

سبکی  سندی،

 ومحتوايی

 

 مبحث نظری:

یبائی .  صورت شناسی )بررسی فصاحت و بالغت نهج البالغه در عرصه ظرافت های بیانی، ز1

     .(عالم علم ادب شناسی زبان ، تصویر گری وموسیقی کالم و... در

 كیسب اثبات اصالت علوی نهج البالغه از طریق نقدوبررسی)سبک شناسی نهج البالغه  .2

 .(شبهات پیرامونیوطرح 

  .(با اسناد ،مصادر و ماخذ پیشین متنانطباق .بررسی سندی متن نهج البالغه )3

  .ر موضوع(دبررسی تنوع  .محتوا شناسی نهج البالغه )اثبات اعتبار و جایگاه نهج البالغه با4

6  

 شرح کار عملی:

 .زفرازهای نهج البالغهااستخراج نكات ادبی برخی 1

 ..بررسی و مقایسه سبكی با منابع پیشین2

 .ی نقل کالم.انطباق برخی از سخنان نهج البالغه با مصادر پیشین و اثبات درستی و یا نادست3

 10 

 ج: منابع درسی : 

 ت نامه نهج البالغه ، سازمان سمت.( شناخ1397)احمد غالمعلی ، .1

 .( درسنامه آشنایی با نهج البالغه ، قم ، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(1396سید رضا مؤدب ،).2

 البالغه (، تهران  انتشارات دریا.( چشمه خورشید ) آشنایی با نهج 1395مصطفی دلشاد تهرانی ،).3

   .لبنان –بیروت  ،تمام نهج البالغة( ه.ق 1426،)موسوی، صادق.4

 .، قم2(نرم افزاردانشنامه علوی1398مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور().5
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 اعتبار سنجی و ساختار شناسی نهج البالغه

 

 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی( -1 

 ـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته/رشته های تحصیلی)متجانس(:  نهج البالغه

 سال 5ـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر حوزه شغلی به سال(: 

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 مطلوب باشدتسلط به زبان و قواعد عربی میزان  ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

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

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

 آالت، وسایل و امكانات موردنیاز:ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .:ب ( کار در محیط

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

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكرارای، مباحثهروش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیاساس: آزمون کتبیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر 4

…… 
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  اصول و مهارت های تدريس نام درس:

 -------  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 28 12 ساعت

 :ذيل توسط مهارت پذير استهای مهم ها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 توانایی و مهارت یابی تدریس نهج البالغه با بهره گیری از فنون تدریس

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

آشنايی با مبانی 

های و انواع روش

 تدريس

 مبحث نظری:

.بررسی جایگاه علم و معلم و دانشجو در نهج البالغه، نقش معلم در سخنان امیرالمومنین)ع(، نقش 1

یادگیریی، شرایط و موانع  ،آموزش ،تعریف تدریسمفهوم شناسی . 2معلم در زیبا سازی حیات 

 .آشنایی با انواع روشهای تدریس سنتی و نوین ،یادگیری

3  

 کار عملیشرح 

 سیتدر اتیتجرب یو بحث و بررس لمیبصورت ف سیاز تدر یینمونه ها هیارا.1

 سیتدر یانواع روشها یریدر انتخاب و بكارگ یابیو مهارت  نیتمر.2

 6 

2 
های قبل مهارت

 از تدريس

 مبحث نظری:

قبل از  یبا خرده مهارت ها ییآشنا.2 سیبا اجزا تدر ییو آشنا سیمراحل تدر حیتشر.1

 ،یو خروج یرفتار ورود نییتع ،یتیو ترب یبا اهداف آموزش ییآشنا.3 (یآموزش ی)طراحسیتدر

 .یابیارزش وهیش نییتع س،یروش ها و مراحل تدر نییمناسب، تع یآموزش یانتخاب رسانه ها

3  

 شرح کار عملی:

به  اقدام.2 انجام دهد یریادگیواحد  کی یرا برا یمناسب یآموزش یبتواند طراح دیمهارت آموز با.1

نمونه طرح درس  یبررس. 3 یو گروه یطرح درس روزانه در کالس و نقد آن بصورت فرد نیتدو

 سیتدر یاجزا یو نقد و بررس یروزانه کالس یها

 6 

3 
های حین مهارت

 تدريس

 مبحث نظری

دادن  حیمهارت توض نیتمر.2 (سیتدر یعمل ی)اجرا سیتدر نیح یبا خرده مهارت ها ییآشنا.1

 ،یارتباط با مخاطبان، مهارت تمرکز بخش یبرقرار مهارت.3 نهج البالغه یدر کالس بر اساس محتوا

   هیانضباط،مهارت ارا یمهارت برقرار

3  

 شرح کار عملی:

را به اجرا در  سیتدر نیح یعمل یمهارت ها ،یآموزش یبتواند بر اساس طراح دیمهارت آموز با.1

آن  یو نقد و بررس یو نحوه انتقال محتوا به مخاطبان بصورت فرد سیتدر یعمل نیتمر.2آورد. 

