معاونت آموزش و پژوهش

كلّيات و آیيننامة اجرایي

برگزاري دوره آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كریم

بينات ()02

فروردین 6931

معاونت آموزش و پژوهش

امام خميني (ره):

قرآن شريف به قدري جامع لطايف و حقااي و راراير و
دقاي توحيد ارت كه عقول اهل معرفت در آن حياران
مي ماند؛ و اين اعجاز بزرگ اين صحيفة نورانية آراماني
ارت.

مقام معظم رهبري (مد ظلّه العالي):

معرفت ،نجات ،رالمت ،رشد و تعالي و تقرّب انسان باه
روي خداوند متعال از درتاوردهاي قرآن كاريم ارات
كه تنها با انس و تدبّر در قرآن كريم به درت ميآيد.
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« قرآن كتابي ارت فرخنده كه آن را به روي تو فرو فررتاديم ،تا در آياتش تدبر كنند و خردمندان پند گيرند».
(روره ص/آيه )92



 پيشگفتار
به فرمودۀ اميرالمؤمنين امام علي (ع) :
«قرآن نوري ارت كه چراغهاي فروزان آن خاموش نميشود و شعلههاي پرفروغ آن فرو نمينشيند؛ دريايي
ارت كه پرتو درخشان آن به تاريكي نميگرايد؛ جداكنندهاي ارت ميان ح و باطل كه داليال اراتوار آن
ويران نمي گردد؛ شفايي ارت كه بيماري به دنبال ندارد و از ادامه بيماري ،هراري به دل نميافتد؛ توانمندي
ارت كه ياران آن شكست نمي پذيرند و حقيقتي ارت كه ياري كنندگان آن عقبنشيني نميكنناد .قارآن
معدن ايمان و چشمه رار دانش و دارويي ارت كه پس از آن دردي وجود ندارد؛ نوري ارت كه با آن تاريكي
نيست و ريسماني ارت كه گره آن محكم ارت؛ پناهگاهي ارت كه بلنداي آن دور از درترس ارت؛ عزتاي
ارت براي هر كه تحت واليت آن درآيد؛ رالم و رالمت ارت براي هر كه به آن وارد شاود؛ هادايت ارات
براي هركه به آن اقتدا نمايد؛ برهان و دليل ارت براي آنكه با آن رخن بگويد و شاهدي ارت ارتوار باراي
كسي كه در مقام كارزار

برآيد1.»...

آري ،همانگونه كه موالي متقيان و آئينة تمامنماي ارالم و باطن مجسّم قرآن حضرت علي بن ابيطالاب 7فرماودهاناد،
قرآن مظهر و راهنماي تمامي خوبيها و دواي هر درد و مرض و پليدي ارت؛ پس بر هر انسان صاحب خارد و انديشاه ،باه
ويژه بر هر مسلماني واجب ارت كه تا فرصت باقي ارت به حد وُرع و توان خود از خرمنهاي معارف اين بحر عظيم بهاره
گيرد و نيز بر رازمان ها و نهادهاي فرهنگي جامعه فرض ارت تا با مهيّا نمودن بستر الزم براي آماوزش ترجماه و تفساير
قرآن كريم ،ايشان را از اين بحر معارف الهي بهرهمند رازند.
در اين رارتا معاونت آموزش و پژوهش رازمان دارالقرآن الكريم به منظاور تحقا اهاداف ايان راازمان در نشار
آموزههاي قرآني و عمومي كردن تفسير قرآن كريم ،كلّيات و درتورالعمل اجرايي «برگزاري دورههاي آمووزش ترجموه و

تفسير عمومي قرآنكریم» را پس از بازنگري و انجام برخي اصالحات جهت اجرا در رال  1921ارائه مينمايد.
اميد ارت كه با پيگيري و اجراي اين طرحها ،گام مؤثري در جهت عمومي راختن تفسير و فهم قرآن كاريم برداشاته
شده و فرهنگ انسانراز قرآن كريم بيش از پيش در جامعه ارالمي گسترش يافته و در حيطة انديشاه و عمال ،متجلّاي
شود .انشاءاهلل.
معاونت آموزش و پژوهش
سازمان دارالقرآن الکریم
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طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كریم
(بينات  -02سوره مباركه حجر)
«جهت اجرا در ماه مبارك رمضان  6391ه.ق»
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جدول مشخصات آموزشي دوره آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كریم
ردیف

