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 فاتحه 
 * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ * الرَّحْمنِ الرَّحیمِ * مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ * ِإیَّاَك نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ * صِراطَ الَّذینَ أَنَْعمْتَ َعلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ الَ الضَّالِّینَ 

 که خود را تبیان هر چیز معرفی کرده، معتقد باشیم. قرآناگر به این گفته 
 اگر به وحیانی بودن این کتاب مجید و مبین، باور داشته باشیم.

 به ماورائی بودن کلمات و کالم و متن این مصحف شریف علم داشته باشیم.اگر 
 اگر آن را کالم خدا با بشر بدانیم. 

 دهم ما نخواهد بود.یا  لویت دوم و ...وبه عنوان ا قرآنتعامل خواهیم داشت و  قرآناي دیگر با به گونه و اگر...
 غصه دارد اینکه:

 خداوند با انسان گفتگو کرده باشد و ...
 همه حقایق براي انسان تبیین شده باشد و ...

 راه هدایت به خوبی ترسیم شده باشد و ...
ها و هاي دینی و سازمانها و حکومتدر نظام انسانی و حکومت قرآناین همه محجوریت  ،و مایه اندوه فراوان است

 ها و ...مدیریت
 هاي درست و نادرست.و چه محرومیت بزرگی است قطع شدن از این مائده آسمانی و محل نزول حقایق هستی با بهانه

هاي تفصیلی مشخصی با اتکا به یده شود و راهبراي رفع این محرومیت و آن اندوه و غصه، الزم است تدبیري اندیش
 ثقلین فهمیده شود.

 آموزي است.گمان نیازمند مجاهدت و بصیرت و علمبه تحقیق قرار گرفتن در این مسیر از صفات احرار است و بی
ایم را در اختیار براي این منظور بر آن شدیم تا به رسم تفکر اجتماعی و مدد جمعی آنچه تاکنون در این مسیر فراگرفته

تواند موجب دریافت و رشد و نور شود را به مشتاقان هدایت تقدیم آموزي را که میقرآنقرار دهیم و تدبیر و تفصیل 
عجل اهللا تعالی ناطق مهدي قائم  قرآنویمان باز شود و جامعه مستعد ظهور نماییم، تا فصلی نو در رجوع به ثقلین به ر

 گردد.فرجه الشریف 
 تفصیلی سعی شده است تا: تدبیردر این 
 به قدر وسع احصا شود. قرآنهاي قابل دستیبابی براي رجوع به اندازچشم •
 پیشنهاد شود. قرآنانس و تدبر بلندمدت مدت و مدت، میانکوتاهاي هبرنامه •
 بینی شود.هاي مختلف پیشدر گرایش قرآنهاي آموزش تخصصی روش •
 المقدور واضح گردد.، حتیقرآنهاي مندي از آموزشبهره يهاها و شیوهآموزي و نیز راهقرآنشرایط الزم براي  •

 سعی شده است تا: تدبیرهمچنین در این 
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 د.برچیده شو قرآنهاي موجود در عدم رجوع به بهانه •
 براي تولید هر علمی با هر گرایشی تقویت گردد. قرآنهاي رجوع به انگیزه •
 براي هر فردي در هر سنی معلوم شود. قرآنضرورت اتصال به  •
   و عترت به صورت بدیهی دانسته شود.    قرآنارتباط ناگسستنی  •

شود نوعاً به نحوي به تبیین می در این مسیر سعی شده است همه مراحل با اتقان و استحکام علمی پیش رود و آنچه
 .ودتجربه نیز آزموده ش

هاي علمی که در دسترس قرار گرفته شده، استفاده گردیده و سعی شده است از عمده پیشینه تدبیربراي تدوین این 
 هاي مختلف در آن دیده شود.ها و مدلآموزي در سبکقرآنهاي تمامی روش

ولی اتقان و استحکام آن با توجه به علم لغت، ادبیات،  ادعاي گزافی است، ح،با اینکه ادعاي کامل و جامع بودن طر
اصول، منطق، فلسفه، تفسیر، تدبر، تفکر، تکنولوژي آموزشی و علوم روانشناسی بارها توسط خود و دیگران ارزیابی 

        اي وارد نشده است.شده است و بحمدهللا تاکنون بدان خدشه
در بستر زمان و با توجه به نیازهاي مخاطب قابل بازیابی و مستعد به تکمیل است. و نیز بدیهی  تدبیريطبیعی است هر 

 رسد.متناسب با مخاطبی که دارد به خروجی و بازدهی می تدبیرهر است 
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  تدبیر پیشینه . 1

 پیشینه علمی . 1-1
که هر یک در نظر گرفته شده است تاکنون ارائه شده است در یکی از موارد زیر آموزي قرآنهاي هایی که در روشطرح

 شود.میاجرا شده و  قرآنتلف توسط نخبگان هاي مخهاي متعددي با ذائقهدر قالب روش آنهااز 
 قرآنهاي مربوط به مقدمات فهم طرح. 1

شود و یا به رسند، اشاره میمهم به نظر می قرآنها بیشتر به مسائلی که براي فهم هاي مورد توجه این طرحدر روش
 گردد. توجه می قرآنموضوعات برگرفته از 

 گیرد. ها  مد نظر قرار مینیز در این طرح قرآنگاهی مباحثی مانند طهارت و یا مسائلی مانند انس با 
فضاي نزول و شأن نزول نیز در این و یا موضوعاتی مانند  قرآنی و آشنایی با بالغت قرآنهمچنین مباحثی مانند ادبیات 

 دسته قرار دارد.
 قرآنروانخوانی و لحن و صوت  مربوط به روخوانی وهاي طرح. 2

 است. قرآنها توجه به ظواهر زیبا و جذاب موضوع مهم این طرح
  قرآنهاي مربوط به حفظ . طرح3

 براي سنین مختلف است. قرآنهاي ها توجه به کار بسیار ارزشمند حفظ آیات یا سورهموضوع مهم این طرح
  قرآندر سطح ترجمه  قرآناهیم مربوط به مفهاي طرح. 4

ها ترین موضوع در این طرحسازند. مهمآشنا می قرآنهاي مختلفی فرد را با ترجمه آسان و روانی از ها به شیوهاین طرح
 زترین مصداق به عنوان ترجمه مطرح شود.اي باراست به صورتی که معادل هر کلمه قرآنتوجه به کلمات و مفردات 

 قرآنهاي در مضامین آیات و سورهمربوط به تفکر هاي طرح. 5
تفکر جمعی  هاشود حول محور آیه یا سورهمی ی سعیقرآنهاي ها به قصد آشنایی با مضامین و آموزهدر این طرح

 صورت گیرد. 
 هاو فهم نظام یکپارچه سوره قرآنهاي شناسی سورهبه معناي غرض قرآنمربوط به تدبر هاي طرح. 6

ها را متوجه م هماهنگ سورهاشود تا افراد با غرض سوره آشنا شده و نظها با متدهاي مختلفی سعی میدر این طرح
 شوند.

  قرآنتفسیر  مربوط بههاي طرح. 7
شود. عتبر و یا بر مبناي افکار عالمان دینی معتبر پرداخته میها بر اساس تفاسیر مها به تفسیر آیات و سورهدر این طرح

 ها مورد نظر است.هاي این طرح کشف زوایاي مختلف کلمات، آیات و سورهطبیعی است در روش
  قرآنبه تفسیر علمی از آیات  مربوطهاي طرح. 8

 شود. که جنبه علمی آنها کشف شده است پرداخته می قرآنها به بررسی آیاتی از در این طرح
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 قرآنهاي مربوط به تفسیر ادبی . طرح9
 مجید است. قرآنها موضوع اصلی تفسیر ادبی در این طرح

 قرآنتفسیر موضوعی مربوط به هاي . طرح10
ها به مباحث ن طرحپذیرد. گاهی در ایپژوهش و کندوکاو صورت می قرآنها پیرامون موضوع خاصی از در این طرح

 شود. هاي دانشگاهی نیز توجه میتخصصی رشته
و سعی است  قرآنفته از تعریف و نگاه جامعی به موضوع تدبر در ربرگمحور  قرآنهاي طرح تدبیر و تفصیل آموزش

به نوعی از همه باشد، بنابراین در این طرح هاي جاري طرحدربردارنده تمامی محورهاي فوق و جامع تمامی شده 
 1که تفصیل آن در ادامه آمده است.است  شدهمراحل فوق استفاده 

 پیشینه اجرایی .2-1
ی برآمدند و قرآنهاي اي از دانشجویان علوم پایه در صدد فعالیتدر دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران عده 1377از سال 
 تأسیس نمودند. را و عترت قرآنکانون 

 اقدامات زیر را از خود برجا گذاشتند: 85تا  77از سال سال ده این گروه با سعی و تالشی مستمر در حدود 
 هاي سوره به قصد برگزاري همایش قرآنهاي با روش تدبر حول محور سوره قرآن. برگزاري جلسات 1
 تا انتهاي آن قرآناز ابتداي  قرآنبا گرایش تفسیر  قرآن. برگزاري جلسات 2
 با گرایش موضوعی و حول موضوعات خاص علمی  قرآن. برگزاري جلسات 3
 قرآنخوانی سات روخوانی و روان. برگزاري جل4
ی قرآنهاي طرحو رصد  هاهاي موجود در این دورهها و طرحپژوهی و قرار دادن همه شیوهقرآنهاي . برگزاري دوره5

 ها موجود در این سال
  30هاي جزء بر مبناي سورهی قرآنهاي . برگزاري همایش6
 الکریم تألیف عالمه حسن مصطفوي قرآنفی کلمات ال بر اساس کتاب التحقیق قرآن. بررسی واژگان 7
  قرآنهاي انس با . تشکیل جلسات و اردو8
 قرآن. برگزاري محافل قرائت 9

  قرآنهاي حفظ . برگزاري کالس10
 ی قرآن. انتشار نشریات 11
 یقرآنهدف پرورش نیروي کارآمد  اهاي تخصصی هنري و ادبی بکالس. برگزاري 12

                                                           
که از همین مجموعه به چاپ رسیده است  »تدبر؛ چیستی، چرایی و چگونگی«توانید به کتاب براي شناخت معناي دقیق و جامع تدبر می1 

 مراجعه کنید.
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هدف پرورش نیروي کارآمد  اباي افزاهاي کاربردي و چند رسانهافزار و نرمآشنایی با سختهاي . برگزاري دوره13
 یقرآن
 ی قرآن. برگزاري اردوهاي 14

 هاي خود دقت بیشتري اعمال کرد و برمبانی و روشضمن تمرکز بیشتر به سیر علمی در  92تا  85این گروه از سال 
    اقدامات زیر را انجام دادند: اساس  این

 هاي مشخصالمیزان و استخراج این موضوعات به صورت طرح درستفسیر . بررسی موضوعات 1
 آملی اهللا جوادي  تآی ، اثرموضوعی هاي. مطالعه و تخلیص تفسیر2
و آیت اهللا  رحمت اهللا علیه، عالمه طباطبایی حمت اهللا علیهرگانی چون امام خمینی ر. استخراج آراء و نقطه نظرات بز3

 قرآنجوادي آملی در خصوص اصول تفسیر و تدبر در 
  قرآندر . تربیت مربی تدبر 3
  قرآندر هاي تدبر . تألیف و تدوین روش4
  قرآنهاي منظم تدبر در . برگزاري کالس5
  ی  قرآنهاي افراز. تولید نرم6

و عترت آمده  قرآنو عترت دانشکده علوم و سایت مدرسه دانشجویی  قرآندر سایت کانون  مطالب فوقمستندات 
 است.
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 پژوهشی-های علمیفعالیت های کلی سیاست
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 ی قرآنسازي . جریان1
هاي انسانی در مسیر تحول و تطور و تغییر هر نظامی نیاز به عقبه و پشتوانه علمی دارد. از آن جایی که نظامطبیعی است 

-تواند استقراري مداوم داشته باشد که بیشترین احاطه را بر زوایاي ساختارهاي انسانیگیرند، در صورتی میقرار می
بینی نسبت به شرایط براي عملکرد را داشته باشد. بیین و پیشترین توصیف، تحلیل و تاجتماعی داشته و بتواند دقیق

بنابراین این عقبه علمی الزم است به وحی نیز متصل باشد. به همین دلیل کارکرد علم چه در حاکمیت کالن دینی و چه 
 هاي دینی در راستاي چنین آرمانی است. در خرده نظام

 هایی از آن رقم بخورد:الزم است اتفاقات و فرآیندهاي زیر در جامعه و یا بخش قرآنسازي بر اساس براي جریان
و پیروي از آن در ابعاد مختلف  قرآنهایی از قلمرو اجتماعی نیاز به . بسترسازي: در این فرآیند الزم است در محدوده1

 بدیهی دانسته شود. 
ی در علم و عمل پیشرو قرآني هاه عنوان اعضاي اصلی حرکت. کادرسازي: در این فرآیند الزم است تعدادي از افراد ب2

سازي آن در جامعه اي مشخص در صدد پیادهرا در زندگی فردي و اجتماعی خود پیاده کرده و طبق برنامه قرآنباشند و 
 باشند. 

