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 آموزسوره قدر و دانش 

  ان یب  هاي مختلف زمان   نیب  زیتمابه این واسطه،  مطرح است و  ارزشمندي شب قدر    بحثقدر،    سوره   در
ماه است؛ هزار ماه، بیش از هشتاد سال  ی شب قدر، بهتر از هزار  عنی   »مِن اَلفِ شَهرٍ  رٌ یالقَدر خَ  ۀُلَ یلَ«  شود؛ی م

تک تک    يکه برا   يباشد. فرد  یک انسان  به اندازه عمر  تواند ی شب م  ک ی  است؛ به اندازه عمر یک انسان؛ یعنی
وقت  تیاهم  اش ی زندگ   قیدقا است،  «  ی قائل  خَ  ۀُ لَ یلَمفهوم  شَهرٍ  رٌ یالقَدر  اَلفِ  می   » مِن  درك    ار یبس  ،کند را 

  د یی بگو  ،دبری م  را  استفاده  کمال  خود  یزندگ  قیدقا  از   که  ی شخص  نیچن   به  که  نیا  مانند   ؛شودی م  خوشحال
  باشد؟ داشته  سود تانیبرا قه یدق  5 ن یا برابر 1000 که   اموزمیب  شما به يکار د یخواهی م ایآ

.  و هر کدام ارزش خود را دارند   است  متفاوت  شب  با  روز  و  ظهر  با  صبح.  دارند   زیتما  هم  به  نسبت  اوقات
خوب است به واسطه این سوره،    . هستند   روز   مناسببعضی کارها    و   داد   انجام   هاشب  توان را می   کارهابعضی  

 آموزان روشن شود. ها براي دانش تمایز زمان 

و    دهند ی م  انجام  نامنظم  را  شانیکارها  نوعاً  آنها.  است  خوب  اریبسنیز    هابچه   نظم   يبرا  زمان  زیتما  شناخت
خوب است بدانند هر کاري    پسکم کم و به آرامی؛    کنند؛از این سن کم کم و به آرامی مفهوم نظم را درك می 

خوب است  .  شودانجام می   روز   شبانه   از   یساعات  و   ط یشرا  در   که   خواندن   درس زمان خاص خود را دارد؛ مثل  
انجام دادن    مثالً   ؛ انجام شود  و شب  عصر  ،صبح، ظهر  يهااز زمان   ک یبهتر است در هر    يکار  ها بدانند چهبچ
 خوب است.   قبل از خواب،  خواندن کتاب داستان ی ول ست،ی در آخر شب خوب ن فیتکل

  وزن   کی ، انجام کار يبرا  هر زمان شود. در واقع ی م  کار  ي درور بهره  شیباعث برکت و افزا زمان زیتما شناخت
در زمانش انجام    يتر است. اگر کارک یکه به استجابت نزد  ن یالطلوع  ن یمانند دعا کردن در ب  ؛دارد  و ارزشی 

بهینه انجام    باعث ش  خود  در زمان   کار   آن   انجام   که ی  حال  در   ؛ بردی م  يشتر یبرابر وقت ب  چهار   اسه ینشود،  
 شدن کار است.
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  ي بهتر است چه کار   مییبگوباید    میکن   يزیربرنامه   میخواهی م  ی وقت.  ریزي نقش اساسی داردزمان در برنامه 
  انجام   شود ی م  هم   را يگر ید  ي کارها  ی زمان  بازه   ن یا  در  ا یآ  م یپرس باز خودمان    سپسانجام شود؟    ی زمان  چه   در 

را انتخاب    کی کدام    م،ی مشخص انجام ده  یدر بازه زمان  میتوانی که م  يمتعدد   يکارها   نیب  از که    یا این  داد؟
  دن، ید ونیزیانجام داد؟ کتاب خواندن، تلو  توانی م   ییچه کارهابعد از ظهر    چهار تا   سه در ساعت    مثالً   م؟ یکن

در واقع ارزش زمان در این    . میکارها را انتخاب کن  نیاز ا  ی کی  نکه یرسد به ای و آنگاه نوبت م  ؛   و ...   دنیخواب
وري  شوند و به این ترتیب بهره آشنا می آموزان به واسطه این سوره، با ارزش زمان  سوره، محوریت دارد و دانش 

 بیشتري خواهند داشت.

  ي زیربرنامه   نیمع  یبازه زمان  ک یخود در    ي بتواند به صورت شناور برا  د یطبق ضابطه خودش با  آموزدانش هر  
  انجام و به مرور اصالح    ردهداده نظارت ک  ص یدارند بر آنچه او خودش تشخ  فه یفقط وظ  ان یو مرب  ن یکند و والد 

کند که  می آموز انتخاب  عصر و خود دانش   7تا    4ساعت    ؛ مثال دهند ی م  ی به او بازه زمان  ان یو مرب  ن یوالد .  دهند 
 را انجام دهد.   شیکند و کارها  يزیرچطور برنامه 

این  مهم آموزشی    ي محورها ارزش   سوره   در  مفهوم  زمان   ،شناخت  ارزش  و درك  شناخت  گوناگون  هاي 
هاي سال است. مباحثی مانند نزول مالئکه و روح نباید در  هاي قدر به عنوان ارزشمندترین شباهمیت شب

 این دوره سنی مطرح شود. 

 

 هدف آموزش سوره بینه 

   آن  از  نهیبه  استفاده و  زمان  تیاهم درك  .۱

 درك ارزش شب قدر .۲

 هاي کوتاه مدتریزي برنامه شروع  .۳
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 ه مبارکه قدرورس

  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 

 ] را در شب قدر نازل کردیم!  ما آن [قرآن )1لَیْلَۀِ الْقَدْرِ ( إِنَّا أَنَْزلْناهُ فی 

 دانى شب قدر چیست؟!  و تو چه مى  )2وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَۀُ الْقَدْرِ (

 شب قدر بهتر از هزار ماه است!   )3لَیْلَۀُ الْقَدْرِ خَیٌْر مِنْ أَلْفِ شَهٍْر (

 )4رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمٍْر (تَنَزَّلُ الْمَالئِکَۀُ وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ 
فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان براى (تقدیر)  

 شوند.  هر کارى نازل مى

 شبى است سرشار از سالمت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده!   )5سَالمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجِْر (

 

 آشنایی با سوره 

اینکه   به  با توجه  امامِ حیّ در عالم اشاره دارد؛ زیرا  سوره مبارکه قدر به صورت غیرمستقیم به حقیقتِ 
دانیم هر سال در شبِ قدر مالئکه نازل  نازل شد، اما می   وآلهه یعلاهللای صلّحقیقت قرآن در ابتدا بر پیامبر اکرم  

تواند ظرفیت و  کنند. بعد از رسولِ خدا تنها وجودي که می شوند و حقایق الهی را به إذن ربّ نازل می می 
آمادگی دریافتِ حقایقِ قرآنی را داشته باشد، فقط وجودِ امامِ معصوم است. در واقع در شبِ قدرِ هر سال به  

تواند محلّ نزول حقایق الهی قرار گیرد و  شوند؛ زیرا فقط امام می وجودِ امامِ حیّ، حقایق الهی نازل می   برکتِ
 شوند.مند می ها از فیضِ نزولِ حقایق به ایشان بهره انسان بقیه 

شود که قرآن در شبِ قدر نازل شده است. وضعیت «لیل» به آرامش گرفتن و نهفتگی  در این سوره بیان می 
هاي روز، آمادگی الزم را کسب کند. روز بستر تالش و تکاپو  اره دارد که انسان باید از آن بستر براي فعالیتاش 

دهد. «قدر» هم به معنی ارزش و هم به معنی اندازه است  است و حالتی از آشکاري و بروز داشتن را نشان می 
هاست. این سوره به بسترِ نزولِ قرآن  عیین ارزش ها و تعیین تقدیرها و تو به این تعبیر، شبِ قدر، شبِ اندازه

ها کند و در واقع بستري است که در آن نهفتگی وجود دارد. به واسطه آن، ارزش که شبِ قدر است اشاره می 
 شود.ها تقدیر می تعیین و اندازه 

یا نسبت به  تواند تعیین ارزش در بسترِ نهفتگیِ شبِ قدر را بیان کند، این است که دن یک مثالی که می 
ها معلوم نیست؛ اما در آخرت خوبی  آخرت مانند شب به روز است؛ چون در دنیا وضعیت نهفته است، سرنوشت
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گردد. در شبِ قدر هم خداوند اراده کرده که خیلی از اتفاقات رخ  ها هویدا می و بدي و سرنوشت همه انسان
 بخورد و سپس تعیین شود. ها در فضایی نهفته رقم ها، تقدیرها و جایگاهدهد و ارزش 

آیه دوم اشاره دارد به این که چه چیزي به تو فهماند که شبِ قدر چیست؟ «أدراك» یعنی به تو فهماند؛  
خواهد توجه ما را به مبداء درك یک موضوع جلب کند. گویا قصد آن  در آیاتی که «ما أَدْراكَ» وجود دارد می 

 توانستید عظمت آن را بفهمید.ه خودتان میاي نیست ک بوده که بیان کند شبِ قدر مسئله 

سال است؛ یعنی شب    80تر دانسته شده؛ هزار ماه بیشتر از  در این سوره شب قدر از هزار ماه هم باارزش 
قدر از تمام عمر یک انسان هم ارزش بیشتري دارد. «شهر» به معنی ماه معنا شده است که با وضعیت قمر  

ک ماه از زمانِ خروجِ ماه (قمر) از نهفتگی و دیده شدن هاللِ ماه شروع  شود. به این صورت که یمشخص می 
انجامد. روز به طول می   30الی    29اش بازگردد،  شده و تا وقتی که در محاق قرار گیرد و به وضعیت نهفتگی

خورد  می ها، شهر رقم  ها و وضعیت ماه در شبشهر به معنی ماه با شب هم ارتباط دارد؛ زیرا براساس تعداد شب 
 شود. بنابراین شبِ قدر از سی هزار شبی که شبِ قدر نباشد بهتر است.شب بگذرد، یک ماه می  30و اگر 

