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 کنندگان: تهیه 

آموزش مجازي     اعضاي کارگروه تخصصی 
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 مقدمه 
بري یش ضرورت گسترش جریان تدباشد که با توجه به افزاآموزش میها در  هآموزش مجازي یکی از انواع شیو

توفیق    1399در بهار   علیهم السالمیابد. مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترتدر جهان بیش از پیش اهمیت می

دوره در سطح   19هاي آموزش تدبر یافت. در متن حاضر به گزارش برگزاري جلسات متعددي پیرامون کتاب

اي، هاي تدبر کلمههاي تفکر در قرآن، سه دوره روشوره روشر شامل نه دوره مقدمات تدبر، سه دعمومی تدب

  این شود. هدف از بررسیهاي تدبر قرآن به قرآن پرداخته میاي و دو دوره روشهاي تدبر سورهدو دوره روش

ها  انتهاي گزارش، ارزیابی دورهباشد که در دوره، مطالعه الگو و روش تدریس استادان براي هر کتاب می  19

ارائه شده است. لذا مطالعه متن حاضر بدون مطالعه    1399هاي فشرده در بهار  آموزش دوره مدیریت  توسط 

 هایی را در پی داشته باشد.  شود بلکه ممکن است آسیبقسمت پایانی اصال توصیه نمی

  هر کتاب گزارش باشد. آموزش مجازي میتهیه این گزارش توفیقی از جانب پروردگار به کارگروه تخصصی 

باشد اما به علت حفظ آثار  د نفر از اعضا تهیه شده است و تمایز نگارش در بخش هر کتاب واضح میتوسط چن

ان شاءاهللا خداوند متعال   . سازي متون پرهیز شده استها توسط نویسندگان از یکساندقت و بررسی دوره

ون آموزش  یات مجمع مدارس پیرامهاي انجام شده و تجرببندي بررسیمعاستغفار ما را بپذیرد. به عنوان ج 

  بهءاهللا شااي با عنوان «اصول ارائه در بستر مجازي» توسط همین کارگروه تهیه شده است که انمجازي، مقاله

 ۱شود.تقدیم می اي مجزانامهدر ویژه  زودي

 روش پژوهش
 هاي زیر طی شود: هر دوره گامرو تالش شده است در  براي تهیه گزارش پیش

 هاي موجود  ت و فیلمبررسی صو .۱

دست آمده    مطالب به صوت دوره برگزار شده با دقت مورد بررسی قرار گرفت و هاي آموزشی وابتدا فیلم 

روش استاد در ارائه دروس، ورود وخروج   ،هاصوت ها واز جلسات با جزئیات یادداشت شد. در این فیلم

 گرفت.ایشان با مخاطب و... مورد توجه قرار  تعامل، به محتوا

 
: دیمرتبط شو  دیتوانی شماره م نی. جهت ارتباط با ام یباش ی و منتقدان محترم م انیذکرات مربنکات و ت افتیمشتاق در 1

09195311092 . 
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 رسان بله بررسی کانال دوره در پیام .۲

ارائه مطالب، بررسی شد. در این   رسانی واطالع جهت نها  آکانال درس مربوطه به منظور سیر طی شده در  

 رسانی ونحوه تعامل با مخاطب پرداخته شد. اري مطالب کانال، اطالعزبارگ  به بررسی

 ندههدمصاحبه با استاد ارائهو   تیبان دورهگفتگو با پش .۳

کننده اطالعات دریافتی را داشته است. البته در مصاحبه با  گفتگو با پشتیبان و مصاحبه با استاد دوره نقش تکمیل

 اساتید به منظور تأیید اطالعات دریافتی از جانب ایشان و فهم منطق ارائه (تحلیل دوره) نیز سواالتی انجام شد. 

 ها دورهپژوهان به طور محدود در بعضی گفتگو با قرآن .٤

باشد، به بخش مخاطب و تاثیرگزاري پرداخته نشده  از آنجا که هدف از مقاله صرفا مشاهده الگوي ارائه می

 است. 

ها تالش نموده است به تبیین اهداف هر کتاب و تطبیق آن با ارائه اساتید  کارگروه مجازي عالوه بر بررسی دوره

ها به اجمال به آن  و بقیه دوره ،به قرآن به طور تفصیلیقرآن اي و سوره هاي تدبرروش دازد که در دو دورهبپر

ي براي سهولت فهم  نمودار هاي قالببراي نمایش ه چه بهتر الگوي ارائه دروس، استفاده از  پرداخته شده است.

 استفاده شد. 

 هاي پژوهشیافته
 شوند. بررسی می هاي تدبر در قرآن، هر کتاب در یک فصل مجزاشدر این بخش به ترتیب مجلدات رو
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 اهداف و ساختار کتاب 
 با توجه به مقدمه کتاب، بخشی از اهداف کتاب در ادامه ذکر شده است:

 سازي حقایق آن را گوشزد نماید.   ضرورت حیاتی مطالعه قرآن و پیاده .۱

 ان کند. سازي، ضرورت انس و تدبر را بیبراي این مطالعه و پیاده .۲

 براي «تدبر در قرآن» معناي مشخصی ارائه دهد.  .۳

 با توجه به معناي ارائه شده از تدبر، مراحل آن را معرفی نماید.  .٤

 اي مختلفی از آن را ارائه و یا معرفی کند.   هبا توجه به مراحل تدبر، روش .٥

 اصل رجوع به قرآن و استفاده از آن را طهارت بداند.  .٦

 هد. راهکارهاي مشخصی ارائه د براي به دست آوردن طهارت، .۷

 ریزي در این زمینه را بدهد.براي باال بردن قدرت طهارت و تدبر، به فرد پیشنهاد برنامه .۸

 شود: یدر ادامه نمودار کتاب مشاهده م 
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بیان اصول و نتایج 
حاصل از آن

با توصیفات  
«قران»کلمه 

با توجه به ادراك 
و عمل

معناي تدبر و 
تدبر در قرآن

تفکر حول : مرحله اول
موضوعات سوره

اصول مهم در 
رجوع و مطالعه 

قرآن
معرفی ویژگی 

هاي قرآن

برخی از روش 
هاي مطالعه و 

فهم قرآن

بررسی مفهوم 
تدبر در قرآن و 

معرفی روش هاي 
آن

تدبر در نه سوره

لزوم برنامه ریزي و 
انواع آن براي 
مطالعه قرآن

تقوا و طهارت مقدمه 
اي الزم براي فهم 

قرآن

با توجه به 
روایات

در همه قرآن

از نظر ساختار و 
کیفیت خواندن

از نظر قالب 
مطالعه 

مقدمات تدبر در 
قرآن

روش هاي تدبر 
در قرآن

تدبر در : مرحله سوم
سوره با هدف 

نزدیکی به غرض

گزاره : مرحله دوم
نویسی

طهارت : مرحله چهارم
براي تدبر

سوره هاي فلق، ناس، نصر، ماعون، همزه، زلزال، ضحی، انشراح و عبس

 
 نمودار کتاب مقدمات تدبر -1 شکل

 
هر دوره از سه منظر محتوا،    ی استادان به اهداف مذکور،این کتاب و چگونگی دستیاببراي مشاهده الگوي ارائه 

 :مخاطب و اجرا بررسی شد

به بررسی تدابیر استاد جهت تحقق هدف یا اهداف کتاب، نحوه ورود و خروج و سیر  ؛در بخش محتوا .۱

هاي خالقیت و  ي مکمل او، میزان و نحوه استفاده از محتابحث، ابزارهاي مورد استفاده در ارائه محتو

 ه شد. استاد در ارائه محتوا پرداخت

..)، نحوه و .سازي هدف دوره و(معرفی دوره ، شفاف سازي مخاطبعناوین آگاه  ؛در بخش مخاطب .۲

(نظر به نتیجه و  (نظر به طی درست مسیر در طول جلسات) و ارزیابی میزان تعامل با مخاطب، نظارت

  ،کالیفتصحیح ت  پیگیري و  والیف و تناسب حجم تکالیف و زمان  رسیدن به هدف دوره)، انواع تک

 مورد بررسی قرار گرفت.
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تعداد کل جلسات، طول مدت دوره، تعداد جلسات در یک هفته، روزهاي    ؛در بخش اجرایی دوره .۳

برگزاري جلسات، ساعات برگزاري جلسات، تعداد افراد ثبت نام کننده، تعداد افراد ثابت در طول  

 احصاء شد.  ،نکات مورد توجه در مدیریت پشتیبان   و  قابل توجه در اجراي استاد دوره، نکات

ر تعامل با استاد و پشتیبان سعی شده است تا منطق حاکم بر تدریس هر دوره  پس از بررسی این سه منظر د

گام  (چنین در سه گام آموزشی آن استخراج شود و نتایج در قالب جدول، متن و نمودار و هم  يکشف و الگو 

بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا، گام دوم: تحلیل اطالعات و الگوي آموزشی   :اول

البته در بعضی از موارد صرفا به گام اول یا گام اول و   ارائه شود. )یس کتاب، گام سوم: ارائه الگوي آموزشیتدر

 دوم پرداخته شده است. 

 . اندرصد قرار گرفتند که در ادامه آمده ررسی ومورد بنه الگوي ارائه  ،براي این کتاب 
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 شرح الگوي آموزشی اول

 کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا : بررسی تفصیلی 1گام 

تدابیر استاد براي تحقق هدف یا   ا ارائه محتو
اهداف کتاب یا موضوع ارائه 

 شده 

 در محور انس: 
 ایجاد انس با روش  •

مرحله تدبر را روي   رچها  ،در هر جلسه دو تا سه بار
سوره جلسه در رفت و برگشت با مخاطب پیاده  

 . کردندمی
 سوق به سمت انس بیشتر •

با درخواست انتقال سوره به دیگران مخاطب به   
نوس  أسمت انس بیشتر سوق دادند (آنقدر بشناس و م

 باش که بتوانی بشناسانی) 
 در محور طهارت:

سبک   ردبت  تعریف کاربردي تدبر به سبک زندگی/ اگر
 رخ نداده است. پس تدبر   ،زندگی نشود

 ریزي: برنامه در محور
جلسه و در راستاي ارائه تدریجی سه    پنجدر طی 

ریزي کار کردند  درس اول روي فاکتورهاي برنامه
 . ریزي)(البته نه به طور مستقیم و با عنوان برنامه

روي بحث نیاز و برانگیختن نیاز مخاطب به تدبر/  
شان دادن اهمیت مقصد/ موانع مسیر  ن و  ترسیم مقصد

 . . کار کردند. و راه هاي رفع آن و.
نحوه ورود و خروج و سیر  

 بحث
 

 سیر جلسه اول: 
 تعریف کاربردي تدبر •
(جلسات بعد بر  معرفی فرایند مراحل تدبر •

 مبناي این مراحل تدریس شد) شامل: 
سور و روابط آیات و کلمات که به   يبررسی اجزا-1 

    .(تفکر در سوره)   شودبیان می صورت گزاره
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استخراج قوانین ثابت که حکم معیارهاي زندگی را   -2
 . (تعقل) دارد

 شناخت مقصد و غرض خداوند از نزول (تدبر)  -3
 (طهارت) راهکار عملی و رفتاري سوره -4

  :اجراي فرایند مراحل تدبر روي سوره فلق  •
ار هر بار با یک رویکرد و طی مراحل چند ب

 با مخاطب در تعامل

مرحله فقط با   چهاررویکرد اول طی  -1
 خواندن ترجمه سوره

مرحله بعد از باز  چهار رویکرد دوم طی  -2
 کردن سه واژه کلیدي سوره 

انتها که  معرفی تدبر به عنوان یک فرایند بی •
مرحله آن را می توان با انواع رویکرد   چهار

  بارها انجام داد و نتایج جدیدي به دست آورد
با تفسیر خوانی/ با بازکردن واژه/   جمه/(با تر 

 .) با روایت خوانی و..

 پاسخ به سواالت •

 سیر جلسه دوم:
روح حاکم بر جلسه دوم برانگیختن مخاطب بر اهتمام  

 . ین امر بودبه قرآن خواندن و برنامه داشتن براي ا
دعوت مخاطب به بودن با قرآن (دور ندانستن  •

ودن با  خود از قرآن/ ترسیم غایت شکوهمند ب
 قرآن)

شناخت قرآن از منظر قرآن و روایت با   •
رویکرد ترغیب مخاطب به اهتمام بیشتر  

 نسبت به قرآن 
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مرحله تدبر  چهارخواندن سوره نصر و طی   •
از   بار دوم  چند بار (بار اول از منظر نصر/ 

بار سوم از منظر توبه)  منظر گسترش دین/ 
له که گرچه براي  ئنشان دادن عملی این مس

اما در عالم تکرار ظاهرا تکرار می کنیم انس 
هر بار می شود سوره را با طعمی  نداریم و

 . خواند
ها حجاب نشود و مبادا  تذکر به این که روش •

 . قالب بگیرید و از روح خالی شوید
به سواالت  پاسخ  ر فرایندجمع بندي جلسه د •

 . مخاطب به صورت همزمان 
 سیر جلسه سوم:

به اثربخشی کار  امید دادن و امیدوار بودن  •
ذف منیت که آسیب مسیر است از تدبر (با ح

طریق توسل به توسل و شفاعت ائمه علیهم 
 السالم)

تدبر یک بار با    چهارگانه  اجراي مراحل •
  یک بار با واژگان (در این جلسه و ترجمه 

 و  هاي تفکري را خودشان می نوشتندگزاره
 خواستند بگوید)بقیه مراحل را از مخاطب می

 هارم: لسه چ سیر ج 
 ايتعریف تدبر و تدبیر به صورت واژه •

مرور آیات مربوط به تدبر از قرآن با شرحی   •
 مختصر

 پاسخ به سواالت در زمینه تدبر  •

توضیح مختصر سوره ضحی همراه با ایجاد   •
 مخاطب سوال براي 



 مقدمات تدبر در قرآن (جلد اول)کتاب 

۱٤ 
 

کردن بیشتر سوره در  پاسخ به سواالت و باز •
 رفت و برگشت با مخاطب 

 سیر جلسه پنجم:
د جلسه آخر و شباهت آن به در مورصحبتی  •

خداحافظی زیارت و پایانی از جنس شروع 
 (تشویق مخاطب به ادامه مسیر) 

(با   بازکردن سوره عبس به صورت مفصل •
توجه به بلند بودن سوره و فضاهاي متفاوت 

 دسته آیات)

سه مرحله تعقل و تدبر و طهارت را در رفت   •
 و برگشت با مخاطب انجام دادند 

تحقق هدف این جلسات و   ر ارزیابیبیان معیا •
 درخواست بازخورد بر این اساس

جلسه روي این چند    5به طور کلی چهارچوب اصلی 
 محور استوار بود: 

مرحله تدبر در هر جلسه با  چهارانجام   -1
 در رفت و برگشت با مخاطب  مختلف ورویکردهاي 

انواع ایجاد انگیزه براي اهتمام مخاطب به ارتباط با   -2
 ریزي و استمرارن و برنامهقرآ

ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 
 امحتو

 وبکم
پاورپوینت و تایپ همزمان نکات در رفت و برگشت  

 با مخاطب 
 بازخورد چت متنی مخاطب در ارائه از استفاده 

 استفاده از صوت مخاطب در ارائه بازخورد 
ي امیزان و نحوه استفاده از محتو

 مکمل 
 

ها / فایل پی دي اف بحث  سوره هاي مجازيفیلم 
 ریزي در کانال دوره برنامه
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هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

  ،گانه با ترجمه4در جلسه سوم بعد از اجراي مراحل  
استاد تاکید کردند   . سواالتی براي مخاطبان مطرح شد

همیشه سواالت را جایی یادداشت کنید و آن را انگیزه  
  ي هاي بعدي دانستند و در اثناوم و دورهتدبر دوره د

انجام بار دوم تدبر که با رویکرد واژه بود پاسخ برخی  
سواالت مرحله اول در رفت و برگشت با مخاطب  

 . آمدرد
  سایر

 سازي مخاطب  آگاه خاطب م
سازي (معرفی دوره و شفاف

 هدف دوره و..)

ئه  در همان ابتداي دوره برنامه کامل در کانال دوره ارا
 . شد

 (نحوه و میزان) تعامل
 

اي بود در  فرایند مراحل تدبر که هر جلسه روي سوره
تعامل با مخاطب و به صورت رفت و برگشتی بین  

 . شداستاد و مخاطب انجام می
 .سواالت در طول جلسه پاسخ داده می شد 

گاهی مطلب ارائه شده توسط استاد با سوال و تذکر  
  رسیدن به یقینتا شد مخاطب اصالح یا معلق می

(تعامل فعال و احترام به نظر مخاطب و ترتیب اثر 
 . دادن در صورت صحیح بودن نظر مخاطب)
گرفت و  سواالت از سوي استاد مورد تشویق قرار می
ایشان سوال بیشتر را نشانه انجام شدن تدبر 

   .دانستند می
سواالتی که در فاصله دو جلسه طی تدبر سوره پیش  

بندي شده براي  ال و جمعشتیبان ارسآمد براي پ می
شد و در طول هفته در قالب فایل  استاد ارسال می

 صوتی قرار بود پاسخ در کانال ارائه شود. 
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درست  نظر به طی  نظارت  ( 
 ) مسیر در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  ارزیابی  (

 )به هدف دوره 
(تکلیف مطالعاتی / تمارین /  

ف و  آزمون/ تناسب حجم تکلی
 زمان/ بررسی و تصحیح)

 در بحث نظارت  
در هر    برنامه کلی کالس به لحاظ مطالعه و تکلیف:

جلسه یک سوره کار شد و در فاصله یک جلسه تا  
هاي آموزش مجازي سوره کار شده  بعد، فیلمجلسه 

هاي سوره بعدي کتاب جهت  فیلمهمراه با در کالس 
د روي  شد و مخاطب بای مطالعه در کانال ارائه می

کرد  شد کار تدبري میکه فیلمش ارائه نمی سوره سوم
لویت مطالعه، مطالعه و تدبر در  و(ا دادو بازخورد می

بر مبناي آن ارائه   سوره سوم بود که باید تکلیف هم
شد و همین سوره بود که موضوع جلسه بعد بود و  می

فیلمش در کانال قرار  ، بعد از ارائه در جلسه بعد
 . گرفت)می
بندي و در  وردها توسط پشتیبان بررسی و جمعزخبا

 . گرفتاختیار استاد قرار می
انعطاف نسبت   به لحاظ تناسب حجم تکلیف و زمان:

  .لویت بندي شد وتکالیف ا  .به زمان مخاطب داشت 
 . لویت با مطالعه و تدبر سوره سوم بود وا

هاي غیر از  براي یکی از سوره -1ارزیابی پایان دوره: 
کته تدبري، یک  ت یک نکته تعقلی، یک نکتاب مقدما

یک سوره را براي   -2 .نکته طهارتی نوشته و بفرستند
دو نفر دیگر بگویند و اطالع دهند کدام سوره را گفته 

ها که نیاز به بازخورد  تحقق طهارت سوره - 3. اند
 . ندارد

و آقایان    هاخانمن را ااستاد دوره آقا هستند و مخاطب سایر
 د. تشکیل می دهن

 جلسه  5 تعداد کل جلسات اجراي دوره 
 هفته 5 طول مدت دوره
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 یک جلسه در هفته  تعداد جلسات در یک هفته
 هادوشنبه روزهاي برگزاري جلسات 
(صبح    ساعت برگزاري جلسات

 عصر ذکر شود) یا
 صبح   9تا  7

مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت  2

 145 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 % 30حدود   ،نفر 50 تعداد افراد ثابت در طول دوره

نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

 اي مثل قطعی که پیش آمد: اتفاق غیر مترقبه •
اوال خالقیت براي استفاده از اتفاق/ تبدیل آن به  

(از زمان قطعی استفاده کنید و فکر کنید به   فرصت
 مطالب گفته شده)

حضوري وقتی ازچهره  دوم شوخی با اتفاق (در کالس 
فهمیم عالمت سوال زیاد دارند چند دقیقه ها میبچه

تنفس و سکوت می دهیم اینجا سیستم این کار را  
 . کند)می

سوم ارائه راه حل در صورت ادامه مشکل (ادامه  
 . مطالب در کانال ارائه خواهد شد)

در جلسه اول بعد از گفتن فرایند تدبر که   •
د به جاي پاسخ به انبوهی از سواالت باال آم 

سواالت گفتند اجازه بدهید فرایند را روي  
(دیدن نمونه عینی   ...ویم بعدسوره بر

 )راهکاري براي کم کردن سواالت
بندي  هاي اجرایی استاد جمعاز خالقیت •

جلسه در طی پاسخ به سواالت مخاطبان در 
 . پایان جلسه بود
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هاي دیگر استاد در توجه به حال  از خالقیت •
ین بود چون قرار بود در هر جلسه مخاطب ا

ر مراحل تدبر روي یک سوره خاص چند با
صوت سوره را  ، پیاده شود در ابتداي هر دور

 . گذاشتنداز قاري متفاوت از بار قبل می
نکات قابل توجه در مدیریت  

 پشتیبان 
هاي ابتداي دوره به لحاظ فنی و اطالعات  راهنمایی

 . دوره کامل و گویا بود
هر روز یک ساعت زمان    ، ان کالسبه جز زمپشتیبان 

 . دادبراي پشتیبانی اختصاص می
  سایر

 

 آموزشی تدریس کتاب   الگوي: تحلیل اطالعات و استخراج  2گام 

ریزي است در بررسی نمونه اول   طهارت و برنامه ،با توجه به هدف کتاب تدریس شده که بر سه محور انس

 در کوتاه مدت دانست.  می توان الگو را الگو ایجاد انس 

نزدیکی و همراهی و استمرار است که استمرار زمانی فاکتور مهمی است و در ظاهر فشرده   ،در واقع جنس انس

است اما این تضاد  در زمان  است داراي قالب و هدفی متضاد  دوره مقدمات که محورش انس و به تبع استمرار

 . با شیوه استاد قابل حل بود

 گو: هاي تحقق الشیوه

 مدت به طوري که بعدا توسط مخاطب استمرار یابد: به طور واضح ایشان براي ایجاد انس در کوتاه

ریزي کار کردند (ایجاد نیاز و انگیزه در مخاطب/ ترسیم مقصد و اهمیت آن/ معرفی  روي فاکتورهاي برنامه اوال

 . موانع و رفع و دفع آن و...)

   :دوم ایجاد انس با روش به نحویی که 

اطب خود توانمندي استفاده از روش را به دست آورد تا با اتمام کالس و بدون استاد هم خود را خم .۱

 قادر به استفاده از روش ببیند.
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برانگیزاننده و  آور و از جنس تکرار نباشد بلکه استفاده مکرر از روش براي مخاطب نه تنها مالل .۲

فراهم آورد (استفاده از روش واحد با رویکردهاي  آور باشد و زمینه مالقات مکرر فرد با سوره را نشاط

 متفاوت در یک سوره). 

 سیر جلسات کالس در یک نگاه (نمونه اول) : 3گام 
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 شرح الگوي آموزشی دوم

 بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا  : 1 گام

هدف یا اهداف کتاب یا موضوع  ا ارائه محتو
 ارائه شده

اهداف    ضح متوجه بیان ها  به طور وادر صوت
هاي  آموزش مبانی مقدمات و کلیات روش. «نشدم

از » عملی تدبر در قرآن به صورت کاربردي و 
یوه ولی به نظرم ش   موارد مهم مطرح شده بود.

ست که هم انس ایجاد  ا ايتدریس ایشان به گونه
می شود و هم توجه به نکات کاربردي و عملی به  

ریزي هم ایشان در  امهسوره زیاد است. در مورد برن
چند جا اشاره و تاکید داشته اند. مطلب قابل توجه  

اي مستقیم اینکه در تدریس مخاطب را به گونه
ربردي سوره  مواجه و روبرو با نکات مهم و کا

 کنند. می
نحوه ورود و خروج و سیر  

 بحث
 

بیشتر جلسات با ذکر و تایپ صلوات و پخش 
و تقریبا  در  د شو صوت سوره مورد نظر شروع می
مرحله تدبر   چهار تمام جلسات توضیحی راجع به 

درصورت لزوم   .دهندو زیر مجموعه آنها می
 شد.اي ازمطالب جلسه قبل بیان میخالصه
ها و تصویرسازي از آنها به ترتیب  معنی واژهسپس 

ها زمان  شد و البته روي معانی واژهآیات انجام می
ورد آن گفته زیادي صرف و مطالب زیادي در م

شود تا معانی قرآنی آن به خوبی براي مخاطب  می
فهم شود و معانی آیات نیز  بیشتر همزمان با آنها  

شد (معموال اینگونه نبود که تمام آیات را   انجام می
ترجمه کنند و بعد  بروند سراغ معنی کردن تمام  
واژه ها و بعد تصویرسازي شود. البته قسمت  به  

سوره با کمی تفاوت انجام قسمت و سوره به 
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ذکر مصادیق و تصویرسازي از  کلمات آن   . شد)می
  هم تقریبا همزمان با مرحله قبل بود و بدین شکل

 شد. فضاي سوره هم باز می
روشی که زیاد به کار رفت، استفاده از طرح 

ها  مختلف در حین تدریس در مورد واژه تسواال
رفتن پاسخ  گ و  .و..  هاقیودات آن ،و نسبت آنها با هم

صورت تایپی از مخاطب جهت مشارکت  ه  آن ب
مخاطب در بحث، تمرکز آنها بر مطالب، آگاهی از  

و رفع اشکال احتمالی بود. بیان  میزان یادگیري آنها 
هاي تستی و کنکوري از سوره/ استفاده از مثال  نکته

بیان نکته    و نوشتن همزمان نکات در حین تدریس/
توانند در زندگی انجام میهایی از سوره که افراد 

ن نزول سوره از موارد  أ زمینه و شدهند/ بیان پس
 دیگر بود. 

سه واژه در بعضی دروس فقط باز کردن دو یا 
شد و خواندن و کار کردن بقیه مطالب   انجاماصلی 

 سوره به مخاطب واگذار شد.
، مجدد  بدر صورت سنگینی مطالب براي مخاط

دیگري آن را  مطالب را مرور کرده و به شکل 
کردند/ اینکه سوره به ما چی یاد میده را  روشن می

با روبرو کردن مستقیم مخاطب در سوره و از 
دادند/ مهمترین  او انجام میطریق سوال از 

 کردند. گوید را ذکر میچیزهایی که سوره می
در مورد بخش اول کتاب در جلسه اول ایشان  

و بعد   اشاره کردند که قبال توضیحاتی داده شده
اي از آن مطالب ذکر شد. خواندن  قسمت  خالصه
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و  مطالعه   فاتحه قبال از مخاطب خواسته شده بود 
 آنها تکلیف شد. سه درس اول نیز به 

  ،سپس به توضیح مرحله مهم تفکر و تصویرسازي
تشریح کامل مفهوم تصویرسازي و اهمیت آن،   

بیان ارتباط تفکر و تصویرسازي، شرح انواع 
شناسی  و سپس مطرح کردن نیاز به واژهسی شناواژه

و معرفی منابع مورد استفاده التحقیق و مفردات، 
اهمیت با هم  معرفی اپلیکیشن التحقیق و بیان

 خواندن قرآن پرداختند.   
همچنین تعریف مفهوم و مصداق، اهمیت قیود در  

 تعریف با مثال عینی در زندگی توضیح داده شد. 
به مرحله اول  ه بیشتر خود: توج توضیح سبک کار

المیزان و   هايو تفصیل بیشتر آن، و خواندن گزاره
نویسی به عهده مخاطب، و جمع این دو  گزاره
سبب نزدیک شدن به غرض سوره و نکته   مورد

ه  شود و یک شناخت اجمالی از سوره بطهارتی می
(اسمی از قسمت اعراب سوره برده   آید دست می

طالبی از اعراب شود ولی در بین تدریس منمی
 دهند).  ها و نکاتی مربوط به آن را توضیح میواژه

فلق و ناس که تقریبا در سه   هايس سورهودر در
هاي تدبري  مانور روي روش ،جلسه انجام شد

کتاب بیشتر بود و تقریبا یک دور تمام مراحل تدبر  
ولی در دروس دیگر بیشتر روي قسمت   مرور شد

ها به مخاطب  قسمتتفکري آن کار شد و بقیه 
 واگذار گردید که  شبیه سوره فلق کار کنند.
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جلسات بعد از تعیین تکلیف بیشتر  قسمت انتهایی 
به پخش دعا، کلیپ، ذکر و تایپ صلوات و یا  

 شد.دعاي کوتاهی توسط خودشان انجام می
ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 

 امحتو
ن مطالب  کتاب مقدمات/ استفاده از تخته براي نوشت

پاورپوینت و   رسم نمودار/   و رنگی کردن مطالب/
همزمانی استفاده از تصویر   / اسالید، کلیپ، تصویر

و تایپ نکات مهم و یا کشیدن شکل و نمودار/  
 . هایی از کتب دیگرپخش فیلم/ متن

 ي مکمل ااستفاده از محتو
 

جوادي آملی   آیت اهللادر حین تدریس از سخنان  
هاي دیگر،  چنین از آیات سورههمزیاد استفاده شد. 

 .   المیزان و... ، سخنان امام خمینی ،دعاها  ،روایات
هاي ویژگی خاص و خالقیت

 ااستاد در ارائه محتو
طبعی استاد و از هر دري سخنی گفتن شوخ

کالس را  ).(خاطره، شعر، بیان تجربیات زندگی و.. 
زیاد و خوشایند   ،پرنشاط کرده بود. تنوع در محتوا

 ود.  ب
هاي   روشدقت باال و صبر و حوصله ایشان که با 

کردند قابل تقدیر   مختلف مطالب را تفهیم می
 است.  

(سوره   نامگذاري خاص سوره از دیدگاه خود
شاید از این طریق محتواي ، اسکن –سونوگرافی
 ). در ذهن بماند سوره  بهتر

توضیح  بعضی مطالب از طریق کشیدن همزمان  
ت و سیر آن واژه و آیات (به  تصویرگونه ارتباطا

 .خودشان آشپزي سرِ صحنه)قول 
مستقیم در حین  و متنوع  ،طرح سواالت هدفمند

 تدریس جالب و مثمر ثمر بود. 
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ریزي و اهمیت آن براي همه  اشاره به برنامه سایر
چه مسلمان و چه غیرمسلمان جهت    ؛هاانسان

 . رسیدن به هدف
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

سازي هدف  شفاف  ،وره (معرفی د
 .) .دوره و.

به خوبی در جلسات اول صورت گرفته و در  
 رت لزوم در جلسات بعد هم اشاره شده. وص

 (نحوه و میزان) تعامل
 

روابط ایشان محترمانه، دوستانه و راحت بود و  
سعی در مشارکت دادن متوالی مخاطب در تدریس  

   شد. میزان مشارکت مخاطب و تعامل با اودیده می
میزان مشارکت آنها در  در جلسات زیاد بود(ولی از  

خارج کالس اطالعی ندارم) و از طریق نوشتن، 
بعضی از  شد.سواالت در جلسات مطرح می

دادند. به  سواالت گلچین و همانجا به آن پاسخ می
نظرم مواردي مثل درخواست تایپ صلوات از 

و سبب ایجاد توجه،  مخاطب هم موثر است
 شود. السازي مخاطب میمشارکت و فع 

هاي غیر انتظارش  العمل استاد در قبال پاسخعکس
ست که تدریس خود  ا  اياز طرف مخاطب به گونه

 داند. را بد می
 تست صدا و تصویر هر از گاهی. 

ن در مورد قسمتی از  ااستفاده از پیشنهادهاي مخاطب 
شد و در مورد   تکالیفی که به آنها واگذار می

 گر تعامل بود. یدروس، از موارد د 
نظر به طی درست  نظارت  ( 

 ) مسیر در طول فرایند
 و

صورت مداوم با سوال و جواب ه در طی جلسه ب
ا  میزان فهم مخاطب از تدریس، پیگیري شده ت 

رفع و مطالب فهم شود و از طرق   اشکاالت مربوطه
مختلف توضیح براي جا افتادن مطالب صورت 
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نظر به نتیجه و رسیدن  ارزیابی  (
 )به هدف دوره 

(تکلیف مطالعاتی / تمارین /  
آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  

 زمان/ بررسی و تصحیح)

گرفته و در صورت نیاز متنی هم در داخل کانال  
 اند. هقرار داد

 تکالیف خواسته شده شامل: 
 مثل مطالعه درس بعد.   :صورت پیشنهاديه گاهی ب
مانند خواندن ادامه درس   : صورت اجباريه گاهی ب

ه استاد تدریس کرده و  یس شده به شکلی کتدر
 انجام تکالیف آن.  

مانند    : و گاهی هم به صورت کاربردي و عملی
 .درخواست عمل به یک نکته طهارتی سوره 

 سایر

  

و  هاخانمرا  مخاطبان*استاد دوره آقا هستند و 
 دهند.  آقایان تشکیل می

 نکات قابل توجه در مدیریت پشتیبان: *

آوري  جمع  براي پشتیبان/تعیین شده ارسال تکالیف 
ن براي  اسواالت پاسخ داده نشده و نظرات  مخاطب

و هر کاري که استاد به پشتیبانان محول   استاد/
 کرد. می

 جلسه  9 تعداد کل جلسات اجراي دوره 
 به نظرم حدود دو ماه و نیم   طول مدت دوره

 یک جلسه  تعداد جلسات در یک هفته
 یکشنبه ها  لسات روزهاي برگزاري ج 

(صبح    ساعت برگزاري جلسات
 عصر ذکر شود) یا

 )ها ندادندپاسخ بعضی از سواالت را پشتیبان(

مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت)   دقیقه (کمتر از دو 20حدود یک ساعت و 

 نفر  230تعداد افراد در کانال حدود  افراد ثبت نام کننده  د تعدا
نفر بودند (از گوش کردن   60در یک جلسه حدود  طول دورهتعداد افراد ثابت در 

 . صوت دریافت کردم)
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نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

استفاده مناسب و به جا از مثال، بیان خاطره، 
تجربیات زندگی، روایات و ادعیه، آیاتی از سوره  

سخنان امام خمینی،    نکاتی از المیزان،  هاي دیگر،
جوادي آملی، سخنان استاد    اهللاآیت تسنیم  تفسیر
 .اخوت

 .  استفاده از طنز و شعر و...
استفاده از دعاي کوتاه با توجه به محتویات 

طرح شده در ابتدا، حین و  مها و موضوعات سوره
 .انتهاي تدریس 

 استاد باال بودن مهارت علمی و فعال بودن 
 محسوس است. 

 
 

  سایر
  بندي جمع

 

 آموزشی تدریس کتاب  تخراج الگوي : تحلیل اطالعات و اس2م گا

در کانال مربوطه به    نکته: قابل ذکر است که فیلمی از جلسه موجود نبوده و فقط از صوت کالس استفاده شده و

 ها، بسته قابل ذکر دیگري نبود. جز صوت

 : الگوي استخراجی (احتمالی) از تدریس استاد 3گام 

موزش مبانی مقدمات و کلیات  ت عملی و کاربردي سوره (آ مواجه کردن مخاطب با نکا ایجاد تفکر و انس و

 هاي تدبر در قرآن به صورت کاربردي و عملی)روش

 کار برده شده در تدریس و نحوه ارائه درس:نکاتی در مورد روش به
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نویسی به عهده  گزارهالمیزان و  هايتوجه بیشتر به مرحله اول تدبر و تفصیل بیشتر آن، و خواندن گزاره •

شود و یک  رد سبب نزدیک شدن به غرض سوره و نکته طهارتی میب، و جمع این دو مومخاط

شود. ولی در بین (اسمی از قسمت اعراب سوره برده نمی  آیددست میهشناخت اجمالی از سوره ب

 دهند).  ها و نکاتی مربوط به آن توضیح میبحث مطالبی از اعراب واژه

که همراه با سوال کردن از مخاطب و رفع    هدف آموزشی  ها جهت تحققن تصویر واژهجا انداخت •

 . استاشکاالت آنها بوده 

حین تصویرسازي   ها و تصویرسازي آن و در اهمیت دادن زیاد به مرحله تفکر و به خصوص واژه •

ها، نکات  ، گزارههاها به محتوا و فضاي سوره اشاره شده و همچنین بیان نسبت و ارتباط یبن واژهواژه

 . ه و بیان غرض سورهو کاربردي در سورطهارتی 

  و دو  هاها و تصویرسازي از آنبه کار بردن روش فهم دقیق و با حوصله تعریف تک تک واژه تاکید بر •

از   بان به مخاط تا و سه تا سه تا کنار هم قرار دادن و تحلیل آن و دادن پیشنهاد انجام این کار  دو  تا

 طریق مباحثه با دیگران. 

.  .ها و نسبت آنها با هم،  قیودات آن و. هاي مختلف در حین تدریس در مورد واژهح سوالاستفاده از طر •

 صورت تایپی از مخاطب (جهت مشارکت مخاطب در بحث و تمرکز آنها بره و گرفتن پاسخ آن ب

این سواالت نوعی ارزیابی مستقیم هم . آگاهی از میزان یادگیري آنها و رفع اشکال احتمالی  مطالب و

د) همچنین با سواالت فرد را مخاطب سوره قرار داده تا به سواالتی که در سوره  نشوب میمحسو

نسبت به خودش پاسخ دهد (روش رسیدن به غرض سوره با مشارکت   مطرح شده خوب بیندیشد و

ده و غرض آموزشی را به این شکل  البته قسمتی از سوره توضیح داده ش  .مخاطب از طریق طرح سوال)

 گذارند. و الباقی را به عهده مخاطب میبیان کرده 

   ها.بیان مصادیق مختلف عینی از زندگی براي واژه •

در صورت سنگینی مطالب براي مخاطب مجدد مطالب را مرور کرده و به شکل دیگري آن را    •

 . کنندسازي میروشن

از طریق سوال از   دهد را با روبرو کردن مستقیم مخاطب در سوره و اینکه سوره به ما چه چیزي یاد می •

 دهد. او انجام می
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 . نوشتن نکات مهمی از سوره و تاکید بر توجه مخاطب به آن  •

اي براي  تواند شیوههاي قبل هم بوده که خود میهاي مهمی که در سورهتکرار چندین باره واژه •

 یادگیري باشد. 

