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 آموز و دانش  حمد سوره  

داند که مالک  ی م  یم یشود و حمد را مختص خداوند رحمان رحی مبارکه حمد ابتدا با نام خدا آغاز م  سوره
خداست و    کننده،  تیهدا.  جست  ي اری  د یعبادت دارد و تنها از او با  یستگ یروز جزاست. تنها اوست که شا

  ا ی که گمراه و    ی اند و نه کسانم ینعمت داده شده و در صراط مستق  شانیهستند که به ا  یکسان  افتگانی  تیهدا
 .اند غضب شده

ها را از  ها و زیبایی ، خوبیهاها، تحسینگوید؛ همه ستایش این سوره، از حمد و ستایش پروردگار سخن می 
ست؛ پروردگاري که وجود، رحمت و آرامش خود  ها و صاحبان نعمت اداند که خداي نعمتآنِ پروردگاري می 

 کند.را همه جا گسترده است و مسیر زندگی را براي بندگان خود روشن می 
ها را به آنها نشان  ها و خوبی گوییم و زیبایی ها می براي آموزش سوره حمد به کودکان پایه اول، از زیبایی 

این سوره، زیبابین میمی  یادگیري  از  زیبایی   ،شوند دهیم. کودکان پس  توجه می به  از پیش  بیش    ، کنند ها 
اه با ستایش و تحسین خواهند داشت و درکشان نسبت به زیبایی افزایش خواهد  نسبت به آنها ابرازي همر

 یافت.
ها «دنیا پر از زیبایی است، باید سعی کنیم زیبایی   : گوییمبراي آموزش سوره حمد به کودکان پایه اول می 

ببینیم و هر و به دانش   » .به بگوییمقت دیدیم، به را  از  مفهوم سوره حمد  این سن آموزش  آنچه  آموزان در 
دهیم همین است و مفاهیم دیگري از سوره را مانند ضاللت، غضب و مغضوب علیهم، صراط مستقیم و  می 

 کنیم. آموزان نیست، منتقل نمیمفاهیمی که در سطح رشدي دانش 
  مسرورانه و   ابراز   ییشکوفا  در  ،هاها و نعمت ها، خوبی هه با انواع زیبایی مواج  کرد یرو  با  حمد   مبارکه   سوره

  م، ی اموزیب  کودکمان  به  را   یخوب   زیبایی و  شیستا  سوره  ن یا  در  می بتوان  اگر  .است  ثرؤم   همراه با شادمانی و تحسین
  ی زیبای  چه  هر  و  ستهایخوبها و  زیبایی   خالق  خداوند   رایز  ؛میاداده   ادی  شانیخداوند را به ا  شیستا  واقع  در

  ز ین  او   م،ی بپرداز  میکنیم   مشاهده  آنچه  و  آموزاندانش  و   فرزندان  نیتحس  به  ما  چنانچه  و   اوست  به   متعلق  است
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با چگونگی آموزش این مفهوم به کودکان پایه اول، در ادامه    .ردیگی م   ادی  را  هایی بایز  دنید   و  هاستودن   نیا
 آشنا خواهیم شد.این فصل، تحت عنوان «چگونگی بیان سوره»  

 

 هدف آموزش سوره حمد 

 هاها و خوبی . شکوفایی یا تقویت توان دیدن انواع زیبایی 1
 ها خوبی ها و . شکوفایی یا تقویت توان ابراز داشتن نسبت به زیبایی 2
 ها . شادمانی، سرور و نشاط به واسطه توجه به زیبایی 3
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 حمد سوره مبارکه  

آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم،  براي اینکه بتوانیم دانش 
متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش با آن انس بگیریم و 

 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان )1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (

  ان؛یمخصوص خداوند است؛ پروردگار جهان شیستا ) 2 الْعالَمینَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

 ؛ یشگیرحمت گسترده و رحمت هم يدارا ) 3الرَّحیمِ ( الرَّحْمنِ

 (روز جزا).  نیمالک روز د )4یَوْمِ الدِّینِ ( مالِکِ 

 .میخواهیم ياریو تنها از تو  میپرستی تنها تو را م ) 5نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ ( إِیَّاكَ 

 کن؛ ییراهنما میما را به صراط مستق )6الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ ( اهْدِنَا

 الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ   صِراطَ

 )7وَ الَ الضَّالِّینَ (
 نه مورد غضب قرارگرفتگان   ، يکه به آنها نعمت داد یصراط کسان

 و نه گمراهان. 

 

 سوره   آشنایی با

مبارکه حمد   قرآن است و  است؛ چکیده  اولین سوره مصحف شریف سوره  از همه  ه  هم در    شخواندناي 
شود. دسته اول بیان اختصاص  در نگاهی کلی آیات این سوره به دو دسته تقسیم می .  استواجب  نمازهاي روزانه  

کالم  دسته دوم   .شودبیان می ادامه آیات در  صفات دیگري دارد که  است که رب العالمین است و    حمد به اهللا 
ند؛  دهمی اختصاص  اهللا  ود را تنها به  پرستش و کمک خواستن خدر ابتدا  است که  خداوند  به  بندگان خطاب  
خداوند به آنها  آنها را به صراط مستقیم هدایت فرماید تا در زمره کسانی باشند که اهللا کنند که سپس دعا می 

 شوند. گیرند و از گمراهان نمی و هیچ زمان مورد غضب خداوند قرار نمی نعمت داده  
این  آید.  به حساب می آن یک آیه مستقل  الرحیم»    اهللا الرحمن  اي است که «بسم حمد تنها سوره   سوره

. اسماء میکنآغاز می و به واسطه این اسم  ن رحیم  ااسم اهللا رحم هاي دیگر و هر کاري را با  سوره و همه سوره 
به همین دلیل اسماء اهللا اي، برطرف کننده نیازي از انسان هستند.  الهی حقایقی هستند که هر کدام در مرتبه 

هستند و هر اسمی از اسماء الحسناي الهی، نشان دهنده نیازي در انسان است. «اهللا»   نیازهاي انسان تعداد به  
رد؛ «رحمان» یعنی خدایی که رحمت خود را در همه  نهایتی که همه صفات کمال را در خود دایعنی ذات بی 

دهد؛ و «رحیم» یعنی خدایی که رحمت او پایدار است و بندگانی که از هدایت او تبعیت کنند،  جا گسترش می 
نهایتی که  بی «اهللاِ رحمانِ رحیم» یعنی خداوند شوند. به این ترتیب مند می از مراتب باالتري از رحمت او بهره

را در خود دارد، رحمتش را به همه رسانده و به آنها حیات بخشیده تا هدایت شوند و از رحمت    هاهمه خوبی 
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کنیم تا از  و حیات باالتري بهره ببرند. «بسم اهللا الرحمن الرحیم» یعنی هر کار را با چنین اسمی شروع می 
یات برسیم تا به خداوند و  رحمت الهی بهره ببریم و آنقدر رحمت بیشتر دریافت کنیم و به مراتب باالتر ح

 تر شویم. صفات زیباي او نزدیک و نزدیک
تنها   این حقیقت است که حمد  اهللا،  از بسم  بعد  آیات سوره  اول  اشاره شد، موضوع بخش  همانطور که 

 مخصوص خداوندي است که «رب العالمین» است؛ «رحمان رحیم» است؛ «مالک یوم الدین» است.
هاي حقیقی است که خالق با هدف خاصی آنها را ایجاد کرده است. الزمه  زیبایی«حمد» به معناي ستایش  

نیست، بلکه تشکر از لوازم معناي  تشکر  حمد، دیدن و درك کردن زیبایی و تحسین آن است. معناي حمد،  
بفهمیم و ابراز کنیم. یعنی  ها را ببینیم،  حمد است؛ یعنی براي اینکه از خدا تشکر کنیم، الزم است زیبایی 

 خداوند را براي خلق این همه زیبایی تحسین و ستایش کنیم.
  و   دهد نها را به کمال سوق می آکسی که مالک تدبیر موجودات است و    است؛  پروردگار«ربّ» به معنی  

. خداوند  دن علم پیدا کرآشود به  می   آن چیزي است که هر»  معالَ. منظور از «کند هایشان را برطرف می نقص 
کمال    شناسد.را می هر چیز  کمال و نقص  ؛ یعنی  ر عالم وجود دارد که د  ستا  هر چیزي ها و  همه عالَم ربّ  

می  تعیین  را  نقص موجودات  و  می کند  برطرف  گام  به  گام  را  ربّ  بنابراین  د.  نمایهایشان  «الحمد هللا  آیه  از 
ه عالَم  دهند ا جاري کردن تدبیرش در عالَم، سوق که حمد فقط اختصاص دارد به اهللا که بفهمیم  العالمین» می 

نواقص موجودات در مسیر رسیدن به    ،به واسطه جاري شدن تدبیر اهللا در عالَم به سوي کمال است؛ یعنی  
در    هاترین و زیباترین جلوه با شکوه   ، د و این طی شدن مسیر کمال توسط موجوداتشوکمالشان برطرف می 
زیباي رحمت و حیات را  این جریان  است که  اهللاِ رب العالمین  حمد و ستایش مخصوص  عالَم است، بنابراین  

 است.به وجود آورده 
فهمیم که اهللا، رحمان رحیم هم  می صفت «الرحمن الرحیم» براي اهللا آمده است.    ،«رب العالمین»بعد از  

داده و انسان را پس از    بخشی گسترده خود را مقدمه هدایت مخلوقات قراررحمت و حیات  که هست. خدایی  
مندي از حیات  کند. چقدر این باال رفتن مراتب و بهره مند می هدایت از مراتب باالتر این رحمت و حیات بهره 

در مراتب باالتر زیباست؛ و حمد و ستایش حقیقتاً مخصوص خدایی است که اینگونه رحمت خود را گسترش  
 دهد.و ارتقا می 

مالک حقیقی کسی است که وجود چیزهایی که دارد به    ؛س مالکیت داریمحهاي خود داشته به  نسبت  ما  
آنچه ما داریم    وجود او وابسته باشد؛ یعنی اگر مالک نباشد، مملوك هم نباشد. تنها مالک حقیقی اهللا است؛ زیرا  

فی  معر   »یوم الدین  «مالک مشخصاًسوره حمد  در این  ولی    ،ستامالک همه چیز   وند خدا  ما وابسته نیست.  به
هاي روزي است که افراد بر اساس میزان پذیرش و تبعیتی که از برنامه . روز جزا،  شود؛ یعنی مالک روز جزامی 

شوند. شاید علت اینکه خداوند در این سوره مالک روز جزا  اند، پاداش یا کیفر داده می الهی و دین خدا داشته 
ایگاه حقیقی دین براي همه معلوم شود، مالکیت  معرفی شده این باشد که وقتی نتایج اعمال روشن گردد و ج

شود؛ هم مالکیت روز جزا را در دست دارد؛ و هم مالکیتش در روز جزا بر همگان  مطلق خداوند هم عیان می 
 شود. آشکار می 

آفرین  بخش اول آیات سوره مربوط به صفاتی از خداوند و اختصاص داشتن حمد و سپاس به خداي زیبایی
ها اظهار بندگی در  کنند و موضوع این صحبتها با خداوند صحبت می ینجا به بعد گویی انسانبود. اما از ا
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پیشگاه خداوند و طلب کمک از او؛ و همچنین دعا براي هدایت یافتن در جهتی است که بندگان خاص خداوند  
 نشان دهنده آن جهت هستند.
«نَعبُد»    حبت کند و نسبت به او چگونه باشد.دهد که چگونه باید با خدایش صخداوند به انسان تعلیم می 

کند که «تو را ـ تنها تو  کنیم. انسان به خداوند عرض می پرستیم و «نَستَعینُ» یعنی طلب کمک می یعنی می 
 خواهیم». پرستیم و از تو ـ تنها از تو ـ کمک می را ـ می 

او را  خواهد که  و از خداوند می کند  دعا می ،  به خداوند را اظهار کردنسبت  همان انسانی که باورش  سپس  
، وضعیتی  نمایی کردنراهبه معناي    »هدایت. «اِهدِنا» یعنی ما را هدایت کن و «به صراط مستقیم هدایت کند 

گمراهی و  آن  معنی  » که  ضاللت ؛ هدایت در مقابل مفهوم «داند باید چه کند و ابهام ندارداست که انسان می 
راط» به معناي راه واضحِ وسیع و به معناي جهتِ راه است که به طرف مقصد حقیقی  «ص  در ابهام بودن است.

