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در گفتگوي تسنيم با ضراب يزاده مطرح شد

يادداشت رهبر معظم انقالب
بر کتاب گلستان يازدهم

نويسنده کتاب «گلستان يازدهم» از ديدار خود با رهبر معظم
انقالب و يادداشت ايشان بر اين کتاب خبر داد.
بهناز ضرابيزاده ،نويسنده ،در گفتگو با تسنيم ،با اشاره به
ديدار هفته گذشته تعدادي از نويسندگان و اهالي قلم با رهبر
معظم انقالب گفت :حدود  18نفر از نويسندگان ،شاعران و
فعاالن نشر در اين ديدار حضور داشتند .ضرابيزاده با اشاره
به ديدار خود با مقام معظم رهبري يادآور شد :من تقريباً جزء
نفرات آخري بودم که در اين جلسه درباره کارهاي جديدم با
رهبر معظم انقالب صحبت کردم ،به ايشان عرض کردم که
کتاب جديد من راجع به شهيد چيتسازيان است که با عنوان
«گلستان يازدهم» منتشر شده است.
رهبر معظم انقالب فرمودند که حتماً اين کتاب را ميخوانند.
من براي آن جلسه دو جلد از «گلستان يازدهم» را بههمراه
برده بودم تا يکي را تقديم به مقام معظم رهبري کنم و براي
جلد ديگر از ايشان بخواهم که يادداشتي بر کتاب بنويسند.
ايشان در همان جلسه متن کوتاهي را نوشتند«:رحمت و سالم
خدا بر شهيد عزيز علي چيتسازيان و درود بر همسر آن
شهيد و سپاس از نويسنده متعهد اين کتاب.
سيدعلي خامنهاي».

تقدير از استاد حسين آهي
در آيين سخن راديو ايران
«آيين سخن»ويژه پاسداشت زبان فارسي در دي ماه امسال
در راديو ايران برگزار شده است .در پايان مرحله نخست اين
حرکت چند رسانه اي ،مراسمي در برنامه «کافه هنر»در نظر
گرفته شده است.
يداهلل گودرزي مدير گروه فرهنگ و انديشه و دبير شوراي
تخصصي زبان و ادب فارسي صدا و سيما گفت :ويژه برنامه
«کافه هنر» به مناسبت پايان مرحله اول آيين سخن روز
شنبه ساعت  17تا  21پخش مي شود و اين مراسم بخشهاي
مختلفي خواهد داشت.
از جمله مهمانان اين برنامه مي توان به دکتر حداد عادل ،
دکتر مقيسه ،استاد امير نوري ،استاد جواد محقق و دکتر
الهامي اشاره کرد.

سير در مناطق بکر ايران
در راديو انگليسي معاونت برون مرزي
پخش برنامه اي با عنوان "حيات وحش ايران" از جذاب ترين
برنامه هاي معاونت برون مرزي صداو سيما از راديو انگليسي
در حال پخش مي باشد.رسول منصوري گوينده اين برنامه در
مصاحبه با روابط عمومي معاونت برون مرزي درباره برنامه حيات
وحش گفت  :اين برنامه با وجود راديويي بودن تصويرسازي
زيبايي از حيات وحش و جاذبه هاي گردشگري ايران ارائه
مي دهد .تمام برنامه هاي اين سريال جذاب است .وي
همچنين گفت  :معرفي "دوگونگها" جانوري آبزي که به
صورت فاميلي نزديک خليج گواتر در جنوب شرق ايران زندگي
مي کنند " .دوگونگها" موجوداتي با طول عمر زياد هستند
اما در مقايسه با ساير پستانداران آبزي پروسه زادآوري آنها
بسيار کند و آهسته است.

