
ُ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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طليعه

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

ــه بدون حاكميت  ــت و نيل به حيات طيب ــرآن كريم كتاب هدايت اس ق
ــوراى عالى انقالب فرهنگى به  ــت. ش آموزه هاى هدايتگرانه آن ممكن نيس
ــور توسعه  ــال 1388 منش ــت س عنوان قرارگاه فرهنگى نظام، در ارديبهش
ــه بر فرهنگ  ــى فرهنگى جامع ــى را با هدف ابتناى مهندس ــگ قرآن فرهن
حيات بخش قرآن مجيد در راستاى انديشه هاي حضرت امام خمينى (ره) و 
تحقق مطالبات مقام معظم رهبري مدظله العالي و در رأس آنها تعميم انس 

با قرآن در جامعه به تصويب رساند. 
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى با حضور وزرا و دستگاه هاى كالن  تشكيل ش
فرهنگى كشور، استقرار كميسيون هاى تخصصى اين شورا در وزارتخانه هاى 
ــى از مهم ترين بركات و آثار منشور است كه مبناى حركت  فرهنگى آموزش

وحدت بخش ميان جريان هاى فعال قرآنى در كشور مى باشد. 
ــده و جلسات  ــعه فرهنگ قرآنى برآمده از مطالعات انجام ش ــور توس منش
ــال هاى 1378 تا 1388 در دبيرخانه شوراى  ــت كه طى س كارشناسى اس
عالى انقالب فرهنگى با مشاركت بخش هاى مختلف دولتى و عمومى برگزار 
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ــت. از اين رو انتقال مفاهيم و     پشتوانه هاى علمى و كارشناسى  ــده اس ش
منشور به مجريان، اهميت به سزايى در تحقق اهداف آن دارد. كتاب حاضر 
تالشى درخور توجه و كم نظير است كه توانسته با بيانى نو و منسجم، ابعاد 
ــعه فرهنگ قرآنى را براى دست اندركاران نظام توسعه  مختلف منشور توس

فرهنگ قرآنى تشريح كند. 
ــكر از اهتمام جناب حجت  االسالم و المسلمين حميد محمدى  ضمن تش
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى و همكاران اين شورا، اميد است  دبير محترم ش
ــور، زمينه  با لطف الهى و اخالص نيت همه كارگزاران فرهنگى و قرآنى كش

حاكميت قرآن و تمسك به قرآن و عترت در همه عرصه ها فراهم شود.

                                                               دكتر محمدرضا مخبر دزفولى
                                                              دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى

                                                                و رئيس شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
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مقدمه

مقدمه 
ــلمانان  ــت قرآن و آموزه هاى قرآنى در جامعه، آرزوى ديرينه مس حاكمي
ــالمي ملت ايران نيز با اعتقاد به آن شكل گرفته است و  بوده كه انقالب اس
اعالم رسمى آن بر تارك قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مى درخشد1.  
ــد تا  ــناس و عامل به قرآن آغاز ش اين انقالب با رهبرى بزرگ مردي قرآن ش
ــاز برپايي حاكميت فرهنگ قرآن در جامعه ايران و ترويج  منادي و زمينه س
آن در پهنه گيتي باشد2.  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 
ــد؛ اما اين واقـعيت را نمي تـوان انكار كرد كه  و برنامه ريزي نظام جاري باش
ــه  دهه پس از انقالب، همچنان تا تحقق  ــده در س با وجود گام هاى طى ش
ــادي در پيش بوده و قرآن در  ــت فرهنگ قرآني در جامعه فاصله زي حاكمي
ــاس اعتقاد ديرينه اش به  ــت كه ملت ايران بر اس ــالمي اس ــى: «حكومت ايران جمهوري اس  1. اصل اول قانون اساس
حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آيت اهللا العظمي 
ــيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول  ــي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و س امام خميني، در همه پرس
ــيصدو نود و نه هجري قمري با اكثريت  2/ 98  درصد كليه كساني كه حق راي داشتند  ــال يكهزار و س و دوم جمادي س

به آن 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
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گستره فرهنگ عمومى جامعه و نظام هاى مديريتى آن مهجور است3. 
جبران اين عقب ماندگي هاى ناشي از دوران  طوالني حاكميت طاغوت4  و 
دستيابي به جامعه اي متمّسك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل 
صالح و ارتقاي ايران به كشوري توسعه يافته با هويتي اسالمي انقالبي مبتنى 
ــتمر مردم و حاكميت، با همت هاي  بر آموزه هاى قرآنى، نيازمند تالش مس
ــاس آن،  ــت. تدبيرى كه بايد بر اس ــده از اخالص و همراه با تدبير اس برآم
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 و كارشناسان تدوين و به عنوان نخستين سند جامع نظام جمهوري 
ــت ماه 1388 در جلسه  ــالمي ايران در حوزه قرآن كريم در 22 ارديبهش اس
ــوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد، برنامه ملي نظام براي  643 ش

ــت. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى -  ــده اس ــت كه قرآن هنوز در جامعه ما، يك امر عمومى نش 3. واقعيت اين اس
1368/7/20

امروز متأسفانه مسلمانها 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

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 
با قرآن، تشخيص بدهد اين حرف، غلط يا درست است! آن وقت ما با قرآن آشنا هستيم و فرهنگ قرآنى بر زندگى ما 
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

4. ما بايد قبول كنيم كه ملت ما در نيم قرن پيش از انقالب روز به روز از قرآن فاصله گرفته و دور شده است. تا قبل 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
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طي اين مسير است كه در آن عالوه بر بيان اهداف، سياست ها و راهبردهاى 
ــاختار اجرايى تحقق آن در قالب تشكيل  ــعه فرهنگ قرآنى، كليات س توس
ــيون هاى تخصصى بيان شده است.  ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى و كميس ش
منشور توسعه فرهنگ قرآنى در واقع، ترجمان ارتباط و تعامل نظام مقدس 
جمهوري اسالمي در مواجهه با تعاليم قرآن در مقام علم، اعتقاد و عمل در 
سطح ملي و بين المللي است كه تحقق اهداف آن وابسته به دو موضوع زير است:

1.عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني 
ــور به عنوان مقدمه طبيعي توسعه  ــاماندهي فعاليت هاي قرآني كش 2.س

فرهنگ قرآني 
اين كتاب كه در معاونت مطالعات و برنامه ريزى راهبردى دبيرخانه شوراى 
ــت مرورى گذرا بر پيشينه،  ــده اس ــعه فرهنگ قرآنى تهيه و تدوين ش توس

مبانى نظرى و ابعاد منشور توسعه فرهنگ قرآنى دارد. 
در اين مجال مقتضى است از توجه و اهتمام همه كسانى كه در تدوين و 
تصويب منشور توسعه فرهنگ قرآنى و تمهيد مقدمات الزم براى تحقق آن 
ــتند، جناب آقاى دكتر محمدرضا مخبردزفولى، دبير شوراى  مشاركت داش
عالى انقالب فرهنگى و رئيس شوراى توسعه فرهنگ قرآنى، اعضاى محترم 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى،  ش
دفتر مقام معظم رهبرى مدظله العالى، سرپرست و اعضاى كميته هماهنگى 
و گسترش فعاليت هاى قرآنى، كميسيون  پژوهش هاى قرآنى و كارگروه هاى 
ــى كه در مراحل  ــان و نهادهاي ــاير محققان و كارشناس تخصصى آن5  و س

مختلف تدوين و تصويب منشور حضور فعال داشتند تقدير و تشكر شود. 
ــترش فعاليت هاى قرآنى، كميسيون  پژوهش هاى قرآنى و  ــامى اعضاى اصلى و مدعوين كميته هماهنگى و گس 5. اس

كارگروه هاى تخصصى آن در بخش ضمائم آمده است.

مقدمه
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ــاون مطالعات و  ــين فريدونى مع ــدس محمد حس ــاى مهن ــاب آق از جن
ــورتى شوراى توسعه فرهنگ قرآنى  برنامه ريزى راهبردى و دبير مجمع مش
ــت اين كتاب را با همكارى آقاى مهندس مرتضى زمانيان  كه ويرايش نخس
در شهريورماه سال 1388 تهيه كردند و امسال نيز تدوين ويرايش دوم را با 
همكارى آقاى على رضا شعبانى فرد عهده دار شدند قدردانى مى شود. همچنين 
از خدمات بى شائبه همكاران: آقايان محمدجمال الدين خوش خاضع، احمد 
جمالى گندمانى، رضا سالمت پناه، مهندس مرتضى سلمانى ماهينى، مجتبى 
شكورى، محمدوحيد شيخ بهايى و محمدمهدى عزيززاده كه با ارائه نظرات 
كارشناسى و نقد اين مجموعه در غنابخشى به محتواى كتاب سهيم بودند 

تشكر مى شود. 
ــازى  ــبت به مستندس ــورا نس ــه لطف الهى و با اهتمام همكاران اين ش ب
پيوسته جلسات و پيگيرى مطالعات، طى دهه گذشته، مجموعه اى كم نظير 
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
                                                                  شهريور 1390
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فصل اول 
مرورى بر فرآيند  تدوين و تصويب منشور توسعه فرهنگ قرآنى

گسترش اقبال عمومى به قرآن پس از پيروزى انقالب اسالمى 
ــت به آموزه هاى دينى  ــالمى با رويكرد بازگش پس از پيروزى انقالب اس
ــمه هاى حقيقت طلبى و آزادى خواهى، اقبال حاكميت  و اسالمى و سرچش
نظام و مردم به قرآن كريم به عنوان نماد تاّم همه شعارهاى انقالبى افزايش 
يافت؛ لذا فعاليت هايى مانند برگزارى جلسات قرآن مردمى، مسابقات قرآنى، 
برنامه هاى قرآنى صدا و سيما، اعزام قاريان قرآن به عنوان مبلغان جمهورى 
ــالمى، چاپ و انتشار مصحف شريف و كالس هاي آموزشى قرآنى توسعه  اس

چشمگيرى پيدا كرد. 
ــى را پديد آورد تا نيروهاى  ــن فضاى معنوى دفاع مقدس، فرصت همچني
ــرت را در محيطى آكنده  ــيرين انس با قرآن و عت ــص انقالب طعم ش مخل
ــور رزمندگان، جانبازان و  ــالص و تالش تجربه كنند. بنابراين با حض از اخ
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ــعه  ــور، بابى جديد در توس ــاى فرهنگى كش ــرافراز در عرصه ه آزادگان س
ــوده شد. همچنين حمايت و هدايت  ويژه  فعاليت هاى قرآنى در جامعه گش
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى مدظلّه العالى نسبت به فعاليت 
ــربازان انقالب، فضايى از تالش متعهدانه براى توسعه فعاليت هاى  قرآنى س
قرآنى در جامعه را ايجاد كرد. تداوم و تقويت اين فضاى فرهنگى، مسئوالن 
ــت تا زمينه هاى  ــى غيرفرهنگى را بر آن داش ــتگاه هاى فرهنگى و حت دس
ــعه بخش هاى قرآنى در درون  ادارى و گاه حقوقى الزم را براى ايجاد و توس
دستگاه هاى دولتى و عمومى فراهم كنند؛ در عين حال زمينه  تنوع و تكثر 
هر چه بيشتر فعاليت هاى قرآنى مردمى كه ريشه در اعتقادات خالص امت 

مسلمان و انقالبى ايران داشت فراهم شد.

پيدايش اقتضائات جديد قرآنى
ــاير جريان هاى فرهنگى  ــس از انقالب همچون س ــش هاى قرآنى پ جوش
ــور نيازمند هدايت، هماهنگى و ساماندهى بود كه اين ضرورت از اوايل  كش
دهه هفتاد در ميان فعاالن قرآنى كشور به ويژه فعاالن حوزه آموزش و تبليغ 
ــاس و در قالب ايده ها و طرح هاى كارشناسى در مجامع  و ترويج قرآن احس

رسمى و غيررسمى مطرح شد. 
ــت يك دهه تجربه حكومت دارى و وقوف مديران و  ــوى ديگر گذش از س
ــئوالن دين مدار كشور بر فقدان پشتوانه هاى معرفتى كافى براى ابتناى  مس
ــى و فرهنگى بر تعاليم قرآنى، افزايش  نظام هاى اقتصادى، اجتماعى، سياس

مطالبات معرفتى از قرآن كريم را در اين عرصه ها رقم زد.
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ــته از اقتضائات و مطالبات در جامعه پديد آمد؛  ــه دس ــاس، س  بر اين اس
ــتگاه ها و نهادهاى فعال در عرصه فعاليت هاى قرآنى، حضور  هماهنگى دس
ــرى مبانى  قرآن در فرهنگ عمومى و انس جامعه با قرآن و عالوه بر آن تس
ــى و فرهنگى  ــى، اجتماع ــى در نظام هاى اقتصادى، سياس ــگ قرآن و فرهن
ــور. در اين ميان موضوع اول، يعنى هماهنگى و ساماندهى فعاليت هاى  كش
ــطح ملى پيگيرى  ــور در س قرآنى به عنوان مطالبه اصلى فعاالن قرآنى كش
ــكيل وزارت قرآن در سال 1370 از سوى جمعى از  ــد. ارائه پيشنهاد تش ش
استادان حوزه قرائت قرآن كريم به محضر مقام معظم رهبرى مدظله العالى 

عمده ترين مصداق آن است.

پيدايش ساختارهاى ابتدايى هماهنگ كننده فعاليت هاى قرآنى
ــاختارها براى  ــكيالت و س ــخ به نيازهاى جديد جامعه، برخى تش در پاس
هماهنگى امور قرآنى بيشتر در سطوح بخشى و حوزه اى شكل گرفت كه به 

آنها اشاره مى شود.

شوراى عالى قرآن صدا و سيما (1370)
ــى توليد و پخش تالوت هاى  ــا توجه به فقدان جايگاهى براى كارشناس ب
قرآن در صدا و سيما، اين شورا در تاريخ 1370/7/13 به فرمان رهبر معظم 
ــت معاونت ارتباطات مردمى دفتر  ــالمى مدظله العالى، به رياس انقالب اس
ــيما و تعدادى از استادان  ــازمان صدا و س معظم له و با حضور نمايندگان س

برجسته قرائت قرآن تأسيس شد. 
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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 
ــت گذارى، نظارت، حمايت و ارتقاى برنامه هاى مربوط به  ــالمى، سياس اس
ــيح بوده است، وابستگى اين شورا  قرائت قرآن، اذان، مناجات، ادعيه و تواش
ــه دفتر معظم له و مطالبات جامعه قرآنى از اين جايگاه، زمينه اى را فراهم  ب
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 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 در سال هاى بعد و ايجاد 
ــته قرآنى در اين مركز مهم فرهنگى، دستاورد اصلى و البته غيررسمى  هس

اين دوره از فعاليت شوراى عالى قرآن محسوب مى شود.

