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 آموزسوره بلد و دانش 

سوره مبارکه بلد، با قسم یاد کردن به «بلد» آغاز شده و سپس به موضوع و قانون مهمی در زندگی انسان  
موضوع «بلد»، «کبد» و «توصیه به رحمت» سه  اشاره کرده؛ اینکه انسان در سختی و کبد خلق شده است.  

کند، بسیار مهم  «بلد» مطرح می ضلع یک مثلث و جریان است. اینکه خداوند در این سوره، «کبد» را همراه با  
خواهد مفهوم سختی و کبد را بفهمد، باید روي مفهوم بلد و سرزمین متمرکز شود؛  است؛ یعنی اگر انسان می 

هاي مختلف، ذهن  چرا که در هر سرزمینی، مسائلی هست که در سرزمین دیگري نیست. دیدن سبک زندگی 
دهد و در آن شهر طبق نظام و سیستم آنها زندگی  ن قرار می کند؛ زیرا خود را جاي دیگرافرد را متعادل می 

ماند که سی شهر رفته و سی حالت مختلف زندگی کرده  کند؛ چنین فردي بعد از سی سال مثل کسی می می 
 باشد. 

 ها انواع مختلفی دارند:هایی هستند که این منفعت ها به همراه منفعت سختی
شود؛ مثل  ي و موقت است و نهایتاً به یک جریان لذت ختم می ها دنیومنفعتی از جنس لذت؛ این منفعت 

 تر خواهد بود. ند، غذاي آنها خوشمزه بکشغذا که در آن افراد هر چه بیشتر زحمت  ه جشنوار
آید. این هایی وجود دارد ولی در پی آن تجربه بدست میمنفعتی از جنس علم؛ مثال در مسافرت سختی 

 منفعت از نوع تجربه و علم است.
ها منفعت به دست آمده، از جنس رضایت است؛ مثالً وقتی  از جنس رضایت؛ در بعضی از سختی   ی منفعت

 کند.فرد به کسی کمک می 
 ها، لذت و تجربه و رضایت وجود دارد. بنابراین در سختی 

دهیم  می ها یاد  گوییم؛ به بچه براي آموزش سوره مبارکه بلد، از سخت و پیچیده بودن برخی کارها سخن می 
به طور طبیعی پیش بردن بعضی امور، سخت است؛ خصوصا اگر نفع خودمان در آن نباشد و بخواهیم افراد  

 دیگري را به منافعشان برسانیم.
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آموزان به انجام کارهایی که برایشان سخت است، تن دهند و در قبال انجام  کند دانشسوره بلد کمک می 
کند بپذیرند  ها چنگ نزنند. سوره بلد کمک می ها و زیر بار نرفتنتوجیه کردن   ها،این امور، به انواع بهانه تراشی 

ها وجود دارند و به هر صورت کاري که باید انجام شود،  که به هر حال انجام برخی امور، راحت نیست، سختی 
 انجام دهند حتی اگر سخت باشد. 

د آموزش کنیم؛ اما این موضوع باید کامال  ها را وارخوب است از پایه چهارم، کم کم برخی موضوعات سوره 
خلقت  دقیق و هوشمندانه باشد تا به اشتباه مفهومی از سوره را که براي آنها مناسب نیست، منتقل نکنیم؛ مثال  

؛ اما برطرف کردن نیازهاي اطرافیان و استفاده  باشد آموزان قابل هضم ن براي دانش ممکن است  انسان در سختی  
ها گفتگو کرد. در ادامه فصل، به  توان درمورد آن با بچه ود به این منظور، موضوع خوبیست که می از امکانات خ

 طور مفصّل در مورد این موضوعات سخن گفته خواهد شد.
هاي ابتداي سوره و موضوع کفر به آیات و عذاب مطرح شده در سوره براي سنین  مباحث مربوط به قسم 