  ایجاد کننده طلبِ   است؛ یعنی  استقامت بخشو به معنی  اسم فاعل  شود. «مستقیم»  رود یا از آن دور می می 
  گیرد شکل می قیام در ما    گیریم طلبِن قرار بآدر    اگر  جهتی است که راه و در واقع  صراط مستقیم،    ایستادگی.

خواهیم ما را در جهت  در واقع در سوره حمد از خدا می از پا بنشینیم.  تا رسیدن به مقصد  خواهیم  نمی   و
 درستی قرار دهد که تا رسیدن به مقصد از پاي ننشینیم و از راه خارج نشویم. 

به    که خداوند   هستند   کسانیشود که در آن قرار دارند؛ آنها  شناخته می کسانی  به واسطه  صراط مستقیم  
  ، بیان شده کسانی که خداوند به آنها نعمت داده   2و مریم   1هاي مبارکه نساء داده است. در سوره آنها نعمت  

 پیامبران و بندگان خاص و هدایت شده خداوند هستند.  
زندگی برایش خوشایند است و حال خوبی    د داشته باش   آن را   ست که اگر انساناچیزي  به معناي    »عمتنِ«

گوییم، کلمه معادلش در  دارد؛ در واقع نعمت با خوشی نسبت دارد. آنچه ما در فارسی به آن «ناز و نعمت» می 
که   انبیا  زیرا  نیست؛  راحتی  اما  نِعمت خوشی هست،  از  منظور  است.  «نَعمت»  بلکه  نیست،  «نِعمت»  قرآن 

بر   داده،  نعمت  آنها  به  سختی خداوند  قرآن  آیات  کشیده اساس  زیادي  نداشته هاي  راحتی  زندگی  و  اند. اند 
«نِعمت» عامل خوشی و حال خوب براي انسان عاقل است. انسان وقتی عاقل شد، هر چیزي که خداوند به او  
داد و هر شرایطی که خداوند برایش رقم زد، به این عنوان که از طرف خداست و بستر رشد او را فراهم کرده  

 است، برایش خوشایند است، حتی اگر سخت باشد.  
اند نه  آنها نه مورد غضب قرار گرفته .  است  ها نعمت داده آنبه    وند ست که خدااصراط مستقیم صراط کسانی  

، کسی است که با وجود رحمان رحیم بودن خدا و  مورد غضب قرار گرفته  » به معنیمغضوبگمراه هستند. « 
را از رحمت محروم کرده و تا جایی که توانسته رحمت خدا را دریافت نکرده    رحمت گسترده و دائمی او، خود

کسانی که خدا به آنها نعمت داده    داند چه باید بکند.است. «ضال» به معناي گمراه، کسی است گم شده و نمی 
راه    بینند و براي رشد خود درکنند و همه را نعمت می مغضوب نیستند و همه رحمت خداوند را دریافت می 

خواهند، همیشه  پرستند و تنها از خدا یاري می کنند؛ ضال هم نیستند و چون تنها خدا را می خدا استفاده می 
   دانند کار درست چیست و چه کار باید بکنند.  دقیقاً می 

 
 .الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقا وَ الشُّهَداءِ وَ  وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ: 69سوره مبارکه نساء، آیه  1
تَبَیْنا  ذُرِّیَّۀِ إِبْراهیمَ وَ إِسْرائیلَ وَ مِمَّنْ هَدَْینا وَ اجْ  أُولئِکَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّۀِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوٍح وَ مِنْ:  58سوره مبارکه مریم، آیه   2

 عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیا  إِذا ُتتْلى
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 ما  ايقرائت سوره بر نتیجه

ها هم حمدها و ستایشها براي خداست، پس همه فهمیم که همه زیبایی خوانیم، می می سوره حمد وقتی 
 کند.دهد و چشم زیبابین ما را باز می براي اوست. این باور زیبابینی ما را افزایش می 
حمد و  دانیم همه آنها متعلق به خداوند است،  که میهاي بیشتر  با قرائت این سوره به واسطه دیدن زیبایی 

ما براي عبد بودن و  ، توان شود ترفراگیر در ما شود. هرچه جریان حمد بیشتر می به خداوند نسبت ستایش ما 
و فقط از    یمشوهرچه بیشتر عبد می یابد.  نخواستن از کسی به جز او افزایش می پرستش او و همچنین یاري  

هدایت به صراطی که مستقیم    ؛ گیردشکل می ما  احساس نیاز به هدایت بیشتر در    یم،کنخداوند طلب یاري می 
بیشتر  و  ببریم  بیشتر بهره  هاي خداوند  از نعمت  یمدهد تا بتوانرشد می ما را  بخشد و  قوام می   به مااست و  

 .شویم مشمول رحمت خداوند 
مان  شود و زندگی بینیم، در نتیجه رفتارهایمان هم زیباتر میخوانیم عالم را زیباتر می وقتی سوره حمد می 

 شود.می   تراند شبیهبه زندگی صاحبان نعمت که زیباترین رفتارها را داشته 
حقیقی است. حمد   هايظاهري و زیبایی  هايزیبایی  از زیبایی، منظور و ستا باید بدانیم دنیا پر از زیبایی 

اما در باطن    زینت ظاهري دارد   ؛ یعنی سن نیست، تزیین استگناه حُاما    ؛ شودمربوط می  و  زیبایی  سن حُ  به
ندارد زیبایی  براي حخود  بودن   مد .  باشیمباید چشم حسن  کردن و حامد  داشته  زینب    انند م؛  بین  حضرت 

.  روي آب هستند   کف   انند م  و   ها باطلزشتی .»  جز زیبایی ندیدمفرمودند «واقعه عاشورا    که پس از   لیهاالسالمع
مشیت    اراده وهاي  زیبایی  ؛ بلکه باید تالش کند چشمش را پر کند   زیباي باطل،  د ظاهراجازه دهنباید    انسان

 د.ببینوقایع  در پس وند راخدا
ها و ابراز  کنیم، توجه به زیبایی آموزان پایه اول منتقل می با توجه به مطالب باال آنچه از سوره حمد به دانش

و محتواهاي عمیق سوره را مانند مالکیت روز جزا، صراط مستقیم،    داشتن نسبت به آنهاست. مطالب انتزاعی
 دهیم.  لیل اینکه براي کودکان قابل درك نیست، آموزش نمی مغضوبین و ضالّین به د 

 
مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  

 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

ا آنچه  شد،  بیان  فصل  ابتداي  در  که  می   زهمانطور  آموزش  کودکان  به  سوره حمد  دیدن  مفهوم  دهیم، 
؛ ابرازي که همراه با نشاط، شادمانی و سرور  هاستبا تحسین نسبت به آن زیباییها و داشتن ابراز همراه  زیبایی

 باشد؛ ابرازي که حکایت از حال خوب کودك دارد. 
و حس    با سوره حمد، هیجان؛ پس خوب است متناسب  کودکان در این سن نیاز به شادي و هیجان دارند 

را به سمت آنها  به  سوق دهیمبرانگیز  هاي تحسینواکنش   ها ودیدن زیبایی  نشاط  اینکه سوره حمد  براي   .
برانگیز و  هاي تحسینواکنش   ها و همچنین القاء و تشویق،از طریق انواع فعالیتجانشان بنشیند، الزم است  

ها در نگاهشان جلوه کند و چشمانشان در برابر  تا در وهله اول زیباییکنیم    همراه با سرور را در آنها تقویت
ها حالشان خوب شود و در نهایت  هاي یک پدیده، بینا شود و در مرحله بعد با دیدن این زیبایی محاسن و خوبی 

توانیم  می   بدانند.  جهاند، ابراز کنند و اساساً تحسین را امري مهم و قابل توهایی را که دیده یاد بگیرند زیبایی 
ها رساندیم، با اصطالحاتی مانند «به به!»، «چه زیبا!»، «چه قشنگ!» و  ها را به رؤیت بچه پس از اینکه زیبایی 

عبارات دیگري از این دست و نیز با اذکاري مانند «الحمد هللا» و «اهللا اکبر» دیدن و ابراز زیبایی و خوبی را به  
آموزان کارهاي خوب  کنیم که دانشهایی ایجاد می . سپس به مرور موقعیت شکل عملی به آنها آموزش دهیم

 و زیبا انجام دهند و به خاطر آنها تحسین شوند. 
 مانند   ؛هستند   مناسب  کودك   در   د یتمجابراز    کی تحر  يو ... برا  یلمس  ،يدارید   ، يداریشن  يهامواجهه   انواع

شنیدن صدایی زیبا مانند صداي پرندگان،    حرف خوب،  دن یشن  با،یمنظره ز  دنیخوشمزه، د  يخوردن غذا
کمک به    استشمام یک بوي خوش مانند بوي سیب یا بوي گل، لمس یک شیء لطیف مانند پر یک پرنده،

، زیبابینی را در آنها تقویت  کند یها را شادمان مکه بچه   يهر کار  یو به طور کل  به عنوان یک کار زیبا  گرانید
ها را  ها و تصاویري که زیبایی انواع نماهنگ کشاند.  یو بَه بَه» گفتن م   ن یو «آفر  د یتمج و    ف یو به تعر  کند می 

 دهد نیز در آموزش سوره حمد بسیار مفید و اثرگذار است.نشان می 
هاي  دهیم؛ زیرا در پایه آموزان انتقال می ها به دانش مفهوم سوره را بدون ترجمه و با استفاده از انواع فعالیت 

کنند مفهوم  ها کمک می آموزان دریافتی از ترجمه سوره ندارند؛ اما فعالیت دانشخصوصا پایه اول،    ترپایین
 . سوره به خوبی و با خوشحالی در کودکان نهادینه شود

شود  ها در آنها شکوفا می آموزان، توانایی دیدن انواع زیبایی به این ترتیب پس از آموزش سوره حمد به دانش
رود؛  هاي نامطلوب، به سمت دیدن نقاط مثبت می ها و موقعیتقه آنها حتی در مواجهه با سختی و در اثر آن، ذائ

همواره خوب باشد، نوع نگاهش به زندگی، اطرافیان، خودش و در نهایت    شود حال کودك این امر سبب می 
 به القائات ما دارد. البته این اتفاق مهم، بسیار بستگی  خداوند، جهت درست بگیرد و شادمان و مسرور بماند.

