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ن پاکنژاد زید 3 /  رپدیس شهیدا

زندگینامه: علی محمد کاردان 1386-1306
 

علی محمد کاردان استاد ممتاز و چهره ماندگار علوم تربیتی در سال 1306 در شهر یزد متولد شد. وی پس از پایان تحصیالت مقدماتی، لیسانس فلسفه و علوم تربیتی خود را از دانشسرای عالی 
تهران و فوق لیســانس فلســفه و علوم تربیتی را از دانشسرای عالی تهران دریافت و در رشته فلسفه و علوم تربیتی از دانشگاه ژنو دکترا گرفت. دکتر کاردان یکی از شاگردان ایرانی »ژان پیاژه« و 
بنیان گذار رشته روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه تهران بود.وی پدر علم مشاوره ایران است. گفتنی است در همایش چهره های ماندگار از دکتر کاردان در سال 138۲ به عنوان چهره ماندگار 
روانشناســی و علوم تربیتی قدردانی شــد. از میان تألیفات دکتر کاردان، کتاب »تاریخ روانشناسی« در سال 1368 به عنوان کتاب برگزیده سال و ترجمه کتاب »جامعه شناسی و تربیت« در سال 

1380 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شایسته دریافت لوح تقدیر شد.
ویراستار: علی خیاطیون

پیــام آیــت اللــه ناصــری بــه جشــنواره کشــوری قــرآن و عتــرت 
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان 

به جرات می توان گفت که در زندگی بشــر هیچ چیز جای تعلیم و تعلّم را نمی گیرد و این دو 
مقوله عالیترین وجه از وجوه تعالی انســان ها بشمار می رود و این تعالی هنگامی ارزش واقعی 
خود را پیدا می کند که تعلیم و تعلّم بر پایه تقوی، قرب به خدا و خالصانه باشــد. براین اساس 
اســت که قدر و منزلت معلم شناخته می شــود و اهمیت کار او نمایان می گردد. اگر آموزش 
دانشجومعلمان با بهره گیری از تعالیم عالیه اسالم، معارف قرآنی و سنت نبوی و اهل بیت علیهم 
السالم باشد دورنمایی را مشخص می سازد که می توان در آن آینده پربار و سازنده دانش آموزان 
را مشاهده نمود و اگر خدای ناکرده صرفا به دید یک شغل و کسب درآمد به آن نگاه شود این 
میوه از مغز تهی گشــته و جز پوسته ای بجا نخواهد گذاشت. برگزاری جشنواره کشوری قرآن 
و عترت دانشجومعلمان خواهر و برادر دانشگاه فرهنگیان کشور فرصت مغتنمی است برای این 
عزیزان که آموخته های خود را ســنجش نمایند و به کسب تجربه و هم اندیشی و تبادل افکار 
بپردازند و راه رســیدن به تعالی را باردیگر مرور نمایند. برای این عزیزان و دست اندرکاران این 
جشنواره آرزوی سعادت و خوشبختی قرین موفقیت و رسیدن به آرمان های واالی معلمی دارم.
»سایه مقام معظم رهبری مستدام باد«
و من اهلل توفیق
محمدرضا ناصری
نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه یزد

ات بود وردت دعا و ذكر قرآن غم مخور حافظا رد كنج فقر و خلوت شبهای اتر   
قرآن کالم اعجاز آمیز الهی و معجزه آخرین رســول آســماني و منشــور نهایي و ابدي 
رســتگاري بشري، کتابي است سراسر نور و شور روشنایي براي هدایت انسان ها به سوی 

قاب قوسین او ادني، توحید و خداپرستي، عزت و آزادگي، عروج و تعالي و تفکر و پژوهش، که هر که با اوست خانواده خاص خدا محسوب 
می گردد و هر که با آن انس بگیرد با نور مأنوس است و هرکه بدو عشق بورزد به وصال حق روي کرده است و مسیر عترت اهل بیت رسول 
اکرم اســالم)ص( برگزیده است و مورد سفارش آن حضرت در حدیث گران قدر ثقلین است که اهل بیت رسول مکرم اسالم آیینه تمام 
نماي فرهنگ قرآن اند و تجسم عیني این کتاب و اسوه ای براي انسان ها و دست توسل بدانان سراسر نور هدایت و عزت است و برگزاري 
بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت به میزباني استان دارالعلم و دارالعباده یزد خود برکت و رحمتي است بزرگ و سعادتي است که 

طنین انداز صداي عشق در این استان    مي-باشد و دل های مشتاقان را به عشق و اوج مي¬کشاند . 
این جانب از فراهم کنندگان این فرصت سبز اعم از ریاست محترم و مسئوالن محترم سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان و نیز دست اندرکاران 
این دانشگاه در یزد تقدیر و تشکر مي¬نمایم و امیدوارم این رخداد فرهنگي و معنوي که در دیار شهید محراب و چهار هزار شهید استان 
و در شهر قنات و قنوت و قناعت، شهر مردمان سخت کوش و مؤمن و همیشه درصحنه برگزار می گردد به اشاعه بیشتر ارزش های الهي 
و عشق های آسماني بینجامد و مشتاقان ترتیل و حفظ و حدیث و تفسیر و نهج البالغه و اذان و دعا را در آستانه ماه مبارك رمضان، ماه 

خدا و هدایت بیشتر برانگیزد و به وادي پژوهش و عمل کشاند . 
از خداي بزرگ توفیق همه مردم عزیز و شــریف را در انس با قرآن و عمل به احکام الهي و شــرایع دیني و ایفاي نقش انسان خدایي و 

موفقیت همه دست¬اندرکاران این جشنواره ارزشمند را مسئلت دارم.
سید محمد میرمحمدي

پیام استاندار به مناسبت جشنواره قرآن و عترت
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زندگینامــه: محمد کریم 
پیرنیا 1۲99 -1376