كميته اعزام و دعوت از قراء (1370)
ــاماندهى امور مربوط به اعزام قاريان جهت اجراى برنامه هاى  به منظور س
تبليغى و حضور در مسابقات بين المللى خارجى، همچنين دعوت از استادان 
ــئوليت اين كار بر  ــور كه پيش از آن مس و قاريان غير ايرانى به داخل كش
ــالمى بود، كميته اعزام و دعوت از قاريان قرآن  ــازمان تبليغات اس عهده س
ــتور مقام معظم رهبرى مدظله العالي در دفتر معظم له تشكيل  كريم به دس
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ــتادان صاحب نظر قرائت قرآن كريم،  ــد. نمايندگان دفتر و تعدادي از اس ش
ــازمان فرهنگ و ارتباطات  ــدگان نهادهاي مرتبط با امر اعزام مانند س نماين
اسالمي، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان صدا و سيما از اعضاى ثابت 

اين كميته هستند. 
ــوندگان (اعم از  ــي و انتخاب اعزام ش ــد صالحيت هاي فني و اخالق تأيي
ــورهاي مختلف و اعزام به حج و عمره و اعزام هاي  اعزام هاي تبليغي به كش
ــابقات بين المللي قرآني)، تعيين اولويت هاي اعزام از جهت  ــي و مس آموزش
مناطق و فصول مناسب، تعيين و تأييد صالحيت افراد و استادان غير ايراني 
ــي و مطالعاتي قرآني از  براي دعوت و ايجاد هماهنگي در اعزام هاي آموزش

جمله وظايف اين كميته است.

ستاد عالى هماهنگى مسابقات قرآنى كشور (1378)
ــيابى مستمر مسابقات قرآنى و  ــت گذارى، نظارت و ارزش به منظور سياس
تصويب استانداردهاى برگزارى مسابقات قرآنى ملى و بين المللى، ستاد عالى 
ــوراى عالى قرآن صدا و  ــابقات قرآنى به درخواست رئيس ش هماهنگى مس
ــال 1378 در  ــيما و به موجب ابالغ معاون اول رئيس جمهور وقت در س س
ــات آن يك سال تداوم  ــد و جلس ــكيل ش ــازمان اوقاف و امور خيريه تش س
ــتاد، با بازنگرى  ــكيل اين س ــاله در تش يافت. پس از ايجاد وقفه اى چندس
ــاون اول رئيس جمهور در  ــاى آن و ابالغ مجدد مع ــاره در تركيب اعض دوب
ــت نماينده ولى فقيه و  ــات آن به رياس ــكيل جلس تاريخ 1386/7/29 تش
ــازمان  اوقاف و امور خيريه و حضور نمايندگان وزارت فرهنگ  سرپرست س
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ــوراى هماهنگى فعاليت هاى قرآن و عترت دانشگاه ها،  ــاد اسالمي، ش و ارش
وزارت آموزش وپرورش، سازمان تبليغات اسالمى، ستاد كل نيروهاى مسلح، 
ــيما و صاحب نظران مردمى پيگيرى شد. از ديگر وظايف  ــازمان صدا و س س
اين ستاد بررسى درخواست هاى دستگاه متقاضى برگزارى مسابقات قرآنى 
ــور (اعم  ــدور مجوز، تعيين ضوابط اعزام نمايندگان قرآنى كش داخلى و ص
ــاير كشورها و نحوه مشاركت  ــابقات قرآنى س از داور، قارى و حافظ) به مس

دستگا ه اجرايى در مسابقات ساير كشورها است.  

كميته هماهنگى و گسترش فعاليت هاي قرآني (1378)
افزايش مطالبات فعاالن و مديران قرآني كشور و جهت يابى اين مطالبات 
به سوى شوراي عالي انقالب فرهنگي به  عنوان مرجع عالي سياست گذاري، 
ــد در اواخر سال  ــور موجب ش تصميم گيري و هماهنگي امور فرهنگي كش
1378 و با حضور تعدادى از كارشناسان فعاليت هاي قرآني دولتى و مردمى 
ــترش فعاليت هاى قرآنى» به صورت غيررسمى در  «كميته هماهنگى و گس
ــود. تداوم  جلسات اين  ــوراى عالى انقالب فرهنگى تشكيل ش دبيرخانه ش
كميته از تيرماه 1379 و حضور قريب به اتفاق مسئوالن قرآنى دستگاه ها و 
ــبب شد آيين نامه تشكيل اين كميته  صاحب نظران بخش مردمى در آن س
ــوراى عالى انقالب فرهنگى برسد  در تاريخ 1381/7/16 به تصويب دبير ش
و اين مجموعه به عنوان اولين هسته عالى تصميم سازى امور قرآنى كشور، 
مورد استقبال بخش قابل توجهى از فعاالن قرآنى قرار گيرد. اگرچه فعاليت 
ــال 1385 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى محول شد و  اين كميته در س
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ــوراى عالى انقالب فرهنگى در قالب «كميسيون  فعاليت قرآنى دبيرخانه ش
ــاى مرتبط با فعاليت هاى  ــا رويكرد انجام پژوهش ه پژوهش هاى قرآنى» ب
قرآنى و توسعه فرهنگ قرآنى با حضور استادان حوزه و دانشگاه تداوم يافت، 
همچنان ساماندهى فعاليت هاى قرآنى يكى از موضوعات مطرح در جلسات 

آن بوده است. 
ــته قرآني توانست در سال هاى 1379 تا 1388 با انجام مطالعات  اين هس
ــد و ترويج ادبياتى جديد 6 در حوزه فعاليت هاى  ــاى الزم و تولي و پژوهش ه
قرآنى گام  هاى مؤثر ذيل را در مسير هماهنگى فعاليت هاى قرآنى و توسعه 

فرهنگ قرآني در كشور بردارد: 
ــور مانند تأسيس و حمايت از •  ــازي نهادهاي فعال قرآني كش شبكه س

فعاليت مجمع مشورتي كارشناسان قرآن و عترت دانشگاه ها، پيشنهاد 
ــگاه ها و همكارى  ــوراي هماهنگى فعاليت هاى قرآنى دانش تشكيل ش
ــكل هاي قرآني كشور و حمايت  ــنامه اتحاديه تش مؤثر در تدوين اساس

از تأسيس آن
انجام فعاليت  هاى كارشناسي و پژوهشى علمي مانند پيشنهاد اصالحي • 

ــكالت اجرايي مصوبه شوراي اداري و استخدامي  براي رفع ابهام و مش
ــراي قاريان و حافظان قرآن مجيد،  ــور در خصوص مزاياي اداري ب كش
ــت قرآن آموزي و  ــي نهض ــت هاى تخصصي براى بررس برگزاري نشس
ــنهاد مصوبات قرآنى به شوراى  ــاماندهى مراكز پژوهش  قرآني، پيش س
ــن مصوبات، تدوين  ــدن اي عالى انقالب فرهنگى و پيگيرى اجرايى ش
6- 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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ــوزي و پيگيري  ــرح نهضت قرآن آم ــه اجرايى ط ــنهاد آيين نام و پيش
سامان يافتن اين طرح طى سال هاي اجراى برنامه سوم توسعه و پس از 
آن، بررسى راهكارهاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در امور قرآنى، 
ــاماندهي  ــعه فرهنگ قرآني، س انجام تحقيقات مختلف در زمينه توس

فعاليت هاي قرآني كشور و  بررسى وضعيت قرآنى دانشجويان
ــه راهكارهاى •  ــتگاه هاى مختلف و ارائ ــي فعاليت هاي قرآنى دس بررس

ــا از جمله پى گيرى تصويب  ــنهادي براى هماهنگى اين فعاليت ه پيش
«ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم» در شوراي عالي انقالب فرهنگي7، 
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 

ــكيل شوراى توسعه •  ــور توسعه فرهنگ قرآنى و طرح تش تدوين منش
فرهنگ قرآنى 

ستاد هماهنگى نهضت قرآن آموزى (1382)
به موجب نقايص و كمبودهايى كه در حوزه آموزش عمومى قرآن در ميان 
اقشار مختلف جامعه وجود داشت، با پى گيرى هاى سازمان هاى دينى به ويژه 
ــال 1378 بند «و» ماده 159 قانون برنامه  سازمان  تبليغات اسالمى، در س
ــاله سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور تصويب و طبق  پنج س
آن مقرر شد در سال اول برنامه، سازمان تبليغات اسالمي با انجام مطالعات 
ــرح نهضت قرآن آموزي را براي بهبود وضعيت آموزش همگانى قرآن  الزم ط

7- موضوع مصوبه جلسه 573 شوراى عالى انقالب فرهنگى، مورخ 1384/9/8.
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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. بنابراين 
ستاد هماهنگى نهضت قرآن آموزى به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ــالمى با حضور نمايندگان تام االختيار  ــازمان تبليغات اس و دبيرى رئيس س

دستگاه ها و نهادهاى فعال در حوزه آموزش قرآن تشكيل شد. 
ــالغ آيين نامه، تداوم نهضت  ــا توجه به تأخير پيش آمده در تصويب و اب ب
ــد و بر  قرآن آموزى در بند «و» ماده 106 قانون برنامه  چهارم دوباره ذكر ش
ــاس آن طرح جامع نهضت قرآن آموزى در جلسه هفدهم ستاد در تاريخ  اس
ــه كالن با پنجاه  ــيد. در اين طرح هفت برنام ــه تصويب رس 1385/5/28 ب

فعاليت اجرايى براي اجرا تا پايان سال 1389 پيش بينى شد.8

اتحاديه تشكل هاى قرآنى كشور (1382)
ــه ويژه از اوايل دهه هفتاد،  ــا تقويت رويكردهاى قرآنى مردم و دولت، ب ب
عالقه مندان به قرآن در نقاط مختلف كشور به تأسيس مؤسسات و تشكل هاي 
مستقل مردمي همت گماردند و با وجود همه كمبودها به فعاليت پرداختند. 
كميته قرآنى دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى از اواخر سال 1380 
ــئوالن تعدادى از تشكل هاى قرآني مردمي برجسته و فعال  با دعوت از مس
در استان هاي مختلف كشور، جلساتى را براي بررسى مشكالت فعاليت هاي 
ــات  ــكيل داد. در اين جلس ــه راهكارهاي رفع آن تش ــي مردمي و ارائ قرآن

8. طرح جامع نهضت قرآن آموزى، نسخه مصوب مورخ 1385/5/28، ص 3 و 4.
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پيش نويس اساسنامه اتحاديه تشكل هاي قرآني كشور تدوين شد. همچنين 
ــكل قانوني ثبت اين اتحاديه، ماده واحده اصالحي ضوابط  به منظور رفع مش
تأسيس و نظارت بر مراكز فرهنگي تدوين و به تصويب شوراي عالي انقالب 

فرهنگي رسيد.9
از مهم ترين اهداف و كاركردهاى اين اتحاديه كه در سال 1382 تأسيس 
ــبكه ارتباطي نظام مند و منسجم بين مراكز غيردولتي قرآني  شد، ايجاد ش
ــل با بخش هاى دولتى و جلب حمايت هاى  براى هم افزايى با يكديگر، تعام
ــكيل اتحاديه  ــت. به طور كلى تش ــى از فعاليت هاي قرآني مردمي اس دولت
ــي مردمي در فرآيند  ــت تقويت حضور مؤثر بخش قرآن ــى مهم در جه گام
ــازي و تصميم گيري قرآني كشور بوده و عالوه بر تقويـت جايگاه  تصميم س
ــاز كاهش تصدي گري دولت در امور قرآنى خواهد  نهادهاي قرآني، بسترس
ــازمان تبليغات اسالمى نيز با تشكيل  ــال 1384 تا سال 1388س بود. از س
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) 
ــكيل مجمع مشورتى كارشناسان كانون هاى قرآن و عترت  با تصويب تش
ــترش فعاليت هاي  ــال 1381 در كميته هماهنگى و گس ــگاه ها در س دانش
قرآني و تداوم جلسات اين مجمع، نياز به يك ستاد رسمى براى هماهنگى 
9. 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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ــد و پس از كارشناسى الزم و  ــگاه ها به اين كميته اعالم ش امور قرآنى دانش
تدوين آيين نامه، به منظور هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي قرآن و عترت 
ــگاهي، به موجب مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي10، شوراى  مراكز دانش
ــت رئيس نهاد نمايندگى  ــگاه ها به رياس هماهنگى فعاليت هاى قرآنى دانش
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، دانشگاه آزاد اسالمي، جهاد دانشگاهي، بسيج دانشجويي، دانشگاه 
پيام نور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف و امور خيريه تشكيل  شد. 
ــت گذاري و هماهنگي برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و فعاليت هاي  سياس
مرتبط با علوم قرآن و حديث، نظارت بر جشنواره ها و مسابقات قرآن و عترت 
دانشگاه ها، مرجعيت حل اختالف  نهادهاى دانشگاهي در فعاليت هاي قرآن و 
ــنهادهاي الزم براي توسعه فرهنگ قرآن و عترت  عترت، تدوين و ارائه پيش
ــورا است. ــگاه ها به نهادهاي تصميم گير از مهم ترين وظايف اين ش در دانش

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 

10. مصوبه جلسه 575 شوراي عالي انقالب فرهنگي، مورخ 1384/10/6.
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و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان هاى سراسر كشور پى گيرى شد. 
ــترش  ــات كميته هماهنگى و گس ــكيل جلس ــان با اين اقدام، تش هم زم
ــوراى عالى انقالب فرهنگى از ارديبهشت  فعاليت هاى قرآنى در دبيرخانه ش
1385 متوقف و تداوم فعاليت آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى واگذار 
شد. اين جلسه در قالب شوراى هماهنگى فعاليت هاى قرآنى به رياست وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و با حضور معاونان ساير دستگاه ها تشكيل شد كه 

به دليل شبهه حقوقى برخى اعضاى آن، پس از دو جلسه تعطيل شد. 

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

ــازمان اوقاف و امور خيريه و نهاد  ــازمان تبليغات اسالمى كه بعد از س س
ــت، از  ــور تربيتى آموزش و پرورش قديمى ترين مجموعه فعال قرآنى اس ام
ابتداى تشكيل در حوزه آموزش عمومى قرآن به خصوص در بخش روخوانى 
طرح هاى مختلفى را اجرا كرده است. از جمله اين طرح ها كه در تابستان هاى 
دهه 70 به اجرا در  آمد، طرح نهضت قرآن آموزى بود كه بر اساس اين طرح 
ــطح كشور توسط سازمان تبليغات اسالمى  كالس هاى روخوانى قرآن در س
ــتيبانى از اين طرح، پيشنهاد گنجاندن آن در  ــد. براى تقويت پش برگزار ش
ــوم توسعه مطرح شد كه در قالب بند «و» ماده 159 قانون برنامه  برنامه س

سوم توسعه كشور11 تصويب شد. 

