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اطالعرسانی 5

پيامك300099004806 :

موسسه فرهنگی دارالقرآن بزرگترین موسسه فرهنگی و قرآنی در استان کرمان و جنوب شرق کشور
 اطالعرسانی:
موسسـه فرهنگـی دارالقرآن اهل بیت (علیهمالسلام) (موسسـه
قـرآن و عتـرت اهـل بیت) با وسـعت  3000هـزار متر مربـع زیربنا،
براسـاس نظـر مسـئولین فرهنگـی اسـتان بـه عنـوان بزرگتریـن
موسسـه فرهنگـی و قرآنی در اسـتان کرمان و جنوب شـرق کشـور
میباشـد .ایـن موسسـه در زمینـه نشـر و آمـوزش قرآن در سـطوح
مختلـف مخصوصـا تدبـر و تفسـیر قـرآن و نهجالبالغـه و همچنیـن
مکتبالقرآن ویژه خردسـاالن ،سـبک زندگی و مشـاوره در سـطوح
مختلـف بـرای همـه مقاطـع سـنی جهـت بـرادران و خواهـران بـه
صـورت شـبانهروزی برنامهریـزی و در حـال فعالیـت میباشـد .لـذا
بـرای معرفـی بیشتـر ایـن موسسـه بـا رییـس هیئتمدیـره آن
جانبـاز ایراننـژاد گفتوگویـی داشـتیم کـه از نظرتـان میگـذرد.

 جنـاب آقـای ایراننژاد لطفـا بفرمایید این موسسـه از
چه سـالی شـروع به فعالیـت نموده و دارای چـه بخشهایی
میبا شد ؟
ایـن موسسـه از سـال  1374فعالیـت خـود را در یـک زیرزمیـن
شـروع و همزمـان بـا فعالیتهـای قرآنـی نسـبت بـه سـاخت و
سـاز بـا کمـک خیریـن ادامـه داده و الحمـدهلل هماکنـون بـه یـک
مجموعـه کامـل فرهنگـی و قرآنـی تبدیـل گردیـده اسـت و دارای
شـش بخـش اسـت -1 :آمـوزش  -2کتابخانـه  -3سـالن اجتماعات
 -4نمایندگـی دانشـگاه الکترونیکـی قـرآن و حدیـث  -5اداری و
آموزشـی  -6پشـتیبانی
 لطفا در مورد این بخشها توضیح دهید.
در رابطـه بـا بخـش آموزشـی ،ایـن موسسـه دارای دو بخـش
آموزشـی ویـژه خواهـران و برادران با ده باب کالس آموزشـی اسـت
کـه کالسهـای متعـدد آموزشـی از جملـه :روخوانـی ،روانخوانـی،
تجویـد ،ترتیـل ،صـوت و لحـن ،حفـظ ،مفاهیـم ،تدبـر و تفسـیر
قـرآن و نهجالبالغـه و همچنیـن مکتبالقـرآن ویـژه خردسـاالن،
سـبک و مهارتهـای زندگـی قرآنـی ،مشـاوره ،مهدویـت ،فـن
بیـان ،آمـوزش زبـان انگلیسـی،کالسهای هنـری ،طـب سـنتی و
حفـظ ویـژه روشـندالن را شـامل میشـود که تعـدادی از بـرادران
و خواهـران روشـندل از سـال  88شـروع بـه حفـظ قـرآن کریـم
کردنـد و هماکنـون تعـدادی در حـد حفـظ  10الـی  20جـزء
رسـیدند همچنیـن حفـظ بـرای عمـوم دارای سـه بخـش اسـت:
حفـظ یکسـاله ،چهـار سـاله و پنجسـاله که طـرح حفظ یکسـاله
بـه نـام «شـهید علـی ایرانمنـش» از اول مهـر مـاه سـال جـاری بـا
حضـور تعـدادی از بـرادران به صـورت شـبانهروزی زیر نظـر دو نفر
روحانـی حافـظ قرآن شـروع شـده و ادامـه دارد .در ضمـن برگزاری

