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جامعه

آشنائی با قدیمیترین مركز تربیت چهرههای قرآنی و انقالبی

• شماره •3519چهارشنبه  17مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

«علیرضا سعادتمنش»
امانتدار گمشدهها

ادامه از صفحه اول:

کارمند فضای سبز است و درمدتی که بهعنوان ناظر در بوستانها حاضر
بوده بیش از  ۳۰۰شی گمشده را به صاحبشان بازگردانده است.
در میان همکارانش به امانتدار گمشد هها معروف است و
اگر کسی چیزی گمکرده باشد و دنبالش بگردد او لازهمه به
او معرفی میشود.
«علیرضا سعادتمنش» ۵۱ساله چون صبحها زودتر از همه سرکارش
حاضر میشود هر چه طی ساعات غروب و شب گذشته در بوستان
جامانده باشد از روی نیمکتها یا گوشه و کنار باغچهها پیدا میکند
و دستبهکار میشود تا به دست صاحبش برساند.
اگر شماره تماس یا نشانی گیر بیاورد که خودش اقدام میکند وگرنه
منتظر میماند تا صاحب گمشده به بوستان مراجعه کند.
وی که کارمند نمونه فضای سبز شهرداری نیز معرفیشده است،
میگوید «گاهی گمان میکنم بهجای آنکه من گمشدهها را پیدا کنم
آنها مرا مییابند!»

* سهم یابنده ،امانتداری است

آقا علیرضا بیشتر کارت خودرو و موتورسیکلت ،انواع مدارک و کیف
پول پیدا میکند و کمتر کلید ،کارت عابربانک ،کارت ملی و گوشی
موبایل .البته چند بار سند مالکیت خانه نیز یافته است .به گفته او،
ً
یافتن صاحب کلیدهای گمشده معموال ناممکن است و به همین
دلیل در دفتر نگهبانی اغلب بوستانها تابلوی کوچکی برای نگهداری
کلیدهای گمشده وجود دارد.
در مقابل ،یافتن صاحب کیف پول راحت است چون باالخره یک
شماره تماس در میان مدارک و وسایل موجود در کیف پیدا میشود.
از همه راحتتر هم گوشی موبایل است که خودش دیر یا زود زنگ
میخورد و صاحبش میآید دنبالش و در این میان سهم یابنده فقط
امانتداری است.
البته رساندن گمشدهها به دست صاحبش همیشه راحت نیست و
گاهی دردسرهائی هم دارد .آقا علیرضا دراینباره میگوید« :گاهی
بارها تماس میگیریم و کسی جوابگو نیست .گاهی هم شمارهای
نداریم و صاحب گمشده نیز دنبالش نمیآید .برای همین نگران
میشویم که مبادا دنبالش آمده و ما را نیافته؛ اما هر وقت قسمت بوده
خدا کمک کرده و گمشده به صاحبش بازگشته.
طی این سالها فقط حدود  40گمشده را با دست خودم به صاحبش
نرساندهام؛ اگر مدارک بوده به صندوق پست انداختهام یا اگر کلید بوده
به تابلوی کلیدهای گمشده در نگهبانی بوستان آویختهام».

