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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 آیین نامه عملیاتی مدرسه اهل بیت علیهم السالم

 غایت مدرسه اهل بیت

تحقق بخش ایجاد اهلیت بیت رسول است و و تربیت نیروهای متخصصی است که ترویج کننده  علیهم السالمغایت مدرسه اهل بیت 

دهند. به این معنا که اوالً بر علم قرآنی انجام میدر راستای شناخت و تحقق این اهلیت تمام تالش علمی و عملیاتی خود را مبتنی 

سازی و ارائه راهبرد قادر به شناخت و ایفای نقش خود مطابق با الگوی بیت رسول بوده و ثانیاً برای تحقق این الگو قادر به نظام

علی ابوا هذه االمت چشم انداز  باشد. در ضمن اشاره به این نکته ضروری است که با نظر به روایت شریفه أنا ودر این زمینه می

 این بیت تا گستره تشکیل امت واحده توحیدی است.

 تعاریف

 گردد:های مخاطبین و مدرسین مدرسه اهل بیت علیه السالم به شرح زیر اعالم میبنابراین غایت، ویژگی

 نیروی متخصص -1

 ن(نیروی درحال رسیدن به سطح تخصص )مسئول مدرسه، اعضای کادر و مدرسی -2

 های تخصصی )در دانشگاهها و مدرسه اهل بیت(نیروی آماده برای ورود به دوره -3

 مخاطب عمومی  -4

 . مدرسه اهل بیت1-4

 .بیوت نورانی2-4

 . نسل توحیدی3-4

 ها. دانشگاه4-4

 و نیروی درحال رسیدن به سطح تخصص تعریف نیروی متخصص

  :دهیمتعریفی از نیروی متخصص موجود ارائه می ،مه مدارسبا توجه به وضع موجود و جهت نیل به اهداف نظامنا -

خواهد وارد عرصه شود و جهت جذب نیروی متخصص آید که میی نیرویی متخصص به حساب میاز بعد اعتقاد -

 لذا چنین فردی باید: . عملیات انجام دهد.

 قرآن را تبیان لکل شیء بداند. .1

 قرآن باشد. در تمامی شئونات زندگی خودش قائل به رجوع به .2

 ای بپذیرد که به عنوان ابالغ کننده و تفصیل دهنده این نظام است.رسول را به عنوان فرستاده .3

 اعتقاد داشته باشد که رسول برای تفصیل این نظام در تمامی شئون زندگی نظام والیت را تبیین نموده است. .4



ب والیت بپذیرد و شئونات ولی را بشناسد. )تعیین باید اوامر ولی را در مرات ،لذا جهت دستیابی به اهداف این نظام .5

مراتب والیت به عهده ولی باالدست است و گاهی این والیت تنها در جنبه خاصی که فرد دارای فضل است تعیین 

 شود که الزم االتباع است(می

و برای زی تعریف کرده اندااست، چشمالزم است هر فرد متناسب با نیاز خود حقیقی )انسان( که برآمده از سور قرآن  .6

ماه آینده لحاظ  6لذا الزم است در این مسیر موارد زیر را تا  رسیدن به آن حتماً برنامه ریزی و محاسبه دقیق داشته باشد.

 1نموده و سطوح آن را اخذ نماید.

 انس 5سطح   -الف

 تفکر 5و  4سطح  -ب

 تعقل 4سطح  -ج

 تدبر 4سطح  -د

 طهارت 3سطح  -ه

قادر است تدبر را به صورت بنیادی بخواند و تخصص را براساس تدبر آموخته شده به مهارت و کاربرد چنین نیرویی  .7

 برای عموم نزدیک نماید.

خصص خود ورود ، حتماً باید به عرصه های متناسب با تنیروی درحال رسیدن به سطح تخصص لذا نیروی تخصصی و  .8

برخی از عرصه های مناسب برای عملیات چنین نیرویی به عنوان  ،برای سهولت در این امرمؤثر پیدا کند. در نتیجه 

 2گردد.خروجی معرفی می

 ها جهت شناسایی و آماده سازی نیروهای متخصص دانشگاهی برای ورود به عرصه تخصص قرآنی. دانشگاه1-8

 هاهای تخصصی دانشگاهعملیات تخصصی پژوهش محور در رشته .2-8

 های تفصیلی برای نیروهای آماده ورود به دوره تخصص در حوزه نسل توحیدیخروجی . عملیات پژوهشی و تعریف3-8

 های تفصیلی برای نیروهای آماده ورود به دوره تخصص در حوزه بیوت نورانیعملیات پژوهشی، و تعریف خروجی .4-8

 هر فرد مهارت سازی و کاربردی کردن کتب بنیادی تألیف شده در مدرسه قرآن متناسب با تخصص .5-8

 های تخصصی. تدریس و برگزاری جلسات مباحثه برای نیروی آماده برای ورود به دوره6-8

های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه و متناسب با عرصه )دانشگاه، بیوت، . استخراج و ثبت طرح درس7-8

 مدارس قرآن و ....(

عملیاتی با محوریت خانواده )مثل شورای عالی انقالب فرهنگی،  -های تخصصی پژوهشی. اعزام به ارگان ها و گروه8-8

 های پژوهشی و اجتماعی در حوزه خانواده و زنان، سازمان مطالعات زنان و خانواده و ...(گروه

                                                           
 19و  18 ص: مدارس شرح داده شده است. این موارد سطوح تخصصی انس، تفکر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در نظام نامه1 

 گرددهای معرفی شده ارائه میشرح تفصیلی خروجیدر قسمت عملیات 2 



 ها و مقاالت مرتبط با موضوع زنان و خانواده نامهعلمی پایانحمایت . 9-8

دار که عهده است نظام تعیین شده از جانب شخص یا اشخاصی بدیهی است ارزیابی این متخصص براساس خروجی و .9

در هر بخش )مطابق نظامنامه مدارس( و سپس ارتقای آن تا  5د و این تالش تا رسیدن به سطح نباشوالیت این نظام می

 زمان حیات فرد ادامه خواهد داشت.

، منجر به خروج از وضعیت تخصصی که فرد باشد ایموارد فوق در هر مرتبه یجاد انفصال و یا اختالل در هریک ازا .10

شود و الزم است فرد با اتصال مجدد به مراتب نظام تعیین شده و با سعی و خشیت مسیر طی نشده را با سرعت می

 بپیماید.

 در قسمت های زیر توانند با صالحدید مسئول مربوطه، الزم به ذکر است افرادی که واجد شرایط فوق می باشند می

 فعالیت کنند: 

 های مختلف اعم از آموزش و پژوهش و اجرا مدیریت بخش -

 پژوهش انجام   -

 آموزش -

 اجرا -

 پروژه -

 های تخصصی )در دانشگاهها و مدرسه اهل بیت(نیروی آماده برای ورود به دوره تعریف

انداز های تخصصی را متناسب با نیاز و چشمخواهد دورهآید که مینیرویی آماده برای ورود به دوره های تخصصی به حساب می 

  اولیه خود طی نموده و در یکی از موضوعات قرآنی قادر به نظریه پردازی و تخصص شود.

 صصی )که در باال ذکر شد( باشد. لذا چنین فردی باید ملتزم و معتقد به تمام ابعاد اعتقادی نیروی تخ .1

اندازی تعریف کرده و برای الزم است هر فرد متناسب با نیاز خود حقیقی )انسان( که برآمده از سور قرآن است، چشم .2

متناسب با  رسیدن به آن حتماً برنامه ریزی و محاسبه دقیق داشته باشد. لذا الزم است در این مسیر موارد زیر را

 4.دباش کردهاخذ  3مربوطهبندی مسئول زمان

 انس 4سطح  -لفا

 تفکر 4و 3سطح  -ب

 تدبر 3سطح  -ج

 تعقل 3سطح  -د

 طهارت 2سطح  -ه

                                                           
 گیری شورای تدبر یا مسئول ذیربطهای تعیین شده براساس تصمیمسرشاخه3 

 19و  18 ص: ح داده شده است.این موارد سطوح تخصصی انس، تفکر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در نظام نامه مدارس شر4 



 نحوه ارزیابی .3

ارزیابی تحقق سطوح فوق در قرآن پژوه که مطابق سطوح بیان شده در نظامنامه مجمع مدارس است به صورت عینی بوده و  -الف

 باشد.بر عهده مسئول معین شده مربوطه می 

ای از قرآن را ارائه نماید که جهت ارزیابی ضروری است قرآن پژوه قادر باشد برنامه ریزی شخصی متناسب با غرض سوره -ب

 باشد.مشخص کننده سطوح انس و تفکر و تعقل فرد می

ن بی اطالع هستند جامعه از آ نیز الزم است تا قرآن پژوه قادر به ارائه مکتوب عیوب و نواقص و گناهانی باشد که عموماً افراد -ج

 داشته باشد.سعی در برطرف کردن آنها برنامه و با مطالعه قرآن این عیوب را شناخته و 

نامه توسط مسئول مربوطه و در صورت عدم دستیابی و تحقق موارد فوق ارزیابی مجدد قرآن پژوه مطابق سطوح نظام .4

 پس از تحقق آموزش و سعی مجدد الزم است.

های کمی نحوه ارزیابی ای مؤلفهارزیابی الزم است تا مربی و مسئول مربوطه و متخصصین تدبر طی جلسهجهت تحقق  .5

 را استخراج نمایند.

 در قسمت های زیر توانند با صالحدید مسئول مربوطه، الزم به ذکر است افرادی که واجد شرایط فوق می باشند می

 فعالیت کنند: 

  پوستر، پاور پوینت، کلیپ، گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامهوا در انجام پژوهش: در سطح تولید محت -

می تواند وارد حیطه آموزش شود. تعیین عرصه آموزش به عهده  آموزش: متناسب با دوره گذرانده و تایید شورای تدبر -

 باشد.مسئول آموزش می

 اجرا -

 تعریف نیروی عمومی

از موضوعات قرآن به این مرکز مراجعه کرده و گاه از مباحث کاربردی در نیروی عمومی نیرویی است که صرفاً جهت مطلع شدن 

 گیرد.زندگی خود بهره می

 عملیات  فصل دوم:

 ایدرون مدرسه -فاز اول

 درون مدرسه سطوح مختلف تخصصیشناسایی 

 متخصص یا در حال تخصص فعال در مدرسه اهل بیت توسط مسئول مجمع مدارس،  یپس از تایید نیروها است الزم

 ،یروهای متخصص را شناسایی و براساس ارزیابین علیهم السالممدرسه اهل بیت  مخاطبین و مدرسیناز میان  این افراد

 پذیرد.بری صورت میهای تعریف شده و سرشاخه تدتأیید این نیروها براساس مکانیزم  5سطوح آنان را تعیین کنند.

