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از امام صادق(ع) نقل شده است :پشیمان ترین شخص در روز قیامت ،کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید ،اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

وسائل الشیعه ،ج ،15ص  - 295کافی(ط-االسالمیه) ج ، 2ص300

قرآن

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم بیان کرد:

مشارکت  350هزار دانشگاهی
در جشنواره ملی قرآن و عترت

• شماره •3581يكشنبه  20آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

مرحله نهائی ششمین جشنواره
تخصصی حفظ قرآن بسیج
«الحافظون» آغاز شد
مرحله نهائی ششمین جشنواره تخصصی حفظ قرآن بسیج تهران
«الحافظون» باحضور برگزیدگان مرحله ناحیهای در محل مرکز
تخصصی حفظ قرآن کریم سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ
آغاز شد.

به گزارش فارس؛ مرحله نهایی ششمین دوره جشنواره تخصصی
حفظ قرآن بسیج تهران باعنوان الحافظون در راستای نشر و ترویج
فرهنگ حفظ قرآن کریم در بین عموم مردم بویژه بسیجیان تهران و
شناسایی و معرفی استعدادها و ظرفیتهای حفظ قرآن کریم تهران
بزرگ ،مرحله نهایی ششمین جشنواره تخصصی حفظ قرآن بسیج
تهران باحضور برگزیدگان مرحله ناحیهای (منطقهای) در روزهای 19
تا  25آبانماه  1397درمحل مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم سازمان
قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ برگزار میشود.
مرحله مقدماتی این جشنواره در سه مقطع سنی تا  9سال 10 ،تا 16
سال و باالی  17سال در دو بخش خانمها و آقایان در بین بسیجیان
پایگاهها و نواحی بسیج در سطح تهران برگزار شده است که مرحله
پایانی این جشنواره باحضور برگزیدگان مرحله ناحیهای (منطقهای)
برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده مقرر است آیین اختتامیه این
جشنواره  29آبانماه در سالن همایشهای شهید رشادی حسینیه
فاطمةالزهرا(س) واقع در پادگان ولیعصر(عج) برگزار شود.
جدول زمانبندی جشنواره در زير آماده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر
علوم درباره اختتامیه سی و سومین
جشنواره ملی قرآن و عترت
دانشگاهیان کشور ،گفت :بیش از
 ۳۵۰هزار نفر از دانشگاهیان در
این دوره از جشنواره شرکت کردهاند
که از این میان  ۶۴۰نفر در مرحله
اختتامیه طی روزهای  26و 27
آبانماه به رقابت میپردازند.
به گزارش ایکنا؛ نشست خبری
سی و سومین جشنواره ملی قرآن
و عترت دانشگاههای کشور ظهر
ديروز با حضور غالمرضا غفاری،
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در محل
ساختمان این وزارتخانه برگزار شد.
غفاری در این نشست با بیان اینکه
بیش از  ۳۵۰هزار نفر در این دوره
از جشنواره شرکت کردهاند ،اظهار
کرد :این جشنواره که یکی از
بالندهترین جشنوارههای ماست
و بیشترین مخاطب دانشگاهی را
دارد ،با مشارکت مراکز آموزشی
زیرمجموعه نهادهای متعددی
همچون وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،دانشگاههای
آزاد اسالمی ،پیام نور ،جامع علمی
کاربردی ،فرهنگیان ،فنی و حرفهای
و دانشگاه علوم معارف قرآن
در روزهای  ۲۶و  ۲۷آبانماه
برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد:
از مجموع این دانشجویان۶۴۰ ،
نفر به مرحله پایانی این جشنواره راه
یافتهاند که این نفرات طی دو روز در
مشهد به رقابت میپردازند.
ویدرادامهبااشارهبهویژگیهایاین
جشنواره گفت :یکی از ویژگیهای
این جشنواره ،تنوع قابل مالحظه
در موضوعات و بخشهاست.
مهمترین بخش آن ،بخش آوایی
است که بیشترین میزان مشارکت
را در این دورهها و دورههای پیشین

