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اشاره
حجت االس�الم دكتر محي الدین بهرام محمدیان، 
مع�اون وزی�ر آموزش و پ�رورش و رئیس س�ازمان 
پژوه�ش و برنامه ریزي آموزش�ي هس�تند و كلیة 
برنامه ریزي ه�اي مرب�وط ب�ه تولید اجزاي بس�ته 
آموزشي بر اساس اسناد باالدستی به عهدة ایشان 

است. 
براي آش�نایي ب�ا دیدگاه ه�اي ایش�ان، به لحاظ 
مسئولیت مدیریتي و به لحاظ توانایي هاي ارزشمندي 

در حوزه كارشناسي معارف دیني دربارة مجلة رشد 
آموزش  قرآن و معارف اس�المي، با او به گفت وگویي 

نشسته ایم كه پیش روي شما قرار مي گیرد.

é مستحضرید كه بهانه گفت وگو، تدارك براي 
انتش�ار صدمین شماره فصل نامه رشد آموزش 
معارف اس�المي، یا با نام جدید، »رشد آموزش 
ق�رآن و معارف اس�المي« اس�ت. جناب عالي 

شماره هاي اخیر این مجله را دیده اید؟
محمدیان: )باخنده آغاز مي كند( دس��ت شما درد 
نكند! هم رش��د آموزش معارف اس��المي و هم رشد 

آموزش قرآن را مرتب دیده ام.

é هر شماره را مي بینید؟
 حداقل ورق مي زنم.

é نظر شما دربارة آن ها چیست؟
 مطال��ب مفید و س��ودمند كم 
ندارند؛  چه رشد آموزش قرآن كه 
به صورت مستقل منتشر مي شد 
و چ��ه رش��د آم��وزش معارف 
اس��المي. اما ظرفیت مجله با 
توج��ه به مخاطبان بیش��تر از 
وضعی��ت كنوني اس��ت. باید 
نگاه مج��ددي به وضع موجود 
داشته باش��یم. باید این كار را 
از طری��ق نیازس��نجي در میان 
مخاطبان آغاز كرد و نظرش��ان را 
دربارة مطالب مجله پرسید. زیرا به 
نظر مي رسد، مطالبي را مخاطبان ما 
نیاز دارند كه ما از آن ها غفلت مي كنیم 
و در مجله مطرح نمي شوند. آنچه هم ارائه 
مي ش��ود، شاید ربطي به نیاز مخاطبان نداشته 
باش��د. ممكن اس��ت مفید باش��د، اما نیاز اول 
مخاطبان نیست. آقا امام صادق)ع( مي فرمایند كه باید 
اهم و مهم را در كارهایمان مشخص كنیم: »من ضیع 
االهم ضیع المهم«. اگر اهم ضایع ش��ود، مهم ها هم 

ضایع مي شوند.
 اتفاقي كه در مجالت رشد ما باید بیفتد، این است 
كه از برنامه هاي درس��ي پش��تیباني و در مرز دانش 
جدید نی��ز حركت كن��د. زیرا برنامة درس��ي حالت 
استاندارد و ساختاریافته دارد و حداقل پنج سال طول 
مي كشد كه تغییري به وجود بیاید. از طریق مجالت 
رش��د معلمان نیز با دانش جدیدي مواجه مي شوند و 

گفت وگو
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ش��اید براي همگان دسترسي به دانش  جدید مقدور 
نباش��د. پس مجالت رش��د باید، اواًل از برنامة درسي 
پش��تیباني كنند، ثانی��ًا آنچه را كه معل��م نمي تواند 
دست یابد، در دسترسش بگذارند. البته باید متناسب 
با برنامة درسي باش��د. با این حال باید مواظبت كرد 
كه مجلة رش��د كتاب درسي نشود. مجله الزم است، 
براي تس��هیل گري، تقویت كنندگي و تأمین نیازهاي 
مخاطبان وضع سیال خود را حفظ كند. و در نهایت، 
آنچه در كتاب درس��ي یافت می نشود، در مجله آنم 
آرزوس��ت. این قاعدة عمومي مجالت رش��د، در مورد 
مجلة رش��د آموزش قرآن و معارف اسالمي هم صدق 

مي كند.
اما از بعد تخصصي، در رشد آموزش قرآن و معارف 
اسالمي باید به مباحثي كه در كتاب هاي درسي مطرح 
كرده ایم، توجه ش��ود. زیرا ممكن است ذهن معلم و 
دانش آموز ما درگیر آن ها ش��ود. به این معنا كه امروز 
بسیاري از شبهه هایي كه مطرح مي شوند، شبهه هاي 
روبنایي اند كه ریشه در فهم آن مباني و مباحث دارند. 
اگر دانش آموز به درس��تي در مباني دقیق شود و فهم 
دقیقي از مباني داشته باشد، گرفتار شبهه نمي شود. 
كس��ي هم كه مي خواهد براي ش��بهه ها پاسخ آماده 
كند، باید بر آن مباني متمركز ش��ود و خودش ممیز 
باشد تا پاسخش از جنس پاسخ هاي َدِم َدستي نباشد 
و سبب ابهام یا شبهة دیگري نشود. نمونه اي از این نوع 
گفت وگوها و شبهه افكني ها در قرآن آمده است. باید از 
قرآن درس بگیریم و الگوبرداري كنیم كه چگونه باید 
به شبهه ها پاسخ بدهیم. براي مثال، در سورة مباركة 
»یاسین« سؤال مي كند: »قال من یحي العظام و هي 
رمیم« )یس/ 78(. سؤال از جنس ایجاد شبهه است، 
اما پاس��خش مبنایي است. »قل یحییها الذي انشاها 

اول مرئ« )یس/ 79(.
انش��اي اول را مطرح مي كند و نمي فرماید درختان 
را زنده مي كند یا نمي فرماید برگ ها را بعد از خشك 
شدن دوباره مي رویاند. زیرا این موارد پاسخ مناسب اند، 
اما پاسخ مبنایي نیستند. اما توجه را به سمت انشاي 

