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حمید محمدی:

مؤسسات قرآنی اجرای طرح  1446را با محوریت حفظ جزء  30به طور جدی دنبال کنند

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارش�اد اسلامی در
ام�ور قرآنی در افتتاح ط�رح قرآنی  ،1446گفت:
اج�رای این طرح بر اس�اس منوی�ات مقام معظم
رهبری با محوریت حفظ جزء  30قرآن به صورت
جدی در تمامی مراکز قرآنی باید دنبال ش�ود.
به گ��زارش پایگاه خب��ری اتحادیه تش��کلهای قرآنی
کش��ور «اتقاننی��وز» ،آغاز اجرای ط��رح قرآنی 1446
ب��رای ایام اوق��ات فراغت دانشآموزان و دانش��جویان،
با پخش ویژهبرنامهای از ش��بکه قرآن و معارف س��یما،
اعالمش��د.
در ای��ن برنام��ه زن��ده تلویزیون��ی حجتاالس�لام و
المس��لمین حمی��د محمدی ،قائم مق��ام وزیر فرهنگ

و ارش��اد اس�لامی در ام��ور قرآنی که ریاس��ت مرکز
هماهنگی ،توس��عه و ترویج فعالیتهای قرآنی کش��ور
را نیز بر عهده دارد ،حضور داش��ت و به همراه حس��ن
گروس��ی ،مدیر ش��بکه قرآن و معارف سیما آغازکننده
طرح  1446ش��دند.
حجتاالس�لام و المس��لمین محمدی در این مراس��م
اظه��ار کرد :از طری��ق امواج این ش��بکه تلویزیونی به
تمامی مس��ئوالن مؤسس��ات قرآنی در سراس��ر کشور
اع�لام میکنم که اجرای این طرح بر اس��اس منویات
مقام معظم رهبری ب��ا محوریت حفظ قرآن به صورت
ج��دی در تمامی مراک��ز قرآنی باید دنبال ش��ود و به
زودی آییننام��ه و ابالغی��ه کتب��ی آن نیز به دس��ت
مس��ئوالنمؤسس��اتخواهدرس��ید.
وی بی��ان کرد :طرح  1446با محوریت حفظ جزء 30
ق��رآن خواهد بود ام��ا فقط حفظ نیس��ت و روخوانی،
روانخوانی تدبر و تفس��یر را نیز در برمیگیرد .در متن
روایات معصومین(ع) آمده اس��ت که قرآن دس��تگیر
اس��ت تا از جهنم دنیا به بهش��ت آخ��رت هدایت کند
پس به خاطر س��پردن آیات قرآن در ذهن ،بخش��ی از
کار حافظ اس��ت در حالی که این آیات باید با اعضاء و
جوارحش آمیخته ش��ود.
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در امور قرآنی
بیان کرد :آنچه که حفظ میش��ود باید ماندگار ش��ود
ت��ا فرد نه در ای��ن دنیا و نه در آخرت ،دچار حس��رت
به دلیل فراموش��ی محفوظاتش نش��ود .اگر این حفظ
هم��راه با تدب��ر و توجه ب��ه مفاهیم باش��د ،ماندگاری
خواهدداش��ت.
وی در ادام��ه بر اینکه تالش خواهد ش��د تا س��رانجام
حفظ ج��زء  30در ط��رح  1446به حف��ظ «مفصل»
برس��د ،گفت :حفظ قرآن از سوره محمد(ص) تا سوره
ن��اس معروف به حفظ مفصل اس��ت .این حفظ بس��ته
هدایت��ی اس��ت که رس��ول اکرم(ص) به آن س��فارش
داش��تهاند .حف��ظ و تدب��ر در معانی ای��ن بخش قرآن

بس��یار مهم اس��ت و پیامبر(ص) در خطبههای خود از
آیات این س��ورهها که مجم��وع آنها کمتر از پنج جزء
اس��ت،بس��یاراس��تفادهمیکردند.
محمدی با اظهار تأس��ف به دلیل مکلف نش��دن دولت
ب��رای اختصاص بودج��ه  91فعالیتهای قرآنی ،گفت:
امیدواریم که امس��ال نیز دولت توج��های که پیش از
این به امور قرآنی داشت ،ادامه دهد و شاهد اختصاص
کام��ل این بودجه حت��ی با وجود اختی��اری بودن آن
باش��یم .با تحق��ق این امر ارائه بس��تهای ب��رای حفظ
مفصلواجرایای��نط��رحراآغ��ازخواهی��مک��رد.
گفتنی است ،جوایزی ازجمله  1446کمک هزینه سفر
به عمره مف��رده 1446 ،کمک هزینه س��فر به عتبات
عالیات 1446 ،کمک هزینه س��فر به مش��هد مقدس و
هزاران جای��زه فرهنگی دیگر برای این طرح اختصاص
پیدا کرده اس��ت.
در ادام��ه این برنام��ه تلویزیونی که مجی��د یراقبافان
و ه��ادی صلحج��و اج��رای آن را ب��ر عهده داش��تند،
بخشهای��ی چ��ون برنام��ه تواش��یح و همخوانی گروه
«ط��ه» و نی��ز اجرای برنام��ه حفظ توس��ط دو حافظ
نوجوان محمدمهدی حقگویان و علی امینی ارائه شد.
ای��ن ط��رح در قال��ب پخ��ش برنامههای آموزش��ی از
رس��انه ملی ،مس��ابقه و برگزاری کالسهای حضوری
در مؤسس��ات قرآنی سراسر کش��ور تا  25ماه مبارک
رمضان س��ال جاری ادامه خواهد داش��ت .مجریان این
طرح تمامی فارس��یزبانان دنی��ا را مخاطبان این طرح
اع�لامکردهان��د.
اطالع��ات بیش��تر از ط��رح قرآن��ی  1446ب��ه همراه
مسابقهای بر اس��اس مفاهیم سورههای جزء  30قرآن
بر روی پای��گاه اطالعرس��انی آن به نش��انی اینترنتی
 WWW.1446.IRقرار گرفته اس��ت .ش��ماره تلفن
 021-22041446در  40خ��ط ،س��امانه پی��ام کوتاه
 300001446آماده پاس��خگویی به ش��رکتکنندگان
خواه��د ب��ود.

مناسبت

در حریری از نور
سخن اول

قرآن و رسانه ملی
بیش��ک از مهمتری��ن وس��ایل
ارتباط��ات جمع��ی در دنی��ا،
رس��انههای تصویری میباش��د
که با ویژگیه��ای منحصر بفرد
خود بیش��ترین حجم مخاطب
را از آن خود کرده اس��ت .این ظرفیت بیبدیل موجب
ش��ده است که همه دولتها در راستای نیل به اهداف و
سیاس��تهای خود در همه حوزهها دست به دامن این
رس��انهها ش��وند تا با ارائه دادههایی هدفمند موجبات
زمینه سازی و فرهنگس��ازی در حوزه مدنظر را ایجاد
نمایند که متأسفانه همین ظرفیت آماده در بسیاری
از مواقع موجب سوءاس��تفاده دش��منان اسالم و قرآن
شده است تا با القاء سیاستها و اهداف شوم خود ،افکار
عمومی جهان را نسبت به اهداف مقدس اسالم بدبین
و منحرف کنند .در این ش��رایط است که نقش رسانه
ملی کشورمان به عنوان بلندگوی اصلی فرهنگسازی
بیش از پیش اهمیت پیدا میکند .در س��الهای بعد
از انقالب و اس��تقرار گفتمان اس�لام و قرآن در کشور،
رس��انه ملی نتوانست آنگونه که باید و شاید به جایگاه
و نقش قرآن به عنوان محور فرهنگی کش��ور بپردازد
که ش��رح آن در این مختصر نمیگنجد .اما بههرحال
بحمدا ...پس از تش��کیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی
و دخیل ش��دن ج��دی نماین��دگان رس��انه ملی در
فعالیتهای قرآنی ش��اهد رش��د فزاینده اطالعرس��انی
در این حوزه بودهایم که ش��اید ب��ه عنوان مثال بتوان
طرحهای قرآنی اخیر علیالخصوص طرح  1446که با
توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظلهلعالی) به
بحث حفظ جزء س��ی تأکید دارد را از مهمترین ورود
جدیتر این رس��انه برای کمک به سیاستها و اهداف
قرآنی کشور برشمرد .امید است با اهتمام متقابل فعالین
قرآنی و مس��ئولین رسانه ملی نسبت به جایگاه قرآن،
شاهد رش��د روزافزون مبانی قرآنی در بین آحاد مردم
سردبیر
باشیم.

خدا با ما است و نيازمند ديگرى نيستيم .حق با ما است و باكى نيست كه كسى از ما روى بگرداند .امام مهدی(عج)
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عزت امروز ملت ایران از نتایج عمل به
درسهای حیات بخش قرآن است

در س�الروز والدت نوران�ی حض�رت ابوالفض�ل
العباس(ع) ،اس�تادان ،قاریان و حافظان برتر بیست
و نهمین دوره مس�ابقات بینالمللی قرآن کریم ،در
حضور حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،محفل نورانی انس با قرآن تشکیل دادند و با
تالوت آیات آسمانی قرآن ،به حمد و ثنای پروردگار
کریم پرداختند.

اخبار اتحادیه

قرار گیرد.
ایش��ان ،عش��ق و دلدادگی مل��ت ایران به ق��رآن کریم را
موهبتی اله��ی و نیازمند ش��کرگزاری عمیق پ��روردگار
دانس��تند و افزودند :مل��ت ایران مفتخر اس��ت که پرچم
حاکمیت قرآن و اسالم را در دنیای مادی به اهتزاز درآورده
و با صبر و استقامت ،و تحمل دشواریها ،روز بروز بر تأللؤ
این پرچم نورانی میافزاید و با هوشیاری ،اقتدار و پیشرفت

مستمر ،مکر و توطئه های دشمنان را ناکام میگذارد.
ایش��ان ،عزت اس�لامی ملت ایران را از جمله نتایج عمل
ب��ه درسهای حیات بخ��ش قرآن برش��مردند و افزودند:
ملتهای مس��لمان از این نمونه درخش��ان ،میآموزند که
اگر ملتی ایمان داش��ت ،وعده های اله��ی را باور کرد ،در
راه قرآن و اس�لام اس��تقامت به خ��رج داد ،و به لبخند و
ترفند دشمن اعتماد نکرد ،بر پیچیدهترین تجهیزات نظامی
و گستردهترین توطئه های سیاسی ،اطالعاتی و اقتصادی
پیروز خواهد شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،با اش��اره ب��ه طرحها و اقدامات
امری��کا و صهیونی��زم برای مقابله با حرکتهای اس�لامی
ملتهای منطقه خاطرنش��ان کردند :دشمنان خونخوار و
غدار ،در مقابل گس��ترش و تعمیق حرکتهای اس�لامی
ملتها مقاومت میکنند اما ادامه حرکت ملتها در مسیر
قرآن ،این توطئهها را ناکام میگذارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تش��کیل هرچه بیشتر جلسات
حفظ و قرائت قرآن کریم و گس��ترش آموزشهای مرتبط
با این کتاب الهی را «موجب قرآنی ش��دن بیشتر» فضای
عمومی کش��ور خواندن��د و افزودند :با وج��ود همه عوامل
مخرب ،شمار جوانان ایرانی که اهل معنویت و دعا هستند
با جوانان کش��ورهای دیگر قابل قیاس نیست که این نیز
جای شکر دارد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اذعان مراکز بینالمللی به
 11برابر بودن س��رعت پیشرفت علمی ملت ایران نسبت
به متوس��ط جهانی خاطرنشان کردند :این ملت با تکیه بر
جوانان مؤمن خود ،در همه زمینه های علمی ،سیاس��ی و
آبادانی به پیشرفت ادامه خواهد داد.
در این دیدار ،حجت االسالم و المسلمین محمدی نماینده
ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در گزارشی
از بیست و نهمین دوره مس��ابقات بینالمللی قرآن کریم
اع�لام کرد :در این دوره  103قاری و حافظ از  68کش��ور
جهان در حضور  14داور بینالمللی به رقابت پرداختند.
حجت االس�لام و المسلمین محمدی با اشاره به استقبال
بسیار گرم مردم از این مسابقات ،حضور گسترده جوانان در
میان قاریان و حافظان قرآن را بشارت آفرین خواند و افزود:
سازمان اوقاف بر اساس برنامه ریزی  4ساله ،تالش میکند
ب��ه یاری پروردگار یک میلیون حافظ و یک میلیون قاری
قرآن ،پرورش دهد.

