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 :  امیرالمؤمنین   
 “ َتَدبُّر  فیها  لَْیَس  ٍه  َء ِقرا فی  َخْیَر  ال  َاال   “  
قرائت  در  فایده ای  باشید،  آگاه 

نیست. تدبر  بدون 

بخوانید؛  و  بخوانید  را  قرآن  كنید؛  منتشر  فضا  در  را  قرآن  در خانواده ها عطر 
در دست  َعَلم  مثل  را  قرآن  آیات  مسلمانان  نمی خواهد  كنید. دشمن  تدبر  قرآن  در 
تكلیف  را،  مسلمانان  تكلیف  كرده است؛  معین  را  تكلیف ها  قرآن  بگیرند؛ چون 

را. مرگ  و  اسالمی  زندگی  تكلیف  را،  جهاد 
معظم رهبری مقام 



معریف مدرسه قرآن

از اواخر سال 1377 کانون قرآن و عرتت  پردیس علوم دانشگاه تهران، فعالیت 
که  منود  آغاز  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  مختلف  حوزه های  در  را  خود  قرآنی 
مثره آن برگزاری 14 دوره قرآن پژوهی و بیش از بیست هامیش سوره  های قرآن در 
دانشگاه تهران بود. تأسیس مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت  دانشگاه تهران از 

مثرات شجره طیبه این کانون بوده است.
مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت  دانشگاه تهران از سال 1383 فعالیت خود را 
در زمینه آموزش نخبگان قرآنی، برگزاری هامیش های قرآنی و تحقیقات در زمینه 
انس با قرآن و تدبر در آن آغاز منود و هم اکنون دارای دوره  های آموزشی قرآنی در 
سطوح مختلف بوده و هامیش  های قرآنی متعددی را در زمینه آشنایی با سوره  های 

قرآن در سطح دانشگاه  ها برگزار می  مناید.



ما چه فعالیت هایی دارمی؟ 
پژوهش و تولید محتوا: کتاب ،نرشیه و ...

حاصل پژوهش های تدبر در قرآن این مجموعه: چاپ بیش از 100 اثر توسط اعضا تا کنون.
برای مشاهده آثار و توضیحات مربوط به هر اثر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.quranetratschool.ir/index.aspx?id=2828



آموزش روش های تدبر / انس با قرآن و تدبر در آن

آموزش نخبگان قرآنی

بیوت نورانی : جلسات قرآن در خانه ها

طرح نسل توحیدی

پیوند توحیدی

منایشگاه های قرآنی

هامیش سوره ها

اردوهای قرآنی

فعالیت در دانشگاه های مختلف

صحیفه فاطمیه



هدف از انجام این فعالیت ها چیست؟

الف-تالشی برای فهم چیستی، چرایی و چگونگی »تدبر در قرآن«
از جمله اوامر قرآن کریم و اهل بیت نبوت  به ما این است که در قرآن تدبر کنید. مجموعه حارض نیز اهداف اصلی 
خود را در این مسیر قرار داده است که دریابد معنای »تدبر در قرآن« چیست، پرداخت به "تدبر" چه رضورتی دارد و 

چه نیازهایی را برآورده می کند و در آخر چگونه می تواند به تدبر پرداخت و روش های تدبر در قرآن چیست.
ب-فهم و استفاده از نگاه تدبری در زندگی

تدبر در قرآن و دستیابی به نگاه تدبر قطعا منجر به رشد و کامل مسلامنان خواهد شد و این رشد بایستی در زندگی 
منایان شود. در واقع ارتقا در عاقبت نگری در مسائل و استفاده از قرآن برای فهم و پیمودن راه زندگی از جمله اهدافی 

است که تدبر در قرآن برآورده می مناید. 
ج-گسرتش و ماندگاری فهم و عملکرد تدبری در جامعه

جامعه متدبر و مجهز به متخصصین متدبر قطعا آینده ای روشن را در پیش خواهد داشت که عالوه بر رفع نیازها و 
مشکالت خود در کمک و احیای دیگر جوامع نیز قادر خواهد بود. چنین جامعه ای است که می تواند در مسیر مدیریت 

جهانی قدم بردارد و در انتظار قیام و یاری امام زمان  باشد.

