
]از شاغالن[ در بهزیستی کشور به خاطر کار دشواری که بر دوش گرفته اند، تشکر 
می کنم. نگهداری از معلولین و عقب افتادگان و کودکان و بزرگانی که از سالمت 
جسمی برخوردار نیستند، یکی از بزرگ ترین صدقات و حسنات است. البته بهزیستی 
کشور، میداندارِ این کار مهم است؛ اما من به همه ملت عزیزمان عرض می کنم: برای 
این که این کار سامان بگیرد، همه باید احساس مسئولیت کنند... حسنه بزرگی است 

که انسان بتواند به این سازمان کمک مالی و ماّدی و معنوی برساند.
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از جمله شاغالن  در سازمان بهزیستی، 23 تیرماه 72 



 ویژه نامه  مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم
 سال دهم       تیر  ماه  95         شماره 124

مدیرمسئول: حمید  صابرفرزام
سردبیر: حمید رضا یونسی
مدیراجرایی:محمد  حاتمی

دبیر تحریریه: صدیقه صادقین
مدیر هنری: علیرضا عبادی

عکس:  حسن آقامحمدی،سید محمد نمازی، علی مختاری
علیرضا طاهرآموز، مهدیه کرمانی 

همکاران این شماره: سمیرا باباجهد انصاری ،جواد پارسامهر 
هنادی جمعه فالحیه،مریم رجبی،تیمور کاکایی،مرتضی کریمی

لیال محمدی با تشکر از شعبه خراسان رضوی 

این شماره از رایحه خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( به سفارش سازمان 
بهزیستی کشور تهیه شده است.
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    روز بهزیستی و تأمین اجتماعی  

25  تیرماه در کشورمان »روز 
بهزیستی و تامین اجتماعی« 

نامگذاری شده است.
سازمان بهزیستی کشور به موجب 
الیحه قانونی سال 1359 در جهت 
تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
در زمینه تحقق عدالت اجتماعی 

تشکیل شده است.

25    تیـر

   روز جهانی نابینایان)عصای سفید(

15 اکتبر، 24 مهر روز جهانی 
نابینایان و عصای سفید است. 

این روز در جهت اهمیت به 
روشندالن، توجه بیشتر به 

مشکالت آنها و ایجاد محیط های 
مناسب برای استفاده کنندگان از 

عصای سفید است.
عالوه بر این، از سال 1964 که 

این روز تصویب شده است، 
بهانه ای برای پاسداشت 

دستاوردهای افراد نابینا به 
حساب می آید.

مناسبت های  مرتبط  با  سازمان بهزیستی
16    اردیبهشت

6    تیـر

 روز ملی تصویب قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن

معلول در این قانون به افرادی 
اطالق می شود که به تشخیص 

کمیسیون پزشکی سازمان 
بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، 

ذهنی، روانی یا توأم؛ اختالل 
مستمر و قابل توجهی در سالمت 

و کارآیی عمومی وی ایجاد 
شود به طوری که موجب کاهش 

استقالل فرد در زمینه های 
اجتماعی و اقتصادی شود.

   روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  

در تاریخ 17 تا 26 ژوئن 1987 
در شهر »وین« هم اندیشی 

بین المللی مبارزه با اعتیاد و 
قاچاق مواد مخدر، به منظور 

ابراز عزم سیاسی ملت ها در امر 
مبارزه با پدیده خانمان سوز و 

شوم مواد مخدر تشکیل شد و 
 C.M.O در آن، سندی با عنوان

در چهار فصل تنظیم شد و به 
تصویب کشورهای شرکت کننده 

رسید.

24    مهـر
روز ملی  پارا   المپیک

با تصویب شورای فرهنگ 
عمومی کشور این روز به نام 

روز ملی پارالمپیک در تقویم 
ملی ایران ثبت شد. کمیته ملی 

پارالمپیک ایران هر ساله به 
مناسبت این روز، برنامه های 
متنوعی را در سراسر کشور 
برگزار می کند که با استقبال 
کشورهای دیگر و نیز کمیته 
بین المللی پارالمپیک روبرو 
شده است. حدود 10 درصد 

جمعیت جوامع در دنیا را 
معلوالن تشکیل می دهند و 

در قالب مسابقات پارالمپیک 
آمارگیری می شوند.

    روز جهانی کودک

سازمان ملل متحد، 8 اکتبر را 
روز جهانی کودک اعالم کرده 
است. مجمع عمومی سازمان 
ملل در چنین روزی در سال 

1959 اعالمیه حقوق کودک و 
در سال 1989 نیز کنوانسیون 
حقوق کودک را تصویب کرد.

16    مهـر

24    مهـر
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   روز جهانی ناشنوایان

هدف از این  نام گذاری، ارتقای 
فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، 

دانسته هایی از زبان اشاره 
و آگاهی سیاست مداران 
و همچنین عموم مردم از 

مشکالتی است که این قشر با آن 
روبرو هستند.

 روز جهانی آلزایمر

همه ساله روز 21 سپتامبر یا 
31 شهریور به مناسبت روز 

جهانی آلزایمر در دنیا، مراسم 
و همایش های مختلفی برگزار 
می شود. آلزایمر یک اختالل 

پیشرونده با سیر آهسته است 
که در طول زمان بدتر می شود. 
اولین عالمت آن از دست دادن 
حافظه است و فرد به مرور زمان 
در استدالل، یادگیری و ارتباط 

برقرار کردن با محیط و دیگران، 
دچار مشکل می شود و آگاهی 

خود را نسبت به زمان و مکان از 
دست می دهد. 

31      شهریور

10    مهـر

   روز جهانی سالمندان

در این روز توجه جهانیان به 
موضوع سالمندی و پیر شدن 

جمعیت معطوف و جلب می شود.
سالمندی بنابر تعریف سازمان 

بهداشت جهانی عبور از مرز 
شصت سالگی است و برای تمام 

افرادی که از حوادث و اتفاقات 
زندگی جان سالم بدر برده اند و 
جوانی و میانسالی را پشت سر 
گذاشته اند، این دوران تحقق 

پیدا می کند.

13    آذر
   روز جهانی معلوالن  

به منظور بهبود موقعیت و ارتقای 
جایگاه افراد معلول در جوامع 

بشری، در سی وهفتمین اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در سال 1362 ه.ش برابر با 
1983م، روز سوم دسامبر مطابق 

با سیزدهم آذرماه به  عنوان روز 
جهانی معلوالن نام گرفت.

10 آذر

روز جهانی ایدز

روز جهانی ایدز از سال 1988 
به منظور افزایش بودجه ها 
و افزایش آگاهی، آموزش 

و مبارزه با تبعیض ها به اول 
دسامبر برابر 10 آذر هر سال 

اطالق می گردد و هرساله برای 
این روز، شعار خاصی نیز در نظر 

گرفته می شود. هدف عمده از 
این کار این است که به عموم 

مردم یادآوری شود که HIV از 
بین نرفته  است و هنوز کارهای 
زیادی است که باید انجام شود.

14 اسفند
 روز احسان و نیکوکاری 

از سال 1369 هر سال در آستانه 
عید نوروز، مردم مهربان و 

نیکوکار کشورمان، همزمان 
با هفته احسان و نیکوکاری 

در 14 اسفند در همایشی 
عظیم که تبلور نوع دوستی و 

مهرورزی آنان است، دست های 
پرمحبت و عاطفه خویش را 
بر سر خانواده های نیازمند و 

کودکانشان می کشند.

8    مهـر
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مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

دومین همایش تجلیل از دستگاه ها و استان های 
برتر قرآنی، پنجم تیر 95 با حضور علی اصغر فانی، 
وزیر آموزش و پرورش، حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، 
سیدعبداهلل موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش، 
حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، حجت االسالم والمسلمین حمید 
محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم که انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی حضور 

داشت از این سازمان به دلیل فراهم آوردن زمینه برگزاری مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم و نیز اهتمام جدی به فعالیت های قرآنی جامعه 
هدفش، تجلیل صورت گرفت. همچنین در این مراسم دستگاه های دیگری نیز 

مورد تکریم قرار گرفتند.
معرفی دستگاه های برتر 

 وزارت علوم به دلیل بازطراحی برنامه های درسی رشته علوم قرآن و حدیث
  آموزش و پرورش به دلیل راه اندازی ۳۱ هزار و ۷۰۰ هیئت مذهبی و ۶۰۰ 

دارالقرآن و نیز 5۸۰ هیئت ویژه فرهنگیان

سال  در  پورفرزیب)موالیی(  ابراهیم  استاد 
۱۳۰۶ ه .ش در منطقه سنگلج تهران دیده به 

جهان گشود. 
نزدیکی دبیرستان با مسجد الله زار تهران، فرصت 
مناسبی را برایش ایجاد کرد تا از محضر مرحوم 
آیت اهلل شیخ محمد میرحجازی معروف به »عرب« بهره مند شود و بعد از 
ادای نماز ظهر و عصر در جلسات قرآن وی شرکت کند. وی در رشته ادبیات 

فارسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد.

همچنین در مسجد اکباتان و صبح های جمعه در مسجد حجت ابن 
الحسن)عج( میدان سهروردی جلسه داشت. جلساتش در ماه رمضان در 
مسجد شیخ فضل اهلل نوری پشت پارک شهر برقرار می شد. بسیاری از 
قاریان دارای رتبه های ممتاز و بین المللی به اذعان خودشان در مقطعی 

شاگرد ایشان بوده اند.
وی در سال های دهه 5۰ »صندوق اندوخته نیکان« را با مبلغ ۱۰۰ هزار 

تومان قرضی برای کمک به مستمندان راه اندازی کرد.
استاد موالیی به تاریخ ۲۲ مهر سال 9۳ دار فانی را وداع گفت.

سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه  براساس 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و دفتر امور 
فرهنگی بهزیستی مقرر شد، طرح دانشجوـ  معلم 
قرآن برای دانشجویان تحت حمایت بهزیستی 

اجرا شود.
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی سیدمحمدی، 
امور فرهنگی  مشاور ریاست و سرپرست دفتر 
سازمان بهزیستی کشور با حمید صابرفرزام، رئیس 

سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور دیدار 
کرد. در این دیدار که با هدف امضای تفاهم نامه 
همکاری و بحث درباره حوزه های همکاری مشترک 
ابراز  سیدمحمدی،  حجت االسالم  شد،  برگزار 
امیدواری کرد که فصل جدید همکاری میان این 

دو نهاد آغاز شود.
سرپرست دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی 
از وجود ۴۰ هزار دانشجو تحت حمایت دفتر 
گفت:  و  داد  خبر  بهزیستی  فرهنگی  امور 
این  اشتغال  مهم  مسئله  و  فرهنگی  مسائل 
دانشجویان جزو دغدغه های مهم ماست و به 
ارتقای  دنبال توانمندسازی این دانشجویان و 

برنامه های فرهنگی برای آنها هستیم. 
وی ضمن اعالم تشکیل کمیته توانمندسازی 
رئیس  از  بهزیستی  دانشجویان تحت حمایت 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
دعوت کرد در اولین نشست این کمیته شرکت 
کند و نیز خواستار اجرای برنامه های ارتقایی 
برای این دانشجویان توسط سازمان فعالیت های 

قرآنی دانشگاهیان شد. 
فعالیت های  آمادگی سازمان  از  وی همچنین 
قرآنی دانشگاهیان کشور برای آموزش مربیگری 

تفاهم نامه بهزیستی
و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 

استاد موالیی؛ اکبرالقرای ایران

بهزیستی؛ دستگاه برتر قرآنی
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خـــــبرنامه

  سازمان اوقاف به دلیل اهتمام به ساماندهی و فعال سازی ستاد مسابقات قرآن و 
نیز نوآوری در برگزاری مسابقات

  ارتش به دلیل فعالیت در زمینه ارتقای سطح مهارت های قرآنی فرماندهان، 
مدیران و کارکنان

  جهاد دانشگاهی به  دلیل ایجاد مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی و 
نیز ایجاد مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن

  سازمان تبلیغات اسالمی به دلیل حسن اجرای مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان 
قرآن از سال ۱۳۸5 تاکنون

  شورای عالی قرآن به دلیل حسن اجرای ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان
  جامعة المصطفی)ص(  ؛ به دلیل راه اندازی شبکه قرآنی گسترده بین المللی
  مرکز حوزه علمیه به دلیل تصویب واحدهای درسی دانشی و مهارتی قرآن 

  دبیرخانه ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد؛ به خاطر 
توسعه مباحث فهم و تفسیر قرآن در کانون ها و برگزاری جشنواره »مدهامتان«

 اتحادیه تشکل های قرآنیـ  مردمی به دلیل فعالیت ها  در مناطق محروم
 کارگروه قرآنی بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء)عج( به دلیل تشکیل جهاد 

فرهنگی و قرآنی در راستای منویات مقام معظم رهبری

ابوالشهید استاد علي اربابی سال ۱۳۱۸ در تهران 
به دنیا آمد، از سن ۱۰ سالگی به یادگیری قرآن 
همت گمارد. او در سال۱۳۴۷  در محضر استاد 
خلیل الرحمن که برای آموزش قرائت از مدینه به 

ایران آمده بود، شاگردی کرد. 
وی از سال ۱۳۴۸ به عنوان مربی قرآن جلسه هفتگی تشکیل داد و طی 
این سال ها، ده ها استاد و قاری تربیت کرد. وی در ۱۷ اسفندماه ۱۳۸5 به 

دیار باقی شتافت. 

درباره خصوصیات وی  از دوستان،  و  پیشکسوت  احمد حاجی شریف، 
می گوید: 

با اخالص بود و در پی منفعت مالی نبود. باید اقدامی کرد تا آن روحیه در 
میان جوانان و استادان به  وجود آید تا کالس هایشان مؤثر باشد. ایشان در 
مسابقات در مقام یک داور، برخالف عرف، بعد از قرائت قاری، تذکرات الزم 

را به او گوش زد می کرد.
 او درباره دلیل کارش می گفت که پس از مسابقه، ما دیگر این قاریان را 

نمی بینیم، بنابر این همین حاال اشکال هایشان را برطرف کنیم.

قرآن به افراد تحت پوشش بهزیستی خبر داد و 
گفت: می توانیم برای اعضای بهزیستی به ویژه 
دانشجویان تحت حمایت شما دو دوره آموزش 
حضوری چهار روزه و یک دوره آموزش از راه 
دور برگزار کنیم. عالقه مندان پس از شرکت در 
کالس ها در صورت قبولی در امتحان مدرک 
مربی قرآن دریافت کرده و می توانند روخوانی 
دانشگاه ها،  مدارس،  مساجد،  در  را  قرآن 

خوابگاه ها و ... آموزش دهند. 
رئیس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور اعالم آمادگی کرد که دانشجو ـ معلمان 
قرآن بهزیستی را جذب کرده و عالوه بر مدرک 
دانشگاه ها  مسئوالن  به  رسمی  نامه  معتبر، 
مبنی بر توانایی این افراد برای تدریس قرآن در 

دانشگاه ها ارائه شود. 
وی همچنین گفت: آمادگی و امکانات برگزاری 
دوره های آموزشی قرآن را برای مربیان مهدهای 

کودک داریم.
در پایان این دیدار، تفاهم نامه همکاری سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و سازمان 
بهزیستی کشور در هشت بند و یک تبصره به 

امضا رسید.

غرفه بچه های رمضان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، تالش  کرد، پیام های 
قرآنی را به کودکان بازدیدکننده از نمایشگاه ارائه دهد. این غرفه توسط یکی از مهدهای سازمان 
بهزیستی کشور ایجاد شد. غرفه بچه های رمضان بر روی فعالیت های قرآنی مهدهای سازمان 
بهزیستی تمرکز داشت و تالش می کرد با بهره گیری از اجرای نمایش و بازی، پیام های قرآنی را 
به مخاطبان خود ارائه کند. مربیانی که در این غرفه حضور داشتند با استفاده از پیام های قرآنی، 
مهارت های زندگی کودکان را با ارائه نمایش و بازی های کودکانه افزایش می دادند؛ با این روش، 

پیام های قرآنی در ذهن کودکان نهادینه می شود.

ابوالشهید استاد اربابی

بچه های رمضان



ا  قال رسول اهلل)ص(: َمْن اَْعطاُه اهللُ ِحْفَظ ِکتابِِه َفَظنَّ اَنَّ أَحداً أُعطَي أْفَضَل ِممَّ
أُعطَي َفَقْد َغَمَط أْفَضَل النِّعَمِة؛ هرکس که خداوند، حفظ کتابش را به او عطا کند، 
اگر گمان برد به کسی چیزی بهتر از وی داده شده است با فضیلت ترین نعمت را 

کوچک شمرده است.)کنزالعمال/ ج۱/حدیث ۲۳۱۷(
حفظ کالم اهلل به گونه ای که این کلمات و جمالت وحیانی را هر کجا و هر زمانی 
که اراده کردی بر زبان جاری کنی، نعمتی است که به جا آوردن شکرش، سخت 
است. دریافت نور حق، باطنی زالل را می طلبد تا در آن جای گیرد. اینگونه است 
که حضرت محمد مصطفی)ص( می فرمایند: »بی نیازترین مردم، حافظان قرآن 

هستند، همان کسانی که خداوند متعال قرآن را در وجودشان جای داده است«.
حفظ آیات قرآن در ذهن، زمینه انس دائمی با قرآن مجید می شود و بارش نعمات 
مادی و معنوی را به همراه دارد. مهمتر از همه، ذهن حافظ، گنجینه الهی می شود 
و قلب او از زنگارها پاک می شود. وجود چنین انسان هایی نه تنها برای خویشان و 
دوستان، مایه سالمت روح و روانشان خواهد بود، ازدیادشان عاملی خواهد شد که 
جامعه به سمت سالمتی و داشتن زندگی سعادتمند رود. کمک به افزایش تعداد 
حافظان کالم وحی و ترویج این امر به همراه نشان دادن راه های دیگر انس با کالم 
حق، ضروری است؛ چرا که بیمه کننده سالمت روح و روان عموم مردم جامعه 

خواهد شد.
در میان جامعه ما اقشاری  حضور دارند که از یکی از حواس پنجگانه به طور کامل 
محرومند و یا نقصی ظاهری در آن وجود دارد که نابینایان و کم بینایان از این قشر 
هستند که البته به خوبی نشان داده اند که دارای استعدادهای بسیار زیادی هستند 
و در به ثمر رساندن هیچ امری، ضعف از خود نشان نداده اند. سال های متمادی 
است که شاهد درخشش این روشندالن به ویژه در امور قرآنی هستیم. کسب 
رتبه های برتر در مسابقات و جشنواره های قرآنی در سطوح مختلف، شاهدی بر این 

مدعاست. حافظان قرآن از میان روشندالن توانسته اند، حتی کسب رتبه اول را در 
مسابقات بین المللی قرآن در کنار حافظانی که از نعمت بینایی بهره مند هستند، 

دریافت کنند.
موضوع بروز استعدادها و نیز توجه به این که تعداد بیشتری از روشندالن را به 
سمت انس با قرآن کریم سوق دهیم، منجر شد تا سازمانی که مسئولیت حمایت 
از قشر روشندالن را برعهده دارد، این بار، قدم را بلندتر برداشته و فقط به برگزاری 
مسابقات قرآن روشندالن در سطح کشوری اکتفا نکند، بلکه حافظان برتر، مسلط 
و خوش الحان از میان ملل مختلف را در کشورمان گرد هم جمع کند و به همگان 
نشان دهد که اینان حجت های الهی هستند که با نبود حس بینایی چه زیبا حافظ 

کالم وحی شده اند.
خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( طی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن 
روشندالن جهان اسالم که نخستین دوره آن همزمان با سی وسومین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران)۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت 95( 
در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( تهران برگزار شد به پوشش کامل این رویداد 
مبادرت ورزید و در پایان نیز بر آن شد تا شماره ای از نشریه تخصصی خود را با 
عنوان »رایحه« به این رویداد جهانی اختصاص دهد. این نشریه در پنج بخش تهیه 
شده است، در بخش اول، نگاهی اجمالی به فعالیت  های قرآنی سازمان بهزیستی 
کشور خواهد داشت، بخش دوم به روند اجرایی مسابقات در بیان مسئوالن سازمان 
بهزیستی می پردازد در بخش سوم، گزارشی از برپایی این مسابقات جهانی خواهد 
داشت و بخش بعدی به معرفی نفرات اول تا سوم و مصاحبه با دیگر شرکت کنندگان 
اختصاص یافته است. در بخش پایانی نیز ، نظر داوران، پیشکسوتان و مسئوالن 

امور قرآنی کشور را درباره نخستین دوره این رقابت جهانی جویا شده ایم.
صدیقه  صادقین

سخن نخست

10 دی  94
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تشکیل شورای عالی قرآن سازمان بهزیستی 
کشور

شورای عالی قرآن سازمان بهزیستی کشور با 
حضور جمعی از صاحب نظران، نخبگان و مدیران 

عالی قرآنی کشور با اهداف زیر تشکیل شد:
الف- نهادینه سازی و تسری فرهنگ انسان ساز 
اهل  عترت  و  کریم  قرآن  تعالی بخش  و 
با  سازمان  مخاطبان  در  السالم(  بیت)علیهم 
استفاده از ظرفیت های موجود درون سازمانی و 

برون سازمانی
هدف،  جامعه  نیازهای  مطالعه  و  بررسی  ب- 
کارکنان سازمان و خانواده های آنها به منظور 
سیاست گذاری های اصولی و علمی جهت انجام 

فعالیت های قرآن و عترت در سازمان
ج- برنامه ریزی و تدوین کلیات آیین نامه های 
اجرایی برگزاری برنامه های قرآنی سازمان در 

سطح داخلی و بین المللی 

جشنواره های قرآن و عترت
نابینایان )سی وسه دوره(

 معلولین جسمی و حرکتی )سی وسه دوره(
ناشنوایان )یک دوره(

خردساالن و مربیان مهد های کودک )پنج دوره(
زنان سرپرست خانوار )سه دوره(
فرهیختگان سالمند )چهار دوره(

کارکنان و خانواده کارکنان )هفت دوره(
مراکز شبه خانواده )شش دوره( 

جشنواره های  قرآن و عترت  سازمان بهزیستی 
همه ساله در سراسر کشور برگزار می شود. در این 
برنامه فراگیر قرآنی، شرکت کنندگان در  بخش 
شفاهی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 
قرآن کریم، اذان، مدیحه سرایی و نیز رشته های 
نقاشی،  خوشنویسی،  شامل  مکتوب  و  هنری 
دلنوشته و تحقیق و پژوهش در دو مرحله استانی 

و کشوری به رقابت می پردازند.
 اهداف این جشنواره به شرح ذیل است؛

۱. توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی شامل بینش ها 
عرصه  در  الهی  دستورالعمل های  و  ارزش ها 
اندیشه و عمل و مبتنی بر تعالیم انسان ساز اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم برای جوامع 

هدف سازمان
۲. نهادینه ساختن فرهنگ حیات بخش قرآن 

کریم در جامعه 
۳. تبیین و ارئه روش نوین برپایی نظام زیستی 
مبتنی بر آموزه های قرآنی و اعمال مدیریت قرآنی 

۴. فراهم آوری بسترهاي مناسب جهت تولید 
دانش، نهادینه کردن پژوهش و افزایش توان 

هذا        بَیاٌن  لِلّناس.
این )قرآن( پیام روشنی است برای تمام انسان ها .

قرآن، کتاب هدایت بشر است که بر قلب خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی)ص( نازل شد 
و تا پایان جهان این رسالت عظیم را برعهده دارد و امامان معصوم)ع( مفسر و مبین این صحیفه 
الهی اند. در جهان پرتالطم امروز که طاغوتیان و فرصت طلبان و سلطه گران در پی تاراج ذخایر 
معنوی، مادی و فکری بشرند، روی آوردن بیش از پیش به قرآن کریم و اهل بیت نبی اکرم)ص( 
ضرورتی انکارناپذیر است. بی تردید برای ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و برقراری نظمی نوین 
در جهان و گسترش عدالت و برپایی جامعه ای که انسان ها در آن با آرامش زندگی کنند و سیر 

تکامل را بپیمایند، راهی جز تمسک به این ثقل اکبر وجود ندارد. 
ایران اسالمی نیز به عنوان یکی از پرچمداران حق طلبی در جهان، باید زمینه مناسب برای 
توسعه هرچه بیشتر معارف قرآن و اهل بیت)ع( و اوامر و نواهی الهی در همه سطوح جامعه فراهم 
نماید. سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از نهادهای خدمتگزار این مرزوبوم، اهمیت نشر و 
گسترش معارف مبتنی بر قرآن کریم در جامعة هدف خود را دریافته و از سال 1385 با ایجاد اداره 
کل امور فرهنگی و در ذیل آن مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی با برگزاری جشنواره های 
قرآنی، فرهنگی و آموزشی با شناسایی توان، استعداد و ظرفیت های فرهنگی و اجرایی مجموعه 
سازمان در سطح کشور، شناسایی نخبگان قرآنی و هنری و پژوهشی در بین مخاطبان، ایجاد 
رقابت سالم و مفید بین جامعة هدف جشنواره در موضوعات مرتبط با قرآن و عترت و ایجاد 
انگیزه جهت ترقی و پیشرفت برای حضور در جشنواره و مسابقات بعدی و در مجموع ایجاد یک 
جنبش فرهنگی عمومی در سطح کشور، قدم در این راه پر خیر و برکت نهاد.استفاده از نظریات 
اساتید برجسته و مطرح کشور در زمینه های گوناگون قرآنی به منظور نیل به اهداف یاد شده، 
باعث رضایت مندی هر چه بیشتر مخاطبان و جامعه هدف این سازمان در استفاده از خدمات 
فرهنگی گردیده است.امید است با یاری خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی عصر)عج( 
و با همکاری مجدانه دلسوزان و صاحب نظران قرآنی کشور شاهد حرکت رو به رشد در این عرصه 

باشیم. در ادامه نگاهی به اهم فعالیت های حوزه قرآنی سازمان بهزیستی خواهیم داشت.

فعالیت های حوزه قرآنی  سازمان بهزیستی

از تشکیل شورای عالی
تا برپایی مسابقات بین المللی

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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فعالیت های قرآنی 
بهزیستی

علمي پژوهشگران در مسیر نورانی قرآنی
شکل گیري  جهت  مناسب  بستر  ایجاد   .5

فعالیت های گروهی هدفمند
۶. ارتقای سطح آگاهی و تقویت بنیه علمی و 
معنوی خانواده بزرگ بهزیستی در زمینه معارف 

اسالمی و آشنایی با کالم وحی 
۷. باال بردن سطح درک و آگاهی افراد  نسبت به 

آموزه های قرآنی
۸. آگاهی دادن نسبت به مهارت های زندگی بر 

پایه مضامین قرآنی و سیره اهل بیت)ع(
9. ارائه راهکارهای قرآنی برای حل مشکالت 

زندگی اجتماعی
۱۰. ارائه مکانیزم های قرآنی برای رفع مشکالت 

احساسی و عاطفی اجتماعی
۱۱. معرفی و ارائه الگوها و مدل های قرآنی برای 

شئونات مختلف زندگی اجتماعی

اولین مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
جهان اسالم

 عقد تفاهم نامه با سازمان دارالقرآن الکریم در 
موضوعات:

- تشکیل و راه اندازی جلسات و هیئات قرآنی در 
مراکز شبه خانواده،

- شناسایی و آموزش قرآنی دانشجویان مستعد 
تحت پوشش بهزیستی به عنوان سرگروه های 

قرآنی در حوزه های دانشجویی،
- اعالم نظر کارشناسی درباره محتواهای قرآنی و 
دینی تهیه شده از سوی بهزیستی برای مهدهای 
کودک و برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان 

مهدهای کودک براساس منابع مذکور.
 عقد تفاهم نامه با اتحادیه تشکل های قرآن و 

عترت کشور در موضوعات:
و  برنامه ها  تولید  و  طراحی  در  مشارکت   -
محصوالت آموزشی، فرهنگی، قرآنی به منظور 

ارتقای سطح بینش قرآنی و معنویت جامعه،
- برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط مؤثر میان حوزه 
فرهنگی ادارات کل بهزیستی و دفاتر اتحادیه 
تشکل های قرآنی در استان های سراسر کشور از 

طریق انعقاد تفاهم نامه های فی مابین،
- همکاری و مشارکت در برگزاری طرح خیرین 
سازمان  هدف  جامعه  ویژه  قرآنی  و  فرهنگی 

بهزیستی،
- مشارکت در انجام طرح های پژوهشی بنیادی 
و کاربردی در خصوص وظایف تخصصی سازمان 

بهزیستی با محوریت قرآن کریم،
از  استفاده  جهت  بهینه  سازوکار  ایجاد   -
توانمندی های مؤسسات و مجامع قرآنی کشور 

جهت ارائه آموزش های قرآنی مستمر به جامعه 
هدف سازمان،

- مشارکت در فعال سازی بیشتر کانون های قرآن 
و عترت شهید فیاض بخش سازمان بهزیستی در 

استان های کشور.
 عقد تفاهم نامه با سازمان فعالیت های قرآنی 

دانشگاهیان کشور در موضوعات:
- برگزاری دوره های کارآفرینی توسط مرکز رشد 
این سازمان برای جامعه هدف سازمان بهزیستی،

شبکه سازی  و  آموزشی  دوره های  برگزاری   -
هدف  جامعه  ویژه  قرآن  افتخاری  خبرنگاری 

سازمان،
- همکاری در حوزه نشر اخبار و فعالیت های 

قرآنی سازمان بهزیستی،
- تعامل و همکاری سرویس هنری خبرگزاری 

ایکنا با خانه فرهنگ و هنر سازمان،
فروش  و  بازاریابی  در  همکاری  و  تعامل   -
محصوالت مذهبی تولیدی افراد تحت پوشش 
سازمان در مرکز رشد سازمان فعالیت های قرآنی 

دانشگاهیان کشور.
 عضویت سازمان در کمیسیون تبلیغ و ترویج 

شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
 پیگیری جهت عضویت سازمان در کمیسیون 

آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی
قرآنی  شورای  راه اندازی  جهت  اقدام   
پوشش  تحت  دانشجویان  دانشجویی)ویژه 
با همکاری سازمان  بهزیستی کشور(  سازمان 

دارالقرآن
 راه اندازی شورای قرآنی ادارات کل بهزیستی 

استانی با همکاری اتحادیه تشکل های قرآنی
 تفاهم نامه با بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء)عج( 
با هدف بازبینی و تدوین متون واحدهای کار 
پیوست های  پیش بینی  و  کودک  مهدهای 

فرهنگی برای مربیان و کودکان
مربیان  و  مدیران  از  نفر  هزار   ۱۷ آموزش   
برای  شدن  آماده  هدف  با  کودک  مهدهای 
آموزش کتاب های واحد کار مهدها از ابتدای سال 

تحصیلی جاری )مهرماه(
 حضور فعال در بیست و چهارمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن
 تجلیل از سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه 

برتر قرآنی توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی
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  پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در 
اداری،  واحدهای  روستایی،  و  شهری  محالت 

کارگری و آموزشی
  اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض 
از  پیشگیری  و  اعتیاد  و  اجتماعی  و  بهداشتی 
گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش 
معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل 

 DIC پیشگیری کننده، راه اندازی
  آموزش مهارت های زندگی)فردی و اجتماعی( 
خانواده ها  و  کارگری  آموزشی،  واحدهای  در 
برابر  در  افراد  مقاوم سازی  منظور  به  زوجین  و 

تهدیدات آسیب های اجتماعی
  تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاوره ای و 

پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها در مراکز
تربیت نیروهای انسانی تخصصی مورد نیاز جامعه 
درمانی،  بهداشتی،  توانبخشی،  زمینه های  در 
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  طریق  از  اجتماعی 

توانبخشی سازمان
  آموزش ویژه معلوالن نظیر ناشنوایان، معلوالن 

ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان
آموزش مهارت های زندگی ویژه معلوالن

  ارزیابی و راهنمایی شغل معلوالن جهت آموزش 
و اشتغال مناسب

  برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب 
مشارکت های مردمی )نقدی و غیر نقدی(

  برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب 
خدمات داوطلبانه

  گسترش مؤسسات خیریه و غیر دولتی، حمایت 
و توانمندسازی آنها)صدور موافقت اصولی،  فعالیت 

و نظارت(
  برنامه های فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد 

تحت پوشش

ماموریت های
ـتی کشور  سازمان بهزیس

  حمایت و توانبخشی نابینایان
  حمایت و توانبخشی ناشنوایان

  حمایت و توانبخشی معلوالن ذهنی
  حمایت و توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی 

و ضایعه نخاعی
  حمایت و توانبخشی سالمندان

  حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن
  حمایت و توانبخشی کودکان عادی

  حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و 
سرپرست خانوار

  حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست
و  خیابانی  کودکان  توانبخشی  و  حمایت   

بدسرپرست
  حمایت و توانبخشی دختران پناهجو )فراری(

  حمایت و توانبخشی زنان پناهجو
  حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده  اجتماعی

  حمایت و توانبخشی معتادان
  حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های 
اجتماعی )زنان متقاضی طالق، کودکان درمعرض 
افرادی که  نابسامان،  کودک آزاری، خانواده های 

اقدام به خودکشی کرده اند و ...(

  تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های 
اجتماعی از آنان

  کمک به تأمین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلوالن 
و آسیب دیدگان نیازمند

قابل  غیر  معلوالن  از  نگهداری  و  حمایت    
توانبخشی

  تحت پوشش قراردادن نیازمندان از نظر بیمه 
خدمات درمانی

  ساخت اندام های مصنوعی و کفش طبی مورد 
نیاز معلوالن از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان

  تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی 
توانبخشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

  پیشگیری از معلولیت های مختلف از طریق 
اجرای برنامه ها و طرح های مختلف در کشور

  پیشگیری از آسیب های اجتماعی )کودک آزاری، 
طریق  از   )... و  طالق  همسرآزاری،  خودکشی، 
اورژانس های خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری 
از طالق و کلینیک های مددکاری و خط تلفن 
۱۲۳ اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری 

و صدای مشاور تلفن ۱۴۸
  خدمات مشاوره ژنتیک

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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فعالیت های 
بهزیستی

دی  1594

قرآن و بهزیستی

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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کشورها در اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
روشندالن جهان اسالم را مطرح و آنها نیز براساس 

فرآیند خودشان یک نفر را معرفی کردند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به فعالیت  های گسترده 
برای  ما  گفت:  فرهنگی  بخش  در  سازمان  این 
تمامی جامعه هدف، برنامه های فرهنگی و قرآنی، 
تعریف کرده ایم که بخشی از آن در قالب برگزاری 
جشنواره فرهنگی- قرآنی عملیاتی می شود. در 
سازمان بهزیستی، شورای عالی قرآن را تشکیل 
داده و با برخی سازمان های قرآنی تفاهم نامه هایی 
را  امضا کرده ایم که در استراتژی راهبری سازمان، 
فعالیت های فرهنگی و به ویژه فعالیت های قرآنی، 
محور قرار گرفته است و خوشبختانه نقطه ویژه و 
ممتاز این فعالیت ها هم برگزاری اولین دوره مسابقات 

بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم بود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت های قرآنی در سازمان 
این  فرهنگی  اداره کل  فعال شدن  با  بهزیستی 
سازمان حالت ویژه ای به خود گرفته است، گفت: 
در خود سازمان بهزیستی، حوزه فعالیت های قرآنی 
در ادارات کل استان ها شکل گرفته و فعالیت های 
قرآنی دانشجویان در این بین نیز تشکیل شده است. 
عالوه بر آن برای جامعه هدف سازمان بهزیستی در 
مراکز شبه خانواده و در بخش هایی همچون کودکان 
بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار نیز برنامه های 

قرآنی متنوعی در حال اجراست.
محسنی بندپی افزود: بر همین اساس، همکاران ما 
به ویژه مسئوالن بخش فرهنگی، پیشنهاد برگزاری 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم را 
مطرح کردند، با توجه به اینکه برای اولین بار باید این 
کار صورت می گرفت، جلسات مختلفی شکل گرفت 
و در نهایت برپایی این مسابقات، ضروری تلقی شد 
که ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور نیز با 
برگزاری این رقابت ها موافقت کرد و در نهایت این امر 

خیر و مبارک به وقوع پیوست.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه بعد از 
برگزاری سی و سه دوره مسابقات قرآن برای افراد 
عادی، امسال موفق به برگزاری مسابقات قرآن ویژه 
نابینایان شدیم، گفت: همانطور که گفته شد از ۱۶ 
کشور دعوت شد و خوشبختانه همه ابزار کار و لوازم 
و امکانات برای برگزاری مناسب فراهم شده بود، 
برای این کار تمام مسائلی که به لحاظ مالی با رعایت 
صرفه جویی در دستور کار قرار دادیم، مصوب شد. از 
قبل، محل اسکان و محل هزینه های این مسابقات 
مشخص شده بود. با توجه به اینکه هر نابینا نیاز به یک 
همراه داشت، مجموعاً پذیرای متسابق و همراهش 

بودیم که تمام شرایط مناسب برای آنها مهیا شد.