اول بردن، براي این است كه پاسخ مبنایي است.
یا سؤال مي كنند دربارة خلقت عیسي)ع(. مي فرماید: 
خلقت عیسي مانند خلقت آدم)ع( است. چرا خلقت 
آدم را مطرح مي كند؟ زیرا مبنایي تر از خلقت حضرت 
عیسي)ع( اس��ت؛ عیس��ي)ع( مادر دارد، اما حضرت 
آدم ن��ه پدر دارد و نه مادر! در حقیقت با طرح خلقت 
آدم، ق��درت خداوند متعال مطرح مي ش��ود. چرا بعد 
از آیة خلقت، آیة ش��ریفة »كن فیك��ون« را مي آورد؟ 
زیرا مي خواهد بفرمای��د: ارادة خداوند متع��ال، ارادة 
كن فیكوني اس��ت. محصور در مادیات و به  آنچه فكر 

مي كنیم، نیس��ت؛ خرق عادت است. در كتاب درسي 
امكان پاسخ گویي به سؤال هاي متنوع را نداریم، اما در 
مجله فضاي بازي وجود دارد كه به ما امكان مي دهد 
به همة س��ؤال ها بپردازیم و نباید از سؤال و شبهه ها 
غافل شویم. یكي از موضوع هاي مطرح در مجلة رشد 
آموزش قرآن و معارف اسالمي باید رشد مهارت هاي 
معلم باش��د تا معلم از مهارت ه��اي ارائة درس قرآن 
و معارف اطالع داش��ته باش��د. مهارت ها و سبك هاي 
متنوعي در ارائة  معارف قرآني و اسالمي وجود دارند؛ 
مثل س��خنراني و  خطابه. فن خطابه و نمونه هایي از 
آن، باید در مجله بیاید. گاهي به صورت نمایش است. 
در قرآن كری��م از این نوع نمایش ها وج��ود دارد. در 
قرآن خطاب به خداوند گفته مي ش��ود: خدایا به من 
نش��ان بده كه مرده را چگونه زنده مي  كني! براي این 
درخواست، چند نمایش در قرآن داریم؛ مثل نمایش 

عزیر پیغمبر و حضرت ابراهیم)ع(.
معلم چگونه مي تواند این نمایش ها را در كالس باز 
طراحي كند كه متناسب با فهم مخاطب و ذائقة وي 

باشد؟ مجله باید به این موارد هم بپردازد.
گاه��ي باید با گردش علمي ای��ن كار صورت گیرد 
و گاهي باید با طراحي س��ؤال هاي مناس��ب، معارف 
اس��المي را ارائه داد. ق��رآن كریم با هدف برانگیختن 
افراد به تفكر یا براي تحریك شان به پاسخ گویي، گاهي 
از س��ؤال هاي نقضي و گاهي از سؤال هاي تقریري یا 
انكاري اس��تفاده مي كند. هدف این اس��ت كه ذهن 
مخاط��ب را پویا  كند تا خودش به آن پاس��خ دهد و 
اعتراف كند: »هل اتي علي االنس��ان حین من الدهر« 
)انس��ان/ 1(، یا: »هل یستوي الذین یعلمون و الذین 

الیعلمون« )زمر/ 9(.

é در س�ورة مباركة واقعه مجموعه  اي از این 
نوع پرسش ها وجود دارد.

 درست است. این ها نمونه هایي از شیوه هاي ارائة 
معارف قرآني هس��تند. مجالت رشد ما باید به چنین 
پایگاه هایي تبدیل ش��وند تا معلم م��ا با آگاهي از این 
روش ه��ا و فراگیري آن ها بتوان��د در تدریس از آن ها 
استفاده كند. این ر وش ها هر روز، نو و مباحثشان نیز 
جدید مي شوند. ش��اید بگویید، یك بار این مطلب را 
در س��ال هاي قبل گفته ایم و دیگ��ر نمي توانیم بدان 
برگردیم. خیر چنین نیس��ت، زیرا پرس��ش هاي تازه، 
مس��ائل جدید و روش هاي نو مطرح مي ش��وند كه ما 

باید به این نوآوري ها و نوپدید ها بپردازیم.
گاه��ي در حوزة معارف قرآني یا معارف اس��المي با 
نظرات جدیدي مواجه مي ش��ویم. بخش��ي از نظرات 
جدید، مبنایي اند و بخش��ي نیز فقط در حد فهمیدن 

اتفاقي كه در مجالت 
رشد ما باید بیفتد، 

این است كه از 
برنامه هاي درسي 

پشتیباني و در 
مرز دانش جدید 
نیز حركت كند. 

زیرا برنامة درسي 
حالت استاندارد و 
ساختاریافته دارد 

و حداقل پنج سال 
طول مي كشد كه 
تغییري به وجود 

بیاید. از طریق 
مجالت رشد معلمان 
نیز با دانش جدیدي 

مواجه مي شوند
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و ش��نیدن مي ارزند. دانش آموز در این جهان كه هر 
روز از تلویزیون چیز جدید مي بیند یا در رسانه هاي 
جدید و در فضاي مجازي حضور دارد، با مجموعه اي 
از نظرات و پرسش ها مواجه مي شود. معلم باید یك 
قدم جلوتر از دانش آموزش باش��د. مجله مي تواند از 
معلم در این عرصه پشتیباني كند، اما باید ریشه اي تر 
و عمیق تر باشد. زیرا همة  معلم ها قدرت جواب گویي 
به تمام موارد را ندارند یا حتي نمي توانند در جریان 
هم��ه چیزه��ا قرار بگیرند. مجله اس��ت ك��ه باید از 
كار روزم��ره و به اصطالح روتی��ن و چاپ مقاله اي با 
موضوعي كه س��ال ها پیش مطرح بوده است، دست 
ب��ردارد و به مطالب و نظریه هاي جدید بپردازد. باید 
بتواند افرادي را در هیئت تحریریه داش��ته باشد كه 
صاحب نظر باشند و قدرت نقد داشته باشند. نظریه ها 
یا آرا براي معلمان تش��ریح شوند و بازتاب آن ها نیز 
در مجله بیای��د. فكر مي كنم به این جنس موارد در 
مجله كم  وبیش پرداخته اند، اما باید بیش از این باشد 
تا مجله از نظ��ر وزن، وزین و از نظر حجم پر محتوا 

باشد.

