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 الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین بسم اهلل  

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

، با هدف ارائه نظامی ساختارمند برای ساماندهی و تربیت نیروهایی تدوین شده است که در 1400متن پیش رو در پاییز سال  

 حوزه خانواده و با محوریت تدبر در قرآن قصد آموزش و فعالیت دارند.   

تن با توجه به متون و جلسات و اسناد راهبردی و پژوهشی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم نگاشته شده این م

نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده مورد استناد قرار گرفته است به  است. از جمله متون و اسناد و جلساتی که در نگارش نظام

 باشد:شرح زیر می

راهبردهمتن سیاست  .1 فعالیت ها و  با محوریت ای  السالم  قرآن و عترت علیهم  دانشجویی  مدارس  قرآن محور  های 

 1های انس، تدبر و طهارت روش

و هم .2 مربیان  ارتقای  مدارس  محتوای جلسات  مجمع  مسئول  با حضور  تدبر  نیروهای  و  مربیان  ساماندهی  اندیشی 

از سال   السالم  پیشنهادات ختم  خروجی  شامل:   1400تا    95دانشجویی قرآن و عترت علیهم  تدبر،  های هر دوره 

 قرآن برای هر دوره تدبر، ویژگی و توان مربیان در هر دوره تدبر و ....

 تهلیل سور مبارکه فصلت و نور   .3

  هایی از متخصصین و فعاالن حوزه خانواده و زنان ارائه شده است.  جمع  در ویرایش نهایی خود، درهمچنین متن حاضر 

 
 مراجعه نمایید.  =3314http://quranetratschool.ir/?pفایل به آدرس   و مطالعه جهت دریافت 1

 

http://quranetratschool.ir/?p=3314
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 دیباچه 

تمامی مظهر و جلوه اسماء الهی است که به واسطه رحمت عامه خداوند هستی یافته و به واسطه آن،  عالم هستی  

توان یافت که از تجلی اسماء جالل و اکرام  بخشد. طبیعتاً هیچ شأنی از شئون عالم را نمیهستی خود را تداوم می

یز در فهم و شناخت همین حقیقت و عمل ترین وجه تمایز میان انسان با دیگر موجودات نخداوند تهی باشد. مهم

 دارند.  مبتنی بر آن است. از این رو است که حیات حقیقی انسان را حیاتی علمی و ادراکی بیان می

ها  شود که غایت ارسال رسوالن الهی از جانب خداوند نیز چیزی جز این نبوده که انسانبا این توضیح روشن می

های آفاقی و انفسی دیده، و بدین ترتیب با برپاداشتن  درونی خود را، آیات و نشانه  ها و وقایع بیرونی وتمامی پدیده

 شود، تجلی حقیقی اسماء الهی شوند.نظام قسط و میزان، که بر محور علم و عقل برپا می

جود  ای برخوردار است. قرآن خود تجلی تام و کمال توحید است که به واسطه وقرآن از جایگاه ویژه  ،در این میان

ها قرار گرفته، تا مسیر تجلی توحید را در ذره ذره مقدس پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله در اختیار انسان

آن،  از  آن و پس  در  آن،  از  پیش  آنکه  نکند مگر  نظر  در هیچ چیز  آدمی  ترتیب  بدین  تا  نماید،  تبیین  عالم هستی 

آنکه دست بر خلقت انسان نهد، حقیقت قرآن را بر سریره جان    خداوند را مشاهده کرده باشد. پس خداوند پیش از 

او تعلیم نمود، و انسان به واسطه قرآن به مقام بیان رسید، تا بتواند هر چیز را تبیین نموده، با هر چیز خدا را دیده،  

 در هر چیز او را جستجو نموده و همگی او شود.

قرآ جدایی  از  حرف  مکتبی  چنین  در  که  است  واضح  از  پر  قرآن  سیاست،  از  قرآن  زندگی،  از  قرآن  علم،  از  ن 

گونه جدایی میان قرآن، از هر شأنی از شئون انسان و عالم هستی، گناهی    هر  تجربه، و اساساًاجتماعیات، قرآن از  

 2که عاقبتی بس دردناک را برای فرد و البته جامعه به همراه خواهد داشت.   نابخشودنی و تکذیبی آشکار است

السالم و ائمه معصومین  3از آنجا که قرآن تبیان لکل شیء است   -، قرآن و روایت دو منبع جدا4ثقل دیگر قرآن  علیهم 

السالمباشند. همچنین امام معصوم  های زندگی مینشدنی به عنوان روشن کننده و تبیین کننده مسیر در عرصه به    علیه 

 ، باشد. لذا هر انسان مسلمانمستلزم شناخت قرآن می  علیه السالموم  عنوان قرآن ناطق است، بنابراین شناخت امام معص 

های عملکردی اهل بیت  ها و بسترهای زندگی و شناخت ویژگیرغم شناخت عرصهای باید علیتابع و شیعه  ،متعهد

 
 دیباچه کتب تدبر، نهضت تولید علم مبتنی بر قرآن   2
ءٍ وَ هُدىً وَ  هُؤالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیْ  کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهیداً عَلى  وَ یَْومَ نَبْعَثُ فی:  89سوره مبارکه نحل، آیه  3

 لِلْمُسْلِمین  رَحْمَةً وَ بُشْرى
تَارِكٌ فِیكُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ  104ص :  ،  23ج،  بیروت(  -بحار األنوار )ط   4 َفقَاَل: إِنِّی  کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی    تَضِلُّوا بَعْدِي  بِهِمَا لَنْ  تَمَسَّكْتُمْ  عن رسول اهلل ص نصا 

بَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ  لَنْ یَفْتَرَِقا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَْوضَ َقْولُهُ ص إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِأَهْلَ بَیْتِی َفإِنَّهُمَا  

 لَزِمَهَا لَحِق
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  ی ارائه نماید. در بسترها، بتواند موضوعات آیات و سور قرآن را متناسب با بسترها شناخته و راهکار عملعلیهم السالم  

 وجود ندارد. علیهم السالم در نتیجه برای زندگی موحدانه، هیچ راهی جز تدبر در قرآن و روایات و شناخت اهل بیت 

چنانچه فردی بخواهد قرآن را در جامعه جاری نموده و در تشکیل امت واحده نقشی ایفا نماید و خود را از کشتی  

الزمان   امام آخر  تعالی  نجات  اهلل  آن  فرجهعجل  ندارد جز  ای  ننماید، چاره  از مهجوریت و    خارج  برای خروج قرآن  که 

 جاری کردن آن در جامعه اقدامی علمی و عملی نماید.    

ریزی  ای به اندازه وسع وجودی و ظرفیت و توان خود باید برای انجام و تحقق این مهم، برنامههر فرد مسلمان شیعه

 کند. 

و    صلی اهلل علیه و آله و سلماقدام به جاری کردن آیات الهی و سنت رسول اهلل    ،پس از ظهور  ارواحنا فداهاز آنجا که امام عصر  

ها و بسترها  ، چنانچه فردی متدبر قرآنی، آگاه به شرایط عرصه 5کنند های مختلف اجتماع میاحیای دین در عرصه

 . هللاوظیفه نماید ان شاءتواند در آن زمان در هر سمت و نقشی به خوبی ایفای باشد می

 برای تدبر در قرآن، رویکردهای روشی مختلف و متعددی وجود دارد.

سعی نموده است براساس تأکیدات رهبر فرزانه انقالب    مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران،مجموعه  

بر مبتنی  علم  تبیین  براساس  را  نخست  گام  قرآن،  بر  مبتنی  علم  تولید  لزوم  روایات    در خصوص  و  سیره  و  قرآن 

 بیت عصمت و طهارت علیهم السالم بردارد. اهل

بهره با  رو،  پیش  روشمتن  کتب  از  تخصصی  گیری  کتب  و  مجموعه  این  محور  تدبر  که  های  است  شده  تدوین 

   .باشدساس موضوعات برگرفته از قرآن میبرا

  

 
 در کتاب مفاتیح الجنان  روز جمعه (جامام زمان )ع زیارت 5
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 مقدمه  

ابتدادر کل عالم،    يديتحقق نظام خانواده توح  يبرا  سپس هاي نيروي متخصص در این زمينه تبيين  ویژگي  الزم است 

-ظرفيت نياز است شناختي از    اینبنابر   .ریزي براي تربيت این نيروها صورت پذیرد و در این راستا برنامه  شناسایي شود

 . باشيمسازي متناسب با بستر مد نظر يت فظرعالوه بر آن درصدد  وها داشته هاي موجود و ارتقاي آن

 هاي کالم وحي باشد. در نتيجه براي رسيدن به هدف مذکور، الزم است این نظام، خود برگرفته از قرآن و سوره

و سوره مبارکه نور با    شناسي و ارتقاي ظرفيت نيروهارفيتظبا هدف    ،لذا از ميان سور قرآن کریم، سوره مبارکه فصلت

   .یماهرا برگزید هاي نيروهاي تخصصي در بستر خانوادهشناخت بستر و ویژگيهدف 

به   از ورود  راهبردها  هاسياستقبل  توح  يو  نظام خانواده  پ  يمبتن  يديتحقق  روا   يسازادهيبر  و  عرصه  یقرآن  در  ات 

 6.ميبر غرض و موضوعات دو سوره مبارکه فصلت و نور داشته باش ياجمال  يخانواده، الزم است مرور

 ، سوره مبارکه فصلت يغرض اجمال

   يدرون يقوا  يارتقا -

 خدا  ير دعوت به سو يام طلبانه و جبران خواه در مسيابرازات مؤمنانه ق -

  مقابله محسنانه با مقابله کنندگان  -

 . باشدمي

 توان عنوان نمود:  ين نحو مین سوره به ایمقاصد را در ا 

 کنديم يتخصص  يکتاب در بسترها يل يات تفصیفرد را واسطه نزول آ -

 7. دینمايدر هر بستر م يسته جلوه دادن رحمت عام و خاص الهیو او را شا   -

 ان نمود:  يگونه بنیتوان ايسوره مبارکه فصلت را م یيغرض نها

 
یز موجود  جهت مطالعه بیشتر در این زمینه به سور مبارکه فصلت و نور مراجعه شود. همچنین تهلیل )پژوهش علمی تدبري در دوره تهلیل( سور مبارکه ن  6

 باشد.  می
مندي از انذار، بشارت، هدایت و شفا از کتابِ  رجوع، و بهره   ر.ك تهلیل سوره مبارکه فصلت، فصل اول، بخش اول: این مقصد از طریق برقراري امكان  7

 شود. سازي علم و به شرط روشن بودن فطرت محقق میل به واسطه فعا تفصیل یافته، با مفعولیت رسول
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اسماء او    يشده و تنها تجل  يکه محو در ذات اله  يدر حد  ؛شود  طالب خدا که فرد    يا به گونه،  فعال شدن طلب ✓

 . باشد

موجود    يوجود  يهاظرفيتت رساندن  يفعال کردن و به فعل  ،يشناستي، ظرفيساز تيق ظرفیر از طرين مسیا  ✓

 . شودي در هر بستر محقق م

مسیا  ✓ نين  احاطه  علم  يسازفعالازمند  ير  راستا  يهاظرفيت  يسازفعال  يبرا   و  در  در یا   يموجود  طلب  جاد 

 . باشديم  ياسماء اله ير خدا و تجليمس

برا   ،نی بنابرا  ا   يالزم است  بستر و مواجههيدر بستر خودش، ظرف  ي کس  ن غرض هر یتحقق  آن بستر را    يهات خود و 

   .دیدارند مراجعه نما  ين شناختيکه چن يا به کسانیشناخته 

 باید: جهيدر نت

 ، دید نمایيتأرد و  ین علم را بپذیا  ✓

 ،داشته باشد براساس علم هاظرفيتت رساندن يبه فعل يبرا  يقيبرنامه دق ✓

 ،د ینما  ام و حرکتيقر ين مسیدر ا  ✓

 ؛ ندياز پا ننش يت وجوديدن کامل ظرفيت نرسيتا به فعل  ✓

 ، در او فعال شده خدا  يبه سو يطلب و دعاتا  ✓

 . شود احسن قول به او القاءو  ✓

   :م کهیدار  يافراداز به يما ن ،ب ين ترتیبه ا 

   .سن باشدب و بر مدار حُيّو ط يديها توحات آنياعتقادات، باورها، صفات، خلق ✓

 .باشد ط یبه دور از هرگونه افراط و تفر  ✓

 : گرددين مهم محقق نمی ا و  

 . مگر به نور علم 

 . د باشدیکه نبا  را  چهد آنیدا زُ يد و مرَبَيها و م يرگ يها و تظلمت ياست برکنار زننده يو علم چون چراغ 

 :  ر شد به نور علممنوّ ،و چون انسان موحد
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 است مومن،   يمعالِ 

 .ت کندی تواند سراسر عالم را به احسن الحال هداياو م يت بخشيکه امن

 :  است  يو علم عطا شدن

   .زان جهد مجاهديبه م 

 :  است  يشدن تو استجاب

 . دعا کننده يزان دعايبه م 

 

 .م شده باشدچه فرق دارد آن انسان که باشد، کجا باشد و چگونه عالِ ،فلذا 

 . مهم عمل براساس علم است

 8. صالح، محسنانه، خالصانه 

 

ظرفی بنابرا  هدف  با  فصلت  مبارکه  سوره  در  ارتقا  يشناستيظرف  ،يسازت ين  وح  يمبتن   هاظرفيت   يو  است    ،يبر  الزم 

  9. و اجرا شود يو راهبردها طراح هاسياست

 
 ر.ك تهلیل سوره مبارکه فصلت، درس چهارم، اسماء   8
: براي عملیاتی شدن تهلیل سوره مبارکه فصلت،  27، اخوت، احمدرضا، ص:  3ادبی  ر.ك تهلیل سوره مبارکه فصلت، فصل هشتم، عملیات: براساس کتاب   9

اشتقاق می انواع  این ترتیب میاز  به  انواع عملیات طراحی کرد.  نمود. چرا که توان  بسترهاي مختلف عملیات طراحی  تنزیل سوره در  براي  عملیات،    توان 

شكل، وضعیت، وصف و ویژگی اختصاص  اي که  جاري شدن حقایق در بسترها است و اشتقاق نشان دهنده نزول حق در بسترهاي مختلف است به گونه

 دهد.نشان می ،هاي حق یافته استانعطاف جلوه و  گري را در انتقال، تغییراي از شیء نزول یافته در بستري که امكان جلوه یافته

یابد. به همین دلیل اسماء فعل  ها و اشیا سریان مید این انعطاف و انتقال و تغییر را در اسماء خود قرار داده است و اشتقاق از آن آغاز و به سایر پدیده خداون

 . کندیابد و خداوند از خود به صفات متنوعی یاد میخداوند از اسماء ذات او اشتقاق می

 دهد. ها و بسترها را نشان میظرفیتبنابراین اشتقاق انواع  

ي الزم است در مراتب طولی حقایق و بسترهاي عرضی بتواند شناخت دقیقی از حدود و ثغور عرصه عملیاتی خود داشته باشد و اسم مرتبط  اهرعملیات کننده 

 با آن را بشناسد تا بتواند در عملیات، آن اسم را در عرصه عملیاتی خود جاري کند.   

اي داشت. همانطور  هاي عملیاتی الزم است به امكان به وجود آمدن بسترهاي جدید و تغییر بسترهاي عملیات توجه ویژه خت اسماء و بسترهاي عرصهدر شنا

جدیدي از عملیات  هاي  ها نیز در تناکح با همدیگر بسترها و عرصهزند، اشتقاقکه هر اسم در تناکح با اسماء دیگر، تجلی جدیدي را از ربوبیت الهی رقم می

همانند ابواب افعال مزید که حاصل تناکح دو یا چند اشتقاق است. به عنوان مثال باب تفعیل حاصل اشتقاق مفعولی و فعلی است یا باب    آورندرا به وجود می
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عالِمِ ظرفيعمل  اگر  و  بستر  در  کننده  تخصصيات  رويت  تروی،  گه  ب  يجیکرد  سمت    يهاظرفيترد،  يکار  به  را  عالم 

 يو ارتقا  يبخش  يت عالم را به سمت هستيتواند ظرفيکار ببندد، مه  ح را بيکرد صحیبرد و اگر رويش ميشدن پيج یترو

  .ش ببرديپ يهست

 .ردي گ يجاد فساد و هالکت در کل عالم قرار میگاه ا یر کند، در جاييجاد تغ یباطل ا که اگر به  يدر حال

همه  ها و به تبع  ت جمعي ابد تا ظرفیيت ميموضوع  ين اماميت چنیرش والیها و پذبر حق بودن امام جمع  ،لين دل يبه هم

 . را در کل عالم شکوفا نموده و ارتقاء دهد هاظرفيت

شده،  ❖ مطرح  مطالب  به  توجه  مدار ظرف  هاعمليات  با  بر  فصلت،  مبارکه  سوره  و    يشناستيظرف  ، يساز تيدر 

 10. رد يگيسامان م ميز علیر عزی تقدها، حول محور آن يارتقا

متفاوت شده در    هاظرفيتد و  نکنير مييچون بسترها کال تغ  ،شوديظهور فراهم م  يط برای ات شراين عملیبا ا  ❖

 11. ابدیيم يجه علم تجلينت

 ن:  ی بنابرا 

ها را بشکند و  د قالبیبا  ير زندگيدر طول مس  ،دارد که خدا داده است   یيهاو فضل  هاظرفيتاز آنجا که انسان   ✓

 . ت خود را وسعت بخشديظرف

 . موجب رشد است ،تيبزرگ شدن ظرف ✓

 .افتديسمع و بصر و فواد از کار م که  زمانيشود تا يتر مت بزرگ نشود، ظرف فرد کوچکياگر ظرف ✓

 .کنديسقوط م يّرشدگونه نرود، در مدار غ ياگر انسان به سمت کارآمد ✓

 .رنديگيقرار م يمختلف يها و اقتضائات مختلف، در بسترهاتيها با ظرفآدم ✓

در   ✓ مفشار  باعث  آنيبسترها  برا شود  انسان  محدود  يچه  و  چهارچوب  عنوان  به  استی خود  داده  قرار    ،ت 

 .شکسته شود

 
تغییر بسترها توجه الزم را نداشته باشد، عملیات    باشد. اگر عملیات کننده به بسترها، مراتب طولی نزول حقایق در آنها وافعال حاصل اشتقاق فاعلی و فعلی می

 با شكست مواجه خواهد شد و تبعات آن متناسب با سطح عملیات بروز خواهد نمود.  

شود، چون  یعملیات کننده اگر با عدم توجه به تغییر بستر عملیات همچنان در بستر دیگر باشد، در این صورت دچار آسیب الحاد در سوره مبارکه فصلت م

 شود!     کند و موجب ایجاد بسترهاي جرم و فساد در عالم میقواعد و آیات یك بستر را در بستر دیگر استفاده می

هاي جدید خلق کند. با توجه به وجود امكان ایجاد تغییر  تواند بسترها و ظرفیتها و نحوه تناکح اسماء، میبا دستیابی به قواعد اشتقاق  حتی عملیات کننده

 می باشد.  تري ها به مراتب کار ساده ها و ایجاد تغییر در ظرفیت پدیده آن ها و موجودات در هستی و ظرفیتهاي آن، کشف قواعد پدیده بسترها و ظرفیت
نسبت می 10 آن  با  و  قرار گرفته  آن  اسماء سوره حول  سایر  مرکز،  در  اسم  این  قرار گرفتن  میبا  اسم مشخص  این  نسبت  به  مختصاتشان  و  این  یابند  شود. 

