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مدرسه  کتب  انقالبی  انفاق  گروه 
در  تشّیع  اقامه  قصد  به  که  قرآن 
عالَم با گسرتش و عرضه آثار تدبری و 
تجهیز کتابخانه های تخصصی شکل 
گرفته است، قریب به یک سال می باشد که فعالیت 

خود را با اجرای طرح های زیر آغاز منوده است:
- طرح میعاد کتاب )ایجاد بسرتهایی برای برگزاری 
کالس ها، جلسات مباحثه و فراهم کردن عرصه ای 

برای مطالعات منسجم در شهرهای کشور(
- طرح بلورین )فرآیند هدیه و امانت کتاب(

- طرح خیرین )کمک به مبلغین و کسانی که برای 
مطالعات خود نیازمند به یاری در کمک هزینه 

خرید کتاب بودند(
- طرح معرفی کتاب ها و ارائه سیرهای مطالعاتی 

برای مراکز و موسسات درخواست کننده کتب.
جهادی  و  جمعی  مشارکت  با  مّدت  این  در 
انفاق کنندگان، کتاب های بسیاری در چرخه امانت 
و هدیه قرار گرفت. هم چنین کتب به استان ها و 
شهرهای کشور ارسال شد و کتابخانه های دانشگاهی 
تجهیز گشت و ده ها میلیون تومان گردش مالی برای 
مجموعه ایجاد منود، که برخی از این موارد به رشح 

زیر اعالم می شوند:
طرح بلورین

1. فعالیت بیش از 50 نفر از منفقین در چرخه 
امانت طرح بلورین. با تخمین حساب شده به نظر 
می رسد که در هر ماه 10 نفر و حدود 10 کتاب در 
داد و ستد اعضا قرار گرفته است )الزم به ذکر است 

که آمار با ارقام حداقلی می شوند(.
2. اعالم نیاز صدها جلد کتاب در گروه و امانت 
دادن آنها توسط اعضای گروه در طرح بلورین در 
سال 97، متوسط درخواست های ماهانه حداقل پنج 
جلد)به صورت انفرادی( و 10 جلد)برای کالس ها، 

گروه ها و مباحثات علمی( بوده است.
3. تجهیز کتابخانه بلورین با حدود 100 جلد کتاب 

.برای هدیه و امانت در مدرسه اهل بیت
مراکز، موسسات و میعاد کتاب

• تجهیز بیش از 10 مرکز در رسارس کشور با مخاطب 
باالی 100 نفر، که برخی از این مراکز با عنوان »میعاد 
کتاب« محلی برای برگزاری کالس ها، نشست ها و 
گعده های مباحثه علمی می باشند)آدرس و شامره 
متاس میعادهای کتاب، در سایت انتشارات قرآن و 

اهل بیت نبوت1 موجود می باشد(.
• شهرها و محل هایی از این مراکز که بسته های 

کتب به دستشان رسیده است عبارتند از:
- شهرهایی در استان یزد؛ مرکز استان، میبد و مهاباد

- دانشگاه علوم قرآنی شیراز
- حوزه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

- چند موسسه و حدود چهار مجتمع آموزشی در 
مشهد

- موسسه فرهنگی دامغان
- میعادهای استان اصفهان )اصفهان، نجف آباد و...(

- مرکز مشاوره یزدانشهر اصفهان
- میعاد اهواز

- دانشگاه های امیراملومنین و چمران اهواز
- حوزه علمیه ساری

- موسسه فرهنگی رشت
بختیاری)شهرستان  و  چهارمحال  علمیه  حوزه   -

فارسان(
- بیت الزهرا)موسسه تربیتی(، شهرستان فارسان 

در چهارمحال و بختیاری
- هیئت دانشجویان شهر بجنورد

- موسسه فرهنگی در ارومیه 
- و ... . 