در خصوص  انیدانشجو یگفتگو.4 آن یو نقد و بررس سیتدر لمیف مشاهده.3 انیتوسط دانشجو

 ، فرهنگ کالس درس، جو کالس درس یکالس دار یالگوها و روش ها نیتمر.5 اثربخش سیتدر

 یعمل تیریمد.6 انیکالس و نحوه تعامل با دانشجو تیریمد یهاوهیو گفتگو در خصوص ش بحث

 .سیتدر یعمل نیو تمر انیکالس درس توسط دانشجو

 10 

4 
های پس مهارت

 از تدريس

 مبحث نظری

 موثر یابیارزش یها وهیانواع آزمون ها و ش سیپس از تدر یبا خرده مهارت ها ییآشنا
3  

 شرح کار عملی:

و  یلیتكم یها تیرا به اجرا درآورد.)فعال سیپس از تدر یبتواند مهارت ها دیمهارت آموز با.1

 یتجرب یها تیدر موقع یابیارزش یها وهیدر خصوص ش انیدانشجو یگفتگو.2 (یانیپا یابیارزش

 6 

 ج: منابع درسی : 

 ( مهارت های آموزشی و پرورشی، تهران: نشر سمت.1392شعبانی، حسن).1

 ( کلیات روش ها و فنون تدریس، تهران: نشر معاصر.1398صفوی، امان اهلل) .2

 ( مهارت های تدریس از دیدگاه امام علی )ع(، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.1397.لیاقتدار، محمدجواد)3
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس: د( استانداردهای آموزشی

 اصول و مهارتهای تدريس

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

 ی تحصیلی)متجانس(  علوم تربیتی، روانشناسی تربیتیهارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته/

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

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 مطلوب باشد نهج البالغه بهتسلط میزان  ها با ذکر موارد:سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .:طیدر محب ( کار 

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

سایر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی ارائهروش تدریس  -3

 ………با ذکر مورد

 هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیاساس: آزمون کتبیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر 4

 با ذکر مورد 
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  آشنايی بانرم افزارهای نهج البالغه     نام درس:

 -------  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 32 - ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 گیری علمی از نرم افزارهای مرتبطبهره استفاده عملی و توانمندی درکسب 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 

 

 منهج النور

)دانشنامه 

 (علوی

 

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی :

 نحوه استفاده از قابلیت ها و محیط های نرم افزار از آن جمله: و آشنایی با کارکرد .1

  (.جستجو ) واژگان، متن یابی ، اعالم و فهرست سازیمحیط  .2

 تصحیفهاو تحریفهای متنی.ها، مقایسه نسخ، پی بردن به  تفاوت معنایی، ها و شرحتطبیق ترجمه .3

 دست یابی به محیط مصادر ، منابع ،مستدرکات و معاجم..4

 دی از انواع قابلیتهای این محیط. استفاده عملی از محیط کتابخانه ، ایجاد میز پژوهش وبهره من .5

 12 

 قاموس النور  2

  - :مبحث نظری

 شرح کار عملی:

 قابلیت ها و محیط های نرم افزار از آن جمله:آشنایی با کارکردونحوه استفاده از 

 مراجعه به معجم لغوی مفردات از طریق ریشه شناسی الفاظ. .1 

حقیقی، مجازی و بالغی با مراجعه به   لحاظ بُن معنایی، معانی تبیین مفردات نهج البالغه از .2

 معاجم مربوط.

 کتابهای غریب الحدیث. دست یابی به کلمات مشكل نهج البالغه از طریق مراجعه به.3

 10 

3 
دانشنامه جامع 

 علوی

  - :مبحث نظری

 شرح کار عملی:

 آشنایی با کارکردونحوه استفاده از قابلیت ها و محیط های نرم افزار از آن جمله :

تفاوتهای  های خطی و پی بردن به تقطیع ونسخه تطبیق برخی فرازهای نهج البالغه چاپی با .1

 متنی.

  مرتبط.امثال درون متنی و مباحث موضوعی  ،ماکنا استخراج اعالم، .2

 10 

 ج: منابع درسی : 

 ، قم 2مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور (،نرم افزاردنشنامه علوی-1

 ،قم2مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( نرم افزار قاموس النور-2

 مرکز کامپیوتری علوم اسالمی حوزه اصفهان،نرم افزار دانشنامه جامع علوی،اصفهان -3 
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 نهج البالغه یبانرم افزارها يیآشنا

 

 

 

 

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

   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  ،لوم قرآنعی تحصیلی)متجانس(: هارشتهدر مقطع کارشناسی ارشد، رشته/ ـ حداقل مدرک تحصیلی

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          انگلیسی:   عالیمیزان تسلط به زبان  ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 شنایی با نهج البالغه و نرم افزارهای مرتبط برای رشته مهندسی کامپیوتر الزم است.آ ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .:طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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 های ترجمه(البالغه)بر اساس اصول و قواعد و نظريهکارگاه ترجمه نهج  نام درس:

 دستور کاربردی زبان عربی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری 

 32 - ساعت

 :است مهارت پذيرهای مهم ذيل توسط ها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

البالغه،کسب مهارت الزم نهج هایترجمه شناسیدر روش توانمندی متن، فهم جهت در البالغهدر تسلط بر زبان نهج انیمترب یتوانمند

 یبازگردان ندیفن ترجمه در فرآ یو اصول عمل هاهینهج البالغه، کسب مهارت و تخصص الزم در کاربست نظر هایترجمه یدر نقد عمل

 .البالغهمتون نهج

 ب: سر فصل آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا(

 رديف
مبحث کلی ورئوس مطالب 

 سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 نییو تب لیتحل

 یزبان عرب هاییژگيو

 یهایژگيبر و دیبا تاک

 هالبالغنهج یسبک

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی:

 صخصای( البالغهبر نهج دی) با تاکینیو د یمتعدد از متون مختلف ادب هایبا ارائه نمونه

گردد،  یم نییو تب لیتحل ام،یفهم معنا و پ ندیو نقش آن در فرآ یزبان عرب یسبك

 معنای و البالغهنهج شناختیسبک لیدر تحل انیمترب ییسپس به منظور برآورد توانا

 یلیارائه و توانش تحل شانیبه ا لیاز نهج البالغه جهت تحل هاییبرخاسته از آن، متن

 گردد.یو نقد م یابیآنان توسط استاد ارز

 16 

2 

 ،یکاربست قواعد عمل

 هایو مدل هاهينظر

 نديترجمه در فرا

 هالبالغنهج یبازگردان

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی:

