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مقدمه و معرفی 
مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت به همت جمعی از دانشجویان 
دانشگاه تهران از سال 1383 تاکنون به فعالیت های پژوهشی، آموزشی و 
اجرایی پرداخته است. ترویج فرهنگ تدّبر در قرآن، آموزش روش های آن 
و هم چنین انجام پژوهش های مبتنی بر قرآن و روایات اهل بیت در 
حوزه های مختلف، اهدافی است که این مجمع و کارگروه های تخصصی 

تشکیل شده، در صدد تحقق آن می باشند.
تولیدات و آموزش های این مجموعه تالشی در راستای وظیفه دینی و 
انقالبی است؛ هامنطور که رهرب فرزانه انقالب در بیانات خود، تولید علم 
مبتنی بر قرآن را تنها راه برون رفت برش امروز از چالش های فرارو دانسته 
و بر لزوم گسرتش فرهنگ تدّبر در قرآن در جامعه بسیار تاکید دارند و 
همواره قرآن را به عنوان کتاب انقالب اسالمی معرفی می کنند. امید است 

این تالش ها مورد رضایت خداوند و امام عرص قرار گیرد.
این مجموعه به توفیق الهی در سال 1392 انتشارات قرآن و اهل بیت 
نبوت را تاسیس منود و تاکنون بیش از 150 اثر بنیادی و کاربردی 

منطبق بر نقشه پژوهشی خود را منترش منوده است.
منت پیش رو، لیستی از آثار پژوهشی تألیف شده در حوزه خانواده توسط 
پژوهشگران مدرسه قرآن و عرتت را تقدیم حضور می مناید. پژوهش ها 
در پنج سطح بنیادی، ساختاری، راهربدی، عمومی و از منظر تفسیر املیزان 
صورت می گیرند تا بر اساس سطح مخاطب و نوع نیاز آن قابل دسته بندی 

و رجوع باشند.
مسیرهای تهیه آثار به قرار زیر است:

1. مراجعه حضوری به مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت دانشگاه تهران: 
تهران، میدان انقالب اسالمی، خیابان کارگر شاملی، بین کوچه رهنام و بن 

بست امین، پالک 1437، طبقه دوم.
2. رجوع به سایت انتشارات و ثبت سفارش جهت دریافت پستی:

www.QuranAhlebayt.com 
3. ارتباط تلفنی جهت سفارش: 021-88390570.

آثار با سطح پژوهشی بنیادی
سند خانواده

 این کتاب که مبتنی بر کالم وحی و با ادبیات گزاره ای بیان شده، درصدد 
آن است تا معیار و میزانی برای بیان موضوعات و مسائل خانواده در 

برنامه ریزی ها و سیاست گزاری خرد و کالن ارائه دهد.
سند تعلیم و تزکیه 

و  تولیدات  مجموعه  معرفی  به  که  تزکیه  و  تعلیم  حوزه  در  سندی 
پژوهش های نظام مند انجام شده می پردازد که تفصیل آن در منظومه 28 

جلدی رشد بیان شده است.
بایسته های بیان مسائل جنسی بر اساس احکام الهی 

سندی که به مالحظات و بایدها و نبایدهای آموزش مسائل جنسی به 
کودکان و نوجوانان بر اساس احکام الهی پرداخته و با هرج و مرج در این 

مسئله حیاتی که می تواند دستاویز شیطان برای اشاعه فحشا باشد، مقابله 
می کند.

تدبر در ساحت بیت 
شناخت بیت و جایگاه آن در هستی، زندگی انسان و جامعه از دیدگاه 
قرآن به همراه معرفی مبانی و مهارت های تأسیس بیت نورانی)خانواده 

آسامنی(.
تدبر در ساحت جامعه

 تعریف جامعه و تبیین مبانی و مؤلفه های تأسیس جامعه ایده آل از منظر 
قرآن و روایات.

نگاهی اجاملی به دوره های رشد تفکر اجتامعی
 معرفی اجاملی دوره های ششگانه رشد تفکر اجتامعی که به معرفی 

مقتضیات رشد در هفت سال های اول تا ششم می پردازد.
دوره های رشد تفکر اجتامعی - پیش از تولد تا تکلم – جلد1 )کتاب و 

سی دی(
ویژگی های دوره اول رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 

تربیت در این دوره)دوره تعلیم کالم و تأدیب نطق(.
معناشناسی رشد

 تعریف رشد از دیدگاه قرآن و معرفی ساختار و مؤلفه های آن.
فرآیندشناسی رشد

 تبیین فرآیند رشد در انسان به همراه معرفی دوره های مختلف رشد.
تفکر اجتامعی، هرن خوب زیسنت با دیگران 

بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر روابط در جامعه و راه های مقابله 
با آن.

تفکر اجتامعی، موانع خوب زیسنت با دیگران 
تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه شناخت جایگاه آن در ساخت 
جامعه ایده آل از دیدگاه قرآن )معرفی اصول و مبانی ایجاد و ارتقاء روابط(.

