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امانت الهي

ُثمَّ اَوَرثَنا الِكتاَب الَّذيَن اصَطَفينا ِمن ِعباِدنا
سپس اين كتاب را به كسانى از بندگان مان 

كه برگزيديم به ارث داديم (تا امر قرآن را به پا دارند)،
َفِمنُهم ظاِلٌم ِلَنفِسِه    

پس گروهى از آنان بر خود ستم مى كنند   
َو ِمنُهم ُمقَتِصٌد    

و عده اى ميانه رواند   
َو ِمنُهم ساِبٌق ِبالَخيراِت ِباِذِن اِهللا   

و گروهى به اذن خدا در نيكى ها پيشى مى گيرند.   
ذِلَك ُهَو الَفضُل الَكبيُر 
اين همان فضيلت بزرگ است.
[فاطر، 32]
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امير كالم
ــُدُه َو بَحراً ال ُيدَرُك َقعُرُه َو  ــراجًا ال َيخبو َتَوقُّ ــَزَل َعَليِه الِكتاَب نوراً ال ُتطَفُا َمصابيُحُه َو ِس ــمَّ أن «...ُث
ــًا ال ُتهَدُم أركانُُه َو  ــوُءُه َو ُفرقانًا ال ُيخَمُد بُرهانُُه َو ِتبيان ــعاعًا ال ُيظِلُم َض ــًا ال ُيِضلُّ نَهُجُه َو ُش ِمنهاج
ــقاُمُه َو ِعّزاً ال ُتهَزُم أنصاُرُه َو َحّقًا ال ُتخَذُل أعوانُُه َفُهَو َمعِدُن اإليماِن َو بُحبوَحُتُه  ــفاًء ال ُتخشى أس ِش
ــالِم َو بُنيانُُه َو أوِدَيُة الَحقِّ َو غيطانُُه  َو َينابيُع الِعلِم َو بُحوُرُه َو ِرياُض الَعدِل َو ُغدرانُُه َو أثاِفيُّ اإلس
ــلُ  ال َيغيُضها الواِردوَن َو َمناِزُل ال  ــَتنِزفوَن َو ُعيوٌن ال ُينِضُبها الماِتحوَن َو َمناِه ــٌر ال َينِزُفُه الُمس َو بَح
ــائِروَن َو آكاٌم ال َيجوُز َعنها القاِصدوَن َجَعَلُه اهللاُ  ــاِفروَن َو أعالٌم ال َيعمى َعنها الّس َيِضلُّ نَهَجها الُمس
َلحاِء َو َدواًء لَيَس بَعَدُه داٌء َو نوراً لَيَس  ــاجَّ لُِطُرِق الصُّ ــًا لَِعَطِش الُعَلماِء َو َربيعًا لُِقلوِب الُفَقهاِء َو َمح ِرّي
ــلمًا لَِمن َدَخَلُه َو ُهًدى لَِمِن  َمَعُه ُظلَمٌة َو َحبًال َوثيقًا ُعرَوُتُه َو َمعِقًال َمنيعًا ِذرَوُتُه َو ِعّزاً لَِمن َتَوّالُه َو ِس
ائَتمَّ بِِه َو ُعذراً لَِمِن انَتَحَلُه َو بُرهانًا لَِمن َتَكلََّم بِِه َو شاِهداً لَِمن خاَصَم بِِه َو َفلجًا لَِمن حاجَّ بِِه َو حاِمًال 
ــَتألَم َو ِعلمًا لَِمن َوعى َو َحديثًا لَِمن  ــمَ َو ُجنًَّة لَِمِن اس لَِمن َحَمَلُه َو َمِطيًَّة لَِمن أعَمَلُه َو آَيًة لَِمن َتَوسَّ

َروى َو ُحكمًا لَِمن َقضى»
ــتى  ــود. چراغى كه فروزندگي اش كاس پس قرآن را بر او نازل كرد، نورى كه چراغ هايش خاموش نش
نيابد، دريايى كه ژرفايش دانسته نگردد و راهى كه رونده اش را گمراه نكند و پرتوى كه روشنايي اش 
تاريكى نگيرد و فرقانى كه برهانش خاموشى نپذيرد و بنيانى كه اركانش ويران نگردد و شفايى كه در 
آن بيم بيمارى نباشد و پيروزيى كه يارانش منهزم نگردند و حقى كه ياورانش مغلوب و خوار نشوند. 
معدن ايمان است و عين ايمان، چشمه هاى علم است و درياهاى آن، باغ هاى عدل است و آبگيرهاى 
آن، سنگ بناى اسالم است و شالوده آن، وادي هاى حق است و دشت هاى هموار آن. دريايى است كه 
بردارندگان آب خالي اش نسازند. چشمه هايى است كه هر چه از آب آن كشند، پايان نپذيرد. آبشخورى 
ــافران راه آن گم ننمايند  ــت كه مس ــت كه هر چه از آن آب برگيرند فروكش نكند و منزلهايى اس اس
ــت كه قصدكنندگان از آن  ــت كه از چشم روندگان پوشيده نماند و پشته هايى اس ــانه هايى اس و نش
درنگذرند. خداى تعالى آن را فرونشاننده تشنگى عالمان گردانيد و بهار دلهاى جويندگاِن فهم حقايق 
و مقصد و مقصود صالحان و دارويى كه پس از آن دردى نيايد و نورى كه با آن ظلمت نبود و ريسمانى 
كه دستگيره هاى آن محكم است و پناهگاهى بلند و استوار و پيروزى براى هر كه بدان توّال جويد و 
امن و سالمت براى هر كه بدان داخل شود و هدايت براى هر كه بدان اقتدا كند و عذر خواه كسى كه 
بدان انتساب جويد و برهان براى كسى كه بدان سخن گويد و شاهد براى هر كه بدان مخاصمه نمايد 
و غلبه براى هر كه آن را حجت خود سازد و نگه دارنده كسى كه به آن عمل كند و مركب براى كسى 
ــى كه نشانه جويد و سپر براى هر كه خود را در پناه آن آرد و  ــانه براى كس كه آن را به كار دارد و نش
دانش براى هر كه به خاطر سپارد و حديث براى هر كه روايت كند و حكم براى هر كه داورى نمايد.1

1. نهج البالغه، خطبه 198، ترجمه عبدالمحمد آيتى
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طليعه

طليعه 
اِنَّ هَذا الُقرآَن َيهدي ِللَّتي  ِهَي اَقَوُم [اسراء، 9]

ــدون حاكميت آموزه هاى  ــت و نيل به حيات طيبه، ب ــرآن كريم كتاب هدايت اس ق
هدايت گرانه آن ممكن نيست. شوراى عالى انقالب فرهنگى به عنوان قرارگاه فرهنگى 
ــعه فرهنگ قرآنى را با هدف ابتناى  ــور توس ــال 1388 منش ــت س نظام، در ارديبهش
ــى فرهنگى جامعه بر فرهنگ حيات بخش قرآن مجيد در راستاى انديشه هاي  مهندس
حضرت امام خمينى رحمة اهللا عليه و تحقق مطالبات مقام معظم رهبري مدظله العالي و در 

رأس آنها تعميم انس با قرآن در جامعه به تصويب رساند. 
ــعه فرهنگ قرآنى با حضور وزرا و رؤساي دستگاه هاى كالن  ــوراى توس ــكيل ش تش
فرهنگى كشور و استقرار كميسيون هاى تخصصى اين شورا در وزارتخانه هاى فرهنگى 
ــور توسعه فرهنگ قرآني كه مبناى حركت  ــى از مهم ترين بركات و آثار منش و  آموزش

وحدت بخش ميان جريان هاى فعال قرآنى در كشوراست، مى باشد. 
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ــى است كه طى  ــات كارشناس ــده و جلس ــور، برآمده از مطالعات انجام ش اين منش
ــاركت  ــوراى عالى انقالب فرهنگى با مش ــال هاى 1378 تا 1388؛ در دبيرخانه ش س
بخش هاى مختلف دولتى، عمومى و مردمي برگزار شده است. از اين رو انتقال مفاهيم 
و مستندات علمى و كارشناسى منشور به مجريان، اهميت به سزايى در تحقق اهداف 

آن دارد. 
كتاب حاضر تالشى درخور توجه و ارزشمند است كه توانسته با بيانى نو و منسجم، 
ابعاد مختلف منشور توسعه فرهنگ قرآنى را جهت دست اندركاران نظام توسعه فرهنگ 

قرآنى تشريح كند. 
ضمن تشكر از اهتمام جناب حجت  االسالم و المسلمين حميد محمدى دبير محترم 
شوراى توسعه فرهنگ قرآنى و همكاران دبيرخانه اين شورا، اميد است با لطف الهى و 
ــور، زمينه حاكميت قرآن و تمسك  اخالص نّيت همه كارگزاران فرهنگى و قرآنى كش

به قرآن و عترت در همه عرصه ها فراهم آيد.

                                                               دكتر محمدرضا مخبر دزفولى
                                                              دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى

                                                                و رئيس شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
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ديباچه

ديباچه
حاكميت قرآن و آموزه هاى قرآنى در جامعه، آرزوى ديرينه مسلمانان بوده كه انقالب 
ــكل گرفته است و اعالم رسمى آن بر تارك  ــالمي ملت ايران نيز با اعتقاد به آن ش اس
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مى درخشد1.  اين انقالب با رهبرى بزرگ مردي 
ــناس و عامل به قرآن آغاز شد تا منادي و زمينه ساز برپايي حاكميت فرهنگ  قرآن ش
قرآن در جامعه ايران و ترويج آن در پهنه گيتي باشد2.  فرهنگي كه بايد متأثر از قرآن 
ــطوح  ــم بر بينش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در كليه س و حاك
سياست گذاري و برنامه ريزي نظام جاري باشد؛ اما اين واقـعيت را نمي توان انكار كرد 
ــده در سه  دهه پس از انقالب، همچنان تا تحقق حاكميت  كه با وجود گام هاى طى ش
فرهنگ قرآني در جامعه فاصله زيادي در پيش بوده و قرآن در گستره فرهنگ عمومى 

جامعه و نظام هاى مديريتى آن مهجور است3. 
 1. اصل اول قانون اساسى: «حكومت ايران جمهوري اسالمي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت 
ــع عاليقدرتقليد حضرت آيت اهللا العظمي امام  ــالمي پيروزمند خود به رهبري مرج ــق و عدل قرآن، در پي انقالب اس ح
خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم 
ــيصدو نود و نه هجري قمري با اكثريت  2/ 98  درصد كليه كساني كه حق راي داشتند به آن  ــال يكهزار و س جمادي س

راي مثبت داد.» 
2. «انقالب براى پياده كردن احكام اسالم است. ما مقصد ديگرى غير از اين نداشتيم. آخر شما كه نمى خواستيد قدرت 

كسب كنيد؛ بلكه مى خواستيد قرآن را احيا كنيد.» امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه؛ صحيفه نور، ج 16، ص27
ــالمى -  ــت. بيانات رهبر معظم انقالب اس ــده اس ــت كه قرآن هنوز در جامعه ما، يك امر عمومى نش 3. واقعيت اين اس

1368/7/20
امروز متأسفانه مسلمان ها از قرآن دورند! ببينيد چطور اسالم در كشورهاى اسالمى چه كشورهاى عربى، چه كشورهاى 
غير عربى غريب و مهجور است.... ما دوريم از قرآن! ما دوريم از قرآن! بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى – 71/11/5

اين انزواى قرآن در حوزه هاى علميه و عدم انس ما با قرآن، براى ما خيلى مشكالت درست كرده است و بعد از اين هم 
خواهد كرد بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى - 70/6/31؛ حديث واليت، ج 8، ص 64

آن وقتى كه كسى در اين كشور و اين جامعه حرفى زد و مطلبى گفت هر كسى از جوان هاى اين مملكت بتواند با آشنايى 
ــت است! آن وقت ما با قرآن آشنا هستيم و فرهنگ قرآنى بر زندگى ما  ــخيص بدهد اين حرف، غلط يا درس با قرآن، تش
حاكم است. هنوز آن جور نشده ايم! هنوز آن طور كه شايد و بايد ما با مفاهيم قرآن آشنا نشده ايم و اين مفاهيم در جامعه 

ما گسترش پيدا نكرده است. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى – 78/9/20
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جبران اين عقب ماندگي هاى ناشي از دوران  طوالني حاكميت طاغوت1 و دستيابي به 
ــك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح و ارتقاي ايران  جامعه اي متمّس
ــعه يافته با هويتي اسالمي انقالبي مبتنى بر آموزه هاى قرآنى، نيازمند  به كشوري توس
تالش مستمر مردم و حاكميت، با همت هاي برآمده از اخالص و همراه با تدبير است. 
تدبيرى كه بايد بر اساس آن، جايگاه رفيع و مهيمن قرآن در ترسيم ساختار مهندسي 
و مديريت فرهنگي، اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور در نظر گرفته و اجرايى شود. 
منشور توسعه فرهنگ قرآني كه پس از گذار از مراحل متعدد و ارزيابي هاي نخبگان 
ــند جامع نظام جمهوري اسالمي ايران  ــان تدوين و به عنوان نخستين س و كارشناس
ــت ماه 1388 در جلسه 643 شوراي عالي انقالب  در حوزه قرآن كريم در 22 ارديبهش
فرهنگي به تصويب رسيد، برنامه ملي نظام براي طي اين مسير است كه در آن عالوه 
بر بيان اهداف، سياست ها و راهبردهاى توسعه فرهنگ قرآنى، كليات ساختار اجرايى 
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى و كميسيون هاى تخصصى  ــكيل ش تحقق آن در قالب تش
ــده است. منشور توسعه فرهنگ قرآنى در واقع، ترجمان ارتباط و تعامل نظام  بيان ش
ــرآن در مقام علم، اعتقاد و عمل در  ــالمي در مواجهه با تعاليم ق مقدس جمهوري اس

سطح ملي و بين المللي است كه تحقق اهداف آن وابسته به دو موضوع است:
1. عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني 

2. ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور به عنوان مقدمه طبيعي توسعه فرهنگ قرآني 

ــت. تا قبل  ــده اس 1. ما بايد قبول كنيم كه ملت ما در نيم قرن پيش از انقالب روز به روز از قرآن فاصله گرفته و دور ش
از اين نيم قرن، مردم ما – حتى آنهايى كه سواد خواندن و نوشتن نداشتند – غالباَ مى توانستند قرآن را از رو بخوانند. به 
همين جهت مكتبخانه ها نعمت بزرگى بود. ... آن رژيم فاسد خبيث، يكى از بزرگ ترين ضربه هايى كه زد و ضررهايى كه 
وارد كرد، همين بود كه قرآن را به تدريج كنار گذاشت؛ تا آنجا كه از ميان جامعه ما بيرون رفت. لذا در مدارس ما، درس 

موسيقى مى دادند؛ اما از آموزش قرآن خبرى نبود. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى– 68/12/4



7

ــعه فرهنگ قرآني و  ــعه فرهنگ قرآني، نظام توس ــن كتاب مرورى بر مباني توس اي
پيشينه و ابعاد منشور توسعه فرهنگ قرآنى دارد و راهنماي مناسبي براي كارشناسان 
ــاير عوامل حوزه فرهنگ مي باشد. ضمناً با  ــور و س ــت اندركاران امور قرآني كش و دس
ــور توسعه فرهنگ قرآني در دوره آموزشي  ــنايي با منش توجه به گنجاندن موضوع آش
فرهنگي مديران كشور (سلمان) اين كتاب به عنوان منبع درس مذكور مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
در اين مجال، مقتضى است از توجه و اهتمام صاحب نظران، مديران و شخصيت هاي 
ــور توسعه فرهنگ قرآنى و تمهيد مقدمات الزم  حقوقي كه در تدوين و تصويب منش
ــته اند، جناب آقاى دكتر محمدرضا مخبردزفولى، دبير  ــاركت داش براى تحقق آن مش
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى، اعضاى  ــوراى عالى انقالب فرهنگى و رئيس ش محترم ش
محترم شوراى عالى انقالب فرهنگى، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى، دفتر 
مقام معظم رهبرى مدظله العالى، سرپرست و اعضاى محترم كميته هماهنگى و گسترش 
ــى و كارگروه هاى تخصصى آن1  و  ــيون  پژوهش هاى قرآن ــاى قرآنى، كميس فعاليت ه
ساير محققان و كارشناسان و نهادهايى كه در مراحل مختلف تدوين و تصويب منشور 

حضور فعال داشتند تقدير و تشكر شود. 
ــت اين مجموعه  ــين فريدونى كه ويرايش نخس از جناب آقاى مهندس محمد حس
ــال 1388 تهيه كردند  ــهريورماه س را با همكارى آقاى مهندس مرتضى زمانيان در ش
ــيخ بهايي، على رضا  ــش دوم را با همكارى آقايان محمد وحيد ش ــز تدوين ويراي و ني
ــين فرجي به انجام رساندند قدردانى مى شود. همچنين از مساعي  شعبانى فرد و حس

ــيون  پژوهش هاى قرآنى و  ــترش فعاليت هاى قرآنى، كميس ــامى اعضاى اصلى و مدعوين كميته هماهنگى و گس 1. اس
كارگروه هاى تخصصى آن در بخش ضمائم آمده است.

ديباچه
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بى شائبه همكاران: آقايان محمدجمال الدين خوش خاضع، احمد جمالى گندمانى، رضا 
سالمت پناه، مهندس مرتضى سلمانى ماهينى، مجتبى شكورى و محمدمهدى عزيززاده 
كه با ارائه نظرات كارشناسى و نقد اين مجموعه در غنابخشى به محتواى كتاب سهيم 

بودند تشكر مى شود. 
به لطف الهى و با اهتمام همكاران دبيرخانه اين شورا نسبت به مستندسازى پيوسته 
جلسات و پيگيرى مطالعات، طى دهه گذشته، مجموعه اى از متون علمى و كارشناسى 
مرتبط با حوزه هاى مختلف فعاليت هاى قرآنى در دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
فراهم آمده است كه اميد است با استفاده از آن در آينده نزديك آثار مفيد ديگرى نيز 

به جامعه قرآنى كشور عرضه شود.

                                                                حميد محمدى
                                                                 قائم مقام رئيس و دبير 

                                                                  شوراى توسعه فرهنگ قرآنى
                                                                  مردادماه 1391
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

لوَة إنّا ال نُضيُع أجَر الُمصِلحيَن1 (سوره اعراف / آيه 170) كوَن بِالِكتاِب َو أقاموا الصَّ َوالَّذيَن ُيَمسِّ

ــنت  ــار در آميخت و س خداى قادر مهربان، قدرت بى منتهاى خود را با حكمتى سرش
آفرينش خود را چنان قرار داد كه جريان يافتن هر امرى منوط به وجود بسترى معين 
ــالم) نقل شده است كه فرمودند: «أبَى  ــببى مشخص باشد. از امام صادق (عليه الس و س
ــياَء إال بِاَألسَباب»2 در سوى ديگر انسان ضعيف را هستى بخشيد و با  اهللا أن ُيجِرَي اَألش
ــعادت او را به يارى و نصرتى از  ــعادت قرار داد و امر س تدبير خويش در او قوه نيل به س
جانب خويش گره زد. چنان كه مخلوقش بدون نصرتش هيچ نداشته باشد و با نصرتش 
همه چيز داشته باشد و فرمود: «إن َينُصرُكُم اهللاُ َفال غالَِب لَُكم َو إن َيخُذلُكم َفَمن َذا الَّذي 
ِل الُمؤِمنوَن»3 سپس امر نصرت خود را وابسته به اراده  َينُصُرُكم ِمن بَعِدِه َو َعلى اهللا َفلَيَتَوكَّ
و عمل انسان در يارى پروردگار خود قرار داد و فرمود: «يا أيُّها الَّذيَن آَمنوا إن َتنُصروا اَهللا 
َينُصرُكم َو ُيَثبِّت أقداَمُكم»4  و معناى نصرت دادن به خدا، جهاد در راه خدا تنها به منظور 

تأييد دين او و اعتالى كلمه حق است.5 
ــت زيرا) ما پاداش  ــك جويند، و نماز را برپا دارند، (پاداش بزرگى خواهند داش 1. ترجمه: و آنها كه به كتاب (خدا) تمّس

مصلحان را ضايع نخواهيم كرد. (ترجمه آيت اهللا مكارم شيرازى)
2. بحاراالنوار، ج 2، ص 90 ؛ خداوند از جارى ساختن امور عالم بدون واسطه اسبابى كه براى آنها قرار داده است، ابا دارد.

ــما را يارى كند، هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد! و اگر دست از يارى  ــوره آل عمران / آيه 160 ؛ اگر خداوند ش 3. س
شما بردارد، كيست كه بعد از او، شما را يارى كند؟! و مؤمنان، تنها بر خداوند بايد توكل كنند. 

4. سوره محمد (صلي اهللا عليه وآله) / آيه 7 ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اگر (آيين) خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى كند 
و گام هايتان را استوار مى دارد.

5. الميزان في تفسير القرآن، ج 18، ص 229
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جايگاه و نقش قرآن در تحقق اهداف انقالب اسالمى
پيروزى شگفتى آفرين انقالب اسالمي ايران، يكى از مصاديق نصرت الهى و نمود بارز: 
م... »1 است كه حاصل جان فشاني هاي  ــهِ «...إنَّ اهللاَ ال ُيَغيُِّر ما بَِقوٍم َحّتى ُيَغيِّروا ما بِأنُفِس
ــود. حركتى عظيم كه  ــراي تحقق حكومت حق و عدل قرآن ب ــلمان ايران ب ملت مس
ــي در پيكره ملتى به  ــاي آرمان ها و ارزش هاي متعال ــي جهت احي ــردي اله در آن، م
ــده، روح ايمان و مجاهدت براى احياى آرمان ها و ارزش هاى الهى  ــيده ش استثماركش
ــاز بيداري  را دميد تا با هدايت او و بيدارى ملت، انقالبي تحقق يابد كه الگو و زمينه س
ــد. از آن زمان تاكنون نيز در مراحل  ــلمانان و پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها باش مس
ــالم) همواره در گذار از گردنه هاى دشوار و  ــور اهل بيت (عليهم الس مختلف، اين كش
پيچيده اين حركت مقدس، دست قدرت و يارى الهى را بر سر خود همراه داشته است؛ 
چه در دوران سخت جنگ تحميلى، چه در دوران عمران و سازندگى پس از جنگ و 
چه در دوران پس از آن كه دوران پيشرفت، عزت و اقتدار همه جانبه و روزافزون نظام 

اسالمى در عرصه جهانى بوده است. 
الزمه تداوم نصرت الهى، تداوم حركت جامعه اسالمى در مسير ارزش ها و آرمان هاى 
ــتقامت همراه با بصيرت در  ــت و الزمه تداوم حركت، وجود روحيه صبر و اس الهى اس
عناصر جامعه است. رهبر معظم انقالب مى فرمايند: «بديهى است كه شيطان هاى عالم 
تا وقتى از پا نيفتند، دست برنمي دارند. تا هستند، زور خودشان را مي زنند و همه همت 
خودشان را به ميدان مى آورند براى مقابله با نظام اسالمى؛ البته بالشك بى فايده است. 
ــته باشد، صبر داشته باشد، اميد را در دل خود از دست  ــتادگى داش اگر اين طرف ايس

1.  سوره رعد / آيه 11 ؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است 
تغيير دهند.
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ندهد و دنبال كند، قطعاً پيروزى با اين طرف است؛ اين يكى از سنت هاى الهى است. 
خداى متعال صادق است، اصدق القائلين است؛ «َو لََينُصَرنَّ اهللاُ َمن َينُصُره»1،...»2 و در 
بيان ديگرى مى فرمايند: «براى يك مجموعه  مسلمان، مجموعه  مؤمن، مهم است كه 
به خدا حسن ظن داشته باشد، بداند كه خدا كمك كار اوست، بداند كه خدا پشت سر 
ــت. وقتى دل ها قرص شد، گام ها هم محكم مي شود؛ وقتى گام ها  رهپويان راه حق اس

استوار شد، راه به آسانى طى مي شود، به هدف نزديك مي شود.»3 
به لطف الهى، جمهورى اسالمى ايران با اتكال به قدرت اليزال پروردگار و در پرتو ايمان 
ــالمى و انقالبى مردان و زنان مؤمن و مجاهد خود در  و عزم ملي و با تكيه بر روحيه اس
مسير پيشرفت علمى و توسعه فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى در حركت است. 
ــالمى و انقالبى براى تداوم  ــد، حفظ روحيه اس آنچه بيش از هر چيز مهم به نظر مى رس
اين حركت است. رهبر انقالب اسالمى خطاب به دانشمندان هسته اى كشور مى فرمايند: 
«مسئله اين است كه اين حركت، به جوان هاى اين كشور، دانشمندان اين كشور، آحاد 
ــد و آنها را در اين راه ثابت قدم ميدارد.  ــخ مي بخش ــور، عزم و تصميم راس مردم اين كش
ــت؛ اين ايستاده نگهداشتن ملت و پرانگيزه نگه داشتن آحاد ملت، منافع و  اين مهم اس

استفاده هايش از خود اين صنعت مهم تر است.»4 
ــازى فكرى و  ــورد نياز براى تداوم حركت جامعه، غنى س ــى از زمينه هاى اصلى م يك
اعتقادى نظريه انقالب اسالمى خصوصاً براى نسل هاى جديد است. مجاهدت هاى علمى 
ــب اقتدار علمى و دستيابى به فناورى هاى  ــمندان متعهد اين مرز و بوم براى كس دانش

1. سوره حج / آيه 40 ؛ و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش دفاع نمايند) يارى مى كند.
2. بيانات در ديدار بسيجيان استان كرمانشاه،  90/07/22

3. خطبه هاى نماز جمعه  تهران، 88/3/29
4.  بيانات در ديدار دانشمندان هسته اى، 90/12/3
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ــانه ها هر روز  ــار اخبار آن در رس ــاى مختلف علوم و فناورى كه انتش ــن در عرصه ه نوي
ــرور و دل او را مشتاق و اميدوار به فردايى بهتر و  ــته قلب هر ايرانى را مس بيش از گذش
آيندهاى روشن تر مى كند، از يك سو و مشاركت هاى اجتماعى مردم و پشتيبانى آنها از 
نظام اسالمى از سوى ديگر، اگر چه شرط الزم براى تداوم حركت انقالبى نظام را تأمين 
مى كند، اما اين پيكره تنومند براى پايدارى و بقاى خود نيازمند عاملى حيات بخش است 
كه هماره در رگ هايش جريان يابد. اين مهم در جريان حركت نظام اسالمى، عبارتست 
ــوه ايمان، اخالص و به تبع آن، بصيرت و درك آگاهانه جامعه از تحوالت اجتماعى.  از ق
بر اين اساس، يكى از مهم ترين وظايف حكومت اسالمى در قبال مردم، افزايش عيار 
ــتقامت برآمده از ايمان در توده مردم است تا  بصيرت دينى و تزريق روحيه صبر و اس
جامعه اسالمى بتواند در برابر كاستى ها و عداوت ها ايستادگى نمايد. آنچه تأمين كننده 
ــى در نظام اسالمى است، زانوى ادب بر زمين نهادن و سر تسليم فرود  اين امور اساس
آوردن مقابل معارف نورانى قرآن كريم و آموزه هاى انسان ساز مكتب وحى است كه با 
ــنگرى درباره سنت هاى آفرينش و تعميق اعتقاد و باور به وعده هاى نصرت الهى،  روش
روح تحمل و پايدارى دينى در برابر مشكالت و موانع را در كالبد ملت مسلمان دميده 
ــرا مى خواند. بهره مندى از معارف زيبا و  ــير خود ف و آنها را به مقاومت و ثبات در مس
دلنشين قرآن كريم، عالوه بر ايجاد نشاط و رونق معنوى در زندگى فردى هر مسلمان 
ــعادت دنيوى و اخروى، موجب استحكام قواى اجتماعى  براى گام نهادن در مسير س
ــلمانان براى حركت رو به جلو در اين مسير است. رهبر معظم انقالب مى فرمايند:  مس
ــى بتواند از طريق انس با قرآن، خود را در فضاى قرآنى قرار دهد، در فضاى  ــر ملت «اگ

معرفتى قرآن قرار دهد، خواهد توانست مشكالت خود را برطرف كند.»1 
1. بيانات در مراسم اختتاميه مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم ، 79/08/09
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ــت سه دهه از استقرار نظام اسالمى در ايران  با اين حال، بايد اذعان كرد كه با گذش
و على رغم قوت گرفتن روحيه اسالم خواهى و انگيزه ها و دغدغه هاى دينى در اليه هاى 
مختلف اجتماعى، توجه عمومى جامعه نسبت به قرآن كريم و آموزه هاى انسان ساز آن، 
با شاخص هاى يك جامعه اسالمى فاصله زيادى دارد و در مجموع هنوز از حد اختصار 
فراتر نرفته است. رهبر انقالب اسالمى در اين باره مى فرمايند: «حقيقت اين است كه 
ما هنوز از قرآن خيلى دوريم و خيلى فاصله داريم. دل هاى ما بايد قرآنى بشود. جان ما 
بايد با قرآن انس بگيرد.»1 ايشان همچنين مى فرمايند: «ما امروز يك حكومت اسالمى و 
يك جامعه اسالمى هستيم؛ اما اين قدمهاى اول است. آن مقدارى كه ما از اسالم داخل 
كشورمان و داخل حكومت مان در گفتار و كردار دولت مردانمان مشاهده مي كنيم، اين، 
آن اقِل قليل از اسالم است؛ اين كمتر از آن چيزى است كه براى يك جامعه اسالمى 
ــده، بر  ــالمى مترتّب ش ــت. همه بركاتى كه تا امروز بر نظام جمهورى اس مورد نياز اس
همين اقل قليل مترتّب شده است. اگر ملت ايران توانستند بت استبداد را در اين كشور 
ــاس  ــكنند و فرو بريزند، اگر ملت ايران اين جرأت و دليرى را پيدا كردند كه احس بش
كنند مي توانند حرف زور را از هيچ كس در دنيا نپذيرند و زير بار آن نروند، اگر مى بينيد 
جوان هاى ما در ميدان هاى علمى و عرصه هاى علمى به پيش مي تازند و با يك تصاعد 
هندسى همين طور جلو و پيش مي روند - خوشبختانه روزبه روز دامنه پيشرفت علمى 
در كشور ما گسترده تر مي شود - و اگر مى بينيد نشانه هايى از اجراى عدالت در كشور 
ــت، تا اجراى  ــانه هايى از اجراى عدالت هس ــت - كه البته عرض كردم فقط نش ما هس
عدالِت به معناى كامل هنوز فاصله داريم - اگر اينها را مشاهده مي كنيد و خالصه اگر 
ــور ما، معروف اسالمى، معروف؛ و منكر اسالمى، منكر است،  مى بينيد در جامعه و كش

1.  بيانات در ديدار  شركت كنندگان در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم، 89/04/24
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اين به بركت همين اقل قليل اسالمى است كه ما در جامعه مان داريم. هر چه ما بتوانيم 
دامنه معرفت اسالمى، روحيه اسالمى و فهم اسالمى را توسعه بدهيم، اين دستاوردها 
بيشتر و بيشتر خواهد شد و براى كشورهاى ديگر هم الگو خواهد شد.»1 بنابراين قرآن 
ــت جامعه اسالمي و نقطه قوتي  به مثابه ظرفيتي بي نظير و موقعيتى راهبردى در دس
ــت كه جامعه مي تواند از معارف عميق آن براي برنامه ريزي هاي  در مقابل بيگانگان اس

گوناگون خود در جهات متعدد بهره مند شود.

جامعه اسالمى و قرآن
ــان، درمعرض رخدادهاى تلخ تاريخى است و براى صيانت از سقوط، الزم است  انس
به حبل متين خدا يعنى قرآن حكيم، اعتصام نمايد تا موجب عصمت وى از هر لغزش 
شود. اعتصام به كتاب الهى، متوقف بر معرفت آن به عنوان ميزان حق و باطل، معيار 
ــر و باالخره مناط صواب و خطا در  ــن و قبح، محور خير و ش صدق و كذب، مدار حس
عقايد، اخالق و اعمال خواهد بود. چون قرآن كريم، مصون از آسيب تحريف و محفوظ 
از گزند زوال است، اعتصام آگاهانه بشر در مسائل فردى و جمعى به آن، سبب صيانت 
ــر جامعه اي درمان ويژه  ــظ او از ضاللت خواهد بود.2  قرآن در ه ــت و حف وى از غواي
مطلوب آن جامعه را بيان مي كند. براي هر عصري حرف تازه اي متناسب با همان عصر 

دارد و هرگز كهنه و فرسوده نمي شود.
قرآن كريم يگانه مرجع آسماني كامل و بي عيب و نقص براي راهنمايي بشر است كه 
در قالب الفاظ قابل فهم براي او بر قلب مبارك رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) نازل شده 

1. بيانات در ديدار قاريان شركت كننده در بيست و سومين مسابقات بين  المللى قرآن، 1385/7/4
2. پيام آيت اهللا جوادي آملي به اولين همايش سراسرى مساجد فعال قرآنى – ارديبهشت 1390
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و تنها نص الهي مصون از دستبرد و تحريف است.  در يك نگاه كلى، رسالت اين كتاب 
ــمانى هدايتگري براى عموم مردم است: «ُهدًي للّناس»1 هدايتي به استوارترين راه:  آس
«إنَّ هذا الُقرآَن َيهدي لِلَّتي ِهَي أقَوم»2. اما آيا امت مسلمان كه داعيه دار پيروى از مكتب 
قرآن و اهل بيت (عليهم السالم) است، هدايت قرآن را درك مى كند؟ آيا به واقع در اين 
استوارترين راه گامى مى گذارد؟ آيا زندگى فردى و اجتماعى ما داراى شاخص هاى يك 
ــرزد؟3 آيا به برادرى  ــت؟ آيا هنگام ياد خدا قلب هايمان مى ل زندگى مطلوب قرآنى اس
مؤمنان با يكديگر اعتقاد و التزام عملى داريم؟4 آشفتگى ها و نابسامانى هاى روحى كه ما 
ــت؟ مگر قرآن كريم نفرموده است: «الَّذيَن آَمنوا َو َتطَمِئنُّ  را در بر مى گيرد، براى چيس
ُقلوبُُهم بِِذكِر اهللاِ أال بِِذكِر اهللاِ َتطَمِئنُّ الُقلوُب »5 ؟ آيا كسى كه در سايه هدايت الهى قرآن به 
سر مى برد، دچار عدم اطمينان قلبى مى شود؟ آيا اين مشكل ناشى از آن است كه مردم 
به حقانيت قرآن معتقد نبوده و احترام به آن را بر خود الزم نمى دانند؟ اگر جز اين است، 
ــخ اين سؤاالت را مى توان در كيفيت تعامل جامعه با قرآن  ــت؟ پاس نقص كار در كجاس
ــتفاده و بهره مندي  و بهره مندى از ظرفيت هاى بى پايان نهفته در آن يافت. چرا كه اس
از قرآن در گرو برقراري ارتباط مفيد و سازنده با آن است. به بيان ديگر،  اگر چه قرآن 
داراي ويژگي هايي منحصر به فرد براي نورانيت دل و هدايت انسان است اما اين نورانيت 

و هدايت به شرط اراده براى برقراري ارتباط و تعامل با قرآن، نمود عيني مى يابد. 
1. سوره بقره / آيه 185 ؛ براى راهنمايى مردم 

2. سوره اسراء / آيه 9 ؛ اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه هاست، هدايت مى كند. 
3. إنَّما الُمؤِمنوَن الّذيَن إذا ُذِكَر اهللاُ َوِجَلت قُلوبُُهم (سوره انفال / آيه 2) ؛ مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هر گاه نام خدا 

برده شود، دل هاشان ترسان مي گردد.
4. إنَّما الُمؤِمنوَن إخَوةٌ (سوره حجرات / آيه 10)؛ مؤمنان برادر يكديگرند. 

5. سوره رعد / آيه 28 ؛ آنها كسانى هستند كه ايمان آورده اند، و دل هايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشيد، 
تنها با ياد خدا دل ها آرامش مى يابد.