العمل آنها مؤثر  ابراز و عکس  زانیمختلف در م   يهایی بایآموزان با زمواجه کردن دانش   یچگونگ   هیپا  نیا  در
توسط آنها    ییبایفهم و درك ز  نشان دهنده   تواند یم   یی بایآموزان نسبت به زالعمل دانشعکس  زان یاست. م

  م یی نگو  ي زیو در مورد آن چ میبگذار  ز یم  ي رو آن را    طورن یو هم  م یاوریرا به کالس ب  با یز  ی باشد. مثالً اگر گل
نشان ندهند؛ اما اگر با همان گل وارد    ياژه یالعمل وآموزان عکس ممکن است دانش   م، یانجام نده  یو کار خاص
و با    می القا کن ی احساس خوب م، یآن را بو کن  میشویوارد م   یقت و  م،یکرده باش  نییآن را تز  اناًیاح م،ی کالس شو
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دربار دانش  ه صحبت  توجه  بو گل،  و  لطافت  و  رنگ  به  را  کن  ي آموزان  ب  م، ی آن جلب   م یاتوانسته   شتر یقطعاً 
  خته یبرانگ   شتریب  يامواجهه   نیدر چن  زیالعمل آنها نعکس   م؛یآن گل مواجه کن  يهایی بایآموزان را با زدانش

 خواهند کرد. دایآن گل پ ییبای از ز يشتر یو درك ب شودی م
ساده   ن یهم  به به  البته  و  امکان  حد  در  است  الزم  شرا  نیترخاطر  دادن    ي برا  ی متنوع  ط یوجه  توجه 
داشته    ییبایز  کیرا در مواجهه با    نیابراز و تحس  نی شتریتا ب میمختلف فراهم کن  يهایی بایآموزان به زدانش
 باشند. 

توانیم کارهاي زیر را به  ن می هاي گوناگودر روزهایی که در محضر سوره مبارکه حمد هستیم، در موقعیت 
 ها شود: نام سوره حمد انجام بدهیم تا سوره حمد به صورت عملی وارد زندگی بچه 

 ها جلب کنیم. آموزان نشان دهیم و توجه آنها را به انواع زیبایی هاي مختلف را به دانشزیبایی .۱
آموزان انواع تحسین را ببینند  ها و رفتارهاي زیبا را تحسین کنیم تا دانش ه د هاي مختلف پدیبه شیوه  .۲

 و یاد بگیرند.  
خصوص  انجام کارهاي زیبا تشویق و به   هنگامزیبایی کارهاي خودشان را به آنها نشان بدهیم و آنها را   .۳

 تحسین کنیم. 
اند این در سطح پایه اول با سوره مبارکه حمد آشنایی عملی پیدا کرده   آموزاندهد دانش آنچه نشان می 

دیده و شنیده شود، در حالی    به زیاد از آنهاهاي گوناگونی ببینند و تحسین و به است که در اطراف خود زیبایی
 اند.دانند این زیبا دیدن و تحسین کردن را از سوره حمد یاد گرفته که می 

 

 آموزش سورهمراحل 

توانیم  ن می هاي گوناگوکه در محضر سوره مبارکه حمد هستیم، در موقعیت  اي ی سه هفته یا سه جلسه ط
؛ البته تقسیم  ها شودکارهاي زیر را به نام سوره حمد انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 

توانیم همه  ها کار کنیم و یا می توانیم فقط موضوع جلسه اول را با بچه بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما می 
توانیم  این موضوعات را در همه جلسات با هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به تنوع دارد می 

 : به طریق زیر سوره را آموزش دهیم
را به  ها و گیاهان، موجودات زیبا و ...  مانند گل   طبیعی، عینی و ملموس هاي  زیبایی جلسه یا هفته اول:  

و با تحسین کردن آنها، تحسین    ها جلب کنیم زیبایی  این نوع ازتوجه آنها را به    نشان دهیم،آموزان  دانش
 دهیم. آموزش کردن را به کودکان  

آنها را بدانند و   هایی را که در اختیار دارند ببینند، قدربه کودکان یاد بدهیم نعمتجلسه یا هفته دوم:  
باشند؛   امکاناتی که دارند، کالس و مدرسه و    ییهانعمتشکرگزار  انواع خوراك و پوشاك و  مانند سالمتی، 

درس، وجود خانواده و معلم و دوست و فامیل و همسایه و خالصه هر نعمتی که براي آنها قابل درك است.  
آنها و محبت نسبت به آنها، شکر این نعمت را به جا  مثال قدر مادر و پدر خود را بدانند و با بوسیدن دست  

 آورند.
ي زیباي افراد و همچنین خودشان را به آنها نشان دهیم و رفتارهاي زیبایشان  کارها  یا هفته سوم: جلسه  

را تحسین کنیم تا توجهشان به کارهاي خوب و زیبا جلب شود و به مرور رفتارهاي زیبا در آنها نهادینه شود. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن�س س�ره مب�رکه : دومفصل 

 �نه ابش�داب�از 
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 آموزسوره ناس و دانش 

مردم،    رب   کهاست    یو صحبت از پناه بردن به پناهگاه  شودی م   شروع  بگو»   «قُل؛  کلمه مبارکه ناس با    سوره
تا اجازه    شودیم  جادیا  فرد  درون  در  که  ياندازریتأخ  ي هاوسوسه  شر  از  ربّ   بهمردم است. پناه بردن    اله  و مَلِک  

 ندهد خیر و خوبی را به موقع انجام دهد.
و   شود یمخوب  يکارها  در  ی تنبل و  ی سست ،يکند   جاد یدر درون است که موجب ا ی مخف   ییصدا وسوسه، 

هست» و ... از عمل دور    يا«چه عجله   ال»،یخ  ی باشه بعدا»، «بمانند «ولش کن»، «حاال  ی فرد را با عبارات
 کند. ی م

آموزان دبستانی، با سرعت و به موقع انجام دادن کارهاي  به طور کلی هدف تربیتی سوره ناس براي دانش 
گوید  ها سوره ناس به ما می : «بچه کنیممطرح می آموزان  خوب است که این مفهوم را به این صورت براي دانش 

 به موقع و سر وقت انجام دهیم.»  سریع، از سستی و کندي دوري کنیم و همه کارهاي خود را 
هاي  دهیم؛ زیرا در پایه آموزان انتقال می ها به دانش ترجمه و با استفاده از انواع فعالیت مفهوم سوره را بدون  

کنند مفهوم سوره به خوبی و با  ها کمک می آموزان دریافتی از ترجمه سوره ندارند؛ اما فعالیتتر دانش پایین
 . خوشحالی در کودکان نهادینه شود

ترین مفهومی است که از سوره  نینداختن در کارها اصلی   و تأخیرداشتن در انجام کارهاي خوب  سرعت  
کودکان   ناس  امامی   به  وجه   گوییم؛  هیچ  به  کودکان  به  ناس  سوره  آموزش  هنگام  که  باشیم  داشته  یاد    به 

کنیم؛ زیرا این مفاهیم فعال و در این سن،  ن نمی بیا شیطان و شرّ را    مفاهیمی مانند وسواس، وسوسه، جنّ،
 کند.  نیست و احتمال دارد یادگیري آنها را دچار اختاللبراي آنها مناسب 

انجام کارها و خوبی   داشتن   سرعت  کرد یرو  با   ناس   مبارکه   سوره ابراز در  و  انجام    سریع   ها  داشتن هنگام 
کند توان کودکان براي انجام وظایف  و کمک می   است  ثر ؤم  یشادابهمراه با    ابراز  ییشکوفا  در   ،کارهاي خوب

و خیرات، افزایش یابد. سوره مبارکه ناس با تشویق کودکان به داشتن نشاط و شادابی در کارهاي خوب در  
 .کند تنبلی و سستی دور می  حالی،ارتباط با خود و دیگران، آنها را از بی 
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 هدف آموزش سوره ناس 

 دوري از تنبلی، رخوت و سستی .۱
 یت یا شکوفایی توان سرعت در کارهاي خوب تقو .۲
 بانشاط بودن کودك به واسطه کندي نداشتن  .۳
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 اس نه مبارکه ورس

آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم،  براي اینکه بتوانیم دانش 
متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش با آن انس بگیریم و 

 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 برم به پروردگار مردم بگو پناه می  ) 1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (

 فرمانرواي مردم )2مَلِکِ النَّاسِ (

 معبود مردم  ) 3إِلهِ النَّاسِ (

 از شرّ وسوسه تأخیرانداز  )4مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (

 کند در صدور مردم می که وسوسه  ) 5صُدُورِ النَّاسِ ( الَّذي یُوَسْوِسُ فی 

 چه از جنّ باشد و چه از مردم.  ) 6مِنَ الْجِنَّۀِ وَ النَّاسِ (

 

 آشنایی با سوره 

سوره ناس آخرین سوره قرآن کریم و یکی از دو سوره مُعوِّذَتَین است؛ معوذتین از ریشه عوذ یعنی پناه  
شوند، این دو سوره  برم» آغاز می «بگو پناه می هاي ناس و فلق با عبارت «قل أَعوذ» به معنی  است و چون سوره 

هیچ سوره دیگري با امر به پناه بردن آغاز نشده است.    اند. غیر از این دو سوره، مبارکه را «معوذتین» نامیده 
شود و پس از  شکل ظاهري و ساختار سوره ناس به این صورت است که با واژه «قُل» یعنی «بگو» شروع می 

   شود.ي آن چیزي که باید گفته شود، بیان می ، همه این واژه تا انتها
در این سوره مخاطب امر به قول شده است؛ در قول، نوعی ابراز وجود دارد؛ ابراز تنها از طریق گفتن صورت  

توان آنچه را که در درون است ابراز کرد و قولی  گیرد؛ بلکه با لبخند، اخم و حرکات دست و صورت نیز می نمی
برد و این پناه بردن را باید ابراز کند  د. ابراز این سوره، در ارتباط با پناه بردن است؛ مخاطب پناه می را بیان نمو

 و نشان دهد؛ پناه بردن باید در او نمایان باشد.  
واژه «ناس» است که    اي که در این سوره تکرار شده، اما از چه چیزي و به کجا باید پناه برد؟ بیشترین واژه 