 درگاه الکرتونیکی مدرسه دانشجوی قرآن و عرتت

 درگاه الکرتونیکی مدرسه اهل بیت نبوت

درگاه الکرتونیکی مدرسه دانشجویی حفظ قرآن کریم

کانال رسوش و تلگرام

www.quranetratschool.ir

www.ahlebaytschool.ir

www.hefzschool.ir

QuranEtratSchool



معریف دوره های آموزش تدبر در قرآن
بعد  از یک معرفی کوتاه از مدرسه قرآن و عرتت  بهرت است بیشرت به یک سوال پرداخته شود که »معنای تدبر چیست؟«:

1- تدبر یعنی چه؟
برای واژہ تدبر معانی متعددی ذکر شده است مانند تدبر: نگریسنت به عاقبت و آخر آن کار و تأمل و فکر منودن در آن. و 

نیز به معنای چاره جویی، تنظیم، اداره کردن و وضع مقدمات آمده است. 
در قرآن کریم نیز به طور خاص در 4 آیه 1 مخاطبین خود را به تدبر در کتاب و قرآن می مناید.  که از تامل در آیات می توان 
چنین نتیجه گرفت: انسان برای این که غایت و عاقبت خود را درک کند و خود را با آن هامهنگ سازد، تدبر می کند و این 
تدبر را  یا در موضوعی از عمل خود انجام می دهد و یا در موضوعی از نظام آفرینش. تدبر در موضوع به معنای فهم عاقبت 
در نظر گرفته شده برای آن  و تدبر در عمل به معنای همسو کردن عاقبت در نظر گرفته شده برای هر عمل با عاقبت 

آفرینش می باشد.
در واقع کسی که تدبر در قرآن را می آموزد:

1- در عاقبت هر کار یا عمل خود فکر می کند.
2- آن را با فهم درست از آیات قرآن می سنجد.

3- تالش به رفع نواقص خود می کند. 
4- همچنین متدبر در قرآن پس از افزایش سطح علم خود تا حد مورد نیاز می تواند سواالت خود را به قرآن عرضه کند و با 

تدبر در آیات پاسخ آن ها را دریابد. 
آموزش روش های تدبر در قرآن یک از مسیرهایی است که به قرآن پژوهان این امکان را می دهد که عالوه بر انس با آیات 

قرآن و دستیابی به طهارت، بتوانند چگونگی رجوع به قرآن و بهره مندی از این دریای بی کران را بیاموزند.
براي رسيدن به مقاصد تدبر مي توان از روش های مختلف بهره  جست. اين روش ها به عنوان تسهيل كننده های مراحل و 
مراتب تدبر است و می توانند رسعت و دقت بهره مندی ما را افزايش دهند. اين روش ها بر اساس قالب و ظواهر كلامت، 
آيات و سوره های قرآن شكل گرفته و مبتني بر روش ها و مهارت های تفكر و تعقل هستند. بنابراين ماهيت اين روش ها از 
سنخ روش های تفكر و تعقل بوده و متناسب با قالب و اسلوب قرآن تعريف می شوند. در ادامه به معرفی ای از مجموعه 

آموزش روش های تدبر در قرآن پرداخته می شود.
__________________________

1- 82 نساء، 68 مومنون، 29 ص، 24 محمد.



2- معرفی مجموعه 10 جلدی آموزش روش های تدبر در قرآن می باشد.
روش های تدبر در قرآن، روش هایی است که می توان در کنار انس با قرآن و ارتقای طهارت در خود با یادگیری آن ها به فهم 
گام به گام قرآن پرداخت. در حال حارض این روش ها در ده جلد و در دو سطح عمومی و تخصصی ارائه می شوند تا قرآن پژوه 
را قادر سازد پس از یادگیری روش های تدبر در سطح عمومی )پنج جلد اول( به پژوهش در قرآن در سطح تخصصی )پنج 

جلد دوم( بپردازد.