وزیر فرهنگ در مراسم تجلیل از فعاالن نوزدهمین نمایشگاه قرآن اظهار کرد:

شعار امسال نمایشگاه «قرآن ،فرهنگ بیداری»

س��یدمحمد حس��ینی ،در مراسم تجلیل از فعاالن قرآنی کش��ور ،ضمن آنکه از
افزایش ویژه برنامههای بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم خبر داد ،گفت:
به منظور حضور بیشتر شهرستانیها ،نمایشگاه را یک هفته زودتر از ماه مبارک
رمضان آغاز میشود.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری اتحادیه تش��کلهای قرآن��ی کش��ور «اتقاننیوز»،
سید محمد حسینی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (دوشنبه  22خرداد) در مراسم
تجلیل و تقدیر از دستاندرکاران و فعاالن نوزدهمین نمایشگاه قرآن کریم ،با اشاره
به رویدادهای بینالمللی نمایشگاه قرآن امسال را پر اهمیتتر از دوره های گذشته
خواند و گفت :تجربه  19دوره برگزاری نمایشگاه قرآن را باید برای هر چه بهتر
برگزار شدن بیستمین دوره نمایشگاه به کار گیریم.
حسینی با بیان اینکه قرآن ،فرهنگ بیداری ،شعار بیستمین نمایشگاه قرآن کریم
است ،عنوان کرد :با توجه به بیداری اسالمی و تحوالتی که در منطقه رخ داده است
این شعار برای نمایشگاه قرآن امسال انتخاب شد .وی همچنین از تدارک جایگاه

خاص برای برپایی جشنواره فرهنگی و هنری رضوی در بیستمین نمایشگاه قرآن
کریم خبر داد و افزود :بخشهایی که پارس��ال مورد استقبال واقع شده از جمله
بخش عترت ،نهجالبالغه و صحیفه سجادیه امسال تقویت خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مورد بخشهای جدید بیست امین نمایشگاه
قرآن کریم اظهار داش��ت :امسال اهتمام بیشتری به زیارت جامعه امام هادی(ع)
که از زیارتهای متقن اس��ت میش��ود و در نظر داریم فرهنگس��ازی کنیم تا
بازدیدکنندگان با مضامین این زیارت آش��نا شوند .حسینی ارایه کارهای هنری
فاخر قرآنی ،نمایش تصویری آیات معاد ،طراحی کتابت قرآن توسط خوشنویسان
را از جمله اقدامات و برنامه های ارائه ش��ده در نمایشگاه امسال قرآن ذکر کرد و
ادامه داد :بحث دیگری با عنوان تازه مسلمانان داریم که مخصوص کسانی است
که تازه اسالم را شناختهاند و در سایه سار والیت قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه هر س��اله در نمایش��گاه قرآن عنایت ویژه ای به نامگذاری سال
میشود ،عنوان کرد :امسال هم در مورد نام سال مبانی عقیدتی و قرآنی مطرح
و ارایه خواهد شد .وزیر فرهنگ و ارشاد ،تئاتر و هنرهای تجسمی را نیز از دیگر
بخشهای ویژه نمایش��گاه قرآن امس��ال دانس��ت و افزود :دستگاههای مختلف
همکاری خوبی داشتند و با اعتباری که تخصیص یافته همه و همه به رونق هر
چه بیشتر بیستمین نمایشگاه قران کمک میکنند.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امسال در نمایشگاه قرآن ،قاریان بینالمللی
حضور دارند و سخنرانی زیارت و مناجات نیز همچون سالهای قبل برقرار است.
بازدید از فضای مجازی بخش دیگر س��خنان حس��ینی بود که در این باره اظهار
داشت :سال قبل کار خوبی ارایه شد با عنوان بازدید از فضای مجازی که امسال
نیز آن را مدنظر داریم تا افرادی که توفیق آمدن به مصال را ندارند در هر کجای
دنیا که هستند بتوانند با آثار ارایه شده در این نمایشگاه آشنا شوند.
وی ضمن تشکر از حجت االسالم محمدی خاطرنشان کرد :نهادها و سازمانهای
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گــــزارش

رهبر معظم انقالب در جمع برگزیدگان بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم:

حض��رت آیتاهلل خامنهای در این دیدار که در تاالر اماکن
متبرکه آستان قدس رضوی برگزار شد ،تدبر در آیات الهی،
فهم مع��ارف قرآنی و درس آموزی از ق��رآن مجید را نیاز
اساسی ملتهای مس��لمان خواندند و خاطرنشان کردند:
تالوت ق��رآن با صوت و الحان زیبا ،هدف و اصل نیس��ت
و بای��د به عنوان مقدمه ای ضروری برای خش��وع دلها و
ایجاد آمادگی برای درک و فهم معارف قرآنی ،مورد توجه

وصى آخرينم؛ به وسيله من بال از خانواده و شيعيامن دفع مىشود .امام مهدی (عج)
من
ّ
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قرآنی و مردمی فعال در زمینه قرآن دست به دست هم دهند تا مطالبات رهبری
در زمینه حفظ ،آموزش مفاهیم و ارایه قرآن برای جذب حداکثری اقشار مختلف
جامعه فراهم ش��ود .بر اس��اس این گزارش ،حجتاالس�لام و المسلمین حمید
محمدی ،رئیس مرکز هماهنگی ،توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در این
مراسم ،ضمن تشکر از دستاندرکارانی که در برپایی نوزدهمین نمایشگاه قرآن
کریم همکاری داش��تند ،عنوان کرد :در نمایشگاه قرآن 9 ،بخش جدید عالوه بر
بخشهای  30گانه سال گذشته خواهیم داشت.
وی ادامه داد :رویکرد امس��ال ما این اس��ت که نمایشگاه تفرجگاه معنوی باشد
و فض��ای بانش��اط و معنوی برای روزهای گرانقدر رمض��ان فراهم کند و تالش
میکنیم با نگاه تفرجگاهی در قالب تئاتر هنرهای تجس��می و موسیقی فضای
نمایشگاه قرآن را با نشاط کنیم .حجت االسالم محمدی از برگزاری  500نشست
در نوزدهمین نمایشگاه قرآن خبر داد و افزود :تالش میکنیم امسال نشستها
تخصصیتر ش��ود و نشستهای علمی با تاکید بر دانش قرآن بنیاد برگزار کنیم
سال قبل نشست ملک سلیمان را در قالب یک کتاب منتشر کردیم.
وی با اش��اره به شعار نمایشگاه امسال یعنی قرآن ،فرهنگ بیداری اظهار داشت:
فضای بیداری اسالمی بر نمایشگاه قرآن امسال نیز سایه میافکند زیرا قرآن یک
نظام س��ازمان یافته اس��ت که بیداری را در خود نهادینه کرده و هر کس به آن
رجوع کند میتواند از آن آبشخور سیراب شود .رئیس مرکز هماهنگی ،توسعه و
ترویج فعالیتهای قرآنی کشور عنوان کرد :اتفاقهای خوبی در حوزه تشکلهای
قرآنی در حال وقوع است که خبرهای آن را در نمایشگاه بیستم قرآن کریم اعالم
میکنیم.
گفتنی اس��ت ،در پایان جلس��ه لوح تقدی��ر جوایز به فعاالن و دس��تاندرکاران
نوزدهمین نمایشگاه قرآن اهدا و از حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکلهای
قرآنی کشور نیز به عنوان مدیر بخش نهادها و مؤسسات تقدیر شد.