جرا و ارزیابی شود و ا قرآنهایی از سازي: در این فرآیند الزم است، توسط کادر فوق در بخشی از جامعه برنامه. مدل3
 ی در سطح وسیع آماده سازند.قرآنهاي با این کار زمینه را براي حاکمیت آموزه

هاي در این فرآیند الزم است بر مبناي آیات و روایات و نیز بر مبناي تجربه و داشتن کادري مجرب نظام سازي:. نظام4
 د همگان قرار گیرد.  به صورت عینی در معرض دی قرآنهاي مختلفی ایجاد و آموزه

 یقرآنسازي باورهاي مربوط به نظام. 1-1
وجود داشته باشد و اگر نیست نسبت به  قرآنی الزم است سه موضع در دیدگاه ما نسبت به قرآنسازي در جهت نظام

چنین امري  ی است و بدون آنقرآنسازي تغییر و اصالح آن اقدام شود. زیرا این سه موضوع به منزله مقدمات براي نظام
 ممکن نیست:

 یقرآنهاي شمول بودن گزارهعقلی و جهان .1
هاي این کتاب آسمانی دین واحد الهی است که رسالت آن جهانی و براي همه اعصار و قرون است. بنابراین گزاره قرآن

بهره ببرد. این  تواند از آنهایی عقالنی است به طوري که هر انسان خردمندي که صاحب اندیشیدن باشد میکتاب گزاره
از دایره اختصاص داشتن به شریعت خاص بیرون  قرآنهاي بدین معناست که گزاره قرآنموضع در برابر آیات و کالم 

 است. 
اي است و غایت و رسالتی در گستره هستی نگاهی فرامحدوده قرآنکند که نگاه ما به به عبارت دیگر این موضع بیان می

توانند در موضعی فرادینی به قضاوت درباره دین و ها میی قائل هستیم. به طوري که این گزارهقرآنهاي براي گزاره
دانیم در برخی از آیات آن دستوراتی ناظر به مؤمنین به این شریعت نیز بیان شده است که شریعت بپردازند. (البته می

 ند دارند.) هاي عقلی عام دیگري پیوالبته اگر در آنها دقت شود نیز با گزاره
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 تواند در حوزه کالن هستی مورد استفاده همگان قرار گیرد. می قرآنهاي بنابراین گزاره
 قرآنهاي اي گزارهبار نظریه .2

داراي  قرآنشود. آیات در آیات کالم اهللا مجید موضوعات مختلف و در هم تنیده و یا ظاهرا از هم مستقل مشاهده می
کنند و آن مسئله را اي خاص، این موضوعات را تبیین میگیري درباره مسئلها جهتاین قابلیت و ظرفیت هستند که ب

 گردانند. واضح می
گیرد. پردازي مورد توجه قرار میی و توجه به آنها، در موضع تئوريقرآناین مطلب مبین آنست که نظر به موضوعات 

 شوند. یعنی مجموعه موضوعات مرتبطی با غایت مشخص طرح می
 یقرآنهاي پردازانه بودن گزارهظامبار ن .3
کند، نظامی کالن را در گستره زندگی انسان در باب مسائل گوناگون مطرح می قرآنها و یا نظریات متعددي که تئوري

به خوبی درك  قرآنشود که دو موضوع قبلی در فهم و نظر به کند. فهم این مطلب زمانی میسر میدر هستی مشخص می
 شده باشد. 

 ی قرآنسازي باورهاي مربوط به جریان. 2-1
صورت گرفته و یا  قرآنمندان نسبت به ی که توسط اندیشمندان، دوستداران، مؤمنین و دغدغهقرآنهر یک از کارهاي 

 بندي کرد:توان در دو مقام کلی طبقهگیرد را میمی
 ها)مقام کشف و ارائه (مقام سیاست .1

شده توسط آن ی و نظامات تبیینقرآنها و نظریات لی براي فهم و استخراج گزارههاي علمی و عمدر این مقام تالش
تواند پدیدار شود، لیکن محور در همه آنها فهم و ارائه و گوناگونی می يهاها در قالبگیرد. که این تالشصورت می

 است.  قرآنمعرفی حقایق 
 گیرد. صورت می ها و...ها، قوانین و سیاستائه حکماین مقام در قالب ار

 بخشی (مقام راهبردها)مقام عینیت .2

ی است. قرآنبخشی به حقایق تر به آن پرداخته شود، مقام عینیتمقام دومی که الزم است به صورت بسیار جدي
بخشی به این معناست که به آن حقایق به دست آمده در مقام کشف، در خارج به صورت خرد و یا کالن جامه عینیت

 ه شود و نتایج این تحقق خارجی به صورت مضبوط به دیگران معرفی شده و در اختیار آنان قرار گیرد. عمل پوشاند
پردازند که براي تحقق خارجی آن نظریات با چه مسائلی روبرو شدند، چه در این مقام افراد به ثبت این موضوع می

دهندگانی براي تقویت کار مدد نمود شت، چه سوقهایی بر سر راه وجود داتمهیداتی الزم دیده شد، چه موانع و آسیب
 شود. و بسیاري دیگر از این مسائل که به حوزه اجرا مربوط می

ها روبرو هستیم، الزم است مقام ثبت ها و یا شکستاز آن جایی که در مقام تحقق خارجی امور با موفقیت
علت و دالیل و بسترهاي موفقیت و شکست و نقاط  ها به صورت کامال تفصیلی درباره شرایط، نحوه اجرا،بخشیعینیت

 قوت و ضعف به صورت جزئی مشخص شوند. 



۱٤ 
 

 ی در مدیریت صالح جهانی است. قرآنهمت بر تکمیل و پربار نمودن این اسناد، عزم بر اقامه نظامی 
 مقام تعامل راهبردها .3

ایت این مقام آن است که اسناد معتبر گردد و غاین اثر مضبوط به صورت سیر پیوسته توسط افراد مختلف تکمیل می
ی در زندگی را فراهم نماید. در واقع انواعی از راهبردهاي قرآنبخشی به حقایق گی عینیتنبراي چیستی و چگو

بخشی وجود خواهد داشت که با قضاوت درباره درستی و نادرستی آنها به صورت جزئی و نه فقط کلی، عینیت
 ی به دست خواهد آمد. قرآنیق راهکارهاي عملی براي تحقق حقا
عصر وجود خواهد داشت و این بستگی به نوع حفظ و ضبطی عصر و غیر همهاي همتعامل در این مقام چه براي انسان

 شود. است که براي ارائه راهبردها در نظر گرفته می

 ی قرآنهاي فرآیندسازي جریان. 2
مجموعه براي تحقق آن در اي هستند و ی، دو حوزه اصلی داراي اهمیت ویژهقرآنهاي در راستاي فرآیندسازي جریان

 هایی صورت گرفته است:تالش

 سازي مرجع. 1-2
ترین روش براي براي اینکه بتوان جریانی را تولید کرد الزم است امکان رجوع را براي مخاطب فراهم کرد. عمده

 .  شودارائه  ...ازي وهاي مختلف مجتواند به صورتمیسازي به دو شیوه کتاب و مقاله است که مرجع

 الف) کتاب

کند تا هر یک از افراد متکی به آن رشد خود را ضرورت کتاب براي این است که سند موثق و قابل ارجاع را ایجاد می
 تنظیم نمایند. 

گمان خود باورهایی دارد. این روند در ادامه منجر به ه کند، بدر غیر این صورت هر کس به دلخواه عمل می -
 شود. هاي اولیه میشکاف و فاصله میان افراد و فاصله با آرمان

محور است تا اوال بتواند تا حدودي نقشه مورد نظر خود را تبیین کند و ثانیا قابلیت این عقبه علمی ضرورتا کتاب
 هاي خود را داشته باشد. تفصیل دادن ایده

 تاب قابلیت ایجاد جریان را دارد. ک -

 شود. شود از طریق کتاب سهل میهاي زمانی، مکانی و انسانی که منجر به ایجاد جریان میوسعت یافتن گستره -
 پردازد. سازي و تبیین موضوعی میمنظور از کتاب، طرحی پژوهشی است که با مختصات مشخص به روشن

با آن مواجهه که باشند که جایابی موضوعات دیگر در مراحل بعدي هاي این بخش الزم است موضوعاتی کتاب -
 شود)گیرد وابسته به آنها باشد. (گاهی از این موضوعات با نام بنیادي یاد میصورت می

 تر.تر تا موضوعات اجراییتواند در سطوح مختلف باشد. از موضوعات انتزاعیاین موضوع می -

 ساله تدوین شود. رت فازهاي دهدر ادامه الزم است عقبه علمی به صو
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 راه مشخص شود.  ها و نحوه انجام آنها نقشهدر این راستا الزم است براي تولید کتاب -

 رود. در غیر این صورت مجموعه رو به اضمحالل می -

 ب) مقاله

گیرد. به چند ضرورت دیگر الزم کتاب به منزله فرآیند تحقیق، و سندي است که مبتنی بر آن حرکت و عمل صورت می
 به صورت مقاله نیز ارائه شود. مذکور است عقبه علمی 

چرایی و  چیستی،پردازد و شرح پذیر است. زیرا تنها به طرح ایده میتر امکانطرح ایده جدید با مقاله ساده -
ها از طریق سازي جمعی موضوعات مختلف در کتابسپارد. در واقع ایدهتر آن را به کتاب میچگونگی مفصل

 شود. آید ممکن میها بر میهایی که از این کتابارائه مقاله

ها به روز رسانی شوند. در اثر ارائه به عرف تخصصی آن ها و محتواهاي کتابالزم است تفکرات، اندیشه -
 شود. دریافت نقد و نظرها این امکان مهیا میموضوع و 

اي هستند که الزم است تنها در حد مقاله به آن پرداخته شود و شعب مختلفی که بعضی از موضوعات به گونه -
 شود بعدها به صورت کتاب دنبال شود. از آن ناشی می

خگویی الزم است در مقاله هاي قبلی به مسائلی قابلیت پاسخگویی وجود دارد. این پاسمبتنی بر پژوهش -
 گیرد. تر صورت میصورت گیرد که فوریت ارائه جواب و امکان نقد و تبادل در آن آسان

سنجی عرف تخصصی مربوطه پرداخته شود. این وظیفه ها ابتدا به امکانالزم است براي ورود به برخی حوزه -
 تواند از عهده مقاله برآید. می

 طوح مختلفی دست به مقاله شوند.توانند در سافراد مختلفی می
 هاي مختلف علمی ها و حوزهرشته -

 هاي تخصصی در حوزه -

 براي مخاطبان عام متخصص -

 براي مخاطبان عام غیرمتخصص -

تواند این تکثر و تنوع را ایجاد هاي مختلفی میاز آن جایی که الزم است مقاالت به صورت گسترده ارائه شوند، حالت
 کند. 

شود. یعنی طرح موجود است و فرد اقدام به تدوین به عنوان خروجی مطالعه و تحقیق ارائه میهایی که مقاله -
 کند. می

 کند. شود. یعنی فرد اقدام به تألیف میهایی که با طرح نو ارائه میمقاله -

 ايهاي زنجیرهمقاله -

 ايرشتههاي میانمقاله -
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 هاکادر آموزش دهنده کتاب. 2-2
ها از انزوا و از ابتربودن است. اما اگر مقاله در مطالب باال خارج ساختن اهداف و ایدهفلسفه وجودي کتاب و 

 بخش کادر آموزش دهنده به دو مورد کتاب و مقاله اضافه نشود این دو آسیب همچنان وجود خواهد داشت. 
بدین ترتیب  الزم است کتاب و مقاله با کادري متناسب با آنها همراهی شوند. که ادامه مسیر از طریق آنها 

 صورت گیرد. 
 سازي کادر کتاب و مقاله و نحوه آموزش و پژوهش آنها فکر شود. باید براي فعال -

تواند حلقه ارتباط نظام فکري ارتباطی از باال به پایین است. هر فردي که به آرمان مجموعه متعهد است، می
اي ما قبل خود اتصال با بدنه جامعه باشد. این اتصال به این صورت است که هر فرد در هر مرتبه رشد با مرتبه

آید و یا اصال ارتباطی و اتصالی به وجود نمی کند. در غیر این صورت ارتباط یا صوري استارتباط برقرار می
 شود. برقرار نمی

آید. نخبگانی که کادري به وجود می يدر واقع ارتباطات نخبگان با بدنه جامعه از طریق چنین کادر -
عدم رونق فکري و  ،کم به انزواد، کمنبراي تفصیل و تشریح افکار براي گسترش در سطح جامعه ندار

 شوند. یی مبتال میگراواقعاز دوري 

 هاي آموزشی . سیاست3
محور در نظر قرآنهاي آموزشهایی که براي مطالعات و تجربیات به دست آمده سیاستمطالب فوق و با توجه به 

 بارتند از:عگرفته شده است 

 هاي مربوط به محتوا. سیاست1-3
 هاي اصلی الف. سیاست

 عبارتند از:محور قرآنهاي هاي محتوایی آموزشسیاست
بیت علیهم السالم و ادعیه و علوم ، روایات اهلقرآنمحور، متن  قرآنهاي . محتواي اصلی آموزشی براي آموزش1

 و روایات است. قرآنضروري براي فهم 
تفاسیر کمکی مندي و استفاده از تفسیر المیزان به عنوان تفسیر پایه و سایر تفاسیر به ویژه تفاسیر روایی به عنوان . بهره2

 شود.در محتواي دروس الزامی است. تفسیر المیزان به عنوان میزان فهم نیز استفاده می
 ضروري است.    قرآنالتحقیق براي فهم معانی لغات  یا قرآنمندي از کتاب مفردات یا قاموس . بهره3
موضوعی و متناسب با تخصص مورد به صورت اند هایی که به صورت مستقیم از آیات و روایات بهره گرفته. کتاب4

 شود. نیاز استفاده می
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اند در صورت لزوم و متناسب با تخصص افراد هایی که به صورت غیر مستقیم از آیات و روایات بهره جسته. کتاب5
  شود. استفاده می

که با در نظر گرفتن تمامی علیهم السالم و عترت  قرآنمحتواي اصلی تولید شده و ارائه شده در مدرسه دانشجویی . 6
باشد، در موارد ذیل قابل می قرآنهاي فرد در مراجعه به محورهاي یاد شده تألیف شده و در بردارنده نیازمندي

 بندي است:دسته
 قرآن. محتواي اصلی آموزش ب
 قرآنهاي تدبر در روش -

 قرآنهاي مندي از سفره نورانی سورههاي روشی است سعی نموده تا در خالل بهرهاین مجموعه که شامل ده جلد کتاب
که استفاده از علوم ضروري پایه در  قرآنهاي تدبر در و با محور قرار دادن متن سوره، عالوه بر آشنا نمودن فرد با روش

تدوین آنها مورد توجه قرار گرفته است، متن تفسیر المیزان سوره و همچنین معناي واژگان سوره از کتاب التحقیق را در 
 اختیار مخاطب قرار دهد.

