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 در یک نگاه نخبگانیتدبر در قرآن طرح 

 

 :بنیان فکری )گفتمان قران و والیت(  

بیت)ع( مفسران، مبینان و  قرآن، برنامه جامع و کامل تمدن الهی و اهل
 باشند. رسیدن به این آرمان میمجریان قرآن و رهبران الهی جامعه بشری تا 

 «تدبر در قرآن»شاهراه عمومی ارتباط با قرآن و درک جامع برنامه الهی، 
بیت)ع( و  و عمل به آن، سیره اهل سازی قرآن است. روش صحیح پیاده

راهکار تحقق اهداف قرآن، اطاعت آگاهانه از رهبر زنده حاضر الهی )چه 
، سیاستهای اجرائی و احکام جهانی، معصوم)ع( و چه نائب آن( در راهبردها

 اجتماعی، خانوادگی و فردی است.

 
  رسالت:

  :جهت یبه عنوان محل ساز یانجر «یگاهیپا»قامه ا
    نان نخبه اثرگذار شهر تهران( جذب جوا1
 اساس آن آموزش تدبر در قرآن و تربیت بر (2
 از نخبگان یساز ( شبکه3

به این  تر یخواهند به طور تخصص یکه م یاز افراد یبانیو پشت یده جهت (4
 حوزه بپردازند.
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 پیشینه

 

  

، مقدماتی را ایجاد 1381تجربه برگزاری دوره های مختلف قرآنی در دانشگاه تهران از سال 
با هدف ترویج فرهنگ « طرح تدبر در قرآن دانشگاهیان» 1384کرد تا در تابستان سال 

والیی کار خود را آغاز نماید. -قرآنی بصیرت تعمیق همچنین و کریم قرآن با روشمند ارتباط
های تدبر در سطوح مختلف برای برادران و  در قالب این طرح، دوره 8۹تا  84های  طی سال

تا  ۹۰های  خواهران دانشجو با مرکزیت مسجد دانشگاه تهران برگزار شد. بعد از آن، در سال
گاهیان )مرکز فاطمی( برگزار گردید. این دوره ها با مرکزیت حوزه علوم اسالمی دانش ۹2

بندی تجربیات، تقویت طرح و تدوین محتوای نهایی  کوتاه که جهت جمع  پس از یک وقفه
با مرکزیت مؤسسه قرآن و عترت رهپویان امام رضا)علیه  13۹3انجام گرفت، از پاییز 

 .های جامع آموزش تدبر در قرآن برگزار شد السالم( دوره

ساله طرح تدبر در قرآن دانشگاهیان و حضور در مراکز مختلف،  12پس از تجربیات بیش از 
شد. این امر موجب شد تا  نیاز به یک مجموعه مستقل، متمرکز و پر توان، احساس می

ها نمایند.  ای مستقل جهت برپایی متمرکز و دائمی دوره مسئولین طرح، اقدام به ثبت مؤسسه
در  «تگفتمان قرآن و والی» ؤسسه فرهنگی قرآن و عترتماین مؤسسه با نام 

مجوز فعالیت خود را به عنوان مؤسسه قرآنی چند منظوره تخصصی دریافت کرد و  ۹6سال 
 خواهد بود.  طرح تدبر در قرآن نخبگانیاز این پس به عنوان پایگاه اصلی 

ها و  یاستبر س «یصبوح یعل ینحجت االسالم و المسلم»است استاد محترم  یگفتن
 یمؤسسه در راستا یننظارت داشته و ا یتکالن مؤسسه گفتمان قرآن و وال یها طرح

و  قم، همکار یبا مؤسسه تدبر در کالم وح یم،تدبر در قرآن کر یانجر یشترب یتتقو
 .استهماهنگ 
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 طرح تدبر فعـــالیت

 

  
 

 

 :داردبخش اصلی  سه یانطرح تدبر در قرآن دانشگاههای  فعالیت

 پژوهش 

 آموزش  

 ترویج 

سعی نموده به عنوان یک سیاست اساسی در روند فعالیت خود، مجموعه این 

سازی در حیطه تدبر در قرآن را مبتنی بر مبانی  آموزش، ترویج و فرهنگ

مستحکم علمی پیش ببرد؛ زیرا فعالیت فرهنگی باالخص در عرصه دانشجویان، 

بدون پشتوانه علمی و محتوایی دقیق و همچنین بدون تدوین و تبویب آن محتوا 

تواند مؤثر واقع شود. از این رو بخش مهمی از صحنه  متناسب با این قشر، نمی

  به امر پژوهش اختصاص یافته است. یانطرح تدبر در قرآن دانشگاهاقدامات 
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  طرح تدبرهای پژوهشی  فعالیت

 

