
   ام��روز هم به نظر ما بش��ریت در نهایت نیاز 
و احتی��اج اس��ت به پیام بعثت و ب��ه پیروی از 
تعالی��م انبیای عظام الهی، ک��ه همه ی آنها به 

نحو کامل در تعالیم 
اسالم و قرآن جمع 
رأس  است.در  شده 
دعوت  برنامه ه��ای 
چیز  سه  اس��المی، 
مهمت��ر  هم��ه  از 
اس��ت که در آیات 
ق��رآن  کریم��ه ی 
آنه��ا تصری��ح  ب��ه 
شده اس��ت: علم و 

حکم��ت، تزکیه و اخالق، و عدالت و انصاف.اگر 
درست نگاه کنیم، امروز همه بشر محتاج همین 
س��ه چیز است. علم بش��ر، امروز پیشرفت های 

زیادی داشته است؛ متنها در یک بعد خاص. 
علوم مادی و طبیعی � علوم مربوط به زندگی 
است؛  کرده  پیشرفت  بشریت  بین  در   � مادی 
اما بشر در علوم معنوی � چیزهایی که ذهن 
بشر را نسبت به مبدأ آفرینش و به توحید الهی 

روشن می کند؛ دل او را هدایت می کند به آن 
 � است  شده  آفریده  آن  برای  بشر  که  سمتی 

محتاج آموختن و فرا گرفتن است. 
دعوت اسالم به علم، یک دعوت همه جانبه است 
مساله ی اخالق و تزکیه ی معنوی و روحی، از 
امروز مهمتر است گرفتاری های بشر،  این هم 
ناشی از دور افتادن از تزکیه ی اخالقی است. و 
امت اسالمی ما، امروز در مقابل یک تجربه ی 
بسیار عظیم تاریخی قرار دارد. به دیگران نظری 
نمی کنیم؛ به خود امت اسالمی نظر می کنیم. 

دارد،  را  قرآن  خود،  درون  در  اسالمی  امت 
زندگی  روشن  دارد، خطوط  را  اسالمی  احکام 
امت  دارد.  قرآن  در  را  بشر  سعادتمندانه ی 
اسالمی می تواند با بازگشت به خود، با بازگشت 
مخرب  موج  این  مقابل  در  اسالمی،  هویت  به 
اگر  بایستد؛  بشر  زندگی  بنیان های  همه ی 
در  بکند.  همت  باید  اسالمی  امت  کند.  همت 
اسالمی  کشورهای  مسووالن  هم  اول  درجه ی 

مخاطب این سخنند؛ آنها باید همت بکنند.

    رهنمود های مقام معظم رهبری پیرامون قرآن کریم

آیه هدایت 
ْر بِالُْقْرَآِن َمْن یََخاُف َوِعیِد (( )) نَْحُن أَْعلَُم بَِما یَُقولُوَن َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم بَِجبَّاٍر َفَذکِّ

ما به آنچه آنها می گویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها )به ایمان( نیستی؛ پس به وسیلۀ قرآن کسانی را که از 
عذاب من می ترسند متذکر ساز )وظیفۀ تو همین است(.                                                   )ق/45( 

پیامبر  مقدس  ساحت  به  درود  و  سالم  با 
مطهرش  و  پاك  خاندان  و  اسالم  عظیم الشان 
بنیانگذار جمهوري اسالمي  به  و سالم و درود 
و  رهبري  معظم  مقام  و  انقالب  ،شهداي  ایران 
همچنین بر شما عزیزان حاضر در این جشنواره 
قرآني.در شرایطی که مسلمین در برابر هجوم 
بیرحمانه دشمنان احتیاج به اتحاد و همبستگی 
دارند، بهترین راه این است که همگی گرد قرآن 
جمع شوند. این همان حبل اهلل و رشته محکم 
و  جمیعا  اهلل  بحبل  اعتصموا  ))و  است  الهی 
التفرقوا((که تمام دلها را به هم مربوط می کند.  
انسانها در گذار از پیچ و خم این هزار داالن دنیا، 
نشستن زنگار بر وجوه دلشان الجرم است ولی 
طبیب شفیق نیز درمان آن را قرار داده که به 
فرموده رهبر فرزانه انقالب درمانش آیات نورانی 
 . اثر می باشد  مصحف مسلمانان در اعال درجه 

