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ح عهد جمعی انس بــــا قرآن کریم با محوریت حفظ و معارف جزء ســــی قرآن« ویــــژه ۳۱۳ نفر از  »طر
اعضای اصلی جبهه فرهنگی انقاب اســــامی برگزار شــــد. عهدی که از جنس نور بــــود و خانواده 
ح با هّمت معاونت هدایت راهبــــردی بنیاد خاتم و  اعضای جبهه را هم شــــامل می شــــد. این طر

جامعه فرهنگی قرآنی عصر برگزار شد. 

      مهمانان سفره قرآن 

در دورٔه اول عهد جمعی، ۱۶۰ نفر از اعضای جبهه انقاب به همراه خانواده، مهمان ســــفره حفظ و 
معارف جزء سی قرآن شــــدند. حلقه ای از نور و جمعی صمیمی از فرزندان کوچک و بزرگ خانواده 
؛ آیاتش را خواندنــــد و فهمیدند و حفظ کردند تا چراغی باشــــد در مســــیر  با محوریــــت پدر و مــــادر

زندگی سعادت مندانه شان.    

ده ماِه پر از نور 

مرداد سال ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ ده ماه پر از نور، نور قرآن. اولین دوره عهد جمعی انس با قرآن کریم در این ماه 
ها و ایام قرار گرفت و این دوره با کیفیتی مطلوب و همراه با چندین برنامه فرهنگی- قرآنی برگزار شد. 

همه چیز از برکت نظام  

به فضل الهی در مجموع با برگــــزاری این دوره از عهد جمعــــی انس با قرآن کریم، افتخاری گرانســــنگ به 
کارنامٔه درخشــــان جبهه فرهنگی انقاب اســــامی افزوده شــــد که این مهم، بدون تعارفات مرسوم به 
برکت نظام مقّدس »جمهوری اســــامی ایران« و شهدای گرانقدر این مرز و بوم اســــت. امید آنکه اندک 

خدماتمان به قرآن کریم مقبول خداوند متعال قرار گرفته باشد. انشاءا...

ع... 1     برای شرو
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ه العالی( در موضوع حفظ و انس با قرآن کریم
ّ

بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری)مدظل

         حفظ قرآن و تدبر 

اول باید خــــوب بخوانید تاوت را خوب، زیبــــا و جامع و صحیــــح بخوانید. دوم معانــــی و مفاهیم قرآنی را 
بفهمید و ســــوم قرآن را حفظ کنید. حفظ قرآن خیلی مهم است. شــــما جوانها به این احتیاج دارید و می 
توانید. وقتی شــــما حافظ قرآن هســــتید این تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با قرآن، به شــــما فرصت می 

دهد که در قرآن تدبر کنید. 
  بیانات  در جمع حافظان و قاریان ۲۲ شهریور ۱۳۸۶

         تربیت ده میلیون نفر حافظ قرآن 

یکی از چیزهایی که می تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن اســــت. ما حافظ قرآن کم داریم. 
من قبا گفتم که در کشــــور ما حداقل باید یک میلیون نفر حافظ قرآن باشند-حاال یک میلیون که عدد 
کمی است نســــبت به این جمعیتی که ما داریم-اما حاال چون دوســــتان الحمدهلل یک مقدماتی فراهم 
کرده اند، کارهایی را مشغول شده اند و دارند برنامه هایی را فراهم می کنند برای این که ان شااهلل حفظ 
راه بیفتد، ما هم امیدمان بیشتر شــــده و به جای یک میلیون، می گوییم ان شــــااهلل ما باید ده میلیون 

نفر حافظ قرآن داشته باشیم. 
  بیانات در جمع جامعه قرآنی کشور ۱۱ مرداد ۱۳۹۰

راه اینجاست 2

          عمل به قرآن 

عزیــزان مــن! ایــن تــاوت کــه مــا ایــن قــدر بــر آن اصــرار داریــم، قــدم اّوِل الزم اســت. قــرآن، خــودش را بــه زبــان 
ــَوم « یعنــی 

ْ
ق

َ
تــی ِهــی أ

َّ
ُقــْرآَن یْهــدی ِلل

ْ
هــای مختلــف تعریــف مــی کنــد؛ از جملــه ایــن کــه مــی فرمایــد:» ِإّنَ هــَذا ال