                                                           
 سطوح و نحوه ارزیابی آن در بخش تعاریف ذکر شده است.5 



  لذا تا زمان شناسایی، سطح بندی و ساماندهی به نیروهای متمایل برای ورود به دوره تخصصی برنامه عملیاتی مدرسه

 گردد.اهل بیت در دو سطح وضع موجود و انتقال به وضع مطلوب به شرح زیر ارائه می

 وضع موجود: 

ماهه( به  6های مدرسه اهل بیت تا زمان ساماندهی مطابق غایت تعریف شده )ها و وضع فعالیتنیرو حوه شناسایین -

 شرح زیر است:

  باشد.دایر می زیر ماه آینده به منوال 6تا و ورودی جدید مدرسه اهل بیت های تدبری تمام کالس -

 دوره های تدبری عمومی:  .1-1

از آنجا که عملیات شناسایی نیروهای آماده برای ورود به دوره تخصصی در ترم جدید صورت خواهد گرفت لذا کالس های 

این روال شامل ارائه سوره مربوط به گردد. ای و قرآن به قرآن به منوال قبل برگزار میهای تفکر، کلمه، تدبر سورهتدبری روش

دقیقه بعدی برای نیروی آماده برای ورود به تخصص و پرسش و پاسخ و حل  45در ساعت اول کالس، ارائه روش  1روش در 

باشد. لذا این شیوه در ابتدای برگزاری کالس و دوره باید برای مخاطبین توجیه تمرین و رفع اشکال این نیرو در زمان باقیمانده می

های تخصصی شناسایی و جداسازی آماده برای ورود به دورهگردد تا به تدریج با عملیات تبیین شده در ادامه، در این مدت نیروی 

 ایگزین کالس به ایشان اعالم گردد.های جشده و شیوه

 ورودی های جدید: . 2-1

 شود.در ترم پیش رو روند پذیرش ورودی جدید به شرح زیر تبیین می

 تبلیغات: . 1-2-1

 باشد: ه منوال سابق میب در دانشگاهها تا بررسی وضع تبلیغات در ترم جدید تبلیغات

 هاهای دانشگاه تهران و خوابگاهچاپ و توزیع پوستر در دانشکده -الف 

 هاچاپ و توزیع پوستر در سایر دانشگاه -ب

 های موجودتبلیغات مجازی )ایمیل یا پیامک( به دانشجویان دانشگاه تهران از طریق سامانه -ج

 مسجد خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهرانتوزیع تراکت در مسجد دانشگاه تهران و  -د

 روز ادامه خواهد داشت. 10روند تبلیغات دانشگاه از هفته اول آغاز ترم بهمن دانشگاه شروع می شود و به مدت 

 شود.ها از طریق سایت همانند گذشته انجام می. ثبت نام: ثبت نام ورودی2-2-1

نامه شامل ارائه شده برای ثبت نام را با دقت پر نماید. این پرسش نامهنامه: در روند ثبت نام ضروری است پرسش. پرسش3-2-1

 نماید.های تخصصی را مشخص میبندهایی است که شرایط مخاطب متقاضی برای ورود به دوره

 شوند. اطب عمومی تفکیک و جدا سازی میخدر بررسی پرسش نامه دو گروه مخاطب آماده برای ورود به دوره تخصصی و م

شرایط اعالم شده در بند تعریف و شرایط مخاطب آماده برای ورود به دوره حاوی نامه که : زمان تهیه و تنظیم پرسش1تبصره 

 باشد.روز الی یک هفته می 5پس از تصویب سیاست اجرایی حاضر به مدت است، تخصصی 



را کسب نموده اند مورد آزمون قرار  ودی تخصصینامه شرایط آماده برای ور. آزمون: تنها مخاطبینی که در بررسی پرسش4-2-1

 گیرند. می

های مدرسه، نوع نگاه و روند علمی مدرسه و نوع دید تدبری است که به صورت فایل در اختیار شامل تبیین سیاست این ارزیابی

 مخاطب است.گیرد و هدف از آن صرفاً ارائه چشم اندازی حقیقی تر از وضع روند پیش رو به پژوه قرار میقرآن

تبصره: زمان تهیه و تنظیم آزمون برای مخاطب آماده برای ورود به دوره تخصصی، پس از تصویب سیاست اجرایی حاضر به 

 باشد.روز الی یک هفته می 5مدت 

 . برگزاری کالس مقدمات تدبر: 5-2-1

 قدمات ارائه شود: پس از طی مراحل فوق و تفکیک مخاطبین الزم است تا در ترم پیش رو دو سطح کالس م

 آماده برای ورود به دوره تخصصی مقدمات تدبر مختص مخاطب. 1-5-2-1

 محتوا و نحوه ارائه کالس:  -الف

شود. مبنای دوره بر مطالعه دقیق کتاب توسط مخاطب، در این کالس مطابق کتاب مطالب به صورت روشمند ارائه می -

 . باشدانجام تمارین کتاب و عمل می

الزم است پس از دو یا سه جلسه مخاطب به سمت مباحثه محوری سوق یابد. به این ترتیب پس از چند جلسه تایم  -

 کالس باید به دو بخش مباحثه و تدریس اختصاص یابد. 

 وظایف مربی:  -ب

 در کالس های مربوط به سطح آماده برای ورود به دوره تخصصی وظایف مربی به شرح زیر است: 

علیه اهل بیت  های تدبری در مدرسهمخاطب آماده برای ورود به دوره تخصصی که اقدام به شرکت در دوره از آنجا که -

نموده تا حدودی از سطوح اولیه انس و انگیزه الزم برای مطالعه قرآن برخوردار است لذا الزم است مربی آمادگی  السالم

 های زیر را در مخاطب ایجاد نماید: 

ایجاد برانگیختگی کند و ضرورت زمان گذاری برای این قرآن  مطالعه تخصصی خاطب نسبت بهالزم است مربی در م -

ساعت به مطالعه بپردازد و مباحثه نکند اطالق تخصصی نخواهد  5امر را به او خاطر نشان سازد. مخاطبی که کمتر از 

 شد.

 قرآن به مخاطب منتقل نماید. لعه تخصصیمطاهای متداول را با نظر به الزم است مربی حس متفاوتی از قرآن خواندن -

 ء بودن قرآن را برای مخاطب تبیین نماید.الزم است مربی تبیان لکل شی -

الزم است مربی حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در مخاطب ایجاد نموده و  -

 برانگیزد.

نده و تفصیل دهنده معارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت الزم است مربی نظام رسالت و والیت را به عنوان تبیین کن -

 از آن را جهت اتصال به این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور(



 انس را در مخاطب ایجاد نماید. 3ح الزم است مربی تالش نماید تا در طول این دوره سط -

 تفکر را در مخاطب ایجاد نماید. 2نماید تا در طول این دوره سطوح  الزم است مربی تالش -

 تعقل را در مخاطب ایجاد نماید. 2 نماید تا در طول این دوره سطح الزم است مربی تالش -

 تدبر را در مخاطب ایجاد نماید. 2 الزم است مربی تالش نماید تا در طول این دوره سطح -

 طهارت را در مخاطب ایجاد نماید. 1طول این دوره سطح الزم است مربی تالش نماید تا در  -

 ارزیابی:  -ج

از آنجا که غایت مربی در کالس ایجاد موارد فوق بوده و فرد با سعی و خشیت خود موارد فوق را محقق نموده انتظار  -

بد. لذا ارزیابی این به دوره تخصصی دست یامی رود قرآن پژوه پس از این دوره بتواند به سطح افراد آماده برای ورود 

  باشد.ارزیابی ذکر شده در بخش تعریف نیروی آماده برای ورود به دوره تخصص میافراد مطابق 

 مقدمات تدبر مختص مخاطب عمومی. 2-5-2-1

 محتوا:  -الف

بر و در قالب های موجود در کتاب مقدمات تدمحتوای این کالس به هیچ عنوان با محوریت کتاب نبوده و تنها با محوریت سوره

 قرآن پیمایی برگزار خواهد شد. 

 وظایف مربی:  -ب

پردازد و به تبیین در این کالس مربی صرفاً با تکیه بر ترجمه سور و البته با سنجش تفسیر المیزان به بیانی از سور می -

 برخی موارد کاربردی حاصل از مطالعه سوره در زندگی معمول مخاطبین می پردازد.

 باشد.انس در مخاطب می 2و  1تالش مربی در جهت ایجاد سطح به این ترتیب  -

ها باید با رصد مخاطب نیروهای احتمالی مستعد برای ورود به دوره های آمادگی برای دوره های مربی در این کالس -

 تخصص را شناسایی و برنامه مناسبی برای ایشان در نظر بگیرد.

 باشد.ماه آینده به منوال زیر دایر می 6تا های تدبر، های غیر از روشتمامی دوره. 3-1

 های تدبرهای غیر از روشمحتوا و قالب کالس -الف

  شود.تخصصی و عمومی )مباحثه محور یا پرسش و پاسخ( برگزار می ،دو نوع کارگاههای رشد در قالب دوره -

های رشد، با محوریت مطالعه کتاب های مباحثه محور پس از شناسایی مخاطب آماده برای ورود به دوره تخصصکارگاه -

 مباحثه و رفع اشکال برگزار خواهد شد.

 نماید. های عمومی صرفاً به بیان نکات پرکاربرد از متن کتاب بسنده میکارگاه -

این کالس ها بر مبنای مطالعه کتاب، انجام تمارین و مباحثه پیش  کالسهای ساختاری به قوت خود باقی خواهند ماند. -

 .خواهد رفت

 مورخ ... با محوریت مهارت و روایات برگزار خواهد شد. شده کالس بیت متناسب با طرح پیشنهادی در جلسه برگزار -



 وظایف مربی:  -ب

و پاسخ به پرسش های خارج  ها مربیان اکیداً از ارائه مشاوره بویژه در حوزه خانواده و تربیتدر این کارگاه ها و کالس -

 نموده و افراد را به مراکز مشاوره معتبر راهنمایی نماید. از متن کتاب باید خودداری

مربیان در سطح مخاطب آماده برای ورود به دوره تخصصی باید مخاطب را به مطالعه کتاب و مباحثه ترغیب نموده و از  -

 مسائل حاشیه ای جداً پرهیز نماید.

کارورزی، ایشان را در معرض مشاهده پس از شناسایی نیروی آماده برای ورود به تخصص الزم است مربی جهت  -

هایی قرار دهد که مطالب بنیادی کتاب ها را برای استفاده عموم و جهت کاربردی شدن در جامعه کارگاه ها و پژوهش

 نماید.های بنیادی تدبر ارائه میمبتنی بر روش

 ارزیابی:  -ج

هایی که های تخصصی است و در قالب خروجیبه دوره مختص نیروی آماده برای ورود تخصصیهای ارزیابی کالس ها و کارگاه

پذیر است. لذا هر نیرو الزم است تا در یکی از عرصه های خروجی به شود امکاندر قسمت بعد آمده و به ایشان معرفی می

 های خود را ارائه دهد.صورت تخصصی وارد شده و خروجی

، و توجیه ایشان مراحل زیر در ترم بهمن ماه الزم تخصصیهای جهت شناسایی نیروی آماده برای ورود به دوره -

 االجراست: 

 های تدبر. فراخوان جذب متخصص از طریق سامانه پیامکی مدرسه به کلیه مخاطبین کالس1-2

ز نسبت به تعاریف درباره نیروها و غایات مدرسه ا علیهم السالمگیری علمی و اجرایی مدرسه اهل بیت . اعالم عمومی موضع2-2

 طریق تمامی موارد ذیل: 

 نصب به تابلوی اعالنات -الف

  علیهم السالمنشر در کاشف تخصصی اهل بیت  -ب

   علیهم السالمبرگزاری جلسه توجیهی برای هر دوره تدبری جهت متذکر شدن موارد فوق توسط مسئول مدرسه اهل بیت  -ج

 های تخصصی و عمومیبرای شرکت در دورهارائه پرسشنامه جهت سنجش میزان رغبت و امکانات هر فرد  -د

   های نیروهای شناسایی شدهها و خروجیتعیین عرصه

ها و کالسها اعم از پژوهش و های بیوت، نسل توحیدی و کارگاهکارورزی در کنار نیروهای متخصص در عرصه -

 عملیات 

های بیوت نورانی ص در حوزههای خروجی نیروهای متخصهای تعریف شده در قسمت عرصهکاربردی کردن عملیات -

 و نسل توحیدی 

 های موضوعی قرآن که کتب آن موجود است (های عمومی )کالسها و کالسبرگزاری کارگاه -

  انتقال به وضع مطلوب



 :و بعد از آن ماهه  6در دوره 

 . تعریف وضع مطلوب: 1

های مدرسه اهل بیت علیهم السالم در راستای فعالیتشود که در آن تمرکز و جهت غالب وضع مطلوب به وضعیتی اطالق می

ه برای این مدرسه در قسمت غایات های تخصصی باشد که در جهت محقق شدن غایت مطرح شدتخصصی شدن و خروجی

 طرح گردید. 