این موضوع برای شماجوانان دانشجوی ام القرای 
تشّیع اهمیت دو چندان دارد که ان شاء اهلل از 
همین ابتدای جوانی که دلهاتان در بهار معنوی 
قرار دارد تحت نزول باران نورانی آیات وحی در 

این برهوت مادی گرایی بهاری بماند. 
مجید،  قرآن  معرف  بهترین  عزیز،  دانشجویان 
خود قرآن است که آن را » نور وکتاب مبین« 
همگان  خداوند  آن  وسیله  به  و  کرده  معرفی 
می  رهنمون  سعادت  و  سالمت  طریق  به  را 
هماهنگ ترین  جامع ترین،  کریم  قرآن  گرداند. 
و ماندگارترین دستورالعمل خداوند متعال براي 
زندگي سعادتمند، فاخر و عزتمند برای بشریت 
نیاز به آموزه های  الي اهلل مي باشد که  در سیر 
از  بیش  امروز  عصر  و  جهان  در  آن  تابناك 

گذشته حس مي شود . 
و  بهداشت، درمان  وزارت  و عترت  قرآن  مرکز 

آموزش پزشکي در راستاي تحقق اهداف منشور 
و  پژوهش  کمیسیون  و  کشور  قرآني  توسعه 
آموزش عالي در نظام بهداشت و سالمت کشور 
و تعمیق فرهنگ غني قرآن کریم و سیره ائمه 
مختلف  فعالیت های  علیهم السالم  معصومین 
پژوهشي، آموزشي و تبلیغي و ترویجي را شروع 
و  پژوهي  قرآن  کنگره هاي  برگزاري  که  نموده 
و  کارکنان  اساتید،  ویژه  قرآني  جشنواره هاي 
دانشجویان عزیز از نمونه های آن می باشد امید 
دانشجویان  ویژه  به  ما  دانشگاهیان  تا  دارم  آن 
گرامی با انس و الفت مستمر و دایمي با قرآن،  
لذت راهیابي به خلوت  حضرت حق را که از هر 
لذت و کامیابي دنیوي عمیق تر و دل انگیزتر 
کتاب  این  وافر  تالش  با  و  نموده  درك  است، 
خود  زندگي  در  را  رستگاري  و  هدایت  شفا، 
ساري و جاري نمایند .        )ادامه در صفحه بعد(

                                                           بسم اهلل الرحمن الرحیم
اِنَّ هذا الُقرآَن یَهدی لِلتی هَی أقَوم

همانا که این قرآن )جامعه انساني را( به پایدارترین و استوارترین طریق و آیین هدایت مي کند
پیام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکي به مرحله نهایي شانزدهمین جشنواره قرآني دانشجویان دانشگاه هاي علوم 

پزشکي کشور  اردیبهشت ماه 1390- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کاشان 

مطالب این شماره :
رهنمود های مقام معظم رهبری پیرامون قرآن 

کریم

پیام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكي

سخنرانی آیت اله عبدالنبی نمازی در مراسم 
افتتاحیه

ترویج معارف قرآن در بدنه دانشگاه با شتاب 
بیشتری ادامه یابد 

وزارت  عترت  و  قرآن  کارشناسان  نشست 
بهداشت برگزار شد 

اظهارات مسئول مرکز قرآن وزارت بهداشت 
درباره جشنواره هاي قرآني

نشست بیداري اسالمي
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گزارش تصویری



