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طرح تدبر در قرآن نخبگانی در یک نگاه
تجربه برگزاری دوره های مختلف قرآنی در دانشگاه تهران از سال  ،1381مقدماتی را ایجاد
کرد تا در تابستان سال « 1384طرح تدبر در قرآن دانشگاهیان» با هدف ترویج فرهنگ
ارتباط روشمند با قرآن کریم و همچنین تعمیق بصیرت قرآنی-والیی کار خود را آغاز نماید.
طی سالهای  84تا  87در قالب این طرح ،دورههای تدبر در سطوح مختلف برای
دانشجویان با مرکزیت مسجد دانشگاه تهران برگزار شد .بعد از آن ،در سالهای  71تا 72
این دورهها با مرکزیت حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان (مرکز فاطمی) برگزار گردید و سپس
در سالهای  75-73با مرکزیت مؤسسه قرآن و عترت رهپویان امام رضا(علیه السالم)
دورههای آموزشی تدبر در قرآن برگزار شد.
پس از تجربیات بیش از  12ساله طرح تدبر در قرآن دانشگاهیان و حضور در مراکز مختلف،
نیاز به یک مجموعه مستقل ،متمرکز و پر توان ،احساس میشد .این امر موجب شد تا
مسئولین طرح ،اقدام به ثبت مؤسسهای مستقل جهت برپایی متمرکز و دائمی دورهها نمایند.
این مؤسسه با نام مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت «گفتمان قرآن و والیت» در سال
 71مجوز فعالیت خود را به عنوان مؤسسه قرآنی چند منظوره تخصصی دریافت کرد و از این
پس به عنوان پایگاه اصلی طرح تدبر در قرآن نخبگانی خواهد بود.

1

طرح تدبر در قرآن نخبگانی در یک نگاه

بنیان فکری (گفتمان قرآن و والیت):
قرآن ،برنامه جامع و کامل تمدن الهی و اهلبیت(ع) مفسران ،مبینان و
مجریان قرآن و رهبران الهی جامعه بشری تا رسیدن به این آرمان میباشند.
شاهراه عمومی ارتباط با قرآن و درک جامع برنامه الهی» ،تدبر در قرآن«
است .روش صحیح پیادهسازی قرآن و عمل به آن ،سیره اهلبیت(ع) و
راهکار تحقق اهداف قرآن ،اطاعت آگاهانه از رهبر حیّ حاضر الهی (چه
معصوم(ع) و چه نائب آن) در راهبردها ،سیاستهای اجرائی و احکام جهانی،
اجتماعی ،خانوادگی و فردی است.
رسالت:
ایجاد پایگاه قرآنی -نخبگانی جریانساز در شهر تهران با محوریت:
 .1آموزش مهارت تدبر در قرآن کریم و گسترش و تعمیق گفتمان قرآنی
والیی در میان نخبگان جوان.
 .2تربیت مدرس ،استاد و پژوهشگر قرآنی -تدبری از میان طالب و
دانشجویان علوم دینی.
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فعالیت های اخیر طرح در قالب مؤسسه گفتمان قرآن و والیت
پس از  12سال فعالیت طرح تدبر در قرآن نخبگانی در مراکز مختلف دانشگاهی
و حوزوی ،در سال  1371موسسه «گفتمان قرآن و والیت» با شماره ثبت
 42882توسط مجریان این طرح تاسیس شد تا پایگاهی مستقل و دائمی برای
برگزاری دوره های تدبر در قرآن و فعالیت های پیرامونی آن باشد.
این موسسه از نوع موسسات تخصصی چند منظوره است که باالترین نوع
موسسات فرهنگی قرآن و عترت(علیهم السالم) مطابق قوانین موجود در کشور است.
با شروع به کار این موسسه ،دوره های تدبر در قرآن دانشجویی وارد مرحله
تازهای شد .و دستاوردهای علمی-محتوایی از سویی و تجربیات آموزشی سابق
این زمینه را فراهم کرد تا دور جدید دورهها با قوت و سامان بهتری آغاز گردد و
گامهای فراتری نسبت به گذشته برداشته شود .که به لطف الهی دستاوردهای
این دو سال اخیر موفقیت نسبی در این زمینه را نشان میدهد.