طرح تدبر در قرآن های مهم  یکی از دغدغه -به عنوان پشتوانه آموزش-پژوهش 

، مجموعهبوده است. البته باید توجه داشت با توجه به هدف اصلی این  یاندانشگاه

تر فرهنگ  های انجام شده همگی در خدمت آموزش بهتر و ترویج هر چه ژرف پژوهش

 تا کنون به شرح زیر است: طرحهای پژوهشی  تدبر در قرآن بوده است. مهمترین فعالیت

  

 



 

۹ 

 

 «ی با زبان وحیانس و آشنای»تألیف سلسله کتب . 1

، شده خالصه در نحوه قرائت الفاظ آن یاها با قرآن  آشنا کردن انسان یامروزه تالش برا

 یقرآن در قالب یصرفاً محتوا یامحدود شده است و  یبشر یدادن زبان عرب یاددر  یا

الفاظ . انس و ارتباط با گردد یو... ارائه م یرقرآن به عنوان ترجمه، تفس یژهاز زبان و یرغ

با  ییبوده و آشنا یقرآن های یتآن، حلقه مفقوده فعال یتیهدا یو تدبر در محتوا یوح

در  ی. سلسله کتب زبان وحباشد یتدبر در قرآن م یقشاهراه گسترش و تعم یزبان وح

شده  ینو تدو یفتأل یانطرح تدبر در قرآن دانشگاهتوسط تیم پژوهشی راستا،  ینهم

عرب)صرف، نحو،  یاتمنسجم مباحث ادب ینمجموعه کتب، بازتدو ینا هدف است.

شده که  یمتنظ یا تدبر در قرآن است و به گونه یو برا یزبان وح یبالغت و...( بر مبنا

زمان  ترین یعقرآن مأنوس و آشنا کرده و آن را در سر یژهرا با زبان ودانشجو مخاطب 

 . کند یتدبر در قرآن م یایممکن، مه

 است: یلکتاب به شرح ذجلد دو  ه کتب شاملاین مجموع

 

  یشناس واژه اول: کتاب

 فهم واژگان قرآن یبرا

 )برگرفته از مباحث صَرف و لغت(

 

 



 

1۰ 

 

 

  یشناس جمله دوم: ابکت

 و ارتباط بین جمالتفهم جمالت قرآن  یبرا

 )برگرفته از مباحث نَحو و بالغت(

 

 

مفاهیم قرآن و یا با کتب تخصصی  سلسله کتب زبان وحی با کتب موجود ترجمه و

های زیادی دارد و در آن ابتکارات متعددی برای آموزش زبان عربی  زبان عربی تفاوت

 شود: قرآن بکار گرفته شده است. در ادامه به برخی از این ابتکارات اشاره می

 توجه به فطری، ساده و شفاف بودن زبان قرآن 

 امح در کاربردهاتوجه به دقت کاربردهای قرآنی و عدم تس 

 کاربردتر محوریت دادن به استعماالت پرکاربرد قرآنی و به حاشیه راندن موارد کم 

 عدم پرداخت به قواعد و استثنائات بدون کاربرد در قرآن 

 ها و تمارین فراوان و صرفاً قرآنی ارائه مثال 

 های صرفی و نحوی بالغی با بحث-تلفیق مباحث معنایی 

  در فهم کلمات و جمالتتوجه به نقش مهم سیاق 

 پرداخت مستقل و تفصیلی به بحث ارتباط بین جمالت 

 تبیین مفهومی قواعد و تعاریف صرفی و نحوی تا حد امکان 
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 حجم کم مطالب در عین دقت آنها 

 های ابتکاری  بندی مند و تقسیم چینش مطالب کتاب به صورت نظام 

 ای انتقال مطالبهای زبان فارسی با زبان عربی بر گیری از شباهت بهره 

 «تعریف، ضرورت و غایت تدبر در قرآن». تدوین کتابچه 2

های آموزش تدبر در  یکی از نیازهای مهم دوره

قرآن، معرفی مبانی تدبر و شناساندن ضرورت آن و 

تفاوت این فعالیت قرآنی با فعالیت تفسیر است؛ زیرا 

بدون آشنایی با این امور، فهم درستی از تدبر در 

گیرد. از این رو تیم پژوهشی این  قرآن صورت نمی

نمود که در آن  اقدام به طراحی اثری طرح تدبر،

دانشجو به طور اجمال و با زبانی ساده و جذاب، با 

  شود: مباحث زیر آشنا می

 )...تعریف تدبر )معنای لغوی، اصطالحی و 

 ضرورت تدبر و آموختن قرآن و ارکان این آموزش 

 )معنای لغوی و اصطالحی تببین )تفسیر 

 )تفاوت بنیادین تدبر و تبیین)تفسیر  

  ساز قرآنی فرهنگ تمدننقش تدبر در گسترش 
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 30تا  26برای سور جزء « فرآیند تدبر»جزوات . تدوین سلسله 3

