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چکیده

آيتاهلل خامنهاي(مدهله العيالي) از ابتداي دورة رهبري تا پايان سال  56 ،3422ديدار با قرآنيان دادتهانيد.
مطالعة دقيق بيانا ايوان در اين ديدارها ،بيانگر نگاه عميق و ژرف ايوان بيه مطولية انيس بيا قيرآن و
نطد سازندة آن در ايجاد ،امتداد و استحکام انطيب و نظام اسيمي ايران ،و توانايي اين کتياب آسيماني
در توکيل دولت ،جامعه و تمدن اسيمي است .پژوهد پيد رو ،با دو هدف  .3دستيابي به نظام مدنظر
آيتاهلل خامنهاي در زمينة انس با قرآن بهعنوان چومانداز يا وضعيت تميدني مطليوب ايين حيوزه ،و .5
کس نظر خبرگان دربارة ميزان اولويت و امکانپذيري گزارههاي استخرا دده از بيانا ايوان بهمنظور
ارالة راهبردهايي براي حرکت بهسوي وض مطلوب؛ ابتدا بيا اسيتفاده از روش «تحلييل مايمون» ،بيه
مطالعة گستردة بيانا معظمله پرداخته که استنباط روابط ميان مايامين ،نظيام ميدنظر ايويان را داراي
هفت بُعد اهداف ،آثار ،فرايندها ،پيورانها ،راهکارها ،وهايف قاريان و نطد حکومتها نويان مييدهيد.
سپس با استفاده از روش«دلفي فازي» و اخذ نظر  31نفر از خبرگان قرآني کويور ،بيه سينجد مييزان
اولويت و امکانپذيري ماامين بهدستآمده ،پرداخته و چنين نتيجه گرفته که گزارههاي ناهر به «تيدبر
در قرآن» و «عمل به قرآن» با هيدف دسيتيابي بيه «تميدن اسييمي» ،بيويترين اولوييت را بيه خيود
اختصاص دادهاند.
واژگان کلیدی
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 .0مقدمه
از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،آرمان نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران ،ايجـاد تمـدن نـوين
اسالمي است (ر.ک :خامنهاي )7992/00/75 ،که راه دستیابي به آن ،آشنايي ،انس و پیروي
از قرآن کريم است ،همانگونه که تجربههاي تمدني پیشین مسلمانان هـم بـه برکـت قـرآن
بهوجود آمدهاند:
مردم مسلمان صدر اسالم ،يک عده از اقوام ضعیف ،ذلیل ،توسَريخورِ ،از
همه چیز محروم بودند؛ اما قرآن آنها را بهجايي رساند که سازندة تاريخ بشر
شدند .بزرگترين تمدنها را مسلمین ،به برکت قرآن بهوجود آوردند و به
برکت قرآن ،علم ،فلسفه ،اخالق و تقريباً همة دانشهاي بشري را پیش
بردند .امروز هم اگر با قرآن آشنا باشید ،ميتوانید همان ماجرا را دنبال و
تجديد کنید .مسلمانان اگر با قرآن انس بگیرند ،سیاد دنیا را در دست
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خواهند گرفت و ديگر اين غاصبها ،اين قدر هاي استکباري ،اين حیوانا
کراوا بستة بهظاهر انسان و در باطن وحوش ،نميآيند ادعاي هدايت بشر
و رهبري عالم را بکنند .ادعا ميکنند که ما رهبر دنیايیم! يک عده حیوان
وحشي ،ميخواهند رهبر چند میلیارد بشر شوند! معلوم است سرنوشت اين
بشر به کجا خواهد انجامید« .اذا کان الغراب دلیل قوم» اينها وضعشان
اينگونه است! نگذاريد کساني که از انسانیت بويي نبردهاند ،بر اريکههاي
قدر ـ آن هم قدر جهاني ـ بنشینند و ادعاي رهبري بشري را بکنند.
بشر در ساية قرآن ،رهبري خواهد شد (خامنهاي.)7977/77/04 ،

بنابراين ميتوان گفت از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،ايجاد تمدن نوين اسالمي در گرو عزم
مسلمانان براي توسعة فرهن

قرآني و حاکم کردن اين فرهن

بـر بیـنشهـا ،نگـرشهـا و

رفتارهاي فردي و اجتماعي آنهاست.
حال پرسش اين است که حاکم شدن فرهن

قرآنـي در جامعـه چگونـه اتفـاق خواهـد

افتاد؟ انس با قرآن چگونه بايد صور گیرد؟ و بر چه ابعادي از آن بايد بیشتر تأکید گـردد؟
نقطة شروع اين حرکت کجاست؟ و مسئولیت اصلي آن ،برعهدة چه کساني است؟ و...
پرسشهايي ازايندست ،ضرور تجديدنظر در نظامهاي رايح انـس بـا قـرآن ،و معرفـي
نظام جايگزين آن ،در تراز تمدن نوين اسالمي را نمايان ميسازد .بنابراين ضـروري اسـت بـا

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

مبنا قرار دادن آراء و انديشههاي رهبر معظم انقالب اسالمي بهعنوان يکي از نظريـهپـردازان
اصلي انديشة تمدني که خود ،انس عمی و ديرينهاي با قرآن کريم دارد ،بر علوم مـرتبط بـا
قرآن کريم از تجويد و قرائت گرفته تا علوم قرآنـي و تفسـیر مسـلط بـوده و ايـن تسـلط در
بیانا  ،آثار و تألیفا متعدد ايشان در ارتباط با قرآن کريم نمايان است ،الگوي صحیح انـس
با قرآن در راستاي رسیدن به جامعة اسالمي و تمدن اسالمي طراحي گردد.
مقالة حاضر بهمنظور دستیابي به منظومة فکري آيتاهلل خامنهاي در زمینة انس با قرآن
بهعنوان چشمانداز 7يا وضعیت تمدني مطلوب اين حوزه ،و تدوين راهبردهايي 2براي حرکت
بهسوي وضع مطلوب انس با قرآن ،دو پرسش ذيل را محور کار خود قرار داده است:
 .7مهمترين مضامین مورد تأکید آيتاهلل خامنهاي در زمینة انس با قرآن چیست؟
 .2کداميک از مضامین مورد تأکید ايشان ،اولويت و امکان بیشتري براي تحق دارد؟
براي يافتن پاسخ پرسش اول ،بیانا ايشان در  09ديدار قرآني از خرداد  7901تا پايـان
 ، 7500اعم از محافل انـس بـا قـرآن در طلیعـة مـاه مبـارک رمضـان ،اختتامیـه مسـابقا
بینالمللي قرآن ،ديدار با قاريان مصري و ...بـا روش تحلیـل مضـمون بررسـي شـد و شـبکة
مضامین آن ترسیم گرديد ،که نتیجة آن ميتواند بهعنوان معیاري براي ارزيابي فعالیتهـاي
قرآني پیشین ،و چراغِ راهي براي ترسیم و تدوين فعالیتهاي قرآنيِ پیشِ رو در تراز تمـدن
نوين اسالمي ،مدنظر مسئوالن و تصمیمگیران قرار گیرد.
براي يافتن پاسخ پرسش دوم ،پرسشنامهاي بر مبناي محورهاي استخراجشـده از بیانـا
مقام معظم رهبري ،طراحي گرديد و سپس براي تعیین میزان اولويت و امکانپذيري هريک
از گزارهاي پرسشنامه ،نظرهاي  71خبرة قرآني کشور اخـذ شـد و در ادامـه ،بـا اسـتفاده از
روش دلفي فازي ،به تحلیل نظرهاي خبرگان پرداخته شده است.
بر اساس جستوجوهاي صور گرفته ،به نظر ميرسد تاکنون پژوهشي جامع که اوالً ،به
تحلیل همة بیانا مقام معظم رهبري در زمینة انس با قرآن بپردازد تا چشـمانـداز و وضـع
مطلوب اين حوزه را ترسیم کند؛ و ثانیاً ،راهبردهاي حرکت بهسـوي آن چشـمانـداز و وضـع
مطلوب را تعیین کند ،انجام نگرفته است.
1. Vision.
2. Strategies.
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البته در برخي مطالعا پیشین ،شماري از سخنان مقام معظم رهبري در زمینة انس بـا
قرآن مورد تحلیل قرار گرفته که مهمترين آنها مقالة «الگوي جامع فرهنـ

قرآنـي و نقـش

آن در تغییرا فرهنگي جامعة اسالمي از منظر آيـتاهلل خامنـهاي» کـه بـه تحلیـل بیانـا
معظمله تا سال  7995ميپردازد ،در شمارة  22مجلة مطالعا قرآن و حدير چاپ شده که
به نظر ميرسد نحوة دستهبندي گزارهها و نتايح حاصل از آن نیازمند بازبیني است.
 .2تبیین مفاهیم
1ـ .2الگو

