2

از امام على (ع) نقل شده است :هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمى شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمى گردد.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 183

قرآن

• شماره •3597چهارشنبه  14آذر•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

مرحله منطقهای به مسابقات قرآن سپاه
اضافه شد
مسئول مسابقات قرآن ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه امسال برای نخستین بار مرحله منطقهای به مسابقات قرآن سپاه
اضافه شده است ،از رقابت یک هزار و  ۱۶نفر در این مرحله خبر داد.

سیدمهدی گتمیریان ،مسئول مسابقات قرآن ستاد کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی  ،با بیان اینكه امسال برای نخستین بار مرحله
منطقهای به مسابقات قرآن سپاه اضافه شده است ،به ايكنا گفت :
ً
پیش از این متسابقان مستقیما از مرحله استانی به مرحله كشوری راه
پیدا میكردند اما امسال عالوه بر كیفیسازی ،بهینهسازی و باال رفتن
سطح مسابقات این مرحله را اضافه كردهایم.

* تقسیمبندی كشور به  ۸منطقه
وی با تصریح اینكه كل كشور را در این مرحله به  ۸منطقه تقسیم
كردهایم كه بهطور كلی یك هزار و  ۱۶نفر در این مرحله در كل كشور
به رقابت میپردازند ،گفت :مسابقات مرحله منطقهای از تاریخ از
 ۲۳آبانماه با برگزاری مسابقات منطقه یك آغاز و تا پایان دیماه ادامه
خواهد داشت.
گتمیریان اظهار كرد :از این  ۸منطقه ،مسابقات  ۲منطقه به میزبانی
سپاههای استانی و مابقی به میزبانی قرارگاههای نیروی زمینی برگزار
خواهد شد.

* رقابت  ۱۰۰نفر در هر منطقه
ً
وی با بیان اینكه مسابقات هر منطقه با حضور تقریبا  ۱۰۰نفر
برگزار میشود ،گفت :سپاه فجر استان فارس و سپاه كربالی استان
مازندران دو سپاههای استانی هستند كه میزبان مسابقات منطقهای
هستند و استان فارس نیز میزبان مسابقات منطقه  ۳بود كه در آن
برترینهای قرآنی استانهای فارس ،هرمزگان ،بوشهر و كرمان و
نیروی دریایی ،زمینی و هوافضا در تاریخ  ۷آذرماه جاری در شیراز
به رقابت پرداختند.

* اشاره به قرارگاههای میزبان
مسئول مسابقات قرآن ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
سایر مناطق شامل قرارگاه حمزه سیدالشهدا در منطقه شمال غرب،
قرارگاه ثامناالئمه(ع) در شمال شرق ،قرارگاه كربال در اهواز ،قرارگاه
نجف در كرمانشاه ،قرارگاه سیدالشهدای اصفهان و دانشگاه افسری و
تربیت پاسداری امام حسین(ع) میزبان بخش تهران خواهند بود.
وی در پاسخ به این سئوال كه چرا بیشتر از اینها از ظرفیت سپاههای
استانی برای برگزاری این مرحله استفاده نشد ،گفت :نیروی زمینی
سپاه با توجه به امكاناتی كه داشتند پیشنهاد برگزاری این مرحله از
مسابقات را به ما دادند و ما هم به پیشنهاد آنان لبیك گفتیم ضمن اینكه
در هر صورت دو منطقه به میزبانی سپاههای استانی برگزار میشود
البته امسال به این صورت برگزار كردیم تا ببینیم نتیجه آن چه خواهد
ً
بود و قطعا در سال آینده در خدمت سایر نیروها خواهیم بود.

