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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﻼی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ
ﺷﻬﺮ ری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮآن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮدی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮآن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮده و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎ از ﻗﺮآن
ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﯿﻌﯽ از ﻗﺮآن دور ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻇﻬﺎرات اﻓﺮاد ﺧﻮدی ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد!
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼب ﺑﺎ آﯾﺎت ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺣﻮزوﯾﺎن ﻣﺎ
ﻣﻬﺠﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآن در روح و ﺟﺎن او ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی در ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت و ﻓﻬﻢ
درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن روزاﻧﻪ  50اﻟﯽ  100آﯾﻪ از ﻗﺮآن و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ و روان از آن را دو راﻫﮑﺎر اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :ﻃﻼب در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوره ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی
آﻧﺎن از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آﯾﺎت اﻓﺰون ﮔﺮدد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ از آﯾﺎت ﻗﺮآن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺐ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻃﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن را ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات و اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ آن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺪﯾﺖ در ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ را ﺿﺮورت روز ﻃﻼب ﺟﻮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻮزوی
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻃﻼب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﻬﺬﯾﺐ را ﺗﻮأﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺒﻬﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺒﯿﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻗﺮآن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ورود ﺟﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در دروس ﻣﺪارس ﺣﻮزوی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺷﻮرای ﻗﺮآن اﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ
و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن رواﻧﺨﻮاﻧﯽ ،ﺗﻼوت و ﺗﺠﻮﯾﺪ در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اول و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮآﻧﯽ در ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت «دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن» و اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻨﻮی ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس را از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