دربارة مفهوم و چیستي الگو ،ديدگاه يکساني میان صاحبنظران وجود نـدارد و تعـاريف
ارائهشده در طیفي از حداقلي تـا حـداکثري جـاي مـيگیرنـد .برخـي معتقدنـد الگـو فقـط
عبار اند از ارائه و بیان نظرية پاية پیشرفت ،منتهي با لحاظ کردن مباني و ارزشهاي بـومي
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و شرايط خاص اجتماعي ،تاريخي و جغرافیايي؛ ازاينرو ،الگو ،کلي و مختصر مـيگـردد .امـا
عدهاي ديگر معتقدند که افزون بر نظريههاي پايه ،بايد اهـداف ،راهبردهـا ،نظـامهـا و حتـي
برنامههاي عملیاتي در الگو ذکر شوند .میان اين دو نگاه حداقلي و حـداکثري هـم نظرهـاي
بینابین متعددي وجود دارد.
مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت سعي کرده در مباحثـه بـا شخصـیتهـاي علمـي و
اجرايي کشور (ر.ک :مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ،)7994 ،و نیز تحلیل بیانا مقـام
معظم رهبري(مدظله العـالي) پاسخي براي اين پرسش بیابد که الگـو چیسـت؟ از تحلیـل بیانـا
معظمله ،به نکا ذيل دست يافته است:
ـ الگو؛ يک سند باالدستي براي همة اسناد برنامهاي ،چشمانـداز و سیاسـتگـذاريهـاي
کشور است.
ـ الگو؛ يک نقشة جامع است و به ما ميگويد بـه کـدام سـمت و بـهسـوي کـدام هـدف
حرکت کنیم.
ـ الگو؛ بايد کشور را از حرکتهاي بيهدف و زيگزاگي و سردرگم دور کند.
ـ در الگو بايد وضعیت مطلوب و چگـونگي رسـیدن از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب
ترسیم شود (مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت.)94 :7997 ،

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

درنهايت ،آنچه بهعنوان تعريف الگو ،در الگوي اسالمي ـ ايراني پیشرفت بیان شده ،بدين
شرح است:
الگو؛ يک نقشة جامع است که هدف و سمت حرکت ،شیوة حرکت و نحوة رفتار جامعـه را بـراي
تحق يافتن تحول تکاملي جامعه ،بیان ميکند .سند الگو حاوي سرفصلهاي زير خواهد بود:
 .7تبیین وضعیت مطلوب جامعة اسالمي در چهار عرصة فکر ،علم ،معنويت و زندگي بـهصـور
جامع ،و تعريف نمودهاي بیروني و مؤلفههاي ملموس آن در قالب شاخصهاي اندازهگیري؛
 .2تعیین معیارها ،نقاط مرجع و راهنماي مسیر در مقاطع دوساله بـراي انجـام پـايش و
ارزيابي پیشرفت؛
 .9تدوين راهبردها (چگونگي حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب)؛
 .5طراحي ساختارها و نظامهاي کالن خوداصالحگر پیشران بهسوي پیشرفت؛
 .4طراحي و تعريف نظام پايش و نظار پیشرفت کشور (مرکـز الگـوي اسـالمي ايرانـي
پیشرفت.)77 :7997 ،
اگر بخواهیم تعريف باال را معیار طراحي ساير الگوها قـرار دهـیم ،بايـد بـه دو کلیـدواژة
اصلي «ترسیم وضعیت مطلوب يا چشمانداز» و «تدوين راهبردها» توجه ويژه کنیم.
1ـ .1انس با قرآن

انـس در لغـت بـهمعنـاي طمأنینــه (ابـنسـیده7527 ،ق ،ج )444 :1و خـالف وحشــت
(ابنمنظور7575 ،ق ،ج )72 :0است.
فاکر میبدي ،انس با قرآن کريم را در يک نظام طولي به مراحل «همراه داشتن ،تمـاس،
نوشتن ،نگاه ،شنیدن ،يادگیري ،آموزش ،قرائت و تالو  ،حف  ،تدبر ،ترجمه ،تفسیر ،تأويـل،
عمل ،تبلیغ ،دفاع ،انطباق حرکا و سکنا با قرآن ،درمان ،توسل ،بهـرهمنـدي از شـفاعت
قرآن و همنشیني با قرآن» تقسیم کرده است (ر.ک :فاکر میبدي.)7919 ،
هادوي کاشاني نیز مراتب انس با قرآن را مبتنيبـر روايـا معصـومان ايـنگونـه ذکـر
ميکند :نگهداري قرآن در خانه ،نگاه کردن به آيا قرآن ،گوش فرا دادن بـه تـالو قـرآن،
تالو قرآن ،تدبر و تفکر در قرآن و عمل به قرآن (ر.ک :هادوي کاشاني.)7971 ،
بنابراين انس با قرآن به معناي آرامش يافتن با قرآن و ارتباط مستمر و پیوسته بـا آن در
همة ابعاد و شئون زندگي است.
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اما براي تبیین مفهوم انس بـا قـرآن بـر مبنـاي انديشـة آيـتاهلل خامنـهاي ،ابتـدا بايـد
رهنمودهاي ايشان به عنوان يکي از برجستهترين نظريهپردازان انديشة تمدني مورد مطالعـه
و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانیم مفهوم انس بـا قـرآنِ مـورد نظـر ايـن پـژوهش را
دريابیم .لذا در اين پژوهش نميتوانیم به تعاريف رايح موجود بسنده نمـايیم ،گرچـه ممکـن
است برخي از آنها صحیح هم باشند.
 .3شبکة مضامین انس با قرآن از منظر آيتاهلل خامنهاي
3ـ .2معرفی روش تحلیل مضمون

کسب نتايح مفید و بامعني در تحقیقا کیفي ،مستلزم بهکارگیري روشهايي است کـه
بتواند حجم عظیم دادهها را بهگونهاي نظاممند ثبت کرده و به تحلیـل دقیـ آنهـا بپـردازد.
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ازجمله روشهاي تحلیل کیفي که با استفاده از آن ،مـيتـوان بـه فهـم عمیـ و جـامعي از
دادههاي مورد بررسي رسید ،روش تحلیل

مضمون7

است.

تحلیل مضمون ،روشي براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي کیفـي
است .اين روش ،فرايندي براي تحلیل دادههاي متني است و دادههاي پراکنـده و متنـوع را بـه
دادههايي غني و تفصیلي تبديل مـيکنـد ( .)Braun & Clarke, 2006: 80بـه عبـار ديگـر
تحلیل مضمون ،راهبردي براي تقلیل و تحلیـل دادههاسـت و بـهوسـیلة آن ،دادههـاي کیفـي،
تقسیمبندي ،طبقهبندي ،تلخیص و بازسازي ميگردند (.)Given, 2008: 867
در تحلیل مضمون ،پژوهشگر بهدنبال يافتن الگوهاي تکراري معنادار است که با سنجش
فراواني واژگان حاصل مي شود .اين روش ،بر اسـاس يـک رويـة مشـخص و در سـه سـطح،
مضامین را نظاممند ميکند که عبار اند از:
الف) مضامین پايه شامل کدها و نکا کلیدي موجود در متن؛
ب) مضامین سازماندهنده که از ترکیب و تلخیص مضامین پايه به دست ميآيند؛
ج) مضامین فراگیر که همان مضامین عالي در برگیرندة اصول حاکم بـر مـتن بـهعنـوان
يک کل هستند.
1. Thematic Analysis.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

با تحلیل مضامین ،شبکهاي از مضامین ايجاد ميشود و درنهايت با تحلیل آنهـا مفـاهیم
کلیدي استخراج ،و مدل تبیین ميگردد (.)Attride Stirling, 2001: 389
الگوي نمادين سطوح مضامین در روش تحلیل مضمون بدين شرح است:
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فرايند تحلیل مضمون شامل  9مرحلة (تجزيه ،تشريح و ترکیب) متن است که هر کـدام
از اين مراحل شامل گامها و اقداما متعدد است که در جدول ذيل بیان شده است:
مرحله

گام
 .7آشنا شدن با متن

تجزيه
متن

مورد بررسي
 .2ايجاد کدهاي اولیه و
کدگذاري

اقدام
7ـ .7پیادهسازي دادهها (در صور لزوم)
7ـ .2مطالعه و مطالعة مجدد دادهها
7ـ .9نوشتن ايدههاي اولیه
2ـ .7پیشنهاد چارچوب کدگذاري
2ـ .2تفکیک متن به بخشهاي کوچکتر
2ـ .9کدگذاري ويژگيهاي جالب دادهها
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 .9جستوجو و شناسايي
مضامین