شود. میزان به شمار رفته و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تدریس می قرآنهاي این مجموعه پس زمینه همه کالس
 هاي انتخابی براي تدریس وابسته به مخاطب است.کتاب

 هاي تخصصی و کمک آموزشی. محتواي آموزشج
 هاي بنیاديکتاب -

د. این نپردازاي و اساسی میبه صورت ریشهی قرآنهایی هستند که به چیستی، چرایی و چگونگی موضوعات کتاب
 است.هاي تخصصی مورد تأکید ها در آموزشکتاب

 هاي ساختاريکتاب -
مانند کتاب ساختار  کند. برخی از این کتابرا به نسبت یکدیگر معین میی قرآنها مختصات موضوعات این کتاب

 شود. هاي منظم محسوب میوجودي انسان به عنوان پایه همه آموزش
 هاي راهبرديکتاب -

 کند.میرا طرح  قرآناز  هاي دستیابی به موضوعیها راهاین کتاب
 هاي مهارتیکتاب -

هایی است که الزم است مخاطب در خارج از آید و حاوي تمرینها به عنوان کتاب کار مخاطب به حساب میاین کتاب
  کالس به حل آنها بپردازد.

 سازيهاي نظامکتاب -
 باشند.ها به عنوان استخراج قوانین کلی و اجرایی فقه حکومتی مورد تأکید میاین کتاب
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 هاي مربوط به نحوه آموزش سیاست. 2-3
 ، وادعیههمچنین روایات و  ،قرآنهاي در کلمات، آیات، سوره تفکر، تعقل و تدبربا محوریت بایست میآموزش . 1

  .طراحی و اجرا شودبراي ایجاد انس و طهارت و تعلیم و تزکیه متناسب با نیازهاي مخاطب 
 همراه تعیین سطوح آن به شرح ذیل است:تعریف هر یک از محورهاي یاد شده به 

 سطوح انس:الف. 
است به نحوي که به واسطه این جذب احساس وابستگی  قرآنیشتر مخاطب نسبت به متن جذب بدر انس، محوریت با 

از ابتدا تا انتها جاري بوده  قرآنهاي این سطح از آموزش در کلیه مراحل آموزش شدید به کالم الهی در فرد آشکار شود.
 شود.و از محورهاي اصلی آموزش محسوب می

 بدون تکلف قرآن. خواندن 1انس سطح 
 با لذت قرآن. خواندن 2انس سطح 
اي اي براي ایجاد انس به گونه. این موضوع نشانهساعتکمتر از نیمروزانه  ،به صورت منظم قرآن. خواندن 3انس سطح 

 بداند.  قرآناست که فرد خود را به نوعی نیازمند دائمی به 
اي براي ایجاد . این موضوع نشانهساعت تا یکنیم ساعت روزانه بیشتر از  ،به صورت منظم قرآن. خواندن 4انس سطح 

  براي خود متصور نباشد.را  قرآناي است که فرد احساس جدایی از انس به گونه
اي براي ایجاد انس به . این موضوع نشانهروزانه بیش از یک ساعت ،به صورت منظم قرآن. خواندن 5انس سطح 

 نماید. قرآناي است که احساس وابستگی شدید به گونه
 سطوح تفکر:ب. 

است.  قرآنمتن موضوعات مرتبط با نسبت به  بندي، تفصیل و طبقهیه و تحلیلزدر تفکر، محوریت با برخورداري از تج
این سطح از  ا در موقعیت نزول آیات قرار دهد.رهاي آیات را شناخته خود زمینههمچنین الزم است فرد بتواند پس

شود ولی تا انتهاي مراحل آموزش مورد دقت و استفاده هاي ابتدایی آموزش داده میآموزش به صورت منظم در ترم
 است.

 دهی بین آنها حول غرض سورهحفظ و ثبت موضوعات یک سوره و ارتباط .1تفکر سطح 
 بندي سوره و ارائه موضوعات هر دسته و ارائه غرض سوره دسته .2تفکر سطح 
 بندي موضوعی از سوره و تفصیل مطالب و ارتباط دسته موضوعات سوره با سوره دیگر ارائه انواع دسته .3تفکر سطح 
 ها قرار دارد.دهی موضوعاتی که بین کلمات، آیات، سورهها و توان ارتباطات مهم سورهثبت موضوع .4تفکر سطح 
 و بالعکس قرآندهی موضوعات بیرونی با موضوعات . ارتباط5تفکر سطح 

 سطوح تعقل:ج. 
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در این صورت الزم  ن در باورها و رفتارهاست.آهاي عقلی و در نظر داشتن آوردن گزاره در تعقل، محوریت با به دست
هاي حقیقی کاربردي استخراج کرده و آن را در نهاد خود ثبت و حک گزاره قرآنهاي است فرد بتواند از آیات و سوره

 مورد توجه است.  قرآنهاي نماید. این سطح از آموزش از ابتدا تا انتهاي آموزش
  قرآناز  زندگی فردي و اجتماعیهاي حقیقی در خصوص هستی و گزارهتوان استخراج  .1تعقل سطح 
 )%10هاي حقیقی در بخش کمی از زندگی (کمتر از توان در نظر گرفتن گزاره .2تعقل سطح 
 )%40 - %10هاي حقیقی در بخش متوسطی از زندگی (بین توان در نظر گرفتن گزاره .3تعقل سطح 
 )%70-%40 بینهاي حقیقی در بخش بیشتري از زندگی (توان در نظر گرفتن گزاره .4تعقل سطح 
 )%70از  زندگی و براي بیشتر تصمیمات(بیشتر هاي حقیقی در اغلب مواقعتوان در نظر گرفتن گزاره .5تعقل سطح 

 سطوح تدبر:د. 
ی به قرآنهاي و تبدیل آموزهاجتماعی  در تدبر، محوریت با فهم غرض کالم الهی و به کارگیري آن در زندگی فردي  و

  است. هاي قابل عمل برنامه
  قرآن از ايتوان فهم حداقلی غرض سوره .1تدبر سطح 
   قرآناي از ریزي شخصی متناسب با غرض سورهبرنامهتوان  .2تدبر سطح 
   قرآناي از ریزي اجتماعی متناسب با غرض سورهتوان برنامه .3تدبر سطح 
  قرآناي از متناسب با غرض سوره ریزي ساختاريتوان برنامه .4 تدبر سطح

اش، بلکه ریزي ساختاري عبارتست از فرآیندي که طی آن انسان نه فقط براي خود و یا شئون اجتماعی زندگیبرنامه
 دهد.ریزي انجام میآن برنامهبراي جامعه خود و با توجه به نیازها و مقاصد 

   قرآنهاي اي از سورهریزي اجتماعی یا ساختاري متناسب با غرض دستهتوان برنامه .5تدبر سطح 
 سطوح طهارت:ه. 

 ترك گناهان و برطرف کردن نقاط ضعف خود است.به محوریت با مراقبه افراد نسبت در طهارت، 
افراد جامعه به آن مبتال هستند و سعی در برطرف کردن  شناسایی عیوب و نواقص و گناهانی که عموماً  .1طهارت سطح 

 آنها
اطالع هستند و سعی در برطرف افراد جامعه از آن بی شناسایی عیوب و نواقص و گناهانی که عموماً  .2طهارت سطح 

 کردن آنها
 به آن مبتال هستند.که عموماً افراد جامعه  و گناهانی برطرف شدن عیوب و نواقص .3طهارت سطح 
 اند.اطالعبرطرف شدن عیوب و نواقص و گناهانی که عموماً افراد جامعه از آن بی .4طهارت سطح 
 ایجاد مراقبت ویژه در کنترل خطورات و تخیالت .5طهارت سطح 

سازي با انس و طهارت و نیز با آمادهسازي مخاطب براي دریافت مطالب است. این . مقدمه هر آموزشی آماده2
 یابد.ریزي تحقق میبرنامه
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 مقدم باشد. قرآنسازي هر ارائه محتوایی انس با الزم است براي آماده ،انس
 نشیند و جذابیتی براي فرد نخواهد داشت.بر دل نمی قرآنبدون طهارت  ،طهارت

آورند الزم است از نظم کافی ی رو میقرآنهاي از ضروریات اولیه هر آموزشی است. افرادي که به آموزش ،ریزيبرنامه
 و نسبی در زندگی برخوردار باشند. 

 بر مبناي طرح درس مشخص و با کار گروهی و ترجیحاً مباحثه همراه است. قرآنهاي . آموزش3
 اد بسیار اهمیت دارد.هاي ارائه شده تأکید بر خروجی افر. در آموزش4
ها برخی از این مدل شود.هاي ارائه شده توسط مدرسه متفاوت بوده و متناسب با مخاطب معلوم می. مدل آموزش5 

 عبارتند از:
شود. سرعت و تمرکز از اي طرح درسی آموزش داده میها به صورت مباحثههاي چهره به چهره: در این آموزشآموزش
 شود.براي مخاطبین کادر و متخصص به کار گرفته می است و نوعاً  هاي این آموزشویژگی
هاي منظم و یا به مناسبت خاص ها به صورت موردي و براي جذب به برنامههاي گروهی نامنظم: این آموزشآموزش
 ها به صورت همایشی و یا سخنرانی است.شود. نوعًا این آموزشاجرا می
گیرد. رح درس معلوم شکل میمشخص و ط به صورت ترمی و با برنامهها ن آموزش: ایسیال هاي گروهی منظمآموزش

در این سیستم تمامی دروس دوره در هر ترم ارائه شده و مخاطبین با توجه به نظام درسی و موقعیت زمانی خود، اقدام 
موقعیت افراد متفاوت بوده و نمایند. در این مدل سرعت طی دوره با توجه به شرایط و به انتخاب دروس در هر ترم می

 برند.اي از اساتید در طی دوره بهره میمخاطبین از درس مجموعه
مدل نیز به صورت ترمی و با برنامه مشخص و طرح درس معلوم ارائه گردانی: این خطی یا هاي گروهی منظم آموزش

ساعت کالس افراد از ابتدا تا پایان دوره ثابت نماید آنکه در این مدل، شود. آنچه این مدل را از مدل قبلی متمایز میمی
شود. در این مدل سرعت تمامی افراد با یکدیگر هاي مختلف ارائه میبوده و دروس به صورت پی در پی در خالل ترم

 .خواهند بودبدون تغییر همراه هم و از ابتداي دوه تا انتهاي آن یکسان بوده و شرکت کنندگان 
 ستاد از ابتدا تا انتهاي دوره با افراد همراه است.در این مدل معموال یک ا

 منظم خواهد بود. به صورت ها، فرد متکی به مطالعات شخص و هاي غیرحضوري: در این آموزشآموزش
 گیري از فضاي مجازي دروس به افراد منتقل خواهد شد.هاي مجازي: در این آموزش با بهرهآموزش

 شود:هاي زیر برگزار میدر مدرسه دانشجویی حداقل به یکی از صورت قرآنهاي . آموزش6
 است. قرآنها مقصد جذب به مطالعه و همراهی بیشتر مخاطب با : در این آموزشقرآنهاي انس با آموزش -
 ی است.قرآنها مقصد تفصیل و تحلیل آیات و موضوعات : در این آموزشقرآنهاي تفکر در آموزش -
ریزي بر ات و برنامهها یا آیات و کلمآوردن غرض سورهها مقصد به دست: در این آموزشقرآنتدبر در هاي آموزش -

 باشد:اساس آن است و داراي سطوح مختلف زیر می
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هاي مطالعه و بررسی کلمات و غرض نزول آنها در زندگی و ارتباط آنها آموزش داده : مهارتايتدبر کلمه
  شود.می

هاي بندي موضوعات سوره به شیوههاي مطالعه و بررسی غرض سوره همراه با طبقهمهارتاي: تدبر سوره
 شود.مختلف آموزش داده می

 شود.با هم آموزش داده می قرآنها، آیات و کلمات هاي ارتباط سوره: مهارتقرآنبه  قرآنتدبر 
 شود.می هاي مکی با هم آموزش دادههاي ارتباط سورههاي مکی: مهارتتدبر سوره
 شود.هاي مدنی با هم آموزش داده میهاي ارتباط سورههاي مدنی: مهارتتدبر سوره

 شود.ها و آیات پرداخته میتدبر ادبی: به نقش ادبیات عرب در فهم غرض سوره
 شود.پرداخته می قرآنتدبر روایی: به نقش روایات در فهم موضوعات 

