
نخبگان و  اول در همايش جناب آقا� محمودرضا بيژنيسخنان بخشي از 

 :اسالمي وزارت ارشاد معاونت قرآني و عترت ۱۳۹۴سال  قرآني فرهيختگان

  بسم اهللا الرحمن و الرحيم

 ....  

موضوع جلسه در رابطه با بررسي مشکالت جامعه قرآني و ارائه راهکارها� بهينـه سـاز�   چون  

با توجه بـه ضـيق وقـت و محـدوديت      لذاجذب حداکثر� مشتاقان به کالم وحي ميباشد،  آنها و

قـرار گرفتـه و بـه سـاير     و تامـل  بـه برخـي کليـات کـه ميتواننـد مـورد مداقـه        صرفا ها� موجود 

  . د، خدمتتان مطرح مي کنمنشواين دو روز اضافه ارائه شده  پيشنهادات

روش هـا� آموزشـي و    تي شـد مـا بـه نحـو مطلـوب  از     همچنانکه همه ميدانيم و بعضا نيز اشـارا 

منـد  نظـام به خصوص در دو دهه اخير به صورت ، ي استفاده نکرده ايمقرآنبرا� جامعه  پرورشي

 که مقدمه ا� برا� عمل به آيـات الهـي اسـت،   تالوت قرآن . ايمها� علمي پيش نرفتهو با روش

بـه بخـش    ،حاضـر اينجانب هم علم، هم فن و هم هنر است و ما بيشتر برا� جامعه قرآني به زعم 

بـيش از  که عمـل بـه آيـات را      ،تا مباحث علمي و تربيتي آن ها� فني  و هنر� آن پرداخته ايم

فته مراتب ظـاهر� و برتـر� جـويي در آشـ     توجه بهبدين جهت امروزه  و محقق مي نمايد،پيش 

بخـش  توجه بـه  که متوليان متعدد و ناهماهنگي دارند از قرآني  ابقات مختلفبازار رقابت در مس

معنو� آيات الهي پيشي گرفته است و عالوه بر افزايش نابساماني هـا و نـوع توقعـات و    باطني و 

  .انتظارات، جامعه قرآني را از وظيفه، رسالت و اهداف اصلي خود  دور کرده است



 بـه معنـي  (ل رفتگي م قاطبه نخبگان جامعه قرآني ما دچار تحليبا اين روند همچنانکه شاهد هستي

و با وجود تالش ها� مکرر، نتيجه ا� کـه مـورد انتظـار اسـت و بايـد       شده اند) و خسته فرسوده

 حاصل نشده و در صورت ادامه به اين روند بعيد است که منتج بـه نتيجـه گـردد، چـرا کـه       باشد

 اصـلي شـده و  مسـير  هـدف و  اطفي و جسـماني و تـرک   تحليل رفتگي باعث انـزوا� عـ  معموال 

  .عواطف و احساسات است ،کاهش تعهد، عدم رضايت، تضعيف روحيه آن� نتيجه

برنامـه ريـز� و حمايـت بـا تـدبير      رهايي از اين تحليل رفتگي،  از راهکارها� مهم برون رفت و

در شناساسـايي، توجـه و جلـب    ) ويـژه متـولي مرکـز� و واحـد    ه بـ (سازمانها ونهادهـا� مـرتبط   

، اساتيد با دانش و تجربه اين عرصـه مـي باشـد    يژهوبه  ،ذيربط حداکثر� کليه نخبگانمشارکت 

افراد صاحب نظر را در بر داشته و بـا ايـن امـر     � ارتباطات و افزايش فعاليتتوسعهموجبات که 

آنـان را در گسـترش و   زحمـت، مطالعـه و تجربيـات    ها ضمن ارج نهادن به ايشان، اندوخته سال 

ف مورد نظر اهدريشه اخدمت گرفته و به تدريج اشاعه فرهنگ قرآني و جذب مشتاقان وحي به 

  .خواهيم آوردارمغان به و و عميقتر نموده احيا را 

لـذا    ،� وضـع موجـود بـا وضـع مطلـوب     فاصلهعبارتست از شکل از آنجاييکه تعريف مسئله يا م

ده و در رسـيدن بـه آن   نمـو تبيـين   را نيـز  ضمن شناسايي وضع موجود، وضع مطلـوب الزم است 

مرحله با حضور متخصصان و نخبگان امر برنامه ريز� و حرکت نمود و متاسـفانه ايـن اتفـاق در    