é فكر مي كنم كه شما با دست اندركاران مجله 
از نزدیك آش�نایي دارید. به نظر ش�ما هیئت 
تحریری�ة كنوني، چنین ظرفیت�ي دارد كه این 
كاره�ا را دنبال كند و در مجله منعكس كند یا 

باید از بیرون كمك بگیرد؟
 نبای��د فقط از دس��ت اندركاران مجله انتظار همة 
كارها را داش��ته باش��یم. مدیریت مجله اهمیت دارد. 
مدیری��ت فرهنگي مجله این نیس��ت ك��ه همه چیز 
را خودم��ان تولی��د كنیم. از آرزوهاي بنده اس��ت كه 
مدیریت به این سمت حركت كند كه هر مجلة رشد به 
یك پایگاه علمي تبدیل شود براي حضور فرهیختگان 
و نخبگان علمي. دوس��تان هیئت تحریریة ما كساني 
هستند كه مدیریت این سفرة علمي را به عهده دارند. 
باید ببینند مخاطبانشان، یعني همان افرادي كه سر 
سفرة مجله شان نشسته اند، چه كساني اند، چه ذائقه اي 
دارند و چه غذاي فكري را باید برایش��ان فراهم كرد. 
پس از این مرحله باید دنبال كساني بروند و پیدایشان 
كنند كه بتوانند متناسب با ذائقه و نیاز مخاطبان مواد 

مورد نظر را تولید كنند. 
در اینجا باید دقت شود، ما كه واسطه ایم باید مراقبت  
كنیم تا طعام فكري درس��ت و سالمي تأمین شود. به 
اعتق��اد من، اف��راد و دس��ت اندركاران مجله، صاحب 
صالحیت  اند، ام��ا مانعي ندارد ك��ه از صاحب نظران، 
متفكران و نخبگان حوزة معارف دیني و معارف قرآني 

هم بهره بگیریم.

é شما مي فرمایید كه مجله باید جریان سازي 
كند...

 مجله  هم باید جریان سازي كند و هم باید از جریان 
صحیح پشتیباني كند. براي مثال، ما برنامة درسي ملي 
و سند تحول بنیادي را تدوین كرده ایم. سه سال پیش 
این سندها نبودند و حال كه این سند ها تصویب شده 
و رسمیت یافته اند، مجله باید نشان بدهد كه نسبت به 
سه سال پیش چه تحولي پیدا كرده است. زماني بدون 
نقشه كار مي كردیم، اما حاال كه نقشه داریم، باید مطابق 

نقشه حركت كنیم.
 ما مدعي هس��تیم ك��ه در این اس��ناد، رویكردهاي 
تعلیم وتربیت اس��المي را طراحي كرده ایم و نگاه ما به 
برنامة درسي از جنس معرفت دیني است. به یاد دارم 
با دوس��تان كه صحبت مي كردیم، مي گفتند قرآن در 
آموزش وپرورش مهجور اس��ت. مي پرسیدم یعني چه 
قرآن مهجور است؟ مي گفتند حتي در آموزش روخواني 
و روان خواني قرآن موفق نبوده ایم. راس��ت مي گفتند. 
مي باید در دورة ابتدای��ي، روخواني و روان خواني قرآن 
كامل مي ش��د. این یك درج��ه از مهجوریت قرآن در 
آموزش وپرورش است. اما مهجوریت عمیق تر از این هم 
داریم. فارغ التحصیالن و خروجي هاي آموزش وپرورش 
فهم قرآني ندارند. مهجوریت درجة  باالتر این است كه 
معرفت و فهم قرآني به معرفت رفتار و كردار قرآني به 
ندرت تبدیل ش��ده است. قرائت را براي چه هدفي یاد 
مي گیریم؟ »الخیر في قرائئ لیس فیها تدبر الخیر في 

تدبر لیس فیه العمل.«
فكر مي كن��م مهجوریت باالتر از ای��ن هم در نظام 
سیاسي، اجتماعي، آموزشي و تربیتي خودمان داریم،  
زیرا اصاًل برنامه ریزي هاي ما بر مبناي قرآن نیست. اگر 
برنامه ریزي ما بر مبناي نظریة غیراس��المي باشد و با 
نظام تعلیم وتربیت اسالمي بیگانه باشد، چه محصولي 
خواهیم داش��ت؟ ش��ما بذري را از زمین و جغرافیاي 
دیگ��ر گرفته اید و در زمی��ن و جغرافیاي یك جامعة 
دیني پاش��یده اید. وقتي بروید، ش��اخ و برگ مي دهد 
ولي میوه هایش مناسب مردم این سرزمین و جغرافیا 

نیست. هر كس بخورد، بیمار مي شود. 
80 تا 90 سال است كه در كشور نظام تعلیم وتربیت 
داری��م. چرا موفق نبوده ایم؟ به این دلیل كه این نظام 
را از جاي دیگر گرفته و به اینجا آورده ایم. معلوم است 
كه محصول مناسبي براي ما نخواهد داشت. به همین 
دلیل ما قانع شده ایم كه الزم است در آموزش وپرورش 
تحولي ایجاد كنیم براس��اس چه نظریه اي؟ براساس 
نظریة اسالمي تعلیم وتربیت و براساس هویت ایراني. 
این اتفاق افتاد و اسنادي كه یاد كردم، تدوین شدند. 

بندبند این اسناد باید اجرایي شود.