9ـ .7تطبی دادن کدها با مضامین بالقوه
9ـ .2استخراج مضامین از بخشهاي کدگذاريشده متن
9ـ .9پااليش و بازبیني مضامین
5ـ .2بررسي و کنترل همخواني مضامین با کدهاي
استخراجشده

 .5ترسیم شبکه مضامین

5ـ .2مرتب کردن مضامین
5ـ .9انتخاب مضامین پايه ،سازماندهنده و فراگیر
5ـ .5ترسیم نقشة مضامین
5ـ .4اصالح و تأيید شبکه(ها)

تشريح
متن

4ـ .7تعريف و نامگذاري مضامین
 .4تحلیل شبکه مضامین
4ـ .2توصیف و توضیح شبکة مضامین
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ترکیب
متن

 .0تدوين گزارش

 .7-0تلخیص شبکة مضـامین و بیـان مختصـر و
صريح آنها
 .2-0استخراج نمونههاي جالب و مورد توجه از دادهها
 .9-0مرتبط کردن نتايح تحلیـل بـا سـؤال هـاي
تحقی و مباني نظري
0ـ .5نوشتن گزارش علمي و تخصصي از تحلیلها

جدول شمارة  :7فرايند گام به گام روش تحلیل مضمون

3ـ .1تحلیل مضمون بیانات آیتاهلل خامنهای پیرامون انس با قرآن
 .2-1-3مرحلة اول :تجزیه متن و استخراج مضامین پایه

بهمنظور اجراي روش تحلیل مضمون ،در مرحلة اول الزم است به تجزية متن پرداخته و
جمال با مالک واحد و مشخصي در جدول مربوطه ،تقطیع شوند .اين مرحله شامل چهار
گام آشنا شدن با متن ،ايجاد کدهاي اولیه ،شناسايي مضامین و ترسیم اولیة شبکة مضامین
ميباشد .مطالعه دقی و مکرر بیانا

مقام معظم رهبري در  09ديدار نشان داد که اين

بیانا را ميتوان در  977فراز تقطیع کرد و از هر فراز يک مضمون پايه و مهم استخراج
کرد .بر اين اساس ،تعداد  977مضمون پايه به دست آمد.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

الزم به ذکر است که شناخت مضمون ،از مهمترين مراحل تحلیل مضمون بوده ،زيرا
مراحل بعدي بر پاية آن انجام ميشود و جهتگیريها و سؤاال

تحقی  ،شعور متعارف،

ارزشها و تجربة پژوهشگر پیرامون مسئلة پژوهش ،در نحوة شناخت مضامین ،تأثیر
ميگذارد .همچنین بايد توجه داشت که انتخاب مضمون ،لزوماً تابع معیارهاي کمّي نیست؛
بـلکه بـه اين مطلب بستگي دارد که چقدر بـه نکتة مهمي دربارة سؤاال

تحقی

ميپردازد .در واقع مقدار دادههاي مورد نیاز جهت پاسخ به مسئلة پژوهش با توجه به
ماهیت کیفي روش تحلیل مضمون ثابت و مشخص نیست.
براي درک بهتر چگونگي استخراج مضامین از بیانا

مقام معظم رهبري بخشي از

جدول تحلیل بهعنوان نمونه درج ميشود.

ردیف

7

2

متن بیانات

مضامین پایه

داعیة ما ايجاد تمدني است متکي به معنويت ،متکي به
خدا ،متکي به وحي الهي ،متکي به تعلیم الهي ،متکي به داعیة جمهوري
هدايت الهي .امروز اگر يک چنین تمدني را ملتهاي
اسالمي ،ايجاد
اسالمي ـ که بحمداهلل بسیاري از ملتهاي اسالمي بیدار
تمدني متکي به
شدهاند و بهپا خاستهاند ـ بتوانند پايهگذاري کنند ،بشر
معنويت ،خدا،
سعادتمند خواهد شد .داعیة جمهوري اسالمي و انقالب
وحي و هدايت
اسالمي اين است؛ ما دنبال يک چنین تمدني هستیم.
الهي
اين را شما جوانهاي عزيز بهخاطر بسپاريد ،اين را
شاخص و معیار قرار بدهید7919/05/25 .
اگر در جوامع بشري ،قرآن حاکم باشد ،هم سعاد دنیا
هست ،هم علوّ معنوي هست .راه سالمت را ،راه امنیت را،
حاکم شدن
راه امنیت رواني را ،قرآن بهروي ما باز ميکند؛ راه عز را
قرآن در جوامع
قرآن بهروي ما باز ميکند؛ راه زندگي درست را و سبک
بشري،
زندگي سعاد آمیز را قرآن بهروي ما باز ميکند .ما از
تضمینکنندة
قرآن دوريم .اگر با قرآن آشنا شويم ،با معارف قرآن انس
سعاد دنیا و علو
پیدا کنیم و فاصلة خودمان را با آن چیزي که قرآن براي
معنوي
ما خواسته است ،بسنجیم ،حرکت ما سريعتر خواهد بود؛
راه ما روشنتر خواهد بود؛ هدف اين است7992/09/71 .

کدگذاری

جدول شمارة  :2نمونة تحلیل مضمون بیانا آيتاهلل خامنهاي

Q1

Q2
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انس با قرآن،
موجب افزايش
ايمان ،توکل به
خدا ،اعتماد به
وعدة الهي ،و
کاهش ترس از
مشکال مادي

9

انس با قرآن ،ايمان را تقويت ميکند ،توکّل بـه خـدا را
زياد مي کند ،اعتماد به وعدة الهى را زياد ميکند ،ترس
و خوف از مشکال مـادّى را در انسـان کـم مـيکنـد،
انس ـانهــا را تقويــت روحــى مــيکنــد ،اعتمادبــهنفــس
ميدهد ،راههاى تقرّب بـه خـدا را بـراى انسـان روشـن
ميکند .فوايـد و منـافع انـس بـا قـرآن در ايـن بخـش
اينهاست7999/05/01 .

5

البته آشنايي با الفاظ و ظواهر قرآن ،گام اول است؛ اما گام
اولِ الزم .اگر دانشپژوهانِ ديني و قرآني ،اين قدم را
برندارند ،قدمهاي بعدي دشوار و گاهي هم ناممکن خواهد
آشنايي با الفاظ و
شد .امروز ميبینید کساني در گوشهوکنار ،دربارة اسالم
ظواهر قرآن ،گام
حرف ميزنند و چیزهايي را ادّعا ميکنند که هیچ ارتباطي
اول و الزم در
با اسالم ندارد؛ چرا؟ چون آنها با معارفِ متون قرآن و سنّت
آشنا نیستند .انسان بايد با متن قرآن و سنّت ـ يعني حدير فهم معارف ديني
نبوي و ائمه ـ آشنا شود تا بتواند معارف ديني را بفهمد؛ ولو
بخواهد در اعماق آن غور کند .پس اين قدم ،قدمِ اول و
درعینحال الزم است7910/00/21 .
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4

عزيزان من! بايد با قرآن اُنس پیدا کنید .زبان ما ،زبـان قـرآن
نیست؛ ميتوانیم به ترجمة قرآن مراجعه کنیم؛ اما عم يـابي
مضامین قرآني فقط با مراجعة به ترجمه نميشود؛ کمااينکـه
با خواندن متن قرآن هم براي کساني که ميفهمند ،همیشـه
بهدست نميآيد؛ با تدبر بهدست ميآيد؛ با عم يابي بهدسـت
ميآيد7915/07/75 .

0

لیکن تالو قرآن و قرائت زيبـاي آيـا الهـي ،مقدمـه
است براي تدبر در قرآن .مـا نمـيخـواهیم خودمـان را
مشغول کنیم ،سرگرم کنیم به تالو و به قرائت قـرآن
و الحان قرآني ،بهعنوان يک موضوع اصلي؛ ايـن مقدمـه
است ،اين طري است .تـالو قـرآن بـا صـو خـوش
موجب ميشود که دل انسـان نـرم شـود ،خشـوع پیـدا
کند ،آماده بشود براي فهم معارف قرآني و آيا قرآنـي؛
ما به اين احتیاج داريم7990/05/05 .