و بـرا�  اهر و به صورت نظـر� و سـليقه ا�   وحد معمول آن هم بيشتر برا� مسابقات و در حد ظ

وزارت لـذا امـروزه بـه نظـر ضروريسـت تـا       ف. استصورت گرفته ي از افراد گروه و سطح خاص

که متولي اين برنامـه اسـت و درصـدد بهينـه نمـودن رويـه هـا و         فرهنگ و ارشاد اسالميمحترم 

بـرا� جـذب حـداکثر�    ، فرايندها ميباشد و حتي کليه نهادها، سازمان ها و ارگان هـا� مربوطـه  



سـطح  گـروه و  فقـط بـرا� يـک    آگاهانه تر عمل نمـوده و   مشتاقان کالم وحي نسبت به گذشته

برا� در وهله اول برنامه ريز� بايد به گونه ا� باشد تا شناسايي و برنامه ريز� . خاص کار نکنند

در گروه ها� متعدد فراگيران اعم افراد عامه، گروه آگاهان، گروه متخصصان و گـروه نخبگـان   

و همه افراد را الزامـا   شودتهيه تفکيک بين الملل به ملي و حتي سطح فرد�، گروهي، سازماني، 

بـا ايـن   ها� خرد و کـالن را  و برنامهتحت پوشش يک يا چند برنامه محدود قرآني قرار ندهيم، 

در اين راستا و در جهت سـازماندهي  . پيش بيني کنيمرويکرد و اهداف و رسالت واقعي مد نظر 

اولين مشکل  مي آيدبه نظر پر برکت قرآن کريم  و نظام مند نمودن فعاليت ها� اثربخش حوزه

 واقعـا . مرکز و تشکيالت اصلي قرآنـي در کشـور اسـت   يک  اساسي در حال حاضر عدم وجود 

 پس؟ ...و کند؟ تعيين ميچه مرجعي خط قرمزها را  ؟استو پاسخگو چه ارگاني متولي امروزه 

و نيـز   ،و متـولي واحـد   جـاد مرکـز  اي در ابتدا تعيين موازين و چارچوب ها� اساسي و علمـي بـا  

و ضرور� است تا به تدريج ساير مـوازين بـر آن اسـاس    ، الزم تعريف استانداردها و اصول کلي

   .مدون گردداحصائ، تنظيم و 

بهتـرين شـکل    واسـت،  افراد اعم از مسئولين، نخبگان و سـاير مشـتاقان   تغيير نگرش  �بعداقدام 

برنامـه  و از راهکارهـا� مـوثر آن   . افتـد و دانش اتفاق مي با افزايش علمصرفا تغيير نگرش  برا�

ت موظف به ارائه مقـاال است که قرآن  جامعه قرآني بويژه قاريان وحافظان ريز� و الزام نخبگان

در واقـع عالميـت   . (گردنـد  علوم قرآني  محققو به مرور نيز  شوند... علمي و تاليفات مورد� و 

  .)الهي  و دستورات قرآنتوام با علم برا� عمل به فرامين 

فقـط بـا    يقرآنـ نخبگـان   امـروز  مشـکالت حداقل بخش اعظمـي از   از طرفي ميتوان اذعان نمود

و بهـره منـد� بـيش از پـيش از      � قرآن کـريم  اساتيد برجستهو تکريم توجه برنامه ريز� برا� "



ايـن عزيـزان و   با ابالغ موازين و اصول کلـي بـه   " تجربيات و اندوخته ها� ايشان و جلسات آنان

جمعه و  معزز همچون رويکرد برنامه نماز ائمه(طرح موضوعات از سو� ايشان در جلسات خود 

  .کامال خالي است ،و پتانسيل بالقوه قابل حل مي باشد، ليکن جا� استفاده از اين فضا) جماعات

 برنامـه هـا و چشـم انـداز ماسـت کـه        نگـر� از ديگر مشکالت امروزه، متاسفانه سطحي و کمي 

� انحصـار  اين گونه عمل کـردن بـه نـوعي موجـب      .استرا گرفته گر� عمقي و کيفي نجا� 

شدن فعاليت ها� قرآني در اختيار تعداد معدود� گرديده و از آسيب ها� جد� امـروز جامعـه   

