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اخبار
برگزاری نشست مسئوالن قرآنی اوقاف
و سرپرستان گروههای تواشیح

نشست رئیس مرکز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه و جمعی از سرپرستان
گروههای تواشیح در راستای همافزایی ،همدلی و
نزدیک شدن دیدگاهها با یکدیگر برگزار میشود.
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور
خیریه و کمیته تبلیغات و اطالعرسانی ستاد
عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور نشستی
را با برخی از اعضای گروههای تواشیح برگزار
میکند.
بر همین اساس این نشست صمیمی با
حضور حجتاالسالم والمسلمین سیدمصطفی
حسینی ،رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف
و امور خیریه با  ۱۰نفر از سرپرستان و مسئوالن
گروههای تواشیح و همخوانی کشور ،جمعی
از اساتید و داوران قرآنی و كارشناسان رسانه
برگزار میشود .این نشست با هدف همدلی،
آسیبشناسی و نزدیک شدن دیدگاهها در
زمینه شیوه برگزاری مسابقات تواشیح ،ابتهال،
همخوانی و دعاخوانی در مراحل مختلف
بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۰ ،شهریورماه و در
سالن جلسات مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف
و امور خیریه برگزار میشود .جلسه هماندیشی
مدیران مراکز آموزشی مهد قرآن کریم و والیت
آران و بیدگل برگزار شد.
حجتاالسالم حجتاهلل جاللی ،مدیرعامل
مؤسسه مهد قرآن و والیت آران و بیدگل با
اعالم این خبر گفت :با توجه به نزدیک شدن
سال تحصیلی جدید ،جلسه هماندیشی مدیران
مراکز آموزشی مهد قرآن کریم و والیت ،در
مکان مؤسسه برپا شد.
وی با اشاره به اینکه این مرکز قرآنی ۷
واحد آموزشی در سطح شهرستان و کاشان دارد،
تصریح کرد :در این جلسه درباره افزایش کیفیت
تعلیم و تربیت در مراکز آموزشی و تالش آنها
جهت اجرایی کردن موارد و ساماندهی نیروی
انسانی ،ارتقاء مدیریت آموزشگاهی ،عملیاتی
کردن بودجه مدارس ،توسعه مشارکتها و غیره
مطرح شد .مدیر مؤسسه افزود :مدارس باید در
جهت پرورش و تربیت نوجوانان و نونهاالن پویا
و خالق باشند و این هدف محقق نمیشود ،مگر
اینکه مدیران درتمامی ابعاد دارای برنامه باشند
و همه در مدرسه احساس آرامش کرده و روابط
انسانی مطلوب ایجاد شود.
جاللی درپایان خاطرنشان کرد :در این
جلسه سیاستها و اولویتهای مباحث بیان شد
و از مسئوالن مراکز درخواست شد با آیندهنگری
و آمادهسازی مناسب مراکز شرایط را جهت
یکسال تحصیلی مطلوب و در حد انتظار انجام
دهند و همچنین مدیران مراکز آموزشی جهت
اطالعرسانی به اولیا دانشآموزان توجه بیشتری
داشته باشد.

برپایی دوره تفسیر قرآن در مؤسسه
حضرت زینب(س) کاشان

دوره تفسیر قرآن کریم توسط مؤسسه
قرآنی حضرت زینب(س) کاشان ،برگزار میشود.
فاطمه قامتی قمصری ،مدیر مؤسسه قرآنی
حضرت زینب(س) کاشان با بیان این مطلب
گفت :این مؤسسه در سال  ،۱۳۸۶مجوز خود را
از سوی سازمان تبلیغات اسالمی دریافت کرد که
در ادامه فعالیتهای قرآنی خود طی این سالها،
در راستای ترویج فرهنگ قرآن کریم و انس هر
چه بیشتر با مفاهیم قرآن کریم ،اقدام به برپایی
دوره آموزش تفسیر قرآن کریم کرده است.
وی ادامه داد :در این دوره به تفسیر جزء
 ۲۸قرآن کریم با حضور بانوان عالقهمند و
قرآنآموزان این مرکز پرداخته میشود.
مدیر مؤسسه قرآنی حضرت زینب(س)
افزود :این مؤسسه در طول تابستان ،برنامههای
آموزش قرآن مانند تجوید مقدماتی ،روخوانی را
توسط جمیله قنادی برای گروه سنی  ۱۵سال
به باال را برگزار کرده است که از استقبال باالیی
همراه بوده است .یادآور میشود ،این مؤسسه در
استان اصفهان ،کاشان ،فاز دو ،کوی نیلوفر دو،
نبش ارغوان هشتم واقع شده است.

