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ذيالَ برخي از منابع كه ناظر به مباحث كلي و عمومي فلسفه اسالمي ناظر است، جهت مطالعه دانشجويان محترم معرفي مي شود. 

 منابع اختصاصي فلسفه اسالمي در سه رويکرد مشائي، اشراقي و صدرائي نیز تقديم خواهدشد.

 

 ، تهران: انتشارات طرح نو .در جهان اسالم ماجراي فكر فلسفي( 1377ابراهیمي ديناني، غالمحسین ) .1

 ، ترجمه حسین مفید، تهران: مركز فرهنگي انتشاراتي منیر.ابواب الهدي( 1389اصفهاني، میرزامهدی ) .2

، )دوره دو جلدی( ترجمه عبدالمحمد آيتي ، تهران: تاريخ فلسفه در جهان اسالمي( 1383الفاخوری، حنا و الجر، خلیلْ ) .3

 علمي و فرهنگي.شركت انتشارات 
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 )دوره سه جلدی(، تهران: انتشارات سمت. درآمدي به نظام حكمت صدرايي( 1384عبوديت، عبدالرسول ) .5
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  اهداف درس: 

 آشنايي با عوامل اثرگذار و عوامل و موانع تربیت در نهج البالغه.

 های عقالني، اخالقي، اجتماعي و ديني .آشنايي با مباني، اهداف، اصول و روشهای تربیت در ساحت 

 آشنايي با برخي مباحث تطبیقي در نهج البالغه و قلمروهای ديگر .

ايجاد زمینه برای بهره گیری از مباحث مذكور در مواجهه با مسائل، مشکالت و چالش های تربیتي و اخالقي 

 جامعه معاصر .

 سرفصل هاي درس : 

 مفاهیم و كلیات -جلسات اول و دوم : فصل اول

  عوامل و موانع تربیت در نهج البالغه -جلسه سوم تا ششم : فصل دوم

 تربیت عقالني در نهج البالغه  -جلسه هفتم و هشتم: فصل چهارم 

   تربیت اخالقي در نهج البالغه -جلسات نهم و دهم : فصل پنجم

 هتربیت اجتماعي در نهج البالغ -جلسات يازدهم و دوازدهم : فصل ششم

 تربیت ديني در نهج البالغه -جلسات سیزدهم تا پانزدهم: فصل هفتم

 جمع بندی، نتیجه گیری، با هم نگری و توضیحات تکمیلي جلسه شانزدهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از درس و امتحان پايان ترم مي باشد.  محرومیت دانشجو: به لحاظ رعايت مقررات آموزشي، سه جلسه غیبت به منزله يادآوري

 محسوب مي شود.  يک جلسه غیبتهر سه جلسه تأخیر، معادل -

، زمینه بهره گیری هرچه بیشتر حضور به موقع و فعال و شركت در مباحث كالسانتظار مي رود دانشجويان محترم با -

 از درس را فراهم آورند.

 با آرزوي توفیق روزافزون -والسالم 

 بسمه تعالي

 دوره كارشناسي ارشد              "تربیت در نهج البالغه "طرح درس 

 رشته تاريخ و فلسفه تعلیم و تربیت        1398-99نیمسال دوم                           واحد  3به ارزش 

 1397 -انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول -منبع درس: كتاب تعلیم و تربیت در نهج البالغه از محمدرضا شرفي

ابتدای هر جلسه، يک اثر مرتبط با ( در بخش انتهايي كتاب معرفي شده است. ضمناً 3-1)ست های: منابع تکمیلي در پیويادآوري

 درس )كتاب، پژوهش و يا مقاله( جهت آشنايي بیشتر دانشجويان محترم با ادبیات و آثار اين مبحث، معرفي مي شود.

 دانشجويان محترم در درس :محورهاي فعالیت 

 كالس و مشاركت در مباحث درسيحضور كامل و فعال در  .1

 گزارش بخش هايي از كتاب تعلیم و تربیت در نهج البالغه )مطابق جدولي كه تقديم خواهدشد.( .2

پیشنهادی در نهج البالغه و ارائه در كالس )شیوه نامه  تهیه و تدوين مقاله آموزشي پیرامون يکي از موضوعات .3

 آن تقديم خواهدشد.(

 نهج البالغه 31اخالقي و تاريخي نامه مروری بر مباحث تربیتي،  .4

 پاسخ به پرسش هايي از قطعات پنجگانه و منتخب نهج البالغه .5

 در دو جلسه كارگاه عملي پژوهش در نهج البالغه حضور .6

 شركت در آزمون پايان ترم   .7

 منظور مي شود. "نمره 10"و برای شركت در آزمون پاياني نیز   "نمره10"( 6-1برای موارد )

)هماهنگي الزم در اين موارد توسط جناب آقای قربانعلي دانشجوی محترم دوره دكتری و دستیار كالس انجام 

 خواهدشد.(

 نمره 5/2     .8

 نمره 5/2        . گزارش بخش تعیین شده جزوه 2

 بط و يا معرفي كتاب يا مقاله مرت "موضوعات پیشنهادی"منتخب از مجموعه  موضوعپیرامون  . ارائه گزارش3

  دقیقه ( 5- 10زمان نقد، نظر و جمع بندی بحث:   مدت ،دقیقه  10)مدت زمان ارائه گزارش: 

 نمره 5/2 

 2       نمره (  25/0. شركت در كويیزها )شش نوبت، هر كويیز 4

 نمره

    نمره( 5/1سؤال هر يک به ارزش  3میان ترم  شركت در آزمون. 5

 نمره 5/4 