* هفته اول اسفند؛ زمان برگزاری مرحله كشوری
گتمیریان زمان برگزاری مرحله كشوری را هفته اول اسفندماه با حضور
برترینهای قرآنی سپاه در مشهد مقدس اعالم كرد و گفت :نفرات
برگزیده این مرحله به مسابقات نیروهای مسلح راه پیدا خواهند كرد.
مسئول مسابقات قرآن ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینكه یك تیم داوری ثابت در تمام مناطق مرحله منطقهای را قضاوت
میكند ،گفت :این تیم متشكل از ناظران ستاد كل سپاه و قاریان ممتاز
كشوری هستند كه حائز رتبههای متعددی شده و دارای مدرك معتبر
داوری هستند.
وی گفت :حمید جلیلی نفر ول مسابقات نیروهای مسلح و از قاریان
ممتاز ،داور تجوید؛ باقرنژاد از قاریان ممتاز و برجسته سپاه داور بخش
لحن ،محمد دیانت مسئول مركز قرآن و عترت ستاد كل سپاه و من
بهعنوان داور صوت در این مرحله به قضاوت میپردازیم.

برگزاری دورههای قرآنی زمستانه
در پاکستان
دورههای تجوید و قرائت قرآن ویژه تعطیالت زمستانی دانشآموزان
در حسینیه «حیدری» شهر کویته پاکستان برگزار میشود.
به گزارش ایکنا ؛ اوقات فراغت فرصت خوبی برای دانشآموزان
پاکستان به منظور یادگیری تجوید قرآن و قرائت قرآن است و در همین
راستا دوره آموزش قرآن در حسینیه «حیدری» کویته برگزار میشود.
نامنویسی در این دورهها از امروز( 14آذرماه) آغاز میشود و کالسها
از ساعت  9:30دقیقه بامداد به وقت محلی تا  11:30برگزار خواهد
شد و پس از نماز مغرب و عشاء تا ساعت  21ادامه خواهد داشت.
در دورههای قرآنی کویته عالوه بر تجوید و قرائت قرآن ،معارف،
عقاید و اخالق نیز آموزش داده خواهد شد و برای جذب و تشویق
دانشآموزان ،برنامههای تفریحی برای آنان اجرا میشود.
گفتنی است ،تعطیالت زمستانی مدارس در مناطق سردسیر پاکستان
از اول دسامبر(دهم آذرماه) آغاز میشود و تا آخر فوریه(اسفندماه)
ادامه دارد.

نماینده مرکز ستاد حفظ قرآن در سازمان اوقاف عنوان كرد:

 40هزار حافظ کل قرآن در ایران
نماینده مرکز ستاد حفظ قرآن کریم
در سازمان اوقاف با بیان اینکه
هماکنون یک میلیون حافظ از نیم
جزء تا حفظ کل در کشور وجود
دارد گفت :این در حالی است که
تنها بین  35تا  40هزار نفر از آنها
حافظ کل قرآن هستند.
به گزارش فارس  ،حجتاالسالم
داود قاسمی ظهر ديروز در جلسه
توجیهی طرح ملی حفظ قرآن کریم
با عنوان « بشارت» اظهار کرد :رهبر
معظم انقالب اسالمی از  ۲۰سال
گذشته در سخنرانیهای خویش
به حفظ قرآن کریم و سوق دادن
کودکان به سمت حفظ قرآن تاکید
فراوان کردهاند.
وی تصریح کرد :رهبر معظم
انقالب اسالمی در سال  ۹۰نیز
طرح  ۱۰میلیون حافظ قرآن را
مطرح فرمودهاند.
نماینده مرکز ستاد حفظ قرآن کریم
در سازمان اوقاف با اشاره به اینکه
پنج آیه قرآن بر حفظ قرآن اشاره
دارد افزود :در کالم الهی آمده که
راه حفظ قرآن آسان است در حالی

که چون بسیاری از مردم راه حفظ
قرآن را نمیدانند به همین سبب آن
را دشوار تلقی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه برای حفظ قرآن
هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و
با هر سن و شغلی میتوان قرآن را
حفظ کرد بیان کرد :بهتر است که
یک کتاب قرآن جیبی در نزد خود
نگهداری کرده و یا در گوشی همراه
خود نصب کرد تا در وقتهای
اضافه مثل پیش از آغاز جسات ،آن
را حفظ کرد.
قاسمی گفت :در روایتی از نبی