ریشه است. انسان  هم  در سایر آیات ذکر شده؛ ناس به معناي مردم است و با اُنس و انسان،   آیه چهارم، غیر از  
کند. مطابق  گیرد و ارتباط برقرار می ها انس می در تعامالت با دیگران و در زندگی اجتماعی خود، با سایر انسان
ها را دارد؛ عالوه بر زندگی فردي، تعامالت انسان  با سوره ناس، زندگی هر انسانی قابلیت و ظرفیت مواجهه با شرّ 
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نیز می  انسانبا یکدیگر  باشد؛  انواع شر  ایجاد  براي  ارتباطات    تواند بستري  موجودي اجتماعی است و بدون 
 تواند زندگی کند؛ پس باید مراقب باشد در این روابط دچار شرّ نشود تا آسیب نبیند. گرا نمی جمع

شود و به انسان آسیب  مییابد، ماندگار  برخالف خیر است؛ ضرري است که ادامه می   شرّ در مقابل خیر است؛
ها دست یابد؛ انسان  خواهد به خیرها و خوبیرساند. انسان همواره در پی رسیدن به منفعت است و می می 

، انتخاب  موجودي خیرخواه است؛ پس باید خیرها را شناسایی کند. خیر آن چیزیست که به دلیل برتري داشتن
شود و سایر موارد به نسبت این بهترین  شود؛ چون از میان چند گزینه، بهترین گزینه است، انتخاب می می 

شده انتخاب کرد. خیر درواقع،  کنند. براي رسیدن به خیرها باید درست و حسابگزینه، حالت شرّ پیدا می 
شود؛ اگر آن معیار،  ا اولویت، ترجیح داده مینفعی است که با مقایسه بین دو یا چند چیز براساس یک معیار ی

حکم خدا باشد، آن نفع حقیقی خواهد بود و گرنه نفع غیرحقیقی است و «خیر» انتخاب نشده است. خیر با  
 شر است. شود و اگر انتخاب، الهی نباشد،توجه به حکم خدا انتخاب می

خداوند است؛ خداوندي که با سه اسم توصیف    راهکار سوره ناس براي در امان ماندن از شرّ، پناه بردن به 
ها و خیرهاست. خیر همان است که  شده است؛ ربّ مردم، مَلک مردم و اله مردم. خداوند سرچشمه خوبی 

همراهش خدا باشد و پناه بردن به خدا، یعنی فرار کردن از شرّ، در حقیقت بهترین انتخابیست که خدا در آن  
 نمایان است. 

هاست و اوست که مسیر رشد و کمال  ؛ یعنی صاحب اختیار و تدبیرکننده همه انسانخدا ربّ مردم است
کند؛ پس اگر بخواهیم رشد کنیم باید ببینیم برنامه رب براي ما چیست. طبق این برنامه  انسان را تعیین می 

نبایدهاي همه    شویم. خدا مَلک مردم است؛ یعنی فرمانرواست؛ بایدها واگر پیش برویم، یقیناً دچار شرّ نمی
شود. براي فهمیدن بایدها و نبایدها، باید چشم به فرمان  ها در دست اوست و احکام از جانب او صادر می انسان

او بود تا به خیر رسید. خدا اِله مردم است؛ یعنی معبودي است که همه مردم باید واله و شیداي او باشند؛  
سمت و سوي او باشد؛ در گرایشات و تمایالت، او باید مرکزیت   محبتی هم اگر بخواهد باشد، باید براي او و به

 شود.داشته باشد و محبت به او باعث دوري از شرّ می 
شود در  کند و در این زندگی با شرهایی مواجه می پس روشن شد که انسان به صورت اجتماعی زندگی می 

برد که سرآغاز  براین به خدایی پناه می حالی که خودش خیرخواه است و تمایل دارد از شر فاصله بگیرد؛ بنا
تواند خود را از شرّ نجات دهد؛ ضمناً باید این پناه بردن را  همه خیرات است؛ تنها با پناه بردن به خداوند می 

نیز ابراز کند و نشان دهد؛ باید نشان دهد زندگیش رنگ و بوي پروردگاري را دارد که هم سبب رشد و کمالش  
تواند سرچشمه  کند و هم می ها و احکان زندگیش را معین می کند، هم برنامه مدیریت می   شود و زندگیش رامی 

 هاي عالم باشد.همه محبت
شود؟ چه چیزي  شود؟ اصالً چه چیزي سبب ایجاد شرّ میپس چرا با همه این اوصاف باز هم دچار شرّ می 

کند که آنچه  نی کوتاه و دقیق، اشاره می اندازد؟ سوره ناس با بیاهاي درست فاصله می بین انسان و انتخاب
کند، وسواس خناس است؛ وسواس یعنی وسوسه؛ یعنی صدایی پنهانی و درونی که در  انسان را دچار شر می 

گوید «انتخاب این  کند. خنّاس نیز همان است که می آید و اطمینان انسان را به شک تبدیل می نفس پدید می 
شود! فعال صبر کن! بگذار فردا  ه بعد موکول کن! هنوز فرصت داري! دیر نمی خیر، اکنون مناسب نیست! آن را ب

باز هم در گوش می دهی!» و فردا می انجام می  و  خواند که «فرصت داري! صبر کن... فردا...!» وسوسه  شود 
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دهد؛  می کند در صدور مردم اثر بگذارد؛ یعنی بستر قبل از عمل را تحت تأثیر خود قرار  تأخیرانداز، تالش می 
ریزد، وقتی  می   کند و براي انجامش برنامه دهد، انتخاب می پس از آن که انسان امري را به درستی تشخیص می 

کند که کار خیر، عقب  آید و وسوسه می قصد انجام آن را دارد، درست قبل از تحقق عمل، وسواس خناس می 
 انجام نشود.  بیفتد؛ آنقدر که یا از زمانش بگذرد و دیر شود یا دیگر هرگز

انساناین وسوسه می  از جانب  از جانب جنّیان؛ می تواند هم  و هم  باشد  و هم ها  باشد  تواند هم آشکارا 
پوشیده و مخفیانه. انتخاب بهترین گزینه، انجام به موقع این انتخاب و عدم تأخیر در آن، درواقع همان پناه  

 سازد.ها را از شرّ دور می ایی که انسانبردن به خداییست که منبع همه خیرات عالم است؛ آن خد 

 

 ما  يقرائت سوره برا جهینت

و ارتباطات   ایدن  نی در ا  یزندگ  نکهیاول ا  شود؛ یم   شتر یتوجهمان به چند مقوله ب  میخوانی سوره ناس م  یوقت
مختار است و از طرف    يطرف موجود  کیشر را دارد، اما چون انسان از    جادیا  تیبه هر حال قابل  ن،یریبا سا

  نه، یگز  ن یبا انتخاب بهتر  تواند ی م  است،   کرده   افتیرا در   ی احکام اله  السالمهمیعلبه واسطه قرآن و عترت    گرید
تحقق    يبرا  خود را از انواع شر مصون بدارد و حفظ کند. اما پس از انتخاب،   قی طر  نیو از ا  ند یرا برگز  ریخ
انتخاب و عمل    نیاند تا بنشسته   نیها در کموسوسه   رایز  اش را با عمل کم کند؛ فاصله   د یبا  از شر،   يو دور   ریخ

 .د یایبه عمل درن ر، یکه آن خ ییندازند تا جایفاصله ب
م  یوقت ناس  م  میخوانی سوره  تالش    درست،   صی تشخ  ي برا  یعنی  م؛یده  صی درست تشخ  میکنی تالش 

  ی و موانع   هایحوصلگ یب  ها،یسست  ها،ی . کنار گذاشتن تنبلمیبه موقع وارد عمل شو  د ی. پس از آن بامیکنی م
  ی ف ی تکل یوقت  م،یبده انجام د یرا با يکار  ی. وقتکند ی م  دایپ تیپس از خواندن سوره ناس موضوع لیقب نیاز ا

. خاطرمان باشد که امروز و  میببر شیو آن امر را پ میزیبرخ د یبا رسد،ی زمان عمل فرا م ی وقت م، یبر دوش دار
است که سوره ناس درموردش به ما هشدار داده    یهمان آفت   ها،انداختن  ر یها و به تأخاتالف وقت   ها،فردا کردن 

به خدا پناه برد. پناه بردن به خدا    ،شرشان فرار کرد و با انجام دادن به موقع آنها  ز ا  د یکه با  ییهاهمان  است؛
 . های و خوب   راتیانجام به موقع همه خ یعن یدر سوره ناس 

کنیم، توجه به سرعت داشتن  آموزان پایه اول منتقل می با توجه به مطالب باال آنچه از سوره ناس به دانش 
وسواس را به دلیل اینکه مناسب  است و همانطور که گفته شد مفاهیمی مانند شرّ، شیطان، جنّ، وسوسه و  

 کنیم. سن کودکان نیست، مطرح نمی
 

مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  
 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

سرعت در انجام کارها، به  کنیم،  ها منتقل می پس دانستیم آنچه از مفهوم سوره مبارکه ناس به کالس اولی 
آموزان دبستانی در این سنین نیاز به شادي  دانش دانیم  تأخیر نینداختن آنها و توجه به کارهاي خوب است. می 

دهند؛ پس خوب است هنگام هتر انجام می پسندند و بهاي پرهیجان را بیشتر می و نشاط دارند؛ آنها فعالیت 
  ي هاآموزش سوره ناس، این هیجان را به سمت انجام کارهاي سرعتیِ خوب سوق دهیم. مفهوم سوره را به روش 

آموزان هنگام انجام به موقع کارها، خواندن شعر و  دانش   قیو مسابقات، تشو  یسرعت  يهاي مانند باز  یمختلف 
م   ییگوقصه  آموزش   ... امیدهی و  موقع  نکهی. ضمن  هر  روش   تیدر  را    يهابا  نشاط سوره  با  مختلف همراه 

 شود.  تیتا اهداف سوره در ذهن آنها تثب  میخوانی م
ها به سرعت داشتن در انجام  چه سوره، توجه دادن ب  نیآموزش مفهوم ا  يبرا  هیپا  نینکته در ا  نیترمهم

. در حقیقت این سرعت به معناي عدم تأخیر  شودیمنتقل م   یسرعت  يهاي باز  قیاز طر   یکارها است که به خوب
مفه این  آموزش،  ابتداي  در  اما  کارهاست؛  بردن  پیش  سروقت  و  امور  انجام  منتقل    ومدر  سرعت  واژه  با  را 

و به    م یخود را ابراز کن  تیرضا  م،یکن  د ییانجام کارهاي سرعتی تأ  آموزان را هنگام دانش   م یتوانی کنیم. ممی 
شدن یک    نهی. تشویق و القائات ما باعث نهادمیکن  قیمختلف آنها را به خاطر سرعت در کار تشو  يهاشکل

  ن یا میتوجه داشته باش  د یسرعت، واژه عجله هم وجود دارد که با اژه. در کنار وشودی آموزان ممفهوم در دانش 
با   تما  زیمتما  گریکد یدو  نیست  اصالً الزم  برا  زیهستند؛ هرچند  بدانش   يآن  اما خوب است    ان یآموز  شود؛ 