سخنرانی نماینده ولی فقیه در مراسم 
افتتاحیه

افتتاحیه  مراسم  در  نمازی  عبدالنبی  اله  آیت 
دانشجویان  قرآنی  جشنواره  شانزدهمین 
دانشگاه  در  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاههای 
علوم پزشکی کاشان با تاکید بر مبحث رهبری 
مطلقه  والیت  ناب  بحث  و  اسالمی  جامعه  در 
فقیه در جهان اسالم تصریح کرد: والیت فقیه 
از طرف حضرت  اعتبار کالمش  و  است  نیابت 
اعتبار  و  است  اعطایی  الزمان)عج(  صاحب 

کالمش همان اعتبار امام زمان)عج( را دارد.
امام زمان)عج(  امامت  آنجا که  از  به گفته وی 
امامت  یا  و  سامرا  در  تولدش  محل  به  محدود 
اسالم  السالم(  طاهرین)علیهم  ائمه  دیگر 
محدود به محل حکومتشان نبوده و امامت بر 

بعنوان  نیز  فقیه  ولی  دارند  هستی  عالم  همه 
نایب آن بزرگواران بر همه مکانها و زمانها تسلط 

و احاطه دارد.
وقتی که  نشان کرد:  امام جمعه کاشان خاطر 
امام زمان)عج( متعلق به همه جهان است ولی 
فقیه هم بر همین اساس تا زمانیکه زنده است 
و شرایط مرجعیت و اجتهادش اعم از عدالت، 
علم، فقاهت، فراست، سیاست، مدیریت و بینش 
به  محدود  حکمش  دارد  را  اجتماعی  سیاسی 
خاصی  جغرافیایی  محدوده  و  مکان  و  زمان 

نسیت.
نماینده ولی فقیه در کاشان بیان مساله رهبری 
کشورهای اسالمی در محافل علمی ، دانشگاهی 
و حوزه ای را بار دیگر تاکید کرد و گفت: اکنون 
مصر،  کشورهای  در  که  عظیمی  تحوالت  با 
با  است  داده  رخ  بحرین  و  یمن  تونس،  لیبی، 
رفتن و سقوط سران این کشورها مساله رهبری 
این کشورها مطرح می شود که با ید به دست 
افراد الیق و دارای شانیت یک جامعه اسالمی 

بیفتد.
از سوره مبارکه مائده  آیه  با استناد به دو  وی 
در قرآن افزود: در این دو آیه یکجا و در کنار 
هم دو مبحث مهم والیت و رهبری، ماهیت و 

حقیقت جبهه کفر و شرك بیان شده است که 
خداوند  آن  از  بالذات  و  اوال  حکومت  و  والیت 
انسانها  امر  تسهیل  برای  پروردگار  اما  است 
والیت خودش را به بندگان خاص و انبیاء خود 

تفویض و واگذار کرده است.
دیگر  از  را  بشریت  آینده  تکلیف  تعیین  وی 
قرآن  گفت:  و  کرد  ذکر  قرآنی  مهم  مباحث 
از آن اسالم، صالحان و  بشارت داده که آینده 

اهل توحید است.

ثقل  برکت  به  دیگر  بار   ... قبل  صفحه  از  ادامه 
اکبر جشنواره قرآني دانشجویان علوم پزشکي 
عامل همدلي و وحدت گردید وبا برگزاري این 
فضاي  در  روحانیت  و  معنویت  عطر  جشنواره 

جامعه دانشگاهي سرشار گردید. 
این  در  را  عزیز  سروران  حضور  پایان  در 
همه  زحمات  از  و  مي دارم  گرامي   ، جشنواره 
برپایي  موجب  که  عزیزاني  و  اندرکاران  دست 
مسئوالن  ویژه  به  گردیده اند  قرآني  جمع  این 
خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  عزیزان  و 
قدرداني  و  تشکر  کاشان  درماني  بهداشتي، 

مي نمایم.
                   دکتر مرضیه وحید دستجردي

گروه فعالیت های قرآنی: سرپرست دانشگاه 
تعمق  اینكه  بیان  با  کاشان  پزشكی  علوم 
در معارف قرآن عامل پیشرفت و سعادت 
در  دانشجویان  کرد:  اظهار  است،  انسان 
نفس  تزکیه  به  باید  علوم  فراگیری  کنار 
از  پیروی  آن  برای  راه  بهترین  و  بپردازند 
دستورات قرآن کریم و به کار بستن آن در 