آغاز هفته ملی قرآن الجزایر
بیستمین برنامه «هفته ملی قرآن» در استان «وهران» الجزایر واقع در غرب
این کشور آغاز شد.
به گزارش ایکنا پایگاه خبری «»amad؛ بیستمین هفته ملی قرآن الجزایر به
همت وزارت اوقاف و امور دینی این کشور و با حمایت رئیسجمهور الجزایر
در استان وهران این کشور آغاز شد.
در آئین افتتاحیه این مراسم ،شماری از شخصیتهای قرآنی ،دینی و
فرهنگی ،تعدادی از مسئوالن دولتی و نمایندگان هیئتهای دیپلماتیک در
الجزایر حضور داشتند.
عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیسجمهور الجزایر ،به مناسبت آغاز بیستمین دوره
هفته ملی قرآن کریم در استان وهران در پیامی که از سوی وزیر اوقاف این
کشور قرائت شد ،اعالم کرد :کشور الجزایر امروز در حال بهرهمندی از ثمره
منشور صلح و وفاق ملی است که مبنا و اصل ثابت قانون اساسی این کشور
را تشکیل میدهد.
رئیسجمهور الجزایر در ادامه این پیام افزود :وفاداری نخبگان به دولت
کمک کرد که مانع ترویج گفتمان نفرت و تقسیمات فرقهای و مذهبی شود.
ث و جدلهای خشک و شبههآمیز باعث
وی تأکید کرد :درست نیست که بح 
فراموش شدن تاریخ و گذشته ما از سوی فرزندانمان باشد ،فرزندان ما باید با
گذشتگان خود که در این کشور مرجعیت دینی قوی را براساس قرآن ،سنت
و میانهروی تأسیس کردند آشنا شوند.
مسابقات ملی حفظ ،تفسیر و تجوید قرآن با مشارکت  ۴۵شرکتکننده از
سراسر الجزایر و سمینار علمی «وفا در قرآن» از جمله برنامههای بیستمین
هفته ملی قرآن در استان وهران الجزایر است.

مکرم اسالم(ص) آمده است که
حافظ عامل به قرآن که حالل آن
را حالل و حرام آن را حرام شمارد
فردای قیامت در مورد  10نفر از
بستگانش که همگی اهل آتش
هستند حق شفاعت دارد.
وی اظهار کرد :بیشک اگر قرآن
در پوست و گوشت انسان عجین
شود ،خدا به احترام قرآن بدن فرد
را نمیسوزاند چون در آن صورت
گویی قرآن خود را سوزانده است.
نماینده مرکز ستاد حفظ قرآن کریم
در سازمان اوقاف و امور خیریه با

اشاره به اینکه پیامبر(ص) به شدت
به حفظ قرآن تاکید کرده و حتی
زمانی که امیر یا حکیمی که انتخاب
میکرد،اولویتانتخابشازحافظان
قرآن بود افزود :با وجود اینکه امام
علی(ع) حساسیت خاصی به
بیتالمال داشت اما اهمیت حفظ
قرآن در نزد آن حضرت تا جایی بود
که فرموده بودند حافظان قرآن 200
دینار از بیتالمال سهم دارند.
وی با بیان اینکه هماکنون یک
میلیون حافظ از نیم جزء تا حفظ
کل در کشور وجود دارد اظهار کرد:
این در حالی است که تنها بین 35
تا  40هزار نفر از آنها حافظ کل قرآن
هستند بنابراین با وجود این همه
استعداد ،هوش ،علم و امکانات،
حافظ قرآن کمی تربیت شده است.
قاسمی با اشاره به اینکه جزء 30
قرآن کریم  37سوره دارد بیان کرد:
قرآن کریم  114سوره دارد و کسی
که  37سوره از کالم الهی را حفظ
کند ،گویی یک سوم سورههای قرآن
را حفظ کرده که این خود برای فرد
حافظ انرژی بخش است.

