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واقعیت این اســت كه در شــمارة پیش رو ما به دنبال تعریف 
و تبیین این ســه گزاره بودیم. ببینیم قــرآن چگونه در زندگي 
دانش آمــوزي نقش ایفا مي كند و فهم انســان قرآني از زندگي 
چیست. به عبارتي، سبك زندگي دانش آموز قرآني چگونه است تا  
بتوانیم نمایش دهیم كه معلمان و مربیان قرآني چگونه نوجواناني 
متخلــق و فردي معنوي تربیت مي كنند و از قرآن و تعلیم قرآن 

براي حفظ فضاي نوجوانانة افراد قرآن مدار بهره مي برند.
اذعــان مي كنیم كه مــوارد كمي از مصادیق بــرای آنچه در 
جســت و جویش بودیم، به دست آوردیم و اعتراف مي كنیم كه 
این اتفاق نامالیم به خاطر ضعف ما در آشــنایي با محافل فعال 

و مؤثر قرآني است.
اما... 

اما اگر واقعًا تعداد مربیان و محافلي كه با  كار قرآني شــروع 
مي كنند و بعد، مربي به منجي و هادي دانش آموز بدل مي شود 

كم باشد، ضایعه اي بزرگ رخ داده است. اگر تعداد مدارسي كه 
برنامه هاي متنوع و گستردة قرآني در آن ها جریان ساز است كم 

باشد، با خسراني بزرگ مواجهیم. 
مؤمن متعهدي كه براســاس مباني اســالم تربیت مي شود، 
باید در ســایة قرآن بزرگ شــود و این امر به چیزهایي فراتر از 
فنون حفظ یا روش هاي قرائت و حتي مباحث پیچیدة تفســیر 
نیاز دارد. باید همگي به دنبال مربیانی بگردیم كه توانســته اند 
با فعالیت هاي تربیتي قرآني، جّو مدرســه ها را به دست گیرند 
و جریان ساز باشــند. به نظر مي رسد جامعة تربیتي ما به شدت 
محتاج اقدامات قرآني است و از آن بیشتر، تشنة مربیاني است 
كه با مشعل فروزان قرآن به میان جوانان بروند و محافل قرآني 
را به جایگاه های هدایت مدرســه و راهبري جمع هاي جوانانة  
مدرسه اي بدل سازند. به امید روزي كه مدارس بسیاري داراي 

نوآوري هاي تربیتي شگرف در عرصة قرآن باشند.  

قرآن = زندگي

مراحل انس با قرآن

در تحقق جامعة قرآنى
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