«تَنَزَّلُ» از ریشه تنزیل بوده و زمان این فعل مضارع است. زمان مضارع به استمرار و دائمی بودن آن کار  
طور نیست که مالئکه قرآن را نازل کرده باشند    اشاره دارد؛ یعنی دائما این نزول در حال جاري شدن است، این

و این موضوع به اتمام رسیده باشد؛ بلکه دائما مالئکه و روح در حال نازل شدن هستند. واژه روح طبق نظرِ  
شود به عالمِ امرِ خداوند. عالم امر  در تفسیر شریف المیزان مربوط می   ه یعلاهللارحمۀطباطبایی    حضرتِ عالمه 
کند درآن  ه وضعیت «کن فیکون» در آن برقرار است به معناي اینکه خداوند هرآنچه اراده می عالمی است ک

شود  شود و هیچ گونه تدریجی در تحوالت در کار نیست. بعد از مطرح کردن نزول مالئکه و روح عنوان می می 
لم را از نقص به  که این نزول به إذن رب در حال رخ دادن است، همان کسی که به واسطه ربوبیتش همه عا

 برد. سوي کمال می 

شود که حقیقتِ مربوط  اگر بخواهیم معناي«مِنْ کُلِّ أَمْرٍ» را در معناي کلی آیه چهار ببینیم این طور می 
 شود.به هر چیز در شبِ قدر به إذنِ پروردگار و به واسطه مالئکه و روح نازل می 

چیزي نیست جز سالم. «سالم» نیز به معنی سِلم،  «َسالمٌ هِیَ» به معنی این است که حقیقتِ شبِ قدر  
 سالمت و امنیت است.

«حتّی مطلع الفجر» یعنی تا آن زمانی که فجر طلوع کند و شبِ قدر به پایان برسد، سراسرِ شب قدر را  
 جریانی یکپارچه از سلم و امنیت فراگرفته است.

 

 ما  يقرائت سوره برا جهینت

شود. خداوند براي  رتِ شناخت مفهوم قدر و اندازه در عالم دانسته می با قرائت این سوره، اهمیت و ضرو
همه خالیق، اندازه و قدري قرار داده که نشان دهنده ارزش و منزلت آنهاست. به میزانی که قدر و اندازه آنچه  

ها انسان   ایم. مثالً اگررا که خداوند خلق کرده بفهمیم، در واقع ارزش واقعی آن را در این دنیا متوجه شده
توانند با آن انجام دهند، بیشتر از آن  دانستند چه کارهایی می کردند و می ارزش و قدر زمان را بهتر درك می 
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ها باید بدانند که قرآن کالمِ خداوند است و با کالمِ غیرخداوند تفاوت  بردند. با توجه به سوره قدر انسان بهره می 
داند و نیز شبی که کالمِ خدا  تر درك کند ارزش قرآن را بیشتر می دارد؛ پس هرچه انسان این تفاوت را بیش 

هاي دیگر  هاي دیگر بسیار متفاوت است. پس هرچه شبِ قدر براي ما با شبشود، با شبها جاري می بر انسان
نِ  کنیم. شبِ قدر زمانی است که خداوند حقایق الهی را بر قلبِ نازنیتفاوت داشته باشد، آن را بیشتر درك می 

توانند از وجودِ  ها به میزانی که قدرِ این شبِ عزیز را بدانند می کند و انساننازل می   فرجهاهللاعجّل امامِ عصر  
 عصر حقایقِ الهی را دریافت کنند. مقدِس امامِ 

 

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

ریزي یاد  آموزان باید با ارزش زمان آشنا شوند، کمی برنامه با آموزش سوره مبارکه قدر در این پایه، دانش 
مختصر بریزند؛ همچنین الزم است به واسطه این    بگیرند و کم کم بتوانند براي کارهاي کوچکی، یک برنامه 

 ر و ارزش آن آشنا شوند.  سوره، با شب قد 

سوره می  آموزش  هنگام  که  همانند دانیم  سن  این  در  کودکان  زیرا  نیست؛  ترجمه  خواندن  به  نیازي  ها 
البته اگر خودشان بخواهند و  سال هاي پیش، درك و دریافت چندانی از ترجمه یک سوره نخواهند داشت. 

 کنیم. اما خودمان از ابتدا براي این کار اقدام نمی توانیم ترجمه سوره را برایشان بخوانیم اصرار کنند، می 

کنیم. مهم این است که به واسطه آموزش سوره قدر،  توانیم منتقل می پیام سوره را با هر روشی که می 
آموزان کالس سومی، بیش از پیش قدر زمان خود را بدانند، توجهشان بیشتر به زمان جلب شود، در حد  دانش

هاي قدر داشته باشند.  امه بریزند؛ همچنین در ماه رمضان، توجه بیشتري به این شب خودشان تالش کنند برن
براي اینکه کودکان با ارزش زمان و شب قدر آشنا شوند، خوب است ابتدا آنها را مفهوم ارزش آشنا کنیم؛  

هایی مانند نقش ارزشمندي را با نشان دادن ارزش افرادي مانند پدر و مادر، معلم، پدربزرگ و مادربزرگ، حتی  
ها را با  ها ارزش خود را دارند؛ خوب است بچه دهیم؛ البته هر کس در جامعه نقشی دارد و نقش نانوا یاد می 
 هاي مختلف در جامعه آشنا کنیم.  ارزش نقش 

...  ها مانند مساجد، حرمتوانیم از ارزش برخی مکانهمچنین می  ها، بناهاي تاریخی، کالس و مدرسه و 
دهیم. اکنون که معناي ارزش را بیش  ها آموزش می ه این واسطه مفهوم ارزش و ارزشندي را به بچه بگوییم. ب

ها با هم متفاوت است؛  آموزان باید بدانند ارزش زمان توانیم از ارزش زمان بگوییم؛ دانش از قبل دانستند، می 
هاي قدر،  شب قدر در میان شب هاي سال،  جمعه در طول هفته ارزش بیشتري دارد؛ ماه رمضان در میان ماه 

بین الطلوعین در میان ساعات شبانه روز که زمان خوبی براي دعا و انجام کارهاي مهم شبانه روز است، زمان  
اذان که وقت استجابت دعاست، پس از اذان که هنگام خواندن نماز اول وقت است و ارزش بیشتري براي  

د مذهبی مانند عید غدیر، عید نوروز، دهه اول محرم و اربعین و  خواندن نماز نسبت به اوقات دیگر دارد، اعیا
 ... همه و همه ارزش خاص خود را دارند و باید حواسمان به این اوقات باشد.  

اي براي کودکان توضیح دهیم  اي که درمورد شب قدر وجود دارد این است که باید آن را به گونه اما نکته 
اطالعاتی که به سن آنها نخورد و نیازي از آنها را رفع کند، فایده چندانی    که در حد سن و درکشان باشد. دادن

توانیم بگوییم «شب قدر، به اندازه هشتاد سال ارزش دارد؛ خوب  ندارد. براي نشان دادن ارزش شب قدر می 
رآن بخوانیم  ها را بیدار بمانیم، احیا بگیریم، دعا بخوانیم و براي یکدیگر و خودمان دعا کنیم، ق است این شب

هاي انسان را براي انجام  تواند توان و درمورد برنامه یک سال آینده خود، فکر کنیم؛ شب قدر شبی است که می 
 تري پیش برود.» کارها بیشتر کند و به واسطه آن، کارها بهتر و در زمان مناسب

آن کتابی است که نسبت به  توانیم بیان کنیم؛ اینکه قرهمچنین به واسطه این سوره، ارزش قرآن را هم می 
تواند در بیان  ها را به انسان یاد داده است، میها ارزشمندتر است و خدا به وسیله آن، همه خوبیسایر کتاب

 ارزشمنديِ این کتاب، موثر باشد. 
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نتقل  ها مهاي گوناگون به بچه ها، داستان و شعر مرتبط و در موقعیت توانیم با انواع فعالیت ها را می این پیام
 کنیم.می 

 

 مراحل آموزش سوره

توانیم  هاي گوناگون می اي که در محضر سوره مبارکه قدر هستیم، در موقعیتطی سه هفته یا سه جلسه 
ها شود؛ همانطور که بیان  کارهاي زیر را به نام سوره قدر انجام دهیم تا سوره به صورت عملی وارد زندگی بچه 

ها توانیم فقط موضوع جلسه دوم یعنی ارزش زمان را با بچه پیشنهاد است؛ ما میشد تقسیم بندي زیر در حد  
یا می  و  اگر احساس کردیم  کار کنیم  اما  ببریم؛  با هم پیش  را در همه جلسات  این موضوعات  توانیم همه 

هر یک از  توانیم به شکل زیر سوره را آموزش دهیم؛ توضیحات بیشتر مربوط به  کالسمان نیاز به تنوع دارد می
 این مراحل، در عنوان قبل آمده است.

 آموزان را با مفهوم ارزش آشنا کنیم. جلسه یا هفته اول: ابتدا دانش

کنیم. در همین مرحله  هاي مختلف آشنا می جلسه یا هفته دوم: در مرحله بعد، آنها را با ارزش زمان و زمان
ریزي کوتاهی مثال براي دو ساعت از عصر یا  کنیم؛ برنامه ریزي را وارد زندگی آنها  توانیم به آرامی، برنامه می 

 صبحشان.