است. هر یک  قرآنهاي کل ها و غرض: در این آموزش قصد بر احاطه بر موضوعات سورهقرآنآموزش ختم مفهومی  -
 به صورت  ثابت ارائه دهند.  قرآنهاي مدرسه دانشجویی الزم است حداقل یک ختم مفهومی از شعبه

اصی از هاي موضوعات خها مقصد به دست آوردن توان بیشتر در زمینهی: در این آموزشقرآنهاي تخصصی آموزش -
 باشد. میزندگی

هاي الزم براي انس، تفکر و تدبر ها مقصد به دست آوردن زمینهی: در این آموزشقرآنآموزشی  هاي کمکآموزش -
 باشد.خوانی المیزان و یا تفکر و ...میها، متناز جمله این آموزش است. قرآن

عتقادات و یا کارایی فرد در زندگی فردي و اجتماعی ها به مقصد باال رفتن سطح اهاي اختیاري: این آموزشآموزش -
 هاي زندگی و یا اخالق و یا احکام است.ها، موضوعات مهارتشود. از جمله این کالسارائه می

برگزار  قرآنهاي حفظ هاي تدبر و یا به موازات آن کالسبعد از کالس قرآنبه دلیل اهمیت حفظ  :قرآنآموزش حفظ  -
  شود.می
هاي کارگاهی و یا همایشی هاي مختلف به صورت برنامهبه صورت فراگیر براي گروه قرآنهاي . برخی از آموزش7

 شود. برگزار می
 . پذیردبراي عموم صورت می قرآنپژوهان به صحنه جامعه و گسترش فرهنگ قرآنها با هدف ورود این برنامه

بایست با توجه به حوزه تخصصی فعالیت خود در باشد. که میمدرسه میهر شعبه از ها به عهده مسئولیت این برنامه
 ریزي و اجرا نماید.این زمینه برنامه

و همچنین سیره انبیاي الهی به عنوان راهکار اصلی نیل به سمت تشکیل امت واحده توحیدي  قرآن. محوریت متن 8
و اجرا در این حوزه به صورت مستقل و متمرکز  ریزيکند که سیاستگذاري، برنامهضرورت این مطلب را ایجاد می

است که در ادامه وظایف آن آمده و انبیاي الهی  قرآنهاي دبیرخانه دائمی سورهانجام شود. مسئولیت این مسئله بر عهده 
  است.
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 هاي تخصصیهاي مربوط به آموزشسیاست. 3-3
کاربردي و مورد  ، موضوعاتقرآنعالوه بر آموزش در آنها هایی هستند که هاي تخصصی آموزش. منظور از آموزش1

 شود.  آموزش داده  می قرآناز منظر هنر و ... نیاز جامعه همانند مباحث خانواده، 
هاست، ترجیحاً رشته تحصیلی هر یک از دانشجویان به ها که عمدتاً در دانشگاه. با توجه به فضاي  اجرایی آموزش2

تخصصی هاي توانسازي ی با توجه به فعالقرآنهاي آموزش اساسهمین  رب شود.عنوان تخصص آنها محسوب می
در زمینه تخصصی افراد تأکید ی قرآنهاي ارائه تولیدات و آموزشپذیرد و به صورت می قرآنبر مبناي دانشگاهی 

 شود.می
اي از مدرسه ن شعبهتواند به عنوا. هر یک از موضوعات مورد آموزش در صورتی که داراي کادر مجرب گردید می3

 دانشجویی توسط آن کادر مدیریت شود. در این صورت مدیر این شعبه عضو کادر اصلی مدرسه دانشجویی خواهد بود.
، برنامه قرآن. الزم است هر یک از شعب جهت پژوهش و تولید محتوا در خصوص موضوعات مبتال به بر اساس 4

 طراحی نموده و اجرا نمایند. در حد وسع پژوهشی جامعی را 
 هاي علمی هستند. همراه با تخصص خاصی از تخصص قرآندار آموزش هاي مدرسه عهده. شعبه5
 شوند.هاي مدرسه محسوب میاي از شعبهشعبه به صورت عمومی و تخصصی و یا حفظ به عنوان قرآن. آموزش 6
 ر قابل افزایش هستند:هاي زیی به شرط احراز قابلیتقرآنهاي مدرسه . شعبه7
 را ارائه دهند. قرآنبتوانند دوره کاملی از تدبر در  -
 بایست توسط مدیر شعبه ارائه شود.)ختم مفهومی را در آن شعبه ارائه دهند. (این دوره می بتوانند دوره -
 بتوانند دروس تخصصی انتخابی را ارائه دهند. -
  خود مهیا کنند. هايبتوانند فضایی را براي ارائه فعالیت -
 هاي فراگیر متناسب با نیازهاي جامعه ارائه دهد.بتواند دوره -
 بینی کنند.  بتوانند بودجه الزم براي تدارك امکانات خود را پیش -
 ریزي الزم را انجام داده باشند.بینی الزم براي فرآیند تربیت کادر را در نظر گرفته و براي آن برنامهپیش -
 هاي مدرسه عبارتند از:شعبه. برخی از 8
  قرآنهاي عمومی و تخصصی انس و تدبر در شعبه آموزش -
 شعبه خانواده  -
 شعبه هنر و رسانه  -
 شعبه ادبیات  -
 شعبه پژوهش علوم پایه  -
 شعبه پژوهش علوم انسانی  -
 قرآنشعبه حفظ  -



۲۳ 
 

 و انبیاي الهی  قرآنهاي هاي دبیرخانه دائمی سورهسیاست. 4
ریزي و اجراي اندیشی، برنامهگذاري، همسیاستو انبیاي الهی محلی براي  قرآنهاي دائمی سوره دبیرخانه. 1

 است. قرآنهاي هاي عمومی ترویج مفاهیم سورهفعالیت
هایی را در سطح عموم همایشپژوهان قرآنمندي از تجربیات اساتید مدرسه و . این دبیرخانه موظف است با بهره2

 با بیانی عمومی تولید گردد. قرآنهاي کند. همچنین الزم است آثار متمرکز مربوط به سورهبرگزار 
همچنین الزم است این  آید.مسئول دبیرخانه از اعضاي اصلی مدرسه به حساب می قرآنهاي . براي اهتمام به امر سوره3

  قدامات الزم را مبذول نماید.ا آثار تولیدو نیز ها سورهآوري تولیدات مربوط به جمعدبیرخانه براي 

 هاي مربوط به مخاطبسیاست. 5
 شود. هاي تخصصی افراد توجه میو جنبهو عملی  هاي علمیها به جنبه. در این آموزش1
 به سه دسته تقسیم کرد:. انواع مخاطب 2

 است.آموزش دیدن براي باال بردن کیفیت زندگی خود منظور مخاطبی است که قصدش  :عمومیمخاطب 
براي ارتقاء زندگی خود و اثرگذاري بر روي دیگران دیدن منظور مخاطبی است که قصدش آموزش  :تخصصیمخاطب 

 است.
، همکاري در امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی : منظور مخاطبی است که قصدش عالوه بر دو مورد فوقکادرمخاطب 

 ست.اهاي آن مدرسه یا شعبه
 با آموزش مخاطب کادر، تخصصی و عمومی است.. اولویت آموزش به ترتیب 3
 الزامی است. هر یک از مخاطبین تخصصی و کادر پژوهشی براي  وهاي آموزشی داشتن فعالیت. 4
. ارتقاي علمی و عملی مخاطبین کادر از نظر مجموعه الزامی است و توقف علمی و عملی ایشان به منزله انصراف از 5

 آید. مجموعه به حساب می
ترین اتفاقی که الزم است در مخاطب شکوفا شود اینست که مخاطبین در شئونات مختلفی که دارند به عنوان مهم. 6

 افراد با اعتماد شناخته شوند.

 و ساختار مدرسههاي مربوط به کادر سیاست. 6
 ساختار نیروي انسانی مدرسه به صورت ذیل است:
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اداري مدیر و  ها، مدیر نشرمدیران شعب، مسئول دبیرخانه دائمی سوره یر مدرسه،. هیئت مرکزي مدرسه متشکل از مد1
 مالی است. -
در صورت تأیید وي به صورت نهایی هیئت  تمامی تصمیمات. ریاست این هیئت به عهده مدیر مدرسه است و 2

 .مصوب خواهد شد
 . مدیریت مدرسه مؤظف به ارزیابی مداوم مجموعه است. 3

 پذیر است:صورت کلی امکانارزیابی مدرسه به دو 
هاي مدرسه استفاده هاي شعبهاي: در این ارزیابی از نیروهاي داخلی براي هر یک از فعالیتی درون مجموعهبارزیا
 هاي مختلفی در هر نیمسال صورت پذیرد.تواند به صورتشود. این ارزیابی میمی

متخصصین خارج از مدرسه بهره جست. این ارزیابی الزم است اي: در این ارزیابی الزم است از ارزیابی بیرون مجموعه
 حداقل هر چهار سال یکبار صورت گیرد.

اولین مدیر مدرسه توسط هیئت موسس تعیین شده و سند سیاستگذاري و راهبردهاي مدرسه (همین سند موجود با . 4
و با تصویب این هیئت از آن به بعد مبناي  رسد) در اختیار هیئت مرکزي قرار گرفتهتغییراتی که به نظر مدیر مدرسه می

 عمل قرار می گیرد.
اولین هیئت مرکزي با نظر مدیر مدرسه تعیین شده و چنانچه این هیئت سند سیاستگذاري را به تصویب برسانند . 5

 مراحل بعدي انتصاب و نظارت بر اساس سند تصویب شده انجام خواهد شد.
همچنین نظارت بر عملکرد مدیر مدرسه به عهده هیئت  شود.مرکزي تعیین می مدیر بعدي مدرسه با انتخاب هیئت. 6

 باشد.مرکزي می
. مدیر مدرسه الزم است از نظر علمی، عملی، ایمانی و مدیریتی صالحیت الزم را داشته باشد. وظیفه نظارت بر حسن 7

 شد.باو داوم صفات یاد شده در وي به عهده هیئت مرکزي میعملکرد مدیر مدرسه 
مالی با پیشنهاد هیئت مرکزي و در صورت تأیید مدیر -اداريمدیر نشر و مدیر ها، مسئول دبیرخانه دائمی سوره. 8

 مدرسه تعیین خواهند شد.
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بایست از نظر علمی، عملی، ایمانی و مدیریتی مالی می-اداريمدیر نشر و مدیر  ها،مسئول دبیرخانه دائمی سوره. 9
 باشند. صالحیت الزم را داشته

 مدیران بعدي هر شعبه با پیشنهاد کادر مدیریتی آن شعبه و در صورت تأیید مدیر مدرسه منتصب خواهند شد.. 10
مالی نیز توسط مدیر آن بخش منصوب  –نشر و اداري  ها،دبیرخانه دائمی سورههمچنین مدیران زیر مجموعه بخش 

 خواهند شد.
ی را داشته باشد. این توان به وسیله موارد زیر قرآن. مدیر هر شعبه الزم است توان پژوهشی الزم در موضوعات 11

 شود:تشخیص داده می
 ی یا روایی قرآنتوان تألیف کتاب با موضوعات  -
 توان تدوین تهلیل  -
 قرآناز  قرآنتوان استخراج معناي مفردات  -

و همچنین شود. تعیین مدیر شعبه جدید التأسیس صرفا با نظر مدیر مدرسه انجام می . اضافه و یا حذف کردن شعبه12
انتخاب مدیران بعدي آن شعبه بر اساس بند (شود. توسط مدیر مدرسه انجام میهاي کلی و محدوده فعالیت آن، سیاست

 )پذیرد.صورت می 10
 به عهده مدیر آن شعبه است.. تعیین مدیر آموزشی، مدیر پژوهشی و مدیر اجرایی هر شعبه 13
هاي دیگر در شعبه تواند با توجه به شرایط و الزامات شعبه اقدام به تأسیس و یا حذف مدیریت. مدیر هر شعبه می14

 نماید.
هاي آموزشی و ساماندهی نیروهاي آموزش دهنده و آموزش . مدیر آموزشی هر شعبه فردي است که مدیریت برنامه15

 مسلط باشد. قرآنهاي تدبر در شود. این فرد باید بر تمامی روشجام میگیرنده توسط او ان
هیئت مرکزي آموزش تأیید . تعیین کادر آموزشی و مربیان هر شعبه به پیشنهاد مدیر آموزشی آن شعبه و در صورت 16

  شود.انجام می
 . هیئت مرکزي آموزش، متشکل از مدیران آموزشی شعب مختلف مدرسه است.17
ریزي فعالیت . مدیر پژوهشی هر شعبه فردي است که شناسایی و ساماندهی پژوهشگران، و سیاستگذاري و برنامه18

و  قرآنهاي تدبر در بایست عالوه بر تسلط بر روشباشد. مدیر پژوهشی میپژوهشی در آن شعبه به عهده او می
 باشد.را نیز دارا  قرآنتوان پژوهش در موضوعات مرتبط با آن شعبه، 

هاي اجرایی شعبه، مدیریت منابع مالی و امکانات شعبه و ریزي فعالیت. مدیر اجرایی هر شعبه فردي است که برنامه19
 قرآنهاي تدبر در باشد. الزم است مدیر اجرایی نیز بر روشهمچنین ساماندهی نیروهاي اجرایی شعبه بر عهده او می

 مسلط باشد.
 هاي فوق را بر عهده خواهد داشت..   . مدیر شعبه خود حداقل یکی از مدیریت20
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 و ارزیابی هاي نظارتسیاست. 7
 هاي مختلف مدرسه در جهت مقاصد تعیین شده است.. ارزیابی به معناي بررسی وضعیت فعالیت1
نشر و مدیر مالی بر عهده مدیر مدرسه مدیر ها، مسئول دبیرخانه دائمی سورهنظارت بر حسن عملکرد مدیران شعب،  .2