، بهتریــن نظــام، بهتریــن شــیوه، بهتریــن اخــاق و بهتریــن  قــرآن، انســان را بــه بهتریــن راه، بهتریــن کار
روش هــای عمــل فــرد و جامعــه هدایــت مــی کنــد. امــروز همــه بشــر محتــاج قرآننــد؛ امــا مــا مســلمانان اگــر 
بــه قــرآن عمــل نکنیــم، خســارتمان، بیشــتر از دیگــران اســت؛ چــون مــا ایــن نســخه و ایــن دســتورالعمل را 
داریــم، تجربــه تاریخــی آن را هــم داریــم. بشــریت در صــدِر اّول بــه برکــت عمــل بــه قــرآن، در علــم، در اخــاق، 
در عمــل و در پیشــرفت هــای گوناگــون مــاّدی و معنــوی، اوج پیــدا کــرد. قــرآن، همیشــه زنــده اســت. قــرآن، 
نیازهــای انســان را مــورد توّجــه قــرار مــی دهــد. قــرآن در هــر عصــری مــی توانــد بهتریــن نســخه ســعادت 

انســان هــا باشــد.
  بیانات در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن ۱۳77/۰۹/۰۱



 

       انس با قرآن 

ما حرکت خودمان را به ســــمت قرآن ادامه بدهیم. عزیزان من، جوانان 
نســــتان 

ُ
ایرانی، جوانان مؤمــــن، جوانان انقابی! آشــــنایی تان با قرآن، ا

با قرآن، اســــتفاده تان از قرآن را روزبه روز بیشــــتر کنید؛ این مایه ی قّوت 
شما است، این مایه ی اقتدار شما اســــت، این مایه ی عّزت شما است. 
امیدواریم ان شاءاهلل همه ی ما بیدار بشویم، دنیای اسام بیدار بشود 

و بتوانیم این کارها را انجام بدهیم.  
  بیانات در دیدار با شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم - 

۱۳۹7/۰۲/۲7



 

ایــن طــرح، بــا محوریــت حفــظ قــرآن کریــم و در قالــب آمــوزش 
طــرح،  اول  فــاز  در  برگــزار می گــردد.  مجــازی  و  غیرحضــوری 
حفــظ جــزء ۳۰ طبــق برنامــه ریــزی و زمانبنــدی صــورت گرفتــه 
انجــام مــی شــود. شــرکت کننــدگان در ایــن طــرح، طبــق برنامــه 
زمانبنــدی شــده، بــا حفــظ روزانــه بخشــی از قــرآن، طــی مــدت 
حداکثــر 1۰ مــاه » اول مــرداد تــا اول خــرداد 14۰۰ « جــزء ۳۰ 
قــرآن را حفــظ نمــوده و بــا معــارف نــاب مرتبــط بــا آن آشــنا 
می شــوند. پــس از ثبــت نــام داوطلبــان، اســتاد و کارشــناس 
مربوطــه، بــا داوطلــب بــه صــورت تلفنــی ارتبــاط گرفتــه و ضمــن 
مشــاوره اولیــه و تبییــن برنامــه آموزشــی، زمانبنــدی برنامــه را 
یــک مرحلــه  برنامــه مشــخص در هفتــه  ارائــه داده و طبــق 
از طریــق تمــاس تلفنــی نســبت بــه پرســش از محفوظــات و 
راهنمایــی الزم و ارائــه برنامــه جدیــد اقــدام مــی نمایــد. آمــوزش 
هــای تکمیلــی الزم از طریــق نــرم افــزار هــای آموزشــی و شــبکه 

هــای اجتماعــی انجــام مــی شــود.

3 عهد جمعی انس با قرآن چیست؟
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جامه عمل پوشاندن
 به مطالبات  مقام معظم 

رهبری  حفظه اهلل 

ج نهادن به  تجلیل و ار
تاش حافظان قرآن کریم 

جبهه.

ترغیب و تشویق اعضاء 
جوامع عصر و خانواده آنان 

به حفظ قرآن کریم.

گسترش انس و ارتباط با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السام و 
کاربردی کردن معارف آن در زندگی فردی و اجتماعی. 

ح انجام شد و جهت سهولت در ثبت نام،  در مرحله اول فراخوان طر
ح از طریق شبکه اجتماعی ایتا ثبت نام شدند.   عاقمندان شرکت در طر

برنامه ریزی و حضور در کاس » غیرحضــــوری و تلفنی « طبق برنامه زمانبندی ارائه شــــده 
انجام شد. برنامه کاسی هر یک از شرکت کنندگان با مشورت و نظر افراد مشخص شد. 

تشــــکیل گروه الحافظون و الحافظات و اســــاتید در پیام رســــان ایتا جهت هــــم افزایی و 
اطاع رسانی برنامه ها و بارگذاری محتوای آموزشی و .... 

ح  ح سه مرحله آزمون های دوره ای در راستای ارزیابی و ارزشیابی کیفی طر در کل فرایند طر
توسط اساتید صورت گرفت.

در پایان نیــــز گواهینامه حفظ جــــزء ۳۰ قرآن به افرادی که موفق به حفظ جزء ســــی شــــدند 
تقدیم شد. 