بخشش نابجاى حكمرانان از اموال عمومى مسلمانان ،ستم و خيانت است.
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داوري اردکاني:

قرهشيخلو در نشست خبري مطرح کرد:

توزيع  ۶۰هزار جلد قرآن کريم در اياماهلل دهه فجر

مسئول کميته قرآن دهه فجر از برگزاري
همايش تکريم از فعاالن قرآني و توزيع
 ۶۰هزار جلد قرآن در اياماهلل دهه فجر خبر داد.به
گزارش فارس نشست خبري تشريح برنامههاي
قرآني دهه فجر انقالب اسالمي با حضور مهدي
قرهشيخلو مسئول کميته قرآن دهه فجر در
محل شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي برگزار
شد.وي درخصوص اين برنامهها گفت :برنامههاي

صريحترين روايت از
زندگي آيتاهلل مجتهدي
در مستند شميم باران

قرآني امسال فقط مختص دهه فجر نيست و اين
برنامهها از ابتداي بهمن ماه آغاز و تا پايان همين
ماه ادامه دارد.قر ه شيخلو به برخي ازبرنامههاي
قرآني دهه فجر اشاره کرد و گفت :تجليل از
فعاالن و چهرههاي قرآني به صورت استاني،
برپايي غرفههاي «قرآن بخوانيد جايزه بگيريد»،
حضور جامعه قرآني در حرم امام خميني(ره) در
روز  9بهمن به منظور تجديد ميثاق با آرمانهاي
امام ،برگزاري مسابقه روزانه به صورت طرح
يک سوال براي عموم مردم با مشارکت شبکه
قرآن و با محوريت قرآن و انقالب ،توزيع بيش از
 60هزار جلد قرآن و کتب و نرمافزارهاي قرآني
در سراسر کشور و نيز برگزاري يازدهمين همايش
ملي تکريم از فعاالن قرآني با محوريت مرحوم
مروت در  15بهمنماه ،از جمله برنامههاي اين
کميته است.

شعر و فلسفه باهم خويشاوندند
داوري اردکاني ،رئيس فرهنگستان علوم گفت:
برخي به من مي گويند چرا براي هرچيزي
آنقدر مي نويسي .بايد بگويم من در زندگي
کار ديگري جز نوشتن ندارم و از همين بابت
از خدا شاکرم.به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم
پاسداشت مقام رضا داوري اردکاني ،رئيس
فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فلسفه و
مراسم رونمايي از کتاب «گاه خرد» در سالن
همايش هاي کتابخانه ملي با حضور چهره هاي
برجسته برگزار شد.
رضا داوري اردکاني گفت :من يک معلم
روستايي هستم و بدون تواضع بگويم هميشه
شغل معلمي را دوست داشته ام .من هيچ
وقت از آن دسته معلم هايي نبودم که براي
حضور در کالس مطالبي را از قبل آماده کنم
و ارائه بدهم.

به گزارش روابط عمومي سازمان هنري رسانه اي اوج ،مراسم بزرگداشت
آيت اهلل مجتهدي و رونمايي از مستند «شميم باران» با حضور مقامات
کشوري ،هنرمندان و برخي از شاگردان ايشان ،سوم بهمن ماه به همت
سازمان هنري رسانه اي اوج برگزار مي شود .گفتني است مراسم بزرگداشت

يادم مي آيد که يکبار سر يکي از کالس هايم
دکتر محمدرضا بهشتي ،که از شاگردان من
بودند گفت :کالس شما ،کالس درس نيست
کالس نکته هاست و من اين گفته را مدح
تلقي کردم و بسيار خوشحال شدم .مايه افتخار
من است که در کالسم نکته بگويم .از نظر
من شعر و فلسفه با هم خويشاوندند و هردو
روي دو قله ايستاده اند.

آيت اهلل مجتهدي و رونمايي از مستند شميم باران با حضور و سخنراني
مقامات کشوري ،هنرمندان و برخي از شاگردان ايشان ،يک شنبه سوم
بهمن ماه ،ساعت  15در تاالر غدير کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
در خيابان حجاب برگزار مي شود.