 ت و الزم نیست در این دوره سنی مطرح شود.   باالتر و مقطع متوسطه مناسب اس 
 

 سوره بلد  آموزشهدف 

 افزایش توان انجام کارهاي سخت و پیچیده  .۱
 افزایش محبت نسبت به دیگران .۲
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 ه مبارکه بلد 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
 

 خداوند بخشنده مهربانبه نام  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 ]،  قسم به این شهر مقدّس [مکّه  ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ  

 شهرى که تو در آن ساکنى، وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ  

 ]م خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح و قسم به پدر و فرزندش [ابراهی وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ  

 که ما انسان را در رنج آفریدیم (و زندگى او پر از رنجهاست)!   کَبَدٍ   لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی 

 تواند بر او دست یابد؟! کس نمى کند که هیچآیا او گمان مى أَ یَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ 

 ام!» ادى را (در کارهاى خیر) نابود کردهگوید: «مال زیمى ولُ أَهْلَکْتُ ماالً لُبَداً  یَقُ

 است؟!  کند هیچ کس او را ندیده آیا (انسان) گمان مى أَ یَحْسَبُ أَنْ لَمْ یََرهُ أَحَدٌ  

 براى او دو چشم قرار ندادیم،   آیا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ  أَ 

 و یک زبان و دو لب؟!   شَفَتَیْنِ  وَ لِساناً وَ 

 راه خیر و شرّ هدایت کردیم!  و او را به هُ النَّجْدَیْنِ  وَ هَدَیْنا

 او از آن گردنه مهمّ نگذشت!  ولى فَالَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَۀَ  

 دانى آن گردنه چیست! تو نمى و ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَۀُ  وَ 

 اى، کردن برده آزاد فَکُّ رَقَبَۀٍ  

 غذا دادن در روز گرسنگى  یا یَوْمٍ ذي مَسْغَبَۀٍ   مٌ فی أَوْ إِطْعا

 یتیمى از خویشاوندان،   یَتیماً ذا مَقَْربَۀٍ  

 نشین را،یا مستمندى خاك أَوْ مِسْکیناً ذا مَتْرَبَۀٍ  

ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذینَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبِْر وَ  

 تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَۀِ  
یبایى و رحمت توصیه کسانى باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکسپس از 

 کنند!  مى

 دهند)! راستشان مى اند (که نامه اعمالشان را به دست آنها «اصحاب الیمین» ئِکَ أَصْحابُ الْمَیْمَنَۀِ  أُول

به دست   اند افرادى شومند (که نامه اعمالشانرا انکار کردهو کسانى که آیات ما  هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَۀِ  وَ الَّذینَ کَفَُروا بِآیاتِنا 
 شود). چپشان داده مى
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 آشنایی با سوره 

بلد قسم خورده می  به سرزمدر سوره مبارکه  پ  نیشود  واسطه حضور  به  و جر  امبریمکه که  آن    ان یدر 
کرده است. وقتی در یک سوره، خداوند به چیزي    داینمودند ارزش پ  ي گذار  هیپا  م یکه حضرت ابراه  ي د یتوح

یک قانون    ي ادآوری  يهاي سوره بلد نیز برا خواهد عظمت مطلبی را بیان کند. قسمخورد یعنی می قسم می 
قانون علم نداشته    نیکه به ا  یخلق کرده است. انسان  یخداوند انسان را در کَبَد و سخت  نکهیاست و آن ا  یاتیح

  ف ی را در جامعه توص  یرا ندارد. در سوره عملکرد چنین انسان  ی با مقاصد سخت در زندگ  مواجهه   ی باشد، آمادگ
خاطر اگر    نیسخت قرار بدهد؛ به هم  يهات یخداوند او را در موقع  د وجه انتظار ندار  چیانسان به ه  نی. اکند ی م

  ی که اگر از امکانات  یکه توان و امکانش را تلف کرده است؛ در صورت  کند ی م  الیدر راهِ خداوند کند خ  ییهانه یهز
  کرد، ی استفاده م  یاز غلط به درست  حیصح  صیکه خداوند به او داده است مانند چشم و زبان و دهان و قوه تشخ

