
123

وحدة الدراسات والبحوث القرآنية
يف دار القرآن الكريم 

�لقر�آني��ة  و�لبح��وث  �لدر��س��ات  وح��دة 
�لتابع��ة �إىل د�ر �لق��ر�آن �لكرمي يف �لعتبة 

�لعلوي��ة �ملقد�س��ة .
و�لبح��وث  بالدر��س��ات  تعن��ى  وح��دة 
�لقر�آني��ة ون�س��ر �لثقاف��ة �لقر�آني��ة م��ن 
و�جلل�س��ات  �لن��دو�ت  �إقام��ة  خ��ال 
�حلو�ري��ة ملناق�س��ة بع�ض �ل�س��به �لقر�آنية 
وم��ن خ��ال �إقام��ة �مل�س��ابقات وف�س��ا 
ع��ن �إع��د�د من�س��ور�ت قر�آني��ة مبختل��ف 

. �لقر�آني��ة  �ملج��االت 

الرؤية 
تعن��ى  �لت��ي  �ملر�ك��ز  ي�سب��ح  �أن 
بالدر��س��ات �لقر�آني��ة ب�س��تى �ملج��االت، 
مرجع��ًا  ليك��ون  �ملجتم��ع  يف  ون�س��رها 
معرفيًا ، و�س��عيًا لتاأ�سي���ض مو�رد معرفية 
تنه��ل م��ن رحي��ق �لق��ر�آن �لك��رمي وت��ر�ث 

�أهل �لبيت )B( ، حتى يكون �ملركز 
منار علٍم ومعرفة ت�سع من م�سدر �لعلم 
.)A( و�ملعرف��ة مدين��ة �أم��ر �ملوؤمن��ن

الرسالة: 
توظي��ف �خلط��ط و�الإج��ر�ء�ت �ملت�سل��ة 
باملعرف��ة �لقر�آني��ة ومنه��ج �أه��ل �لبي��ت 
)B( �لذي��ن �أ�س�س��و� منهج��ًا تربوي��ًا 
فكري��ًا وعلمي��ًا جامع��ًا �س��امًا وبن��اًء على 
ه��ذه �لر�س��الة �نطلق��ت �س��ر�رة مرك��ز 
لن�س��ر  �لقر�آني��ة  و�لبح��وث  �لدر��س��ات 
�لبي��ت  �أه��ل  وعل��وم  �لقر�آني��ة  �لثقاف��ة 
)B( مب��ا يحق��ق �ل�س��عادة للمجتم��ع 
وترغيب �لنا�ض بالقر�آن وحتبيبه �إليهم.

األهداف: 
1- �إع��د�د جي��ل ي��درك �الأبع��اد �ملعرفي��ة 

للق��ر�آن �لك��رمي وتعمل  بهديه �لنر .
2- حتقي��ق �لتف��وق �لعلم��ي و�الإب��د�ع يف 

جم��االت �لبح��ث �لق��ر�آين كاف��ة مبوج��ب 
م��ن  و�ال�س��تز�دة  �ملعرف��ة  ح��ب  تنمي��ة 
�لعل��وم و�الط��اع عل��ى �ملناه��ج �حلديث��ة 

يف �لتعلي��م و�ملعرف��ة .
و�الإمكان��ات  �لطاق��ات  ��س��تخر�ج   -3
ذي  عن��د  م��ن  و�ملعرفي��ة  �لعلمي��ة 
�الخت�سا���ض م��ن طلب��ة حوزة �أو �أ�س��اتذة 

. جامعي��ن 
�لع�سري��ة  �لقر�آني��ة  �ل�س��بهات  رد   -4
�لت��ي تث��ار ب��ن �حل��ن و�الآخ��ر م��ن خ��ال 

�إقام��ة ن��دوة حو�ري��ة به��ذ� �ل�س��دد .
م��ن  �لعلمي��ة  بالطاق��ات  �ال�س��تعانة   -5
علماء �لطبيعة من �أجل ��ستكتابهم حول 

مو��سي��ع علمية م�س��تمدة م��ن �لقر�آن .

مشاريع الوحدة :
منه��ا  �لقر�آني��ة  �لن��دو�ت  �إقام��ة    .1
�ل�س��هرية ومنها ما تاأتي ح�س��ب �ملنا�س��بة 

فتق��ام �لن��دوة الأج��ل ذل��ك .
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2. �إقامة م�سابقة قر�آنية كتبية �سنوية.
3. عم��ل برو�س��ور�ت قر�آني��ة لعناوي��ن خمتلف��ة 

تخ���ض �ل�س��اأن �لقر�آين .
4. م��ن �مل�س��اريع يف �مل�س��تقبل �لقري��ب �إقام��ة 

موؤمت��ر ق��ر�آين وطن��ي و�آخ��ر دويل .
5. م��ن �مل�س��اريع يف �مل�س��تقبل �لقري��ب �إ�س��د�ر 
جمل��ة قر�آني��ة ف�سلية حتوي عل��ى بحوث قر�آنية 

متنوعة .
6. م��ن �مل�س��اريع يف �مل�س��تقبل �لقري��ب �إقام��ة 
دور�ت يف تف�س��ر �لقر�آن �لكرمي وكذلك �إقامة 

م�س��ابقة وطني��ة يف تف�س��ر �لق��ر�آن �لكرمي . 


