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 طرح باقرالعلوم

  نبرنامه آموزشی مدرسه اسماء الحسنی جهت رسیدن به هدف تولید علوم بنیادی

  



 مقدمه 

 لِكُلِّ تِبْيانا  الْكِتابَ عَلَيْكَ نَزَّلْنا وَ هؤُالءِ عَلى شَهيدا  بِكَ  جِئْنا وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ شَهيدا   أُمَّةٍ كُلِّ في نَبْعَثُ يَوْمَ وَ

 (89سوره نحل، آيه ) لِلْمُسْلِمينَ بُشْرى وَ رَحْمَة  وَ هُدى  وَ ءٍشَيْ

 

اول، تزكیه است. تربیت دین، تربیت قرآن، تربیت اسالم این است. چرا اول آن علمی كه ما میخواهیم، همراه با تزكیه است... 

یك سالح است؛ این سالح اگر در دست یك  تزكیه؟ برای اینكه اگر تزكیه نبود، علم منحرف میشود. علم یك ابزار است،

ن سالح میتواند در دست انسان آفریند؛ اما همیانسان بدطینت، بددل، خبیث و آدمكش قرار بگیرد، جز فاجعه چیز دیگری نمی

ی دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشد. این علم را بایستی آن وقتی در دست گرفت كه با صالح، وسیله

 1. تزكیه همراه باشد

 یا و اجتماعی، معنوی یا فردی انسانی، غیر یا و انسانی پدیده از اعم پدیده ای هر تحلیل بنابراین است، چیز همه تبیان قرآن

 به را قرآن مبتنی بر علم تولید جریان كه است واجب دینی جامعه هر بر اساس این بر. دارد وجود قرآن در نیز مادی حتی

 میتواند این حقیقت تحقق است بدیهی. بردارد گام آن تحقق جهت در و داشته نظر در مهم بسیار اصل و هدف یك عنوان

 و علم از كنده آ كه معنویت را از سرشار دنیایی ادامه در و نموده روشن جهان برای را اسالم مبین دین و قرآن حقیقی جلوه

 بیاورد.  ارمغان به بشر برای است الهی و معنوی قدرت

به منظور تزكیه نفس، تربیت نخبگان قرآنی و تولید علم مبتنی بر قرآن مدرسه اسماء الحسنی اقدام به طرح  آموزشی 

 باقرالعلوم كرده است. 

طرح باقرالعلوم، برنامه و سیر آموزشی ویژه مخاطبین عالقه مند به پژوهش و آموزش در سطح علوم بنیادی است. غایت كلی 

ت كه فرد از یك سو مطالعه عمیقی در كالم خدا داشته و بتواند این مطالعه را ابتدا در زندگی فردی و این طرح بدین قرار اس

در هستی  نسپس در بستر تخصصی خود )علوم پایه و فنی مهندسی ( پیاده سازی نماید و جریان علم توحیدی و علوم بنیادی

سال(  9 اكثردوره اصلی )حد 4حركت و رسیدن بدین مقصد را در بستر دانشگاه و جریان علمی جهان ایجاد نماید. برای 

 پیشنهاد گردیده است. 

 هر دوره ای مقدمه دوره بعد می باشد و الزم است فرد دوره قبلی را بگذراند.  -

دوره های این طرح به گونه ای است كه فرد در هر كدام به خروجی معین و مشخص در نسبت خود با قرآن و  -

ی می رسد. برهمین اساس اگر فردی به هر دلیلی از ادامه دوره ها انصراف دهد باز به جاری كردن آن در زندگ

 خروجی های بسیاری دست می یابد. 
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در هر دوره دو برنامه اصلی شامل روش های تدبر در قرآن )به عنوان پایه و بنیاد اصلی هر حرکت قرآنی( و  -

 برنامه های مکملی می باشد. 

 های بعدی بپیوندید به شرطی که پیش نیازهای آن را جبران نمایند. افراد می توانند به دوره -

 ارتباط با ما: 

 جهت شركت در طرح فوق و بیان مطالب، سواالت و پیشنهادات خود به یكی از روش های زیر می توانید اقدام نمایید: 

 36ble.ir/asadi پیام رسان بله:

 09375225677واتساپ: 

 gmail.com36h.asadi@ایمیل: 

 از اطالعیه ها و برنامه های مختلف این گروه مطلع شوید:  دتوانیهمچنین با عضویت در كانال اسماء الحسنی می

https://ble.ir/madrese_asmaolhosna 
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 ها )برنامه آموزشی، خروجی و غایت( دوره هریک ازمعرفی 

 

 

 

 سال زندگی دانشجویی با قرآن 4و فنی مهندسی؛ ویژه دانشجویان کارشناسی علوم پایه : دوره عمومی 1باقرالعلوم طرح 

 

 مقدمه

قرآن هدایت است و شفاء برای مؤمنین. همه انسان ها در همه عرصه های زندگی خود برای هدایت نیازمند قرآن هستند. و 

 انسان برای عبودیت و بندگی كردن خداوند خلق شده است. 

چه كاری یك دانشجو هم قبل از هرچیزی انسان است و در برابر خداوند وظیفه بندگی كردن دارد و الزم است كه بفهمد 

انجام دهد و یا ندهد. به عبارت دیگر باید بفهمد كه خداوند از او به عنوان انسان چه میخواهد و غرض او از به دنیا آمدن 

چیست؟ این دانشجو در لحظه های مختلف زندگی در عرصه های مختلف خانواده، دانشگاه و.. مشغول به فعالیت است 

م از این عرصه ها خداوند از او چه می خواهد و چه وظیفه ای دارد و چگونه باید در بنابراین الزم است كه بفهمد در هركدا

 هرعرصه ای خداوند را عبودیت و بندگی نماید؟



قرآن به عنوان كالم الهی با همه مخلوقات و انسان همان منبع قابل رجوع برای فهم مسیر بندگی و عبودیت خداوند است. 