 کنیم.جلسه یا هفته سوم: آنها را با ارزش شب قدر آشنا می 
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  بّینهفصل دوم: س�ره مب�رکه 

 دلیل داشتن 
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 آموزسوره بیّنه و دانش 

دارا  منفعتیک    به  دن یرس   يبرا  میدهی م  انجام  یزندگ  در  ما  که  ي کار  هر غذا    چرا  ؛است  یلی دل  يو 
  عفت   و  ایح  مراقب   چرا  م؟یخوانی م  نماز  چرا  ؛میاچون تشنه   م؟ینوش ی م  آب  چرا  ؛میاگرسنه   چون   م؟یخوری م

 .  ... و  م؟ یهست خود

 .محکم  لیآوردن دل یعن ی »نه یب«

و هر    دهد ی م  انسانکه    یل یهر تفص  ،نشود   يانسان جار  ی در زندگ  ن یاست که اگر د  ن یمهم ا  ار یبس  نکته
  ی شخص  قهیکرده، بر اساس سل  جادیا  یزندگ   در  که  ییهال یتفص  رایز؛  شودی م  شانحراف  باعثآورد،  دلیلی که می 

 .  کند  کسبخالق خود را  تینتوانسته است رضا  جهیدر نت و  د خو محبوب و  معبود  تیرضا نهبوده؛ 

انجام شده است. در   ن» ی«دبه نام  ياو رسول و طبق برنامه  خداهمه کارها توسط  نیب يجداساز برعکس،
 است.  ن»یبه نام «د يابرنامه  ،ي تفصیل و آوردن بینه برا اریمع  نیواقع بهتر

عشاء و صبح را    ،نماز مغرب  مسلمان،  فرد  کیشب) نبود،    طولنماز (در    اقامه  دستور  اگربه طور مثال  
 .  کند ی م م یو زمان را به سه قسمت تقس  جادیاا ر نظم نینماز ا ب،یترت  ن ی. به اخواند ینم

  انتخاب   ی، شرع  بلوغ  سن  به   بودن  ک ینزد  لیدل  به  و  است  »ت یعبود«  دبستان  دوره   در  مهم  موضوع   کی
  ت ی دوره دبستان غلبه بر عبود  در  .شودی م  مهم  اریبس  امور  انجام  يبرا  ین ید  و  ی شرع  لیدال  داشتن  و   مرجع

  ن یا  کند ی که فرد تفکر م  ی زمان  ی عنی  ؛باشد   ت یدر خدمت عبود  د یاست. تفکر با  ت یاست و تفکر فرع بر عبود
 .است منانه ؤم  ی زندگ سبک نیاباشد.  تیعبود يتفکر در راستا

 کافرانه.  ی سبک زندگ  - 2 ؛ مؤمنانه ی سبک زندگ - 1 ؛ میدار  یدو مدل سبک زندگ   نهیب مبارکه  سورهدر 

آموزان صحبت کنیم، الزم است پیامی را که سوره  اینکه بتوانیم درباره مفهوم این سوره با دانش اما براي  
آموزان در داشتنِ دلیلِ روشن و  براي آنها دارد بیان نماییم. به طور کلی هدف سوره بینه، افزایش توان دانش 



 بیّنه سوره          وم                                                                                                                           سفهم قرآن پایه 
 

11 
 

توانند  دلیلی دارد که این دالیل می   آموزان یاد بدهیم که هر کاريقطعی براي انجام کارها است. باید به دانش 
آموزان باید بدانند وقتی کاري دلیلِ درست و صحیحی داشته باشد، روشن و واضح و یا داراي ابهام باشند. دانش

 الزم است آن را بپذیریم و انجام دهیم.  

گوییم. مباحثی  آموزان چیزي نمیسوره مبارکه بیّنه داراي مضامین بلندي است؛ لذا از جزئیات آن به دانش
مانند اتمام حجت خداوند براي مشرکین و کافرین توسط بیّنه، تالوت کردن رسول از صحف مطهره، کتب  

 گیرد. آموزان ابتدایی قرار نمی قَیِّمۀ و مباحثی از این قبیل، در آموزش این سوره به دانش 

 

 هدف آموزش سوره بینه 

 کار  هر انجام ي برا نه یب و  شکوفایی توان داشتن دلیل  .۱
 توجه به اوامر و نواهی الهی در انجام امور  .۲
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 ه مبارکه بینه ورس

  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 

لَمْ یَکُنِ الَّذینَ کَفَُروا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشِْرکینَ  

 مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَۀُ  
گفتند:) دست از آیین خود  کافران از اهل کتاب و مشرکان (مى

 دارند تا دلیل روشنى براى آنها بیاید، برنمى 

 هاى پاکى را (بر آنها) بخواند،  پیامبرى از سوى خدا (بیاید) که صحیفه  طَهَّرَةً رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُوا صُحُفاً مُ

هاى صحیح و پرارزشى باشد! (ولى هنگامى که آمد  و در آن نوشته  فیها کُتُبٌ قَیِّمَۀٌ  
 ایمان نیاوردند، مانند اهل کتاب).  

وَ ما تَفَرَّقَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما  

 جاءَتْهُمُ الْبَیِّنَۀُ  
اهل کتاب (نیز در دین خدا) اختالف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل  

 ان آمد! روشن براى آن

وَ ما أُمُِروا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ  

 وَ یُقیمُوا الصَّالةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِکَ دینُ الْقَیِّمَۀِ 

و به آنها دستورى داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالى که 
ز شرك به توحید بازگردند، نماز را  دین خود را براى او خالص کنند و ا

 برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار!  

 إِنَّ الَّذینَ کَفَُروا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشِْرکینَ فی 

 نارِ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها أُولئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّۀِ  
در آتش دوزخند، جاودانه در آن  کافران از اهل کتاب و مشرکان 

 مانند؛ آنها بدترین مخلوقاتند! مى

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیُْر  

 الْبَرِیَّۀِ  
(امّا) کسانى که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین 

 مخلوقات (خدا) هستند!  

مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا  جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ

الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا  

 عَنْهُ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ  

پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاى بهشت جاویدان است که نهرها از  
) خدا از آنها مانند! (همزیر درختانش جارى است؛ همیشه در آن مى

خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ و این (مقام واال) براى کسى 
 است که از پروردگارش بترسد! 
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 آشنایی با سوره 

بهترین و یا بدترینِ خلق شدن وابسته است به اینکه انسان در زندگی کدام را هرا انتخاب کند؛ راهِ درست  
تواند راهِ درست و غلط را از هم  ترین مسائل انسان این است که چگونه می حیاتیاهی را. بنابراین از  را یا گمر 

ها بشارت داده که مسیر حق و باطل را براي آنها بیان و روشن  تشخیص بدهد. خداوند متعال به تمام انسان 
حضِ فرامین  کند تا در تشخیص آن دو از هم دچار اشتباه نشوند. خداوند با فرستادن رسوالنی که تابعِ ممی 

ها بستر را به بهترین وجه فراهم  الهی هستند راه را از بیراهه، نشان داد. خداوند براي بهترینِ خلق شدنِ انسان 
کرده است؛ حاال نوبت انسان است که در مواجهه با بیناتِ الهی، خاشعانه عمل کرده و آنها را با عمق جان  

 بپذیرد.  

ابتداي سوره اشاره می  بینه داراي سه بخش است. در  این سوره مبارکه  به  و    کند  که خداوند، مشرکین 
کافران اهل کتاب را در ضاللت و گمراهی خودشان رها نکرد تا وقتی که براي آنها بیّنه آورد. «مُنْفَکِّینَ» یعنی  

تواند  گذارد و می اي هیچ تردیدي باقی نمیرها و جدا شده، «الْبَیِّنَۀُ» آن دلیل روشن و واضحی است که ج
اي هستند که داراي کتاب آسمانی بوده و به خداوند اعتقاد داشتند.  باعث اتمام حجت شود. «اهل کتاب» عده 

اي هستند که براي خداوند شریک قائلند و خداي واحد ندارند. بنابراین منظور آن است که  «مشرکین» عده 
پذیرند به اتمام نرساند  طه بینه، حجت را بر کافران و کسانی که حقیقت را نمی خداوند تا زمانی که به واس 

است. وجود پیامبر تمام   وآلههیعلاهللای صلّشود که منظور از بینه، رسول خدا کند. سپس بیان می رهایشان نمی
حق دعوت  هاست؛ زیرا او کسی است که سخنانش عین حق است و به چیزي جز  ي حجت بر همه انسان کننده 

کند. «صُحُف مطهره» به پاك و مطهر بودن اجزاي قرآن اشاره دارد. «تالوت» به معناي پیروي و تبعیت  نمی
توانیم بیان کنیم تالوت  کند؛ بنابراین می کردن است. «رسول» نیز کسی است که صحفی مطهره را تالوت می 
 بر از قرآن پاك و مطهر است.صحف مطهره توسط رسولِ خدا به معناي پیروي و دنباله روي پیام

کند. منظور از «کتب» حقایق ثابت عالم است. «قَیِّمَۀٌ» یعنی چیزي که قوام داشته و حرکت و قیام ایجاد می 
کنند، حقایقی وجود دارد که  اي که رسولِ خدا از آن تبعیت می در این سوره بیان شده که در صحف مطهره 

ها مطرح شده  البته این حقایق توسط انبیاي گذشته نیز براي انسان   شود.ها می سبب قیام و حرکت در انسان 
انسان براي  را  آنها  بیان می است؛ رسول خاتم هم  انسانها  تا  این حقایق و چهارچوبکند  به  اتکا  با  هاي  ها 

 گذاري نمایند.زندگی خودشان را بر آن مبنا پایه 

شود به نوع مواجهه کسانی که به آنها  اشاره می   ي بینه یعنی از آیات چهارم و پنجم، در بخش دوم سوره 
کتابِ آسمانی داده شد نسبت به پیامبران؛ پیامبرانی که خداوند به سوي آنها فرستاد تا حجت را بر آنها تمام  

که این  رغم این کرده باشد. رسوالن الهی مورد پذیرش کسانی که به آنها کتاب داده شد قرار نگرفتند؛ علی 
شوند و به همین خاطر حولِ پیامبران الهی  ها می هاي الهی بوده و سبب اتمام حجت بر انسان رسوالن، بینه 

 ها با علم به اینکه رسوالن به حق هستند دعوتشان را نپذیرفتند.گردِ هم نیامدند و متفرق شدند. انسان

به آن دعوت می  را  پیامبر، مردم  دینی که  آیه پنجم محتواي  بیان می در  اوکرد  آنها عبودیت  شود.  لینِ 
دانند؛ یعنی برنامه زندگی که همان  خداوند متعال است در حالی که دین را به صورت خالص فقط براي او می 