• برخی از این میعادها با برگزاری کالس های عمومی 
و مهارتی تدبر و رشد، کودک، فهم قرآن در دبستان، 
خانواده و... مخاطبان خود را برای انجام مطالعات 
و جلسات مباحثه جذب کرده اند و یا کتاب های 

مهارتی را به آنها امانت می دهند.
• به طور متوسط ماهانه تقاضای کتاب از جانب 
مسئولین میعادها صورت می گیرد که جهت بررسی 
تازه  ارسال کتب  نیازهای جدید، کمبود کتاب ها، 

چاپ شده و...  می باشد. 
• بیش از 100 نفر از منفقین در گروه انفاق در تجهیز 
کتابخانه های مراکز و طرح میعاد سهیم بوده اند و 
حداقل مبلغی که برای ارسال بسته انفاق کتاب برای 
هر مرکز تدارک دیده شده، 250 هزار تومان بوده که 
با توجه به تعداد مراکز، برآورد چرخش مالی حدود 

10 میلیون گزارش می شود.
• ارسال کتاب به مراکز علمی و موسساتی که در 
تخصصی  مطالعات  برای  نیاز  اعالم  تهران  شهر 

داشتند:
- تجهیز کتابخانه بی بی شهربانو در ورامین با محور 

کتب کودک و مهارتی رشد.
کتب  محور  با  تهران  پادگان  کتابخانه  تجهیز   -
تخصصی اسرتس رزم و هم چنین کتب ارتقادهنده 
پنج  تا  سالمت نفس)کتب مهارتی دوره های سه 

رشد(.
- دانشگاه علوم حدیث شهر ری و... .

معرفی کتب و بسته های مطالعاتی
1. معرفی کتاب های نرش قرآن و اهل بیت، با 

بیان خالصه ای از محتوای کتب در عناوین زیر:
- مجموعه مهارتی کتب رشد

- منظومه تدبر در هستی
- مجموعه اسرتس رزم

- مجموعه فهم قرآن در دبستان
- مجموعه افرسدگی

- منظومه تفکر
- بسته ازدواج

- بسته های بین امللل)کتب ترجمه شده به زبان های 
عربی و انگلیسی(.

# مجموعه کامل معرفی کتاب ها در سایت انتشارات 
قرآن و اهل بیت ذیل هر عنوان کتاب مشخص 
شده است که با ورود به سایت می توان به آن ها 

دسرتسی پیدا کرد.
2. طرح معرفی، تبلیغ و نرش مجموعه کتب فهم 
قرآن در دبستان و معرفی بیش از 30 بسته به یزد، 
شهر ری، دبستان های شهر تهران، هدیه به معلامن، 
مراکز خیریه نوجوانان در شیراز و...  به مبلغ بیش از 

4 میلیون تومان.
# از اقداماتی که پس از طرح معرفی فهم قرآن در 
دبستان صورت گرفت، مذاکره با آموزش و پرورش 
از  به صورت خودجوش  استان فارس  الرستان در 

طرف اهالی الرستان بود.
3. برگزاری مسابقه طراحی ایده برای تبلیغ مجموعه 
فهم قرآن در دبستان در گروه با مشارکت 10 نفر 

از اعضا.
4. طرح تبلیغ و نرش بسته عفاف و سند بایسته های 
بیان مسائل جنسی و کمک به انتشارات در توزیع 
3000 نسخه از این سند در سطح کشور. الزم به ذکر 
است که افراد، میعادها و مراکز مختلف در نرش این 

بسته تالش بسیار کردند.
5. بخش خاطرات در گروه، که به بیان خاطرات 
اعضای فعال گروه در سیر انفاق ها و معرفی کتب 
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در سطح شهرها مربوط می شود و با عنوان »ما و 
خاطرات انفاق انقالبی« معروف است.

طرح انفاق مبلغین و خیرین
مبلغین  برای  منفقین  کمک های  جمع آوری   .1
جنوبی،  خراسان  استان های  در  مختلف  مناطق 
خراسان شاملی، خراسان رضوی، کرمان، سیستان و... 
در قالب هدیه کتاب یا واریز وجه کتب اعالم شده 
در گروه به مبلغ حدود 500 هزار تومان و ارسال 

50 جلد کتاب.
2. اهدای بسته های کتاب، برای موسسات بین املللی 
در کشور  که برای کودکان و زنان، فعالیت های 
واحده.  و  امت  موسسه  مانند  داشتند؛  فرهنگی 
هم چنین هدیه بسته فهم قرآن در دبستان برای 
تولید و انتشار نرشیه  تبسم برای کودکان میامنار و 

کودکان آفریقای جنوبی، به زبان انگلیسی.
3. اقدام به برگزاری منایشگاه های کتاب تدبری با 
رویکرد خانواده در مرکز مشاوره یزدانشهر اصفهان 
به همت »میعاد یسعی« در نجف آباد که خادمان 
این میعاد، طی یک نامه رسمی، مجموعه ای از کتب 
مدرسه قرآن در حوزه خانواده و رشد را از طرف 
مرکز مشاوره شان به مخاطبان تخصصی خود معرفی 