پدر معماری سنتی ایران
 محمــد کریــم پیرنیا در 
سال 1۲99 در شهر یزد به 
دنیا آمد.او از ســال 1344 
تا مدتی پیــش از انقالب 

به عنوان معاون فنی سازمان حفاظت آثار باستانی درزمینه ترمیم، تعمیر و احیای بناها و آثار باستانی فعالیت کرد و مدتی در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه شهید بهشتی به تدریس معماری ایرانی مشغول بود.
احیای سر در باغ فین، تعمیر مسجد جامع ورامین، مرمت سر در شاه عبدالعظیم، احیای مسجد کبود« تبریز و باغ دولت آباد یزد، بازسازی مسجد فهرج و ایوان سید رکن الدین یزد ازجمله کارهایی است که 
در کارنامه پربار پیرنیا می توان به آن اشاره کرد.عالوه بر معماری که حوزه تخصصی پیرنیا محسوب می شد، او در ادبیات، نقاشی، خوشنویسی و موسیقی نیز دستی داشت و نظریه معروفش درباره چهاراصل 
مشترك هنرهای ایرانیـ  اسالمی« نیز از همین آشنایی با دنیای متنوع فرهنگ و هنر ایرانیـ  اسالمی، نشست می گرفت. او همچنین به زبان های عربی و عبری احاطه داشت و زبان فارسی پهلوی را به خوبی 

می دانست و با خط میخی نیز آشنا بود. پیرنیا سرانجام 9 شهریور 1376 پس از یک دوره بیماری طوالنی درگذشت و در دانشکده معماری دانشگاه یزد به خاك سپرده شد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
وننــزل مــن القرآن مــا هو شــفاء ورحمة 
للمؤمنین وال یزید الظالمین إال خسارا )سوره 

اسراء – آیه 8۲(
بشــریت                                  معلــم  بــزرگ  بــر  ســالم 
رســول اعظم )ص( کــه آموزه های وحیانی 
قرآن کریم را برای آدمیــان به ارمغان آورد 
و صلوات بــر همه ائمه، مصلحان و معلمانی 
کــه تعلیم، ترویج و تدبــر در قرآن متین را 
وجهــه همت خویش قرار دادنــد. بی تردید 
قــرآن کریم، خواندنی ترین کتاب هســتی 
است، نامه ای است که دل های عاشقان را به 
ملکوت می برد، ترنم آیات رحمانیش غبار از 
جانها می زداید و عطر گل های ایمان و صالح 
را در گستره دلها و اندیشه ها می پراکند، از 
رهگذر اخــالص، تدبر و تعّمق در قرآن، می 
توان راه به آیاتش برد و به ســوی رستگاری 
راه جست. بر ماست بکوشیم تا صورت قرآن 
کریــم در جامعه جلوه پیدا کند و هم معانی 

لطیف آن در عمق جان ها جاری شود.
گر تو می خواهی مسلمان زیستن/
 نیست ممکن جز به قرآن زیستن

ِگرد قرآن َگرد؛ زیرا هر که در قرآن گریخت/ 
آن جهان رست از عقوبت، این جهان جست 

از فَِتن
فــاش گویم آنچه در دل مضمر اســت/ این 

کتابی نیست، چیز دیگر است )اقبال الهوری(
بــه فرموده حضــرت امام صــادق )ع( "اگر 
جواني قرآن بیاموزد، قرآن با گوشت و خون 
او آمیخته خواهد شــد". فطرت پاك، نشاط، 
خودبــاوري، خالقیت و ابتــکار، قدرتمندي 
و خســتگي ناپذیري، خصوصیات ارزشمند 
دوران جوانی اســت که با برنامه ریزی و اتکا 
به قرآن، مي تواند جامعه انساني را به سعادت 

برساند.
دانشگاه فرهنگیان مفتخر است که در راستای 
تکوین هویت معلمی، حرکت جوانان دانشجو 
معلم در مسیر کسب مراتبی از حیات طیبه و 
ارتقای صالحیت های عمومی و تخصصی، به 
قرآن کریم تمسک میجوید و تعلیم و ترویج 
کتاب وحیانی را محور برنامه های خود قرار 

داده است.
برگزاری بیست و ششمین جشنواره قرآن و 
عترت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در 
ایام مبارك شعبانیه، فرصت مغتنمی است تا 
هزاران نفر از نو معلمــان جوان و قرآن جو، 
در فضایی مملــو از عطر رحمانی و اتکال به 
خاندان عصمت و طهارت )ع(، برای کســب 
معارف قرآنی، طهارت روحی و تقویت توانایی 
معلمی و حرفه ای خود بکوشــند و تجارب و 
توانایی های مقدس خود را در معرض قضاوت 
داوران ارجمند قرار داده و بدین ترتیب نظام 
تربیت معلم را در مسیر توسعه بر مدار قرآن 

کریم غنی تر و کارآمدتر سازند.