* گاهی خودم بیشتر خوشحال میشوم

بازگرداندن گمشدهها به صاحبشان برای آقا علیرضا با خاطرات
شیرین بسیار همراه است .میگوید« :گاهی همینطور که در خانه
نشستهام ،خاطرات و چهره آدمهائی که گمشدهشان را یافتهاند جلوی
چشمم میآید .بازگرداندن گمشدهها به صاحبشان خیلی لذت دارد
و گاهی به نظرم آمده من از این اتفاق بیشتر خوشحال شدهام تا مالک
آن گمشده».
خاطرههائی هم به ذهنش میرسد و میگوید 2« :سال پیش
یکمیلیون تومان در یک کیف پول پیدا کردم و وقتی صاحبش را از
روی شماره تماس داخل کیف یافتم و کیف را به او پس دادم اشک
شوق در چشمش جمع شد و با اصرار مبلغ زیادی مژدگانی داد.
یکبار هم یک کیف حاوی مدارک یافتم و پیش از آنکه صاحبش
بفهمد کیفش را گمکرده آن را به دستش رساندم! ماجرا ازاینقرار بود
که کیف پول و مدارک یک خانم حین پیاده شدن از خودرو افتاده بود
گوشه باغچهای در قسمت ورودی بوستان .کیف را که یافتم و مدارکش
را نگاه کردم چهره صاحبش به نظرم آشنا آمد.
 2روز پرسوجو کردم و آخرسر اتفاقی فهمیدم که کارمند شرکتی
در همسایگی بوستان است .رفتم و صدایش کردم و پرسیدم
چیزی گم نکردهای گفت نه .مدارکش را که نشان دادم از تعجب
شوکه شده بود».
آخر صحبتهایش هم یک دعای خیر برای همه دارد و میگوید:
«خدا خودش همه گمشدهها را به صاحبشان بازگرداند».

* گمشدهها با پای خودشان میروند...

«افسانه علیجانی» همکار آقا علیرضاست و برایش جالب است که
او اینهمه وسیله پیدا میکند .میگوید« :هرکسی دنبال گمشدهای
میآید یکراست میفرستیمش پیش آقای سعادتمنش .او مدام
وسایل مختلف مییابد درحالیکه من در این 6سال که در بوستانها
مستقر هستم تنها 2بار اشیای گمشده یافتهام .میان همکاران
معروف است که گمشدهها خودشان با پای خودشان میروند پیش
ایشان .هر وقت هم بدانم قرار است کسی گمشدهاش را پس بگیرد،
دوست دارم آن لحظه آنجا حاضر باشم و ذوق و شوق افراد را از
نزدیک ببینم2 .ماه پیش خانمی گوشی موبایل گرانقیمتش را از
دست آقای سعادتمنش پس گرفت و چنان ذوقی کرد که بیاوببین!
تا لحظهای که گوشی را ندیده بود باورش نمیشد که گوشیاش
پیداشده است».

کانون آموزش قرآن کریم یکی از
مراکز پرسابقه و فعال در تهران
است که در کنار آموزش اصول
صحیح تالوت ،دانشپژوهان را
با معارف الهی آشنا میکند و
به این ترتیب چهرههای برجسته
و انقالبی بسیاری در کانون
تربیت شد هاند.
کانون آموزش قرآن کریم در
سال  1347در مسجد حیدری
تهران تأسیس شد .قبل از
انقالب اسالمی به علت مبارزه
و درگیری با نظام ستمشاهی،
این کانون از مسجد حیدری
به مسجد حاج حسن پنبهچی و
سپس به مسجد المهدی عجل
الله تعالی فرجه الشریف و
مسجد االقصی منتقل شد.
همچنین ریاست و هیئت مدیره
این کانون ،اسدالله خالدی و
مجتبی وزیری ،چندین مرتبه
توسط نیروهای سازمان اطالعات
و امنیت کشور (ساواک) دستگیر
شدند .تا اینکه بعد از انقالب
اسالمی ،به نوشتن اساسنامه
برای کانون اقدام شد .کانون
آموزش قرآن کریم که به صورت
غیردولتی اداره میشود ،در سال
 1374تحت شماره  9614به ثبت
رسید و در حال حاضر حدود نیم
قرن سابقه فعالیت آموزشی در
زمینه علوم و معارف قرآنی دارد.
* * در ادامه به منظور آشنایی
بیشتر با فعالیتهای این کانون،
گفتگوی «مریم مرتضوی» با
مجتبی وزیری ،مدیرعامل کانون
آموزش قرآن ،را به نقل از پایگاه
«شهید خبر» می خوانید.

