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 السالم(شناخت علی )علیه : اّولجلسۀ 
 

 هاعلی و زیبایی
 

 ـ زیباترین نام1
 ـ زیباترین والدت2
 ـ زیباترین معلم   3
 ـ زیباترین اسالم 4
 ـ زیباترین ایثار   5
 ـ زیباترین ارتباط با خدا6
 ـ زیباترین صبر7
 ـ زیباترین تربیت8
 ـ زیباترین آموزش9
 ـ زیباترین کلمات و سخنان11
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 پیشینۀ سخنان امام علی )علیه السالم(: دومجلسۀ 
 

 اهداف 

 آشنایی با:
 ؛البالغهنهج السالم( پیش از تدوین های سخنان علی )علیه نگاشته 

 مؤلفان کالم علی )علیه السالم(؛ 
  ؛البالغهنهج راز ماندگاری 
 .برخی منابعی كه احتمال دارد سید رضی از آنها بهره برده باشد 

 
 اهداف

  اند؛كرده آوریجمع را( السالم علیه) علی سخنان تنها البالغه نهج از پیش که کتابهایی ـ1
 اوّل قرن( الف

 هَمْدانی حارث
  نباته بن أصبغ
 األعیاد و عالجُمْ فی المَنابر عَلی أمیرِالمُؤمنین خُطَبُ

 دوم قرن( ب
 الخُطَب کتاب
 السالم علیه) المؤمنینأمیر خطَبُ

 سوم قرن( ج
 علی   خُطَبُ
 ( السالم علیه) أمیرِالمُؤمنین خُطَبُ
 (السالم علیه) أمیرالمُؤمنین خُطَبُ
 السالم علیه) أمیرالمُؤمنین خُطَبُ
 كلمه مِأَةُ

 حروبه و أخباره و المؤمنینأمیر رسائل
 چهارم قرن( د

 كَمحِ مَجمُوعةُ
 جَلودی آثار
 (السالم علیه) أمیرالمؤمنین خطب شرح
  اندبوده دیگران و( السالم علیه) علی سخنان دارندۀ بر در البالغه نهج از پیش که کتابهایی ـ2

 سوم قرن( الف
  صِفین وقعة

 المنطق إصالح
 التبیین و البیان
 األخبار عُیونُ 
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 األَشراف أنسابُ 
 چهارم قرن( ب

 المُلُوک و الرُّسُلِ  و االُمَمِ تاریخُ 
 الفَرید العِْقدُ 

 اإلمامه فی المُسترشِد
 الذَّهَب مُرُوج
  العُقُول تُحَفُ
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 البالغههای پیدایش نهج زمینه: جلسۀ سوم
 

 اهداف
 ؛ البالغهنهج های پیدایش آشنایى با زمینه 
  ؛البالغهنهج نگاهى گذرا بر زندگى مؤلّف 

 .آشنایى با آثار سیّد رضی 
 

 البالغههای پیدایش نهج زمینه
 سالهای آغازین غیبت کبری

 تحوالت سیاسی مناسب
 جنبش فرهنگی

 

 روزشمار زندگانی سیّد رضی 
 تحصیالت سیّد رضی

 اساتید زبان و ادبیات عربی
 اساتید تاریخ و حدیث

 اساتید فقه
 

 شاگردان سید رضی

 آثار سید رضی 
 البالغهنهج 

 المَجازات النّبویّة یا مَجازاتُ آثارِ النّبویة
 خصائص االئمه

 مجازات القرآنتلخیص البیان عن 
 حقایق التأویل فی متشابه التنزیل

 مناصب اجتماعی
 آرامش موج

  



7 
 

 البالغهطراحی نهج : جلسۀ چهارم
 

 اهداف 
 آشنایى با:

   ؛البالغه نهجگردآوری 

   ؛البالغه نهجطراحی 

   البالغه؛ نهججایگاه و اعتبار 

   و چگونگی گزارش آن. البالغه نهجساختار 

 
 

