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 چکیده

انيد.  ديدار با قرآنيان دادته 56، 3422پايان سال از ابتداي دورة رهبري تا  )مدهله العيالي( اياهلل خامنهآيت

انيس بيا قيرآن و     ةر نگاه عميق و ژرف ايوان بيه مطولي  دقيق بيانا  ايوان در اين ديدارها، بيانگ ةمطالع

نطد سازندة آن در ايجاد، امتداد و استحکام انطيب و نظام اسيمي ايران، و توانايي اين کتياب آسيماني   

دستيابي به نظام مدنظر . 3رو، با دو هدف  در توکيل دولت، جامعه و تمدن اسيمي است. پژوهد پيد

 .5، و مطليوب ايين حيوزه    تميدني  وضعيتانداز يا عنوان چومة انس با قرآن بهاي در زميناهلل خامنهآيت

منظور از بيانا  ايوان به ددهاستخرا هاي پذيري گزارهکس  نظر خبرگان دربارة ميزان اولويت و امکان

، بيه  «تحلييل مايمون  »؛ ابتدا بيا اسيتفاده از روش   سوي وض  مطلوبارالة راهبردهايي براي حرکت به

، نظيام ميدنظر ايويان را داراي    ميان مايامين له پرداخته که استنباط روابط بيانا  معظم ةگسترد ةعمطال

دهيد.  ها نويان ميي  ها، راهکارها، وهايف قاريان و نطد حکومتها، پيورانفرايندهفت بُعد اهداف، آثار، 

ه سينجد مييزان   نفر از خبرگان قرآني کويور، بي   31و اخذ نظر « دلفي فازي»سپس با استفاده از روش

تيدبر  »هاي ناهر به پرداخته و چنين نتيجه گرفته که گزاره ،آمدهدستپذيري ماامين بهاولويت و امکان

، بيويترين اولوييت را بيه خيود     «تميدن اسييمي  »با هيدف دسيتيابي بيه    « عمل به قرآن»و « در قرآن
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 . مقدمه0

آرمان نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران، ايجـاد تمـدن نـوين         ،اياهلل خامنهاز ديدگاه آيت

انس و پیروي  ،( که راه دستیابي به آن، آشنايي75/00/7992اي، خامنه )ر.ک: است اسالمي

پیشین مسلمانان هـم بـه برکـت قـرآن     هاي تمدني که تجربه گونههماناز قرآن کريم است، 

 ند: اهوجود آمدبه

 از ،خورِيرتوسَ ،لیذل ،فیضع اقوام از عده کي اسالم، صدر مسلمان مردم

 بشر خيتارة سازند که رساند ييجابه راآنها  قرآن اما بودند؛ محروم زیچ همه

 به و آوردند وجودبه قرآن برکت به ن،یمسلم را هاتمدن نيتربزرگ. شدند

 شیپ را يبشر يهادانشة همتقريباً  و اخالق فلسفه، علم، قرآن، برکت

 و دنبال را ماجرا همان دیتوانمي د،یباش آشنا قرآن با اگر هم امروز. بردند

 دست در را ایدن اد یس رند،یبگ انس قرآن با اگر مسلمانان. دیکن ديتجد

 وانا یح نيا ،ياستکبار يهاقدر  نيا ها،غاصب نيا گريد و گرفت خواهند

 بشر تيهدا يادعا نديآينم وحوش، باطن در و انسان ظاهربهة بستکراوا 

 وانیح عده کي! ميیایدن رهبر ما کهکنند مي ادعا. بکنند را عالم يرهبر و

 نيا سرنوشت است معلوم! شوند بشر اردیلیم چند رهبر خواهنديم ،يوحش

 وضعشان نهايا« قوم لیدل الغراب کان اذا. »دیانجام خواهد کجا به بشر

 يهاکهيار بر اند،نبرده ييبو تیانسان از که يکسان دينگذار! استگونه اين

. بکنند را يبشر يرهبر يادعا و نندیبنشـ  يجهان قدر  همـ آن  قدر 

 (.04/77/7977اي، )خامنه شد خواهد يرهبر قرآن،ة يسا در بشر

عزم  اي، ايجاد تمدن نوين اسالمي در گرومنهاهلل خاتوان گفت از ديدگاه آيتبنابراين مي

هـا و  هـا، نگـرش  بـر بیـنش   فرهن اين کردن حاکم فرهن  قرآني و  ةمسلمانان براي توسع

 رفتارهاي فردي و اجتماعي آنهاست.  

چگونـه اتفـاق خواهـد     حاکم شدن فرهن  قرآنـي در جامعـه  اين است که پرسش حال 

رد؟ و بر چه ابعادي از آن بايد بیشتر تأکید گـردد؟  افتاد؟ انس با قرآن چگونه بايد صور  گی

 چه کساني است؟ و... ةشروع اين حرکت کجاست؟ و مسئولیت اصلي آن، برعهدة نقط

هاي رايح انـس بـا قـرآن، و معرفـي     دست، ضرور  تجديدنظر در نظامازاينهايي پرسش

ضـروري اسـت بـا     ابراينبنسازد. در تراز تمدن نوين اسالمي را نمايان مي ،نظام جايگزين آن
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پـردازان  عنوان يکي از نظريـه اسالمي به رهبر معظم انقالبهاي آراء و انديشهمبنا قرار دادن 

اي با قرآن کريم دارد، بر علوم مـرتبط بـا   تمدني که خود، انس عمی  و ديرينهة اصلي انديش

ايـن تسـلط در    و مسـلط بـوده  قرآن کريم از تجويد و قرائت گرفته تا علوم قرآنـي و تفسـیر   

ي صحیح انـس  الگوو تألیفا  متعدد ايشان در ارتباط با قرآن کريم نمايان است، ، آثار بیانا 

 طراحي گردد.اسالمي و تمدن اسالمي  ةبه جامعرسیدن در راستاي  با قرآن

انس با قرآن ة اي در زمیناهلل خامنهفکري آيت ةدستیابي به منظوممنظور به حاضرة مقال

براي حرکت  2، و تدوين راهبردهاييمطلوب اين حوزهتمدني وضعیت  يا 7اندازشمعنوان چبه

 ذيل را محور کار خود قرار داده است:  سوي وضع مطلوب انس با قرآن، دو پرسشبه

 انس با قرآن چیست؟ة اي در زمیناهلل خامنهترين مضامین مورد تأکید آيت. مهم7

 ؟داردان، اولويت و امکان بیشتري براي تحق  يک از مضامین مورد تأکید ايش. کدام2

پايـان  تا  7901ديدار قرآني از خرداد  09براي يافتن پاسخ پرسش اول، بیانا  ايشان در 

، اعم از محافل انـس بـا قـرآن در طلیعـة مـاه مبـارک رمضـان، اختتامیـه مسـابقا           7500

ن بررسـي شـد و شـبکة    المللي قرآن، ديدار با قاريان مصري و... بـا روش تحلیـل مضـمو   بین

هـاي  عنوان معیاري براي ارزيابي فعالیتتواند بهمضامین آن ترسیم گرديد، که نتیجة آن مي

رو در تراز تمـدن   پیشِ هاي قرآنيِراهي براي ترسیم و تدوين فعالیت قرآني پیشین، و چراغِ

   گیران قرار گیرد.نوين اسالمي، مدنظر مسئوالن و تصمیم

از بیانـا   شـده  استخراجاي بر مبناي محورهاي پرسشنامه ،دومرسش پبراي يافتن پاسخ 

پذيري هريک سپس براي تعیین میزان اولويت و امکان و مقام معظم رهبري، طراحي گرديد

بـا اسـتفاده از    ،قرآني کشور اخـذ شـد و در ادامـه    ةخبر 71 هايهاي پرسشنامه، نظراز گزار

 .ه استپرداخته شد خبرگان هايروش دلفي فازي، به تحلیل نظر

به  ،پژوهشي جامع که اوالً کنونتا رسدمي گرفته، به نظرهاي صور وجوجستبر اساس 

انـداز و وضـع   تا چشـم زد پردابانس با قرآن  ةبیانا  مقام معظم رهبري در زمینهمة تحلیل 

انـداز و وضـع   سـوي آن چشـم  راهبردهاي حرکت به ،؛ و ثانیاًکندمطلوب اين حوزه را ترسیم 

 انجام نگرفته است.   ،مطلوب را تعیین کند

                                                        

1. Vision. 

2. Strategies. 
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انس بـا  ة سخنان مقام معظم رهبري در زمین شماري ازالبته در برخي مطالعا  پیشین، 

الگوي جامع فرهنـ  قرآنـي و نقـش    »ة ترين آنها مقالقرآن مورد تحلیل قرار گرفته که مهم

کـه بـه تحلیـل بیانـا      « اياهلل خامنـه اسالمي از منظر آيـت ة آن در تغییرا  فرهنگي جامع

که  چاپ شده مطالعا  قرآن و حديرة مجل 22 ةدر شمار پردازد،مي 7995تا سال  لهمعظم

 ها و نتايح حاصل از آن نیازمند بازبیني است.  بندي گزارهدستهة نحو رسدمي به نظر

 . تبیین مفاهیم2

 . الگو2ـ1

ران وجود نـدارد و تعـاريف   نظمفهوم و چیستي الگو، ديدگاه يکساني میان صاحب ةدربار

گیرنـد. برخـي معتقدنـد الگـو فقـط      شده در طیفي از حداقلي تـا حـداکثري جـاي مـي    ارائه

بـومي  هاي پیشرفت، منتهي با لحاظ کردن مباني و ارزشة پاي ةاز ارائه و بیان نظرياند عبار 

. امـا  گـردد مـي  کلي و مختصر، الگورو، ازاين ي؛يو شرايط خاص اجتماعي، تاريخي و جغرافیا

هـا و حتـي   اهـداف، راهبردهـا، نظـام    بايدهاي پايه، بر نظريهافزون اي ديگر معتقدند که عده

 هـاي هاي عملیاتي در الگو ذکر شوند. میان اين دو نگاه حداقلي و حـداکثري هـم نظر  برنامه

  بینابین متعددي وجود دارد.