 باشد.می
 شود.. نظارت بر حسن عملکرد مدیر مدرسه توسط هیئت مرکزي انجام می3
 هاي کل مجموعه را برگزار خواهد نمود.. هیئت مرکزي حداقل هر نیمسال یکبار جلسه بررسی و ارزیابی فعالیت4
هاي نیمسال اي از برنامهبینیهاي نیمسال گذشته و پیشفعالیتهر بخش موظف است هر نیمسال یکبار گزارشی از . 5

 آینده را به مدیر مدرسه اعالم نماید.
با شود. (مدیر شعبه هر شعبه توسط مدیر شعبه انجام می ، آموزشی و پژوهشی. نظارت بر حسن عملکرد کادر اجرایی7

 نمایند.)هاي شعبه برگزار میابی فعالیتاي براي بررسی و ارزیحداقل هر سه ماه یکبار جلسههر یک کادر 
ها، مراتب را . کادر اجرایی هر شعبه نیز بر فعالیت مدیر شعبه نظارت داشته و در صورت تخطی مدیر از اصول و برنامه7

 شود.)دهد. (هر گونه عزل و یا تعیین مدیر شعب تنها با نظر مدیر مدرسه انجام میبه مدیر مدرسه گزارش می

 هاي دیگرمربوط به ارتباط با فعالیتسیاست . 8
اي با هم به صورت شبکه قرآنهاي خودجوش ها و حرکت. بر اساس تفکر اجتماعی الزم است نهادها و سازمان1

 متصل باشند.  
هاي دینی، مرتبط و در تعامل ی و جمعیتقرآناند در حد وسع خود با سایر نهادهاي هاي آن مؤظف. مدرسه و شعبه1

 باشند. 
 فعالیت دارند. قرآنبه ویژه تدبر در  قرآنبه طور مستقیم در حوزه . اولویت ارتباط با نهادهایی است که 2
ها نباید موجب تضعیف هاي مدرسه قرار دارد. این حمایتدر حد توان در اولویت برنامه قرآنهاي . حمایت از کانون3

 مجموعه اصلی مدرسه شود.
شود. از وظایف مدرسه محسوب می قرآنها و مراکز دانشگاهی براي ارائه مباحث عمومی و تخصصی . ارتباط با رسانه4

 باشد.ها و مدیر مدرسه میتشخیص این ارتباط و عملی کردن آن به عهده مدیران شعبه
   



۲۷ 
 

 

  محور قرآنی  هاهای راهبردی آموزشبرنامه
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هر یک از قابل اجرا است. هاي زیر هاي مختلفی از جمله شعبهدر قالب شعبههاي یاد شده راهبردهاي اجراي سیاست
 زیر است:اعضاي کادر ها براي اداره نیازمند به شعبهاین 

 است.  هیئت مرکزيهاي ارائه شده توسط دار اداره شعبه بر مبناي سیاستعهد، شعبه الف. مدیر
 دار محصوالت شعبه است.دار پژوهش در باال بردن سطح آموزش شعبه و نیز عهدهعهدهشی، ب. کادر پژوه

 باشد. و یا آموزش تخصصی به مخاطبین شعبه می قرآندار آموزش عهده ج. کادر آموزشی،
 باشد.شعبه می ، اداراي و اجراییعهده دار انجام امور تدارکاتی د. کادر اجرایی،

 هاي آموزشی کوتاه مدت است.هاي فراگیر و کارگاهدار آموزشعهده ،هنريه. کادر فرهنگی و 

  قرآنآموزش شعبه و عترت با  قرآنمدرسه دانشجویی . 1
ی در دو قرآنی است. نخبگان قرآنبه دانشجویان با هدف تربیت نخبگان  قرآنوظیفه اصلی مدرسه دانشجویی آموزش 

را در سطوح مختلفی به سایر افراد آموزش  قرآنبینند و قادر خواهند بود تدبر در سطح عمومی و تخصصی آموزش می
 دهند.

 به دانشجویان در سطح تخصصی قرآنآموزش . 1-1
 محتواي درسی 

هفته  16تا  12نیمسال دارد. هر نیمسال از تنظیم شده است. هر سال سه سال تا پنج محتواي درسی این دوره در سه . 1
 است. 

 :عبارتند از شودگرفته میدر هفته پژوه تخصصی  قرآنساعاتی که از هر میانگین . 2
 ساعت کالس جانبی 2+  قرآن ساعت کالس 3
 ساعت مباحثه 1
 ساعت تمرین در منزل  1+  2
 قرآنساعت انس با  2
 ساعت ختم مفهومی 4
 هاي در نظر گرفته شده به شرح زیر است:نیمسالمحتواي اصلی . 3

 :نیمسال اول
  قرآنمقدمات تدبر در 

 وي سه روزهبا چشم و لمس به صورت منظم در یک ارد قرآنختم 
 دوم:نیمسال 

  قرآنتفکر در 
     قرآننتخاب قوانین در توجه به ا با قرآنختم  :قرآنانس با 
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 نیمسال سوم: 
 اي تدبر کلمه

 قرآنختم مفهومی 
 10هاي میانه کلمه، سوره 20هاي بلند ها (سورهبا توجه به انتخاب انتخاب کلمات مهم در سوره قرآن: ختم قرآنانس با 

 کلمه)     5هاي کوچک تا کلمه و سوره
 نیمسال چهارم: 

 اي  تدبر سوره
 قرآنختم مفهومی 

 ها    با توجه به انتخاب غرر آیات هر سوره + توجه به فواتح و خواتم سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال پنجم:

    قرآنبه  قرآنتدبر 
 قرآنختم مفهومی 

     30هاي جزء اي از موضوعات اصلی سورهها بر اساس سورهبا توجه به مطالعه سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال ششم:

 مکی    قرآنبه  قرآنتدبر 
 قرآنختم مفهومی 

 هابا توجه به انتخاب غرر آیات در دسته سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال هفتم:

 مدنی قرآنبه  قرآنتدبر 
 قرآنختم مفهومی 

 ها     با توجه به انتخاب اسماء و افعال الهی در سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال هشتم:

     1ی ج ادبتدبر 
 قرآنختم مفهومی 

 مهم در هر سوره    قیود با توجه به انتخاب  قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال نهم:

 2تدبر ادبی ج 
 قرآنتم مفهومی خ

 با توجه به انتخاب ادات مهم در هر سوره     قرآن: ختم قرآنانس با 
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 نیمسال دهم:
 تدبر روایی     
 قرآنختم مفهومی 

 ترین موضوع در هر سوره    با توجه به مهم قرآن: ختم قرآنانس با 
 سایر مطالعات 

 ساختار وجودي انسان
 ساختار وجودي ناس

 کتب موضوعی المیزان مانند: 
 از تفکر تا علم
 از علم تا عمل

 مالئکه
 شیطان

 زندگی حقیقی انسان
  .... 

 یقرآنتفکر 
 ریزيبرنامه

 محصوالت انسانی
 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان تدبر در 
 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان انس با 

 هاي مدرسه دانشجوییسایر شعبهبراي  قرآنمربیان 
 یقرآنپژوهشگر 

 فعالیت اجتماعیقلمرو 
 قرآنهاي همایش سوره

 ی قرآنهاي پژوهش
 افزاري محصوالت نرم

   قرآنهاي آموزش شیوهی در زمینه قرآنهاي کتاب
 یقرآنهاي افزارنرم
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 به دانشجویان در سطح عمومی  قرآنآموزش . 2-1
 16. محتواي درسی این دوره در دو تا سه تا پنج سال تنظیم شده است. هر سال دو نیمسال دارد. هر نیمسال حداقل 1

 هفته است. 
 شود:پژوه در هفته گرفته می قرآن. ساعاتی که از هر 2
  قرآنساعت کالس  3
 ساعت کالس مباحثه 1
 ساعت تمرین در منزل  2

 قرآنساعت انس با  1نیم تا 
 ساعت ختم مفهومی (به صورت اختیاري) 4
 ساعت کالس جانبی با موضوعات مختلف (به صورت اختیاري) 2
 هاي در نظر گرفته شده به شرح زیر است:. محتواي اصلی نیمسال3

 نیمسال اول: 
  قرآنر در مقدمات تدب

 با چشم و لمس به صورت منظم در یک اردوي سه روزه قرآنختم 
 نیمسال دوم:

  قرآنتفکر در 
     قرآنبا توجه به انتخاب قوانین در  قرآن: ختم قرآنانس با 

 نیمسال سوم: 
 اي تدبر کلمه

کلمه و  10هاي میانه کلمه، سوره 20هاي بلند ها (سورهبا توجه به انتخاب کلمات مهم در سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 کلمه)     5هاي کوچک تا سوره

 نیمسال چهارم: 
 اي  تدبر سوره

 ها    با توجه به انتخاب غرر آیات هر سوره + توجه به فواتح و خواتم سوره قرآن: ختم قرآنانس با 
 نیمسال پنجم:

    قرآنبه  قرآنبر تد
     30هاي جزء ها بر اساس موضوعات اصلی سورهبا توجه به مطالعه سوره قرآن: ختم قرآنانس با 

 محصوالت انسانی
 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان تفکر در 
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 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان انس با 
 قلمرو فعالیت اجتماعی

 قرآنهاي همایش سوره
 نشریات دانشجویی

 ساخت نماهنگ 
 افزاري محصوالت نرم

 ی قرآننشریات 
 یقرآنافزارهاي نرم

 راهنمایی  و  دبیرستانیدر دو سطح  و عترت به نوجوانان قرآن. آموزش 3-1
 هاي زیر برگزار شود:تواند به یکی از روشها متناسب با افراد و فضاي آموزشی میاین آموزش

مشابه آنچه گفته شد. در این روش کالس ختم مفهومی قرار ندارد و به جاي  قرآنالف. روش مشابه با آموزش عمومی 
 شود.تدریس میر وجودي انسان ای و کتاب ساختقرآنآن کتاب تفکر 

  قرآنتفکر در ب. روش 
 طول دوره یک سال تا دو سال است.

  30هاي جزء تفکر پیرامون مضامین سوره
 ی  قرآنتفکر 
 هاي ادبی و هنري متناسب با نیازهاي افرادکالس

 محصوالت انسانی
 ها ی براي دانشگاهقرآنتربیت کادر 

 براي مساجد قرآنمربیان انس با 
 هاي مدرسه دانشجوییکادر اجرایی براي سایر شعبه

 قلمرو فعالیت اجتماعی
 قرآنهاي همایش سوره
 افزاري محصوالت نرم

 یقرآنافزارهاي نرم
 یقرآنسایت 
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 (مدرسه دانشجویی اهل بیت علیهم السالم) خانواده شعبه و عترت  قرآنمدرسه دانشجویی . 2
شود. بنابراین افرادي که در این ی مباحث تخصصی خانواده نیز آموزش داده میقرآنهاي در این شعبه عالوه بر دوره

گذارند الزم است مباحث خانواده را به یم قرآنشوند عالوه بر فرصتی که براي آموزي میقرآنمدرسه مشغول به 
 گیري کنند.و روایات پی قرآنصورت موضوعی از 

باشد. عالوه گفته شد در دو سطح عمومی و تخصصی می قرآندر این شعبه مانند آنچه در شعبه آموزش  قرآنآموزش 
  شود.بر آن متناسب با گرایش انتخاب شده موارد زیر در دروس تخصصی مطالعه می
الزم به صورت عمومی و تخصصی  قرآنبدین ترتیب در گرایش تخصصی عالوه بر زمان صرف شده براي آموزش 

 کند.ساعت اضافه وقت صرف  8-5است در هر هفته حداقل 

 گرایش تربیت فرزند . 1-2
 شود.در این گرایش مباحث زیر به صورت حضوري و غیرحضوري مطالعه می

 ساختار وجودي انسان 
 ساختار وجودي ناس
 تربیت دینی کودکان

 ریزي (اختیاري)برنامه
 دوره والیت و تأدیب (دوره اول رشد)

 دوره ظهور عبودیت و مشاوره (دوره دوم رشد)
 (دوره سوم رشد)بلوغ عقلی 

 بلوغ عاطفی (دوره چهارم رشد)
 بلوغ لبّی (دوره پنجم رشد)

 بلوغ عبودیت (دوره ششم رشد) (اختیاري)
 شود:هاي زیر اضافه میدر دوره تخصصی کتاب

 رشدشناسی (اختیاري)
 شناسی رشدفرآیند
 شناسی و فرآیندشناسی طیبطیب

 رشناسی و فرآیند شناسی خیریخ
 شناسی حسندشناسی و فرآینحسن
 شناسی ایمانشناسی و فرآیندایمان
 شناسی و فرآیندشناسی صدقصدق

 محصوالت انسانی
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 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان تدبر در 
 ا و مساجدهها و خوابگاهمربیان تربیت فرزند براي دانشگاه

 ی در زمینه تربیت فرزندقرآنپژوهشگر 
 قلمرو فعالیت اجتماعی

 کارگاه یک روزه در زمینه تربیت فرزند
 هاي تربیت فرزندهمایش

 تربیت نسل توحیدي  هاي دورهطراحی و اجراي 
 افزاري محصوالت نرم

 فرزندان صالح 
 ی در زمینه تربیت فرزند  قرآنو مقاالت  هاکتاب

 گرایش مشاوره. 2-2
همچنین در این گرایش مباحث زیر به  گذراند.را می قرآنالزم است این دوره را کسانی شرکت کنند که دوره تخصصی 