داشته است.
غفاری با اشاره به بخشهای متعدد
این دوره از جشنواره اظهار کرد :سی
و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و
عترت دانشگاههای کشور در ۶
بخش و  ۳۳رشته تعریف شده که
از آن جمله میتوان به بخشهای
آوایی ،معارفی ،پژوهشی ،فناوری،
ادبی و هنری اشاره کرد .ذیل هر
یک از این بخشها ریزموضوعاتی
تعریف شده و بر اساس آن آثار
دانشجویان دریافت شد .این
جشنواره قرآن و عترت نام دارد و
اگر چه مهمترین بخش آن بخش
آوایی است اما از بخشهای دیگر
آن استقبال خوبی به عمل آمد.
وی ادامه داد :در این دوره
دانشگاهیان میتوانستند در بخش
فناوری ،نرمافزارها و اپلیکیشنهای
قرآنی تولید شده خود را ارسال
کنند .بخش ادبی ،موضوعاتی
همچون فیلمنامهنویسی ،نمایشنامه
و داستان را شامل میشود.
ریزموضوعات بخش هنری هم
شامل خوشنویسی ،فیلم کوتاه و
طراحی پوستر است .بخش معارفی
این جشنواره شامل موضوعاتی
همچون آشنایی با احادیث اهل
بیت(ع) ،مفاهیم نهجالبالغه،
مفاهیم صحیفه سجادیه ،ترجمه و

برگزاری ۱۳برنامهملی قرآنی
در دههفجر امسال در سطح کشور
عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن گفت 13 :برنامهملی در آستانه
چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی توسط سازمان
دارالقرآن در سطح کشور برگزار میشود.
به گزارش ایکنا ،استاد حاجی شریف ،ارزیاب سازمان دارالقرآن
کشور ديروز 19 ،آبان ماه با حضور در مجتمع فرهنگی نور اداره
تبلیغات اسالمی قروه اظهار کرد :بعید میدانم که دستگاهی در کشور
باشد که طرحها و برنامههایش از جهت آموزشی و محتوا به اندازه
سازمان تبلیغات اسالمی باشد.
وی افزود :مؤثرترین فرد در زمینه قرآنآموزی و فعالیتهای قرآنی
مقام معظم رهبری مدظله العالی است که ایشان همواره به این امر
توجه داشت ه و تذکر الزم به فعالیت دادهاند.
استاد حاجی شریف با اشاره به اینکه متأسفانه مسئوالن در محافل
و مجالس قرآنی حضور کمرنگی دارند ،بیان کرد :یکی از راههای
پیشبرد برنامههای قرآنی شناسایی خیرین و جذب منابع مالی از این
طریق است که باید به فرهنگی عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه کیفیت برنامههای قرآنی اهمیت باالیی دارد،
عنوان کرد :اگر در شهرستانی چند مؤسسه قرآنی وجود داشته باشد
که با کیفیت مطلوب برنامه اجرا میکنند کافی است.
ارزیاب سازمان دارالقرآن وی افزود :با توجه به آمار پایین صحیح
خوانان قرآن کریم در سطح کشور الزم است در این زمینه تالش
مضاعف صورت گیرد.
وی در ادامه از اجرای  ۱۳برنامه ملی در آستانه چهلمین سالروز
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی توسط سازمان دارالقرآن خبر داد
و یادآور شد :همایش تجلیل از نفرات برتر قرآنی بعد از انقالب،
همایش حفاظ قرآن کریم ،همایش مربیان و اساتید سبک زندگی
قرآنی ،همایش ناشران خطاطان و مترجمان قرآن کریم ،مسابقه
استعدادهای درخشان قرآنی و . ..که با کیفیت بینظیر برگزار
خواهند شد.