 تألیف انگیزۀ( الف

 البالغه نهج طراحی( ب

  موضوع در تنوع

 ساختار در گوناگونی

  بالغت و فصاحت

  البالغه نهج جایگاه( ج

 البالغه نهج اعتبار( د

 البالغه نهج ساختار بررسی( ه

 البالغه نهج فصلهای ـ1

 هاخطبه

 هانامه

 حکمتها

 الحدیث غریب

 البالغه نهج گزارش چگونگی ـ2

  تقطیعات از استفاده

 رسا عناوین

 توضیح
 نویسی صدر ـ1

 میانی توضیحات ـ2

 پایانی توضیحات ـ3
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 شناخت علی )علیه السالم(: جلسۀ پنجم
 
 

 اهداف  
  ؛هنهج البالغآشنایی با برخی از صنایع ادبی در 
 از دیدگاه ادیبان؛ هبررسی نهج البالغ 
  در ادب فارسی. هنهج البالغچگونگی تأثیر 

 
 ادبیات نهج البالغه

 اعتراف ادیبان
 شناسی نهج البالغه صورت

 الف( خطابه
 ـ آغاز سخن1
  ـ بیان مقصود2

 ـ پایان کالم3
 ب( سَجْع       

 ج( استعاره   
 د( تشبیه 

 تضمین    ه( 
 و( تضمین مزدوج

 ز( تلمیح 
  ح( کنایه
 ط( مَثَل 
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 روابط نهج البالغه با قرآن: ششمجلسۀ 
 
 

 اهداف درس
  ؛ نهج البالغهو  قرآنآشنایی با روابط 
 نهج البالغه؛در  قرآن شناخت ویژگیهای 
  نهج البالغه؛در  قرآنشناخت چگونگی رفتار با  
  قرآن. فراگیری روش برداشت از 

 
 انواع روابط

 الف( محتوا 
 شناسی ب( قرآن

 ج( چگونگی تعامل با قرآن 
 ـ فراگیری قرآن1
 ـ تدبّر در قرآن2
 ـ عمل به قرآن3
 قرآنـ برداشت از 4

 الف( پرهیز از تفسیر به رأی
 ب( نیاز به مفسّر

  ج( راهکار تفسیر
  د( معرفی مفسر

 هایی از تفسیر نهج البالغهنمونهه( 
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 هسیری در شروح نهج البالغ: جلسۀ هفتم
 

 اهداف درس
  نهج البالغه؛آشنایی با نخستین شرح 
  نهج البالغه؛بازشناسی عناوین و موضوعات شروح مهم 
  تطبیقی به شرحها.نگاهی 
 

 نخستین شرح
 معرفی شروح مهم

 ـ معارج نهج البالغه1
 ـ منهاج البراعه2

  الحدیدـ شرح نهج البالغۀ ابن ابی3
 میثمـ شرح نهج البالغۀ ابن4
 ـ شرح منهاج البراعه5
  ـ بهج الصباغه6   

 ـ ترجمه و تفسیر نهج البالغه7
 ـ پیام امام8
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 ها و کتابهای پیرامونی نهج البالغهترجمهسیری در : جلسۀ هشتم
 

 اهداف درس
 ؛نهج البالغههای مهم آشنایی با ترجمه 
 ها؛ای از ترجمهنگاهی تطبیقی به پاره 
 معرفی معیارهای ارزیابی ترجمه؛ 
  نگاشته شده است. نهج البالغهآشنایی با برخی از کتابهایی که دربارۀ 

 
 معیار ترجمه

  های موجودترجمهفهرست برخي از 
  هانگاهی تطبیقی به ترجمه

 الف( متون یکسان
 ها(ب( متون ناهمگون )اختالف نسخه

 آوری در ترجمهنو
 نهج البالغۀ پارسی

 ویژگیها

  کتابهای پیرامونی
 ـ مستدرکات نهج البالغه1
 ـ مدارک و اسناد نهج البالغه2
 ـ فهرست و فرهنگ موضوعی نهج البالغه3
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 همبدأ در نهج البالغ: جلسۀ نهم

