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معنویتقرآنیدرکالمرهربی

پیام رهرب انقالب
به مناسبت آغاز به کارمجلس
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فهرست

ســال  ،98در حالی سپری شد که سرشار از
اتفاقات و حوادث ناگواری بود که دل همه
مردم کشــور را به درد آورد .از سیل ابتدای
سال گرفته تا شهادت سردار دل ها و نهایتا
بیماری عجیــب و فراگیر کرونا که البته با
وجود همه درد و رنج ها و همه مشکالت،
تراز انسانیت و معنویت کشــورمان را در
پیش جهانیان باال برد و ثابت کرد در شرایط
بحرانی ،هویت و شخصیت یک ملت خود
را نشــان می دهد و این هویت درخشان
برخواســته از دین ،تفاوت مکتب اسالم را
با مکاتب غربی لیبرالیسم به خوبی نمایان
نمود.
اما به هر حــال در این میان و مخصوصا
در موضوع کرونا ،بســیاری از رویدادهای
وابسته به حضور مرم ،آسیب جدی دیدند
و موسســات قرآنی که در سال های اخیر
از کوچکترین حمایت مالی و پشــتیبانی
بی نصیب بوده اند ،شاید آسیب پذیرترین
بخش از قشــر فرهنگی بوده و در ماه های
اخیر دچار بحران شــدیدی شدند ،در کمال
تاسف در هفته ها و ماه های اخیر برخی
موسسات به ناچار به ورطه تعطیلی کشیده
شــده اند  ،لذا بر همه مسئوالن و متولیان
فرض اســت که به هر طریــق ممکن _ از
اختصاص اعتبارات حمایتــی و اعتبارات
برنامه های فرهنگی لغو شــده تا پیگیری
قوانین حمایتی – نسبت به حمایت قابل
توجه و پشــتیبانی از موسسات قرآنی تا
عبور از این شرایط و استقرار در یک شرایط
معمول و رو به رشــد ،از هیــج اقدامی
فروگذار نکنند و همگان تکلیف خود را در برار
ایت موسسات به نحو احسن انجام دهند.
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روزهای سختی که
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کانال قرآن ،عترت و نماز در شبکه شاد راهاندازی شد
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اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور
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فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی
شماره هفتاد و پنجم

حضرتعلی(علیهالسالم)
بهترین علم آن است که مفید باشد.

معنویت قرآنی در کالم رهبری
مدارج معنویت قرآنی و افقهای پیش روی معنویت قرآنی از
نکات حائز اهمیت در اندیشه رهبر معظم انقالب است که از

 -۲تدبر ،با هدف ژرف نگری نه تفسیر!

از منظر مقام معظم رهبری بعد از آشنایی با ظاهر قرآن ،باید به

میشود؛ به عبارت دقیقتر ،انس اگر چه ممکن است همزمان

بیانات و نقل خاطره در کالم ایشان به صراحت میتوان این

تدبر در آیات پرداخت؛ چرا که خصوصیت قرآن این است که

با تدبر اتفاق افتد ،اما از نظر رتبی ،مؤخر از تدبر است .انس در

هر کس تدبر در قرآن را تجربه کند ،مفهوم بیشتر را در خواهد

بیان مقام معظم رهبری دو امتیاز دارد؛ اول این که به معنای

یافت )۸۵/۱۱/۲۱( .ایشان تدبر را فراتر از دقت عقالنی دانسته

تکرار و تکرار است .دوم این که خود یک عمل مجزا محسوب

در بیانات رهبر معظم انقالب کســب معنویت قرآنی دارای

و این مفهوم را به مرز احساس معنوی نزدیک کرده اند .البته

شده که البته اعمال بیرونی را نیز به دنبال خود دارد .فرازهای زیر

مراتب و مدارجی است .این مراتب از به زبان آوردن کلمات

تدبریکهعرضمیکنیمفقطدقتعقالنینیست.انسانباید

در بیانات رهبر انقالب اشاره به این دو ممیزه دارد.

و قرائت واژههای وحی شــروع شده و با اهتمام به تدبر در

با یک توجه و حضور و حالی که خدا دارد با او حرف میزند،

انس با قرآن  ،یعنى قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن

مفاهیم به مرتبه انس رسیده و آنگاه به باطن و حقایق قرآنی

وقتی با این توجه بخواند ،چنین احساسی را خواهد داشت.

و در مفاهیم قرآنى تدبر کردن  )۶۹/۱/۱۰( .انس با قرآن ،معرفت

منتهی شده و تا بینهایت ادامه دارد؛ به گونهای که باالتر از هر

()۸۵/۱۱/۲۱

عمومى یک کشور را باال مى برد .قرآن ،همه چیز ماست؛ نور

رتبهای ،مراتب باالتر و عمیقتری تصویر شده و سالک قرآنی

ایشــان هدف تدبر را نه تفسیر ،بلکه فهم و ژرفنگری بیان

است.اینجوانانماازوقتىکهباقرآنمأنوسشدند،وضعیت

نکات را دریافت.

مراتب رشد روحی در معنویت قرآنی:

به سمت آن مراتب ترغیب میگردد .رهبر انقالب به مقدمه
و ذی المقدمه دقیقا اشاره کرده و درجه بندی هر کدام را بیان
کردهاند)۹۱/۴/۴( .

کردهاند .ایشان گفتهاندً :
تدبر براى تفسیر کردن نیست؛
اصل ّ

براى فهمیدن مراد اســت .انسان هر سخن حکیمانه اى را

ِ
اثر تدبر در قرآن و از پیامدهای تدبر محسوب
که
حالت انس ،در ِ

خیلى فرق کرد .ما در طول هشت سال جنگ ،زیر آتش توپ و
تفنگ ،جوانانى را در جبهه ها داشتیم که به مجردى که بر زمین

دوگونه مى تواند تلقّ ى کند :یکى سرسرى و با سهل انگارى؛

مى نشستند و اندک فراغتى پیدا مى کردند ،قرآنشان را باز مى

قدم ورود به عالم قرآن و استفاده از تعلیمات معنوی قرآن،
اولین ِ

تدبرى که در قرآن الزم است ،پرهیز کردن
تعبیر کردن نمى رسدّ .

کامیون نشسته بودند و داشتند مى رفتند ،قرآنشان را در مى

مفاهیم و شروعی برای عمل به قرآن و درک باطن قرآن است،

تأمل و ژرف نگرى باشد و دنبال فهمیدن
را که مى خوانید ،با ّ

حتى در هنگام بیکارى؛ چنانچه
در خانــه ها قرآن بخوانیدّ .

روز مقدارى قرآن بخوانید و آن را فرابگیرید )۷۰/۱۱/۱۷( .عزیزان

 -۱قرائت و تالوت!

آشنایی با ظواهر قرآن است .این اقدام از آنجا که مقدمۀ درک

یکى با ّ
دقت و کنجکاوانه .این ً
اصل به مرحله تفسیر کردن و

از سرسرى نگریستن در قرآن است؛ یعنى شما هر آیه قرآنى

کردند و مشغول تالوت مى شدند؛ یا ً
مثل اگر در اتوبوس و یا
آوردند و بنا مى کردند به خواندن )۷۰/۱۱/۳( .

در کالم مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است .تالوت
و قرائت قرآن از منظر رهبر معظم انقالب قدم اول در این مسیر

تدبر است و بدون اینکه نیازى به این باشد
باشید .این همان ّ

که انســان ،سالیق خودش را به قرآن تحمیل کند که همان

است)۸۰/۷/۲۶( .

تفسیر به رأى است ،خواهید دید که بابهایى را از معرفت،

اگر ملتى بخواهد به قرآن عمل کند ،قدم اولش آشــنایى با

به حسب محتواى آیه هر چه که محتواى آیه است باز مى

تدبر ،انس پیدا کنیم،
من! اگر ما یاد گرفتیم که با قرآن به صورت ّ
همه خصوصیاتى که گفتیم حاصل خواهد شد)۷۳/۱۰/۱۴( .

همین الفاظ و ظواهر قرآن اســت )۶۸/۱۱/۲۰( .قدم ّاول براى

کند)۱۳۷۷/۰۷ /۱۸( .

سطور قطعى و
(عمل به قرآن) یعنی مفاهیم قرآنى را به صورت
ِ

گفتۀ حضرت آقا ،اگرچه این مرتبه از ارتباط با قرآن دارای فایده

ِ
معنویت قرآنی در کلمات رهبری معظم به صورت
این مرتبه از

است اما مرتبۀ مطلوب و کامل محسوب نمیشود)۸۴/۷/۱۷( .

مجزا بیان نشده است ،اما از گفتههای ایشان روشن میشود

عمل کامل به قرآن  ،آشنایى با متن قرآن است  )۷۷/۹/۱(.بنا به

۳ـ تالوت و تدبر باید به حد انس برسد!

مختصرفراغتىپیدامىکنید،خودتانرابهقرآنوصلکنید.هر

مجسم برنامه زندگى در مقابل چشم نگه داشتن )۸۳/۶/۲۶(.
ِ
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امامحسن(علیهالسالم)
خردمند به کسی که از او نصیحت میخواهد ،خیانت نمیکند.
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پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
اولویت کار مجلس یازدهم؛ معیشت مردم

همگان در مســیر قانون ،به ظرفیتهای موجود

پول ملی و تورم» و «مبنا قرار دادن سیاســتهای

برای ضمانت اجــرای قانون در قوهی قضائیه و

کلی اقتصاد مقاومتی» را مورد توجه قرار دادند

همچنین در خــود مجلس نظیر حق تحقیق و

و با اشــاره به یک وظیفه نزدیک مجلس یعنی

شــورای اســامی ،یکی از الزامات در رأس امور

رد و قبول مدیران ارشــد دولت و
تفحص ،حق ّ

تنظیم برنامه هفتم توســعه کشور خاطرنشان

پاکدســت ،امانتدار و دارای شناخت از شرایط

اگر قانون ،درســت و بسنده و قابل اجرا باشد و

نقش تعیینکننده نفت خام در منابع مالی دولت

از ضمانتهای اجرای آن بهدرستی استفاده شود،

که فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی

رهبر معظــم انقــاب اســامی در پیامی به
مناســبت آغاز به کار یازدهمین دورهی مجلس
بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال ،منظم،

و اولویتهای کشــور دانستند و با تأکید بر اینکه
«اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویتهای کشــور
است ،نمایندگان را به مسائلی همچون اولویت
دادن به معیشت طبقات ضعیف ،اصالح خطوط
اصلی اقتصاد مثل اشــتغال و تولیــد و تورم،
رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی،
موضعگیریهای انقالبی در حوادث مهم و تعامل
برادرانه با قوای مجریه و قضائیه توصیه کردند.
در ایــن پیام کــه صبح امروز حجتاالســام
والمسلمین محمدیگلپایگانی آن را در افتتاحیه
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی قرائت
کــرد ،رهبر انقالب با ابراز خرســندی از آغاز دور
پیشــانی
جدید مجلــس و رخ نمایاندن این
ِ

باشکوه و درخشان مردمساالری اسالمی در برابر
چشــم جهانیان ،از همــت و انگیزه ملت برای
تشکیل مجلس تشکر کردند و به منتخبان جدید
تبریک گفتند.
ایشــان تعبیر امام راحل مبنی بــر در رأس امور
بودن مجلس را جامعترین توصیف برای شأن
و وظیفه مجلس دانستند و افزودند :اگر قانون
را راه کشور به سمت قلهها و مقصدهای معین
ِ
متعهد
شــده در قانون اساسی بدانیم ،مجلس،

این ریلگذاری و رهگشایی حیاتی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر لزوم حرکت

حق تذکر ،سؤال و استیضاح اشاره کردند و گفتند:

کردند :توجه به این وظیفه و نیز توجه به کاهش

کشور به هدفهای واالی خود دست مییابد.

کشور است ،توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان

رهبر انقالب اســامی با تأکید بر نقش اساسی

است.

نمایندگان در نشاندن مجلس در جایگاه شایسته

رهبر انقالب اســامی با تأکید بر رعایت تقوا و

آن ،افزودنــد :آنگاه که نماینــدگان مجلس با

حب و بغضهای شــخصی
انصاف و اجتناب از ُ

شناخت درســت از شرایط و اولویتهای کشور و

و جناحــی در انجام وظیفــه نظارتی مجلس،

با کارشناسی ،حضور فعال و منظم ،پاکدستی و

افزودنــد :همــکاری نماینــدگان بــا یکدیگر،

امانتداری ،وظایف خود را انجام دهند ،مجلس

درهمتنیدگی تجربه مجربان با شــور و حرارت

نقطه امید مردم و نقطه اتکاء مجریان و به معنی
حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود.