عنوان دوره

1

طرح بينات ()02

حدنصابنمرهقبولي

ساعات آموزشي

دروس پيشنياز

نظري

عملي

جمع

64

--

64

پایاني

منابع آموزشي
كتبي

شفاهي

ارزش
آموزشي

ترجمه و تفسيرروره مباركه حجار ،بار مبنااي

قرائت سطح 2

كتاب تفسير نموناه(جلاد  «)11تالليف آيات اهلل

(يا قبولي در

العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضاالي

آزمونهاي معادل)

46

---

64
ساعت

حوزه علميه قم».

اهداف طرح

اهداف كلي:
1ا نشر و ترويج ترجمه ،تفسير ،مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.
9ا حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي (به تنارب توان).
9ا كمك به كاهش معضالت گوناگون بشري ،با ارتفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.
 -4انس هر چه بيشتر مخاطبان با آموزهها و فرامين قرآن در ماه مبارک رمضان.
هدف رفتاري:
انتظار مي رود فراگيران پس از گذراندن اين طرح در ماه مبارک رمضان با ترجمه و تفسير روره مباركاه انبيااء آشانا
شده و فرامين حياتبخش آن را در زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي خود به كار بندند.

 چکيده طرح
بر اراس اين طرح پس از تبليغات ،ثبت نام ،رطح بندي و كالربندي مخاطبان– به تفكيك جنسيت ،رطح تحصيالت
و محدوده رني -كالرهاي آموزشي در  94جلسه ويژه عالقمندان به ترجمه و تفسير قرآن ،در مراكز آموزشي پيشبيني
شده برگزار و مخاطبان ،ضمن آشنايي با ترجمه و تفسير روره مباركه حجر در مااه مباارک رمضاان انشااءاهلل خواهناد
توانست فرامين حياتبخش آن را در زندگي فردي و خانوادگي خود به كار بندند.
به افرادي كه حد نصاب آزمون پاياني(حداقل نمره  14از ) 92را كسب نمايند ،گواهينامه مربوطه اعطاء ميگردد.
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 مشخصات كلي طرح
6ـ عنوان طرح :آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (بينات  -) 92روره مباركه حجر
0ـ مدت دوره 41 :راعت (شامل  99جلسه آموزش و يك جلسه آزمون)
9ـ شکل اجراي دوره :به صورت حضوري و روزانه در ايام ماه مبارک رمضان (به جز جمعهها و روزهاي تعطيل)
3ـ مقطع زماني اجرا :ماه مبارک رمضان رال  1491ه.ق
5ـ پيشنياز :دارا بودن گواهينامه قرائت قرآنكريم (رطح )9يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل
1ـ گستره طرح :ررارر كشور.
7ـ محل تشکيل دوره :تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي).

1ـ محتواي آموزشي دوره :ترجمه و تفسيرروره مباركه حجر و بر مبناي كتاب تفسير نمونه« تالليف آياتاهلل العظماي
ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضالي حوزه علميه قم».
3ـ مجري طرح :اداره امور قرآني ارتانها به عنوان ناظر و كليه مؤرسات و مراكز قرآني مردمي و يا درتگاههاي دولتي به عنوان
مجري.

62ـ گروه هدف (مخاطبان) :عالقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رني باالي  11رال.
66ـ تعداد متعلّمان در هر كالس :حداقل  92نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات.
 -60ارزش آموزشي :كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان «  41راعت آموزش » محسوب گرديده و به قبولشدگان
گواهي پايان دوره اعطاء ميگردد.

 شرایط شركتكنندگان
 -1دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي روم راهنمايي؛
 -9دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن (رطح )9يا قبولي در آزمون ورودي معادل.
تبصره :متقاضياني كه در هر يك از دورههاي پيشين بينات شركت داشته و كارنامه آموزشي مربوطه (مبني بار موفقيات
در دوره) را دريافت كردهاند ،از شركت در آزمون ورودي معاف خواهند بود.