های تدبر در قرآن، انس  از آنجایی که هدف از کالس

مستقیم مخاطبان با قرآن کریم است، الزم است که 

ها  مخاطبان خود به عنوان کار در منزل تدبر در سوره

را پیگیری کنند و در کالس نسبت به محتوای سوره 

بندی صورت بگیرد. از این رو یکی از اقدامات  جمع

به قرآن، تدوین  جهت تسهیل مراجعه مخاطبان

باشد. از  میمنبعی تدبری و مناسب با سطح مخاطبان 

آنجا که تفسیر شریف المیزان رویکردی تدبری به 

سور قرآن داشته است، از این منبع متقن برای تدوین 

ها استفاده گردید. این جزوات تحت  جزواتی متناسب دانشجویان برای تدبر در سوره

 . باشد یم« فرآیند تدبر»عنوان جزوات 

های اساتید تدبر در  بندی این جزوات مباحث تدبری المیزان را به ضمیمه برخی از جمع

که برای انسجام بخشی به ذهن  ؛کند پنج مرحله بصورت تفکیک شده ارائه می

براساس روش مخاطبان دانشجو و آموزش روش تدبر بسیار راهگشاست. این مراحل 

تا  26رتیب ذیل در هر یک از سور مفصالت )جزء به تاند و  تدبر در قران تنظیم شده

 قرآن( ارائه شده است: 3۰
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 واژگان مهم سوره معانی  

 توضیح مختصر پیرامون آیات و ارتباط آنها و ترجمه پیوسته آیات 

 شود می تقسیم قسمتهائی به سوره هر: سوره آیات بندی دسته. 

 جهت هدایتی واحد است. هر دسته از آیات، دارای: آیات از دسته هر جهت هدایتی  

 ارتباط نحوه باید، آیات از دسته هر کشف جهت هدایتی از بعد: سوره هت هدایتیج 

 شود. کشف سوره جهت واحد هدایتی کار این با تا آید بدست دیگر دسته با دسته هر

 ام در قالب پاورپوینت . تدوین ساختار سور جزء سی4

های قرآن کریم دارای ساختاری منسجم  بر اساس روش تدبر در قرآن، هر یک از سوره

ها  ها در امر آموزش تدبر و ارائه تصویری آن در کالس است. توجه به ساختار سوره

بسیار راهگشاست و نوعی از جذابیت را به همراه دارد. از این رو برای غالب سوری که 

 2۹و  28ام و برخی از سور جزء  از جمله سور جزء سیشود  ها آموزش داده می در کالس

ها و برخی نکات  های با فرمت پاورپوینت تهیه گردید که در آنها ساختار سوره فایل

 شود.  آموزشی مرتبط بصورت متحرک و پویانمایی نمایش داده می
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 بندی محتوایی کل سور قرآن کریم . تدوین جدول قسمت5

کل منسجم است  یک، سوره بوده و هر سوره در واقع کریم قرآن یبند یماصل در تقس

 یتکرده و مخاطب خود را هدا یانمقصود خود را ب سیاق ینچند یاچند و  یا یککه در 

خواند تا در  سیاقبه  سیاققرآن را سوره سوره و در درون هر سوره  یدکند. لذا با یم

عه مرسوم است، قرائت جزء . متأسفانه آنچه در جامتقرار گرف یاله یها یتمعرض هدا

ندارد و  ییو محتوا یقرآن یارمع یچباشد؛ که ه یقرآن م یا صفحه یاجزء، حزب حزب و 

شود با وجود تمام نشدن  این باعث می در آن لحاظ شده است. یمالک کمّ یکفقط 

یک محتوا، قرائت قرآن خاتمه یابد و یا از میانه یک محتوای قرآنی، قرائت آغاز شود. 

ترویج فرهنگ فهم قرآن کریم و توجه به محتوای سور قرآن، تالش گردید برای برای 

انجام شده توسط  یبند سیاق مبنایبر های محتوایی ) بندی کل سور قرآن کریم تقسیم

یزان( تدوین و ارائه شود. الم یرتفسهای  بندی سیاقبرخی از اساتید تدبر و همچنین 

که تا قبل از  ییها خانهقرآن در مساجد و نماز در امر ختم یلتسه یذکر است برا یانشا

 یککه  یگرفته است، در موارد یصفحه در هر روز انجام م یکبه صورت قرائت  ینا

 یبه بخشها یا به گونه سیاق ینصفحه بوده است، ا یکبزرگتر از  یلیخ سیاق

ن صفحه از قرآ یکبه اندازه  یباًتقر کمیشده که هر بخش به لحاظ  یمتقس یکوچکتر

را دارا باشد. البته در صورت  ییاز انسجام معنا یتا حد یزن ییو معنا یفیو به لحاظ ک

( از یجزء س یسوره ها یسوره ها)به مانند برخ یحت یاها و  سیاقکوچکتر بودن  یلیخ

 یناند. ا داده یلبخش را تشک یکسوره با هم  یا سیاقچند  یز،صفحه ن یک
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توان قرآن را در حدود  یمآن بر اساس  اند که شده ها در قالب جدولی ارائه بندی قسمت