 يهات یدر موقع  حیعمل صح  تیاما ظرف  کرد؛ی عبور م  یسخت اجتماع  يهاقانون را درك کرده و از گردنه   نیا
افراد عاقبت   ن یا کنند،ی نم دایمتنوع افراد جامعه را پ يهاي مانند برطرف کردن گرفتار ی سخت اجتماع اریبس

را    گریکد ی  ،یسخت اجتماع  ط یکه در شرا  ی کسانهستند؛    مان یدر انتظارشان است. در مقابل آنها، اهل ا  یشوم
  ی و مبارک  منت یوجود آنها در جامعه سبب م  کنند،ی رفتار م ی به صبر دعوت کرده و با هم با مرحمت و مهربان

 عبور کنند.  خواهدی را همانطور که خداوند متعال م  یسخت اجتماع يهاگردنه  توانند ی و م شودی م
  کی  او یروستا   کي، یکشاورز  نیممکن است زم  ؛است ن یمشخص از زم ياو قطعه  نیسرزم يبلد به معنا

از این سرزمین برده نشده  در سوره، اسمی   .اشاره دارد  ی و مشخصخاص    نیبه سرزم  »هذا البلد «شهر باشد؛  
خود    ن یخورم و اسوگند نمی   ی عنی  ي به لحاظ لغو  »اقسم   ال اند که منظور مکه مکرمه است. «اما مفسرین گفته 

تر از  با عظمت   ،موضوع قسم  یوقت شود که  با بررسی ال اقسم در آیات مختلف قرآن معلوم می قسم است؛    کی
خواهد بگوید که این سرزمین به قدري  شود. گویا می استفاده می ال اقسم    داند، ازاست که انسان می   يزیچ

 خواهم به آن قسم بخورم.  عظمت دارد که نمی 
در  شود:  واوي که در آیه دوم آمده حالیه بوده و به معنی در حالی که است، بنابراین معناي آیه این می 

حلول یا ساکن بودن    ي معنا  » داراي دو معناست؛ یکی به لّحِی. «هست  نیسرزم  نیکه تو ساکن در ا  یحال
در    وآلهعلیهاهللاصلی  پیامبرقرار  و است   است که در مقابل کوچ کردن قرار دارد. در این صورت آیه به مقیم بودن

است که در مقابل حرام قرار دارد. حرام یعنی حُرمت    حالل بودن   يبه معنا کند. دومی  اشاره می   نیسرزم  نیا
که حرام  انسان    کیخون    ی وقتگویند یعنی مسجدي که باید حرمتش حفظ شود.  دار، مسجد الحرام که می 

شکسته شدن حرمت  به  ؛ در این صورت آیهشود او را کشتمی  ینعیحالل شمرده شود، است و حرمت دارد، 
اشاره دارد. چون خداوند دقیق مشخص نکرده که   ن یسرزم نیدر ا وآله علیه اهللاصلی پیامبرحالل شدن خون   و

 توان هر دو معنی را درنظر گرفت. منظور کدام معنی هست، پس می 
وآله در آن ساکن هستی در حالی که خون تو در آن  علیه اهللاپیامبر صلی سوگند به این سرزمین که تو اي  

حالل شده است. قسمِ با عظمتی که خورده شده به خاطر حضور پیامبر در این سرزمین است؛ اما اکنون در  
 است.  همین سرزمین که به خاطر پیامبر ارزش یافته، خون ایشان در آن حالل شده 

فرزندي    و  آید پدید می   یکه از او نسل   ي مطرح است؛ سوگند به پدر  ه یوالدت و نسل و ذر  موضوع   سوم   ه یدر آ
نظر می  به  ماند.  به جا  او  از  نسل  عنوان  به  ابراهرسد  که  اسماع  السالمعلیه   م یمنظور حضرت   لیو حضرت 
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وآله ساکنِ در مکه، که ارزش مکه به خاطر ایشان  علیه اهللاپیامبر صلی باشند. قسم به سرزمین مکه و    السالمعلیه 
ابراهیم که خانواده  اش را مقیم این سرزمین کرد و  است؛ اما خونش حالل شمارده شده و قسم به حضرت 

