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 آموز سوره قریش و دانش 

  از   ی ک. یشودیصحبت مو نحوه ارتباطات و تعامالت آنها   ش یقوم قر  ی زندگ درباره  ش، یسوره مبارکه قر  در 
انجام    يبرا  یالفت جمع  و  ی همدل  وجود  ف،ی تأل  از  منظور .  است  »فی تأل«  سوره،این    مهم  موضوعات  و   هامؤلفه

 ساعت  ،هاتا عقربه  کنند ی کار م با هم هماهنگ ي آن اساعت است که همه اجز کی مثل  ف،یتألاست.   کار کی
 .  د نده نشان را

  ؛ برود  ت»یالبَ  هذا بَّرَ  دواعبُیَلفَ  « به سمت    د یبا هافیتأل  نیا  که  است  نیا  کرد توجه  آن   به   د یبا  که  يانکته
  ی و با همدل  ، در مسیر عبودیت خداوند باشد باشد   خدا   مطلوب   ، شده است  گرفته   نظر   در   که   ي اجهینت  یعنی

  است   سزاوار   و   هاستاز جانب خداوند به انسان  ژه یو  ی تیعنا  ف، یتأل  ن ی. ارسید؛ نه با اختالفهدف    نیبه اباید  
 .  آورد بجا یاله احکام با  مطابق را  بزرگ نعمت نیا شکر انسان

آموزان پایه دوم دبستان، درك اهمیت جمع و الفت  بنابراین هدف تربیتی سوره مبارکه قریش براي دانش 
گوید جمع بودن و  ها سوره قریش به ما می گوییم «بچه آموزان می داشتن است. براي بیان این مفهوم به دانش 

یی انجام شود. وقتی یک کار به صورت جمعی و با همدلی و  همدلی داشتن، بهتر است از اینکه کارها به تنها
شود، خیلی بهتر از انجام آن کار به صورت تکی است؛ چون معموال  همکاري چند نفر در کنار هم انجام می 

 دهند.»تر انجام می قدرت یک جمع از قدرت یک نفر بیشتر است و یک جمع با هم کار را قوي 
گیرند که قدرت جمع از قدرت فرد بیشتر است و یک جمع در کنار  د می کودکان به واسطه سوره قریش یا

هم امکان سودرسانی بیشتري خواهند داشت؛ البته این امر با همدلی و همکاري درست بین اعضاي یک گروه  
آموزند که با قرار گرفتن در یک گروه و با همدلی، همکاري و مساعدت  شود؛ به این ترتیب کودکان می محقق می 

توانند به  توانند پیش ببرند؛ پس کودکان به واسطه یادگیري مفهوم سوره قریش می دیگر، کارها را بهتر می یک
 گیرند چگونه به شکل گروهی کار کنند و یک کار را چگونه با هم پیش ببرند. صورت عملی یاد می 

  ت یاز جمع و فعال  ی درک  ،سن  نیقبل از ا  رایز  ؛ است  مقطع  نیا  ی،جمع  کار  يبرا  دوره  نیبهترهمچنین  
جمع شود.    گران یبا د  تواند ینم  و   فهمد ی م  اد یز  کند یکودك احساس م  ،سن  نی و بعد از ا  وجود ندارد   یجمع
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  کرد؛   بنديگروه   ساده  بسیار  کارهاي  انجام   برايکالس را    سال،  اول  توانیم  ش،ی قر  مبارکه  سوره  به  توجه  با
   . وجود ندارد  پیچیده کارهاي انجام  توانایی  سن این در  زیرا
 

 هدف آموزش سوره قریش 

 درك تمایز قدرت و ارزش جمع نسبت به قدرت و ارزش فرد  .۱
 افزایش توان انجام کارهاي گروهی  .۲
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 سوره مبارکه قریش 

  م، یالزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شو  م، یآموزان را با سوره مبارکه مواجه کن دانش   م یبتوان  نکه یا  يبرا
بخش متن   ن یمنظور، در ا نیا ي . برامیکن  ي خود جار ی آن را در زندگ ق یحقا می کن ی و سع م یریبا آن انس بگ 

 .میشوی مو در ادامه با مفهوم سوره آشنا  میخوانی سوره و ترجمه آن را م
 

 خداوند بخشنده مهربانبه نام  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 براي ایجاد الفت (در میان) قریش   لِإیالفِ قُرَیْشٍ 

 ایجاد الفت آنها با کوچ زمستان و تابستان إیالفِهِمْ رِحْلَۀَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْفِ  

 پس باید خداي این خانه را بپرستند فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ  

 که به آنها براي رفع گرسنگی غذا داد و آنها را از ترس ایمن کرد. الَّذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ  

 

 آشنایی با سوره 

دهد و همچنین امنیت است که او  ترین نیازهاي انسان طعام است که او را از گرسنگی نجات می از بنیادي 
شود؟ سوره مبارکه  ایم که اگر این دو نیاز انسان پاسخ داده نشود چه میرهاند. تا به حال فکرکرده می را از خوف  

کند. ایالف دلیل  اي آسمانی به نام ایالف بیان می قریش برطرف شدن این نیازها را توسط نعمتی الهی و عطیه 
زندگی کنند. خداوند متعال آن وجودي    هاست به صورتی که با هم در سلم و آرامشکنار هم قرار گرفتن انسان

ها قرار داد تا بتوانند نیازهاي اساسی یکدیگر را پاسخ دهند. درواقع خداوند متعال  است که الفت را میان انسان
ها که بین انسان  ها باید نسبت به ربّبا این نعمت، چرخه امکان حیات را روي زمین ایجاد کرده است؛ لذا انسان

 اد کرده، کمال عبودیت را داشته باشند.تألیف قلوب ایج

شود ببینند که  ها دعوت می مضمون این سوره به نوعی با سوره فیل ارتباط دارد. در سوره فیل از انسان 
افتد،  کند و اتفاقاتی که در ماجراي اصحاب فیل می چگونه خداوند خیلی ساده از خانه خود یعنی کعبه دفاع می

اینکه مردم نسبت به شهر مکه، مسجد الحرام و البته افراد ساکن آن احترام بیشتري قائل  شود بر  دلیلی می 
تر  شود و راحت کردند؛ همدلی و ایالف بین اهالی قریش بیشتر می ها هم دیگر از آنها دزدي نمی شوند؛ راهزن