هـاي علمـي و   شخصـیت  مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت سعي کرده در مباحثـه بـا  

(، و نیز تحلیل بیانا  مقـام  7994مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت،  )ر.ک:اجرايي کشور 

 بیانـا   بیابد که الگـو چیسـت؟ از تحلیـل   پرسش پاسخي براي اين  )مدظله العـالي( معظم رهبري

 به نکا  ذيل دست يافته است:  له،معظم

هـاي  يگـذار سیاسـت  انـداز و اي، چشمد برنامهاسنا ةيک سند باالدستي براي هم ؛ـ الگو

 کشور است.

سـوي کـدام هـدف    د بـه کـدام سـمت و بـه    گويمي جامع است و به ما ةيک نقش ؛ـ الگو

 حرکت کنیم.

 هدف و زيگزاگي و سردرگم دور کند.هاي بيبايد کشور را از حرکت ؛ـ الگو

بـه وضـع مطلـوب    ـ در الگو بايد وضعیت مطلوب و چگـونگي رسـیدن از وضـع موجـود     

 .(94: 7997مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت، )ترسیم شود 
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ايراني پیشرفت بیان شده، بدين ـ عنوان تعريف الگو، در الگوي اسالمي بهآنچه  ،درنهايت

 شرح است: 

رفتار جامعـه را بـراي    ةحرکت و نحو ةجامع است که هدف و سمت حرکت، شیو ةيک نقش ؛الگو

 هاي زير خواهد بود:  کند. سند الگو حاوي سرفصلبیان مي ،کاملي جامعهتحق  يافتن تحول ت

صـور   فکر، علم، معنويت و زندگي بـه  ةاسالمي در چهار عرص ةتبیین وضعیت مطلوب جامع .7

 ؛گیريهاي اندازههاي ملموس آن در قالب شاخصو تعريف نمودهاي بیروني و مؤلفه ،جامع

راهنماي مسیر در مقاطع دوساله بـراي انجـام پـايش و    تعیین معیارها، نقاط مرجع و  .2

 ؛ارزيابي پیشرفت

 (؛چگونگي حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب) تدوين راهبردها .9

 ؛سوي پیشرفتگر پیشران بههاي کالن خوداصالحطراحي ساختارها و نظام .5

مي ايرانـي  مرکـز الگـوي اسـال   )طراحي و تعريف نظام پايش و نظار  پیشرفت کشور  .4

 .(77: 7997پیشرفت، 

ة معیار طراحي ساير الگوها قـرار دهـیم، بايـد بـه دو کلیـدواژ      راباال اگر بخواهیم تعريف 

 .کنیمتوجه ويژه  «تدوين راهبردها»و  «اندازترسیم وضعیت مطلوب يا چشم»اصلي 

 . انس با قرآن1ـ1

و خـالف وحشــت  ( 444: 1ج ق،7527سـیده،  معنـاي طمأنینــه )ابـن  انـس در لغـت بـه   

 ( است.72: 0ج ق،7575، منظورابن)

همراه داشتن، تمـاس،  »انس با قرآن کريم را در يک نظام طولي به مراحل  ،فاکر میبدي

نوشتن، نگاه، شنیدن، يادگیري، آموزش، قرائت و تالو ، حف ، تدبر، ترجمه، تفسیر، تأويـل،  

منـدي از شـفاعت   ن، توسل، بهـره عمل، تبلیغ، دفاع، انطباق حرکا  و سکنا  با قرآن، درما

 (.7919ر.ک: فاکر میبدي، است )کرده تقسیم « نشیني با قرآنقرآن و هم

ذکـر  گونـه  ايـن  بـر روايـا  معصـومان   هادوي کاشاني نیز مراتب انس با قرآن را مبتني

کند: نگهداري قرآن در خانه، نگاه کردن به آيا  قرآن، گوش فرا دادن بـه تـالو  قـرآن،    مي

 (.7971ر.ک: هادوي کاشاني، قرآن، تدبر و تفکر در قرآن و عمل به قرآن ) تالو 

معناي آرامش يافتن با قرآن و ارتباط مستمر و پیوسته بـا آن در  بنابراين انس با قرآن به

 ابعاد و شئون زندگي است. همة 
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يـد  ، ابتـدا با اياهلل خامنـه انديشـة آيـت  براي تبیین مفهوم انس بـا قـرآن بـر مبنـاي     اما 

تمدني مورد مطالعـه   ةانديش انپردازنظريهترين يکي از برجستهبه عنوان  ايشانرهنمودهاي 

تا بر اساس آن بتوانیم مفهوم انس بـا قـرآنِ مـورد نظـر ايـن پـژوهش را        گیردو تحلیل قرار 

توانیم به تعاريف رايح موجود بسنده نمـايیم، گرچـه ممکـن    نمي پژوهش دريابیم. لذا در اين

 خي از آنها صحیح هم باشند.است بر

 اياهلل خامنهمضامین انس با قرآن از منظر آيتة . شبک3

 . معرفی روش تحلیل مضمون2ـ3

هايي است کـه  کارگیري روشکسب نتايح مفید و بامعني در تحقیقا  کیفي، مستلزم به

ا بپـردازد.  و به تحلیـل دقیـ  آنهـ   کرده مند ثبت اي نظامگونهها را بهبتواند حجم عظیم داده

تـوان بـه فهـم عمیـ  و جـامعي از      مـي  ،هاي تحلیل کیفي که با استفاده از آنازجمله روش

 است.   7هاي مورد بررسي رسید، روش تحلیل مضمونداده

هاي کیفـي  هاي موجود در دادهالگو تحلیل مضمون، روشي براي شناخت، تحلیل و گزارش

هاي پراکنـده و متنـوع را بـه    متني است و داده هاياست. اين روش، فرايندي براي تحلیل داده

بـه عبـار  ديگـر     (.Braun & Clarke, 2006: 80کنـد ) هايي غني و تفصیلي تبديل مـي داده

هـاي کیفـي،   وسـیلة آن، داده هاسـت و بـه  تحلیل مضمون، راهبردي براي تقلیل و تحلیـل داده 

 (.  ,Given 867 :2008گردند )بندي، تلخیص و بازسازي ميبندي، طبقهتقسیم

هاي تکراري معنادار است که با سنجش تن الگودنبال يافدر تحلیل مضمون، پژوهشگر به

مشـخص و در سـه سـطح،     ةاين روش، بر اسـاس يـک رويـ   فراواني واژگان حاصل مي شود. 

 از:اند عبار کند که مند ميمضامین را نظام

 تن؛الف( مضامین پايه شامل کدها و نکا  کلیدي موجود در م

 آيند؛ دهنده که از ترکیب و تلخیص مضامین پايه به دست ميب( مضامین سازمان

عنـوان  صول حاکم بـر مـتن بـه   ا ةمضامین عالي در برگیرندج( مضامین فراگیر که همان 

 يک کل هستند.

                                                        

1. Thematic Analysis. 
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با تحلیل آنهـا مفـاهیم   درنهايت  شود واي از مضامین ايجاد ميبا تحلیل مضامین، شبکه

 . (Attride Stirling, 2001: 389) گرددمي ، و مدل تبیینکلیدي استخراج

 الگوي نمادين سطوح مضامین در روش تحلیل مضمون بدين شرح است:

 
 : ساختار يک شبکه مضامین7 ةنمودار شمار

 
مرحلة )تجزيه، تشريح و ترکیب( متن است که هر کـدام   9فرايند تحلیل مضمون شامل 

   بیان شده است:ذيل داما  متعدد است که در جدول ها و اقاز اين مراحل شامل گام

 اقدام گام مرحله

تجزيه 

 متن

آشنا شدن با متن  .7

 مورد بررسي

 ها )در صور  لزوم(سازي دادهپیاده .7ـ7

 هاهمجدد داد ةمطالعه و مطالع .2ـ7

 هاي اولیهنوشتن ايده .9ـ7

هاي اولیه و ايجاد کد .2

 کدگذاري

 کدگذاريپیشنهاد چارچوب  .7ـ2

 ترهاي کوچکتفکیک متن به بخش .2ـ2

 هاهاي جالب دادهکدگذاري ويژگي .9ـ2
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و شناسايي  وجوجست .9