 . هاو فضاي تاریخی در بعضی از سوره ن نزولأزمینه و شبیان پس •

 . شناسی در آنسوره و آسیبهکار از ارائه را •

ها و آیات (به قول توضیح بعضی مطالب از طریق کشیدن همزمان تصویري از ارتباطات و سیر واژه •

خودشان آشپزي سرِ صحنه) و همچنین در صورت لزوم همان شکل را برگردان و جابجا کرده و ادامه  

 گفتند.مطالب را می

اي براي تفهیم بهتر ، سخنان علما و  مطالب حاشیهوایات متعدد هاي دیگر، راستفاده از آیات سوره •

 .مطالب و غنی شدن محتوا

مخاطب را مورد خطاب مستقیم  ، استفاده از روشِ وارد گود کردن مخاطب  که از طریق سوال کردن •

انگیزه  طوري که با ایجاد تغییر و دگرگونی در او،ه ب ،زل شده)(انگار سوره بر او نادادند  میسوره قرار 

کردن مطالب و دریافت حقایق سوره بیشتر کرده و با سواالت پی در پی از مخاطب    لفرد را براي دنبا

 رساندند. او را به نتیجه می

 شود. ن داده و ادامه کار به او واگذار میا گاهی سرنخی از موضوعات را به مخاطب •

 ن: ادر مورد مخاطب نکاتی

اند و  ا قبال چند دوره از تدبرها را گذراندههستند. تعداد زیادي از آنه این کالس هم خانم و هم آقا مخاطبان

 هاي رشد و ساختار وجودي انسان شرکت دارند. زمان با مقدمات تدبر در کالستعدادي از آنها هم

استاد به خوبی از عهده تدریس با این شرایط   یکدست نبودن مخاطب محاسن و معایبی دارد ولی به نظرم

 کرد. محتواي مطالب ارائه شده پله پله ارتقاء پیدا می  برآمدند و

 شیوه ارزشیابی و تکالیف داده شده: 
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خصوص در تدریس مجازي، شیوه آنالین و  ه ها بکار برده شده که به نظرم یکی از بهترین ارزشیابیهروش ب

ن، وقت کمتري  ابا توجه به جمعیت زیاد در کالس با تایپ همزمان مخاطب حضوري در همان جلسه هست و

تواند چندمنظوره و مفید باشد. البته این شیوه ارزشیابی بیشتر  گونه ارزشیابی میشود و اینگرفته می

 باشد. کار برده شده در کالس میهمحور است و مورد نیاز روش بتدریس

عکس العمل  د از میزان فهم مخاطب از مطالب تدریس شده و نشان دادن  هاي آن: اطالع استااز جمله مزیت 

مشارکت دادن مخاطب مجازي در تدریس و ایجاد    ، احتمالی مناسب براي یادگیري بهتر آنها و رفع اشکاالت

 . . طور افزایش انگیزه او براي دنبال کردن مطالب و.. تمرکز در او و همین

 . بود اند طرح سوال و درخواست ارسال پاسخ به پشتیبان شیوه دیگر که از آن استفاده کرده

 یف خواسته شده شامل: التک
مانند مطالعه درس بعدي و   ، صورت اجباريه صورت پیشنهادي بود مثل مطالعه درس بعد و گاهی ب هگاهی ب

 اند و انجام تکالیف آن. اي که ایشان توضیح دادهکار کردن ادامه درس تدریس شده به شیوه
 تی سوره. هم به صورت کاربردي و عملی مانند عمل به یک نکته طهار  و گاهی

شد و احتماال آگاه شدن استاد از میزان یادگیري آنها و فعال شدن  تکالیف خواسته شده براي استاد ارسال می
 اند).مخاطب از نتایج این کار بوده (چون بازخورد خاصی به مخاطب نداشته
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 شرح الگوي آموزشی سوم

 : بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا 1گام 

هدف یا اهداف کتاب یا موضوع  ا ائه محتورا
 ارائه شده

اهداف مطرح شده در مقدمه کتاب/ و جاري کردن  
 قرآن در جامعه در صوت مطرح شد. 

و در برنامه دوره چهار مورد را بعنوان غایت دوره  
 در نظر گرفته اند: 

 انس با قرآن  -۱
 ضرورت و اهمیت رجوع به قرآن  -۲

 دانستن ویژگیهاي قرآن  -۳

سه محور تفکر،  به قرآن در روش مراجعه   -۴
تعقل، تدبر و طهارت مبتنی بر عمل به  

 . علم
فعال کردن  «محور دوره ،  و به توصیه استاد اخوت
 است.  قرار داده شده »مخاطب در تولید محتوا

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

اهللا و تبریک مناسبتها و بیان کلیاتی  شروع با بسم 
و بیان   هم بیشترن براي فادر مورد وظایف مخاطب

توضیحات کلی در مورد    نکات الزم در این زمینه/
هاي مختلف کتاب/ بیان تمرکز دوره بر بخش
هاي اولیه در ابتداي هر ها و مرور روشسوره

 بندي آن/ درس و در انتها جمع
این  ( ضوعات دروساي از نکات مهم مو خالصه

   / موارد بیشتر مربوط به بخش اول هست)
ها  با مشارکت مخاطب  بتدا تمرینبعضی جلسات ا

بررسی شده و یا پاسخگویی به سواالت و یا  
هاي  صورت ترکیبی شیوهبه ( مروري بر درس قبل

 و سپس:  مختلف در ورود و خروج بود)
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گاهی با طرح یک   و توضیحی از فضاي سوره (
سري سوال از سوره ایجاد تفکر و انگیزه کرده و  

باز کردن   /اند)هپاسخ سواالت را از مخاطب خواست
واژگان  مهم سوره و توضیح قیود آن و گاهی بیان  

  /توضیحات  هاي مهم با هم و درارتباط واژه
 تصویرسازي واژه که معموال با ذکر ارتباطها همراه

جهت دادن به  از راي جلوگیري (مصادیق واژه ببود 
شود) و بعد ارتباط بین  فکر مخاطب، زیاد گفته نمی

از روي متن کتاب در   سوره هماعراب  ،هاواژه
 شد.  بعضی دروس مرور می

هاي  به شکل نویسی، گزارهدر قسمت گزاره
- گاهی فقط از هر آیه یکی  شود.مختلف انجام می

ه موارد  تا گزاره بررسی شده و گاهی سریع هم  دو
خوانده شده و توضیح مختصري در موردشان داده  

 شود. می
ه مخاطب محول  هاي المیزان بمطالعه قسمت گزاره

شود و در مرحله تدبر و نکات طهارتی  می
(کمی روش کار کردن   شود توضیحات الزم داده می

کرد و در بعضی  در دروس مختلف تفاوت پیدا می
 . کید روي اینها بیشتر بود)أدروس ت 

استفاده از نکات سه درس اول و نکات ضروري  
ها در تفهیم محتواي دروس در  نحوه تدبر در سوره

 جلسات بعد. تدریس درطی 
تعیین تکالیف جلسه بعد و استفاده از دعاهاي آخر  
هر درس در انتهاي جلسه و یا پخش صوت سوره  

 . مربوط به جلسه بعد
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ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 
 امحتو

تصویر بسم اهللا الرحمن الرحیم/ اسالید/ پخش 
کید بر محوري بودن  أصوت قرآن به دفعات/ ت 

نوشته عکس  ،استفاده از پاورپوینت /کتاب مقدمات 
استفاده از تخته کالس در صورت  /نماهنگ و 

استفاده از   نمودارهاي کشیده شده از سوره/  لزوم/
کانال براي قرار دادن محتواهاي مختلف/ ارائه 

 . مختلف از سوره در کانال  هايودارنم
 ي مکمل ااستفاده از محتو

 
هاي  ارجاع دادن مخاطب به کانالی که صوت

آقاي  مدرس:  ( عمومی و تخصصی مجازي 
 . در آن قرار داده شده بود  چیان)چیت

هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

قرار دادن طرح درس کلی از ابتدا در کانال/ قرار  
دادن محتوا و محور مطالعاتی براي هر روز 

براي   جلسه/ هشت مخاطب از ابتداي دوره براي 
  ختم قرآن در  طب با قرآن، برنامهانس بیشتر مخا

روز در نظر گرفتند و مخاطب یک نکته   30طی 
کید بر ادامه  أطهارتی هم از هر جزء می نوشت/ ت 

س مشروط به مشارکت و همکاري  کال
پژوهان/ ارائه زمان پیشنهادي براي مطالعه  قرآن

ساعت و مخاطبان   دو براي مخاطبان عمومی 
اول هر فصل تبدیل نوشته   ساعت/ چهارتخصصی 

نوشته و نمایش آن موقع پخش صوت ه عکسب
دادن    سوره و بعضی مواقع توضیح آن نوشته/

ر ابتداي  و بررسی آن د تمرین از درس جدید
جلسه بعد آمادگی مخاطب براي یادگیري آن درس  

کند و محتواي ارسالی نوعی  را بیشتر می
کند و  استعدادیابی و عالقه فرد را هم مشخص می

دار داشت. مثل ارائه آن استفاده ادامهاز  توان می
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از   توان(می  ها در سوره ماعونطرح بازي براي بچه
 . فهم قرآن استفاده کرد) طرح در   آن

  ،هاي مختلف و متنوع در تدریساستفاده از شیوه سایر
ها و اکتفا نکردن به شیوه تکراري و ارزیابی

 یکنواخت. 
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

سازي ره و شفاف(معرفی دو
 ..). هدف دوره و

سازي صورت  به نظرم با ارائه مطالب این شفاف
نظرخواهی از مخاطب صحت این گفته گرفته ولی 

کند. تحت عنوان اطالعیه تمام موارد  را مشخص می
. حتی موارد ریز  است رسانی شدهدر کانال اطالع

مثل مشخص کردن حیطه پاسخگویی به نیازهاي  
  -(ارسال تمارین و پشتیبانمخاطب توسط خود 

بینی قطعی  سواالت احتمالی مخاطب) و یا پیش
آموزش الزم و  ، مطالب در کانال  سرور و قرار دادن

 . نیاز مخاطب در فضاي اسکاي روم مورد
 )ن(نحوه و میزا تعامل

 
صورت صوتی و نوشتن متن در  ه  مشارکت ب

کردند وجود  جاهایی که استاد درخواست می
گاهی با   ،ر مخاطب سوالی داشتداشت و یا اگ

امل  عطرح سوال در مورد سوره، شرایط ایجاد ت
 ند. امستقیم با مخاطب را ایجاد کرده

نظر به طی درست  نظارت  ( 
 ) مسیر در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  ارزیابی  (

 )به هدف دوره 
(تکلیف مطالعاتی/ تمارین/  

آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  
 و تصحیح)  زمان/ بررسی 

درخواست پاسخگویی به تعدادي از سواالت 
(قسمت تدبر   مطرح شده در مورد سوره در کتاب

صورت سوال  ه بندي مطالب که در کتاب بو جمع
مطرح شده)/ تصویرسازي از واژگان/ نوشتن چند  

ه  بندي سوره بگزاره/ ارائه دستاوردي از جمع
نوشته/  صورت گزاره و نکته در قالب عکس

رپوینت/ پادکست/ طرح صوت/ پاو  /داستان
مطالعاتی روزانه/ ختم قرآن و درآوردن نکته 
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هایی از تمارین   طهارتی از هر جزء/ گذاشتن نمونه
پژوهان در کانال/ بررسی تمارین   انجام شده قرآن

با توضیحات و خواندن مخاطب در کالس و دادن  
 . تذکرات الزم و تشکر از مخاطب

 آزمون پایانی:  
تهیه یک پاورپوینت   و  یک سورهانتخاب  -۱

از آن و آماده شدن جهت ارائه آن به  
 دیگران. 

انتخاب یکی از دو ختم مفهومی که در ماه  -۲
 . شود و شرکت در آنرمضان اجرا می

اي برنامه خود را (با توجه به  دفترچه در -۳
  مطلب ارائه شده در قسمت فاتحه کتاب)
براي مطالعه کل قرآن تهیه کرده و به آن  

 کنید.  عمل
ها را خانم مخاطبان *استاد دوره خانم هستند و  سایر

 دهند. تشکیل می
کید زیاد در چندین مرحله به اهمیت مشارکت  أت *

ن در فعال بودن و مشارکت در  او فعالیت مخاطب
(جهادي دانستن مشارکت   کالس و انجام تکالیف 

 . تاکید در مطالعه مطالب کتاب افراد)/
 جلسه  8 جلساتتعداد کل   اجراي دوره 

 99فروردین  24تا    98اسفند  27از ، یک ماه  طول مدت دوره
 بار  2 تعداد جلسات در یک هفته
 یکشنبه و سه شنبه روزهاي برگزاري جلسات 

  یاساعت برگزاري جلسات(صبح 
 عصر ذکر شود)

 17:30تا   15:30
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مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

لی  ارساهاي (البته در صوت حدود دو ساعت
 ساعات مفید استفاده شده کمتر بود)

 . نفرند 100در کانال مربوطه حدود  افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 نفر 35حدود  تعداد افراد ثابت در طول دوره

نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

جدیت در    /صداي ایشان آهسته و یکنواخت بود 
و   رابطه محترمانه  هاي خود از مخاطب/درخواست
مخاطب/ غنی بودن اطالعات علمی   مهربانانه با 

ایشان و استفاده مناسب و به موقع آن در تدریس و  
پاسخگویی به سواالت/ استفاده زیاد از نمونه و  
مثال براي تفهیم مطالب به مخاطب/ تالش براي  

 متنوع کردن جلسات درس  
نکات قابل توجه در مدیریت  

 پشتیبان 
 یبان: کار پشت

ه/ پاسخ به سواالت فنی  اب هر جلسحضور و غی
هاي آنالین و به صورت خصوصی/  شرکت کننده

 دیدند/  ضبط کالس در صورتی که مربی الزم می
 ن به مربی/ اارجاع سواالت قرآنی مخاطب

ساعت در هفته وقت پشتیبان گرفته   چهارحدود 
 شود. می

کتاب +  محور مطالعاتی : کلیات درس اول تا سوم  سایر
 .زشی همان درسروز + فیلم آمو  درس همان

 

 : تحلیل اطالعات و استخراج الگو آموزشی تدریس کتاب  2گام 

نمونه سوم، ایجاد طهارت از طریق فعال کردن مخاطب در تولید محتواست. طهارتی که از علم و عمل   الگوي

 ؟ شودهایی به کار گرفته میچه شیوه  الگواما براي تحقق این  شود.حاصل می

 :از مخاطب به عنوان شرط استمرار جلسات  اولید محتوواست ت درخ -1
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و خروجی داشته باشد و این شرط استمرار جلسات   اید محتوشود که هر جلسه تولاز مخاطب خواسته می

عالوه بر خروجی هر جلسه در پایان جلسات هم از مخاطب خروجی متناسب با کل دوره    .خواهد بود

ریزي و ایجاد انس و استمرار نی بهتر است از جنس برنامهین خروجی پایا به طور خاص ا .شوددرخواست می

اي براي  ریزي و ارائه برنامهبه عنوان نمونه تهیه دفترچه برنامه ،مسیر سوق دهد  باشد که مخاطب را به ادامه

 . انجام ختم قرآن و استخراج یک نکته طهارتی از هر سوره و ثبت آن و یا مطالعه کل قرآن

 ا:عداد و ذائقه مخاطب در تولید محتوبه است توجه  -2

نوشته/ داستان/ پاورپوینت/  گزاره و نکته در قالب عکس (به صورتا هاي تولید و ارائه محتومعرفی انواع شیوه

 . پادکست و...) و ایجاد امکان ارائه انواع تولیدات از سوي مخاطب

 : ي تولید شده ابازخورد نسبت به محتو -3

و به صورت کالمی بود یا تشویق عملی   تم تشویقی دارد. تشویق در جلساجنبه اصالحی و هاین بازخورد هم 

اما به جز جنبه تشویقی،  . هاي مناسب هاي مخاطب در کانال یا حتی نشر خروجیر دادن خروجیمثل قرابود، 

صورت لزوم اصالح  ین تولیدات بررسی و دراي تولید شده نیز باشد بنابرابازخورد باید در راستاي اصالح محتو

به   ا توأم  ،زم است اصالح شودهاي مثبت کار در کنار نکاتی که ال (جنبه  یابدات الزم به مخاطب انعکاس میو نک

 . شود)مخاطب ارائه می

 رفع موانع تولید محتوا از سوي مخاطب:  -٤

ع مخاطب را فعال و  موانع را رفع و انوا در جلسات،  اتواند با تنوع در تدریس و ارائه متفاوت محتومربی می

 یشان را در به سمت خروجی استاندارد سوق دهد.  ا

 هاي مربی براي رفع آن جهت رسیدن مخاطب به خروجی:انواعی از این موانع و شیوه

 : عدم ورود جدي مخاطب به درس •

است و از  رسد این است که مخاطب فقط شنونده صرف گاه دلیل اینکه مخاطبی به خروجی نمی

هایی مثل مطرح کردن سوال  تواند با شیوهمربی می  .شودبرد اما خود وارد فرایند نمیمطالب لذت می

تفکر فرد را فعال و او را   و...،قبل از ورود به درس، درگیر کردن مخاطب در ارائه درس در طول جلسه 

 وارد فرایند نماید. 
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 : عدم توانایی در جمع کردن مطالب •

هاي مختلف و تنوع مطالبی است که فرد دریافت کرده یا به  شتن خروجی باز شدن بابگاهی علت ندا

. مربی در آغاز هر  است بندي و رسیدن به یک تصویر جامعآن رسیده توأم با عدم توانایی فرد در جمع

بندي مطالب  بندي از درس قبلی داشته باشد به نحوي که به نوعی توانمندي جمعتواند جمعجلسه می

 دهد. ا نیز به مخاطب آموزش ر

 : عدم تمرکز مخاطب روي مطالب تفصیلی بینی بیش از حد و کلی •

بتواند آن را به  ،براي رسیدن به خروجی مناسب الزم است فرد غیر از دانستن موضوع و غرض کلی

ین مربی ممکن است در برخی جلسات در ارائه اتر در آیات و بسترهاي سوره ببیند. بنابرصورت جزئی

  .له شوندئرسند متوجه این مسنی که به این دلیل به خروجی نمیاه مخاطبدرس به نحوي عمل کند ک 

  شده سه گزاره از هر آیه بیان -دو ، مثال ممکن است در جلساتی ضمن مطرح کردن محور اصلی مطلب

 .(در رفت و برگشت با مخاطب) با محور اصلی تبیین شود ها و ارتباط آن

 د: بینی بیش از ح جزئی •

ش از جامعیت و رسایی اشود مخاطب یا به خروجی نرسیده یا خروجیمی  یکی از موانعی که سبب

توجه و تمرکز روي یک بخش سوره بدون در نظر گرفتن بقیه آیات و ارتباطات   ،کافی برخوردار نباشد

ن کل  تواند در برخی جلسات با اشاره به این مطلب مخاطب را به دید است. در این حالت مربی می

 شده براي سوره را در کالس قرائت کند.هاي مطرحه گزاره هممثال ،سوره دعوت کند

 :سیر تدریس بر اساس مراحل ذکر شده در کتاب بررسی -٥

تدریس ایشان تقریبا طبق همان مراحل و ترتیب انجام شده در کتاب بود و چیزي کم نشده است. البته 

ها مثل المیزان به بوده و خواندن بعضی قسمتمیزان ساعت صرف شده براي هر قسمت متفاوت 

 ، ها نبودمخاطب واگذار شده است. قابل ذکر است که در کالس، فرصت کار کردن روي همه قسمت

 بنابراین در تمام جلسات همه موارد بطور کامل انجام نشد. 

 . اي مشاهده نشددر مورد قسمت ملحقات، در پاورپوینت و مطالب ارائه شده، نکته
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 : الگوي استخراجی 3م گا

 وره مقدمات تدبر:  ت دغای 

 ایجاد انس و طهارت با عمل به مضامین سوره

 محور برنامه:  

 فعال کردن مخاطب در تولید محتوا

   نام الگو: 

 ایجاد طهارت و عمل به سوره از طریق فعال کردن مخاطب در تولید محتوا 

 محتواي تولیدي خواسته شده از مخاطب: 

 :الف) طی دوره

 تصویر سازي از واژگان  -۱

 یسی ه نوگزار -۲

 پاسخ به سواالت انتخابی از کتاب( قسمت جمع بندي )  -۳

ارائه تولیداتی از جمع بندي سوره( به صورت گزاره و نکته در قالب عکس نوشته/ داستان/ صوت/   -٤

 پاورپوینت/ پادکست و....) 

 . روز و نوشتن یک نکته طهارتی از سوره 30برنامه ختم قرآن درطی   -٥

 : نتهاي دورهب) ا

 ه و تهیه  پاورپوینت  از آن  سوره جهت ارائانتخاب یک --1

 انتخاب یکی از دو ختم مفهومی که در ماه رمضان اجرا می شود و شرکت در آن -2

 . ارائه برنامه براي مطالعه کل قرآن و عمل به آن  -3

 : بازخورد به محتواي تولیدي

 پژوهان در کانال  گذاشتن تمارین انجام شده قرآن -۱
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 ر از مخاطب دادن تذکرات الزم و تشک  بررسی تمارین  در کالس و -۲

 . دهندگان تکالیفغیرزبانی از انجام تشویق زبانی و -۳

 امکانات و ابزار مورد استفاده براي رسیدن به اهداف

 کتاب درسی  -۱

 چند کانال تشکیل شده  -۲

 پاورپوینت و عکس نوشته و کلیپ  -۳

 نمودار  -٤

 کالساستفاده از تخته  -٥

 پخش صوت قرآن به دفعات  -٦

 لرحمن الرحیمتصویر بسم اهللا ا -۷

 فیلم دروس مقدمات مجازي آقاي چیت چیان  -۸

 : وظایف پشتیبان

 حضور و غیاب هر جلسه    -۱

 ها به صورت آنالین و خصوصی پاسخ به سواالت فنی شرکت کننده -۲

 ضبط کالس در صورت صالحدید مربی   -۳

 به مربی  طبانا مخارجاع سواالت قرآنی   -٤

 : تعامل و پاسخگویی به سواالت مخاطب نحوه

صورت حضوري و غیرحضوري و ه ه صورت صوتی و تایپی و طرح سواالت بر کالس بمشارکت د  -۱

 پاسخگویی در کالس 

 . پاسخگویی به سواالت فنی توسط پشتیبان -۲

 : هاي انجام شده قابل توجه مربیفعالیت
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 ارائه طرح درس کلی  -۱

 مطالعاتی براي هر روز مخاطب از ابتداي دورهقرار دادن محتوا و محور  -۲

 روز و نوشتن یک نکته طهارتی از سوره   30طی  ن در برنامه ختم قرآ  -۳

دادن تمرین از درس جدید و بررسی آن در ابتداي جلسه بعد، جهت آمادگی بیشتر مخاطب براي   -٤

 یادگیري  

 . هتبدیل نوشته اول هر فصل به عکس نوشته و نمایش آن موقع پخش صوت سور -٥

 :نحوه ارائه دروس

 . شروع و پایان هر جلسهنکته: تالش در ایجاد تنوع در تدریس و 

 ها و گذاشتن صوت سورهشروع با بسم اهللا و تبریک مناسبت •

 هاي مختلف کتاب در جلسه اول و اهداف دوره و بخش طبان امخبیان کلیاتی در مورد وظایف  •

 هیم این موارد در بقیه جلسات در صورت لزوم جلسه و تف هاي ابتدایی کتاب در دومرور کلی درس •

بررسی تکالیف و تولیدات ارسالی و مروري بر درس قبل در  و رفع اشکاالت وپاسخ به سواالت  •

 ابتداي اکثر جلسات

 توضیح مراحل تفکر، تعقل، تدبر و نکات طهارتی سوره و تکرار در چند جلسه برحسب لزوم  •

 برانگیزاننده جهت ایجاد تفکر و مشارکت دادن مخاطب توضیح فضاي سوره و طرح سوال  •

 یق و توضیح قیود و استفاده از مثال براي تفهیمهم سوره از التحقمعناي واژگان  م  •

 ها و گزاره الزم تصویرسازي واژه و بیان ارتباط واژه •

 الزم (در بعضی دروس) حخواندن اعراب سوره و توضی •

 هاي جدید) هاي کتاب، ذکر گزارهیا چند مورد از گزارهها (توضیح یک تنوع در بیان گزاره •

 المیزان به مخاطبقسمت گزاره هاي  محول کردن مطالعه •

 توضیح مختصر مرحله تدبر و نکات طهارتی از کتاب  •
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تعیین تکالیف جلسه بعد و استفاده از دعاهاي آخر هر درس در انتهاي جلسه و یا پخش صوت سوره   •

 مربوط به جلسه بعد 

ه کتاب و در توضیح ریزي مطالعه قرآن: در پاورپوینت تهیه شده مربوط به قسمت فاتحه برنامهدر زمین •

    این مطلب  اشاراتی شده است.

ن  ا طباریزي مطالعه قرآنی است، از مخاي براي برنامهچنین در تکیف انتهاي دوره که تهیه دفترچههم  •

کیدي بر اهمیت  أ(تکلیف تهیه دفترچه ت   خواسته شده که به دروس اول کتاب مراجعه داشته باشند

 . باشد)ریزي براي مطالعه قرآن میبرنامه

 بسته آموزشی از تولیدات این استاد: 

 پاورپوینت مربوط به دروس به خصوص دروس ابتدایی  -ا

 چند نمودار تهیه شده    -2

 .وشته مربوط به مطلب اول هر فصلنعکس -3
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 شرح الگوي آموزشی چهارم 

 بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا : 1گام 

تاب یا  هدف یا اهداف ک ا ارائه محتو
 رائه شده موضوع ا

که بیشترین   ،تدبر قرآن  روش برايانس/ طهارت/ 
 د. هدف را در طهارت گذاشتن

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

 . نحوه کار ایشان با کتاب مطابقت داشت
یا دو اصل از فاتحه  از توضیح راجع به یک   بعد

پاسخ از درس قبل  زمانی را به پرسش و، کتاب
 . دادنداختصاص می

ورود به سوره را با قرائت آن و بعد ترجمه قرآن بعد  
یابی و  بعد مصداق ها وواژه غبراي تفکرسازي به سرا

 رفتند. می تصویرسازي از واژه
ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 

 امحتو
اسکاي روم از پاورپونت استفاده کردند که  فضاي  در

از  .ها عکس نیز به همراه داشت بعضی از قسمت
صورت ه خواستند که جواب را بپژوه مینقرآ

 .نوشتاري ارائه بدهند
 ي مکمل ااستفاده از محتو

 
ترتیبی،   در کانال که عبارت از نمودار گذاشتن نمودار

که البته   نمودار موضوعی، نمودار ارتباط با واژگان
خصوصا   ،بود  گاهی نمودارها با توجه به درس بیشتر

   د. بی بیشتر بودر درس آخر که نمودار ترتی 
 . گذاشتن تکلیف در کانال

هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

توصیه استاد به مطالعه کتاب که خود فرد به فهم  
 . تدبر برسد

مطالعه عمیق نسبت  کردند که پژوه را تشویق میقرآن
مثال هر گزاره نوشته شده در    ،به درس داشته باشند

اي یا بر اساس ربط کدوم  اساس چه کلمه کتاب بر
 ست. واژه ها
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دادند که فرد به سمت عمل  جوري درس را ارائه می
کردن برود (و در این مسئله نیز موفق بودند چون  

 . ها این را اعالم کرد)پژوهیکی از قرآن
:  کردندضروري میرا با این توضیح   عمل کردن 

اگر به قرآن عمل نکنید   عمل به قرآن است و  ،اصل
 . یدهمان اندازه قرآن را تکذب کرد یعنی به 

وجود  ه  مداومت ب یا فرمودند فهم قرآن در اثر و
 . آیدمی

درخواست تهیه دفترچه براي نوشتن فهم هر سوره  
 . (چه درکی از سوره کردند) 

شده بود که فرد به نواقص در طرح تکالیف سعی 
راهکاري براي مشکل خود ارائه  خود پی ببرد و

 . بدهد
با   و ربط آیات راد ندمثال میز ن مطلب، براي جا افتاد 

 . کردند مسائل روزمره زندگی مشخص می
 . گذاشتن نمودار در کانال

  انپژوهقرآنبا در ضمن ایشان هنوز ارتباط خود را 
هاي کوتاه  فرستادن صوتبا اند (در کانال حفظ کرده

نکات  همراه با از ابتداي قرآن از سوره حمد 
 طهارتی)  

بندي کرده بودند و در هر  ا بخشحه کتاب رایشان فات  سایر
جلسه تدریس قبل از ورود به درس یک یا دو اصل  

 د. کردنرا تدریس می
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

سازي (معرفی دوره و شفاف
 ..). هدف دوره و

با  چرایی و چگونگی دوره را توضیح دادند و بعد  
راي  را بساختار کتاب ، محوریت بحث روي کتاب 

با استفاده از سوره  و  وه کامال توضیح دادندژپقرآن
هاي  علت گذاشتن سوره بقره برداشتی کردند و 
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بعد از  . خاصی را براي دروس توضیح دادند
هاي درس نکات طهارتی به صورت مختصر سوره

ن شد (ایشان از ابتدا تا انتهاي کتاب را براي بیا
 . پژوه رونمایی کردند)قرآن

  درس باعث برانگیختگی و   ایشان با رونمایی از هر
    . شدندپژوه به ادامه درس میتشویق قرآن

 )ن(نحوه و میزا تعامل
 

کردند و در  پژوه بسیار بااحترام برخورد میبا قرآن
  و آنها را کرده موقع جوابگویی آنها بسیار تشکر 

 د. کردنتشویق می
البته  پژوه بودند،در بین کالس پاسخگوي قرآن

خودش    يسوالی را در جا  و هر کردندمدیریت می
 . دادندجواب می

کردند مثل اینکه: مهمترین  در بین درس پرسش می
خواستند همان موقع    مسئله در سوره چیست؟ و

 ،در حین تدریس جواب دهند و  انپژوهقرآن
کردند و ایشان  راجع به درس سوال می انپژوهقرآن

 .پاسخگو بودند 
پاسخ  جلسه به سواالت درس قبل  در اول هر

 . دادندمی
نظر به طی درست  نظارت  ( 

 ) مسیر در طول فرایند
 و

نظر به نتیجه و ارزیابی  (
 )رسیدن به هدف دوره

مطالعاتی/ تمارین/  (تکلیف  
آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  

 بررسی و تصحیح) زمان/

شد و  تکلیف براي هر درس در کانال گذاشته می
البته سیر    . شدتکالیف از دو یا سه بخش تشکیل می

 . عمل بود تکالیف روي طهارت و
 : بود تکالیف آخر دوره به شرح ذیل

 : بند است سهآزمون انتهاي دوره مقدمات داراي 

ن با رویکرد استخراج آقرار دادن ختم قر .۱
حداقل یک نکته طهارتی از هر سوره در  

 .ن پژوه آبرنامه شخصی هر قر
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تحقق غرض طهارتی طرح شده در   .۲
 .مات تدبرهاي کتاب مقدسوره

طراحی برنامه شخصی براي قرائت قرآن   .۳
   .(داشتن دفتر با برنامه مشخص)

  ،موارد فوقدر دوره مجازي الزم است براي تصدیق 
 . خروجی مرتبط با آن ارائه شود
هاي خروجی را  به عنوان نمونه برخی از قالب

 : توان به ترتیب اولویت به صورت زیر برشمردمی
  هاي کتاب به یک جمع وه حداقل یکی از سورهئارا

 . ارائه گزارش آن به مربی
نت حداقل یک سوره براي ارائه یسازي پاورپوآماده

یابد،  اردي که فرد توفیق ارائه نمیآن به دیگران (مو
 .الزم است پاورپوینت آن را به مربی ارائه دهد)

ریزي براي قرائت قرآن مبتنی بر  طراحی دفتر برنامه
 .کتاب مقدمات 

مبتنی بر    داستان، نمایشنامه و...ن ادبی، نگارش مت
 غرض هدایتی سوره   فضا و

 . فرصت ارائه تکلیف تا نیمه ماه رمضان 
 هاخانمرا  مخاطباناستاد دوره خانم هستند و  سایر

 تشکیل می دهند. 
 جلسه   9 تعداد کل جلسات اجراي دوره 

 اردبیهشت   2اسفند تا  27از  طول مدت دوره
 دو بار در هفنه  ر یک هفتهتعداد جلسات د

 سه شنبه  یکشنبه و روزهاي برگزاري جلسات 
  ساعت برگزاري جلسات

 عصر ذکر شود)  یا(صبح 
 صبح   11تا  9
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مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت   2

 نفر  90 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 نفر  32تقریبا  تعداد افراد ثابت در طول دوره

در اجراي   نکات قابل توجه
 داستا

پژوه، سوق دادن نت، تعامل با قرآنیپاورپو
 به عمل کردن     نپژوهاقرآن

نکات قابل توجه در مدیریت  
 پشتیبان 

 پاسخگویی راجع به اشکاالت فنی، گذاشتن فیلم هر
خاطر مشکل فنی در فیلم  ه جلسه در کانال البته ب

صوت جلسه هم به صورت کامل و هم به صورت  
بندي در کانال گذاشته ا عنوانشده ببندي قسمت

 . شد می
تنظیم لیستی    تکلیف ورسانی در مورد ارسال  اطالع

   .غیاب و ارسال تکالیف براي حضور و 
  سایر

  بندي جمع

 

 آموزشی تدریس کتاب   الگو: تحلیل اطالعات و استخراج  2گام 

الگو یا ویژگی خاص این  اما اگر بخواهیم ریزي پرداخته شد در این کالس به سه محور انس، طهارت و برنامه

توانیم بگوییم: توانمندسازي مخاطب در رجوع به کتاب به عنوان کتاب خودآموز و  کالس را بیان کنیم می  

 . تحقق طهارت

 کار گرفته شده براي تحقق الگو: هاي بهشیوه

 : یک از دروس در کتاب  بیان ساختار کتاب و جایگاه دروس و چرایی وجود هر -1
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تاب در مخاطب ضروري است و البته  ایجاد شناخت نسبت به ک ،در توانمندسازي مخاطب در رجوع به کتاب

جزء و درس و جایگاه آن در تحقق    رجوع عمیق مخاطب و توجه به اجزاي کتاب مستلزم درك اهمیت هر

 اهداف و رفع نیاز فرد است. 

 :سموضوعی و... در هر در ، ارائه انواع نمودارهاي ترتیبی -2

دید جزئی و کلی را در کنار   ،در عین حال   هرچه مخاطب بتواند با رویکردهاي مختلف به سوره رجوع کرده و

 حوزه عمل توفیق بیشتري خواهد داشت.  در  ،هم و همراه با ارتباطات بین اجزاء داشته باشد

 توصیه به مطالعه کتاب و رسیدن خود فرد به فهم تدبر  -3

 . دانهایی به دست آمدهها از چه واژههدرس و ردّیابی اینکه گزارتشویق به مطالعه عمیق   -4

 پیشنهاد تهیه دفترچه و ثبت فهم و برداشت از هر سوره -5

 پرداختن به ارتباط آیات با مسائل روزمره زندگی  -6

 پرسش در حین ارائه درس در مورد مهمترین مسئله سوره  -7

 .   تهیه پاورپوینت یک سوره و ارائه به دیگران و... ، هایی مانند ارائه یک سوره در جمعخروجی  -8
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 الگوي آموزشی پنجمشرح 

 : بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا 1گام 

 ا ارائه محتو

هدف یا اهداف کتاب یا موضوع 
 ارائه شده

در طی دوره و در انتهاي جلسات به بیان معرفی و  
ه به  ضرورت مراجعطهارت و هدف کتاب، انس و 

 اصول مراجعه به قرآن پرداخته شد. قرآن، 
ی هدف دوره: کسب طهارت، تغییر  دیدگاه مرب از

 .فهم قرآن، انس و تدبر

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

آغاز کالس با ذکر دعایی از صحیفه فاطمیه انجام  
 شد. می

برخی جلسات، نماهنگ مرتبط با سوره در ابتداي 
حث جدید پخش کالس و قبل از ورود به مب

 شد. می
مباحث  آغاز کالس با پرسش و پاسخ درمورد  

پژوهان شد و به سؤاالت قرآندرس قبل آغاز می
 شد. پاسخ داده می

ها و  نحوه ورود به مباحث با پخش صوت از سوره
 گرفت. بررسی معناي واژگان صورت می

 روش تدریس مربی بر اساس کتاب بوده است. 
  ن صوت سوره در کالس، سیر ارائه استاد: قرار داد
ي واژگان  بررسی معنابرداشت کلی از سوره، 

سوره، تصویرسازي از واژگان  با مشارکت 
نویسی از  پژوهان، مطالعه دوباره سوره و گزارهقرآن

پژوهان، برداشت تصاویر سوره با مشارکت قرآن
نکات آیات در قالب گزاره با مشارکت  

عناي  س ماسا پژوهان، نوشتن غرض سوره برقرآن
 . پژوهانمشارکت قرآنبا واژگان 
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مقدمه و نکات طهارتی و غرض سوره و  قرائت 
 . پژوهاندعاي پایانی با مشارکت قرآن

هدف   آخرین جلسه روش ختم تدبري با در
این روش در سوره مزمل پیاده   يآشنایی و ارتقا 

 شد. 

ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 
 امحتو

، صوت سوره،  پاورپوینت، نماهنگ، کلیپ 
نکات طهارتی،   هاي پی دي اف معناي واژگان،فایل

 . غرض سوره و دعاي پایانی
 ي مکمل ااستفاده از محتو

 
 نمودار ساختار وجودي انسان. 

 هاي استاد چیت چیان فیلم 

هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

شروع درس با ذکر دعایی از صحیفه  •
 فاطمیه

 نی هر سوره به دعاي پایا  توجه و اهتمام •
پژوهان در قرائت مشارکت دادن قرآن •

 مباحث درس  
تبیین عناصر ساختار وجودي انسان در   •

 قالب نمودار 
توضیح دادن مباحث و عناصر سوره در   •

 قالب نمودار 
ها در قالب ذکر  معرفی اجمالی سوره •

االتی  درباره سوره روز قبل از ارائه وس
 سوره در کانال 

تم تدبري در  ه کردن روش خ معرفی و پیاد •
ختم تدبري ماه    يبراي ارتقا سوره مزمل 

 رمضان 
  سایر
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 مخاطب 

 سازي مخاطب  آگاه
سازي هدف  شفاف  ،(معرفی دوره 

 .) .دوره و.

در جلسات مختلف به معرفی و   در طی دوره و 
 اهداف دوره پرداخته شد. 