نمايه

ايرنا /بهمن زارعي

جزيره قشم
تصاوير،حضور گردشگران در منطقه
گردشگري قشم را نشان مي دهد .جزيره
قشم با وسعت نزديک به 1500کيلومتر
بزرگ ترين جزيره ايران و خليج فارس
است .اين جزيره بخشي از استان هرمزگان
بوده و داراي جزاير کوچکي از جمله
هنگام ،هرمز و الرک مي باشد .قشم
با طبيعت بکر و ساحل زيباي خود به
همراه فرهنگ خاص منطقه از مکان هاي
مورد عالقه براي گردشگران داخلي و
خارجي است.

هاشمي رفسنجاني بگويم كه به قرآن مراجعه كردم
و ديدم ايشان مصداق بسياري از آيات قرآن است
ولي چون زمان صحبت محدود است و بايد به
مباحث ديگر هم بپردازيم ،به ذكر چند آيه بسنده
ميكنم و سپس پنج يا  6آيه را قرائت كردند و
وجه مصداق آن با آقاي هاشمي رفسنجاني(ره)
را هم بيان كردند.بنده در فضاي مجازي ديدم
كه برخي به اين نحوه گفتار ايشان انتقاد كرده و
گفتند سخنان ايشان غلوآميز است و آقاي هاشمي
را در حد حضرت علي(ع) كه قرآن ناطق است باال
بردهاند و گفتهاند آقاي هاشمي رفسنجاني مصداق
تمام آيات قرآن است!
اوالً بنده خود در آن جلسه مستمع سخنان جناب
ناطق نوري بودم و ايشان هرگز چنين سخني نگفتند،
بلكه همانطور كه اشاره شد ،تصريح كردند كه با
مراجعه به قرآن ديدم كه آقاي هاشمي رفسنجاني
ميتواند مصداق بسياري از آيات قرآن باشد و به
اين سخن هم هيچ اشكالي وارد نيست.
ثانياً توضيح بيشتر اينكه تمام آياتي كه در قرآن
راجع به مؤمنان ،مجاهدان ،صابران ،انفاق كنندگان،
ايثارگران ،موحدان و خداپرستان آمده است ،اگر
كسي به اين آيات عمل كند ،از مصاديق آن آيات
خواهد بود و اص ًال فلسفه نزول قرآن همين است
كه همه را قرآني كند و در پرتو عمل به قرآن به
مراتب واالي انسانيت و معرفت حق تعالي برساند ،در
اينكه ائمه اطهار عليهم السالم قرآن مجسم هستند
و قرآن نيز صورت مكتوب وجود شريف آنان است،
هيچ شكي نيست وليكن بايد توجه داشته باشيم
كه اين قرآن براي انسان سازي بشر آمده است
و همه ما بايد سعي كنيم با عمل به آيات قرآن،
از مصاديق آيات قرار بگيريم و قرآن را خطاب به
خود فرض كنيم و آنگاه كه ميگويد «يا ايها الذين
آمنوا» بگوييم با ماست و سعي كنيم جزء مؤمنان
قرار بگيريم تا قرآن با ما سخن بگويد و انشاءاهلل
از مصاديق آيات شويم .البته آنچه كه مسلم است

براي استفاده از قرآن كريم «طهارت» الزم است و
قرآن هم ميفرمايد« :اليمسه اال المطهرون» يعني
اين قرآن را مس نميكنند مگر پاكيزگان ،و لذا اگر
كسي بخواهد به آيات قرآن دست بگذارد بايد با وضو
باشد ،پس بنابر اين ارتباط با ظاهر آيات نيازمند
طهارت جسمي است وليكن ارتباط با بواطن قرآن و
دريافت عمق اسرار آيات آن نيازمند طهارت روحي
و تزكيه نفس است و لذا عالمان رباني در درياي
قرآن غواصي ميكنند و هر كس به اندازه ظرفيت
وجودياش از معارف آن بهرهمند ميشود .يكي از
وجوه شخصيتي آيتاهلل هاشمي رفسنجاني ،بعد
قرآني ايشان است كه در پيام گرانسنگ حضرت
آيتاهلل جوادي آملي (دامت بركاته) نيز چنين آمده
كه فرموده اند« :اميد آنكه رنج مدبرانه و كوشش
خالصانه بيش از نيم قرن آن عزيز جهت احياي
مآثر قرآن كريم و آثار دوده طه و ياسين(عليهم
افضل صلوات المصلين) ره توشه خوبي براي لقاي
خداي سبحان باشد».
تفسير راهنما و فرهنگ قرآن  ،دو اثر
ماندگار
از آثار قرآني آيتاهلل هاشمي رفسنجاني عالوه بر
سخنرانيها و خطبههايي كه در موضوعات قرآني و
تبيين معارف اسالمي است ،دو اثر ماندگار و علمي

