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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

                                   معرفی مدرسه علوم انسانی                              

مخلوق را در قرآن از جوانب این  خداوندانسان موضوع مورد مطالعه بسیاری از اندیشمندان و محققین در طول تاریخ بوده است. 

ها و روابطش ها و توانمندی از حقایق و امکانات خلقی و نیازها و نعمتمتعددی معرفی کرده است، انسان مخلوقی است که با بهره

هایی است که ممکن است به او اصابت کند. قرآن بیدارد و درصدد رفع و دفع آسبه سمت رشد و کمال و هدایت خود قدم برمی

، این کار را به وسیله بعثت رسوالن و سان مطلوب در جامعه را تعیین کرده است و او را از نتایج سوء و عذاب برحذر داشته استان

نزول ذکر برای او انجام داده است تا با شرک و کفر و ظلم در جامعه مقابله کند و از کلیه وسایل هدایت و عبودیت در جامعه بهره 

های کفر تقابل کند و دست به نظام واحده توحیدی برسد و با جریان سازی رحمت در جامعه با شبه جریان ببرد، در نهایت به امت

سازی تقوا و حسن زند. در این اثنی الزم است عالوه بر پژوهش و جستجو در تمام موارد گفته شده و رسیدن به علم یقینی و 

های هایی همچون منبع هدایت، واسطههدایت اهتمام داشته باشد و موضوع شهودی و عمل متناسب با آنها، به برپایی و حاکمیت نظام

، اختالل در هدایت و پیامدهای هدایت را مورد نظر و تحقیق به منظور عملیاتی سازی هدایت، شیوه هدایت و جهت و راه هدایت

 آنها، قرار دهد.

یابد و باشد که از فرد انسان شروع شده و تا جامعه ادامه میمدرسه علوم انسانی بر آن است که اقامه کننده حاکمیت نظام هدایت 

 شود.در کل عالم فراگیر می

از نظر ساختاری مدرسه دارای سه بخش کلی است، پژوهش، آموزش و اجرا. که هر برای عملیاتی شدن هر موضوع دارای کارگروهی 

 ارند. ها در سه بخش باال فعالیت دتواند باشد که این کارگروههست یا می

 

مدرسه علوم انسانی

اجرا و عملیات آموزش

تدبر

تخصص

پژوهش

بنیادی

راهبردی

مهارتی
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توانند در های مختلف میپژوهش دارای سه سطح بنیادی، راهبردی و مهارتی است، همچنین عالقه مندان به ترجمه کتب به زبان

 این زمینه فعالیت داشته باشند.

ی کند، شود، هر فرد در مدرسه علوم انسانی الزمست که این دو مسیر را برای خود پیگیردو بال تدبر و تخصص میآموزش شامل 

مجازی و صورت دو شود و به ن و عترت آهای تدبر مدرسه دانشجویی قرتواند وارد دورهی آموزش تدبر میبنابراین برای پیگیر

 .خود را پیگیری کندتدبری خودخوان مسیر علمی 

 مدرسه علوم انسانی: درگاه مجازینشانی 

http://quranetratschool.ir/?page_id=749 
 

 خانم خراسانی :یاور مدرسه

 (12تا  10 هاشنبه :زمان پاسخگویی) 09194842119شماره تماس: 

 /zkhorasanihttps://ble.irشناسه در پیام رسان بله: 

 

های مجازی کتب در حال برگزاری است یا بستهعلوم انسانی های مدرسه های متفاوتی توسط کارگروههم دوره یدر ناحیه تخصص

  ارائه شده است. در ذیلهای آنها و برنامهها نحوه ارتباط با کارگروه .توان از آنها استفاده کردموجود است که می

های آموزشی تخصصی های تدبر و نشانی بستهیگیری آموزش خودخوان روشها در پیام رسان بله برای پدر جدول زیر نشانی کانال

 مجازی آمده است:

 

 آموزش تخصص آموزش تدبر

https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat 
 مقدمات تدبر در قرآن

مربوط به برای دریافت سیر مطالعاتی هر کارگروه به صفحه 

 هر کارگروه رجوع بفرمایید.

های آموزشی دروس را از نشانی زیر در سایت مدرسه بسته

 توانید بیابید:می

http://quranetratschool.ir/?p=9216 
 

tadabbor_tafakkorhttps://ble.ir/ 
 های تفکر در قرآنروش

https://ble.ir/tadabbor_kalame 
 ایتدبر کلمه

https://ble.ir/tadabbor_soore 
 ایتدبر سوره

https://ble.ir/tadabbor_quranbequran 
 تدبر قرآن به قرآن

 

تواند فعالیت کند: پشتیبان مجازی در هر بخش می ی فعالکه متناسب با وجود نیرو های متفاوتی استشامل بخشو عملیات اجرا 

های تبلیغی در سراسر های علمی، فعالیتهای هنری، برگزاری همایشای، فعالیتهای رسانههای مجازی، فعالیتو اجرای فعالیت