حضرت اسماعیلی که آب زمزم زیر پایش جوشید و ذبیح اهللا بود. بنا بود حضرت ابراهیم، پسرش را ذبح کند  
جمرات مربوط    شد. همه مناسک حج از زندگی این خانواده شکل گرفته است. رمی   اي داده که به جاي آن فدیه 

خواست بگذارد حضرت اسماعیل را ذبح کند. سعی صفا و  به برخورد حضرت ابراهیم با شیطان است که نمی 
به دویدن حضرت پایه گذار  اهللاهاجر سالم   مروه مربوط  آنها  پیدا کند.  براي فرزندش  تا آب  این  علیها است 

 نشستند ولی زندگی سختی داشتند. شان می مناسک بودند. کسانی بودند که مالئکه سر سفره 
توان از این  کند. ارتباط سرزمین با توالد را میهاي ابتدایی سوره بلد، فضاي این سرزمین را ترسیم میقسم

ماجراي به دنیا آمدن افراد در    دهند.ها ارزش میها هستند که به سرزمینها و نسلها فهمید. این انسانقسم
سختی سرزمین تحمل  و  سرزمین ها  به  که  هست  می ها  ارزش  تحمل  ها  جریان،  این  شاخص  نمونه  دهد. 

علیه   هايیسخت اسماعیل  و حضرت  ابراهیم  ا  وآله هستعلیه اهللاصلی   پیامبرو سپس  السالم  حضرت    ن یکه 
غرا    نیسرزم وادي  مکه،  ابتدا  در  است.  کرده  تالش ارزشمند  با  که  بوده  زرع  ذي  به  یر  بزرگواران  این  هاي 

 هاي ساکن آن بستگی دارد.  ها به تالش انسان تبدیل شده است. ارزش سرزمینعالم  نیسرزم نیارزشمندتر
هایی که در آیات اول تا سوم یاد شد، در آیه چهارم قانونی مبنی بر خلقِ انسان در کَبَد مطرح  بعد از قسم

  ی گاه،  ستین  انسان  مطلوبو    دلخواه  شهیهم  ط یشرا  ی تالشی که همراه با سختی است.عنی  » د بَکَشود. «می 
ها را تحمل کرد  . در دنیا باید سختی انسان نامطلوب است  يهمراه است که برا  ییها و دست اندازهایبا سخت

 تا به کمال رسید. 
تنگ بگیرد و هر چیز که او بخواهد  قرار نیست کسی بر او    کند می   خیالانسان    شود که در آیه پنجم بیان می 

کند  گوید مالم را بسیار تلف کردم و فکر می شود. همین انسان زمانی که مبلغی به کسی کمک کند می می 
گر اعمال اوست. در آیه هشتم و نهم خداوند انسان  شود در حالی که خداوند نظاره توسط هیچ کسی دیده نمی 

آنها سبب شده که انسان چنین عملکردي داشته باشد. چشمانی که با    کند که غفلت از را متوجه امکاناتی می 
»  نینجد «  ند یفرمامی طباطبایی    عالمهتواند به وسیله آنها صحبت کند.  تواند ببیند و زبان و دهانی که می آن می 
را نسبت  هاي درست و غلط است. یعنی هدایت کردیم به این دو راه؛ یعنی او  و انتخاب  و شر  ریراه خ  يبه معنا

کند با کمک کردن، مال  که فکر می   ی انسانبه این دو آگاه کردیم. ارتباط این مطلب با آیات قبل، این است که  
کند با کمک  که فکر می   یانسانباید توجه کند که خداوند چه چیزهایی به او داده است.  خود را تلف کرده،  