کالسهـای تفسـیر نهجالبالغـه بـا حضـور دکتـر آقامالیی مسـئول
سـتاد نهجالبالغـه اسـتان بـا همـکاری موسسـه معـراج اندیشـه
تشـکیل میگـردد.
ایـن موسسـه دارای بزرگتریـن کتابخانـه تخصصی علـوم قرآنی
و اهـل بیـت (علیهمالسلام) بـا  250متـر مربـع زیربنـا و بیـش از
 10هـزار جلـد کتـاب و مجهـز بـه کتابخانـه دیجیتـال و اینترنـت
نیـز میباشـد کـه همزمـان سـالن مطالعهی آن بـرای  40نفـر قابل
اسـتفاده اسـت و بـا کتـب متعـدد تفسـیری ،عرفانـی ،ادبـی و در
زمینـه تاریـخ اسلام و علـوم اهـل بیت(علیهمالسلام) گنجینـه
بسـیار باارزشـی بـرای همـگان میباشـد مخصوصـا کسـانی کـه در
زمینـه علـوم قرآن و اهـل بیت(علیهمالسلام) اهل مطالعـه و تحقق
هستند .

همچنین این مجموعه دارای  4سالن است.
 -1سـالن اجتماعـات بـا ظرفیـت حـدود  300نفـر کـه در حـال
حاضـر مجهزتریـن سـالن اجتماعـات از نظـر زیبایـی ،صندلـی و
امکانـات صوتـی ،تصویـری و همچنیـن گرمایـش و سـرمایش در
سـطح شهرسـتان سـیرجان اسـت کـه محـل برگـزاری همایشهـا

و جلسـات گوناگـون مخصوصـا فرهنگـی و قرآنی اسـت و مسـابقات
قـرآن اوقـاف در سـطح اسـتان کرمان به مدت سـه روز در شـهریور
مـاه سـال جـاری در این سـالن برگزار گردیـد و هم اکنـون آمادگی
برگـزاری جلسـات و همایشهـای گوناگـون را دارد.
 -2یـک سـالن با ظرفیت حـدود  80نفر و مجهز بـه امکانات روز
که جلسـات آموزشـی در حـد ظرفیت فوق در آن برگـزار میگردد.
 -3یـک بـاب سـالن به وسـعت  3000متـر مربع که از سـال 84
تاکنـون در اختیـار مـوزه فرهنگی تاریخی شـهر میباشـد.
 -4دارای یـک سـالن چندمنظـوره بـا ظرفیـت  250نفـر کـه
هماکنـون در حـال بازسـازی اسـت.
در بحـث نمایندگـی دانشـگاه الکترونیکـی قـرآن و حدیـث
خدمتتان عرض کنم موسسـه دارالقرآن از سـال  85در رشـتههای
علـوم قرآنـی و حدیـث و نهجالبالغـه در مقطـع کارشناسـی و
کارشناسـی ارشـد دانشـجو میپذیـرد کـه پشـتیبانی آموزشـی در