قواعد فن  حیآنها، در کنار تشر یبازگردان وهیو ش یادب -ینیمتون د تینظر به حساس

از نهج  افتهیانجام هایاز ترجمه ییترجمه ، تمونه ها هایو مدل ،ینظر یترجمه، مبان

و  با کاربست  گرددیم یابیو محاسن آنها ارز هایو  کاست دهیگرد شناختیالبالغه روش

و در  شودیمتن ارائه م امیبه معنا و پ کیو نزد یشنهادپی ترجمه هاآن قواعد و مدل

 منظور به البالغهاز نهج هایمتن آموزاننهج ایبه منظور سنجش توانش ترجمه تینها

 .  گرددینقد م یو در جلسات بعد نتعیی ترجمه

 16 

 ج: منابع درسی : 

  .انتشارات امیرکبیر مه، تهران،ترج هایظرها و نظریه، ن1386،نادر  ،حقانی.1

 جو، تهران، انتشارات هرمس.های ترجمه در عصر حاضر، ترجمه علی صلح، نظریه1393گنتزلر، ادوین ،.2

 ، فن ترجمه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.1386ناظمیان، رضا، .3

 ، نشر مرکز دانشگاهی.، درآمدی بر اصول و روش ترجمه، تهران1394پور ساعدی، کاظم، لطفی .4

 ، هفت گفتار درباره ترجمه، تهران، نشر مرکز.1398صفوی، کوروش،  .5

 ، الگوهای ارزیابی ترجمه)با تكیه بر زبان عربی(، انتشارات دانشگاه تهران.1397نیازی، شهریاری، قاسمی اصل، زینب، .6

 

javascript:void(0)
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 های ترجمه(البالغه)بر اساس اصول و قواعد و نظريهکارگاه ترجمه نهج  

 

 

 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی(   

 ادبیات و زبان عرب  ـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته/رشته های تحصیلی)متجانس(:

 سال 5ـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر حوزه شغلی به سال(: 

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          عالیمیزان تسلط به رایانه:              -

 نهج البالغه مطلوب باشد تسلط به میزان  ها با ذکر موارد:  سایر ویژگی -

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

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

 آالت، وسایل و امكانات موردنیاز:ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5                                ـ کتابخانه تخصصی4

 .ب ( کار در محیط:

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

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهیو تكرار ، تمرینای، مباحثهروش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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 کاربست فقه الحديث در فهم نهج البالغه  نام درس:

 -------  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 22 10 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 توانایی فهم مراد استعمالی و مراد جدی متون حدبثی از جمله نهج البالغه وآشنایی با موانع فهم آن دو 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

معنای  کشف نديفرا

متن حديثی وپی 

 بردن به مراد گوينده

) مراد استعمالی و 

 مراد جدی (

 مبحث نظری:

تشكیل خانواده  .5اسباب ورود حدیث .4ها . گردآوری قرینه3. فهم ترکیبات2.فهم مفردات 1

 .حدیث

4  

 شرح کار عملی:

 و انتخاب و ارائه ترجمه نزدیک به متن با تبیین مراد گوینده  هاترجمه. بازخوانی 1
 6 

2 
موانع فهم حديث )در 

 حوزه متن شناسی(

 مبحث نظری:

 . تقطیع نادرست و...4. خلط معنای لغوی و اصطالحی3اشتراک لفظی.2 تصحیف و تحریف.1
2  

 شرح کار عملی:

 و ارائه متون منتخب که در آن تصحیف یا تحریف و ... اتفاق افتاده است.  افزارنرم. تحقیق در 1
 8 

3 

موانع فهم حديث )در 

حوزه پی بردن به 

 مراد گوينده

 مبحث نظری:

. 5ی ذهنی هافرضشیپ. 4 نادیده گرفتن آهنگ سخن.3.پیروی از اهوا و آرا 2 تتبّع ناقص.1

 ی و ...انگارساده

4  

 شرح کار عملی:

 یا بدفهمی اتفاق افتاده است. ی وفهمکجو ارائه متون منتخب که در آن  افزارنرم.  تحقیق در 1
 8 

 ج: منابع درسی : 

  .تهران ، سازمان سمت ، روش فهم حدیث( 1397) عبد الهادی مسعودی، .1

  .(  درسنامه فقه الحدیث ، قم ، دارالحدیث1397) عبد الهادی مسعودی،.2

  .(، روش شناسی نقد متن حدیث ،تهران ، دانشگاه امام صادق1394) ،مهدی ایزدی .3

 4. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور (،)1398( نرم افزار دانشنامه علوی 2. 

 

http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p184/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p184/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p187/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p187/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p195/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p195/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p202/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p202/
https://www.noorsoft.org/
https://www.noorsoft.org/
https://www.noorsoft.org/
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 :)شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 کاربست فقه الحديث در فهم نهج البالغه  

 

 

 

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

 ، علوم قرآن و حدیث  البالغهنهجی تحصیلی)متجانس(:  هارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد  ، رشته/

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 مطلوب باشدتسلط به زبان و قواعد عربی  میزان ها با ذکر موارد:سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنآموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل محیط  -2

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 :طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی و ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیاساس: آزمون کتبیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر 4

…… 
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 )متون اعتقادی (1قرائت و درک متن نهج البالغه   نام درس:

 ------- :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 20 12 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 توانایی در استدالل مباحث مربوط به خداشناسی ، شرایط وویژگی های نبوت عامه و خاصه  و معاد با رویكرد نهج البالغه

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

اثبات وجود خدا و 

مراتب اوصاف 

 حضرت حق 

 مبحث نظری:

 و...( 185، 152.برهان وجودی و برهان حدوث )خطبه های 1

، 163، 91،160، 49. بررسی اوصاف ثبوتی و سلبی و تفاوت آن با صفت  بشری  خطبه های 2

 .و ...( 1و فرازی از خطبه  186

4  

 کار عملی:شرح 

 .. تحلیل و تبیین اثبات و اوصاف خدا با استناد به نهج البالغه1
 6 

 تصوير رستاخیز 2

 مبحث نظری:
 :وضعیت جهان در آستانه قیامت .1

 .(109جدید ج ( رستاخیز )خطبه  نظام ایجاد آفرینش  ب ( نظام الف(  پایان

4  

 شرح کار عملی:

 .معاد با استناد به نهج البالغهتحلیل و تبیین اوصاف و ویژگی های 
 6 

3 

  و خاصهنبوت عام 

)ضرورت بعثت 

 وحی، معجزه ،انبیا

 عصمت انبیا(  و

 مبحث نظری:

 . 91، و  1.نبوت عامه؛ پیوستگی رسالت و کارکرد نبوت ) خطبه فرازی از خطبه 1

 .(183،  144.عصمت پیامبران ) خطبه های 2

 .(192، 158، 89،  94،95، 26) خطبه های .نبوت خاصه ؛ رسالت پیامبر اکرم ص 3

4  

 شرح کار عملی:

 .تحلیل و تبیین نبوت عامه و خاصه با استناد به نهج البالغه 
 8 

 ج: منابع درسی : 

  .(،نهج البالغه موضوعی) کتاب اول و دوم(، تهران ،بنیاد نهج البالغه1394جمال الدین دین پرور،).1

  .( ، مشهد ، انتشارات آیت اهلل سیدانسلسله مباحث اعتقادی )الهیـات در نهج البـالغه( 1393سید جعفر سیدان ،).2

  .،جزوه تدریس دانشكده علوم حدیث قم2و1سید کاظم طباطبایی ،مباحث اعتقادی در نهج البالغه .3

   .دار الكتب االسالمیه(،قم ،1390مكارم شیرازی ، پیام امام) شرح تازه بر نهج البالغه (،)..4
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب( درس د( استانداردهای آموزشی

 )متون اعتقادی(1قرائت و درک متن نهج البالغه 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ، فلسفه و کالم البالغهنهج ی تحصیلی)متجانس( هارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته/

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          ه:             عالیمیزان تسلط به رایان -

 ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

 کارشناسی فلسفه و کالم برای رشته کارشناسی ارشد نهج البالغه  دارا بودن

 تسلط به نهج البالغه برای رشته کارشناسی ارشد فلسفه و کالم 

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2 

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 :طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی و ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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 مهارتهای ارتباطی با تأکید بر نهج البالغه      نام درس:

 -------  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 22 10 ساعت

 های مهم ذيل توسط مهارت پذير است:ها و قابلیتالف:  هدف از ارائه اين درس کسب توانمندی

  بهبودبخشی به ارتباطات بكارگیری آن در مهارتهای ارتباطی و تبیین لزوم یادگیری وآشنایی با 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

تعريف مفاهیم،تبیین 

 اجزاءفرايند ارتباط 

 تحلیل  مبانیو 

 مهارت های  ارتباطی 

 مبحث نظری:

.ارتباط 3 بازخوردو  وسیله ارتباط پیام، پیام گیرنده، .پیام دهنده،2.تعریف مهارت، ارتباطات 1

، خداشناسی در عینیت شناخت خدا، ارتباط با خدا. 4 اصالح خودو  شناخت خود ،با خود

 زندگی.

2  

 شرح کار عملی:

 .نهج البالغه در خصوص مباحث مذکور ارائه نمونه هایی از
 8 

2 

اقسام مهارتهای 

 ارتباطی

 )الف:رفتاری 

 ب : کالمی 

 ج : غیر کالمی(

 مبحث نظری:

رعایت عدل  قدردانی، آماده سازی، اعتمادآفرینی، نفوذ، تغافل، .رفتاری : همدلی، مهرورزی،1

 و انصاف و .... 

مهارت  پرهیز از پرگویی، سنجیدگی سخن، عفت کالم، شیوایی سخن، .کالمی: سخن گفتن،2

 حسن ختام صداقت در کالم و .... رعایت سطح فهم و نیاز مخاطب، مهارت توضیح، پرسش،

 ،، مجاورتتماسهای چشمی، خصوصیات ظاهری ارتباط چهره ای، .غیر کالمی )زبان بدن(3

 جنبه های آوائی)لحن سخن(و....
 

4  

 شرح کار عملی:

 .از نهج البالغه در خصوص مباحث مذکورارائه نمونه هایی 
 8 

 موانع ارتباط مؤثر   3

 مبحث نظری:

تنزیه خود، درد  در مقام نصیحت بر آمدن و . قضاوتها و پیش داوریهای، نگاه از باال به پایین،1

 تحمیل ارزشها، تحمیل بجای تعمیق، تحقیر وطرد،گوش دادن منفعالنه و ... ،نداشتن مشترک

4  

 عملی: شرح کار

 .ارائه نمونه هایی از نهج البالغه در خصوص مباحث مذکور
 6 

 ج: منابع درسی : 

 .(مهارتهای ارتباطی در بستر زندگی ،تهران سپهر اندیشه1397.عمید ،تشكری ،)1

 ارتهای ارتباطی، نهران، بینش نو.( سبكها و مه1397) . نیما قربانی،2

 .noormags.سهیال پیروز فر ،مهارتهای ارتباطی در نهج البالغه، 3

 .دریا  نهران، ( سبک زندگی در نهج البالغه،1395.مصطفی دلشاد تهرانی ، )4

   .،(،قم2( نرم افزاردانشنامه علوی1398. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( )5
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 مهارتهای ارتباطی با تأکید بر نهج البالغه  

 

 

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

  البالغهنهج،   ی تحصیلی)متجانس(  علوم تربیتیهارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد  ، رشته/

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          الیمیزان تسلط به رایانه:             ع -

 باید مطلوب باشدبه علوم تربیتی برای رشته نهج البالغه تسلط به نهج البالغه برای رشته علوم تربیتی و نیز  میزان تسلط ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2 

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 :طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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 البالغه(شناختی نهج)علم بیان و زيبايی 1بالغت کاربردی نام درس:

 ------- نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری 

 26 14 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

البالغه، توانایی تشخیص بیانی قدیم و جدید بر متون نهج-های بالغیاسالیب بیان معنا، کسب مهارت و تخصص الزم در تطبیق نظریه آشنایی با

 . البالغه بر اساس دانش علم بیانالبالغه، توانایی تحلیل گفتمان متون نهجتصاویر هنری نهج

 ب: سر فصل آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا(

 رديف
مبحث کلی ورئوس 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل.