پانزدهمین جشنواره تجلیل از حافظان
قرآن بیتاالحزان برگزار میشود

پانزدهمین جشنواره تجلیل از حافظان دوره
تخصصی یکساله مؤسسه بیتاالحزان حضرت
زهرا(س) ۲۵ ،شهریورماه برگزار میشود.
علیرضا
والمسلمین
حجتاالسالم
شاهسونی ،مدیر مؤسسه قرآنی بیتاالحزان
حضرت زهرا(س) ضمن بیان این مطلب گفت:
پانزدهمین جشنواره تجلیل از حافظان قرآن
کریم ۲۵ ،شهریورماه برگزار میشود.وی با اشاره
به اینکه مراسم فوق ویژه شرکتکنندگان دوره
تحفظ تخصصی یکساله  ۹۵-۹۴است ،عنوان
کرد :امسال با ابتکار و نوآوری اختتامیه دومین
دوره طرح ملی رحله نیز همزمان با این جشن
برپا خواهد شد .شاهسونی عنوان کرد :در طرح
ملی رحله امسال هزار و  ۵۰۰نفر از سراسر کشور
حضور داشتند که این طرح در  ۱۳استان و ۴۰
مرکز اجرایی شد که طی آن شرکتکنندگان
براساس تواناییشان موفق به حفظ یک تا چهار
جزء از قرآن کریم را طی بازه زمانی  ۵۳روزه
شدند .مدیر مؤسسه قرآنی بیتاالحزان حضرت
زهرا(س) بیان کرد :جشن حافظان با حضور
حدود  ۲۰۰حافظ کل قرآن کریم است که در
شهرستان قرآنی استهبان سالن دانشگاه آزاد
اسالمی برگزار میشود .شاهسونی با اشاره
به اینکه سال تحصیلی دوره حفظ یکساله هر
ساله از مردادماه آغاز میشود و تا شهریورماه
سال آینده ادامه دارد ،تصریح کرد :این مراسم
با سخنرانی و ارائه گزارش مدیر مؤسسه قرآنی
بیتاالحزان حضرت زهرا(س) آغاز میشود و در
ادامه یکی از قاریان و حافظان این مؤسسه به
ارائه محفوظات وتالوت ایاتی از قرآن میپردازند.
تجلیل از منتخبان با اهدای جوایز از جمله
برنامههای در نظر گرفته شده است.
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راهاندازی بیش از  ۱۱۴موکب قرآن در مسیر پیادهروی اربعین

مدیرکل آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام
معظم رهبری گفت :در مسیر پیادهروی اربعین
بیش از  ۱۱۴موکب قرآنی برای زائران راهاندازی
خواهد شد.
حجتاالسالم حمید احمدی ،مدیرکل آموزش
معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از قزوین
از آموزش مبلغان برای اعزام در ایام اربعین خبر
داد و اظهار کرد :به مبلغان آموزشهایی در زمینه
امنیت سفر ،مسائل معرفتی ،بهداشت و شیوه
تعامل با زائران ارائه خواهد شد.وی با بیان اینکه
بیش از  ۱۱۰۰مبلغ به این سفر اعزام میشوند،
افزود :از این تعداد  ۹۰۰مبلغ فارسیزبان و ۲۰۰
مبلغ نیز عربزبان هستند و به عنوان راوی به این
سفر اعزام میشوند.این مسئول با اشاره به اینکه
برای پیشبینی تعداد اعزام به اربعین بسیار زود
است ،عنوان کرد :برآوردهای کمیته اعزام بر
این است که امسال حدود  ۲میلیون نفر به این
سفر معنوی اعزام شوند.مدیرکل آموزش معاونت

فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد :عزم
ستاد اربعین بر این است که تمام ثبت نام و صدور
ویزا از طریق سامانه سماح انجام شود.
راهاندازی  ۱۱۴موکب قرآنی
وی همچنین از راهاندازی  ۱۱۴موکب قرآنی

در مسیر پیادهروی اربعین خبر داد و بیان کرد:
با کمک اتحادیه عراق و اتحادیه تشکلهای قرآنی
ایران  ۱۱۴موکب قرآنی در مسیر شهرهای مختلف
عراق تدارک دیده شده است.
حجتاالسالم احمدی تأکید کرد :تعداد ۱۱۴

