
 «دامت برکاته»پیام مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی 
یم.  به همایش دوساالنه آموزشی ویژه مدیران مراکز دارالقرآن الکر

 
 میبسم الله الرحمن الرح

 تهیاهل ب ىابوالقاسم محمد و عل نایّ و نب دنایس تهیلّله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم على خیر خلقه  و اشرف بر الحمد
 .نیالله في األرض ةیبق مایس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیالط

 
به همت وزارت آموزش و پرورش  وبا حضور مدیران محترم دارالقرآن الکریم که و قرآنى   با سالم و تحیت به آن مجمع محترم

 در حال برگزاری است.
امروز یکى از کارهای مهم و اساسى در جامعه اسالمى ُانس با قرآن کریم و درک مفاهیم بلند این کتاب آسمانى است، کتابى 

و در گذر اعصار و قرون روز به روز بر عظمتش افزده شد و افکار علمى آزاده دنیا که ست تمام احتیاجات بشر را پاسخگو که 
نماید و بر این اساس است که تمام تالش دشمنان بر این است که بین معارف  توجه خود مىدارای قلبى پندپذیر هستند را م

ُه َحَیاًة » ،ای که وعده داده شده است محروم نماید تا ذائقه بشر را از حیات طیبه ،فاصله بیندازندقرآنى و امت اسالمى  َفَلُنْحِیَینَّ
َبةً  ای که  حیات طیبه ،کند را تأمین مىای که روح و جسم انسان و دنیا و آخرت بشر  حیات طیبه (79سوره نحل، آیه «)َطیِّ

آورد. بر این اساس  علم و اخالق، حلم و گذشت را برای انسان به ارمغان مى ،استقالل و آزادی ،سعادت و عزت اجتماعى
 شود که ُانس با قرآن در جامعه ترویج گردد. تأکید مى

 (۶9۱ی  نهج البالغه، خطبه)«و ما جالس  هذا القران أحد اّّل قام عنه بزیادة او نقصان، زیادة فى هدی او نقصان من عمى»
های  های جهالت شما برداشته میشود؛ یك چشمه از چشمه هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یك پرده از پرده

 نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکند و جاری میشود.
شده  ىفراوان دی( نسبت به آن تأکهم السالمعلی)نیمعصوم ی رهیاست و در س دیو اسات نیوالد ۀکه بر عهد ىفیاز وظا ىکی

َن »: ندیفرما ى)ع( منیالمومن ریحضرت ام ىاست و حت َن ِاسَمُه َو ُیَحسِّ َمُه الُقرآنَو َحقُّ الَوَلِد َعَلى الواِلِد أن ُیَحسِّ  «َاَدَبُه، و ُیَعلِّ
 .اموزدیقرآن به او ب نیکند و همچن تیترب ىرا به خوب و او او بگذارد یبرا یىکویاست که اسم ن نیحق فرزند بر پدرش ا ىعنی

و مادر مهم بر عهده پدر  نیدارد و ا تی)ع( آموزش قرآن به نونهاّلن و کودکان موضوع نیرالمومنیحضرت ام شیبر فرمابنا
 نیمقدمات ا دیارا ندارد، ب یىتوانا نیاگر خود ا ایخودش اگر علم و دانش آن را دارد، فرزندش را آموزش دهد و  ایاست که 

 نیا همه .تالوت و فهم قرآن بدست آورد یّلزم برا یبتواند آموزش ها ىآموزش ىطیاو فراهم کند تا در مح یآموزش را برا



از همان ابتدا  زیکشور ن ىاست و حال که نظام آموزش ىکودک نیو قرآن در سن ىنید یآموزش ها تیاهم انگریب ثیو احاد اتیآ
حداکثر استفاده را بکنند و  ىفرصت نظام آموزش نیکنند از ا ىسع دیخود دارند،  با ىدرس یو قرآن را در برنامه ها ىنیدروس د

 .گردند لیتعط ایاداره شوند و  فیمحتوا و ضع ىو پرورش ب آموزشقرآن  ینگذارند کالس ها
و  ىهمه نکات فن تیبا رعا دیردار است و بابرخو ىبه کودکان و نوجوانان از ظرافت خاص ىنیآموزش قرآن و علوم د البته

  .داشته باشد تیدانش آموزان جذاب یباشد و برا ىتیو ترب ىآموزش
و قرآن هم توجه ّلزم را  ىنیدارد، نسبت به دروس د تیجد ىهمانطور که نسبت به دروس اصل دینظام آموزش و پرورش با

ّلزم را  ىو قرآن ىنیکه تخصص د ىحوزه استفاده کند و معلم دیاسات ایآشنا به قرآن  و  نیدروس از معلم نیا یداشته باشد و برا
و و قرآن در مدارس و آموزش و پرورش  نید یبستر آموزش برا نیاکنون مهمتر هم .تددرس ها سر کالس نفرس نیا یندارد برا

کودکان و  ىو قرآن ىنید تیترب یبرا ىفرصت نیو چن باشد مىهست، هایى که تحت نظارت متخصصین  مراکز دارالقرآن
فرزندانمان  تیترب یبرا ىکه نظام اسالم ىاز فرصت دیو ما با ستیممکن ن ىبه آسان نظام آموزش و پرورش رونینوجوانان در ب

 «الرسول اّل البالغ ىو ماعل».  میرا داشته باش تفادهآورده است، حداکثر اس دیپد
خداوند با قرآن مربوط و آشنا شده است اگر فکر کند که در  قیکه با توف ىکس » نکهیبر ا ىاز حضرت رسول)ص( مبن ىتیروا
را که بزرگ  ىکرده است و آن نعمت شتباهداده شده ا گریاز آنچه به او داده شده است به کس د تر لتیبهتر و با فض یزیچ ایدن

 یبا قرآن برابر یىبا نعمت آشنا ىنعمت چیه رایبزرگ شمرده است ز است کوچک شمرده و آنچه را که کوچک است را
 مندی از تفسیر یت دارد و بهرههای زمان بسیار اهم درک مفاهیم و مصادیق قرآن و مطابقت آن با جریان .آغاز کردند ،«کند ىنم

کنند قرآن را به نفع خود و  ه صدها جلد قرآن چاپ مىقرآن بسیار مهم است. امروز بعضى از کشورهای مسلمان که ساّلن
را ادامه دهند و کنند تا چند روزی حکومت ظالمانه خود  نمایند و مسلمانان را از واقعیت قرآن دور مى مستکبران تفسیر مى

 یادی آنان بازدارند.اها را از شناخت استکبار و  ملت
خود را در همه  ىنیو حضور د میکن ادهیخود پ ىرا در همه ابعاد زندگ دیقرآن مج میاست که مفاه نیما ا هیتوص نیآخر

 .نمائیمحفظ  ىزندگ یها عرصه
از خداوند متعال توفیق درک و عمل به مفاهیم قرآن  و کنم نندگان محترم این همایش قرآنى تشکر مىبرگزارکدر پایان از همه 

 کریم و ُانس با آن کتاب آسمانى را برای همگان خواستارم.
 
 
 

 حسین نوری همدانى
79/۶۶/۶977 

 