 
 اهداف درس

  ترین آموزۀ اسالمی؛به عنوان مهم نهج البالغهیکتاپرستی در 
 آشنایی با روش استداللی امام علی )علیه السالم( در اثبات توحید؛ 
 جهانی.آشنایی با تأثیر مبدأ در زندگی این 

 
  مبدأ در نهج البالغه
 اهمیت و آثار توحید

 اقسام توحید
 ذاتیـ توحید 1

 ـ توحید صفاتی2

  ـ توحید افعالی3
 ـ توحید عبادی4

 دالیل یکتاپرستی
 ـ استداللهای عقلی1
 ـ فطرت2
 های تدبیر ـ اندیشه در نشانه3
 ـ شکستن تصمیمها4
 های شریکـ فقدان نشانه5
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 هدنیا در نهج البالغ: جلسۀ دهم
 

 اهداف درس
 آشنایی با زمان حکومت امام علی )علیه السالم(؛ 
 دنیا از دیدگاه امام علی )علیه السالم(؛ 
 .آموزش مهارتهای رفتاری با دنیا 
 

 اهمیت پژوهش دربارۀ دنیا
 نهج البالغهفراوانی بحث دنیا در 

 روزگار امام علی )علیه السالم(
 شناخت دنیا
  ـ منزلگاهی ناپایدار1
 ـ سختی و نیستی2
 ـ سریع و گذرا3
 ـ تیره و تار 4
 آلود ای کِدر و گلـ چشمه5
 ـ خوشی در سایۀ اندوه 6
 ـ کوی زندگانی تلخ 7
 ـ کوتاه 8
 ـ دگرگونی 9
 ـ بهرۀ خودفروشان 11
 ـ آفرینش عاریتی 11
 وفا و فریبنده ـ بی12
 یافته وفایی شهرتـ به نیرنگ و بی13

 فریب دنیا یبسترها
 دنیاخواها

 مهارتهای رفتار با دنیا
 ـ بصیرت1
 خدا و آخرتـ یاد 2
 ـ اصالح نگرش3
 مندیـ بهره4
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 سیری در مباحث فرهنگی نهج البالغه: جلسۀ یازدهم
 

 
 اهداف درس

 آشنایی با مشکالت فرهنگی زمان امام علی )علیه السالم(؛ 
 آشنایی با سیاستهای راهبردی امام علی )علیه السالم( در مسائل فرهنگی؛ 
  علی )علیه السالم(.آشنایی با آموزش و پرورش در زمان امام 

 

 کلیات
 فرهنگ زمان حکومت امام علی )علیه السالم(  

 ترین اقدامات فرهنگی امام علی )علیه السالم(مهم

 ـ پاسداری از سنتهای نیکو 1
 ـ مبارزه با روشهای ناپسند2

 سازیـ فرهنگ3
 ترین اصالحات فرهنگی در نهج البالغهمهم
 ـ خردورزی1
 پژوهی ـ دانش2
 های رفتاریشیوه ـ تبیین3

 الف( ستایش و انتقاد
 ب( هماهنگی گفتار و کردار

 ی ویرانگرهاج( برخورد با اندیشه
 ـ گسترش آموزش و پرورش4

 الف( اهمیت تعلیم و تربیت
 ب( محتوای آموزش

 ج( زمان آموزش
 د( روشهای تدریس

 آداب آموختن ه( 
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 مباحث اقتصادی در نهج البالغه: جلسۀ دوازدهم
 
 
 

 اهداف درس
 آشنایی با تأثیر اندیشۀ دینی در اقتصاد اسالمی؛ 
 آشنایی با عوامل پیدایش فقر و راههای فقرزدایی؛ 
 .آشنایی با وظایف عمومی و فردی در پیشرفت اقتصادی 
 