عمل پاکیزه و
جوانان و تازهواردان ،مســابقه در
ِ

نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه،

حضرت آیتاهلل خامنهای ،ســرگرم شــدن به

موضعگیریهای انقالبی در حوادث مهم جهانی

حواشــی زیانبار ،وارد کردن انگیزههای ناسالم

و داخلــی ،اهتمام به مرکز پژوهشــها و دیوان

شــخصی و جناحــی ،ســهلانگاری در کار و

محاســبات ،صدور آرامش و اطمینان به افکار

دستهبندیهای ناسالم قومی و منطقهای را آفات

عمومی کشور در نطقها ،تعامل برادرانه با قوای

عمده نمایندگی مجلس دانســتند و با تأکید بر

مجریه و قضائیه ،نســخ قوانین زائد و مزاحم و

اقتصــاد و فرهنگ بهعنــوان دو اولویت اصلی

اجتناب از تکثر و تراکم قوانین ،توصیههای دیگر

کشور ،گفتند :در باب اقتصاد ،عالوه بر مشکالت

این جانب به شما نمایندگان ملت است.حضرت

عمده مشــهود ،نمره مطلوبی در باب عدالت در

آیتاهلل خامنهای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت

دهه پیشــرفت و عدالت بهدست نیاوردهایم و

این سرفصلها به ملت ثابت خواهد کرد انتخاب

ِ
واقعیت ناخواســته باید همه را به تالش
این

آنان درست بوده و میل به حضور در انتخابات را

فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف

افزایش خواهد داد ،در پایان از نمایندگان دوره

به مثابه اولویت وادار سازد.

پیش مجلس بویژه از رئیس پر انگیزه و پر تالش

ایشــان برای رفع این نقیصــه ،اصالح خطوط

آن آقای دکتر الریجانی قدردانی کردند.

اصلی اقتصاد ملی مانند «اشتغال ،تولید ،ارزش

اگر قانون را راه کشور
بــه ســمت قلههــاو
مقصدهای معین شــده
در قانون اساسی بدانیم،
ِ
متعهــد این
مجلــس،
ریلگذاری و رهگشایی
حیاتی است.
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پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآله)
طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است .خداوند جویندگان دانش را

شماره هفتاد و پنجم

دوست دارد.

چالش ها و فرصت های
پیش روی موسسات قرآنی در ایام کرونا

پرونده ویژه اتقان
بقلم :نگار احدپور

از تعطیلی موسسات محروم تا بروز ظرفیت آموزش مجازی در حوزه موسسات
ن  ۹۸تب کرونا در کشور همراه با برخی کشورهای جهان
به گزارش اتقان ،از اواخر بهم 

آموزشی و استفاده از بستر فضای مجازی و اینترنت اوج گرفت و تشکلهای قرآنی

باال گرفت ،این بحران کرونا در سه ماه گذشته همه ساحات اجتماع را تحت تأثیر قرار

را نیز به این عرصه کشاند .هرچند استفاده از فضای مجازی سبب شد تا مؤسسات

داده و این شرایط تاریخی ،جهان جدیدی را ساخته است .فاصلهگذاری اجتماعی به

قرآنی نیز خود را همگام با دیگر عرصههای آموزشی کشور بهروز کنند ،اما باز هم این

فاصله فرهنگی و دینی و تعطیلی مدارس و اماکن مذهبی ،تعطیلی مناسک جمعی

موضوع برای مؤسسات مناطق کمبرخوردار محرومیتی دیگر بود.

منجر شــده است .مسئلهای که موجب تشکیل ســتاد ملی مبارزه با کرونا و اتخاذ

هرچند در این مجال صحبت درباره محرومیت نیســت که دردی اســت افزون بر

تصمیمات مهم از سوی مسئوالن مربوطه شد و در این فضا ،صرف نظر از چیستی و

دردهای مؤسســات قرآنی ،بلکه اکنون مسئله مهم قصه تعطیلی تشکلهای قرآنی

چرایی بروز این مسئله ،نحوه مواجهه بخشهای مختلف کشور ،آوردگاه کارآمدی یا

اســت؛ مراکز قرآنی مردمی نیازمند همت جدی مسئوالناند ،همتی که باید با بلند

ناکارآمدی دستگاهها و نهادهاست.

ن مانده جلسات متعدد
شــدن از پشت میز و اجرای مصوبات و خروجیهای بر زمی 

همان طور که مطلعید ،یکی از تصمیمات اتخاذ شده ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تعطیلی

همراه باشد.

مراکز آموزشــی بود ،موضوعی که در هفتههای اخیر نیز ادامه داشــت و به تبع آن

به هر حال در ادامه تصمیم داریم ،چالش ها ،فرصت های ناگزیر این اتفاق بر فعالیت

مؤسسات و خانههای قرآن تعطیل شدند .هر چند در ابتدا و به دلیل نامعلوم بودن

های فرهنگی ،دینی و به ویژه فعالیت های موسسات قرآنی را بررسی نماییم.

ســرانجام کروناویروس ،گمان میرفت که پس از پیک چند روزه و یا چند هفتهای،

اگر بخواهیم به ضررهای مؤسسات قرآنی طی این ایام و با اجماع نظر صاحبان این

همه چیز به روال عادی بازگردد .لذا مدارس و دورههای آموزشی به دلیل جلوگیری از

عرصه و مدیران مؤسسات قرآنی به اختصار اشاره کنیم ،نکات ذیل به نظر میآید:

انتقال کرونا کماکان تعطیل ماند ،اما اندک زمانی پس از آن تب ،محدود شدن فضای

•خسارت مادی به مؤسسات مردمی قرآنی و ناتوانی آنها در ایفای تعهدات از جمله پرداخت اجارهبها ،حقوق مربیان ،کادر اجرایی و پرسنل.
•تعطیل شدن رویدادهای بزرگ و ملی قرآنی مانند نمایشگاه و مسابقات قرآن
•توجه کمتر به فعالیتهای قرآنی در قیاس با پیش از ایام کرونا
•عدم وجود زیرساختهای نوین فضای مجازی برای فعالیتهای قرآنی
•عدم برخورداری همگانی از اینترنت به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای مناسب
•در دسترس نبودن و یا استطاعت نداشتن برای خرید گوشیهای هوشمند یا کامپیوتر به منظور دریافت آموزش مجازی به ویژه در مناطق کمبرخوردار
•برنامهریزی و طراحی اجرای بیشتر فعالیتهای قرآنی در فضای حقیقی و کمتوجهی به فضای مجازی
در میان هیاهوی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تجمعات و مراکز آموزشی کشور

مناطق شهری تا دورترین نقاط روســتایی ،دامنه فعالیت خود را با دستان خالی

اعم از دانشــگاهها و مدارس و در ادامه برپایی دورههای آموزشی حضوری به غیر

و حمایتهای اندک دســتگاههای متولی ادامــه میدهند و حتی اقدام به اعزام

حضوری و بهرهمندی از فضای مجازی ،وضعیت فعلی مؤسسات قرآنی کشور جای

مربیان قرآن به ســایر مناطق میکنند .اما اینک با فراهم نبودن زیرســاختهای

تأمل و درنگ دارد.

اینترنتی در برخی از مناطق دورافتاده ،میتوانند به بهرهمندی از ارتباط تلفنی برای

مؤسسات و تشــکلهای قرآنی مردمنهاد ،تاکنون به منظور ترویج فرهنگ قرآنی

آموزش غیر حضوری اکتفا کنند .آســیب یا مشکلی که باز هم گریبان مؤسسات و

و توســعه آموزشها با حداقل امکانات ،خود را سرپا نگه داشته و سالهاست از

تشکلهای قرآنی را گرفته است.
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حضرت مهدی(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف)
من وصی آخرین ام ،به وسیله من بال از خانواده و شیعیانم دفع میشود.
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تبدیل تهدید به فرصت و تجلی ظرفیت های مغفول مانده موسسات قرآنی
البته در این میان نباید از تبدیل کردن این تهدید به

توســط اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور به

فرصت از سوی برخی مؤسسات غافل بود ،فرصتی که

منظورحفظپویاییموسساتقرآنی،پیگیریحمایتاز

مشارکت در عرصه خدمت رسانی

همچنین نباید از همراهی موسســات و مشارکت

مؤسسات با پای کار آمدن و تبدیل شدن به پایگاههای

مؤسساتقرآنیباتصویبتخصیصنیمیازاعتبارات

آنها در تولید و دوخت ماسک به صورت خودجوش

تولید ماسک و تجهیزات بهداشتی ،ظرفیت خود و

سال ۹۸صندوق مشارکت در کمیته تخصیص ،برآورد

چشمپوشی کرد .فعالیتی که با تشکیل کارگاههای

قرآنآموزان را به جامعه نشان دادند.

خسارتمعاونتقرآنیوپیگیریپرداختحمایتها

تولیدیدرمحیطمؤسساتقرآنی،مساجد،حسینیهها

فعال شدن ظرفیت صدا و سیما برای ارائه برنامههای

تا پایان خرداد ،طرح مسئله در جلسه مجمع مشورتی

و تکایا در جبهه فرهنگی و مدافعان سالمت سهم بسزا

درسیقرآنمدارس،نقشآفرینیشبکههایاجتماعی

و اتخاذ چند تصمیم از جمله شکلدهی جلسه برآورد

و تأثیرگذاری داشت .همچنین تشکلهای قرآنی به

در تبیین و ترویج معــارف و آموزههای قرآنی ،فعال

خسارت مؤسسات یا فعالســازی کارگروه حمایت

عنوان مأمنی امن شناخته شدند ،به گونهای که اقدام

شدن بسیاری از دستگاهها و نهادها از جمله تشکیل

از کمیســیون ،در اختیار نهادن ظرفیتهای نهادی،

به دریافت نذورات ،خیرات ،کمک های مردمی و تهیه

ستاد فرهنگی «اقدامات مقابله با کرونا» و برنامهریزی

ارتباطیوفیزیکیمجموعههایقرآنیوفعالیتبرخی

بستههای حمایتی و اهدا به افراد نیازمند کردند .به

فعالیت در فضای مجازی در معاونت قرآن و عترت

مؤسسات قرآنی در زمینه تولید اقالم بهداشتی و کمک

عبارت دیگر این شرایط حس نوعدوستی ،خدمت

(مانند اجرای طرح خانههای نورانی ،حمایت از تولید و

به مدافعان سالمت از جمله مهمترین اقدامات صورت

مومنانه و خالص و کمک عزتمندانه را بین همه اقشار

نشرمحصوالترسانهایجایگزیننمایشگاه)؛برگزاری

گرفته در جهت تبدیل تهدید این بیماری به فرصت

مختلف مردم به خصوص مؤسسات قرآنی سراسر

جشــنواره ها و مسابقات مختلف در فضای مجازی

است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

کشور بیش از پیش تقویت کرد.

«دیدگاه های تنی چند از فعاالن قرآنی»
اینجا امکانات آموزش مجازی کم است

بنا بر گفته حجتاالســام والمسلمین حسن صیادی ،مدیر مؤسســه قرآن و عترت خادم الرضا(ع) کوثر زابل «والدین و خانوادههای
قرآنآموزان به کنار ،بعضا حتی مربیان مجموعه نیز گوشــیهای هوشــمند برای بهرهمندی از فضای آموزشــی مجازی ندارند ،اینجا
امکانات کم است»
چه تعداد از مؤسسات قرآنی از امکانات زیرساختی برای آغاز فعالیتهای مجازی و غیر حضوری بهرهمند هستند؟ آن هم موسساتی که
حتی در تهیه بودجه برای برگزاری دورههای حضوری خود و یا تجهیز کردن مؤسسه باز ماندهاند ،مؤسساتی که همیشه با جان و دل در
زمینه برگزاری دورههای حضوری و اعزام اساتید و مربیان به مناطق محروم ،اشتیاق نشان میدهند ،اما اینک به دلیل جلوگیری از انتقال ویروس کرونا،
مجبور شدند تا اندک فعالیت خود را به تعویق بیاندازند و معلوم نیست حوزه آموزش در کشور و مؤسسات قرآنی چه زمانی به شرایط قبلی بازگردد.