معرفی دوره و اهداف آن در قالب نمودار کتاب 
 مات انجام شد. مقد

دیدگاه مربی: کسب  مهمترین اهداف دوره از  
فهم قرآن،   ي(شکوفایی علم و عمل)، ارتقا  طهارت

 . انس و تدبر

 )ن(نحوه و میزا تعامل
 

پژوهان بسیار خوب و صمیمی  تعامل مربی با قرآن
 بوده است. 

توجه و اهتمام مربی براي پاسخ به همه سواالت 
 . پژوهانقرآن

 . ائه درسر سیر ارپژوهان دمشارکت باالي قرآن
  جلسه در ابتداي کالس پرسش و پاسخ دردر هر 

به   گرفت ومورد مباحث جلسه قبل صورت می
 شد. پژوهان پاسخ داده میاالت قرآنوس

مثل    ، در ارائه دروس و در مراحل مختلف آن 
پرسش و   .. نویسی و.تصویرسازي واژگان، گزاره

پژوهان در مراحل گرفت و قرآنپاسخ انجام می
 مشارکت داشتند.   مختلف تدریس مربی

پژوهان در قرائت مقدمه نکات مشارکت قرآن
 ها. طهارتی، غرض و دعاي پایانی سوره

نظر به طی درست مسیر  ( نظارت
 )در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  (  ارزیابی

 )به هدف دوره 

تکالیف داراي تنوع بوده است و منطق مربی در  
پژوهان این بوده  تعیین تکلیف متنوع براي قرآن

پژوهان آنچه را که فهمیده و عمل  است که قرآن
 کرده اند، انتقال دهند. 

و دادن  فهم اساس نظر مربی، انتقال  درواقع بر
تر تواند به فهم عمیقها میخروجی از سوره
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  تمارین/ /تکلیف مطالعاتی (
آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  

 و تصحیح)  زمان/ بررسی 

ان را به مراتب باالتري از  آن  و ک کندها کم سوره
 ها برساند. فهم سوره

هر جلسه تکالیف مختلفی از جمله ارائه خروجی  
.  و.. ، متن ادبینماهنگنوشته، هاي عکسدر قالب

اساس تصویرسازي واژگان، نکات طهارتی و   بر
پژوهان خواسته ها از قرآندعاي پایانی سوره

 شد. می
 هانویسی از سورهگزاره

 ها تمام و عمل به نکات طهارتی سورهها
 هاانس با سوره
 مطالعه درس 

ریزي براي ارزشیابی پایانی: طراحی دفتر برنامه
 قرائت قرآن

 ارائه یک سوره از کتاب به یک جمع  
 سازي پاورپوینت آماده

نامه، متن  ها در قالب نمایشارائه خروجی از سوره
 .. و ، داستان ونماهنگادبی، 

پژوهان پس از بررسی  هاي قرآنجیتکالیف و خرو
 شد. و تصحیح مربی در کانال قرار داده می

در انتهاي دوره، فرم خودارزیابی در اختیار 
 پژوهان قرار گرفت.نآقر

پژوهان این  نکته قابل توجه در ارائه تکلیف قرآن
بود که،در ابتداي دوره ارائه تکالیف بر اساس 

به سمت   انتهاي دوره تصویرسازي واژگان و در 
هاي تفکري، تدبري، تعقلی و طهارتی  ن گزارهنوشت

 شد. انجام می
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 سایر
 هاخانمرا  مخاطباناستاد دوره خانم هستند و 

 تشکیل می دهند. 

 اجراي دوره 

 جلسه  9 تعداد کل جلسات
 یک ماه  طول مدت دوره

 دو بار در هفته تعداد جلسات در یک هفته
 نبهچهارش  شنبه و برگزاري جلسات روزهاي 

ا  یساعت برگزاري جلسات(صبح 
 عصر ذکر شود)

 صبح   9تا  7

مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت  2

 142 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 نفر  32میانگین   تعداد افراد ثابت در طول دوره

نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

 . مربی در ارائه دروسبیان روان و قابل فهم 
مربی در پاسخ به همه سواالت  حوصله دقت و  

 . پژوهانقرآن
االت مرتبط با غرض سوره در کانال  ودادن س قرار

در روز قبل از ارائه سوره و در خواست از 
 .االتوپژوهان براي تفکر در س قرآن

تر استفاده از نماهنگ براي فهم عمیق و دقیق
 . هامفاهیم سوره

هاي  هآخرین جلسه، مراحل تدبري که در سوردر 
در سوره مزمل پیاده    ، مقدمات تدریس شده بود

 شد. 
مراحلی که براي تدبر در سوره مزمل پیاده شد،  

بندي آیات و  هاي طهارتی، دستهنوشتن گزاره
نویسی از سوره و ارائه موضوعات سوره، گزاره
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  هاي تدبريهاي تفکري و در آخر ارائه گزاره گزاره
 بود. 

 . پژوهانقرآنتعامل خوب و صمیمی استاد با 
پژوهان در مراحل مختلف ارائه مشارکت قرآن

 . مربی
 .هااهتمام به نکات طهارتی سوره

ها مربی در ابتداي دوره بر فهم و عمل به سوره
کند و در انتهاي دوره به سمت  تأکید می

رود. منطق مربی براي این  نویسی پیش میگزاره
ها را پژوهان اول سورهاین است که قرآن سیر

ن عمل کنند و بعد به سمت  آ و به   فهمیده
نویسی حرکت کنند تا از هدف دوره که  گزاره

  شدهشکوفایی علم و عمل در مخاطبان است، دور 
 نویسی نشوند. درگیر گزارهسریع  و 

 اولویت اول: فهم و عمل به قرآن 
 نویسی م: گزارهاولویت دو 

نکات قابل توجه در مدیریت  
 پشتیبان 

 . ر کالس د هااري فایلگزبار
پژوهان و ارسال براي  بندي سواالت قرآنتهدس

 . مربی
 . حضور و غیاب در کالس 

همکاري با مربی در قرار دادن مطالب در کانال،   
سازي آن  پژوهان و مرتبآوري تکالیف قرآنجمع

 . براي مربیدر یک فایل و ارسال 
 وپاسخ به سواالت اعضاي کانال

 . رسانی شروع جلسات اطالع

 سایر
هاي تدبر:  پیشنهاد مربی براي اتمام و ختم دوره

 همایش مجازي 
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هاي  و ارائه خروجی از مخاطبان دوره در قالب
 . مختلف

  جمع بندي 

 

 آموزشی تدریس کتاب   الگو: تحلیل اطالعات و استخراج  2گام 

 

 
. نمودار سیر ارائه دروس1نمودار   

 
  

صوت 
سوره و 
ترجمھ آن

برداشت 
و فھم 
کلی از 
سوره

معنای 
واژگان و 
یتصویرساز

گزاره 
نویسی

قرائت مقدمھ و 
نکتھ طھارتی و
غرض سوره
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 نمودار بر اساس غایت دوره. 2نمودار 

 

 آموزشی استخراج شده از روش تدریس مربی  وي : الگ3گام 

مهمترین اهدافی   فهم قرآن، انس و تدبر از ياز دیدگاه مربی، کسب طهارت (شکوفایی علم و عمل)، ارتقا -1

راستاي رسیدن به این اهداف   ها دربراي دوره در نظر گرفته شده است و روش مربی براي ارائه سورهاست که 

 ت. ریزي شده اسبرنامه

 داند. مربی رسیدن به غایت دوره را در همراهی و مراجعه مکرر به کتاب می-2

(کسب   م و عملاین رو روش مربی براي ارائه دروس در همراهی با کتاب و با هدف شکوفایی عل از -3

 شود. طهارت) محقق می

ضرورت 
احساس 

نیازومراجعھ 
بھ کتاب

ھمراھی با 
کتاب

شکوفایی 
علم و 

کسب (عمل
)طھارت

م انتقال مفاھی
و خروجی 

ازدوره

فھم عمیق تر
ازسوره ھا
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(در این روش ، در    تپژوهان بوده اساساس مشارکت قرآن روش مربی براي ارائه دروس، گفتگومحور و بر -4

رسیدن به غرض   هدف مربی از انتخاب این روش: . شودپژوهان دیده میمشارکت قرآن ،همه مراحل ارائه سوره

 ).ود و خود مخاطبان به غرض سوره دست یابندپژوهان انجام شسوره با مشارکت قرآن

بعداز قرائت سوره و   شود:جوع میبار به سوره ر اساس نمودار سیر ارائه دروس، در این روش ارائه دو بر -5

 . تغییر فهم در مخاطبان)ایجاد  ترجمه آن، بعد از معناي واژگان و تصویرسازي (هدف مربی از این روش: 

را از سوره بیان    کنند و برداشت و فهم کلی خودواقع مخاطبان یکبار بعد از قرائت سوره به آن رجوع می در

را   کنند و برداشت خودصویرسازي آنها به سوره رجوع میي واژگان و ت دوم پس از بررسی معنا  کنند و بارمی

 را تغییر و ارتقاء دهند.   مربی از پیاده کردن این روش انتظار دارد تا مخاطبان فهم خود   کنند.از سوره ذکر می

 سطح براي مخاطبان در نظر گرفته است چهار هاي متعددي را در  مربی خروجی ،در قسمت تعیین خروجی -6

این است که مخاطبان   براي  کید بر خروجی داشتنأکید دارد. هدف مربی از تأداشتن از دوره ت  به خروجی   و

 ها برسند. همراتب باالتري از فهم و تدبر سوربه اند به دیگران انتقال دهند و بتوانند آنچه را که در دوره آموخته

  کیدأنویسی ت ین از همان ابتدا به گزارهبنابرا ،شودبا هدف انس و تدبر اجرا می اارائه محتو روش مربی در  -7

 شود.نویسی کار میشدن مخاطبان با فهم و تدبر، گزاره شنا آشود و پس از گذشت مدت زمانی از دوره و نمی

  



 مقدمات تدبر در قرآن (جلد اول)کتاب 

٥۸ 
 

 شرح الگوي آموزشی ششم

 : بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا 1گام 

موضوع هدف یا اهداف کتاب یا   ا ارائه محتو
 ارائه شده

انس، تدبر، طهارت، ایجاد تغییر در نوع نگاه به  
 . قرآن

در جلسه اول از سه درس فاتحه کتاب به خوبی  
 رونمایی شد. 

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

نحوه ورود به بحث با قرائت سوره و ترجمه آن  
 شد. توسط استاد انجام می

ان واژگبعد از قرائت سوره و ترجمه آن، معناي 
شد تا  پژوهان خواسته میشد و از قرآنیان میب

بعد کشف   ، درباره معانی واژگان تصویرسازي کنند
ارتباط بین واژگان و استخراج غرض سوره از دل  

و در آخر دعاي پایانی   شدانجام می این ارتباط 
 شد.  سوره قرائت می

ها پرسش و پاسخ از  در سیر ارائه سوره
شد  از آنها خواسته می و شدیپژوهان انجام مقرآن

شده از سوره را مکتوب و در  تا غرض برداشت
 کالس بیان کنند. 

هاي ضحی و انشراح در  به دلیل کمبود وقت سوره
خرین جلسه ارائه شد و مربی ارائه سوره عبس آ

 ن را پیشنهاد کرد. ا توسط مخاطب
ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 

 امحتو
 خر،ر جلسه آ انشراح دصوت سوره ضحی و 

نرم افزار جامع   پاورپوینت، تصویر و عکس،
 نماهنگ. التفاسیر، 

 ي مکمل ااستفاده از محتو
 

هاي استاد چیت چیان، روایات  تفسیر المیزان، فیلم
 .هاو آیات کمکی در ارائه سوره
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هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

در  ستاد با ا پژوهان مشارکت و تعامل باالي قرآن
 . ارائه دروس

 ا.استفاده از تصویر و عکس براي ارائه محتو
دادن خروجی   تشکیل گروه مباحثه و قرار

 . پژوهان در گروهقرآن
 . کید بر یاد گرفتن انواع گزارهأت 

  سایر
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

شفاف سازي    ،(معرفی دوره 
 ).هدف دوره و.. 

داف دوره  بیان معرفی و اهدر جلسه اول و دوم به 
 پرداخته شد.  و کتاب

همچنین در جلسه اول، سه درس اول کتاب به 
 خوبی تبیین شد. 

 )ن(نحوه و میزا تعامل
 

  در  پژوهان. پرسش و پاسخ از قرآنبود بسیار باال
 شد. مراحل مختلف تدبر انجام می درهر جلسه و  

پژوهان در مراحل مختلف  قرآناز پرسش و پاسخ 
 شد. ارائه دیده می

نظر به طی درست مسیر  ( نظارت
 )در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  ارزیابی(

 )به هدف دوره 
  تمارین/ /(تکلیف مطالعاتی 

آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  
 زمان/ بررسی و تصحیح)

پژوهان داراي تنوع و تعدد بوده است.  تکالیف قرآن
 . از سورهها و کشف غرض کلی تدبر در سوره

 . واژگان تصویرسازي از
 . مطالعه واژگان و تفسیر المیزان

نوشتن انواع گزاره تعقلی، طهارتی، تدبري و  
 . تفکري

 . هاي متعدده خروجی از دوره در قالبئارا
نویسی از سوره  خروجی پایانی دوره: ارائه گزاره

 . عبس
را آقایان تشکیل   مخاطباناستاد دوره آقا هستند و  سایر

 می دهند. 
 جلسه  8 جلسات  د کلتعدا اجراي دوره 
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 یک ماه  طول مدت دوره
 دو روز  تعداد جلسات در یک هفته
 دوشنبه و چهارشنبه روزهاي برگزاري جلسات 
(صبح    ساعت برگزاري جلسات

 ا عصر ذکر شود)ی
 15:30تا   13:30

مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت  2

 نفر  125 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 نفر  110 ل دورهثابت در طو تعداد افراد

 نفر.  26میانگین   ین:نالآتعداد افراد 
نکات قابل توجه در اجراي  

 استاد
گفتگومحور بودن کالس و مشارکت باالي  

 پژوهان. قرآن
یکی از اهدافی که مربی در دوره در نظر گرفته، 

هم و افزایش  پژوهان باقرآنسعی در ارتباط دادن 
به نحوي که  ، بود هانپژوتعامالت اجتماعی قرآن

را باال برده و از   پژوهان ظرفیت اجتماعی خودقرآن
هاي  این توانمندي خود براي گسترش فعالیت

 قرآنی استفاده کنند.  
نکات قابل توجه در مدیریت  

 پشتیبان 
  ن،امخاطبگیري با  ارتباط هماهنگی زمان کالس، 

  اداره کالس در صورت اختالل در اسکاي روم،
ها در  و بارگذاري فایل رائه مطالب مشورت در ا

کانال و کالس، پیگیري تمارین، رابط بین استاد و  
 . مدرسه مجازي

  سایر
  جمع بندي 
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 آموزشی تدریس کتاب   الگوي: تحلیل اطالعات و استخراج  2گام 

کسب طهارت   تغییر زاویه دید افراد به قرآن، انس و تدبر و   ؛دوره در نظر گرفته استهدفی که مربی براي  -1

 است. 

پژوهان  ها، گفتگومحور و بر اساس مشارکت قرآنروش مربی براي رسیدن به هدف دوره و غرض سوره -2

 بوده است. 

 شود. حقق میروشی که مربی اجرا میکند براساس کتاب و با هدف تغییر نگاه افراد به قرآن  م -3

تصویرسازي و در اواسط و انتهاي دوره به   دوره بر  کند در اوایلاجرا می اروشی که مربی در سیر ارائه محتو-4

 کند. نویسی تمرکز میسمت گزاره

گرفته تا تصویرسازي   کنند و به تدریج یاد مل میأ ابتداي دوره بر تصویرسازي واژگان ت  پژوهان درواقع قرآن در

 نویسی کنند.ذهن خود انجام دهند و بین آنان ارتباط دهند و گزارهرا در 

سازي روش، ارائه هاي مربی در پیادههاست. از برنامههاي مربی براي فهم و تدبر، ارائه سورهروش یکی از -5

 پژوهان است. سوره عبس توسط قرآن

هاي قرآنی  دروس و گسترش فعالیت تعامالت و ظرفیت اجتماعی مخاطبان با یکدیگر براي ارائه   يارتقا  -6

 سفانه محقق نشد. أبینی کرده بود که متکه مربی براي دوره پیش یکی از اهدافی بود

پژوهان در دوره رضایت داشته  داند و از عملکرد قرآنن موفق میا مربی اجراي این روش را در مخاطب  -7

  است.
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 شرح الگوي آموزشی هفتم

 کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا : بررسی تفصیلی 1گام 

هدف یا اهداف کتاب یا موضوع  ا ارائه محتو
 ه شدهارائ

 ریزي روش یا برنامه ، طهارت ،انس

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

  با چیستی و  نت ابتدایدر جلسه اول ایشان با پاورپو
بعد راجع به   چرایی تدبر کالس را آغاز کردند و

  از خود قرآن درآوردند واستخراج روش تدبر که 
که در مقدمات تدبر  یهایبعد راجع به سوره
راساس آیات ابتدایی سوره بقره و  تدریس شده که ب

  سور با توجه به آیات باشد وژگیهاي متقین میوی
ي  هاکه با آن ویژگی  هایکسري از سوره، 30جزء

سوره) را در کتاب مقدمات   نه( منطبق هستند متقین
د راجع به مقدمه و فاتحه و درس  قرار دادند، بع 

سوم کتاب مطالبی را سریع مطرح    دوم و اول و
پژوهان خواستند که حتما مطالعه  و از قرآنکردند 

دقیق نسبت به این قسمت که به صورت خودخوان  
ریزي  طرحی براي برنامه داشته باشند و است،

هاي کل قرآن دادند که در عرض یادگیري واژه
صورت منظم  ه ساعت ب 10اي سال هفته  چهار -سه
سوره    توضیحی از درس   توانند یاد بگیرند ومی

تشویق به   پژوهان راند و قرآنداد   فلق مبارکه
   .مطالعه دروس کردند پیش

ناس را با هم تدریس   فلق و  هايهجلسه دوم سور
  يابتدا جلسه فیلم کوتاهی از  يکردند که ابتدا

طلوع خورشید پخش کردند و بعد صوت سوره را  
روان المیزان را  پخش کردند و ترجمه ساده و

دادند و بعد با    خوانند و مطالعه سوره را کامل شرح
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تحقیق و نحوه  معنی واژگان (که با معرفی کتاب ال
پیش  کالس را استفاده از آن را کامل بیان کردند)
 رسازي و بردند و بعد کمی راجع به تصوی

کمی راجع به اعراب   یابی توضیح دادند و مصداق
نویسی (البته قابل ذکر است که در  گزاره سوره،

م توضیح کاملی  جلسه قبل با توجه به درس دو
تدبري و   ی، تعقل ،هاي تفکريراجع به فرق گزاره

ارجاع   و )ه بودندسوره داد طهارتی و غرض هر
کید  أالمیزان (ت هاي تفسیر پژوه به مطالعه گزارهقرآن

عنوان ه تفسیر المیزان ب استفاده از برايفراوان 
بهترین مرجع) و درآوردن غرض و تبدیل آن به  

   ردند.بیان کگزاره طهارتی  
تقریبا در جلسات بعدي نیز همین روش را پیاده  

گذاشتن صوت سوره، ترجمه روان   :کردند یعنی می
به شرح  ساده از ترجمه المیزان، مطالعه سوره که  و

بعد باز کردن واژگان سوره،   .پرداختندسوره می
نویسی،  سوره، گزاره  ا کمی تصویرسازي، ارتباط ب

اعراب، توصیه به رجوع به بین کلمات سوره، کمی 
البته   .ن، غرض و تدبر طهارتی خواندن تفسیر المیزا

الزم به ذکر است ایشان گاهی از نماهنگی که  
مثال   ،کردند می شد استفادهمربوط به درسشان می

استاد   سوره ضحی (نماهنگی که استاد اخوت و
 . رجبعلی با هم داشتند)

ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 
 امحتو

پژوه براي  نت ، فعال کردن میکروفون قرآنیپاورپو
طرح سوال یا ارائه مطلب مثال راجع به فضیلت 

 و... .  قرائت سوره، نماهنگ
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 مکمل ي ااستفاده از محتو
 

گذاشتن فیلم استاد چیت چیان، گذاشتن فیلم تدبر  
 در قرآن و مدرسه قرآن کجاست؟  

 نمودار ساختار وجودي انسان  
طلوع خورشید براي درس  گذاشتن فیلمی راجع به 

 فلق 
در برخی جلسات استفاده از نماهنگ مناسب با هر  

 . شد درسی که تدریس می
هاي ویژگی خاص و خالقیت

 اارائه محتواستاد در 
در برخی جلسات استفاده از نماهنگ در ابتداي  

 . درس
،  فلقسور ها مثل کشیدن نمودار بعضی از سوره

 ... . ناس و
یاد گرفتن جهت  ریزي  امهتشویق کردن براي برن

 . سال چهار-ض سهقرآن در عر يهاکل واژه
 ،با توجه به اینکه در اواخر دوره پشتیبان نداشتند

از   شان بود وعهده هم تدریس و هم پشتیبانی بر
 . عهده این کار به خوبی برآمدند

پژوهان داشتند، به سواالت  تعامل خوبی با قرآن
اینکه متوجه   جوابگو بودند و براي اطمینان از

 . کردند سوال مطرح می  د،درس شدن 
   .پاسخگوي سواالت بودند  ،قبل از شروع جلسه

ونگی استفاده از معرفی کتاب التحقیق و چگ
 . افزار التحقیقنرم

وضیح  تا حدودي ت   نمودار ساختار وجودي انسان و
 راجع به آن دادند. 

ند  ادفرستبخش از جلسه صلوات می ایشان در هر سایر
پژوهان قرآنرا خواستند که صلوات مکتوب و می

وقتی قطعی صدا یا مشکل فنی پیش  بفرستند و
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کردن   فرستادند و به صبرصلوات می ، آمدمی
  14جلسات را با  . کردندپژوهان را دعوت میقرآن

 . کردند صلوات ختم می
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

سازي هدف  شفاف  ،(معرفی دوره 
 .) .دوره و.

چیست و مدرسه قرآن  فیلم تدبر  با گذاشتن 
 کجاست؟  

   .اهداف آن را معرفی کردند دوره و  ، در جلسه اول
جلسه چه محتوایی و   تقویم برنامه کل دوره در هر 

 قرار گرفت. چه محور مطالعاتی در کانال با
 (نحوه و میزان) تعامل

 
به   .پژوهان بسیار خوب بودتعامل ایشان با قرآن

آنها را تشویق    و ندان بودموقع جوابگوي سواالتش
 شفاهیصورت  ه که با بلند کردن دست ب ندکرد می

   .سوال کنند یا مطلب ارائه بدهند
در سوال   د،پژوهان نیز در کالس فعال بودن قرآن

  ها راکردن و حتی گاهی فضلیت تالوت سوره
 .گفتند

نظر به طی درست  نظارت  ( 
 ) فرایندمسیر در طول  

 و
دن  یجه و رسینظر به نتارزیابی  (

 )به هدف دوره 
(تکلیف مطالعاتی / تمارین /  

آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  
 زمان/ بررسی و تصحیح)

یا   نماهنگپژوهان خواسته بودند که از قرآن
  طهارتی   نوشته و سه گزاره تفکري، تعقلی و عکس

 تهیه کنند. 
در کانال  پژوهان را نوشته قرآنعکس تکالیف و 

 . گذاشتندمی
عنوان ه ال گذاشته شده بود بدر کانجدول   کی

با خواندن یک   ،پیشنهاد براي انس و تدبر در قرآن
با رویکرد عمل به یک نکته از هر  دور کل قرآن و

 . جزء
 : کلیف نهایی دوره مقدمات تدبر در قرآن ت 

هاي کتاب مقدمات تدبر را براي یک سوره از سوره
آماده   انتخاب کرده و در قالب پاورپوینتآموزش 
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 .کنید
  هم درست نماهنگ در صورت امکان براي سوره 

 .کنید
عالوه بر خروجی پاورپوینت که تکلیف پایان دوره  

  ایم که هریک آزمون ساده هم طراحی کرده است،
 . اش پیاده کندکسی در زندگی

 شد: بامی سه بند ي ادار ، آزمون انتهاي دوره مقدمات
اقل  دادن ختم قرآن با رویکرد استخراج حد قرار. 1

ی صسوره در برنامه شخ نکته طهارتی از هریک 
 . پژوههر قرآن

هاي  شده در سورهتحقق غرض طهارتی طرح.  2
 . کتاب مقدمات تدبر

طراحی برنامه شخصی براي قرائت قرآن (داشتن  . 3
 )دفتر یا برنامه مشخص

نیازي به انجام و   خودتان،(کار اضافه براي  پیشنهاد
 : )ارسال نیست

ي تصدیق موارد الزم است برا در دوره مجازي
 .فوق براي خودتان خروجی مرتبط با آن ارائه کنید

هاي خروجی را  به عنوان نمونه برخی از قالب
 :توان به ترتیب اولویت به صورت زیر برشمردمی

 
هاي کتاب به  ارائه حداقل یکی از سوره •

 ارائه گزارش آن به مربی یک جمع و 
رائت  طراحی دفتر برنامه ریزي براي ق •

 کتاب مقدمات   ی برقرآن مبتن
...  نگارش متن ادبی، داستان، نمایشنامه و •

   . مبتنی بر فضا و غرض هدایتی سوره
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که از محتواي سوره در آن   نماهنگی تولید  •
 .استفاده شده باشد

تولید تک جمله از غرض هدایتی   •
از  هنوشتولید عکسهاي کتاب و ت سوره

 ا آنه
 هاخانمرا  مخاطبانو استاد دوره خانم هستند  سایر

 تشکیل می دهند. 
 جلسه  8 تعداد کل جلسات اجراي دوره 

 فروردین  4شروع دوره از  طول مدت دوره
 دو جلسه در هفته  تعداد جلسات در یک هفته
 دوشنبه وچهارشنبه روزهاي برگزاري جلسات 

(صبح    برگزاري جلساتساعت 
 ا عصر ذکر شود)ی

 صبح  11-13

لسه (چند  مدت زمان هر ج 
 ) ساعت

 دو ساعت 

 - افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 20 تعداد افراد ثابت در طول دوره

نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

گذاشتن فیلم کوتاه یا نماهنگ، گذاشتن چند  
 .  و...ناس  فلق و سور  نمودار از چند درس

م با آرامش، تشویق  أپژوهان، لحن توتعامل با قرآن
 ن. حبت کردن با میکروفوجهت ص  پژوهانقرآن

نکات قابل توجه در مدیریت  
 پشتیبان 

  دچند جلسه آخر در کالس نبودن  پشتیبان ایشان
ولی در همان جلسات اول بسیار خوب مدیریت  

در  پایان جلسه بود،  حواسشان به زمان و د. کردنمی
گرفتند کالس را به دست می ، صورت بروز اشکال

خواست که  آمد حتی یکبار که قطعی پیش  و
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، مطرح مدرس برطرف شدن مشکل تات سواال
   شود.
دادند  ها و تکالیف ارسالی را در کانال قرار میفیلم 

  .گذاشتندتکالیف جلسه بعدي را در کانال می و
  استادمدرس در چند درس آخر خود   پشتیبان و

مشکالت    و کرد چک می را بود که ایشان دائم صدا
کردند که البته این فنی را خودشان برطرف می

مجبور و شد مسئله گاهی باعث دوباره کاري می
 .میشدند دوباره توضیح بدهند 

ناس   فلق و سور الزم به ذکر است ایشان دو درس سایر
س سور ضحی و انشراح را ورا در یک جلسه و در

 . درس دادندبا هم 
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 شرح الگوي آموزشی هشتم 

 حتوا، مخاطب و اجرا : بررسی تفصیلی کالس از منظر م 1گام 

هدف یا اهداف کتاب یا موضوع  ا ارائه محتو
 ارائه شده

مند  عالقه جاري کردن مفاهیم سوره ها در زندگی، 
جانبه با  کردن و ایجاد انگیزه براي تدبر، انس همه

ا، طهارت، پیدا کردن  هها، زندگی با سورهسوره
 . آیات کلیدي، اصالح باورها و افکار توسط قرآن

و خروج و سیر  ورود نحوه 
 بحث

 

نحوه ورود استاد به کالس با دعا و صلوات انجام  
اي بر  هژگیواقع دعا کردن یکی از وی در شد.می

 است.  دوره ایشانجسته 
پرسش و پاسخ از    در ابتداي هر جلسه،

پژوهان  گرفت و از قرآنانجام میپژوهان قرآن
را   هاي خودها و دریافتشد تا برداشتخواسته می

 شده بیان کنند. هاي آموختهسورهاز 
 دینها بروند برگزاري جلسات و ارائه سوره

ها با قرائت صوت که ورود به سوره صورت بود
سپس معناي   .شدسوره و ترجمه آن انجام می

یر و مصادیق فراوان شد و تصاوواژگان بررسی می
در انتها  شد. و کاربردي از معناي واژگان ذکر می

هاي  دي و نکات کاربردي و گزارهن بهر آیه جمع
شد و  طهارتی، تعقلی و تدبري آن بیان می ، تفکري

دست  به هاگزاره  غرض سوره از دل نکات و
آمد. در پایان هم کالس با صلوات و دعا پایان  می
 یافت. می

راي رسیدن به غرض سوره در روش مربی ب
ها مراجعه شود  مخاطبان این است که به خود سوره

را   سخ سواالت خودان با رجوع به قرآن پاو مخاطب
 بگیرند. 
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ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 
 امحتو

 نماهنگ    و پاورپوینت صوت،

 ي مکمل ااستفاده از محتو
 

هاي کالس ، صوتهاي استاد چیت چیانصوت
هاي کانال با من نگاه کن،  حضوري مربی، صوت

هاي  هاي مقدمات استاد اخوت، صوتصوت
 .  ي رشد و...اهدوره

 . استفاده از آیات و روایات مختلف
هاي ویژگی خاص و خالقیت

 ااستاد در ارائه محتو
 .پرمثال و پرمصداق بودن کالس

ها دعامحور بودن کالس: تولید دعا از مفاهیم سوره
 .هابر دعا کردن براي کسب طهارت سوره و تأکید

  ها وکاربردي بودن کالس: در ارائه دروس از مثال
ها در  هاي فراوان براي کاربردي کردن سورهمصداق

 شد. زندگی استفاده می
نکات مهمی که  هر جلسه  توسط مربی بیان  

شد و متن آن در  شد توسط مربی تایپ میمی
 گرفت.پژوهان قرار میاختیار قرآن

  رشد در هاي مختلف تدبر وقرار دادن صوت
 کانال. 

م  ان و انجامدیریت زم  ریزي وهدف مربی: برنامه
 . زمان چند کار به طور هم

  سایر
 سازي مخاطب  آگاه مخاطب 

سازي هدف  شفاف  ،(معرفی دوره 
 .) .دوره و.

فایل هاي مربوط به سه درس اول کتاب از اساتید   
 پژوهان قرار گرفت. در کانال و در اختیار قرآن

 (نحوه و میزان) تعامل
 

  پژوهان در کالس خوبتعامل و مشارکت قرآن
 ارزیابی شده است. 
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پژوهان در کالس بیشتر از طریق  تعامل قرآن
نوشتاري و مکتوب و صوتی و صحبت کردن در  

 بوده است. کالس 
ها و  پژوهان دریافتدر ابتداي هر جلسه قرآن

از سوره را به صورت نوشتاري   اي خودهبرداشت
 کردند. و صوتی بیان می

سال  تشکیل گروه مباحثه براي پرسش و پاسخ و ار
 . تکالیف در آن 

نظر به طی درست مسیر  ( نظارت
 )در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  (  ارزیابی

 )هدف دوره به 
(تکلیف مطالعاتی  

تمارین/آزمون/ تناسب حجم /
تکلیف و زمان/ بررسی و  

 تصحیح)

 . تأکید بر انجام تمارین
هاي  ها و دریافتتکلیف هر جلسه: ارائه برداشت

 از سوره پژوهان قرآن
سوره  چهار  نکته از  چهار تکلیف میان ترم: ارائه 

و پاورپوینت   نماهنگساختن   به همراهاول کتاب 
 . از نکات یک سوره

 پنجآزمون پایانی: ارائه نکات و گزاره نویسی از 

و   نماهنگ ساختن  به همراهدرس آخر کتاب 
 . درس آخر  پنجپاورپوینت از 

 د. انجام ش پژوهان ارزیابی پایان دوره از قرآن
 هاخانمرا  مخاطباناستاد دوره خانم هستند و  سایر

 تشکیل می دهند. 
 جلسه   10 تعداد کل جلسات اجراي دوره 

 یک ماه  طول مدت دوره
 دو روز  تعداد جلسات در یک هفته
 دوشنبه و چهارشنبه روزهاي برگزاري جلسات 
(صبح    ساعت برگزاري جلسات

 عصر ذکر شود) یا
 13تا   11
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مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت  2

 نفر  100 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 میانگین:  ،افراد آنالین هر جلسه تعداد افراد ثابت در طول دوره

 نفر   30
نکات قابل توجه در اجراي  

 استاد
 . ها در زندگیکاربردي کردن سوره

 . استفاده از روایات و آیات مختلف حین تدریس
 . و خاطره در حین تدریس از مثال استفاده 

 . بودن و کاربردي بودن کالس پرمصداق 
ها   تایپ کردن نکات مهم تدریس و ارائه سوره

 . توسط مربی و قرار دادن آن در کانال
دعا کردن براي رسیدن به    ،دعامحور بودن کالس

 . طهارت سوره
 .فصیح و رسابودن کالم مربی در انتقال مفاهیم

ر مدیریت  نکات قابل توجه د
 پشتیبان 

اري مطالب  زر دادن و بارگهمکاري با مربی در قرا
 .در کانال و کالس

 .پژوهان تصحیح تمارین قرآن
 . پیگیري مسائل فنی کالس

 ل. هاي دوره در کانارسانیاطالع
  سایر

  جمع بندي 
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 آموزشی تدریس کتاب   الگو: تحلیل اطالعات و استخراج  2گام 

 

                    
سیر ارائه دروس.  1نمودار   

  

صوت سوره و 
ترجمھ آن

بررسی معنای
واژگان

ذکر مثالھا و 
مصادیق فراوان و

کاربردی از 
واژگان

جمع بندی ایات
و ارائھ نکلت 

آن

استخراج 
غرض سوره 
از دل نکات
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 سیر هدف تا خروجی . 2نمودار 

 

 آموزشی استخراج شده از روش تدریس مربی  ي الگو: 3گام 

بر مبناي کاربردي کردن و عملیاتی  ؛ مهمترین هدفی که مربی براي دوره مقدمات در نظر گرفته است -۱

ندگی  و مفاهیم آن را در ز  دزندگی کننبا قرآن  بتوانند  واقع افراد ها در بطن زندگی است.درکردن سوره

 پیاده کنند. 

ها در زندگی است. مربی در این  روش مربی نیز به تناسب هدف دوره بر اساس کاربردي کردن سوره -۲

 گیرد. ها و مصادیق فراوان و کاربردي بهره میروش از مثال

چنین از پاورپوینت و هم و چون؛ نماهنگهممربی براي دستیابی به اهداف دوره از ابزار هاي مختلفی  -۳

 گیرد. روایات بهره میو محتواهاي مکملی مثل؛ آیات 

  در  شود.هایی است که در روش ارائه مربی مشاهده میدعامحور بودن کالس یکی از مهمترین ویژگی -٤

 کند. ها استفاده میت در سورهواقع مربی از دعا براي کسب طهار

ھدف دوره
کاربردی کردن سوره ھا در زندگی•

روش
استفاده از مثال ھا و مصادیق کاربردی•

از سوره ھا

خروجی
ت زندگی کردن با سوره ھا و ارائھ برداش•

ھا و دریافت ھای خود
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پژوهان را مورد  ن بوده است و مربی عملکرد قرآنو شیری ها فصیحزبان مربی در کالس و ارائه سوره  -٥

 کند. رضایت و ثمربخش توصیف می

که براي   اي استخروجی ،هاهاي خود از سورهها و دریافتها و ارائه برداشتزندگی کردن با سوره -٦

 توان این تعیین خروجی را در نتیجه روش مربی دانست. ت. میدوره تعیین شده اس

برده   کارهاز دوره مهمترین ویژگی ارائه مربی بوده است و روش ب ، روش و خروجیتناسب بین هدف -۷

 ها در زندگی انجام شده است.  دوره برمبناي کاربردي کردن سوره شده و تعیین خروجی از
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 شرح الگوي آموزشی نهم

 بررسی تفصیلی کالس از منظر محتوا، مخاطب و اجرا : 1گام 

 ا ارائه محتو

 کتاب یا موضوعهدف یا اهداف 
 ارائه شده

در اولین جلسه از دوره به مدت نیم ساعت به  
آشنایی با مدرسه قرآن و نکات مربوط به انس و  
تدبر و اهداف دوره و ضرورت مراجعه به قرآن  

 پرداخته شد. 
انس و تدبر، طهارت،   اهداف دوره از نگاه مربی:

احساس نیاز به قرآن و امام، ایجاد انگیزه براي 
 .ه قرآن رجوع ب

نحوه ورود و خروج و سیر  
 بحث

 

نحوه ورود به مباحث با پخش صوت از سوره  
 گرفت. صورت می

نکاتی کلی   بعد از پخش صوت سوره و قرائت آن، 
شد. خروج از  بیان می آنها ها و شأن نزول از سوره
با قرائت دعاي پایانی از سوره انجام مباحث 

 گرفت. می
گرفت س به کار میروشی که مربی براي ارائه درو

 اساس مراحل کتاب مقدمات تدبر بود.  بر
مربی در ارائه دروس از روایات و آیات استفاده  

 کرد. می
ابزارهاي مورد استفاده در ارائه 

 امحتو
 و نماهنگ. ها، پاورپوینت صوت سوره

 ي مکمل ااستفاده از محتو
 

اهللا جوادي آملی، تفسیر المیزان ،  تفسیر تسنیم آیت
 . ل عالمه طباطباییرسائ

 هاي استاد چیت چیان استفاده از روایات، فیلم

هاي ویژگی خاص و خالقیت
 ااستاد در ارائه محتو

استفاده از محتواهاي کمکی براي ارائه درس براي  
 .هاتر سورهفهم عمیق

 . استفاده از روایات مختلف در ارائه دروس
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ال و  قرار دادن واژگان سوره قبل از ارائه آن در کان
شد تا در واژگان تفکر  پژوهان خواسته میاز قرآن

 کنند. 
هاي ضحی و انشراح از در جلسات سوره

پژوهان خواسته شد تا در سوره تفکر کنند و  نآقر
 خود از سوره را ارائه دهند.  هايبرداشت

 . ها قبل از ارائه در کالسمعرفی اجمالی از سوره
 . ارائه نکاتی مرتبط با غرض سوره ها

 . ثواب قرائت سورهر ذک
  سایر

 مخاطب 

 سازي مخاطب  آگاه
سازي هدف  شفاف  ،(معرفی دوره 

 ..) .دوره و 

در اولین جلسه از دوره، به معرفی و اهداف دوره  
 پرداخته شد. 