لزوم تدبر در
قرآن و عدم
اکتفا به خواندن
متن و ترجمة
قرآن

تالو زيباي
قرآن ،مقدمهاي
براي تدبر در
قرآن

Q3

Q4

Q5

Q6

ترسيم الگوي ان

7

قرآن را بايد فهمید؛ ما دوريم از قرآن .از ايـن دوريِ مـا
از قرآن ،دشمن دارد استفاده مي کند .دشمن روزبـهروز
در ما بيايماني را تزري ميکند ،الاباليگـري را تزريـ
ميکند ،وابستگي به خود را تزري ميکند .نگـاه کنیـد
به دولت هاي اسالمي ،نگاه کنید به کشورهاي اسـالمي،
ببینید در مقابل آمريکا ،در مقابل صهیونیسم ،در مقابل
دشمن ،در مقابل غارتگران چه وضعي دارند! اين ناشـي
از دوري از قرآن است .ما اگر به قـرآن نزديـک بشـويم،
همة اين حفرهها پر خواهد شد؛ همة ايـن خُلـل و فُـرَج
بسته خواهد شد؛ هويت اسالمي در مقابـل هويـت کفـر
خودش را نشان خواهد داد .معناي اينکه ما مـيگـويیم
[اگر] به قرآن عمل کنیم ،زندگي درسـت خواهـد شـد،
اين است .معارف قرآني وجـود دارد ،ايـن معـارف بايـد
تبديل بشود به گفتمـان هـاي عمـومي در بـین مـردم؛
آنقدر تکرار بشود ،آنقدر کار بشود ،آنقـدر دربـارهاش
تحقی بشود ،آنقـدر بنويسـند ،آنقـدر شـعرا و اُدبـا و
هنرمندان دربارة آن کار هنري بکننـد کـه اينهـا بشـود
جزو واضحا و بیّنا جامعة اسالمي؛ البته اين نشدني
نیست ،دور از دسترس هم نیست ،خیال نکنند که حاال
ايــن کارهــا را اگــر بخــواهیم بکنــیم ،صــد ســال طــول
ميکشد؛ نه ،اگر اهل دل و اهل دين همّت بکننـد ،ايـن
کارها خیلي زود تحق پیدا ميکند؛ بايد اين جور دنبال
قرآن رفت7990/02/07 .

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

تحق سريع
گفتمانسازي
عمومي قرآن به
شرط همت اهل
دل و اهل ايمان،
و تالش
پژوهشگران،
نويسندگان،
شعرا ،ادبا و
هنرمندان

Q7

 .1-1-3مرحلة دوم :تشریح متن و شناسایی مضامین سازماندهنده

در مرحلة دوم تحقی

الزم است به تشريح متن و شناسايي مضامین سازماندهنده

پرداخت .اما پیش از شروع اين مرحله ،ابتدا الزم است «پايايي» 7و «روايي» 2تحقی اثبا
و تأيید شود .بدين منظور دو اقدام ضروري ميبايست انجام شود که عبارتند از :الف) تأيید
پايايي تحقی توسط شخص محق  ،ب) تأيید روايي تحقی توسط متخصصان ديگر.
بنابراين پیش از شروع مرحلة دوم ،ابتدا محق

تالش نمود تا در يک فاصلة زماني
1. Validity.
2. Reliability.
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را تحلیل و کدگذاري نموده و نتايح دو جدول را با همديگر

متأخر ،مجدداً کل بیانا

مقايسه نمايد .همپوشاني نسبتاً باالي نتايح کدگذاري ،نشان دهندة «پايايي» تحقی ِ صور
گرفته است .در اقدام دوم نیز از دو نفر همکار متخصص در حوزة روش تحلیل مضمون
خواسته شد تا متن بیانا

را تحلیل نمايند .همپوشاني باالي نتايح اين بخش نیز مسئله

«روايي» تحقی را تأيید و اثبا مينمايد.
پس از تأيید پايايي و روايي نتايح اولیة تحقی  ،در مرحلة دوم از فرايند اجراي روش
تحلیل مضمون ،به تشريح متن و شناسايي مضامین سازماندهنده پرداخته شد.
دستهبنديهاي مشخص و منطقي صور گرفته از مضامین پايه ،نشان ميدهد که مجموعة
اين مضامین در قالب  95مضمون سازماندهنده قابل تقسیم و تفکیک هستند .اين مضامین
سازمان دهنده ،محور اصلي مضامین پايه بوده که جدول عناوين آنها همراه با سنجش میزان
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فراواني هرکدام در ذيل درج شده است:
مضمون سازماندهنده

فراوانی

ردیف
7

عمل به قرآن

55

2

توجه به شاخصههاي تالو مطلوب

99

9

تالو قرآن

25

5

تدبر در قرآن

29

4

حف قرآن

22

0

توجه حاکمیت به قرآن ،موجب گرايش مردم به قرآن

79

7

فهم قرآن

74

1

گفتمانسازي عمومي مفاهیم قرآن

72

9

خواندن قرآن

9

70

مسابقا قرآن

9

77

عدم توقف در مسیر رشد قرائت

9

72

مبارزة دشمنان اسالم با تعالیم قرآن

9

79

دستیابي به جامعة قرآني

0

75
74

مقاومت در برابر دشمنان و پیروزي بر آنان
قدر امت اسالمي

0
0

ترسيم الگوي ان

70
77
71
79
20
27
22
29
25
24
20
27
21
29
90
97
92
99
95
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ايفاي نقش هدايتگري
افزايش معرفت
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جدول شمارة  :9مضامین سازماندهندة بیانا مقام معظم رهبري

 .3-1-3مرحلة سوم :ترکیب متن و تحلیل مضامین فراگیر

مرحلة سوم از فرايند اجراي روش تحلیل مضمون ،ترکیب متن بهواسطة طبقهبندي
مضامین سازماندهنده و دستیابي به مقولههايي است که از آنها با عنوان مضامین فراگیر
ياد ميشود .بررسيهاي دقی مؤلفان و تالش براي طبقهبندي دقی مضامین سازماندهندة
بیانا مقام معظم رهبري نشان داد که اين مضامین را در نهايت ميتوان ذيل  7مضمون
فراگیر با عناوين «اهداف»« ،آثار»« ،فرايندها»« ،پیشرانها»« ،راهکارها»« ،وظايف قاريان» و
«نقش حکومتها» طبقهبندي نمود که در نمودار و جدول ذيل میزان فراواني آنها بهصور
درصدي نشان داده شده است:
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مضامین فراگیر بیانا مقام معظم رهبري دربارة انس با قرآن

میزان فراواني

اهداف

 2819درصد

آثار

 7877درصد

فرايندها

 29820درصد

پیشرانها

 79829درصد

راهکارها

 9892درصد

وظايف قاريان

 20890درصد

نقش حکومتها

 70807درصد
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جدول شمارة  5و نمودار شمارة  :2میزان فراواني مضامین فراگیر بیانا مقام معظم رهبري دربارة انس با قرآن

همین بخش از نتايح اولیة تحقی و سنجش فراواني مضامین نشان ميدهد که بیانا
مقام معظم رهبري در ديدارهاي ايشان با قرآنیان ،کامالً نظاممند و منطقي بوده و ايشان
تالش داشتهاند تا به واسطة اين سخنان ،نظام مطلوب انس با قرآن را ترسیم نمايند .بر اين
اساس ،مطالعة دقی بیانا

ايشان و استخراج نظام حاکم بر آن ،ضرور

دو چندان پیدا

ميکند که در ادامه بهمنظور تحلیل کیفي يافتههاي تحقی و ارائة نظام مطرح شده در
بیانا

ايشان ،به تبیین اين هفت مضمون فراگیر پرداخته ميشود و در نهايت نظام ارائه

شده در متن ،بهصور نمودار درختي ترسیم ميگردد.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

3ـ .3یافتههای تحقیق و نظام جامع انس با قرآن در اندیشة آیتاهلل خامنهای
 .2-3-3اهداف انس با قرآن

همان گونه که اشاره شد ،پس از تقطیع متن بیانا مقام معظم رهبري و استخراج 977
مضمون پايه و دستهبندي آنها در  95مضمون سازماندهنده ،مجموع اين مضامین در ذيل
 7مضمون فراگیر طبقهبندي شدند .اولین مضمون فراگیر« ،اهداف انس با قرآن» است که
ذيل آن 2 ،مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .اين مضامین نشان دهندة اهدافي هستند
که از انس با قرآن بايد در پي دستیابي به آنها بود و جايگزين کردن هر هدفي به جاي
آنها ،به منزلة فروکاست اهداف متعالیة انس با قرآن است .در ادامه میزان فراواني اين
مضامین در قالب جدول بهصور درصدي نشان داده ميشود.
مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «اهداف انس با قرآن»
دستیابي به جامعة قرآني
دستیابي به تمدن اسالمي

میزان فراواني
 00800درصد
 99899درصد

جدول شمارة  :4میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «اهداف انس با قرآن»

 .1-3-3آثار انس با قرآن

دومین مضمون فراگیر بیانا مقام معظم رهبري« ،آثار انس با قرآن» است که ذيل آن4 ،
مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .اين مضامین نشان دهندة آثاري هستند که بر انس با
قرآن مترتب ميگردند .البته به شرط آنکه هدف انس با قرآن همان اهداف پیشگفته باشد.
در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول بهصور درصدي نشان داده ميشود:
مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «آثار انس با قرآن»