است كه با قرآن انس گرفت بدین معنا كه ابتدا به آن نزدیك شد، با او هم سنخ شد و این برای چنین فهمی در ابتدا الزم 

 رابطه استمرار پیدا كند. 

از سوی دیگر یك دانشجوی رشته علوم پایه و فنی مهندسی الزم است كه عرصه خود را به طور كامل شناخته و هم چنین 

باید های آن چیست؟ تا بتواند با تكیه بر آن باید و نباید علم و عملی بفهمد كه نظر خداوند در مورد عرصه او و باید و ن

 همراستا با رضابت خداوند داشته باشد. 

سال تحصیل خود با قرآن آشنا شده، رویكرد صحیح 4براین اساس در طرح پیشرو بنا است كه دانشجوی كارشناسی در طول 

مندی از آن را بیاموزد و مسیر بندگی كردن به عنوان یك انسان را از  به آن را دانسته، با آن انس بگیرد و روش فهم و بهره

كالم الهی بفهمد. و هم چنین به طور اجمال با محیط اطراف خود و جهان هستی براساس كالم الهی آشنا گردد، تا بتواند در 

ی عملیات براساس نیازها ومسائل گام بعدی باید و نبایدها عرصه خود را از كالم وحی كشف كرده و مسیر تولید علم و طراح

 جامعه را طی نماید.

 اهداف طرح: 

 انس دانشجویان با كالم الهی و اصالح رویكرد نسبت به آن -

 تدبر در كالم الهی و  عمل براساس آن -

 برنامه ریزی زندگی براساس كالم الهی -

و طهارتی، شناخت موضوعات  سوره از قرآن براساس تفسیر المیزان، واژگان و نكات كاربردی 48مطالعه تدبری  -

 اصلی هر سوره و..

 تغییر رویكرد به جهان هستی براساس كالم الهی -

آماده شدن دانشجویان برای پژوهش های بنیادی و مطالعات تخصصی تدبر در هستی و انجام طرح های متناسب با  -

 نیازهای جامعه

   برای رسیدن به هدف و غایت فوق برنامه زیر پیش بینی گردیده است:

جلسه اصلی روش های  5شامل در هر ترم دوره طی سه سال و نیم می باشد. هر دوره  10شامل  1ر العلومطرح باق -

 كارگاه مكمل آموزشی می باشد.  2تدبر و 

 جلسات بصورت حضوری و مجازی امكان برگزاری دارد.  -

 ساعت در هفته زمان بگذراند.  5-3الزم است افراد  -

 در جدول زیر برنامه هر دوره و غایت آن آمده است:  -

 



روش های  دوره

 تدبر 

موضوعات اصلی 

 دوره

 اهداف و خروجی دوره كارگاه های كمكی

 اول

 )پاییز(

اصالح رویكرد 

 نسبت به قرآن

آشنایی با رویكرد 

 1صحیح به قرآن  )

 جلسه(

معرفی برنامه ریزی و 

 جلسه( 1مدیریت زمان )

صحیح به قرآن و جایگاه شناخت رویكرد 

 آن در زندگی

تبیین ضرورت حیاتی مطالعه قرآن و 

 سازی حقایق آن پیاده

 معرفی مراحل تدبر  و روش های آن

بدست آوردن راهكارهای طهارتی برای 

 ارتباط با خداوند و مردم براساس سوره ها

انس و طهارت با  مقدمات تدبر

سوره های ناس، 

فلق، نصر و ماعون 

براساس و عمل 

 جلسه( 4آنها )

برنامه ریزی زندگی با 

اولویت قرآن و 

چگونگی برنامه ریزی 

 1برای قرآن خواندن )

 جلسه(

 دوم 

 -)زمستان

 بهار(

انس و طهارت با  مقدمات تدبر 

سوره های همزه، 

زلزال، ضحی و 

 5انشراح و عبس )

 جلسه(

معرفی اجمالی از 

ساختار وجودی انسان 

 جلسه( 2)

طهارتی در رابطه  راهكارهایبدست آوردن 

با موانع ارتباط با دیگران، اطمینان به وحی و 

 ایمان به آخرت

آموزش سوره های مطالعه شده به اطرافیان 

 خود

 سوم

 )تابستان(

روش های 

 تفكر

چگونگی خوب 

دیدن و خوب 

شنیدن سوره 

براساس سوره 

های علق، قلم، 

 5مدّثّر و كافرون )

 جلسه(

تفكر: معرفی از انواع 

تفكر پرسشی و بنیادی 

 جلسه( 2)

آشنایی با تعریف تفكر و محورهای آن، 

روش های تجزیه درست جهت بهره مندی 

 از تفكر و روش های تحلیل و گزاره نویسی 

 بدست آوردن نظام ذهنی در مواجه با سوره

استخراج راهكارهای طهارتی جهت قرائت و 

قیام در راه خدا و برائت از كفر و اخالق 

 مدار شدن

 آموزش سوره های مطالعه شده 

 چهارم

 )پاییز(

روش های 

 تفكر

چگونگی استخراج 

دانستنی های سوره 

براساس سوره 

های فیل و قریش، 

 5بلد، ملك )

 جلسه(

معرفی از انواع تفكر: 

تفكر مشاهده و 

 جلسه( 2شنیداری )