 خداوند رحمان را به یمن این توفیق شاکریم 
و از همه دانشــجویان عزیزی که با شرکت 
در مراحل مختلف این جشــنواره، به شکوه 
آن افزودند و اســتادان، همــکاران و داوران 
ارجمندی کــه در پردیس هــا و واحدهای 
تابعه سراســر کشــور، برای انس قرآنی این 
عزیزان و افراشــتن رایت قرآنــی در ایران 
اسالمی کوشیدند، تشکر می کنم. همچنین 
از همکاران ارجمنــدم در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی بــرای برنامه-ریزی و اهتمام به 
اجرای این رخداد معنوی و نیز پردیس های 
استان قنات و قنوت یزد برای حسن میزبانی 
این مراسم مبارك و همه مسئوالن استان و 
همراهانی که در این مسیر دانشگاه فرهنگیان 

را یاری کرده اند، صمیمانه تشکر می کنم.
از خداوند بزرگ برای همه مربیان و متربیان 
کشــور، توفیق قرائت، تفکر، تدبر و عمل به 

این کتاب آسمانی را خواهانم.
والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته

دکترمحمود مهرمحمدی

پیــام جنــاب آقــای دکتــر محمود 
مهرمحمــدی سرپرســت محترم 
دانشــگاه فرهنگیــان به بیســت 
قــرآن و  و ششــمین جشــنواره 
عترت دانشجو معلمان دانشگاه 

فرهنگیان. یزد- خرداد 1395
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ابوالقاسم قلم سیاه 

پدر فیزیک هسته ای ایران
وی اصالتاً یزدی است. او پس از دبیرستان در سال 1318 به دانشسرای عالی رفت و به تهران آمد. او در آنجا شاگرد اساتید بزرگی چون دکتر محمود حسابی بود. در سال 13۲۲ در رشته فیزیک شیمی موفق 
به اخذ دانشنامه کارشناسی شد و سپس برای تدریس به شهر پدری خود یزد رفت و تا سال 133۵ در شهر یزد تدریس کرد سپس به تهران منتقل شد و در سال 1339 به فرانسه اعزام شد. او در فرانسه 
تحصیل رشته علوم فیزیک موفق به کسب دکترا شد و در سال 134۲ به ایران بازگشت. در بازگشت بااینکه عضو رسمی آموزش وپرورش ایران بود با کمک عده ای به دانشگاه تهران انتقال یافت و به عنوان عضو 
پژوهشی در آنجا مشغول به خدمت شد، این همکاری تا زمان جدا شدن سازمان انرژی اتمی از دانشگاه تهران ادامه داشت. او در سال 1364 بازنشسته شد. ابوالقاسم قلم سیاه در نهم آذر 1389 از دنیا رفت.

ایشان همچنین از مؤلفین کتاب های درسی ایران است.

قال اهلل تعالــی: »ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اْلُمِّیِّیَن 
َرُســواًل مِّْنُهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِــِه َویَُزکِّیِهْم 
َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة َوإِن َکانُوا ِمن َقْبُل 

لَِفي َضاَلٍل مُِّبیٍن«.)جمعه/۲( 
»...حضــورِ خلوِت اُنس اســت و دوســتان 

جمعند
و "اِن یَکاد" بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید.«

اکنون که به حول و قّوه الهی، با پیشــنهاد 
و هم فکری و مســاعدت مسئوالن محترم 
و  دانشــگاه فرهنگیان، میزبانی »بیســت 
ششمین جشــنواره فرهنگی قرآن و عترِت 
کشور« به اســتان دارالعباده و دارالعلم یزد 
واگذار گردیده اســت، بدین وسیله مراتب 
خرســندی و خوش وقتِی خود و مجموعه 
همکارانــم در این اســتان را، از این توفیق 
و افتخار خدمت گزاری اعــالم می دارم؛ و 
از حســن اعتماد دانشــمند فریخته جناب 
آقای "دکتر مهرمحّمدی-سرپرست محترم 
دانشگاه فرهنگیان کشــور-"و جناب آقای 
دکتر صادق زاده-معاونت فرهنگی دانشگاه-و 
ســایر همکارانشان صمیمانه سپاس گزاری 

می نمایم.
تقــارِن این جشــنوارهِ معنــوی و قرآنی با 
جشن های اعیاد شعبانیه را به فاِل نیک می 
گیریــم؛ و معتقدیم که برگزاری این رخداد 
معنوی، در این ماهِ فرخنده، آن هم در قالب 

مسابقه و رقابت و هم اندیشِی تواَم با رفاقت 
و مهربانی و تعادل، و تضارِب آراء در محفل 
نورانــی "قرآن" رنگ و جــالِی خاّصی پیدا 

خواهد کرد.
امروز؛ همگــِی ما در دانشــگاه فرهنگیان 
ماموریت داریم، کــه از قرآن-کتاِب هدایِت 
انسان ها-بستری برای دستیابی به باالترین 
مدارج کمال بســازیم. لذا باید بکوشیم که 
دانشــجومعلّماِن عزیِز ما، قرآن را به عنوان 
"کتاِب هدایت" بشناســند؛ با قــرآن اُنس 

بگیرنــد؛ تفّکر و منطق و نگرِش قرآنی پیدا 
کننــد، و برای حّل مســائل ُخــرد و کالِن 
زندگِی خودشان، قرآن و مضامین آن و نیز 
آمــوزه های اهِل بیِت عترت و طهارت را به 
عنواِن "بهترین اُلگوها"، نصب الَعیِن خود قرار 
دهند. در این راستا؛ بر کسی پوشیده نیست، 
که هــدِف اصلِی برنامه ریــزان این حرکِت 
ارزندهِ معنوی و قرآنِی دانشــجویی، "تجلّی 
هنرمنــدی و توانایِی عملی در به کارگیرِی 
شایستگی هاِی فردی و گروهی" است، که 
استمرارِ آن می تواند نسِل آینده را به سوِی 
»حیاِت طّیبــه ِ قرآنی« و زندگی مبتنی بر 

معیارهای اسالمی و قرآنی رهنمون شود.
برگــزار کردن این نوع جشــنواره ها که به 
نوعی ادامه فرآیند تعلیم و تربیت دانشجویان 
محسوب می شود. در واقع؛ "صحنِه به نمایش 
گذاشتن تالش ها، توانمندی ها و شایستگی 
هاِی متنّوع" است، که موجب پویایی و ایجاد 
فضای بانشــاِط معنوی ، و تقویِت انگیزه و 
عالقه مندی و دلبســتگِی دانشجومعلّمان 
به فضاِی تعلیم و تربیِت دانشگاه فرهنگیان 