نشست تخصصي جشنواره طنز سوره
با حضور طنزپردازان برگزار ميشود
نشست تخصصي نهمين جشنواره طنز سوره روز يک شنبه  ۳بهمن ،در تاالر
سوره حوزه هنري برگزار ميشود.به گزارش روابط عمومي حوزه هنري؛ در
حاشيه برگزاري نهمين جشنواره طنزسوره ،نشست تخصصي بررسي طنز در
رشتههاي شعر ،داستان ،کاريکاتور ،انيميشن و ...با حضور طنزپردازان حرفهاي
کشور برگزار ميشود.اين نشست روز يک شنبه ۳ ،بهمن از ساعت  ۱۸در
سالن سوره حوزه هنري برگزار مي شود که در آن ناصر فيض در خصوص
« ۱۰نگراني شعر طنز امروز» ،اسماعيل اميني در باره «طنز امروز ،بايدها و
نبايدها» ،سيدعلي ميرفتاح با موضوع «چگونه آموختم نگران نباشم و طنز
بنويسم» ،اميد مهدينژاد در خصوص «استعداد ،پشتکار ،تجربههاي کاربردي»،
عباس حسيننژاد و محمدحسين نيرومند در خصوص « 10نکته ضروري در
کارتون و کاريکاتور» براي مخاطبان صحبت ميکنند.

در جلسه شوراي سياستگذاري تئاتر بسيج تصويب شد

اضافه شدن بخش تئاتر مسجد
به جشنواره تئاتر بسيج کشور

جلسه شوراي سياستگذاري تئاتر بسيج تصويب کرد بخش تئاتر مسجد به جشنواره
تئاتر بسيج کشور اضافه شود.به گزارش تسنيم  ،نشست شوراي سياستگذاري
تئاتر بسيج کشور با حضور سردار محمدرضا نقدي ،معاون فرهنگي اجتماعي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي برگزار شد.در ابتداي اين نشست کوروش زارعي،
به عنوان دبير دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج به ارائه گزارشي از روند
جشنواره پرداخت و گفت :هدف اصلي ما در جشنواره بسيج ،کشف و پرورش
جوانان مستعد است و تالش کرديم تمامي آثار از ايده تا اجرا به صورت توليدي
در يک پروسه آموزشي و اجرايي به نتيجه برسد.زارعي افزود :هم اکنون آثار
توليد شده براي جشنواره تئاتر بسيج نزديک به  350اجرا در شهرهاي مختلف
کشور دارند تا در نهايت  15نمايش صحنهاي و  10نمايش خياباني براي اجرا
در جشنواره اصلي که  24تا  28بهمن ماه در استان هرمزگان برگزار ميشود
راه يابند.دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج کشور 24 ،تا  28بهمن به
دبيري کوروش زارعي در استان هرمزگان برگزار ميشود.

مايکل مور از مبارزه با ترامپ گفت
مايکل مور همچنان به انتقاد صريح از دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب آمريکا
ادامه ميدهد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هافينگتون پست ،مايکل مور بار
ديگر تاکيد کرد به انتقاد از ترامپ ادامه ميدهد و افکارش را درباره رئيس جمهور
منتخب اعالم کرد.وي گفت :بايد به ترامپ با کلماتي که خودش به کار ميبرد
جواب داد .من مي شنوم که مردم ميگويند :نه او واقعا در مرز ديوار نميکشد.
اما من ميگويم چرا او اين کار را ميکند .او به هر حال بايد يک جوري اين
ذهنيت ديوار را عملي کند.کارگردان «بولينگ کلمباين» همچنين گفت ترامپ
قطعا مسلمانان را از ورود به آمريکا منع خواهد کرد.