 باید از قرآن 
درس بگیریم و 
الگوبرداري كنیم 
كه چگونه باید 
به شبهه ها پاسخ 
بدهیم. براي مثال، 
در سورة مباركة 
»یاسین« سؤال 
مي كند: »قال من 
یحیي العظام و هي 
رمیم« )یس/ 78(. 
سؤال از جنس 
ایجاد شبهه است، 
اما پاسخش مبنایي 
است. »قل یحییها 
الذي انشَاءها اول 
مرئ« )یس/ 79(
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 خ��ب در همین ح��وزة یادگیري ق��رآن و معارف 
اسالمي ما چه قدر تأمل كرده بودیم؟ به نظر مي رسد 
كه این مورد یكي از آن مهجوریت هاست. باید ببینیم 
كه برنامه ریزي درسي یا برنامه ریزي آموزشي بر مبناي 
نظریة قرآني چگونه مي ش��ود تا هم خود قرآن و هم 
برنامه ه��اي دیگ��ر را بر آن مبنا ارائ��ه بدهیم. در این 

صورت، درس ها یكدیگر را پشتیباني مي كنند.
به دوس��تان عزی��ز مي گفتم نزدیك ب��ه یك قرن 
مي ش��ود ك��ه از آموز ش وپرورش اس��تفاده مي كنیم. 
معلمان و نویس��ندگان كتاب هاي درس��ي مس��لمان 
بودند. همین خوانن��دگان )دانش آموزان( كتاب هاي 
درسي هم مسلمان بودند. اما در این كتاب هاي درسي 
همیشه » علت فاعلي« را غایب مي بینید. باران بارید. 
گیاه رویید، باد وزید. انس��ان هم متولد ش��د. فاعلش 
كیس��ت؟ كتاب مقدس ما قرآن كری��م وقتي به این 
موارد مي رس��د، مي گوید: »هو الذي ارس��ل الریاح، انا 
خلقنا.« حتي در س��ورة مباركة واقعه تحدي مي كند: 
»أانت��م تزرعون��ه ام نحن الزارعون« )واقع��ه/ 64(. در 
چند مورد این كار مي شود، زیرا مهم است كه به علت 
فاعلي توجه شود. چرا كتاب درسي ما به علت فاعلي 
توجه ندارد؟ زیرا برنامه ریزي بر مبناي قرآني نبود. اگر 
بخواهیم مهجوری��ت را از قرآن دور كنیم، یك بخش 
از این كار همان آموزش روخواني اس��ت. بعد توجه به 
فهم و معرفت قرآني است و اصلش رویكرد برنامه ریزي 

براساس قرآن است.

é ورود ب�ه این بحث و پرداختن به برنامه ریزي 
و برنامه نویس�ي آموزشي و سند باال دستي در 

آموزش وپرورش زمان مي طلبد...
 منظورم این است كه جاهاي خالي در اینجاهاست. 
این ها باید در زمرة اهم برنامه هاي ما باش��ند. در شب 
اول قبر از ما دربارة چاپ یا عدم چاپ زندگي نامة قاري 
مصري نمي پرس��ند. اگر با زندگي نامه عبدالباس��ط و 
منشا وي آشنا نباشم، یا از سبك قرائت شحاد اطالعي 
نداشته باشم مهم نیس��ت از این موارد،  در شب اول 

قبر از ما نمي پرسند.
در ابتداي كار كه آخوند مي ش��دم، پدرم خطاب به من 
فرمود: »فالني نماز میت را یاد بگیر.« پرس��یدم: چرا؟ 
ج��واب داد: اگر خطاب��ة عقد و ازدواج را بلد باش��ي یا 
نباش��ي، مهم نیست. اگر هم به شما گفتند بیا براي ما 
عقد بكن، بگو بلد نیستم. كسي هم به شما نمي خندد. 
اما اگر مرد  ه اي باشد و از شما بخواهند بیا بر مرده نماز 
میت بخوان، نمي تواني بگویي بلد نیستم، زیرا مردم به 

تو مي خندند.
 معارف اسالمي  هم همین وضع را دارد. باید به سراغ 

معارف اصلي و مبنایي برویم. در مجله چیزهایي الزم 
است كه براي مخاطب زنگ تفریح باشد و نباید جاي 
زنگ و س��اعت درس��ي را بگیرد. ما باید ببینیم براي 
رسیدن به برنامة تعلیم وتربیت مبتني بر معرفت دیني 
چه كرده ایم. االن بحث »فطرت گرایي دیني« و بحث 
»حیات طیبه« مطرح اس��ت. یك وقت مي پرس��ند: 
فارغ التحصی��الن را براي چه هدف��ي آماده مي كنید؟ 
مي گوین��د: براي كنكور! اما ش��ما مي گویید: نه، براي 
حی��ات طیبه! خ��ب برنامه اش با برنام��ة كنكور فرق 
دارد. باید تفكیك كرد. اگر براي كنكور باشد، شما در 
مجله معارف اسالمي نمونه س��ؤال ها را مي آورید. اما 
اگر حیات طیبه را موضوع كارتان قرار بدهید، فعالیت 

دیگري باید بكنید.