مراحل    یعنیبدون فراهم کردن مقدمات آن است و سرعت    يعجله، انجام کار  میخودمان توجه داشته باش 
 انجام دادن.  ریتند تند و بدون تأخ را ي مختلف کار
دهیم؛ یعنی به نام سوره مبارکه  را یاد می آموزان پایه اول، مفهوم «سرعت در انجام کار»  به دانش   بنابراین

ها و حرکات سرعتی نشان بدهیم که به محض مواجهه با یک کار آن را با سرعت و  ناس از طریق انواع بازي 
اند. در واقع روزهایی که در محضر  ین کار احساس کنند از رخوت رهایی پیدا کرده انجام دهند و با ا  بدون تنبلی

در   یعنی  باشند؛  داشته  شتاب  کارها  انجام  به  نسبت  که  کنیم  ایجاد  شرایطی  هستیم،  ناس  مبارکه  سوره 
 نیم.   توانیم با نشان دادن کاري خوب، سرعت در انجام کارها را با کودکان تمرین کهاي گوناگون می موقعیت 

هایی که نشان  هاي داستانی در این راستا کمک کننده است؛ کتابخواندن انواع داستان و مطالعه کتاب
هاي داستان به موقع به یکدیگر کمک  هایی که در آن شخصیت دهنده سرعت در انجام یک کار است، یا کتاب

است و کاري را به  هایی که شخصیت داستان در آن زرنگ  رسند، کتابکنند و در اصطالح به داد هم می می 
 برد، از این قبیل است.وقت پیش می 

 

 مراحل آموزش سوره

توانیم  ن می هاي گوناگوهستیم، در موقعیت   ناس که در محضر سوره مبارکه    اي طی سه هفته یا سه جلسه 
البته تقسیم    ؛ ها شودد زندگی بچه کارهاي زیر را به نام سوره ناس انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وار 

توانیم همه  ها کار کنیم و یا می توانیم فقط موضوع جلسه اول را با بچه بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما می 
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توانیم  این موضوعات را در همه جلسات با هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به تنوع دارد می 
 : وزش دهیمبه طریق زیر سوره را آم

توانیم از طریق  جلسه یا هفته اول: آنها را با مفهوم سرعت داشتن در کارها آشنا کنیم. در سوره ناس می 
بازي  بازي انجام  افزایش دهیم.  را به سرعت داشتن در کارها  آنها  به دلیل  هاي سرعتی، رغبت  هاي سرعتی 

 نشاند.مفهوم سرعت را در ذهنشان خوش می کند و داشتن هیجان، نشاط و شادابی کودکان را بیشتر می 
کنیم. به آنها  کودکان را با مفهوم تأخیر و عدم تأخیر در کار آشنا میجلسه یا هفته دوم: در جلسه دوم  

گوییم که همه باید سعی کنیم کارهاي خوب را به موقع انجام دهیم و آنها را عقب نیندازیم. مفهوم به موقع  می 
داند کشاند؛ یعنی کودك دیگر می رعت داشتن در انجام کار را به جهت درست می انجام دادن کار، بحث س 

 موقع انجام دادن آن و امروز و فردا نکردن است.به سریع انجام دادن کار به معناي 
بریم. از آنها توقع  ذهن کودکان را به سمت کار خوب و انواع آن می در آخرین هفته نیز    جلسه یا هفته سوم:

؛ کودك در این سن فقط باید ببیند و بشنود و مواجه شود؛ اما وقتی  اي نداریم خاص و ویژه   خوب انجام کار  
اند،  دیدیم رفتار درستی از یک کودك سر زد، به همین بهانه مفهوم کار خوب را که از سوره ناس یاد گرفته 

 کنیم. حفظ می  هاي سرعتی سوره ناس، نشاط کالس راکنیم. در عین حال با ادامه فعالیت مرور می 
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 آموزسوره فلق و دانش 

سوره مطرح شده   نی نوع شر در ا چهارشود و پناه بردن از  یشروع م  بگو» «قل؛ کلمهمبارکه فلق با  سوره
  امان   در   و   بردن   پناه   ،به رب فلق پناه ببرد که با ابراز کردن  شرور  نیا  از   ن در امان بود  ي برا  د یبا  انسان  .است

انسان در    که است    نیا   شودیم  عارض   انسان  بر  رونی ب  از   که  یی مقابله با همه شرها  الزمه   .شودی م   محقق  ماندن
ابراز    یی شکوفا  يسوره برا   نی. اباشد   اریهوش   فرستد یم   او   يکه خداوند برا   ییهاهمواره نسبت به نشانه  یزندگ
 انتخاب شده است.  ارانهیهوش 

  شودینم  اما  دهد   انجام  خواهد یم  را  يکار  انسان  اگر.  است  ی سخت  و  ر ییتغ  تحول،  اساس   بر  ا،یدن  یزندگ  نظام
  د یجنگ   ا یدن  مشکالت   با   د یبا  و   است  طور   ن یهم  ایدنکه    چرا   ؛ ند یبب  بد   را   نیا  د یاست، نبا  افتاده   کارش   در  گره   و
مفهومی که از  .  دارد  وجود  هم   خوردن   نیزم  بدانند   هابچه   که   است  نیا  ي برا  فلق  سوره .  شودکار انجام    آن   تا

کنیم این نکته است که «وجود مشکالت در زندگی طبیعی است و روبرو  آموزان منتقل می سوره فلق به دانش 
توانیم آن را  ي و عمل مناسب می شدن با مشکل ناراحتی ندارد. هر مشکلی حتماً راه حلی دارد و ما با هوشیار

 برطرف نماییم.» 
آموزند که مشکالت زندگی، موقعیتی هستند براي ارتقاء هشیاري و  ها به واسطه سوره مبارکه فلق می بچه 

شکوفا شدن استعدادهاي درونی آنها؛ و نباید باعث ایجاد ناراحتی طوالنی در آنها شوند و نشاط آنها را از بین  
آموزند که وقتی انسان زمین  کامی است. آنها از سوره فلق می ل اصلی، خودِ ناراحتی و تلخ ببرند؛ بلکه مشک

تر  خورد، نباید غصه بخورد، بلکه باید بلند شود، خودش را بتکاند و این بار با مراقبت بیشتر و حواس جمع می 
  نترسند. و مشکلأله  توان گاهی مشکالت را بامزه نشان داد تا کودکان از مسمی  به راهش ادامه دهد.

هم با انواعی    ها ببینند دیگرانخوب است گاهی داستانی بخوانیم یا حکایتی کودکانه تعریف کنیم تا بچه 
اینکهاز مسائل برخورد می  و  یادگیري سوره فلق، کودکان  را حل می   آنچگونه    کنند  کنند. در طول زمان 

اگر  و هم    یش از پیش جمع کنند تا هم کمتر براي خود مشکل ایجاد کنند آموزند که باید حواسشان را بمی 
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پس از آموزش سوره فلق،    گذر کنند؛ بنابراین   آن از  تر بتوانند  تر و خوشحال راحت  زمانی به مانعی برخوردند 
 یابد.ی افزایش م تر از یک مسأله براي عبور راحت  ي کودکانسطح هوشیار

 

 هدف آموزش سوره فلق

 است. ی طبیع ی درك اینکه وجود مشکالت در زندگ .۱
 مشکالت را حل کرد.  توان ی و حرکت م  يدرك این مفهوم که با هوشیار .۲
 از دست ندادن نشاط و شادابی در برخورد با مشکالت.  .۳
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 ه مبارکه فلق ورس

آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم،  براي اینکه بتوانیم دانش 
متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش با آن انس بگیریم و 

 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 

 

 ه نام خداوند بخشنده مهربانب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 دمبرم به پروردگار سپیدهبگو پناه می  )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (

 آنچه آفریداز شر  )2مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (

 و از شر تاریکی آنگاه که بیاید و بماند  )3وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (

 هاو از شر دمندگان در گره )4وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ (

 و از شر حسود آنگاه که حسادتش را عملی کند  ) 5وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (

 

 سوره آشنایی با  

. در این  شودسوره مبارکه فلق یکی از دو سوره معوذتین است و با واژه «قل» به معناي «بگو» آغاز می 
این پناه   پناه ببرد ودم سپیده پروردگار  و آسیب، به  شرانواع براي جلوگیري از شود که می سوره به پیامبر امر 

برد و با این پناه بردن است که از  بردن خود را ابراز کند؛ یعنی بگوید و نشان بدهد که به پروردگار پناه می 
 ماند.ها مصون می آسیب

ترین پناهگاه براي در امان ماندن از شرور معرفی شده است. ریشه کلمه  در این سوره رب فلق به عنوان امن
ت که به صورت یک شکاف، تمایز بین دو طرف یک چیز، یا قبل و بعد از یک  اي اس نشانه به معنی    » فلق«

دم، حد فاصل بین شب شود؛ چون سپیده دم، «فلق» گفته می دهد. به همین دلیل به سپیده اتفاق را نشان می 
وز پیدا  هاي آشکار رو روز است؛ زمانی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب که هنوز هوا تاریک است، اما اولین نشانه

اندازد و تمایز آنها را  شود؛ و سفیدي نور روز، چون شکافی در آسمان سیاه شب، بین شب و روز فاصله می می 
اي است که قبل از آشکار شدن روز و قبل از اینکه زندگی از نهفتگی خارج شود،  دهد. فلق، نشانه نشان می

شانه پایان یک مرحله و آغاز مرحله جدید باشد، دم، هر چیزي که ندهد. به جز سپیده رسیدن روز را نشان می 
 اي جدید است. فلق است؛ مثل شکافتن دانه و جوانه زدن، که نشانه آغاز مرحله 

اي دارد؛ چه در شب و روز  زندگی انسان، پر از فلق است و پایان هر شب و ابتداي هر روز فلق و نشانه 
مختلف زندگی انسان وجود دارد. به عنوان مثال یک استعداد یا  طبیعی و چه در شب و روزهایی که در امور  

اي  توانایی که در انسان نهفته است و در شب قرار دارد، وقتی قرار است آشکار شود و وارد روز گردد، حتماً نشانه 
 دارد. 
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ا به دست  پناهگاه انسان در این سوره، ربّ فلق است؛ «ربّ» به معناي پروردگار، کسی است که تدبیر امور ر
برد. خداوند ربّ العالمین، که پروردگار  کند و آنها را به طرف کمال می هاي بندگان خود را برطرف می دارد، نقص 

همه اجزاء عالم است، پروردگار فلق هم هست. او فلق را در مسیر حرکت بندگان از نقص به کمال قرار داده  
اش هایی در مسیر زندگی انسان و پرورش او نشانه   است. پس ربّ فلق، پروردگاري است که براي رشد دادن

قرار داده که انسان با استفاده از آنها مسیر رشد خود را طی کند و قبل از اینکه چیزي به رشدش آسیب بزند،  
ها را خداوند قرار داده و این خداوند است که  ها را بگیرد. فقط باید حواسش باشد که این نشانهجلوي آسیب 
 گونه است که به رب فلق پناه برده است. کند؛ ایناو دور می آسیب را از 

«شر» به معناي ضرر ماندگار، در واقع ضرري است که انسان با معیارهاي اشتباه، آن را نفع تشخیص داده  
هایی  گردد؛ انتخاب هاي اشتباه خود انسان برمی و خودش آن را انتخاب کرده است. پس شر بیشتر به انتخاب

ما باعث  می که  ضرر  شدن  از  ندگار  خداوند  به  بردن  پناه  معناي  به  شر،  از  بردن  پناه  دلیل  همین  به  شود. 
شود. البته باید به یک نکته مهم توجه داشت؛ هر  هاي اشتباهی است که باعث آسیب دیدن انسان میانتخاب

اب اشتباه خود و با  شود که انسان با انتخرسد شر نیست. ضرر وقتی تبدیل به شر می ضرري که به انسان می 
اقدام غلط خود در مواجهه با آن ضرر، براي خود ضرري ماندگار ایجاد کند که اثر آن در آخرت هم باقی بماند. 