دکتر انوشیروان محسنی  بندپی، رئیس سازمان 
مسابقات  دوره  نخستین  مورد  در  بهزیستی 
بین المللی قرآن کریم ویژه روشندالن جهان اسالم 
گفت: این مسابقات برای اولین بار ویژه نابینایان نخبه 
جهان اسالم و همزمان با برگزاری سی وسومین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران 

برگزار شد.
وی در ادامه در مورد اهداف این مسابقات گفت: اولین 
هدف ما برای برگزاری این مسابقات این بود که با این 
رقابت ها، بتوانیم ارتقای سطح فعالیت های قرآنی 
سازمان بهزیستی به خصوص در بخش نابینایان 
را داشته باشیم، در کنار آن نیز عموم جامعه اعم از 
مسلمانان ایران و دنیا به توانمندی و استعدادهای 

روشندالن واقف شوند.
محسنی بندپی سومین هدف این مسابقات را ایجاد 
انگیزه در دیگر کم توانان جسمی برای ورود به این 
عرصه عنوان و اظهار کرد: در کنار این اهداف یک 
هدف چهارم را نیز در نظر گرفته بودیم و آن هم اینکه 
تالش شود تا با استفاده از این مسابقات، تعامالت 
بین المللی را با سایر کشورهای اسالمی افزایش 
دهیم. همانطور که در جریان بودید در این مسابقات 
همین  که  شدند  دعوت  کشور   ۱۶ روشندالن 

سرفصل خوبی برای افزایش ارتباطات خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اذعان کرد: با توجه 
به اینکه این مسابقات ویژه نابینایان است، الزم 

بود، تمهیداتی را انجام دهیم. اولین تمهید این بود 
که تا قبل از این، هیچ آئین نامه ای برای داوری این 
مسابقات تدوین نشده بود که ما این کار را انجام 
دادیم. حضور یک داور نابینا در کنار سایر داوران 
از دیگر تمهیدات بود که صورت گرفت. عالوه بر 
این تا قبل از این مسابقات، قرآن هایی که به خط 
بریل وجود داشت از حجم زیادی برخوردار بود که 
همکاران حوزه فرهنگی با بنیاد روشندالن اصفهان، 
تمهیداتی در نظر گرفتند تا قرآن با خط بریل با 
حجم کم و با ترجمه قرآن به سه زبان انگلیسی، 
عربی و فارسی تنظیم و چاپ شود که در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گرفت. 
وی همچنین در مورد شیوه شناسایی حافظان قرآن 
برای حضور در این مسابقات نیز خاطرنشان کرد: در 
داخل کشور براساس یک برنامه از حافظان کل قرآن 
استان های مختلف برای حضور در مسابقه انتخابی 
دعوت به عمل آمد. در این مرحله از هر استان یک 
نفر انتخاب شد و از بین آنها یک نفر به عنوان نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات برگزیده 
شد. در سایر کشورها نیز براساس چنین فرآیندی 
شرکت کننده ها انتخاب و در نهایت به عنوان نماینده 

آن کشور حضور یافتند.
محسنی بندپی افزود: از حدود هفت یا هشت ماه 
قبل، حوزه فرهنگی سازمان بهزیستی با این کشورها 
ارتباط گرفت و درخواست حضور نماینده های آن 

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه شیوه فعلی برگزاری مسابقات قرآن روشندالن 
جهان اسالم برای خود آنها نیز لذت بخش است، گفت: در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری 

مجزای این مسابقات نداریم.

اهداف     برگزاری
 رقابتی جهانی

محسنی بندپی  در گفت وگو با »ایکنا« تشریح کرد

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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 قطع به یقین، 
فعالیت های 
قرآنی که 
سازمان بهزیستی 
در دست انجام 
دارد، راهنمایی 
خواهد کرد تا جامعه 
هدفش به سمت 
این کار بزرگ و 
مبارک یعنی توسعه 
فعالیت های قرآنی 
بروند.
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وی در ادامه در مورد میزان جوایز نفرات برتر این 
مسابقات نیز گفت: در مراسم اختتامیه این مسابقات 
به نفرات اول تا سوم به ترتیب، ۲۰ میلیون تومان، 
۱5 میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان هدیه در 
نظر گرفته شد و در کنار آن نیز هدایایی همچون 
قرآن هایی به خط بریل به سه زبان مختلف اهدا شد.

محسنی بندپی در بخش دیگری از این گفت وگو در 
پاسخ به سوالی در مورد برگزاری این مسابقات در 
سال های آینده به صورت مجزا نیز بیان کرد: فعالً در 
مورد این موضوع تصمیم گیری جدی صورت نگرفته 
است؛ چرا که سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری 
خوبی با سازمان بهزیستی در این مسابقات داشته 
است و برگزاری مسابقات با همین سیاق هم برای 
نابینایان قابل استفاده و لذت بخش است و هم برای 

سایر شرکت کنندگان نیز مفید است. من اعتقاد 
دارم که حداقل در چندین دوره اول نیاز است 
که مسابقات به صورت همزمان و در کنار هم 

برگزار شود.
رئیس سازمان بهزیستی در مورد هزینه های 

این مسابقات نیز عنوان کرد: تالش ما 
برگزاری آبرومندانه این مسابقات بود؛ 
چرا که فعالیت های قرآنی الزم است و 
ضرورت ها و اهمیت های خاص خود 
را به خصوص برای افرادی که دارای 
محدودیت های جسمی هستد، دارد. 
باید تالش کنیم تا این محدودیت 
و  توانمندی  از  آنها  نشود  باعث 
دور  دارند،  که  شایستگی هایی 
در  مسابقات  این  هزینه  بمانند. 

مقابل اهمیت کار و پیامی که این 
اتفاق به همراه دارد، چندان زیاد 

نبوده و در حداقل قرار دارد. 
پایانی صحبت های  وی در بخش 
خود در مورد تأثیر این مسابقات بر 
روند فعالیت های فرهنگی و قرآنی 
سازمان بهزیستی نیز گفت: قطع به 

یقین، فعالیت های قرآنی که سازمان در 
دست انجام دارد، راهنمایی خواهد کرد 

تا جامعه هدفش به سمت این کار بزرگ 
و مبارک یعنی توسعه فعالیت های قرآنی 
بروند. انعکاس و ارزیابی و خروجی های این 

کار هم می تواند در تقویت فعالیت های 
قرآنی سازمان بهزیستی چه در جامعه 
هدف و چه در سایر جوامع اسالمی، 
رهاورد و دستاورد خوبی داشته باشد 

که خوشبختانه منجر به انتخاب سازمان بهزیستی 
به عنوان دستگاه برتر قرآنی شد.



18 تیر  95

انجام فعالیت های قرآنی است، در این زمینه با سازمان 
دارالقرآن  الکریم، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت 
کشور و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور تفاهم نامه هایی را امضا کرده ایم. تفاهم نامه 
سازمان  دارالقرآن الکریم نیز در سه حوزه پیگیری 
می شود که از جمله آن شورای قرآن دانشجویی، 
تشکیل جلسات قرآنی در مراکز شبه خانواده و ارائه 

است. محتوای آموزشی مهدهای کودک 
سازمان  تفاهم نامه  کرد:  اذعان  سیدمحمدی 
بهزیستی با اتحادیه تشکل های قرآن و عترت نیز در 
زمینه هایی همچون راه اندازی شورای قرآنی استانی 
پیگیری می شود. در حال حاضر اقدامات الزم برای 
راه اندازی این شوراها در استان ها صورت گرفته است. 
همکاری ها در راستای تحقق یافتن این تفاهم نامه ها 

هستیم. آغاز شده و در حال تهیه دستورالعمل ها 
وی در ادامه به راه اندازی شورای عالی قرآن در سازمان 
اشاره و خاطرنشان کرد: این شورا در سنوات گذشته 
نیز فعالیت داشته است و از سال گذشته تصمیم 
گرفته شد تا فعالیت آن جدی تر شود، بر همین اساس 
اولین جلسه این شورا امسال برگزار شد. سال گذشته 
چند مصوبه مهم داشتیم که همه آنها اجرایی شد و 
مهم ترین آنها نیز همین مسابقات بین المللی قرآن 

سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی با بیان اینکه هر میزان در زمینه قرآن و فعالیت های 
قرآنی سرمایه گذاری شود، هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است بر این موضوع تأکید کرد 
که یقیناً مأنوسی جامعه هدف این سازمان با آیات الهی بسیاری از مشکالت جاری زندگی آنها 
را برطرف می کند؛ هر آنچه که انسان، نیاز دارد در این مصحف شریف آمده است و نیاز این افراد 
را به دلیل باال بردن توکل و ایمان به نیرویی الهی و برتر به مخلوقات کم می کند و تصریح کرد: این 
سازمان هر ساله جشنواره قرآن و عترت ویژه جامعه هدف خود در بخش ها و رشته های مختلف 
برگزار می کند، اما برگزاری مسابقات بین المللی قرآن روشندالن در بین جامعه هدف سازمان 

بهزیستی، شور و نشاط فراوانی ایجاد کرده است.

حجت االسالم سیدمحمدی

هزینه برای    قرآن
سـرمایه گذاری است

حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی سید محمدی، 
سرپرست امور فرهنگی و مشاور رئیس سازمان 
بهزیستی کل کشور در مورد فعالیت های قرآنی 
این سازمان گفت: حوزه فعالیت های قرآنی این 
سازمان عالوه بر اینکه در گذشته گسترده بوده 
است در حال حاضر نیز همچنان با قوت ادامه یافته 
است و تالش می شود تا این فعالیت ها گسترده تر و 

شود. چشمگیرتر 
بیان  بهزیستی  فرهنگی سازمان  امور  سرپرست 
کرد: بنابر این، سرمایه گذاری سازمان در این حوزه 
به هر میزانی که باشد بسیار مطلوب است و هزینه 
نیست، بلکه سرمایه است و آورده بسیار زیادی را برای 

سازمان و کشور در پیش خواهد داشت. 

وی با اشاره به اینکه یک سری فعالیت های پایه 
صورت گرفته است تا سازمان بهزیستی از طریق 
آنها به مجامع قرآنی ورود داشته باشد، افزود: از جمله 
این فعالیت ها، اقدام برای عضویت در کمیسیون های 
مختلف شورای توسعه فرهنگ قرآنی بوده است که 
در اولین گام سازمان بهزیستی به عضویت کمیسیون 
تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی وابسته به 
شورای عالی انقالب فرهنگی درآمده است. در تالش 
هستیم تا در کمیسیون آموزش عمومی قرآن نیز 

عضویت داشته باشیم.
سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی تصریح 
کرد: از دیگر اقدامات و فعالیت های قرآنی این سازمان، 
امضا تفاهم نامه با نهادهای قرآنی مختلف در راستای 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

 هر چقدر مردم 
و جامعه هدف 
سازمان  بهزیستی 
با مفاهیم قرآنی و 
فرهنگ قرآن آشنا 
شوند، برای سالمت 
جسم و جان و روح 
آنها مؤثرتر خواهد 
بود. با توجه به این 
اصل، سازمان به 
دنبال این بوده 
است تا هرچه 
بیشتر جامعه هدف 
خود را با قرآن 
مأنوس کند.
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قرآن 
و بهزیستی

ویژه روشندالن جهان اسالم بود که محقق شد.

ساماندهی قرآن های خط بریل
سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی یکی دیگر 
از مصوبات این شورا را ساماندهی قرآن های به خط 
بریل عنوان کرد و گفت: امسال نیز چندین مصوبه 
مهم داشتیم که یکی از آنها طرح آموزش عمومی 
حفظ قرآن کریم بود، طرح و مقدمات این کار فراهم 
شده و اعتبارات آن نیز مصوب شده است تا با آغاز آن 
حرکت مهمی در راستای ترویج حفظ قرآن کریم در 

بین جامعه هدف سازمان بهزیستی داشته باشیم.
سیدمحمدی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به برگزاری جشنواره فرهنگی - قرآنی در سازمان 
بهزیستی اشاره کرد و افزود: این سازمان هر ساله 
جشنواره قرآن و عترت ویژه جامعه هدف خود در 
بخش ها و رشته های مختلف برگزار می کند، اواخر 
سال گذشته و اوایل امسال اجرای مرحله استانی و نیز 
بخش هنری و مکتوب به پایان رسیده است. بعد از 
مسابقات و با توجه به حجم کارها، برگزاری مسابقات 
کشوری در زمان مقرر پیگیری خواهد شد. براساس 
برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته با ستاد 
عالی هماهنگی مسابقات کشور، از مهرماه سال 95 

دور جدید جشنواره آغاز خواهد شد و قاعدتاً تا آن زمان 
مرحله کشوری جشنواره امسال پایان خواهد یافت.

وی به پایش فعالیت های قرآنی سازمان بهزیستی 
توسط هیئت پایش شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه همکاری های خوبی با 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی داریم که این ارتباطات 
قرآنی  فعالیت های  گسترده تر شدن  به  می تواند 

سازمان بهزیستی کمک کند.
سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کل کشور 
همچنین در مورد آموزش و ارائه مفاهیم قرآنی در 
مهدهای کودک نیز گفت: جلسات مختلفی در این 
زمینه برگزار شده است، با توجه به اینکه مجموعه های 
مختلفی در این زمینه فعالیت دارند، تالش داریم تا هر 
چه زودتر به نتایجی برسیم و محتواهای آموزشی را در 
بخش های مختلف اعم از نماز و قرآن دریافت کرده و 

به مهدها ارائه نماییم.
سیدمحمدی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به مهم ترین فعالیت قرآنی این سازمان در سال 
95 اشاره و اظهار کرد: همانطور که همه استحضار 
دارند، این برنامه مهم، مسابقات بین المللی قرآن 
ویژه روشندالن جهان اسالم بود که برای اولین بار به 

اهتمام سازمان بهزیستی برگزار شد.

وی افزود: آنچه که مسلم است هر چقدر مردم و 
جامعه هدف سازمان با مفاهیم قرآنی و فرهنگ 
قرآن آشنا شوند، برای سالمت جسم و جان و روح 
آنها مؤثرتر خواهد بود. با توجه به این اصل، سازمان 
به دنبال این بوده است تا هرچه بیشتر جامعه هدف 
خود را با قرآن مأنوس کند و فرهنگ قرآن را در بین 
خانواده های جامعه هدف به ویژه معلوالن و خصوصاً 
نابینایان ارتقاء دهد. با همین هدف، اقدام به برگزاری 
مباحث این چنینی کرده ایم که شامل مباحث قرآنی 

در داخل کشور و مسابقات بین المللی قرآن می شود.
سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور 
تصریح کرد: این ابتکاری است که ایده آن از طریق 
سازمان بهزیستی کشور مطرح شده است و به 
نام ایران در بین همه کشورهای اسالمی و جامعه 
مسلمانان جهان تثبیت شده است. امیدواریم بتوانیم 
همه ساله این موضوع را ارتقاء دهیم. معلوالن و 
خصوصاً نابینایان اگرچه در ظاهر از یکی از نعمت های 
الهی محروم باشند، اما استعداد شگرفی دارند که 
اگر این استعداد در مسیر فعالیت های قرآنی شکوفا 
شود، باعث درخشش خواهد شد که نمونه های بسیار 
زیادی در طول تاریخ داشته ایم که برای همه افراد بینا 

هم الگو بوده اند.

ایجاد نشاط در بین جامعه هدف
سیدمحمدی اذعان کرد: در همین مدت زمان کم، 
حرکتی که شروع کردیم باعث ایجاد نشاط در بین 
جامعه هدف سازمان شد. امیدواریم با انجام چنین 
حرکات و برنامه هایی بتوانیم قدم های بیشتر به 
سمت فالح و رستگاری جامعه هدفمان برداریم. در 
آینده نیز همین روال امسال ادامه خواهد داشت، 
البته درصدد هستیم تعداد کشورهای شرکت کننده 
را افزایش دهیم و همچنین رشته های قرائت و تفسیر 

را نیز در مسابقات آینده بگنجانیم.
پایانی صحبت های خود در مورد  وی در بخش 
سازمان  برای  مسابقات  این  که  خروجی هایی 
بهزیستی می تواند به دنبال داشته باشد، گفت: یقیناً 
مأنوسی جامعه هدف ما با قرآن بسیاری از مشکالت 
جاری زندگی آنها را برطرف می کند، هر آنچه که 
انسان، نیاز دارد در قرآن آمده است. شخصیت قرآنی، 
یک شخصیتی است که نیازمند به افراد دیگر ندارد 
و توکل بر خدا، پله های ترقی را باال می رود و ایمان 
نیز تقویت می شود و به همین خاطر هم دیگر درگیر 
بسیاری از مشکالت اجتماعی نخواهد شد، اگر ما 
بتوانیم جامعه هدف یعنی نابینایان را از این مشکالت 
جدا کنیم و به سمت تعالی و رشد ببریم برای سازمان 
بهزیستی هم مؤثر خواهد بود و بسیاری از مشکالت 

کاهش خواهد یافت.
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مسابقات  این  دوره  نخستین  که  شد  گرفته 
شود. برپا 

نابینایان  با اشاره به فعالیت های گسترده  وی 
قرآنی کشورمان در عرصه مسابقات افزود: در 
همین مسابقاتی که سازمان اوقاف و امور خیریه، 
همه ساله برگزار می کند، چندین دوره نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در رشته حفظ کل قرآن 
از میان حفاظ روشندل بوده  که موفق به کسب 

رتبه نیز شده اند.
مسابقات  نخستین  اجرایی  و  فنی  مشاور 
بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم تصریح 
کرد: پیگیری های متعددی از چندین سال قبل 
برای برگزاری این مسابقات، توسط مسئولین 
سازمان بهزیستی انجام شده است. همانطور که 
مطلع هستید، اجازه برپایی مسابقات بین المللی 
قرآن توسط ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن 
کشور انجام پذیر است و این ستاد با بررسی های 
همه جانبه و در نظر گرفتن استانداردهای الزم 
نسبت به صدور مجوز اقدام کرد. جا دارد در 
همین جا از همه اساتیدی که در این ستاد حضور 
دارند، بابت این تصمیم گیری درست،  تقدیر و 

تشکر کنم.
روحی اظهار کرد: از آنجایی که برگزاری این گونه 
بودجه  تأمین  به  نیاز  بین المللی  همایش های 
فراوانی دارد و سازمان بهزیستی نیز با مشکالت 
مالی مواجه است، اما نسبت به ضرورت انجام 

مشاور فنی و اجرایی نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم 
با اشاره به برخی نکات این مسابقات به بیان پیشنهاداتی برای ارتقاء آن پرداخت و گفت: 
پیگیری های متعددی از چندین سال قبل برای برگزاری این مسابقات، توسط مسئولین 
سازمان بهزیستی انجام شده است، سازمان بهزیستی به برپایی مسابقاتی ویژه روشندالن 
آن هم در چنین سطحی اهتمام داشت و خوشبختانه در نهایت نیز توانست این مسابقات را 
با کیفیت و در باالترین سطح ممکن برگزار کند. پیشنهاد می کنم که رشته های این مسابقات 

در ادوار آینده افزایش یافته و به صورت جداگانه برگزار شود.

ذبیح اهلل روحی عنوان کرد
ذبیح اله روحی پیشنهاد شد

ـته ها ارتقای رشـ
 و برگزاری جداگانه

ذبیح اله روحی، مشاور فنی و اجرایی نخستین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان 
اسالم در مورد این مسابقات و اهمیت و ضرورت 
آن گفت: پس از برگزاری موفق بیش از سی دوره 
توسط  کشور  داخل  در  کریم  قرآن  مسابقات 

سازمان بهزیستی در بین روشندالن و تشکیل 
شورای عالی قرآن با حضور اساتید مجرب در 
این سازمان و بررسی های گسترده و چند ساله و 
تشکیل جلسات با قاریان و حافظان روشندل که 
سابقه حضور در مسابقات قرآنی داشتند، تصمیم 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

مسابقات در زمان 
مقرر و با بهترین 
نظم ممکن برگزار 
شد و شاهد مشکل 
خاصی نبودیم، جا 
دارد از همین جا از 
تمامی مسئوالن 
مرکز امور قرآنی 
سازمان اوقاف و 
امور خیریه تشکر 
کنم.
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این مسابقات اهتمام داشت و خوشبختانه در 
نهایت نیز توانست این مسابقات را با کیفیت و در 

باالترین سطح ممکن برگزار کند.
وی همچنین در مورد اهتمام و استقبال جامعه 
قرآنی و داوران از این مسابقات گفت: با چند نفر 
از اساتید قرآنی کشور که صحبت می کردیم از 
برگزاری این مسابقات بسیار ابراز رضایت داشتند، 
 به عنوان مثال مرحله انتخابی نماینده جمهوری 
اسالمی ایران، استادان، علی اکبر حنیفی، حبیب 
مهکام، عباس امام جمعه، رحیم خاکی، سعید 
رحمانی، امیر آقایی و معتز آقایی حضور داشتند 
که اکثر این داوران اذعان داشتند سطح حافظان 
شرکت کننده باال بوده است. در مرحله مقدماتی 
همین مسابقات که با حضور استاد حجت االسالم 
طرقی  حسین  استاد  و  حاج ابوالقاسم  محمد 
داوری شد، سطح مسابقات توسط این اساتید 

بسیار باال توصیف شد.
مسابقات  نخستین  اجرایی  و  فنی  مشاور 
اسالم  جهان  روشندالن  قرآن  بین المللی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسابقات در زمان 
مقرر و با بهترین نظم ممکن برگزار شد و شاهد 
مشکل خاصی نبودیم، جا دارد از همین جا از 
تمامی مسئوالن مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و 

امور خیریه تشکر کنم.
وی در ادامه در مورد نقاط ضعف و قوت این 
مسابقات نیز بیان کرد:  قطعاً و با توجه به اینکه 
اولین دوره بود، نقاط ضعفی وجود داشته است،  
نیروهای  از  استفاده  با  بهزیستی  سازمان  اما 
توانمند و با تجربه ایرادات را به حداقل رسانده 
بود. به  ویژه این موضوع در بخش فنی، تشریفات، 
اسکان، پذیرائی و ... به حداقل رسیده بود؛ چرا که 
همکارانی حضور داشتند که سابقه همکاری در 

برگزاری مسابقات بین المللی را داشتند.
وی در پایان همچنین در مورد نقاط قوت این 
مسابقات نیز گفت: حضور حافظان قوی و سطح 
باالیی از ۱۷ کشور آن هم برای اولین دوره رضایت 
بخش بوده و از نقاط قوت این مسابقات بود، از 
نظر محل اسکان و پذیرایی نیز بهترین امکانات 
پیش بینی شده بود و محل برگزاری و تیم داوری 
هم که با مسابقات بین المللی قرآن سازمان اوقاف 
و امور خیریه مشترک بودیم و در باالترین سطح 

ممکن بود.
این  ویژگی های  دیگر  از  کرد:  اذعان  روحی 
مسابقات حضور فعاالن قرآنی روشندل به طور 
شبانه روزی در کنار متسابقان و میهمانان اولین 
دوره مسابقات و چاپ آئین نامه داوری به خط 

بریل و تحویل آن به متسابقان بود.

 مدیرکل خدمات پشتیبانی و فوق برنامه سازمان بهزیستی

رضایت     باال
 از خدمات و پشتیبانی

حبیب اهلل رحیمی شیخ، مدیرکل خدمات پشتیبانی و فوق برنامه سازمان بهزیستی در مورد 
فعالیت های صورت گرفته توسط این مرکز برای شرکت کنندگان در نخستین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم گفت: بخش پشتیبانی سازمان بهزیستی، نهایت تالش 
خود را برای انتخاب بهترین ها و نیز مطلوب ترین خدمت رسانی به نابینایان قرآنی حاضر در این 

مسابقات انجام داد.
وی افزود: فعالیت هایی که ما در این زمینه انجام دادیم، مواردی همچون تهیه و رزرو بلیط رفت 
و برگشت هواپیما برای شرکت کنندگان و همراهان، اسکان و تهیه هدایا بود که خوشبختانه 

بیشترین رضایت را از خدمات دریافت شده داشتند.
مدیرکل خدمات پشتیبانی و فوق برنامه سازمان بهزیستی تصریح کرد: در بحث اسکان، تالش 
داشتیم تا عالوه بر اسکان در یکی از بهترین هتل های بین المللی تهران، بیشترین تکریم را نیز 

برای این عزیزان قرآنی مدنظر قرار دهیم.
رحیمی شیخ با اشاره به اینکه تهیه هدایای شرکت کنندگان برعهده این بخش بوه است،  گفت: 
نفرات اول تا سوم این دوره از مسابقات، معادل ارزی ۲۰ میلیون تومان، ۱5 میلیون تومان و ۱۰ 
میلیون تومان دریافت کردند که البته با توجه به اینکه رتبه اول از آن نماینده کشورمان بود، 
همان مبلغ ریالی به وی اهدا شد. عالوه بر این به هر کدام از شرکت کنندگان مبلغ دو میلیون 

تومان نیز برای برخی خریدهای ضروری اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حضور مهمانان قرآنی حاضر در مسابقات، بیشترین ارتباط را با آنها 

داشتیم و با تک تک شرکت کنندگان که صحبت می کردم، نهایت رضایت را از خدمات ارائه 
شده داشتند.

مدیرکل خدمات پشتیبانی و فوق برنامه سازمان بهزیستی در ادامه اظهار کرد: حضور با این 
افراد برای همکاران ما سراسر خاطره بود و با توجه به صحبت هایی که با شرکت کنندگان نیز 

داشتم، تمام مدت زمان حضورشان در ایران نیز مملو از خاطره بوده است.
رحیمی شیخ در پایان عنوان کرد: در زمان برگزاری مسابقات از شرکت کنندگان 

نظرسنجی هایی در مورد میزان رضایت از حضور خود در این مسابقات صورت 
گرفت که رضایت آنها صددرصدی بود. امیدواریم توانسته باشیم، گام کوچکی در 

خدمت به فعاالن قرآنی برداشته باشم.

قرآن 
و بهزیستی
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و به صورت ویژه نابینایان و در رشته حفظ کل قرآن 
کریم برپا شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دور اول به 
صورت آزمایشی بود، منطقی بود که در این دوره 
مقداری محتاطانه تر قدم برداریم و مسابقات در 
یک رشته برگزار شود. امیدواریم در ادوار آینده این 

مسابقات در رشته های متنوع تر برپا شود.
دبیر اجرایی نخستین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم بیان کرد: بعد از 
تصویب برگزاری مسابقات، جلسات را با همکاران 

ایده برگزاری مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم از چند سال پیش وجود داشت، 
اما فعالیت ها برای برپایی آن تا حدودی ناکام مانده بود. برگزاری این مسابقات پس از نامه نگاری 
رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر پیگیری جدی این مسابقات وارد فاز جدیدی شد. البته از ابتدا، 
هدف را برپایی یک مسابقه صرف در نظر نگرفتیم، بلکه با این اهداف پیش رفتیم تا ارتباطات 
گسترده تری در حوزه بین الملل شکل گیرد و نیز ارتباطات جامعه هدف این سازمان با حوزه 
فعاالن قرآنی کشور، گسترده تر شود. خوشبختانه، این مسابقه اثر بسیار خوبی بر روی جامعه 

هدف ما گذاشته و توانسته است، موج خوبی را در بین جامعه قرآنی روشندالن ایجاد کند.

 دبیر اجرایی نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن

چگونگی شکل گیری 
مسابقات بین المللی

ــندالن   روش

حسین سیف الهی  مقدم، دبیر اجرایی نخستین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان 
اسالم در مورد این مسابقات و فعالیت هایی که برای 
برگزاری مطلوب آن صورت گرفته است، گفت: 
بحث برپایی مسابقات بین المللی قرآن ویژه جامعه 
هدف از جمله نابینایان از سال ها قبل حدود سال 

۱۳۸۶ مطرح بود.
وی با اشاره به اینکه برپایی این مسابقات هر سال 
در دستور کار قرار می گرفت، افزود: معموال نیز این 
پیگیری ها اندک بود و کارها به سرانجام نمی رسید. 
با توجه به اینکه برگزاری مسابقات بین المللی 
مجوز، الزم داشت. یک سری اقدامات انجام شد 
که بخشی از این اقدامات شامل برگزاری جلسات 
ایران و  با مسئوالن مسابقات بین المللی قرآن 
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور بود تا 

از طریق آن، کارها روند رو به جلویی را طی کند.
دبیر اجرایی نخستین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم در ادامه با اشاره به 

اینکه سومین دوره شورای عالی قرآن سازمان 
تصریح  شد،  تشکیل  گذشته  سال  بهزیستی 
کرد: این شورا با حضور سیدعلی سرابی، مهدی 
قره شیخلو، حسن محمدی، محمدرضا مسیب زاده 
فعاالن  و  از مدیران  و محمدعلی خواجه پیری 
قرآنی، تشکیل شد. این اعضا نظرات خود را مطرح 
کردند و با موافقت ریاست سازمان بهزیستی، 
مصوب شد تا بحث برپایی مسابقات به صورت 

جدی پیگیری شود.
سیف الهی اظهار کرد: نامه نگاری ها با سازمان اوقاف 
و امور خیریه و ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن 
کشور به صورت جدی دنبال شد و بعد از مدتی 

دالیل توجیهی طرح خواسته شد. ما نیز با 
حضور در ستاد عالی مسابقات قرآن کشور 
از برگزاری مسابقات به صورت مکتوب، 
دفاع کردیم که مورد موافقت اعضا قرار 
گرفت و مقرر شد تا این مسابقات در 

کنار مسابقات بین المللی قرآن ایران 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

با توجه به 
شرایط خاص 
شرکت کنندگان، 
حضورشان در 
سالن مسابقات 
مورد توجه مردم 
و رسانه ها قرار 
گرفت. هیئت 
داوران نیز اذعان 
داشتند که سطح 
شرکت کنندگان 
در این مسابقات، 
بسیار باالتر از حد 
انتظار بوده است.
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در سازمان اوقاف آغاز کردیم و در کمیته هایی 
شرکت  از  دعوت  مدعوین،  تبلیغات،  همچون 
کنندگان و ... عضو شدیم. بیشترین حجم کار در 
ابتدا در کمیته دعوت از متسابقین بود. در این 

زمینه زحمات بسیار زیادی کشیده شد.
سیف الهی گفت: با توجه به اینکه مسابقات در 
رشته حفظ کل قرآن و ویژه نابینایان بود، شناسایی 
شرکت کنندگان مشکل بود، به خصوص اینکه 
اولین دوره مسابقات بود و این کار را مشکل تر هم 
می کرد. اواسط کار احساس شد که ممکن است 
به تعداد مورد نظر نرسیم، بنابر این با هماهنگی 
مجموعه هایی  و  دیگر  مراکز  و  اوقاف  سازمان 
همچون مرکز رودکی و بنیاد روشندالن اصفهان 
که با خارج از کشور ارتباطات کاری دارند، ارتباط 
گرفتیم و آنها نیز به صورت مجزا و با هماهنگی 
را  خود  فعالیت  متسابقین،  از  دعوت  کمیته 
آغاز کردند تا افراد بیشتری به مسابقات بیایند 
که در نهایت با احتساب نماینده کشورمان در 
مجموع نمایندگان ۱۷ کشور در تهران با هم به 

رقابت پرداختند.
وی افزود: این قضیه با توجه به زمینه سازی که 
در اولین دوره شده است برای ادوار آینده، قطعاً 
بازخورد بهتری خواهد داشت و نفرات بیشتری را 
می توانیم دعوت کنیم؛ چرا که شرکت کنندگان 
خارجی، تازه با فضای مسابقات نابینایان ایران 

آشنا شده اند.