خواهد شد. دانشجومعلّم امروزِ ما، به عنواِن 
مربّی نسل هاِی آینده باید بتواند به عنوان 
"عضِو فّعال" این گونه جشنواره ها، آمادگِی 

الزم و کافی را بــراِی محّقق کردِن اهداف 
عالیِه اســالم و نظام و انقــالب، و "اهداِف 
مقّدِس" مرتبت با دانشگاهی فرهنگیان-در 

حال و آینده-کسب نماید.
در پایان؛ ایــن جانب به نمایندگی از کلّیه 
مسئولین، اُستادان، کارکنان، و دانشجویاِن 
پردیس هاِی دانشگاه فرهنگیاِن استان یزد، 
به همه عزیزانی که در عرصه جشنواره های 
فرهنگِی استانی و کشــوری برگزیده شده 
اند، تبریک و خجســته باِد ویژه عرض می 
کنم، و ُقدوِم و حضور سبز و فرح بخِش شما 
"شایسته" و سرپرستاِن محترِم  برگزیدگاِن 
استان هارا گرامی می دارم؛ و آرزو می کنم 
که در طوِل ایّامی که در یزد تشریف دارید، 
به شما خوش بگذرد، و ماهم توانسته باشیم 
آن طور که شایستِه شما خوبان هست، حّق 

میزبانِی شما را ادا نمائیم. 

توفیق و سربلندی شما
آرزوی ماست.

****
دکتر فضل اهلل رضایی اردانی

امــور پردیس های دانشــگاه  )مدیریــت 
فرهنگیان یزد(

پیام دکتر فضل الله رضایی اردانی 
)مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد(
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زندگینامه محمدعلی اسالمی ندوشن  

دکتر اسالمی ندوشن در سال 1304 خورشیدی در روستای ندوشن یزد زاده شد. وی بعد از اتمام تحصیالت خود در رشته حقوق از دانشگاه سوربن و مدت کوتاهی اقامت در انگلستان به ایران آمد. 
چند سالی در کار قضا بود اما به سرعت به سمت عالقه پایان ناپذیر خود یعنی تدریس و تحقیق و نگارش در حوزه تاریخ و ادب فارسی کشیده شد و تا به امروز به سربلندی در این کرانه باقی است. 
ایشان در مدت پنجاه سال بیش از چهل وپنج کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورده است. تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نامه هستی 

از اقدامات او درزمینه اعتالی فرهنگ و ادب فارسی هست.

 سپاس از این که وقت خود را در اختیار ویژه نامه بیست و ششمین جشنواره فرهنگیان دانشجومعلمان قرار دادید. لطفا 
در خصوص جشنواره توضیحاتی را بیان کنید) تعداد رشته، تعداد شرکت کننده و...(.

خدمت شما، به عرض می رسانم جشنواره قرآن و عترت که هم اینک شاهد برگزاری مرحله کشوری آن به میزبانی استان یزد و پردیس 
شهیدان پاك نژاد هستیم بخشی از بیست و ششمین جشنواره فرهنگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان محسوب می شود. جشنواره 
بیست و ششم از آبان ماه سال 94 با ارسال آیین نامه جامع به پردیس ها ی سراسر کشور در مراحل مقدماتی شروع شد که بر اساس 
آمارهای بدســت آمده،  امســال قریب ۲۲000 نفر از دانشجو معلمان ما در مراحل مقدماتی و استانی جشنواره قرآن و عترت شرکت 
داشته اند که از این تعداد بیش از 410نفر خواهر و بیش از ۵70 نفر برادر به مرحله کشوری راه پیدا کرده اند که البته این تفاوت آمار 

به جهت آن است که ما در قسمت خواهران 16 رشته و در قسمت برادران 18 رشته داریم.
اهمیت برگزاری این جشنواره ها چیست؟

ما با برگزاری جشنواره ها اولویت های فرهنگی دانشگاه را دنبال می کنیم. در واقع معتقدیم جشنواره های فرهنگی باموضوعات مختلف 
و متنوع در ایجاد موقعیت  برای بروز استعدادها و توانمندی هاو جذب دانشجو معلمان برای مهارت آموزی ، دانش افزایی ، مشارکت 
در فعالیت های فرهنگی بسیار موثر است  از طرفی جنس جشنوارها به واسطه رقابت های سالم و سازنده یی که به همراه دارد زمینه 
تحرك ، پویایی و شادابی را در فضای دانشجویی برای ما به ارمغان می آورد و نباید فراموش کنیم تمرین کارگروهی و جمعی  از جمله 
دستاوردهای جشنواره ها محسوب می شود و در عین حال جشنواره ها در ایجاد و تقویت کانو نها ، انجمن ها و تشکل های دانشجویی 

کمک شایانی خواهد داشت.
آقای میرمعینی بعد از این که جشنواره و مسابقات برگزار شد و نفرات برتر تعیین شدند، دانشگاه عالوه بر هدایای نقدی 
که به دانشجویان اهدا می کند، آیا برای تقویت مهارت و توانایی آن ها، یا استفاده از توانایی آن ها برنامه ای وجود دارد؟

تالش میکنیم عالوه بر مشوق های  مادی   که برای برگزیدگان جشنواره ها در نظر گرفته شده است امتیازاتی هم به لحاظ تحصیلی 
و هم شــغلی برای این عزیزان فراهم کنیم.البته مهم تر از این موضوع استفاده از تواناییهای این عزیزان در برنامه ریزی های فرهنگی 

پردیس ها است که دوستان ما در اداره کل اجتماعی معاونت فرهنگی طرح هایی را دارند که این موضوع را عملیاتی نمایند.
و در پایان، شــنیده ها حاکی از این است که دانشگاه فرهنگیان میزبان جشواره فرهنگی مرحله ملی دوره پیش رو نیز 

هست، در این خصوص توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
بله ما امســال میزبان ســی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور هستیم که در آبان ماه سال جاری برگزار 
خواهد شــد. اهتمام مدیران ارشد دانشــگاه بر آن است این جشنواره را به بهترین کیفیت برگزار کنیم و میزبان شایسته ای برای این 
رویداد مهم قرآنی کشورباشیم و باید یادآورشوم که برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت در یزد نمایندگان دانشگاه فرهنگیان خواهند بود 

در جشنواره ملی سی و یکم.

