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دورههایقرآنیکهبهروخوانیوقرائتختممیشود

اخبار

کمبودهادردورهمیهایقرآنی

فرخ نژاد -ماه مهمانی خدا در کنار همه جلوه های ویژه و معنوی
اش ،ویژگی منحصر به فردی دارد برپایی محافل قرآن خوانی و
ختم کالم ا ...مجید که در مساجد ،خانه ها ،بوستان ها و  ...می
توان از آن بهره برد .هر چند این دورهمی های قرآنی سراسر
معنویت ،روح و جان را جال می بخشد اما در این بین جلسه هایی
هست که بیشتر به روخوانی یا گوش دادن حاضران به قرائت آیات
قرآن ختم و کمتر به بهره گیری حاضران از مفاهیم قرآن توجه می
شود موضوعی که برخی از برگزار کنندگان دوره های قرآنی نیز
به آن اذعان دارند.

این دوره هستند .وی ،با بیان این که کمیت برگزاری این دوره
های قرآنی خوب است ،افزود :به لحاظ کیفیتی چندان تغییری
در این دوره نمی بینیم طوری که فقط به همان شیوه روخوانی و
قرائت بسنده می شود و روش های جدید و متفاوت را کمتر می
توان در این دوره دید.

• •خواسته از مسئوالن

• •دوره های همیشگی

برگزاری دوره های قرآنی در مسجد امام جعفر صادق (ع) که
یکی از مساجد تراز شهر بیرجند به حساب می آید به ابتدای پایه
گذاری آن یعنی ابتدای دهه  70بر می گردد و از آن زمان ادامه
دارد .بنا به گفته مسئول برگزاری دوره های قرآنی این مسجد،
محفل قرآنی مسجد امام جعفر صادق (ع) فقط به جلسه های
ماه رمضان ختم نمی شود بلکه مربوط به همه ایام سال است.
«سازنده» ،به ایجاد خانه قرآن خواهران این مسجد اشاره کرد و
ادامه داد :در دوره های قرآنی نمی توان چندان به بیان مفاهیم
قرآن پرداخت بنابراین در جلسه های دیگر و به مناسبت های
مختلف این مهم مورد توجه قرار می گیرد طوری که می توان به
برگزاری کالس های تجوید ،جلسه های ویژه تفسیر و  ...اشاره
کرد .او ،با بیان این که یک شنبه ها دوره های تفسیر قرآن با حضور
استادان بنام قرآن چون دکتر بهنام در این مسجد برگزار می
شود ،افزود :در ماه مبارک رمضان عالوه بر دوره های جزء خوانی
قرآن ،جلسه قرائت قرآن با حضور اقشار مختلف برگزار می شود و
بعد از اتمام آن به مدت  20دقیقه مفسران و وعاظ به تفسیر برخی
از آیات قرائت شده می پردازند به عالوه ،در برنامه است در کنار
کالس های آموزشی از امسال کالس های ویژه صوت و لحن در
مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار شود .به گفته وی ،بهره گیری
از دوره های قرآنی زمینه پرورش نخبگان قرآنی را در این مسجد
فراهم آورده است طوری که برخی از بانوان شرکت کننده در دوره
ها و کالس های آموزشی موفق به حفظ  20تا  30جزء قرآن شده
اند .همچنین ،در کنار این دوره ها ،کیفی سازی بهره گیری از
نهج البالغه برای شرکت کنندگان دوره ها و کالس های قرآنی
فراهم است .وی گفت :چون مسجد امام صادق (ع) جزو مساجد
تراز با توجه به شاخص های قرارگاه خاتم االوصیا (عج) به حساب
می آید کرسی های تالوت قرآن با حضور قاریان بین المللی و
مطرح در آن برگزار می شود.

• •کیفی سازی دوره ها

مسئول برگزاری دوره های قرآنی مسجد قائم آل محمد (عج)
بیرجند نیز با بیان این که شروع برگزاری دوره های قرآنی در این
مسجد به سال  84برمی گردد ،افزود :عالوه بر این که قرآن در
طول سال بعد از نماز مغرب و عشا قرائت می شود در ماه مهمانی
خدا نیز هر روز عصر جلسه جزء خوانی قرآن در این مسجد برقرار
است و امسال با دعوت از استادان قرآن جلسه های تجوید و تفسیر

قرآن برای کیفی سازی بیشتر این دوره ها برگزار می شود .به
گفته«حسن ساالری» ،بعد از برگزاری دوره ها و جلسه های قرآنی
اعضای حلقه های صالحین به طرح موضوع های قرآنی و  ...با
حضور قاریان و روحانیان می پردازند.