کنند؛ یعنی دقیقا مطابق حق  کنند و در این مسیر حنیفانه برخورد می دین است را فقط از خداوند دریافت می 
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مرِ بعدي «اقامه صالة» و «ایتاء زکات» است که حضرت  کنند؛ یعنی بدون افراط و تفریط است. اوا عمل می 
فرمایند که این دو امر مصادیقِ خاص عبودیت هستند؛  در تفسیر المیزان می   ه یعلاهللارحمۀ عالمه طباطبایی  

 اي شده است.یعنی به این دو توجه ویژه 

خواند، نکه خودش نماز می اقامه نماز یکی از بهترین مصادیق عبودیت خداوند است. الزم است انسان ضمن ای
گویند. زکات از تزکیه  بستري فراهم کند تا دیگران هم با خداوند ارتباط بگیرند؛ به این کار اقامه صالة می 

؛ مانند هرس کردن یک گیاه؛ بنابراین  آید؛ تزکیه به معناي پاك کردن است؛ پاك کردن خود و مال و دارایی می 
ها چه مادي و چه غیرمادي مانند  هاست؛ یعنی دادن بخشی از دارایی یزکات از بین بردن اضافات و ناخالص

علم؛ به این دلیل که از چیزهایی که دارد استفاده بهینه کند تا براي رسیدن به بهشت و سعادت و رضایت  
ي این اوامر، دینِ قیّمه هستند. در آیات قبل از کتبِ قیمه صحبت شده بود و اینجا  ثمربخش باشد. مجموعه 

شود. در واقع دین به این دلیل قیمه و ایجاد کننده قیام در انسان است که داراي حقایقِ  ه دینِ قیمه اشاره می ب
 قیمه است. 

شود. کسانی که با وجود بینه و  در قسمت سوم به آثار و نتایج ایمان و کفر نسبت به دینِ الهی پرداخته می 
برند و از بدترین مخلوقات هستند. دلیلِ  آتش به سر می   دالیل روشن و واضح، نسبت به حق کفر ورزیدند، در 

این که آنها بدترین مخلوقات هستند این است که همه مخلوقات عالم در مسیرِ رشِد خود در حال حرکت  
شوند و در مقابل  کنند و به همین دلیل از بدترین مخلوقات می هستند؛ اما این عده خالف جهت حرکت می 

گرایانه انجام دادند  د و حقایق الهی را پذیرفتند و به آن اطمینان کردند و اعمال اصالح کسانی که ایمان آوردن
 بهترینِ خلق هستند. 

شود که جزاي آنها این است که نزد رب باشند؛ یعنی مقرب  هاي مؤمن اشاره می در ادامه به پاداش انسان 
عدن» همان بهجت و آرامش است که به فرد  اند. «عدن» قرار گرفته   اند و در«جنات درگاه خداوند متعال شده 

 شود. بخشیده می 

شود تبدیل  خشوع به معناي این است که انسان پذیرش داشته باشد. هنگامی که پذیرش داراي عمق می
شود. خشیت نوعی مراقبت همراه با نگرانی است؛ یعنی به میزانی مراقب است  به صفت خشیت در انسان می

 ران نیست؛ مراقبت در او شدت گرفته است.که گویی نگران است ولی نگ 

کند. زیرا هنگامی که  در واقع به همین خاطر است که عامل رسیدن انسانی به مقام رضا را خشیت بیان می 
کند و به آنها ایمان  کشی نمیبیند، پذیرش داشته و گردن بیّنه و دالیل محکم و قاطع خداوند متعال را می 

شوند؛ در نتیجه اعمال او هم تبدیل به  هاي فکري او می هی تبدیل به چهارچوبآورد و باور به حقایق المی 
 شود جزء اعمالی که به آنها توجه ویژه دارد. شوند و اقامه صالة و ایتاء زکات می اعمال صالح می 

 

 نتیجه قرائت سوره براي ما 

ها، دالیل روشنی هستند که ما را به  یابیم؛ بینه هاي الهی را در میبا قرائت این سوره، اهمیت توجه به بیّنه 
هاي الهی است که خداوند متعال به پیامبرش وحی  بیّنه   کنند. حقایق قرآن، سرچشمهسوي حق راهنمایی می 
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ترین عاملی که براي  هاي الهی باید قرآن را قرائت کنیم. کلیدي نمود؛ بنابراین براي تقویت رؤیت و فهم بینه 
کند. ر خودمان پرورش دهیم، خشوع است؛ زیرا در مقابل دالیل الهی، پذیرش ایجاد می ها باید داستفاده از بیّنه 

تواند در زندگی براي ما چهارچوبی محکم و داراي امنیت ایجاد کند و ما را به سوي کمال  اي که می تنها برنامه 
شود که  این طور متذکر می  حرکت دهد، اسالم است. سوره مبارکه بینه آنچه را که دینِ قیّم از ما انتظار دارد، 

باید بکوشیم تا عبودیت خود را خالصانه فقط براي خداوند و حنیفانه یعنی طبق آنچه خداوند فرمان داده قرار  
 به حساب بیاوریم.   دهیم و اقامه صالة و ایتاء زکات را به عنوان ستون و محور اعمالِ خود در زندگی 

 

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

آموزان القا کنیم که هر کاري نیاز به دلیل درست و مناسب براي آموزش سوره بینه الزم است به دانش 
گوید براي  ها سوره بینه به ما می کنیم: «بچه آموزان مطرح می دانشدارد. این مفهوم را به این صورت براي  

 انجام کارهایمان باید دالیل درست و صحیحی داشته باشیم.» 

دهیم ذکر کنیم و در  توانیم طی جلسات سوره بینه، دالیل مختلف کارهایی را که در کالس انجام می می 
آموزان باید بدانند  رسی تمرکز داشته باشیم. دانشها هم روي دالیل خواندن بعضی موضوعات دآموزش درس 

کند، وجود دلیلی درست و صحیح در مورد آن کار است؛ مثال  آنچه انجام و یا عدم انجام کاري را تعیین می 
رویم،  خواهیم پاکیزه باشیم به حمام می زنیم، چون می هایی سالم داشته باشیم، مسواك می چون باید دندان

چون در زمستان هوا سرد است   خوریم، هاي خوب و مقوي می نی قوي داشته باشیم غذاخواهیم بد چون می 
توانیم صبح زود براي رفتن به مدرسه  ها نباید دیر به رختخواب برویم چون نمی پوشیم، شبهاي گرم می لباس 

کند اي ما غذا درست می کنیم زیرا بررسیم، بعد از ناهار از مادرِ مهربانمان تشکر می آماده شویم و با تأخیر می 
گوییم براي این که او را  آید به او خسته نباشید می تا قوي و با انرژي شویم، پدر که از سرِ کار به خانه می 

 اخالقی هستیم.خوب و خوش  آموزانِ خوشحال کنیم، با دوستمان مهربان هستیم چون ما دانش 

ه در حال انجام آن هستند، بیان کنند. بنابراین این  کنیم بتوانند دالیل کارهایی ک آموزان کمک می به دانش 
دهیم در راستاي انتقال ضرورتِ داشتن دلیل براي انجام  هایی که انجام می نکته اهمیت دارد که محور فعالیت

آموزان هم دلیل داشتن براي کارهاي مختلف را مشاهده کنند و هم آموزش ببینند که  کارها باشد و دانش 
دهند  دلیل درست براي انجام کارها بیاورند و در نتیجه براي کارهایی که خودشان انجام می   توانند چگونه می 

 دلیل درست بیان کنند.  

تواند دالیل مختلف داشته باشد؛ دالیلی  آموزان بدانند انجام بعضی کارها، می عالوه بر این خوب است دانش
خوریم تا بانشاط باشیم، سالم باشیم، زود  لم می که همسو و در راستاي هم هستند؛ مانند اینکه ما غذاي سا

 تر به کارهایمان برسیم و ... .  تر و چابکخسته نشویم، راحت 

ترند؛ یعنی بعضی دالیل از  نکته دیگري که وجود دارد این است که بعضی از دالیل از بعضی دیگر مهم 
اگر مادر یا پدر از ما چیزي بخواهند،    اي نسبت به دالیل دیگر برخوردار هستند. مثالاهمیت و جایگاه ویژه 

اند و نسبت به بسیاري از دالیل دیگر، اولویت باالتر و اهمیت  دلیل مهمی براي انجام کاریست که آنها خواسته 
آموزان از این سن با آن آشنا شوند، اولویت داشتن حرف خداوند  بیشتر دارد. یکی از مواردي که الزم است دانش 

ترین دلیل  تر است و اصال مهم باید بدانند آنچه خداوند از ما خواسته، از بقیه دالیل، مهم   است؛ آنها به مرور
براي انجام دادن یا انجام ندادن یک کار، حرف خداوند است. قرآن، سخنان اهل بیت، عالمان، امام جماعت  

توانیم براي انجام  ین واسطه می کنند و به امسجد، معلم، والدین و ... ما را به اوامر و نواهی خدا راهنمایی می 
 کارهایمان بهترین دالیل را داشته باشیم. 
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 مراحل آموزش سوره

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

ها توانیم فقط موضوع جلسه اول را با بچه فصل قبل بیان شد، تقسیم بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما می 
یا می  و  اگر احساس کردیم  کار کنیم  اما  ببریم؛  با هم پیش  را در همه جلسات  این موضوعات  توانیم همه 

 توانیم به طریق زیر سوره را آموزش دهیم: می  کالسمان نیاز به تنوع، سیر یا نظم بیشتري دارد

 آموزان را با مفهوم دلیل داشتن هر کار و ضرورت دلیل آشنا کنیم.جلسه یا هفته اول: دانش 

دانش  دوم:  هفته  یا  کنیم؛  جلسه  آشنا  باشد  داشته  مختلف  دالیل  است  ممکن  که  کارهایی  با  را  آموزان 
 دارند. کارهایی که دالیل همسو و هم جهت 