ســیدکامران  آقــای  مصاحبــه 
میرمعینــی مســئول دبیرخانه 
دائمی جشنواره های فرهنگی 

دانشگاه فرهنگیان



ن پاکنژاد زید 7 /  رپدیس شهیدا

مهدی آذر یزدی

آذر یزدی در سال 1301 در روستای خرمشاه در حومه یزد در خانواده ای تازه مسلمان با اجداد زرتشتی زاده شد. او از هشت سالگی همراه پدرش در زمین رعیتی کارکرد. در بیست سالگی از کار بنایی 
به کار در کارگاه جوراب بافی یزد کشیده شد. پس ازآنکه صاحب کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأسیس دومین کتاب فروشی شهر یزد گرفت، او را از میان شاگردان کارگاه به کتاب فروشی منتقل کرد. کار 

در کتاب فروشی زمینه آشنایی او با اهالی شعر و ادب را فراهم کرد و پس از مدتی به تهران نقل مکان کرد و در چاپخانه علمی واقع در خیابان ناصرخسرو مشغول به کار شد.
در سال 133۵ و در سن 3۵ سالگی، پس ازآنکه قصه ای از انوار سهیلی در چاپخانه توجهش را به خود جلب کرد به فکر ساده نویسی قصه آن طور که مناسب کودکان باشد افتاد. این ایده، زمینه ساز خلق 

جلد اول کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب شد.
او ازدواج نکرد و هیچ گاه به کار دولتی هم مشــغول نشــد. او افزون بر نویسندگی به امور غلط گیری و فهرســت اعالم الهدی تا سال های آخر زندگی اش ادامه داد. او مدتی پیش از مرگش گفته بود که 

نوشته های دیگری هم دارد که به دلیل عدم صدور مجوز انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انگیزه تکمیلشان را ازدست داده و آن ها را ناتمام گذاشته است.

خانه الری ها شــامل شــش باب خانه بــا فضاهای کاماًل 
معماری ویژه خانه های کویری هســت. این خانه در ســال 
1۲86 قمری ساخته شده مالک آن حاج محمدابراهیم الری 
بوده اســت. ســابقاً به عنوان خانقاه نعمت اهللٔ از آن استفاده 
می شــد. مســاحت آن حدود 1700 متر وزیر بنائی معادل 

1۲00 مترمربع رادار است.

باغ دولت آباد از باغ های قدیمی شهر یزد در کشور ایران و 
هم ردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده ماهان در کرمان 

هست.
بادگیر عمارت بادگیر آن با ارتفاع 8/33 متر بلندترین بادگیر 

خشتی شناخته شده در جهان است.
باغ دولت آباد در یزد در اواخر دوره افشاریه و ارسال 1160 
ه. ق توسط محمدتقی خان معروف به )خان بزرگ( که وی 

سرسلسله خاندان قوانین یزد بود احداث گردید.

زندان اســکندر یا همان مدرســه ضیائیــه در حقیقت 
مدرســه ای است با حدود 8 قرن قدمت که در محله فهادان 
شهر یزد در مجاورت بقعه دوازده امام واقع گردیده است. این 
بنا ارسال 631 هجری قمری توسط عارف معروف ضیاءالدین 
حسین رضی بنا گردید و در سال 70۵ ه.ق توسط پسرانش 

مجدالدین حسن و شرف الدین علی تکمیل گردید.

قنات زارچ، قدیمی تریــن و طوالنی ترین قنات در جهان 
اســت که در استان یزد واقع شده است. طول قنات زارچ به 
1۲0 کیلومتر می رســد و تعداد چاه های آن ۲11۵ حلقه 
اســت. قنات زارچ یزد، طوالنی ترین قنات ایران و بیست و 
ســومین قنات ایران اســت که در فهرست آثار ملی کشور 

ثبت شد.

گوشه ای از جاذبه های گردشگری استان یزد
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زندگی نامه آیت الله سید روح الله خامتی

سید روح اهلل خاتمی روحانی و فقیه شیعه، مؤسس مدرسه علمیه اردکان و نماینده روح اهلل خمینی در استان یزد و امام جمعه شهر یزد بود. آیت اهلل سید روح اهلل خاتمی با همنشینی پدر و مادر خود توانست 
فارسی و عربی را به خوبی بیاموزد و از سیزده سالگی نیز به عنوان طلبه به آموختن علوم دینی در زادگاه خود تحت نظر پدر پرداخت. سید روح اهلل خاتمی تحصیالت تکمیلی خود را در حوزهٔ علمیهٔ اصفهان به 
سرانجام رسانید. ایشان در اردکان، به فعالیت های مذهبی و سیاسی در مخالفت با حکومت رضاشاه پرداخت و در کنار آن، هیچگاه از مبارزه با تحجر و مقدس مآبی غافل نشد. هنگامی که نخستین جرقه های 

انقالب اسالمی با سخنان امام خمینی در سال 1341 شمسی شعله ور شد، به وی پیوست و فعالیت سیاسی خود را شدت بخشید و یکی از ارکان انقالب اسالمی را در یزد و اردکان پی افکند.