 محتواي آموزشي
اين دوره شامل رلسله دروري از تفسير ،بر مبناي كتاب تفسير نمونه ميباشد و طي  94جلسه اجرا خواهد شد .البته
مدرّران محترم ،جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي توانند از ديگر كتب تفسيري موثّ نظير الميازان،
مجمع البيان ،تفسير نور و  ...نيز ارتفاده نمايند.
محتواي آموزشي طرح ،ترجمه و تفسير روره مباركه حجر و بر مبناي كتاب تفسير نمونه(جلاد  )11مايباشاد .البتاه

مدرّران محترم ،جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره ميتوانند از ديگر كتب تفسيري نظير الميزان ،مجماع
البيان ،تفسير نور و  ...نيز ارتفاده نمايند.
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 استانداردهاي آموزشي
ویژگيهاي مدرّس:
1ا دارا بودن تسلّط علمي و تجربه الزم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن كريم.
9ا دارا بودن وجهه موجّه و منارب اجتماعي.
9ا توانمند بودن در جهت بهرهگيري از تفارير معتبري چون الميزان ،مجمع البيان ،نموناه ،ناور و  ...و داراي قادرت
انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كالم.
روش تدریس :رخنراني ،پررش و پارخ ،توضيحي ،مباحثه و...
تجهيزات ،امکانات و وسایل مورد نياز :تخته رفيد ،تجهيزات صوتي منارب و ...

جدول ساعات آموزشي:

نوع آزمون پاياني

ساعت
نام درس

ترجمه و تفسير روره مباركه حجر

حدنصاب نمرهقبولي

پيش نياز
نظري

عملي

جمع

41

---

41

قرائت (رطح )9
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ارزش آموزشي

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

«به ساعت»



---

( 14از )92

---

 41راعت
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 جدول بودجهبندي درس ( تفسير سوره مباركه حجر بر مبناي كتاب تفسير نمونه«جلد )»66
شماره جلسه
اول

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم

دوازدهم

تاریخ
اول رمضان
1921/9/1

موضوع درس

شماره جلسه

بيان اهميت تفسير ،برخي
روشهاي تفسيري ،محتواي كلي

سيزدهم

روره و فضيلت تالوت آن و...

دوم رمضان
1921/9/7
روم رمضان
1921/9/1
چهارم رمضان
1921/9/2
پنجم رمضان
1921/9/12
ششم رمضان
1921/9/11
هشتم رمضان
1921/9/19
يازدهم رمضان
1921/9/11
دوازدهم رمضان
1921/9/17
ريزدهم رمضان
1921/9/11
پانزدهم رمضان
1921/9/92
شانزدهم رمضان
1921/9/91

تفسير آيات 5-1

چهاردهم

تفسير آيات 15-1

پانزدهم

تفسير آيات 91-11

شانزدهم

تفسير آيات 95-99

هفدهم

تفسير آيات 92-91

هجدهم

تفسير آيات 94-92

نوزدهم

تفسير آيات 91-95

بيستم

تفسير آيات 44-92

بيست و یکم

تفسير آيات 52-45

بيست و دوم

تفسير آيات 55-51

بيست و سوم

تفسير آيات 12-51

بيست و چهارم

تاریخ
هفدهم رمضان
1921/9/99
هجدهم رمضان
1921/9/99
نوزدهم رمضان
1921/9/94
بيستم رمضان
1921/9/95
بيست و دوم رمضان
1921/9/97
بيست و روم رمضان
1921/9/91
بيست و چهارم رمضان
1921/9/92
بيست و پنجم رمضان
1921/9/92
بيست و ششم رمضان
1921/9/91
بيست و هفتم رمضان
1921/4/1
بيست و نهم رمضان
1921/4/9
ري ام رمضان
1921/4/4

موضوع درس
تفسير آيات 11-11

تفسير آيات 71-17

تفسير آيات 71-79

تفسير آيات 72-77
تفسير آيات 14-12

تفسير آيات 17-15

تفسير آيات 22-11

تفسير آيات 29-21

تفسير آيات 25-24

تفسير آيات 22 -21

جمع بندي نكات تفسيري روره

آزمون پايان دوره

 آیيننامة برگزاري آزمونها
6و آزمون ورودي
داوطلباني كه فاقد گواهينامه دوره آموزش قرائت رطح ( )9قرآن كريم (روانخواني قرآن و صحت قرائات نمااز) هساتند،
الزم ارت در آزمون ورودي كه مطاب آزمون پاياني دوره قرائت رطح ( )9برگزار ميشود شركت و در صورت كساب حادّ
نصاب الزم ( 14از  ،)92در طرح شركت نمايند.
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0و آزمون پایاني
آزمون پاياندوره شامل  95رؤال تستي ا تشريحي ارت و به شرح زير برگزار ميشود:

