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 مقدمه

و ارزش نقش خانواده در نهادينه و انتقال باورها اي هاي اوليه ها قابل كتمان نيست، خانواده از گروه كردن

و ساير گروه است كه افراد از طريق جامعه و ارزش پذيري در آن مي ها، هنجارها و هاي اجتماعي را فرا گيرند

و بخش مهمي از ارزش از آنجايي كه مفاهيم قرآني،. كنند دروني مي هاي اجتماعي اساس فرهنگ ديني ما بوده

هو توسع با قرآن كريم افرادانس ده، اقدامي الزم جهتادهند، آموزش صحيح آنها در خانو را تشكيل مي

ميبهفرهنگ قرآني در كشور .آيد شمار

ني قرآن كريم در آموزش همگا«با عنايت به اهميت نهاد خانواده در آموزش صحيح قرآن كريم، طرح

مجلس به رياستهنمايند41است، اين طرح با امضاي شده با هدف آموزش قرآن كريم در خانه ارائه»خانه

و در روز  يك مقدم. اعالم وصول گرديده است 21/2/1393محترم مجلس تقديم شده هاين طرح شامل

و يك ماده واحده آن4توجيهي، مي تبصره است كه در ادامه به ارزيابي . شود پرداخته

 موضوع طرح

يك ماده واحده به :شرح زير است اين طرح داراي

مي« دو به دولت اجازه داده بر ميليارد در اختيار سازمان هزار شود، مبلغ اساس دارالقرآن كريم قرار دهد، تا

هي نامهينيآ اسيت امنائاي كه به پيشنهاد و ارشاد و تصويب وزارت فرهنگ ميسازمان مذكور رسد، المي

و توسع .»آموزش قرآن كريم در سراسر كشور نمايدهصرف حمايت

 طرحهپيشين

و ترويج فرهنگ قرآني به تصويب مراجع ذيصالح رسيده است سند يكي از مهمترين اسنادي كه در حوزه گسترش

و به موازات پژوهشمنشور توسعه فرهنگ قرآني است؛  قرآن كريم،هزميندرهايي در شوراي عالي انقالب فرهنگي

 هاي قرآني ساماندهي فعاليتو نمايندگان مجلس طرح 1384را در سال طرح جامع قرآنيسازمان تبليغات اسالمي، 

در 1386را در سال و تدوين كردند، اين دو طرح براي تصويب به شوراي عالي انقالب فرهنگي تحويل داده شده

جمهوري اسالمي باالدستي عنوان نخستين سند جامعبه هنگ قرآنيفرهمنشور توسعشدن، نهايت پس از تلفيق

.شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد 22/2/1388هقرآن كريم، در جلسهايران در حوز

ا بهبا اين به وصاف منشور توسعه فرهنگ قرآني عنوان مبنايي جدي جهت ارزيابي عنوان سندي باالدستي بايد

و لوايح مرب طرح مدوط به حوزه قرآن ها .نظر قرار گيردكريم

 بررسي كليات طرح

قر همان  هاي قرآني به تصويب سند باالدستي در فعاليتعنوانبهنيآطور كه گفته شد منشور توسعه فرهنگ
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بربنابراين هر نوع طرح يا اليحه يا بسته سياستي در اين حوزه بايد. شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است سند مذكور منطبق

آنحال، طرح با اين. باشد كه نسبت مشخصي با سند منشور توسعه فرهنگ قرآني داشته باشد آموزش قرآن كريم در خانه بدون

در. وجه روشن نيست واقع انطباق طرح با منشور به هيچدر. تدوين شده است حالي است كه در بخش اهداف منشور درباره اين

: لف جامعه چنين آورده شده استآموزش قرآن كريم به اقشار مخت

و درك معناي آيات قرآن كريم در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه خواني، صحيح هاي روان توسعه مهارت.6...« خواني