é از صحبت شما برمي آید كه اسناد تحول نظام 
آموزش�ي، ادغام دو مجلة رشد آموزش قرآن و 
رشد آموزش معارف اس�المي را ضروري كرده 

است. بفرمایید دالیل این كار چیست؟
 چند مطل��ب را در حوزة كارهاي خود باید در نظر 
بگیریم: یكي اینكه  تكاثر همیشه مفید نیست. كثرتي 
كه سبب مفاخره شود، درست نیست. لذا به دوستان 
ع��رض كردم كه به جاي كثرت به معناي تكاثري، به 
كوثر تمسك بجویید تا ببینید چه قدر پاك مي كند و 

چه قدر شادابي مي آورد.
 نكت��ة  دیگ��ر اینكه در مج��الت دیگر ه��م همین 
تجدی��د نظ��ر را كرده ای��م. یعني ای��ن تجدیدنظر به 
حوزه هاي مش��ترك یادگیري مربوط مي شود. ما در 
آموز ش وپرورش، 11 حوزة یادگیري داریم. یك حوزة 
یادگی��ري ما »تفكر« اس��ت و یكي »ق��رآن و معارف 
اسالمي« كه »حوزة معارف اسالمي« است. در حوزة 
علوم تجربي نیز درصدد انجام همین كار هستیم. االن 
رشد زمین شناسي را با مجالت دیگري ادغام كرده ایم 
تا بتوانیم كیفي س��ازي كنیم و مج��الت ُتُنك مایه  اي 
منتش��ر نش��وند. اگر ماه نامه  براي هر ماه حرف دارد، 
هر ماه منتش��ر ش��ود و اگر ح��رف الزم را ندارد، باید 
فصل نامه بش��ود. برخي از ای��ن مباحث با هم تداخل 
دارند. اگر رش��د آموزش قرآن مربوط به فنون قرائت 
باش��د، خب در آن باید درب��ارة صوت و الحان و موارد 
مربوط به آن ها بحث شود كه كار خاصي است، اما اگر 
در رشد آموزش قرآن، معارف قرآن مي آید، آیا معارف 
اسالمي چیزي غیر از معارف قرآني است؟ ممكن است 
بگویند: بله، ما بحث هاي كالمي و فلسفي را هم مطرح 
مي كنیم. چه اشكالي دارد، اما باید مبناي آن خاستگاه  

قرآني داشته باشد. 
رویكرد تعلیمات دیني ما باید رویكرد قرآني باشد. لذا 

از آرزوهاي بنده 
است كه مدیریت 

به این سمت 
حركت كند كه 

هر مجلة رشد به 
یك پایگاه علمي 
تبدیل شود براي 

حضور فرهیختگان 
و نخبگان علمي. 

دوستان هیئت 
تحریریة ما 

كساني هستند كه 
مدیریت این سفرة 
علمي را به عهده 
دارند. باید ببینند 

مخاطبانشان، یعني 
همان افرادي كه 

سر سفرة مجله شان 
نشسته اند، چه 
كساني اند، چه 

ذائقه اي دارند و چه 
غذاي فكري را باید 
برایشان فراهم كرد
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معارف قرآني و معارف اسالمي، عبارت ُاخراي یكدیگرند. 
بخشي از آن، فن قرائت است. بخش دیگر مي تواند علوم 
قرآني باش��د. بخشي مي تواند تاریخ قرآن باشد و سایر 
بخش ها. اما در مدرسه، ما به كدام بیشتر مي پردازیم؟ 
آیا ناسخ و منس��وخ را در درس تعلیمات دیني مطرح 
مي  كنیم یا در آموزش قرآن؟ روشن است كه در درس 
تعلیمات دیني ارائه مي كنیم. بحث تفسیر كجا مطرح 

مي شود؟ یا بحث تأویل را كجا بیان مي كنیم؟

éمعارف براي مقاطع خاصي است.
 اشكال ندارد.

é عرض بنده این اس�ت كه س�طوح پایین تر را 
شامل نمي شود و براي سطوح پایین چیزي ندارد؟

 ما طبقه بندي دوره اي نكرده ایم، بلكه طبقه بندي 
موضوعي كرده ایم. یك مجله رش��د آموزش قرآن- و 
از این به بعد رش��د آموزش قرآن و معارف اسالمي- 
داریم براي تم��ام معلمان مربوط، از معلماني كه در 
دورة ابتدایي از هدیة آس��ماني مي گویند تا معلماني 

كه در دورة متوسطه از دین و زندگي مي گویند.

é پس سطح آن در مجله هم فرق مي كند.
 آیا در مجلة  رش��د قرآن فق��ط مي خواهیم فنون 
قرائ��ت را بیاوری��م؟ زی��را در كتاب ه��اي قرآني ما 
فن��ون قرائ��ت، روخواني و روان خواني و در بخش��ي 
نیز مفردات قرآن مطرح مي ش��وند. اگر دوس��تان ما 
داس��تان قرآني را هم آورده اند، به این دلیل بوده كه 
چهار س��اعت رو خواني خسته كننده است. شبیه به 
همین داستان  در كتاب »هدیة آسماني« هم هست. 
ما باید سرمایه مان را افزایش دهیم. اگر 100 توماني 
داش��ته باش��یم و آن را به دو ت��ا 50 توماني تبدیل 
كنی��م و هر یك را در جیب��ي بگذاریم، قدرت خرید 
ما را كه افزایش نمي دهد. اگر 10 هزار تومان داریم، 
باید از نظر ارزش ب��ر آن بیافزاییم، یعني مثاًل آن را 
به 20 هزار تومان تبدیل كنیم. فرض كنید االن پنج 
نفر ب��راي مجله كار مي كنند. اگ��ر این عده تجمیع 
ش��وند، تحریریه قوي مي شود. اما اگر این عده را دو 
قس��مت كنیم و هر كدام نیز صفح��ه اي از مجله را 
تأمین كنند، كار خوبي نیست. در این صورت، وقتي 
براي یك مجلة  48 صفح��ه اي مطلب كم مي آورند، 
ناچارند به حاش��یه بروند. خب بهتر است همه یكجا 
باشند. معلم هاي قرآن و معارف ما هم یك معلم اند. 
اگر كس��ي كه به صورت اختصاصي فن��ون قرائت را 

درس مي دهد، معارف هم بداند، به نفعش  است.
 لذا براي اینكه اس��م قرآن حفظ بش��ود، به دوستان 