 داشت. یزن یاتبه معنا و مفهوم آ یشتریحال توجه ب ینروز ختم کرد و در ع 5۰۰

الزم به ذکر است که این اقدام توسط برخی از مراکز مورد توجه قرار گرفته است. به 

ها مبنای قرائت روزانه قرآن کریم در مسجد دانشگاه علم و  بندی عنوان مثال این تقسیم

 قرار گرفته است. و برخی مراکز دیگر صنعت 

 («1مفاهیم علم نحو )». تدوین خالصه کتاب 6

های عربی دانشجویان طی دوره  سازی دانسته در راستای فعال

دبیرستان و فراهم سازی زمینه برای استفاده از کتب زبان وحی، 

اثر محمودرضا « مفاهیم علم نحو»ای از کتاب ارزشمند  خالصه

عصاری که رویکردی مفهومی و معنایی به نحو دارد، توسط تیم 

تدوین گردید تا در  یانطرح تدبر در قرآن دانشگاهپژوهشی 

 اختیار متقاضیان دوره آموزشی تدبر در قرآن قرار گیرد. 

 برگزاری جلسات پژوهشی تدبر در سور قرآن. 7

، پژوهش تدبری پیرامون سور یانطرح تدبر در قرآن دانشگاههای مستمر  یکی از فعالیت
و طی آن  قرآن است. این جلسات با حضور تیم پژوهشی بصورت متناوب برگزار گردیده

 اقدامات زیر انجام شده است:تا بدین جا 

  نزدیک به دو سوم از سور قرآن کریممطالعه و بررسی تدبری  

 مطالعه و پژوهش پیرامون تدبر بین سور قرآن کریم  



 

16 

 

 بیت)ع( و تاریخ انبیاء و اسالم برگزاری جلسات پژوهشی سیره اهل. 8

همانطور که قرآن کریم قانون اساسی دین و بیانگر خطوط کلی و راهبردهای زندگی 

نما، رهبران  های قرآن بیت)ع( به عنوان انسان ایمانی در قالب تمدن جهانی است، اهل

قرآنی جامعه بشری بوده و وظیفه اقامه و عملیاتی نمودن این راهبردها را در جامعه 

، تدبر در یانطرح تدبر در قرآن دانشگاههای  ز فعالیتجهانی دارند. از این رو یکی ا

باشد؛ گرچه این فعالیت هنوز بصورت مستقیم در فرآیند آموزشی  بیت)ع( می سیره اهل

نیز مورد مداقه قرار گرفته وارد نشده است. در این راستا برخی مباحث تاریخی  مجموعه

 اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از:است. 

 از طریق مطالعه تدبری نهج البالغه میرالمؤمنینبررسی سیره ا 

  بررسی سیره اهل بیت)ع( در امور شخصی و روابط اجتماعی با مطالعه تحلیلی

 مفاتیح الحیات اثر آیت اهلل جوادی آملی 

 بررسی تدبری زیارت جامعه کبیره 

 بررسی واقعه حجه الوداع و خطبه غدیر و انطباق آن با سوره مائده 

  عمران مرتبط با جنگ احد و بررسی تطبیقی آن با سوره آلبررسی وقایع 

  و انحراف یهودیت )و اثرات آن در تاریخ اسالم( پیدایشبررسی اجمالی در سیر 

  و انحراف مسیحیت  پیدایشبررسی اجمالی در سیر 
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 های قرآنی نامه تدوین و راهنمایی مقاالت و پایان. 9