 لذا این اقدامات در اولویت قرار خواهد گرفت: 

ها و ای در دانشگاهریق عملیات های برون مدرسهاز طافزایش جذب نیروهای آماده برای ورود به دوره های تخصصی  -

 های عملیاتی و تبلیغاتیهای مؤثر تخصصی خانواده از طریق اصالح شیوهحوزه

گذاری زمانی و نیروی انسانی و امکانات جهت ارتقای علمی و عملیاتی این نیروها در حوزه تخصصی تالش و سرمایه -

 و با محوریت قرآن

 ) تی با توجه به غایت تعریف شده و برمبنای طرح درس استخراج شده بر اساس کتاب بیتلعاهای مطااصالح سرفصل -

 ماه آتی. 6در به عنوان محور کتب و مطالعات مدرسه اهل بیت علیهم السالم( 

های تخصصی برمبنای کتب بنیادی و در مسیر مهارت افزایی قرآنی در حوزه تخصصی مدرسه ثبت و تنظیم طرح درس -

شود و در حوزه رشد با محوریت ها با محوریت طرح درس بیت مشخص می. این طرح درسیهم السالم اهل بیت عل

در حوزه عملیات سازی تفکر اجتماعی  علوم انسانی و هرستحقق غایت تعریف شده طرح درس بیت با همکاری مد

 .و ارائه خواهد شد پژوهش علوم اجتماعی برای تحقق غایات تعریف شده در طرح درس بیت با همکاری مدرسه

 های تخصصی مخاطبینها و عرصه های عملیاتی و کارورزی برای سطوح دورهفراهم کردن محیط -

پس از عملیات جدا سازی و تفکیک  ایی مدرسه اهل بیت علیهم السالمها و روند اجربا توجه به موارد فوق انشاءهلل برنامه کالس

 نیروهای آماده برای ورود به عرصه تخصص و مخاطبین عمومی به شرح زیر خواد بود: 

های تخصصی و در حال عملیاتی تخصصی مخاطبان آماده برای ورود به دوره-حمایت علمیساماندهی و ضرورت  -

 متخصص شدن: 

ها و گرایشات تخصصی تعریف شده مدرسه اهل بیت علیهم در رشتهجهت انجام این عملیات هر تعداد از قرآن پژوهان  -

به ایشان سیر مطالعاتی مورد نظر ارائه می السالم دسته بندی شده و با تعیین استاد راهنمای متخصص در زمینه مذکور 

 شود.

ارائه های تخصصی مورد نیاز از آن تعیین گروه های تخصصی پس از استخراج طرح درس محوری بیت و سرفصل -

 گردد.می



اشخاصی که تمایل به اخذ تخصص مشاوره در حوزه خانواده و مدرسه اهل بیت علیهم السالم را دارند در هر گرایشی  -

شوند تا به صورت تخصصی سیر از این مدرسه به خانم دکتر فیاض به عنوان متخصص حوزه مشاوره ارجاع داده می

 .علمی و مطالعاتی متناسب به ایشان ارائه شود

های تخصصی شان در حوزه مدرسه اهل بیت علیهم السالم تعریف نشده به مدارس تخصصی سایر افراد که حوزه -

 شوند.مربوطه ارجاع می

اساتید راهنمای این عرصه از میان متخصصین تأیید شده توسط مسئول مجمع مدارس)بند تعریف متخصص( که فعال  -

 علیهم السالم هستند مشخص می شود.های تخصصی مشخصی در مدرسه اهل بیت در حوزه

گیرند موظف هستند در تمام شئون علمی و عملیاتی از این فرد تبعیت افرادی که ذیل راهنمایی استاد راهنما قرار می -

 باشد.داشته و تایید علمی و ارزیابی خروجی های این افراد نیز بر عهده استاد راهنما می

و درحال های تخصصی آماده برای ورود به دوره نیروی برای( 5ا ت 1های تدبری عمومی )ترم وضعیت دوره -

  :رسیدن به سطح تخصص

 های تدبریالف: محتوا و قالب برگزاری دوره

زار شده و به صورت مباحثه ماده برای ورود به دوره تخصصی برگها به صورت ارائه روش تنها برای مخاطب آاین دوره -

 محور خواهد بود. 

ساعت و بیشتر جهت مطالعه، انجام تمارین و مباحثه دروس  8ه الزم است تا در هفته بالغ بر متدبر و قرآن پژو -

 اختصاص دهد.

ارتباط با مربی به عنوان سرشاخه تدبری و به عنوان استاد راهنما در حوزه تدبری و تخصصی بوده و تشکیل جلسه در  -

 قالب رفع اشکال و کارگاهی خواهد بود. 

 های تدبریوظایف مربی دوره -ب

در حوزه  دوره شود که به عنوان استاد راهنما قادر به راهنمایی تمامی افراددر این سیستم مربی تدبری طوری انتخاب می -

 تدبر باشد.

 های تخصصی خود به کارشناس مربوطه ارجاع دهد.این مربی الزم است تا افراد را در حوزه -

 ارزیابی متدبرین -ج

های متناسب برای از قبیل خروجیمتناسب با هر دوره  ،های تخصصی تعریف شده تدبریاین دوره بر مبنای خروجی  -

 6خواهد بود.بر مبنای سور قرآن  ، پژوهش و ...همایش، مقاالت علمی، انواع تولیدات تخصصی تدبر محور

 پذیرد.سمت تعاریف صورت میاین ارزیابی متناسب با وضعیت متدبر و بنابر تعاریف ارائه شده در ق -

                                                           
 ماه آینده توسط کارگروه های تخصصی تدبر و یا مسئول آموزش تدبر مدرسه اهل بیت با تفصیل مشخص شود. 6ها تا الزم است این خروجی6 



 : مخاطب عمومی( برای 5تا  1های تدبری عمومی )ترم وضعیت دوره -

 الف: قالب و محتوا

ماه هیچگونه محتوای روشی و تدبری در کالس های عمومی ارائه نخواهد شد. مخاطبین حاضر در این دوره  6توجه: پس از پایان 

پیمایی با محوریت ترجمه و تا حدودی تفسیرهای متداول و بر مبنای سوره های قرآنهای ایشان به صورت ها ادغام شده و کالس

 مفصالت موجود در کتب تدبری ارائه خواهد شد.

محوریت این کالس ها بر مبنای انس و در برخی موارد انجام نکات طهارتی استخراج شده به صورت عملیاتی در زندگی 

 باشد.می

 شرایط و وظایف مربی -ب

ها را با محوریت انس و با تکیه بر ظاهر سوره، ترجمه و تفاسیر متداول ارائه نموده و از الزم است تا این کالسمربی  -

 به بعد اکیداً خودداری نماید. 2های تدبری درجه بیان گزاره

آموزش های آمادگی برای ورود به دوره های تخصصی در حال اداره این کالس ها بر عهده مربیانی است که در دوره -

های عمومی تحت نظارت یکی از مربیان ماه گذشته با رویکرد کارورزی در کارگاه ها و کالس 6دیدن هستند و طی 

 دوره دیده اند.

 های تخصصی()دوره های تدبرغیر از روش هایوضعیت دوره -

 های بیت: کالس -الف

 ی شدن: محتوا و قالب کالس برای نیروهای آماده برای تخصص و یا در حال تخصص 

های پرورش ها در دورهو رویکرد آن ودشمیبرگزار  7این کالس ها در قالب کارگاهی و با محوریت طرح درس بیت -

 .باشدتخصصی، مهارتی کردن و استخراج سرفصل های مرتبط با این طرح درس می

های مهارتی تا برای پژوهشها جنبه کارورزی داشته حضور نیروهای آماده برای ورود به عرصه تخصص در این کارگاه -

 آمادگی الزم را کسب نمایند.

 :شرایط مخاطب 

از آنجا که اساس و محور تخصصی مدرسه اهل بیت علیهم السالم بر مبنای کتاب بیت است، لذا مخاطب آماده برای  -

 باشد. ها در مدرسه اهل بیت میتخصص و یا در حال تخصصی شدن ملزم به گذراندن این کارگاه

ها برای چنین مخاطبی مبتنی بر مطالعه دقیق کتاب بنیادی بیت، مباحثه و رفع اشکال درباره این ت در کارگاهشرط شرک -

 کتاب است. 

 شرایط و وظایف مربی بیت 

                                                           
 چاپ گردد ماه آینده آماده و 6ضروری است این طرح درس راهبردی تا 7 



 ها باشد.این مربی باید مسلط به مبانی مطرح شده در کتاب بنیادی بیت و عامل به آن -

های حث مرتبط با ساختار بیت را به مخاطب منتقل نموده و خروجیمتناسب با غایت مدرسه اهل بیت علیه السالم مبا -

 تعریف شده را تبیین نماید.

ها و مباحث مرتبط با ساختار بیت اشراف داشته و بتواند مربی باید بر نظریه های موجود و عرفی در راستای نقش -

تبیین نماید و عالوه بر آن بتواند آن را به ها را با رویکرد قرآن به بحث بیت تمییز داده و تفاوت ساختاری این نظریه

 مخاطب خود منتقل نماید.

 عملیاتی تخصصی واقف بوده و به آن معتقد و ملتزم باشد. -به منافع این عملیات علمیمربی باید   -

 های عملیاتی در راستای طرح درس ارائه شده باشد.دارای ایده -

را به مخاطب در حال تخصص و آماده برای ورود به تخصص داشته راهنمایی و مشاوره علمی و عملیاتی ارائه توان  -

 باشد.

  پروژه های علمی و عملیاتی مخاطبین را با همکاری مسئول طرح حمایت نماید. -

 ارزیابی 

ی تخصصی مبتنی بر کتاب بیت و یا انجام هاها و ارائه خروجیثبت ایده ارزیابی این مخاطب به صورت ارائه -

   )مربوط به مخاطب در حال تخصصی شدن و متخصص( باشد. ح درس استخراج شده میطرهای پژوهشی سرفصل

 دوره های رشد:  -ب

های متناسب با غایت مدرسه اهل بیت علیهم السالم ها به صورت کالس تا زمان استخراج طرح درسبرگزاری این دوره -

 د. باشتعلیق میدر وضع 

علیهم  های مدرسه اهلبیتاستخراج طرح درس بیت )که محور آموزشها پس از استخراج این طرح درس ها و سرفصل -

 شود.تعریف شده مدرسه اهل بیت علیهم السالم انجام می 8هایالسالم است( و متناسب با نیاز و خروجی

های مناسب برای درسهای الزم و تألیف طرحپس از مرحله فوق این سرفصلها با رویکرد مد نظر جهت انجام پژوهش -

 گردد.این مدرسه به مدرسه علوم انسانی یا منظومه رشد جهت همکاری ارائه می غایت

و خود خوان و به شیوه مباحثه و رفع  محورباکت های رشد به صورتمطالعه دورهها تا زمان استخراج این سرفصل -

 شود.به قرآن پژوه پیشنهاد میتوسط مربی و استاد راهنمای هر فرد اشکال 

-سه اهل بیت در صورت احساس نیاز به کالس های رشد و با صالحدید مسئول راهنمای علمیقرآن پژوهان مدر -

علیهم السالم از این  های تخصصی رشد با غایت مدرسه اهل بیتتوانند تا زمان تصمیم به برگزاری دورهتخصصی می

  ها در مدرسه تزکیه و تعلیم یا منظومه رشد استفاده نمایند.کالس

                                                           
های تفصیلی ارائه ماه آینده به صورت طرح 6های عملیاتی برون مدرسه ای تبیین شده است. و الزم است تا ها به صورت اجمالی در بخش عرصهاین خروجی8 

 گردد.



 ختم مفهومیی هاوضعیت دوره .6

شرایط الزم جهت برگزاری  ضروری است تا یکسال آینده یکی از فعالین متخصص در مدرسه اهل بیت علیهم السالم -

نظامنامه مجمع مدارس درج شده است احراز نموده و اقدام به برگزاری ختم مفهومی تخصصی  درختم مفهومی را که 

 در مدرسه نماید.