11. «سازمان تبليغات اسالمي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان 
طرح نهضت سواد 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.»
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ــوم  به جز موضوع نهضت قرآن آموزى، بندهاى ديگرى از قانون برنامه س
توسعه نيز به موضوعات دينى اشعار داشت كه عمده مسئوليت آن بر عهده 
سازمان تبليغات اسالمى بود. لذا اين سازمان به منظور انجام مطالعات الزم، 
اقدام به راه اندازى مركزى با عنوان دفتر مطالعات توسعه فرهنگ دينى كرد. 
ــى از اين مطالعات مربوط به نهضت قرآن آموزى بود كه در قالب شش  بخش

تحقيق زير در سال هاى 1379 و 1380 به اجرا در آمد:12 
بررسي جايگاه قانوني و توانمندي سازمان ها و مراكز آموزشي قرآن كريم و • 

ارائه ساختار مطلوب جهت اجراي نهضت قرآن آموزي (محمدرضا موحدي)
ــيوه ها و راهكارهاي عملي تأمين منابع غيردولتي و ارتقاي •  ــي ش بررس

مشاركت 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 • 

ــازي و تأمين منابع انساني (كورش  راهكارهاي بهينه سازي، توانمندس
فتحى واجارگاه)

كميته قرآنى دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى در دى ماه 1380 با 
دعوت از پژوهشگران طرح هاى فوق طى نشستى دو روزه در مشهد مقدس 
12. عالوه بر اين، دفتر مطالعات توسعه فرهنگ دينى وظيفه داشت پيش نويس آيين نامه اجرايى نهضت قرآن آموزى را 

تهيه و به رياست سازمان تبليغات اسالمى ارائه كند تا در هيئت وزيران به تصويب برسد.
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ــان ارشد امور قرآنى دولتى و مردمى نتايج اين  با حضور مديران و كارشناس
تحقيقات را ارائه و بررسى كرد.

2. بررسي راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليتهاي قرآني كشور (1383) 
ــد،  ــوراى عالى انقالب فرهنگى انجام ش ــن طرح كه در دبيرخانه ش در اي
ــور در خصوص  ــان فعاليت هاي قرآني كش ــاي مديران و كارشناس ديدگاه ه
ــور  ــاماندهي امور قرآني كش ــاي قرآني و راهكارهاي س ــت فعاليت ه وضعي
گردآوري و تدوين شد كه برخي از مهم ترين نتايج آن در حوزه تحليل وضع 

موجود به شرح زير است: 
ــد نامتوازن فعاليت هاي قرآني پس از پيروزي انقالب و توجه بيشتر •  رش

ــاى درك مفاهيم، تدبّر و  ــه جاى حوزه ه ــه روخوانى و حفظ قرآن ب ب
پژوهش هاى قرآنى

توجه بيشتر به فعاليت هاى زودبازده به جاى فعاليت هاى عميق، مؤثر و مانا• 
ضعف مديريت و تصميم گيري سليقه اى و عدم استفاده مطلوب از منابع • 
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 • 
 خأل قانوني و حقوقي در تعريف روابط بين سازماني و قوانين و ضوابط فرهنگي • 
 تعدد سازمان هاي دولتي در حوزه فعاليت هاي قرآني و بي ساماني در ايجاد آنها • 
 تداخل وظايف، خألهاي كاري و عرصه هاي رقابتي مخرب بين نهادها • 

و دستگاه ها 
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 عدم نظارت صحيح بر اجراي قوانين و ضوابط قرآني و ضوابط فرهنگي مرتبط• 
ــر مراجع قانون گذاري، نقص و ناكارآمدي قوانين و ضوابط موجود •   تكث

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

ــترش •  ــوزه اجرا و جلوگيرى از گس ــتگاه ها در ح ــتقيم دس  حضور مس
نهادهاي مردمي

 فقدان عزم جدي در مسئوالن كشور براي ساماندهي فعاليت هاي قرآني• 
ــبت به ساير فعاليت هاي •   عدم نوآوري در حوزه فعاليت هاي قرآني نس

ــبت به دين و  ــنتي و محافظه كارانه نس ــل نگرش س ــي به دلي فرهنگ
آموزه هاي ديني

 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 • 

در اين تحقيق راهكارهاى زير براى ساماندهي فعاليت هاي قرآني پيشنهاد 
شده است:

 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 
ــران در جهت كاهش تصدي گري دولت و افزايش حضور •   آموزش مدي

بخش مردمي
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 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 
 بازنگري در كاركرد نهادهاي فعال قرآني و ايجاد وحدت رويه در تدوين قوانين• 
ــپردن مسئوليت تأسيس سازمان هاي دولتي قرآني و سلسله مراتب •   س

به مرجع واحد
 تعيين جايگاه حقوقي نهادهاي مردمي قرآني با مشاركت خودشان• 
ــت گذاري و هماهنگي با •  ــتراتژيك و شوراي سياس ــكيل مركز اس  تش

ضمانت هاي اجرايي قوى براى مديريت كالن و متمركز و تقويت ارتباط 
بين سازمان ها با عضويت كليه دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي ذي ربط 
ــيس شوراهاي چندگانه براى حوزه هاى مختلف امور قرآني براى  و تأس

مديريت كالن و راهبري هر حوزه (مدل ارتباطي ساختار شبكه)13

3. طراحي و ارزيابي مدل هاي كالن ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور (1384)
اين طرح به سفارش دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى به اجرا درآمد 
و در آن مدل هاي مختلف تشكيالتي ارائه شده توسط مديران و كارشناسان 
ــاماندهي فعاليت هاي قرآني كشور نظير تشكيل  فعاليت هاي قرآني براي س
وزارت، سازمان، شورا، ستاد و طرح هاي ملي مشابه  مانند نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي، نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور و ويژگي هاي 
13. شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور، بخش اول، عبدالرضا حاجيلري، ص 409.                                         
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هر يك گردآوري و بر اساس تجربيات سازمان هاي مشابه موجود و معيارهاى 
ــورد نقد و ارزيابي قرار  ــورد اجماع صاحب نظران امور قرآنى و فرهنگى م م
ــب طراحي و ارائه شد. برخى معيارهاى مورد نظر  گرفت و مدل كالن مناس
صاحب نظران در اين طرح براى طراحى نظام مطلوب ساماندهى فعاليت هاى 

قرآنى از اين قرار است:
 اتكاى نظام تصميم سازي و تصميم گيري بر فرآيندهاي علمي و كارشناسي • 
 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• 
ــيابي عملكرد •  ــارت و ارزش ــب براي نظ ــاخت هاي مناس ــاد زيرس  ايج

سازمان هاي دولتي و مردمي
 تسريع روند تصميم سازي، تصميم گيري و اجراي فعاليت هاي قرآني و • 

كاهش بروكراسي
 ايجاد مرجع مؤسس واحد براي ايجاد ساختارهاي قرآني دولتي• 
 اطالع رساني مناسب به مديران ارشد نظام و عموم جامعه• 
ــاالري در نظام و ساختار •  ــته پروري، شايسته گزيني و شايسته س  شايس

مديريت كالن قرآني
 ايجاد بستر مناسب براي خلق ايده هاي كاربردي، منعطف و پاسخ گو• 
 استفاده حداكثري از نخبگان و ظرفيت هاي علمي كشور (در رشته هاي • 

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

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

 ارتقاى توانمندي سازمان ها و تشكل هاي مردمي • 
 پرهيز از وابسته كردن مجامع و سازمان هاي مردمي قرآني به نهادهاي دولتي• 
 پاسخ گويي بهنگام به نيازهاي قرآني جامعه• 
ــتگاه هاي •  ــازمان هاي قرآني در مجموعه دس  ارتقاي جايگاه حقوقي س

فرهنگي كشور
 استفاده بهينه سازمان ها از ظرفيت هاي يكديگر و ممانعت از موازي كاري • 

و رقابت هاي مخرب
 تخصيص صحيح و متوازن بودجه و امكانات• 
 پرهيز از گسترش تشكيالت اداري و ايجاد نهادهاي موازي تصميم گير14• 

مطالعات تعيين و تبيين اهداف و سياست هاي توسعه فرهنگ قرآني
اين طرح در دو مرحله در سال هاي 1381 تا 1385 به سفارش دبيرخانه 
شوراى عالى انقالب فرهنگى اجرا شد. در مرحله اول طرح، مجموعه متون 
ــا مباني نظري  ــنت همراه ب ــعه فرهنگ قرآني از كتاب و س ــط با توس مرتب
ــراى مصاحبه با  ــؤاالت مورد نياز ب ــم حوزه فرهنگ گردآوري و س و مفاهي
ــد. در مرحله دوم،15 خالصه نتايج تحقيق قبلى در  صاحب نظران طراحى ش

14 . طراحى و ارزيابى مدل هاى كالن ساماندهى فعاليت هاى قرآنى، مجتبى لشكربلوكى، ص 213.
15. مرحله اول طرح توسط گروه پژوهشى جامعه قاريان قرآن مشهد به سرپرستى دكتر محمدرضا داوودآبادى فراهانى 
انجام شد. مرحله دوم طرح نيز توسط مؤسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا به سرپرستى علي باقري فر و با همكارى محمد 

مرادي و رضا حكيم الهي انجام شد.
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ــران قرآني و فرهنگي قرار گرفت و با مصاحبه   ــار تعدادي از صاحب نظ اختي
ــت هاي توسعه  ــان، تعاريف و گزاره هاي مورد نظر در اهداف و سياس با ايش
ــد. برخى از سياست هاى مذكور از قرار  فرهنگ قرآني گردآوري و تدوين ش

زير است:
 تمركز در سياست گذاري و هماهنگي فعاليت هاي قرآني و عدم تمركز • 

در امور اجرايي 
ــاركت مردم و هدايت انگيزه  هاي آنان در جهت گسترش •  ــويق مش  تش

فعاليت هاي قرآني
 حمايت هاي معنوي و مادي از مراكز و تشكل هاي قرآني مردمي • 
 آموزش مستمر نيروي انساني ودست اندركاران امور قرآني • 
ــينمايي و هنري با مضامين قرآني و اجراي •   كمك به افزايش توليد س

ــي وكارگري و كارمندي به منظور  ــي در مراكز آموزش هنرهاي نمايش
همگاني كردن فرهنگ قرآني 

 تقويت ظرفيت هاي پژوهش و نظام آماري و اطالعاتي براي برنامه ريزي • 
و ارزشيابي فعاليت هاى قرآني

ــري قرآنى و اصالح •  ــج محصوالت فرهنگي هن ــازماندهي بازار تروي  س
شبكه هاي توزيع

 تعيين جايگاه مناسب براي بخش قرآني در نظام بودجه ريزي و تعيين • 
اعتبارات ويژه16

16. سياست هاى توسعه فرهنگ قرآنى، علي باقري فر و همكاران، ص 275.



26

آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآنى

طرح هاى ملى ساماندهى فعاليت هاى قرآنى 
ــاماندهى فعاليت هاى قرآنى در سه  ــته هاى عالقه مند به س ــكيل هس تش
ــازمان تبليغات اسالمى و  ــوراى عالى انقالب فرهنگى، س مركز دبيرخانه ش
فراكسيون قرآن و عترت دوره هفتم مجلس شوراى اسالمى موجب شد سه 
جريان تصميم سازى در قالب سه طرح ذيل تهيه و به نهادهاى تصميم گير 
كشور ارائه شود. اين طرح ها به صورت موازى به محضر مقام معظم رهبرى 
ــان جمع بندى و براى تدوين و  ــى ارائه و در نهايت در دفتر ايش مدظله العال

تصويب به شوراى عالى انقالب فرهنگى ارسال شد. 

1. طرح تشكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى (دبيرخانه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى-1384)

نتايج نهايى تحقيقات بخش قرآنى دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
ــاختار شورايي و ترجيح آن بر ساير مدل ها اشعار  كه بر ضرورت تشكيل س
ــات متعدد علمي و كارشناسي  ــت، پس از طرح، نقد و تكميل در جلس داش
ــد امور قرآني كشور، در سال  ــان ارش دبيرخانه با حضور مديران و كارشناس
ــعه فرهنگ قرآني و شوراهاى  ــوراي توس ــكيل ش 1385 در قالب طرح تش
تخصصى وابسته تدوين و به دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه و توسط 
ــد. در اين طرح  ــان به دفتر مقام معظم رهبري مدظله العالى تقديم ش ايش
ــعه فرهنگ قرآنى» به عنوان يكى از  ــده بود كه «شوراى توس پيش بينى ش
ــوراى عالى انقالب فرهنگى، به رياست رئيس جمهور و  شوراهاى اقمارى ش
نايب رئيسى دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى، در دبيرخانه شوراى عالى و 
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شوراهاى تخصصى آن در وزارتخانه هاى سه گانه فرهنگى به رياست هر يك 
از وزرا تشكيل  شود.

2. طرح جامع قرآنى كشور (سازمان تبليغات اسالمى-1386) 
به هنگام تدوين اسناد بخشى برنامه چهارم توسعه كشور، كميته هماهنگى 
و گسترش فعاليت هاى قرآنى پيشنهادهايى را براي گنجاندن در اين اسناد 
ــئوليت آن با رئيس سازمان تبليغات اسالمى بود  به كارگروه مربوط كه مس
ــط  ــور توس ــنهادها، تهيه طرح جامع قرآني كش ارائه كرد. يكى از اين پيش
دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى بود كه با توجه به درخواست و اعالم 
ــت سازمان تبليغات اسالمى توافق شد طرح با همكارى ساير  آمادگى رياس
ــتگاه هاى مرتبط و تحت نظارت دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى  دس
توسط سازمان تبليغات اسالمى تهيه و براى تصويب به شوراى عالى انقالب 
فرهنگى ارائه شود. پى گيرى هاى بعدى اين سازمان موجب شد اين بند در 
مجموعه اسناد بخشى مصوب دولت هشتم به اين صورت قيد شود: «تهيه و 

اجراى طرح جامع قرآنى كشور (سازمان تبليغات اسالمى)»17
ــط اين سازمان تهيه و  ــال هاى 1384 تا 1386 توس طرح جامع قرآني س
تنظيم شد. در اين طرح ضمن ارائه اصول و مبانى نظرى، تبيين وضع موجود 
ــت هاى اجرايى، برنامه هاى عملياتى هر يك از حوزه هاى  و چالش ها، سياس
ــيم كار ملى) آن  ــازمان اجرايى (تقس ــاخص ها و س ــاى قرآنى، ش فعاليت ه
پيشنهاد شده است. اين طرح مبتنى بر تشكيل «شوراى عالى قرآن كشور» 

17. قانون برنامه چهارم توسعه در تاريخ 1384/5/11 ابالغ شد.
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به رياست رئيس جمهور و دبيرى رئيس سازمان تبليغات اسالمى به منظور 
ــت گذارى كالن امور قرآنى كشور بود.18 عدم اجماع صاحب نظران بر  سياس
ــالمى مانع اصلى  ــازمان تبليغات اس ــور در س تمركز توليت امور قرآنى كش

تصويب و ابالغ طرح از سوى دولت شد.