گفتیم كه قرآن را تیتر كنند، یعني »رش��د آموزش 
قرآن و معارف اسالمي.« 

دلی��ل ادغ��ام همین بوده اس��ت؛ از یك س��و حوزة 
یادگیري واحدي داریم و از دیگر سو معلمان ما مثل 
هم هس��تند و مطالب به هم مربوط ان��د. اما ایرادي 
وجود دارد كه االن به نظرم رس��ید و به نوعي ش��ما 
هم به آن اش��ارة گذرایي كردی��د. اگر براي معلمان 
دورة ابتدای��ي بخواهی��م ی��ك بحث قرآني داش��ته 
باش��یم، باید چه كار كنیم؟ به دوستان عرض كردم 
كه باید تدبیر كرد. برخي از مجالت رش��د براي یك 
دورة آموزشي آماده مي ش��وند؛ مثل »رشد آموزش 
ابتدایي«، »رش��د معلم«، »رشد مدیریت« یا »رشد 
دورة متوس��طه«. ما باید مباحث��ي را كه براي دورة 
متوسطه یا براي معلمان عام هستند، مثاًل از جنس 
قرآن و ادبیات، در همان مجلة مربوط به دوره مطرح 
كنیم. اگر مطلب��ي نیاز معلمان مثاًل در حوزة قرآني 
است، همچنان كه در حوزه هاي دیگر نیز وجود دارد 
و شامل پایه یا دوره مي شود، باید در مجالت مربوط 
به دورة آموزشي )مثل دورة ابتدایي و دورة متوسطه( 
به صورت عمومي مطرح شود. اگر هم تخصصي است 
ك��ه وضعش معلوم اس��ت و در مجل��ة خاص همان 

موضوع تخصصي چاپ مي شود.

از نكته های�ي ك�ه در خ�الل ای�ن  é یك�ي 
گفت وگوها به نوعي مطرح شد، لزوم پرداختن 
ب�ه بحث هاي چالش برانگی�ز در مجله بود. اما 
ام�كان دارد ك�ه در س�طح آموزش وپ�رورش 
سبب ایجاد حساسیت هایي شود. به نظر شما 
چگون�ه مي توان ب�ه چنی�ن موضوع هایي در 
مجل�ه در چارچوب موضوع هاي مورد اش�ارة 
جناب عال�ي پرداخت؟ زیرا جریان س�ازي از 
طریق مجله و پایگاه علمي ش�دنش، مستلزم 

چنین رویكردهایي هم هست.
 به اعتقاد من، بحث آزاد مناسب است، اما چارچوب 
آن  بای��د: اول، برنامة درس��ي باش��د، دوم، از برنامة 
درس��ي پشتیباني كند و س��وم، منطقي و مبتني بر 
معارف دیني باش��د. محدودیت دیگري نیست. نباید 

تفسیر شخصي یك نفر در مجله بیاید.

é براي نمونه، حجاب كه در كتاب درسي آمده 
است، در مدارس به شكل هاي گوناگون مطرح 
است و دربارة حجاب هم دیدگاه هاي مختلفي 

وجود دارد.
 اگر عیني و عقالني باش��د، اش��كالي ن��دارد بیایند 
صحبت كنند. پویایي در اجتهاد اسالمي و فقه شیعي 

به اعتقاد من، 
بحث آزاد در مجله 
مناسب است، 
اما چارچوب آن  
باید: اول، برنامة 
درسي باشد، دوم، 
از برنامة درسي 
پشتیباني كند و 
سوم، منطقي و 
مبتني بر معارف 
دیني باشد
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همین است. ما ضوابط ش��رعي داریم كه اصول اولیه 
را مطرح مي كند. ش��ما مبتني بر این اس��لوب و متد 
اجتهاد نظر بدهید و اگر یك مجتهدي هم نظر دارد، 
بیاید نظ��رش را مطرح كند. البت��ه آرا باید متكي به 
كتاب و س��نت باش��ند، عقل آن ها را بپذیرد و اجماع 
فقها در آن ها لحاظ شود. نمي شود كسي بیاید بگوید 
كه حجاب، س��اتر، پوشش و ورقي است كه به پوست 
چس��بیده باش��د. چنین چیزي در حج��اب نبوده و 
نیس��ت. حجاب چیزي است كه با آن برجستگي هاي 
اندام هویدا نباش��د. قطعي اس��ت كه فقها آن نظر را 
نمي پذیرند و در نزد متشرعان نیز  جایي ندارد. حجاب 
فقط اس��تر بشره نیس��ت،  بلكه پوشاننده حجم بدن 
است. نباید چنین شذو ذاتي مطرح شود یا كسي بیاید 
بگوید كه حجاب فقط دربارة پوش��ش موي سر است. 

باید همان باشد كه از آیة حجاب مي فهمیم.

é مد و مدگرایي نیز در همین زمینه قابل طرح  
است.

 اگر كس��ي فقیه باش��د، متوجه مي شود كه از یك 
ط��رف بحث حجاب مط��رح اس��ت و از طرف دیگر 
»تب��ّرج«. عناوین دیگري نی��ز ذیل این موضوع قرار 
مي گیرند. باحث باید به اطراف و اكناف بحث اشراف 
داش��ته باشد. كسي كه مجتهد باش��د، این بحث را 
مطرح كند. نباید در مجل��ه چنین محدودیت هایي 
باش��د. گفتم كه مجله كتاب درس��ي نیس��ت، بلكه 
پشتیبان آن است، لذا مي توان حتي شبهه هایي را كه 
مطرح نش��ده، ولي مي شود مطرح كرد، مجله مطرح 
كند. باید ذهن معلم ما با این موارد هم آش��نا شود. 
در حقیقت رسالت مجلة ما این است كه مي خواهیم 
معلم را »مجهز« كنیم كه اگر كسي در كالس: گفت: 
»ان قل��ت« او بگوید:  »قلت«. در حوزه هاي علمیه ما 
مگ��ر چه كار مي كنن��د؟ در فروعات بحث مي كنند. 
فقیه ما هم نمي گوید این اتفاق افتاده، بلكه مي گوید: 

»فرض مذكور، جوابش این است.«
باید مجله اي چنان قوي و غني داش��ته باشیم كه اگر 
كسي دارد استفاده مي كند، یا در كالس چنین سؤالي 
مي كند، خودش یا معلم بتواند پاسخ را در مجله بیابد. 
خیلي آزادي هست، ولي در همین حال توانایي علمي 

را مي طلبد. باید مجله را به این سطح برسانیم.