نگاهي به آثار قرآني آيتاهلل هاشمي رفسنجاني

متن يادداشت مرتضي نجفي قدسي  ،مدير دارالقرآن
عالمه طباطبايي(رض) با عنوان " نگاهي به آثار
قرآني آيتاهلل هاشمي رفسنجاني" به شرح ذيل
مي باشد:
ِين َقالُوا َرب ُّ َنا اللهَّ ُ ثُ َّم ْاس َتقَا ُموا تَ َت َنز َُّل َعلَ ْي ِه ُم
«إ ِ َّن الَّذ َ
ال ْ َملاَ ئ ِ َك ُة أَلاَّ تَخَ ا ُفوا َولاَ ت َْح َزنُوا َوأَبْشِ ُروا ب ِال ْ َج َّن ِة الَّتِي
ون»
ُك ْنت ُْم تُو َع ُد َ
(سوره فصلت ،آيه )30
به راستي كساني كه گفتند خداي مااهلل است (بندگي
هيچطاغوتيرانپذيرفتند)وسپساستقامتورزيدند
و پايداري كردند ،فرشتگان بر آنها نازل ميشوند
كه نترسيد و غمگين مباشيد و مژده باد شما را به
همان بهشتي كه به شما وعده ميدادند.
***
در پيرامون شخصيت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
(رض) تاكنون سخنان بسياري گفته شده است،
كه بيشتر جنبه سياسي و اجتماعي داشته و به
حق هم الزم است وليكن به ابعاد شخصيت قرآني
ايشان كمتر پرداخته شده است.
انتخاب آيه فوق براي اين بحث از آن جهت هست
كه خاطره بسيار جالب و درس آموزي از ايشان در
اين رابطه دارم و به اختصار عرض ميكنم .روزي
در معيت جمعي از اصحاب قرآني خدمت معظم له
مشرف بوديم و ايشان چون جمع را قرآني ديدند
به ذكر خاطرهاي از دوران زندان رژيم ستمشاهي
پرداخته و فرمودند :بنده در زندان ،بيشترين انس
را با قرآن كريم داشتم به طوري كه موفق به حفظ
 18جزء از قرآن شدم و در حقيقت همين ارتباط
و انس با قرآن ،يار و ياور من در زندان بود و در
مقابل رنجها و مرارتهايي كه بود ميتوانستم
استقامت كنم.ايشان فرمودند :روزي مرا شكنجه
سختي دادند به طوري كه ديگر نيروي راه رفتن
هم نداشتم و مأموران مرا كشاندند و به سلول
خودم انداختند و من حتي مرگ را در پيش خود
ميديدم ،در همان حالي كه رمقي در بدن نداشتم
خود را كشاندم و دستم را به قرآني كه در سلول
زندان داشتم رساندم و صفحهاي از آن را باز كردم
و با چشماني كه به سختي قدرت ديدن داشت
نگاه كردم به آيهاي كه آمده بود و ميگفت« :ان
الذين قالوا ربنااهلل ثم استقاموا »...با ديدن اين آيه
كه دعوت به استقامت كرده بود و مرا دلداري
ميداد كه نترسم و ناراحت و غمگين نباشم و به
عاقبت شيرين اين مبارزه اشاره داشت ،جان تازهاي
در من پديد آمد و دوباره اميد به زندگي يافتم و
به ادامه راه دشواري كه داشتم ،مصمم شدم ودر
حقيقت بايد بگويم كه در آن شرايط اين آيه قرآن
بود كه مرا نجات داد.
توضيح بيان حجت االسالم و المسلمين ناطق
نوري در حرم امام خميني(رض)
جناب حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري در
مراسمهفتمينروزارتحالآيتاهللهاشميرفسنجاني
در حرم امام خميني(رض) سخني بدين مضمون
داشتند كه براي سخنراني اين مجلس بزرگداشت
فكر ميكردم كه چه آيهاي را در وصف آيتاهلل