تر هستند و از همه  آموزان آموزش دهیم که برخی دالیل از برخی دیگر مهم جلسه یا هفته سوم: به دانش 
 تر، اوامر و نواهی الهی هستند.مهم
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 آموز سوره علق و دانش 

.  است  شده  گرفته  قرائت  از  زین  قرآن   کلمههمان قرائت مطرح است.    ای  دنیشن  و  دنید  موضوع  سوره  نیا  در
 قرآن خود انتخاب کرده است.    يست که خدا آن را برابایقرائت آنقدر ز   واژه

در واقع با هر    .ند یگو   »قرائت«   ،کند   جاد یباشد و علم ا  نیقر  دنیو د  دنیکه با شن  را  »ی«خواندن  زیچ  هر
بیند تواند هرچه می دهد اگر به قصد خواندن، ببینیم و بشنویم؛ یعنی انسان میدیدن و شنیدن، خواندن رخ می

بخواند. و می  در    بلند   و  یخوانهم .  شودی م  موجب  را   ي ریادگیسطح    نیرباالت  قرائت   شنود،    دبستان خواندن 
 از قرائت است.  ییهاجنبه 

  ي اسهیمقا  حالت  کی   جادیا  به  که  شودیم  یدنیشن  و  دنید  موجب  کند یم   مطرح  علق  سوره  که  را  ییهامؤلفه
مقایسه دو موقعیت و    سوره توجه مخاطب را به .بردیم  باال را  فرد   در ل یتفص قدرت روش  ن یا با لذا. انجامد ی م

که بر    د یکن  رتصو  یفرد را در حالت  نیاگر هم  ؛کند یو پشت م   خواند ی نم  نماز  که  يفرد کند:  دو رفتار جلب می 
 .  کند ی م  تیتقو خواندن و  دنید  نیا ي برا را  فرد یدرون  يهاه یال یعن ی شود؟ی مچه  ، آنگاهاست تیهدا قیطر

  همان   بتواند   ند یبیم   که   را  ي زیچ  همان  فرد، است که    نیاست ا  تیحائز اهم  ی لیکه در سوره خ  یموضوع
  ی م و    کنند   ی م  تکرار از آن را همه با هم    ییو بخش ها  د یگو  یقصه م  ي فرد  ،ییگو   قصه   در.  بخواند   و  بشنود   را

  ی م  را ي زیچ کی ذهنشان در  روند  یم  ییروستا به هم  با همه یالیداستان خ کی  در  مثالً. نند یب ی مو  شنوند 
  ی م   ی اتفاق  چه   اکنون :  پرسند   ی م   ن یمخاطب  از .  شنوند   ی م   هم   با   همه   و   زنند   ی م  را   ی حرف  هم   با  همه   و   نند یب

 .  نند یب یم و با هم  کنند   یم  فکر  هم با همه  نیمخاطب و ...  و  افتد؟

  شودی سبب م  رایز  ؛است  مهم  ودارد    تیموضوع  ،کالس با هم  ياعضا  یتکرار و همخواندر انتقال مفاهیم،  
 د یگوی م   معلم   که   ییدعا   ي ابرازها. (مانند  بردی م  باال  ی لیخرا    قدرتشان   جه، ی نت  در  و   چد ی بپ  درونشان صدا    نیا
 .)  کنند ی م تکرار هابچه  و
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تفاوت در    نیامهم است.   تفاوتها  نیادادن    نشانحالت بعد وجود دارد.    ک یحالت قبل و    کی،  »قرائت«   در
شنود،  بیند یا می قبل از قرائت با بعد از قرائت فرق دارد. وقتی انسان چیزي را می   .کند ی م  لیتفص  جادیفرد ا

شود. اینکه کوه رفتن را تجربه کرده باشیم و دیده باشیم یا فقط  نسبت به قبل از دیدن و شنیدنش متفاوت می 
   کوه رفتن را دوست داشته باشیم با هم تفاوت دارد.

  ، د احساس نو بودنافر ا  ، نآکه در اثر    د باش   یو جذاب  د یجد   يهاتجربه   د یاب  »علق«سوره مبارکه    يهاتیفعال
پ  تیخالق  ،شدن  د یجد  پ  د یجد   ، خالق  يهاي باز  از  یستیباو    ند کن  شرفتیو  استفاده کرد.   ش یو  در    برنده 

هاي نو براي کودك رخ  هاي جدید اتفاق بیفتد تا خواندن هاي جدید و شنیدن آموزش این سوره، باید دیدن 
 دهد.

دهیم: «سوره علق به ما  آموزان دبستانی، پیام سوره را اینگونه انتقال می براي آموزش سوره علق به دانش
ن خوب دیدن و شنیدن، چیزهاي مهم را  گوید باید خیلی خوب ببینیم و خیلی خوب بشنویم تا با همیمی 

درك کنیم.» مباحث مربوط به خلقت انسان از علق و عذاب که در سوره مطرح شده نباید در این دوره سنی  
 مطرح شود.  

بدانند آسوره علق داراي سجده واجب است که الزم است دانش را  احکام آن  یا    1موزان  قرائت  و هنگام 
  سجده ن یتمرتوان به عنوان آموزه درورده شود اما از همین سجده سوره علق می شنیدن سوره، سجده آن به جا آ

  ي ز یچاز خدا    ای د یبود  ناراحت   یمواقع  اگر   آموزان را تمرین بدهیم که بدین نحو که دانش   . استفاده کرد  کردن 
مثالً به هنگام یادگیري مطلبی    د یشما داد سجده شکر کن  به   یخوب  نعمت  خدا  اگر   ای  د یکن  سجده  ،د یخواست

جدید در کالس. اما الزم به ذکر است که احکام سجده مستحبی مانند سجده واجب سوره قرآن نیست و به  
 . توانند روي میز یا نیمکتشان سجده کنند آموزان می عنوان تمرین در موارد مستحبی دانش 

 

 هدف آموزش سوره علق 

 براي درك حقایقافزایش توان خوب دیدن و خوب شنیدن 

 

  

 
 سجده دار واجب:  اتیدر مورد آ ینکات 1

 ست؟ یدار واجب چسجده اتیخواندن آ ای دنیحکم شن 
مانند  دیسجده واجب است. سجده با دیآ ادشیفورا به سجده رود و اگر فراموش کرد، هر زمان  دیبا هیگوش کند بعد از تمام شدن آ ایسجده را بخواند  هیانسان آ  هرگاه

 حالت سجده نماز باشد.
که    یطهارت، قبله و پوشش یاست گذاشته شود ول  ح یکه سجده بر آن صح يز یچ ایمهر  يرو یشانیسجده دار، واجب است پ  اتیآ دنیشن ایخواندن  يسجده برا  موقع

 . ستینماز واجب است، شرط نآن در  تیرعا
 دارد؟  یچه حکم شودیپخش م مایصدا س ایقرآن که از ضبط صوت  ياز نوارها  شودیآنها واجب م دنیکه سجده در اثر شن یاتیآ دنیشن 

 ) دیشو ایجو  دیتوانیمراجع را م  رینظر سا( ): در فرض مرقوم سجده واجب است.يا خامنه ي(نظر آقا
 که در رساله   حقّااًو مستحب است. هم ذکر وارد شده ال اله اال اهللا حقّ ستیگفتن ذکر واجب ن یفقط سجده واجب است ول ، یدر سجده واجب قرآن) ....

 . و بحمده یاالعل یسبحان ربذکر گفت و هم  توانیآمده است) را م 
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 سوره مبارکه علق 

  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 

 بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید، اقَْرأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذي خَلَقَ  

 اى خلق کرد!  همان کس که انسان را از خون بسته  خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ  

 بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است،  اقَْرأْ وَ رَبُّکَ الْأَکَْرمُ  

 همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمود، الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

 دانست یاد داد!به انسان آنچه را نمى  و عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ  

 کند،پندارید) به یقین انسان طغیان مى چنین نیست (که شما مى کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى 

 نیاز ببیند! از اینکه خود را بى   أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى 

 پروردگار تو است! و به یقین بازگشت (همه) به سوى   رَبِّکَ الرُّجْعى  إِنَّ إِلى 

 کند،  به من خبر ده آیا کسى که نهى مى   أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى 

 خواند (آیا مستحق عذاب الهى نیست)؟! اى را به هنگامى که نماز مىبنده عَبْداً إِذا صَلَّى  

 به من خبر ده اگر این بنده به راه هدایت باشد،    أَ رَأَیْتَ إِنْ کانَ عَلَى الْهُدى 

 یا مردم را به تقوا فرمان دهد (آیا نهى کردن او سزاوار است)؟!  أَوْ أَمََر بِالتَّقْوى 

 أَ رَأَیْتَ إِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى  
به من خبر ده اگر (این طغیانگر) حق را انکار کند و به آن پشت نماید (آیا 

 لهى نیست)؟! مستحق مجازات ا

 بیند؟! آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) مى   أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى 

 کَالَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَۀِ 
اش  کند، اگر دست از کار خود برندارد، ناصیهچنان نیست که او خیال مى 

 کشانیم)،به سوى عذاب مى ] را گرفته (و [موى پیش سرش 

 همان ناصیه دروغگوى خطاکار را!  ناصِیَۀٍ کاذِبَۀٍ خاطِئَۀٍ  
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 خواهد صدا بزند (تا یاریش کند)! سپس هر که را مى  فَلْیَدْعُ نادِیَهُ  

 زنیم (تا او را به دوزخ افکنند)! ما هم بزودى مأموران دوزخ را صدا مى سَنَدْعُ الزَّبانِیَۀَ  

 )سجده واجب(کَالَّ ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ 
پندارد)؛ هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما چنان نیست (که آن طغیانگر مى 

 و (به خدا) تقرّب جوى!  