پژوه در همه دوره های آمادگی و در حال تخصصی شدن و متخصصین به عنوان میثاق در این صورت تمامی افراد قرآن  -

  نامه علمی مشترک موظف به حضور و فعالیت پژوهشی در این کالس هستند.

 شود.نحوه ادامه کار ختم مفهومی موجود در مدرسه با صالحدید مسئول مجمع مدارس تعیین می -

 عمومیقرآن برای مخاطب های کالس .7

در بندهای قبلی به صورت سوره محور و مبتنی بر ظاهر آیات ها در قالب قرآن پیمایی با شرایط عنوان شده الساین ک -

 باشد.می

 توانند انتخاب شوند.سطح مربیان قرآن پیمایی از سطح نیروهای آماده برای ورود به دوره های تخصصی به باال می -

 شود.ربوطه پیشنهاد میهای قابل ارائه با نظر و مشورت مسئولین مسوره -

 برای مخاطب عمومی تخصصی و غیر تخصصیهای کالس .8

ها ایجاد فضای کارورزی برای نیروی آماده برای ورود به عرصه تخصص ها و کارگاههدف از تشکیل این کالس -

 باشد.می

اهل بیت علیهم است، در مدرسه هایی که مبتنی بر متون عمومی یعنی کالس ،کالسهای غیر تخصصیلذا بدیهی است  -

مانند بیوت نورانی، پیوند توحیدی،  های برون مدرسه ایتواند به عرصهها میو این کالس السالم تشکیل نخواهد شد

 . منتقل شود نسل توحیدی، 

 ایبرون مدرسهعرصه فاز دوم: 

 شرح زیر است: این عرصه دارای تنوعی به 

 عرصه دانشگاهی -1

 . دانشجویان 1-1

 دانشگاهی. نخبگان 2-1

 ها و تغییرات اجتماعیاساتید تاثیر گذار بر فعالیت -

 دانشجویان نخبه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف. -

 تشکالت فرهنگی، اجتماعی خصوصی و دولتی -2

 کارگزاران فرهنگی در سطوح باال -3

 )سازمان مطالعات زنان و ....( ربطهای ذیمدیران و کارمندان ارشد سازمان -4



 ا و مساجدهمحله -5

 پیوند توحیدی -6

 نسل توحیدی -7

 زندگی توحیدی -8

 مراحل عملکردی:

 هاشناسایی بستر -1

 ریزی جهت ورود به بسترهای مشخص شدهاقدام و برنامه -2

 دانشگاه عرصه -1

 دانشجویان .1-1

 هاشناسایی نیروهای آماده برای ورود به عرصه تخصصی در دانشگاه. 1-1-1

 هاورود به دانشگاهعملیات  -الف

باشد که فضای الزم برای این عملیات را شناسایی و در نحوه ورود به دانشگاه از طریق نیروهای کانون قرآن و عترت می -

 دهد و تبلیغات الزم را نیز انجام می دهد.اختیار این متخصصین قرار می

 قالب عملیات: برگزاری کالس -ب

انس و ارتباط دوستانه و تالیف منظم قرآنی و در قالب  های مستمر وعملیات شناسایی نیرو به صورت برگزاری کالس -

 باشد.های آن میها فقط قرآن و سورهباشد. محوریت در این کالسمی قلوب

 باشد.( می30محوریت کالس و آغاز آن از سور مفصالت )سور جزء   -

 وظایف مربی در کالس که الزم است به عنوان غایت مد نظر قرار داده و آن ها را محقق نماید:  -ج

الزم است مربی در مخاطب دانشگاهی نسبت به قرآن و مطالعه آن ایجاد برانگیختگی کند و صرفاً به خود قرآن بپردازد.   -

 طاقچه! ای برای رویمخاطب باید دریابد که قرآن برای مطالعه است نه وسیله

های متداول را با نظر به کاربردی مطالعه کردن قرآن به مخاطب منتقل الزم است مربی حس متفاوتی از قرآن خواندن -

 نماید.

 ء بودن قرآن را برای مخاطب تبیین نماید.الزم است مربی تبیان لکل شی -

خاطب ایجاد نموده و الزم است مربی حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در م -

 برانگیزد.

الزم است مربی نظام رسالت و والیت را به عنوان تبیین کننده و تفصیل دهنده معارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت   -

 از آن را جهت اتصال به این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور(



 انس را در مخاطب ایجاد نماید. 2و 1تالش نماید تا در طول این دوره سطوح الزم است مربی  -

 تفکر را در مخاطب ایجاد نماید. 2و 1الزم است مربی تالش نماید تا در طول این دوره سطوح   -

 تعقل را در مخاطب ایجاد نماید. 2و 1الزم است مربی تالش نماید تا در طول این دوره سطوح  -

 تدبر را در مخاطب ایجاد نماید. 1نماید تا در طول این دوره سطح  الزم است مربی تالش -

 طهارت را در مخاطب ایجاد نماید. 1الزم است مربی تالش نماید تا در طول این دوره سطح  -

ترم تحصیلی باشد مخاطب آمادگی الزم و انگیزه برای  2تواند بسیار کوتاه و یا به اندازه پس از طی مراحل فوق که می -

 به عرصه جدی و تخصصی قرآن را می یابد.ورود 

 ارزیابی نیرو جهت ورود به عرصه تخصصی  -د

از آنجا که غایت مربی در کالس ایجاد موارد فوق بوده و فرد با سعی و خشیت خود موارد فوق را محقق نموده انتظار  -

 می رود قرآن پژوه پس از این دوره بتواند به موارد زیر دست یافته باشد: 

  انس 3سطح 

  تفکر 2سطح 

  تدبر 2سطح 

   تعقل 3سطح 

  طهارت 2سطح 

 نحوه ارزیابی -ه

ارزیابی تحقق سطوح فوق در قرآن پژوه که مطابق سطوح بیان شده در نظامنامه مجمع مدارس است به صورت عینی   -

 بوده و بر عهده مسئول معین شده مربوطه می باشد.

ای از قرآن را ارائه نماید برنامه ریزی شخصی متناسب با غرض سورهجهت ارزیابی ضروری است قرآن پژوه قادر باشد  -

 باشد.که مشخص کننده سطوح انس و تفکر و تعقل فرد می

نیز الزم است تا قرآن پژوه قادر به ارائه مکتوب عیوب و نواقص و گناهانی باشد که عموماً افراد جامعه از ان بی اطالع  -

 شناخته و سعی در برطرف کردن آنها دارد.هستند با مطالعه قرآن این عیوب را 

نامه توسط مسئول مربوطه و در صورت عدم دستیابی و تحقق موارد فوق ارزیابی مجدد قرآن پژوه مطابق سطوح نظام -

 پس از تحقق آموزش و سعی مجدد الزم است.

های کمی نحوه ارزیابی های مؤلفجهت تحقق ارزیابی الزم است تا مربی و مسئول مربوطه و متخصصین تدبر طی جلسه -

 را استخراج نمایند.

 عملیات ورود به عرصه تخصصی -1



: در صورتی که نیروهای متخصص شناسایی شده از لحاظ کمی محدود بودند، تجمیع این نیروها جهت انجام عملیات 1تبصره 

می در حوزه رشته دانشگاهی خود رسد. مگر اینکه این نیروها هر کدام به طور جداگانه قصد عملیات جدی علضروری به نظر می

و با لینک به استاد مربوطه را داشته باشند که در این صورت به صورت انفرادی عملیات سریع و متناسب با مقصد فرد انجام 

 شود.می

 : هریک از نیروها برای ادامه این چرخه خود وارد عرصه شناسایی در بستر موجود شده و نیروی آماده برای تخصصی2تبصره 

 شدن را معرفی کنند. 

های بعد به علت تبلیغ و معرفی دوره، توسط نیروهای متخصص الزم به ذکر است در صورت تحقق تمام موارد یاد شده در دوره

 قبلی، ادامه روند تسهیل شده و نیروهای جدید الورود طبیعتاً و تکویناً در سطوح باالتری قرار خواهند گرفت. انشاءهلل

 لذا برای ورود به عرصه تخصص مراحل زیر پیشنهاد می شود: 

 انداز اولیه متناسب با عالقه و رشته تحصیلی تخصصی توسط قرآن پژوه. ارائه چشم2-1

. نحوه آموزش نیروهای تخصصی: از آنجا که این نیروها در سطوح یاد شده قرار دارند ادامه روند آموزش به صورت مباحثه 2-2

 ود. برگزاری کالس در صورتی خواهد بود که نیاز جمعی برای آموزش مطلبی خاص بوجود آمده باشد.محور خواهد ب

 . سیر مطالعاتی2-2-1

براساس نیاز اولیه هر فرد متخصص که در چشم انداز وی مشخص شده است سیر مطالعاتی و مباحثاتی به وی پیشنهاد داده 

د: ساختار انسان و جامعه، رسائل عالمه، کتب بنیادی و موضوعی و راهبردی مرتبط تواند باششود. این سیر شامل موارد زیر میمی

 با حوزه تخصصی افراد و ... 

 . توان ارائه سیر علمی2-2-2

هر فرد متخصص پس از طی کردن سیر مطالعاتی اولیه باید بتواند سیر علمی خود را مطابق با عالقه، نیاز، توان و استعداد ارائه 

استای تحقق آن سعی و کوشش نماید. بدیهی است در این مرحله قرآن پژوه وارد مرحله تخصصی اولیه خواهد شد و کرده و در ر

 شاءهللاین سیر تا زمان حیات وی ادامه خواهد داشت. ان

بوطه . هر فرد متخصص وارد عرصه عملیاتی مرتبط با رشته مورد نظر شده و یا مطابق با عالقه خود و صالحدید مسئول مر2-3

 تواند به عنوان اعضای کادر یکی از مدارس ورود یابد.می

 نخبگان-. عرصه دانشگاهی2-2

 . شناسایی نیروهای نخبه دانشگاهی 1-2-2

 ان علمی و استعدادهای درخشان است این نیروها شامل اساتید دانشگاهی، دانشجویان سطوح ارشد به باال و نخبگ

و یا مسئول مجمع مدارس شناسایی و جذب شده( و این نخبگان قابلیت تشکیل  های تخصصی مدارس)که از طریق عملیات

 اندهای تخصصی را پیدا کردهکارگروه



 : برای نیروی متخصص در عرصه نخبگان دانشگاهی قالب عملیات .2-2-2

 در قالبکارورزی نیروهای متخصص مدرسه  -الف

 واده شرکت در جلسات تخصصی با نخبگان دانشگاهی در حوزه خان -

 عملیات در حوزه تخصصی:  -ب

 های تخصصی از موضوعات مقاالت تدوین شده ارائه گارگاه -

 ارائه و معرفی مقاالت تخصصی انجام شده -

 برگزاری جلسات تخصصی برای دانشجویان  -

 هاهای تدبر در دانشگاهبرگزاری کالس -

 ارتباط با اساتید دست اندرکار در موضوعات مختلف -

 هاتخصصی در دانشکدهبرگزاری همایش  -

 ها و مقاالت دانشگاهی با موضوع خانواده و با محوریت قرآننامهحمایت و راهنمایی برای پیشبرد پایان -

 هافصل سوم: معرفی خروجی

 ایخروجی های درون مدرسه

 های تدبریخروجی .1

 : تدبر مقدماتکتاب  -

لذا نیروهای متخصص و کتاب مقدمات تدبر به عنوان خط مقدم کتب تدبری، با کارکرد ایجاد انس در مخاطب تدوین شده است. 

