«بسمه تعالی»

مقدمه
ما را کتابی است که واژه واژهاش ،تجلیِ کالمِ خداوند و آیتی از وجودِ بهترینِ بندگان ،موالی متقیان و امیرِ مؤمنان
است .او که قرآنِ ناطق و تجسمِ عینی آیات آن است .گویی خداوند از عصارۀ کالمش ،گوهری ساخت به نام
"علی" تا آینۀ تمامنمای ایمان و بندگی باشد .او که لحظه لحظۀ زندگانی و حیاتش تا عروج ملوکتی و شهادتش،
الگوی بیبدیل انسانیت است؛ چنان زیست که از هر منظری نظارهاش کنیم ،جز عبودیت نخواهیم یافت .نگاه و
کالمش خدا ،اندیشه و کردارش خدا و وجودش چراغِ هدایت است .آنکه به او توسل جوید ،هرگز گمراه نخواهد شد و
جز "خدا" نخواهد یافت.
اکنون اندیشه و کالمِ ارزشمند این الگوی هدایت ،در گنجینهای به نام "نهج البالغه" در دستان ماست .همان کتابی
که پس از قرآن ،بهترین راهنمای عملی در تمام شئون زندگی ،به ویژه راهنمای تنظیم رابطۀ انسان با خدا ،خود و
جهان هستی است .در دنیای امروز که انبوه فتنهها ،بشر را احاطه کرده و حفظ دین به دشواری نگه داشتن آتش در
دستان است ،رجوع به آموزههای ژرف نهج البالغه و سخنان گهربار امیرالمؤمنین (علیه اسالم) ،راه نجات است.
حیف است که این گنجینۀ علوی را داشته باشیم ،اما در غبار روزمرهگیها و غفلت ،مهجور و مدفون بماند و جهان
اسالم با وجود داشتن چنین چراغ هدایتی ،گرفتار فتنهها باشد.
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث نیز ضمن درک جایگاه واالی اندیشه و کالم علوی و نقش مؤثر
آن در عرصههای مختلف حیات بشری ،بر آن است تا با استفاده از امکانات خود و بهرهگیری از اساتید مجرّب حوزه
و دانشگاه ،مضامین ژرف و آموزههای انسانساز نهج البالغه را ،بدون نیاز به داشتن پیشنیازها و محدودیتهای
تحصیلی ،در بین عموم افراد جامعه نشر و گسترش داده و رجوع به نهج البالغه را به عنوان یک الگوی عملی در
سطوح مختلف زندگی روزمره ،تسهیل نماید.
امید است با مشارکت و حضور عالقمندان به کالم امیرالمؤمنین و مباحث نهج البالغه ،بتوانیم گامی مؤثر در جهت
تأمین هدف اصلی این طرح که همان ترویج فرهنگ علوی و نهج البالغهخوانی است ،برداریم.

صفحه 1

اهداف دوره
 ترویج فرهنگ نهج البالغهخوانی و رجوع به آن در عرصههای مختلف زندگی؛ معرفی آموزههای ارزشمند و کاربردی نهج البالغه در بین عموم افراد جامعه؛ بررسی و ارائۀ ابعاد مختلف و ناشناختۀ نهج البالغه برای عموم افراد جامعه؛ -نهادینهسازی ارزشهای واالی نهج البالغه در عرصههای مختلف زندگی.

معرفی ویژگیهای دوره
آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی ،بنا دارد در "مدرسه تابستانی نهج البالغه" نشستهایی را با حضور
اساتید بنام و مجرب حوزه و دانشگاه ،به صورت آنالین و در نرمافزار آدوبی کانکت برگزار نماید .این نشستها در
موضوعات مختلفی مانند "چرایی نیاز به نهج البالغه ،تاریخ زندگانی امام علی (ع) ،سیر مطالعاتی ،زیباییشناختی
و منظومه معارف نهج البالغه ،قرآن ،تربیت ،اخالق و مباحث اعتقادی در نهج البالغه" تدارک دیده شده که
زمانبندی برگزاری جلسات آنالین در جدول زیر به اطالع میرسد.

صفحه 2

(جدول زمانبندی برگزاری جلسات آنالین)
موضوع نشست

اساتید

تاریخ

ساعت
آموزشی

حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم طباطبائی
نیاز ما به نهج البالغه

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث ،دانشیار و عضو
هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

ساعت 16

آشنایی با نهج البالغه

حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی غالمعلی

شنبه 97/06/10

(تاریخ امام علی (ع) ،سیدرضی و نهج

استادیار و عضو هیئت علمی و رئیس مرکز آموزش
الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

ساعت 18

البالغه)

شنبه 97/06/10

یکشنبه 97/06/11

2
2
2

ساعت 16
حجت االسالم و المسلمین مهدی مردانی
سیر مطالعاتی نهج البالغه

معاون گروه نهج البالغه ،استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه قرآن و حدیث

ساعت 18

قرآن از دیدگاه نهج البالغه

دکتر حامد شریعتی نیاسر

دوشنبه 97/06/12

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

ساعت 16

حجت االسالم و المسلمین مهدی مردانی
معاون گروه نهج البالغه و استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه قرآن و حدیث

دوشنبه 97/06/12

زیباییشناختی نهج البالغه

یکشنبه 97/06/11

2
2

2

ساعت 18

حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم طباطبائی
منظومه معارف نهج البالغه