موکب ،شامل موکبهای ثبت شده است و مطمئناً
مانند هر سال موکبهایی نیز توسط مردم و حتی
برادران اهل تسنن راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تالوت فردی و مشترک
قرآنی با حضور قاریان ممتاز ایران و عراق در
این موکبها برگزار میشود ،گفت :آموزش کوتاه
و سریع قرآن ،آموزش مفاهیم و همچنین برپایی
مسابقات قرآنی از جمله برنامه موکبهای قرآنی در
ایام اربعین است.
مدیرکل آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام
معظم رهبری اظهار کرد :قرائت دستهجمعی سوره
فجر که منتسب به امام حسین(ع) است نیز بعد از
نماز مغرب و اعشاء در روز  ۱۷محرم برگزار خواهد
شد.
وی همچنین از برپایی مسابقه حفظ سوره
فجر نیز خبر داد و اضافه کرد :فراخوان این مسابقه
قبل از ایام اربعین اعالم و در روز اربعین نیز انجام
خواهد شد.

مسابقات قرآن بانوان شاغل در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد

مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه بانوان شاغل در ستاد
فرماندهی کل سپاه صبح امروز در محل این ستاد برگزار شد.
مرحله نیمهنهایی مسابقات قرآن کریم ویژه بانوان شاغل در ستاد
فرماندهی کل سپاه صبح امروز ،هشتم شهریورماه در ستاد فرماندهی
سپاه برگزار شد.در این مسابقات که به همت معاونت روابط عمومی
و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ستاد و حوزه مرکزی سپاه برگزار
شد ،شرکتکنندگان در رشتههای حفظ ،قرائت و مفاهیم با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
مرحله کشوری این مسابقات که پانزدهمین دوره آن
است ،نیز آبانماه و با حضور برگزیدگان تمامی نیروهای سپاه
در بخش بانوان برگزار میشود.همچنین این مسابقات در بخش
آقایان که سی و پنجمین دوره آن است نیز در دهه سوم مهرماه
برگزار میشود و مرحله کشوری آن نیز در آبانماه خواهد بود.

بر اساس این گزارش سرهنگ پاسدار ابوالقاسم منطقی ،معاون
هماهنگکننده نمایندگی ولی فقیه در ستاد فرماندهی کل سپاه
در مراسم افتتاحیه این مسابقات با اشاره به برگزاری رقابتهای
قرآنی در بخش بانوان ،گفت :یکی از مهمترین اولویتهای
مجموعه نمایندگی ولی فقیه در ستاد اهمیت دادن و ارج نهادن
به فعالیتهای قرآنی است.
وی افزود :انس با قرآن از طریق فراگیری و تعقل در آیات قرآن
کریم حاصل میشود و یکی از روشهایی که میتواند باعث الفت و
انس بیشتر کارکنان با کالم الهی شود همین شرکت در مسابقات
قرآنی است.
معاون هماهنگکننده نمایندگی ولی فقیه در ستاد فرماندهی
کل سپاه در ادامه خاطرنشان کرد :حقیقتاً انس با قرآن ،دل ،جسم،
جان و روح انسان را شاداب میکند و باعث افزایش روحیه اعتماد به

پنجمین دوره طرح آموزشی ـ تربیتی «اسوه»
از تاریخ  ۳شهریور در تهران آغاز به کار کرده و در

نفس بانوان شاغل خواهد شد که این نکته قابل تامل و ارزشمندی در
زندگی شخصی وکاری بانوان محسوب میشود.

محمود كريمی ،محسن چينیفروشان ،در
بخش درک معانی آیات ،محسن ياراحمدی،
مسعود نوری ،مجتبی محمدیبيگی ،در بخش
صوت و لحن ،حسن ربيعيان ،محمد بابايی،
جواد حيدری ،در بخش تجويد ،حسن زرنوشه
فراهانی ،حجتاالسالم مجيد رمضانی ،محمود
نوروزی ،در بخش حفظ ،حجتاالسالم محمد
شهبازی ،حجتاالسالم شهابالدين غفاری،
در بخش خيمههای معرفت و سيدعلیرضا
موسوینصر ،موسی عليمحمدی در بخش

مكالمه عربی مشغول به امر آموزش هستند.
همچنين دو محفل انس با قرآن با حضور
و اداره جلسه توسط علی قاسمآبادی و مجتبی
محمدبيگی برگزار شده که در اين دو محفل ،قاريان
نوجوان محمدرضا زاهدی از تهران ،علیرضا لطفی
از بوشهر ،سهيل مقدس از كرمان ،احمدرضا لطفي
از ايالم ،عليرضا باقری از اردبيل ،مهدی حيدری از
زنجان ،سيدمهدی شيخاالسالمی از همدان ،علی
احمدی از آسور ،مهدی عبرتی از گيالن و رضا مدبر
از تهران به تالوت قرآن پرداختهاند.