 در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:

 .ضرورت ارتباط با قرآن را درک کنند 

 ریزانه در حوزه قرآن دست یابند..به یک نظام برنامه 

 ار کنند.ها ارتباط برقربا مفاهیم سوره 

 .سعی نمایند مفاهیم آموخته از سور را در زندگی خود جاری سازند و عملیاتی نمایند 

 .اقدام به ختم مفهومی متعدد انس محور نمایند 

  تک جمالت ادبی، داستان، اشعار، کتابچه کلیپ رپوینت،پاوقدمات تدبر و بر اساس مطالب کتاب از سور کتاب مبتوانند ،

 دهند. ارائهی عموم جامعه قابل ارائه برا سوره 

 های تفکرکتاب آشنایی با شیوه -



لذا نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید های تفکر توجه شده است. های تفکر به ضرورت شیوهدر کتاب روش

 قادر باشند:

 های تفکر را از سور شناسایی کنند.مولفه 

 .نقش کالم در تفکر را بشناسند 

  ها آشنا شوند.زمینهبا تفکر جانبی و پس 

 .تفکر بنیادی را بیاموزند 

 ها ارتباط منطقی برقرار سازند.بتوانند بین گزاره 

 های سور را به نمودار توصیفی، تبدیل نمایند.گزاره 

 رود قرآن پژوه در پایان دوره از طریق توجه به کالم و توسعه مفهومی آن، برای زندگی خود برنامه در نتیجه انتظار می

 نماید.ریزی 

 های خود را به صورت روشمند در زندگی جاری سازد.آموخته 

 .نمودارهای توصیفی، موضوعی از سور ارائه دهد 

 ایهای تدبر کلمهکتاب روش -

روند. کلمات باب علم هستند و ارتباط برقرار کردن با آنها به منزله ورود به کلمات در قرآن دومین واحد جمله به شمار می

 لذا نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:شناخت آیات است. 

 .کلمات قرآن را از طریق بسط واژگان بررسی نمایند 

  بیاموزند.سطح کلمات را از منظر محکم و متشابه شناسایی کرده و نحوه بررسی آن را 

 ای ارائه دهند.یک پژوهش مبتنی بر روش تدبر کلمه 

 .پیشنهادات کاربرد این کلمه  را در ارکان مختلف اجتماع و خانواده ارائه دهند 

 ایهای تدبر سورهکتاب روش -

قرآن به عنوان کتاب الهی حاوی آیاتی است که حول غرضی واحد گرد هم آمده و سوری را بوجود آورده است. از آنجا که 

لذا نیروهای متخصص و در حال دستیابی به غرض احتمالی سور و نزدیک شدن به آن به طریق روشمند مقدور است، 

 تخصصی شدن باید قادر باشند:

 از آیات ارائه دهند. دسته بندی موضوعی و ترتیبی 

 .غرض سوره را متناسب با این روند بیابند 

 .سور را بر اساس موضوعات کلیدی کل قرآن طبقه بندی کنند 

 .ایات احکامی و تفصیلی را شناخته و بتوانند حدود تمایز و کارکرد آن را بیان نمایند 

 .پژوهشی مبتنی بر موارد فوق ارائه نمایند 



 به قرآنهای تدبر قرآن کتاب روش -

تدبر قرآن به قرآن به معنای به نطق در آوردن قرآن بر اساس نیاز، موضوع و تبدیل آن به مسئله است. بنابراین در این دوره با 

راهبردها، کاربردها و مهارتهای این پردازیم که متناسب با موضوع مطرح شده به این مورد میو بررسی آیات مطالعه تفسیر قرآن  

های قبل فرد های آموخته شده در دورههای مختلف به چه نحو است. در نتیجه با بکارگیری روشها و حوزهموضوع در عرصه

لذا نیروهای متخصص و در  سازد.نسبت به رفع نیاز موضوعی خود از قرآن اقدام نموده و سپس آن را در عرصه زندگی جاری می

 حال تخصصی شدن باید قادر باشند:

 انواده سوره، موضوعی را در کل قرآن بررسی نموده و مهارتی نمایند.بر اساس زوج سوره، خ 

 ها و مسائل و موضوعات خود را سماندهی کرده و  احکام آن را شناسایی های استخراج شده نیازمهارت و براساس

 نمایند.

 های مکیهای تدبر بین سورهکتاب روش -

 تخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند: لذا نیروهای متخصصی است، از آنجا که این دوره کامال 

 ای ارائه دهند.هبین سور مقایسه 

 را بیابند. نقاط تمایز و اشتراک سور 

 ارائه دهند. سور در قالب نمودار موضوعی و ترتیبی از بندی و جمع بندیطبقه 

 را کشف کنند. حقایق سور 

  را کشف و بررسی نمایند. مکیموضوعات خانوادگی، اجتماعی و ... از مجموعه خانواده سور   

  فرآیند شناسی، معناشناسی، نظام سازیموضوعات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی   برگرفته از دسته سور مکی متناسب با 

  ارائه دهند.

 را عملیاتی کنند. های پژوهشی در تحقیقات کاربردی و نظام سازانهیافته 

 یهای مدنهای تدبر بین سورهکتاب روش -

و ارتباط بین شرایط و بسترها با اسماء  از طریق ارائه تفصیلبررسی ارتباط اسماء الهی با جریانات سلبی و ایجابی در جامعه 

 الحسن. در این راستا موارد زیر باید لحاظ گردد:

 باور سازی و ایمان آفرینی -1

  فهم حکم متناسب با هر بستر -2

 لذا نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند: 

 های مختلف فعالیت خانوادگی و اجتماعی را بشناسند.عرصه 

 های هر عرصه را شناسایی کنند.ویژگی 

 .احکام اجرایی در هر عرصه را مطابق با احکام فقهی شناسایی کنند 



 ا شناسایی کنند.مواقفی که الزم است این احکام اجرایی و عملیاتی شوند ر 

 ها و موانع را انجام دهند.های الزم جهت شناسایی آسیببینیپیش 

 .احکام متناسب با برطرف کردن موانع و ضررهای احتمالی در هر عرصه را بشناسند 

 .شئونات مختلف هر عرصه را با توجه به سور مسبحات تعیین کنند 

  هر حوزه را عملیاتی و اجرا نمایند.اوامر و نواهی الهی استخراج شده مبتنی بر سور در 

 تدبر ادبیهای کتاب روش -

شان از غرض کالم و نحوه استفاده از واژگان و گیرند. و به اندازه فاصلهها برای برقراری ارتباط میان خود از کالم بهره میانسان

های آن و نحوه لذا شناخت کالم و ویژگی های ادبی و بیانی؛ عدم توانمندی در اتقال محتوای کالم به دیگران وجود دارد.قالب

های ادبی و بیانی نه تنها در زندگی روزمره الزم و ضروری است؛ بلکه جهت فهم کالم الهی و ارتباط برقرار کردن استفاده از قالب

 با وحی نیز ضرورت دارد.

 لذا نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:

 .حدود کالم را بشناسند 

 .خطاب کالم و تغییر آن را مشخص کنند 

 .محذوفات کالم را تشخیص دهند 

 .انواع جمالت را در قالب کالم شناخته و کاربرد آنها را بدانند 

 های ادبی و بیانی را بشناسند و کاربرد آنها را در کالم الهی تشخیص دهند.قالب 

 دهند.های ادبی و بیانی تشخیص ضرورت و کارکرد حروف را در قالب 

 های قرآنی کوشا باشند.های ادبی و بیانی خود مبتنی بر آموختهجهت اصالح قالب 

 

 تخصصیهای خروجی .2

شود که با محوریت موضوع بیت و مبتنی بر کتاب بنیادی تدبر در ساحت بیت هایی اطالق میهای تخصصی به خروجیخروجی

 های عمومی و تخصصی را دارد.   ارائه در عرصهمندی روشمند از محتوای قرآن امکان استخراج و و با بهره

 بیتتدبر در ساحت  -

کتاب بنیادی تدبر در ساحت بیت در یک فرآیند پژوهش محور باید به متون راهبردی تبدیل شود. براساس این متون 

حوزه آید که قابلیت مهارتی و کاربردی شدن داشته و در های پژوهشی جدیدی به دست میها و سرفصلراهبردی ایده

های هر عرصه هنگی قابل استفاده است. براین اساس خروجیخانوادگی، اجتماعی و فرها و روابط و احکام و قواعد نقش

 باشد: متناسب با سطح مخاطب به شرح زیر می

 عرصه درون مدرسه -الف



 نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:  -1

 ه متون های رشد( ببلوغ عاطفی و دوره کتب تدبر در ساحت بیت،) تبدیل متون بنیادی مبتنی بر موضوع بیت

 راهبردی

 تا مرحله مهارتی و کاربردی های پژوهشی مبتنی بر متون راهبردیاستخراج ایده و سرفصل 

 ها و های تخصصی برای مخاطبان نخبه دانشگاهی و مدیران و کارشناسان ارگانها و همایشبرگزای کارگاه

 های فعال در حوزه خانوادهسازمان

 تخصصی باید قادر باشند: هایدورهنیروهای آماده برای ورود به  -2

 های پژوهشی استخراج شده مبتنی بر متون راهبردی را به متون کاربردی تبدیل کند.ها و سرفصلایده 

 های ختم مفهومی خانواده محور به متون کاربردی و مهارتی  تبدیل محتوای دوره 

 حصوالت قابل ارائه برای مخاطبان عموم های رشد به تولیدات و ممتون کاربردی استخراج شده را متناسب با دوره

 ای و ...(خانواده تبدیل نماید. ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات رسانه و متخصصین عرصه

 های عمومی برای عامه مردم جهت تغییر و اصالح الگوی اسالمی، قرآنی سبک زندگیها و همایشبرگزای کارگاه 

 ایهعروصه برون مدرس -ب

 ای اعم از نخبگان دانشگاهی و اجتماعی تأثیرگذار در حوزه خانواده موارد زیر باید لحاظ گردد: در مراجعات برون مدرسه

  ارائه متون بنیادی و متون استخراج شده راهبردی و ساختاری که توسط نیروی متخصص و در حال تخصصی شدن

 گاهی و اجتماعیمراجعان نخبه دانشانجام شده، به 

 ها و عناوین پژوهشی نخبگان علمی و دانشگاهی در قالب استاد راهنمای متخصص در امور خانواده حمایت علمی ایده

 با محوریت قرآن 

 ها جهت ارائه متون بنیادی، راهبردی و ساختاریها، همایشبرگزاری کارگاه 

 صی انجام شده، به مراجعان نخبه ارائه متون کاربردی و مهارتی که توسط نیروی آماده برای ورود به دوره تخص

 انداز ها و چشمدانشگاهی و اجتماعی جهت روشن کردن افق

  در اختیار گذاشتن محصوالت و تولیدات فرهنگی از قبیل ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات

 ای و ...(رسانه

 تدبر در ساحت جامعه -

به عنوان یک کتاب  جامعهکتاب بنیادی تدبر در ساحت ای ترین رکن تشکیل جامعه است، از آنجا که خانواده مهمترین و پایه

های اجتماعی؛ دیدگاه و رویکرد جدیدی به محققان و ها، روابط، حرکتها و تعارف قرآنی از نقشمرجع با معرفی ویژگی

توانند در ص و در حال تخصص میدهد که بر اساس آن نیروهای متخصگران و نیروهای متخصص قرآنی ارائه میپژوهش



های های درمان آن و نیز پرورش و تربیت کودک و نوجوان گامها و راههای مرتبط با مدیرت خانواده و شناسایی آسیبحوزه

 ای را برداشته و اقدام به تولید محتوای راهبردی، مهارتی نمایند.تازه

 باشد.تنها مختص نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن میمبتنی بر سرفصل این کتاب های براین اساس خروجی 

 نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:  -1

 های مختلف اجتماعی ارائه در ذهن داشته باشند.ها و روابط و حرکتتعریف دقیقی از نقش 

  این تعاریف و  ارتی و کاربردیهای پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهاستخراج ایده و سرفصل در

 ها را لحاظ نمایند.مولفه

 

 تفکر اجتماعی، تفکر عینی -

 ند پژوهشی و روشمند با محوریت کتاب تدبر در ساحت بیت باید به کتاب بنیادی تفکر اجتماعی، تفکر عینی در یک فرآی

بیت مدیریت های اجتماعی در حوزه ها و حرکتکه قابلیت ایجاد راهبرد و مهارت در حوزه نقش متون راهبردی تبدیل شود

آید که قابلیت مهارتی و کاربردی های پژوهشی جدیدی به دست رفصلها و سایده باید براساس این متون راهبردی  .را دارد

 . استفاده باشدجتماعی و فرهنگی قابل های خانوادگی، اشدن داشته و در تمام عرصه

این فرآیند براساس همکاری فیمابین مدارس اهل بیت علیهم السالم و علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر آیین نامه 

های هر عرصه متناسب با سطح مخاطب به شرح زیر براین اساس خروجیعملیاتی و اجرایی سه مدرسه قابل تحقق است. 

