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جامعه قرآنی کشورعامل

راهربدی بودن کارهای قرآنی در کشور نزدیک کردن جامعه اسالمی به فهم و انس با قرآن توسط جامعه قرآنی کشور در کنار اهمیت
با قرآنارتفاع درجه و تعمیق معارف خود تالوت کننده و مأنوس  علت

حافظانمصداق

ترتیل کنندگان

قاریان

پیرشفت بسیار زیاد جامعه قرآنی در چند سال گذشته
ارزیابی

فاصله زیاد با نقطه مطلوب در سطح عموم جامعه

مندان در جلسات هرساله رهربیدر بین مردمان، جوانان، عالقهپیرشفت محسوس انس و تالوت قرآن  شاهد

معنا کردن فاصله زیاد با نقطه مطلوب به
پایین بودن سطح قاری کشور شخصاً، نوعاً و مجموعاً   آسیب شناسی

مفهوم بودن مفاهیم قرآن برای آحاد مردم 

مراجعه مردم به قرآن

لی درک آحاد مردم از مفاهیم قرآنی ولو به طور اج

معنا
عربی نبودن زبان کشور ایران چالش

ت قرآن برای مردم  آشنا بودن کل
و دشوار نبودن فهم معانی قرآن برای آنان زمینه مناسب

رست مردم انس و م الزمه

استحکام درونی نظام و جامعه اسالمی

ن تقویت ای

افزایش توکل به خدا و اعتقاد به وعده الهی
علت

کاسته شدن ترس از مشکالت مادی در انسان

د به نفس تقویت روحی و اعت

روشن شدن راه تقرب به خدا

هدایت و کاهش گمراهی

های خودشانقدرت یاف جوامع در حرکت به سوی مطلوب
درونیاستحکاممعنای

هاقدرت یاف جوامع در برخورد با چالش

َو مَا جَالََس َهَذا القُرآَن اَحٌَد اِّال قَاَم عَنُْه بِزِیادَة اَو نُقَصاٍن زِیَادَةٍ ىف ُهًدى اَو نقصاٍن ىف  مؤید
۱۷۶عًمى؛نهج البالغه، خطبه ى 

توجه و تدبر در قرآنرشط

های مقابل جامعه اسالمیوجود چالشرضورت

ها به قوی پنداش دشمن و غلبه پیدا کردن اومعنا کردن توجه به چالشآسیب شناسی

ایجاد فرصتی برای حرکت از مراحل سیر تاریخی
به سوی اعتالی مورد نظر جامعه اسالمی 

دستاورد

آگاه شدن امت اسالمی و مشخص شدن وظایف

آگاهی دنیای اسالم پس از پیروزی انقالبی اسالمی و بیداری اسالمی  مصداق

بیمناک بودن دشمنان اسالم از بصیرت مؤمنین و امت اسالمی اهمیت

تقویت بصیرت امت اسالمی الزمه

هاشناخت چالش رشط

اسالم آمریکاییمصداق

دشمنی با اسالم به نام اسالم و در پوشش اسالم حقیقت

اسالم ناب محمدی نقطه مقابل

ویژگی

سازش با طاغوت و صهیونیسم

قرار گرف در خدمت اهداف آمریکا

انجام برخی مراسم اسالمی در عین حرکت در جهت مخالف اسالم

برکنار بودن مؤمن در اسالم از همراهی با دشمنان دین و والیت مستکربیندلیل بطالن

های دشمن با اسالمهای امنیتی و جاسوسی رژیمرسویس عوامل

آشنایی و انس امت اسالمی با معارف قرآن راه مقابله

جوانان قرآنیمخاطبشکر خدای متعالوظیفه ما
توفیق یاف انس با قرآن و رواج قرآن در بین جوانان برخالف گذشته علت اهمیت

برجسته بودن در پایبندی به مقررات و ضوابط اسالمی وظیفه

هرکىس که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست، یا هدایتى در او افزون شده 
. است یا  معرفتى و کورى اى از او کم شده است معنا

ِت اَِىل النُّور؛  ۲۵۷سوره ى بقره، بخىش از آیه ى  َهللاُ وَىلُّ الَّذیَن ءامَنُوا یُخرِجُهُم مَِن الظُّلُ مؤید
ره