دغدغه فرهنگی منی تواند
جزء اولویت های مردم منطقه باشد

حسنخدری،مدیرمؤسسهفرهنگیقرآنوعترتصادقیه

زهک با اشاره به اینکه در روستاها و اطراف شهرها تنها ۲۰
تا  ۳۰درصد مردم از امکانات تلفنهای هوشمند برخوردار
هســتند ،اظهار کرد :با این اوضاع وضعیت معیشــت
مردم خیلی ســختتر از گذشته شده است و در شهرها
شــاید حدود  ۷۰درصد از خانوادهها از امکانات بهرهمند
باشند ،اما به دلیل هزین ه تهیه بستههای اینترنتی خیلیها ترجیح میدهند،
هزینه دیگری به خانواده تحمیل نکنند و یا بحثهای آموزش قرآنی را جزو

حامیتهای مقطعی از مؤسسات قرآنی
دردی را درمان منیکند

سیده مریم موسویزاده ،مدیرعامل موسسه قرآنی مشکات

النور شوشتر ،ضمن ابراز خرسندی از فعالیت مؤسسات در
فضای مجازی ،اظهار کرد :در این مدت مؤسسات قرآنی،
طرحهای بسیار خوبی را در فضای مجازی دنبال کردند که
بسیاری از آنها انجام شده و برخی نیز در حال اجراست .با
نزدیکی ماه مبارک رمضان مؤسسات قرآنی ما به صورت
خودجوش فعالیت خود را در فضــای مجازی آغاز کردند و مانند روزهای
پیش از کرونا در فضای مجازی ارائه خدمات داشتند.

اولویتهای خود نمیدانند .هر چند کانال مجازی ،مؤسسه فعال است و برای

در کنار آموزشهای قرآنی ،برنامههای فرهنگی ،رزمایش مؤمنانه و اقدامات

قرآنآموزان و یا سایر عالقهمندان و قرآندوستان مطالبی را بارگذاری میکند.

جهادی نیز در برنامههای مؤسسات ما قرار داشت.
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شماره هفتاد و پنجم

خدمات رایگان مؤسســات قرآنی در روزهای

شیوع کرونا

در روزهای کرونا به صورت رایگان انجام شد و
هیچ شهریه و مبلغی از مخاطبان خود گفت:

اما در نهایت و با برنامهریزی میتوان از تعویق

نمیکردند .این در حالی است که مؤسسات ما

بــه وجود آمده در راســتای برگزاری با کیفیت

ملزم به پرداخــت اجارهبها و حقوق معلمان و

رویدادها بهره جســت .در حوزه سندنگاری و

مربیان خود هستند .گرچه مؤسسات ما شهریه

ن نیز اگرچه با
برگزاری جلســات مربوط بــه آ 

حداقلی دریافت میکردند؛ اما همین مقدار نیز

تعویق جلســات شورای توسعه فرهنگ قرآنی

به صفر رسیده است و این موضوع به مدیران

و کمیسیون تبلیغ و ترویج و ...مواجه بودهایم،

چقدر است؟

شــدند فعالیتهای خود را به ســمت فضای
مجازی سوق دهند .آنها بدون آمادگی و هیچ
سالحی وارد این میدان شــدند .پیش از این
فضای مجــازی صرفا برای اعــام برنامهها و
اطالعرســانی مورد استفاده مؤسسات بود؛ اما
االن مؤسســات ،کالس آنالین برگزار میکنند.
با وجود این برخی از مدیران و مؤسســات ما
نتوانستند خود را با شرایط جدید وفق دهند.
یکــی از دالیل آن بــه خود مدیــران و عدم
آمادگی آنها برای فعالیت در فضای مجازی باز
میگردد و دیگری به اتحادیه ،سازمان تبلیغات
و ارشــاد برمیگردد که برای چنین شــرایطی
پیشبینیهای الزم را نکرده بودند .قرار گرفتن در
شرایط فعلی باعث شد که برای چنین روزهایی
برنامهریزی کرده و نیازهای مؤسســات خود را
برآورده کنیم.
وی با بیان اینکه هر ساله تعطیالت تابستانی
فصل فعالیت مؤسســات قرآنی است ،اظهار
کرد :مؤسسات ما هر ساله تکاپوی زیادی برای
دورههای تابستانه خود داشتند .امیدواریم در
شــرایط فعلی نیز بتوانند خوب عمل کنند .در
اتحادیه نیز تالش کردیم اطالعات مؤسسات را
برای پرداخت خسارت ناشی از تعطیالت اجباری
روزهای شیوع ویروس کرونا ثبت کنیم و پیگیر
مطالبات آنها باشیم.

زمینمانده و در نوبت اجــرا وجود دارد که اگر
تا ماهها چنین جلساتی برگزار نشود ،مشکلی
عرصه فعالیتهای قرآنی را تهدید نکند.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان مهمترین
نهاد سیاست گذار حوزه قرآنی ،در این خصوص

میکند و مدیران فعالیتهای قرآنی باید به آن

با تشکیل جلسه در تاریخ  16اردیبهشت ماه ،با

توجه کنند ،ادامه حیات فعالیتهای قرآنی به

تشــکیل کمیته ای برای ارائه گزارش وضعیت

ناگهانی از فضای حقیقی کَ نده شــده و مجبور

اما به زعم نگارنده در حدی مصوبه و ســند بر

آنچه این عرصه را بیش از هر چیز دیگری تهدید

موسسات قرآنی در شرایط کرونا با قید فوریت

آســیبهای فعالیت در فضای مجازی گفت:

بینالمللی قرآن تا زمــان نامعلوم و تعطیلی
مشــکالتی برای برگزارکنندگان به وجود آورده،

سهم دســتگاه های متولی و ناظر حوزه قرآنی

در ابتدای آن شــرایط ،مؤسسات ما به صورت

و مهمترین آن هم تعویق برگزاری مســابقات

موسویزاده گفت :تمام خدمات مؤسسات ما

در حمایت از موسسات قرآنی در شرایط بحران

فعالیت مؤسسات قرآنی در فضای مجازی

خوش اخالقی در بین مردم زینت اسالم است.

نمایشــگاه قرآن بوده است .اگرچه این تعویق

مؤسسات فشار وارد میکند.

مدیر مؤسسه قرآنی مشــکات شوشتر درباره

امامجعفرصادق(علیهالسالم)

سبک و ســیاق گذشته و به شکل کامالً سنتی

اســت .ویروس کرونا با تمام دشــواریها و

و تصویب  5اقدام ویژه،

سختیهایی که برای مردم به وجود آورد ،اما این

معاف شدن مؤسســات از پرداخت حق بیمه

درس را به بســیاری داد که برای ادامه فعالیت

کارکنان تا پایان فروردین با پیگیری وزیر فرهنگ

در عرصه قرآنی باید جلوتر از زمان حرکت کرد

و ارشاد اسالمی

و شکل سنتی فعالیتها را به فراموشی سپرد.

فعال شدن سامانه برآورد خسارات مؤسسات

دستگاههای قرآنی که تا پیش از کرونا نیروهای

فرهنگی وزارت فرهنگ

انسانی خود را در اتاقهای در بسته به قرنطینه

اقدام سازمان دارالقرآن برای رصد و سطحبندی

راهنمایی کرده بودند ،اگر میخواهند از پیلهای

مؤسسات

که دور دســتگاههای خود پیچیدهاند ،خارج

پیگیری پرداخت کمکهای مالی برای تأمین

شــوند باید ،معاونتهای جدید و مشاورانی

حق بیمه اجباری سهم کارفرما

مبــرز در اختیار بگیرند که روزآمدی اصلیترین

سطحبندی مؤسسات واقعاً خسارتدیده در سه

ماموریت آنها در هر زمانی باشد.

سطح و برنامهریزی برای واقعیتسنجی

همانطور که برخی اعتقــاد دارند ،بحران کرونا

در این راستا تالش نمود.

در قیاس با دیگر کشورها اثر کمتری بر اقتصاد

و امــا کرونا و درسهایی کــه مدیران قرآنی

میتوانندبگیرند

در عرصه فعالیتهای قرآنی ،که دســتگاههای

ایران خواهد داشت ،به نظر میرسد در عرصه
فعالیتهــای قرآنی نیز چنین وضعیتی حاکم
باشد ،نه اینکه این ناشی از عملکرد قوی مدیران

نسبتاً پرشماری هم مشغول فعالیت هستند،

در گذشته باشد ،که بیشتر به بسته بودن جریان

تاکنون شاهد حرکت اثرگذاری که نشان دهد

ارتباطاتی دستگاههای قرآنی با دیگر دستگاهها

ایــن عرصــه در بحرانهایی همچــون کرونا

و نداشتن تعامل با عامه مردم تاکید دارد.

برنامهریــزی دارد و یــا در کوتاهترین مدت به

همــه افرادی که در این عرصــه فعالیت دارند

یک برنامه جامع میرسد ،نبودهایم .در شرایط

بعینه واقفاند که عرصــه فعالیتهای قرآنی

عادی عمده دستورکارها در بخش فعالیتهای

تا پیش از بحران کرونا هم در شرایط قرنطینه

قرآنی و در دستگاههای تصمیمساز در دو حوزه

خودساختهای قرار داشت و پرواضح است که

ســندنگاری و رویدادها رقم میخورد .یعنی تا

وقوع شرایط فعلی اثری بر آن نخواهد داشت.

پیش از این بخش اصلی فعالیتهای قرآنی به

عملکــرد دســتگاهها و مدیران قرآنــی اگر به

نگارش اسنادی که در واقعیت و در اجرا هم بهای

گونهای باشد که حتی یک روز تعطیلی ،اثرات

چندانی به آنها داده نمیشود ،اختصاص یافته و

جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد ،آن وقت

در بخش رویدادها هم برگزاری مسابقات قرآن

میتوان به اثرگــذاری فعالیتها امیدوار بود،

حرف اول و آخر را زده است.

اما آیا با شــرایط فعلی ،تعطیلی چند هفتهای

بیشــترین تأثیر کرونا بر بخش رویدادها بوده

دستگاههای قرآنی آسیبی به دنبال داشته است؟

بهار  - 1399شوال 1441

اتقان

امامصادق(علیهالسالم)
دوست ندارم جوانی از شما [شیعیان] را جز بر دو گونه ببینم :دانشمند یا
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به بهانه آغاز به کار مجلس یازدهم /عملکرد فراکسیون قرآن در بوته نقد

به گزارش اتقان ،فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای

هدایت ،حمایت و نظارت و تصویب قوانین در امر تسهیل

همراهیهایی داشتهاند .اهتمام ویژه دو رئیس فراکسیون

اسالمی در دوره هفتم مجلس شکل گرفت .البته بعدها

فعالیتهای قرآنی در تمامی ابعــاد ،گردآوری نظرات،

به فعالیتهای قرآنی در همین دوران دستاوردهای قابل

عنوان نماز هم به نام آن افزوده شــد که میتوان از آن به

پیشنهادات ،انتقادات و شکایات در امور قرآنی و ارجاع به

توجهی برای این حوزه داشته است که به مواردی از جمله

عنوان «مهمترین فراکسیون فرهنگی مجلس» یاد کرد .از

مراکز ذیصالح و پیگیری نتایج آن ،بازدید ،شناسایی و

پیگیری اعتبارات قرآنی و ایجاد ردیف بودجه اجرای منشور

منظر مؤسسان این فراکسیون با وجود موفقیت درخشان

ارتباط با مراکز فعاالن قرآنی و فعاالن و نخبگان امور و علوم

توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب صندوق مشارکت توسعه

مراکز قرآنی کشــور در تربیت قاریان ،حافظان و مربیان

قرآنی ،توسعه و گسترش ارتباطات قرآنی با پارلمانهای

فرهنگ قرآنی میتوان اشاره کرد.

قرآنی ،هنوز آنها از حمایت و هدایت الزم بهرهمند نیستند.

کشورهای مسلمان ،پیگیری و ایجاد زمینه مناسب جهت

ساماندهی نشدن فعالیتهای قرآنی ،فقدان بهرهگیری از

تأمین طرحها و لوایح مقتضی جهت تقنین در مجلس

توانمندیهای فارغالتحصیالن رشتههای قرآنی در مراکز

شورای اسالمی و در نهایت رصد و تحلیل وضعیت جزئی

آموزشــی و نبود برنام ه جامع آموزشی ـ تربیتی موجب

و کلی فرهنگ قرآنی جامعه

افت آگاهیهای قرآنی دانشآموختگان شــده و فقدان
متولیخاصجهتهدایت،حمایت،نظارتوساماندهی

عضویتاسمیحداکثرنمایندگان

نقش پررنگ در افزایش اعتبارات قرآنی

برای نمونه در چند ســال اخیر که اعتبارات فعالیتهای

ش بســیار باال حتی
قرآنی در لوایح بودجه عموماً با کاه 
تا  ۷۰درصد مواجه شــده ،صرفــاً پیگیریهای رئیس

فراکســیون قرآن از رئیس ســازمان برنامه و بودجه که

بررســی مجموعه فعالیتهای فراکســیون قرآن نشان

به جبران این کاهش منجر شــده است؛ البته در بخش

فعالیتهای قرآنــی و جلوگیری از اقدامــات موازی و

میدهد که اعضای فعال فراکسیون بیشتر همان اعضای

تخصیص اعتبارات متأسفانه شاهد تحقق حداقلی این

شناسایی و پر کردن خألهای موجود همه و همه شماری

انگشتشــمار هیئترئیســه به ویژه شخص رئیس

بودجهها بودهایم که در جای خود قابل بررسی است .نکته

از نمایندگان هفتمین مجلس شــورای اسالمی را بر آن

فراکسیون هســتند و اطالعات چندانی از عملکرد سایر

مهم این اســت که اگر فراکسیون به صورت نظاممند در

داشت تا برای نخستینبار در تاریخ مجالس قانونگذاری

نمایندگان در راستای عمل به وظایف تعریفشده وجود

قالب یک فعالیت گروهی منسجم وارد میشد و تمامی

در ایران به تشکیل فراکسیون قرآن و عترت(ع) اقدام کنند

ندارد.