دبیر اجرایی نخستین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم عنوان کرد: در کنار 
فعالیت کمیته دعوت از متسابقین موارد دیگر 
نیز همچون اسکان، تدارکات و تحقیقات نیز در 
حال پیگیری بود. خوشبختانه در اولین دوره هم 
ارتباط خوبی با همکاران سازمان اوقاف ایجاد 
شد و خوشبختانه همکاری خوبی نیز صورت 
شد.  برگزار  زیادی  و  پیوسته  جلسات  گرفت. 
البته سختی هایی در کار بود اما کارها به خوبی 

پیش رفت.
سیف الهی اذعان کرد: از ۲۱ اردیبهشت ماه 95، 
اولین شرکت کننده ها وارد کشور شدند و مراحل 
اسکان و سایر مقدمات فراهم شد تا در آرامش کامل 
در مسابقات حضور یابند. الزم به ذکر است در کنار 
اهدای قرآن هایی به خط بریل که با همکاری بنیاد 
روشندالن اصفهان تهیه شده بود، هدایای نقدی 
و معنوی دیگری نیز به شرکت کنندگان نابینا 
اهدا شد که مورد توجه شان قرار گرفت. در کنار 
این و قبل از آغاز مسابقات، آئین نامه داوری به سه 
زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهیه و در اختیار 

متسابقان قرار داده شد.
وی گفت: ورود متسابقان تا روز ۲۳ اردیبهشت ماه 
به طول انجامید و اولین روز مسابقات نیز روز 
جمعه، ۲۴ اردیبهشت ماه در هتل محل اسکان 
شرکت کنندگان برگزار شد. بعد از آن نیز روزانه 
سه یا چهار شرکت کننده در سالن اصلی مسابقات 

حضور یافته و رقابت خود را برگزار می کردند. 
مرحله مقدماتی در هتل محل اسکان با داوری 
استادان حبیب مهکام، حجت االسالم والمسلمین 
محمد حاج ابوالقاسم و حسین طرقی برپا شد که به 
نوعی آزمون ورودی برای حضور در سالن اصلی نیز 

محسوب می شد.
سیف  الهــی بیان کــرد: با توجه به شـــــرایط 
خاص شرکت کنندگان، حضورشان در ســـالن 
مسابقات مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت. 
هیئت داوران نیز اذعان داشــــتند که سطح 
شرکت کنندگان در این مسابقات، بسیار باالتر از 

حد انتظار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تالش داشتیم تا در زمان 
حضور نابینایان و همراهان آنها در ایران آنها را به 
مراکز مختلف برده و بازدیدهایی از مراکز مختلف 
به عمل بیاورند. از جمله این مراکز زیارت حرم 
حضرت امام خمینی)ره( و منزل امام راحل در 
جماران بود. تعدادی از دوستان نیز درخواست 
داشتند تا در قم حضور یابند و به زیارت حرم 
حضرت فاطمه معصومه)س( بروند. در کنار این نیز 
شرکت کنندگان یمنی به مشهد مقدس رفتند و 

چند روز در آنجا اسکان داده شدند.
سیف الهی در بخش دیگری از این گفت وگو در 
مورد بازخوردهای این مسابقات در بین  نابینایان، 
افزود: ما قبل از برگزاری مسابقات، با نابینایان به 
واسطه برگزاری جشنواره قرآنی ارتباط داشتیم، 
همانطور که گفته شد جو و موج بسیار خوبی را در 

بین نابینایان قرآنی کشورمان ایجاد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که فعالیت برای برگزاری 
مسابقات از چه زمانی آغاز شد، خاطرنشان کرد: 
بعد از نامه نگاری که با سازمان اوقاف و امور خیریه 
صورت گرفت و پیگیری های بعد از آن که به اواخر 
فصل پائیز سال قبل برمی گردد و نیز بعد از جلسات 
اولیه و مباحث توجیهی برای برگزاری یا عدم برپایی 
آن، عمالً از اوایل فصل زمستان سال قبل، روند 
مسابقات و اقدامات را آغاز کردیم که شامل، ایجاد 

ارتباط بین سازمان و کمیته های مختلف و... بود. 
دبیر اجرایی اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
روشندالن جهان اسالم در پایان عنوان کرد: از روز 
اول مسابقات، نظر خودمان صرف برگزاری یک 
مسابقه نبوده است، هدف اصلی این بوده است 
که ارتباطات گسترده تری را با دیگر کشورها ایجاد 
کنیم وهم اینکه ارتباطات ما در حوزه فعاالن قرآنی 
گسترده تر شود. این فعالیت اثر بسیار خوبی بر 
روی جامعه هدف ما گذاشته و توانسته است، موج 

خوبی را در بین جامعه قرآنی نابینایان ایجاد کند.
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اینگونه نیست که نقص عضو باعث کاهش توانایی 
افراد شود. افراد بلندهمتی هستند که با وجود 
نبود یکی از حواس اصلی اما در تخصص و هنری 
خاص، گوی سبقت از بسیاری از افراد سالم در آن 

تخصص را ربوده و سرآمد همان هنر می شوند.
کشور مصر دارای هزاران قاری قرآن رسمی و غیر 
رسمی بوده است از این میان بسیاری از کودکان و 
نوجوانان نابینا در این کشور رو به سوی حفظ و در 
ادامه قرائت قرآن آورده اند. بسیاری از قاریان نابینا 
جزء مطرح ترین قرا و صاحبان سبک  و پایه گذاران 
الحان جدیدی بودند. حتی در این میان تعدادی 
از این قاریان محروم از حس بینایی در زمره نسل 
طالیی قرائت قرآن مصر محسوب می شوند که با 
حافظه قوی و روح لطیف، الحان زیادی را به یادگار 
گذاشتند. از آن جمله می توان نام این هفت نفر را 

بیان کرد:

آشنایی با 7 قاری قرآن جهان اسالم

چشمانی بسته 
صدایی ماندگار

   شیخ محمد عکاشه
)1982-1882( 

کسی که دقیقا صد سال عمر کرد و یکی از 
فنی ترین قراء مصر در قرن بیستم شناخته 
شد و تسلطش به الحان و نغمات موسیقی 

در حد اعال بود.

   شیخ محمد رفعت 
)1950-1882(

صدایش گستره وسیعی داشت، تمام 
قسمت های صدای رفعت زیباست. وی جزء 
افرادی است که می تواند نت های زیادی 

را اجرا کند.

   شیخ محمد احمد عمران 
)1994-1944(

قدرت فوق العاده صوتی چه در نت های 
پایین و چه در پرده های صوتی باال همراه 
با حزن زیبا با قدرت تحریر بسیار و رنگ 

صدای دلنشین داشت.

   شیخ محمد عبدالعزیز حصان
)2003-1928( 

در کودکی بینایی خود را از دست داد و در 
10 سالگی قرآن را حفظ کرد. او از جمله 

قاریانی است که تقلید از آنها دشوار است.

   شیخ علی محمود
)1943-1878( 

 پس از رحلت استاد فقید شیخ احمد نداء 
با وجود آن که بسیاري به منّصه ظهور 
نشستند، اما هیچ یک را توانایی آن 

نبود که رسالت شیخ را پیش ببرد در این 
زمان »شیخ علی محمود« در این میدان 

مطرح شد.

   شیخ سعید مسلم 
)2002-1936(

در شهر قطور واقع در استان الغربیه 
مصر متولد شد. در ایران معروف به شیخ 

بدوی است. شهرت او به خاطر قرائت 
مخصوصش، به ویژه سوره تکویر است.

   شیخ محمود محمد رمضان
)1981-1927( 

تنوع الحان کاربردی اش یکی از ویژگی های 
برجستگی شیوه خاص سبکش است. در 

اجرای نغماتی مثل صبا، کرد و نهاوند تبحر 
خاصی داشت.

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه



مادران شهدا

خوشحالی برای تولد فرزند در منزل محمود رفعت، 
خیلی دوام نیاورد؛ چرا که محمد رفعت فرزند کوچک 
وی قبل از دوسالگی مبتال به یک نوع بیماری خاص 
شد که با این بیماری، بینایی خود را  از دست داد و 

اطّبا نیز نتوانستند کاری برای وی انجام دهند.
وه محمد رفعت به نام حنا رفعت در این زمینه  ن
ی گوید که قصه های زیادی در مورد بیماری و  م
ابینا شدن جدم نقل شده که در این زمینه برخی  ن
می گویند که به علت اینکه محمد کودک زیبایی بود، 
مورد حسد قرار گرفت و برخی نیز علت نابینایی را 

التهاب چشم می دانند.
پدر رفعت، تصمیم گرفت تا فرزند خود را در آن زمان 
به مکتب خانه بفرستد به همین دلیل وی را به مسجد 
بشتک در درب الجمامی سپرد که هم اکنون مکان 
قدیمی این مکتب خانه در خیابان پرت سعید قاهره 
موجود است.هنگامی که محمد رفعت به ۱۰ سالگی 
رسید، تجوید را به طور کامل به همراه قرائت یاد 
گرفته بود و در ۱5 سالگی نیز موفق شد گواهی حفظ 
قرآن را به شکل ترتیل، تجوید و تالوت از مشایخ آن 
زمان دریافت کند. خوشحالی وی در این زمان قابل 
توصیف نبود برای اینکه اولین بار او را شیخ نامیدند 
و گواهی قرآن به او دادند، اما لبخندهای وی چندان 
دوام نداشت؛چراکه پدرش در همان سال از دنیا رفت.
در  قرآن  تالوت  راهی جز  رفعت  زمان،  این  ر  د
ناسبت ها و مجالس دینی پیدا نکرد برای اینکه  م
مجبور بود خانواده خود را اداره کند به همین خاطر 
برای اولین بار در یک مجلس قرآنی حضور پیدا کرد و 
در جایگاه قرار گرفت اما استرس خاصی داشت چون 
می دانست که این اولین تالوت است و این تالوت 
مسیرش را برای ادامه راه آینده مشخص خواهد کرد 
ولی با شروع تالوت و هنگامی که صدای تشویق مردم 
را شنید، فهمید که مورد قبول قرار گرفته و توانسته 

جای خود را در دل مردم باز کند.

شهرت از مسجد محله
شهرت اولیه وی از مسجد بشتک که بعدها به مسجد 
مصطفی فاضل پاشا معروف شد، آغاز شد و تالوت 
دائمی خود را تا پایان عمر در این مسجد ادامه داد به 
خاطر اینکه یک حس وفاداری عجیبی به این مسجد 
کوچکی که در آنجا قرآن را یاد گرفته بود داشت. وی 
همچنین، تنها به تالوت اکتفا نکرد، بلکه به یادگیری 
مقامات نیز پرداخت و صدها تواشیح و قصیده های 
دینی را حفظ کرد که آن ها را در تنهایی خود و یا 

مجالس خصوصی می خواند.
در ابتدای قرن بیستم شهرت محمد رفعت باال گرفت 
و صحبت در مورد وی در همه جا انجام می شد از 
مله در جراید، روزنامه ها اسم، عکس و مطالب  ج
راوانی در موردش درج می شد و دسته فراوانی از  ف
مردم بودند که غیر از تالوت رفعت، سعی می کردند به 

تالوت دیگری گوش نکنند.
محمد رفعت عادت داشت که تابستان ها در مسجد 
مرسی ابوالعباس در اسکندریه تالوت می کرد، ولی در 
مابقی ایام سال در مساجد دیگر قاهره به ویژه فاضل 
پاشا تالوت می کرد عالقه ویژه ای نیز به مسجد سیده 
زینب)س( در قاهره داشت، به آنجا می رفت و صورت 
ود را به شبکه های ضریح حضرت زینب)س(  خ
می گذاشت و در حالیکه اشک از چشمانش جاری 

بود، به خاندان نبوت سالم می داد. 
در سال ۱9۳۴ اولین رادیوی سیمی یا کابلی در مصر 
تأسیس شد و یک فیزیکدان ایتالیایی به نام مارکونی 
که برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱9۰9 بود، رادیو 
را در مصر راه اندازی کرد. مسئوالن زیادی از رفعت که 
شهرتی ملی داشت دعوت کردند که در رادیو، تالوت 
کند، اما رفعت به خاطر اینکه تردید داشت در اینکه 
آیا تالوت در رادیو حالل است یا حرام و اینکه صدای 
رادیو در همه جا اعم از کوچه و خیابان و ... پخش 

می شود، این درخواست را رد کرد. 

مخالفت رفعت با تالوت در رادیو
 اصرار مسئوالن ادامه پیدا کرد، بنابر این رفعت در این 
موضوع از علمای االزهر استفتا کرد و ایشان نیز فتوایی 
بنی بر حلیت تالوت در رادیو اعالم کردند. وی  م
تالوت در رادیو را آغاز کرد و افتتاح رادیو مصر مقارن 
شد با پخش تالوت محمد رفعت از سوره مبارکه فتح 

که در تاریخ بسیار معروف و ماندگار شده است.
در همان سال یعنی در روز ۲9 دسامبر سال ۱9۳۴ 
رادیو با رفعت قراردادی یک ماهه برای تالوت در طول 
ماه مبارک رمضان منعقد کرد که مبلغ این قرارداد 
یکصد جنیه که واحد پول مصر است،  بود و البته این 
مبلغ اگرچه امروز بسیار ناچیز است، اما آن روزها نیز 

در مقام خود مبلغ اندکی بود.
نتشار صدای رفعت از طریق رادیو، نقطه تحول  ا
زندگی قرآنی وی بود که صدای او را در تمام مصر و 
حتی در بیرون از این کشور منتشر کرد و وی با تالوت 
خود با قلوب مردم صحبت می کرد و آن  ها را مورد 
خطاب قرار می داد. همچنین، از آنجایی که تالوتش 
رویکردی عاطفی و بسیار حساس داشت، توانست در 

اقشار مردم به سرعت جای خود را باز کند.
محمد رفعت به این شکل یک جایگاه جهانی ویژه 
یدا کرد و در خالل جنگ جهانی دوم تعدادی از  پ
رادیوهای اروپایی نیز برای جذب مخاطب بیشتر در 
میان جوامع عرب به پخش تالوت وی پرداختند که 
در این زمینه می توان به اتفاقات و قصه های جالبی 
نیز اشاره کرد برای مثال می توانیم به قضیه ای اشاره 
کنیم که یک خلبان کانادایی که به همراه نیروهای 
انگلیسی در صحرای غربی صدای رفعت را از رادیو 
انگلیس که برنامه های مصر را پخش می کرد، شنید 
که این امر چنان وی را تحت تأثیر قرار داد که سریعاً 
دوستان خود را صدا زده و از ایشان درخواست کرد 
ه قرآنی برای او بیاورند همچنین، چند سری از  ک
کتاب های مستشرقان را نیز در مورد اسالم خواند و 
ا شوق زیاد به قاهره رفته و رفعت را پیدا کرد و در  ب
حضور وی مسلمان شدن خود را اعالم کرد همچنین، 
از وی خواست که یک نام اسالمی مناسب برای او 

انتخاب کند.

ماندگاری رفعت از تالش های زکریا 
تالوت های محمد رفعت تأثیرات معنوی خود را بر 
اقشار مختلف مردم گذاشته بود. ولی مسئله ای که 
وجود داشت این بود که تالوت های رادیویی وی به 
صورت زنده پخش می شد و رادیو به دلیل هزینه 
زیاد آن ها را ضبط نمی کرد با این حال افرادی مانند 
زکریا مهران و محمد خمیس، صدای وی را در منزل 
خود به صورت شخصی ضبط می کردند. زکریا مهران 
که از اعضای مجلس شیوخ مصر بود در منزل خود 
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محمد رفعت ؛ حافظ و قاری نابینا

ـر امیرالقرای مصـ
محمد رفعت در سال 1882 میالدی در قاهره به دنیا آمد. پدرش اسم وی را به خاطر تبرک به 
نام پیامبر)ص( محمد گذاشت و نام دوم را نیز به تأسی از نام جدش رفعت گذاشت. این طفل 
کوچک در خانه ای بزرگ شد که اهل عمل به قرآن بودند و خیلی پیش می آمد که این بچه با 
انگشتان کوچک خود قرآن در منزل را لمس می کرد و صفحات آن را ورق می زد بدون اینکه 

کسی بداند که آینده این بچه با قرآن رقم می خورد.
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دفن شود، بنابر این محمد پاشا حسنین، رئیس 
دیوان پادشاهی مصر در آن زمان شرایطی را فراهم 
کرد که یک قطعه زمین در اختیار رفعت قرار بدهند 
که وی تا سه سال قبل از فوت هر هفته به آنجا 
می رفت، می نشست و قرآن تالوت می کرد و این کار 

را تا زمان وفات خود انجام داد. 
در سال ۱9۴۳ در یکی از روزهایی که رفعت در مقابل 
رادیو برنامه زنده اجرا می کرد، دچار حبس صوت 
شد یعنی حالتی که نتوانست به تالوت ادامه دهد. 
پیگیری های درمانی انجام شد و مشخص شد که 
وی به ورم حنجره دچار شده است که در این مورد 
ابوالعینین شعیشع می گوید که یک سری کارهای 
درمانی بر روی رفعت انجام دادند که به جای اینکه 
حال وی را بهتر کند، حنجره وی را بیشتر دچار 
مشکل کرد و چندی نگذشت که حبس صوت نیز به 
ورم حنجره اضافه شد به نحوی که در اواسط تالوت، 

صدایش قطع می شد و نمی توانست ادامه دهد.
داستان رقت انگیزی نیز وجود دارد که کمال نجمی، 
نویسنده مشهور مصری شاهد آن بوده است. وی بیان 
می دارد که یک روز جمعه در مسجد برای استماع 
تالوت رفعت حاضر شدم و سعی کردم جایی نزدیک 
جایگاه تالوت وی پیدا کنم به خاطر اینکه صدایش 
ضعیف بود و برای شنیدن تحریر زیبای وی باید 
نزدیک ایشان می بودم. در هنگام تالوت ناگهان 
صدای محمد رفعت دچار حبس شد، اما وی تالش 
کرد تا ادامه دهد ولی دوباره صدایش حبس شد 
و رفعت نمی  دانست چه کند که در این هنگام یک 
شیشه داروی سیاه رنگی را که پزشک تجویز کرده 
بود بیرون آورده و مقداری نوشید و این قضیه باعث 
شد دو سه آیه دیگر را بخواند اما در ادامه حبس صوت 
بر وی غلبه کرد و نتوانست دیگر بخواند بنابر این از 
جایگاه بلند شد و در حالیکه مردم گریه می کردند، 

مسجد را ترک کرد.
محمد رفعت ترجیح داد تا از تالوت کناره بگیرد و 
اموالش را فروخت تا بتواند بیماری را درمان کند 
در اواخر سال ۱9۴9 نیز مجله ای به نام المصور یک 
سری تصویر از وی که در بستر بیماری بود، منتشر 
کرد. یک نویسنده مشهور به نام ابازی که نفوذ ادبی 
زیادی در بین مردم داشت در این زمان فراخوانی 
در روزنامه ها منتشر کرد و از همه دعوت کرد برای 
درمان وی کمک کنند که در این زمینه مبالغ زیادی 
از طرف مردم جمع آوری شد، البته محمد رفعت در 
نهایت تعجب این مبالغ را قبول نکرد و گفت که اموال 
دنیا مرا از امتحان الهی نجات نمی دهد به این ترتیب 
در صبح روز دوشنبه، نهم ماه می سال ۱95۰ یعنی 
دقیقاً در روزی که متولد شده بود، از دنیا رفت و روح 

این قاری کتاب به محضر صاحب کتاب پرواز کرد.

به وسیله دستگاه گرامافون که در آن ایام فقط در 
منزل ثروتمندان پیدا می شد، تالوت های وی را که 
روزهای سه شنبه و جمعه به صورت زنده از رادیو 
پخش می شد، ضبط می کرد. البته صفحاتی که زکریا 
برای ضبط استفاده می کرد زمان محدودی داشت به 
همین دلیل هنگام تعویض صفحات بعضی از قطعات 
تالوت محمد رفعت را از دست می داد بنابراین یک 
دستگاه دیگر نیز خریداری کرد و ضبط را با این دو 
دستگاه به صورت پشت سر هم انجام می داد یعنی 
قبل از اینکه یک دستگاه ضبطش تمام بشود، از 
دستگاه دوم استفاده می کرد و به این صورت توانست 

تالوت های زیادی ر ا از محمد رفعت ضبط کند. 
ناگهان جنگ جهانی دوم شروع شد، زکریا مهران 
نگران شد که در اثر حضور نیروهای خارجی در مصر 
آرشیو ضبط وی خسارت ببیند، بنابر این صفحات 
را داخل صندوق های مخصوصی قرار داد و آن ها را 
به مزرعه خود منتقل و مخفی کرد. در همین اثنا 
اختالفاتی بین رفعت و رادیو پیش آمد و قضیه نیز 
از این قرار بود که رادیو دستمزد خوانندگان را بیشتر 
از قاریان قرار داده بود و رفعت نیز این امر را توهین به 
قرآن تلقی کرد و به خاطر همین از رادیو رفت. بعد 
از این قضیه زکریا به رادیو مراجعه کرد و ضمن بیان 
اینکه تعداد زیادی از تالوت رفعت را جمع آوری کرده 
و آماده است در اختیار رادیو قرار دهد، طی شرطی که 
گذاشت از دست اندرکاران رادیو خواست تا رضایت 
رفعت را جلب کرده و وی را به رادیو بازگردانند. البته 
بسیاری از مخاطبان رادیو نیز خواستار بازگشت 
وی بودند و خیلی عجیب است که افراد بسیاری از 
مسیحیان مصری درخواست فراوانی را به رادیو ارسال 

داشتند تا رفعت را برگردانند که البته پیگیری های 
زکریا به نتیجه نرسید و ایشان به طور ناگهانی در 

جلسه شیوخ مصر فوت کرد.
 پس از این واقعه بود که خانواده رفعت و خانواده زکریا 
درصدد برآمدند تا گنجینه زکریا را پیدا کنند و تالش 
زیادی نیز در این زمینه کردند تا باالخره بخشی از 
این گنجینه را در مزرعه و بخشی را نیز در خانه پیدا 
کردند، اما بخش دیگری از این صفحات نهایتاً پیدا 
نشد و سرانجام مشخص نشد که چه اتفاقی بری 

مابقی این گنجینه افتاده است. 
این تالوت ها در اختیار رادیو مصر قرار گرفته و یک 
سری کارهای فنی روی آن ها انجام شد از جمله 
نواقص تالوت ها با صدای ابوالعینین شعیشع و احمد 
هیبه کامل شد به این شکل که شعیشع نواقص 
موجود را به سبک رفعت و بسیار نزدیک به تالوت 
وی خواند و کامل کرد. در مجموع تالوت های خوبی 
از محمد رفعت درست شد با این حال این آثار به طور 
کامل نشان دهنده زیبایی تالوت وی نیستند به 
خاطر اینکه این تالوت ها مربوط به دهه پنجم زندگی 
محمد رفعت به بعد هستند یعنی در زمانی که به 
بیماری حنجره دچار شده بود. تقریباً ۸۴ تالوت از وی 
در اختیار مردم قرار گرفت که در واقع مرهون زحمات 
نمی کرد  ایشان چنین خدمتی  اگر  و  بود  زکریا 
مسلمانان در حال حاضر تنها نام وی را شنیده بودند و 
نمی دانستند که محمد رفعت چطور تالوت می کرد. 

مزاری کنار مسجد سیده زینب)س(
یکی از آرزوهای محمد رفعت این بود که در جوار 
مسجد سیده زینب)س( از نوادگان امام حسن)ع( 
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اسالمی برگزار شد، توانست رتبه دوم رشته حفظ 
کل قرآن کریم را به دست آورد. همچنین سعید 
دوره  سی وهشتمین  در   9۴ سال  علی اکبری، 
مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور 
خیریه که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد در 
رشته حفظ کل قرآن، موفق به دریافت رتبه عالی و 
در اردوی انتخابی برای اعزام به مسابقات بین المللی 
قرآن به عنوان نماینده ایران در مسابقات بین المللی 

ترکیه معرفی شد.
بنابر اعالم مسئوالن سازمان بهزیستی کشور این 
۱۶ نفر، نفراتی بودند که هر کدام در استان محل 
سکونت خود حافظ کل قرآن کریم شناخته شده 
و در مسابقات معتبر کشوری نیز حائز رتبه شده اند. 
در این آزمون از هر حافظ، سه سؤال یک صفحه ای 
پرسیده و سؤاالت نیز به صورت قرعه کشی برای هر 
حافظ در نظر گرفته شد که هر فرد براساس نوبت 
حضور خود، قرعه مربوطه را دریافت کرد.همچنین 
در این آزمون برای هر شرکت کننده، ۲۰۰ نمره در 
نظر گرفته شد که ۱۰۰ نمره مربوط به حسن حفظ 
و ۱۰۰ نمره دیگر آزمون نیز مربوط به صحت قرائت 
بود که در پایان فردی که نمره بیشتری را کسب 

کرد به عنوان نفر برتر انتخاب شد. 

مسابقه تعیین نماینده جمهوری اسالمی ایران برای حضور در نخستین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم چهارشنبه، 19 اسفندماه سال 1394 برگزار شد. در این رقابت که با 
حضور 16 نفر شکل گرفت. چهره هایی شناخته شده که پیش از این نیز موفق به دریافت رتبه های 
ممتاز در سطوح مختلف حتی در مسابقات کشوری و بین المللی شده بودند، دیده می شد. آزمون 
انتخابی، تفاوتی با رقابت های جدی نداشت و رقابت بسیار نزدیکی بین متسابقان از استان های 

مختلف شکل گرفته بود.

رقابت برای حضور در مسابقات جهانی 

چگونگی انتخاب
 نماینده  ایران

نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
جهان اسالم را داورانی همچون استادان علی اکبر 
حنیفی در رشته لحن، رحیم خاکی در رشته 
صوت، سعید رحمانی در رشته وقف و ابتدا، عباس 
امام جمعه در رشته تجوید، امیر آقایی در رشته 
ُحسن حفظ قضاوت کردند و استاد معتز آقایی نیز 
به عنوان هادی حفاظ، امر راهنمایی و هدایت فنی 
شرکت کنندگان را برعهده داشت. همچنین حبیب 
مهکام، پیشکسوت قرآنی کشور نیز ریاست هیئت 

داوران این آزمون را عهده دار بود. 
اسامی دعوت شدگان به مرحله انتخاب نماینده 
بین المللی  مسابقات  دوره  نخستین  در  ایران 
حفظ قرآن روشندالن جهان اسالم که به همت 
بود؛  بدین شرح  برگزار شد،  بهزیستی  سازمان 
محمدتقی کریمی فیض آبادی از استان گلستان،  

حسین بخشی از استان اصفهان، عرفان سلیمی 
از استان کردستان، جعفر علی پور و عبدالغفور 
جوهرچی از استان خراسان رضوی، عباس فالح 
و مسعود حسن آبادی از استان یزد، پوریا نادری از 
استان مرکزی، ادریس رئیسی از استان سیستان و 
بلوچستان، محمدعلی نجفی و مهدی محمدی از 
استان تهران، حامد فتاحی از استان آذربایجان غربی، 
حسین زمانی از استان کرمان، عبدالخلیل اسدالهی 
از استان خراسان جنوبی، سعید علی اکبری از استان 

قزوین و بهزاد مزارعی از استان فارس.
از جمله چهره های شناخته شده در این فهرست 
»سعید  و  جوهرچی«  »عبدالغفور  نفره،   ۱۶
علی اکبری« بودند. جوهرچی در بیست وچهارمین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که ۱9 تا ۲۴ 
مردادماه ۱۳۸۶ در سالن اجالس سران کشورهای 
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آئین نامه ویژه ای را نیز تنظیم کردیم؛ در ادامه 
نیز داورانی برای داوری این مسابقات مشخص 

شدند.
رئیس سازمان بهزیستی به تبیین اهداف این 
دوره از مسابقات پرداخت و گفت: اولین هدف 
این مسابقات، ارتقای سطح فعالیت های قرآنی 
جامعه روشندالن کشور است. با توجه به اینکه 
در بین نخبگان و تحصیل کرده های کشورمان 
شاهد حضور و فعالیت تعداد زیادی نابینا هستیم، 
بنابراین این قشر از ظرفیت های باالیی برخوردار 
هستند. بر ما وظیفه است که زمینه انس با قرآن 

کریم این قبیل افراد را فراهم کنیم.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه دومین هدف 
با  جامعه  آشنایی  مسابقات،  این  برگزاری  از 
ظرفیت ها و استعدادهای روشندالن است، تأکید 
کرد: همین هدف به نوعی زمینه ساز سومین 
هدف ما از برگزاری این مسابقات که تشویق دیگر 
برای حضور در عرصه فعالیت های  روشندالن 

قرآنی خواهد بود، است.
مسابقات  برگزاری  از  هدف  چهارمین  وی 
را  اسالم  جهان  روشندالن  قرآن  بین المللی 
گسترش ارتباطات بین الملل عنوان کرد و گفت: 
در این دوره از مسابقات، نمایندگانی از ۱۶ کشور 

رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان 
اسالم، آشنایی جامعه با توانمندی نابینایان، تشویق آنها برای حضور در عرصه مسابقات و 

گسترش ارتباطات بین المللی را از جمله مهم ترین اهداف این مسابقات عنوان کرد.

طی نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی مطرح شد

گسترش ارتباطات بین المللی 
در حوزه قرآن 

نشست خبری انوشیروان محسنی بندپی، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، ۲5 اردیبهشت ماه 95 با 
حضور خبرنگاران رسانه های دیداری، شنیداری 

و مکتوب برگزار شد.
انوشیروان محسنی بندپی در این نشست ضمن 
خاطر  به  سازمان  فرهنگی  بخش  از  قدردانی 
درخشان  نقطه  گفت:  اثرگذارش  فعالیت های 
این فعالیت ها، برگزاری نخستین دوره مسابقات 

بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم است که 
تالش های بسیار زیادی برای برگزاری آن صورت 

گرفت تا به نتیجه رسید.
وی با اشاره به اینکه افرادی که از نعمت بینایی 
کریم  قرآن  تالوت  و  حفظ  هستند،  محروم 
برایشان سخت است، افزود: ما تالش کردیم تا 
بتوانیم زمینه برپایی مسابقات را فراهم کنیم، 
و  بریل  خط  به  را  قرآن هایی  کار،  این  برای 
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شامل لبنان، ترکیه، مصر، اردن، اندونزی، عراق، 
افغانستان، بنگالدش، سیرالئون، مالی، پاکستان، 
قرقیزستان، نیجر، تونس، نیجریه و یمن حضور 

دارند.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به برگزاری 
آزمون آزمایشی از این افراد در روزهای گذشته 
اشاره کرد و گفت: در این آزمون، تالش شد تا 
با آئین نامه و نحوه داوری مسابقات  افراد  این 
کنار  در  قرآنی  روشندالن  این  شوند.  آشنا 
شرکت کنندگان در سی و سومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران)۲۲ تا 
۲۸ اردیبهشت ماه( رقابت خود را برگزار می کنند.

محسنی بندپی در بخش دیگری از صحبت های 
مناسب  همکاری های  از  قدردانی  ضمن  خود 
ما  کرد:  اذعان  خیریه،  امور  و  اوقاف  سازمان 
تالش داشتیم تا ستاد عالی هماهنگی مسابقات 
قرآن کشور، این رقابت را به عنوان یک رقابت 
بین المللی، ثبت کند تا زمینه ای برای سنوات 
آینده، جهت برپایی با کیفیت تر این مسابقات 

فراهم شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در مورد 
شیوه  انتخاب افراد شرکت کننده در این مسابقات 
گفت: در داخل کشور، ستادی برای برگزاری این 

مسابقات تشکیل شد و از داوطلبان در داخل 
کشور برای حضور در مسابقه انتخابی فراخوان 
داده شد که در نهایت پس از رقابت انتخابی در 
»عبدالغفور  بین المللی  و  ممتاز  داوران  جمع 
جوهرچی« از استان خراسان رضوی انتخاب شد. 
در بحث بین الملل نیز مکاتباتی را با کشورهای 
مختلف انجام دادیم و آنها نیز براساس معیارهای 

خودشان، افرادی را انتخاب و معرفی کرده اند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در 
جمع خبرنگاران در مورد سایر فعالیت های قرآنی 
سازمان بهزیستی گفت: در کنار مسابقات ملی و 
بین المللی قرآن سازمان بهزیستی، فعالیت های 
دیگری نیز اجرا می شود که یکی از آنها تشکیل 
شورای عالی قرآن سازمان بهزیستی است؛ این 
شورا تاکنون سه جلسه تشکیل داده است که در 

آن نخبگان قرآنی کشورعضویت دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: با برخی 
الکریم،  دارالقرآن  سازمان  همچون  دستگاه ها 
سازمان  و  عترت  و  قرآن  تشکل های   اتحادیه 
نیز  کشور  دانشگاهیان  قرآنی  فعالیت های 
تفاهم نامه هایی امضا شده است. تفاهم نامه ما با 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
دانشجویان  قرآنی  توانمندسازی  زمینه  در 

بهزیستی است.
از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  بندپی  محسنی 
دستاوردهای ما در زمینه قرآنی، عضویت این 
سازمان در کمیسیون تبلیغ و ترویج فعالیت های 

قرآنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی بوده است.
وی با اشاره به اینکه گسترش فعالیت های قرآنی 
اثرگذار است،  در سالمت روانی جامعه بسیار 
گفت: از دیگر فعالیت های قرآنی سازمان که البته 
در بحث مسابقات بین المللی اتفاق افتاده است، 
همکاری با بنیاد روشندالن اصفهان است که با 
همکاری آنها کار ساماندهی چاپ قرآن بریل که 
در مسابقات از نوع جدید آن استفاده می شود، 

صورت گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه در مورد 
احتمال افزایش رشته های مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم در سال های آینده، 
اظهار کرد: امسال سال اولی است که این مسابقات 
را برگزار می کنیم و این کار بیشتر تالشی بود تا 
نابینایان برای حضور در این مسابقات، انگیزه پیدا 
کرده و تشویق شوند، البته اگر انعکاس خوبی 
در رسانه های متعدد داخلی و خارجی داشته 
باشد، می توانیم در سال های آینده رشته ها را نیز 

گسترش دهیم.

مسابقات 
جهانی



32 تیر  95

مصالی تهران( یعنی مرحله نهایی و پایانی شدند. 
در این مرحله تنها یکی از حافظان آن هم از کشور 

قرقیزستان از حضور در مرحله نهایی بازماند.
داوران مرحله مقدماتی این مسابقات حسین طرقی 
و حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم از 
داوران و حافظان کل قرآن کریم کشورمان بودند. 
حبیب مهکام، پیشکسوت قرآنی و عضو شورای عالی 

قرآن بهزیستی، مجری این مرحله از رقابت ها بود.
حضور در سالن اصلی بعد از پایان رقابت مقدماتی که 
در واقع این مرحله حکم آمادگی و آشنایی با شیوه 
رقابت های داخل سالن اصلی را نیز داشت در بعد از 

باالخره حافظان قرآن کریم از 16 کشور در تهران حضور یافتند و مهمان سازمان بهزیستی شدند 
تا در آزمونی جهانی و دشوار با رقبایی آماده، رقابت داشته باشند. مراحل قبل از حضور هر یک از 
این افراد خود داستان جداگانه ای است؛ چرا که هماهنگی هر یک از این شرکت کنندگان که هر 

کدام با یک همراه حضور می یابند، وقت گیر و سخت است.