 شود.صورت حضوري و غیر حضوري مطالعه می
 ساختار وجودي انسان 

 ساختار وجودي ناس
 ساختار وجودي انسان از منظر ذکر
 ساختار وجودي انسان از منظر عقل

 تدبر در ساحت جامعه 
 تدبر در ساحت بیت

 ریزي (اختیاري)برنامه
 تفکر بنیادي

 تفکر پرسشی
 دوره والیت و تأدیب (دوره اول رشد)

 دوره ظهور عبودیت و مشاوره (دوره دوم رشد)
 بلوغ عقلی (دوره سوم رشد)

 بلوغ عاطفی (دوره چهارم رشد)
 بلوغ لبّی (دوره پنجم رشد)

 بلوغ عبودیت (دوره ششم رشد) (اختیاري)
 محصوالت انسانی
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 هاي مختلف تربیت مشاوران در زمینه
 طراحان زندگی شاداب قرآنی  تربیت

 قلمرو فعالیت اجتماعی
 مراکز مشاوره

 ها در بین خانواده

 هاي زندگی و مهارتگرایش ازدواج . 3-2
 شود.در این گرایش مباحث زیر به صورت حضوري و غیر حضوري مطالعه می

 ساختار وجودي انسان 
 ساختار وجودي ناس
 تدبر در ساحت بیت

 ریزي (اختیاري)برنامه
 تفکر بنیادي 

 اي درنگلحظه
 دوره والیت و تأدیب (دوره اول رشد)

 دوره ظهور عبودیت و مشاوره (دوره دوم رشد)
 بلوغ عقلی (دوره سوم رشد)

 بلوغ عاطفی (دوره چهارم رشد)
 بلوغ لبّی (دوره پنجم رشد)

 بلوغ عبودیت (دوره ششم رشد) (اختیاري)
 محصوالت انسانی
 هاي مختلف در زمینهازدواج تربیت مشاوران 

 ی قرآنتربیت طراحان زندگی شاداب 
 قلمرو فعالیت اجتماعی

  مراکز مشاوره
 ها در بین خانواده

 افزاري محصوالت نرم
 هاي زندگی  ی در زمینه مهارتقرآنهاي کتاب

 برطرف کردن اختالالت افراد و اختالفات روابط آنها 
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 به نونهاالن   قرآن. آموزش 4-2
 د:شومطالب زیر به عنوان آموزش طرح می و از نیم سال تا دو سال است.طول دوره 

  30هاي جزء تفکر پیرامون مضامین سوره
 هاي رشد در مجموعهبا توجه به مفاد کتابها و هنرهاي کودکانه بازي

 محصوالت انسانی
 قرآنتربیت مربیان مهد 

 یقرآنتربیت نسل 
 قلمرو فعالیت اجتماعی

 قرآنمهدهاي 
 ها خانواده

 افزاري محصوالت نرم
 ی در زمینه تربیت دینی کودکان قرآنهاي کتاب

 کتاب براي کودکان
 ی براي کودکانقرآنافزارهاي نرم

 هنرشعبه و عترت  قرآن. مدرسه دانشجویی 3
شود. بنابراین افرادي که پرداخته میبه صورت عمومی و تخصصی به مباحث هنري  قرآندر این شعبه عالوه بر آموزش 

هنري در گذارند الزم است مباحث می قرآنشوند عالوه بر فرصتی که براي آموزي میقرآنمشغول به تخصص در این 
بدین ترتیب الزم است در گرایش  گیري کنند.و روایات پی قرآنبه صورت موضوعی از مطرح شده هاي گرایشیکی از 

-5به صورت عمومی و تخصصی الزم است در هر هفته حداقل  قرآنصرف شده براي آموزش  تخصصی عالوه بر زمان
 ساعت اضافه وقت صرف کند. 8

   عبارتند از: هاگرایشاین 

 گرایش رسانه  . 1-3
 ی الزم است افراد این گرایش مباحث زیر را به صورت حضوري یا غیرحضوري مطالعه کنند.قرآنعالوه بر مباحث 

 وجودي انسانساختار 
 ساختار وجودي ناس

  اختار هستی س
 کلمه ،تدبر در هستی

 کالمهستی، تدبر در 
 آیه ،تدبر در هستی
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  جامعه تدبر در ساحت
 جهاد نرم

 کتب احتجاج
 ریزي (اختیاري)برنامه

 دوره والیت و تأدیب (دوره اول رشد)
 دوره ظهور عبودیت و مشاوره (دوره دوم رشد)

 رشد)بلوغ عقلی (دوره سوم 
 بلوغ عاطفی (دوره چهارم رشد)

 بلوغ لبّی (دوره پنجم رشد)
 بلوغ عبودیت (دوره ششم رشد) 

 سند رسانه 
 محصوالت انسانی

 یقرآنهاي سازان و کارگردانفیلمتربیت 
 با گرایش هنري قرآنتربیت مربیان 

 قلمرو فعالیت اجتماعی
 هارسانه

 مدارس 
 افزاري محصوالت نرم

 تولیدات تلویزیونی و رادیویی 

 گرایش ادبیات .2-3
 شود.در این گرایش مباحث زیر به صورت حضوري و غیر حضوري مطالعه می

 ساختار وجودي انسان
 ساختار وجودي ناس

 ریزي (اختیاري)برنامه
 تدبر ادبی 

 تفکر پرسشی 
 جهاد نرم 

 دوره والیت و تأدیب (دوره اول رشد)
 شاوره (دوره دوم رشد)دوره ظهور عبودیت و م
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 بلوغ عقلی (دوره سوم رشد)
 بلوغ عاطفی (دوره چهارم رشد)

 بلوغ لبّی (دوره پنجم رشد)
 بلوغ عبودیت (دوره ششم رشد)

 محصوالت انسانی
 نویسندگان داستان براي سنین مختلف تربیت 

 ی قرآنترتبیت فیلمنامه نویسان 
 یقرآنشاعران و مداحان تربیت 

 ی قرآنکنندگان کتب تربیت ویرایش
 یقرآننگاران تربیت روزنامه

 چینان وحی تشکیل انجمن خوشه
 قلمرو فعالیت اجتماعی

 مدارس 
 ها رسانه

 افزاري محصوالت نرم
 و نوجوانانکودکان براي ی قرآنداستانی هاي کتاب
 هاهاي سورهکتاب

 ی براي کودکانقرآنافزارهاي نرم
 ادبیمقاالت علمی و 

 پژوهششعبه و عترت  قرآن. مدرسه دانشجویی 4
بدین ترتیب در گرایش  شود.هاي علوم و تولید علم پرداخته میبا رویکرد پژوهش در حوزه قرآنآموزش در این شعبه 

-5به صورت عمومی و تخصصی الزم است در هر هفته حداقل  قرآنتخصصی عالوه بر زمان صرف شده براي آموزش 
 ساعت اضافه وقت صرف کند. 8

 علوم انسانیهاي . پژوهش1-4
 شود.در این گرایش مباحث زیر به صورت حضوري و غیر حضوري مطالعه می

 ساختار وجودي انسان
 ساختار وجودي ناس

 ساختار وجودي انسان از منظر عقل
 منظر ذکر ساختار وجودي انسان از
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 ساختار وجودي هستی
 تی:کتب تدبر در هس

 اسماء
 کلمه 
 کالم
 آیه

 ریزي (اختیاري)برنامه
 تدبر: چیستی، چرایی و چگونگی

 یقرآنتفکر 
 تفکر پرسشی
 تفکر بنیادي

 محصوالت انسانی
 یقرآنپژوهشگر تربیت 

 قلمرو فعالیت اجتماعی
  مراکز پژوهشی و تحقیقاتی حوزه و دانشگاه 

 افزاري محصوالت نرم
 ی قرآنو مقاالت  هاکتابتدوین 

 تولید علم 

 علوم پایه هاي پژوهش. 2-4
 شود.در این گرایش مباحث زیر به صورت حضوري و غیر حضوري مطالعه می

 ار وجودي انسانتساخ
 ساختار وجودي انسان از منظر عقل

 ساختار وجودي هستی
 مالئکه 
 شیطان
 تدبر 

 کتب تدبر در هستی 
 اسماء 
 کتاب 



٤۰ 
 

 کلمه
 کالم 

 ریزي (اختیاري)برنامه
 محصوالت انسانی
 یقرآنتربیت پژوهشگر 

 قلمرو فعالیت اجتماعی
 مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه  

 افزاري محصوالت نرم
 ی در زمینه علوم پایه قرآنها و مقاالت تدوین کتاب

 پایه متولید علم در زمینه علو

  قرآنو عترت شعبه حفظ  قرآن. مدرسه دانشجویی 5
است. حفظ در  قرآنی با رویکرد تدبر در قرآنبه دانشجویان با هدف تربیت حافظان  قرآنآموزش این شعبه وظیفه اصلی 

 دو سطح عمومی و تخصصی است 
دوره است. و  قرآنساله و دوره عمومی سه ساله است. برنامه تدبري این دو دوره مشابه دوره آموزش  5دوره تخصصی 

 پذیرد. بندي توسط اساتید مربوطه انجام میحفظ متناسب با توان فرد و با زمان
 محصوالت انسانی

 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان تدبر در 
 ها و مساجدها و خوابگاهبراي دانشگاه قرآنمربیان انس با 

 هاي مدرسه دانشجوییبراي سایر شعبه قرآنمربیان 
 یقرآنپژوهشگر 

 قرآنحافظان 
 قلمرو فعالیت اجتماعی

 ی قرآنهاي پژوهش
 افزاري محصوالت نرم

 قرآنجدید در حوزه حفظ  يهاابداع شیوه
 در زمینه حفظ یقرآنافزارهاي تولید نرم

 و عترت شعبه فقه و اصول با رویکرد فقه حکومتی قرآن. مدرسه دانشجویی 6
 است.  قرآنوظیفه اصلی این شعبه از مدرسه دانشجویی، تربیت طالب و دانشجویان فقیه با رویکرد تدبر و تفسیر در 
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شود. ی تدریس میقرآنبا رویکرد که هاي حوزه علمیه تخصصی دوره ساله است. همراه با دوره 4ی قرآندوره تخصصی 
 کالس آموزشی حضوري نیازمند است. پژوهان این مجموعه در هفته به حداقل بیست ساعتقرآن

 پردازد.ادامه دوره تا سه سال به تدبر در ساحت دعا و سایر دروس باقیمانده از دروس حوزوي می
 محصوالت انسانی

 هاها و حوزهبراي دانشگاه قرآنمربیان اصلی تدبر در 
 یقرآنپژوهشگران اصلی 

 یقرآنمبلغان 
 مدیران فرهنگی 

 قلمرو فعالیت اجتماعی
 هاي اجتماعی و علمی کلیه عرصه

 افزاري محصوالت نرم
 هایی در حوزه موضوعات مختلف  تولید کتاب
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 های اجرایی، مدیریتی و نظارت شیوه
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تواند در موارد زیر در داشتن راهبردهاي اجرایی ضروري است این راهبردها را میی قرآنهاي براي حسن اجراي برنامه
 نظر گرفت.  

  راهبردهاي هیئت مرکزي. 1  
باشد که هر شش ماه یکبار اقدام به ارزیابی آن نموده و برنامه شش هیئت مرکزي میگذاري مدرسه به عهده سیاست. 1

 نماید.ماه آینده را ارائه و بررسی می
اندازي و به روز شدن آن به عهده مدیر باشد که راهگذاري و ابالغ آن میسایت و نشریه به عنوان ابزار این سیاست. 2

 مدرسه است. مدیر مدرسه به عنوان صاحب امتیاز سایت و نشریه است.  
 ه عهده مدیر مدرسه است. رسانی مدرسه بمسئول اطالعانتخاب . 3

پژوهان مرتبط با آن قرآنها آن با تأیید مدیران هر شعبه از طرق مختلف مانند پیامک به سایر خبرهاي مدرسه و نیز شعبه
 شود.  خبر مخابره می

 هاي ارائه شده و نیز تکمیل و ارتقاي آن به عهده مدیر مدرسه است.. اجراي سیاست4

 امور مالی و تدارکاتی . 2
شود الزم است زیر نظر مدیر مالی مجموعه باشد. مجموعه که از جانب مدرسه منعقد میمجموعه قراردادهایی . 1

 ها نیز زیر نظر مدیر مالی است.درآمدها و هزینه
 . مبالغ جذب شده براي مدرسه در صورت تعیین اولیه الزم است در همان زمینه مصرف شود. 2
الحسنه کوثر است. مسئول صندوق مدیر مالی و یا نماینده اوست. کار . مدرسه دانشجویی داراي صندوق قرض3

هاي آوري کمکپژوهان است.  همچنین الزم است صندوق به جمعقرآنمالی براي رفع مشکالت صندوق جذب منابع 
 اقدام نماید.براي سایرین پژوهان قرآنمالی 

 ها و تعمیرات و مسائلی از این دست به عهده مدیر مالی و تدارکاتی است.ساختمان . مسائل مربوط به امور4

 و عترت قرآنمدرسه دانشجویی . انتشارات 3
و اهل بیت نبوت علیهم السالم  قرآنآن و عترت علیهم السالم با نام انتشارات رسمی رانتشارات مدرسه دانشجویی ق. 1

 پروانه نشر خود را اخذ کرده است.  22/5/92است که در تاریخ 
اي دار تکثیر و توزیع آثار مجموعه مدرسه است. این آثار به صورت مکتوب یا چندرسانهعهده. انتشارات فوق 2