هاي اشتباه وجود دارد اشاره شده  در این سوره به چهار نوع شر، یعنی چهار موقعیت ضرر که امکان انتخاب
 است. 
ما خلق، شر هر چیزي است که خداو1 انتخاب. شر  موقعیت  یعنی  در  ند خلق کرده است.  اشتباه،  هاي 

مواجهه با مخلوقات. ریشه «خلق» به معناي ایجاد با کیفیتی ویژه است؛ به همین خاطر وقتی از کلمه مخلوق  
هایی دارد  هاي آن مخلوق، مورد نظر است. هر چیزي که خداوند خلق کرده، ویژگی شود، ویژگی استفاده می 

تواند به انسان آسیب برساند. انسان باید در مواجهه با هر مخلوقی، در  ها توجه نشود می یژگی که اگر به آن و
 کند به پروردگار خود پناه ببرد تا دچار انتخاب اشتباه، آسیب و شر نشود. ها توجه می حالی که به نشانه 

موقعیتی است که انسان    . «غاسق» یعنی تاریکی احاطه کننده و «وَقَبَ» یعنی وارد شد و ماند. تاریکی 2
ماند؛ همچنین در برخورد با مشکالت  تواند راه خود را پیدا کند و از حرکت بازمی بیند، نمی اطراف خود را نمی 

تاریکی نمی با  زندگی  در  کس  هر  بدهد.  نشان  درستی  العمل  عکس  هم  تواند  است،  مواجه  مختلفی  هاي 
انواع جهل و نادانی. انسان باید مراقب باشد که خودش عامل  هاي معنوي مانند  هاي مادي؛ و هم تاریکیتاریکی

ها به پروردگار  تاریکی نشود و وقتی با تاریکی یا با ندانستن مواجه شد، باید با توجه به فلق یعنی به کمک نشانه
 را پیدا کند. اش را فرا بگیرد جلوي آن را بگیرد؛ یا راه خروج از آن  پناه ببرد و قبل از اینکه تاریکی، همه زندگی 

ها در حوزه تعامالت و روابط اجتماعی اتفاق  . «عُقَد» جمع عقده به معناي گره است. بعضی از آسیب3
دمند و با این کار خود یا باعث گره افتادن در  ها می افتد. برخی از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته بر گره می 

زنند. هرکس باید مراقب باشد که خود از دمندگان در  ی شوند یا به پیوندهاي میان افراد آسیب مکارها می 
اي مواجه شد، به پروردگار فلق پناه ببرد و اجازه ندهد که یک  ها نباشد. هنگامی هم که با چنین مسئله گره 

 اساس به پیوندهاي او آسیب بزند یا گره به کارش بیندازد. دمیدن ساده یا یک حرف بی 
خواهد نعمت یک نفر دیگر  گوییم، کسی است که دلش می آن حسود می   . «حاسد» که در زبان فارسی به 4

خواهد آن دیگري هم آن چیز  شود و می بیند کسی چیزي دارد که او ندارد ناراحت میاز بین برود. وقتی می 
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را نداشته باشد. حسادت با حالتی که انسان دلش بخواهد او هم مانند شخص دیگر، نعمتی را داشته باشد  
ارد. در حسادت، فرد تمایل دارد اگر خودش ندارد، دیگري هم نداشته باشد و از داشتن دیگري بیش  تفاوت د

اعتمادي به خداوند است. اگر فرد بداند که خداوند به همه  کشد. علت حسادت، بی از نداشتن خودش عذاب می 
هاي خودش توجه  ها و نعمته هاي دیگران، به داشتهاي خود و داشته نعمت داده است، به جاي توجه به نداشته 

 کند. می 
انسان اوالً باید مراقب باشد که خودش دچار حسادت نشود. یعنی بداند خدا هر چه به هر کس داده بر  

هایی که خداوند در اختیار خودش گذاشته توجه کند و از آنها درست  اساس حکمتی بوده؛ پس به انواع نعمت
د. اگر هم در دل احساس حسادت کرد، مراقب باشد از روي حسادت  استفاده کند و شکرشان را به جا بیاور 

کند و آسیبش قبل از همه، به  اقدامی انجام ندهد. چون حسادت وقتی منجر به عمل شود حتماً تولید شر می 
 رسد. خود انسان حسود می 
ند. اگر هم کسی  هاي خودش درست و بجا استفاده کند تا حسادت کسی را برانگیخته نکثانیاً باید از نعمت 
 هاي خودش استفاده کند. اي براي شناخت نعمتاز این حسادت به عنوان نشانه به او حسادت کرد، 

 
 نتیجه قرائت سوره براي ما 

این سوره، متوجه می قرائت  ندارد. درمی با  بن بست  زندگی  در  شویم که  و مشکل  یابیم که وجود ضرر 
مخلوق و در اختیار اوست و او    ،داریم که اوالً هر چه هست  اما پروردگار و سرپرستی   ؛طبیعی است  ،زندگی

هایی قرار داده که اگر آنها را  کند تا به کمال و سعادت برسیم؛ و ثانیاً در دنیا نشانه مسیر را براي ما باز می 
ناسب  و اقدام مت توانیم متوجه آن بشویماي، می شدن با هر مساله شویم و قبل از مواجه بشناسیم غافلگیر نمی 

اگر خود را در پناه خداوند قرار دهیم و به خداوند اعتماد کنیم،  آموزیم که  را انجام بدهیم. از سوره فلق می 
شود، گذرا خواهد بود، تبدیل به آسیب و شر  هایی که در زندگی به طور طبیعی برایمان ایجاد می همه سختی 

 گردد. نمی شود و مانع خوشی زندگی و رسیدن ما به کمال و سعادت نمی
اگر بخواهیم سوره فلق را به کودکان آموزش دهیم در ازاي همه این مطالب پرمغز از سوره، تنها قابل حل  

 کنیم؛ سایر مطالب براي کودکان پایه اول سنگین و غیرمفید است.بودن مسائل و مشکالت را مطرح می 

 

مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  
 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

آموزان، کافی است احساس ترس یا ناراحتی آنها را نسبت  براي آموزش مفهوم سوره مبارکه فلق به دانش 
با آن   ببریم. همه موقعیت مواجه می به مسائلی که به طور طبیعی  از بین  انواع  هایی که بچه شوند  ها دچار 

شوند، بستر مناسبی براي آموزش مفهوم سوره فلق خواهد بود. اما الزم است به این نکته توجه  مشکالت می 
حرفی    ها ناراحت هستند نباید ها ناراحت کننده است؛ وقتی بچه اي در ابتدا براي بچه داشته باشیم که هر مسأله 

ها براي حل  از سوره بزنیم. بلکه براي انتقال مفهوم سوره فلق باید موقعیت پیش آمده را تلطیف کنیم و به بچه 
ها احساس کردند که  بانشاط مشکل و رفع ناراحتی کمک کنیم. وقتی فضا آرام شد، نشاط حاکم گردید و بچه 

 آن است که از سوره فلق بگوییم. موقعیت پیش آمده کامالً عادي و حتی بامزه بوده، حاال وقت
موقعیت  این سوره می به جز  آموزش  براي  واقعی،  بازيهاي  با  با توانیم  مواجه شدن  آنها  هایی که الزمه 

هاي مختلف و تالش براي حل آنهاست، بدون اشاره مستقیم، تجربه مواجه شدن پر نشاط با مشکل را  چالش
بازنده نباشد و در    شهی هم  ایبرنده    شهیهم  کودك  که   کرد  ی طراح  ییهايبازتوان  براي آنها ایجاد کنیم. می 

  به   ؛ کند   تجربه   را)  یعیطب (شکست    ایدن  تیماه  د یبا  کودك و    باشد   داشته   هم شکست    ، يریگ یتالش و پ  نیع
  داده   نشان  شکست  کودك  به   ندارد   یلزوم .  شوند   انتخاب  دارند   شکست  و  دردسر   ی کم  که  ییهايباز   مثال  طور
  ی سخت ب یضر باالبردن و  اردو ها به بچه  بردن. فهمد یم  هم را  شکست کند  تجربه   را ی سخت او  که   نیهم ؛شود
  ی مرب.  هم مناسب است  باشند   داشته   مشکالت  يبرا  ی آمادگکه    ي افراد  بردن  همراهو    یبا اطالع قبل   البته   اردو،

 . کند  ل یتحل ها بچه خود  کمک  به  را  مسائلآن  د یبا يحتما قبل و بعد از هر باز  نیز
هاي  هاي موفق در مواجهه با مسائل مختلف و چشیدن لذت حل یک مشکل نیز به عنوان گام دیدن نمونه 

توانند در آموزش این مفهوم مؤثر باشند. القاء این واقعیت که روبرو شدن با مسائل طبیعی است و  بعدي می 
باعث می  باشد،  ناراحتی همراه  با  پایه نباید  باالتر، دشود که در  با موانع  انش هاي  آموزان در هنگام رویارویی 

 مختلف در زندگی هشیار باشند و با نشاط و پویایی براي رفع مانع و برطرف کردن آن حرکت کنند. 
کنند. الزم است  آموزان در این سن معموالً با گفتگوي مستقیم، مفاهیم را به شکل مطلوب درك نمیدانش  

این پایه  آموز  استفاده کنیم. به هیچ وجه ترجمه سوره را براي دانش هاي مناسب براي انتقال مفهوم  از قالب 
نمی نمی مطرح  و  قالب خوانیم  از  است  الزم  پس  داشت.  نخواهند  سوره  ترجمه  از  دریافتی  آنها  و  کنیم؛  ها 

  ند و حل مشکالت نما، ترسناك نبودن مواجهه با مشکالت را درك ک  ان آموزهایی استفاده کنیم که دانشروش 
با  آجذاب و شیرین باشد. دانش  آنها  براي جدي مواجه شوند. مشکالت باید    مسائلموزان در این پایه نباید 