که تاکنون و در دوره دهم به ریاســت حجتاالســام و

فراکسیون طی دوران تشکیل در چهار مجلس اخیر ،دو

میدانستند ،قطعاً اثرگذاری آن بیشتر میشد و هریک از

المسلمین نصراهلل پژمانفر ،نماینده مردم مشهد و کالت و با

رئیس به خود دیده است؛ الله افتخاری و حجتاالسالم

نمایندگان میتوانستند به طور واقعی به عنوان حلقه وصل

عضویت اسمی حداکثر نمایندگان مجلس شورای اسالمی

والمســلمین پژمانفر؛ نکته قابل تأمل اینکه در همین

مدیران ،فعاالن و دستگاههای قرآنی در استانهای متبوع

دوران تمام بار مسئولیت این فراکسیون برعهده رؤسای

با فراکسیون جهت انتقال مطالبات و مشکالت باشند و در

به فعالیتهای خود ادامه داده است.
بنابراین فراکسیون قرآن ،عترت و نماز مجلس ،با هدف

			

فراکسیون بوده و نهایتاً برخی اعضای هیئترئیسه نیز

اعضا خود را ملزم به همکاری و حضور مؤثر در فراکسیون

مجموع قدرت چانهزنی فراکسیون نیز باال میرفت.

انتظار تشکیل فراکسیونی حداکثری در مجلس یازدهم

طبق آخرین اخبار ،گزارش شفافی از عملکرد رابطان استانی وجود ندارد و گاه برخی نمایندگان از اینکه چنین مسئولیتی به آنها واگذار شده بیاطالع بودهاند
یا عمالً نتوانستهاند آنچه را از آنها خواسته شده انجام دهند.

حال انتظار این است که با آغاز به کار مجلس یازدهم و با توجه به رویکرد انقالبی و ارزشی نمایندگان این دوره ،فراکسیون قرآن ،عترت و نماز مجلس به
فراکسیونی با تعداد اعضای باال و تأثیرگذار تبدیل شود که نه فقط به لحاظ کمی ،بلکه به لحاظ کیفی نیز خروجی به مراتب بهتری از دورههای قبل داشته
باشد و این امر با توجه به حضور رئیس فراکسیون در مجلس دهم و برخی نمایندگان که پیش از این در حوزه مسائل قرآنی فعال بودند و گاه خودشان از
حافظان قرآن هستند ،امکانپذیر خواهد بود.

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور

فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی

7

امامرضا(علیهالسالم)
کسی که او(حضرت معصومه) را زیارت کند در حالی که آگاه به حقش باشد

شماره هفتاد و پنجم

بهشت برای اوست.

روایت
زندگی
دانشآموز
حافظ قرآن
شتپه
ازگُمی 
تا ُدبی
در میان خیل عظیم نوجوانان دانشآموز که

برنامهریزیمناسب

الزمه انجام هر کار

خوبی است به طوری
که هر روز دو تا سه
ساعت مشغول به

حفظ جدید و مرور
محفوظاتمبودم،

البته در کنار آن به

درسهایم نیز اهمیت

میدادم.

پنجم بوده است به آن حوزه علمیه و دارالقرآن

از آن به حوزه علمیه شخ عاصمی رفتم و تحت

در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند،

رفته و در کالس ششم هم موفق به حفظ کل

نظارت استادم کار کردم.

دانشآموزانی به دلیل خالقیت ،اســتعداد یا

شده است.

این دانشآموز گمیشانی درباره روش حفظش

فعالیتی ویژه خوش میدرخشند .فعالیت در

محمدرضــا تنها عضو خانوادهاش اســت که

که موفق شد طی یک ســال و دوماه ،حافظ

زمینه قرآنی از جمله این عرصهها است.

عالقهمند به حفظ آیات کالم وحی بوده است،

شــود ،اضافه کرد :برنامهریزی مناسب الزمه

محمدرضــا ولیمحمدی ،قــاری و حافظ کل

با وجــود اینکه یک برادر و دو خواهر بزرگتر از

انجام هر کار خوبی است به طوری که هر روز

قرآن کشــورمان از میان ایــن دانشآموزان

خود دارد اما آنها تنها سورههایی از کالم وحی

دو تا سه ساعت مشغول به حفظ جدید و مرور

ســختکوش و بااستعداد اســت .او از قوم

را حفظ هســتند ،البته با قرآن روزانه مأنوس

محفوظاتم بودم ،البته در کنار آن به درسهایم

ل تسنن بوده و ساکن
ترکمن سر برآورده و اه 

هســتند .پدرش نیز معلم و مادرش خانهدار

نیز اهمیت میدادم .به عبارت دیگر روزانه دو

یکی از مناطــق مرزی به نــام ُگمیشتپه در

است.

صفحه از آیات کالم وحی را همراه با شــماره

شمال غربی استان گلستان است .محمدرضا

ولیمحمدی از تشویقها و راهنماییهای پدر و

آیات و شماره صفحات حفظ میکردم و در حال

در مسابقات استانی و کشوری حائز رتبههای

مادرش برای حضور و استمرار این حضور گفت

حاضر نیز بــرای مرور محفوظات و تثبیت نیز

برتر شــده اســت و حتی در کسوت نماینده

و حفــظ کل قرآن را توفیق الهی دانســت که

همین برنامه روزانه و منظم را دارم.

توسومین دوره
جمهوری اسالمی ایران به بیس 

نصیبش شده است و اظهار کرد :باالخره موفق

مسابقات بینالمللی قرآن جایزه دبی اعزام شده

شدم و توانستم در مدت ۱۴ماه حافظ کل قرآن

است.

شوم .البته خاطرم هســت که در مدرسهمان

او متولد ســال  ۸۴و مشغول تحصیل در پایه

مسابقه قرآن با رشــتههای مختلف تالوت و

نهم اســت .بنابر گفته محمدرضا از کودکی به

اذان بود ،این پیش از آشناییام با استادم بود.

تالوت قرآن عالقهمند بوده اســت تا اینکه در

پس از اینکه در این مســابقه در رشته قرائت

۱۱سالگی به صورت تخصصی تحت نظر استاد

حضور پیدا کردم ،جمعی از اساتید قرآنی حضور

حافظ اراز محمد آخوند یمرلی در حوزه علمیه

داشتند و استعدادم شناخته شد به گونهای که

شــیخ محمد قاری عاصمی به فراگیری قواعد

بعد از آن استادم به خانه ما آمد و از استعدادم

و فنون قرآن پرداخته است .هنگامی که پایه

در زمینه حفظ قرآن به خانوادهام گفتند و بعد

محمدرضا ولیمحمدی
قاری و حافظ کل قرآن

بهار  - 1399شوال 1441

اتقان

امامموسیکاظم(علیهالسالم)
مهرورزی و دوستی با مردم ،نصف عقل است.
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حفظ قرآن و تدبر در معانی آن
دلها را به سمت آن میکشاند
محمدرضا از جزء سیام و سوره ضحی و سپس اجزاء  ۲۹و  ۲۸حفظش را
آغاز کرد و سپس از جزء اول ادامه حفظش را دنبال کرده است .وی در پاسخ
به این سؤال که آیا برنامه روزانه تثبیت و مرور محفوظاتش به درسش لطمه
نمیزند ،گفت :معتقدم هر فردی به فراگیری قرآن و حفظ آیات و تدبر در
معانی آیات روی بیاورد ،قطعا تأثیر خوبی در درسهایش خواهد گذاشت به
گونهای که در زندگی و کارهایش موفقتر است.
این حافظ نوجوان کشــورمان از حسش هنگامی که دوستانش متوجه
میشدند او حافظ قرآن اســت ،گفت و افزود :باید بگویم شاید در زمینه
گرایش آنها به قرآن بیتأثیر نبودم .به دوســتانم از موفقیتها و یا حس
آرامشــی که از مؤانست و حفظ قرآن به دست آوردم ،میگفتم و میگویم
و برخی از آنها به حفظ قرآن و سورههای کوچک گرایش پیدا کردهاند و به
عبارت دیگر با قرآن انس پیدا کردهاند.
ولیمحمدی سختترین آیهای که حفظ کرده است آیه  ۲۸۲سوره مبارکه
بقره میداند و افزود :چون طوالنیترین آیه قرآن است که هنوز سختی حفظ
آن در ذهنم اســت .اما بیشترین سورهای که سعی میکنم روزانه با خودم
زمزمه کنم سورههای ملک ،یاسین و الرحمن است.
محمدرضا از علت قرائت روزانه این ســورهها ،گفت :به دلیل موضوع این
سه سوره است ،چنانکه در سوره الرحمن توجه به نعمتهای خاص خداوند
است ،سوره یاســین پیرامون توحید ،معاد ،وحی و بشارت و انذار است،
همچنین درباره قرائت ســوره ملک در هر شب در احادیث آمده است که

افراد از عذاب قبر نجات پیدا میکنند ،به خاطر همین طی برنام ه روزانه هر
روزه تالش میکنم.
این حافظ و قاری نوجوان اهل تســنن کشورمان درباره برکات حفظ کالم
وحــی در زندگیاش ،بیان کرد :حفظ قرآن و تدبر در معانی آن ،دلها را به
سمت و سوی قرآن میکشاند و تدبر در معانی کالم وحی کمککننده انس
است و این انس موجب میشود تا در بکارگیری آن در زندگی تالش کنی.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمینه برای حفظ و قرائت نوجوانان و جوانان
در سطح شهرستان فراهم است؟ گفت :بله ،عالقهمندان میتوانند با مراجعه
به این حوزهها و دارالقرآنها به صورت تخصصی این عرصهها را دنبال کنند.
محمدرضا درباره عالقهاش به عرصه قرائت گفت :در حال حاضر نیز از سبک
اساتیدی چون عبدالباسط ،محمد صدیق منشاوی ،مصطفی اسماعیل و
سعید مسلم تقلید میکنم ،بدون اینکه تحت نظارت استاد خاصی باشم
و در اولویتم اســت که به یکی از اساتید و پیشکسوتان قرآنی چون احمد
ابوالقاسمی و محمدرضا پورزرگری مراجعه کنم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مستلزم این است که به تهران بیایید
و یا اینکه آن اساتید در آن شهرها دورهها و کالسهایی را دارند؟ ادامه داد:
نمیدانم دورههایی را در شهر محل سکونت ما و یا استان داشته باشند .فکر
میکنم باید به تهران بیایم و از آنها استفاده کنم.

حضورحداکرثیبرایبهرهمندیازدانستیها
این دانشآموز اهل تسنن کشورمان درباره فضای

ش بیان کرد :اگر
مورد عالقــهاش و برنامه آیندها 

محافل و قاریان و حافظان اهل سنت و تشیع در

خداوند به من توفیق عنایت کند در زمینه پزشکی

گمیشان اظهار کرد :الحمدهلل محافل قرآنی زیادی

میخواهم خدمت کنم و از سوی دیگر میخواهم

در اســتان گلستان به ویژه منطقه ترکمن صحرا

استاد قرآن در زمینه حفظ و قرائت شوم.

برگزار میشود ،همچنین کالسهای آموزش فنون

این دانشآموز اهل تســنن کشورمان ،تصریح

تالوت و قرائت قرآن و همچنین آموزش احکام

کرد :حضور در مسابقات و کسب رتبه در تشویق

دینی و تجوید برپــا و این دورهها و کالسها و

حافظ قرآن مؤثر اســت .چنانکه رتبــ ه اول در

محافل با حضور مردم زیادی برگزار میشود تا از

مرحله شهرستانی مسابقات قرآن ،عترت و نماز

آن دانستنیها بهرهمند شوند.