ح برگزار شد.  ارزیابی و آزمون پایانی که در پایان طر

در مرحله بعد ارزیابی اولیه و تعیین سطح توسط اساتید صورت گرفت.

 ترویج فرهنگ و معارف غنی 
قرآن کریم در بین عناصر 

جامعه عصر و خانواده ایشان. 

4     اهداف؛

ح 5     فرایند اجرای طر
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ح شــــامل حفظ ســــور جزء ۳۰ و کتاب فهم زبان قرآن تالیف حجت االسام حمید محمدی  محتوای طر
ح که در شبکه اجتماعی ایتا تشکیل شده بود، بارگذاری  بود که به صورت مستمر در کانال آموزشی طر
می شد. این محتوا برای بزرگساالن و نوجوانان و کودکان ســــطح بندی شده و به صورت تفکیکی ارائه 

شده است. 

ح 6    محتوای طر
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ح را بر عهده داشتند،  برای این دوره عاوه بر کارشناسان قرآنی که نقش برنامه ریزی و هدایت و رصد طر
دو نفر از اساتید عهده دار آموزش و راهنمایی مستمر شرکت کنندگان بودند. 

  استاد بخش برادران: حجت االسام و المسلمین سید مهدی رضا حسینی نژاد
  اساتید بخش خواهران: سر کار خانم معصومه رخشانیا- معصومه رسولی- زهرا سمیری 

ح به  ح در طول ماه های اجرا حدودا ۶۰۰۰ تماس با اعضای طر برای دست یابی به هدف مذکور اساتید طر
میزان ۹۰۰۰۰ دقیقه برقرار کرده اند. 

ح به صورت مستمر و  برگزاری طر
بدون وقفه و تعطیلی

میزان محفوظات: ۱تا 7 صفحه: ۳۸ نفر
 ۸ تا ۱۴ صفحه : ۴5 نفر و ۱5 تا کل جزء ۳۰ : ۶۶ نفر 

حضور خانواده اعضای 
جبهه فرهنگی انقاب در 

ح، در کنار اعضای جبهه طر

ح با  آشنایی شرکت کنندگان در طر
معارف آیات و سور جزء سی قرآن 

کریم در کنار حفظ آیات و سور

تقویت مبانی قرآنی و اعتقادی 
ح شرکت کنندگان طر

ح:  7     اساتید طر

ح:  8      دستاوردهای طر
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9  آمار و اطالعات: 

ح عهد جمعی خاتم  خالصه آمار میزان محفوظات قرآن آموزان در طر

15 صفحه تا کل جزء 830 صفحه تا 14 صفحه1 صفحه تا 7 صفحه

66 نفر45 نفر38 نفر

تولید موشــــن گرافیــــک جهت 
ح تبیین طر

برگزاری مسابقه و تشویق شرکت 
کنندگان 

ح با شرکت کنندگان در فضای مجازی برگزاری جلسات مجازی و تبیینی طر

ح، جهار محفل اختصاصی در فضای مجازی برگزار شد.  در طول اجرای طر

برنامه های انگیزشی:    10

ح جهت تقویت انگیزه شرکت  ح عهد جمعی انس با قرآن و در ادامه طر در راســــتای تبیین و ترویج طر
ح ذیل  ح، برنامه هایی در حوزه های هنری و رســــانه ای و همچنین در فضای مجازی به شر کنندگان طر

برنامه ریزی و اجرا شد:
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ح سه مرحله آزمون و ارزیابی پیش بینی و اجرا شد. این آزمون ها در راستای سنجش  مجموعا در کل طر
میزان پیشرفت و تشویق شــــرکت کنندگان موفق انجام گرفت. به شــــرکت کنندگانی که پس از آزمون 
مرحله ســــوم موفق به کســــب نمره قبولی شــــدند، گواهینامه حفظ جزء ســــی قرآن کریم اعطا شــــد. که 

مجموعا ۳5 نفر موفق به دریافت گواهینامه جزء ۳۰ شدند. 
شایان ذکر اســــت با توجه به تصمیم مســــئوالن بنیاد خاتم االوصیاء عج عهد جمعی انس تدبر و حفظ 

قرآن کریم در سال ۱۴۰۰ نیز با سه رویکرد زیر ادامه می یابد: 

بسته یک    حفظ و معارف چهل موضوع متناسب با اهداف و رویکردهای جبهه فرهنگی انقاب اسامی.

بسته دو     حفظ و معارف سور منتخب » سوره های یس، واقعه، ملک و حجرات « 

بسته سه    حفظ و معارف ترتیبی قرآن کریم. » حفظ اجزاء «    

11    آزمون و ارزیابی
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12   تصاویر