میزان فراواني

مقاومت در برابر دشمنان و پیروزي بر آنان

 24درصد

قدر امت اسالمي

 24درصد

افزايش معرفت

 24درصد

افزايش معنويت

 70800درصد

پیشرفت مادي

 1899درصد

جدول شمارة  :0میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «آثار انس با قرآن»
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 .3-3-3فرایندهای انس با قرآن

سومین مضمون فراگیر بیانا مقام معظم رهبري« ،فرايندهاي انس با قرآن» است که
ذيل آن 5 ،مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .اين مضامین نشان دهنده مسیر انس با
قرآن به سوي اهداف و آثار پیشگفت ه هستند .به تعبیر ديگر اگر بخواهیم به اهداف و
آثاري که براي انس با قرآن بیان گرديد ،دست يابیم ،ناگزير به طي کردن اين فرايند
چهارگانه هستیم و هرگونه کوتاهي يا انحراف از اين مسیر و فرايند ،موجب عدم نیل به
مطلوب مي شود .در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قا لب جدول بهصور

درصدي

نشان داده ميشود:
مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «فرايندهاي انس با قرآن»

میزان فراواني

خواندن قرآن

 9819درصد

فهم قرآن

 70851درصد

تدبر در قرآن

 24827درصد

عمل به قرآن

 51894درصد
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 .6-3-3پیشرانهای انس با قرآن

چهارمین مضمون فراگیر بیانا

مقام معظم رهبري« ،پیشرانهاي انس با قرآن» است

که ذيل آن 5 ،مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .منظور از پیشرانها ،اموري هستند که
فرايندهاي انس با قرآن را تسريع ميبخشند و براي کساني که در مسیر انس با قرآن قرار
دارند ،نقش مشوّق يا محرّک را ايفا ميکنند.
به طور مثال وقتي عموم مردم که در حال يادگیري خواندن سادة قرآن يا مفاهیم پاية
آن هستند ،افرادي را مي بینند که قرآن را به طور کامل حف

هستند يا آن را به زيبايي

تالو مي کنند ،انگیزة دوچندان مي يابند و سرعت خود را در مسیر انس با قرآن افزايش
مي دهند .در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول به صور
داده ميشود:

درصدي نشان

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «پیشرانهاي انس با قرآن»

میزان فراواني

تالو قرآن

 50درصد

حف قرآن

 90800درصد

مسابقا قرآن

 74درصد

جلسا ويژة تالو قرآن

 1899درصد

جدول شمارة  :1میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «پیشرانهاي انس با قرآن»

 .9-3-3راهکارهای انس با قرآن

پنجمین مضمون فراگیر بیانا مقام معظم رهبري« ،راهکارهاي انس با قرآن» است که
ذيل آن 0 ،مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .مراد از راهکارها ،اموري هستند که به
اثربخشي فرايندها و پیشرانهاي انس با قرآن ،کمک ميکنند و موجب توسعه ،تعمی و
تسهیل انس با قرآن براي عموم مردم ميشوند .در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب
جدول بهصور درصدي نشان داده ميشود:
مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «راهکارهاي انس با قرآن»

میزان فراواني

گفتمانسازي عمومي مفاهیم قرآن

 57897درصد

توجه به معنويا و رعايت تقوا

 20801درصد

بهرهمندي از ترجمة قرآن

 77825درصد

ارتباط دائمي با قرآن

79879درصد

شرح آيا براي مستمعان قبل از تالو
برپايي جلسا تفسیر

 9855درصد
 9855درصد

جدول شمارة  :9میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «راهکارهاي انس با قرآن»

 .4-3-3وظایف قاریان

ششمین مضمون فراگیر بیانا مقام معظم رهبري« ،وظايف قاريان» است که ذيل آن،
 70مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .در انديشة آيتاهلل خامنهاي ،قاريان قرآن نقشي
بسیار مهم و تعیینکننده براي مأنوس کردن عموم جامعه با قرآن دارند و مسئولیت راهبري
و اجرايي اين مهم ،بر دوش آنها نهاده شده است .لذا فروکاست مسئولیت آنها به قرائت

213

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة شانزدهم  /بهار و تابستان 0011

آهنگین قرآن ،خطايي آشکار است .در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول
بهصور درصدي نشان داده ميشود:

216

مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «وظايف قاريان»

میزان فراواني

توجه به شاخصههاي تالو مطلوب

 40870درصد

عدم توقف در مسیر رشد قرائت

 79815درصد

ايفاي نقش هدايتگري

 9829درصد

پرداختن به حف قرآن

 0874درصد

قدر دانستن انس با قرآن

 5807درصد

اصالح رويههاي غلط

 5807درصد

استفاده از اساتید

 5807درصد

اثرگذاري تالو بر مردم

 9807درصد

رشد علمي و عملي قاريان و حافظان براي ايفاي نقش هدايتگري

 7849درصد

پايبندي به مقررا و ضوابط ديني

 7849درصد

جدول شمارة  :70میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «وظايف قاريان»

 .1-3-3نقش حکومتها

هفتمین مضمون فراگیر بیانا مقام معظم رهبري« ،نقش حکومتها» است که ذيل آن9 ،
مضمون سازماندهنده قرار ميگیرند .از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،توجه حاکمیت به قرآن موجب
گرايش مردم به قرآن ،و بيتوجهي حاکمیت به قرآن موجب دوري مردم از قرآن ميشود.
بنابراين حکومتها موظفند مشوّق ،حامي و تسهیلگر حرکت عمومي انس با قرآن باشند .در
ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول بهصور درصدي نشان داده ميشود:
مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «نقش حکومتها»

میزان فراواني

توجه حاکمیت به قرآن ،موجب گرايش مردم به قرآن

 47847درصد

مبارزه دشمنان اسالم با تعالیم قرآن

 27827درصد

بيتوجهي حاکمیت به قرآن ،موجب دوري مردم از قرآن

 74874درصد

جدول شمارة  :77میزان فراواني مضامین سازماندهندة ذيل مضمون فراگیر «نقش حکومتها»

ترسيم الگوي ان
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 .0اولويتبندي گزارههاي حاصل از بیانات آيتاهلل خامنهاي دربارة انس با قرآن
6ـ .2معرفی روش دلفی فازی

روش دلفي بهمنزلة ابزاري کارا براي تعیین موضوعهاي مهم و اولويتبندي توصیفي اين
عوامل در تصمیمگیري شناخته شده است .اين روش ،حاصـل مطالعـاتي اسـت کـه شـرکت
رند 7در دهة  7940میالدي با هدف خل روشي براي کسب اجماع بـین متخصصـان گـروه
انجام داده است (.)Okoli & Pawlowski, 2004: 15-21
روش سنتي دلفي ،همیشه بهخاطر همگرايي پايین نظـرا متخصصـان ،هزينـة اجرايـي
باال و احتمال حذف نظرا برخي خبرگان ،مورد انتقاد بوده است .برخي پژوهشـگران بـراي
بهبود روش دلفي سنتي ،مفهوم يکپارچهسازي روش دلفي سنتي با نظرية فـازي را در سـال
7914م .ارائه دادند (.)Hsu & Yang, 2000: 68
در اين پژوهش ،از روش دلفي فازيِ پیشنهادشده بهوسیلة ايشیکاوا (7999م ).ـ که از
214

رايحترين دلفي فازيهاي مورد استفاده در سطح بینالمللي است ـ استفاده شده و
ديدگاههاي  71خبره در پژوهش لحاظ گرديده است.
الگوريتم اجراي روش دلفي فازي در نمودار زير نمايش داده شده است.
انتخاب خبرگان و تشريح مسايل
تهیة پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان
دريافت نظر خبرگان و تحلیل آنها (محاسبا فازي)
طبقهبندي پاسخها و اعالم توافقا
آيا اجماع به خوبي صور گرفته
است؟

خیر

بلي
تهیة گزارش از فرايند دلفي و تحلیل فرايند
نمودار شمارة  :5فرايند اجراي دلفي فازي
1. Rand.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

پرسشنامة پژوهش حاضـر بـا هـدف کسـب نظـر افـراد خبـره دربـارة میـزان اولويـت و
امکانپذيري گزارههاي بهدستآمده از تحلیل بیانا رهبر معظـم انقـالب اسـالمي طراحـي
شد؛ ازاينرو ،خبرگان با استفاده از متغیرهاي کالمي ماننـد «کـامالً نامناسـب ،نامناسـب،...،
مناسب ،کامالً مناسب» ،رأي خود را بیان کردهاند.
ازآنجاکه خصوصیا متفاو افراد بر تعابیر ذهنيشان نسبت به متغیرهاي کیفي اثرگذار
است ،بنابراين با تعريف دامنة متغیرهاي کیفي ،افراد خبره با ذهنیت يکسان بـه پرسـشهـا
پاسخ دادهاند .اين متغیرها با توجه به جدول شمارة  77به شکل اعداد فازي مثلثـي تعريـف
شدهاند .جدول شمارة  77بیانگر متغیرهاي کالمي و عدد فازي مثلثي نظیر آن است.
عدد فازي مثلثي متناظر