ساکن آن بودند و قریش  توانند سفرهاي زمستانه و تابستانه داشته باشند. مکه جایی بود که قبیله قریش  می 
  ابرهه   سپاه   سر  بر   که   بود  بالئی  یل دل  بهو الفت آنها    قریشداشتن    شناختند. امنیترا به عنوان ساکنین مکه می 

  احترام   قریش   کاروان  براى  و  نگریستند مى   آنها  به   دیگرى  دیده  با  مردم  ابرهه،  داستان  از  پس  که  ي به طور  آمد؛
ها ربِ کعبه است و  شود که دلیلِ تألیف میان انساندر سوره قریش بیان می   .بودند   قائل  امنیت  و  اهمیت  و

 ها به این خاطر نسبت به او کمالِ عبودیت را داشته باشند.الزم است انسان
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دهد. در این سوره، از الفتی که میان قبیله  یعنی به وجود آوردن الفت که خداوند این کار را انجام می  ایالف
شود. منظوراز الفت، الفت بین افراد است. کار جمعی به واسطه الفتی که  ، سخن گفته می قریش ایجاد شده

رود.  شود تا بتوانند با هم هماهنگ باشند. اگر این هماهنگی نباشد، کار هم پیش نمی بین افراد است انجام می 
کنند الفت داشته  ه می افراد باید هم بین خودشان الفت و ارتباط خوب داشته باشند و هم اینکه با کاري ک 

 باشند. 

منظور از رحلت قریش، مسافرت آنان از مکه به بیرون براى تجارت است و این رحلت از مشخصات اهل  
اى خشک و سوزان و بى آب و علف واقع شده بود که نه زرعى در آن بود  این شهر بوده؛ چون این شهر در دره 

گذارند و در هر سال دو نوبت به  ندگى را از راه تجارت مى و نه ضرعى (پستان شیردارى)؛ پس ناگزیر قریش ز
رفت و نوبتى دیگر در تابستان به سوى شام؛ با این  رفت؛ یک نوبت در زمستان که به طرف یمن میتجارت مى 

کرد. مردم یمن و شام نیز به دلیل ماجراي اصحاب فیل، قریش را  دو نوبت سفر کردن زندگى خود را اداره مى 
الحرام در بین این دو سرزمین واقع شده بود؛ با این حال راهزنان و غارتگران  شمردند. خانه کعبه، بیتمحترم مى 

بستند و نه به شهرشان شدند؛ نه راه را برایشان مى که شغلی جز دزدى و غارت نداشتند، متعرض آنها نمى 
 شدند. ور مى حمله

بیت به وضوح مشخص است. منظور از بیت، خانه کعبه است  ها براي ربِّ  با این اوصاف، لزوم عبودیت انسان
ها در مقابل ربّ با یکدیگر ارتباط دارند. بیت آن بستر و شرایطی است  و مفاهیم اُلفت، بیت و عبودیت انسان

تواند تواند براي افراد، الفت ایجاد کند تا با غایتی مشخص براي انجام کاري در آن جمع شوند. بیتی می که می 
، امنیت، رفع نقص و رشد یافتگی ایجاد کند که تعلق به ربّ داشته باشد؛ زیرا ربّ تنها وجودي است که  اُنس
 دهد.ها را به سوي کمال سوق می سازد و انسانها را برطرف می نقص 

ترین  کند بیتی تعلق به ربّ دارد یا ندارد، چهارچوب و قوانین آن بیت است. مهمآن چیزي که تعیین می 
بیتِ رب عبودیت رب است یعنی هدف و غایت اهلِ این بیت عبارت است از عبد بودن براي ربّ. از آثار  قانون 

 شود.و برکات بیتی که به ربّ تعلق داشته باشد این است که میانِ اهلِ آن بیت، الفتی الهی جاري می 

اي کنند. اطعام  ه ویژه ها به آن توج شود که الزم است انساندر آیه آخر به خصوصیتی از ربّ اشاره می 
هاست اي انسانکردن و سیر کردن گرسنه و همچنین ایجاد امنیت از خوف؛ این دو از نیازهاي اساسی و پایه 

انسان قطعا چرخه حیات  نباشند  اگر  اختالل می که  بین  ها دچار  الفت  و  برقراري همدلی  با  و خداوند  شود 
 سازد.ها، این نیازها را برطرف می انسان

 

 
 جه قرائت سوره براي ما نتی

تواند در بستري سرشار از تالیف قلوب،  یابیم که فقط نظامی توحیدي است که می با قرائت این سوره، درمی 
ها برطرف نماید و عدم پیوستن به این نظام به معنی آن است که  چرخه حیات را با رفع نیازهاي اساسی انسان

هاي زیادي را از این دو نعمت  شود که جریانی خبیث، انسان می ها نیست و قطعا سبب  الفتی هم بین انسان 
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هایی را که عبودیت خداوند در آنها به  محروم نگه دارد؛ لذا ما به برکت سوره قریش باید تالش کنیم جمع 
باشد، ایجاد و افزایش دهیم تا آنجا که همه انسانهاي این کره خاکی به بیت رسول اهللا  عنوان محور و اصل می 

د شوند و به واسطه قرار گرفتن در این نظام توحیدي از تالیف قلوبی که منشاء آن عبودیتی خالص براي  وار
 خداوند است نوِش جان کنند.

 

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

فعالیت دانش آنها  دارند؛  نشاط  و  شادي  به  نیاز  سنین  این  در  دبستانی  بیشتر  آموزان  را  پرهیجان  هاي 
دهند؛ پس خوب است هنگام آموزش سوره قریش، این هیجان را به سمت انجام  پسندند و بهتر انجام می می 

هاي جمعی و مسابقات،  نند بازي هاي مختلفی ماکارهاي جمعی خوب سوق دهیم. مفهوم سوره را به روش 
دهیم. ضمن اینکه  گویی و ... آموزش می آموزان هنگام انجام گروهی کارها، خواندن شعر و قصه تشویق دانش 

خوانیم تا اهداف سوره در ذهن آنها تثبیت شود  هاي مختلف همراه با نشاط سوره را می در هر موقعیت با روش 
قریش  یادگیري سوره  بدانند در حال  انواع    و  از  استفاده  با  و  ترجمه  بدون  را  بنابراین مفهوم سوره  هستند؛ 

 دهیم.  آموزان انتقال می ها به دانشها و فعالیت روش 
ترین نکته در آموزش مفهوم سوره، درك وجود کارهایی است که  با توجه به هدف تربیتی این سوره، مهم 