ی سالهای  ۹۴و  ۹۵و  ۹۶در رشته
دانشآموزی ط 

وی با اشــاره به اینکه اعزام نماینده کشــورمان

حفظ کل را کســب کردهام .همچنین در مرحله

برای حضور قویتر در مســابقات دیگر کشورها،

استانی این مسابقات که در مینودشت برگزار شد

مستلزم برگزاری دورههای تخصصی است ،گفت:

رتبه نخست را کســب کردهام .از دیگر رتبههای

باید دورههــای تخصصی از لحاظ حفظ ،صوت

محمدرضا میتوان به کســب رتبه نخست در

و تجوید و شفافســازی آییننامه مســابقات

رشته حفظ کل در مرحله کشوری سیوششمین

دیگر کشورها و همچنین بهرهمندی از تجربیات

دوره مســابقات قرآن ،عترت و نماز کشور و رتبه

شــرکتکنندگان ادوار گذشته ،برگزار شود تا فرد

نخست رشته  ۲۰جزء در سی و هفتمین دوره این

موفقتر در مسابقات قرآنی سایر کشورها حضور

مسابقات ،اشاره کرد.

پیدا کند.

این حافظ نوجوان کشورمان به هم سن و ساالن

این دانشآمــوز حافظ کل قــرآن درباره حرفه

خود برای گرایش بــه عرصههای قرآنی ،گفت:

نوجوانان همیشــه قرآن را ســرلوحه کارشان

باید دورههای تخصصی

قرار دهند و با قرآن مأنوس باشــند تا خداوند

و شفافسازی آییننامه

یاریدهنده آنها باشد .همچنین جوانان به حفظ

مســابقات

دیگــر

قــرآن گرایش پیدا کنند چنانکه این از منویات

کشــورها و همچنیــن

مقام معظم رهبری اســت و باید به فرمایش
ایشان که تربیت  ۱۰میلیون حافظ قرآن است،
جامه عمل بپوشانیم و جوانان سعی کنند بیشتر
در عرصــه حفظ قرآن بدرخشــند و امیدواریم
شاهد توفیقات روزافزون جوانان و نوجوانان در
این زمینه باشیم.

بهرهمندی از تجربیات
شرکتکنندگان ادوار
گذشــته ،برگزار شود
تا فــرد موفقتــر در
مسابقات سایر کشورها
حضور پیدا کند.

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور
حضرتعلی(علیهالسالم)

فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی

9

هر کس خود را تزکیه نکند ،از عقل بهره نمیبرد.

شماره هفتاد و پنجم

بررسی یک دغدغه؛

بار سنگین ثبت حقوقی مانع جدی فعالیت مؤسسات قرآنی است
به قلم :محمد امین عبدالرحیمی؛ عضو مرکز راهبردی طارق

مطالعات درباره وضعیت موجود مؤسسات قرآنی حاکی از آن است که مجوز فعالیت ،نه تنها باری از دوش آنها برنداشته
بلکه خود باری سنگین بر دوش آنها شده است.
توســعه مشــارکت حداکثری مردم در فعالیتهای قرآنی و تقویت نقش حمایتی و پشــتیبانی دولت در گسترش فرهنگ
قرآنی ،بهانهای شــد تا زمینه اعطای مجوز فعالیت به مجموعههای مردمنهاد در قالب مؤسســات قرآنی فراهم شــود ،اما
مطالعات پیرامون وضعیت موجود مؤسسات قرآنی حاکی از آن است که این مجوزها ،نه تنها باری از دوش آنها برنداشته
بلکه امروز خود باری سنگین بر دوش آنها شده است .در یادداشت حاضر به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

مؤسسات ،نماد فعالیت مردمی قرآنی

دســتیابی به جامعهای متمسک به قرآن و عترت ،برخوردار از ایمان و عمل صالح،

تحقق اندیشــههای معمار بزرگ انقالب اسالمی و رهنمودهای مقام معظم رهبری
در گســترش فرهنگ حیاتبخش قرآن و ارتقای ایران به کشــوری توسعهیافته با
هویتی اســامی  -انقالبی ،در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام در
زمینهسازی و حمایت از مشارکت حداکثری مردم و نهادهای مردمی در فعالیتهای
قرآنی در عرصههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و تبلیغی ترویجی است .بر همین
اساس ثبت فعالیتهای مردمنهاد با عناوین مؤسسات و خانههای قرآن ،با هدف
ارتقا روحیه تعاون ،مشــارکت و همچنین حمایت از گســترش و تقویت نهادهای
مردمی ارائه و اجرایی شد.
فعالیتهای قرآنی ـ مردمی از دیرباز در کشــور وجود داشته است .قبل از انقالب
اســامی جلســات خانگی قرآن ،محفلی برای دور هم جمع شدن و قرآن خواندن
بود و در حین انقالب نیز ،مرکزی برای فعالیتهای انقالبی بهشــمار میآمد .پس
از انقالب نیز فعالیتهــای قرآنی ـ مردمی به قوت خود ادامه یافت و با توجه به
سیاستهای مســئوالن قرآنی کشور تالش شــد که کم کم این فعالیتها حالت
رســمی به خود گرفته و افراد برای ادامه فعالیت خود مجوز رسمی ایجاد موسسه
قرآنی دریافت کنند .به عنوان نمونه حسنمحمدی مدیرعامل اتحادیه تشکلهای
قــرآن و عترت با بیــان اینکه رهبر معظم انقالب فرمودنــد فعالیت قرآنی یک کار
راهبردی اســت که باید حمایت شود اظهار کرد« :قبل از انقالب کمتر از  ۱۰موسسه
قرآنی ثبتشــده در کشور وجود داشــت درحالیکه امروز بیش از  ۵هزار موسسه
قرآنی وجود دارد ».امروزه فعاالن قرآنی برای دریافت این مجوز باید به ســازمان
دارالقرآن الکریم یا معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مراجعه
کنند .در ادامه به بررســی ابعاد مختلف و پیامدهــای این دریافت مجوز خواهیم
پرداخت:

ثبت مؤسسه ،فرآیندی طاقتفرسا

حمایــت از حرکتهای خودجوش مردمی و ایجاد شــبکهای منظــم و توانمند از
فعاالن عرصه فرهنگی  -قرآنی همواره دغدغه هم ه دوســتداران این عرصه بوده

اســت اما این مهم با ایجاد فرآیندهایی پیچیده و طاقتفرسا جهت صدور مجوز
فعالیت سازگار نبوده و نه تنها تســهیلکننده فعالیت نیست ،بلکه خود مانعی در

مقابل حرکتهای مردمی است که در ادامه به ابعادی از آن پرداخته میشود:
 .۱فرآیند طاقتفرسا و زمانبر

صدور مجوز مؤسســات قرآنی شامل دو مرحله اســت .متقاضی ثبت موسسه در
مرحله اول مجوزی از ســازمان دارالقرآن الکریم و یا معاونت قرآن وزارت ارشــاد
دریافــت کرده و در مرحله بعدی باید با اســتفاده از این مجوز به ثبت موسســه
غیرانتفاعی در نزد اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی بپردازد .متاسفانه
ایــن فرآیند به صورت معمول حداقل  ۶ماه زمان برده و در صورت عدم آشــنایی
متقاضی با فرآیندهای ثبت شــرکت نیز میتواند این زمان بســیار بیشتر گشته و
همراه با هزینههای بســیاری باشد .متاســفانه همین فرآیند طاقتفرسا و زمانبر
خود ســدی در مقابل بخشــی از فعالیتهای قرآنی شده اســت که از سختی و
زمانبری این فرآیند میتوان با انجام تمامی مراحل ثبت موسســه توســط خود
مراجع صدور مجوز فعالیت قرآنی کاســت که متاســفانه همین اندک امکان نیز
فراهم نشده است.

 .۲بیخاصیت بودن مجوز موسسه

ثبت حقوقی موسســه به عنوان یکی از مراحل اخذ مجوز فعالیت قرآنی ،بیشــتر
بــرای مجموعههایی مفید خواهد بود که نیازمنــد وجهه حقوقی برای همکاری و
عقد قرارداد با ســازمانهای دولتی مختلف هســتند و چنین وجهه حقوقی برای
اکثریت مؤسســات قرآنی کارایی خاصی ندارد .بنابرایــن با توجه به بیخاصیت
بودن مجوزهای موجود برای اغلب فعاالن ،چرایی الزام به ثبت مؤسسات قرآن در
مرجع ثبت شــرکتها میتواند مورد بحث و بازنگری قرار بگیرد و به شیوه دیگری
اجرایی شود.

 .۳تصدیگری دولتی عامل افزایش معضالت

فارغ از مطالب قبلی ،جای این ســوال باقیست که آیا نهادهای دولتی باید تصدی

صدور مجوز را برعهده داشته باشند؟ در پاسخ به این سوال حسین خاکسارهرندی،
مدیر مهد قرآن والیت اصفهان و مدیرعامل اتحادیه مدغم اســتان اصفهان گفت:
«حکومت نباید دخالت کند و بحث نظارتی را باید بر عهده گیرد .همین مجوز دادن
به مؤسسات کار نهادهای دولتی نیست ،بلکه تمام اتحادیههای کشوری خودشان
مجــوز به صنف میدهند و دولت کارهای نیســت ولی متأســفانه در حوزه قرآنی
وزارت فرهنگ و ارشــاد و سازمان تبلیغات اسالمی هر کدام جدا مجوز میدهند و

بهار  - 1399شوال 1441

اتقان

امامحسن(علیهالسالم)
هر کس خدا را بشناسد ،دوستش بدارد.

June 2020
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اینها برخی بعضاً ناهماهنگی را ایجاد میکند که بخش مردمی ضرر میبیند .اینها

افتادن از چاله به چاه مشکالت ،پیامد الزام به ثبت حقوقی

البته نظارت حق دولت اســت ،اما دخالت حق دولت نیســت ».بنابراین میتوان

تقویت نقش حمایتی و پشــتیبانی از مؤسسات در گسترش فرهنگ قرآنی باعث

کارهایی اســت که باید برونسپاری شــده و از تصدیگری دولتی جلوگیری شود،
به عنوان پیشــنهاد از توان و ظرفیت اتحادیههای مؤسسات و تشکلهای قرآن و
عترت کشور جهت تسریع و سهولت و همچنین مشارکت حداکثری بخش مردمی
برای صدور مجوز فعالیت مؤسســات استفاده کرد .اما آیا با وجود این فرآیندهای

سوء تدبیر در چگونگی توســعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیتهای قرآنی و

شــد تا مجموعههای مردمنهاد از چاله به چاه مشکالت بیفتند و ثبت حقوقی تازه
شــروع مشکالت جدیدی برای آنها باشد که در ادامه به بخشی از آنها خواهیم
پرداخت:

دشوار ،پس از اخذ مجوز حمایت جدی از مؤسسات صورت میگیرد؟

 .۱دریافت مالیات ،ماحصل خروج فعالیتها از شکل مردمی

تقویت نقش حمایتی و پشــتیبانی دولت در گســترش فرهنگ قرآنی را میتوان

آن معاف بودهاند ،اما با توجه به جدی شــدن بحثهای مالیاتی در کشــور بعید

هزینه ثبت مجوز بیش از حمایتها

بــه عنوان یکی دیگر از علل ایجاد ســازوکار صدور مجوز نــام برد اما باید دید که
حمایتهایــی که به واســطه صدور مجوز به مؤسســات تعلــق میگیرد در چه
وضعیتی به سر میبرد؟

 .۱توقف بیمه فعاالن قرآنی

حســن محمدی ،مدیرعامل اتحادیه تشــکل های قرآن و عترت کشور با اشاره به
وظیفه اصلی مجموعههای حاکمیتی نســبت به مؤسســات قرآنی که به صورت
ســاختارمند در حال فعالیت هســتند گفت« :در واقع هدف قطعی ما حمایت از

یکی از این معضالت ،پرداخت مالیات است که تاکنون مؤسسات قرآنی از پرداخت
نیســت که طی ســالهای آینده این معافیت پایان یابد .پیرامون این موضوع،
عبدالهادی فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اعالم کرد« :در حال حاضر
 ۲هزار و  ۲۰۰موسسه قرآن و عترت تحت نظر معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در کشور با کمترین حمایتها و کمکهای مالی فعالیت میکنند و
الزم اســت که مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت از معافیتهای مالیاتی در راستای
تقویت فعالیتهای قرآنی در کشــور برخوردار شــوند ».بنابر این ایجاد اضطراب
و التهاب به مؤسســات به واســطه خارج کردن آنها از فهرست معافین مالیات،

مؤسســات قرآنی اســت ».اما به چه میزان این حمایتها محقق شده است؟ در

ماحصل خروج فعالیتهای مردمنهاد از شکل کامالً مردمی بوده است.

