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 نهج البالغه حفظ آموزش یهادوره نامه نییآ
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 مقدمه

برادر »است که به حق  علیه السالمامیرالمؤمنین  سخنان نغز و گهربارپایان از ای بیگنجینهالبالغه نهج کتاب شریف

ی اسالمی است که با ترین اثر جاودانهنام گرفته است. این خورشید درخشان بعد از قرآن کریم بهترین و عظیم« قرآن

نمایاند. چنانکه سازی را به هر انسان جویای سعادت میدستورها و مضامین بلند خود، به خوبی مسیر تهذیب و خود

 فرماید: رهبر معظم انقالب می

خواهم هشدار بدهم. ما این توجه را امروزه کم البالغه پیدا کنیم میی توجهی که ما باید به نهجمن درباره» 

ز برای مردم ما، محققین پایانی در این کتاب هست یا هنودانیم چه گنجینه معرفت بیداریم،مثل اینکه نمی

کنم که این نظیر به طور کامل کشف نشده است. تأکید میما، اهمیت دستیابی به منبع عظیم این کتاب بی

ی اسالمی ما نشدنی است و امروز هم بیشتر از همیشه ملت ما و جامعهنظیری است، تمامی بیکتاب، گنجینه

  «تیاج داریم. به آن نیازمند است. ما امروز به این کتاب اح

و به  به عنوان یکی از مراکز وابسته به آستان پر نور حضرت کریمه اهل بیت  مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت 

به منظور ایجاد  های اسالم ناب محمدیعملی شیعی، متکی بر اصول و ارزش -ی الگوی هویتی عنوان ارائه دهنده

البالغه همراه با مفاهیم با ضوابط های حفظ نهجنی اقدام به برگزاری دورهزمینه برای دست یافتن به این هدف نورا

 الذکر نموده است.آموزشی ذیل
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  اتیکل( الف

 فاهدا (1 ماده

 شدن نهادینه برای سازیزمینه و آن عالی مفاهیم با آشنایی و البالغهنهج با مستمر انس ینهیزم جادیا .1

 ؛اسالمی یجامعه در این کتاب شریف سازانسان هایگزاره

تر از برکات مندی افزوناهلل بهرهشاءو ان البالغهو فهم نهجحفظ  سمت به حافظان کل دادن سوق .2

 ؛السالم علیهکلمات نورانی امیرالمؤمنین تربیتی انس با 

روایات انس، فهم و عمل به  باالتر مراحل به دستیابی و آموزش تداوم برای انگیزه و عالقه ایجاد .3

 .علیهم السالمین معصوم

 رانیفراگ از انتظار( 2 ماده

 بخواند میمفاهتسلّط نسبی بر  بارا که حفظ نموده  کلماتیبتواند با اتکاء به حافظه،  ریفراگ رودیم انتظار دوره انیپا در

 در اندیشه و کردار آنان باشیم. روایاتو به لطف و مدد خدای تعالی شاهد اثرات تربیتی انس با 

 نامثبتو مدارک  طیراش( 3 ماده

 ؛نامثبت یعموم طیشرا .1

 حفظ کل قرآن کریم؛ .2

 پرداخت شهریه مصوب. .3
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  :گرددبرگزار می به شرح زیر مقطع 10 در البالغهکل نهج حفظ هایدوره (4 ماده 

 458 تا حکمت 94حکمت  -2 به عنوان دوره آزمایشی 93تا  1حکمت  -1

 79 تا نامه 48نامه  -4    47تا  1نامه  -3

 93تا  53خطبه  -6   52تا خطبه  1به خط -5

 173تا  133خطبه  -8   132تا خطبه  94خطبه  -7

 240تا خطبه  193خطبه  -10   192تا خطبه  174خطبه  -9

 .قبولی در هر مقطع شزط ورود به مقطع بعدی است تبصره:

 حفظ دوره در شركت مراحل( 5 ماده

 ؛البالغهنهج حفظ روش آموزشی کارگاه در شرکت .1

 .93تا  1حکمت حفظ  در دوره آزمایشیموفقیت  .2

 آموزشي منابع( 6 ماده

 :عطارالنسخه شیخ بهجت  البالغهنهج حفظ 

 پیام امام تألیف آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی :مفاهیم و ترجمه 
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 در مرکز آموزش حفظ قرآن بر حاکم کلّي هايو سیاست اصول( ب

 :به شرح ذیل است البالغهنهجزمینه حفظ های مرکز در فعالیت اصول حاکم بر( 7 هماد

 ؛امامدر حفظ نیکوی الفاظ نورانی  تمختصر در کنار دقّ شرحاهتمام ویژه به ترجمه، مفاهیم و  .1

اهلل شاءسازی برای تقویت باورها، تزکیه و خودسازی و انو زمینه روایاتتوجه خاص به ابعاد تربیتی انس با  .2

 ؛اندیشه، گفتار و کردار فراگیران در معلیهم السالاهل بیت تجلّی معارف 

 های ساده؛فظ از مراحل آسان و گامآغاز ح .3

یك فرد دیگر یا  محفوظات، بدون نیاز به همراهی و یاری یخود در ارائه یاتکاء کامل فراگیران به حافظه .4

 ؛کتابنگاه به خط 

به  آن مدت و انتقال تدریجیتاهدر حافظه کومحفوظات جدید  درس اخیر برای ثبت دقیق و پایدارمرور بیست .5

 مدت؛حافظه میان

لندمدت و ماندگار ب یثبت دقیق آن در حافظه زمانی مناسب برای یکل محفوظات در بازه اهتمام به مرور .6

 کردن آن در ذهن؛

که زمان کمتری از حفظ آنان گذشته و استقرار کمتری  - دوم محفوظات ینیمه مرور نسبت به اهتمام بیشتر  .7

 اول؛ ینسبت به نیمه – هن دارنددر ذ

 تر آیات در ذهن؛ی ماندگاری افزونتوجه به اصول کارآمدی و اثربخشی مرور محفوظات برا .8

صفحات توسط  یائت همهبا کمك یك حافظ دیگر و قرتکمیلی ) یمرورها به صورت مباحثه اولویت انجام .9

 هردر کالس در اختیار دارند؛  مباحثه برای انجامی زمان هاطرح یهمه در فراگیران(؛ از همین رو هر دو حافظ

 باقی آن در زمانی خارج از کالسزمان یادشده مقدور بود، تالوت شده و  در انجامش که روزانه مرور از مقدار

 گردد؛تکمیل می انفرادی یا ایمباحثه صورت به

 ؛کالسی جلسات یهمه در روزانه مرور یمحدودهو  محفوظات کل از پرسش .10

 رهیز از پرسش به صورت آیه به آیه؛بر اساس پیوستگی آیات و پ های کالسیپرسشام انج .11

 هر پایان به مدت یك روز و 93حکمت پایان  همچنین در تعطیالت رسمی،جدید  حفظ یتعطیلی برنامه .12

این ایام به صورت  و تثبیت محفوظات دربیشتر اهتمام به مرور  با هدف، به مدت یك هفته مقطع حفظ

 انی.پرخو
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 آموزشي ضوابط( ج

 (حکمت 93حفظ ) آزمایشي یدوره (8 ماده

در پایان حضور در این دوره برای همه متقاضیان الزامی است.  است. 93تا  1حکمت  این دوره شامل حفظ :تعریف

   شوند.قبولی شوند برای حضور در ادامه دوره پذیرفته میاین دوره افرادی که موفق به کسب نمره

 كالس رگزاریب الگوی 

 تعداد

 در جلسات

 هفته

 كالس زمان
 ظرفیت

 كالس
 توضیحات

 نفر  8 ساعت 2 روز در میانیك
شود اما زمان کالس متناسب در صورتی که تعداد فراگیران کمتر از حد نصاب مذکور باشد کالس برگزار می