هربانی و همکاري پیش برود تا به نتیجه برسد. در طول  به تنهایی امکان انجام آنها نیست و باید با همدلی، م
آموزان درك کنند که  شود؛ الزم است دانش آموزان در خانه و مدرسه انجام می روز کارهاي زیادي توسط دانش

تواند به صورت فردي انجام شود اما گاهی نیز امکان انجام یک کار به صورت فردي نیست و  گاهی یک کار می 
 ترین نکته آموزشی سوره قریش است. در قالب جمع انجام شود؛ همین مفهوم، مهم حتما الزم است

هنگام آموزش سوره قریش باید کودکان را با انواع کارهاي گروهی آشنا کنیم؛ براي این منظور آشنا کردن  
گروهی انجام  آنها با مشاغلی مانند نانوایی، ساختمان سازي، اداره یک مدرسه یا بیمارستان و ... که به شکل  

شود بسیار مؤثر است. نشان دادن هماهنگی اعضاي بدن و اعضاي یک خانواده هم به درك اهمیت مفهوم  می 
گیرند که براي انجام برخی  آموزان یاد می کند. به واسطه سوره قریش دانش همدلی و همکاري بسیار کمک می 

 شود.  غیر این صورت آن کار انجام نمی  شود وارد جمع شد و آن امر را به خوبی پیش برد؛ در امور، می 
کنیم تا یک کار جمعی را در سطح مهارت خودشان با هم انجام دهند؛  آموزان را ترغیب می سپس دانش 

آموزان در کنار یکدیگر بتوانند آن را انجام دهند و به  دهیم تا دانشیعنی برنامه یک کار گروهی را ترتیب می 
آموزان دوم ابتدایی باشد و گاهی  این کار باید در سطح توان و مهارت دانش نتیجه برسانند. بدیهی است که  

الزم است به آنها کمک و راهنمایی برسانیم و در صورت خوب انجام نشدن کار، به هیچ وجه آنها را توبیخ  
المی،  هاي کتر هستند. تشویق کنیم؛ زیرا بعضی کودکان در انجام کار جمعی توانمندتر و برخی نیز ضعیف نمی

کند کودکان یاد بگیرند  ها در گروه و القائات مثبت ما، کمک می ها و نگرانیآموزان از انواع تنش دور کردن دانش 
 با آرامش و خوشحالی در کنار هم کار کنند و به مرور همدلی و ایالف را بیاموزند. 

 
 مراحل آموزش سوره

توانیم  هاي گوناگون می مبارکه قریش هستیم، در موقعیت اي که در محضر سوره  طی سه هفته یا سه جلسه 
ها شود؛ البته تقسیم  کارهاي زیر را به نام سوره قریش انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 

توانیم هدف اصلی سوره را که همدلی در انجام کارهاي گروهی است،  بندي زیر در حد پیشنهاد است و ما می 
توانیم  تر دارد می با هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به تنوع و برنامه دقیق   در همه جلسات

 به طریق زیر سوره را آموزش دهیم: 
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کنیم و آنها را  آموزان کار می جلسه یا هفته اول: درمورد مفهوم همدلی، کار جمعی و قدرت جمع با دانش
 کنیم.ی به طور کلی، بیشتر با این مفاهیم آشنا م 

کنیم؛ خصوصا کارهایی که در زمینه  آموزان را با انواع کارهاي گروهی آشنا می جلسه یا هفته دوم: دانش 
ها تأمین غذا و امنیت مردم است و به شکل گروهی باید انجام شود. نانوایی و ساختمان سازي از بهترین مثال 

 در این امر است. 
کنیم با خوشحالی و  بینیم و کمک می آموزان تدارك می نش جلسه یا هفته سوم: یک کار گروهی براي دا

 آرامش، لذت کار گروهی با همدلی و مهربانی را بچشند.
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  لیفصل دوم: س�ره مب�رکه ف

 خ�ا � یق�رت خ�ا نسبت به غ  � یتم�
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 آموزسوره فیل و دانش 

آنها  است که موضوعاتی تاریخی در دل    جالب  هابچه   از این جهت براي   قریش  و   فیل  هايآموزش سوره 
 .  است انتزاعی درك   تقویت   وجود دارد. یکی از فوائد بیان تاریخ براي کودکان،

در است،  مبارکه  سوره  آنچه  مطرح  قدرت   وخداوند    نمایی   قدرت  فیل  و  فعل  سوره    اوست؛  دیدن  این 
دهد می  نشان  بلکه  معمولی  و  ظاهري  مادي،   موارد  همین   عالم،  کتاب   و  حساب  که  خواهد  قدرت    نیست؛ 

 ترین مخلوقاتش به ظهور برسد.تواند به واسطه کوچکپروردگار بر همه چیز سیطره دارد و می 
  هاي کند. انسان باید بداند قدرت به همین قدرت  تغییر  باید   قدرت  مورد  در  انسان  با توجه به این سوره، درك

 .  شودظاهري محدود نمی 
دوم آموزش دهیم باید از قدرت خداوند به آنها  آموزان پایه  وقتی بخواهیم مفهوم سوره فیل را به دانش 

دهیم؛  بگوییم و تمایز آن را با قدرت مخلوقات مشخص کنیم. این کار را با نشان دادن قدرت مخلوقات انجام می 
ها و مخلوقات، رخدادها  مخلوقاتی که هر چه دارند از خدا دارند؛ قدرتشان را هم از خدا دارند. قدرت انواع پدیده 

ها و پرندگان بسیار کوچک هستند اما  ت، نشانی از قدرت پروردگار است. برخی مخلوقات مانند مورچه و اتفاقا
هایی در طبیعت مانند  توانند کارهاي شگرف و بزرگی انجام دهند. همچنین پدیدهقدرت زیادي هم دارند و می 

تفاقات و رخدادها هم به همین شکل  باد، باران، زلزله، سیل و طوفان نیز نشان از قدرت پروردگار دارند. حتی ا
 توان قدرت خدا را مشاهده کرد. است و با کمی تأمل در آنها می

بدانند که هر کس به اندازه خود داراي   رود ی م انتظار انآموزدانش   ازسوره  نی ا ي ری ادگی و  گذراندن  از پس
در    ، قدرت  همهند که  نبدا  شود؛می له قدرت  أانسان به مس  نگاه  ییرموجب تغ   ین،است و ا  ايقدرت و توان ویژه 