طـول دوره و برگـزاری آزمونهـا در دارالقـرآن انجـام میگیـرد و
تاکنـون بیـش از  100نفـر فارغالتحصیل داشـته اسـت کـه تعدادی
از آنـان در آمـوزش و پـرورش اسـتخدام گردیدهانـد.
پشـتیبانی :ایـن موسسـه تاکنـون با پشـتیبانی و کمـک نهادها و
خیریـن بـه ایـن مرحله رسـیده اسـت و هماکنـون نیز با پشـتیبانی
و مسـاعدت آنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه میدهـد .لـذا بـرای این
کـه ممکن اسـت اسـمی از قلـم بیافتـد از ذکر نـام افراد خـودداری
میکنـم .امیـدوارم خداونـد متعـال اجـر و پـاداش آنـان را در دنیـا
و آخـرت عنایـت بفرمایـد .هـر چنـد در حـال حاضـر امـورات ایـن
موسسـه بـه طور نسـبی از طریق اجـاره بهای مکان درمانگاه سـیب
و داروخانـه و یـک بـاب منـزل وقفـی همـراه بـا کمکهـای خیرین
میگذرد.
کمکهایـی کـه اشـخاص بـه صـورت ماهیانـه بـه ایـن موسسـه
بنماینـد در نشـر قـرآن بسـیار موثـر خواهـد بود.
 برنامههـای آینـده ایـن موسسـه بـا ایـن وسـعت
سـاختمانی چیسـت؟
آمـوزش و نشـر قـرآن امـروزه بـا روشهـای ابتدایـی و سـاده
امکانپذیـر نیسـت .لـذا مـا بایـد از تجـارب موسسـات پیشـرفته در
سـطح کشـور و آخریـن روشهـای شـناخته شـده موفـق اسـتفاده
کنیـم و مـا در بخـش آمـوزش و حفـظ از دو حافـظ قـرآن کـه هـر
دو روحانـی هسـتند از مشـهد دعـوت کردیـم کـه در دارالقـرآن بـا
خانـواده سـکونت دارنـد و علاوه بـر اجـرای حفـظ یـک سـاله بـه
صـورت شـبانهروزی در سـایر کالسهـا از وجـود آنـان اسـتفاده
میشـود ضمـن ایـن که تعداد زیـادی از مربیـان قرآنی شـهر با این
موسسـه همـکاری میکننـد که اکثرا حافـظ قرآن هسـتند و حافظ
نهجالبالغـه نیـز در بیـن آنـان داریـم.
در بخـش پژوهـش و تحقیـق در حـال برنامهریـزی هسـتیم.