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث ،دانشیار و عضو
هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

سهشنبه 97/06/13

2

ساعت 16

حجت االسالم و المسلمین احمد فعال
اخالق کاربردی در نهج البالغه

تربیت در نهج البالغه

اصفهانی
مدرس حوزه و دانشگاه قرآن و حدیث

مباحث اعتقادی در نهج البالغه

مباحث اعتقادی در نهج البالغه

دکتر مهدی نصرتیان اهور
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

(معادشناسی)
فرهنگسازی نهج البالغه

چهارشنبه97/06/14

2

2

ساعت 18
پنجشنبه97/06/15

2

ساعت 16

حجت االسالم و المسلمین احمد غالمعلی
رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پنجشنبه 97/06/15
ساعت 18
دانشگاه قرآن و حدیث
مجموع ساعات آموزشی

2

ساعت 18

حجت االسالم و المسلمین احمد غالمعلی
رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن و عضو هیئت علمی چهارشنبه97/06/14
ساعت 16
دانشگاه قرآن و حدیث
حجت االسالم و المسلمین شعبان نصرتی
پژوهشگر حوزه و دانشگاه و مدرس دانشگاه قرآن و
حدیث

(خداشناسی)

سهشنبه 97/06/13

2
24

صفحه 3

برگزاری آزمون و ارائۀ گواهینامه
در پایان این طرح مطالعاتی ،یک آزمون به صورت تستی و آنالین ،از محتوای مباحثی که در نشستهای آنالین
توسط اساتید ارائه میشود ،برگزار خواهد شد .شرکتکنندگانی که موفق به کسب  60درصد از نمرۀ کلی آزمون
شوند ،میتوانند گواهینامۀ پایان "مدرسه تابستانی نهج البالغه" را معادل  24ساعت آموزشی دریافت نمایند.

بازۀ زمانی شرکت در آزمون پایان دوره ،از  15الی  30شهریور  97میباشد.

خدمات ویژه
آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی ،به منظور بهرهمندی بیشتر عالقمندان از معارف نهج البالغه ،یکی از
دروس تولید شدۀ این مرکز را با نام "آشنایی با نهج البالغه" به صورت رایگان در اختیار شرکتکنندگان این طرح
قرار خواهد داد .این درس شامل  15جلسۀ آموزشی است که به شیوۀ الکترونیکی و محتوای چندرسانهای ،توسط
استاد ارجمند جناب حجت االسالم و المسلمین احمد غالمعلی تولید و تدریس شده است .پس از ثبت نام در مدرسۀ
تابستانی نهج البالغه ،جلسات آموزشی این درس ،در میزکارِ شرکتکنندگان در سامانۀ مشاهدۀ دروس در دسترس
خواهد بود.

صفحه ۴

شرایط و مهلت ثبت نام
عالقمندان به ثبت نام در این طرح ،میتوانند پس از مشاهدۀ راهنمای تصویری ،به سامانۀ عرضه محصوالت
الکترونیکی دینی (رایادین) به نشانی  http://rayadin.qhu.ac.irمراجعه نموده و مطابق با راهنمای تصویری
که در این  لینک  ارائه شده است ،ثبت نام نمایند.
بازۀ زمانی ثبت نام در مدرسۀ تابستانی نهج البالغه از  15مرداد تا شنبه  10شهریور  97میباشد.
 شهریۀ ثبت نام در مدرسه تابستانی نهج البالغه ،مبلغ  700000ریال است که با احتساب  30درصد تخفیف برایعموم عالقمندان ،معادل  500000ریال لحاظ میشود.
 دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی رسمی و طالب حوزههای علمیه میتوانند با درج کد تخفیف زیر درمراحل خرید دوره ،از تخفیف ویژۀ  50درصدی برخوردار شده و تنها با پرداخت  350000ریال در مدرسۀ تابستانی
نهج البالغه ثبت نام نمایند.
کد تخفیف:

ZNM8S9MT

تذکر مهم:
 کد تخفیف فوق ،صرفاً ویژۀ دانشجویان دانشگاهها و طالب حوزههای علمیه است .لذا استفادۀ غیرمجاز از آن شرعاًو اخالقاً صحیح نمیباشد.
 افرادی که از کد تخفیف فوق استفاده میکنند ،هنگام صدور گواهینامه ،باید تصویر کارت دانشجویی یا طلبگیخود را برای مرکز آموزش الکترونیکی ارسال نمایند .شیوۀ ارسال تصویر کارت دانشجویی و طلبگی ،ازطریق میزکار
شرکتکنندگان در سامانۀ مودل اعالم خواهد شد.
راههای ارتباطی
شرکتکنندگان محترم در مدرسۀ تابستانی نهج البالغه ،جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام میتوانند

ساعت  9الی  12روزهای کاری ،از راههای ارتباطی زیر با کارشناسان آموزشهای آزاد در تماس باشند:
 ارتباط تلفنی 51290 :ـ  021داخلی ( 51تهران)؛ 371760ـ  025داخلی ( 51قم)؛
 ارسال نامه به رایانامهAzadmajazi@hadith.ir :و جهت اطالع از اخبار دورهها ،با کانال دورههای آزاد در پیامرسان سروش ،به نشانی
همراه باشید.

http://sapp.ir/azadvuqhu

آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی
دانشگاه قرآن و حدیث

صفحه ۵