های حیطه خانواده ای، عملیاتشناسی و مشاورههای ناظر به آموزش و پرورش و آموزش عالی، نظام روانکشور و جهان، عملیات

 و ...

http://quranetratschool.ir/?page_id=749
https://ble.ir/zkhorasani
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat
http://quranetratschool.ir/?p=9216
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor
https://ble.ir/tadabbor_kalame
https://ble.ir/tadabbor_soore
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran
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 کارگروه فعال است: نجپر حال حاضر مدرسه دارای د 

 شناسیکارگروه روان -

 کارگروه تفکر -

 ریزی و زمانکارگروه برنامه -

 کارگروه رشد -

 کارگروه شاکله -

 تر شدن موضوع ارائه شده است:در ادامه توضیحی از هر کارگروه برای شفاف

 

 :شناسیکارگروه روان

 یریمس یتدبر در حد تخصص یهاو آموزش دوره یشناسمتخصص روان یروهایدر صدد است تا با جذب ن یشناسکارگروه روان 

منابع  یتوسط افراد متخصص و متعهد بر مبنا یشناختارائه خدمات روان نیدر قرآن و همچن یشناختروان یهاپژوهش یرا برا

 کیدارد که در ادامه به تفک تیفعال یو آموزش ییاجرا ،یسه بخش پژوهشکار گروه در  نیارائه کند. در حال حاضر ا ییو روا یقرآن

 .شود یبه آنها پرداخته م

  

 یبخش پژوهش

 یارشد و دکترا یهانامهانیپا نیاست که به تدو تیدرحال فعال یشناسن و روانآقر یبا عنوان هسته پژوهش یبخش گروه نیدر ا

نامه در انیپا نی. تا به حال چندپردازدیم یاستاد روانشناس کیو  یاستاد قرآن کینظر  ریز یو قرآن یشناسروان نهیدر زم انیدانشجو

 .باشد ندهیدر آ یو درمان یپژوهش یهاارائه طرح یبرا یخوب یتواند مبنایشده است که م نیتدو نهیزم نیا

اضطراب  یمعناشناس گرن،یو درمان آن از منظر قرآن، پروتکل درمان م یافسردگ یانجام شده عبارتند از: معناشناس نیاز عناو یبرخ

 یمعناشناس ،یاستعدادشناس ،یاز منظر قرآن، اختالل شناس یدر دست اجرا عبارتند از روان درمان نیاز عناو گرید یاز منظر قرآن. برخ

 ... قرآن و منظروسواس و درمان از 

 به کانال زیر مراجعه بفرمایید: توانیدهای این جلسات میبرای دریافت صوت
https://ble.ir/islamicpsychology 

 یبرا ییالگو شنهادیاز منظر قرآن: پ یافسردگ یمعناشناس توان به کتبیاند که از آن جمله مدهیرس بخش به چاپ نیر اد زین یکتب

 یهاصول و مهارت، ابر قرآن یمبتن یافسردگ یدرمانگر، میاز منظر قرآن کر یدرمان افسردگ، یدر حوزه روانشناس یقرآن یهاپژوهش

در سایه  یجنس تیو ترب (1: کتاب پرسش و پاسخ)ینیگز بیط کردیسال با رو ۷تا  2کودک  تیترب، سال ۷تا  2کودک  تیترب

 رد.اشاره ک ،اندنوشته شده و استاد اخوت اضیکه توسط خانم دکترف عفاف

 زانیو م یدر بهبود نور حضرت زهرا یدعا یاثربخش یبررس»با عنوان  یکرونا طرح پژوهش روسیو وعیبه علت ش نیهمچن

 د.باشیدر حال اجرا م «کرونا روسیمبتال به و یخانگ نهیقرنط مارانیو اضطراب ب یافسردگ

 توانید مراجعه فرمایید:می بیت نبوتبرای تهیه کتب به نشانی انتشارات قرآن و اهل 

http://quranahlebayt.com/ 

 

https://ble.ir/islamicpsychology
http://quranahlebayt.com/
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  ییبخش اجرا 

به کرونا  روسیو وعیآن به علت ش یبارشکل گرفته است و برگزار نیاول یبرا 99سال  در یشناسقرآن و روان شیهما یطراح

مقاله  30پوستر ارائه شده است و  110 نیشده است. همچن رفتهیمقاله پذ 130مقاله ارسال شده،  260 انیو از م صورت مجازی شد

 .ارائه خواهد شد یبه طور شفاه زین

را در سطح جامعه به انجام داده است  ییهاتیاهداف خود فعال یکارگروه در راستا نیکرونا ا روسیو وعیدر طول دوره ش نیهمچن

 د:ها  اشاره کرتیفعال نیتوان به ایکه از آن جمله  م

 یآموزش یبروشورها هیته . 1

 با موضوع سالم آرامش یشناختروان یهالمیف هیهت. 2

 نور حضرت زهرا)س( یدعا عیو توز ریو تکث هیته. 3

 و عموم جامعه ماریپرستاران، کادر درمان، همراه ب ماران،یدر بحران کرونا از جمله ب ریافراد درگ یبرا امکیطرح ارسال پ. 4

