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برای هر کالسی بهجز کالس قرآن هزینه میشود!

معلم قرآن درآمدی ندارد

گفتگــــو

خانوادهها حاضرند برای کالسهای ورزش و زبان انگلیسی هزینه کنند ،اما تا به قرآن میرسد ،همه فراموش
میکنند .چرا یک معلم قرآن درآمد نداشتهباشد؟ اینروزها کالسهای زبان انگلیسی ما شلو غتر از کالسهای
قرآن است.
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گفتگوی شهرآرا با سعید طوسی ،قاری برگزیده و کارشناس عالی قرآن در دفتر مقام معظم رهبری

باید درمساجدشهر
کرسی تالوتراهبیفتد

قرآنباید
درمتنزندگیباشد

نحوه تبدیل آموزههای قرآنی به فرهنگ
از چالشهای بزرگ حوزه فعالیتهای
قرآنی در کشور است .به نظر من باید
فرهنگ انس با قرآن شکل بگیرد و در
این راستا باید تالش شود منویات مقام
معظم رهبری در زمینه انس با قرآن و
تربیت نسل قرآنی در جامعه محقق
شــود .تحقق این امر نیز ابــزار و لوازم
خاص خود را میطلبد.
خیلی کارها میتوان کــرد .بهعنوان
مثال ،از ابــزار هنر و سینما باید برای
واردکردن قرآن و مفاهیم قرآنی در متن
زندگی مردم استفادهشود .در غیر این
صورت ،زمان را از دست میدهیم .در
همین خصوص ،میتوانم بگویم در
سریال داستان حضرت یوسف(ع) و
مــردان آنجلس تجربههای خوبی در
زمینه ارائه مفاهیم قرآنی با زبان هنر و
سینما به جامعه داشتیم.
میتوان از ابــزار فرهنگ و هنر برای
آوردن داستا نها و مفاهیم قرآنی به
متن زندگی مردم کمک بگیریم .دیدیم
که وقتی داستان حضرت یوسف(ع) و
مردان آنجلس وارد متن زندگی مردم
شد ،مردم ارتباط بیشتری با مفاهیم
قرآن برقرار کردند .در سایر آموزهها نیز
میتوان اینگونه عملکرد.
البته وضعیت موجود در زمینه توجه
به حوزه قرآن در کشور رضایتبخش
اســت ،گرچه مطلوب نیست و با حد
مطلوب فاصله دارد .تا رسیدن به نقطه
مطلوب در زمینه توجه به فعالیتهای
قرآنی در کشور فاصله زیادی داریم .باید
موسسات و نهادهای قرآنی با تعامل
و همکاری نسبت به تحقق اهــداف و
برنامههای حوزه قرآنی در مدتزمانی
حداقل ۲۰ساله اقدام کنند.
با اعتبارات و بودجه موجود در حوزه
قرآنی ،روند فعالیتهای فرهنگ قرآنی
مطلوب نیست و با وجود فرهنگ مخرب
علیه دین و نظام اسالمی ،حرکت ما
ال کپشتی محسوب میشود.
موسسات قرآنی در کشور با رسیدن
به نقطه مطلوب در زمینه قرآن فاصله
دارند .این موسسات در زمینه توسعه
فرهنگ قــرآنــی و همچنین نهضت
قرآنآموزی تنها ۳۰درصد توانستهاند
موفق عملکنند .برای رسیدن به نقطه
مطلوب کارهای زیادی باید انجام شود.
نکته دیگری که باید موردتوجه قرار
گیرد لزوم پرهیز از حرکتهای موازی
و جــزیــرهای در زمینه فعالیتهای
قــرآنــی نــهــادهــای مرتبط اســت .در
صــورت حرکتکردن و عملکردن به
منشور توسعه فرهنگ قرآنی که توسط
شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب
شد هاست حرکتهای مــوازی حذف
خواهندشد.
همچنین در صورت حرکت در راستای
تحقق منشور توسعه فرهنگی قرآنی،
فعا لیتها ی قــرآ نــی جهتگیر ی
خاصی خواهدداشت؛ اما متاسفانه
درحا لحاضر در زمینه فعالیتهای
قرآنی ،بهصورت مــوازی و جزیرهای
عمل میکنند و هر موسسه و نهاد
دولتی کار خودش را انجام میدهد.
مسابقات قرآنی در کشور و در سطح
استانها باید با برنامهریزی دقیقتری
دنــبــال شــود و مسئلهای کــه نباید
فراموش کنیم این است که هرچند
برگزاری مسابقات قرآنی برای توسعه
فرهنگ قرآنی در جامعه موثر است،
نباید فکر کنیم همهچیز در برگزاری
مسابقات قرآنی خالصه میشود.
راهکارهای دیگری نیز همانند برگزاری
جشنوارههای متنوع قرآنی میتواند
در زمینه توسعه فرهنگ قرآنی در
جامعه موثر واقع شود.
باتوجه به تقویت قرآن در برنامههای
مختلف و در بین افــراد و گرو ههای
مختلف اجتماعی ،شاهد فعالیتهای
خوب قرآنی در کشور هستیم که الزم
است در همین رابطه از هیچکدام از
بخشها غفلت نشود .از برنامههای
مهم قابلپیگیری در ســال ،توجه به
امــور قرآنی و اهتمام در ایــن زمینه
است که برگزاری مسابقات قرآنی در
مناسبتهای مختلف ،جزءخوانی،
آموزش ترتیل ،ختم قرآن در ماه رمضان
و واردکـــردن قــرآن به زندگی فــردی و
اجتماعی ازجمله برنامههای مهم
فرهنگی و دینی ماست که باید باقوت
انجام شود.
* داور مسابقات بینالمللی قرآن کریم

