
١٣٨٧|

١

١٣٨٧|

١

١٣٨٧|

١



١٣٨٧|

٢

  :
در آغـاز همـه کتـب آسـمانی بـوده      بسم اهللا نه تنها  در ابتدا ي قران ، بلکه . سر آغاز کتاب الهی است 

.است
امید ها و رحمت هـا  بسم اهللا رمز آن است که در شروع کار نیاز به دلگرمی و امید و رحمت است و مبدا و منشا همه قدر ت ها و 

.خداست 
.پیامبر نیز رسالت خویش را با نام خدا  شروع کرد  اقرا باسم ربک .از این رو  بعد از کلمه  اهللا ، رحمن الرحیم به کار رفته  است 

)21، ص 1نورالثقلین ج .( بسم اهللا  نزدیکترین  اسم به اسم اعظم خداوند است : می فرماید ) ع(امام باقر
.مع ترین نام خداوند است اهللا جا

تنها  نامی که به تمام صفات  و کماالت الهی اشاره دارد . هر کدام از نامهاي خداوند  در قرآن کریم ، ناظر به برخی از صفات اوست 
صفت بـراي   و به تعبیر دیگر ، جامع تمام صفات جمال و جالل است نام مقدس اهللا است و به همین دلیل  سایر  اسماء  خداوند غالبا 

227-بقره ) فان اهللا  سمیع علیم (326–بقره ) فان  اهللا غفور الرحیم ( ذکر  می شود ، مانند »  اهللا«کلمه 
)20، ص 1تفسیر نمونه ،ج( منبع 

:
هی باشـد  و خطـوط   قرآن بزرگترین محور اتحاد بین  همه مسلمانان است که می تواند مرجعی براي رفع اختالفات فر قه اي  و گرو

با اینهمه ،مسلمانان  اهتمام کافی به شناختن حقایق و پیروي از دسـتورات آن نکـرده انـد و    .  اصلی دین را به همه حق جویان بنمایاند 
بهمین جهت ،  پیام آور رحمت الهی  شکایت به در گاه  پروردگار می برد ، و قـال الرسـول  یـارب ان قـومی اتخـذو ا هـذا القـرآن        

)30/فرقان.(ورا مهج
ائمه اطهار سفارش هاي بسیار ي در رجوع  به قرآن و تدبر در آن آیات آن فرموده اند، بویژه ، هنگامیکه فکر جامعه  دچار آشفتگی  
و تیره گی گردد و شبهه هایی در میان مسلمانان رخ دهد مه موجب انحرافات فکري و عقیدتی شود ، در چنین شـرایطی تاکیـد شـده    

}اذا لتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقران  {.حتما به قرآن مراجعه کنید   است که 
.هنگامیکه فتنه ها  همانند پاره هاي شب  تیره شما را فراگیرد  به قرآن روي آورید :  ترجمه  

معارف قرآن : منبع 
استاد محمد تقی مصباح یزدي: مولف 

:محبوبترین  و  امیدوارترین  انسان
.بیش از دیگران به یاد حق باشد محبوبترین انسانها نزد خداوند کسی است که ! اي ابوذر : رسول گرامی فرمودند 

)76ص74ج–بحاراال نوار ( ان احبکم الی اهللا اکثرکم ذکرا له 

قرآن کریم اقیانوس بی کرانی است که رسیدن به اعماق آن جز براي : فرمودند ) ع(امیر المومنین علی :   حدیث
.میسر نیست ) صلوات اهللا علیهم اجمعین (معصومان 
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:
در قرآن کریم مکرر  به آثار تقوا اشاره و تصریح شده است ، انسان می گوید آدمـی همـین قـدر کـه متقـی  شـد ، یعنـی بـراي خـود          

: خیر ، تقوا بن بست و محـدودیت نیسـت   : محدودیت قائل است ، به دست خودش بن بست به وجود آورده  است ، قران می فرماید 
را دچار بن بستها و محدودیتها می کند ، و تقوا راهی است که خدا معـین کـرده اسـت کـه اگـر      بر عکس است ، تقوا نداشتن ، انسان 

. انسان از آن راه برود محدودیت و بن بستی  براي او  نیست 
رفتن هرکس که تقواي الهی را پیشه کند خدا براي او راه بیرون : ترجمه »    ومن یتق اهللا یجعل له مخرجا« : این است که می فرماید 

.از مضایق ف مشکالت را قرار می دهد ، یعنی خدا براي او راه باز می کند براي خروج از بن بستها و بیرون آمدن از مشکالت
)22استاد مرتضی مطهري ص–آشنایی با قران :( منبع 

:
.ر  به عنوان مصادیق تقوا ذکر می شود مظاهري دارد  و این مظاهتقوا دردل است ، تقوا که: فرمودند ) ص(حضرت رسول اکرم 

زیرا جامعه اي که همه مردم آن اهل تقوا باشند ، گرفتار ناامنی و نابسامانی )   3و2سوره طالق  آیه :( تقوا مشکل گشا ست 
.نخواهد شد 

به تو خیانت می کنند ، تو مکن ، تو را تکذیب می کنند ، تو مکن ، تورا می ستایند ، فریب : فرمودند ) ع(امام محمد باقر : حدیث 
مردم هر از تو بد می گویند ، اندوهگین مشو ، همه مردم تورا نیک می خوانند ، . مخور ، تو را نکوهش می کنند ، شکوه مکن 

.مسرور مباش ، آنگاه تو از ما خواهی بود
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.وارد شده است ) ع(آن مجید در روایات معصومین تالوت قرآن  فضیلت بی شماري دارد و سفارش هاي زیادي در باره خواندن قر
این سفارش ها  بیشتر به تالوت قران کریم توجـه دارد ،  ) 1.(سفارش شده است هر کس در شبانه روز حداقل پنجاه آیه تالوت نماید 

که انسان در موقع خوانـدن،  منتهی در کنار تالوت ، سفارش ها ي زیاد دیگري  در باره تفهم و تامل در قران کریم مجید وجود دارد ،
هر آیه اي را که تالوت می نماید ، در معانی آن خوب تامل کند و مراد آن را در یابد  و بـه آنهـا عمـل نمایـد ، ایـن از آداب بـاطنی        

براي تالوت آدابی ذکر شده ، که بـه آداب ظـاهري و بـاطنی  تقسـیم  شـده اسـت  از آداب ظـاهري تـالوت         .تالوت  قرآن می باشد 
به وضو گرفتن در جاي پاکیزه  همانند مساجد ، دندان ها را  مسـواك زدن قبـل از خوانـدن ، پـیش از شـروع قـرآن کـریم         می توان 

اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم  گفتن ، نیز ترك کردن خوردنی ها و نوشیدنی ها ، درازکشیدن به هنگام  تالوت ، نیز خواندن از روي 
.نمودقرآن اشاره

کـه از حضـور قلـب    ( ، حضور قلب ، تدبر و اندیشیدن در قران ) خدا(فهم اصل کالم الهی ، بزرگداشت متکلم : از آداب باطنی قرآن 
، رفع موانع فهم قران همانند وسواس و غیره ، تاثیر ناپذیري از قرآن ، ترقی به این معنا که خواننده بـه مرحلـه اي ارتقـا    ) باالتر است

.گویا کالم را از خداوند می شنود یابد که 
شامل حال هم تالوت قران کریم و هم تدبر و تامل می شود که هر کدام تکمیـل کننـده   ) ع(سفارش هاي خود قرآن و ائمه معصومین 

)2.(یکدیگر ، براي رشد معنوي و روحانی انسان است 
609ص2مرحوم کلینی ، اصول کافی  ج)1(
با تلخیص و تصرف 1377، چاپ گلشن  21-20قرآن  ، ج اول ، ص بهاء الدین خرمشاهی ، دانشنامه)2(

آ 

.                                                                                                                            کسیکه پارسایی خوي او ، بخشندگی طبیعت او و بردباري منش او باشد دوستانش زیاد  می شوند :  حدیث
امام حسن عسگري  علیه السالم
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٥

:آ
چیزي باالتر از قرآن کریم در جهان خلقت به صورت کتاب در نیامده است ، خداونـد در بخشـی از آیـات قـران کـریم ، از وجـود       

خـدا بـر   «قد انزل اهللا الیکم ذکرا  رسوال یتلوا  علیکم آیـات اهللا  : یاد کرده است » ذکر « به عنوان  ) ص(مبارك رسول گرامی اسالم 
قهـرا  : می شـد ذکـر   ) ص(، یعنی وجود مبارك حضرت رسول »شما ذکري نازل کرده ست پیامبر که آیات خدا را برایتان می خواند 

از من بپرسید قبل از آن که مرا از دست : فرمود ) ع(رسول خدا ، ذکر اهللا همان طوري که قرآن ذکر اهللا است و این که حضرت امیر 
) 231خطبه .نهج البالغه ، ترجمه و شرح فیض االسالم  0راه هاي آسمان از راه هاي زمین آگاهتر هستم  دهید ، همانا من به

ظهور کرد و حضرت توانست آن خطبه ها ) ع(این بیان همه ائمه است ، منتهی همان طور که تشکیل حکومت درنوبت حضرت امیر 
لذا اگر در عصر  ائمه دیگر هـم ایـن   .ظهور کرد ) ع(رك حضرت امام صادق را ارائه کند ، تشکیل حوزه فقهی هم در عصر وجود مبا

و همان تشکیل و تاسیس حوزه علمیه را دیگران هـم داشـتند  مـا کـه شـیعیان      )ع(امکانات فراهم بود،همان بیان نورانی حضرت امیر 
بر هر مسـلمانی  کـه مـا را مـی     : می فرماید )ع(هستیم ، در قبال تشیع مسئولیت خاصی داریم زیرا امام صادق )ع(وجود مبارك ائمه 

بـر هـر   )153،ص12میرزا حسین نوري ،مستدرك الوسـایل ، ج  .( شناسد ، الزم است که در هر روز اعمالش را بر خودش عرضه کند 
،اعمـالش را  اما آن ارزیاب چیست که بتواند به وسـیله آن .شیعه اي الزم و ضروري است که تمام اعمال شبانه روزش را ارزیابی کند 

بنابر این بیش از هر چیزي باید این تـرازو را سـالم   .آن چیزي که میزان است می تواند ارزیاب باشد ،جان شیعه است :بسنجد ؟فرمود 
باید تالش و کوشش کنـیم  . زیرا در درون ما یک فطرتی نهادینه شد ه که خداي سبحان ما را با آن ترازو خلق کرده است :نگه داریم 

یک عده کـار بـد مـی    –و هم یحسنون انهم یحسنون صنعا : و آسیبی نرسد ،یا اصال گردو غبار بر آن ننشیند قرآن می فر ماید به تراز
میان خـود و خـدا   : این که در بعضی روایات فرمودند .کنند و، بررسی فکر و مطالعه هم می کنند ، اما چه کنند ، ترازو خراب است 

)242، ص 15لی ، ج شیخ حر عام.(پرده اي قرار ده 
همین است که ترازو را سالم نگه داریم  ، زیرا یک راه مستقیمی  باید بین ما و خدایمان باشد که آن را آلوده نکنیم و نبندیم تـا اگـر   

یـا سـبکئمغز و بـی مغـز     ---اعمالمان را بر جانمان عرضه کردیم ،این ترازو پاسخ بدهد که این عمل سنگین است تا خوشحال شـویم  
.است تا نگران بشویم

می دهد قرآن تو را در س کمال                می زداید  از دلت ، زنگ هالل
هر کالمش یک جهان ،معنا بود               بس گهر ها اندر این ،دریا بود
می دهد آرام ،جان خسته را                      می گشاید  قفلهاب بسته را

را پناه             هر چه می خواهی تو از قرآن بخواهچون بود هر بی پناهی 
نیست تردیدي در آیات مبین                      هر کالمش رحمۀ للعالمین

گر تو از قرآن حق گردي جدا                 می شود دوزخ مکانت در جزا

دیده کسیکه در باره مومنی چیز مذمومی را بگوید که حتی چشمانش : می فرماید) ع(حضرت امام صادق : حدیث 
ان الذین یحبون ان تشیع (و گوش هایش شنیده ، از جمله کسانی است که خداي تعالی در باره آنان فرموده  

کسانیکه دوست دارند  زشتی ها در بین مومنین شایع شود ، برایشان )  الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب علیم 
)19سوره مبارکه نور ، .(عذابی دردناك  خواهد بود 
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٥
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٦

»«

»قرآن بخوان «

آنگاه که درون خویش را از خود تهی  یافتی  و بیرون از خویش را خالی از خدا ، قرآن بخوان 
آنگاه که دریاي خروشان زندگی ، در چنگال  طوفان جهل  و ترس اسیر شدي  و ساحل  صالح و صلح و کشتی نجات 

د و فکـرت ، عشـقت  را و قـوه    و رهایی را آرزو کردي ، قرآن بخوان آنگاه  که غفلت ، احساسـات را بـه بنـد کشـی    
.پیوستن  به  یزدان  با نیروي عرفان  را ، از دست دادي ف قرآن بخوان 

انگاه که در کوچه باغهاي یاس ،  حیران  و سر گـردان  ، ناامیـد و پریشـان ، در جسـتجوي  قطـره اي آب ، کشـتزار       
آنگـاه کـه   . امید لختی  برگیر و قرآن  بخـوان   خشک  و قحطی زده اندیشه ات را تسلی می دهی  ، از دریاي  بیکران  

غرور ، وجودت  را گرفت و تفاخر  ، شعورت را و ذلت خویش را عزت یافتی و نخوت خویش را همت ، قرآن بخوان 
.آنگاه که گذشته را عسرت  و آینده را حیرت  احساس کردي ، شب قدر را بیاد آور ، قرآن بخوان .