 ،قيت شدهقرآني است که موجب تحليل رفتگي و حذف ساير نخبگان و هرگونه نوآور� و خال

  .اينگونه مسائل نيز به جديت صورت پذيردزدايي لذا ضروريست تا انحصار

ما بعضا اهدافي را تعريف و ابالغ مي کنيم که تاثير چنداني بر جامعه قرآني نـدارد و صـرفا رفـع    

تکليف و انجام يک کار تشکيالتي است در صورتي که ما ميتوانيم بـه جـا� آنهـا مراتـب را بـه      

مـثال  . معه را هدايت و سيراب نمـاييم � تر برنامه ريز� نموده و از تاثيرات آن جاصورت ريشه ا

انرژ� و پتانسيل ها� بالقوه موجود که به سرعت بالفعل شده و موجبات هم افزايـي و   زاستفاده ا

به عنوان مثال ما تالش و هزينه ها� زياد� . آورد رشد و شکوفايي بيش از پيش را به ارمغان مي

قرآن نموده ايم که البته کار پسنديده و ارزشمند� اسـت منتهـا چنانچـه مـواز� يـا       صرف حفظ

توانسـتيم تعـداد    مجزا� از آن برا� متخصصان و نخبگان  قرآني برنامه ريـز� مـي شـد مـا مـي     

زياد� از قاريان را که سال ها با قرآن موانست دارند و آمادگي کاملي برا� حفظ دارنـد ظـرف   

نـد اعضـا� جلسـه    و از طريق ايشـان کـه اغلـب جلسـه دار     هل قرآن نموديک تا ششماه حافظ ک

و بدين ترتيب ضمن افزايش آمار واقعي حفاظ موضـوع حفـظ    ايشان را حافظ قرآن مي نموديم

ايـن امـر صـرفا بـا برنامـه       .قرار مي گرفتگ قرآني کشور نرا نهادينه نموده و به تدريج جز فره



 ،ر کمتر از آنچه تبليغات شده و مسابقات برگزار ميگرددريز� و حمايت عملي و بودجه ا� بسيا

     .قابل اجراست

بـه آمـوختن سـاير علـوم     هـا� قرآنـي   قاريان و بچـه لزوم آموزش و پرورش از ديگر مسائل مهم 

هم برا� ارتقا دانش و تغيير نگرش و هم برا� فهم بيشتر آيات الهي و اشاعه  ،مواز� و مورد نياز

و دانـش   آمـوختن  از جمله ايـن مـوارد  . ، مي باشدآن که منتج به عمل به آيات الهي خواهد شد

از خوانيم، بفهميم و با حس اجـرا کنـيم   اين الزمه کار است که بفهميم چه مي. استزبان عربي 

  ...تر خواهد بود وگذارنده شود، تاثير طرفي اگر با دل خوا

بـه ايـران   قاريـان مصـر�    از ديگر پيشنهادات و بستر ساز� ها در ايـن امـر ايـن اسـت، زمانيکـه      

قاريـان  نموده و مقيم  يدو سال تالش شود تا نخبگان و حرفه ا� ها� ايشان راآورند  تشريف مي

باشند به صورت حرفه ا� پرورش دهـيم و   بديل و موثر جامعه ما ميتوانندسفيران بي را که قرآن 

بديهي است با  .به تدريج اندوخته ها� صحيح و اصولي اين نسل به نسل ها� بعد� منتقل گردد

، تاثير و نفوذ بسيار زياد� در نسل جوان و آينده کشور و ساير آموزش و پرورش چنين نخبگاني

يـک  قطعـا کمتـر از   که آورد  مشتاقان کالم وحي در کشورها� مختلف جهان به دست خواهيم

رتر هـم باشـند، لـذا نبايـد از اسـاتيد و      و چـه بسـا مـوث    و رايزن فرهنگي نخواهد بود سفير سياسي

و به واد� فراموشي سپرد و فقط هرز چندگاهي در برخي مراسم و مواضع از  ،دغافل شنخبگان 

فعاليـت هـا�   ( بي ثمـر اينکه به درختان خشک و  ازا� به عبارتي به. ايشان دعوت به عمل آورد

بهتر است تا  ،و نما� ظاهر� برا� آنها درست کنيم يمچسبانبگل  )نامنظم و نمايشي و ظاهرمآب

و ) اسـاتيد و نخبگـان و متخصصـان قرآنـي    ( آب دهيم تا خود بارور و پرثمر و اثر شـوند  هاآن به



جمـال و عطـر و   از کـل جامعـه را   را فراهم نمايند و بـه تـدريج   موجبات رشد و شکوفايي خود 