رجب بیرون شد و شعبان درآمد
برون شد جان ز تن، جانان برآمد/
دِم جهل و دمی غفلت برون شد

دِم عشق و دم ُغفران برآمد
)مولوی(

»در خبرســت از سرور کاینات و مفخر موجودات و 
رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتّمه دور زمان 
محمد مصطفی)ص(« که فرمود: »رجب شــهر اهلل 
و شعبان شــهری و رمضان شهر اّمتی«)یعنی؛ ماه 
رجب، ماه خداســت و ماه شــعبان ماه من است و 
ماه رمضان ماه امتم .(.در روایات و اخبار رســیده از 
اهل بیت-علیهم الّســالم-و بزرگاِن دین، فراوان از 
کرامات و آداب ماهِ شــعبان گفته اند، و بر ذکر خدا 
و صلــوات و خواندن دعاهاِی وارده تاکید کرده اند. 
چنانکه عالِم آل محمد)ص( حضرت علی بن موسی 
الّرضا-صلوات اهلل علیه-بر خواندن این دعا در پایان 
این ماهِ سراسر َفَرح و برکت تاکید کرده اند: »اللَُّهمَّ 
إِْن لَْم تَُکْن َقْد َغَفْرَت لََنا فِي َما َمَضی ِمْن َشــْعَباَن 

َفاْغِفْر لََنا فِیَما بَِقَي ِمْنُه«.
شــعبان در لغت»انشــعاِب کثیِر خیــر و روزی بر 
بندگان« می باشــد، و جدا از آدمیان برتمامی عالم 
هستی نیز این انشعاب بطور مقّدر صورت می گیرد. 
اعراب این هشــتمین ماه خود را »شعبان« نام می 
گذاردند، چون به شتاب می گذشت. در کتاب های 
قدما نام این ماهِ شــتابان »َوِعل« ذکر شده است، و 
در دورهِ جاهلی به »عاِذل« مسّمی بوده است. گفته 
می شد که هالِل این ماه به شکل"ُگل" بوده است، 
و بعید نیست که این نام گذاری ها و اسم و رسم ها 

به نوعی با این ماه گره خورده باشد.
همیشه تا بمیاِن دو مه، بُود شعبان

میان ماه صیام و میاه ماه رجب/

نصیب تو ز جهان خرمی و شادی باد
نصیب دشمِن توزین جهان، عنا و تعب/

)فرخی سیستانی(
از ابیات منسوب به خّیام نیشابوری بیتی است، که 
چشم ما را به ســوِی خویش می کشاند، و نشانگر 
شادی و خوشی و استقبال گذشتگان از ماه شعبان 
بوده است-گرچه در مواردی با شرع اسالم منافات 
دارد-ولی در کّل جز خوشــی و حال و هوای نیِک 
ماهِ شعبان در آن روزگار را نمی تواند حکایت کند.

در آِخر شعبان بخورم چندان َمی
کاندر رمضان مست بیفتم تا عید.

این ماهِ میمون با ســه میالد-امام حسین، حضرت 
اباالفضل و سّید الساجدین)علیهم السالم اجمعین(-

آغاز می شود، و در میانه به میالد یگانه منجی عالَِم 
بشــریت حضرت قائم)عج( برمی خورد، و تا پایان 
سراســر خوشی و شیرین کامی اســت. این ماه در 
شریعت و طریقِت اسالمی بزرگ شمرده می شود، 

چنانکه آن را »شعبان المعّظم« نیز می شمارند.
ماهِ شعبان َمِنه از دسِت قدح، کاین خورشید

از نظر تا شِب عیِد رمضان خواهد شد.
)حافظ(

از اعمال سفارش شــده در این ماهِ مبارك، گرفتن 
روزه اســت، چندان که پیامبر اکرم)ص( شعبان را 
روزه می گرفــت، و به ماهِ رمضان وصل می کرد، و 
گفته می شــود که »رفتن به بهشت و برخورداری 
از کرامت الهی در قیامــت« از پاداش روزه در این 
ماهِ عزیز معّرفی شده است. ناگفته نماند؛که از دیگر 
اعیــاد و وقایع مهم و شــریف در ایــن ماه، والدت 
فرزند مهتر سیدالّشــهدا حضرت علِی اکبر)ع( می 
باشد، که دیر زمانی ســت به روز »جوان« موسوم 
شده است، و در تقویِم قمری با 11 شعبان مصادف 
می شــود. و نیز واجب شدِن »روزه رمضان در سال 
دوم هجری« و درگذشــت محّدث و مفّسِر شافعی 

مذهب »عمادالدین ا بن کثیِر قرشــی«)زاده 701 
ق.- درگذشته 774 ق( که هر دو در ۲6 شعبان به 

وقوع پیوسته است.
»شعبان که همه گالب و ِعطر و ُختن است

خوشبو و معّطر به گل پنج تن است
عطری زِ »ابالفضل« و »ُحَسین« و »سّجاد«

هم یاس »علی اکبر« و هم نرگِس »ابُن الحســن« 
است«

در همین ماهِ محّمدی است که »مناجاِت شعبانّیه« 
از لســاِن مبارك امیِر مومنــان علی)ع( جاری می 
شود، تا سینه به سینه از ولّی ای به ولّی دیگر منتقل 
شــود و بدست ما برسد. معلِّم شهید مرحوم عاّلمه 
مرتضی مطهری در توصیــف این مناجات فرموده 
بودند: »دعایی است در سطح ائّمه...انسان وقتی این 
دعــا را می خواند، می  فهمد که اصاًل روح نیایش در 
اسالم یعنی چه. در آنجا جز عرفان و َمحّبت و عشق 
به خدا، جز انقطاع از غیر خدا...و خالصه جز سراسر 
معنویت، چیز دیگری نیســت. الهی! َهْب لی َکماَل 
ااْلنِْقطــاِع الَْیَک َو انِْر ابْصاَر ُقلوبِنا بِِضیاءِ نََظِرها الَْیَک 
َحّتی  تَْحِرَق ابْصاُر الُْقلــوِب ُحُجَب الّنورِ َفَتِصَل الی  
َمْعِدِن الَْعَظَمِة َو تَصیَر اْرواُحنا ُمَعلََّقًة بِِعِزّ ُقْدِســَک...