تفسیر قرآن ،سیره معصومین(ع)،
سبک زندگی ایرانی  -اسالمی و
پرسمان معارفی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم افزود :اگر رسالت و هدف ما
از برگزاری این جشنواره تدبر در قرآن
و آشنایی بیشتر با قرآن در نظر گرفته
باشیم ،بهتر است توجه بیشتری به
شاخهها و رشتههای بخش پژوهش
و معارف داشته باشیم .از بین افرادی
که در این جشنواره به عنوان برگزیده
انتخاب میشوند ،آنهایی که حائز
باالترین رتبهها (رتبههای اول و دوم)
در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ
کل هستند ،به حوزه بینالمللی
این جشنواره که دوساالنه برگزار
میشود ،اعزام میشوند.
غفاری همچنین درباره داوری این
دوره از جشنواره گفت :در این دوره
تالش شده از اساتید و داورانی بهره
گرفته شود که از افراد خبره در همان
حوزه باشند.
وی همچنین در ادامه و در پاسخ
به پرسش خبرنگار ایکنا ،درباره
حمایتهای وزارت علوم از
برگزیدگان در بخش پژوهش این
جشنواره ،اظهار کرد :برنامهای تا
به حال برای این منظور تدارک دیده
نشده و اینکه سازوکار مشخص
و مجزایی برای این موضوع دیده

اتفاقات بینظیر قرآنی در استان قم
شده باشد ،نیست اما در بعضی
آییننامهها مانند آنچه که در سازمان
اوقاف وجود دارد ،از برگزیدگان
این بخشها حمایت میشود .در
عین حال این موضوع مورد توجه
بوده و این برگزیدگان برای ورود به
مقاطع باالتر از امتیاز شرکت در این
جشنواره و کسب رتبه نیز استفاده
میکنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم همچنین درباره آمار شرکت
دانشجویان دختر و پسر در این
جشنواره ،گفت :آمار حضور
دانشجویان در این جشنواره -۵۰
 ۵۰است .آنچه که در مراسم
اختتامیه بخش دانشگاهی در زنجان
شاهد بودم ،تعداد برگزیدگان خانم
در این بخش کمتر از آقایان نبود.
عسکری ،مدیرکل فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم نیز در ادامه
این نشست درباره طرح «نهضت
رضوی» ویژه دانشجویان گفت:
تسهیالتی برای حضور دانشجویان
(ع)
متقاضی تشرف به حرم امام رضا
در مشهد مقدس در نظر گرفته شده
که بر این اساس ،بیش از  ۷۰هزار
دانشجوی زیارتاولی با کمک
دانشگاهها و وزارت علوم ،به زیارت
ثامنالحجج(ع)مشرف شدند.
وی ادامه داد :ستاد فرهنگی وزارت
علوم با همکاری دانشگاه فردوسی و
دانشگاه امام رضا(ع) امکاناتی برای
اسکان و تغذیه این دانشجویان
فراهم کرده است .هزینههای این
طرح از سوی خیرین تأمین میشود.
همچنین کانونهای دانشجویی در
اجرای موفق این طرح مشارکت
گستردهای داشتهاند.
عسکری همچنین درباره رویکرد
جدید وزارت علوم در راهاندازی
دوباره جشنوارههای رضوی گفت:
بر اساس رویکرد جدید این
وزارتخانه و با همکاری بنیاد امام
ً
رضا(ع) این جشنوارهها مجددا کلید
خواهد خورد.