شکل گیری اّمت؛ برای نزول رحمت، فضل، احسان
تبیین مفهوم امت و امامت و نقش آن در زندگی انسان، به همراه بیان 

چگونگی شکل گیری امت با تأکید بر نقش مناز جامعت.
استقرار اّمت؛ نازل کننده رحمت، فضل، احسان

 بیان نحوه استقرار امت با بهره گیری از مناسک، میقات ها، اعیاد و یوم الله 
تا تحقق نظام امامت و وراثت در دنیا و آخرت، به همراه معرفی موانع و 

.آسیب های آن با بهره گیری از اسناد به جامانده از امیراملومنین
سیر شکوفایی اّمت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان – جلد 1

سیر شکوفایی امت، به گسرتش فهم و توان امت در اثر اطاعت از خدا، 
رسول و امام می پردازد و نیازی که در اثر هم راستایی با اوامر و نواهی الهی 

به تدریج برای امت شکل می گیرد را بررسی می کند.
سیر شکوفایی اّمت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان – جلد 2

در این سیر، نیاز به امئه مختلف که هر یک در رشایط متفاوت، امت 
را هدایت می منایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده 

امام را معنا و قابل درک می مناید.
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سیر شکوفایی اّمت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان – جلد 3
 در این کتاب که به دلیل حجم باال به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده 
امامی بودن که با راز اوقات شب و روز و نیز ایام هفته و ماه و ماه های 

سال گره خورده است، پرداخته می شود.
تقدیر و تدبیر

 چگونگی بهره گیری از تدّبر در گذشته و آینده، جهت شناخت بهرتین عمل 
در زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح در زندگی.

حّجت و حجّیت
 فرآیند شناخت حق و چگونگی طی کردن راه های حق که حکم و حکمت 

را در رسارس زندگی انسان جاری می سازد.
فرآیندشناسی حکمت 

فرآیند دستیابی به حکمت که حکم الهی را در هر موقعیتی به انسان 
شناسانده و با عمل به آن حکم، انسان را به محکامت عامل هستی متصل 

منوده و به نهایت بلوغ می رساند.
شاکله جمع  

بیان ویژگی ها و اقتضائات جمعی انسان که قابلیت ها و محدودیت هایی 
برای آن ایجاد می کند و نحوه مدیریت آن جهت ارتقاء هدایت در جامعه.

شاکله جریان - سبک زندگی کوثرانه 
سبک زندگی با هدف بقا و دوام زندگی و رهایی از زوال و ابرت بودن، که 
با دستیابی به خیر کثیر و منفعت حقیقی میرس می شود و الزمه آن فهم 

معنای کوثر و اتصال به آن است.
علم و تعلیم 

معرفی علم از منظر قرآن، به  عنوان عامل فهم ارسار حقایق و بیان جایگاه 
علم به اسامء و علم به کتاب در بین علوم که موجب جانشینی در زمین و 

قدرت یافنت در هستی است.
فضل شناسی و استعدادیابی 

تبیین فضل به عنوان همه آن چیزهایی که به عنوان قابلیت و استعداد 
شکوفایافته به انسان عطا شده است و در قرآن مرتادف مفهوم هدایت 
بوده و با شناخت گرایشات هر انسانی، استعدادهای نهفته او کشف 

می شود.

آثار با سطح پژوهشی ساختاری
ساختار وجودی جامعه 

تبیین ساختار و مؤلفه های جامعه از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین 
چگونگی ارتباط این مؤلفه ها با یکدیگر.

نظام سازی طیب
 تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب طّیب در فرایند حیات انسان و جامعه.

آثار با سطح پژوهشی راهبردی
با کودکان خود طّیب سخن بگوئیم 

کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت کالم طیب در رشد کودک مبتنی بر 
.آیات قرآن و کالم معصومین

عفاف؛ جاودانه خواهی لذت
 معرفی عفاف و راهربدهای تحقق آن با محوریت سوره مبارکه نور، به 

همراه بایدها و نبایدهای آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان.

معناشناسی طیب و خبیث
 تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم طّیب و خبیث از منظر قرآن و روایات 

به همراه تبیین مؤلفه های آن.
فرآیندشناسی طیب 

تبیین فرآیند تحقق طّیب در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 
بروزات آن در دوره های مختلف رشد.

معناشناسی والیت
 تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم والیت از دیدگاه قرآن و روایات به 

همراه تبیین مؤلفه های آن.
والیت، ایجادکننده فرایند هدایت

 تبیین فرآیند تحقق والیت در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 
بروزات آن در دوره های مختلف رشد.

آثار با سطح پژوهشی عمومی
 خانه ای متصل به خانه رسول

مبانی، اصول و راهربدهای تشکیل بیت نورانی از منظر روایات معترب 
امئه اطهار با بررسی و شناخت ویژگی های بیوت نورانی جهت نیل به 

غایت زوجیت که نزول مودت و رحمت می باشد. 
خانه ای متصل به خانه رسول)دفرت دوم( 

حاوی مهارت هایی برای دفرت اول می باشد.
اصول و مهارت های تربیت کودک 2 تا 7 سال با رویکرد طّیب گزینی 

)کتاب و سی دی(
 تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب طیب را در دوره 

اول رشد فعال می سازد.
مهارت های خیرگزینی؛ باالبردن توان کنرتل و مراقبت در کودکان 7 تا 14 

ساله 
 تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب خیر را در دوره دوم 

رشد)دوره فعال شدن اختیار( فعال می سازد.
اصول و مهارت های حسن گزینی، خلق زیباترین رخدادهای »نو«جوانی

 تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب حسن را در دوره سوم 
رشد فعال می سازد.