  .زندمند سا بهره دانش خود

هـا� الکتروينـک اشـاره    آموزش ايجاد دوست عزيز� بهدر پيشنهادات ارائه شده در اين جلسه، 

و قطعـا بـا توجـه بـه شـرايط امـروز جامعـه و اسـتعدادها� بـي بـديل فـراوان و از طرفـي              کردند

را ، مـا خيلـي کارهـا    د برجسـته محروميت بسيار� از مناطق ما از حيث راهنمايان حـاذق و اسـاتي  

دانـش  مدون و اجـرا نمـوده و موجبـات جـذب و ارتقـا       ،ميتوانيم از طريق آموزش ها� مجاز�

  .رديمموجب گو ساير علوم قرآني را در فراگير� کالم وحي مشتاقان قرآن کريم 

ز بـا  بيش از پيش در دستور کار عزيـزان بـوده و اينجانـب نيـ     و اساسي مهم موارد اميد است اين 

توجه به تجربيات و اندوخته ها� ناچيز خود که معتقـدم تمـام مـوارد پـيش گفتـه را بـه راحتـي        

ميتوان برنامه ريز� و اجرا نمود، آمادگي خود را برا� هرگونه همکار� عملي و پياده ساز� آن 

   .اعالم مي نمايم

هرچنـد ايـن مـوارد    و مانـد،  هر چند نکات و صحبت ها� زياد� باقي مي شود در پايان يادآور 

بايد صرفا در عمل اجرا شوند و متناسب با آن و نتـايج حاصـله ادامـه مسـير را شناسـايي و اقـدام       

نمـوده و بـه طـور خالصـه کليـاتي از      مقـدار بسـنده   همـين  فلذا با توجه به کمبود وقت به  ،نمود

  :مطالب مطروحه خود را بدين شرح جمعبند� واعالم مي نمايم

واحد جهت يکپارچه ساز� و تعيين استراتژ� و سياست ها� راهبـرد�  لزوم ايجاد مرکز  -۱

  .برا� ساماندهي کليه فعاليت ها� قرآني



و نيـز تعيـين خطـوط قرمـز بـا       هتعريف اصول و مولفه ها� اصلي و استانداردها� مربوطـ  -۲

 .)نه نظرات ذهني و سليقه ا� افراد خاص(الگو بردار� ها� علمي وصحيح 

کريم با افزايش دانش و تاکيد بر انجام تحقيقات  نالي حرفه ا� قرآلزوم تغيير نگرش اه  -۳

  .علمي و پژوهشي از سو� ايشان

توجه به اساتيد و پيشکسوتان قرآني و لزوم برنامه ريز� جهت مشارکت حـداکثر� ايـن    -۴

  .عزيزان در آموزش و پرورش مشتاقان و نخبگان قرآني

به بالفعل رساندن آن برا� تسـريع و تسـهيل    د واستفاده بهينه از ظرفيت ها� بالقوه موجو -۵

اشـاعه فرهنـگ   رشـد سـريعتر و   موجبـات   دخوترسيمي که حصول اهداف و تحقق  در 

 .قرآني را فراهم نموده و به همراه خواهد داشت

  .)نه فقط آموزش صرف(تاکيد بر پرورش و تربيت مشتاقان قرآني توام با آموزش  -۶

بلکه توجه به جذابيت و ) ه صرفا نگاه نقادانه و کمين(تاکيد بر ارشاد� بودن آموزش ها  -۷

کيفيت آموزش ها که منجر به پرورش افراد شده و موجبات عملي نمـودن آيـات قـرآن    

 .کريم را به ارمغان مي آورد

بـا   ارزشـمند  رخوردي به آيات الهي و بدرخواست از مسئوالن قرآني که عالوه بر توجه عمل -٨

اساتيد و نخبگان  بهمين ارزنده ا� برا� جامعه قرآني بوده و مستع ،مخاطبان و نخبگان قرآني

نگاه کننـد و از ايشـان در راسـتا�    مشاوران دلسوز خود  و متخصصان قرآني به عنوان امين و

 .استفاده نمايندارتقا عملکرد و رسالت و وظيفه سازماني خود 

  استماع به سخنانجه و و� تک تک قرآنيان گرامي از تبا آرزو� سالمتي و بهروز� برا

  "والسالم علي من اتبع الهد�"     .صميمانه تقدير و تشکر مي نمايم اينجانب



 