رئیس مرکز قرآن و عترت و نماز سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش
خبر داد:

مرحله مقدماتی بیستوچهارمین
جشنواره قرآنی دانشگاه آزاد اسالمی
 12آذر برگزار میشود

نخستین دوره مسابقات قرآن نیروهای مسلح تیر و مرداد  98برگزار میشود.
سرهنگ دوم مهدی میدانی ،رئیس مرکز قرآن و عترت و نماز سازمان عقیدتی
ـ سیاسی ارتش ضمن بیان این مطلب به ایكنا گفت :مسابقات قرآن نیروهای
مسلح در بخش خانوادهها و بانوان شاغل به میزبانی وزارت دفاع و همچنین
در بخش کارکنان پایور و وظیفه به میزبانی نیروی انتظامی طی تیر و مردادماه
برگزار میشود.
وی ادامه داد :طی مسابقات قرآن سال آینده ،برای نخستین باری است که
بخش فرزندان نیز به این دوره از مسابقات اضافه شده است و در کنار بخش
خانوادهها اجرا میشود.
میدانی با اشاره به هشتمین جشنواره حدیث ،بیان کرد :مرحله مقدماتی این
دوره از مسابقات میان یگانهای نیروهای زمینی ،هوایی ،دریایی ،پدافند
هوایی و ستاد آجا همزمان با سالروز تأسیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش
آغاز شد .مرحله بین ادارات با حضور منتخبان نیروهای پنجگان ه بهمنماه برپا
میشود و مرحله نهایی جشنواره حدیث نیز اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به حضورش به عنوان نماینده قرآنی نیروهای مسلح طی جلسهای
که با حضور دستگاههای قرآنی برپا شد ،اظهار کرد :در آن جلسه گزارشی از
روند حفظ در ارتش و مسابقات قرآن کارکنان پایور و وظیفه اطالعرسانی شد
و همچنین درباره فعالیتهای قرآنی سپاه پاسداران و فعالیت مدون نیروی
انتظامی در موضوع حفظ قرآن مباحثی ارائه شد.

مرحله مقدماتی بخش کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اسالمی روز  12آذرماه سال جاری برگزار میشود.
علی عزتی ،رئیس اداره کانونهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی ؛ از
برگزاری مرحله مقدماتی بخش کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و
عترت دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد و به ايكناگفت :مراسم اختتامیه بیست
و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد به بهترین وجه در ارومیه برگزار
شد و آماده آغاز جشنواره بیست و چهارم هستیم.
رئیس اداره کانونهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد :بخش
کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی ساعت
 10روز  12آذرماه به طور همزمان در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
در سراسر کشور برگزار میشود.
عزتی با بیان اینکه این مرحله از جشنواره بیست و چهارم در دو بخش
دانشجویان ( 9رشته) و اساتید (دو رشته) برگزار خواهد شد ،تصریح کرد:
البته تغییرات اندکی در بخش رشتههای جشنواره رخ داده است که بیشتر در
رابطه با بخش دانشجویان است.
رئیس اداره کانونهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی بیان کرد :مراسم
اختتامیه بخش هنری بیستوسومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد
ً
اسالمی نیز که میزبان آن دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان است ،احتماال
در آذرماه سال جاری برپا خواهد شد.

برگزاری مسابقات قرآن نیروهای
مسلح در نیمه نخست سال 98

عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن خبرداد:

مدیرکل اوقاف استان قم تشريح كرد:

مؤلف و استاد دورههای تربیت مربی قرآن عنوان كرد:

اهمیت گسترش روشهای حفظ موضوعی و تربیت حفاظ توانمند
مؤلف و استاد دورههای تربیت
مربی قرآن کریم با اشاره به اهمیت
گسترش روشهای حفظ موضوعی
از اهمیت این روش در تربیت
حفاظ توانمند خبر داد.
حجتاالسالم سیدمهدی هاشمی،
مؤلف و استاد دورههای تربیت
مربی قرآن کریم در گفتوگو با
ایکنا از کرمانشاه ،برگزاری اولین
کارگاه استانی طرح تربیت مربی
حفظ موضوعی در استان کرمانشاه
را مهم توصیف کرد و گفت :در
اهمیت و ضرورت برگزاری این
دوره تردیدی نیست.وی افزود:
برگزاری این دورهها زمینهساز برای
تربیت حفاظ توانمند است چرا که
هرچند مربی توانمندتر باشد حافظ
توانمندتر خواهد شد.هاشمی
با بیان فوائد برگزاری دورههای
تخصصی استانی ،تصریح کرد:
دورههای استانی فوائدی دارد که
شرکتکنندگان اگر نتوانند در