 آشنایی با روش های تحلیل و گزاره نویسی 

 مواجه با سوره بدست آوردن نظام ذهنی در

استخراج راهكارهای طهارتی جهت رویت 

فعل خدا در زندگی، شناخت نعمت و وظیفه 

در زندگی، مقاومت و عبور از گردنه های 

 سخت زندگی و سیر از ادراک تا عمل

 آموزش سوره های مطالعه شده

 پنجم 

 -)زمستان

 بهار(

روش های 

 تدبر كلمه ای

معرفی معنا، مفهوم، 

و مصداق، تعریف 

معرفی كلمات 

قرآن براساس 

معرفی اجمالی از 

ساختار وجودی جامعه 

)معرفی مؤلفه های 

جامعه و نقشه آن (: 

آشنایی با تعریف كلمه و رویكرد درست 

نسبت به آن، معرفی ساختار واژه و نحوه 

ا شناسایی آن ، ارتباط كلمات سوره ب

 یكدیگر



سوره های حمد، 

توحید، عصر، كوثر 

 5و مطففین )

 جلسه(

استخراج راهكارهای طهارتی جهت حمد را  جلسه2

برای خدا دیدن، چگونگی موحد شدن، 

دوری از خسران، اتصال به جریان رحمت 

 در عالم هستی و متصل شدن به ابرار 

 آموزش سوره های مطالعه شده 

 ششم

 )تابستان(

روش های 

 تدبر كلمه ای

معرفی اشتراک 

معنا، تأثیر غرض 

سوره در معنای 

كلمات، محكم و 

متشابه و ارتباط 

زنجیره ای كلمات 

در سوره براساس 

سوره های مباركه 

طارق، بروج، نبأ و 

 جلسه( 5زمر )

معرفی اجمالی از دوره 

های رشد و غایت هر 

 جلسه 2دوره: 

آشنایی با ارتباط كلمات سوره  با غرض 

سوره، مظالعه بهتر كلمات در سوره ، روش 

ن از دریچه های تحقیق موضوع در قرآ

 كلمات

استخراج راهكارهای طهارتی جهت شناخت 

معیارهای صحیح در زندگی، استقامت در 

برابر دشمنان، دوری از لهو و بیهودگی و 

 خالص كردن دین برای خدا

 آموزش سوره های مطالعه شده

 آموزش مقدمات تدبر 

 هفتم

 )پاییز(

معرفی انواع طبقه   تدبر سوره ای

بندی سوره 

براساس، ترتیبی، 

جریان حق و 

باطل، وضعیت 

مطلوب و غیر 

مطلوب، بروزات 

انسان و حقایق، 

حقایق تفصیل یافته 

براساس سوره 

های واقعه، حاقه، 

معارج، مزمل و ق 

 جلسه( 5)

معرفی اجمالی از 

ساختار وجودی 

هستی)معرفی مؤلفه 

های هستی و نقشه آن(: 

 جلسه 2

 العه یكپارچه سورهمط

آشنایی با موضوع نویسی برای آیات و انواع 

 طبق بندی سوره

توان تفكیك حقایق سوره و رتبه ای دیدن 

 آنها

توان تفكیك سوره براساس ساختار وجودی 

 انسان و ناس

 سوره در موضوع یك مشاهده و بررسی توان

  آن اساس بر سوره كل بررسی و

استخراج راهكارهای طهارتی جهت خوش 

یمن شدن اعمال، دوری از حسرت و 

احساس پیروزی در زندگی، جوانمردی و 

گذشت، جهت دار كردن دغدغه های زندگی 

 و فهم بیشتر قرآن

     آموزش سوره های مطالعه شده 

 آموزش كتاب مقدمات تدبر و تفكر

 هشتم

 -)زمستان

 بهار(

شناخت آیه كلیدی  تدبر سوره ای

سوره و نقش آن 

در تفصیل حقایق 

نگاه نو به هستی 

براساس كالم الهی با 

 موضوعات: 

 هر در تفصیل و اِحكام مفهوم باآشنایی 

  سوره

 و ِاحكام اساس بر سوره تفكیكی توان



سوره، معرفی 

احكام و تفصیل و 

انواع آن براساس 

سوره های 

مرسالت، فصلّت، 

یس، قمر و 

 جلسه(  5الرّحمان )

 آیه دیدن شیء  -1

جریان اثر  -2

در شیء 

 هستی

 جلسه( 2) 