و مقصد زندگی را رسیدن به چه    کند فکر می   چگونه   ی اساسا در مورد زندگ  کردن، مال خود را تلف کرده، 
شود. خداوند انسان را گیري می بیند. در ابتداي آیه یازدهم فاء آمده است؛ یعنی از آیات قبل نتیجه چیزي می 

هاي  به امکاناتی مانند چشم و زبان و دو لب  و قدرت تشخیص راه درست از غلط، مجهز کرده است تا از سختی 
  خودش   انسان   ؛ی استسخت شدت و  وارد شدن با    ی عنبه م  از ریشه قحم  اقتحامنکرد.    زندگی عبور کند اما 

است که    یسنگالخ  یی صعب العبورسرباال  ي راهِبه معنا  . «الْعَقَبَۀَ»شود  ییوارد جا  ی که با سخت  کند می انتخاب  
. خداوند به انسان دو چشم و دو لب و زبان و قدرت تشخیص داده و از او توقع داشته  رسد به قله می  ت یدر نها

که با وجود سخت بودن ورود به عقبه، به آن وارد شود. هم خود عقبه سخت است و هم ورودش سخت است.  
تفاده  ها به انسان داده شده است. چشم براي این نیست که در لهو اس براي رسیدن به این مقصد، این نعمت
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خواهیم بگوییم. قوه تشخیص براي استفاده از آن در مسیر غیر  شود، دهان براي این نیست که با آن هرچه می 
 شود که چه چیزي به تو فهماند که عقبه چیست. صحیح نیست. در آیه دوازدهم بیان می 

باز کردن گردن؛    ین عی  » فک رقبه«  ؛کند بیان می   و اطعام مسکین  فک رقبهرا    عقبه آیه سیزدهم و چهاردهم  
توانیم  می معنا را    نیا  . برده، کسی بود که گردنش گیر بوده است.گفتند ها می در آن زمان به آزاد کردن برده 

گرفتار و بدهکار  رها کردن    توانیم بگوییم منظور زیرا در حال حاضر به آن معنا برده نداریم. می  می توسعه ده
به    زیرا امکان دارد کسی  رد؛ یبا پول هم صورت نگ فقط  لزوما  ت  ی، ممکن اس زندان  ک ی؛ مثل آزاد کردن  است

د مثال کسی یک عادت بد و یا باور غلطی  او را آزاد کر  يمعنو   یبا کمکبتوان  در بند باشد و    ي لحاظ معنو
گیرد. کسی که  داشته باشد. گردن محل اتصال سر به تن است. جایی هست که گردش سر از آنجا صورت می 

تواند انتخاب درستی داشته باشد. تواند ببیند و دیِد وسیعی ندارد. نمی گردنش گیر است، اطراف را خوب نمی 
و    دادن  طعام به معناي  طعامگردد. در آیه چهاردهم إدش بیشتر فراهم می اگر گردن کسی باز شود، امکان رش 

تري براي اطعام در نظر گرفت؛ مثالً معلم، اگر  توان معناي وسیع هاي دیگران است. البته می برطرف کردن نیاز 
عنی یک  آموزان درس بدهد که مطلب به جان آنها بنشیند و بپذیرند و وارد زندگیشان بشود؛ یطوري به دانش 

مبارکه    که در سوره اطعامی  .آنها قرار داده و در واقع آنها را اطعام کرده است  اری در اخت  يو معنو   طعام علمی
  ی زمانی که در روز قحطنوعا افراد غذایی براي خوردن ندارند.    و   است   ی قحط  اطعام در روز  ، شدهمطرح    بلد 

نوع    نیمدنظر سوره بلد، ا  شود و اطعامتر می سخت  گران یاست، اطعام د  یو سخت  قه ی خود انسان هم در مض
خوریم یا منظور قحطی معنوي باشد که اطعام آن یعنی  قحطی ممکن است کمبود غذایی که می  .اطعام است

 همین سطح از هدایتی که دارم را با دیگران به اشتراك بگذارم.
  م یتیتیمان توجه شود. منظور از یی صورت بگیرد؟ الزم است در مرتبه اول به  نسبت به چه کسان   باید   اطعام

