دفترچه راهنما
ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی نهج
البالغه
سال 1398
تهیه و تنظیم :معاونت آموزش

 مقدمه :
نهج البالغه پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسالم است .این کتاب
شریف مجموعه ای است به ابعاد وجودی یک انسان کامل ،زیرا نازالت و صادرات وجودی است که
واالترین وجود پس از پیامبر اکرم (ص) است.
این کتاب گرانسنگ نقش مرجع برای همه انسانهایی را دارد که حقیقت طلب بوده و در صدد ترسیم
گونه و مدلی از زندگی برای خویشتن هستند که در آن مدل ،تمامی مراتب در نظر گرفته شده است.
نهج البالغه که از تراوشات علمی امیر بیان ،امیرمؤمنان علی (ع) است نه فقط از حیث بالغت نهج البالغه
است بلکه در جمیع فنون و امور حیات انسان نهجی قویم و طریقی مستقیم است ،بر ره گم کردگان وادی
بشریت در دنیای مدرن.
نهج البالغه که اخ القرآن است؛ حجتی است بر حجت بودن آن انسان بی بدیل ،لیک دردا و دریغا که
این نفیسه مرقوم همچون خالق معصومش فارغ از احتجاب اغراض و احتمال اغیار فرصت اظهار نیافته ،امید
که قیام حضرت حجت (عج) از جمال آن انسان بی بدیل غبار غربت بزداید و از اسرار غرر کشف حقیقت
بنماید.
بنیاد نهج البالغه دفتر استان اردبیل در راستای استقبال از این امید و استفاضه از آن حقیقت با بهره مندی
از اساتید حوزه و دانشگاه اقدام به برگزاری دوره تربیت مربی در دو سطح مقدماتی و عالی نموده است
امید که همتی باشد برای جلوگیری از حیرت و سرگردا نیها در میان مکاتب بشری.
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ضرورت :
نهج البالغه به عنوان دومین منبع الهام بخش اندیشه اسالمی همواره همپای قرآن کریم مورد تکریم و
احترام مسلمانان بوده و آن را یکی از منابع استوار دستیابی فرهنگ اصیل اسالمی به شمار آورده اند .به همین
مناسبت در راستای تأمین نیازهای گسترده انسان معاصر ضرورت ایجاب میکند که برای جلوگیری از
سرگردانی در میان مکاتب بشری و استفاده بهتر و فزونتر و آشناساختن همگان با این گرانسنگ دورههای
تربیت مربی نهج البالغه برگزار گردد.

 هدف:
هدف کلی از این دوره ها ،تربیت مربیانی توانا و کارآمدی است که با برخورداری از شناخت علمی و
محققانه از نهج البالغه و بهره گیری از آن کتاب شریف بتوانند در راه گشایی ،راهنمایی و برطرف نمودن
تشنگی نسل جوان و تدریس در کالسهاو محافل انس با نهج البالغه در ترویج معارف علوی نقش خود را
ایفا نمایند.
 مزایا :
 -1ارائه مدرک معتبر از بنیاد نهج البالغه کشور
 -2ارائه مجوز تدریس در مراکز فرهنگی  ،دینی
 -3ارائه مجوز برای شرکت در دوره پیشرفته تربیت مربی
 اهداف آموزشی:
 -1آشنایی با کتاب شریف نهج البالغه
 -2کاربردی نمودن نهج البالغه در شؤون زندگی
 توانایی فراگیران :
 -1تبیین وتحلیل علمی نهج البالغه
 -2پاسخ گویی به شبهات مطرح شده در مورد نهج البالغه
 -3بکارگیری معارف نهج البالغه برای پاسخ گویی به نیازهای روز
 -4تدریس نهج البالغه در دوره ها و محافل انس با نهج البالغه
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 شرایط پذیرش :
الف) عمومی :

تخلق به اخالق اسالمی ورعایت شؤونات دینی

ب ) اختصاصی  :دارا بودن یکی از شرایط ذیل:
 -1معلمان و مربیان پرورشی
 -2دارای مدرک تحصیلی دیپلم وباالتر
 -3طلبه پایه چهارم و باالتر
 -4مبلغین و مبلغه ها ،مربیان قرآن کریم ؛ با ارائه گواهی از حوزه علمیه ،سازمان تبلیغات ،دارالقرآن الکریم،
کانون های مساجد.
ج ) تذکر :

 داوطلبان محترم پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام  ،طبق جدول زمانبندی که در دفترچه درج گردیده است
می توانند به دوره مقدماتی تربیت مربی راه یابند .دروس این دوره از صفحه  4الی  5و همچنین برنامه
کالسی دوره در صفحه  8دفترچه راهنما درج گردیده است.
 مدت زمان دوره مقدماتی تربیت مربی :

این دوره در قالب چهار ماده درسی بصورت تئوری و کارگاهی در طول شش ماه و در روزهای چهار شنبه و
پنجشنبه  ،از ساعت  15 /30تا  19مجموعاً  170ساعت در محل بنیاد نهج البالغه برگزار میگردد.

