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از پيامبر (ص) نقل شده است  :هر كس از بدى اش ناراحت و از خوبى اش خوشحال شود ،پس او مؤمن است.

قرآن

• شماره •3623شنبه  22دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
قائم مقام نمایشگاه قرآن خبر داد:

کاهش چشمگیر تعداد کمیتهها و
مدیران نمایشگاه بینالمللی قرآن
قائم مقام بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با اشاره به
اینکه سال گذشته نمایشگاه 33 ،کمیته داشت ،اما در دوره جدید 15
کمیته خواهد داشت از برگزاری این نمایشگاه بالفاصله پس از برپایی
نمایشگاه کتاب خبر داد.

حجتاالسالم والمسلمین سیدحمید حسینی ،قائم مقام بیست و
هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ،با اشاره به برگزاری دو جلسه
شورای سیاستگذاری و یک جلسه ستاد اجرایی با حضور مدیران
تمامی کمیتهها و بخشهای نمایشگاه برای برپایی مطلوبتر دوره
بیست و هفتم،به ايكنا گفت :در بحث مقدمات نمایشگاه قرآن این
اتفاق بسیار خوب است؛ چراکه در زمان بسیار خوبی این جلسات
ی ادوار گذشته یکی از مهمترین
برگزار شده است .در آسیبشناس 
آسیبها ،تنگناهای زمانی در برنامهریزی و اجرا بوده است.
وی افزود :بر همین اساس برای بیست و هفتمین دوره تالش شد تا
صدور احکام ،تشکیل شوراها و مواردی از این دست به موقع انجام
شود تا زمان بیشتری برای تصمیمگیریها وجود داشته باشد.
قائممقام بیستوهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم تصریح
کرد :تاکنون در مورد سیاستهای کلی ،رویکرد جدید و اقدامات
اساسی صورت گرفته ،برای ایجاد جاذبه و فایده بیشتر در نمایشگاه،
تصمیماتی در شورای سیاستگذاری اتخاذ شده است .همچنین
ساختار نمایشگاه نهایی و بسیار چابکتر و کوچکتر از نمایشگاههای
گذشته پیشبینی شده تا هم امکان مدیریت بهتر فرایندها وجود داشته
باشد و هم با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که در کشور با آن مواجه
هستیم ،بتوانیم در هزینهها صرفهجویی بیشتری را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چابکسازی و کوچک شدن نمایشگاه
شامل کاهش وسعت و میزان نهادهای حاضر در آن خواهد شد یا
مفهوم دیگری مدنظر است؟ گفت :منظور از چابکسازی ،کوچک
شدن ساختار مدیریتی نمایشگاه است .سال گذشته نمایشگاه 33
کمیته داشت که این تعداد در دوره بیست و هفتم به  15کمیته کاهش
پیدا کرده است .این به معنای کاهش پستها ،عناوین مدیریتی و
ساختاری که الزمه آن نیروی انسانی بیشتر بوده است ،خواهد بود.
حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که کاهش مدیران کمیتهها
تأثیری بر کیفیت نمایشگاه نخواهد گذاشت؟ گفت :امیدواریم که
این چابکسازی باعث افزایش کیفیت شود؛ چراکه وقتی مدیریت
متمرکز شود و از آن بهینه استفاده شود ،افزایش کیفیت را به دنبال
خواهد داشت.
قائم مقام بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در
بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال که آیا در دوره
جدید ،جذابیت در بخش محتوایی نیز اعمال میشود؟ چراکه هر
ساله گفته میشود جاذبههای نمایشگاه بیشتر میشود ،اما این افزایش
جاذبه تنها در ظاهر نمایشگاه اعمال میشود ،گفت :در حال حاضر
رویکرد جدید نمایشگاه در حال تدوین نهایی و ابالغ است .در این
رویکرد تالش این است که نمایشگاه حاصل فرایندها و فعالیتهای
قرآنی یک سال و همچنین همه نهادهای عمومی و مردمی قرآنی
کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای جاذبهبخشی به نمایشگاه دو محور را باید
بیش از گذشته مورد تأکید قرار دهیم ،افزود :موضوع اول این است
که آنچه که در نمایشگاه ارائه میشود از فعالیتهای جاری قرآنی
کشور منقطع و جدا نباشد تا احساس شود ،حاصل این فعالیتها و
برگزیده آنچه در صحنههای گوناگون در زمینه قرآن اتفاق میافتد ،وارد
نمایشگاه شود .این تأثیر فراوانی در جذابیت نمایشگاه خواهد داشت.
حسینی اظهار کرد :نکته دیگر این است که تازهها را در نمایشگاه
معرفی کنیم .یعنی به نمایش اقدامات کلیشهای و تکراری اکتفا
نکنیم و بازدیدکنندگان امید داشته باشند که وقتی به نمایشگاه
میآیند ،جدیدترین آثار علمی ،پژوهشی ،آموزشی ،فرهنگی ،هنری
و اقداماتی که در حوزه تخصصی اتفاق افتاده است در نمایشگاه
بشناسند و ببینند.
قائم مقام بیستوهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
بیان کرد :تالش ما این است که در ایام باقیمانده با فراخوانها و
داوریهایی که از طریق متخصصان رشتههای گوناگون و همچنین
سامانه نمایشگاه به صورت داوریهای مردمی و نظرخواهیهایی
که از عموم عالقهمندان انجام میشود ،بهترین آثار قرآنی و بهترین
فعالیتهای قرآنی سال اخیر را شناسایی و در نمایشگاه معرفی کنیم تا
خود نمایشگاه به صحنهای برای داوری نهایی جهت انتخاب بهترین
ِ
این برگزیدهها باشد.
حسینی در بخش دیگری از این گفتوگو در مورد زمان ،مکان ،شعار
و دیگر جزئیات نمایشگاه بینالمللی قرآن گفت :بخشی از جزئیات
هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن زمان و مکان به صورت
دقیق اطالعرسانی خواهد شد .همچنین برنامهریزی شده است تا هیچ
تداخلیبیننمایشگاهکتابونمایشگاهقرآنوجودنداشتهباشد.ضمن
ً
اینکه نمایشگاه قرآن ،قطعا بعد از نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.
حسینی با اشاره به اینکه در بهمن ماه جلسات سیاستگذاری
نمایشگاه ادامه خواهد یافت و در مورد انتخاب شعار نمایشگاه
بیست و هفتم بیان کرد :نظرخواهیهایی از مدیران و عالقهمندان
به عمل آمده است و تعدادی از شعارهای برگزیده در جلسه اخیر
شورای سیاستگذاری به رأی گذاشته شد .در نهایت نیز تعدادی از
آنها به عنوان گزینههای نزدیکتر انتخاب شده که در حال بررسی این
شعارها برای اعالم شعار نهایی هستیم .یکی از تأکیداتی که شورای
سیاستگذاری در جلسه گذشته داشتهاند ،این بوده است که تالش
شود تا محور فعالیتها بر اساس شعار نمایشگاه باشد تا در حد یک
لفظ باقی نماند و در تمامی بخشهای نمایشگاه جاری شود.