ی بوده و کرامتش از بین رفته و تحقیر شده است. منظور از «یتیما ذا  سرپرست و بدون حامی ب کسی است که 
و اقرباء    ل یکه فامباشند    یمانیتی  ممکن است منظور   ا یو   ما هستند  شاوندانِیخو  ی است که در مانیتمقربۀ» ی

. انسان باید به کسانی که سرپرست ندارند، توجه کند  ستند یو سرپرست او ن  آنها حامی  نیاز ب  ی د اما کسندار
ها باید هاي آنها برطرف شود. دسته دومی که انسان و براي برطرف شدن نیازهایشان تالش کند تا گرفتاري 

سکون  که به    یکسیعنی    سکن  شهیاز ر  نیمسکبراي برطرف شدن نیاز آنها تالش کنند مساکین هستند.  
بوده و خاك نشین  که محل سکونتش خاك    یکس  ی عنی  » ذا متربه« خود بلند شود؛    يتواند از جاو نمی   دهیرس 

  . متربه با تراب هم ریشه است.ندارد يز یچاست و 
تفاوت باشد؛ زیرا ما به  انسان باید از کسانی شروع کند که نیازمندتر هستند. انسان نباید نسبت به بقیه بی 

اي آزاد شود، انسان باید بتواند  کنیم. اگر قرار است که اطعامی صورت گیرد و برده اجتماعی زندگی می صورت 
از چشم و دهان و قوه تشخیص به خوبی به کارگیرد. خداوند امکانات الزم براي آزاد کردن برده و اطعام را  

ی کنم، سپس با دهانم با او و دیگران و  داند. به این صورت که ابتدا با چشم باید نیازمند را شناسایاینها می 
کسانی که با او در ارتباط هستند حرف بزنم، شاید بتوانم کاري بکنم. به وسیله قوه تشخیص بررسی کنم که  

توانم او را از گرفتاري آزاد کنم. مثال اگر به پول نیاز دارد تشخیص دهم که چگونه پول تهیه کنم،  چگونه می 
 است را ببینم و با زبانم با او صحبت کنم تا او کمک کند. با چشمم کسی که پولدار 
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ها وقتی به  خداوند از ما توقع دارد که براي طعام مسکین تالش کنیم. در آیات قبل بیان شد که انسان
کند و در حال رویت او است.  کنند که تلف شده است. خداوند این فرد را توبیخ می دهند، فکر می کسی پول می 

،  ند ردمرحمت کتواصی به  به صبر و    یآوردند و تواص  مانیکه ا  یء کسانزکارها را انجام دهد، ج  نیاانسان    یقتو
. ما با هم هستیم و جدا از هم نیستیم.  است  همدیگر  و سفارش کردن   هی توص  يبه معنا   یتواصخواهند بود.  

کمک    یعن یبه صبر    ی اصتو.  استمرار داشتنو    ادامه دادن   ی عنی  صبر کنیم.  براي همین یکدیگر را توصیه می 
به    یتواصبودن،   مهربانرحم کردن و با هم   یعنی  مرحمت  .ننشستن و ادامه دادن  ياز پا  براي   گریکد یکردن  

 کردن سفارش کنیم.  و محبت  یبه مهربان را گریهمد  ی عنیمرحمت 
آید که امنیتشان به واسطه ایمان به خدا، مالئکه و حقایق عالم به دست می   هستند   منه یافراد اصحاب م  نیا

السالم کسانی هستند که بیشترین میزان امنیت را دارا  کنند. اهل بیت علیهم و تواصی به حق و مرحمت می
  هستند. ما دو چشم، زبان و دو لب و قدرت تشخیص داریم. جریان تواصی به صبر و مرحمت، جریانی را در 

کنند تا این عقبه را طی  تفاوت نباشند و به هم کمک می ها نسبت به هم بی دهد که انسانجامعه شکل می 
 بکنند و به مقصد برسند.