 میزان)(نحوه و  تعامل
 

مشارکت مخاطبان در ارائه برخی دروس، پرسش و  
 . پاسخ در هر جلسه

پرسش و پاسخ به  تشکیل گروه مباحثه به منظور 
 .سواالت

پژوهان از عملکرد و نحوه برخورد مربی و  قرآن
پشتیبان با مخاطبان رضایت داشتند و تعامل پشتیبان  

 بخش توصیف کردند. و مربی را عالی و رضایت

نظر به طی درست مسیر  ( نظارت
 )در طول فرایند

 و
نظر به نتیجه و رسیدن  (  ارزیابی

 )به هدف دوره 

ها و  هتمام و توجه مربی به نکات طهارتی سورها
کلیدي بودم طهارت و  (  رسیدن به هدف دوره

 . اهمیت آن)
ف داراي تنوع بوده و مهمترین تکلیف و  تکالی 

ها  خروجی از سوره را عمل کردن به طهارت سوره
 کند. بیان می
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  تمارین/ /تی (تکلیف مطالعا
آزمون/ تناسب حجم تکلیف و  

 زمان/ بررسی و تصحیح)

پژوهان خواسته ه از قرآنه هر جلستکلیفی ک
شد، قرار جمعی بر مبناي کسب طهارت در  می

 ها بود. سوره
 . نویسیهاي المیزان و گزارهمطالعه گزاره

 . چیانچیتهاي آموزشی استاد دیدن فیلم
مطالعه واژگان سوره قبل از ارائه مربی و تفکر در  

 . آن
ه چهل حدیث امام خمینی یکی از  عمطال

که در ارائه تکلیف سوره   بود بیمر  هايخالقیت
 پژوهان خواسته شد. ماعون از قرآن
هاي مختلف از سوره در قالب  ارائه خروجی

 .  و...  نوشتهنوشته، دل، عکسنماهنگ
 . بل از حضور در کالس ها قحفظ سوره

 ترسیم داستان سوره عبس در قالب نمودار 
 . تفکر در آیات و واژگان سوره

ها در  تکالیف و خروجیقرار دادن گلچینی از 
 . کانال 

 نویسی از سوره ضحی ارزشیابی پایانی دوره: گزاره
براي ارائه  چهار نفره- ي سههاتشکیل گروهبا 

پژوهان یکی از نقاط  ها از سوي برخی قرآنسوره
 قوت و مثبت دوره بوده است. 

 سایر

 هاخانمرا  مخاطبان استاد دوره خانم هستند و  *
 تشکیل می دهند. 

عملکرد دوره را با توجه به فعال بودن   بیمر*
ارزیابی پایانی  در   دانست.آمیز میخروجی، موفقیت

مشارکت خوب   ، و راهیابی به دوره تفکر
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رضایت بخش و ثمربخش توصیف  پژوهان قرآن
 کند. می

 اجراي دوره 

 جلسه  8 تعداد کل جلسات
 یک ماه  طول مدت دوره

 وبار اي دهفته  تعداد جلسات در یک هفته
 شنبه و چهارشنبه روزهاي برگزاري جلسات 
(صبح    ساعت برگزاري جلسات

 عصر ذکر شود) یا
 17:30تا   15:30

مدت زمان هر جلسه (چند  
 ساعت) 

 ساعت  2

 110 افراد ثبت نام کننده  د تعدا
 نفر 40میانگین   تعداد افراد ثابت در طول دوره

نکات قابل توجه در اجراي  
 استاد

 . مربی در ارائه دروس ن و سلیسبیان روا
ها براي  استفاده از روایات مختلف در ارائه سوره

 . دقیقتر آنها  فهم عمیق و.
هاي  ها از کتابطهارتی سورهبیان کردن نکات 

 . دیگر مثل چهل حدیث امام خمینی 
ها در  اهتمام و توجه به جاري کردن طهارت سوره

 .افراد

نکات قابل توجه در مدیریت  
 ن پشتیبا

 . اري مطالب در کانال زهمکاري با مربی در بارگ
 . پژوهانپاسخ به سواالت قرآن

 . حضور و غیاب در کالس 

 سایر

وصل شدن و واضح نبودن صداي   به دلیل قطع و 
مربی، همه اطالعات از طریق تعامل با مربی و  

پژوهان فعال کالس و کانال به دست آمده  قرآن
 است. 
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  جمع بندي 

 

 آموزشی تدریس کتاب   الگويخراج  اطالعات و است: تحلیل 2گام 

 

 
 

 آموزشی ارائه شده از روش تدریس مربی  ي الگو: 3گام 

شکوفایی و تقویت احساس نیاز به امام و  ؛ مهمترین هدفی که مربی براي دوره مقدمات در نظرگرفته است  -1

 قرآن است. 

واقع   ق با روش کتاب بوده است. درب و مطاباساس کتا بر بردروشی که مربی در اجراي این هدف به کارمی-2

 داند. دوره را در همراهی با کتاب می مربی رسیدن به اهداف

منابع مختلفی چون رسائل  از و  برده آیات و روایات بهره مربی در حین تدریس از محتواهاي مکمل مثل؛  -3

 گیرد. بهره میهل حدیث امام خمینی اهللا جوادي آملی و چ تفسیر المیزان، تفسیر تسنیم آیت عالمه طباطبایی،

فعال سازی و 
تقویت احساس 

نیازبھ امام و قرآن

ل معرفی واژگان قب
از ارائھ در کانال 

دوره
استفاده از آیات و

روایات
مراجعھ و ھمراھی 

با کتاب

رفعال سازی تفک
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سازي قدرت تفکر  پژوهان در سطوح مختلفی تعیین شده است و هدف مربی، فعالارائه خروجی از قرآن -4

 براي دستیابی به اهداف دوره است. 

پژوهان فعال هایی که از قرآندر طی پرسش و پاسخ  بیان مربی در حین تدریس، روان و سلیس بوده است. -5

و مربی نیز عملکرد و مشارکت  بخش توصیف کردند د مربی را عالی و رضایتبه عمل آمد، عملکردوره 

 داند. بخش و مثمر ثمر میرا رضایتپژوهان قرآن

 



 (جلد دوم) قرآن هاي تفکر درکتاب روش

۸۲ 
 

 

 (جلد دوم)  هاي تفکر در قرآنکتاب روش 
  



 (جلد دوم) قرآن هاي تفکر درکتاب روش
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 اهداف و ساختار کتاب 
خداوند به انسان است؛ زیرا با این   ههاي ویژها و نعمتتدبر به معناي «توجه به عاقبت چیزي» است و از امکان

 تواند:میامکان فرد 

 امکان ارزیابی از هر کار و وضعیتی را داشته باشد.   •

 عاقبتی و بدعاقبتی آن را سنجیده، عاقبت آن کار را شناخته،کاري اندیشیده، معیارهاي خوش در عاقبت هر •

لی خود را در راستاي آن عاقبت قرار آن عاقبت را در معرض توجه خود قرار داده و قواي علمی و عم

 دهد. 

 هاي قرآن از فهم تا عمل است.  قرآن به معناي توجه به غرض هدایتی کلمات، آیات و سوره تدبر در 

 علم و شناخت غرض، توجه به غرض و گرایش  تدبر در قرآن شامل پنج مرحله تفکر در غرض، تعقل در غرض،

   هاي یک سوره است.روز غرض هدایتی پیامریزي و مهیا شدن در جهت ببراي برنامه
ترین مرحله  تفکر در غرض کلمات و آیات سوره اولین مرحله از تدبر است. بدین ترتیب این مرحله مهم  بنابراین

 افتد.فتد سایر مراحل نیز اتفاق نمیارود زیرا اگر این مرحله اتفاق نیاز تدبر به شمار می
ه دیگر براي رسیدن به  اي به گزارارهاز مفهومی به مفهومی دیگر و از گزتفکر به معناي کشف ارتباط و حرکت  

 حقیقت علم و عمل است.  
 ابزار به دست آوردن همه علومی است که با حواس و خیال انسان سر و کار دارد.   تفکر زمینه و

السالم آینه امیرالمؤمنین علیه  بنا به فرمایش  انعککه می  اي شفاف استتفکر  با  هل  اس حقایق ما را از ج تواند 
 رهایی دهد.  

بهره خواهد بود و فقدان  ر همین بس که اگر کسی نتواند از این ابزار درست بهره برد از علم نیز بیدر اهمیت تفک 

 علم براي انسان به منزله فقدان نور و در نتیجه فقدان حیات و زندگی است.  

است. در  نور و بدون رونق و بدون آن، زندگی انسان بیتواند مراحل کمال خود را طی کند انسان با تفکر می

شنود و  بیند، میتفکر قرآنی الزم است فرد با به کار گرفتن انواع قواي خود به تجزیه و تحلیل آنچه می

دست یابد. چنین تفکري موجب حیات و زندگی انسان است    ،خواند بپردازد تا به اعمالی که رضاي خداستمی

فرمودند: «التَّفَکُرُ َحیاةُ قَلبِ البَصِیرِ م پیوسته میشود، لذا امام صادق علیه السالی او مختل میو اگر نباشد زندگ

یمشِی المَاشِی فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ بِحُسنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّۀِ التَّرَبُّصِ؛ اندیشه، زندگی دل بیناست، چنانکه    کَمَا

خالص کرده و اندکی در آن  خوبی خود را از تاریکی    طی مسافت کند، و به تاریکی به وسیله نور راهنورد در
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شود، و در اثر روز و شبی که به  بر این اساس با هر تفکري براي انسان طلوعی حاصل می ۲کند.»توقف می

 یابد. آورد، رشد در انسان تحقق میوجود می

 آید: بر آنچه از مقدمه کتاب برمی بنا -۱

 شود. مشخص میجایگاه این کتاب در میان سایر کتب  و  جایگاه تفکر در تدبر

 شود.  ضرورت آن در زندگی تبیین می  اهمیت پرداختن به تفکر و 

 شود. تفاوت آن با تعریف تفکر در سایر علوم مشخص می تعریف تفکر و

 است: چگونگی ارائه مطالب در مقدمه کتاب مطالبی بیان شده  سیر دروس و در مورد منطق کتاب و  چنینهم 

 کنندگی نسبت به همصیت تکمیلخا  هاي بیان شده وطولی بودن روش -

 هاي کتاب ن با مطالعه مجموعه روشآالقاءکنندگی مفهوم تفکر در قر -

 در مطالعه دروس  به اصطالح دست به قلم شدن   ضرورت در انجام تمارین درس و دقت و -

 ین دوره  اطرح مطالعه کتاب پرورش تفکر قرآنی همراه با  -

 هاي جداگانه  الب مربوط به تفکر در درسه مطارائ -

 براي اطالع از مختصات مطالب   ها مطالعه اجمالی دروس قبل از مطالعه تفصیلی آن -

 قویت طهارتت  ها در زندگی و سازي سورهداشتن برنامه عملی براي پیاده -

 : است ن در چهار محور بیان شدهآهاي تفکر در قرشیوه روش کتاب در تقویت تفکر و چنینهم 

 هاي سوره) (توجه به مولفه آن در فهم غرض سورهمدیریت  گسترش تصویرها و 

 نویسی)هاي صحیح گزارهها (استخراج انواع گزاره با استفاده از شیوهآنمدیریت  ها واستخراج گزاره 

   رسم نمودار 

 ریزي براي اجراي آن غرض در زندگی)برنامه  (غرض و سایر مراحل تدبر 
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  در قالب  هاي مختلف وبا روش ها سوره اگانه وسی جدودر در هادروس کتاب، روشدر ادامه در طی  -۲

د که در زیر تصویري کلی از منطق کتاب در ارائه درس، به خصوص نشوارائه می متعددهاي طلوع

 شود. ها مشاهده میسوره

 
 هاي تفکر در قرآن نمودار کتاب روش -2 شکل

هاي تفکر در قرآن برگزار شد. در  آموزش کتاب روش براي سه کالس، 1399بهار  مجازي  وزشآم دوره در

.  شده است الگوي ارائه اساتید دوره در قالب نمودارهایی استخراج  مورد بررسی قرار گرفته و الگوادامه این سه 

لگوي ارائه در  ا ، در ادامه و  ه شد مطرحائه استاد مورد نظر ابتدا اطالعات کلی در مورد ار الگوبنابراین در هر 

 . دنشوهایی نمایش داده میقالب نمودار
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 شرح الگوي آموزشی اول

 اطالعات کلی در ارائه استاد

 و آقایان تشکیل می دهند.   هاخانمرا  مخاطباناستاد دوره آقا هستند و  -

قرآن بررسی  هاي تفکر در ن با کتاب روشجلسه اول، اهداف کتاب مقدمات تدبر در قرآن و نسبت آ -

هاي تفکر در قرآن مرور شد. در جلسه آخر نیز مروري بر کل کتاب اهداف کتاب روش چنینهمد. ش

 انجام شد. ساختار کتاب و جایگاه و موضوع دروس در کتاب در قالب نمودار نمایش داده شد. 

مودار نشان  مرور جلسه قبل انجام شد. جایگاه هر درس در ساختار کتاب و قالب ن  ،ابتداي هر جلسه -

هاي قبلی نیز  توجه به سوره بعدي است اما مرور روش داده شد. تکلیف در هنگام ورود به سوره بعد با 

 گیرد. انجام می

دروس   هاي تدبريمطالعه سوره به روش انسی و اعمال روش - 1 هر درس در دو جلسه بررسی شد:  -

 . اعمال روش جدید بر سوره -2  ،قبل بر سوره

 . زرمهی پس از جلسه دوم هر سوره در کانال استاد زش مجازيموآ قرارگیري فیلم  -

 پژوهان قرار گرفت. نت هر جلسه پس از جلسه در اختیار قرآنیصوت و پاورپو -
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 الگوي ارائه 

 هر درس و سورهالف: بر اساس ارائه 
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 کلی ارائه کتاب  يالگو  -ب
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 منطق استاد در ارائه کتاب 

که در سیر آموزش نیاز   ترتیب بدین آمده است.   دستهب تفکر  تعریف از ادارائه است رسد منطقبه نظر می

چگونگی    ،هاي تدبر در سوره مخاطب با مطالعه سوره بیش از پیش فعال شود و با دقت بیشتر و اعمال روش

 طی مسیر رفع نیاز را دریابد و به سمت آن حرکت کند. 

پردازد و در نظر دارد که مخاطب روش را در تدبر می مجزا به ارائه روش صورتاستاد فقط به طور مختصر به 

هاي ن در ارائهاباشد که بعضی از مخاطبحین ارائه سوره بیاموزد. این امر ناشی از تجربیات گذشته استاد می

که ارائه سوره به طور مکرر و به  در حالی  ،اندفایدگی داشتهش تدبر (فارغ از سوره) احساس عدم فهم و بیرو

 تلف همیشه مفید بوده است. مخ هايروش

باشد  می سوره فهم ارتقاي  براي  روش است. سوره با اصالت  و ندارد  اصالت مستقل طور به از نگاه استاد روش

 وگرنه براي مطالعه قرآن به چیزي غیر از قرآن نیاز نداریم.  ، کنند کمک  آن   سرعت و فهم به توانندمی هاو روش

  با سوره ارائه - الف گرفت: انجام مرحله  دو  در دروس د در طول دوره ارائهطور که در بخش قبل گفته شهمان

ت عمده  جدید. این انتخاب دو عل  روش با سوره ارائه-ب  ،گذشته دروس روش از استفاده با و انس هدف

هاي  تعمیم روش هر درس به درس  -2 ، سوره به مخاطب نیاز افزایش و سوره  به دادن  اصالت -1   داشته است:

 باشد.  ب گمان نکند روش هر درس خاص همان سوره میتا مخاط  دیگر 

شود تا خواسته میباشد. البته از مخاطب قبل از هر جلسه  محور میاي سورهبه طور کلی این ارائه از کتاب، ارائه

ئه اي از روش ارابلکه چکیده ،شودمتن کتاب را مطالعه نماید اما در جلسه ظاهرا به متن کتاب پرداخته نمی

 شود. شود و سریع به ارائه سوره با توجه به روش پرداخته میمی

  ف در استاد براي سوق مخاطب به این هد. است عمل سوي  به مخاطبدادن   سوق  ،کتاب اهداف جمله از

  به نیاز متوجه را او و کنند  زیاد  عمل به را مخاطب میل  دادند تا ارائه آن  از عملیاتی  راهبردهاي  ،سوره هر انتهاي

 ل نمایند. مع

نماید که در ادامه به دو مورد آن  هایی خاص استفاده میهایی از کتاب از روشاستاد در ارائه بخش چنینهم 

 شود: پرداخته می

   . ادبی قالب بیانی قبل از قالب پرداختن به -۱
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  را بیانی قالب یک   زمان با خواندن آیههم   مخاطب  و است ترراحت مخاطب  براي بیانی  قالب فهم از نگاه استاد 

  دقت  چنینهم و دارد بیشتري اطالعات به  نیاز ادبی  قالب اما... . و  توبیخ یا  است تهدید   مثال که کندمی حس

توان دریافت قبلی  شود و میتر فهم میالبته پس از دقت در قالب ادبی، قالب بیانی بهتر و دقیق .طلبدمی بیشتري

 را اصالح کرد. 

 در توضیح قالب ادبی   2و ادبی 1بیهاي تدبر اد کتاب به اشاراتی -۲

  به درس  هر با متناسب  را بعد هايکتاب به نیاز القاي  تا  است تالش   هاي قبلی خود دربررسی استاد طبق

  تمام  اینجا مطالب  که بداند هم مخاطب ترتیب  بدین. نشد انجام دروس  بعضی براي  البته که دباش داشته  مخاطب

.  پرداخت  خواهیم  مباحث این  به نیز ادامه در  بداند باشد،خود می فهم عدم از نگران  و دارد ابهاماتی اگر و  نشده

  فعلی علم از بلندتر مفاهیم  این  که متوجه شود ، است مسلط   خوبی به را کتاب که کرد  گمان کسی اگر چنینهم 

 . باشد آن  ارتقاي  دنبال  به باید  و اوست

و   1کتب تدبر ادبی قلم،  سوره درس در را، قرآنی رتفک پرورش کتاب علق، درس سوره  در داشتند  نظر  ایشان در

درس    در را،  برهان کتاب قریش، و فیلسور دروس  در  را، ايکلمه تدبر  کتاب سوره کافرون،درس   در  را، 2ادبی

 اشاره نمایند.  ، عملیات کتاب به ملک  سوره درس  در  ورا  مدنی  و مکی تدبر  هايکتاب بلد، سوره

 هنوز پازل  و  دستگاه از هاییقسمت چه  بداند  فرد و بکند را بعد کتاب القاي یدبا استقاللش عین  در کتاب هر

  اجرا علمش به بنا را کتاب تواندمی هم االن  همین در عین حال بداند که   .کند رجوع آن   به باید و است خالی 

 3نماید.
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 شرح الگوي آموزشی دوم

 اطالعات کلی در ارائه استاد

 تشکیل می دهند.  هاخانمرا  باناطمخاستاد دوره خانم هستند و  -

  ،تعریف تدبر مطالبی بیان شد. تعریفی از تفکر و  در جلسه اول در مورد کتاب مقدمات تدبر و غایت آن  -

اهداف   چنینهم و  درس اول کتاب ارائه شد  جایگاه تفکر در تدبر با توجه به مقدمه و ضرورت آن و 

در قالب   ،اب و جایگاه و موضوع دروس در کتابهاي تفکر در قرآن بیان شد. ساختار کتکتاب روش

برنامه ارائه کتاب در طول دوره مشخص شد. ارائه  ،رنمودا یک  نمودار نمایش داده شد. در قالب

نوشتن  ، در قالب تمرینتدبر  مختصري از سوره علق انجام پذیرفت و به منظور ارتباط با کتاب مقدمات 

 د. چند گزاره طهارتی از سوره علق خواسته ش

شاگردان، بحث کاملی در   بندي کتاب و مرور معناي تفکر در قالب سوال ازدر جلسه آخر ضمن جمع -

 اي پیاده شد. براي نمونه روي سوره مورد ختم مفهومی بر اساس کتاب تفکر ارائه و

ابتداي هر جلسه مرور جلسه قبل انجام شد. جایگاه هر درس در ساختار کتاب و قالب نمودار نشان   -

هاي قبلی نیز  ور روشتوجه به سوره بعدي است اما مر شد. تکلیف در هنگام ورود به سوره بعد با داده 

 گیرد. انجام می

هاي تدبري  مطالعه سوره به روش انسی و اعمال روش -1 برخی از دروس در دو جلسه بررسی شد: -

 . اعمال روش جدید بر سوره - 2 ،دروس قبل بر سوره

 روش رعایت شد.  ها نیز دو مرحله انس وآنولی در  شد ائهبرخی از دروس در یک جلسه ار -

در برخی از جلسات  چنینهمهاي کتاب بود. ها متناسب با طلوعوص در مورد سورهسیر ارائه به خص -

 . فت پذیرتوضیح استاد انجام می  با قرائت متن و ارائه با متن کتاب و

 گرفت. انجام  الس در قالب ارائه تمارینبررسی نتایج مباحثات در ک هاي مباحثه تشکیل شد وگروه  -

لینک کانال   چنینهمپژوهان قرار گرفت. جلسه در اختیار قرآن  نت هر جلسه پس ازیصوت و پاورپو  -

 گرفت. رهاي تدبر در خدمت شاگردان قرامربوط به ارائه مجازي روش

  و روم ستان در اسکاياري تمارین دوزمحتوایی (بارگ پشتیبانی فنی و نقش پشتیبان: حضور در کالس و -

 ویرایشاري مطالب در کانال و ز دریافت تمارین و بارگفعال کردن میکروفن)،  ،در زمان بررسی تمارین

ارسال براي   و  بنديدریافت تمارین و دسته پژوهان، ارتباط با قرآن، پاسخگویی به سواالت ،صوت
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نظارت بر    هاي مباحثه وتشکیل گروه هاي استاد براي کالس و دهی در برنامهمشورت  مشارکت و ،استاد

 . آنها

 گوي ارائه  ال

 سوره  درس و الف: بر اساس ارائه

 
 پذیرفت.  ابتدایی از سوره، ارائه سوره توسط شاگردان بر اساس تمارین داده شده انجام می هنکته: قبل از مطالع

 سواالت مطالعه شد.  باحث ودر برخی م  بر اساس نیاز و المیزان سوره به صورت مستقل ارائه نشد و تفسیر 
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کلی ارائه يالگو  -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تعریفی از تفکر، ضرورت آن  چنینغایت کتاب مقدمات هم ی از تدبر وفتعری-
 اه تفکر در تدبر با توجه به مقدمه ودرس اول وجایگ

 ساختار کتاب و جایگاه و موضوع دروس در کتاب در قالب نمودار-

 برنامه ارائه ي کتاب در طول دوره در قالب نمودار -

قبل از 
هر 
 درس:

تکرار 
معناي 
 تفکر و
بیان  
سیرآن 

ونقشه ي 
ارائه 
 دروس

 چنینهم
ارائه ي 
تمارین  

 دوستان   

عناي تفکر در قالب سوال از شاگردان براي فهم این مطلب که آیا این معنا بدرستی اتفاق بررسی م
 شرح ختم مفهومی بر اساس تفکر وانجام عملی ختم مفهومی یک سوره د رجلسه. افتاده است.

 جلسه ي اول 

جلسه ي 
 آخر

بعد از 
ارائه ي 
روش و 
سوره: 

نحوه ي 
پیاده 
سازي 

روش بر 
روي 
سوره 

براساس 
یر س

تفکر 
بیان 

  

روش  وسوره   

قرائت سوره با -
 نلحن دلنشی

 ترجمه و-
دسته بندي 

مطالعه  ات وآی
ي سوره بر 

اساس طلوع 
 هاي کتاب

بیان مختصري -
از روش قبل از 

ارائه سوره بر 
 اساس روش

اعمال روش بر -
 سوره

 تمارین

بررسی وضعیت -
مطلوب  و موجود

راد در ابتداي اف
و حرکت از  دوره

وضعیت موجود 
به مطلوب با 

استعانت از روش 
سوره هاي  و

مطالعه شده تا 
 (کلی)انتهاي دور

 مطالعه کتاب  -

مطالعه ي  -
سوره بعد با 
   

پرسش و پاسخ در -
ابتدا میانه و 
 انتهاي کالس

ارائه تمارین و -
ه ها برخی از سور

با  مخاطبانتوسط 
 تصحیحات استاد

بیان نکات و -
دریافتها در 

قسمت گفتگوي 
 چنینهممتنی و

 ارتباط صوتی 

به مشارکت -
گرفتن شاگردان 

در قالب گروه 
   

ارتباط با 
 مخاطب
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 منطق استاد در ارائه کتاب 

  .شود بیشتر به غرض کتاب نزدیک می ،به کار گرفته شود و شده تر مطالعه بر نظر استاد هر چه کتاب دقیق بنا

ت، بنابراین در ارائه  ینش خوبی اساین چینش، چ  بنابراین در ارائه مطالب ترجیح به رعایت چینش کتاب است و

ارائه آن با   هاي قبل ودر ارائه، انس با سوره با استفاده از روش چنینهمسعی شده که این چینش رعایت شود. 

 گرفته است: دلیل انجام  نظر استاد به دو روش جدید رعایت شده که بنا بر

د گرفته براي فهم سوره. به همین دلیل سعی  یا  هايدیدن کارکرد روش  -2 ،انس افراد با سوره مورد مطالعه -1

ترتیب داده   فته شده است، گر هایی که یاد اي براي مشاهده انس با سوره به واسطه استفاده از روششده برنامه

 شود. 

ها همراه با روش  کثري شاگردان در قالب انجام تمارین، ارائه سورهمنطق استاد در ارائه با مشارکت حدا  چنینهم 

 :  باشدموارد زیر می بر نظر استاد ست که دلیل این نوع تعامل با مخاطب بناس، پرسش وپاسخ و... ادر کال

 همراه شدن افراد در مباحث کتاب   -۱

 دارد براي فهم بهتر اینکه کدام قسمت نیاز به توضیح بیشتر  فهم درستی مطالب انتقال شده و  -۲

 هم استاینکه در حوزه تدبر نیاز و انگیزه خود فرد م يالقا -۳

 اینکه در حوزه تدبر استاد نداریم و همه در خدمت سوره و فهمیدن هستیم يالقا -٤

 . ایجاد انگیزه به مطالعه کتاب در افرادي که از کالس عقب مانده بودند -٥

  موجود وبررسی وضعیت رفع نیاز یا  استاد بررسی نیاز و  در بخش عملی براي کاربرد آن در زندگی، پیشنهاد 

 و هاحرکت در جهت رسیدن به مطلوب در طول دوره با استعانت از روش ابتداي ترم ومطلوب افراد در 

است. در انجام تمارین مربوط به سوره عالوه بر مطالعه آن با انواع روش، نکات    بودههاي مورد مطالعه سوره

 شد. طهارتی نیز توسط شاگردان بیان می

ها  استاد معرفی می شود که علت طرح بحث کتاب فی توسط اي مختله بر نیاز کتاب هایی از کالس بنا در قسمت

 : اینگونه بیان شد

 آن  هاي مدرسه قرآشنایی افراد با کتاب -۱

 تر نسبت به مباحث کتاب  امکان مطالعه بیشتر و بنیادي -۲
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 هاي ترم بعدي  آشنا کردن افراد با موضوعات مطرح شده در کتاب  -۳

 دن مسیر تدبر در قرآن. دادن افقی بلند براي مطالعه قرآن و نشان دا  -٤
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 سوم  شرح الگوي آموزشی

 اطالعات کلی در ارائه استاد

 و آقایان تشکیل می دهند.   هاخانمرا  مخاطباناستاد دوره آقا هستند و  -

جایگاه تفکر در آن را   به خصوص مراحل آن و در جلسه اول استاد سعی در تفهیم موضوع تدبر و -

به خصوص با بحث مبسوط   و  کردندمراحل آن  تدبر ورا صرف بحث  از جلسه . زمان مناسبیداشتند

که سیر  داشتنداین مطلب  يسعی در القا داشتند،هاي کتاب مقدمات تدبر  سورهطهارتی که در مورد 

طهارت نشود مانند این است که تدبر اتفاق   سیري از علم تا عمل است که اگر منجر به عمل و  ،تدبر

 نیفتاده است. 

  د کهداشتنسیر آن در سور قرآن    چنینهمتعریفی جامع نسبت به تفکر وبیان  تفکر سعی در در موضوع   -

منطق کتاب تفکر در تفهیم این  چنین هم جایگاه تفکر و ،سیر تفکر ،به همین منظور در فواصل مختلف

 .  را مطرح کردندمهم 

  بیان سیر تفکر  و چنین مه استفاده از آن در ارائه برخی دروس و معرفی کتاب پرورش تفکر قرآنی و -

 پذیرفت. ت مختلف توسط استاد انجام در قالب ساختار وجودي انسان در جلسا  ،مراحل بعد از آن

بررسی آن از منظرهاي مختلف   انس با آن با تکرار مطالب سوره و در ارائه سوره واي استاد اهتمام ویژه -

  . در ارائه روش ونمودندمیاي ه ویژهدر فهم بهتر سوره نیز توج  ،از طرفی به نقش روش و داشتند

تفاوتی را پی  مروش  ،بر ضرورت در بعضی مقاطع بنا و داشتندسوره سعی در حفظ سیر کتاب 

 .  گرفتندمی

هایی است که از کتاب تهیه پاورپوینت چنینهم در استفاده از ابزار بیشتر تمرکز استاد بر متن کتاب و -

 . نمودندمیحدود استفاده  از بعضی ابزار به صورت م شده است و 

ن در  آ در مورد نحوه ختم قر و داشتنداي ورد ختم قرآن بر اساس کتاب تفکر اهتمام ویژهدر م   چنینهم  -

 . دادندیعملی توضیح م مقاطع مختلف به صورت علمی و 

اي بر تجربه استاد به منظور فهم مطالب پایه جلسات بنابیشتر (در  اغلب دروس در دو جلسه ارائه شد -

نها آدر    ارائه شد اما در یک جلسه نیز  برخی از دروس  .س)مراحل ارائه درو  تصدیق و  مانند تصور و

 روش رعایت شد.  انس و  هدو مرحل هم

 هاي کتاب باشد. طلوع ها سعی شد مطالب متناسب با سیردر ارائه درس به خصوص در مورد سوره -
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لینک کانال   چنینهمپژوهان قرار گرفت. نت هر جلسه پس از جلسه در اختیار قرآنیصوت و پاورپو  -

 .گرفت رهاي تدبر در خدمت شاگردان قرامجازي روش همربوط به ارائ

دهی به ارسال پیام و پاسخگزارش به استاد در برخی از جلسات،  وري تمارین وآنقش پشتیبان: جمع -

تنظیمات فنی در  چنینهمدانستند، ا نمیها رنآ سواالتی که جواب  از استاد در مورد پرسش ، سواالت

 . اري مطالب در کانال زبارگ و جلسه

 الگوي ارائه  

 الف: بر اساس ارائه سوره
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 کلی ارائه يالگو  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره اي به کتاب قبل، تعریف تدبر وجایگاه تفکر در تدبر دارند.

 ا بیان نکات طهارتی سوره هاي کتاب مقدمات بیان هدف کتاب مقدمات ب

فعال کردن تفکر در قران با بیان مراحل ان وسیر رسیدن به مطلوب که در این جا غرض سوره وعمل متناسب 
   

قبل از 
 هر درس:

تکرار 
معناي 
تفکر 

وبیان  
سیرآن 

ونقشه ي 
ارائه 
 دروس

وپاسخ به 
 سواالت  

 ارائه ي سوره ي ملک جمع بندي کتاب تفکر در قالب

شرح ختم مفهومی بر اساس تفکر وبیان نمونه اي از ان در سوره ي حمد وملک (درمورد ختم 
 مفهومی درجلسات قبل نیز نکاتی بیان شده بود)

 جلسه ي اول 

جلسه ي 
 آخر

 سوره  وروش 

بیان روش سوره -
 مورد نظري 

ورود به سوره -
قرائت همراه با 
ترجمه ودسته 

ت بندي ایا
ومطالعه ي سوره 

بر اساس طلوع 
هاي کتاب با 

 چندین بار تکرار 

بیان مختصري از -
روش قبل از 

رارائه سوره بر 
 اساس روش

اعمال روش بر -
 

 تمارین

مطالعه  -
(در کتاب 

سوره ها 
معموال توصیه 

به دو بار 
خواندن یک 

باراجمالی 
ویک بار 

تفصیلی با 
حل تمرین 
واعالم زمان 

 مطالعه)

تمارین  -
عملی مرتبط 
باهم وداراي 

 

پرسش وپاسخ  -
در ابتدا میانه 

وانتهاي کالس 
وپاسخ هاي 

 کامل تفصیلی

در برخی جلسات -
بیان نکات 

ودریافتها در 
قسمت چت 

چنین متنی وهم
 ارتباط صوتی 

ارائه ي صوتی از -
یکی از سوره ها 
در چند دقیقه 

توسط 
دان(به  شاگ

ارتباط با 
 مخاطب



 (جلد دوم) قرآن هاي تفکر درکتاب روش

۹۹ 
 

طرح ابتدایی توسط استاد مطرح   چنینهم پاسخ و نکته: در این کالس موضوعات مختلفی در قالب پرسش و

 است. که به تنهایی قابل استفاده  شود می

در برخی از   شود و هاي کوچک در جاي خود بررسی میها به خصوص سورهالمیزان در برخی از سورهتفسیر 

 شود. بر نیاز مطرح می دروس بنا

در ارائه   چنین هم .پذیرد انجام می مطالعه کتاب مصطفی در کالس  ،زمینههایی از ارائه درس پسدر قسمت 

 شود. ن موضوع در کالس نمایش داده میاي از فیلمی در همیسوره فیل، قطعه

 منطق استاد در ارائه کتاب 

روش استاد در ارائه دوره به این صورت است که جلسات بر اساس سناریویی در نزد استاد بدون اعالم در  

تا اینکه با توجه به این مسئله انعطاف در    ،سیر کالس است مخاطب وعلت آن توجه به  رود و کالس پیش می

کیفیت با توجه به دروس تفاوت دیده   ها از نظر تعداد وود داشته باشد. در اختصاص جلسات به درسارائه وج 

حجم   ارائه و تنوع از نظر بیشترین تعداد جلسات و  ،سوره علقو   شود. به عنوان مثال در ارائه درس دوم می

افتادن بحث   گفته استاد جا بر بنا و ن اهمیت این درس، فهم سیر تفکرآکه علت   شودپاسخ دیده می پرسش و

به استاد ارسال   پژوهان حل شده ونآبنابراین در این درس تمرینات کتاب توسط قر .تصدیق است تصور و

 شد. می

شد ولی اصل در  بعد سوره پرداخته می و ابتدا به روش و  بود سیر کتاب در رعایت شده  ،ارائه مطالب کتاب در

در هر   تأکید چنینهم شد و هاي مختلف ارائه میبه شکل چندین مرتبه وبنابراین سوره  .ارائه با سوره است

اصالت با فهم   اما معرفی شددر واقع روش تسهیلگر فهم بود.  نقش روش در فهم سوره و سیر تفکر  برسوره 

 . گذاشته بودسوره 

  . شودسات دیده می. در ارائه روش نیز تنوعی در برخی جل بودهاي کتاب در ارائه سوره سعی بر رعایت طلوع 

که   شد محور آموزش داده کالم به صورت سوال موضوع نطق وروش   ،مثال در ارائه روش درس سوره کافرون

 بود. دلیل استاد جلوگیري از پیچیدگی بحث به واسطه ارائه ابتدایی استاد 

مطالعه پیشنهاد   در این  و  شد پیشنهاد میانجام تمارین  در بخش علمی مطالعه درس سوره و ،در بحث تمارین

مهم در   نکته زیرا بود،انجام تمارین سوره و نوشتن گزاره  یتفصیل صورت اجمالی و  استاد مطالعه درس به دو
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ز تمارینی عملی برگرفته از سوره ین صورت است. در بخش عملی نید بروز فهم خود ب نوشتن گزاره و ،تفکر

 شد . ارائه مینظر استاد این تمارین در سیري  بر بنا  پیشنهاد شد و

در آخر بحث    در خالل ارائه و ،شد که قبل از ارائهپاسخ پرداخته می زمان قابل توجهی از جلسات به پرسش و

 چنین بیان شد:  از نظر استاد این امر. علت بودند

احساس حضور در مخاطب   در این صورت روح جاري در کالس و  بود.جبران عدم حضور شاگردان  -۱

 شد.  تفصیلی پاسخ داده می  یشتر مواقع نیز سواالت به صورت کامل وشود و در ببیشتر می

 . است این کتابمطابق با منطق   است که فکري بودن جمع  سوال بیشتر نشان فهم بیشتر وت -۲

 شد. توضیح داده میبعد   و شدمیتوسط استاد در کالس مطرح   ضوعات نیز بدون پرسش وبرخی از مو چنینهم 
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 گیري نتیجه 
تا حد بضاعت    شود واز ارائه هریک از اساتید و محاسن ارائه ایشان بیان می ايبنديسمت جمعدر این ق 

 شود.کتاب بررسی می انطباق روش استاد با بحث تفکر و

 اول  يالگو

داند. امکان تنظیم شدن با برنامه را مخاطب برنامه پیش رو را می ،نظم استاد در الگوي ارائهبه علت   -۱

 . دهدبه مخاطب می

ها را به واسطه شود و مخاطب آثار ارتقاي فهم سورههاي کتاب چندین بار انجام میمرور روش -۲

ها،  ستفاده از روشها عالوه بر ارتقاي مهارت در اکند. تکرار روشهاي تفکر مشاهده میروش

 .دهدهاي متنوع را نشان میها در سورهکارآمدي روش

 .کالس به رفع اشکاالت و ابهامات خود بپردازد  تواند با ارائه تمرین خود درمخاطب می -۳

هاي مختلف در کتاب تفکر منجر به ارتقاي انس و در نتیجه فهم بیشتر باره سوره با روشدمرور چن -٤

 ود. ش ل به سوره میسوره و تسهیل امکان عم

 .داند سوره ذکر شده در درس نمی اختصاصیهاي کتاب را هر یک از روش ،مخاطب -٥

تر نماید. بدین ترتیب اگر مخاطب  تواند چرایی استفاده از روش را نیز واضح وره میدر فهم س ءارتقا -٦

متوجه   ، روش رویت آثار  در ابتدا به ضرورت استفاده از روش واقف نگردد پس از استفاده از

 .شود یا حداقل با ابهامات کمتري روبروستکارآمدي و علت استفاده از آن می

 دوم  يالگو

امکان تنظیم برنامه شاگردان با هر جلسه   چنینهم وشده ابتداي دوره باعث نظم در ارائه استاد برنامه در  هارائ 

 باشد. برنامه می. نظم نسبی در ارائه نیز نتیجه این دهد را می

کارکرد روش در   ثیر وأبر ت  تأکید ارائه سوره با روش مورد نظر و چنینهم هاي مختلف وارائه سوره با روش

 اند، از نقاط قوت این کالس است. ا توجه به آنچه که استاد در قسمت منطق ارائه بیان کردهفهم سوره، ب

ارائه در این چهارچوب نیز از نقاط خوب این ارائه  رعایت چینش ارائه دروس در کتاب و اعمال انواعی از

 است. 
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ت منطق ارائه بیان کردند،  هاي مختلف با توجه به هدفی که استاد در قسممشارکت شاگردان در کالس در قالب

برانگیزاننده افراد براي فهم و محکی براي فهم مطالب ارائه شده    چنینهم بوده و تفکر در سوره  منطبق بر تدبر و

ارتباط شاگردان در این قالب در خارج از جلسه از نقاط برجسته   وسط استاد است. داشتن گروه مباحثه وت 

 اشد.  بمنطبق بر آموزش مجازي می کالس و

 سوم يالگو

 تدبر و  با صرف وقت کافی سعی در فهم ارتباط تفکر و و  آغاز نمود استاد طرح بحث را به خوبی  ،الگودر این 

نیز   .در مواقف مختلف بیان کرده است  و  سیر تفکر را به خوبی چنینهمدارد.  تدبر کتاب مقدماتن با آارتباط  

 داند.  تدبر بدون عمل را تدبر نمی  عمل دارد و راهی علم وسعی در تفهیم هم ،عملی  با طرح تمارین علمی و

  نیز را زیر نکات ،بینیممی بر آنچه در مقدمه کتاب  بنا است وسیر کتاب تا حدي رعایت شده  ،در ارائه دروس

 :انددر ارائه در نظر داشته

 سوره ها با بیان سیر تفکر در هر درس وارتباط طولی روش -۱

 چه در مقدمه گفته شده است. آندروس مطابق با    تفصیلی مطالعه اجمالی و -۲

 نوشتن در قالب انجام تمارین.  توصیه به دست به قلم شدن و -۳

 به خصوص تفکر  ثیر آن در فهم وأت  توصیه به پرسیدن سوال و  -٤

 ها در ارائه  طلوع ترتیب  رعایت -٥

دروس را به این درس   به صورتی که وقت بیشتري نسبت به بقیه داشتنداي در ارائه درس دوم اهتمام ویژه

 شود.  که این منطق در خود درس در کتاب دیده می دادنداختصاص 

نظر   بر بنا دهنده مشارکت در کالس است وذیرد که نشانپپاسخ در کالس در سطح باالیی انجام می پرسش و

ها  پاسخ سواالت وکه البته به نظر می رسد بهتر است برخی از این  باشد، میجبران عدم حضور  استاد به منظور 

 فتد. اموزش مجازي اتفاق بیآفالین انجام پذیرد تا  آدر بستري  طرح موضوعات در فضایی غیر از کالس و و

اصالت داشتن فهم سوره،   هاي مختلف همراه با تمارین عملی، ضرورت انس با سوره وبا روشارائه سوره 

ارائه این تحقق تدبر از محاسن  ا رسیدن به عمل و فهم سیر تفکر در سوره ت  چنینهم ،  تسهیل فهم سوره با روش
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پاسخگوي این دسته از   تواند براي سطحی از مخاطب مفید بوده واست. ارائه روش در قسمتی جداگانه نیز می

 مخاطب باشد. 