پیشنهاد عاملی برای ایجاد سامانه شفافیت اطالعات قرآنی
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
پیشنهاد کرد سامانه ای برای شفافیت
اطالعات قرآنی راه اندازی شود.
به گزارش مرکز خبر شورایعالی
انقالب فرهنگی ،چهل و سومین
جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
به ریاست سیدسعیدرضا عاملی،
دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی،
در دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی برگزار شد و اولین جلسه
حضور دبیر جدید متبرک به خدمت
به قرآن کریم شد.
در ابتدای این جلسه و پیش از
دستور ،کلیت "سند اصالحی
توسعه پژوهش و آموزش عالی
قرآنی" تصویب و بررسی فصل
نگاشت نهادی آن به جلسات آینده
این شورای تخصصی موکول شد.
در ادامه ،دستور اول جلسه که
موضوع آن؛ نحوه و آئیننامه صدور
مجوز مؤسسات قرآنی مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت.
در این رابطه تأکید شد که کارگروه
مشترکی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی برگزار شده و در نتیجه آن،
توافقنام ه ای جهت صدور مجوز
مؤسسات قرآنی در 7ماده و  3تبصره
تنظیم شده است تا به تصویب در
شورای توسعه فرهنگ قرآنی برسد.
در این توافق نامه تشکیل هیئتی با
عنوان «هیئت هماهنگی صدور