 نفر 15به افراد بالغ بر  یشناسمشاوره روان یبرا گانیمشاوره را ستیارائه ل. 5

 کانال طارق مراجعه فرمایید: های مورد نظر به نشانیبرای دریافت فیلم

https://ble.ir/tareqmedia 
 

 یآموزش بخش

درمان  یمرب تیو دوره ترب یخودشناس یمرب تیدوره ترب ،یشادکام یمرب تیجمله دوره ترب از یمرب تیمختلف ترب یهادوره

 . ها ارائه شده استدر سطح دانشگاه یمتنوع یحضور یهاکالس نیانجام شده است و همچن و مسائل نوجوانان یافسردگ

 یهاشود و آموزشیم یریدارند عضوگ یقرآن یهاتیبه فعال لیکه تما یشناسبخش از افراد دانش آموخته در رشته روان نیا در

که  ردیگیانجام م یو تخصص یدر دو سطح عموم یمطالعات ریس یتخصص یهادوره لیتکم یشود و برایم هیمتناسب ارا یتدبر

گروه کاروارد  ییو اجرا یآموزش ،یپژوهش یهانهیاز زم یکیها بپردازند و سپس در آن لعهتوانند به صورت خودخوان به مطایافراد م

 :باشدیم لیبه شرح ذ یشوند. کتب ارائه شده در سطح عموم

 ی.زندگ یهامهارت ،یشناسشاکله ه،یو تزک میانسان، سند تعل یساختار وجود 

 ز:عبارتند ا یسطح تخصصدر ارائه شده  کتب 

 ،ینیرگزیخ ،ینیگز بیط ،یرشد، تفکر اجتماع یشناس ندیناس، تفکر نفس،  توجه نفس، کتاب عمل، کتاب فعل، فرا یساختار وجود

، اختالل یشناس ازین ت،یتدبر در ساحت جامعه،  تدبردرساحت ب ،یو چگونگ ییچرا یستیبلوغ با هم بودن، تدبر چ ،ینیحسن گز

 شناسی و سالمت.

 ی( قصد ورود به دوره تخصص5تا  1 ی)جلدهارتدب یکه پس از گذراندن سطح عموم شودمی شنهادیپ یافراد یکتب برا نیمطالعه ا

 ند.بپرداز زیکتب ن نیبه مطالعه ا ی( به صورت تخصص10تا  6 یتدبر) جلدها یهادر ادامه دوره دیرا دارند که با

کنندگان زندگی توحیدی ثبت نام و در طرح اقامه توانید مراجعه فرماییدمی ذیل کانال یا صفحه سایتبرای سیر تدبری به نشانی باال 

 های داده شده مراجعه فرمایید.های آموزش تدبر و تخصص به نشانی. و برای دریافت بستهنمایید

 شناسی:ارتباط با کارگروه روان

 820netratschool.ir/?page_id=http://quraکارگروه:  درگاه مجازینشانی 

https://ble.ir/tareqmedia
http://quranetratschool.ir/?page_id=820
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 فیاضمسئول کارگروه: خانم 

 0921۷451306، : خانم دژاکامگروه رکاریدب

 https://ble.ir/f_dezhakam شناسه در پیامرسان بله: 

 

 کارگروه تفکر:

 خواهم تفکر خود را فعال کنم. از کجا شروع کنم؟یم

  ست؟یتفکر چ یکه هدف شما از فعالساز دید دیبا

حل  ریمس نیخود را در ا یهابیمشکالت و آس دیکند و اگر بتوانیمطلوب حفظ م ریاست که حرکت شما را در مس یقدرت تفکر

 یمشکل شما در حرکت و تعال دیو ببن دیرسد الزم است ابتدا در احوال خود نظر کنیکند. به نظر میم دایحرکت سرعت پ نیا دیکن

 .دیکن میخود را تنظ یمطالعات ریمس دیوانتی. بر آن اساس م، چرا که تفکر در قرآن بدون جهت حق معنا نداردستیحق چ یبه سو

 یریکه در س کندیکمک را م نیدوره به شما ا نیاای با نام احیاکنندگان تفکر را برگزار کرده است، دورهبدین منظور کارگروه تفکر 

 دیکه تخصص دار یدر هر موضوع تایخود کرده و نها یمشخص با انواع تفکر آشنا شده و به مرور پس از شناخت آن را وارد زندگ

 :دیحرکت کن یبر اساس تفکر و عقل ورز دیبتوان

 :است ریز بیدوره شامل ارائه کتب به ترت نیا

 کیکدام  یبر رو شتریالزم است ب دینیو بب دیکن دایخود دست پ یفعل تیبه وضع دیکن یپرسشنامه سع نیابتدا با ا تفکر: یهاسنجه