َك ااْلبَْهِج َفاکوَن لََک عارِفاً  الهی َو الِْحْقنی بِنورِ ِعــِزّ
َو َعْن ِســواَك ُمْنَحِرفاً.«. انشااهلل خداوندتوفیِق بهره 

ورِی"صحیح" از این ماهِ عزیز را به ما عطا کند.
****

ٍد، َصلوًة َکثیَرًة  ٍد َوآِل ُمَحمَّ »...اَللُّهــَم َصلِّ َعلی  ُمَحمَّ
تَُکوُن لَُهْم رِضاً

ــدٍ اَدآًء َوَقضآًء، بَِحْوٍل ِمْنَک  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َولَِحِق ُمَحمَّ
ةٍ یا َربَّ الْعالَمیَن.«. َوُقوَّ

)صلواِت شعبانّیه(

هادی دهقانیان نصر آبادی

شعبان، ماِه میالدها و خاطره ها
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زندگینامه شــهید ســید 
محمد پاکنژاد:

شهید سید محمد پاك نژاد در سال 1318 در یزد در خانواده ای نسبتاً متوسط و روحانی به دنیا آمد و خانواده او از علما و روحانیون و طراز اول یزد بودند. شهید پس از اخذ دیپلم بنا به عالقه ای که به 
مذهب داشت کشور لبنان را برای ادامه تحصیل برگزید و از محضر امام موسی صدر بهره مند شد و در رشته اقتصاد اسالمی تز دکتری را نوشت و بیست سال در خارج از کشور زندگی کرد. در فعالیتهای 
انجمن های اسالمی آموخته هایش را به عمل کشاند از مبارزات معروف او اعتصاب غذا به خاطر سفر شاه معدوم به سوئیس با همراهی چندی از برادران همفکرش انجام گرفت. و به منظور معرفی جنایات 
رژیم بدنیا بود که به هدفش رسید. پس از پیروزی انقالب به ایران آمد تا در هیئت مدیره چوب و کاغذ برای هر چه فعال تر کردن صنایع کشور و نهایتاً خودکفایی مملکت گام بسزایی بردارد. شهید قرآن 
را همیشه به همراه داشت و عشق می ورزید و بدینوسیله روحیه اسالمی خویش را تقویت می نمود. شهید آرزوی رفتن به جبهه و شهادت را داشت و معتقد بود در هر سنگری می توان صادقانه خدمت 

کرد ولی امروز مهمترین سنگر مبارزه در جبهه های جنگ حق علیه باطل است .ولی سر انجام به همراه برادرش سید رضا پاك نژاد در هفتم تیر ماه 60 در حزب جمهوری به شهادت رسید.

رییس ستاد اجرایی جشنواره قرآن و عترت

اسکان و پشتیبانی

روابط عمومی

مسابقات شفاهی

فرهنگی و فوق برنامه

دبیر ستاد اجرایی جشنواره قرآن و عترت

مسابقات کتبی

تشریفات و حراست

آموزش و فناوری

کمیته نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر فضل اهلل رضایی اردانی

محمد کاظم رحیمی نژاد

محمد حسن الله زاری

محمد علی غنی

رضا قانع

سید عباس حسینی

علی محمد فرجیان

عباس سلمانی

خانم سلطانی

عباس موحدی نسب

شماره تماس: 09131581361

شماره تماس: 09132586574

شماره تماس: 09133536088

شماره تماس: 09133529809

شماره تماس: 09133580960

شماره تماس:09132737628

شماره تماس: 09133519744

شماره تماس: 09132537573

شماره تماس: 09132500891
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زندگینامــه محمد فرخی 
یزدی:

محمد فرخی یزدی، میرزا محمد فرزند محمدابراهیم یزدی )سمسار( از شاعران و روزنامه نگاران آزادی خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. فرخی درسال 1306 هجری قمری برابر با 1۲68 خورشیدی 
در یزد زاده شــد.فرخی یزدی تمام عمر خود را به طور جدی علیه ظلم وســتم زورگویان مقاوت ورزید. در نوروز ســال 13۲7 یا 13۲8 هجری قمری، فرخی شعری تند، خطاب به فرماندار یزد ساخت و در 
دارالحکومه خواند و ضیغم الدوله قشقایی حاکم یزد دستور داد دهانش را با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افکندند. تحصن مردم یزد در تلگرافخانه شهر و اعتراض به این امر موجب استیضاح وزیر کشور 

وقت از طرف مجلس شد. فرخی شعر زیر را با ذغال بر دیوار زندان نگاشت: 
به زندان نگردد اگر عمر طی من و ضیغم الدوله و ملک ری

به آزادی آر شد مرا بخت یار برآرم از آن بختیاری دمار

ربانهم اجرایی مرحله کشوری بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت دااگشنه فرهنگیان – بخش خوارهان –  اردتشهبی و خرداد 1395