  تفصیل

استخراج راهكارهای طهارتی جهت خیر 

دیدن احكام الهی و به سختی و تكلف 

نیفتادن، رویت حق در رخدادها و پدیده ها، 

افزایش پذیرش قلبی نسبت به حق، دستیابی 

به ملك و قدرت حقیقی و مشاهده اسمائ 

 بهره مندی از آنالهی و 

     آموزش سوره های مطالعه شده 

 آموزش كتاب مقدمات تدبر و تفكر

 نهم

 )تابستان(

تدبر قرآن به 

 قرآن

مطالعه یك سوره 

براساس سوره 

های دیگر، 

زوجیت و خانواده 

سوره براساس 

سوره های عصر، 

مؤمنون، لیل، 

شمس، اعلی، 

 نازعات، تین

مختصات هر  -3

شیء در 

 هستی

بودن نقشه دار  -4

هرشیء و 

قابلیت 

رونویسی از 

 آن

 انس با كل قرآن و فهم مثانی بودن قرآن

 آشنایی با تفسیر قرآن به قرآن

مطالعه یك سوره براساس سوره های دیگر 

و مطالعه سورههای دیگر براساس ساختار 

 یك سوره

 بررسی زوجیت سوره 

استخراج راهكارهای طهارتی جهت بهره 

وجه رب و رضایت او، مندی از الهام، ابتغاء 

حركت بر مسیر رشد و تعالی، دل كندن از 

 دنیا و دوری از افراط و تفریط

 آموزش سوره های مطالعه شده 

 آموزش مقدمات تدبر و تفكر و كلمه ای 

 دهم 

 )پاییز(

تدبر قرآن به 

 قرآن

معرفی مطالعه یك 

آیه، موضوع و 

كلمه در قرآن 

براساس سوره 

های لیل، انسان، 

 صر و قدرنور، ن

نیاز در  -5

مخلوق و رافع 

 نیاز

اسم در عالم  -6

هستی و بهره 

 مندی از آن

توان استخراج استناد آیه ای از قرآن در فهم 

 غرض یك سوره

 آشنایی با بررسی یك موضوع در كل قرآن

آشنایی با روش استخراج عرف قرآن در 

 معنای یك كلمه

 توان انواع ختم های قرآنی 

استخراج راهكارهای طهارتی جهت 

چگونگی زندگی اجتماعی، بدست آوردن 

خیر و منفعت در تعامالت اجتماعی، وظیفه 

 خود در قبال دین و افزایش ظرفیت خود

 آموزش سوره های مطالعه شده 

 آموزش مقدمات تدبر و تفكر و كلمه ای

 



 و فنی مهندسی علوم پایه  و دکترا ارشد یویژه دانشجویان کارشناس: دوره تخصصی 2باقرالعلوم طرح 

 

 مقدمه

مسیر مطالعه قرآن و عمق بخشیدن به آن مسیری است كه همه عمر انسان را شامل می شود  و در شأن قرآن است كه انسان 

به طور عمومی در همه عرصه های زندگی انسان عالوه بر اینكه قرار دهد. در این مسیر  راه اوهمه عمر و زندگی خود را در 

در یك حوزه خود بر مبنای باید و نباید و حكم الهی عمل نماید و به متخصص رجوع می نماید، همچنین الزم است كه 

ببیند تا بتواند نظر تخصصی را در آن زمینه  براساس قرآن آموزشخاص كه در توان و اولویت اوست بصورت تخصصی 

 . دهد

مدرسه اسما الحسنی این است كه بتواند پژوهش های علوم بنیادی و هستی شناسی داشته باشد و مهارت های  از غایات مهم

 آموزش این علوم به دیگران را استخراج نماید و همچنین بتواند از علم بنیادی در رفع مسائل مبتال به جامعه بهره مند شود. 

امه آموزشی تخصصی در حوزه تدبر در قرآن و تدبر در هستی است، برای رسیدن به چنین مقصدی نیازمند مطالعات و برن

 براین اساس در این طرح  برنامه پیشنهادی مدون شده است. 

 اهداف و خروجی طرح: 

 حركت در مسیر تخصصی علوم بنیادی و آموزش آن -

 آموزش روش های عمومی تدبر در قرآن به دانشجویان -

ساس واژه، آیات كلیدی، انواع دسته بندی سوره، مطالعه زوج و خانواده سوره از كالم خدا برا 41مطالعه عمیق   -

سوره، مطالعه تفسیر المیزان، بدست آوردن نقشه هر سوره و نقشه محوری بین سوره ای، بدست آوردن موضوع 

 مشترک بین سوره ها و مطالعه متمایز هر سوره پیرامون آن موضوع، شناخت اسماء هر سوره و جایگاه آن، فهم

 شیوه  بیان حقایق در هر سوره براساس كالم الهی و استخراج روایات تفصیل دهنده سوره و...

تواند این شناخت خود آشنایی با مؤلفه های هستی و توان رؤیت یك پدیده براساس مؤلفه های هستی )مخاطب می -

 را در قالب های مختلف ارائه دهد و خروجی مناسبی داشته باشد.(

ام فكری مخاطب نسبت به هستی براساس كالم الهی. نگاه به هستی از منظر كالم خداوند و آنجه سامان یافتن نظ -

 مورد رضایت اوست

 توان انتخاب موضوعی از قرآن و پژوهش كردن بر روی آن  براساس سوره ها -

 برنامه پیشنهادی: 



كه در این طرح هستند طرح قبل را برگزار میگردد و الزم است افرادی  1در ادامه باقرالعلوم  2طرح باقرالعلوم  -

 انجامد. سال به طول می 2دوره در مدت حداكثر  7طی  (دوره تخصصی ) 2گذرانده باشند. طرح باقرالعوم 

كارگاه موضوعی از تدبر در هستی برگزار می  شود. خروجی هر دوره  22جلد روش تدبر به همراه  5در این دوره  -

  و اهداف آن در جدول زیر آمده است.

 ساعت در هفته زمان بگذارد. 5-10الزم است فرد  -

 دوره ها می تواند به صورت حضوری یا مجازی برگزار گردد.  -

روش های  دوره

 تدبر 

موضوعات اصلی 

 دوره

کارگاه های 

 موضوعی

 اهداف و خروجی دوره

روش های  اول

تدبر بین سوره 

 ای مكی

 معرفی كلی روش

مطالعه بین سوره 

ای در خانواده 

 سوره الر 

 جلسه( 8)

كارگاه هایی با 

موضوعات تدبر در 

 هستی شامل:

 ثبت و ثبوت -1 

 نزول  -2

 ثابت و متغیر -3

 توان دسته بندی سوره ها براساس آیات ابتدایی 

توان استخراج غرض مشتركی در بین خانواده 

 سوره ای و ارائه معنای مشتركی از آن و تعیین

نقش هریك از این سوره ها در ارائه معنا و 

 جایگاه آن 

 مطالعه عمیق مستقل سوره ها 

 استخراج نقشه كاربردی از خانواده سوره

 مطالعه سوره ها براساس ساختار وجودی انسان

استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت 

شناخت ماهیت دنیا و مصونیت از ظواهر فریبنده 

راهكارهای گناه نكردن،  آن، شناخت گناه و

چگونگی كنترل انگیزه های درونی اشتباه مانند 

حسد و بخل، چگونگی تجهیز قوای درونی 

برای اتصال به خدا، راه شكر نعمت ها، شناخت 

 خزائن غیبی و بهره مندی از آن

شناخت حقیقتی به نام حق و نزول آن در مراتب 

هستی و قابلیت ثبت در عالم هستی و توجه به 

 این موضوع در اطراف خود

روش های  دوم

تدبر بین سوره 

 ای مكی

مطالعه بین سوره 

ای در خانواده 

 سوره های طواسین

 جلسه( 4)