شماره 1887

حمیده وحیدی -سعید طوسی از قاریان بنام و خوشآوازه کشورمان است که در گفتن اذان هم تبحر خاصی دارد ،تا حدی که دو اذان اجراشده توسط او در صداوسیما اجازه پخش
گرفتهاست .طوسی دارای مقامهای بینالمللی زیادی در زمینه قرائت قرآن است که از آن جمله میتوان به مقام اول مسابقات بینالمللی قرآن کریم سوریه در سال 1372و مقام اول
مسابقات بینالمللی قرآن کریم مالزی در سال 1377اشارهکرد .قدیمیهای مشهد سعید طوسی را از خاطره کودکیاش که مقام معظم رهبری در مسجد کرامت او را بلند میکنند و به
تالوتشاحسنتمیگویندبهیاددارند.درحالیبهمصاحبهبااینقاریبینالمللیمینشینیمکهتنهادرمدتچندروزاورابرایتالوتدرنقاطمختلفپیدامیکنیم:یکبارنجف،دیگربار
اصفهان ،باری دیگر خلیجفارس و باالخره مشهد.

دوست داریم از خاطره معروف دوران کودکیتان در
مسجد کرامت بشنویم.

نزدیک به 40سال پیش در مسجد کرامت جلسه قرآنی
بود که خود حضرت آقا هم استاد جلسه بودند .جلسه را
مرحوم آقای مختاری ،امینی ،غنیان و ساداتفاطمی
مدیریت میکردند ،ولی خود حضرت آقا اولین مدیر
و سکا ندار بودند .از آنجایی که پدرم هم در طیف
مذهبی بودند به سمت آن جلسه کشیدهشدند .یادم
هست شب آخر ماه رمضان سال 54بود که من تالوتی
کردم .درست یادم نیست چه سورهای خواندم ،اما
حضرت آقا بنده را بغلکردند و در حضور جمع نشان
دادند و گفتند :یاد بگیرید از این بچه! 100تومان هم
برای آن قرائت به من جایزهدادند.

مگر از چندسالگی قرائت را شروعکردید؟

از همان پنجسالگی در مکتب شــروع کــردم؛ چون
صدایم خوب بود و وقتی یک تالوتی راگوش میکردم،
بهخوبی اجرا میکردم.

مقلد سبک چهکسی بودید؟

ابتدا استاد عبدالباسط ،استاد مصطفیاسماعیل،
استاد منشاوی و استاد شحاتانور.