3. طرح تشكيل شوراى عالى قرآن (مجلس شوراى اسالمى-1386) 
ــا توجه به پيگيرى هاى ويژه برخى نمايندگان مجلس هفتم به خصوص  ب
ــركار خانم دكتر الله افتخارى و به منظور ساماندهي فعاليت هاي قرآني  س
ــور، طرح «تشكيل شوراى عالى قرآن» با همكارى هيئت مديره اتحاديه  كش
تشكل هاى قرآنى كشور توسط گروهى از اعضاى محترم كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراي اسالمي تدوين و با امضاى 220 نفر از نمايندگان در مهرماه 
1386 به صحن علنى مجلس ارائه شد.19 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 
ــئوالن ارشد، به محضر  ــوى مس ــه گانه فوق از س پس از ارائه طرح هاى س
ــن خصوص را به  ــد ظله العالى، معظم له تدبير در اي ــام معظم رهبرى م مق
آقاي مهندس سيد علي مقدم رئيس نهادهاى قرآنى وابسته به دفتر ايشان 
ــكيل شوراى قرآن فصل مشترك ميان  ارجاع فرمودند. هرچند موضوع تش

18. طرح جامع قرآني كشور در برنامه چهارم توسعه، نسخه نهايى اسفند 1385، ص 21.
19. طرح دو شورى تشكيل شوراى عالى قرآن كشور، تاريخ 1386/7/8، شماره ثبت 747، شماره چاپ 1912.
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ــتند؛ اما با توجه به  ــتراكات ديگرى نيز با يكديگر داش اين طرح ها بود و اش
ــيوه هاى اجرايى، پس از ارائه گزارش تفصيلى  وجود برخى اختالفات در ش
دفتر در خصوص امور قرآنى كشور به مقام معظم رهبري مد ظله العالى، با 
ــان مقرر شد وظيفه تلفيق طرح ها و تصويب آن بر اساس مدل  موافقت ايش
ــوراي عالي انقالب فرهنگي محول شود. از اين رو از  ــنهادى دفتر به ش پيش
ــته شد طرح تشكيل شوراى عالى قرآن را از  مجلس شوراى اسالمى خواس

دستور خارج كند. 
ــعه  ــوراى توس ــى طرح ش بدين منظور در آبان ماه 1386 كارگروه  بررس
ــد و  ــكيل ش ــوراى عالى انقالب فرهنگى تش فرهنگ قرآنى در دبيرخانه ش
آيين نامه تشكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى و شوراهاى تخصصى وابسته 
ــوراى عالى بر ضميمه  ــن كرد. در ادامه با تأكيد دبير ش ــرى و تدوي را بازنگ
ــت هاى توسعه فرهنگ قرآنى به ساختار پيشنهادى،  كردن اهداف و سياس
ــش ماهه اول سال 1387 پيش نويس سند راهبردى  كارگروهى ديگر در ش
توسعه فرهنگ قرآنى را تهيه كرد. پس از بررسى  اين سند به همراه اساسنامه 
ــيون مشورتى دبيرخانه و  ــكيل شوراى توسعه فرهنگ قرآنى در كميس تش
سپس شوراى تخصصى مهندسى فرهنگى، در نهايت طرح تكميلى با عنوان 
منشور توسعه فرهنگ قرآنى در تاريخ 1388/2/22 به تصويب شوراى  عالى 

انقالب فرهنگى رسيد.
ــعه فرهنگ قرآنى كه حاصل تلفيق مبانى مشترك  ــور توس بنابراين منش
طرح هاي سه گانه، نتايج جلسات كارشناسى دستگاه ها و طرح هاى پژوهشي 
انجام  شده در حوزه امور قرآني است، با صرف حدود 8 هزار نفرساعت جلسات 
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علمي و كارشناسي و با پشتوانه اى مشتمل بر 4 هزار صفحه مستندات علمي 
ــيب به تصويب رسيد و در  ــي، در مسيرى طوالنى و پر فراز و نش و پژوهش

تاريخ 1388/4/9 با امضاي رياست محترم جمهوري جهت اجرا ابالغ شد.
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فصل دوم 
مبانى نظرى منشور توسعه فرهنگ قرآنى (كليات نظام توسعه فرهنگ قرآنى)

مفاهيم پايه نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــن اهداف و  ــاى قرآنى و تبيي ــاماندهى فعاليت ه ــى س مطالعات پژوهش
ــعه فرهنگ قرآنى حكايت از اين واقعيت دارد كه توسعه  سياست هاى توس
ــتلزم نگاهى جامع به مجموعه هاى قرآنى  فرهنگ قرآنى و مديريت آن مس
ــور در قالب يك نظام20 منسجم است. از اين رو در سير تكوينى تدوين  كش
ــعه فرهنگ قرآنى، تعريف و تبيين نظام توسعه فرهنگ قرآنى  منشور توس
ــت و مفاهيم پايه آن به  ــور21 مورد توجه قرار گرف ــل نظام  فرهنگى كش ذي

صورت زير تعريف شد:

20. نظام يا سيستم مجموعه اى از اجزاى به هم پيوسته و وابسته است كه در راه نيل به هدف يا اهداف معين با پيروى 
از  نظم و سازمان خاصى فعاليت مى كنند. 

21. جامعه شناسان اجتماع انسانى را به چهار نظام اصلى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى تقسيم مى كنند كه هر 
يك در درون خود زيرنظام هايى (خرده نظام) دارد.
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نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــتگاه ها و نهادهاى دولتى،  ــكل از بخش هاى قرآنى دس مجموعه اى متش
عمومى و مردمى كه به عنوان يكى از زير  نظام هاى نظام فرهنگى كشور براى 

تحقق توسعه فرهنگ قرآنى فعاليت مى كنند.

توسعه فرهنگ قرآنى
ــناخت و ايمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق  تعميم و تعميق ش

مضامين آيات قرآنى در رفتار فردى و اجتماعى اقشار مختلف جامعه

فعاليت هاى قرآنى 
ــرآن و معارف آن و  ــاندن ق ــناخت و شناس فعاليت هايى كه به منظور ش
ــت ايمان به قرآن و انس با آن و بهره گيري فرد و جامعه از قرآن انجام  تقوي
ــامل چهار حوزه آموزش عمومى قرآن، آموزش  ــود. اين فعاليت ها ش مى ش
ــى و فعاليت هاى تبليغى ترويجى  ــى و تخصصى قرآن، پژوهش هاى قرآن عال

قرآنى است.

آموزش عمومى قرآن: برنامه هاى آموزشى مربوط به خواندن و درك مفاهيم 
و معارف قرآن كه براي انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه مى شود.

ــى كه به منظور تربيت  آموزش عالى (و تخصصى) قرآن: برنامه هاى آموزش
نيروى انسانى متخصص فعاليت هاى مختلف قرآنى اجرا مى شود.
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پژوهش هاى قرآنى: پژوهش هايى كه با هدف شناخت قرآن و معارف آن و 
وظايف فرد و جامعه نسبت به قرآن و چگونگى تحقق توسعه فرهنگ قرآني 

در جامعه انجام مي شود. 

فعاليت هـاى 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  ــي و فرهنگ ــي، سياس ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــى نظام ه بازطراح

خرده نظام هاى آن مبتنى بر مفاهيم و معارف قرآنى 

ساختار22 نظام توسعه فرهنگ قرآني
ــى دو ويژگى اصلى دارد، يكى مجموعه بودن به معناى كليت و  هر نظام
انسجام و ديگرى نظم كه مى توان از آن به ساختار و سازماندهى تعبير كرد. 
22. ادبيات اين بخش برگرفته از نتايج طرح «بررسي و شناخت عناصر اصلي نظام فرهنگي كشور و مطالعات تطبيقي 

نظام هاي فرهنگي كشورهاي هدف، ناصر باقرى مقدم، 1385» است.

مبانى نظرى منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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در ساختار يك نظام، مؤلفه هاى عملكردى وجود دارد كه آن را «كاركرد»23 
مى نامند و در سه سطح اساسى، اصلى و پشتيبانى در نظر گرفته مى شود.

function .23
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تبيين كاركردهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني
الف. كاركرد اساسى (غايى) نظام توسعه فرهنگ قرآنى

ــي» آن گفته مي شود.  ــكيل يك نظام «كاركرد اساس به هدف اصلي تش
كاركرد 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
اين مؤلفه ها به معناى ارتقاى شاخص هاى دانشى24، بينشى25، مهارتى26، 

احساسى27، انگيزشى28 و رفتارى (كنشى)29 نسبت به قرآن مجيد است.

ب. كاركردهاى اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآنى
ــير تحقق كاركرد  ــتند كه در مس «كاركردهاي اصلي» كاركردهايي هس
ــود. اين  ــت و خروجي هاي اصلي نظام از آنها تأمين مي ش ــي نظام اس اساس

كاركردها در نظام توسعه فرهنگ قرآني عبارتند از:
توليد مضامين قرآنى (تدوين و تبيين گزاره هاي فرهنگ قرآني)

ــعه فرهنگ قرآنى توليد مضامين قرآنى  مهم ترين كاركرد اصلى نظام توس
24. حيطه دانشى: اطالعات و دانايي به قرآن و معارف قرآني، با قطع نظر از اعتقاد 

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

ــخص براي واكنش به طريقي عاطفي؛ نيروي توليدكننده حب و بغض، دوستي و  ــى: آمادگي قلبي ش 27. حيطه احساس
دشمني  

ــرك فرد به آغاز نمودن، جهت دادن و تداوم رفتار و  ــى: تمايل يا تصميم براي انجام كار، نيروي مح ــه انگيزش 28. حيط
فعاليت؛ ميل به كوشش در جهت تأمين هدف، تمايل به توفيق، و محرك انسان به حركت با ايجاد تنش و فشار رواني
29 . 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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ــندگي محتواهاي قرآني  ــت. اين كاركرد در واقع مربوط به پويايي و جوش اس
است. به اين معنا كه مضامين قرآني به روز و متناسب با زمان ايجاد مي شود. اين 
مضامين در حوزه هاى شناخت قرآن و معارف آن و وظايف فرد و جامعه نسبت 
ــان است. تحقق  به قرآن در ارتباط با حوزه هاي مختلف حيات اجتماعي انس
مناسب اين كاركرد الزاماتي دارد كه اصلي ترين آنها مراجعه به قرآن و حديث 
به عنوان مرجع اصلي توليد معارف است. در اين راستا ضروري است در وهله 
اول با شناسايي منابع و مضامين قرآني موجود، آنها را متناسب با نيازمندي ها 
ــرايط كنوني تبيين و در مرحله بعد عالوه بر توسعه و تعميق آنها، اقدام  و ش
به خلق مضامين جديد كرد. اين امر به طور جدي نيازمند تقويت زيركاركرد 
پژوهش در حوزه هاى علوم و معارف قرآني و سّنت معصومين عليهم السالم و 
اجتهاد عالمانه در آنها است. توليد مضامين قرآنى با دو رويكرد فرهنگ سازى 
ــود. بر اين اساس از يك سو مضامين  ــازى قرآنى انجام مى ش قرآنى و نظام س
ــازى قرآنى در جامعه از ميان معارف اجتهادى  ــب با فرهنگ س قرآنى متناس
استخراج و طبقه بندى مى شود تا در اختيار توليدكنندگان محصوالت قرآنى 
قرار گيرد. از سوى ديگر مضامين متناسب براى تحول در نظام هاى فرهنگى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور نيز استخراج و براى انتقال به اين نظام ها 

تدوين مى شود.

مبانى نظرى منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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جدول حوزه هاى مفهومى مضامين قرآنى و نمونه هايى از گزاره هاى آن

نمونه گزاره هاسؤال اصلىعنوان حوزه

قرآن چيست؟علوم قرآني
آيات قرآن در طول 23 سال بر پيامبر(ص) 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.

ــئون)  (ش امور 
قرآني

با قرآن 
چه بايد كرد؟

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

تالوت زيباى قرآن ابزار تبليغ قرآن است.

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

توليد محصوالت (كاالها و خدمات قرآني) 
ــد در قالب  ــي، اين مضامين باي ــاى مضامين قرآن ــد و احص ــس از تولي پ
ــتفاده براي اقشار مردم ارائه  ــخت افزارى قابل اس محصوالت نرم افزارى و س
ــب و مؤثر مضامين قرآنى مورد نظر، تغييرات مورد  ــود تا با انتقال مناس  ش
انتظار نظام توسعه فرهنگ قرآني در جامعه پديد آيد. مرحله اول اين كاركرد 
خلق محصوالت واسط و تمهيدگر است كه در آن جوهر و ماهيت اصلي يك 
محصول قرآني ايجاد مي شود. به طور مثال، مضمون اصلي يك اثر سينمايي 

توسط نويسندگان فيلمنامه شكل مي گيرد. 
ــت كه در آن ماهيت  مرحله دوم اين كاركرد، توليد محصوالت نهايى اس
اصلي ايجادشده تبديل به محصولي همچون فيلم، كتاب، نشريه يا بسته ها 
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و برنامه هاى آموزشي و اجرايي مي شود. به عبارت ديگر، محصول نهايي كاال 
يا خدماتي است كه توسط مردم و سازمان ها استفاده و اجرا خواهد شد.

فرهنگ سازى قرآنى 
توسعه فرهنگ قرآني نيازمند تعالي نگرش جامعه نسبت به قرآن كريم در 
حوزه ايمان، علم و عمل است. نظام توسعه فرهنگ قرآنى بايد شاخص هاى 
ــوب ارتباط عموم جامعه با قرآن (اينكه مردم بايد در رابطه با قرآن چه  مطل
كنند؟) را در افراد جامعه ارتقا دهد. يعنى نظام بايد كاالها و خدماتى توليد 
ــاخص هاي حيطه هاى دانش قرآنى، مهارت  و ارائه كند كه الاقل يكى از ش
ــى، ايمان به قرآن و معارف آن، عواطف قرآنى و رفتار قرآنى را در ميان  قرآن

افراد و اقشار جامعه افزايش دهد.
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. 
ــوزش عمومي قرآن با دو هدف افزايش ايمان و معرفت قرآن و افزايش  آم
ــوزش عمومي قرآن  ــرآن در جامعه صورت مي گيرد. آم ــاط و انس با ق ارتب
ــدن (از روى مصحف يا  ــاي مربوط به خوان ــامل آموزش ه به طور خاص ش
ــات (براى فهم معارف قرآن) براي  ــظ)، درك معنا (ترجمه) و تدبر آي از حف

گروه هاي مختلف سني جامعه است.
زيركاركرد دوم، تبليغ و ترويج قرآن است. در اين بخش به طور خاص از 
ابزارهاي مختلف فرهنگ سازي در حوزه هنر و رسانه استفاده مى شود. تغيير 

مبانى نظرى منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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رفتار فردي و اجتماعي جامعه بر اساس مضامين و آموزه هاي قرآني از نتايج 
ــتقيم تحقق اين زيركاركرد است. يكى از مهم ترين راهبردها در اين دو  مس
حوزه اين 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.