ن که    دارد؛   او   آینده  هايگیري تصمیم   و   فرد  زندگی   در  اساسی  نقش   موضوع،   این   درك   یست؛ظاهر  بدانند 
قدرتمند هستند اما    هاي زیادي اطراف ما وجود دارند که به آنها توجه نداریم؛ مانند حیواناتی کوچک که قدرت

  ، دارند   ینیخدا قدرت مع  یربا تدب  یک که هر    خداوند مخلوقات    یدن د  کودکان باید با .نیست  مشخص  ظاهر  در
 .ببرند  پی خداوند  قدرت  به
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  گفته   کوتاه  صورت  به   سوره  داستان  آموزان،دانش  معمول   از   بیش  سؤاالت  از  جلوگیري  براي   شودمی   توصیه
 .  کنیم  استفاده روزمره  هايمثال از  بیشتر فهم  براي  و  شود

 

 هدف آموزش سوره فیل 

 درك تمایز قدرت خداوند نسبت به غیر خدا  .۱
 ها و رخدادهاافزایش توان مشاهده قدرت خداوند در پدیده  .۲
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 سوره مبارکه فیل 

  م، یالزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شو  م، یآموزان را با سوره مبارکه مواجه کن دانش   م یبتوان  نکه یا  يبرا
بخش متن   ن یمنظور، در ا نیا ي . برامیکن  ي خود جار ی آن را در زندگ ق یحقا می کن ی و سع م یریبا آن انس بگ 

 .میشوی مو در ادامه با مفهوم سوره آشنا  میخوانی سوره و ترجمه آن را م

 

 خداوند بخشنده مهربانبه نام  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 چه کرد؟!   آیا ندیدى پروردگارت با فیل سواران ) 1(الْفِیلِ بِأَصحَابِ رَبُّکَ  فَعَلَ  کَیْفَ تََر لَمْ أَ

 آیا نقشه آنها را در ضاللت و تباهى قرار نداد؟! )2تَضْلیلٍ ( أَ لَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فی 

 و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد ) 3أَبابیلَ (وَ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً 

 دادندکه با سنگهاى کوچکى آنان را هدف قرار مى )4تَرْمیهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ (

 شده (و متالشى) قرار داد!سرانجام آنها را همچون کاه خورده )5فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ (

 

 آشنایی با سوره 

آیات ِقرآن اگر از مخاطب خواسته شود که چیزي رؤیت گردد قطعا حاصل شدن درك و فهمی براي او  در 
  ظاهرى   حواس   با  احساس   مانند   که   است  علمى   بلکه  نیست؛   چشم   به   دیدن   از «رؤیت»   مورد انتظار است. منظور 

مورد اصحاب فیل» راهنمایی داده  ها به رؤیت «کیفیت فعل ربّ در  در سوره مبارکه فیل انسان   .شود می  آشکار
ها از این رؤیت باید چه چیزي را درك کنند و باید به چه چیزي توجه کنند که از آن غافل  اند. انسانشده
امکانات و تشکیالت    دهد اند؟ در داستان اصحاب فیل آنچه که رخ می بوده  با تمام  ابرهه  آن است که سپاه 

اشت به بدترین شکل ممکن، مغلوب مأموران خداوند شد. کیفیت فعل  خدا را د  نظامی که قصد تخریب خانه 
اي گل و سنگ داشتند با سپاهِ دشمنِ به ظاهر  ربّ را باید در تقابل پرندگانِ ابابیلی که در منقارهایشان تکه

 قوي و با شکوه دید و همچنین به هالکت رسیدن آن سپاه توسط مأمورانِ خداوند را مورد توجه قرار داد. 

ها را به دیدن «چگونگی  خواهد از این طریق توجه انسان شود و می ین سوره با سوال و استفهام شروع می ا
ها به یک نمونه یعنی اصحاب فیل سوق  فعل پروردگار» جلب کند. براي دیدن کیفیت فعل ربّ، توجه انسان 

د. این ماجرا در سال والدت  خواهند خانه خدا را خراب کننداده شده است. اصحاب فیل گروهی هستند که می 
 وآله رخ داده است.علیهاهللا حضرت محمد صلی 

ماجرا از این قرار بود که فرمانده حبشه براي یمن، شخصی به نام ابرهه را به فرمانروایی گماشت. ابرهه  
د و  تالش کرد در یمن معبدي بسازد تا از نظر سیاسی و اقتصادي به جاي کعبه بتواند در مرکزیت قرار بگیر 

هاي بسیاري را متحمل شد؛ اما مردم به آنجا جذب نشدند و در نتیجه ابرهه به هدف خود  براي این کار هزینه 
اي بود تا به خانه خدا حمله کند و آن  نرسید و کعبه همچنان مرکزیت خود را حفظ کرد. ابرهه به دنبال بهانه
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است گرایش دهد. تا اینکه فردي از اهل مکه نسبت    را از بین ببرد تا بتواند مردم را به سوي معبدي که ساخته 
آمیز انجام داد و همین سبب شد که ابرهه تصمیم بگیرد به کعبه  به معبدي که او ساخته بود رفتاري توهین 

 حمله کند. 

ها را آماده کنند تا به سوي مکه رهسپار شوند. کاري که ابرهه کرد از یک لحاظ  او دستور داد سپاهی از فیل 
اي بود تا هرچه بیشتر عظمت و شکوه لشکر را به کسانی که در مکه هستند برساند و از این  اي رسانه نقشه 

طریق در آنها رعب و وحشت بیفکند تا آنها بدون هیچ ایستادگی تسلیم شوند و به سوي معبدي که ابرهه در  
 یمن ساخته متمایل شوند. این ماجرا سبب شد که سوره مبارکه فیل نازل شود. 

ها آن را رؤیت کنند، چگونه در تضلیل قرار گرفتن کیِد اصحاب  ز مواردي که الزم است در این سوره انسان ا
قرار گرفته است؛    در این آیه بیان شده که کید آنها در تضلیل  سازي.تضلیل یعنی فرآیند گمراه فیل است.  

را در تضلیل قرار داده    هاخداوند آن  پیش نرفته و   ،هاي سپاه ابرهه گام به گام به بن بست خورده نقشه   یعنی
  ابرهه   باالي سر سپاه  را   خداوند پرندگانی به نام ابابیل  تضلیل بیان شده است.ی از  مراحل  سوره   این  در  است.