بهرهمندی  ۱۰۰۰نفر از خدمات مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن اصفهان

شعبه مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن در اصفهان با بهرهگیری
از پنح مدرس حفظ قرآن به هزار نفر از عالقهمندان این عرصه
خدمات ارائه میدهد.
حجتاالسالم والمسلمین حسن امیری ،معاون فرهنگی و
اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان درخصوص
ضرورت راهاندازی شعبهای از مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن در
استانها چیست؟ گفت :طرح ملی حفظ قرآن از سال  ۹۱بیشتر
با اهتمام به حفظ قرآن به صورت حضوری آغاز شد در کنار این
طرح ،حفظ مجازی و آموزشهای غیرحضوری هم در دستور کار قرار
گرفت ،تا جایی که میتوان گفت حفظ مجازی هم مکمل طرح ملی
حفظ است.
وی ادامه داد :استان اصفهان در طرح ملی حفظ در سال  ۹۳و
 ۹۴جزو استانهای برتر کشور شد .استان اصفهان به لحاظ جایگاه
حافظان قرآن در کشور جایگاه و رتبه ویژهای دارد .به گونهای که
در سطح استان ،مشکل مربی نداریم ،مربیانی که دورههای الزم را
دیدهاند ،متخصص و باانگیزه هستند اما در میان طرح ملی حفظ در
سطح استان با مشکلی مواجه شدیم ،از آن جهت که بعضی از مناطق
و روستاهای استان دور و صعبالعبور هستند و امکان اعزام مربی
حافظ قرآن که دارای سابقه خوب مربیگری باشد ،نبود.
امیری اظهار کرد :لذا در راستای طرح ملی حفظ ،آموزش
مجازی و غیرحضوری حفظ قرآن را برنامهریزی کردیم .شعبه مرکز
آموزش مجازی حفظ در کنار مقبره عالمه مجلسی(ره) با پنج اپراتور
راهاندازی شد و فعالیتش آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح ،کار مبارکی است ،عنوان کرد:
از آن جهت که مقام معظم رهبری بر تربیت  ۱۰میلیون حافظ قرآن
تأکید داشتند .با این اجرای طرح غیرحضوری بهانهای برای فردی
باقی نمیماند و فردی نمیتواند بگوید من نمیتوانم حضور در کالس
داشته باشم و ...
امیری با اشاره به دیگر امتیازات این طرح ،بیان کرد :از امتیازهای

دیگر این طرح حضور افرادیست که به حفظ قرآن عالقهمندند اما
امکان شرکت در کالس حضوری را ندارند .اجرای طرح غیرحضوری
حفظ قرآن هم در زمان صرفهجویی میکند و هم در هزینه .همچنین
افرادی که به واسطههای مختلفی نمیتوانند در کالس شرکت کنند،
این بهترین روشی است که میتوانند حفظ قرآن را ادامه دهند.
وی اضافه کرد :سعیما این است که در روستاها و مناطقی
که امکان حضور استاد و اعزام استاد و مربی را نداریم ،بتوانیم این
خدمات را ارائه دهیم .این شعبه هم اکنون به  ۱۰۰۰نفر خدمات ارائه
میدهد ،پنج استاد که حافظ کل قرآن هستند ،در این مرکز مشغول
به فعالیت هستند که حدود  ۸۰درصد این افراد بانوان و  ۲۰درصد
اقایان هستند.
امیری با اشاره به ساعت کار شعبه مرکز آموزش حفظ مجازی
اصفهان ،ادامه داد :این شعبه از ساعت هشت صبح تا  ۱۸به صورت
مستمر خدمات آموزشی ارائه میدهد و طی بررسیهایی که انجام
شده عموم قرآنآموزان از عملکرد مرکز استان رضایت دارند.
وی با اشاره به مواردی که موجب معرفی بیشتر و بهتر شعبه
مرکز آموزش حفظ مجازی شده است ،عنوان کرد :این مرکز غرفههایی