نظام سازي قرآنى
تحقق حاكميت قرآن در همه عرصه ها كه يكى از مباني اصلي شكل گيرى 
ــتلزم بازطراحي و پياده سازي نظام هاي  ــالمي است، مس نظام جمهوري اس
ــاى آن مبتنى بر  ــي و فرهنگي و خرده نظام ه ــادي، اجتماعي، سياس اقتص
ــيله انتقال مضامين قرآنى مورد نياز به نظام هاي  مفاهيم عاليه قرآني به وس
ــه مذكور و در نتيجه جهت دهى آنها بر پايه اصول و مباني قرآني و  چهارگان
توليد محصوالت قرآنى است. به عبارت ديگر در صورتى كه سازوكارهاى اداره 
ــكل نگرفته باشد، تالش براى قرآنى شدن  جامعه مبتنى بر معارف قرآنى ش
جامعه، اثر مطلوب را نخواهد داشت و گزاره هاى منتقل شده توسط نظام هاى 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جامعه، به خاطر هيمنه فرهنگى 
ــازى قرآنى را از بين خواهد برد كه تأثير معكوس  آنها، نه تنها اثر فرهنگ س
نيز خواهد گذاشت. براى مثال با وجود منع شديد قرآن از رباخوارى چنانچه 
ــد،  ــبه ربوى در بخش هايى از نظام اقتصادى رايج باش ــالت ربوى يا ش معام
ــادى قرآنى در جامعه  ــت فرهنگ قرآنى و رفتار اقتص ــوان انتظار داش نمى ت

نهادينه شود. بدين منظور  بايد زيركاركردهاي ذيل محقق شوند:
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 رصد نظام هاى مختلف؛ به  منظور شناسايي نسبت آنها با مضامين قرآنى • 
 بازتعريف مضامين و بازتوليـد محصوالت؛ در اين زيركاركرد مضامين يا • 

محصوالت نظام توسعه فرهنگ قرآني به صورت قابل انطباق براي استفاده 
ــاير نظام ها متناسب با ادبيات هر نظام برگردان و تبيين مي شود. در س

 تبـادل و انتقـال مضامين و محصـوالت قرآنى با سـاير نظام هـا؛ در اين • 
ــاير  ــرد نيز در يك تعامل دو طرفه، ورودي هاى قرآنى براي س زيركارك
ــده و به گونه اي كه ظرفيت نهادينه سازي آن در نظام  نظام ها تبيين ش

مورد نظر ايجاد شود، به انتقال آنها اقدام مى شود. 
ــرط الزم براي  ــازى قرآنى، ش ــق كاركرد نظام س ــي رود از طري ــار م انتظ
جهت گيري ساير نظام ها بر پايه اصول و مباني قرآني فراهم شود. همچنين 
ــاير نظام ها مي تواند  ــعه فرهنگ قرآنى با س نتايج حاصل از تعامل نظام توس

كاركرد توليد محصوالت قرآني را نيز جهت دهي و بهينه سازى كند.

نمودار كاركردى نظام سازى قرآنى 
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ــت كه در واقع نظام جمهورى اسالمى ايران متولى اصلى  بايد توجه داش
ــور بر اساس  ــى و اقتصادى كش اصالح نظام هاى فرهنگى، اجتماعى، سياس
ــت و مسئوليت اصلى نظام توسعه فرهنگ قرآنى  مبانى و فرهنگ قرآنى اس
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در اين زمينه تمهيد مقدمات معرفتى الزم براى تحقق اين امر مهم است.
ج. كاركردهاى پشتيباني نظام توسعه فرهنگ قرآنى

الزمه اجراي موفق كاركردهاي اصلى هر نظام، تحقق كاركردهاى پشتيباني 
آن است. كاركردهاى پشتيباني با حمايت و پشتيباني از كاركردهاي اصلي 
و در نتيجه كاركرد اساسى به اجراى موفق آنها كمك مي كنند. كاركردهاى 
ــتيباني نظام توسعه فرهنگ قرآني عبارتند از: جلب توفيق الهى، توليت  پش

و تأمين منابع.

1. جلب توفيق الهى 
در جهان بينى اسالمى، توكل به پروردگار متعال و استعانت از او در رأس 
ــت. هرگونه برنامه ريزى خصوصاً در حوزه دينى چنانچه با نگاه  همه امور اس
ــرمنزل مقصود نخواهد رسيد. از اين رو مهم ترين كاركرد  الهى نباشد به س
ــتيبان نظام توسعه فرهنگ قرآنى جلب توفيق الهى است. توفيق به اين  پش
ــت كه خداوند متعال اسباب مادى را موافق خواست بنده بگرداند و  معناس
ــت: «َو ما تَوفيقي  اِالّ بِاهللاِ  ــد. چنانچه در قرآن كريم آمده اس ــد كن او را تأيي
لُت َو اِلَيِه اُنيُب» [هود، 88] همچنين جلب توفيق در روايات نيز  ــِه تََوكَّ َعلَي
ــت؛ چنانچه حضرت على عليه السالم مى فرمايد:  مورد توصيه قرار گرفته اس
َُّه اَنَسٌّ َوثيٌق: اى بندگان خدا از خداوند  «ِعباَداهللا، اِرَغبوا اِلَيِه فِى الَتوفيِق، َفاِن

توفيق طلب كنيد؛ زيرا توفيق بنيادى استوار است.»30
فعاالن نظام توسعه فرهنگ قرآنى براى جلب توفيق الهى، بايد ويژگيهايى 

30 . ميزان الحكمه، ج14، ص6950 ، ح 22238. 
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داشته باشند كه اهم 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 
ــت، به طورى كه هيچ عاملى جز انجام تكليف و جلب رضاى  روح عمل اس
ــانى و وسوسه هاى  ــد. غلبه بر هواهاى نفس خداوند مالك انجام عمل نباش
شيطانى، جز با داشتن نيت خالص ممكن نيست. شرط تحقق توسعه فرهنگ 
ــت كه دست اندركاران امر، از توجه به منافع فردى و گروهى و  قرآنى آن اس
ــمه اصلى عدم اخالص است31 منصرف و  دنياخواهى و حب دنيا كه سرچش
ــى از اولياى خويش در صدد جلب رضاى الهى باشند. در حديثى از  به تأس
اميرالمؤمنين على عليه السالم آمده است: «فى اِخالِص الّنّياِت نَجاُح االُموِر: 
موفقيت در كارها، به خالص كردن نيت هاست.»32 بنابراين به ميزان اخالص 
ــعه فرهنگ قرآنى، توفيق در رسيدن به  ــت اندركاران نظام توس در نيت دس
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
ــروى درونى و قلبى و مرحله باالتري از  ــرت يا بينش، نوعى ديد و ني بصي
ــت كه آن  ــرك و ريا و غير آن، منحصر به اصالح نفس و ملكات آن اس 31- «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

(ره)، ص 332.
32- شرح غررالحكم، ج 4، ص 407. 
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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. 
ِ َعلى   خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: «ُقل هِذهِ َسبيلي  اَدعو اِلَى اهللاَّ
بَصيَرهٍ اََنَا َو َمِن اتََّبَعني: بگو اين راه من است كه من و هر كس پيرو من است 
با بصيرت و بينايى به سوى خدا دعوت مى كنيم.» [يوسف، 108]   همچنين 
ائِِر َعلي َغيِر  ــالم  فرمودند: «اَلعاِمُل َعلي َغيِر بَصيَرهٍ َكالسَّ امام صادق عليه الس
يِر اِّال بُعًدا: كسي كه در كارها بدون بصيرت عمل  ريِق اليَزيُدُه ُسرَعُه السَّ الطَّ
ــي است كه به بيراهه مي رود، هر قدر سريع تر مى رود از  مي كند، مانند كس
ــت كه انسان بصير به جهت ملكه  ــود.»33 بايد توجه داش مقصد دورتر مى ش
ــت و حق را از باطل تشخيص مى دهد. همان طور  ــت را از نادرس تقوا، درس
َ يَجَعل لَُكم ُفرقاناً» [انفال، 29] ــه خداوند متعال مى فرمايد: «اِن تَتَُّقوا اهللاَّ ك

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 لََنهديَنَُّهم ُسُبلَنا: آنان كه 
در راه ما جهاد و كوشش كردند محققاً آنها را به راه خويش هدايت مى كنيم.» 
ِ َحقَّ ِجهاِدهِ»  [عنكبوت، 69] همچنين در تفسير آيه شريفه: «َو جاِهُدوا فِي اهللاَّ
[حج، 78] آمده كه حق جهاد اين است كه جهاد دسته جمعى مؤمنان جهاد 
خالص باشد. يعنى فقط جهاد باشد نه هم جهاد و هم تجارت يا سياحت يا 

33- اصول كافى، جلد 1، صفحه 54.
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غير آن و نيز خالص براى خدا باشد و غير خدا در آن شركت نداشته باشد. 
ــالم مى فرمايند: «َمن َساََل اهللاَ الَتوفيَق َو لَم يَجَتِهد َفَقِد  امام رضا عليه الس
ــِه: هركس از خدا توفيق بخواهد، در حالى كه كوشا و تالشگر  اسَتهَزاَ بَِنفِس
ــت.»34 در حديث ديگرى از امام على  ــتهزا گرفته اس ــت، خود را به اس نيس
ــالم مى  خوانيم: «َمن بََذَل َجهَد طاَقِتِه بَلََغ ُكنَه اِراَدتِِه: هر كس تمام  عليه الس

تالش و توانش را به كار گيرد به نهايت خواسته اش مى رسد.»35  

2. توليت نظام توسعه فرهنگ قرآنى (مديريت راهبردى) 
راهبري اجزاي و نظارت بر كاركردهاي مختلف يك نظام در كنار مديريت 
ساختاري و هدايت نقش آفرينان نظام از ملزومات اساسي موفقيت يك نظام 
ــت؛ اگر چه حد و مرز اين كاركرد در هر نظام  در تحقق انتظارات از آن اس
متفاوت است. به طور كلي اين وظيفه در يك نظام ذيل كاركردي با عنوان 
ــه  ــامل س ــعه فرهنگ قرآني ش توليت انجام مي پذيرد. توليت در نظام توس

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 
ــرات مطلوب در دنياي  ــده (تغيي به منظور ارائه پيامدهاي از پيش تعيين ش
واقعي)، به مداخله در فضاي جامعه مبادرت مي ورزد. سياست گذاري شامل 
ــه بخش تدوين پيش نويس سياست ها،  تصويب و در نهايت تنظيم است.  س

34- ميزان الحكمة، ج 2، ص862، ح2790.
35- همان، ح 2788. 
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ــي از ابزارها از جمله وضع  ــم به معناى به كارگيرى مجموعه گوناگون تنظي
ــدود براي اعمال  ــتانداردها، برقراري رويه ها و تعيين ح ــن، اعمال اس قواني
ــئوليت هاي بخش هاي مختلف (مردم و سازمان ها)  دخالت در حقوق و مس
ــت كه در نهايت  ــت كه هدف آن جهت دهي به فعاليت ها به گونه اي اس اس

منجر به تحقق سياست ها شود. 

هماهنگى و تسهيل
ــي از جمله آموزش،  ــه اي از اقدامات غيرالزام آور و عموماً انگيزش مجموع
ــاني است كه به منظور تسريع در  ــازي، ايجاد مشوق و آگاهي رس ظرفيت س
رفع موانع و تحريك محرك ها صورت مي پذيرد. ايجاد هماهنگي و تسهيل 
در دو سطح مديريت روابط بين بخشي (نظام توسعه فرهنگ قرآني با ديگر 
نظام ها) و مديريت روابط درون بخشي (اجزاي دروني نظام) انجام مي پذيرد.

نظارت و ارزيابي
اقداماتي كه اوالً با تطابق عملكرد بخش هاي مختلف نظام با شاخص هاي 
ــداف و وظايف را  ــزان انحراف آنها از اه ــده مي عملكردي از پيش  تعيين ش
ــات در كنار رصد كلي نظام،  ــايي مى كند و ثانياً با تحليل اين انحراف شناس
ــه متوليان ارائه مي نمايد.  ــاي اصالحي را به صورت حلقه بازخور ب راهكاره
ــنجش سطح اثربخشي يا  نظارت و ارزيابي همچنين به رصد انحرافات و س
كارايي و تعيين اقدامات الزم براي افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و 

منابع در جهت دستيابي به اهداف مى پردازد. 
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3. تأمين منابع 
ــاخت هايي به منظور  ــعه فرهنگ قرآني نيازمند منابع و زيرس نظام توس
ــت. تأمين منابع به عنوان كاركرد پشتيباني بسياري  تحقق اهداف خود اس
از نظام ها، يكي از عوامل تعيين كننده  دركيفيت عملكرد نظام و مشتمل بر 

تأمين نيروي انساني، دانش و منابع مالي است. 

تأمين نيروي انساني
ــاني اصلي ترين نقش را در توسعه فرهنگ قرآني ايفا مي كند.  نيروي انس
ــانى متخصص  ــق كاركردهاى مختلف اين نظام، بايد نيروى انس براى تحق
ــى، پژوهشى و تبليغى ترويجى قرآنى  كارآمد براى حوزه هاى مختلف آموزش
ــاني نظام توسعه فرهنگ قرآني از  ــود. تأمين نيروي انس تربيت و تأمين ش
ــق تربيت افراد در برنامه ها و مراكز مجري آموزش  هاي تخصصي قرآني  طري
ــمى و غير رسمى  در قالب دوره هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت رس

محقق مي شود. 

تأمين دانش 
دانش يكي از منابع اصلي نظام توسعه فرهنگ قرآني است و مي توان آن 
ــمار آورد. البته پژوهش به طور خاص، در  ــي فرآيند پژوهش به ش را خروج
توليد دانش مورد نياز براي انجام هر يك از كاركردهاي نظام توسعه فرهنگ 
ــتيبانى از كاركرد توليد  ــي مصداق دارد؛ اما مهم ترين نقش آن در پش قرآن

مضامين قرآنى است.