در دو مرحله مقدماتی و نهایی شکل گرفت

رقابت های 
روشندالن جهان اسالم

قرآن  بین المللی  مسابقات  دوره  نخستین  در 
از  امیری  ناصر  محمد  اسالم،  جهان  روشندالن 
عبدالغفور  اندونزی،  از  هادیان  اکبر  افغانستان، 
جوهرچی از ایران، حسن تنویر از بنگالدش، آهمت 
ساریکایا از ترکیه، صابر بن محمد زعیبی از تونس، 
حلو آلفا علی از سیرالئون، علی رضا حسن از عراق، 
نور کامل اولو از قرقیزستان، حسن دهینی از لبنان، 
الفاروق ساماره از مالی، حسن محمد از نیجر، علی 
ثالث احمد از نیجریه و هالل صالح الکلیبی از یمن 

حضور یافتند.
تصمیم بر آن شد تا مرحله مقدماتی نخستین دوره 

مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم 
اسکان  محل  در   95 اردیبهشت ماه   ۲۴ جمعه، 

متسابقان، هتل فردوسی تهران برگزار شود.
با حضور عبدالغفور جوهرچی،  مرحله مقدماتی 
نماینده کشورمان که در مرحله انتخابی، موفق به 
دریافت مجوز حضور در مسابقات بین المللی شده 
بود، آغاز شد و در مجموع ۱۷ حافظ کل قرآن 
کریم هر یک به سه سؤال یک صفحه ای پاسخ 
از ۱۰۰ را  دادند. شرکت کنندگانی که نمره 9۰ 
صرفا در بخش حسن حفظ دریافت کردند، موفق 
به راهیابی به سالن اصلی مسابقات)شبستان اصلی 

محسنی بندپی از چاپ جدیدترین قرآن به خط بریل خبر داد

قرآن بریل
 در حجــمی کم  

رئیس سازمان بهزیستی کشور ۲5 اردیبهشت ماه 95 با حضور در شبستان 
مصالی امام خمینی)ره(، محل برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآن 
روشندالن جهان اسالم و سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
جمهوری اسالمی ایران طی سخنانی گفت: در این مسابقات، برای اولین بار 
قرآن به خط بریل و با ترجمه هایی به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی در 

حجم کم ارائه شده و در اختیار متسابقان قرار گرفت.
محسنی بندپی در ادامه به بیان اهداف نخستین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم پرداخت و عنوان کرد: اولین هدف این دوره از 
مسابقات این است که بتواند، سطح قرآنی نخبگان نابینای کشورمان را ارتقا 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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ظهر همین روز مرحله قرعه کشی برای مشخص 
افراد در شبستان  از  شدن زمان اجرای هر یک 
اصلی مصالی امام خمینی)ره( تهران ـ که سالن 
اصلی مسابقات بودـ صورت گرفت. این قرعه کشی 
که در حضور هیئت داوران انجام شد، مشخص کرد 
که کدام شرکت کننده در چه زمانی باید آماده ارائه 
محفوظاتش در برابر هیئت داوران، همچنین مردمی 
که به شوق استماع قرآن در محل مسابقات حاضر 
بودند و نیز میلیون ها شونده رادیو قرآن و بیننده 

شبکه قرآن سیما باشد.
در روز اول این رقابت ها یعنی ۲۴ اردیبهشت ماه، 

اصلی  سالن  در  روشندل  شرکت کننده  چهار 
مسابقات، محفوظات خود را ارائه کردند. شنبه و 
یکشنبه، ۲5 و ۲۶ اردیبهشت ماه نیز حافظان قرآن 

روشندل طبق قرعه در جایگاه اصلی حضور یافتند. 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم 
در نخستین دوره خود به همت سازمان بهزیستی 
همزمان با سی وسومین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن جمهوری اسالمی ایران که هرساله از سوی 
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود، برپا شد. 
در دوره سی وسوم شرکت کنندگانی از بیش از ۷۰ 
کشور جهان در دو بخش حفظ کل و قرائت تحقیق 

قرآن حضور یافتند و امسال نیز شاهد آن بودیم که 
۱۷ حافظ نابینا نیز در کنار این افراد، محفوظات 
خود را ارائه دادند. تمامی حافظان قرآن از میان این 
روشندالن در سالن اصلی و در مرحله پایانی به خوبی 
تسلط خود را بر محفوظات قرآنی خود به نمایش 
گذاشتند.  اجرای خوب »عبدالغفور جوهرچی« نشان 
از قدرت وی در تسلط بر کلمه به کلمه آیات قرآن 
مجید داشت، دیگر رقبایش در رتبه های بعدی نیز 
این ویژگی را داشتند و در نهایت این اجرای نماینده 
کشورمان بود که نظر مثبت داوران داخلی و خارجی 

اولین دوره مسابقات را به خود جلب کرد.

دهد. همچنین با استفاده از این مسابقات، خواهیم توانست جهان اسالم را با 
توانمندی قرآنی ایران اسالمی آشنا کنیم.

وی اظهار کرد: از دیگر اهداف این مسابقات، این است که بتوانیم انگیزه های 
الزم را برای سایر روشندالن نیز فراهم کنیم تا با انگیزه بیشتر در عرصه 
فعالیت های قرآنی حضور یابند. همچنین گسترش ارتباطات و تعامالت 
جهانی که همیشه امام)ره( و مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته اند، از 

دیگر اهداف این مسابقات است.
رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه این سازمان همیشه بر آن بوده است 
تا افرادی که دچار محدودیت هایی هستند با استفاده از قرآن توانمند سازد، 

گفت: در این دوره از مسابقات، قرآن هایی به خط بریل به 
زبان های عربی، انگلیسی و نیز فارسی که برای اولین بار 
در حجم کوچک تولید شده اند، در اختیار متسابقان 

قرار گرفته است. 
وی در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم 

گفت: این مسابقات افقی است که بر روی ما گشوده 
شده است و امیدواریم بتوانیم این افق باز شده را برای سایر 

معلوالن و در رشته های دیگر نیز داشته باشیم.
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عبدالرسول عبایی
سرپرست هیئت داوران 

متولد 1324 کربالست که مدرک 
کارشناسی ارشد علوم قرآن و 
حدیث را از دانشگاه اصول دین 

بغداد دریافت کرده است. وی داور 
مسابقات بین المللی ایران، مالزی، 
اندونزی و... بوده و هم اکنون مدرس 
و عضو هیأت علمی دانشکده علوم 

قرآن و حدیث است.

محمدمهدی بحرالعلوم
 هادی حفاظ

 متولد 1351 است  از 19سالگی حفظ 
قرآن را آغاز کرد. وی مدرک درجه 
یک حفظ را دریافت و چندین سال 
سمت معاونت ارتباطات و فناوری 

اطالعات سازمان دارالقرآن را داشت 
و مدتی است، مسئولیت مرکز قرآنی 

وزارت بهداشت را برعهده دارد.

محمدحسین سعیدیان
 داور صوت

سال 1344 در تهران متولد شد. 
دارای مدرک دکترای علوم قرآن و 

حدیث و نفر اول مسابقات بین المللی 
قرائت قرآن ایران)1366( است. 
ضبط چند دوره تالوت قرآن و 

گردآوری مجموعه ای درباره علوم 
قرآنی را در کارنامه فعالیت هایش 

دارد.

هاشم روغنی
داور لحن

در سال 1340 متولد شد. این قاری 
اهل مشهد در سال 1363 توانست، 
رتبه نخست مسابقات بین المللی 

قرآن ایران را کسب کند. قبل از آن 
نیز در مسابقات داخلی و در سال های 

1361 و 62 رتبه های دوم و اول، 
همچنین 1365 بار دیگر رتبه اول را 

بدست آورد.

عبدالشکور فالح
داور صوت

از شخصیت های قرآنی و قاریان 
بین المللی در کشور افغانستان 

است. سال 63 به عنوان متسابق 
در مسابقات بین المللی قرآن ایران 
شرکت داشته است و با گذشت سه 
دهه، حال به عنوان داور مسابقات 

دعوت شد. 

معتز آقایی
هادی حفاظ

وی متولد سال 1354 در کشور 
کویت است، وی فارغ التحصیل 

رشته فیزیوتراپی از دانشکده علوم 
توانبخشی دانشگاه تهران است.

این حافظ کل قرآن و داور بین المللی، 
دارای مدرک درجه 2 حفظ است. 
در سال 1385 در مسابقات قرآن 
سازمان اوقاف در همه مراحل حائز 

رتبه اول شد.

رافع العامری
داور تجوید

مؤذن حرم کاظمین، مدیر دارالقرآن 
نجف اشرف، قاری بین المللی، مدیر 
مرکز ملی علوم قرآن وابسته به اداره 
اوقاف شیعیان عراق و رئیس مؤسسه 

قرآنی العراقیه بغداد است که در 
بسیاری از مسابقات بین المللی از 

جمله دو دوره در ایران حضور داشته 
است.

دكتر الدوامنه
داور وقف و ابتدا

دو دوره مسابقات ایران و نیز اندونزی 
را داوری کرده  است. اجازه هفت 
قرائات به روایات و طرق مختلف 
را دارد. رئیس کمیته عالی امور 

قرآنی وزارت اوقاف سوریه و رئیس 
دانشکده شریعت دانشگاه دمشق 

است.

یحیی محمد احمد الحلیلی
داور حسن حفظ

شیخ القّراء، مدرس و داور روشندل 
یمنی است که داوری رشته حسن 
حفظ سی وسومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن ایران و مسابقات 
روشندالن جهان اسالم را برعهده 

داشت.
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یوسف یوسنار
 داور لحن

از فعاالن قرآنی کشور مسلمان 
اندونزی است که داور بخش لحن 

سی وسومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن ایران و نخستین 

دوره مسابقات قرآن روشندالن بود 
که برای دومین بار برای مسابقات 

ایران دعوت شده بود.

شهریار پرهیزكار
داور حسن حفظ

در سال 1343 در تهران دیده به 
جهان گشود. وی به عنوان قاری و 

مرتل قرآن نیز معروف است. در سال 
1352 که 9 سال بیشتر نداشت، با 

شنیدن تالوت های مسابقات جهانی 
مالزی، مجذوب تالوت قرآن شد و 
نیز موفق به حفظ کل قرآن شد. 

حجت االسالم شهیدی پور
 داور وقف  و ابتدا

سال 1337 در قم به دنیا آمد. از سال 
1352 نیز کار حفظ قرآن را آغاز کرد 
و طی مدت چهارسال موفق به حفظ 
کل قرآن شد. عضو شورای تحقیق 
و مدیر گروه قرائات دانشگاه جامعة 

المصطفی)ص( العالمیه است.

محمدرضا ستوده نیا
داور تجوید

متولد 1343 اصفهان است. در 
رشته زبان و ادبیات فارسی، مشغول 

به تحصیل شد. دوره کارشناسی 
ارشد علوم قرآن و حدیث را آغاز 
کرد و پایان نامه خود را با عنوان 

»بررسی تطبیقی میان علم تجوید و 
آواشناسی« را با نمره عالی دفاع کرد. 

حجت االسالم درایتی
 داور حسن حفظ

متولد 1348 مشهد مقدس تا پایان 
سطح چهار در حوزه تحصیل کرده 
است. این حافظ و داور مسابقات 

بین المللی همچنین دارای مدرک 
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 
است. وی در اواخر دهه 1360 در دو 
سال پیاپی موفق به کسب رتبه های 
دوم و سوم مسابقات سراسری شد. 
این حافظ بین المللی عالوه بر قرآن، 
نهج البالغه را نیز حفظ کرده است.

حسین حمدان
داور تجوید

داور بین المللی و استاد قرائت در 
جمعیت قرآنی لبنان، سه دوره در 
ایران در رشته تجوید داوری کرده 

است و در مسابقات روشندالن جهان 
اسالم نیز به قضاوت پرداخت. 

رضوان درویش
داور صوت

مبتهل برجسته از کشور سوریه است 
که در دوازدهمین نشست تخصصی 
شورای عالی قرآن مقاله »بررسی 

مکتب های ابتهال و تواشیح در مصر 
و سوریه و معرفی شخصیت هنری 
مشاهیر این مکتب ها« را ارائه کرد.

دكتر نورالدین محمدی
داور حسن حفظ

از فعاالن قرآنی و داور بین المللی 
مسابقات از الجزایر و رئیس »لجنة 
المحافظة علی المصحف« است 

که در سی وسومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن ایران و نخستین 
دوره مسابقات روشندالن جهان 
اسالم داور رشته ُحسن حفظ بود.

دكتر سمیح احمد عثامنه
داور وقف و ابتدا

از داوران و فعاالن قرآنی اردن 
است که تاکنون 54 دوره مسابقات 

بین المللی را داوری کرده است. 
رئیس کمیته چاپ مصحف اردن 
است. وی عضو کمیته داوران در 

مسابقات بین المللی قرآن بیش از 10 
کشور است.
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دور هستیم؛ امت اسالمی از قرآن دور است؛ زندگی ما، 
واقعیت های زندگی ما با حقایق قرآنی خیلی فاصله 
دارد! ما باید خودمان را نزدیک کنیم و سعادت امت 
اسالمی هم به همین وابسته است که خودش را به 
قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس های قرآن 
نزدیک کند. یکی از راه ها همین است که قرآن مایه  
انس جوانان و مردم و زنان و مردان باشد. این هم یکی 
از برکات این مسابقات است. من تشکر می کنم از 
کسانی که این مسابقات را راه انداختند، اداره کردند، 
زحماتش را متحمل شدند و آن را مدیریت کردند. 
توجه داشته باشید، امروز در دنیا برای ضربه  زدن به 

در پایان برپایی سی وسومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران و نخستین 
دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن روشندالن جهان اسالم، شرکت کنندگان از جمله 
متسابقان روشندل از 16 کشور جهان به دیدار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب شتافتند. این دیدار با تالوت و اجرای حافظان قرآن کریم همراه بود. نفر برتر مسابقات 
قرآن روشندالن نیز در محضر رهبر فرزانه انقالب، یک صفحه از قرآن را ترتیل خوانی کرد. در 

ادامه بخشی از سخنان معظم له را می خوانید.

دیدار حافظان و قاریان قرآن با رهبر معظم انقالب

دوری امت اسالمی از قرآن

جلسه امروز بسیار جلسه شیرین و مطلوبی بود. 
بهره مند شدیم از تالوت ها و هنرنمایی های قرآنی 
مردان و جوانان عزیزمان و خوشامد عرض می کنیم 
به میهمانانی که از کشورهای دیگر آمده اند؛ چه 
اساتید قرآنی که حضور دارند، چه مسابقه دهندگانی 
که تشریف دارند. یکی از محسنات بزرگ این جلسات 
مسابقه قرآنی، انس برادران مسلمان از کشورهای 
مختلف  سیاست های  است.  یکدیگر  با  مختلف 
استکباری خیلی سعی می کنند ماها را از هم جدا 
کنند و ملت های مسلمان را نسبت به هم بیگانه 
کنند، بلکه آنها را در مقابل هم قرار بدهند؛ ملت های 

مسلمان باید درست عکس این عمل کنند؛ باید هرچه 
می توانند، از هر راهی که ممکن است، سعی کنند 
انس خودشان را با یکدیگر بیشتر کنند. یکی از راه ها، 
همین تشکیل این جور جلسات است. قرآن، محور 
است، قرآن، مشترک است، نعمت بزرگ الهی است 
برای همه  مسلمان ها؛ از این سفره  اطعام معنوی الهی، 
همه با هم باید استفاده کنند و این جلسات قرآنی، این 
مسابقات قرآنی، این فرصت را می دهد به همه که این 
کار را بکنند. یکی دیگر از برکات این جلسات این است 
که جوان های ما، مردم گوناگون، طبقات مختلف با 
قرآن اُنس پیدا می کنند. این حقیقتی است: ما از قرآن 

در محضر رهبر انقالب ارائه  شد

تالوتـــی 
تحســـین شده 

اجرای عبدالغفور جوهرچی، رتبه برتر مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
در دیدار، ۲9 اردیبهشت ماه 95 متسابقان سی وسومین دوره مسابقات 
قرآن  مسابقات  دوره  نخستین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین المللی 

روشندالن جهان اسالم با تحسین مقام معظم رهبری همراه بود.
نفر اول مسابقات بین المللی قرآن روشندالن در کنار حافظ و قاری برتر 
سی وسومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران و دیگر 
قاریان، حافظان و مبتهالن داخلی و خارجی، این فرصت را یافت تا تالوتی از 

آیات قرآن را با اتکا به محفوظاتش ارائه دهد.
عبدالغفور جوهرچی، حافظ کل قرآن کریم درباره تالوتش و حضور در 
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 امت اسالمی از 
قرآن دور است؛ 
زندگی ما، 
واقعیت های 
زندگی ما 
با حقایق قرآنی 
خیلی فاصله دارد! 
ما باید خودمان 
را نزدیک کنیم 
و سعادت امت 
اسالمی هم به 
همین وابسته 
است.
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اسالم و مسلمین، پول های گزافی خرج می کنند، 
کارهای بزرگی انجام می دهند. قدرت های طاغوتی 
عالم از اسالم واهمه دارند، از جامعه  یک ونیم میلیاردی 
مسلمین واهمه دارند، لذا همه  تالش را می کنند 
- با راه های مختلف- برای اینکه قدرت را از جامعه 
مسلمین سلب کنند؛ می دانند که اسالم با مطامع 
آنها مخالف است. اگر صدای اسالم بلند بشود، دیگر 
نمی شود این  جور به ملت ها ظلم کنند؛ صدای اسالم را 
خاموش می کنند تا بتوانند مسائل مستضعفین عالم را 
از یادها ببرند، مسئله فلسطین را به فراموشی بسپرند، 
غصب یک کشور اسالمی را به فراموشی بسپرند؛ 

هدفها اینها است. اگر ما به قرآن و به هدایت قرآن 
تمسک کردیم، خواهیم توانست بر این توطئه ها فائق 
بیاییم؛ اگر به این مجاهدت ادامه دادیم، حتماً پیروزی 
متعلق به ما خواهد بود. باید متمسک به قرآن شد؛ 
دنیای اسالم احتیاج دارد به اینکه به حبل اهلل تمسک 
کند، خود را محکم کند، ایستادگی خود را تضمین 

کند؛ امروز این احتیاج دنیای اسالم است.
ما نباید ضعیف باشیم، ما باید قوی باشیم. قوت فقط به 
سالح نیست، قوت فقط به پول نیست؛ مبنای اصلی 
قوت، ایمان به خدا و پایداری است. خدای متعال 
می فرماید: »َفَمن یَکُفر بِالّطاغوِت َو یُؤِمن بِاهللِ َفَقِد 

اسَتمَسَک بِالُعرَوةِ الُوثقی  اَل انِفصاَم لَها« اگر ایمان به 
خدا بود و اگر کفر به طاغوت بود، این تمسک به عروه 
وثقی  است، این مایه قدرت است، مایه اقتدار است. 
در دنیای اسالم، این را ما باید ترویج کنیم؛ این را باید 
بخواهیم. متأسفانه در دنیای اسالم کسانی هستند که 
به جای تمسک به قرآن، تمسک به طاغوت می کنند؛ 
آنهایی که سیاست های آمریکا را در این منطقه اجرا 
می کنند و برطبق میل و نظر و سیاست های آمریکا 
- که طاغوت اعظم آمریکا است، شیطان اکبر آمریکا 
است-  عمل می کنند، متمسک به طاغوتند، کفر به 
طاغوت ندارند. شرط اّول »َفَمن یَکُفر بِالّطاغوِت َو 

یُؤِمن بِاهللِ« کفر به طاغوت باید باشد.
اینکه ملت ایران در مقابل زیاده خواهی و زیاده گویی 
آمریکا ایستاده است، این نقطه  اصلی اقتدار ملت 
ایران است. ما امروز ملت مقتدری هستیم. مسئله  
اسالم در ایران با مسئله فالن شخصیت دینی یا فالن 
شخصیت سیاسی فرق می کند؛ ما یک دولتیم؛ دولتی 
که امکانات دارد، یک ملت هشتاد میلیونی دارد، 
سالح دارد، اقتصاد دارد، سیاست دارد، علم دارد؛ 
امروز جمهوری اسالمی این است. دشمن از اسالم 
مقتدر می ترسد، دشمن از اسالم شجاع می ترسد؛ 
از جمهوری اسالمی به این جهت می ترسند و به این 
جهت حمله می کنند؛ حمله آنها به ما از ترس آنها 
است، چون می ترسند و می دانند که مواضع جمهوری 
اسالمی در دنیا مواضع اثرگذاری است؛ چون ما با 
ملت های مسلمان صادقانه حرف می زنیم، صادقانه 
عمل می کنیم، آنچه می گوییم آن را عمل می کنیم 
نتوانسته  دنبالش می رویم، وعده های طواغیت  و 
است جمهوری اسالمی را و ملت ایران را فریب بدهد 
نه وعده هایشان ما را فریب داد، نه تهدیدهایشان 
از  نمی ترسیم  تهدیدهایشان  از  ما  ترساند؛  را  ما 
وعده هایشان هم فریب نمی خوریم. این الزم است، 
این را باید دنبال کرد؛ این آن چیزی است که امت 
اسالمی به آن احتیاج دارد کفر به طاغوت و ایمان بِاهلل؛ 

اگر این شد، َفَقِد اسَتمَسَک بِالُعرَوةِ الُوثقی«...

حسینیه امام خمینی)ره( در جمع قرآنیانی که به دیدار رهبر معظم انقالب 
آمده بودند، چنین گفت: از اینکه انتخاب شدم تا مقابل مقام معظم رهبری 
به ارائه محفوظاتم بپردازم، خیلی خوشحال و خرسند بودم و آیاتی از سوره 

مبارکه فاطر را قرائت کردم.
وی با اشاره به صحبت هایی که پس از اجرای برنامه میان او و رهبر معظم 
انقالب رد و بدل شد، افزود: ایشان به من گفتند که تالوتم را در حین مسابقات 
قرآن از تلویزیون شنیده اند و تالوت امروزم را نیز مورد تحسین قرار دادند.

تالوت نزد رهبر معظم انقالب، آرزوی بزرگی است که هرکسی آرزوی آن را 
دارد. بنده نیز این توفیق را داشتم که نزد ایشان به تالوت آیاتی چند از کالم 

الهی بپردازم. 
داد: رهبر معظم  ادامه  عبدالغفور جوهرچی اُستاد 
علت  زندگی،  تولد،  محل  خصوص  در  انقالب 
نابینایی ام پرسیدند که بنده نیز به طور کامل و جامع 

تمام سواالت ایشان را پاسخ دادم. 
این حافظ قرآن کریم ابراز کرد: حس و حال حضور در 
برابر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و تالوت نزد 
ایشان، غیر قابل وصف است و من نمی توانم به خوبی 

آن را شرح دهم.
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   پس از یک رقابت فشرده 

آشنایی با برترین
 حافظ  روشـندل
ــالم  جهان اسـ
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 جناب جوهرچی در ابتدا خود را معرفی 
کنید.

عبدالغفور جوهرچی اُستاد، متولد سال ۱۳۵۴ در 
روستای اُستاد)اُستای( شهرستان تایباد در استان 

خراسان رضوی هستم.

  تحصیالت شما در چه سطحی است؟
تا پایه سوم راهنمایی درس خواندم و بعد از آن 
نیز وارد حوزه علمیه شدم. در کنار آن نیز مدارک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد را از طریق آزمون 
حفظ و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم، اخذ 

کرده ام.

 به علت خاصی دچار نابینایی شدید یا این 
مشکل از بدو تولد با شما همراه بود؟

من به صورت مادرزادی نابینا هستم.

 چه شد که به سمت فعالیت های قرآنی 
روی آوردید؟

حضور من در عرصه فعالیت های قرآنی اتفاقی و 
البته از روی عشق و عالقه ای که در بین اهل تسنن 
نسبت به حفظ قرآن وجود دارد، بود. من هم با 
توجه به عالقه ای که به قرآن کریم داشتم از زمانی 
که متوجه شدم و توان حفظ قرآن در خودم پیدا 

کردم در این مسیر گام برداشتم.

  شما در یک شهر مرزی، متولد شده و 
نهاده اید،  قرآنی  فعالیت های  راه  در  گام 
مشکالتی که در این مسیر بر سر راه شما قرار 

داشت، چه بود؟
متاسفانه نه تنها در روستایی که ما بودیم، حتی 
در شهرستان نیز امکانات الزم برای آموزش حفظ 
نداشت،  افراد معمولی وجود  برای  قرآن کریم 
وضعیت افراد نابینا هم که مشخص است. این 
مربوط به آن سال ها است، کما اینکه در شهرستان 
ما در حال حاضر نیز برای نابینایان مدرسه وجود 

ندارد.
در روستایی که بودیم قباًل مدرسه ای نبود، بنابر 
این چند سال دیرتر از حد معمول تحصیل را آغاز 
کردم و تقریباً ۱۰ یا ۱۲ ساله بودم که وارد یکی از 
مدارس دینی شدم، این آغاز تحصیل، همراه شد 
با حفظ قرآن کریم و از همانجا کار حفظ را شروع 

کردم.

 از خانواده شما افراد دیگری هم حافظ، 
قاری و یا فعال قرآنی بودند؟

بله، خانواده ما یک خانواده قرآنی بوده و هست، در 
حال حاضر یکی از برادرهای من حافظ کل قرآن 
است و خوشبختانه خانواده ای بودیم که گرایش به 

قرآن در ما بسیار زیاد بود. 

  تأثیر پدر و مادر در این بین به چه میزان 
بود؟

پدرم در حال حاضر بیشتر از ۹۰ سال سن دارد 
که البته فعالیت قرآنی آنچنانی ندارد، مادرم نیز به 
همین صورت است، فعالیت های قرآنی شان تنها 
در حد قرائت صفحاتی از قرآن در طول روز است. 
البته نباید از نقش تربیتی آنها به سادگی گذشت، 
قطعاً شیوه تربیتی آنها باعث شده تا من با وجود 
مشکالت فراوان به این سمت گرایش پیدا کنم، در 
کنار این تربیت صحیح، گرایش و عالقه ای هم که 
به قرآن داشتم، زمینه برای فعالیت در این عرصه 

را مهیا کرده بود.

حفظ  مدتی  چه  در  را  کریم  قرآن  کل   
کردید؟

البته قرآن را در دو مقطع، حفظ کردم که پیوسته و 
دائمی نبود، ابتدا به صورت پاره وقت شروع به حفظ 
قرآن کریم کردم و این کار را به مدت دو یا سه سال 
ادامه دادم در این مدت، موفق به حفظ پنج جزء از 
قرآن شدم، از سن ۱۵ سالگی به بعد نیز به صورت 
رسمی و تمام وقت به کار حفظ قرآن کریم روی 

آوردم و طی مدت ۱۸ ماه موفق به حفظ کل شدم.

 کار حفظ را در همان شهرستان خودتان 
که گفتید از هر امکاناتی خالی بوده است 

انجام دادید؟
در  هم  زمانی  مدت  و  تایباد  در  زمانی  مدت 
شهرستان خواف به حفظ قرآن کریم مشغول 

بودم.

  با نبود امکانات به خصوص برای یک فرد 
نابینا چگونه کنار آمدید؟

کاری نمی توانستم انجام دهم، یا باید از این مسیر 
جدا می شدم و یا با سختی های آن کنار می آمدم، 
با توجه به اینکه در آنجا امکانات برای افراد نابینا 
جهت حافظ قرآن شدن وجود نداشت، مجبور 
افراد  به  قرآن  آموزش  کالس های  در  تا  بودم 

معمولی حضور یابم.

 شیوه حفظ قرآن برای یک فرد نابینا با نبود 
امکانات به چه صورتی بود؟

کار حفظ قرآن برای همه سختی های خاص خود 
را دارد و اگر نابینا هم باشید این سختی ها چند ده 
برابر می شود. شیوه حفظ من هم به این صورت بود 
که منتظر می ماندم تا جلسه قرآن تمام شود. ضمن 
اینکه آموزش های مطرح شده در جلسه را گوش 
می دادم، بعد از جلسه یکی از افراد، آیات را قرائت 
می کرد و من تکرار می کردم، این آیات تا حدی 

تکرار می شد که من بتوانم حفظ کنم. 

فعالیتی  چه  مشغول  حاضر  حال  در   
هستید؟

به  قرآن  آموزش  مشغول  نیز  حاضر  حال  در 
قرآن آموزان جوان تر هستم و بیشتر در زمینه 
تجوید و حفظ قرآن کریم فعالیت دارم که البته 

گرایشم بیشتر به سمت تجوید است.

 ظاهراً در یکی از ادوار مسابقات بین المللی 
قرآن نیز حائز رتبه شده اید؟

بله؛ سال ۸۶ بود که بعد از کسب رتبه در مسابقات 
داخلی، نماینده کشور در مسابقات بین المللی قرآن 
جمهوری اسالمی ایران شدم و در نهایت نیز رتبه 
دوم در رشته حفظ کل قرآن کریم را به دست 
آوردم. عالوه بر آن نیز در مسابقات داخلی بسیار 
زیادی حضور داشته ام و در مسابقات نابینایان 
سراسر کشور نیز چندین دوره رتبه اول را کسب 

کرده ام.
در مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز چندین 
بار حضور داشته ام که در نهایت دو رتبه سوم، یک 
رتبه دوم و یک رتبه اول را در کارنامه خود دارم در 
سطح استانی نیز رتبه های بسیار زیادی را کسب 

کرده ام.

به طور حتم، بسیاری، تاکنون حتی برای یکبار هم، اسم روستای »اُستاد« روستایی که در 
منتهی الیه شرق کشور و جایی نزدیک مرزهای کشور افغانستان است، نشنیده اند. این 
روستا از توابع شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی است در این روستا و سال ۱۳۵۴ 
کودکی دیده به جهان گشود که بعدها با کمبود امکانات برای شهر و دیارش، افتخارآفرین 

شد.
حافظ قرآن نابینایی که در سال ۱۳۸۶ نام و آوازه روستا و شهر خود را بر سر زبان ها انداخت و 
نشان داد که خواستن توانستن است و می توان به جنگ با نبود امکانات رفت و با دست خالی 

نه تنها قرآن را حفظ کرد، بلکه در باالترین سطح آن در بین رقیبان نیز ایستاد.
»عبدالغفور جوهرچی اُستاد« حافظ کل قرآن کریم حاال و پس از ۱۰ سال بار دیگر افتخار 
دیگری را خلق کرد که این افتخار نه تنها برای شهرش که برای کشورمان نیز هست. وی 
نماینده ایران در اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم بود که 

عنوان برتری را نیز به دست آورد.
گفت وگو با این حافظ قرآن کریم را در ادامه می خوانید؛

حافظان
 روشندل
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 غیر از مسابقات بین المللی قرآن ایران در 
مسابقات دیگری نیز حضور داشته اید؟

خیر؛ البته زمانی که رتبه دوم مسابقات قرآن 
سازمان اوقاف را کسب کردم به عنوان نماینده 
ایران در مسابقات بین المللی قرآن کشور مراکش 
معرفی شدم که متاسفانه در فرودگاه به دلیل 
مشکالت ترانزیتی موفق به حضور در رقابت های 

قرآنی کشور مراکش نشدم.

 بعد از آن به هیچ مسابقه بین المللی اعزام 
نشدید؟

خیر؛ دیگر هیچ اعزامی صورت نگرفت. البته در 
آن مورد خاص ویزای ما برای سفر به خود مراکش 
صادر شده بود، اما قبل از سوار شدن به هواپیما 
گفتند که باید ترانزیت می شدیم به شهر میالن که 

مشکالت مانع از این حضور شد.

 این عدم اعزام شامل سفرهای تبلیغی 
هم بوده است؟

بله؛ البته در جاهای مختلف هم گله کرده ام و 
گفته ام؛ جا دارد یک بار دیگر هم بگویم، افرادی 
را می شناسم که در مسابقات داخلی رتبه های 
اوقاف  مسابقات  در  را  پایین تر  حتی  و  سوم 
کسب کرده اند، اما به حج تمتع اعزام شده اند، 
اما تاکنون حتی یک بار هم دعوت نکرده اند که 
آقای جوهرچی شما به مسابقات یا به جایی اعزام 

خواهید شد. 

ازدواجتان  مورد  در  جوهرچی  آقای   
چیزی نگفتید؟ چه سالی ازدواج کرده اید؟

سال ۱۳۸۰ ازدواج کردم و دو فرزند دختر و دو 
پسر دارم که فرزند بزرگم ۱۵ ساله و کوچکترین 

آنها هم هفت ماهه است.

 آنها هم مانند پدر گام در مسیر قرآن 
گذاشته اند؟

من فرزندانم را مجبور به کاری نکرده ام و سعی 
کرده ام در عمل و با رفتار خودم آنها را به سمت 
قرآن هدایت کنم، خوشبختانه این شیوه اثرگذار 
هم بوده است و دو فرزندم حافظ جزء ۳۰ قرآن 
اجزاء  تعداد  آینده  در  قطعاً  و  هستند  کریم 

بیشتری را حفظ خواهند کرد.

 معیارهایتان برای ازدواج تا چه میزانی 
قرآنی بوده است؟

معیارهای من برای ازدواج فقط در این حد بود که 
همسرم، قرآن خواندن بداند و پایبند به امور دینی 
باشد، در این حد نبود که تأکید داشته باشم، 
حافظ کل قرآن باشد و یا اجزاء زیادی را حفظ 
باشد. در حال حاضر هم همسرم بیشتر نقش یک 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

 عبدالغفور جوهرچی در کنار حامد ولیزاده و مجتبی فرد فانی به ترتیب نفرات اول در رشته قرائت و حفظ کل سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

یکی از مهم ترین 
آرزوهای هر حافظ 
و قاری قرآن و هر 
عالقه مند به این 
عرصه این است 
که اگر خدمتی یا 
حرکتی در زمینه 
قرآن انجام داده 
یا می دهد،  مورد 
قبول درگاه خداوند 
تبارک و تعالی 
قرار بگیرد و برای 
آخرت به درد 
بخورد. حقیقتاً این 
مهم ترین و تنها 
آرزوی من است.
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مشاور و همکار را برای من دارد و اکثر امور من را 
ایشان انجام می دهد. 

 در مورد آرزوهایتان هم بفرمائید که در 
زمینه قرآنی و دیگر زمینه ها چه آرزو یا 

بهتر بگویم آرزوهایی دارید؟
یکی از مهم ترین آرزوهای هر حافظ و قاری قرآن 
و هر عالقه مند به این عرصه این است که اگر 
خدمتی یا حرکتی در زمینه قرآن انجام داده یا 
می دهد،  مورد قبول درگاه خداوند تبارک و تعالی 
قرار بگیرد و برای آخرت به درد بخورد. حقیقتاً 

این مهم ترین و تنها آرزوی من است.

 در مورد حمایت های نهادهای متولی امر 
نیز بفرمائید.

من حمایت چندانی تاکنون ندیده ام، به اعتقاد 

من نهادها و دستگاه های متولی بیشتر وعده 
می دهند تا اینکه عمل کنند، وعده هایی هم که 
می دهند در زمان برگزاری مراسم ها و مسابقات 
است و عمر آن در همین حد است. اگر فعالیت 
و یا حمایتی هم دیده می شود و ترغیبی صورت 
می گیرد، توسط نهادهای غیر دولتی و عمدتاً 
و  مردمی است. در حال حاضر هم مساعدت 
و  است  نگرفته  صورت  خاصی  مالی  حمایت 
به  نیز  روشندالن  دیگر  برای  هستم  مطمئن 

همین صورت بوده است.

 شما حمایت خاصی را مطالبه کرده اید؟
چیز  و  نکرده  مطرح  خواسته ای  تاکنون  من 
روشندالن  مشکالت  اما  نخواسته ام،  خاصی 

مشخص است و حتماً الزم نیست، مطالبه شود.