**به نظرتان چطور میتوان جامعهای قرآنی داشت؟

گام نخست جهت ترویج این نوع سبک زندگی توجه
به خانوادهها و تربیت خانوادههای قرآنی است .اگر
بخواهیم قرآن میان خانوادهها رسوخ پیدا کند و نقش
اساسی را ایفا کند ،باید پدر و مادران از خودشان شروع
کنند؛ یعنی با قرآن انس و الفت داشتهباشند و نوای
قرآن را در منزل طنینانداز کنند .اگر این مهم در
خانوادهها نهادینه شود ،بهترین تبلیغ برای فرزندان
جهت رویآوردن به کالم الهی صورت میگیرد و مسلما
نقش مهمی در ترویج سبک زندگی ایرانیاسالمی
دارد .در این زمینه نیز کتا بهای مفیدی تالیف
شدهاست که از جمله آنها میتوان به کتاب «آیات
زندگی» اثر حسین اسکندری اشارهکرد.

موذنی را بهصورت حرفهای از چه زمانی شروعکردید؟

از ســال ،70بعد از اینکه دوران خدمت سربازی را
گذراندم ،بهصورت جدی قرائت و شرکت در مسابقات
را شروع کردم.

چگونه شد که دو اذان را برای پخش در صداوسیما
اجرا کردید؟

یکی از این اذانها را بهصورت ابداعی گفتم .زمینه
قبلی برای گفتنش نداشتم و همانجا لطف خدای
متعال شامل حالم شد و آن را اجرا کردم .اذان دیگر هم
تقلیدی از موذن مدینه است .یکی از آنها را در شورای
عالی قرآن خواندم و دیگری را در ساختمان شهدای
رادیو.

هم در مسولیتی که در شورای عالی قرآن دارم سعیم
بر این است که جوانهای مستعد شناسایی شوند و
بیایند و به این فیض بزرگ دست پیدا کنند.

چه شد که شما دو اذان گفتید؟

خواست خودشان بود .اگر بخواهند ،به شکلهای
دیگر هم میتوانم بخوانم .تا آنجایی که میدانم ،غیر از
من فقط استاد صبحدل هستند که دو اذان برای پخش
در صداوسیما دارند.

اذانهای شما هرکدام در چه سبکی اجرا شدهاند؟

یکی از اذانها در آواز بیاتترک اجرا شده و دیگری در
دستگاه راست.

گفتید یکی از اذانهای شما ابداعی است و دیگری
تقلیدی .اذان دومتان تقلید از چهکسی است؟

آن اذان را به تقلید از سبک عصام بخاری ،موذن
مدینه ،گفتهام .علت این بوده که میخواستم مردم،
مخصوصا کسانی که به بیتا...الحرام و مدینه منوره
مشرف شدهاند ،حاالتی که در آنجا داشتهاند برایشان
تداعی شود .اذان دیگر هم که 90درصدش ابداعی
است.

نظرتان در مورد قرائت و کسب رتبه اول مالزی بعد از
نهسال چه بود؟

در سال 77بعد از  6سال مقام آوردم .غالبا در مالزی
قرائت جوری است که به ایران مقام اولی نمیدهند.
امــســال هــم شهید محسن حاجیحسنیکارگر
بهاندازهای مسلط خواند که نتوانستند او را ردکنند!

وضعیت مشهد را در قرائت چگونه میبینید؟

در مشهد ظرفیت و استعداد قرآنی خیلی باالست.
بخشی از آن برمیگردد به فصاحت و صراحت لهجه؛
چراکه از دیرباز خیلی از خطبا همچون مقام معظم
رهبری در شهر ما حضور داشتند .طبیعتا ظرفیت
ذاتی افراد و فضای مذهبی مشهد خیلی باالست .در
زمینه قرائت هم به برکت وجود مضجع شریف حضرت
رضا(ع) استعدادهای درخشانی داریم.