 مضامین

 ها با مضامین بالقوهتطبی  دادن کد .7ـ9

 شده متنهاي کدگذاري. استخراج مضامین از بخش2ـ9

 پااليش و بازبیني مضامین .9ـ9

 ترسیم شبکه مضامین .5

هاي و کنترل همخواني مضامین با کد . بررسي2ـ5

 شدهاستخراج

 مضامینکردن مرتب  .2ـ5

 دهنده و فراگیر. انتخاب مضامین پايه، سازمان9ـ5

 مضامین ةترسیم نقش .5ـ5

 )ها(شبکهتأيید  اصالح و .4ـ5

تشريح 

 متن
 تحلیل شبکه مضامین .4

 گذاري مضامینتعريف و نام .7ـ4

 مینمضا ةتوصیف و توضیح شبک .2ـ4

ترکیب 

 متن
 تدوين گزارش .0

مضـامین و بیـان مختصـر و     ةتلخیص شبک. 0-7

 آنهاصريح 

 هاهاي جالب و مورد توجه از دادهاستخراج نمونه .0-2

 هـاي سـؤال نتايح تحلیـل بـا   کردن مرتبط  .0-9

 تحقی  و مباني نظري

 ها. نوشتن گزارش علمي و تخصصي از تحلیل5ـ0

 به گام روش تحلیل مضمونگام  فرايند: 7 ةجدول شمار

 ای پیرامون انس با قرآناهلل خامنهمضمون بیانات آیتتحلیل . 1ـ3

 . مرحلة اول: تجزیه متن و استخراج مضامین پایه3-1-2

متن پرداخته و  اجراي روش تحلیل مضمون، در مرحلة اول الزم است به تجزية منظوربه

قطیع شوند. اين مرحله شامل چهار جمال  با مالک واحد و مشخصي در جدول مربوطه، ت

مضامین  ، شناسايي مضامین و ترسیم اولیة شبکةگام آشنا شدن با متن، ايجاد کدهاي اولیه

ديدار نشان داد که اين  09بیانا  مقام معظم رهبري در  و مکرر مطالعه دقی باشد. مي

ه و مهم استخراج پاي مضمونفراز تقطیع کرد و از هر فراز يک  977توان در بیانا  را مي

  .مضمون پايه به دست آمد 977تعداد کرد. بر اين اساس، 
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بوده، زيرا  مضمون تحلیل مراحل ترينمهم از مضمون، شناختالزم به ذکر است که 

 متعارف، شعور تحقی ، سؤاال  و هاگیريجهت شود ومي انجام آن پاية بر بعدي مراحل

 تأثیر مضامین، شناخت نحوة در پژوهش، مسئلة پیرامون پژوهشگر تجربة و هاارزش

 نیست؛ کمّي معیارهاي تابع لزوماً ،مضمون انتخاب همچنین بايد توجه داشت که .گذاردمي

 تحقی  سؤاال  دربارة مهمي نکتة بـه چقدر که دارد بستگي مطلب اين بـه بـلکه

 به توجه با پژوهش مسئلة به پاسخ جهت یازن مورد هايداده مقدار در واقع. پردازدمي

  .نیست مشخص و ثابت مضمون تحلیل روش کیفي ماهیت

بخشي از  بیانا  مقام معظم رهبريبراي درک بهتر چگونگي استخراج مضامین از 

 .شودعنوان نمونه درج ميجدول تحلیل به

 اياهلل خامنهتحلیل مضمون بیانا  آيتنمونة : 2 ةجدول شمار

ی
کدگذار

 

 اتبیانمتن  مضامین پایه

ف
ردی

 

Q1 

 جمهورية داعی
 ايجاد اسالمي،
به  متکي تمدني
، خدا، معنويت
 هدايتو  وحي

 الهي

به  متکي معنويت،به  متکياست  تمدني ايجادما  داعیة
به  متکي الهي، تعلیمبه  متکي الهي، وحيبه  متکيخدا، 
 هايملترا  تمدني چنین يک. امروز اگر الهي هدايت
 بیدار اسالمي هايملتاز  يبسیارـ که بحمداهلل  اسالمي
کنند، بشر  گذاريپايهاند ـ بتوانند خاسته پابهاند و شده

و انقالب  اسالمي جمهوري داعیةسعادتمند خواهد شد. 
. هستیم تمدني چنین يکاست؛ ما دنبال  اين اسالمي

اين را  بسپاريد، خاطربه عزيز هايجواناين را شما 
 25/05/7919. بدهیدقرار  معیارشاخص و 

7 

Q2 

حاکم شدن 
قرآن در جوامع 
 بشري،
 کنندةتضمین
 علوو  دنیاسعاد  

 معنوي

 دنیاقرآن حاکم باشد، هم سعاد   بشري،اگر در جوامع 
را،  امنیتهست. راه سالمت را، راه  معنويهست، هم علوّ 

کند؛ راه عز  را ما باز مي رويبهقرآن  ،را رواني امنیتراه 
درست را و سبک  زندگيکند؛ راه ما باز مي رويبهقرآن 
کند. ما از ما باز مي رويبهرا قرآن  آمیزسعاد  زندگي
، با معارف قرآن انس شويم. اگر با قرآن آشنا دوريمقرآن 
 برايکه قرآن  چیزيخودمان را با آن  فاصلةو  کنیم پیدا

خواهد بود؛  ترسريع، حرکت ما بسنجیمما خواسته است، 
 71/09/7992است.  اينهد بود؛ هدف خوا ترروشنراه ما 

2 
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Q3 

انس با قرآن، 
 افزايشموجب 
، توکل به ايمان

خدا، اعتماد به 
، و الهي ةوعد

کاهش ترس از 
 مادي مشکال  

کند، توکّل بـه خـدا را   مي تقويترا  ايمان ،انس با قرآن
کند، ترس مي زيادالهى را  وعدةکند، اعتماد به مي زياد

 ،کنـد ى را در انسـان کـم مـي   و خوف از مشکال  مـادّ 
 نفــساعتمادبــه ،کنــدروحــى مــي تقويــتهــا را انســان
هاى تقرّب بـه خـدا را بـراى انسـان روشـن      دهد، راهمي
بخـش   ايـن و منـافع انـس بـا قـرآن در      فوايـد کند. مي

 01/05/7999. اينهاست

9 

Q4 

با الفاظ و  آشنايي
ظواهر قرآن، گام 
اول و الزم در 
 دينيفهم معارف 

 

است؛ اما گام  اولبا الفاظ و ظواهر قرآن، گام  آشناييه البت
قدم را  اين قرآني،و  دينيپژوهانِ الزم. اگر دانش اولِ

هم ناممکن خواهد  گاهيدشوار و  بعدي هايقدمبرندارند، 
اسالم  دربارة وکنار،گوشهدر  کساني بینیدميشد. امروز 
 ارتباطي هیچکنند که را ادّعا مي چیزهاييو  زنندميحرف 

با اسالم ندارد؛ چرا؟ چون آنها با معارفِ متون قرآن و سنّت 
 حدير يعنيبا متن قرآن و سنّت ـ  بايد. انسان نیستندآشنا 
را بفهمد؛ ولو  دينيـ آشنا شود تا بتواند معارف  مهو ائ نبوي

و  اولقدم، قدمِ  اينبخواهد در اعماق آن غور کند. پس 
 21/00/7910 .الزم است حالدرعین

5 

Q5 

لزوم تدبر در 
قرآن و عدم 
اکتفا به خواندن 

 ةترجممتن و 
 قرآن

 

. زبان ما، زبـان قـرآن   کنید پیدابا قرآن اُنس  بايدمن!  عزيزان
 يـابي عم ؛ اما کنیمقرآن مراجعه  ترجمةبه  یمتوانمي نیست؛
 کمااينکـه  شود؛نميبه ترجمه  مراجعةفقط با  قرآني مضامین

 همیشـه  فهمند،ميکه  کساني برايهم  با خواندن متن قرآن
 دسـت به يابيعم ؛ با آيدمي دستبه؛ با تدبر آيدنمي دستبه
 75/07/7915. آيدمي

4 

Q6 

 زيبايتالو  
اي مقدمهقرآن، 
تدبر در  براي

 قرآن

، مقدمـه  الهـي  آيـا   زيبـاي تالو  قرآن و قرائت  لیکن
خودمـان را   خـواهیم نمـي تدبر در قرآن. مـا   براياست 
به تالو  و به قرائت قـرآن   کنیم، سرگرم کنیممشغول 
مقدمـه   ايـن  اصلي؛موضوع  يکعنوان به قرآني،و الحان 
است. تـالو  قـرآن بـا صـو  خـوش       طري  ايناست، 

 پیـدا شود که دل انسـان نـرم شـود، خشـوع     موجب مي
؛ قرآنـي  آيا و  قرآنيفهم معارف  برايکند، آماده بشود 

 05/05/7990. داريم احتیاج اينما به 

0 
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Q7 

 سريعتحق  
سازي گفتمان
قرآن به  عمومي

شرط همت اهل 
، ايماندل و اهل 
و تالش 
پژوهشگران، 
، نويسندگان
شعرا، ادبا و 
 هنرمندان

مـا   دوريِ ايـن از قرآن. از  دوريم؛ ما فهمید بايدقرآن را 
روز کند. دشمن روزبـه از قرآن، دشمن دارد استفاده مي

 تزريـ  را  گـري الابالي ،کندمي زري ترا  ايمانيبيدر ما 
 کنیـد کند. نگـاه  مي تزري به خود را  وابستگي ،کندمي

 اسـالمي،  کشورهايبه  کنید، نگاه اسالمي يهابه دولت
، در مقابل صهیونیسم، در مقابل آمريکادر مقابل  ببینید

 ناشـي  ايندارند!  وضعيدشمن، در مقابل غارتگران چه 
 بشـويم،  نزديـک اگر به قـرآن   از قرآن است. ما دورياز 

خُلـل و فُـرَج    همة ايـن ها پ ر خواهد شد؛ حفره همة اين
کفـر   هويـت در مقابـل   اسالمي هويتبسته خواهد شد؛ 

 یمگـوي ما مـي  اينکه معنايخودش را نشان خواهد داد. 
درسـت خواهـد شـد،     زندگي کنیم،]اگر[ به قرآن عمل 

 بايـد  معـارف  ايـن وجـود دارد،   قرآنياست. معارف  اين
مـردم؛   بـین در  عمـومي  هـاي گفتمـان بشود به  تبديل
اش قـدر دربـاره  قدر کار بشود، آنقدر تکرار بشود، آنآن

قـدر شـعرا و اُدبـا و    ، آنبنويسـند قـدر  بشود، آن تحقی 
بشـود   اينهـا بکننـد کـه    هنريآن کار  دربارةهنرمندان 

 نشدني اين البته جامعة اسالمي؛ بیّنا جزو واضحا  و 
نکنند که حاال  خیال نیست،دور از دسترس هم  ،نیست
، صــد ســال طــول بکنــیم بخــواهیمکارهــا را اگــر  ايــن
 ايـن همّت بکننـد،   دينکشد؛ نه، اگر اهل دل و اهل مي

دنبال  جوراين بايد ؛کندمي پیدا تحق زود  خیليکارها 
 07/02/7990قرآن رفت. 