اصول و مهارت های بلوغ با هم بودن، مهارت های بلوغ عاطفی با رویکرد 
ایامن گزینی

تبیین مهارت های مومنین جهت هم کالمی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و 
.پیوند با محمد و آل محمد

نور خدا، جاری در پاکی ها
 معرفی عفاف و راهربدهای تحقق آن با محوریت سوره مبارکه نور)این 

کتاب برای گروه مخاطب نوجوان و جوان نیز قابل استفاده می باشد(.
تربیت دینی کودک و نوجوان 

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان از نگاه دین به همراه بیان 
برخی مهارت های آموزش دین به کودکان.

لحظه ای درنگ، مهارت های تفکر برای زندگی
مهارت های پرورش تفکر در انسان با بهره گیری از کالم نورانی امیراملؤمنین 

.علی
روایت قرآن از بانوان )کتاب و سی دی(
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معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن کریم و با رویکردی تدبری
با من بازی کنید

دسته بندی و معرفی چندین نوع بازی با کودکان.
نقاشی و کاردستی خالق 

آموزش نقاشی و کاردستی برای ایجاد مسیری شاد جهت بروز خالقیت، 
ارتقای سطح تفکر و تقویت انس و ارتباطات بیشرت والدین و فرزندان.

بچه های خوشبخت
 مجموعه ای از فعالیت ها و بازی ها، ویژه کودکان زیر 7 سال از مجموعه 

کتب پرمخاطب عسل.
کودک و خانواده 

کتابی دوست داشتنی در قطع پالتویی حاوی نکات قابل استفاده برای 
والدین و مربیان در ارتباط با کودکان دوره اول رشد و مالحظات سنی آنها، 

برگرفته از مطالب آقای دکرت غفرانی.
کودک و ادب

مجموعه نکات قابل استفاده برای والدین و مربیان در ارتباط با دوره دوم 
شد کودکان و مالحظات سنی این دوره، برگرفته از مطالب آقای دکرت غفرانی.

از سیادت تا وزارت
 تبیین موضوع رشد و مرحله ای بودن آن در جهت آشکارسازی توان ها و 
نیازها و تنظیم نقش و وظایف والدین در قبال خود و فرزندان در جهت 

تعدیل انتظارات و حل ناسازگاری های رفتاری.
ازدواج چرا؟

آن  مباحث چرایی  بیان  و  قرآن  دیدگاه  از  ازدواج  و  تعریف خانواده   
)مجموعه مباحث جناب آقای دکرت غفرانی(.

ازدواج چگونه؟
تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مباحث چگونگی تحقق آن 

)مجموعه مباحث جناب آقای دکرت غفرانی(.
فردای ازدواج 

تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مسائل بعد از تحقق آن 
)مجموعه مباحث جناب آقای دکرت غفرانی(.

عشق و اختالف 
تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مسائل بعد از تحقق آن 

)مجموعه مباحث جناب آقای دکرت غفرانی(.
مستند تصویری باغبان 

مستندی برای ارائه پاسخ های کوتاه و روشن به سواالت معلامن، والدین 
و مربیانی که با فرزندان 7 تا 14 سال (دوره دوم رشد)  در تعامل هستند، 
در مورد مسائل دینی، مسائل عفاف و استفاده صحیح از موبایل، رایانه و 

تلویزیون.
مجموعه صوتی بیت آسامنی

 مبانی و مهارت های دستیابی به بیت آسامنی بر اساس آیات قرآن و روایات 
اهل بیت مبتنی بر کتاب تدبر در ساحت بیت.

مجموعه تصویری پرورش نسل توحیدی
 شامل 4 دی وی دی تصویری دوره آموزش مهارت های پرورش نسل 

توحیدی.

آثار از منظر تفسیر المیزان
گوهرستان املیزان - خانواده جهانی 

گزاره های کلیدی از سوره های نساء و حج از تفسیر املیزان که بیان می دارند 
تشکیل خانواده جهانی دست یافتنی است.

ساختار وجودی جامعه از منظر دین 
تعریف جامعه و معرفی مولفه های اصلی آن از منظر قرآن به بیان عالمه 

طباطبایی در تفسیر رشیف املیزان.
سبک زندگی مؤمنانه 

بیان حقیقت ایامن و مولفه های عملی و عینی آن در جریان زندگی و تبیین 
حقیقت سبک زندگی مومنانه از دیدگاه تفسیر املیزان.

تدبر در هستی؛ از خلقت تا بعثت 
تبیین نظام ربوبی در خلقت انسان و سایر مخلوقات، غایت خلقت و 

امکانات قرار گرفته برای آن از دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر املیزان.



22 شعبان  1440

یکشنبـــــــه 
8251  اردیبهشت 1398 شماره

سال نهم