تشابه و عوامل   -4

 آن

 

توان دسته بندی سوره ها براساس موضوع 

 مشترک پیامبر

 بررسی اشتراكات و تمایزات سوره ها

توان استخراج غرض مشتركی در بین خانواده 

وره ای و ارائه معنای مشتركی از آن و تعیین س

نقش هریك از این سوره ها در ارائه معنا و 

 جایگاه آن 



 مطالعه عمیق مستقل سوره ها 

 استخراج نقشه كاربردی از خانواده سوره

 مطالعه سوره ها براساس ساختار وجودی انسان

بررسی نسبت بین دو خانواده سوره الر و 

 طواسین

های طهارتی از سوره ها جهت استخراج راهكار

نحوه رؤیت پدیده های حیات و نحوه بهره 

مندی از آنها، رهایی از هرگونه سوء و ناهنجاری 

و چگونگی بهره مندی از انواع شایستگی های 

 عالم

شناخت مفاهیم مربوط به تشابه مخلوقات و 

 عوامل آن در هستی

روش های  سوم

تدبر بین سوره 

 ای مكی

سوره مطالعه بین 

ای در خانواده 

 سوره حوامیم

 جلسه( 8) 

 دادن پروژه 

 ماه( 1)

استنساخ و  -5

 رونویسی

 قلم، ابزار ثبت -6

اسم و كاركرد آن  -7

 در هستی

 

توان مطالعه سوره براساس ساختار هستی و 

 انسان

 مطالعه عمیق مستقل سوره ها 

 استخراج نقشه از هر سوره 

 مشاهده حقایق هستی و نظام عالم 

توان استخراج غرض مشتركی در بین خانواده 

سوره ای و ارائه معنای مشتركی از آن و تعیین 

نقش هریك از این سوره ها در ارائه معنا و 

 جایگاه آن 

 طراحی نقشه های سور حوامیم

استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت 

همراه كرد مالئكه در زندگی خود با دعا، رؤیت 

و پدیده ها برای استحكام در حق در رخدادها 

ایمان، چگونگی قرب به وحی و بهره مندی از 

آن، چگونگی تبدیل متاع دنیا به بركت، بهره 

مندی از شب قدر برای نزدیك شدن به امام، 

 نحوه آیه دیدن امكانات در اطراف خود

انجام پژوهشی براساس بررسی موضوعی در 

یك خانواده سوره و استخراج معنای آن و 

 سبت هر یك از سوره ها با آن موضوعن

آشنایی با موضوعی به نام قابلیت انتقال و نسخه 

برداری در هستی و نقشه داشتن هر مخلوق و 



 قابلیت خوانش نقشه

 آشنایی با موضوع اسم در هستی

مطالعه بین سوره  مدنی چهارم

ای سوره های 

مدنی، خانواده 

 سوره مسبحات

 جلسه( 12)

نزول اسم در  -8

 تیهس

اسماء الحسنی  -9

 الهی

راه بهره مندی  -10

 از جریان اسماء

ربط و ارتباط  -11

 در هستی

توان مطالعه مستقل هر سوره براساس ساختار 

 وجودی انسان و جریان شناسی

توان بررسی آسیب های موجود در جامعه 

 براساس سوره ها 

مطالعه نظام اسماء سوره و راهكار های اصالح 

 آسیب ها 

 تحلیل ارتباط اسماء انسان و جامعهتوان 

 توان تحلیل جایگاه رسول در جامعه 

مطالعه نظام حاكم بر سور مسبحات از جهت 

 آسیب ها و اسماء هر یك

استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت  

شناخت توانمندی های مورد رضایت خدا، 

شناخت شحّ نفس و راهكار برحذر بودن از آن، 

و معامله با او، دوری از نصرت دین خدا 

لهوگرایی و اصالح میل به سوی خدا و 

جلوگیری از جو منفی جامعه و خانوادگی در 

 مسیر دین خواهی

شناخت اسماء الحسنی الهی و راه بهره مندی از 

 آنها

آشنایی با كالم و  1ادبی پنجم

اجزاء آن براساس 

سوره های یوسف، 

جنّ، انسان، طالق، 

 قیامت و نوح

 سه(جل 12)

وصل، فصل و  -12

 پیوستگی در هستی

نظام وساطت  -13

 در هستی

اثر شیء در  -14

 هستی

تألیف در  -15

 هستی

 شناخت كالم و اجزاء آن

مطالعه عمیق تر سوره و دسته بندی سوره برای 

اساس كالم و فصل ازجهت شناخت ارتباطات 

 آیات 

 توان غرض یابی دقیق تر از سوره

 بیان كالم توان فهم انواع شیوه های

استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت  

چگونگی كنترل انگیزه های درونی اشتباه مانند 

حسد و بخل، چگونگی مرور باورهای الهی و 

مشاهده اثربخشی آنها در زندگی، نحوه دلسوزی 

واقعی نسبت به دیگران و توجه به آنها، درک 

 حضور خدا در لحظه لحظه های زندگی،  برنامه

ریزی و نظم دادن به زندگی و چگونگی تجربه 



یك زندگی خوش و گوارا و دوری از نگرانی 

 های زندگی دنیایی

مشاهده مخلوق با داشتن مختصات مخصوص به 

خود و برقراری ارتباط با بقیه مخلوقات براساس 

 قانون تألیف و..