8

فعالیت های آموزشی موسسه

پس از آغاز به کار مؤسسه گفتمان قرآن و والیت ،بر مبنای تجربه سال های گذشته و با
توجه به نیاز مخاطبان ،ساختار دوره های آموزشی مطابق با شرایط و اهداف مؤسسه
طراحی شد.
در ادامه فعالیتهای آموزشی مؤسسه که در دو سال اخیر موفق به برگزاری آن شده است،
به تفکیک ترمها بیان خواهد شد .سابقه فعالیتهای  12سال پیش از این ،در این جا مورد
اشاره قرار نمی گیرد:
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 .1ترم بهار 79

با تأمین امکانات اولیه برای برگزاری کالس ها چه از جهت مالی و چه از جهت امکانات
فیزیکی-که خود توضیح مفصلی را میطلبد -اولین سری تبلیغات دورههای تدبر در
اسفند 71و فروردین 79صورت گرفت و اولین دوره دانشجویی تدبر در قرآن کریم در
مؤسسه گفتمان قرآن و والیت ،در  23فروردین ماه  1379آغاز شد.
آمار کالسهای برگزار شده در بهار79

کالس

تعداد کالس ها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

ترم اول تدبر

2

31

91

11

 .2ترم تابستان 79

تابستان  1379دومین ترم فعالیت آموزشی مؤسسه گفتمان قرآن و والیت بود .در این ترم
ضمن برگزاری کالسهای ترم دوم دوره اول کالسها ،برای پذیرش ورودیهای جدید نیز
تبلیغات و ثبت نام صورت گرفت.
عالوه بر این در این ترم برای اولین بار ،کالس زبان وحی مقدماتی برای کسانی که
دست کم یک ترم از کالسها را شرکت کرده بودند ،برگزار شد .کتاب مربوط به این دوره
پیش از این تدوین گردیده بود.
آمار کالسهای برگزار شده در تابستان79

کالس

تعداد کالسها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

ترم دوم تدبر
ترم اول تدبر
آموزش زبان وحی

1
2
1
4

41
32
21
72

44
92
22
138

جمع

11

12

 .3ترم پاییز79

در شهریور و مهر  1379برای بار سوم در شبکه های اجتماعی ،فضاهای دانشجویی و
دانشگاه های سطح شهر تهران اطالعیههای دوره تدبر در قرآن منتشر شد تا ورودی های
جدید ،از  17مهر  79در دوره شرکت کنند.
آمار کالسهای برگزار شده در پاییز79

کالس

تعداد کالسها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

ترم سوم تدبر
ترم دوم تدبر
ترم اول تدبر
آموزش زبان وحی

1
1
2
1

22
22
48
11

جمع

5

118

17
21
71
11
141

13

14

 .4ترم بهار79

با ثبت نام های انجام شده در طول زمستان 79و ابتدای بهار  78ترم چهارم کالسهای
مؤسسه آغاز گردید .آغازین کالس این دوره در تاریخ 2اسفند  79شروع و آخرین کالس
در تاریخ  7خرداد  78به پایان رسید.
الزم به ذکر است در این ترم ،اولین دوره مبانی تدبر در قرآن نیز برای برگزیدگان از فارغ
التحصیالن دورههای تدبر برگزار گردید .این دوره یکی از مهمترین دورههای نخبگانی و
گفتمانی مؤسسه است و در آن موضوعات بسیار پایهای و جدی پیرامون قرآن و تدبر
مطرح میشود.
آمار کالسهای برگزار شده در بهار78