زندگی فردی و اجتماعی است. 
شانزدهمین  افتتاحیه  در  اعرابی،  دکتر  آقاي 
جشنواره قرآن علوم پزشکی طی سخنانی گفت: 
خداوند را شاکریم که این توفیق را به ما عطا 
کرد تا شانزدهمین جشنواره قرآن علوم پزشکی 
را در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار کنیم. 
وی در ادامه افزود: این شکرگزاری از آن جهت 
است که طنین دلنشین قرآن کریم و عطر وحی 
در شهر کاشان به گوش می رسد و این از برکات 
شانزدهمین جشنواره قرآن علوم پزشکی است 
دمیده  شهر  این  در  تازه ای  طراوت  و  روح  که 

شده است. 
کتاب  آخرین  کریم  قرآن  اظهارداشتند:  ایشان 
همه  و  است  اسالم  مبین  دین  اساس  و  الهی 
از خطا و  الهی که مصون  این منبع  از  باید  ما 

تحریف است به درستی استفاده کنیم تا به راه 
راست هدایت شویم. 

حقانیت  کریم  قرآن  کرد:  تصریح  اعرابی  دکتر 
رسالت نبی مکرم اسالم)ص( را تا ابدیت اثبات 
می کند و این گنجینه ای است که خداوند بر ما 
منت نهاده و به ما رسانده است و همه بشریت 
کنند.  استفاده  آن  از  می توانند  قیامت  روز  تا 

هزاران  که  است  قرن   14 از  بیش  گفت:  وی 
دارند،  ارتباط  کریم  قرآن  با  مفسر  و  دانشمند 
اما هنوز بسیاری از حقایق و احکام این کتاب 
نورانی برای ما روشن نشده است و البته قرآن 
مفهوم  و  معنا  اطهار)ع(  ائمه  کنار  در  کریم 

حقیقی خود را پیدا می کند. 

قرآن  جشنواره  برگزاری  کردند:  عنوان  ایشان 
مغتنمی  فرصت  کاشان  شهر  در  پزشکی  علوم 
است تا دانشجویان و شهروندان با آوای ملکوتی 
از  همچنین  شوند،  آشنا  بیشتر  کریم  قرآن 
مفاهیم ارزشمند آن نیز بهترین بهره را ببرند. 

کنار  در  دانشجویان  کرد:  بیان  اعرابی  دکتر 
بپردازند  نفس  تزکیه  به  باید  علوم  فراگیری 
از  پیروی  نفس  تزکیه  برای  وسیله  بهترین  و 
در  آن  بستن  کار  به  و  کریم  قرآن  دستورات 

زندگی فردی و اجتماعی است. 
وی اظهار کرد: باید ترویج و تعمیق معارف قرآن 
پیدا  ادامه  بیشتری  شتاب  با  دانشگاه  بدنه  در 
سعادت  و  پیشرفت  عامل  مهم  این  زیرا  کند؛ 
مجامع  و  انس  محافل  برگزاری  است،  ما  همه 
قرانی فرصت بسیار خوبی برای مردم محسوب 
محافل  این  از  شهروندان  امیدوارم  و  می شود 

استقبال کنند. 
در  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
پایان افزود: از همه ارگان ها، نهادها و کارکنان 
برای هر چه  دانشگاه علوم پزشکی کاشان که 
کرده اند  تالش  جشنواره  این  برگزارشدن  بهتر 

صمیمانه تشکر می کنم. 

ترویج معارف قرآن در بدنه دانشگاه با شتاب بیشتری ادامه یابد 

           قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله : القراءة فی المصحف افضل من القراءة ظاهراً 
رسول خدا صلي اهلل علیه و آله فرمود: تالوت قرآن از روی آن با فضیلت تر از حفظ خواندن آن است.