 

 آشنایی با سوره 

شوند. مفهوم وابستگی در  خاطر داشته باشند نزدیک شده و به آن وابسته می ها به هر آنچه که تعلق  انسان
رساند؛ زیرا نطفه آنچنان به رحم مادر  اي که در رَحِمِ مادر قرار گرفته نمی دنیا را هیچ چیزي به خوبی نطفه 

ها باید این  نسانرود. ااي از آن جدا شود حیاتش تحت تاثیر قرار گرفته و از بین می نیازمند است که اگر لحظه 
مفهوم را به دقت مشاهده کنند و دوباره مشاهده کنند تا هر بار آن را بیشتر فهم کرده و نیازمند بودن خود را  

کند بیشتر ببینند و رویت کنند. خداوند در وجود انسان، حقایقی را نوشته؛ انسان زمانی این حقایق را درك می 
ر به او وابسته است. این عُلقه و وابستگی، سبب نزدیکی و قرب به  که بفهمد چقدر به خدا نیاز دارد و چقد 

کند مستقل است، فریب آنچه از  اش به خداوند غفلت کند، احساس می شود. اما انسانی که از عُلقه خداوند می 
ان  کند. هر چقدر این طغیخورد و در نهایت در برابر خدا طغیان می امکانات مختلف به او داده شده است را می 

 بیند.بیند که هر لحظه خدا او را میادامه داشته باشد، انسان نمی 
کند که قرآن را قرائت کند. این سوره اولین  وآله امر مىعلیه اهللادر این سوره خداوند به رسول خدا صلی 

کند به  می   ي مبارکه علق خداوند متعال به پیامبرِ خود امرسوره نازل شده از قرآن است. در اولین آیه از سوره 
  خواهیم متنی را قرائت کنیم، واسطه اسمِ ربّی که همه چیز را او خلق کرده است، قرائت کند. هنگامی که می 

شود؛ اما فهم کاملی ایجاد  گیرد و ثبت می از آن در ذهن ما شکل می   مفهومی   ، بینیممی که  را    ايکلمه اول  
و همینطور ادامه پیدا  گردد می  اضافه  و به فهم قبلی  شودحاصل می  فهمی   ،بینیمکلمه بعدي را می شود.  نمی
پاراگراف بعدي تا کل متن  جمله بعدي و    سپس  شود؛ تري حاصل  و فهم کامل  شدهکند تا یک جمله تمام  می 

  ، فهمیدن  ، کردن  ثبت   ، دیدن  به معنی   قرائت کردنگویند.  می   کردن   قرائت   ، فهمشود. به این گونه از  خوانده می 
توانیم  ؛ در نتیجه می و انضمام این فهم به فهم قبلی و تکمیل آن است  بعدي  فهمیدن  ، کردن  ثبت   بعدي،دیدنِ

تواند  قرائت می   و تجربه کردن و ارتقا پیدا کردن درك و فهم انسان است.  علمی  رشِدساختار    ، بگوییم قرائت
تواند طبیعت را قرائت  انسان می   افتد؛اتفاق    نیز  عالم و طبیعت  مشاهدهدر  ،  نوشته  همانند روخوانی از روي یک

؛ یعنی یک چیز را ببیند و بفهمد؛ بعد چیز دیگري را ببیند و بفهمد تواند اجتماع را قرائت کند انسان می ؛ کند 
 و آن را به فهم قبلی اضافه کند و به این صورت قرائت کند.  

هر کدام از   .انجام شوداسم ربّ  واسطه   ه ب ی که باید سوره مبارکه علق با امر به قرائت آغاز شده است، قرائت
همه چیز    که   ربّی   اسماند. قرائت باید به واسطه  از أسماي پروردگار هستند که جاري شدهحقایق الهی اِسمی  

ها را  نقص   کرده،که نقطه کمال انسان را تعیین  مالک با تدبیري    یعنی  صورت بگیرد. «ربّ»   خلق کرده است  را
، با دادن توان  پروردگار .داردیندي آچنین فر   نیز قرائت کردن  .  دهد کمال سوق می   کند و به سمتبرطرف می 
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برد. موضوع خلقت  و او را به طرف کمال می   کند عمال می اِ  بخشی از ربوبیتش را نسبت به انسانقرائت به انسان  
بیند فهمی  می ی را  انسان هر مخلوقتواند به عنوان بستري براي قرائت کردن قرار گیرد؛ به این صورت که  می 

 فهم قبلی او است. که تکمیل کننده   شودبراي او حاصل می 
. انسان زمانی  گویند می   شده  بسته   به خونِ   »علقفرماید خلقت انسان از «علق» است. « خدا در این سوره می 

  و معلَّق   عُلقه با تعلق و  شود. عَلَقه  که در رحمِ مادر در حال شکل گرفتن است، اول نطفه بوده سپس علقه می 
توان یک وضعیت وابستگی براي آن در نظر گرفت و همچنین این  که با توجه به معانی آنها می   هم ریشه است

و بقیه موجودات  انسان  وابسته بودن را از آن جهت دانست که عَلَقه وابسته و چسبیده به رَحِمِ مادر است. خدا  
واره رحم  وابسته است؛ سپس به آغوش مادر وابستگی دارد،  . انسان در ابتدا به دیه استکردمستقل خلق نرا  

بعد به خانواده و جامعه تا جایی که انسان باید آن قدر رشد کند که جز خدا به چیزي وابستگی نداشته باشد 
  زیرا   ؛انسان باید وابسته بودنش را درك کند و به کمالِ انقطاعِ خدا برسد و به طور کامل به سمت خدا برود.  

و دیگر به انسان    میرد رحم جدا شود می  اگر از دیواره   هق لَشود. مثال عَوابسته بودنش آغاز می   دركِاز    وا  رشد 
اي وابستگی خود و بستر مورد نظر را حفظ کند و الزم است آن را به  شود. انسان باید در هر مرحله تبدیل نمی 

 درستی قرائت کند. 
انجام گیرد که انسان بداند خداوند از همه    در حالی. قرائت باید  شودتکرار می   براي بار دوم  امر به قرائت

دریافت کند. همه  از او  کرامت را  و    برود خدا    نزد   د فقط باید خواهکرامت می تر است. انسان اگر  کس کریم 
هند و از کسانی  دها به دنبال کرامت و بزرگی هستند؛ اما در خیلی از موارد مسیر را اشتباه تشخیص می انسان

تر از همه، خداوند متعال است. انسان نباید ها باید بدانند که کریم کنند. انسان را طلب می  غیر خداوند کرامت 
باشد.   به دنبال کرامت  اندازد و خودش به صورت مستقل  از همه    که  خداییبین خداوند و خودش جدایی 

 و را کرامت بخشیده است.  و به این وسیله ا به انسان تعلیم داده  تر استکریم 
در وجودِ    را  عالم   قلم حقایقِو به واسطه    است  داده تعلیم  ، انسان را  قلم  » یعنی خداوند به واسطه بِالْقَلَمِ «
. خداوند حقایقی به انسان تعلیم  باشد   و فهمیدن  که قابل قرائت کردن آوردهبه شکلی در    کرده وسطر    انسان

 اینکه انسان خودش به آنها علم پیدا کند نبوده است.فرموده که به هیچ وجه امکان 
چیزهایی که    ،با حرکت در مسیر رشدش   به وجود آمده که  انسانیعنی این امکان از سوي خداوند براي  

تواند جزء علمش قرار گیرد و با این ارتقاي علمی، درکش از حقایق باالتر رود و کرامتش  خارج از علمِ او بوده می 
ي کافی را ببرد و حقایق عالم را  تواند از تعلق و تعلیمِ الهی بهره ا انسان به دلیل طغیانش نمیبیشتر شود. ام

  ،نیازي اگر نسبت به غیر خدا باشد بی   طلبِ است.    نیازيبی   ستغنا یعنی طلبِقرائت کند. دلیل طغیان انسان، ا
، منفی  ي وابستگی داشته باشد و نخواهد که به چیز  اما اگر نسبت به همه احساس استغنا کند   ؛ مثبت است

نیاز    حتی  و کند    نیازيهمه چیز احساس بی   نسبت به مستقل ببیند و    اگر انسان خودش را در وضعیتی .  ستا
باشد، آیه «کند طغیان می   قطعا  به خدا هم نداشته  اْستَغْنَى .  رَآهُ  انسان وضعیت زندگی   » أَنْ  به  یعنی  را  اش 

   رود!سمت بی نیازي و قائم به ذات بودن می به  با گذشت حیاتش یند کهباي بگونه 
اش به خداوند را از یاد برده، خودش را در زندگی داراي استقالل  یکی از دالیل مهمی که انسان وابستگی 

کند. حیات انسان به پایان  کند این است که از قانون رجوعِ به سوي خداوند غفلت می بیند و طغیان می می 
ز رب وجود ندارد اما انسان نسبت به این قانون غفلت داشته و آن را از یاد برده  رسد و هیچ محل رجوعی جمی 
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است. انسان باید بداند هیچ انتخابی در مورد اینکه حیاتش ادامه پیدا کرده و یا به جایی دیگر مرجوع شود  
 ندارد؛ زیرا انسان وابسته خلق شده است.

نشان داده    به او   ک نمونه عینی از طغیان و عدم طغیانو یشده  دعوت به رویت  از این آیات به بعد انسان  
اش به خدا را درك نکرده  انسانی که وابستگی خود به خدا را درك کرده است و انسانی که وابستگی .  شودمی 

  سطح علم   تا دهد  می    رویت و قرائت به ما فرصتِ  شود وداده می اینها در تقابل با هم نشان    .کند می و طغیان  
در    و  خواندن استنماز    در حال  و  دهد که بنده خداستکسی را نشان می در یک طرف    ببریم.  را باالتر  خود

کند مورد توجه قرار داده  را نهی می   نمازگزار    يبنده  آن  بیند وخودش را مستقل می   کسی که   طرف دیگر
  رویت ا براي اینکه منظور آیه،  توان حاالت مختلفی ر. می کند به رویت دعوت می دوباره ، آیات بعد در  شود.  می 

در  ؛  نمازگزار که در حال اتصال با خداست باشد   يآن بندهچه کسی بوده مدنظر قرار داد. ممکن است منظور  
یا منظور  کند.  بوده و دیگران را هم امر به تقوا می که در مسیر هدایت    دید توان  صورت طبیعی میه  این حالت ب

چگونه   باشد در مسیر هدایت    این فرد  فرض  بر  اگر  .کند باشد نهی می   نماز  از  هدایت بودن فردي که  در مسیرِ
دادند.  وآله حساسیت نشان میعلیهاهللاپیامبر صلی کسانی در جامعه بودند که نسبت به نماز خواندن    خواهد بود؟!

