تحت شعار (القرآن نبراس هدایة):
یحتضن المعرض الدولي للقرآن الکریم عشاق الثقافة القرآنیة
یحظی المعرض الدولي للقرآن الکریم ،الذي یقام في طهران مع اطاللة شهر رمضان المبارکة ربیع
القرآن ،باهتمام بارز علی اکثر من صعید .ولع ّل االهتمام الرسمي واآلثار الفنیة والثقافیة القیمة التي یری
بعضها النور ألول مرة في کل عام ،یلفت االنظار الی مدی اهمیة هذا الحدث الثقافي علی صعید المجتمع
االیراني والعالم االسالمي ،نظراً للمشارکة الدولیة الملفتة في فعالیات المعرض.
وفي محاولة إللقاء الضوء علی مالمح وابعاد الدورة السادسة والعشرین لمعرض القرآن الکریم ،والوقوف
علی الجهود القیمة التي تبذل لالرتقاء بهذا المهرجان الثقافي الی مصاف المهرجانات الدولیة المرموقة،
تحدث االستاذ عبد الهادي فقهي زاده مساعد وزیر الثقافة واالرشاد االسالمي لشؤون القرآن والعترة الی
الصحافیین الفتا ً الی أبرز أنشطة وفعالیات المعرض الدولي السادس والعشرین للقرآن الکریم.
بدایة یوضح االستاذ عبد الهادي فقهي زاده ،أن هذه الدورة من المعرض الدولي للقرآن الکریم تقام تحت
شعار (القرآن نبراس هدایة) ،ومن المفترض أن یقام المعرض في مصلی االمام الخمیني بطهران ،معربا ً
عن أمل في ترجمة شعار المعرض عملیا ً علی صعید مختلف الفعالیات واالنشطة العلمیة والفنیة التي
یتضمنها المعرض.
وأوضح مساعد وزیر الثقافة واالرشاد االسالمي لشؤون القرآن والعترة رئیس المعرض الدولي للقرآن
الکریم ،أن الدورة الحالیة من المعرض تضم أنشطة وفعالیات ملفتة تعکس جانبا ً من الشأن الدیني الذي
تسعی وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي الی ترجمته علی أرض الواقع.
ومضی یقول :ومما یذکر أن شعار المعرض الدولي للقرآن الکریم یستحوذ علی االهتمام من جوانب
متعددة ،ویعد بمثابة منعطفا ً لالرتقاء بمفاهیم القرآن والثقافة القرآنیة ،خاصة في ظل الذکری االربعون
النتصار الثورة االسالمیة في ایران.
وتابع فقهي زاده قائال :تتمحور الدورة الحالیة من معرض القرآن الکریم حول أربعة محاور استراتیجیة
تتمثل في التوعیة بالمفاهیم القرآنیة علی صعید المجتمع ،والعمل علی نشر وتکریس معارف القرآن وثقافة
العترة ،والتشجیع علی تولید وانتاج التقنیة االلکترونیة والذکیة الخاصة بالقرآن الکریم ،وکذلك توسیع دائرة
التوجهات القرآنیة للجمهوریة االسالمیة االیرانیة علی الصعید العالمي.
ولفت مساعد وزیر الثقافة واالرشاد االسالمي الی أن وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي ال تألوا جهداً في
المجال الدیني والقرآني ،موضحا ً بأن ثمة فعالیات دینیة متعددة تحرص الوزارة علی انجازها منها :المحافل
القرآنیة التي تقام في شهر رمضان المبارك ،اسابیع (القرآن والعترة) التي تقام في انحاء مختلفة من ایران
االسالمیة ،المسابقات التوعویة التي تقام في کافة المدن االیرانیة وتتمحور حول تالوة القرآن وحفظه
ومفاهیمه واعجازه.