ش بینی
مجوز مؤسسات قرآنی»پی 
شده است که به منظور همافزایی
میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت
خواهد کرد.
"تصویب ضوابط یکسان در صدور
مجوز"" ،رصد فرآیندهای اجرایی دو
دستگاه" و "تدوین برنام ه های مؤثر
در افزایش همافزایی و هماهنگی
دو دستگاه" از جمله وظایف و
اختیارات پیشبینی شده برای این
هیئت است.
ت های استانی
"تمرکز بر فعالی 
شبینیضوابط
مؤسساتقرآنی""،پی 
تمدید مجوزها" " ،توجه به هیئت
های دارای ماهیت غیردولتی"،
"تدقیق در تشریفات اجرایی و
شکلی صدور مجوز"" ،تقسیم
وظایف اجرایی دو دستگاه براساس
رسالتهای آموزشی و ترویجی" و
"تعیین تکلیف حمایتهای مالی

دو دستگاه" از جمله مواردی بود که
توسط اعضا مورد توجه قرارگرفت.
در ادامه تأکید شد که "آئیننامه
صدور مجوز مؤسسات قرآنی" پس
از تصویب نهایی در شورای توسعه
فرهنگ قرآنی الزم االجراست.
به گزارش شورای عالی انقالب
فرهنگی در پایان جلسه عاملی
با تقدیر از خدمات محمدرضا
مخبر دزفولی ,دبیر سابق شورای
عالی انقالب فرهنگی ,گفت :در
دوران مسئولیت آقای دکتر مخبر
دزفولی پایه بسیاری از خدمات
بزرگ گذاشته شده است و من باید
تاکید کنم که بنده دبیرخانه را "آباد"
تحویل گرفتم .امیدواریم با توفیق
الهی و همکاری مجموعه شورای
عالی انقالب فرهنگی بتوانیم این
مسیر را به جلو ببریم.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران
شفافیت اطالعاتی را دارای اهمیت

دانست و افزود :با توجه به مصوبه
مجلس شورای اسالمی در مورد
دسترسی آزاد به اطالعات که مرتبط
با اطالعات عمومی است ،شایسته
است سامان ه ای برای شفافیت
تراکنش های مالی و اداری مرتبط
با منابع مالی خدمات قرآنی راه
اندازی شود.
وی افزود :شفافیت اطالعات مالی
برای فعالیتهای قرآنی که خدمت
بزرگ و باشرافتی است ،اعتماد آفرین
و بازدارنده داده های دستکاری شده
و غلط خبری خواهد بود .براین
اساس مقرر شده ماده  ،8سند
اصالحی توسعه پژوهش و آموزش
عالی قرآنی ،اصالح شود.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
ادامه داد :شورای عالی انقالب
فرهنگی طبق فرمایش مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) "قرارگاه
سیاستگذاری ،برنامه ریزی
راهبردی ،نظارت و ارزیابی و کمک
به اجرائی شدن مصوبات در دو
حوزه گسترده و مهم "علم و فناوری"
و "فرهنگ و جامعه" است.
وی افزود :این مسئولیت سنگینی که
رهبرحکیم و الهی انقالب بر عهده
ما گذاشت ه اند نیاز به نوعی آرامش
و دوری از فعالیت اجرایی دارد و
شایسته است دبیرخانه و ستادهای
مربوطه بر وظایف اصلی خود
متمرکز شوند.