* پرسش :چه شد که مشتاق
به انجام فعالیتهای قرآنی
شدید و زمینه راهاندازی کانون
آموزش قرآن را فراهم کردید؟
قبل از دوران انقالب اسالمی،
یعنی در سالهای  50و  51در
تهران شاگرد مرحوم آیتالله
مجتهدی رحمهالله علیه بودم و در
کالسهای اخالق و قرآن ایشان
شرکت میکردم که عامل تشویقی
بسیار مهمی برای ادامه حرکت در
مسیر قرآنی بود .همچنین از همان
دوران نوجوانی در کالسهای
قرآن مسجد حیدری شرکت
میکردم .بعد از آن ،در فاصله
سالهای  59تا  63هم در دانشگاه
تهران در رشته الهیات و معارف
اسالمی تحصیل میکردم و در
کالسهای شهید مفتح و استاد
شهید مطهری شاگردی کردهام .تا
اینکه در سال  63از دانشگاه تهران
فارغالتحصیل شدم.
در حین تحصیل و بعد از آن ،در
مساجد زیادی مشغول به تدریس

دروس قرآنی بودم؛ مساجدی مانند
مسجد المهدی عجل الله تعالی
فرجه الشریف ،فیض ،حیدری،
مسجد جامع جمهوری ،مسجد
امام سجاد علیهالسالم.

* پرسش :افرادی که میخواهند
به کانون آموزش قرآن مراجعه
کنند ،تنها باید به شعبه مرکزی
مراجعه کنند؟ این کانون
شعبات دیگری هم دارد؟

* پرسش :پس این سابقه
قرآنی زمینه آغاز به کار
«کانون آموزش قرآن» شد.
کانون از چه زمانی و با چه
هدفی تشکیل شد؟

کانون آموزش قرآن دارای چندین
شعبه است که برنامههای آن
تحت نظر شعبه مرکزی اداره
میشود و هرکدام دارای مدیریت
مستقل و زیر نظر معاونین کانون
انجاموظیفه میکنند .کانون دفتر
مرکزی و شعبات آن ،تعداد زیادی
دانشپژوه دارد .این شعبات در
محلههای گوناگون تهران مانند
جوادیه ،خانیآباد ،کرج ،مسجد
جامع جمهوری و بوذرجمهری
واقع شدهاند و اقدام به برگزاری
کالسهای آموزش قرآن میکنند.
همچنین به منظور ارتقای سطح
فکری مدرسین و همکاران ،هر
سال کتابی به عنوان هدیه به
آ نها داده شده و از همان کتاب،
آزمون کتبی گرفته میشود.

مؤسس کانون آموزش قرآن ،مرحوم
مهندس اسدالله خالدی بود .او
متولد سال  1315بود که بعد از
اتمام تحصیالتش در کشور آلمان،
به ایران برگشت و درصدد تأسیس
این مرکز قرآنی برآمد.
من و مهندس خالدی در دوران
مبارزه با رژیم ملعون پهلوی
مدتها با نیروهای ساواک مبارزه
میکردیم .به خاطر دارم که یک
بار در مسجد در کالس قرآنی
مشغول تدریس بودم که یک نفر
از نیروهای ساواک به سمت من
آمد و گفت« :به شاگردانت فقط
یاد بده که چطور قرآن را بخوانند؛
تفسیر و مفاهیم قرآن را برایشان
نگو!» درواقع خود شاه ملعون و
نیروهای ساواک میدانستند که
آشنایی مردم با مفاهیم قرآنی تا
چه اندازه میتواند تهدیدکننده
حکومت ظالم و نااهل آنها
باشد .برای همین بود که مدام
مراقب بودند تا مردم و حتی
نوجوانان تنها به یادگاری تالوت
قرآن مشغول باشند و توجهی
به آموزههای دستورات قرآنی
نداشته باشند.
مهندس خالدی هم که به محض
بازگشت به ایران ،فعالیتهای
مبارزاتی خود را شروع کرده بود،
کانون آموزش قرآن را تأسیس کرد
و همین دالیل ،عاملی شده بود که
نیروهای ساواک چندین بار او را
دستگیر ،زندانی و شکنجه کردند.
خاطرات مبارزاتی مهندس
خالدی در کتابی با عنوان «مردی
که هرگز خواب نمیدید» چاپ
شده است.
* پرسش :آن زمان با توجه به
تهدیدهای نیروهای ساواک و
محدودیت فعالیتهای قرآنی،
کالسهای کانون آموزش قرآن
در چه مکانی تشکیل میشد؟
قبل از پیروزی انقالب اسالمی،
کالسهای کانون از سال  47به
صورت هیئتی در مسجد حیدری
برگزار میشد .اما به دلیل درگیری و
مبارزه با رژیم طاغوت ،این کانون
از مسجد حیدری به مساجد حاج
حسن پنبه چی ،المهدی علیهالسالم
و االقصی نقل مکان کرد.