جایگاهبخشمردمیدرشورایتوسعهفرهنگقرآنی
تأثیری بر مصوبات این شورا داشته است؟ عنوان کرد :اعضای
سیدعلی سرابی
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
شورایتوسعهشامل 5وزیر 8،رییسسازمان 2،نمایندهمجلس
و 3صاحبنظر منتخب تشکلهای مردمی است .بدیهی است
جامعه قرآنی از تشتت و ناهماهنگی
رنج میبرد
یکی از فاکتورهای تأثیرگذاری اعضاء در شورا به میزان تخصص
آنان در حوزه فعالیتهای قرآنی بس��تگی دارد .از آنجایی که
س��ید علی س��رابی ،عضو شورای توس��عه فرهنگ قرآنی
میزان تخصص و اشراف اعضاء بر فعالیتهای قرآنی متفاوت
اظهار کرد :از آنجایی که ش��ورای توس��عه فرهنگ قرآنی
است و با توجه به اینکه نمایندگان منتخب تشکلهای مردمی
در ش��رایطی تشکیل شد که مجموعه فعالیتهای قرآنی
کار اصلیش��ان فعالیتهای قرآنی اس��ت و تاکنون در تمامی
از یک س��ری ناهماهنگی کالن رنج میبرد و خالء وجود
جلسات شورا حضور داشتهاند و در کمیسیونهای وابسته به
یک مرکز هماهنگکننده دستگاهها و مراکز قرآنی کام ً
ال
شورای توسعه نیز فعاالنه و با اشتیاق شرکت میکنند ،لذا تأثیر
محس��وس بود ،لذا فعالیت این ش��ورا تحت هر شرایطی
حضور آنان بس��یار بیشتر از تأثیر عددی آنان (یعنی  3نفر از
و با هر کمیت و کیفیتی مغتنم اس��ت .در س��ال گذشته
 19نفر) است .از اینرو میتوان گفت که نمایندگان تشکلهای
نحوهی توزیع بودجهی نیم درصد و بررس��ی برنامههای
قرآنی و دستگاههایی که فعالیتهای قرآنیشان پر رنگ است
پیشنهادی دستگاههای مختلف برای دریافت سهم از این
انرژی محرکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی را تأمین میکنند.
بودجه به نحو نسبتاً خوبی انجام شد .در بخش مؤسسات
البتهفعالیتخوبدبیرخانهشورایتوسعهدرهمراهیبافعاالن
مردمی که به دلیل عدم شفافیت مصوبات و واسطه شدن
شورا را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
دو دس��تگاه سازمان تبلیغات اس�لامی و وزارت ارشاد در
وی در خصوص برنامه ش��ورای توس��عه فرهنگ قرآنی برای
تخصیص بودجه بخش مؤسسات ،ما هنوز برنامه شفاف و
تخصیص مناس��ب بودجه نیم درصدی ،گفت :در خصوص
مشخصی را در این حوزه مشاهده نکردهایم.
بودجهی سال گذشته 4 ،اقدام از سوی شورای توسعه فرهنگ
قائممقام ش��ورای عالی قرآن با بیان اینکه تصویب ارجاع
قرآنی انجام گرفت که بر اس��اس آن بودجه برای برنامههای
وظایف ش��ورای توسعه به ش��وراهای فرهنگ عمومی در
بیشک یکی از مهمترین مصوبات سالهای اخیر در راستای توسعه فرهنگ
مشخص تخصیص یافت .در مرحلهی نخست مصوب نمود که
اس��تانها و تش��کیل کمیتهی قرآنی ب��ا محوریت مدیر
ناب قرآنی و انس��جام دهی به تصمیمات و سیاس��تگذاری کالن قرآنی در کشور ،تشکیل
بودجه برنامه محور باشد ،در مرحلهی دوم سیاستهای حاکم
عمومی
کل ارشاد اس��تانها و تحت نظر شورای فرهنگ
شورایی متشکل از فعاالن دولتی و مردمی با نام شورای توسعه فرهنگ قرآنی بود که بتواند
بر برنامهها را مصوب کرد ،در مرحلهی سوم بر اساس درخواست
کرد:
عنوان
اس��تانها از دیگر مصوبات خوب ش��ورا بود،
با بهرهگیری از کارشناسان و متولیان امور قرآنی ،دولتی و مردمی نقش محوری را در برنامه
دستگاههاونهادهامیانتقاضاوبودجهتعادلینسبیایجادنمود
های
ت
فعالی
بیشک باید پذیرفت که با توجه به نیاز مبرم
ریزیهای کشوری ایفا کند .در همین راستا از مهمترین اعضای این شورا نمایندگان مردمی
و سپس مصوب نمود که شورای نظارتی در دبیرخانه شورای
با
و
بهتر
و
بیشتر
قرآنی به هماهنگی و سازماندهی هرچه
مؤسس��ات قرآنی هس��تند که با شناخت بیواسطه مش��کالت و موانع اینگونه مؤسسات که
توسعه تشکیل شود و بر حسن اجرای برنامهها نظارت نماید که
متداخل
و
متناقض
عنایت به وجود مأموریتها و وظایف
بیش��ک بیش��ترین حجم فعالیتهای قرآنی را به دوش میکشند میتوانند تصمیمات شورا
ب��ه عقیدهی من اقدام اول ،دوم و چهارم مطلوب بود اما اقدام
بعضی
در
خالء
وجود
بین دس��تگاههای قرآنی و از طرفی
را ب��ه س��مت حمایت از مؤسس��ات مردمی هدایت کنن��د؛ لذا از این منظ��ر از تنی چند از این
سوم مصلحتی و با هدف جلب رضایت همه طرفهای ذینفع
فرهنگ
توسعه
شورای
بخشها و موضوعات ،الزم اس��ت
نمایندگان سؤاالتی را مطرح کردهایم که به خالصهای از آنها اشاره میشود.
صورت گرفت .البته بنده از ابتدا با تقسیم بودجه بر اساس میزان
قرآن��ی جدیتر از این وارد میدان ش��ود .بعضی از امور از
در خواست دستگاهها مخالف بودم و به دلیل آنکه این بودجه
بی��ان اینکه ما س��عی کردهایم در تم��ام مصوبات حضور
تش��تت مزمن و ناهماهنگی مفرط رنج میبرد ،به عنوان
محمدرضا داودآبادی
برای تحقق منشور توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص یافته است
نماین��دگان بخ��ش مردمی را به ص��ورت پررنگ و تأثیر
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
مث��ال در موضوع س��اماندهی صدور مج��وز و نظارت بر
معتقد بودم ابتدا باید از اهداف تحقق منشور توسعه به چند
گذار تضمین میکنیم ،ابراز داش��ت :ب��ه عنوان مثال در
مؤسس��ات قرآنی ،که بههمریختگی وضعیت فعلی باعث
امسال ،سال آزمونهای سخت برای
کالن برنامه رس��ید و سپس میبایست آن چند کالن برنامه
ش��ورای ارزیابی قاریان و مدرس��ان قرآن و در کمیتهی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی است
به هدر رفتن منابع و توانها و فکرهای کارآمد و مصروف
را بر اساس وظایف دستگاهها و به دور از موازی کاری به چند
قرآنی اس��تانها که تحت نظارت شورای فرهنگ عمومی
و معطوف شدن آنها در رقابتهای غیر منطقی میشود،
دستگاهاصلیبسپاریم.چراکهاینکارباعثمیشودبرنامههای
محمدرضا داودآبادی ،عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان
فعالیت میکند ،بخش مردمی نماین��ده دارد .در تدوین
شورای توس��عه در دو سال گذشته در عین پیگیریهای
اجرا شده جامع و مانع بوده و حاصل جمع اجرای این برنامهها
اینکه به طور کلی شورای توسعهی فرهنگ قرآنی در سال6 ،
برنامههای دس��تگاهها برای بهرهمن��دی از بودجهی نیم
مکرر ما و حتی اتحادیه مؤسسات در این خصوص اقدامی
بتواند تصویر روش��ن و قابل فهمی از توسعه
جلسه برگزار میکند ،اظهار کرد:جلسات شورا
درص��دی حضور فعال داش��تیم همچنین
جدی به عمل نیاورده است.
البته بنده از
در بخش مؤسسات
فرهنگ قرآنی به نمایش بگذارد.
در سال  90متأثر از بودجه نیم درصد بود به
در تمام��ی کمیس��یونهای تخصص��ی و
اینکه
بر
مبنی
وی در پاس��خ به پرسش��ی
مردمی که به دلیل عدم
ابتدا با تقسیم بودجه این مدیر قرآنی ادام��ه داد :با همراهی خوب
دلیل آنکه پیشنهاد بودجه نیم درصد از سوی
مجمع مش��ورتی وابس��ته به شورا حضور
مردمی
ی
ه
نمایند
حضور ش��ما به عن��وان
بر اساس میزان
شفافیت مصوبات و
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و سازمان
شورای توسعهی فرهنگ قرآنی مطرح شده و
دو ال��ی س��ه نماین��دهی مردم��ی را ب��ه
داش��ته
ش��ورا
این
چه تأثیری بر مصوبات
درخواست دستگاهها
واسطه شدن دو دستگاه
تبلیغات اسالمی ،بیش از  70درصد بودجهی
نیز از دولت درخواس��ت کرده بود ،لذا نسبت
تصویب رساندیم.
خروجی
از
بنده
البت��ه
اس��ت؟ اظهار کرد:
مخالف بودم به دلیل
سازمان تبلیغات اسالمی و
وزارتخانه و س��ازمان فوقالذکر به تشکلها و
به چگونگی تخصیص و برنامههای پیشنهادی
سرابی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
فعال
اینکه
نه
نیس��تم،
ای��ن حضور راضی
آنکه این بودجه
وزارت ارشاد در تخصیص
مؤسسات قرآنی اختصاص یافته و یا از طریق
حس��اس بود .از اینرو  4جلس��ه از  6جلسه
با توجه به تصوی��ب بودجه نیم درصدی،
موضع
اعالم
اظهارنظر
از
نبوده باش��م و یا
برای تحقق
بودجه بخش مؤسسات،
آنان هزینه خواهد شد .الزم به توضیح است
شورای توسعه به مس��ئله بودجه نیم درصد
برنام��ه ش��ورای توس��عه فرهن��گ قرآنی
شاید
برعکس
بلکه
باشم،
خودداری کرده
ما هنوز برنامه شفاف و
منشور توسعه فرهنگ که این بودجه بالغ بر  40میلیارد تومان است.
اختصاص یافت .وی با اشاره به اینکه تصویب
برای تخصیص مناسب این بودجه چیست؟
ترین
م
منظ
و
ترین
ل
فعا
حم��داهلل
بنده به
قرآنی اختصاص
مشخصی را در این حوزه
وی افزود :چند طرح جهت ساماندهی فعالیت
سیاستهای حاکم بر تخصیص و هزینه کرد
عنوان ک��رد :البته بخ��ش عظیمی از کار
دوستان
دیگر
تایید
به
و
ام
ه
بود
شورا
عضو
یافته است
مشاهدهنکردهایم
مؤسسات از سال گذشته در دستور کار است و
این بودجه از مصوبات شورا بود ،افزود :با توجه
باید طبق برنامههای مطلوب باشد و شورا
عض��و در موضوعات مورد بحث ش��ورا نیز
هنوز منجر به مصوبه نشده است که در صورت
به اینکه برای اولین بار در کشور تراز مذاکرات
بای��د در این خص��وص نظ��ارت دقیق بر
حضور فعال داش��تهام .بلک��ه موانعی برای
تصویب برای نهضت قرآنی مردمی نقطه عطفی خواهد بود.
برای بودجه فعالیتهای قرآنی که ش��رط الزم برای توس��عه
تحقق برنامههای مصوب داش��ته باش��د ،البته ظاهرا ً قرار
بهره گیری بیش��تر ش��ورا از ظرفیتهای کارشناسی ،به
داودآبادی با بیان اینکه سال 91برای شورای توسعهی فرهنگ
فعالیتهای این حوزه اس��ت ،به سطح روسای قوای مجریه و
اس��ت بخش��ی از بودجه خارج از مصوبات هزینه ش��ود،
خص��وص در بخش مردمی وجود دارد که بخش��ی از آن
قرآنی س��ال آزمونهای سخت است ،ابراز داشت :پیشنهاد و
مقننه ارتقاء یافته و به تبع آن ،میزان بودجه حدودا ً 15برابر شد
دغدغهی ما بیش��تر معطوف به نحوهی نظارت بر اجرای
به نگاه مدیریتی در ش��ورا و بخش��ی هم به نوع چینش
اصالحساختارووظایفقرآنیدستگاههاوهمچنینساماندهی
و از طرفی شورای توسعهی فرهنگ قرآنی موتور محرکه این
برنامهها و نیز روش��ن نبودن تکلیف آن است .بخش دوم
مدیریت��ی در ش��ورا برمیگ��ردد .بنده ضم��ن احترام به
فعالیتهای مؤسسات و تشکلهای قرآنی در دستور کار قرار
حرکت ملی بود ،بنابراین مذاکرات و مصوبات شورای توسعه و
بودجه هم که ش��اید ح��دود  40میلیارد تومان باش��د،
مدیریت ش��ورا و نگاه مدیریتیشان عقیده دارم شورا باید
گرفته است .همچنین با توجه به این امر که تصویب برنامههای
ماحصل عملکرد آن بسیار مثبت ارزیابی میشود.
نمیدانیم ش��ورا ب��رای آن مبلغ چ��ه برنام��های دارد و
در حل و فصل امور و س��اماندهی فعالیتها و رفع موانع
بودجه نیم درصد س��ال  91از اهم تصمیمات شورای توسعه
البته باید به مصوبه دیگر ش��ورای توسعه که تصویب طرح
ق��رار اس��ت انش��اءاهلل در جلس��هی بع��دی در ای��ن
توسعه و باز مهندسی وظایف و مأموریتهای دستگاههای
خواهد بود نیز نظارت بر حس��ن اجرای برنامههای مربوط به
طبقهبندی قراء و اس��اتید قرآن است نیز اش��اره کرد که در
مورد مذاکره کنیم.
عضو ،جسارت بیشتری از خود نشان دهد .با این نحوهی
بودجه نیم درصد در سال  91صورت خواهد گرفت.
شکوفایی هنر تالوت و ساماندهی فعاالن آن نقش به سزایی
وی در خص��وص روند قرآنی این ش��ورا و مصوبات آن در
عملک��رد و در پی ان ب��ا پیچیدگیها و نگاههای منقبض
وی در پایان خاطرنشان کرد :شورای توسعهی فرهنگ قرآنی
خواهد داشت .همچنین تصویب شورای قرآن استانها نیز از
س��ال  91خاطرنش��ان کرد :بنده به توفیقات بیشتر این
بعضی از مدیران دستگاههای قرآنی ،اصالحات و ظرفیت
در سال  91نشان خواهد داد که ظرفیتش برای تصمیمات و
مصوبات مهم شورای توسعهی فرهنگ قرآنی بود که با پیگیری
ش��ورا در آینده امی��د زیادی دارم ،البته به ش��رط اینکه
س��ازیها برای یک تحول فرهنگی در کشور با محوریت
اقدامات صحیح و قاطع به دور از مصلحت سنجیهای غیر الزم
نمایندگانتشکلهایمردمیمحققشد.داودآبادیدرپاسخبه
مدیریت ش��ورا برای فعالیت بیشتر شورا اهتمام بیشتری
قرآن به نحو مطلوب پیش نخواهد رفت.
به چه میزان است.
پرسشیمبنیبراینکهحضورشمابهعنواننمایندهمردمیچه
داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تش��کلهای قرآنی کشور با

گرايش خود را به ما ،با دوست داشنت سنّت روشن همراه كنيد .امام مهدی(عج)
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حجت او بر شما هستم .امام مهدی (عج)
من يادگار خدا در زمني و جانشني و ّ
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پرونده ویـــژه

استخدام 5هزار مربی قرآن آموزش و پرورش و مباحث پیرامون آن
محمدرضامسیبزاده
معاون اداره کل قرآن ،مناز و عترت آموزش و پرورش

را سپری میکند و بس��یاری از استانها نیروهایشان را
انتخاب و اس��امی آنها را برای بررس��ی ارسال کردهاند و
همینط��ور مراحل جذب این افراد در دس��ت اقدام قرار
دارد.
معاون اداره کل قرآن ،نماز و عترت آموزش و پرورش در
پایان خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه در امر آموزش،
معل��م حرف اول را میزند ،تس��ریع روند آموزش قرآن،
قطع��ا به امر حف��ظ کالماهلل کمک خواه��د کرد ،چون
با ای��ن کار در کن��ار هوشمندس��ازی و محتوای خوبی
ک��ه عرضه ش��ده و معلمینی که قبال فع��ال بودند ،روح
جدیدی در امر قرآن دمیده خواهد شد.
پس از ش�نیدن س�خنان مع�اون اداره کل قرآن،
نماز و عترت آموزش و پرورش به سراغ اظهار نظر
مدیران موسسات قرآنی رفتیم.

به گزارش پایگاه خبری اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور
«اتقان نی��وز» ،محمدرضا مس��یبزاده معاون اداره کل
قرآن ،نم��از و عترت آموزش و پ��رورش در گفتوگو با
خبرن��گار ما بیان ک��رد :با توجه به اینکه طرح منش��ور
توس��عهی فرهن��گ قرآن��ی ،نخس��تین س��ند راهبری
فعالیته��ای قرآنی کش��ور اس��ت ،مس��ئولیت آموزش
عمومی قرآن کش��ور را به آموزش و پرورش واگذار کرد
و وزی��ر آموزش و پ��رورش به عنوان مس��ئول آموزش
عمومی قرآن کشور و رییس کمیسیون انتخاب شد و از
آنج��ا که وزیر آموزش و پرروش خود س��ابقهی فعالیت
قرآنی دارد و عالقهمند به امور قرآنی اس��ت ،همزمان با
راهان��دازی ای��ن کمیس��یون ،ط��رح تاس��یس ده هزار
حجتاالسالمواملسلمینمحمدرضازاده
مدرس��هی قرآن را به عنوان صاحب اصلی کار کلید زد
مدیرعاملموسسهقرآنونهجالبالغه
که در حال حاضر دو س��ال است که  10هزار مدرسهی
قرآن برای دانشآموزان سراسر کشور مشغول به فعالیت
حجتاالس�لام و المس��لمین محمد رضازاده جویباری
هستند.
مدیر عامل موسس��ه ق��رآن و نهجالبالغه در گفتوگو با
عنوان
معلمان
جذب
برای
زمینه
ایجاد
با
رابط��ه
وی در
خبرن��گار ما با تاکید بر نداش��تن اطالع دقیق از نحوهی
قرآن
حفظ
ملی
نهضت
طرح
و
بحث
این
کنار
در
ک��رد:
ثبت نام برای استخدام پنج هزار مربی توسط آموزش و
آموزش
رهبری،
معظم
مقام
فرمایش
به
توجه
ب��ا
کریم،
پ��رورش گفت :ت��ا جایی ک��ه بنده اط�لاع دارم بخش
له
م
معظ
فرمان
به
که
بود
نهادهای��ی
اولین
از
پ��رورش
و
عمدهی افراد مد نظر برای این استخدام ،افرادی هستند
دس��تورالعمل
و
س��ایت
ایجاد
با
واقع
در
گفت،
لبی��ک
که قبال با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند.
قرآنی ب��رای حفظ قرآن ،طرح نهضت ملی حفظ ،تحت
وی در ادام��ه افزود :این پنج ه��زار نفر هم در واقع پنج
عنوان «نور» کلید خ��ورد ،در کنار این ،راهاندازی اداره
هزار فعال قرآنی و خارج از آموزش و پرورش نیس��تند،
کل قرآن ،نماز و عترت و فعالیتهای مس��تمری که در
ت��ا جایی که اطالع دارم ،کس��انی ک��ه دارای رتبههای
ای��ن اداره انجام میگرفت ،زمینه را برای جذب معلمین
کشور هم هستند با اینکه دعوت به همکاری شدهاند اما
قرآن فراهم کرد.
پذیرش نش��دهاند ،طی صحبتهایی که با فعالین قرآن
پرورش
و
آموزش
عترت
و
نم��از