در ادامه کتاب های سطح عمومی به ترتیبی که در آموزش دوره های مجازی در نظر 
گرفته شده اند، خواهد آمد:

دوره عمویم

»تدبر در قرآن« موهبتی الهی به انسان است که با این موهبت، انسان می تواند در قرآن اندیشه 
کند و اندیشه هایش را مبنای سنجش حق از باطل قرار دهد و براساس توجهی که نسبت به کالم 
خالق دارد، به برنامه ریزی مطلوبی در زندگی دست یافته و حیات طّیبه را تجربه کند.  این کتاب 
سعی دارد مبانی، مقدمات و کلیات روشهای تدبر در قرآن را به صورت عملی و کاربردی آموزش 

دهد و اولین جلد از مجموعه آموزش روش های تدبر می باشد.

مقدمات تدبر
 در قرآن

روش های تفکر 
در قرآن

تدبـــر تدبر سوره ایتدبر کلمه ای
قرآن به قرآن



واژہ های هر سوره در های ورودی مفاهيم سوره اند، لذا هر چه واژہ ها بهرت و دقيق تر مطالعه 
شوند امكان فهم سوره  بيشرت می شود. به همین جهت شيوه های متعددی براي فهم بهرت واژگان 
و تصويرسازی از آنها برای درك موقعيتشان در سوره پيشنهاد شده است. اين روش ها در جلد سوم 

كتاب آمده است.

هر يك از سوره های قرآن داراي موضوعات متعددی است. رصف نظر از اينكه اين موضوعات 
حول محوری واحد يا  محورهای متعدد است، براي مطالعه آنها نيازمند روش هايی هستيم تا 
بتوانيم موضوعات طرح شده و ارتباط بني آنها را با دقت و عمق بيشرتی مطالعه كنيم. بررسی اين 

روش ها در جلد چهارم آمده است.   

در تدبر قرآن به کمک قرآن مهم است كه بدانيم قرآن خود چگونه مفاهيم يك واژہ يا آيه و يا يك 
سوره را باز می كند. لذا روش هايی در به دست آوردن اين ارتباط طرح می شود تا فرد در مدت 
كوتاهی با دقت بيشرتی بتواند به اين منظور برسد. اين روش ها در جلد پنجم كتاب آمده است.

از آنجايي كه تفكر در سوره ها، آيات و كلامت قرآن از اركان مهم تدبر به شامر مي رود، مهارت 
يافنت در تفكر مي تواند افراد را براي تدبر مهّيا سازد. در اين شيوه ها سعي مي شود تا افراد بتوانند 
بهرت، رسيع تر و درست تر، عنارص و مؤلفه هاي سوره را تحليل و به گزاره هاي منطقي دست يابند. 

اين روش ها در جلد دوم كتاب آمده است. 



معریف مدرسه مجازی با محوریت آموزش مجازی
بی تردید یکی از مهم ترین ابزارهای تعلیم و تربیت در امروزه فضای مجازی است. اگرچه بسیاری از جذابیت های آموزش 
حضوری مانند ارتباط چهره به چهره با استاد و همکالسی ها را ندارد و با وجود همه محدودیت هایش، امکان توسعه آموزش 
کارآمدتر و گسرتده تر را فراهم می کند و می تواند مجموعه های علمی را به رسعت جهانی کند. با استفاده از این امکان عالوه 
بر گسرتش مفاهیم قرآن می توان وابستگی آن را به فضاهای فیزیکی از بین  برد و با استفاده از آن در مدت زمان محدودی 
در همه شهرها و حتی کشورها عضو قرآنی پرورش داد. گسرتش مفاهیم قرآن در رسارس دنیا با آموزش های مجازی، موجب 
شکل گیری جریان های قرآنی می شود. این جریان ها اگر بخواهند به خودی خود و بدون مداخله فضای مجازی شکل بگیرند 