 باشد.  هاي احیا کننده از طریق تجلی تقدیر، قدّر و اسم قدیر میها، عملیاتعملیات
 فصلت، درس هشتم، عملیات ر.ك: تهلیل سوره مبارکه  11
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 .رديگير رشد قرار ميهرکس در مس ،هاها و چهارچوبتی محدودگونه اینبا شکسته شدن  ✓

 . تش را ارتقاء دهد ي است فرد بخواهد رشد کند و ظرف يفقط کاف يرين مسيقرار گرفتن در چن يبرا  ✓

ارتقا ✓ بر مدار  يو راهبردها  هاسياستن  يي، در تبهاظرفيت  يبا توجه به ضرورت  د، يتوح  تحقق نظام خانواده 

 .باشديت افراد ميظرف يقصد بر ارتقا

     .ابدی يز ارتقاء ميق نی افت رحمت و نزول حقایدر يرش برایزان پذ ين صورت میدر ا  ✓

 ؛شودمي متخصص براساس سوره مبارکه فصلت آشکار  يرويت نيترب يهابيتر و آسيدرون يب مبانين ترتیبه ا 

 ر است، یامکان پذ يات براساس سوره مدن يو از آنجا که ارائه راهکارها و وجوه عمل

 ، باشدميخانواده  ين نهاد اجتماعیتر و کوچک

 .ميد از خانواده آغاز کنیبا م،ی در اجتماع باال ببر رش حق و رحمت را یت پذيم ظرفياگر بخواه

 لذا: 

بن  يبرا  کاربرديعمل  يادهايتحقق  به صورت  آس  يات  رفع  جهت  راهکار  ارائه  ظرف  يهاب يو  ارتقا  يسازتيعدم    ي و 

 .ميکنيت، به سوره مبارکه نور مراجعه ميظرف

  



13 

 

 د و بر اساس سوره مبارکه نور ي تحقق نظام خانواده بر مدار توح يو راهبردها  هاسياست يبررس 

 12.دهنديک خانواده را شکل میه يوند ازدواج، هسته اولياست که با پ يخانواده متشکل از زن و مرد -

را    يو روابط اجتماعها  خانهن  ي، بخانه و خانوادهب روابط درون  ين ترتیه آغاز، و به اين هسته اولی روابط از ا  -

  13.دهدي شکل م

 14. است يمحدوده و احکام مشخص يدارا  ،همه سطوح روابط  -

اتصال به حق   ي ت انسان برا يظرف  شودميباعث    ،ن آنيين تبيها، همچنت آنیاحکام و رعا،  هاشناخت محدوده -

 15. ابدیش  یافت رحمت افزایو در

ق  یدر بستر خانواده و اجتماع از طر  يديتحقق خانواده توح  يو راهبردها  هاسياست  ين و اجرا يين تعی بنابرا  -

ر  یپذامکان  ها(ها، احکام و رعایت آن )یعني شناخت محدوده  حوزه  ن سهیدر ا   يسازت يو ظرف  يشناستيظرف

 . باشديم

ا - محدوده  و  مختصات  حوزهی شناخت  نيترب  يبرا ها  ن  تشک  يروها يت  و  کارگروهيمتخصص    يتخصص  يهال 

 . باشدمين حوزه یدر ا  يشناستيظرف يالزمه

 است که:   ي، متخصص کس16سوره مبارکه نور  يبراساس ساختار اختصاص

 او به وضوح روشن شده است،   ير اتصال به حق برا يات در مسیاهداف و غا ✓

 شناسد يحق را م يهاگزاره ✓

 ها علم دارد  و نسبت به آن ✓

  .بدهد ين علم احکام کاربرديبراساس همل يدر هر بستر و هر لحظه به تفصدارد  و قدرت ✓

 
 ر.ك: تدبر در ساحت بیت  12
 عرصه   4سازي ذکر در ل با توجه به مختصات موضوعات سوره مبارکه نور، فعار.ك: تهلیل سوره مبارکه نور، فصل اول، مختصات سوره مبارکه نور:  13

 بیوت مؤمنین  .1

 ارتباطات بین بیوت مؤمنین   .2

 مواجهه با رسول و حكم او در جامعه    .3

 جهه با امر جامع رسول  موا .4

 باشد.  قابل بررسی می
 همان  14
 سوره مبارکه نور  1آیه  15
 ر.ك ساختار آیات بینات، آیات مبینات، و یبین لكم االیات در سوره مبارکه نور، تهلیل سوره مبارکه نور، فصل ششم   16
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 ات(ین لکم اآليبینات، يات مبینات، آيات بی)آ 

سوره مبارکه    يدر عالم براساس ساختار اختصاص  يديتحقق نظام خانواده توح   يها و راهبردهااستين سین تدو ی بنابرا 

 : باشدمير یشامل موارد ز نور

 و تسلط به قرآن، يديتوح يهات گزارهی تقو ✓

ات و فراموش  یدر نظر گرفتن اهداف و غا  ين برا يمتخصص  يتوان تدبر  يق ارتقا یت متخصص از طريترب ✓

 ها،نکردن آن

تفصی تقو ✓ قدرت  گزارهيت  زمانل  و  بسترها  در  طرها  از  تقویها  تجربه یق  انواع  مواجهات،  تخصص،  ت 

 از امور خانواده و اجتماع   يبه احکام در هر امر يابيم( جهت دستي ر مستقيم و غ ي)مستق

 ي هاسياست   ير در راستایموارد ز  ،با توجه به نظام موضوعات و غرض سور مبارکه فصلت و نور و مطالب ذکر شده 

 . شود مين و ارائه ید تدوي خانواده بر مدار توحنظام  تحقق
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 د يخانواده بر مدار توح  نامهنظامت یغا

  ي هات يقرآن و فعال  يسازادهيتحقق و پ  يآن در راستا  ي و راهبردها  هاسياستنظام و    ي طراحخانواده،    نامهنظامت  یغا

  يتجل  يها و جامعه برا ت انسانيظرف  يب اصالح و ارتقاي ن ترتی تا به ا   ؛باشدمي  در عرصه خانواده در همه عالم  يقرآن

 .آغاز شود ،خانواده  يعنی  ،اجتماع نیادياز هسته بن ،د در سرتاسر عالمي و استقرار کلمه توح ياسماء اله

به    ،هااستين سی ا   ياست تحقق و اجرا   يهیبد نت  شودميها  ها و خانوادهشدن نور خدا در خانه  يجارمنجر  جه  يو در 

به صورت دائم مشغول    یي هان خانهيچن  ياعضا  .بودم  يخواه رسول    يت نورانيها به بها و خانوادهه شدن خانهيشبشاهد  

    .ها به حق نخواهد بودمانع از اتصال آن يچ رابطه و داد و ستديبه ذکر خدا بوده و هرگز ه

 

 : باشدمير یت ذکر شده به شرح زیتحقق غا يشده برا  يب نظام طراحين ترتیبه ا 

  ها عمليات  ، نوع  يو مطالعات  ير علميس  يشنهادات برا يها، پيژگیف، سطوح، و یتعار   و راهبردها،  هاسياست  اول  فصلدر  

 . ارائه شده است  بخش 5در  نيروها ياب یها و ارز يو خروج

نماید؛ براي افزایش رو را روشن نموده و سير دستيابي به آن را تبيين ميانداز پيشجا که ارائه هدف و غایت، چشماز آن

یعني دوره تکبير،   ،دد برآمدیم از سطح عالي این نظامنامه و تبيين سطوح نيروها، در صانگيزه و رغبت مخاطب این نظام

 مطالب را آغاز نمایيم.     

 باشد:  بخش به شرح زیر مي 5سطوح نيروها در 

 بخش اول: سطح نيروي دوره تکبير در عرصه خانواده  

 بخش دوم: سطح نيروي دوره تهليل در عرصه خانواده 

 سوم: سطح نيروي دوره حمد در عرصه خانواده بخش  

 بخش چهارم: سطح نيروي دوره تسبيح در عرصه خانواده 

 بخش پنجم: سطح نيروي عمومي در عرصه خانواده 

 

راهبردها  هاسياستن  ييتع  دوم  فصل توحیتحقق غا  يو  مدار  بر  نظام خانواده  معرف يت    ي هاکارگروه  ياجمال  يد شامل 

 . اندشده ين و معرفييکه براساس سند خانواده تع باشدميدر حوزه خانواده  يتخصص

 باشند: ير میها به شرح زن کارگروهیا 

 کارگروه زندگي توحيدي در قالب بيوت نوراني  -1
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 کارگروه پيوند توحيدي )جوان و ازدواج(  -2

 کارگروه کودک  -3

 کارگروه بيت و بيوت توحيدي )خانواده توحيدي(  -4

 

 است :   شده ر آوردهین شامل موارد زيرجوع مخاطب  ياز برا يمورد ن ضمائم  ،انیدر پا

 
  

سير مطالعاتي، خروجي و ختم قرآن نيروها در یک نگاه: ضميمه اول

توضيح برخي کتب در سير مطالعاتي پيشنهادي: ضميمه دوم

توضيح توانمندي و خروجي هاي کتب تدبري : ضميمه سوم

توضيح درباره خروجي هاي دوره هاي تدبر: ضميمه چهارم

توضيح ختم هاي مفهومي: ضميمه پنجم
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 فصل اول 

 

 روها ین 

 ف و سطوحي تعار
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 عرصه خانواده   ي روهايسطوح ن يمعرف

 : عبارتند از ،حوزه نیا  در سطوح نيروها، قرآن محور در عرصه خانواده يهاتيت فعالی غابا توجه به 

 

  ريدوره تکب يروين -1

 ليدوره تهل يروين -2

 دوره حمد يروين -3

 ح يدوره تسب يروين -4

   يمخاطب عموم -5

 

 

 سطوح   يحوزه خانواده در تمام  يروهاي ن يالزم برا يباورها

 ين باورها با ارتقای است سطح ا   يهید: )بدنر باشیز  يهاویژگيواجد    يالزم است از بعد اعتقاد  سطوح،تمام  در    هاروين

 ( .ابدی يرو، ارتقا ميسطح ن

 . بداند ءيان لکل شيتبقرآن را  .1

 . خودش قائل به رجوع به قرآن باشد يشئونات زندگ يدر تمام .2

 . ن نظام استیل دهنده ا يرد که به عنوان ابالغ کننده و تفصیبپذ  يا رسول را به عنوان فرستاده .3

 . نموده است  نييت را تبینظام وال  يشئون زندگ ين نظام در تمامی ل ا يتفص ياعتقاد داشته باشد که رسول برا .4

ا   يابيلذا جهت دست .5 اهداف  بای به  اوامر ولین نظام،  بپذی را در مراتب وال  يد    .را بشناسد  يرد و شئونات ول یت 

فضل   يکه فرد دارا   يت تنها در جنبه خاصین والی ا   يباالدست است و گاه  يت به عهده ولی ن مراتب واليي)تع

 شود که الزم االتباع است( ين ميياست تع

است   .6 ن  انانسالزم  با  است،    اشي قيحق  ازيمتناسب  قرآن  سور  از  برآمده  برا ی تعر  ياندازچشم که  و  کرده   ي ف 

الزم    يهار، آموزشين مسی است در ا   يلذا ضرور  .ق داشته باشديو محاسبه دق  ي زیردن به آن حتماً برنامهيرس

مخاطب 
عمومي 

نيروي دوره 
تسبيح

نيروي دوره 
حمد

نيروي دوره 
تهليل

نيروي دوره 
تکبير
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 يهاتيفعال  يو راهبردها  هاسياستمربوط به نحوه آموزش، براساس    يهاسياستدر هر سطح را متناسب با  

  17. دیقرآن محور، اخذ نما 

آن .7 اگر  از  که  باشدجا  نداشته  ظهور  و  بروز  بگيردنمي ،  انسان  فرا  را  علمي  برا   يهیبد،  تواند  هرکس    ي است 

ن را  آموخته    طالبمدارد    ازيآموختن  در   یيروين  هر.  د ینما  ابراز  گرانید  به  انتقال  و  يخروج  صورت  بهشده 

مواجهه با    قیطر  از  و  کنديم  دا يپ  توسعه  شا ير يادگیقدرت    ابدیو در جامعه حضور    ابديجوالن ب  که  يصورت

 يهاتيفعال  و  هايخروج  لذا .  دیآيبرم  رفتن  شي پ  و  اصالح  صدد  در  و  افتهیدرخود را    راداتیا   وخألها    ،مردم

 باشد. يم براساس نياز هاآن يترق و رشد و يکارورز يفضا منزله به روهاين

  

 
هاي قرآن محور، بخش  ها و راهبردهاي فعالیتاین موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست 17

و متناسب با هر سطح در بخش مربوطه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه    19و    18  وه آموزش، شرح داده شده است ص:هاي مربوط به نحسیاست

 این سطوح آورده شده است.  
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 در عرصه خانواده ر يدوره تکب يروين

 فیتعر 

تکبير    يروين کسدوره  به  خانواده  حوزه  تخصصيمکه    شودمياطالق    يدر  احکام  بستر،  هر  با  متناسب  حوزه    يتواند 

  . رديا به کار بگیز نموده  یخود تجوتخصصي  در عرصه  به صورت تفصيلي  ت استخراج کرده و  یخانواده را از قرآن و روا

 باشد. این نيرو داراي توان فقاهت در حوزه خانواده ميدر واقع 

 ها ویژگي

 د: یبادوره تکبير  يروين

 ملتزم و معتقد به تمام ابعاد اعتقادي )که در باال ذکر شد( باشد.   .1

و   .2 بنيادي خوانده  به صورت  تدبر را  قادر است که  نيرویي  براساس  چنين  احکام را در حوزه تخصصي خود 

 آیات و روایات استخراج نماید. 

   سطوح

هاي قبل محقق نموده است و در این دوره  گانه انس، تفکر، تعقل و طهارت را در دوره   5نيروي دوره تکبير سطوح  

    18  را محقق نماید. 5در حوزه تدبر الزم است سطح 

 هايسوره از ايدسته غرض با متناسب ساختاري ا ی ياجتماع  زيیربرنامه ، تواندوره تکبير    يروي: نتدبر  5سطح  

 . قرآن را دارد

 ي ر علم ي دوره و س

 .د ینما  يروزرسان خود را به  ي هااز و عرصه الزم است مطالعات و پژوهشيمتناسب با ن  ،دوره تکبير  يروين -

 شود. در ادامه نام برخي از کتب به صورت پيشنهاد براي مطالعه ارائه مي

الزم است براي    ،اتیروا  و  اتیآ  از  احکام  مناط  استخراج  يراستا  در  روي ناین    در دوره تکبير:قرآن    ختم -

  .ریزي منظمي داشته باشدکند، برنامهختم قرآن خود متناسب با نيازي که احساس مي

 19: شودميشنهاد ير پی، در حوزه خانواده به شرح زدوره تکبير  يرو ين يو تخصص يتدبر مطالعات -

 
بخش    محور، هاي قرآنها و راهبردهاي فعالیتاین موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست  18

و متناسب با هر سطح در بخش مربوطه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه    19و    18  هاي مربوط به نحوه آموزش، شرح داده شده است ص:سیاست

 این سطوح آورده شده است.  

و سیاست فعالیت  ها  قرآنراهبردهاي  سیاستهاي  ص:محور،  آموزش،  نحوه  به  مربوط  آدرس 21-18هاي  به  فایل  دریافت  جهت   :

3314http://quranetratschool.ir/?p=  .مراجعه نمایید 

http://quranetratschool.ir/?p=3314
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 مجموعه کتب تدبر در دعا  •

شکل • امت:  کتب  شکوفايريگمجموعه  ،  یي، 

 رشد

 ت کتاب حجّ •

 کتاب حکمت •

 20صوت جلسات صحيفه فاطميه •

 

 پيشنهادي متناسب با دوره تدبر:  21نمازها و ادعيه

 ماه صحیفه علویه  روزهای ادعیه •

 الغارات  •

 ها عمليات و  هايخروج

 . براساس قرآن را دارد يدر حوزه تخصص  ياديف کتب بنيتوان تالدوره تکبير  يروين .1

 .دارددر حوزه خانواده را  ياجتماع يها و ساختارها نظام يو بازساز  يسی بازنو ،ين فرد توان طراحیا  .2

نيترب  ،دوره تکبير  يروين  يهاعمليات  گریاز د .3 ها و روابط و  ت نقشیریمجتهد در حوزه مد  يرو يت مشاور و 

 باشد. مي يو فرهنگ ي، اجتماعياحکام و قواعد خانوادگ

نيچن .4 با رويمشاوران و مرب  يآموزشتواند نظام  يم  یيروين    ي ب شناسيت خانواده، آسی ریکرد مدیان متخصص 

  ي را طراح  کودک و نوجوان  ينیت کودک و نوجوان و پرورش ديها، ترببيآس  يدرمان  يهاراه  يخانواده، بررس

   .دینما

   .افت حکم متناسب با بستر، به او مراجعه کندیدر يتواند برا يم يتخصص  يها عملياتدر دوره تهليل  يروين .5

 ي ابیارز 

 
کتاب 19 درباره  توضیح  فایل  و  مخاطبین  سطوح  با  متناسب  مطالعاتی  سیر  جدول  دریافت  خروجیبراي  قرآن  هاها،  ختم  آدرس  و  به  ها 

19539http://quranetratschool.ir/?p=   .مراجعه نمایید 
 =311http://ololelm.ir/?cat قابل دریافت از سایت اولوالعلم  20

 نمایید. جهت خواندن ادعیه و نمازها به کتاب صحیفه علویه از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مراجعه  21

مجموعه کتب تدبر در دعا
-شکل: مجموعه کتب امت

گيري، شکوفایي، رشد

کتاب حجّت  کتاب حکمت

صوت جلسات صحيفه 
فاطميه

http://quranetratschool.ir/?p=19539
http://ololelm.ir/?cat=311
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انفصال  یا  هریجاد  در  اختالل  موارد  ی  ا  از    و   هايخروج  ،يعلم  ريس   ،سطوح  ،مطالعات   ،باورها  قسمت  در  شده  ذکرک 

شود و الزم است فرد با اتصال مجدد به  يم  ي ت تخصصي که فرد باشد، منجر به خروج از وضع  يا در هر مرتبه  هااتيعمل

 22. دیماينشده را با سرعت بپ ير طيمس ،تيو خش ي ن شده و با سعييمراتب نظام تع

 

  

 
 ارزیابی نیروها در آیین نامه اجرایی هر کارگروه به تفصیل شرح داده خواهد شد.  22 
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 در عرصه خانواده  ليدوره تهل يروين

 فیتعر 

 در این عرصه را دارد.  قدرت طراحي و عمليات ر،با توان تخصص در حوزه خانواده و تدب  یيروينچنين  -

 ها ویژگي

  .)که در باال ذکر شد( باشد يملتزم و معتقد به تمام ابعاد اعتقاد .1

 . بخواند  ي کرد خاصیو رو فرض شي، پير يو بدون سوگ ياديقادر است تدبر را به صورت بن یيروين نيچن .2

 . دیک نمای براساس تدبر آموخته شده به مهارت و کاربرد نزد خود را  ي تخصص حوزه  الزم است بتواند .3

اساس و محور تخصصاز آن .4 مبنا   يجا که  بر  مبتن  يمباحث خانواده  کتاب  يقرآن،   23تيب  تدبر در ساحت  بر 

تدبر    ياديمطرح شده در کتاب بن  يمسلط به مبانخانواده  نيروي دوره تهليل در عرصه  است    يوررضاست، لذا  

 .ها باشدت و عامل به آنيبدر ساحت 

تهليل    يروين .5 آگاهدوره  بر  به    يعالوه  نسبت  اشراف  عرف  يهاهینظر و  علم  يموجود  نقش  يو  و  درباره  ها 

بمباحث   با ساختار  با روهین نظر ی ا   يتواند تفاوت ساختاريم  ،ت و خانواده يمرتبط  قرآن به بحث  یها را  کرد 

 . دین نماييز داده و تبييت و خانواده تميب

 . دین خود منتقل نمايها را به مخاطبن و تفاوتين مضامیاقادر است  دوره تهليل  يروين نيهمچن .6

 .داردات را در ذهن یبر قرآن و روا  يمبتن يمختلف اجتماع  يهاحرکتها و روابط و از نقش يقيف دقیتعراو  .7

 . ت قرآن باشدیرامون مباحث خانواده با محور يپ  ياتيعمل يها دهیا   يدارا  ن الزم استيهمچن .8

را   تسبيحو    هاي حمددوره  را به مخاطب    ياتيو عمل  يو مشاوره علم  یيتوان ارائه راهنما  دوره تهليل    يروين .9

 . دارد

 د قادر باشند: یبادوره تهليل  يروهايلذا ن  .10

 .را بشناسند  هاو ویژگي آن يو اجتماع  يت خانوادگيمختلف فعال يهاعرصه -

 .کنند یيشناسا يدر هر عرصه را مطابق با احکام فقه یياحکام اجرا  -

 .بشناسندشوند را  ياتيو عمل یين احکام اجرا یکه الزم است ا يمواقف -

 .ها و موانع را انجام دهندبيآس یيالزم جهت شناسا يهاينيبشيپ -

 . در هر عرصه را بشناسند ياحتمال ياحکام متناسب با برطرف کردن موانع و ضررها -

 
   اهل بیت نبوت علیهم السالمتدبر در ساحت بیت، اخوت، احمدرضا، انتشارات قرآن و  23
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 .ن کنندييتع قرآنشئونات مختلف هر عرصه را با توجه به سور  -

 .ندیو اجرا نما  يات يبر سور در هر حوزه را عمل ياستخراج شده مبتن ياله ياوامر و نواه -

 .و موارد فوق ارائه دهد  یياجرا  يمشتمل بر راهکارها ياتيعمل يا ا مقالهیبرنامه  -

 سطوح 

ف کرده  یتعر  يانداز )انسان( که برآمده از سور قرآن است، چشم   ي قياز خود حقيالزم است هر فرد متناسب با ن .1

ر را یر موارد زين مسیذا الزم است در ا ل  .ق داشته باشديو محاسبه دق  يزیربرنامهدن به آن حتماً  يرس  يو برا 

 24. دیلحاظ نموده و سطوح آن را اخذ نما

 موضوع  این  . باشدساعت مي یک از بيش  روزانه  منظم، صورت  به قرآن انس: در این سطح، خواندن  5سطح    -الف

 . نماید  قرآن به  شدید وابستگي احساس  که فرد است ايبه گونه انس ایجاد براي  اي نشانه

نيروي دوره ت  5سطح    -ب این سطح  ارتباطهليلتفکر: در   و قرآن موضوعات با بيروني موضوعات دهي، قدرت 

 بالعکس را دارد. 