 کلیات

 الف( مفهوم اقتصاد

 نهج البالغهب( چارچوب بحث اقتصاد در 

 ج( طرح درس

 محور و تأثیر آن در اقتصادنگرش خدا

  فقر و غنا

 عوامل پیدایش فقر

 ثروت

 زراندوزان

  پیشرفت اقتصادی

 حکومت و وظایف عمومی

 الف( قانون 

  ب( نظارت

  گذاریهای زیربناییج( سرمایه

 عدالتی د( مبارزه با تبعیض و بی

 تأمین اجتماعیه( 

 مردم و وظایف فردی

 الف( الگوی درآمد
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 ـ کار و تالش1

 ـ دانش و تجربه2

 و طمعـ نفی حرص 3

 ـ دعا 4

 ب( الگوی مصرف

 جویی ـ صرفه1

 ـ انفاق2

 اقتصاد مطلوب؛ آرمان یا واقعیت
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 هنگاهی به مباحث سیاسی نهج البالغ: جلسۀ سیزدهم
 
 
 

 اهداف درس
  ؛هنهج البالغآشنایی با معنای سیاست در 
  آشنایی با اهداف و مبانی سیاست علوی؛ 
  علیه السالم( و راهکارهای تحقق آن در جامعۀ امروز.آشنایی با ویژگیهای مدیریتی امام علی( 
 

 تعریف سیاست

 سیاست اصطالحی 
 نهج البالغهسیاست در 

 اهداف سیاست علوی

 مبانی سیاست علوی

 ـ عدالت1

 ـ صداقت2

 ـ قانون و انضباط اداری3

 نهج البالغهفرایند مدیریت در 

 ـ گزینش شایستگان1

 ـ کنترل و نظارت2

 تواناییـ آگاهی و 3

 ـ اعتماد به مردم4

 مدیریت علوی در دوران معاصر
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 هآشنایی با مباحث اخالقی نهج البالغ: جلسۀ چهاردهم
 
 

 اهداف درس
 بررسی تطبیقی اخالق علوی و اخالق مکاتب بشری؛ 
  ؛نهج البالغهآشنایی با برخی ویژگیهای اخالقی در 
 .)بازشناسی روشهای اخالقی امام علی )علیه السالم 
 

 نظام اخالقی نهج البالغه 

 دانش اخالق از دیدگاه امام علی )علیه السالم(
 آمادگی درونی، تحول بیرونی 

 ویژگیهای بنیادین اخالق علوی

 الف( اخالص

 ب( تقوی
 برخی از دستورات اخالقی امام علی )علیه السالم(

 ـ آداب معاشرت با خانواده1
 ـ شیوۀ رفتار با مردم2

 دوستانـ شیوۀ رفتار با 3
 شناسی اخالقی امام علی )علیه السالم(روش

 ـ خودسازی: همسانی گفتار با کردار1
 هاـ اندرزنامه2

 ـ مواعظ3
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ینش در نهج البالغه: جلسۀ پانزدهم  سرانجام آفر
 

 اهداف درس
 آشنایی با: 

 جهان پس از مرگ از دیدگاه امام علی )علیه السالم(؛ 
 باور، در زندگی دنیوی؛ نقش اندیشۀ معاد 
 .راههای کامیابی 

 

 هدفمندی آفرینش

 ویژگیهای جهان پس از مرگ

 پایانـ هراس بی1     

  ـ گریز ناممکن2

 ـ نهانِ آشکار3

 ـ انتهای تنهایی و آیین حسابرسی4

 تأثیر آخرت در زندگی مادی 

 پایان راه؛ سُود یا زیان

 راه کامیابی

 ـ یاد معاد1

 انس با قرآن ـ2

 ـ پیروی از معصومین )علیهم السالم(  3

 ـ انجام واجبات4

 ـ نَهان پاک5

 ـ جهاد6

 ـ پایداری7