 گردد.می تربا تعداد افراد و مطابق صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد کوتاه

 

 كالس بندیزمان 

بندی کالس زمان دوم یاز جلسهو  یابدمی اختصاص حفظ شیوه کارگاهجلسه توجیهی و  بهدوره  ابتدای جلسه یك
 بدین شرح است:

 توضیحات زمان عنوان
 دقیقه 45 جدید حفظ ارائه

می ثبترا  آنانامتیاز  نموده، طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد نمایند،می ارائه کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده فراگیران یهمه
 .کند

  دقیقه 45 پرسش
 درس تدریس

 با همراه آینده
 مفاهیم و ترجمه

 دقیقه 30

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس
           قرائت درس آینده توسط استاد -الف

                                                                                                                                                                                                                                                                       و مفاهیم بیان ترجمه -ب

 ساعت 2   جمع:              

 

 آموزشي هایسرفصل  

 مرور حفظ جلسه

 _ حفظ شیوه کارگاهجلسه توجیهی و  1

 محفوظات کل 2و  1حکمت  2

 محفوظات کل 7تا  3حکمت  3

 محفوظات کل 15تا  8حکمت  4

 محفوظات کل 22تا  16حکمت  5

 محفوظات کل تا عبارت و من ارتقب الموت سارع فی الخیرات )انواع صبر( 27تا  23حکمت  6

 محفوظات کل تا عبارت و ارضاه یوم القیامه )انواع جهاد( 27ادامه حکمت  7

 محفوظات کل تا پایان 27ادامه حکمت  8

 محفوظات کل 33تا  28حکمت  9

 محفوظات کل 36تا  34حکمت  10

 محفوظات کل 39تا  37حکمت  11
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 محفوظات کل 45تا  40حکمت  12

 فوظاتمح کل 55تا  46حکمت  13

 محفوظات کل 65تا  56حکمت  14

 محفوظات کل 70تا  66حکمت  15

 محفوظات کل 71حکمت  16

 محفوظات کل 73 و 72حکمت  17

 محفوظات کل 77تا  74حکمت  18

 محفوظات کل 82تا  78حکمت  19

 محفوظات کل 87تا  83حکمت  20

 محفوظات کل 89تا  88حکمت  21

 ظاتمحفو کل 93تا  90حکمت  22

 پایان دورهآزمون 

 

ی دوره اند مجاز به ادامهشی افرادی که حد نصاب قبولی را در آزمون کسب کردهزمایی آپس از اتمام دوره( 9ماده 

 های آموزشی خواهد بود.سطر و مطابق دفترچه 5باشند. میزان حفظ روزانه حدود می
 

 كالس برگزاری الگوی 

 تعداد

 در جلسات

 هفته

 كالس زمان
 فیتظر

 كالس
 توضیحات

 نفر  8 ساعت 2 روز در میانیك
شود اما زمان کالس متناسب در صورتی که تعداد فراگیران کمتر از حد نصاب مذکور باشد کالس برگزار می

 گردد.تر میبا تعداد افراد و مطابق صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد کوتاه

 

 كالس بندیزمان 
 تتوضیحا زمان عنوان

 دقیقه 45 جدید حفظ ارائه
می ثبترا  آنانامتیاز  نموده، طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد نمایند،می ارائه کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده فراگیران یهمه
 .کند

  دقیقه 45 پرسش
 درس تدریس

 با همراه آینده
 مفاهیم و ترجمه

 دقیقه 30

 :بود هدخوا صورت این به بخش این در تدریس
           قرائت درس آینده توسط استاد -الف

                                                                                                                                                                                      و مفاهیم                                                                                  بیان ترجمه -ب

 ساعت 2جمع:                 
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 د( حضور و غیاب

های وی و در صورت بروز مشکل و ایجاد ضرورت، غیبت الزامی است دورهدر تمام جلسات  فراگیرحضور  (10ماده 