وتطرق فقهي زاده الی استعانة معاونیة القرآن الکریم في وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي بالعدید من
الشخصیات العلمیة والثقافیة الفاعلة والمؤثرة في المجتمع للتعرف علی آرائها وانطباعاتها لألخذ بها أثناء
االعداد والتحضیر لهذه الدورة من المعرض الدولي للقرآن الکریم.
وأشار مساعد وزیر الثقافة واالرشاد الی حرص الوزارة علی ترجمة توجیهات سماحته القائد المعظم في
إشاعة وترویج نمط الحیاة االسالمیة الفتا ً الی أن التأکید علی االجواء األسریة واالخالق القرآنیة،
واستقطاب المزید من الباحثین والمعنیین بالثقافة القرآنیة واالستعانة باألجواء األفتراضیة (االنترنیت)،
واالهتمام الخاص بعنصر الفن في تبیان المفاهیم القرآنیة ونشرها ،اضافة الی الفعالیات الشعبیة الطوعیة
واالندفاع الذاتي ،کل ذلك یشکل محاور هامة في سیاسات المعاونیة المعنیة بشؤون القرآن والعترة في
وزارة الثقافة واالرشاد.
وأوضح فقهي زاده أن معرض القرآن الکریم یعد بمثابة مهرجانا ً وطنیا ً تحرص علی احیائه والمشارکة فیه
معظم المراکز الحکومیة والتکتالت المهنیة ،ومن المؤمل أن تتنوع اهتماماته وتتسع ابعاده ،بما في ذلك
االعمال الفنیة القیمة التي تتمحور حول القرآن والثقافة القرآنیة ،آخذین باالعتبار اهمیة اعتماد الفن بمثابة
اداة فاعلة ومؤثرة للتوعیة بالثقافة القرآنیة ،واعتباره منطلقا ً لتنامي وازدهار اهتمام المجتمع بکتاب هللا
المجید.
وأضاف :أننا نؤمن بأن المعرض الدولي للقرآن الکریم ینظر الیه باعتبار اکبر مهرجان عام وشامل للقرآن
المجید ،وأن مثل هذه التصور واالنطباع عن المعرض یتطلب رؤیة دقیقة ومدروسة تساعد في ایجاد تحول
نوعي في النهج والمضمون واالرتقاء بمستوی االنشطة والفعالیات التي یضمها المعرض عاما ً بعد عام.
ومضی یقول :ما نؤمن به ونتطلع الیه هو المشارکة الواسعة سواء علی صعید المؤسسات الحکومیة
والمراکز الشعبیة والنقابات المهنیة المعنیة .وباعتقادنا ان معرض الکتاب ال یختص بجهة معینة أو فئة
خاصة ،مما أنه من الناحیة الجغرافیة ال یقتصر علی ابناء العاصمة ،وإنما هو موضع عنایة ورعایة
المجتمع االیراني بمختلف فئاته وطوائفه.
ولفت فقهي زاده الی ان الجناح الدولي الخاص بالمعرض یحظی بمشارکة متمایزة هذا العام .موضحاً :أن
محاولة إعادة االعتبار للجناح الدولي في معرض القرآن ،الذي تعطل في السنوات القلیلة الماضیة بسبب
المشکالت المالیة ،استوجبت اتخاذ اجراءات أساسیة مناسبة کي یتسنی إقامته بما یلیق بمثل هذا الحدث
الثقافي البارز.
وفي معرض إشارته الی االنشطة االلکترونیة والذکیة والفعالیات المبتکرة التي تحفل بها دورة هذا العام
من المعرض الدولي للقرآن الکریم ،قال فقهي زاده :لقد تم تفعیل المنظومة المعلوماتیة وتوفیر کل
مستلزمات حصول الزائر للمعرض علی ما یریده ویبغاه بسهولة ویسر ،وفي هذا المصدر تم تحدید عنوان
 ،iqfz. Irونشر دعوات استقبال االعمال الملفتة واالفکار الخالقة ودعم ومساندة االطروحات التي یتم
إقرارها ،وافتتاح ملتقی للزائرین للوقوف علی انتقاداتهم ومقترحاتهم ،اضافة الی التغطیة االعالمیة الواسعة
للفعالیات الثقافیة وتعزیز االرتباط بالعترة الطاهرة من خالل تسلیط الضوء علی واقعة الغدیر ،وعاشوراء،