 د.ییاز ابعاد تفکر خود تمرکز نما

 کیدهد. کتاب تفکر نقس یقرار م اریاز مفهوم تفکر و ارتباط موضوعات مختلف آن در اخت یکتاب شناخت کامل نیا نفس: تفکر

 و پر قیدق بایمجمل بودن، متن تقر نیآن دارد. کتاب در ع یتفکر و چگونگو چرایی  چیستیبه  یو تخصص یکامال نظر هینگاه اول

 یجامع برا یکتاب در نقش سرآغاز ،تفکر است نهیمحتوا و پژوهش در زم دیل به تولیکه تما یمخاطب تخصص یدارد و برا یانکته

  س باشد.کتاب، بهتر است کتاب تفکر نف نی. لذا اولدینمایم فایآنها را ا حیهاست و نقش نخ تسبکتاب ریمطالعه سا

 یهاها سوال و پرسش است، سوالفعال کننده نیاز ا یکی شود،یفعال م ،ییهاتفکر: تفکر با فعال کننده ختنیسوال در برانگ نقش

 .ردیگیبا تفکر در انسان صورت م ریمس نیو ا دهدیسوق م یقیحق یهاانسان را به جواب یقیحق

تواند یبد و خطوات م یهایادآوریها. وسوسه و  دهیو قرائت کالم خدا و پد گرانیتوجه به خوب گوش دادن به د :یداریشن تفکر

 . بدین منظور الزم است تفکر شنیداری شناخته و مورد مراقبت قرار گیرد.حرکت شود نیا ریدر مس بیموجب آس

حق و باطل  نیو ب ابدیگذرد تا به حق راه یدر انسان م دنید نیکه از ا یشود و مراتبیم دهیتوجه به آنچه که د :یامشاهده تفکر

 ، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.ابدیاز او بروز  یعمل صالح تیداده تا در نها زییتم

دارد و در ارتباط دهی یابد که آیه و عبرت نام ها و در گذر از رخدادها انسان به حقایقی دست میدر مواجه با پدیده: یادیبن تفکر

 یابد. تا مسیر شکوفایی عقل بر اساس بایدها و نبایدهای الهی محقق شود.اینها به هم به معیارهایی برای زندگی دست می

 حیو ترج دنیمختلف و برگز یرهایاست که شما را در انتخاب مس ییهابه گزاره یعوامل رشد دسترس نیاز مهمتر یکی :یقرآن تفکر

تالش است که  نیبر ا یباشد. کتاب تفکر قرآن یو بنا به کالم وح یقیها حقگزاره نیکند. الزم است ایکمک م یگریبر د یکیدادن 

 .فرد را رهنمون شود اتیو روا اتیاز آ یریکرده و با بهره گ انیاست را ب بخشکه تفکر بر آن سود یعوامل

https://ble.ir/f_dezhakam
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 دیرا بشناس ریمس نیا دیباشد. اگر شما بتوان تیاهم زیتواند حایافتد میچطور اتفاق م نکهیتفکر و ا ریشناخت مس :یپرسش تفکر

و  یمختلف رتبه بند یهاها و راهریمس نیو ب دیمختلف ارائه کن یهاحل آن راه حل یکرده، برا نییمساله را تب کیبهتر  دیتوانیم

به  توانیانسان، م یپرسش از عناصر ساختار وجودبا ید. نیخود در همه حال برگز یرشد را برا ریمس نیو بهتر دیقائل شو زیتما

 .حق قرار داد ریرا در مس یو عناصر وجود افتیها دست رفع اختالل

است که منجر به استفاده به جا  یآنها حول محور امام از ارکان تفکر اجتماع یاجتماع و جامعه و سامانده یازهاین :یاجتماع تفکر

 .است یتفکر اجتماع تیابرار شدن غا زند،یبه سمت حق را در جامعه رقم م یو حرکت شودیجامعه م یهاییها و دارااز فضل

القاء یکی از فرایندهای تاثیرگذاری است که با عناصری چون موعظه حسنه و جدال احسن و حکمت موجب رساندن  تفکر بالغی:

 گیرد.و ابالغ پیام حق به مخاطب مورد نظر است که این فرایند ذیل تفکر بالغی صورت می

 شودیتفکر م یدرون ندیدر مورد فرا نیادیبن یسمع و ابصار و افئده منجر به نگاه ی: نگاه به تفکر از منظر سه عنصر وجودیام تفکر

 شودیم زیها با هم متماانسان یهاو شاکله هاتیعناصر و نحوه تعامل آنها با هم، شخص نیاز ا کیکه بر اساس قوت و ضعف هر 

 .است ریتفکر انکار ناپذ نیا یدر ارتقا نینقش والد شود،یو منحصر به فرد م

 ختنیشروع شده است و در ادامه به ارائه کتب نقش سوال در برانگ 99ماه  نیکتاب تفکر نفس از فروردمجازی دوره با ارائه  نیا