یم. در آیات بعد به  خواهد این افراد را رویت کنظاهرا آیات در مورد ابوجهل و افرادي مثل او است که از ما می
 شویم. ند دعوت می ستهاز حقایق  یطغیان و تکذیب و روي گردان رویت افرادي که در حال 

فرماید آیا توجه نکرد به اینکه خدا دارد  می شود  در انتهاي آیاتی که انسان به رویت افراد مختلف دعوت می 
کرد.  ي خدایی که در حال نماز بود را نهی می توانیم خطاب آیه را به آن فردي بگیریم که بنده؟ میبیند می 

دلیلِ عملکرد غلِط آن فرد عبارت است از این که او نسبت به رویت خداوند متعال به بندگان غفلت دارد.  
بر خودش همچنین می  متعال  از رویت خداوند  انسان  وقتی که  بیان کنیم  به  غفلت می   توانیم  تعلقش  کند 

 پردازد. کند و به طغیان می نیازي می خداوند و فطرتِ الهی خود را فراموش کرده و احساس بی 
کنند را تهدید  اند و در جهت انکار بندگان خدا عمل می هایی که طاغی شده در آیه پانزدهم خداوند انسان 

گویند  مثل اینکه می است.    به معناي پیشانی  »یهناصگیرد. «ي آنها را به شدت میکند به این که ناصیه می 
، سرنوشتشان  وند استخدا  به دست   آنها   يناصیه   که   نفهمند   هاانسان اگر  .  سرنوشت در پیشانی نوشته شده است

کردند همه توجه کنند که همه چیز به خدا  همانطور که انبیا تالش می   دانند.در دست چیزهاي دیگر میرا  
و نیازهایشان را از طریق   اند مستقل   ها فکر کنند کند که آدم شیطان خیلی تالش می   در مقابل  وابسته است

به  شود  فردي که در آیه تهدید می   .است  که همه چیز به خدا وابسته   در حالی ،  کنند   تامینچیزهاي دیگر باید  
ت؛ بنابراین  دیگر اس کند سرنوشتش به دست کسانِ  فکر می ،  وند بداند دست خدا  را در   جاي اینکه سرنوشتش 

تهدید می  را دارد  فکر  این  ناصیه چون  نکند  متوقف  را  رفتارش  این  اگر  اینکه  به  به شدت گرفته  شود  او  ي 
اش به دست کسی جز خدا هست،  کند ناصیه کسی که فکر می  اي که دروغگو و خطاکار هست.ناصیه شود. می 

نداها، کسانی یعنی هم   »نادیه کند. «کند و به واسطه این اشتباه خطا می گوید و هم اشتباه فکر می دروغ می 
خواهد فرماید هرکس را می می   خداوند   درمورد چنین کسی .  زنند کنند و با هم حرف می را صدا می   یکدیگرکه  

توانند نیازت را برطرف کنند صدا بزن و بدان  کردي می ر اینجا منظور آن است افرادي که فکر می . دصدا کند 
؛  فرماید ما نگهبانان جهنم را صدا خواهیم کرد خداوند میتوانند هیچ کاري برایت انجام دهند. سپس  که نمی 
 .کند می پایانی و دچار چنین   برده به سمت عذاب جهنم انسان راطور طبیعی این مسیر ه یعنی ب 
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  کنند افرادي که عبودیت خداوند را نهی می فرماید از می   وآلهعلیهاهللاصلی  پیامبرخداوند به  ی پایان ي آیه در  
کوچکی    چه مثل اینکه اگر بو دلسوز همه بودند.  خیلی بزرگوار و مهربان    وآله علیه اهللاصلی   پیامبر  اطاعت نکن.

  سوزد. بینیم و دلمان برایش می م و این کارها را از ندانستن و کوچکی او می شویما را اذیت کند ما ناراحت نمی
 .ند شد و نگران هدایتش می   کردند می با دلسوزي با او برخورد    رپیامب  ، کردهر کاري می و یا  هرکس هر اشتباه  

راستا هم   پیامبر با همه، یعنی با رغبت چیزي را پذیرفتن.  از ریشه طوع است.  اطاعت یعنی هم راستا شدن
حاظ شخصی هیچ دشمنی،  لبه  .  شدند با او هم راستا نمی  کرد عمل می شدند، فقط اگر کسی خالف حکم خدا  می 

 .کینه و کدورتی با کسی نداشتند 
پیامبر با آنها هم راستا که    نداشتدلیلی    نکردنِ پیامبر از آنها نبود،  اطاعت  مبنی بر در واقع اگر امر خدا  

باید به این نکته هم توجه کنیم که امر خداوند به پیامبر براي این نبوده است    نشود و حرفشان را گوش ندهد.
  آن قدر پیامبر  خواهد ما بفهمیم که  خدا می کرد و کجا خیر، بلکه  کجا باید اطاعت    ند دانستپیامبر نمی که  

عظمت همین    . ممکن استواسطه امر خداست نه دالیل شخصیه  یگران فقط بشان با دبزرگوارند که مقابله 
در    اینجا موظف است  در  پیامبر  .باشد می واجب    سجده  داراي   و   آمدهاین آیه امر به سجده    باشد که درمطلب  
فرماید  ر می پیامبر امخداوند به    . در ادامهبه امر خدا بایستد   کند،کند، تکذیب می کسی که از نماز نهی می  مقابل

  و   بیند کند دیگر هیچ چیز را به جز خدا نمی کسی که سجده می   .ستاکه سجده کند، سجده اوج بندگی  
انسان با  . اوج نزدیکی بسیار قرب پیدا کردن، اقتراب یعنی . نزدیک شودکند که سپس بعد از آن دوباره امر می

 . رسد ی سجده کردن در مقابل پروردگار به اوج نزدیکی به پروردگار م
 

 نتیجه قرائت سوره براي ما 

دهد.  سوره مبارکه علق انسان را به نقشِ حیاتی رویتِ تعلق و دركِ وابستگی انسان به خداوند داللت می 
تواند مستقل  کند می اگر نسبت به این موضوع غفلت ورزیده شود انسان خود را داراي قدرت دیده و احساس می

رابر فرامین الهی طغیان کند. ما باید  اش به خداوند را منکر شده و در بکند وابستگیباشد در نتیجه سعی می 
بتوانیم به هر نحوي تعلق خود به خداوند را بیشتر در زندگی رویت کنیم تا در هر لحظه به رویتِ خداوند بر  

نیاز به او بخواهیم که نسبت به او قرب بجوییم. هیچ عملی به    خود، بیشتر علم پیدا کنیم و به واسطه احساِس
تواند زمینه را براي قرب به او براي ما فراهم سازد. حال الزم است انسان  بر خداوند نمی ي سجده در برااندازه
دهد، محلهاي سجدهمحل  افزایش  را  زندگی  در  برابر  ي خود  در  فروتنی  و  نهایت خضوع  انسان،  که  هایی 

 خالقش را در آنها دارد.     
 

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

ها گرفته تا  شود؛ از دیدن با انواع حس آموزان شکوفا می در سوره مبارکه علق، انواع توان دیدن در دانش 
دیدن با تخیل. کودکان در این سوره باید بیشتر از قبل ببینند و به واسطه این دیدن، تجربیاتشان افزایش یابد.  

تواند با شنیدن اتفاق بیفتد؛ مانند اینکه  ی تواند از طریق چشم ظاهري باشد؛ گاهی مدیدن در درجه اول می 
تواند از طریق قوه المسه اتفاق بیفتد؛ زبري یک پارچه  بینیم؛ می شنویم انگار آن را می وقتی صداي باران را می 
توانیم ببینیم. همچنین دیدن نه از طریق  ها را هم به این صورت می بینیم؛ بوها و مزه را با لمس کردن آن می 

تواند فقط از طریق ادراکات ذهنی و تخیل رخ دهد و ما در بسیاري از مواقع در ذهن  ي، بلکه می حواس ظاهر
بینیم. همه اینها براي این است که درك کودکان از حقایق بیشتر شود و در  خود اشیاء و وسایل و ... را می

ن سوره است که البته نباید از  بیند. رویت ما توسط خداوند، غایت آموزش ایانتها درك کنند که خدا ما را می 
گوییم ما باید خوب ببینیم و خوب  ها بیان کنیم. براي آموزش سوره علق، ابتدا به آنها می ابتدا آن را براي بچه 

بشنویم تا بتوانیم با خوب دیدن و خوب شنیدن، چیزهاي مهم را درك کنیم. پس از اینکه طی دو یا سه هفته،  
ترین حقیقتی است  بیند و این مهمگوییم که خدا هم ما را می نا کردیم، به آنها می کودکان را با انواع دیدن آش 

کنیم تا در  کنیم و چشمان آنها را باز می آموزیم. یعنی ابتدا رویت را در کودکان فعال می که از سوره علق می 
 بیند. انتها بتوانند به وضوح ببینند که خدا ما را می 

توانیم حتی  آموزش سوره علق سه یا چهار هفته روي سوره متمرکز شویم. یعنی می شود براي  پیشنهاد می 
یک ماه روي سوره وقوف داشته باشیم. پیشنهاد ما براي طی کردن مراحل آموزش سوره در زیر آمده است که  

آن    زیو توجه به تما  یگرفتن به واسطه تجربه حس   ادچهار گام براي آن در نظر گرفته شده است. گام اول «ی
» است. گام  محسوس   ریگرفتن به واسطه تجربه غ  ادیو    لیقوه تخ  تیتقوی» است. گام دوم « با ادراك ذهن

احساس کرامت    تیتقو» است و گام چهارم نیز «گرانیشدن توسط د  فیقوه مشاهده خود با توص  ت یتقوسوم «
 وانید. » است. توضیحات مربوط به هر گام را در ادامه بخبا درك ناظر بودن خداوند 