اسالمی با اشاره به تالشها و فعالیتهای صورت گرفته جهت بیمه فعاالن قرآنی

یکــی دیگر از پیامدهای ثبت حقوقی مجموعههــای مردمنهاد ،ایجاد نگاه باال به

پاسخ به این سوال عبدالهادی فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد

 .۲تزریق آفت آمارگرایی

مؤسســات گفت« :با اقدامهای انجام شده ،تعداد بیمهشدگان به حدود  ۶هزار و

پایین به این مؤسسات توسط مجموعههای حاکمیتی و ملزم کردن آنها به ارائه

 ۹۹۴نفر رســید ».وی در آذرماه سال  ،۹۸صادقانه با اذعان به اینکه هم اکنون این
روند متوقف شــده ،اظهار داشــت« :با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور که
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد نیز از آن بیبهره نیســت و هزینه
باالی حق بیمه ،این کار فعالً متوقف شده است!»

 .۲سهم  ۵درصدی مؤسسات از بودجه معاونت قرآن وزارت ارشاد

آمار فعالیتها به عنوان زیردســتان خود اســت .در همین راستا خانم آشتیانی،
حافظ قرآن کریم گفت« :شــاید یکی از بزرگترین مشــکالت مؤسسات قرآنی ارائه
آمار به ادارات دولتی اســت که متاســفانه همین موضوع برای به دســت آوردن
بودجه بیشتر صورت میگیرد و انگیزه مسئوالن مؤسسات را از معنویات به مادیات
سوق میدهد و این امر سم مهلکی برای مؤسسات قرآنی است ».همچنین حسین

عالوه بر سیاســت حمایتی بیمه فعاالن قرآنی ،بستههای تشویقی برای پشتیبانی

قربانی ،مدیرعامل مجمع قاریان تبریز با اشــاره به مســابقه بین مؤسسات برای

فرهنگی قرآن و عترت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با

قرآنی دولتی بودهاند و این باعث شده است که مسابقهای در جهت جذب مسائل

از مؤسســات طراحی شده است که حمیدرضا شیخویسی ،معاون امور مؤسسات

جذب اعتبارات دولتی از طریق آماردهی گفت« :مؤسسات قرآنی ،عمدتاً مؤسسات

اشــاره به این موضوع گفت« :طبیعتاً هم وزارت ارشــاد و هم سازمان تبلیغات در

اقتصادی و مالی مابین مؤسسات ایجاد شود».

نخســت ســال  ۹۸نزدیک به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان کمک به ۸۸۰

اما گره کور مشــکالت مؤسسات ،نبود مکان مناسب برای فعالیت است که ریشه

حوزه توســعه فعالیتهای قرآنی اعتباراتی را در نظر دارند .وزارت ارشــاد در نیمه
مؤسســه اعطا کرده است ».البته این سوال مطرح است که مابقی بودجه مصوب
 ۴۰۰میلیارد ریالی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد دقیقاً در کجا هزینه میشود

که تنها مبلغ قریب به  ۲میلیون تومانی آن به بخشــی از مؤسسات داده میشود؟
آیا خروجی عملکرد این معاونت با حقوق و دســتمزد سالیانه بیش از  ۴۰میلیارد
ریال ،تنها برای بیش از  ۱۰۰کارمند ســتاد مرکزی خود در تهران مشــخص است؟
البته مقایسه خروجی عملکرد مؤسسات مردمی با اینگونه معاونتها و بودجههای
تخصیــص یافته به هر یک ،بحث مفصلی اســت که باید در وقت مقتضی به آن
پرداخت.

 .۳کمک به مؤسسات از جیب مؤسسات

یکی دیگر از حمایتهایی که از مؤسســات صورت میگیرد مبلغی بالغ بر یکونیم
میلیارد تومان از طریق آزمون سراسری قرآن و عترت و قبولشدگان در این آزمون
است که باید به مسئوالن یادآور شد که بیش از نیمی از این مبلغ ،از طریق هزینه
شرکت در آزمون ،از متقاضیان دریافت میشود!
فارغ از اینکه سیاســتهای حمایتی و پشتیبانی از مؤسسات قرآن با ناکارآمدی و
نقدهای فراوان و جدی روبهرو است (که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت)،
نتایج و اظهارات حاکی از آن اســت که پیامدها ثبت حقوقی جهت دریافت مجوز
فعالیت قرآنی بیشتر از سود آن است.

 .۳ایجاد گره کور مکان مناسب برای مؤسسات

پدیــداری این معضل بــرای فعاالن قرآنی ،وجود انحصــار در انتخاب محل دفتر
موسسه در ساختمانی اداری در آییننامه اداره ثبت شرکتها است .این در حالی
است که ظرفیت قریب به ده ها هزار مسجد و حسینیه و بیش از  500هزار کالس
درس در کشور ،با بازنگری در آییننامه صدور مجوز میتواند گرهگشا مسئله کمبود
مکان مناســب فعالیت و باال بودن هزینه اجارهبها و همچنین هزینههای جانبی
مثل آب و برق باشد.

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور

فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی
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امامرضا(علیهالسالم)
هر که به روی برادر مؤمنش لبخند بزند ،خداوند

شماره هفتاد و پنجم

برایش ثوابی خواهد نوشت.

از قرآن بپرسیم

چگونه رزق و روزی ام زیاد شود؟
قرآن سفارش میکند اگر تنگدست شدید از آنچه خدا به شما داده انفاق کنید.

یالکچریپولدارهاهمبهاینخواستمردمدامنمیزندکهبخواهند
ماشینها 

شــاید اینکه انفاق میتواند فقرزدایی کند ،با عقل ما سازگار نباشد ،اما منطق

زندگی در رفاه را لمس کنند .اما چگونه میتوان پولدار شد؟ اصال اسالم دست

توحیدی قرآن یاد میدهد که با هر دست بدهی از همان دست پس میگیری.

و پای ما را برای داشتن رفاه و آسایش مادی باز گذاشته؟ آیا زنان هم در بهبود

انفاق ،صدقه ،روزی ،سکه .شاید بیراه نباشد اگر بگوییم امروز مسئله معیشت

معیشــت خانواده نقش دارند؟ قرآن به عنوان کتاب زندگی ،درباره معیشت

و اقتصاد مهمترین دغدغه خانوادهها به شــمار میرود و هر فردی دنبال این

و اقتصاد خانواده ،حرفهایی دارد که در ادامه به بخشــی از این موضوعات

است که برای خانوادهاش رفاه و آسایش فراهم کند .دیدن خانههای مجلل و

میپردازیم.

« دوست دارم پولدار شوم تا خانوادهام در رفاه باشند ،این اشتباه است؟»

البته تنهــا کار و تالش
مــاک نیســت ،بلکه
تخصــص ،تعهــد و
امانتداری هم مورد توجه
است

اســام نه با ثروت و رفاه مخالف است و نه بر فقیر

کوشش میداند و این که منتظر مال بادآورده باشیم

نباشد ،اما منطق توحیدی قرآن یاد میدهد که با

ماندن تاکید میکند .در گفتمان دینی ،کسب درآمد

در اسالم جایگاهی ندارد.

هر دست بدهی از همان دست پس میگیری .در

حالل ،ارزش اســت خداوند در آیه  172سوره بقره

امیرالمومنین(علیهالسالم) فرموده کسی که پیوسته

احادیث زیادی هم آمده که صدقه بر روزى و دارایى

مادیات را مقدمه رسیدن به معنویات بیان میکند

تنبلی کند ،در رسیدن به آرزویش ناکام میشود .از ابن

صدقه دهنده مىافزاید و یا هر وقت فقیر شدید،

و اســتفاده از نعمتهای خدا را حق همه بندگان

عباس هم نقل شده که پیامبر(ص) هرگاه به کسى

صدقه دهید و با خدا تجارت کنید.

میداند .البته قرآن مال و ثروت را مادامی که عالقه

نگاه مىکرد و از او خوشش مىآمد ،مىفرمود :شغلى

البتهمنظورازشکرگزاری،فقطگفتنذکر«الحمدهلل»و

افراطی به آن وجود نداشته باشد خیر میداند و تاکید

هم دارد؟ اگر مىگفتند :نه ،مىفرمود :از چشمم افتاد.

«خدا را شکر» نیست که این فقط شکر زبانی است.

میکند که انسان نباید تمام همتش برای جمعآوری

البته تنها کار و تالش مالک نیست ،بلکه تخصص،

شکر ،سه مرحله قلبی ،زبانی و عملی دارد که باعث

و افزودن ثروت باشد که در این صورت از امور مهم

تعهد و امانتداری هم مورد توجه است .قرآن در آیه

افزایش رزق و روزی میشود.

دیگرغافلمیشود.

 26سوره قصص به بیان اهمیت تخصص و تعهد،

اینکه همسرم شاغل است و در مخارج زندگی کمک

قرآنسفارشمیکنداگرتنگدستشدیدازآنچهخدا

پرداخته است .امروزه برای جذب نیروی کار ،کارآمدی

میکند اشکال دارد؟

به شما داده انفاق کنید .در سوره بقره آیه  261پاداش

و تخصص حرف اول را میزند .بیشــک کسی که

حال و هوای معیشت مردم ،این روزها خیلی خوش

صدقهی انفاق کنندگان را مانند دانهای مثال زده که

توانمند و با استعداد ،درستکار و امانتدار بوده و اهل

نیست و مشکالت اقتصادی ســفرههای مردم را

هفت خوشه از آن میروید و هر خوشه صد دانه دارد

خیانت نباشد ،بیکار نمیماند .بنابراین بهتر است

کوچک کرده اســت .زن و مرد دوشادوش هم کار

در احادیث هم آمده مردی که در راه خانواده زحمت

سرپرست خانواده شرایطی فراهم کند که اعضای

میکنند ،اما باز هم هشتشان گرو نهشان است .اما با

میکشد ،مانند مجاهد در راه خداست .همچنین

خانواده تخصصی متناسب با عالقه و استعدادشان

همه این اوصاف ،اسالم مرد را مدیر اقتصادی خانواده

گفته شده ،بر صاحبان نعمت واجب است كه بر افراد

داشته باشند ،تا هیچوقت نگران درآمد و روزی خود

میدانــد و زنان را در درجه اول مســئول درآوردن

تحت سرپرستى خود ،توسعه دهند و به زندگى آنان

نباشند.

خرجی نمیداند .با توجه به آیه  32سوره نساء ،اگر

گشایشبخشند.

چگونه رزق و روزی خود را افزایش دهم؟

زنی بخواهدکارکندو فعالیت اقتصادی داشتهباشد،

من اهل نماز و روزهام ،ولی چرا باز هم در معیشت

قــرآن جدا از اینکــه کار و تالش را پایه و اســاس

درآمدش متعلق به خودش است و وظیفهای نسبت

مشکلدارم؟بعضیازمتدینینتوقعدارندچوناهل

پیشرفت و موفقیت معرفی میکند ،راهکارهایی

به هزینههای زندگی ندارد .البته این نکته برای آن

عبادت و نماز و روزه هستند ،وضع معیشتی خوبی

هم برای افزایش رزق و روزی بیان کرده است .قرآن

است که مردان بدانند نباید همسرشان را مجبور به

هم داشته باشند ،اما غافل از اینکه نابرده رنج گنج

سفارش میکند اگر تنگدست شدید از آنچه خدا به

کارکردنکنند،وگرنهاگرزنیبااختیارخودشبخواهد

میسرنمیشود.قرآنتنهاراهموفقیتوبهرهمندی

شــما داده انفاق کنید .در سوره بقره آیه  261پاداش

بخشی از مخارج خانه را به عهده بگیرد ،حتما کار

انســان را سعی و

صدقهی انفاق کنندگان را مانند دانهای مثال زده که

پسندیدهای انجام داده و بنیان خانواده را مستحکم

هفت خوشــه از آن میروید و هر خوشه صد دانه

کرده است.

دارد.

پینوشت :

شــاید اینکه انفــاق میتواند

.1مائده.2-2/عادیات.3-8/همزه.4-2/منالیحضرهالفقیه،ج،3

فقرزداییکند،باعقلما

ص.5- 168اصولكافى،ج،4ص.6- 11نجم.7- 39/منتخب

سا ز گا ر

میزانالحکمه،ص.8-۳۱۴بحاراالنوار،ج،100ص.9.-9طالق7/
 .10األمالی للطوســی ،بخش  ،18ص .11 - 14نهجالبالغه،
حكمت  .12 - ۲۵۸اعراف .13 - 96/ابراهیم7/

بهار  - 1399شوال 1441

اتقان

امامحسین(علیهالسالم)
خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون مىآورد و آنگاه او

June 2020

از ستمگران انتقام مىگیرد.