é نكته اي كه همواره در گفت وگوها ش�اهدش 
بوده ای�م، این اس�ت كه معلم�ان درس دیني 
ی�ا ق�رآن و دیني، ن�زد دانش آم�وزان و حتي 
هم�كاران معلم و به نوع�ي در جامعه نماینده 
حكومت ش�مرده مي شوند )گرچه نباید چنین 

باش�د(. این موضوع در روابط معلم و شاگرد و 
دیگران سوء تفاهم ایجاد مي كند. در این نقطه 

نقش مجله را چطور ارزیابي مي كنید؟
 ای��ن حالتي رواني اس��ت كه به وج��ود آمده. من 
هم كه معلم هس��تم به خیابان مي روم چه مس��ند 
حكومتي داشته باش��م چه نداشته باشم- كسي كه 
م��را مي بین��د و ازگراني دل  پ��ري دارد، در حالي كه 
مي دان��د من »وزارت بازرگاني« نیس��تم. این حالت 
رواني وجود دارد و دش��من هم به آن دامن مي زند. 
ما باید روابط خ��ود را طوري تنظیم كنیم كه وقتي 
كس��ي مرا مي بیند، به عنوان نمایندة اس��الم ببیند. 
یعني این ارتباط منطقي باشد. من كسي نباشم كه 
س��ر كالس از »همه چیز« یكس��ره دفاع كنم، بلكه 
باید خوب و بد را با هم ببینیم. باید رویكرد و منش  
ما براس��اس رویكرد و منش رهبري باشد. آیا كسي 
ك��ه مس��ئول حكومت اس��ت، همه چیز را درس��ت 
مي دان��د و تأیید مي كند؟ خیر! خودش نقد مي كند. 
حال كه ما معلم درس دیني ش��ده ایم، آیا باید همه 
چیز را درس��ت بدانیم؟ نباید این طور باشد. مناط ما 
باید مناط ش��رعي و عقلي باشد. اگر خودمان مجهز 
باشیم، مي دانیم. گاهي كس��ي مدعي چیزي است، 

ولي عملش متفاوت است. به قول حافظ: 
مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه كمتر مي كنند

آقا س��ر كالس همه را به عدالت، ب��ه نماز اول وقت 
و ب��ه رعایت حجاب دع��وت مي كنیم، ولي از كالس 
كه بی��رون مي رویم، بدان عمل نمي كنیم و یا كمتر 
رعایت مي كنیم. خب اث��ر منفي دارد. باید مواظبت 
كنی��م. زیرا توقع رعایت ای��ن چیزها را از معلم زبان 

انگلیسي ندارند.
 ولي اینك��ه بندة معلم، تكلیفي به دلیل معلم بودن 
دارم ك��ه الگو و اس��وه ام و تكلیفي به دلیل ش��رافت 
درس��ي دارم كه تدریس مي كن��م. هیچ یك از علوم 
ش��رافت معارف اس��المي را ندارند. لذا شرف المكان 
بالمكین اس��ت. آنجا كه نشس��ته ام باید این شرافت 
را به درس��ي كه مي دهم، داده باش��م. مجله باید در 
اینجا ها الگوهاي رفتاري را نشان بدهد. كسي كه در 
جایگاه تعلیم و تبلیغ نشسته، به ویژه در جایگاه تبلیغ 
و تعلیم معارف اسالمي، باید بداند چگونه رفتار كند. 

عمل ائمه ما مي تواند الگو باشد.
ب��ه یاد دارم حدود 20 س��ال قبل بود، ب��ار دوم بود 
ك��ه به عنوان زب��ان دان به مكه مش��رف مي ش��دم. 
در مس��جد الحرام با س��ه نفر از جوان��ان عرب زبان 
مباحثه مي كردیم. یكي از آنان دانشجوي »دانشگاه 
رابطئ االس��المي« بود. یكي قطري بود و سومي هم 

مجله كتاب 
درسي نیست، 
بلكه پشتیبان 
آن است، لذا 
مي توان حتي 

شبهه هایي را كه 
مطرح نشده، ولي 

مي شود مطرح 
كرد، مجله مطرح 

كند. باید ذهن 
معلم ما با این 

موارد هم آشنا 
شود
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وی��������ژه ن���ام���ة 
ش��������م��������ارة

خودش را معرفي نمي كرد. این سومي ملحد بود. آن 
دو نف��ر با من از موضع وهابیت بحث مي كردند و نفر 
س��وم، هم به آن دو نفر و هم به من مي تاخت. بنده 
یكدفعه عصباني ش��دم. سومي كه ملحد بود، به من 
خندید و گفت: این دو نفر اگر عصباني بش��وند، حق 
دارند، اما تو چرا عصباني مي ش��وي؟ مگر در همین 
مسجد الحرام،  ابوشاكر دیصاني با امام صادق شما 
بحث نمي كرد؟ مگر با ایشان ابن ابي العوجاء بحث 
نمي ك��رد؟ آیا امام صادق با آن��ان دعوا مي كرد؟ وي 
به من یك ُكد داد و مرا س��اكت ك��رد. یعني به من 
گفت:  تو كه از امام صادق باالتر نیستي. من هم از ابن 
ابي العوجا بدتر نیس��تم. امام صادق در بحث بازندیق 
عصباني نمي ش��ده، تو چرا اینجا عصباني مي شوي؟! 
باید رفتارها را بشناسیم. توصیة قرآن در مورد آناني 