نتعقل  5و    4سطح    -ج تا    %40ن ي)ب  يزندگ از  شتري يب بخش  در  را   يقيحق هاي گزاره تواند يم  دوره تهليل  يروي: 

 و  زندگي  مواقع  اغلب در حقيقي  هايگزاره گرفتن  نظر در توان   ي دوره تهليلنيرو  5  سطحو در    رديبگ نظر  ( در70%

 ( %70از  )بيشتر .تصميمات زندگي خود را دارد بيشتر براي

نتدبر  4  و  3  سطح  -د تهليل    يروي:  ا ددوره  است توانن سطح،  یر   غرض  با متناسب اجتماعي  ریزيبرنامه الزم 

  . قرآن را دارد  از ايسوره غرض  با  متناسب ساختاري زي یربرنامه توان الوه  ه عب  قرآن را بدست آورد. از  اي سوره

 اش، يزندگ ي اجتماع شئون ا ی و خود براي  فقط نه انسان  آن ي ط که نديیفرآ از ستا   عبارت ساختاري زي یربرنامه

 . دهديم انجام  زيیربرنامه آن  مقاصد و  ازها ين به توجه با  و  خود جامعه بلکه براي

هاي قبل بوده و قدرت کنترل خود را استمرار  همه دوره  5  تا  1بدیهي است نيروي دوره تهليل واجد سطوح طهارتي  

 اي که تسلط کامل به نفس و افعال و اعمال و نيات خود دارد. نماید به گونهداده و تقویت مي 

 

  

 
محور، بخش  هاي قرآنراهبردهاي فعالیت  ها و این موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست  24 

و متناسب با هر سطح در بخش مربوطه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه    19و    18  هاي مربوط به نحوه آموزش، شرح داده شده است ص:سیاست

 این سطوح آورده شده است.  
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 ي ر علم ي دوره و س

به صورت خودخوان و مباحثه محور خواهد    يباشند، روند آموزشياد شده می  يهايژگیروها واجد وين نیاز آنجا که ا 

 .وجود آمده باشده خاص ب يآموزش مطلب يبرا  ياز جمعيخواهد بود که ن  يدوره در صورت يبرگزار .بود

   :شودمي شنهاد ير پیشرح ز، در حوزه خانواده به دوره تهليل يروين يهايختم قرآن و خروج ،ي ر مطالعات علميس

فرد    است  الزم - از ط  ليتهل  دورههر  با   يعلم  ر يس  بتواند  هياول  يمطالعات  ريکردن س  يپس  مطابق  را  خود 

 مرحله  نی ا  در  .دیو کوشش نما  يتحقق آن سع  يراستا  در  و  کرده  نييتع  خود   استعداد  و  توان  از،يعالقه، ن

داشت   ي و  اتيح  زمان  تا  ريس  نی ا   و  شد  خواهد  هياول  ي تخصص  مرحله  وارد  پژوه قرآن خواهد    . ادامه 

 25  شاءهللان

نیا  - تدبر، در حال گذراندن دوره تهلين  انتخاب یک سوره و خوانش    دوره تهليل،) است.    ليرو در حوزه 

مختلف رویکردهاي  با  گونه  باشد،مي  سوره  تمام  به  بتواند  و  شده  سوره  آن  در  متخصص  فرد  که  اي 

 ها را از منظر آن سوره تحليل نماید. (  عملياتهاي قرآن و سوره

 باشد: يم الزم ریکتب ز مطالعه ن دورهی گذراندن ا  يبرا  -

  ليتهلانجام پژوهش   •

 کالم  يادب يهاتدبر در قالب •

 ين يقی يهابه گزاره يابيوه دستيش •

 عمل  قرآن: يسازادهيوه پيش •

 يسازاتيقرآن: عمل يسازادهيوه پيش •

 يقرآن: عرصه ساز يسازادهيوه پيش •

 يساز قرآن: نظام يسازادهيوه پيش •

 : باشدمير یخانواده شامل موارد ز دوره تهليل  يروين يبرا يشنهاديپ يمطالعات تخصص  -

 
توضی 25 فایل  و  مخاطبین  سطوح  با  متناسب  مطالعاتی  سیر  جدول  دریافت  کتاببراي  درباره  خروجیح  قرآنها،  ختم  و  آدرس  ها  به  ها 

19539http://quranetratschool.ir/?p=  .مراجعه نمایید 

http://quranetratschool.ir/?p=19539
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   يرشدشناس •

 رشد  يندشناسیفرآ •

م  يرکیز • و  يدر  انتخاب  دان 

 عمل 

 اعمال  يسازصالح •

 بيط يمعناشناس •

 ب يط يندشناسیفرآ •

 ب يط يسازنظام •

 ر  يخ يمعناشناس •

 ر يخ يندشناسیفرآ •

  ريخ يسازنظام •

 حسن يمعناشناس •

 حسن يندشناسیفرآ •

 حسن  يسازنظام •

 مان یا  يمعناشناس •

 مان یا  يندشناسیفرآ •

 مان یا ينظام ساز •

 صدق يمعناشناس •

 صدق  يندشناسیفرآ •

 صدق  يسازنظام •

 انسان از منظر ذکر يساختار وجود •

 انسان از منظر عقل يساختار وجود •

 کتب روایي و ادعيه:   •

رشدشناسي 
فرآیندشناسي 

رشد
زیرکي در ميدان 

انتخاب و عمل
سازي صالح

اعمال
معناشناسي طيب

فرآیندشناسي 
طيب

سازي طيبنظام معناشناسي خير 
فرآیندشناسي 

خير
سازي خير نظام

معناشناسي حسن
فرآیندشناسي 

حسن
سازي حسننظام معناشناسي ایمان

فرآیندشناسي 
ایمان

نظام سازي ایمان معناشناسي صدق
فرآیندشناسي 

صدق
سازي صدقنظام

ساختار وجودي 
انسان از منظر 

ساختار وجودي ذکر
انسان از منظر 

عقل
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راستا  یيرو ين  نيچن    - و    يدر  تکميل کرده  را  نظام مسائل در حوزه خانواده  است  اهداف خود الزم  به  دستيابي 

گر باشد در دستور  ها اشراف داشته باشد. در نتيجه مطالعه و بررسي هر مطلبي که کمک کننده و تسهيلنسبت به آن

 کار قرار دارد.   

 : باشدمير یحوزه خانواده شامل موارد ز دوره تهليل يروين يبرا  يشنهاديپ يختم قرآن و خروج

 تسلط روي سوره تهليل، شامل همه رویکردهاي تدبري قبل  •

 هاي متعدد تسلط بر نحوه خوانش سوره تهليل در کل قرآن با ختم قرآن •

 يل سوره تهل روي ( ي سازتا نظام  ي)از ادب يلکتب تدبر پس از تهل  سازيپياده •

  ي تخصص اتيعمل يطراح  با متناسب  قرآن ختم يبرا  يزیر برنامه •

هاي طراحي شده در  و ختم قرآن  شناسي و ورود به عمليات متناسب با سوره تهليلطراحي عمليات و عرصه  •

 راستاي عمليات 

 

 شامل:و به ترتيب  پيشنهادي متناسب با هر دوره تدبر  26نمازها و ادعيه

 اوّابین(  ماز)نامیرالمومنین  به استغاثه نماز •

 کمیل دعای •

 استغفار هفتاد شعبانیه و دعای مناجات •

 خصله دعای •

 جمل جنگ دعای •

 صفین جنگ دعای •

 کوفه مسجد دعای •

 

 هاعمليات و  يخروج

نیهر - از  فعال  يبرا   دوره تهليل  يروهايک  با تخصص خانواده، الزم است خود قرآن  يهات يادامه چرخه  محور 

-برنامه  دوره تسبيح  يروهايو جذب ن  یيشناسا  يچگونگ  يدر بستر موجود شده و برا   یيوارد عرصه شناسا

 . ندینما يزیر

 
 جهت خواندن ادعیه و نمازها به کتاب صحیفه علویه از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مراجعه نمایید.  26
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-دوره  يروهاير ن یسا  يبرا   يکرد تخصصیقرآن با رو  يختم مفهوم  يهادوره  يبرگزار توان  دوره تهليل    يروين -

 .را داردحمد و تسبيح ، هاي تهليل 

   .دارد را  قرآن، اتیاز آ برگرفته ياديبن يتخصص  کردن کتب يو کاربرد يسازامکان مهارتدوره تهليل  يروين -

 . دینما فيرا تأل ياديمتناسب با کتب بن يکاربرد ،يمهارت ،يراهبرد کتب توانديم روين  نیا  -

دوره  هاکارگاه  توانديم  ليتهل  دوره  يروين  - کاربرد  يمهارت  ،يراهبرد  هايو  بن  يو  کتب  با  را   ياديمتناسب 

 . د ینما  برگزارو  يطراح

نيرویي   - ا يمچنين  راهبرد  يمبتن  يپژوهش  يهاده و سرفصلیتواند  متون  مهارت  يبر  را   يو کاربرد  يتا مرحله 

 . دیاستخراج نما 

 . را دارد دوره هاي حمد و تسبيح يروين يجلسات مباحثه برا  يبرگزارس و ی و تدر يزیر امکان برنامهوي  -

درس - طرح  ثبت  و  مهارت  يراهبرد  يهااستخراج  تخصص  يو  حوزه  عرصه   يدر  با  متناسب  و   مربوطه 

از د  ...ها و  وت و خانوادهيو مردم نهاد، ب  يدولت  يها و نهادهاها، سازمان)دانشگاه  ي روين  يهايگر خروجی( 

   .باشدمي دوره تهليل

  و   مهارت  و  راهبرد  تا  اديبن  مساله، از  تا  موضوع  )از  تخصص  سطح  در  هاکارگاه  يبرگزارامکان انجام پژوهش و   -

 . را دارد هاي بنيادي، همچنين براساس موضوعات کتابارائه سورهکاربرد( در حوزه 

 . در حوزه تخصص را دارد يامکان ارائه مشاوره فرددوره تهليل  يروين -

ات  يعمل  يبرا   ي زیرخود اقدام به برنامه  ياتيعمل  يهابستر  یيبا شناسادوره تهليل    يرويالزم است نجا که  از آن -

  ي معرف  یيروين نيچنات  يعمل  ي مناسب برا   يهااز عرصه  ين امر، برخیسهولت در ا  يبرا   ،دین بسترها نمایدر ا 

 : گردديم

ورود به عرصه تخصص    يبرا   يمتخصص دانشگاه  ي روهاين  يسازو آماده  یيشناسا  با هدف:  يعرصه دانشگاه  -1

 يقرآن

 :  دانشجو متناسب با مخاطب  هاعمليات   -1-1

 ي و موضوع يتخصص يهاشی هما يبرگزار يبرا  يزیربرنامه -

ق به  یاز طر  ،آن  ي هات قرآن و سورهیبا محور  يمستمر و منظم قرآن  يهاکالس  يبرگزار  يبرا   يزیربرنامه -

 ها در دانشگاه دوره تسبيح يروهاين يريکارگ
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ان سطوح ارشد به باال و  ی، دانشجوي د دانشگاهيروها شامل اساتين نیا:  ينخبگان دانشگاهمتناسب با    هاعمليات    -2-1

   .انددا کردهيرا پ يتخصص  يهال کارگروهيت تشکيدرخشان است که قابل يو استعدادها ينخبگان علم 

و مقاالت   هانامهانی پا  يت علمیو هدا   يبانيدر قالب پشت  يورود به عرصه نخبگان دانشگاه  يبرا   يزیربرنامه -

 ( ي ديتوح ي)زندگ يوت نورانيو ب يديوند توحي، پيديمرتبط با موضوع زنان و خانواده، نسل توح

 ها دانشگاه يتخصص  يهامحور در رشتهپژوهش  يات تخصصيعمل يف و اجرا یتوان تعر  -

 ي تخصص يهاشی هما يبرگزار يبرا  يزیربرنامه -

 در حوزه خانواده  يبا نخبگان دانشگاه  يشرکت در جلسات تخصصو  يزیربرنامه -

 ن شده یاز موضوعات مقاالت تدو  يتخصص  يهااهکارگارائه   و يزیربرنامه -

 انجام شده  يمقاالت تخصص يارائه و معرفو   يزیربرنامه -

 ان یدانشجو  يبرا  يجلسات تخصص يبرگزار يبرا  يزیربرنامه -

 ها تدبر در دانشگاه يهاکالس  يبرگزار يبرا  يزیربرنامه -

 ت قرآنی با موضوع خانواده و با محور يها و مقاالت دانشگاهنامهانیشبرد پايپ يبرا  یيت و راهنمایحما -

 کار در موضوعات مختلف  د دست اندريارتباط با اسات -

-ها و سمتتيهستند که مسئول  يدين افراد شامل اساتی ا   :ي رات اجتماعييها و تغتيرگذار بر فعاليد تاثيساتا   -3-1

 .در حوزه خانواده هستند يرات اجتماعييها و تغمات، حرکتيرگذار در تصميا تأثیدارند و  ياسيو س ياجتماع يها

 در حوزه خانواده  ياجتماع يزیربرنامه -

ن  ی در حوزه خانواده و انتقال به ا  ي اجتماع يهاعملياتف  یها و تعر نق آيانتقال نظام مسائل و موضوعات و تطب -

   يافراد در قالب ارائه طرح و جلسات تخصص

 يهات در حوزهيمند به فعالن افراد عالقهی : ا در سطوح مختلف  يو اجتماع  ي فرهنگ  ،ياسيان نخبه سیدانشجو  -4-1

ن افراد قادر به یا  .در دانشگاه مؤثر است   ياجتماع  ي هاشان در حرکتیهاتيجامعه هستند و فعال  ياسيو س  يفرهنگ

 . باشنديکالن دانشگاه م يهاسياستبر  يرگذاريتاث

   ن افرادیبه ا  يفکرق جلسات مشاوره و همینقشه راه و ارائه نقشه راه از طر يطراح -

 در سطوح باال  يو کارگزاران فرهنگ يو دولت  يخصوص  ي، اجتماعيتشکالت فرهنگ-2

 ت دارند يدر حوزه خانواده فعال يکه به نحو موثر یيهاها، تشکالت، سازمانارگان یيشناسا -

 ربط يذ يهاران و کارمندان ارشد سازمانیکارگزاران، مد یيشناسا -
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 رگذار در حوزه خانواده  يتاث  يو اجتماع يد و فعاالن فرهنگياسات یيشناسا -

رگذار در  يتاث  يو اجتماع  يد و فعاالن فرهنگيران، اسات یمد  يمحور برا قرآن  يه يجلسات توج  يبرگزاراقدام به   -

 حوزه خانواده 

 ربط  یبه درخواست مسئول نهاد ذ تشکل مربوطه يو راهبرد ين سند علمی تدو  و اقدام به نگارش -

 ( ....ربط )سازمان مطالعات زنان و یذ يهاران و کارمندان ارشد سازمانیمد-3

گزاري در حوزه خانواده )مثل  عملياتي با محوریت سياست  -هاي تخصصي پژوهشي ها و گروهاعزام به ارگان -

هاي پژوهشي و اجتماعي در حوزه خانواده و زنان، سازمان مطالعات زنان  شوراي عالي انقالب فرهنگي، گروه

 . ...( جهت ارائه مشاوره اجتماعي و برنامه و راهکار در حوزه تخصصي وو خانواده 

:  ریزي اجرایي در حوزه خانواده )مثلریت برنامههاي اجرایي در حوزه خانواده با محوها و گروهاعزام به ارگان -

  ، هاها و شهرداريها و فرمانداريمعاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري، معاونت زنان و خانواده استانداري

کميته زنان و خانواده شوراي شهرها و روستاها و ...( جهت ارائه مشاوره اجتماعي و برنامه و راهکار در حوزه 

 . تخصصي

 ها و مساجدمحله يات امنايه-4

به محالت و مساجد، خيریه - فعال محلي وها و سازمانحسينيه   ،هااعزام  معتمدین  نهاد و  مردم  ... جهت    هاي 

 ریزي و پژوهش مرتبط با زنان و خانواده برنامه

 شامل:  يفرهنگ يهاتيفعال – 5

   حوزه ازدواج جوانان  -1-5

ن  يپژوهش  نیعناو   یيشناسا - ن  یيراهنما  و  حوزه  نیا در    ازيمورد  انجام    يبرا   دوره حمد  يروهايو سوق دادن 

 ها پژوهش

 ديتوح مدار بر ازدواج امر در هابيآس و  موانع یيشناسا -

 ازدواج  موانع  کردن برطرف و  جوانان دادن سوق يراستا در اتيعمل يطراح -

 در طراحي و اجرا   هاآن تخصص از يريگبهره و حوزه نیا  در مربوطه نيمتخصص یيشناسا   -

   امر نی صالح و مرتبط با ا يبه مراجع ذ ياتيعمل يهاطرح ارائه -

شده توسط   يطراح   يهابراساس ساختارها و نظام  جوانان  ازدواج  امر  به  پرداختن  جهت  مناسبعرصه    ليتشک -

 ريدوره تکب يروين
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 ي انسان يروين شی و افزا نسل ديتولحوزه   -2-5

انجام   يبرا   دوره حمد  يروهايو سوق دادن ن  یي راهنما  وحوزه    نیا   در   ازيمورد ن  يپژوهش  نیعناو  یيشناسا  -

 ها  پژوهش

 نسل ديتولدر عرصه  اتيعمل يطراح -

 ديتوح مدار بر توليد نسل امر در هابيآس و  موانع یيشناسا -

 توليد نسل   موانع کردن برطرف و دادن سوق يراستا در اتيعمل يطراح -

 در طراحي و اجرا   هاآن تخصص از يريگبهره و حوزه نیا  در مربوطه نيمتخصص یيشناسا -

 امر    نی صالح و مرتبط با ا يبه مراجع ذ ياتيعمل يهاطرح ارائه -

نسل  امر  به  پرداختن  جهت  مناسبعرصه    ليتشک - نظام  توليد  و  ساختارها  توسط   يطراح  يهابراساس  شده 

