
 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 تدبر خروجی تدبر

 همایش:ارائه یک سوره در قالب قرآن در تدبر مقدمات

 .است به صورت نقطه ای و موردی ،از همایش، ارائه یک سوره در جمعی منظور

با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن جمع و  متدبر در این ارائه الزم است

 امکانات خود اقدام به تولید محصوالت و ارائه سوره نماید.

تخصصی، اردویی،  دانشجویی، هایدر گردهمآیی تواندها میهمایش نمونه

 محلی و ... باشد.، های خانوادگییها و میهمانجشن، هاروضه

هرکس به این توجه کند به تنهایی برای ارائه یک سوره در جمع مد نظر چه 

 تواند انجام دهد؟کارهایی می

 چه محصوالتی را تولید نماید؟ 

 چه امکاناتی دارد؟

  .... 

 هایروش

 قرآن در تفکر

 ارائه سوره در بیوت نورانی:

 ارائه در بیوت نورانی لزوماً به معنای ارائه سوره در قالب اجرائی مرکز خاصی نیست. 

بلکه در پایان دوره تفکر هر فرد الزم است در میان اطرافیان و آشنایان خود یا در 

هایی هایی که امکانات دارد همانند محله، مسجد و ... بتواند با تشکیل گروهحوزه

مستمر جلسات قرآن داشته باشند و در این جلسات جهت به صورت ثابت، منظم و 

های قرآن را در حد قرائت، ترجمه، نکات تفسیری و انس و آشنایی آنها سوره

 طهارتی ارائه دهد.   

 ارائه پژوهش:  کلمه تدبر

در پایان دوره کلمه الزم است متدبرین وارد پژوهش شده و بتوانند با تعیین یک 

سوره )با مقدمه، لوازم و آثار( تعریف کنند و نسبت سایر  سوره، یک واژه را در

واژگان سوره را در قالب مقدمات، لوازم و آثار در سوره مشخص نمایند. پژوهش 

تواند برای کارهای تخصصی به صورت پژوهش مسأله مورد نیاز از این دوره می

برای پژوهش، وارد یابی و یافتن بهترین سوره خارج از سوره باشد که با سیر واژه

 تن معنای واژه در سوره خواهند شد.فسیر یا

 ها و محافل ثابت دانشجویی به صورت منظم: ارائه سوره در خوابگاه ای سوره تدبر

 تواند به صورت مجازی یا حضوری باشد.این ارائه می

یا از طریق ها یا از طریق اقدامات خود فرد معرفی افراد برای تدریس در خوابگاه

 .گیردصورت می کارگروه سفیران

 ارائه گرفتن برعهده و دانشجویی مدارسمسئولین حضور در سوره ارائه قرآن به قرآن تدبر

  مدارس در

 باشد. حضورییا به صورت مجازی این ارائه میتواند 

 



 طواسین سور در گرایی آخرت پژوهش تدبر مکی

  ها آن رفع راهکارهای و مسبحات سور در ها آسیب نظام شبه پژوهش تدبر مدنی

 

و  1تدبر ادبی 
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 تهلیل سوره روی ادبی تدبر کردن پیاده

 