و زبونی ، در جستجوي راهی به سوي قله انسانیت ،سنگستان را در می نوردي و همچون آنگاه که در دره هاي  پستی
آنگاه که در دل سـیاه شـب و در اعمـاق تاریـک ظلمـات ، شـمع       .اسیر زندانی دریچه هایی را می جویی ، قرآن بخوان 

ق می نگري  تا شاید طلوع فجر وجودت از شور و التهاب می سوزد و در آرزوي صبح و شپیدي ، افق را به امید نظاره فل
. را در نیمه شب تماشا کنی  قران را باز کن تا در فلق برگهایش و در افق اندیشه ات فجر را ببینی ، قرآن بخوان 

»می رویم تا خط امام بماند ،ز ندگینامه و مجموعه مقاالت شهید سید مهدي رجب بیگی«:منبع

خانه اي که در آن قرآن تالوت شود ، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براي :حدیث 
)2/610الکافی –رسول اکرم .      ( آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براي زمینیان می درخشند  
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٧

      »«
}) 5/سوره ملک (شیاطین لبمصابیح و جعلناها رجوما لولقد زینا السماء الدنیا { تفسیر آیه        

را با ستارگان آراسته نمودیم و همینطور آنها را شلیکی به شیطانها قرار دادیم ) نزدیکترین آسمان (و آسمان نزدیک : ترجمه 

: نکات آیه 
ستار گانی که با چشم دیده مـی  ) ص(در علم نجوم زمان حضرت محمد : آسمانی که می بینیم آسمان نزدیک به ما است -1

و ایـن بـه   . در حالیکه قرآن ستارگانی که می بینیم را در آسمان نزدیک به ما قرار می دهد . شوند نهایت مرز هستی بودند 
و این نیز چیزي است که امروزه در عصـر  .معنی آن است که هستی خیلی فراتر از آنچه که ما آنرا با چشم می بینیم هست 

در رابطه با شیطانهاي مورد نظر آیه ما : ستار گان به شیطانها شلیک می شوند -2تی آن به اثبات رسیده است  تلسکوپ درس
انسان فعال با تلسـکوب  .ستارگان شلیک می شوند  درست است : فعال چیزي نمی دانیم ولی در رابطه با اینکه آیه می گوید 

وند ، یا در بخشی از آنها انفجاري رخ می دهد و توده هـاي و مـواد   منفجر و شلیک می ش: عکسهایی از ستارگان گرفته که 
سوگند به ستاره  وقتیکه از باال به گودال فرو می : ترجمه )   1نجم  (والنجم اذا هوي . مذاب دیگر از آنها شلیک می شوند 

)یا فرو می ریزد (افتد 
برابر 100000بیش از (دن یا فرو ریختن از باالي زمین یا فرو افتا: به معنی » هوي«.فعل گذشته از مصدر هوي است » هوي «

نیروي جاذبه و فشار در ستاره نوترونی آنقدر زیاد می شود که نوترونها تحت فشار خرد  می شـوند و مـاده در   ).زمین باشد 
روتـون اسـت ودر   نوترونها ذره بدون بارالکتریکی است که جرم آن تقریبامساوي پ.(هم می شود وبه چاله تبدیل می شوند 

چاله ها چنان نیروي جاذبه قوي دارند که حتی نور نیز نمی توانـد  ). کلیه هسته هاي اتمی بجز هسته هیدروژن وجود دارد 
به این خاطر دیده نمی شوند و چاله سیاه نامیده شده اند ،این چاله ها ستارگان را به اطـراف  خـود مـی    . آنها را ترك کند 

.به این شکل به تعبیر قرآن ستاره در چاله سقوط می کند . ر خد فرو می برند مکند  یا می بلعند و د
تعبیر کرده این » فرو افتادن ستاره در گودال « را » مکیده شدن یا بلعیده شدن ستاره توسط چاله  سیاه «علت اینکه قرآن (

توسـط  » مکیده شدن سـتاره  «به این دلیل . سمت کشش نیروي جاذبه  است ) یعنی سمت پائین ( است که سمت فرو افتادن 
.تنامیده اس» فرو افتادن یا ریختن ستاره در چاله « چاله سیاه را 

)ع(امام رضا .  ق ترین آنهاستبا ایمان ترین مردم خوش اخال:  حدیث
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انسان فعال با تلسـکوب  .ستارگان شلیک می شوند  درست است : فعال چیزي نمی دانیم ولی در رابطه با اینکه آیه می گوید 

وند ، یا در بخشی از آنها انفجاري رخ می دهد و توده هـاي و مـواد   منفجر و شلیک می ش: عکسهایی از ستارگان گرفته که 
سوگند به ستاره  وقتیکه از باال به گودال فرو می : ترجمه )   1نجم  (والنجم اذا هوي . مذاب دیگر از آنها شلیک می شوند 

)یا فرو می ریزد (افتد 
برابر 100000بیش از (دن یا فرو ریختن از باالي زمین یا فرو افتا: به معنی » هوي«.فعل گذشته از مصدر هوي است » هوي «

نیروي جاذبه و فشار در ستاره نوترونی آنقدر زیاد می شود که نوترونها تحت فشار خرد  می شـوند و مـاده در   ).زمین باشد 
روتـون اسـت ودر   نوترونها ذره بدون بارالکتریکی است که جرم آن تقریبامساوي پ.(هم می شود وبه چاله تبدیل می شوند 

چاله ها چنان نیروي جاذبه قوي دارند که حتی نور نیز نمی توانـد  ). کلیه هسته هاي اتمی بجز هسته هیدروژن وجود دارد 
به این خاطر دیده نمی شوند و چاله سیاه نامیده شده اند ،این چاله ها ستارگان را به اطـراف  خـود مـی    . آنها را ترك کند 

.به این شکل به تعبیر قرآن ستاره در چاله سقوط می کند . ر خد فرو می برند مکند  یا می بلعند و د
تعبیر کرده این » فرو افتادن ستاره در گودال « را » مکیده شدن یا بلعیده شدن ستاره توسط چاله  سیاه «علت اینکه قرآن (

توسـط  » مکیده شدن سـتاره  «به این دلیل . سمت کشش نیروي جاذبه  است ) یعنی سمت پائین ( است که سمت فرو افتادن 
.تنامیده اس» فرو افتادن یا ریختن ستاره در چاله « چاله سیاه را 

)ع(امام رضا .  ق ترین آنهاستبا ایمان ترین مردم خوش اخال:  حدیث
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٧
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٨

من جـن و  : می فرماید : سوره ذاریات ، به این مهم و همگانی با تعبیرات فشره و پر محتوایی پاسخ می گوید 58-56آیات  
من نیازي به آنها ندارم و هرگز )نس اال لیعبدون جن و االلوما خلقت ا( »انس را نیافریدم ، جز راي اینکه عبادتم کنند 

ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان ( اهم مرا اطعام کنند ـهند ، و هیچ گاه نمی خواز آنها نمی خواهم که به من روزي د
ان اهللا هو الرزاق ذو القـوة  ( . خداوند که به تمام بندگانش روزي می دهد و صاحب قوت و قدرت اسـت  )یطعمون 

ه همه خواهان آگاهی از آنند  ، بر این چند آیه ، که در نهایت اختصار و فشردگی است ، پرده از روي حقیقی ک. )المتین 
.می دارد ، و ما را در برابر هدفی بزرگ قرار می دهد 

حال اینکه خداوند چرا انسان را آفرید به ذهنمان می رسد ؟     هدف او از آفرینش چیزي نیست  جز باز گشت   بـه ذات  
که به خود مخلوقات باز می گردد ، و مایه کمال  نتیجا باید این هدف را در بیرون ذات او جستجوکرد ، هدفی . پاکش است 

در یک جا  می . خود آ نهاست ، و از سوي دیگر ، در آیات قرآن تعبیرهاي مختلفی درباره  هدف آفرینش انسان شده است 
او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید ، تا شما را آزمایش: )الذي خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عمال(: خوانیم 

به عنـوان یـک   »  حسن عمل « ؟ در اینجا  مساله آزمایش و امتحان انسان ها از نظر » کند ، کدامین نفر بهتر عمل می کنید 
اهللا الذي خلق سبع السموات  و من االرض مثلهن  یتنزل االمـر  : و در ایه دیگر آمده است . هدف معرفی شده است 

خداوند کسی است که هفت آسـمان  : اهللا  قد احاط بکل شیء علمابینهن  لتعلموا ان الل علی کل شیء قدیر و ان
را افرید ه ، و از زمین نیز مانند آن  خلق کرده است ، زمان او در میان  آنها  نازل  می شود ، تا بدانید خداوند بر هـر چیـز   

به عنـوان هـدفی    » و علم خداوند علم و آگاهی از قدرت « و در اینجا  » وعلم او به همه موجودات احاطه دارد .  تواناست 
است که در آیـات   » عبودیت « هدف اصلی همان  . ذکر شده است) و آنچه در آنهاست ( براي آفرینش  آسمان ها و زمین  

قرار » عبودیت « اهدافی هشتند که در مسیر  »  امتحان و آزمایش « و » علم ودانش « مورد بحث  به آن اشاره شدو مساله  
.ما همه براي عبادت پروردگار آفریده  شده ایم . ، و رحمت واسعه خداوند نتیجه این عبودیت است می گیرند 

.نزدیک ترین زمان بنده به خداي عز و جل ، زمانی است که در حال سجود است :            حدیث
عیون اخبار الرضا-)ع(امام رضا 
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: مااراده

اگر سوار براسب حکومت کند و او را به درسـتی هـدایت خواهـد کـرد و بـه سـالمت بـه مقصـد مـی رسـاند  امـا اگـر             
اختیار خود را به اسب بدهد ، اسب وحشـی  مـی شـود و بـی هـدف حرکـت مـی کنـد و خـود را بـه ایـن سـو وآن سـو               

لهـی بـراي انسانهاسـت  کـه ایشـانرا       قـرآن کـریم بزرگتـرین هدیـه ا    . می کشاند  ودر نهایت هر دو  هـالك مـی شـوند     
به سـوي سـعادت  و جـاودانگی  هـدایت مـی کنـد  انسـان بایـد بکوشـد  و از قـرآن راهنمـایی بخواهـد و در آیـات آن              
تدبر کند  تـا بـه سـعادت برسـد  و شـنیدن  قـرآن تـاثیر عجیـب  و مسـتقیمی در کـاهش میـزان  بحـران هـا  و نگرانـی               

آرامـش  رو حـی  زمـانی در انسـان  پدیـد مـی آیـد  کـه         . امـش در شـخص مـی شـود      ها ي روانی  داشته  و موجـب  آر 
به واجب دینـی ، نفسـی و اجتمـاعی خـود عمـل کـرده باشـد  و در غیـر اینصـورت  دچـار  بیماریهـاي روحـی گشـته  و              

بــه وقتــی بــه مکتــب  اســالم و قــرآن کــریم  نگــاه مــی کنــیم  مــی بینــیم  بــا تعــالیمی کــه . روان  رنجــور  مــی گــردد 
آیـا  « : مسلمانان  می دهد  آنها  را از غم هـاي و جـودي  رهـا مـی کننـد  و بـا صـراحت  قـرآن کـریم  بیـان  مـی کنـد             

) 115/مومنون (پنداشتید که شما را بیهوده خلق کردیم  و شما بسوي  ما باز گردانیده نمی شوید ؟ 
و آل عمــران 2/ بقــره( دعــوت شــده اســت  انســان مــومن بنــابر ســفارش قــرآن کــریم  بــه صــبر در مقابــل  ســخن هــا  

).43و 45/
.با این او صاف این انسان تصویري شیرین به تلخی  سختی ها می دهد

)ع(امام صادق .       حاملین قرآن عرفاي اهل بهشت هستند 

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٩

: مااراده
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١٣٨٧|

١٠

 :

.براي حفاظت  این ارزشهاي متعال انسانی حیا و عصمت از ممیزات اخالقی  فطري بشریست ، و حکم حجاب حصاریست 
در این دو آیه  مخاطب ) : 33و32/ آیات حجاب در سوره نور  و احزاب  ذکر شده است که اما قسمت اول سوره احزاب 

مواظب باشید –اگر پرهیز گار باشید –اي زنان پیغمبر شما همچون  سایر زنان نیستید : می باشند  ) ص(زنان پیغمبر اکرم 
به خود نمایی و خـود آرایـی از   . ر  نبرید که موجب طمع  بیمار دالن گردد که در سخن نرمش زنانه  و شهوت آلود  به کا

خانه بیرون نشوید ، مقصود از این دستور زندانی کردن  زنان پیغمبر  در خانه منع نمی فرمود  مقصود  از این دستور آنسـت  
این وظیفه سـنگینتر و موکـد تـر    ) ص(که زن به منظور خود نمایی از خانه بیرون نشود و مخصوصا در مورد  زنان پیغمبر 

.است
هـم در  )  ص(زنهـاي پیغمبـر   . عربهاي مسلمان  بی پروا  وارد اتاقهاي پیغمبر می شدند  . سوره احزاب  چنین است  53آیه 

خانه بودند آیه نازل شد که اوال  سرزده و بدون اجازه وارد خانه پیغمبر نشوید ، و اگر براي صرف غذا دعوت شده اید  به
موقع  بیائید و بعد هم  برخیزید  و بروید و به قصه گویی و صحبتهاي  متفرقه  وقت نگیرید    و وقتی  می خواهید  چیزي 

ذکـر شـده   »  حجـاب « در این ،کلمه .از  زنان  پیغمبر بگیري ، از پشت پرده  بخواهید بدون  بدون اینکه داخل اتاق شوید 
.است  راجع به سنن خانوادگی و رفتاري استدستوري که در این آیه  ذکر شده .است 

بدانید که در قر آن علم آینده است ، و اخبار گذ شته و  درد شما را در مان است و :
نهج البالغه ، –) ع(امام علی  .                     راه سامان دادن  کارتان در آن است 

158خطبه
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 :
الهی برسد از فرشتگان باالتر اسـت ، فرشـتگان در پیشـگاه چنـین     این داستان براي بیان باال بردن مقام انسان اگر به مرنبه تعلیم اسماء 

فردي خضوع میکنند و سجده  می آورند ، براي تنبیه به دشمنی شیطان و آگاه کردن بشر که به وسوسه هاي درونی خود توجه داشـته  
ون راند ، براي تنبیـه بـه خطـرات طمـع و     باشد که او را از راه به در نبرد ، براي تکبر آمده که یک تکبر شیطان را از قرب الهی بیر

