
1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

 
 ؛ دانشگاه مجازیو علوم تربیتی قرآنعلم شهر 

 

 با سالم و عرض ادب

 کجاست؟ علوم تربیتی علم شهر 

  آرمان علم شهر،از منظر قرآن است. در واقع    و تزکیه و تعلیم علم شهر محلی برای آموزش و پژوهش و عملیات در حوزه انسان

انسانی است که بتواند مسیر زندگی خود را بر اساس قرآن تغییر داده و همّ خود را بر پاسخ دادن به نیازهای انسان و کشور و جهان  

ادن به مسائل خود های الزم برای پاسخ ددانش پژوه بتواند با توجه به حیطه تخصصی وارد پژوهش   بر اساس قرآن معطوف کند.

اش استفاده کرده و آنها را به آموزد در عرصه تخصصیبه این مسائل پاسخ گوید یا از آنچه که می  1شود و بر محور تدبر در قرآن

 کند. های الزم را دیده و پژوهش و عملیات می کار بندد و گسترش دهد. در علم شهر هر فرد ماموریتی دارد که متناسب با آن آموزش

 

 ضرورت تشکیل علم شهر

مهمتر  یکی فرهنگ   نیاز  پ  یتحوالت  از  اسالم  یروز یپس  برا  ،یانقالب   یهادر ساختار   انقالب  یهاارزش  یسازی درون  یتالش 

  شی موزحاکم بر نظامات آغرب محور    اتیادب  رییبا هدف تغ  یانقالب فرهنگ  در همین راستااست.  بوده  کشور    یو پژوهش  یآموزش

 ی هاکشور در حوزه   ینظام آموزش عال یبا بازنگر  یرانیا  یاسالم یزتمدن سا  یهسته اصل  که  اقبال نشان دادهی  اسالم  یکردیبه رو

بازنگری در نظام آموزش عالی   تحقق تمدن اسالمی ایرانی از طریقتا گامی در    این موضوع ما را بر آن داشت  است.  یعلوم انسان

 علوم تربیتی برداریم. در حیطه 

 

 

 

 
در یك  .  تدبر به معنای توجه به عاقبت چیزی است. تدبر در قرآن به معنای توجه به عاقبت در نظر گرفته شده برای کلمات، آیات و مضامین سوره است  1

به معنای اینست که انسان عاقبت کالم وحی را متناسب با ظرف خود متوجه شده و در راستای آن عاقبت قرار گیرد. مهم است که کالم مختصر، تدبر در قرآن  

ال ممکن است  انسان بداند خداوند از او چه خواسته است. لذا در این بررسی الزم است عاقبتی که خداوند برای بنده در نظر گرفته است را متوجه شود. ح

ریزی برای عمل و اصالح نیز در ساحت تدبر  برای این منظور جریان افق دید و برنامه .  باشد  ای خاص و یا یك کلمه مضمون و غرض کل سوره یا آیهعاقبت  

 جلد تنظیم شده است.  17های تدبر در قرآن در . روش شودوارد می 
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 تاریخچه علم شهر و نحوه پیدایش آن 

گزاران جوامع مختلف  عاتی است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان، نظریه پردازان و سیاست وترین موضتعلیم و تربیت یکی از مهم

هایی خاص خود دارد که بر مبانی تعلیم و تربیت آن نظام  ای، اهداف، اصول و روش نظام تعلیم و تربیت هر جامعه   قرار گرفته است. 

بینی و فلسفه حاکم بر جامعه و نوع نگرشی که به هدف زندگی انسان و سعادت و شقاوت ین مبانی بر اساس جهان ت. ااستوار اس

و پرورش افراد آن جامعه   «رشد»او دارند، تعریف و تبیین شده و به عنوان راهنمایی عمل دست اندرکاران تعلیم و تربیت در جهت  

انسان داشته و    «رشد »گیرد. از این رو اهمیت موضوع تعلیم و تربیت به آن جهت است که اول ارتباطی مستقیم با موضوع  قرار می

توان گفت سعادت و شقاوت و صعود و سقوط یك جامعه  کند. به طوری که میثانیا نقش اساسی در تحقق اهداف جامعه ایفا می

 .ظام تعلیم و تربیت آن جامعه استدر گرو ن

 د« رش»شود  وضعیت کمال یافتگی انسان، که در این حالت اقتضای دریافت حقایق را یافته و به هدایت الهی مشرف میبراساس قرآن  