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

مروری بر دانش 

بالغت، اهداف و 

 مراحل تطور آن

 مبحث نظری:

های بالغت جدید و های آن و تبیین نظریههای بالغت سنتی و بیان کاستیبررسی نظریه .1

 شناسی زیبایی

2  

 شرح کار عملی:

البالغه های مربوط بر متن قرآن و نهج.پس از تبیین مبانی نظری بالغت سنتی و جدید، نظریه1

 گردد.تطبیق می

 4 

2 

تشبیه و 

تقسیمات مختلف 

 آن

 مبحث نظری:

.بررسی تشبیه از منظر لغوی و اصطالحی، تبیین مبنای تقسیمات مختلف تشبیه، بررسی انواع 1

 کارکردهای تشبیه.

2  

 عملی: شرح کار

های مختلفی این صنعت .با عنایت به نقش تشبیه در ایجاد زیبایی هنری  نهج البالغه نمونه1

 شود.ها و حكمتها تطبیق و هدف از کاربست آن تبیین میها، نامهادبی بر خطبه

 6 

 مجاز و انواع آن 3

 مبحث نظری:

 نقش مجاز در گسترش معنا.بررسی معنای لغوی و اصطالحی مجاز، توضیح انواع مجاز، بررسی 1
2  

 شرح کار عملی:

البالغه استخراج و نقش آن در آفرینش زیبایی های مختلف به کار رفته  مجاز در متن نهج.نمونه1

 گردد. البالغه تببین میزبان نهج

 6 

4 
استعاره و انواع 

 آن

 مبحث نظری

منظر بالغت سنتی و جدید، تبیین .بررسی معنای لغوی و اصطالحی استعاره، مقایسه استعاره از 1

 جایگاه استعاره در آفرینش تصاویر هنری

4  

 شرح کار عملی:

البالغه استخراج و از منظر بالغت قدیم و جدید .انواع استعاره با استناد به متون مختلف نهج1

 گردد.تبیین می
 6 

 کنايه و انواع آن 5

 مبحث نظری

آفرینی کنایه، تبیین کاربست کنایه کنایه، بررسی نقش زیبایی.بررسی معنای لغوی و اصطالحی 1

 در متون ادبی.

4  

 شرح کار عملی:

 گردد.البالغه استخراج و هدف از کاربست در متن تبیین می.انواع کنایه در متون نهج1
 4 

 ج: منابع درسی : 

 .الصادق للطباعه و النشر، البالغه الواضحه، تهران، مؤسسه 1378الجارم، علی، أمین مصطفی،.1

 ، جواهر البالغه، ترجمه حسن عرفان، قم، نشر بالغت.1378الهاشمی، أحمد، .2

 البالغه.البالغه، تهران، انتشارات بنیاد نهجهای بالغت در نهج، جلوه1376خاقانی اصفهانی، محمد،.3

 ، دروس فی البالغه العربیه؛ نحو رؤیه جدیدة، بیروت، المرکز الثقافی العربی و الدار البیضاء. 1992الزناد، األزهر، .4

 ، بیروت، مؤسسه األعلمی للمطبوعات.5-1، شرح نهج البالغه1995ابن أبی الحدید، .5
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 :   )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 البالغه(شناختی نهج)علم بیان و زيبايی 1ربردی بالغت کا

 

 

 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی(  -1 

   ، ادبیات و زبان عربالبالغهنهج ـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته/رشته های تحصیلی)متجانس(:

 سال 5ـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر حوزه شغلی به سال(: 

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          الیمیزان تسلط به رایانه:             ع -

 برای رشته نهج البالغه باید مطلوب باشدتسلط به زبان و قواعد عربی ها با ذکر موارد:  سایر ویژگی -

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

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

 آالت، وسایل و امكانات موردنیاز:ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .ب ( کار در محیط:

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

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكرارایمباحثه، روش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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     قوقی (ح -) متون سیاسی  2درک متن نهج البالغه قرائت و   نام درس:

 1قرائت و درک متن نهج البالغه   :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 20 12 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابل يتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 امام علی)ع( توانایی تحلیل اندیشه های سیاسی و حقوقی

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

جايگاه سیاست 

در نزد امام علی 

ع و سیره 

 حکومتی

 ايشان  

 مبحث نظری:
 و ... 10نامه  200البالغه خطبه  . بایستگی دریافت درست از مفهوم سیاست در نهج1

 ،و...6نامه 3،74. خاستگاه حكومت )نقش مردم در حكومت (خطبه 2

 و 108وبخشهایی از خطب  16مانند الف : صراحت وصداقت  )خطبه . خطوط حاکم بر سیاست3

و...( 327، حكمت 200پایبندی به استخدام وسیله ) خطبه(ج : 224(ب : قانون گرایی )خطبه 51

...(و:عدالت و 233، 32،  5و ..(  ه : زمانه شناسی )خطبه 213و 216:انتقاد پذیری )خطبه های د 

و  53نامه  ، بخشی از50و ....( ز :مشاوره و رأیزنی )نامه  437، حكمت 25، نامه15ورزی )خطبه 