 تدوین تحقیقات قرآنی ،یانقرآن دانشگاهطرح تدبر در یکی از اقدامات پژوهشی 

کنندگان  دهی تحقیقات شرکت توسط اعضاء و راهنمایی و جهت )مرتبط با تدبر در قرآن(

 ها است. موارد انجام شده تا کنون عبارتند از: کالسفعال 

 ها نامه پایان 

 ها)دانشگاه علوم و معارف قرآن  بررسی مبانی ارتباط و انسجام آیات درون سوره

 یم(کر

 )سوره و روش فهم آن )دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

 ها در قرآن کریم )دانشگاه مذاهب مند سوره تحلیل و بررسی چینش و ترتیب نظام 

 کتری در دست انجام د(/ رساله اسالمی

 )تبیین ساختار قرآن و نقش آن در آموزش قرآن )دانشکده الهیات دانشگاه تهران 

  های قرآن )دانشگاه عالمه طباطبائی( چینش آیات سورهساختار، کیفیت نزول و 

  از منظر سیاق قرآنی )دانشگاه علوم و معارف قرآن  «کلّا»و  «بل»جایگاه و معنای

 کریم(

  شناسایی مناسبات میان آیات و بررسی راست نمائی روایات سبب نزول بر اساس

 (دانشگاه شاهد) آن در سوره های ضحی، عبس و تحریم

  دانشگاه علوم و ) نوشتاری بودن زبان قرآن و آثار آن بر روش فهمگفتاری یا

 (معارف قرآن کریم
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 مقاالت 

جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سوره تحریم با راهنمایی  لیف مقالهأت .1

پذیرفته شده در نشریه علمی پژوهشی  -13۹2 -جناب آقای دکتر فقهی زاده
 حدیث پژوهی

در آمدی بر بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن به  تالیف مقاله .2
قرآن با تکیه بر اساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین)تفسیر( با راهنمایی 

دو فصلنامه علوم و تفسیر معارج)شماره  -13۹5 -جناب آقای دکتر واعظی
 (۹5بهار و تابستان-دوم

با راهنمایی جناب آقای  امام خمینی)ره( و مسأله اختالف قرائت تالیف مقاله .3
برگزیده همایش قرآن و امام خمینی)ره( و چاپ در  -13۹4 -دکتر فقهی زاده

 نامه آن همایش

تألیف مقاله روایتی قرآنی از واقعه تاریخی سوره تحریم در مقایسه با روایات  .4
های علمیه  شایسته تقدیر در همایش عالمه حلی حوزه -محرف شأن نزول

 استان تهران

سوره قیامت و نقد دیدگاه های  1۹-16مقاله دیدگاهی نو درباره آیاتتألیف  .5

مجله علمی ترویجی مشکوه مربوط به بنیاد  -13۹6-سه گانه مشهور
 پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی

مجله عروج  -13۹1 -تالیف مقاله هماهنگی و انسجام اعجازین قرآن .6
  )فصلنامه تخصصی دانشگاه مذاهب اسالمی(اندیشه
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 تدوین جزوات متفرقه آموزشی و فرهنکی. 10

وهشی ه است، برخی از جزوات توسط تیم پژبا توجه به اهداف مختلفی که وجود داشت

 شود: تدوین شده است که در ادامه به آنها اشاره می طرح،

 «مبادی و مبانی تدبر در قرآن»جزوه  

های تدبر در قرآن و همچنین  از آنجایی که آشنایی با مبانی تدبر برای فعالین کالس

ای تدوین گردید که در آن  کنندگان دوره تربیت مربی، امری ضروری است، جزوه شرکت

مبادی و مبانی تدبر از قبیل تعریف تدبر، روش تدبر در قرآن و مکانیسم آن، جایگاه 

تر مورد بررسی واقع شده  تر و تفصیلی رویکردی دقیقبیت)ع( نسبت به قرآن با  اهل

گیرد که سطوح اولیه تدبر را  ها قرار می است. این جزوه در اختیار مخاطبانی از دوره

 گذرانده باشند. 

 «مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون تدبر»جزوه  

تأکید چندباره تدبر در قرآن در زمانه حاضر، رهبری معظم انقالب است.  بزرگ منادی

افزایی در پرتوی معرفت قرآنی امری است که  ایشان بر ضرورت تدبر و لزوم بصیرت

سادگی عبور کرد. از این رو و در راستای بیشتر روشن شدن افق ه توان از آن ب نمی

جامعه کنونی نسبت به تدبر در قرآن، فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری که مرتبط 

 شده است.  آوری جمعای بصورت منسجم  آن بوده است در جزوهبا بحث تدبر در قر
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 «گزیده مقدمه تفسیر تسنیم»جزوه  

توان در تفسیر  های طرح تدبر در قرآن را می چنانکه قبل از این اشاره شد، ریشه

یافت. ایشان با احیای مکتب تفسیر قرآن به اثر عالمه طباطبایی)ره( گرانبهای المیزان 

مندان قرآنی گشودند. گرچه ایشان احیاگر این  قرآن، افقی روشن را پیش روی عالقه

مکتب بودند اما شاگردان ایشان و از جمله آیت اهلل جوادی آملی توفیقاتی چشمگیر در 

ها را  این تالشاند. عصاره  تفصیل، تشریح و امتداد مکتب تفسیر قرآن به قرآن داشته

در این اهلل جوادی آملی به خوبی مشاهده نمود.  توان در مقدمه تفسیر تسنیم اثر آیت می