                                                                                                  قرآن در احادیث اسالمی



جایگاه قرآن در نهج البالغه
راهنمایی  همواره  دوراندیش،  های  انسان 
شناس                      حقیقت  و  آگاه  افراد  از  را  ارشاد  و 
می گیرند و آن را آویزه گوش خود می نمایند؛ 
به  را  خویشتن  صورت،  این  غیر  در  که  چرا 
سمت گمراهی و ضاللت می کشند، از این رو 
السالم  علیه  علی  امیرمؤمنان  فرمایش  مطابق 
قرآن هدایتگر و نصیحت کننده ای است که جز 
به حق و حقیقت سخن نمی گوید و هر کس 

بر آن تکیه کند، هرگز شکست نخواهد خورد.

قرآن، معدن ایمان 
َفُهَو َمعدَن االیماَن وبُحبُوَحُتُه. )خطبه/198 ( 

ترجمه:قرآن معدن ایمان و اصل آن است

قرآن صراط مستقیم
َو ِمنهاجاً ال یُِضلُّ نَهُجُه. ) خطبه/198 ( 

ترجمه:راهی است که رونده ی آن گمراه نگردد.
کسی  برای  قرآن  که  است  »آشکار  شرح: 
گام  خدا  سوی  به  قرآن  پرتو  در  بخواهد  که 
بردارد،راهی روشن است وکسی که مقاصد آن 

را درك کند دچارگمراهی نمی شود.« 

قرآن، سراسرحقیقت است 
َو أَودیَُه الَحقَّ َوَغیطانُُه. ) خطبه/198( 

ترجمه:نهرهای جاری زالل حقیقت و سرزمین 
های آن است.

شرح:»واژه های اودیه)دره ها( غیطان)زمینهای 
همواره(استعاره برای قرآن است؛ بدین مناسبت 
است  آن  به  دسترسی  محل  و  حق  معدن  که 
همچنان که دره ها و زمین های هموار جایگاه 

آب و گیاه است .

قرآن، دریایی که قعر آن درک نمی شود
َو بحراً ال یُدِرُك َقَعُرُه. ) خطبه/198(

دریایی است که ژرفای آن درك نمی شود

قرآن، سرچشمه ودریای علم 
ویَنابیُع الِعلِم َوبُُجوُرُه. ) خطبه/198 ( 

ترجمه:چشمه های دانش و دریاهای علوم است
...

نشست كارشناسان قرآن و عترت وزارت 
بهداشت برگزار شد 

دانشجویي،  معاونت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فرهنگي به نقل از خبرگزاری قرآنی ایران)ایکنا( 
عترت  و  قرآن  دبیران  و  کارشناسان  ،نشست 
وزارت بهداشت، در روز سه شنبه، 27 اردیبهشت 
کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سینمای  در   ماه 

برگزار شد. 
قربانی،  رحیم  نشست  این  گزارش،  بنابراین 
بهداشت،  وزارت  عترت  و  قرآن  مرکز  رئیس 
شانزدهمین  داوران  دبیر  مازوجی،  طاهره 
جشنواره قرآن دانشجویان علوم پزشکی و 80 
نفر از کارشناسان و دبیران قرآن و عترت وزارت 
 1390 سال   برنامه های  شد،  برگزار  بهداشت 
و  تبلیغی  و  پژوهشی  آموزشی،  بخش  سه  در 

ترویجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
این برنامه ها در و در نهایت در دسته بندی در 
قرار  حاضر  کارشناسان  تصویب  مورد  بند   28

گرفت. از جمله 
- برگزاري جشنواره »اسوه« به منظور تجلیل از 
دانشگاه های برتر قرآنی در مهرماه سال جاری 

همزمان با افتتاح مرکز قرآن و عترت 
کارگاه های  و  آموزشی  دوره ای  برگزاري   -
مهدویت، مهارت های زندگی قرآنی و ... بعد از 

اعالم آمادگی دانشگاه ها مختلف 
- برگزاري اولین جشنواره ویژه جامعه پزشکی 
رشته های  با  مختلف  دستگاه های  همکاری  با 
متنوع  به منظور نهادینه سازي فرهنگ اصیل 