پردازد، در حال حاضر  یم یو بالغ یتفکر امی، و اجتماع یتفکر پرسش ،یو قرآن یادیتفکر بن ،یو مشاهده ا یداریتفکر، تفکر شن

 دیتوانیمنیز تفکر و تفکر نفس  یهاکتاب سنجه یکانال مربوطه برا یو از محتوا استارائه شده مجازی  آموزشکتاب سوال  یبرا

 .دیبهره ببر

 

 
 

 توانید از کالس مربوطه استفاده کنید،، الزم به ذکر است که میدیوارد شو ریکتاب سوال در کانال زمجازی ثبت نام در کالس  یبرا

 :و در صورت داشتن سوال با پشتیبان کانال در ارتباط باشیدو کتاب قبلی را به صورت خودخوان مطالعه نمایید 

https://ble.ir/motefaker_qurani 
 

 تر پژوهش شوید. در حال حاضر اینتوانید وارد فضاهای جدیپس از سیر مطالعاتی کتب تخصصی و داشتن سیر تدبری، شما می

ای برای هنرمندان، طرح ر مشاهدهها در کارگروه تفکر در حال پیگیری است: نقش مَثَل در فعالسازی تفکر، طرح درس تفکپژوهش

 های آیه بینی.درس تفکر بنیادی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، روش

 اط با کارگروه تفکر: بارت

 =795http://quranetratschool.ir/?page_idکارگروه:  درگاه مجازینشانی 

 09202۷68538خانم پسیان، مسئول کارگروه: 

 https://ble.ir/pessyanmشناسه در پیامرسان بله: 

 

https://ble.ir/motefaker_qurani
http://quranetratschool.ir/?page_id=795
https://ble.ir/pessyanm
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 :کارگروه برنامه ریزی و زمان

 :آن در سه سطح مخاطب در نظر گرفته شده است یهاتیست که فعالا یو زمان عنوان کارگروه یزیر برنامه

 مجمع مدارس نیاول: متدبر سطح

 ندانشگاه و صاحب نظرا دیدوم: اسات سطح

 سوم: نوجوانان سطح

 :سه سطح نیکارگروه در ا نیا یهاتیفعال اهم

 است.( تیبخش در سطح دوم مشغول به فعال نی)ایزیحوزه برنامه ر نیمدرس تیکارگاه جهت تقو یبرگزار :آموزش

 در -سوم و دوم سطح– دیبخش در حوزه نوجوان و اسات نی)ایزیموضوعات حوزه برنامه ر نهی: انجام مطالعات در زمپژوهش

 است( تفعالی حال

 مدرسه قرآن و استفاده یاعضا یزیبرنامه ر یمهارت ریس لیاصالح و تکم یدفترک، نماهنگ و ... برا دیو تول هی: تهاتیو عمل دیتول

 است.( تیبخش در سطح اول مشغول فعال نیباشد.)ایم گرید نیمخاطب

 :کاگروه یرمطالعاتیس

 توانید از سیر مطالعاتی آن استفاده کنید:با انتخاب هر یک از سطوح می

 یزیبرنامه ر یازهایراز و ن ،یزیساختار برنامه ر ،یزیبرنامه ر یهااول: مهارت سطح

 و زمان یزیدر رشته برنامه ر ینخبگان دانشگاه یدوم: طرح آموزش تخصص سطح
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 باشد.یم دیسوم: در دست تول سطح

نشانی درگاه مجازی کارگروه: 
http://quranetratschool.ir/?page_id=844 

 کارگروه:مسئول 

 09355083048خانم شهیدزاده، 

در پیام رسان  بسته آموزشی برنامه ریزی و زمانکانال 

 بله:

https://ble.ir/barnamerizizaman 

 :رسان بلهدر پیام شناسه ارتباطی

https://ble.ir/s_shahid 
taharihttps://ble.ir/ 

 

 :رشدمنظومه کارگروه 

را در نظر گرفته است.  یمختلف سن یهاانسان در دوره یزندگ قیاست  که همه حقا یادهیرشد شامل موضوعات در هم تن منظومه

که  یاو فراهم شود تا به کمال یاش براییبستر شکوفا ایکامل رشد خود بدان مبادرت داشته  ریس یهر آنچه که الزم است انسان برا

 .در نظر گرفته است برسد شیخدا برا

 بلوغ ،(آداب به آراستگی دوره)عقلی بلوغ ادب، و مشورت ظهور نطق، تادیب و والیت ظهور: از عبارتند رشد های دوره 

 اکرام و تالیف(، بلوغ لبی)دوره تعهد و مسئولیت پذیری(، بلوغ عبودیتی)دوره رهبری و جریان سازی( دوره)عاطفی

 والیت صدق، ایمان، حسن، خیر، طیب،: از عبارتند رشد محورهای  

 می باشد.« معناشناسی، فرایندشناسی و نظام سازی»کتاب  3هر کدام از این محورها دارای 

 .دارد ازیبدان ن اتیح هیو بعنوان پا یزندگ ریآغاز و س ینسان براست که ا یزیهمه آن چ بیط -