،
قرآن
معاون اداره کل
که از طریق موسس��ه ما ثبت نام کردهاند داشتیم ،به ما
پرورش،
و
آموزش
وزیر
گیری
ی
پ
با
کرد:
در ادامه اظهار
اینگونه اطالع دادهاند که افراد بی س��ابقهی فعالیت در
ها
ن
اس��تا
به
و
مصوب؛
قرآن
مربی
هزار
5
طرح ج��ذب
آموزش و پرورش ،در الویت قرار نخواهند گرفت .ش��اید
پش��ت
را
اجرایی
مراحل
حاضر
حال
در
ک��ه
اعالم ش��د
در مجم��وع  50نفر را معرفی کردهای��م اما از اینکه چه
گذارد.
سر می
تعداد پذیرش شدهاند ،هنوز اطالعی در دست نداریم.
خوبی
بس��یار
معلمین
اینکه
بر
تاکید
با
قرآنی
فعال
این
این مدیر قرآنی در ادامه ابراز داشت :تعداد پنج هزار نفر
که
داریم
پ��رورش
و
آم��وزش
ی
ه
ادار
در
برای وزارتخان��هی بزرگی مثل آموزش و
تقریب��ا
ط��رح
ای��ن
داشت:
ابراز
هس��تند،
فعالیت
به
مشغول
پرورش که بیش از  10میلیون دانشآموز
بر اس��اس آمار سرانهی توزیعی آموزش و مراحل پایانی را سپری دارد تعداد بس��یار کمی است ،این تعداد
میکند و بس��یاری
پرورش ،برای ه��ر  2500دانشآموز یک
قاب��ل توجه نیس��ت ،آم��ار و ارقامی که
ها
ن
اس��تا
از
معلم پیشبینی ش��د که بنابراین نیاز به
آم��وزش و پ��رورش اعالم میکن��د ،آمار
انتخاب
را
نیروهایش��ان
پنج هزار مربی دیگر در آموزش و پرورش
مطمئن��ی نیس��ت ،مثال در ط��رح حفظ
برای
را
آنها
اس��امی
و
داشتیم.
قرآن ،ص��رف ثبت نام ،آم��ار حافظین را
اند
ه
کرد
ارس��ال
بررسی
به
طرح
این
در
م��ا

:
افزود
ادام��ه
وی در
تش��کیل نمیدهد ،در بسیاری از مدارس
مراح��ل
همینط��ور
و
و
حافظان
که
بودیم
قرآنی
نخبگان
دنبال
ب��ا تاکید مدیران بر ثبتنام در این طرح،
دست
در
افراد
این
جذب
افرادی
کردیم،
جذب
نیز
را
ممتاز
قاریان
دانشآموز ثبت نام و آمار ایجاد میکند و
اق��دامق��راردارد
که ج��ذب خواهند ش��د معل��م نخبهی
ش��اید این ثبت نام در حد حفظ یک جز
قرآن هس��تند و قطعا با حضور این افراد
از قرآن هم نباشد ،به این مسئله تا حدی
پرورش
و
آموزش
ش��اهد نتیجهی خوب قرآنی در سطح
به صورت شعاری توجه میشود نه واقعی ،اما این تعداد
خواهیم بود.
شاید برای آغاز کار خوب باشد.
دستورالعمل
ابالغ
چگونگی
با
رابطه
در
قرآنی
این فعال
حجتاالس�لام و المس��لمین رضازاده با توجه به اینکه
و
ارسال
کشور
سراسر
به
طرح
این
کرد:
بیان
ها
به استان
مدیر قرآنی است در پاسخ به این پرسش که چگونه این
صورت
این
به
و
شد؛
واگذار
ها
ن
استا
خود
به
کل
به طور
اس��تخدام را ارزیابی میکند ،عنوان کرد :اگر به صورت
که
دادند
تشکیل
ستادی
استان
هر
در
مسئولین
بود که
ج��دی و واقع��ی ،برنامهریزی صورت گیرد و جلس��اتی
دادند
انجام
را
داوطلبین
نام
ت
ثب
و
اسامی
اعالم
واقع
در
برگزار شود که در طی آن برنامههایی که انجام میشود
استانی
صورت
به
آزمون
ش��د،
گرفته
آزمون
نهایت
در
و
قابل پیاده ش��دن باشد ،خوب است ،اما تا اینجا بیشتر
داشتند.
قرار
الویت
در
بومی
افراد
و
بود
بومی
و
شعار داده شده ،گرچه در حال حاضر ابتدای کار است و
پایانی
مراحل
تقریبا
طرح
این
ش��د:
یادآور
زاده
ب
مس��ی
باید منتظر نتیجه بود.

نتیجهنظرسنجیانجامشده اتحادیهدرخصوص
نحوه استخدام 5هزار مربی آموزش و پرورش

در اواخر س��ال گذش��ته اداره کل قرآن ،نماز و عترت آموزش و پرورش برای شناس��ایی
نخبگان قرآنی در راس��تای استخدام پنجهزار مربی ،به منظور آموزش قرآن به دانشآموزان،
ط��ی نامهای به ادارههای آموزش و پرورش سراس��ر کش��ور و همچنی��ن ارگانهایی که در این
رابطه فعالیت میکنند ،ارگانهای مربوطه را موظف به ارائهی اس��امی فعاالن قرآنی کرد.
یک��ی از آن ارگانه��ای مرب��وط ،اتحادی��ه تش��کلهای قرآن��ی کش��ور اس��ت ک��ه ب��ا توجه به
ظرفی��ت موسس��ات عض��و اتحادی��ه و نیروه��ای فعال��ی ک��ه دارد ،ق��ادر ب��ه ارائهی اس��امی
وی در تش��ریح این مطل��ب ادامه داد :اگ��ر به وعدهی
هدایای نقدی و تشویقی که برای حفظ قرآن میگذارند،
عمل شود بسیار خوب و تشویقکننده است ،از طرفی به
دلیل اینکه اعتمادی به اینگونه حرفها نیس��ت ممکن
است تبعات منفی آن نیز بیشتر باشد.
مدیرعامل موسس��ه قرآن و نهجالبالغه کش��ور در پایان
خاطرنش��ان ک��رد :آم��وزش و پرورش جایی اس��ت که
میتواند بیشترین کار را انجام دهد ،کودکان و نوجوانان
در اختی��ار آموزش و پرورش هس��تند و از این طریق با
سواد میش��وند ،بنابراین اگر عجلهای در کار نباشد و با
برنامهریزی درس��ت این طرحها پیش رود ،بحث تربیت
 10میلیون حافظ قرآن کریم هم طی س��الهای آینده
محقق خواهد شد.
حجتاالسالمواملسلمینحمیدرضامطهریان
مدیرعاملموسسهمهدقرآنوعترت
جواداالئم ه یزد

حجتاالس�لام و المس��لمین حمیدرض��ا مطهری��ان
مدیرعام��ل موسس��ه مهد قرآن و عت��رت جواداالئمهی

اس��تان یزد در رابطه با اس��تخدام پنج هزار مربی قرآن
توس��ط آموزش و پرورش عنوان ک��رد :این فعالیت کار
خوبی اس��ت و امیدواریم آموزش و پرروش با استخدام
مربی از موسس��ات قرآنی بتواند ب��ه اهداف قرآنی خود
زودتر و بهتر برسد.
وی در ادام��ه به عنوان یک مدیر قرآنی اس��تخدام پنج
هزار مربی ق��رآن را اینگونه ارزیابی کرد :اگر از ظرفیت
موسس��ات قرآنی و به ویژه موسس��اتی ک��ه از تجربهی
بیشتری برخوردارند و دارای تشکیالت هستند استفاده
ش��ود ،آموزش و پرورش به اهداف قرآنی خود به صورت
بهتری میرسد.
این مدیر قرآنی در تشریح این مطلب بیان کرد :ظرفیت
موسسات بزرگ هم از لحاظ مدیریت و هم از شیوههای
آموزشی باالتری برخوردار است و بهتر جواب میدهد ،با
توجه به گذش��ت زمان و تجربهی موسسات در زمینهی
آموزش قرآن و تربیت مربی چه آموزش و پرورش و چه
ادارههای دیگر از این تجربهها استفاد کنند نتایج مثبت
و بهتری خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروهای قرآنی در آموزش
و پرورش کم نیس��ت ابراز داش��ت :ی��ک معلم قرآن در

نخب��گان قرآنی بود .مراحل اعالم اس��امی داوطلبین ش��رکت در این اس��تخدام ،توس��ط
اتحادی��ه تش��کلهای قرآنی کش��ور ،به وس��یلهی نامهای که برای موسس��ات ارس��ال ش��ده
بود دریافت ش��د ،که با توجه به بررس��یهای انجام ش��ده ،در حال حاضر اس��امی ارائه ش��ده
ب��ه آم��وزش و پ��رورش در ح��ال بررس��ی اس��ت .ط��ی مصاحبهه��ای انجام ش��ده ب��ا مدیران
قرآن��ی موسس��ات و ارگانه��ای مرب��وط ،نتایج��ی ب��ه دس��ت آوردهای��م ک��ه حاص��ل آن را در
گ��زارشزی��رپی��شروداری��د.
درج��هی اول باید به آموزش قرآن به عنوان یک عش��ق
نگاه کند ،این ظرفیتها در آموزش و پرورش به صورت
کالسیک بوده و ممکن است بعضی مسائل در اثر نبودن
تجرب��ه و کمتجربگ��ی یا نگاه معلمان ق��رآن به آموزش
قرآن ،به عنوان ش��غل ،انس با قرآن در کودکان صورت
نگی��رد ،اما مربیان��ی که در موسس��ات فعالیت کردهاند
کودکان را به معارف قرآن نزدیکتر میکنند.
حجتاالس�لام و المس��لمین مطهریان با توجه به اینکه
معرفی مربیان موسس��ات به آم��وزش و پرورش ممکن
اس��ت آفات��ی را در پی داش��ته باش��د بیان ک��رد :اگر
موسس��ات مربیان خبرهی خود را به آموزش و پرورش
معرفی کنند ممکن اس��ت با کمبود مربی خبره مواجه
ش��وند که ش��اید به نوعی به موسسات آس��یب برساند،
اما میتوان با مدیریت صحیح ،به صورتی که بخش��ی از
زم��ان مربیان در اختیار آم��وزش و پرورش قرار گیرد و
بخش��ی هم در موسسات تامین شود این مشکل را رفع
کرد .این مدیر قرآنی در پایان خاطرنشان کرد :متاسفانه
آسیب مس��ائل مالی که موسسات با آن روبهرو هستند،
ب��ه جذب تعداد زیادی از مربیان ب��ه آموزش و پرورش
کمک میکند ،اما با توجه به اینکه مربیان با اس��تخدام

در آموزشوپ��رورش میتوانند از مزای��ای مالی بهتری
نیز اس��تفاده کنند ،جذب آموزش و پرورش میشوند و
خوشبختانه این در حالی است که موسسات توانایی این
را دارند که ب��ا دورههای تربیت مربی و مدرس قرآن به
تعداد مربیان با تجربه بیفزایند.

فاطمهمحمدحسینی
ت القرآن
مدیرعامل موسسه قرآنی بی 
الکریم امام حسین (ع)

فاطمه محمدحس��ینی مدیرعامل موسس��ه قرآنی 
بیت
الق��رآن الکریم امام حس��ین علیهالس�لام مازندران در
گفتوگ��و با خبرنگار ما در رابطه با اس��تخدام پنج هزار
مرب��ی و وضعیت این موسس��ه گفت :دو نف��ر از مربیان
موسسهی ما در این طرح شرکت کردند ،اما هنوز جوابی
دریاف��ت نکردیم ،حتی در طی صحبتهایی که با آقای
بنیادی داش��تیم به اطالع ما رسید که لیست اسامی که
از طرف اتحادیه به آموزش و پرورش ارس��ال ش��ده ،به
دلیل اینکه زمان ارسال آنها گذشته بود در این پذیرش
شرکت داده نشدند.