در نمایشگاه قرآن استان ،روز قدس در میدان امام داشت .همچنین
در سطح شهر نیز تبلیغات گستردهای از این طرح انجام گرفته است و
در کنار آن نیز از ظرفیت شبکه استانی سیما و از ظرفیت شبکههای
اجتماعی در فضای مجازی برای معرفی بهتر طرح استفاده کردیم ،تا
اینکه امروزه شاهد استقبال قرآندوستان هستیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان
اصفهان در پاسخ به این سؤال که چه برنامههایی برای ادامه روند
مرکز آموزش مجازی استان اصفهان دارید؟ گفت :نگاه ما این است
که در راستای بومی کردن این طرح و استفاده بیشتر از ظرفیتهای
قرآنی ،در برخی از شهرستانهای مهم و پرجمعیت استان مثل
کاشان ،شهرضا و  ...مرکز مجازی را راهاندازی کنیم که رایزنیهای
مقدماتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی ادامه داد :در برنامه ما هست که تعداد اپراتورهای مرکز
مجازی حفظ را در استان اصفهان افزایش دهیم به طوری که
انشاءاهلل بتوانیم تا پایان سال جاری به سه هزار و  ۵۰۰نفر توسط
این مرکز خدمات آموزشی ارائه شود .همچنین از آنجا که برخی از
قرآنآموزان این مرکز هم با تنگای وقت روبرو هستند ،برنامه ما این
است که شیفت شب مرکز هم راهاندازی شود به گونهای که از ساعت
 ۱۸تا  ۲۲نیز پاسخگوی متقاضیان باشیم.
امیری بیان کرد :هم اکنون کارشناسانی در زمینه استفاده بهتر
و بیشتر از بستر اینترنت ،ظرفیت شبکههای اجتماعی و همچنین
شبکههای موبایلی و  ...در حال انجام مطالعه و بررسی هستند .چراکه
با استفاده از این ابزارها یقیناً میتوانیم نفوذ بیشتر و تأثیرگذاری
بهتری داشته باشیم و از سوی دیگر خروجی باالتری را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد :مقام معظم رهبری تأکید به استفاده از ظرفیت
فضای مجازی در راستای ترویج فرهنگ اسالمی دارند ،به نظر میرسد
که باید فکر و تأمل بیشتری در این قضیه صورت گیرد به طوری که
در این زمینه استفاده بیشتری از ابزارها داشته باشیم تا اینکه بتوانیم
قطار حفظ قرآن کریم را به سرانجام خوبی برسانیم.

در نشست «مبانی و شرایط موضعگیری» عنوان شد:

دیدگاه قرآن درباره نسبت حجیت سخن و جایگاه اجتماعی افراد

محقق و پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه با
س لَ َ
ك ب ِ ِه ِعلْ ٌم» تاکید
اشاره به آیه « َو ال تَقْفُ ما ل َ ْي َ
کرد :به صرف اینکه کسی در زمینهای جایگاهی
اجتماعی داشت و یا در آن حوزه تحصیل کرده
بود نمیتوان به سخن او اعتماد کرد و این آگاهی
از ظنون معتبره نیست و اگر فرد به همراه علم تقوا
هم داشت ،میتوان کالم او را پذیرفت.
محمدجواد احمدی ،محقق و پژوهشگر
پژوهشکده حدیث حوزه هشتم شهریور ماه در
نشست نقد «مبانی و شرایط موضعگیری با تکیه
س لَ َ
ك ب ِ ِه ِعلْ ٌم»(ایه ۳۶
بر آیه « َو ال تَقْفُ ما ل َ ْي َ
اسراء) گفت :موضعگیری هم میتواند جاهالنه و
هم عالمانه باشد که نوع اول بسترساز بدبینی و
تهمت زدن و غیبت و سایر گناهان است  .وی
افزود :ما مدعی این هستیم که دین الگوی خاصی
برای موضعگیری انسان در قبال دیگران دارد زیرا
آشنایی با الگوی دینی اتخاذ موضع میتواند سبب
ارتقاء زندگی اجتماعی شود .وی با اشاره به آیه
انتخاب شده به عنوان مبنای بحث قرآنی خود
افزود :بیشترین استفاده مفسران از این آیه برای
مباحث اصولی مانند جواز و عدم جواز عمل به ظن
و خبر واحد بوده و مباحث اجتماعی کمتر مورد
توجه بوده اگر چه در تفسیر نمونه و در تفسیر ابن
آشور نکات اجتماعی خوبی در ذیل آیه مطرح شده
است .احمدی با بیان اینکه موضعگیری با تکیه بر
چیزی فراتر از پیروی کردن است زیرا ممکن است
پیروی کورکورانه باشد ولی موضعگیری همراه با