 .انسان است یو انتخاب ها ماتیست که محور تصم یزیهمه آن چ ریخ -

 .انسان است یزندگ یها یستگیحسن همه آن جلوه ها وشا -

 .شود یپاک انسان را شامل م یاست که باورها یزیهمه آن چ مانیا -

 .باشد یانسان م یبرا یاسیس رتیو بص لیاست که مرتبط با نظام تحل یزیصدق همه آن چ -

 .مرتبط است یو اتیدر انسان و اعمال آن در ح تیوال رشیست که به پذ یزیهمه آن چ تیوال -

 است. ازیانسان مورد ن بهیط اتیح یشود و هر آنچه برا یشدن انسان گفته م یخروج از ظلمات و نوران ریرشد به س -

کتاب است که کارگروه رشد، جهت پژوهش، آموزش و عملیات پیرامون آن برنامه ریزی  40رشد در مجموع دارای حدود منظومه 

 هایی انجام داده است:

  یپژوهش یهاتیفعال

 گانه 6ی رشد در دوره ها یهامولفه یررسب □

  رشد یمبان نییتب و رشد میمفاه یبررس □

  هاها و سپس پاسخ دادن به آنو استخراج و شمارش آن یادیسواالت بن افتیدر □

 ها نآبه  ییو مستحدثه و پاسخگو دیجد یازهاین افتیدر □

 کتب رشد  یمستندساز □

 و محققین حوزه رشدکادر  تییتر □

http://quranetratschool.ir/?page_id=844
https://ble.ir/barnamerizizaman
https://ble.ir/s_shahid
https://ble.ir/s_shahid
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 یاتیعمل-ییاجرا یهاتیفعال

 هاو مجموعهمجمع مدارس  ریارتباط با سا □

 یشناس بیها و رفع خالها و اسارائه طرح □

 رشد یبر مبنا یاتیعمل یهایزیو طرح ر یپژوهش یمدارس از جهت انجام کارها ریسا یبانیپشت □

 جهت بازتاب پژوهش ها هیانتشار نشر □

 هاتیانجام شده در مامور یاهبازخورد از آموزش افتیدر □

 و مجریان حوزه رشدکادر  تییتر □

 

 یزشهای آموفعالیت

 مخاطب جامعه یمتناسب با انواع گروه هارشد عرفی سازی مفهوم  □

 ی آنهاو مولفه یآموزش مبانو  رشد یآموزش دوره ها □

 درش یندهایو فرا یآموزش معان □

 و مدرسین حوزه رشدکادر  تییتر □

 

 توانند وارد کارگروه ما شوند؟ یم یکسان چه 

 تیو ترب میحوزه تعل نیتخصصم □

 انسان یرشد تحول اتیالقمندان به نظرع □

 موضوع رشد انسان در حوزه و دانشگاه نیو مدرس دیاسات □

 یپژوهش هیروح عالقمند به حوزه انسان، با افراد □

 باشد یشرح م نیبد رشد منظومه یمطالعات ریس: 

                              

                                      

                                          

                                           

                                                 

         -             

              -                

            -             
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  میماه و ن 1ماه تا  1هر کتاب  یبرا یشنهادیپزمان 

 سال( 3تا  میسال و ن2ماه) 30: حدود آموزشی دوره طول ○

 ،مراجعه نماییدتارنما یا ها به کانال اطالع از کالس برای ،هشد بهره مند رشد نیز های مجازیتوانید از کالسعالوه بر سیر تدبری می

 )شامل صوت و پرده نگار جلسات رشد( تقدیم می گردد:« بسته آموزشی رشد»پیوند زیر جهت دسترسی به همچنین

http://quranetratschool.ir/?p=10977 
 

 : منظومه رشدارتباط با کارگروه 

نشانی درگاه مجازی کارگروه: 

http://quranetratschool.ir/?page_id=808 
 

 :در پیام رسان بله شناسه ارتباطی

https://ble.ir/s_shahid 

 کانال سلطان در پیام رسان بله:

manzoomeroshd ble.ir/ 

 یارانامه:

manzume.roshd@gmail.com 
 

 09355083048، شهیدزادهخانم مسئول کارگروه: 

 

 :کارگروه شاکله

رسالت اصلی مدرسه علوم انسانی کارگروه شاکله و استعدادشناسی یکی از کارگروه های مدرسه علوم انسانی است. با توجه به اینکه 

قرآنی  مربوط  -های پژوهشی و علمی ساختار سایر مدارس است، هر کارگروه وظیفه دارد محتوای علمی آموزشیپوشش فعالیت

 ولی در این حوزه در مجامع علمی مربوطه در ایران و جهان بوجود آورد.به خود را تهیه کرده و بتواند تح

های شخصیت شناسی و استعدادشناسی است که پژوهشی در حیطه-های آموزشیغایت و نهایت کارگروه مذکور، ورود به عرصه

سوی  کند آنها را به سمت ویهای شخصیتی و استعدادی که از افراد شناسایی مهای رشدی و ویژگیمثال بتواند بر مبنای دوره

های منحصر به فردشان های اجتماعی متناسب با توانمندیهای خودشان  و مهم تر از همه تصدی گری فعالیتمناسب با توانمندی

 هدایت کند.