 ريدوره تکب يروين

 ها  سازي قرآني در خانوادهدر راستاي فرهنگ زندگيهاي شيوه تغييرحوزه اصالح و  -3-5 -

 هاهمگاني کردن فرهنگ قرآن در زندگيدر عرصه  اتيعمل يطراح -

  امراین  در هابيآس و  موانع یيشناسا -

 ساماندهي نيروي دوره حمد براي مدیریت اجراي طرح  -

   يابیارز 

دار  است که عهده  يا اشخاصی ن شده از جانب شخص  ييو نظام تع  يبراساس خروجنيروي دوره تهليل    يابیارز .1

ا یوال می ت  نظام  ا ين  و  رسی باشند  تا  تالش  سطح  ين  به  )مطابق    5دن  بخش  هر  راهبردهااستيسدر  و   يها 

 27. ات فرد ادامه خواهد داشتيآن تا زمان ح ي( و سپس ارتقامحورقرآن يهاتيفعال

 :  باشديم ریشامل موارد ز يدوره به صورت اجمال نیا يابیارز -

 28قرآن  سوره کی  ازکار پژوهشي   ارائه –

 احراز توان طراحي عمليات در یک حوزه  –

 

 
 در آیین نامه اجرایی هر کارگروه به تفصیل شرح داده خواهد شد.  ارزیابی نیروها 27
 در قسمت سیر علمی در این بخش نوع پژوهش تهلیل توضیح داده شده است.   28
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انفصالیا  .2 هری  جاد  در  اختالل  مواردیا  از  شده  ک  باورها  ذکر  قسمت  علمي  ،سطوح  ،مطالعات  ،در    ،سير 

شود و الزم است  يم  ي ت تخصصيکه فرد باشد، منجر به خروج از وضع  يا در هر مرتبه  ها و عمليات خروجي

 . دیماينشده را با سرعت بپ ير طيمس ،ت يو خش ين شده و با سعييفرد با اتصال مجدد به مراتب نظام تع
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 در عرصه خانواده  دوره حمدنيروي 

 فیتعر 

ل دهد و متناسب با  يتفص  يحاصل شده، موضوعات را به خوب   يو تخصص  ي براساس توان تدبرتواند  این دوره مي  يروين

رسيدن به مهارت و کاربردي کردن  ر  يست در سيقادر ن  که  با این  .دین نما ييرا ارئه داده و تب  هاآن  ،از مخاطب يسطح و ن

ا   ياما ط،  ارائه دهد  يمورد  يراهکارها  ،موضوعات به صورت  نيروي دوره تهليل،  ر را با مشاهده حرکت  ين مسی کردن 

 .کنديروشمند درک م

 ها ویژگي

  .)که در باال ذکر شد( باشد يملتزم و معتقد به تمام ابعاد اعتقاد .1

 . بخواند يکرد خاصیو رو ير يو بدون سوگ ياديقادر است تدبر را به صورت بن یيروين نيچن .2

 .دی ل نما يخود تکم يشده تا نظام مسائل را براساس موضوعات حوزه تخصص يوارد مباحث تخصص .3

 سطوح 

برره آن  دنيرسرر  يف کرررده و برررا یتعر ياندازاز انسان که برآمده از سور قرآن است، چشميالزم است هر فرد متناسب با ن

را لحاظ نموده و سطوح آن را اخررذ ر  یر موارد زين مسیلذا الزم است در ا   .ق داشته باشديو محاسبه دق  يزیرحتماً برنامه

 29:دینما

ساعت  یک  تا ساعت نيم از بيشتر روزانه منظم، صورت را به الزم است قرآن  حمدانس: نيروي دوره    4سطح    -الف

 خود براي  را  قرآن از جدایي احساس فرد که  است ايگونه به  ایجاد انس  براي اينشانه موضوع  این  بخواند. در واقع 

 . نباشد متصور

 مطالب  ليتفص و سوره از ي موضوع بنديدسته انواع  الزم است توان ارائهدوره حمد   يروي: نتفکر 4و   3سطح   -ب

 و هاسوره مهم موضوعات توان ثبت،  4عالوه در سطح  ه  ب  .ابديرا ب  گرید سوره با سوره  موضوعات دسته ارتباط و

 باشد. دارد را دارا مي قرار هاسوره آیات، کلمات،  بين که  موضوعاتي دهيارتباط توان

تا    %10ن  ي)ب  يزندگ از يمتوسط بخش در يقيحق هايگزاره گرفتن نظر در تواندوره حمد    يروين  :تعقل  3سطح    -ج

 . را دارد  (40%

 
محور، بخش  هاي قرآنها و راهبردهاي فعالیتاین موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست  29

و متناسب با هر سطح در بخش مربوطه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه    19و    18  هاي مربوط به نحوه آموزش، شرح داده شده است ص:سیاست

 این سطوح آورده شده است. 
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نيروي دوره  تدبر  2سطح    -د ب از  اي سوره غرض  با  متناسب شخصي  ریزيبرنامه الزم است توان   حمد:  ه  قرآن را 

 آورد.دست 

  ، انداطالعبي آن  از  جامعه افراد عموماً  که  را  گناهاني و  نواقص  و  ، عيوب حمدطهارت: نيروي دوره    5و    4سطح    -ه

 کند. تخيالت را ایجاد مي و  خطورات  کنترل در ویژه نيرو مراقبت این  طهارت 5سطح  همچنين در کند.مي برطرف

 ي ر علم ي دوره و س

مطالعات خود را در حوزه مسائل مرتبط با خانواده وسعت و عمق ببخشد تا ضروري است نيروي دوره حمد،   .1

 بتواند نظام مسائل را براساس موضوعات حوزه تخصصي خود تکميل نماید.

 توانند مطالب مورد نياز براي مطالعه را به صورت مباحثه محور پيش ببرند.  ایشان مي  .2

حداقل  قرآن .3 هفته  در  است  این سطح الزم  در  دروس    10پژوه  مباحثه  و  تمارین  انجام  مطالعه،  ساعت جهت 

 اختصاص دهد. 

بري و تخصصي بوده و تشکيل  ارتباط با مربي به عنوان سرشاخه تدبري و به عنوان استاد راهنما در حوزه تد .4

 جلسه در قالب رفع اشکال و کارگاهي خواهد بود.  

خروجي .5 و  قرآن  ختم  علمي،  مطالعات  پيشنهاد سير  زیر  شرح  به  خانواده  حوزه  در  حمد،  دوره  نيروي  هاي 

  30شود: مي

 : باشدمير ی، شامل کتب زحمد رو در حوزه تدبر، در حال گذراندن دوره ين نیامطالعات  -

 يتدبر مک •

 يتدبر مدن •

 2و   1 يتدبر ادب •

 یي تدبر روا •

 : باشد مير یخانواده شامل موارد زدوره حمد در عرصه  يروين يبرا يشنهاديپ يمطالعات تخصص  -

 
کتاب 30 درباره  توضیح  فایل  و  مخاطبین  سطوح  با  متناسب  مطالعاتی  سیر  جدول  دریافت  خروجیبراي  وها،  قرآن  ها  آدرس  ختم  به  ها 

19539http://quranetratschool.ir/?p=   .مراجعه نمایید 
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 1رشد  •

 2رشد •

 3رشد  •

 4رشد  •

  5رشد  •

 6رشد  •

 تيبتدبر در ساحت  •

 تدبر در ساحت جامعه •

 ستن یهنر خوب ز •

 ستن یموانع خوب ز •

 کرد تدبریاصالح رو  •

 دان عمل يدر م يرکیز •

  31سالما از صدر  ير سازیصوت جلسات تصو •

با  يمطالعات تخصص  • لباس/ سند  متصل به خانه   يا خانه  /يجنس  يهاستهیخانواده: شامل سند خانواده/ سند 

 ... و  /يآموزش جنس  يهاسخن / عفاف/ مهارت ي/ باغبان2و  1رسول 

 ...  و ادعيه و کتب روایي مثل: اصول کافي، التوحيد، غرر الحکم و دررالکلم •

 رسائل عالمه طباطبایي •

حوزه خانواده شامل دوره حمد    يروين  يبرا   يشنهاديپ  يو خروج  اهتمام به نمازها و ادعيه صحيفه فاطميه  ،ختم قرآن

 : باشدمير یموارد ز

 ها شامل: ب دورهيتدبر به ترت يهايخروج

  32پژوهش تدبر مکّي: یافتن ارتباط موضوعي بين سور  •

رفع آسيب • براي  راهکار  ارائه  و  بين سور  اهلل  اسماء  ارتباط  یافتن  تدبر مدني:  نظام پژوهش  براساس  ها 

 
  =311http://ololelm.ir/?cat یا سایت https://ble.ir/ololelm_irقابل دریافت از کانال اولوالعلم در پیام رسان بله به آدرس  31
 طواسین  سور در گراییآخرت پژوهشطور مثال   به  32

1رشد  2رشد 3رشد  4رشد 

5رشد  6رشد  تدبر در ساحت بيت تدبر در ساحت جامعه

هنر خوب زیستن  موانع خوب زیستن اصالح رویکرد تدبر زیرکي در ميدان عمل

صوت جلسات تصویر 
سازي از صدر اسالم

مطالعات تخصصي 
خانواده

ادعيه و کتب روایي 
رسائل عالمه 

طباطبایي

https://ble.ir/ololelm_ir
http://ololelm.ir/?cat=311
http://ololelm.ir/?cat=311
http://ololelm.ir/?cat=311
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   33اسماء 

 انتخاب یک سوره براي کار تدبري در دوره تهليل   •

 روي یک سوره یا سوره انتخابي براي دوره تهليل   2و1پياده کردن تدبر ادبي  •

 پياده کردن تدبر روایي روي یک سوره  یا سوره انتخابي براي دوره تهليل  •

 

  34متناسب با هر دوره تدبر شامل:  يشنهاديپ يهاختم قرآن

 ها سوره دسته در  آیات غرر انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 هاسوره فواتح مشترک  براساس ختم •

 اسماء(  سوره )درخت هر  در الهي و صفات  اسماء  براساس ختم •

 معضل اجتماعي  یک شناسيختم براساس آسيب •

 سوره  هر  در امام  بررسي •

 سوره  هر در  مهم قيود انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 سوره  هر  در مهم  ادات انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 سوره  هر انواع جمالت ختم براساس •

 سوره  غرض  آن با ربط  و سوره هر  و بياني ادبي  قالب استخراج  •

 ربط  حروف براساس ختم •

 هاسوره لحن بررسي •

 سوره  هر  در موضوع  ترین به مهم توجه با قرآن  ختم •

 سوره  قرائت هر  ثواب  براساس ختم •

 

 شامل:و به ترتيب  پيشنهادي متناسب با هر دوره تدبر  35نمازها و ادعيه

 جمعه  شب نماز  عشاء به همراه  و  مغرب  نماز تعقيبات •

 
 ها ها در سور مسبحات و راهكارهاي رفع آننظام آسیب به طور مثال شبه 33
 جدول و توضیح ختم قرآن در هر دوره در ضمیمه اول و پنجم آمده است.  34
 فاطمیه از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مراجعه نمایید. جهت خواندن ادعیه و نمازها به کتاب صحیفه   35
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 جمعه  روز  نماز  عصر به همراه و  ظهر و صبح نماز تعقيبات •

 استغاثه  به همراه نماز سالم اهلل عليها زهرا فاطمه  حضرت  زیارت  •

 سالم اهلل عليهانور به همراه نماز استغاثه به حضرت فاطمه زهرا  دعاي •

 گمشده  نماز به همراه  سالم اهلل عليها زهرا  حضرت  وفات  زمان فدک و ادعيه خطبه •

 

 هاعمليات و  يخروج

فرديچن .1 سورهيم  ين  موضوعات  بنتواند  کتب  و  راهبرد  ياديها  تفص  يو  مخاطب،  با  متناسب  تبيرا  و   نييل 

ها و  ، ارگانيو آموزش  يها، مراکز فرهنگن سطوح در دانشگاهی متناسب با ا   هاکارگاهانواع    يبرگزارلذا    .دینما

  .گردديشنهاد مين افراد پیا ينهادها برا 

  ياديبن  کتب  موضوعاتو همچنين    نآقر   يهاسوره  موضوعاتتفصيلي  با محوریت    یيها کارگاهتواند  يموي   .2

 برگزار کند. مبتني بر قرآن،  يراهبرد و

ها یا قادر است نيروي دوره تهليل را در سير رسيدن به مهارت و کاربردي کردن موضوعات برگرفته از سورهاو   .3

مباحثه و ... به  کتب بنيادي، همراهي کرده، این مسير را به صورت روشمند درک و در قالب کارگاه یا جلسات  

 . مخاطب منتقل نماید

 دوره  يروين  يهاعمليات  در  يو کمک پژوهش  يآموزش  ،یياجرا   يرويتواند به عنوان نيم  دوره حمد    يروين  نی بنابرا 

 . دینما  شرکت ليتهل

-مباحثههم  ،ي)در قالب مرب  .دینما   36حمایت   یيو اجرا   يعلم  از نظر   ،حيتسب  دوره  درتواند افراد را  ي م  یيروين  نيچن

 ( ...گر و  ليتسه ،يا 

 نه مطالعه مباحث تدبر: يدر زم يت علمی حما -الف

ه انس و  ياز سطوح اول  يتا حدود  ، نموده  يتدبر  ي هاکه اقدام به گذراندن دوره  دوره تسبيحاز آنجا که مخاطب  

برا يانگ  ي هايآمادگ  ،يمرب به عنوان    ،دوره حمد  يروينلذا الزم است    ،مطالعه قرآن برخوردار است   يزه الزم 

 د:  یجاد نما یر را در مخاطب ایز

 
 کند.  روشن می پژوه قرآنمنظور از حمایت، ارائه نقطه نظرات، راهكارها و نكاتی است که مسیر را براي  36
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مخاطب - برانگیا   در  تا  يختگيجاد  تخصص   کند  مطالعه  به  زمان  ينسبت  و ضرورت  امر یا  يبرا   يگذار قرآن  ن 

 . شود بيترغ

 . دیقرآن به مخاطب منتقل نما يمتداول را با نظر به مطالعه تخصص يها از قرآن خواندن يحس متفاوت -

 . دین نماييمخاطب تب يء بودن قرآن را براي ان لکل شيتب -

 . زديجاد نموده و برانگیو تخصص در مخاطب ا  يحس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگ -

ت از آن را  ينموده، لزوم تبع  يمعرف  يل دهنده معارف قرآنيننده و تفصن کييت را به عنوان تبینظام رسالت و وال  -

 37)در قالب مطالعه سور( .دین نظام را گوشزد نما ی ادآور شود و خطرات انفصال از ا ین نظام  یجهت اتصال به ا 

 . آورددست ه را ب ، تفکر، تدبر، تعقل و طهارتانس  2سطح  ن دوره،ی مخاطب بتواند در طول ا د تا یتالش نما  -

 خانواده  ينه مطالعه مباحث تخصصيدر زم يت علم یحما -ب

   .ندینما يگر جدًا خودداریباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب يبر متن و محتوا  يها مبتنن آموزشیالزم است ا -

و   تيژه در حوزه خانواده و تربیوه  بان، از ارائه مشاوره بيو پشت  يبه عنوان مربدوره حمد   يروينضروري است   -

پرسش به  خوددار  يهاپاسخ  کتاب  متن  از  را    يخارج  افراد  و  زمينه،  نموده  این  معتبر در  مشاوره  مراکز  به 

 . دینما یيراهنما

  موضوع محور   يهاو پژوهش  هاکارگاه، در معرض مشاهده  يجهت کارورز  را   دوره تسبيح  يروين  الزم است  -

 قرار دهد 

ها و مقاالت مرتبط با موضوع زنان و خانواده، تحت  نامهانیقالب پا قادر به انجام پژوهش در  دوره حمد    يروين -

 .باشدميدوره تهليل  يروين یيو راهنما نظارت

 

   يابیارز 

 باشد. ارزیابي نيروي دوره حمد برعهده نيروي دوره تهليل هر حوزه مي -

انفصال  یا  هریجاد  در  اختالل  موارد  ی ا  از  باورهاک  قسمت  در  شده  علمي  ،سطوح  ،مطالعات   ،ذکر  و  خروجي  ،سير  ها 

  شود و الزم است فرد با اتصال مجدد به مراتبِ يت ميکه فرد باشد، منجر به خروج از وضع   يا در هر مرتبه  هاعمليات

 38. دیماينشده را با سرعت بپ ير طيمس ،تي و خش ين شده و با سعيينظام تع

  

 
 هایی در زمینه والیت فقیه مراجعه نماید. تواند به کتاببراي مطالعه درباره این موضوع می 37
 نامه اجرایی هر کارگروه به تفصیل شرح داده خواهد شد. ارزیابی نیروها در آیین 38
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 در عرصه خانواده  ح يدوره تسب يروين

 فیتعر 

ه يانداز اولاز و چشميرا متناسب با ن  يتخصص  يهاخواهد دورهيکه م  دوره تسبيح در عرصه خانواده کسي است  يروين 

  .جامعه و خودش را بدست آورد يبرا  ياز موضوعات قرآن يکینموده و قدرت توسعه و کاربرد در  يخود ط

 ها ویژگي

  .)که در باال ذکر شد( باشد ياعتقادد ملتزم و معتقد به تمام ابعاد یبا ين فرديچن .1

 .رو وارد دوره مقدمات تدبر شده و قصد دارد دوره تدبر را تا قرآن به قرآن ادامه دهدين نیا  .2

مجر  .3 ن  يقرآن  يهاپروژه  ياو  که  تهليل    يروياست  طری تعردوره  از  و  کرده  نیف  حمد    يرويق  ن  ييتبدوره 

   .شودمي

 سطوح 

اندازي تعریف کرده و براي رسيدن به  نياز انسان که برآمده از سور قرآن است، چشمالزم است هر فرد متناسب با  

برنامه با زمانآن حتماً  این مسير موارد زیر را متناسب  لذا الزم است در  بندي ریزي و محاسبه دقيق داشته باشد. 

 40:باشد اخذ کرده 39مسئول مربوطه 

 موضوع این .نيم ساعت بخواند از  کمتر  روزانه  منظم، صورت به قرآن الزم است  تسبيحنيروي دوره  :  انس  3سطح    -الف

 بداند.  قرآن به  دائمي  نيازمند نوعي  به را  خود فرد  که اي است گونه به انس ایجاد براي  اي نشانه

تفکر    2سطح  و در    سوره غرض حول هاآن بين  دهيارتباط و سوره  یک  موضوعات  ثبت و تفکر: حفظ  2و    1سطح    -ب

-سوره را در طول دوره بدست مي غرض  ارائه  و  دسته هر  موضوعات ارائه  و  سوره  بنديتوان دسته نيروي دوره تسبيح، 

 آورد.