17

سيرى در مبانى توسعه فرهنگ قرآنى

آرى؛ قرآن نور است و روشنگري مي كند، اما براي كسي كه خود را در پرتو نور قرآن 
قرار دهد. شفاء است، اما براي كسي كه به آن استشفا جويد. پناهگاه و سعادت و عامل 
پيروزي و نجات است، اما براي هر كه امور خود را به آن گره زند و در يك كالم، ظاهر 
ــتفاده از معارف قرآن و ارتباط و تعامل با آن است.  ــدن اثرات الهي قرآن در گرو اس ش
ــترده و شامل مراتب، ابعاد و  ــيار كلي و گس «تعامل با قرآن» در برگيرندة معنايي بس
ــت كه برقراري هر نوع رابطة انساني با قرآن را تحت پوشش  ــاخه هاي گوناگون اس ش
ــتنطاق از قرآن3، تمسك  ــفا2 و اس مي گيرد. مضامينى مانند «عليكم بالقرآن»1، استش
ــكل هاى گوناگون در آموزه هاى  و اعتصام به قرآن و مانند آن كه بارها و بارها و به ش
دينى و روايى ما منعكس شده است، گوياى همين واقعيت است كه هدايت گرى قرآن، 
ــوع به آن و بهره بردن از معارف آن قابليت تحقق خواهد يافت. از  ــا در صورت رج تنه
ــول خدا (صلي اهللا عليه وآله)  نقل شده كه فرمودند: «إّن هذا الُقرآَن هو الّنوُر الُمبيُن  رس
ــفى و الَفِضيَلُة الُكبرى و  ــفاُء األش َرَجُة الُعليا و الّش و الَحبُل الَمتيُن و الُعرَوُة الُوثقى و الدَّ
َك بِِه  َرُه اهللا َو َمن َعَقَد بِِه ُأُموَرُه َعَصَمُه اهللا َو َمن َتَمسَّ َعاَدُة الُعظمى َمِن اسَتضاَء بِِه نَوَّ السَّ
أنَقَذُه اهللا َو َمن لَم ُيفاِرق أحكاَمُه َرَفَعُه اهللا َو َمِن اسَتشفى بِِه َشفاُه اهللا َو َمن آَثَرُه َعلى ما 
ِسَواُه َهداُه اهللا َو َمن َطَلَب الُهدى في َغيِرِه أَضلَُّه اهللا َو َمن َجَعَلُه ِشعاَرُه َو ِدثاَرُه أسَعَدُه اهللا 
لَُه الَّذي َينَتهي إلَيِه آواُه اهللا إلى َجّناِت النَّعيِم َو  ــن َجَعَلُه إماَمُه الَّذي َيقَتدي بِِه َو ُمَعوَّ َو َم
فاُء الّناِفُع  ــليم»4  و از ايشان نقل شده كه فرموده اند: «َعَليُكم بِالُقرآِن َفإنَُّه الشِّ الَعيِش السَّ

1. بر شما باد رجوع به قرآن و پناه گرفتن در سايه آن.
2. شفا و بهبودى طلب كردن از قرآن 

3. قرآن را به سخن واداشتن
ــمان محكم و استوار و دستگيره مطمئن و  ــكار و ريس ــير البرهان،  ج 1، ص 288 ؛ همانا اين قرآن نور ويژه و آش 4. تفس
ــت. هر كس از آن نور خواهد، خداوند او را  ــعادت اس ــفا و بزرگترين برتري و برترين س جايگاه بلند مرتبه و مؤثر ترين ش
ــان قرآن حركت كند)، خداوند او را از لغزش نگاه  ــد و هر كه امور خود را بر آموزه هاي آن گره زند (مطابق بي ــى  كن نوران



آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

18

ــن َتِبَعُه...»1 به بيان ديگر قرآن  ــَك بِِه َو نَجاٌة لَِم واُء الُمباَرُك َو ِعصَمٌة لَِمن َتَمسَّ ــدَّ َو ال
كريم، به خودى خود ضامن سعادت بشر نيست. آنچه مهم است، نحوه استفاده از اين 
ــمانى است كه مى تواند خوشبختى انسان را رقم بزند. زيرا ظرفيت عظيمى  كتاب آس
ــت و انسان بايد به خواست  ــده، يك ظرفيت بالقوه اس كه در اين كتاب الهى نهفته ش
ــاند. از امير المؤمنين (عليه السالم)  ــت از قرآن، آن را به فعليت برس خود و با درخواس
نقل شده كه فرمودند: «ذلك القرآن َفاسَتنِطقوه و لَن َينِطَق لكم أخِبُرُكم عنه إّن فيه علَم 
ما َمضى و علَم ما َيأتي إلى َيوِم الِقياَمة و ُحكَم ما بيَنكم و بياَن ما أصَبحُتم فيه َتخَتِلفوَن 
َفَلو َسألُتموني عنه لََعلَّمُتُكم»2 بر اين اساس، شايد بتوان مهم ترين جنبه تحقق اعتصام 
قوا»3 را  به حبل المتين الهى بر اساس آيه شريفه «َو اعَتِصموا بَِحبِل اِهللا َجميعًا َو ال َتَفرَّ
ــت و استنطاق تبيين نمود. حبل به معناى ريسمان است و «حبل  در همين درخواس
ــر آن به دست خداست و سر ديگر آن بر اساس لطف  ــمانى است كه يك س اهللا» ريس
و حكمت الهى در محدوده دسترسى بندگان خدا قرار گرفته تا آنان با محكم گرفتن 
آن، از لغزش و هالكت در پرتگاه «ما سوى اهللا» مصون مانده و با كمك اين ريسمان، 
در مسير «إلى اهللا» صعود كرده و در فضاى امن و آرام «رضا اهللا» مأوى گزينند. پس 

مى دارد و هر كه به قرآن تمسك جويد، خدا او را نجات مى دهد هر كه از احكام آن جدا نشود، خدا (جايگاه) او را رفيع و 
ــت، برتري داده و آن  ــفا مى دهد و هر كس آن را بر هر چه غير آن اس ــفا جويد، خدا او را ش بلند مي كند و هر كه از آن ش
را بر هر سخني برگزيند، خدا او را راهنمايي مي كند و هر كه هدايت را در چيزي جز قرآن جستجو كند، خدا او را گمراه 
مى كند و هر كس در باطن و ظاهر خود به قرآن ملتزم باشد، خدا او را خوشبخت مى كند و هر كس آن را پيشواى خود 

قرار دهد و آخرين تكيه گاه سازد، خدا او را در باغ هاي پر نعمت بهشت منزل داده و به زندگانى سالم (در آن) مى رساند.
ــما باد به قرآن، زيرا قرآن شفا دهندة  سودمند و  ــالم)، ص 14 ؛ بر ش ــوب به امام حسن عسكري (عليه الس ــير منس 1. تفس

درمان كنندة پر بركت است و نگهدارنده كسي است كه به آن تمّسك جويد و نجات كسى كه از آن پيروى نمايد ...
2. اصول كافى، ج1، ص 61، قرآن را به سخن گفتن وا داريد كه خود ابتداًء سخني نخواهد گفت. به شما خبر مي دهم از 
آن كه در آن علم گذشته و علم آينده تا قيامت موجود است و نيز حكم آنچه ميان شماست و بيان آنچه در آن اختالف 

 ورزيديد. اگر درباره آن از من سؤال مي كرديد، آن را به شما مي آموختم.
3. سوره آل عمران / آيه 103؛ و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.
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آنچه مهم است پس از ايمان به كتاب خدا و پذيرش و تسليم در برابر آن، فعل ارادى و 
اقبال انسان ها در مواجهه با اين موهبت الهى است كه همه بايد بيايند و سِر اين رشته 

را بگيرند و از آن جدا نشوند تا در مسير تعالى خويش قرار گيرند. 
ــى به آن نور و به آن راه توجه نكند،  ــن كند، اما كس اگر چراغ پر نورى راهى را روش
آن نور هر قدر هم روشنگر باشد، چه اثرى دارد؟ آيا ارزش پناهگاه ايمن و مستحكم، تا 
زمانى كه كسى در آن پناه نگيرد، معلوم خواهد شد؟ كارآيى طبيب حاذقى كه عالوه 
بر تخصص و تجربه، مهربان و دلسوز است اما كسى به او مراجعه نمى كند، در تشخيص 
و درمان بيمارى افراد جامعه چقدر خواهد بود؟ اينها همه مثال هايى از ارتباط جامعه 
اسالمى ما با قرآن است. كتابى كه آمده است براى هدايت و آماده است براى پرورش 
روحى و معنوى همه انسان ها. اما هنوز آن گونه كه بايسته جامعه اسالمى است، مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
در كتاب كافى از حضرت صادق (عليه السالم) نقل شده كه رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) 
يُر بُِكم َسريٌع، و  ــَفٍر، و السَّ فرمودند: «يا أّيها الناس إنُكم في داِر ُهدنٍَة، و أنتم على َظهِر َس
باِن ُكلَّ بَعيٍد، و َيأِتياِن  ــمَس و الَقَمَر ُيبِلياِن ُكلَّ َجديٍد، و ُيَقرِّ َقد َرأيُتُم الليَل و النهاَر و الشَّ
ــود  بُِكلِّ َموعوٍد، َفأِعّدوا الجهاَز لُِبعِد الَمجاِز»1 راوى مى گويد در اين هنگام مقداد بن اس
برخاست و پرسيد: اى رسول خدا! دار هدنه چه معنا دارد؟ حضرت فرمودند: «داُر بالٍغ 
و انِقطاٍع، فإذا الَتَبَست عَليُكم الِفَتُن َكِقَطِع الّليِل الُمظِلِم، َفَعَليُكم بِالُقرآن َفإنُّه شافٌع ُمَشفٌَّع، و 
ٌق، و َمن َجَعَله أماَمه قاَدُه إلى الَجّنِة، و َمن َجَعَله َخلَفه ساَقه إلى الناِر، و ُهو الدليُل  ماِحٌل ُمَصدَّ
َيُدلُّ على َخيِر َسبيٍل، و ُهو ِكتاٌب فيِه َتفصيٌل و بَياٌن و َتحصيٌل، و ُهو الَفصُل لَيَس بِالَهزِل، َو لَه 
1. تفسير الميزان، ج 3، ص 72 ؛ اي مردم! شما در خانه اى هدنه قرار داريد و در مسير مسافرتى هستيد، مسافرتى بس 
سريع؛ و چگونه چنين نباشد، با اينكه شب و روز و خورشيد و ماه را مى بينيد كه هر تازه اى را كهنه مى كنند و هر دورى 

را نزديك مى سازند و هر آنچه را قبال وعده اش داده شده محقق مى سازند. پس براى اين سفر دور توشه فراهم كنيد. 
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َظهٌر و بَطٌن، َفظاِهُره ُحكٌم و باِطُنه ِعلٌم، ظاِهُره أنيٌق و باِطُنه َعميٌق، له ُتخوٌم و َعلى ُتخوِمِه 
ُتخوٌم، ال ُتحصى َعجائُِبه، َو ال ُتبلى َغرائُِبه، فيِه َمصابيُح الُهدى، َو َمناُر الِحكَمِة، َو َدليٌل على 

َفَة...»1  الَمعِرَفِة لَِمن َعَرَف الصِّ
ــمول شكايت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله)  از امت خود نشويم  حال، چه بايد كرد تا مش
كه فرمودند: «يا َربِّ إّن َقومي اتََّخذوا هذا الُقرآَن َمهجوراً»2 مهجور نماندن قرآن چگونه 
ــرمنزل  ــت؟ ارتباط با قرآن را از كجا بايد آغاز نمود؟ چگونه بايد حركت كرد تا به س اس
ــؤال در گفتار نورانى پيامبر رحمت (صلي اهللا عليه وآله) در  ــيد؟ پاسخ اين س مقصود رس
حديث شريف ثقلين آمده است: من در ميان شما دو چيز گرانبها را مى گذارم؛ كتاب خدا 
ــويد و آن دو از هم جدا  ــك جوييد هرگز گمراه نش و عترتم را. تا آنجا كه به آن دو تمس

نشوند تا در كنار حوض بر من وارد آيند.3
«امام عليه السالم همان قرآن عينى است و از قرآن علمى جدا نيست چنانكه قرآن 
ــان ها را به سوى ديگرى  ــت، چون هر يك از آن دو انس ــان جدا نيس علمى نيز از ايش
دعوت مى كند؛ جداسازى آن دو و تمسك به يكى بدون اعتصام به ديگرى جايز نيست 

1. همان؛ خانه كسب توشه براي رسيدن به مقصد و منقطع شدن از دنياست. پس هرگاه فتنه ها همچون پاره هاي شِب 
ــبهه انداخت پس بر شما باد تمسك به قرآن، چرا كه آن شفاعتگري مورد پذيرش و  ــما را فراگرفت و به ش ظلمت افزا ش
شكايت كننده اي مورد تصديق مي باشد و هر كه او را در پيش رويش قرار دهد، او را به سوي بهشت خواهد كشانيد و هر 
كه او را در پشت خود قرار دهد او را به سوي آتش به پيش خواهد راند. و او يگانه راهنماست كه بر بهترين راه راهنمايي 
مي كند و او كتاب تفصيل و روشنگرى و تحصيل [حقايق] است و او سخن قاطع و جدي است كه با شوخي همراه نيست 
و او را ظهر و بطني است، پس ظاهرش حكم و باطنش علم مي باشد، ظاهرش بسيار جّذاب و دلربا و باطنش ناپيداست، 
ــگفتيهاي آن به شمارش در  ــتند. ش ــت ، كه  آن  حدود و اندازه ها نيز محدود به  حدودي  هس داراي  حدود و اندازه هايي  اس
ــت و منار حكمت قرار دارد، و (قرآن) راهنمايي بر  ــش كهنه نمي گردد، در آن چراغ هاي هداي نمي آيد و عجايب نامأنوس

شناخت حقيقت است براي آنكه صفت قرآن را بشناسد.
2. سوره فرقان/ آيه 30؛ پروردگارا! قوم من قرآن را رها كردند. 

ــكتُم بِِهَما لَن تَِضلُّوا بَعدى َو أََحُدُهما أَكبَُر  3. بحار األنوار، ج 23 ، ص 106؛ إِنِّى قَد تََركُت فِيُكُم الثََّقَليِن َما إن تََمسَّ
َُّهَما لَن يفتَِرقَا َحتّى يِردا َعَلى  ــماِء إلَى اَألرِض َو ِعتَرتى أَهُل بَيتى أََال َو إِن ِ َحبٌل َممُدوٌد ِمَن السَّ ِمَن اآلَخِر ِكتَاُب اهللاَّ

الَحوَض 
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ــنى از عقل  ــيعه و س ــت كه ش ... حيات عقالنى همان پيروى كردن از اين روايتى اس
نخست و خاتم پيامبران صلّى اهللا عليه و آله نقل كرده اند: «من در ميان شما دو چيز 
گرانبها مى گذارم، يكى از ديگرى بزرگتر است، كتاب خدا، ريسمان متصل از آسمان به 
زمين و ديگرى عترت و اهل بيتم. پس مراقب باشيد كه درباره اين دو چگونه جانشينى 
مرا بجا مى آوريد» ... بسنده كردن به يكى از دو قرآن علمى و عينى بدون احساس نياز 
به ديگرى، از توهم معصوم نبودن ديگرى ناشى مى شود ... خداوندى كه در حق قرآن 
كَر َو اِنّا لَُه لَحاِفظوَن» و درباره قرآن عينى مى فرمايد:  لَنا الذِّ علمى مى فرمايد: «اِنّا نَحُن نَزَّ
َرُكم َتطهيراً» از اين اعتقاد بيزار  جَس َأهَل الَبيِت َو ُيَطهِّ ــُم الرِّ ــا ُيريُد اهللاُ لُِيذِهَب َعنُك «اِنَّم
است... افراط در حق عترت عين تفريط در حق قرآن است و سبب محروميت جوامع 

بشرى، حتى حوزه هاى علميه از علوم قرآن مى شود»1
ــالمى ايران كه محبت به عترت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) در تمامى اقوام  جامعه اس
و مذاهب آن ريشه دار و متجلى است بايد به تمسك به قرآن مجيد نيز توجه بيش از 
پيش نمايد تا وظيفه الهى خويش را به خوبى انجام دهد. وظيفه اى كه قرآن مجيد آن 
را حتى از شخص پيامبر صلى اهللا عليه و آله مطالبه مى كند. «َفاسَتمِسك بِالَّذى اوِحَى 

اِلَيَك اِنََّك َعلى ُهًدى ُمسَتقيٍم َو اِنَُّه لَِذكٌر لََك َو لَِقوِمَك َو َسوَف ُتسَئلوَن»2 
1. قرآن حكيم از ديدگاه امام رضا عليه السالم، جوادى آملى، عبداهللا، صص  63 تا 65 

2. سوره زخرف/ آيه 43 و 44؛ و آنچه به تو وحى كرده ايم تمسك جوى، همانا تو بر رهنمونى راست هستى و اين پندى 
براى تو و  قوم توست و به زودى مورد بازخواست قرار مى گيريد. 
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ابعاد تمسك به قرآن
با بررسى وظايف آحاد جامعه اسالمى نسبت به قرآن مجيد در آموزه هاى دينى، مقدمات 
ــورد توجه قرار داد.  ــوان در دو حوزه فردى و اجتماعى م ــك به قرآن را مى ت و ابعاد تمس

الف) حوزه فردى
1- ايمان به قرآن: پرتكرارترين واژه قرآن مجيد در خصوص ارتباط انسان با قرآن، 
ــوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللاِ َو  ــوُل بِما اَُنِزَل اِلَيِه ِمن ربِّه َو الُمؤِمن س ــت. «آَمَن الرَّ ايمان به قرآن اس
ــان نسبت به قرآن، ايمان به قرآن است  ــِلِه ...»1 اولين وظيفه انس َمالئَِكِتِه َو كُتُبِِه َو ُرُس
ــه در ابعاد ايمان به وحيانيت و الهى بودن آن، حقانيت قرآن و تمامى معارف مندرج  ك
ــى قرآن براى همه انسان ها در همه اعصار تجلّى مى يابد.  در آن و يگانگى هدايت بخش
قرآن مجيد كسى را كه به حقانيت آيات آن معتقد نيست نابينا دانسته است «اََفَمن َيعَلُم 
ُر اُولُوا اَاللباِب»2. ايمان به قرآن  اَنَّما اُنِزَل اِلَيَك ِمن َربَِّك الَحقُّ َكَمن ُهَو اَعمى اِنََّما َيَتَذكَّ

مقدمه ضرورى براى تمسك به قرآن و ارتباط صحيح و اثربخش انسان با قرآن است.
ــت كه اگرچه ايمان به قرآن مجيد شرط الزم  همچنين بايد به اين نكته توجه داش
ــلمانى است، اما ايمان اجمالى فرد مسلمان به حقانيت قرآن و كالم خدا بودن آن  مس
ــخ به حقانيت همه معارف مندرج در مضامين آيات  ــده و در اعتقاد راس بايد تقويت ش
قرآن مجيد و باور قلبى و عملى به ضرورت تنظيم همه ابعاد زندگى فردى و اجتماعى 

بر محور قرآن و معارف آن تجلى يابد.
2- تعّلم قرآن: يادگيرى قرآن وظيفه مهم هر مسلمان و مقدمه ورود و بهره مندى 
1. سوره بقره/ آيه 285؛ پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. (و او به تمام سخنان خود 

كامًال مؤمن مى باشد.) و همه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و كتاب ها و فرستادگانش، ايمان آورده اند ...
2. سوره رعد/ آيه 19؛ آيا كسى كه مى داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند كسى است كه 

نابيناست؟! تنها صاحبان انديشه متذّكر مى شوند.
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او از قرآن مجيد است. اهميت اين موضوع بدان حّد است كه تازه مسلمانان به دستور 
پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) پس از اقرار  به كلمه توحيد و شهادت به رسالت ايشان، 
ــلمانان  ــالمى خويش به تعلم آيات قرآن مجيد از ديگر مس در اولين گام از حيات اس
ا  مى پرداختند. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) مى فرمايند: ما ِمن ُمؤمٍن َذَكٍر اَو اُنثي ُحرًّ
اَو َمملوًكا إّال َو ِهللا َعليِه َحّق واِجٌب اَن َيَتَعَلَّم الُقرآَن1. همچنين امام صادق (عليه السالم) 

فرموده اند: َينبغي لِلمؤِمِن اَن الَيُموَت َحّتي َيَتَعلََّم الُقرآَن اَو َيكوَن في َتَعَلُِّمِه.2
آنچه در اين ميان اهميت دارد آن است كه هر فرد مسلمان الزم است به چه ميزان 
و در چه سطحى از توانمندي دانشي و مهارتي، قرآن را فراگيرد. متأسفانه هنوز تحقيق 
جامعى در اين خصوص توسط كارشناسان دينى انجام نشده و در اين زمينه ديدگاه هاى 
ــاس فتواى اكثريت فقهاى شيعه، يادگيرى  متفاوتى وجود دارد. در حوزه فقهي و براس
حمد و سوره براى قرائت نماز همراه با رعايت تلفظ عرفى عربى كلمات و حروف3، واجب 

و يادگيرى قرآن مجيد به هر ميزان و سطحى مستحب و مورد سفارش است4. 
در جامعه مسلمان ايران، نظام تعليم و تعلم از ابتدا با محوريت يادگيرى قرآن شكل 
گرفت. مكتب خانه ها به عنوان اولين آموزشگاه كودكان مسلمان در اولين گام به آموزش 
ــتن  ــى و روان خوانى و بعضاً حفظ قرآن و پس از آن به آموزش خواندن و نوش روخوان
فارسى مى پرداختند. اين سنت پس از ورود نظام آموزش غرب به ايران، توسط محافل 
و مجامع دينى ادامه، اما به طور طبيعى گستره و سطح تأثير آن به مرور زمان كاهش 
ــار جامعه مسلمان و حتي دانش آموختگان نظام آموزشى  يافت، تا آن  جا كه همه اقش

ــت مگر اين كه براي خدا حقي واجب  ــائل، ج 1، ص 287؛ هيچ مؤمن مرد يا زن، آزاد يا برده اى نيس ــتدرك الوس 1. مس
برگردن آنها است و آن حق اين است كه قرآن را ياد بگيرند. 

2. بحاراالنوار، ج89، ص189؛ شايسته است انساِن مؤمن تا مرگش فرا نرسيده است قرآن را آموخته، يا در حال فراگيري آن باشد.
3. فتواى امام خمينى رحمة اهللا عليه: رعايت تجويد در نماز الزم نيست، ولى بايد كلمات و حروف را طورى ادا كند كه 
عرف عرب آن را صحيح بداند، هر چند رعايت دستورهاى تجويد بهتر است. (استفتائات امام خمينى، ج1، ص158 و 160)

4 . ر.ك: توضيح المسائل مراجع، ج1، ص632 و عروة الوثقى، ج1، مسئله53
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حوزه هاى علميه نيز دچار ضعف در مهارت هاى آموزشى مرتبط با قرآن مجيد شدند.1
بررسى ابعاد مختلف ارتباط با قرآن بيانگر آن است كه توانايى روان خوانى همه آيات 
قرآن از روى مصحف همراه با درك معناى آيات كمترين سطح الزم براى تعامل افراد 
با قرآن است. مقام معظم رهبرى در اين زمينه مى فرمايند: « نمي شود در كشوري  كه  
ــود، قرآن  را به  دست  يك  نفر بدهيم  و بگوييم  بخواند، اما  ــالم  اداره  مي ش بر مبناي  اس
ــد اين  كتاب  عزيز را باز كند و بخواند. بنابراين، همه  بايد بتوانند قرآن  را بخوانند.  نتوان

البته ، اين  قدم  اول  است .2 ...»

حمل/ حفظ قرآن
ــى اجمالى روش آموزش قرآن مجيد در سنت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله)   بررس
بيانگر شيوه اى خاص از آموزش است كه محور اصلى آن، حمل قرآن يا به تعبير ديگر 
ــاز انس هميشگى با قرآن و عمل به وظيفه  ــت كه زمينه س حفظ آيات قرآن مجيد اس
مستمر قرائت قرآن است. جدا از بررسى تاريخى اين شيوه كه داللت بر سيره و سنت 
ــه اعمالى مانند قرائت قرآن  ــوزش قرآن از طريق حفظ آيات دارد، توجه ب ــتمر آم مس
ــتحب و همچنين روايات مربوط به اهميت و آثار اهتمام به  در نمازهاى واجب و مس
ــا از طريق خواندن از روى قرآن  ــدن قرآن در مواقع و حاالت مختلف3-  كه بعض خوان
1 . ما در حوزه هاي خودمان، شاهد طلبه هايى هستيم كه مقداري هم درس خوانده اند، ليكن هنوز بر همين قرائت رايج 
ــكاالتى وجود دارد، چه رسد به اين كه قرائت  ــان اش ــلط ندا رند. يعنى هنوز در تالوت ش قرآن كه ما با آن انس داريم، تس
ــته، قرآن خوانى در مكتب خانه ها تأمين  ــت. در گذش ديگري را نيز بدانند. علتش عدم آموزش قرائت قرآن در حوزه اس
مى شد لذا هر كسى وارد ميدان علم مى شد، قرآن را ياد گرفته بود. بعد كه مكتب خانه ها برچيده شد، در مدارس جديد هم 
قرآن خوانى به آن شكل شروع نشد و اين خأل همچنان باقى مانده است. (بخشى از بيانات مقام معظم رهبرى در بيانات 

در ديدار با مدرسان و مسئوالن دبيرستان علوم و معارف اسالمى شهيد مطهري؛ 1368/12/27)
2 . بخشى از بيانات معظم له در ديدار با قاريان  چهل  كشور جهان  و جمعي  از روشن ضميران ، در سالروز بعثت  رسول اكرم

 (صلي اهللا عليه وآله) ؛ 1368/12/04
3. اصول كافي ج 8 ص 89؛ قال رسول اهللا (صلي اهللا عليه وآله) : يا علي عليك بتالوة القرآن علي كل حال: اي علي بر 

تو باد قرائت قرآن در هر حال.
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ــت1 - همگى تداعى كننده ضرورت حفظ آيات الهى است و اين غير از  امكان پذير نيس
شرافتى است كه براى حفظ قرآن و حافظان قرآن برشمرده شده است. از ابن عباس از 
رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) نقل شده است كه فرمودند: «أشراُف أمَّتي َحَمَلُة الُقرآِن 
ــى ٌء ِمَن الُقرآِن  َو أصحاُب اللَّيِل»2 و در مقابل نيز فرمودند: «إنَّ الَّذى لَيَس فى َجوِفِه َش
ــده است: «َمن َقَرأ الُقرآَن  ــان چنين نقل ش كَالبَيتِ الخَرِبِ »3 در روايت ديگرى از ايش
، َو َشفََّعُه في َعَشَرٍة ِمن أهِل بَيِتِه ُكلُُّهم َقد َوَجَب  َحّتى َيسَتظِهَرُه َو َيحَفَظُه أدَخَلُه اهللا الَجنََّةَ
ــالم) نيز نقل شده است كه فرمودند: «اقَرءوا  لَُه الّنار»4 از امام اميرالمؤمنين (عليه الس
ــى روايات سيره  ُب َقلبًا َوَعى الُقرآَن»5. بررس ــَتظِهروُه َفإنَّ اهللاَ َتعالى ال ُيَعذِّ الُقرآَن َو اس
ــان مى دهد در صدر اسالم، حفظ قرآن عالوه بر درجات  معصومين عليهم السالم، نش
ــت، تا  ــته اس و ارزش هاى معنوى، عوائد مادى گوناگونى نيز براى حافظ به همراه داش
ــى آياتى از قرآن كريم را در سينه داشت، مى توانست از همين مزيت  آنجا كه اگر كس
ــود. فقيه بزرگ اماميه،  ــر بهره مند ش حتى در مواردى به عنوان مهريه ازدواج با همس
ــت كه جايز است كه مهريه زنان  ــيد مرتضى چنين مى فرمايد: «قول اماميه اين اس س
ــافعى نيز موافق اين مسأله است. اما باقى فقهاى اهل  ــد. ش تعليم چيزى از قرآن  باش
سنت مخالفند. دليل ما اين است كه بيان كرديم كه صداق جايز است كه قليل المنفعه 
ــت، پس آن نفع است. حتى اگر  ــد يا كثير المنفعه و براى تعليم قرآن قيمتى اس باش
ــي، ج 1، ص 483؛ ... و كان (صلي اهللا عليه وآله) يقرأ القرآن قائماً وقاعداً  ــي هدي خيرالعباد، عالمه مجلس ــاد ف 1. زاد المع

ومضطجعاً: پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) قرآن را ايستاده و نشسته و خوابيده مي خواندند. 
2. بحار االنوار، ج 84، ص 138 ؛ بزرگان امت من حامالن قرآن و همنشينان شب (شب زنده داران) هستند. 

3. پيام پيامبر، ص 742 ؛ كسى كه در دلش چيزى (سوره يا آيه اى) از قرآن نباشد، همچون خانه اي ويران است.
ــانى، ج 1، ص 12 -  تفسير الصراط المستقيم، بروجردى، ج 1، ص 238 ؛ هر كس قرآن بخواند تا  ــير، كاش 4. زبدة التفاس
حدي كه آن را از بر كند و حفظ نمايد، خداوند او را داخل بهشت مى فرمايد، و شفاعت او را درباره ده نفر از خاندان او كه 

دوزخ بر هر يك از آنها واجب شده باشد، قبول مى فرمايد. 
5. بحاراالنوار، ج 89، ص 19 ؛ قرآن را بخوانيد و آن را به خاطر سپاريد كه خداى تعالى قلبى را كه ظرف قرآن شده باشد 

عذاب نخواهد كرد. 
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ــد. چنانچه پيامبر اعظم (صلي اهللا عليه و آله) هنگامى كه  ــب ظاهر] كم باش [به حس
ــيدند: «أ مَعَكَ شَىءٌ ؟ »  ــتند زنى را به عقد مردى از اصحاب درآورند، از او پرس خواس
ــؤال و  آيا چيزى دارى [تا مهريه او قرار دهى]؟ عرض كرد: نه، چيزى ندارم... و اين س
جواب تا آنجا رسيد كه حضرت فرمود: «أ مَعَكَ شَىءٌ مِنَ القُرآنِ؟ » آيا چيزى از قرآن 
َّجتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ » او را به عقد  با تو هست؟ عرض كرد: بلى. پس فرمود: «زَو
تو درآوردم در ازاى آنچه از قرآن با تو هست. يعنى تا در عوض، آنچه از قرآن بلدى به 
او بياموزى.»1 از نمونه هاى ديگر اين عوائد براى حافظان قرآن، اختصاص مستمري از 
ــت. از اميرمؤمنان على (عليه السالم) منقول است: «َمن َدَخَل في اإلسالِم  بيت المال اس
طائعًا، َو َقَرأ الُقرآَن ظاهراً َفَلُه في ُكلِّ َسَنٍة ِمائَتا ديناٍر في بَيِت ماِل الُمسِلميَن، َو إن ُمِنَع 
نيا أَخَذها َيوَم الِقياَمِة واِفَيًة أحَوُج ما َيكوُن إلَيها»2 از سالم بن ابى الجعد از اصحاب  في الدُّ
ــت: «أّن َعِليًا َفَرَض لَِمن َقَرأ الُقرآَن ألَفيِن،  ــده اس ــالم) نقل ش امير المؤمنين (عليه الس
ألَفيِن»3. البته در شرح اين نوع روايات موضوع تعليم قرآن به ديگران به عنوان وظيفه 

رايج حافظان قرآن نيز بيان شده است.
در ضرورت و اهميت حفظ قرآن توسط همه مسلمانان خدشه اى وارد نيست اما آنچه 
مورد تأمل است، اين است كه چه ميزان از آيات قرآن مجيد بايد به عنوان حفظ پايه 
ــفانه تاكنون تحقيق جامعى در اين خصوص  ــط همه مسلمانان حفظ شود. متأس توس
ــها  1. االنتصار، مرتضى علم الهدى، چاپ اول، ص 291 ؛ «امرأه جاءت إلى النبي (صلى اهللا عليه وآله) فوهبت نفس
ــول اهللا، فقال عليه  ــاء من حاجه ، فقام رجل من أصحابه : زوجنيها يا رس ــالم : ما لي في النس له ، فقال عليه الس
ــئ ؟ فقال : ال - إلى أن قال - : أ معك شئ من القرآن ؟ قال : نعم، فقال عليه السالم: زوجتكها  ــالم أمعك ش الس

بما معك من القرآن...»
2. تفسير مجمع البيان، چاپ اول، بيروت، ج1، ص45 - خصال شيخ صدوق، ص 602 - زبدة التفاسير، ج 1، ص 12 ؛ هر 
ــلمانان هر سال بايد دويست دينار  ــالم را قبول كند و قرآن را از حفظ بخواند، از بيت المال مس كس از روى ميل و رضا اس
دريافت كند و اگر در دنيا از او منع كردند و نپرداختند، روز قيامت تمام و كمال دريافت خواهد نمود كه بيشتر احتياج به آن دارد.
3. كنز العمال، ج 2، ص 339 ؛ امام علي (عليه السالم) براي آنان كه قرآن قرائت مي كردند، دوهزار دوهزار از بيت المال 

اختصاص مي داد.



27

سيرى در مبانى توسعه فرهنگ قرآنى

انجام نشده است. اما با توجه به برخى تحقيقات انجام شده در خصوص نحوه آموزش 
قرآن در سنت1 مى توان به ضرورت حفظ حزب مفصل قرآن2 شامل سوره هاى قاف تا 
ناس (آن هم به ترتيب از سوره ناس به قاف) اشاره نمود. همچنين برخى از كارشناسان 
با توجه به مفاد آيه 45 سوره مباركه سبأ3 معتقدند كه حداقل يك دهم از آيات قرآن 

بايد توسط هر مسلمان حفظ شود.
ــود، جداى از يادگيرى  ــت آنچه به عنوان حفظ و حمل قرآن  مطرح مى ش بديهى اس

مفاهيم و معارف آيات نيست و حافظ قرآن بايد معناى آيات را بداند.
3- قرائت قرآن: هر ارتباطي نقطه شروعي دارد. نقطه شروع ارتباط و تعامل انسان 
با كتاب خدا خواندن آن است. تا قرآن خوانده نشود، معارف آن به زندگي وارد نخواهد 
ــد. فرمان به خواندن، نخستين پيام الهي براي هدايت انسان در پرتو قرآن است كه  ش
با نداي «اقَرأ»4 بر قلب و جان گرامي اولين معلم و مبلغ اين كتاب آسماني طنين انداز 
َر ...»5 و در گفتار پيامبر و جانشينان او بر مؤمنان  شد و با دستور الهى «َفاقَرءوا ما َتَيسَّ

الزم گرديده است. 
ــت كه در زبان عربي از آن به  خواندن قرآن، ابزار و كليد راه يابي به معارف قرآن اس
«قرائت» يا «تالوت» تعبير مي شود و در معناي اصلي خود، حاوي فهم متن است. در 
تالوت، مفهوم تبعيت نيز نهفته است؛ يعنى خواندن قرآن به نيت تبعيت از فرمان الهى. 
 كمال قرائت قرآن در ترتيل آن است كه خداوند به پيامبر خويش سفارش نموده است؛ 
1. محمد علي لساني فشاركي، آموزش زبان قرآن، صص 327 تا 333، تحقيق به سفارش مركز تحقيقات دانشگاه امام 

صادق (عليه السالم)، تهران، 1379
2. اين نامگذارى از زبان رسول اهللا (صلي اهللا عليه وآله) بيان شده و از زمان ايشان رايج بوده است.

3. كسانى كه پيش از آنان بودند (نيز آيات الهى را) تكذيب كردند، در حالى كه اينها به يك دهم آنچه به آنان داديم نمى رسند!
َّذي َخَلَق» (سوره علق / آيه 1) ؛ بخوان به نام پروردگارت كه آفريد. 4. «إقَرأ بِاسِم َربَِّك ال

5. سوره مزمل/ آيه 20 ؛ هر قدر مي توانيد و برايتان ميسر است، قرآن بخوانيد.
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«...َو َرتِِّل الُقرآَن َترتيًال»1. تحقق ظاهرى ترتيل در خواندن موزون، با تأني، بدون عجله 
و همراه با بيان روشن و آشكار كالم و رعايت جمله بندى آيات است كه زمينه تأثير در 
قلب و تأمل در آيات را براى خواننده قرآن فراهم مى آورد. از امام كاظم (عليه السالم) 
ــه «َو َرتِِّل الُقرآَن  ــول خدا (صلي اهللا عليه وآله) درباره معناي آي ــده كه از رس روايت ش
عِر؛  ُه َهذَّ الشِّ مِل َو ال َتُهذَّ َترتيًال»  سؤال شد، ايشان فرمودند: «بَيِّنُه ِتبيانًا َو ال َتنُثرُه نَثَر الرَّ
ــوَرة»2 در روايتى  كوا بِِه الُقلوَب َو ال َيكوُن َهمُّ أَحِدُكم آِخَر الّس ــوا ِعنَد َعجائِِبِه َو َحرِّ ِقف
ــت: پيامبر اعظم (صلي اهللا عليه وآله) به  ديگر در تبيين مصداقي مفهوم ترتيل آمده اس
ــيدند كه با حال خاصي مشغول خواندن قرآن و گريه كردن بود. با مشاهده  مردي رس
حال او، ايشان به اصحاب فرمودند: آيا اين سخن پروردگار را نشنيده ايد كه مي فرمايد: 
ــت.3 از  «و رّتل القرآن ترتيال»؟ اين (حالتي كه در اين مرد مي بينيد) همان ترتيل اس
امام علي (عليه السالم) نيز در بيان معناي اين آيه نقل شده است: «َترتيُل الُقرآِن ِحفُظ 
الُوقوِف َو بَياُن الُحروِف»4 همچنين ابوبصير از امام صادق (عليه السالم) در اين باره نقل 
ــَن بِِه َصوَتَك»5 و در تبيين مكث در خواندن  َث فيِه َو ُتَحسِّ ــت: «ُهَو أن َتَتَمكَّ كرده اس
ــان نقل شده است كه فرمودند: «إذا َمَررَت بِآَيٍة فيها ِذكُر الَجنَِّة َفاسأِل اَهللا  قرآن از ايش

1. سوره مزمل / آيه 4 ؛ و قرآن را با دّقت و تأّمل بخوان.  
2. بحاراالنوار، ج 89، ص 215 - الدر المنثور في تفسير المأثور، ج 6، ص 277 ؛ قرآن را به صورت واضح و روشن بخوان؛ 
الفاظ آن را همچون ريگ، پراكنده و از هم گسسته مكن و مانند شعر هم تند و سريع نخوان؛ بلكه به هنگام برخورد با 
عجايب و اسرار آن توّقف كنيد، دل هاى خود را متوجه معانى قرآن نماييد و همه تالشتان به پايان رساندن سوره نباشد. 

(زيرا در چنين حالتى از تأّمل در قرآن و دّقت در معانى آن باز مى مانيد)
3. الجامع ألحكام القرآن، ج 20، ص 37 - أحكام القرآن (ابن العربي)، ج 4، ص 1875

ــح حروف و رعايت مواضع وقف. در اين روايت به  ــت از اداي صحي ــع البحرين، ج 5، ص 378؛ ترتيل عبارت اس 4. مجم
رعايت جمله بندي و اداي روشن و واضح كلمات اشاره شده است.

ــى در خواندن قرآن درنگ كنى، و  ــان، ج 10، ص: 569 - بحاراالنوار، ج 89، ص 191 ؛ ترتيل يعن ــير مجمع البي 5. تفس
صوتت را نيكو سازى.
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ذ بِاِهللا ِمَن الّنار»1  الَجنَة و إذا َمَررَت بآيٍة فيها ِذكُر الناِر َفَتَعوَّ
ــالم (صلي اهللا عليه وآله) در مقام تعليم قرآن كريم به مردم، آنان را  پيامبر بزرگوار اس
ــويق مى كردند. در روايات نبوى، قرائت قرآن  ــكال گوناگون به خواندن قرآن تش به اش
جالي قلب ها، افضل اعمال، شرف آسماني، نور زميني، سبب استجابت دعا و گشايش 
ــبب دفع بالى آخرت  درهاي رحمت الهي، همراه با پاداش فراوان، كفارة گناهان و س
َّهُ فَليَقرَأ القُرآنَ ».2 و  َّ أحَدُكُم أن يُحَدِّثَ رَب ــت و فرموده اند: «إذا أحَب ــده اس ــته ش دانس
َهداء، و النَّجاَة َيوَم الَحسَرِة، و الّظلَّ َيوَم  فرموده اند: «إن أَردُتم عيَش الّسَعداء، و َموَت الشُّ
يطاِن،  اللَِة، َفادُرسوا الُقرآَن، َفإنُّه َكالُم الّرحماِن، و ِحرٌز ِمَن الشَّ الَحروِر، و الُهدى َيوَم الضَّ
و رُجحانٌ في الميزانِ ».3 در آموزه هاى روايى عالوه بر تأكيد بر اصل قرائت و كيفيت آن، 
به كميت نيز توجه شده است. در روايتى از امام باقر (عليه السالم) نقل شده كه رسول 
ــرَ آياٍت في لَيَلٍة لَم ُيكَتب ِمَن الغاِفليَن َو  خدا (صلى اهللا عليه وآله) فرمودند: «َمن َقَرأ َعش
َمن َقَرأ َخمِسيَن آَيًة ُكِتَب ِمَن الّذاِكريَن َو َمن َقَرأ ِمائََة آَيٍة...»4 در روايت ديگرى از امام 
صادق (عليه السالم) نقل شده كه فرمودند: «الُقرآُن َعهُد اِهللا ِإلى َخلِقِه َفَقد َينَبغي لِلَمرِء 

الُمسِلِم أن َينُظَر في َعهِدِه َو أن َيقَرأ ِمنُه في ُكلِّ َيوٍم َخمسيَن آَيًة»5 
ــيدى  ــير مجمع البيان، ج 10، ص 569 - مجمع البحرين، ج 5، ص 378 ؛ هر گاه در خواندن قرآن به آيه اى رس 1. تفس
كه در آن يادى از بهشت شده، از خداوند درخواست بهشت كن و هر گاه به آيه اى رسيدي كه در آن ذكر آتش شده، از 

آتش دوزخ به خدا پناه ببر. 
2. كنزالعمال، ج 1، ص 510؛ چون كسى از شما دوست بدارد كه با پروردگار خويش سخن گويد، قرآن بخواند.

3. الحيـاة، حكيمى، محمد رضا، ترجمه احمد آرام، ج 2، ص 235 ؛ اگر مى خواهيد كه همچون سعادتمندان زندگى كنيد و 
همچون شهيدان از دنيا برويد و در روز حسرت نجات يابيد و در روز گرماى سخت سايبانى داشته باشيد و در روز گمراهى 

بر راه راست برويد، قرآن را بياموزيد كه كالم رحمان است و حرزى در برابر شيطان و سبب سنگينى ترازوى اعمال. 
4. اصول كافى، ج 2، ص 612 ؛ كسى كه در يك شب ده آيه از قرآن بخواند، نام او در آن شب در ميان غافالن نوشته 
نمى شود. و كسى كه پنجاه آيه بخواند، نام او در زمرة ذاكران نوشته مى شود ... و به همين ترتيب براى كسى كه در يك 

شب صد، دويست، سيصد، پانصد و هزار آيه از قرآن بخواند ثواب هاى مختلفى بيان مى شود.
5. همان، ص 609 ؛ قرآن عهد خداوند با بندگان خويش است. پس شايسته است براى يك مسلمان كه در اين عهدنامه  

بنگرد و هر روز پنجاه آيه از آن را بخواند.
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خواندن قرآن از روي مصحف، با صوت نيكو و حزين، همراه با تأمل در معاني آيات و 
با استفاده از لحون و اصوات عرب و پرهيز از بكارگيري لحون اهل فسق و كبائر و اهل 

كتاب، از ديگر ويژگي هاي مورد توصيه در قرائت قرآن است.
4- استماع قرآن: مراد از استماع قرآن، حالتي ارادي شامل جلب توجه و به كارگيري 
ــنوايي مستمع براي دريافت آيات قرآن از زبان قارى است. در قرآن كريم در اين  قّوه ش
زمينه دستور روشن و صريحي آمده است: «َو إذا ُقِرَئ الُقرآُن َفاسَتِمعوا لَُه َو أنِصتوا لََعلَُّكم 
ُترَحموَن»1. همچنان كه استماع عبارت از شنيدن همراه با توجه (گوش فرا دادن) است، 
انصات نيز به معناي سكوت همراه با توجه و دقت (و نه مجرد تكلم نكردن) است2.  اگر 
چه روايات تفسيرى اين آيه مربوط به سكوت و استماع مأموم براي توجه به قرائت امام 
در نماز جماعت مي باشد3، اما بيشتر مفسران معتقدند داللت آيه، عام و كلي است.4 يعنى 
ــت كه در هر كجا و در هر حال كه كسى قرآن را تالوت كند،  ــتحب اس ــته و مس شايس

ديگران به احترام قرآن سكوت كنند و گوش جان فرا دهند تا پيام خدا را بشنوند.5
ــالم) فرمودند: «َيِجُب اإلنصاُت  ــى زراره نقل مى كند كه امام صادق (عليه الس در روايت
لِلُقرآِن في الّصالِة و في َغيِرها، َو إذا ُقِرَئ ِعنَدَك الُقرآُن َوَجَب َعَليَك اإلنصاُت و االسِتماُع»6 
استماع هرچند در وقوع خارجى، مترتب بر قرائت و نتيجه طبيعي آن است، اما با لحاظ 
ــتين گام در آموختن قرآن، عمومي ترين و  ــزان بهره مندي عمومي و به عنوان نخس مي

سهل الوصول ترين نوع ارتباط انساني با قرآن است و قرائت در مرتبه دوم قرار دارد. 
1. سوره اعراف / آيه 204 ؛ هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد؛ شايد مشمول رحمت خدا شويد.