ه کننده است، بنابراین این نوع از ارائه بکیفیت ارائه، تجربه تعیین زمان و ندر نوع ارائه استاد و شناور بود

 هستند.   حضوري کالس  در ارائه درس ونسبتا زیادي  شود که داراي تجربه اساتیدي توصیه می
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 (جلد سوم) ايهاي تدبر کلمهکتاب روش 
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 مقدمه
به نمایش درس به درس،    به تفکیک   اي در قالب نمودارهایی، ابتدا نقشه کلی کتاب تدبر کلمهگزارشدر این  

طور  ه  آموزشی برگزارشده، روند جلسه اول از حیث روش ارائه و محتوا ب  و سپس در تحلیل الگوهاي  درآمده

اي در بین دیگر کتب  در این جلسه اهداف کتاب و جایگاه کتاب تدبر کلمه  . زیراگیردخاص مورد بررسی قرار می

ه مطالب  با توجه به تحلیل همه جلسات، اصول کلی آموزش در ارائ  چنینهمو    شدهطور تفصیلی جانمایی  ه  تدبر ب

هاي خالقانه استاد در ارائه موضوعات اخذ گردیده و با یک نماي کلی، الگو ارائه در روش  و  (طبق نظر استاد)

تر از بقیه هاي محتوایی کل جلسات کالس که پررنگشود. سپس شاخصطور کلی نمایش داده میه  جلسات ب

و بعد از جویا شدن نظرات استاد در رابطه با    د در قالب یک نمودار به تصویر کشیده شدهنرسبه نظر میمباحث  

هاي کالس بیان گردیده و بعد از تحلیل  کالس محتوایی، محاسن و قابلیت ي ارائه و الگو ي منطق و چرایی الگو 

اي  تدبر کلمههاي  روشمجازي کتاب  کیفیت آموزش    يبر مبناي نقشه و محتواي کتاب، پیشنهاداتی جهت ارتقا 

 شود . مطرح می

 و ساختار کتاب  اهداف
 .٤است »توجه به عاقبت چیزي«تعریف تدبر: تدبر به معناي  

 . ٥ندندامی  اندیشیتدبر را اندیشه در اطراف و عواقب کار و یا عاقبت ،عالمه طباطبایی

به   ءب کسی که قدرت اظهار دارد به واسطه القاآشکارشده و معنادار است و از جان  ئیتعریف کلمه: کلمه، شی

تواند متناسب با معنایی که دارد با اشیاي دیگر همراه شده و به واسطه آشکار شدن و معناداري  د و میآیوجود می

 .٦آن براي غیر خود، حالت وساطت و انتقال به باطن را افاده کند و داراي قابلیت اثر و ثبت باشد

ماء و تنها با اذن او (هو) تحقق  تعلیم به معناي انتقال علم از جانب خداوند است که با وساطت اس تعریف تعلیم: 

 . مقام وساطت و شفاعت را به عهده دارند ، یابد. اسماءمی

  

 
 چرایی، چیستی و چگونگی، احمدرضا اخوت.تدبر؛  4
 المیزان، ذیل سوره مبارکه انعام. تفسیر  5
 احمدرضا اخوت.  تدبر در کلمه، 6
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 اي هاي تدبر کلمهنقشه اول: درآمدي بر کتاب روش
معنا

سوره توحیدسوره حمد
مصداق و معنا

سوره نبا
محکم و متشابھ

سوره عصر
مصداق و مفهوم

سوره کوثر
انواع تعریف کلمھ

سوره مطففین
تعریف و معرفی 
کلمات در قرآن

سوره طارق
اشتراک معنا

سوره بروج
غرض سوره، 
روح جاری در 

کلمات

مطالعه سوره و 
معناي آن

یافتن مصادیق 
سوره، آیھ و کلمات 
در سوره ھای دیگر

بررسی گزاره ھای 
سوره از تفسیر 

المیزان

گزاره ھای سوره با 
توجھ بھ معانی 

کلمات

بررسی کلمات سوره

مطالعھ سوره تکاثر 
و راه ھای مقابلھ با 

آن

تحلیل تعریف کلمات 
سوره

گزاره ھای سوره از 
المیزان

بررسی معنای کلمات 
سوره

قرائت سوره و 
ترجمھ آن

بررسی گزاره ھای 
سوره از تفسیر 

المیزان

معرفی کلمات سوره 
در سوره

بررسی معنای 
کلمات سوره

اشتراک معنا

بررسی سوره با 
توجھ بھ معانی 

کلمات

معانی کلماتبررسی 

بررسی تاثیر غرض 
سوره در انتخاب 

کلمات

بررسی مفھوم 
کلمات، جمالت و 
عبارات تا فھم 

ابتدایی از غرض 
سوره

مطالعھ تفسیر سوره 
المیزان

مطالعھ معانی 
برخی از کلمات 

سوره

بسترھای بررسی 
وقوع آیات و کلمات 

سوره

مطالعه سوره 

توسعه معناي 
سوره

نقش کلمات در 
کشف معانی

مختصات کلمه  
در سوره

مطالعه سوره، ترجمه 
و اعراب آن

قرائت سوره و 
ترجمھ آن

شناخت جامعھ 
کلمات

تجزیھ و تحلیل نتایج 
بررسی مفھوم یا 

مفاھیم یک کلمھ در 
سایر کلمات سوره

نقش اشتقاق در 
توسعھ مفھوم کلمھ روش تطبیق مفھوم 

و مصادیق در سوره 
ھا و بالعکس

قرائت سوره و ترجمه 
آن

بررسی معانی کلمات

نزدیک شدن به 
غرض سوره

مباحثی پیرامون 
کلمه

نقش تالیف کلمات در 
غرض سوره

بررسی مصادیق 
کلمات سوره

روش بررسی سوره ها 
با کلمات مخصوص 

مصداق حق

بررسی گزاره هاي 
سوره از المیزان

نزدیک شدن به غرض 
بررسی انواع تعریف سوره

کلمات

برداشت معنای 
کلمات در برخی 
دیگر از سوره ھا

در نظر داشتن قالب 
ادبی سوره در 
برداشت مفاھیم 

کلمات سوره

تبدیل معرفی کلمات 
بھ تعریف

قرائت سوره و 
ترجمھ آن

قرائت سوره و 
ترجمھ آن

معانی کلماتبررسی 

سوره زمر
ارتباط زنجیره ای 

کلمات در سوره

ساختار بندی فصول 
مورد بررسی برای 

موضوع تحقیق

نقش کلمات برای 
مطالعھ یک 

موضوع در سوره

مطالعھ موضوعات 
سوره

قرائت سوره

 
 

 کلیدي هر درسحث ادروس به همراه مبنقشه دوم: سیر 

 

وحمدسورهقرائت
گزارهبامعناتوسعه

حقیقیهاي

مفهوم : روح معنا 
ه معناي کلمات با توج

به التحقیق 

درکلمهمختصات
اعراب،تالیف(سوره

و)کلماتروابط،
کلماتمختصات

،سورهغرض

وحمدسورهدرکلمه
حروفتالیفنقش
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سورهقرائت
توسعهوتوحید

گزارهبامعنا
حقیقیهاي

معنايمفهوم
توجهباکلمات

التحقیقبه

تالیفنقش
روابط،اعراب(

)کلمات

بررسی
ومصادیق

.کلماتمراتب

مربوطمصادیق
ورودوخداوندبه
اهسورهدیگربه

،معناتالزم(
)مصداقوحدت

،المیزان

سورهغرض

رعصسورهقرائت
اعرابوترجمه،

مفهوم و 
مصداق 

زاکلماتبررسی
ولوازمحیث

مصادیق

ارتباطبررسی
ازهمباکلمات
وقیودحیث
،لوازم

المیزان

ازتطبیق
بهمفهوم

ومصداق
بالعکس

مصادیقیافتن
اهسورهدیگردر

مفهومیتوسعه
سورهکلمات

هبتوجهباعصر
ردیگدرمصادیق

هاسوره

سورهقرائت
وترجمه،کوثر

اعراب

معنايمفهوم
هتوجباکلمات

التحقیقبه

،اعراب(تالیف
)کلماتروابط

المیزان

فتعریتحلیل
سورهکلمات

(تعریفانواع
به،تمایزبه

)تقابلبه،حد

اشتقاقنقش
توسعهدر

کلمهمفهوم

انالمیز،تکاثر

مفهومبررسی
تکاثروکوثر

انواعبررسی
لغوي:تعریف

(اصطالحی،
،عرفی،علمی
)شرعی

دیگربهورود
سوره

درکلمات
یاحقجهت
باطل
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سورهقرائت
ومطففین

آنترجمه

معنايمفهوم
هتوجباکلمات

(التحقیقبه
قیود،برداشت

،مصادیق،
)اشتقاق،لوازم

شخصیتهاي،
باطلوحق

کلماتمعرفی
درسوره
ایتعریفسوره
ارائهمعرفی

کلماتازشده
(سورهتوسط

وتعریفنوع5
)معرفی

معانیبررسی
سورهکلمات

المیزان

یمعرفیاتعریف
ردیگدرکلمات
هاسوره

رهسوادبیقالب
درآنتاثیرو

یمعرفیاتعریف
کلمه

درروشانجام
(همزهسوره

آیاتموضوعات
وهمزتعریف،

بهتوجهبالمز
،لغتکتب

یمعرفیاتعریف
خوددرکلمات
هبتوجهباسوره
،ادبیقالب

مفهومتحلیل
قتطبی،کلمات
کلماتمفاهیم

وعرفبین
فهموقران

،کلماتمراتب
تعریفتبدیل

))معرفیبه

سورهقرائت
ترجمهوطارق

معنايمفهوم
هتوجباکلمات

التحقیقبه
تعریف،قیود(
اشتقاق،لوازم،
(

اندازچشم
نظرازسوره
وآیاتسیر

،ادبیسیاق
بهکلینگاه

سیر،کلمات
موضوعات

نویسیگزاره

المیزان

(معنااشتراك
درمعنااشتراك

،قرانکل
درمعنااشتراك

)سورهیک

معنااشتراك
سورهیکدر

وقیودمقایسه(
ابکلماتلوازم

بررسی،هم
بهمفهومیک

مفاهیمنسبت
)دیگر

مفاهیمبررسی
درکلمهیک

(کلماتسایر
کلماتخانواده

کلماتتعریف،
اساسبرسوره

،مهممفاهیم
)کلماتمراتب
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سورهقرائت
ترجمهوبروج

معنايمفهوم
هتوجباکلمات

التحقیقبه

لوازموقیود(
)معنا

مفهومبررسی
،کلمات
وجمالت
فهمتاعبارات
غرضازابتدایی

،

،المیزان

بنديجمع
غرض

غرضتاثیر
درسوره

تکلماانتخاب

دستبه(
مفاهیمآوردن
توجهبااصلی

،غرضبه
مفاهیممشاهده

آمدهدستبه
وکلماتدر

دوبارهمطالعه
)سوره

سورهمقایسه
طارقوبروج

ومقدمه
ازتوضیحی

آیاتوکلمات
ومحکم

،متشابه
اءنبسورهقرائت

ترجمهو

وقوعبسترهاي
(کلماتوآیات

سورهموضوعات
بسترهاي،

،آیاتوقوع
آیاتتشخیص

همتشابومحکم
وقوعمراتب،

،آیاتوقایع
)کلماتمراتب

معانیفهم
ابکلماتبرخی
بهتوجه

ودقی(التحقیق
،)معنالوازمو

المیزان

شناخت
کلماتجامعه

ازاستفاده(
کلماتمراتب

مطالعاتدر
به،موضوعی

آوردندست
کلماتغرر

جامعهدرسوره
جهتکلمات،
،کلماتجوامع
درویژهکلمات
)سوره

هبشدننزدیک
توجهباغرض

جامعهبه
کلماتشناسی
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وزمرسورهقرائت
ترجمه

،سورهموضوعات
،سورهمطاابسیر

ترینمهمکشف
موضوع

برايکلماتنقش
یکمطالعه

:سورهدرموضوع

(تحقیقموضوع.1
یاقرانازخارج
،)سورهداخل

ردموضوعتحلیل.2
،کلماتقالب

کردنمشخص.3
وسورهدرکلمات
فتعریآوردنبدست

درآنهامعرفییا
،سوره

باارتباطایجاد.4
،کلماتدیگر

بهرسیدن.5
جدیدترموضوعات

ولفصبنديساختار
برايبررسیمورد

تحقیقموضوع
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 ي به شکل محتواي اجمالی اتدبر کلمهنقشه سوم:  

 
 

  

ازلغتکتببهتوجهبامخاطبذهندرکلمهمعنايتوسعه
،کلمهمرتبهبهتوجهباکلمهمصادیق،معنالوازموقیود:حیث

مراتبدرذهنییاعینیمصادیقدرکلمهمفهومیافتنتفصیل
وهاسورهدیگرآیاتدرهم چنینومسائلدروهستیمختلف
بالمهکتعریفنوع،اشتقاق،بالعکسومصداقبامفهومانطباق
علمیواصطالحیوعرفیتعریفباقیاسومعنابهتوجه

بامهکلتالیف:سورهدرکلمهجایگاهتوجهباکلمهمعنايتوسعه
کلمهیبوممعرفییاتعریفیافتن،ادبیقالبواعراب،کلماتدیگر

فهومموکلیديکلماتیافتن،سورهبومیمصادیقیافتن،سورهدر
،مشتركمفهومبهتوجهباکلمهتعریفارتقا،سورهدرمشترك
وجهتبااصلیمفهومکشف،کلماتخانواده،سورهدرکلماتمراتب

وکلماتروابط(سورهکلماتدراصلیمفهوممشاهدهوغرضبه
)واژگاننظام

درکلماتمراتب:کلماتجامعهشناختدرمعناتوسعه
درهمتشابومحکمکلماتووقوعبسترهاي،موضوعیمطالعات

موضوعتحلیل،وقایعوقوعمراتب،محکمومتشابهآیاتبستر
گریکدیباکلماتارتباطوسورهکلماتبهتوجهباسورهدر
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 شرح الگوي آموزشی اول

 روش برگزاري جلسه اول  

هاي تفکر و قیاس آن با کتاب فعلی در یک نگاه  بیان اجمالی از سیر موضوعات و اهداف کتاب روش .۱

 . کلی

مورد مطالعه با استفاده از مقدمه کتاب و تشریح خط به خط آن و  بیان تفصیلی اهداف و غایت کتاب   .۲

 . شده در مقدمه کتابپژوهان به مطالب و واژگان کلیدي بیاننآ دادن قر  توجه

 . نگاه کلی  یک  بیان غایت کتاب در .۳

 .در زندگی  چنینهمبیان اهمیت و جایگاه کلمه در تدبّر و  .٤

   . ریزيبرنامه  رو تا آخر کتاب به منظور   کل مسیر پیش  بیان سیر موضوعات کتاب و ترسیم یک دورنما از .٥

 ژوهان پ نآ ها به منظور تثبیت و استقرار چکیده و اهداف کتاب در ذهن قرپاسخ به پرسش .٦

 . ورود به درس اول کتاب .۷

 و آقایان تشکیل می دهند.   هاخانمرا  طبانامخاستاد دوره آقا هستند و  دقت شود:*

 

 سیر محتوایی مقدمه کتاب  

هاي جدید بیان  آیات براي کشف گزاره  ها وهاي تفکر، هدف از مطالعه کتاب توجه بر ارتباط بین پدیدهدر روش

بردن قدرت و توان رجوع به متن سوره به نحوي که ارتباطات در جهت فهم غرض   باال  چنینهم.  ه استشد

 سوره کشف شود، مورد اهمیت قرار داشت . 

حی و هاي درست، ناگزیر از رجوع به کالم ونیم که انسان براي داشتن انتخاببراي فهم اهمیت کلمه باید بدا

از هزار توي    تواندمی  واسطه کلماتش، انسانه  اي است که بقرآن پدیدهو    اتصال به ملکوت و حقایق هستی است 

انسان براي  و    ه اتصال، با کلمه و کالم الهی محقق شد  متصل شود. این مرتبطه،  حقایق    آن و   موضوعات  به   عالم

هاي حقیقی عالم باید بتوانیم کلمه،  و یافتن گزاره  ن آتواند به آن رجوع نماید. براي رجوع به قرحل مسائلش می

وقایع عالم به  ، چرا که  دهنده کالم الهی را به خوبی تبیین نموده و درك نماییمکلمات، آیات و اجزاي تشکیل

فهم کلمه، کلمات و آیات براي رسیدن به غرض الهی ضرورت    شوند.  واسطه قول الهی و کلمات حق، ایجاد می
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یابد که توان می  ءقایق در مراتب عالم در قالب کالم صورت پذیرفته و کسی در این مراتب ارتقاح  نزول  دارد. 

توجه به کالم الهی و غرض آن، به عالم   با  یاللهۀخلیفمقام  واسطه  ه  اتصال به کالم الهی را داشته باشد و انسان ب

اشد، باب حقایق به روي انسان بسته شده گردد و اساسا اگر توجه به کالم و کلمه وجود نداشته بقدس مرتبط می

وجه ربوبی در خلقت    یتتوان رو  یانسان  ، در نتیجه چنین شودها و وقایع نمیو متوجه تجلی ذات ربوبی در پدیده

  شود.تباط بین درون و بیرون، ظاهر و باطن، غیب و تجلی از طریق نطق یا کالم محقق میرا نخواهد داشت. ار

  شود. و حقایق عالم هستند و ملکوت به واسطه نزول کلمات، در عالم مُلک ظاهر می  کلمات حد واسط مصادیق

بدین    شوند ومی  ء توجه به روح معنا براي خلق کلمات اهمیت داشته که این روح معنا در قالب مصادیق احصا

 .  شودمیمعنا و غرض الهی براي عباد قابل دسترسی   صورت

 الب  آموزشی در ارائه مط  يالگواصول کلی  

 پژوهان. بر کتاب با محوریت سوره و تثبیت این مهم بر قرآن تأکیدتکیه و   )1

ه به اهمیت  پژوه و ایجاد فضاي گفتگو و تکلم با توج نآبر مشارکت و تعامل فعال بین استاد و قر  تأکید )2

 .تبیین کالم و غرض کتاب (تقویت نطق و کالم)

ها در خدمت  ند جمله به نحوي که تمام تفصیلگویی مطالب یک جلسه در قالب چتوان ایجاز و خالصه )3

 حکام کلی قرار گیرند.إ آن 

ارج  تا مطالب از حالت انتزاعی محض خو...  هاي بالغی مثل کنایه، مثل، شعر، داستان  استفاده از مهارت )4

چون قلب تپنده داراي ضربان  شده و به صورت عینی و ذهنی در جان مخاطب رسوخ نماید و کالس هم 

  در راستاي حیّ   ،بودن کالس از حیث معنوي  (حیّ  ه و در حالت یکنواخت و ثابت نباشد و نوسان شد

  . بودن کلمات)

به  روش )5 است.  ارکان مهم کالس  از  یکی  به روش،  دادن  توجه  و  تثبیت  شناسی  منظور  به  دلیل  همین 

روشروش دائما  باید  مخاطب،  ذهن  در  درسی  از هاي  ضرورت  به  بنا  و  شده  یادآوري  گذشته    هاي 

 هاي آینده رونمایی شود.  روش

بخشی به مطالب  ها در صورت لزوم به منظور عمقهاي تدبري گذشته و یادآوري روشگریز به کتاب )6

 . جدید
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پژوه بداند که محتواي نآهایی از سوره قرار دهد تا قرمعرض چالش  استاد در برخی موارد خود را در  )7

و غرض   ي واژگان به معنا   نتر شد براي نزدیک سوره مافوق مباحث مطرح شده است و همه در تالش  

 . الهی هستند

خصوص در  ه  ب  ،اي مدونن و داشتن برنامهآریشه کلمات در قر  1700پژوهان به مطالعه  تحریض قرآن )8

 . ن و ارائه پیشنهادهاي عملیاتی براي اجرایی شدن برنامه توسط استادآفضاي ختم قر 

 هاي خالقانه در ارائه  روش

حکامی در مواقعی و نگاه تفصیلی در شرایطی  إ کالم استاد (از حیث لحن، داشتن نگاه  فراز و فرود در   •

زمانی کامال به کتاب دیگر، در شرایطی کامال متکلم وحده و در بسیاري از مواقع مشارکت جمعی داشتند،  

مال  شدند و هنگامی دیگر به منظور تثبیت مطالب کتاب، کاپرداختند و از چارچوب کتاب خارج نمیمی

   .دادند)هاي مختلف بسط و گسترش میذهن شنونده را جوالن داده و در عرصه

   .نوع لحنهاي مختلف از قرائت متنوع از سوره به منظور ایجاد توجه در مخاطب به دریافت •

پژوهان با ایجاد  نآپژوه براي ارائه محتوا (تحریض مشارکت قرایجاد و برانگیختن سوال و نیاز در قرآن •

 .م)استفها

 . بیان علت انتخاب سوره با توجه به بیشترین انطباق با روش درسی  •

نویسی از  زارهاهتمام ویژه استاد به گ . ها در طول کالس و کل دوره قابل مشاهده بودفضاي انس با سوره •

 پژوهان و خاتمه کالس در قالب دعاهایی مربوط به مضامین سوره. سوره توسط قرآن

بخشی به اهداف  هاي قبال مطالعه شده به منظور توسعهدید با روش درسبرقراري ارتباط روش درس ج  •

 . هر درس

بندي  اري و رتبهزگمیزان تخصیص زمان و تشریح یک مطلب با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع (ارزش •

 . مطالب)

 . تر از تکالیف با توجه به نیاز مخاطبتوضیح دقیق •

پژوهان در مباحث سوره به همراه مدیریت و  نآارکت قرترین زمان براي مشتخصیص باالترین و مناسب •

 . دهی این مشارکت توسط استاد جهت
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   .پژوهاننآتخصیص زمان کافی براي پاسخگویی به سواالت قر •

 . ی از ثواب قرائت سوره و ایجاد ارتباط بین ثواب قرائت و مضامین سورهبیان روایات  •

 .روش بیان نکات طهارتی، عملیاتی و اختصاصی از سوره و •

یابد چرا که براي کامل شدن چرخه ارتباط بین ملکوت میخاتمه  ،کالس با دعایی حاوي مضامین سوره •

 .همراه گردد ن، با صعود دعا آ و ملک، بهتر است جلسه نزول معارف قر

 الف يالگوی جلسات ی جدول محتوا

جلسه   
 اول

 

قرائت  
سوره   

 حمد

کتب  به  گریزي 
تدبري گذشته و بیان 

ب ر  طوه  مقدمه 
و  اهمیت  تفصیلی، 

اي چرایی تدبر کلمه
کتاب  توضیح  و 

 التحقیق  

 طور تفصیلیه معناشناسی ب
به معناي کلمات براي فهم  توجه 

اجزا عنوان  به  آیات  و   ي کالم 
ریشه    دهنده. تشکیل به  توجه 

با کمک  اشتقاقات  فهم  و  کلمات 
معناي ریشه کلمه، غرض و منظور 

نظر    یا مقصودي است که متکلم در 
کلمه  دارد هر  معناي  حقیقت   .

است.  کلمه  معناي  روح  همان 
تر هستند و  کلماتی به معنا نزدیک

نزدیک مصادیق  به  تر.  کلماتی 
مصادیق یا عینی هستند و یا ذهنی.  
باالتر  عالم  مراتب  در  چه  هر 

مجردات می فضاي  به  رویم 
معانی  نزدیک به  و  شده  تر 
 .شویمتر مینزدیک

فهم  براي  نیاز  و  سوال    ایجاد 
تشقویق  دقیق  و  مخاطب  تر 

 . پژوه براي کشف پاسخنآقر
 رجوع به کتاب  

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
آن  و جایگاه  اهمیت سوره حمد 
در نماز و روایاتی از ثواب قرائت 

 سوره.  
ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  
درس  روشی  اهداف  رویکرد  با 

   .اول
پژوهان از نآنویسی فعال قرگزاره

واژگان و ارتباط واژگان. مدیریت 
جهت این و  در  استاد  دهی 

جمع  حمد  ی  مشارکت  (سوره 
از انسان   معنامحور است و خطاب

ب بنده  متعال ه  و  خداوند  سوي 
است و جنبه آموزش بندگی دارد. 

ها از آن ظرفی است که تمام سوره 
 است یعنیالکتاب  صادر شده و امّ

ه سوره ریشه  محسوب  مه  ها 
معناي   .شودمی به  ویژه  توجه 

الرحمن  اهللا  بسم  آیه  و  حمد 
از  تفصیلی  توضیح  و  الرحیم 

با  کلمات  و آیات و ارتباط دهی  
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پرسش   به  فعال  پاسخگویی 
 پژوهان نآقر

بیان هم  نکات روش درس،  زمان 
 طهارتی)

 رجوع به کتاب 
پرسش   به  فعال  پاسخگویی 

 پژوهان نآقر
دعایی مرتبط به مضامین سوره  و  

 .ختم صلوات
جلسه  

 مدو
قرائت  
سوره  
 توحید 

ب طور  ه  معناشناسی 
قالب  إ در  حکامی  

حمد    بیان سوره  و 
در  تکمیلی  نکات 
رابطه با سوره حمد، 

به   پاسخگویی
سواالت 

  پژوهاننآقر

فهم کردن معنا در قالب مصادیق 
 طور تفصیلی ه ب

در  ذهنی  یا  عینی  مصادیق  یافتن 
و   معانی  به  توجه  و  تدبر  سیر 

از مصداق   ؛وجود دو مسیر تحقیق
با ذکر   ،به معنا و از معنا به مصداق
 مثال براي تبیین موضوع.  

یابی و انطباق کامل  اهمیت مصداق 
فهم مصادیق در در  مصداق با معنا  

 .مراتب
 

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
اهمیت سوره توحید و روایاتی از  

 ثواب قرائت سوره.  
ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  

اهد  رویکرد  درس با  روشی  اف 
 .دوم

پژوهان از نآنویسی فعال قرگزاره
واژگان و ارتباط واژگان. مدیریت 

جهت این و  در  استاد  دهی 
به  ویژه  (توجه  جمعی  مشارکت 
بروزات انسان و اینکه انسان باید 
و   اسماء  مظهر  و  تجلی  فقط 
توضیح  باشد،  الهی   صفات 
بیان  توحید،  سوره  از  تفصیلی 

 زمان نکات طهارتی) هم
 رجوع به کتاب 

پرسش   به  فعال  پاسخگویی  
 پژوهان نآقر

دعایی مرتبط به مضامین سوره  و  
 .تم صلواتخ
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جلسه  
 سوم 

قرائت  
سوره   
 عصر 

توضیح احکامی از 
 معنا و مصداق

جانمایی کلمات در 
سه قالب (مختص 
خداوند، مختص 

انسان  مشترك بین 
انسان و خداوند)، 

ضرب صفات الهی 
سوره صف در 

هی سوره صفات ال
 .توحید

و   مفهوم  از  تفصیلی  توضیح 
همراه با ایجاد سوال و نیاز   تعریف

ب و ه  (انسان  نقایص  وجود  خاطر 
ب نیز  و  کمال  جهت  در  ه حرکت 

محدودیت ماده، دلیل  عالم  هاي 
ب را  دریافت ه  حقایق  کامل  طور 

ظرفیتش،  نمی با  متناسب  و  کند 
و   معنا  بیشتر  کشف  براي  تالش 

به این سعی  نماید.  غرض الهی می
معنا،  کشف  جهت  در  تکاپو  و 

گویند. تفاوت بین رفتار مفهوم می 
انسان  عملکرد  از و  ناشی  ها 

و    یابیمفهوم  ایشان  تعاریف  و 
دریافتی است که از جهان پیرامون  
و  کنترل  براي  و  دارند  خود 

افراد اعمال  است   ،مدیریت  کافی 
اصالح   را  ایشان  ذهنی  تعاریف 

قت، رجوع  . براي یافتن حقیمنمایی
و  است  الزامی  وحیانی  منابع  به 

بآقر اکرم ن  نبی  معجزه   عنوان  ه 
ها در درصدد تبیین تعاریف انسان 

عرف  از  است.  حقایق  با  انطباق 
براي توسعه معنا استفاده کرده ولی  

 کنیم)به عرف بسنده نمی
 رجوع به کتاب  

پرسش   به  فعال  پاسخگویی 
 پژوهان نآقر

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
از   اهمیت سوره عصر و روایاتی 

 ثواب قرائت سوره.  
ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  
درس  روشی  اهداف  رویکرد  با 

  .سوم
پژوهان از نآنویسی فعال قرگزاره

واژگان و ارتباط واژگان. مدیریت 
جهت این و  در  استاد  دهی 

به  توجه  (ایجاد  مشارکت جمعی 
مصداق  و  عصر  فهم واژه  و  یابی 

و لوازم، ارتباط بین عصر و  قیود  
انتقال   ؛وصیت  وصیت، ساختار 

است.  بعدي  نسلهاي  به  حقایق 
تدوین حقایق و معارف و عصاره 

ب الهی  غرض  چکیده  طور  ه  و 
تفصیلی در کتب آسمانی بیان شده 
و براي توسعه ایمان و عمل صالح 
از تواصی به حق و صبر استفاده  

شود. توضیح تفصیلی از سوره  می
بر  عصر و  نامه و  فردي  ریزي 

عصر  سوره  قالب  در  اجتماعی 
براي تحقق افراد و جامعه آرمانی  

هم ه  ب بیان  خسر،  از  زمان  دور 
 نکات طهارتی) 
 رجوع به کتاب 

پرسش   به  فعال  پاسخگویی 
 پژوهان نآقر
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دعایی مرتبط به مضامین سوره  
 . و ختم صلوات

 
جلسه  
 چهارم

قرائت  
سوره   

 کوثر 

ازإتوضیح    حکامی 
 عریفموضوع ت

ب افراد  ه (اینکه 
واسطه تعاریفشان در 
باطل   یا  حق  جبهه 
و  گرفته  قرار 
کلمات،   همچون 

می شوند. جانمایی 
منابع  از  باید  افراد 

خود    ،متقن تعاریف 
را اخذ نموده تا علم  
ایشان داراي حجّیت 
و قابل استناد باشد و  
یقینی  علم  به 

 .دسترسی پیدا کنند)

  توضیح تفصیلی از انواع تعریف
و   تعریف  اهمیت  بیان  از  (بعد 

جهت بر  تعریف  و  اینکه  گیري 
انواع    ،عمل و رفتار اثرگذار است

حد،  به  تعریف  قالب  در  تعریف 
تعریف به تمایز، تعریف به تقابل 
بیان  بسیط  توضیح  و  مثال  ذکر  با 

 .شد)
 رجوع به کتاب  

پرسش  ی  پاسخگوی به  فعال 
 پژوهان آنقر

 طور تفصیلی ه شناسی به سور
از   کوثرسوره    اهمیت روایاتی  و 

 ثواب قرائت سوره.  
ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  

ر درس با  روشی  اهداف  ویکرد 
 .چهارم
پژوهان از نآنویسی فعال قرگزاره

واژگان و ارتباط واژگان. مدیریت 
جهت این و  در  استاد  دهی 

به  توجه  (ایجاد  مشارکت جمعی 
واژه عطا و آیه انا اعطیناك الکوثر. 

ریف به تقابل کوثر با ابتر، توجه  تع 
به مصادیق عینی در سوره و  بیان 

مات و پرداختن به قیود و لوازم کل 
تجلی  عنوان  به  صلوات  دعاي 
اتصال به کوثر، فهم صل به عنوان 
مولفه مشترك در سوره و صلوات، 

 زمان نکات طهارتی) بیان هم
 رجوع به کتاب 

پرسش    پاسخگویی به  فعال 
 پژوهان نآقر
ایی مرتبط به مضامین سوره  و  دع

 .ختم صلوات
جلسه  
 پنجم

قرائت  
سوره  

تکاثر و  

ازإتوضیح    حکامی 
  انواع تعریف

 شناسی بطور تفصیلیسوره  قاقات توضیح تفصیلی از انواع اشت
سوره   از   کوثراهمیت  روایاتی  و 

 ثواب قرائت سوره تکاثر. 