7 

 

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

دهنده دوم تحقی  الزم است به تشريح متن و شناسايي مضامین سازمان در مرحلة

تحقی  اثبا   2«روايي»و  7«پايايي»پرداخت. اما پیش از شروع اين مرحله، ابتدا الزم است 

 بايست انجام شود که عبارتند از: الف( تأيیدو تأيید شود. بدين منظور دو اقدام ضروري مي

 روايي تحقی  توسط متخصصان ديگر. تأيید تحقی  توسط شخص محق ، ب( يپاياي

زماني  دا محق  تالش نمود تا در يک فاصلةدوم، ابت مرحلةبنابراين پیش از شروع 

                                                        

1  . Validity. 

2  . Reliability. 
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را تحلیل و کدگذاري نموده و نتايح دو جدول را با همديگر بیانا  متأخر، مجدداً کل 

تحقی ِ صور  « پايايي» کدگذاري، نشان دهندة باالي نتايح مقايسه نمايد. همپوشاني نسبتاً

روش تحلیل مضمون  ر متخصص در حوزةگرفته است. در اقدام دوم نیز از دو نفر همکا

را تحلیل نمايند. همپوشاني باالي نتايح اين بخش نیز مسئله  بیانا خواسته شد تا متن 

 نمايد.تحقی  را تأيید و اثبا  مي« روايي»

دوم از فرايند اجراي روش  و روايي نتايح اولیة تحقی ، در مرحلةتأيید پايايي پس از 

دهنده پرداخته شد. تحلیل مضمون، به تشريح متن و شناسايي مضامین سازمان

 دهد که مجموعةامین پايه، نشان ميهاي مشخص و منطقي صور  گرفته از مضبنديدسته

و تفکیک هستند. اين مضامین دهنده قابل تقسیم مضمون سازمان 95اين مضامین در قالب 

دهنده، محور اصلي مضامین پايه بوده که جدول عناوين آنها همراه با سنجش میزان سازمان

 فراواني هرکدام در ذيل درج شده است:
 

 فراوانی دهندهمضمون سازمان ردیف

 55 عمل به قرآن 7

 99 هاي تالو  مطلوبوجه به شاخصهت 2

 25 تالو  قرآن 9

 29 قرآن تدبر در 5

 22 حف  قرآن 4

 79 توجه حاکمیت به قرآن، موجب گرايش مردم به قرآن 0

 74 فهم قرآن 7

 72 سازي عمومي مفاهیم قرآنگفتمان 1

 9 خواندن قرآن 9

 9 مسابقا  قرآن 70

 9 عدم توقف در مسیر رشد قرائت 77

 9 دشمنان اسالم با تعالیم قرآن مبارزة 72

 0 قرآني دستیابي به جامعة 79

 0 مقاومت در برابر دشمنان و پیروزي بر آنان 75

 0 قدر  امت اسالمي 74
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 0 گريايفاي نقش هدايت 70

 0 افزايش معرفت 77

 0 توجه به معنويا  و رعايت تقوا 71
 4 تالو  قرآن جلسا  ويژة 79

 4 قرآن از ترجمة منديبهره 20

 4 دم از قرآنتوجهي حاکمیت به قرآن، موجب دوري مربي 27

 5 افزايش معنويت 22

 5 ارتباط دائمي با قرآن 29

 5 پرداختن به حف  قرآن 25

 9 دستیابي به تمدن اسالمي 24

 9 قدر دانستن انس با قرآن 20

 9 هاي غلطاصالح رويه 27

 9 استفاده از اساتید 21

 2 پیشرفت مادي 29

 2 اثرگذاري تالو  بر مردم 90

 7 ي مستمعان قبل از تالو شرح آيا  برا 97

 7 برپايي جلسا  تفسیر 92

 7 گريرشد علمي و عملي قاريان و حافظان براي ايفاي نقش هدايت 99

 7 پايبندي به مقررا  و ضوابط ديني 95

 رهبريمقام معظم  بیانا  دهندةمضامین سازمان: 9جدول شمارة 

 ر. مرحلة سوم: ترکیب متن و تحلیل مضامین فراگی3-1-3

بندي طبقه واسطةحلیل مضمون، ترکیب متن بهسوم از فرايند اجراي روش ت مرحلة

عنوان مضامین فراگیر با  هايي است که از آنهادهنده و دستیابي به مقولهمضامین سازمان

 دهندةبندي دقی  مضامین سازمانو تالش براي طبقه انهاي دقی  مؤلفشود. بررسيياد مي

مضمون  7 ذيلتوان بري نشان داد که اين مضامین را در نهايت ميبیانا  مقام معظم ره

و « وظايف قاريان»، «راهکارها»، «پیشرانها»، «فرايندها»، «آثار» ،«اهداف» با عناوين فراگیر

صور  که در نمودار و جدول ذيل میزان فراواني آنها به بندي نمودطبقه «نقش حکومتها»

 درصدي نشان داده شده است:
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 فراواني میزان ن فراگیر بیانا  مقام معظم رهبري دربارة انس با قرآنمضامی

 درصد 2819 اهداف

 درصد 7877 آثار

 درصد 29820 هافرايند

 درصد 79829 هاپیشران

 درصد 9892 راهکارها

 درصد 20890 وظايف قاريان

 درصد 70807 هانقش حکومت
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 دربارة انس با قرآن واني مضامین فراگیر بیانا  مقام معظم رهبريفرا میزان: 2 مارةشو نمودار  5جدول شمارة 

 

دهد که بیانا  تحقی  و سنجش فراواني مضامین نشان مينتايح اولیة  همین بخش از

مند و منطقي بوده و ايشان مقام معظم رهبري در ديدارهاي ايشان با قرآنیان، کامالً نظام

نظام مطلوب انس با قرآن را ترسیم نمايند. بر اين  اين سخنان، اند تا به واسطةتالش داشته

چندان پیدا  دقی  بیانا  ايشان و استخراج نظام حاکم بر آن، ضرور  دو اساس، مطالعة

نظام مطرح شده در  هاي تحقی  و ارائةلیل کیفي يافتهمنظور تحکند که در ادامه بهمي

و در نهايت نظام ارائه  شوده ميفراگیر پرداختمضمون  هفتبه تبیین اين  بیانا  ايشان،

 گردد.صور  نمودار درختي ترسیم ميشده در متن، به
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 ای اهلل خامنهآیت های تحقیق و نظام جامع انس با قرآن در اندیشةیافته. 3ـ3

 . اهداف انس با قرآن3-3-2

 977گونه که اشاره شد، پس از تقطیع متن بیانا  مقام معظم رهبري و استخراج همان

دهنده، مجموع اين مضامین در ذيل مضمون سازمان 95بندي آنها در مون پايه و دستهمض

است که  «اهداف انس با قرآن»اولین مضمون فراگیر، بندي شدند. مضمون فراگیر طبقه 7

اهدافي هستند  اين مضامین نشان دهندة د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان 2 ،ذيل آن

ها بود و جايگزين کردن هر هدفي به جاي در پي دستیابي به آنکه از انس با قرآن بايد 

انس با قرآن است. در ادامه میزان فراواني اين  ها، به منزلة فروکاست اهداف متعالیةآن

 شود.صور  درصدي نشان داده ميمضامین در قالب جدول به

 «انس با قرآن اهداف»فراگیر مضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 4جدول شمارة 

 

 . آثار انس با قرآن3-3-1

 4 ،ه ذيل آناست ک «آثار انس با قرآن»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر دومین

اين مضامین نشان دهندة آثاري هستند که بر انس با  د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان

گفته باشد. که هدف انس با قرآن همان اهداف پیشگردند. البته به شرط آنقرآن مترتب مي

 شود:صور  درصدي نشان داده ميدر ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول به

 فراواني میزان «انس با قرآن آثار»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندامین سازمانمض

 درصد 24 دشمنان و پیروزي بر آنانبرابر  در مقاومت

 درصد 24 قدر  امت اسالمي

 درصد 24 افزايش معرفت

 درصد 70800 افزايش معنويت

 درصد 1899 پیشرفت مادي

 «انس با قرآن آثار»فراگیر مضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 0شمارة  جدول

 راوانيف میزان «انس با قرآن اهداف»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندمضامین سازمان

 درصد 00800 قرآني ةدستیابي به جامع

 درصد 99899 دستیابي به تمدن اسالمي
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 . فرایندهای انس با قرآن3-3-3