ی حضور وی در انضباطی نسبت به ادامه  -در غیر این صورت کمیسیون آموزشی  شد؛جلسه در ماه بیشتر با 4نباید از 

 گیری خواهد کرد.ها و ... تصمیمکالس، حضور او در آزمون

 ها تفاوتی میان غیبت موجه و غیرموجه نیست.در احتساب غیبت :1تبصره 

 جلسه محسوب خواهد شد. 2جلسه کالس در یك روز تشکیل شود، هر روز غیبت  2در صورتی که : 2تبصره 

 ی قبلی از کارشناس دوره است.هر گونه عدم حضور در کالس درس، منوط به اخذ اجازه (11ماده 

 شود.ترک کالس درس و عدم مراجعه غیبت محسوب می (12ماده 

 شود.دقیقه یك جلسه غیبت محسوب می 20ه و هر سه مورد تأخیر کمتر از دقیق 20هر مورد تأخیر بیش از  (13ماده 

در صورت تکرار تأخیر بیش از سه جلسه متوالی، استاد موظف است فرد را به کارشناس دوره ارجاع نماید و در  تبصره:

 تواند در کالس شرکت نماید.صورت تأیید ایشان فراگیر می

بار مطابق ضوابط در آزمون مجدد شرکت تواند فقط یكفراگیر می امتحان در صورت غیبت موجه در روز (14ماده 

  نماید.

ی شرکت در آزمون مجدد را خواهد بار اجازهفراگیر فقط یكموجه در روز امتحان صورت غیبت غیر در (15ماده 

 گردد.نمره کسر می 1داشت اما از معدل نهایی ایشان 
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   آزمون( ه

در هر آزمون  د.شوبرگزار میو ترجمه و مفاهیم  محفوظات کل آزمون بخش مطابق جدول زیر هر پایاندر  (16 ماده

می تعطیل جدید حفظ یبرنامه ،آزمونروز  درنمره به مفاهیم اختصاص دارد.  5نمره به حفظ و  15شفاهی و کتبی 

 .باشد

 ممتحن نوع آزمون مقدار آزمون ردیف ممتحن نوع آزمون مقدار آزمون ردیف

 استاد کتبی 81پایان خطبه  16 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی آزمایشی() 93پایان حکمت  1

 استاد کتبی 89پایان خطبه  17 استاد کتبی 177پایان حمت  2

 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی )پایان مقطع( 93پایان خطبه  18 استاد کتبی 269پایان حکمت  3

 استاد کتبی 107ن خطبه پایا 19 استاد کتبی 363پایان حکمت  4

)پایان  458پایان حکمت  5

 مقطع(

 استاد کتبی 117پایان خطبه  20 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی

)پایان  132پایان خطبه  21 استاد کتبی 21پایان نامه  6

 مقطع(

 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی

 استاد کتبی 150پایان خطبه  22 استاد کتبی 30پایان نامه  7

 استاد کتبی 160پایان خطبه  23 استاد کتبی 34نامه  پایان 8

)پایان  173پایان خطبه  24 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی )پایان مقطع( 52پایان نامه  9

 مقطع(

 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی

 استاد کتبی 183پایان خطبه  25 استاد کتبی  53نامه  پایان 10

 استاد کتبی 191خطبه  پایان 26 استاد کتبی 64پایان نامه  11

)پایان  192پایان خطبه  27 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی )پایان مقطع( 79پایان نامه  12

 مقطع(

 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی

 استاد کتبی 205پایان خطبه  28 استاد کتبی 14پایان خطبه  13

 استاد کتبی 220پایان خطبه  29 استاد کتبی 28پایان خطبه  14

 )پایان 240پایان خطبه  30 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی ()پایان مقطع 52ان خطبه پای 15

 مقطع(

 کارشناس حفظ کتبی و شفاهی
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استاد  .شودمی صادر تاداناس توسط ،توصیفی -کیفیصورت کمّی و دو به  کارنامه آزمون هر پس از( 17 ماده 