ش��د ،که گوشهای از سخنان این مدیر قرآنی را در متن
زیر آماده است.
پیگیری موسس�ات مردمی ب�رای جلوگیری از
احمد ربیعی
تقلب در ثبتنام
مدیر عامل موسسه امام علی (ع)جهرم
یکی از مدیران موسس��ات عنوان ک��رد :طی نامهای به
احمد ربیعی مدیر عامل موسس��ه امام علی علیهالسالم
آقای س��رابی رییس هیئت مدیره اتحادیه تش��کلهای
جهرم در گفتوگو با خبرنگار در رابطه با این اس��تخدام
قرآنی ،اعتراض خود را نس��بت ب��ه نحوهی پذیرش پنج
عنوان کرد :ما در این مس��ئله از افراد متفرقه ثبتنامی
هزار مربی اعالم و این مسئله را نیز عنوان کردیم که در
نداش��تیم و متقاضی در این زمینه ک��م نبود؛ و مربیان
اس��تان ما به صورت غیر قانون��ی به انتخاب نیرو و برای
خود را نیز برای موسسهی خود الزم داشتیم ،به همین
شرکت در این استخدام به جعل مدرک پرداختهاند.
دلیل اس��امی آنها را برای شرکت در استخدام پنج هزار
وی افزود :در اس��تخدام این پنج هزار مربی بدون توجه
مربی ارسال نکردیم.
به ش��رایط و ضواب��ط آموزش و پرورش ب��رای پذیرش،
وی در تش��ریح ای��ن مطلب بیان کرد :م��ن معتقدم که
به این مس��ئله که در س��طح اس��تان افرادی هم وجود
اگ��ر آموزش و پ��رورش به تربیت مربی بپ��ردازد و این
دارند که دارای مدارج باالیی در زمینهی قرآن هستند،
مربیان را برای موسسات بفرستد خوب است ،اما معموال
توجه نشد.
موسسات مربیان خود را نیاز دارند .اگر مربی را بفرستند
این فعال قرآنی ابراز داش��ت :اس��م هیچک��دام از افراد
عمال موسس��ه تعطیل خواهد شد .نباید موسسات عاری
نخب��هي قرآنی ب��ه آموزش و پرورش ابالغ نش��د و طی
از مربیان نمونه شود.
آزمون ص��وری که برگزار کردند و به وس��یلهی مدرک
این مدیر قرآنی در ادام��ه افزود :آموزش و پرورش باید
جعلی که صادر ش��د ،افراد مورد نظر خود را برای جذب
دورهای ویژه ،برای موسسات بگذارد و نیروهای متقاضی
شدن به آموزش و پرورش انتخاب کردند.
را ب��ه عن��وان کارورز به موسس��ات بفرس��تد و پس از
وی همچنین در س��خنانش این مطل��ب را عنوان کرد:
پایان دورهای که توس��ط موسس��ات تحت آموزش قرار
ب��ه ج��ای اینکه از ش��رکت ک��ردن افرادی ک��ه جعل
میگیرند ،آنها را ب��رای مربیگری آموزش و پرورش به
م��درک کردن��د جلوگی��ری ش��ود ،به نوعی س��رپوش
کار گیرند.
گذاش��ته ش��د ،اما ب��ا پیگیریه��ای انجام ش��ده این
مسئله نزدیک به ابطال است و با نظارت مسئولین
قابل حل خواهد بود.
ارائ�هی به موقع لیس�ت اس�امی داوطلبان به
لیال صندوقی
آموزش و پرورش
مدیرعامل موسسه اعجاز قرآن کرمانشاه
در اینج��ا الزم اس��ت ک��ه پ��س از ش��نیدن این خبر
لیال صندوقی مدیرعامل موسس��ه اعجاز قرآن کرمانشاه
و تحقیق��ات الزم��ی ک��ه به دنب��ال آن انجام ش��د به
در این رابطه اظهار داش��ت :قطعا موافق این اس��تخدام
اطالع مخاطبین برس��انیم که لیس��ت کاملی از طرف
هس��تیم ،افرادی در موسس��ات وجود دارند که بس��یار
اتحادی��ه و س��ر موع��د مق��رر ب��ه آم��وزش و پرورش
توانمند و فعالند؛ و بهتر است که به استخدام آموزش و
داده ش��ده و حت��ی اس��امی و مدارک��ی ک��ه دیرت��ر
پروررش دربیایند ،اگر ما بتوانیم این نیروهای توانمند را
از زم��ان تعیی��ن ش��ده ب��ه اتحادی��ه رس��ید ،ب��ه
در مناط��ق فعال کنی��م نتیجهی بهتری ه��م خواهیم
آموزش و پرورش دوباره ارائه ش��د.
گرف��ت ،نیروهای فعالی که چندین س��ال کار کرده و از
حس��ن محمدی مدیر عامل اتحادیه تشکلهای قرآنی
سوابق بیشتری برخوردارند عملکرد بهتری هم خواهند
کشور ،به عنوان متصدی این امر در این باره گفت :طی
داشت.
مذاکرات��ی که با آقای بنیادی داش��تیم،
اسم هیچکدام از افراد
ای��ن مدی��ر قرآنی در ادامه اف��زود :کامال
لیس��ت کسانی که از طرف اتحادیه برای
موافقم که نیروه��ای ما در تمام ارگانها نخبهي قرآنی به آموزش شرکت در این استخدام داوطلب شده و
و پرورش ابالغ نشد و
همچ��ون وزارت ارش��اد ،اداره اوق��اف،
از ارگانهای دیگر ه��م اقدام به ثبتنام
طی آزمون صوری
سازمان تبلیغات و نهادهای دیگر فعالیت
ک��رده بودند ،در الویت قرار داده ش��دند
که برگزار کردند و به
کنند ،نیرویی که توانمند است باید همه
و ب��رای اف��راد ش��رکتکننده از طریق
وسیلهی مدرک جعلی
جا فعال باش��د و موسسات باید به تربیت
اتحادی��ه در این اس��تخدام جای نگرانی
نی��رو بپردازن��د ،گوش��های از کار ما این
که صادر شد ،افراد مورد وج��ودن��دارد.
اس��ت که هر س��اله تعدادی مربی جدید
نظر خود را برای جذب ح��ال ب��ا توج��ه ب��ه اظه��ارات مدیران
تربیت ک��رده و تحویل جامع��هی قرآنی شدن به آموزش و پرورش موسسات قرآنی از نقاط مختلف کشور و
انتخابکردند.
دهیم ،نیروهای جدید باید در روس��تاها
صحبتهایی که هر ک��دام به اختصار در
و شهرستانها هم فعالیت کنند.
این گزارش آوردیم ،نتیجه میگیریم که
صندوقی در ادامه یادآور ش��د :حتی در بعضی مواقع ما
این استخدام از بعضی جهات برای موسسات مثبت و از
قرآنآموزانی داش��تیم که فقط دانشجوی شهر ما بودند،
برخی نقاط منفی خودنمایی میکند.
در حال حاضر فارغالتحصیل ش��ده و به شهرستان خود
ما منتظر نتایج بعدی استخدام پنج هزار مربی هستیم.
رفتهان��د ،اما ما برای دورههای تکمیلی نیز از آنها دعوت
ب��ه امی��د روزی ک��ه تم��ام مربیان��ی ک��ه در امالقری
کردیم ،نی��رو باید توانمند تربیت ش��ود و هر جایی که
جه��ان اس�لام ب��ه تدری��س کالماهلل میپردازند الیق
خود مربی صالح بداند فعالیت کند.
ای��ن جای��گاه ب��وده و با عش��ق و عالقه در این راس��تا
طی مصاحبههایی که با مدیران موسس��ات انجام ش��د
ت�لاش کنن��د و مربیان��ی ک��ه آم��وزش و پ��رورش به
مسئلهی بسیار خواندنی و قابل توجهی از طرف یکی از
ایف��ای نق��ش در آم��وزش ق��رآن میگم��ارد کس��انی
مدیران مطرح شد که در آن به اعتراض از نوع استخدام
باش��ند که دانشآموزان را تحت تاثی��ر فضایل اخالقی
این پنج هزار مربی در اس��تان مربوطهی خود پرداخته
خود قرار دهند .

منم كه زمني را از عدالت لبريز مىكنم ،چنان كه از ستم آكنده است .امام مهدی(عج)
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مصاحبــــــه
حجتاالسالم و المسلمین سعید بهمنی:

باید اصالحاتی در ترکیب
اعضای شورای توسعه فرهنگ
قرآنی انجام گیرد
در فروردین ماه س��ال  ۱۳۴۰چش��م به جهان گشود ،از آنجا که روز نخست
س��ال ،که اولین روز عید باس��تانی نوروز نزد ایرانیان است متولد شد ،پدر و مادرش وی
را سعید نامیدند.
پس یک س��ال از پایان تحصیالت متوس��طه در رش��تهی فیزیک و ریاضی ،به قم رفت و در
آغاز دهه  60وارد حوزه علمیه قم شد ،ابتدا به مدت سه سال به طور آزاد درسهای حوزه
را از استادان مختلف آموخت و پس از آن در حوزه ثبتنام کرد .دروس سطح را در سال ۶۹
به پایان رسانده و سپس دروس خارج را آغاز کرد…
متنی که از نظر گذراندید ،بخش��ی از زندگینامهی حجتاالسالم و المسلمین سعید بهمنی
عضو مردمی ش��ورای توس��عه فرهنگ قرآنی کشور بود که در زیر مصاحبهی اختصاصی
اتقاننی��وز با موض��وع «فعالیت کمیس��یون توس��عهی پژوهش و آموزش عالی و ش��ورای
تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور» با وی ،آمادهی مطالعه است.

به عنوان اولین س�ؤال کمیسیون پژوهش
را معرفی کنید و فعالیتهای انجام ش�ده در این
کمیس�یون را ذکر فرمایید؟
برابر منش��ور ،کمیس��یون توس��عه پژوهش و آموزش
عالی ش��ورای توس��عه فرهنگ قرآنی کشور ،به منظور
ایج��اد هماهنگی بین دس��تگاههای مرتبط با پژوهش
و آموزش عالی قرآنی ش��کل گرفته اس��ت .دبیرخانهی
این کمیس��یون در وزارت علوم قرار دارد و ریاست آن
به عه��دهی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اس��ت .این
اجمالی از وضعیت قانونی کمیس��یون اس��ت.
اگ��ر بخواه��م فعالیتهای آن را به اختص��ار بیان کنم
باید عرض کنم که کمیس��یون با تأخیر ش��کل گرفت؛
دیرتر از همهی کمیسیونها .وزیر محترم در هیچ یک
از جلسات شرکت نداش��ته و گاهی نایب رئیس ایشان
نیز در جلس��ات حضور ندارد .جلس��ات با تأخیر فراوان
انجام میشود .نه تنها برخی از جلسات این کمیسیون
برگزار نش��ده بلکه چند نوبت دس��تخوش تأخیرهای
پیدرپی ش��ده و مدت قابل توجهی از برگزاری آخرین
جلسهی آن گذش��ته است .در حال حاضر ،دستور کار
کمیس��یون ،تدوی��ن آییننامهی آن اس��ت که تاکنون
موادی از آییننامه بررس��ی و تصویب ش��ده اس��ت.
ب�ا توجه ب�ه ضع�ف پژوهش�ی در جامعه
قرآنی ،چه اقداماتی برای رفع این ضعفها انجام
ش�دهاس�ت؟
نخس��ت الزم است به روشنی مش��خص کنیم که مراد
از مفهوم «ضعف پژوهش��ی» چیس��ت؟ مروری بر آثار
قرآنپژوهی ش��کلگرفته پس از انقالب ،نشان میدهد
که تعداد این آثار با همهی آثار پیش از انقالب اسالمی
ایران براب��ری میکند .منظور از آثار قرآنپژوهی پیش
از انقالب آثاری اس��ت که در طول تاریخ از صدر اسالم
تا انقالب اس�لامی ش��کل گرفته اس��ت .افزون بر این
آثار قرآنپژوهی در طول س��ه دههی گذش��ته رش��د
کمی و هم از نظر
فزایندهای داش��ته اس��ت؛ هم از نظر ّ
کیف��ی
.
حجم آثار قرآنپژوهی پس از انقالب پدیدهای ش��گفت
و اعجابآور اس��ت .منشأ ش��کلگیری این آثار حوزه و
دانش��گاه بوده است .ممکن اس��ت آثاری بیرون از این
دو نهاد علمی ش��کل گرفته باش��د؛ ولی باز هم مرهون

زندگی ،مبانی قرآنی تدوین اس��ناد راهبردی کش��ور،
کوشش این دو نهاد اس��ت؛ زیرا عموماً پدیدآورندگان
الگوی (مدل) جریان مبانی قرآنی در سیاس��تگذاری
آث��ار قرآنپژوهی دانشآموخت��هی یکی از این دو نهاد
و برنامهه��ای فرهنگ��ی کش��ور ،تهیهی ش��اخصهای
علمی هس��تند .خدا را بر این رشد و رشادت شاکریم؛
پیش��رفت بر اس��اس قرآن کریم.
ول��ی بر این اعتقادی��م که ضعفه��ای فراوانی در این
الزم اس��ت یادآور شوم که جامعهی علمی کشور حتی
عرصه وجود دارد و رفع آنها ضروری اس��ت.
ب��ا دانش و فنون الزم ب��رای انجام مطالعات یادش��ده
قرآنی
ح��ال با آگاه��ی و اذعان به اینک��ه پژوهشهای
ِ
فاصله دارد و ب��رای انجام این تحقیقات نیازمند تأمین
کمی و کیف��ی با همهی میراث
پ��س از انقالب از نظر ّ
دانش و مهارتهایی متناس��ب با آن اس��ت.
علمی طول تاریخ اس�لام و تشیع برابری میکند؛ بلکه
در جامعهی قرآنی چه اقداماتی برای رفع
افزون از آن اس��ت .اکنون جای طرح این پرسش است
که مراد از ضعف پژوهش��ی چیس��ت؟ به دیگر سخن،
ضعفهای موجود در امور پژوهش و تحقیق شده
کمی و کیفی و در همین حال ،اعتقاد
اس�ت؟
اذعان به رش��د ّ
به ضعف پژوهش��ی به چه معنی اس��ت؟
حرکتهای خوبی در محیطهای آموزش��ی و پژوهشی
وقتی با توجه به آن رش��د چشمگیر از ضعف پژوهشی
به چش��م میخورد که امیدبخش اس��ت .در سالهای
وضعیت فعلی
س��خن میگوییم ،بدین معنی است که
اخیر ،یعنی دههی سوم پس از پیروزی انقالب اسالمی،
ّ
قرآنپژوه��ی اه��داف م��ورد انتظ��ار و
ش��اخههای میانرش��تهای قرآن��ی در
نیازه��ای جامعه را تأمین نکرده اس��ت .حجم آثار قرآنپژوهی ش��ماری از مراکز آموزش عالی تأسیس
بنابراین ،اگرچه قرآنپژوهی س��ی سال پس از انقالب پدیدهای شده است .همچنین گروههایی با همین
گذش��ته با همهی آثار ش��کلگرفته در
کارکرد در مراکز پژوهشی کشور تشکیل
ش��گفت و اعجابآور
ط��ول تاری��خ اس�لام در ای��ران برابری است .منشأ ش��کلگیری شده که میتواند به شکلگیری گفتمان
میکن��د؛ ول��ی این پژوهشها مس��یری
علم��یدرای��نزمین��هکم��ککن��د.
ای��نآث��ارح��وزه
غیر از تأمین اهداف و نیازهای جامعه را
و دانش��گاه بوده اس��ت .اف��زون بر این تدوین و تصویب منش��ور
پیموده است .فاصله گرفتن پژوهشهای
توس��عه ک��ه در اه��داف ،سیاس��تها و
ممکن اس��ت آثاری
قرآن��ی از نیازها و اهداف جامعه س��بب
راهبرده��ا و وظای��ف آن بندهایی وجود
بی��رون از ای��ن دو
ش��ده جری��ان قرآنپژوه��ی در کش��ور
دارد ک��ه میتوان��د س��بب پیش��رفت
نهاد علمی ش��کل
را ب��ه «ضع��ف» توصیف کنی��م .از این
قرآنپژوهی در کش��ور ش��ود .همچنین
گرفته باش��د
روس��ت که میتوان اصلیترین ضعف در
ش��کلگیری ش��ورای تخصصی توس��عه
عرصهی قرآنپژوه��ی را در فاصلهی آن
فرهنگ قرآن در باالترین س��طح ممکن
از نیازه��ای جامعه و نظام جس��تجو ک��رد .برای مثال،
در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به منظور پیش��برد و
ش��ماری از نیازهای عبارتند از:
اجرایی ش��دن اهداف ،سیاستها و راهبردهای منشور
روششناس��ی مرجعیت علمی ق��رآن کریم برای علوم
توس��عه فرهنگ قرآن��ی در داخل و خارج از کش��ور و
انس��انی ،بررسی و نقد علوم انس��انی موجود بر اساس
تحق��ق عزم مل��ی برای توس��عه تمس��ک و اعتصام به
آموزهه��ای قرآن کری��م ،روششناس��ی رویکرد قرآن
قرآن کری��م در هم��ه عرصهها ،ظرفیته��ای فراوانی
کریم در تبیین علوم انس��انی (انسانشناس��ی ،تاریخ،
ب��رای برط��رف س��اختن ضعفه��ا و بهرهگی��ری از
هستیشناس��ی ،تعام��ل اجتماع��ی و  ،)...تدوین علوم
فرصتها فراهم آورده اس��ت .در همین راس��تا تشکیل
انس��انی ق��رآن بنیان ،تهی��هی الگوی نظامس��ازی در
کمیس��یونهای چهارگانه ،به ویژه کمیسیون پژوهش
عرصهه��ای گوناگ��ون فرهنگ��ی ،اجتماعی ،سیاس��ی
و آموزش عالی به ریاس��ت وزیر عل��وم که دبیرخانهی
و اقتص��ادی ،گزارهه��ا و مس��تندات قرآنی مهندس��ی
آن در وزارت علوم قرار دارد ،زمینهی مس��اعدی برای
فرهنگی کش��ور ،گزارهها و مس��تندات قرآنی س��بک
ساماندهی پژوهشهای قرآنی است .اگر این کمیسیون