 هم اکنون ساکن شهر تایباد هستید؟
بله

 در مورد وضعیت فعالیت های قرآنی شهر 
تایباد بفرمایید که به چه صورت است؟

خوشبختانه در این شهر، عالقه مندان به قرآن 
از  اینکه زیاد اسمی  زیاد هستند، شاید دلیل 
آنها آورده نمی شود، این است که فعاالن قرآنی 
اهل سنت این شهر زیاد عالقه ای به حضور در 
مسابقات ندارند. در حال حاضر در شهرستان، 
حوزه علمیه »خیرآباد« فعالیت قرآنی خوبی دارد 
به طوری در کالس های این حوزه، بالغ بر ۲۰۰ 
قرآن آموز حضور دارد، چند حوزه دیگر نیز هست 
که آنها نیز قرآن آموزان را آموزش می دهند، روی 
هم رفته فعالیت های قرآنی در این شهرستان 

شرایط خوبی دارد و استقبال مردم خوب است.
عالوه بر این حوزه هایی که عنوان شد، مکاتب 
و  است  مستقر  مساجد  تمامی  در  نیز  قرآنی 
مراجعان را آموزش می دهد و هر مسجد حداقل 
از ۲۰ تا ۵۰ و حتی ۱۰۰ قرآن آموز دارد. در کنار 
این موارد، نهاد مردمی هم در شهرستان تایباد 
فعالیت دارد که نهاد »امور مکاتب« نام دارد و همه 

مکاتب را زیر نظر دارد. خوشبختانه فعالیت های 
قرآنی تایباد در سطح خوبی است به طوری که 
سال ۹۴ در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن »علی شیخ 
اوقاف، موفق به  جامی« در مسابقات سازمان 
حضور در فینال مسابقات و کسب رتبه عالی شد.

خود من همیشه در زمینه قرآن تمرین دارم. از 
صبح ساعت هشت که فعالیت کاری خودم را آغاز 
می کنم تا شب، حدود ۱۰ ساعت برنامه آموزش 
تجوید دارم و الحمداهلل در آمادگی خوبی به سر 

می برم.

بیشتر دیده  از مواردی که اخیراً   یکی 
شده است، گرایش قاریان به سمت حفظ 
و حافظان به سمت قرائت است،  شما قصد 

چنین کاری را ندارید؟
من در حال حاضر هم تالوت تحقیق دارم، اما 
مجالس  در  بیشتر  یعنی  نیست،  زیاد  چندان 
محلی قرائت می کنم، در مسابقات قرآن سازمان 
بهزیستی در رشته قرائت هم شرکت داشتم و به 

مرحله کشوری هم راه پیدا کردم.

 به نظر شما جایگاه فعالیت های قرآنی 
کشورمان به چه صورت است؟

من اعتقاد دارم هر چقدر برای ارتقای فعالیت های 
قرآنی کار شود، باز هم کم است، به نظر من 
برخی  اما  بوده ایم،  خوبی  فعالیت های  شاهد 
جاهای دیگر کمتر کار شده است، ممکن است 
در شهرهای بزرگ، فعالیت های قرآنی صورت 
بگیرد، اما به چشم نیاید، اما در شهرهای کوچک، 
اگر فعالیت قرآنی خاصی صورت بگیرد، قطعاً به 

چشم آمده و تمام شهر از آن مطلع می شوند. 

 آخرین سؤال من این است که آیا نابینایی 
شما محدودیتی ایجاد کرده است یا خیر؟ 

اگر بگویم نه، شعار داده ام؛ البته که برخی از کارها 
برایم محدود شده است، اما ناراضی نیستم با اینکه 
نابینا هستم، اما شک نکنید از بسیاری از افراد در 

امور دنیوی و مادی موفق تر بوده ام.

حافظان
 روشندل

 استقبال مردم تایباد از عبدالغفور جوهرچی



رتبه سوم مسابقات قرآن روشندالن

 تأثیر حفظ قرآن
 در زندگی فردی 

  صابرین محمد زعیبی، حافظ روشندل از کشور تونس که موفق شد، رتبه سوم 
نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن ویژه روشندالن را کسب کند، گفت: 
حفظ قرآن کریم را از سن ۱۵ سالگی آغاز کردم و در روند حفظ این کتاب مقدس 

با هیچ  مشکلی مواجه نشدم و حفظ آن برای من بسیار آسان بود.

از تالوت لذت می برم
وی در ادامه بیان کرد: حفظ قرآن در تمامی امور زندگی و فعالیت های من 
تأثیرگذار بوده و هنگامی که آیات قرآن کریم را تالوت می کنم، واقعا لذت می  برم. 
همچنین، حفظ آیات قرآن باعث تقویت حافظه و ذهن من شده و مرا در یادآوری 

بهتر و سریع تر مطالب یاری می کند.
صابرین محمد زعیبی در ادامه به فعالیت های قرآنی خود اشاره و عنوان کرد: »من 
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فعالیت داشته باشید، این امر را به خوبی خواهید 
دانست که بدون بهره مندی از آموزش های استادی 
توانا، حفظ کل قرآن کار ساده ای نیست. کسانی که 
فقط قرآن را از طریق گوش سپردن فرا می گیرند، 

تالوت هایی عاری از اشکال نخواهند داشت. 
همچنین من در زمینه  قرائت قرآن نیز آموزش های 
الزم را دیده ام و فعالیت های قرآنی ام تنها محدود به 

بخش حفظ آیات نیست.

  آیا پیش از این در مسابقات بین المللی 
قرآن شرکت داشته اید؟

بله، در مسابقات سراسری ترکیه، دو بار مقام دوم را 

احمد ساری کایا، در سال 1990 میالدی در استان »دنیزلی« ترکیه به دنیا آمده است. این حافظ و 
قاری تاکنون فعالیت های قرآنی تحسین برانگیزی را از خود به جای گذاشته و هم  اکنون نیز در این 
حوزه ایفای نقش دارد.وی با رقابت با دیگر حافظان قرآن نابینا، توانست رتبه دوم را در نخستین 
رقابت های قرآنی حافظان روشندل جهان اسالم در ایران به دست آورد. وی ضمن اشاره به سطح 

باالی مسابقات ایران از فعالیت های قرآنی خویش سخن گفت که در ادامه می خوانید.

رتبه دوم حفظ روشندالن تشریح کرد

حفظ قرآن در 9 ماه  

 چه زمانی تصمیم گرفتید حافظ کل قرآن 
شوید؟

هنگامی که به سن ۹ سالگی رسیدم، تصمیم گرفتم 
تا کل قرآن کریم را حفظ کنم. از همان کودکی 
عالقه وافری به یادگیری قرآن داشتم. به همین 
دلیل با گوش دادن به نوارهای صوتی تالوت قاریان 
سرشناس جهان با قرآن کریم مأنوس  شدم. شنیدن 
صدای تالوت زیبای این قاریان صاحب نام، انگیزه 
وافری را برای فعالیت در حوزه قرآنی برای من به 
ارمغان  آورد. در حالی که من هنوز شش سال بیشتر 
نداشتم، توانستم سوره یس را حفظ کنم. اوایل، 

مادرم از این موضوع اطالعی نداشت. 

 با استفاده از چه شیوه ای و در چه مدت 
قرآن را حفظ کردید؟

همان طور که قبال هم به آن اشاره کردم، من از سن 
۹ سالگی فراگیری قرآن را به صورت حرفه ای آغاز 
کردم. سپس با تمرین مداوم و مستمر به حفظ آیات 
پرداختم. شوق، اشتیاق و انگیزه باالی من برای 
فراگیری آیات قرآن موجب شد که در طی ۹ ماه 

حافظ کل قرآن شوم.
در این مرحله، دیگر گوش دادن به نوارهای صوتی 
قرآن برای یادگیری ام کافی نبود، لذا لزوم بهره مندی 
از اصول حفظ و قرائت قرآن توسط اساتیدی توانا و 
باتجربه را در خود احساس کردم. اگر در حوزه قرآنی  مسابقات بین المللی

 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

حضور روشندالن قرآنی در حسینیه جماران 



تاکنون در مسابقات ملی و محلی زیادی در تونس شرکت داشته ام که از جمله 
این رقابت ها، مسابقات قرآنی دانشگاه »الزیتونه« و نیز مسابقات قرآنی است که 

به  همت انجمن ملی قرآن تونس برگزار شد.
این حافظ تونسی گفت: من هر شب پس از نماز مغرب، آیات قرآن کریم را مرور 
و در مسجد نیز این کتاب الهی را برای قرآن آموزان تدریس می کنم. همچنین 
جامعه تونس، جامعه ای قرآن دوست است و عالقه مندان زیادی در این کشور 

هستند که تالش می کنند، حافظ قرآن شوند.
وی در ادامه از تجربه حضور خود در نخستین مسابقات ویژه حافظان روشندل 
در ایران گفت و تأکید کرد: برگزاری نخستین دوره این مسابقات و حضور من در 
این رقابت ها، تجربه بسیار خوبی بود و من سطح نخستین دوره این مسابقات را 

بسیار باال ارزیابی می کنم.

ویژه  قرآن  مسابقات  برگزاری  افزود:  زعیبی  محمد  صابرین 
روشندالن، درون جوانان و حتی افراد بزرگسال، انگیزه ایجاد 
نموده و آن ها را به حفظ و قرائت قرآن و ادامه  دادن به مسیر قرآنی 

خود تشویق می کند.
وی در ادامه، استقبال جمهوری اسالمی ایران از متسابقین و 

میهمانان این دوره از مسابقات را بسیار خوب ارزیابی کرد و 
گفت: از حضور در این مسابقات، بسیار خوشحال و 

خرسند شدم و جا دارد از ایران و ملت شریف 
آن به  خاطر برگزاری این رویداد عظیم 

قرآنی و میزبانی از اهل قرآن تشکر 
و قدردانی کنم.
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در رشته حفظ کل قرآن کسب کرده ام. همچنین 
میالدی   ۲۰۱۳ قرآن  بین المللی  مسابقات  در 
کرواسی که در آن داورانی از جمهوری اسالمی 
ایران نیز حضور داشتند، توانستم رتبه اول مسابقات 
را در بخش حفظ کل به خود اختصاص دهم. در 
مسابقات ۲۰۱۱ دبی نیز در بخش قرائت قرآن، 

مقام سوم را کسب کردم.

  انس با قرآن چه تأثیری بر زندگی شما 
داشته است؟ 

قرآن کریم شخصیت دیگری را به من بخشید. قرآن، 
باعث شد که در ماورای چشمان نابینایم، نظاره گر 

دنیایی مملو از نور و روشنایی باشم. به برکت این 
کتاب آسمانی توانستم که به برخی از نقاط جهان 
سفر کنم و در آنجا به تالوت کالم خداوند بپردازم. 
به طوری که تاکنون برای شرکت در فعالیت های 
قرآنی تجربه  سفر به بیش از ۳۵ کشور دنیا را دارم. 
گاهی اوقات احساس می کنم که قرآن کریم بال 

پرواز به من می بخشد.
همچنین به یاد دارم، هنگامی که برای اولین بار 
به حج عمره مشرف شدم، از خداوند خواستم که 
سعادت تالوت قرآن کریم در همه نقاط جهان را 
داشته باشم و بتوانم به عنوان یک خادم قرآن، کالم 

خداوند را به گوش جهانیان برسانم.

از خداوند شاکرم که حیات مرا رنگ و بوی قرآنی 
بخشید. اکنون، احساس می کنم که حتی یک 

لحظه بدون قرآن کریم نمی توانم، زندگی کنم.

 با توجه به این که برای اولین بار مسابقات 
اسالم  جهان  روشندالن  قرآن  بین المللی 
برگزار می شود، سطح و اهمیت این مسابقات 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
این مسابقات، بسیار منظم و در سطح باالیی بود. 
حضور نابینایان نیز اهمیت خاصی داشت. زیرا امروز 
کسانی وجود دارند که استعدادهای بسیار شگرفی 
در درون آن ها نهادینه شده است، اما به این دلیل 
که فرصت الزم برای شکوفایی استعدادهای خود 
قرآن  مسابقات  خانه نشین می  شوند.  ندارند،  را 
کریم ایران فرصت بسیار خوبی برای شکوفایی 
این استعداد ها بود و زمینه حضور فعال این افراد در 

رقابت  ها را فراهم کرد.

نابینا بودن دشواری ای در یادگیری   آیا 
قرآن کریم بود؟

خیر؛ مشکالت و محدودیت ها همیشه وجود دارد، 
اما انسان می تواند تمام موانع و مشکالت را پشت 

سر بگذارد. 
من اعتقاد دارم که اگر انسان اراده ای راسخ داشته 
مبدل  واقعیت  به  را  او  رؤیاهای  باشد، خداوند 
می سازد. شاید باورتان نشود، اما من تالوت قرآن 
کریم در مسجداالقصی و همچنین کسب رتبه 
نخست مسابقات بین المللی قرآن را در خواب دیده 
بودم. این خداوند متعال بود که رؤیاهای مرا تحقق 

بخشید.

  آیا تاکنون قرائت هیچ یک از قاریان ایرانی 
را گوش داده اید؟

بله، تعداد قاریان سرشناس در ایران، کم نیست. 
اما من شیوه قرائت »احمد ابوالقاسمی« و »سعید 
طوسی« را بسیار دوست دارم. همچنین »مهدی 
صیاف زاده« نیز سبک بسیار دلنشینی در ترتیل 

قرآن کریم دارد.
حافظان

 روشندل

حضور روشندالن قرآنی در حسینیه جماران 
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کرده اید؟
در مسابقات ملی بسیاری در سطح لبنان شرکت 
کرده ام و در یکی از این مسابقات در سال ۲۰۰۸ 
میالدی، حائز رتبه اول شدم. در سال ۲۰۱۴ 
میالدی نیز در رشته حفظ کل قرآن در مسابقات 

بین المللی قرآن ایران حضور یافتم.

حفظ  مسابقات  دوره  نخستین  سطح   
قرآن نابینایان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مراقبت و اهتمام به نابینایان حاضر در این دوره 
از سوی مسئوالن بسیار خوب و قابل تقدیر بود و 
ما به هیچ وجه احساس غریبی نکردیم. برگزاری 
مسابقات قرآن ویژه نابینایان، گام بسیار مهم و 
خوبی از سوی جمهوری اسالمی ایران تلقی شد 
و از نظر روحی، عملی و رسانه ای بسیار تأثیرگذار 

در سن سیزده سالگی طی یک حادثه، قدرت بینایی ام را از دست دادم و گوشه نشینی و دوری 
از اطرافیان باعث شد تا به کالم اهلل مراجعه کنم و با حفظ قرآن هر چه بیشتر با آیات الهی مأنوس 
شوم.حسن عفیف الدهینی، حافظ کل قرآن و نماینده کشور لبنان در نخستین دوره مسابقات 
بین المللی حفظ کل قرآن ویژه روشندالن به چگونگی حفظ قرآن کریم با وجود محرومیت از 

قدرت بینایی پرداخت.
این حافظ لبنانی، برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآن ویژه نابینایان در ایران را گام بسیار مهم 
و ارزشمندی توصیف کرد و گفت: انسان معلول، هر نوع معلولیتی که داشته باشد، اما توانایی ، عزم 
و اراده قوی دارد و می تواند همگام با افراد سالم به مقام های برتر نیز برسد و شاید حتی از آن ها 

پیشی بگیرد. در ادامه متن گفت وگو با این حافظ قرآن لبنانی را می خوانید.

حافظ لبنانی عنوان کرد

بازشدن چشم دلم  

  ابتدا خود را معرفی کنید.
لبنان،  از  ساله   ۳۶ الدهینی،  عفیف  حسن 
قرآن و شرکت کننده در نخستین  حافظ کل 
دوره مسابقات بین  المللی حفظ کل قرآن ویژه 

روشندالن هستم.

  در چه سالی حفظ قرآن را شروع کردید؟
می توانم بگویم که عالقه مندی من به قرآن از 
لحظه ای آغاز شد که قدرت بینایی ام را از دست 
حادثه،  یک  طی  که  بودم  ساله  سیزده  دادم. 
بینایی ام را از دست دادم، این امر باعث شد که 
گوشه نشین و از مردم و اطرافیانم دور شوم، تنها 
مونس من رادیو و نوارهای صوتی تالت قرآن بود 
و از آن زمان، نوعی عالقه در من ایجاد شد که 
کل قرآن را حفظ کنم. به همین دلیل در هجده 

سالگی تصمیم گرفتم که حفظ قرآن را شروع 
کنم و الحمداهلل در ۲۷ سالگی حفظ قرآن را به 

پایان رساندم.

  از سبک تالوت کدام قاریان مطرح تقلید 
می کنید؟

خلیل  محمود  »شیخ  از  اول  سال های  در 
الحصری«، قاری بزرگ و مشهور مصری تقلید 
می کردم و تالوت ترتیل وی بسیار بر من تأثیر 
گذاشت، اما در تالوت تحقیق از دو قاری بزرگوار 
استاد »عبدالباسط محمد عبدالصمد« و استاد 

»محمد صدیق منشاوی« بسیار تأثیر گرفتم.

  آیا در مسابقات ملی و بین المللی قرآن 
کسب  مقام هایی  چه  داشته اید،  شرکت 

پدر الفاروق ساماره، حافظ روشندل و نماینده کشور مالی

افزایش        اعتماد    به نفس
 نابیـنایان  
برگزاری نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن ویژه روشندالن جهان 
اسالم، نقش مهمی در افزایش اعتماد به نفس این قشر و ترغیب جوانان و 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

 ایران با برداشتن 
این قدم،
 نابینایان را در 
سطح جهان 
معرفی کرد
 و به آن ها 
قوت و اعتماد به 
نفس داد. 
اما به نظر من این 
مسابقه، نباید فقط 
در بخش نابینایان 
محصور باشد
 و در سال های 
آینده می توان 
شاهد بخش ویژه 
سایر معلوالنی 
که قادر به 
حفظ قرآن هستند،
 نیز باشیم.
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حافظان
 روشندل

بود، زیرا فرد نابینا و معلول که هر نوع محدودیتی 
داشته باشد، توانایی ، عزم و اراده قوی دارد و 
می تواند همگام با برادران بینا به مقام های برتر 

برسد و حتی می تواند از آن ها پیشی بگیرد.
 ایران با برداشتن این قدم، نابینایان را در سطح 
جهان معرفی کرد و به آن ها قوت و اعتماد به 

نفس داد. 
اما به نظر من این مسابقه، نباید فقط در بخش 
آینده  سال های  در  و  باشد  محصور  نابینایان 
می توان شاهد بخش ویژه سایر معلوالنی که قادر 

به حفظ قرآن هستند، نیز باشیم.

  کدام آیه یا سوره قرآن شما را تحت تأثیر 
قرار داده است؟

تمام قرآن نور است. همانطور که خداوند در آیه 

ِ َوَرُسولِِه  ۸ سوره التغابن می فرماید: »َفآِمُنوا بِاهللَّ
بَِما تَْعَمُلوَن َخِبیٌر؛   ُ َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزلَْنا َواهللَّ
پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما 
فرو فرستادیم، ایمان آورید و خدا به آنچه 
می  کنید، آگاه است«. برخی سوره ها هستند 

که تاثیر خیلی خوبی بر قلب و روحم 
یس،  سوره  مانند  می گذارند، 
الرحمن و قدر. اما در این بین یکی 
از آیات قرآن را خیلی دوست 

دارم و همیشه و هر لحظه بر 
زبان جاری می کنم و آن آیة 

الکرسی است که توسط 
۷۰ هزار فرشته بر قلب 
نازل  اکرم)ص(  پیامبر 

شده است. 

به  قرآن  حفظ  برای  شما  توصیه های   
جوانان چیست؟

جهت حفظ قرآن چهار نکته کلیدی وجود دارد، 
اول توکل بر خداوند، دوم گرفتن تصمیم قاطع، 
سوم تکرار و چهارم تثبیت محفوظات است. هر 
فردی که با عالقه مندی در این راه گام بردارد، 
بدون شک، خداوند یاورش می شود و به جوانان 
توصیه می کنم، وقت خود را با انجام کارهای 
بیهوده از دست ندهند و از لذت حفظ قرآن 

بهرمند شوند.
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »َمن َقَراَ 
الُقرآَن َو ُهَو شابٌّ ُمؤِمٌن اِخَتلََط الُقرآُن بِلَحِمِه َو 
َفَرةِ الِکراِم الَبَرَرةِ،  َوَجلَّ َمَع السَّ َدِمِه َو َجَعلَُه اهلّل َعزَّ
َو کاَن الُقرآُن َحجیزا َعنُه یَوَم القیاَمة؛ هر جوان 
مؤمنی که در جوانی قرآن تالوت کند، قرآن با 
گوشت و خونش می آمیزد و خداوند عّزوجّل او 
را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می دهد و قرآن 

نگهبان او در روز قیامت، خواهد بود«. 
همچنین به همه توصیه می کنم رفتار، اخالق، 
زندگی و روابط اجتماعی شان قرآن گونه باشد 
تا بتوانیم بنا بر شعار مسابقات »یک قرآن، یک 
امت« این امت از هم گسسته را احیا کنیم و با این 
شعار، مسلمانان را متحد کنیم و از 
تفرقه، دوری گزینیم تا امتی 
واحد علیه کسانی باشیم که با 
اسالم، قرآن و مسلمانان عناد 

دارند.

نوجوانان به حفظ و قرائت این کتاب الهی دارد.
 ابراهیم ساماره، پدر الفاروق ساماره، حافظ روشندل و نماینده کشور مالی در 
نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن گفت: رقابت های قرآنی 
نابینایان، نقش مهمی در افزایش اعتماد به نفس این قشر دارد و حفظ کل 
قرآن از سوی این افراد دارای نیازهای خاص، می تواند در میان جوانان و 

نوجوانان ایجاد انگیزه کند و آن ها را به حفظ قرآن کریم ترغیب کند.
وی افزود: الفاروق، اکنون ۲۱ سال سن دارد و وی در مدت سه سال و نیم، 
موفق به حفظ کل قرآن شد و در سال ۲۰۱۴ میالدی نیز در مسابقات 
بین المللی حفظ کل قرآن جایزه دبی شرکت کرد که در این مسابقات موفق 

به کسب رتبه برتر نشد.
وی افزود: در کشور مالی، اماکن زیادی در زمینه آموزش حفظ و قرائت قرآن 

کریم وجود دارد، اما از جمله مشکالتی که نابینایان با آن مواجه هستند، عدم 
اهتمام و کمک به آن ها از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف به این قشر و 

کمبود نسخه های قرآن به خط بریل است.
ابراهیم ساماره با اشاره به اینکه فرزندم در تالوت قرآن کریم از استاد 
»محمدصدیق منشاوی« تقلید می کند در ادامه گفت: برگزاری مسابقات 
بین المللی قرآن ویژه این افراد، گام بسیار مثبت و ارزنده ای است، اما من 
پیشنهاد می کنم با فراهم  آوردن نسخه های قرآن به خط بریل، این مسابقات 

در بخش قرائت نیز برگزار شود.
وی در ادامه تالش نابینایان برای فهم این کتاب الهی با وجود محروم  بودن از 
نعمت بینایی را ستود و گفت: اگر فرد مسلمان قرآن کریم را به خوبی بفهمد، 

سایر امور و مسائل دین را نیز به خوبی درک می کند.  
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توانسته در مسابقات قرآن عربستان، مقام اول را 
از آن خود کند.

»نصار« استاد »تنویر«
احمد نصار، استاد همراه تنویر حسین، حافظ 
روشندل بنگالدشی که قبال نیز در ایران حضور 
داشته و به آشنایی با شهید منا حسن دانش، 
نفر اول سی و دومین دوره مسابقات بین المللی 
ایران نیز افتخار می کند، گفت: در این مسابقات 
به همراه تنویر حسین، شاگردم که از پنج سالگی 
تنویر  یافتم.  حضور  کرد،  آغاز  را  قرآن  حفظ 
حسین در این مسابقات در رشته حفظ کل قرآن 

کریم در بخش نابینایان شرکت کرده است.
نصار که خود نیز از دوازده سالگی حفظ قرآن 
را آغاز کرده، اکنون که در چهل سالگی به سر 
صرف  را  خود  وقت  که  است  سال ها  می برد، 
آموزش قرآن به نسل جوان بنگالدش کرده است.
وی در ادامه گفت: تنویر حسین به دلیل مشکل 
بینایی، نیاز داشت که برای حفظ قرآن، کسی 
آیات قرآن را برایش بخواند و من نخستین بار آیه 
کَر و انّا له لَحافِظون« را برایش  »إنّا نحُن نَّزلنا الِذّ
خواندم، وی از من خواست که کمک کنم که 
گرچه چشم ظاهری ندارد با چشم باطن قرآن را 

حفظ و به آن عمل کند.

شاگردم؛ نفر برتر مسابقات عربستان
نصار گفت: تنویر حسین، تنها شاگرد من نیست و 
بسیاری از شاگردانم در مسابقات بین المللی قرآن 
مانند مسابقات مالزی و عربستان شرکت کرده اند. 
البته تنویر حسین یکی از شاگردان خوبم است 
که در مسابقات عربستان، نفر اول در رشته حفظ 

کل قرآن شده است.
وی که مدیر مرکز بین المللی حفظ قرآن شهر 
داکا است، یادآور شد: من و شاگردانم در بسیاری 
شرکت  کشورها  قرآن  بین المللی  مسابقات  از 
کرده ایم؛ در مسابقات مالزی، نیجریه، عربستان 
سعودی و دیگر کشورها؛ اما سطح مسابقات قرآن 

در ایران، باالتر است.

قبل از اینکه قرآن را حفظ کنم، کسی مرا نمی شناخت، خودم هم خودم را پیدا نکرده بودم؛ اما از 
روزی که قرآن را حفظ کردم، برکات زیادی را مشاهده کردم.

حافظ بنگالدشی

برکات  قرآن 
حسـی است

تنویر حسین، حافظ روشندل ۲۰ ساله بنگالدشی 
گفت: قبل از اینکه قرآن را حفظ کنم، کسی مرا 
نمی شناخت. خودم هم خودم را پیدا نکرده بودم؛ 
اما از روزی که قرآن را حفظ کردم، برکات زیادی 

را مشاهده کردم.
وی افزود: یکی از این برکات، حضور من در محافل 
بین المللی قرآن و موفقیت در آن ها بود، افتخارات 
و مدال های زیادی کسب کردم؛ اما هیچ کدام از 
این ها برای من چندان اهمیت ندارد، مهم برای 
من این است که برکات خداوندی شامل حالم 

شده است.
حافظ بنگالدشی بیان کرد: بسیاری از برکات 
و  کرد  حس  می شود،  تنها  را  متعال  خداوند 
نمی توان به زبان آورد. تنها افتخارات و مدال های 
معنوی که به واسطه حفظ قرآن نصیبم می شود 
و در دلم آن ها را حس می کنم، برای من ارزشمند 

است.
بخش  کردن  جدا  کرد:  تصریح  حسین  تنویر 

برای  که  ایران  قرآن  مسابقات  در  نابینایان 
نخستین بار اتفاق افتاد، خیلی برای من جالب بود؛ 
زیرا در مسابقات دیگری که شرکت کردم رقبای 
من فقط نابینایان نبودند. در جمهوری اسالمی 
ایران حس کردم که تنها نیستم و با کسانی آشنا 
شدم که شرایطی شبیه من دارند. از این اتفاق 

بسیار خوشحالم و برایم جالب بود. 
وی در پایان خطاب به رسانه ها گفت: من حرفی 
برای رسانه ها دارم، فکر می کنم که این وظیفه 
رسانه ها است که مسابقات قرآن ایران به  ویژه 
دیگر  تا  کنند  منعکس  را  نابینایان  مسابقات 
کشورها نیز ایران را الگو قرار دهند و مسابقاتی 

این چنینی را برگزار کنند.
تنویر حسین از سن پنج سالگی به کمک معلم 
خود که آیات قرآن را برایش زمزمه می کرد، حفظ 
را آغاز کرد. وی که اکنون بیست سال دارد، بارها 
در مسابقات سراسری و بین المللی قرآن کریم 
توانسته به موفقیت دست یابد. وی همچنین 

 علی رضا حسن، نماینده کشور عراق در رشته حفظ کل قرآن ویژه 
روشندالن، گفت: من به عنوان نماینده کشور عراق در رشته حفظ 
کل قرآن نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
شرکت کردم. وی افزود: تاکنون تجربه حضور در مسابقات بین المللی 
قرآن در کشورهای مختلف جهان را نداشته ام، اما با توجه به آشنایی 
که با مسابقات بین المللی قرآن دارم، به نظر من یکی از تفاوت های 
رقابت های بین المللی قرآن ایران، این است 
که در مسابقات ایران برای مقامات موسیقی 

قرائت، نمره در نظر گرفته می شود.
این حافظ قرآن عراقی در ادامه گفت: در 
مسابقات آستان مقدس امام حسین)ع( 
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در کربالی معلی حضور پیدا کرده ام، این در حالی است که برای متسابقین در 
این مسابقات، نمره ای برای مقامات موسیقی از سوی کمیته داوران در نظر 

گرفته نمی شد.

حفظ قرآن پا به پای مادر 
علی رضا حسن افزود: از سال ۲۰۱۱ میالدی با کمک مادرم، قرائت قرآن را شروع 
کردم، به طوری که مادرم قرآن می خواند و من بعد از وی تکرار می کردم، اما هیچ 

وقت فکر نمی کردم روزی حافظ کل قرآن بشوم.
این حافظ روشندل عراقی در ادامه این گفت وگو، حضور در مسابقات بین المللی 
قرآن جمهوری اسالمی ایران را نخستین تجربه خود در عرصه  رقابت های 
بین المللی قرآنی توصیف کرد و گفت: من تاکنون در مسابقات بین المللی قرآن 

حضور نداشته ام، اما حضور در محافل بزرگ قرآنی آستان مقدس حسینی در 
کربالی معلی را تجربه کرده ام.

علی رضا حسن در ارزیابی مسابقات و اجرای متسابقین گفت: سطح سازماندهی 
و اجرای مسابقات، بسیار خوب بود و به نظر من متسابقین خیلی زیبا، عالی و قابل 

تحسین به اجرا پرداختند. 
وی در ادامه این گفت وگو، قرآن کریم را عامل مشترک میان مسلمانان دانست 
و گفت: مسابقات بین المللی قرآن در تقویت همبستگی و وحدت میان امت 
اسالم بسیار تأثیرگذار است، زیرا در رقابت های بین المللی قرآنی، پیروان مذاهب 
مختلف اسالمی از کشورهای مختلف جهان بر سر سفره قرآن، گرد هم می آیند و 
عالوه بر حضور در این رویداد قرآنی، به تبادل تجربیات در امور قرآنی می پردازند 

و در رابطه با امور مشترک خود، قرآن و دین بحث و گفت وگو می کنند. 

حافظان
 روشندل
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وی درباره عبارت قرآنی که بسیار در زندگی اش 
مورد توجه است، گفت:

می فرماید:  عمران  آل  سوره  شریفه ۱۰۳  آیه 
ُقواْ َواْذُکُرواْ  »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهلّل َجِمیًعا َوالَ تََفرَّ
ََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم  نِْعَمَت اهلّل َعلَْیُکْم إِْذ ُکنُتْم أَْعَداء َفَأل
َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا َوُکنُتْم َعلََی َشَفا ُحْفَرٍة 
ّمَن النَّاِر َفأَنَقَذُکم ّمْنَها َکَذلَِک یَُبّیُن اهللُّ لَُکْم آیَاتِِه 
لََعلَُّکْم تَْهَتُدوَن؛ وهمگی به ریسمان خدا چنگ 
زنید و پراکنده نشوید و نعمت  خدا را بر خود یاد 
کنید آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس 
میان دل های شما الفت انداخت تا به لطف او 
برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که 
شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه  های 
خود را برای شما روشن می  کند، باشد که شما 
راه یابید« را بسیار دوست دارم و آن را در زندگی 
به  کار می برم و در حقیقت این ندای آسمانی 

سرلوحه فعالیت های روزمره من است.
الکلیبی در پایان به نقش مسابقات بین المللی 
قرآن در وحدت و همبستگی میان امت اسالمی 
اشاره کرد و گفت: مسابقات بین المللی قرآن 
کریم، اقدامی در راستای وحدت و نزدیک  کردن 

قلوب مسلمانان به یکدیگر است.

حافظ قرآن کریم، شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
جهان اسالم از کشور یمن که تاکنون سه بار در مسابقات قرآن یمن حضور داشته  و در یکی از 
این رقابت ها، حائز مقام نخست شده است گفت: ندای آسمانی »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهلّل َجِمیًعا َوالَ 

ُقواْ« سرلوحه فعالیت های روزانه ام قرار داده ام.  تََفرَّ
آموزه های کالم وحی در سخنرانی های دینیـ  فرهنگی باید بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد تا 

کالم خدا با تک تک سلول های بدن انسان عجین شود.

حافظ قرآن یمنی عنوان کرد

غذای معنوی مسلمانان

هالل صالح احمد الکلیبی، حافظ کل قرآن کریم 
و نماینده کشور یمن در نخستین دوره مسابقات 
ویژه روشندالن جهان  قرآن  بین المللی حفظ 
اسالم گفت: مسابقات بین المللی قرآن که همه 
ساله با حضور گسترده قاریان و حافظان از مناطق 
مختلف جهان در ایران برگزار می شود، رویدادی 
معنوی است که پیروان مذاهب مختلف اسالمی 
را از جای جای جهان بر سر سفره قرآن گردهم 

می آورد.
این حافظ قرآن یمنی در ادامه افزود: من حفظ 
قرآن کریم را از سال ۲۰۰۸ میالدی با نظارت 
»عبدالفتاح الکبسی« از اساتید قرآن یمنی آغاز 
کردم و هم اکنون عالوه بر حفظ کامل قرآن به 

قرائات هفتگانه این کتاب الهی نیز تسط دارم.
وی در ادامه به ارزیابی نخستین دوره مسابقات 
گفت:  و  پرداخت  روشندالن  قرآن  بین المللی 
باالیی  سطح  از  مسابقات  این  خوشبختانه 
برخوردار بود و حافظان قوی و مسلطی در آن 
حضور داشتند و در حقیقت، این رخداد قرآنی که 
برای نخستین بار توسط جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شد، گامی مثبت و ارزشمند از سوی این 

کشور اسالمی محسوب می شود.
دوره  نخستین  در  حضور  ادامه،  در  الکلیبی 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن در ایران 

را نخستین تجربه بین المللی خود توصیف و 
تصریح کرد: من تاکنون سه بار در مسابقات 
شرکت  داخلی  سطح  در  یمن  قرآن 
حائز  رقابت ها،  این  از  یکی  در  و  کرده ام 

مقام نخست شدم.
احکام  به  بیشتر  اهتمام  ضرورت  بر  وی 
مختلف  عرصه های  در  قرآن  تعالیم  و 
فرهنگی و اجتماعی تأکید و بیان کرد: 
آموزه های کالم وحی در سخنرانی های 
مورد  بیشتر  باید  فرهنگی  دینی ـ

بگیرد. استفاده قرار 
ادامه  در  الکلیبی  احمد  صالح  هالل 
آموزش  و  قرآن  تفسیر  از  بهره گیری 
آن برای آگاهی بخشی به مردم به ویژه 
جوانان را بسیار مؤثر دانست و افزود: 
قرآن، غذای معنوی مسلمانان است 
توجه  مورد  باید  این ها  از  بیش  و 

قرار بگیرد.
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رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم با اشاره 
به اینکه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن ابتکاری نو بود که توسط جمهوری اسالمی ایران 
صورت گرفت و تاکنون، نظیر چنین مسابقاتی را نداشته ایم، تأکید کرد: این رویداد در دنیا به 
خوبی دیده شد. خوشبختانه حرکتی که آغاز شده است در حال رشد است و امیدواریم مورد 
حمایت ارگان های قرآنی قرار گیرد؛ چرا که اگر حمایت ها به حد کافی باشد، می تواند جمعیت 
زیادی از نابینایان با استعداد را جذب فعالیت های قرآنی کند. تفاوت خاصی بین رقابت های افراد 
بینا با نابینایان وجود نداشت، ما حتی قرعه هایی را که برای حافظان نابینا در نظر گرفته بودیم، 

مانند قرعه افراد بینا ی حاضر در مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران بود.