2. تفسير أطيب البيان، ج 6، ص 67
3. تفسير القمي، ج 1، ص 254 - تفسير جامع البيان، ج 9، صص 112- 110

4. تفسير الميزان، ج 8، ص 382
5. تفسير نمونه، ج 7، ص 70

ــكوت براى شنيدن قرآن در نماز و غير آن واجب است و هنگامى كه نزد تو قرآن  ــير البرهان، ج 2، ص 628 ؛ س 6. تفس
خوانده شود، بايد سكوت كنى و گوش فرا دهى. 
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ــدن روح و جسم انسان براي پرواز  ــيني آيات نوراني وحي در آماده ش جاذبه و دلنش
ــه از همان آغاز ابالغ  ــگرف دارد. جاذبه اي ك ــمان بيكران معارف قرآني اثري ش در آس
ــان ها را به شدت تحت تأثير خود قرار داد. هر گاه نغمه دلنشين كالم خدا از  وحي انس
ــد، مردم با شور و عالقه اي فراوان، به آيات  ــتاده او در فضا طنين انداز مي ش جانب فرس
ــتماع قرآن  ــدند. در اهميت اس قرآن گوش فرا داده و مجذوب الفاظ و معانى آن مي ش
همين بس كه كفار و دشمنان اسالم براي مقابله با قرآن، مردم را به نشنيدن آيات آن 
عوا لِهَذا الُقرآِن َو الَغوا فيِه لََعلَُّكم َتغِلبوَن»1  ــمَ فرا مى خواندند: «َو قاَل الَّذيَن َكَفروا ال َتس
ــويق  در مقابل، پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) همچنان كه مردم را براي خواندن قرآن تش
ــويق نموده و خود نيز الگوي عملي شايسته آن  ــنيدن قرآن نيز تش مي كردند، براي ش
بودند. در روايتى از ايشان آمده است: «َمِن اسَتَمَع إلى آَيٍة مِن ِكتاِب اهللاِ ُكِتَبت لَه َحَسَنٌة 
ــالم) نقل شده كه  ُمضاَعَفٌة و َمن َتالها كانَت نوراً َيوَم الِقياَمِة»2 و از امام على (عليه الس
ــَتِمُع في األجِر َسواٌء»3 و  ــول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرمودند: «قاِرُئ الُقرآِن و الُمس رس
نَيا َو َعن َقاِرئِِه بَلَوى اآلِخَرِة»4 همچنين  فرمودند: «َيدَفُع اهللا َعن ُمسَتِمِع الُقرآِن بَلَوى الدُّ
از امام على (عليه السالم) منقول است: «َمِن اسَتَمَع آَيًة ِمَن الُقرآِن َخيٌر لَُه ِمن َثبيٍر َذَهبًا»5 
عبداهللا بن مسعود مي گويد: روزي رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) خطاب به من فرمودند: 
» آياتى از قرآن را براى من تالوت كن. عرض كردم: آيا من آيات شريفه را بر  «إقَرأ َعَليَّ
ــوره فصلت / آيه 26 ؛ كافران گفتند: «گوش به اين قرآن فرا ندهيد و به هنگام تالوت آن هياهو و جنجال كنيد،  1. س

شايد پيروز شويد!»
2. الدر المنثور في تفسير المأثور، ج 3، ص 157 ؛ كسي كه آيه اي از كتاب خدا را گوش كند، اجر مضاعفي براي او نوشته 

مي شود و كسي كه آن را تالوت كند، نوري براي او در روز قيامت خواهد بود.
3. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 293؛ خواننده و شنونده قرآن در پاداش يكسانند.

4. بحاراالنوار، ج 89، ص 182؛ از شنونده قرآن بالي دنيا و از خواننده آن بالي آخرت، دفع مي شود.  
ــى كه به آيه اى از كتاب خدا گوش فرا دهد، براى او از طاليى كه به اندازه كوه ثبير  5. بحاراالنوار، ج 89، ص 20؛ كس

(كوه بزرگى در يمن) باشد، بهتر است. 
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شما تالوت كنم، حال آنكه قرآن بر شما نازل شده است؟! فرمودند: آرى، «إنّي اُِحبُّ أن 
أسَمَعُه ِمن َغيري» دوست مى دارم تالوت قرآن را از ديگرى بشنوم.1 رهبر انقالب اسالمى 
ــت. ما همه به موعظه احتياج داريم.  ــت؛ قرآن موعظه اس مى فرمايند: «قرآن درس اس
ــان نمى داند، هميشه به آدم بگويند؛  ــت كه چيزى را كه انس موعظه معنايش اين نيس
گاهى چيزهايى است كه ما مى  دانيم، اما در شنيدن اثرى است كه در دانستن نيست؛ 
بايد بشنويم و قرآن به ما مى  شنواند. «َموِعَظٌة ِمن َربُِّكم»2 تعبير وعظ و موعظه در قرآن 
مكرر به كار رفته است. قرآن موعظه است.»3 افزايش ايمان نتيجه استماع مطلوب آيات 
قرآن است. قرآن كريم مى فرمايد: «إنََّما الُمؤِمنوَن الَّذيَن إذا ُذِكَر اهللاُ َوِجَلت ُقلوبُُهم َو إذا 

لوَن»4  ُتِلَيت َعَليِهم آياُتُه زاَدتُهم إيمانًا َو َعلى  َربِِّهم َيَتَوكَّ
ــت  ــيدن در يك گفتار اس 5- تدبر در قرآن: تدبّر در لغت، به معناى تأمل و انديش
ــر در قرآن يعنى توجه و دقت در معاني آياتي  ــت آيد. تدب تا مقصود گويندة آن به دس
كه قرائت يا استماع مى شود. قرآن مجيد آحاد مسلمانان و غير مسلمانان را به تدبر در 
َر أولوا  بَّروا ءاياِتِه َو لَِيَتَذكَّ ــاَرٌك لَِيدَّ ــات خويش فرا مى خواند: «ِكتاٌب أنَزلناُه إلَيَك ُمب آي
ــرزنش قرار  ــه درآيات قرآن تدبر نمى كنند، مورد توبيخ و س ــانى را ك األلباِب»5 و كس
َّرونَ القُرءانَ  أم َعلى  ُقلوٍب أقفالُها»6 از جمله توصيه هاي پيامبر اكرم  مى دهد: «أ فَال يَتَدَب
1. تفسير جامع البيان، ج 5، ص 60 -  تفسير تبيان، ج 3، ص 201- فضائل پنج تن (عليهم السالم) در صحاح شش گانه 

اهل سنت، ج 1، ص 247
دوِر َو ُهدًى َو َرحَمٌة لِلُمؤِمنين (سوره يونس / آيه  2. يا أيَُّها النّاُس قَد جاَءتُكم َموِعَظٌة ِمن َربُِّكم َو ِشفاٌء لِما فِي الصُّ
ــت و درمانى براى آنچه در سينه هاست (درمانى براى  ــما آمده اس ــوى پروردگارتان براى ش 57) ؛ اى مردم! اندرزى از س

دل هاى شما) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان.
3. بيانات  در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم،  1387/3/21

4. سوره انفال / آيه 2 ؛ مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هر گاه نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان مي گردد و هنگامى 
كه آيات او بر آنها خوانده مى شود، ايمانشان فزونتر مى گردد و تنها بر پروردگارشان توكل دارند.

5. سوره ص/ آيه29 ؛ اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبّر كنند و خردمندان متذّكر شوند.
6. سوره محمد (صلي اهللا عليه وآله)/ آيه24 ؛ آيا آنها در قرآن تدبّر نمى كنند، يا بر دل هايشان قفل نهاده شده است؟!
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ــت: «َمعاِشَر الّناِس َتَدبَُّروا الُقرآَن  (صلي اهللا عليه وآله) نيز به مردم در خطبه غدير اين اس
ــده كه فرموده اند: «أال ال  ــالم) نقل ش َو افَهموا آياِته»1  و از امام اميرالمؤمنين (عليه الس
ــفوا  َخيَر في ِقراَءٍة لَيَس فيَها َتَدبُّر»2 و فرموده اند: «َو َتَفقَّهوا فيِه َفإنَُّه َربيُع الُقلوِب َو اسَتش
ــده است كه در سحرگاهى بالل حبشى،  ــفاءُ الصُّدورِ » 3 در روايات نقل ش بِنورِهِ فَإنَّهُ شِ
پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) را در حال گريه مشاهده كرد. از ايشان سبب گريه را پرسيد 
ــب خداوند اين  و حضرت در جواب به او فرمودند: «...چرا گريه نكنم؟ در حالي كه امش
ــماواِت َو األرِض....»4. سپس فرمودند: «َويٌل  ــت: إنَّ ِفي َخلِق السَّ آيات را نازل كرده اس
يِه َو لَم  ر فيها»5 و در روايت ديگر فرمودند: «َويٌل لَِمن الَكها بَيَن َفكَّ لَِمن َقَرأها َو لَم َيَتَفكَّ

َيَتأمَّل فيها».6 
قرآن كريم، به فرموده خود، براي هدايت آمده است. آمده تا راه درست زندگي را به 
انسان نشان دهد تا او با قرار گرفتن در اين مسير، زندگاني چند روزة دنيا را به سالمت 
طي كند و با كسب رضايت الهي، به سعادت حقيقي و شايسته خود دست يابد. معناي 
ــت كه: قرآن را بخوان. ببين چه مي گويد.  ــاده و مختصر آن اس ــخن به طور س اين س
ــي. معناي تدبر به طور كلي  ــپس به آنچه قرآن فرموده، عمل كن تا به هدايت برس س
ــود. تدبر يعني انسان ببيند كه قرآن چه مي گويد.  در همين مرحله دوم خالصه مي ش
ــط بين دريافت عبارات قرآن و به كار بستن دستورات  پس مي توان تدبر را حلقه واس
و راهنمايي هاي آن دانست. مقام معظم رهبرى در تبيين شيوه مطلوب قرائت چنين 

1. بحاراالنوار، ج 37، ص 209 ؛ اي مردم! در قرآن تدبر كنيد و آياتش را بفهميد.
2. اصول كافي، ج1، ص 36 ؛ همانا در قرائت بدون تدبر خيرى نيست.  

3. بحاراالنوار، ج 2، ص 36 ؛ در آن تفقه كنيد كه بهار قلب ها است و به نور آن شفا جوييد كه شفاي سينه هاست.
ماواِت َو اَألرِض َو اختِالِف اللَّيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألولي اَأللباب ... (آيات پاياني سوره آل عمران)  4. إِنَّ في َخلِق السَّ

5. واي بر كسي كه اين آيات را بخواند و در آن انديشه نكند.
6. تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 908 -   الكشف و البيان عن تفسير القرآن، چاپ اول، ج 3، ص 230 ؛ واى بر كسى كه 

اين آيات را ميان دو فك خود بجود و در معناى آن تأمل نكند.
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مى فرمايند: «يك نوع قرآن خواندن اين است كه انسان ظاهر قرآن را بگيرد بخواند تا 
ــابق ها مي گفتم هيچ  آخر؛ اين نوع، نمي خواهيم بگوييم هيچ اثرى ندارد. البته بنده س
اثر ندارد، بعد تجديد نظر كردم. نمي شود گفت هيچ اثر ندارد، ولى اثرش در قبال آن 

اثرى كه متوقِع از تالوت قرآن است، شبيه هيچ است؛ نزديك هيچ است. 
يك تالوت، تالوت كسانى است كه آيه را مي خوانند، ليكن - اين مال امثال ماهاست 
ــن در فالن منبر، در فالن  ــراى اينكه يك نكته اى پيدا كنند براى گفت ــد ب – مي خوانن
سخنرانى، در فالن محفل، در فالن مجلس. اين، عيبى ندارد؛ اما اين نوع هم آن نيست 

كه ما موظفيم انجام بدهيم. 
يك تالوت اين است كه انسان مثل يك مستمعى بنشيند پاى صحبت خداى متعال. 
خداى متعال دارد با شما حرف مي زند. مثل اينكه از يك عزيزى، از يك بزرگى، نامه اى 
به شما رسيده باشد. شما نامه را مي گيريد مي خوانيد. براى چه مي خوانيد؟ براى اينكه 
ببينيد چه براى شما نوشته. قرآن را اين جورى بخوانيد. اين نامه خداى متعال است. 
امين ترين زبان ها و دل ها اين قرآن را از خداى متعال گرفته و به شما رسانده است. ما 
از آن استفاده كنيم؛ بهره ببريم؛ لذا در روايت هست كه سوره را وقتى كه مي خوانيد، 
همت شما اين نباشد كه به آخر سوره برسيد، همت شما اين باشد كه قرآن را بفهميد. 
ــوره، به وسط سوره، وسط جزء، به وسط حزب نرسيد و آن را تمام  ولو حاال به آخر س
هم نكنيد؛ تأمل و تدبر كنيد. قرآن را اين گونه بخوانيد. اگر كسى با قرآن مأنوس بشود، 

از قرآن دل نمي َكند. اگر ما با قرآن مأنوس بشويم، حقيقتاً از قرآن دل نمي َكنيم.»1 
تذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه تدبر را در دو نگاه كلي آيه اي و سوره اي به 
معناي تعمق در معاني تك تك آيات يا ايجاد نگاه منسجم مجموعي به چند آيه مرتبط 

1. بيانات در ديدار قاريان قرآن كريم، 86/6/22
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با يكديگر (سياق/ ركوع) و سپس دريافت جهت هدايتى واحد سوره دانسته اند. ليكن 
ــت كه فارغ از معناشناسى تخصصى، كليت مقولة تدبر در قرآن، با در نظر  مهم آن اس
ــگان و كليدى بودن «تدبر» در دريافت  ــانى قرآن براى هم گرفتن ظرفيت هدايت رس
ــالمي مي فرمايند: «امروز  ــت. رهبر معظم انقالب اس ــت الهى، امرى عمومى اس هداي
ــت؛ براى اينكه قرآن در هدايت فكر و عمل انسان ها  ــتثنايى اس فرصتى تاريخى و اس
ــان دهد. اما اين متوقف است بر اين كه ما خود به چشمه  قدرت و چيرگى خود را نش
ــان معارف و هدايت قرآن دست يابيم، قرآن را بفهميم، در آن تدبر كنيم، آن را  جوش
ــازيم و در اعماق آن غور كنيم. واقعيت تلخ اين است كه قرآن  محور بحث و فحص س
هنوز در جامعه ما يك امر عمومى نشده است. همه به قرآن عشق مى ورزند و احترام 

مى كنند؛ اما عده كمى همواره آن را تالوت و عده كمترى در آن تدبر مى كنند.»1 
در هر حال الزمة تدبر، ساده و بى توجه از كنار قرآن نگذشتن است. به اين معنى كه 
هر گاه با آيه يا آياتى از قرآن به هر نحو (رؤيت آيه، قرائت، استماع و يا استذكار نفسانى2) 
ــود، براى انسان جلب توجه كرده و موضوع براى او مهم شود و دقت و  ارتباط حاصل ش
تأمل خود را معطوف آن گرداند و مثًال برايش وقت اختصاص دهد. بنابراين، همة افراد 
جامعه اسالمى بايد بتوانند و بياموزند كه در آيات الهى تدبر كنند و معارف عمومى آيات 
قرآن را مستقيماً از كالم خدا درك نموده و قلب خويش را در معرض تأثير آن قرار دهند. 
بديهى است اين فهم عمومى با آنچه به صورت تخصصى و توسط دانشمندان قرآن شناس 

از درياى معارف قرآن استخراج مى شود متفاوت است. 
نكته قابل توجه اينكه شرط تأثير سخن الهى در وجود انسان، وجود روحيه پذيرش 

1. پيام رهبر انقالب به گردهمايى توجيهى دبيران قرآن اول دبيرستان، 1368/7/20
2. مرور ذهنى آيات قرآن و مفاهيم آن 
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ــان «عاري از قفل»  ــت و اين در صورتى است كه قلب انس ــبت به آن اس ــليم نس و تس
باشد. قلبي باشد تسليم و آماده براي دريافت معارف الهي.1 رهبر انقالب در اين زمينه 
مى فرمايند: «با قرآن بايد مثل آينه مواجه شد؛ پاكيزه، براق و بى زنگار؛ تا قرآن در دل ما 
منعكس شود. قرآن بايد در جان ما انعكاس پيدا كند. اين هميشه و براى همه نيست. 
براى كسانى است كه دلشان را با صفاى باطن و نفس پاكيزه كنند. با ايمان، با باور و با 
قبول با قرآن مواجه شوند. و اال كسانى كه دل معاند دارند، بناى بر نشنيدن و نفهميدن 
لنا إلَيِهُم  دارند، نواى قرآن، كالم قرآن و پيام قرآن در دل آنها اثرى نمى كند؛ «َو لَو أنَّنا نَزَّ
الَمالئَِكَة َو َكلََّمُهُم الَموتى  َو َحَشرنا َعَليِهم ُكلَّ َشي ٍء ُقُبًال ما كانوا لُِيؤِمنوا إّال أن َيشاَء اهللا»2 
ــدوزى، اين دِل ناباور و زنگار گرفته، نزديك  ــمان ب  اگر براى برخى افراد زمين را به آس

نمى شود و ايمان نمى آورد. لذا قرآن را هم مى خواند، اما به قرآن نزديك نمى شود.»3
6- انس با قرآن: قرائت مستمر قرآن و تدبر در آيات قرآن، به بيان ديگر، خواندن 
ــت.  و بازخواندن قرآن و در مفاهيم آن تدبر كردن، مقدمه الزم براى عمل به قرآن اس
ــت كه بيان كننده نوعي همراهي فرد با قرآن و ذكر  اين مقدمه همان انس با قرآن اس
آيات الهي است. در مفهوم انس، دو مؤلفه استمرار و اشتياق وجود دارد كه با يكديگر 
ــتاقانه و  ــتند. پس انس با قرآن را مى توان به معناى ارتباطى مش در تأثير و تأثر هس
ــوق ارتباط با قرآن در دل انسان بيشتر باشد،  ــت كه هر چه ش ــتمر با قرآن دانس مس
ــتمرار يابد، شوق  ــترى خواهد يافت و هر چه اين ارتباط اس ــتمرار بيش اين ارتباط اس
1. «َو قالوا قُلوبُنا ُغلٌف بَل لََعنَُهُم اهللاُ بُِكفِرِهم فََقليًال ما يُْؤِمنون » (سوره بقره / آيه 88)؛ و (آنها از روى استهزا) گفتند: 
دل هاى ما در غالف است! (و ما از گفته تو چيزى نمى فهميم. آرى، همين طور است!) خداوند آنها را به خاطر كفرشان، 

از رحمت خود دور ساخته، (به همين دليل، چيزى درك نمى كنند) و كمتر ايمان مى آورند.
2. سوره انعام / آيه 111 ؛ (و حّتى) اگر فرشتگان را بر آنها نازل مى كرديم، و مردگان با آنان سخن مى گفتند، و همه چيز 

را در برابر آنها جمع مى نموديم، هرگز ايمان نمى آوردند مگر آنكه خدا بخواهد! ولى بيشتر آنها نمى دانند.
3. بيانات  در ديدار قاريان قرآن كريم،  84/7/1
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ــتن آن نيز بيشتر خواهد شد. از امام على (عليه السالم) نقل شده كه  برقرار نگه داش
ــُه ُمفاَرَقُة اإلخواِن»1. چنانكه از امام سجاد  فرمودند: «َمن أِنَس بِِتالَوِة الُقرآِن لَم توِحش
ــِرِق َو الَمغِرِب لََما  ــده كه فرمودند: «لَو ماَت َمن بَيَن الَمش ــالم) هم نقل ش (عليه الس
اسَتوَحشُت بَعَد أن َيكوَن الُقرآُن َمعي»2 و از امام صادق (عليه السالم) نيز نقل شده كه 
فرمودند: «َطَلبُت اُالنَس َفَوَجدُتُه في ِقَراَءِة الُقرآن»3. مسلمان مؤمن از ابتداى نوجوانى 
ــده و با تدبر  ــت و خون او با قرآن مجيد عجين ش با خواندن آيات قرآن مجيد، گوش
در آيات، مفاهيم و معارف قرآنى در جان او رسوخ مى كند. در نتيجه قرآن مجيد در 
گفتار و رفتار او بروز مى يابد. چرا كه طبيعت كالم خدا، هدايت، شفا و رحمت براى 
ــت و هر كس با نيت صحيح به كتاب خدا روى آورد، از اين مواهب الهى  مؤمنان اس
ــد و ذهن و دل او به همان مسيرى مى رود كه در توصيف رسول  بهره مند خواهد ش
ــت: «كاَن ُخلُقُه الُقرآَن»4. رهبر فرزانه انقالب در اين  خدا (صلي اهللا عليه وآله) آمده اس
ــارف قرآن را در دل و جان  ــد: «اگر بتوانيم با قرآن انس بگيريم، مع ــاره مى فرماين ب
ــد.»5 و در بيانى ديگر  خودمان نفوذ بدهيم، زندگى ما و جامعه ى ما قرآنى خواهد ش
مى فرمايند: «اين قرآن نبايد فقط حالت شكلى پيدا كند؛ بايد گوش كنيم، از كلمات 
ــم. دلمان را بدهيم به قرآن. هر كلمه اى از اين كلمات قرآن مي تواند  ــرآن بهره ببري ق
يك انقالبى در دل هاى ما به وجود بياورد؛ البته براى كسى كه مأنوس با قرآن باشد. 
ــد، بهره  زيادى هم از قرآن نمي برد.  ــب تجربه، آدمى كه مأنوس با قرآن نباش به حس

1. غررالحكم، ص 112 ؛ هر كس با قرآن انس گيرد، از جدايى دوستان وحشتى نخواهد داشت.
ــم، مادام كه قرآن با من  2. بحاراالنوار، ج 46، ص107 ؛ اگر هيچ موجودى هم بر روى زمين زنده نماند و من تنها باش

است، وحشتى نخواهم داشت.
3. مستدرك الوسائل، ج 12، ص 174 ؛ به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن آرامش يابم، آن را در قرائت قرآن يافتم.

4. شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 6، ص 340
5. بيانات در ديدار  شركت كنندگان در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم، 89/04/24



آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

38

ــد؟ ايمانتان  «أيُُّكم زاَدتُه هِذِه إيمانًا»1 آيه اى كه مى آمد، منافقين مي گفتند ها چى ش
زياد شد؟ چيزى از قرآن نمي فهميدند. اگر انس با قرآن باشد و دل دادن به قرآن باشد، 
انسان آن وقت مى بيند از هر كلمه  قرآن يك قطره  مصفا و پاكيزه اى نوش جان مي كند؛ 

نورى به دل انسان مي تابد.»2
 7- تبعيت/عمل به قرآن: قرآن كريم «ِشفاٌء َو َرحَمٌة لِلُمؤِمنين»3 است. «ِشفاٌء لِما 
دور»4 است. نسخه اى استثنايى است كه اگرچه از آغازين مراحل ارتباط انسان  فى الصُّ
با آن، اثرات شفابخش خود را آشكار مى كند، اما غايت آن تبعيت عملى و تحقق عينى 
ــر است: «اتَِّبعوا ما اُنِزَل إلَيُكم ِمن َربُِّكم َو ال َتتَِّبعوا ِمن دوِنِه أولِياَء  آيات در زندگى بش
رون »5 از پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) نيز منقول است: «اعَملوا بِالُقرآِن؛  َقليًال ما َتَذكَّ
ــده كه  ــىٍء ِمنُه»6. و نيز نقل ش موا َحراَمُه َواقَتدوا بِِه َوال َتكُفروا بَِش ــوا َحاللَُه َوَحرِّ أِحّل
فرمودند: هر كس قرآن را ياد بگيرد و به آن عمل نكند و دوستى دنيا و زينت آن بر او 
چيره شود، سزاوار عذاب الهى است و هم مرتبه با يهود و نصارى است كه كتاب [خدا] 
را پشت سر انداختند. به بيان ديگر، غور كردن در الفاظ و مفاهيم قرآن، استماع و تدبر 
ــى انس با مضامين نورانى آن همه و همه در عين ارزش ذاتى هر يك،  ــات و حت در آي

ــرون  َّذيَن آَمنُوا فَزاَدتُهم إيمانًا َو ُهم يَستَبِش ــوَرٌة فَِمنُهم َمن يَقوُل أيُُّكم زاَدتُه هِذهِ إيمانًا فَأمَّا ال 1. َو إذا ما أُنِزلَت س
ــوره اى نازل مى شود، بعضى از آنان (به ديگران) مى گويند: «اين سوره، ايمان  ــوره توبه / آيه 124)  ؛ و هنگامى كه س (س
ــاخت؟!» (به آنها بگو:) اما كسانى كه ايمان آورده اند، بر ايمانشان افزوده و آنها (به فضل و  ــما را افزون س كدام يك از ش

رحمت الهى) خوشحالند.
2. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 1388/04/03

3. سوره اسراء / آيه 82 ؛ شفا و رحمت است براى مؤمنان 
4. سوره يونس / آيه 57 ؛ درمانى براى آنچه در سينه هاست (درمانى براى دل هاى شما)

5. سوره اعراف / آيه 3 ؛ از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد و از اوليا و معبودهاى ديگر جز 
او، پيروى نكنيد. اما كمتر متذكر مى شويد.

6. الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج 3، ص 337 ؛ به قرآن عمل كنيد. حاللش را حالل شماريد و از حرامش اجتناب 
كنيد و به آن اقتدا نموده، به هيچ چيز آن كفر نورزيد.



39

سيرى در مبانى توسعه فرهنگ قرآنى

مقدماتى ضرورى براى تحقق غايت نزول كالم الهى يعنى عمل است. از اميرالمؤمنين 
(عليه السالم) روايت شده: «َو إذا ُهديُتم لِِعلِمِه َفاعَملوا بِما َعِلمُتم»7 و در روايت ديگر از 
ايشان عمل به قرآن از جمله حقوق قرآن بر انسان بيان شده است: «َو ِمن َحقِّ الُقرآِن 
أن َتعَمَل بِما فيِه»8 همچنين نقل شده كه فرموده اند: «َففي اتِّباِع ما جاَءُكم ِمَن اِهللا الَفوُز 

الَعظيُم َو في َترِكِه الَخَطُا الُمبيُن»9 
ــرد به آموزه هاى قرآن مجيد يا  ــه عوامل متعددى مى تواند در كيفيت عمل ف اگرچ
ــد اما در هر حال با توجه به ذات نورانى و طبيعت هدايت گر قرآن  ترك آن مؤثر باش
كريم، انس با قرآن و تدبر در آيات آن مهم ترين عامل در جهت انگيزش براى عمل به 

قرآن است.

ب) حوزه اجتماعى 
ــوزه ايمان، تعلّم،  ــك به قرآن در ح ــه تمامى آنچه به عنوان ابعاد فردى تمس اگرچ
ــا تكيه بر وظايف فرد  ــد، ب ــتماع، تدبر، انس و عمل به قرآن بيان ش حفظ، قرائت، اس
ــبت به قرآن بود. ليكن بايد توجه داشت كه تمامى اين موارد در مقياس  مسلمان نس
ــار افراد جامعه،  ــه، باور و رفت ــت، چراكه تحول در انديش اجتماعى نيز قابل توجه اس
ــت. در حقيقت همچنانكه  ــر در جهت گيرى هاى فرهنگ جامعه و متأثر از آن اس مؤث
ــت، زندگي اجتماعي نيز بستر  ــطوح اجتماعى مؤثر اس جنبه هاى فردى زندگى در س
رشد و كمال انسانى است و فضاى اجتماعى و روح كلى حاكم بر جامعه به مراتب در 

7. بحاراالنوار، ج 74، ص 292 ؛ هنگامى كه به واسطه علم قرآن هدايت شديد، پس به آنچه فرا گرفتيد عمل كنيد. 
8. همان، جلد 81، ص 23 ؛ و از حقوق قرآن اين است كه به آنچه در آن است، عمل كنى. 

9. تفسير البرهان، ج 1، ص 18 ؛ پس در تبعيت از آنچه از نزد خداوند برايتان آمده، رستگارى بزرگ و در ترك آن خطايى 
آشكار وجود دارد. 



آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

40

رفتارهاى فردى آحاد جامعه تأثيرگذار است. اين تأثير محيطى به حدى است كه امام 
على (عليه السالم) پس از جنگ جمل و در نكوهش مردم بصره، آنان را به حقيقتى از 
ــنن الهى توجه داده و فرمودند: «الُمقيُم بَيَن أظُهِرُكم ُمرَتَهٌن بَِذنِبِه َو الّشاِخُص َعنُكم  س

ُمَتداَرٌك بَِرحَمٍة ِمن َربِّه »1 
ــى و ارتقاى تعامل جامعه با قرآن، حكومت، نخبگان ديني، متوليان  در كيفيت بخش
ــت كه  ــى بارز دارند. اما در اين ميان حكومت اس فرهنگي و گروه هاي اجتماعي نقش
ــى ترين نقش را ايفا مى كند. ماهيت حكومت و اقدامات مستقيم و غيرمستقيم  اساس
ــيوه تفكر و نحوه رفتار حكومت در جامعه ايجاد مى شود  آن و  فضايى كه از برآيند ش
ــخصيت افراد و عملكرد آحاد جامعه تأثيرى همه جانبه دارد. امام  ــكل گيرى ش در ش
ــالم) اين حقيقت را در كالمى كوتاه و پر معنا چنين بيان  اميرالمؤمنين على(عليه الس

فرموده اند: «الّناُس بُِاَمرائِِهم أشَبُه ِمنُهم بِآبائِِهم»2 

ابعاد اجتماعى تمسك به قرآن
1. حكومت قرآن

حكومت از ريشه (ح ك م) و به معناى داورى و رفع اختالف مردم توسط كسانى است 
ــت. حاكمان جامعه چون داراى قدرت  كه حكم آنها نافذ و پايان دهنده به اختالف اس
اجراى حكم هستند، مى توانند با وضع احكام و قوانين، حقوق افراد را مشخص كرده و 
ــانند، همچنين در موارد اختالف نيز با  زمينه هاى اختالف ميان آنان را به حداقل برس
1. نهج البالغه، خطبه 13 ؛ كسى كه ميان شما زندگى كند، به كيفر گناهش گرفتار مى شود و آن كس كه از شما دورى 

گزيند، مشمول آمرزش پروردگار مى شود. 
2. تحف العقول، ص 208 ؛ مردم (در شيوه رفتار و طرز فكر) بيش از آنكه شبيه پدرانشان باشند، شبيه حاكمان و زمامداران 

خود هستند. 
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استفاده از ابزارهاى قدرت، براساس قوانين داورى و آن را اجرا كنند. در تفكر توحيدى، 
ــاى آنچه خداوند متعال تعيين كرده2  ــت1 و حاكمان بايد بر مبن حكومت از آن خداس
ــيده و بر اساس فرمان خدا در جامعه حكومت كنند. در انديشه الهي «ما  به قدرت رس
ــت. در اين نظام مردم و  انزل اهللا» مبناى تعيين حاكمان و مبناى حكومت بر مردم اس
حاكمان وظيفه دارند نسبت به اقامه «ما انزل اهللا»3 و حكم «بما انزل اهللا»4 اقدام كنند. 
ــاس مردم براى خدا قيام نموده و حكومت را به كسانى كه واجد ويژگى هاى  بر اين اس
ــند، مى سپارند. حاكمان جامعه نيز خود را موظف  ــخص شده از جانب خداوند باش مش
مى دانند كه براساس كتاب خدا كه حاوى دين و قانون خداست، حكومت كنند. در اين 
ميان اقامه دين به معناى اهتمام به برپاداشتن پرچم دين به عنوان مبناى حكومت، در 
اولين درجه اهميت است كه تحقق خارجى آن تنها و تنها در گرو سپردن حاكميت به 
پيشوايان الهى توسط مردم و تشكيل حكومت است. اين امر مهم اولين وظيفه جامعه 
در برابر كتاب خداست و مؤمنان  موظفند از هر گونه تفرقه در آن به شدت بپرهيزند.5 

چراكه موجب ضعف و سستى نظام اسالمى خواهد شد. 
در حقيقت اولين وظيفه مسلمانان در همه ادوار تاريخ نسبت به قرآن مجيد آن است 

1. اِن الُحكُم اِّال ِهللاِ (انعام/ 57)؛ حكم و فرمان تنها از آن خداست. 
كاَة َو ُهم راِكُعون (مائده/ 45) ؛ جز اين  الَة َو يُؤتُوَن الزَّ َّذيَن يُقيُموَن الصَّ َّذيَن آَمنُوا ال ــولُُه َو ال َّما َوليُُّكُم اهللا َو َرُس 2. اِن
نيست كه سرپرست و ولّى امر شما خدا و فرستاده اوست و كسانى كه ايمان آورده اند، آنها كه نماز را برپا مى دارند و در 

حالى كه در ركوعند زكات مى دهند.
3. ُقل يا أَهَل الِكتاِب لَسُتم َعلى  َشي ٍء َحّتى ُتقيُموا التَّوراَة َو اِإلنجيَل َو ما أُنِزَل إِلَيُكم ِمن َربُِّكم (مائده/ 68)؛ بگو: اى اهل 
كتاب، شما بر پايه چيزى (از دين و آيين درست) نيستيد تا آنكه تورات و انجيل و آنچه را كه بر شما از جانب پروردگارتان 

نازل شده (عمال) برپا داريد.
4. َو اَِن احُكم بَينَُهم بِما اَنَزَل اهللا (مائده/ 49)؛ ميان آنان بدانچه خدا فروفرستاده حكم كن - َو ما اختََلفتُم فيِه ِمن َشيٍء 

فَُحكُمُه اِلَى اهللا (شورى/ 10)؛ در هر چيز اختالف كنيد، داوريش با خداست.
ينا بِه اِبراهيَم َو ُموسى َو عيسى اَن اَقيُموا الّديَن  َّذي اَوَحينا اِلَيَك َو ما َوصَّ 5. َشَرَع لَُكم ِمَن الّديِن ما َوّصى بِه نوًحا َو ال
قُوا فيِه (شورى/ 13)؛ از دين، همان را براى شما بيان داشت كه نوح را بدان سفارش كرده بود و نيز آنچه را كه به  َو ال تَتََفرَّ
تو وحى كرديم و آنچه را كه به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم كه دين را برپا داريد و در آن به پراكندگى نيفتيد.
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كه با رجوع و پذيرش واليت حاكمان مؤمن و عالم به كتاب خدا و تشكيل نظام اسالمى 
ــدن احكام قرآن را فراهم  ــتيباني از آن، زمينه اجرايى ش ــت آنان و تبعيت و پش به دس
آورند.1 در اهميت اين موضوع همين بس كه خداوند متعال پس از تذكر به اهل كتاب 
در خصوص لزوم اقامه "ما انزل اهللا"، ابالغ آن را وظيفه پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) و عدم 

آن را به معناى به انجام نرساندن رسالت پيامبرى دانسته است.2 
ــم مى فرمايند: «حكومت كه  ــوان اهللا عليه در بيان اين موضوع مه ــام خمينى رض ام
ــعبه اى از واليت مطلقه  رسول اهللا (صلي اهللا عليه وآله) است، يكى از احكام اوليه  اسالم  ش
است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است ...».3 ايشان در بيانى ديگر، 

حفظ نظام اسالمى را از مهم ترين واجبات برشمرده اند.4 
ــراى تحقق احكام قرآن  ــالمى ب ــكيل حكومت اس موضوع اقامه «ما انزل اهللا» و تش
ــكان خاصى ندارد. «همان داليلى كه لزوم  ــت كه اختصاص به زمان يا م موضوعى اس
امامت پس از نبوت را اثبات مى كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى 
ــريف) را در بر دارد. به ويژه پس از اين همه مدت كه  عصر (عجل اهللا تعالي فرجه الش
ــايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد؛ علم  از غيبت آن بزرگوار مى گذرد و ش
آن نزد خداوند است و ما از طوالنى شدن آن به خداى بزرگ پناه مى بريم. آيا مى توان 
تصّور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسالمى را به حال خود رها كرده و تكليفى براى آن 
1. امام خمينى رحمة اهللا عليه درباره اهميت حكومت مى نويسد: «نهاد حكومت آن قدر اهمّيت دارد كه نه تنها در اسالم، 
ــرعى، قوانينى است كه يكى از شئون حكومت  ــت و احكام ش ــالم چيزى جز حكومت نيس حكومت وجود دارد؛ بلكه اس

است.» (ترجمه كتاب البيع، ج 5، ص 472).
سوُل بَلِّغ ما اُنِزَل اِلَيَك ِمن َربَِّك َو اِن لَم تَفَعل فَما بَلَّغَت ِرسالَتَه (مائده/ 67)؛ اى پيامبر، آنچه از [جانب ]  2. يا اَيُّها الرَّ

پروردگارت بر تو نازل شده است ابالغ كن در غير اين صورت، رسالتش را انجام نداده اى.
3. صحيفه نور، ج20، ص170.

4. « مسئله حفظ نظام جمهورى اسالمى ... از اهّم واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمى كند» 
(همان، ج 19 ص 153).
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معّين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان 
ــانى احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گمانى به شارع مقدس  ــلمين و پريش مس
رواست كه بگوييم حكمى قاطع جهت رفع نيازهاى اساسى بندگان خدا تشريع نكرده 
ــده باشد؟ آرى، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و  ــت تا حّجت بر آنان تمام ش اس
ــت مرزهاى كشور و جلوگيرى  تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراس
ــت، بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و  از تجاوز بيگانگان، از بديهى ترين امور اس

اين كشور و آن كشور فرقى باشد. 1» 
ــاس كتاب خدا آثار و بركات مادي و معنوي بى شمارى براى  ــكيل حكومت  بر اس تش
ــراه دارد. قرآن مجيد در خطاب به اهل كتاب مى فرمايد: «َولَو اَنَُّهم اَقاُموا  جامعه به هم
ــم َو ِمن َتحِت اَرُجِلِهم ...»2  ــا اُنِزَل اِلَيِهم ِمن َربِِّهم َالََكلوا ِمن َفوِقِه ــوراَة َو اِالنجيَل َو م التَّ
پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه وآله) نيز در بيانات گهربار خويش، اصلي ترين مأموريت  حضرت 
ــد: «  او در آخرالزمان دين را اقامه  ــج) را «اقامه دين» معرفي كرده و فرموده ان مهدي(ع
مي كند، آن گونه كه من در اول زمان اقامه كردم3». از اين رو در روايات بسياري4، نظير 
اين بركات در باره عصر ظهور ولّي اعظم خدا (عج) بيان شده است؛ رواياتى از اين قبيل 
ــتد و زمين هيچ روييدنى را در دل خود نگه  ــمان باران فراوان مى فرس كه خداوند از آس

1 . امام خمينى رحمة اهللا عليه، ترجمه كتاب البيع، ج 2، ص 461
2 . سوره مائده/ آيه 66؛ و اگر آنان، تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شده [= قرآن ] برپا دارند، 

از آسمان و زمين، روزى خواهند خورد.
3. اثبات الهداة، ج 3، ص 592؛ بحار االنوار، ج 51، ص 79. 

4. تفسير عياشى، ج 22، ص 61؛ بحار االنوار، ج 52، ص 345؛ اثبا ت الهدى، ج 3، ص496؛ منتخب االثر، ص383؛ كشف 
الغمه، ج2، ص478 و ...
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نمى دارد مگر آن كه بيرون مى ريزد و ... .
مقام معظم رهبرى در بيان رابطه انتظار و تشكيل حكومت اسالمى چنين مى فرمايند: 
«ما آن وقتى مى توانيم حقيقتاً منتظر به حساب بياييم كه زمينه را آماده كنيم. براى 
ظهور مهدى موعود(ارواحنافداه) زمينه بايد آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل كردن به 
احكام اسالمى و حاكميت قرآن و اسالم است. همان طور كه عرض كردم، فرموده اند: «واهللا 
لتمّحصّن» و «واهللا لتغربلّن»؛ اين تمحيص و اين امتحان بزرگ كه مريدان و شيعيان 
ولىّ عصر(ارواحنافداه) با آن مواجه هستند، همان امتحان تالش براى حاكميت اسالم 
است. براى حاكميت اسالم بايد كوشش كنيد؛ ملت بزرگ ما اين يك قدم را برداشتند ...