سقوطی که انسان از درجات عالی به واسطه تخلف اوامر الهی می کند آمده ، براي اشعار به مقام عالی و استعداد بزرگترین مقامی کـه  
اذ قال و{ : اشاره شده فانی در آن قضیه انسان دارد آمده و آن مقام خالفت الهی  است ،و باالخره به یک سلسله تعلیمات اخالقی و عر

ربک للمالئکۀ انی جاعل فی االرض خلیفۀ قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك ونقدس لک قال انـی  
) 33-30/بقره (}------اعلم ماال تعلمون و علم آدم االسماء کلها ثم 

جانشینی  قرار خواهم داد ، گفتند آیا  می خواهی مخلـوقی در زمـین   من در زمین: یعنی آن زمان که پروردگار تو به فرشتگان گفت 
من چـزي مـی دانـم    : قرار دهی که فساد و خونریزي  می کند و حال آنکه ما ترا تسبیح و حمد  و تقدیس  می کنیم  ؟ خداوند گفت 

اگر راسـت مـی گوییـد بـه مـن      : داشت و گفت که شما نمی دانید سپس تمام نامها را به آدم یاد داد ، بعد آنان را بر فرشتگان عرضه 
ما جز آنچه تو به ما آموخته اي  نمی دانیم ، البته تویی دانا و حکیم  : بگوید نام اینها چیست ؟ گفتند 

تو نامهاي آنها را به اینها بگو ! اي آدم : گفت
من به شما نگفتم که من از نهان و سر  آسـمان  و زمـین آگـاهم ؟ آنچـه شـما ظـاهر       :  خداوند گفت: چون آدم نامهاي  آنها را گفت

.                             سازید و آنچه پنهان دارید همه را می دانم 

          :  »«
: فرمود ) ص(در حدیث معراج است ، خداوند به پیامبر اسالم

7هرگاه: فرمود .نه ، اي پروردگار : گفتعبادتگر خواهد بود ؟ آیا می دانی که بنده ، کی ! اي احمد 
:او فراهم آیدخصلت در

.سکوتی که او را از گفتار بیهوده نگه دارد -2.تقوایی که اورا ازحرام هاي الهی باز دارد -1
خوردن ، به اندازه - 5.شرمی که او را از گفتار بیهوده نگه دارد - 4ترسی که هر روز بر گریه او بیفزاید  -3

دنیا را دشمن  بدارد ، چون من آن را دشمن می دارم - 6اي  که چاره اي  از آن نیست  
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١٣٨٧|

١١

 :
الهی برسد از فرشتگان باالتر اسـت ، فرشـتگان در پیشـگاه چنـین     این داستان براي بیان باال بردن مقام انسان اگر به مرنبه تعلیم اسماء 

فردي خضوع میکنند و سجده  می آورند ، براي تنبیه به دشمنی شیطان و آگاه کردن بشر که به وسوسه هاي درونی خود توجه داشـته  
ون راند ، براي تنبیـه بـه خطـرات طمـع و     باشد که او را از راه به در نبرد ، براي تکبر آمده که یک تکبر شیطان را از قرب الهی بیر

سقوطی که انسان از درجات عالی به واسطه تخلف اوامر الهی می کند آمده ، براي اشعار به مقام عالی و استعداد بزرگترین مقامی کـه  
اذ قال و{ : اشاره شده فانی در آن قضیه انسان دارد آمده و آن مقام خالفت الهی  است ،و باالخره به یک سلسله تعلیمات اخالقی و عر

ربک للمالئکۀ انی جاعل فی االرض خلیفۀ قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك ونقدس لک قال انـی  
) 33-30/بقره (}------اعلم ماال تعلمون و علم آدم االسماء کلها ثم 

جانشینی  قرار خواهم داد ، گفتند آیا  می خواهی مخلـوقی در زمـین   من در زمین: یعنی آن زمان که پروردگار تو به فرشتگان گفت 
من چـزي مـی دانـم    : قرار دهی که فساد و خونریزي  می کند و حال آنکه ما ترا تسبیح و حمد  و تقدیس  می کنیم  ؟ خداوند گفت 

اگر راسـت مـی گوییـد بـه مـن      : داشت و گفت که شما نمی دانید سپس تمام نامها را به آدم یاد داد ، بعد آنان را بر فرشتگان عرضه 
ما جز آنچه تو به ما آموخته اي  نمی دانیم ، البته تویی دانا و حکیم  : بگوید نام اینها چیست ؟ گفتند 

تو نامهاي آنها را به اینها بگو ! اي آدم : گفت
من به شما نگفتم که من از نهان و سر  آسـمان  و زمـین آگـاهم ؟ آنچـه شـما ظـاهر       :  خداوند گفت: چون آدم نامهاي  آنها را گفت

.                             سازید و آنچه پنهان دارید همه را می دانم 

          :  »«
: فرمود ) ص(در حدیث معراج است ، خداوند به پیامبر اسالم

7هرگاه: فرمود .نه ، اي پروردگار : گفتعبادتگر خواهد بود ؟ آیا می دانی که بنده ، کی ! اي احمد 
:او فراهم آیدخصلت در
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

١٢

*})7:سوره مریم (نبیا و رفعنه مکانا علیا ادریس انه کان صدیقارفی الکتابواذک{* 

ادریس از نواده هاي آدم و اولـین کسـی اسـت کـه بعـد از آدم و شـیث بـه مقـام پیـامبري نائـل گردیـد ، وي مـردم را بـه پرسـتش               
از ادریـس کلمـات  حکمـت آمیـزي نقـل شـده کـه بـه زبانهـاي مختلـف جهـان            . خداي یگانه و اجتناب از گناه دعوت مـی کـرد   

:مه شده است و از سخنان اوست ترج
قسـم دروغ نخـورد و دروغگویـان را قسـم ندهیـد       -2. بهترین شـکرانه نعمتهـاي خداونـد ، احسـان و نیکـی بـه بنـدگان اوسـت         -1
.در پیشگاه خداوند  با نیتهاي خالص قدم بزنید -4از کسب حرام و پست اجتناب کنید  -3

مرکـز حکومـت خـود خـارج گردیـد عبـورش بـه چمنـزار  سـبز و خرمـی افتـاد و            شاه  براي تفر یح و خـوش گـذرانی  از   روزي 
ــاه      ــام و نشــان  ش ــالن ن ــد از مردیســت خداپرســت بف ــزار  از کیســت گفتن ــن چمن ــع شــد از وزراء پرســید ای مــورد پســندش واق

کـه متکـی بـه    دستور داد مرد بینوا را احضـار کردنـد بـه او تکلیـف کـرد کـه ایـن زمـین را بـه مـن واگـذار کـن مـرد بـا ایمـان               
شـاه غضـبناك بـه    .خداوند بود گفت  عائله اي دارم که از تـو محتـاج ترنـد  شـاه گفـت  پـس بـه مـن بفـروش مـرد حاضـر نشـد             

شـاه  .خانه برگشت  ولی بسـیار ناراحـت  بنظـر  مـی رسـید و در اندیشـه  بـود کـه زمـین را بـه  چـه وسـیله از مـالکش  بگیـرد               
ــوهر را غضــبناك    ــاك داشــت  چــون ش ــی ناپ ــرد    زن ــل ک ــین را نق ــک زم ــین و مال ــتان زم ــاه داس ــید ش ــببش را پرس ــد س زن .دی

از دیـن   شـاه رو گـردان    )  مالـک زمـین   ( چـاره کـار آسانسـت ،یـک عـده از یـاران  شـاه گـواهی دادنـد کـه فـالن مـرد             :گفت
ید کـه  مالـک زمـین کشـته شـد و ملـک بتصـرف  شـاه در آمـد  و ادریـس وحـی رسـ           . شده  و به صف گمراهـان پیوسـته  اسـت    

. نزد این ستمکار برو    و بـه اوبگـو   بکشـتن  بنـده مـن اکتفـا نکـردي  ملـک او راگرفتـی و عائلـه او را بیچـاره  بینـوا  سـاختی              
ادریس پیام  پروردگار را رسانید ولـی شـاه  در جـوابش گفـت  پـیش از آنکـه  بـه دسـت مـن کشـته شـوي از نـزد م  بیـرون بـرو               

تعقیــب ادریــس فرســتاده شــد و ادریــس بــه فرمــان خداونــد از شــهر خــارج شــد  واز خداونــد بــه دســتور  شــاه چنــد نفــر  بــه !  
خداوند ا بـاران رحمـت خـود رابـر ایـن شـهر نـازل مفرمـا تـا مـن در خواسـت کـنم ، دعـاي ادریـس مسـتجاب                : درخواست کرد 

بـود در آن  هنگـام پروردگـار    شد  ادریـس در پنـاه غـار بـا آرامـش خـاطر بـه سـر مـی بـرد  و موضـوع نفـرین او ، ورود زبانهـا              
عــالم بــه انتقــام آنمــرد بــی گنــاه ، شــاه ســتمگر را از تخــت ســلطنت ســرنگون کــرد و او را بــه چنگــال مــرگ گرفتــار ســاخت   

.شهرش را ویران  و زنش را طعمه سگها نمود و سلطنت به دست یک نفر گردنکش گناهکار  دیگري افتاد 
مـردم شـهر توبـه کردنـد و خداونـد توبـه آنهـا را قبـول کـرد و          .بـاران نیامـد   از گم شدن ادریس بیسـت سـال  گذشـت یکقطـره    

سـالها گذشـت و ادریـس بـه رهبـري       .ادریس رابه شهر برگردانید  ادریـس از خـدا طلـب بـاران کـرد و بـاران رحمـت نـازل شـد          
.ید و راهنمایی قوم خود اشتغال داشت تا خداوند متعال از را باال برد و به مقامی ارجمند رسان

مولف سید محمد صحفی ، قطع حبیبی–قصه هاي قرآنی : منبع 

.                                                                                     همان گونه که جسم و سایه از هم جدا نمی شوند دینداري و توفیق نیز از یکدیگر جدا نمی شوند :  
)4/624شرح غرر الحکم ) ع(امام علی (  
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بـود در آن  هنگـام پروردگـار    شد  ادریـس در پنـاه غـار بـا آرامـش خـاطر بـه سـر مـی بـرد  و موضـوع نفـرین او ، ورود زبانهـا              
عــالم بــه انتقــام آنمــرد بــی گنــاه ، شــاه ســتمگر را از تخــت ســلطنت ســرنگون کــرد و او را بــه چنگــال مــرگ گرفتــار ســاخت   

.شهرش را ویران  و زنش را طعمه سگها نمود و سلطنت به دست یک نفر گردنکش گناهکار  دیگري افتاد 
مـردم شـهر توبـه کردنـد و خداونـد توبـه آنهـا را قبـول کـرد و          .بـاران نیامـد   از گم شدن ادریس بیسـت سـال  گذشـت یکقطـره    

سـالها گذشـت و ادریـس بـه رهبـري       .ادریس رابه شهر برگردانید  ادریـس از خـدا طلـب بـاران کـرد و بـاران رحمـت نـازل شـد          
.ید و راهنمایی قوم خود اشتغال داشت تا خداوند متعال از را باال برد و به مقامی ارجمند رسان

مولف سید محمد صحفی ، قطع حبیبی–قصه هاي قرآنی : منبع 

.                                                                                     همان گونه که جسم و سایه از هم جدا نمی شوند دینداري و توفیق نیز از یکدیگر جدا نمی شوند :  
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:
سئواالت قرآن

به کار رفته است ؟ و به چه کسانی  نسبت داده شده است ؟ » حزب اهللا« در کدام آیه و سوره از قرآن کریم واژه -1
در کدام سوره  وآیه از قرآن بیان شده است و مفهوم این آیه چیست ؟»ان اکرمکم عنداهللا اتقکم «آ یه  معروف -2
بر طبق سوره فرقان چیست  ؟ »  عبادالرحمن «شیوه انفاق  -3
سوره نور  چه امري  می تواند  عامل غفلت از یاد خدا باشد ؟ 37بر اساس آیه -4
پاسخ دوزخ چیست ؟  ) 30آیه » ق«سوره (طبق -5
24سوره اسراء آیه )واخفض لهما جناح الذل من الرحمۀ ( ه با کدامیک از مباحث اخالقی صحبت می کند ؟آیه زیر در رابط-6
هرکس خود را منزه کند ( در کدام  سوره قرآن ، خداوند بعد از  یازده  قسم نکته اخالقی مهمی را بیان می کند  و آن اینکه -7

نام سوره را بیابید؟)  رستگار خواهد بود
کریم کدامیک از زنان را به عنوان زنان نمونه معرفی می کند ؟قرآن -8
)طبق سوره نازعات(قرآن شرط ورود به بهشت را چه چیزي معرفی می کند ؟-9

در کدام سوره و آیه از قرآن به کسانیکه حرفها و قولها را می شنوند و از بهترین آن تبعیت می کنند مژده داده شده است؟ طبق -10
سوره زمر

از نظر قرآم در سوره فاطر چه گروهی از خداوند می ترسند؟-11
در کدام سوره و آیه از قرآن بیان شده است ؟} امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء{ آیه-12

:سئواالت احکام
.اگر در نماز کسی به ما سالم کند آیا باید جواب سالمش را بدهیم ؟ توضیح دهید-1
ا جنابت بمیرد چه غسلی را باید برایش انجام داد؟اگر کسی در حال حیض ی-2
خرید و فروش کدام یک از موارد زیر حرام است؟-3

شیر مخلوط به آب ) کتب گمراه کننده       ب)الف
هر سه مورد)آالت موسیقی حرام       د)ج
مسلمان چه حکمی دارد ؟) شکافتن قبر (نبش قبر -4

فقط نبش قبر علما و شهداء اشکال دارد )در هر صورت حرام است           ب)الف
حرام است اما در صورتی که بدنش از بین رفته باشد اشکالی ندارد به جز شهداءو علما که در هر صورت حرام است)ج
شکافتن قبر مسلمین در صورتی که بدنشان از بین رفته باشد حرام است؟)د
یعنی چه؟کفاره جمع -5

روز   روزه به اضافه یک روز قضا60)الف
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فقیر60روز   روزه و سیر کردن 60)ب
روز روزه60فقیر یا 60سیر کردن )ج
فقیر60روز   روزه و سیر کردن 30)د
نماز هاي یومیه به چه چیزي تشبیه شده اند؟)6

اصول پنجگانه دین )الف
پنج عملی که مورد فبول خداست) ب
ه پنج بار بدن خود را در آن می شوییمنهري که روزان)ج
پنج انسان پاك)د
دست زدن به کدامیک از موارد زیر باعث وجوب غسل می شود ؟)7

کسی که در حال مردن است )الف
مرده اي که غسلش داده اند )ب
عضو قطع شده اي که استخوان ندارد ) ج
یک انگشت قطع شده)د
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

١٥

ا دعا  اج
چرا خداوند بعضی حاجات انسان را به سرعت اجابت می کند و بعضی را اجابت نمی کند ؟: سئوال 

}و اذا سالک عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوةالداع اذا دعان{ عالمه طباطبایی با استفاده از دو آیه شریفه  
:استفاده می فرمایند که در استجابت دعا دو چیز معتبر است} ادعونی استجب لکم{ و آیه

.نه که این لقلقه زبان باشد که لفظ ادعو آنرا می رساند : دعوت خواستن و طلب باشد ، آن هم براستی و صداقت ) یکم 
هزاران اسباب خارجی اعتماد کند بنابر این اگر به یک سبب از . همین را می فهماند » عنی «فقط از خداوند بخواهد  که لفظ ) دوم 

و خداوند قول نداده که اگر از دیگران چیزي خواستید ، آن را مستجاب کند .محقق نشده است » عنی «، از خدا نخواسته و در این جا 
.