 ....( و نیز برخی سیره های دیگر

4  

 شرح کار عملی:

 (.ع). ارائه و تبیین سیره های حكومتی امام علی 1
 6 

2 

اهداف و آفات 

سیاست در 

انديشه سیاسی 

 امام علی ع

 مبحث نظری:

نامه  51و34، 4،16: الف: آگاهی بخشی و پیامدهای عدم رعایت آن ) خطبه های .اهداف سیاست1

، 34بهبود مادی )خطبه : ( ج53و بخشی از نامه 1، نامه 159ب: پاسداشت آزادی )خطبه  62

 37، حكمت  164و105د: اصالحات غرهنگی )خطبه های   و...( 319،حكمت51بخشی از خطبه 

 ( و برخی اهداف دیگر 

ب : قدرت طلبی :فرازهایی  (53، 32، 39، نامه های151سیاست :الف: دنیا زدگی )خطبه  آفات.2

، نامه 161، حكمت 30ج: خود کامگی و تمامت خواهی )خطبه  (32وبخشی از خطبه  53از نامه 

: فریب کاری و دروغ گویی) ه و ...(476،حكمت 3د: خشونت ورزی )خطبه  و ...( 43و 53، 5های  

 ،110،حكمت 24: سازش کاری: )خطبه و 84،41خطبه 

4  

 شرح کار عملی:

ر خصوص د. ارائه نمونه های دیگر از اهداف سیاسی امام علی و تبیین و تحلیل زمانه شناسی 1

 آفات سیاست 

 8 

3 

مفهوم شناسی 

 حق 

و متقابل حقوق و

دو سويگی آن در 

 نزد امام علی ع

 نظری: مبحث

 (  59و نامه162،216، 132.کاربرد واژه حق )خطبه های 1

 216.دو سویگی حق ) تالزم حق و تكلیف ( خطبه 2

 (216پایبندی و عدم پایبندی به حقوق دیگران )خطبه  پیامدهای.3

4  

 شرح کار عملی:

 جایگاه مردم در حكومت و حقوق متقابل آن دو.  تحلیل 1
 6 

 ج: منابع درسی : 

 بالغه (، تهران ،نشردارالحدیث.(حكومت حكمت ) حكومت در نهج ال1396مصطفی دلشاد تهرانی ، )  -1

 .ازمان تبلیغات اسالمیسانتشارات ، تهران ، نهج البالغهدر  حكومتو  سیاستدرآمدى بر ،   علی عطائی اصفهانی /محمدمهدى باباپور گل افشانى -2

  .( لوح بینایی ، تهران ،انتشارات  دریا1392صطفی دلشاد تهرانی ،)م  -3

http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p187/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p187/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p202/
http://www.hadith.net/post/6690/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/p202/
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 :   )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

     حقوقی ( -) متون سیاسی  2قرائت ودرک متن نهج البالغه

 

 

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

 ، البالغهنهجعلوم سیاسی ،  ی تحصیلی)متجانس(: هارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته/

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

  مطلوب باشدعلوم سیاسی رشته  یبه نهج البالغه برا تسلطمیزان 

 میزان تسلط به علوم سیاسی برای رشته نهج البالغه مطلوب باشد  

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 مزرعه       و   ............واحد تولیدی،         کارخانه،        کارگاه،                   :طیدر محب ( کار 

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، سخنرانی درس: و ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

… 
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 (شناسی امام رویكرد با )  نقد و بررسی شبهات درون متنی نهج البالغه   درس:نام 

  2قرائت و درک متن نهج البالغه  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 20 12 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 توانایی درک صحیح از موضوعات مندرج در نهج البالغه و تحلیل علمی و دفاع از شبهات درون متنی 

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 3خطبه 

 )شقشقیه (

 مبحث نظری:

   .شوری شبهه حریان.4 امام برفتنه های زمان خود. صبر3 اقاله خلیفه اول)ابوبكر(.2.تحلیل سندی1
2  

 شرح کار عملی:

 .تحلیل مباحث باارائه نمونه های دیگر از نهج البالغه
 4 

2 

خطبه های 

10،11،12،22 

شبهه های جنگ 

 جمل

 مبحث نظری:

.قصد جنگ 3.عمل کردن به اجتهاد 2  (ع).کشته نشدن عایشه بعد از جنگ توسط امام علی 1

 .نداشتن یاران جمل

2  

 شرح کار عملی:

 .تحلیل مباحث باارائه نمونه های دیگر از نهج البالغه
 4 

 128 و 57 خطبه  3

 مبحث نظری:

     (.ع)شبهه غیب گویی امام علی 
2  

 شرح کار عملی:

 .تحلیل مباحث باارائه نمونه های دیگر از نهج البالغه
 4 

4 
 71خطبه 

 

 مبحث نظری:

  (.ع)شبهه اسالم آوردن امام علی 
2  

 شرح کار عملی:

 .تحلیل مباحث باارائه شواهد دیگر از نهج البالغه
 4 

 92و74خطبه  5

 مبحث نظری:

 .شبهه واگذاری خالفت الهی
2  

 شرح کار عملی:

 .مباحث باارائه شواهد دیگر از نهج البالغهتحلیل 
 2 

 6نامه  6

 مبحث نظری:

 .شبهه بیعت مهاجرین و انصار
2  

 شرح کار عملی 

 .تحلیل مباحث باارائه شواهد دیگر از نهج البالغه
 2 

 ج: منابع درسی : 

  ..ناصر، مكارم شیرازی ،پیام نهج البالغه ، قم ،دار الكتب االسالمیه1

 .میثم ، شرح نهج البالغه ، ترجمه قربانعلی محمدی ، آستان قدس رضوی.ابن 2

  ..محمد جواد مغنیه ،فی ظالل نهج البالغه ،ترجمه ،محمد جواد معموری، قم ، دار الكتب االسالمیه3