است که  «فرايندهاي انس با قرآن»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر سومین

اين مضامین نشان دهنده مسیر انس با  د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان 5 ،ذيل آن

ه هستند. به تعبیر ديگر اگر بخواهیم به اهداف و گفتقرآن به سوي اهداف و آثار پیش

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 

صور  درصدي لب جدول بهشود. در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قامطلوب مي

 شود:نشان داده مي

 فراوانيمیزان  «ي انس با قرآنفرايندها»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندمضامین سازمان

 درصد 9819 خواندن قرآن

 درصد 70851 فهم قرآن

 درصد 24827 تدبر در قرآن

 درصد 51894 عمل به قرآن

 «انس با قرآن فرايندهاي» ذيل مضمون فراگیر ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 7جدول شمارة 

 

 های انس با قرآن. پیشران3-3-6

است  «هاي انس با قرآنپیشران»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر چهارمین

ها، اموري هستند که منظور از پیشران د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان 5 ،که ذيل آن

بخشند و براي کساني که در مسیر انس با قرآن قرار ريع ميفرايندهاي انس با قرآن را تس

 کنند.دارند، نقش مشوّق يا محرّک را ايفا مي

به طور مثال وقتي عموم مردم که در حال يادگیري خواندن سادة قرآن يا مفاهیم پاية 

بینند که قرآن را به طور کامل حف  هستند يا آن را به زيبايي آن هستند، افرادي را مي

يابند و سرعت خود را در مسیر انس با قرآن افزايش کنند، انگیزة دوچندان ميالو  ميت

صور  درصدي نشان دهند. در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول بهمي

 شود:داده مي
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 فراواني میزان «ي انس با قرآنهاپیشران»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندمضامین سازمان

 درصد 50 تالو  قرآن

 درصد 90800 حف  قرآن

 درصد 74 مسابقا  قرآن 

 درصد 1899 تالو  قرآن ةجلسا  ويژ

 «انس با قرآن هايپیشران»فراگیر مضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 1شمارة  جدول

 

 . راهکارهای انس با قرآن3-3-9

است که  «هاي انس با قرآنراهکار»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر پنجمین

مراد از راهکارها، اموري هستند که به  د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان 0 ،ذيل آن

کنند و موجب توسعه، تعمی  و هاي انس با قرآن، کمک مياثربخشي فرايندها و پیشران

در قالب  در ادامه میزان فراواني اين مضامینشوند. تسهیل انس با قرآن براي عموم مردم مي

 شود:صور  درصدي نشان داده ميجدول به

 فراواني میزان «ي انس با قرآنراهکارها»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندمضامین سازمان

 درصد 57897 سازي عمومي مفاهیم قرآنگفتمان

 درصد 20801 و رعايت تقوا توجه به معنويا 

 درصد 77825 قرآن ةز ترجممندي ابهره

 درصد79879 قرآن دائمي با ارتباط

 درصد 9855 شرح آيا  براي مستمعان قبل از تالو 

 درصد 9855 برپايي جلسا  تفسیر

 «انس با قرآن راهکارهاي»فراگیر مضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 9شمارة  جدول

 

 . وظایف قاریان3-3-4

 ،است که ذيل آن «يانوظايف قار»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر ششمین

اي، قاريان قرآن نقشي اهلل خامنهآيت در انديشة د.نگیردهنده قرار ميمضمون سازمان 70

کننده براي مأنوس کردن عموم جامعه با قرآن دارند و مسئولیت راهبري بسیار مهم و تعیین

به قرائت  ها نهاده شده است. لذا فروکاست مسئولیت آنهاو اجرايي اين مهم، بر دوش آن
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در ادامه میزان فراواني اين مضامین در قالب جدول آهنگین قرآن، خطايي آشکار است. 

 شود:صور  درصدي نشان داده ميبه

 فراواني میزان «وظايف قاريان»ذيل مضمون فراگیر  ةدهندمضامین سازمان

 درصد 40870 هاي تالو  مطلوبشاخصهتوجه به 

 درصد 79815 عدم توقف در مسیر رشد قرائت

 درصد 9829 گريايفاي نقش هدايت

 درصد 0874 پرداختن به حف  قرآن

 درصد 5807 قدر دانستن انس با قرآن 

 درصد 5807 هاي غلطاصالح رويه

 درصد 5807 استفاده از اساتید

 درصد 9807 اثرگذاري تالو  بر مردم

 درصد 7849 يگررشد علمي و عملي قاريان و حافظان براي ايفاي نقش هدايت

 درصد 7849 پايبندي به مقررا  و ضوابط ديني

 «وظايف قاريان»فراگیر مضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 70شمارة  جدول

 

 ها. نقش حکومت3-3-1

 9 ،است که ذيل آن «نقش حکومتها»، بیانا  مقام معظم رهبري مضمون فراگیر هفتمین

اي، توجه حاکمیت به قرآن موجب اهلل خامنهاز ديدگاه آيت د.نگیرميدهنده قرار مضمون سازمان

شود. توجهي حاکمیت به قرآن موجب دوري مردم از قرآن ميگرايش مردم به قرآن، و بي

گر حرکت عمومي انس با قرآن باشند. در بنابراين حکومتها موظفند مشوّق، حامي و تسهیل

 شود:صور  درصدي نشان داده ميالب جدول بهادامه میزان فراواني اين مضامین در ق

 فراواني میزان «هانقش حکومت» ذيل مضمون فراگیر ةدهندمضامین سازمان

 درصد 47847 توجه حاکمیت به قرآن، موجب گرايش مردم به قرآن

 درصد 27827 مبارزه دشمنان اسالم با تعالیم قرآن 

 درصد 74874 قرآنتوجهي حاکمیت به قرآن، موجب دوري مردم از بي

 «هاحکومت نقش» فراگیرمضمون  ذيل ةدهندفراواني مضامین سازمان میزان: 77شمارة  جدول
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 انس با قرآنة دهنده( بیانا  مقام معظم رهبري دربار: قالب مضامین )فراگیر و سازمان9 ةنمودار شمار
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 ارة انس با قرآناي درباهلل خامنههاي حاصل از بیانات آيتهبندي گزار. اولويت0

 . معرفی روش دلفی فازی2ـ6

اين  بندي توصیفيمهم و اولويت هايابزاري کارا براي تعیین موضوع ةمنزلروش دلفي به

گیري شناخته شده است. اين روش، حاصـل مطالعـاتي اسـت کـه شـرکت      عوامل در تصمیم

صـان گـروه   با هدف خل  روشي براي کسب اجماع بـین متخص میالدي  7940 ةدر ده 7رند

 . (152004Pawlowski,  & Okoli :-21) انجام داده است

 ياجرايـ  ةهمگرايي پايین نظـرا  متخصصـان، هزينـ    خاطربهروش سنتي دلفي، همیشه 

بـراي   برخي پژوهشـگران است.  مورد انتقاد بوده خبرگان،باال و احتمال حذف نظرا  برخي 

فـازي را در سـال    ةنظريي سنتي با سازي روش دلفبهبود روش دلفي سنتي، مفهوم يکپارچه

 .(Hsu & Yang, 2000: 68) ارائه دادندم. 7914

که از  ـ (م.7999ايشیکاوا ) ةوسیلهپیشنهادشده ب در اين پژوهش، از روش دلفي فازيِ

استفاده شده و  ـ المللي استهاي مورد استفاده در سطح بینترين دلفي فازيرايح

 است.گرديده حاظ خبره در پژوهش ل 71هاي ديدگاه

 شده است.  داده نمودار زير نمايش در فازي دلفي روش الگوريتم اجراي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراي دلفي فازي فرايند :5ة نمودار شمار

                                                        

1. Rand. 

 بلي

 تهیة گزارش از فرايند دلفي و تحلیل فرايند

 برگان و تشريح مسايلانتخاب خ

 خیر
آيا اجماع به خوبي صور  گرفته 

 است؟

 ها و اعالم توافقا  بندي پاسخطبقه

 دريافت نظر خبرگان و تحلیل آنها )محاسبا  فازي(

 تهیة پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان
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میـزان اولويـت و    ةدربـار  هخبـر افـراد  پرسشنامة پژوهش حاضـر بـا هـدف کسـب نظـر      

م انقـالب اسـالمي طراحـي    آمده از تحلیل بیانا  رهبر معظـ دستهاي بهپذيري گزارهامکان

کـامالً نامناسـب، نامناسـب،...،    »ماننـد  خبرگان با استفاده از متغیرهاي کالمي رو، ازاين شد؛

 اند.هکرد بیان، رأي خود را «مناسب، کامالً مناسب

ان نسبت به متغیرهاي کیفي اثرگذار شازآنجاکه خصوصیا  متفاو  افراد بر تعابیر ذهني

هـا  پرسـش با ذهنیت يکسان بـه   هخبرافراد متغیرهاي کیفي،  ةف دامنبا تعري بنابرايناست، 

به شکل اعداد فازي مثلثـي تعريـف    77شمارة اين متغیرها با توجه به جدول  اند.پاسخ داده

 هاي کالمي و عدد فازي مثلثي نظیر آن است.بیانگر متغیر 77 ةاند. جدول شمارشده

 متغیر کالمي عدد فازي مثلثي متناظر

 مناسب کامالً (9،70،70)

 مناسب (7،9،70)

 تا حدودي مناسب (4،7،9)

 تأثیربي (9،4،7)