12

با ادغام اتحادیه های قرآنی؛ موسسات منتفع می شوند یا متضرر

تاریخچه ای از ادغام اتحادیه های قرآنی

و به مؤسسات و فعالیت های قرآنی آسیب وارد کرده است؛

به گفته بســیاری از فعاالن قرآنی ،وابستگی اتحادیه مدغم

در سال  1375و پس از تصمیم نظام جمهوری اسالمی برای

بنابر این در حالی که اعضای هیئت مدیره هر دو اتحادیه و

شکل گرفته به دستگاه ها و نهاد دولتی و حاکمیتی بود که

ورود مردم به امور اجرایی در حوزه فرهنگ ،ضوابط تأسیس

نیز مسئوالن وزارت ارشاد و نیز سازمان تبلیغات اسالمی به

از همان ابتدای طرح موضوع ادغام مورد توجه مســئوالن

مؤسســات فرهنگی در شــورای عالی انقالب فرهنگی به

اصل مبحث ادغام دو اتحادیه و ضرورت وحدت بخشی به

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور بود و متاسفانه در

تصویبرسید.

این کانال ارتباطی میان حوزه مردمی و نهادهای حاکمیتی

مدت یک ســال اخیر در موارد مختلف در استان ها زیر پا

متعاقب این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی

معتقدبودند.

گذاشته و نقض شده است.

امر صدور مجوز برای مؤسسات فرهنگی و به خصوص قرآنی

سرانجام شــورای توسعه به صورت ضمنی با تدوین پیش

درجه اهمیت این موضوع به قدری بود که در نهایت اتحادیه

شد .این آیین نامه سبب شد تا مؤسسات قرآنی پا به عرصه

نویس یک اساس نامه ،درخواست دو اتحادیه مبنی بر ادغام

تشــکل های قرآن و عترت کشور که پیشتاز موضوع ادغام

بگذارند و برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد مراجعه کنند،

را مورد تأیید قرار داد.

و داعیه دار این اتفاق در کشــور بود ،ســرانجام در راستای

بدین ترتیب در ســال  79هسته ای در شورای عالی انقالب

از حدود یک سال و نیم پیش ،برای به نتیجه رسیدن بحث

جلوگیری از آسیب به بدنه فعالیت های مستقل مردمی ،در

فرهنگی تشکیل شد به نام کمیته قرآن که به رصد مسائل

ادغام ،عزم جدی ایجاد و پس از برپایی سلســله جلسات

چهاردهمین مجمع عمومی خود که با حضور بیش از 300

مختلف قرآنی جهت توسعه فرهنگ قرآنی می پرداخت.

متعددی با حضور اعضای این دو اتحادیه و نیز مســئوالن

نماینده موسسات قرآنی از سراسر کشور ،در مشهد مقدس

یکی از مواردی که در این شورا مورد بررسی قرار می گرفت،

ارشاد و سازمان تبلیغات اسالمی ،همچنین مسئوالن شورای

برپا شــد ،با رای بیش از  95درصد اعضــای حاضر در این

توســعه مشارکت های مردمی در امر مؤسسات فرهنگی و

توسعه فرهنگ قرآنی در راستای تصمیم گیری در مورد روند

مجمع ،به انصراف و خروج از روند ادغام اتحادیه ها رای داد.

سیاست های توسعه فرهنگ قرآنی بود ،در جلسات متعددی

ادغام اتحادیه ها و نحوه اجرای فرآیند ادغام؛ سرانجام مقرر

انتشار بیانیه شورای عالی انقالب فرهنگی

که با دعوت از مدیران مؤسسات قرآنی مختلف در این شورا

شد ،ادغام اتحادیه ها از استان ها آغاز و پس از شکل گیری

اما این تصمیم مجمع عمومی اتحادیه تشکل های قرآن و

برگزار می شد ،بر تشکیل ساختار واحد کشوری برای توسعه

اتحادیه واحد و مدغم در استان ها ،مجمع عمومی اتحادیه

عترت کشور ،پایان ماجرا نبود و در آذر ماه سال  ،97شاهد

حضــور مردم تأکیــد و پس از بحث ها و نشســت های

کشوری تشکیل و اتحادیه مدغم در کشور نیز ایجاد شود.

برگزاری مجمع عمومی یک ســویه و بدون حضور اتحادیه

مختلف تشکیل اتحادیه که یکی از پیشنهادات بود ،تصویب

بدین ترتیب ،پس از تدوین اساس نامه اتحادیه های استانی

تشــکل های قرآن و عترت کشور و تشکیل اتحادیه ای با

شد.بدین ترتیب اتحادیه تشکلهای قرآن وعترت کشور در

در مرکز و ابالغ آن به استان ها و تعیین جدول زمان بندی

عنوان اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت بودیم،

سال 1382با اهداف ذیل تشکیل شد:

برپایی مجمع عمومی در هر استان ،از ابتدای مرداد ماه سال

اتحادیه جدیدی که به اصطالح مدغم خوانده می شــد ،در

 -1توسعه مشارکت های مردمی در امر ترویج فرهنگ قرآنی

حالی که یک سوی ماجرا ،در این مهم نقشی نداشت.

 -2توسعه تعامل مؤسسات با نهادها و دستگاه های تصمیم

تشــکیل این اتحادیه ،مقدمه بروز اختالفات گســترده ای

گیری حوزه فرهنگ

در جامعه قرآنی کشــور شد ،اختالفاتی که بعضا تا امضای

 -3تعامل و مشارکت مؤسســات در بهره وری از تجربیات

طومار و تجمع موسسات قرآنی در محل شورای عالی انقالب

یکدیگر
اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور هم اکنون با بیش

فرهنگی ادامه یافت.
 ،96شاهد برپایی مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره

و ســرانجام به مداخله مثبت دبیر شــورای عالی انقاللب

از  850مؤسســه عضو با به فعالیت خــود ادامه می دهد.

و بازرسی اتحادیه مدغم در همه استان های کشور بودیم.

فرهنگی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیرنده مســائل

همچنین اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور در سال

انتخاباتی که به زعم بســیاری از موسسات قرآنی حاضر با

فرهنگی کشور و انتشار بیانیه ای از سوی ایشان ختم شد.

 1388توســط سازمان تبلیغات اســامی از طریق مجمع

تخلفات بسیاری در استان ها همراه بود که البته در آن زمان

بیانیه ای که در آن به روندی خاص در ادغام اتحادیه ها اشاره

عمومی مؤسسات کشور تأسیس شد و از طریق  31اتحادیه

به سبب پرهیز از تفرقه و اختالف افکنی ،به صورت گسترده

و تصمصم گیری در خصوص این موضوع را به وزارت فرهنگ

استانی در سطح کشور در بخش های ساماندهی ،آموزش،

بازگو نشد.

و ارشاد اسالمی واگذار کرد.

تبلیغ و ترویج و پژوهش ،فعالیت های مختلفی را با حمایت

یکی دیگر از اتفاقات صورت گرفته در استان ها ،فیلتر کردن

پس از انتشار این بیانیه ،اتحادیه تشکل های قرآن و عترت

سازمان دارالقرآن الکریم انجام می دهد.

و عدم ثبت نام از مؤسســات ارشاد دارای موافقت اصولی

کشور علی رغم رای مجمع عمومی خود مبنی بر انصراف از

فلســفه وجودی اتحادیه ها برای وحدت بخشی تعامالت

بود در برخی استان ها که باعث حذف بسیاری از موسسات

روند ادغام ،با وجود ابهاماتی که در این بیانیه وجود داشت،

بین حوزه مردمی با دستگاه های دولتی و حاکمیت در حوزه

عضو ارشــاد بود .این موضوع نیز یکی از بزرگترین چالش

با دیدگاهی مثبت از روند جدید استقبال و دور جدیدی از

قرآن بود و هر دو اتحادیه با این هدف تشــکیل شدند ،اما

های اتحادیه مدغم در استان ها بود که این بار نیز به دلیل

تصمیم گیری در این خصوص را آغاز کرد.

با گذشت حدود  9سال از تأسیس دومین اتحادیه ،شاهد

جلوگیری از اختالف افکنی ،تنها در جلسات هیئت رسیدگی

به هر حال هرچند فرآیند ادغام اتحادیههای قرآنی یکی از

موازی کاری ،تشــتت و تعدد در سیاست گذاری ،تصمیم

و جهت جلوگیری از تکرار این اتفاقات ،در حضور مسئوالن

کارهای بر زمینماندهای اســت که نزدیک به  5سال از آن

گیری و ارائه خدمات به فعالیت های مردمی هستیم.

مطرح و با بی توجهی هیئت رسیدگی مواجه شد.

میگذرد و از زمانی که اختالفات اتحادیههای قرآنی به اوج

از همیــن رو در ســال  90و پیرو جلســات و تعامالتی که

پس از تشکیل اتحادیه مدغم در هر  32استان ،همگان انتظار

خودش رسیده ،مؤسســات قرآنی مردمنهاد در اقصینقاط

میان این دو نهاد مردمی صورت گرفت ،پیشنهاد ادغام دو

رشد و جهشی چشم گیر را در فعالیت های قرآنی استان ها

کشور با مشکالت و معضالت بهبار آمده ناشی از این اختالف

اتحادیه مطرح و هر دو اتحادیه جهت وحدت بخشــی و

داشتند ،اما متاسفانه علی رغم گذشت یک سال از ادغام در

دست و پنجه نرم میکنند .مشکالتی که گاهی به تعطیلی

هماهنگی فعالیت های مردمی با دولت و حاکمیت تصمیم

استان ها ،نه تنها رشد و فعالیت خاصی در استان ها صورت

آنها میانجامد .در این مسیر پرفراز و نشیب ،دبیرخانه شورای

گرفتند؛ چراکه این اختالف و تعدد نمایندگی مؤسسات در

نگرفت ،بلکه شــاهد رکود و عقب گرد در برخی استان ها

عالی انقالب فرهنگی در نهایت تصمصم به برپایی مجمع

بسیاری موارد سبب بروز مشکالت عدیده ای ازجمله در حوزه

بوده ایم.

عمومی اتحادیه مدغم با سازو کار خاصی شد که هم اکنون

تخصیص بودجه به مؤسسات ،در حوزه تعامل مؤسسات با

یکی از مهمترین دالیل این رکود و کندی فعالیت های قرآنی

در حال پیگیری است و به یاری خداوند در تیرماه سال جاری

دولت ،سردرگمی مسئوالن از عدم وجود مسئول واحد شده

در استان ها و تخلفات صورت گرفته در بسیاری از استان ها

شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور

فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی
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شماره هفتاد و پنجم

حضرت مهدی(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف)
دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست.

کانال قرآن ،عترت و نماز در شبکه شاد راهاندازی شد

به گزارش اتقان ،محمدرضا مسیبزاده ،مدیرکل
قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دانش آموزان،
فرهنگیان و اولیای دانشآمــوزان در ماه مبارک
رمضان و همچنین بزرگداشت روز جهانی قدس
در خصوص راهانــدازی کانال قرآن ،عترت و نماز
در شــبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت :با
توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در جهان
و به خصوص کشور عزیزمان ایران و اعمال برخی
محشدودیتها توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا
و با توجه به لزوم جاری بودن آموزش و پرورش
در این شرایط به همت همه مسئوالن و دست
اندرکاران در نظام تعلیم و تربیت کانال قرآن ،عترت
و نماز در شــبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) در
بستر فضای مجازی با شعار مدرسه تعطیل است،
اما آموزش و تربیت تعطیل نیست راهاندازی شد.
وی افــزود :همانطور که میدانید فضای نوپدید
مجازی فرصت جدیدی را پیش روی ما قرار داده
است و در باب ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای
این فضا و اهمیت توجه به فضای مجازی مقام
معظم رهبری آن را برابر با اهمیت انقالب اسالمی
تعبیرفرمودند.

مدیرکل قــرآن ،عترت و نمــاز وزارت آموزش و
پرورش ادامه داد :پس از استقرار و راهاندازی شبکه

تبری ،امر به معروف و نهی
والیتمداری ،تولی و ّ

از منکر ،روحیه جهادی و انتظار زمینهسازی برای

شاد به همت همه مســئوالن و دستاندرکاران

استقرار دولت عدل مهدوی (عج) برشمرد.

آموزش و پرورش در فضای مجازی بستری بسیار

مدیرکل قــرآن ،عترت و نمــاز وزارت آموزش و

مناسب فراهم شد تا بتوانیم فعالیتهای پرورشی

پــرورش بیان کرد :البته بیتردیــد این کانال به

و فرهنگی به ویژه ســه منشور نورانی و ارزشمند

تنهایی نمیتواند مرجع فعالیتها و پاسخگویی

قرآن ،عترت و نماز را در این فضا پیگیری کنیم.