 .المرعشی النجفی  مكتبة آیة اهلل العظمی.ابن ابی الحدید،شرح نهج البالغه،قم،4

  .، قم2(نرم افزاردانشنامه علوی1398علوم اسالمی )نور().مرکز تحقیقات کامپیوتری 5
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 نقد و بررسی شبهات درون متنی نهج البالغه  

 

 

 

 

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

 ، البالغهنهجی تحصیلی)متجانس(: هارشتهرشته/ـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، 

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2  

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5 ـ کتابخانه تخصصی                               4

 :طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی و ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

 ، مطالعه موردی، سپروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

 ……با ذکر مورد    هاروشایر 
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 البالغه(شناختی نهج)علم بديع و زيبايی2بالغت کاربردی  نام درس:

  1بالغت کاربردی نیاز: پیش نیاز/هم

 عملی نظری 

 26 14 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

لبالغه، توانایی ارزیابی اهای ادبی لفظی و معنوی، کسب مهارت و تخصص الزم در تطبیق محسنات لفظی و معنوی بر متون نهجآشنایی با آرایه

 البالغه بر مبنای دانش بدیع، شناختی نهجزیبایی

 ب: سر فصل آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا(

 رديف
مبحث کلی ورئوس 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

مروری بر دانش 

بديع، اهداف و 

 مراحل تطور آن

 نظری:مبحث 

ن در قدیم های آبررسی بدیع از منظر لغوی و اصطالحی، مروری بر تاریخچه دانش بدیع و نظریه .1

 و دوره معاصر و تبیین نقش علم بدیع در زیبایی آفرینی در متن ادبی. 

4  

 شرح کار عملی:

البالغه نهجهای مربوط بر متن قرآن و . پس از تبیین مبانی نظری در حوزه دانش بدیع  نظریه1

 گردد.تطبیق می

 8 

2 
های معنوی آرايه

 و انواع آن

 مبحث نظری:

عنوی در مهای های معنوی در لغت و اصطالح، تبیین هدف از کاربست آرایه.بررسی انواع آرایه1 

 های معنوی در آفرینش متن هنری. متن، بررسی نقش آرایه

4  

 شرح کار عملی:

آفرینی نقش های معنوی در ایجاد زیبایی هنری متن نهج البالغه همچنین.با عنایت به نقش آرایه1

از کاربست  ها و حكمتها تطبیق و هدفها، نامههای مختلف آن بر خطبهآن در توسیع معنا  نمونه

 شود.آن تبیین می

 10 

3 
آرايه های لفظی 

 و انواع آن

 مبحث نظری

ظی در متن، های لفاصطالح، تبیین هدف از کاربست آرایههای لفظی در لغت و .بررسی انواع آرایه1

 های لفظی در آفرینش متن هنری.بررسی نقش آرایه

6  

 شرح کار عملی:

ج و نقش آن در البالغه استخراهای لفظی در متن نهجهای مختلف به کار رفته  انواع آرایه.نمونه1

البالغه استخراج نهج انواع کنایه به کار رفته در متونگردد. البالغه تببین میآفرینش زیبایی زبان نهج

 گردد.و هدف از کاربست در متن تبیین می

 8 

 ج: منابع درسی : 

 .، البالغه الواضحه، تهران، مؤسسه الصادق للطباعه و النشر1378.الجارم، علی، أمین مصطفی،1

 نشر بالغت.، جواهر البالغه، ترجمه حسن عرفان، قم، 1378.الهاشمی، أحمد، 2

 البالغه.البالغه، تهران، انتشارات بنیاد نهجهای بالغت در نهج، جلوه1376.خاقانی اصفهانی، محمد،3

  ، دروس فی البالغه العربیه؛ نحو رؤیه جدیدة، بیروت، المرکز الثقافی العربی و الدار البیضاء.1992.الزناد، األزهر، 4

 .للمطبوعات یمؤسسه األعلم روت،ی، ب5-1ه، شرح نهج البالغ1995 د،یالحد یابن أب.5
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 :   )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

 البالغه(شناختی نهج)علم بديع و زيبايی2بالغت کاربردی 

 

 

 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی(  -1 

   البالغه، ادبیات و زبان عربرشته/رشته های تحصیلی)متجانس(: نهجـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، 

 سال 5ـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر حوزه شغلی به سال(: 

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          :   عالیمیزان تسلط به زبان انگلیسی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 برای رشته نهج البالغه مطلوب باشد  یتسلط به زبان و قواعد عربمیزان   ها با ذکر موارد:  سایر ویژگی -

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

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

 آالت، وسایل و امكانات موردنیاز:ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .ب ( کار در محیط:

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

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكرارای، مباحثهروش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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                                           تطبیقی قرآن و نهج البالغهالگوهای  مطالعاتکارگاه   نام درس:

   دروسارائه همه پس از  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 32 - ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتهدف از ارائه اين درس کسب توانمندی الف: 

 ومضمونی قرآن کریم و نهج البالغهو محتوائی  ای در صورت شناسی  مقایسه و تطبیق تحلیل
  

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف

 مبحث

مطالب  و رئوسکلی  

 سرفصل

 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

تطبیق بررسی و 

 )شناسیصورت 

  ( دبیا سبک

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی:

اطناب  ،؛ ایجاز) علم معانی قرآن ونهج البالغه ی ادبیانواع سبكهانمونه هایی از.استخراج و تطبیق 1

 .و مساوات(

 .استعاره و کنایه( تشبیه، حقیقت ومجاز، )علم بیان؛

 سجع، جناس ، حسن تعلیل و التفات(. ؛و معنوی)علم بدیع؛ آرایه های لفظی 

 12 

2 

تطبیق بررسی و 

محتوائی و 

 مضمونی

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی:

انواع نظامهای فاعلی )خداشناسی عقلی و تجربی (غایی)هدفمندی از یاستخراج وتطبیق استشهادات

 .نهج البالغه قرآن ونظام هستی (  و جایگاه اهل بیت در 

 10 

3 

و تطبیق بررسی 

نظام داخلی 

قرآن و نهج 

 البالغه

 

  - مبحث نظری:

 شرح کار عملی:

خواص  جامعیت، )اعجاز، جاودانگی،در نهج البالغه اوصاف وجایگاه قرآن استخراج نمونه هایی از  -1

 اجتماعی قرآن و ....(.