خبر »

ارزشمند باقي است كه براي پژوهشگران علوم قرآني
و حوزوي بسيار قابل استفاده و منشأ اثر است كه
عبارتند از دوره بيست و يك جلدي تفسير راهنما
و دوره  33جلدي «فرهنگ قرآن».
تفسير راهنما ماحصل يادداشتهاي زندان اوين
است كه از دي ماه سال  1354آغاز ميشود و تا
پيروزي انقالب ادامه مييابد و مجموع يادداشتهاي
ايشان در  22دفتر دويست برگي نوشته شده بود
و براي حفظ و نگهداري آنها از دستبرد ساواك و
يا مأموران زندان ،هر بار كه عيال آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني به مالقات ايشان ميرفت ،دفترهاي
يداد
نوشته شده را ميگرفت و دفتر جديد تحويل م 
و بهترين دلمشغولي آقاي هاشمي رفسنجاني در
زندان همين تدوين و فيشبرداري تفسير راهنما
بود كه در مجموع  32هزار برداشت با  8هزار
عنوان ،پايههاي اوليه و اصلي تفسير راهنما را
تشكيل ميداد.

آيتاهلل هاشمي رفسنجاني درخصوص شيوه كار
تفسيرشان ميگويند« :آيات قرآن را از آغاز يكايك
مطالعه ميكردم و نكتههاي قابل استفاده را در
فيشهاي كوتاه و گويا يادداشت ميكردم و در كنار
همان جملههاي كوتاه نمايه سازي هم ميكردم تا

بعدها تفكيك اطالعات به دست آمده به سرعت
و راحتي انجام گيرد و هر موضوعي جايگاه خود
را در تدوين نهايي پيدا كند».
در سال  1366مجموع فيشها و يادداشتهاي
تفسيري آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در  22دفتر
دويست برگي تحويل دفتر تبليغات اسالمي حوزه
علميه قم ميشود و مجموعهاي از محققان مركز
فرهنگ و معارف قرآن مشغول مطالعه فيشها و
يادداشتها شده و تحت اشراف و مشاوره پيوسته
با آيتاهلل هاشمي رفسنجاني اهتمام به تدوين و
نگارش تفسير راهنما و مجموعه «فرهنگ قرآن»
مينمايند.دوره 33جلدي «فرهنگ قرآن» نيز كه در
حقيقت كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن
كريماست،متأثرازهمينفيشبرداريهايموضوعي
تفاسير قرآن ميباشد كه آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
با مطالعه تفسير الميزان عالمه طباطبايي(رض)
و تفسير مجمع البيان طبرسي كه در زندان در
اختيار داشتند ،يادداشتبرداري ميكردند و سپس
در گروه فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات
اسالمي ،محققان اين يادداشتها را با در نظر داشتن
ديگر تفاسير قرآن از قبيل :نورالثقلين ،روح البيان،
الكشاف ،مفاتيح الغيب ،كشف االسرار ،البرهان،
روح المعاني و في ظالل القرآن تدوين نهايي كردند.
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني از كار تحقيقي و علمي
محققان حوزه در تكميل و تدوين نهايي «تفسير
راهنما» و همچنين «فرهنگ قرآن» كه تحت
اشراف ايشان انجام ميشد ،ابراز رضايت داشتندو
مرقوم داشته اند :مهمترين هدف و مقصد من تهيه
فرهنگ موضوعي قرآن بود كه پس از انتشار چند
مجلد از تفسير راهنما و دريافت نظرات محققان
و مفسران و عالقمندان به معارف قرآن و غنيتر
شدن تجربه و منابع و ذخاير كار ،بايد جامه عمل
ميپوشيد و اينك با دلي آكنده از سرور ،نظاره گر
تولد و انتشار آن هستم».ايشان سپس ميافزايند:
« با انتشار اولين مجلد از فرهنگ قرآن ،اينك زورق
كوچك خود را نزديك كرانه اقيانوسي عظيم ميبينم
و در افق بسيار خيره كنندهاي هستم كه روزي از
دور كورسويي مينمود .چه منظره زيبايي! و چه
كرانه اميدبخش و نشاط آفريني! اينك با تحقق
آرزوي ديرينهام ،در من شعفي وصف ناپذير پديد
آمده است« .فرهنگ قرآن» اسم محبوب و عزيزي
است كه سالهاي سال وجودم را تسخير كرده و
انديشهام را نوازش داده است».
از اين نوشتار عشق و عالقه زايدالوصف آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني نسبت به دريافت معارف الهي
و قرآني بخوبي پديدار است و بحمداهلل اين آثار
گرانقدر قرآني از ايشان به يادگار مانده است و
اميدواريم در نگرش به اين گونه شخصيتها كه
كم نظير و يا در جهاتي بينظير هستند ،به همه
ابعاد وجودي آنان توجه شود ،و شخصيت علمي
و معنوي آنان تحت الشعاع شخصيت سياسي آنها
واقع نشود« .عاش سعيدا ً و مات سعيداً»
مرتضي نجفي قدسي
مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي

فراخوان ثبت نام دهمين دوره مسابقات سراسري
(ع)
برادران در دارالقرآن امام علي
دهمين دوره ازمسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع)
(بخش برادران) ،طي روزهاي بيست وپنجم الي
بيست ونهم بهمن ماه سال 1395دررشتههاي حفظ،قرائت
وترتيل قرآن برگزارميشود.
آقاي محمدانصاري موسس و مديرعامل دارالقرآن
امام علي(ع) با اعالم اين خبر اظهار داشت :اين مسابقات
قرآني در پنج رشته حفظ کل ،حفظ بيست جزء ،حفظ
ده جزء ،قرائت و ترتيلخواني قرآن کريم در دو مقطع
سني زير شانزده سال و باالي آن ويژه برادران برگزار
خواهد شد.
وي افزود :اين مسابقات از تاريخ بيست و پنجم بهمن
ماه مقارن با ايام شهادت حضرت فاطمه(س) شروع و
تا بيست و نهم بهمن ماه سال  1395ويژه برادران در
مرکز فرهنگي شهداي انقالب اسالمي واقع در تهران
 بهارستان – چهارراه سرچشمه – يادمان شهدايهفتم تير برگزار خواهد شد.
آقاي انصاري گفت  :زمان ثبت نام از اول بهمن ماه آغاز
شده وتا آخر روز دهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت .
وي گفت :داوطلبان بايستي براي شرکت در اين مسابقات،
ابتدا به سايت دارالقرآن عالمه طباطبايي( www.dqat.
 )irمراجعه کرده و فرمهاي ثبتنام را پر نمايندو پس
از پايان فرصت ده روزه ثبت نام  ،از صبح يازدهم بهمن
ماه جهت چاپ کارت شرکت در جلسه به سايت مراجعه
نمايند ،زيرا در زمان حضور در مسابقات ،داشتن کارت
چاپ شده ثبت نام الزامي است ،ضمنا تاکيد شده
است که داوطلبان بايستي در زمان تعيين شده به
سايت مراجعه و ثبت نام نمايند ،بديهي است که پس
از پايان مهلت ثبت نام  ،به هيچ عنوان زمان ثبت نام
تمديد نخواهد شد.
جوايزحدنصابها
آقاي انصاري تصريح کرد :در اين دوره از مسابقات کليه
حافظان کل قرآن کريم که حدنصاب نود امتياز را در
صحت حفظ از يکصد امتياز بياورند ،مبلغ ششصد هزار
تومان به عنوان هديه دريافت خواهند کرد.
همچنين حافظان بيست جزء و ده جزء در صورت اخذ
حدنصاب نود امتياز از يکصد امتياز در صحت حفظ ،به
ترتيب مبالغ چهارصدهزار تومان وسيصد هزار تومان
دريافت خواهند کرد.
وي افزود :داوطلبان رشتههاي قرائت و ترتيل قرآن نيز
در صورت اخذ حدنصاب هشتاد امتياز از يکصد امتياز
به ترتيب مبالغ چهارصد هزار تومان و سيصد هزار تومان
دريافت خواهند کرد.
وي اضافه کرد :کليه حافظان قرآن در همه رشته ها
در صورتي که حد نصاب حسن حفظ آنها بين  85تا
 90باشد نيز نصف جوايز اعالم شده فوق را دريافت
مي کنند  .همچنين قاريان و مرتالن قرآن ،که حد نصاب
امتياز آنها از  75تا  80باشد نيز نصف جوايز اعالم شده
را دريافت مي کنند.
آقاي انصاري تاکيد کرد :کليه داوطلبان شرکت کننده از
استانهاي تهران و البرز الزم است در مراسم اختتاميه که
با صرف ناهار در ظهر روز جمعه بيست و نهم بهمن ماه
در همان محل برگزار خواهد شد حضور داشته باشند و
جوايز حد نصابي آنها به صورت نقدي در همان جلسه
تقديم خواهد شد.