مشکالت جامعه قاریان را در چه میبینید؟ چرا
تعدادی از قاریان ما مهاجرت میکنند؟

فضای قرآنی و مطالبه مردم در تهران بیشتر از سایر
شهرهای کشور اســت .حرف من این است که چرا
این شرایط خوب را در مشهدی که مهد خطبا و قاریان
است به وجــود نمیآوریم؟ اآلن آستا نقدس فضا
را بهخوبی فراهم نمیکند .وقتی از دیگر جاهای
کشور قاریانی برای تالوت میآیند ،هرچند ما این

افــراد را تایید میکنیم ،باز هم آستا نقدس قبول
نمیکند .میخواهند خودشان افــراد را بسنجند
و تست بگیرند .این یک جور بیاحترامی است و
ناراحتکننده است .با اینکه ما موقعیت جهانی مرقد
مطهر امامرضا(ع) را داریم ،در رابطه با قرآن خیلی
کم از آن استفاده میکنیم .هرچند اینروزها شرایط
نسبتا بهتر شدهاست ،باز هم با نتیجه مطلوب فاصله
زیادی داریم .مشکل دیگر عدم تعامل بین مراکز قرآنی
است که باید تقویت شود .دو دهه پیش ،جلسات قرآن
بهشدت رونــق داشــت ،اما امــروز برخی از جلسات
که مرکزیت هم داشتند تنها 10نفر مستمع دارند.
باید آسیبشناسی کنیم .اخیرا شنید هام تعامل
بین قرآنیهای مشهد خیلی ضعیف شدهاست .چرا
کسی آن را اصالح نمیکند؟ اگر به نهاد یا مجموعهای
برمیگردد ،اصالح کنند و اگر به جمع برمیگردد،
ریشهیابی شود .اگر مشهد خوب عمل کند ،هیچکس
شهرش را ترک نخواهدکرد.

شما خودتان چرا به تهران مهاجرت کردید؟

به دلیل فراهم بودن زمینه کار قرآنی و برای ارتقای
زنــدگــی خــودم مجبور بــه مهاجرت شــدم .قبلش
درخواست کردم تا فضای بهتری در مشهد ایجاد
شــود ،اما نشد و وقتی از بنده خواستند به تهران
بــروم ،قبولکردم .نظر من این است که در مساجد
مشهد کرسی تالوت قرآن راهانــدازی شود .اوقاف
و آستا نقدس پیگیری کنند .باتوجه به تعداد
زیــاد قاریان ،هر مسجد را به یک جــوان بسپارند تا
کارهای قرآنی را گسترش دهد .در تهران این اتفاق
افتادهاست ،البته فقط 5درصد؛ مثال کرسی اذان و
گاهی تالوت قرآن در فالن مسجد به وجود آمدهاست
و بهعنوان مثال ،یکشنبهها صداوسیما با واحد سیار
به آن مسجد میرود و اذان و قرآن بهطور زنده از آنجا
پخش خواهدشد .الزم هم نیست که قاری بینالمللی
باشد .مگر قرآن نازل شد هاست که فقط این افراد
بخوانند؟!

چرا در بین قاریان ما الگوگیری از قاریان مصری زیاد
است و ابتکار زیادی نمیبینیم؟

در کشور مصر حدود 700سال است که قرائت قرآن
بدون غلط با این شیوه انجام میشود .بالطبع سابقه
بیش از هفت قرن باعث میشود یک اسلوبی در جایی
شکل بگیرد .بههرحال ،جایگاه تالوت قرآن خاص
است و مدام بر این سابقه افزوده شدهاست .سیستم
و سبک تالوت قرآن امروزی با شرایطی که در جهان
به وجود آمده گسترده شد هاست .هماکنون کمتر
از صدسال است که در ایــران بهخصوص با صدای
عبدالباسط سبک مصری به اوج رسیدهاست .شاید

کسانی بودهاند که صدای شیواتری هم داشتهاند،
اما چون وسیله انتشار نبوده ،هیچگاه صدایشان
ثبت نشده و به دست ما نرسیدهاست .در کشور ما تا
50سال پیش کسی سبک مصری را نمیشناخت و
عراقی میخواندند؛ یعنی اگر میخواستند بخوانند،
عربی میخواندند .ضمن اینکه به قول مصر یها،
جمهور یعنی مردم هم خیلی نقش دارند .در مصر اگر
کسی تالوت دارد ،اکثر مستمعینش قاری هستند،
درصورتیکه در کشور ما اینگونه نیست .مردم ما با
قرائت قرآن آشنا هستند و نمیگوییم بیگانهاند ،اما
اینکه تعداد محدودی خودشان قاری قرآن هستند.