متغیر کالمي

()9،70،70

کامالً مناسب

()7،9،70

مناسب

()4،7،9

تا حدودي مناسب

()9،4،7

بيتأثیر

()7،9،4

تا حدودي نامناسب

()0،7،9

نامناسب

()0،0،0

کامالً نامناسب

جدول شمارة  :72عدد فازي مثلثي متناظر با متغیر کالمي

در گام بعـد ،بـراي هـر خبـره ،عـدد فـازي مثلثـي  Tijايجـاد شـد .در هـر معیـارTij ،
انعکاسدهندة خبرة موردنظر به شرح زير است:
) Tij  (L ij ,Mij ,Uij
که در آن:
L ij  Min L ij
j

 
 MaxU 

j

ij

n

ij

M
i 1

U ij

M ij  n

انديس  iبه خبرة  iو انديس  jبه معیار  jام اشاره دارد؛ بهطوريکـه X ij :مقـدار ارزيـابي
خبرة  iام در معیار  jام است.)i 1, 2,..., n, j 1, 2,...,m( :
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میانگین هندسي  M ijدر عدد فازي مثلثي ،براي اشاره به اجماع گروه متخصصان دربارة
هر معیار بهکار رفته است .مقادير حداکثر و حداقل نظرهاي کارشناسـي بـهمنزلـة دو نقطـة
پاياني اعداد فازي مثلثي استفاده مـي شـود .مقـادير حـداکثر و حـداقل نظرهـاي خبرگـان،
نمايندة مناسبي براي کل دامنة تغییرا نیستند و دقت محاسبا را کاهش ميدهند .بـراي
رفع اين نقیصه در تجمیـع نظـر خبرگـان ،از میـانگین هندسـي مقـادير ابتـدايي و انتهـايي
استفاده گرديد.
n

L

ij

i 1

Lij  n

n

ij

U
i 1

n

U ij 

در گام بعد ،بهمنظور فازيزدايي از فرمول ،نقطة ثقل مرکزي ساده 7استفاده شده است.
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Lij  4M j  U ij

S ij 

6
در گام بعد ،بايد يک مقدار آستانه  2را بهمنظور غربال کردن عوامـل نامناسـب انتخـاب
کرد .بر اين اساس:
الف) عامل اثرگذار پذيرفته ميشود ،اگر:

S ij  

ب) عامل اثرگذار پذيرفته نميشود ،اگر:

S ij  

بهکلي ،مقدار آستانه با استنباط ذهني تصمیمگیرنده ،تعیین ميشود و بهطـور مسـتقیم
بر روي تعداد عواملي که غربال ميشوند ،تأثیر خواهد گذاشت .هیچ راه ساده يا قـانون کلّـي
براي تعیین مقدار اين آستانه وجود ندارد .در اين پژوهش ،عدد  08977بهمنزلة حـد آسـتانه
براي «اولويت» و عدد  08940بهمنزلة حد آستانه براي «امکانپذيري» در نظر گرفته شد .بـا
در نظر گرفتن اين دو حد آستانه ،گزارهها در نمودار مختصّاتي با چهار ناحیة اصلي به شـرح
زير جايابي ميشوند:
1. simple center of gravity.
2. Threshold Value.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

اول) اولي و ممکن؛ دوم) اولي و غیرممکن؛ سوم) غیراولي و ممکـن؛ چهـارم) غیراولـي و
غیرممکن.
روشن است که گزارههاي ناحیة چهارم از الگو خارج ميشوند و بـین گـزارههـاي ناحیـة
دوم و ناحیة سوم ،اولويت با گزارههاي ناحیة دوم است .همچنین ،گزارههـاي محـوري الگـو،
گزارههاي ناحیة اول هستند.
نتايح حاصلة تحلیـل فـازيِ ديـدگاههـاي خبرگـان دربـارة «اولويـت» و «امکـانپـذيري»،
گزينههاي اولیة پیشنهادي در جدول زير به نمايش درآمده است .اين نتـايح نشـان مـيدهـد،
همة گزارهها از نظر خبرگان در ناحیة اوّل (اولي و ممکن) طبقهبنـدي شـدهانـد .همچنـین ،از
نظر خبرگان ،امکانپذيري  97گزاره در سطحي يکسان دارد و امکانپذيري  2گزاره در سـطح
دوم .ازاينرو ،در اين پژوهش رتبهبندي بر اساس معیار «اولويت» به شرح زير انجام ميشود:
 .7از  08977تا  :084درجة چهارم
 .2از  084تا  :080درجة سوم
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 .9از  080تا  :087درجة دوم
 .5از  087به باالتر :درجة اوّل
6ـ .1میزان اولویت و امکانپذیری گزارههای استخراجشده از بیانات آیتاهلل خامنهای
بر اساس روش دلفی فازی
ردیف

7
2
9
5
4

گزاره

ضرور توجه به «دستیابي به جامعة
قرآني» بهعنوان هدف انس با قرآن
ضرور توجه به «دستیابي به تمدن
اسالمي» بهعنوان هدف انس با قرآن
ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش
معرفت عمومي ملتهاي مسلمان
ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش
قدر و عز امت اسالمي
ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش
مقاومت امت اسالمي دربرابر دشمنان و
پیروزي بر آنان

میانگین عدد فازی
درجة
اولویت امکانپذیری مختصاتی

08490

08727

سوم

08091

08727

دوم

08445

08727

سوم

08449

08727

سوم

08477

08727

سوم

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة شانزدهم  /بهار و تابستان 0011

ردیف

0
7
1
9
70
77
72
231
79

75

74

70

77
71
79

گزاره

ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش
معنويت انسان
ضرور توجه به انس با قرآن براي پیشرفت
مادي جوامع
لزوم يادگیري «خواندن متن قرآن»
لزوم آشنايي ابتدايي عموم مردم با «ترجمة قرآن»
لزوم «تدبر در قرآن» براي بهره بردن بیشتر
از معارف قرآن
لزوم «عمل به دستورا قرآن» در زندگي
شخصي و اجتماعي
ضرور وجود «تالو زيباي قرآن»
بهعنوان پیشران و زمینهساز حرکت عمومي
جامعه بهسمت فضاي قرآني
ضرور گسترش فرهن «حف قرآن» در
جامعه ،بهعنوان پیشران و زمینهساز امکان
تدبر بیشتر در قرآن
ضرور برپايي «جلسا ويژة تالو قرآن»
بهعنوان پیشران و افزايشدهندة سرعت
رشد حرکت قرآني در کشور
ضرور برپايي «مسابقا قرآن» بهعنوان
پیشران و زمینهساز فرصت انس عموم مردم
با قرآن
ضرور استفاده از مفاهیم قرآن ـ با اولويت
مفاهیم سازندة زندگي مقتدرانه و عزتمندانه ـ
بهعنوان گفتمان عمومي ملتهاي مسلمان
ضرور توجه آحاد جامعه به خودسازي،
رعايت تقوا و مسائل معنوي براي بهرهگیري
از هدايت قرآن
ضرور استفاده عموم مردم از ترجمههاي خوب
قرآن براي رفع حجاب زباني در فهم قرآن
ضرور انس روزانه و دائمي با قرآن براي
بهرهگیري از هدايت قرآن

میانگین عدد فازی
درجة
اولویت امکانپذیری مختصاتی

08009

08727

دوم

08419

08727

سوم

08410
08009

08727
08727

سوم
دوم

08040

08727

دوم

08090

08727

دوم

08479

08727

سوم

08072

08727

دوم

08495

08727

سوم

08527

08727

چهارم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

ترسيم الگوي ان

ردیف

20
27

22
29
25
24
20
27
21
29
90

97
92
99

گزاره

ضرور شرح مفهوم آيا براي مستمعان
قبل از تالو
ضرور برپايي جلسا تفسیر ازسوي
روحانیون و فضال براي باال بردن سطح
معارف جامعه
ضرور توجه قاريان قرآن به شاخصههاي
تالو مطلوب و اثرگذار از قبیل وقف و
وصل صحیح ،و القاي معاني
ضرور توجه قاريان قرآن به طي مستمر
مسیر رشد و بهبود کیفي تالو خود
ضرور نقشآفريني قاريان قرآن بهعنوان
طاليهداران حرکت عمومي جامعه بهسوي قرآن
ضرور توجه قاريان قرآن به نعمت انس با
قرآن و کوشش براي حف اين نعمت
ضرور توجه قاريان قرآن به اجراي تالو
اثرگذار بر ذهن مخاطب
ضرور حف قرآن از سوي قاريان قرآن
ضرور استفاده قاريان قرآن از علم و
تجربة اساتید فن ،براي پرهیز از اتالف
منابع و استعدادها
ضرور اصالح عادا غلط از قبیل
تشوي هاي بيمورد از سوي اساتید قرائت
ضرور نقشآفريني قاريان قرآن در هدايت
عمومي کشور با رشد علمي ،عملي ،تربیتي
و رفتاري خود
لزوم پايبندي فعاالن قرآني به مقررا و
ضوابط ديني در رفتار عمومي ،سلوک،
بواطن و ظواهر
ضرور توجه حاکمیت به قرآن براي ايجاد
گرايش مردم به قرآن
لزوم آگاهي از تالش دشمنان اسالم در
مبارزه با تعالیم قرآن ،و ضرور مقابله با
اين توطئهها