ششمین دوره مسابقات قرآن کریم
ویژه طالب و روحانیان اهل سنت
ششمین دوره مسابقات قرآن کریم
ویژه طالب و روحانیون اهل سنت
ديروز در سنندج برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
 ،این دوره از رقابتها در سه رشته
حفظ  ،قرائت و مفاهیم با شرکت
 ۱۶۰نفر از سراسر استان برگزار شد .
مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب
کشور با اشاره به اینکه قرآن انسانها را از ظلمت و تاریکی به سوی نور و
روشنایی هدایت میکند گفت  :قرآن نیز بهترین چراغ راه مواجهه با فتنهها و
توطئههای دشمنان است.
حجت االسالم منتظری با اشاره به مشکالتی که در اقصی نقاط دنیا ،
مسلمانان را درگیر کرده گفت  :با تامل و نگرش بیشتر در آیات قرآن  ،حل این
مشالت بسیار آسانتر خواهد شد.
حیدری کبیر  ،سرپرست امور فرهنگی مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور با
اشاره به اینکه از جمعیت  ۸۰میلیونی ایران تنها  ۵۰هزار نفر یعنی کمتر از یک
درصد حافظ قرآن هستند افزود  :باید زمینههای انس مردم به ویژه کودکان و
نوجوانان را با قرآن فراهم کرد.نفرات برتر ششمین دوره مسابقات قرآن کریم
ویژه طالب و روحانیان اهل سنت به رقابتهای کشوری که اسفند سال
جاری در سیستان و بلوچستان برگزارخواهد شد اعزام میشوند.

 ۳۰آذر؛ آخرین مهلت ارسال مقاالت به همایش بینالمللی پژوهشهای قرآنی
رئیس دانشکده مطالعات تطبیقی
قرآن کریم شیراز آخرین مهلت
شرکت در دوازهمین همایش
بینالمللی پژوهشهای قرآنی را
 ۳۰آذرماه جاری اعالم کرد.
زینب روستایی ،رئیس دانشكده
مطالعات تطبیقی قرآن كریم شیراز
 ،با اشاره به برگزاری دوازدهمین
همایش بینالمللی پژوهشهای
قرآنی در سال جاری به ايكنا
گفت :عالقهمندان و اساتید حوزه
و دانشگاه تا  ۳۰آذرماه جاری
میتوانند آثار خود را به دبیرخانه این
همایش ارسال كنند.
وی با بیان اینكه این همایش در ۴
مرحله استانی و منطقهای ،ملی و
بینالمللی برگزار میشود ،افزود:

در بهمنماه امسال مراحل استانی و
منطقهای برگزار خواهد شد كه زمان
ً
دقیق آن را در استان فارس متعاقبا
اعالم خواهیم كرد.
رئیس دانشكده مطالعات تطبیقی
قرآنكریمشیرازبیانكرد:مرحلهملی
این همایش در اسفندماه سال  ۹۷و

مرحله بینالمللی همایش مذكور
فروردینماه سال  ۹۸برگزار میشود.
روستایی ضمن دعوت از اساتید
حوزه و دانشگاه و قرآنپژوهان
استان فارس برای شركت در
این همایش بینالمللی گفت:
عالقهمندان جهت كسب اطالعات

بیشتر و ثبتنام میتوانند به سایت
www.iqro.irمراجعهویابهشماره
 ۰۲۵ – ۳۷۶۰۴۰۷۰تماس
حاصل كنند.
وی با بیان اینكه این همایش با
موضوع قرآن كریم و ایمان به
وعدههای الهی برگزار میشود،
به محورهای این همایش نیز
اشاره كرد و گفت :این همایش در
محورهای مفاهیم و مبانی نظری
ایمان به وعدههای الهی ،ماهیت
و قلمرو ایمان به وعدههای الهی،
عوامل و راهكارهای تحقق ایمان
به وعدههای الهی ،آثار ،نتایج و
دستاوردهای ایمان به وعدههای
الهی ،موانع و چالشهای ایمان به
وعدههای الهی برگزار میشود.