وقتی آن را   ه د یپد  ی یکعنی ه یآ  ؛ورزیدند کفر    ،یاله  ات یهستند که به آ یکسان اصحاب میمنه مقابل   نقطه 
بینید یک آیه  و رشدش را می   اهیگ  یوقت  الهی دارد مورد توجه قرار دهیم. مثالً   ق قایکه به ح  ز جهت اتصالیا

 .  کند می متصل  باالتر آن و با خدایی که این پدیده را آفریده،  قتی انسان را به حق است؛ چون
  ق یحقا  ز،یکه در همه چ  یانسان  هاي زندگی و... آیه هستند.شب و روز، خورشید و ماه، حوادث و عبرت 

. اگر  تواند از زندگی روزمره خودش رشد و در نتیجه قرب پیدا کند دارد و می   نیب   ه ینگاه آ  ،ند یبرا می   ر آن باالت
شود. پدیده را  و ارتباط خیلی چیزها با خداوند را منکر می   دارد   هی کفر به آ  در واقع   کند،ننگاه    طور  نیا  یکس

آنها را احاطه کرده    یهستند که آتش   ، اهل شومی افراد   نیامستقل از خداوند ببیند، یعنی کفر به آیه دارد.  
 . است

اند که کفر  کنند، در طرف دیگر کسانی بنابراین در یک طرف افرادي داریم که به صبر و مرحمت توصیه می 
توانند عقبه را طی کنند و از چشم و دهان و قوه تشخیصشان درست  شود کسانی می به آیات دارند. معلوم می 

اد شب و روز را به خاطر نظمی که در  ها را مستقل نبینند. مثالً رخد استفاده کنند که آیه بین باشند، پدیده
تواند به فکر دیگران باشد. وقتی کسی آیه بین  چرخه طبیعت وجود دارد ندید. کسی که اینگونه فکر کند نمی

 بیند. ها را با حقایق باالي آن ببیند، بقیه را مانند خویشاوندانش می باشد و پدیده
 

 نتیجه قرائت سوره براي ما 

زم است اصالحات اجتماعی در اولویت مقاصد ما قرار گیرند. در این صورت آماده  به برکت سوره بلد، ال
هاي سخت شوند  حاضر نیستند وارد عقبه   که   ي افرادشویم.  ها براي حل مشکالت اجتماعی می تحمل سختی 

شوند؛ چون  مربوط به خودشان می  يهای دچار سختو در جهت حل مشکالت اجتماعی به خود سختی دهند،  
مشکالت انسان را کم    گران،یتحمل نکردن مشکالت د  است.  و این قانون الهی   شده   دهیآفر  یدر سخت  انسان
از تحمل مشکالت دارد. حال   ؛ بلکه انسان یک سهمی کنند انسان را سخت نمی  یزندگ  گرانیدکند؛ چون  نمی

ی سخت است؛ چون  زندگ   .اگر مشکالت دیگران را حل نکنیم، باید با مشکالت خود دست و پنجه نرم کنیم
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تواند گوارا باشد مانند کوهنوردي که  سختی هم به معنی آزار و رنج نیست؛ می   انسان قرار است که رشد کند.
 برد. سخت است؛ اما اگر انسان براي رسیدن به قله هدفی متعالی داشته باشد، از آن لذت می

 
طالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  م

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

  نیتری سوره، اصل  نی ا  م یآموزش مفاه  ي . پس برازند ی آموزان مرا خود سوره مبارکه بلد با دانش   ی حرف اصل
پخش    شانیصوتش را برا  ،میخوانیها مبچه   يسوره است. سوره را برا  اتیآموزان با آکار، مواجه کردن دانش 

  م یبتوان  نکه یا  ي کنند. اما برا  یخوانو هم   خوانند که سوره را ب  میخواهی از خودشان م بسته به توان    م، یکنی م
. به  میینما  ان یآنها دارد ب  ي را که سوره برا  ی امیالزم است پ  م، یآموزان صحبت کندرباره مفهوم سوره با دانش 