   قرآن از ايسوره غرض  حداقلي فهم توان تدبر:  1سطح -ج

زندگي    ،هستيهاي حقيقي در خصوص  تعقل توان استخراج گزاره  1نيروي دوره تسبيح در سطح  تعقل:    2و    1  سطح    -د

هاي حقيقي در بخش کمي از زندگي )کمتر از  ، توان در نظر گرفتن گزاره2فردي و اجتماعي از قرآن را دارد و در سطح  

 کند. ( را پيدا مي10%

 
 شود. هاي مسئول هر حوزه در آیین نامه اجرایی هر کارگروه مشخص میویژگی  39
محور، بخش  هاي قرآنفعالیتها و راهبردهاي  این موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست  40

و متناسب با هر سطح در بخش مربوطه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه    19و    18  هاي مربوط به نحوه آموزش، شرح داده شده است ص:سیاست

 این سطوح آورده شده است. 
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نطهارت  3و    2  سطح  -ه تسبيح    يرو ي:  است عدوره   آن از  جامعه افراد عموماً کهرا    يگناهان و  نواقص و وبيالزم 

سعي در    تسبيحنيروي دوره    ،3همچنين در سطح    .دینما يها سعآن برطرف کردن  يبرا  و  کند  یيشناسا  ،هستند اطالعيب

 .هستند مبتال آن  به جامعه افراد  عموما که گناهاني دارد و نواقص و  کردن عيوب برطرف

 ي ر علم ي دوره و س

  41: شودمي شنهاد ير پیدر حوزه خانواده به شرح ز دوره تسبيح يروين يهايختم قرآن و خروج ،ي ر مطالعات علميس

 : باشدمير یح، شامل کتب زيرو در حوزه تدبر، در حال گذراندن دوره تسبين نیا 

 

 مقدمات تدبر در قرآن •

 تفکر در قرآن يهاروش •

 اي تدبر کلمه  •

 ي ا تدبر سوره •

 تدبر قرآن به قرآن •

 

 : باشد مير یخانواده شامل موارد زدوره تسبيح در عرصه   يروين يبرا يشنهاديپ يمطالعات تخصص  -

 ي نیگزبيط •

 کودک  ينیت ديترب •

 درنگ  يا لحظه •

 يتفکر قرآن •

 کتاب سوال  •

 ينیرگزيخ •

 ي زیربرنامه يهامهارت •

 ي نیگزحسن •

 ي اديپرورش تفکر بن •

 
کتا 41 درباره  توضیح  فایل  و  مخاطبین  سطوح  با  متناسب  مطالعاتی  سیر  جدول  دریافت  خروجیببراي  قرآنها،  ختم  و  آدرس  ها  به  ها 

19539http://quranetratschool.ir/?p=   .مراجعه نمایید 

مقدمات تدبر در 
قرآن

هاي تفکر روش
در قرآن

ايتدبر کلمه

ايتدبر سوره
تدبر قرآن به 

قرآن

گزینيطيب تربيت دیني کودک اي درنگلحظه تفکر قرآني

کتاب سوال خيرگزیني ریزيمهارت هاي برنامه گزینيحسن

پرورش تفکر بنيادي ساختار  وجودي انسان بلوغ با هم بودن پرورش تفکر شنيداري

تفکر مشاهده اي تفکر پرسشي ساختار وجودي جامعه جهاد نرم

صحيفه: کتب روایي و ادعيه
سجادیه و نهج البالغه، چهل 

حدیث امام خميني 

(  ره)والیت فقيه امام خميني 
و آیت اهلل جوادي آملي 

سيره رسول اکرم صلي اهلل 
عليه و آله و سلم از آیت اهلل 

جوادي آملي

http://quranetratschool.ir/?p=19539
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 انسان ي وجود ساختار •

 بلوغ با هم بودن  •

 يداريپرورش تفکر شن •

 يا تفکر مشاهده •

 تفکر پرسشي  •

 جامعه يساختار وجود •

 جهاد نرم •

 ، چهل حدیث امام خميني کتب روایي و ادعيه: صحيفه سجادیه و نهج البالغه •

 و آیت اهلل جوادي آملي   )ره( والیت فقيه امام خميني •

 آیت اهلل جوادي آملي از سيره رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم  •

حوزه خانواده شامل  دوره تسبيح    يروين  يبرا   يشنهاديپ   يو خروج  فاطميه، اهتمام به نمازها و ادعيه صحيفه  ختم قرآن

 : باشدمير یموارد ز

 ها شامل: ب دورهيتدبر به ترت يهايخروج

 ارائه یک سوره در قالب همایش  •

 ارائه سوره در بيوت نوراني  •

 ارائه پژوهش  •

 ها و محافل ثابت دانشجویي به صورت منظم ارائه سوره در خوابگاه •

 مدارس دانشجویي ارائه سوره در حضور مسئولين  •

 

 متناسب با هر دوره تدبر شامل:   يشنهاديپ 42ي هاختم قرآن

 قرآن  لمسي  ختم •

 سوره   هر و طهارتي هاي عمليگزاره به  باتوجه  ختم •

 
 جدول و توضیح ختم قرآن در هر دوره در ضمیمه اول و پنجم آمده است.  42
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 قرآن  در قوانين انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 ختم قرآن با توجه به فضاي کلي سوره  •

 ها سوره در مهم  کلمات انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 ها با رویکرد یافتن آیه و کلمه غرر هر سوره و نظام کلمات سوره  ختم سوره •

 هاسوره خواتم و  فواتح به توجه + سوره هر  آیات غرر انتخاب به  توجه با قرآن  ختم •

 سوره  هر غرر و آیه کليدي با شناسایي ختم •

 هاسورهکردن  رنگي و  بنديدسته •

 بندي مشخصدسته نوع  یک  با  ختم •

 سوره  در هر  احکامي آیه  شناسایي  •

 یا هستي  انسان، ناس ساختار وجودي  ختم براساس •

 ... رشد و حکمت،  مانند ساختارهاي دیگر  براساس ختم •

 30 جزء  هاي سوره از  ايسوره اصلي موضوعات براساس قرآن  ختم •

 کوچک  یک سوره  کليدي واژگان با  ختم •

 خاص  سوره  یک  براساس غرض  هاسوره ختم •

 

 شامل: و به ترتيب  پيشنهادي متناسب با هر دوره تدبر  43نمازها و ادعيه

 سوال به همراه نماز حفظ مطلق در  فاطمه و دعایي حضرت حرز •

 استغفار  دعاي با  جمعه روز  نماز هفته همراه روزهاي  دعاي •

 اوّابين نماز  کلمه به همراه  5 دعاي •

 سالم اهلل عليها زهرا فاطمه  حضرت  تسبيحات کساء به همراه شریف حدیث •

 جبرئيل به همراه نماز طيّبه  حيات دعاي •

 

 

 

 
 جهت خواندن ادعیه و نمازها به کتاب صحیفه فاطمیه از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مراجعه نمایید.  43
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 هاعمليات و  يخروج

 ي ها، در قسمت44د مسئول مربوطه یدتوانند با صالحيباشند ميط فوق میکه واجد شرا   يالزم به ذکر است افراد .1

 ت کنند: ير فعالیز

 (، خبرنامه ي، عموميپ، گزارش )تخصصي نت، کلی، پاورپو رد محتوا در پوستيپژوهش: در سطح تولانجام  -

   .دنشو ين عموميبه مخاطبطه آموزش يتوانند وارد حيم روهاين نیشده ا آموزش: متناسب با دوره گذرانده  -

 فعاليت نمایند. ها در کارگروهتواند خود مي متناسب با توانهر فرد : اجرا  -

استخراج   : هاکارگاهارائه   - بنيادي  کتب  یا  روایات  و  قرآن  از  تهليل  و  حمد  دوره  نيروهاي  که  مکتوبي  مطالب 

 . ارائه دهد براي عموم جامعه توانداند را مي کرده

در حد  يهاسورهتواند  مي  رويناین   .2 را  با  قرآن  طهارت  افزایش  و  انس  ترجمهيب  ایجاد  تفس  ينکات  و  ان  ر  ياز 

 هاي تدبر اجتناب نماید. از ارائه نکات و روش الزم است و مخاطب ارائه دهدزان به يالم

برا   ي روهاين  ،مخاطب  رصد  با   ،هاکالس  نی ا   در  است  الزم به دوره  يمستعد  و    یيرا شناسا  حيتسب  يهاورود 

 .رديبگ نظر در شانیا  يبرا  يبرنامه مناسب

 کند.کفایت مينکات پرکاربرد از متن  انيب صرفاً  ،يکتب مهارت در ارائه   .3

   .ندینما يخوددار جدًا گریباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب يبر متن و محتوا  يمبتن هاآموزش نیا است الزم .4

در حوزه خانواده    ویژه  بهارائه مشاوره    از   بان،يو پشت  ي مرب  عنوان  به   ،دورهاین    يروين  ،هاو کالس  ها کارگاه  در .5

ترب با  ي هاپرسش  به  پاسخ  و  تيو  کتاب  متن  از  معتبر   يخوددار  دیخارج  مراکز مشاوره  به  را  افراد  و  نموده 

 . دینما یيراهنما

 

   يابیارز  

باورهاتحقق سطوح    يابیارز .1 قسمت  و عملياتخروجي  ،سير علمي  ،سطوح  ،مطالعات  ،ذکر شده در  در   هاها 

بوده و بر عهده    ينيبه صورت ع  ،است  قرآن محور  يهاتيفعال  يو راهبردها  هاسياست  با  که مطابق    ،پژوه قرآن

 . باشدمي  45مسئول مربوطه 

 
 تفصیلی بیان خواهد شد. هاي تخصصی به صورت نامه اجرایی کارگروه هاي مسئول هر بخش در آیینویژگی 44
 نامه اجرایی هرارزیابی نیروها در آیین شود. همچنیننامه اجرایی کارگروه مربوطه به تفصیل مشخص میمسئول ارزیابی در هر بخش، در آیینویژگی  45

 کارگروه به تفصیل شرح داده خواهد شد. 



44 

 

موارد فوق  يابيدر صورت عدم دست .2 قرآن  يابیارز   ،و تحقق  مطابق سطوح  مجدد  راهبردها،   هاسياستپژوه    و 

 . الزم است ،مجدد يو پس از تحقق آموزش و سع46توسط مسئول مربوطه

 
 شود. کارگروه به صورت تفصیلی مشخص مینامه اجرایی هر مسئول مربوطه در هر قسمت، در آیینهاي ویژگی 46
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 ي عموم  ي روين 

 فیتعر 

در   ياست که صرفاً جهت مطلع شدن از موضوعات قرآن مراجعه کرده و گاه از مباحث کاربرد  یيروين  يعموم  يروين

 . که درباره موضوعات قرآن است مطلع شود   یيها کارگاهخواهد از  يجذب شده که م  يرو ين  .رديگيخود بهره م  يزندگ

 ( ....و   يعموم ي موضوع يهاکارگاه، يوت نوران يب يها)اعم از شرکت در دوره

 ها ویژگي

کند و معالقه  ،ي عموم  يروين دنبال  را  مباحث  است  را در زندگيمند  قرآن  فرديلذا چن  .دینما  يجار  يخواهد  در   ين 

 47 :باشدمير یر تحقق مشخصات زيمس

-لذت مي قرآن را با،  2در سطح    خواند ويم  تکلف بدون را  قرآن،  1نيروي عمومي در سطح  :  انس   2و    1سطح    -الف

 خواند. 

 برطرف  در  سعي  و  هستند مبتال  آن  به جامعه افراد  عموماً که گناهاني  و  نواقص  ، عيوب طهارت: شناسایي   1سطح    -ب

 دارند.  هاکردن آن

   شود.به افراد این دوره توصيه مي 48سالم اهلل عليها ا رنماز استغاثه به حضرت زه

 

 

  

 
محور، بخش  هاي قرآنها و راهبردهاي فعالیتاین موارد شامل سطوح تخصصی انس، تفكر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در فایل سیاست  47

ه آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه  و متناسب با هر سطح در بخش مربوط   19و    18  هاي مربوط به نحوه آموزش، شرح داده شده است ص:سیاست

 این سطوح آورده شده است. 
 جهت اطالع از کیفیت این نماز به کتاب صحیفه فاطمیه سالم اهلل علیها از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت مراجعه نمایید.  48
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 دومفصل 

 

 هاه وکارگر
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 49(  يوت نوراني)ب يد يتوح يکارگروه زندگ  -1

نورانيبکارگروه   راستايوت  در  کلیغا  ي،  خانوادهنظام  يت  تمام  يعنی  نامه  در  قرآن  به  رجوع  و  انس    ي گسترش 

ف  یها و وظاف درست قرآن از نقشیبه تعار  يابيدست با    ،يغلط زندگهاي  شيوهر  يي تغجه  يو در نت  يشئونات زندگ

   .است يز یرقابل برنامه يقرآن ي زندگهاي شيوهبه نقش زن در قالب   يکرامت بخش و  افراد در خانواده

 رگذار عبارتند از :  يتأث يهان راستا مؤلفهیدر ا 

 
 مسئول کارگروه  

ب نورانيمسئول  نظام  يوت  براساس  است  م  ،50نامه خانواده الزم  نياز  تهليل  دوره  يروهايان  و  حمد  ایهاي  با    باشد 

سامانده و  بيمرب  يجذب  ميان  از  پا  يهاروش،  تسبيحدوره    در  که  پژوهانيقرآنان  يوت،  به  را  قرآن  در  ان  یتفکر 

(، شودمين ذکر  يزبان و مخاطبيبخش موت )که در  ي ن بيمخاطب  يهاویژگيوت مستعد و  يب  یياند و با شناسا رسانده

 . دینمايوت ميان و بيمرب ياقدام به هماهنگ

 انيمرب

ان رسانده باشد و قصد ی( را به پا2تفکر در قرآن ) تدبر    يهاروش  که  باشداز ميان کساني مي  تسبيح  دوره  يمرب -

   .تدبر را دارد يهاادامه دوره

 
نامه  از مجموعه نظام  =3321http://quranetratschool.ir/?pنامه اجرایی بیوت نورانی، به آدرس  جهت کسب اطالعات دقیق و تفصیلی به آیین 49

   .س دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران مراجعه نماییدهاي خانواده مرتبط با مجمع مدارنامهو آیین
 هاي تهلیل و حمد  تعریف نیروي دوره  نامه خانواده،ر.ك نظام50

هاي تهليل یا حمداز ميان نيروهاي دوره•

پژوهاني در دوره تسبيحجذب و ساماندهي مربيان بيوت، از ميان قرآن•

شناسایي بيوت مستعد •

مسئول کارگروه 

.هاي تدبر را داردرا به پایان رسانده باشد و قصد ادامه دوره( 2تدبر ) هاي تفکر در قرآن روش•

انس3انس را محقق نموده باشد و در حال تحقق سطح 2و 1سطح •

آگاه به احکام عمومي رساله •

مربيان

هماهنگ و فراهم کننده فضاي مناسب حضوري یا مجازي •

فراهم کردن محلي امن و به دور از تجمالت و تشریفات و ایجاد عسر و حرج براي •
ميهمانان، همسایگان 

ميزبان

مخاطببه قصد انس با قرآن و به کار بردن آن در زندگي خود•

http://quranetratschool.ir/?p=3321
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 . باشد 52انس  3را محقق نموده باشد و در حال تحقق سطح  51انس  2و  1شان سطح  یا همچنين الزم است  -

  .د مخاطب ارجاع دهديرساله باشد و احکام خاص را به مرجع تقل  يآگاه به احکام عموم  -

ن ييها و تبساده از سوره  يانير، به بيد بر نکات تفاسيه بر ترجمه سور و البته با تأکيصرفاً با تک  ،هادر کالسمربي   -

پردازد و عمدتاً متکلم وحده )به سبک  ي ن ميمعمول مخاطب  يحاصل از مطالعه سوره در زندگ  يموارد کاربرد  يبرخ

 . باشدمي( يسخنران

 .باشديانس در مخاطب م 2و  1جاد سطح یدر جهت ا يتالش مرب -

 زبان  يم

ت انس با یبا محور  ينورانوت  يب  يهال دورهيتشک  يبرا   يا مجازی  يمناسب حضور  ي هماهنگ و فراهم کننده فضا -

 . قرآن هستند

را فراهم    ...گان و  ی ، همسا ميهمانان   ي جاد عسر و حرج برا یفات و ایامن و به دور از تجمالت و تشر  يشان محلیا  -

 .کننديم

 .دندهيم يدرخواست مرب به مسئول بيوت نوراني، زبانان پس از ثبت نام،  يم -

 مخاطب  

ن جلسات  یخود در ا   يکه به قصد انس با قرآن و به کار بردن آن در زندگ  ينورانوت  ي ب  يهاکنندگان در دورهشرکت

 . دهند يرا شکل م يوت نورانيب يهان دورهيکنند، مخاطبيشرکت م

  

 
 . خواندن قرآن با لذت 2. خواندن قرآن بدون تكلف ، انس سطح 1محور : انس سطح هاي قرآنها و راهبردهاي فعالیتسطوح انس: ر.ك سیاست 51
فرد خود را به  اي براي ایجاد انس به گونهساعت. این موضوع نشانه. خواندن قرآن به صورت منظم، روزانه کمتر از نیم3همان: انس سطح   52 اي است که 

 نوعی نیازمند دائمی به قرآن بداند.  
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 باشد  ها در دست تدوین ميسایر کارگروه
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 ضمائم
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 نيروها در یک نگاه  و ادعيه   ضميمه اول: سير مطالعاتي، خروجي و ختم قرآن

 

 
 ختم قرآن خروجی تدبر تخصص  تدبر

ادعیه و نمازهای 

حضرت فاطمه 

 سالم اهلل عليها

ی
رو

نی
 

ره 
دو

 
ده

وا
خان

ه 
ص

عر
در 

ح 
بی

س
ت

 

مقدمات تدبر 

 در قرآن

 گزینی طیب -

 تربیت دینی کودک  -

 ای درنگلحظه -

م  رسیره رسول اک -

از آیت اهلل   )ص(

 وادی آملی ج

ارائه یک سوره در  

 همایش  قالب 

 قرآن  لمسی ختم -

توجه ختم - های  گزاره به با 

 سوره   هر و طهارتی  عملی 

 

فاطمه  حضرت حرز -

 مطلق در و دعایی

به همراه    سوال 

 نماز حفظ 

های  روش

تفکر در  

 قرآن

 تفکر قرآنی -

 کتاب سوال  -

 خیرگزینی  -

 ریزی برنامههایمهارت -

 

ارائه سوره در بیوت  

 نورانی

 به توجه با قرآن ختم -

 قرآن  در  قوانین انتخاب

ختم قرآن با توجه به فضای   -

 کلی سوره

 

 روزهای  دعای -

همراه    هفته  به 

 با جمعه روز نماز

 استغفار  دعای

 ای تدبر کلمه

 گزینی حسن -

 پرورش تفکر بنیادی  -

  وجودی ساختار -

 انسان

 ارائه پژوهش

 به توجه با قرآن ختم -

 در مهم کلمات انتخاب

 هاسوره

سوره - رویکرد  ختم  با  ها 

هر   غرر  کلمه  و  آیه  یافتن 

 سوره و نظام کلمات سوره  

به   5 دعای - کلمه 

 ابینوّا نماز همراه 

 ایتدبر سوره

بلوغ با هم   -

 بودن

  پرورش تفکر -

 ی داریشن

تفکر   -

 ی امشاهده

 صحيفه سجادیه  -

 نهج البالغه -

ارائه سوره در  

ها و محافل  خوابگاه 

ثابت دانشجویی به  

 منظم صورت 

 

 به توجه با قرآن ختم -

 سوره هر آیات غرر انتخاب

 خواتم و فواتح  به توجه   +

 هاسوره

شناسایی  ختم - آیه   با 

 سوره  هر غرر و کلیدی 

کردن   رنگی  و بندی دسته -

 هاسوره

بندی  دسته نوع یک با  ختم -

 شریف حدیث -

همراه  کساء  به 

 حضرت تسبیحات

سالم  زهرا فاطمه

 اهلل علیها 



52 

 

 مشخص 

 در هر احکامی آیه شناسایی  -

 سوره

ساختار   براساس ختم -

ناس  وجودی یا   انسان، 

 هستی 

ساختارهای   براساس ختم -

رشد   حکمت،  مانند  دیگر

 ...و

تدبر قرآن به  

 قرآن

ساختار وجودی   -

 جامعه

 جهاد نرم  -

چهل حدیث  -

 )ره( امام خميني

والیت فقیه   -

  امام خمینی

و آیت اهلل   )ره( 

 جوادی آملی 

 

ارائه سوره در حضور  

مدارس  مسئولین 

 دانشجویی 

 براساس قرآن ختم -

 از ایسوره اصلی موضوعات

 30  جزء هایسوره

یک   کلیدی واژگان با ختم -

 کوچک  سوره

 براساس غرض هاسوره ختم -

 خاص  سوره یک 

 

 طیّبه حیات دعای -

 به همراه نماز

 جبرئیل

 

 ختم قرآن تدبرخروجی  تخصص  تدبر  

ادعیه و نمازهای 

حضرت فاطمه 

 سالم اهلل عليها

ه  
ص

عر
در 

د 
حم

ره 
دو

ی 
رو

نی

ده
وا

خان
 

 ی تدبر مکّ

 1رشد  -

 2رشد -

 بیت تدبر در ساحت  -

رسائل عالمه   -

 طباطبایی 

گرایی  پژوهش آخرت

 در سور طواسین 

 به توجه با قرآن ختم -

 دسته در آیات غرر انتخاب

 ها سوره

  فواتح براساس ختم -

 هاسوره مشترک

 

 مغرب  نماز تعقيبات -

 به همراه  عشاء و

 جمعه شب نماز



53 

 

 تدبر مدنی 

 3رشد  -

 4رشد  -

 تدبر در ساحت جامعه  -

اصول کافی، غرر   -

 الحکم و دررالکلم 

 

پژوهش شبه نظام  

ها در سور  آسیب

مسبحات و راهکارهای  

 ها رفع آن

 

و   اسماء براساس ختم -

سوره   هر در الهی صفات

 )اسماء درخت(

 شناسیساس آسیببراتم  خ -

 اجتماعی  معضل یک 

 سوره  هر در امام بررسی -

 صبح نماز تعقيبات -

به   عصر و ظهر و

 روز  نماز  همراه

 جمعه

تدبر ادبی  

 2و  1

   5رشد  -

 6رشد  -

 هنر خوب زیستن   -

 موانع خوب زیستن  -

 

پیاده کردن تدبر ادبی  

انتخابی  روی سوره 

 تهلیلبرای 

 به توجه با قرآن ختم -

 هر در مهم قیود انتخاب

 سوره

 به توجه با قرآن ختم -

 هر در مهم ادات انتخاب

 سوره

 انواع جمالت براساس ختم -

 سوره  هر

 و بیانی ادبی قالب استخراج -

 غرض آن با ربط  و  سوره هر

 سوره

 ربط  حروف براساس ختم -

 هاسوره لحن بررسی -

 حضرت زیارت -

سالم اهلل   زهرا  فاطمه

 به همراه نماز  عليها

 استغاثه

 روایی تدبر 

 اصالح رویکرد تدبر  -

 زیرکی در میدان عمل  -

مطالعات تخصصی   -

 خانواده: 

سند خانواده/ سند لباس/  

های جنسی/  سند بایسته

ای متصل به خانه  خانه

/ باغبانی  2و  1رسول 

های  سخن/ عفاف/ مهارت

 آموزش جنسی/ ...