کالس

تعداد کالسها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

ترم اول تدبر
ترم دوم تدبر
آموزش زبان وحی
مبانی تدبر در قرآن

3
1
1
1
1

48
24
21
24
111

75
35
15
11
155

جمع

15

11

 .5ترم تابستان79

پنجمین ترم از کالسهای مؤسسه گفتمان قرآن و والیت با شور فراتری و با ارتقای قابل
توجه در کمیت و کیفیت ثبت نام در ورودیهای جدید (نزدیک به  211ثبت نامی تنها
برای ترمهای ورودی جدید) در تاریخ  7تیرماه آغاز و در تاریخ  28شهریور پایان یافت.
آمار کالسهای برگزار شده در تابستان78

کالس

تعداد کالسها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

ترم اول تدبر
ترم دوم تدبر
ترم سوم تدبر
آموزش زبان وحی
مبانی تدبر در قرآن

4
2
1
1
1
7

14
48
22
21
22
191

151
55
21
13
11
248

جمع

19

18

 .6ترم پاییز79

با توجه به اهداف مؤسسه در زمینه آموزش با کیفیت و عمیق تدبر در قرآن و با عنایت به
تجربیات کسب شده در طی بیش از یک سال و نیم آموزش مستمر در مؤسسه گفتمان
قرآن و والیت ،ساختار دورههای مؤسسه مورد بازخوانی قرار گرفت و دورههای مؤسسه در
قالب دوره آشنایی (نیم ترم 14-ساعت آموزشی) برای ورودیهای جدید ،دوره معرفتی
(یک ترم 24-ساعت آموزشی) برای فارغ التحصیالن دوره آشنایی جهت آشنایی بیشتر با
معارف تدبری سورهها و دوره مهارتی-گفتمانی (دو ترم چهار ساعته 71-ساعت آموزشی)
برای برگزیدگان دورهها جهت آموزش مهارت و مبانی تدبر طراحی گردید.
آمار کالسهای برگزار شده در پاییز 78

دوره

تعداد کالسها

ساعات آموزشی

تعداد شرکت کنندگان

آشنایی
معرفتی
مهارتی-گفتمانی (ترم یک)
مهارتی-گفتمانی (ترم دو)

4
1
1
1
9

51
21
48
22
141

151
41
21
11
221

جمع

17

21

فعالیت های ترویجی -فرهنگی موسسه

معرفی و ترویج یک گفتمان در میان جوانان و نخبگان و جذب آنان ،عالوه بر فعالیتهای
آموزشی نیازمند برنامههای فرهنگی جانبی نیز هست .لذا موسسه گفتمان قرآن و والیت
این دسته از فعالیت ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است؛ فعالیتهایی نظیر حضور
در فضای مجازی ،تبلیغات و اطالع رسانی در دانشگاهها و محیط های دانشجویی و
فروش محصوالت تدبری که در ادامه تشریح خواهد شد.

21

 .1تبلیغات و اطالع رسانی

از آنجایی که مخاطبان دورههای ما جوانان نخبه هستند و مؤسسه نیز از جهت رسمی
ارتباطی با دانشگاهها ندارد ،الزم است برنامهریزی و تالشی جدی برای معرفی دورههای
تدبر به آنان و جذب این قشر فرهیخته صورت بگیرد .از این رو یکی از مهمترین
چالشهای مؤسسه در امر تبلیغات بوده است که به لطف الهی دستاوردهای قابل توجهی
در این زمینه برای مؤسسه کسب شده است .ثبت نام نزدیک به  811نفر دانشجویان
دانشگاههای تهران و برخی طالب تنها به عنوان ورودی جدید در دورهها در عرض دو
سال نشانه این مطلب است .واحد رسانه موسسه از روشهای گوناگون و بعضاً ابتکاری
برای اطالع رسانی دوره و جذب مخاطب استفاده می کند که به شرح زیر است:
تولید محتوای رسانهای