د. همچنین کنکند؛ اینکه هر انسانی براساس شاکله خود عمل میدر همین راستا خداوند در قرآن از موضوع مهمی پرده برداری می

ها دارد این موضوع به طورمستقیم در هدایت یا ضاللت انسان موثر است. به این معنا که برخورداری از برخی شاکلهبیان می

دهد. کنند. تامل نسبت به این دو نکته ما را به پژوهش بیشتر درباره شاکله سوق میآور است و برخی دیگر ایجاد گمراهی میهدایت

کند تا معلوم شود در ساحت انسان که با قوای ادراکی، اکله اولین پرسشی است که ذهن را به خود مشغول میچیستی و ماهیت ش

ای که اگر کسی عملی را انجام ندهد کند به گونهشود شاکله چیست که هر انسانی براساس آن عمل میعاطفی و عملی شناخته می

ست. در این صورت و با وجود چنین کارکردی از شاکله، انتخاب و تغییر و دخل و ای را نداده ایعنی شاکله او چنین اقتضا و اجازه

توانند عدم اصالح خود برای هدایت را با اتکا به ها میتصرف انسان در اعمال خود چه جایگاهی خواهد داشت. یعنی آیا انسان

از بار مسئولیت در قبال اعمال و افعال خود خالصی  وجود شاکله توجیه کنند و آن را در واقع سببی برای ضاللت خود بیان کنند تا

 یابند یا خیر.

http://quranetratschool.ir/?p=10977
http://quranetratschool.ir/?page_id=808
https://ble.ir/s_shahid
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های بنیادی که تاکنون در مجموعه ذیل مباحث تخصصی این کارگروه نگاشته شده است، سیر مطالعاتی به ترتیب با توجه به کتاب

های راهبردی و کاربردی نیز در شامل کتاب های زیر است. امید است با پیشبرد فعالیت در این سیر مطالعاتی، بزودی کتاب 

 موضوعات مربوطه نگاشته شود.

ترین موضوعاتی که هم در خودشناسی و هم در خداشناسی و هم در امام شناسی اهمیت دارد، شناخت فعل یکی از مهمکتاب فعل: 

خداوند به آنها عطا کرده در هستی و در ساختار وجودی انسان است. موجودات اگر واجد فعلی هستند به دلیل وجودی است که 

های مخلوقیتی خود بروز داده و در اثر آن است. از آنجایی که انسان مثل خداوند شده، نمودی از فعل خدا را ضمن محدودیت

ها و اعمال انسان است که آشنایی و گذارد. فعل نقطه شروع شکل گیری تمام صفتتوحید ربوبی را در تکوین خود به نمایش می

 تواند در سیر شناخت و اصالح صفات، انسان را یاری دهد.میشناخت آن 

های ساختار وجودی انسان و ناس، صفت است. منظور از صفت، حاالت ثابت در درون انسان ترین مولفهیکی از مهمکتاب صفت: 

نیز جوامع از هم متمایز  زند. همچنین به واسطه صفات، هویت افراد وو جامعه است که تقدیر زندگی فردی و اجتماعی را رقم می

توان مبانی و اصول توجه به صفات را استخراج کرده و امکان دستیابی انسان شود. به این ترتیب از طریق آیات قرآن و روایات میمی

 را  به صفات پسندیده و حسنه بیشتر و توفیق او را در دور کردن صفات سیئه افزایش داد.  به این منظور در کتاب فوق مباحث

بنیادی چون خاستگاه، منشاء تولید و سیر نهایی صفات و مباحث راهبردی مانند انواع صفات، روابط بین صفات و چگونگی مدیریت 

 آن مطرح شده است.

شاکله یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در قرآن به آن پرداخته شده است، به این معنا که  هر کتاب شاکله )معنا وفرآیند(: 

ای تواند موثر باشد. شاکله محدودهکند و این موضوع به طور مستقیم در هدایت یا ضاللت او میاساس شاکله خود عمل می انسانی بر

برای صفات مخلوق و خاصه انسان است و آنچه در کتاب )معنا و فرآیند( شاکله به آن پرداخته شده بر پایه شاکله صفات است. بر 

می تواند این کمک را به انسان داشته باشد که نسبت خودش با اعمالش را متوجه شده و این این اساس آشنایی با چیستی شاکله 

آگاهی را بدست آورد که آیا اقتضایات وجودی او دامنه انجام یا عدم انجام یکسری از اعمال را برای او محدود کرده است یا خیر. 