تفکر است اظهار کرد :از این رو آشنایی با «الگوی
دینی اتّخاذ موضع» ،جهت ارتقای زندگی اجتماعی،
گسترش و تحکیم رابطه بین افراد جامعه ،ضروری
است و دین ،در چارچوب الگوی اتّخاذ موضع ،مطالب
ْف ما
ارزندهای دارد که به نظر میرسد آیه « َو ال تَق ُ
س لَ َ
ك ب ِ ِه ِعلْ ٌم» متن محوری این حوزه باشد.
ل َ ْي َ
نوآوری مقاله
احمدی با بیان اینکه این تحقیق در صدد
است با بررسی تفسیری آیه «وال تقف» به ارائه
موضع دینی» پرداخته و
مبانی و شرایط «اتخاذ
ِ
ثمرات و آسیبهای این حوزه را مطرح کند که
نوآوری این نوشتار محسوب میشود اظهار کرد:
در این عبارت ،بر مخاطب تأکید شده است یعنی
شخص مهم است و علم او از این رو علم دیگران به
درد نمیخورد و انسان پس از حصول علم lشخصی
میتواند نسبت به آن موضعی بگیرد .در پاسخ به این
اشکال که گاهی به خاطر اعتماد به برخی افراد ،با
علم و شهادت آنها ،برای انسان علم حاصل میشود،
باید گفت این علم در اموری که اتخاذ موضع ،برای
انسان ضروری باشد و خودش نتواند به علم برسد،
حجت است .این محقق تصریح کرد :غالب مفسران
در مشخص کردن مخاطب آیه ،تصریح ندارند اما
ظاهر کالم آنها همه انسانها را شامل میشود.
فخر رازی میگوید برخی قائلاند مراد آیه نهی
مشرکان از اعتقاداتشان درباره الهیات و نبوت است
که به تقلید از گذشتگانشان بر آنند طبق این نظر
مخاطب آیه مشرکان هستند اما دلیلی برای این

پستهای برق استان مرکزی مزین به
آیات قرآن شدند

در اقدامی خالقانه ،شرکت توزیع نیروی
برق استان مرکزی ،تعدادی از پستها و
تابلوهای برق را با خط خوش به آیات قرآن
کریم مزین کرد.
در راستای زیباسازی فضای بصری شهری،
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ،در
اقدامی خالقانه و متناسب با فرهنگ و آداب و
رسوم محلی ،اقدام به طراحی و خوشنویسی
پستها و تابلوهای برق استان کرده است.
در این راستا طرحهای فرش ساروق،
خوشنویسی اثر استاد واشقانی فراهانی ،تصاویر
مفاخر استان مرکزی و بازار تاریخی اراک در
طراحی تابلوها و پستهای برق استفاده شده
است .همچنین برای انتقال شعائر دینی ،از آیات
قرآن مجید بر روی این پستها و تابلوها استفاده
شده است ،پیامهای ایمنی ،معرفی انرژیهای
تجدیدپذیر ،شعارهای مدیریت مصرف برق
و فرهنگ سازی در راستای صیانت از محیط
زیست و معرفی شماره ۱۲۱مرکز فوریتهای
برق استان از دیگر طرحهای این پستهاست.
ایدهپردازی این طرحهای نوین برای اولین
بار در سطح کشور در سال ۹۴توسط دفترروابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
شکل گرفت و درسال جاری اجرا شد .این
طراحی مبتکرانه توسط سینا صفری گرافیست
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان مرکزی انجام شده است.