 مناسبتا حدودي نا (7،9،4)

 نامناسب (0،7،9)

 نامناسب کامالً (0،0،0)

 عدد فازي مثلثي متناظر با متغیر کالمي :72ة جدول شمار

 ijTمعیـار،   هـر  ايجـاد شـد. در   ijTمثلثـي   فـازي  عـدد  ،خبـره  در گام بعـد، بـراي هـر   

 :  زير است شرح موردنظر بهة خبرة دهندانعکاس

),,( ijijijij UMLT  

 که در آن: 
  jLMinL ijij  

  jUMaxU ijij 
 

n

n

i

ijij MM 



1 

مقـدار ارزيـابي   ijXکـه:  طوريام اشاره دارد؛ به jبه معیار  jو انديس  i ةبه خبر i انديس

 (. i 1, 2,..., n, j 1, 2,...,mام است: ) jام در معیار  i ةخبر
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 بارةدر عدد فازي مثلثي، براي اشاره به اجماع گروه متخصصان در ijMهندسي میانگین

 ةدو نقطـ  ةمنزلـ هاي کارشناسـي بـه  کار رفته است. مقادير حداکثر و حداقل نظرهر معیار به

خبرگـان،   هـاي شـود. مقـادير حـداکثر و حـداقل نظر    پاياني اعداد فازي مثلثي استفاده مـي 

دهند. بـراي  را  نیستند و دقت محاسبا  را کاهش ميیتغی ةمناسبي براي کل دامن ةنمايند

انتهـايي  رفع اين نقیصه در تجمیـع نظـر خبرگـان، از میـانگین هندسـي مقـادير ابتـدايي و        

   استفاده گرديد.

n

n

i

ijij LL 



1 

 

n

n

i

ijij UU 



1 

 استفاده شده است. 7ثقل مرکزي ساده ةنقط ،زدايي از فرمولمنظور فازيدر گام بعد، به

6

4 ijjij

ij

UML
S




 
ل نامناسـب انتخـاب   عوامـ  دنکر غربالمنظور به را2آستانه مقدار بايد يک ،در گام بعد

 اين اساس: کرد. بر

 شود، اگر:  پذيرفته مي اثرگذار الف( عامل

ijS
 
 شود، اگر:  پذيرفته نمي اثرگذار ب( عامل

ijS
 

مسـتقیم  طـور  بهشود و تعیین مي ،گیرندهکلي، مقدار آستانه با استنباط ذهني تصمیمبه

شوند، تأثیر خواهد گذاشت. هیچ راه ساده يا قـانون کلّـي   ملي که غربال ميبر روي تعداد عوا

منزلة حـد آسـتانه   به 08977براي تعیین مقدار اين آستانه وجود ندارد. در اين پژوهش، عدد 

در نظر گرفته شد. بـا  « پذيريامکان»منزلة حد آستانه براي به 08940و عدد « اولويت»براي 

شـرح   ها در نمودار مختصّاتي با چهار ناحیة اصلي بهد آستانه، گزارهنظر گرفتن اين دو ح در

 شوند:زير جايابي مي

                                                        

1. simple center of gravity. 

2. Threshold Value. 
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غیراولـي و   (چهـارم  غیراولي و ممکـن؛  (سوم اولي و غیرممکن؛ (دوم اولي و ممکن؛ (اول

 غیرممکن.

هـاي ناحیـة   شوند و بـین گـزاره  هاي ناحیة چهارم از الگو خارج ميروشن است که گزاره

هـاي محـوري الگـو،    هاي ناحیة دوم است. همچنین، گزارهیة سوم، اولويت با گزارهدوم و ناح

 هاي ناحیة اول هستند.  گزاره

، «پـذيري امکـان »و « اولويـت »هـاي خبرگـان دربـارة    نتايح حاصلة تحلیـل فـازيِ ديـدگاه   

 دهـد، هاي اولیة پیشنهادي در جدول زير به نمايش درآمده است. اين نتـايح نشـان مـي   گزينه

انـد. همچنـین، از   بنـدي شـده  ها از نظر خبرگان در ناحیة اوّل )اولي و ممکن( طبقههمة گزاره

گزاره در سـطح   2پذيري گزاره در سطحي يکسان دارد و امکان 97پذيري امکان، نظر خبرگان

 شود:شرح زير انجام ميبه « اولويت»بندي بر اساس معیار در اين پژوهش رتبهرو، ازاين .دوم

 : درجة چهارم084تا  08977از . 7

 : درجة سوم080تا  084از . 2

 : درجة دوم087تا  080از . 9

 به باالتر: درجة اوّل   087از . 5

ای اهلل خامنهاز بیانات آیتشده استخراجهای هپذیری گزار. میزان اولویت و امکان1ـ6

 بر اساس روش دلفی فازی

 گزاره ردیف
درجة  میانگین عدد فازی

 پذیریامکان اولویت اتیمختص

7 
ة دستیابي به جامع»ضرور  توجه به 

 قرآن انس باعنوان هدف به« قرآني
 سوم 08727 08490

2 
دستیابي به تمدن »ضرور  توجه به 

 انس با قرآنعنوان هدف به« اسالمي
 دوم 08727 08091

9 
به انس با قرآن براي افزايش توجه  ضرور 

 لمانهاي مسمعرفت عمومي ملت
 سوم 08727 08445

5 
به انس با قرآن براي افزايش توجه  ضرور 

 قدر  و عز  امت اسالمي
 سوم 08727 08449

4 
به انس با قرآن براي افزايش توجه  ضرور 

و  مقاومت امت اسالمي دربرابر دشمنان
 پیروزي بر آنان

 سوم 08727 08477
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 گزاره ردیف
درجة  میانگین عدد فازی

 پذیریامکان اولویت اتیمختص

0 
به انس با قرآن براي افزايش توجه  ضرور 

 نسانمعنويت ا
 دوم 08727 08009

7 
به انس با قرآن براي پیشرفت توجه  ضرور 

 مادي جوامع
 سوم 08727 08419

 سوم 08727 08410 «خواندن متن قرآن»لزوم يادگیري  1
 دوم 08727 08009 «قرآن ةترجم»لزوم آشنايي ابتدايي عموم مردم با  9

70 
براي بهره بردن بیشتر « تدبر در قرآن»لزوم 

 ف قرآناز معار
 دوم 08727 08040

77 
در زندگي « عمل به دستورا  قرآن»لزوم 

 شخصي و اجتماعي
 دوم 08727 08090

72 
« تالو  زيباي قرآن»ضرور  وجود 

ساز حرکت عمومي عنوان پیشران و زمینهبه
 سمت فضاي قرآنيجامعه به

 سوم 08727 08479

79 
در « حف  قرآن»ضرور  گسترش فرهن  

ساز امکان ان پیشران و زمینهعنوبه ،جامعه
 تدبر بیشتر در قرآن

 دوم 08727 08072

75 
« تالو  قرآن ةجلسا  ويژ»ضرور  برپايي 

سرعت  ةدهندعنوان پیشران و افزايشبه
 رشد حرکت قرآني در کشور

 سوم 08727 08495

74 
عنوان به« مسابقا  قرآن»ضرور  برپايي 
م ساز فرصت انس عموم مردپیشران و زمینه

 با قرآن
 چهارم 08727 08527

70 
با اولويت ـ ضرور  استفاده از مفاهیم قرآن 

زندگي مقتدرانه و عزتمندانه ـ  ةمفاهیم سازند
 هاي مسلمانعنوان گفتمان عمومي ملتبه

 سوم 08727 08445

77 
آحاد جامعه به خودسازي، توجه  ضرور 

گیري رعايت تقوا و مسائل معنوي براي بهره
 قرآناز هدايت 

 سوم 08727 08445

71 
هاي خوب ضرور  استفاده عموم مردم از ترجمه

 قرآن براي رفع حجاب زباني در فهم قرآن
 سوم 08727 08445

79 
ضرور  انس روزانه و دائمي با قرآن براي 

 گیري از هدايت قرآنبهره
 سوم 08727 08445
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 گزاره ردیف
درجة  میانگین عدد فازی

 پذیریامکان اولویت اتیمختص

20 
ضرور  شرح مفهوم آيا  براي مستمعان 

 قبل از تالو 
 سوم 08727 08445

27 
ضرور  برپايي جلسا  تفسیر ازسوي 
روحانیون و فضال براي باال بردن سطح 

 معارف جامعه
 سوم 08727 08445

22 
هاي قاريان قرآن به شاخصهتوجه  ضرور 

تالو  مطلوب و اثرگذار از قبیل وقف و 
 وصل صحیح، و القاي معاني

 سوم 08727 08445

29 
طي مستمر قاريان قرآن به توجه  ضرور 

 دمسیر رشد و بهبود کیفي تالو  خو
 سوم 08727 08445

25 
عنوان آفريني قاريان قرآن بهضرور  نقش

 سوي قرآنداران حرکت عمومي جامعه بهطاليه
 سوم 08727 08445

24 
قاريان قرآن به نعمت انس با توجه  ضرور 

 قرآن و کوشش براي حف  اين نعمت
 سوم 08727 08445

20 
جه قاريان قرآن به اجراي تالو  ضرور  تو

 اثرگذار بر ذهن مخاطب
 سوم 08727 08445

 سوم 08727 08445 ضرور  حف  قرآن از سوي قاريان قرآن 27

21 
ضرور  استفاده قاريان قرآن از علم و 

براي پرهیز از اتالف  ،اساتید فن ةتجرب
 منابع و استعدادها

 سوم 08727 08445

29 
از قبیل  ضرور  اصالح عادا  غلط

 سوي اساتید قرائت مورد ازهاي بيتشوي 
 سوم 08727 08445

90 
آفريني قاريان قرآن در هدايت ضرور  نقش

تربیتي  ،عملي ،عمومي کشور با رشد علمي
 دو رفتاري خو

 سوم 08727 08445

97 
لزوم پايبندي فعاالن قرآني به مقررا  و 

عمومي، سلوک، رفتار ضوابط ديني در 
 اهربواطن و ظو

 سوم 08727 08445

92 
ضرور  توجه حاکمیت به قرآن براي ايجاد 

 گرايش مردم به قرآن
 سوم 08772 08445

99 
لزوم آگاهي از تالش دشمنان اسالم در 
مبارزه با تعالیم قرآن، و ضرور  مقابله با 

 هااين توطئه
 سوم 08772 08445

 هاي پرسشنامههارپذيري گزتحلیل میزان اولويت و امکان :79 ةجدول شمار
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 0اول اولويت قرار گیرد؛ اما ة ها نتوانست در درجيک از گزارهبراساس نظر خبرگان، هیچ