كه لجاجت مي كنند این است كه: »قالوا سالما.«
اما با كس��اني كه در مقام فهم هستند باید همراهي 
كرد. خداوند در س��ورة مبارك��ه »توبه« مي فرماید: 
مش��رك مكه، حتي اگ��ر در مقام محاربه باش��د و 
بگوید مي خواهم دین ش��ما را یاد بگیرم، باید براي 
وي تأمی��ن امنیت  كرد تا یاد بگیرد و س��پس او را 
در امنیت كامل به محل زندگي اش رس��اند. بعد اگر 
شمشیر كشید، شما هم شمشیر بكشید. ما گاهي با 
بچه ها و دانش آموزان با كم حوصلگي رفتار مي كنیم. 
براي مثال، دانش آموزي از ماهواره دو تا ش��بهه یاد 
مي گیرد و براي اینكه  در میان هم سن و سال هایش 
خود را نش��ان بدهد، مي گوید خان��م معلم یا آقاي 
معلم چنین و چنان اس��ت. این ها بچه هاي خودمان 
هستند. من معتقدم بچه هاي ما بچه  هاي خوبي اند. 
مثل س��كة بهار آزادي ان��د. احتمال دارد س��كة ما 
ب��ه زمین بیفتد و خاكي  ش��ود، اما آیا س��كه را رها 
مي كنیم و مي روی��م؟! خیر، آن را برمي داریم ، فوت 
مي كنیم مي گذاریم توي جیبمان، غیر از این است؟ 
ل��ذا نباید بچه  ه��ا را رها و طرد كرد. م��ا باید معلم 
توانا و توانمندي باش��یم. باید معلم صبوري باشیم، 
اگر مي خواهیم بچه ه��ا را احیا كنیم. نقش معلم را 
بای��د احیاگ��ري بدانیم. ایجاد حی��ات طیبه وظیفة 
آموزش وپرورش اس��ت. احیاگري این است. لذا اگر 
یك نفر را احیا كنید: »من احیاها فكانما احیا الناس 
جمیع��ا« )مائده/ 32(. اما اگر نقش معلم را به نقش 
كارمندي تنزل دهیم كه دو ساعت درس مي دهد و 
در حد مرده شور بدانیم كه مرده را غسلش مي دهد، 
و كاري ب��ه بهش��ت و جهن��م رفتنش ن��دارد، فرق 
مي كن��د. معلم دیني باید احیا گر باش��د و ما باید به 

كمك مجله چنین رویكردي، چنین حس و حالي، 
و چنین ویژگي  را در معلمانمان به وجود آوریم.

é اینك�ه گفت�ه مي ش�ود مجالت رش�د باید 
خودكفا باشند، چه معني دارد؟

 اش��كال ندارد اگر بتوانیم خوب ارائه بدهیم. یعني 
به قول موالنا: 

آب كم جو تشنگي آور به  دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

ما كه قصد نداریم مجله را رایگان به مشتري و مخاطب 
بدهیم. اگر مشتري احس��اس كند پاسخ گوي نیازش 
اس��ت، همان طور كه براي رف��ع نیازهاي دیگرش پول 
مي دهد، براي تهیة مجله هم پول مي دهد. اگر هم الزم 
اس��ت یارانه بدهیم، یارانه هم مي دهیم. به اعتقاد من 
سرمایه گذاري است نه هزینه. اما حرف این است كه چه 
چیزي باید تولید كنیم. اگر طباخي را خوب انجام بدهیم، 
ارائه كردنش مشكلي نخواهد داشت. گاهي كاالي بنجل  
درست مي كنیم، خب براي این كاال هزینه كردن فایده 
ندارد. مجلة  ما باید با مجله هاي دیگر متفاوت باشد. هر 
كس باید در حوزة مس��ئولیت خود عمل كند و خوب 
هم عمل كند. وظیفة مجلة ما پشتیباني از برنامة  درسي 
است. مجلة  ما مخاطب خاص دارد. براي معلم، مدیر یا 
دست اندركار آموزش معارف اسالمي منتشر مي شود و 

در مجله باید از ایشان پشتیباني كنیم.
بخش مس��ابقه طراحي كرد؛ مسابقه از مطالب كتاب 
درس��ي یا از مجله اي كه در دسترسش��ان قرار گرفته 
اس��ت. قباًل در مجله هاي رشد جوان و نوجوان این كار 

را كرده اند.
توصیه اي كه همیش��ه كرده ام و االن هم به دوستان 
همین توصیه را مي كنم، ای��ن میزگردهاي معارفي 
را ب��ا معلمان در مدارس بگذارند و دانش آموزان یك 
طرف بحث باشند. همة مطلب هم در مجله منعكس 
ش��ود. س��ؤال هاي زنده و جواب هاي زنده و نه سؤال  
و جواب ه��اي س��اختگي. خود دانش آم��وزان حس 
مي كنند كه گروهي از هم سن و سال هاي آنان دارند 

سؤال ها را مطرح مي كنند.

é متشكرم سخن پایاني شما را بشنویم.
 آرزو مي كنیم صدمین شمارة  مجله،  نقطة  عطفي 
باش��د براي ارزیابي كارهایي كه تاكنون كرده ایم، و 
كارهایي كه براي آینده مي كنیم بهتر از این باش��د. 
امروزمان بهتر از دیروز و فردامان بهتر از امروز باشد 

تا مصداق »ان االنسان لفي خسر« نباشیم.

توصیه اي كه 
همیشه كرده ام 
و االن هم به 
دوستان همین 
توصیه را مي كنم، 
این میزگردهاي 
معارفي را با 
معلمان در 
مدارس بگذارند و 
دانش آموزان یك 
طرف بحث باشند. 
همة مطلب هم 
در مجله منعكس 
شود. سؤال هاي 
زنده و جواب هاي 
زنده و نه سؤال  
و جواب هاي 
ساختگي. خود 
دانش آموزان 
حس مي كنند كه 
گروهي از هم سن 
و سال هاي آنان 
دارند سؤال ها را 
مطرح مي كنند
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