 باشد: می

 عرصه درون مدرسه -الف

 نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:  -1

  با محوریت کاربرد در سرفصلها و موضوعات استخراج شده از کتاب تفکر اجتماعی، تفکر عینی تبدیل متون بنیادی

 تدبر در ساحت بیت، به متون راهبردی 

 ی و کاربردیهای پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتاستخراج ایده و سرفصل 

 ز خانواده با توجه به متون راهبردی استخراج شده امدیریت ها و راهکارهای درمانی مناسب در حوزه بررسی آسیب

 کتب تفکر اجتماعی، تفکر عینی 

 ها و های تخصصی برای مخاطبان نخبه دانشگاهی و مدیران و کارشناسان ارگانها و همایشبرگزای کارگاه

شناسی ها، آسیبها و حرکتانداز و نحوه تحقق نقشخانواده برای ارائه چشم مدیریت وزههای فعال در حسازمان

 های درمان درمانها و راهآن

 های تخصصی باید قادر باشند:نیروهای آماده برای ورود به دوره -2

 کند. های پژوهشی استخراج شده مبتنی بر متون راهبردی را به متون کاربردی تبدیلها و سرفصلایده 



 متون کاربردی استخراج شده را به تولیدات و محصوالت قابل ارائه برای مخاطبان عموم و متخصصین عرصه 

 ای و ...(خانواده تبدیل نماید. ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات رسانه

 الگوی اسالمی، قرآنی سبک زندگیهای عمومی برای عامه مردم جهت تغییر و اصالح ها و همایشبرگزای کارگاه 

 های بیت رسول با تبیین نحوه مدیریت و جاری کردن ارکان و مؤلفه

 ایعروصه برون مدرسه -ب

 ای اعم از نخبگان دانشگاهی و اجتماعی تأثیرگذار در حوزه خانواده موارد زیر باید لحاظ گردد: در مراجعات برون مدرسه

 ج شده راهبردی و ساختاری که توسط نیروی متخصص و در حال تخصصی شدن ارائه متون بنیادی و متون استخرا

 انجام شده، به مراجعان نخبه دانشگاهی و اجتماعی

 مدیریت ها و عناوین پژوهشی نخبگان علمی و دانشگاهی در قالب استاد راهنمای متخصص در امورحمایت علمی ایده 

 خانواده با محوریت قرآن 

 ها جهت ارائه متون بنیادی، راهبردی و ساختارییشها، همابرگزاری کارگاه 

  ارائه متون کاربردی و مهارتی که توسط نیروی آماده برای ورود به دوره تخصصی انجام شده، به مراجعان نخبه

 انداز ها و چشمدانشگاهی و اجتماعی جهت روشن کردن افق

 پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات  در اختیار گذاشتن محصوالت و تولیدات فرهنگی از قبیل ) تولید

 ای و ...(رسانه

 های رشد تفکر اجتماعیدوره -

و تفکر ب تدبر در ساحت بیت با محوریت کت در یک فرآیند پژوهشی و روشمندهای رشد تفکر اجتماعی دورهب کت

جتماعی و خانوادگی، اها و روابط و احکام و قواعد مبتنی بر مدیریت نقش باید به  متون راهبردیاجتماعی، تفکر عینی؛ 

 .انسان را دارا باشد تربیت و رشدراهبرد و مهارت در  ارائه که قابلیت. تبدیل شود فرهنگی

های پژوهشی جدیدی به دست آید که قابلیت مهارتی و کاربردی شدن ها و سرفصلبراساس این متون راهبردی باید ایده

 های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی قابل استفاده باشد. داشته و در تمام عرصه

: بدیهی است به دلیل تلفیق سه کتب بنیادی در حوزه خانواده و تبدیل آنها به متون راهبردی، مهارتی، کاربردی و 1تبصره 

از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ارائه مطالب در سطح مشاوره خانواده و پرورش و تربیت کودک و نوجوان این حوزه 

 باشند.های تخصصی زیر نظر مسئول مربوطه میمند ملزم به گذراندن دورهنیروهای متخصص و عالقه

: به دلیل خاص بودن این حوزه و لزوم داشتن سطح مورد تایید تخصصی و اجتهادی در عرصه مشاوره خانواده و 2تبصره 

 گردد.د و ارزیابی مسئول مجمع مدارس انتخاب میکودک، مسئول این حوزه بنا به صالحدی



ین نامه علوم انسانی مبتنی بر آیعلوم اجتماعی و و  بیت علیهم السالم این فرآیند براساس همکاری فیمابین مدارس اهل

های هر عرصه متناسب با سطح مخاطب به شرح زیر براین اساس خروجیمدرسه قابل تحقق است.  عملیاتی و اجرایی سه

 باشد: می

 عرصه درون مدرسه -الف

 نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:  -1

  مدیریت در ارکان خانوده   با محوریت کاربردو تدبر در ساحت بیت تفکر اجتماعی، تفکر عینی تبدیل متون بنیادی

بستر در کانون خانواده مبتنی بر ها و راهکارهای مناسب هر که قابلیت ارائه و بررسی آسیبراهبردی  به متون

 باشد.های رشد را دارا میدوره

 های پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتی و کاربردیاستخراج ایده و سرفصل 

 خانوادگی، ها و روابط و احکام و قواعد مدیریت نقشها و راهکارهای درمانی مناسب در حوزه بررسی آسیب

 جه به متون راهبردی استخراج شده توبا  جتماعی و فرهنگیا

 جتماعی و فرهنگیخانوادگی، اها و روابط و احکام و قواعد تربیت مشاور و نیروی مجتهد در حوزه مدیریت نقش  

 های درمانی متخصص با رویکرد مدیریت خانواده، آسیب شناسی خانواده، بررسی راه نآموزش مشاوران و مربیا

 ها، تربیت کودک و نوجوان و پرورش دینی کودک و نوجوانآسیب

 های تخصصی باید قادر باشند:نیروهای آماده برای ورود به دوره -2

 به متون کاربردی تبدیل کند. تبدیل متون راهبردی استخراج شده 

 ایه برون مدرسهصعر -ب

 ای اعم از نخبگان دانشگاهی و اجتماعی تأثیرگذار در حوزه خانواده موارد زیر باید لحاظ گردد: در مراجعات برون مدرسه

 های های دانشگاهی با رویکرد مدیریت خانواده، آسیب شناسی خانواده، بررسی راهآموزش مشاوران متخصص در رشته

 نوجوان و پرورش دینی کودک و نوجوان ها، تربیت کودک ودرمانی آسیب

  ارائه متون بنیادی و متون استخراج شده راهبردی و ساختاری که توسط نیروی متخصص و در حال تخصصی شدن

 انجام شده، به مراجعان نخبه دانشگاهی و اجتماعی

 با رویکرد متخصص ها و عناوین پژوهشی نخبگان علمی و دانشگاهی در قالب استاد راهنمای علمی ایده  حمایت

ها، تربیت کودک و نوجوان و پرورش دینی های درمانی آسیبمدیریت خانواده، آسیب شناسی خانواده، بررسی راه

 کودک و نوجوان

 به نخبگان علمی و اجتماعی ها جهت ارائه متون بنیادی، راهبردی و ساختاریها، همایشبرگزاری کارگاه 

 یوت نورانی، پیوند توحیدی، نسل توحیدی، زندگی توحیدی موارد زیر باید لحاظ گردد:ای اعم از بدر مراجعات برون مدرسه

 معرفی هر دوره رشد تفکر اجتماعی متناسب با عرصه و مخاطب 



 های استخراج شده از کتب راهبردی و کاربردی متناسب با عرصه و مخاطببیان راهکارها و مهارت 

  فرهنگی از قبیل ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات در اختیار گذاشتن محصوالت و تولیدات

 ای( متناسب با مخاطبرسانه

تبصره: بدیهی است متناسب با آیین نامه عملیاتی مدرسه اهل بیت علیهم السالم و موارد تبیین شده، مربیان در هیچ یک از 

کودک و نوجوان را نداشته و باید مراجعین را به فرد ذی صالح  سطوح اجازه ارائه مشاوره در حوزه خانواده و رشد و تربیت

 ها و ارزیابی ایشان ذکر شد، ارجاع دهند.که در قسمت فوق ویژگی

 

 کتب ساختاری -

های خَلقی و خُلقی است که در سایه بررسی  عناصر وجودی او از منظر قرآن انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای پیپیدگی

لذا جمعی زندگی کردن  ،یی است. زندگی اجتماعی او با هبوط آغاز شده و با توالد و تناسل ادامه یافته استکریم قابل شناسا

گذارد و بسیاری از پذیرد و تاثیر میشود. او از دیگران تاثیر میاولین ضرورت برای هر انسانی است که منجر به گره خوردن می

 آید. ز این رو مطالعه کتب ساختاری از ملزومات این شناخت به شمار مییابد. اصفاتش در مواجهه با دیگران تحقق می

 باشد.مبتنی بر سرفصل این کتب، مطالب قابل استفاده برای تمام نیروها و سطوح میهای براین اساس خروجی

  

 عرصه درون مدرسه -الف

 نیروهای متخصص و در حال تخصصی شدن باید قادر باشند:  -1

  عناصر و ساختار وجودی انسان و ناس ارائه داده و بر تعاریف اشراف داشته باشند.تعریف دقیقی از 

 های پژوهشی نمایند.ساختار ناس و جامعه را شناخته و بتوانند مبتنی بر آن اقدام به تهیه سرفصل 

 های تخصصی باید قادر باشند:نیروهای آماده برای ورود به دوره -2

 حصول تصویری تبدیل کرده و پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور ( از آن را های کتب ساختاری را به مسرفصل

 ارائه دهند.

 ایعروصه برون مدرسه -ب

 ای اعم از نخبگان دانشگاهی و اجتماعی تأثیرگذار در حوزه خانواده موارد زیر باید لحاظ گردد: در مراجعات برون مدرسه

  به مراجعان نخبه خصص و در حال تخصصی شدنتوسط نیروی متجامعه  های انسان وو تبیین ساختار و مولفه ارائه ،

 ای تخصصیدر قالب کارگاه دانشگاهی و اجتماعی

  در اختیار گذاشتن محصوالت و تولیدات فرهنگی از قبیل ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه، بروشور و تولیدات

 ای و ...(رسانه

 موارد زیر باید لحاظ گردد: بیوت نورانی، نسل توحیدی، پیوند توحیدی ای اعم از در مراجعات برون مدرسه



 های آن معرفی اجمالی ساختار و توضیح مولفه 

 ها و روابطهای ساختاری در مدیریت خانواده و نقشبررسی تاثیر مولفه 

  ،بروشور و تولیدات در اختیار گذاشتن محصوالت و تولیدات فرهنگی از قبیل ) تولید پاورپوینت، کلیپ، خبرنامه

 ای( متناسب با مخاطبرسانه

 ایخروجی های برون مدرسه

 هادانشگاه -1

 ) سازمان مطالعات زنان و ...(تشکالت فرهنگی، اجتماعی خصوصی و دولتی -2

 هایی که به نحو موثری در حوزه خانواده فعالیت دارندها، تشکالت، سازمانشناسایی ارگان

 ربط های ذیکارمندان ارشد سازمانشناسایی کارگزاران، مدیران و 

 شناسایی اساتید و فعاالن فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار در حوزه خانواده 

 اقدام به برگزاری جلسات توجیهی قرآن محور برای مدیران، اساتید و فعاالن فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار در حوزه خانواده

 تشکل مربوطهاقدام به نگارش، تدوین سند علمی و راهبردی 

بدیهی است اقدامات ذکر شده در عرصه تشکالت فرهنگی، اجتماعی خصوصی و دولتی بر عهده و زیر نظر مستقیم تبصره: 

 مسئول مجمع مدارس است.