دورههای متمرکز قم و یا تهران
شرکت کنند میتوانند در دورههای
استانی خود با همان کیفیت شرکت
کنند.مؤلف و استاد دورههای
تربیت مربی قرآن کریم اظهار کرد:
این دوره ،اولین دوره استانی حفظ
موضوعی و استان کرمانشاه پیشگام
در برگزاری آن است.وی به آثار و
برکات برگزاری دورهها اشاره و عنوان
کرد :برگزاری آن باعث سبک زندگی
دینی خواهد شد و فوائد بسیاری
دارد و باید این سبک را در کشور با
توجه به سالیق زیاد در حیطه حفظ
رواج دهیم.هاشمی افزود :این
روش کاربرد بسیاری از نوجوانی
تا جوانی دارد و طرح تربیت مربی
حفظ موضوعی در طرح تربیت
حافظان کاربرد دارد.مؤلف و استاد
دورههای تربیت مربی قرآن کریم
با بیان اهمیت اهداف این دوره،
گفت :در دورهای که در کرمانشاه
شاهد برگزار آن هستیم بیشترین

شرکتکنندگان حافظ ترتیبی هستند
و کتاب منبع معرفی شده به آنها با
عنوان «با قرآن خوشبخت شویم»
است و استقبال بسیاری از آن شده
چراکه آثار بسیاری در زندگی دارد.
وی اظهار کرد :اگر این شیوه را
گسترش دهیم مخاطبان بسیاری در
حیطه حفظ خواهیم داشت.

هاشمی در پایان با اشاره به اینکه
در برگزاری این دوره تجربه زیادی
نداریم ،افزود :این اولین دوره است
و حجم مطالب ارائه شده بسیار باال
است و مربیانی که شرکت میکنند
ً
مطمئنا مهارت زیادی ندارند اما
نکته قابل توجه آن است که این دوره
مفید واقع شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در نشست خبری هفته وقف
گفت :برای جذب  ۲۰هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم
تمهیدات الزم اندیشیده شده است که این افراد حداقل یک جزء قرآن
کریم را حفظ خواهند کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت ۴۰ :پروژه عمرانی با
اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد تومان در بقاع متبرکه قم اجرایی شده که بیشتر
آنها تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

* فعالیت  ۲مدرسه شبانهروزی حفظ قرآن با  ۴۵نفر
از عالقهمندان به حفظ کل قرآن
حسینی مقدم در بخشی از سخنان خود در نشست خبری هفته وقف،
به فعالیت  ۲مدرسه شبانهروزی حفظ قرآن کریم در آستان مقدس
امامزادگان عبدالله و جمالالدین علیهم السالم اشاره کرد و گفت؛ :در
حال حاضر  ۴۵نفر از عالقهمندان به حفظ کل قرآن کریم در این مدارس
مشغول تحصیل هستند که تا کنون موفق به حفظ هشت جزء از قرآن
شدهاند؛ برنامهریزی برای حفظ کل قرآن کریم توسط این افراد در طول
یکسال صورت گرفته که به این موفقیت نائل خواهند شد.

* تمهیدات الزم برای جذب  ۲۰هزار نفر
در طرح تربیت حافظان قرآن کریم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد :برای جذب  ۲۰هزار نفر
در طرح تربیت حافظان قرآن کریم تمهیدات الزم اندیشیده شده است
که این افراد حداقل یک جزء قرآن کریم را حفظ خواهند کرد.