 )سوم(جلد  ايتدبر کلمههاي کتاب روش

۱۱۹ 
 

سوره  
 کوثر 

سوره   مطالب  (مرور 
بررسی  و  کوثر 
توسط   معنا  توسعه 
لوازم،   و  قیود 

ب و  دست  ه  مصادیق 
با   تعریف  آوردن 
جانمایی   به  توجه 

 . کلمات در سوره)

و   کبیر  صغیر،  اشتقاق  (توضیح 
ها بر  توجه به اثرگذاري باب  .اکبر

 . روي افعال
باب افعال و تفعیل متعدي کرده و 
در اولی تمرکز بر فاعل و در دومی 

باب   .تمرکز بر مفعول وجود دارد
اثر   پذیرش  و  مطاوعه  بر  تفّعل 

همچون تدبّر. باب   ؛نمایدمی  تأکید
ر از  اثر  پذیرش  بر  وي افتعال 

اثرپذیري  بر  انفعال  باب  اختیار و 
که    بدون دارد  داللت  اختیار 

فاعلیت در اختیار شخص نیست. 
انسان  اشتقاقات،  معناي  روح  در 
از  استفاده  مراقب  باید 

متوجه  ظرفیت  و  بوده  هایش 
پذیري خود در جهت حق یا  نقش 

باشد. از   باطل  اشتقاقات  تجلی 
می انسان  سبب وجود  تواند 

صالش به وجه ثابت مندي و ات بهره
موجب   و  گردد  و حق  توسعه 

ظرفیت  استمرار  و  گسترش 
نقش  در  او  مختلف وجودي  هاي 

ها اشتقاق در فضا و موقعیت  .شود
یابد در حدي که با ریشه  معنا می

و  نامطلوب  موقعیت  در  طیّب 
اشتقاق در جهت باطل به خبیث،  
از خبائث  یا حتی  و  گردد  تبدیل 

مطلوب، در حالت انذار و موقعیت  
 . در جهت حق استفاده گردد )

ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  
درس  روشی  اهداف  رویکرد  با 

 .چهارم
پژوهان از نآگزاره نویسی فعال قر

یافتن وا واژگان.  ارتباط  و  ژگان 
کلمات. لواز از  مصادیق  و  م 

جهت و  در مدیریت  استاد  دهی 
زمان این مشارکت جمعی، بیان هم

 .نکات طهارتی)
 رجوع به کتاب 

پرسش    پاسخگویی به  فعال 
 پژوهان نآقر

خري وجود  أ(در ملکوت تقدم و ت
ب را  کلمات  ما  اگر  و  ه ندارد 

گیریم و صورت فرایند در نظر می
نویسیم از حیث رایشان لوازم میب

نزدیک شدن به معنا و فهم کلمه 
منبع می افراد  تکاثر   در   . باشد 

خود   براي  غیرحقیقی  قدرت 
متصور هستند و براي آن اصالت 
به  که  جایی  تا  شوند  می  قائل 

می  از مصادیقی  حتی  که  رسند 
حیث دنیایی نیز قابل توجه نیستند 

آموزي و  قبرستان که محل عبرت
راي از دست ندادن فرصت است ب

ع لهو  به  ایجاد  برایشان  کس 
  ،کندمی

آیه گزاره محوریت  با  نویسی 
   ،هشتم
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 رجوع به کتاب  
پرسش    پاسخگویی به  فعال 

 پژوهان نآقر

در نسبت قرار دادن دو سوره کوثر 
و تکاثر. اگر انسان خود را مرتب 

هاي حقیقی قرار در معرض گزاره 
گزاره  این  اوال  تعاریف دهد  و  ها 

می علم  تثبیت  به  ثانیا  و  شوند 
می بدل  یقینی    .شوندیقینی  علم 
ارتباط در  توسعه   فقط  کوثر  با 

یابد که همان معارف اهل بیت می
و وصیتی است که از ایشان به ما 

می  و  هم رسیده  بیان  زمان  رسد. 
 نکات طهارتی) 
 رجوع به کتاب 

پرسش    پاسخگویی به  فعال 
 پژوهان نآقر

دعایی مرتبط به مضامین سوره  و  
 .ختم صلوات

جلسه  
 ششم 

قرائت  
  سوره

 مطففین 

حکامی از إتوضیح 
هاي  روش همه 

  دروس گذشته

دست ه  مراحل ب   توضیح تفصیلی از
آوردن تعاریف با استفاده از ادبیات 

 .تعریف یا معرفی
کلمات  باطل،  و  حق  جریان  در 
جانمایی  نظام  دو  این  در  سوره 

شوند و کلمات در دو نظام حق  می
قرار  هم  با  تقابل  در  باطل  و 

با توجه  می هاي به ورودي گیرند. 
تعاریف در قالب   انسان، مفاهیم و

و   عقلی  تصور  و  ذهنی  تصور 
می  تصدیقات  و  که  باورها  نشیند 

از  برگرفته  طهارتی  نگاه  با  باید 
منابع وحیانی باشد (تعریف آسمان 

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
علت  و  مطففین  سوره  اهمیت 
روش   این  براي  سوره  انتخاب 
درسی، ایجاد سوال و ایجاد نیاز از  
روشی  اهداف  رویکرد  با  سوره 

پنجم، شخصیت  در درس  شناسی 
ها، سوره و بررسی این شخصیت

تط دقیق  و بررسی  فیف 
قرگزاره از نآنویسی  پژوهان 

فهم  ویل،  با  طف  واژه  ارتباط 
زدن   هم  بر  و  اجتماعی  روابط 
اعتدال در اجتماع و ایجاد فاصله  
مردم،   همه  در  ناحق  به  طبقاتی 
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با  آن  مقایسه  و  عرفی  جهت  از 
دست آوردن  ه  تعریف وحیانی) با ب

قر از  آیهآ تعاریف  نگاه  و  ن،  بین 
شود  چیز مشاهده می  وجه حق هر

ایجاد   و براي هر  منظري حکمتی 
   .شودمی

 

معرفی  و  تعریف  ادبیات  بررسی 
نویسی از تعریف در سوره و گزاره 

از کلمات توسط  و معرفی سوره 
و    ، پژوهاننآقر مدیریت 

 دهی استاد در این مشارکتجهت 
نکات  همزمان  بیان  جمعی، 

 طهارتی) 
 رجوع به کتاب 

پرسش   به  فعال  پاسخگویی 
 .پژوهاننآقر

جلسه  
 هفتم 

قرائت  
سوره  
 طارق 

از إتوضیح   حکامی 
روش  هاي همه 

 دروس گذشته

توضیح تفصیلی از اشتراك معنا 
 براي رسیدن به غرض 

و  مستقل  هویت  داراي  (کلمات 
ه زنده  روابط شخصیت  و  ستند 

ها از چون روابط انسانکلمات هم 
منظر   :سه منظر قابل بررسی است

مثانی، منظر تناکح یا پیدایش کلمه 
جدید، منظر ایجاد مراتب در نتیجه 

 تناکح. 
بین  انسجام   و  اشتراك  این  در 
و  شده  تشکیل  خانواده  کلمات، 
کلمات  بعد  و  قرب  با  متناسب 
یا  قوم  و  عشیره  هم،  به  نسبت 

آید. در حالت وجود میه  معه بجا
قر کلمات  همه  تشکیل آکلی،  ن 

می را  واحد  غرض امت  با  دهند 
قر کل  هدایت آواحد  بر  مبنی  ن 

 ها.انسان

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
ایجاد سوال و ایجاد نیاز از سوره  
درس  روشی  اهداف  رویکرد  با 
لوازم  و  قیود  بررسی  ششم، 
مشارکت  با  طارق  سوره  واژگان 

و  نآقر مدیریت  پژوهان. 
دهی استاد در این مشارکت جهت 

باز که  چرا  اجزاي   جمعی  شدن 
ملز  از  کلمه کلمات  تدبر  ومات 

است، تفهیم اشتراك معنا در بین 
کلمات سوره. ایجاد سوال و ایجاد 
اهداف  رویکرد  با  سوره  از  نیاز 
حرکت   ششم.  درس  روشی 

توسعه  و  ترکیب مستمر  در  یابنده 
کلمات در رابطه با غرض سوره. 

ن آاشتراك معنا بین همه کلمات قر 
از منظر هدایت و عبودیت و ایجاد 

مصدا و  ایجاد قتوسعه  و  یابی 
و  شرایط  در  تمایز  و  تفصیل 
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توسعه   براي  کلمات  ارتباط 
مفهوم واژه اگر  و  شناسی هاست 

به  افراد نسبت  فهم  باشد،  درست 
می مراتب  داراي  و  غرض  شود 

وجه   یافتن  ندارند.  هم  با  تقابلی 
، معنا را توسعه شتراك بین کلماتا

کلی می غرض  به  را  ما  و  بخشد 
نماید. در اشتراك سوره نزدیک می

کلمات  فاصله  و  تمایز  توان  معنا 
خانواده  تشکیل  و  هم  به  نسبت 
محقق   معنا،  حوزه  و  کلمات 

 شود)، رجوع به کتاب مقدمات می
و حکیمانه بودن همه کلمات   تدبر

اهداف  به  اشاره  سوره،  یک  در 
قر قرآکتاب  به  بآن  طور  ه  ن 

 .نامحسوس)

مبناي جایگاه  بر  مختلف  هاي 
اشتراکی که وجود دارد و اشتراك 
که   است  زنجیري  و  روح  معنا، 

هم ه  همه تمایزات و تفاصیل را ب
 کند.متصل می 

 

جلسه  
 هشتم

قرائت  
سوره  
 بروج

از إتوضیح   حکامی 
روش  هاي همه 

  دروس گذشته
توضیح  و  (مرور 

در کلممراتب   ات 
درس طارق و تفهیم  

بین همه ارتباط دهی 
سوره، حول  کلمات 
کلمه)   ، یک 

به  پاسخگویی 
سواالت (ظهور معنا 
مصادیق   بعضی  در 
بر   و  است  بارزتر 

توضیح تفصیلی بازگشت از 
غرض به تعاریف کلمات و 

ت بخشی به تعاریف در خدمعمق
 رضغ

و   است  متکلم  نیت  کالم،  غرض 
هنگام تعریف واژگان در سوره و 

دهی بین آنها و توسعه دادن  نسبت
جمع یک  به  از کلمات،  بندي 

در  رسید.  خواهیم  سوره  غرض 
زنیم مرحله بعد دوباره برگشت می

مبناي  بر  را  واژگان  بار  این  و 
تعریف  دوباره  سوره  غرض 

داراي می واژگان  تعریف  و  کنیم 

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
مشارکت   بروج،  سوره  اهمیت 

دسته نآقر در  آیات پژوهان  بندي 
طبق   استاد،  سوره  بیان فرمایش 

دسته  در  مهم  آیات، نکات  بندي 
جهت و  در مدیریت  استاد  دهی 

بیان  جمعی،  مشارکت  این 
براي   2و    1ادبیتدبر  دورنمایی از  

و دسته  سوال  ایجاد  آیات.  بندي 
رویکرد  با  سوره  از  نیاز  ایجاد 
اهداف روشی درس هفتم . ایجاد 
با   سوم  و  اول  آیه  بین  ارتباط 

توسگزاره قرنویسی   پژوهان.ن آط 
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معنا،  تجلی  مبناي 
کلمات  و  مصادیق 
مراتب  داراي 

 .شوند)می

شوند و در خدمت غرض می  عمق
می  قرار  هیچ سوره  نباید  و  گیرند 

ب کلمه  غرض  دایره  از  دست ه  اي 
تعریف  گاهی  بماند.  جا  آمده 
غرض  با  رابطه  در  کلمات 

دریافت میسوره بین یا اي  و  شود 
شاید کلمات در خدمت با غرض 

قر شوآ کل  تعریف  گاهی  نن  د. 
ها داراي آیات زیادي هستند سوره 

د فهم  براي  راترقیق که  آنها   ، 
هر  دسته  براي  و  کنیم  می  بندي 

آوریم و دست میه  دسته غرض ب
کلمات در خدمت غرض هر دسته 

می همه تعریف  غرض  و  شوند 
رهنمون  دسته  واحد  غرض  به  ها 

 شوند.می

اول.  جمع آیه  سه  بندي 
اصحاب گزاره ماجراي  نویسی 

هاي تفکر،  اخدود بر مبناي روش 
ماجراي جمع آیات  از  بندي 

مصادیق  یافتن  اخدود،  اصحاب 
قعود مثل احتکار، نگاه ریز و دقیق 
دقیق  بررسی  سوره،  ماجراي  از 
با  واژه  این  ارتباط  و  شهود  واژه 

 دیگر واژگان.
و ي اصحاب اخدود  هافهم ویژگی

ویژگی دقیق  مومنین فهم  هاي 
ب مومنین  استواري  خاطر ه  سوره. 

معرفت و علم یقینی و شهودي که  
اند. بررسی بقیه ایشان به آن رسیده

جمع و  همآیات  بیان  زمان بندي. 
طهارتی سوره    .نکات  ارتباط 

 .طارق و بروج
 رجوع به کتاب 

پرسش   به  فعال  پاسخگویی  
جایگاه نآقر و  اهمیت  پژوهان. 

 در فرمایشات عالمه   سوره
جلسه  

 نهم
جلسه پرسش و  

 پاسخ
 جلسه پرسش و پاسخ جلسه پرسش و پاسخ

جلسه  
 دهم 

قرائت  
سوره  

 نباء

حکامی از إتوضیح 
تعریف کلمات و 

مراتب کلمات  
 نسبت به هم 

توضیح تفصیلی از کلمات و 
 آیات محکم و متشابه 

گذاري بنیان و اساس با محکم نام
عرصه می و  مشود  و  ها وقعیتها 

کلمات  است.  متشابهات  بر  ناظر 
صورت جریان ثابت در ه  محکم ب

 طور تفصیلی ه شناسی بسوره 
بندي ه و دسته بیان اهمیت سور

آیات، تفهیم مراتب عالم در  
، بررسی واژگان در انواع  أسوره نب

بسترها و جانمایی این واژگان در 
 .دو دسته محکم و متشابه
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هستند.   جاري  مختلف  مراتب 
منعکس متشابه  کننده کلمات 

به بستر  با توجه  حقایق هستند و 
اشکال   جانمایی در  مختلف 

  .شوندمی
دلیل   و  متشابه  و  محکم  کارکرد 
اهمیت آن این است که ما بتوانیم 

مرت هر  از  را  حقایق  تا به رد  اي 
تا مرتبه  موقعیتی  از  و  دیگر  اي 

و   کنیم  پیگیري  دیگر  موقعیت 
حقایق عالم در بسترهاي مختلف 

می  تفصیل  و  شده  و نازل  یابد 
موقعیت  به  توجه  با  حقیقت 

 یابد.هاي گوناگون میتجلی
رجوع به کتاب و توضیح تفصیلی 

 مطالب با ذکر مثال 

  کلمه  یک (نکته طهارتی: کارکرد
لزوما  چیزي است و ايدر نشئه

اي دیگر نشئهدر همان کارکرد 
، چه بسا یافتبروز نخواهد 

ل اتکاء است چیزي که در دنیا قاب
اي  ، پسباشددر قیامت متزلزل 

 مراقب اعمالت باش) انسان!
تعریف کلمات و توسعه معنا بر 

 . مبناي بستر و موقعیت وقوع

جلسه  
 یازدهم 

قرائت  
سوره  

 زمر

 حکامی ازإتوضیح 
  کالم و نطق و قول

مرهون   انسان  رشد 
نطق  و  کالم  رشد 
و  است  انسان 

دوره  هاي  سنجش 
سنجش   ،رشد در 

و  کالم   انتقال  و 
کالم   نظم  و  استقرار 

رشد شاخصه  هاي 
 . فرد است

 توضیح تفصیلی از زنجیره کلمات
انعکاس  نیازهاي کالم،  دهنده 

توسعه  با  انسان  و  است  انسان 
ابراز  را  نیاز  از  انواعی  کالمش، 

  ، نماید. هرچه کالم تقویت شود می
جدیدجنبه  کشف   يهاي  نیازمند 
کیفیتمی زندگی،   بخشگردد. 

ا ارتباطی سخن  نظام  ایجاد  ست. 
 کشف حقایق موضوعیت دارد. در

عرصه  به  توجه  مختلف، در  هاي 
ه شویم که نیازهاي ما بمتوجه می

منتقل می ر د و هنشووسیله کالم 
له است. ئنیاز شامل موضوع و مس

 فصیلیشناسی بطور تسوره 
توجه به واژه عبد در سوره و اینکه 

 ی عبودیت از اهداف و غرض کل 
میآقر محسوب  نیز  و  ن  شود 

این سوره   در  بسیار  عبد  موضوع 
این واژه در انواع  پررنگ است و  

شده بیان  در است  اشتقاقاتش   .
و  جامع  تعریفی  به  باید  پژوهش 

قر و  آکامل  موضوع  آن  از  نی 
حول زنجیره کلمات  از  اي 

 موضوع، برسیم. 
رجوع به کتاب و بررسی موضوع  
عبد و سیري که براي این پژوهش  
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دهیم توسعه  را  موضوعی    ، هرچه 
بسط شبکه در  را  کلمات  از  اي 

می استخدام  هرچه  موضوع  کنیم. 
ب با  کلمات  رابطه  در  یشتري 

ابعاد   ،موضوعی کشف شود  یعنی 
ر فهم شده است. تموضوع دقیق  آن

قر تشویق  و  مثال  پژوهان ن آذکر 
 براي پاسخگویی به سواالت استاد 

جوع به کتاب و توضیح تفصیلی ر
 .از مطالب کتاب 

(موضوعات یا داخل سوره هستند  
که شناخت موضوع باید ناشی از 

باشد  سوره  کلمات  یا و    شناخت 
سوره هستند    از  خارج  ،موضوعات 

موضوع   با  مرتبط  واژگان  باید  که 
قر در  که  است آرا  موجود    ، ن 

ک اول    حالتدر    رد. شناسایی 
استراحت  از   که  تر  را  موضوع 

افزایش  آقر با  و  کنیم  استخراج  ن 
قر علم  و  طهارت  و  نی  آانس 

وارد می نیز  دوم  حوزه  در  توانیم 
 شویم. 

ط سطوح مختلف کلمات در ارتبا
بعد   و  قرب  داراي  که  موضوع  با 
هستند، زنجیره کلمات را تشکیل 

  د).دهنمی
و   سوال   بهاستاد    پاسخایجاد 

 پژوهان نآقر

همرا است  شده  ایجاد   هطی  با 
با  سوره  از  مختلف  سواالت 

بر روشی  بیشتر رویکرد  فهم  اي 
 پژوهان. نآقر

پرسش   به  فعال  پاسخگویی  
 پژوهان.نآقر

به  دعا  با  عبد  در  کالم  (قدرت 
ه کالم کسد. چنانرظهور می   منصه

اولیاء   و  توسعهآانبیاء  یافته نقدر 
قر آن  به  که  صاعد آاست  ن 

گویند. توجه کامل به نبی اکرم می
عبودیت  به  رسیدن  براي 

 . خالصانه)
 ی. بیان نکات طهارت

 .توسل به ائمه هدي
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جلسه  
 دوازدهم 

 بندي و خاتمهجمع بندي و خاتمهجمع  

 

 ارائه در هر جلسه  يالگو
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 سیر محتوا از حیث ارتباط با دیگر کتب تدبر، به طور کلی در طی جلسات 

 

 منطق ارائه استاد و چرایی و دلیل انتخاب این روش  

بایست  پژوه مینآ تاه بودن زمان کالس براي حجم مطالب کتاب، قربه دلیل فشرده بودن کالس در این دوره و کو

با آمادگی الزم سر کالس مجازي حاضر شود و   قبل از ورود به کالس حتما درس جدید را مطالعه نموده و 

طور ه  محتواي کالس به نوعی با تکیه بر روش با محوریت سوره ارائه شده و مسائل در صورت نیاز مخاطب ب

به مطالب است. میزان تخصیص زمان    گرفته  قرارفصیلی و یا تکرار و رجوع ، مورد بررسی در کالس  حکامی یا ت إ

پژوهان در کالس به منظور رسیدن به غایت و هدف کتاب،  نآدرسی، متناسب با نیاز مخاطب بوده و مشارکت قر

پژوهان در سوره، باعث ایجاد  نآکار انداختن نطق قره  رسد. ایجاد سوال و استفهام و بالزم و ضروري به نظر می

 بندد.     کار میه باالتري روش را در خدمت سوره بفضاي انسی هرچه بیشتر مخاطب شده و با توان 

 محاسن این روش  

ال  ع پژوهان براي مشارکت فنآ خاطر تشویق قره  هاست چرا که بالگواز بهترین    ،ارائه براي کتاب کلمه  يالگواین  

الندگی دهی استاد در مسیر صحیح، این رشد و بیافته و با هدایت و جهت  ء فراد ارتقادر کالس،  نطق و کالم ا
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با بیان سوال و نیاز، ذهن مخاطب برانگیخته شده و به دنبال یافتن ارتباط و پاسخی متقن،    چنینهمشود.  محقق می

باال و رجوع مکرر به مطالب  دلیل تکرار  ه  فشرده، بهاي آموزش فشرده یا نیمه. از طرفی در دورهدهد جوالن می

حکامی و تفصیلی،  إ پژوه در دو حالت  نآ شود که قرایجاد میگذشته، تثبیت موضوعات محقق شده و این توانایی  

محتوا،   و  ارائه  از حیث  نوسانات کالس  از طرفی  نماید.  ذهن حاضر  در  را  محتوا  بسیار   چنینهم بتواند  کالم 

نویسی و  خاطر ممارست در گزارهه  پژوه بنآیان دوره مشتاق نگاه داشته و قرپژوه را تا پا نآانگیز استاد، قرروح

. با توجه به  شود یافته و نطقش فعال می  ء تفکر مداوم در پاسخگویی به سواالت استاد، به تدریج توان بیانش ارتقا

آموزشی براي    ي والگپژوه فرصت مواجه شدن با انواع محتوا را نداشته و از این جهت این  نآدوره فشرده، قر

پژوه در پایان دوره متوجه حیّ  نآ باشد و قرمناسب میهایی که فاصله زمانی بین دو کالس کوتاه است،  کالس

بودن کلمات شده و روح معناي جاري در مصادیق را کامل درك نموده و به خاطر رفت و برگشت به دروس و 

برد  دبري آینده به اهمیت و جایگاه تدبر کلمه پی میهاي تهاي تدبري گذشته و رونمایی از دروس و کتابکتاب

طور ه  هاي گذشته بزمان زیادي براي تثبیت مطالب گذشته وجود ندارد، این تکرار مکرّر روش  و در شرایطی که

 دهد. پژوه به مطالب را افزایش مینآ حکامی، تسلط قرإ
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   ي در کالستأکیدهاي محتوایی از کل جلسات بر مبناي شاخص يالگو
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توسعه معنا براي 
رسیدن به غرض  

ك یافتن مفهوم مشتر( اجتماع کلمات 
ه ، کلمات کلیدي ، بازگشت از غرض ب
تعریف کلمات با توجه به مفهوم 

مشترك ، مراتب کلمات ، خانواده 
کلمات ، محکم و متشابه ، تبیین 

)موضوع، نظام واژگان 

تالیف ، اعراب ،( هویت کلمه در سوره 
)تعریف بومی ، مصادیق بومی 

قیود ، لوازم ، ( هویت فردي کلمه 
)مصادیق ، اشتقاق ، تعریف 
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 شرح الگوي آموزشی دوم

 روش برگزاري جلسه اول  

و بیان روایتی از ایشان، مرتبط با بحث   سالم اهللا علیهاهکالس با دعایی منسوب به حضرت صدیقه طاهرشروع   .۱

 اي . تدبر کلمه

 اي. توجه به جایگاه کلمه در نظام هستی و تقویت تعقل به عنوان خروجی کتاب تدبر کلمه .۲

 صورت جدول. ه  ببندي براي مطالعه دروس یت سیر دوره آموزشی پیش رو  و زمانآشنایی با کل  .۳

اي و تبیین جایگاه یک کلمه در  مروري بر کتب تدبري گذشته با توجه به ارتباطشان با کتاب تدبر کلمه .٤

 طور تفصیلی. ه اي بحکامی و جانمایی همان کلمه در تدبر کلمهإ دو کتاب قبلی به صورت 

 ه. صورت مرحله به مرحله ب ، شوداي حاصل میر کتاب تدبر کلمهبیان آنچه که د  .٥

 . سازي دورهپژوهان به منظور شفافنآهاي قرپاسخ به پرسش .٦

   . ورود به درس اول، سوره مبارکه حمد .۷

 ها و آقایان تشکیل می دهند. را خانم طبانامخاستاد دوره آقا هستند و  دقت شود:*

 سیر محتوایی مقدمه کتاب 
 سالم اهللا علیها. و بیان روایتی از حضرت فاطمهخواندن دعا  •

مندي از یک قوه در وجودش، توان انتقال از دنیا و امور متغیر به حقایق ثابت را پیدا واسطه بهرهه  انسان ب •

در    کلمهدهد که  است. تعقّل در انسان همان کاري را انجام می  تعقلکرده است که نام این قوه در انسان 

افت کردند، داراي خاصیت  دری  سالم اهللا علیهاکارکرد کلماتی که حضرت صدیقه طاهره  .کندمی  نظام هستی

ها به وحدت را داشتند. خروجی  انتقال از دنیا به آخرت یا انتقال از متغیرها به ثابتات یا انتقال از کثرت

ه خداوند با  ننده ما به همان هدایتی است ککن منتقلآاي تقویت تعقل است. کلمات قرکتاب تدبر کلمه

 ن براي ما در نظر داشته است.  آنزول قر

 بررسی کلمه عبد در کتاب مقدمات تدبر و کتاب تفکر.  •

اي داشته تا اتفاقی رقم بخورد و مطلوبی حاصل  ن ارادهآکالم خداست و خداوند از جریان نزول قر  ،نآقر •

طریق  کند. کالم الهی از یاست و هدایت، امکان رسیدن به مقصد را فراهم م هدایتشود و آن مطلوب، 
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کلمات شکل می قرار گرفتن  به    ،گیردکنار هم  است  الهی، الزم  به غرض  نزدیک شدن  براي  بنابراین 

اي چه حقیقتی را اوال بفهمیم هر کلمه  تاآنها در کالم الهی توجه کنیم    لیف و چیدمانأت کلمات و نوع  

ت منتقل می از  ثانیاً  و  کلمه)  (تعریف  کلمات  أکند  میلیف  را  کلمات  یابیچه حقایقی  متوجه  و سپس  م 

که به واسطه   ،محوري یا کلیدي هر سوره شویم و نظام واژگان را با محوریت کلمات کلیدي تشکیل دهیم

نزدیک می به غرض سوره  را  مولفه خود  متوجه  این سه  ابتدا  مطالعه سوره  هنگام  در  بنابراین  نماییم. 

دهیم و با رسیدن  ت در سوره ارائه میبومی از این کلما  ییفشویم و سپس تعر کلمات کلیدي سوره می

 شویم.  به غرض سوره نزدیک می ،به نظام واژگان 

 آموزشی در ارائه مطالب   يالگواصول کلی  

بر کتاب با محوریت سوره و تثبیت این مهم، بررسی روش در دل    تأکید تکیه و    : تلفیق روش و سوره )1

نظر  کتاب نیز بعد از توضیح روش، سوره را بر مبناي روش بررسی  سوره براي فهم بهتر از سوره مورد  

 کرده است) . 

پژوه و ایجاد فضاي گفتگو و تکلم با توجه به اهمیت  نآبر مشارکت و تعامل فعال بین استاد و قر  تأکید )2

   .یین کالم و غرض کتاب (تقویت تعقل)تب

سازي آن  پرداختن به توضیح روش و پیاده  ایجاد فضاي انسی با سوره و بیان اجمالی از آیات آن و سپس )3

 . در سوره براي فهم بیشتر از غرض

تثبیت  روش )4 منظور  به  دلیل  به همین  است.  ارکان مهم کالس  از  یکی  به روش،  دادن  توجه  و  شناسی 

اي آموزشی براي توضیح خط به خط کتاب در کانال بارگزاري هدرسی در ذهن مخاطب، فیلمهاي  روش

 شد.  ت، مطالب مکتوب کالس در دو سطح در کانال قرار داده میشد و عالوه بر صو

بخشی  ها در صورت لزوم به منظور عمقهاي تدبري گذشته و یادآوري روشهاي کتابگریز زدن به سوره )5

 به مطالب جدید. 

شروع ،  حکامی از مطالب فصل اول در پایان آن (سوره مبارکه طارقإبندي کتاب در دو بخش و بیان  فصل )6

 جدید) و بیان اجمالی از مطالب فصل پیش رو.  فصل

خصوص در  ه  اي مدون، بن و داشتن برنامهآریشه کلمات در قر  1700پژوهان به مطالعه  نآتحریض قر )7

 عملیاتی براي اجرایی شدن برنامه توسط استاد.  ن و ارائه پیشنهادهاي  آفضاي ختم قر 
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 هاي خالقانه در ارائه  روش

براي تبرك بخشیدن به فعالیت کالسی و    علیهم السالمین از حضرات معصوم  شروع کالس با توسل به یکی •

 رف از ملکوت به عالم ملک.  ا نازل شدن مع 

تدبر در سوره (بررسی تمارین ویژه بعضی  پژوهان و تحریض ایشان براي  نآتوجه ویژه به سیر تدبري قر  •

قر نمونهنآاز  عنوان  به  الزمپژوهان  اصالحات  ایجاد  و  شده  کار  ارتقا  هاي  مطالب  ء  و  به  بخشی 

 . پژوهان)نآقر

 .بندي مطالب بیان شده در کالس با ذکر صلواتفصل •

هاي اختصاصی  ویژگی  بیان  چنینهمبیان علت انتخاب سوره با توجه به بیشترین انطباق با روش درسی و   •

 . سوره

  .تنوع باالي محتوا و درگیر کردن سمع و بصر مخاطب با انواع محتوا •

متناسب با غرض تعقلی کتاب در هر سوره، تمارین کتاب،   و   بندي تمارین (تمرینی ثابتهتنوع و مرتب •

 .پژوه نآمتناسب با زمان تخصیصی قر ،صورت انتخابیه تمرین ویژه در هر درس) و انجام تمارین ب

راستا  صورت فیلم و نقش مکملی آموزش کالسی هم ه  قرار گرفتن توضیح خط به خط کتاب در کانال ب •

 . تاب و نیاز مخاطب با ک

هایی که در فضاي برخط مطرح صورت مکتوب یا صوت در کانال (پرسشه  ها بارائه پرسش و پاسخ •

 .صورت خصوصی عنوان شده است)ه هایی که بپرسش چنینهمشده و 

 ها در طول کالس و کل دوره. مشاهده فضاي انس با سوره •

ارتباط روش دروس جدید در دیگر سوره • به  انده شده در کتابهاي خوبرقراري  تدبري گذشته،  هاي 

 بخشی به اهداف هر درس. منظور توسعه

بندي  رتبهگذاري و  میزان تخصیص زمان و تشریح یک مطلب با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع (ارزش •

   . مطالب)

   .تر از تمارین با توجه به نیاز مخاطبتوضیح دقیق •

   .پژوهاننآقر تخصیص زمان کافی براي پاسخگویی به سواالت •

   .بیان نکات طهارتی و عملیاتی و اختصاصی از سوره و روش •
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 . بیان دعا متناسب با سوره یا روش •

 الگوي ارائه در هر جلسه 

 مبناي چرخه علم و عمل ارائه طهارتی و انس بر 

 

 

 منطق ارائه استاد و چرایی و دلیل انتخاب این روش  

هاي اختصاصی جدید ایجاد شده و کلیتی از آیات سوره و ویژگیدر قسمت دوم هر جلسه، فضاي انسی با سوره  

هاي  گزارهپژوهان به فهم آیات سوره،  نآشود و به منظور انس بیشتر و تحریض قرو غرض اجمالی مطرح می
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پژوه  نآ شود، قرتدبري ایشان در کالس خوانده شده و بعد از پایان کالس و فرصتی که تا جلسه بعدي ایجاد می

 ءهاي آموزشی منطبق بر روند کتاب، فهم خود را ارتقا ان را دارد که با مطالعه کامل کتاب و استفاده از بستهاین امک

پژوهان  نآشود. در جلسه بعدي، با پاسخگویی به سواالت قرتثبیت می  بخشیده و با انجام تمارین، یادگیري ایشان 

دهنده باالترین سطح یادگیري از روش ی که نشانپژوهان در کالس (تمریننآ و بررسی و اصالح تمرین ویژه قر

سازي  پیادهتر از روش و  اند) و توضیحات دقیقپژوهانی که با باالترین کیفیت انجام دادهنآ است و انتخاب تمرین قر

ب تفصیلیه  روش در سوره  ابهامات قرطور  استراحتی کوتاه بخش دوم پژوهان برطرف مینآتر،  از  بعد  شود و 

شده در کالس و یا در  هاي مطرحشود. در فاصله بین دو کالس، پرسش و پاسخره جدید آغاز میکالس با سو

  . شودصورت مکتوب یا صوت قرار داده می  هفضاي خصوصی که از بخش اول کالس ایجاد شده بود، در کانال ب

پیاده  چنینهم  با ري میسازي متنی صوت کالس در کانال بارگزاصوت استاد، مطالب مکتوب استاد و  تا  شود 

شده در کالس،  پژوهان، رجوع و تثبیت محقق شود. طبق نظر استاد، مطالب ارائهنآدرگیر کردن سمع و بصر قر

هاي زمانی  د و با توجه به محدودیتنشوشده در کانال تلقی می  گزاريآموزشی بار هاي  مکملی براي کتاب و بسته

 ست.  ا هاي کمک آموزشی در صورت لزوم، ضروريبسته پژوهان از کتاب ونآمطالعه قر ، پیشبرخط کالس 

 محاسن این روش 

براي آموزش   کند، میهاي مجازي  اي که از ظرفیتاین روش با توجه به تنوع محتوایی که دارد و استفاده بهینه

از    ماند. پژوه از محتواي کامل جا نمینآو  قر  ه هاي زمانی کالس برخط، بسیار مناسب بودمجازي با محدودیت

هاي مختلف از حیث زمانی که براي تدبر  ژوهان در ردهپ نآشده به نحوي است که براي قراريزطرفی مطالب بارگ

زمان سمع و بصر در  برداري است. درگیر کردن همایشان به مباحث، قابل بهره  در اختیار دارند و از حیث تسلط 

شود. فاصله  اي ادراکی و تثبیت مطالب میدر فضاي مجازي باعث فعال شدن همه قو  چنینهم طول کالس و  

حرکت    زمانی که بین بیان اجمالی از سوره و نگاه تفصیلی و روشمند از سوره وجود دارد، باعث تالش و تکاپو و

شود که این مهم در طول زمان قابل دستیابی است. رسیدن به حکام به تفصیل میإاز    در سیر  پژوهنآ تدبري قر

شود که در در پیمودن مراتب و توجه به این مهم حاصل می  ،اي استتاب تدبر کلمهتعقل که غرض هدایتی ک

 روح کالس این موضوع قابل شهود است.  
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 ي در کالس تأکیدهاي محتوایی از کل جلسات بر مبناي شاخص يالگو
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 شرح الگوي آموزشی سوم

 روش برگزاري جلسه اول  

هاي تفکر در پرداختن  هاي مقدمات تدبر و روشاز کتاب  پرداختن به مفهوم «کلمه» و رویکرد هر یک .۱

 . به آن 

 . دروس این کتاب با مطالعه و شرح مقدمه کتاب یتاي و محورتبیین اهداف کتاب تدبر کلمه .۲

 . اساس این نقشه  اي و مروري بر کلیات و دروس آن برنمایش نقشه کتاب تدبر کلمه .۳

 . پرداختن به حمد اول در درس اول (سوره حمد) .٤

هاي تفکر در قرآن و درخواست اجراي آن بر  ن پیرامون شیوه ختم قرآن در کتاب روشاوال از مخاطبس .٥

 . )نامطلوب و چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب و یافتن وضعیت مطلوب(  رکه حمد سوره مبا

 . شرح تمرین براي جلسه بعد .٦

 . تشکیل می دهند هاخانمرا  طبانامخاستاد دوره خانم هستند و  دقت شود:*

 

 آموزشی در ارائه مطالب   يالگواصول کلی  

 مطالعه متن کتاب و توضیح آن. شده در هر درس کتاب،  اساس سیر تعیین پیشروي بر )1

 گیرد.می کتاب و در حمد مربوطه انجامشده در اساس سیر تعیین اساس اصل اول، ارائه سوره نیز بر بر )2

 مرور مطالب جلسات قبل در ابتداي هر جلسه.  )3

پژوهان به مشارکت در اداره کالس: کسانی که براي دوره کتاب در دوره شرکت  د از قرآندعوت استا )4

هاي خود را  کنند،  تمریند به ارائه بعضی از مباحث بپردازند و کسانی که براي بار اول مطالعه میانکرده

دهند.   ارائه  سواالت    چنینهمدر کالس  پاسخ  به  جلسه  یک  از  مختلف  مقاطع  در    پژوهان نقرآاستاد 

رجوعمی خود  ارائه  از  پس  استاد  واقع  در  به  پردازد.  متعددي  با    مخاطبان هاي  از دارد؛  سوال  طرح 

 هاي انجام شده. ، پاسخ به سواالت و یا درخواست ارائه تمرینپژوهانقرآن

سوره )5 در  نامطلوب  و  مطلوب  وضعیت  به  دادن  کمک  توجه  با  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  راه  و  ها 

در ابتداي پرداختن به هر سوره و در ادامه عمق بخشیدن به آن با توجه به کلمات. بدین    ،نپژوهاقرآن
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یب در طی جلسات به تدریج روش ختم قرآن بر مبناي کلمه معرفی و در جلسات انتهایی توضیحات ترت 

 شود. تکمیلی ارائه می

بر   تأکید  .در درك مطالب کتابمطالعه متن کتاب قبل از برگزاري جلسه و در صورت ابهام  بر پیش  تأکید )6

 مختاري.   اداستهاي اي با اولویت فیلمهاي آموزشی تدبر کلمهمشاهده فیلم

به خصوص مطالعه و    ،بایست کل درس و سوره را مطالعه کرده باشدمخاطب قبل ورود به جلسه می )7

 باشد. بسیار مهم می پژوهقرآنانس با سوره توسط 

پردازد که در تغییرات جلسه ارائه، نقش دارد. از نظر می  مخاطبانبازخورد  بندي و انتقاد  پشتیبان به جمع )8

دو پشتیبان فنی و علمی نیازمند است. پشتیبان فنی براي ضبط کالس و رفع مشکالت فنی  استاد، دوره به  

 . پژوهانقرآنپاسخ به سواالت  و شاگردان و پشتیبان علمی براي راهبري گروه مباحثه

، مانند نقص در تعامل بین استاد و شاگرد  استرسان بعضی مشکالت را رفع نموده  امگروه مباحثه در پی )9

 رسان نیاز به تغییراتی در عملکرد دارد. موفقیت مباحثه در پیام  اما در کل

 هاي خالقانه در ارائه  روش

 در جلسات. مخاطبانهاي متنوع براي افزایش تعامل  خالقیت در روش •

ف در بستر مجازي براي انتقال مفاهیم مانند تخته و یا ضبط فیلم براي نمایش هاي مختل استفاده از امکان •

 در جلسه. 