عبدالرسول عبایی بیان کرد

ابتکاری که در دنیا
 دیده شد

عبدالرسول عبایی،  داور مسابقات بین المللی قرآن، 
درباره نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
روشندالن جهان اسالم گفت: این مسابقات یکی از 
ارزشمندترین رویدادهای قرآنی است؛ چرا که در 
آن قشری حضور دارند که دارای محدودیت هایی 

هستند و معموالً کمتر هم مورد توجه اند.
وی افزود: البته ابتکاری که جمهوری اسالمی 
ایران برای اولین بار انجام داد، بسیار مناسب بود، 
اگر بخواهیم برای نابینایان مسابقه جداگانه ای 
مطرح کنیم، این موضوع به ذهن متبادر می شود 
که این افراد مجزای از جامعه هستند؛ در صورتی 
که برگزاری همزمان با مسابقات بین المللی قرآن 
ایران و در دل آن مسابقات، بهترین شکل و شیوه 

برگزاری بود.
این مدرس قرآن کریم تصریح کرد: زمانی که 
این صورت برگزار  به  نابینایان  برای  مسابقاتی 
شود، نشان می دهد که برای این قبیل افراد که 
معموالً کمتر مورد توجه قرار می گیرند، جایگاهی 

مشخص شده است.
مسابقات  برگزاری  اینکه  بر  تأکید  با  عبایی 
بین المللی قرآن روشندالن طرح بسیار مناسب 
و بجایی بود، اظهار کرد: تاکنون در جهان اسالم، 
نظیر چنین مسابقاتی را نداشته ایم؛ البته مصحف 
بریل در کل دنیا هست، اما اینکه برای نابینایان 
مسابقه گذاشته شود و به رقابت بنشینند، آن هم در 
چنین سطحی، وجود نداشته است. در حال حاضر 
مصحف های بریل تمامی کشورها را جمع کرده و 
به نابینایان اهدا می کنیم که این موضوع می تواند 

در گسترش فعالیت های قرآنی آنها اثرگذار باشد.
این پیشکسوت قرآنی کشورمان بیان کرد: نحوه 
برگزاری مسابقات نیز به گونه ای بود که جای هیچ 
اعتراضی از سوی نابینایان باقی نگذاشت. با اینکه 
فرصت داده شده بود تا اعتراضات خود را نسبت به 
مسابقات اعالم کنند، اما در پایان شاهد هیچ نوع 
اعتراضی نبودیم و این نشان از رضایت کامل آنها 

از مسابقات داشت.
وی در مورد تغییرات و تفاوت های مسابقات در 
بخش نابینایان و افراد بینا در مسابقات بین المللی 
قرآن که طی ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در تهران 
برگزار شد نیز عنوان کرد: تفاوت خاصی وجود 
نداشت، حتی قرعه هایی که برای حافظان نابینا 
در نظر گرفته بودیم، مانند قرعه افراد حاضر در 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران 

بود.
عبایی در مورد سطح مسابقات نیز اظهار کرد: 
اسالمی  جمهوری  در  مسابقات  این  برگزاری 
ایران، نام کشورمان را در دنیا و به ویژه در جهان 
اسالم مطرح کرد؛ چرا که همانطور که گفته 
شد برای اولین بار بود که به ابتکار ایران، چنین 
مسابقاتی برگزار می شد. افرادی هم که حضور 
داشتند، براساس سال های قبل و حتی اندکی 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

برگزاری مسابقات 
در شبستان 
اصلی مصالی امام 
خمینی)ره( تهران 
نیز به تثبیت این 
مسابقات کمک 
کرد و این مکان که 
محل تجمعات دینی 
است، بهترین گزینه 
برای برگزاری 
مسابقات  بود.
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سخت گیرانه تر انتخاب شده بودند.
این استاد پیشکسوت قرآنی با اشاره به اینکه هر 
سال شاهد حضور حافظان برجسته تری نسبت به 
دوره های قبل تر هستیم، گفت: در مسابقات، شاهد 
بروز صداهای جدیدی نیز بودیم که همه این موارد 

نشان از سطح باالی این مسابقات داشت.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد 
سطح فعالیت های قرآنی در بین نابینایان کشور 
افزود: از طریق شورای عالی قرآن و مرکز طبع 
افرادی در بین همین  و نشر قرآن دیده ام که 
نابینایان فعالیت های گسترده ای در زمینه حفظ 

دارند. قرآن کریم 
رئیس هیئت داوران مسابقات بین المللی قرآن 
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد: خوشبختانه 
و  است  رشد  حال  در  شده،  آغاز  که  حرکتی 
قرار  قرآنی  ارگان های  مورد حمایت  امیدواریم 
گیرد؛ چرا که اگر حمایت ها به حد کافی باشد، 
را جذب  نابینایان  از  زیادی  جمعیت  می تواند 

فعالیت های قرآنی کند.
عبایی در ادامه در پاسخ به این که آیا ادوار آینده 
مسابقات باید دچار تغییراتی بشود یا همین شیوه 
در حال حاضر  گفت:  است؟  مناسب  برگزاری 
پیدا کرده است.  را  این مسابقات جایگاه خود 
اصلی مصالی  در شبستان  مسابقات  برگزاری 
امام خمینی)ره( تهران نیز به تثبیت این مسابقات 
کمک کرد و این مکان که محل تجمعات دینی 

است، بهترین گزینه برای برگزاری مسابقات بود.
وی افزود: با توجه به اینکه این مسابقات برای 
اولین بار برگزار می شد، دارای نواقصی نیز بود که 
امیدواریم مسئوالن مثل همیشه با شناسایی نقاط 
ضعف و قوت در راستای ارتقاء این مسابقات گام 

بردارند.
این مدرس و پیشکسوت قرآنی کشورمان که در 
ادوار مختلف مسابقات داخلی و بین المللی ایران و 
نیز در دیگر کشورها داوری را برعهده داشته است 
در پایان اذعان کرد: مطمئناً هر گامی که توسط 
مسئوالن برداشته می شود در راه خداست و هر 
کاری که در راه خدا باشد، خداوند آن را رشد و 
توسعه می دهد، اگر ما ادوار مختلف مسابقات 
بین المللی قرآن را با یکدیگر مقایسه کنیم، متوجه 
خواهیم شد که هر دوره نسبت به دوره قبل رشد 
و  قاریان  از  بسیاری  است.  داشته  چشمگیری 
حافظان نوجوان و جوانی که در این قبیل مسابقات 
به عنوان  توانستند  بین المللی حضور داشتند، 
چهره های مطرح در سطح جامعه و حتی دیگر 
کشورها تأثیرگذاری داشته باشند و پیام قرآنی 
جمهوری اسالمی ایران را به دیگر کشورها برسانند. 
این ناشی از همین اهتمام به برپایی رقابت هایی 
معنوی و جدی است. مسئوالن سازمان بهزیستی 
نیز با توجه به این قبیل برنامه ها می توانند جامعه 

هدف خود را به بهترین شکل هدایت کنند.

حجت االسالم والمسلمین حمید محمدی با تأکید بر اینکه ایران اسالمی بنا دارد که همه اقشار 
جامعه را از معرفت، ایمان و رفتار قرآنی بهره مند کند، افزود: بنابراین فرهنگ قرآنی که معنای 
همان خواسته است در همه الیه ها، اقشار و تمام سطوح اجتماعی باید توسعه یابد. قطعاً یکی از 

اولویت ها، توسعه فرهنگ قرآنی اقشار آسیب پذیر است.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصریح کرد: افرادی که به هر حال و به هر دلیلی، بخشی 
از توانمندی های خود را از دست داده اند، همیشه مورد توجه قرآن و ائمه اطهار)ع( بوده اند. 
تشویق های فراوان قرآن برای رسیدگی به افرادی که دچار ضعف های مالی و جسمانی هستند، 
حکایت از این موضوع دارد. توجه به ایجاد مسابقات، بین کم توانان جسمی با اولویت نابینایان، 
می تواند در جهت عدالت فرهنگی بین اقشار آسیب پذیر مؤثر باشد، لذا این ابتکار عمل برای ایران 

شایسته بود.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی اظهار کرد: امیدواریم که سال آینده هم از حیث جامعه مخاطبان 
از نابینایان به سایر اقشار کم توان جسمی، تسری یابد و تعداد کشورهای شرکت کننده در این 

مسابقات نیز افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: این مسابقات می تواند در کنار مسابقات بین المللی قرآن ایران باشد، اما 
می تواند خود یک موج جدید قرآنی را در سطح بین المللی ایجاد کند. من اعتقاد دارم اگر دبیرخانه 
دائمی آن را در ایران تشکیل دهیم می توانیم با تشریک مساعی کشورهای مختلف جهان، حتی 
در سایر کشورها نسبت به برگزاری ساالنه این مسابقات اقدام کنیم. بنابر این، ضروری نیست 
که مسابقات در داخل کشور برگزار شود و می توان با تشکیل دبیرخانه دائم در کشور، نسبت به 

برگزاری آن در کشورهای دیگر اقدام کرد.
حجت االسالم محمدی گفت: در حال حاضر نیز بهزیستی در ردیف بودجه بگیران منشور توسعه 
فرهنگ قرآنی قرار دارد و ما از برنامه های سازمان بهزیستی که دارای یک سابقه ۳۳ ساله است، 
مطلع هستیم. این مسابقات را مورد توجه قرار می دهیم و سعی خواهد شد تا مورد حمایت خاص 

قرار گیرد. 

فعاالن
 قرآنی

حجت االسالم محمدی پیشنهاد کرد

تشکیل          دبیرخانه در ایران
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بگیرد تا همگان ببینند که ملت ایران در هر شرایط 
و سطحی به قرآن عشق می ورزند و می توانند رقابت 

سالم و مهربانانه داشته باشند. 
این پیشکسوت قرآنی عنوان کرد: از سوی دیگر، 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن موجب تعامل 
و ارتباط بیشتر بین این قشر از جامعه با افراد مشابه در 

دیگر جوامع اسالمی می شود. 
قرآن  بین المللی  مسابقات  تفکیک  درباره  وی 
روشندالن از مسابقات بین المللی قرآن جمهوری 
اسالمی ایران، عنوان کرد: تفکیک مسابقات قرآن 
روشندالن از بینایان یک کار کارشناسی شده است، 
نه اینکه بخواهند تبعیضی بین آنها قائل شوند، بلکه 

قاری و پیشکسوت قرآنی ضمن تأکید بر اینکه تفکیک مسابقات قرآن نابینایان کارشناسی 
شده و در راستای عدالت است، اظهار کرد: تفکیک مسابقات قرآن روشندالن از بینایان یک کار 

کارشناسی شده است، نه اینکه بخواهند تبعیضی بین آنها قائل شوند.

عباس سلیمی تأکید کرد

تفکیک مسابقات قرآن
 در راستای عدالت 

به  اشاره  با  قرآنی،  پیشکسوت  سلیمی،  عباس 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم که 
امسال برای نخستین بار از سوی سازمان بهزیستی و 
همزمان با مسابقات بین المللی جمهوری اسالمی 
بهزیستی  اظهار کرد: سازمان  برگزار شد،  ایران 
پیش از این نیز مسابقاتی برای روشندالن در سطح 
کشوری برگزار کرده بود. مسابقات بین المللی قرآن 
روشندالن، نشان داد که نظام جمهوری اسالمی 
بخش های  توانمندی های  و  استعدادها  به  ایران 
مختلف جامعه توجه دارد. البته نکته مهم درباره 
روشندالن این است که هرچند این عزیزان دید 
ظاهری و بصری ندارند، اما بسیاری از آنها صاحب 

بصیرت هستند و البته بصیرت از بََصر مهم تر است. 
سلیمی در ادامه گفت: اگر بتوانیم کاری کنیم که 
از نظر بینش و نگرش افراد در هر شرایط جسمی 
از فرهنگ قرآنی برخوردار باشند، این خدمت به 
قدری ارزشمند است که شاید امکان تقدیر و تجلیل 

از آن وجود نداشته باشد. 
قرآن  بین المللی  مسابقات  اینکه  بیان  با  وی 
روشندالن یک کار ضروری، مفید و خوب بوده 
است، گفت: این مسابقات می تواند در رابطه با 
ارتقای روحیات روشندالن، کشف استعدادهای 
آنها و ورود آنها در صحنه مسائل پژوهشی قرآنی به 
عنوان گام بعدی در دستور کار متولیان مربوطه قرار 

حسین طرقی

چرا    توانمندی نابینایان 
ـرآن در حفظ ق
 بیشـتر است؟ 

حسین طرقی، داور مسابقات بین المللی قرآن در مورد 
اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان 
اسالم گفت: زمانی که نابینایان با هم و با یک حس 
مشترک و شرایط مشترک دوره هم جمع می شوند 
و تجربیات خود را ردوبدل می کنند، می تواند بسیار 

منفعت داشته باشد.
وی افزود: این ارتباط بین افرادی که از یک وضعیت جسمی مشترک 
برخوردار هستند، می تواند یک زمینه برای کمک های بیشتر به هم و انتقال 
تجربیات آنها در راستای پیشرفت بهتر در این مسیر و رسیدن به موفقیت 

داشته باشد. این تنها می تواند یکی از ضرورت های این مسابقات باشد.
این حافظ کل قرآن کشورمان تصریح کرد: بنابر این این مسابقات می تواند، 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

مسابقات 
بین المللی
 قرآن روشندالن 
موجب تعامل
 و ارتباط بیشتر
 بین این قشر از 
جامعه با افراد 
مشابه در دیگر 
جوامع اسالمی 
می شود. 
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ممکن است این تفکیک به دلیل عدالت بیشتر که 
ممکن است خواسته روشندالن نیز باشد، انجام 

شده باشد. 
برگزاری  می رسد  نظر  به  شد:  یادآور  سلیمی 
مسابقات قرآن به صورت مجزا برای روشندالن و 
قضاوت روشندالن با هم خواسته خود روشندالن 
نیز باشد که دوست دارند سطح توانمندی آنها با هم 

سنجیده شود.
وی در این بخش از سخنان خود عنوان کرد: تفاوتی 
بین ما و روشندالن وجود دارد آن هم اینکه حافظان 
روشندل از ما قوی ترند و همین مسئله نیز موجب 
شده است تا در زمینه حفظ قرآن، موفق  عمل کنند؛ 

اما اشکالی که در این حوزه وارد است، البته نه به 
روشندالن بلکه به مسئوالن، این است که متولیان 
در حوزه فعالیت های قرآنی روشندالن آنطور که 

باید سرمایه گذاری نکرده اند. 
و  مسئوالن  داد:  ادامه  قرآنی  پیشکسوت  این 
پرورش  درصدد  باید  مربوط  دست اندرکاران 
تالش  و  باشند  روشندالن  قرآنی  استعدادهای 
کنند تا پیشرفت سریع تری را بین روشندالن رقم 
بزنند؛ چرا که اگر توانایی روشندالن در زمینه حفظ 
قرآن بیشتر از سایرین نباشد، کمتر نیست و حتی 
مسابقات قرآن روشندالن می تواند با آیین نامه 

واحد مسابقات بین المللی قرآن برگزار شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر 
بتوانیم عالوه بر مسئله حفظ، بحث مفاهیم را نیز 
به رشته های رقابتی روشندالن اضافه کنیم، روز 
به روز شاهد رشد و توسعه این مسابقات و کشف 

استعدادهای قرآنی روشندالن خواهیم بود. 
سلیمی با بیان اینکه می توانیم در ترکیب هیئت 
داوران نیز تلفیقی از داوران بینا و روشندل داشته 
باشیم، افزود: ما بین بانوان و آقایان روشندل، اساتید 
درجه یک حفظ داریم و کسی نمی تواند در رابطه با 
استادی حاج احمد دباغ و فاطمه حسینی عالیی که 

از اساتید هستند، تردید کند. 
وی یادآور شد: همچنین اساتید روشندل دیگری 
در زمینه حفظ قرآن داریم که متأسفانه سیستمی 
برای شناسایی آنها و ارائه آمار دقیق از آنها وجود 
نداشته است. چرا استاد احمد دباغ نتواند در یکی 
از شاخه های چهارگانه صوت، لحن، تجوید و وقف و 
ابتدا نظر دهد؟ بی شک می تواند داور خوبی در این 

شاخه ها باشد. 
این پیشکسوت قرآنی عنوان کرد: به عنوان مثال اگر 
یک ترکیب هیئت ۱۰ نفره داوری داریم، عملی است 
که پنج نفر از داوران بینا و پنج نفر دیگر روشندل 
باشند و از این طریق روشندالن را برای داوری 
مسابقات قرآن نیز تربیت می کنیم و اگر این اقدام را 
انجام دهیم به روشندالن جامعه روحیه ای می دهیم 
تا بدانند در تمامی زمینه ها همانند دیگران می توانند 
فعالیت داشته باشند و اگر این کار را نکنیم موجب 
پژمردگی بانوان و آقایان معصوم روشندل می شویم. 
این پیشکسوت قرآنی با تأکید بر اینکه تبلیغات 
مربوط به مسابقات بین المللی قرآن روشندالن 
باید قوی تر از آن باشد که تاکنون بوده است، عنوان 
کرد: حداقل نیمی از مدعوینی که به مسابقات 
قرآن روشندالن دعوت می شوند، باید روشندل 
باشند و صحنه مسابقات قرآن روشندالن باید 
برای روشندالن شکل بگیرد و روشندالن بتوانند 
این مسابقات را به خوبی پیگیری و رصد کنند؛ اگر 
به مرور زمان این کار را انجام دهیم موجب می شود 
تا روحیه زندگی و امید به آینده در روشندالن نیز 

بیشتر شود. 

بسیار کمک کننده باشد و افراد را در راه رسیدن به اهداف و موفقیت های 
بیشتر کمک کند.

طرقی همچنین در مورد سطح این مسابقات اظهار کرد: سطح این مسابقات 
برای اولین دوره، قانع کننده بود، اما هنوز جا دارد که سطح آن باالتر رود. 
امیدواریم در سال های آینده وضع مسابقات و کیفیت آن، چه از نظر برگزاری 

و چه از نظر سطح شرکت کننده ها بهتر شود.
این حافظ کل قرآن همچنین در مورد برگزاری این مسابقات به صورت 
ایران، گفت:  اسالمی  قرآن جمهوری  بین المللی  رقابت های  با  همزمان 
حقیقت امر این است که به اعتقاد من، زمانی که نابینایان در مسابقات 
معمولی در سطح کشوری و یا هر مسابقه دیگری که شرکت کرده و می کنند، 

خیلی راحت می توانند، رتبه های برتر را کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه منظور از این راحت رتبه کسب کردن نادیده گرفتن 
تالش ها نیست، افزود: این امکان برای یک نابینا وجود دارد که در مسابقات 
افراد بینا هم رتبه کسب کند، کما اینکه در ادوار گذشته افرادی همچون 
»احمد دباغ« و »عبدالغفور جوهرچی« حائز رتبه در رقابت با افراد بینا 

شده اند، پس نابینایان می توانند با افراد بینا رقابت و مقام نیز کسب کنند. 
طرقی با اشاره به اینکه این تعداد زیاد نبوده است، خاطرنشان کرد: شاید 
این احساس باشد که نابینایان زمانی که با هم رقابت داشته باشند، این 
حس مشترک خیلی بیشتر به آنها کمک و انگیزه برای کسب رتبه را در آنها 

مضاعف می کند. 
البته اینگونه هم نیست که اگر مسابقات مخصوص برای نابینایان نباشد، هیچ 

مسیری برای پیشرفت آنها در بحث قرآنی باز نباشد.

فعاالن
 قرآنی
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کشوری بلکه در سطح بین الملل، یک اقدام بسیار 
ارزشمندی است که صورت گرفته است و این امر 

اهمیت زیادی دارد.
این داور بخش وقف و ابتدای مسابقات قرآن با 
بیان اینکه خود به عنوان شاگرد مکتب قرآن و اهل 
بیت)ع( با عشق و عالقه کامل در مرحله انتخابی 
و مقدماتی به  عنوان مجری شرکت کرده است، 
اظهار کرد: اینجانب از تمامی عزیزان مسئول و 
دست اندرکاران مسابقات و آنهایی که در مملکت 
به این طبقه از مردم به   ویژه این روشندالن جوان 

اهمیت می دهند، تشکر می کنم.

حجت       های الهی  
وی در ادامه تصریح کرد: این قضیه آثار عجیبی 
دارد و یک اثر  آن نیز این است که تک  تک این 
بینایی محرومند،  نعمت  از  حفاظ محترم که 
حجت الهی هستند و بنده شاهد عرض خود را 
اینطور می گویم که چند سال پیش مسابقات 
سراسری قرآن در استان فارس برگزار شد، استاد 
»ذاکری« که روشندل هستند و در قرائت قرآن 
نیز به سبک مرحوم استاد مصطفی اسماعیل و در 
سطح باالیی می خوانند، قطعه ای را برای مسابقه 
انتخاب کرده بود و من چون داور نبودم، حق 

داشتم که از نظر وقف و ابتدا به وی کمک کنم.
پیشکسوت قرآنی کشور ادامه داد:  بنده با این 
عزیز روشندل، عکسی دارم که هر روز این عکس 
را به  عنوان حجت الهی نگاه می کنم تا هر روز با 
این حجت از خواب بیدار شوم. بنده در این عکس 
به این برادرم در حالی که با خط بریل تمرین 
می کند، راهنمایی می کنم که کجا وقف و ابتدا 

را رعایت کند. 
مهکام تصریح کرد:  این امر برای من یک نصیحت 
بزرگی است که به این برادران و حتی خواهران 
روشندل نگریسته و عبرت بگیرم. برای مثال، 
خواهر روشندلی داریم که دکترای علوم قرآن و 
حدیث دارد و داور مسابقات قرآن در بخش بانوان 
است. »به هر کاری که همت بسته گردد/ اگر 

خاری بود، گلدسته گردد« 

پیشکسوت قرآنی کشور گفت: حضور نمایندگان روشندل در مسابقات بین المللی قرآن، اهمیت 
فوق العاده ای دارد، زیرا مطرح شدن این گروه از جوانان حافظ روشندل که حجت الهی هستند، 

برای عموم مردم تأثیرگذار و اعجاب انگیز است.

حبیب مهکام بیان کرد

روشندالن قرآنی
 حجت های الهی هستند

حبیب مهکام،  داور، مدرس و پیشکسوت قرآنی 
بینایی  نعمت  از  که  افرادی  کرد:  بیان  کشور 
محروم هستند، بی تعارف دل شکسته اند و باید به 
این عزیزان بیشتر اهمیت داد. این مسئله، نکته 
ظریفی است و این عزیزان با اینکه از نعمت بینایی 
محرومند، خداوند متعال به ایشان یک قدرت 
خارق العاده ای عطا کرده و حافظه آنها را قوی 
کرده است تا بتوانند به  ویژه کالم وحی را  بهتر 

حفظ کنند و این نیز نعمتی الهی است؛ چرا که 
اگر خداوند متعال یک نعمت را از کسی می گیرد، 
نعمت دیگری به او می دهد و این تفضل خداست.

اهمیت  بنابراین  کرد:  اظهار  ادامه  در  مهکام 
دادن به روشندالن در هر زمینه ای و به هر علت 
و انگیزه ای، نوعی شکر الهی است. خدمت به 
عزیزان محروم و دل شکسته آن هم در زمینه 
مسابقات قرآن، نه   تنها مسابقات داخلی، استانی و 

حنیفی تأکید کرد

نقطه قوت 
مسابقات             بین المللی قرآن

پیشکسوت قرآنی کشورمان گفت: حضور روشندالن نقطه 
قوت مسابقات بین المللی قرآن کریم است و این امر باید 

پیش از این انجام می شد.
بیان کرد:    قرآنی کشور،  علی اکبر حنیفی، پیشکسوت 

عزیزان نابینا بخشی از جامعه ما هستند و با توجه به این 
نقصی که در وجودشان است، ما باید با برگزاری چنین 

مسابقاتی تا حدودی در جبران این مسئله به 
آنها کمک کنیم.

داور بخش لحن آزمون انتخابی نماینده 
ایران در مسابقات بین المللی قرآن کریم 
نیز  اظهار کرد:  روشندالن  روشندالن 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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این داور مسابقات بین المللی قرآن افزود: اهمیت 
دادن به این عزیزان از جهات زیادی بسیار ارزش 
دارد و من از مسئوالن امر سپاسگزاری می کنم 
که امسال برای برپایی مسابقات بین المللی قرآن 
این  برداشته اند.  قدم  اسالم  جهان  روشندالن 
مقدمه ای است برای تشویق این بزرگواران که 
سال به سال ان شاءاهلل به تعداد ایشان اضافه شود. 
مهکام ضمن ارائه  پیامی برای نوجوانان و جوانان 
کشور گفت: این امر برای همه ما و همه خواهران و 
برادران که عرایض بنده را می شنوند، وسیله بیداری 
از خواب جهالت و غفلت است؛ چرا که این  روشندالن 
با نداشتن بینایی اگرچه بصیرت دل دارند و دلشان 
بیدار است، برای ما حجتی الهی هستند تا بیشتر با 
قرآن انس بگیریم، قرآن را بخوانیم، بدانیم، حفظ و 

تدبر کنیم ولو برای هر هفته یک آیه.
وی در ادامه تصریح کرد:  من حافظ قرآن نیستم، 
اما از سال ۱۳۴۹ خداوند متعال به بنده توفیق داده 
است که در همه سخنرانی ها، بحث ها و تبلیغات 
به  صورت کاربردی، مصداقی و  آیات قرآن  به 
موضوعی استناد کنم، اما این را کافی نمی دانم و 
معتقدم باید هر روز به این دریافت هایمان از قرآن 

اضافه کنیم. جوانان و نوجوانان نیز باید بر 
درک و حفظ قرآن بیشتر بپردازند تا 
ان شاءاهلل فرمایش مقام معظم رهبری 

در مورد تربیت ۱۰ میلیون حافظ در 
کشور محقق شود.

موفقیت  به  اشاره  با  قرآنی کشور  پیشکسوت 
عبدالغفور جوهرچی بیان کرد: این حافظ عزیز 
با دیگر حافظان قرآن بینا از نظر کیفیت ارائه 
محفوظاتش هیچ تفاوتی ندارد، حتی به دلیل 
نابینا بودن ارائه محفوظاتش اهمیت فوق العاده ای 
دارد. مطرح شدن این طبقه از جوانان و نوجوانان 
قرآنی روشندل برای عموم مردم تأثیرگذار و 

اعجاب برانگیز است.
مهکام در پایان تصریح کرد: از خداوند متعال 
مسئلت می کنم که به ما بصیرت دل و بینایی قلب 
عطا کند تا همه بتوانیم با قرآن انس پیدا کرده و 

زندگی قرآنی داشته باشیم.

عالقه فراوانی به قرآن کریم دارند و هنگامی که در سطح قرائت و یا حفظ 
به رقابت می پردازند، به طور طبیعی ممکن است که نتوانند مانند افرادی که 
مشکل ندارند، عمل کنند؛ زیرا افراد عاری از نقص، می توانند برای یادگیری 
به منابع فراوانی از جمله پایگاه های اطالع رسانی و ... مراجعه کنند و در این 

زمینه محدودیت ندارند.
حنیفی در ادامه سخنان خود در این زمینه تصریح کرد: روشندالن از این نظر، 
نسبت به افراد بدون نقص محدودیت دارند و به همین دلیل باید بخشی ویژه 
را به ایشان اختصاص داد که برای رشد، تشویق و افزایش انگیزه هایشان خیلی 
مهم است؛ البته در جمهوری اسالمی ایران از این منظر به این گروه توجه 

بسیاری می شود و مردم و مسئوالن به آنها عالقه دارند. 
این پیشکسوت قرآنی کشور با بیان اینکه توجه به روشندالن بسیار مهم 

است، افزود: برگزاری مسابقه یکی از بهترین وسایل و امکاناتی است که در 
بین شرکت کنندگان ایجاد انگیزه می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: مسابقات بین المللی قرآن کریم، فضایی است 
که می تواند رشته های مختلفی چون حفظ، قرائت، تجوید، ترتیل، ... و نیز 
رشته نابینایان داشته باشد. مسابقات قرآن کریم مانند مسابقات المپیک 
است و باید در رشته های مختلف برگزار شود، ولی مسابقات بین المللی که در 

کشورهای اسالمی مختلف برگزار می شود، ناقص است. 
حنیفی در پایان سخنان خود در این زمینه با بیان اینکه حضور نابینایان نقطه 
قوت مسابقات بین المللی قرآن کریم است، تصریح کرد: این امر باید خیلی 
پیش از این انجام می شد و حتی باید برای بانوان نیز در رشته های مختلف 

انجام شود؛ چراکه رشته های حاضر محدود است.

فعاالن
 قرآنی
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کنار مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شود.

سرابی اظهار کرد: استدالل سازمان بهزیستی 
این بود که قشر روشندالن یک قشر آسیب پذیر 
است و از بسیاری از امکانات و برنامه های فرهنگی 
که برای عموم فراهم است، بی بهره و محروم اند، 
لذا الزم است به نوعی از ابعاد فرهنگی و به ویژه 

مذهبی تقویت شوند.
 اگرچه نابینایان، منعی برای حضور در مسابقات 
سراسری و بین المللی قرآن ندارند، اما از سوی 
و  سالم سخت  افراد  با  افراد  این  رقابت  دیگر 
در  و  ملی  مسابقات  برگزاری  است.  مشکل 
ادامه بین المللی برای این قبیل افراد می تواند، 

مسئول فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور با اشاره به سطح باالی نخستین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن روشندالن گفت: برگزاری این مسابقات، اهدافی را که از قبل 

پیش بینی شده بود، محقق ساخت.

مسئول فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور

تحقق اهداف
 پیش بینی شده 

سیدعلی سرابی در مورد مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن جهان اسالم با تأکید بر اینکه 
مهم ترین بحث در مورد برگزاری این مسابقات، 
موضوع ضرورت و لزوم آن بود، گفت: جلسات 
متعددی در ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن 
کشور به همین بحث ضرورت، اختصاص یافت؛ 
چرا که برگزاری مسابقات در سطح بین المللی و با 

عنوان بین المللی تبعاتی دارد.
قائم مقام شورای عالی قرآن افزود: این تبعات از 
لحاظ مسائل مالی و پشتیبانی مسابقات با توجه 
به هزینه های باال، می تواند، آثاری را به دنبال 
داشته باشد، همچنین به لحاظ آثار فرهنگی 
و اجتماعی که در آن قشر خواهد داشت و نیز 

توقعاتی که برای دستگاه ها و اقشار دیگر برای 
برگزاری مسابقات بین المللی ایجاد می کند و 
لذا این موضوع با حساسیت باالیی در ستاد عالی 

هماهنگی مسابقات قرآن به بحث گذاشته شد.
وی تصریح کرد: مواردی که مسئوالن سازمان 
بهزیستی مطرح کردند، توانست اعضای ستاد 
کند.  قانع  را  قرآن  مسابقات  هماهنگی  عالی 
البته آنها ابتدا خواهان برپایی این مسابقات به 
صورت مستقل و مجزا بودند، همچنین برپایی 
این مسابقات برای دیگر طیف های تحت حمایت 
سازمان بهزیستی را درخواست داشتند که در 
نهایت ستاد به این نتیجه رسید که در اولین دوره، 
این مسابقات در بین نابینایان دنیای اسالم و در 

داور سوریه ای بیان کرد

شادی  حافظان قرآن

        نابیـنا  

ایده برگزاری مسابقات بین المللی قرآن ویژه نابینایان 
بسیار مبتکرانه بود و این حرکت سرشار از مهر و 
محبت است و دل های این قشر از افراد دارای نیازهای 

خاص را شاد کرد.
صوت  بخش  داوران  از  و  مبتهل  درویش،  رضوان 
مسابقات قرآن روشندالن جهان اسالم با اشاره به آیین نامه داوری گفت: 
آیین نامه مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران، بسیار دقیق، 
جامع و فراگیر است و همه جوانب و بخش ها را در برمی گیرد.تمامی جزئیات 
دقیق در آن ذکر شده است که این دقت و موشکافی در کمتر آیین نامه 

مسابقات بین المللی مشاهده می شود.
این مبتهل از کشور سوریه گفت: ایده برگزاری مسابقات بین المللی قرآن 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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اهدافی که برای این 
مسابقات پیش بینی 
شد تا حدود زیادی 
محقق شده است. 
به هر حال حافظانی 
که از سراسر 
جهان اسالم به این 
مسابقات آمدند 
و در فضا و محیط 
مسابقات ایران قرار 
گرفتند  .
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انگیزه های گرایش به قرآن و حفظ آن را در این 
قشر افزایش دهد.

با  زمینه سازی  و  انگیزه ها  افزایش  گفت:  وی 
شرکت در مسابقات سراسری و رقابت با افراد 
سالم برای این قشر محروم، امکان پذیر نیست 
و لذا پیشنهاد این بود که مسابقات در سطح 
بین المللی برگزار شود. از سوی دیگر با توجه به 
اینکه در کشورهای اسالمی افراد نابینای حافظ 
برپایی  پیش بینی می شد،  زیاد هستند،  قرآن 
این مسابقات، بتواند در جهت اهداف مسابقات 
بین المللی و همگرایی و همدلی جامعه قرآنی 
در سطح جهان اسالم اثرگذار باشد. لذا با همان 
مسابقات  کنار  در  مسابقات  برگزاری  شرط، 

بین المللی قرآن ایران و با استفاده از همان زمان، 
مکان و ظرفیت برای یک دوره تثبیت شد.