چهـارم قـرار گرفتنـد. از    ة گزاره در درجـ  7سوم، و ة گزاره در درج 20 دوم،ة گزاره در درج

 پذيري قرار دارند. اول امکانة ها در درجسوي ديگر، همة گزاره

 اند:دهکرذيل باالترين رتبه را کسب ة گزار 0آمده از دلفي فازي، دستهاساس نتايح ب بر

 08040با عدد فازي « لزوم تدبر در قرآن براي بهره بردن بیشتر از معارف قرآن». 7

بـا عـدد   « قـرآن  انـس بـا  عنوان هدف ضرور  توجه به دستیابي به تمدن اسالمي به». 2

 08091فازي 

 08090با عدد فازي « ن در زندگي شخصي و اجتماعيلزوم عمل به دستورا  قرآ». 9

ساز امکـان  عنوان پیشران و زمینهضرور  گسترش فرهن  حف  قرآن در جامعه به». 5

 08072با عدد فازي « تدبر بیشتر در قرآن

 08009با عدد فازي « قرآن ةلزوم آشنايي ابتدايي عموم مردم با ترجم». 4

 08009با عدد فازي « اي افزايش معنويت انسانضرور  توجه به انس با قرآن بر». 0

 گیرينتیجهبندي و جمع. 5
ها، فراينـد اهداف، آثـار،  محور  7 ،از ديدگاه مقام معظم رهبري انس با قرآن نظام مطلوب

 .دارد اهها، راهکارها، وظايف قاريان و نقش حکومتپیشران

تمـدن اسـالمي    قرآنـي و ة اهداف اصلي انس با قرآن، دستیابي به جامع ،از ديدگاه ايشان

دشمنان و پیروزي بر آنان، قدر  امت دربرابر  از: مقاومتاند عبار انس با قرآن آثار  است؛ و

 اسالمي، افزايش معرفت، افزايش معنويت و پیشرفت مادي.

هاي انس با قرآن شامل خواندن متن قرآن، فهم قرآن، تدبر در قـرآن، و عمـل بـه    فرايند

تـالو  قـرآن    ةجلسـا  ويـژ  و  ، حف  قرآن، مسابقا  قرآنقرآن است؛ و تالو  زيباي قرآن

 روند.ميدمار به هاي انس با قرآنفرايند دهندةسرعتعنوان پیشران و به

منـدي از  ، بهـره و رعايـت تقـوا   سازي عمومي مفاهیم قرآن، توجـه بـه معنويـا    گفتمان

و ، و برپـايي  دائمي با قرآن، شرح آيـا  بـراي مسـتمعان قبـل از تـال      ارتباطقرآن،  ةترجم

 جلسا  تفسیر نیز راهکارهايي براي گسترش انس با قرآن در سطح جامعه هستند.

توجهي در گسـترش فرهنـ  قرآنـي دارنـد و     ، قاريان قرآن نقش قابللهمعظماز ديدگاه 

هاي تالو  مطلـوب، عـدم توقـف در مسـیر رشـد قرائـت، و       وظايفي ازجمله: رعايت شاخصه

 آنان است.ة جامعه برعهدگري در ايفاي نقش هدايت
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زيرا توجه حاکمیت بـه قـرآن    ؛هاي قرآني بپردازدحاکمیت نیز بايد به حمايت از فعالیت

 شود.توجهي حاکمیت موجب دوري مردم از قرآن ميموجب گرايش مردم به قرآن، و بي

لـزوم تـدبر در   »مضـمون   نظرسنجي از خبرگان قرآني کشور بیانگر آن است که شش

ضـرور  توجـه بـه دسـتیابي بـه تمـدن       »، «هره بردن بیشتر از معارف قـرآن قرآن براي ب

لزوم عمل به دستورا  قـرآن در زنـدگي شخصـي و    »، «قرآن انسعنوان هدف اسالمي به

سـاز  عنوان پیشران و زمینهضرور  گسترش فرهن  حف  قرآن در جامعه به»، «اجتماعي

 ةي عمـوم مـردم بـا مفـاهیم و ترجمـ     لزوم آشـنايي ابتـداي  »، «امکان تدبر بیشتر در قرآن

از اولويـت بیشـتري   « ضرور  توجه به انس با قرآن براي افزايش معنويت انسـان »، «قرآن

 براي توجه و اقدام برخوردارند.

کـه بـاالترين امتیـاز را از    « عمل به قـرآن »و « تدبر در قرآن»دو گزارة اينکه توجه، درخور  ةنکت

 ند.يهارپسامدترين گزارهپ از اي نیز اهلل خامنهمنظومة فکري آيت، در اندکسب کردهديدگاه خبرگان 

الگوي مناسب انس با قرآن در تراز تمدن نوين اسـالمي  خبرگان، با توجه به نظر رو ازاين

الگـويي اسـت کـه بیشـترين تأکیـد را بـر       بر بیانا  رهبر معظـم انقـالب اسـالمي،    و مبتني

 .داردهاي يادشده گزاره
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 منابعفهرست 

 ، بيروت، دار الکتب العلميه.اگوحکم و اگوحي  األمظم(، 0020اسماعيل )بنسيده، عليابن .0

 ، بيروت، دار صادر.گسان اگعرب(، 0000مکرم )بنمنظور، محمدابن .2

، آرشـيو  دبيرسـتان  اول سال قرآن در  دبيران گردهمايي به پيام(، 21/13/0763) اي، سيدعليخامنه .7

 .شوراي عالي قرآن

در بيانات در ديدار شي  راغب مصطفي غلوش و شي  محمّـد بسـيوني،   (، 21/00/0763) ــــــــــ .0

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: پايگاه ابالع

المللي قرائت و حفظ کنندگان در مسابقات بينشرکتديدار با (، بيانات در 10/02/0763) ــــــــــ .4

 قرآن.قرآن کريم، آرشيو شوراي عالي 

بيانات در جلسة توديع شـي  راغـب مصـطفي غلـوش و شـي  محمّـد       (، 00/02/0763ــــــــــ ) .6

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالعبسيوني، 

بيانات در ديدار مدرّسان و مسئوالن دبيرستان علـوم و معـارف اسـالمي    (، 23/02/0763) ــــــــــ .3

 ي عالي قرآن.، آرشيو شوراشهيد مطهري

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.پايان مراسم قرائت قرآن بيانات در(، 01/0/0761) ــــــــــ .3

در بيانات در ديدار استاد شحات محمّد انـور و اسـتاد محمّـد بسـيوني،     (، 21/00/0761ــــــــــ ) .1

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: پايگاه ابالع

بيانات در مراسم توديع قاريان قرآن استاد شحات محمّد انـور و اسـتاد   ، (10/02/0761ــــــــــ ) .01

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالعمحمّد بسيوني، 

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،22/10/0731ــــــــــ ) .00

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رساني مقام معظم در پايگاه ابالعبيانات در مراسم توديع قاريان قرآن،  (،16/12/0731ــــ )ــــــ .02

 .www.leader.irرهبري: 

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،06/17/0731ــــــــــ ) .07

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رسـاني مقـام معظـم    در پايگـاه ابـالع  در ديدار قاريان مصري، بيانات  (،17/00/0731ــــــــــ ) .00

 .www.leader.irرهبري: 

 حفـظ و قرائـت   المللـي بين مسابقات ةدور هشتمين ةدر اختتامي (، بيانات03/00/0731) ــــــــــ .04

 م، آرشيو شوراي عالي قرآن.کري قرآن

http://www.leader.ir/


 اياهلل خامنهشة آيتبر انديترسيم الگوي ان  با قرآن مبتني

 

239 

شـحات محمّـد انـور و سـيّد      ،بيانات در مراسم توديع قاريان مصـر  (، 23/00/0731) ــــــــــ .06

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.متولى عبدالعال

رساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالعبيانات در ديدار قاريان قرآن،  (،23/02/0731ــــــــــ ) .03

www.leader.ir. 

رسـاني مقـام   در پايگاه ابالعمسابقات قرائت قرآن،  ةيبيانات در اختتام (،14/00/0730ــــــــــ ) .03

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،03/02/0730ــــــــــ ) .01

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

لمللـي قـرآن، آرشـيو شـوراي     امسابقات بين ةمراسم اختتامي(، بيانات در 27/01/0732) ــــــــــ .21

 عالي قرآن.