 باشد.می
و از نظر هنري به عهده گروه  باشدعهده مدیر نشر میبه از نظر اجرایی تعیین اولویت تکثیر و توزیع . تأیید اثر و 3

 باشد.هاي آن میهنري و از نظر محتواي به عهده مسئول پژوهش مدرسه و یا هر یک از شعبه
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 و انبیاي الهی قرآنهاي مدیر دبیرخانه سوره. 4
 . مدیر دبیرخانه مؤظف است هر نیمسال حداقل یک همایش سوره برگزار نماید.1
پژوهان به صورت فراخوانی عمومی و یا تکلیف کالسی محصوالت خود را ارائه قرآنها الزم است . در همایش سوره2

 دهند.   
 . مطالب ارائه شده در همایش الزم است در گروهی تخصصی ارزیابی و از نظر علمی صحت آن تأیید شود.3
 است. هاشاجراي همایحسن ها از ضروریات هاي هنري همایش. جذابیت4
نوشته شده است توسط مدرسه هنري و ادبی هاي ادبی هاي سوره که در قالب متنکتابهاي سوره بر اساس همایش. 5

 آید.به اجرا در می
 ها به عهده مدیر دبیرخانه است.. تشکیل کادر علمی براي تأیید محتواي همایش7
شود به عهده دبیرخانه حاصل میها ها و کالسها که از همایشها و نیز متون ادبی سورههاي سوره. تشکیل بانک کلیپ8

 سوره است. 
  برد اهداف دبیرخانه از وظایف مدیر دبیرخانه دائمی است.. تشکیل کادر هنري براي پیش9

 نشریه خبري تحلیلی کاشف. 5
ها و گیرد، مسئولیت خبررسانی فعالیتنشریه کاشف که به صورت الکترونی و چاپی در اختیار مخاطبین مدرسه قرا می

 باشد. هاي این نشریه به شرح زیر میهاي مدرسه را به عهده دارد. برخی از سیاستسیاست
ت مدرسه به فعالیت خود ادامه اي خبري و تحلیلی، تحت نظارت و مدیریت ریاسنشریه کاشف به عنوان نشریه. 1

 دهدمی
تواند این مسئولیت را به مسئول مدرسه هنر و رسانه یا هر کس دیگري . ریاست مدرسه در صورت صالحدید می2

 واگذار نماید.
هاي آن منوط به کسب اجازه از ریاست مدرسه گیري. بدیهی است امکان ادامه و توقف فعالیت نشریه و یا جهت3

 خواهد بود.
تواند شورایی از افراد داراي صالحیت جهت . ریاست مدرسه یا شخصی که مسئولیت نشریه به او محول شده می4

 سیاستگذاري بهتر و مدیریت اجراي نشریه تشکیل دهد.
 . ترکیب اعضا و تقسیم وظایف آنها وابسته به نظر کسی است که این شورا را تشکیل خواهد داد.5
 اي و یا با هدف مخاطب بیرونی باشد. مجموعهنا بر صالحدید، درونتواند ب. نشریه کاشف می6
. اعضاي مزبور موظف هستند در جهت ارتقاي کیفی و نیز توسعه مخاطبان نشریه در فضاي معمول و مجازي اقدامات 7

 الزم را مبذول کنند.
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دهی اخبار و اطالع رسانی جهت اي که شامل. نشریه کاشف دو هدف اصلی را دنبال خواهد کرد: یکم، رسالت رسانه8
هاي بیرون مجموعه است، و دوم، توانمند سازي افراد و اعضاي و عترت(ع) و مخاطب قرآناعضاي مدرسه دانشجویی 

 مدرسه در ایجاد تشکیالت فرهنگی، نظارت و ساماندهی آنها تحت پوشش فعالیت در نشریه است.
 تواند داشته باشد: از سه جهت کلی و یا هر سه را باهم می .  دامنه و توسعه نشریه کاشف از حیث کمیت یکی9

(ارزیابی این توسعه در فضاي مجازي تعداد باالي  یکم توسعه کمی از حیث تیراژ و تعداد باالي مخاطب
 خوانندگان و میزان ارجاع نشریات دیگر خواهد بود.)

 یا نامنظم شمارگان متعدد نشریه. دوم، توسعه کمی از حیث استمرار و جریان منظم
اندازي امثال و نظایر این نشریه است که تحت سازماندهی و مدیریت اعضاي سوم: توسعه عرضی که راه

 شوراي سردبیري صورت خواهد گرفت.
 اي نشریه و مورد سوم بیشتر منطبق با غایتهاي فوق مورد اول بیشتر منطبق با غایت رسانهگیري. از میان جهت10

سازماندهی و تشکیالتی است و غایت دوم شرط حیاتی دو غایت دیگر است. گفتنی است بنا به صالحدید و تشخیص 
 گانه سهم بیشتري از توجه را به خود اختصاص خواهند داد. هر کدام از جهات سه

 یقرآنهاي مدارس . سایت6
 سایت مستقلی توسعه دهند.هاي خود را در قالب توانند فعالیتی میقرآن. هر یک از مدارس 1
 باشد.هاي ایجاد شده به عهده مسئولین مدارس مربوطه می. مسئولیت سایت2
هاي ها و تبلیغ بقیه سایتدار تنطیم فعالیتهاي مدارس یک سایت به عنوان سایت مرکزي عهده. پس از ایجاد سایت3

 گردد. ها مشخص میباشد. مسئولیت سایت مرکزي توسط مسئولین سایتمی
 شود:بینی میهاي به صورت زیر پیشهاي سایت. برخی از فعالیت4
 هر نیمسالهاي جاري در ارائه برنامه -
  شدهدستاوردهاي تولید -
 ارتباط با مخاطبین  -
 ها تبلیغات کالس -

 ارتقاء علمی و عملی و طهارتی کادر مدیریتراهبردهاي . 7
 باشند. ی قرآني هر یک از اعضاي کادر الزم است از پژوهشگران مدرسه و یا افراد تحت تعلیم براي پژوهشگر. 1
 افراد پس از اتمام دوره پژوهشگري حداقل دو تحقیق در سال داشته باشند.. همچنین الزم است هر یک از 2
 ی ادامه سیر علمی براي این افراد به شرح زیر خواهد بود:قرآن. پس از اتمام دوره پژوهشگري 3
 تکمیل نواقص ادبیات عرب  -
 آموزش علم منطق در حد منطق کبري -
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 ه آموزش کلیاتی از فلسفه در حد بدایه یا نهای -
 آموزش اصول در حد اصول فقه مظفر -
 آموزش فقه در حد تحریر الوسیله یا لمعه  -
 آموزش خالصه مکاسب  -
 آموزش کلیاتی از مباحث طرح شده در کفایه  -
 . هر یک از اعضاي کادر الزم است عالوه بر پژوهش حداقل یک کالس آموزشی در هفته هم داشته باشند4
 ریزي و نظم به نهایت دقت و نظم در امور ارتقاء یابند.زم است در خصوص برنامه. هر یک از اعضاي کادر ال5
 اي مستمر داشته باشند.الزم است برنامهخود طهارت براي . هر یک از اعضاي کادر 6
 هاي مدیر مدرسه و نیز اعضاي کادر به عهده سایر اعضاي کادر خواهد بود.. نظارت بر برنامه7
 . اساس مدیریت جمع بر اساس تألیف جمعی خواهد بود. 8
 هاي کادر اصلی را اجرا نمایند. توانند برنامههاي مدرسه می. کادر هر یک از شعبه9
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 السالمو عترت علیهم قرآنمدرسه مجازی 
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 . تعریف 1
در اختیار  را به صورت الکترنیکی هاي آموزشی و پژوهشی و عترت علیهم السالم فضایی است که فعالیت قرآنمدرسه مجازي 

 دهد.مخاطبین داخل و خارج از کشور قرار می

 . هدف ایجاد2
ها به فضاي ی است. طبیعی است با ورود این فعالیتقرآنهاي مجازي وابسته به ضرورت گسترش فرهنگی ضرورت ایجاد فعالیت

 شود. ها به سراسر کشور و حتی سراسر دنیا فراهم میمجازي امکان انتقال این آموزش

 . سیاست کلی 3
 ها  به صورت تدریجی صورت گیرد.هاي مجازي الزم است این فعالیت.  با توجه به گستردگی فعالیت1
 هاي مجازي الزم است ابتدا از گسترش امکانات ساده و رایگان صورت گیرد. . پرداختن به فعالیت2
هاي جاري در مدارس صورت گیرد و با اتکاء به مفاهیم و مضامین آن باشد تا هاي مجازي الزم است در راستاي فعالیت. فعالیت3

 از انحراف و یا لغزش خوداري شود.
 هاي اولیه طرح است.کننده از فضاي مجازي و تشویق آنها به تولید در این فضا از اولویتشرکتفعال کردن افراد . 4
 ها یکی از وظایف آموزش مجازي است.هاي کالسها از جمله صوت و نوشتهکالس. ارائه امکانات 5
مدرسه مجازي نیز آموزش داده هاي مختلف در به تدریج به صورتشود می ی اجراقرآنهایی که در مدارس . همه آموزش6

 شود.می
 تواند به صورت آنالین در مدرسه مجازي ارائه شود.  هاي مدرسه می. برخی از کالس7
 هاي مدرسه مجازي وجود دارد.. ارائه بخشی از مطالب به زبان انگلیسی در برنامه8

 هاي اجرایی . سیاست4
 کادر زیر است:براي اجراي شدن طرح مدرسه مجازي نیازمند به سه 

 الف. کادر فنی 
 این کادر  موظف است با توجه به امکانات قابل دسترس و مورد نیاز، امکان ایجاد سایت را در فضاي مجازي فراهم سازد.

 ب. کادر محتوایی
گی این کادر هاي فنی فراهم سازد. طبیعی است هماهناین کادر الزم است محتواي الزم براي مدرسه را متناسب با پیشرفت فعالیت

 شود. با کادر فنی موجب تسریع در امور می
 ج. کادر اجرایی

 این کادر الزم است بودجه و امکانات الزم براي ایجاد و استمرار مدرسه مجازي را فراهم سازد. 

 . کادر مدیریتی 5
 شود.. مدیر مدرسه مجازي توسط مدیر مدرسه تعیین می1
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 کند.مدیران فنی، مالی، محتوایی انتخاب می. مدیر مدرسه سه نفر را به عنوان 2
هاي شش ماهه خود را متناسب با توان و امکانات در اختیار مسئولین . مدیر مدرسه و مدیران فنی، مالی و محتوایی سیاست3

 ها قرار دهند. مدرسه
 الذکر است. شوراي فوقانداز از وظایف . داشتن نقشه راه و افق و چشم4
 کردن ارائه مطالب در فضاي مجازي از دیگر وظایف شوراي مدرسه مجازي است.بندي . اولویت5
ی جزء الزامات وظایف مدرسه قرآنهاي مدارس کاري با سایر فعالیتهاي مجازي و پرهیز از موازي. در نظر داشتن سایر فعالیت6

 باشد. مسئولیت نظارت بر این امر به عهده مدیر مدرسه است.مجازي می
 هی نیروهاي مدارس براي تأمین محتواي مدرسه مجازي از وظایف کادر محتوایی است. . ساماند7
 باشد. . نظارت بر حسن انجام مدرسه مجازي به عهده مسئولین مدارس می8
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ریزی نظام واحدی در دروس تخصصی و اجتهادی برنامهای از نمونه
  یقرآن
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ریزي این دروس به شود بدین ترتیب برنامهفراهم ی تا حد اجتهاد در حوزه و یا دانشگاه قرآناز آنجایی که ممکن است مجال ارائه دروس 

تواند به عنوان مدلی براي ارائه دروس براي مدارس نامبرده در می رسد. در عین حال این نظام واحديشکل نظام واحدي ضروري به نظر می

 شد. فصل قبل با

 شود.واحدي زیر به عنوان نمونه ارائه می به همین دلیل برنامه

 واحد) 199(» محور قرآنمدیریت مطالعات « ي سرفصل دروس دوره پیوسته دکترا
 واحد       32/   قرآنعنوان واحد درسی:آشنایی با 

 هاي قرآنواژه آموزش -3 ،قرآنیافتن مهارت استنباط از  -2، قرآنآشنایی ، انس و ممارست و تدبر در فهم  -1هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــابع و تأکیدات 

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 واحد 2 ندارد  
مانند انس،  قرآنآشنایی با مفاهیم پایه 

  قرآنتفکر و تدبر در 
 مقدمات تدبر 

 بخشی از این درس
مربوط به آشنایی با 
فضاي نزول و شأن 
نزول و تاریخ اسالم 

 است.

 واحد 4 1  قرآنهاي آموزش واژه

هاي تفکر در زمینهآشنایی با پس
  قرآنهاي تحلیل آیات و سوره

داشتن منطقی درست براي استخراج 
 ی قرآنهاي گزاره

  قرآنتفکر در 

بخشی از این درس 
مربوط به مباحث 

 فلسفی است.