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

میانگین عدد فازی
درجة
اولویت امکانپذیری مختصاتی

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08727

سوم

08445

08772

سوم

08445

08772

سوم
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براساس نظر خبرگان ،هیچيک از گزارهها نتوانست در درجة اول اولويت قرار گیرد؛ اما 0
گزاره در درجة دوم 20 ،گزاره در درجة سوم ،و  7گزاره در درجـة چهـارم قـرار گرفتنـد .از
سوي ديگر ،همة گزارهها در درجة اول امکانپذيري قرار دارند.
بر اساس نتايح بهدستآمده از دلفي فازي 0 ،گزارة ذيل باالترين رتبه را کسب کردهاند:
« .7لزوم تدبر در قرآن براي بهره بردن بیشتر از معارف قرآن» با عدد فازي 08040
« .2ضرور توجه به دستیابي به تمدن اسالمي بهعنوان هدف انـس بـا قـرآن» بـا عـدد
فازي 08091
« .9لزوم عمل به دستورا قرآن در زندگي شخصي و اجتماعي» با عدد فازي 08090
« .5ضرور گسترش فرهن

حف قرآن در جامعه بهعنوان پیشران و زمینهساز امکـان

تدبر بیشتر در قرآن» با عدد فازي 08072
« .4لزوم آشنايي ابتدايي عموم مردم با ترجمة قرآن» با عدد فازي 08009
231

« .0ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش معنويت انسان» با عدد فازي 08009
 .5جمعبندي و نتیجهگیري
نظام مطلوب انس با قرآن از ديدگاه مقام معظم رهبري 7 ،محور اهداف ،آثـار ،فراينـدها،
پیشرانها ،راهکارها ،وظايف قاريان و نقش حکومتها دارد.
از ديدگاه ايشان ،اهداف اصلي انس با قرآن ،دستیابي به جامعة قرآنـي و تمـدن اسـالمي
است؛ و آثار انس با قرآن عبار اند از :مقاومت دربرابر دشمنان و پیروزي بر آنان ،قدر امت
اسالمي ،افزايش معرفت ،افزايش معنويت و پیشرفت مادي.
فرايندهاي انس با قرآن شامل خواندن متن قرآن ،فهم قرآن ،تدبر در قـرآن ،و عمـل بـه
قرآن است؛ و تالو زيباي قرآن ،حف قرآن ،مسابقا قرآن و جلسـا ويـژة تـالو قـرآن
بهعنوان پیشران و سرعتدهندة فرايندهاي انس با قرآن بهدمار ميروند.
گفتمانسازي عمومي مفاهیم قرآن ،توجـه بـه معنويـا و رعايـت تقـوا ،بهـرهمنـدي از
ترجمة قرآن ،ارتباط دائمي با قرآن ،شرح آيـا بـراي مسـتمعان قبـل از تـالو  ،و برپـايي
جلسا تفسیر نیز راهکارهايي براي گسترش انس با قرآن در سطح جامعه هستند.
از ديدگاه معظمله ،قاريان قرآن نقش قابلتوجهي در گسـترش فرهنـ

قرآنـي دارنـد و

وظايفي ازجمله :رعايت شاخصههاي تالو مطلـوب ،عـدم توقـف در مسـیر رشـد قرائـت ،و
ايفاي نقش هدايتگري در جامعه برعهدة آنان است.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

حاکمیت نیز بايد به حمايت از فعالیتهاي قرآني بپردازد؛ زيرا توجه حاکمیت بـه قـرآن
موجب گرايش مردم به قرآن ،و بيتوجهي حاکمیت موجب دوري مردم از قرآن ميشود.
نظرسنجي از خبرگان قرآني کشور بیانگر آن است که شش مضـمون «لـزوم تـدبر در
قرآن براي ب هره بردن بیشتر از معارف قـرآن» « ،ضـرور توجـه بـه دسـتیابي بـه تمـدن
اسالمي به عنوان هدف انس قرآن» « ،لزوم عمل به دستورا قـرآن در زنـدگي شخصـي و
اجتماعي» « ،ضرور گسترش فرهن

حف قرآن در جامعه به عنوان پیشران و زمینهسـاز

امکان تدبر بیشتر در قرآن» « ،لزوم آشـنايي ابتـداي ي عمـوم مـردم بـا مفـاهیم و ترجمـة
قرآن» « ،ضرور توجه به انس با قرآن براي افزايش معنويت انسـان» از اولويـت بیشـتري
براي توجه و اقدام برخوردارند.
نکتة درخور توجه ،اينکه دو گزارة «تدبر در قرآن» و «عمل به قـرآن» کـه بـاالترين امتیـاز را از
ديدگاه خبرگان کسب کردهاند ،در منظومة فکري آيتاهلل خامنهاي نیز از پرپسامدترين گزارههايند.
ازاينرو با توجه به نظر خبرگان ،الگوي مناسب انس با قرآن در تراز تمدن نوين اسـالمي
و مبتنيبر بیانا رهبر معظـم انقـالب اسـالمي ،الگـويي اسـت کـه بیشـترين تأکیـد را بـر
گزارههاي يادشده دارد.
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فهرست منابع
 .0ابنسيده ،عليبناسماعيل ( ،)0020اگوحکم و اگوحي األمظم ،بيروت ،دار الکتب العلميه.
 .2ابنمنظور ،محمدبنمکرم ( ،)0000گسان اگعرب ،بيروت ،دار صادر.
 .7خامنهاي ،سيدعلي ( ،)0763/13/21پيام به گردهمايي دبيران در

قرآن سال اول دبيرسـتان ،آرشـيو

شوراي عالي قرآن.
 .0ــــــــــ ( ،)0763/00/21بيانات در ديدار شي راغب مصطفي غلوش و شي محمّـد بسـيوني ،در
پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .4ــــــــــ ( ،)0763/02/10بيانات در ديدار با شرکت کنندگان در مسابقات بينالمللي قرائت و حفظ
قرآن کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .6ــــــــــ ( ،)0763/02/00بيانات در جلسة توديع شـي راغـب مصـطفي غلـوش و شـي محمّـد
بسيوني ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :

236

 .3ــــــــــ ( ،)0763/02/23بيانات در ديدار مدرّسان و مسئوالن دبيرستان علـوم و معـارف اسـالمي
شهيد مطهري ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .3ــــــــــ ( ،)0761/0/01بيانات در پايان مراسم قرائت قرآن ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .1ــــــــــ ( ،)0761/00/21بيانات در ديدار استاد شحات محمّد انـور و اسـتاد محمّـد بسـيوني ،در
پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .01ــــــــــ ( ،)0761/02/10بيانات در مراسم توديع قاريان قرآن استاد شحات محمّد انـور و اسـتاد
محمّد بسيوني ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .00ــــــــــ ( ،)0731/10/22بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .02ــــــــــ ( ،)0731/12/16بيانات در مراسم توديع قاريان قرآن ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم
رهبري.www.leader.ir :
 .07ــــــــــ ( ،)0731/17/06بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .00ــــــــــ ( ،)0731/00/17بيانات در ديدار قاريان مصري ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم
رهبري.www.leader.ir :
 .04ــــــــــ ( ،)0731/00/03بيانات در اختتامية هشتمين دورة مسابقات بينالمللـي حفـظ و قرائـت
قرآن کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