منودند.
کتب  انقالبی  انفاق  صندوق  ذخیره  اکنون  هم 
تدبری، حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان می باشد 
که در طرح های مشخص و معین آینده، ان شاءالله 

به بهرتین مصارف خواهد رسید.
برنامه های آتی گروه انفاق انقالبی کتاب، متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

در ادامه مصاحبه هایی کوتاه با مسئوالن چند میعاد 
کتاب در شهرستان های کشور تقدیم می شود:

میعاد اهواز )خانم حاجی باقری(
1. چه کتابهایی به معیاد کتاب شام ارسال شده و 

قابل دسرتسی است؟
منظومه  قرآن،  در  تدبر  روشهای  کتب  منظومه 
رشد)مهارتی ها(، کتب عمومی نرش قرآن و اهل 
بیت و ... . در کل مجموعه ای کامل از کتب مورد 
نیاز در این محل وجود دارد که برای امانت و فروش 

به مخاطبان قرار گرفته شده است.
2. چه کالسها و کارگاه هایی بر اساس کتب تشکیل 

شده یا در جریان است؟
• کالس مقدمات تدبر در منطقه های مختلف شهر

• کیانپارس تدریس مقدمات تدبر
• شهرک نفت تدریس مقدمات تدبر

• کانون شهرک نفت تدریس کتاب زیرکی در میدان 
انتخاب

• مباحثه کتاب طیب سخن
• حفظ تدبری از سوره مبارکه قاف و جزء 30 برای 

بزرگساالن
• حفظ تدبری جزء 30 برای نوجوانان

• تبلیغ کتاب بایسته های بیان مسائل جنسی و 
عفاف در سطح شهر همراه ب فروش و اهدای آنها.

 تبلیغ و فروش کتاب صحیفه حرضت زهرا •
ورشح ادعیه روزانه حرضت

• مباحثه کتابهای تدبر قرآن)االن به تدبر سوره ای 
رسیده اند(

• مباحثه کتابهای رشد و کتابهای مهارتی
• مباحثه کتاب ساختار وجودی انسان

3. میزان استقبال مخاطبان شهر شام برای خرید/
امانت کتاب و حضور در جلسات چطور است؟

چون این محل کالس های برای کالس مقدمات تدبر، 
دوره اول رشد و خیرگزینی برای مخاطب بزرگسال 
و نوجوانان برگزار می شود، مخاطبان خوبی داشتیم.

4. آیا تجربه بدیع یا طرح خالقانه ای داشته اید تا با 
ما به اشرتاک بگذارید؟

• در تابستان سال گذشته طرح نارگل مخصوص 
نوجوانان دخرت بر محور حسن گزینی برگزار شد 
که فضاسازی های آن با انار و محتوای مناسب سن 
دخرتان تابستانی پر اثر را برایشان به ارمغان آورده 

بود.
ویژه ای  جذابیت  از  تدبری  حفظ  کالس های   •
برخوردار است و بین حفاظ شهر مورد توجه قرار 

گرفته است.

اثرگذاری  پاکی ها«  در  جاری  خدا،  »نور  کتاب   •
خوبی برای آموزش نوجوانان داشته است. از این 
کارگاهها، کتابچه ای با عنوان »۱۰۰ ایده برای طراحی 
فضاهای مسجد و موسسات فرهنگی« نگاشته شده 

که در دست تکمیل و تدوین است. 
5. برای سال 9۸ چه برنامه جدیدی در دست اقدام 

دارید؟
رشد،  حوزه  در  مشخصی  مطالعاتی  سیرهای   •
مقدمات تدبر، ساختار وجودی انسان تعیین شده تا 
در گروههای مختلف با برنامه ریزی مدت دار مطالعه 

شوند.
• تربیت کادر برای دوره های حفظ تدبری در دستور 

کار است. 
• ان شاءالله مقرر است کارگاه های ساختار وجودی 
انسان و فهم قرآن در دبستان هامهنگ و برگزار 

شوند.
میعاد میبد یزد )خانم امامی(

1. چه کتابهایی به معیاد کتاب شام ارسال شده و 
قابل دسرتسی است؟

میعاد کتاب مرکز ما تقریبا همه کتاب ها را دارد.
2. چه کالسها و کارگاه هایی بر اساس کتب تشکیل 