آشنایی با انواع  2ادبی  ششم

حروف و جایگاه 

آنها در كالم الهی 

اساس سوره بر

های مؤمنون، انبیاء 

 و نجم

 جلسه( 14) 

انواع بروزات  -16

در هستی و كاركرد 

 آنها در زندگی

جریان اثر   -17

شیءدر هستی و 

 كالم بودن آن 

 آیه بودن شیء -18

كاركرد هدایتی  -19

 شیء برای انسان

 شناخت انواع حروف و جایگاه هر یك در آیات

 فهم دقیق تر غرض سوره 

با نقش حروف در كالم  و فهم لحن آشنایی 

 كالم، فهم جمالت محذوف

آشنایی با شیوه تفصیل، تبیین، توسعه كالم به 

 واسطه متكلم

آشنایی با شیوه ایجاد توجه و انگیزه در مخاطب 

 نسبت به كالم

 استخراج آهنگ متن

استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت  

های  چگونه شكوفا شدن توان ها و استعداد

انسان بصورت حقیقی، تبدیل كردن قلب به 

محل داد و ستد الهی و شناخت گزاره های 

 یقینی مدیریت كننده زندگی انسان

شناخت كالم حقیقی و تمایز آن با كالم 

 غیرحقیقی 

شناخت مخلوق بصورت آیه و نوع بهره مندی 

 از این شناخت

فهم ارتباط بین  روایی هفتم

روایات و قرآن و 

مطالعه  چگونگی

قرآن به واسطه 

 روایات و بالعكس

 جلسه( 10)

سیر و  -20

 صیروریت

 حركت  -21

 تمایز -22

 با آن تفاوت و روایی تفسیر مفهوم با آشنایی 

 دیگر تفاسیر

 و سوره برای شده یاد روایات انواع تشخیص

 آن موضوعات

 و بالعكس و قرآن با روایات ارتباط فهم

 دیگری به یك هر ارجاع چگونگی

 روایات از استمداد با سورهها در تدبر چگونگی

 از استفاده با مصطلح روایی تفسیر تفاوت

 آن موضوعات یا سوره فهم در روایات

 آیات فهم در ادعیه از استفاده

 آشنایی با مفهوم سیر و حركت و تمایز در هستی



 : دوره تهلیل، دوره پژوهشگران و متخصصان قرآنی3طرح باقرالعلوم 

تواند نظر تخصصی در زمینه انسانی دارای توانی منحصر به فرد و استعداد خاصی است كه با شكوفایی و ارتقاء آن میهر 

 توان خود دهد. 

تواند مهارت متخصص شدن در یك عرصه و توان خود را بدست انسان با مطالعه قرآن و ارتقاء آن و وقوف بر یك سوره می

 آورد. 

آموزشی مدرسه اسماء الحسنی دوره تهلیل نویسی است كه فرد یك سوره از سوره های قرآن را انتخاب دوره سوم از برنامه 

كرده و با وقوف بر آن و استفاده از روش های تدبر در قرآنی كه فهم كرده است به حقایق سوره و كاركرد آن در زندگی خود 

ود سوره است و خود فرد برنامه ریزی برای مطالعه سوره را انجام پردازد. در این دوره فرد می آموزد كه مربی و استاد او خمی

 دهد. می

 اهداف و خروجی این دوره: 

 رسد. فرد به توانمندی در خود برنامه ریزی و رفع نواقص می -

 قدرت تمركز بر روی بك موضوع و طهارت خیال و وهم و رفع نواقص فردی براساس سوره انتخابی -

 متخصص شدن بر یك سوره و موضوعات مطرح شده در آن  -

 انس بسیار زیاد با قرآن به واسطه مراجعه مكرر به آن -

 مرور روش های تدبر مطالعه شده و رفع نواقص خود  -

 توان پژوهش در زمینه موضوعات علوم بنیادی  -

 پایه و فنی مهندسی توان آموزش روش های تدبر در قرآن عمومی و تخصصی به دانشجویان و اساتید علوم -

 : 3برنامه پیشنهادی دوره باقر العلوم 

ماهه است كه در آن بر روی سوره انتخابی كار كرده و در كنار آن سه كارگاه  6-3این دوره شامل یك دوره  -

 موضوعی در خصوص عقل، علم و فعل از كالم خدا خواهند داشت. 

  این دوره بصورت حضوری و مجازی امكان برگزاری دارد. -

 در این دوره فردی برای همراهی مخاطب خواهد بود.  -

 كند دوره های قبلی را گذرانده باشد. الزم است فردی كه در این دوره شركت می -

 در این دوره مخاطب می تواند یك موضوع علمی هم انتخاب كند و بر روی آن پژوهش نماید.  -

روش های  دوره

 تدبر 

موضوعات اصلی 

 دوره

کارگاه های 

 یموضوع

  اهداف و خروجی دوره



انتخاب سوره و  تهلیل اول

كار تدبری بر روی 

آن براساس روش 

 های مطالعه شده

 جلسه( 7) 

 

 آشنایی با 

عقل در ساختار 

 وجودی انسان

 علم در كالم خداوند

 فعل در كالم خداوند

مطالعه سوره براساس روش های تفكر، كلمه، 

 احكام و تفصیل و قالب ادبی و بیانی و ..