 .  بخشی از تضلیل استدر واقع   ابرهه باالي سر سپاه به ارسال این پرندگان  .فرستاد

سجیل یعنی گِل و سنگ  ریزه. حجاره یعنی سنگ  کردن است.تیراندازي به معنی »  رمی«ترمیهم از ریشه 
به سمت  از جنس گل و سنگ به واسطه پرندگانی کوچک  هایی  ریزهسنگ .  ریزه داشته باشد یا کلوخی که سنگ 
در  عصف    را شبیه کاه خورده شده کرد.  به ظاهر قدرتمند   سپاهاین    ،خداوند با این کارو    این سپاه پرت شد 

نیز به معناي  ول  أکمها به معنی برگ و محصوالت باقی مانده از کشاورزي و یا همان کاه است و  مه لغت نا
 عصف مأکول یعنی برگ و کاهی که خورده شده و جویده شده باشند. .است شده ه ردوخ

می  اولیه  جویدن  با  را  علف  یعنی  هستند  نشخوارکننده  می چهارپایان  قورت  آنکه  خورند،  از  بعد  دهند، 
ها که اول خورده  دهند. علفجوند و قورت می گردد و دوباره می کنند، همان در دهانشان برمی راحت می است

شود. بدین وسیله هالکت سپاهی که همه از  کنند، له تر می شود، دوباره که نشخوار می شده، کامل جویده نمی 
ها به خوبی بتوانند ذلت و خوار  انسانشود تا  ها پناه برده بودند توصیف می هاي کوه عظمت و شکوه آن به قله 

 کنند بینند.کشی می شدن کسانی را که مقابل خداوند گردن 

 
 

 نتیجه قرائت سوره براي ما 

  خواهد ما کیفیت فعل رّب می از ماجرا  تصویر    ایجاد اینبا  این سوره    . را دیدیم  فضاي کلی سوره مبارکه فیل
، تا این حد برنامه ریزي کنند، تا این حد کار تبلیغاتی  نقشه بکشند   به این جدیت  که گروهی گونه  این  . را ببینیم

 را بگیرد.  هاخداوند به راحتی با پرنده و سنگ جلوي آن در آخر   و توان و نیرو براي خود جمع کنند و کنند 

هنوز جمهوري  هاي زیادي کرد؛ در آن زمان  ریزي در زمان خودمان هم در حادثه طبس دیدیم، آمریکا برنامه 
درست استقرار پیدا نکرده بود که بتواند کاري انجام دهد. کسی هم خبر نداشت. خداوند خیلی راحت    اسالمی

را گرفت.   به  با یک طوفان شن، جلویشان  و  راحتی  به  بردارد  میان  از  را  بخواهد دشمنان خود  اگر  خداوند 
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ها باید  خواهد ما این را ببینیم. آري انسانوند می خدا   تواند این کار را انجام دهد.ترین شکل ممکن می ساده
بدانند که هیچ چیزي توانِ مقابله و ایستادگی در برابر قدرت خداوند را ندارد و الزم است که به واسطه رؤیت  

 کیفیت فعل رب در زندگی این حقیقتِ با شکوه در آنها ساري و جاري گردد. 

 
سوره مبارکه است  مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با  

 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
 

  



 سوره فیل                                                                   فهم قرآن پایه دوم                                                                 
 

15 
 

 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

دهد که با دقت  «سوره فیل به ما یاد می توانیم به آنها بگوییم براي انتقال مفهوم سوره فیل به کودکان می 
 ها و رخدادها ببینیم.» انواع پدیده خدا را در موجودات کوچک،  در محیط اطرافمان، قدرت 

آموزان در این سن  کنیم. دانش دانیم بیان می اي که براي مخاطب خود مناسب میپیام سوره را به گونه 
هاي مناسب مانند  ممکن است مفاهیم را با گفتگوي مستقیم، به شکل مطلوب درك نکنند. الزم است از قالب

انواع فیلم انتقال مفهوم  ها و تصبازي و نشان دادن  براي  با موضوع قدرت مخلوقات کوچک و رخدادها  اویر 
کنیم؛ زیرا آنها دریافتی از  خوانیم و مطرح نمی آموز نمیاستفاده کنیم. به هیچ وجه ترجمه سوره را براي دانش 

براي   که  است  آن  دهد  قرار  خود  توجه  مورد  گرامی  معلم  است  الزم  آنچه  داشت.  نخواهند  سوره  ترجمه 
ها و رخدادها را در انواع موجودات کوچک، انواع پدیده  آموزان شرایطی را به وجود آورد تا آنها قدرت دانش

ببینند. الزم به ذکر است که پدیده به معناي مخلوقات است و رخداد نیز به معناي اتفاقات و جریاناتی که به  
حاب فیل به واسطه پرندگان، یک رخداد  دهد؛ مثال پرنده یک پدیده است و نابودي اصها رخ می واسطه پدیده 

 است. 
شود کامال ملموس و عینی باشد. در همین راستا  آموزان این پایه بیان می الزم است مواردي که براي دانش

 خوب است از انواع مستند که متناسب با سنّشان است استفاده کرد. 
خواهند از  بگوییم که با کمک هم می ها سخن  توانیم درمورد مستندي از مورچه در رابطه با مخلوقات می 

روند تا در نهایت به آن سوي رودخانه برسند. مستندي  هاي آب باال و پایین میاي عبور کنند و با موج رودخانه 
توانند به مرور یک سازه چوبی را ویران کنند و  هایی که در کنار هم می نیز در این رابطه وجود دارد؛ یا موریانه 

کنند. سخن از باد، باران،  شوند و آن را تخریب می اي می ها که وارد مزرعه ار آورند؛ یا ملخخسارت زیادي به ب
هاي عظیمی از این قبیل که هریک به تنهایی  هاي انبوه عجیب و غریب افریقایی و پدیدههاي دریا، جنگلموج 

 وره فیل مؤثر است. برد و نشانی از قدرت پروردگار دارد، در آموزش س قدرت انسان را زیر سوال می 
همچنین خوب است کودکان قدرت خدا را در رخدادهاي زندگی ببینند؛ داستان نمرود، پادشاه ظالم که  

اي از این رخدادهاست. خوب است در این قسمت  به واسطه یک پشه از بین رفت و نتوانست کاري کند نمونه 
ر زندگیشان افتاده است که در آن قدرت خداوند  از کودکان بخواهیم از والدین خود بپرسند که چه اتفاقاتی د 

 اند.را دیده 
دهیم، وجود قدرت خداوند را نیز القا  الزم است هنگامی که مخلوقات و رخدادها را به کودکان نشان می 

کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم  کنیم. به این شکل کودکان کم کم قدرت پروردگار را مشاهده می 
رسد، در آنها ترس و وحشت نسبت به خداوند ایجاد نکند؛ بلکه آنچه مدنظر  آموزان می رؤیت دانش   که آنچه به 

 است دیدن شکوه و قدرت خداوند با توجه دادن به قدرت موجودات است. 
 