یابد با نامیده شده و وضعیت غیر کمال یافتگی که در این حالت اقتضای دریافت حقایق را از دست داده و به گمراهی سوق می

 . یاد شده است «غی»عنوان 

تواند در راستای مقاصد و منافع حقیقی انسان عمل  با توجه به فطری و حقیقی بودن مفهوم رشد از منظر قرآن، تعلیم و تربیتی می

 . های آن مبنای فطری و وحیانی داشته باشدد که روشکن

تئوری از  برآمده  نظام آموزشی وارداتی و  تا  بنیادین، درصدد آن است  اندیشه سند تحول  نظام آموزش و ها و  به  های مدرنیته را 

ن و دانش آموزان را به مراتبی  می تبدیل کند و زمینه دستیابی آگاهانه و اختیاری فراگیراالپرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اس

 . هموار سازد  (عج)از حیات طیبه و برپایی جامعه عدل مهدوی

( ص)های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرمهایی بر اساس آموزهنظام تعلیم و تربیتی که این حیات طیبه را محقق کند باید دارای ارزش

لذا محور قرار گرفتن تعلیم باشد.    هاهای مندرج در بیانیه ارزش و همچنین محقق کننده ارزش  السالم(علیهم  )حضرات اهل بیت  و

 ترین اقدامات در راستای تحقق حیات طیبه است. و تربیت بر اساس قرآن، از جمله اصولی

های آموزش و پرورش نیازمند پژوهش و تولید محتوا و طراحی الگوهای آموزشی جامع رسد امروزه نظام بر این اساس به نظر می

تواند های بنیادی صورت گرفته در خصوص رشد انسان از منظر قرآن میمدار هستند. پژوهش اربردی بر مبنای تعلیم و تزکیه رشدو ک

 . های کمی و کیفی متعددی در حوزه تعلیم و تربیت باشدراه گشای پژوهش

و منافع حقیقی انسان را در هر مرتبه از رشد   ای رشد مدار است که اول مبتنی بر وحی بوده و ثانیا مقاصدبنابراین تعلیم و تزکیه

و تکامل مقاصد و منافع اعمال اختیاری سوق دهد. در اینگونه تعلیم، علمی که به فرد انتقال    الحنمایان ساخته و او را در جهت اص

انمند کردن نیروهای یابد همیشه توأم با عمل بوده و متناسب با اقتضائات سنی و جنسیتی اوست. مسلما چنین علمی موجب تومی

 . رسانددرونی انسان شده و فرد را به فضلی متناسب می

سازان حوزه تعلیم و تربیت، قبل از سازان و نظام، برنامه ، مدیرانزم است، آموزگاراندر این صورت برای تعلیم و تزکیه رشد مدار ال

 د:  برنامه خود را اجرا کن ای در خصوص موارد زیر آگاهی یافته و بر اساس اقتضای متعلمهر تعلیم و تزکیه

 .شودمقاصدی که در سیر ساختار وجودی انسان، پدیدار می -1
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 های ساختار وجودی اقتضائات جنسی و سنی متناسب با پدیدار شدن مؤلفه تندر نظر داش-2 

 های موجود در فهم متعلم در نظر داشتن محدودیت -3 

یند را ا آموزان در هر پایه هستیم تا این فرساختار وجودی انسان و اقتضائات دانش بدین ترتیب نیازمند یك نظام آموزشی با توجه به  

  محقق کند.

 .است در جهت تحقق این مهمتالشی  «در دبستان و دبیرستان  فهم قرآن»

نظام   یحبا هدف طرا  سال پژوهش غیر مستقیم در این حوزه   30سال پژوهش مستقیم و    8پس از حدود    یتیعلوم ترب  شهرعلم اکنون  

کار خود را به اطالع بزرگواران  آغاز  و در راستای محقق کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  بر قرآن    یآموزش و پرورش مبتن

 . رساندعزیز می

 

 درسی علم شهر هایبرنامهو   اهداف  

 سیر تخصصی م

دوره نیز به صورت که هر    . ضمن اینکشدطول میمتوسط سه سال    مختلف است که به طوردر سطوح  سیر دارای چهار دوره  ماین  

. ن توقف در انتهای هر دوره نیز وجود داردتواند پاسخگوی نیازهای مخاطبین آن دوره باشد و امکامجزا دارای مقصدی است که می

 است.  ضروری تمرکز و اختصاص زمان کافی   برای رسیدن به این مقصد، داشتن

و توانند بعد از مطالعه  جمالی گزارش شده است که افراد میطور اه  دوره بها با زمان بندی تقریبی هر  در ادامه، سیر آموزشی دوره 