نیازهای دانش آموزان در حوزه قرآن ،عترت و نماز

مســیبزاده بیان کرد :ابتدا همه فعالیتهای

باشد ،اما در این شرایط شیوع ویروس منحوس

معاونت پرورشی و فرهنگی در یک کانال بارگذاری

کرونا که محدودیتهایی برای برگزاری مجالس و

میشد که پس از جلسههای متعدد کارشناسی به

محافل حضوری وجود دارد ،میتواند موثر واقع

این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای حوزه پرورشی

شود ،زیرا همانطور که میدانید مأموریت اصلی

و فرهنگی تفکیک شود و در کانالهای تخصصی

ما در ســطح مدارس و مراکــز دارالقرآن الکریم،

هرحوزه بارگذاری شود تا مخاطبان راحتتر بتوانند

توسط مربیان سخت کوش در کنار معلمان عزیز

به مطالب مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند.

و با هدایت مدیران فرهیخته و با حمایت اولیای

وی گفت :بر همین اساس از تاریخ  ۱۵اردیبهشت

گرانقدر پیگیری و اجراء خواهد شد.

ماه کانال قرآن عترت و نماز با همت همه مسئوالن

وی یادآور شد :همانطور که میدانید بستر فضای

راهاندازی شد که جا دارد از زحمات و حمایتهای

مجازی که مورد توجه قشر نوجوان و جوان قرار

ارزشمند جناب آقای حاجی میرزایی ،وزیر محترم

گرفته است ،میتواند فرصتی بی نظیر برای انتقال

آمــوزش و پرورش و پیگیریهــای جناب آقای

مفاهیم و آموزههای اســام ناب محمدی (ص)

کاظمی معاون محترم پرورشی و فرهنگی که زمینه

باشــد ،امید است با توکل بر خداوند متعال و با

فعالیت این کانال را فراهم کردند تقدیر و تشکر

همت و همراهی همگان گام موثری در تحقق این

کنیم.

مهم برداریم.

وی اهداف اصلی راهاندازی این کانال را زمینهسازی

مســیبزاده تصریح کرد :همــه دانشآموزان،

برای استفاده از بســتر فضای مجازی در جهت

فرهنگیان و اولیا محترم میتوانند پس از نصب

تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی دانشآموزان،

اپلیکیشن شــاد بر روی تلفنهای همراه خود با

ارتقاء معرفت و بصیرت دینی و انقالبی برای رشد

مراجعه به بخش کانالهــای آموزش و پرورش،

و تعالی معنوی و اخالقی ،توسعه و ترویج فرهنگ

کانالهای پرورشی به کانال قرآن عترت و نماز در

اقامه نماز و اهتمام به اقامه نماز اول وقت ،تقویت

شبکه شاد بپیوندند و از مطالب ارزشمند و متنوع

انس با قــرآن کریم در دانشآموزان و توســعه

آن بهرهمند شــوند یا با کلیک کردن بر روی این

فرهنگ و ســواد قرآنی براساس منشور توسعه

لینک به عضویت این کانال در آیند.

فرهنگ قرآنی ،ترویج و نهادینهســازی فرهنگ
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امامباقر(علیهالسالم)
گرامیترین شما نزد خداوند ،کسی است که بیشتر
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به همسر خود احترام بگذارد.
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بایدها و نبایدهای حفظ قرآن برای خردساالن
به گزارش اتقان؛ حافظ قرآن شدن فرزند از آرزوهای بسیاری از
خانوادههاســت و این آرزو زمینه ورود فرزندان را به این عرصه
فراهم میکنــد و برخی نیز بهدلیل نهادینه کــردن آموزههای
قرآنــی و عملی کردن کالماهلل مجید در زندگی ،موجبات حضور
فرزندانشــان را در کالسهای قرآن فراهم میکنند .اما چه خوب
اســت ،اصرار والدین برای حضور در کالسهای قرآن همراه با افراط و فشار نباشد
و موجب دلزدگی فرزندان نشــود .در خصوص این موضوع و بررســی بایدها و
نبایدهای حفظ قرآن برای خردساالن با حجتاالسالم والمسلمین بصیری ،مسئول
مجمعالقرآن فاطمیون گراش به گفتوگو نشستهایم.

سن مناسب برای شروع ابتداییترین آموزشهای حفظ قرآن چه زمانی است؟

هستند و اگر بعد از ظهر را نیز با مراجعه به مؤسسه و حضور در کالس خسته خواهند
شد ،لذا تدبیری اندیشیده شد تا معلم کالس نیز آیات را به صورت جذاب با آنها کار

با توجه به تجاربی که در مجمعالقرآن گراش داریم ،حفظ قرآن را برای سنین مختلف

کند تا دچار خستگی نشوند.

کاربــردی در نظر میگیریم و برای برخی نیز حفظ جزء  ۲۹و  ۳۰و برای عدهای دیگر

نه ،ما همه را توصیه به ورود به عرصه حفظ قرآن نمیکنیم ،بلکه در ابتدا قرآنآموزان

در نظــر میگیریم ،بــرای برخی از افراد حفظ آیات موضوعــی را همراه با مفاهیم
نیز وارد حفظ تخصصی در اجزای مختلف و حتی حفظ کل قرآن میشویم.
اما برای خردساالن از آموزش صحیح نماز شروع میکنیم و آیات سوره حمد و توحید
و اذکار رکوع و ســجود نماز را با این افراد کار میکنیم به گونهای که هم به صورت
موضوعی حفظ کنند و هم مفاهیم آن با خردســاالن کار میشود .هنگامی که این
مرحله را به پایان رساندند ،وارد حفظ آیات موضوعی قرآن به صورت
مرحله به مرحله میشویم ،بیان آیاتی چون احترام به والدین ،سالم
کردن و  ...در قالب نقاشی پرداخته میشود که این آموزش نیز برای
افراد سنین پنج سال تا هشت سال انجام میشود.

چه میزان رفتارهای افراطی برای ورود فرزندان به عرصه حفظ قرآن،
نتیجه عکس داشته باشد؟

طــی دوره آموزش خردســاالن ،برخی از والدین تمایــل دارند که

آیا صرف عالق ه به حفظ قرآن برای ورود به این عرصه کافی است؟

عالقهمند تعیین ســطح میشوند و سپس عدهای که انگیزه را به اضافه توانایی در
زمینه حفظ قرآن دارند برای ورود به این عرصه تشویق میکنیم و اگر عدهای صدای
خوبی داشتند به قرائت قرآن و اگر استعداد حفظ و صدای خوبی برای قرائت قرآن
نداشتند ،او را به فراگیری روخوانی و روانخوانی قرآن ترغیب میکنیم.

عالق ه به حفظ قرآن
بــرای ورود بــه این
عرصه کافی نیست

فرزندانشــان سورهها و یا جزءهایی از قرآن را فراگیرند که نباید این
خواســته والدین در مؤسسات پذیرفته شود ،زیرا براساس تعیین سطح کودکان و
میزان توانمندی آنها در این زمینه باید اقدام شــود .شاید پذیرش این درخواست
والدین طی بازه زمانی کوتاه و دو تا ســه ماه جوابگو باشد ،اما در درازمدت خوب
نیست و موجب دلزدگی و خستگی خردساالن میشود.
در صورتی که اگر در ســنین کم با حفظ آیات موضوعی ،آن هم به صورت قطرهای
و همراه با بازی کار شــود ،این شوق در آنها بیشتر میشود تا در سنین باالتر ،اندک
اندک بخواهند وارد حفظ تخصصی شوند ،در صورتی که تجربه ما نشان داده است،
افرادی که در ســنین کم وارد حفظ جزء  ۲۹و  ۳۰میشوند ،بعضاً پس از حفظ جزء
سیام قرآن آن را رها میکنند ،زیرا برای آنها همراه با خستگی بوده است.

نظرتان در زمینه میزان اثر آموزش از طریق بازی در حفظ قرآن و میزان تأثیرگذاری
آن چیست؟

باید گفت حقیقتاً حفظ قرآن به روش کالســیک برای خردســاالن جوابگو نیست.

اینکه صرفاً بچهها در کالس حاضر شــوند و آیاتی را از طریق شنیداری گوش دهند
و حفظ کنند و سپس در منزل نیز آن را تمرین کنند و در جلسه بعد محفوظاتشان

را به مربی تحویل دهند ،کارساز و جوابگو نیست و اگر جوابگو نیز باشد ،بازه زمانی
کمتری خواهد داشت.
حتی در سیســتم برنامههای مجمعالقرآن گراش نیز برای سنین خردساالن چیزی
بهعنوان کالس را حذف کردهایم ،چون عقیدهمان بر این اســت که قرآنآموزان در
مقاطع خردساالن ،نوجوانان و جوانان تمام مدت صبح تا ظهر را در مدارس و کالس

پس تعیین ســطح ،مهم و ضروری اســت در بدو امر و اگر به
افرادی که چنین استعدادی را ندارند ،برای ورود به عرصه حفظ
قرآن اصرار کنیم ،ممکن است ،موجب دلزدگی آنها شود.

نظرتان درخصوص دورههای آموزش کوتاهمدت و فشرده برای
حفظ قرآن چیست؟

در مرحله بعد از تعیین ســطح ،اصراری بر فشرده بودن دوره
حفظ قرآن برای خردســاالن نداریم .در حال حاضر در مؤسسه
مجمعالقرآن گراش ســطوح را طوری تعریــف کردهایم که با

برنامهریزی در سنین خردسالی باید تعدادی از آیات را حفظ کنند و در سنین نوجوانی
و بزرگسالی اندک اندک دوره فشردهتر میشود تا زودتر و بهتر بتوانند قرآن را حفظ
کنند.
البته هدف ما در گام نخست این است که خردساالن حافظ در ابتدا با سیاق و روش
قرآن در زمینه حفظ آشــنا شوند و اصراری بر آن نیست که به صورت فشرده حافظ
قرآن شوند.
صحبت پایانی؛
در زمینه حفظ و روشها و شــیوههای حفظ قرآن ،مؤسسات براساس سنین افراد،
شــیوهها را معین کنند و طوری نباشد که شاهد این باشیم که حفظ تخصصی پنج
جزء را برای خردساالن و نونهاالن کار شود که نه در این سنین به دردشان میخورد
و نه کار کارشناسی شده است.
باید با توجه به ســنین قرآنآموزان شــیوهها را در نظر بگیرند و سپس کار را انجام
دهند.
برای بزرگســاالن و نوجوانان بستگی به اســتعداد افراد دارد ،البته خوب است که
مؤسسات طر حهای فشرده و هم طر حهای غیر فشرده و بلند مدت را دارند .حفظ
یکساله در سطح کشور برگزار میشود و نمیتوان گفت این طرح بد است ،بلکه باید
توانایی افراد را در نظر بگیریم .اگر برای فردی که این توانایی را نداشــت و بخواهد
وارد حفظ یکساله و شبانهروزی شود هم به خود قرآنآموز لطمه وارد میشود و هم
به جامعه قرآنی ضربه سنگینی میخورد.

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور

شماره هفتاد و پنجم

گزارشتصویری

اهمفعالیتهایانجامشدهتوسطموسسات
عضواتحادیهتشکلهایقرآنوعرتتکشور

دانایی ،ریشه همه خوبیها و نادانی ریشه همه بدیهاست.

ثبت نــام هفتمین دوره تخصصی حفظ قرآن یکســاله در مؤسســه
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فصلنامه فرهنگی ،تبلیغی ،قرآنی

حضرتعلی(علیهالسالم)

ثبت نام مراکز شبانه روزی حفظ تخصصی یکساله کل قرآن کریم بیت االحزان حضرت زهرا(س)

برگزاری جشنواره فرهنگی قرآنی «در روشنای رمضان» به صورت

اجرای طرح «دورهمی قرآنی» در دهکد ه قرآنی چارک

انتشــار «کتابت و عالمتگذاری روشــی جدید در آمــوزش روخوانی و

بیستوچهارمین ویژه برنامه ضیافت الهی از سوی دارالقرآن الکریم زنجان

بیستوچهارمین ویژه برنامه ضیافت الهی از سوی دارالقرآن الکریم زنجان
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حضرتمحمد(صلیاهللعلیهوآله)
محبوبترین اعمال پیش خدا خوشحال نمودن مؤمنین است.
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آموزش مجازی به موسسات قرآنی در بستر وب

آموزش مجازی تدبر در قرآن کریم از طریق پیام رسان های داخلی

فراخوان ثبت نام از موسســات شاخص قرآنی جهت تولید مستند

فعالیت و همکاری موسسه خیریه نورالسماء یزد در مقابله با ویروس کرونا

فعالیتهای جهادگران موسسه امیرالمومنین(ع) در جبهه مبارزه
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