 (.استنباطی استخراج انواع اقتباس در نهج البالغه )تفسیری، استداللی و. 2

 .(قرآن، قرآن به سنت ،تدبر در آیات)قرآن به  در نهج البالغه روشهای تفسیری قرآن  استخراج -3

 

 10 

 ج: منابع درسی : 

 .( قرآن در نهج البالغه ، تهران ،کانون اندیشه جوان 1387.جوادی آملی عبداهلل ،)1

  .البالغهبنیاد نهج، ،  البالغه(. ارتباط قرآن و نهج 1393، )مجید معارف، حامد شریعتی نیاسر.2

   (.ع)مجمع جهانی اهل بیت  ،تهرانقرآن در آیینه نهج البالغه( 1385،) . مصباح یزدی محمد تقی3
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 : )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس د( استانداردهای آموزشی

                                            کارگاه مطالعات تطبیقی قرآن و نهج البالغه 

 

 

 

 

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

 ، علوم قرآن و حدیث  البالغهنهجی تحصیلی)متجانس(  هارشتهـ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته/

 سال 5)با ذکر حوزه شغلی به سال(:  موردنظرـ حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 : ازیموردنهای آموزشی ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 10حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          میزان تسلط به زبان انگلیسی:   عالی ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 میزان تسلط به علوم قرآن برای رشته نهج البالغه باید مطلوب باشد ها با ذکر موارد: سایر ویژگی -

 ( : ازیموردنمحیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل  -2  

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

 :ازیموردنآالت، وسایل و امكانات ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

                                                      ـ  میز و صندلی 5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 :طیدر محب ( کار 

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

سایر با ذکر  و  فیلم و اسالید، ، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تكراریامباحثه، درس: سخنرانی و ارائهروش تدریس  -3

 ………مورد

با ذکر مورد    هاروش، مطالعه موردی، سایر پروژه ارائه،  آزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 
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 برنامه کنندههیتهمشخصات 

 

 برنامه: کنندههیتهالف:  مرکز/ موسسه 

 

 اجرای تک پودمانیابی هزینه

ی، خدماتی، رفاهی و آموزشکمک، تجهیزات، وسایل و امكانات آموزشی، آالتنیماشگذاری فضا، های ثابت )شامل میزان سرمایهـ هزینه1

 ریال  000/000/20(  ……

ــ هزینه2 (  ……ای و استهالک سرمایه  التدریس مدرس، برق و آب و گاز، مواد مصرفی آموزشی،   های پرسنلی، حق های جاری )شامل هزینه ــ

 ریال   000/000/100

 ریال   000/000/3های اجرای این تک پودمان برای یک دوره اجرا:  جمع هزینهـ3

 ـ برآورد شهریه:  4

 ریال    12189برای هر ساعت نظری: 

 برای هر ساعت عملی:

 آزمایشگاهی: ریال

 ریال19237کارگاهی: 

 عرصه، مزرعه: ریال  

 ریال -پروژه:  

 ریال   31250ر عملی در کالس: کا

 موقعیت جغرافیایی فضای آموزشی          -1    

 ناحیه منطقه شهرداری شهر نام  استان نام محل اجرای دوره رديف
 ی ماهیانه بهااجاره

 (مترمربع)به ازای هر 

 ---- 1 1 اردبیل اردبیل البالغهنهجبنیاد  1

 

 میزان فضای آموزشی)مترمربع(-2

 تلفن، پست الکترونیکینشانی، برنامه کنندههیتهنام مرکز/ موسسه 

 

 دفتر استان اردبیل البالغهنهجبنیاد 

 1حافظ نبش کوچه شهریار  چهارراهنشانی: اردبیل نرسیده به 

 045-33252228تلفن:  

 bonyad.ard@gmail.comآدرس پست الكترونیكی: 

 

 برنامه: کنندهنیتدوب: اعضای گروه       

 پست الکترونیکی تلفن مدرک تحصیلی کنندهنيتدونام و نام خانوادگی اعضای گروه 

 Rahim_anvar@yahoo.com 09141545717 کارشناسی ارشد رحیم انور

 mohammadian@uast.ac.ir 09141501254 کارشناسی ارشد امیر محمدیان
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 زمان اجرای دوره -3

 ساعت       480

 در هر دوره  مهارت پذیرسقف تعداد  -4

 نفر 40    

 :ی(آموزشکمک –کارگاهی  –) آزمایشگاهی  ازیموردنتجهیزات  -5

 وایت بورد-ویدئو پروژکتور

 مهارت پذیرمواد مصرفی به ازای یک  -6

 

 کادر مدرسین -7 

 

 کارگاه آزمايشگاه مزرعه و عرصه تولید محصوالت کشاورزی ی درسهاکالس رديف

1 40 --- --- --- 

 قیمت واحد مصرفی تعداد / وزن ماده مصرفی ماده مصرفینام  ردیف

- ------ ----- ---- 

 گواهینامه تخصصی سابقه کار تخصصی سابقه کار تدریس مدرک تحصیلی ردیف

1 

 

خبره بدون مدرک 

کارشناسی 

  کارشناسی ارشد 

دکتری 

5-0 

10-6 

15-11 

20-16 

 5-0 

10-6 

15-11 

20-16 

مقدماتی 

متوسط 

پیشرفته 

عالی 