 مراحل آموزش سوره

یم  توانهاي گوناگون می اي که در محضر سوره مبارکه فیل هستیم، در موقعیت طی سه هفته یا سه جلسه 
ها شود؛ البته تقسیم  کارهاي زیر را به نام سوره فیل انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 
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توانیم همه  توانیم به ترتیب زیر، جلسات را پیش ببریم و هم می بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ یعنی هم می 
س کردیم کالسمان نیاز به تنوع و نظم  این موضوعات را در همه جلسات همزمان پیش ببریم؛ اما اگر احسا

 :دارد بهتر است به طریق زیر سوره را آموزش دهیم
دهیم تا به این  آموزان نشان می جلسه یا هفته اول: در اولین جلسه، قدرت موجودات کوچک را به دانش 

 .واسطه قدرت خدا را ببینند 
هاي طبیعت مانند باد، باران، امواج دریا، جنگل جلسه یا هفته دوم: در جلسه دوم قدرت خداوند را از طریق  

  .دهیمانبوه و ... نشان می 
نشان   نمرود  ماجراي  مانند  اتفاقاتی  و  را در رخدادها  یا هفته سوم: در جلسه آخر قدرت خداوند  جلسه 

 .دهیممی 
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 آموز سوره همزه و دانش 

الزم است درك کنیم که  .  شده است  مطرح   گرفتن  ایراد   و   سرزنش   موضوع طعنه،   مبارکه همزه، در سوره  
انسان به    شودی مطلب باعث م  ین درك اهرکس عیوبی دارد که نباید به خاطر این عیوب از او ایراد بگیریم.  

 .  بپردازد خود  عیوب اصالح  به   آن جاي  به وتوجه نکند    یگراند یبع
دارند و    تريراحت  یزندگ   ندارند، توجه دیگران  عیب به  که  افرادي  شودمی  مشخص بررسی  و  دقت   کمی با

  خود   عیب   به  که ست  ین ا فقط ا  یند را نب  دیگران   هايعیب  انسان   که  این   راه .  کنند می   زندگی   یشتري با آرامش ب
این معنا که بداند  کند؛ البته نه به این معنا که دائما از خودش عیب جویی کند و ایراد بگیرد، بلکه به    توجه

 خودش هم عیوبی دارد و باید آنها را رفع کند. 
 .  کرد  بیان توان یگرفتن را م  یرادا موضوع  اما کرد؛ پررنگ  را سرزنش  و  طعنه  مسأله   تواننمی هابچه براي

پس از آموزش این سوره،    است.  درك متفاوت بودن اخالق خوب با اخالق بد   سوره،   این   آموزش   محوریت 
کودکان باید بدانند بین اخالق فردي که سعی در پوشاندن عیوب دیگران دارد با اخالق فردي که به طور مداوم  

ها را با این موضوع درگیر کرد تا به خوبی آن را  بایستی بچه   گیرد تفاوت زیادي وجود دارد؛از دیگران ایراد می 
  یگران د  یبکه توجه به ع  نسبت به افرادي  کنند یگران توجه می د  یبکه به ع  يادفردرك کنند. آنها باید بدانند ا

 . ؛ حال بهتري دارند د ندار  يترو راحت زیبا یزندگ کنند،و از عیوب، چشم پوشی می  ندارند 
  ایم ایراد نگرفتن را به آنها ها انتقال دهیم، درواقع توانسته اگر بتوانیم مفهوم طبیعی بودن شکست را به بچه 

کند و  ها از عیب و ایراد، در قالب شکست خوردن و بازنده بودن بروز می بیاموزیم؛ زیرا در این سن درك بچه 
کنند. براي اینکه این مفهوم را  کودکان عیب و ایراد را بیشتر به شکل شکست خوردن و بازنده بودن درك می 

  فهوم طبیعی بودن شکست را به آنها بیاموزیم؛ بهتر وارد زندگی کودکان کنیم تا به عمق جانشان بنشیند، باید م
ها حتی اگر شکست هم بخورند پیروزند؛  طبیعی بودن شکست خود و شکست دیگران. کودکان باید بدانند انسان

بنابراین جاي سرزنش کردن نیست؛ پس براي آموزش سوره همزه و دوري از عیب جویی و سرزنش، روي  
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بودن   و طبیعی  پیروزي  و  تمرکز می مفهوم شکست  بگیرند در  شکست  یاد  واسطه کودکان  این  به  تا  کنیم 
 موقعیت شکست اصال کسی را سرزنش نکنند؛ نه خود را و نه دیگران را. 

 

 هدف آموزش سوره همزه 

 افزایش توان تمایز بین اخالق خوب و اخالق بد  .۱
 افزایش قدرت عیب جویی نکردن از خود و دیگران   .۲
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 سوره مبارکه همزه 

  م، یالزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شو  م، یآموزان را با سوره مبارکه مواجه کن دانش   م یبتوان  نکه یا  يبرا
بخش متن   ن یمنظور، در ا نیا ي . برامیکن  ي خود جار ی آن را در زندگ ق یحقا می کن ی و سع م یریبا آن انس بگ 

 .میشوی مو در ادامه با مفهوم سوره آشنا  میخوانی سوره و ترجمه آن را م

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 !  کنندهواى بر هر عیبجوى مسخره وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  

 آورى و شماره کردههمان کس که مال فراوانى جمع الَّذي جَمَعَ ماالً وَ عَدَّدَهُ  

 سازد! کند که اموالش او را جاودانه مى او گمان مى  یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ  

 شود! ] پرتاب مىنندهپندارد؛ به زودى در «حُطَمه» [آتشى خردکچنین نیست که مى کَالَّ لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَۀِ  

 دانى «حُطمه» چیست؟! و تو چه مى  وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَۀُ  

 آتش برافروخته الهى است  نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ  

 زند!  ها سرمىکه از دل تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ   الَّتی 

 این آتش بر آنها فروبسته شده  إِنَّها عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ  

 هاى کشیده و طوالنى!  در ستون  عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ   فی

 

 آشنایی با سوره 

هاست؛ البته براساس معیاري حقیقی  سوره مبارکه همزه سوره کرامت بخشیدن و ارزش بخشیدن به انسان 
ها که هریک به هر حال  دارایی. در این سوره خداوند براي دفاع از انسانو نه معیاري اعتباري مانند مال و  

