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عالوه  در جلسات شورای راهبردی بنیاد قرآن

بر صحبت در رابطه با مبحث حکمرانی قرآنی 

های بنیاد قرآن ترین برنامهکه جزو اصلی

گروه آینده پژوهی بنیاد گردید  است. مقرر

قرآن مطالبی را پیرامون این تیتر جمع آوری 

 و ارائه کند.

 

 

دیدار دبیرکل و اعضای محترم هیات 

با مرجع عالیقدر  قرآن بنیاد دیرهم

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 .در قم انجام شد

در این دیدار ابتدا جناب آقای مهندس 

بنیاد  مکارم عضو محترم هیات مدیره

ارائه و  گزارشیقرآن از فعالیت چهل ساله 

 اعضای هیات مدیره را محضر ایشان 

 
سپس دبیرکل بنیاد قرآن حضرت حجت االسالم والمسلمین سید مهدی حسین  .نمودند معرفی ایشان 

زاده، سلوک چهل ساله بنیاد قرآن را در موضوعات مختلف از جمله طرح مهندسی نظام تربیتی مدیران 

مترجمی قرآن و کانون  ، طرح فضه گفتمان قرآنی، طرح بشارت حکیم زبان پژوهی و دورهحکمران قرآنی

مهدتربیت )فعالیت پیرامون حوزه کودک و نوجوان( و برنامه معالم القرآن جلسات هفتگی بنیاد قرآن 

 .ندتوضیحاتی را محضر عالم و مفسر قرآن بیان نمود

بیان  این مجموعه قرآنی از دیدار با اعضایخود را خرسندی ابراز حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

 داشتند. 

 مطالعه www.bonyadeghoran.com توانید در وبسایت بنیاد قرآن به نشانیشرح کامل این خبر را می

 .نمائید

 

 www.bonyadeghoran.com توانید در وبسایت بنیاد قرآن به نشانیشرح کامل این خبر را می

 .نمائید مطالعه

 

https://bonyadeghoran.com/
http://www.bonyadeghoran.com/
http://www.bonyadeghoran.com/
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حجت  معالم القرآن یجلسات هفتگ در

 ،یبهمن اکبر دکتر نیاالسالم والمسلم

امور  یاستاد دانشگاه و کارشناس فرهنگ

 یو اعضا ختگانیالملل در جمع فره نیب

به  قرآن و مهمانان ادیبن یراهبرد یشورا

 موضوع حکمرانی نبوی پرداختند. تدریس

 آن جلسه با نوای ذاکرین اهل بیتپس از 

 

 

بنیاد قرآن خبر از چاپ و انتشار 

جلدی  418ی موضوعی فرهنگنامه

 داد.

جلدی ( ،  418کتابی اختصاصی ) 

حاوی موضوعات قرآنی مثل : ایمان ، 

 انسان ، ذکر ، میثاق ، صبر ، جهاد و ... 

هدف از تدوین فرهنگنامه موضوعی 

 قرآن کریم :

 

 

 و برپایی سفره احسان به پایان رسید.

فرهنگ آسمانی قرآن اشاعه به طوری که این تعلیمات مایه تهذیب گردد و  قرآنیتعلیم موضوعات  -1

پرداختن به موضوعات خاص قرآنی به ترتیب الفبایی که به  -2 ها حاکم گردد.دلشود و معارف الهی در 

روش تحقیق بر  -3 اطالعات قرآنی را در اختیار قرار دهد. ،تدوین و منتشر شود و در هر مدخل تدریج

تهیه  -4 و تحلیل قرار خواهد گرفت.اساس رعایت اصول علمی هر مدخل جداگانه مورد تحقیق 

کلید  -5 فرهنگنامه موضوعی قرآن در قطع پالتویی خواهد بود تا دسترسی آسان برای عموم مردم باشد.

ی باشند و در فرهنگنامه، همگی عین کلمات قرآن حکیم میگانه به جز چند مورد معدود 418ی هاهواژ

ها، ابزار گشایش کلید واژه -6 ت داده شده است.موضوعی قرآن به عین الفاظ قرآنی کمال توجه و اهمی

تواند می هااست و هر محققی با مشخص کردن مدخل مورد نظر و با ردیابی آن از معجمقرآن رازهای 

ق کند ، مقایسه، استدالل و علل و نتایج آن مدخل را تحقی، توصیفها را بدست آورد و با تعریفبسامد آن

در ، تسبیح و ...آخرت ،ذکرمثل : شود.های قرآن حکیم از محتوای آیات حاصل میاما برخی از مدخل

آیند و ما این اند و با تبیین و تفسیر به دست میبلکه در مفهوم آیات نشسته ،ظاهر آیات حضور ندارند

 نامیم.فهومی میهای محتوایی و میا کلید واژه "مدخل پنهان"ها را نوع کلید واژه
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 فاطمه وسفیاي 

 سفر کرده اری اي

 نایقامت تو ب يو فقط با تماشا ندیگریوار خون م عقوبیدر فراق تو  دهیهزار د هزاران

 .شوندیم

 میمنتظر نهیارادت بـه دست گرفته و هر آد هايشاخه گل مان،یهاي دلدرکنار دروازه ما

و  یهجرت کرد، از مکه طلوع کن یالنب نةیکـه از مکه بـه مد« ص»مکـه چونان رسول اعظ

 .يها پا گذاردل يالمهد نةیبـه مد