شده یا در جریان است؟
 کالس های تدبر در قرآن در اینجا، از ترم 1 تا 6  زیر 
نظر استاد اخوت دایر می باشند. ایشان هر از چند 
ماهی ترشیف می آورند. همچنین کالسهای مباحثه 
فهم قرآن هم دایر است و طرح آن در برخی مدارس 

اجرا می شود.
3. میزان استقبال مخاطبان شهر شام برای خرید/

امانت کتاب و حضور در جلسات چطور است؟ 
ما کتاب ها را تبلیغ عمومی نکرده ایم اما به حوزه 
علمیه، مدارس قرآنی شهر، جبهه فرهنگی انقالب و 
جدیدا هم بسیج مشورت می دهیم )زیر نظر استاد 
اخوت( و کتاب ها را بنا به نیازشان معرفی کرده و 

امانت می دهیم.
5. برای سال 9۸ چه برنامه جدیدی در دست اقدام 

دارید؟
کردن  پویاتر  بر  قصد  ان شاءالله   98 سال  برای 
کالس های تدبر و تشکیل کالس برای نوجوانان طبق 

کتاب نور خدا، جاری در پاکی ها را داریم.
6. چه نیازمندیهایی دارید که اعضای متدبر در شهر 

شام یا شهرهای دیگر می توانند یاری برسانند؟
• جلسات رفع اشکال آنالین با اساتید درمورد تدبر، 
منظومه فهم قرآن در آموزش و پرورش، منظومه 
رشد، و موضوعات مربوط به نوجوانان، به صورت 

ماهانه یا دو هفته یکبار.
• حضور اساتید محرتم در بازه های زمانی منظم.
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• دسرتسی داشنت به صوت های کالس های اساتید و 
منت های کمک کننده خصوصا در زمینه تدبر.

• در زمینه تربیت مربی مشکل داریم و اگر بشود 
از زمان های تعطیالت مثل عید نوروز و تابستان برای 
ارتقای سطح کالسهای ما استفاده شود و اساتید با 
خانواده حضور طوالنی داشته باشند تا کتابها مرور و 

مباحثه جدی تر شوند، بهرت است.
7. یک معرفی هم از موسسه خود بفرمایید.

موسسه قرآنی ریحانه النبی زیر نظر سازمان تبلیغات 
تاکنون  و  کار کرده  به  از سال 85 رشوع  اسالمی 
فعالیت های مختلف قرآنی داشته است و اکنون 
حدود پنج سال می باشد که در زمینه تدبر در قرآن 

فعالیت می کند. با حضور خانم ادیب 
آغاز  دینی  تربیت  و  تدبر  کالس های 
شد و چند ماه یکبار با حضور ایشان 
در میبد دوره های جدید راه اندازی می 
شد. از شهریور سال قبل استاد اخوت 
زحمت برنامه ها را به دست گرفته اند 
دنبال  تخصصی  صورت  به  تدبر  و 

می شود.
میعاد دانشکده علوم قرآنی شیراز 

               )خانم کشت کاران(
۱. چه کتابهایی به معیاد کتاب شام ارسال شده و 

قابل دسرتسی است؟
صحیفه فاطمیه، منظومه رشد، کتب تدبر، منظومه 
ساختار وجودی ها، منظومه برنامه ریزی، تسبیح، 
منظومه تفکر، جهاد نرم و... . این موارد، کتب موجود 

در کتابخانه دانشکده علوم قرآنی شیراز هست.
الزم به ذکر است محدودیتی برای استفاده از کتب 
دانشکده وجود دارد و فقط دانشجویان، اساتید 
و یا کسانی که ارشد مرتبط با الهیات و یک رسی 
ویژگی های دیگر داشته باشند می توانند از کتب 

کتابخانه استفاده کنند.
2. چه نیازمندیهایی دارید که اعضای متدبر در شهر 

شام یا شهرهای دیگر می توانند یاری برسانند؟
• بهره مندی از کتب نیازمند معرفی است.  به عالوه 
کتب بصورت یکجا در کنار هم در بخشی مجزا 
این  است.  بهرت  عرضه شوند،  مراجعین  برای  اگر 
امر نیازمند پیگیری است، ولی متأسفانه برای بنده 
مقدور نبوده در این کار پیگیر باشم، لذا استقبال می 

کنم افرادی به کمک بنده بیایند.