ــالم و براى نزديك شدن ملتهاى مسلمان به عهد ظهور  اولين قدم براى حاكميت اس
مهدى موعود (ارواحنافداه و عّجل اهللا فرجه)، به وسيله ى ملت ايران برداشته شده است؛ و 
آن، ايجاد حاكميت قرآن است؛ اين، آن چيزى است كه دنياى ماّدى نمى خواست آن را 
باور بكند. بعد از قرنها تالشى كه كرده بودند تا دين - و بخصوص دين مقدس اسالم - را 
از صحنه خارج كنند، نمى خواستند ببينند كه حاال اين دين با يك حاكميت و بر سرير 
قدرت يك حكومت، در صحنه ى عالم ظاهر شده است و ملتها را به خود جلب و جذب 
مى كند؛ لذا مبارزات استكبار و دشمنان دين و جبهه ى كفر و عناد و استكبار با جمهورى 

اسالمى شروع شد1.»
در اين مقام شايسته است تا از موهبت بزرگ خداوند متعال بر ملت ايران ياد كرد و بر آن 
شكرگزارى نمود كه همانا توفيق تداوم تعيين حاكميت بر مبناى قرآن و اعطاى زمامدارى 
امور به مردى مؤمن به قرآن مجيد و ملتزم به احكام آن را در دوران حكومت طواغيت و 
هواپرستان بر جهان و جوامع اسالمى عنايت فرمود تا زمينه اجراى احكام قرآن در جامعه 

 1. بيانات در ديدار مردم قم؛ 1370/11/30
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ــاير ملل اسالمى فراهم آيد1. اميد است كه اين مجاهدت در راه  ايران و معرفى آن به س
خدا زمينه ساز ظهور حقيقت قرآن و تشكيل حكومت نمونه قرآنى در سطح جهان باشد.

ــت كه تشكيل حكومت براساس مبانى قرآنى، مقدمه ضرورى اجراى  بايد توجه داش
ــدن احكام قرآن در ابعاد مختلف  ــت و تا تحقق و نهادينه ش احكام قرآن در جامعه اس
ــيار دارد كه  ــادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه، فاصله اى بس ــى، اقتص نظام هاى سياس
ــت. رهبر معظم انقالب اسالمى در  نيازمند مطالبه و اهتمام مردم و مديران جامعه اس
اين خصوص مى فرمايند: «من ادعا نمي كنم كه اين حكومت دينى يك حكومت قرآنى 
ــت؛ ابدا اوْل منتقد دستگاه خود بنده هستم. ما در اجراى شريعت اسالمى در  كامل اس
ــتى است؛ به سمت حداكثر  حداقل ها داريم حركت مي كنيم. منتها جهت، جهت درس
مي خواهيم حركت كنيم و پيش برويم.2» ... «قرآن حيات طيبه را به ما وعده داده است: 
«َفَلُنحِيَينَُّه َحياًة َطيَِّبًة». حيات طيبه يعنى چه؟ زندگى پاكيزه يعنى چه؟ يعنى زندگى اى 
ــان، هم جسم انسان، هم دنياى انسان، هم آخرت انسان تأمين  كه در آن، هم روح انس
است؛ زندگى فردى در آن تأمين است، آرامش روحى در آن هست، سكينه و اطمينان 
ــت، آسايش جسمانى در آن وجود دارد؛ فوائد اجتماعى، سعادت اجتماعى،  در آن هس
ــت. قرآن اين ها را به ما  ــتقالل و آزادى عمومى هم در آن تأمين اس عزت اجتماعى، اس

وعده داده است... ما با اينها فاصله داريم؛ بايد به اينها برسيم.»3 
1. «خصوصيت ديگرى كه در اين روزگار وجود دارد، وجود يك حكومت قرآنى است. امروز يك چنين حكومتى برپاست. 
ديروز چنين حكومتى نبود، امروز هست. ما در تاريخ اسالم، از صدر اسالم به اين طرف، از وقتى كه خالفت تبديل شد 
ــالم، تا امروز هيچ حكومتى نداشتيم كه بر اساس شريعت حكومت كند. حّتى خالفت عثمانى  ــلطنت در دنياى اس به س
كه اسمش هم خالفت بود، بسيارى از مسلمان ها هم به همين عنواِن خالفت دلشان را به آن دستگاه بسته بودند، يك 
دستگاه سلطنت بود؛ يعنى حاكميت در آن كشور بر اساس دين نبود، بر اساس شريعت نبود. ما حكومت دينى نداشتيم، 

امروز داريم.» از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار روحانيون و طالب تشيع و تسنن كردستان  (1388/02/23)
2. همان ديدار

3. بيانات در ديدار شركت كنندگان در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم، 89/4/24
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ــالمى ايران در شرايط و مقطعي رخ داد كه  از منظر بين المللى نيز ظهور انقالب اس
قرآن كريم و فرهنگ متعالى آن در عرصه جهانى و حتى در ميان كشورهاى اسالمى 
به دليل وجود حكومت هاى غير دينى، با مهجوريتى تاريخى مواجه بوده است. چنان 
كه رهبر معظم انقالب بيش از يك دهه پيش فرمودند: «مشكل بزرگ مسلمانان دنيا 
دورى از قرآن است؛ عالج هم برگشت به قرآن است. قرآن فقط براى تالوت كردن در 
ــت؛ قرآن براى شناخت و معرفت است؛ قرآن  ــت؛ قرآن براى عمل اس كنج و زوايا نيس
ــه خود را بفهمد؛ از  ــالمى تكليف خود را بفهمد؛ وظيف ــت كه جامعه اس براى اين اس
ــرايطى نهال انقالب  حيرت نجات پيدا كند؛ از ظلمات نجات پيدا كند.»1 در چنين ش
اسالمى ايران با الهام از آموزه هاى قرآن كريم و با تئورى مبتنى بر قدرت تمدن سازى 
ــالم در دوره هاى گوناگون زندگى بشر، به بار نشست و روز به روز بالنده تر شد تا با  اس
ــرلوحه قرار دادن آرمان هاي قرآني، جامعه اي ساخته شود كه نمونه تحقق فرهنگ  س

قرآن در ميان پيروان اهل بيت (عليهم السالم) و الگويي براي جهانيان باشد. 
ــان مي دهد كه  ــي و حكومت هاي معاصر دنيا به خوبي نش دقت در نظام هاي سياس
ــورهاي جهان به اندازه نظام جمهوري اسالمي  ــي هيچ يك از كش نظام و قانون اساس
ــد. با اين حال هنوز  ــي آن متأثر از آموزه هاي قرآن مجيد نمي باش ايران و قانون اساس
ــب  ــيدن به مرحله اى كه بتوان فرهنگى متعالي و مبتني بر قرآن كريم و متناس تا رس
ــور به جهانيان ارائه نمود، فاصله زيادى وجود دارد. در  با مقتضيات زمان را از اين كش
حالى كه جايگاه ممتاز استكبارستيزي جمهورى اسالمى در ميان كشورهاى مسلمان 
ــير دشوار است، تحوالت كنوني  ــريع حركت در اين مس مقتضي ترميم اين خأل و تس
منطقه اى و جهانى برآمده از نهضت بيدارى اسالمى ملت ها و تأثير پذيرى تدريجى از 

1. بيانات در مراسم اختتاميه مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم ، 1379/08/09
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الگوى موفق و تمدن ساز انقالب اسالمى ايران ، بر اهميت اين موضوع مي افزايد. رهبر 
فرزانه انقالب اسالمى در سخنان خود مكّرر به اين نكته توجه و تذكر داده اند: «آنچه 
كه من به شما جوانان عزيز و فرزندان خودم عرض مي كنم اين است كه بدانيد امروز 
تاريخ جهان، تاريخ بشريت، بر سر يك پيچ بزرگ تاريخى است. دوران جديدى در همه 
عالم دارد آغاز مي شود. نشانه بزرگ و واضح اين دوران عبارت است از توجه به خداى 

متعال و استمداد از قدرت اليزال الهى و تكيه به وحى.»1 
ــتكبار در طراحى و انتشار  و اما از منظري ديگر، تحرك زائدالوصف جامعه كفر و اس
ــتيزى همراه با هياهو و جنجال تبليغاتى و  ــى و قرآن س برنامه هاى متعدد اسالم هراس
ــالم و آموزه هاى الهى قرآن  با هدف رويگردانى جهانيان از توجه روزافزون به آيين اس
كريم است كه اين امر لزوم وحدت و يكپارچگي جوامع اسالمي بر محور قرآن كريم را 
تأييد مي نمايد. در اين ميان جمهورى اسالمى ايران به عنوان «قطب قدرتمند مقابله 
با استكبار و صهيونيسم و سند محكم ملت هاى مسلمان»2، در دفاع مقتدرانه از اصول 
ــتعانت از  ــاى الهى وظيفه اى دو چندان دارد. وظيفه اى كه تنها با اس ــى و ارزش ه دين
ــارف نورانى قرآن و عترت قادر به انجام آن خواهد بود.  ــروردگار و با بهره گيرى از مع پ
ــه به تعبير رهبر انقالب، در پرتو توجه به قرآن، توان تأثيرگذارى ملت ايران در  چنانك

جهان بيشتر شده و اين ملت با احساس قدرت، در مقابل دشمنان ايستاده است.3
ــى در برابر ديدگان  ــذاردن فرهنگ قرآن ــن مقابله، با به نمايش گ ــورت عملى اي ص
ــادى، اجتماعى و  ــى، اقتص ــان سياس ــورهاى منطقه و جهان و ارائه نتايج درخش كش
فرهنگى تمسك به قرآن كريم، يقيناً تأثيرى به مراتب بيشتر از سخن و گفتار در پى 

1. بيانات در ديدار شركت كنندگان در اجالس جهانى «جوانان و بيدارى اسالمى»، 1390/11/10
2. برگرفته از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار با شركت كنندگان در مسابقات قرآن، 90/4/14 13 

3. بيانات در ديدار شركت كنندگان در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم، 1389/4/24
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خواهد داشت. توسعه فرهنگ قرآنى در جمهورى اسالمى ايران عالوه بر آنكه نمايش 
ــراى اقبال به قرآن كريم و  ــاير ملت ها ب ــى اعتصام به حبل المتين الهى و دعوت س مل
نشستن بر سر اين خوان گسترده الهى است، بارزترين نقش را نيز در جهت الهام بخشى 

در جهان اسالم و تاثيرگذارى بر همگرايي اسالمي و منطقه اي1 ايفا خواهد كرد. 
2. تعليم قرآن

يكى از اولين وظايف جامعه و حكومت اسالمى موضوع تعليم قرآن است. پيامبر اكرم 
ــالمى و رئيس حكومت اسالمى،  (صلي اهللا عليه وآله) به عنوان راهنما و مدير جامعه اس
اهتمام فراوانى به اين امر و تبديل آن به يك نظام فراگير در بين مسلمانان داشته اند. هم 
خود به تعليم قرآن مبادرت مى ورزيد و هم به منظور تعليم قرآن به مسلمانان در مركز 
حكومت و مناطق مختلف، معلمان و مدرسانى را تعيين و گسيل مى داشت؛ همچنين امر 
تعليم قرآن با بيانات مختلف و مكرر از ناحيه ايشان مورد تشويق و ترغيب قرار مى گرفت.2

همچنانكه در بخش وظيفه فردى تعلّم قرآن بيان شد؛ از جمله نكات قابل تأمل در سيرة 
رسول گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله)توجه ايشان به برقراري برنامة تعليم قرآن  براي افراد 
تازه مسلمان بالفاصله پس از اسالم آوردن آنها مي باشد. از جمله روايت شده كه پيامبر  
اعظم (صلي اهللا عليه وآله) روزى با چند تن از يارانشان گرد هم نشسته بودند كه عربى غير 
ــلمان از راه رسيد. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) پس از اندكي گفتگو فرمودند: «ُقل  مس
ــولُهُ ». مرد اعرابي اين جمالت  َّدٌ عَبدُهُ وَ رَس ــريكَ لَهُ وَ إنّي مُحَم ال إلهَ إال اهللاُ وَحدَهُ ال شَ
ــلمان شد و محبت اسالم در دل او جاى گرفت. در اين هنگام پيامبر خدا  را گفت و مس
ِّمهُ القُرآنَ »3 در  ــذ بِيَدِهِ فَعَل ــالم) فرمودند: «خُ (صلي اهللا عليه وآله) به امير مؤمنان (عليه الس

1. بند هفتم از سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق1404 هجري شمسي 
ــيٍء حتي الحوت في البحر؛ براي معلم قرآن تمام  ــتغفر له كل ش ــول خدا (صلي اهللا عليه وآله) : معلم القرآن يس 2. رس

موجودات حتي ماهيان دريا، طلب آمرزش مي كند. مستدرك الوسائل، ج4، ص 235
3. بحار االنوار، ج 21، ص 375 ؛ دستش را بگير و به او قرآن بياموز.
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روايتي مشابه آمده است كه پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) بالفاصله پس از اسالم آوردن يكي 
ِّموا األعرابِيّ سُوَراً مِنَ القُرآنِ »1  از اعراب به اصحاب خود فرمودند: «عَل

ــبت  ــالم و تقدم و اولويت آن نس ــنت، ضرورت و اهميت آموزش قرآن در اس  اين س
ــاير آموزش ها را نشان مى دهد. چنانكه از ايشان نقل شده است: «َعلِّموا أوالَدُكُم  به س
ُل ما َينَبغي أن ُيَتَعلََّم ِمن ِعلِم اهللاِ ُهَو»2 و از سوي ديگر بيانگر اين نكته است  الُقرآَن؛ َفإنَُّه أوَّ
كه با توجه به ارتباط عميق و گسترده بين مباني اسالمي و آموزه هاي قرآني، شايسته 
است برنامة تعليم قرآن  براي مسلمانان در سريع ترين زمان ممكن آغاز شود. از اين رو، 
ــى ترين ابعاد اجتماعى  ــاس آموزه هاى دينى، تعليم قرآن را يكى از اساس مى توان بر اس
تمسك به قرآن دانست كه از خردترين نهاد اجتماعى يعنى خانواده تا نهادهاى كالن، 

همه را در بر گرفته و مهم ترين ركن فرهنگ سازى قرآنى در سطح جامعه مى باشد. 
ــى فرزند بر  ــتا موضوع حق تعليم قرآن به عنوان يكى از حقوق اساس در همين راس
عهده پدر مطرح شده است تا اهتمام به آن در جامعه نهادينه شود. امير مؤمنان على 
َن اََدبَُه و ُيَعلَِّمُه  ــَمُه َو ُيَحسِّ َن اس ــالم) فرمودند: «َحقُّ الَولَِد َعَلى الوالِِد اَن ُيَحسِّ (عليه الس
ــنت معصومين (عليهم السالم) موارد فراوانى از تشويق والدين يا معلم  القُرآنَ»3 . در س
براى تعليم قرآن  به فرزندان وارد شده است. در روايتي از رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) 
ــرآن ، متوجه مقام و منزلت  ــه در قيامت، هنگامي كه والدين خواننده ق ــت ك آمده اس
ــند كه اين مقام و منزلت به چه سبب  ــوند، از پروردگار خود مي پرس واالي خود مي ش
است؟ و حال آنكه ارزش اعمال نيك ما تا به اين حد نبوده است؛ در پاسخ ندا مي آيد 

1. همان، ج 43، ص 71 ؛ چند سوره از قرآن  به اين مرد اعرابي بياموزيد.
2. من فضائل القرآن و فضل قرائته؛ الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، ص 24 ؛ قرآن را به فرزندان خود بياموزيد. 

چرا كه از علم خدا، اولين چيزى كه شايسته آموخته شدن مى باشد، آن است.  
ــت كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به  3. نهج البالغه، حكمت 399؛ حّق فرزند بر پدر آن اس

او بياموزد .
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كه «هذا لَكُما بِتَعليمِكُما وَلَدَكُما القُرآنَ وَ تَبصيرِكُما إيّاهُ بِدينِ اإلسالمِ... »1 
ــنى، مي توان به موارد بسياري دست يافت كه در آنها به  ــيعه و س در منابع روايى ش
آموزش قرآن در سيره پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه وآله)، كه به روش «اقراء آيات الهي» و 
«آموزش سمعي» بوده، اشاره شده است. از جمله، روايتي از عبداهللا بن مسعود است كه 
مي گويد: «هفتاد سوره از قرآن كريم را كه خود از دهان پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه وآله) 
ــاره خواندم»2 همچنين  ــر آن حضرت عرضه كردم و دوب ــنيده و ياد گرفته بودم ب ش
ــرآن آموختن خود نزد  ــالم) به روش ق ــت كه در آن حضرت علي(عليه الس روايتى اس
ــد  ــاره كرده و بيان مي كند: «هيچ آيه اي نازل نمي ش پيامبراكرم(صلي اهللا عليه وآله) اش
مگر آنكه حضرت رسول(صلي اهللا عليه وآله) آن را بر من اقراء مي فرمود و مي خواند و من 
مي شنيدم و تكرار مي كردم و پس از آن، همان آيه يا آيات را بر من امالء مي فرمودند 

و من با خط خود آنها را مي نوشتم...»3 
ــويق و تحريض مؤمنان به تعليم قرآن  ــر اعظم (صلي اهللا عليه وآله) در مقام تش پيامب
َّمَهُ »4. اين روايت بيانگر جريانى فرهنگى است  َّمَ القُرآنَ وَ عَل فرموده اند: «خَيرُكُم مَن تَعَل
ــود را موظف مى دانند  ــلمانان ضمن اهتمام به يادگيرى قرآن خ ــه در آن همه مس ك

آموخته هاى خويش را به ديگران بياموزند. 
طبق نقل منابع تاريخى، پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) نظامى مردمى را براى تعليم 
ــان و قابل دسترس قرآن به همه مسلمانان بنا نهادند، به گونه اى كه همين كه يك  آس
نفر مسلمان مى شد، پيامبر اسالم با دادن تعليم ساده اى او را به جانب قبيله اش اعزام 
ــبب است كه فرزند خويش را قرآن آموختيد و او را نسبت به دين  ــير البرهان، ج 1، ص 288 ؛ اين مقام به اين س 1. تفس

اسالم روشن كرديد ...
2. بحاراالنوار، ج 89، ص 49

3. تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 318
4. نهج الفصاحه، ص 473 ؛ بهترين شما كسي است كه قرآن را فرا گيرد و (به ديگران) بياموزد.
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مى كرد تا آنچه را كه ياد گرفته و شنيده به ديگران ياد بدهد. به عنوان نمونه طفيل بن 
عمرو همين كه ايمان آورد [و قرآن آموخت]، مأمور شد كه به سوى قبيله خود برود 
و به تعليم قرآن مشغول شود، وى در حادثه خيبر خودش را با هشتاد تن از مسلمانان 

ديگر به رسول خدا رساند1. 
ــه اي از فرهنگ آموزش قرآن در عهد نزول آمده  در كتاب جمال القراء در بيان گوش
ــت: معلمين قرآن در صدر اسالم، با اقتدا به شخص پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه وآله)،  اس
آيات قرآن را بر متعلمين مي خواندند، چنان كه شخص پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه وآله) 
ــده بود بر مردم تالوت مي فرمودند و  نيز كتاب خداي عّزوجّل را همان گونه كه امر ش
دقيقاً به همان شكلي بود كه جبرئيل، قرآن را به آن حضرت عرضه مي كرد، چنان كه 
خداي تعالي فرموده است: «فاذا قرأناه فاتبع قرآنه»2، و معلمين قرآن در زمان رسول 
خدا(صلي اهللا عليه وآله) به كسي كه قصد يادگيري قرآن را داشت آيات را به صورت پنج 
ــكل آيات را به  آيه پنج آيه آموزش مي دادند و مي گفتند كه جبرئيل نيز به همين ش

پيامبراكرم(صلي اهللا عليه وآله) تلقين و تعليم نموده است.3
ــم (صلي اهللا عليه وآله) مصعب بن عمير و ابن ام مكتوم را  ــت كه پيامبر اعظ آمده اس
ــتادند و معاذ بن جبل را نيز پس از  براى آموزش قرآن، قبل از هجرت، به مدينه فرس
هجرت براي اقراء آيات به مكه فرستادند. همچنين ايشان (صلي اهللا عليه وآله) هنگامي 
كه فردي به مدينه مهاجرت مي نمود و به جمع مسلمانان وارد مي شد، او را به يكي از 

صحابه مي سپرد تا به وي قرآن را آموزش دهد4. 
1. الماسي، علي محمد؛ تاريخ مختصر تحول تعليم وتربيت در اسالم وايران، ص84

2. سوره قيامت/ آيه 18؛ پس وقتي كه ما آن را خوانديم قرائت آن را دنبال كن. 
3. سخاوى؛ جمال القراء، ج 2، صص 213-215

4. مناهل العرفان، ج 1، ص 242
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ــواهد موجود ديگر نيز حاكي از رشد و گسترش فرهنگ آموزش سمعي و اقرائي  ش
ــويق نبوي از آن مي باشد. نقل شده است كه روزي رسول خدا بر  در بين صحابه و تش
صحابه وارد شدند در حالي كه ايشان مشغول اقراء و آموزش آيات به يكديگر بودند و 
ــول خدا فرمودند:  ــوره هايي را كه ياد گرفته بودند اقراء مي كردند، در اين لحظه رس س
«الحمدهللا، كتاب اهللا عّزوجل واحد فيه االحمر و االسود اقرءوا القرآن، اقرءوا القرآن قبل 

ان يجي ء اقوام يقيمونه كما يقام القدح...»1.
سخن و سيره پيامبر و ائمه معصومين (صلوات اهللا عليهم اجمعين) حاكى از آن است 
ــالمى موظف است نسبت به گسترش و همگانى شدن تعليم كتاب خدا  كه جامعه اس
اهتمام ورزد. اين موضوع آن قدر حايز اهميت است كه به اجماع فقهاى شيعه و سنى، 

براى معلم قرآن از بيت المال مسلمين حقوق ساالنه تعيين شده است2. 
ــيره و سنت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) در تعليم قرآن به  در طول اعصار مختلف، س
دست مسلمانان در جوامع مختلف شيعه و سنى ادامه يافت، به طورى كه در اين جوامع 
ــت. متأسفانه با ورود  فرآيند تعليم و تربيت كودكان با آموزش كتاب خدا آغاز مى گش
ــت هاى مبتنى بر انزواى  ــورهاى اسالمى و در امتداد سياس ــتعمار فرهنگى به كش اس
1. جمال القراء، ج1، ص 269 و 270 ؛ الحمداهللا! كتاب خداي عزوجل براي سرخ و سياه يكي است. قرآن بخوانيد. قرآن 

بخوانيد پيش از آن كه گروهي بيايند كه قرآن را مانند كوله پشتي به پشت خود بيندازند.
2. سخن شهيدين رحمة اهللا عليه در لمعه: از جمله كسانى كه مى توانند از بيت المال ارتزاق كنند عبارتند از مؤذن  و كسى 
كه حقوق و اموال بيت المال را از جانب امام و پيشواى وقت بين صاحبانشان  تقسيم مى كند و منشى امام وقت يا نويسنده 
ــنده ادله دو طرف متخاصم در دادگاه ها و نحو اينها از مصالح عمومى از قبيل حقوق معلم قرآن   اموال بيت المال يا نويس
و معلم ادبيات عرب كه فهم قرآن به آن مربوط است و معلم اخالق و غير آن مثل  صاحب ديوان يعنى كسى كه ضبط 
ــت او انجام مى گيرد و نيز متولى حفظ بيت المال يعنى كسى كه بيت المال را  ــپاهيان و ارزاق آنان بدس تعداد قضات و س

حفظ و ضبط و آن را در موارد خويش مصرف مى كند.
همچنين بنابر گزارش ابن سعد در كتاب الطبقات  الكبري، خليفه دوم به افرادي كه براي آموزش احكام و قرآن به شهرها 
اعزام مي شدند، از بيت المال وجهي را اختصاص مي داد. عمار ياسر و عبداهللا بن مسعود و حذيفه به مداين فرستاده شدند. 
ــه نفر، روزانه گوسفندي از بيت المال بود.  ــريعت. بودجه اين س ــعود وزير و معلم قرآن و ش عمار امير بود و عبداهللا بن مس

(الطبقات  الكبري، ج6 ، ص7)
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ــرى؛ حضرت آيت اهللا خامنه اى  ــيه رفت. مقام معظم رهب قرآن كريم، اين امر به حاش
ــواد  ــه مى فرمايند: «تا قبل  از اين  نيم  قرن  مردم  ماـ  حتى  آنهايى  كه  س ــن زمين در اي
ــتن  نداشتندـ  غالبا مى توانستند قرآن را از رو بخوانند. به  همين  جهت   خواندن  و نوش
ــل  قبل  را ما  ــن  نس ــانى  از افراد مس اين  مكتب خانه ها نعمت  بزرگى  بود. چه  قدر كس
ــتن  نداشتند، نمى توانستند فارسى  بخوانند و با  ــناختيم  كه  سواد خواندن  و نوش مى ش
ــان  فارسى  بود نمى توانستند زبان  خودشان  را به  صورت  مكتوب  بنويسند  آن  كه  زبانش
ــتى  كه   ــتند كتاب  خدا را بخوانند و قرآن را بفهمند. آن  سياس و بخوانند، اما مى توانس
رژيم  وابسته فاسد خبيث  دشمن  را در اين  كشور بر سر كار آورد و بيش  از پنجاه  سال  
مسلط نگه داشت  يكى  از بزرگترين  ضربه هايى  كه  زد و ضررهايى  كه  وارد كرد همين  
بود كه  قرآن را به تدريج  كنار گذاشت  تا آن جا كه  از ميان  جامعه  ما قرآن بيرون  رفت.  
لذا در مدارس  ما درس  موسيقى  مى دادند اما از آموزش  قرآن خبرى  نبود. هر بچه اى  كه  به  
دبستان  و دبيرستان  مى رفت  نت  موسيقى  را ياد مى گرفت  اما متن  قرآن كريم  را نمى آموخت.  

بنابراين  ما را جدا كردند و از قرآن دور نگه داشتند.1» 
ــه اهتمام به  ــران، اين اميد مى رفت ك ــالمى اي ــكيل نظام جمهورى اس پس از تش
ــه قرار گيرد، اما  ــى اين نظام مورد توج ــوزش قرآن مجيد به عنوان وظيفه اساس آم
ــت اندركاران نظام تعليم و تربيت  ــنايى مديران و دس ــل متعددى از جمله ناآش عوام
ــد  ــور با قرآن و معارف آن و عدم درك اهميت و تأثير تعليم و تعلم قرآن در رش كش
جامعه اسالمى، همچنين در حاشيه بودن آموزش قرآن در نظام سنتى آموزش دينى 
ــد كه اين وظيفه خطير در حد تيّمن و تبّرك باقى مانده و هرگز به عنوان  موجب ش
ــور مورد اهتمام قرار نگيرد. اگرچه تذكرات ناصحانه  اولين وظيفه نظام آموزشى كش

1. بخشى از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با قاريان و حافظان قرآن؛ 1368/12/04
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ــتمر مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى موجب شد تا  و پيگيرى هاى مس
ــود، اما فرهنگ سازمانى و مديريتى  در طول زمان حركت هايى در اين زمينه آغاز ش
ــترده و انباشته نيروى انسانى  ــور و ضعف گس موجود در نظام آموزش و پرورش كش
ــت كه حق تعليم قرآن در اين  ــت اندركار آموزش قرآن، همواره مانع آن بوده اس دس
ــاالنه خود با معلمان  ــه اى كه رهبر معظم انقالب در ديدار س ــود، به گون نظام ادا ش
ــال 1385 فرمودند: « قرآن حقيقتا در آموزش و پرورش مهجور است.  ــور در س كش
انتظار اين بود كه پس از انقالب كار كارستاني در اين زمينه صورت پذيرد. كارهايي 
ــود. ما در اين زمينه  ــت، اما قرآن بايد در آموزش و پرورش نهادينه ش ــده اس هم ش

نيازمند تحول اساسي هستيم.»

3. تبليغ قرآن
ــالت  مهم راهنمايان جامعه است كه در تبليغ  ــاندن پيام قرآن به جان آدميان رس رس
قرآن تجلى مى يابد. اين وظيفه اى مهم است كه هيچ مشكلى نمى تواند مانع از اداى آن 

شود. قرآن مجيد در بيان وظيفه تبليغ الهى مى فرمايد: 
« الَّذيَن ُيَبِلُّغوَن ِرَساالِت اهللا َو َيخَشونَُه َو ال َيخَشوَن اََحًدا ِاالَّ اهللا َو َكفى بِاِهللا َحسيًبا»1 
ــالم) با تالوت مستمر آيات الهى در موقعيت هاى  پيامبر و ائمه معصومين(عليهم الس
ــرح و تبيين معارف قرآن، فطرت الهى و بينش جامعه مسلمانان و حتى  مختلف و ش
ــدا و آيات  ــان ها را به كتاب خ ــرار داده، دل هاى انس ــت تأثير ق ــلمانان را تح غيرمس
ــت قرآن قرار مى دادند. تالوت  ــعاع نوراني هدايت بخش آن جذب كرده و آنان را در ش
ــرح معارف آن به عنوان دو مؤلفه اصلى تبليغ قرآن در سيره  قرآن در ميان مردم و ش
1. سوره احزاب، آيه 39؛ همان كسانى كه پيام هاى خدا را ابالغ مى كنند و از او مى ترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند 

و خدا براى حسابرسى كفايت مى كند.
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پيامبر و اهل بيت پاك ايشان همواره مورد توجه بوده است. تالوت قرآن در نماز1 و بر 
فراز منبر مسجد، خصوصا در خطبه هاى نماز جمعه و در ساير اماكن حضور مسلمين 
خصوصا در كنار كعبه در حجر اسماعيل در ايام حج، مصاديقي از تبليغ و انتقال پيام 

قرآن توسط پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) است.
بايد توجه داشت كه جنبه هاى مختلف هنرى خود قرآن، ازجمله ضرب آهنگ و موسيقي 
طبيعى منحصربه فرد آيات آن، نقشى اساسى در مجذوب كردن مخاطبان و ترويج آيات 
ــت، الفاظ و آهنگ كلمات قرآن چنان بى نظير و  ــته اس در زبان و فرهنگ جامعه داش
تاثير گذارى آن چنان در اوج بوده كه در جان كفار و دشمنان قرآن نيز نفوذ كرده و ايشان 
نمى توانستند خود را از تأثير آن بركنار دارند. ابن هشام در تاريخ خود چنين نقل مي كند: 
ــفيان، ابوجهل، اخنس و ابن عمرو، بي خبر از يكديگر شبانه از خانه خارج و به  ابوس
قصد شنيدن قرآن، هر كدام در جايي در اطراف خانه پيامبر كه مشغول نماز بود مخفي 
شدند، به گونه اي كه هيچكدام از محل اختفاي ديگري آگاهي نداشت، شب را ماندند 
ــدند و به سوي  و به نغمه تالوت قرآن پيامبر گوش دادند. بعد از طلوع فجر متفرق ش
ــيدند، همديگر را سرزنش كردند و به  ــان بازگشتند و در راه به يكديگر رس خانه هايش
ــما  هم گفتند: ديگر به آن مكان باز نگرديد؛ چرا كه اگر برخي از بي خردان قومتان ش
ــب بعد،  ــدند تا ش را ببينند پيش خود در موردتان تصوراتي مي كنند. پس منصرف ش
شب دوم همين عمل را تكرار كردند و دوباره فرداي آن روز كه به هم رسيدند شروع 
ــخنان تكراري روز گذشته را مطرح كردند، شب  ــرزنش يكديگر كرده و همان س به س
1. امام صادق عليه الّسالم فرمود: رسول خدا صلّى اهللا عليه و آله در نماز صبح سوره هايى مانند «عّم يتسائلون» و «هل 
ــم بيوم القيامة» و مانند آن را مى خواند و در نماز ظهر  ــان »] و «ال اقس ــية» [و «هل اتى على االنس اتيك حديث الغاش
ــبّح اسم ربّك » و «و الشمس و ضحيها» و «هل اتيك حديث الغاشية» و مانند آن را قرائت مى كرد و  ــوره هاى «س س
ــوره هاى كوتاه ترى چون «قل هو اهللا احد» و «اذا جاء نصر اهللا و الفتح » و «اذا زلزلت» را مى خواند.  در نماز مغرب س

در نماز عشاء آنچه در نماز ظهر و در نماز عصر و آنچه در نماز مغرب مى خواند، قرائت مى فرمود. (تهذيب االحكام95/2)
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سوم دوباره همان عمل را تكرار كردند، فرداي آن روز وقتي به هم رسيدند به يكديگر 
ــويم تا اينكه عهد ببنديم كه هرگز به آنجا باز نگرديم، عهد  گفتند: از هم دور نمي ش

بستند و متفرق شدند1.
نمونه ديگر اين تأثير، رايج شدن سوره مسد در زبان كودكان مكه قبل از هجرت پيامبر 
(صلي اهللا عليه وآله) به مدينه است؛ آهنگ كوبنده و حماسى اين سوره چنان بود كه همه 
ــنگينى خورد و خانه نشين شد2. آن را حفظ كردند و به همين خاطر ابولهب ضربه س
ــتفاده از صوت زيبا در تالوت  ــالوه بر اين، ترغيب پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) به اس ع
ــراى مردم، ابزار هنرى ديگرى براى  ــويق افراد خوش صدا به تالوت قرآن ب قرآن و تش
ــت گرفت. پيامبر اكرم  ــرآن و معارف آن در جامعه را به خدم ــغ و ترويج آيات ق تبلي
ــداي خوش بخوانيد كه صداي زيبا بر  ــه) مى فرمايند: « قرآن را با ص (صلي اهللا عليه وآل
زيبايي قرآن مي افزايد3»، ايشان همچنين فرموده اند: « براي هر چيزي زينتي است و 
زينت قرآن صداي نيكو است.4» همچنين از سعد خفاف در مورد ابو عمره معروف به 
زاذان؛ جوان ايراني و از اصحاب مخصوص امير المؤمنين (عليه السالم) نقل شده است:

شنيدم زاذان با صداي بسيار خوب و حزين، قرآن مي خواند، تالوت او با اينكه عرب 
ــيدم تو آيات قرآن را خيلي  ــانه به شانه قرائت عرب زبان ها مي زد. از او پرس ــت ش نيس
ــه اي؟ لبخندي زد و گفت:  ــي قرائتي اين چنين را آموخت ــوب مي خواني از چه كس خ
امير المؤمنين علي (عليه السالم). روزي ايشان از كنار من عبور كردند و من با صدايي 
زيبا مشغول خواندن شعر بودم، صوت زيباي من توجه حضرت را به من جلب كرد، از 

1. سيره ابن هشام؛ ج 1، ص 337
2. سلطانى رنانى، مهدى؛ مقاله درآمدي بر ابعاد اعجازي و زيبا شناختي نظم آهنگ قرآن  

وَت الَحَسَن يَزيُد الُقرآَن ُحسنًا نُوا الُقرآَن بِأصواتُِكم فَإنَّ الصَّ 3. عيون أخبار الّرضا عليه السالم، ج 1، ص 74؛ َحسِّ
4. الكافي، ج2، ص615؛ لُِكلُّ شيٍء حليَُة و حليُة القرآِن الصوُت الَحَسُن
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من پرسيد: اي زاذان چرا قرآن نمي خواني؟ عرض كردم قرائت قرآن را بلد نيستم، فقط 
همان سوره هايي را بلد هستم كه در نماز خوانده مي شود.

ــد، در گوشم سخني فرمود كه نفهميدم چه بود. آنگاه  آن حضرت به من نزديك ش
مقداري از آب دهان مباركش را در دهان من گذاشت. به خدا سوگند هنوز قدم از قدم 

برنداشته بود كه متوجه شدم قرآن را به صورت كامل حفظ شده ام.1 
ــزرگان قريش به آواز  ــى خوش صدا كه در مجالس ب ــت كه جوان  همچنين نقل اس
خويش شعرخوانى مى كرد، به تشويق خاص ابن مسعود معلم قرآن و صحابى بزرگوار 
پيامبر (صلي اهللا عليه وآله)، به حفظ قرآن و استفاده از صداى خوش خويش براى تالوت 

قرآن روى آورد2.
 صحابه گرامى پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) خصوصا اهل بيت مكرم ايشان در مقام تبيين 
آيات قرآن كريم، همواره بيان شيوا و هنرى مفاهيم و معارف قرآنى را در قالب هاى زيبا و 
هنرمندانه مورد توجه قرار مى داده اند. كالم شيواى اميرالمؤمنين على (عليه السالم)، نمونه 
بليغ بكارگيرى هنر بيان در تبليغ معارف قرآن و ترويج آن در زبان و فرهنگ جامعه است. 
ــعر در مقابله با حمالت فرهنگى دشمنان اسالم و قرآن موضوع  ــتفاده از ابزار ش اس
ــت كه در سيره پيامبر به آن اشاره شده است. روايت شده است كه  حسان  ديگرى اس
بن ثابت، عبد اهللا بن رواحه و كعب بن زهير  پيامبر را مدح مى كردند و ايشان به دقت 
ــعر جواب هجويات  ــعار آنها گوش مى دادند و گاه آنان را امر مى فرمودند كه با ش به اش
ــركان را بدهند، به حسان  مى فرمودند: «قل و روح القدس معك» و در مورد شعر  مش

كعب بن مالك مى فرمودند: « شعر تو از زخم نيزه بر آنان سخت تر است».3
1. سفينه البحار، ج 1، ص 547؛ قصص قرآن، شهيد ميرخلف زاده، ص 88. 