مبانى نظرى منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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ــال حاضر بيش از  ــوزش تخصصي و پژوهش قرآنى در ح ــاي آم فرآينده
ــامل بخش هاى آموزشي و  ــور در نظام آموزش عالي ش هر بخش ديگر كش
ــاى علميه و همچنين  ــگاه ها و مراكز آموزش عالى، حوزه ه ــي دانش پژوهش

مراكز پژوهشى در حال اجرا است.

تأمين منابع مالي 
ــته به تأمين مالى است. تجهيز و فناورى مورد نياز  فعاليت هر نظام وابس
نظام نيز از طريق منابع مالى تأمين مى شود و در اختيار كارگزاران نظام قرار 
ــعه فرهنگ قرآنى نيز در گرو تأمين  مى گيرد. تحقق كاركردهاى نظام توس
ــت منابع مالى نظام  ــى اجمالى مى توان گف ــت. در يك بررس مالى الزم اس
توسعه فرهنگ قرآنى از دو منبع دولت و نهادهاى غيردولتي تأمين مى شود 
كه سهم هر يك از منابع در تأمين مالى نظام توسعه فرهنگ قرآنى وابسته 
ــد بود. در هر صورت بايد توجه  ــرايط و اقتضائات موجود، متغير خواه به ش
ــتر نظام هاي فعال در حوزه فرهنگ كشور به منابع دولتي  ــت كه بيش داش

وابسته و عموماً از حمايت هاي مداوم دولتي برخوردار بوده اند. 
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فصل سوم 
تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى

ــتمل بر 10 ماده و 2 تبصره در چهار  ــور توسعه فرهنگ قرآنى، مش منش
ــعه فرهنگ قرآنى و  ــت ها و راهبردهاى توس ــش مقدمه، اهداف، سياس بخ
ــاختار اجرايى تحقق اهداف، سياست ها و راهبردها تنظيم شده است. در  س

اين فصل به تبيين و توضيح اين بخش ها پرداخته مى شود. 

الف- مقدمه 
ــراث پيامبر اكرم  ــن مي ــان برگزيده مهم تري ــوان وارث ــلمانان به عن مس
ــمانى  ــبت به اين كتاب آس صلوات اهللا عليه وظيفه دارند تكاليف خود را نس
ــناخت قرآن، قرائت و حمل قرآن، تدبر، تذكر و تفكر  به جا آورند. ايمان و ش
در آيات قرآن از جمله اين تكاليف حائز اهميت است. در اين ميان، به گواهى 
آيات قرآن و سيره اهل بيت عليهم السالم (خصوصاً حديث ثقلين) مى توان 
ــك به قرآن»36 را به عنوان مهم ترين شاخص ارتباط با قرآن به شمار  «تمس

36- رجوع شود به پژوهش «تبيين شاخص هاى مطلوب قرآنى»، سعيد بهمني، 1388.
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آورد كه جامع مؤلفه هاى رفتارى انس با قرآن و تبعيت از دستورات آن است. 
ــعه فرهنگ قرآنى با توجه دادن مخاطبان به اين هدف  ــور توس طليعه منش
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. 

در اين نگاه، جامعه  متمّسك به قرآن دو سطح از تمسك را خواهد داشت؛ 
يكى حاكميت فرهنگ قرآني بر بينش  ها، نگرش ها و رفتار فردي آحاد مردم 
(حيطه فردى) و ديگرى كه مقوم شاخص قبلى و چه بسا از آن نيز مهم تر است، 
حاكميت فرهنگ قرآني بر كليه سطوح سياست گذاري و برنامه ريزي كشور37 
(حيطه اجتماعى) است. مقدمه الزم براى نيل به چنين آرمانى اراده هماهنگ 
همه مديران ارشد نظام براي 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. 
ــده است؛ تحقق  ــاره ش ــور به دو هدف كالن ديگر نيز اش در مقدمه منش
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 به آن اشاره شده است. 
آخرين بخش از مقدمه، گستره اجرايى آن را پيش بينى مى كند. بر اين اساس، 
حيطه وظايف و اختيارات منشور منحصر در داخل كشور نبوده، بلكه منويات 
قرآنى نظام مقدس جمهوري اسالمي را در سطح بين المللي نيز پيگيرى مى كند.

ــزرگ مى خواهند، ونه قدرت  ــت مى خواهيم به آن معنا كه آن قدرت هاى ب ــچ مقصدى نداريم، نه حكوم ــا هي 37 - «م
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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ب- اهداف 
ــور توسعه فرهنگ قرآنى در ماده يك منشور آمده است. اين  اهداف منش
ــه رويكرد  ــتمل بر 8 بند در قالب اهداف كيفى و با توجه به س اهداف مش

اساسى زير تنظيم شده است:

رويكرد اول: فرهنگ سازى قرآنى 
ــبت به قرآن مجيد و تجلى فرهنگ حيات بخش  تعالى نگرش جامعه نس
قرآن در بستر فرهنگ عمومى جامعه، مهم ترين نشانه توسعه فرهنگ قرآنى 
بوده و تحقق تربيت قرآنى در گرو آن است. بر اين اساس، محورهاى تقويت 
ايمان و اعتقاد به قرآن، تعميم و ارتقاى دانش و معرفت قرآنى، انس با قرآن 
و معارف آن در جامعه و ترويج قرآن و آموزه هاى آن در عرصه هاى مختلف 
ــبت به قرآن  ــگ عمومى به عنوان لوازم تعالى بخش نگرش جامعه نس فرهن
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 
تحقق فرهنگ قرآنى در جامعه، مستلزم اصالح و انطباق نظام هاى اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى و فرهنگى و خرده نظام هاى آنها با مباني قرآني است؛ چرا 
كه در 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 پيچيده و نيازمند مقدمات فراوان است كه دستيابى 

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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ــازد، اما اصل موضوع ضرورتى است كه  به آن را در كوتاه مدت مقدور نمى س
ــدى آغاز كرد. در غير اين صورت،  ــمت آن را با اهتمام ج بايد حركت به س
چه بسا نظام هاى موجود نه تنها كمكى براى توسعه فرهنگ قرآنى در جامعه 
ــير نيز عمل كند. در همين  ــى در اين مس ــد كه به عنوان موانع اساس نباش
ــتا «تحقق فرهنگ قرآنى در نظام مديريت، تصميم گيرى و برنامه ريزى  راس
ــور» در بند پنجم اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنى بيان شده است. كش

رويكرد سوم: هماهنگ سازى امور قرآنى (ساماندهي فعاليت هاى قرآنى كشور) 
ــى، پژوهشى و  ــعه فعاليت هاى قرآنى در عرصه هاى مختلف آموزش توس
ــى توسعه فرهنگ قرآنى در  ــير اساس تبليغى ترويجى، مقدمه ضرورى و مس
ــابقه مطالعاتى حاكى از آن است كه در گذشته بخش هاى  ــت. س جامعه اس
ــت اندركار فعاليت هاى قرآنى در عرصه  متعدد دولتى، عمومى و مردمى دس
ــانى را دارند  داخلى و خارجى ـ كه ظرفيت عظيمى از امكانات مادى و انس
ــيختگى و ناهماهنگى در اين فعاليت ها  ــامانى، از هم گس ـ دچار نوعى بى س
بوده اند. به نحوى كه در عين خأل تصدى مسئوليت در بسيارى از حوزه هاى 
ضرورى، تداخل تصدى و مسئوليت ها در برخى حوزه ها منجر به فرسايش و 
ايجاد كندى و حتى وقفه در فعاليت هاى قرآنى بخش هاى مختلف شده است. 
ضمن آن كه فعاليت هاى انجام شده فاقد برنامه ريزى و نظارت راهبردى بوده 
است؛ لذا در مسير تبديل آن به جريانى خالق و تحول آفرين در جهت توسعه 
ــاس «ايجاد  فرهنگ قرآنى در جامعه چالش هاى جدى وجود دارد. براين اس
هماهنگى بين دستگاه هاى دولتى، مؤسسات و گروه هاى فعال غيردولتى در 
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ــطح ملى و بين المللى»  جهت هم افزايى و ارتقاى فعاليت هاى قرآنى در س
ــعه فرهنگ قرآنى آمده است. ــور توس به عنوان اولين هدف در اهداف منش

ج- سياست ها و راهبردهاى توسعه فرهنگ قرآنى
ــت ها و راهبردهاى  ــتمل بر يازده بند، حاوى سياس ــور مش ماده دو منش
توسعه فرهنگ قرآنى است. در اين ماده، اصول و جهت گيرى هاى حاكم بر 
ــور در رابطه با اجرا و تحقق اهداف منشور  فعاليت هاى همه بخش هاى كش
ــت. اين مجموعه، مبتنى بر مبانى دينى و مطالعات دهه هشتاد در  آمده اس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى،  حوزه امور قرآنى به ويژه تحقيقات دبيرخانه ش
ــط سازمان تبليغات اسالمى در  ــى هاى انجام شده توس مطالعات و كارشناس
حوزه نهضت قرآن آموزى و طرح جامع قرآنى است كه نتايج آن در جلسات 
ــت. سياست ها و راهبردها نيز  ــى بررسى و تحليل شده اس متعدد كارشناس
ــازى امور قرآنى، فرهنگ سازى و  ــه رويكرد هماهنگ س همانند اهداف با س
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  ــت ها و ناظر بر رويكرد جامع و كالن منش ــن اصل، بند اول سياس اي
است كه الزم است پيوسته نصب العين تمامى فعاالن قرآنى دولتى، عمومى 
ــعه فرهنگ قرآنى و تمامى  ــور توس ــاس، منش ــد؛ بر اين اس و مردمى باش
ــى، مبتنى و در جهت  ــعه فرهنگ قرآن ــاى ذيل آن در نظام توس فعاليت ه
ــالم نسبت به قرآن و معارف آن است و مجريان  بينش اهل بيت عليهم الس

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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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 در بستر مجامع سنتى و مؤسسات قرآنى مردمى انجام مى شود. در 
اين بين حمايت مادي و معنوي دولت و حاكميت در جهت ايجاد بستر الزم 
براى توسعه فعاليت هاى مردمى و سرمايه گذاري هاي اساسي در اين بخش 
ضرورى است. پيش بيني حضور صاحب نظران بخش مردمي قرآني در شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى و همه بخش هاي تصميم ساز و تصميم گير اين شورا اعم 
از كميسيون هاى تخصصى و مجمع مشورتى شورا در اين راستا بوده است. 

تأكيد بر گسترش درك عموم مردم از مفاهيم و لذات معنوي قرآن كريم 
ــبت به امور  ــل جديد آن نس ــي كه جامعه ايران، به خصوص نس در حال
ــديد دارد، تبديل قرآن به يك امر  معنوي و زيبايي هاي اين حوزه عطش ش
ــدي كه براي ثواب اخروي بايد به دنبال آن بود، مى تواند به عنوان يكى  تعب
از عوامل اصلي دورى مردم به ويژه جوانان از قرآن عمل كند. ضمن آن كه 

هدف قرآن، تحول درونى و حيات قلب 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 
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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 
ــد. از طرفى اعتماد جامعه و نظام به حوزه ها در عرصه قرآني نيز حائز  بوده ان
اهميت است؛ اما نيازهاي قرآني كشور در سطح ملي و بين المللي بسيار فراتر 
از ظرفيت هاي انساني موجود در حوزه 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 فرادستگاهي است 
ــراي ورود به كار  ــروعيت كافي ب ــاب به رهبري نظام، مش كه به دليل انتس
ــترك و هدايت كننده فرهنگي براي حوزه هاي علميه را دارد و مي تواند  مش
پل ارتباطي نظام فرهنگي كشور با حوزه ها باشد و از موضعي مناسب غايات 
ــايل قرآني را در نظام پيگيرى كند. پيش بينى حضور  مورد نظر علما در مس
ــوراى توسعه فرهنگ قرآنى و  ــوراى عالى حوزه هاى علميه در ش نماينده ش
نمايندگان حوزه هاى علميه برادران و خواهران در كميسيون هاى تخصصى 
ــيارى از اشخاص حقيقى و  ــت. عالوه بر اين، بس ــورا در همين جهت اس ش
حقوقى عضو اين جلسات نيز از نهادهاى حوزوى و جامعه روحانيت هستند.

د- ساختار اجرايى تحقق اهداف، سياست ها و راهبردهاى منشور
ــاختار اجرايى  ــعه فرهنگ قرآنى، مربوط به س ــور توس مواد 3 تا 9 منش
ــت ها و راهبردهاى منشور است كه در آن به  پيگيرى تحقق اهداف، سياس
ــعه فرهنگ قرآنى و  ــوراى توس وظايف، تركيب، جايگاه و فرآيند فعاليت ش
كميسيون هاى تخصصى آن پرداخته شده است. بر اين اساس و نيز با توجه 

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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به مصوبه جلسه اول مورخ 1388/7/28 شورا و آيين نامه شورا كه در جلسه 
ــوم مورخ 1389/4/12 به تصويب رسيده است نمودار سازمانى زير براى  س

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 
ــات قرآني مردمي  فرهنگي و قرآنى دولتي و عمومي و صاحب نظران مؤسس
است.38  كميسيون هاي تخصصى و كارگروه هاي علمي شورا نيز تركيبي از 
همين سه بخش است. اين تركيب عالوه بر رسميت بخشيدن به فعاليت هاي 
بخش هاي مختلف، زمينه هاي الزم براي جلب مشاركت بخش هاي فعال در 
حوزه هاي قرآني را در فرآيند تدوين و تصويب مصوبات شورا و كميسيون ها 

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

در دبيرخانه شورا تشكيل مى شود. 
38- طبق ماده 5 منشور توسعه فرهنگ قرآنى، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي (رئيس شورا)،  وزير فرهنگ و ارشاد 
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
اسالمي، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، نماينده رئيس سازمان صدا و 
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.