کمبود شدید نسخههای انگلیسی قرآن
در زیمبابوه

گزارشی از عملکرد چند روز گذشته پنجمین دوره طرح «اسوه»
این مدت کالسهایی از قبیل وقف و ابتدا ،تجوید و
صوت و لحن برای قاریان برگزار شده است.
به نقل از روابط عمومی شورای عالی قرآن،
پنجمين دوره طرح «اسوه» از سوم شهريورماه
در استان تهران آغاز به كار كرده است و مطابق
برنامههای پيشبينی شده در دو بخش آموزشی و
تربيتی در حال فعاليت است.
طی روزهای گذشته اساتيدی چون
سيدمهدی سيف ،سعید رحمانی و محمدامير
كسمايی در بخش وقف و ابتدا ،مسعود وكيل،

اخبار

ادعا وجود ندارد .احمدی بیان کرد :شیخ طوسی،
نهی در این آیه را خطاب به پیامبر(ص) میداند اما
در ادامه آن را تعمیم داده و همه مکلفان را متوجه
این نهی میخوانند .همچنین این مضمون در
سخن معصومان علیهمالسالم وجود دارد؛ به عنوان
مثال سخن امام صادق علیهالسالم که میفرماید:
آن بِإِيَّ ِ
ارةُ» (نزول
«ن َ َز َل الْق ُْر ُ
اك أَ ْعنِي َو ْ
اس َم ِعي يَا َج َ
قرآن از مصادیق به در میگویند که دیوار بشنود
است) ،گویای همین نکته است یعنی اگر در قرآن
به شخصی خطاب میشود و او را از عملی نهی
میکند بدان معنا نیست که با دیگران کاری ندارد
بلکه غرض نکوهش آن عمل است نه اینکه آن عمل
فقط برای آن شخص ،نکوهیده باشد.
نویسنده این مقاله عنوان کرد :آیتاهلل جوادی
در معنی آیه مینویسد« :ای انسان در هیچ یک از
شئون فردی و اجتماعی خود بدون تحقیق پیروی
مکن  ...از نظر قرآن کریم انسان در جمیع شئون
و ارتباطات خود چه ارتباطی که با نفس خود
دارد چه ارتباطی که با محیط زیست و یا با ا ّمت
اسالمی دارد در همۀ این روابط ّ
موظف است که
جز بر اساس آگاهی و شناخت و بدون تحقیق و
علم راهی طی نکند و در این راه فرقی بین مرجع
و مقلّد نیست».
جایگاه اجتماعی حجت
برای اعتماد دیگران به فرد نیست
وی تاکید کرد :پس به صرف اینکه کسی در
زمینهای جایگاهی اجتماعی داشت و یا در آن حوزه

تحصیل کرده بود نمیتوان به سخن او اعتماد کرد
و این آگاهی از ظنون معتبره نیست .اگر به همراه
علم تقوا هم داشت میتوان کالم او را پذیرفت و به
آن عمل کرد .چه بسا پزشکانی که علم دارند اما
برای وصول به مطالبات مادی ،بیماری را که نیاز به
جراحی ندارد به تیغ جراحی میسپارند .این محقق
ادامه داد :خطاب آیه شامل هم انسانها میشود و
گستره آن همه مسائل را در بر میگیرد پس هم
در مسائل فکری و هم در امور عملی کسب علم
ضروری است و کسی که میخواهد در هر زمینهای
موضعی بگیرد چه برای خودش و چه برای دیگران
ابتدا باید نسبت به آن آگاهی کسب کند.
تمسک به رفتار و گفتار عالمانه
مبتنی بر عقل و دین است
احمدی با بیان اینکه عقل و دین ،انسان را
ملزم میکند که کردار و گفتارش بر علم استوار
باشد تصریح کرد :در وهله اول علم باید بر اساس
تحقیق توسط خود شخص حاصل شود ،و اگر در
مواردی است که مجبور به اتخاذ موضع است و
توانایی شخصی برای رسیدن به علم ندارد به فردی
که از نظر فکری و علمی ،صالح بودنش را دریافته
است رجوع میکند .وی همچنین در پاسخ به
برخی انتقادات به این مقاله گفت :جای تعریف در
چکیده نیست و چکیده خالصهای از مقاله است و
اگر قرار باشد تعریف بگنجد در این صورت چکیده
نخواهد بود همچنین کلمه موضعگیری کلمهای
واضح و آشنا است و نیازی به تعریف نداشته است.