22:30-2121-19:3019:30-2016:30-1414-11:3013-12:3010-7:308-4:206:30زمان
جنپ شنبه

95/2/30 
نماز جماعت و شام-پذریشنماز جماعت و اناهر-پذریشصبحاهن-

جلسه سررپست تیم اهی استانی

با دبیرخاهن جشنواره ردخصوص فرایند مسابقات 

جمعه

95/2/31 
صبحاهننماز جماعت صبح

قرائت رتتیل 

حفظ 1 و 3 و5  جزء

دعاخوانی

آزمون کتبی
نمازجمعه

نماز جماعت و اناهر
قرائت تحقیق

حفظ 10و20وکل 
نماز جماعت و شامبازدید 

جلسه سررپست تیم اهی استانی 

با اداره کل امور اجتماعی

شنبه

95/3/1 
قرائت تحقیقصبحاهننماز جماعت صبح

مابقی حفظ
-نماز جماعت و شاماختتامیه-نماز جماعت و اناهر-

ربانهم اجرایی مرحله کشوری بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت دااگشنه فرهنگیان –  بخش رباردان –  اردتشهبی و خرداد 1395

7:30-4:20زمان
6:308-12:3010-11:3013-1414-20-19:30

16:3019:30-2121-22:30

دو شنبه 
نماز جماعت و شام-پذریشنماز جماعت و اناهر-پذریشصبحاهن-95/3/3

جلسه سررپست تیم اهی استانی

با دبیرخاهن جشنواره ردخصوص فرایند مسابقات 

هس شنبه 
صبحاهننماز جماعت صبح95/3/4

قرائت رتتیل 

حفظ قرآن

دعاخوانی ، اذان

تواشیح

نماز جماعت و اناهرآزمون کتبی
قرائت تحقیق

حفظ قرآن 

تواشیح
نماز جماعت و شامبازدید 

جلسه سررپست تیم اهی استانی 

با اداره کل امور اجتماعی

قرائت تحقیقصبحاهننماز جماعت صبحچهارشنبه 

حفظ قرآن
-نماز جماعت و شاماختتامیه-نماز جماعت و اناهر-

* نمازجماعت هب صورت هس نوبت رد نمازخاهن رپدیس ربگزار می شود.

* رد صورتیکه سررپستان تیم اهی ازعامی نیاز هب سرویس اهی ایاب و ذاهب خارج از ربانهم دارند می توانند با بخش خصوصی ) شماره تماس اتکسی تلفنی و مینی بوسرانی رد نگهبانی ( تماس حاصل نمایند.

ن پاکنژاد  و  مسابقات  دعاخوانی ، اذان و تواشیح سالن اهی بیرون از رپدیس می باشد.)رباردان( ن پاکنژاد ، مسابقات  حفظ قرآن نمازخاهن رپدیس شهیدا کان ربگزاری مسابقات قرائت تحقیق و رتتیل سالن آمفی ائترت رپدیس شهیدا *م

ن پاکنژاد  و  مسابقات  دعاخوانی سالن شهید علیزاده پیرازپشکی می باشد.)خوارهان( ن پاکنژاد ، مسابقات  حفظ قرآن نمازخاهن رپدیس شهیدا کان ربگزاری مسابقات قرائت تحقیق و رتتیل سالن آمفی ائترت رپدیس شهیدا * م

د سیاه و پاک کن رب روی صندلی آزمون قرار دارد. ن پاکنژاد   ربگزار می شود . ضمناً ، مدا  * زمان ربگزاری آزمون کتبی ساعت 10 صبح ربای  "رباردان  روز هس شنبه 95/3/4"   و ربای "خوارهان روز جمعه 59/2/13"  رد محل سالن آموزش رپدیس شهیدا

* زمان ربگزاری اختتامیه ساعت 16:30 شیپ ینیب شده است رد صورت تغییر هب سررپستان استانی اعالم خواهد شد. 
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دانشجو معلمان شهید دااگشنه فرهنگیان استان زید

عاشقان را سر شوریده هب پیکر عجب است
دادن سر هن عجب، داشتن سر عجب است



نیمه شب اذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاریخ روز

00:02:45 20:03:56 19:44:50 12:49:03 05:53:16 04:20:40 1395/2/29 چهار شنبه

00:02:40 20:04:39 19:45:30 12:49:06 05:52:42 04:19:49 1395/2/30 پنج شنبه

00:02:35 20:05:21 19:46:10 12:49:10 05:52:09 04:19:00 1395/2/31 جمعه

00:02:31 20:06:03 19:46:50 12:49:14 05:51:37 04:18:12 1395/3/1 شنبه

00:02:28 20:06:45 19:47:29 12:49:18 05:51:07 04:17:26 1395/3/2 یک شنبه

00:02:25 20:07:26 19:48:08 12:49:23 05:50:39 04:16:42 1395/3/3 دو شنبه

00:02:23 20:08:07 19:48:47 12:49:29 05:50:11 04:16:00 1395/3/4 سه شنبه

00:02:22 20:08:47 19:49:25 12:49:35 05:49:46 04:15:19 1395/3/5 چهار شنبه

 اوقات شرعی به
افق استان یــزد

مهدی آذر یزدی
پدر ادبیات کودک و نوجوان

علی اکبر سیاسی
پدر علم روانشناسی

سید محمد پاکنژاد

علی محمد کاردان
پدر علم مشاوره

محمد کریم پیرنیا
پدر معماری سنتی

سید رضا پاکنژاد

ابوالقاسم قلم سیاه
پدر فیزیک هسته ای

مهدی بهزاد
پدر گراف ایران

عبدالکریم حائری یزدی

موسس حوزه علمیه قم

ای نگین روشن کوری...
شیر کوه تو می رسد هب آسمان

گاه تو رفیع... جای
ای انب رتین شهر خشتی جهان

مدرییت امور رپدیس اهی
دااگشنه فرهنگیان استان زید