والثقافة الرضویة ،والمهدي الموعود ،والتعریف بالفعالیات القرآنیة علی الصعید الدولي فضالً عن تطویر
الجناح الدولي بشکل خاص.
وتابع :کذلك ثمة جهود تبذل في مجال تشجیع المؤسسات ذات التوجهات الشعبیة لترسیخ الثقة بالذات،
واالهتمام بالمضمون القرآني بالنسبة للعترة الطاهرة ،ولفت االنظار الی اعجاز القرآن وعجائبه ،والتواصل
الجاد مع الصحافة المختصة واالجواء االفتراضیة (االنترنیت).
وفي جانب آخر من تصریحاته أشار فقهي زاده الی مبادرة القیمین علی المعرض الی اصدار اربع نشرات
خاصة بالمعرض باللغة العربیة واالنجلیزیة واالردیة والترکیة ألول مرة لتدعیم الجناح الدولي في
المعرض ،وستکون النشرات بنسختین الکترونیة وورقیة.
وأخیراً أوضح مساعد وزیر الثقافة واالرشاد االسالمي رئیس معرض القرآن الکریم ،بأن افتتاح المعرض
سیکون لیلة الرابع من شهر رمضان المبارك ،وسیقام حفل االختتام لیلة العشرین من الشهر المبارك ،قبل
البدء بمراسم احیاء اللیلة الثانیة من لیالي القدر .واعرب فقهي زاده عن أمله في أن تحقق الدورة السادسة
والعشرین من المعرض الدولي للقرآن في مصلی االمام الخمیني التطلعات والطموحات المرجوة بما یخدم
معارف القرآن وإثراء الثقافة القرآنیة وتحقیق وحدة المسلمین وتعزیز اخوتهم وزیادة شوکتهم.

سوتیتر
االستاذ عبد الهادي فقهي زاده:
أن الدورة الحالیة من المعرض تضم أنشطة وفعالیات ملفتة تعکس جانبا ً من الشأن الدیني الذي تسعی وزارة
الثقافة واالرشاد االسالمي الی ترجمته علی أرض الواقع.

االستاذ عبد الهادي فقهي زاده:
تتمحور الدورة الحالیة من معرض القرآن الکریم حول أربعة محاور استراتیجیة تتمثل في التوعیة بالمفاهیم
القرآنیة علی صعید المجتمع ،والعمل علی نشر وتکریس معارف القرآن وثقافة العترة ،والتشجیع علی تولید
وانتاج التقنیة االلکترونیة والذکیة الخاصة بالقرآن الکریم ،وکذلك توسیع دائرة التوجهات القرآنیة
للجمهوریة االسالمیة االیرانیة علی الصعید العالمي.

االستاذ عبد الهادي فقهي زاده:
ان الجناح الدولي الخاص بالمعرض یحظی بمشارکة متمایزة هذا العام .موضحاً :أن محاولة إعادة االعتبار
للجناح الدولي في معرض القرآن ،الذي تعطل في السنوات القلیلة الماضیة بسبب المشکالت المالیة،
استوجبت اتخاذ اجراءات أساسیة مناسبة کي یتسنی إقامته بما یلیق بمثل هذا الحدث الثقافي البارز.

ان وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي تحرص علی ترجمة توجیهات سماحته القائد المعظم في إشاعة
وترویج نمط الحیاة االسالمیة الفتا ً الی أن التأکید علی االجواء األسریة واالخالق القرآنیة ،واستقطاب
المزید من الباحثین والمعنیین بالثقافة القرآنیة واالستعانة باألجواء األفتراضیة (االنترنیت) ،واالهتمام
الخاص بعنصر الفن في تبیان المفاهیم القرآنیة ونشرها ،یشکل محاور هامة في سیاسات المعاونیة المعنیة
بشؤون القرآن والعترة في وزارة الثقافة واالرشاد.