 .06ــــــــــ ( ،)0731/00/23بيانات در مراسم توديع قاريان مصـر  ،شـحات محمّـد انـور و سـيّد
متولى عبدالعال ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .03ــــــــــ ( ،)0731/02/23بيانات در ديدار قاريان قرآن ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري:
.www.leader.ir
 .03ــــــــــ ( ،)0730/00/14بيانات در اختتامية مسابقات قرائت قرآن ،در پايگاه ابالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .01ــــــــــ ( ،)0730/02/03بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .21ــــــــــ ( ،)0732/01/27بيانات در مراسم اختتامية مسابقات بينالمللـي قـرآن ،آرشـيو شـوراي
عالي قرآن.
 .20ــــــــــ ( ،)0732/02/10بيانات در مراسم قرائت قاريان در حسينيه امام خميني ،آرشيو شوراي
عالي قرآن.
 .22ــــــــــ ( ،)0737/01/00بيانات در مراسم اختتامية مسابقات قرآن ،در پايگاه ابالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .27ــــــــــ ( ،)0737/00/03بيانات در ديدار قاريان قرآن در حسينية امام خميني ،آرشـيو شـوراي
عالي قرآن.
 .20ــــــــــ ( ،)0730/01/10بيانات در اختتامية دوازدهمين دورة مسابقات بينالمللي حفظ ،قرائت و
تفسير قرآن کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .24ــــــــــ ( ،)0730/00/01بيانات در ديدار جمعي از قاريان ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .26ــــــــــ ( ،)0734/11/20بيانات در مراسم اختتامية سيزدهمين دورة مسابقات بينالمللـي حفـظ،
قرائت و تفسير قرآن کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .23ــــــــــ ( ،)0734/01/20بيانات در ديدار حافظان و قاريان ممتاز کشور ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .23ــــــــــ ( ،)0733/11/10بيانات در مراسم اختتامية مسابقات قرآن ،در پايگاه ابالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .21ــــــــــ ( ،)0733/12/22بيانات در ديدار دانشدويان شرکت کننـده در مسـابقات قـرآن ،آرشـيو
شوراي عالي قرآن.
 .71ــــــــــ ( ،)0733/13/21بيانات در اختتامية شانزدهمين دورة مسابقات بينالمللى حفظ ،قرائـت
و تفسير قرآن کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
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 .70ــــــــــ ( ،)0733/11/21بيانات در ديدار جمعي از قاريان در ماه مبارک رمضان ،آرشيو شـوراي
عالي قرآن.
 .72ــــــــــ ( ،)0731/13/11بيانات در مراسم اختتامية مسـابقات حفـظ و قرائـت قـرآن کـريم ،در
پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .77ــــــــــ ( ،)0731/11/13بيانات در ديدار جمعي از قاريان در ماه مبارک رمضان ،آرشيو شـوراي
عالي قرآن.
 .70ــــــــــ ( ،)0731/16/23بيانات در ديدار جمعي از حافظان و قاريـان قـرآن نونهـال و نوجـوان
کشور ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .74ــــــــــ ( ،)0731/13/26بيانات در مراسم اختتامية هددهمين دورة مسـابقات حفـظ ،قرائـت و
تفسير قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .76ــــــــــ ( ،)0731/13/23بيانات در ديدار جامعة قرآني کشـور در مـاه مبـارک رمضـان ،آرشـيو
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شوراي عالي قرآن.
 .73ــــــــــ ( ،)0730/13/06بيانات در اختتامية مسابقات بين المللي حفـظ ،قرائـت و تفسـير قـرآن
کريم ،آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .73ــــــــــ ( ،)0730/13/06بيانات در ديدار جامعة قرآني کشـور در مـاه مبـارک رمضـان ،آرشـيو
شوراي عالي قرآن.
 .71ــــــــــ ( ،)0732/13/16بيانات در اختتامية بيسـتمين دورة مسـابقات بـينالمللـى قـرآن کـريم،
آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .01ــــــــــ ( ،)0732/13/16بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .00ــــــــــ ( ،)0737/16/26بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .02ــــــــــ ( ،)0737/13/24بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام
معظم رهبري.www.leader.ir :
 .07ــــــــــ ( ،)0730/13/00بيانات در ديدار قاريان قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقـام معظـم
رهبري.www.leader.ir :
 .00ــــــــــ ( ،)0734/13/10بيانات در ديـدار قاريـان شـرکتکننـده در بيسـتوسـومين مسـابقات
بينالمللي قرآن ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :

ترسيم الگوي ان

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

 .04ــــــــــ ( ،)0736/16/22بيانات در ديدار قاريان ،در پايگاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم رهبـري:
.www.leader.ir
 .06ــــــــــ ( ،)0733/14/03بيانات در اختتامية بيستوپندمين دورة مسابقات بينالمللى قرآن کريم،
آرشيو شوراي عالي قرآن.
 .03ــــــــــ ( ،)0733/16/02بيانات در ديدار قاريان قرآن در روز اول ماه مبارک رمضان ،در پايگـاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .03ــــــــــ ( ،)0733/14/17بيانات در ديدار جمعي از قاريان ،در پايگاه ابالعرسـاني مقـام معظـم
رهبري.www.leader.ir :
 .01ــــــــــــ ( ،)0733/14/70بيانــات در جمــع قاريــان قــرآن در روز اول مــاه رمضــان ،در پايگــاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .41ــــــــــ ( ،)0731/10/20بيانات در ديدار قاريان قرآن ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري:
.www.leader.ir
 .40ــــــــــ ( ،)0731/14/20بيانات در ضيافت ان

با قرآن در اولـين روز مـاه رمضـان ،در پايگـاه

ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .42ــــــــــــ ( ،)0711/10/00بيانــات در ديــدار شــرکتکننــدگان در مســابقات قــرآن ،در پايگــاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .47ــــــــــ ( ،)0711/14/00بيانات در ديدار قاريان ،حافظان و اساتيد قرآني ،در پايگاه ابالعرساني
مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .40ــــــــــ ( ،)0710/10/10بيانات در ديدار شرکتکنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن کـريم ،در
پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .44ــــــــــ ( ،)0710/10/70بيانات در ديدار قاريان ،در پايگاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم رهبـري:
.www.leader.ir
 .46ــــــــــ ( ،)0712/17/03بيانات در ديدار شرکتکنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن کـريم ،در
پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .43ــــــــــ ( ،)0712/10/01بيانات در محفل ان

با قـرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .43ــــــــــ ( ،)0712/16/00بيانات در ديدار رئي
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :

و اعضاي مدلـ

خبرگـان رهبـري ،در پايگـاه
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 .41ـــــــــــ ( ،)0717/17/07بيانــات در ديــدار شــرکتکننـدگان در ســىويکمــين دورة مســابقات
بينالمللى قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .61ــــــــــ ( ،)0717/10/13بيانات در محفل ان

با قـرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .60ــــــــــــ ( ،)0710/17/12بيانــات در ديــدار شــرکتکننــدگان در ســىودومــين دورة مســابقات
بينالمللى قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .62ــــــــــ ( ،)0710/17/23بيانات در محفل ان

با قـرآن ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .67ــــــــــ ( ،)0714/12/21بيانات در ديدار قاريـان و حافظـان برتـر شـرکتکننـده در مسـابقات
بينالمللى قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .60ــــــــــ ( ،)0714/17/03بيانات در محفل ان
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با قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .64ــــــــــ ( ،)0716/12/13بيانات در ديدار شرکتکنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن ،در پايگاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .66ــــــــــ ( ،)0716/17/16بيانات در محفل ان

با قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .63ــــــــــ ( ،)0713/12/16بيانات در ديدار شرکتکنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن ،در پايگاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .63ــــــــــ ( ،)0713/12/23بيانات در محفل ان

با قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .61ــــــــــ ( ،)0713/02/22بيانية گام دوم انقالب ،در پايگـاه ابـالعرسـاني مقـام معظـم رهبـري:
.www.leader.ir
 .31ــــــــــ ( ،)0713/10/26بيانات در ديدار شرکتکنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن ،در پايگاه
ابالعرساني مقام معظم رهبري.www.leader.ir :
 .30ــــــــــ ( ،)0713/12/06بيانات در محفل ان

با قرآن کريم ،در پايگاه ابالعرساني مقام معظـم

رهبري.www.leader.ir :
 .32ـــــــــ ( ،)0711/12/16سخنراني تلويزيوني در پايـان محفـل انـ
ابالعرساني مقام معظم رهبري به آدر .www.leader.ir :

بـا قـرآن کـريم ،در پايگـاه

ترسيم الگوي ان

 .37ـــــــــ ( ،)0011/10/24سخنراني تلويزيوني در پايـان محفـل انـ

با قرآن مبتنيبر انديشة آيتاهلل خامنهاي

بـا قـرآن کـريم ،در پايگـاه

ابالعرساني مقام معظم رهبري به آدر .www.leader.ir :

 .30فاکر ميبدي ،محمد ( ،)0731مراحل انس با قرآن ،قم ،زمزم هدايت.
 .34مرکز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ( ،)0710چيستي مفهين اگگيي اسالمي ايرانطي پيشطرفت و
نقشه رام و فرايند رراحي ،تدوين ،تصييب و پايش اگگي ،تهران :انتشارات مرکز الگوي اسـالمي
ايراني پيشرفت.
 .36مرکز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ( ،)0714تأمالتي در چيستي اگگي؛ واکاوي ماهيت اگگي در مباحثه
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