تبلیغ موثر در هر محیطی نیازمند داشتن محتوای مناسب برای معرفی ویژگی های کار و
نقاط تمایز آن با فعالیت های مشابه است .از این رو بخشی از فعالیتهای واحد رسانه
تولید محتواهای جذاب در راستای معرفی تدبر در قرآن و دورههای مؤسسه در قالبهای
تصویری ،صوتی ،کلیپ ،Gif ،متن ،پوستر و طرحهای گرافیکی است.
تا کنون حدود  15کلیپ ویدیویی 1 ،کلیپ صوتی 41 ،پوستر و طرح گرافیکی و نزدیک
به  151متن نگار که متضمن مضامین مهم گفتمانی در ذیل حدود  21سرفصل تعریف
شده هستند ،برای این هدف تولید شده است .نکته مهم در این تولیدات ،کیفیت محتوایی
و ارائه برخی مطالب ناب و بیسابقه است که عمدتاً فضای مجازی خالی از آنهاست.
سرفصلهایی مانند قرآن و نحوه مواجهه با آن ،دینداری و قرآن ،مردم و قرآن،

22

اخباریگری و قرآن ،رهبری و قرآن و ...از جمله سرفصلهای مهم و مبنایی است که
برخی از آنها برای اولین بار در فضای مجازی مطرح میشوند .از همین روست که با
جستجوی #تدبر_در_قرآن پستهای مؤسسه جزء  15پست اول اینستا نشان داده میشود.

حضور و تبلیغ در فضای مجازی

23

یکی از روش های اصلی برای تبلیغ و معرفی دوره های تدبر در قرآن استفاده از فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی است .طرح تدبر در قرآن در پیامرسانهای ایرانی سروش،
ایتا ،بله و شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تاسیس کانال اطالع رسانی و انتشار
محتواهای فرهنگی و تبلیغی نموده است .تا کنون مجموعا حدود  8111نفر در کانالهای
مختلف موسسه در فضای مجازی عضو هستند .نکته مهم این است که عالوه بر کمیت
مخاطبان ،کیفیت مخاطبان نیز در صفحات مجازی مؤسسه نیز در شیوه انجام تبلیغات
مدنظر قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از اعضا دارای شرایط ویژه دورههای مؤسسه
هستند.
عالوه بر این برای اطالع رسانی هرچه گسترده تر به مخاطبین خود ،پس از تالشهای
گسترده ،لیستی بیش از  51کانال و صفحه فرهنگی-مذهبی ،دانشجویی و خبری پر
بازدید در پیامرسان های مختلف تهیه شده است که اوالً طیف مخاطبان آن نزدیک به
متقاضیان و مخاطبان دورههای مؤسسه بوده و ثانیاً امکان تبلیغ در آنها وجود دارد .در هر
ترم ،به فراخور شرایط ،تبلیغات دورهها در این کانال ها انجام میشود.
فعالسازی تبلیغ واسطهای

یکی از بهترین شیوه های معرفی دورههای تدبر به دانشجویان ،آشنایی آنان به واسطه
دوستانی است که قبالً تجربه شرکت در این دوره ها را داشته اند .در هر دوره حدود 31
درصد از طریق دوستان شان با تدبر در قرآن آشنا شده و در کالس ثبت نام می کنند .جهت
تقویت این گونهی تبلیغی ،واحد رسانه مؤسسه با طرح ریزی تمهیدات و ساماندهی
مجازی مخاطبان سابق کالسها ،آنها را در جهت دعوت دوستان و آشنایانشان و همچنین
به اشتراک گذاشتن تجربه خود از کالسها با دیگران فعّال مینماید.