 باشند.  نشاط آوردر قالب بازي و همچنین شاد و  ساختگی یا

 

 مراحل آموزش سوره

توانیم  ن می هاي گوناگوهستیم، در موقعیت   فلقکه در محضر سوره مبارکه    ايطی سه هفته یا سه جلسه 
ها شود؛ همانطور که بیان  کارهاي زیر را به نام سوره فلق انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 

ها کار کنیم و یا  توانیم فقط موضوع جلسه اول را با بچه شد تقسیم بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما می 
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وضوعات را در همه جلسات با هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به  توانیم همه این ممی 
 توانیم به طریق زیر سوره را آموزش دهیم: تنوع دارد می 

دهیم که مشکالت وجود دارند و وجود آنها طبیعی است؛  جلسه یا هفته اول: ابتدا به کودکان آموزش می 
اي همراه با  توان مواجهه شود یا با آن می اي حل می به شکل بامزه   اي را نشان دهیم که له أخوب است حتی مس

باشند.   نداشته  از مسأله  ترس  که کودکان حس  نشاط داشت؛ طوري  و  القاي    غالباً خنده  دلیل  به  کودکان 
 ترسند؛ الزم است تا حد ممکن این ترس از آنها برداشته شود.از مشکالت می  ترهابزرگ 

توانیم بیان کنیم که هر مشکلی راه حلی دارد و اینکه  امه بیان موضوع قبل، می جلسه یا هفته دوم: در اد
  دن داستان و بیان حکایت و ماجرا، کنند. این آموزش از طریق خوانسایر افراد چگونه مشکالت خود را حل می 

 امکان پذیر است.  بهتر
ب  را  کودکان  توجه  قبل،  موضوعات  ادامه  است ضمن  سوم: خوب  هفته  یا  ج جلسه  و  ه  بودن حواس  مع 

که کنیم  تمرین  و  کنیم  ببینند چگونه    هوشیاري جلب  و  برخوردند، هوشیارتر شوند  به مشکلی  زمانی  اگر 
 توانند مسأله را حل کنند.  می 

به هر صورت در تمام طول این دوره باید از سوره فلق یاد بگیرند که مشکالت طبیعی است و ترسناك  
 رسناك نیست، وجود دارد و طبیعی است. نیست؛ حتی اگر گاهی حل نشود، ت
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 آموزسوره توحید و دانش 

  دا یپ دست د یتوح به تواند یم  خواند یرا م د یکه سوره توح  يفرد را یز است، اخالص د،یتوح سوره گرید نام
  ر یپذ   امکان   د یسوره توح  ق یاز طر  فقط مرتبط شود    خداوند   بابخواهد    کس   هر .  شود  خالص   لهیوس   ن یا  به   و  کند 

  از را  د یتوح سوره  .است خالص  و  ناب  د یتوح  همان نی ا و  خواند  توان یم  صفات ینف  قیطر خدا را از  را یز است،
 کرد.   ی بررس  توان یم  هی زاو  دو

 کفو ندارد.  و است: خداوند احد و صمد خالق صفات .۱
 .ازمندند ین ستند،ین تک  دارند،  کفو  مخلوقات: مخلوقات صفات .۲

سوره    نیمحور ا  خالق،  از  صفات  ینف  و  مخلوقات  صفات  ابراز.  شودیشروع م  «قُل» با    د یتوح  مبارکه  سوره
سوره    ابرازباشد.    ی خود م  ازین  ادآور ی  فرد،   يبرا  آنها  ازین  دن ید  و  هستند   مشترك  از ین  در   ی همگ   مخلوقات.  است

 است. داوند) خ عظمتکننده  ي ادآوری ( کرانه ابراز ذا د، یمبارکه توح
  از   انسان کند.  ی گوشزد م  را  با بیان پنج صفت از صفات خداوند، صفاتی از مخلوقات   د یتوح  مبارکه   سوره

ها و  ها، توان ویژگی که   بشناسد   را  خدا  تواند یم یفقط در صورت  ی عنی  ؛ رودیبه سمت خدا م  ی صفاتنف   قیطر
  که   است  یکس  خدا  پس  است؛مخلوق    ند یبی م  هرچه  رایز  ؛ستین  خدا  نیا  د یبگو  و  ند یببرا    صفات مخلوقات

 .  ستیمخلوق ن نیمخلوق را خلق کرده و مثل ا نیا
  باها  بچه   نکه یمخلوقات است و ا  و   ط یارتباط با مح   اصل، است و    عی وس   اریبس  د یکار سوره مبارکه توح  فیط
  ن یا که  باشند  داشته  توجه و   کنند دنبال    را آن یزندگ سپس رند،یبگ  انس مورچه  ای جوجه  ک ی مانند  ی مخلوق

 . دارند  یعالَم خودشان يبرا هرکدام موجودات
  نیبدون ا  ابد،یی م  ارتقادر جان او    ی عیبه طور طب  زیعظمت خدا ن  رود، یم  باالفرد    در  یعظمت هست  هرچه
  از   عوض  در  زد،   حرف  خدا  ازها  بچه   يبرا  ستیالزم ن  معموالً  د ی. در سوره توحشودبه خدا اشاره    ماًیکه مستق

د اشاره  توان به عظمت خداونهاي مخلوقات می ؛ با دیدن ویژگی شودیم  صحبتات  دت موجوها و عظمویژگی 
السالم  ه یعلامام سجاد    ی عنی.  است  د یتوح  سوره   سبک  همان  مفضل،   د یتوح  سبک.  کرد و آن را کمی درك نمود
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چیستی    از  شیهاصحبتدر    یمربپس    دهند.ی داللت م  د یبه توح  مخلوقات،  يهای شگفت   انیب  و  یاز راه معرف
  البالغه   نهج  در   السالمه یعل  نیرالمومنیسبک ام  نیا .  دهد یفقط عظمت را نشان م  بلکه  ؛ د یگوینم  يزیچ  خدا

اگر مردم در    ؛3: وَ لَوْ فَکَّرُوا فِی عَظِیمِ الْقُْدرَةِ وَ جَسِیمِ النِّعْمَۀِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِیقِ وَ خَافُوا عَذَابَ الْحَرِیق است
ترسیدند.  از عذاب سوزان مى   گشته، ونمودند، به راه مستقیم بازشه مى عظمت قدرت و بزرگى نعمت حق اندی

 .ند یگوی ممختلف   واناتیح یزندگ از ادامه  در  حضرت سپس
بنابر آنچه بیان شد به طور کلی هدف سوره توحید، درك عظمت خداوند از طریق دیدن مخلوقات خداوند  

گوید  ها سوره توحید به ما می : «بچه کنیممطرح می آموزان  است که این مفهوم را به این صورت براي دانش 
 وجودات ببینیم.» توانیم عظمت و بزرگی او را در مخلوقات و مخداوند بسیار بزرگ است و ما می 

ترین نکته در آموزش سوره  مواجهه با ویژگی انواع مخلوقات و دیدن عظمت خداوند به واسطه آنها اصلی 
توحید است؛ اما مفاهیمی مانند احد بودن خداوند، صمد بودن او، زاده نشدن، فرزند نداشتن و همچنین هم  

 کنیم.تر بیان نمی هاي پایینیه آموزان دبستانی خصوصا در پاکفو نداشتن او را براي دانش 

 

 هدف آموزش سوره توحید 

 مواجهه شدن با کثرت، تنوع و عظمت مخلوقات   .۱
 مخلوقات  دنیتوجه به عظمت خالق به واسطه د .۲

  

 
 185  خطبه ه، نهج البالغ 3
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 ه مبارکه توحید ورس

آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم،  براي اینکه بتوانیم دانش 
متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش با آن انس بگیریم و 

 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بِسْمِ 

 بگو او خداي یکتاست.  )1( أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ  قُلْ

 خداوند بی نیاز است.  )2( الصَّمَد اللَّهُ

 چیزي را تولید نکرده و از چیزي تولید نشده. ) 3یُولَد ( لَمْ وَ  یَلِدْ لَمْ

 و احدي هم کفو او نیست. )4کُفُواً أَحَدٌ (وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ  

 

 آشنایی با سوره 

هاي مشخصی را براي «اهللا» بیان کند که  شود ویژگی در سوره مبارکه توحید به پیامبر دستور داده می 
واحدي  عبارتند از احدیت اهللا، صمدیت اهللا، والد و مولود نبودن او و اینکه کفوي ندارد. خداوند حقیقت یکتا و  

ر و تغییري است و هیچ  است که هیچ خأل و کمبودي در او راه ندارد. آن حقیقت یکتا فاقد هرگونه تأثیر، تأثّ
 ندارد. مشابهی براي او وجود 

پردازد و به نوعی شناسنامه خداوند است. در این سوره  این سوره به طور اختصاصی به معرفی خداوند می 
تواند هیچ معنایی نمی که  کند  معرفی خداوند استفاده شده است و بیان می   هم از روش ایجابی و هم سلبی براي

هایی که در او راه ندارد بیان شده تا انسان به این شکل  بنابراین ویژگی   ؛حقیقت ذات الهی و یا اهللا را بیان کند 
 به شناخت او نزدیک شود.   

تعب  نام «توحید» و «اخالص» مشهور است و شاید  به دو  از منظر  این سوره  اگر بگوییم  باشد  یر زیبایی 
کند و توحیدي را  توحیدي این سوره با معرفی وحدانیت خداوند، باور به یکتایی خدا را در افراد تقویت می 

کند که اختصاص به قرآن کریم دارد و پایه و اساس همه معارف اسالم است؛ از منظر دیگر فرد با  ترسیم می 
هاي خاص پروردگار،  اخالص در برابر خداوند راه پیدا کند؛ زیرا با معرفی ویژگی  تواند به مقامدرك این سوره می 

هایی از  فهمد که چه ویژگی نیاز دانستن خداوند می شود؛ یعنی با یکتا و بیشناخت فرد نسبت به او خالص می 
 غیر خداوند را باید از او نفی کند تا بتواند خالصانه او را بخواند. 

رود که قابل کثرت و تعدد نباشد. احد یعنی یکتا. یکتا با یگانه  ی یا چیزي به کار می«احد» در مورد کس
هاي مختلف ندارد. یک  فرق دارد. یگانه یعنی یکی است و دو تا نیست. یکتا یعنی «تا» ندارد. اجزاء و جنبه 

بودن خداوند    حقیقت واحد است. خدایی که هیچ جزئی ندارد تا بر اساس آن معرفی شود. درك کامل یکتا
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اي که بتوان تمام صفات را از خداوند نفی کرد. زیرا بیان صفت براي خداوند به معناي  یعنی رسیدن به مرحله 
 جزء داشتن اوست. غیر خدا احد نیستند چون داراي اجزاء هستند.