طبعاً  آتی،  دوره های  برای  البته  افزود:  سرابی 
ضعف  و  قوت  نقاط  برکات،  آثار،  بایستی 
آینده  ادوار  برای  و  بررسی  مسابقات  این 

تصمیم گیری شود.
قائم مقام شورای عالی قرآن همچنین در مورد 
گفت:  رقابت ها،  این  برگزاری  از  خود  ارزیابی 
عالی مسابقات، هنوز کامل  ارزیابی های ستاد 
نشده است، کمیته ارزیابی ستاد، بررسی دقیقی 

انجام خواهد داد و در ادامه نیز گزارش می دهد. 
وی عنوان کرد: با این وجود به عنوان یکی از 
ناظران مسابقات، اهدافی که برای این مسابقات 

پیش بینی شد تا حدود زیادی محقق شده است. 
به هر حال حافظانی که از سراسر جهان اسالم به 
این مسابقات آمدند و در فضا و محیط مسابقات 
ایران قرار گرفتند، قطعاً برای آنها جذابیت های 
خودش را داشته است. جامعه قرآنی کشورمان و 
روشندالن نیز بسیار بهره مند شدند و انگیزه های 

آنها برای ادامه کار در این عرصه تقویت شد.
تصریح کرد: سطح مسابقات  پایان  در  سرابی 
بسیار مطلوب بود و همه ما می دانیم که حفظ 
دارد  رونق  بسیار  اسالمی  قرآن در کشورهای 
و مورد توجه است، بنابر این در این مسابقات، 
حافظان بسیار خوبی حضور داشتند. در مجموع 

اهدافی که پیش بینی گردید، محقق شد.

ویژه نابینایان، بسیار مبتکرانه بود و این حرکت سرشار از مهر و محبت است 
و دل های این قشر از افراد دارای نیازهای خاص را شاد کرد.

وی در رابطه با ساماندهی این دوره از مسابقات گفت: نظم و اجرای این دوره 
از رقابت ها، بسیار عالی و ممتاز بوده است و مطمئنا هر چقدر بخواهیم در 
رابطه با نظم و کیفیت این مسابقات سخن بگوییم، باز هم بخشی از این 

رخداد عظیم قرآنی مغفول خواهد ماند.

رقابت هایی غیر قابل مقایسه 
رضوان درویش در پاسخ به سؤالی درباره ویژگی های مسابقات ایران در 
مقایسه با دیگر رقابت های جهانی گفت: به نظر من این مقایسه امکان پذیر 
ایران در زمینه برگزاری رقابت های  نیست؛ چرا که جمهوری اسالمی 

بین المللی قرآن پیش گام است و رسیدن این مسابقات به سی و سومین دوره 
آن، اهتمام ویژه ایران به فعالیت ها و برنامه های قرآنی را نشان می دهد.

رضوان درویش با اشاره به شعار این مسابقات با عنوان »یک کتاب، یک 
امت« گفت: حقیقتاً امت اسالمی در مقطع کنونی به این شعار نیازمند بود 

و به نظر من این شعار در زمان و جای مناسبی مورد استفاده قرار گرفت.
در  قرآن  مفسران  و  حافظان  قاریان،  از  اعم  قرآنی  فعاالن  نقش  وی 
آگاهی بخشی نسبت به جنایات جریان های تکفیری را یادآور شد و گفت: 
قرآن کریم قانون اساسی ما مسلمانان است که درباره همه موضوعات انسانی 
اعم از صلح، دوستی و مودت با دیگران سخن گفته است. بنابر این اهل 
قرآن، وظیفه دارند که این مفاهیم را به جوانان، اطالع رسانی و در این زمینه 

آگاهی بخشی کنند.

فعاالن
 قرآنی
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داور یمنی بیان کرد

مسابقات 
برانگیز     تحسین 

یحیی محمد احمد الحلیلی، داور بخش ُحسن حفظ سی وسومین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران و نخستین دوره مسابقات 
بین المللی روشندالن جهان اسالم چنین گفت: ما از مسئوالن ایرانی به 
خاطر برپایی این  رویداد بزرگ و منحصر به فرد قرآنی کمال تشکر و قدردانی 

را داریم.
وی افزود: برگزاری نخستین دوره مسابقات حفظ قرآن ویژه نابینایان آن هم 
در سطح جهانی، منزلت و جایگاه  ویژه ای به این قشر داد و آن ها را با دیگر 

برادران خود در جایگاه یکسان و برابری نشاند.
این حافظ قرآن کریم از کشور یمن گفت: رقابت های بین المللی قرآن 
نابینایان در نوع خود بی نظیر بود و کشورهای اسالمی می توانند از اجرای این 

مسابقات در ایران الگو بگیرند.

داور مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم با اشاره به اینکه نخستین دوره این 
مسابقات در سطح خوبی برگزار شد، گفت: اهتمام سازمان بهزیستی به عنوان برگزارکننده این 

رقابت ها به فعالیت های قرآنی ستودنی است.

حجت االسالم حاج ابوالقاسم بیان کرد

اهتمام ستودنی
ــتی«   »بهزیس

به امور قرآنی  
همچنین  قرآن  بین المللی  مسابقات  داور  این 
در مورد برگزاری این مسابقات به صورت جدا از 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسالمی ایران، 
تصریح کرد: اگر مجزا به این معنا باشد که کالً از 
این مسابقات جدا شده و در زمان و مکان دیگری 
برگزار شود، چندان مطلوب نیست؛ چرا که اعتقاد 
دارم حضور حّفاظ نابینا در کنار سایر حّفاظ قرآن، 

می تواند کارکرد بیشتری داشته باشد.
این حافظ کل قرآن کریم اظهار کرد: به اعتقاد من 
مناسب ترین روش برای برگزاری مسابقات، همین 

حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، 
داور نخستین دوره مسابقات حفظ کل قرآن 
روشندالن جهان اسالم، درباره این مسابقات و 
ضرورت های برگزاری آن گفت:  با توجه به اینکه 
تنوع مسابقات قرآن می تواند منجر به گسترش 
بیشتر دایره مخاطبان و اقبال عمومی به حضور 
در این رقابت ها شود و از طرفی یکی از نشانه های 
توسعه فعالیت های قرآنی، تنوع این فعالیت ها 
در همه عرصه ها از جمله مسابقات است، وجود 

اینگونه مسابقات بسیار الزم و ضروری است.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری 
برگزاری  در  ضرورت  این  اینکه  به  اشاره  با 
افرادی که زیرمجموعه  برای  به ویژه  مسابقات 
و  جسمی  معلولین  از  اعم  بهزیستی  سازمان 
... هستند ، بیشتر است،  حرکتی، ناشنوایان و 
افزود: همانطور که در رشته های ورزشی شاهد 
برپایی مسابقات مجزا برای افراد عادی و افرادی 
که توانایی کافی برای رقابت با دیگران را ندارند، 
هستیم، این کار در فعالیت های قرآنی نیز باید 

صورت می گرفت. مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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یحیی محمد احمد الحلیلی برپایی نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
ویژه نابینایان را نقطه آغاز تحسین برانگیزی دانست و گفت: متأسفانه در 
اجرای برخی حافظان، شاهد ضعف هایی بودیم، اما براساس آنچه که شنیدم، 
با توجه به این که این مسابقات، نخستین تجربه بین المللی در جهان اسالم 

محسوب می شود، اجرای حافظان نابینا از مقبولیت برخوردار بود.
وی اضافه کرد: امیدوارم حافظانی که در این مسابقات حضور داشتند، 
ضعف های خود را برای سال های آینده برطرف کنند و قوی تر در این 

رقابت های قرآنی حاضر شوند.

دشواری رقابت نابینایان در قرائت 
این داور بین المللی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا امکان برگزاری 

مسابقات ویژه نابینایان در رشته قرائت با استفاده از نسخه های قرآن به خط 
بریل وجود دارد یا خیر؟ گفت: برگزاری این رقابت ها در بخش قرائت، خیلی 
امکان پذیر نیست و یا در صورت برپایی با مشکالت زیادی همراه خواهد بود، 

رقابت نابینایان در رشته حفظ کل قرآن موفق تر به نظر می رسد.
وی افزود: استفاده از قرآن به خط بریل، فقط در زمان تدریس و آموزش کالم 
وحی و استفاده شخصی امکان پذیر و آسان است. استفاده از نسخه های بریل 
برای انجام مسابقات، امری دشوار به نظر می رسد، اما در رشته حفظ، نابینایان 
با تکیه بر محفوظات قرآنی خود به اجرا می پردازند و مشکل زیادی در این 

زمینه وجود ندارد. 
داور یمنی در پایان گفت: در این دوره مسابقات، صوت های بسیار زیبایی 

شنیدم که  این امر بر جذابیت این رقابت ها افزود.

مسابقات در ادوار آینده باشد.
این حافظ کل قرآن کریم همچنین در مورد 
ارزیابی ای که از اولین دوره مسابقات بین المللی 
است،  داشته  اسالم  جهان  روشندالن  قرآن 
این مسابقات بسیار خوب بود و  گفت: سطح 
من این سطح از برگزاری را معقول و قابل قبول 
می دانم. این مسابقات در دوره اخیر موفقیت آمیز 

بوده است.
حاج ابوالقاسم در بخش دیگری از این گفت وگو 
نابینایان  قرآنی  فعالیت های  سطح  مورد  در 
کشورمان،  افزود: من در گذشته عضو شورای 
عالی قرآن سازمان بهزیستی بودم، اما در حال 
فعالیت های  جزئیات  از  چندانی  اطالع  حاضر 
قرآنی این سازمان و نابینایان کشور ندارم. همین 
که این سازمان یک شورای قرآنی داشته و دارد 
و فعالیت های قرآنی آن را برنامه ریزی می کند، 
به  سازمان  این  مسئوالن  اهتمام  نشان دهنده 

فعالیت های قرآنی بوده و هست.
وی با اشاره به اینکه امیدوارم این روند ادامه داشته 
برنامه ریزی خوبی  باشد، گفت: تصور می کنم 
برای افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند، اعم از نابینایان و سایر معلوالن جسمی 
و حرکتی و ... انجام گرفته است که حقیقتاً جای 

قدردانی دارد.
این داور مسابقات بین المللی قرآن همچنین در 
مورد نتایجی که برگزاری مسابقات بین المللی 
قرآن روشندالن دنیای اسالم می تواند به دنبال 
داشته باشد، گفت: معطوف شدن توجه نابینایان 
کشورمان به این سمت یکی از خروجی های این 
مسابقات است. این مسابقات باعث می شود تا 
توانایی افراد نابینا در راستای حفظ قرآن و انس با 

کالم وحی افزایش یابد.
این استاد حفظ قرآن کریم تصریح کرد: از دیگر 
خروجی های این مسابقات، رونق بخشیدن به 
فعالیت های قرآنی سایر افراد و اقشار جامعه است؛ 
چرا که اشخاصی که سالمتی کاملی داشته و این 
افراد را می بینند، انگیزه پیدا می کنند تا در عرصه 

فعالیت های قرآنی گام بردارند.

شیوه فعلی است؛ چرا که حضور این افراد در کنار 
هم، اثرگذاری های خاص خود را خواهد داشت.

حاج ابوالقاسم گفت: این بحث من به این معنا 
یکدیگر  با  عادی  و  نابینا  حافظان  که  نیست 
رقابت داشته باشند و در رده بندی نهایی کنار 
هم گنجانده شوند؛  چرا که اعتقاد دارم افراد نابینا 
که دارای محدودیت هایی نسبت به افراد عادی 
هستند، اگر با همین افراد مقایسه شوند کمی از 

عدالت به دور است.
و  بیناست  که  فردی  طبیعتاً  کرد:  اذعان  وی 

توانایی های خاصی دارد، نباید با فردی که نابینا 
گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  میدان  در یک  است 
نوجوانان،  برای  است  مناسب  که  همان گونه 
مسابقات بین الملی ویژه ای قرار داده شود ـ که 
البته مسابقات دانش آموزان را داریم ـ و اگر با 

بزرگساالن مقایسه شوند، ناقض عدالت است.
این داور مسابقات بین المللی قرآن کریم بار دیگر 
با تأکید بر اینکه برگزاری مجزای این مسابقات را 
نمی پسندد، عنوان کرد: شیوه فعلی بسیار خوب 
است و می تواند الگویی مناسب برای برگزاری این 

فعاالن
 قرآنی
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خوانین زاده در مورد روند انتخاب شرکت کنندگان 
در مسابقات بین المللی قرآن نابینایان جهان اسالم، 
اظهار کرد: از آنجایی که در نظر بود نمایندگان  
قرآنی تعدادی از کشورها در مسابقات بین المللی 
با  رودکی  بنیاد  یابند،  روشندالن حضور  قرآن 
توجه به ارتباطات بین المللی که دارد، وارد کار شد. 
برای این کار تالش شد تا حفاظ شناسایی شده و 
به ستاد مرکزی مسابقات نیز معرفی شوند، لذا 
بنده و همکاران و کارشناسان مرکز در این زمینه 
سعی داشتند تا کمک کنند و با برخی از کشورها 
که ارتباطات خوبی داشتیم تماس گرفته و از آنها 
خواستیم تا حفاظ برجسته خود را برای شرکت در 

این مسابقات به سازمان بهزیستی معرفی کنند.
وی بیان کرد: خوشبختانه، شاهد این بودیم که 
بسیاری از این کشورها پاسخ مثبت دادند، امیدواریم 
در دوره های بعد این امر تداوم پیدا کند و شاهد 
حضور تعداد بیشتری از نابینایان حافظ کل قرآن 

از کشورهای مختلف باشیم.
مدیر مرکز نابینایان رودکی در پاسخ به این سؤال 
که چند درصد از اجرای این کار بر عهده شما بوده 
است، گفت: خیلی این درصد مهم نیست، به اعتقاد 
من همه ما یک تیم و گروه بوده و هستیم و دوست 
ندارم، زیاد خط کش گذاری شود و حد و مرزها 
را تعیین کنیم، اینجا هرکس هر کاری از دستش 
بر بیاید، انجام می دهد. برای قرآن میزان و مقیاس 
انجام کار لزوم چندانی ندارد، بلکه مهم این است 
که هر شخص با توجه به توانایی های خود کمکی 

انجام دهد.
خوانین زاده در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد 
بیشتری از کشورها در این مسابقات حضور نیافتند، 
عنوان کرد: با چند کشور دیگر هم ارتباط گرفته شد 
که متأسفانه در آخرین لحظات نفرات خود را اعزام 

نکردند.
وی در پاسخ به این سؤال که نابینایان حافظ در این 
مسابقات نمایندگان کشورشان هستند یا به صورت 
حقیقی به این مسابقات دعوت شده بودند، گفت: 
کار ما این بود که ابتدا با توجه به اتحادیه ای که عضو 
آن هستیم از طریق دوستانی که در کشورهای دیگر 
با ما مرتبط هستند، حافظان قرآن را شناسایی و به 
ما معرفی کنند، بعد از معرفی به مرکز ما نیز آنها را به 

سازمان بهزیستی معرفی می کردیم. 

      

نام  با  نابینایان رودکی  مجتمع توانبخشی 
مخفف رودکی مشهور است. این مرکز یکی از 
مؤسسات تحت پوشش مؤسسه خیریه و نیکوکاری 
ریحانه است. این مجتمع، تنها مرکز چاپ کتب 
دانشگاهی نابینایان به خط بریل است. فلسفه 
وجودی کتابخانه های مرکز نابینایان رودکی نیز 
ارائه خدمات فرهنگی در راستای کمک به توسعه 

مدیر مرکز نابینایان رودکی با اشاره به مشارکت این مرکز در معرفی حفاظ روشندل دیگر کشورها 
به سازمان بهزیستی به بیان شیوه انتخاب این حفاظ برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن 

روشندالن جهان اسالم پرداخت.

محمد خوانین زاده، مدیر مرکز توانبخشی نابینایان 
رودکی، در مورد مشارکت این مرکز با نخستین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم 
گفت: بسیار خوشحال هستم که اولین دوره این  
مسابقات بین المللی در ایران برگزار شد. از آنجایی 
که مرکز روشندالن رودکی، بخشی از فعالیت های 
خود را به چاپ قرآن کریم به خط بریل اختصاص 
داده، همیشه همکاری هایی را با دفتر امور فرهنگی 

سازمان بهزیستی کشور داریم.
وی افزود: در این راستا، سعی کرده ایم آنچه در توان 
داریم در کنار سایر همکاران برای برگزاری این 
مسابقات انجام دهیم، از سوی دیگر چون ما عضو 

اتحادیه قرآنی و جز مؤسسان اتحادیه بین المللی 
مرکز  که  هستیم  بریل  به خط  قرآن  خدمات 
رودکی یکی از بنیانگذاران این مرکز است و تمام 
فعالیت های آن در جهت خدمات قرآنی است، از آن 
جهت هم همکاری هایی را با فعاالن در عرصه قرآنی 

در سایر کشورها داریم.
مدیر مرکز نابینایان رودکی تصریح کرد: از این 
بابت، توانسته ایم یک پل ارتباطی با برخی از حفاظ 
و مؤسساتی که در زمینه چاپ و آموزش قرآن، 
مشغول به کار هستند برقرار کنیم. تمام سعی 
خودمان را به کار بستیم تا از این ظرفیت در جهت 

بهتر شدن این مسابقات کمک بگیریم.

انتخاب حافظان روشندل
     دیگر کشورها

خوانین زاده بیان کرد

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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 از آنجایی که در 
نظر بود نمایندگان  
قرآنی تعدادی 
از کشورها 
در مسابقات 
بین المللی قرآن 
روشندالن حضور 
یابند، بنیاد رودکی 
با توجه به ارتباطات 
بین المللی که دارد، 
وارد کار شد. برای 
این کار تالش شد 
تا حفاظ شناسایی 
شده و به ستاد 
مرکزی مسابقات 
نیز معرفی شوند.
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با مدیریت بانوی قرآنی

 مؤسسه  ای
 ویژه نابینایان  

مؤسسه قرآن و عترت جابربن عبداهلل انصاری، فعالیتش را به صورت رسمی از سال ۸۸ آغاز کرد. پیش از 
این تاریخ نیز از حدود سال ۸۳ این مرکز ویژه اکثریت نابینایان و اقلیت کم بینایان فعالیت می کرد.مجوز این 
مرکز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن صادر شده است و مؤسسه زیر نظر دو اتحادیه 

تشکل های قرآن و عترت و اتحادیه مؤسسات قرآنیـ  مردمی کشور فعالیت می کند.
خدیجه سلگی، مدیر این مؤسسه که از وی در هفتمین همایش بانوان فعال قرآنی که از سوی سازمان اوقاف 
و امور خیریه برگزار شد، تجلیل صورت گرفت با تأکید بر اینکه آموزش این کودکان به دلیل شرایط ویژه ای 
که دارند، نیازمند آموزش چهره به چهره و صرف زمان بسیاری است، گفت: آموزش هر شاگرد نابینا معادل 
۱۰ شاگرد بینا زمان بر و هزینه بر است و لذا برای دستیابی به بازدهی مطلوب، عالوه بر آموزش چهره به چهره 

معلم با فراگیران، باید تعداد معینی قرآن آموز نابینا در کالس حضور داشته باشند.
مدیر مؤسسه قرآن و عترت جابربن عبداهلل انصاری با اشاره به اینکه تنها راه ارتباطی روشندالن با قرآن، 
حفظ آیات کالم اهلل است، اضافه کرد: برخی از این افراد روشندل حتی نیازمند بهره  گرفتن از وسایل کمک 
آموزشی چون وسایلی که امکان پخش و ضبط دارد و همچنین قلم های هوشمند قرآنی جهت تسهیل در 

امر آموزش هستند تا بتوانند به راحتی به امر حفظ قرآن بپردازند. 
این مؤسسه در کنار فعالیت های قرآنی  اش، فعالیت فرهنگیـ  هنری نیز دارد که در آنها نیز حائز رتبه بوده 
است. چون راه اندازی گروه تواشیح، سرود و تئائر که می توان به اجرای گروه سرود مؤسسه در مسابقات 
سازمان بهزیستی در سال ۹۰ که حائز مقام اول و اجرای گروه تواشیح مؤسسه در مسابقات سازمان 
بهزیستی در سال ۹۱ اشاره کرد، همچنین در مسابقات اوقاف و امور خیریه نیز در سال ۹۲ حائز رتبه دوم 

شناخته شد. 
سلگی در ادامه با تأکید بر اینکه حضور قرآن آموزان نابینا در بخش کتبی مسابقات عمومی، نیازمند حضور 
منشی همراه با نابینا است، عنوان کرد: این مؤسسه حتی دارای قرآن آموز روشندلی چون امیدرضا رحیمی، 
فرهاد مشفق، منصور جعفری، صغری سلمان زاده، خدیجه میرشهیدی، صغری صفرنژاد و زهرا خسروی 

است که در مسابقات قرائت تحقیق، ترتیل، مفاهیم و تفسیر قرآن دارای رتبه های برتر هستند.
مدیر مؤسسه قرآن و عترت جابربن عبداهلل انصاری با اشاره به این که این مرکز دارای ۲۰۰ قرآن آموز 
است، عنوان کرد: ارائه تمامی خدمات به قرآن آموزان این مؤسسه به دلیل جذب این روشندالن به قرآن و 
بهره گیری از کالم و آموزه های الهی و مهم تر از آن چشیدن از این مائده خداوندی، رایگان است. همچنین 
سعی شده است تا با رایزنی ها و جذب خیرین و استفاده از ظرفیت واحد قرآن و عترت بهزیستی استان، 

خدماتی به صورت رایگان چون اعزام گروهی به مشهد مقدس انجام شود.
سلگی با اشاره به اینکه در این مرکز سعی شده است تا با حداقل امکانات، زمینه های انس با قرآن مهیا شود، 
عنوان کرد: اثربخشی بهتر دوره های این مؤسسه و برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت تر، نیازمند جذب 
حمایت مالی خّیرین است که در این میان از حمایت های به موقع مؤسسه خیریه »با دست های شکوفا« به 

منظور تسهیل امور قدردانی می کنم.
مدیر مؤسسه قرآن و عترت جابربن عبداهلل انصاری با تأکید و تشکر از حمایت های اداره بهزیستی اظهار 
کرد: همان میزان که نیازمند حمایت های خیرین و مردمی در مراکز سالمندان و نگهداری هستیم، نیازمند 
تغذیه روح کودکان و توجه ویژه به فراگیران قرآن نابینا هستیم و خیرین بدانند که با حمایت کردن از 

فعالیت های مؤسسات قرآنی، حامی یک حافظ و قاری می شوند. گفتنی است، قرآن آموزان نابینای این 
مؤسسه نیازمند وسیله ایاب و ذهاب هستند که هزینه زیادی در بردارد. همچنین برای بهره مندی 

بهتر قرآن آموزان روشندل مؤسسه جابربن عبداهلل انصاری، دوره حفظ از طریق ارتباط تلفنی 
مهیا شده است و افراد روشندلی که تمایل دارند در این دوره شرکت  کنند، طی تماس 

تلفنی میزان محفوظاتشان پیگیری می شود.
یادآور می شود، مؤسسه فرهنگیـ  قرآنی جابربن عبداهلل انصاری به نشانی 

رشت، خیابان سردار جنگل، کوچه عطا آفرین واقع شده است.

و اعتالی دانش نابینایان به منظور افزایش توانایی 
ایشان در انجام امور روزمره، تحصیل، اشتغال و 
استفاده بهینه از اوقات فراغت است. کتابخانه های 
مرکز نیز مانند سایر کتابخانه ها با هدف اطالع 
رسانی و ارائه خدمات شایسته به مراجعین فعالیت 

می کند.
این کتابخانه شامل بیش از ده هزار جلد کتب 
بینایی ارزشمندی است که تعداد کثیری از آن ها 
به کتب بریل و گویا تبدیل شده است. نظر به اینکه 
تعدادی از مراجعین مرکز را افراد کم بینا تشکیل 
می دهد به کارگیری تجهیزات درشت نما مانند 
دستگاه بهدید و ذره بین های مختلف موجود در این 
کتابخانه، امکان مطالعه کتب و جزوات را برای این 

گروه فراهم می آورد.
در این کتابخانه کتبی که بر روی لوح فشرده یا نوار 
کاست ضبط شده اند، نگهداری و به اعضاء امانت 

داده می شود.
اهم فعالیت های این کتابخانه شامل آماده سازی 
و امانت کتب گویا است که از دو طریق مراجعه 
حضوری و یا ارسال آنها از طریق پست رایگان 
صورت می گیرد. کتاب بریل از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای نزد نابینایان برخوردار است. در این نوع 
مطالعه خاموش و فعال، میزان توجه، یادگیری و 
یادآوری مطالب نیز باالتر از زمانی است که صرفاً به 
متنی گوش سپرده می شود. کتب بریل نیز پس از 
آماده سازی و قرارگیری در مخزن کتب، از دو طریق 
مراجعه حضوری و یا ارسال آنها از طریق پست 

رایگان به اعضاء امانت داده می شود.
بخش توزیع کتاب نیز به ارائه کتب گویا و بریل تهیه 
شده در مرکز به متقاضیان در سراسر کشور از جمله 
مراکز بهزیستی استان ها، کتابخانه ملی، مراکز غیر 
دولتی، انجمن های نابینایان، نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و مراکز نابینایان در دیگر کشورها 

مبادرت می ورزد.
در بخش تولید کتب گویا، تمامی مطالب و محتوای 
کتب مورد درخواست نابینایان و کم  بینایان با بهره 
جستن از تجهیزات الکترونیکی و صوتی پیشرفته و 
سایر تجهیزات مرتبط، تخصیص فضای مناسب و با 
همکاری گویندگان و مصححین مجرب بر روی لوح 
فشرده یا نوار کاست ضبط می شود. تولید کتب گویا 
به دو روش ضبط استودیویی و ضبط آزاد صورت 
می پذیرد؛ در ضبط استودیویی، ضبط کتب مورد 
نظر در محل استودیو با حضور گوینده و با استفاده 
از تجهیزات الکترونیکی موجود و انجام فعالیت های 
صدابرداری صورت می پذیرد. در ضبط آزاد به 
منظور پاسخگویی بهینه به نیاز مطالعاتی روزافزون 
نابینایان و کم بینایان و در جهت رفع محدودیت 
استودیو، ضبط کتب توسط گویندگان  مکانی 
عالقمند با استفاده از رایانه و یا ضبط پرتابل در خارج 
از مرکز صورت می پذیرد. این موارد فقط گوشه ای 

از فعالیت این مرکز است. 

فعاالن
 قرآنی
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قرائت تخصصی و مسابقات قرآن حضور می یافتم 
که این حضور باعث شد تا از ترس و اضطراب من 

در این راه کم شود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل نابینایی برای حفظ هر 
آیه عالمت می گذاشته و این روش را یکی از موارد 
مؤثر در این راه عنوان کرد و گفت: عالمت  گذاری 
ذهنی آیات برای روشندالن بسیار مؤثر است، البته 
متعلم باید توجه کند که در حفظ قرآن باید فقط 
از یک قرآن)خط بریل( استفاده کند تا ذهنش با 

شیوه های عالمت گذاری ذهنی عادت کند.
راه  این  در  من  افزود:  بین المللی  حافظ  این 
مشوقان بسیاری داشتم، اما با اینکه آرام و کند 

»احمد دباغ« از قاریان و حافظان بین المللی روشندل کشورمان، بهترین روش برای انس با قرآن 
را حفظ کردن آیات قرآن دانست و گفت: حفظ آیات قرآن، یکی از بهترین راه های انس با قرآن 
است و این امر در مؤسسات قرآنی از اهمیت باالیی برخوردار است تا متعلمان این رشته قرآنی 
بتوانند طی برگزاری دوره، خود به حفظ قرآن اقدام کنند؛ چراکه قرآن آموزان با شرکت در دوره 

حفظ قرآن بسیار بیشتر از معلومات علوم  قرآنی خود لذت می برند.

احمد دباغ از خاطراتش می گوید

حس چهارگوشه کعبه

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر روش های 
بسیار  مؤسسات  در  قرآن  حفظ  برای  آموزش 
کلیشه ای شده است و به نظر من متعلمان با عشق و 
انگیزه این مهم را ادامه نمی دهند، پس مسئوالن امر 

در این زمینه باید به دنبال چاره ای باشند.
این حافظ روشندل با اشاره به اهمیت حفظ قرآن، 
مواردی را از زمان زندگی پیامبر)ص( بیان کرد و 
گفت: در صدر اسالم، حضرت رسول اکرم)ص( 
افرادی که بیشتر از دیگران، آیات قرآن را حفظ 
بودند برای فرماندهی لشکر انتخاب می کردند 
فرمودند: »شهدا،  ایشان  نیز  احد  در جنگ  و 
براساس میزان حفظ قرآن در جلو و بقیه شهدا 

در عقب آن ها دفن شوند«.
دباغ در پاسخ به این سؤال که بهترین روش 
حفظ قرآن کریم چیست؟ گفت: من خودم در 
۱۱ سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و توانستم 
به  صورت ترتیبی طی چند سال حفظ کنم. کسی 
که می خواهد حافظ قرآن  مسلط و موفقی شود 
باید با صوت و لحن آشنا باشد و تا همیشه برای 

تثبیت محفوظات خود، آیات را مرور کند.
این حافظ روشندل با اشاره به اینکه در حال 
حاضر مربی رشته های علوم  قرآنی در یکی از 
مؤسسات است، بیان کرد: من زمانی که قرآن را 
حفظ می کردم در محافل انس با قرآن، جلسات 

علی اکبری از عامل حافظ قرآن شدنش می گوید

شکرانه 
فعالیت های قرآنی 

چیست؟ 

سعید علی اکبری، آخرین فرزند یک خانواده ۱۰ نفری 
است که در ۱۵ شهریورماه سال ۱۳۶۰ در کلیشم 
استان گیالن متولد شد و مدرک کارشناسی زبان و 
ادبیات فارسی را مانند سایر دانشجویان طی چهار سال 
اخذ کرد. علی اکبری به واسطه حافظ کل قرآن بودن 
و تالوت زیبایش چهره نام آشنایی در استان قزوین محسوب می شود. وی در 
سی وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه رتبه 

عالی را کسب کرد.
علی اکبری به طور جدی از سال ۸۵ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۸ حفظ کالم اهلل مجید را به 
اتمام رساند. او عالوه بر فعالیت های قرآنی ذاکر اهل بیت )علیهم السالم(نیز هست 
و در مسابقات و جشنواره متعدد استانی و کشوری موفق به کسب مقام شده است.

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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فعاالن
 قرآنی

پیش می رفتم، مرا تنها نگذاشتند و بیشتر اوقات 
شرکت  قرآن  قرائت  آموزش  جلسات  در  که 
می کردم از اشارات و راهنمایی استادان مختلفی 
برای تسریع و تسهیل حفظ قرآن استفاده کردم. 

را درک  قرآن  از حفظ  این مربی قرآن هدف 
آیات دانست و تصریح  تدبر در  مفاهیم آن و 
کرد: حفظ قرآن در مجموع، منشأ آثار اساسی 
در اعمال، رفتار و ایجاد پایه های اخالق الهی در 

انسان می شود.
بهترین خاطرات  از  یکی  روشندل  این حافظ 
خود را دیدار با امام خمینی)ره( عنوان و اظهار 
کرد: اولین بار در سال ۱۳۶۸ که روزهای آخر 

عمر امام)ره( بود، من و برخی از دوستان حافظم، 
خدمتشان رسیدیم. یکی از برکاتی که از قرآن 
مسابقات  اولین  در  و  سال  همین  در  دیدیم 
بین المللی قرآن بود. در آن مسابقه من چهارده 

سال داشتم که در حفظ ۱۰ جزء ،  دوم شدم.

آرزو داشتم که چشم هایم
 برای یک لحظه امام)ره( را می دید 

وی ادامه داد: در ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۶۸، یعنی 
دو ماه قبل از رحلت  حضرت امام)ره(، من به دلیل 
موفقیت هایی که در آن مسابقات داشتم، خدمت 
امام رسیدم. اصال باورم نمی شد، امام که وارد سالن 

حسینیه شدند، قرار نبود صحبت  کنند، چون دیگر 
حالشان خیلی مساعد نبود، ولی همین که آمدند 
بسیاری از افراد حتی حافظان قرآن که از کشورهای 
مختلف اسالمی آمده بودند، همه گریه کردند، 
افرادی که خیلی هم متعصب بودند، وقتی آمدیم 
بیرون از حسینیه، گفتیم: امام را چطور دیدید؟ 
گفتند: به محض اینکه امام وارد سالن حسینیه شد، 

یک نور و یک عظمتی دیدیم. 
این حافظ روشندل گفت: خیلی دوست داشتم 
که چشم هایم برای یک لحظه می دیدند، ولی این 

را بگویم که عطر وجود آقا همه جا را پر کرده بود.
دباغ اشاره کرد: آیت اهلل العظمی  خامنه ای، آن 
موقع رئیس جمهور بودند که ما از دست آقا جایزه 
گرفتیم که فکر می کنم این دیدار در سال ۱۳۷۸ 
بود که باز هم در مسابقات بین المللی در رشته 

حفظ کل قرآن اول شدم.
لحظات  بهترین  از  یکی  بین المللی  قاری  این 
زندگی اش را زیارت داخل کعبه عنوان کرد و 
گفت: من در سال ۱۳۷۶ در مسابقات بین المللی 
همه  آن  میان  و  کردم  شرکت  مکرمه  مکه 
شرکت کننده، مقام اول را کسب کردم به  عنوان 
جایزه به من که تنها روشندل این مسابقه بودم، 
اجازه داخل شدن به کعبه را دادند، این بهترین 
پاک  خاطرم  از  هیچ وقت  که  بود  لحظه ای 

نمی شود و نمی توانم از ذهنم پاک کنم.
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم تقوای الهی را 
هرگز از یاد نبرم و کوشش کنم تا دم مرگ بر دین 

خدا باقی بمانم.
این حافظ بین المللی در سال ۱۳۵۳ در شهر 
مقدس کاظمین متولد شد و در سال ۱۳۶۰ به دو 
دلیل وارد کشور ایران شد؛ هم ایرانی االصل بودن و 
هم اینکه پدر و برادرش از مبارزان ضد نظام بعث 
عراق   بودند که در آن موقع پدر و برادرش و چند 
نفر از فامیل هایش را گرفتند و اکنون مفقوداالثر 
هستند. در این راه بود که وی در سن ۱۱ سالگی 
برای شرکت در دوره حفظ قرآن کریم اقدام کرد 
و توانست به طور متوالی طی چند سال آیات قرآن 

را حفظ کند.