بـا توجـه بـه امکانـات کتابخانـه تخصصـی علـوم قـرآن و اهـل
بیت(علیهمالسلام) و حضـور مربیـان حافـظ قـرآن و دانشپژوهـان
عالقهمنـد و ارتباطـی کـه بـا موسسـه اسـراء در قـم (کـه زیـر نظـر
حضـرت آیـتاهلل جـوادی آملـی مفسـر بزرگ قـرآن اداره میشـود)
برقـرار گردیـده اسـت و چندیـن مرحلـه نیـز از این موسسـه بازدید
نمودهانـد قـرار اسـت بـا همـکاری ایشـان بخـش پژوهـش فعـال
شـود .بنـده از همـهی عالقهمنـدان علـوم قرآنـی و صاحبنظـران
مخصوصـا روحانیـون جهـت همـکاری بـرای راهانـدازی ایـن بخش
دعـوت مینمایـم همچنیـن سـالن اجتماعـات ایـن موسسـه امکان
برگـزاری همایشهـای متعـدد قرآنـی بـا توجـه بـه نیازهـای روز و
مشـکالت جامعـه با حضـور شـخصیتهای قرآنی کشـور را در طول
سـال فراهـم مینمایـد.
 مشـکالت و موانـع شـما در اجـرای برنامههـای ایـن
موسسـه چیست؟
متاسـفانه وقـف در راه نشـر قـرآن و همچنیـن نـذورات در ایـن
مـورد بسـیار ناچیـز و انـدک اسـت در صورتـی کـه تنهـا کتـاب
هدایـت مـا قـرآن اسـت و مقـام معظـم رهبـری میفرمایـد« :قرآن
همـه چیـز و مایـه نجـات مـا اسـت و اجـر ،پـاداش و هزینـه در راه
قـرآن بـه عنـوان کتـاب بـه حـدی اسـت کـه اصلا قابـل محاسـبه
نیسـت ».ایـن جملـه پیامبـر اکرم(صـلاهلل علیـه و آلـه و سـلم) بـه
امیرالمومنین(علیهالسلام) میفرمایـد« :یـا علـی :ان یهـدیاهلل بک
رجـل خیـرونالدنیـا و مـا فیها« » .یا علـی اگر خداوند به دسـت تو
یـک فـردی را هدایـت کنـد بهتر از دنیـا و آنچه در آن اسـت» و اگر
مـردم بـه ارزش جایـگاه قـرآن معرفـت پیـدا کنند ،سـعی میکنند
کـه قـرآن در زندگـی آنـان حضـور بیشتری داشـته باشـد و کسـی
بـا جلوههـای مـادی حلاوت و شـیرینی در زندگـی و عاقبتبخیری
نرسـیده اسـت بلکـه تنهـا قـرآن و نـور آن باعـث برکـت ،آرامـش و
حیـات طیبـه در زندگـی اسـت .بنده برای سـرکار خانم افسـر موید
محسـنی کـه یک بـاب منـزل واقـع در خیابان فردوسـی سـیرجان
را جهـت پشـتیبانی از برنامههـای آموزشـی ایـن موسسـه قرآنـی
و ترویـج فرهنـگ حیـات بخـش اهـل بیت(علیهمالسلام) وقـف
نمودهانـد باالتریـن اجـر معنـوی را از درگاه خداونـد مسـئلت دارم.
 توصیه شما در این مورد چیست؟
توصیـه بنـده بـه همـه مسـئولین فرهنگـی و مومنیـن و مومنات
ایـن اسـت کـه هرچـه در راه نشـر قرآن هزینـه کنیم ،کم اسـت .در
ایـن موسسـه تاکنـون افراد زیـادی از ابتـدا روخوانی قرآن را شـروع
و هماکنـون نـه تنهـا یـک حافـظ قـرآن هسـتند بلکـه بـه عنـوان
یـک چهـره قرآنـی آنچنـان میدرخشـند کـه وجودشـان باعـث
افتخـار اسـت .یـا ایـن کـه روشـندالن زیـادی حافـظ قرآن شـدند
کـه باعـث تحـول بزرگـی در زندگی آنـان مخصوصا از نظـر روحی و
روانـی بـوده اسـت .چـون قـرآن همانگونـه که کریم اسـت ،انسـان
را کریمانـه میسـازد که مشـکالت زندگی اثر آنچنانـی در روحیه او
نـدارد .در نتیجـه همیشـه آرامـش داشـته و راحت زندگـی میکند.
 بـه نظر شـما در ایـن مورد کم کاری شـده اسـت؟ بله
متاسـفانه نسـبت بـه بعضی کشـورهای اسلامی که حافظـان قرآن
آنـان بـه رقـم چند میلیونی میرسـد ،بسـیار ضعیف عمـل کردهایم.
در صورتـی مـا اهـل بیت(علیهمالسلام) مفسـرین حقیقی قـرآن را
داریـم کـه نقش قرآن بـا اهل بیت(علیهمالسلام) در زندگـی ما نور
علـی نـور میشـود و امـروز مـا میتوانیم بـه راحتی یک نوجـوان را
بـا اندک تشـویق در مسـیر قـرآن هدایت و اگر بـرای آن برنامهریزی
کنیـم و بـه جـای ایـن که نگـران آینـده او باشـیم ،قرآن سرنوشـت
او را بیمـه و تضمیـن نمـوده اسـت .سـفارش مـن ایـن اسـت که نه
تنهـا ایـن موسسـه بلکـه همـه موسسـات قرآنی بوسـیله مسـئولین
خیریـن حمایـت شـوند تـا بتواننـد در حـد تـوان وظیفـه خـود را
و ّ
انجـام دهند.
 جنـاب آقـای ایراننـژاد در پایـان اگـر توصیـهای
داریـد بفرماییـد.
ایـن موسسـه بـا امکانـات و ظرفیتـی کـه دارد میتوانـد
نقـش بسـیار مهمـی در ارتقـای فرهنـگ و معرفـت قـرآن و اهـل
بیت(علیهمالسلام) در سـطح شهرستان سـیرجان و در روستاهای
اطـراف داشـته باشـد و هماکنـون حـدود  2000نفـر بـه عنـوان
مربـی قرآنپـژوه با برگـزاری کالسهای متعدد مخصوصا سـبک و
مهارتهـای زندگـی قرآنـی و مشـاوره که مـورد نیاز عمـوم جامعه
اسـت و همچنیـن از کتابخانـه آن اسـتفاده مینماینـد .لـذا از همه
مومنیـن و مومنـات و شـخصیتهای فرهنگـی و قرآنـی جهـت
همـکاری و پشـتیبانی از ایـن موسسـه دعـوت بـه عمـل میآیـد
مخصوصـا بـا ارایـه طریـق ،نظـرات و پیشـنهادات خـود مـا را در
ارتقـای تـوان ایـن موسسـه یـاری فرمایند.
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