 02 )1كلمه

هر يك  2/02نمره (جمعاً  2نمره)

 )0ترجمه  12عبارت (حدوداً نيمسطري)

هر يك  2/2نمره (جمعاً  2نمره)

 )3تفسير  2عبارت

هر يك  0نمره (جمعاً  12نمره)

تذكر  :6رؤاالت آزمون تورط مدرس محترم دوره طراحي گردد.
تذكر  :0حداقل نمره قبولي نهايي  14از  92ميباشد و اداره امور قرآني ارتان موظف ارت به قبولشدگان گواهينامه پاياان
دوره را اعطا و به  9نفر برتر هر دوره نيز جوايزي (تا رقف اعتبار تعيينشده) اهدا نمايد.
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آیيننامه اجرایي
 مسئول و مجري طرح
مسئوليت برگزاري دوره ها طب طرح تفصيلي مربوطه به عهدۀ اداره امور قرآني ارتان مايباشاد كاه البتاه توراط
نهادهاي دولتي ،مؤرسات و مراكز قرآني مردمي و تحت نظارت اداره امور قرآني ارتان اجرا خواهد شد .مجري طرح پاس
از دريافت ابالغيه و درتورالعمل ،موظف ارت در جهت اجراي طرح طب مراحل اجرايي اقدام نمايد.

 مراحل اجرایي
1ا رازماندهي و برنامه ريزي اجرايي طرح در ارتان :برنامهريزي جهت تسهيم و ابالغ رهميههاا باه اتحادياه قرآناي
ارتان و كانونهاي قرآن شهررتانها (طب رهميههاي تعيينشده از روي رازمان دارالقرآن الكريم و ابالغ شاده از راوي
دفتر مركزي رازمان تبليغات ارالمي در اوائل هر رال و يا درخوارت تلييد و صدور مجوز برگازاري دورههااي اباداعي و
بومي)
9ا تبليغات :تبليغات برگزاري دورهها به طور متمركز از روي رازمان دار القرآن الكريم و به صورت اراتاني از جاناب
اداره امور قرآني ارتان و كانونهاي قرآن تابعه ،با ارتفاده از صدا و ريما ،نماز جمعه ،جرايد ،برنوشته ،پالكاردها ،اطالعيه و
 ...انجام خواهد شد.
9ا ثبتنام از عالقمندان (همراه با انجام آزمونهاي ورودي مورد نياز)
4ا هماهنگي با مدرّران دوره و تهيه كتب ،امكانات و ملزومات آموزشي و كمكآموزشي.
5ا انتخاب و تهيه مكانهاي منارب جهت برگزاري كالرها.
1ا ارزيابي و بازرري از دورهها در طول برگزاري.
7ا تهيه ،تنظيم و اررال فرمهاي اطالعات و آمار.
1ا هماهنگي هاي الزم در خصوص روند اجرايي دورهها با معاونت آموزش و پژوهش رازمان دارالقرآن الكريم در خالل
برگزاري دورههاي مربوطه و اعالم كتبي تعداد و مشخصات كامل دورههاي در حال اجرا.
2ا انجام آزمونهاي مياندوره و پاياني و ارائه گواهينامه به قبولشدگان همراه با انتخاب نفرات برتر دوره و اهداء جوايز
به ايشان.
12ا بايگاني و نگهداري ارناد هزينهها جهت تسويه حساب نهايي.
11ا تهيه و اررال فهررت ارامي قبولشدگان دوره به رازمان دار القرآن الكريم.
تذكر :هزينه ثبت نام و برگزاري دوره وف بخشنامه راالنه رازمان دارالقرآن الكريم خواهد بود.