• شناسایی مخاطبان و اعضای مدرسه در شیراز و 
کمک به ایجاد پیوند میان آنها، 

• تشکیل یک کارگاه معرفی مدرسه و منایشگاه کتاب 
در دانشگاه شیراز،

• هامهنگی با یک کتابفروشی جهت فروش آثار.
میعاد اصفهان )خانم عزیزی(

1. چه کتابهایی به معیاد کتاب شام ارسال شده و 
قابل دسرتسی است؟

در میعاد اصفهان از همه کتاب های مدرسه یک جلد 
موجود هست. یک کتابخانه برای امانت کتابها هم 
وجود دارد که در آن کتابهای تدبر، جلد 1 تا 10، 
منظومه فهم قرآن، سه دوره از منظومه رشد و دو 

جلد از مهارتی های رشد و کتاب های مجموعه عسل 
موجود می باشند.

2. چه کالسها و کارگاه هایی بر اساس کتب تشکیل 
شده یا در جریان است؟

به نعمت حضور برادران استاد اخوت در اصفهان 
در یک سال اخیر کالسهای تدبر جلدیک تا چهارم و 
هم چنین در چند ماه اخیر کالس ختم مفهومی حول 

سور مفصالت تشکیل شده است. 
طیب گزینی و خیرگزینی و حسن گزینی هم چند 

دوره برگزار شده است .
کارگاه هم کالمی را هم دوبار خانم تحویلیان اینجا 

ارائه داده اند.
یکبار هم در خدمت خانم دکرت فیاض برای برگزاری 
یک کارگاه مجمل از دوره های رشد و یک هامیش 
درباره افرسدگی از منظر قرآن در دانشگاه معارف 

بودیم.
دو دوره کارگاه فهم قرآن هم ویژه معلامن مدارس 
برگزار شده و طرح رو به گسرتش در مدارس استان 

است.
تقریبا هر یک یا دو ماه یکبار هم خدمت استاد 

اخوت بوده ایم و از فرمایشاتشان درباره موضوعات 
مختلف بهره برده ایم.

3. میزان استقبال مخاطبان شهر شام برای خرید/
امانت کتاب و حضور در جلسات چطور است؟

بحمدلله باتوجه به مدت کمی که ما درصدد فراگیرتر 
کردن طرحهای مدرسه قرآن بوده ایم، استقبال خوبی 
صورت گرفته است؛ هرچند ظرفیت بسیار بیشرت از 
آنچه تا کنون دیده ایم، در شهر اصفهان جای دارد 
اما باتوجه به تعداد کم اساتید و نداشنت مکان برای 

مدرسه، تعداد فعلی طبیعی به نظر می رسد.
4. آیا تجربه بدیع یا طرح خالقانه ای داشته اید تا با 

ما به اشرتاک بگذارید؟
اما  نبوده  درنظر  ای  خالقانه  طرح 
بعضی از دوستان با معرفی کتابهایی 
صحیفه  و  خانواده  و  کودک  مانند 
استان  مدارس  و  ادارات  در  فاطمیه 
کتابها  این  پخش  گسرتش  در  سعی 

داشته اند.
5. برای سال 9۸ چه برنامه جدیدی در 

دست اقدام دارید؟
با  محور  دو  حول  را  کالسها  برنامه 

دوستان برای فصل بهار بسته ایم.
در ادامه، طرح فراگیری بیشرت فهم قرآن در مدارس 

استان، در صدر برنامه ریزی هاست.
کالس ها هم در دو محور تقویت اعضای اصلی و 
اساتید مدرسه و در محور کالس های عمومی برای 
تازه واردها و ادامه کالسهای قبلی در دست اقدام 

است.
6. چه نیازمندیهایی دارید که اعضای متدبر در تهران 

یا شهرهای دیگر می توانند به شام یاری برسانند؟
نیازهای مشورتی برای ادامه کار مدرسه اصفهان و 
گسرتش طرح ها در دانشگاه ها بسیار مدنظر است.
نیاز به یک مکان مختص به مدرسه قرآن اصفهان 

خیلی خوب حس می شود.
توسعه کتابخانه هم کمک شایانی خواهد کرد.

__________________
سفارش  جهت   نبوت اهل بیت  و  قرآن  انتشارات  سایت   .1
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