دعایی حال در هر دعایی این دوشرط مهم تحقق داشته باشد ، اجابت حتمی است و اگر هر یک از این دو شرط نباشند در حقیقت 
نیست الجرم خداوند استجابت آنرا تضمین نفرموده است ، بلکه اگر کسی از غیر خدا چیزي بخواهد خداوند او را از به غیر خود  

.واگذار می فرماید 

وند دعایی که از بدانید که خدا« .  اعلموا ان اهللا ال یقبل دعاء عن قلب غافل: رسول اکرم می فرماید :    غفلت قلب -1
»قلب غافل برخاسته باشد قبول نمی کند 

خداي متعال با حکمت خود ، این عالم را طبق قوانین خاص اداره می کند و هیچگاه این قوانین را : منافات داشتن با حکمت الهی -2
عایی نقض کننده این مطلب باشد ، مستجاب بنابر این استجابت دعا باید از مسیر قوانین و سنن الهی جریان یابد و اگر د. نقض نمی کند 

.نمی شود 
}-- عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم { : سوره بقره  می فرماید 216آیه : عدم مصلحت-3
ال آنکه شر شما در آن چه بسا چیزي را خوش نداشته باشید ، حال آنکه خیر شما در آن است ویا چیزي را دوست داشته باشید ، ح«

»--- است
اگر امر به معروف و : پیامبر اکرم فرمودند .ترك امر به معروف ونهی از منکر   باعث عدم اجابت دعا است :  گناهان اجتماعی-4

»می شودنهی از منکر را ترك کنید ،بدترین شما بر شما چیره خواهند شد ،آنگاه نیکان شما دست به دعا بر می دارند ، ولی اجابت ن
49گروه محققان   صفحه : مولف ) پرسش ها و پاسخ ها (مجموعه پرسش هاي دانشجویی : منبع 
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

١٦

:سئوال 

:ند
که خداوند افراد گنه کار را در صورتی که زیاد غرق گناه نشده باشند از آیات قرآن و فرمایش حضرات معصومین استفاده می شود-1

به وسیله زنگ هاي بیدار باش یا گاهی به وسیله مجازات هاي متناسب با اعمالی که انجام داده اند ، بیدار می سازد و به راه حق بـاز  
.می گرداند

}سبت ایدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعونظهر الفساد فی البر والبحر بماک{: خداوند در قرآن می فرماید 
در خشکی و دریا فساد و تباهی براثر کردار مردم ظاهر شد تا خداوند نتیجه قسمتی از اعمال آنها را به ایشـان برگردنـد و از کـردار    

.ناشایست خود توبه کنند 

پشت سر خود را خـراب کـرده انـد ، خداونـد آنهـا را بـه حـال        در مقابل کسانی که در گناه و تباهی غوطه ورند و تمام پل هاي-2
خودشان وا می گذارد و به اصطالح به آنها میدان می دهد تا پشتشان از بار گناه سنگین شده ، استحقاق حداکثر مجازات را پیدا کنند 

}دوا اثما و لهم عذاب مهین و الیحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما لهم لیزدا{ : قرآن می فرماید .
بلکه فقط به آنها مهلـت مـی دهـیم تـا بـه      : آنهایی که کافر شدند ، گمان نکنند مهلتی که به ایشان می دهیم ، براي آنها خوب است 

.طغیان و گناه خود بیفزایند و براي آنان خوار کننده اي مهیا است
84گروه محققان   صفحه : مولف ) ها پرسش ها و پاسخ (مجموعه پرسش هاي دانشجویی : منبع 

*تمثیالت حجۀ االسالم قرائتی*

»«
)7سوره حجرات آیه (ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا: دالیل متعددي براي تشبیه قرآن بیان شده است 

از خود دفاع کند و شخصی هم که مورد غیبت قرار می گیرد حضور ندارد تا از خـود بـه دفـاع    نخست مرده روح ندارد تا
برخیزد

غیبت ، ریختن آبرو است و آبرو که برود ، جبران شدنی نیست ، همان گونه که گوشت مرده اگر جدا شود قابل جبران :دوم
نیست 

)آبرو ( گوشت به تدریج رشد می کند ولی یک باره خورده می شود: سوم
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در خشکی و دریا فساد و تباهی براثر کردار مردم ظاهر شد تا خداوند نتیجه قسمتی از اعمال آنها را به ایشـان برگردنـد و از کـردار    
.ناشایست خود توبه کنند 

پشت سر خود را خـراب کـرده انـد ، خداونـد آنهـا را بـه حـال        در مقابل کسانی که در گناه و تباهی غوطه ورند و تمام پل هاي-2
خودشان وا می گذارد و به اصطالح به آنها میدان می دهد تا پشتشان از بار گناه سنگین شده ، استحقاق حداکثر مجازات را پیدا کنند 

}دوا اثما و لهم عذاب مهین و الیحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما لهم لیزدا{ : قرآن می فرماید .
بلکه فقط به آنها مهلـت مـی دهـیم تـا بـه      : آنهایی که کافر شدند ، گمان نکنند مهلتی که به ایشان می دهیم ، براي آنها خوب است 

.طغیان و گناه خود بیفزایند و براي آنان خوار کننده اي مهیا است
84گروه محققان   صفحه : مولف ) ها پرسش ها و پاسخ (مجموعه پرسش هاي دانشجویی : منبع 

*تمثیالت حجۀ االسالم قرائتی*
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از خود دفاع کند و شخصی هم که مورد غیبت قرار می گیرد حضور ندارد تا از خـود بـه دفـاع    نخست مرده روح ندارد تا
برخیزد

غیبت ، ریختن آبرو است و آبرو که برود ، جبران شدنی نیست ، همان گونه که گوشت مرده اگر جدا شود قابل جبران :دوم
نیست 

)آبرو ( گوشت به تدریج رشد می کند ولی یک باره خورده می شود: سوم
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

١٧

د  :ق
تاریخچه اقامه نماز در دانشگاه و مراکز تابعه آن به شروع فعالیت و تاسیس آنهـا البتـه پـس از    
انقالب اسالمیباز می گردد ولیکن در مواقع و مراحلی از زمان این فعالیتها افت و خیـز هـایی را   

عالی اقامه نماز در دانشگاه ولی خوشبختانه از زمانی که قرار بر این شد شوراي . نیز داشته است 
تاسیس شده و دبیر خانه ایـی و دبیـري بـراي آن در نظـر گرفتـه شـد بـه لطـف خداونـدمتعال           
فعالیتهاي گروه هایی که به عنوان خادمان امر نماز انتخاب شدند به صورت چشمگیري روز بـه  

قرآن شاهد پیشرفت روز بیشتر و بیشتر شد و از برکات این توجه واهمیت دادن به امور نماز و 
که در این مختصر به گوشه ایی از زحمـات  عزیـز ان  خـدمت گـزارده     .هاي  فراوانی بوده ایم 

امور نماز و قرآن پرداخته تا بدین  وسیله توانسته باشیم این عزیزان از یاد رفته و مخلص را یاري 
.کرده باشیم

نماز دانشگاه و مراکـز تابعـه کـه در    در ابتداءاز کلیه رابطان و اعضاي شوراهاي ستادهاي اقامه
اقامه نماز و اشاعه فرهنگ قرآنی  تالش فرهنگ  قرآنـی  تـالش و کوشـش مـی نمایـد کمـال        
تشکر و قدر دانی  راداشته و از خداوند متعال اجر و مزدي بی انتهـا برایشـان طلـب مـی نمـائیم      

نتها دسـت خـود را بـه سـوي     وامیدواریم در خدمت به نماز و قرآن موفق و پیروز باشند و در ا
تمامی عزیزان دراز کرده و امید آن داریم تا با تمامی  توان خود در همه زمینه هـا و بـراي رفـع    

من اهللا التوفیق   .کلیه موانع از هیچ کوششی دریغ نورزیده و مارا یاري نمایند 

دبیر شوراي عالی اقامه نماز و
مسئول واحد قرآن وعترت دانشگاه
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١٣٨٧|

١٨

ا دوم سال ۶ ۱۳۸۷م
ادامه کالس هاي توسعه وترویج نماز جهت کارکنان باقی مانده -1
تجهیز نمازخانه هاي خوابگاههاي دانشجویی وتعدادي ازنمازخانه هاي مراکز تابعه به سیستم صوتی -2

مـورد نمازخانـه خوابگاههـاي    6)(مـورد  7(مناسـب  وامکانات آموزشـی  )مورد10مجموعا (مناسب 
.)کالس جنب نمازخانه –دانشجویی 

)مورد1(اذان -)مورد2(اجراي مسابقات قرآن -3
)ع(برگزاري مراسم هاي اعیاد ومراسم سوگواري ائمه اطهار -4
تهیه وانتشار ویژه نامه ماه مبارك رمضان وپخش آن به صورت روزانه -5
در روزهاي یکشنبه خانمها وروزهاي دوشنبه آقایان ،کـه از سـاعت   برگزاري کالسهاي قرآن اساتید-6

.می باشد 30/15الی 14
مورد 5:تجهیز باقی مانده نمازخانه هاي بیمارستانها ومراکز تابعه به فرشهاي سجادهد اي عبارتند از -7

)بهمن وبیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا 22بیمارستان قدس،کوثر،(
موزش قرآن درخوابگاه دانشجویی هم زمان با شروع ترم تحصیلی مهر ماه بعداز برگزاري کالسهاي آ-8

.بخش خواهران وبرادران بعد از ظهر ها 2نماز مغرب وعشاءدرنمازخانه ها ودرنمازخانه دانشگاه در 
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۲۰/۶/۸۵:
دکتر علی اکبر زینالو   رئیس شوراي عالی اقامه نماز دانشگاه-1
سید ممتاز حسینی        دبیر شوراي عالی اقامه نماز و مسئول واحد قرآن و عترت-2
محمد رضا شیخی       معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  و عضو شوري -3
مرتضوي      مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبرب دانشگاه حچۀاالسالم  والمسلمین  سید فتاح -4

عضو شوري
دکتر پرویز فالح عابد      معاون آموزشی و عضو شوري-5
دکتر مجید بهرامی  مهاون توسعه مدیریت  و منابع عضو شوري -6
دکتر سید مجتبی سید صادقی   رئیس دفتر و مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه-7
یان    سرپرست روابط عمومی دانشگاهدکتر عباس طالب-8
سید کریم سید علیخانی   کارشناس  و عضو شوري-9

ماهرخ گلچین       مشاور امور بانوان ریاس دانشگاه- 10
حجۀ االسالم والمسلمین عباس قدس  امام جماعت فعال  عضو شوري - 11
دکتر عباسعلی اسکندریان     دبیر هم اندیش اساتید دانشگاه- 12
سید قریش موسوي      مسئول ستاد اقامه نماز استان قزوین- 13

١٣٨٧|

١٩

۲۰/۶/۸۵:
دکتر علی اکبر زینالو   رئیس شوراي عالی اقامه نماز دانشگاه-1
سید ممتاز حسینی        دبیر شوراي عالی اقامه نماز و مسئول واحد قرآن و عترت-2
محمد رضا شیخی       معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  و عضو شوري -3
مرتضوي      مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبرب دانشگاه حچۀاالسالم  والمسلمین  سید فتاح -4

عضو شوري
دکتر پرویز فالح عابد      معاون آموزشی و عضو شوري-5
دکتر مجید بهرامی  مهاون توسعه مدیریت  و منابع عضو شوري -6
دکتر سید مجتبی سید صادقی   رئیس دفتر و مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه-7
یان    سرپرست روابط عمومی دانشگاهدکتر عباس طالب-8
سید کریم سید علیخانی   کارشناس  و عضو شوري-9

ماهرخ گلچین       مشاور امور بانوان ریاس دانشگاه- 10
حجۀ االسالم والمسلمین عباس قدس  امام جماعت فعال  عضو شوري - 11
دکتر عباسعلی اسکندریان     دبیر هم اندیش اساتید دانشگاه- 12
سید قریش موسوي      مسئول ستاد اقامه نماز استان قزوین- 13
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سید ممتاز حسینی        دبیر شوراي عالی اقامه نماز و مسئول واحد قرآن و عترت-2
محمد رضا شیخی       معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  و عضو شوري -3
مرتضوي      مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبرب دانشگاه حچۀاالسالم  والمسلمین  سید فتاح -4

عضو شوري
دکتر پرویز فالح عابد      معاون آموزشی و عضو شوري-5
دکتر مجید بهرامی  مهاون توسعه مدیریت  و منابع عضو شوري -6
دکتر سید مجتبی سید صادقی   رئیس دفتر و مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه-7
یان    سرپرست روابط عمومی دانشگاهدکتر عباس طالب-8
سید کریم سید علیخانی   کارشناس  و عضو شوري-9