تواند  مقدمه جایگاه قرآن کریم و نحوه فهم آن تا میزان خوبی تبیین شده است که می

گیری باشد. از این رو مقدمه  برای فعالین عرصه تدبر در قرآن بسیار مفید و قابل بهره

نی این تفسیر بصورت خالصه تدوین گردید تا برای فعالین تدبری و طوال

 کنندگان دوره تربیت مربی، قابل دسترسی و استفاده باشد.  شرکت

 «گزیده مقاالتی برای دوره تربیت مربی»جزوه  

کنندگان دوره تربیت مربی با بسترهای  در راستای آشنایی هر چه بیشتر شرکت

ای تدوین  های مختلف دینی، جزوه و اثرات آن در عرصه گیری طرح تدبر در قرآن شکل

 گردید که در آن چهار مقاله به شرح زیر تنظیم گردیده است:

 زاده( گیری ایده طرح تدبر در قرآن)حجت االسالم و المسلمین الهی چگونگی شکل 

 زاده( ت االسالم و المسلمین الهیگیری ایده طرح تدبر در سیره)حج چگونگی شکل 

  تدبر در ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی )حجت االسالم صبوحی(نقش 
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 تاریخی پیرامون سیر تطور تفکر اسالمی جهت درک ضرورت و -بحثی تحلیلی

 )عالمه طباطبایی( بازگشت امت اسالمی به قرآن اهمیت

 تجهیز کتابخانه. 11

با ه مؤسستجهیز کتابخانه ، مجموعهمهم با توجه به اهمیت پژوهش یکی از اقدامات 

کتب مهم و مرجع در زمینه تفسیر، علوم قرآن، ادبیات عرب، تاریخ و جلد  2۰۰بیش از 

  بوده است.  بیت سیره اهل
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  طرح تدبرترویجی -های آموزشی فعالیت

 

 یانطرح تدبر در قرآن دانشگاه مهمهای  فعالیتیکی از و ترویجی فعالیتهای آموزشی 

 ذکر گردیده است:برخی از این فعالیتها در ادامه بوده است که 
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 دانشجویان عموم های تدبر در قرآن برای برگزاری دوره. 1

های تدبر در قرآن در برخی از  های طرح تدبر در قرآن برگزاری دوره یکی از فعالیت

ها جهت آشنایی اولیه با تدبر در قرآن  این دورهاست. بوده مراکز دانشگاهی و دانشجویی 

ها در دانشگاهها  ن بوده است. این دورهآهای قر متدبرانه با مفاهیم برخی از سورهانس و 

و نزدیک به  موارد زیر برگزار شده است و مراکز مختلف دانشگاهی شهر تهران مانند

 : اند از دانشجویان در آن حضور داشتهنفر          3000

 مسجد دانشگاه تهران 

 دانشکده فنی دانشگاه تهران 

  دانشجویی دانشگاه شریفحوزه 

 دانشگاه علم و صنعت 

 عدانشگاه امام صادق
 

 دانشگاه خواجه نصیر 

 دانشگاه شهید بهشتی 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن 

 بیت دانشگاه اهل 

 دانشگاه آل طه 

 فاطمی( -حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان )ساختمان مرکزی 
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 تدبر در قرآن  «یآموزش»برگزاری دوره . 2

  ، برگزاری دورهیانطرح تدبر در قرآن دانشگاهآموزشی  هایمهمترین فعالیتیکی از 

ها مخاطبان ابتدا در یک پیش دوره با مقدمات  در این دورهتدبر در قرآن است.  یآموزش

و به شرط قبولی در دوره  در آزمون ورودی دوره شرکت کردهبحث آشنا شده و سپس 

در آن است که در این  تدبر عمومی. تفاوت این دوره با دوره کردند شرکت میاصلی 

ها آموزش روش تدبر در قرآن محوریت بیشتری پیدا کرده و لذا آموزش زبان قرآن  دوره

 باشد. های مهم کالس می )زبان عربی( به عنوان مقدمه مهم این بحث یکی از سرفصل

که یک ترم آن مقدماتی  بودترم  4مجموع در در صورت برگزاری کامل دوره آموزشی 

 .دبعدی دوره اصلی را تشکیل می دادنو سه ترم 

آغاز گردید که چهار دوره آموزشی  ششطی فعالیت در مؤسسه رهپویان امام رضا)ع(، 
 5۰۰ حدودجلسه و  2۰۰مشتمل بر   دوره اول کامل برگزار شد. مجموع این شش دوره