استخراج موضوع اصلی و نزدیك شدن به 

 غرض سوره

 مطالعه سوره از رویكرد اوامر و نواهی 

 مطالعه سوره از منظر اسماء و صفات الهی

مطالعه سوره از منظر جریان شناسی و مردم 

 شناسی

مطالعه سوره از منظر رسول و جایگاه او در 

 سوره

 مطالعه سوره از منظر آیات مشكل سوره 

 استخراج خطبه ای برای مطالعه سوره 

 عمل كردن به یك سوره در زندگی 

 پژوهش های موضوعی علوم بنیادی
 

 

  



 : دوره پس از تهلیل؛ دوره  ویژه  متخصصین عملیات کننده 4دوره باقرالعلوم 

ونگی عمل در آن عرصه قرآن، كالم خداوند در همه عرصه های زندگی انسان است كه باید و نباید مربوط به هر عرصه و چگ

نماید. بدین ترتیب الزم است انسان روش بیان این بر مبنای كالم الهی و مجموعه عمل های مربوط به آن عرصه را تبیین می

 موضوع توسط خداوند را بفهمد.  

نیادی، مدرسه اسماءالحسنی یكی از شعب مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم است كه در بستر علوم ب

كند. از مهمترین غایت های این مدرسه پژوهش و آموزش و عملیات در عرصه علوم علوم پایه و فنی مهندسی فعالیت می

بنیادی، علوم پایه و فنی مهندسی است. بگونه ای كه عملیات های مختلفی در این عرصه براساس كالم الهی انجام شود. فهم 

 ی كردن آن در بستر زندگی انسان از موضوعات مهم در این عرصه است. مفاهیم علمی بنیادی از قرآن و كاربرد

بدین منظور مخاطبین كه به این دوره از روش های تدبر می رسند، الزم است كه عرصه فعالیت خود را تعیین نمایند و 

 بصورت تخصصی بر روی آن كار كرده و عملیات نمایند. 

رسیدن به چنین مقصدی نیازمند مطالعات و برنامه آموزشی تخصصی در حوزه تدبر در قرآن و تدبر در هستی است، براین 

 اساس در این طرح  برنامه پیشنهادی مدون شده است: 

 اهداف و خروجی این دوره: 

 سوره  16مطالعه عمیق  -

 متخصص شدن در یك عرصه خاص -

 در قرآن به اساتید و دانشجویان این حوزه آموزش دوره های قبلی روش های تدبر -

 آموزش موضوعات مربوط به تدبر در هستی -

 پژوهش های بنیادی و عملیاتی در عرصه خود -

 مطالعه تخصصی كتب تدبر در هستی و استخراج روش های آموزش این كتب به مخاطبین این عرصه -

 های این حوزه توان عملیات های متناسب با علوم پایه و فنی مهندسی در دانشگاه -

 توان عملیات و پژوهش های مختلف در حوزه دانش آموزی -

 پیاده سازی روش های تدبر در پدیده در یك موضوع  -

 : 4برنامه پیشنهادی دوره باقر العلوم 

در این دوره سال است. )البته امكان افزایش دوره وجود دارد(  3دوره در مدت حدود  7باقرالعلوم شامل  4دوره  -

 بیند. وه بر آموزش روش های تدبر در قرآن، روش های تدبر در پدیده را آموزش میمخاطب عال



مخاطب می تواند در كنار این دو دوره یكی از كتب تدبر در هستی را انتخاب كرده و بر روی آن مطالعه تخصصی  -

 انجام دهد. 

 الزم است در این دوره مخاطب هر ساله یك مقاله موضوعی ارائه دهد.  -

 ه بصورت حضوری و مجازی امكان برگزاری دارد. این دور -

 در هفته زمان بگذارد.  15-20الزم است فرد  -

مطالعه روش های تدبر در پدیده نیازمند مقدماتی مانند انس كلی با كالم الهی، شناخت كلمات قرآن و نحوه  -

باشد لذا افرادی و.. میاستخراج تعریف كلمه از قرآن، تدبر در یك سوره و عرف قرآن، قدرت تمركز، عملیات 

 چنین شاخصه هایی داشته باشند میتوانند این كتاب را مطالعه نمایند. 

 

در روش های تدبر  دوره

 قرآن

روش های تدبر در 

 پدیده

  اهداف و خروجی دوره

تدبر در قالب های  اول

 ادبی كالم

 سوره مباركه لقمان

 جلسه( 12)

روش های تدبر در 

: 1پدیده های قرآن 

گام های تدبر  تعیین

  در پدیده

آشنایی با رویكردهای هستی شناسانه درباره قالب ادبی 

 كالم

 تحلیل قالب ادبی كالم متناظر با عالم تكوین

شناخت ساختار ادبی سوره ها و طراحی الگوهای كالمی 

 براساس آن سوره

 اصالح سوره تهلیل خود از جهت ساختار كالمی

ه ها جهت قرین كردن استخراج راهكارهای طهارتی از سور

 زندگی با حسن و نیكویی

اصالح رویكرد نسبت به پدیده ها، ارتباط پدیده با انسان و 

 خالق و تدبر در آن، تدبر در قرآن 

بدست آوردن گزاره های یقینی و باوری از كالم خدا در 

 مورد پدیده ها و نوع مواجهه با آنها 

شیوه های دستیابی به  دوم

 گزاره های یقینی

 سوره روم و انفال

 جلسه( 14)

روش های تدبر در 

تعیین : 2پدیده 

ویژگی های عمومی 

 پدیده 

 شناخت حجت، یقین و برهان و تفاوت آنها 

فهم نحوه نوشتن گزاره صحیح و اصالح گزاره ناصحیح، 

 توسعه صحیح گزاره ها

 توان بدست آوردن داللت قرآنی برای نوشتن گزاره

توان بدست آوردن قانون هایی درباره هستی و زندگی 

انسان، به گونه ای كه قابل صدق در همه زمان ها و مكان 

ها باشد و بتوان این قوانین را به عنوان معیارهای حقیقی 

 علم و عمل در زندگی قرار داد. 