که هیچ   کنند؛ یعنی خدایینیازي که همه به او نیازمندند و در حوائجشان او را طلب می «صمد» یعنی بی 
جاي خالی ندارد؛ هیچ کمبود و خالئی ندارد که نیازمند پر کردن آن باشد. هر چه هست در او هست. همه  
چیز را دارد و به همین دلیل همه به او نیازمندند. در مقابل، مخلوقات نیاز مطلقند. در همه چیز وابسته به  

توان  فع نیازشان سوق دهد. به همین دلیل می شود خداوند آنها را به سمت رخالقند و نیازهایشان باعث می
 هایشان سیر تکاملی دارند. گفت خداوند کمال مطلق است در حالی که مخلوقات براي رفع نقص 

«لم یلد و لم یولد» به این معناست که نه زاییده و نه زاییده شده است؛ یعنی هیچ چیزي از وجودش جدا  
د جدا نشده است. نه تولید کرده و نه تولید شده است. در تولید،  شود و خود او نیز از چیزي شبیه به خو نمی

شود؛  شود. ولد در ایجاد اولیه به والد نیاز دارد ولی بعد از آن از والد جدا می تولید شونده از تولید کننده جدا می
گردد.  ل می مانند جنینی که وجودش به وجود مادر بسته است ولی بعد از تولد از او جدا شده و موجودي مستق

کند و همه مخلوقات  کند؛ بلکه خلق میتولید با خَلق فرق دارد. «لم یلد» به این معناست که خداوند تولید نمی 
همانقدر که در خلقت اولیه به خداوند نیازمندند در بقاي خود نیز نیازمند او هستند. در حالی که همه مخلوقات  

که در ابتداي ایجاد وابسته به آنها هستند. «لم یولد» نیز به این    کنند ولد دارند؛ یعنی چیزي از خود ایجاد می 
معناست که هیچ فرآیندي نبوده که خداوند به واسطه آن به وجود بیاید؛ برعکس تمام موجودات که حتما  

 اند.اند و در فرآیند مشخصی به وجود آمده منشاء قبلی داشته 
براي او نیست. براي یکتایی چون او هیچ وقت شبیه و    «و لم یکن له کفوا احد» یعنی که کفو و همانندي

همانندي نبوده است. توجه به این نکته ضروري است که خداوند در هیچ چیز مانندي ندارد مثال مهربانی  
آور است، رزّاقیت  ها حتی با مهربانی مادر فرق دارد. یا مثال اگر پدر در خانواده رزقخداوند با همه مهربانی 

ها فرق دارد. خداوند به دلیل اهللا احد و اهللا صمد بودنش هیچ وقت در هیچ چیزي  رسانیمه رزق خداوند با ه
نشود   پیدا  براي مخلوقی  اگر هیچ شبیهی  یا  براي هر مخلوقی، شبیه وجود دارد  ندارد. در حالی که  مانند 

 هایی با اجزائی از مخلوقات دیگر پیدا کرد.  توان در اجزائی از آن شباهتمی 
 شویم:هاي مخلوقات می ترین ویژگی مطالعه سوره توحید به صورت ضمنی متوجه اصلی با 

 اند.همه مخلوقات اجزاء مختلف دارند و از جزءها تشکیل شده 
 کنند و سیر تکاملی دارند. هایی دارند که براي برطرف کردنش حرکت می ها و نیازمنديهمه مخلوقات نقص 

 کنند.د و چیزي تولید می انهمه مخلوقات از چیزي تولید شده
 هایی، کفو و همانند و شبیه دارند.همه مخلوقات حداقل در جزئیات یا جنبه 

ها و نیز  ها، تأثیر و اثرگذاري ها، نیازها و تنوع براي دوري از خطا نسبت به خالق باید مفاهیم تکثر و فراوانی
مقابل صفات «احد»، «صمد»، «لم یلد و لم  ها در ذهن افراد تصحیح شود. این مفاهیم در  ها و تشابهشباهت

هاي مخلوق هستند و الزم است همه آنها را از خدا سلب  یولد» و «لم یکن له کفوا احد» و همگی از ویژگی 
توان شناخت خود را نسبت به صفات مخلوقات بیشتر  کنیم. پس براي کسب معرفت بیشتر نسبت به خدا می 

تر شد. در این مسیر هر ویژگی و  وند، به توحید ناب و خالص نزدیک کرد تا از طریق نفی آن صفات از خدا
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گردد؛ بلکه خود، آفریننده آن صفت و از آن بی نیاز  کنیم شامل خداوند نمی صفتی که از مخلوقات درك می 
 است. 
 

 براي ما سوره نتیجه قرائت 

ها قادر به تصور عظمت خدا  ن شناسیم. عقل محدود انسابا قرائت این سوره، پروردگار را از مسیر درست می 
تر  هاي مخلوقات، نفی آن از خداوند و نزدیک نیست؛ پس وظیفه ما در این میان شناخت هر چه بیشتر ویژگی 

ند، وصف  کنهاي مخلوقات درك می ها از صفات و ویژگی شدن به توحید ناب و خالص است و هر آنچه انسان 
 . نماید همتا را بیشتر درك می خداوند یکتاي بی 

شود، این نشدن  کند بدانیم اگر بعضی چیزها با محاسبه ما انجام نمیشناخت صحیح خداوند کمک می 
براي او وجود ندارد. باور به پروردگاري که مانند هیچ چیز دیگري در این عالم نیست و قدرت، علم و همه  

کند بدانیم  خداوند کمک می کند. شناخت صحیح  هایش با همه مخلوقات فرق دارد، زندگی را شیرین میویژگی 
ها و  تواند نقص هایمان به او نیازمندیم؛ تنها اوست که می ها و کمبودها و چه حتی در داشته چه در نداشته 

کند بدانیم تنها اوست  هایمان را حفظ کند. شناخت صحیح خداوند کمک میکمبودها را برطرف نماید و داشته
ها را به سرانجام برساند. ما براي خوب  تواند شدنینها اوست که می ها را شدنی کند و ت تواند نشدنیکه می 

 زندگی کردن نیاز داریم بدانیم باالتر از خداوند چیزي نیست.
کنیم تا با دیدن عظمت  آموزان پایه اول، آنها را با انواع مخلوقات آشنا می براي آموزش سوره توحید به دانش
 مخلوقات، عظمت خداوند را ببینند.  

 

مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  
 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

در این پایه کافیست کودك با انواعی از مخلوقات آشنا شود؛ از آسمان و اجرام آسمانی گرفته تا موجودات  
آموزان پایه اول  شود؛ البته اطالعاتی که در این زمینه به دانش ها یافت می ق اقیانوس دریایی و آنچه در اعما

اي از  هاي فراوان، سنگین و گسترده کنیم در سطح خودشان است و الزم نیست تالش کنیم داده منتقل می 
به مخلوقات    آنهادادن  در کنار توجه    اًنمض  ها را در ذهن آنها بگنجانیم و به اصطالح تلنبار کنیم.انواع پدیده

کنیم و با عباراتی کوتاه مانند «الحمدهللا» یا «اهللا  پایه، هر از گاهی اشاره به خالق آن مخلوقات نیز می  این  در
یاد در رابطه با  به صورت مستقیم و با تاکید زالزم نیست  بریم؛  آموزان را سمت خداوند می اکبر» ذهن دانش 

ا در این سن همین است که تنها به شکل کلی بدانند این مخلوقات متنوع  هبچه   خداوند سخن بگوییم؛ اقتضاي
 . ی و علم براي این سن کافیستاند و همین میزان از آگاهو زیبا توسط خداوند آفریده شده

کنند. الزم است  آموزان در این سن معموالً با گفتگوي مستقیم، مفاهیم را به شکل مطلوب درك نمیدانش
این پایه  آموز  اسب براي انتقال مفهوم استفاده کنیم. به هیچ وجه ترجمه سوره را براي دانش هاي مناز قالب 

ها با نشان دادن انواع تصاویر، فیلم کنیم؛ آنها دریافتی از ترجمه سوره نخواهند داشت.  خوانیم و مطرح نمی نمی
هایی که در زمینه توحید  یا کتاب   هاي کودکان هاي مربوط به مخلوقات مانند دایرة المعارف و مستندها، کتاب

ها و کارکردهاي  پرداختن به ویژگی   توانیم سوره توحید را به آنها آموزش دهیم. و ... میمفضل نوشته شده است  
آموزان بدانند هریک از اعضاي  اعضاي بدن انسان نیز در راستاي آموزش سوره توحید است؛ خوب است دانش 

هایی که در آن یکی  آید. بنابراین بازيت نبود هریک، چه مسائلی پیش می بدنشان چه کاربردي دارد و درصور
 از اعضاي بدن، قابلیت استفاده ندارد در اینجا مناسب است.

 

 سوره آموزشمراحل 

یا سه جلسه می  موقعیت   توحید که در محضر سوره مبارکه    ايدانیم که طی سه هفته  در  هاي هستیم، 
توانیم کارهاي زیر را به نام سوره توحید انجام دهیم؛ تقسیم بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما  ن می گوناگو

توانیم همه این موضوعات را در همه جلسات با  ها کار کنیم و یا می توانیم فقط موضوع جلسه اول را با بچه می 
توانیم به طریق زیر سوره را آموزش  کالسمان نیاز به تنوع دارد می هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم  

 دهیم: 
مثالً ببینند چقدر ماسه یا صدف  جلسه یا هفته اول: ابتدا کودکان، فراوانی و زیادي مخلوقات را ببینند؛  

  توان آنها را شمرد. خوب است به این کنار ساحل است؛ چقدر برگ روي یک درخت وجود دارد که اصال نمی 
 جمع کنند.  و ... بهانه، کلکسیونی از برگ یا صدف

مخلوقات را نشان    عظمت تنوع پس از اینکه فراوانی و کثرت یک مخلوق را دیدند،  جلسه یا هفته دوم:  
ها، کنیم تا تعدد آنها را مشاهده کنند؛ مثال انواع گل می دهیم؛ یعنی کودکان را با انواعی از مخلوقات مواجه  می 

 ، انواع حیوانات، انواع ابرها و ... . هاانواع میوه 
کوه یا  دریا،  بزرگی مخلوقات را ببینند؛ اینکه یک مخلوق مثل  در نهایت، خوب است  جلسه یا هفته سوم:  
   چقدر عظمت دارند.نهنگ   و حیواناتی مانند دایناسور، فیل یا  ؛ آسمان چقدر بزرگ است
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را به عظمت   بار کثرت و تعدد و عظمت مخلوقات  تا دیدن مخلوقات، بزرگی  خداوند پیوند میهر  زنیم 
توانیم در این زمینه داشته باشیم مانند «اهللا  پروردگار را در ذهن کودکان تداعی کند. با انواع ابرازهایی که می 

اکبر، چه خداي بزرگی!»، «قدرت خدا»، «چقدر خدا توانمند و بزرگ است که چنین مخلوقاتی خلق کرده» و  
دانیم که مراحل فوق در حد پیشنهاد است؛ مهم  کنیم. میشعارهاي سوره، این پیوند را برقرار می   یا استفاده از 

 آموزان، عظمت خداوند را در مخلوقات ببینند. این است که پس از آموزش سوره توحید، دانش 
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