اعالم نفرات برتر جشنواره «قرآن و
حدیث المصطفی(ص)» در هند

داراییهای اتحادیه مؤسسات قرآنی
در اختیار اتحادیه مدغم قرار میگیرد

نفرات برتر بیست و چهارمین دوره جشنواره «قرآن و حدیث المصطفی(ص)»
روز پنجشنبه طی مراسمی در دهلی اعالم شد.
به گزارش ایکنا ؛ مراسم اختتامیه بیست و چهارمین دوره جشنواره «قرآن و
حدیث المصطفی(ص)» با حضور شرکتکنندگان ،اساتید قرآنی و سفیر
ایران در هند برگزار شد.
علی چگینی ،سفیر ایران در هند طی سخنانی درباره این دوره از مسابقات
گفت :فعالیت قرآنی در هر جای دنیا که انجام شود ،ارزشمند است اما در
کشور هند که فضای مستعد و آمادهای برای فعالیتهای قرآنی وجود دارد و
اکثر قومیتها و نژادهای مختلف با یکدیگر تعامل دارند ،حتما موجب خیر
و برکت و رشد اسالم ،مسلمین و پیروان اهل بیت(ع) خواهد شد .من از
برگزاری مرحله نهایی جشنواره «قرآن و حدیث المصطفی(ص)» خوشحالم
و برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
در این مراسم  ،معراجالدین ،میثم علی وانی و امتیاز حسین به عنوان نفرات
اول تا سوم در رشته قرائت ،نذیر احمد حره ،مشتاق احمد و سجاد علیدار
به عنوان نفرات اول تا سوم رشته ترتیل ،ماهر عباس زیدی و مهدی حسن به
عنوان نفرات اول تا دوم رشته حفظ کل ،بهادر علی و محمد قاضی به عنوان
نفرات اول تا سوم رشته حفظ  ۵جزء و محمد بالل ،جعفر صادق و شعیب
حیدر به عنوان نفرات اول تا سوم رشته حفظ  ۱۰جزء معرفی شدند.
یادآور میشود؛ مرحله نهایی بیست و چهارمین دوره جشنواره «قرآن و
حدیث المصطفی(ص)» با رقابت  ۷۰نفر از  ۶۶حوزه علمیه و مؤسسه
قرآنی روز پنجشنبه ۲۰ ،دیما در دهلینو برگزار شد.

داراییهای اتحادیه سابق مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور در اختیار اتحادیه
مدغم قرار میگیرد.
پس از مدتها انتظار مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و تشکلهای
فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کشور هشتم آذرماه با حضور  ۲۳۴نماینده
اتحادیههای استانی در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) جمکران برپا
شد .این جلسه با انتخاب  ۱۵عضو اصلی و دو عضو علیالبدل هیئت مدیره
و سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل هیئت بازرسی همراه بود و در نخستین
جلسه هئیت مدیره در نیمه آذرماه سال جاری ،رحیم قربانی ،مسئولیت
مدیرعاملی و مرتضی طالیی ،مسئولیت رئیس هیئت مدیره را برعهده گرفت.
بر این اساس هر دو اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت کشور،
موظفند فهرستی از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول خود را در کوتاهترین
زمان ممکن در اختیار اتحادیه مدغم قرار دهند .اما اتحادیه تشکلهای قرآن
و عترت ،از روند ادغام خارج شد ،موضوعی که تصمیم نهایی بودن یا نبودن
این اتحادیه ،برعهده شورای توسعه فرهنگ قرآنی است ،اما با توقف داوطلبانه
فعالیت اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور تهیه فهرستی از اموال و
داراییها ضروری است.به گزارش ایکنا؛ رحیم قربانی ،مدیرعامل اتحادیه
مؤسسات و تشکلهای فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کشور در گفتوگو با
ایکنا در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه مؤسسات قرآنی ،اموال و داراییهای
خود را تحویل اعضای هیئت مدیره مدغم داده است ،گفت :در حال پیگیری
این امر هستیم و به زودی محقق میشود.
یادآوری میشود ،از چندین سال قبل بحث ادغام دو اتحادیه قرآنی یعنی
«اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور» و «اتحادیه موسسات قرآنی ـ
مردمی کشور» مطرح بود و از پربحثترین و پرچالشترین رویدادهای امور
قرآنی کشور به شمار میرود.
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رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت بیان کرد:

برنامههای قرآنی وزارت بهداشت
در  ۴۰سالگی انقالب

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ویژه برنامههای قرآنی ۴۰
سالگی انقالب اسالمی این مرکز را تشریح کرد.
محمدمهدی بحرالعلوم ،رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت،
با بیان اینکه این مرکز برای چهل سالگی انقالب اسالمی برنامههای
قرآنی را متناسب با روح انقالب اسالمی در راستای ترویج فرهنگی و
نماز در دانشگاههای علوم پزشکی طراحی کرده است ،به ايكنا گفت:
در این راستا سه برنامه شامل :دوره آموزشی و نشستهای تخصصی
ائمه جماعات خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی علوم پزشکی
کشور ،چهارمین نشست اعضای کانونهای قرآن و عترت دانشگاههای
علوم پزشکی و ششمین همایش ملی قرآن ،عترت و سالمت همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب برگزار میشود.
وی افزود :نشستهای تخصصی ائمه جماعات خوابگاههای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به همراه نشست و کارگاههای دبیران
تخصصی ستادهای اقامه نماز دانشگاهها ،ستاد و سازمانهای تابعه
وزرات بهداشت ،قرار است از اول تا پنجم بهمنماه با همکاری دفتر
نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاهها و ستاد اقامه نماز کشور در مشهد
مقدس برگزار شود.
بحرالعلوم بیان کرد ۳۲۰ :نفر از ائمه جماعات خوابگاههای دانشگاههای
علوم پزشکی در چهار روز دورههای آموزشی متفاوتی را با محوریت
دعوت به نماز ،مهارتهای پاسخگویی به سواالت و شبهات جوانان و
رویکرد ائمه جماعات در چهل سالگی انقالب در دانشگاهها و انتقال
این آموزهها به جوانان را آموخته و به تبادل تجربیات خود در این زمینه
میپردازند.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت تصریح کرد :امور اجرایی
این نشست تخصصی بر عهده مراکز قرآن و عترت ،تامین محتوا و
اساتید دوره به عهده نهاد نمایندگی رهبری و کلیات برگزاری این نشست
تخصصی از سوی ستاد اقامه نماز کشور هدایت میشود.
وی در ادامه به برگزاری همزمان چهارمین نشست فعاالن کانونهای
قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور و ششمین همایش ملی
قرآن ،عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی پرداخت و گفت :این
همایش دهم تا دوازدهم بهمن ماه در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی برگزار میشود.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت یادآور شد :ششمین همایش
قرآن ،عترت و سالمت نیز همزمان با همایش فعاالن کانونهای قرآن و
عترت با مشارکت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار میشود و  ۷۰نفر از
اساتید و پژوهشگران مطالعات میان رشتهای قرآن و سالمت نیز در این
همایش حضور پیدا میکنند.
بحرالعلوم یادآور شد :آنچه برای ما در چهلمین سال انقالب در مرکز
قرآن و عترت وزارت بهداشت دارای اهمیت است گسترش همکاری با
نهادهای فرهنگی و قرآنی است.

موسوی بلده در اولین گردهمائی فعاالن قرآنی مردمی قم عنوان كرد:

كنار زدن اختالفات مصنوعی با اهل سنت ،وظیفه قاری شیعه
محسن موسوی بلده با تأکید بر
اینکه جلسات قرآنی باید قاری شیعه
تربیت کند تا دیوار مصنوعی ایجاد
شده با اهل سنت را بردارند در مورد
شیعه شدن عبدالباسط به نقل از استاد
مروت به ارائه توضیحاتی پرداخت.
سیدمحسن موسوی بلده ،استاد و
مدرس قرآن و رئیس کارگروه جلسات
سنتی قرآن اولین گردهمائی فعاالن
قرآنی مردمی در شهر مقدس قم روز
 ۲۰دی ماه در جلسه این کارگروه
گفت :جلسات قرآن هسته اصلی
حرکتهای عظیم قرآنی بوده و باید
راهکارهائی بیندیشیم تا این جلسات
اگر از مسیر اصلی زاویه گرفته ارتقاء
و تکامل بیابند.
وی افزود :ما باید امید خود را به
بودجه دولتی و حاکمیتی قطع کنیم
تا اگر مقداری ناچیزی هم رسید خدا
را شاکر باشیم و اگر نرسید هم نومید
نباشیم.موسوی بلده با بیان اینکه ما
معلمان قرآن باید دنبال تربیت قاری
شیعه باشیم اظهار کرد :باید قاریای
تربیت کنیم که بفهمد پیام امامانش
در رویکرد به قرآن چه بوده است؛ من
به شدت با شیعه و سنی کردن دین و
انقالب مخالف هستم و اعتقاد دارم
که از بیرون ،دشمنان آگاه و از درون،
دوستان نادان به آن دامان میزنند.

* كنار زدن اختالفات
مصنوعی با اهل سنت ،وظیفه
قاری شیعه
موسوی با بیان اینکه قاری شیعه

نگاه به وظیفه خود در هر برهه و
زمانه میکند افزود :اولین وظیفه
قاری شیعه این است که اختالفات
مصنوعی با اهل سنت را کنار بزند؛
قاری شیعه باید دیوار مصنوعی میان
شیعه و سنی را بردارند.
این استاد برجسته قرآن کریم اظهار
کرد :قرائت و تالوت قرآن در اسالم
توسط شیعه بنیان نهاده شد ،ائمه ما
و در رأس آنان امام علی(ع)  ،اولین
قراء تاریخ اسالم بودند گرچه
متأسفانه بعد قرائت امام علی(ع) در
تاریخ کمرنگ شده است.

* ویژگی منحصر به فرد مقام
امام علی(ع) بين صحابه
موسوی بلده تصریح کرد :به تعبیر
یکی از استادان اهل سنت ،امام
علی(ع) دست پرورده وحی است و
اینویژگیراهیچصحابهاینداشت؛
وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد امام
علی در هر جائی که حضور داشت
چه نزدیک و چه دور ،همان وحی
را مستقیم دریافت میکرد اال اینکه
پیامبر ،پیامبر و علی(ع) امام بود.

* اولینهای قرآنی تشیع
وی افزود :اولین نویسندگان کتب
قرائت ،شیعه هستند؛ اولین فردی
که قرآن را نقطه و اعرابگذاری کرد
شیعه است و روایت حفص از عاصم
هم توسط حفص و عاصم از قراء

شیعه روایت شده که عمده مسلمین
جهان براین اساس قرائت میکنند.

* قاری شیعه کسی است که
با قراء اهل سنت زاویه ندارد
موسوی بلده با بیان اینکه جهان
اسالم امروز قرائت امام علی
از قرآن را میخواند با وجود اینکه
برخی نمیخواستند اظهار کرد :در
طول تاریخ روندی طی شد که ما با
دست خود قرائت را به اهل سنت
واگذار کردیم بنابراین قاری شیعه
امروز کسی است که با قراء اهل سنت
زاویه ندارد ولی خود را به جایگاهی
میرساند که برای شیعه بوده است.

(ع)

* باید بپذیریم که قرائت از
عترت جدا نیست
وی افزود :همان طور که قرآن از
عترت جدائیناپذیر است عترت
هم از قرآن جدا نیست و این دو یک
پدیده هستند یعنی ما یک قرآن در
دو جلد داریم لذا در قرائت هم باید
بپذیریم که از عترت جدا نیست.

* قراء مصری در توجه به
اهلبیت(ع) از ما جلوتر هستند
موسوی با بیان اینکه امروز قراء
مصری در توجه به اهلبیت(ع) در
بحث قرائت مقداری از ما جلوتر
هستند تصریح کرد :هنگام تالوت

یک قاری مصری میبینیم مخاطب
او از وسط مجلس فریاد میزند و به
زیبائی نام امام حسین و حضرت
زینب(س) را بر زبان میآورد آن هم با
تعابیری مانند خانم بزرگوار ،عفیفه و
مدیره که مدیره بودن اشاره به بحث
مدیریت حضرت زنیب در حادثه
عاشورا دارد.