2. پايگاه اطالع رساني أخوات طريق االسالم. 
3. ابوالفرج اصفهانى، االغانى، ج 5، ص 29؛ لحظا اشدا عليهم  من مواقع النبل  
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همچنين ترغيب خوشنويسان به نوشتن آيات قرآن و تشويق مادى و معنوى خطبا 
و شعرا به عنوان هنرمندان مرّوج معارف الهى در جامعه، نمونه ديگرى از اهميت تبليغ 

و ترويج قرآن در سيره الزم االتباع ايشان است.
اگر چه كالم وحى خود به خود بر خواننده تأثير مى گذارد، اما اين حقيقت را نمى توان 
ــن يزيد الحق وضحًا»1؛ لذا پيامبر(صلي اهللا عليه وآله) و  ــت كه «الخط الحس پنهان داش
امامان معصوم(عليه السالم) پيروان خويش را به خوشنويسى تشويق فرموده اند، چنان 
ــت: هر كس آيه بسم اهللا الرحمن  ــده اس كه از پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) نقل ش

الرحيم را براى بزرگداشت خداوند به خطى خوش بنويسد، بخشيده خواهد شد.2
ــى را كتابت  ــتند و آيات وح ــز كه خود خطى زيبا داش ــالم) ني ــام على(عليه الس ام

مى فرمودند، درباره فنون زيباسازى خط سفارشاتى به يارانشان داشته اند3. 
اين ترغيب و تشويق ها به همراه مشوق هاى معنوى و مادى ديگر عده اى را بر آن 
ــى آيات قرآنى بپردازند. تا آنجا كه برخى  ــت تا به صورت حرفه اى به خوشنويس داش
ــان عمر و هنر خود را به نسخه برداري و نگارش قرآن اختصاص دادند؛  از خوشنويس
كتابت و خوشنويسى قرآن مجيد در جوامع اسالمى آنچنان رونق يافت كه به زودى 
ــاير هنرمندان نيز در خدمت نگارش آيات قرآن قرار گرفت. تذهيب و تجليد  هنر س
ــى كارى،  ــف، كتابت قرآن در قالب هاى هنرى چون گچ برى، آجرچينى، كاش مصاح
منّبت و معرق و نقاشى داستان هاى قرآنى، هنرنمايي هايي است كه در ادوار مختلف 

تاريخى مسلمانان، خصوصا مسلمانان ايران جلوه گر است. 
1. كنزالعمال، حديث 29304 ؛ پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله): خط نيكو بر روشنى حق مى افزايد 

2. منية المريد، ص 351
َك؛ تراشه قلمت را بشكاف و پره آن را ستبر كن و آن  تََك يَُجد َخطُّ 3. اِفتَح بَريََة قَلِمَك َو اسِمك َشحَمتَُه و أَيِمن قِطَّ

را به جانب راست بُِرش بزن تا خّطت زيبا شود. (غررالحكم و دررالكلم ، ح 2465)
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ــبت به ترويج قرآن در جامعه با استفاده از  ــاس وظيفه نس اهتمام اجتماعى و احس
رسانه ها و هنرهاى مختلف، آنچنان مورد توجه بوده است كه اين امر جايگاه خاصى در 

سنت هاى دينى مانند نذر و مصارف صدقات و تبرعات داشته است.  
ــد امكانات مادى و  ــالمى وظيفه دارن ــاس مردم و حاكمان در جامعه اس ــر اين اس ب
ــد، در اين ميان حمايت از  ــت تبليغ و ترويج قرآن قرار دهن ــوى خود را در خدم معن
فعاليت مبلغان قرآنى تربيت يافته در مراكز علوم دينى جايگاه ويژه اى دارد؛ چراكه اين 
ــالت تبيين آيات الهى براى اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارند؛ وظيفه اى  گروه رس
ــولش نهاده و مقدمه تفكر و تذكر  كه خداوند متعال در قرآن مجيد آن را بر عهده رس
ــبت به آيات الهى است1. چنين مسئوليتى در ساير اديان الهى نيز بر عهده  جامعه نس

عالمان دينى گذارده شده است2.
ــانه براى ترويج آيات قرآن مجيد و  ــت استفاده از ابزارهاى هنر و رس بديهى اس
ــود كه  ــبت به قرآن، موجب آن مى ش معارف آن و تبيين وظايف فرد و جامعه نس
ــى حاضر بوده و به  ــخصى، خانوادگى و عموم ــن مضامين در تمامى فضاهاى ش اي
ــج ذهن و دل افراد را تحت تأثير قرار دهد. تداوم اين جريان، تحول فرهنگى  تدري
ــته،  ــوى قرآن و انس جامعه با كالم الهى و معارف آن را به دنبال داش جامعه به س
استعداد افراد ديگر را نيز در خدمت قرآن قرار داده، زمينه ساز قرآنى شدن جامعه 

خواهد بود.
ُرون؛ اين قرآن را به سوى تو فرود  َل إِلَيِهم َو لََعلَُّهم يَتََفكَّ كَر لِتُبَيَِّن لِلنّاِس ما نُزِّ 1. سوره نحل، آيه 44؛ َو أَنَزلنا إِلَيَك الذِّ

آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است روشن كنى و اميد كه آنان بينديشند. 
َِّذيَن أُوتُوا الِكتاَب لَتُبَيِّنُنَُّه لِلنّاِس َوَال تَكتُُمونَُه فَنَبَُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهم  2. سوره آل عمران، آيه 187؛ َو إَِذ أََخَذ اهللاُ ِميثَاَق ال
َواشتََروا بِه ثََمنًا قَِليًال فَبِئَس َما يَشتَُرون؛ و [ياد كن] هنگامى را كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب داده شده پيمان 
گرفت كه حتما بايد آن را [به وضوح] براى مردم بيان نماييد و كتمانش مكنيد پس آن [عهد] را پشت سر خود انداختند و 

در برابر آن بهايى ناچيز به دست آوردند و چه بد معامله اى كردند. 
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از سوى ديگر، خأل ترويج قرآن و معارف آن در جامعه، زمينه را براى هجوم شياطين 
و تأثيرگذارى آنان در تخريب ايمان و التزام مردم به قرآن فراهم مى كند. اين موضوع 
ــانه اى و هنرى  ــان معاصر كه ابزار و فناورى هاى رس ــا در فضاى فرهنگى جه خصوص
پيشرفته در خدمت نظام سلطه و اهداف اهريمنى آنان است، اهميتى مضاعف مى يابد. 
ايمن سازى جامعه در مقابل القاى شبهات نسبت به قرآن و معارف آن و جلوگيرى از 
تفسير وارونه آيات الهى، نياز به پاسخگويى عالمانه، هنرمندانه و نافذ به آن را ضرورى 
مى نمايد، چراكه مقابله با تهاجم فرهنگى بايد از راه ترويج صحيح فرهنگ قرآنى و دفاع 

فرهنگى از آن صورت گيرد1.
بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى با توجه به پيشرفت و تنوع ابزارهاى تبليغاتى 
ــزار انتقال پيام هاى قرآن كريم بهره گرفت.  ــايل به عنوان اب مى توان از تك تك اين وس
بهره مندى از همه ابزارهاى مناسب و مشروع، امرى عقالنى است و آنچه اصالت دارد، 
رساندن پيام ها و اهدافى است كه در محتواى پيام مطرح مى باشد. اهميت ابزار تبليغى 
به خصوص راديو و تلويزيون در سطح جامعه و در سطح جهاني قابل انكار نيست، امام 
خمينى رضوان اهللا عليه مى فرمايند: «امروز نقش راديو تلويزيون از همه دستگاه ها باالتر 
است.2 بايد راديو تلويزيون مربى جوان هاى ما، مربى مردم كشور باشد.3 تلويزيون بايد 
ــاد بكند... روزنامه ها بايد ارشاد بكنند.4 مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند.5».  ارش
ــانى و تبليغ، ضرورى  ــن هم زمان با تحول در دانش، روش و ابزارهاى اطالع رس بنابراي
ــر است كه با قرآن،  مأنوس باشيد. (از بيانات مقام  ــتكبار جهاني در صورتي ميس 1. مقاومت در برابر تهاجم  فرهنگي اس

معظم رهبرى (دام ظله))
2. صحيفه نور، ج16، ص118

3. همان، ج12، ص 325
4. همان، ج12، ص 484
5. همان، ج18، ص 61



61

سيرى در مبانى توسعه فرهنگ قرآنى

ــت برنامه ريزى و استفاده الزم از اين ظرفيت ها براى تبليغ و ترويج قرآن و معارف  اس
آن در سطوح ملى و بين المللى انجام شود. 

ــه و عاطفه آحاد جامعه را  ــترش تبليغ و ترويج قرآن و تعليم و تعلم آن، انديش گس
تحت تأثير قرار داده، ايمان و محبت آنان را نسبت به كتاب خدا و تدبر و اخذ معارف 
ــش آن بر مى انگيزد. اين دو به همراه اهتمام حكومت بر اجراى احكام قرآن،  حيات بخ
ــه ها به سوى تحقق جامعه نمونه اسالمى و حيات طيبه   هدايت كننده قلب ها و انديش
ــت و پيامبر مكرم  اسالم و ائمه طاهرين  ــت كه خداوند متعال وعده داده اس قرآنى اس
عليهم السالم به دنبال تحقق آن بوده  و هستند. بديهي است توفيق در اين راه نيازمند 
ــت و پس از آن بصيرت و علم كه  ــت كه در رأس آن قصد و نيت الهي اس مقدماتي اس
در گرو تقوا، مطالعه و تحقيق براي فهم درست علوم و معارف قرآن و شناخت درست 

از مسير قرآني شدن فرد و جامعه و چگونگي طي آن است.
همچنين ضرورى است ساز و كارهاى الزم براى پيگيرى اين امر در قالب يك نظام 

كارآمد پيش بينى، ايجاد و فعال شود.
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فصل دوم 
آشنايى با نظام توسعه فرهنگ قرآنى 



آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

64

نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــت هاى  ــاماندهى فعاليت هاى قرآنى و تبيين اهداف و سياس ــى س مطالعات پژوهش
توسعه فرهنگ قرآنى حكايت از اين واقعيت دارد كه توسعه فرهنگ قرآنى و مديريت 
ــور در قالب يك نظام1 منسجم  ــتلزم نگاهى جامع به مجموعه هاى قرآنى كش آن مس
ــت. از اين رو در سير تكوينى تدوين منشور توسعه فرهنگ قرآنى، تعريف و تبيين  اس

نظام توسعه فرهنگ قرآنى ذيل نظام  فرهنگى كشور مورد توجه قرار گرفت.
طبق نظريات جامعه شناختى، جامعه را مى توان به چهار نظام اقتصادى، سياسى، فرهنگى 
و اجتماعى تقسيم بندى كرد2. نظام فرهنگى متشكل از نهادهاى دولتى و غيردولتى است 
كه با محصوالت و برنامه هاي مختلف آموزشي و فرهنگي، از طريق خانواده، مدرسه و ساير 
محيط ها به كمك انواع  رسانه در جهت بيان و انتقال فرهنگ و باورهاى جامعه به افراد عمل 
 مى كند. نظام توسعه فرهنگ قرآنى كشور را مى توان يكى ازبخش هاي نظام فرهنگى دانست.

نظام فرهنگى

نظام اجتماعىنظام توسعه فرهنگ قرآنى

نظام اقتصادىنظام سياسى

ــتگاه ها و نهادهاى دولتى،  ــكل از بخش هاى قرآنى دس ــن نظام، مجموعه اى متش اي
عمومى و مردمى است كه براى توسعه فرهنگ قرآنى يعنى تعميم و تعميق شناخت 
و ايمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق مضامين آيات قرآنى در رفتار فردى و 

اجتماعى اقشار مختلف جامعه فعاليت مى كنند. 
ــاختارها، منابع و امكانات و فرآيندهاي تعاملي  ــاني، س در واقع، مجموعه عوامل انس
ــتم مجموعه اى از اجزاى به هم پيوسته و وابسته است كه در راه نيل به هدف يا اهداف معين با پيروى  1. نظام يا سيس

از  نظم و سازمان خاصى فعاليت مى كنند. 
2. اين تقسيم بندي در نظام نامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور نيز مورد تفاهم قرار گرفته است. 
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مرتبط1 با فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي، تبليغي ترويجي قرآني و مديريت اين فعاليت ها 
را مي توان در قالب نظام توسعه فرهنگ قرآني بازتعريف كرد. 

مفاهيم پايه نظام توسعه فرهنگ قرآنى2
نظام توسعه فرهنگ قرآنى 

ــتگاه ها و نهادهاى دولتى، عمومى و  ــكل از بخش هاى قرآنى دس مجموعه اى متش
ــعه  ــور براى تحقق توس مردمى كه به عنوان يكى از زير نظام هاى نظام فرهنگى كش

فرهنگ قرآنى فعاليت مى كنند.

توسعه فرهنگ قرآنى
تعميم و تعميق شناخت و ايمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق مضامين آيات 

قرآنى در رفتار فردى و اجتماعى اقشار مختلف جامعه

فعاليت هاى قرآنى 
ــناخت و شناساندن قرآن و معارف آن و تقويت ايمان به  فعاليت هايى كه به منظور ش
قرآن و انس با آن و بهره گيري فرد و جامعه از قرآن انجام مى شود. اين فعاليت ها شامل 
ــى قرآني، پژوهش قرآنى و  ــوزش عمومى قرآن، آموزش عالى و تخصص ــار حوزه آم چه

فعاليت هاى تبليغى ترويجى قرآنى است.
ــدن و درك مفاهيم و  ــى مربوط به خوان آمـوزش عمومى قرآن: برنامه هاى آموزش

معارف قرآن كه براي انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه مى شود.
1. قوانين، ضوابط و مقررات حاكم بر روابط ميان اجزاي نظام را مي توان در اين فرآيندها جاي داد. 

2. نظامنامه تدوين اسناد راهبردي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني، مصوب جلسه دهم شوراي توسعه فرهنگ قرآني، 
مورخ 1390/2/31- شماره ابالغ: 90/2373/دش- تاريخ ابالغ: 1390/3/30 

آشنايى با نظام توسعه فرهنگ قرآنى 
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آموزش عالى (و تخصصى) قرآني: برنامه هاى آموزشى كه به منظور تربيت نيروى 
ــود. اين برنامه ها در دو قالب  ــانى متخصص فعاليت هاى مختلف قرآنى اجرا مى ش انس

رشته هاي دانشگاهي و حوزوي (عالي) و آموزش هاي آزاد تخصصي مي باشد. 
پژوهش هاى قرآنى: پژوهش هايى كه با هدف شناخت قرآن و معارف آن و وظايف 
ــبت به قرآن و چگونگى تحقق توسعه فرهنگ قرآني در جامعه انجام  فرد و جامعه نس

مي شود. 
فعاليت هاى تبليغى ترويجى قرآنى: فعاليت هايى كه با به كارگيرى دانش، روش 
و ابزارهاى مختلف هنر و ارتباطات، به منظور گسترش توجه و اشتياق نسبت به قرآن 

كريم و توسعه فرهنگ قرآني در جامعه انجام مي شود.

فرهنگ سازي قرآني (كاركرد اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآني)
تعالي نگرش افراد جامعه نسبت به قرآن كريم در حوزه باور، علم و عمل كه از طريق 
توسعه آموزش عمومى قرآن و توسعه فعاليت هاى تبليغى ترويجى قرآنى انجام مى شود. 

نظام سازي قرآني (كاركرد اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآني) 
ــي و فرهنگي و خرده نظام هاى آن  ــى نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، سياس بازطراح

مبتنى بر مفاهيم و معارف قرآنى 
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ساختار1 نظام توسعه فرهنگ قرآني
ــجام و  ــى دو ويژگى اصلى دارد، يكى مجموعه بودن به معناى كليت و انس ــر نظام ه
ديگرى نظم كه مى توان از آن به ساختار و سازماندهى تعبير كرد. در ساختار يك نظام، 
ــه سطح اساسى،  مؤلفه هاى عملكردى وجود دارد كه آن را «كاركرد»2 مى نامند و در س

اصلى و پشتيبانى نظام در نظر گرفته مى شود.
خالصه مدل كاركردي نظام توسعه فرهنگ قرآني در نمودار صفحه بعد آمده است.

الف. كاركرد اساسى (غايى) نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــود. كاركرد  ــي» آن گفته مي ش ــكيل يك نظام «كاركرد اساس به هدف اصلي تش
اساسي نظام توسعه فرهنگ قرآني همان توسعه فرهنگ قرآني است كه طبق تعريف 

سه مؤلفه زير را در بر دارد:
1. تعميم و تعميق ايمان و شناخت قرآن 
2. تعميم و تعميق ارتباط و انس با قرآن 

3. تحقق آموزه هاي قرآني در رفتار فردي و اجتماعي
ــاخص هاى دانشى3، بينشى4، مهارتى5، احساسى6،  اين مؤلفه ها به معناى ارتقاى ش

انگيزشى7 و رفتارى (كنشى)8 نسبت به قرآن مجيد است.

ــي و شناخت عناصر اصلي نظام فرهنگي كشور و مطالعات تطبيقي  ــاختار برگرفته از نتايج طرح «بررس 1. ادبيات اين س
نظام هاي فرهنگي كشورهاي هدف، ناصر باقرى مقدم، 1385» است.

function .2
3. حيطه دانشى: اطالعات و دانايي به قرآن و معارف قرآني، با قطع نظر از اعتقاد 

4. حيطه بينشى (باور و ايمان): مرحله اي باالتر از علم و آگاهي كه دانسته ها در جان آدمي رسوخ مي كند. 
5. حيطه مهارتى: ِصرف توانايي، قطع نظر از به كارگيري

6. حيطه احساسى: آمادگي قلبي شخص براي واكنش به طريقي عاطفي؛ نيروي توليدكننده حب و بغض، دوستي و دشمني  
ــودن، جهت دادن و تداوم رفتار و  ــم براي انجام كار، نيروي محرك فرد به آغاز نم ــى: تمايل يا تصمي 7. حيطه انگيزش
فعاليت؛ ميل به كوشش در جهت تأمين هدف، تمايل به توفيق، و محرك انسان به حركت با ايجاد تنش و فشار رواني

8. حيطه رفتارى (كنشى): رفتار از روي قصد؛ اقداماتي كه از فرد به عنوان تعهد قرآني در تعامل با قرآن صادر مي شود.          
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مدل كاركردى نظام توسعه فرهنگ قرآنى
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ب. كاركردهاى اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآنى
«كاركردهاي اصلي» كاركردهايي هستند كه در مسير تحقق كاركرد اساسي نظام است و 
خروجي هاي اصلي نظام از آنها تأمين مي شود. اين كاركردها در نظام توسعه فرهنگ قرآني 

عبارتند از:
1. توليد مضامين قرآنى (تدوين و تبيين گزاره هاي فرهنگ قرآني)

مهم ترين كاركرد اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآنى توليد مضامين قرآنى است. اين 
ــت. به اين معنا  ــندگي محتواهاي قرآني اس كاركرد در واقع مربوط به پويايي و جوش
ــي قرآني به روز و متناسب با زمان ايجاد مي شود.  ــي، بينشي و ارزش كه مضامين دانش
ــبت  ــناخت قرآن و معارف آن و وظايف فرد و جامعه نس اين مضامين در حوزه هاى ش
ــت. تحقق مناسب  ــان اس به قرآن در ارتباط با حوزه هاي مختلف حيات اجتماعي انس
اين كاركرد الزاماتي دارد كه اصلي ترين آنها مراجعه به قرآن و حديث به عنوان مرجع 
ــتا ضروري است در وهله اول با شناسايي منابع  ــت. در اين راس اصلي توليد معارف اس
ــب با نيازمندي ها و شرايط كنوني تبيين و در  و مضامين قرآني موجود، آنها را متناس
ــعه و تعميق آنها، اقدام به خلق مضامين جديد كرد. اين امر  مرحله بعد عالوه بر توس
ــور جدي نيازمند تقويت زيركاركرد پژوهش در حوزه هاى علوم و معارف قرآني و  به ط

سّنت معصومين عليهم السالم و اجتهاد عالمانه در آنها است. 
ــازى قرآنى انجام  ــازى قرآنى و نظام س توليد مضامين قرآنى با دو رويكرد فرهنگ س
ــو مضامين قرآنى متناسب با فرهنگ سازى قرآنى در  ــود. بر اين اساس از يك س مى ش
جامعه از ميان معارف اجتهادى استخراج و طبقه بندى مى شود تا در اختيار توليدكنندگان 
ــوى ديگر مضامين متناسب براى تحول در نظام هاى  محصوالت قرآنى قرار گيرد. از س
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فرهنگى اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور نيز استخراج و براى انتقال به اين نظام ها 
تدوين مى شود. بديهي است توليد علوم انساني مبتني بر مباني قرآني، منوط به تقويت 

و توسعه كاركرد توليد مضامين قرآني در نظام توسعه فرهنگ قرآني است.1

جدول حوزه هاى مفهومى مضامين قرآنى و نمونه هايى از گزاره هاى آن

نمونه گزاره هاسؤال اصلى حوزهعنوان حوزه

قرآن چيست؟علوم قرآني
• آيات قرآن در طول 23 سال بر پيامبر(صلي اهللا عليه وآله) نازل شده است.

• آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسيم مى شوند.
• صورت ملكوتى قرآن در قيامت حاضر مى شود.

قرآن چه مى گويد؟معارف قرآني
• قيامت بدون شك آمدنى است.

• رباخواري اعالم جنگ با خدا و رسول است.
• كم و زياد روزي بندگان به دست خداست.

• نماز را به پا داريد و زكات بپردازيد.

با قرآن چه بايد كرد؟امور (شئون) قرآني

• همه مردم بايد توانايى روخوانى قرآن را داشته باشند.
• قرائت مستمر و تدبر در قرآن وظيفه اى همگانى است.

• تالوت زيباى قرآن ابزار تبليغ قرآن است.

• هيچ قانونى نبايد مخالف نّص قرآن باشد.
• مسئوالن بايد اهل قرآن را احترام كنند.

ــادى و مبانى متعارض با مبانى قرآنى و  ــانى مان بر مب ــام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنه اي: «ما علوم انس 1. مق
اسالمى بنا شده است. علوم انسانى غرب مبتنى بر جهان بينى ديگرى است؛ مبتنى بر فهم ديگرى از عالم آفرينش است 
و غالباً مبتنى بر نگاه مادى است. خوب، اين نگاه، نگاه غلطى است؛ اين مبنا، مبناى غلطى است. اين علوم انسانى را ما به 
صورت ترجمه اى، بدون اينكه هيچگونه فكر تحقيقِى اسالمى را اجازه بدهيم در آن راه پيدا كند، مي آوريم تو دانشگاه هاى 
خودمان و در بخش هاى مختلف اينها را تعليم مي دهيم؛ در حالى كه ريشه و پايه و اساس علوم انسانى را در قرآن بايد 
پيدا كرد. يكى از بخش هاى مهم پژوهش قرآنى اين است. بايد در زمينه هاى گوناگون به نكات و دقائق قرآن توجه كرد و 
مبانى علوم انسانى را در قرآن كريم جستجو كرد و پيدا كرد. اين يك كار بسيار اساسى و مهمى است. اگر اين شد، آن وقت 
متفكرين و پژوهندگان و صاحب نظران در علوم مختلف انسانى مي توانند بر اين پايه و بر اين اساس بناهاى رفيعى را بنا 
كنند. البته آن وقت مي توانند از پيشرفت هاى ديگران، غربى ها و كسانى كه در علوم انسانى پيشرفت داشتند، استفاده هم 

بكنند، لكن مبنا بايد مبناى قرآنى باشد»- بيانات در ديدار جمعى از بانوان قرآن پژوه كشور 1388/7/28
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2. توليد محصوالت (كاالها و خدمات قرآني) 
پس از توليد و احصاى مضامين قرآني، اين مضامين بايد در قالب محصوالت نرم افزارى 
و سخت افزارى قابل استفاده براي اقشار مردم ارائه  شود تا با انتقال مناسب و مؤثر مضامين 
قرآنى مورد نظر و تأثيرگذاري بر انديشه و احساس مخاطبان، تغييرات مورد انتظار نظام 
توسعه فرهنگ قرآني در جامعه پديد آيد. مرحله اول اين كاركرد خلق محصوالت واسط 
ــود.  ــت كه در آن جوهر و ماهيت اصلي يك محصول قرآني ايجاد مي ش و تمهيدگر اس
به طور مثال، مضمون اصلي يك اثر سينمايي توسط نويسندگان فيلم نامه شكل مي گيرد 

يا برگزاري كالس هاي آموزشي قرآني در گرو تدوين برنامه درسي آن است.
ــه در آن ماهيت اصلي  ــت ك ــن كاركرد، توليد محصوالت نهايى اس ــه دوم اي مرحل
ــته ها و برنامه هاى  ــريه يا بس ــده تبديل به محصولي همچون فيلم، كتاب، نش ايجادش
ــي و اجرايي مي شود. به عبارت ديگر، محصول نهايي كاال يا خدماتي است كه  آموزش
توسط مردم و سازمان ها استفاده و اجرا خواهد شد.يعني خدمات و كاالهاي قرآني توليد 
ــده، در بخش هاي مختلف نظام به ويژه عرصه فرهنگ سازي قرآني عرضه مي شود.1 ش

3. فرهنگ سازى قرآنى 
توسعه فرهنگ قرآني نيازمند تعالي نگرش جامعه نسبت به قرآن كريم در حوزه ايمان، 
ــعه فرهنگ قرآنى بايد شاخص هاى مطلوب ارتباط عموم  ــت. نظام توس علم و عمل اس
جامعه با قرآن را (اينكه مردم بايد در رابطه با قرآن چه كنند؟) در افراد جامعه ارتقا دهد. 
ــي از محصوالت ديني مي باشد و نمي توان هر محصول ديني يا معناگرا و  ــت كه محصول قرآني بخش 1. بايد توجه داش
اخالقي را با توجيه اشتراك موضوعي با معارف قرآني يك محصول قرآني قلمداد كرد. در واقع محصولي قرآني محسوب 
مي شود كه ارتباط مفهومي بين گزاره هاي دانشي، ارزشي و بينشي مورد نظر آن با قرآن و آيات آن را به مخاطب انتقال 
ــاخته شود اما اين مفهوم را به صورت مستقل از قرآن به مخاطب  ــينمايي در تقبيح دروغ س دهد. براي مثال اگر فيلم س

انتقال دهد اين فيلم را نمي توان يك فيلم قرآني ناميد.
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يعنى نظام بايد كاالها و خدماتى را توليد و ارائه كند كه الاقل يكى از حيطه هاى دانش 
قرآنى، مهارت قرآنى، ايمان به قرآن و معارف آن، عواطف قرآنى و رفتار قرآنى را در ميان 

افراد و اقشار جامعه تعالي بخشد.
حركت در اين مسير و دستيابي به آن بايد در نظام تعليم و تربيت پيگيري و توسط 
نظام فرهنگي هنرى و رسانه اي تقويت شود. بنابراين دو زيركاركرد براي فرهنگ سازي 

قرآني وجود دارد؛ زيركاركرد اول، آموزش عمومي قرآن است. 
آموزش عمومي قرآن با دو هدف افزايش ايمان و معرفت قرآن و افزايش ارتباط و انس 
با قرآن در جامعه صورت مي گيرد. آموزش عمومي قرآن به طور خاص شامل آموزش هاي 
مربوط به خواندن (از روى مصحف يا از حفظ)، درك معنا (ترجمه)، تدبر آيات (براى فهم 
معارف قرآن) و آشنايي با قرآن (شناخت قرآن) براي گروه هاي مختلف سني جامعه است.

زيركاركرد دوم فرهنگ سازي، تبليغ و ترويج قرآن است. در اين بخش به طور خاص 
ــازي در حوزه هنر و رسانه استفاده مى شود. تغيير رفتار  از ابزارهاي مختلف فرهنگ س
فردي و اجتماعي جامعه بر اساس مضامين و آموزه هاي قرآني از نتايج مستقيم تحقق 
اين زيركاركرد است. يكى از مهم ترين راهبردها در هر يك از اين دو حوزه آن است كه 
اقدامات طورى برنامه ريزى شود كه در كنار عرضه، تقاضا نيز افزايش يابد؛ به اين معنا 

كه احساس نياز افراد جامعه در مراجعه به قرآن به عنوان كتاب هدايت افزايش يابد.

4. نظام سازي قرآنى
ــكل گيرى نظام  ــق حاكميت قرآن در همه عرصه ها كه يكى از مباني اصلي ش تحق
جمهوري اسالمي است، مستلزم بازطراحي و پياده سازي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، 
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سياسي و فرهنگي و خرده نظام هاى آن مبتنى بر مفاهيم عاليه قرآني است. مقدمه اين 
امر، انتقال مضامين قرآنى مورد نياز به نظام هاي چهارگانه مذكور و در نتيجه جهت دهى 
ــاس مضامين قرآنى  آنها بر پايه اصول و مباني قرآني و توليد محصوالت هر نظام بر اس
است. به عبارت ديگر در صورتى كه سازوكارهاى اداره جامعه مبتنى بر معارف قرآنى شكل 
ــد، تالش براى قرآنى شدن جامعه، اثر مطلوب را نخواهد داشت و گزاره هاى  نگرفته باش
منتقل شده توسط نظام هاى اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جامعه، به دليل 
ــازى قرآنى را از بين ببرد، بلكه در  ــه فرهنگى آنها، نه تنها مي تواند اثر فرهنگ س هيمن
مواردي تأثير معكوس نيز خواهد داشت. براى مثال با وجود منع شديد قرآن از رباخوارى، 
چنانچه معامالت ربوى يا شبه ربوى در بخش هايى از نظام اقتصادى رايج باشد، نمى توان 
انتظار داشت فرهنگ انس و ارتباط با قرآن عموميت يابد. چرا كه اثر وضعي غذاي حرام 
ــبهه دار مانع جدي براي روي آوردن افراد جامعه به قرآن و بهره گيري از آن خواهد  و ش
بود. جدا از اينكه در اين صورت هرگز رفتار اقتصادى قرآنى در جامعه نهادينه نخواهد شد.

البته بايد توجه داشت كه در واقع نظام جمهورى اسالمى ايران متولى اصلى اصالح 
ــور بر اساس مبانى و فرهنگ  ــى و اقتصادى كش نظام هاى فرهنگى، اجتماعى، سياس
قرآنى است و مسئوليت اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآنى در اين زمينه تمهيد مقدمات 
ــت. براي تمهيد مقدمات نظام سازي قرآني،  معرفتى الزم براى تحقق اين امر مهم اس

الزم است اين زيركاركردها توسط نظام توسعه فرهنگ قرآني محقق شود:
1- رصد نظام هاى مختلف به  منظور شناسايي نسبت آنها با مضامين قرآنى

در اين زيركاركرد اجزاي مختلف نظام هاي چهارگانه و مباني و جهت گيري هاي هر 
يك شناسايي و از حيث مطابقت، هم سويي، مخالفت و يا تضاد با آموزه هاي قرآني مورد 
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ــي ديدگاه هاي صاحب نظران، سؤاالت  ــي قرار مي گيرد. همچنين از طريق بررس بررس
اساسي و نيازهاي نظري و عملي نظام ها براي انطباق با آموزه هاي قرآني شناسايي مي شود.

2- بازتعريف مضامين و بازتوليد محصوالت
در اين زيركاركرد مضامين اصلي آموزه هاي قرآني در تعامل با موضوعات و قالب هاي 
مطرح در هر يك از نظام ها، در عين حفظ هويت مضمون قرآني، به صورت قابل انطباق 
براي استفاده در ساير نظام ها متناسب با ادبيات هر نظام برگردان و تبيين مي شود. به 
همين صورت مي توان محتوا يا قالب محصوالت قرآني را متناسب با مخاطبان هر يك 

از نظام ها بازتوليد و قابل ارائه به بخش هاي نظام نمود.
3- تبادل و انتقال مضامين و محصوالت قرآنى با ساير نظام ها

 در اين زيركاركرد نيز در يك تعامل دو طرفه بين صاحب نظران قرآني با صاحب نظران 
ــده و به گونه اي كه ظرفيت  ــاير نظام ها تبيين ش ــا، ورودي هاى قرآنى براي س نظام ه
نهادينه سازي آن در نظام مورد نظر ايجاد شود، به انتقال آنها اقدام مى شود. اين انتقال 
مي تواند در قالب معرفي الگوها و مدل هاي عملياتي به هر يك از نظام ها انجام شود. 

فرآيند كاركرد نظام سازى قرآنى 

بدين ترتيب انتظار مي رود از طريق كاركرد نظام سازى قرآنى در نظام توسعه فرهنگ 
ــاير نظام ها بر پايه اصول و مباني قرآني فراهم  ــرط الزم براي جهت گيري س قرآني، ش
شود. همچنين نتايج حاصل از تعامل نظام توسعه فرهنگ قرآنى با ساير نظام ها مي تواند 
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ــاير نظام ها جهت دهي و  كاركرد توليد محصوالت قرآني را در جهت تأمين نيازهاي س
بهينه سازى كند.

نمونه اي از فرآيند نظام سازي قرآني در حوزه نظام اقتصادي را مي توان در قالب مثال 
زير تشريح كرد:

پژوهش گران نظام توسعه فرهنگ قرآني همزمان با تحقيق درخصوص ماهيت و ابعاد 
مختلف آموزه قرآني قرض الحسنه و با بررسي فرآيندهاي موجود در نظام بانكي، موضوع 
مغايرت داشتن بخشي از اين فرآيندها با قرض الحسنه قرآني را شناسايي مي كنند. پس 
ــترك ميان صاحب نظران قرآني و صاحب نظران  ــكيل كارگروه مش از اين مرحله با تش
ــنه قرآني در نظام بانكي  نظام بانكي، چارچوب هاي الزم االجرا براي تحقق قرض الحس
ــعه فرهنگ قرآني يا نظام  ــط نظام توس تدوين و نهايتا در قالب يك مدل اجرايي توس
بانكي كشور به نهادهاي تصميم گير ارائه مي شود. در همين راستا بسته آموزشي حاوي 
معارف قرآني مرتبط با قرض الحسنه متناسب با دانش و ادبيات كارشناسان و كارگزاران 

نظام بانكي توسط نظام توسعه فرهنگ قرآني توليد و به ايشان عرضه مي شود. 

ج. كاركردهاى پشتيباني نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــتيباني آن  ــراي موفق كاركردهاي اصلى هر نظام، در گرو تحقق كاركردهاى پش اج
ــعه فرهنگ قرآني را مي توان در سه بخش  ــتيباني نظام توس ــت. كاركردهاى پش اس

طبقه بندي و بيان كرد: جلب توفيق الهى، توليت و تأمين منابع.
1. جلب توفيق الهى

ــتعانت از او در رأس همه  ــروردگار متعال و اس ــالمى، توكل به پ ــى اس در جهان بين
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ــد  ــه برنامه ريزى خصوصاً در حوزه دينى چنانچه با نگاه الهى نباش ــت. هرگون امور اس
ــيد. از اين رو مهم ترين كاركرد پشتيبان نظام توسعه  ــرمنزل مقصود نخواهد رس به س
فرهنگ قرآنى جلب توفيق الهى است. توفيق به اين معناست كه خداوند متعال اسباب 
ــد و او را تأييد كند. چنانچه در قرآن كريم آمده  ــت بنده بگردان مادى را موافق خواس
ــتُ َو اِلَيِه اُنيُب»1. جلب توفيق الهي در روايات  ل ــت: «َو ما َتوفيقي  اِّال بِاِهللا َعَليِه َتَوكَّ اس
نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانچه حضرت على عليه السالم مى فرمايد: «ِعباَداهللا، 

اِرَغبوا اِلَيِه ِفى الَتوفيِق، َفِانَُّه اُسٌّ َوثيٌق».2
ــعه فرهنگ قرآنى براى جلب توفيق الهى، بايد ويژگى هايى داشته  فعاالن نظام توس

باشند كه اهّم آنها اخالص در نيت، بصيرت در عمل و جهاد مستمر است.
- اخالص در نيت

اخالص در نيت  به معناى خالص كردن قصد و انگيزه براى خدا و به منزله روح عمل 
است، به طورى كه هيچ عاملى جز انجام تكليف و جلب رضاى خداوند مالك انجام عمل 
نباشد. غلبه بر هواهاى نفسانى و وسوسه هاى شيطانى، جز با داشتن نيت خالص ممكن 
نيست. شرط تحقق توسعه فرهنگ قرآنى آن است كه دست اندركاران امر، از توجه به 
منافع فردى و گروهى و دنياخواهى و حّب  دنيا كه سرچشمه اصلى عدم اخالص است3، 
ــند. در حديثى از  ــى از اولياى خويش در صدد جلب رضاى الهى باش منصرف و به تأّس
اميرالمؤمنين على عليه السالم آمده است: «فى اِخالِص الّنّياِت نَجاُح اُالموِر».4 بنابراين 

1. سوره هود، آيه 88 ؛ توفيق من جز به [ياري] خدا نيست، بر او توكل كرده ام و به سوي او بازمي گردم. 
2. ميزان الحكمه، ج14، ص6950 ، ح 22238؛ اى بندگان خدا از خداوند توفيق طلب كنيد؛ زيرا توفيق بنيادى استوار است.
ــت كه آن  ــرك و ريا و غير آن، منحصر به اصالح نفس و ملكات آن اس 3. «طريق تخليص اعمال از جميع مراتب ش
سرچشمه تمام اصالحات و منشأ جميع مدارج و كماالت است؛ چنانچه اگر انسان حب دنيا را به رياضات علمى وعملى 
ــود.» چهل حديث، امام خمينى  ــرك اعظم خالص ش از قلب خارج كند، غايت مقصد او دنيا نخواهد بود و اعمال او از ش

رحمة اهللا عليه، ص 332.
4. شرح غررالحكم، ج 4، ص 407؛ موفقيت در كارها، به خالص كردن نيت هاست. 
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به ميزان اخالص در نيت دست اندركاران نظام توسعه فرهنگ قرآنى، توفيق در رسيدن 
به اهداف الهى اين نظام حاصل مى شود و در صورت غلبه نيات غيرالهى در اين مجموعه 

نه تنها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد كه مى تواند حاصلى برخالف آن داشته باشد.
- بصيرت در عمل

بصيرت يا بينش، نوعى ديد و نيروى درونى و قلبى و مرحله باالتري از آگاهي و شناخت 
است. بنابراين بصيرت به معناى نگاه دقيق و روشن به امور، همراه با قدرت تحليل است كه 
بر خالف سطحى نگرى و ساده انديشى است. خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: «ُقل 
هِذه َسبيلي  اَدعوا اِلَى اِهللا َعلى  بَصيَرٍة اََنَا َو َمِن اتََّبَعني».1  همچنين امام صادق عليه السالم 
يِر اِّال بُعًدا».2 ريِق الَيزيُدُه ُسرَعُة السَّ  فرمودند: «العاِمُل َعلي َغيِر بَصيَرٍة َكالّسائِِر َعلي َغيِر الطَّ

 بايد توجه داشت كه انسان بصير به جهت ملكه تقوا، درست را از نادرست و حق را از 
ــخيص مى دهد. همان طور كه خداوند متعال مى فرمايد: «ِإن َتتَُّقوا اهللاَ َيجَعل  باطل تش
لَُكم ُفرقانًا».3 كسب اين ملكه باعث مي شود تا تدبير دست اندركاران همراه با شناخت 
واقعي، مبتني بر مباني صحيح و در جهت تحقق اهداف توسعه فرهنگ قرآني باشد. 

- جهاد مستمر
خداوند وعده حتمى داده است كه در صورت تالش صادقانه و مستمر مؤمنان در راه 
خدا، قطعاً آنها را به راه هاى خير هدايت كند و توفيق در امور را قرين آنها گرداند؛ لذا 

فرموده است: «َو الَّذيَن جاَهدوا فينا لََنهدَينَُّهم ُسُبَلنا».4
1. سوره يوسف، آيه 108؛ بگو اين راه من است كه من و هر كس پيرو من است با بصيرت و بينايى به سوى خدا 

دعوت مى كنيم. 
ــي است كه به بيراهه  ــي كه در كارها بدون بصيرت عمل مي كند، مانند كس 2. اصول كافي، ج 1، ص 54 ؛ كس

مي رود، هر قدر سريع تر مى رود از مقصد دورتر مى شود. 
3. سوره انفال، آيه 29؛ اگر از خدا پروا كنيد، براي شما [نيروي] تشخيص [حق از باطل] قرار مي دهد. 

4. سوره عنكبوت، آيه 69 ؛ آنان كه در راه ما جهاد و كوشش كردند محققاً آنها را به راه خويش هدايت مى كنيم. 
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امام رضا عليه السالم مى فرمايند: «َمن َسَاَل اهللاَ الَتوفيَق َو لَم َيجَتِهد َفَقِد اسَتهَزاَ بَِنفِسه».1 
 در حديث ديگرى از امام على عليه السالم آمده: «َمن بََذَل َجهَد طاَقِتِه بََلَغ ُكنَه اِراَدِته».2

ــريفه: «َو جاِهُدوا ِفي اهللاِ َحقَّ ِجهاِدِه»3 آمده كه حق جهاد اين است كه  ــير آيه ش در تفس
جهاد دسته جمعى مؤمنان جهاد خالص باشد. يعنى فقط جهاد باشد نه هم جهاد و هم 
تجارت يا سياحت يا غير آن و نيز خالص براى خدا باشد و غير خدا در آن شركت نداشته 

باشد. اين تأكيد ديگري بر ضرورت اخالص در فعاالن نظام توسعه فرهنگ قرآني است.

2. توليت نظام توسعه فرهنگ قرآنى (مديريت راهبردى)
ــري اجزاي مختلف و نظارت بر كاركردهاي مختلف يك نظام در كنار مديريت  راهب
ساختاري و هدايت نقش آفرينان نظام از ملزومات اساسي موفقيت يك نظام در تحقق 
انتظارات از آن است؛ اگر چه حد و مرز اين كاركرد در هر نظام متفاوت است. به طور 
كلي اين وظيفه در يك نظام ذيل كاركردي با عنوان توليت انجام مي پذيرد. توليت در 
نظام توسعه فرهنگ قرآني شامل سه زيركاركرد سياست گذارى، هماهنگى و تسهيل، 

و نظارت و ارزيابى است.
- سياست گذاري

سياست گذاري به صورت فرآيندي تعريف مى شود كه به واسطه آن دولت (حاكميت) 
ــده (تغييرات مطلوب در دنياي واقعي)، به  به منظور ارائه پيامدهاي از پيش تعيين ش
ــامل سه بخش تدوين  ــت گذاري ش مداخله در فضاي جامعه مبادرت مي ورزد. سياس
1. بحاراالنوار، ج 75، ص 356؛ هركس از خدا توفيق بخواهد، در حالى كه كوشا و تالش گر نيست، خود را به استهزا گرفته 

است. 
2. غررالحكم، ص 444؛ هر كس تمام تالش و توانش را به كار گيرد به نهايت خواسته اش مى رسد. 