 

 مراحل آموزش سوره

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

ها کار کنیم  بندي که خواستیم سوره را با بچه ترتیب و هر زمان توانیم به هرزیر در حد پیشنهاد است؛ ما می 
توانیم دو گام اول را با هم یا گام دوم و سوم را با هم ادغام کنیم و سوره را آموزش دهیم؛ یعنی گام  و یا می 

یم و زمان  توانیم با گام اول و یا با گام سوم تلفیق کنیم و به این شکل، سوره را سه هفته آموزش دهدوم را می 
 تر کنیم:آن را کوتاه 

هایی پیشنهاد  ها فعال شود؛ لذا انجام فعالیتگانه بچه جلسه یا هفته اول: در گام اول الزم است حواس پنج 
گیرد. آنها باید مفاهیم را از طریق تجربه کردن به وسیله حواسِ  شود که حواس مختلف آنها را به کار می می 

حسی با یکدیگر متمایز است. مثال  فی دیگر باید بدانند که مشاهده حسی و غیر ظاهري خود یاد بگیرند. از طر
خواهیم در مورد گل صحبت کنیم، گلی را به کالس آورده تا  در یادگیري به وسیله حواس ظاهري وقتی می 
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رد  همه آن را از نزدیک ببینند، لمس کنند و بو کنند؛ اما یادگیري ذهنی و غیرحسی این است که فقط در مو
براي   ذهنی  صورت  به  را  چیزي  ابتدا  در  روش  دو  این  تمایز  درك  براي  بنابراین  بدهیم؛  توضیح  گل  آن 

دهیم تا به صورت غیرمستقیم  کنیم و سپس آن را به صورت عینی به آنها نشان می آموزان توصیف می دانش
اید کودکان را با انواعی از تجربیات  توانیم باین دو روش را با یکدیگر مقایسه کنند. در واقع در این پایه تا می 

ها آشنا کنیم. مانند اینکه یک بار به  ها و بوییدنی ها، لمس کردنیها، چشیدنیها، شنیدنیحسی اعمّ از دیدنی 
ها آن را ببینند.  ها بگوییم گیاه بادرنجبویه را تصور کنند و بعد از تصورشان، آن را سر کالس بیاوریم تا بچه بچه 

 ها نو و تازه باشد تا تجربیات جدید به دست بیاورند. ها، براي بچه دیدن  خوب است این
آموزان  جلسه یا هفته دوم: در گام بعدي الزم است سعی کنیم تجربیات غیرحسی و تخیلی را در دانش 

فعال کنیم و مفاهیم مختلف را به صورت غیرمحسوس و از طریق حواس باطنی به آنها آموزش دهیم. مثال با  
ف کردن یک ماجرا سعی کنیم آنها خود را در آن موقعیت ببینند، یا با توصیف یک شیء، جانور و یا یک  تعری

ها، هاي دریا، هوهوي باد، خروش رودخانه مکان، حدس بزنند که آن چیست، یا با پخش صداهاي مربوط به موج 
ز امکاناتیست که در این دوره اهمیت  خیال یکی ا  هاي متنوعی ببریم. قوه ریزش شدید باران، آنها را به موقعیت 

کند؛ لذا باید بتوانیم به آن سمت و سوي  بسیار زیادي دارد و تخیل کودکان به شدت فعال است و دائما کار می 
شود  هاي خبیث و ناخوشایند که سبب انحراف و تباهی آن می طَیّب و طاهر داده و از آلوده شدن آن به صحنه 

ها بهره ببریم  یت بسیار ارزشمندي است که اگر به خوبی از آن در مسیر رشد بچه جلوگیري کنیم. این قوه ظرف 
آموزان این دوره داشته باشد. عناصر طبیعت مانند کوه، دشت، رود، درختان،  اي براي دانشتواند آثار سازندهمی 

نمونه  پرندگان  آواز  و  می جنگل  که  هستند  کردن  هایی  تخیل  براي  مناسبی  موضوعات  گیرند.  توانند  قرار 
هاي  هاي محسوس و دیدنی زمان روي دیدنیتوانیم این گام و گام قبلی را با هم آموزش دهیم. یعنی هم می 

 ذهنی کار کنیم. 
آموزان بتوانند خود را به واسطه توصیف  جلسه یا هفته سوم: براي آموزش سوره در گام بعد الزم است دانش 

شود توصیف کنیم. این  آموزان را در فضایی که کرامت آنها حفظ می دیگران مشاهده کنند. بنابراین باید دانش
اي که در  ، ایرادگیري و توبیخ نباشد به گونه نکته بسیار مهم است که توصیف ما از کودکان آمیخته با سرزنش

توصیف کند براي  آموزان را  آنها ناراحتی به وجود بیاورد و یا القایی منفی داشته باشد. اگر معلم گرامی دانش 
آموزان همدیگر را توصیف کنند اما در حین جلسات سوره  تر از این است که دانش آموزان قابل پذیرش دانش

یا شنیدن توصیف کسی در مورد خودمان به  کنیم آداب ساده مبارکه علق سعی می  و  از توصیف کردن  اي 
 ها شیوه وصف کردن را از ما بیاموزند. م تا بچه کنیم. خوب است ابتدا خودمان شروع به توصیف کنی ها بیان  بچه 

آموزان ظرفیت توصیف شدن از سوي دیگران را داشته باشند و در عین حال اگر  البته خوب است دانش 
خواهند کسی را توصیف کنند، بدانند چگونه باید این کار را انجام دهند. البته این آداب را به صورت ساده  می 

خواهیم کسی را توصیف کنیم اوالً خودش باید به این کار تمایل داشته  ؛ مثال اگر می کنیمبراي آنها بیان می 
ثانیاً باید خیلی مودبانه و دوستانه به صورتی که ناراحت نشود به توصیف او بپردازیم و سعی کنیم   باشد و 

باشیم که بخواهیم    ها و رفتارهاي خوب او را مورد توجه قرار دهیم و همچنین در ابتدا این مابیشتر ویژگی 
 توصیف شود. 
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آموزان براي توصیف شدن  ترین کارهایی که الزم است انجام دهیم فعال کردن رغبت دانشیکی از مهم 
آموزان، باید سعی کنیم ضرورت و اهمیت این کار را به آنها  است. قبل از این که شروع کنیم به توصیف دانش 

توانیم به آنها بگوییم  میل باشند. مثال میو یا نسبت به آن بی نشان دهیم. نباید از توصیف شدن ترس داشته  
توانیم خودمان را ببینیم و در صورت وجود یک عیب آن را برطرف کنیم؛ بنابراین  اگر جلوي آیینه بایستیم، می 

آموزان  اگر معلم و یا والدین و یا حتی دوستمان ما را توصیف کردند، نباید ناراحت شویم. همین که دانش 
خواهند که توصیفشان کنیم. به سبب  احساس خوبی نسبت به توصیف شدن پیدا کنند، خودشان از ما می 

ها به وجود بیاید که  تواند در بچه علق در کالس چه میزان رشِد شگفت انگیزي می   دمیده شدن روحِ سوره 
 دشان بشنوند.خودشان نسبت به توصیف عملکرد و رفتارهایشان رغبت داشته و بخواهند در مورد خو 

تواند حسِ مراقبت در آنها را تقویت  آموزان توسط دیگران می پذیري در دانش ایجاد شدنِ ظرفیتِ توصیف 
 تر باشند.تر و هوشیارانه دهند آگاهانه کند و باعث شود که نسبت به کارهایی که انجام می 

خداوند ناظر بر اعمال و رفتار ما است.  ها باید از سوره علق بیاموزند که  در انتها بچه جلسه یا هفته چهارم:  
بیند و بر احواالتمان آگاه است. دیده شدن توسط خداوند را باید به نحوي بیان کنیم که حس  خداوند ما را می

کرامت در آنها شکوفا شود. حس کرامت به معنی شناخت ارزشمندي خود و الیق دانستن خود براي انجام  
ه این صورت به آنها بیان کنیم که چون خداوند ما را خیلی دوست دارد هیچ  توانیم ب کارهاي مطلوب است. می 

اي براي فعال شدن ارتباط با خداوند و  بیند. با این بیان زمینه دارد و همیشه ما را می وقت از ما چشم برنمی 
بیند. به هیچ وجه  می ها باید احساِس افتخار کنند که خداوند آنها را  شود. بچه دعا و مناجات با او نیز فراهم می 

 نباید بیان ما طوري باشد که از رویت خداوند احساس ترس در آنها ایجاد شود. 
آفرین باشد و  تواند براي آنها کرامتآموزان واقعاً درك کنند که تحت رویت خداوند هستند، می اگر دانش 

را ثابت کنیم؛ همین که    آنها را به سمت کارهاي خوب بیشتر سوق دهد. الزم نیست براي آنها این مطلب 
زمین و قوانینی که کمترین اختاللی در آنها وجود ندارد، به خاطر علم و آگاهی خداوند    بدانند رونِد منظم کره 

باشد کافی است، زیرا متذکر کردن آنها به این نکته که همان خداوندي که به همه چیز در عالم  به عالم می 
 نیز آگاه است.   هاآگاه است نسبت به احواالت انسان

، خود را سرزنش  آموزان به واسطه انجام بعضی کارهاي نامطلوب مثل بداخالقیممکن است برخی دانش 
هاي مستمر به واسطه انجام کارهاي  کنند. الزم است اجازه ندهیم که در آن حالت باقی بمانند؛ زیرا سرزنش 

؛ لذا با استفاده از مفهومی که از سوره علق در  تواند سبب تثبیت عادات ناپسندیده شود ناخوشایند، خودش می 
توانیم حس امید را در آنها به  پایه چهارم مبنی بر ناظر بودن خداوند بر اعمال و رفتارها آموزش دیدند، می 

از   و  یابد  تقویت شود، گرایش به سمت کارهاي مطلوب قوت  آنها  این شکل کرامت در  به  تا  بیاوریم  وجود 
 د بازدارندگی کند. کارهاي نامطلوب ایجا
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