 اند: در آن ثبت نام کرده نفر 600بیش از  کهبوده است ساعت کالس و مباحثه 

 زمان اتمام دوره زمان شروع دوره شماره دوره آموزشی

 ۹4دی  ۹3بهمن  1دوره آموزشی 

 ۹5آذر  ۹4آبان  2دوره آموزشی 

 ۹5دی  ۹4بهمن  3دوره آموزشی 

 ۹5دی  ۹5فروردین  4دوره آموزشی 
 ۹5دی  ۹5بهار 5دوره آموزشی 

 ۹5دی  ۹5مهر  6دوره آموزشی 
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 برگزاری دوره تدبر ویژه حوزویان و دانشجویان علوم قرآنی. 3

تدبر ویژه ها برگزاری دوره  در راستای ترویج فرهنگ تدبر در قرآن، یکی از فعالیت

پس از ثبت نام از تعدادی از بوده است. این دوره  یطالب و دانشجویان علوم قرآن

شدگان و انتخاب افراد برتر، در قالب  متقاضیان، برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه با قبول

 که برگزار گردیدساعت(  16۰)حدود به مدت سه ترم دوره و چهار مقطع  یک پیش

 بندی آن به شرح زیر بوده است: زمان

  8۰ ساعت مطالعه 

 5۰ درسی ساعت کالس 

 3۰ و کارگروهی مباحثه ساعت  
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 آموختگی تدبر در قرآن های دانش برگزاری دوره. 4

دهی و بسترسازی برای ادامه  سامان ،یانطرح تدبر در قرآن دانشگاهیکی از اقدامات 
های پیشین است. در  های تدبر در قرآن در سال فعالیت تدبری فارغ التحصیالن دوره

نبوده در دستور کار  ی اصلیها که در دورهشود  کار میهایی  سورهبر روی  ها دورهاین 
 .از این کالسها برگزار شده است دورهتا کنون چند . است

 محور اصلی این دوره مباحثات گروهی دانشجویان بوده است.
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 دانشجویان . آغاز دوره فراگیر تدبر در قرآن ویژه5

قرآن دانشگاهیان در قالب موسسه گفتمان با شروع مجدد فعالیت های طرح تدبر در 

فاوت شد و با یک طراحی جدید ساختار آموزشی دوره ها اندکی مت ،قرآن و والیت

  تدبر در قرآن کریم آغاز شد. «فراگیر»های  دوره

بین عالوه بر آشنایی با مخاط ،این دوره شامل دو ترم دانشگاهی است که ضمن آن

 مجموعه سوره هایدر بستر ساز قرآن کریم را تمدن مفاهیم و معارف ، روش تدبر

 .و بررسی قرار می دهندمورد بحث  «حدید تا تحریم»  مدنی

کالس های این دوره به صورت کارگاهی و همراه با پرسش و پاسخ برگزار می شود و 

 شرکت در آن زمینه ساز شرکت در سایر دوره های تدبری موسسه خواهد بود. 

نزدیک آغاز شد که همچنان ادامه دارد. در این دوره  ۹7ردین فراگیر در فرو اولین دوره

 ۹7ان شاءاهلل ترم دوم این دوره در تابستان  ند.ا هثبت نام کرد یاندانشجونفر از  2۰۰به 

 برگزار خواهد شد.
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 سور حزب مفصل  . برگزاری محفل ارائه6

دوره های تدبر در قرآن و شرکت تعداد زیادی از  با توجه به برگزاری چندین ساله

فل تدبری برای افرادی که تجربه ها، نیاز به وجود یک مح دانشجویان در این دوره

اند، احساس شد تا از فضای تدبر در قرآن دور نشوند  شرکت در دوره های تدبر را داشته

 ها، فعالیت های تدبری خود را ادامه دهند.  و بتوانند در کنار سایر فارغ التحصیالن دوره

جلساتی با محوریت سوره های حزب  ۹7فروردین  تا ۹5ماه سال  آباندر نتیجه از 

 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.مفصل )سوره های محمد)ص( تا ناس( 
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 های نیمه بلند های تدبر در سوره برگزاری همایش. 7

بلند قرآن است که در  یمهن یها سورهیکی از ماهه تدبر  یک ی  برنامه یش،منظور از هما
ارائه تدبر سوره مورد نظر برگزار تدبر برای د تیاسایکی از با حضور  همایشی ،آن یانتها