قرآنی در جامعه پزشکي
هر  ها:  دانشگاه  و  قرآن  هفته  برگزاری   -
کند،  اعالم  برگزاری  برای  را  زمانی  دانشگاهی 
اما این زمان باید در آبان ماه سال جاری و در 
صورت امکان در دهه سوم این ماه برگزار شود. 
تا  شد  مقرر  نشست  این  در  می شود،  یادآور 
دانشجویان  قرآن  جشنواره  شانزدهمین  پایان 
علوم پزشکی نشست های دیگری در این راستا 

برگزار شود. 

اظهارات مسوول مركز قرآن وزارت 
بهداشت درباره جشنواره هاي قرآني 

دانشجویي  معاونت  عمومي  روابط  گزارش  به 
ایکنا'رحیم  از  نقل  به  و  دانشگاه  فرهنگي 
شانزدهمین  برگزاري  حاشیه  قرباني'در 
دانشگاه هاي علوم  دانشجویي  قرآني  جشنواره 
پزشکي کشور در مورد دستاوردهاي جشنواره 
در راستاي ترویج فعالیت هاي قرآني در دانشگاه 
ها گفت : رویکرد اصلي در فعالیت هاي قرآني 

فعالیت هاي عمیق و پژوهشي است. 
فعالیت  در  دانشگاه  رویکرد  اینکه  بیان  با  وي 
،اظهار  باشد  تعمق  و  تدبر  بایستي  قرآني  هاي 
داشت : برنامه هایي مانند جشنواره ملي قرآن 
از  علمي  هاي  بهره  راستاي  در  و طب  پژوهي 

قرآن در فضاي دانشگاه ضروري است. 
فعالیت  زمینه  در  را  دانشگاه  از  انتظار  قرباني 
: جهت  افزود  و  دانست  باال  بسیار  قرآني  هاي 
دهي تحقیقات علمي بایستي به سمت تدبر در 

قرآن باشد. 
وي،فضاسازي صحیح در زمان برگزاري جشنواره 
را براي ترویج رویکرد قرآني در دانشگاه مفید 
دانست و تصریح کرد : جشنواره فرصتي براي 

ارزیابي فعالیت هاي دانشگاه ها نیز است. 

نشست بیداري اسالمي
پیدایش  های  زمینه  و  علل  بررسی  نشست 
قاسمیان،  اله  روح  حضور  با  اسالمی  بیداری 
کارشناس مسائل خاورمیانه  در مسجد دانشگاه 
وزارت  عترت  و  قرآن  مرکز  رئیس  حضور  با 
بهداشت و دبیر شانزدهمین جشنواره سه شنبه 

شب 90/2/27 در مسجد دانشگاه برگزار شد.
سخنران این نشست در خصوص بررسی مسائل 
ویژه  به  منطقه  و  اسالمی  کشورهای  اخیر 
به  و  داشت  بیان  را  سخنانی  بحرین  تحوالت 
سواالت شرکت کنندگان در این باره پاسخ داد.
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دبیر خانه جشنواره برگزار مي كند 

مسابقه پيام كوتاه 
كدام سوره در شان اهل بيت )عليه السالم ( نازل شده است ؟

عالقه مندان به شركت در مسابقه مي توانند جواب را  تا پايان 
ساعت 24 سال امشب )90/2/28( به شماره 30002133 ارسال 

نمايند.

افتتاحیه

برگزاري مسابقات ترتیل، حفظ 5 جزء و 
10 جزء و قرائت  برادران

برگزاري مسابقات ترتیل، حفظ 5 جزء و 
10 جزء و قرائت  خواهران

تالوت داور بین المللی قرآن دکتر سعید رحمانی

بازدید از آثار تاریخی کاشان

برگزاری نشست کارشناسان قرآن و عترت برگزاري نشست بیداري اسالمي
دانشگاه های علوم پزشکی 
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