ماهرخ گلچین       مشاور امور بانوان ریاس دانشگاه- 10
حجۀ االسالم والمسلمین عباس قدس  امام جماعت فعال  عضو شوري - 11
دکتر عباسعلی اسکندریان     دبیر هم اندیش اساتید دانشگاه- 12
سید قریش موسوي      مسئول ستاد اقامه نماز استان قزوین- 13



١٣٨٧|

٢٠

ساعت تاریختعداد جلسات 
جلسه 

تعداد 
حاضران

تعداد تعدا د غایبان 
مصوبات

نفر 20/6/857جلسه اول 
نفر3نفر       27/6/854جلسه دوم 
نفر1نفر9/8/858جلسه سوم

نفر3نفر7/9/857جلسه چهارم 
نفر4نفر26/10/856جلسه پنجم
نفر4نفر5/12/856جلسه ششم 
نفر2نفر25/2/868جلسه هفتم
نفر3نفر 29/3/867جلسه هشتم
نفر4نفر16/5/867جلسه نهم

نفر4نفر30/7/867جلسه دهم
نفر4نفر29/8/867جلسه یازدهم 
نفر2نفر25/10/869جلسه دوازدهم 
نفر2نفر7/3/879جلسه سیزدهم
نفر4نفر18/4/878جلسه چهاردهم 
نفر3نفر29/5/879جلسه پانزدهم 

نفر4نفر21/8/879جلسه شانزدهم

١٣٨٧|

٢٠

ساعت تاریختعداد جلسات 
جلسه 

تعداد 
حاضران

تعداد تعدا د غایبان 
مصوبات

نفر 20/6/857جلسه اول 
نفر3نفر       27/6/854جلسه دوم 
نفر1نفر9/8/858جلسه سوم

نفر3نفر7/9/857جلسه چهارم 
نفر4نفر26/10/856جلسه پنجم
نفر4نفر5/12/856جلسه ششم 
نفر2نفر25/2/868جلسه هفتم
نفر3نفر 29/3/867جلسه هشتم
نفر4نفر16/5/867جلسه نهم

نفر4نفر30/7/867جلسه دهم
نفر4نفر29/8/867جلسه یازدهم 
نفر2نفر25/10/869جلسه دوازدهم 
نفر2نفر7/3/879جلسه سیزدهم
نفر4نفر18/4/878جلسه چهاردهم 
نفر3نفر29/5/879جلسه پانزدهم 

نفر4نفر21/8/879جلسه شانزدهم

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٠

ساعت تاریختعداد جلسات 
جلسه 

تعداد 
حاضران

تعداد تعدا د غایبان 
مصوبات

نفر 20/6/857جلسه اول 
نفر3نفر       27/6/854جلسه دوم 
نفر1نفر9/8/858جلسه سوم

نفر3نفر7/9/857جلسه چهارم 
نفر4نفر26/10/856جلسه پنجم
نفر4نفر5/12/856جلسه ششم 
نفر2نفر25/2/868جلسه هفتم
نفر3نفر 29/3/867جلسه هشتم
نفر4نفر16/5/867جلسه نهم

نفر4نفر30/7/867جلسه دهم
نفر4نفر29/8/867جلسه یازدهم 
نفر2نفر25/10/869جلسه دوازدهم 
نفر2نفر7/3/879جلسه سیزدهم
نفر4نفر18/4/878جلسه چهاردهم 
نفر3نفر29/5/879جلسه پانزدهم 

نفر4نفر21/8/879جلسه شانزدهم



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢١

۱۳۸۷
تعداد مصوباتتعداد جلسات تشکیل شده نام مراکز 

ستاد شماره یک دانشگاه عاونت 
توسعه و مدیریت منابع

صورتجلسات موجود نیست

معاونت دانشجویی 
،فرهنگی

مصوبه7جلسه2

صفرمعاونت پژوهشی 
صورتجلسات موجود مصوبه2جلسه 2معاونت آموزش

نیست
صورتجلسه نداردمصوبه5جلسه3معاونت بهداشتی

مصوبه7جلسه 1معاونت درمان
مصوبه19جلسه 5معاونت غذا و دارو 

مصوبه14جلسه6دانشکده پزشکی
مصوبه1جلسه1دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
مصوبه26جلسه 5

مصوبه12جلسه2دانشکده پرستاري مامایی
مصوبه32جلسه 5بیمارستان بو علی سینا

صورتجلسه نداردمصوبه20جلسه7بیمارستان شهید رجایی
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6بیمارستان قدس
نداردصورتجلسه مصوبه12جلسه1بیمارستان کوثر

مصوبه10جلسه 2بهمن22بیمارستان 
بیمارستان امیرالمومنین بوئین 

زهرا
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6

مصوبه7جلسه3مرکز بهداشت شهید بلندیان
مصوبه18جلسه2شبکه بهداشت تاکستان

مصوبه28جلسه5شبکه بهداشت آبیک
مصوبه29جلسه3شبکه بهداشت بوئین زهرا

00شبکه بهداشت البرز

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢١

۱۳۸۷
تعداد مصوباتتعداد جلسات تشکیل شده نام مراکز 

ستاد شماره یک دانشگاه عاونت 
توسعه و مدیریت منابع

صورتجلسات موجود نیست

معاونت دانشجویی 
،فرهنگی

مصوبه7جلسه2

صفرمعاونت پژوهشی 
صورتجلسات موجود مصوبه2جلسه 2معاونت آموزش

نیست
صورتجلسه نداردمصوبه5جلسه3معاونت بهداشتی

مصوبه7جلسه 1معاونت درمان
مصوبه19جلسه 5معاونت غذا و دارو 

مصوبه14جلسه6دانشکده پزشکی
مصوبه1جلسه1دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
مصوبه26جلسه 5

مصوبه12جلسه2دانشکده پرستاري مامایی
مصوبه32جلسه 5بیمارستان بو علی سینا

صورتجلسه نداردمصوبه20جلسه7بیمارستان شهید رجایی
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6بیمارستان قدس
نداردصورتجلسه مصوبه12جلسه1بیمارستان کوثر

مصوبه10جلسه 2بهمن22بیمارستان 
بیمارستان امیرالمومنین بوئین 

زهرا
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6

مصوبه7جلسه3مرکز بهداشت شهید بلندیان
مصوبه18جلسه2شبکه بهداشت تاکستان

مصوبه28جلسه5شبکه بهداشت آبیک
مصوبه29جلسه3شبکه بهداشت بوئین زهرا

00شبکه بهداشت البرز

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢١

آ سال  دو س   از  ات ان تاد   اد جس و عد ه  دا ه  ا  ده   از ل  ۱۳۸۷ا م
تعداد مصوباتتعداد جلسات تشکیل شده نام مراکز 

ستاد شماره یک دانشگاه عاونت 
توسعه و مدیریت منابع

صورتجلسات موجود نیست

معاونت دانشجویی 
،فرهنگی

مصوبه7جلسه2

صفرمعاونت پژوهشی 
صورتجلسات موجود مصوبه2جلسه 2معاونت آموزش

نیست
صورتجلسه نداردمصوبه5جلسه3معاونت بهداشتی

مصوبه7جلسه 1معاونت درمان
مصوبه19جلسه 5معاونت غذا و دارو 

مصوبه14جلسه6دانشکده پزشکی
مصوبه1جلسه1دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
مصوبه26جلسه 5

مصوبه12جلسه2دانشکده پرستاري مامایی
مصوبه32جلسه 5بیمارستان بو علی سینا

صورتجلسه نداردمصوبه20جلسه7بیمارستان شهید رجایی
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6بیمارستان قدس
نداردصورتجلسه مصوبه12جلسه1بیمارستان کوثر

مصوبه10جلسه 2بهمن22بیمارستان 
بیمارستان امیرالمومنین بوئین 

زهرا
صورتجلسه نداردمصوبه15جلسه6

مصوبه7جلسه3مرکز بهداشت شهید بلندیان
مصوبه18جلسه2شبکه بهداشت تاکستان

مصوبه28جلسه5شبکه بهداشت آبیک
مصوبه29جلسه3شبکه بهداشت بوئین زهرا

00شبکه بهداشت البرز



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٢

تصمیم گرفته تا مجوز اجراي این آموزش ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزیاخذ و در دئانشگاه اجرا ء و 1385در اسفند 
ولذا پس از پیگیري مراحـل دسـتیابی بـه مجـوز و     . ساعته براي شرکت کنندگان در این آموزش ها صادر گردد28گواهی 

شروع و تا کنون ادامـه داشـته و دارد کـه    1386آماده سازي بستر الزم و مقدمات اجراي کالس ها اولین دوره در تابستان 
.جدول زمانی دوره ها به شرح زیر می باشد 

---- از تاریخ دوره ها 
لغایت

محل اجراء 
آموزش 

تعداد شرکت 
نکنندگا

جنسیتتاریخ آزمون 

-30/5/86دوره اول 
15/6/86

ستاد دانشگاه 
دانشکده پزشکی

مرد701/9/86

-31/5/86دوره دوم
14/6/86

زن//70//

-31/5/86دوره سوم
14/6/86

مرد//70//

-30/5/86دوره چهارم
15/6/86

زن//70//

-14/7/86دوره پنجم
5/8/86

سینابیمارستان بو علی 

46
مرد6/10/86

-6/8-15/7/86دوره ششم
86

زن816/10/86بیمارستان بو علی سینا

زن8017/10/86بیمارستان بو علی سینا4/9/86- 7/8/86دوره هفتم

مرد4617/10/86//8/8/86دوره هشتم
زن4022/9/86//8/8/86دوره نهم 

زن4122/9/86//8/8/86دوره دهم 
-25/10/86دوره یازدهم

9/11/86
بیمارستان شهید 

رجایی
مرد6029/11/86
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٢٢

تصمیم گرفته تا مجوز اجراي این آموزش ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزیاخذ و در دئانشگاه اجرا ء و 1385در اسفند 
ولذا پس از پیگیري مراحـل دسـتیابی بـه مجـوز و     . ساعته براي شرکت کنندگان در این آموزش ها صادر گردد28گواهی 

شروع و تا کنون ادامـه داشـته و دارد کـه    1386آماده سازي بستر الزم و مقدمات اجراي کالس ها اولین دوره در تابستان 
.جدول زمانی دوره ها به شرح زیر می باشد 

---- از تاریخ دوره ها 
لغایت

محل اجراء 
آموزش 

تعداد شرکت 
نکنندگا

جنسیتتاریخ آزمون 

-30/5/86دوره اول 
15/6/86

ستاد دانشگاه 
دانشکده پزشکی

مرد701/9/86

-31/5/86دوره دوم
14/6/86

زن//70//

-31/5/86دوره سوم
14/6/86

مرد//70//

-30/5/86دوره چهارم
15/6/86

زن//70//

-14/7/86دوره پنجم
5/8/86

سینابیمارستان بو علی 

46
مرد6/10/86

-6/8-15/7/86دوره ششم
86

زن816/10/86بیمارستان بو علی سینا

زن8017/10/86بیمارستان بو علی سینا4/9/86- 7/8/86دوره هفتم

مرد4617/10/86//8/8/86دوره هشتم
زن4022/9/86//8/8/86دوره نهم 

زن4122/9/86//8/8/86دوره دهم 
-25/10/86دوره یازدهم

9/11/86
بیمارستان شهید 

رجایی
مرد6029/11/86

د آن ورت |١٣٨٧ ا و
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تصمیم گرفته تا مجوز اجراي این آموزش ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزیاخذ و در دئانشگاه اجرا ء و 1385در اسفند 
ولذا پس از پیگیري مراحـل دسـتیابی بـه مجـوز و     . ساعته براي شرکت کنندگان در این آموزش ها صادر گردد28گواهی 

شروع و تا کنون ادامـه داشـته و دارد کـه    1386آماده سازي بستر الزم و مقدمات اجراي کالس ها اولین دوره در تابستان 
.جدول زمانی دوره ها به شرح زیر می باشد 

---- از تاریخ دوره ها 
لغایت

محل اجراء 
آموزش 

تعداد شرکت 
نکنندگا

جنسیتتاریخ آزمون 

-30/5/86دوره اول 
15/6/86

ستاد دانشگاه 
دانشکده پزشکی

مرد701/9/86

-31/5/86دوره دوم
14/6/86

زن//70//

-31/5/86دوره سوم
14/6/86

مرد//70//

-30/5/86دوره چهارم
15/6/86

زن//70//

-14/7/86دوره پنجم
5/8/86

سینابیمارستان بو علی 

46
مرد6/10/86

-6/8-15/7/86دوره ششم
86

زن816/10/86بیمارستان بو علی سینا

زن8017/10/86بیمارستان بو علی سینا4/9/86- 7/8/86دوره هفتم

مرد4617/10/86//8/8/86دوره هشتم
زن4022/9/86//8/8/86دوره نهم 

زن4122/9/86//8/8/86دوره دهم 
-25/10/86دوره یازدهم

9/11/86
بیمارستان شهید 

رجایی
مرد6029/11/86



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٣

دوره 
دوازدهم

22/10/86-
8/11/86

بیمارستان شهید 
رجایی

زن7329/11/86

دوره 
چهاردهم

5/9/86-
21/9/86

ستاد دانشگاه خ 
نواب

مرد23/10/86نفر46

تعداد شرکت محل اجرا ء آموزش لغایت-- از تاریخ  دوره ها 
کنندگان

جنسیتتاریخ آزمون

زن4223/10/86//27/9/86-6/9/86دوره پانزدهم
شبکه بهداشت شهید 3/9/86- 12/8/86دوره شانزدهم

بلندیان
زن4917/10/86

زن3817/10/86//27/8/86- 13/8/86دوره هفدهم
- 2/11/86دوره هیجدهم

23/11/86
زن5521/2/87بیمارستان کوثر

-3/114/86دوره نوزدهم
24/11/86

زن6221/2/78بیمارستان کوثر

بیمارستان شهید 23/2/87-2/2/87دوره بیستم
رجایی

زن5322/4/87

دوره بیست و 
یکم

مرد2422/4/87//4-3/87-1/4/87

شبکه بهداشت 16/6/87-6/6/87بیست و دوم
آبیک

مرد408/8/87

زن408/8/87//16/6/87-9/6/87بیست و سوم
زن4425/7/87بیمارستان قدس 8/4/87- 25/3/87بیست و چهارم