اعتراض مجری حافظ قرآن
به سواالت «گزینش ساالنه
صداوسیما» و ...
تسنیم ،در بخشی از یك گفتگوی بسیار طوالنی با کریم خودسیانی
نوشت :کریم خودسیانی فیلمنامه نویس ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون
و مجری برنام ه جنجالی ساعت شنی ،شش شب متوالی برنامه «آدمهای
خوب شهر» را اجرا میکند و ناگهان غیبش میزند.
او درباره حذف از برنامه «آدمهای خوب شهر» میگوید:
ما برای اینکه کارت ورود به سازمان داشته باشیم باید به گزینش
برویم ،شاید دوستانی دیگر هم باید بروند ،راجع به مجریهای
سازمان عرض میکنم.
گزینش هم سال به سال است ،چون مجریگری از مشاغل حساس
است و هر سال باید گزینش بشوند و ما هر طبق عادت سالیانه رفتیم
آنجا خدمت دوستان یکسری سواالت تکراری ،ارکان نماز چیست؟ اسم
مسجد محلهتان چیست؟
پارسال آخرین باری که رفتم ،حالم هم خوب نبود و دیگر خسته شده
بودم .رفتم و گفتم :اگر قرار است همان سوالها را بپرسید ،من جواب
نمیدهم .چون ارکان نماز همان است ،عوض نشده ،تشهد همان است و
اصال برای چه؟ و شروع کردم به عنوان منتقد با آن عزیز که مدل گزینشش
دهه شصتی بود ،صحبت کردم.
گفتم شمایی که رفتید تحقیق میدانی و خیابانی و ...وقتی میدانید من
حافظ و قاری قرآن هستم و همه اینها را میدانید چرا باید از من بپرسید و
بگویید تشهدت را بخوان ،حمدت را بخوان ،این چه سوالی است و اصال
به چه کار مجریگری میآید؟
اعتدال :منتظر پاسخ صدا و سیما برای انتشار هستیم.