 آیيننامة انضباطي
1ا حضور متعلّمان در كليه جلسات درري الزامي ارت.
تذكر :ارائه مدرک موجّه از روي متعلم به مسئوالن دوره در موجّه كردن غيبت الزامي ارت.
9ا حداكثر غيبت موجّه در طول دوره ره جلسه ميباشد (مشروط بر ارائه ادلّه قابل قبول).
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9ا كليه متعلمان موظف به حفظ شئونات رفتاري و ظاهري از جمله حفظ كامل حجاب (براي خواهران) و پوشش مناراب
(براي برادران) ميباشند.
تذكر :6با توجه به نياز گسترده كشور به حفظ نيروهاي ارزشي قرآني ،ثبتنامشدگان در بادوِ ورود نسابت باه تعهاد
شرعي و قانوني خود مبني بر همكاريهاي آتي با اداره امور قرآني ارتان (در صورت نياز) توجيه گردند.
تذكر :0آئين نامه مربوطه شامل طرح نورالرحمان نمي باشد(بند  9 ،1و تذكر .)1

 نکات مهم
 -1شايسته ارت براي انتخاب مدرّران دورهها ،از علماي طراز اول اراتان و ماديران گاروه الهياات و معاارف اراالمي
دانشكدههاي علوم قرآن و حديث نظرخواهي شود.
 -9در صورت تشكيل كالس مجزا براي خواهران و برادران ،حتي المقدور براي كالس خواهران از مدرّران خاواهر و باراي
كالس برادران از مدرّران برادر ارتفاده شود.
 -9مدرس محترم در آغاز دوره و پيش از آموزش ،به بيان مقدمه ،اهداف دوره و بيان نكات كلي پيرامون طرح بپردازند.
 -4ارائه يك نسخه از تصوير «جدول بودجهبندي دروس» و «نحوه ارزشيابي» ،در آغاز دوره ،باه مادرس محتارم الزاماي
ارت .بديهي ارت رعايت ررفصلهاي مصوّب در راعات آموزشي تعيينشده ،موجب كيفيت بيشتر دوره خواهد شد.
 -5شايسته ارت پيش از برگزاري دورهها ،تبليغات گستردهاي صورت گيرد و طي جلسه يا جلساتي نسابت باه توجياه
كادر آموزشي جهت تبيين اهداف و شيوه هاي تدريس مورد نظر ،تورط مجرّب ترين فرد در امر تعلايم ترجماه و تفساير
قرآن كريم اقدام گردد.
 -1ضروري ارت محل برگزاري دوره يكي از حسينيه ها و يا مراكز فرهنگي بزرگ شهر انتخاب شود تاا امكاان حضاور و
ارتفاده عموم مردم فراهم گردد .مكان برگزاري دوره بايد از نظر امكانات آموزشي و رفاهي ،از قبيل داشتن ناور مناراب،
تخته ،ررويس بهداشتي ،ريستم تهويه ،آرامش محيط و  ...در حد مطلوب باشد و مسئول دوره جهت آمادهرازي مكاان
برگزاري از لحاظ پاكيزگي و معطّر نمودن فضا ،توجه الزم را معطوف نمايد.
تذكر :كالسهاي خواهران به علت معذورات شرعي ،بايد در مكاني غير از مساجد برگزار شود.
 -7چنانچه رهميه تخصيصي و يا تعداد دورههاي خودگردان طرح ،بيش از يك دوره ارت ،دورههاي برنامهريزي شده ،باه
نسبت ارتعداد جمعيت مناط و شهررتانها تقسيم شود و كالسها در شهر يا ناحيه خاصي متمركز نگردد.
 -1صدور كارت شنارايي براي داوطلبان شركتكننده (به جز افراد مستمع آزاد) و تشكيل پروندههاي مجزا ميتواناد در
اجراي هرچه منظمتر كالسهاي آموزشي و جديت قرآنآموزان مؤثر باشد.
 -2با توجه به ارزشيابي راالنه و همچنين جهات اصاالح طرحهاا ،نسابت باه جماعآوري ،جماعبنادي و ارراال فارم
(جمعبنديشده) نظررنجي متعلمان در هر دوره و همچنين فرم نظررنجي معلم دوره اهتمام الزم صورت پذيرد.
یادآوري :بديهي ارت توجه به نكات فوق ،در رواب مثبت اداره اماور قرآناي اراتان منظاور شاده و در محارابات
ارزشيابي راالنه محاربه خواهد گرديد.
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