به خوبی به ایفای نقش بپردازد بیتردید اثرات شگرفی
بر س��اماندهی قرآنپژوهی در کش��ور خواهد داش��ت.
امید اس��ت ،هدایت قرآنپژوهی کشور در مسیر اهداف
ض��روری و نیازهای معاص��ر از اصلیترین کارکردهای
اینکمیس��یونباش��د.
ارزیاب�ی فعالیته�ای ش�ورای تخصصی
توس�عه فرهنگ قرآنی بر عهده چه نهادی است؟
ب�ه عنوان نمونه با توجه ب�ه اینکه وزرای علوم و
آموزش و پرورش به طور جدی در جلس�ات شورا
حضور پی�دا نمیکنند چه ابزار نظارتی و پیگیری
درای�نزمین�هوج�وددارد؟
بخش نخس��ت پرس��ش ش��ما دربارهی خود ش��ورای
توسعه است؛ ولی نمونهای که یادآور شدهاید به برخی
اعضای حقوقی ش��ورا که ریاست برخی کمیسیونها را
بر عهده دارند ،مربوط میش��ود .اگر نظارت و پایشی را
برای اعضای شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در
نظر بگیریم س��طوح آن بدین ش��رح خواهد بود:
 .1س��طح شورای تخصصی  .2رئیس شورا  .3قائم مقام
و دبی��ر  .4اعض��ای حقوقی ش��ورا  .5اعض��ای حقیقی
ش��ورا  .6مجمع مش��ورتی  .7رئیس مجمع مش��ورتی
 .8دبی��ر مجمع  .9اعض��ای حقوقی مجمع  .10اعضای
حقیق��ی مجم��ع  .11دبیرخانه ش��ورای تخصصی .12
کمیسیونهای چهارگانه  .13رئیس هر کمیسیون .14
دبیر هر کمیس��یون  .15اعضای حقوقی کمیس��یونها
 .16اعض��ای حقیق��ی کمیس��یونها  .17دبیرخانهی
هریک از کمیس��یونها.
به این ترتیب حدود  17سطح برای نظارت وجود دارد
ک��ه میتوان برای هر یک نوع��ی نظارت و پایش را در
نظ��ر گرفت .در زمانی که منش��ور را تدوین میکردیم
بیش��ترین توجه ما به جنبههای اثباتی توسعه فرهنگ
قرآن��ی معطوف ب��ود و آن زمان پیشبینی س��امانهی
پایش اولویت نداشت .شاید پیشفرض معهو ِد همه این
بود که همهی ش��خصیتهای حقیقی و حقوقی منشور
به درس��تی به همهی وظایف خود عمل خواهند کرد.
به هر حال ،پاس��خ به بخش نخس��ت پرسش شما این
اس��ت که الزم است ش��ورای تخصصی و سطوح دیگر
آن ب��رای تأمی��ن جنبهی نظ��ارت و پای��ش در درون
ش��ورا آئیننامههای مربوط را در س��طح باالتر تدوین