24

تبلیغ حضوری در فضای دانشگاهها

یکی از برنامه های تیم تبلیغات و رسانه موسسه ،حضور مستقیم در دانشگاههای مختلف
تهران و تبلیغ دورهها به صورت چهره به چهره است؛ دانشگاههای مهمی مانند :دانشگاه
تهران (پردیس مرکزی و پردیس فنی) ،شریف ،امیرکبیر ،شاهد و علم و صنعت.
بدین منظور حدود سه هفته مانده به شروع هر دوره ،با حضور واحد رسانه موسسه در
قالب تیمهای دو یا سه نفره از کادر مؤسسه و برخی از شرکتکنندگان دورهها بعد از نماز
ظهر و عصر در مسجد دانشگاهها و ارائه برخی کتب تدبری و نصب پوستر ،فضایی برای
معرفی دوره ها ایجاد میشد .همچنین در بین جمعیت نمازگزارانِ دانشجو ،دورههای تدبر
در قرآن به صورت چهره به چهره معرفی و کارت ویزیت موسسه توزیع میگردید.
ارتباط با سایر مجموعههای فرهنگی -دانشجویی

جهت معرفی طرح تدبر در قرآن به مجموعه های فعال فرهنگی -دانشجویی و برقراری
یک تعامل سازنده ارتباطاتی با برخی مجموعه ها مانند :تشکل های دانشجویی (انجمن
ها اسالمی ،کانون های قرآن و عترت و  ،)...نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها ،معاونت فرهنگی دانشگاهها ،سازمان بسیج دانشجویی ،بنیاد نخبگان استان
تهران و  ...برقرار شد.
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 .2فروش محصوالت تدبری

یکی از راهها برای ترویج فرهنگ تدبری ،انتشار محصوالت تدبری میان اقشار مختلف
جامعه باالخص دانشجویان است .از این رو ،مجموعه کتب تدبری که توسط اساتید تدبر
تألیف شدهاند توسط مؤسسه در اختیار متقاضیان عمومی و شرکتکنندگان دورهها قرار
میگیرد.
محصوالتی که در مؤسسه عرضه میشود از این قرار است:




کتب تدبر ترتیبی در سورهها (مجموعه  5جلدی تألیف حجت االسالم صبوحی)
مجموعه  DVDهای تدبر (ارائه سورههای طالق تا ناس توسط استاد صبوحی)
کتب زبان قرآن (آموزش عربی قرآنی تالیف اساتید مؤسسه)



کتب مبانی تدبر




کتب تدبر در سیره معصومان و انبیا(ع) (تألیف حجت االسالم و المسلمین الهی زاده)
کتب تدبر موضوعی (شامل :عبادات اجتماعی ،سیر عمل به قرآن و )...
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خالصه دستاوردهای دو ساله مؤسسه

به طور خالصه می توان گفت که مؤسسه گفتمان قرآن و والیت در دو سال گذشته
(آذر-71آذر  )78دستاوردهای زیر را داشته است:
 برگزاری  03کالس آموزش تدبر در قرآن کریم در سطوح مختلف
 برگزاری  4دوره کالس آموزش زبان وحی
 برگزاری  7دوره کالس مبانی تدبر در قرآن
 جذب نزدیک به  033دانشجوی جوان از دانشگاههای شهر تهران از
طریق تبلیغات هدفمند و کیفی
 برگزاری حدود  003ساعت کالس آموزشی
 رشد دائمی و گام به گام در کمیت و کیفیت مخاطبان و همچنین
پیشرفت و پایش مستمر در ساختار و محتوای آموزشی
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راه های ارتباط با موسسه گفتمان قرآن و والیت

وبسایتtadabor.ir :
ایمیلtadabbor.quran@gmail.com :
بلهble.im/tadabor_ir :
ایتاeitaa.com/tadabor_ir :
سروشsapp.ir/tadabor_ir :
اینستاگرامinstagram.com/tadabor_ir :

﴿ َو آ ِخ ُر َدع َوا ُهم أَنِ ال َحمدُ لِل ِه َر ِّب ال َعالَ ِمی َن﴾
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