و نوجوان ،كودكان

و گسترش انس با قرآن كريم در اقشار مختلف جامعه.7 ،تقويت

و مفاهيم.8 و تبليغات رسانهنماد(گ عمومي قرآن كريم در حوزه فرهنترويج آيات و سازي و محيطي، محاورات .»...)اي

و به متنوع را مدنظر داشته اشكال مشخص است كه منشور توسعه فرهنگ قرآني آموزش عمومي قرآن كريم در اقشار مختلف

به بنابراين منطقاً. است تومنظور آموزش عمومي قرآن كريم بايد هرگونه طرحي و از طريق براساس اصول منشور سعه

.سازوكارهايي كه اين سند مشخص كرده است دنبال شود

و اجراي سياست در ادامه متن منشور اشاره مي شوراي تخصصي توسعه«هاي ذيل آن، كند كه براي تحقق اين اهداف

شد زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل» فرهنگ قرآني هاي تشخيص جمله وظايف اين شورا، تهيه شاخصاز. خواهد

و راهكارها، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه ظرفيت و راهبردي فعاليت ها، اتخاذ تدابير و هاي مجري، مديريت كالن . باشدمي... ها

و اجرا داشته باشد، بنابراين چنانچه اقدامي در جهت آموزش قرآن كريم با استفاده از ظرفيت و خانوادگي قابليت تحقق هاي خانگي

ميي كه اولين نهاد و و پيگيري نمايد اين شوراست بايد . تواند آن را تشخيص دهد

معنوانبه در اين طرح، از دارالقرآن كريم درحالي كه و از و نهادهاي قرآنيؤمجري طرح همكار نام برده عنوانبه سسات

آموزش عمومي يا خانگي قرآن، نسبت آن با تخصصينشدن به جايگاه شوراي بنابراين، در اين طرح ضمن اشاره. شده است

. مشخص نشده است

و داشتن بار مالي، مغاير با اصلهعلت ايجاد هزينبهطرح، اينعالوه بر اين قانون اساسي هفتادوپنجماضافي براي دولت

كهلحادر اين. است مي اي براي فعاليت بيني هر سال، در قانون بودجه، پيشي است هايي چنين طرحو اجراي گيرد هاي قرآني صورت

.تواند در چارچوب همان بودجه مصوب باشد مي

و وظايف آن با نهادهاي ـ يعني عدم انطباق طرح با اسناد باالدستي، مبهم بودن نسبت دستگاه مجري بنابراين مالحظات

و بار مالي براي دولت  و نيز ايجاد هزينه اضافي .شود توصيه نميـ كليات طرح آموزش قرآن در خانه باالدستي در طرح

و بررسي آن ابهاماتجزئيات طرح

كه.1 مطالعات اين طرح پس از ارائه به سازمان دارالقرآن كريم وابسته به سازمان تبليغات اسالمي،«در مقدمه، بيان شده است

ت و»ييد سازمان مزبور قرار گرفته استأمورد اينكه آيا مطالعاتي در اينبهاي هيچ اشاره، اما زمان انجام اين مطالعات مبهم است

و در هاي پيشين كه لزوم انجام آن را ضروري صورت انجام، به وجوه افتراق اين طرح با طرح زمينه تاكنون انجام گرفته است يا نه

. كند، نشده است مي

مي قانون آيين)131(ذيل ماده.2 مت دارد طرح نامه داخلي مجلس مقرر و لوايح بايد داراي موادي و ها ناسب با اصل موضوع

. عنوانشان باشند

و به ذهن تبادر مي و جزئيات اوالً عنوان اين طرح آموزش همگاني قرآن كريم در خانه است كند كه محتواي طرح مربوط به نحوه اجرا
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ا و تخصيص اعتبار براي اجرايي شدن آن .ستمربوط است درحالي كه موضوع طرح ارائه شده حمايت از طرح آموزش قرآن

و اعتبارات تخصيص داده شده را جهت آموزش قرآن كريم ثانياً متن ماده واحده هيچ اشاره اي به عنوان مشخص اين طرح ننموده