• •دوره قرآن در بوستان ها

به گزارش خبرنگار ما ،در ماه مهمانی خدا عالوه بر دوره های
قرآنی خانه ها و مساجد ،برخی از پارک ها و بوستان های شهر
نیز میزبان محافل جزء خوانی کتاب خدا هستند .یکی از این
مکان ها پارک آزادگان بیرجند است و هر شب دوره قرآن خوانی

،،

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪام ــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣ ﻨﻨــﺪ
وﺑــﺎﺪام ــ ارﺗﺒــﺎطﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤ ﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

با حضور قشرهای مختلف مردم در آن برگزار می شود .به گفته
مسئول برگزاری دوره های قرآنی بوستان آزادگان ،زمانی که ماه
مبارک رمضان همزمان با ایام امتحانات دانش آموزان نباشد بین
 500تا  600نفر در این دوره قرآنی حاضر می شوند« .رخشانی»،
نحوه قرائت قرآن در این محفل قرآنی را به صورت سنتی اعالم
و اظهار کرد :هر یک از حاضران در محفل که تمایل به خواندن
قرآن داشته باشند یک یا چند آیه از کتاب وحی را قرائت می کنند
و اگر اشتباه داشته باشند آن غلط اصالح می شود .وی ،ادامه داد:
گاهی در دوره های قرآنی این بوستان افرادی از محله هایی چون
مهرشهر ،سجادشهر و  ...شرکت می کنند و جزو افراد پای ثابت

* مســئول برگزاری دوره های قرآنی مســجد امام صادق (ع) :در دوره های قرآنی نمی توان چندان به
مفاهیم و بهره گیری از آن پرداخت و در جلسه های دیگر این مهم مورد توجه قرار می گیرد
* مسئول برگزاری دوره های قرآنی مسجد قائم آل محمد (عج) :با دعوت از استادان قرآن ،جلسه های
تجوید و تفسیر برای کیفی سازی بیشتر این دوره ها برگزار می شود
* مسئول محفل قرآنی بوستان آزادگان :به لحاظ کیفی تغییر چندانی در دوره قرآنی نمی بینیم طوری
که فقط به همان شیوه روخوانی و قرائت بسنده می شود
* مسئول اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی :فراوانی دوره ها و محافل قرآنی سبب شده است تا نتوان
به کیفی سازی آن ها پرداخت

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣﻫﻔﺘﮕراﺑﻴﺸﺘﺮﻣﭘﺴﻨﺪ ﺪ؟!
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»ﻧﻘﺶ ﺎبﻗﺮ ﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣ ﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣ ﭘﺴﻨﺪ ﺪ؟
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮ ﻴــﺪ ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎ ﺷﻨﺒﻪدر
ا ﻦﺻﻔﺤﻪدار ﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دار ﺪ؟
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶ ﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎ ﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در ا ــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪﻣﺎﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﻴﺪﻪا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ راﭼﻘﺪر
ﭘﺴﻨﺪ ﺪ ﺪ؟
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶ ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا ا ﻦ ﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرا درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

به گفته وی ،هر چند سعی بر این است که در محفل های قرآنی
بوستان آزادگان با طرح سوال های قرآنی و تدبر در آیات ،تفاوت
و تنوع در آن ایجاد شود اما نیاز است با شیوه های نوین و جذاب
متفاوت از سبک های قدیمی برنامه ها در این گونه محافل قرآنی
اجرا شود تا شرکت کنندگان با ذوق و شوق بیشتری در آن حاضر
شوند .همچنین ،برای بهره گیری بیشتر از این دوره قرآنی جشن
های ویژه با حضور قاریان ممتاز و بین المللی در این بوستان برگزار
می شود .خواسته او از مسئوالن شهری این است که در کنار تامین
نیازهای بوستان ها مانند فضای سبز ،گلکاری ،وسایل بازی
کودکان و ...به تامین نیازهای برگزارکنندگان این گونه محافل
قرآنی هم توجه داشته باشند به عنوان مثال در این بوستان عالوه
بر دوره های قرآن ویژه ماه رمضان حدود  20سال است که نماز
جماعت و در شب های قدر برنامه شب های احیا با حضور چهار تا
پنج هزار نفر برگزار می شود اما به شدت از نظر روشنایی مشکل
دارد .خواسته او در پایان توجه ویژه متولیان امر به تنوع بخشی به
این محفل های قرآنی با شیوه نوین و جوان پسند است.

• •کیفی سازی نیست

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی هم با اشاره به
تعدد جلسه های عمومی قرآن به ویژه در ماه مبارک رمضان به
وجود هزار و  500تا دو هزار محفل و دوره قرآنی در استان اشاره
و اظهار کرد :فراوانی دوره ها و محافل قرآنی سبب شده است
تا نتوان به کیفی سازی آن ها پرداخت .به گفته «سلیمانی» ،در
برخی از دوره های قرآنی که با حمایت این اداره کل برگزار می
شود عالوه بر قرائت قرآن کارشناسان و روحانیان هم صحبت
کوتاهی درباره مفاهیم و محتوای آیات تالوت شده دارند تا
شرکت کنندگان با سبک زندگی قرآنی آشنا شوند .وی ،با
بیان این که برخی از دوره های قرآنی که با حضور استادان و
کارشناسان مدیریت می شود جلسه های موفقی است ،افزود:
در این جلسه ها عالوه بر قرائت قرآن ،مفاهیم ،آشنایی با قواعد
و ترجمه قرآن برای کیفی سازی آن مطرح می شود .او کمبود
مشهود در دوره های قرآنی را که معموال فقط به روخوانی و گوش
دادن ختم می شود پذیرفت و ادامه داد :در جلسه های قرآنی که
توسط تشکل ها برگزار می شود به طور حتم یک کارشناس یا
روحانی درباره مفاهیم قرآنی صحبت می کند اما در دوره های
عمومی قرآن این اتفاق نمی افتد .به گفته وی اداره امور قرآنی
تبلیغات اسالمی استان در برنامه دارد با تامین منابع اعتباری،
جلسه های آموزشی ویژه مسئوالن دوره های قرآنی را برای
پربارتر شدن این محافل برگزار کند هر چند اجرای این برنامه
هم منوط به شناسایی آن هاست و تاکنون انجام نشده است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎرا ﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦ وﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮ ﺮﻫﺮ 
ازا ﻦ دو ﻣﻌﻤﺎ
رادرﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺗﺎن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮ ﺪ.

«صاله» در روستاهای بدون روحانی
طرح ضیافت صاله ،ماه مبارک رمضان در روستاهای زیر 100
خانوار و بدون روحانی و مبلغ اجرا می شود .دبیر ستاد اقامه
نماز قاینات گفت :این طرح در روستاهای محروم و دورافتاده
بدون روحانی با همکاری خیران ،اداره تبلیغات اسالمی،
حوزه های علمیه و شورای اسالمی و دهیاران اجرا می شود.
«جعفر حقانی» ،افزود :در این طرح هر شب سه روحانی به سه
روستای دورافتاده می روند .به گفته وی ،در این طرح اقامه
نماز جماعت ،افطاری ساده و بی آالیش همراه با نان ،پنیر،
سبزی و سوپ با شرکت اهالی روستا در مسجد و بیان احکام
و نماز و تشویق فعاالن عرصه نماز انجام می شود .به گفته وی،
این طرح معنوی مورد استقبال روستاییان و خاصه جوانان قرار
گرفته است و حضور فعالی در مراسم از خود نشان می دهند.
وی ،اظهار کرد :سال گذشته با کمک خیران قاینی مقیم تهران
و مشهد بیش از سه هزار نفر از اهالی روستاهای عشایری در ماه
مبارک رمضان پذیرایی شدند.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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طرح قرآنی «بینات  »۲۲ماه رمضان در استان اجرا میشود.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی ،با اشاره
به برنامههای متنوع قرآنی در این ماه اظهار کرد :یکی از
این برنامهها اجرای طرح قرآنی شمیم وحی با همکاری
رادیو خراسا ن جنوبی است« .سلمانی» ،با اشاره به این که
از دیگر برنامههای قرآنی تبلیغات اسالمی در ماه رمضان،
اجرای طرح قرآنی بینات  ۲۲است ،ادامه داد :این برنامه با
موضوع آموزش ،ترجمه و تفسیر عمومی قرآن با محوریت سوره
مبارک غافر پیگیری میشود .به گفته وی ،برنامه قرآنی بینات
 ۲۲در قالب  ۲۳جلسه آموزشی و یک جلسه آزمون توسط
موسسه های قرآنی و خانههای قرآن شهری و روستایی اجرا
میشود .وی ،ادامه داد :اجرای طرح با قرآن در رمضان نیز
در چهار بخش مراسم تالوت و ترتیل قرآن کریم (جزء خوانی)
در  10شهرستان ،استفاده از قاریان برتر استانی برای اجرای
تالوت و دعوت از کارشناس قرآنی به منظور بیان نکات کلیدی
آیات با رویکرد سبک زندگی اسالمی و اجرای مسابقه در ماه
رمضان برگزار میشود.

ﻫﺮ روز

10
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ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن:درا ﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺗﺼﻮ ﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸµآنﺑﺎ ﺪ» ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟ آنﺑﻴﺮونﺑﺮود.ا ﻦﺧﻂﺑﺎ ﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ «ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ ﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣ ﮔﻮ ﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮ ﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:درﻫﺮدوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕ درﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑ اﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

 15موقوفه در استان با نیت قرائت قرآن کریم در ماه مبارک
رمضان وقف شده است .مدیر کل اوقاف و امور خیریه ،با بیان این
که  ۱۰۹موقوفه هم با نیت افطاری در ماه مبارک رمضان وقف
شده است ،افزود :این موقوفات بیشتر زمین و اراضی کشاورزی
است .حجت االسالم «بخشی پور» ،بیشترین موقوفات با نیت
اطعام روزه داران را با  34موقوفه مربوط به فردوس دانست
و به وجود  ۲۸۴موقوفه قرآنی در استان اشاره کرد .به گفته
وی ،همچنین  ۱۹موقوفه با نیت اطعام ،عزاداری و قرائت قرآن
در شب های احیا وقف شده است .وی ،ادامه داد :ختم قرآن،
عزاداری برای امام علی (ع) ،افطار و گرامی داشت سالروز
والدت ائمه (ع) نیز از دیگر موقوفات ماه رمضان در بین وقف
های استان است.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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