زن4625/7/87بیمارستان قدس 31/4/87- 15/4/87بیست و پنجم
مرد//35//31/5/87- 15/5/87بیست و ششم
زن//48پردیس دانشگاه12/6/87- 29/5/87بیست و هفتم

زن539/8/87//11/6/87- 28/5/87هشتمبیست و 
مرد459/8/87//7/4/87- 25/3/87بیست و نهم

مرد409/8/87//7/4/87- 24/3/87سی ام
شبکه بهداشت شهید 22/8/87-1/8/87سی و یکم

بلندیان
زن5216/9/87

زن4916/9/87//27/8/87-2/8/87سی و دوم
شبکه بهداشت بوئین 28/6/87-5/6/87سی و سوم

زهرا
آقایان303/1087

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٣

دوره 
دوازدهم

22/10/86-
8/11/86

بیمارستان شهید 
رجایی

زن7329/11/86

دوره 
چهاردهم

5/9/86-
21/9/86

ستاد دانشگاه خ 
نواب

مرد23/10/86نفر46

تعداد شرکت محل اجرا ء آموزش لغایت-- از تاریخ  دوره ها 
کنندگان

جنسیتتاریخ آزمون

زن4223/10/86//27/9/86-6/9/86دوره پانزدهم
شبکه بهداشت شهید 3/9/86- 12/8/86دوره شانزدهم

بلندیان
زن4917/10/86

زن3817/10/86//27/8/86- 13/8/86دوره هفدهم
- 2/11/86دوره هیجدهم

23/11/86
زن5521/2/87بیمارستان کوثر

-3/114/86دوره نوزدهم
24/11/86

زن6221/2/78بیمارستان کوثر

بیمارستان شهید 23/2/87-2/2/87دوره بیستم
رجایی

زن5322/4/87

دوره بیست و 
یکم

مرد2422/4/87//4-3/87-1/4/87

شبکه بهداشت 16/6/87-6/6/87بیست و دوم
آبیک

مرد408/8/87

زن408/8/87//16/6/87-9/6/87بیست و سوم
زن4425/7/87بیمارستان قدس 8/4/87- 25/3/87بیست و چهارم

زن4625/7/87بیمارستان قدس 31/4/87- 15/4/87بیست و پنجم
مرد//35//31/5/87- 15/5/87بیست و ششم
زن//48پردیس دانشگاه12/6/87- 29/5/87بیست و هفتم

زن539/8/87//11/6/87- 28/5/87هشتمبیست و 
مرد459/8/87//7/4/87- 25/3/87بیست و نهم

مرد409/8/87//7/4/87- 24/3/87سی ام
شبکه بهداشت شهید 22/8/87-1/8/87سی و یکم

بلندیان
زن5216/9/87

زن4916/9/87//27/8/87-2/8/87سی و دوم
شبکه بهداشت بوئین 28/6/87-5/6/87سی و سوم

زهرا
آقایان303/1087

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٣

دوره 
دوازدهم

22/10/86-
8/11/86

بیمارستان شهید 
رجایی

زن7329/11/86

دوره 
چهاردهم

5/9/86-
21/9/86

ستاد دانشگاه خ 
نواب

مرد23/10/86نفر46

تعداد شرکت محل اجرا ء آموزش لغایت-- از تاریخ  دوره ها 
کنندگان

جنسیتتاریخ آزمون

زن4223/10/86//27/9/86-6/9/86دوره پانزدهم
شبکه بهداشت شهید 3/9/86- 12/8/86دوره شانزدهم

بلندیان
زن4917/10/86

زن3817/10/86//27/8/86- 13/8/86دوره هفدهم
- 2/11/86دوره هیجدهم

23/11/86
زن5521/2/87بیمارستان کوثر

-3/114/86دوره نوزدهم
24/11/86

زن6221/2/78بیمارستان کوثر

بیمارستان شهید 23/2/87-2/2/87دوره بیستم
رجایی

زن5322/4/87

دوره بیست و 
یکم

مرد2422/4/87//4-3/87-1/4/87

شبکه بهداشت 16/6/87-6/6/87بیست و دوم
آبیک

مرد408/8/87

زن408/8/87//16/6/87-9/6/87بیست و سوم
زن4425/7/87بیمارستان قدس 8/4/87- 25/3/87بیست و چهارم

زن4625/7/87بیمارستان قدس 31/4/87- 15/4/87بیست و پنجم
مرد//35//31/5/87- 15/5/87بیست و ششم
زن//48پردیس دانشگاه12/6/87- 29/5/87بیست و هفتم

زن539/8/87//11/6/87- 28/5/87هشتمبیست و 
مرد459/8/87//7/4/87- 25/3/87بیست و نهم

مرد409/8/87//7/4/87- 24/3/87سی ام
شبکه بهداشت شهید 22/8/87-1/8/87سی و یکم

بلندیان
زن5216/9/87

زن4916/9/87//27/8/87-2/8/87سی و دوم
شبکه بهداشت بوئین 28/6/87-5/6/87سی و سوم

زهرا
آقایان303/1087



١٣٨٧|

٢٤

خانم ها573/10/87//7/8/87-9/7/87سی و چهارم
//سی و پنجم
خانم ها573/10/87//13/9/87-6/9/87سی و ششم
شبکه بهداشت بوئین 18/9/87- 11/9/87سی و هفتم

زهرا
آقایان203/10/87

- 24/9/87سی و هشتم
15/10/87

شبکه بهداشت 
تاکستان

خانم ها30

- 30/9/87سی و نهم
21/10/87

آقایان40//

نفر1844جمع کل 

*۱۳۸۶

یف
تاریخ تاریخ شروعساعت کالسایام هفتهرد

پایان
محل برگزاري 

کالس
عنوان کالساستادنام 

/1415/7/8615/10-16یکشنبه ها1
86

نماز خانه 
دانشگاه

محمد حین 
محمدي آهویی

کارگاه آموزش   قرآن 
مجید

یکشنبه ها 2
)خواهران(

//پرستو حسینی////////

تفسیر وروش هاي حاج آقا قدس////////دوشنبه ها3
تفسیري

١٣٨٧|

٢٤

خانم ها573/10/87//7/8/87-9/7/87سی و چهارم
//سی و پنجم
خانم ها573/10/87//13/9/87-6/9/87سی و ششم
شبکه بهداشت بوئین 18/9/87- 11/9/87سی و هفتم

زهرا
آقایان203/10/87

- 24/9/87سی و هشتم
15/10/87

شبکه بهداشت 
تاکستان

خانم ها30

- 30/9/87سی و نهم
21/10/87

آقایان40//

نفر1844جمع کل 

*۱۳۸۶

یف
تاریخ تاریخ شروعساعت کالسایام هفتهرد

پایان
محل برگزاري 

کالس
عنوان کالساستادنام 

/1415/7/8615/10-16یکشنبه ها1
86

نماز خانه 
دانشگاه

محمد حین 
محمدي آهویی

کارگاه آموزش   قرآن 
مجید

یکشنبه ها 2
)خواهران(

//پرستو حسینی////////

تفسیر وروش هاي حاج آقا قدس////////دوشنبه ها3
تفسیري

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٤

خانم ها573/10/87//7/8/87-9/7/87سی و چهارم
//سی و پنجم
خانم ها573/10/87//13/9/87-6/9/87سی و ششم
شبکه بهداشت بوئین 18/9/87- 11/9/87سی و هفتم

زهرا
آقایان203/10/87

- 24/9/87سی و هشتم
15/10/87

شبکه بهداشت 
تاکستان

خانم ها30

- 30/9/87سی و نهم
21/10/87

آقایان40//

نفر1844جمع کل 

*۱۳۸۶

یف
تاریخ تاریخ شروعساعت کالسایام هفتهرد

پایان
محل برگزاري 

کالس
عنوان کالساستادنام 

/1415/7/8615/10-16یکشنبه ها1
86

نماز خانه 
دانشگاه

محمد حین 
محمدي آهویی

کارگاه آموزش   قرآن 
مجید

یکشنبه ها 2
)خواهران(

//پرستو حسینی////////

تفسیر وروش هاي حاج آقا قدس////////دوشنبه ها3
تفسیري



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٥

نماز خانه ////30/17-19یکشنبه ها4
6خوابگاه 

برادران

محمد جواد 
رفعتی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

حاج آقا //////21-19//5
محمد حسین 

زارعی

تفسیر قرآن

نماز خانه ////19-30/17//6
خوابگاه 

گلستان

سرکار خانم 
چراغی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

خانم سرکار //////21-19//7
سیدي

تفسیر قرآن

مرحله اول این کالس ها با فرا رسیدن امتحانات دانشجویان به پایان رسید ه وقرار شد ادامه آن با 
.شروع ترم جدید شروع شود

*۱۳۸۷

افراد شرکت سطح تحصیالتردیف
کننده

ساعت روز
کالس 

مکان 
کالس

ایام هفته

سه –یکشنبه نماز خانه9-30/10روزهاي فرددختران مقطع ابتدایی1
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه نماز خانه9-30/10روزهاي زوجپسران//2
چهارشنبه

سه –یکشنبه //30/10-12روزهاي فرددخترانمقطع راهنمایی3
پنجشنبه- شنبه

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٥

نماز خانه ////30/17-19یکشنبه ها4
6خوابگاه 

برادران

محمد جواد 
رفعتی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

حاج آقا //////21-19//5
محمد حسین 

زارعی

تفسیر قرآن

نماز خانه ////19-30/17//6
خوابگاه 

گلستان

سرکار خانم 
چراغی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

خانم سرکار //////21-19//7
سیدي

تفسیر قرآن

مرحله اول این کالس ها با فرا رسیدن امتحانات دانشجویان به پایان رسید ه وقرار شد ادامه آن با 
.شروع ترم جدید شروع شود

*۱۳۸۷

افراد شرکت سطح تحصیالتردیف
کننده

ساعت روز
کالس 

مکان 
کالس

ایام هفته

سه –یکشنبه نماز خانه9-30/10روزهاي فرددختران مقطع ابتدایی1
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه نماز خانه9-30/10روزهاي زوجپسران//2
چهارشنبه

سه –یکشنبه //30/10-12روزهاي فرددخترانمقطع راهنمایی3
پنجشنبه- شنبه

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٥

نماز خانه ////30/17-19یکشنبه ها4
6خوابگاه 

برادران

محمد جواد 
رفعتی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

حاج آقا //////21-19//5
محمد حسین 

زارعی

تفسیر قرآن

نماز خانه ////19-30/17//6
خوابگاه 

گلستان

سرکار خانم 
چراغی

کارگاه آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید

خانم سرکار //////21-19//7
سیدي

تفسیر قرآن

مرحله اول این کالس ها با فرا رسیدن امتحانات دانشجویان به پایان رسید ه وقرار شد ادامه آن با 
.شروع ترم جدید شروع شود

*۱۳۸۷

افراد شرکت سطح تحصیالتردیف
کننده

ساعت روز
کالس 

مکان 
کالس

ایام هفته

سه –یکشنبه نماز خانه9-30/10روزهاي فرددختران مقطع ابتدایی1
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه نماز خانه9-30/10روزهاي زوجپسران//2
چهارشنبه

سه –یکشنبه //30/10-12روزهاي فرددخترانمقطع راهنمایی3
پنجشنبه- شنبه



١٣٨٧|

٢٦

-دوشنبه–شنبه //30/10-12روزهاي زوجپسران//4
چهارشنبه

کالس جنب 10-12روزهاي فرددخترانمقطع دبیر ستان5
بانک

سه –یکشنبه 
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه //10-12روزهاي زوجپسران//6
چهارشنبه

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٦

-دوشنبه–شنبه //30/10-12روزهاي زوجپسران//4
چهارشنبه

کالس جنب 10-12روزهاي فرددخترانمقطع دبیر ستان5
بانک

سه –یکشنبه 
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه //10-12روزهاي زوجپسران//6
چهارشنبه

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٦

-دوشنبه–شنبه //30/10-12روزهاي زوجپسران//4
چهارشنبه

کالس جنب 10-12روزهاي فرددخترانمقطع دبیر ستان5
بانک

سه –یکشنبه 
پنجشنبه- شنبه

-دوشنبه–شنبه //10-12روزهاي زوجپسران//6
چهارشنبه



١٣٨٧|

٢٧

١٣٨٧|

٢٧

١٣٨٧|

٢٧



١٣٨٧|

٢٨

١٣٨٧|

٢٨

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٨



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٩

الی ) اول رجب(14/4/87از تاریخ )ج(
به مدت یک ماه توسط دبیر خانه شوراي عالی اقامه نماز ) رجب30(12/5/87

نفر در این مسابقه که از طرف بنیاد غدیر و از 100و شرکت بیش از
1386در سال .ر برگرفته از کتاب الغدیر اثر عالمه امینی طرح شده بودیکتاب داستان غد

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٢٩

الی ) اول رجب(14/4/87از تاریخ )ج(
به مدت یک ماه توسط دبیر خانه شوراي عالی اقامه نماز ) رجب30(12/5/87

نفر در این مسابقه که از طرف بنیاد غدیر و از 100و شرکت بیش از
1386در سال .ر برگرفته از کتاب الغدیر اثر عالمه امینی طرح شده بودیکتاب داستان غد

١٣٨٧|

٢٩

الی ) اول رجب(14/4/87از تاریخ )ج(
به مدت یک ماه توسط دبیر خانه شوراي عالی اقامه نماز ) رجب30(12/5/87

نفر در این مسابقه که از طرف بنیاد غدیر و از 100و شرکت بیش از
1386در سال .ر برگرفته از کتاب الغدیر اثر عالمه امینی طرح شده بودیکتاب داستان غد