حدی نرسیدهاند
و به تصویب برس��انند .برای مثال آئیننامهی ش��ورای
اس��ناد راهبردی «نظامنام��ه تدوین اس��ناد راهبردی
جز این اس��ت که شاگرد و اس��تاد به ّ
(بن�د  3وظایف ش�ورا) چه اقدامات�ی انجام داده
که به این عرصه وارد ش��وند؟ روش��ن است که اگر در
تخصصی پس از تهیه در ش��ورای تخصصی به تصویب
اج��رای منش��ور توس��عه فرهنگ قرآن��ی» را در تاریخ
اس�ت؟
ظرف دانش��گاه و حوزه توانایی الزم برای این امر وجود
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی برسد و به همین ترتیب
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بن��د  3وظای��ف ش��ورا چنین اس��ت -3 « :بررس��ی و
داش��ت ،اکنون ش��اهد تراوی��دن آثار مطل��وب و مورد
آئیننامههای مجمع مش��ورتی و کمیس��یونها.
رس��اند .از آن زمان تا کنون که نزدیک به هش��ت ماه
بازنگ��ری مأموریته��ا و وظای��ف قرآنی دس��تگاههای
پاس��خ ب��ه بخ��ش دوم پرس��ش آن اس��ت ک��ه فع ً
انتظار از آن بودی��م .چنین چیزی نمیتراود ،چون که
ال
میگذرد کارگروه تدوین اسناد راهبردی اجرای منشور
دولتی و عمومی ،ش��وراها و س��تادها و س��ایر مجامع
کان لَب��ان» اگر بود رخ
آئیننامهای که سامانهی پایش و نظارت را تبیین کرده
به طور منظم تش��کیل جلسه داده و چنانکه دبیر شورا
قرآنی و ارائه به شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور
نیس��ت .به قول طلبهه��ا «لَو َ
مینمود .اگر مس��یر آموزشی و تربیتی این امر را دنبال
باش��د وجود ن��دارد .اگرچه از قرار اط�لاع تا کنون ،از
وعده داده به زودی این اس��ناد برای تصویب به ش��ورا
تصوی��ب» .این بند صرفاً ب��رای «رفع موازیکاریهای
کنی��م ،خواهیم دید ک��ه نظام آموزش کش��ور ،نه در
طریق تذکرات ش��فاهی و مکاتبه پیگیریهای معمول
ارائه خواهد ش��د .اگرچ��ه در تدوین اس��ناد راهبردی
مخرب» نیس��ت و اعم از آن اس��ت .آنچه بدان اش��اره
آموزش و پرورش و نه در آموزش عالی و «تفکر محور»
انجامش��دهاس��ت.
کوتاه��ی و تعل��ل نش��ده
دارید یک��ی از کارکردهای
یا «پژوهش محور» نیس��ت .حتی ح��وزهی علمیه نیز
چه میزان از فعاالن قرآنی نس��بت به منشور و ابعاد آن
اس��ت و ب��ه نظر میرس��د
«بررس��ی و بازنگ��ری
به رغم برخورداری از نظام آموزش��ی نس��بتاً متفاوت و
آگاهی دارند و در این زمینه چه کارهایی ش��ده است؟
در زم��ان منطقی به ش��ورا
مأموریت و وظایف قرآنی»
غنیتر ،در این زمینه دچار مش��کل ش��ده است .به هر
ارائهی نظ��ر در باره «میزان آگاه��ی فعاالن قرآنی در
ارائ��ه خواه��د ش��د .از این
اس��ت که در این بند آمده
حال ،به نظر میرس��د خروجیهای این نهادهای اصلی
باره منشور و ابعاد آن» نیازمند انجام مطالعات میدانی
رو ،تعبیر «فرصتس��وزی»
است .رفع موازیکاریهای
آموزش و تربیت در کشور به دانش و مهارتهای کافی
اس��ت .دبیرخانهی ش��ورا فعالیتهای گستردهای برای
در این باره صحیح نیس��ت.
غی��ر الزم و به تعبیر ش��ما
در تفکر و پژوهش نرس��یدهاند.
آگاهیبخش��ی جامعهی قرآنی انجام داده است .انتشار
همچنی��ن نگران آن چیزی
مخ��رب نیازمن��د فراه��م
محصالن تحصیالت تکمیلی رس��الهی
اخی��را ً یک��ی از
متن منش��ور ،تهی��هی برنامههای متعدد در رس��انهی
ک��ه ش��ما از آن ب��ه عنوان
آمدن زمینههایی اس��ت که
ّ
خ��ود را برای بازبینی آورده ب��ود .وی حتی یک کلمه
مل��ی در قالب گفتگو ،پوش��ش خبری نس��بتاً مطلوب
«کاه��ش کیفی��ت به دلیل
در ای��ن زمینهه��ا در حال
حجتاالسالمواملسلمینسعیدبهمنی
از خودش ننوش��ته بود .نوش��ته او تدوین��ی از مطالب
نشریات قرآنی که نشریهی اتقان نمونهای از آن است،
انج��ام آن در زم��ان کوت��اه»
ش��کلگیری در ش��ورا اس��ت.
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
کتابه��ا و مق��االت دیگران بود .او با تتبع و کوش��ش
هم��ه و همه حجم قابل توجه��ی از اطالعات دربارهی
ی��اد کردی��د ،نیس��تیم؛ زی��را
برخ��ی از این زمینهها عبارتند
ف��راوان و در کم��ال مهارت مطالب دیگ��ران را به هم
منش��ور را منتشر کردهاند .ش��اید امروز کمتر کسی از
زم��ان اجرای اس��ناد راهبردی ،بلندمدت و دس��تکم
از .1 :رس��یدن جامعهی قرآنی و به ویژه دس��تگاهها و
وصل ک��رده و حجم قابل توجهی فراهم آورده اس��ت؛
فعاالن قرآنی است که آوازهی منشور توسعه را نشنیده
میانمدت اس��ت .بنابراین ،زمان کافی برای اجرای آن
نهاده��ا به ضرورت س��اماندهی و تقس��یم کار بهینه و
ولی حتی یک جمله از تف ّکرات خود را ننوش��ته است.
باش��د .با این حال ،الزم اس��ت چند و چون منشور به
وجود خواهد داش��ت.
مؤث��ر
چ��را؟ برای اینکه اساس��اً معتقد اس��ت پژوهش یعنی
گفتم��ان غالب در میان فعاالن قرآنی تبدیل ش��ود که
چ�را در زمین�ه توس�عه نظریهپ�ردازی
 .2تهیهی طرحها و برنامههای مناسب در کمیسیونها
گ��ردآوری و تدوین .او در طول  12س��ال تحصیل در
ظاهرا ً هنوز چنین نش��ده اس��ت .اخی��را ً مرکز فرهنگ
در نظامه�ای فرهنگ�ی ،اجتماع�ی ،اقتص�ادی و
و مجمع مش��ورتی برای ارائه به ش��ورا
آم��وزش و پرورش و هش��ت س��ال در تحصیالت عالی
و معارف قرآن طرح پژوهش��کده توسعه فرهنگ قرآن
سیاس�ی مبتنی بر فرهنگ و مع�ارف قرآنی (بند
 .3ایجاد سازوکارهای الزم برای ضمانت اجرایی تحقق
و تکمیل��ی هن��وز نمیداند ک��ه پژوهش پی��ش از هر
را تهی��ه و در ح��ال پیگیری تصویب آن در س��طوح
 3سیاس�تها و راهبردهای منش�ور) هیچ اقدام
اهداف منش��ور از طریق سیاس��تگذاری ش��ورا
چیز یعنی تدوین یافتههایی که بر تفکر س��ازمانیافته
مربوط است .هدف از تأس��یس این پژوهشکده تمرکز
جدی صورت نگرفته اس�ت؟
از زمان تصویب منش�ور برای کادرسازی
و منظم پژوهش��گر اس��توار اس��ت .آنچه از دیگران در
بر تأمین نیازهای پژوهش��ی منشور و شورای تخصصی
ب��ه طور کل��ی ،میتوان پژوهش به معن��ی عا ّم آن و از
قرآن�ی در زمینهه�ای مختل�ف (توانمندس�ازی
ای��ن تدوین آورده میش��ود صرفاً مؤیدات اندیش��هی
خواه��دب��ود.
جمل��ه قرآنپژوهی را بر اس��اس محتوای��ی که فراهم
معلمان ،تربیت نی�روی تبلیغی ترویجی قرآنی و
وی اس��ت ،نه صرفاً مونتاژ مطال��ب دیگران و بازگویی
یکی از سیاس�تها و راهبردهای منش�ور
میکند به هفت دس��ته تقس��یم کرد:
 )...چه اقداماتی صورت گرفته اس�ت؟
گزارش صرف و پرحجم س��اختن رس��اله.
و
 .1تألی��ف (که به گردآوری و تدوی��ن دادههای علمی
کاهش نقش دولت در اج�رای فعالیتهای قرآنی
ِ
آنچ��ه از آن به عنوان «کادرس��ازی» ن��ام میبرید ،به
پس دو عامل اصلی در نپرداختن به مبحث نظامسازی
میپردازد)  .2بررس��ی و تحلیل (که به ش��رح و تبیین
و واگ�ذاری آن به مردم اس�ت؛ ول�ی هیچیک از
بند دوازدهم ش��رح وظایف شورا مربوط میشود که در
وجود دارد :یکی« :دش��واری مطالعات نظامس��ازی» و
زوایایپنه��انی��کنظری��هی��اتألی��فمیپ��ردازد)
مصوبات شورا مربوط به نهادهای مردمی نیست؟
باره تأمین و توس��عه منابع انسانی و کیفیتبخشی آن
دیگری «نبود دانش و مهارت کافی در پژوهش��گران».
 .3مس��ئلهمدار (ک��ه ب��ه تبیی��ن مس��ئله و ارائ��هی
دلیل آن چیس�ت؟
اس��ت .در این بند چنین آمده 12« :برنامهریزی برای
بازگشت عامل نخست یعنی دشواری نیز
راهحله��ای مناس��ب ب��رای رف��ع آن
نخس��ت اینکه ش��ورای تخصص��ی هنوز
تأمین و توس��عه منابع انسانی مورد نیاز
پژوهشها مسیری
به قول طلبهها «لَو َ
کان ب��ه همین عامل دوم اس��ت .بدین معنی
میپ��ردازد)  .4نقد (که به تبیین مزایا و
در آغاز راه اس��ت .به ط��ور طبیعی ابتدا
حوزهه��ای مختلف امور قرآنی و کیفیت
َ
نمود.
ی
م
رخ
بود
اگر
بان»
ل
اهداف
غیر از تأمین
که اگ��ر پژوهش��گران دان��ش و مهارت
کاس��تیهای یک تألیف ،راهحل ،نظریه،
بی��ش از هر چی��ز در حال س��اماندهی
بخش��یمنابعانس��انیموجود».
اگر مسیر آموزشی و
و نیازهای جامعه را
کافی برای انجام پژوهشهای یادشده را
مدل یا نظام میپردازد)  .5نظریهپردازی
دس��تگاه حاکمیتی کش��ور ب��رای انجام
مفهوم «تأمین و توسعه منابع انسانی» با
پیموده است .فاصله
تربیتی این امر را دنبال داش��ته باش��ند ،دیگر انجام آنها دشوار
(که ب��ه بیان یک قانون علمی میپردازد
وظایف خود و برقراری تعامل شایس��ته
مفهوم «کادرسازی» متفاوت است .آنچه
کنیم ،خواهیم دید که
گرفتن پژوهشهای
نخواه��د ب��ود .بنابرای��ن عام��ل اصلی و
ک��ه معموالً ب��ر نق��د نظریات پیش��ین
با نهادهای مردمی است .پس از عبور از
در بند دوازده آمده اعم از «کادرسازی»
نظام آموزش کشور ،نه اساس��ی «نبود دانش و مهارت کافی در
و بررس��ی و تحلیل اس��توار اس��ت).6 .
ای��ن مرحله به کاهش تصدیگری دولت قرآنی از نیازها و اهداف اس��ت .معم��والً تعبی��ر «کادرس��ازی»
و
پرورش
و
آموزش
در
جامعه سبب شده
پژوهش��گران» که به کاس��تیهای نظام
مدلسازی (که الگوی علمی پیادهسازی
و ساماندهی حمایت از نهادهای مردمی
دربارهی تأمین منابع انس��انی راهبردی
و
عالی
آموزش
در
نه
در
جریان قرآنپژوهی
آموزش و تربیت منابع انس��انی در کشور
و جریان قوانین و نظریات علمی بر ابعاد
خواه��دپرداخ��ت.
ب��رای یک س��ازمان و مجموع��ه به کار
کشور را به «ضعف»
زندگی را تبیین میکند) .7 .نظامسازی «تفکر محور» یا «پژوهش مربوط میش��ود .عوامل این کاس��تیها
البته به نظر میرس��د ،ب��رای انجام بهتر
ب��رده میش��ود؛ ول��ی توس��عه مناب��ع
محور»نیست
توصیف کنیم
بسیار است و خود نیازمند مجال دیگری
(که فراه��م آوردن منظومهای نظری از
این امر الزم اس��ت اصالحاتی در ترکیب
انس��انی مربوط به همهی سطوح ،اعم از
اس��ت تا دربارهی آن به بررس��ی و بحث
نظری��ات و قوانین پراکن��ده برای تمهید
اعض��ای ش��ورا ،مجمع و کمیس��یونها
راهب��ردی و معمولی اس��ت .به هر حال،
بپردازی��م.
علمی تحق��ق عینی آن در ابعاد فرهنگ��ی ،اجتماعی،
ص��ورتگی��ردازجمل��هاینک��ه:
بند دوازدهم ش��رح وظایف ش��ورا در این مرحله هدف
ِ
س�خن آخر؟
اقتصادی ،سیاس��ی و غیره اس��ت)
 .1ش��مار صاحبنظران منتخب مردمی به دو برابر در
معمولیت��ری را در نظ��ر گرفته اس��ت .یکی از راههای
ترتی��ب یادش��ده س��یر پژوهش از س��اده ب��ه پیچیده
همهی سطوح (ش��ورا ،مجمع و کمیسیونها) افزایش
ب��ه رغم کاس��تیهایی که برش��مرده ش��د ،امیدهای
ِ
تأمی��ن منابع انس��انی اعتباربخش��ی به منابع انس��انی
اس��ت .بدین معنی که تألیف س��ادهترین نو ِع پژوهش
یاب��د .غلبهی حضور ش��خصیتهای حقوقی و ش��مار
فراوانی برای رس��یدن به س��طح مطلوب وجود دارد.
موجود اس��ت .ب��رای این منظ��ور «آییننام��ه ضوابط
و نظریهپردازی ،مدلس��ازی و نظامس��ازی دشوارترین
اندک شخصیتهای حقیقی که با عنوان صاحبنظران
ام��روز بی��ش از هر زمان دیگ��ر عالئم و نش��انههایی
ارزیاب��ی قاری��ان و مدرس��ان قرائت ق��رآن کریم» در
آنهاس��ت .از ای��ن روس��ت ک��ه بیش��ترین فعالی��ت
منتخ��ب مردم��ی در ش��ورا ،مجم��ع و کمیس��یونها
ب��ه چش��م میخورد ک��ه از آغ��از تح��ول و تغییراتی
تاریخ  1389 /12 /7تصویب ش��د .همچنین به منظور
قرآنپژوهی کش��ور در شمار «تألیف»؛ سپس بررسی و
عضوی��ت دارند ،اثربخش��ی آنها را در ای��ن عرصه به
چش��مگیر در نگرش به قرآن کریم در سراس��ر کشور
تس��هیل دس��تیابی حافظان قرآن کری��م به تحصیالت
تحلیل؛ آنگاه مسئلهمدار؛ پس از آن نقد و کمتر از همه
ش��دتکاهشدادهاس��ت.
نویدبخش بها ِر
خب��ر میدهد .این عالئ��م و نش��انهها
عال��ی و تکمیلی «ضوابط ش��مول تحصی��ل رایگان در
ِ
نظریهپردازی ،مدلسازی و نظامسازی است .بنابراین،
 .2استاندارسازی و اعتباربخش��ی به نهادهای مردمی،
شکوفایی ،بازس��ازی و احیای فرهنگ قرآنی در ایران
دانش��گاهها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند
میتوان دش��واری این نوع تحقی��ق را اصلیترین ِ
علت
اس��تاندارد نبودن س��اختار نهادهای مردم��ی و معتبر
اس�لامی به دس��ت آحاد مردم و مس��ئوالن متدین و
 113قانون بودجه سال  1390کل کشور)» در آخرین
نبود اقدام جدی در این زمینه دانس��ت.
نبودن آنها ،سبب کاهش اعتبار آنان شده و واگذاری
انقالبی اس��ت .گرایش روزافزون به قرآن کریم و اهل
جلس��ه یعن��ی در تاری��خ  1390 / 10 /17به تصویب
اف��زون بر این ،الزم اس��ت به این مس��ئله توجه کنیم
امور را با مشکل مواجه کرده است .برای مثال ،بسیاری
بی��ت پیامبر اکرم (ص) و اهتمام برنامهریزان کش��ور
ش��ورای تخصصی رس��ید .این دو مصوبه اث��رات قابل
که ضعف دس��تگاه آموزش و تربیت منابع انس��انی در
از مراکز پژوهش��ی فاقد مج��وز الزم از وزارت علوم یا
به لحاظ توس��عهی فرهنگ قرآنی در اسناد راهبردی
توجه��ی بر تأمین منابع انس��انی م��ورد نیاز در همهی
آموزش و پرورش ،آم��وزش عالی و حوزه یکی دیگر از
حوزهی علمیه هس��تند و این امر مانع واگذاری قانونی
نظ��ام و تکاپ��و و جدیّت مدی��ران برای رش��د قرآنی
زمینهه��ا خواهد داش��ت .به همین ترتیب ،انش��اءاهلل
عوامل کاس��تی در انجام پژوهشهایی برای نظامسازی
طرحهای پژوهش��ی به آنان اس��ت.
دس��تگاههای گوناگون نظام ،بخش��ی از عالئمی است
ش��ورا هر اقدام س��تادی مورد نیاز ب��رای تأمین منابع
قرآن بنیان اس��ت .ش��مار قابل توجهی از پژوهشهای
 .3س��اماندهی س��امانهی نظارتی یکپارچه
ک��همیت��وانازآنه��ان��امب��رد.
انس��انی را انجام خواهد داد.
انجامش��ده در دانش��گاه و حوزه گواه این مطلب است
 .4اصالح راهبردی ش��رح وظایف دستگاهها و نهادهای
در آخر الزم اس��ت از اهتمام نشریهی قرآنی اتقان در
با گذش�ت زم�ان زیادی از تدوین اس�ناد
که معموالً این پژوهشها از س��طح تحلیل و بررسی و
به منظور حذف موازیکاری غیر الزم و پوش��ش دادن
پرداختن به ش��ئون قرآن کریم و به ویژه از کوش��ش
راهب�ردی ،چ�را تاکنون پیش نویس�ی از اس�ناد
تحلیل فراتر نرفته و در موارد اندکی مس��ئلهمدار بوده
نیازهایاساس��یکش��ور
نش��ریه در تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی
آماده نش�ده اس�ت؟ آی�ا فرصتس�وزی در این
و به نقد پرداختهاند و بعید اس��ت بت��وان پایاننامهای
از اه�داف تصوی�ب منش�ور ،رف�ع
در کش��ور تش��کر کرده و آرزو کنم شما و همکارانتان
زمینه باعث کاه�ش کیفیت به دلیل انجام آن در
قرآنی یافت که به عرصهی نظریهپردازی ،مدلس��ازی
هم��واره در خدم��ت به س��احت مقدس ق��رآن کریم
موازیکاریه�ای مخ�رب بوده اس�ت .ش�ورا در
زمان کوتاه نخواهد ش�د؟
و نظامس��ازی وارد شده باش��د .علت این امر چیست؟
موفقیتباش��ید.
زمین�ه تعیین وظایف و مأموریتهای دس�تگاهها
دبیرخان��هی ش��ورا ب��رای ضابطهمن��د ک��ردن تدوین

خدا با ما است و نیازى به دیگران نداریم؛ و حق ّ با ما است و هر که از ما روى گرداند باکى نداریم .امام مهدی (عج)
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مناسبت
به مناسبت والدت امام مهدی(عج)