نکات مثبت و موارد نیازمند تالش را به  ،ه صورت توصیفیی نهایی بالمقدور عالوه بر ثبت نمره و اعالم نتیجهحتی

 نویسد.صورت مختصر در ستون مربوط می

، 15 ازحفظ  نهایی ینمره ثبت برای و است نمره 15 دارای سؤال هرآزمون شفاهی شامل سه سؤال و  (18 ماده

  .گرددمی ، محاسبهمعدل امتیازات کسب شده

 است:تیب به این ترسؤاالت آزمون  (19 ماده 

 بارم امتیازات نوع سؤال سؤاالت

 نمره 15 سطری 7یك سؤال  درس آخر 20

 نمره 15هر سؤال  سطری 7از هر نیمه یك سؤال  سایر محفوظات

 نمره 1 ترجمه دو کلمه مفاهیم

 نمره 3 ترجمه یك عبارت یك سطری

 نمره 1 پرسش موضوعی

هایی که به صورت کتبی و )آزمون مقاطع سایر آزمون از پیش و جلسه یك طرح آزمایشی آزمون از پیش (20 ماده

 پرخوانی صورت به محفوظات مرور و بود خواهد تعطیل حفظ یبرنامه هفته یك مدت بهشوند( شفاهی برگزار می

 .شد خواهد انجام

  :نامهو دریافت گواهي های مختلفی حضور در طرحی قبولي برای ادامهحداقل نمره (21 ماده

  ذیل است: شرح به نامهو همچنین دریافت گواهی کالسی حضور در ی قبولی برای ادامهقل نمرهحدا

 هاخطبه هانامه هاحکمت

16 15 14 

 های استاد و صدور کارنامه به این صورت خواهد بود:ی آزمونضریب نمرات برای محاسبه (22 ماده

 1های کالسی(: ضریب نمرات مستمر )پرسش 1کتبی: ضریب آزمون          3آزمون شفاهی: ضریب 

 :بود خواهد شرح این به پایان مقطع و صدور گواهینامه معدل یمحاسبه برای نمرات ضریب (23ماده 

    2کتبی: ضریب  آزمون             4 ضریب: شفاهی آزمون

                      2 ضریب های کتبی استاد در پایان هر بخش(:نمرات مستمر )معدل آزمون
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)اعم از  افرادی که حد نصاب قبولی در آزمون و است بعدی مقطع به ورود شرط مقطع هر آزمون در قبولی (24 ماده

توانند مطابق ضوابط در آزمون مجدد شرکت نمایند و در بار میرا کسب نکنند فقط یك های استاد و پایان مقطع(آزمون

مطابق میزان تالشگری، پیشنهاد استاد و صالحدید  ،ی قبولی نشوندمرهآزمون نیز موفق به کسب ن این صورتی که در

 در مورد ایشان اجرا خواهد شد:زیر کارشناس دوره یکی از تصمیمات 

 ی حضور در همان کالس؛با ادامه تا آزمون بعدیالف( فرصت برای ارتقا و اصالح 

 تر؛ب( انتقال به یك یا چند بخش پایین

 ج( کاهش مقدار حفظ. 

 حفظ ازیامت كسر مالک (25 ماده 

بار تکرار کرده شود. مثالً اگر یكبه نمیبه عدد فرد باشد یك بار آن محاس در صورتی که تعداد تکرارها: 1 تبصره

گردد و تکرار سوم محاسبه از وی کسر می 25/0شود یا اگر سه بار تکرار اتفاق افتاده باشد باشد امتیازی از او کسر نمی

 شود.نمی

 .گرددمی کسر نمره 3 حداکثر پیوسته سطر یك در اشتباه صورت در :2 تبصره

 یابتدا و کندیم اکتفا ی آنشماره ذکر به فقط استاد ،شودیم آغاز خطبه یا نامه یابتدا زا که ییهاسؤال در :3 تبصره