چه بسا قرن ها طول بکشد. 
در راستای ارائه هر چه بهرت آموزش قرآن در فضای مجازی می بایست فضایی مناسب به اقتضای آن در نظر گرفت تا بتوان از 
محتواهای آماده شده در این راستا بیشرتین بهره را برد و یادگیری قرآن و توان فهم آن را به حداکرث رساند. در این مسیر آموزش 

مجازی مدرسه قرآن و عرتت از امکانات  زیر استفاده می مناید:

انتخاب بستر  به عنوان 

 LMSمحیط آموزشی

تولید فیلم و متون تسهیل 
محتوای کتاب متناسب با 

نیاز مخاطب مجازی

قرار دادن یک پشتیبان 
برای هر شاگرد در راستای  

پشتیبانی علمی و بازبینی 
تمرین های شاگرد

استفاده از تاالر های گفتگو برای 
پاسخگویی به سواالت و حتی 

طرح موضوعات چالش برانگیز 
پیرامون محتوای آموزشی

ارائه تمرین و آزمون در 
راستای فهم بهتر سوره ها



در راستای بازدهی هر چه بهرت آموزش رشایط زیر برای گذراندن دوره ها تعیین شده است:
• قرآن پژوه دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه یا حوزه باشد .

• حداقل 7 ساعت از هفته را به طور مفید به مطالعه و حل مترین ها بگذراند
• قرآن پژوه پس از رشکت در دوره ملزم به حل متارین دروس و ارسال آن برای پشتیبان می باشد. 

• کامپیوتر و اینرتنت با رسعت مناسب )حداقل 128 بیت بر ثانیه( جهت دیدن و شنیدن فیلم و صوت حداقل تکنولوژی مورد 
نیاز برای حضور در این دوره است. 

• قرآن پژوه الزم است در هفته حداقل 200 مگ حجم دانلود را برای دریافت فیلم های دوره مقدمات تدبر اختصاص دهد.
• حداقل توامنندی های قرآن پژوه: انگیزه، نظم فردی، رسعت تایپ مناسب، دانسنت اطالعات ابتدایی برای کار با بسرت الکرتونیک

شیوه ارائه دوره
1- در دوره آموزش مجازی منت درس به صورت pdf  به همراه فیلم های آموزشی درس مربوطه بر روی سایت قرار می گیرد و قرآن پژوه 

با مطالعه فایل درس و مشاهده فیلم ها متارین مربوط به هر درس را جهت یادگیری مهارت روش انجام داده و ارسال می مناید.
2- هر قرآن پژوه توسط یک نفر، پشتیبانی علمی می شود.

3- همه قرآن پژوهان موظف به ارائه مترین به پشتیبان خود می باشند. توجه به این نکته رضوری است که حل متارین عالوه بر نشانه 
حضور و مطالعه قرآن پژوهان، الزمه تثبیت مهارت استفاده از روش است. 

4- پشتیبان عالوه بر بررسی مترین های قرآن پژوه وانعکاس نقاط قوت، ضعف و راهنامیی های الزم، موظف به پاسخگویی به سواالت 
قرآن پژوه نیز می باشد.

5- ذیل هر درس تاالر گفتگویی مخصوص هامن درس قرار گرفته است. قرآن پژوهان می توانند در این فضا به مباحثه پرداخته و سؤاالت 
خود را مطرح منایند تا پشتیبان ها به پاسخ آنان بپردازند. البته دیگر قرآن پژوهان نیز می توانند در پاسخگویی به سؤاالت مشارکت منایند.

6- خربهای مربوط به دوره )از جمله تقویم آموزشی دوره، اخبار تغییرات دوره و...( در فضایی به نام تاالر اخبار بر روی سایت قرار 
می گیرد، قرآن پژوه الزم است در هر مرتبه ورود به سایت این تاالر را مشاهده کند.

7- در صورتی که قرآن پژوه نیاز به تبادل اطالعات با پشتیبان به طور خصوصی داشته باشد؛ می تواند از فضای »پیام خصوصی« استفاده 
مناید.

8- در پایان هر درس، پرسش و پاسخ های قرآن پژوهان در دوره های قبل در اختیار شام قرار می گیرد.



صتاویری از فضای آموزیش