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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ب- تأمين پشتوانه حقوقي
ــعه فرهنگ قرآني در مجموعه شوراي عالي انقالب  ــتقرار شوراي توس اس
فرهنگي تأمين كننده مشروعيت و در عين حال مقبوليت فعاليت اين شورا 
خواهد بود. ارتباط مستقيم شورا با رهبري نظام و حوزه هاي علميه، عضويت 
ــور در شوراي عالي انقالب  ــتگاه هاي فرهنگي كش مديران اصلي نظام و دس
ــوراي اسالمي و هيأت  ــورا در تعامل با مجلس ش فرهنگى و جايگاه اين ش
وزيران، پشتوانه هاي حقوقي و در عين حال معنوي الزم را براي به رسميت 
ــناخته شدن و نفوذ تصميمات شورا در بدنه دستگاه ها و مجموعه فعاالن  ش
ــكيالت شوراي عالي انقالب  ــور فراهم مي آورد. ضمن آن كه تش قرآني كش
ــت و تحوالت مديريتي كشور تأثير  ــتگاهى و فرابخشى اس فرهنگي فرادس
ــيون هاى تخصصي شورا در  ــكيل كميس كمتري در آن دارد. همچنين تش
ــورا قرار مى دهد و تعلق و  وزارتخانه ها ابزارهاى اجرايى الزم را در اختيار ش

اهتمام دولت نسبت به امور قرآنى را به دنبال خواهد داشت. 
ــاس ماده 9 منشور، مصوبات شوراى توسعه فرهنگ  ــوى ديگر بر اس از س
ــت و بر  ــراي همه نهاد هاي دولتي، عمومي و مردمي الزم االجرا اس قرآنى ب
ــوراى عالى  ــورا كه دبير ش ــاس ماده 8، اين مصوبات با امضاى رئيس ش اس
ــمى كشور  ــت براى اجرا ابالغ و همزمان در روزنامه رس انقالب فرهنگى اس

درج مى شود.39  
ديگر ضمانت هاى اجرايى اين ساختار عبارتند از: مشاركت مجلس شوراى 
اسالمى در فرآيند تصويب و نظارت بر اجراى مصوبات شورا توسط دستگاه ها، 
ــطح شوراي عالي انقالب فرهنگي است جهت تصويب  ــتلزم تصميم گيري در س 39- طبق بند 3 ماده 8 مواردي كه مس

نهايي به اين شورا ارسال مي شود.
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امكان پيشنهاد مصوبات الزم به مراجع تصميم گيرى ديگر خصوصاً مجلس 
ــالمى و هيئت وزيران40 و امكان نظارت و گزارش گيرى از همه  ــوراى اس ش

دستگاه هاى فرهنگى و اجرايى از جايگاه شوراى عالى انقالب فرهنگى.
ــده به شوراى توسعه  ــئوليت هاى واگذار ش ــلبى نيز انجام مس از حيث س
ــتگاه هاى قرآنى فعال موجود  فرهنگ قرآنى، از ظرفيت و توان نهادها و دس
خارج است. با توجه به سابقه رقابت برخى دستگاه ها در توليت امور قرآنى، 
استقرار توليت نظام توسعه فرهنگ قرآنى در دستگاه اجرايى خاص، امكان 
تمركز همه امور قرآنى در دستگاه متولى، تضعيف نقش راهبردي دبيرخانه 

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

نظام توسعه فرهنگ قرآني و مديريت عالى فعاليت هاي قرآني كشور است.

ج- تقسيم كار ملي
در مدل ساختاري شوراي توسعه فرهنگ قرآني و كميسيون هاي وابسته، 
ــت. در اين ساختار  ــيم كار ملي در حوزه قرآني صورت گرفته اس نوعى تقس
40- 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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مديريت عالي و راهبردي توسعه فرهنگ قرآني در زمينه هاي فرهنگ سازي 
ــور به شوراي توسعه  ــازي قرآني و راهبري فعاليت هاي قرآنى كش و نظام س
ــپرده شده است كه رياست آن بر عهده دبير شوراي عالي  فرهنگ قرآني س
ــتادي  ــور، مديريت س ــت. همچنين طبق ماده 7 منش انقالب فرهنگي اس
حوزه هاي مختلف فعاليت هاي قرآني در قالب كميسيون هاي تخصصى شورا 
ــورا، نوعي  ــه ش ــود. براي تحقق اين امر، در مصوبه اولين جلس انجام مي ش
تقسيم كار بر اساس وظايف ذاتي دستگاه ها براي آن پيش بيني شده است.41 
ــود در حوزه هاي آموزش  ــئوليت دارد به وظايف خ ــن مدل دولت مس در اي
ــى و فعاليت هاي تبليغي ترويجي قرآنى عمل  عمومي، پژوهش، آموزش عال
ــاركت فعال نهادهاي تخصصي مانند مراكز مديريت حوزه هاى  كند و از مش
ــالمي و سازمان صدا  ــالمي، دفتر تبليغات اس ــازمان تبليغات اس علميه، س
ــاير مراكز  ــتقيماً كمك بگيرد و با حضور و همكارى آنان و س ــيما مس و س
دست اندركار مؤثر در هر حوزه، زير نظر شورا، نسبت به راهبرى و هماهنگى 
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 يك انجام مى شود؛ اما هماهنگى ستادى و راهبردى 
آن به صورت مشاركتى در قالب مصوبات كميسيون طراحى شده و به اجرا 

در مى آيد.
41- در جلسه اول شوراى توسعه فرهنگ قرآنى كه با حضور رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى برگزار 
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.
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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• 

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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 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• 
 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
 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• 

ــي دارد كه در دولت و  ــاز و كار خاص ــر چه تدوين و تصويب بودجه س اگ
مجلس انجام مي شود، برنامه ريزي و نظارت شورا بدون تأثير در تصميم گيري 
ــن گام در اين عرصه تدوين و  ــت. اولي ــه ضمانت اجرايي نخواهد داش بودج
ــت كه  ــا و جهت گيري هاي بودجه اي در عرصه قرآني اس تصويب اولويت ه
ــي و تصويب بودجه  مي تواند مالكى مطمئن براي دولت و مجلس در بررس
ــد. در همين راستا با اهتمام نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى،  باش
ــور توسعه فرهنگ قرآنى در  موضوع تأمين اعتبارات الزم براى اجراى منش
ــد تا  ــال 1389 و 1390 گنجانده و به دولت اجازه داده ش قانون بودجه س
ــتگاه ها را بر اساس مصوبات شوراى توسعه فرهنگ  نيم درصد اعتبارات دس

قرآنى هزينه كند.

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

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 

 توجه جدى مسئوالن دولتى به وظايف ذاتى شان در امور قرآنى به ويژه • 
ــرورش در آموزش عمومى قرآن، وزير  ــخگو بودن وزير آموزش و پ پاس
علوم، تحقيقات و فناورى در تأمين دانش و نيروى انسانى قرآنى و وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمى در عرصه هاى تبليغى ترويجى قرآنى
ــى به •  ــى و كيفيت بخش ــدى فعاالن قرآنى به مخاطب شناس  توجه ج

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

ــش و آموزش عالي  ــي، تبليغ و ترويج، پژوه ــاي آموزش عموم حوزه ه
ــتگاه ها  ــور و ارائه برنامه عملياتى هر حوزه و عزم جدى دس قرآني كش

براى اجراى آنها
ــور براى تحقق اهداف •  ــى و همكارى جامعه فعاالن قرآنى كش همگراي

منشور
ــدن پرداختن به قرآن در نظام مهندسى و مديريت فرهنگى •  نهادينه ش

كشور (جايگاه و پشتيبانى الزم)
ــمندانه بخش مردمى و مجلس شوراى اسالمى بر اجراى •  نظارت هوش

تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآنى
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ــعه فرهنگ قرآنى، فعاليت هاى كميسيون هاى تخصصى و  منشور توس
شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 

ــانى دست اندركار آموزش قرآن در آموزش و •  توجه به تحول نيروى انس
پرورش و تأمين برنامه و پشتيبانى مالى آن به صورت ويژه توسط نظام 
ــويقى و تنبيهى براى توانمندسازى بدنه آموزش و  و اعمال ضوابط تش

پرورش در آموزش قرآن 
ــى و •  ــرانه فرصت كافى در نظام آموزش برنامه ريزى ملى براى تأمين س

ــهم زمانى  ــور براى پرداختن جامعه به قرآن (باال بردن س فرهنگى كش
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 •  ــه ضرورت ايجاد هس ــدى حوزه هاى علميه ب توجه ج
عملياتى براى تحول قرآنى در برنامه هاى آموزشى و تبليغى روحانيت

توسعه، حمايت و پشتيبانى از فعاليت هاى بخش مردمى قرآنى در عين • 
حفظ هويت مستقل آنان

ــگ قرآنى در •  ــعه فرهن ــور توس ــداوم بودجه هاى قرآنى اجراى منش ت
بودجه هاى ساالنه كشور

ــد دستگاه هاى عضو شوراى •  اهتمام جدى و اراده هماهنگ مديران ارش
توسعه فرهنگ قرآنى به شركت در جلسات اين شورا و كميسيون هاى 
ــرى و اجراى  ــازى، تصميم گي ــاركت فعال در تصميم س ــته و مش وابس

مصوبات
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ضمائم

ضمائم 
متن منشور توسعه فرهنگ قرآنى

مصوب جلسات 643، 651، 664 و 679 شوراي عالي انقالب فرهنگي
 

بسم اّهللا الّرحمن الّرحيم

«اِنَّ هَذا الُقرآَن يَهدي لِلَّتي  ِهَي اَقَوُم» [اسراء/ 9]

مقدمه 
ــوردار از ايمان  ــك به قرآن و عترت و برخ ــتيابي به جامعه اي متمس دس
ــالمي رضوان اهللا  ــه هاي معمار بزرگ انقالب اس و عمل صالح، تحقق انديش
ــترش  ــي عليه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گس تعال
ــعه يافته  ــوري توس فرهنگ حيات بخش قرآن كريم، و ارتقاي ايران به كش
ــد  ــالمي انقالبي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارش با هويتي اس
ــت. فرهنگي كه بايد متأثر از قرآن و  ــعه فرهنگ قرآني اس نظام براي توس
ــاي فردي و اجتماعي بوده و در كليه  ــم بر بينش ها، نگرش ها و رفتاره حاك
ــت گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري اسالمي جاري باشد.  ــطوح سياس س
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ــور توسعه فرهنگ قرآني كه مبين منويات نظام مقدس  بدين منظور، منش
جمهوري اسالمي در مواجهه با 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 
ــتگاه هاي دولتي، مؤسسات و گروه هاي فعال  1. ايجاد هماهنگي بين دس
ــطح ملي و  ــي در جهت هم افزايي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در س غيردولت

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
4. ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي

ــت، تصميم گيري و برنامه ريزي  ــق فرهنگ قرآني در نظام مديري 5. تحق
كشور

6. توسعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درك معناي آيات قرآن 
كريم در 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 
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در كليه فعاليت هاي قرآني
2. اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي 

فرهنگي و مديريت فرهنگي كشور
ــي، اقتصادي و  ــردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماع ــعه نظريه پ 3. توس

سياسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني
4. توسعه مشاركت حداكثري مردم در فعاليت هاي قرآني و تقويت نقش 
ــتيباني دولت در گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از  حمايتي و پش

كشور
5. تأكيد بر گسترش درك عموم مردم از مفاهيم، زيبايي ها و لذات معنوي 

قرآن 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
ــي و تحقيق  7. ابتناي حداكثري فعاليت هاي قرآني بر مطالعه، كارشناس

شايسته 
8. هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي قرآني به سمت 

كاربردي كردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
ــعه فرهنگ  ــري حداكثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توس 9. بهره گي

قرآني
10. ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي، نظام تبليغات ديني 

و ساير نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن كريم 
ــتگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر  ــاماندهي و هماهنگ كردن دس 11. س

ضمائم
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ــور و فراهم كردن زمينه هاي يادگيري و رشد سازماني جهت هم افزايي  كش
توان، تجربه و ارتقاء سطح آنها در توسعه فرهنگ قرآني 

ماده3- به منظور پيشبرد و اجرايي شدن اهداف، سياست ها و راهبردهاي 
ــعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي  منشور توس
ــوراي  ــرآن كريم در همه عرصه ها، ش ــك و اعتصام به ق ــعه تمس براي توس
ــواد آتي به اختصار  ــي، كه از اين پس در م ــعه فرهنگ قرآن تخصصي توس
ــوراي عالي انقالب فرهنگي  ــود، زيرنظر ش ــوراي تخصصي ناميده مي ش ش

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
ــول و مباني قرآني در  ــنهاد چگونگي حاكم كردن اص ــي و پيش 2. بررس
ــازمان ها و نهادهاي  ــور به س ــعه بلندمدت و ميان مدت كش برنامه هاي توس

تصميم گير
ــتگاه هاي دولتي و  ــي و بازنگري مأموريت ها و وظايف قرآني دس 3. بررس
عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقالب 

فرهنگي به منظور تصويب
4. زمينه سازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب 

اسالمي در حوزه قرآن كريم
ــل مؤثر در زمينه  ــاي الزم  براي هماهنگي و تعام ــاز و كاره ــاد س 5. ايج
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فعاليت هاي قرآني
6. تأييد طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني

7. اتخاذ تدابير الزم براي توانمندسازي و جلب مشاركت بخش مردمي و 
تقويت 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
10. شناسايي نيازها، محدوديت ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده 
از 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

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

ــبكه هاي  ــامانه هاي آماري و ش ــراي طراحي س ــزي الزم ب 13. برنامه ري
اطالع رساني امور قرآني

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

ضمائم
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5. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي*42  
6. وزير ورزش و جوانان*

7. رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري
8. نماينده شوراي عالي حوزه هاي علميه

9. رئيس سازمان تبليغات اسالمي 
10. رئيس دفتر تبليغات اسالمي

11. رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه
12. رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

13. نماينده رئيس سازمان صدا و سيما
14. نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي

15. نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي*
16. رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها *

17. سه نفر از صاحب نظران مؤسسات آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي 
قرآني مردمي با تصويب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني

18. دبير شوراى تخصصى*
19. حجت االسالم والمسلمين آقاي محسن قرائتي*

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

ــراي پيگيري تمامي امور مربوط به  ــوراي تخصصي ب ماده6- دبيرخانه ش

ــه 679 مورخ  ــه 664 مورخ 89/3/18 و جلس ــورخ 88/8/5، جلس ــه 651 م ــي انقالب فرهنگي در جلس ــوراي عال * ش
89/10/14، بر اساس مصوبه مورخ 88/6/24، 89/2/21 و 89/9/16 شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي، الحاق 

اين بندها را تصويب نمود.
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شوراي تخصصي، در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل و نمودار 
تشكيالتي و سازماني آن توسط رئيس شوراي تخصصي تصويب مي شود.

ماده7- كميسيون هاي تخصصي
ــا توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليت هاي قرآني در حوزه هاي آموزش  ب
ــج قرآني و به منظور ايجاد  ــي، آموزش عالي، پژوهش و تبليغ و تروي عموم
ــه گانه  ــيون هاي س ــتگاه هاي مرتبط با هر حوزه، كميس هماهنگي بين دس
ــوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و با عناوين ذيل  تخصصي، زيرنظر ش

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

تبصره- شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون هاي سه گانه فوق، توسط 
شوراي تخصصي تعيين خواهد شد.

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.
2. مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئيس شوراي تخصصي جهت اجرا 

به دستگاه هاي ذيربط ابالغ مي شود.