 گیری نمایند.تصمیم ،علم شهرمسیر تخصصی نسبت به ورود به  ،هابررسی مقاصد و برنامه 

 

 ها: مقاصد دوره

 دوره اول: 

شود. به این ترتیب  می  تربیتی ارائهدر این دوره تدبر عمومی به عالوه دروس مقدماتی علوم    :انیقرآن بنعلوم تربیتی    یمقدماتدوره  

 های متناسب و در عملیات  دادهآموزش  نیز  را به دیگران    مطرح شده در این سطح  موضوعات   رود در انتهای دوره، فرد بتواندانتظار می

 شود. ز در او احیا در نتیجه ضمن غنای خود، توان تعلیم نی شرکت کند  با آن

 دوره دوم:

شناسی  انسان نقش  در این دوره تدبر تخصصی به عالوه دروس تخصصی    :شناسی قرآنیتعلیم موثر بر اساس انسان  یتخصص  دوره

تعلیم   انتظار میشودارائه میدر  ترتیب  این  به  بتواند.  انتهای دوره، فرد  قرآن  یهاتیجمع  رود در  ا  یهمگن  بستر   جادیدر جهت 

 موثر تشکیل دهد.  یآموزش

 دوره سوم:
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 یرود و فرد دارای تخصص شناسی تخصصی پیش می تدبر به سمت روش های  آموزشدر این دوره    ی:تخصص  یشناسروش  دوره

دهد  هایی که انجام می پژوهش   به واسطه  فردرود در انتهای دوره،  به این ترتیب انتظار میشود.  علوم تربیتی می  هایمشخص در زمینه

 . کند در رفع نیازهای کشور تالش، ینظام آموزش یاجزا پژوهش نیتدوبا 

 دوره چهارم: 

و نظام سازی در   هاتدبر و تخصص به سمت اجرای تخصصی عملیات  در این دوره  :یآموزش  یها الگوها و نظام   یطراح  دوره

 کند. حرکت می  های مختلف علوم تربیتیحیطه

 لم شهر علوم تربیتیی عبرنامه درس

 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 
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 (1)  تدبر در قرآن

 طهارت با قرآن

 جلسه 9

 اعت س 18

 ی و رشد انسان انسان شناس

 جلسه  14

 ساعت 28

 ساختار وجودی انسان 

 سند تعلیم و تزکیه

 معناشناسی رشد 

 (2)  تدبر در قرآن

 تفکر در قرآن  یهاروش

 جلسه 10

 ساعت 25

 مقدماتی -انسان و رشد شناخت

 جلسه  8

 ساعت 16

 مجموعه کتب منظومه تفکر

 (3)  تدبر در قرآن

 یاتدبر کلمه

 جلسه 10

 ساعت 30

کالم و سیر رشدی کالم در  

 مقدماتی -انسان

 جلسه 10

 ساعت 20

 تفکر نفس 

 تفکر شنیداری 

 سوال

 تفکر بنیادی

 کالم در ساختار انسان 

 هم کالمی بلوغ با هم بودن 

 (4ن )تدبر در قرآ

 یاتدبر سوره

 جلسه 10

 ساعت 30

 های رشددورهدر  تیترب یمبان

 جلسه 10

 ساعت 30

 نظم و برنامه ریزی

 فهم قرآن در دبستان و دبیرستان 

 تشویق و تنبیه 

 سند تعلیم و تزکیه

 تربیت جنسی 
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 (5)  تدبر در قرآن

 تدبر قرآن به قرآن 

 جلسه 10

 ساعت 40

 رشد  یمبان

 جلسه 6

 ساعت 8

 تفکر اجتماعی

 معناشناسی رشد 

 فرایندشناسی رشد

 مراحل رشد 

 جلسه 20

 ساعت 30

و مهارتی  4تا  1بنیادی های رشد از 

 های آن و سند تزکیه و تعلیم
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 (6)  تدبر در قرآن

 یسور مک نیتدبر ب یهاروش

 جلسه 20

 ساعت 80

 نقش ساختار وجودی در تعلیم:

 ادراک و شناخت

 انسان و عواطف

 یاریو هوش انسان

 انسان و رفتار 

 و شاکله  تیشخصو  استعداد

 از یو ن زشیانگ

 جلسه 20

 ساعت 40

 تفکر نفس 

 ساختار عقل 

 علم 

 شكیقین و 

 معناشناسی ایمان

 توجه نفس 

 ساختار ذکر 

 فعل 

 عمل 

 یچگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 رساله استعداد

 رساله شخصیت 

شاکله معنا و فرایند، شاکله نفس،  

 صفت

 نیاز در ساختار انسان 

 تدبر در اسماء 

 مبانی و اصول برنامه ریزی

 ساختار برنامه ریزی

 ( 7)  تدبر در قرآن

 یسور مدن نیتدبر ب یهاروش

 1ی اختالل شناس

 جلسه 6

 فلق، ناس، استعاذه

 رساله اختالل
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 جلسه 10

 ساعت 40

 ساعت 9

 ساختار جامعه

 جلسه  7

 ساعت 9

 ساختار وجودی جامعه

 هستی شناسی 

 جلسه  1

 ساعت  3

 ساختار هستی

 (8)  تدبر در قرآن

 1 یتدبر ادب

 جلسه 10

 ساعت 50

 

 نقش کالم در تعلیم 

 جلسه 20

 ساعت 40

 

 تدبر در کالم 

 کالم در ساختار انسان 

 طیب سخن 

 دعوت به خیر 

 تفکر شنیداری 

 تفکر نفس 

 های تفکر در قرآن روش

 (9)  تدبر در قرآن

 2 یتدبر ادب

 جلسه 16

 ساعت 50

 (10)  تدبر در قرآن

 ییتدبر روا یهاروش

 جلسه 10

 ساعت 40

 سالمت و درمان

 جلسه 6

 ساعت 9

 شادکامی 

 رساله درمان 

 سند سالمت

نقش نماز و عفاف در تعلیم و  

 تزکیه 

 جلسه 10

 ساعت  15

 عفاف 

 نماز شاکله ذکر 

 خاص تر شدن برای خدا 

 پله پله تا مالقات خدا

 پیشرفته  زمان تیریمد

 جلسه  7

 ساعت 10

 های برنامه ریزیمهارت 

 ساختار برنامه ریزی

 اوقات صحیفه فاطمیه
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 زندگی فاطمی سبک 

 جلسه  7

 ساعت  14

 

 ادعیه ایام هفته صحیفه فاطمیه

ره
دو

 
وم 

س
: 

دو
ت

ی
 ن

ش
وه

پژ
 

ی
زش

مو
 آ

ام
ظ

ی ن
زا

اج
- 

با 
ری

تق
50

0
س 

ت 
اع

 

 ی سینو لیتهل

 ساعت 150
  

 ( 11)  تدبر در قرآن

 کالم یادب یهاتدبر در قالب

 ساعت 50

 نقش نیاز در آموزش

 جلسه 10

 ساعت 20

 طراحی فعالیت

 ساختار انسان نیاز در 

 تدبر در اسماء 

 بستر آموزش 

 جلسه 20

 ساعت 40

 سند تعلیم و تزکیه

 ساختار جامعه

 تدبر در ساحت بیت

 سند خانواده 

 سند لباس 

 بلوغ با هم بودن 

 ای متصل به خانه رسول خانه 

 تدبر در ساحت جامعه

 شاکله جمع 

 ( 12تدبر در قرآن  )

 ی نیقی  یهابه گزاره  یابیدست وهیش

 ساعت 50

 سال اول  5متخصص 

 جلسه 20

 ساعت 40

 1رشد 

 طیب گزینی 

 سند تعلیم و تزکیه

 حسن گزینی

 بلوغ با هم بودن 

 فرایندشناسی خیر

 معناشناسی طیب

 فرایندشناسی طیب

 طیب سخن 
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 سند تربیت کودک

 دومسال  5متخصص 

 جلسه 20

 ساعت 40

 2و  1رشد 

 طیب گزینی 

 گزینی خیر 

 سند تعلیم و تزکیه

 حسن گزینی

 بلوغ با هم بودن 

 فرایندشناسی طیب

 طیب سخن 

 سند تربیت کودک

 معناشناسی خیر

 فرایندشناسی خیر

 سال سوم  5متخصص 

 جلسه 20

 ساعت 40

 سند تعلیم و تزکیه

 4و  3و  2رشد 

 خیر گزینی 

 حسن گزینی

 بلوغ با هم بودن 

 معناشناسی خیر

 فرایندشناسی خیر

 معناشناسی حسن

 فرایندشناسی حسن 
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 سال چهارم 5متخصص 