3. سوره حج، آيه 78؛ و در راه خدا چنانكه سزاوار جهاد اوست، جهاد كنيد. 
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پيش نويس سياست ها،  تصويب و در نهايت تنظيم است. تنظيم به معناى به كارگيرى 
مجموعه گوناگوني از ابزارها از جمله وضع قوانين، اعمال استانداردها، برقراري رويه ها 
و تعيين حدود براي اعمال دخالت در حقوق و مسئوليت هاي بخش هاي مختلف (مردم 
و سازمان ها) است كه هدف آن جهت دهي به فعاليت ها به گونه اي است كه در نهايت 

منجر به تحقق سياست ها شود. 
- هماهنگى و تسهيل

ــوزش،  ــه آم ــي از جمل ــاً انگيزش ــزام آور و عموم ــات غيرال ــه اي از اقدام مجموع
ــت كه به منظور تسريع در رفع  ــاني اس ــوق و آگاهي رس ــازي، ايجاد مش ظرفيت س
ــت ها در مقام عمل صورت  ــع و تحريك محرك ها براي تحقق اهداف و سياس موان
ــهيل در دو سطح مديريت روابط بين بخشي (نظام  مي پذيرد. ايجاد هماهنگي و تس
توسعه فرهنگ قرآني با ديگر نظام ها) و مديريت روابط درون بخشي (اجزاي دروني 

نظام) انجام مي پذيرد.
- نظارت و ارزيابي

ــت كه اوالً با تطابق عملكرد بخش هاي  ــتمل بر اقداماتي اس نظارت و ارزيابي مش
ــزان انحراف آنها از  ــده مي ــاخص هاي عملكردي از پيش تعيين ش مختلف نظام با ش
ــن انحرافات در كنار رصد  ــايي مى كند و ثانياً با تحليل اي ــداف و وظايف را شناس اه
ــي نظام، راهكارهاي اصالحي را به صورت حلقه بازخور به متوليان ارائه مي نمايد.  كل
ــنجش سطح اثربخشي يا كارايي و  نظارت و ارزيابي همچنين به رصد انحرافات و س
ــطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت  تعيين اقدامات الزم براي افزايش س

دستيابي به اهداف مى پردازد. 
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3. تأمين منابع
نظام توسعه فرهنگ قرآني نيازمند منابع و زيرساخت هايي به منظور تحقق اهداف خود 
است. تأمين منابع به عنوان كاركرد پشتيباني بسياري از نظام ها، يكي از عوامل تعيين كننده 
ــاني، دانش و منابع مالي است.  ــتمل بر تأمين نيروي انس دركيفيت عملكرد نظام و مش

-  تأمين نيروي انساني
نيروي انساني اصلي ترين نقش را در توسعه فرهنگ قرآني ايفا مي كند. براى تحقق 
ــانى متخصص كارآمد براى حوزه هاى  ــاى مختلف اين نظام، بايد نيروى انس كاركرده
ــى، پژوهشى و تبليغى ترويجى قرآنى تربيت و تأمين شود. تنها در اين  مختلف آموزش
صورت است كه كاركردهاي اصلي نظام از توليد مضامين، توليد محصوالت و عرضه آن 
در عرصه فرهنگ سازي و نظام سازي تحقق مي يابد. تأمين نيروي انساني نظام توسعه 
فرهنگ قرآني از طريق تربيت افراد در برنامه ها و مراكز مجري آموزش هاي تخصصي 
ــب نظام آموزش عالي  ــدت، ميان مدت و بلندمدت در قال ــي در دوره هاى كوتاه م قرآن

دانشگاهي و حوزوي و آموزش هاي آزاد و غير رسمى محقق مي شود. 
- تأمين دانش 

ــعه فرهنگ قرآني است و مي توان آن را خروجي  دانش يكي از منابع اصلي نظام توس
ــمار آورد. اگرچه پژوهش به طور خاص، در توليد دانش مورد نياز  فرآيند پژوهش به ش
براي انجام هر يك از كاركردهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني مصداق دارد، اما مهم ترين 
نقش آن در پشتيبانى از كاركرد توليد مضامين قرآنى است. پژوهش گران در نظام توسعه 
فرهنگ قرآني عالوه بر تتبع و تحقيق در منابع قرآن و حديث، با استفاده از دانش بشري 
ــاير حوزه هاي علمي، محتواي قابل ارائه براي فرهنگ سازي و نظام سازي قرآني را  در س
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استخراج و در اختيار دست اندركاران توليد محصوالت و تحول در نظام ها قرار مي دهند. 
فرآيندهاي آموزش تخصصي و پژوهش قرآنى در حال حاضر بيش از هر بخش ديگر 
ــور در نظام آموزش عالي شامل بخش هاى آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مراكز  كش

آموزش عالى، حوزه هاى علميه و همچنين مراكز پژوهشى در حال اجرا است.
- تأمين منابع مالي 

فعاليت هر نظام وابسته به تأمين مالى است. فضاهاي فيزيكي و تجهيز و فناورى مورد نياز 
نظام نيز از طريق منابع مالى تأمين مى شود و در اختيار كارگزاران نظام قرار مى گيرد؛ لذا تحقق 
كاركردهاى نظام توسعه فرهنگ قرآنى نيز در گرو تأمين مالى الزم است. در يك بررسى اجمالى 
مى توان گفت منابع مالى نظام توسعه فرهنگ قرآنى از دو منبع دولت و نهادهاى غيردولتي1

ــهم هر يك از منابع در تأمين مالى نظام توسعه فرهنگ قرآنى  ــود كه س  تأمين مى ش
وابسته به شرايط و اقتضائات موجود، متغير خواهد بود. در هر صورت بايد توجه داشت 
ــته و عموماً از  ــور به منابع دولتي وابس ــتر نظام هاي فعال در حوزه فرهنگ كش كه بيش

حمايت هاي مداوم دولتي برخوردار بوده اند.
ــت كه تحقق توسعه فرهنگ قرآني  در پايان اين بخش تذكر اين نكته ضروري اس
ــعه فرهنگ قرآني به  ــت كه همه كاركردهاي نظام توس ــتلزم آن اس در جامعه مس
ــت كه توليت اين  ــجم عمل نمايند. اين مهم در گرو آن اس صورت هماهنگ و منس
ــات الزم را براي اين امر پيش بيني كرده و به اجرا  ــام مقدمات، تمهيدات و اقدام نظ
ــئوليت شوراي توسعه فرهنگ قرآني و كميسيون هاي  درآورد. از اين رو مي توان مس
وابسته به آن را كه توليت اين نظام را بر عهده دارند، مسئوليتي مهم و راهبردي در 

نظام جمهوري اسالمي دانست.
1. منابع غير دولتي شامل مردم، خيرين، تشكل ها و مؤسسات خيريه و دفاتر مراجع عظام تقليد است. 
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گسترش اقبال عمومى به قرآن پس از پيروزى انقالب اسالمى 
پس از پيروزى انقالب اسالمى با رويكرد بازگشت به آموزه هاى دينى و اسالمى و 
ــمه هاى حقيقت طلبى و آزادى خواهى، اقبال حاكميت نظام و مردم به قرآن  سرچش
ــعارهاى انقالبى افزايش يافت؛ لذا فعاليت هايى مانند  كريم به عنوان نماد تاّم همه ش
برگزارى جلسات قرآن مردمى، مسابقات قرآنى، برنامه هاى قرآنى صدا و سيما، اعزام 
ــريف و  ــار مصحف ش ــالمى، چاپ و انتش قاريان قرآن به عنوان مبلغان جمهورى اس

كالس هاي آموزشى قرآنى توسعه چشمگيرى يافت. 
ــد آورد تا نيروهاى مخلص  ــاى معنوى دفاع مقدس، فرصتى را پدي همچنين فض
ــيرين انس با قرآن و عترت را در محيطى آكنده از اخالص و تالش  انقالب طعم ش
ــان دفاع مقدس و حضور رزمندگان، جانبازان و آزادگان  تجربه كنند. بنابراين با پاي
ــور، بابى جديد در توسعه فعاليت هاى قرآنى در  ــرافراز در عرصه هاى فرهنگى كش س
ــد. همچنين حمايت و هدايت  ويژه مقام معظم رهبرى، حضرت  ــوده ش جامعه گش
ــربازان انقالب، فضايى  ــبت به فعاليت قرآنى س ــت اهللا خامنه اى مدظلّه العالى نس آي
ــى در جامعه را ايجاد كرد. تداوم و  ــعه فعاليت هاى قرآن از تالش متعهدانه براى توس
تقويت اين فضاى فرهنگى، مسئوالن دستگاه هاى فرهنگى و حتى غيرفرهنگى را بر 
ــعه بخش هاى  ــت تا زمينه هاى ادارى و گاه حقوقى الزم را براى ايجاد و توس آن داش
قرآنى در درون دستگاه هاى دولتى و عمومى فراهم كنند؛ در عين حال زمينه  تنوع 
ــه در اعتقادات خالص امت  ــتر فعاليت هاى قرآنى مردمى كه ريش و تكثر هر چه بيش

مسلمان و انقالبى ايران داشت فراهم شد.
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پيدايش اقتضائات جديد قرآنى
جوشش هاى قرآنى پس از انقالب همچون ساير جريان هاى فرهنگى كشور نيازمند 
هدايت، هماهنگى و ساماندهى بود كه اين ضرورت از اوايل دهه هفتاد در ميان فعاالن 
ــاس و در قالب  ــور به ويژه فعاالن حوزه آموزش و تبليغ و ترويج قرآن احس قرآنى كش

ايده ها و طرح هاى كارشناسى در مجامع رسمى و غيررسمى مطرح شد. 
ــئوالن  ــت يك دهه تجربه حكومت دارى و وقوف مديران و مس ــوى ديگر گذش از س
ــور بر فقدان پشتوانه هاى معرفتى كافى براى ابتناى نظام هاى اقتصادى،  دين مدار كش
اجتماعى، سياسى و فرهنگى بر تعاليم قرآنى، افزايش مطالبات معرفتى از قرآن كريم 

را در اين عرصه ها رقم زد.
ــته از اقتضائات و مطالبات در جامعه پديد آمد؛ هماهنگى  ــه دس ــاس، س  بر اين اس
ــرآن در فرهنگ  ــه فعاليت هاى قرآنى، حضور ق ــتگاه ها و نهادهاى فعال در عرص دس
ــّرى مبانى و فرهنگ قرآنى در  ــس جامعه با قرآن و عالوه بر آن لزوم تس ــى و ان عموم
ــور. در اين ميان موضوع اول،  ــى، اجتماعى و فرهنگى كش نظام هاى اقتصادى، سياس
ــاماندهى فعاليت هاى قرآنى به عنوان مطالبه اصلى فعاالن قرآنى  يعنى هماهنگى و س
كشور در سطح ملى پيگيرى شد. ارائه پيشنهاد تشكيل وزارت قرآن در سال 1370 از 
سوى جمعى از استادان حوزه قرائت قرآن كريم به محضر مقام معظم رهبرى مدظله 

العالى عمده ترين مصداق آن است.
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پيدايش ساختارهاى هماهنگ كننده فعاليت هاى قرآنى
ــاي قرآني، برخى  ــراى هماهنگى فعاليت ه ــاى جديد جامعه، ب ــخ به نيازه در پاس
تشكيالت و ساختارها بيشتر در سطوح بين بخشى و به صورت حوزه اى، شكل گرفت 

كه به آنها اشاره مى شود.

شوراى عالى قرآن صدا و سيما (1370)
با توجه به فقدان جايگاهى براى كارشناسى توليد و پخش تالوت هاى قرآن در صدا 
و سيما، اين شورا در تاريخ 1370/7/13 به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمى مدظله 
العالى، به رياست معاونت ارتباطات مردمى دفتر معظم له و با حضور نمايندگان سازمان 

صدا و سيما و تعدادى از استادان برجسته قرائت قرآن تأسيس شد. 
اگرچه وظيفه شوراى عالى قرآن بر اساس دستور معظم له در حوزه پخش قرائت صحيح 
و دلنشين قرآن و ساير نغمات الهى از صدا و سيماى جمهورى اسالمى، سياست گذارى، 
نظارت، حمايت و ارتقاى برنامه هاى مربوط به قرائت قرآن، اذان، مناجات، ادعيه و تواشيح 
بوده است، اما وابستگى اين شورا به دفتر معظم له و مطالبات جامعه قرآنى از اين جايگاه، 
زمينه اى را فراهم كرد تا اين شورا عالوه بر كارشناسى و سياست گذارى پخش تالوت و 
نغمات دينى در صدا و سيما، نسبت به ساير حوزه هاى قرآنى از جمله آموزش قرآن در 
آموزش و پرورش، مسابقات قرائت و حفظ قرآن، اعزام قراء و ساماندهى اين فعاليت ها نيز 
ورود يابد. دعوت و تشكيل گروهى با انگيزه در اين عرصه در سال هاى 1376 تا 1378 
در اين شورا را مى توان نقطه آغازى براى حركت جدى در ساماندهى كالن فعاليت هاى 
قرآنى كشور دانست. حضور برخى از اين افراد در دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
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در سال هاى بعد و ايجاد هسته قرآنى در اين مركز مهم فرهنگى، دستاورد اصلى و البته 
غيررسمى اين دوره از فعاليت شوراى عالى قرآن محسوب مى شود.

كميته اعزام و دعوت از قراء (1370)
ــان جهت اجراى برنامه هاى تبليغى  ــاماندهى امور مربوط به اعزام قاري به منظور س
ــتادان و قاريان غير  ــابقات بين المللى خارجى، همچنين دعوت از اس و حضور در مس
ــازمان تبليغات  ــئوليت اين كار بر عهده س ــور كه پيش از آن مس ايرانى به داخل كش
ــوت از قاريان قرآن  ــود، كميته اعزام و دع ــازمان اوقاف و امور خيريه ب ــالمى و س اس
ــد.  ــكيل ش ــام معظم رهبرى مدظله العالي در دفتر معظم له تش ــتور مق كريم به دس
ــم و نمايندگان  ــر قرائت قرآن كري ــتادان صاحب نظ ــدگان دفتر، تعدادي از اس نماين
ــازمان  ــالمي، س ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس ــاي مرتبط با امر اعزام مانند س نهاده
ــتند.  ــيما از اعضاى ثابت اين كميته هس ــازمان صدا و س ــور خيريه و س ــاف و ام اوق
ــم از اعزام هاي  ــوندگان (اع ــاي فني و اخالقي و انتخاب اعزام ش ــد صالحيت ه تأيي
ــورهاي مختلف و اعزام به حج و عمره و اعزام هاي آموزشي و مسابقات  تبليغي به كش
بين المللي قرآني)، تعيين اولويت هاي اعزام از جهت مناطق و فصول مناسب، تعيين و 
ــتادان غير ايراني براي دعوت به ايران و ايجاد هماهنگي در  تأييد صالحيت افراد و اس

اعزام هاي آموزشي و مطالعاتي قرآني از جمله وظايف اين كميته است.

ستاد عالى هماهنگى مسابقات قرآنى كشور (1378)
ــابقات قرآنى و تصويب  ــيابى مستمر مس ــت گذارى، نظارت و ارزش به منظور سياس
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ــتاد عالى هماهنگى  ــى و بين المللى، س ــابقات قرآنى مل ــتانداردهاى برگزارى مس اس
مسابقات قرآنى به درخواست رئيس شوراى عالى قرآن صدا و سيما و به موجب ابالغ 
معاون اول رئيس جمهور در سال 1378 در سازمان اوقاف و امور خيريه تشكيل شد و 
جلسات آن يك سال تداوم يافت. پس از ايجاد وقفه اى چندساله در تشكيل اين ستاد، 
با بازنگرى دوباره در تركيب اعضاى آن و ابالغ مجدد معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 
1386/7/29 تشكيل جلسات آن به رياست نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان  اوقاف 
ــاد اسالمي، شوراى هماهنگى  و امور خيريه و حضور نمايندگان وزارت فرهنگ و ارش
فعاليت هاى قرآن و عترت دانشگاه ها، وزارت آموزش وپرورش، سازمان تبليغات اسالمى، 
ستاد كل نيروهاى مسلح، سازمان صدا و سيما و صاحب نظران مردمى پيگيرى شد. از 
ديگر وظايف اين ستاد بررسى درخواست هاى دستگاه هاي متقاضى برگزارى مسابقات 
قرآنى داخلى و صدور مجوز، تعيين ضوابط اعزام نمايندگان قرآنى كشور (اعم از داور، 
قارى و حافظ) به مسابقات قرآنى ساير كشورها و نحوه مشاركت دستگا ه هاي اجرايى 

در مسابقات ساير كشورها است.  

كميته هماهنگى و گسترش فعاليت هاي قرآني (1378)
ــوى  ــور و جهت يابى اين مطالبات به س افزايش مطالبات فعاالن و مديران قرآني كش
ــت گذاري، تصميم گيري و  ــالب فرهنگي به  عنوان مرجع عالي سياس ــوراي عالي انق ش
ــد در اواخر سال 1378 و با حضور تعدادى از  ــور موجب ش هماهنگي امور فرهنگي كش
كارشناسان فعاليت هاي قرآني دولتى و مردمى «كميته هماهنگى و گسترش فعاليت هاى 
قرآنى» به صورت غيررسمى در دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى تشكيل شود. تداوم  
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ــات اين كميته از تيرماه 1379 و حضور قريب به اتفاق مسئوالن قرآنى دستگاه ها  جلس
ــد آيين نامه تشكيل اين كميته در تاريخ  ــبب ش و صاحب نظران بخش مردمى در آن س
1381/7/16 به تأييد دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى برسد و اين مجموعه به عنوان 
اولين هسته عالى تصميم سازى امور قرآنى كشور، مورد استقبال بخش قابل توجهى از 
ــال 1385 به وزارت فرهنگ و  فعاالن قرآنى قرار گيرد. اگرچه فعاليت اين كميته در س
ــوراى عالى انقالب فرهنگى در  ــاد اسالمى محول شد و فعاليت قرآنى دبيرخانه ش ارش
قالب «كميسيون پژوهش هاى قرآنى» با رويكرد انجام پژوهش هاى مرتبط با فعاليت هاى 
قرآنى و توسعه فرهنگ قرآنى با حضور استادان حوزه و دانشگاه تداوم يافت، اما همچنان 

ساماندهى فعاليت هاى قرآنى يكى از موضوعات مطرح در جلسات اين كميسيون بود. 
اين هسته قرآني توانست در سال هاى 1379 تا 1388 با انجام مطالعات و پژوهش هاى 
الزم و توليد و ترويج ادبياتى جديد 1 در حوزه فعاليت هاى قرآنى گام  هاى مؤثر ذيل را 

در مسير هماهنگى فعاليت هاى قرآنى و توسعه فرهنگ قرآني در كشور بردارد: 
شبكه سازي نهادهاي فعال قرآني كشور مانند: تأسيس و حمايت از فعاليت مجمع • 

مشورتي كارشناسان قرآن و عترت دانشگاه ها، پيشنهاد تشكيل شوراي هماهنگى 
ــنامه اتحاديه  ــر در تدوين اساس ــگاه ها و همكارى مؤث ــاى قرآنى دانش فعاليت ه

تشكل هاي قرآني كشور و حمايت از تأسيس آن
انجام فعاليت هاى كارشناسي و پژوهشى علمي مانند: پيشنهاد اصالحي براي رفع • 

ــتخدامي كشور در خصوص  ــكالت اجرايي مصوبه شوراي اداري و اس ابهام و مش
ــت هاى تخصصي  مزاياي اداري براي قاريان و حافظان قرآن مجيد، برگزاري نشس

1. تقسيم بندى فعاليت هاى قرآنى به حوزه هاى آموزش عمومى، تبليغ و ترويج و پژوهش و آموزش عالى قرآنى و تبيين 
مفهومى انواع اين فعاليت ها از مهم ترين ادبيات توليدى در اين مجموعه است.  
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براى بررسي طرح نهضت قرآن آموزي و ساماندهى مراكز پژوهش  قرآني، پيشنهاد 
ــدن اين  ــى انقالب فرهنگى و پيگيرى اجرايى ش ــوراى عال مصوبات قرآنى به ش
ــنهاد آيين نامه اجرايى طرح نهضت قرآن آموزي و پيگيري  مصوبات، تدوين و پيش
سامان يافتن اين طرح طى سال هاي اجراى برنامه سوم توسعه و پس از آن، بررسى 
ــى، انجام تحقيقات  ــام معظم رهبري در امور قرآن ــاي تحقق منويات مق راهكاره
ــاماندهي فعاليت هاي قرآني كشور و   ــعه فرهنگ قرآني، س مختلف در زمينه توس

بررسى وضعيت قرآنى دانشجويان
بررسي فعاليت هاي قرآنى دستگاه هاى مختلف و ارائه راهكارهاى پيشنهادي براى • 

هماهنگى اين فعاليت ها از جمله پى گيرى تصويب «ضوابط ارزيابي حافظان قرآن 
كريم» در شوراي عالي انقالب فرهنگي1، پي گيري مشكالت اجرايي قانون اعطاي 
مدرك كارشناسي و باالتر به حافظان كل قرآن مجيد2، تدوين پيش نويس آيين نامه 
هماهنگي كتابت، چاپ و نشر قرآن مجيد و جدول ضوابط ارزيابي تخصصى قاريان 
و معلمان قرآن كريم و پيشنهاد بندها و مواد قرآنى به كارگروه هاى تدوين برنامه 

چهارم و پنجم توسعه كشور 
تدوين منشور توسعه فرهنگ قرآنى و طرح تشكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى • 

ستاد هماهنگى نهضت قرآن آموزى (1382)
ــار  با توجه به نقايص و كمبودهاى جدي در حوزه آموزش عمومى قرآن در ميان اقش
مختلف جامعه و با پى گيرى هاى سازمان هاى دينى به ويژه سازمان  تبليغات اسالمى، در 

1. موضوع مصوبه جلسه 573 شوراى عالى انقالب فرهنگى، مورخ 1384/9/8.
2. اين قانون در تاريخ 1375/2/16 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و آزمون آن از سال 1378 در قالب آزمون 

ساالنه كارشناسي ارشد به اجرا درآمد، اما اولين مدارك كارشناسي در تابستان 1383 به قبول شدگان اعطا شد.
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سال 1378 بند «و» ماده 159 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي كشور تصويب و طبق آن مقرر شد در سال اول برنامه، سازمان تبليغات اسالمي 
با انجام مطالعات الزم و با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه، طرح نهضت قرآن آموزي 
را براي بهبود وضعيت آموزش همگانى قرآن تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. تا 
پايان سال 1381 مجموعه اي از تحقيقات توسط سازمان تبليغات اسالمي به انجام رسيد 
كه در نهايت منجر به تصويب آيين نامه اجرايى نهضت قرآن آموزي در سال 1382 شد. 
ــتاد هماهنگى نهضت قرآن آموزى به رياست وزير فرهنگ و  به موجب اين آيين نامه، س
ارشاد اسالمي و دبيرى رئيس سازمان تبليغات اسالمى با حضور نمايندگان تام االختيار 

دستگاه ها و نهادهاى فعال در حوزه آموزش قرآن تشكيل شد. 
با توجه به تأخير پيش آمده در تصويب و ابالغ آيين نامه، تداوم نهضت قرآن آموزى در 
بند «و» ماده 106 قانون برنامه  چهارم دوباره ذكر شد و بر اساس آن طرح جامع نهضت 
قرآن آموزى در جلسه هفدهم ستاد در تاريخ 1385/5/28 به تصويب رسيد. در اين طرح 
هفت برنامه كالن با پنجاه فعاليت اجرايى براي اجرا تا پايان سال 1389 پيش بينى شد.1

اتحاديه تشكل هاى قرآنى كشور (1382)
با تقويت رويكردهاى قرآنى مردم و دولت، به ويژه از اوايل دهه هفتاد، عالقه مندان به قرآن 
در نقاط مختلف كشور به تأسيس مؤسسات و تشكل هاي مستقل مردمي همت گماردند.

 ضرورت تقويت بخش مردمي قرآني، كميته قرآنى دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
را بر آن داشت كه از اواخر سال 1380 با دعوت از مسئوالن تعدادى از تشكل هاى قرآني 
مردمي برجسته و فعال در استان هاي مختلف كشور، جلساتى را براي بررسى مشكالت 

1. طرح جامع نهضت قرآن آموزى، نسخه مصوب مورخ 1385/5/28، ص 3 و 4.
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ــات به  ــكيل دهد. در اين جلس فعاليت هاي قرآني مردمي و ارائه راهكارهاي رفع آن تش
پيشنهاد شركت كنندگان، پيش نويس اساسنامه اتحاديه تشكل هاي قرآني كشور تدوين 
شد. همچنين به منظور رفع مشكل قانوني ثبت اين اتحاديه، ماده واحده اصالحي ضوابط 
تأسيس و نظارت بر مراكز فرهنگي تدوين و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.1

ــد،  ــيس ش ــال 1382 تأس از مهم ترين اهداف و كاركردهاى اين اتحاديه كه در س
ــبكه ارتباطي نظام مند و منسجم بين مراكز غيردولتي قرآني براى هم افزايى  ايجاد ش
با يكديگر، تعامل با بخش هاى دولتى و جلب حمايت هاى دولتى از فعاليت هاي قرآني 
ــكيل اتحاديه گامى مهم در جهت تقويت حضور مؤثر  ــت. به طور كلى تش مردمي اس
بخش قرآني مردمي در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري امور قرآني كشور بوده و 
ــاز كاهش تصدي گري دولت در امور  عالوه بر تقويـت جايگاه نهادهاي قرآني، بسترس
قرآنى خواهد بود. از سال 1384 تا سال 1388سازمان تبليغات اسالمى نيز با تشكيل 
تدريجي اتحاديه مؤسسات قرآنى مردمى تحت پوشش در استان ها و اتحاديه كشورى 

آن در مركز، گام ديگرى در هماهنگى نهادهاى قرآنى مردمى برداشت.      

شوراى هماهنگى فعاليت هاى قرآنى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (1384) 
ــان قرآن و عترت دانشگاه ها در سال  ــكيل مجمع مشورتى كارشناس با تصويب تش
ــمى براى هماهنگى امور  ــتاد رس ــات اين مجمع، نياز به يك س 1381 و تداوم جلس
ــترش فعاليت هاي قرآني اعالم شد. پس  ــگاه ها به كميته هماهنگى و گس قرآنى دانش
1. مصوبه جلسه 520 مورخ 1382/4/10 (موضوع الحاقيه مصوبة «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها 
و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» - مصوب جلسه 385 مورخ 75/8/8): «مراكزي كه براساس اين ضوابط 
توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس شده اند و نوع فعاليت آنها مشابه يكديگر مي باشد، مي توانند اقدام به تأسيس 
مجموعه تشكيالت مركزي با عنوان اتحاديه، مجمع، جامعه، انجمن و ساير عناوين مشابه در سطح استاني، منطقه اي يا 

كشوري نموده و براساس ضوابط از هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مجوز فعاليت دريافت نمايند. ...»
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ــى الزم و تدوين آيين نامه در اين كميته، به منظور هماهنگي و نظارت بر  از كارشناس
ــوراي عالي انقالب  ــگاهي و به موجب مصوبه ش فعاليت هاي قرآن و عترت مراكز دانش
ــت رئيس نهاد  ــگاه ها به رياس ــوراى هماهنگى فعاليت هاى قرآنى دانش فرهنگي1، ش
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و دبيرى معاون فرهنگي نهاد و با عضويت 
معاونان فرهنگي، رؤسا يا نمايندگان نهادهاي دانشگاهي وزارت علوم، وزارت بهداشت، 
ــجويي، دانشگاه پيام نور، وزارت  ــگاه آزاد اسالمي، جهاد دانشگاهي، بسيج دانش دانش

آموزش و پرورش و سازمان اوقاف و امور خيريه تشكيل  شد. 
ــي و فعاليت هاي مرتبط  ــي، پژوهش ــت گذاري و هماهنگي برنامه هاي آموزش سياس
ــگاه ها،  ــابقات قرآن و عترت دانش ــنواره ها و مس با علوم قرآن و حديث، نظارت بر جش
ــرآن و عترت، تدوين و  ــگاهي در فعاليت هاي ق مرجعيت حل اختالف  نهادهاى دانش
ــنهادهاي الزم براي توسعه فرهنگ قرآن و عترت در دانشگاه ها به نهادهاي  ارائه پيش

تصميم گير از مهم ترين وظايف اين شورا است.

مركز هماهنگي و ترويج فعاليت هاي قرآني كشور (1384)
پس از تشكيل دولت نهم و اتخاذ رويكرد تقويت فعاليت هاى دينى جامعه، اداره كل توسعه 
و ترويج فعاليت هاى قرآنى كه در سال 1380 در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شروع به كار كرده بود و فعاليت آن محدود به برگزارى نمايشگاه قرآن كريم بود، به مركز 
هماهنگى و ترويج فعاليت هاى قرآنى ارتقا يافت و از جايگاه سازمانى تحت اشراف معاونت 
فرهنگى به حوزه وزارتى منتقل شد. همچنين تشكيل دفتر نمايندگى مركز در ادارات 
كل استانى و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان هاى سراسر كشور پى گيرى شد. 

1. مصوبه جلسه 575 شوراي عالي انقالب فرهنگي، مورخ 1384/10/6.
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هم زمان با اين اقدام، تشكيل جلسات كميته هماهنگى و گسترش فعاليت هاى قرآنى 
در دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى از ارديبهشت 1385 متوقف و تداوم فعاليت 
آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى واگذار شد. اين جلسه در قالب شوراى هماهنگى 
ــاد اسالمى و با حضور معاونان ساير  ــت وزير فرهنگ و ارش فعاليت هاى قرآنى به رياس
ــتگاه ها تشكيل شد كه به دليل شبهه حقوقى برخى اعضاى آن، پس از دو جلسه  دس

تعطيل شد. 
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پيشينه مطالعات ساماندهى فعاليت هاى قرآنى
1. تحقيقات نهضت قرآن آموزى (سازمان تبليغات اسالمى-1380)

سازمان تبليغات اسالمى كه پس از سازمان اوقاف و امور خيريه و نهاد امور تربيتى 
آموزش و پرورش قديمى ترين دستگاه فعال در امور قرآنى است، از ابتداى تشكيل در 
ــوزه آموزش عمومى قرآن به خصوص در بخش روخوانى طرح هاى مختلفى را اجرا  ح
ــتان هاى دهه 70 به اجرا در  آمد، طرح  ــت. از جمله اين طرح ها كه در تابس كرده اس
ــطح  ــاس اين طرح كالس هاى روخوانى قرآن در س نهضت قرآن آموزى بود كه بر اس
كشور توسط سازمان تبليغات اسالمى برگزار شد. براى تقويت پشتيبانى از اين طرح، 
پيشنهاد گنجاندن آن در برنامه سوم توسعه مطرح شد كه در قالب بند «و» ماده 159 

قانون برنامه سوم توسعه كشور1 تصويب شد. 
ــوم توسعه نيز  به جز موضوع نهضت قرآن آموزى، بندهاى ديگرى از قانون برنامه س
ــئوليت آن بر عهده سازمان تبليغات  ــت كه عمده مس ــعار داش به موضوعات دينى اش
اسالمى بود. لذا اين سازمان به منظور انجام مطالعات الزم، اقدام به راه اندازى مركزى 
ــى از اين مطالعات مربوط به  ــعه فرهنگ دينى كرد. بخش با عنوان دفتر مطالعات توس
ــش تحقيق زير در سال هاى 1379 و 1380 به  نهضت قرآن آموزى بود كه در قالب ش

اجرا در آمد:2 
ــي جايگاه قانوني و توانمندي سازمان ها و مراكز آموزشي قرآن كريم و ارائه •  بررس

ساختار مطلوب جهت اجراي نهضت قرآن آموزي (محمدرضا موحدي)
ــالمي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان  ــازمان تبليغات اس 1. «س
طرح نهضت قرآن آموزي) اقدام نمايد. آئين نامه اجرايي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسالمي و سازمان اوقاف و 

امور خيريه تهيه و درسال اول برنامه سوم به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
ــت پيش نويس آيين نامه اجرايى نهضت قرآن آموزى را  ــعه فرهنگ دينى وظيفه داش 2. عالوه بر اين، دفتر مطالعات توس

تهيه و به رياست سازمان تبليغات اسالمى ارائه كند تا در هيئت وزيران به تصويب برسد.
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ــيوه ها و راهكارهاي عملي تأمين منابع غيردولتي و ارتقاي مشاركت •  ــي ش بررس
عمومي در امور مختلف نهضت قرآن آموزي (قدوسى - حاجيلري)

نحوه فراخوان و ايجاد انگيزش عمومي قرآن آموزي (حاجى سفيدى - پويا)• 
بررسي نحوه اختصاص منابع اعتباري دولتي در خصوص اعتالي قرآن (حجت اهللا • 

سورى)
بررسي نظام، برنامه هاي درسي و روش هاي آموزشي قرآن آموزي و ارائه راهكارهاي • 

بهبود وضعيت (حميد محمدى)
تحليل و بررسي وضعيت موجود منابع انساني نهضت قرآن آموزي و ارائه راهكارهاي • 

بهينه سازي، توانمندسازي و تأمين منابع انساني (كورش فتحى واجارگاه)
ــوراى عالى انقالب فرهنگى در دى ماه 1380 با دعوت از  كميته قرآنى دبيرخانه ش
پژوهش گران طرح هاى فوق طى نشستى دو روزه در مشهد مقدس با حضور مديران و 
كارشناسان ارشد امور قرآنى دولتى و مردمى نتايج اين تحقيقات را ارائه و بررسى كرد.

2. بررسي راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور (1383) 
در اين طرح كه به سفارش دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى انجام شد، ديدگاه هاي 
مديران و كارشناسان فعاليت هاي قرآني كشور در خصوص وضعيت فعاليت هاي قرآني و 
راهكارهاي ساماندهي امور قرآني كشور گردآوري و تدوين شد كه برخي از مهم ترين نتايج 

آن در حوزه تحليل وضع موجود به شرح زير است: 
رشد نامتوازن فعاليت هاي قرآني پس از پيروزي انقالب و توجه بيشتر به روخوانى • 

و حفظ قرآن به جاى حوزه هاى درك مفاهيم، تدبّر و پژوهش هاى قرآنى
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ــق، مؤثر و مانا•  ــازده به جاى فعاليت هاى عمي ــتر به فعاليت هاى زودب ــه بيش توج
ــوب از منابع •  ــتفاده مطل ــليقه اى و عدم اس ــت و تصميم گيري س ــف مديري ضع
پايين بودن سطح امكانات و بودجه  در نهادهاى دولتى• 
عدم انسجام بين فعاليت  نهادهاي دولتي فعال در امور قرآني • 
عدم تعامل بين نهادهاي دولتي با نهادهاي مردمي • 
ــازماني و قوانين و ضوابط فرهنگي •   خأل قانوني و حقوقي در تعريف روابط بين س
ــازمان هاي دولتي در حوزه فعاليت هاي قرآني و بي ساماني در ايجاد آنها •   تعدد س
تداخل وظايف، خألهاي كاري و عرصه هاي رقابتي مخرب بين نهادها و دستگاه ها • 
ــن و ضوابط قرآني و ضوابط فرهنگي مرتبط•  ــدم نظارت صحيح بر اجراي قواني  ع
ــط موجود براي •  ــدي قوانين و ضواب ــذاري، نقص و ناكارآم ــر مراجع قانون گ تكث

همگرايي فعاليت هاي قرآني و ضعف جايگاه فعاليت هاي قرآني در قوانين تصويبي 
بخش فرهنگ 

حضور مستقيم دستگاه ها در حوزه اجرا و جلوگيرى از گسترش نهادهاي مردمي• 
فقدان عزم جدي در مسئوالن كشور براي ساماندهي فعاليت هاي قرآني• 
ــاير فعاليت هاي فرهنگي •  ــبت به س ــدم نوآوري در حوزه فعاليت هاي قرآني نس  ع

ــاي ديني ــن و آموزه ه ــبت به دي ــنتي و محافظه كارانه نس ــرش س ــل نگ ــه دلي ب
نامناسب بودن نظام تربيت نيروي انساني متخصص در امور قرآني • 
فقدان زيرساخت هاي الزم براي تقويت نهادهاي مردمي• 
تكثر مراجع حمايتي از فعاليت  نهادهاي مردمي • 

همچنين در اين تحقيق راهكارهايي براى ساماندهي فعاليت هاي قرآني پيشنهاد شده است:
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ارتباط منطقي و نزديك تر دستگاه هاي اجرايي فعال با قانون گذار • 
تعيين علمي شاخصه هاي ارزيابي وضعيت فعاليت هاى قرآنى در جامعه • 
محدود شدن نقش نهادهاي دولتي به سياست گذاري كالن، نظارت و پشتيباني • 
آموزش مديران در جهت كاهش تصدي گري دولت و افزايش حضور بخش مردمي• 
افزايش سهم نهادهاى غيردولتي در سياست گذاري هاي كالن و اجرايي • 
استقالل سازماني نهادهاي قرآني مردمي از نهادهاي دولتي • 
سازماندهي تشكل هاي غير دولتي فعال در حوزه قرآن • 
لزوم تعريف دقيق فعاليت هاي قرآني و تبيين جايگاه اين فعاليت ها در فرهنگ ديني • 
ــري در كاركرد نهادهاي فعال قرآني و ايجاد وحدت رويه در تدوين قوانين•   بازنگ
سپردن مسئوليت تأسيس سازمان هاي دولتي قرآني و سلسله مراتب به مرجع واحد• 
تعيين جايگاه حقوقي نهادهاي مردمي قرآني با مشاركت خودشان• 
ــت گذاري و هماهنگي با ضمانت هاي •  ــتراتژيك و شوراي سياس تشكيل مركز اس

ــازمان ها با  ــت كالن و متمركز و تقويت ارتباط بين س ــي قوى براى مديري اجراي
ــوراهاي  ــيس ش ــازمان هاي ذي ربط و تأس ــتگاه ها، نهادها و س عضويت كليه دس
ــراى مديريت كالن و راهبري هر  ــه براى حوزه هاى مختلف امور قرآني ب چندگان

حوزه (مدل ارتباطي ساختار شبكه)1

3. طراحي و ارزيابي مدل هاي كالن ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور (1384)
اين طرح نيز به سفارش دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى به اجرا درآمد و در 
ــط مديران و كارشناسان فعاليت هاي  ــكيالتي ارائه شده توس آن مدل هاي مختلف تش

1. شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور، بخش اول، عبدالرضا حاجيلري، ص 409.                                         
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ــاماندهي فعاليت هاي قرآني كشور نظير تشكيل وزارت، سازمان، شورا،  قرآني براي س
ــابه  مانند نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، نظام جامع  ــتاد و طرح هاي ملي مش س
توسعه تربيت بدني و ورزش كشور و ويژگي هاي هر يك گردآوري و بر اساس تجربيات 
سازمان هاي مشابه موجود و معيارهاى مورد اجماع صاحب نظران امور قرآنى و فرهنگى 
مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت و مدل كالن مناسب طراحي و ارائه شد. برخى معيارهاى 
مورد نظر صاحب نظران در اين طرح براى طراحى نظام مطلوب ساماندهى فعاليت هاى 

قرآنى از اين قرار است:
ــي •  ــازي و تصميم گيري بر فرآيندهاي علمي و كارشناس ــكاى نظام تصميم س  ات
ايجاد وحدت رويه در تدوين قوانين، ضوابط و استاندارد ها• 
برقراري ارتباط مؤثر و شفاف بين سه اليه مجريان امور، تصميم سازان و تصميم گيران• 
بهره مندي تصميمات از قدرت كافي و ضمانت اجرايي• 
ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي نظارت و ارزشيابي عملكرد سازمان هاي دولتي • 

و مردمي
ــازي، تصميم گيري و اجراي فعاليت هاي قرآني و كاهش •  ــريع روند تصميم س تس

بروكراسي
ايجاد مرجع مؤسس واحد براي ايجاد ساختارهاي قرآني دولتي• 
اطالع رساني مناسب به مديران ارشد نظام و عموم جامعه• 
شايسته پروري، شايسته گزيني و شايسته ساالري در نظام و ساختار مديريت كالن • 

قرآني
ايجاد بستر مناسب براي خلق ايده هاي كاربردي، منعطف و پاسخ گو• 
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ــتفاده حداكثري از نخبگان و ظرفيت هاي علمي كشور (در رشته هاي مختلف •  اس
قرآني)

ــاركت حداكثري •  افزايش نقش حاكميتي و كاهش تصدي گري دولت و جلب مش
مردم 

جلب مشاركت سازمان هاي مردمي در امور راهبردي (تصميم گيري و برنامه ريزي • 
كالن) 

ارتقاى توانمندي سازمان ها و تشكل هاي مردمي • 
ــازمان هاي مردمي قرآني به نهادهاي دولتي•  ــته كردن مجامع و س پرهيز از وابس
پاسخ گويي بهنگام به نيازهاي قرآني جامعه• 
ارتقاي جايگاه حقوقي سازمان هاي قرآني در مجموعه دستگاه هاي فرهنگي كشور• 
ــوازي كاري و •  ــاي يكديگر و ممانعت از م ــازمان ها از ظرفيت ه ــتفاده بهينه س اس

رقابت هاي مخرب
تخصيص صحيح و متوازن بودجه و امكانات• 
پرهيز از گسترش تشكيالت اداري و ايجاد نهادهاي موازي تصميم گير1• 

4. مطالعات تعيين و تبيين اهداف و سياست هاي توسعه فرهنگ قرآني
اين طرح در دو مرحله2 در سال هاي 1381 تا 1385 به سفارش دبيرخانه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى اجرا شد. در مرحله اول طرح، مجموعه متون مرتبط با توسعه فرهنگ 
قرآني از كتاب و سنت همراه با مباني نظري و مفاهيم حوزه فرهنگ گردآوري و سؤاالت 

1 . طراحى و ارزيابى مدل هاى كالن ساماندهى فعاليت هاى قرآنى، مجتبى لشكربلوكى، ص 213.
2. مرحله اول طرح در جامعه قاريان قرآن مشهد به سرپرستى دكتر محمدرضا داوودآبادى فراهانى، توسط محسن رجبي 
ــه فرهنگي دين پژوهي بشرا به سرپرستى  ــد. مرحله دوم طرح نيز توسط مؤسس ــرابي انجام ش ــيد علي محمد سرس و س

علي باقري فر و با همكارى محمد مرادي و رضا حكيم الهي انجام شد.
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مورد نياز براى مصاحبه با صاحب نظران طراحى شد. در مرحله دوم، خالصه نتايج مرحله 
اول همراه با سؤاالت جديد در اختيار تعدادي از صاحب نظران قرآني و فرهنگي قرار گرفت 
و طي مصاحبه  با ايشان، تعاريف و گزاره هاي مورد نظر در اهداف و سياست هاي توسعه 
ــت هاى مذكور به قرار زير است: ــد. برخى از سياس فرهنگ قرآني گردآوري و تدوين ش

ــي و عدم تمركز در امور •  ــت گذاري و هماهنگي فعاليت هاي قرآن تمركز در سياس
اجرايي 

تشويق مشاركت مردم و هدايت انگيزه  هاي آنان در جهت گسترش فعاليت هاي قرآني• 
حمايت هاي معنوي و مادي از مراكز و تشكل هاي قرآني مردمي • 
آموزش مستمر نيروي انساني ودست اندركاران امور قرآني • 
كمك به افزايش توليد سينمايي و هنري با مضامين قرآني و اجراي هنرهاي نمايشي • 

در مراكز آموزشي وكارگري و كارمندي به منظور همگاني كردن فرهنگ قرآني 
تقويت ظرفيت هاي پژوهش و نظام آماري و اطالعاتي براي برنامه ريزي و ارزشيابي • 

فعاليت هاى قرآني
سازماندهي بازار ترويج محصوالت فرهنگي هنري قرآنى و اصالح شبكه هاي توزيع• 
تعيين جايگاه مناسب براي بخش قرآني در نظام بودجه ريزي و تعيين اعتبارات ويژه1• 

1. سياست هاى توسعه فرهنگ قرآنى، علي باقري فر و همكاران، ص 275.
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طرح هاى ملى ساماندهى فعاليت هاى قرآنى 
ــكيل هسته هاى عالقه مند به ساماندهى فعاليت هاى قرآنى در سه مركز دبيرخانه  تش
ــازمان دار القرآن الكريم) و  ــوراى عالى انقالب فرهنگى، سازمان تبليغات اسالمى (س ش
ــالمى موجب شد سه جريان  ــوراى اس ــيون قرآن و عترت دوره هفتم مجلس ش فراكس
ــه طرح تهيه و به نهادهاى تصميم گير كشور ارائه شود. اين  ــازى در قالب س تصميم س
طرح ها به صورت موازى به محضر مقام معظم رهبرى مدظله العالى ارائه و در نهايت در 
دفتر ايشان جمع بندى و براى تدوين و تصويب به شوراى عالى انقالب فرهنگى ارسال شد. 