. توان اين اعتبار را براي هر طرح قرآني مصرف نمود در سراسر كشور منظور داشته كه با اين بيان مي

بايد طرح مشخصي با مواد معيني مد نظر باشد درحالي كه مشخص نيست مفاداي ثالثاً براي تخصيص چنين اعتبار قابل مالحظه

 همگاني قرآن كريم در خانه چيست؟ طرح آموزش

از»2« در تبصره.3 و مهدهاي قرآني سراسر كشورؤم«، منظور م»سسات و مشخص نشده كه و مهدهاي زيرؤمبهم است  سسات

و سازمان تبليغات اسالمي دو نهاد اصليكه وزار نظر كدام نهاد مدنظر است، از آنجايي و ارشاد اسالمي بهت فرهنگ اي هستند كه

مي) غيردولتي(موسسات  و مهدهاي قرآنيؤم«دهند، در اين طرح عبارت قرآني مجوز بهبه»سسات و معلوم صورت كلي كار رفته

م و سا(سسات زير نظر چه نهاديؤنيست مهدها و ارشاد اسالمي يا دووزارت فرهنگ و يا هر . مدنظر است) زمان تبليغات اسالمي

م« و با همكاري و مهدهاي قرآني سراسر كشور صرفاًؤاين وجوه توسط سازمان دارالقرآن كريم سازي طرح براي پياده سسات

آ»آموزش قرآن در خانه« ميينيبرابر چر»رسد نامه مذكور به مصرف به، همچنين به و  تبع كودكان، ايي همكاري با مهدهاي قرآني

و باتوجه به توضيحات مقدم اي نشده است، درحالي گروه هدف اين طرح اشارهعنوان به هكه چنانچه از عنوان طرح مشخص است

و تنها به كل خانواده اشاره شده است و گروه خاصي در اين طرح مدنظر نبوده طرح بزرگ آموزشي قرآن ...«: توجيهي، شرط سني

مي در خانه كه شامل سي مي باشد، از طريق خانواده جزء قرآن كريم به هاي مسلمان ميسر است كه توانند اين طرح كل قرآن را

.»اعضاي خانواده در منزل مورد يادگيري قرار دهندههمراه كلي

بو»1«تبصره.4 دجه ساليانه براي ماده واحده پيشنهادي دولت را مكلف نموده كه تا پنج سال پياپي، مبلغ هزار ميليارد ريال را در

را ودوم قانون اساسي نمي با عنايت به نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل پنجاه. حمايت از اين طرح منظور دارد توان دولت

و اختيار تهيه اليحه بودجه ساليانه كشور را  و اين تنها دولت است كه تكليف مكلف به درج مواردي در بودجه ساليانه كشور نمود

دوم با اصل پنجاههايي كه متضمن تكليف دولت به درج اعتباري در لوايح آتي بودجه ساليانه كشور هستند، مغاير لذا طرح.دارد

. گردند قانون اساسي ارزيابي مي

و پيشنهادها جمع  بندي

به را اين طرح كليات صويبتهاي مجلسو مركز پژوهشدر موارد متعددي داراي ابهام است» آموزش همگاني قرآن كريم در خانه«طرح

:كند داليل زير توصيه نمي

،باالدستي با اسناد عدم انطباق.1

، ناديده گرفتن جايگاه شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني.2

وو بودن آور هزينه.3 اصآن تبعبهايجاد بار مالي براي دولت .قانون اساسيودومو پنجاه هفتادوپنجملومغايرت با

و مهدهاي قرآني داراي ابه ضمناً و تعيين مؤسسات و مشخص نكرده است كه كدامطرح در تعريف و ام است يك از مؤسسات

و هدف طرح طبق مقدمه توجيهي آن، آموزش عمومي قرآن در خانهاين با وجودسوي ديگر مهدهاي قرآني را مدنظر دارد، از و كه عنوان ها

به هيچ اشارههاست، اما در متن طرح از طريق خانواده .و يا سازوكارهاي تحقق هدف مذكور نشده است» خانواده«،»خانه«اي