  ها و مساجدمحلهعرصه  -3

و رجوع  گسترش انس در راستای غایت کلی مدرسه اهل بیت علیهم السالم یعنی ،ها در قالب طرح بیوت نورانیاین عرصه

ها و های غلط زندگی با دستیابی به تعاریف درست قرآن از نقشو در نتیجه تغییر سبک گیبه قرآن در تمامی شئونات زند

  قابل برنامه ریزی است. وظایف افراد در خانواده و کرامت بخشی به نقش زن در قالب سبک زندگی قرآنی

 9شناسایی . 1-3

 )فرهنگ و آداب و رسوم( ها و سبک زندگیشناسایی محله -الف

 : شناسایی بیوت مستعد برای برگزاری جلسات -ب

نامه مختص میزبانان قابل شناسایی باشد که از طریق پرسشهای زیر میمنظور از بیوت مستعد بیوتی است که دارای ویژگی

 است: 

 های فیزیکی و امکانات بیتویژگی -

 موقعیت اجتماعی بیت -

 شرایط میزبان -

                                                           
 ها شرح داده خواهد شد.در طرح بیوت به طور تفصیلی این ویژگی9 



 بین بیوت ناسایی مخاطش -

نامه مختص مخاطبین قابل شناسایی و رده بندی های زیر باشد که از طریق پرسشمنظور مخاطبینی است که دارای ویژگی

 است. 

 سن مخاطب  -

 تحصیالت مخاطب  -

 نیاز سنجی مخاطب -

 شناسایی اساتید متناسب برای جلسات هر بیت -د

تعلیم تخصصی قرآن در مدرسه اهل بیت و در رده افراد آماده برای منظور از اساتید بیوت نورانی، افرادی است که تحت 

نامه مختص اساتید قابل شناسایی و که از طریق پرسش ورود به عرصه تخصص و باالتر از آن در حال فعالیت هستند.

 جاگذاری است

که برعهده مدرسه علوم های میدانی و راهبردی است ها و سبک زندگی، نیازمند پژوهشتبصره: عملیات شناسایی محله

باشد. لذا جهت تأیید تناسب اساتید با فرهنگ محالت و آموزش نیروهای مربوطه در این حوزه بر عهده مدرسه اجتماعی می

 باشد. علوم اجتماعی می

 و علوم اجتماعی( 10)همکاری مدرسه اهل بیت. محتوای بیوت نورانی2-3

 خاطب تعیین سور قرآن و ارائه طرح درس متناسب با م -

 های موضوعی متناسب با مخاطب در حوزه خانواده به صورت کامالً مهارتیتعیین طرح درس -

های مبتنی بر متون عموم که به صورت روشمند با گذراندن فرایند پژوهشی تدوین شده ها و کارگاهبرگزاری دوره -

 است.

 پیوند توحیدی -4

 یابد. پیوند توحیدی قابلیت پیوستن به بیت رسول را میهایی است که تنها در قالب یک بیت الهی دارای ویژگی

توانند با یکدیگر زوجیتی را رقم زنند یک زن و مرد موحد در سایه والیت پذیری و اطاعت از اوامر و نواهی رسول، می

ه ای توحیدی خواهد بود که به عنوان ذخیره و بقای جامعه در راستای تشکیل امت واحدکه ثمره آن نسل و ذریه

 توحیدی تالش خواهند کرد.

اهمیت این بحث تا آنجاست که برای ایجاد چنین بیتی باید برای پیوندهای توحیدی در عرصه اجتماع، طرح پژوهشی و 

های ها و نحوه اجرای آن، به طور تفصیلی موانع و آسیبها، مولفهعملیاتی دقیقی تدوین نمود و عالوه بر بررسی عرصه

 ده و در صدد رفع آن برآمد.پیش رو را بررسی نمو

                                                           
 های تخصص به عنوان کارورزی و مشورتبه تخصص با همکاری نیروهای  آماده برای ورود به دوره مربوط به نیروهای متخصص و یا در حال رسیدن10 



های متناسب به مخاطب جهت تحقق این طرح الزم موارد زیر به عنوان پایه اعتقادی لحاظ گردد و در قالب آموزش

 منتقل و سبک ازدواج و نگرش به آن براساس محتوای وحی تغییر یابد: 

 .یکی از انواع رابطه، پیوند زوجیت است 

  خلقت را در برگرفته است. زوجیت حکم و قانونی است که همه 

 ای که از این تعادل، همراهی و راستا در نظرگرفت به گونههرگاه بتوان برای چیزی، چیز دیگری را معادل و همراه و هم

 نمایند. اند و پیوندی را برای رفع نقص خود ایجاد میراستایی، نقصی از آنها برطرف شود، آن دو با هم زوج شدههم

  کند.هر دو شیء سود برده و هر یک نقص خود را با دیگری برطرف میدر پیوند زوجیت 

 .در پیوند زوجیت وجود کفویت، فقر، برنامه، جهت و غایت، تولید باید در نظر گرفته شود 

  وجود کفویت در رابطه زوجیت عبارتست از سنخیت و شباهت بین دو چیز. زیرا تا سنخیت و شباهتی بین دو چیز

 شود. آنها تصوّر نمی نباشد پیوندی برای

 .وجود فقر به معنای نقص مخلوق است که الزم است با رابطه زوجیت به کمال برسد 

 .وجود برنامه، جهت و غایت برای رسیدن به کمال ضروری است 

  .تولید، نتیجه و اثر زوجیت به وجود آمدن حالت جدید است که با حالت قبل هر دو شیء متفاوت است 

  مشاهده و ملموس، گاهی غیر ملموس است. تولید، گاهی قابل 

  مخلوقات دارای وجوه مختلف نقص و فقر هستند و به تناسب برطرف نمودن فقر خود، دارای انواع متعددی از

 زوجیتند. 

 پذیرد. در صورت عدم تحقق رابطه زوجیت، سیر و صیر به کمال صورت نمی 

 های حقیقی قابل وقوع است. زوجیتهای کاذب، باطل بوده و به دلیل شباهتش به زوجیت 

 های ناصحیح است.ها و مشابهتراستا شدنها، همگیریهای کاذب نتیجه جهتزوجیت 

 «زوج یکدیگرند.« انثی»و « ذکر 

  شود. تحقق زوجیت در ساختار طبیعی انسان باعث پدید آمدن فرزند، نسل و ذریه می 

 دهد.به هم پیوند میهای صالح را ای از انسانزوجیت حقیقی، زنجیره 

 «اش( برقرار مصداقی از زوجیت است و به معنای رابطه زوجیتی است که میان مرد و زن )میان مرء و زوج« ازدواج

 است.

 .هر رفع نیازی در انسان وابسته به مفهوم زوجیت است 

 های درونی هر زن و مردی است.زوجیت در انسان باعث سکونت و برطرف شدن تشویش 

 شوند. بنابراین برای رسیدن به صفات جدید، علوم نو و حادث شدن یرمادی نیز شامل قانون زوجیت میموضوعات غ

  توان قانون زوجیت را مشاهده و یا از آن بهره برد.هر چیزی می



بر این اساس پس از تدوین طرح درس و استخراج طرح عملیاتی بیت از منظر قرآن کریم، پرداختن به این موضوع از 

که در قالب طرحی پژوهشی و عملیاتی مستلزم ایجاد کار  خواهد بود؛ علیه السالمهای پژوهشی مدرسه اهل بیت اولویت

 گروهی مجزا خواهد بود.

شده مند جذب در این راستا الزم است از میان نیروهای متخصص و یا در حال آمادگی برای متخصص شدن، افراد عالقه

و ماهه(  6شوند. لذا پس از تغییر رویکرد مدرسه اهل بیت و تثبیت موقعیت آن )بعد از دوره  و وارد عرصه عملیات

 گردد.اساس طرح بیت، نحوه به کار گیری افراد متخصص به طور تفصیلی در قالب طرح پیوند توحیدی ارائه میبر

 عملیات شناسایی: -

موحد و هم کفو به یکدیگر معرفی شوند لذا باید سران جهت ایجاد پیوند توحیدی در مرحله اول باید دختران و پ

 موارد زیر پیگیری شود:

های محالت، مند به تشکیل خانواده قرآنی از طریق تبلیغات و پیگیریشناسایی افراد واجد شرایط و عالقه -1

 سایت، مساجد

 تهیه پرسشنامه جهت شناخت اولیه و مشخصات افراد -2

 د و یافتن زوجین هم کفوتشکیل تیم تخصصی جهت بررسی مشخصات افرا -3

 ایجاد فضا جهت مالقات و معرفی طرفین -4

 عملیات اجرایی -

الزم است جهت ارتقای سطح علمی و فکری طرفین جلسات توجیهی برای ایجاد پیوند توحیدی برگزار شود و موارد زیر اعمال 

 گردد.

 بیان لوازم یک زندگی توحیدی: -1

 باورهای توحیدی 

 مردهای زن و از ویژگی شناخت 

 انتظارات طرفین 

 هاالعملها و عکسعمل 

 بررسی غایات زندگی 

 شروع یک زندگی توحیدی -2

 مهریه متناسب و قابل پرداخت با رویکرد مهر مرد به زن 

 برگزاری مراسم و خرید به دور از ریا و تکلف 

 تدارک شروع زندگی -3

  یافتن سر پناه مناسب 



  قرآنیتالش جهت یافتن شغل آبرومند و مطابق با موازین 

 طلب رزق حالل 

تبصره: چنانچه عوامل پژوهشی و اجرایی طرح بتوانند ساز و کار موارد فوق را محیا سازند، مطابق با این آیین نامه، و تعدات 

ایمانی و اعتقادی، خود را ملزم به ایجاد بستر و ساز و کار سهولت در پیوند توحیدی نموده و با زوجین همکاری الزم را مبذول 

 دارند.

 :سل توحیدین -5

مراحل مختلفی است که هر مرحله به اقتضای نسل توحیدی به عنوان ادامه دهنده ساختار بیت توحیدی، از مباحثی است که دارای 

 باشد.هایی است که در قالب طرح تفصیلی نسل توحیدی قابل بررسی و پیگیری میشرایط خود دارای ویژگی

 بعدی پژوهشی قرار دارد.بنابراین طرح نسل توحیدی در اولویت 

متناسب با موارد مطرح شده در نوشتار حاضر تنها نیروهای متخصص و یا درحال رسیدن به سطح تخصص قابلیت تدوین و 

توانند به عنوان کارورزی در مراحل های تخصصی میطراحی عملیاتی طرح مذکور را داشته و نیروی آماده برای ورود به دوره

 ا نیروهای ذیربط همکاری داشته باشند.پژوهشی و اجرای آن ب

 بدیهی است طرح تفصیلی نسل توحیدی بعد از تدوین طرح بیت قابلیت بررسی و نگارش را خواهد یافت.

 جهت پیگیری طرح مذکور موارد زیر باید لحاظ گردد:

 عملیات شناسایی: -

 لذا باید موارد زیر پیگیری شود: شناسایی شوند.موحد و  والدینتوحیدی در مرحله اول باید  نسلجهت ایجاد 

های محالت، از طریق تبلیغات و پیگیریمند به داشتن نسل توحیدی شناسایی افراد واجد شرایط و عالقه -1

 سایت، مساجد

 تهیه پرسشنامه جهت شناخت اولیه و مشخصات افراد -2

 عملیات اجرایی -

ایجاد نسل توحیدی برگزار شود و موارد زیر اعمال الزم است جهت ارتقای سطح علمی و فکری طرفین جلسات توجیهی برای 

 گردد.