 .دینماینم قرائت را آن

 .کندمی بیان حافظ برای را صحیح قرائت داور ،حرکت و حرف در اشتباه صورت در :4 تبصره

 تکرار مورد دو هر  25/0

 (/ اشتباه اعرابی( الفبا ) هجا حروف ییجا جابه و ادیز ، کم) حرکت و حرف در اشتباه   یفور اصالح 25/0

 داور توسط اصالح 5/0

 ،کندیم رییتغ کلمه یشهیر حروف ییجاجابه با که یموارد یی/جاجابه و ادیز ، کم ) کلمه كی در اشتباه یفور اصالح 25/0

 (و ... "عن"،  "من"شود مانند / آنچه در زبان عربی حرف نامیده می " عملونی" به " علمونی" لیتبد مانند
 تذکر با اصالح 5/0

 داور توسط اصالح 1

 یك از بیش که عبارت یك از قسمتی یا بلند یا کوتاه عبارتی/ جاییجابه و زیاد کم،) عبارت در اشتباه یفور اصالح 5/0

 تذکر با اصالح 1 (دباش کلمه

 داور توسط اصالح 5/1

 یفور اصالح 75/0

 تذکر با اصالح 25/1 اشتباه در ابتدای حکمت، نامه، خطبه یا انتقال به دور و نزدیك

 داور توسط اصالح 2
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 مطابق را نمره نموده، مساعدت حیتصح معد صورت در و دهدیم تذکر بار كی فقط استاد اشتباه بار هر در :5 تبصره

 .کندیم کسر استاد توسط ردیف اصالح

 

 

 

 

 دهیرس بیتصو به                توسط/    /        خیتار در و بوده تبصره    9   و ماده    25  بر مشتمل نامهنییآ نیا

  .است دهیگرد ابالغ      توسط/      /         خیتار در و
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 :ضمايم

 هاي شفاهي حفظآزمون فرم: 1 هضمیم

 :تاریخ:                 جزء آزمون                      :    پدر نام                              :    خانوادگی نام و نام

 شماره

حکمت، 

 نامه، خطبه

 تکرار
 و حرف در اشتباه

 حرکت
 عبارت در اشتباه کلمه در اشتباه

مه، حکمت، ناابتداي  در اشتباه

 امتیاز انتقال دور و نزديک و خطبه 

 هر منفي

 سؤال

 نمره

 از نهايي

15 

دو هر 

مورد 

25/0 

 داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط فوري اصالح

25/0 5/0 25/0 5/0 1 5/0 1 5/1 75/0 25/1 2 

:       ص

 :رهشما

              

:       ص

 :شماره

             
 

:       ص

 :شماره

             
 

(: 15معدل نهايي حسن حفظ ) از   

 (:1) از   سؤال موضوعيامتیاز  (: 3) از   مفاهیم عبارتامتیاز  (: 1) از  ترجمه کلمهامتیاز

 ارزشیابي توصیفي:

                                                                                                           

 :ممتحن امضاينام و 

 کارشناس:ظر ن

 

س:کارشنا امضاينام و                                                  تاريخ ثبت در نرم افزار:  
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 : کارنامه2يضمیمه

 جزء:              نام پدر:                                        نام و نام خانوادگی:                

 هاتعداد غیبت نمره آزمون عنوان ردیف

   آزمون شفاهی 1

  آزمون کتبی  2

  نمرات مستمر 3

 معدل: 

 :هب حروف                                  :عددهب 

 :هجيتن

                  □ رتااقتنل هب طرح آسان           □ رتااقتنل هب اجزاء پانیی        □    اداهم طرح 

 استاد:نظر 

 انم و امضا                                                                                                       

 كارشناس دوره: نظر 

 انم و امضا                                                                                                                              

 توضیحات: 

 جایگزین نظر استاد خواهد بود. ،نظر مسؤول واحد ،در کارنامه پایان مقطع 

 های پایان های کالسی و در آزمونکند نمرات پرسشهایی که استاد صادر مینمرات مستمر در کارنامه

 های استاد است.طع معدل آزمونمق

 