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
علی اکبری درباره روند حفظ قرآن می گوید: از سال ۸۵ که به طور جدی حفظ قرآن 
را آغاز کردم به دلیل عالقه خاصی که در من ایجاد شده بود، بسیار سریعتر از حد 
معمول پیش می رفتم، اما بعد از مدتی در کارم توقف ایجاد شد، تا اینکه با توکل به 
خدا  با حفظ روزی یک صفحه، مجدداً حفظ را شروع کردم و در تمام مراحل به جای 
استفاده از نوار صوتی تالوت از قرآن های خط بریل بهره بردم. با وجود اینکه در همه 
حال نباید از فضای جامعه قرآنی بی اطالع باشیم، اما سعی می کردم بعد از به پایان 

رساندن حفظ، شرکت در جلسات قرآن را آغاز و آیات حفظ شده را تثبیت کنم.
علی اکبری درباره تأثیرات حفظ قرآن در نگرش صحیح به کالم وحی می گوید: 
حفظ و قرائت باید در کنار هم باشد. خود من قبل از اینکه حفظ آیات را آغاز 
کنم، قرائت می کردم و در برخی مسابقات سازمان بهزیستی هم شرکت داشتم، 

اما گاهی پیش می آمد که از خواندن قرآن خسته می شدم، این مسئله مدت ها 
فکر مرا به خودش مشغول کرده بود تا زمانی که به حفظ روی آوردم.این قاری 
و حافظ قرآن درباره چگونگی آغاز به حفظ قرآن می گوید: در همان سال های 
دبیرستان با دوستانم فعالیت های قرآنی داشتیم، اما با حفظ، بیگانه بودم، چون 
ایجاد انگیزه حفظ در مدرسه نابینایان وجود نداشت از این رو تصور می کردم حفظ 
کل قرآن، کاری نیست که از عهده اش بربیایم، اما با اتمام تحصیالت دبیرستان و 
در پی آن ورود به دانشگاه با جرقه ای که در زندگی ام زده شد، حفظ را آغاز کردم. 
بعد از تشویق های خانواده، توصیه ای که استاد سیدمهدی فاطمیان کارشناس 
برنامه »آیه های زندگی« به مخاطبان کرد، مهمترین جرقه برای من بود. استاد 
در این برنامه توصیه کردند که بکوشیم به شکرانه موفقیت های کوچکی که در 

فعالیت های قرآنی به دست می آوریم به سوی حفظ کل پیش برویم.
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کشوری، سطح مسابقات باالست و کیفیت اجرا 
و نحوه برگزاری مسابقات سخت گیرانه است، هر 
شرایط سختی را گذرانده ایم و فکر نمی کنم مسابقات 
اردن از کشور ما سخت تر باشد. سعی کردم تا جایی 
که می توانم آمادگی ام را باالتر ببرم تا بتوانم بهترین 

نتیجه را کسب کنم.
بابایی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
علوم قرآنی است به منظور کسب اجازه و متبرک 
کردن حضورش در مسابقات قرآن اردن، پیش از 
اعزام،  به حرم امام رضا)ع( مشرف شد تا توجهات این 

امام همام، شامل حالش شود.

با سما بابایی بیشتر آشنا شویم
سما بابایی از حافظان قرآن تهرانی است که در مرحله 
فینال سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن 
در رشته حفظ کل بانوان با نمره ۸۵.۶۱ حائز رتبه 

ممتاز شد.
بابایی، داوطلب تدریس قرآن مرکز توانبخشی خزانه 
است. برای اطالعات بیشتر، روانه این مرکز شدیم تا 
با او گفت وگویی داشته باشیم و بیشتر آشنا شویم. 
روز مصاحبه هنگامی که اتومبیل، کوچه های خیابان 
قزوین را با سرعت طی می کرد به این فکر می کردم اگر 
من هم نابینا بودم چه شرایطی داشتم، آیا انگیزه ای 
برای حفظ قرآن پیدا می کردم؟ اتومبیل وارد خیابان 
نعمتی می شود، نرده های سبز رنگ مجتمعی میان 
خانه ها و مجتمع های دیگر حکایت از خاص بودنش 
داشت؛ کاشی های زردرنگ برجسته کف حیاط، 
مراجعه کنندگان و مددجویان کم بینا را از درب ورود 

به سمت ساختمان اصلی راهنمایی می کرد.
سراغ کالس سما بابایی را گرفتم. از پشت در صدای 

سما بابایی، برترین حافظ کل قرآن سی وهشتمین دوره مسابقات سراسری کشورمان و مسابقات 
بین المللی اردن با وجود این که از یکی از حس های بزرگ یعنی حس بینایی محروم شده است، اما 
موفقیت را با دیگر حواسش در آغوش گرفته است. موفقیتی که دنیا و آخرت او را تؤامان دربرگرفته 
است. او در این هم کالمی برایمان می گوید که حفظ قرآن، نیازمند اراده قوی و پشتکار است، چون 
مبتنی بر ممارست است؛ خستگی در این مسیر باید برایت بی معنا شود و برای حفظ تک تک 
حروف ذوق و شوقی داشته باشی، تمام نشدنی. سما بابایی، حافظ روشندل قرآن به عنوان نماینده 
کشورمان در رشته حفظ کل قرآن به یازدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن بانوان اردن)۲1 تا 

۲۶ فروردین 9۵( اعزام  شد. در ادامه گفت وگو با این حافظ روشندل را می خوانید:

هم کالم با حافظ روشندل قرآن

 بانوی رتبه دار
 مسابقات اردن

اواخر اسفندماه ۹۴ از موضوع اعزامم به مسابقات 
قرآن اردن مطلع شدم که کمی دیر بود. اما قبل از 
آغاز تعطیالت نوروز از سوی شورای عالی قرآن جلسه 
توجیهی با حضور استاد معتز آقایی برایم در نظر 

گرفته شد. 

وی ادامه داد: آیین نامه سال گذشته مسابقات اردن 
را برایم تشریح کردند و محفوظاتم را مورد بررسی 
قرار دادند و در عین اینکه نکاتی را نیز برای اجرای 
بهتر محفوظاتم گفتند، اما پس از آن چون به ایام 
نوروز برخورد کرد خودم در خانه به مرور محفوظاتم 

پرداختم. 
»هاجر  با  ارتباط گیری اش  به  پاسخ  در  بابایی 
مهرعلیان«، نماینده ایران در مسابقات سال گذشته 
اردن، بیان کرد: نماینده کشورمان در دهمین دوره 
این مسابقات، به صورت غیر رسمی گزارشی از روند 
مسابقات نوشته بود که در شورای عالی قرآن برای 
سایر نفرات که سال آینده می خواستند، اعزام شوند، 
موجود بود که این گزارش خیلی به من کمک کرد. 
همچنین آیین نامه مسابقات اردن را ایشان به کشور 
آورده بود که کمتر افرادی پیدا می شوند که این کار 
را انجام دهند. حتی من با خانم مهرعلیان تماس 
گرفتم و ضمن تشکر از این کار، نکاتی را نیز در 
اختیارم قرار دادند. ایشان نماینده ایران در یازدهمین 
مسابقات اردن در خصوص آیین نامه مسابقات این 
کشور، تأکید کرد: آیین نامه آنها متفاوت با آیین نامه 
مسابقات کشور ماست، اما الحمدهلل در مسابقات 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه

در همان سن 
هشت سالگی 
و حدود دو ماه 
پس از حضور در 
کالس حفظ، جزء 
اول را با موفقیت 
حفظ کردم 
که با تشویق 
خانواده ام و از 
طرف دیگر از سوی 
معلمم روبرو شدم.
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صوت  با  داشت  می شد،  شنیده  قرآنش  آموزش 
دلنشینش بخشی از آیات قرآن را برای قرآن آموزانش 
تالوت می کرد. در باز شد و از میان پرتوهای نوری که 
از پنجره به داخل اتاق تابیده بود، سما بابایی جلو آمد 
و ضمن خوش آمدگویی ما را به داخل کالس دعوت 

کرد، کالسی با هشت میز تک نفره.

حفظ از سن 8 سالگی
آرامش و متانت برخوردش که از هم  نشینی با کالم 
خالق هستی کسب کرده است و از سوی دیگر حلم 
و بردباریش در آموختن قرآن به تشنگان این راه، 
نمود عینی داشت و به ناگاه مصداق آیه ۴ سوره فتح 
ِکیَنَة فِی ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن لَِیْزَداُدوا  »ُهَو الَِّذی أَنَزَل الَسّ
َع إِیَمانِِهْم« را به ذهن تداعی می کرد. سبک  إِیَمانًا َمّ
گفت وگویش چنان شمرده شمرده همراه با ادب 
و با طمأنینه بود که دلیل آن چیزی جز مؤانست با 
قرآن نمی تواند باشد در اینجا فقط حس المسه بود 
و سرانگشتان. پس از تالوت هر آیه توسط معلم، 
فراگیران با کشیدن دست هایشان بر روی صفحه 
را  آیات  خودشان،  ویژه  قرآن  برجسته  و  سفید 
هم خوانی می کردند. کالس تمام شد به سمتش 

رفتم تا هم کالم شویم.
سما بابایی، متولد سال ۱۳۶۹ در تهران است، وی 
دلیل گرایش به حفظ کالم اهلل را در ابتدای امر 
همراهی والدینش می داند و خود چنین می گوید: 
»حفظ قرآن را از سن هشت سالگی و هنگامی که 
در مقطع دوم ابتدایی و در مجتمع نابینایان نرجس 
در منطقه ۴ تهران بودم، آغاز کردم. عالقه مندی ام به 
حفظ قرآن، کالس های حفظ فوق ا لعاده ای بود که 
بعد از ظهرها، پس از اتمام کالس  به مربیگری آقای 

»رجایی« در مدرسه برگزار می شد«.
»در همان سن هشت سالگی و حدود دو ماه پس از 
حضور در کالس حفظ، جزء اول را با موفقیت حفظ 
کردم که با تشویق خانواده ام و از طرف دیگر از سوی 
معلمم روبرو شدم. این کالس ها مدت کوتاهی برپا 
شد. پس از مدتی به دلیل استعدادی که داشتم 
به صورت جدی امر حفظ را به صورت انفرادی با 
آقای رجایی دنبال کردم. برای حفظ  در خانه فقط 
با نوارهای ترتیل استاد شهریار پرهیزکار تمرین 
می کردم و از طرف خانواده نیز مورد حمایت قرار 
می گرفتم. در سن ۱۰ سالگی و در عرض دو سال 
توانستم ۱۵ جزء از قرآن را حفظ کنم. در آن زمان 
بود که با مسابقات قرآن اوقاف آشنا شدم و سپس 
برای اولین بار در مسابقات شرکت کردم. حضور 
در این مسابقات بهانه ای شد برای حضور در زمینه 
فعالیت های قرآنی و موجب شد تا با مؤسسات و افراد 
قرآنی بیشتر آشنا شوم؛ در این میان برای تثبیت 
محفوظاتم به موسسه مهد قرآن می رفتم که ویژه 
عموم افراد بود اما کار حفظ را خودم به صورت 

انفرادی در خانه ادامه می دادم«.

1۲ سالگی؛ حافظ کل قرآن
وی با اشاره به اینکه پس از مقطع ابتدایی در مدارس 
عادی ادامه تحصیل داده است، اظهار کرد: »هنگامی 
که در مقطع دوم راهنمایی بودم و حدود ۱۲ سالم بود، 
موفق شدم حافظ کل قرآن شوم و سپس در مسابقات 

دانش آموزی شرکت کردم«. 
بابایی بر اینکه حضور در مسابقات و جمع های قرآنی 
برایش بهانه ای بود برای ادامه دادن با انگیزه کار حفظ 
و تثبیت محفوظاتش تأکید کرد: »از سال۸۰-۸۱ 

به صورت جدی وارد مسابقات شدم، کما اینکه در 
ابتدای کار حفظم نیز در مسابقات دانش آموزی و غیر 
دانش آموزی حفظ ۱۵ جزء و یک جزء شرکت کرده ام 
و سپس که حافظ کل شدم در مسابقاتی چون 
سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش در رشته های 

حفظ ۱۵، ۲۰ و حفظ کل قرآن شرکت کردم«.
»در سال  ۷۲ در رشته حفظ ۱۵ جزء حائز رتبه اول، 
در سال های ۸۴ و ۹۱ در مسابقات سازمان بهزیستی 
مسابقات  در  همچنین  و  شده ام  رتبه  حائز  نیز 
دانش آموزی کشوری نیز مقام به دست آورده ام و 
سپس در مسابقات دانشجویی شرکت کردم و حائز 
مقام اول بیست وششمین دوره جشنواره ملی قرآن 
دانشجویان شدم. همچنین در مسابقات سازمان 
اوقاف و امور خیریه، دوبار رتبه دوم کل کشور را در 
سال های ۸۸ و ۹۲ در مسابقات قرآن نیروی مقاومت 
بسیج در سطح تهران حائز رتبه دوم و در سال ۹۰ 
هم رتبه اول مسابقات دارالقرآن علی بن ابیطالب)ع( 

را بدست آوردم«.
»در حال حاضر فارغ التحصیل رشته الهیات گرایش 
علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد و 
دانشجوی دکترا هستم و حدود دو تا سه سال است 
که به عنوان داوطلب تدریس قرآن در تمام مقاطع 
روان خوانی،  بانوان در رشته های روخوانی،  سنی 
تجوید و حفظ با مرکز توانبخشی خزانه همکاری 
می کنم. توفیق خداوند شامل حال من شده است که 
میان این کالس های مختلف توجه و اهتمام ویژه  ای 
به قرآن پیدا کردم، البته پدر و مادرم نیز کمک کردند 
و با پشتکار و انگیزه، تمامی امکانات الزم از قبیل تهیه 
کتاب، نوار و حتی بردن به کالس های فوق برنامه را 

برایم فراهم کردند«.
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مهدی محمدی، متولد سال ۱۳۶۰ است. مدرک 
کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 
با گرایش تفسیر از دانشکده علوم و معارف قرآن 
دارد و در حال حاضر نیز در سازمان آتش نشانی 

مشغول فعالیت است. 
سه برادر و یک خواهر دارد و سال ۸۷ هم ازدواج 
کرده و یک پسر چهارساله دارد. محمدی در 
مورد دالیل حافظ شدن خود، گفت:  با توجه 
به اینکه زمینه خانوادگی برای گرایش به سمت 
فعالیت های قرآنی فراهم بود، زمینه برای فعالیت 
من در این عرصه میسر شد. عالوه بر این، شرایط 
خانوادگی یکی دیگر از مواردی است که باعث 
شد تا در عرصه قرآن، ماندگار شوم. معلم های 

خوب نیز بی تأثیر نبوده اند.
وی افزود: من معلم های قرآن خوبی داشتم و این 
سعادت بسیار بزرگی بود. سال سوم راهنمایی، 
معلم قرآنم خواست تا برخی از سوره های کوتاه 
آخر جزء ۳۰ را حفظ کنم. در آن سال و در بین 
اعضای کالس، من بهتر از دیگران کار حفظ 
سوره ها را به پایان بردم و همین زمینه ای شد 

تا از تابستان سال ۷۴ حفظ قرآن را شروع کنم. 

یکی از کم بینایان حافظ کل قرآن با اشاره به اینکه استعداد نابینایان در عرصه فعالیت های قرآنی 
بسیار زیاد است، دلیل کم رنگ بودن نمود این استعدادها در جامعه را نبود امکانات عنوان کرد 
و گفت: اگر مسئوالن، امکانات را بسیج کنند، شاهد ظهور این استعدادها خواهیم بود. مهدی 
محمدی،  از جمله حافظان کم بینای کشورمان است که در مسابقات مختلف شرکت کرده و 
آخرین آن هم مسابقه انتخابی برای تعیین نماینده ایران در اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن 

روشندالن جهان اسالم بوده است. 
خبرگزاری ایکنا گفت وگویی را با این حافظ قرآن کریم انجام داده که در ادامه می خوانید.

حافظ کل قرآن کریم 

مسابقاتی
     برای کشف نخبگان 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن

ویژه نامه
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ابتدا در کالس های  محمدی تصریح کرد: در 
آموزش دارالقرآن فرهنگ سرای خاوران ثبت نام 
کردم و تا مدتی نیز در آن کالس ها حضور یافتم، 
اما پس از مدتی به صورت انفرادی ادامه دادم و 
در جلسات هفتگی تالوت قرآن حاضر می شدم. 

حسنی«  »عباس  کار  شروع  در  من  استاد 
بود،  در ادامه نیز »حسین علیزاده« و بعد هم 
»محمدحسن اشتری« و استاد »محمد ثابتی« 
و »حسین اخوان اقدم« از جمله اساتیدی بودند 

که در جلسات آنها حضور یافتم.
وی در مورد رتبه هایی که تاکنون کسب کرده 
شرکت  مسابقات  در  کمتر  گفت:  نیز  است 
کرده ام، اما در مسابقات دانشجویان در سال ۹۰ 
در رشته حفظ کل حائز رتبه شدم، سال گذشته 
در مسابقات قرآن ویژه کارکنان شهرداری تهران 
رتبه اول حفظ کل را به دست آوردم،  همچنین در 
مسابقات قرآن ویژه کارکنان سازمان آتش نشانی 
نیز رتبه اول را کسب کردم. امسال نیز در مرحله 
شهرستانی مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور 

خیریه، حائز رتبه اول شدم.
ادامه در مورد  این حافظ کل قرآن کریم در 
سختی های حفظ قرآن برای یک نابینا و کم 
بینا،  اظهار کرد: با توجه به کم بینایی، مشکالت 
زیادی بر سر راه وجود داشت، در تالوت آیات 
و رفت و آمد با مشکالتی مواجه بودم، بخشی 
از موانع، توسط خانواده و با کمک آنها برطرف 
می شد، اما برخی مشکالت بود که حتی کمک 
خانواده نیز تأثیری در برطرف شدن آنها نداشت. 
با توجه به اینکه نابینایان برای کار حفظ، تنها 
به روش صوتی می توانند، اکتفا کنند، به لحاظ 
زمانی نیز با مشکالتی مواجه بودم، با این وجود 
خوشبختانه با همه سختی ها خدا توفیق داد و 

توانستم در این مسیر موفق شوم.

مهدی محمدی در ادامه در پاسخ به سوالی در 
مورد مدت زمانی که توانست قرآن را حفظ کند، 
گفت:  از سال ۷۴ کار حفظ را آغاز کردم و تا جزء 
۱۲ پیش رفتم که درگیر کنکور شدم،  به همین 
خاطر در این مسیر، وقفه ایجاد شد. بعد از سه 
سال و نهایتاً در سال ۸۱ موفق به حفظ کل قرآن 

شدم.
این حافظ قرآن در بخش دیگری از گفت وگوی 
قرآن  بین المللی  مسابقات  مورد  در  خود 
روشندالن جهان اسالم نیز گفت: مسابقات برای 
هر قشری که باشد یک اقدام ترغیبی و تشویقی 
است. مسابقات باعث می شود انگیزه ها بیشتر 
شود و شاهد جریان سازی در آن عرصه باشیم،  
مطمئناً مسابقات باعث خواهد شد تا افرادی که 
تا آن زمان در این مسیر نبوده اند، انگیزه حضور 

پیدا کنند.
وی در مورد سطح این مسابقات نیز اذعان کرد: 
سطح مسابقات واقعاً در حد باالیی بود و من به 
شخصه تصور این سطح باال را نداشتم. این را به 
جرئت می توانم بگویم که در برخی موارد حتی 
سطح مسابقات در بخش نابینایان از افراد عادی 

باالتر بود.
این حافظ قرآن کریم با تأکید بر اینکه مسابقات 
خوب است به این شرط که به خوبی اطالع رسانی 
شود، گفت: در تأثیرگذار بودن مسابقات نباید 

مسابقات  برگزاری  مسئوالن  اما  داشت،  شک 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که عالوه بر 
اطالع رسانی مطلوب، امکاناتی را برای آموزش 
نیز  مسابقات  این  به  مراجعه کننده  افراد 

فراهم کنند.
محمدی همچنین در مورد فعالیت های قرآنی 
خوشبختانه،  کرد:  اذعان  کشورمان  نابینایان 
فعالیت های خوبی در این زمینه صورت گرفته 
است و کارها بهتر هم می  شود، نکته مهم این 
است که جا و فضا برای بهتر شدن این فعالیت ها 
نیز وجود دارد. البته باید برخی امکانات برای 
دوستان نیز فراهم شود، تا حضور در این عرصه 
در  قرآنی  استعدادهای  شود.  بیشتر  و  بیشتر 
بین نابینایان و کم بینایان فراوان است و تنها 
مشکالت، باعث شده تا فعالیت ها در این زمینه 

کم رنگ جلوه داده شود.
در  از گفت وگوی خود  دیگری  در بخش  وی 
مورد نحوه حضور در رقابت انتخابی برای تعیین 
نماینده ایران در اولین دوره مسابقات بین المللی 
از  یکی  گفت:  اسالم،  جهان  روشندالن  قرآن 
دوستان در سازمان بهزیستی طی تماسی اطالع 
داد که مسابقه انتخابی برگزار می شود و از من 
این مسابقات دعوت کرد که  برای حضور در 
متأسفانه در نهایت موفق به کسب حد نصاب 

برای حضور در مسابقات بین المللی نشدم.

فعاالن
 قرآنی
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تعداد  اینکه  و  موضوع  این  به  توجه  با   
سطح  در  نابینایان  برای  قرآنی  مؤسسات 
تعداد  افزایش  درصدد  است،  اندک  کشور 

شعب در سراسر کشور هستید؟ 
این فکر از قبل و حتی از زمان تشکیل مؤسسه وجود 
داشته است،  اما ترجیح دادیم که این کار را انجام 
ندهیم؛ چرا که در این مسیر مشکالت فراوانی وجود 
دارد. اگر ما در استان ها یا شهرستان های مختلف، 
شعبه تأسیس می کردیم، نیاز بود که دائم بر کار 
آنها نظارت داشته باشیم که اینگونه از فعالیت های 
خودجوش استان ها جلوگیری می شد در صورتی که 
طرفدار این بودیم که در استان  ها خود فعاالن قرآنی و 
نابینایان، موسسه قرآنی را تاسیس کنند و ما صرفاً با 

آنها همکاری داشته باشیم و مشاوره دهیم. 

 حمایت مسئوالن نهادهای قرآنی از موسسه 
شما به چه میزان بود؟

یکی از فعالیت های مهم مؤسسه ما فعالیت در عرصه 
چاپ و نشر قرآن به خط بریل است، قرآنی که چاپ 
می کنیم، همراه با ترجمه است که به دلیل حجم باال، 
تقریباً هر جزء از قرآن یک جلد جداگانه باید باشد. 
برای انتشار این قرآن، مجوز الزم را هم از مراجع 
ذی صالح گرفتیم،  این را با اطمینان می گویم که این 
قرآن با ترجمه، با کیفیت  ترین قرآن به خط بریل در 

جمهوری اسالمی ایران بوده و منحصر به فرد است.
رسم الخط آن بسیار روان و ترجمه حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی است.  هر جلد این مصحف، 
حدود ۱۳ هزار تومان هزینه در برداشته است که 
مجموع ۳۰ جلد آن ۳۹۰ هزار تومان می شود. یعنی 
هر نابینا اگر بخواهد یک دوره قرآن با ترجمه را تهیه 

کند، باید چنین مبلغی را بپردازد.
ما بارها و بارها به مسئوالن محترم در دستگاه  های 
حاکمیتی، نامه نوشتیم و مکاتبه کردیم، مبنی 
بر اینکه از چاپ و نشر قرآن حمایت کنند. عالوه 

سیدمرتضی نیکزاد از جمله افرادی است که زندگی خود را در مؤسسه ای که در زمینه امور قرآنی 
نابینایان فعالیت می کند،  صرف کرده است؛ مؤسسه ای که سال 138۲ با هدف ارائه آموزش و 

خدمت رسانی به روشندالنی که عالقه به فعالیت در عرصه قرآن دارند، راه اندازی شده است.

مسئول موسسه روشندالن اصفهان خواستار شد

توجه به نشر و توزیع
 قرآن   به خط بریل

   لطفا خودتان را معرفی کنید.
سیدمرتضی نیکزاد، مسئول موسسه فرهنگیـ  قرآنی 
روشندالن اصفهان هستم. دفتر مرکزی این موسسه 
در اصفهان است و فعالیت های آن در سطح بین المللی 

برای کل نابینایان مسلمان تعریف شده است.

 خالصه ای از سال ها فعالیت خودتان را در 
این عرصه بفرمایید.

آنچه که انجام دادم، شاید از دیدگاه خود بنده، کار 
مهمی نبوده، اگر که کاری انجام شده، توفیقات الهی 
بوده و از این بابت باید خداوند را باید شاکر باشم و 
نیز هدایت الهی، شامل حالم باشد. قبل از اینکه 
موسسه قرآنی روشندالن تشکیل شود در موسسات 
مختلف قرآنی به عنوان یکی از اعضای ستاد برگزاری 
مسابقات تیمی قرآن در سطح کشور و به عنوان 
مسئول روابط عمومی، مشغول کار بودم و همین 
طور مدیرمسئول یکی از کانون های فرهنگیـ  قرآنی 
مساجد اصفهان بودم. اما همیشه این دغدغه را داشتم 
که در سطح کشور به ویژه بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، موسسات مختلفی برای اقشار مختلف یکی 
پس از دیگری تشکیل شد و اقشار جامعه از نعمت 
برنامه های آموزش قرآنی بهرمند شدند، اما نابینایان 

هیچ نوع موسسه ای نداشتند.

 یعنی تا آن زمان هیچ تشکیالت رسمی برای 
نابینایان در زمینه قرآنی وجود نداشت؟

البته به صورت پراکنده خود نابینایان در مدارس و 
در مکان های مختلف برنامه های قرآنی داشتند، 
اما حدود سال ۸۲ بود که با مشورت اساتید و علما، 
موسسه  کشور،  در  بار  اولین  برای  شدیم  موفق 
مذکور را با عنوان بنیاد فرهنگیـ  قرآنی روشندالن 

پایه گذاری کنیم.

 احتماالً در ابتدای کار نیز با مشکالت فراوانی 
مواجه بوده اید؟

خوشبختانه راه اندازی این مؤسسه، جزو حرکت های 
خودجوش جامعه بود که در زمینه علوم قرآنی 
برای نابینایان آغاز شده است. بعد از اینکه مجوز 
فعالیت رسمی را از مراجع ذی صالح دریافت کردم، 
فعالیت ها آغاز شد.  مشکالت که بود، حرکت ما از 
یک دفتر و پارکینگ منزل شروع شد بعد از آن برای 
مدتی دفاتری را برای ادامه فعالیت اجاره کردیم، 
اما خوشبختانه بعد از چندین سال موفق شدیم، 
ساختمان مستقلی را تهیه کنیم و کارمان را به تدریج 
توسعه دهیم. در ابتدا، کار ما فقط در زمینه آموزش 
قرآن برای نابینایان بود، ولی به تدریج، برگزاری 
مسابقات، کارهای تحقیقی و پژوهشی و همین طور 
چاپ و نشر قرآن به خط بریل، در دستور کار ما قرار 
گرفت؛ چرا که دیدیم نیاز جامعه نابینایان مسلمان ما 
این هست، پس برنامه های خودمان را توسعه  دادیم.

این اولین موسسه قرآنی در زمینه نابینایان بود 
که در جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد و االن 
هم در سطح کشور می توان گفت منحصر به فرد 
است. بعد از آن، موسسات قرآنی ویژه نابینایان در 
سطح کشور و در بعضی از استان ها شکل گرفت، 
اما اغلب این موسسه ها در سطح استان خودشان 

می  کنند. فعالیت 

 آماری هم از تعداد مؤسسات 
فعال در عرصه نابینایان 

دارید؟
شاید چیزی نزدیک به ۱۰ 
موسسه باشند که بیشتر 
در عرصه و گستره استانی 

و محلی فعالیت دارند. 

مسابقات بین المللی
 قرآن روشـــــندالن
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بر آن قرآن بدون ترجمه نیز داریم که هر سه جزء، 
یک جلد می شود. این قرآن، بدون ترجمه نه تنها 
در داخل کشور، بلکه برای نابینایان مسلمان برای 
سایر کشورهای دیگر قابل استفاده است؛ چرا که 
رسم الخط و خط بریل آن طوری است که به صورت 
بین المللی قابل استفاده برای نابینایان تمام کشورها 
است. این مصحف را طوری طراحی کرده ایم که برای 
آنها هم قابل استفاده باشد و این چاپ، مجوز الزم را 

هم از مراجع ذی صالح دارد.

 برای استفاده این قرآن در دیگر کشورها 
رایزنی کرده اید؟

با توجه به اینکه نیاز به همکاری رایزن های فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف داریم، 
هنوز نتوانسته ایم همکاری ها را گسترش دهیم، 
ضمن اینکه آنها آن طور که باید و شاید همکاری الزم 
را با ما نکرده اند. در داخل کشور در رابطه با چاپ و نشر 
این قرآن و توزیع آن بین نابینایان، مکاتبات زیادی 
با مسئوالن محترم در دستگاه های مختلف انجام 
داده ایم از جمله معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان دارالقرآن الکریم و همین 
طور شورای توسعه فرهنگ قرآنی و نیز مکان های 
دیگر، حتی از سازمان اوقاف و امور خیریه خواهش 
کردیم و تقاضای رسمی و کتبی دادیم، مبنی بر اینکه 
از چاپ و نشر این قرآن ها حمایت کنند و درصدی از 
مبالغی از چاپ و نشر این قرآن ها را آنها متقبل شوند 
تا نابینایان، مجبور نباشند، مبالغ سنگینی را در قبال 
تهیه این  قرآن ها پرداخت کنند. یک فرد عادی و بینا 
می تواند یک قرآن معمولی با مبلغی حدود ۱۰ هزار 
تومان تهیه کند، اما یک نابینا باید۳۹۰  هزار تومان 
پرداخت کند تا بتواند یک قرآن کامل داشته باشد و 
مطمئناً کمتر نابینایی توان پرداخت این مبلغ را برای 

تهیه قرآن دارد.

 اگر حمایتی از سوی مسئوالن نهادها صورت 
نگیرد،  انگیزه ای بین نابینایان برای تهیه این 

مصحف وجود دارد؟
درصد خیلی کمی از آنها هستند که بتوانند این 
مبلغ را پرداخت کنند. مسائل اقتصادی و مشکالت 
درآمدی که بین اقشار جامعه هست، بین نابینایان 
سخت تر است. مسئوالن محترمی که از چاپ و نشر 
انواع نشریات حمایت می  کنند، کمک برای چاپ و 

نشر قرآن نمی  کنند.

 تا االن هر چه که گفتید از عدم حمایت ها 
بوده است، یعنی هیچ حمایتی از شما برای 
توسعه فرهنگ قرآنی در بین نابینایان صورت 

نگرفته است؟  
طی حدود هشت سال گذشته به هیچ وجه حمایتی 
نبوده است یعنی از همان زمانی که ما این قرآن را تهیه 
کردیم، حمایتی نشد و به هر کدام از آنها نامه نوشتیم 

که برای چاپ و نشر این قرآن ها به ما کمک کنند، 
همه این جواب مشابه را دادند که اعتباری نداریم. 

جالب است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۴۰ 
درصد بن تخفیف کتاب برای دانشجویان در نظر 
می گیرد، اما برای قرآن به خط بریل برای استفاده 
نابینایان، حاضر نیست، کمک کند. مراجعات بسیار 
زیادی داشته ام و همه مستندات آن نیز موجود است. 
سال گذشته، سه نامه برای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان ارسال کردیم، سال قبل دو یا 
سه نامه برای معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی داشتیم، سال ۹۴ برای سازمان 
دارالقرآن نامه داشتیم، سال ۹۳ و ۹۴ دو نامه برای 

سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال شد.

 مطالبات شما چه چیزهایی بوده و بیشتر بر 
چه نوع حمایت هایی تأکید داشته اید؟ شاید 
حمایت هایی را خواسته اید که خارج از توان 

این سازمان ها بوده است؟
ما نمی گویم که هزینه چاپ و نشر کل قرآن را به ما 
پرداخت کنند، تنها خواسته ما این است که درصدی 
از هزینه چاپ قرآن به خط بریل را به صورت کمک 

هزینه به نابینایان متقاضی اهدا کنند.
بحث  های بعدی در این زمینه نیز وجود دارد، در حال 
حاضر در بقاع متبرکه  و مساجد مختلف، قرآن برای 
افراد عادی وجود دارد، چرا نباید قرآن هایی به خط 
بریل نیز وجود داشته باشد. تمام این اماکن را می توان 
از این قرآن های خط بریل پرکرد. مگر در مساجد و 
بقاع متبرکه کشورمان افراد نابینا رفت و آمد ندارند 

که این موضوع مستلزم حمایت است. 
یکی دیگر از مشکالت به بحث چاپ و نشر برمی گردد، 
تا قبل از این از دستگاه  های چاپگر خارجی برای چاپ 
قرآن استفاده می شد که سالیان متمادی کار کرده 
و به حد فرسودگی رسیده بودند با پیگیری هایی که 
شد یکی از شرکت های دانش بنیان به ساخت و تولید 
دستگاه  های چاپگر بریل ملی اقدام کرد. در همین 
راستا دو دستگاه چاپ با عناوین »بصیر« و »دارکوب« 

تهیه شد. ما االن می  خواهیم دستگاه چاپگر بریل ملی 
را خریداری کنیم، نیاز به حمایت داریم یعنی حمایت 
از تولید داخلی شود تا دیگر مجبور نباشیم دستگاه 

چاپگر خارجی را مورد استفاده قرار دهیم.

هزینه های خرید هر دستگاه چه میزان   
است؟ 

دستگاه چاپگر بریل ملی بصیر ۲۵ میلیون تومان 
است که مشابه خارجی آن ۶۰ میلیون تومان هزینه 
دارد. دستگاه چاپگر دارکوب هم ۴۰ میلیون تومان 
است که مشابه خارجی ندارد؛ چرا که تکنولوژی 
بسیار پیشرفته و باالیی دارد و اگر مشابه خارجی 
داشته باشد، شاید یک چیزی نزدیک ۸۰ یا ۱۰۰ 

میلیون تومان باشد.

کشورمان،  نابینایان  برای  بخواهیم  اگر   
به فعالیت های قرآنی  آنهایی که عالقه مند 
هستند، قرآن به خط بریل تهیه کنیم چه 

تعدادی خواهد شد؟  
اگر جمعیت کشور را ۷۰ میلیون در نظر گرفته شود، 
چیزی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر نابینا در کشورمان 

داریم. 

 آماری وجود دارد که چه تعداد از این افراد، 
گرایش به عرصه فعالیت های قرآنی دارند؟

آمار دقیقی وجود ندارد، به اعتقاد من هیچ فرقی 
هم نخواهد کرد، اگر حتی ۱۰ هزار نفر از نابینایان 
کشورمان عالقه مند به حضور در عرصه فعالیت های 
قرآنی باشند. آیا اقدامی برای آنها صورت گرفته 
است؟ حاال ما نمی گوییم کل این مبلغ را دستگاه ها 
پرداخت کنند. درصدی از آن را به عنوان بن کارت 
به نابینایان اهدا کنند. نابینایان عزیز ما با توجه به 
اینکه جز اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و از آنجا 
که هجمه های فرهنگی هم بر روی اقشار آسیب پذیر 
بیشتر اثر می گذارد، جا دارد حمایت های خود را از 

این قشر آسیب پذیر بیشتر و بیشتر کنیم.
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