 2 قرآنهاي آموزش واژه
واحد  6
واحد  2(

 عملی)

ها مطالعه پیرامون کلمات و روش
اي از ی و یافتن منظومهقرآنموضوعات 
 موضوعات 

 اي تدبر کلمه
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 واحد 4 3 قرآنهاي آموزش واژه 

هاي هاي مطالعه پیرامون سورهروش
هاي احکام به به ویژه روش قرآن

تفصیل و اصل و فرع کردن مسائل 
شود.  همچنین مطالعه ه میآموخت
ضوعات نیز وبر مبناي مها سوره

 شود.آموزش داده می

 اي تدبر سوره

در این درس 
هاي تفسیري روش

 شود. نیز آموخته می
 4 قرآنهاي آموزش واژه

واحد  6
واحد  2(

 عملی)

 قرآنبه  قرآنهاي مختلف تفسیر شیوه
 شود.آموزش داده می

به  قرآنتدبر 

  قرآن

در این درس شیوه 
طراحی نظام نیز 

 شود.آموخته می
 واحد 2  5 قرآنهاي آموزش واژه

هاي مکی و نقش آنها در دسته سوره
تبیین موضوعات به صورت منظومه 

 مورد بحث است.

تدبر سوره هاي 

 مکی

شیوه در این درس 
شناسی و آسیب

ارزیابی نظام نیز 
 شود.آموزش داده می

  
    
  

 

 واحد 4 4 قرآنهاي آموزش واژه

شناسی هاي مدنی و آسیبدسته سوره
جامعه مورد بحث است. همچنین در 

 هردرس به نظام اسماء الهی نیز اشا این
 شود.می

هاي سورهتدبر 

 مدنی

در این درس ادبیات 
عرب نیز آموخته 

 شود.می
ها در این درس روش

پیاده کردن نظام 
ها آموزش داده سوره

 شود.می

 واحد 10 4 قرآنهاي آموزش واژه

به عنوان  قرآندر این درس به ادبیات 
ادبیات جامع منحصر به فرد که متن 

شود.و در آن هم محور است نگاه می
لمات در جمله و هم مبحث نقش ک

 گردد.نقش حروف معلوم می

 تدبر ادبی 

در این درس 
مقدمات تحلیل 
روایی نیز آموخته 

 شود. می

 واحد 4 4 قرآنهاي آموزش واژه
هاي ارتباط دهی در این درس به شیوه

 شود.و روایات پرداخته می قرآن
 تدبر روایی
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آشنایی اجمالی با 
و  قرآنموضوعات 
ها و نیز غرض سوره

 مطالب اصلی المیزان

 واحد 10  قرآنهاي آموزش واژه
در این درس به مطالعه اجمالی 

بر مبناي المیزان  قرآنهاي سوره
 شودپرداخته می

ختم مفهومی 

 قرآن

 
 واحد        24عنوان واحد درسی:آشنایی با روایت / 

 یافتن مهارت استنباط از روایات -2آشنایی ، انس و ممارست در فهم روایات ،  -1هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

در این درس 
مقدمات تحلیل 
روایی نیز 

 شود. آموخته می

 

آموزش 
 قرآنتدبر 

 قرآنبه 

 واحد 4

هاي در این درس به شیوه
و روایات  قرآنارتباط دهی 

 شود.پرداخته می
 تدبر روایی

 
خانواده روایت آقاي ري 

 شهري 
 

واحد  4
واحد  2(

 عملی)

 خوانی روایت

آشنایی با 

روایات 

 موضوعی

 واحد 2  کتب علوم حدیث  
مباحث پیرامون انواع روایات و 

 سلسله سند آنها 
 درایه 
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هدف از این درس 
خوانی است. زیرا روایت
اثر خواندن پژوه در دانش

روایات و رجوع مکرر به 
تواند به فرهنگ این آنها می

 روایات واقف شوند.

 واحد 4 
و  قرآندر این پژوهش بر مبناي 

روایات پژوهشی توسط 
 شود.پژوه ارائه میدانش

تحقیق پیرامون 
موضوع مورد 

 نیاز 

 
شناسی  این اثر نقد روش

 واحد 2  مورد نظر است. 
است یک در این پژوهش الزم 

اثر روایی  جدید را پژوهش 
 نماید.

نقد پژوهش 
روایی از کتب 

 جدید روایی

 تدبر در دعا هاي دعا آشنایی با روش 6   

 
 واحد 15ادبیات عرب   / عنوان واحد درسی:

 توان بهره گیري از متون اصلی اسالمی -2و احادیث و ادعیه ،  قرآنتوان بهره گیري از ظرائف  -1هدف:

ب)کشف قواعد از طریق متن بر مبناي قانون تلفیق ج)ارجاع به متون عربی به عنوان منابع  قرآنبهره گیري از متن اصلی  روش:الف)

 کمک درسی

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

منـــــ

 ـابع

 

پیش 

 نیاز

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 
صرف 

 ساده
 صرف  واحد 2 

 
 3مبادي 

یا 
 صمدیه

 نحو  واحد 3 
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خداوند مطالب خود را در قالب 
کلمه و کالم طرح نموده است . 
از آنجا که هر متکلم به نسبت 
توان خود و نیاز مخاطب از این 

بر  قرآنابزار بهره می گیرد ، و 
اساس علم و قدرت و رحمت 
خدا نسبت به هستی و ویژگی 

هاي انسان شکل گرفته است   
بنابراین داراي ادبیات 
اختصاصی است و قواعد 
مخصوص به خود دارد که باید 

 قرآنبا در نظر گرفتن خطابات 
 ، استخراج شود . 

این قواعد در عین دور نبودن از 
قواعد عربی کنونی ، از هر گونه 

که به واسطه فعالیت  تکلفی
هاي علمی در دستور زبان 
عرب به وجود آمده منزه است . 
بنابراین در هنگام وضع قوانین 

 قرآنمالك و معیار ، وضع 
است . زیرا با عرف عرب 
عجین بوده حتی می توان عرف 

 عرب را نیز از آن فهمید.

آموزش 
روشهاي 

تدبر در 
ج  قرآن

8   
با عنوان 

آشنایی 
با روش 

هاي 
 دبر ادبی  ت

مبادي  
یا  3

کتابی در 
این 

سطح 
مثل 

عربی 
دبیرستا

 ن

 واحد 5

ی قرآنکلیاتی از ادبیات 
 شود. آموزش داده می

در این درس به ادبیات 
به عنوان ادبیات  قرآن

جامع منحصر به فرد 
که متن محور است 

شود.و در آن نگاه می
هم مبحث نقش 
کلمات در جمله معلوم 

 گردد.می
ادبیات در این درس 

عرب نیز آموخته 
 شود.می

ها در این درس روش
پیاده کردن نظام 

ها آموزش داده سوره
 شودمی

 )1ادبیات عرب (
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آموزش 
روشهاي 

تدبر در 
ج  قرآن

9   
با عنوان 

روش 
هاي 
تدبر 
 روایی

ادبیات 
عرب 

)1( 
 واحد 5

در این درس به ادبیات 
به عنوان ادبیات  قرآن

جامع منحصر به فرد 
که متن محور است 

شود.و در آن نگاه می
هم مبحث نقش 
حروف معلوم 

 گردد.می

 )2ادبیات عرب (

  
 واحد 16/ی قرآنشناسی انسان عنوان واحد درسی:

 قرآنتحقق بینش عرفانی  هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 
کتاب ساختار وجودي 

 انسان و تدبر 
 واحد 3 

 ساختار وجودي انسان 
و تدبر در ساحت انسان آموزش 

 ود.داده می

ساختار وجودي 
 انسان 

 
کتاب ساختار وجودي 
ناس و تدبر در ساحت 

 

 واحد 3 
ساختار وجودي ناس و تدبر در 
ساحت جامعه آموزش داده 

 

ساختار وجودي 
 ناس

 
کتاب ساختار وجودي 

 واحد 4  عقل 
در این درس مجموعه صفات 
انسان از منظر عقل مورد بررسی 

 گ 

ساختار وجودي 
 انسان از منظر عقل
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 واحد 2  رساله توحیدیه عالمه  
در این درس اصول توحید تبیین 

 شود.می
آشنایی با مبانی 

 عرفانی و توحیدي

 واحد 2  رساله والیه عالمه 
در این درس اصول والیت الهی 

 شود.تبیین می
آشنایی با ساختار 

 دین 

 واحد 2  رساله انسان عالمه 
در این درس وضعیت انسان 

 شود.حین و بعد دنیا تبیین میقبل،
آشنایی با ساختار 

 جزا

 
 واحد 27ی / قرآنفلسفه  عنوان واحد درسی:

 یقرآنهستی شناسی  هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 

سوره هاي الف 
الم راء (رعد ، 
یوسف ، ابراهیم ، 

 حجر)

 واحد 4 

از جمله  قرآنبه مباحث مهم فلسفی 
 ...حکم، ثابت و متغیر و مفهوم حق،

ر آیات و کتاب آفرینش در بست
 شودپرداخته می

 ) 1فلسفه (
 کتاب و آیه شناسی 

 
سوره هاي حوا 

 میم
 واحد 4 )1فلسفه (

به مباحث مهم ساختارهاي والیی در 
هستی و زندگی انسان پرداخته 

 شود.می

 ) 2فلسفه (
 ساختارشناسی 

 واحد 2 )2فلسفه (  
سوره هاي طواسیم و بخشی از کتاب 

 تدبر مکی

 ) 3فلسفه (
باورشناسی و 

 شناسیمعرفت

 
کتاب تدبر در 

 اسماء
 واحد 3 

آشنایی با اسماء الحسنی و مراتب 
 خلقت و عوالم هستی 

 تدبر در اسماء 
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کتاب تدبر در 

 کتاب
 تدبر در کتاب  قرآنآشنایی با قواعد هستی از منظر  واحد 4 

 
آشنایی با اصول و 

 فلسفه رئالیسم
 آشنایی با مبانی فلسفی اسالمی  10 

آشنایی با اصول 
 فلسفه 

 
 واحد 50فقه و اصول فقه / عنوان واحد درسی:

 متون روایی و دعا ،قرآنمهارت استنباط و استدالل فقهی از  هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــــــــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 
ی، تفکر بنیادي، تفکر قرآنتفکر 
 ...  امی ،

 قرآنکتب 
 و روایات

 واحد 6
هاي تقویت انواع در این درس به شیوه

 شود.تفکر پرداخته می
 آموزش تفکر

 
هاي تفکر تفکر اجتماعی و آسیب

 اجتماعی
 قرآنکتب 

 و روایات
 واحد 4

در این درس به اصول تفکر عینی یا 
 شوداجتماعی پرداخته می

آموزش تفکر 
 اجتماعی

  تحریر الوسیله و لمعه  
 واحد 4
 واحد 4

 آشنایی با فقه استداللی 
 فقه

)1( 
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 خالصه اصول فقه 
 حلقات شهید صدر

 کفایه 
 

 واحد 4
 واحد 6
 واحد 4

آشناي با اصطالحات اصولی  و مبانی 
 علم اصول 

 

 اصول فقه
 

در این دروس 
هاي کتاب

رشد و 
احتجاج گفته 

 شود.می

 

دروس 
و  قرآن

 روایات

 آشنایی با مبانی فقه حکومتی واحد 4
 فقه

 حکومتی 

در این درس 
هاي کتاب
سازي نظام

ت 
 

 

دروس 
و   قرآن

 روایات

 واحد 4
هاي فقهی جدید در آشنایی با شیوه

 استنباط حکم براي مسائل روز
 سازي نظام

 

 واحد 3  شناسی حجتکتاب فرآیند 
در این درس به مبانی 

شناسی حجت معرفتشناسی،هستی
 اشاره دارد

 شناسیحجت

 کتاب فرآیندشناسی حکمت 
شناحجت

 سی
 واحد 3

آشنایی با اصول حکمت اسالمی 
 و روایات قرآنمنطبق با 

 شناسی حکمت

 تدبر در کلمه  آشنایی با قواعد مربوط به کلمات واحد 4  کتاب تدبر در کلمه 

 واحد 6   
در این درس کتابی پژوهشی توسط 

 شود.پژوه نگاشته میدانش
 )3روش تحقیق (

 

 واحد 20/  قرآنتاریخ تحلیلی بر مبناي  عنوان واحد درسی:

  قرآنتدبر بر مبناي دانستن فضاي نزول  توانایی پژوهش و هدف:

 جدول واحد درسی
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توضیحا

 ت

 

 منــــــــــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 واحد 8  کریم قرآن 

بر اساس  قرآنهاي مطالعه سوره
سیر نزول آیات همراه با تحلیل 

 تاریخی صدر اسالم 

تاریخ تحلیلی 
 اسالم 

 واحد 6  الغارات -البالغه نهج 

مطالعه تاریخ حکومتی 
 امیرالمؤمنین 
 ها ها و خطبهبا مطالعه نامه

تاریخ تحلیلی 
امیرالمؤمنین 
 علیه السالم

 
امالی شیخ مفید و تحف 

 العقول
 واحد 6 

اي اهل بیت تاریخ مقایسهمطالعه 
ا هعلیهم السالم  و آشنایی با خطبه

صار اهل بیت علیهم قو کلمات 
ال  ال

آشنایی با سیره 
اهل بیت علیهم 

 السالم

 
 واحد 15/  قرآنهاي عملی تحقیق در مهارت عنوان واحد درسی:

 قرآنتوانایی پژوهش وتدبر در  هدف:

 جدول واحد درسی

 

 توضیحات

 

 منــــــــــــــابع

 

 پیش نیاز

 

تعداد 

واحد 

 ساعات

 

 متن درس

 

 عنوان درس

 واحد 3   

در این درس روش مقاله نویسی و 
و  قرآنکتاب نویسی بر مبناي 

 شود. روایات آموخته می

 )1روش تحقیق (
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 واحد 6   

ی در قرآندر این درس پژوهشی 
خصوص مباحث تئوري دینی 

 شود.میپژوه تحقیق توسط دانش

 )2روش تحقیق (
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