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پیشگفتار
ید، حبل متین و یکی از دو ثقل نجات بخش  یم، معجزه جاو کر قرآن 
پروردگار در میان انسان ها است. تمسک به این نسخه خالص و هدایتگر 
گر  احیا ائمه هدی؟مهع؟،  گران سنگ  میراث  کنار  در  العالمین،  رب  ابدی 
بی شک  و  بود  خواهد  قرآنی  و  اسالمی  سعادت بخش  و  اصیل  تمدن 
بازگشت به سمت ثقلین صادق و مصدق پروردگار، زمینه های الزم برای 

بیداری و حیات طیبه دوباره بشر را فراهم می آورد. 
کتاب حاضر گردآوری مجموعه سخنرانی ها و بیانات حضرت آیت اهلل 
گوناگونی پیرامون  که در آن  راهبردهای  یم  کر اعرافی است در مورد قرآن 
گوناگون زندگی بشر  یم در عرصه های  کر کتاب وحیانی قرآن  بهره گیری از 
گردیده است. این صحیفه ارزشمند و راهبردی، »گام اول« است  تبیین 
یز رقم خورده و محصول  که در بیش از یک دهه از عمر المصطفای عز
یرساخت های فعالیت های قرآنی  گران بها، توسعه روزافزون ز این اندیشه 
و حدیثی در همه الیه ها و فرایندهای این نهاد معظم بوده است. با توجه 
گسترده  یم و تجربه  کر به اندیشه عمیق این استاد ارجمند در مورد قرآن 
مجموعه  فرهنگی،  و  یتی  مدیر علمی،  اجتماعی،  عرصه های  در  ایشان 
کتاب، می تواند در ارتقای تراز فعالیت های  راهبردهای بیان شده در این 
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یم و حرکت به سمت  کز علمی، پژوهشی و تبلیغی فعال در عرصه قرآن کر مرا
ایجاد نهضت گسترده قرآنی، راهگشا باشد. 

با توجه به اینکه این مجموعه فاخر به سفارش معاونت فرهنگی تربیتی 
گردآوری شده  جامعة المصطفی العالمیة توسط مؤسسه اشراق و عرفان 
است، تالش های ارزشمند آن مرکز و نیز زحمات جناب آقای محمد آزادی 

را که مسئولیت گردآوری این مجموعه را تقبل نموده اند، اجر می نهیم.
کتاب  بی تردید ارائه پیشنهادات و رهنمودهای خوانندگان محترم این 
یم و ارتقای مستوای  کر یم قرآن  گام نهادن در مسیر تکر می تواند ما را در 

کز علمی، یاری رساند. قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی و سایر مرا

جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة
معاونت فرهنگی تربیتی
دفتر امور قرآن و حدیث
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مقدمه
ید، حبل متین و یکی از دو ثقل نجات  بخش  یم، معجزه جاو قرآن کر
پروردگار در میان انسان  ها است. این نسخه خالص و پرچم هدایت 
که هیچ  گاه از افق  ابدی ربةالعالمین، آن چنان عظمت و رفعت یافته 
جامعه  که  کنون  ا نمی  ماند.  مخفی  انسان  روح  و  فطرت  عقل،  نگاه 
گوناگون زمینی و انسانی از  بشری پس از آزمودن اندیشه  ها و تفکرات 
یش بازمانده  کمال حقیقی خو راهیابی به سرمنزل سعادت، آرامش و 
باید  است،  شده  ناامید  بشری  علم  سبک  های  و  روش  ها  تمام  از  و 
یق موصل الهی، دوباره تمدن اصیل  وارثان علم انبیاء و مؤمنان به طر
و سعادت  بخش اسالمی و قرآنی را احیاء نموده و با بازگشت به سمت 
ثقلین صادق و مصدق پروردگار، زمینه  های الزم برای بیداری و حیات 

طیبه بشر را فراهم کنند.
راهبردهای  به کارگیری  و  یم  کر قرآن  متین  به حبل  تمسک  با  باید 
کامل این  ینی  منسجم، منظم، علمی و دقیق، زمینه را برای نقش آفر
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مهیا  اسالمی،  امت  به خصوص  و  معاصر  بشر  زندگی  در  الهی  کتاب 
ساخت.

که بر اساس بیانات و مکتوبات حضرت آیت اهلل  کتاب حاضر  در 
گونی پیرامون  گونا ین یافته، راهبردهای  یم تدو کر اعرافی در مورد قرآن 
بشر  زندگی  گوناگون  عرصه  های  در  الهی  وحی  کتاب  از  بهره  گیری 
گردآوری شده است. با توجه به دانش این استاد ارجمند در مورد قرآن 
یم و تجربه عمیق و گسترده ایشان در عرصه  های اجتماعی، آموزشی،  کر
راهبردهای  مجموعه  تبلیغی،  و  پژوهشی  اخالقی،  تربیتی،  فرهنگی، 
و  آسیف  ها  معضالت،  کاهش  در  می  تواند  کتاب،  این  در  بیان شده 
کز علمی، آموزشی، پژوهشی  ضعف  های موجود در جامعه اسالمی و مرا
یم و حرکت به سمت ایجاد نهضت  کر و تبلیغی فعال در عرصه قرآن 

گسترده قرآنی، راهگشا باشد.
یم از منظر  یژگی  های قرآن کر در فصل اول کتاب حاضر، بخشی از و

قرآن و روایات بیان شده است.
بهره  گیری  راهبردهای  بیان  به  نیز  کتاب  این  ششم  تا  دوم  فصل 
پژوهش  و  تبلیغ  تربیت،  آموزش،  یرساختی،  ز حوزه  در  یم  کر قرآن  از 

اختصاص یافته است.
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