 

به  توجه با قرآن ختم -

 هر در موضوع مهمترین

 سوره

قرائت  ثواب اساس بر ختم -

 سوره   هر

نور به همراه   دعاي -

 نماز استغاثه 
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 ختم قرآن خروجی تدبر تخصص  تدبر

ادعیه و نمازها 

 صحیفه علویه 

صه 
عر

در 
ل 

لی
ته

ره 
دو

ی 
رو

نی
 

 تهلیل
 رشدشناسی   -

 فرآیندشناسی رشد  -

 

تسلط روی   -

انتخابی  سوره 

 تهلیلبرای 

شامل همه   -

رویکردهای  

 قبل 

و نحوه خوانش  -

انتخابی   سوره

تهلیل در   برای

 کل قرآن 

ریزی برنامه -

برای ختم  

قرآن متناسب  

با طراحی  

عملیات  

 تخصصی

 

های  تدبر در قالب

 ادبی کالم 

 ب  معناشناسی طیّ -

 ب فرآیندشناسی طیّ -

 ب سازی طیّنظام -

 )صوت(   تاریخ تحلیلی -

 به استغاثه نماز

)نماز    امیرالمومنین

 اوّابین(

شیوه دستیابی به  

 های یقینی گزاره

 تحجّ -

 حکمت   -

 تعقل اجتماعی   -

 کمیل  دعای

شیوه رجوع به 

کتاب برای  

 دستیابی به علم 

 معناشناسی خیر   -

 فرآیندشناسی خیر  -

 سازی خیر   نظام -

 شعبانیه  مناجات

 استغفار  هفتاد و دعای

سازی  شیوه پیاده

 قرآن )عمل( 

 معناشناسی حسن  -

 فرآیندشناسی حسن  -

 سازی حسن نظام -

 ی تفکر امّ  -

 خصله  دعای

سازی  شیوه پیاده

 قرآن  

 سازی( )عملیات

 معناشناسی ایمان  -

 فرآیندشناسی ایمان  -

 سازی ایمان  نظام -

 جمل  جنگ  دعای

سازی  شیوه پیاده

 قرآن  

 سازی( )عرصه

 معناشناسی صدق  -

 فرآیندشناسی صدق  -

 سازی صدق نظام -

 تفکر نفس   -

 صفین  جنگ  دعای

سازی  شیوه پیاده

 قرآن

 سازی( )نظام

ساختار وجودی انسان از   -

 منظر ذکر

ساختار وجودی انسان از   -

 منظر عقل 

 

 کوفه  مسجد دعای
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 تدبر

  

 تدبر در دعا  نیروی دوره تکبیر در عرصه خانواده

 جلسات صحیفه فاطمیه  -

 ت مجموعه کتب ام   -

   )شکل گیری، شکوفایی، رشد( 

ماه   روزهای ادعیه -

 صحیفه علویه  -

 الغارات  -
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  54  و53يشنهاديپ ير مطالعاتيکتب در س يح برخي: توضدوممه يضم  

 حات يتوض نام کتاب

 ي نیگزبيّط

 

رو   7تا    2  کودک  تيترب   يهامهارت  و  اصول»  کتاب با  طی سال  به معرو«  ينیگزبيّکرد    ف 

 : ر مناسب استیافراد ز ياست و برا  يمهارت  يکتاب  «ينیگزبيّط کتاب»

 . ت کودک دارنديترب يهاو دانستن اصول و مهارت  يل به فرزندآوریکه تما يافراد -

 . برنديسال به سر م 7 تا 2 يشان در دوره سنکه فرزندان ينیوالد -

 . ارتباط دارند يسن ي ن دورهیکه با کودکان ا يانيمرب -

تما  يفرادا  - به شناسایکه  به  يرشد  يهاو جبران نقص  یيل  مربوط   يسن  ين دورهیا  خود 

ان اصول و  يکرده و به ب  ين دوره را معرفیکودک در ا   يهاها و توانتين کتاب قابلی ا  .دارند

ت نطق  ین کتاب هدای ت ا یغا . پردازدين دوره میبات در ا يّت طی با محور  يتيترب  يهامهارت

 .بعد را فراهم کند يهانه رشد بهتر در دوره يکه زم يا به گونهاست م کالم يو تعل
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 مراجعه نمایید. 
 ب:مسیرهاي خرید حضوري و غیر حضوري کت 54

 :هاي خرید کتاب به روش غیر حضوري راه 

 . ي طاقچه می توانید نسخه الكترونیكی کتاب را خریداري کنیدبا ورود به کتابفروشی مجاز  .1

60750https://taaghche.com/book/   

 . ا بررسی کنیدرورتی که در طاقچه موجود نبود، کتابفروشی مجازي پاتوق در ص  .2

 6541https://patogh.mobi/publisher/  

 : هاي خرید کتاب به روش حضوريراه 

   سفارش دهید تا براي شما ارسال شود علیهم السالم نسخه چاپی کتاب را در سایت انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت .1

9%86c%d8c%db%8db%8%a8%aa%d8%http://quranahlebayt.com/?product=%d  
-c8af%db%8%d9%88%ac%d8%d9%88%%d-1b8%d7%a8%aa%d8%ae%d8%d7%a8%d3%b8%%d

9%86d7%a8%d3%b8%d9%86%d7%a8%%d 

 : گیري در نشانی زیر ذکر شده استمراجعه به میعاد کتاب در شهرهاي موجود. اسامی شهرها و نحوه ارتباط  .2

7318http://quranahlebayt.com/?p=  
در هنگام سفارش در سایت انتشارات گزینه ارسال با پیك را    متقاضیان نسخه چاپی کتاب که ساکن شهر تهران هستند :  دو نكته براي سفارش نسخه چاپی

متقاضیان در دیگر شهرها، از میعادهاي کتاب پیگیري نمایند. در صورت عدم  .  انتخاب نمایند و نكات ضروري را در قسمت توضیحات سفارش ذکر نمایند

 . موجودي در قسمت نظرات و پیشنهادات سایت انتشارات اعالم نمایند

 http://quranahlebayt.com/ 

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2021/09/books.pdf
https://taaghche.com/book/60750
https://patogh.mobi/publisher/6541
http://quranahlebayt.com/?product=%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://quranahlebayt.com/?product=%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://quranahlebayt.com/?product=%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://quranahlebayt.com/?product=%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://quranahlebayt.com/?product=%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://quranahlebayt.com/?p=7318
http://quranahlebayt.com/
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 ي ن یرگزيخ

 

 : ر مناسب است یافراد ز   ياست و برا  يمهارت يکتاب «ينیرگزيخ يهامهارت» کتاب

 .برنديسال به سر م 14 تا 7 يشان در دوره سنکه فرزندان ينیوالد -

 سال  14 تا 7 يان مدارس و مساجد در دوره سنيمعلمان و مرب -

 . دارند يا دات رسانهيسال تول 14 تا 7 يدوره سن يمسئوالن و فعاالن رسانه که برا -

  .و برطرف کنند  یيرا در خود شناسا  ين دوره سنیمربوط به ا  يهالند نقصی که ما  يافراد -

را جهت   یيسپس راهبردها  ، پردازديسال م  14  تا  7دوره    ياقتضائات سن  ين کتاب به معرفیا 

گزی افزا  توان  خیش  دورينش  و  فعال  ير  طرح  با  همراه  شر  مياز  ارائه  ایغا  .دهديت  ن  یت 

 . است ين دوره سنیار در کودکان و نوجوانان اياخت يهاش مهارتی افزا کتاب،

« معروف به  ي»نوجوان   ين رخدادهای باتریخلق ز  ؛ينیگزحسن  يهاکتاب »اصول و مهارت ي نی گزحسن

 . دوره سوم رشد است يکتاب مهارت ينیگزحسن

 : ر مناسب استیافراد ز يو برا 

ن دوره خود یا  يهال دارند قدردان نعمتیکه در هفت سال سوم قرار دارند و تما   يکسان -

 .باشند

برگرفته از کالم   يعمل -يفکر  يهاهيل دارند بنیتما  ين باالتر هستند وليکه در سن  يافراد -

 .ت کننديتثبا  یت ین)ع( را در خودشان تقو يخدا و معصوم

ل دارند دو گروه فوق را در ین افراد فوق هستند و تمای ا والدی  يکه به عنوان مرب يفرادا  -

   .ندیکمک نما ي عقالن يقوا  يسازفعال يراستا

 . ت هستند يکه در دوره متوسطه دوم و سوم مشغول به فعال يانيمرب -

 .هستند يت جديدر مسائل نوجوان مشغول به فعال يطه مشاوره تخصصيکه در ح يکسان -

 . هستند که در آستانه ازدواج قرار دارند  يکه در ارتباط با جوانان يکسان -

علم با    يق همراهیان شده است که از طريب  يبه بلوغ عقل  دنيرس  يهان کتاب مهارتیدر ا 

 . شود مين دوره، حاصل یاز ا ين نی تر يعمل، به عنوان ضرور

 . ر به حسن و احسان و حُسن خلق است يل خ یجاد توان تبدیدوره، ا ت یغا

 بلوغ با هم بودن 

 

«  ينیگز مانیا   کردیرو با يعاطف  بلوغ يهامهارت بلوغ باهم بودن،  يهاکتاب »اصول و مهارت

 . است رشد چهارم دوره يمهارت کتاب  بودن، باهم بلوغ به معروف
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   که است مناسب يافراد يبرا 

 .کنند يآموزمهارت يعمل طوره ب دارند، که يارتباطات مختلف سطوح در خواهنديم -

  و  کنند   برطرف   را   خود  يراههم   و   ي، همدليفکرهم   ،يکالمهم  يهانقص  تا  دارند  لیتما -

 . هستند هانهيزم نیا  در خود رشد به دنبال

 .هستند ياله يول  با يهمدل آداب يريگشکل يچگونگ و اصول از يآگاه به دنبال -

 .هستند مشاوره مشغول يطهيح در يتخصص  صورته ب -

 به  و  روابط  سطح  ي، ارتقايزندگ  يبرنامه  و  مقاصد  باورها،  اصالح  کتاب  نیا   ياصل  محور  سه

 . است اتیروا  خالل از يآموزق مهارتیاز طر  ارتباطات  رساندن کمال

 ارتباطات  جهت  گرفتن  قرار  و  يراههم   و  يقلب  ،يفکر  ،يکالم  ارتباطات  ت دوره، شناختیغا

 . است  نموده نييتب اتیروا  و  قرآن که است يريمس در افراد

 کودک ينیت ديترب

 

ت يها« معروف به تربها و روشنکته  کودک و نوجوان؛  ينیت ديموثر در ترب  يهانهي»زم  کتاب

برا ينید کار  کتاب  مربیوالد  ي،  و  عمومين  کتاب  و  است  ب باشدمي  يان  با  برخيکه  از    ي ان 

ان را در ين و مربیوالد  ي، امکان توانمنديعمل  يهاتيفعال  يان برخين بيت و همچنياصول ترب

 .کنديفراهم م يتير تربيمس

 : مناسب است که يافراد  يبرا  ن کتابیا 

 . ا نوجوان دارندیفرزندان کودک  -

  با کودک و نوجوان سر و  ( ...)مدرسه، موسسات، مسجد و  مختلف    يتيترب  يدر فضاها -

 . کار دارند

برگزار - عوامل  برا   ياز  هستندیکودک    يمراسمات  نوجوان  برگزار  .ا    یي اردوها   ي)مثال 

 (جشن عبادت يا برگزاریکودکان  يبرا 

در  یا  کتاب  تربی تعار:  فصل  6ن  به  مربوط  اصول  و  قرآن،  ياهم  ت، يف  با  ارتباط  ت 

  يبا کودک، همراه  يهمراهها در  و نکته  هاروش  ان،يها در رفتار مرببيها و آسمطلوب

ت کودک و نوجوان،  ير تربيضمن ارائه نکات مهم در مس ، دياز اسات  یيهابا نوجوان و نکته

و انجام   ينیت ديو فهم ترب  یيبا آشناتا    مطرح کرده استاین باره  ز در  يرا ن  یيهاتيفعال

همراه  يهاتيفعال ضرورت  ب  يمتناسب،  اهل  و  قرآن  مسي معارف  در  را  تربيت    ت ير 
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 . دفرزندان درک کنن

مهارت،  درنگ  يا »لحظه  کتاب درنگ  يالحظه مهارت  يهاپرورش  آموزش  درباره  از  «يزندگ  يهاتفکر،   ،

 : مناسب است که يافراد  يو برا  يعموم  يهاکتابجمله 

 . اموزنديب يزندگ يتفکر را برا  يهال دارند مهارتیتما -

 .ات تفکر و تعقل آشنا شونديل دارند با کلیتما -

ارتباطیدا  يدارا  - ن  يره  و   ي هامهارت  يازمند دانستن برخيگسترده در سطح جامعه بوده 

 .هستند يدرستِ ارتباط

 .هستند يعموم  يتيترب يمرب -

 . نوجوان، جوان و ارتباط دارند يهادر مساجد با گروه -

شامل  یا  کتاب  کل  5ن  است:  مهارتيفصل  تعقل،  و  تفکر  مهارت  يها ات  موثر،    يهاارتباط 

مهارت با مشکالت،  از خداست  يه و فکرهایپا  يفکر  يها برخورد  از    ؛ کهخوب  با دعوت 

برا يمخاطب ا   ين  به  مهارتی عمل کردن  مطالعه-  هان  فکر  ييتغ  يبه چگونگ  -نه صرفا  ر طرز 

 . کنديافراد کمک م

انسان است که    يدر حوزه  يمهارت   يکتاب،  ي« معروف به تفکر قرآنيکتاب »پرورش تفکر قرآن ي تفکر قرآن

موضوعات مورد نظر    يدر راستا  يعمل  يبه سمت توانمند  یيهامخاطب را با آموزش مهارت

 .دهديسوق م

 : مناسب است که يافراد يبرا 

تفکر صح  يمراحلدارند    لیتما - نت  يمنطق  ح،ياز  د  بخشجه يو  از  روا   دگاهیرا  و    ات یقرآن 

 .بشناسند

قدرت  يم - آموزهخواهند  براساس  را  تفکر  مهارت  و  آزموده  خود  در  را  کردن   يهافکر 

 . تجربه کنند يقرآن

ر تفکر را براساس قرآن  يخواهند سيبا نوجوانان در ارتباط هستند و م  يبه صورت تخصص -

 .به مخاطب خود آموزش دهند

ا  کتاب، مخاطب سیدر  اجزا ين  با  را همراه  تفکر  م  ير  قدم  يتفکر  به  قدم  با  شناسد و  همراه 

کند و نسبت به نقش قرآن در  يم  ير را طين سیات قرآن ایبا استفاده از آ   یيهانی انجام تمر
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 . ابدیي م يتفکر آگاه يسازفعال

 کتاب سوال 

 

انسان    يدر حوزه  يمهارت  يسوال، کتابکتاب  ختن تفکر« معروف به  ينقش پرسش در برانگ»

موضوعات   يدر راستا  يعمل  يبه سمت توانمند  یيهاکه مخاطب را با آموزش مهارت  است

 .دهديمورد نظر سوق م

 مناسب است که  يافراد يبرا 

انواع آن آشنا شوند و از طريم  يدر هر سن و سطح - ق آن  یخواهند با پرسش و آداب و 

   .تفکر خود را فعال کنند

تخصص - م  ي به صورت  و  هستند  ارتباط  در  نوجوانان  پرسيبا  مخاطب  يخواهند  در  را  دن 

 . ت پرسش آشنا سازنديا مخاطب را با اهمیخود فعال سازند 

ا  تعریدر  با  مخاطب  ابتدا  کتاب،  م  يفین  آشنا  آن  انواع  و    ي حاتيشود؛ سپس توضياز سوال 

ا يپ علل  م یرامون  مطرح  پرسش  در  موثر  عوامل  و  پرسش  نها  .شوديجاد  با  یدر  مخاطب  ت 

 . شوديتفاوت پرسش، دعا و مسئله آشنا م

ا یغا بهرهی ت کتاب  با  باشد    ي گراز سواالت قرآن، مهارت پرسش  يريگن است که فرد قادر 

 . تفکر بهره ببرد یيخود را ارتقا داده و از آن در جهت شکوفا

 ياديتفکر بن

 

انسان   يدر حوزه يمهارت ي، کتاب ياديتفکر بنکتاب معروف به  «يادي»پرورش تفکر بنکتاب 

موضوعات   يدر راستا يعمل يبه سمت توانمند یيهااست که مخاطب را با آموزش مهارت

 .دهديمورد نظر سوق م

 : مناسب است که يافراد يبرا 

را   يزندگ يارهايمع یيتفکر و تعقل آشنا شوند و مراحل شناسا  يل دارند با قوهیتما -

 .بشناسند

  يزندگ يارهايص معيتشخخواهند  يبا نوجوانان در ارتباط هستند و م يتخصص به صورت  -
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 .آموزش دهند هاآنرا به 

تفکر   انيرابطه م نييضمن تب  سپس ؛از تفکر و تعقل ارائه شده است يفین کتاب ابتدا تعریدر ا 

دو   نیاز ا حيفرد را در استفاده صح يتوانمند ،يو کاربرد ي عمل يهانی رو تعقل، با ارائه تم

نسبت به  يترقيتا فرد قادر باشد شناخت دق .دینما يمها فعال آن انيقوه و ارتباط مؤثر م

 يارها و سبک زندگيش کسب کند و در جهت رفع نواقص و بهبود معی ارهايخود، باورها و مع

 . دیعمل نما 

شن تفکر  ، يداريپرورش 

رجوع به عقل    يسازفعّال

 دنياز راه شن

شن»کتاب   تفکر  فعّاليداريپرورش  شن  يساز،  راه  از  عقل  به  به  دن«يرجوع   کتاب  معروف 

 یيها، که مخاطب را با آموزش مهارتانسان است  يدر حوزه  يمهارت  يکتاب  ،يداريتفکر شن

 .دهديموضوعات مورد نظر سوق م  يدر راستا يعمل يبه سمت توانمند

 : مناسب است که يافراد يبرا 

 .دن خود تالش کننديشن یيتوانا  يارتقا يخواهند برا يم يدر هر سن و سطح -

تعليمرب - حوزه  تزکيان  و  تخصصيم  طور  به  و  هستند  م  يه  و  دارند  ارتباط  نوجوانان  -يبا 