 ها در جلسه. هاي مختلف براي سوق مخاطب به مشارکت و بررسی تمریناب روشانتخ •

 بیان علت انتخاب سوره با توجه به بیشترین انطباق با روش درسی.  •

 ها در کانال دوره. عضی از پرسش و پاسخامکان پرسش و پاسخ در طول هفته و قرار گرفتن ب •

 . وهانپژقرآنتخصیص زمان کافی براي پاسخگویی به سواالت  •
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 به طور کلی در هر جلسه  ، ارائه يالگو

خالصه آنچه گذشته و 
نسبت روش ها با 
یکدیگر در شماي 

کلی کتاب

:ارائه درس
 -2 بیان کلیات -1

بیان جزیی براساس 
سیر کتاب، مطالعه 
متن و توضیح آن

حل تمرین کلیدي 
متناسب با هدف 

درس

پاسخ به سواالت 
در صورت نیاز

پاسخ به سواالت 
در صورت نیاز

پاسخ به سواالت 
پاسخ به سواالت در صورت نیاز

در صورت نیاز

 
 

 منطق ارائه استاد و چرایی و دلیل انتخاب این روش  

  پژوه قرآنزیرا فرض استاد آن است که    ،ودشمحور و با محوریت متن کتاب انجام میارائه استاد کتاب -۱

بداند که چرا سیر کتاب   الزم است  مجازي با کتاب تنهاست پس باید کتاب به خوبی فهم شود. براي مثال

 اند.  ها انتخاب شدهگونه است و چرا این سورهاین

د. در نتیجه بناي  نرکننده باشند اما جاي مطالعه شاگرد را نباید بگیتواند کمک موزشی میآ تولیدات کمک  

اند. در نتیجه شاگرد  اساس حمدهاي هر درس و توضیح متن کتاب قرار داده  برآموزش را بر پیشروي  

باید بتواند با کتاب ارتباط خوبی برقرار کند و بدین ترتیب استاد نقش پررنگی در آموزش روش فهم و  

 عهده دارد.  تعامل با کتاب بر

  ، استاد  زیرا  ، شوداخته میبه آن پرد  مخاطباناست و فقط در سواالت    المیزان خودخوان فرض شدهتفسیر   -۲

هاي  و روش  تدبر  هاي کتاب مقدماتتوانمند در فهم سوره با توجه به روش  را  ايشاگرد کتاب تدبر کلمه

بایست  خوانی نیز متعلق به مطالعه ابتدایی سوره است که مخاطب میداند و طبق نظر ایشان المیزانتفکر می

 آن توانمند باشد.  در

شاگرد باید بداند که الزم    ،اي دارد. طبق نظر ایشان ابتداي ارائه سوره به رویکرد تفکر توجه ویژهاستاد در   -۳

است از دوره قبل با خود آورده داشته باشد و این آورده در کلمه، مطالعه به روش کتاب تفکر و شناخت  

 باشد. می وضعیت مطلوب، نامطلوب و سیر حرکت به سوي مطلوب
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شود تا براي اي از مخاطب درخواست میراي نزدیک شدن به هدف کتاب تدبر کلمهدر جلسات پایانی ب

هاي مختلف در سوره و موضوعات اصلی، واژگان کلیدي را در سوره بیابد و سیر حرکت به  وضعیت

چند واژه کلیدي  تواند به  آموزد که غرض میمی  پژوهقرآنمطلوب را دقت و عمق بخشد. بدین ترتیب  

 خالصه شود.  

هاي تفکر به  شده در کتاب روشاي، وضعیت مطلوب فهمبدین ترتیب براساس رویکرد کتاب تدبر کلمه

بخش این  عمق  و  دهنده به مصادیقهاي اتصالزیرا کلمات واسطه  ،یابندواسطه واژگان، عمق و دقت می

 فرآیند هستند. 

آن در بیاید اما چگونگی ارائه آن در  اي انجام شود که روش از  ونهاز نگاه ایشان بایستی ارائه سوره به گ -٤

 باشد. هاي کاربردي براي دروس میبستر مجازي نیازمند پژوهش قبل از شروع دوره و طراحی تمرین

 محاسن این روش 

 با کتاب  پژوهقرآنانس با متن کتاب و ارتقاي سطح ارتباط  -۱

 در جلسه  پژوهقرآنتعامل خوب بین استاد و  -۲

 . ارائه نکات دریافتی در جلسهامکان رفع اشکاالت و  -۳
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 الگوي ارائه استاد در کل جلسات 

از حمد اول

انتهایی هر حمد تا 
 درس

پیش روي 
براساس حمدهاي 

کتاب با دو گام
بیان کلیات-1
شرحی جزیی -2

تر در حین مطالعه 
متن کتاب

استفاده از روش 
هاي مختلف براي 
: تعامل با مخاطب

پاسخ به -1
سواالت در مراحل 
متعدد بنا به نیاز 

 مخاطب
ارائه تمرین -2

توسط قرآن 
پزوهان و تکمیل 

استاد

رویکرد دو کتاب مقدمات و تفکر نسبت به کلمه ، اهداف کتاب تدبر کلمه اي و معرفی نقشه کتاب، شرح مقدمه :  جلسه اول
کتاب، پرداختن به سوره حمد براساس رویکرد تفکر

معرفی تفصیلی ختم قرآن تدبر کلمه اي و شاخص هاي ارزیابی فردي در کتاب تدبر کلمه اي براساس آیین نامه: جلسه آخر
معرفی چند خروجی متنوع به عنوان زمون پایانی دوره و مختار بودن مخاطب در انتخاب هر یک از آنان

طلب از مخاطب 
براي تعیین مولفه 
هاي سیر تفکر در 

سوره

طلب از مخاطب 
براي مشخص 

کردن واژه براي 
هر یک از مولفه 

هاي تفکر

به مرور در طول دوره

بیان کلیات

شرح جزییات 
براساس مطالعه 

متن
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 (جلد چهارم)  ايهاي تدبر سوره روش کتاب 
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 ساختار کتاب اهداف و 
  محورطور گفت که منظور از مطالعه سورهتوان ایناي میورهس تدبر بر اساس مطالب مندرج در مقدمه کتاب 

براي   کند و این نوع مطالعه منافعی رانزدیک شدن به فضاي منحصر به فردي است که هر سوره ایجاد می قرآن،

 توان به موارد زیر اشاره کرد: خواهد داشت که به اختصار می متدبر

 و خاص  ه ویژراي رسیدن به مباحث ها بمندي از فضاي منحصر به فرد سورهبهره •

 ها بر اساس نیاز بودن سوره شفاءو  طعام مندي از خاصیت بهره •

 هاحاظ علمی و معنوي با رفاقت با سورهلمندي از شأن خاص سوره به بهره •

ها براي  ها با ساختار وجودي انسان و تشخص دادن به سورهمندي از انطباق آیات سورهبهره •

 ر ت هاي متعالیدریافت

 . ثواب قرائت منحصر به فرد هر سورهمندي از بهره •

 توان گفت: در نتیجه می

آن براي   دست آورن موضوعات اصلی و فرعیه  ب و  بررسی یکپارچه سورهست از ا اي عبارت«تدبر سوره

که این مهم با بررسی ارتباطات بین اجزاي سوره و فهم اتصال و انفصال  ،کشف غرض هدایتی دریافت و 

 » .شودحاصل می  ه آن،شدتنیده در همموضوعات 

داراي   ايتدبر سوره  ،توسط مولف ارائه شده است ايتدبر سوره  هايروشبر اساس تعریف فوق که در کتاب 

 : باشدسه مولفه اصلی زیر می

 ررسی یکپارچه سورهب .۱

 تحلیل موضوعات اصلی و فرعی   .۲

 . کشف غرض هدایتی خاص سوره .۳

 هستیم که:هایی ها به دنبال روشطبق این مولفه

 . ه سوره در نظر مخاطب ظاهر شودچ شود تا حیثیت یکپاربه نحوي موجب می )1
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اي داشته  دست آوردن ارتباطات بین سورهه بندي آیات سوره و بهاي طبقهتنوعی در ارائه و آموزش روش )2

 . باشد

   .نمند کند ره توابندي و فهم چینش حکیمانه آیات سویابی و انواع طبقهمخاطب را در موضوع )3

 . ها توانمند کندشده در سایر سورههاي آموختهرا در تعمیم دادن روش پژوه قرآن )4

 . نه خوانندگی صرف ،در مقام تحقیق قرار دهد را پژوه قرآنخواننده کتاب و  )5

 اهداف کتاب 

منحصر به   واحد و نگري متدبر براي دریافت غرض توان به تقویت کلمی  یدر بیان اهداف کتاب به صورت کل

این مهم با تحقق موارد زیر   مندي از سوره در برخورد با مسائل متنوع اشاره کرد. بدین صورت بهره فرد سوره و

 : پذیر استدر متدبر امکان

 . بندي ترتیبی توانمند شودیابی آیات و طبقهمتدبر نسبت به موضوع )الف

 . نافع آن آگاهی یابدمبندي موضوعی یک سوره و ضرورت و نسبت به طبقه ب)

 . توان تفکیک آیات سوره را بر اساس ساختار وجودي انسان و ناس به دست آورد ج)

 . حاصل کند را توان تفکیک حقایق سوره د)

 . دست آورده در سوره را ب اتتوان بررسی و مشاهده موضوع ه)

 . دست آورد ه سوره ب  در او بالعکس ر تفصیلبه حکام إتفصیل و سیر   و حکام إ  هاي مولفه توان شناخت و)
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 سیر آموزشی درس به درس کتاب 

 

سوره واقعه
نقش طبقه بندي 
آیات در فهم کلی 

سوره

سوره حاقه
طبقه بندي آیات 

براساس جریان حق 
و باطل

سوره یس
انواع تفصیل

سوره معارج
طبقه بندي سوره 
براساس وضعیت 
غیر مطلوب و 

مطلوب

سوره مزمل
طبقھ بندی سوره 
براساس بروزات 

انسان و حقایق

سوره ق
حقایق تفصیل یافتھ 

زمینھ ای برای 
علم و ادراک

سوره مرسالت
نقش آیات کلیدی 
در تفصیل حقایق

سوره فصلت
احکام و تفصیل

قرائت سوره و 
ترجمه آن

طبقه بندي سوره 
براساس وضعیت 
غیر مطلوب و 
مطلوب انسان

جریان شناسی 
سوره

دسته بندي 
ترتیبی آیات 

طبقھ بندی 
براساس بروزات 

انسان و حقایق

طبقه بندي آیات 
براساس جریان حق 
و باطل و مطلوب 

و ( فطرت)
(نامطلوب)نامطلوب

دسته بندي ترتیبی 

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات 

آن

دستھ بندی آیات 
براساس حقایق

تفکیک آیات 
براساس بروزات 

و حقایق

دسته بندي 
ترتیبی آیات 

تفصیل و احکام

طبقھ بندی سوره 
براساس موضوع 
کلیدی مربوط بھ 

انسان

دسته بندي 
ترتیبی آیات 

بررسی غرض سوره

احکام و تفصیل

بررسی غرض سوره

انواع تفصیل

دسته بندي 
ترتیبی سوره

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات

موضوع یابی 
آیات

دسته بندي 
موضوعات به 
صورت ترتیبی

کلمات کلیدي

مطالعه سوره و 
موضوع بندي آن

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات 

آن

بررسی غرض سوره

بررسی غرض سوره
بررسی غرض سوره

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات 

آن

دسته بندي 
ترتیبی آیات

بررسی غرض 
سوره

دسته بندي 
براساس سه گروه 
مقربین، اصحاب 
یمین و اصحاب 

شمال

دسته بندي 
براساس جریان 

شناسی

بررسی غرض سوره
بررسی غرض سوره

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات

قرائت سوره و 
بررسی موضوعات 

آن

دسته بندي 
ترتیبی موضوعات

سوره قمر
شناخت مولفھ ھای 

احکام در سوره

سیر احکام بھ 
تفصیل در سوره

وضعیت احکام 
در سوره

دستھ بندی ترتیبی

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات 

آن

غرض سوره 

سوره الرحمن
محکم ترین احکام

محکم ترین 
احکام

اسماء و صفات 
الھی

دستھ بندی ترتیبی

قرائت سوره و 
مطالعه موضوعات 

آن

جریان اسما و 
صفات الهی در 

آیات تفصیل

غرض سوره 

نکاتی چند در 
رابطه با احکام 

 سوره ها
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 الگوي آموزشی اول شرح
هاي کتاب گذاشته است بناي اصلی استاد بر آموزش روش شدهکه تقریبا به صورت فشرده برگزار  الگودر این 

باال رفتن سطح طهارت با کمک کتاب   ، غرض دوره در درجه اول . شده و فضاي روشی در کالس غالب بود 

هاي  دریافت غرض ،نگري در تدبربه تقویت کل پژوهانقرآنتوانمند شدن   ،و نیز در درجه دوم  اي تدبر سوره

مندي از این فهم براي بهره ،هارسیدن به فهم نظام هماهنگ و یکپارچه سوره  ،هاي قرآناختصاصی سوره

ها ماعی و ارائه راهکارهاي مناسب براي مرتفع نمودن این آسیبهاي اجتها و آفتآسیب ،مسائلشناخت  

هاي  روش ها وسوره کمک آموزش هب و  اي ساختار وجودي انسان هبه نوعی بر اساس مولفه .معرفی شده است

را   مخاطبان ره آقا هستند و استاد دو  الزم به ذکر می باشد کهبه انسان در اجتماع پرداخته شده است.   ،کتاباین 

    و آقایان تشکیل می دهند. هانمخا

مربی براي هر جلسه یک شیوه ورود به بحث داشته و ورود به بحث به صورت متنوع در هر   ، در این کالس

در هر جلسه در    آورد.وجود میه انگیزه بیشتري براي مطالعه ب مخاطبانجلسه متفاوت بوده است و این تنوع در  

بلی را نیز بر روي سوره پیاده کرده و در عین حال براي هر درس  هاي قروش درس  موزش روش جدید، حین آ 

از   بعد و  در هر درس یک کلیت روشی توضیح داده شد  اند. یک سوره جداگانه و خارج از کتاب را کار کرده

   ند. داشت پژوهانقرآنورود به سوره را در حین کالس به همراه  آن،

ورت   اختار هر درس، مروبه ـص د. پیادهر درسکلی، مبتنی بر ـس ته جهت تثبیت انجام ـش ازي درس  هاي گذـش ـس

ـشده بر روي درس بعدي به عنوان تکلیف تقریبا ثابت هر جلـسه تعبیه ـشده بود تا از این رهگذر به تمایز  تدریس

ــراف پیدا کنند. در جزوه تجمیع نکات تدبريمیان روش ــتاد کالس آن را  ها اش ــت که اس ، بخش تهیه نموده اس

 دارد.متفاوت و کاربردي غرض را بیان می  رویکرد  ،اي غرض» از منظر هر روش«بیان یا نم

. باید اهمیت فصــل اول به شــدبه دو فصــل پیش از احکام و تفصــیل و پس از آن تقســیم  از حیث محتواکتاب 

بندي   این کتاب توانایی دســتهدرس اول. از منظري شــاخص یادگیري  در  به خصــوص    ،اندازه فصــل دوم باشــد

 باشد.می سوره  موضوعی  -بیترتی

تهروش وص روش دـس ده در کتاب به خـص ورت پراکنده و تدریجی  -بندي ترتیبیهاي مطرح ـش وعی به ـص موـض

م می وص جهت یافتن جمالت مهم تبییندر کتاب به چـش ت افراد متن کتاب را به خـص کننده و خورد که نیاز اـس

 مطالعه نمایند.   هاکننده روشتکمیل
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ــورهبه جهت نگاه کل ــل در ابتداي دوره  نگر و س اي در این کتاب، مرور کلی اتفاقات درون کتاب و معرفی فص

 ها بسیار مهم خواهد بود.استفاده از نمودار در تدریس روش چنینهمرسد.  ضروري به نظر می

  ي درس بعدي با هدف دیدن تمایز هررو پیاده کردن روش هر درس بر استاد روش عمده  ،در فصل اول کتاب

این   بود. روش و حس کردن این موضوع به صورت عینی و عملی براي رسیدن به فهم حیثیت یکپارچه سوره

هاي متنوعی وارد سوره  ز دریچهاروي یک سوره پیاده کنیم و  بندي مختلفی را برهاي دستهنکته که اگر روش

ه در نهایت هر سوره یک  بلک ، شوددر غرض واحد سوره که حقیقت کلی آن است تفاوتی ایجاد نمی ،شویم

نگري و اعمال  اي به فهم این موضوع از طریق کلست و با تدبر سورهوغرض واحد دارد که منحصر به فرد ا

 ، کلیدي بود. ها خواهیم رسیدروش

به صورت جداگانه به سمت کتاب نرود تا دچار   پژوهنقرآ استاد بر این بوده است که  تأکید ، در بخش دوم 

به  جا   خود استاد مباحث اصلی را تا انتهاي کتاب یک هر درس، ر این بخش در ابتداي  د  .سردرگمی نشود

 . پرداختندمیها در جلسات بعدي به اجراي روش روي سوره  سپسو  دادندمی توضیحصورت نظري 

 کل زیر بود: دروس به ش اکثرمراحل کار استاد در 

 معرفی روش درس جدید  •

 بیان مزیت روش درس  •

 توضیح روش کار •

 یان مبناي روش درس ب •

 قرار دادن جدول روشی درس •

 . نشان دادن نماي غرض در روش درس •

 سیر ارائه دروس به صورت زیر بوده است:  ،در فصل دوم کتاب

 . آیات شاخص ، تفصیل به احکام ،تفصیل ،احکام به تفصیل، احکام

  توضیح احکام : 

o  م مولفه احکا 

o م آیه احکا 
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o حکام ا 

 توضیح احکام به تفصیل : 

o م به تفصیل آیه احکا 

o تفصیل هاحکام ب  مولفه 

o سیر احکام به تفصیل 

o اياحکام به تفصیل نتیجه 

 توضیح تفصیل: 

o آیه تفصیل 

o انواع تفصیل 

 م: توضیح تفصیل به احکا 

o  مولفه تفصیل به احکام 

o  سیر تفصیل به احکام 

   و بالعکس تفصیل  بهنمودار احکام 

 آیات شاخص : 

o فواید آیه شاخص 
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 ات شاخص براي هر درس پیاده کردن آی سیر  نمودار
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 اول  الگوينمودار تفصیلی 

معناي تدبر در کتاب مقدمات تدبر   یدقت داشته باشید چهار مولفه اصلی این نمودار برگرفته از نمودار تفصیل

 در شکل زیر تبیین شده است:   و بررسی شده الگوي اولاست که منطق انطباق این نمودار با نمودار تفصیلی 
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روي   هاي هر درس برسازي روشپیاده بعضا ،هاشدن روشهم آمیخته در، به فشردگی این کالس با توجه 

بندي) و  (انواع طبقه  هاي دروس بخش اول کتابنیز وام گرفتن روش ،هاي قبل و بعدهاي درسسوره

ر همه جلسات روش ارائه د  ن یکسان نبود چنینهم(احکام به تفصیل) و  روي بخش دوم کتاب  سازي آن برپیاده

توان الگوي مشخصی را با نمودار تبیین کرد اما آنچه در کل دوره به  نمی  ،و تنوع در ورود به بحث در جلسات

 : مشاهده نمودتوان را در شکل زیر میاست صورت مشترك دیده شده 
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 آموزشی دوم يالگو شرح
  باشد.مبناي انس بوده و فضاي انسی غالب میبناي استاد بر   شد،که تقریبا به صورت مفصل برگزار  الگودر این 

حرکت از الیه روشی به الیه انسی  در این کالس دو الیه انسی و روشی در طی آموزش کامال مشهود است که  

محور بوده و نقش  د. این کالس مباحثهافتادر طول مدت زمان آموزش به صورت مکرر اتفاق می  و برعکس،

در کالس به   پژوهانقرآنها با ارائه که اساسا فرآیند روشی درسبه طوري بود،بسیار پررنگ  پژوهانقرآن

به صورت داوطلبانه آغاز   پژوهانقرآنکالس با ارائه یکی از  شد. بدین صورت کهصورت آنالین مرور می

ها و  ها و اصالح آنو ثبت این غرض پژوهانقرآنهاي پیشنهادي دیگر روي غرض شد و در ادامه با مباحثه برمی

ها توسط استاد و پیمایش سوره درون درس و در نهایت توضیح روشی درس بعدي به اتمام  بندي غرضبا جمع

الزم به ذکر   . شدواگذار می  در خارج از کالس، پژوهانقرآنشده به و طی کردن فرآیند روشی درس دادهرسیده 

 شکیل می دهند. و آقایان ت  هاخانمرا   مخاطباناستاد دوره آقا هستند و  است که

  . باشدها میسورهدار نبودن روش در مقابل اصالت واقع اصالت منطق استاد براي این نوع از آموزش و ارائه در

د و مولف بر اساس  نباشها میها مستخرج از سورهاند و روشها همگی بهانهاینکه ایشان معتقد بوده روش

هاي آمده در  بنابراین با انس بیشتر با سوره  ،انداستخراج نموده ها راروي آنها روش  هاي انتخابی و تدبر برسوره

رسید و با غرض استخراج شده دوباره ورود به   یمبه یک غرض خواه هاکتاب و تدبر در آنها و سیر در سوره

که سوره چگونه سعی کرده است همین غرض را به ما بگوید   یمگردسوره پیدا کرده و به دنبال این موضوع می

 توسط خود سوره، همان روش درس است.   شدن آن ترین چگونگی رساندن ما به غرض دوباره و کاملو ا

باعث حضور حداکثري آنها در بحث و عالقه به ارائه در خالل  ،براي مباحثه پژوهانقرآنمدام و تشویق  تأکید

به انجام   پژوهانقرآني دریافتی هاها و غرضپی از گزاره هاي پی در و استاد این کار را با سوال بودکالس شده 

 رساند. می

بار در منزل بدون رجوع به کتاب و با  یک   پژوهقرآندارند که  تأکیدست که استاد  ا این  الگونکته دیگر در این 

جداول مربوط به هر درس و   ، را حل نماید و براي این کار توجه با مطالب آموزش دیده در کالس تکالیف خود 

از   دادند و بعدقرار می پژوه قرآناب آمده است از طریق کانال توسط پشتیبان در دسترس تکلیف را که در کت

زمینه و محدود نشدن ذهن  نداشتن پس  را، منطق ند. دلیل ایندانستکتاب را بالمانع میبه ورود  مارین،حل ت 

 با دیدن نمونه تمارین حل شده توسط مولف در کتاب عنوان کردند.  پژوهقرآن
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 دوم  الگويتفصیلی نمودار 
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 : نمودتوان در نمودار زیر مشاهده الگوي آموزشی و سیر ارائه را در این کالس در هر جلسه می ،ارائه يالگو
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 الگوي آموزشی دو تحلیل 

 اول با کتاب  يالگوتحلیل و توضیح انطباق  

دهی  ارتباط  و  ن به موضوع کلیترکیب موضوعات و رسید   ، اياستخراج غرض مقایسه  ی،نمودارکش   ، در این کالس

هاي ارائه شده براي تحقق هدف آموزشی این کتاب به لحاظ روشی  ترین راهکلیدي  موضوعات با غرض سوره، 

 . بوده است

ها و گامی براي کمک به فهم کلیت سوره زمان با طی دوره، هم پژوهانقرآنبه شرکت در ختم مفهومی به  تأکید

و از طرفی تمرکز بر روي  ، هاي قبلی بوده است د شدن در این مهم به نسبت دورهنگر و توانمن نگاه کل  تقویت

هاي منحصر به فرد سوره  ها در طول جلسات به فهم بیشتر غرضبخش اول کتاب و بررسی تمایزات روش

ر عین هاي دیگر دروي سوره  ربها و پیاده کردن آنها با سیر در روش پژوهانقرآنچرا که  ، کننده بوده استکمک 

ه  هاي بسیار و متنوع براي خواندرسند که هر سوره در عین روشبه لحاظ روشی به این درك می  ،توانمند شدن

 داراي یک حقیقت ثابت است.   شدن،

باال بودن سطح روشی کالس به نسبت سطح انسی   ،شودارائه دیده می  يالگوچیزي که در ظاهر در بررسی این 

ها در خالل کالس براي ه این بود که انس و ارتباط و سیر در سورهد و شاید نقطه ضعف دورکالس بو

در این    خورد.چندان به چشم نمی ه برگزار شد)که در شش جلس( به دلیل فشردگی زمان کالس  پژوهانقرآن

درس به درس کتاب  هایی براي ارائه محتوا استفاده نموده است که گرچه منطبق با سیر مدرس از روش ،الگو

 نبوده است اما تنوعی را نیز ایجاد نموده و داراي خالقیت بود.  اي رهتدبر سو

 دوم با کتاب  يالگوتحلیل و توضیح انطباق  

آموزشی با مرور اهداف و جایگاه هر جلد از کتب تدبر در سیر تدبر و معین شدن جایگاه تدبر    يالگودر این 

هاي مبتنی بر حق در زندگی معرف  شاخصاقع رسیدن به معیارها و و در این سیر که تعقل و در  ايسوره

هاي  لذا بیشتر روش  ،ها به کمک این کتاب سوق دادرا به سوي دریافت هرچه بیشتر از سوره مخاطبان  ،گردید

در نزدیک شدن به غرض سوره با انس هرچه بیشتر  پژوهانقرآند شدن نپیاده شده در جهت هرچه بیشتر توانم

اي داشته باشند و براي رشد  کتاب بتوانند نگاه سوره نکه افراد پس از خروج از ای به صورتی ،باشدها میهبه سور

  يالگو ،شانی الگوها حیثیت یکپارچه در جهت حقیقت را ایجاد کرده و به کمک سوره ،و هدایت در درون خود

سو عمل در یک  ، ایمان و ادراك ، باور ،خیال  ،شان اعم از حواسیعنی تمام ارکان ساختار وجودي  . اي شودسوره
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تر به نظر  بنابراین آنچه در این دوره پررنگ .هاي قرآن شکل بگیردراستا شده و شاکله بر مبناي سورهو هم

منحصر   یدر رسیدن به غرضها با روش تقویت براي انس با قرآن و سوره انپژوهقرآنرسد مشارکت خود می

آموزش روش خیلی پررنگ نبود و بیشتر خادمی   ،ن دورهها بوده است و اساسا در ایسورهاز به فرد و یکپارچه 

 . بوده است مد نظر  به این هدف مخاطبانبراي رساندن  

ف  ه مول را از دیدگا ايتوان کلیتی از تعریف تدبر سوره و اهداف و غرض کتاب تدبر سورهشکل زیر می در

 : مشاهده نمود 
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 توان اینطور دید: می  ،را با شکل فوق ببینیم  الگواگر بخواهیم انطباق هر 
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۱٦۰ 
 

 

 (جلد پنجم) هاي تدبر قرآن به قرآنروش کتاب 
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 مقدمه
در   متن  .تدبر قرآن به قرآن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استهاي روشبه طور خاص دوره  بخش در این

دوین شده  ت  اساس شاخص کتاب  بر تحلیل روش و  شناسیروشساختار کتاب، اهداف و  معرفی  ؛فصل سه

براي رسیدن به مقصد کتاب ارائه کرده، نمایش   مولف هایی که  در فصل اول نمایی کلی از کتاب و گام است.

هاي برگزار شده در  ول دورهدهنده این کتاب در طهاي آموزشی مربیان ارائهداده شده است. در فصل دوم روش

هاي آموزشی هر مربی که در  در فصل سوم روش  ، از سه منظر مورد توجه قرار گرفته است.1399ماه فروردین

 هاي کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.اساس شاخص بر ،فصل دوم ارائه شد

 اهداف و ساختار کتاب 
تدبر قرآن به قرآن، فهم مثانی بودن قرآن و ایجاد   هايروش هدفدر مقدمه کتاب آمده است،  طور که همان

توان  دن قرآن به این معناست که همه قرآن را در راستاي غرض واحدي میمثانی بو مهارت استفاده از آن است. 

 دید. در تفسیر قرآن به قرآن دو اصل اساسی وجود دارد: 

توان از این نظام یکپارچه در تفسیر یکدیگر بهره  . آیات و کلمات قرآن همگی نظامی یکپارچه دارند و می1

 جست. 

کند و  بسیار به ما کمک می ،قرآن، فهم یکپارچگی نظام واحد سوره . براي بهره جستن از این نظام یکپارچه 2

 ۷بخشد.تبیین و تفسیر قرآن را غناي بیشتري می

کتاب بر انس با   مولف تأکید  .وردار استاي برخمندي از دو مورد فوق انس با قرآن از اهمیت ویژهبراي بهره

 آیات و سورههاي آن است. 

دبر، الزمه تحقق آموزش، تمرین عنوان شده است اما در تدبر قرآن به  هاي تآموزش روش مجلداتدر همه  

و به   ، تمرینمد نظر است  نآ قرآن به علت دید جامعی که به کل قرآن دارد و دیدن غرض واحد براي کل قر

 هادر مقام تحقیق، تعمیم روش  پژوهقرآناز اهمیت بیشتري برخوردار است. قرار گرفتن  نس با قرآن،دنبال آن ا

توجه ویژه    مورد   باید در انجام تمارین قرآن به قرآن ،هاهاي قرآن و تدریج و دقت در مطالعه روشبه کل سوره

 ید همین مسئله است. ؤکتاب نیز م در ضمیمه  . دفترچه نهایی قرار بگیرند
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 کتاب، آموزش تدبر قرآن به قرآن را در چهار فصل ارائه داده است:  مولف 

 ستر کل قرآن فصل اول: تدبر سوره در ب

ها و تمایزي  هاي قرآن است. در این فصل توجه به ساختار سورهنمایش نظام یکپارچه سوره ،مقصد این فصل

هاي دیگر مورد توجه است. فهم محتواي کلی  سورهکه با هم دارند و استفاده از ساختار یک سوره در مطالعه 

نظور از محتواي کلی سوره، موضوعات کلی سوره  م  .اولین گام در این فصل است ،هاي هر درس سوره یا سوره

اما در کل دروس قابل رویت   س اول و دوم،و سیر آن و رسیدن به غرض سوره است (به طور خاص در در

 .است)

را به نمایش  ها با هم ارتباط ساختاري سوره ،هاسورهها و خانوادهسورهزوج معرفی  در قالباین فصل  چنینهم 

  ؛ ها استفاده کرده استسورهها و خانوادهسورهابزاري که کتاب براي بیان زوجتا پنجم).  سوممی گذارد (دروس 

 .  باشدمیها با هم رسم انواع نمودارها براي هر سوره و نیز ارتباط سوره

 .)ششمد (درس سوره معادلی در سایر آیات قرآن دار غرض هربینیم که می این در این فصل عالوه بر

 در بستر قرآن فصل دوم: آیات 

اي با سایر آیات و یا  مقصد این فصل نمایش نظام یکپارچه آیات در قرآن است که به صورت تفصیل حقایق آیه

 و  ط، هستیئ(اسماء، وسا هاي مختلفدر این بین انواع حقایق در حوزه است. اي دیگر نمایش داده شده با سوره

  معرفی شده است.  هشتم)  درس  ،(محکم و متشابه لفبسترهاي مخت حقایق در چنینهم و  )هفتم درس،  انسان

یکی  در پایان این فصل  چنینهم و )نهم (درس  اندهاي قرآن خود تفصیل حقایقکه داستانبینیم می  عالوه بر آن

 رس دهم).تفصیل داده شده است (داز اوامر قرآن 

 فصل سوم: تدبر موضوعی 

ن است. در این فصل با انتخاب موضوع و در نظر  مقصد این فصل نمایش نظام یکپارچه موضوعات در قرآ 

ه  هاي دیگر را براي تفصیل موضوع اصلی به صورت نمودار درختی بگرفتن یک سوره به عنوان محور، سوره

 .)درس یازدهمگیرد ( کار می 

 فصل چهارم: کلمه در بستر کل قرآن 
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  دهد چه کلمات در قرآن را نشان میثیر متقابل معناي کلمات و غرض سوره، نظام یکپارأاین فصل با نمایش ت 

 .)دوازدهم(درس  

 :صورت جزئی قابل مشاهده استه  هاي کتاب بگام و عناوین دروس، شکل زیر نمایی از هر فصل در
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 شرح الگوي آموزشی اول

 نمونه الفتوصیف روش تدریس شده در :  1گام 

تعداد اعضاي   هفته برگزار شده است.  در  هدر مدت حدود یک ماه و در دو جلسه یک و نیم ساعت نمونه الف 

دوره  قایان تشکیل می دهند و و آ هاخانمرا   مخاطبان استاد دوره آقا هستند و . ندنفر آنالین بود 50دوره حدود 

 دوره پشتیبان داشته است.  پشتیبان داشته است. 

 وظایف پشتیبان در این نمونه:  

 کالسساعت قبل از شروع گذاشتن لینک ورود به کالس نیم -

 استاد  به ارسال  و آوريجمع و  شاگردان  تکالیف دریافت  -

 رابط بین شاگرد و استاد   -

 . کالس ضبط به منظور  حضور در کالس  -

توان گفت که در مجموع هر جلسه در دو بخش برگزار شده می نمونه الفدر توصیف روش تدریس شده در 

اص یافته و بخش دوم کالس مربوط به  است. بخش اول کالس به تکمیل فرایند آموزشی جلسه گذشته اختص

  دهندهتوجه بوده و نشاندرس جدید است. مدت زمانی که مربی براي بخش اول کالس اختصاص داده، قابل 

  رسان بلهاهمیتی است که مربی براي تکمیل فرایند آموزشی قائل بوده است. استفاده از فضاي کانال در پیام

به تصویر درآمده   1شماره  و در نمودار   زم است به آن توجه شود بخش دیگري است که در توصیف کالس ال

 است:
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 تکمیل فرایند آموزش جلسه قبل  .1

از جلسه قبل و پرسش و   انپژوهقرآنفرایند آموزشی، در دو قالب بررسی تکالیف ارائه شده توسط   تکمیل 

ررسی تکالیف استفاده شده  هاي مختلفی در بشده است. متناسب با نوع تکلیف، روش اجراپاسخ شاگردان 

روم انجام شده و  اسکاي بخش گفتگوياز جمله پاسخ شاگردان به سواالت مربی که از طریق نوشتن در ت؛ اس

 کند. ها را بیان میشاگردان را در کالس، نمایش داده و نقاط قوت و ضعف آن شدهیا مربی نمودارهاي رسم

 ارائه درس جدید  .2

محور عمل  کتاب مربی کامال ،در ارائه این بخش  .رس جدید اختصاص یافته استبخش دوم کالس به ارائه د

ها وجود دارد که  خواند چرا که معتقد است ظرایفی در مقدمه درسهایی از متن کتاب را میکرده و حتی بخش

 توجه کافی به آنها داشته باشند.  پژوهانقرآننیاز است 

ل  هاي موجود در کانا ها، پاورپوینتتفاده کرده است. این پاورپوین مربی در این بخش از ابزار پاورپوینت است

دارد نمایش جایگاه و مختصات هر  تأکیدآموزش هر درس بر آن  اي که مربی در ابزارهاي کمکی است. نکته

نمودار توصیفی
نمونھ الفدوره قرآن بھ قرآن 

ایند تثبیت درس گذشتھ  و تکمیل فر
آموزش جلسھ قبل

بررسی تکالیف

نمایش تکالیف 

رفع اشکال

درس جدید

جایابی 
درس در 

کتاب
بیان درس

استفاده از 
پاورپوینت

طرح تکلیف

ارسال بھ 
پشتیبان

تعیین اجل

پاسخ بھ 
پرسش ھا 
در میانھ 
درس و 
پایان درس

کارکرد کانال

قرار دادن 
فیلم ھای 
آموزشی 
مدرسھ 
مجازی

قراردادن 
اسالیدھای 
استفاده شده
در کالس

قراردادن 
صوت و 
فیلم کالس

قرارگرفتن 
تکالیف ھمھ
بھ صورت 
فایل پی دی 

اف 

کارکرد 
دمباحثھ دار
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توجه به مقصد کتاب که مثانی بودن قرآن است در ارائه تمام دروس    چنینهمدرس در نقشه کل کتاب است، 

 است.   لحاظ شده

نگی دارد. مربی عالوه بر تمارین خود کتاب (که  طور که گفتیم تکالیف در روش تدریس مربی جایگاه پرر همان

خواهد. محتواي  می پژوهانقرآنتکالیف دیگري را نیز از  ،بر پاسخگویی به آنها در زمان مشخصی است) تأکید

کند و  یگري است که مربی آنها را معرفی میهاي د سازي روش درس بر روي سورهاین تکالیف، عموما پیاده

ها را تا اند پاسخظفمؤ پژوهانقرآن سه آینده بر روي همین بخش از تکالیف است.محوریت بحث ابتداي جل 

 رسد.  اجل مشخصی براي پشتیبان ارسال کنند. کالس با پرسش و پاسخ شاگردان به پایان می

کانال  .3  

فضاي  قابل بررسی است میزان و نوع استفاده مربی از کانال کالس در بخش دیگري که در توصیف این کالس 

 رسان بله است. موارد استفاده از این فضا به شرح زیر است:پیام

زمان قرار دادن این  شوند.  هاي آفالین مدرسه استفاده میها که در آموزشقرار دادن فیلم آموزشی درس .۱

 ا بعد از ارائه آن درس است. هفیلم 

 اسالیدهاي موجود در کانال کمک آموزشی)(دن اسالیدهاي استفاده شده در کالس قرار دا .۲

 هاي آنالینقرار دادن فیلم و صوت کالس  .۳

 قرار دادن تکالیف تعیین شده در هر جلسه  .٤

 پی دي اف.   تجمیعیبه صورت یک فایل   پژوهانقرآن شدهقرار دادن همه تکالیف ارسال .٥

 کارکرد مباحثه دارد.  پژوهان قرآنمطالعه تکالیف سایر دارد   د تأکیالزم به ذکر است مربی 

: چند نکته در گفتگو با مربی کالس  

هاي حضوري بوده و از نظر مربی، تنها محدودیت دوره مجازي،  سبک برگزاري کالس مشابه دوره  .۱

 کاهش تمرکز مخاطب حین برگزاري کالس بوده است. 