 : شود پیگیری میاهداف زیر   ها این همایشدر  . شود یم

 ها وجود ندارد آنها در دوره تدبرکه امکان قرآن نیمه بلند های  انس با تدبر سوره  

 تقویت کار شخصی افراد بدون کمک مربی و حضور در کالس 

 سور بلندای تدبر بر ،های آموزشی در دورهشده  گرفتهفرا تمرین در استفاده از مطالب 

 تدبر در قرآن برگزار گردید که به شرح زیر است:های  سلسله از همایش 6در این راستا 

  88شهریور و مهر  مبارك نور:سوره همایش تدبر در  

  88بهمن و اسفند  سوره مبارك کهف:همایش تدبر در 

  8۹و فروردین 88اسفند سوره مبارك احزاب:همایش تدبر در 

 :8۹تیر همایش تدبر در سوره مبارك غافر 

  ۹۰مهر انفال: مبارك همایش تدبر در سوره 

  ۹1فروردین :محمدمبارك همایش تدبر در سوره 
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 ها کنندگان دوره های فرهنگی با حضور شرکت برگزاری برنامه. 8

ترویج فرهنگ تدبر در قرآن میان  ،یانطرح تدبر در قرآن دانشگاهاز آنجایی که هدف 
های آموزشی برای دستیابی به این هدف  توان به برنامه دانشجویان است، صرفاً نمی

ها بتوانند  کنندگان دوره که شرکت های جنبی طراحی گردید اکتفا نمود. از این رو برنامه
اردوی  1اردوی قم و  3اردوی مشهد،  4برگزاری در جمعی صمیمی گرد هم بیایند. 

حضرت آیت اهلل دماوند با برنامه های متنوع آموزش فرهنگی و استفاده از محضر 
 از زمره این اقدامات بوده است. ، استاد الهی زاده و صبوحیجوادی آملی
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 و فروش محصوالت تدبریترویج . 9

ها برای ترویج فرهنگ تدبری، انتشار محصوالت تدبری میان اقشار مختلف  یکی از راه
جامعه باالخص دانشجویان است. از این رو، مجموعه کتب تدبری که توسط اساتید 

ها  دورهکنندگان  متقاضیان عمومی و شرکت در اختیاراند توسط مؤسسه  تدبر تألیف شده
 شود از این قرار است: میرد. کتبی که در مؤسسه عرضه گی قرار می

 کتب مبانی تدبر 

و  ، مبادیمبانی. درسنامه تدبر ترتیبی قرآن: 1

 (تألیف حجت االسالم و المسلمین الهی زاده) روش
 مبانی و روش موضوعی: . درسنامه تدبر 2

 کتب زبان قرآن 

 شناسی  انس و آشنایی با زبان وحی: واژه. 1

  (، احسان شریفیانتألیف: محمد برزگر)
 شناسی  انس و آشنایی با زبان وحی: جمله. 2

 (یف: محمد برزگر، احسان شریفیانتأل)
 

 ها  کتب تدبر ترتیبی در سوره 

 این کتب شامل دو مجموعه است:

حجت تألیف ) 3۰تا  24جلد کتاب تدبر درقرآن مربوط به سور جزء  4مجموعه ی  -1

 (زاده یاله یناالسالم و المسلم
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شامل تدبر سوره های محمد تا ناس که تا  در قرآنتدبر جلدی  6مجموعه ی   -2

 )تألیف حجت االسالم صبوحی(جلد آن )از سوره ی نجم تا ناس( منتشر شده است  5امروز 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 معصومان )ع(کتب تدبر در سیره  

مجموعه کتاب های تدبر در سیره، تالیف 
که  االسالم و المسلمین الهی زادهحجت 

 شامل عناوین زیر است:
تدبر در سیره تمدن ساز اهل بیت)ع(. 1
رسول )سیره تمدن وحیانی تأسیس. 2

اکرم)ص(( 

)سیره حضرت تثبیت تمدن وحیانی. 3
 ((زهرا)س( و حضرت علی)ع

 ساز انبیاء)ع(  . تدبر در سیره تمدن4
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 کتب تدبر موضوعی 

حجت االسالم و این کتاب ها تالیف 
و شامل عناوین  المسلمین الهی زاده

 زیر است:

 . تربیت سیاسی، اجتماعی، وحیانی1
  (تألیف حجت االسالم و المسلمین الهی زاده)
 مقابله با نفاق سیاسی. 2

 . عبادات اجتماعی3
 . سیر عمل به قرآن4
 . اقامه قرآن5
 . تفسیر قرآن با قرآن6
 فطری . تربیت7
 

های ارائه ی تدبر سوره ها توسط  DVDمجموعه  

 استاد صبوحی

تا ناس توسط استاد در قالب تصویری  طالقدر این مجموعه سوره های 

الزم به تذکر است مطالب ارائه شده توسط استاد محترم  .ارائه می گردد
 5 و 4 جلد (مجموعه کتب تدبر در قرآن )حزب مفصل محتوای با متناظر

  .باشدمی  6و
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