یعنی قرائت در ایران یک شغل نیست؟

علت این است که معلمی قرآن بهعنوان یک شغل
معرفی نمیشود .برخیها که تعدادشان به اندازه
انگشتان یک دســت هم نمیرسد در ردیــف قرای
مصری قــرار میگیرند ،اما باز هم قرائت قــرآن کار
دوم آ نهاست .در کشور مصر اینطور نیست .یک
قاری قرآن حقوق و جایگاه دارد؛ مثال مسجدی را در
اختیارش میگذارند با امکانات صوتی و تصویری
خوب.

به نظرتان چرا بچههای ما با اینکه باید عربی را خوب
بخوانند ،در درس عربی ضعیفتر از دروس دیگر
هستند؟

علتش معلمهای آموزش و پرورش است .اآلن آمار
دادهانــد 70درصــد معلمان آموزش و پرورش قرآنی
نیستند؛ مثال دبیر عربی یا پرورشی را در لحظه بیکاری
سر کالس میگذارند .واقعا متاسفیم که خیلی از
معلمان ما حتی قادر به قرائت بدون غلط نیستند و این
هم یک معضل است.

ارزیابی شما از اقدامات قرآنی رسانه ملی چیست؟

به نظر من صداوسیما با در اختیار داشتن امکانات و
راهاندازی شبکه قرآن و همچنین رادیوقرآن گامهایی
برداشتهاست که جای تقدیر دارد ،اما در همین
خصوصمنمیخواهمتوجهشمارابهاینمسئلهجلب
کنم که میبایست از فضای موجود حداکثر استفاده را
کرد؛ به این معنا که میبایست از پتانسیلهای موجود
در شهرستانها بیشترین بهره را برد .در شهرستانها
علیرغم اینکه پتانسیلهای خوبی وجود دارد ،به
دلیل کاستی رسانه ،نتوانستهایم اینها را ببینیم .این
درحالی است که باید دغدغه رسانه قرآنی این باشد که
این افراد را که کم هم نیستند شناسایی کند و به آنها
میدان و فضا بدهد .همچنین به نظر بنده رسانه در
حوزه فعالیتهای قرآنی باید از استادان و قاریان این
حوزه که سالها از نزدیک فضای اجرا و محافل قرآنی را
تجربه کردهاند بهره ببرد.

یعنی معتقدید ما نتوانستهایم پتانسیلها را خوب
شناسایی کنیم؟

آ نطــور که مطلوب اســت نبوده .استان خراسان
منطقهای است که قاریان آن در کشور شناختهشدهاند
و از طرف صداوسیما جا دارد که بیشتر کار شود .من
در حد یک پیشنهاد میخواهم خدمت شما عرض
کنم که مطلوب است صداوسیمای خراسان در همین
خصوص کارگروهی تشکیل دهد و این کارگروه در
جلسات قرآنی که در سطح شهر مشهد برگزار میشود
حضور یابد و توانمندیهای افراد از نزدیک مشاهده
شود .این موضوع باعث میشود در همان جلسات
قــرآن و بر اثر این ارتباط دوسویه با رسانه اتفاقات
مبارکی در این حوزه رخ دهد.

یعنی قبل از اینکه اذان را اجرا کنید ،تمرینی
نداشتید؟ سبک خاصی مدنظرتان نبود؟

نه ،توکل کردم به خداوند متعال که انشاءا ...یک کاری
بشود که ماندگار باشد.

چطور شد که تازه بعد از 11سال ،در چندسال اخیر اذان
شما و چندتن از استادان دیگر مثل استاد سبزعلی
اجازه پخش در صداوسیما گرفت؟

من شخصا امیدوارم این فتحبابی باشد برای اینکه
عرصه به یکسری افراد خاصی محدود نشود .خود من

چرامعلمانقرآندرآمدیندارند؟!
اآلن میزان ثبتنام در کالسهای زبان انگلیسی
قابلمقایسه با کالسهای زبان عربی و قرآن نیست.
راهی برای تغییر شرایط وجود ندارد؟