مشارکت بیشتر شاگردان در   چنینهمآن و   هاي دوره مجازي کمتر بودن تکلف دراز جمله حسن .۲

اد به هم سرایت  هاي مجازي، حال بد و ناامیدي افرارسال تکالیف بوده است. عالوه بر آن در دوره

 دهد.  نکرده و کیفیت کالس را کاهش نمی
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 ریزي قبل از برگزاري کالس بسیار اهمیت دارد. از نظر این مربی، برنامه .۳

  
 نمونه الفي اصلی هالفهؤاستخراج م : 2گام 

نمایش داده شده   2شماره  باال به شرح زیر است که در نمودار  اتهاي اصلی به دست آمده از توصیفلفهؤم

 :است

 تعیین مختصات درس  .۱

 بیان کتاب   .۲

 دادن تکالیف   .۳

 پرسش و پاسخ  .٤

 بررسی تکالیف   .٥

 شوند. ها به صورت چرخشی در هر جلسه تکرار میلفهؤاین م

 
 

 پژوهان با محوریت موضوع تقویت مهارت قرآن  نمونه الفضوعی بررسی مو : 3گام 

 کنیم.هاي مربی در راستاي آن را بیان میدر این بخش به بررسی ویژگی بارز روش مربی پرداخته و فعالیت

تعیین مختصات 
درس

ذکر کتاب

پاسخ بھ پرسش تکلیف دادن
ھا

فبررسی تکالی
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هاي کتاب است. این ویژگی را  در استفاده از روش پژوهانقرآنویژگی بارز این روش تدریس، تقویت مهارت 

 ). 3شماره  (نمودار  کنیمنگر به کتاب، ایجاد نیاز در مخاطب و تکالیف بررسی مینگاه کلدر سه بخش 

 

 نگر به کتاب نگاه کل .۱

تعیین مختصات این کتاب در کل  چنینهممعرفی مقصد و رجوع دادن شاگردان به آن در طول دوره، 

ر تقویت نگاه مثانی به سزایی دههاي تدبر و جایابی هر درس در نقشه کتاب، نقش بهاي روشکتاب

 دهد. رجاع میقرآن دارد، که مربی در جلسه اول کامالً به آنها پرداخته و در جلسات بعد نیز به آنها ا

 ایجاد نیاز در مخاطب  .۲

کننده  با کتاب، مربی و دوره بسیار تعیین پژوهقرآندانیم، جلسه اول و مواجهه اولیه طور که میهمان

رو آماده   تواند نیاز را در مخاطب ایجاد کرده و ذهن او را براي دوره پیشبه میزانی که مربی ب .است

هاي به کار رفته در جلسه اول این  دوره؛ معرفی  د. از جمله روشتر خواهد بوکند، در ادامه نیز موفق

واژگان کلیدي کتاب، تعیین مختصات کتاب در مجموعه کتب تدبر، رونمایی از نقشه کتاب، معرفی  

 هاي کتاب و... است. ایده اجرایی براي پیاده کردن و استفاده از روش ارائه ،ودن قرآنمثانی ب

 پژوهان قرآنهاي مناسبی را براي طی دوره به زمینهپس اي، ه ظاهر حاشیهبه گفته مربی این نکات ب

 دهد و حکم نمک غذا دارد. می

 تکالیف  .۳

تقویت مھارت نمودار موضوعی با موضوع 
نمونھ الفدر قرآن پژوھان

در مخاطب با دادن پس زمینھ ایجاد نیاز 
)تحریک ذائقھ(ھای مناسب در جلسھ اول 

ایده اجرایی 
برای استفاده
از روش 
ھای کتاب

برگزاری ختم قرآن 
جمعی با استفاده از 

روش ھر درس

رونما
یی از 
نقشھ 
کتاب

تعیین 
مختصات 
کتاب در 
مجموعھ 
کتب تدبر

معرفی 
کلیدواژ
گان 
کتاب

تکالیف

عدم 
پاسخ 
گویی 
ممستقی

فرصت دادن 
بھ شکوفایی  

تفکر افراد

بررسی 
در ابتدای 
ھر جلسھ

بیان نقاط 
قوت و 
ضعف

ایجاد 
فضای 
مباحثھ

قرار دادن 
تکالیف 
برای 

مطالعھ 
ھمھ

تناسب
با نیاز 
مخاط
ب

از جملھ 
رسم 
نمودار

جذابیت 
و تنوع

نگاه کل نگر بھ 
کتاب

تعیین 
مختصات 
ھر درس 
در نقشھ 

کتاب 

معرف
ی 

مقصد
مثانی (

بودن 
)قرآن
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ز مربی در بخش تکالیف، بر روي  طور که در توصیف کالس در بخش قبل بیان شد، تمرکهمان

ابتداي هر جلسه به دهد. بحث و بررسی هایی است که پیشنهاد میهسازي روش هر درس در سورپیاده

هایی که گیرد. ویژگیشود و مجموعه آنها در کانال قرار میهاي شاگردان اختصاص داده میپاسخ

 دهد به شرح زیر است: قرار می پژوهانقرآنتکالیف را در راستاي تقویت مهارت 

 تنوع و جذابیت تکالیف  -

 تناسب تکالیف با نیاز مخاطب در هر درس -

 ثه با قرار دادن تکالیف در کانال ایجاد فضاي مباح  -

    ونداي که نقاط قوت و ضعف مشخص شبررسی تکالیف در ابتداي هر جلسه به گونه -

 .تقیم و مشخص به تکالیف دادن فرصت شکوفایی تفکر به افراد با ندادن پاسخ مس -

ش رسم نمودارها در  هایی که مربی براي آموزش آن توجه و وقت فراوانی گذاشته است، آموزاز جمله مهارت

اي و  است. در جریان این دروس، نمودارهاي توصیفی، مولفه 11و   5و   4و   3هاي جریان آموزش درس

 اند. سب به طور مفصل آموزش داده شدهصورت عملی و با انجام تکالیف متناه  موضوعی و درختی ب
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 شرح الگوي آموزشی دوم

 نمونه بشده در توصیف روش تدریس: 1گام 

تعداد اعضاي   در هفته برگزار شده است.   هدر مدت حدود یک ماه و در دو جلسه یک و نیم ساعت  نمونه ب

  و آقایان تشکیل می دهند.  هاخانمرا  مخاطبان استاد دوره آقا هستند و نفر آنالین بوده است.  14دوره حدود 

. با وجود تعداد کم شاگردان و تالش  داده است دوره پشتیبان نداشته است و مربی وظایف پشتیبان را انجام می

   شود.مربی، ضرورت حضور پشتیبان احساس می

نویسی بوده  گزارهدر  پژوهانقرآناي که مربی در طول دوره با آن مواجه بوده است، توانایی پایین اغلب لهئمس

است. توانایی که ضعف آن در دوره قرآن به قرآن جاي تعجب دارد. به همین دلیل مربی در طول دوره، پیوسته  

 نویسی کنند.  می خواهد گزاره پژوهان قرآناز 

الزم به ذکر است که صوت نیمی از این دوره در دسترس نبوده و بخشی از مطالب در گفتگو با مربی و  

دست آمده است. بنابراین پرداخته نشدن دقیق به بعضی از نکاتی که در نمونه قبلی به آن اشاره  ه ب انپژوهقرآن

 به دلیل این وجود این محدودیت است.   ،شد

دارد، بنابراین این نمونه را نیز با روش مشابه   نمونه الف شباهت بسیار زیادي با  نمونه بروش ارائه محتوا در 

 و به وجه تمایزهاي آنها خواهیم پرداخت. م کرد بررسی خواهی نمونه الف 

هر جلسه در دو بخش برگزار شده است. بخش اول کالس به تکمیل فرایند  ،در این نمونه همانند نمونه قبل

مربوط به درس جدید است. مدت زمانی که مربی   ،آموزشی جلسه گذشته اختصاص یافته و بخش دوم کالس

اهمیتی است که مربی براي تکمیل فرایند   دهندهتوجه بوده و نشانقابل  براي بخش اول کالس اختصاص داده، 

رسان بله بخش دیگري است که در توصیف کالس الزم  آموزشی قائل بوده است. استفاده از فضاي کانال در پیام
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). 4شماره نمودار ( است به آن توجه شود 

  
 تکمیل فرایند آموزش جلسه قبل . 1

از جلسه قبل و پرسش و پاسخ   پژوهقرآنلب بررسی تکالیف ارائه شده توسط  دو قا تکمیل فرایند آموزشی در 

شرایط ارائه    پژوهان قرآنروم براي ، مربی با فعال کردن امکانات اسکاينمونه بدر شده است.   اجراشاگردان 

 را ایجاد کرده است.   پژوهقرآنتکالیف توسط خود 

ارائه درس جدید . 2  

محور عمل کرده  کتاب مربی ،در ارائه این بخش  .درس جدید اختصاص یافته استه بخش دوم کالس به ارائ

 است.  

هاي موجود در کانال  ها، پاورپوینتمربی در این بخش از ابزار پاورپوینت استفاده کرده است. این پاورپوینت

بندي  راي جمعب صورت گزیده و متناسب با نیاز استفاده شده است. البته مربیه  که ب ابزارهاي کمکی است

 اسالید مستقل ساخته است. سه تا پنج دروس 

نمودار توصیفی
کالس قرآن بھ قرآن 

نمونھ ب

تکمیل فرایند آموزش جلسھ
قبل

رفع 
بررسی اشکال

تکالیف 

ارائھ تکالیف 
توسط 

قرآن پژوھان

درس 
جدید

بیان 
معرفی سوره

روش در 
سوره

استفاده از 
پاورپوینت

تأکید بر 
گزاره نویسی

طرح تمرین کالسی 
حین تدریس

استفاده از 
جعبھ پیام 
اسکای روم

استفاده از 
امکان 

جستجو در 
اینترنت حین 

کالس

دادن تکلیف 
برای خارج 

کالس

ارسال برای 
مربی

پاسخ بھ 
پرسش 
ھا در 
میانھ 

درس و 
پایان 
درس

کارکرد کانال

قرار 
دادن فیلم
ھای 

آموزشی 
مدرسھ 
مجازی

بعد از 
تدریس ھر 

درس

قراردادن 
اسالیدھا

ی 
استفاده 
شده در 
کالس

قراردادن 
صوت و 

فیلم 
کالس

تشکیل 
گروه 
مباحثھ
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در ارائه روش درس   پژوهانقرآناستفاده از مشارکت  ؛آنچه در ارائه درس توسط این مربی قابل توجه است

ن  ویا میکروف  گفتگوي متنی  است. مربی بعد از معرفی، روش را با پرسش و پاسخ از مخاطب در قالب استفاده از

دهد تا با جستجو در فضاي  فرصت می پژوه قرآنحتی در مواقعی به   .کند ها پیاده میروي سوره  بر روم اسکاي

افزارهاي قرآنی آیات مربوطه را بیاید و روش را روي آنها اجرا کند و برداشت خود را در کالس  مجازي یا نرم

 . )9و   8با بقیه به اشتراك بگذارد (دروس 

شود. این تکالیف در اغلب موارد همان  ، تکالیفی براي بعد از کالس داده میهاي کالسیعالوه بر این تمرین 

 تر از آن هستند.  تکالیف کتاب و گاهی گسترده

 کانال . 3

میزان و نوع استفاده مربی از کانال کالس در فضاي    ؛بخش دیگري که در توصیف این کالس قابل بررسی است

 فضا به شرح زیر است:له است. موارد استفاده از این رسان بپیام

زمان قرار دادن این  شوند. هاي آفالین مدرسه استفاده میها که در آموزشقرار دادن فیلم آموزشی درس .1

 ها بعد از ارائه هر درس است. فیلم 

 )وزشیغیر از اسالیدهاي کانال کمک آم اسالید (قرار دادن اسالید استفاده شده در کالس  .2

 هاي آنالینکالس قرار دادن فیلم و صوت .3

 قرار دادن تکالیف تعیین شده در هر جلسه .4

 . قرار دادن نمونه تکالیف  5

منظور همراهی افراد براي انجام ضمیمه کتاب  به (این گروه بعد از پایان دوره  . تشکیل گروه مباحثه6

 .گیرد)شود اما مباحثه در آن شکل نمیتشکیل می پژوهان قرآنتوسط یکی از 

 : در گفتگو با مربی کالسچند نکته 

که در  حالی هاي کالس حضوري برگزار شده است در هاي مجازي با روشمربی معتقد است که کالس .۱

هایش با مربی در ارتباط است و نمایش اسالید هم براي حفظ تمرکز  گوشکالس مجازي، مخاطب تنها با 

عدم   آموزش مجازي که بتواند خأل   هايمخاطب در کالس کافی نیست. بنابراین نیاز به آشنایی با روش

 شود. به شدت احساس می ، ارتباط چهره به چهره با مخاطب را براي مربی پر کند
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دست آوردن مشارکت  ه  اطب و پرسش و پاسخ از اوست، اما بارائه این مربی براساس مشارکت مخ .۲

اما هیچ   تر از کالس حضوري است و ممکن است مربی سوالی بپرسدمخاطب در کالس مجازي سخت

دست  ه  کدام از مخاطبان پاسخ ندهند. مربی باید بتواند در چنین شرایطی با ترفندهایی این مشارکت را ب

رود و این امر براي دوره تدبر در قرآن مناسب  سمت سخنرانی میدر غیر این صورت کالس به   ،آورد

 نیست. 

تواند به کالس ریتم دهد و جریان  آنچه می ،چون شنونده تنها از طریق گوش با مربی در ارتباط است  .۳

را حفظ کند تنها همین صداست. مربی باید کامال به صوتش مسلط باشد، گاهی تنها صحبت کند و گاهی  

تواند بسیار خوب  می ، هاي مناسب با دوره فشرده ساخته شودیدان بیاورد. اگر پاورپوینتمخاطب را به م

 باشد. 

 شوند. تري میرا حفظ کنند، افراد قويافرادي که در مجازي بتوانند تمرکزشان  .٤

 
 نمونه بهاي اصلی لفهؤاستخراج م : 2گام 

نمایش داده شده   5باال به شرح زیر است که در نمودار شماره   اتهاي اصلی به دست آمده از توصیفلفهؤم

 :است

 .بیان سوره (در دروسی که گام اول محتواي کلی سوره است)1

 روش درس بیان  .2

  در کالس  ن مخاطب در پیاده کردن روش بر روي سوره یا قرآنفعال کرد .3

  تکلیف دادن براي بعد کالس  .4

 پرسش و پاسخ .5

 . در ابتداي جلسه پژوهقرآنانجام شده توسط  تکالیف ارائه .6

مؤلفه ارائه تکلیف در برخی جلسات وجود    شوند.ها به صورت چرخشی در هر جلسه تکرار میلفهؤاین م

 ندارد. 
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 تعامل با مخاطب و جلب مشارکت با محوریت موضوع   نمونه ببررسی موضوعی  : 3گام 

 کنیم. هاي مربی در راستاي آن را بیان میو فعالیتشده در این بخش به بررسی ویژگی بارز روش مربی پرداخته  

و جلب   ژوهانپقرآنبراي تحقق آن در دوره تالش کرده است، ایجاد تعامل مناسب با  نمونه بآنچه مربی در  

فالین مورد بررسی قرار می دهیم  مشارکت آن ها در تدریس است، این موضوع را در دو بخش آنالین و آ

 . )6(نمودار شماره 

در (بیان سوره 
دروسی کھ گام اول 
محتوای کلی سوره  

)است

بیان روش درس

فعال کردن مخاطب در 
پیاده کردن روش  بر 

روی سوره یا کل قرآن 
در کالس

تکلیف دادن برا ی بعد 
کالس

پرسش و پاسخ

ارائھ تکلیف انجام 
شده توسط قرآن پژوه
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 آنالین  .1

ها یا کل قرآن در کالس  سازي روش درس بر روي سورهاستفاده از پاورپوینت، فعال کردن مخاطب در پیاده

هاي  فعالیت و روم در کالس آنالین با استفاده از امکانات اسکاي پژوه قرآنآنالین و ارائه تکلیف توسط خود 

است. در راستاي فعال کردن مخاطب در ارائه درس  پژوهانقرآنمربی در جهت ایجاد تعامل و جذب مشارکت 

اي  به اقتض چنینهمپرسد، ها و آیات از مخاطب سوال میدر کالس، مربی حین پیاده کردن روش بر روي سوره

دهد که به تمرین پاسخ داده و بعد در کالس با سایرین به  کند و به مخاطب زمان میتمرینی طرح می  ،مطلب

افزارهاي قرآنی در انجام این تمرین،  استفاده از جستجوي آیات در اینترنت و نرم چنینهماشتراك بگذارد. 

 امکان دیگري است که مربی از آن بهره جسته است. 

اند را به سایرین ارائه دهند  فرصت داده است تا تکلیفی که انجام داده پژوهان قرآنبه   هر کالس، مربی در ابتداي

 . (البته این امر مختص به همه جلسات نیست و به اقتضاي امر از آن استفاده شده است)

 آفالین   .2

ثه قابل توجه  گروه مباح ، قرار دادن محتواي مورد نیاز و تشکیل  پژوهقرآندر بخش آفالین، دریافت تکلیف از 

در   پژوهانقرآنرسان بله استفاده شده است و محتواي مورد نیاز است. در این بخش از فضاي کانال در پیام

تشکیل گروه مباحثه مورد توجه قرار گرفته است. قابل ذکر است که نبودن  چنینهمکانال قرار داده شده است. 

   اد کرده است. ن بخش ایجهایی را در ای پشتیبان در این دوره، ضعف

تعامل با مخاطب و جلب نمودار موضوعی با موضوع 
نمونھ بدر مشارکت آنھا 

آفالین

تشکیل گروه 
مباحثھ

دریافت تکالیف 
از مخاطب

قراردادن محتوای 
مورد نیاز 

مخاطب در کانال

آنالین

ط  ارائھ تکلیف توس
ده قرآن پژوه با استفا

از امکانات اسکای 
روم

فعال کردن مخاطب در 
پیاده کردن روش  بر 
روی سوره یا قرآن در 

کالس 

فرصت دادن بھ 
قرآن پژوه برای 

جستجوی آیات حین 
تدریس

تمرین کالسی پرسش از مخاطب 
حین ارائھ روش

تاستفاده از پاورپوین
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 کنیم. محتواي بخش آفالین در بخش توصیف این کالس عنوان شد که از تکرار آن پرهیز می
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 دو الگوي آموزشیتحلیل 
هاي ما در این تحقیق، مقصد کلی کتاب و مقصد هر فصل به صورت جداگانه است که در فصل اول به  شاخص

کنیم. در بررسی  ها بررسی میفصل قبل را با این شاخصشده در هاي توصیف معرفی آنها پرداختیم. دوره

ایم چرا که  ها سعی شده است هر فصل به صورت کلی نگاه شود و در صورت لزوم وارد جزئیات شدهشاخص

عموما سیر تدریس مربیان در هر فصل تغییر چندانی نکرده است و عموما مراحل کتاب را گام به گام طی  

 اند.  کرده

  هستندهاي دیگري با قرآن و توجه به تمرین، شاخصه پژوه قرآنچگونگی توجه به افزایش انس  ، ااینه برعالوه 

 ایم.که براي این ارزیابی در نظر گرفته 

 چگونگی تحقق اهداف کتاب در نمونه الف بررسی -1

 شاخص اول: مقصد کلی کتاب 

قرآن است. براي تحقق این مقصد، مربی  ي کل مقصد تعیین شده براي تدبر قرآن به قرآن، دیدن غرض واحد برا 

هاي قبلی به آن  هاي مناسب به مخاطب کرده است که در بخش زمینه در جلسه اول سعی در دادن پس

در    واژگان کلیدي کتاب از جمله کارهاي او براي تحقق این مقصد مثانی بودن قرآن و معرفی  پرداختیم. معرفی

هاي مناسب به مثانی بودن قرآن با انواع تماثیل   در هر درس ارجاعمربی عالوه بر این   بوده است. جلسه اول 

 دارد. 

دهنده دقت او  هاي دروس و مطالعه دقیق و شرح و بسط آن نشان مربی در دقت بر نکات ظریف مقدمه تأکید

 بر حفظ فرایند آموزشی خود کتاب است. 

 هاي قرآن (مقصد فصل اول) شاخص دوم: نظام یکپارچه سوره

ها این گام را محقق  هاي هر درس اولین گام در این فصل است و استاد با ارائه سورهي کلی سورهمحتوافهم 

 کرده است. منظور از محتواي کلی سوره، موضوعات کلی سوره و سیر آن و رسیدن به غرض سوره است.  

هاست. مربی در دار سورهم نموها استفاده کرده است، رسهسورها و خانوادهسورهابزاري که کتاب براي بیان زوج

بر اهمیت رسم نمودار و نموداري دیدن چند جلسه به   تأکید این فصل از این ابزار استفاده کرده است و با 
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سه  دهد و دروس اساس نمودارهاي کتاب اختصاص می اي) بر(توصیفی، موضوعی، مولفه توضیح انواع نمودار

 دهد.  حور درس میمرا نمودار پنج تا

نوشتن از سوره و دیدن انواع نمودارهاي دیگر و انجام عملی رسم نمودار از جمله راهکارهاي مربی براي   گزاره

  ،هاي کتابهاي دیگر، غیر از سورهاست. ارائه تکالیف رسم نمودار سوره پژوهانقرآنتقویت رسم نمودار به 

 است.  پژوهانقرآنتالش مربی براي ایجاد این مهارت در 

 ام یکپارچه آیات قرآن (مقصد فصل دوم) م: نظشاخص سو

ها مطلب را شرح  مربی در این فصل همانند فصل گذشته با متن کتاب پیش رفته و در حین مطالعه مقدمه درس

 کند. دهد و گاه با استفاده از تماثیل آنها را تبیین میو بسط می

خارج از کتاب در ارائه این فصل هم دیده   کالیف کند. دادن ت استفاده نمی پژوهقرآنمربی در حین ارائه درس از  

 تر است. شود اگرچه نسبت به فصل قبل کمرنگمی

 شاخص چهارم: نظام یکپارچه موضوعات (مقصد فصل سوم) 

این فصل که تنها یک درس دارد، بعد از درس پنجم و در ادامه آموزش انواع نمودارها ارائه شده است. منطق  

در فهم  پژوهقرآناست تا از آمادگی  هاي سه تا پنجرس در بحث نمودار با درساین داستاد در این کار اشتراك 

 نمودار استفاده کرده و روند آموزش این درس را سرعت ببخشد. 

سوره متوجه  شود، به این شکل که «با شناخت یک گروهسوره آغاز میارائه این درس با استفاده از مفهوم گروه

هاي بیشتري از یک موضوع را دارد و به این شکل یک  سرفصل ،بت به بقیهها نسشویم که یکی از سورهمی

هاي دیگر به  اي دیگر اختصاص دهد و بدین شکل سورهشود که هر دسته آیاتش را به سورهسوره ظرفیتی می

همان  ا با گردد و درس رالبته استاد بعد از ایجاد این ارتباط، یک بار دیگر باز می .کنند» بسط موضوع کمک می

 دهد. شده در کتاب شرح میروند بیان

پژوهان هاي قرآن، به قرآنهاي قرآن براي ایجاد ارتباط بین موضوعات با سورهمعرفی کتاب نظام هماهنگ سوره

 شود. پیشنهاد داده می
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نمودار  خواهد که بدون دیدن نمودارهاي کتاب، خودشان شروع به رسم می پژوهانقرآندر این درس مربی از 

 نند. ک

 شاخص پنجم: نظام یکپارچه کلمات قرآن (مقصد فصل چهارم) 

هاي گذشته با متن کتاب پیش رفته و در  مربی در این فصل که تنها یک درس دارد، همانند بسیاري از درس

 کند. دهد و گاه با استفاده از تماثیل آنها را تبیین میمطلب را شرح و بسط می  ،حین مطالعه مقدمه درس

 تمرین شاخص ششم:

دارد و دیدن غرض  وجود در تدبر قرآن به قرآن به علت دید جامعی که به کل قرآن  طور که گفته شد،همان

در مقام تحقیق، تعمیم    پژوهقرآنن، تمرین از اهمیت بیشتري برخوردار است. قرار گرفتن آواحد براي کل قر

باید در انجام تمارین قرآن به قرآن به آنها  ها ه روشهاي قرآن و تدریج و دقت در مطالع ها به کل سورهروش

 توجه ویژه شود. روش مربی براي تحقق هر یک از موارد فوق به شرح زیر است: 

 در مقام تحقیق:    پژوهانقرآنقرار دادن  .۱

 . (در فصل قبل به برخی از آنها اشاره شد)  پژوهقرآن تحریک ذائقه -

 اهمیت دادن به آنها در کالس آنالین به انجام تکالیف با پژوهان قرآنتشویق عملی  -

 . قرار دادن تکالیف در کانال و ایجاد فضاي مباحثه -

 ها به کل سوره ها:تعمیم روش .۲

را به کتاب شکسته و به او  پژوهقرآنمربی با دادن تکالیف متفاوت با تمارین کتاب، محدودیت ذهن 

 دهد. اي دیگر را میهها به سورهفرصت و جسارت تعمیم روش

 تدریج و دقت:  .۳

الزم   هاي کتاب، براي تثبیت روش پژوهانقرآنبا توجه به فشرده بودن دوره و اهمیت تدریج و دقت  

اي اندیشیده شود. روش مربی در این بخش تعیین لفه متناسب با دوره چارهؤاست براي تحقق این م

محدودیت زمانی، استفاده   براي جبران یشان یر اتکلیف نهایی بر اساس دفترچه نهایی کتاب بود و تدب

  پژوهقرآنهاي مفهومی برگزار شده توسط مدرسه قرآن در ماه مبارك رمضان بود. هر از ختم پژوهانقرآن

هاي آن  براي سوره را ها) را انتخاب کرده و تمارین پایانی کتابها (کالسظف شد یکی از ستونوم

 کالس انجام دهد.
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 با قرآن شاخص هفتم: انس

  باشد.  پژوهانقرآنه قرآن به قرآن بر اساس مقدمه کتاب باید افزایش امکانات انس و فهم قرآن، در نتیجه دور 

 کند. در ابتداي هر جلسه و در قالب بررسی تکالیف داده شده در جلسه قبل ارزیابی می استاد تحقق این امر را

 بررسی چگونگی تحقق اهداف کتاب در نمونه ب  -2

 ب شاخص اول: مقصد کلی کتا

  شده براي تدبر قرآن به قرآن، دیدن غرض واحد براي کل قرآن است. براي تحقق این مقصد، مربیمقصد تعیین

و   ف یتعر  در   ژهیروش به و نیا يهاتیبر محدود  ی مبن  یو طرح سواالت  ياروش سوره انیبا بجلسه اول را 

رآن، روش قرآن به قرآن را به عنوان  با تعریف مثانی بودن ق کند وشده در سوره شروع مییم مطرحمفاه  یمعرف

 کند. ها (روایات، کتب لغت و...) معرفی میراهکاري براي درك بهتر مفاهیم سوره نسبت به سایر روش

 هاي قرآن (مقصد فصل اول) شاخص دوم: نظام یکپارچه سوره

در رسم   هانپژوقرآناساس روند کتاب پیش رفته است و به علت ضعف  مربی در ارائه دروس این فصل بر

 نمودار، بر روي آموزش رسم نمودار هم کار کرده است.

دادن سوره شمس براي بیان همه   با توجه به فشرده بودن دوره، پیشنهاد مربی براي ارائه این فصل محور قرار 

 م: پردازیهاي این فصل است. که در زیر به آنها میروش

اند.  ودن قرآن و شاهدي بر روش قرآن به قرآن ارائه شده: این دروس در ادامه معرفی مثانی ب2و  1 دروس  .1

هاي  هاي کتاب این دروس را ارائه داده است اما به نظر او در برگزاري دورهمربی در کالس با همان سوره

 توان این دروس را با سوره شمس هم ارائه داد.  فشرده می

به جهت تعمیق درك این مفهوم در   با موضوع تزکیه از سوره شمس یپژوهش ریف تع:  5تا  3س درو  .2

 ؛ هاي قرآنسوره

و معرفی زوجیت ظاهري با همان مراحل کتاب و آموزش نمودار   لیسوره لمرحله اول: ارائه محتواي کلی 

 . ترتیبی

 . وره لیلتکلیف: تکمیل نمودارهاي دو سوره و تعریف مجدد تزکیه با توجه به س
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معرفی زوجیت مفهومی با همان مراحل کتاب و آموزش نمودار   و  اعلیسوره مرحله دوم: ارائه محتواي کلی 

 . موضوعی

تکلیف: ترسیم نمودارهاي موضوعی سه سوره شمس، لیل و اعلی و ترسیم نمودار کلی از موضوع تزکیه و  

 نویسی پیرامون این مفهوم.  گزاره

با   يمقاله ا«  فی تکلا که ب  سورهخانواده  فی تعر يو مومنون برا  اتنازع هايسوره انتخابدر مرحله سوم 

 شود. کامل می » هیموضوع تزک

توان درس  جایی که سوره شمس در این جلسات تحلیل و غرض آن استخراج شده است، می: از آن6 درس  .3

را با سوره شمس و در زمان بسیار کمتري   پردازد، میاي متناسب با غرض سوره  ششم را که به جستجوي آیه

 مطالعه کرد.  

 ام یکپارچه آیات قرآن (مقصد فصل دوم) شاخص سوم: نظ

  پژوهانقرآنکند روش را با مشارکت خود کند و سعی میاستفاده می پژوهقرآنمربی در حین ارائه درس از  

درس بدهد. به همین منظور جلسه قبل از ارائه درس مورد نظر، جستجوي آیات حول موضوع مورد نظر را به  

دهد. آنچه مربی از این جستجوها از س به آنها فرصت این جستجو را میدهد و یا حین کالعنوان تکلیف می

دهند. نگاه مربی در این  سط میهایی است که موضوع مورد نظر را بخواهد، پیدا کردن مولفهمی  پژوهقرآن

.  .) ساختاري است (نتیجه، لوازم موضوع و یا از جهت ساختار وجودي انسان مثل باور و عمل و..  ،هایابیمولفه

 فراوان دارد.  تأکیدنویسی  بر گزاره چنینهم 

 اي کتاب در تدریس این فصل پیروي شده است. ه الزم به ذکر است که از گام

 کپارچه موضوعات (مقصد فصل سوم) شاخص چهارم: نظام ی 

) در این درس تنها به  1با یافتن موضوعات در دروس گذشته (مخصوصا فصل  پژوهانقرآنبا توجه به آشنایی 

 قرار گرفته است.   پژوهقرآنتوضیح مختصري اکتفا شده و اجراي روش درس به عهده 

 شاخص پنجم: نظام یکپارچه کلمات قرآن (مقصد فصل چهارم) 
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) در این درس تنها  2 با یافتن مفهوم کلمات در دروس گذشته (مخصوصا فصل پژوهانقرآنه به آشنایی با توج 

 قرار گرفته است.  پژوهقرآنوش درس به عهده به توضیح مختصري اکتفا شده و اجراي ر 

 شاخص ششم: تمرین

در تدبر قرآن به قرآن  هاي تدبر، الزمه تحقق آموزش، تمرین عنوان شده است، اما  در همه کتب آموزش روش

ن، تمرین از اهمیت بیشتري  آبه علت دید جامعی که به کل قرآن دارد و دیدن غرض واحد براي کل قر

هاي قرآن و تدریج و دقت در  ها به کل سورهدر مقام تحقیق، تعمیم روش  پژوهقرآنار گرفتن برخوردار است. قر

ید همین  ؤقرآن به آنها توجه ویژه شود. دفترچه نهایی کتاب نیز م ها باید در انجام تمارین قرآن به مطالعه روش

 مسئله است. روش مربی براي تحقق هر یک از موارد فوق به شرح زیر است: 

 در مقام تحقیق:    پژوهانقرآندادن  قرار .۱

 با ایجاد فضاي تحقیق در کالس پژوهان قرآنتشویق عملی  -

 . در گزاره نویسی) پژوهانقرآننویسی در همه دروس (با توجه به ضعف مربی بر گزاره تأکید  -

 ها به کل سوره ها:تعمیم روش .۲

 . )3فصل   (در است آمده کتاب  در که آیاتی  به پژوهقرآن نکردن محدود -

 تدریج و دقت:  .۳

زم  ال   براي تثبیت روش هاي کتاب، پژوهانقرآنبا توجه به فشرده بودن دوره و اهمیت تدریج و دقت  

تکمیل « تکالیف نهایی این دوره  اي اندیشیده شود.لفه متناسب با دوره چارهؤاست براي تحقق این م

توان در همین » است که آن را مینجداول ضمیمه کتاب با کمک دوره ختم مفهومی ماه مبارك رمضا

 راستا دید. 

 شاخص هفتم: انس با قرآن

  باشد.  پژوهانقرآندر   کتاب باید افزایش امکانات انس و فهم قرآننتیجه دوره قرآن به قرآن بر اساس مقدمه  

 کند. ارزیابی می پژوهانقرآندر طول کالس و انجام تمارین کالسی در  استاد تحقق این امر را
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 زیابیار
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  1399هاي فشرده در بهار  رو توسط مدیریت آموزش دوره طور که در مقدمه ذکر شد، گزارش پیشهمان

 شود: بررسی و ارزیابی شد که نتایج در ادامه تقدیم می

 هاست.  ها وارد باشد، واگرایی در ارائهتواند به ارائه کتابیکی از ایراداتی که می -۱

دهند، الزم است نگاه این افراد  شی که در آن چند نفر یک کتاب را ارائه میتوضیح اینکه در یک دوره آموز

سازي مخاطب در چند محور است، همه  غایت کتاب یکسان باشد. بدین معنا که اگر غایت یک کتاب فعالبه  

ارائه براي برخی در    ریزي شود. مثالبرنامه  ،این محورها و نسبت آنها تبیین و براي تحقق آنها در طول دوره

گ بوده و بر کاربست این  ها بسیار پررن کتاب مقدمات تدبر، تقویت انس و نزدیک شدن به طهارت سوره

داشته و    تأکیدکنند؛ برخی بر اصالح نگاه به قرآن یا تقویت نیاز به قرآن و امام  می  تأکید ها در زندگی  سوره

ریزي براي مراجعه به  برخی بر برنامه  تأکید ت که  حالی اس  دهند؛ این در ها را در این راستا قرار میارائه سوره

هاي تدبر را به ها در چرخه انس تا طهارت و سایر روشاست و ارائه سورهقرآن و چگونگی تحقق این امر  

راستا بوده، لیکن  کنند. همه این موارد با مقدمه کتاب مقدمات تدبر همعنوان الگویی در این راستا معرفی می

ده شود و  نسبت بین آنها، براي تحقق همه این محورها الزم است تدابیري در ارائه اندیشی  با در نظر داشتن

 ماند.      ب محوري نباید مغفول 

کنیم که    تأکید هاي کتاب الزم است در هر کتاب بر نقطه و یا فرایندي  در ادامه ایراد قبل و در ارائه بخش -۲

 بیشترین اثر را در تحقق غایت همان کتاب دارد.  

تاب محل گذر هستند شود که اتفاقا در آن ک  تأکیدر بعضی موارد ممکن است در ارائه کتاب بر مواردي  د •

بیش   تأکیدیا استخراج مقدمات لوازم و آثار از تعریف لغوي و یا    ،(مانند تصویرسازي واژگان در مقدمات 

 . اي)از حد بر معنا، مفهوم و مصداق در تدبر کلمه

تمرکز شود؛ مثل اینکه    مخاطبان شده از  هاي شناختهدر ارائه بر جبران نقصدر بعضی موارد ممکن است  •

بندي موضوعی و ارتقاي تشخیص احکام و تفصیل نویسی و یا دستهدر قرآن به قرآن بر اصالح گزاره

شود، به طوري که بیش از مباحث قرآن به قرآن در نظر مخاطب پررنگ شود. در این موارد الزم    تأکید

اي ترمیمی اندیشیده شده و اگر دوره  هکارگاه  هاي قبلی،ار کالس براي اصالح نواقص ترماست در کن

 فشرده است، در یک جلسه به صورت متمرکز به این موضوع پرداخته شود. 
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هاي تدبر با مجلدات تخصصی و مکمل تخصصی، در برخی  با توجه به ارتباط مجلدات ابتدایی روش  -۳

به معرفی  کالس این دوره  این حد یعنی رهاي  تا  پرداخته شد.  بعدي  ایرادي  و رونمایی کتب  ونمایی 

ندارد؛ لیکن چنانچه مربی بخواهد از یک بخش از محتواي آن کتب براي ارتقاي مخاطب در بخشی از  

 ). این امر در دوره فشرده بیشتر از رونمایی نبوده است(تر بهره ببرد، اختالل ایجاد می کند  کتاب ابتدایی

رسد انجام برخی  به نظر می  ،بیشتري دارد به اینکه ذهن هرچه متمرکزتر باشد، امکان یادگیري  با توجه    -۴

شود و از این جهت ایراد به آن وارد است  موارد در آموزش به تشتت ذهنی و تولید نگرانی منجر می

 ):پیشنهاد می شود این موارد به انتهاي ترم منتقل شوند(

 . به ویژه در دوره فشرده ،بزمان با ارائه کتا ختم قرآن هم •

 .ره خارج از کتاب با روش درسبازخوانی یک یا چند سو •

مباحث ساختار وجودي در البه الي کالس مقدمات • کارگاه  (   ارائه  نیز در  این مورد  پیشنهاد می شود 

 ). جداگانه در انتها یا میانه راه ارائه شود

باشد. یک سر  ت بین روش و سوره میایراد دیگري که وارد است، بعضا عدم تعادل در خصوص نسب -۵

است که سبب شده   مضاعف  تأکیدطیف     که   نماید  تأکیددهنده در یک بخش  ارائه  است  روي روش 

در ابتداي این بخش خود    .به صورت جداگانه به سمت کتاب نرود تا دچار سردرگمی نشود   پژوهقرآن

ضیح داده به صورت نظري و بعد در  جا تودهنده مباحث اصلی این بخش را تا انتهاي کتاب یک ارائه 

 ها پرداخته شد.  اجراي روش روي سورهجلسات بعدي به 

دار نبودن روش در مقابل اصالت  واقع اصالت  در   ،دهنده براي آموزش و ارائهدر طرف دیگر منطق ارائه

د  نباشها میرهها مستخرج از سوروش  ، اندها همگی بهانهروش  ند؛اینکه ایشان معتقد بود  .باشدها میهسور

بنابراین با انس   ،اندها را استخراج نمودهروي آنها روش  ی و تدبر برهاي انتخابو مولف بر اساس سوره

ها به یک غرض خواهند رسید و با  هاي آمده در کتاب و تدبر در آنها و سیر در سورهبیشتر با سوره

گردند که سوره چگونه  ل این موضوع میغرض استخراج شده دوباره ورود به سوره پیدا کرده و به دنبا 

تر توسط  ست همین غرض را به ما بگوید و این چگونگی رساندن ما به غرض دوباره و کاملسعی کرده ا

 خود سوره، همان روش درس است. 

بعد از توضیح روش   است.   اي به روش نشدهدر این دیدگاه در کالس تا انتهاي تدبر در سوره هیچ اشاره

 گردد. در منزل واگذار می پژوهانقرآنسه، طی کردن فرآیند روشی درس داده شده به در انتهاي جل
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هایی که در ابتدا یک رونمایی از روش و سوره داشته و بعد سوره را  به نظر می رسد وضعیت کالس

 از این جهت بهتر است.   اند،ارائه داده و بعد سوره را به صورت روشمند در کالس ارائه داده

 هاي ارائه دو نکته قابل توجه بود: در اختصاص زمان ،فشرده بود ماهبه اینکه دوره فروردین با توجه  -٦

ساعته در هفته است و    چهارهفته بسیار بیشتر از یک جلسه    در   دو جلسه  ها باکالساول اینکه بازدهی    •

 شدند. ساعته بود، دانشجویان خسته می چهار در یک مورد که کالس 

تر  شدند، روانهایی که دو جلسه در هفته برگزار میداشت، کالستواي آفالین وجود  هایی که محدر کتاب •

هاي سه در کالس  مخاطباندر واقع ریزش    .شدندهایی بودند که سه جلسه در هفته برگزار میاز کالس

 هاي دو جلسه در هفته بود. روز در هفته از نیمه راه مشهودتر از کالس
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