 عناوین دروس
 -1مبانی فهم حدیث با تآکید بر نهج البالغه
 -2قرائت متن و واژه شناسی نهج البالغه
 -3نهج البالغه شناسی ()1
 -4موضوع شناسی نهج البالغه ( ( )1با محوریت مباحث سیاسی  ،حقوقی )
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 سر فصل دروس
 -1مبانی فهم حدیث با تأکید بر نهج البالغه
هدف :شناخت قواعد و ضوابط فهم متن حدیث و پی بردن به مراد گوینده
سرفصل :
فرایند کشف معنا :
 فهم مفردات فهم ترکیبات گردآوری قرینه ها اسباب ورود حدیث تشکیل خانواده حدیثموانع فهم حدیث در حوزه متن شناسی
 تصحیف و تحریف اشتراک لفظی خلط معنای لغوی و اصطالحی تقطیع نادرستموانع فهم حدیث در حوزه پی بردن به مراد گوینده
 تتبع ناقص پیروی از اهواء و آراء ساده انگاری -پیش فرضهای ذهنی
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 -2قرائت متن وواژه شناسی نهج البالغه
هدف :شناخت معانی و مفاهیم لغوی و اصطالحی مفردات کلیدی برای استخراج معنای سلیس و روان
سر فصل:

متون برگزیده در موضوعات( اخالقی ،تربیتی ،اجتماعی ،مدیریتی ،سیاسی ،اعتقادی و)...
 ساختار صرفی واژگان و معانی آنها اعراب کلمات و ترکیبات و بیان نکات بالغی ترجمه تحت اللفظی -ترجمه سلیس و روان

 -3نهج البالغه شناسی ()1
هدف:شناخت سیر تاریخی تألیف و گونههای آن به همراه بررسی و نقد مهم ترین آثار
سرفصل:
 سیر تاریخی تدوین و تألیف درباره نهج البالغه اقسام تألیف (کتاب لغت ،ترجمه ،شرح ،منتخب ،مستدرک ،مدارک و اسناد ،فهرست و معجم ،بالغت ،آشناییبا علوم نهج البالغه ،متن پژوهی ،موضوعات و)...
 بررسی و نقد مهم ترین آثار در هر قسم روش استفاده صحیح از آثار -اعتبار سنجی نهج البالغه

 -4موضوع شناسی نهج البالغه ( ( )1با محوریت مباحث سیاسی  ،حقوقی )
هدف :آشنایی با اندیشه ها ورفتارهای سیاسی و حقوقی امام علی (ع)
سرفصل:
 مفهوم شناسی سیاست جایگاه سیاست در نزد امام علی (ع) اهداف و آفات سیاست مفهوم شناسی حق در نهج البالغه رابطه مردم و زمامداران در نهج البالغه5

ظرفیت پذیرش و حد نصاب نمره قبولی:

ظرفیت پذیرش صرفا" 40نفر بوده و از برادران و خواهران عالقمند در قالب 1کالس درس ثبت نام
خواهد گردید .اولویت در پذیرش تقدم زمانی ثبت نام خواهد بود.
 مدارک الزم جهت شرکت در کالس:

-1دریافت دفترچه راهنما از وب سایت بنیاد نهج البالغه دفتر استان اردبیل
 -2ارائه مدارک ذیل به دفتر بنیاد نهج البالغه و یا بارگزاری از طریق وب سایت بنیاد
الف  -سه قطعه عکس 3*4
ب  -فتوکپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
ج – ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی
د  -واریز مبلغ  3/000/000ریال به شماره کارت  5029 0810 4213 0381به نام بنیاد نهج البالغه دفتر استان اردبیل
نزد بانک توسعه تعاون اردبیل از بابت هزینه برگزاری کالسها و آزمون پایانی و ارائه فیش بانکی.

ه  -تکمیل فرم ثبت نام
تذکر :
داوطلبان محترم توجه داشته باشند مهلت ثبت نام جهت شرکت در دوره مقدماتی تا تاریخ  98/6/25بوده و بمنظور تشکیل
پرونده آموزشی می بایست با دردست داشتن مدارک فوق به دفتر بنیاد نهج البالغه استان اردبیل به آدرس زیر مراجعه
نمایید.
آدرس:

چهار راه حافظ روبروی بوستان شهریار – ابتدای کوچه شهریار  1طبقه سوم واحد 6
ساعات پذیرش  :همه روزه به جز روزهای تعطیل
صبح ساعت 10 – 12
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عصر 17 – 20

باسمه تعالی
فرم ثبت نام

محل الصاق

دوره عالی تربیت مربی نهج البالغه

عکس

بنیاد نهج البالغه دفتر استان اردبیل
مشخصات فردی
نام .................. :نام خانوادگی.......................... :نام پدر ............................. :وضعیت تاهل................:
شماره شناسنامه.................. :تاریخ تولد 13 ........... / ....... / ....... :کدملی........................................................ :
آخرین مدرک تحصیلی .......................................................... :رشته و گرایش تحصیلی ............................ :
عنوان شغل و آدرس دقیق محل کار.............................................................................................................................................. :
 .........................................................................................شماره تلفن محل کار......................................... :
آدرس دقیق منزل............................................................................................................................................................................... :
شماره تلفن منزل............................ :

شماره تلفن همراه........................................................... :

پست الکترونیکی................................................................................ :
لطفاً به سئوالت زیر به صورت مختصر جواب دهید.
 -1میزان آشنایی شما با نهج البالغه تا چه اندازه است
...................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 -2تاکنون چه دوره های آموزشی سپری نموده اید و در چه مدتی؟
.......................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ......................................................
...............................................................................................................................................

 -3 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................بعد از اتمام دوره
و قبولی در آزمون پایان دوره چه انتظاراتی از بنیاد نهج البالغه دارید

.................................................................................

.................................................................... ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...............................................................

محل امضاء و تاریخ

 زمان بندی دوره:
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برنامه زمانی دوره

ا شهریور ماه لغایت  25شهریور ماه

مهلت ثبت نام

هفته اول مهر ماه

شروع دوره مقدماتی تربیت مربی

اسفند ماه

شروع آزمون پایان دوره

با آرزوی موفقیت
معاونت آموزش
دفتر بنیاد نهج البالغه استان اردبیل
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