 تبیین ضرورت نسل توحیدی در نظام اسالمی و در راستای امت واحده توحیدی -1

 محتوایی، آموزشی و اجرایی در راستای طرح مذکور -تشکیل تیم تخصصی جهت ارائه خدمات علمی -2

 برگزاری همایشهای تخصصی  -3

 ها پس از استخراج طرح بیت و نسل توحیدی قابل پیگیری است.لمی همایشتبصره: نحوه برگزاری و محتوای ع

 :زندگی توحیدی -



زندگی در چنین بیتی دارای قواعدی است که پرداختن به آن و عمومی سازی این طرح نیز از ضروریات مدرسه اهل بیت و 

 های مهم آن است.خروجی

های متناسب به مخاطب منتقل و سبک جهت تحقق این طرح الزم موارد زیر به عنوان پایه اعتقادی لحاظ گردد و در قالب آموزش

 زندگی و نگرش به آن براساس محتوای وحی تغییر یابد: 

  شود.تشکیل می« خانواده»و استقرار رابطه بین آنها « انثی»و « ذکر»از زوجیت 

  فعال شدن نقش ذکر و انثی است.روابط خانوادگی ثمره 

  تولّد فرزند از نتایج زوجیت و همسری است که بوجود آورنده رابطه پدری، مادری، فرزندی و روابط خواهری و

 برادری است.

 آورد.ترین روابط غیر هم سطح را به وجود میرابطه والدین و ولد، اوّلین و مهم 

  روابط هم سطح و غیر هم سطح است.خانواده، اولین محل تشکیل و گسترش تعامل 

 .خانواده، سنگ بنای سایر روابط اجتماعی است 

 ای بودن فرزند برای والدین داللت دارد. ولد به رابطه میان فرزند و والدین از لحاظ نتیجه 

 شود.به کسی که موجب به دنیا آمدن ولد شده، والد گفته می 

  شود.ابن )بنون، ابناء، بنی( و بنت )بنات( استفاده میوقتی جنسیت فرزندان مورد نظر باشد از کلمات 

 شود.به تداوم انسان از جهت مادی یا معنوی ذریّه گفته می 

 شوند، اشاره دارد.ذریّه تنها بر فرزند بالفصل انسان داللت نداشته و غالباً به همه فرزندانی که نسل او محسوب می 

 ده است.انسان در زندگی مادی و معنوی نیازمند خانوا 

 گیرد.کنند بعد زندگی خانوادگی معنوی انسان را دربر میالهی برای انسان مهیا میای که نبیّ و رسولخانواده 

 .برای زندگی در خانواده مادی و معنوی راهبردها و مهارتهایی الزم است، که انسان باید آنها را بیاموزد 

  کارگیری آن را تمرین کند.ت بهرا آموخته و مهار« اذن»ولد در خانواده باید موضوع 

  پذیری و زندگی در خانواده الهی و معنوی است.تمرینی برای والیت« اذن»موضوع 

 .انفاق به والدین یکی از مهارتهای اصلی برای زندگی در خانواده است 

 .والدین باید شرایط رشد فرزند خود را فراهم آورند 

 ها باشند.و یا زمینه و بستری در جهت بروز فتنهتوانند بستر عمل صالح اوالد برای انسان می 

 کند.خداوند انسان را با فرزندان امداد و امتحان می 

 شود.اِرث و وصیت از مباحثی است که در رابطه والد و ولدی مطرح می 

 از منظر دهنده اهتمام بر امر سرپرستی خانواده کفالت مادی و معنوی از مسائل مهم در سرپرستی انسان است که نشان

 دین و شریعت است.



 .رفتار والدین در برابر اوالد پسر و دختر باید متناسب با شرایط و جنسیت آنها باشد 

 .کثرت اوالد سبب بهتری و برتری افراد بر یکدیگر نیست 

 .صرف کثرت در اوالد مایه تداوم و ادامه نسل برای انسان نیست 

 .هدایت و یا ضاللت ولد بر عهده والد نیست 

 یه مغفرت والدین خود است.نیکو ما ولد 

 ها اشاعه یابد.جهت برپایی یک زندگی اسالمی و تغییر سبک زندگی باید مبانی اعتقادی آن در بین خانواده

های تخصصی بیوت نورانی، سرای محله، مساجد محل مناسبی جهت برگزاری جلساتی است که بر اساس خروجی

توانند پس از است. لذا تمام نیروها در هر سطحی میو تدبر محور متناسب در عموم مردم جامعه استخراج شده 

-های مرتبط و احراز شایط تبیین شده، به این عرصه وارد شده و اقدام به برگزاری جلسات و همایشگذراندن دوره

زیابی این نیروها بر عهده مسئول ذی ربط در حوزه خانواده ها در سراسر جامعه بنمایند. بدیهی است تایید و ار

 خواهد بود. 

 فصل چهارم: ارزیابی

بدیهی است ارزیابی در هر رده به عهده منظور از ارزیابی این است که وظایف تعیین شده در هر بخش به خوبی محقق گردد. 

 مسئول مربوطه است.

 درون مدرسه ای .1

 مدیر مدرسه

 مسئول مجمع مدارسارائه گزارش به  -

 تعیین مدیران زیرمجموعه -

 ارزیابی مدیران زیرمجموعه -

 ارتباط با مدارس دیگر -

 تعیین سیاست ها و اولویت ها با برگزاری جلسات با مدیران زیرمجموعه -

 : شامل مسئول آموزش و مربیانآموزش -الف

 الف: مسئول آموزش-1

 ریزی و هدف گزاریبرنامه -

 انتخاب اساتید -

 توجیه اساتیدآموزش و  -



 ارزیابی اساتید -

 تهیه گزارش و ارائه به مدیر مدرسه -

 نیازسنجی در دو سطح مدرسه و جامعه و ارجاع به تیم پژوهشی جهت شناسایی و تولید محتوای مناسب -

 های سنی مختلفمشخص کردن طرح درس مناسب با مخاطب عام و خاص و با رده -

 تعیین منابع آموزشی برای اساتید  -

 هازی زمان و مکان کالسبرنامه ری -

 های ارزیابی مربیان از مخاطبین  دریافت گزارش -

 . مربیفال-2

: ممکن است سطح مخاطب با سطح دوره هماهنگ نباشد. ارزیابی مربی متناسب با توان تشخیص سطح مخاطب -

 شود.سطح مخاطب )و نه سطح دوره( انجام می

و گزارش به وی: چنانچه مربی متناسب با مخاطب  اطبهماهنگی با مسئول مربوطه جهت ارائه برنامه به مخ -

 تصمیم به تغییر سرفصل دروس مرتبط با دوره یا نحوه تدریس بگیرد، باید از قبل با مسئول مربوطه هماهنگ نماید.

 توان ارائه برنامه و سیر مطالعاتی متناسب با سطح مخاطب -

 ارزیابی مخاطب -

 . محتواالف-2

 توان انتقال محتوا به مخاطب  -

 افزارها و تولیدات کمک آموزشیآوری نرمتهیه و اقدام به جمع -

 پژوهش -ب

 ب. مدیر پژوهش -1

تعیین اهداف، نیازها و اولویت های پژوهشی طی جلسات دوره ای های پژوهشی و اولویت تعیین اهداف و نیازها -

 با مدیر مدرسه و پژوهشگران

 پژوهشگران و ساماندهی آنانانتخاب و ارزیابی  -

 اعالم نیاز به واحد آموزش جهت آموزش اعضا در سطوح مختلف علمی -

 تشکیل تیم نیاز سنج مرتبط با قسمت اجرایی و آموزشی -

 ارتباط با پژوهشگران -

 تعیین حوزه تخصصی و فعالیتی پژوهشگران -

 های دیگر مدرسه )از هر قسمت یک نفر عضو این تیم(ارتباط با قسمت -



 های پژوهشیین چارت نیاز و سیاستگذاری اولویتتدو -

 ب. پژوهشگران-2

 تولید محتوا در قالب های کتاب )ساختاری، راهبردی، مهارتی( -

 )علمی پژوهشی، علمی ترویجی، ... (های تخصصیتوان ارائه مقاله -

 توان انجام پژوهش براساس کتب بنیادی و به صورت روشمند -

 صورت روشمندتوان استخراج متون عمومی به  -

 توان ارائه طرح درس از کتب بنیادی و راهبردی -

 های پژوهشی راهبردی و مهارتی از کتب بنیادی و راهبردیتوان استخراج سرفصل -

 های مختلفهای شناسایی و طراحی عملیات در عرصهتوان انجام عملیات -

 پوستر، پاور پوینت، کلیپ، گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه -

 اجرا -ج

 مدیر اجرایی ج.-1

 ایهماهنگی بین مدرسه  -

 برنامه ریزی و هدف گذاری در قسمت مربوطه -

 مذاکره با نهادها و ارگانها -

 ارزیابی و ساماندهی نیروهای اجرایی -

 تهیه گزارشها و ارائه به مدیر مدرسه -

 مسئول ارتباطاتج. -2

 عضو گیری و تبلیغات -

 شناسایی همایش ها، نشریات و .... -

 ها و نخبگانشناسایی سازمان  -

 تهیه نشریه و سایت -

 تهیه ابزار نرم افزاری و پاورپوینت -

 مسئول تدارکاتج. -3

 برگزاری همایش ها -

 مالی و منابع )مکان، تجهیزات، ...( -

 کادر اجراییج. -4



 تبدیل محتوا به نحو قابل ارائه )نشریه، پاور پوینت، کلیپ و ..( -

 پروژه -د

به فراخور غایت و نیاز مدرسه اهل بیت علیهم السالم از سوی مدیر پژوهش های زمانمندی است که پروژه شامل طرح

مجریان پروژه از  گیرد. الزم استبه مسئول مدرسه پیشنهاد داده شده و در فرآیند پژوهش، آموزش و اجرا قرار می

 فعاالن و متدبرین مجمع مدارس قرآن و عترت باشند. 

 ایبرون مدرسه

 های تعریف شده است.سته به نتایج و خروجیارزیابی میزان موفقیت واب

 . دانشگاه1

 ارزیابی میزان موفقیت عملیات در سطح نخبگان دانشگاهی: 

 هاهای تخصصی قرآن محور در موضوع خانواده توسط نخبگان دانشگاهی در دانشگاهتشکیل و توسعه کارگروه -

 ها و مقاالت تخصصی حوزه خانواده با محوریت قرآن نامهافزایش میزان کمی پایان -

 ها های درسی توسط نخبگان دانشگاهی در دانشگاهتغییر سرفصل -

 هاهای خانواده با محوریت قرآن در توسط نخبگان دانشگاهی در دانشگاهایجاد رشته و گرایش -

سال به باال( قابل تحقق است و نیازمند سعی و مجاهدت و  5انی طوالنی )بالغ بر تبصره: بدیهی است که این موارد در بازه زم

 این مسیر است.صبر در 

 های فرهنگی تشکل .2

 گیری طرح های قرآن محورشکل -

 ترغیب، ایجاد و تغییر سیاست ها و سند براساس قرآن -

 بر اساس قرآنهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... ها در عرصهتغییر محتواها و برنامه -

 تولید محصوالت فرهنگی و اجتماعی با محوریت قرآن ) در حوزه رسانه، تبلیغات، آموزش و ...( -

 ها و مساجدمحله .3

 سبک زندگی به سمت زندگی اسالمی و ترویج تغییر -

 ایجاد ترغیب برای انجام فعالیت های تخصصی قرآن محور -

 های تخصصی قرآن محور پیوستن به گروه -

 پیوند توحیدی .4

 افزایش درصدی ازدواج آسان و بدون تکلف در مناطق مختلف -

 نسل توحیدی .5



 باالرفتن انگیزه و کیفیت فرزندآوری -

 

 

 


