
منطقه مرکزى براى کاربردى کــردن قرآن در زندگى و 
خانواده کارکنان به خصوص بانوان شــاغل در این منطقه 

اقدام به برگزارى دوره هاى قرآنى کرده است. 
خانم ها چهره به چهره مدرس جلســه نشسته اند و کتاب 
قــرآن را باز می کننــد. مــدرس کالس می خواند و آنها 
گوش می دهنــد. از در نیمه  باز اتاق، آوایى گیرا به بیرون 
مى رســد... آهنگین و روان با ته صدایى که به یک قدرت 

بى انتها وصل مى شود. 
داخل اتــاق، صاحب صدا رو به حضــار، قرائتش را ادامه 
می دهد. اینجا جایی است که انگار نگاه آسمان را به زمین 
می کشــد؛ یکی از کالس هاى قرآن منطقه مرکزى که با 
هماهنگى امــور زنان و خانواده زیر نظــر روابط عمومى 

منطقه مرکزى براى بانوان شاغل منطقه فعالیت می کند. 
همانطور که با پیکانک هاي کاغذي، آیه ها را دنبال می کنند 
لب هایشان آرام با زمزمه آیات تکان می خورد. بعد از خواندن 
چند آیه، نوبت قرائت خانم  هاي حاضر در کالس است. هر 
کدام از خانم ها همان آیات را دوباره قرائت می کنند. نوبت 
این رســیده تا خانم مولود کریمى، مدرس قرآنى کالس 
با بانوان ســخن بگوید: خانم ها در این جلســات با قواعد 
قرائت قرآن آشــنا می شوند. همین موضوع باعث می شود 
قرآن را دقیق تر بخوانند. به طــور مثال اگر هنگام قرائت 
قرآن، حرکت هاى کوتاه یک کلمه، کشــیده شود معناي 
لغوي آن تغییــر می کند. به همین  خاطر قرائت خانم ها را 
می شنویم و قواعد روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی را 

عطر نور قرآن در کالس های ویژه ابنوان 
شاغل در منطقه مرکزی پیچید
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به آنها یادآوري 
می کنیم.

بیان  بــا  قرآنى  مــدرس  این 
اینکه مادران، نقش بسیار مؤثرى در 
تربیت فرزندان خویش دارند و اگر مادرى، 
با قرآن و کالم الهى مأنوس باشد، یقینًا مى تواند 
فرزند دینى و قرآنى تربیت کند و این جایگاه مادران 
بســیار قابل ستایش است، گفت: همگام با برگزارى 

خانواده هاى  ویژه  قرآنى  کالس هاى 
امور  مرکزى،  منطقــه  در  همکاران 
زنان و خانواده منطقــه با همکارى 
دارالقرآن منطقه، در راســتاي ایفاي 
نقــش فرهنگــی و اجتماعی خود و 
توجه به نقش موثر بانوان در خانواده، 
از مرداد ماه 1398 اقدام به برگزارى 
کالس هاى قرآن ویژه بانوان شاغل 

منطقه کرد. 
وى افزود: بزرگان دینی ما بر زندگی مبتنی بر اصول 
و  دانستن  زندگی،  چنین  مقدمه  دارند.  تأکید  قرآنی 
آشنا بودن با مفاهیم قرآنی است. بنابراین برگزاري 
چنین کالس هایى کمک می کند تا به جامعه قرآنی 
قرآن،  با  بیشتر  انس  شویم.  نزدیک  پیش  از  بیش 
فراهم  را  عمل  زمینه  و  می دهد  نشان  را  سرخط ها 

می کند.
به  مى تواند  خود  زندگی  محل  در  بانوان  از  یک  هر 
عنوان یک سفیر قرآنی عمل نماید و آموزه هاي خود 

را با اقوام، آشنایان و سایر افراد به اشتراك بگذارد.
مسئول دارالقرآن منطقه معتقد است در کالس هاى 
قرآن مى بایست کاربردى کردن قرآن در تمام شئون 

زندگی محور برنامه ها قرار گیرد.
محمد کاظــم ربیعى مى گویــد: «مخاطبان در این 
جلسات، بســیار حساس و آشــنا به موضوعات روز 
هســتند پس طبیعی اســت که دارالقرآن از حضور 

مدرسان آشنا به علم روز بهره مند شود». 
مولود کریمــى مدرس کالس نیــز می گوید حدود 
چهار سال است با دارالقرآن منطقه مرکزى همکارى 
مى نمایــد و قبل از آن حدود 10 ســال دبیر دینى و 
قــرآن آموزش و پرورش، 15 ســال مدیر دارالقرآن 
آقاى مکارم شیرازى، پنج سال مدیر موسسه قرآنى 
«مشــرق انتظار» زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى بوده است. 

ایــن  حیــن  او   
تدریــس  مســئولیت ها، 

روخوانــى و تجوید را نیز داشــته و 
تحصیالت دانشــگاهی خود را در رشــته 

کارشناســى تربیــت معلم علــوم قرآنى ادامه 
داده و مى گوید: «ما در جلســاتمان، وقتی آیات را 

براي حضار می خوانیم، تفسیر آیه ها را هم براي آنها 
بازگــو می کنیم. چراکه پی بردن به یک نکته عمیق 
قرآنی، ارزشمندتر از تالوت 
چند جزء قرآن است. جالب 
اینجاست که اغلب دوستان 
پــس از آگاهــی از مفهوم 
اخالقی،  آیــات  بــه  آیات 
عالقــه بیشــتري نشــان 

می دهند».
آثار تالوت قرآن از زبان هر 
کدام از خانم هاي حاضر در 
کالس هاى قرآن شــنیدنی است و بخشی از زندگی 
را شامل می شود. منیژه جنیدى یکی از بانوان شاغل 
در این کالس مى گوید:  طی برگزاري این کالس ها 
حــس می کنم هر مــاه با ماه قبل تفــاوت کرده ام. 
مطالعه در حوزه مطالب قرآنی باعث مدیریت صحیح 

در زندگی من شــده و تأثیــرات روحی 
این جلســه ها زیاد است و آرامش 
آن مثال زدنــی. از ابتداي حضور 
تا  کــرده  ام  تالش  جلســه ها  در 

آموخته هاي قرآنی و حضورم بر 
فرزندانم هم تأثیر مثبت بگذارد. 

قـرآن  بـودن  مهجـور  متأسـفانه، 
در  علـى(ع)  امـام  امیرالمؤمنیـن  کـه 

نهج البالغـه نیـز بـه آن اشـاره دارد در عصـر 
برگـزارى  لـذا  و  داده  رخ  امـروز  زمـان  و 

کالس هایـى از این دسـت این فرصت  
را بـراى زنـان فراهـم مـى آورد که 

بـه عنـوان محـور انسان سـازى 
ایـن  بـر  خانـواده  نهـاد  در 
و  آینـد  فائـق  مهجوریـت 
پیاده سـازى  بسـتر  خانـواده 
ایرانـى  زندگـى  سـبک 
اسـالمى در معنـاى حقیقى 

شـود. آن  نهادینـه  و 

در کالسهاى قرآن، 
کاربردى کردن قرآن در 
تمام شئون زندگی محور 

برنامه ها قرار بگیرد
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