البته اینها سیاستهای کالنی اســت که باید
مسئوالن انجام بدهند و من فقط یک قاری قرآن
هستم .آسیبی کــه بـهشــدت احــســاس میشود
عدم تعامل بین مراکز قرآنی است؛ مثال سازمان
تبلیغات ،اداره اوقــاف یا جاهای دیگر که منادی
قرآن هستند باید کاری کنند .اگر این مراکز همرای
و همعقیده شوند ،بهخاطر مصلحتی که در کشور
احساس میشود ،این چرخه قرآنی بهسرعت جلو
خواهدرفت؛ اما با این اختالفات کار بهشدت کند

شد هاست .برخی معتقدند مشکل اولیه نداشتن
بودجه کافی است ،اما مگر در گذشته در همین
مشهد خودمان بودجهای برای کار قرآنی تعیین
شــدهبــود! 20ســال پیش ،یعنی اوایــل دهــه،70
همزمان و همسطح با آقای جواد فروغی 10نفر دیگر
هم داشتیم که استاد شدهاند ،ولی چرا این تعداد
اینروزها نیست؟ علتش اختالفات شخصی و فکری
است که موجب میشود کالسهای قرآن ما کمرنگ
شود و تعریف خوبی صورت نگیرد .پدر و مادر این نیاز
را احساس نمیکنند که هزینهکنند ،وگرنه ممکن
اســت بــرای یک کــاس ورزشــی رقــم قابلتوجهی
داشتهباشد ،اما به قرآن که میرسد ،فکر میکنند
معلم قرآن نباید پولی دریافتکند! مگر یک معلم

زبان انگلیسی چه فرقی با معلم قرآن دارد؟! اگر
محافل و نهادهای قرآنی تعامل بهتری صورت دهند،
ما میتوانیم این مقوله را بهخوبی انجام دهیم.
و فکر می کنید اگر این اتفاق نیفتد ،جامعه قرآنی ما با
چه بحرانی روبهرو خواهدشد؟
اگــر ما جلو ایــن معضل را نگیریم ،ممکن است
خانواد های که متدین است بهصورت خودجوش
فرزندش را به سمت قــرآن ببرد ،امــا وقتی قرآن
بهصورت جامع و پربار در جامعه نباشد ،این روند
تحلیل مــیرود .آمــوزش و پــرورش بهعنوان یک
وزارت مهم میتواند با بها دادن به نخبگان قرآنی
باعث تشویق بچهها شود؛ مثال بدون کنکور وارد
دانشگاه شوند یا اطمینان و امنیت شغلی داشته

باشند.

مگر کسانی که در مسابقات کشوری شرکت
میکنند جزو نخبگان قرآنی معرفی نمیشوند و  
نمیتوانند بهصورت رسمی در ادارات کارکنند؟

این مسئله درست است ،اما اجرا نمیشود و ممکن
است برای یک تعداد اندکی استفاده شود؛ مثال
خود بنده نفر اول شدم ،ولی هیچ چیزی از بنیاد
نخبگان عایدم نشدهاست ،نه عمره مفرده و نه وامی
که خودشان گفتهبودند .همزمان با دولت جدید هم
که کال همهچیز تعطیل شد .البته ما فقط برای خدا
قرآن میخوانیم و تمام کسانی که در این راه هستند
وظیفه دارند که برای خدا کارکنند.