* مجالس قرآنی معطر به بوی
اهلبیت(ع) شوند
این استاد قرائت ادامه داد :فضای
جلسات قرآنی ما باید این باشد و
جلسه را به عطر اهل بیت(ع) معطر
کنیم؛ اگر بتوانیم کاری کنیم که
(ع)
قرائت ما گره با زلف اهل بیت
بخورد نفوذ آن بیشتر خواهد بود.

* عبدالباسط گفته «من اگر
عبدالباسط شدم به برکت
حضرت زینب(س) بوده»
وی افزود :برخی استادان مصری
گفتهاند که تالوتهائی که در مسجد
حضرت زینب و یا مسجدالحسین
انجام دادهایم با بقیه تالوتها
متفاوت بوده است.

* شیعه شدن عبدالباسط
به نقل از استاد مروت
از عبدالباسط هم نقل است که گفته
من اگر عبدالباسط شدم به برکت
حضرت زینب(س) بوده و حتی بنده

از استاد مروت شنیدم که عبدالباسط
هرچند به صورت غیررسمی شیعه
شده بود.

* روش استاد موالئی باید
الگوی ما باشد
وی با بیان اینکه اولین قاریان و
استادان قرائت ایرانی که سبک جدید
تالوت را در ایران بنا نهادند استاد
مروت و استاد موالئی بودند تصریح
کرد :استاد موالئی وقتی جلسه
قرائت تمام میشد دعای کمیل را از
حفظ میخواند که این نشان میدهد
چقدر با این دعا مأنوس بوده است
لذا ایشان باید الگوی ما باشد.

* مهارت خاص استاد مروت
و شیعه كردن برخی افراد
موسوی با بیان اینکه استاد موالئی
به همین دلیل ماندگار شد اظهار
کرد :همچنین استاد مروت در
بحث قرائت قرآن نابغه بود؛ وی در
چندسالی که مصر بود زبان عربی را
با تسلط کامل فرا گرفت و به انگلیسی
نیز مسلط بود ،ایشان در کنار تعلیم
قرائت در کانادا اسم مستعار مصری
برای خود گذاشته بود و با شبکههای
وهابی تماس میگرفت و خود را
سنی معرفی میکرد و با این مهارت
توانست برخی افراد را شیعه کند.

* فرهنگ تشویق و تحریض
را شوخی نگیرید
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ تشویق

و تحریض را شوخی نگیرید تأکید
کرد :استاد نعینع به بنده میگفت
قدر این تشویقات را در جلسات
قرآن کشورتان بدانید ،زیرا از زمانی
که سلفیها در مصر قدرت گرفتند
در جلسات قرائت اثر گذاشتند و
تشویق را بدعت نام نهادند و به
همین دلیل قرائت مصر رو به افول
گذاشته و خشک شده است.
* بررسی علل استقبال كم
از جلسات قرآنی
به گزارش ایکنا ،در این کارگروه
به بررسی مهمترین مشکالت
جلسات قرآنی که سبب شده تا با
استقبال مخاطبان به میزان مورد
انتظار روبرو نباشد پرداخته شد و
…از جمله عوامل مؤثر در دوری
جلسات قرآنی از وضعیت مطلوب
در استقبال موارد زیر عنوان شد.
توانمندی استاد جلسه ،وجود
مخاطبان غیرهمسطح ،تجویز
تقلید از یک قاری که استاد جلسه
بیشتر به او عالقه دارد و یا خودش
می تواند شبیه او بخواند؛ ضعف
فرهنگ تشویق و تحریض ،سستی
و رخوت و ایرادگیری در بین افراد
جلسه ،استقامت استاد جلسه،
رقابت ناسالم و برخی منیتها ،عدم
عدم احساس نیاز از سوی جوانان،
اسیر هوا و هوس بودن برخی از
مدیران جلسات قرآنی ،تأثیرگذاری
مباحثی چون ناداوریها و روند
نامناسب در برگزاری مسابقات.