در حریری از نور
ای عزی��ز بزرگ��وار! هم��واره کبوتران��ه
نگاه��ت میکنم و ب��ا اش��تیاق ،دانه دان��ه محبت تو
را میچین��م .یاد تو ،پر پ��روازم میده��د .نامت ،آوازم
میده��د! ذک��ر فضایل تو ،م��را به س��رآغازهای نیکو،
رهنمون میشود .دلم اسیر مهر تو میشود ،یک آسمان
س��تاره شادی ،در کهکش��ان وجودم سوسو میزند .هر
دم ،از خورشید وجود تو ،که گرمابخش دلهای همگان
است ،نیرو میگیرم و به اوج آسمان معنا راهی میشوم!
نیمه شعبان در اذهان شیعیان و محبان اهل بیت(عج) ،به عنوان روز میالد نجات
بخش موعود معنا و مفهوم مییابد .روز میالد بزرگ مردی که انسانیت ،ظهور او
را به انتظار نشسته و عدالت برای پای بوس قدمش لحظه شماری میکند .نیمه
شعبان اگر چه شرافتش را وامدار مولود خجستهای است که در این روز زمین را
با قدوم خویش متبرک ساخته است ،اما همه عظمت آن در این خالصه نشده و
در تقویم عبادی اهل ایمان نیز از جایگاه و مرتبه واالیی برخوردار است.
والدت
والدت حضرت مهدی صاحبالزمان(عج) در شب جمعه ،نیمه شعبان سال 255
یا  256هجری بوده اس��ت .پس از اینک��ه دو قرن و اندی از هجرت پیامبر(ص)
گذش��ت ،و امام��ت به ام��ام دهم حض��رت هادی(عج) و ام��ام یازدهم حضرت
عس��کری(عج) رس��ید ،کم کم در بی��ن فرمانروایان و دس��تگاه حکومت جبار،
نگرانیهایی پدید آمد .علت آن اخبار و احادیثی بود که در آنها نقل شده بود.
هنگامی ک��ه والدت ،این اختر تابناک ،حضرت مهدی(عج) ،نزدیک گش��ت ،و
خطر او در نظر جباران قوت گرفت ،در صدد برآمدند تا از پدید آمدن این نوزاد
جلوگیری کنند و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد ،او را از میان بردارند .بدین
علت بود که چگونگی احوال مهدی ،دوران حمل و سپس تولد او ،همه و همه ،از
مردم نهان داشته میشد ،جز چند تن معدود از نزدیکان ،یا شاگردان و اصحاب
خاص امام حسن عسکری(عج) کسی او را نمیدید .آنان نیز مهدی را گاه به گاه
میدیدند ،نه همیشه و به صورت عادی ...
ضرورت غیبت آخرین امام
بی��رون آمدن حضرت مهدی(ع��ج) و نمازگزاران آن حضرت همه جا منتش��ر
ش��د .کارگزاران و مأموران معتمد عباس��ی به خانه امام حس��ن عسکری(عج)
هجوم بردند ،اما هر چه بیش��تر جس��تند کمتر یافتند ،و در چنین ش��رایطی
ب��ود که برای بق��ای حجت حق تعالی ،ام��ر غیبت امام دوازده��م پیش آمد و
ج��ز ای��ن راهی ب��رای حفظ ج��ان آن «خلیف��ه خ��دا در زمین» نب��ود ،زیرا
ظاه��ر بودن حجت ح��ق و حضورش در بین مردم همان ب��ود و قتلش همان.
پ��س مش��یت و حکمت الهی ب��ر این تعلق گرف��ت که حضرت��ش را از نظرها
پنه��ان نگ��ه دارد ،ت��ا دس��ت دش��منان از وی کوت��اه گ��ردد ،و واس��طه
فیوض��ات ربان��ی ،ب��ر اه��ل زمین س��الم مان��د .بدین ص��ورت حج��ت خدا،
هر چند آش��کار نیس��ت ،ام��ا ان��وار هدایتش از پ��س پرده غیب��ت راهنمای
موالیان و دوستانش میباشد.

غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری
مدت غیبت صغری بیش از هفتاد س��ال به طول نینجامید (از س��ال  260هـ..
تا س��ال  329هـ) که در این مدت نایبان خاص ،به محضر حضرت مهدی(عج)
میرس��یدند ،و پاسخ نامهها سؤاالت را به مردم میرس��اندند .نایبان خاص که
افتخار رسیدن به محضر امام(عج) را داشتهاند ،چهار تن میباشند که به «نواب
خاص» یا «نایبان ویژه» معروفند که از آنها با عناوین عثمان بن سعید ،حسین
بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری یادشده است .همین بزرگان و عالمان و
روحانیون برجسته و پرهیزگار و زاهد و آگاه در دوره غیبت صغری واسطه ارتباط
مردم با امام غایب و حل مشکالت آنها به وسیله حضرت مهدی(عج) بودند.
غیبت دراز مدت یا غیبت کبری و نیابت عامه
این دوره بعد از زمان غیبت صغری آغاز شد ،و تاکنون ادامه دارد .این مدت دوران
امتحان و سنجش ایمان و عمل مردم است .در زمان نیابت عامه ،امام(عج) ضابطه
و قاعدهای به دست داده است تا در هر عصر ،فرد شاخصی که آن ضابطه و قاعده،
در همه ابعاد بر او صدق کند ،نایب عام امام(عج) باشد و به نیابت از سوی امام،
ولی جامعه باشد در امر دین و دنیا .بنابراین ،در هیچ دورهای پیوند امام(عج) با
مردم گسیخته نشده و نبوده است .اکنون نیز ،که دوران نیابت عامه است ،عالم
بزرگی که دارای همه شرایط فقیه و دانای دین بوده است و نیز شرایط رهبری
را دارد ،در رأس جامعه قرار میگیرد و مردم به او مراجعه میکنند و او صاحب
«والیت شرعیه» است به نیابت از حضرت مهدی(عج).
قرآن و ظهور منجی
در ق��رآن کریم درباره حضرت مهدی و ظه��ور منجی در آخرالزمان و حکومت
صالحان و پیروزی نیکان بر س��تمگران آیاتی آمده اس��ت از جمله « :ما در زبور
داوود ،پس از ذکر تورات نوش��تهایم که س��رانجام ،زمین را بندگان شایسته ما
می��راث برند و صاحب ش��وند» .حضرت ام��ام محمد باقر(ع) درب��اره «بندگان
شایسته» فرموده است  :منظور اصحاب حضرت مهدی در آخرالزمان هستند؛ و
نیز « :ما میخواهیم تا به مستضعفان زمین نیکی کنیم ،یعنی :آنان را پیشوایان
سازیم و میراث بران زمین» .بسم اهلل الرحمن الرحیم .انا انزلناه فی لیلهالقدر ...
ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم .تو شب قدر را چگونه شبی میدانی؟ شب
قدر از هزار ماه بهتر اس��ت .در آن شب ،فرشتگان و روح (جبرئیل) به اذن خدا،
همه فرمانها و سرنوشتها را فرود میآورند .آن شب ،تا سپیده دمان ،همه سالم
است و سالمت .چنانکه از آیه های «سوره قدر» به روشنی فهمیده میشود ،در

هر سال شبی هست که از هزار ماه به ارزش و فضیلت برتر است .آنچه از احادیثی
که در تفسیر این س��وره ،و تفسیر آیات آغاز سوره دخان فهمیده میشود ،این
اس��ت که فرشتگان ،در شب قدر ،مقدرات یکساله را به نزد «ولی مطلق زمان»
میآورند و به او تسلیم میدارند .در روزگار پیامبر اکرم(ص) محل فرشتگان در
شب قدر ،آستان مصطفی(ع) بوده است .هنگامی که در شناخت قرآنی ،به این
نتیجه میرسیم که «شب قدر» در هر سال هست ،باید توجه کنیم پس «صاحب
شب قدر» نیز باید همیشه وجود داشته باشد وگرنه فرشتگان بر چه کسی فرود
آیند؟ پس چنانکه «قرآن کریم» تا قیامت هست و «حجت» است ،صاحب شب
قدر هس��ت و همو «حجت» است« .حجت» خدا در این زمان جز حضرت ولی
عصر(ع) کس��ی نیس��ت .چندان که حضرت رضا علیهالسالم میفرماید « :امام،
امانتدار خداست در زمین ،و حجت خداست در میان مردمان ،و خلیفه خداست
در آبادیها و س��رزمینها  . » ...فیلس��وف معروف و متکلم بزرگ و ریاضی دان
مشهور اسالمی ،خواجه نصیرالدین طوسی میگوید « :در نزد خردمندان روشن
است که لطف الهی منحصر است در تعیین امام(ع) و وجود امام به خودی خود
لطف اس��ت از س��وی خداوند ،و تصرف او در امور لطفی است دیگر؛ و غیبت او،
مربوط به خود ماست».
انتظار ظهور قائم(ع)
بر خالف آنان که پنداش��تهاند انتظار ظهور یعنی دس��ت روی دست گذاشتن و
از حرکته��ای اصالحی جامعه کن��ار رفتن و فقط «گلیم» خود را از آب بیرون
بردن ،و به جریانات اسالم دینی و اجتماعی بیتفاوت ماندن ،هرگز چنین پنداری
درست نیست  ...بر عکس ،انتظار یعنی در طلب عدالت و آزادگی و آزادی فعالیت
کردن و در نپذیرفتن ظلم و باطل و بردگی و ذلت و خواری ،مقاومت کردن و در
برابر هر ناحقی و ستمی و ستمگری ایستادن است« .مجاهدات خستگی ناپذیر»
و فورانهای خونین ش��یعه در طول تاریخ ،گواه این اس��ت که در مکتب ،هیچ
سازش��ی و سستی راه ندارد .شیعه در حوزه «انتظار» یعنی ،انتظار غلبه حق بر
باطل ،و غلبه داد بر بیداد ،و غلبه علم بر جهل ،و غلبه تقوا بر گناه ،همواره آمادگی
خود را برای مشارکت در نهضتهای پاک و مقدس تجدید مینماید و با یاد تاریخ
سراس��ر خون و حماسه سربازان فداکار تشیع ،مشعل خونین مبارزات عظیم را
بر س��ر دست حمل میکند .اینکه به شیعه دستور دادهاند که به عنوان منتظر
همیشه سالح خود را آماده داشته باشد ،و با یاد کردن نام «قائم آل محمد(ص)»
قیام کند ناشی از همین آمادگی است .ناشی از همین قیام و اقدام است.

اخبار کوتاه مؤسسات
جشنواره آفتاب هشتم برگزار شد
نوآموزان پیش دبس��تانی مهدالرضای موسسه مکتب نور
در رش��ت با برگزاری مراس��م اختتامیهی آفتاب هش��تم
فارغالتحصیلی خود را جشن گرفتند.
آغاز ثبتنام دورهی پیشدبس�تانی میالد کوثر
طاهره
ثبتنام برای تشکیل دورهی جدید پیشدبستانی موسسه
میالد کوثر طاهره ویژهی سنین  4تا  5سال و پنج سال به
باال در موسسه میالد کوثر طاهره تهران شروع شد.
اعضای هیئتمدیره و بازرسان مشخص شدند
انتخابات هیأتمدیره و بازرس��ان مؤسسه فرهنگی جامعه
قاریان قرآن مش��هد در شصت و ششمین مجمع عمومی
جامعه قاریان در سالن همایشهای دانشکده تربیت مدرس
قرآن مشهد برگزار شد.
عضوی�ت بیش از  6هزار نف�ر در پایگاه آموزش
مجازی قرآن
مدی��ر پای��گاه آم��وزش مج��ازی تخصصی ق��رآن کریم
ثامناالئمه(ع) اصفهان از عضویت بیش از  6300نفر کاربر
در رشتههای مختلف علوم قرآنی این پایگاه خبر داد.

ماهنامه خبری اتقان
آموزش تخصصی حفظ کل قرآن در چهار سال
موسس��ه مهد قرآن کریم استان اصفهان برای اولین بار در
این شهرس��تان دوره تخصصی حفظ کل قرآن کریم را در
چهار سال برگزار میکند.
دورهی تربیت استاد معارف اولین برگزار شد
دورهی تربیت اس��تاد مع��ارف برای اولین بار در اس��تان
لرستان ،بیستوس��وم تا بیستوشش��م خردادماه توسط
موسسه قرآن و عترت امابیهای درود برگزار شد.
برگزاری کالسهای تفسیر ،نهجالبالغه و حفظ
مسئول روابط عمومی موسس��ه زبان آموزی قرآن بشارت
از برگزاری کالسهای تفسیر ،نهجالبالغه و حفظ به همت
موسسه خبر داد.
دورههای مفاهیم و مبانی اعتقادی در مهدویت
دورههای مفاهی��م و مبانی اعتقادی در مهدویت به همت
موسس��ه قرآن و عترت ریان و با هماهنگی و نظارت بنیاد
مهدویت برگزار میشود.
دورههای آموزش نهجالبالغه
دورههای آم��وزش نهجالبالغه به همت موسس��ه قرآن و
عترت ریان برگزار میشود.

کت�اب راهنم�ای جام�ع قوانی�ن و مق�ررات
فعالیتهای قرآنی کشور
کتاب راهنمای جامع قوانین و مقررات فعالیت های قرآنی
کشور شامل تمامی مصوبات این حوزه در نشست تخصصی
استادان جلسات قرآن رونمایی شد.
تجلیل از خادمین قرآنی برگزار شد
همایش قرآنی و تجلیل از قرآنیان زنجان با حضور مسئولین
قرآن��ی اس��تان و نمایندهی وزیر ارش��اد در امور قرآنی در
موسسه قرآن و عترت دارالقرآنالکریم زنجان برگزار شد.
برگزاری دورههای ترجم�ه و مفاهیم قرآن کریم
ویژه افراد زیر 15سال
مدیرموسس��ه قرآن و عترت قمربنیهاشم(ع) قائمشهر از
برگزاری دورههای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ویژه افراد
زیر 15سال خبر داد.
دورهه�ای تخصصی قرائت قرآن ب�ا حضور قاری
نالمللی
بی 
دورههای تخصصی قرائت قرآن كريم 5تیرماه سال جاری
ب��ا همكاری بنياد قرآن و عترت همدان و مجمع اس��اتيد،
مدرسان و حافظان قرآن در همدان برگزار شد.

اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور
مدیر مسئول :اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور
سردبیر :حسن محمدی
طراح و صفحهآرا :علیاکبر غالمی
دبیر تحریریه :هوتن پناهیپور
هیئت تحریریه :سیدداود عربشاهی،
مهال کاشانی ،سیمین باقری
روابطعمومی :سید داود عربشاهی
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