«محمد أسلم» ،مفتی کشور زیمبابوه
تصریح کرد :این کشور با داشتن  ۴۰۰هزار
مسلمانان ،از کمبود شدید نسخههای ترجمه
ن به زبان انگلیسی رنج میبرد.
قرآ 
محمد أسلم ،مفتی کشور زیمبابوه و مدیر
مدرسه اسالمی شهر «هراره» ،پایتخت این
کشور تأکید کرد :جمعیت مسلمانان زیمبابوه
هماکنون به  ۴۰۰هزار نفر میرسد و این کشور
حدود  ۳۵۰مسجد دارد ،اما برای اغلب مسلمانان
این کشور نسخههای قرآن کریم وجود ندارد.
وی افزود :کمبود شدید نسخههای قرآن
کریم اغلب اوقات بر مسلمانانی که به قرآن کریم
دسترسی پیدا نمیکنند ،تأثیر منفی میگذارد.
محمد أسلم اضافه کرد :بیش از  ۸۰درصد
مسلمانان زیمبابوه زیر خط فقر هستند و اغلب
آنها در عین تمسک و پایبندی به دین خود
در زمینهای کشاورزی کار میکنند ،اما با
سختیهایی از جمله نبود نسخههای قرآن با
ترجمه انگلیسی مواجه هستند .مفتی زیمبابوه
اظهار داشت :مسلمانان این کشور گاهی برای
تالوت قرآن کریم مجبور میشوند که حداقل
مسافت  ۱۰کیلومتری را با پای پیاده طی کنند
تا به نزدیکترین مسجد برسند ،البته اگر قرآنی
در این مساجد وجود داشته باشد .در همین
راستا ،مرکز فرهنگی اسالمی زیمبابوه نیز،
سوم شهریورماه جاری درخواستی رسمی را به
مرکز اسالمی تبلیغات بحرین ارسال کرد و ارسال
ن کریم با ترجمه
مجموعهای از نسخههای قرآ 
انگلیسی برای مسلمانان این کشور را خواستار شد.

مراکش به صوفیان سنگال قرآن
اهدا کرد

وزارت اوقاف و امور اسالمی مراکش،
مجموعهای از نسخههای قرآن کریم را به
طریقت صوفیه «مریدیه» سنگال اهدا کرد.
این نسخههای قرآن کریم دیروز ،هفتم
شهریورماه ،توسط هیئتی از سفارت مراکش
در سنگال به «شیخ مختار امباکی» ،خلیفه
طریقت صوفیه «مریدیه» تحویل داده شد.
بنابراین گزارش ،این نسخ قرآنی از سوی مؤسسه
چاپ قرآن «محمد ششم» منتشر شده و از
سوی وزارت اوقاف و امور اسالمی مراکش به
طریقت صوفیه «مریدیه» و برخی طوایف دینی
سنگال اهدا شد .کشور مراکش ،پیش از این
نیز نسخههایی از قرآن کریم را به طریقتهای
صوفیه «قادریه»« ،تیجانیه» و سایر طریقتهای
صوفی و طوایف دینی در این کشور اهدا کرده
بود .اهدای این نسخههای قرآن ،عمق روابط
معنوی مراکش با طریقتهای صوفیه و طوایف
دینی در سنگال را نشان میدهد.

«مرکل» سیاست درهای بسته اروپا به
روی مسلمانان را محکوم کرد

«آنگال مرکل» ،صدر اعظم آلمان ،با محکوم
کردن منع پذیرش مهاجران مسلمان از سوی
کشورهای اروپایی ،خواستار توزیع عادالنه
جمعیت مهاجران در میان این کشورها شد.
مرکل  ۷،شهریور ،در پاسخ به مواضع
کشورهای اروپای شرقی نسبت به موج مهاجرت
از کشورهای اسالمی ،کشورهایی را که از پذیرش
مهاجران مسلمان سر باز میزنند ،محکوم کرد.
وی گفت :ما امیدوار بودیم که اعضای
اتحادیه اروپا بتوانند به یک توافق در مورد
مسائل مربوط به بحران مهاجرت برسند؛ که
یکی از این توافقها توزیع عادالنه مهاجران میان
 ۲۸کشور عضو بلوک اتحادیه اروپا است.
مرکل تأکید کرد :جلوگیری از ورود
مهاجران به دلیل دینشان اقدام درستی نیست.
وی افزود :اینکه عدهای بگویند ما مسلمانان
را در کشورمان نمیخواهیم؛ چه بحران انسانی
باشد چه نباشد ،غلط است .مرکل سال گذشته
اجازه داد که صدها هزار مهاجری که در مرزهای
دیگر کشورهای اروپایی متوقف شده بودند به
آلمان بروند .برخی کشورهای اروپایی مانند
مجارستان سیاستهای مرکل را مورد انتقاد قرار
داده و این سیاستها را دلیل تداوم و افزایش
مهاجرتها و تهدیدکننده ثبات اروپا میدانند.
در داخل آلمان نیز احساسات منفی نسبت به
مهاجرت افزایش یافته است.