1. طرح تشـكيل شـوراى توسـعه فرهنگ قرآنى (دبيرخانه شـوراى عالى 
انقالب فرهنگى-1384)

ــوراى عالى انقالب فرهنگى كه بر  ــج نهايى تحقيقات بخش قرآنى دبيرخانه ش نتاي
ــاير مدل ها اشعار داشت، پس از  ــكيل ساختار شورايي و ترجيح آن بر س ضرورت تش
طرح، نقد و تكميل در جلسات متعدد علمي و كارشناسي دبيرخانه با حضور مديران 
ــور، در سال 1385 در قالب طرح تشكيل شوراي  ــان ارشد امور قرآني كش و كارشناس
توسعه فرهنگ قرآني و شوراهاى تخصصى وابسته تدوين و به دبير شوراي عالي انقالب 
ــط ايشان به دفتر مقام معظم رهبري مدظله العالى تقديم شد. در  فرهنگي ارائه و توس
ــعه فرهنگ قرآنى» به عنوان يكى از  ــده بود كه «شوراى توس اين طرح پيش بينى ش
شوراهاى اقمارى شوراى عالى انقالب فرهنگى، به رياست رئيس جمهور و نايب رئيسى 
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى، در دبيرخانه شوراى عالى و شوراهاى تخصصى آن 

در وزارتخانه هاى سه گانه فرهنگى به رياست هر يك از وزرا تشكيل  شود.
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2. طرح جامع قرآنى كشور (سازمان تبليغات اسالمى-1386) 
ــور، كميته هماهنگى و  ــعه كش ــى برنامه چهارم توس ــناد بخش به هنگام تدوين اس
ــترش فعاليت هاى قرآنى پيشنهادهايى را براي گنجاندن در اين اسناد به كارگروه  گس
ــئوليت آن با رئيس سازمان تبليغات اسالمى بود ارائه كرد. يكى از اين  مربوط كه مس
پيشنهادها، تهيه طرح جامع قرآني كشور توسط دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
بود كه با توجه به درخواست و اعالم آمادگى رياست سازمان تبليغات اسالمى، توافق 
ــد طرح با همكارى ساير دستگاه هاى مرتبط و تحت نظارت دبيرخانه شوراى عالى  ش
انقالب فرهنگى، توسط سازمان تبليغات اسالمى تهيه و براى تصويب به شوراى عالى 
ــازمان موجب شد اين بند در  ــود. پى گيرى هاى بعدى اين س انقالب فرهنگى ارائه ش
ــى مصوب دولت هشتم به اين صورت قيد شود: «تهيه و اجراى  ــناد بخش مجموعه اس

طرح جامع قرآنى كشور (سازمان تبليغات اسالمى)»1
ــال هاى 1384 تا 1386 توسط اين سازمان تهيه و تنظيم  طرح جامع قرآني طي س
ــرى، تبيين وضع موجود و چالش ها،  ــد. در اين طرح ضمن ارائه اصول و مبانى نظ ش
ــاى فعاليت هاى قرآنى،  ــى، برنامه هاى عملياتى هر يك از حوزه ه ــت هاى اجراي سياس
ــازمان اجرايى (تقسيم كار ملى) آن نيز پيشنهاد شده است. اين طرح  شاخص ها و س
مبتنى بر تشكيل «شوراى عالى قرآن كشور» به رياست رئيس جمهور و دبيرى رئيس 
ــازمان تبليغات اسالمى به منظور سياست گذارى كالن امور قرآنى كشور بود.2 عدم  س
ــازمان تبليغات اسالمى  ــور در س اجماع صاحب نظران بر تمركز توليت امور قرآنى كش

مانع اصلى تصويب و ابالغ طرح از سوى دولت شد.

1. محور نهم بند الف سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي مصوب 1384/5/5 هيأت وزيران.
2. طرح جامع قرآني كشور در برنامه چهارم توسعه، نسخه نهايى اسفند 1385، ص 21.
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3. طرح تشكيل شوراى عالى قرآن (مجلس شوراى اسالمى-1386) 
با توجه به پيگيرى هاى ويژه برخى نمايندگان عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم 
ــاماندهي فعاليت هاي قرآني كشور، طرح «تشكيل شوراى عالى قرآن»  و به منظور س
ــكل هاى قرآنى كشور تدوين و با امضاى 220 نفر  با همكارى هيئت مديره اتحاديه تش
از نمايندگان در مهرماه 1386 به صحن علنى مجلس ارائه شد.1 در اين طرح رياست 
شوراى عالى قرآن با رئيس جمهور و دبيرى آن بر عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 

قرار داده شده بود.

تلفيق طرح هاى ملى ساماندهي فعاليت هاي قرآني
ــئوالن ارشد به محضر مقام معظم  ــه گانه فوق از سوى مس پس از ارائه طرح هاى س
رهبرى مد ظله العالى، معظم له بررسي موضوع و پيشنهاد در اين خصوص را به معاون 

ارتباطات مردمي و رئيس نهادهاى قرآنى وابسته به دفتر ايشان ارجاع فرمودند. 
هرچند موضوع تشكيل شوراى قرآن، فصل مشترك ميان اين طرح ها بود و اشتراكات 
ديگرى نيز با يكديگر داشتند؛ اما با توجه به وجود برخى اختالفات در شيوه هاى اجرايى، 
پس از ارائه گزارش تفصيلى دفتر در خصوص امور قرآنى كشور به مقام معظم رهبري مد 
ظله العالى، با موافقت ايشان مقرر شد وظيفه تلفيق طرح ها و تصويب آن بر اساس مدل 
پيشنهادى دفتر به شوراي عالي انقالب فرهنگي محول شود. از اين رو از مجلس شوراى 

اسالمى خواسته شد طرح تشكيل شوراى عالى قرآن را از دستور خارج كند. 
بدين منظور در آبان ماه 1386 كارگروه  بررسى طرح شوراى توسعه فرهنگ قرآنى در 
دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى تشكيل شد و آيين نامه تشكيل شوراى توسعه 

1. طرح دو شورى تشكيل شوراى عالى قرآن كشور، تاريخ 1386/7/8، شماره ثبت 747، شماره چاپ 1912.
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فرهنگ قرآنى و شوراهاى تخصصى وابسته را بازنگرى و تدوين كرد. در ادامه با تأكيد 
ــت هاى توسعه فرهنگ قرآنى به  ــوراى عالى بر ضميمه كردن اهداف و سياس دبير ش
ــنهادى، كارگروهى ديگر در شش ماهه اول سال 1387 پيش نويس سند  ساختار پيش
راهبردى توسعه فرهنگ قرآنى را تهيه كرد. پس از بررسى  اين سند به همراه اساسنامه 
تشكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى در كميسيون مشورتى دبيرخانه و سپس شوراى 
ــى فرهنگى، در نهايت طرح تكميلى با عنوان منشور توسعه فرهنگ  تخصصى مهندس

قرآنى در تاريخ 1388/2/22 به تصويب شوراى  عالى انقالب فرهنگى رسيد.
ــعه فرهنگ قرآنى كه حاصل تلفيق مبانى مشترك طرح هاي  ــور توس بنابراين منش
سه گانه، نتايج جلسات كارشناسى دستگاه ها و طرح هاى پژوهشي انجام  شده در حوزه 
ــات علمي و كارشناسي و با  ــاعت جلس ــت، با صرف حدود 8 هزار نفرس امور قرآني اس
پشتوانه اى مشتمل بر 4 هزار صفحه مستندات علمي و پژوهشي، در مسيرى طوالنى 
و پر فراز و نشيب به تصويب رسيد و در تاريخ 1388/4/9 با امضاي رياست جمهوري 

جهت اجرا ابالغ شد.
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منشور توسعه فرهنگ قرآنى، مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره در چهار بخش مقدمه، اهداف، 
سياست ها و راهبردهاى توسعه فرهنگ قرآنى و ساختار اجرايى تحقق اهداف، سياست ها و 
راهبردها تنظيم شده است. در اين فصل به تبيين و توضيح اين بخش ها پرداخته مى شود.1 

مقدمه منشور 
ــر اكرم صلوات اهللا عليه  ــان برگزيده مهم ترين ميراث پيامب ــلمانان به عنوان وارث مس
وظيفه دارند تكاليف خود را نسبت به اين كتاب آسمانى به جا آورند. ايمان و شناخت 
ــرآن از جمله اين تكاليف  ــرآن، تدبّر، تذّكر و تفكر در آيات ق ــرآن، قرائت و حمل ق ق
ــت. در اين ميان، به گواهى آيات قرآن و سيره اهل بيت عليهم السالم  حائز اهميت اس
ــاخص  ــك به قرآن» را به عنوان مهم ترين ش (خصوصاً حديث ثقلين) مى توان «تمس
ــس با قرآن و تبعيت از  ــمار آورد كه جامع مؤلفه هاى رفتارى ان ــاط با قرآن به ش ارتب
ــور توسعه فرهنگ قرآنى با توجه دادن مخاطبان به  ــتورات آن است.2 طليعه منش دس
اين هدف آرمانى و چشم انداز يعنى دستيابى به جامعه اى متمسك به قرآن و عترت كه 

الزمه آن برخوردارى آحاد مردم از ايمان و عمل صالح است، آغاز مى شود. 
ــك را خواهد داشت؛ يكى  ــطح از تمس ــك به قرآن دو س در اين نگاه، جامعه  متمّس
حاكميت فرهنگ قرآني بر بينش  ها، نگرش ها و رفتار فردي آحاد مردم (حيطه فردى) 
ــا از آن نيز مهم تر است، حاكميت فرهنگ  ــاخص قبلى و چه بس و ديگرى كه مقوم ش
ــت گذاري و برنامه ريزي كشور3 (حيطه اجتماعى) است.  ــطوح سياس قرآني بر كليه س

1. متن منشور توسعه فرهنگ قرآنى در ضمائم آمده است. 
2. رجوع شود به پژوهش «تبيين شاخص هاى مطلوب قرآنى»، سعيد بهمني، 1388.

3. «ما هيچ مقصدى نداريم، نه حكومت مى خواهيم به آن معنا كه آن قدرت هاى بزرگ مى خواهند، ونه قدرت مى خواهيم 
به آن معنا، و نه سلطه جويى مى خواهيم. ما همه مى خواهيم تابع قرآن كريم و اسالم عزيز باشيم و قرآن كريم و اسالم 

عزيز، همه چيز ما را اداره مى كند.» [امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه] 
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ــد نظام براي  ــه الزم براى نيل به چنين آرمانى اراده هماهنگ همه مديران ارش مقدم
توسعه فرهنگ قرآني است كه از آن به «عزم ملي» تعبير مى شود. به عبارت ديگر اگر 
مديران ارشد نظام اهتمام كافى نسبت به موضوع نداشته باشند، فرآيند توسعه فرهنگ 

قرآنى دچار خلل خواهد شد. 
در مقدمه منشور به دو هدف كالن ديگر نيز اشاره شده است؛"تحقق انديشه هاي امام 
خمينى رضوان اهللا تعالي عليه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گسترش 
فرهنگ قرآنى" و"ارتقاى ايران به كشورى توسعه يافته با هويتي اسالمي انقالبي" كه در 

چشم انداز ايران 1404 آمده است.
ــتره اجرايى منشور را پيش بينى مى كند. بر اين اساس،  آخرين بخش از مقدمه، گس
ــور منحصر در داخل كشور نبوده، بلكه منويات قرآنى  حيطه وظايف و اختيارات منش

نظام مقدس جمهوري اسالمي را در سطح بين المللي نيز پيگيرى مى كند.

اهداف منشور
اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنى در ماده يك منشور آمده است. اين اهداف مشتمل 

بر 8 بند در قالب اهداف كيفى و با توجه به سه رويكرد اساسى زير تنظيم شده است:

رويكرد اول: فرهنگ سازى قرآنى 
تعالى نگرش جامعه نسبت به قرآن مجيد و تجلى فرهنگ حيات بخش قرآن در بستر 
ــعه فرهنگ قرآنى بوده و تحقق تربيت  ــانه توس فرهنگ عمومى جامعه، مهم ترين نش
قرآنى در گرو آن است. بر اين اساس، محورهاى تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن، تعميم 
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ــش و معرفت قرآنى، انس با قرآن و معارف آن در جامعه و ترويج قرآن و  ــاى دان و ارتق
آموزه هاى آن در عرصه هاى مختلف فرهنگ عمومى به عنوان لوازم تعالى بخش نگرش 
جامعه نسبت به قرآن مجيد و تمهيد تحقق تربيت قرآنى جامعه، در بندهاى دو، سه، 

چهار، شش، هفت و هشت اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنى ذكر شده است.

رويكرد دوم: نظام سازى قرآنى 
ــاى اجتماعى،  ــتلزم اصالح و انطباق نظام ه ــى در جامعه، مس ــق فرهنگ قرآن تحق
ــت؛ چرا كه در  ــى و فرهنگى و خرده نظام هاى آنها با مباني قرآني اس اقتصادى، سياس
غير اين صورت اين نظام ها تأثير طبيعي فرهنگ سازي ناشي از آموزش عمومي و تبليغ 
و ترويج قرآني را تحت الشعاع قرار خواهند داد. اگرچه موضوع نظام سازي قرآني امري 
ــتيابى به آن را در كوتاه مدت مقدور  ــت كه دس پيچيده و نيازمند مقدمات فراوان اس
ــمت آن را با اهتمام  ــت كه بايد حركت به س ــازد، اما اصل موضوع ضرورتى اس نمى س
جدى آغاز كرد. در غير اين صورت، چه بسا نظام هاى موجود نه تنها كمكى براى توسعه 
فرهنگ قرآنى در جامعه نباشد بلكه به عنوان موانع اساسى در اين مسير نيز عمل كند. 
ــتا «تحقق فرهنگ قرآنى در نظام مديريت، تصميم گيرى و برنامه ريزى  در همين راس

كشور» در بند پنجم اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنى بيان شده است.

رويكرد سوم: هماهنگ سازى امور قرآنى (ساماندهي فعاليت هاى قرآنى كشور) 
ــى و  ــى، پژوهش ــف آموزش ــاى مختل ــى در عرصه ه ــاى قرآن ــعه فعاليت ه توس
ــعه فرهنگ قرآنى در جامعه  ــى توس ــير اساس تبليغى ترويجى، مقدمه ضرورى و مس
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ــته بخش هاى متعدد دولتى،  ــابقه مطالعاتى حاكى از آن است كه در گذش است. س
ــه داخلى و خارجىـ   ــت اندركار فعاليت هاى قرآنى در عرص ــى دس ــى و مردم عموم
ــامانى،  ــانى را دارند ـ دچار نوعى بى س ــه ظرفيت عظيمى از امكانات مادى و انس ك
ــا بوده اند. به نحوى كه در عين خأل  ــيختگى و ناهماهنگى در اين فعاليت ه از هم گس
ــئوليت در بسيارى از حوزه هاى ضرورى، تداخل تصدى و مسئوليت ها در  تصدى مس
ــايش و ايجاد كندى و حتى وقفه در فعاليت هاى قرآنى  برخى حوزه ها منجر به فرس
بخش هاى مختلف شده است. ضمن آن كه فعاليت هاى انجام شده فاقد برنامه ريزى و 
ــت؛ لذا در مسير تبديل آن به جريانى خالق و تحول آفرين  نظارت راهبردى بوده اس
در جهت توسعه فرهنگ قرآنى در جامعه چالش هاى جدى وجود دارد. براين اساس 
ــتگاه هاى دولتى، مؤسسات و گروه هاى فعال غيردولتى در  «ايجاد هماهنگى بين دس
ــطح ملى و بين المللى» به عنوان  جهت هم افزايى و ارتقاى فعاليت هاى قرآنى در س

اولين هدف در اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنى آمده است.

سياست ها و راهبردهاى توسعه فرهنگ قرآنى
ماده دو منشور مشتمل بر يازده بند، حاوى سياست ها و راهبردهاى توسعه فرهنگ 
قرآنى است. در اين ماده، اصول و جهت گيرى هاى حاكم بر فعاليت هاى همه بخش هاى 
كشور در رابطه با اجرا و تحقق اهداف منشور آمده است. اين مجموعه، مبتنى بر مبانى 
ــتاد در حوزه امور قرآنى به ويژه تحقيقات دبيرخانه شوراى  دينى و مطالعات دهه هش
ــى هاى انجام شده توسط سازمان تبليغات  عالى انقالب فرهنگى، مطالعات و كارشناس
اسالمى در حوزه نهضت قرآن آموزى و طرح جامع قرآنى است كه نتايج آن در جلسات 
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متعدد كارشناسى بررسى و تحليل شده است. سياست ها و راهبردها نيز همانند اهداف 
با سه رويكرد هماهنگ سازى امور قرآنى، فرهنگ سازى و نظام سازى قرآنى تنظيم شده 

كه برخي از آنها تبيين و توضيح داده مي شود:

توجه جدى به جدايي ناپذيري قرآن كريم و اهل بيت عليهم السالم 
ــور است كه الزم  ــت ها و ناظر بر رويكرد جامع و كالن منش اين اصل، بند اول سياس
ــت پيوسته نصب العين تمامى فعاالن قرآنى دولتى، عمومى و مردمى باشد؛ بر اين  اس
ــعه فرهنگ قرآنى و تمامى فعاليت هاى ذيل آن در نظام توسعه  ــور توس اساس، منش
ــبت به قرآن و  ــالم نس ــگ قرآنى، مبتنى و در جهت بينش اهل بيت عليهم الس فرهن
معارف آن است و مجريان منشور، عترت پيامبر عليهم السالم و سيره و كالم ايشان را 

حقيقت و تحقق عملى و تفسير درست قرآن و آيات آن مى دانند. 

توسعه مشاركت حداكثري مردم در امور قرآني و تقويت نقش حمايتي دولت
محور اصلى توسعه فرهنگ قرآني، مردم و فعاليت هاى قرآنى مردمى است كه عمدتاً 
ــتر مجامع سنتى و مؤسسات قرآنى مردمى انجام مى شود. در اين بين حمايت  در بس
ــتر الزم براى توسعه فعاليت هاى  مادي و معنوي دولت و حاكميت در جهت ايجاد بس
ــي در اين بخش ضرورى است. پيش بيني حضور  ــرمايه گذاري هاي اساس مردمى و س
صاحب نظران بخش مردمي قرآني در شوراى توسعه فرهنگ قرآنى و همه بخش هاي 
ــاز و تصميم گير اين شورا اعم از كميسيون هاى تخصصى و مجمع مشورتى  تصميم س

شورا در اين راستا بوده است. 
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تأكيد بر گسترش درك عموم مردم از مفاهيم و لذات معنوي قرآن كريم 
ــه امور معنوي و  ــبت ب ــل جديد آن نس ــي كه جامعه ايران، به خصوص نس در حال
زيبايي هاي اين حوزه عطش شديد دارد، تبديل قرآن به يك امر تعبدي كه براي ثواب 
ــوان يكى از عوامل اصلي دورى مردم به  ــروي بايد به دنبال آن بود، مى تواند به عن اخ
ــژه جوانان از قرآن عمل كند. ضمن آن كه هدف قرآن، تحول درونى و حيات قلب  وي

بشر است نه صورت گرايي. 

بهره گيري حداكثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني 
وظيفه ذاتي حوزه علميه در شناخت و تعليم و تبليغ قرآن و ظرفيت انساني بي بديل 
حوزه براي قرآن انكار ناشدنى است. تاكنون نيز حوزه هاي علميه ركن اساسي توسعه 
فرهنگ قرآني خصوصاً در جنبه تحقيق و تبليغ معارف قرآني بوده اند. از طرفى اعتماد 
ــت؛ اما نيازهاي قرآني  ــه و نظام به حوزه ها در عرصه قرآني نيز حائز اهميت اس جامع
ــور در سطح ملي و بين المللي بسيار فراتر از ظرفيت هاي انساني موجود در حوزه  كش
است و افزايش ظرفيت حوزه ها و تأثير آن در جامعه نياز به پشتيباني مادى و معنوى 
نظام و هماهنگي دستگاه هاي فرهنگي دارد. شوراي عالي انقالب فرهنگي تنها جايگاه 
ــاب به رهبري نظام، مشروعيت كافي براي ورود  ــتگاهي است كه به دليل انتس فرادس
ــترك و هدايت كننده فرهنگي براي حوزه هاي علميه را دارد و مي تواند پل  به كار مش
ــد و از موضعي مناسب غايات مورد نظر  ــور با حوزه ها باش ارتباطي نظام فرهنگي كش
ــوراى  ــام پيگيرى كند. پيش بينى حضور نماينده ش ــايل قرآني را در نظ علما در مس
عالى حوزه هاى علميه در شوراى توسعه فرهنگ قرآنى و نمايندگان حوزه هاى علميه 
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ــيون هاى تخصصى شورا در همين جهت است. عالوه بر  برادران و خواهران در كميس
اين، بسيارى از اشخاص حقيقى و حقوقى عضو اين جلسات نيز از نهادهاى حوزوى و 

جامعه روحانيت هستند.

ساختار اجرايى تحقق اهداف، سياست ها و راهبردهاى منشور
مواد 3 تا 9 منشور توسعه فرهنگ قرآنى، مربوط به ساختار اجرايى پيگيرى تحقق 
ــت ها و راهبردهاى منشور است كه در آن به وظايف، تركيب، جايگاه و  اهداف، سياس
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى و كميسيون هاى تخصصى آن پرداخته  فرآيند فعاليت ش
ــه اول مورخ 1388/7/28  ــاس و نيز با توجه به مصوبه جلس ــت. بر اين اس ــده اس ش
ــورا، آيين نامه شورا كه در جلسه سوم مورخ 1389/4/12 به تصويب رسيده است و  ش
مصوبه جلسه چهاردهم مورخ 1390/10/17 شورا، نمودار سازمانى براى شوراى توسعه 

فرهنگ قرآنى قابل ترسيم است:
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رويكردهاى طراحى ساختار اجرايى منشور 
الف- تصميم سازي و تصميم گيري مشاركتي

شوراي توسعه فرهنگ قرآني، شورايي متشكل از مديران عالي دستگاه هاي فرهنگي 
و قرآنى دولتي و عمومي و صاحب نظران مؤسسات قرآني مردمي است.1  كميسيون هاي 
تخصصى و كارگروه هاي علمي شورا نيز تركيبي از همين سه بخش است. اين تركيب 
ــيدن به فعاليت هاي بخش هاي مختلف، زمينه هاي الزم براي  ــميت بخش عالوه بر رس
ــي را در فرآيند تدوين و تصويب  ــاي فعال در حوزه هاي قرآن ــاركت بخش ه جلب مش

مصوبات شورا و كميسيون ها فراهم مي آورد.
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى كه در جلسه سوم  همچنين طبق ماده 11 آيين نامه ش
شورا به تصويب رسيده است، به منظور كيفيت بخشي به نظام تصميم سازي و تسريع 
در فرآيند تصميم گيري شوراى توسعه فرهنگ قرآنى در جهت بررسي موارد ارجاعي 
از سوي شورا يا رئيس آن، مجمع مشورتي شورا به رياست دبير شورا و با حضور دبيران 
كميسيون ها، باالترين مقام مسئول فعاليت هاي قرآني ساير دستگاه هاي عضو شورا، سه 
ــورا و دو نفر از مديران ارشد  ــات قرآني مردمي عضو ش نفر صاحب نظر منتخب مؤسس

دبيرخانه در دبيرخانه شورا تشكيل مى شود. 

ــعه فرهنگ قرآنى، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي (رئيس شورا)،  وزير فرهنگ و ارشاد  ــور توس 1. طبق ماده 5 منش
ــت، درمان و آموزش  ــورا)، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداش ــالمي (نايب رئيس ش اس
پزشكي، وزير ورزش و جوانان، رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري، نماينده شوراي عالي حوزه هاي 
ــالمي، رئيس دفتر تبليغات  ــازمان تبليغات اس ــگاه ها، رئيس س علميه، رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانش
ــالمي، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، نماينده رئيس سازمان صدا و  اس
سيما، نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي، 

سه نفر از صاحب نظران منتخب مؤسسات قرآني مردمي و دبير شوراى توسعه فرهنگ قرآنى از اعضاى شورا هستند.
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ب- تأمين پشتوانه حقوقي
ــوراي عالي انقالب فرهنگي  ــعه فرهنگ قرآني در مجموعه ش ــتقرار شوراي توس اس
تأمين كننده مشروعيت و در عين حال مقبوليت فعاليت اين شورا خواهد بود. ارتباط 
ــران اصلي نظام و  ــاي علميه، عضويت مدي ــورا با رهبري نظام و حوزه ه ــتقيم ش مس
ــوراي عالي انقالب فرهنگى و جايگاه اين شورا در  ــتگاه هاي فرهنگي كشور در ش دس
تعامل با مجلس شوراي اسالمي و هيأت وزيران، پشتوانه هاي حقوقي و در عين حال 
معنوي الزم را براي به رسميت شناخته شدن و نفوذ تصميمات شورا در بدنه دستگاه ها 
ــكيالت شوراي عالي  ــور فراهم مي آورد. ضمن آن كه تش و مجموعه فعاالن قرآني كش
انقالب فرهنگي فرادستگاهى و فرابخشى است و تحوالت مديريتي كشور تأثير كمتري 
ــكيل كميسيون هاى تخصصي شورا در وزارتخانه ها ابزارهاى  در آن دارد. همچنين تش
اجرايى الزم را در اختيار شورا قرار مى دهد و تعلق و اهتمام دولت نسبت به امور قرآنى 

را به دنبال خواهد داشت. 
از سوى ديگر بر اساس ماده 9 منشور، مصوبات شوراى توسعه فرهنگ قرآنى براي همه 
ــاس ماده 8، اين مصوبات با  ــت و بر اس نهاد هاي دولتي، عمومي و مردمي الزم االجرا اس
امضاى رئيس شورا كه دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى است براى اجرا ابالغ و همزمان 

در روزنامه رسمى كشور درج مى شود.1  
ــاختار عبارتند از: مشاركت مجلس شوراى اسالمى  ديگر ضمانت هاى اجرايى اين س
در فرآيند تصويب و نظارت بر اجراى مصوبات شورا توسط دستگاه ها، امكان پيشنهاد 
ــوراى اسالمى و هيئت  مصوبات الزم به مراجع تصميم گيرى ديگر خصوصاً مجلس ش

1. طبق بند 3 ماده 8، مواردي كه مستلزم تصميم گيري در سطح شوراي عالي انقالب فرهنگي است جهت تصويب نهايي 
به اين شورا ارسال مي شود.
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ــتگاه هاى فرهنگى و اجرايى از  ــارت و گزارش گيرى از همه دس ــران1 و امكان نظ وزي
جايگاه شوراى عالى انقالب فرهنگى.

از حيث سلبى نيز انجام مسئوليت هاى واگذار شده به شوراى توسعه فرهنگ قرآنى، 
ــت. همچنين با  ــتگاه هاى قرآنى فعال موجود خارج اس از ظرفيت و توان نهادها و دس
ــتقرار توليت نظام  ــتگاه ها در توليت امور قرآنى، اس ــابقه رقابت برخى دس توجه به س
ــه امور قرآنى در  ــتگاه اجرايى خاص، امكان تمركز هم ــعه فرهنگ قرآنى در دس توس
دستگاه متولى، تضعيف نقش راهبردي دبيرخانه شورا و تبديل آن به ابزار اعمال قدرت 

سازماني را به دنبال خواهد داشت. 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي كه مسئوليت مهندسي فرهنگي و مديريت  بنابراين ش
ــته و به تعبير مقام معظم رهبرى مدظله العالى  ــور را بر عهده داش عالي فرهنگي كش
ــت، تنها جايگاه با قابليت پذيرش  ــالمى ايران اس قرارگاه فرهنگى نظام جمهورى اس
ــئوليت هاى واگذار شده در منشور و توليت نظام توسعه فرهنگ قرآني و مديريت  مس

عالى فعاليت هاي قرآني كشور است.

ج- تقسيم كار ملي
ــيون هاي وابسته، نوعى  ــوراي توسعه فرهنگ قرآني و كميس ــاختاري ش در مدل س
ــاختار مديريت عالي  ــت. در اين س ــيم كار ملي در حوزه قرآني صورت گرفته اس تقس
ــازي و نظام سازي قرآني و  ــعه فرهنگ قرآني در زمينه هاي فرهنگ س و راهبردي توس
ــوراي توسعه فرهنگ قرآني سپرده شده است  ــور به ش راهبري فعاليت هاي قرآنى كش

1. براى نمونه در تاريخ 1389/10/15 به پيشنهاد شوراى توسعه فرهنگ قرآنى، ماده چهار برنامه پنجم به شرح ذيل به 
تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد: «در اجراى منشور توسعه فرهنگ قرآنى مصوب شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردى توسعه حوزه هاى آموزش عمومى، تبليغ و ترويج، 
ــاس پيشنهاد شوراى توسعه فرهنگ قرآنى تهيه و براى تصويب به هيأت  ــور را براس پژوهش و آموزش عالى قرآنى كش

وزيران تقديم كند.»

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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كه رياست آن بر عهده دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي است. همچنين طبق ماده 7 
منشور، مديريت ستادي حوزه هاي مختلف فعاليت هاي قرآني در قالب كميسيون هاي 
ــورا انجام مي شود. براي تحقق اين امر، در مصوبه اولين جلسه شورا، نوعي  تخصصى ش
ــتگاه ها براي آن پيش بيني شده است.1 در اين  ــيم كار بر اساس وظايف ذاتي دس تقس
ــاي آموزش عمومي، پژوهش،  ــئوليت دارد به وظايف خود در حوزه ه مدل، دولت مس
آموزش عالى و فعاليت هاي تبليغي ترويجي قرآنى عمل كند و از مشاركت فعال نهادهاي 
تخصصي مانند مراكز مديريت حوزه هاى علميه، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات 
اسالمي و سازمان صدا و سيما مستقيماً كمك بگيرد و با حضور و همكارى آنان و ساير 
ــبت به راهبرى و هماهنگى  ــورا، نس ــت اندركار مؤثر در هر حوزه، زير نظر ش مراكز دس
ستادي حوزه هاي مختلف فعاليت هاي قرآني و توسعه آن اقدام كند. بديهى است وظايف 
اجرايى دستگاه ها و نهادهاى مختلف بر اساس شرح وظايف و مأموريت هاى قانونى هر 
ــود؛ اما هماهنگى ستادى و راهبردى آن به صورت مشاركتى در قالب  يك انجام مى ش

مصوبات كميسيون طراحى شده و به اجرا در مى آيد.
ــور در اليه هاي مختلف و لزوم  ــوي ديگر با توجه به ضرورت توجه به اجراي منش از س
هماهنگي امور قرآني در سطوح استاني و شهرستاني و به منظور پيشگيري از تعدد مراكز 
تصميم گيري فرهنگي، اين وظيفه بر عهده شوراهاي فرهنگ عمومي گذارده شد تا با تشكيل 
كميته امور قرآني و طرح و تصويب پيشنهادهاي اين كميته در صحن شورا ظرفيت هاي 

محلي را در تحقق منشور توسعه فرهنگ قرآني بكار گرفته و تحقق آن را سرعت بخشند.
ــه اول شوراى توسعه فرهنگ قرآنى كه با حضور رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى برگزار  1. در جلس
شد، به استناد ماده 7 منشور و تبصره ذيل آن «نحوه و ترتيبات تقسيم مأموريت ها و وظايف قرآنى دستگاه هاى كشور» 
به تصويب رسيد.  به موجب ماده پنج اين مصوبه، هر يك از وزراتخانه هاى مسئول در هر حوزه موظفند نسبت به تمهيد 
سازوكارهاى الزم براى پشتيبانى از فعاليت كميسيون هاى تخصصى حداقل در سطح اداره كل تحت نظارت وزير اقدامات 

الزم را انجام دهند.



119

جدول اعضاى كميسيون هاى تخصصى شوراى توسعه فرهنگ قرآنى
 

كميسيون توسعه آموزش دستگاه هاي عضو كميسيون
عمومي قرآن كشور

كميسيون توسعه پژوهش 
و آموزش عالي قرآني 

كشور

كميسيون توسعه پژوهش 
و آموزش عالي قرآن در 
نظام بهداشت و سالمت

كميسيون توسعه 
فعاليت هاي 

تبليغي ترويجي قرآني 
كشور

وزير علوم، تحقيقات و وزير آموزش و پرورشرئيس كميسيون
فناوري

وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي

وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

مديران مرتبط وزارتخانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

مركز مديريت حوزه هاي علميه برادران

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري

سازمان تبليغات اسالمي

سازمان صدا و سيما

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

دفتر تبليغات اسالمي

سازمان اوقاف و امور خيريه

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

جهاد دانشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي

سازمان بسيج دانشجويي

سازمان بسيج اساتيد

تشكل هاي قرآني دانشجويي

سازمان بسيج دانش آموزي

اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان

ستاد كل نيروهاي مسلح

جامعه  المصطفي  العالميه

صاحب نظران منتخب مؤسسات قرآني مردمي
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وظايف شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
طبق ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآنى، شوراى توسعه فرهنگ قرآنى وظايفى را 

بر عهده دارد كه برخى محورهاى آن عبارتند از:
 زمينه سازي تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمي در حوزه قرآن كريم• 
 ايجاد ساز و كارهاي الزم  براي هماهنگي فعاليت هاي قرآني• 
 ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي• 
 تأييد طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني• 
ــي قرآني در برنامه هاي •  ــنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مبان ــي و پيش  بررس

توسعه بلندمدت و ميان مدت كشور به سازمان ها و نهادهاي تصميم گير
 شناسايي نيازها و موانع توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور• 
 برنامه ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني قرآني• 
 تدوين اولويت ها و جهت گيري هاي كالن بودجه فعاليت هاي قرآني• 

ــه در دولت و مجلس  ــاز و كار خاصي دارد ك ــن و تصويب بودجه س ــر چه تدوي اگ
ــر در تصميم گيري بودجه  ــورا بدون تأثي ــود، اما برنامه ريزي و نظارت ش ــام مي ش انج
ــه تدوين و تصويب اولويت ها  ــت. اولين گام در اين عرص ضمانت اجرايي نخواهد داش
ــت كه مي تواند مالكى مطمئن براي  و جهت گيري هاي بودجه اي در عرصه قرآني اس
دولت و مجلس در بررسي و تصويب بودجه باشد. در همين راستا با اهتمام نمايندگان 
محترم مجلس شوراى اسالمى، موضوع تأمين اعتبارات الزم براى اجراى منشور توسعه 
فرهنگ قرآنى در قانون بودجه سال 1389، 1390 و 1391 گنجانده و به دولت اجازه 
ــد تا نيم درصد اعتبارات دستگاه ها را بر اساس مصوبات شوراى توسعه فرهنگ  داده ش
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ــوراي عالي انقالب فرهنگي به پيشنهاد شوراي توسعه  قرآنى هزينه كند. همچنين ش
ــكيل صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني را به تصويب رساند.  فرهنگ قرآني، تش
ــعه فرهنگ قرآني مستقر شده و وظيفه جذب  ــوراي توس اين صندوق در دبيرخانه ش
اعتبار و تخصيص آن به برنامه هاي ملي و بين المللي مصوب اين شورا را بر عهده دارد.