 جلسه 20

 ساعت 40

 سند تعلیم و تزکیه

 4و  3رشد 

 حسن گزینی

 بلوغ با هم بودن 

 معناشناسی حسن

 فرایندشناسی حسن 

 معناشناسی ایمان

 فرایندشناسی ایمان

 ( 13)  تدبر در قرآن

 یرجوع به کتاب برا  یها وهیش

 به علم یابیدست

 ساعت 50

 2اختالل شناسی 

 جلسه 20

 ساعت 30

 کتب افسردگی

 اضطراب

 وسواس

 یادگیری 

 سحر 

 سرزنش، شاکله سیئات 

 شاکله بخل 

 انسان و شناخت پیشرفته 

 جلسه 15

 ساعت 30

تفکر شنیداری، مشاهده ای، بنیادی، 

اجتماعی،  قرآنی، امی، سوال، پرسشی، 

 بالغی

 بر  یمبتن یپژوهش یکارورز

 در زندگی انسان  هادهیپدنقش 

 جلسه 20

 ساعت 40

 ها دهی کتب تدبر در پد
ره

دو
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 ( 14)  تدبر در قرآن

قرآن،   هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 دفتر اول: عمل

 ساعت 20

 پیشرفته  -تدبرمبانی 

 جلسه 20

 ساعت 40

 یچگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 تدبر در ساحت بیت

 تدبر در ساحت جامعه

 فرایندشناسی حجت 

 فرایندشناسی حکمت
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 دوره 
 آموزش 

 منابع تخصص تدبر 

 خودشکوفایی و نظام سازی

 جلسه 35

 ساعت  60

 

 6و   5بنیادی رشد 

 معناشناسی صدق

 فرایندشناسی صدق

 معناشناسی والیت

 فرایندشناسی والیت

 های رشدنظام سازی 

 (15)  دبر در قرآنت

قرآن:   هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 یساز اتیدفتر دوم: عمل

 ساعت 70

 نظام سازی یمبان

 جلسه 15

 عتسا 25

 ی و استقرار و شکوفایی ریگشکل 

امت نازل کننده رحمت، فضل و  

 احسان 

 (16)  تدبر در قرآن

قرآن،   هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 یسازدفتر سوم: عرصه

 ساعت 20

 مبانی و اصول مدیریت

 جلسه 10

 ساعت 20

 تقدیر و تدبیر

 ی ندارید  تیظرف یارتقا

 ین ید تیحاکم یارتقا یهاسته یبا

 یهای ناسازگار تیریمد  یالگو

 یاجتماع

 شرفتهیپ یشناس  یهستمعرفی 

 جلسه 10

 ساعت 30

 هستیتدبر در کتب 

 ( 17)  تدبر در قرآن

قرآن،   هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 یدفتر چهارم: نظام ساز

 ساعت 30

 بر  یمبتن یپژوهش یکارورز

 صحیفه فاطمیه ادعیه

 جلسه 25

 ساعت 50

 صحیفه فاطمیه و کتب مرتبط

 

 

 چگونه در علم شهر ثبت نام کنیم؟ 

 د: ییفرما ثبت زیر خود را در نشانی مشخصات  در صورت تمایلتخصصی  های آموزشبرنامه شرایط و مطالعه  از بعد 
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 شرایط:  •

 مقصد بودن با مقاصد علم شهر هم  .1

 تعلیم و تربیت هایرصهعشاغل در  د افرایا  علوم تربیتی هایها و گرایشتحصیل در یکی از رشته دانشجو یا فارغ ال .2

 سیر تخصصی مبرای  اعت زمان در هفتهس 10حداقل  .3

 

 

 

 تماس با ما:  •

 /elmshahrquranoluomtarbiyatihttps://ble.ir بله  رسانپیام   درکانال 

 https://chat.whatsapp.com/EjS24KMX42bH0Uwsvbuqr6 رسان واتساپ کانال درپیام 

 /mefallahhttps://ble.ir فالح مسئول آموزش علم شهر، سرکار خانم 

 

های و تالش برای اصالح و ارتقای پایههای دریافتی  شود و هزینه آن، گسترش آموزشصورت مجازی برگزار میه  دوره ب

 .علوم تربیتی استهای در حیطه جامعه   یازهایو رفع نعلمی جامعه 

 **.ستندین یدانشگاه ها فوق برنامه هستند و معادل مدرک  دوره ن یا د یلطفا توجه داشته باش** 

 

 و من اهلل التوفیق 

https://ble.ir/elmshahrquranoluomtarbiyati
https://chat.whatsapp.com/EjS24KMX42bH0Uwsvbuqr6
https://ble.ir/mefallah