ضمائم
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ــوراي تخصصي براي تصويب  ــوارد نياز، مصوبات و تصميمات ش 3. در م
نهايي به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي شود.

ــي براي كليه  ــعه فرهنگ قرآن ــوراي تخصصي توس مـاده9- مصوبات ش
دستگاه هاي دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي الزم االجرا است.

ماده10- اين مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلسه 643 مورخ 88/2/22 
شوراي 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 رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى برگزار شد، به استناد 
ماده 4 و 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
ماده 1ـ  مسئوليت حوزه آموزش عمومى قرآن كشور بر عهده وزير آموزش 
ــاس، كميسيون توسعه آموزش عمومى قرآن در  ــت. بر اين اس و پرورش اس
ــت وزير  ــروه تخصصى هماهنگى آموزش عمومى قرآن به رياس قالب كارگ
ــن وزارتخانه و نمايندگانى  ــور مديران مرتبط اي ــوزش و پرورش، با حض آم
ــران)، نماينده رئيس  ــت حوزه هاى علميه (برادران و خواه ــز مديري از مراك
ــته به دفتر مقام معظم رهبرى، وزارت فرهنگ و ارشاد  نهادهاى قرآنى وابس
اسالمى، سازمان تبليغات اسالمى، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان صدا 
ــالمى، سازمان بسيج دانش آموزى  ــيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اس و س
ــوزان، در وزارت آموزش و پرورش  ــالمي دانش آم و اتحاديه انجمن هاي اس

تشكيل مى شود.
ماده 2ـ  مسئوليت حوزه پژوهش و آموزش عالى قرآنى كشور و فعاليت هاى 
قرآنى دانشگاهى بر عهده وزراى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان 

ضمائم
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و آموزش پزشكى است. بر اين اساس، كميسيون توسعه پژوهش و آموزش 
ــى هماهنگى پژوهش و آموزش  ــى قرآنى در قالب كارگروه هاى تخصص عال
ــب مورد به رياست وزير علوم، تحقيقات و فن آورى و وزير  عالى قرآنى حس
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در وزارتين مزبور با حضور مديران مرتبط 
اين وزارتخانه ها و نمايندگانى از مراكز مديريت حوزه هاى علميه (برادران و 
خواهران)، نماينده رئيس نهادهاى قرآنى وابسته به دفتر مقام معظم رهبرى، 
ــگاه ها،  ــالمى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانش دفتر تبليغات اس
جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسالمى، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان 
صدا و سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، بسيج دانشجويي، بسيج 

اساتيد و تشكل هاي قرآنى دانشجويي تشكيل مى شود. 
ــور بر  ــوزه فعاليت هاى تبليغى ترويجى قرآنى كش ــئوليت ح ماده 3ـ  مس
ــاد اسالمى است. بر اين اساس، كميسيون توسعه  عهده وزير فرهنگ و ارش
ــب كارگروه تخصصى هماهنگى  ــاى تبليغى  ترويجى قرآنى در قال فعاليت ه
فعاليت هاى تبليغى-ترويجى قرآنى به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
ــى از مراكز مديريت  ــن وزارتخانه و نمايندگان ــران مرتبط اي ــا حضور مدي ب
حوزه هاى علميه (برادران و خواهران)، نماينده رئيس نهادهاى قرآنى وابسته 
به دفتر مقام معظم رهبرى، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسالمى، 
ــازمان فرهنگ و  ــالمى، س ــازمان اوقاف و امور خيريه، دفتر تبليغات اس س
ــلح، در وزارت فرهنگ و ارشاد  ــالمى و ستاد كل نيروهاي مس ارتباطات اس

اسالمى تشكيل مى شود. 
ماده 4ـ  مسئوليت هماهنگى، پيگيرى و گزارش دهى فعاليت هاى قرآنى كليه 
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دستگاه هاى دولتى و نهادهاى مردمى بر عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
ــاختار و ساز و كار مناسب  ماده 5 ـ در هر يك از وزارتخانه هاى مزبور، س
براى انجام مسئوليت هاى فوق، حداقل در سطح اداره كل، تحت نظارت وزير 

پيش بينى مى شود.

فصل دوم ـ ساير مقررات
ــاير دستگاه ها  ماده 6ـ  كارگروه ها مي توانند عند اللزوم و عند االقتضاء از س

جهت حضور يا عضويت در جلسات  دعوت كنند.
ــه  ــات، جلس ماده 7ـ  در صورت عدم امكان حضور وزير در برخى از جلس

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.

ــه اول مورخ 1388/7/28 شوراى  ماده 9 ـ اين مصوبه در 9 ماده در جلس
تخصصى توسعه فرهنگ قرآنى تصويب شد و به تأييد رئيس جمهور و رئيس 

شوراى عالى انقالب فرهنگى رسيد.

ضمائم
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مصوبات شوراى توسعه فرهنگ قرآنى 
تا پايان تيرماه 1390

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: 1388/12/26)

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

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

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

4. ماده واحده پيشنهادى تشكيل «صندوق مشاركت توسعه 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 مؤسسات آموزشى، پژوهشى 
و تبليغى ترويجى قرآنى مردمى» در شورا و كميسيون هاى تخصصى 

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

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

(مصوبه جلسه هشتم مورخ 89/10/11- 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)



77

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 

(مصوب جلسه دوازدهم مورخ 90/4/11) 

ضمائم
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اعضا و مدعوين جلسات بخش قرآنى دبيرخانه 
شوراى عالى انقالب فرهنگى

 از اسفند 1378 تا تير 1388

آقايـان:  قرآنـى؛  فعاليت هـاى  گسـترش  و  هماهنگـى  كميتـه  اعضـاى 
ــين فريدوني (دبير)،  ــت)، محمدحس ــوي (سرپرس سيدمحمدحسن موس
ــكندرى، صابر اكبرى جدى، ابوالحسن  اسداهللا اسدى گرمارودى، حسين اس
امين مقدسي، سعيد بهمنى، محمدرضا پورمعين، رحيم خاكي، محمدعلى 
ــيد  ــري، محمدرضا داوود آبادي فراهانى، مرتضى رحيمى نژاد، س خواجه پي
ــيف، سيد محمدجواد سادات فاطمي،  على محمد سرسرابي، سيد مهدى س
مهدى قره شيخ لو، قبادى، رحيم قربانى، امراهللا گيوي، مرتضى نجفي قدسي، 

مسعود وكيل، پيمان مغازه، رحيم وظيفه شعاع، بهروز ياريگل.

مدعويـن و سـاير شـركت كنندگان در جلسـات كميتـه و كميسـيون هاى 
ــى، ابوطالبى، رضا  ــتاركى، عبداهللا ايمان وابسـته؛ آقايان: آرام، آخوندى، آس
ــرداد فرجي، برزين  ــهريار پرهيزگار، مه ــاني، عبدالكريم بهجت پور، ش احس
ــف افراش، امامي،  ــاري، يوس ــين س ضرغامي، محمدمهدى بحرالعلوم، حس
محمد حاجي شريف، حسينعلى شريف، محمدجواد ابوالقاسمي، محمدرضا 
حشمتي، حميدرضا مستفيد، فاضل، بهشتي، راسخي نزاد، عبداهللا شفيعي، 
ــي، نوروزي،  ــدي، وكيل ــماعيلي، ايرجي، عزتي، مرش ترابي، متقي زاده، اس
ــم اليقي، داداش نژاد،  ــين پور، ابراهي احمد ليايي، عبدالرضا حاجيلرى، حس
محمد انصارى راد، هادى زاده، احمدى، ذوالقدر، مرعشى، موسايي، نواب پور، 
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ــفيع زاده،  ــى، صديق، اطمينان، نيازى، ش ــكورى راد، تواليي، كريم دولت ش
نظام زاده، علي پور، سيدمهدى برومند، مجيد زكى لو، هادى ذاكرى، عابدى، 
ــين اخوان اقدم، قدوسى، صالحي،  ــورى، عابدى، حس ابراهيم كالنترى، آش
ــن عظيمى، محمد  ــين الهى زاده، امي ــى، مطلبى، محمدحس ــين هالل حس
ــن  ــى قنواتى، رضايي زاده، نظافتي، سيدمحس ــتوني، على مطهرى، عل بيس
ميرباقرى، آيتى، دهقان پور، مجتبى لشكربلوكى، حبيب اهللا عزيزى، على رضا 
ــود زرنگار، بنى رضى، خانم  ــايي، مهدوى، عليان، محم چيذرى، زينلى، كس
ــاف، احمد طوبايي،  ــترى، على رضا مع ــدر، ايرج نعيمايي، محمد مش ذوالق
كريمى علوى، مجتبى سعيدى، لطيفى، فومنى حائرى، امينى، بازرگان، قاسم 
جهان آرا، كريمى مهرجردى، زارع شهامتى، حسن تفكرى، رضاخواه، عليان، 
ــيرازى،  ــاهى، بابامحمدى، مطلّبى، ش ــريف زاده، بهاءالدين خرمش احمد ش
ــن ملكى، حميد محمدى، علي زرافشان،  ــلمانى، حس سرشورخراسانى، س
ــور، محمدرضا  ــي، علي اصغر رمضان پ ــد پيراينده، روح االمين كلباس محم
ــاري، اكبر  ــاني، مهدي غف ــيدي، محمدعلي لس ــب، ابراهيم رش رضوان طل
رهنما، محمود صانعي پور، كوروش فتحي واجارگاه، محمدرضا موحدي، پويا، 

حاجي سفيدي، محسن قرائتي، داوود رنجبران، شهريار نيازى.

ــن موسوي  اعضاى كميسـيون پژوهش هاى قرآنى؛ آقايان: سيدمحمدحس
(سرپرست)، محمدجمال الدين خوش خاضع (دبير)، اسداهللا اسدى گرمارودى، 
صابر اكبرى جدى، ابوالحسن امين مقدسي، سعيد بهمنى، خانم الله افتخاري، 
ــفيعي، عدنان  ــى خواجه پيري، عبداهللا ش ــري، محمدعل ــا حاجيل عبدالرض

ضمائم
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ــبي، محمد عبداللهيان، محمدحسين فريدوني، محمدعلى لساني،  طهماس
حميد محمدي، حسن ملكى، مهدى ناظمي، مسعود وكيل.

مدعوين جلسات كميسـيون و كارگروه هاى وابسته؛ آقايان: مسعود كوثري، 
محمدحسين الهي زاده، نيكخواه، محمد انصاري راد، محرم آقازاده، محمدرضا 
ــيدرضا مؤدب، محمد  ــي، عبداهللا ايماني، عبدالكريم بهجت پور، س حكيم اله
ــناس، خانم  ــناس، محمدكاظم حق ش رضايي اصفهاني، محمدصادق حق ش
ــم هاشم زاده هريسي، خانم مريم  مليكا بايگانيان، على باقري، مرادي، هاش
حاج عبدالباقي، مرشدي، سيدعلى سرسرابي، محمدرضا داوودآبادي فراهانى، 
ــان، حسن زاده، فانى، فيروز  على صبوحي، سياهپوش، رمضان على بذرافش
رازنهان، رفيعى، سيد محمدجواد سادات فاطمى، محمدعلى راغبى، رجبعلى 
ــالمت پناه، جعفرپور، ايرج نعيمايي،  ــكربلوكى، رضا س برزويى، مجتبى لش
محى الدين محمديان، محمد بنيادي، تقى پور، مصطفى عباسي مقدم، احمد 
ابوالقاسمى، حسين اخوان اقدم، مهدى قره شيخ لو، سيد محسن موسوى بلده، 
ــور، محمدرضا  ــى، عبدالكريم بهجت پ ــد عباس ــدى بابايى مجرد، محم مه

فاكرميبدى، سيدهادى محدث.
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منابع و مآخذ 
قرآن كريم

قوانين و مقررات 
• قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران

ــعه توسعه جمهورى  ــوم، چهارم و پنجم توس ــاله س • قانون برنامه پنج س
اسالمى ايران 

• منشور توسعه فرهنگ قرآنى، مصوب 1388/2/22 شوراى عالى انقالب 
فرهنگى

• «نحوه و ترتيبات تقسيم مأموريت ها و وظايف قرآنى دستگاه هاى كشور» 
مصوب جلسه اول شوراى توسعه فرهنگ قرآنى مورخ 88/7/28

كتب
ــه تنظيم و نشر  • امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه، چهل حديث، مؤسس

آثار امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه، چاپ سى و دوم
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• شرح غررالحكم و دررالكلم ، تحقيق جمال الدين محمد خوانساري ، نشر 
دانشگاه، چاپ چهارم، 1366، جلد 4 

• ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي، اصول كافى، انتشارات 
بنى الزهرا، چاپ چهارم، قم ، 1389، جلد 1

ــهرى، ميزان الحكمه، دارالحديث، چاپ دوم،  • محمد محمدى نيك رى ش
قم، جلد 2، 1379

طرح هاى پژوهشى و كارشناسى
ــاماندهى  ــكربلوكى، مجتبى، «طراحى و ارزيابى مدل هاى كالن س • لش

فعاليت هاى قرآنى»، دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 1384
ــاماندهي  ــناخت راهكارهاي هماهنگي و س ــري، عبدالرضا، «ش • حاجيل
ــوراى عالى انقالب  ــش اول)»، دبيرخانه ش ــور (بخ فعاليت هاي قرآني كش

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

1384
ــت هاى توسعه فرهنگ قرآنى(مرحله  •  باقري فر، علي و همكاران، «سياس

دوم)»، 1384
ــعيد، «تبيين شاخص هاى مطلوب قرآنى»، دبيرخانه شوراى  • بهمني، س

عالى انقالب فرهنگى، 1388
• باقرى مقدم، ناصر، «بررسي و شناخت عناصر اصلي نظام فرهنگي كشور 
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و مطالعات تطبيقي نظام هاي فرهنگي كشورهاي هدف»، دبيرخانه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى، 1385

• طرح جامع نهضت قرآن آموزى، نسخه مصوب مورخ 85/5/28
ــور در برنامه چهارم توسعه، نسخه نهايى مصوب  • طرح جامع قرآني كش

اسفند 1385

صورت جلسات 
• كارگروه تخصصى بررسى طرح تشكيل شوراى قرآن 
• كارگروه بررسى ساختارهاى نهادهاي مردمي قرآنى 

• كارگروه تخصصى بررسى ساختارهاى تشكيالت قرآنى 
• كميسيون پژوهش هاى قرآنى 

• كارگروه برنامه ريزى قرآنى كالن كشور (گروه مطالعاتى كميته قرآن) 
• كميسيون بررسى راهكارهاى عملى ورود قرآن به دانشگاه 

• كميسيون فعاليت هاى قرآنى حوزه و دانشگاه 
• گزارش همايش بررسى تحقيقات نهضت قرآن آموزي

• كميته هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني
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