 اصالح گزاره های خود در تهلیل سوره انتخابی

ه ها جهت  اقامه دین استخراج راهكارهای طهارتی از سور

الهی و تبعات عدم آن، اطاعت از رسول و شناخت عوامل 

 استقامت بر آن

شناخت ویژگی ها و اختصاصات مشترک همه پدیده ها از 

منظر اسماء، كتاب داری هر پدیده، سیر وضعیت از  5

 خلقت پدیده ها، كاركرد پدیده ها و غایت

 شناخت خود به عنوان پدیده در هستی

 ن ارتباط با ملكوت و افزایش قدرت تأثیرگذاریفعال شد

 غلبه بر مجهوالت خود در مورد پدیده ها

 بدست آوردن دستگاه فكری جامعه برای رویت پدیده

انتخاب موضوع پژوهشی عملیاتی براساس نیاز جامعه و 

 كار بر روی آن براساس دستگاه فكری 

شیوه رجوع به كتاب  سوم

 برای دستیابی به علم

های بقره، آل سوره 

عمران، عنكبوت، 

 روم، لقمان و سجده

 جلسه( 16)

روش های تدبر در 

روش : 3پدیده 

شناسی تعیین 

اختصاصات تفصیلی 

 یك پدیده

شناخت چیستی رجوع به كتاب، مقدمات، الزمه، سیر و 

 غایت آن  و چگونگی رجوع به كتاب

قدرت تحلیل مسائل بیرونی و رجوع آن ها به موضوعات 

 كتاب

فعال كردن خراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت  است

تقوای فطری و شناخت شاخصه های آن، فعال شدن تقوای 

اجتماعی و شاخصه های آن، چگونگی دین دار شدن و 

 اقامه دین الهی و تبعات عدم آن،مصونیت از مشكالت آن، 

قرین كردن زندگی با حسن و نیكویی و رسیدن یه نهایت 

 ایمان

 مات قرآنی كه درباره پدیده هاست شناخت كل

فهم مبانی نگاه به پدیده ها از منظر وحی و فهم نحوه بهره 

مندی از پدیده در برطرف كردن نیازهای مادی و معنوی 

 بشر

شناخت تفصیلی ویژگی های اختصاصی پدیده ها از 

یكدیگر از ابعاد مختلف ارتباط با خالق خود، نسبت آن با 

اء خود، نسبت آن با محل استقرار خودش، نسبت آن با اجز

 خود و نسبت آن با دیگر مخلوقات

 شناخت مولفه های اصلی شنناخت و تمایز مخلوق

 توان رؤیت خود به عنوان پدیده و تفصیل ویژگی های او

 عمل در زندگی بصورت مشخص شناخت نقشروش های تدبر در شیوه پیاده سازی بر  چهارم



 پایه قرآن: عمل

 سوره توبه و محمد

 جلسه( 8) 

 جاری كردن قرآن در زندگی فردی خود : 4پدیده 

 توان تشكیل گروههای همگرا و عمل های جمعی 

استقامت بر  استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت

پایبندی به حكومت دینی با وجود هجمه های دشمنان و 

 استقامت در راه حق 

شیوه پیاده سازی بر  پنجم

عملیات پایه قرآن: 

 سازی

 سوره ص و نور

 جلسه( 20)

ماه هم طراحی  1

 عملیات و اقدام بر آن

توان عملیات براساس سوره ای از قرآن )سوره تهلیل( در  

 عرصه تخصص خود

 بدست آوردن شناسنامه عملیات

 تحلیل علل شكست عملیات

شناخت مسائل و موضوعات مرتبط با عملیات و بستر 

 تخصصی خود

 مراتب افراد درگیر عملیات شناخت مخاطبین و

 توان تعیین مقاصد عملیات

تمسك  استخراج راهكارهای طهارتی از سوره ها جهت

جستن به مجد قرآن و جاری كردن جریان ذكر آن در 

 زندگی خود و بهره مندی از خیرات در تعامالت اجتماعی

شیوه پیاده سازی بر  ششم

پایه قرآن: عرصه 

 سازی

سوره اسراء، توبه، 

 حجرات

 جلسه( 20)

ماه هم استخراج  1

باید و نباید عرصه 

 خود

  

شیوه پیاده سازی بر  هفتم

 : نظام سازیپایه قرآن

  

 

  



 1400برنامه آموزشی پاییز و زمستان 

 دوره مقدمات تدبر )شروع دوره آبان ماه( -1

 كارگاه برنامه ریزی 2 -

 كارگاه ساختار وجودی انسان 2 -

 18:15 -20ویژه برادران: شنبه ها، ساعت: 

 15-17ویژه خواهران: یكشنبه ها ساعت: 

 دوره تفكر )شروع دوره دی ماه( -2

 همراه با كارگاه های تفكر -

 كارگاه های موضوعی تدبر در هستی )شروع كارگاه آذرماه( -3

 كارگاه بصورت یك هفته درمیان 6 -

 مجازی  –بصورت حضوری  -

عالقه مند به فعالیت در حوزه آموزشی و پژوهشی علوم ویژه افرادی كه دوره عمومی روش های تدبر را گذرانده و  -

 بنیادین در عرصه علوم پایه و فنی مهندسی هستند. 

 جهت ثبت نام در هر یك از دوره ها با توجه به شرایط هریك، با تكمیل فرم زیر از طریق ارتباط با اقدام نمایید.

 متقاضیان شركت در طرح باقرالعلوم فرم 