هاي دیگر است و سعی در نشان دادن این نواقص دارد،  داراي عیوبی هستند، انسانی را که به دنبال عیب انسان
گر را از  هاي دیکند و در آیات سوره با بیان باور و عمل انسانی که این صفت زشت را دارد، انساننفرین می 

داند و به همین دلیل به راحتی  کند. این انسان معیار کرامت و ارزش را مال و دارایی می شبیه او بودن نهی می 
 تواند ارزش و کرامت دیگران و حتی خودش را زیر سوال ببرد. می 

ین آیه به  انگیز و هالکت بار بودن چیزي اظهار شود. در ارود که الزم است نفرت «وَیل» زمانی به کار می 
 رسد نهایت نفرین بر کسی که اهل همز و لمز است مدنظر باشد.نظر می 

به  رفتار  یک  که    کند این استمعنایی که این وزن در کلمه ایجاد می ه بر وزن فُعَلَه هستند؛  زَمَه و لُزَمَهُ
تفِ عالمه حضرت  .  است  که در فرد به شکل صفت درآمده   تکرار شده   میزانی المیزان  طباطبایی(ره) در    سیر 

مز و  هَ  چون بسیار  که  ند یگوی م  یه به کسزَ مَه و لُزَمَ. هُ ند یگوی م  هکضُحَ  خندد،یم   یلیکه خ  ی کس  فرمودند به
 است. شده  لیبه صفت تبد کرده، این رفتارش مز لَ
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جویی و عیب گذاشتن است؛ چه آن شخص آن عیب را داشته باشد چه نداشته باشد و  هَمز به معناي عیب 
ترین  شود؛ چه با طعنه و حرف، چه با کوچک افتد که به نحوي به عیب طرف مقابل اشاره می زمانی اتفاق می 

افتد که درواقع غیبت است. هنگامی که  تغییري در چشم و ابرو و اعضاي بدن که این اتفاق پشت سر افراد می 
عیب جویی شود و ایرادش گرفته    گویند؛ یعنی پیش روي کسی از اوتر شود به آن لَمز می عیب جویی جدي

جویی،  تر از همز است. منظور از هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کسی است که به واسطه تکرارِ مستمر عیب شود که این امر سنگین
این رفتار براي او تبدیل به یک صفت شده است. این شخص کسی است که مالی جمع کرده و پی در پی آن  

باشد؛ از قبیل خانواده، قدرت، مهارت،  تواند متعلق به فرد  چیزیست که می   شمارد. منظور از مال هر آن را می 
 توانایی، علم، ثروت و ... . 

در تفسیر المیزان بیان شده که علت همز و لمز کردنِ این فرد همین است که اهل جمع مال و شمردن  
ل این است که متعلقاتش را  در پی آن است. در واقع چون این فرد کسی است که به صورت مداوم به دنبا پی

افزایش دهد، آنها را جمع کند، مداوم آنها را بشمرد، نگه دارد و حساب همه آنها را داشته باشد، به عیب جویی  
برایش می افتد؛ چون گمان می از دیگران می  آنچه را که دارد همیشه  از دست  کند  را  آنها  ماند و هیچ گاه 

زي بیاید که دیگر فالن علم یا فالن مهارتی را که اکنون دارد، نداشته  کند ممکن است رودهد؛ گمان نمی نمی
 بیند.هاي خود را نمیهایش قرص است و چشمانش نداشتهباشد؛ به همین دلیل دلش به داشته 

در پی آن را    پس در این سوره، باور و گمان انسان همز و لمزکننده که به دنبال جمع مال است و پی 
که انسان  تواند به او اخالد و جاودانگی ببخشد. این  کند که مالش میشود. او دائما گمان می شمارد، بیان می می 

به دنبال جاودانگی باشد به هیچ وجه ناپسند نیست؛ بلکه به آن نیاز هم دارد؛ اما مهم این است که او چگونه  
جمع هر نوع مالی اعم از پول،    تواند به وسیلهخواهد به آن دست پیدا کند. اگر انسان خیال کند که می می 

 قدرت، توانایی و ... جاودانه شود سخت در اشتباه است. 
آید، به جمع و شمارش  به دست می   - هر آنچه دارد–اگر انسان اعتقادش این باشد که جاودانگی با آنچه دارد  

نوع اعم از ظاهري و  هاي دیگران از هر  ها و عیب پردازد و اگر کسی این طور شد، قطعا کم و کاستیآن می 
 افتد.آید و به همز و لمز می پولی و ... بیشتر به چشمش می

فرماید او با تحقیر به  کند و می اما خداوند این باور فرد همز و لمزکننده را به طور کلی از ریشه و بُن رد می 
م است از این جهت که  هاي جهنشود. «حُطَمَه» یکی از نام اي که پرتاب می شود. مثل زباله جهنم پرتاب می 

آنکه در دنیا دیگران را خرد می کند و می خرد می  انگار  براي  کرد و دل می شکند.  اتفاق  این  اکنون  شکاند، 
آتش افروخته    ، حطمهفرماید  کند تا بدانیم چه فضایی دارد؛ می افتد. خداوند حطمه را توصیف می خودش می 

شعله باالیی دارد؛ آتشی که انقدر حرارت دارد که قلب  ور؛ آتشی که  جنسش آتش است؛ آتشی شعله خداست؛  
کند و فقط به ظاهرش  کشد؛ هیزمش قلب است؛ یعنی به باطنش نفوذ می سوزاند؛ بر قلب زبانه می انسان را می 

  ي گریکه با همز و لمز د  ی کسند؛  کی خودش را خرد م  کند،ی را خرد م  ي گریکه د  ی کسکند. درواقع  اکتفا نمی 
بستر سوزاندن خودش    سوزاند،ی ها را ملمز دل   در واقع همانطور که همز ود؛ و  سوزانی خودش را م  سوزاند،ی را م

 .کند ی فراهم م  نیز را
تواند خود را از آن  این آتش طوري به این افراد چسبیده که اصال با آنها منطبق شده و فرد ایرادگیر نمی 

که ماندگاري دارد و هرچه می گذرد مدتش تمدید  شود  خالص کند و فرد همز و لمز کننده دچار عذابی می 
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شود؛ هم در همز و لمز کننده و  می افراد    تیدر شخص  ي آثار ماندگار  سبب به وجود آمدن  ، همز و لمزشود.  می 
د که البته این عذاب روي  گذاری م  ی باق  طرف مقابل خود و    ي رو  ي کار عذاب ماندگار  نی. با اهم در فرد مقابلش