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٠

۱۳۸۷
تاریخ ساعت کالس ایام هفتهردیف

شروع
عنوان کالسنام استادمحل برگزاريتاریخ پایان

بهمن ماه 45/18-21یکشنبه ها1
1386

کارگاه تفسیر قرآن خانم سیدي خوابگاه گلستان87خرداد 
ویژه (کریم 

)دانشجویان خواهر
حاج آقا 6خوابگاه ////22-45/20//2

زارعی
//

خانم قورچی 2خوابگاه ////45/18-21سه شنبه ها3
بیگی

//

//خانم عبد الهی3خوابگاه ////45/18-20یکشنبه ها4
خانم ملک خوابگاه گلستان////45/18-21دوشنبه ها5

خانم –زاده 
حینی

//

-30/20یکشنبه ها6
45/18

سید محمد 6خوابگاه ////
حسینی

- روخوانی 
روانخوانی

////4خوابگاه //////دوشنبه ها7

نماز خانه ////14-16یکشنبه ها8
دانشگاه

رو خوانی و پرستو حسینی
روانخوانی

سید محمد //////14-16دوشنبه ها9
حسینی

روخوانی و وانخوانی

-30/14یکشنبه 10
30/13

سالن ابن سیناي ////
دانشکده پزشکی

کارگاه قرآن پژوهی حاج آقا قدس 
هیئت براي اعضاي (

)علمی
کار گاه قرآن و مجید وفاپور//////14-30/15دوشنبه ها11

قرائت و –زندگی 
براي اعضاء (تجوید 

هیئت علمی

۱۳۸۸غا  داد ماه ۱۳۸۷
د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٠

۱۳۸۷
تاریخ ساعت کالس ایام هفتهردیف

شروع
عنوان کالسنام استادمحل برگزاريتاریخ پایان

بهمن ماه 45/18-21یکشنبه ها1
1386

کارگاه تفسیر قرآن خانم سیدي خوابگاه گلستان87خرداد 
ویژه (کریم 

)دانشجویان خواهر
حاج آقا 6خوابگاه ////22-45/20//2

زارعی
//

خانم قورچی 2خوابگاه ////45/18-21سه شنبه ها3
بیگی

//

//خانم عبد الهی3خوابگاه ////45/18-20یکشنبه ها4
خانم ملک خوابگاه گلستان////45/18-21دوشنبه ها5

خانم –زاده 
حینی

//

-30/20یکشنبه ها6
45/18

سید محمد 6خوابگاه ////
حسینی

- روخوانی 
روانخوانی

////4خوابگاه //////دوشنبه ها7

نماز خانه ////14-16یکشنبه ها8
دانشگاه

رو خوانی و پرستو حسینی
روانخوانی

سید محمد //////14-16دوشنبه ها9
حسینی

روخوانی و وانخوانی

-30/14یکشنبه 10
30/13

سالن ابن سیناي ////
دانشکده پزشکی

کارگاه قرآن پژوهی حاج آقا قدس 
هیئت براي اعضاي (

)علمی
کار گاه قرآن و مجید وفاپور//////14-30/15دوشنبه ها11

قرائت و –زندگی 
براي اعضاء (تجوید 

هیئت علمی

۱۳۸۸غا  داد ماه ۱۳۸۷
د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٠

۱۳۸۷
تاریخ ساعت کالس ایام هفتهردیف

شروع
عنوان کالسنام استادمحل برگزاريتاریخ پایان

بهمن ماه 45/18-21یکشنبه ها1
1386

کارگاه تفسیر قرآن خانم سیدي خوابگاه گلستان87خرداد 
ویژه (کریم 

)دانشجویان خواهر
حاج آقا 6خوابگاه ////22-45/20//2

زارعی
//

خانم قورچی 2خوابگاه ////45/18-21سه شنبه ها3
بیگی

//

//خانم عبد الهی3خوابگاه ////45/18-20یکشنبه ها4
خانم ملک خوابگاه گلستان////45/18-21دوشنبه ها5

خانم –زاده 
حینی

//

-30/20یکشنبه ها6
45/18

سید محمد 6خوابگاه ////
حسینی

- روخوانی 
روانخوانی

////4خوابگاه //////دوشنبه ها7

نماز خانه ////14-16یکشنبه ها8
دانشگاه

رو خوانی و پرستو حسینی
روانخوانی

سید محمد //////14-16دوشنبه ها9
حسینی

روخوانی و وانخوانی

-30/14یکشنبه 10
30/13

سالن ابن سیناي ////
دانشکده پزشکی

کارگاه قرآن پژوهی حاج آقا قدس 
هیئت براي اعضاي (

)علمی
کار گاه قرآن و مجید وفاپور//////14-30/15دوشنبه ها11

قرائت و –زندگی 
براي اعضاء (تجوید 

هیئت علمی

۱۳۸۸غا  داد ماه ۱۳۸۷



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣١

ساعت ایام هفتهردیف
کالس

عنوان استادنام محل برگزاريتاریخ پایانتاریخ شروع
کالس

تفسیر قرآن خانم سیديخوابگاه گلستان1922/7/8730/3/87- 21دوشنبه ها1
مجید

2خوابگاه شماره 1923/7/8730/3/87- 21سه شنبه 2
خواهران

تفسیر قرآنخانم سیدي

سید محمد برادران6خوابگاه //1914/7/87- 21یکشنبه ها3
حسینی

کارگاه قرآن 
آموزي

سید محمد 4خوابگاه شماره //1916/7/87- 21سه شنبه ها4
حسینی

کارگاه قرآن 
آموزي

شنبه ها و 5
دوشنبه ها

کارگاه قرآن خانم رحمانپورخوابگاه متاهلین//15/7/87و30/1620/7/87- 18
آموزي

کالس جنب نماز //1428/7/87-30/15دوشنبه ها6
خانه دانشگاه

//محمد بهرامی

کالس جنب نماز //30/723/7/87- 30/8پنجشنبه ها7
خانه دانشگاه

//پرستو حسینی

سالن ابن سیناي //1422/7/87-30/15دوشنبه ها8
دانشکده پزشکی

کار گاه قران آقاي و فاپور
آموزي و 

فراهیم براي 
اعضاي هیئت 

علمی
سالن ابن سیناي //30/1018/7/87- 12پنجشنبه ها9

پزشکیدانشکده 
تفسیر و قرآن حاج آقا قدس

پژوهی
خانم قرچی 1خوابگاه شماره //1929/7/87- 21دوشنبه ها10

بیگی
تفسیر

گارگاه قران پرستو حسینی3خوابگاه شماره //196/8/87- 21دوشنبه ها11
آموزي

۱۳۸۶

نوع پذیراییساعت برنامهعنوان برنامهایام محرمتاریخایام هفتهردیف
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ساعت ایام هفتهردیف
کالس

عنوان استادنام محل برگزاريتاریخ پایانتاریخ شروع
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حسینی

کارگاه قرآن 
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سالن ابن سیناي //1422/7/87-30/15دوشنبه ها8
دانشکده پزشکی

کار گاه قران آقاي و فاپور
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آموزي

۱۳۸۶

نوع پذیراییساعت برنامهعنوان برنامهایام محرمتاریخایام هفتهردیف

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣١
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تفسیر قرآن خانم سیديخوابگاه گلستان1922/7/8730/3/87- 21دوشنبه ها1
مجید

2خوابگاه شماره 1923/7/8730/3/87- 21سه شنبه 2
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حسینی

کارگاه قرآن 
آموزي

شنبه ها و 5
دوشنبه ها

کارگاه قرآن خانم رحمانپورخوابگاه متاهلین//15/7/87و30/1620/7/87- 18
آموزي

کالس جنب نماز //1428/7/87-30/15دوشنبه ها6
خانه دانشگاه

//محمد بهرامی

کالس جنب نماز //30/723/7/87- 30/8پنجشنبه ها7
خانه دانشگاه

//پرستو حسینی

سالن ابن سیناي //1422/7/87-30/15دوشنبه ها8
دانشکده پزشکی

کار گاه قران آقاي و فاپور
آموزي و 

فراهیم براي 
اعضاي هیئت 
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سالن ابن سیناي //30/1018/7/87- 12پنجشنبه ها9

پزشکیدانشکده 
تفسیر و قرآن حاج آقا قدس

پژوهی
خانم قرچی 1خوابگاه شماره //1929/7/87- 21دوشنبه ها10

بیگی
تفسیر

گارگاه قران پرستو حسینی3خوابگاه شماره //196/8/87- 21دوشنبه ها11
آموزي

۱۳۸۶

نوع پذیراییساعت برنامهعنوان برنامهایام محرمتاریخایام هفتهردیف



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٢

زیارت اول محرم20/10/86پنجشنبه1
عاشوراء

پنیر ،خرما،نان30/7- 30/8

کره،مربا ، نان////سوم محرم22/10/86شنبه2
شیر ،نان، خرما////چهارم 23/10/86یکشنبه3
نان ، تخم مرغ ، ////پنجم24/10/87دوشنبه4

چاي
عدسی////ششم25/10/86سه شنبه5
حلیم////هفتم26/10/86چهارشنبه6
آش امام////هشتم27/10/86پنجشنبه7

در نماز خانه دانشگاه در تاریخ ششم و هفتم محرم  برگزار شد که در این دو 19-21مراسم عزاداري از ساعت 
بودشب نوحه خوانی و عزاداري برقرار 

١٣٨٧|

٣٢

زیارت اول محرم20/10/86پنجشنبه1
عاشوراء

پنیر ،خرما،نان30/7- 30/8

کره،مربا ، نان////سوم محرم22/10/86شنبه2
شیر ،نان، خرما////چهارم 23/10/86یکشنبه3
نان ، تخم مرغ ، ////پنجم24/10/87دوشنبه4

چاي
عدسی////ششم25/10/86سه شنبه5
حلیم////هفتم26/10/86چهارشنبه6
آش امام////هشتم27/10/86پنجشنبه7

در نماز خانه دانشگاه در تاریخ ششم و هفتم محرم  برگزار شد که در این دو 19-21مراسم عزاداري از ساعت 
بودشب نوحه خوانی و عزاداري برقرار 

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٢

زیارت اول محرم20/10/86پنجشنبه1
عاشوراء

پنیر ،خرما،نان30/7- 30/8

کره،مربا ، نان////سوم محرم22/10/86شنبه2
شیر ،نان، خرما////چهارم 23/10/86یکشنبه3
نان ، تخم مرغ ، ////پنجم24/10/87دوشنبه4

چاي
عدسی////ششم25/10/86سه شنبه5
حلیم////هفتم26/10/86چهارشنبه6
آش امام////هشتم27/10/86پنجشنبه7

در نماز خانه دانشگاه در تاریخ ششم و هفتم محرم  برگزار شد که در این دو 19-21مراسم عزاداري از ساعت 
بودشب نوحه خوانی و عزاداري برقرار 



١٣٨٧|

٣٣

۱۳۸۷

ایام محرم تاریخایام هفتهردیف
الحرام

ساعت عنوان برنامه
برنامه

نوع پذیرایی

پنیر ،خرما ،نان-30/8زیارت اول6/10/87دوشنبه1

١٣٨٧|

٣٣

۱۳۸۷

ایام محرم تاریخایام هفتهردیف
الحرام

ساعت عنوان برنامه
برنامه

نوع پذیرایی

پنیر ،خرما ،نان-30/8زیارت اول6/10/87دوشنبه1

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٣

۱۳۸۷

ایام محرم تاریخایام هفتهردیف
الحرام

ساعت عنوان برنامه
برنامه

نوع پذیرایی

پنیر ،خرما ،نان-30/8زیارت اول6/10/87دوشنبه1



د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٤

30/7عاشوراء
عدسی ////دوم10/10/87سه شنبه2

،چاي،نان
مربا،چاي ،کره ////سوم11/10/87چهارشنبه3

،نان
پنیر ، گردو ////چهارم/12/10/87پنجشنبه4

،چاي ،نان
کره ، مربا، ////ششم14/10/87شنبه5

چاي ،نان
تخم مرغ ، ////هفتم15/10/87یکشنبه6

چاي ،نان
حلیم ، چاي ////هشتم16/10/87دوشنبه7

،نان

به همراه مداحی 19-21سه شب اول تا سوم محرم الحرام در نماز خانه دانشگاه برنامه عزاداري از ساعت 
.و سخنرانی برگزار  گردید

و ا ۱۳۸۷ص

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٤

30/7عاشوراء
عدسی ////دوم10/10/87سه شنبه2

،چاي،نان
مربا،چاي ،کره ////سوم11/10/87چهارشنبه3

،نان
پنیر ، گردو ////چهارم/12/10/87پنجشنبه4

،چاي ،نان
کره ، مربا، ////ششم14/10/87شنبه5

چاي ،نان
تخم مرغ ، ////هفتم15/10/87یکشنبه6

چاي ،نان
حلیم ، چاي ////هشتم16/10/87دوشنبه7

،نان

به همراه مداحی 19-21سه شب اول تا سوم محرم الحرام در نماز خانه دانشگاه برنامه عزاداري از ساعت 
.و سخنرانی برگزار  گردید

و ا ۱۳۸۷ص

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٤

30/7عاشوراء
عدسی ////دوم10/10/87سه شنبه2

،چاي،نان
مربا،چاي ،کره ////سوم11/10/87چهارشنبه3

،نان
پنیر ، گردو ////چهارم/12/10/87پنجشنبه4

،چاي ،نان
کره ، مربا، ////ششم14/10/87شنبه5

چاي ،نان
تخم مرغ ، ////هفتم15/10/87یکشنبه6

چاي ،نان
حلیم ، چاي ////هشتم16/10/87دوشنبه7

،نان

به همراه مداحی 19-21سه شب اول تا سوم محرم الحرام در نماز خانه دانشگاه برنامه عزاداري از ساعت 
.و سخنرانی برگزار  گردید

و ا ۱۳۸۷ص



١٣٨٧|

٣٥

عالمه سید مرتضی عسگري  ) ص(در قرآن کریم و سنت پیامبر ) ع(مسابقه غدیر از کتاب  والیت امام علی *
7/10/87نفر از برندگان این مسابقه  جوایز ارزنده اي اهداء شد  تاریخ مسابقه 3مخصوص دانشجویان برگزار و به 

نماز خانه دانشگاه : محل اجراء 
نفر از برندگان به قید قرعه جوایز  6وصل ویژه اعیاد قربان و غدیر برگزار و به مسابقه غدیر از نشریه  آواي *