از  يشن  یيخواهند توانا ا  يهااختاللدن را در مخاطب خود باال برده و  به  ن توان  یمربوط 

 .کنند يريجلوگ

مقصد مشخص است، در   يکه دارا  ينیگفت و شنود با نوجوانان عناو يل دارند برا یتما -

 . ار داشته باشنديدر اخت يداريفعال کردن تفکر شن يحوزه

جهت   یيمحتوا  يدر جستجو ...ها، اردوها و  مراسم يبرگزار يهستند و برا  يمعلم و مرب -

 . هستند يداريتفکر شنت ی تقو

  يهانی با تمر سپس ؛شده درک بهتر از آن آغاز و دنيشن تي اهمن کتاب با موضوع یا 

دن، ذکر و قرائت  ی، خواندن، د دنيفهم با دنيرابطه شن يبه بررسات ی از قرآن و روا  يکاربرد

   .زنديم يداريشن تيطهارت و امن يبه راهکارها يگذر تیو درنها  پردازديم

دن را در خود با اتکاء به علم و طهارت يشن  یين است که فرد قادر باشد توانا یکتاب ات  یغا

 . ارتقا دهد

 ي ا پرورش تفکر مشاهده

 

 يا معروف به کتاب تفکر مشاهده« نقش مشاهده در تفکر ، ي اپرورش تفکر مشاهده»کتاب 

به سمت   یيهاکه مخاطب را با آموزش مهارتانسان است   يدر حوزه يمهارت يکتاب
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  .دهديموضوعات مورد نظر سوق م يدر راستا يعمل يتوانمند

 : مناسب است که يافراد  يبرا این کتاب 

کنند و با انواع   تی کردن مشاهده تقوالفعّ قیتفکر خود را از طر يدارند قوه لیتما -

 .مشاهده آشنا شوند

ق فعال  یخواهند تفکر را از طر يبا نوجوانان در ارتباط هستند و م يبه صورت تخصص  -

 . ت کنندیکردن مشاهده در مخاطب خود تقو

مشاهده  يهر مرتبه يبرا  سپس  ؛کندياز مشاهده و مراتب آن ارائه م  يفین کتاب ابتدا تعریا 

   .داده استدن به طهارت ارائه يت و رسیدر جهت تقو  یيهانیات تمر ی براساس قرآن و روا 

   .پردازدياز آن م ير يگبهره يهاگاه عقل در مشاهده و روشیجا  يت به بررسیدر نها

ف مشاهده و مراتب آن داشته باشد و  ی از تعر  ين است که فرد بتواند درک درستیت کتاب ایغا

 . ت تفکر خود بهره ببردیاز توان مشاهده در تقو 

  است، يراهبرد يکتاب، يزیربرنامه کتاب به معروف ؛«يزیربرنامه يهامهارت و يمبان» کتاب ي زیر برنامه يهامهارت

 : که  است مناسب يافراد يبرا  و

 . کنند يزیربرنامه  دیگري ای  خود يزندگ يبرا  يقيحق مقاصد براساس دارند لیتما -

 هاآن به و کنند کمک گرید افراد  و نوجوانان به يز یربرنامه حوزه در دارند لیتما -

 .بدهند آموزش

 رستانيدب و دبستان  دوره در يدرس نیمشاور -

 ي اجتماع مختلف سطوح در زانیربرنامه -

 در مقصد و  ازين و زهيانگ بحث تياهم به ،ي زیربرنامه درباره يمطالب انيب ضمن  کتاب نیا  در

  .کنديم مطرح را  هاآن ياب یارز  و هابرنامه  ياجرا  نحوه سپس پردازد،يم يزیربرنامه

 و نهيبه استفاده يبرا  يزندگ در جانبه همه برنامه داشتن در مخاطب يتوانمند کتاب تیغا

 .شوديم سريم يقيحق يازهاين شناخت با که است يزندگ  لحظات از آگاهانه
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تعر  يساختار  يکتاب  « انسان  يساختار وجود»کتاب   انسان  يوجود ساختار به  آن  مولفهیاست که در  ن ييها و تبف 

 . ردازد پين ميه، از نگاه ثقليجاد تزکیبا هدف ا ،  حوزه انسان يموضوعات اساس ينقشه

 مناسب است که:   يکسان  ين کتاب برا یا 

 .هستند ت همه جانبهیبه دنبال شناخت خود و رشد و هدا  -

 .دهنديدر حوزه انسان و رشد انسان انجام م يو مهارت  يراهبرد يهاکه پژوهش -

کتاب  یا  استعدادها و توان  يدرستشناخت جامع و  ن  مبالقوه    يهااز  او  به  را  و دهد  يانسان 

 . کنديم يمعرف ک را یت رساندن هر يبه فعل يمتناسب و مرحله به مرحله، برا  يراهکارها

ا یغا که  يزيچ  توان زدودن هر آنن کتاب  یت  نه تمام یيآتا  ست  ينانسان  بنده نفس  یز  است 

  . دابیدست  يفه اللهيو به مقام خل دشو يبروز اسماء اله ينما

 جامعه  يساختار وجود

 

 يو نقشه  يکه در آن موضوعات اساس  ياست ساختار  يکتاب  « جامعه  يساختار وجود»کتاب  

  . کنديم فیتعر  را و کالن جامعه  ياديبن يهامولفه

 مناسب است که:   يافراد يبرا 

 . ران جامعه در سطوح مختلف هستندیمد -

 .پژوهشگران حوزه جامعه هستند -

امامیبا محور  يديت واحده توحامّکتاب تحقق    تیغا  ق شناخت یاز طردر سراسر عالم    ت 

افراد ظهور   يها و استعدادهاين رهگذر، توانمندی تا از ا   است  ت خداوندیساختار مورد رضا

تقو  جمع  در  جریو  به  شده  برا يعظ  يانی ت  قدرتمند  و  حوزه  ياقامه  يم  همه  در   يهاقسط 

 . ل شودیمربوط به انسان تبد

 1رشد 

 

»دوره اجتماع  يهاکتاب  تفکر  پ1  يرشد  تکلمي،  تا  تولد  از  وال  ،ش  تادیظهور  و  ب«؛ یت 

 است،  ياديبن  يکتاب ،1 معروف به کتاب رشد

  :مناسب است که يافراد يو برا 

 .جبران کنند ياديخود را به صورت بن يرشد يهال دارند نقصیتما -

 .ت داشته باشنديفعال يت، به طور جديو ترب يگريطه مربيل دارند در حیتما   -

 . را دارند يکودک تا بزرگسال  يو اصول يادي ت بنيو ترب يآورل به فرزندیتما -

  ي هايژگیو آداب آن، به و   يآور مناسب با فرزند  يهاتی ه و روا ين کتاب عالوه بر ادعی در ا  
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 . پردازديب میو تاد يش از تولد تا هفت سالگيپ يدوره سن

 2رشد

 

اجتماع  يهاکتاب »دوره به کتاب رشد  2  يرشد تفکر  از تکلم تا بلوغ«؛ معروف    ي تابک،  2، 

 : ر مناسب است یز  يهاگروه  ياست، و برا  ياديبن

بر عهده    يدر سطح کالن و حکومت  نوجوانان  و آموزش  يزیرت برنامهيکه مسئول  يسانک -

 . دارند

 و متوسطه اول  یيان و معلمان مقطع ابتدا يمرب -

 . برنديبه سر م ين دوره سنی شان در ا که فرزندان ينیوالد -

 .جبران کنند ياديخود را به صورت بن يرشد ي هال دارند نقصیکه تما يافراد -

رشد،  دوم  طفول  دوره  از  گذر  به  يدوره  تفکرت  انواع  ظهور  دوره  و  ادب   بلوغ  و  مشورت 

م يه و تعليتزک ين کتاب محورهایلذا در ا، باشدين دوره میت ای علم و فضل غا ادب،  .باشديم

-وهيان شيضمن ب،  تی ن غایدن به ا ين، مراحل رسيان و مسئوليمرب  ،نی نقش والد  ن دوره،یدر ا 

 . است ان شده يات بی از روا  يريگآن با بهره یياجرا  يها

 3رشد 

 

 معروف به  «به احسان و ادب  يآراستگ  ،يبلوغ عقل  ،3ياجتماع  تفکر  رشد  يهادوره»  کتاب

 : ر مناسب است یافراد ز ياست و برا  ياديبن يکتاب ،3 رشد کتاب

 . انددهيرس يشان به بلوغ شرعکه فرزندان ينیوالد -

 ن بلوغ به بعديان سني معلمان و مرب ،ين آموزشيمسئول -

ما  يافراد - شناسایکه  به  نقص  یيل  ا   يرشد  يهاو جبران  به  مربوط  سنیخود  دوره   ين 

 . هستند

ات  یات و روا یاز آ  يريگسپس با بهره  ؛ان کردهيدوره سوم را ب  يهاویژگين  یترن کتاب مهمیا 

ا یغا  .پردازد يرد، ميگيها صفت محسن در فرد شکل مکه با عمل به آن  يان آدابيبه ب ن ی ت 

 . باشديتعقل م ي به توان الزم برا دن يرس کتاب،

 4رشد 

 

به کتاب   «يعاطف  بلوغ  ف،يتال  و  اکرام  دوره  ،4ياجتماع  تفکرد  رش  يهادوره»  کتاب معروف 

 : که  است مناسب يافراد يبرا و است ياديبن يکتاب 4 رشد

  ي ق برقراریاز طر  يدن به مقاصد جمعيرس  يبرا   را   خود  يرشد  يهانقص  دارند  لیتما -
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ف خود يخواهند حقوق و تکاليکنند و م  جبران  ياديبن  صورت  ف، بهيرابطه و تالانواع  

 . بشناسند گرانیرا در ارتباط با د

 . کننديم کار يتخصص صورت به ازدواج نهيزم گر دریو موارد د مشاوره طهيح در -

 . اندشده يمتاهل  يزندگ وارد ای هستند  خانواده ليتشک آستانه در -

  یي شناسا  جهت  تا  هستند  مندبوده و عالقه  جامعه  سطح  در   گسترده  يارتباط  رهیدا   يدارا  -

 . بردارند يقدم دارند، يزندگ در که يروابط  انواع

  ق يتحق  و  مطالعه  حال  در   جامعه  در  ارتباطات  يبررس  و  شناخت  طهيح  در  که  يکسان -

 . هستند

  نیا   در  افراد  که  یيوندهايپ  انواع   به  رشد،  چهارم  دوره  يهاویژگي  انيب  ضمن  کتاب  نیا   در

-بهره  با  روابط  از  هرکدام  منافع  و  يچگونگ  و  يستيچ  و  پرداخته  ،ابندیيم  دست  آن  به  دوره

 . شوديم داده شرح اتیروا و اتیآ از يمند

ایغا کتاب  فردیت  است که  به روابط  ن  به توجه  آن گردیتما   و  قادر    ده و یز سطوح مختلف 

 .شود قائل متعدد ات آمده حقوقیچه که در قرآن و روا به آنتوجه  با روابط، از هرکدام يبرا 

   5رشد 

 

به    «تعهد  و  تی ریمد  دوره  ،يلبّ  بلوغ  ،5  ياجتماع  تفکر  رشد  يهادوره»  کتاب   کتاب معروف 

 : ر مناسب استیافراد ز ياست و برا ياديبن يکتاب ،5 رشد

 ي ران اجتماعیمد -

هستند، لذا در   يفضل و توانمند  يدارا   اند وکرده  يرا ط  يو عاطف  يکه بلوغ عقل  يکسان   -

 . را در جامعه فعال کنند  يو اجتماع يفرد يهادارند و قصد دارند توان يتيجامعه مسئول

مهمیا  کتاب  قالب    ي هاویژگين  یترن  در  را  پنجم  ب  يهاویژگيدوره  کرده ياولوااللباب  ان 

مد  هاویژگين  یا  یي شکوفا  . است قدرت  به  برا ی ریمنجر  جری ا   يت  حرکتانیجاد  و    ي هاها 

در   لبّ  یيشکوفا  يدن به توان الزم برا يرس  ن کتاب،یت ایغا .شودميحق در جامعه    ياجتماع

 . باشديصاحبان فضل م
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«؛ معروف به يو رهبر  ي، دوره بندگيتی، بلوغ عبود6  يرشد تفکر اجتماع  يهاکتاب »دوره 6رشد 

 : مناسب است که  يافراد يو برا  است  ياديبن يکتاب، 6کتاب رشد 

  .کنند يه بودن طيه مرضيدن به مقام عبد و راضيرشد خود را تا رس يهال دارند دورهیمات -

 . ت کنندین را بر عهده گرفته و مردم را به سمت نور هدا يمتق يل دارند رهبریتما -

افراديچن جا  ين  هر  وح  ي در  نور  با  باشند،  که  معرفت  يعالم  و  علم  برابر   يو  در  دارند  که 

 . رنديگيمردم را بر عهده م يمشکالت صبر کرده و رهبر

ل  ين افراد را به تفصی ا   يهايژگ ین راه، ویکردن ا   ير طين کتاب عالوه بر نشان دادن مسی در ا  

 . دهديح ميتوض

 ي راهبرد  يکتاب  «تا اجرا   يات ابالغ و القاء از طراحيجهاد نرم؛ عمل  ي هاو روش  يمبانکتاب » جهاد نرم 

  مختلف  يهاعرصه  در  آن  یيشناسا  نحوه  و  دشمن  انواع  نييتب  به  نبرد  جبهه  حیتشر  با  که  است

 .کنديم انيب   را  اجرا   تا يطراح از  ابالغ و القا اتيعمل مقابله يبرا  و پرداخته

  متخصص   و  شناخته  را   يمدن  و  يمکّ  طی شرا   در  القا  يهاقالب  و  ابزارها  کتاب   نی ا   مطالعه  با

 .شود مندبهره هاعمليات در يکاربرد موضوعات نیا از توانديم

 ت يبتدبر در ساحت 

 

 ها مناسب است:  ن گروهیا   ياست و برا  ياديبن ي« کتاب تيبکتاب »تدبر در ساحت 

 زان و مشاوران در حوزه خانواده یرران و برنامهیمد -

گران  یخانه خود و د  يمندبهره  يبرا خواهند خانه و خانواده را بشناسند و  يکه م  يکسان -

  .ت کنندیرعا   يخانواده را شناخته و حدود آن را به خوب   ي هااز موهبت رحمت خدا نقش

  . پردازديت ميت بیبه موضوعات با محور  ياديبن  يت به عنوان کتابيکتاب تدبر در ساحت ب

معنايب به  محدوده  يت  و  برا   یيهاحدود  خدا  که  امکانا  ي است  کردن  و  فراهم  آرامش  و  ت 

ت  يت، زن و مرد، توسعه بيمثل زوج  يموضوعات  .افت رحمت عطا کرده استید قوا و دریتجد

ا يبا فرزند و نقش مادر و پدر، ارحام و آداب ب ت یدر نها  .شده است  ين کتاب بررسیت در 

 . شودميافت رحمت یدر ين حوزه برا یر در ا يت، منجر به تدبيتدبر در ساحت ب

کتاب  « تدبر در ساحت جامعه»کتاب   جامعه تدبر در ساحت  و  ی با محور  يبه موضوعات   ياديبن  يبه عنوان  ت جامعه 

نقش جمله  از  آن؛  با  مرتبط  اجتماععناصر  روابط  و  انواع  يم   يها  به  منجر  که  پردازد 

نها . شوديم  ياجتماع  يهاحرکت مولفهپژوهقرآنت  ی در  با شناخت  عاقبت    يها،  اثرگذار در 
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 .ر آنها و نحوه اصالح نواقص ارائه دهدياز انواع جوامع و س  يليتواند تحليجوامع، م

و   يپژوهندهیآ  يهات جامعه و حوزهیریمناسب است که در حوزه مد  يافراد  ين کتاب برا یا 

  .باشنديت ميدر حال فعال ياجتماع  يهاپژوهش

با    موانع زیستن  خوب 

 دیگران 

 

اجتماع تفکر  جامعه  در  نگ  يچنانچه  حرکتيشکل  خواهش  ياجتماع  يهارد،    يهابراساس 

تفکر اجتماعي، تفکر عيني:  »کتاب   . کشاندي م  يشکل گرفته و جامعه را به سمت تباه  ينفسان

ن کتاب با کتاب  ی ستن است و ا یرفع موانع خوب ز   يبه معنا  «گرانیستن با دیموانع خوب ز 

 . اشدب ين و همراه میقر  «گرانیستن با دیهنر خوب زتفکر اجتماعي، تفکر عيني: »
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   يتدبرکتب  يهايخروج و   يمند توان: سوم مهيضم

 :  کتاب مقدمات تدبر -

د یروها بايلذا ن  .ن شده استیتدو   جاد انس در مخاطبیا، با کارکرد  يکتاب مقدمات تدبر به عنوان خط مقدم کتب تدبر

 باشند:قادر 

 ضرورت ارتباط با قرآن را درک کنند.  ✓

 ریزانه در حوزه قرآن دست یابند. به یک نظام برنامه ✓

 ها ارتباط برقرار کنند. با مفاهيم سوره ✓

 سعي نمایند مفاهيم آموخته از سور را در زندگي خود جاري سازند و عملياتي نمایند.  ✓

 نمایند. اقدام به ختم مفهومي متعدد انس محور  ✓

بتوانند از سور کتاب مقدمات تدبر و براساس مطالب کتاب، پاورپوینت، کليپ، تک جمالت ادبي، داستان،   ✓

 هایي که امکان ارئه دارند، ارائه دهند.اشعار، کتابچه سوره و... قابل ارائه براي عموم جامعه، در جمع

 

 تفکر  يهاوهيبا ش یيکتاب آشنا -

 د قادر باشند: یبا روهايلذا ن .توجه شده است تفکر  يهاوهيضرورت شتفکر به  يهادر کتاب روش

 هاي تفکر را از سور شناسایي کنند. مولفه ✓

 نقش کالم در تفکر را بشناسند.  ✓

 ها آشنا شوند. زمينهبا تفکر جانبي و پس  ✓

 تفکر بنيادي را بياموزند.  ✓

 سازند. ها ارتباط منطقي برقرار بتوانند بين گزاره ✓

 هاي سور را به نمودار توصيفي، تبدیل نمایند. گزاره ✓

پژوه در پایان دوره از طریق توجه به کالم و توسعه مفهومي آن، براي زندگي  رود قرآندر نتيجه انتظار مي ✓

 ریزي نماید. خود برنامه

 هاي خود را به صورت روشمند در زندگي جاري سازد.آموخته ✓

 عي از سور ارائه دهد.نمودارهاي توصيفي، موضو  ✓

 ریزي منظم و مستمر باشند.  ها در یک جمع با برنامه قادر به ارائه سوره ✓
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 ي ا تدبر کلمه يهاکتاب روش -

قرآن دوم ميکلمات در  به شمار  آن  .روندين واحد جمله  با  برقرار کردن  ارتباط  و  باب علم هستند  به منزله  کلمات  ها 

 د قادر باشند: یروها بايلذا ن .ات استیورود به شناخت آ

 کلمات قرآن را از طریق بسط واژگان بررسي نمایند.  ✓

 سطح کلمات را از منظر محکم و متشابه شناسایي کرده و نحوه بررسي آن را بياموزند.  ✓

 اي ارائه دهند. روش تدبر کلمه یک پژوهش مبتني بر  ✓

 پيشنهادات کاربرد این کلمه را در ارکان مختلف اجتماع و خانواده ارائه دهند.  ✓

 

 ي ا تدبر سوره يهاکتاب روش -

 .وجود آورده استه  را ب  يواحد گرد هم آمده و سور  ياست که حول غرض  ياتیآ  يحاو  يقرآن به عنوان کتاب اله

-دوره يروهايق روشمند مقدور است، لذا نیک شدن به آن به طریسور و نزد يبه غرض احتمال يابيجا که دستاز آن

 د قادر باشند:یبا هاي تهليل و حمد

 دسته بندي موضوعي و ترتيبي از آیات ارائه دهند.  ✓

 غرض سوره را متناسب با این روند بيابند.  ✓

 کنند. بندي سور را بر اساس موضوعات کليدي کل قرآن طبقه ✓

 آیات احکامي و تفصيلي را شناخته و بتوانند حدود تمایز و کارکرد آن را بيان نمایند.  ✓

 پژوهشي مبتني بر موارد فوق در محال علمي و تخصصي ارائه نمایند.  ✓

 

 تدبر قرآن به قرآن يهاکتاب روش -

ن  ین در ایبنابرا   . آن به مسئله است  لیاز، موضوع و تبديبه نطق در آوردن قرآن براساس ن  يتدبر قرآن به قرآن به معنا

راهبردها، کاربردها   ،م که متناسب با موضوع مطرح شدهی پرداز ين مورد میات به ا یآ  يو بررس  ر قرآنيدوره با مطالعه تفس

آموخته   يهاروش  يريکارگه  جه با بيدر نت  .مختلف به چه نحو است   يهاها و حوزهن موضوع در عرصهیا  يهاو مهارت

  ي جار  يخود از قرآن اقدام نموده و سپس آن را در عرصه زندگ  ياز موضوع يقبل فرد نسبت به رفع ن  يهاشده در دوره

 د قادر باشند:یبا هاي تهليل و حمددوره يروهايلذا ن .سازديم

 نمایند. براساس زوج سوره، خانواده سوره، موضوعي را در کل قرآن بررسي نموده و مهارتي  ✓
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نيازو براساس مهارت ✓ ها و مسائل و موضوعات خود را ساماندهي کرده و احکام آن را  هاي استخراج شده، 

 شناسایي نمایند. 