مصطفی عباسیمقدم

*

اولویتهاوچالشهای
پژوهشهایقرآنی

درحالحاضر باید وضع پژوهشهای
قرآنی در کشور را مدنظر قــرار دهیم
و اینکه آیا ناظر به نیازها و متناسب با
دغدغههای مردم ،مسئوالن فرهنگی
و بزرگان دین هست یا نه؟ به نظر من،
اگــر بخواهیم شــرایــط ایـــدهآل را در
نظر بگیریم ،فاصله زیــاد اســت؛ اما
حقیقتا درطول چنددهه گذشته آثار
ارزشمندی در نتیجه پژوهشهای
قرآنی تولید شــد هاســت .گرو ههای
تحقیقی بسیار و موسسهها و نهادهای
متعددی به شکل برنامهریز یشده و
منسجم به این کار پرداختهاند .اما شاید
بتوان گفت مشکل عمده ناهماهنگی،
موازیکاری و انسجامنداشتن در کل
پیکره پژوهش کشور بهویژه پژوهش
دینی و قرآنی اســت .اگر بخشهای
اصلی اجـــرای پــژوهـشهــای قرآنی
را بــه حــوزههــا ،دانشگا هها و سایر
نویسندگان و پژوهشگران تقسیمکنیم،
حــوزه و دانشگاه هرچند در قالب
طــر حهــای پژوهشی ،پایا ننامهها
و مقالهها کارهایی انجام میدهند
و حجم ظاهری تزها ،پایا ننامهها
و مقالههایشان زیــاد اســت ،اغلب
آنها برای گرفتن امتیازهای فردی و
سازمانی مانند استاد شدن و ارتقا یافتن
به مدارج دانشگاهی باالتر است ،نه با
هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه و
پرسشهای نسلهای مختلف.
چرا درباره چالشهای فکری جوانان
مــقــال ـهای در مجلههای پژوهشی
نمیبینیم و حتی گاهی در دانشکدهها
در مــوضــو عهــای پــایــاننــام ـههــا با
موضو عهای روز و بینرشتهای مخالفت
مـیشــود ،درحالیکه باید انگیزه و
تشویق در این زمینه وجود داشتهباشد.
پژوهشهای مولفان و پژوهشگران
غیرحوزوی و غیردانشگاهی هم بیشتر
براساس ذائقه بازار کتاب است و معموال
دارای کیفیتی پایین و عمق اندک
است؛ لذا سطح کیفی پژوهشهای
قرآنی درمجموع پایین است.
بــرای رفع این معضل ،دستگا ههای
مسئول مانند وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و مدیریت حوزه باید یکسری
موضو عها را شناسایی و براساس
نیازها و سیاستهای کالن نظام در
عــرصـههــای مختلف اولویتبندی
کنند ،سپس نتیجه را به دانشگا هها
و حوزهها ارائ ـه کــرده و تشویقهایی
را نیز بــرای انجام آن پژوهشها در
نظر بگیرند  .همچنین بهتر ا ست
درصدی از پایاننامههای هر دانشگاه
الزاما به نیازهای ملی و منطقهای و
سوژ ههای کاربردی اختصاص یابد؛
اما نکتهای که در این باب وجود دارد
مواز یکاری دستگا هها و ارگا نهای
متولی امر است .حل این مشکل در
گرو مدیریت صحیح و اطال عرسانی
دقیق فعالیتهای انجا مشده است.
من نوعی بدانم در موضوعی که
اگر ِ
دانشجو بــرای پایا ننامه پیشنهاد
کــــرده قــبــا ١٠پــایــاننــامــه دیگر
نگاشته شــدهاســت ،هــرگــز دوبـــاره
وارد این چرخه بیفایده نمیشوم.
پژوهش صحیح آن اســت که با تکیه
بر پژوهشهای قبلی ،گامی جدید
و مکمل در مسیر تولید علم بــردارد،
نه اینکه یافتههای پیشین را تکرار
کند .درحالحاضر تقریبا هیچ موضوع
و پروپوزالی در دانشگا هها با مطالعه
تمامی پژوهشهای مرتبط به تصویب
نمیرسد و اگر جستجویی هم شود،
درحد ناقص و ناکافی است .متاسفانه
نهادهایمسئولاصلیدراینخصوص
مانند سازمان مدارک علمی ایران نیز
پاسخگویی و کارایی الزم را ندارند .شما
کافی اســت از چند استاد دانشگاه
بپرسید که تا چه حد از اطالعات این
نهادها استفاده میکنند.
البته برخی سایتها مانند «نورمگز»
تاحدی در حیطه اطالعرسانی مقالهها
موثرند ،ولی در حیطه پایاننامهها خأل
اطالعرسانی کامال مشهود است .این
درحالی است که هر پایاننامه موازی
یا تکراری یعنی اســراف وقت بسیار.
واقعیت ایــن اســت کــه اتــکــای مــا در
دانشگا هها در سوژ هیابی برای یافتن
موضو عهای جدید پژوهش ،چه قرآنی
و چه غیرقرآنی ،بیشتر به تجربهها و
اطالعات شخصی خــود و همکاران
نزدیک است.
* کارشناس و پژوهشگر قرآن