«تنویر»؛ طرحی 5ساله ویژه کارکنان آجا
همایش تنویر با عنوان «ترویج
سبک زندگی قرآنی» میان خانوادهها
و کارکنان پایور ارتش طی برنامهای
پنجساله اجرا میشود.
حجتاالسالم والمسلمین سلیمان
فراهانی ،معاون تربیت و آموزش
سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش
با اشاره به جزئیات دومین همایش
تنویر به ايكنا گفت :فراخوان دومین
دوره این همایش با عنوان «سبک
زندگی قرآنی» ویژه کارکنان پایور و
دانشجویان دانشگاههای افسری و
خانوادههای ارتش برپا میشود.
وی با اشاره به اینکه همایش فوق
پیرو منویات مقام معظم رهبری با
موضوع توجه به سبک زندگی قرآنی
میان خانوادهها و اهمیت دادن به این
موضوع است ،اظهار کرد :هر چه
خانواده و اعضای آن بیشتر با قرآن
مؤانست و همراهی داشته باشند،
زندگی آنها رنگ و بوی الهی به خود
خواهد گرفت و هر چه از مؤانست
با قرآن دور باشیم ،مشکالت و

معضالت ما بیشتر خواهد شد.
فراهانی با تأکید بر اینکه همایش
فوق طی دو مرحله غیر حضوری
و حضوری برگزار میشود،
اظهار کرد :این دوره از همایش
با محوریت تفسیر سوره مبارکه
یوسف حجتاالسالم محسن
قرائتی انجام میشود که در مرحله
غیر حضوری شرکتکنندگان تا
 15آذرماه پاسخنامهها را به واحد
عقیدتی ـ سیاسی یگانهای ارتش
ارائه میدهند.
وی ادامه داد :سپس افراد برگزیده و
حائز حد نصاب الزم به مرحله دوم
این همایش که به صورت حضوری
و متمرکز در سطح یگانها برگزار
میشود ،راه پیدا میکنند .همچنین
این مرحله  18دیماه در مقطع
پایوران و  20دیماه نیز ویژه
خانوادهها و فرزندان برپا خواهد شد.
معاون تربیت و آموزش سازمان
عقیدتی ـ سیاسی ارتش با اشاره
به اینکه همایش فوق برای فرزندان

باالی  15سال در نظر گرفته شده
است ،اظهار کرد :از برگزیدگان طی
مراسمی در ایام دهه فجر با اهدای
هدایایی چون کمک هزینه سفر به
عتبات عالیات ،مشهد مقدس و
هدیه نقدی تجلیل به عمل میآید.
وی درباره علت انتخاب سوره
یوسف برای این دوره از همایش،
بیان کرد :محوریت این همایش
با در نظر گرفتن سورههایی است
که بیشترین نکات آموزنده را در
زندگی داشته باشند و چون سوره
یوسف دربردارنده مسائل اخالقی و
تربیتی است ،محور دومین همایش

انتخاب شد .همچنین محور اولین
دوره این همایش با سوره مبارکه
حجرات انجام شد.
فراهانی درباره علت نامگذاری
این همایش بیان کرد :همانطور که
َ
پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند« :ن ّ ِو ُروا
َ ُ لاَ ْ ُ
ُب ُيوتك ْم ِب ِت َو ِة الق ْر ِآن» ،مراد نورانی
کردن منازل با قرآن است.
وی پیشبینی کرد در این دوره از
ت کنند،
همایش  70هزار نفر شرک 
چنانکه در سال گذشته پیشبینی
حضور  50هزار نفر بود ،اما با
استقبال بیش از این روبرو شد.