 شود. بیشتر است و به آخرتش کشیده می خود فرد  
 

 نتیجه قرائت سوره براي ما 

شویم که سرزنش خود و دیگران به واسطه دیدن عیب آنها و اشاره کردن به  با قرائت این سوره متوجه می 
ها باید از آن به شدت دوري کنند. براي گرفتار نشدن به این رفتار  آن چقدر نزد خداوند مذموم است و انسان

هاي مختلف، پول، وضعیت اجتماعی و ... که به آنها  ها این باشد که مال و هر آنچه از توانایی د اعتقاد انسانبای
ارزش  دارد،  نمی تعلق  ایجاد  دیگران  به  نسبت  بخشی  کرامت  و  انسانآفرینی  اگر  جاودانگی  کند.  و  بقا  ها 

بیشترین ارزش را داشته باشد، نباید فکر  خواهند که البته کنایه از چیزي است که نسبت به چیزهاي دیگر  می 
ها نباید فکر کنند که  تواند آن را به آنها ببخشد. همچنین انسان کنند که آنچه به آنها تعلق گرفته است می 

 آنچه به آنها تعلق گرفته است مالِ آنهاست و براي آنهاست تا آن طور که بخواهند از آن بهره ببرند. 
ها نباید به هیچ وجه گمان کنند که دارایی و چیزي از خود دارند؛ زیرا  ه انسانیابیم کاز سوره همزه درمی 

شود که خیال کند حتما همان دارایی سبب فضل نسبت به بقیه  اگر انسان این طور فکر کرد قطعا باعث می 
ز دیگران  هایش را جمع کند و به شماره دربیاورد و به همز و لمکند در این راستا دارایی شود و سعی می می 

 بپردازد. 
دهد و از طرف دیگر  بنابراین سوره همزه از طرفی معیار ارزش بخشی و کرامت بخشی را در انسان تغییر می 

 هایشان زیر سوال و سرزنش برود. ها و نقص دهد که کرامت دیگران به خاطر ضعفبه هیچ وجه اجازه نمی 

 

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

آموزان در این سن  کنیم. دانش دانیم بیان می اي که براي مخاطب خود مناسب میپیام سوره را به گونه  
هاي مناسب براي  نکنند. الزم است از قالبممکن است مفاهیم را با گفتگوي مستقیم، به شکل مطلوب درك  

 انتقال مفهوم استفاده کنیم. 
کنیم؛ زیرا آنها دریافتی از ترجمه  خوانیم و مطرح نمی آموز نمی به هیچ وجه ترجمه سوره را براي دانش

 سوره نخواهند داشت.  
؛ اما براي این کار الزم  آموزان با شکست مواجه شده و آن را بپذیرند در این پایه الزم است سعی کنیم دانش 

 است نکاتی را در نظر داشته باشیم.
آموزان در این سن، نسبت به شکست و چیزهایی که به ظاهر تلخ هستند، بسیار شکننده به علت اینکه دانش 

گذارد، نباید به صورت مکرر با شکست مواجه شوند و الزم  باشند و در روحیه آنها به سرعت تأثیر منفی می می 
هایی براي آنها قرار گیرد؛ یعنی در اکثر مواقع کمک  اجه کردن آنها با شکست در کنار کسب پیروزي است مو

 کنیم تا آنها پیروز باشند و در بعضی اوقات هم شکست بخورند و طعم آن را احساس کنند.
قرار  اي طبیعی باشد. طبیعی بودن شکست به این معنا که  باید کاري کنیم که شکست براي آنها مسئله  

آید که ممکن است انسان در آن پیروز نباشد. اگر مسئله شکست  نیست همیشه پیروز شد و مواقعی پیش می 
آموز طبیعی جلوه نکند یعنی در زندگی او اتفاقی غیرعادي و غیر قابل هضم افتاده که سبب شکسته  براي دانش

 شود. ود و دیگران میسازي براي سرزنش خ شدن او، تأثیرگذاري منفی در روحیه او و زمینه 
اي طبیعی است، در مواجهه با  فهمند که رخ دادن آن مسئله پذیرند و می آموزان وقتی شکست را می دانش

توانند به خوبی رفتار کنند و او را مورد سرزنش و طعنه قرار ندهند. بنابراین فعالیت  شکست دیگران هم می 
ها را  هایی است که بتوان بچه یا بازي   ود، طراحی فعالیتمحوري که الزم است در این پایه روي آن متمرکز ب

 در آن هم با شکست و هم با پیروزي مواجه کرد. 
جبران و امیدواري به جاي ناامیدي و سرزنش خود و    تواند روحیه داشتن این نگاه نسبت به شکست می 

 هاي شکست شکوفا کند. دیگران را در موقعیت 

 

 مراحل آموزش سوره

توانیم  هاي گوناگون می اي که در محضر سوره مبارکه همزه هستیم، در موقعیت هفته یا سه جلسه طی سه  
ها شود؛ البته تقسیم  کارهاي زیر را به نام سوره همزه انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 

توانیم همه  کار کنیم و یا می   هاتوانیم 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: 
جلسه یا هفته اول: خوب است ابتدا بر موضوع شکست خورده ندیدن خود کودك تمرکز کنیم. تالش کنیم  

ها در موقعیت شکست قرار گرفتند، خودشان را شکست خورده نبینند و  ها و فعالیتر کودکان در بازي که اگ
 دارند.بدانند این امر طبیعی است؛ اینگونه به مرور دست از سرزنش خود برمی 
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آموزیم که دیگران را شکست خورده نبینند و برنده نشدن  جلسه یا هفته دوم: در گام بعد به کودکان می 
 ها، در نظرشان زشت و ناپسند نباشد. آن

آموزان بیاموزیم که ندیدن بازنده شدن خود و دیگران،  جلسه یا هفته سوم: در نهایت خوب است به دانش 
این مراحل   نبیند. در همه  را  باختن  و  انسان ضعف، شکست  بهتر است که  از دیدن آن؛ یعنی  زیباتر است 

فاده کنیم و محدودیت خاصی در این امر وجود ندارد؛ فقط کافیست  هاي سوره است توانیم از انواع فعالیت می 
 آموزان را به آنچه باید آموزش دهیم جلب کنیم و روي موضوع همان جلسه تمرکز کنیم. توجه دانش 
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