* از اتفاقات بینظیر قم کسب رتبههای برتر توسط قاریان و
حافظان در سال جاری
وی تصریح کرد :یکی از اتفاقات مبارک و بینظیر در سال جاری برای
استان قم کسب رتبههای برتر توسط قاریان و حافظان قمی در مسابقات
سراسری سازمان اوقاف بود که برای نخستین بار رتبه اول حفظ قرآن
توسط حافظ قمی کسب شد همچنین یکی از قاریان استان توانست رتبه
دوم را به خود اختصاص دهد.

ادامه در صفحه 4

همایش المیزان و علوم انسانی
اسالمی در تهران ،قم،
مشهد و بروجرد
دبیر همایش المیزان و علوم انسانی اسالمی ،مباحث مطرح شده در
اندیشه و آثار عالمه طباطبائی را برای کشفهای تازه در علوم انسانی
راهگشا دانست.
به گزارش اعتدال ،حجت االسالم محمدعلی اسدی نسب ديروز در
نشست خبری ،از برگزاری همایش المیزان و علوم انسانی اسالمی در
تهران ،قم ،مشهد و بروجرد به طور همزمان خبر داد و گفت :به دلیل
این که مخاطبان و ارائه دهندگان مقاالت در این همایش ملی ،نخبگان
علوم دینی هستند ،نشستهای همایش المیزان و علوم انسانی اسالمی
به صورت کارگاهی و پرسش و پاسخ برگزار میشود تا دانشجویان و
استادان بتوانند از حضور پژوهشگران بهره ببرند.
وی افزود :مجموعه مقاالت این همایش در  2جلد با  32مقاله برگزیده
از میان حدود  100مقاله رسیده ،گردآوری شده و در بیت عالمه
طباطبایی در قم با حضور آیت الله عبدالله جوادی آملی و آیت الله علی
اکبر رشاد ،بیست و سوم آبان ماه رونمایی خواهد شد.
اسدی نسب به عبارت «علوم انسانی اسالمی» در عنوان همایش اشاره
کرد و ادامه داد :اندیشه اسالمی کردن علوم انسانی پیش از ایران در
کشورهای عربی و حتی هند و پاکستان مطرح شده است ،در مقام
مقایسه ما در برخی مطالب علوم انسانی غربی را قبول داریم و در برخی
مطالب ،آنها را نمیپذیریم.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود :در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛
یکی آن که علوم غربی را تذهیب و تکمیل کنیم و به کار بگیریم و دیگر
اینکه آن را به طور کامل رها کنیم و خودمان دانش تازهای ارائه بدهیم.
امر مقام معظم رهبری نیز تذهیب و تکمیل و افزودن اندیشه اسالمی به
علوم انسانی غربی است.
رئیس پژوهشگاه حکمت و دینپژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی نیز در این نشست ،درباره همایش المیزان و علوم انسانی
اسالمی توضیحاتی داد و به اندیشه عالمه طباطبایی و پیوند آن با علوم
انسانی اسالمی پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین محمد عرب صالحی بیان کرد :زمانی
میتوانیم بگوییم انقالب اسالمی به هدفش دست یافته است که استادان
و مدرسان ،مبانی علمی را از قرآن و علوم دینی بگیرند ،این مساله در این
 40سال تا حدی روی داده اما هنوز هم راه زیادی باقی مانده است.
همایش المیزان و علوم انسانی اسالمی 21 ،آبان در دانشگاه عالمه
طباطبایی در تهران با تکیه بر مبانی فکری عالمه و روز دوم در قم ،در بیت
عالمه طباطبایی با رویکرد نقش و تفسیر المیزان با رویکرد علوم انسانی
اسالمی ،برگزار میشود ،در ادامه نیز دانشگاه علوم رضوی در مشهد و
دانشگاه آیت الله بروجردی در بروجرد برنامههایی خواهند داشت.
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،در سالهای اخیر همایشهایی
را با موضوعاتی در پیوند با المیزان و با هدف تبیین دیدگاههای عالمه
طباطبایی در حوزه و دانشگاه برگزار می کند.