حافظ روشندل اهل سنت؛

حفظ قرآن موجب پیشرفت من
در زمینه تحصیل شد
عرفان سلیمی ،حافظ روشندل اهل سنت سنندجی در سال  ۱۳۵۶در
خانوادهای روستایی در ده توریور به دنیا آمد و از همان اوان کودکی،
چشمانش روشنایی دنیا را حس نکرد ،اما با وجود عشق و انگیزهای که
در وجود پدرش بود دیدگانش به نور قرآن روشن شد.
به گزارش ایکنا  ،عرفان سلیمی متولد یکم مهرماه سال  ۵۶نابینا به دنیا
آمد ،دوران کودکی را در روستا به حفظ قرآن پرداخته و در سن  ۱۸سالگی
شروع به درس خواندن کرد و به مدت  ۱۴سال توانست از اول ابتدایی تا
مقطع کارشناسی ارشد پیش برود.
سلیمی در سال  ۸۷در سن  ۳۱سالگی با یک دختر نابینا که هم سن و
سال خودش است ازدواج کرد و حاصل این ازدواج پسری  ۹ساله است
که خوشبختانه بینا و سالم به دنیا آمده است.
وی میگوید از سن  ۱۲تا  ۱۷سالگی در خلوت کامل روستا دور از هر
دغدغهای و در فراغت توانستم قرآن را حفظ کنم ،در واقع حفظ قرآن
موجب شد که من در زمینه تحصیل زودتر پیشرفت کنم و به نتیجه برسم.
او رنگها را خوب میشناخت از دریای آبی و آسمان پر از ابر سفید
میگفت و اشعار ماموستا ه هژار را با صدای خوش میخواند.
عرفان سلیمی گفت :در سال  ۸۸بعد از اتمام کارشناسی ارشد در رشته
ادبیات عرب همزمان کتابخانهای برای خدمات رسانی به دانشجویان
نابینا در دانشگاه کردستان برپا کردم و در پاییز  ۹۳توانستم در این
کتابخانه مشغول به کار شوم.
وی با اشاره به اینکه تعداد  ۱۶دانشجو نابینا در دانشگاه کردستان مشغول
به تحصیل هستند ،تصریح کرد :تابلویی بر سر در ورودی اتاقها در
دانشکده زبان خارجه و علوم انسانی به شکل بریل طراحی و نصب کردیم
که دانشجویان نابینا با لمس این تابلوها اتاق مورد نظرشان را پیدا کنند.
این حافظ روشندل ،بیان کرد :هدف از راهاندازی این تابلوها توجه
دانشجویان و اساتید به افراد نابینا است تا هر بار با دیدن این تابلوها
نابینایان را جلو چشمشان تصور کنند.

* ساخت دوربین همراه برای نابینایان
سلیمی افزود :یکی از دانشجویان کمبینا توانسته است برای اولینبار
دوربین همراهی را برای افراد نابینا طراحی کند که از طریق جیپیاس به
اینترنت وصل و دارای هدفونی است که میتواند با فردی که به او متصل
شده صحبت کند ،دوربین مسیر را نشان میدهد و آن فرد به راحتی
میتواند فرد نابینا را در ادامه مسیر راهنمایی کنند.
وی گفت :هر کدام از افراد نابینا با دیدگاههای مختلفی به زندگی نگاه
میکنند ،برخی این دیدگاه را دارند که با امکانات بیشتر به آسایش
میرسند ،اما معتقدم آسایش نابینایان با امکانات بیشتر فراهم نمیشود.
این حافظ روشندل ،عنوان کرد :من به این پیشفرض باور دارم که میزان
تالشافرادنابینابههوشوذکاوتآنهابستگینداردبلکهبهانگیزهایکهدر
وجوداینافراداستبستگیداردکهموجبتالشبیشترنابینایانمیشود.
سلیمیبااشارهبهاینکهمانعاساسیانگیزهنابینایانندیدنوکمبودامکانات
است ،ذکر کرد :افراد نابینا در جامعه کمتر تالش میکنند و نابینایان
نابغه که تالش خستگی ناپذیری انجامدهند به ندرت پیدا میشوند.
وی گفت :نداشتن اعتماد به نفس مانع اصلی انگیزه نداشتن نابینایان
است ،چرا که در اوایل کودکی در کنار خانواده با بیاعتمادی و ترس
بزرگ شدند و مدام به تشویق اطرافیانشان احتیاج دارند که ترسشان کم
رنگتر شود.