، آرشيو شوراي (، بيانات در مراسم قرائت قاريان در حسينيه امام خميني10/02/0732) ــــــــــ .20

 عالي قرآن.

رسـاني مقـام   در پايگاه ابالع، بيانات در مراسم اختتامية مسابقات قرآن (،00/01/0737ــــــــــ ) .22

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

، آرشـيو شـوراي   (، بيانات در ديدار قاريان قرآن در حسينية امام خميني03/00/0737) ــــــــــ .27

 عالي قرآن.

و  حفظ، قرائت الملليبين مسابقات ةدور دوازدهمين ةاختتامي(، بيانات در 10/01/0730) ــــــــــ .20

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.کريم تفسير قرآن

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.ديدار جمعي از قاريان(، بيانات در 01/00/0730) ــــــــــ .24

حفـظ،   المللـي بين مسابقات ةدور دهمينسيز ةاختتامي مراسم(، بيانات در 20/11/0734) ــــــــــ .26

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.کريم و تفسير قرآن قرائت

 ن ممتاز کشور، آرشيو شوراي عالي قرآن.(، بيانات در ديدار حافظان و قاريا20/01/0734) ــــــــــ .23

رسـاني مقـام   در پايگاه ابالع، بيانات در مراسم اختتامية مسابقات قرآن (،10/11/0733ــــــــــ ) .23

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

کننـده در مسـابقات قـرآن، آرشـيو     (، بيانات در ديدار دانشدويان شرکت22/12/0733) ــــــــــ .21

 .شوراي عالي قرآن

المللى حفظ، قرائـت  مسابقات بين ةشانزدهمين دور ةاختتامي(، بيانات در 21/13/0733) ــــــــــ .71

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.و تفسير قرآن کريم
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رمضان، آرشيو شـوراي   مبارک ماه در قاريان از جمعي (، بيانات در ديدار21/11/0733) ــــــــــ .70

 عالي قرآن.

در ، مسـابقات حفـظ و قرائـت قـرآن کـريم      ةبيانات در مراسم اختتامي (،11/13/0731ــــــــــ ) .72

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: پايگاه ابالع

، آرشيو شـوراي  ديدار جمعي از قاريان در ماه مبارک رمضان(، بيانات در 13/11/0731) ــــــــــ .77

 عالي قرآن.

از حافظان و قاريـان قـرآن نونهـال و نوجـوان      بيانات در ديدار جمعي (،23/16/0731ــــــــــ ) .70

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالعکشور، 

مسـابقات حفـظ، قرائـت و     ةبيانات در مراسم اختتامية هددهمين دور (،26/13/0731ــــــــــ ) .74

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالع، تفسير قرآن کريم

رمضـان، آرشـيو    مبـارک  مـاه  در کشـور  قرآني جامعة ديدار (، بيانات در23/13/0731) ــــــــــ .76

 شوراي عالي قرآن.

 قـرآن  تفسـير  و قرائـت  حفـظ،  الملليبين مسابقات (، بيانات در اختتامية06/13/0730) ــــــــــ .73

 ، آرشيو شوراي عالي قرآن.کريم

ر ديدار جامعة قرآني کشـور در مـاه مبـارک رمضـان، آرشـيو      (، بيانات د06/13/0730)ــــــــــ  .73

 شوراي عالي قرآن.

کـريم،   قـرآن  المللـى بـين  مسـابقات  دورة بيسـتمين  (، بيانات در اختتامية16/13/0732)ــــــــــ  .71

 آرشيو شوراي عالي قرآن.

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،16/13/0732ــــــــــ ) .01

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،26/16/0737ــــــــــ ) .00

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رسـاني مقـام   در پايگـاه ابـالع  بيانات در ديدار جمعي از قاريان قرآن،  (،24/13/0737ــــــــــ ) .02

 .www.leader.irمعظم رهبري: 

رساني مقـام معظـم   در پايگاه ابالع، در ديدار قاريان قرآن کريم بيانات (،00/13/0730ــــــــــ ) .07

 .www.leader.irرهبري: 

وسـومين مسـابقات   کننـده در بيسـت  بيانات در ديـدار قاريـان شـرکت    (،10/13/0734ــــــــــ ) .00

 .www.leader.irمعظم رهبري: رساني مقام در پايگاه ابالعالمللي قرآن، بين
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رسـاني مقـام معظـم رهبـري:     در پايگاه ابـالع بيانات در ديدار قاريان،  (،22/16/0736ــــــــــ ) .04

www.leader.ir. 

کريم،  قرآن المللىبين مسابقات دورة وپندمينبيست (، بيانات در اختتامية03/14/0733)ــــــــــ  .06

 آرشيو شوراي عالي قرآن.

در پايگـاه  ، بيانات در ديدار قاريان قرآن در روز اول ماه مبارک رمضان (،02/16/0733)ــــــــــ  .03

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رسـاني مقـام معظـم    در پايگاه ابالعدر ديدار جمعي از قاريان، بيانات  (،17/14/0733ــــــــــ ) .03

 .www.leader.irرهبري: 

در پايگــاه ، بيانــات در جمــع قاريــان قــرآن در روز اول مــاه رمضــان (،70/14/0733ــــــــــــ ) .01

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالع، بيانات در ديدار قاريان قرآن (،20/10/0731ــــــــــ ) .41

www.leader.ir. 

در پايگـاه  فت ان  با قرآن در اولـين روز مـاه رمضـان،    بيانات در ضيا (،20/14/0731ــــــــــ ) .40

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

ــدار شــرکت (،00/10/0711ــــــــــــ ) .42 ــات در دي ــرآنبيان ــدگان در مســابقات ق در پايگــاه ، کنن

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رساني در پايگاه ابالعحافظان و اساتيد قرآني،  ،دار قاريانبيانات در دي (،00/14/0711ــــــــــ ) .47

 .www.leader.irمقام معظم رهبري: 

در المللي قرآن کـريم،  کنندگان در مسابقات بينبيانات در ديدار شرکت (،10/10/0710ــــــــــ ) .40

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: پايگاه ابالع

رسـاني مقـام معظـم رهبـري:     در پايگاه ابـالع يانات در ديدار قاريان، ب (،70/10/0710ــــــــــ ) .44

www.leader.ir. 

در المللي قرآن کـريم،  کنندگان در مسابقات بينبيانات در ديدار شرکت (،03/17/0712ــــــــــ ) .46

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: پايگاه ابالع

رسـاني مقـام معظـم    در پايگـاه ابـالع  ل ان  با قـرآن،  بيانات در محف (،01/10/0712ــــــــــ ) .43

 .www.leader.irرهبري: 

(، بيانات در ديدار رئي  و اعضاي مدلـ  خبرگـان رهبـري، در پايگـاه     00/16/0712ــــــــــ ) .43

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع
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مســابقات  ةويکمــين دورکننـدگان در ســى بيانــات در ديــدار شــرکت (،07/17/0717ـــــــــــ )  .41

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالع، المللى قرآن کريمبين

رسـاني مقـام معظـم    در پايگـاه ابـالع  بيانات در محفل ان  با قـرآن،   (،13/10/0717ــــــــــ ) .61

 .www.leader.irرهبري: 

مســابقات  ةودومــين دورن در ســىکننــدگابيانــات در ديــدار شــرکت (،12/17/0710ــــــــــــ ) .60

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: در پايگاه ابالعالمللى قرآن کريم، بين

رسـاني مقـام معظـم    در پايگـاه ابـالع  بيانات در محفل ان  با قـرآن،   (،23/17/0710ــــــــــ ) .62

 .www.leader.irرهبري: 

در مسـابقات   کننـده ان و حافظـان برتـر شـرکت   (، بيانات در ديدار قاريـ 21/12/0714ــــــــــ ) .67

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: المللى قرآن کريم، در پايگاه ابالعبين

رساني مقام معظـم  در پايگاه ابالعبيانات در محفل ان  با قرآن کريم،  (،03/17/0714ــــــــــ ) .60

 .www.leader.irرهبري: 

در پايگاه المللي قرآن، کنندگان در مسابقات بيننات در ديدار شرکتبيا (،13/12/0716ــــــــــ ) .64

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رساني مقام معظـم  در پايگاه ابالعبيانات در محفل ان  با قرآن کريم،  (،16/17/0716ــــــــــ ) .66

 .www.leader.irرهبري: 

در پايگاه المللي قرآن، کنندگان در مسابقات بينيدار شرکتبيانات در د (،16/12/0713ــــــــــ ) .63

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رساني مقام معظـم  در پايگاه ابالعبيانات در محفل ان  با قرآن کريم،  (،23/12/0713ــــــــــ ) .63

 .www.leader.irرهبري: 

رسـاني مقـام معظـم رهبـري:     ب، در پايگـاه ابـالع  گام دوم انقال ة(، بياني22/02/0713ــــــــــ ) .61

www.leader.ir. 

در پايگاه المللي قرآن، کنندگان در مسابقات بينبيانات در ديدار شرکت (،26/10/0713ــــــــــ ) .31

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري: ابالع

رساني مقام معظـم  ايگاه ابالعدر پبيانات در محفل ان  با قرآن کريم،  (،06/12/0713ــــــــــ ) .30

 .www.leader.irرهبري: 

در پايگـاه  (، سخنراني تلويزيوني در پايـان محفـل انـ  بـا قـرآن کـريم،       16/12/0711ـــــــــ ) .32

 .www.leader.irرساني مقام معظم رهبري به آدر : ابالع

http://www.leader.ir/
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