.ارزنده ایی اهداء گردید 
مسابقه احکام نماز مخصوص فرزندان کارکنان و اساتید دانشگاه در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان  و دانشگاه *

.رکت کنندگاننفر از ش46و اهداءجایزه به 

د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٣٥

عالمه سید مرتضی عسگري  ) ص(در قرآن کریم و سنت پیامبر ) ع(مسابقه غدیر از کتاب  والیت امام علی *
7/10/87نفر از برندگان این مسابقه  جوایز ارزنده اي اهداء شد  تاریخ مسابقه 3مخصوص دانشجویان برگزار و به 

نماز خانه دانشگاه : محل اجراء 
نفر از برندگان به قید قرعه جوایز  6وصل ویژه اعیاد قربان و غدیر برگزار و به مسابقه غدیر از نشریه  آواي *

.ارزنده ایی اهداء گردید 
مسابقه احکام نماز مخصوص فرزندان کارکنان و اساتید دانشگاه در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان  و دانشگاه *

.رکت کنندگاننفر از ش46و اهداءجایزه به 
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عالمه سید مرتضی عسگري  ) ص(در قرآن کریم و سنت پیامبر ) ع(مسابقه غدیر از کتاب  والیت امام علی *
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نماز خانه دانشگاه : محل اجراء 
نفر از برندگان به قید قرعه جوایز  6وصل ویژه اعیاد قربان و غدیر برگزار و به مسابقه غدیر از نشریه  آواي *

.ارزنده ایی اهداء گردید 
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١٣٨٧|

٣٦

مسئول دفتر نهاد رهبري حاج  (برادران باحضور مسئولین محترم دانشگاه 6برگزاري محفل انس با قرآن در خوابگاه شماره 
–محمد قاسمی : آقایان (آقا مرتضوي و معاون محترم دانشجویی ، فرهنگی جناب آقاي شیخی و چها نفر از قاریان کشوري 

و یک قاري خردسال به نام سید مرتضی حسینی) سید محمد حسینی–سید مصطفی حسینی –فرهاد رشوندي 
برادران نیز تعداد زیادي در این 4این مراسم باشکوه مورد استقبال بسیار خوب دانشجویان قرار گرفته و حتی از خوابگاه 

که به صورت مرتب در کالسهاي قرآنی شرکت دانشجویانینفر از 8محفل نورانی حضور داشتند و در آخر به 
نموده  بودند جوایز ارزنده اي اهداء شد و در این جلسه حاج آقا مرتضوي و آقاي شیخی چند دقیقه اي براي 

شرکت کنندگان سخنرانی کردند و همچنینی از افراد شرکت کننده  با شیرینی و میوه و چاي پذیرایی به 
.عمل آمد 
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مسئول دفتر نهاد رهبري حاج  (برادران باحضور مسئولین محترم دانشگاه 6برگزاري محفل انس با قرآن در خوابگاه شماره 
–محمد قاسمی : آقایان (آقا مرتضوي و معاون محترم دانشجویی ، فرهنگی جناب آقاي شیخی و چها نفر از قاریان کشوري 
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برادران نیز تعداد زیادي در این 4این مراسم باشکوه مورد استقبال بسیار خوب دانشجویان قرار گرفته و حتی از خوابگاه 
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اه  ۱۴۲۰* ء ج دا .۱۴و ا

محل کارنام و نام خانوادگیردیف
بیمارستان قدسجهانبخش بروجلی1
بیمارستان قدسسهیال مهاجري2
دانشکده بهداشتفاطمه شاهسونی3
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بهمن22بیمارستان گل گل سلخوريگل و فا 4
دانشکده پرستاريسمانه میر بهاء5
معاونت غذا و داروصغري بهرامی6
بیمارستان شهید رجاییسکینه یو سفی زاده7
تاکستانصفیه ابراهیمی8
معاونت دانشجویی فرهنگیزهرا بیگم هاشمی9

بیمارستان کوثرانیس پور خالقی10
آموزش کلفتحعلیسعید 11
کارگزینی دانشگاهزهرا غنچه12
دانشکده پزشکیزهرا سادات باقی13
دانشکده دندانپزشکیمجید فرجی14

*»٦.«
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ردیف
محل کار نام و نام خانوادگی

بیمارستان شهید رجاییپروین شاه مرادي زاده1

بیمارستان  شهید رجاییعلی سلمانی2

معاونت  فرهنگیمهشید کالنتري3

معاونت فرهنگیزهرا بیگم هاشمی4

معاونت فرهنگینغمه کانطوري5

دانشکده پزشکیفریبا درخشان6

) (۱۳۸۶
.
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د آن ورت |١٣٨٧ ا و

٤٠

آقایاندانشجویان                                                 خانمها رشته قرائت
نفر اول -1
نفر دوم -2
نفر سوم-3

مهدیه خورشیدي-1
فاطمه اصفهانی -2
معصومه آجر لو-3

علیرضا انصاري-1
محمد مشکل گشا-2
احمد ترکاشوند -3
اسماعیل حسینعلی زاده-3

آقایانخانمها                         رشته ترتیل                                     
نفر اول -1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

پرستو حسینی-1
مهدیه یوسف زنجانی فرد-2
فاطمه آذر بایجانی-3

فرید غفاري-1
ابراهیم شمس-2
محسن نیازي-2

آقایانخانمهاجزء5رشته حفظ 
علیرضا صفريسیده زینب موسوي تبار-1نفر اول -1
خدیجه حسینی-2نفر دوم-2
نفر سوم-3

خانمها                                                  آقایانرشته تفسیر 
نفر اول-1

نفر دوم -2
نفر سوم- 3

ستاره خسروي-1
2-
3-

سلمان شیخی-1
2-
3-

١٣٨٧|

٤٠

آقایاندانشجویان                                                 خانمها رشته قرائت
نفر اول -1
نفر دوم -2
نفر سوم-3

مهدیه خورشیدي-1
فاطمه اصفهانی -2
معصومه آجر لو-3

علیرضا انصاري-1
محمد مشکل گشا-2
احمد ترکاشوند -3
اسماعیل حسینعلی زاده-3

آقایانخانمها                         رشته ترتیل                                     
نفر اول -1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

پرستو حسینی-1
مهدیه یوسف زنجانی فرد-2
فاطمه آذر بایجانی-3

فرید غفاري-1
ابراهیم شمس-2
محسن نیازي-2

آقایانخانمهاجزء5رشته حفظ 
علیرضا صفريسیده زینب موسوي تبار-1نفر اول -1
خدیجه حسینی-2نفر دوم-2
نفر سوم-3

خانمها                                                  آقایانرشته تفسیر 
نفر اول-1

نفر دوم -2
نفر سوم- 3

ستاره خسروي-1
2-
3-

سلمان شیخی-1
2-
3-

١٣٨٧|

٤٠

آقایاندانشجویان                                                 خانمها رشته قرائت
نفر اول -1
نفر دوم -2
نفر سوم-3

مهدیه خورشیدي-1
فاطمه اصفهانی -2
معصومه آجر لو-3

علیرضا انصاري-1
محمد مشکل گشا-2
احمد ترکاشوند -3
اسماعیل حسینعلی زاده-3

آقایانخانمها                         رشته ترتیل                                     
نفر اول -1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

پرستو حسینی-1
مهدیه یوسف زنجانی فرد-2
فاطمه آذر بایجانی-3

فرید غفاري-1
ابراهیم شمس-2
محسن نیازي-2

آقایانخانمهاجزء5رشته حفظ 
علیرضا صفريسیده زینب موسوي تبار-1نفر اول -1
خدیجه حسینی-2نفر دوم-2
نفر سوم-3

خانمها                                                  آقایانرشته تفسیر 
نفر اول-1

نفر دوم -2
نفر سوم- 3

ستاره خسروي-1
2-
3-

سلمان شیخی-1
2-
3-



١٣٨٧|

٤١

) (۱۳۸۶

آقایانخانمهاکارمندانرشته قرائت 
نفر اول -1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

فاطمه رحمان پور-1
رقیه میرزایی-2
فریبا درخشان-3

احمد چیتگر ها -1
فرهاد شمسینی-2
رفیع چگینی-3
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) (۱۳۸۶

آقایانخانمهاکارمندانرشته قرائت 
نفر اول -1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

فاطمه رحمان پور-1
رقیه میرزایی-2
فریبا درخشان-3

احمد چیتگر ها -1
فرهاد شمسینی-2
رفیع چگینی-3

د آن ورت |١٣٨٧ ا و
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) (۱۳۸۶

آقایانخانمهاکارمندانرشته قرائت 
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نفر سوم-3

فاطمه رحمان پور-1
رقیه میرزایی-2
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١٣٨٧|
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آقایانخانمهارشته ترتیل کارمندان
نفر اول-1
نفر دوم-2
نفر سوم-3

فرزانه مافی-1
صغري بیگم حاتمی ها-2
زهرا مهر علیان-3

محمد حسین آغاسی-1
محمد رضا زهرایی-2
فریدون شعبانی-3

١٣٨٧
در سالن اجتماعات  شهید بابایی دانشـگاه  بـا برنامـه    12/12/87صبحروز دوشنبه 30/8این مسابقات قرآن از ساعت 

جناب آقاي محمد رضا شـیخی  ، معـاون  دانشـجویی فرهنگـی     –افتتاحیه که ریاست دانشگاه جناب آقاي دکتر زینالو 
اداره ارشاد اسالمی استان و داوران  قرآنـی  جنـاب   جناب آقاي محمد حسین حاج شفیعی ها ، مدیر محترم–دانشگاه 

استاد مجید وفاپور و استاد دکتر حمید عابدیها و سر کار خانم –استاد علی اکبر حاج فتحعلی –استاد محمد کاظم نداف 
رآن کریم واقع و سرکار خانم خمسه و تعداد زیادي از اساتید و دانشجویان و مسؤوالن دانشگاه حضور داشتند با قرائت ق

توسط استاد مجید وفاپور شروع و پس از آن دبیر محترم اجرایی مسابقات آقـاي دکتـر سـید مجتبـی سـید صـادقی در       
خصوص جشنواره صحبت نموده و آقاي سید ممتاز حسینی نیز مختصر گزارشی از کارهاي قرانـی انجـام پذیرفتـه طـی     

توسط مجري برنامه، خواهران بـه نمـاز خانـه دانشـگاه و     یکسال گذشته به اطالع شرکت کنندگان رساندند و پس از آن
.برادران در همان مکان به اجراي مسابقه پرداختند 

جناب آقاي سید ممتاز حسینی به نظر شما گونه دانشجویان را تشویق به خواندن قران کنیم و شـما بـه عنـوان مسـوول     
انجام داده اید ؟واحد قرآن چه برنامه هایی را در این رابطه 

به نظر بنده حقیر یکی از مهمترین و اصولی ترین کارها و برنامه هاي موثر فرهنگی که پایه و اساس بقیه امور است مـین  
آموزش هاي قرانی و رواج آن در بین آحاد جامعه است و این امر می تواند تاثیر ات بسیار ارزنده و گرانبهـایی را بـراي   

و لذا با توجه به پاکی و زاللی آموزههاي قرآنی و اثـرات آن در جانهـا و دلهـاي پـاك و آمـاده      آن جامعه داشته  باشد 

د آن ورت |١٣٨٧ ا و
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پذیرش حقایق و نورانیت این کتاب مبین ، ترویج و آموزش قرآن در جامعه دانشگاهی از جایگاه ویـژه ایـی برخـوردار    
راي کالسها و کار گاههاي قرآن از یکسال و نیم با این دید گاه برنامه ریزیهایی در اج. است و اثرات آن نیز موثرتر است 

پیش در دانشگاه و خوابگاههاي دانشجویی براي دانشجویان و اعضاي محترم هیئـت علمـی و کارکنـان دانشـگاه انجـام      
پذیرفت و به حمد اهللا تاکنون نیز ادامه داشته و البته پشتیبانی هاي مادي دفتر نهاد رهبري دانشگاه قابل تقدیر است 

ه نظر شما مسابقات  قران کریم باید به چه نحوي باشد ؟ و خواندن قرآن ه تاثیري در زندگی روزمره دارد ؟ب
با توجه به تجربیاتی که در یکی دوسال گذشته در دانشگاه داشته و در سطح استان نیز شاهد برگزاري مسابقات مختلـف  

رگزاري اینگونه مسابقات بکار بندیم تا شان و منزلـت قـران را   بوده ایم به نظر بنده باید همت و تالش مضاعفی را براي ب
حفظ نموده و همه مدیران و مسووالن خود را موظف به کمک و مساعدت بدانند ون در خدمت قرآن بودن خود افتخـار  

.بزرگی است که توفیق این خدمت به هر کس داده نخواهد شد
دانشجوییجناب آقاي محمد رضا شیخی ، معاون محترم فرهنگی ،

12جناب آقاي یخی ، نظر شما در رابطه با برگزاي مسابقات قرآن کریم چیست ؟ و از مسابقات برگزار شـده در تـاریخ   
افند راضی بودید ؟

در خصوص برگزاري مسابقات قران تالش گسترده اي صورت گرفته بود اما به لحاظ نیاز جامعه به بهرهمنـی از آمـوزه   
شرایطی فراهم شود تا کارکنان و دانشجویان و اساتید که عالئقی در ایـن راسـتا دارنـد بتواننـد     هاي قرانی به نظر میرسد

.شرکت نمایند و استفاده الزم را از این مراسم پرفیض و نورانی ببرند
توسعه به طور یقین اگر آموزه هاي دینی به ویژه قران سر لوحه فعالیت هاي روزمره وقرار گیرد می تواند در تعالی ان و

.سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد

جزء و حفظ یک جزء قرآن کریم در گروههاي مختلف 5در مسابقات شفاهی این دوره در رشته هاي قرائت،ترتیل ،حفظ 
نفر ودند که اسامی نفرات برتر 35نفر و آقایان 64:ي شرکت کننده تعداد کل خانمها )دانشجویان ، کارمندان و اساتید (

.انها به شرح زیر می باشد 

)(ن
علیرضا انصاري- 1
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