* ترس هراه با فرد نابینا
این حافظ روشندل با بیان اینکه ترس همیشه با فرد نابینا همراه است،
افزود :نابینایان ابزاری برای ارتباط مستقیم با دنیا ندارند و تنها به وسیله
حس المسه و شنوایی ارتباط برقرار میکنند که آن هم باید تقویت شود
چرا که نمیتوانند درست تصمیم بگیرند.
سلیمیبیانکرد:خانوادههابایدازهمانابتدایکودکیبافرزندنابینایشان
مدارا کنند و با بازیهای کودکانه آنها را مشغول کنند که کمتر از جامعه
بترسند اما متأسفانه خانواده انگیزه و اعتماد به نفس را از آنها میگیرند و
نتیجه آن چشم پوشی از بسیاری از فرصتهایشان در زندگی میشود.
وی با اشاره به این موضوع که فرد نابینا برای جامعه نقش مفیدی را
ایفا میکند ،عنوان کرد :نابینایان بر این باورند که افراد جامعه زندگی
خودشان را میکنند و ما مزاحم زندگی این افراد هستیم و این در حالی
است که نابینایان در جامعه کارهایی را میتوانند انجام دهند که بسیاری
افراد بینا توانایی و درک آن را ندارند.
این حافظ روشندل ذکر کرد :جامعه باید به سمت درک نابینایان برود
و به آنها بگوید که جامعه به شما نیاز دارد و مسئولیتهایی را به آنها
بسپارند تا با خودباوری ،عصای سفید را به دست گرفته و از خانه هایشان
بیرون بیایند.

* نابینایان هر آنچه که ذهن تخیل میکند در خواب میبینند
سلیمی با اشاره به اینکه ذهن ،توانایی انتقال تصویر را دارد ،افزود :ذهن
نابینا تالش میکند به وسیله زبان که ابزار تخیل است ،خود را با واقعیت
هم جهت کند ،در واقع ذهن ،فضایی مجازی از واقعیت که عکس دنیای
خارجی است را ایفا میکند ،پس افراد نابینا هنگام خواب دیدن هر آنچه
که ذهن تخیل میکند را میتوانند ببینند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خواهرش شریفه سلیمی یکی از
شاگردان موفق او در حفظ کل قرآن است ،بیان کرد :به دلیل اینکه توانسته
بودم پدرم را به آرزوی دیرینهاش برسانم بسیار خوشحال بودم و سعی
کردم تا با ایجاد انگیزه در خواهرم که او نیز از ناحیه دو چشم نابیناست ،او
را به تواناییهایش آگاه کنم و او نیز توانست موفق به حفظ کل قرآن شود.
وی با اشاره به اینکه خواهرم کار حفظ قرآن را از شش سالگی آغاز کرد،
عنوان کرد :او بعد از سالها تالش و کوشش بسیار توانست در سن ۱۷
سالگی حافظ کل قرآن شود و با نوری که قرآن در دل او روشن کرد امروز
بسیار موفق است.
این حافظ روشندل یکی دیگر از شاگردانش را فرزندش  ۱۱سالهاش
میداند و میگوید :کار حفظ قرآن را در پسرم زودتر آغاز کردهام چون
فرزندان را باید از کودکی با قرآن آشنا کرده و انس دهیم.

* افراد اندکی با جان و دل برای قرآن کار میکنند
سلیمی با انتقاد از فعاالن عرصههای قرآنی گفت :یکی از بزرگترین
معضالت فعاالن قرآنی این است که افراد اندکی هستند که با جان و
دل برای قرآن کار میکنند و در این عرصه جنبههای مادی رسوخ کرده
است که همین امر موجب میشود تا ما با معیارهای قرآنی بیش از پیش
فاصله بگیریم.