بعد از آن در سال  1360به
دعوت آیتالله ایروانی ،به
مهدیه تهران رفتیم و مدت 17
سال ،یعنی در فاصله سا لهای
 60تا  ،77کالسها در مهدیه
تهران برگزار میشد.
در زمان بازسازی مهدیه تهران،
به دعوت حاج آقای لوالچیان به
ملک مرحوم حاج آقای طرخانی
نقل مکان کردیم که تا امروز
کالسهای کانون آموزش قرآن
در این مکان برگزار میشود.
درواقع آقای طرخانی ،منزل
پدری خود را که به ایشان به ارث
رسیده بود ،وقف فعالیتهای
قرآنی کرد.
* پرسش :اشاره کردید که
فعالیتهای آموزشی کانون،
تنها به روخوانی و روانخوانی
قرآن محدود نمیشود .بلکه در
زمینه تفسیر و تدبر در قرآن هم
آموزشهایی ارائه میشود که
همین موضوع موجب دشمنی
نیروهای ساواک در دوران قبل
از پیروزی انقالب اسالمیشده
بود .نحوه آموزش دانشپژوهان
این کانون به چه شکل است؟
داوطلبان عالقهمند به شرکت در
کالسهای کانون آموزش قرآن
کریم ،در ابتدا در یک آزمون در
زمینه روخوانی و روانخوانی
قرآن کریم ،علوم و معارف قرآنی،
احکام و اخالق که به صورت
مقدماتی برگزار میشود ،شرکت
میکنند .تمام دانشپژوهان باید
چهل عنوان آموزشی را در قالب
یکصد واحد درسی این کانون
را آموزش ببینند .البته سطح
آموزش هر یک از داوطلبان بر
حسب میزان امتیاز آنها در
آزمون ورودی تعیین شده و بعد
از آن میتوانند در کالس مربوط
به سطح خود شرکت کنند.
دوره گذراندن یکصد واحد علوم و
معارف قرآنی ،احکام و اخالق در
حدود پنج سال زمان میبرد .هر
دانشپژوهی که موفق به گذراندن
یکصد واحد درسی کانون آموزش
قرآن شود ،در مراسمی دانشنامه
دریافت خواهد کرد.
افرادی که دانشنامه کانون آموزش
قرآن را دریافت میکنند ،میتوانند در

کالسهای این کانون تدریس کنند و
یا به مراکزی که اعالم نیاز میکنند ،به
عنواناستادمشغولبهتدریسشوند.
*پرسش:کانونآموزشقرآنبرای
کودکاننیزبرنامهآموزشیدارد؟
یک دوره پیشدبستانی در کانون
آموزش قرآن برگزار شده است که
امسال تعدادی کودک پیشدبستانی
در چندین گروه در این کالسها
شرکت میکنند و در این دوره،
چندین سوره از قرآن کریم و
احادیث ائمه اطهار علیهمالسالم را
میآموزند و حفظ میکنند.
از دیگر فعالیتهای کانون میتوان
به آموزش قرآن کریم ،تربیت مربی،
برگزاری کالسهای آموزش رایانه،
برگزاری جلسات مذهبی ،بانک
نوارهای مذهبی و کتابخانه علوم
اسالمی اشاره کرد.

* پرسش :چه بخشها و
دوایری در این کانون فعال
هستند؟
کانون آموزش قرآن از شش بخش
یا دایره تشکیل شده است که با
همکاری یکدیگر در راستای اعتال
و ترویج فرهنگ و علوم قرآنی تالش
میکنند؛ شامل:
 -1دایره گزینش که به کار جذب
نیرو اشتغال دارد.
 -2دایره آموزش که مسئولیت
برنامهریزی آموزشی برای
دانشپژوهان را بر عهده دارد.
 -3دایره روابط عمومی که به تولید
کتاب ،نوار و امر اطالعرسانی
مشغول است.
 -4دایره پشتیبانی که در امر تجهیز
کالسها و فراهم کردن امکانات
مورد نیاز فعالیت میکند.
 -5دایره اولیا و مربیان که پل
ارتباطی کانون آموزش قرآن با
اولیای دانشپژوهان است.
 -6دایره اداری که تشکیالت
پروندهای را در اختیار دارد.
همچنین مصوبات کمیسیونها و
سایر پیشنهادها ،از طریق مدیرعامل
در هیئت مدیره مطرح میشود و تا به
حال چندین جلسه در هیئت مدیره
تشکیل و آخرین دستورات جهت
اجرا گرفته میشود.