ح نفس و دستیابی به کمال است. برای این منظور در این کتاب به به این ترتیب اهمیت علم نسبت به شاکله به اندازه اهمیت اصال

رویکرد شاکله )رویکردی منحصر به فرد( از منظر سوره مبارکه اسرا با بیان قواعد و اصول مربوط به شاکله و هم راهکارهای 

 اصالحی و ارتقایی شاکله در ابعاد مختلف بنیادی و راهبردی پرداخته شده است.

نفسانیت "دهند که به نام را از خود نشان می "برآیندی از اثر"شود مجموعه صفات که در نفس واحد مجتمع میکتاب شاکله نفس: 

ها است که موجب محدودیت او در هنگام کنش "شاکله نفس"قابل شناسایی و نامگذاری است. در واقع نفسانیت نفس همان  "نفس

موضوعی در حوزه انسان شناسی است که براساس آیات و روایات به نحوه شناخت انسان از  شود. این کتاب طرحها میو واکنش

های پردازد. در این راستا ابتدا تشخص انسانی را از بدو خلقت مورد بررسی قرار داده سپس مولفهمنظر برآیند مجموع صفات او می

 پردازد.ها، به بررسی انواع آن میمولفهکند و براساس همین سازنده این تشخص را در سیر زندگی معرفی می

شاکله، صورت بندی صفات هر فرد یا جمع یا جامعه است به نحوی که انجام برخی از رفتارها را آسان و برخی کتاب شاکله جمع: 

اسطه این سازد. در نگاه کلی تشخص هر فرد یا جامعه وابسته به شاکله آنهاست و به واز کارهای دیگر را سخت یا غیرممکن می

شود. توان برای فرد و جامعه هویتی متمایز در نظر گرفت. در کتاب حاضر به بررسی صفات و شاکله ناس پرداخته میتشخص می

توان به قواعدی دست یافت گیرد. با بررسی شاکله ناس میناس همان انسان است وقتی در ارتباط و تعامل متقابل با دیگران قرار می
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م یک منطقه، انجام امور صالح را آسان نمود و در اثر آن امر به معروف را محقق ساخت. به این ترتیب کتاب حاضر تا بتوان برای مرد

شود، خود دارای صورت بندی خاصی ها میگیری انواع جمعها که منجر به شکلپردازد که هویت جمعی انسانبه این مساله می

 وری و رفتاری برای انسان باشد.های باتواند منشاء اعمال محدودیتاست که می

پردازد که به دلیل اتصال به حق، به جریان بقا دست بندی اثرهایی از انسان یا جمع میشاکله جریان به صورتکتاب شاکله جریان: 

شود، یدار میتوانند تداوم دهنده خیرات باشند. شاکله جریان حق که به واسطه جاری شدن کوثر در زندگی پدیابند و از این رو میمی

شود سازد. بدیهی است انواع شاکله که از ترکیبی از شاکله خلقی و شاکله عبودیتی پدیدار میسبک زندگی و مرگ انسان را متمایز می

گردد. شاکله هر انسانی و نیز شاکله هر جمع و امتی تعیین کننده محدوده زندگی اوست. برای های زندگی میموجب تغییر شیوه

ن بتواند سبک زندگی کوثرانه را در زندگی خود پیاده سازی کند ناچار است که سبک زندگی محمد و آل محمد را بشناسد اینکه انسا

های و در پرتو معرفت آنها وضعیت و موقعیت خود را تعیین کند. در این کتاب به بررسی و تعریف این سبک زندگی کوثرانه که پایه

 های آن را مشخص می کند، پرداخته شده است.کرده و شاکله و محدودهجریان بخش بودن یک زندگی را تعیین 

یکی از کلمات مهم قرآن که هم به عنوان غایت زندگی انسان طرح شده و هم به عنوان مسیر کتاب فضل شناسی، استعدایابی: 

آن نوعی برتری است که زندگی اوست، کلمه فضل است. این کلمه در قرآن دارای کاربردهای مختلفی است و در معنای کلی 

گردد. نوعا فضل در کتب لغت قرآنی به عنوان زیادت و افزون بودن بیشتر از حد تری میبراساس آن فرد دارای میدان عمل وسیع

هایی است که نوعی قدرت را آشکار ساخته الزم یا مقرر تعریف شده است و براساس همین تعریف این کلمه ناظر به توانمندی

هایی جهت شکوفا های الهی، به شناسایی راهترتیب در این کتاب با هدف شناخت، گرایش و طلب نسبت به فضل است. به این

 ها و استعدادهای نوع انسان پرداخته شده است.کردن قابلیت

سیر مطالعاتی خود توانید بنابر آنچه که مطرح شد، اگر شما قصد ورود به کارگروه شاکله را دارید، عالوه بر پیگیری سیر تدبری، می

 را بنا به ترتیب همین کتب پیش بروید.

 اط با کارگروه شاکله: بارت

 =833http://quranetratschool.ir/?page_idکارگروه:  درگاه مجازینشانی 

 0919225۷052خانم ابوالحسنی، مسئول کارگروه: 
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