عوامل كليدى موفقيت نظام توسعه فرهنگ قرآنى 
ــعه فرهنگ قرآني يكي از مقررات رسمي جمهوري اسالمي ايران است  منشور توس
كه اجراي آن همچون ديگر قوانين و مقررات در گرو فراهم آمدن شرايط الزم است. به 
ــعه  همين جهت در اين مجموعه به برخى الزامات و عوامل كليدى موفقيت نظام توس

فرهنگ قرآنى و تقويت روند اجراى منشور اشاره مي شود:
تداوم حمايت مجلس شوراى اسالمى، رياست جمهورى و هيأت دولت از عملياتى • 

شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنى و تأمين امكانات مادى، حقوقى و معنوى آن 
ــئوالن دولتى به وظايف ذاتى شان در امور قرآنى به ويژه پاسخگو •  توجه جدى مس

ــرآن، وزير علوم، تحقيقات و  ــوزش و پرورش در آموزش عمومى ق ــودن وزير آم ب
فناورى در تأمين دانش و نيروى انسانى قرآنى و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در 

عرصه هاى تبليغى ترويجى قرآنى
توجه جدى فعاالن قرآنى به مخاطب شناسى و كيفيت بخشى به محصوالت قرآنى • 

(كاالها و خدمات)
ــناد راهبردى اجراى منشور در توسعه حوزه هاي •  انجام بهينه مطالعات تدوين اس

آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور و ارائه برنامه 
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عملياتى هر حوزه و عزم جدى دستگاه ها براى اجراى آنها
همگرايى و همكارى جامعه فعاالن قرآنى كشور براى تحقق اهداف منشور• 
ــور •  ــى و مديريت فرهنگى كش ــدن پرداختن به قرآن در نظام مهندس نهادينه ش

(جايگاه و پشتيبانى الزم)
نظارت هوشمندانه بخش مردمى و مجلس شوراى اسالمى بر اجراى منشور توسعه • 

فرهنگ قرآنى، فعاليت هاى كميسيون هاى تخصصى و شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
ــت اندركار آموزش قرآن در آموزش و پرورش •  ــانى دس توجه به تحول نيروى انس

ــط نظام و اعمال ضوابط  ــتيبانى مالى آن به صورت ويژه توس و تأمين برنامه و پش
تشويقى و تنبيهى براى توانمندسازى بدنه آموزش و پرورش در آموزش قرآن 

برنامه ريزى ملى براى تأمين سرانه فرصت كافى در نظام آموزشى و فرهنگى كشور • 
براى پرداختن جامعه به قرآن (باال بردن سهم زمانى آموزش و تبليغ قرآن)

توجه جدى فعاالن قرآنى به خلوص نيت، خودسازى و پرهيز از زخارف دنيا و در • 
عين حال تأمين مالى كريمانه آنان توسط نظام و مردم

ــته برنامه ريزى عملياتى براى •  توجه جدى حوزه هاى علميه به ضرورت ايجاد هس
تحول قرآنى در برنامه هاى آموزشى و تبليغى روحانيت

ــتيبانى از فعاليت هاى بخش مردمى قرآنى در عين حفظ •  ــعه، حمايت و پش توس
هويت مستقل آنان

تداوم بودجه هاى قرآنى اجراى منشور توسعه فرهنگ قرآنى در بودجه هاى ساالنه • 
كشور

ــوراى توسعه •  ــتگاه هاى عضو ش ــد دس اهتمام جدى و اراده هماهنگ مديران ارش
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فرهنگ قرآنى به شركت در جلسات اين شورا و كميسيون هاى وابسته و مشاركت 
فعال در تصميم سازى، تصميم گيرى و اجراى مصوبات

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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متن منشور توسعه فرهنگ قرآنى
مصوب جلسات 643، 651، 664 و 679 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 
بسم اّهللا الّرحمن الّرحيم

اِنَّ هَذا الُقرآَن َيهدي ِللَّتي  ِهَي اَقَوُم [اسراء، 9]

مقدمه 
ــتيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح،  دس
ــه هاي معمار بزرگ انقالب اسالمي رضوان اهللا تعالي عليه و رهنمودهاي  تحقق انديش
ــات بخش قرآن كريم و  ــترش فرهنگ حي ــام معظم رهبري مدظله العالي در گس مق
ارتقاي ايران به كشوري توسعه يافته با هويتي اسالمي انقالبي، در گرو عزم ملي و اراده 
هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني است. فرهنگي كه بايد متأثر از 
قرآن و حاكم بر بينش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در كليه سطوح 
سياست گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري اسالمي جاري باشد. بدين منظور، منشور 
ــعه فرهنگ قرآني كه مبّين منويات نظام مقدس جمهوري اسالمي در مواجهه با  توس
تعاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي و بين المللي است، به شرح مواد 

آتي به تصويب مي رسد.

ماده 1- اهداف 
1. ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي، مؤسسات و گروه هاي فعال غيردولتي در 

جهت هم افزايي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي
2. تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن كريم و تمسك به تعاليم آن 

3. تعميق معرفت و تعميم فهم و درك قرآن كريم
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4. ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي
5. تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم گيري و برنامه ريزي كشور

ــعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درك معناي آيات قرآن كريم در  6. توس
ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان 

7. تقويت و گسترش انس با قرآن كريم در اقشار مختلف جامعه
8. ترويج آيات و مفاهيم قرآن كريم در حوزه فرهنگ عمومي (نمادسازي و تبليغات 

رسانه اي و محيطي، محاورات و ...)

ماده 2 – سياست ها و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني
1. توجه جدي به اصل جدايي ناپذيري قرآن كريم و اهل بيت عليهم السالم در كليه 

فعاليت هاي قرآني
ــي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي  2. اولويت بخش

و مديريت فرهنگي كشور
3. توسعه نظريه پردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبتني 

بر فرهنگ و معارف قرآني
4. توسعه مشاركت حداكثري مردم در فعاليت هاي قرآني و تقويت نقش حمايتي و 

پشتيباني دولت در گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور
ــم، زيبايي ها و لذات معنوي قرآن  ــترش درك عموم مردم از مفاهي 5. تأكيد بر گس

كريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن 
6. اهتمام ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در ميان اقشار تأثيرگذار (مديران، نخبگان، 

فرهيختگان و گروه هاي مرجع) در داخل و خارج از كشور
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7. ابتناي حداكثري فعاليت هاي قرآني بر مطالعه، كارشناسي و تحقيق شايسته 
8. هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي قرآني به سمت كاربردي 

كردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
9. بهره گيري حداكثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني

ــانه اي، نظام تبليغات ديني و ساير  ــي نظام تعليم و تربيت، نظام رس 10. ارتقابخش
نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن كريم 

11. ساماندهي و هماهنگ كردن دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر كشور و فراهم 
كردن زمينه هاي يادگيري و رشد سازماني جهت هم افزايي توان، تجربه و ارتقاء سطح 

آنها در توسعه فرهنگ قرآني 

ــت ها و راهبردهاي منشور  ــبرد و اجرايي شدن اهداف، سياس ماده3- به منظور پيش
توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك 
و اعتصام به قرآن كريم در همه عرصه ها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، كه از 
اين پس در مواد آتي به اختصار شوراي تخصصي ناميده مي شود، زيرنظر شوراي عالي 

انقالب فرهنگي تشكيل مي شود.

ماده4- وظايف شوراي تخصصي
1. تهيه و تصويب شاخص هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخص هاي ارزيابي 

و نظارت بر فعاليت هاي قرآني
2. بررسي و پيشنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامه هاي توسعه 

بلندمدت و ميان مدت كشور به سازمان ها و نهادهاي تصميم گير
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3. بررسي و بازنگري مأموريت ها و وظايف قرآني دستگاه هاي دولتي و عمومي، شوراها 
و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقالب فرهنگي به منظور تصويب

ــازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمي  4. زمينه س
در حوزه قرآن كريم

ــل مؤثر در زمينه فعاليت هاي  ــاز و كارهاي الزم  براي هماهنگي و تعام ــاد س 5. ايج
قرآني

6. تأييد طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني
ــاركت بخش مردمي و تقويت  ــازي و جلب مش 7. اتخاذ تدابير الزم براي توانمندس

نقش حمايتي دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآني
8. اتخاذ تدابير الزم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهره گيري حداكثري 

از موقوفات كشور در اين زمينه
9. ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي

ــتفاده از  ــعه فرهنگ قرآني و اس ــا، محدوديت ها و موانع توس ــايي نيازه 10. شناس
ظرفيت ها براي رفع آنها از طريق مراجع ذيربط در داخل و خارج از كشور

11. تدوين اولويت ها و جهت گيري هاي كالن بودجه فعاليت هاي قرآني و ارائه آن به 
شوراي عالي انقالب فرهنگي

12. برنامه ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز حوزه هاي مختلف امور 
قرآني و كيفيت بخشي منابع انساني موجود

13. برنامه ريزي الزم براي طراحي سامانه هاي آماري و شبكه هاي اطالع رساني امور 
قرآني

ضمائم 
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ماده5- اعضاي شوراي تخصصي
1. دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي (رئيس شوراي تخصصي)

2. وزير آموزش و پرورش
3. وزير علوم، تحقيقات و فناوري
4. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

5. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي*
6. وزير ورزش و جوانان*

7. رئيس بنياد ملى نخبگان*
8. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور *

9. رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري يا نماينده وى*
10. نماينده شوراي عالي حوزه هاي علميه

11. رئيس سازمان تبليغات اسالمي 
12. رئيس دفتر تبليغات اسالمي

13. رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه
14. رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

15. نماينده رئيس سازمان صدا و سيما
16. نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي

17. نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي*1
18. رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها*

ــه نفر صاحب نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي از ميان  19. س
1. * الحاق يا اصالح اين بندها در جلسات 651، 664، 673، 679، 717، 721 و 734 شوراي عالي انقالب فرهنگي به 

تصويب رسيد.



131

شش نفر صاحب نظر پيشنهادي اتحاديه تشكل هاي مردم نهاد قرآني*
20. سه نفر صاحب نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي*

21. رئيس جامعة المصطفي  العالميه*
22. دبير شوراى تخصصى*

تبصره: دبير شوراي تخصصي توسط رئيس شوراي تخصصي براي سه سال انتخاب 
مي شود و انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بالمانع است.

ــوراي  ــراي پيگيري تمامي امور مربوط به ش ــوراي تخصصي ب مـاده6- دبيرخانه ش
ــكيل و نمودار تشكيالتي و  ــوراي عالي انقالب فرهنگي تش تخصصي، در دبيرخانه ش

سازماني آن توسط رئيس شوراي تخصصي تصويب مي شود.

ماده7- كميسيون هاي تخصصي
ــي در حوزه هاي آموزش عمومي،  ــا توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليت هاي قرآن ب
ــاد هماهنگي بين  ــي و به منظور ايج ــش و تبليغ و ترويج قرآن ــي، پژوه ــوزش عال آم
ــه گانه تخصصي، زيرنظر شوراي  ــيون هاي س ــتگاه هاي مرتبط با هر حوزه، كميس دس

تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و با عناوين ذيل تشكيل مي شود:
1. كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

2. كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني
3. كميسيون توسعه فعاليت هاي تبليغي ترويجي قرآني

ــرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون هاي سه گانه فوق، توسط شوراي  تبصره: ش
تخصصي تعيين خواهد شد.
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ماده8- روند كار شوراي تخصصي
1. مسائل و طرح هاي مورد نظر شوراي تخصصي، ابتدا در كميسيون هاي تخصصي، 
مطالعه و بررسي شده و پس از تعيين اولويت، در جلسات شوراي تخصصي مورد بحث 

و اظهارنظر قرار مي گيرد.
ــت اجرا به  ــوراي تخصصي جه ــوراي تخصصي با امضاي رئيس ش ــات ش 2. مصوب

دستگاه هاي ذيربط ابالغ مي شود.
ــراي تصويب نهايي به  ــوراي تخصصي ب ــوارد نياز، مصوبات و تصميمات ش 3. در م

شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي شود.

ماده9- مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاه هاي دولتي 
و عمومي و مؤسسات مردمي الزم االجرا است.

ــه 643 مورخ 88/2/22 شوراي  ماده10- اين مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلس
عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.
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نحوه و ترتيبات تقسيم مأموريت ها و وظايف قرآني دستگاه ها
مصوب جلسه اول مورخ 1388/7/28 شوراى توسعه فرهنگ قرآنى

شوراى تخصصى توسعه فرهنگ قرآنى در جلسه اول مورخ 1388/7/28 كه با حضور 
ــد، به استناد ماده 4 و  ــوراى عالى انقالب فرهنگى برگزار ش رئيس جمهور و رئيس ش
تبصره ذيل ماده 7 منشور توسعه فرهنگ قرآنى، نحوه و ترتيبات تقسيم مأموريت ها و 

وظايف قرآنى دستگاه هاى كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول ـ نحوه تقسيم وظايف و تشكيالت آن
ــده وزير آموزش و  ــور بر عه ــئوليت حوزه آموزش عمومى قرآن كش مـاده 1ـ  مس
پرورش است. بر اين اساس، كميسيون توسعه آموزش عمومى قرآن در قالب كارگروه 
تخصصى هماهنگى آموزش عمومى قرآن به رياست وزير آموزش و پرورش، با حضور 
مديران مرتبط اين وزارتخانه و نمايندگانى از مراكز مديريت حوزه هاى علميه (برادران 
و خواهران)، نماينده رئيس نهادهاى قرآنى وابسته به دفتر مقام معظم رهبرى، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان تبليغات اسالمى، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان 
صدا و سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، سازمان بسيج دانش آموزى و اتحاديه 

انجمن هاي اسالمي دانش آموزان، در وزارت آموزش و پرورش تشكيل مى شود.
ماده 2ـ  مسئوليت حوزه پژوهش و آموزش عالى قرآنى كشور و فعاليت هاى قرآنى 
ــت، درمان و آموزش  ــوم، تحقيقات و فناورى و بهداش ــگاهى بر عهده وزراى عل دانش
ــعه پژوهش و آموزش عالى قرآنى در  ــيون توس ــكى است. بر اين اساس، كميس پزش
ــب مورد به  قالب كارگروه هاى تخصصى هماهنگى پژوهش و آموزش عالى قرآنى حس
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ــت وزير علوم، تحقيقات و فن آورى و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در  رياس
وزارتين مزبور با حضور مديران مرتبط اين وزارتخانه ها و نمايندگانى از مراكز مديريت 
ــته به دفتر  حوزه هاى علميه (برادران و خواهران)، نماينده رئيس نهادهاى قرآنى وابس
ــى مقام معظم رهبرى در  ــالمى، نهاد نمايندگ ــام معظم رهبرى، دفتر تبليغات اس مق
دانشگاه ها، جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسالمى، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان 
ــيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، بسيج دانشجويي، بسيج اساتيد و  صدا و س

تشكل هاي قرآنى دانشجويي تشكيل مى شود. 
ــور بر عهده  ــاى تبليغى ترويجى قرآنى كش ــوزه فعاليت ه ــئوليت ح ماده 3 ـ مس
ــيون توسعه فعاليت هاى  ــت. بر اين اساس، كميس ــاد اسالمى اس وزير فرهنگ و ارش
ــى فعاليت هاى تبليغى- ــى در قالب كارگروه تخصصى هماهنگ ــى قرآن تبليغى  ترويج

ــالمى، با حضور مديران مرتبط  ــاد اس ــت وزير فرهنگ و ارش ترويجى قرآنى به رياس
ــه و نمايندگانى از مراكز مديريت حوزه هاى علميه (برادران و خواهران)،  اين وزارتخان
نماينده رئيس نهادهاى قرآنى وابسته به دفتر مقام معظم رهبرى، سازمان صدا و سيما، 
سازمان تبليغات اسالمى، سازمان اوقاف و امور خيريه، دفتر تبليغات اسالمى، سازمان 
ــلح، در وزارت فرهنگ و ارشاد  ــالمى و ستاد كل نيروهاي مس فرهنگ و ارتباطات اس

اسالمى تشكيل مى شود. 
ــى فعاليت هاى قرآنى كليه  ــئوليت هماهنگى، پيگيرى و گزارش ده مـاده 4ـ  مس

دستگاه هاى دولتى و نهادهاى مردمى بر عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
ماده 5ـ  در هر يك از وزارتخانه هاى مزبور، ساختار و ساز و كار مناسب براى انجام 
مسئوليت هاى فوق، حداقل در سطح اداره كل، تحت نظارت وزير پيش بينى مى شود.
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فصل دوم ـ ساير مقررات
ــتگاه ها جهت  ــاير دس ماده 6 ـ كارگروه ها مي توانند عند اللزوم و عند االقتضاء از س

حضور يا عضويت در جلسات دعوت كنند.
ماده 7 ـ در صورت عدم امكان حضور وزير در برخى از جلسات، جلسه كارگروه به 

رياست معاون مرتبط وزير تشكيل مى شود.
ماده 8ـ  حضور دبير شوراى تخصصى توسعه فرهنگ قرآنى يا نماينده وى در كليه 

جلسات كارگروه ها، با حق رأى الزامى است.
ماده 9ـ  اين مصوبه در 9 ماده در جلسه اول مورخ 1388/7/28 شوراى تخصصى توسعه 
فرهنگ قرآنى تصويب شد و به تأييد رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى رسيد.
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واگذارى مسـئوليت پيگيرى امور شوراى توسـعه فرهنگ قرآنى در 
استان ها و شهرستان ها به شوراى فرهنگ عمومى

مصوب جلسه چهاردهم مورخ 1390/10/17 شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 

 
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى پس از بررسى آيين نامه پيشنهادى وزارت فرهنگ و  ش
ــاد اسالمى براى تشكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى در استان ها و شهرستان ها  ارش

تصويب نمود: 

ــتان ها و  ــطح اس ــعه فرهنگ قرآنى در س ــوراى توس ــور مرتبط با مصوبات ش 1. ام
ــود و از اين پس مصوبات  ــتان ها از طريق شوراى فرهنگ عمومى انجام مى ش شهرس
ــوراى فرهنگ عمومى استان ها نيز ابالغ  ــعه فرهنگ قرآنى به رؤساى ش شوراى توس

مى شود.

ــتگاه ها و تشكل هاى مؤثر در امور قرآنى استان و شهرستان كه عضو شوراى  2. دس
ــائل قرآنى در جلسات اين شورا دعوت  ــتند، در هنگام طرح مس فرهنگ عمومى نيس
ــعه فرهنگ قرآنى به  ــتگاه ها و تشكل ها توسط رئيس شوراى توس ــوند. اين دس مى ش

رؤساى شوراى فرهنگ عمومى معرفى مى شوند.
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ماده واحده «تشكيل صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني»
ــه پنجم مورخ 1389/6/6 شوراى توسعه فرهنگ قرآنى و  جلسه 708 مورخ 1390/12/9 شوراى عالى  مصوب جلس

انقالب فرهنگى  
شماره ابالغ: 91/722/دش - تاريخ ابالغ: 1391/1/28

ــراي تحقق  ــاري الزم ب ــتيباني هاي اعتب ــور تمهيد پش «مـاده واحـده- به منظ
ــور توسعه فرهنگ قرآني و ايجاد نظام مشاركت  اهداف، سياست ها و راهبردهاي منش
ــور، «صندوق مشاركت توسعه فرهنگ  مالي در اجراي برنامه هاي راهبردي قرآني كش

قرآني» زيرنظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني تشكيل مي شود.
تبصره1- فعاليت صندوق منحصر در جذب و تقسيم منابع اعتباري به دستگاه هاي 
ــات قرآني مردمي براي اجراي برنامه هاي ملي و بين المللي  دولتي و عمومي و مؤسس

مصوب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني است.
ــوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني  ــنامه صندوق به تصويب ش تبصره2- اساس

خواهد رسيد».
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مصوبات شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
تا پايان سال 1391

1. نحوه و ترتيبات تقسيم مأموريت ها و وظايف قرآنى دستگاه ها 
(مصوبه جلسه اول مورخ 1388/7/28- شماره ابالغ: 88/11442/ دش، تاريخ ابالغ: 88/12/26)

2. آيين نامه شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
(مصوبه جلسه سوم مورخ 1389/4/12- شماره ابالغ: 89/4842/دش، تاريخ ابالغ: 89/5/24)

3. دسـتورالعمل ضوابط اجرايى اعتبارات جزء يـاء بند 2 ماده واحده قانون 
بودجه سال 1389 كل كشور 

(مصوبه جلسه پنجم مورخ 1389/6/6- شماره ابالغ: 89/6245/دش، تاريخ ابالغ: 89/7/6)

4. ماده واحده پيشـنهادى تشـكيل «صندوق مشـاركت توسـعه فرهنگ 
قرآنى» براى تصويب در شوراى عالى انقالب فرهنگى 

(مصوبه جلسه پنجم مورخ 1389/6/6- شماره ارسال: 89/6235/دش، تاريخ ارسال: 89/7/5)

5. ضوابط انتخاب «صاحب نظران منتخب مؤسسـات آموزشـى، پژوهشى و 
تبليغى ترويجى قرآنى مردمى» در شورا و كميسيون هاى تخصصى 

(مصوبه جلسه ششم مورخ 1389/7/10- شماره ابالغ: 89/6876/دش، تاريخ ابالغ: 89/7/24)

6. طرح مقابله با ترويج اسالم هراسـى، اسالم سـتيزى و اهانت به مقدسات 
الهى براى تصويب در شوراى عالى 

(مصوبه جلسه هشتم مورخ 1389/10/11- شماره ارسال: 89/10297/دش، تاريخ ارسال: 89/10/26)

7. آيين نامه ضوابط ارزيابي قاريان و مدرسان قرائت قرآن كريم 
(مصوبه جلسه نهم مورخ 1389/12/7 - شماره ابالغ: 89/13065/دش، تاريخ ابالغ: 89/12/28)
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8. نظام نامه تدوين اسناد راهبردى اجراى منشور توسعه فرهنگ قرآنى 
(مصوبه جلسه دهم مورخ 1390/2/31- شماره ابالغ:  90/3373/دش، تاريخ ابالغ: 90/3/30)

9. دستورالعمل اجرايى سياست ها و اولويت هاى هزينه اعتبار اجراى منشور 
توسعه فرهنگ قرآنى در سال 1390 

(مصوبه جلسه دوازدهم مورخ 1390/4/11 - شماره ابالغ: 90/15024/دش، تاريخ ابالغ: 90/2/17)

10. واگذارى مسـئوليت پيگيرى امور شـوراى توسـعه فرهنـگ قرآنى در 
استان ها و شهرستان ها به شوراى فرهنگ عمومى

(مصوبه جلسه چهاردهم مورخ 1390/10/17- شماره ابالغ: 90/12515/دش، تاريخ ابالغ: 90/10/21)

11. ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه ها براى حافظان كل قرآن كريم 
(موضوع بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور)

ــماره ابالغ: 90/12599/دش، تاريخ  ــيزدهم و چهاردهم مورخ 7/9/ و 1390/10/17- ش ــات س (مصوبه جلس

ابالغ: 90/10/25)

12. اساسنامه «صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني»
(مصوبه جلسات پنجم و شانزدهم، مورخ 1389/6/6 و  1391/2/2)

13. ضوابط شـمول تحصيل رايگان در دانشـگاه ها بـراي حافظان كل قرآن 
كريم (موضوع بند 70 قانون بودجه سال 1391 كل كشور) 

(مصوبه جلسه هفدهم، مورخ 1391/4/3)

14. دسـتورالعمل اجرايى هزينه اعتبارات اجراى منشـور توسـعه فرهنگ 
قرآنى در سال 1391 (موضوع بند 84 قانون بودجه سال 1391 كل كشور)

(مصوبه جلسه هجدهم، مورخ 1391/9/18 - شماره ابالغ: 91/13933/دش، تاريخ ابالغ: 1391/11/29)
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اعضا و مدعوين جلسات بخش قرآنى دبيرخانه 
شوراى عالى انقالب فرهنگى

 از اسفند 1378 تا تير 1388

اعضـاى كميتـه هماهنگـى و گسـترش فعاليت هـاى قرآنـى؛ آقايـان: 
ــداهللا  ــين فريدوني (دبير)، اس ــت)، محمدحس ــوي (سرپرس ــن موس سيدمحمدحس
اسدى گرمارودى، حسين اسكندرى، صابر اكبرى جدى، ابوالحسن امين مقدسي، سعيد 
ــى، محمدرضا پورمعين، رحيم خاكي، محمدعلى خواجه پيري، محمدرضا داوود  بهمن
آبادي فراهانى، مرتضى رحيمى نژاد، سيد على محمد سرسرابي، سيد مهدى سيف، سيد 
محمدجواد سادات فاطمي، مهدى قره شيخ لو، هادى قبادى، رحيم قربانى، امراهللا گيوي، 

مرتضى نجفي قدسي، مسعود وكيل، پيمان مغازه، رحيم وظيفه شعاع، بهروز ياريگل.

مدعوين و ساير شركت كنندگان در جلسات كميته و كميسيون هاى وابسته؛ 
ــتاركى، عبداهللا ايمانى، ابوطالبى، رضا احساني، عبدالكريم  آقايان: آرام، آخوندى، آس
بهجت پور، شهريار پرهيزگار، مهرداد فرجي، برزين ضرغامي، محمدمهدى بحرالعلوم، 
حسين ساري، يوسف افراش، امامي، محمد حاجي شريف، حسينعلى شريف، محمدجواد 
ابوالقاسمي، محمدرضا حشمتي، حميدرضا مستفيد، فاضل، بهشتي، راسخي نژاد، عبداهللا 
ــفيعي، ترابي، متقي زاده، اسماعيلي، ايرجي، عزتي، مرشدي، وكيلي، نوروزي، احمد  ش
ــين پور، ابراهيم اليقي، داداش نژاد، محمد انصارى راد،  ليايي، عبدالرضا حاجيلرى، حس
ــايي، نواب پور، شكورى راد، تواليي، كريم  ــى، موس هادى زاده، احمدى، ذوالقدر، مرعش
ــيدمهدى برومند،  ــفيع زاده، نظام زاده، علي پور، س دولتى، صديق، اطمينان، نيازى، ش
ــين  ــورى، عابدى، حس ــرى، عابدى، ابراهيم كالنترى، آش ــد زكى لو، هادى ذاك مجي
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ــين هاللى، محمدحسين الهى زاده، امين عظيمى،  اخوان اقدم، قدوسى، صالحي، حس
ــن  ــي زاده، نظافتي، سيدمحس ــى قنواتى، رضاي ــتوني، على مطهرى، عل ــد بيس محم
ميرباقرى، آيتى، دهقان پور، مجتبى لشكربلوكى، حبيب اهللا عزيزى، على رضا چيذرى، 
زينلى، كسايي، مهدوى، عليان، محمود زرنگار، بنى رضى، خانم ذوالقدر، ايرج نعيمايي، 
محمد مشترى، على رضا معاف، احمد طوبايي، كريمى علوى، مجتبى سعيدى، لطيفى، 
فومنى حائرى، امينى، بازرگان، قاسم جهان آرا، كريمى مهرجردى، زارع شهامتى، حسن 
تفكرى، رضاخواه، عليان، احمد شريف زاده، بهاءالدين خرمشاهى، بابامحمدى، مطلّبى، 
ــن ملكى، حميد محمدى، علي زرافشان،  ــلمانى، حس ــيرازى، سرشورخراسانى، س ش
ــر رمضان پور، محمدرضا رضوان طلب،  ــي، علي اصغ محمد پيراينده، روح االمين كلباس
ــاني، مهدي غفاري، اكبر رهنما، محمود صانعي پور،  ــيدي، محمدعلي لس ابراهيم رش
كوروش فتحي واجارگاه، محمدرضا موحدي، پويا، حاجي سفيدي، محسن قرائتي، داوود 

رنجبران، شهريار نيازى.

ــوي  ــن موس اعضـاى كميسـيون پژوهش هاى قرآنى؛ آقايان: سيدمحمدحس
ــداهللا اسدى گرمارودى، صابر  ــت)، محمدجمال الدين خوش خاضع (دبير)، اس (سرپرس
ــن امين مقدسي، سعيد بهمنى، عبدالرضا حاجيلري، محمدعلى  اكبرى جدى، ابوالحس
ــبي، محمد عبداللهيان، محمدحسين  ــفيعي، عدنان طهماس خواجه پيري، عبداهللا ش
ــن ملكى، مهدى ناظمي، مسعود  ــاني، حميد محمدي، حس فريدوني، محمدعلى لس

وكيل. خانم: الله افتخاري، 

ضمائم 



آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

142

مدعوين جلسات كميسـيون و كارگروه هاى وابسته؛ آقايان: مسعود كوثري، 
ــازاده، محمدرضا  ــاري راد، محرم آق ــد انص ــي زاده، نيكخواه، محم ــين اله محمدحس
ــد رضايي اصفهاني، محمدصادق  ــيدرضا مؤدب، محم ــى، عبداهللا ايماني، س حكيم اله
ــناس، على باقري، مرادي، هاشم هاشم زاده هريسي،  ــناس، محمدكاظم حق ش حق ش
مرشدي، سيدعلى سرسرابي، محمدرضا داوودآبادي فراهانى، على صبوحي، سياهپوش، 
رمضان على بذرافشان، حسن زاده، فانى، فيروز رازنهان، رفيعى، سيد محمدجواد سادات 
ــالمت پناه،  ــكربلوكى، رضا س فاطمى، محمدعلى راغبى، رجبعلى برزويى، مجتبى لش
ــادي، تقى پور، مصطفى  ــي، محى الدين محمديان، محمد بني ــور، ايرج نعيماي جعفرپ
ــي مقدم، احمد ابوالقاسمى، حسين اخوان اقدم، مهدى قره شيخ لو، سيد محسن  عباس
ــى، محمدرضا فاكرميبدى، سيدهادى  ــوى بلده، مهدى بابايى مجرد، محمد عباس موس

محدث.
 خانم ها: مليكا بايگانيان، مريم حاج عبدالباقي.
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كتب
قرآن كريم• 
نهج البالغه، ترجمه عبدالمحمد آيتي• 
ــة االعلمى •  ــم  و درر ال ك ل م ، بيروت: موسس ــن  م ح م د، غ رر ال ح ك  ــدى ، ع ب دال واح دب  آم 

للمطبوعات، 1407ق.
ــه ،  ترجمه غالمرضا اليقى، •  ــ رح  ن ه ج  ال ب الغ  ــد، ع ب دال ح م ي د ب ن  ه بة ال ل ه ، ش اب ن اب ى ال ح دي 

تهران: كتاب نيستان  ، 1388 .
ــ ول  ص ل   ال ل ه  ع ل ي ه م ، ق م : ج امعه  •  ــ ن  ب ن  ع ل ى ، ت ح ف   العقول ع ن  آل ال رس ــ ع ب ه ، ح س اب ن  ش

م درس ي ن  ح وزه  ع ل م ي ه  ق م ، دف ت ر ان ت ش ارات  اس الم ى،    1374.
ابن عربى، محمدبن عبداهللا، احكام القرآن، بيروت: دارالفكر   ،     1426ق.• 
اب ن  ه ش ام ، ع ب دال م ل ك  ب ن  ه ش ام ، السيرة النبوية، ري اض : مكتبة العبيكان  ، 1418ق.• 
ــ الم  و اي ران ، ت ه ران : •  ــ ى ، ع ل ى  م ح م د، ت اري خ  م خ ت ص ر ت ح ول  ت ع ل ي م  و ت رب ي ت  در اس ال م اس

رش د  ، 1378.
اب وال ف رج  اص ف ه ان ى ، ع ل ى ب ن  ح س ي ن ، االغ ان ى ، ب ي روت : دار اح ي اء ال ت راث  ال ع رب ى ، 1406 ق .• 
بحرانى،  هاشم   بن  سليمان ، البرهان في تفسير القرآن، قم: دارالكتب  العلمية    ، 1334.• 
ــ م ى  خ م ي ن ى ، م ح م دح س ن ، ت وض ي ح  ال م س ائ ل  م راج ع ، ق م : ج ام ع ه  م درس ي ن  ح وزه  •  ب ن ى ه اش

ع ل م ي ه  ق م ، دف ت ر ان ت ش ارات  اس الم ى ، 1375.
ــين ردايى آملى، قم: نسيم •  ــ م  [گردآورنده] ، نهج الفصاحه، ترجمه حس پ اي ن ده ، اب وال ق اس

حيات  ، 1385.
تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (عليه السالم)، قم: محمدباقر ابطحى، 1409.• 
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ــى)، بيروت: على •  ــير الثعلب ــى، احمدبن محمد، الكشــف و البيان (المعروف بتفس ثعلب
عاشور، 1422ق.

ــ الم ، ترج مه  زي ن ب  •  ــم  از م ن ظر ام ام  رض ا ع ل ي ه ال س ــوادى  آم ل ى ، ع ب دال ل ه ، ق رآن  ح ك ي  ج 
ك رب الئ ى ، ق م : اس راء  ، 1382.

ــداة ب ال ن ص وص  و ال م ع ج زات ، قم: دارالعلم آيت •  ــ ن ، اث ب ات  ال ه  ح ر ع ام ل ى ، م ح م دب ن  ح س
اهللا بهبهانى  ، 1383.

حكيمى، محمد رضا، الحياة، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 1368.• 
ــير نور الثقلين، ترجمه حسن موسوى خراسانى، قم: •  ح وي زى ، ع ب د ع ل ى  ب ن  ج م ع ه ، تفس

دفتر نشر نويد اسالم  ، 1390.
خ م ي ن ى ، روح اهللا، االرب ع ون  ح دي ث ا، ق م : دارالكتب االسالمى  ، 1373.• 
ــ ن  ق دي رى ، ت ه ران: م وس س ه  ت ن ظي م  و ن ش ر آث ار •  خ م ي ن ى ، روح ال ل ه ، البيع، ت ال ي ف  م ح م دح س

ام ام  خ م ي ن ى رحمة اهللا عليه  ، 1378.
ــى ، م ح م د ع ب دال ع ظي م ، م ن اه ل  العرف ان  ف ى  ع ل وم  ال ق رآن ، بيروت: دارال ك تب  ال ع رب ى ، •  زرق ان 

1417ق .
ــالمي [گردآورنده] ، صحيفه نور، تهران: سازمان •  سازمان مدارك فرهنگي انقالب اس

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1370.
ــراء، بيروت: دارالبالغة، •  ــن، جمال القراء و كمال االق ــخاوى، علم الدين ابى الحس س

1413ق.
ــير بالمأثور، قاهره: مكتبة •  ــيوطى، جالل  الدين عبدالرحمن، الدر المنثور فى التفس س

الرحاب، 2007م.
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ــقية، ت ه ران  : دان ش گ اه  ت ه ران ، م وس س ه  ان ت ش ارات  و چ اپ    ، •   م ح م د ب ن  م ك ى ، اللمعة الدمش
.1378 – 1369

ــه محمدباقر •  ــتفيد، ترجم ــى آداب المفيد والمس ــد ف ــى ، منيةالمري ــن  ع ل   زي ن ال دي ن ب 
ساعدى خراسانى، تهران   : المكتبة  العلمية  االسالمية  ، 1371ق.

طب اطب ائ ى  ت ب ري زى ، م ح م دك اظم ، ال ع روة  ال وث ق ى ، ت ه ران : انتشارات اس الم ى  ، 1332.• 
طب اطب ائ ى ، م ح م دح س ي ن ، ال م ي زان  فى ت ف س ي ر القرآن، ترجمه م ح م دب اق ر م وس وى ه م دان ى ، • 

ق م : ج ام ع ه  م درس ي ن  ح وزه  ع ل م ي ه  ق م ، دف ت ر ان ت ش ارات  اس الم ى، 1363.
ــير القرآن، ت رج م ه   و ن گ ارش : ابراهيم •  ــ ى ، ع ل ى  ب ن  ح س ن ، مجمع البيان فى تفس طب رس

ميرباقرى، ت ه ران : ف راه ان ى  ، 1350.
ــ ي ر ال ق رآن ، ت رج م ه  و پ اورق ى:  م ح م دب اق ر •  ــرى ، م ح م دب ن  ج ري ر، ج ام ع  ال ب ي ان  ف ى  ت ف س طب 

خ ال ص ى ، ق م : دار ال ع ل م ، 1346.
طري ح ى ، ف خ رال دي ن  ب ن  م ح م د، مجمع البحرين،  بيروت: موسسة الوفاء  ، 1403ق.• 
ــ ي ر ال ق رآن، ق م : ج امعه  م درس ي ن  ح وزه  ع ل م ي ه  •  ــ ى ، م ح م د ب ن  ح س ن ، ال ت ب ي ان  ف ى  ت ف س طوس

ق م ، دف ت ر ان ت ش ارات  اس الم ى، 1371.
طوس ى ، م ح م د ب ن  ح س ن ، تهذيب االحكام، قم: نور وحى ، 1386.• 
طي ب ، ع ب دال ح س ي ن ، اطي ب ال ب ي ان  ف ى  ت ف س ي رال ق رآن  ، ت ه ران : اس الم ، 1366.• 
ــوزه  ع ل م ي ه  ق م ، دف ت ر •  ــ ي ن  ح  ــ ي ن ، االن ت ص ار، ق م : ج ام ع ه  م درس ــدى ، ع ل ى ب ن  ح س ع ل م ال ه 

ان ت ش ارات  اس الم ى، 1373.
ق رطب ى ، م ح م د ب ن  اح م د، الجامع الحكام القرآن، ب ي روت : دار اح ي اءال ت راث ال عرب ى   ، 1374ق.• 
ــفينة  ال ب ح ار، ت رج م ه  م ح م دب اق ر س اع دى ؛ ب ه ه م ت  م ح م درض ا اع دادى ، •  ق م ى ، ع ب اس ، س
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م ش ه د: ك ت اب ف روش ى  ج ع ف رى ، 1358.
ق م ى ، ع ل ى ب ن  اب راه ي م ، ت ف س ي ر ال ق م ى ، ب ي روت : م وسسة االع ل م ى  ل ل م طب وع ات ، 1412ق .• 
ك اش ان ى ، ف ت ح ال ل ه ب ن  ش ك رال ل ه ، زب دة ال ت ف اس ي ر، ق م : م وسسة  ال م ع ارف  االس الم ي ه ، 1378.• 
ــر ك م ره اى ، ت ه ران : •  ــ رح  م ح م دب اق  ــى ، م ح م د ب ن  ي ع ق وب ، اص ول  ك اف ى ، ت رج م ه  و ش ك ل ي ن 

ان ت ش ارات  اس وه   ، 1379.
م ت ق ى ، ع ل ى  ب ن  ح س ام  ال دي ن ، ك ن ز ال ع م ال  ف ى  س ن ن  االق وال  و االف ع ال ، ب ي روت: دارال ك ت ب  • 

ال ع ل م ي ه ، 1424ق .
م ج ل س ى ، م ح م د ب اق ر ب ن  م ح م دت ق ى ،   ب ح ار االن وار، ت ه ران : المكتبة العلمية االس الم ي ه   ، 1381.• 
ــى ، زاد المعاد فى هدى خير العباد، تحقيق حســن •  ــر ب ن  م ح م دت ق  ــ ى ، م ح م د ب اق  م ج ل س

موسوى، قم: جلوه كمال  ، 1389.
ــه علمى فرهنگى دارالحديث، •  ــ ه رى ، م ح م د،   ميزان الحكمه، قم: موسس م ح م دى  رى ش

سازمان چاپ و نشر  ، 1377.
ــيرازى، ناصر؛ با همكارى جمعى از دانشمندان، تفسير نمونه، قم: دارالكتب •  مكارم ش

االسالمية، 1386.
م ي رخ ل ف زاده ، اح م د، ق ص ص  ال ق رآن ، ق م : م ه دى ي ار، 1379.• 
ــ ت ن ب ط ال م س ائ ل ، ت ح ق ي ق  م وس س ه  •  ــ ي ن ب ن  م ح م دت ق ى ، م س ت درك  ال وس ائ ل  و م س ن ورى ، ح س

آل ال بيت  ع ل ي ه م  الس الم  الح ي اء ال ت راث ، ق م : م وسسة  آل ال ب ي ت (ع )، االح ي اء ال ت راث ، 1368.
ن ي ش اب ورى ، غ الم رض ا، اس ت ف ت ائ ات  ق رآن ى ، ق م : س ي د ج م ال ال دي ن  اس دآب ادى ، 1375.• 
ــند االمام الربيع بن حبيب، مسقط: •  ورجالنى، يوســف بن ابراهيم، الجامع الصحيح مس

مكتبة مسقط، 1414ق.
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قوانين و مقررات 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران• 
قانون برنامه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران • 
مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى• 
مصوبات شوراى توسعه فرهنگ قرآنى• 

طرح هاى پژوهشى و كارشناسى
باقري فر، علي و ديگران، سياست هاى توسعه فرهنگ قرآنى(مرحله دوم)، 1384• 
ــي و شناخت عناصر اصلي نظام فرهنگي كشور و مطالعات •  باقرى مقدم، ناصر، بررس

تطبيقي نظام هاي فرهنگي كشورهاي هدف، دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
1385

ــاخص هاى مطلوب قرآنى، دبيرخانه شوراى عالى انقالب •  ــعيد، تبيين ش بهمني، س
فرهنگى، 1388

حاجيلري، عبدالرضا، شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت هاي قرآني • 
كشور (بخش اول)، دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 1384

داوودآبادي، محمدرضا، تعيين و تبيين اهداف و سياست هاي توسعه فرهنگ قرآني • 
(مرحله اول)، دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 1384

طرح جامع قرآني كشور در برنامه چهارم توسعه، نسخه نهايى مصوب اسفند 1385• 
طرح جامع نهضت قرآن آموزى، نسخه مصوب مورخ 85/5/28• 
ــانى فشاركى، محمدعلى، آموزش زبان قرآن، تحقيق به سفارش مركز تحقيقات •  لس
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دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1379
لشكربلوكى، مجتبى، طراحى و ارزيابى مدل هاى كالن ساماندهى فعاليت هاى قرآنى، • 

دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 1384

صورت جلسات كارشناسي 
كارگروه تخصصى بررسى طرح تشكيل شوراى قرآن. 

محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1386-1387)

كارگروه بررسى ساختارهاى نهادهاي مردمي قرآنى. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1381)

كارگروه تخصصى بررسى ساختارهاى تشكيالت قرآنى. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1381-1382)

كميسيون پژوهش هاى قرآنى. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1383-1388)

كارگروه برنامه ريزى قرآنى كالن كشور (گروه مطالعاتى كميته قرآن). 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1381-1382)

كميسيون بررسى راهكارهاى عملى ورود قرآن به دانشگاه. 
محل تشكيل: مشهد مقدس دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1380)
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كميسيون فعاليت هاى قرآنى حوزه و دانشگاه. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1380)

گزارش همايش بررسى تحقيقات نهضت قرآن آموزي. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1380)

كميته هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني. 
محل تشكيل: دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى (1378-1380)
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