 توان ارائه نزد مربي تدبر مورد تایيد مسئول مدرسه  ✓

 

 يمکّ يهاتدبر سوره يهاکتاب روش -

 د قادر باشند: یبا هاي تهليل و حمددوره يروهاياست، لذا ن ين دوره کامال تخصصی جا که ا از آن

 اي ارائه دهند. مقایسه بين سوره ✓

 نقاط تمایز و اشتراک سور را بيابند.  ✓

 بندي از سور در قالب نمودار موضوعي و ترتيبي ارائه دهند. بندي و جمعطبقه ✓

 حقایق سور را کشف کنند.  ✓

 موضوعات خانوادگي، اجتماعي و ... از مجموعه خانواده سور مکّي را کشف و بررسي نمایند.   ✓

بر   ✓ مبتني  پژوهشي  متن  خانوادگي؛  فرهنگي،  اجتماعي،  موضوعات  با  متناسب  مکّي  سور  دسته  از  برگرفته 

 سازي ارائه دهند.  شناسي، معناشناسي، نظام فرآیند 

 سازانه را عملياتي کنند. تحقيقات کاربردي و نظامهاي پژوهشي در یافته ✓

 

 يمدن يهاتدبر سوره يهاکتاب روش -

ط و بسترها با ین شرا يل و ارتباط بيق ارائه تفصیدر جامعه از طر  يجابیو ا   يانات سلبیبا جر  يارتباط اسماء اله  يبررس

 د لحاظ گردد:یر باین راستا موارد زیدر ا ي.اسماء الحسن

 ي نیآفرمانیو ا  يباورساز -1

 فهم حکم متناسب با هر بستر  -2

 د قادر باشند: یباو حمد  هاي تهليلدوره يروهايلذا ن

 ها را دریابند. غرض سوره ✓

 ها را با محوریت اسماء تشخيص دهند. اشتراک بين دسته سوره ✓

 هستي تشخيص دهند. هاي هر سوره را متناسب با ساختار وجودي انسان، جامعه و بتوانند مؤلفه ✓

 هاي سوره و همچنين دسته سوره را ترسيم نمایند. ها را در هر سوره شناسایي نموده، شبه نظام آسيبآسيب ✓
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ها و ارتباط اسماء با موضوعات سوره بتوانند نظام اسماء سوره و دسته سوره  با درک از اسماء الهي در سوره  ✓

 را ترسيم نمایند. 

براساس   ✓ بتوانند  نهایت  عرصهدر  اسماء سوره،  آسيبنظام  براي  و  شناسایي  را  سور  در  شده  مطرح  ها،  هاي 

 هاي هر سوره راهکار و حکمي مناسب بيابند. ها و اختالالت مطرح شده در عرصهنقص

 راهکارها را در قالب نظام و چرخه در دسته سور بتوانند ترسيم نمایند.     ✓

 

 ي تدبر ادب يهاکتاب روش -

شان از غرض کالم و نحوه استفاده از  رند و به اندازه فاصلهيگيان خود از کالم بهره ميارتباط م  يبرقرار  يها برا انسان

قالب و  ب  يادب  يهاواژگان  توانمنديان يو  عدم  ا   ي؛  محتوا ندر  د  يتقال  به  داردیکالم  وجود  و    .گران  کالم  شناخت  لذا 

است؛ بلکه جهت فهم    يروزمره الزم و ضرور   ينه تنها در زندگ  يانيو ب  يادب  يهاآن و نحوه استفاده از قالب  يهايژگیو

 . ز ضرورت دارد ين يو ارتباط برقرار کردن با وح يکالم اله

 د قادر باشند:یباهاي تهليل و حمد دوره يروهايلذا ن

 حدود کالم را بشناسند.  ✓

 خطاب کالم و تغيير آن را مشخص کنند.  ✓

 محذوفات کالم را تشخيص دهند. ✓

 ها را بدانند. انواع جمالت را در قالب کالم شناخته و کاربرد آن ✓

 تشخيص دهند.ها را در کالم الهي هاي ادبي و بياني را بشناسند و کاربرد آنقالب ✓

 هاي ادبي و بياني تشخيص دهند.ضرورت و کارکرد حروف را در قالب ✓

 هاي قرآني کوشا باشند. هاي ادبي و بياني خود مبتني بر آموختهجهت اصالح قالب ✓

 

 یي تدبر روا  يهاکتاب روش -

ن،  ييدار تبعهده  ،سطوح مختلفات در  یها و آا و جوانب سورهیزوا  يگر قرآن، باز کنندهیت به عنوان ثقل دياهل ب

 .هستند يکردن آن در زندگ يو جار يکردن، نزول دوباره وح یير، اجرايتفس

 د قادر باشند: یباهاي تهليل و حمد دوره يروهايلذا ن

 مفهوم تفسير روایي و تفاوت آن با تفاسير دیگر را بشناسد.  ✓
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 تشخيص دهد.انواع روایات یاد شده براي سور و موضوعات آن را  ✓

 ارتباط روایت با قرآن و بالعکس را بفهمد.  ✓

 ها تدبر نماید. بتواند با استمداد از روایات در سوره ✓

 از ادعيه در فهم آیات استفاده کند. ✓

 به واسطه روایات، مفاهيم سوره را عملياتي نماید.   ✓
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 55تدبر يهادوره يها يح درباره خروجيجدول توض: چهارمضميمه  

 تدبر يخروج دوره 

 ش: یهما ک سوره در قالبی ارائه  مقدمات تدبر

 پژوهقرآنن ارائه  ی در ا   .است  يو مورد  يا به صورت نقطه  يک سوره در جمعی ش، ارائه  ی از هما  منظور

د محصوالت و ياقدام به تول  ،ط و اقتضائات آن جمع و امکانات خودیالزم است با در نظر گرفتن شرا

 . دیارائه سوره نما 

مشیهما نمونه گردهم   تواندي ها  اردويتخصص  ،یيدانشجوي  هایيآدر  روضهیي،  و جشن  ،ها ،  ها 

 . باشد ...و  يو محل  يخانوادگ يهايهمانيم

تواند انجام  ي م  یيک سوره در جمع مد نظر چه کارها ی ارائه    يبرا   یيبه تنها  که  ن توجه کندیهرکس به ا

 دهد؟

 د؟  ید نمايرا تول يچه محصوالت

 دارد؟  يچه امکانات

....   

  يهاروش

در    تفکر 

 قرآن 

 : ي وت نورانيارائه سوره در ب

   .ست ين يمرکز خاص يارائه سوره در قالب اجرائ  يلزوماً به معنا يوت نورانيارائه در ب 

پا در  میبلکه  در  است  الزم  فرد  هر  تفکر  دوره  اطرافيان  آشنايان  و  خود  یان  حوزهیان  در  که   یيهاا 

و   مسجد  محله،  همانند  دارد  تشک  ...امکانات  با  گروهيبتواند  مستمر   یيهال  و  منظم  ثابت،  به صورت 

ا  در  و  باشند  داشته  قرآن  آشنایجلسات  و  انس  در حد    يهاها سورهنآ  یين جلسات جهت  را  قرآن 

   .ارائه دهد يو طهارت يريقرائت، ترجمه، نکات تفس

 پژوهش: ارائه  ي ا تدبر کلمه

ک واژه را در ی ک سوره،  ی ن  ييوارد پژوهش شده و بتواند با تع  پژوهقرآنان دوره کلمه الزم است  یدر پا

 
 هاي تدبر به آدرسجهت دریافت فایل خروجی 55

 http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7.pdf 
 مراجعه نمایید. 

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7.pdf
http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7.pdf
http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2021/09/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7.pdf
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ر واژگان سوره را در قالب مقدمات، لوازم و آثار یف کند و نسبت سا یسوره )با مقدمه، لوازم و آثار( تعر

  ي به صورت پژوهش مسأله  يتخصص  يکارها  يتواند برا ين دوره م یپژوهش ا  .دیدر سوره مشخص نما 

ن با سيمورد  از سوره باشد که  از خارج  بهتریو    يابی ر واژهياز  برا یافتن  ر  يپژوهش، وارد س  ين سوره 

 . واژه در سوره خواهند شد يتن معنافای

 به صورت منظم:  یيها و محافل ثابت دانشجو ارائه سوره در خوابگاه ي ا تدبر سوره

 . باشد يا حضوری يتواند به صورت مجازين ارائه میا 

برا   يمعرف خوابگاهی تدر  يافراد  در  طرس  از  فرد  یها  خود  اقدامات  طریق  از  سفیا  کارگروه   رانيق 

 گيرد. صورت مي

به   قرآن  تدبر 

 قرآن 

 يو برعهده گرفتن ارائه در مدارس: به صورت مجاز  یيمدارس دانشجو   نيارائه سوره در حضور مسئول

 ي و حضور

 ن يدر سور طواس یيگرا پژوهش آخرت ي تدبر مکّ

 ها رفع آن يها در سور مسبحات و راهکارهابيپژوهش شبه نظام آس ي تدبر مدن

 ليسوره تهل يرو ياده کردن تدبر ادبيپ ي تدبر ادب

  

  



75 

 

 

   يمفهوم يهاح ختمي: توضپنجممه يضم

 توضيحات  ختم قرآن 

 قرآن يلمس ختم

 روزه سه  اردوي کی  در منظم صورت به لمس و چشم با قرآن ختم

 تنها  ات یآ قرائت  و شده لمس انگشت  توسط انتها تا  ابتدا از قرآن  اتی آ يتمام وه يش نی ا  در

 . شوديدنبال م چشم با

هاي  گزاره به توجه  با ختم

 سوره  هر يو طهارت  ي عمل

  . شوديگذاري معالمت کدام هر يعمل ات یآ و  شده قرائت ها سوره از کی  هر روش نی ا  در

 شود،يم ص دادهيتشخ سوره غرض با ارتباط در که را سوره هر يطهارت ينکته اصل توانيم

 . نمود ادداشت ی دفتري در

به  توجه  با  قرآن  ختم 

 فضاي کلي سوره 

، حس  ي، حسيزندگ  ي، فضايسبک زندگم،  ي، اقلي، زندگاني گفتمان  يک فضای  ،هر سوره

پس در   .ستا گر متفاوت  ید  يالبته کراهت، دارد که با سورهو  و لذت    يخرسند  ،تی رضا

 . دیکرد تنها حس سوره را مد نظر داریرون یا 

به   توجه  با قرآن ختم

 در مهم کلمات انتخاب

 ها سوره

 کلمه  5 تا  کوچک هايسوره و  کلمه 10 انهيم هايسوره کلمه،  20 بلند هايسوره

سوره روختم  با  کرد  یها 

ه و کلمه غرر هر  یافتن آی

 سوره و نظام کلمات سوره 

 . هر سوره  ي و اختصاص دي، پرتکرار يکل واژه  یيشناسا

  . شوديگذاري معالمت سوره هر ياختصاص ن يهمچن و پرتکرار دي،يکل واژه وهيش ن یا  در

 سوره چند در تاً ینها ا ی و سوره  آن در صرفا  که است ايواژه سوره  هر  ياختصاص )واژه 

 ( .گرفته است قرار  استفاده  مورد محدود

 

 به توجه با قرآن ختم

 هر اتیآ غرر انتخاب

 و فواتح به توجه + سوره

 ها  سوره خواتم 

 سوره آن ياصل  و يکل قیحقا  و  ني قوان يبردارنده  در که سوره هر غرر ات یآ وه يش نی ا  در

 . شود يگذاري معالمت هستند،
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کردن   يرنگ و بنديدسته 

 هاآیه

 بنديدسته ظاهري  و يکل  محورهاي سري  کی براساس هاسوره اتیآ روش نی ا  در

گذاري  قرآن عالمت در اتیآ کردن  ي رنگ قیطر  از را  هان دسته بنديی ا  ديتوانيم  .شونديم

 به  مربوط ات یآ د،ینبا  و د یبا دربردارنده اتیآ ن، يات قوانیشنهادي: آيپ )دسته بندي  .ديکن

 (ياله و صفات اسماء  ل، آیات مربوط بهرسو

بندي دسته نوع ک ی با ختم

 مشخص 

)مانند بنديدسته ک ی وهيش ن یا  در   :ايسوره تدبر جزوه در شده ذکر هايبنديدسته  کالن 

 شده گرفته نظر در(  گرید بنديدسته هر ا ی و نامطلوب و مطلوب کافر، و باطل، مومن و حق

 .شوديگذاري معالمت و قرائت آن براساس ها سوره اتیآ  يتمام و

در   ياحکام هیآ یيشناسا

 سوره  هر

 را سوره  آن  قیحقا  و اتیآ ي تمام توانيم که سوره هر ياحکام موضوع ای هیآ روش  نی ا  در

 مشابه  روش  با  روش  نی ا  تفاوت  .شود يم ادداشت ی  و  یي شناسا نموده  بنديآن دسته ل یذ در

 سوره  آن  غرض   دربردارنده ست یبا يم ي انتخاب موضوع  ای  ه یآ ن روش ی ا  در که  است  آن  در

 . دینما  مشخص  گر ید هاي سوره با را  آن سوره زی تما  و شباهت وجه ضمناً و بوده

ساختار   براساس  ختم

ا  ی ناس  انسان،  وجودي

 يهست

 ي تمام و  شده  گرفته نظر در يهست ا ی ناس  انسان،  وجودي ساختار هايمولفه وه يش ن یا در

 ساختار براساس مثال عنوان به  .شونديگذاري معالمت هامولفه نی ا  براساس هاسوره اتیآ

 :نمود بنديدسته صورت  نی ا  را به اتیآ توانيم انسان  وجودي

  عقلي( هاي)گزاره يهست ن يقوان اتیآ .1

 ادراک  و  علم به  مربوط اتیآ .2

 عمل  و فعل به  مربوط اتیآ .3

  ينفسان  توجه  به  مربوط اتیآ .4

  ساختارهاي  براساس ختم

  رشد  حکمت، مانند گرید

 ... و

)مانندید ساختارهاي هايمولفه روش ن یا در  در  ابراز  و  کارکرد بروز،  اثبات،  ثبوت،  گر 

 . شونديم گذاري عالمت هامولفه ن یا براساس  هاسوره اتیآ و شده انتخاب ( حکمت ساختار

 براساس  قرآن ختم

 ياصل  تموضوعا

 + ختم30 جزء هايسوره

)مانند سوره  کی  ديي کل واژگان مفهوم  روش  ن یا در  خسر، عصر،  واژگان مفهوم کوچک 

در مبارکه سوره از عمل صالح و مانیا   اتیآ قرآن، ختم ضمن و شده گرفته نظر  عصر( 

 واژگان يليتفص شرح قتيحق در روش  نی ا  در .شونديگذاري معالمت واژه هر با مرتبط
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ک  ی  دييکل واژگان با

 کوچک  سوره

 . شود يم یيشناسا قرآن کل  در نظر  مورد سوره  دييکل

براساس   ها سوره ختم

 خاص  سوره  ک ی  غرض

 آن  غرض حول قرآن هايسوره يمابق و شده گرفته نظر  در سوره  ک ی غرض روش نی ا  در

 سوره آن ي ليتفص شرح صورت نی ا  در  .شوديم قرائت  دارند غرض آن  با که  ينسبت و  سوره

 . شوديم شناخته قرآن  کل در

برخ فواتح   اساستم 

 ها: سوره مشترک

 و  شده بنديدسته کدام هر فاتحه اساس بر هاسوره عیسر ي بررس ک ی  با ابتدا  وه يش نی ا  در

 مشترک موضوعات  نيهمچن و  ات یآ  واژگان،  مشترک،  فواتح با  هاي قرائت سوره با  سپس

 . شود يم استخراج کدام  هر انيم

و   اسماء  اساس  بر  ختم

سوره   هر در  ياله صفات

 )اسماء درخت(

 درخت ،يمدن هايسوره  تدبر  هايروش کتاب  در اسماء  درخت  به توجه با  روش نی ا  در

 . شوديم ميسوره ترس هر اسماء 

  براساس  ختم

معضل   ک ی يشناسبيآس

 ي اجتماع

 نظر در  (ا ...ی  و  جهاد در ي سست علل )مانند کالن ای و ياجتماع موضوع  کی  روش نی ا  در

 . شونديم قرائت  مسئله ن یا يبررس  حول هاو سوره شده گرفته

 سوره  هر  در امام  يبررس
 ارتباط  و  شده  گذاري عالمت سوره  هر  در  امام و  رسول  وجود با مرتبط  ات یآ روش  ن یا در

 . شوديم نييسوره تب غرض با آن

انواع   براساس  ختم

 سوره  هر جمالت

 نی بد و شده نيي( تع...و هي فعل ه،ياسم ، يانشائ سوره )خبري، هر جمالت نوع روش نی ا  در

 . شوديم یي شناسا سوره  آن  يادب ي قالب کل صورت

و   يادب قالب استخراج

آن   ربط و سوره  هر يانيب

 سوره  غرض  با

 هاي قالب مجموع باشد، بوده همراه ز ين ختم يقبل  روش با  ستیبا يم  عتاًيطب که روش  نی ا  در

 . شوديم نييتب سوره آن غرض  با آن ارتباط  و شده یيشناسا  سوره هر يانيب و يادب

 ربط  حروف  اساس  بر ختم
 با  آن  ارتباط و شده یيشناسا سوره  هر  در دييکل و  پرتکرار ربط حروف  روش نی ا  در

 . شوديم ي سوره بررس آن غرض
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 ها سوره لحن يبررس
 آن  استخراج  نحوه  و  لحن موضوع  نيي)تب  .شود يم ن ييتع سوره هر  یي نها  لحن  وه يش ن یا در

 ( .است شده انيب  ليتفص به  يادب  مجلدات تدبر  در

 ثواب  اساس  بر قرآن ختم

 سوره  قرائت هر

 هر در موضوع ن یترمهم به توجه  با سپس  و شده مطالعه  سوره قرائت ثواب ابتدا  وهيش ن یا  در

 . شونديم قرائتشده  مطالعه ثواب با  ارتباط در سوره  آن ات یآ ختم، سوره

 ل يسوره تهل  يتسلط رو

 

 تسلط روي سوره تهليل، شامل همه رویکردهاي تدبري قبل

 هاي متعدد  تسلط بر نحوه خوانش سوره تهليل در کل قرآن با ختم قرآن 

 يل سوره تهل  روي( يسازتا نظام ي)از ادب يلکتب تدبر پس از تهل سازيپياده

  يتخصص  اتيعمل يطراح با متناسب قرآن ختم يبرا  يزیربرنامه

-شناسي و ورود به عمليات متناسب با سوره تهليل و ختم قرآنطراحي عمليات و عرصه

 هاي طراحي شده در راستاي عمليات

 

 

 

 . ر است ين مسیو مجاهدت و صبر در ا يازمند سعيموارد فوق ن   است که تحقق يهیبد

 ن یو اهلل مع الصابر