جوايزنفرات برترمسابقات
مرتضي نجفي قدسي مسئول برگزاري مسابقات سراسري
دارالقرآن امام علي(ع) نيز در خصوص جوايز نفرات برتر
اين مسابقات اظهار داشت :نفرات اول رشته حفظ کل
مبلغ سه ميليون تومان ،نفرات دوم مبلغ دو ميليون و
پانصد هزار تومان و نفرات سوم مبلغ دو ميليون تومان
جايزه نقدي دريافت خواهندکرد.
در رشته حفظ بيست جزء قرآن نيز ،نفرات اول مبلغ
دو ميليون تومان ،نفرات دوم يک و نيم ميليون تومان
و نفرات سوم يک ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان
دريافت خواهند کرد.
در رشته حفظ ده جزء نيز ،نفرات نخست تا سوم به
ترتيب مبالغ يک ميليون و پانصد ،يک ميليون و دويست
و پنجاه و يک ميليون تومان دريافت خواهند کرد.
وي افزود:دررشته قرائت قرآن کريم نيز نفرات اول تا
سوم به ترتيب مبالغ دو ميليون  ،يک ميليون وهفتصدو
پنجاه هزار و يک ميليون وپانصد هزار تومان دريافت
خواهند کرد.
همچنين در رشته ترتيلخواني هم نفرات برگزيده اول
تا سوم به ترتيب مبالغ يک ميليون وپانصد  ،يک ميليون
و دويست و پنجاه و يک ميليون تومان به عنوان جايزه
دريافت ميکنند.
وي اضافه کرد :نفرات اول مسابقات سالهاي قبل تا
دو سال در همان رشته نميتوانند شرکت کنند ،مگر
اينکه در رشته ديگري ثبتنام نمايند.
نجفي قدسي تاکيد کرد :شرکتکنندگان در رشتههاي
حفظ قرآن ،تنها در يک رشته آن ميتوانند شرکت
نمايند ،ضمنا حافظان قرآن ميتوانند در رشته قرائت
قرآن(تحقيق) داوطلب شوند وليکن قاريان صرفا بايد
يکي از رشتههاي قرائت و يا ترتيلخواني را انتخاب
نمايند.
الزم به ذکر است شرکتکنندگان در رشته ترتيلخواني
نميتوانند در رشتههاي حفظ شرکت نمايند و يا بالعکس،
چرا که يک حافظ عمال در هنگام آزمون ،ترتيلخواني
ميکند و همان مواد امتحاني را دارا است.
مسئول برگزاري مسابقات دارالقرآن امام علي(ع (در
پايان گفت :در مدت حضور داوطلبان در ايام مسابقات
پذيرايي کامل صبحانه  ،ناهار و شام به عمل خواهد
آمد وليکن در خصوص اسکان داوطلبان ،اين دارالقرآن
تعهدي نخواهد داشت .