* پرسش :از شاگردان و
کانون
فارغالتحصیالن
آموزش قرآن بگویید .چه
شخصیتهای برجسته و
قرآنی در کالسهای این
کانون شرکت کردهاند؟
کانون آموزش قرآن از سال 1347
تا به امروز ،افراد زیادی را آموزش
قرآنی داده است .به عنوان مثال
حجتاالسالم و المسلمین حمید
محمدی ،یکی از چهرههای
قرآنی کشور و حجتاالسالم
و المسلمین علیرضا پناهیان،
از افرادی بودهاند که در دوران
نوجوانی خود در کالسهای
قرآنی این کانون شرکت کردهاند.
* پرسش :آن طور که ما میدانیم
در حدود بیست نفر از شاگردان
کانون آموزش قرآن ،در دوران
رژ یم پهلوی و یا در زمان جنگ
تحمیلی در جبهههای حق به
شهادت رسیدهاند.
درست است« .مهدی تیموری»
یکی از این افراد بوده که دستخط
او در فرم ثبتنام در کانون آموزش
قرآن همچنان موجود است .نکته
جالب توجه در فرم ثبتنامی این
شهید دوران جنگ تحمیلی ،آن
است که او در پاسخ به سؤالی
با مضمون «تا چه زمان با کانون
قرآنی همکاری میکنید؟» نوشته
است« :تا پای جان».
یکی دیگر از شهدای کانون
آموزش قرآنی« ،محمد
وزیری» برادر مجتبی وزیری،
مدیرعامل کانون آموزش
قرآن ،است که در سال  59به

همراه گروه بسیج به مناطق
جنگی اعزام و در همان سال
به شهادت رسید« .علی اکبر
فانی» نیز یکی دیگر از آموزش
دیدگان کانون آموزش قرآن
است که در عملیات مرصاد به
شهادت رسید .همچنین «احمد
مالسلیمانی» شهیدی است که
پیش از شهادتش ،پاسدار بیت
امام خمینی رحمهالله علیه بود.
سید مصطفی میردامادی ،تیمور
زیادخانپور ،عباس اکبری ،محمد
ایزدی ،علی فخاریان ،محمدرضا
لوالچیان ،محمدحسین کرمانی،
مصطفی برزگر ،علی علی
بخشی ،مرتضی حسینی ،علیرضا
اخگری ،حسنعلی کریمی و
عسگر رحیمی از دیگر شهدای
کانون آموزش قرآن در دوران دفاع
مقدس هستند.
* پرسش :آیا فعالیتهای
کانون آموزش قرآن تنها در قالب
برگزاری کالسهای آموزشی
قرآنی است؟ چه نوع فعالیتهای
فرهنگی و قرآنی دیگری در این
کانونانجاممیشود؟
دوره های فرهنگی تفریحی متنوعی
برای دانشپژوهان کانون برگزار
میشده است .به عنوان مثال کانون
آموزش قرآن این افتخار را داشت
که در زمان حیات امام خمینی
رحمهالله علیه گروه سرودی
تشکیل دهد که در بیت امام و در
محضر ایشان اجرای سرود داشته
باشند .همچنین دانشپژوهان را
به مکان تفریحی میبردیم تا در
فضای طبیعت بتوانند بیشتر و بهتر
علوم و مفاهیم قرآنی را یاد بگیرند
و حفظ کنند.

آثاری در زمینه اخالق ،درسهای
مبارزه با مفاسد و به ویژه احکام از
طرف کانون آموزش قرآن به چاپ
رسیده است .به عنوان مثال یک اثر
در قالب سه جلد در زمینه احکام
اسالمی به چاپ رسیده است که
برای پاسخ دادن به بعضی سؤاالت
نوجوانان نیز احکام دوران قبل از
بلوغ ،در یکی از این کتابها توضیح
داده شده است.

* پرسش :کارکنان کانون
آموزش قرآن به چه نحوی با
این مرکز همکاری میکنند؟
افراد در قالب قراردادهایی که به امضای
طرفین میرسد ،در این کانون مشغول به
کار میشوند .ما بارها تأکید کردهایم که
ساختمان مرکزی کانون آموزش قرآن،
ساختمانی وقف شده است و همچنین
درآمد کارکنان را از راه هزینه کمی
که برای ثبتنام از داوطلبان دریافت
میکنیم و همچنین از راه کمکهای
خیرین ،پرداخت میکنیم.