.  ستند یبه آن برسد، ساده ن  خواهد ی که انسان م  ییهااست که همه مقاصد و هدف   ن یهدف سوره بلد ا  ی طور کل
  م ی کن   یرا ط  یآن مراحل  يهستند که الزم است برا  يترده یچیاهداف دورتر، بلندتر و پ  ها،هدف   نیاز ا  یبرخ

 . میرا متحمل شو ییهای سخت  عتایو طب
گوید  کنیم که «سوره بلد به ما می آموزان منتقل می براي آموزش سوره مبارکه بلد این مفهوم را به دانش 

ها نباید نگران شویم؛ بلکه باید با ها در زندگی وجود دارند؛ ولی ما در مواجهه با سختی به طور طبیعی، سختی 
ترین کارها هم آن است که به دیگران و اطرافیان  ریزي، با آنها روبرو شویم تا پیش بروند. از جمله مهمبرنامه 

 خود توجه کنیم و با همه مهربان باشیم.»  
ها آموزش دهیم؛ یعنی خوب است در هر سوره،  توانیم طی شش هفته به بچه هاي پایه چهارم را می سوره 

وره مبارکه بلد به  آموزان درونی شود. براي آموزش س یک ماه و نیم وقوف داشته باشیم تا به خوبی براي دانش 
اي و پیچیده مواجه کنیم. اگر هم نیاز  توانیم طی شش هفته آنها را با یک کار مرحله آموزان این پایه، می دانش

ریزي کنند تا از این جهت نیز تقویت شوند. خیلی خوب است که این کار در ارتباط  ریزي بود، برنامه به برنامه 
ان به واسطه این سوره، به دیگران کمک کنند تا آنها به مقصد خود برسند  آموزبا دیگران باشد؛ بهتر است دانش

یا کاري براي آنها انجام دهند؛ کاري که ممکن است حتی به نفع خودشان نباشد و تنها نفع دیگران را تأمین  
 کند.

دانش  به  بلد  آموزش سوره  در  زندگی  بنابراین  اینکه  اول  دارد؛  اهمیت  بسیار  به طور  آموزان، دو موضوع 
طبیعی سختی دارد و انسان نباید توقع راحتی دائمی در این زندگی داشته باشد؛ دوم اینکه رفع نیاز دیگران  

 ترین امور زندگی است، انسان باید به دیگران توجه کند و کمک کند آنها به مقاصد خود برسند.  از مهم 
دارند دانش نشاط  و  شادي  به  نیاز  سنین  این  در  دبستانی  فعالیت آموزان  آنها  بیشتر  ؛  را  پرهیجان  هاي 

انجام می می  بهتر  و  انجام  پسندند  را به سمت  این هیجان  بلد،  دهند؛ پس خوب است هنگام آموزش سوره 
نسبت  هایی که  فعالیتدار و گام به گامی سوق دهیم که نسبت به آن حس هیجان دارند؛ یعنی  کارهاي مرحله 

  و مسابقات   هاي مانند باز  ی مختلف  يهادارد. مفهوم سوره را به روش به آن گرایش دارند و برایشان جذابیت  
  متناسب با مضمون سوره   ییگوآموزان هنگام انجام کارهاي سخت، خواندن شعر و قصه دانش  قی، تشو دارمرحله 

تا    میخوانی مختلف همراه با نشاط سوره را م  يهابا روش   ت یموقع  ر در ه  نکهی. ضمن امیدهی و ... آموزش م
 شود.  تیاهداف سوره در ذهن آنها تثب 

فعال از  استفاده  با  و  ترجمه  بدون  را  پ  هات یمفهوم سوره  دانشکه    ییهاامیو  به  انتقال  اشاره شد  آموزان 
یعنی از پایه  باالتر    يهاه یپا  رداما  از ترجمه سوره ندارند.    یافتیآموزان در دانش   ترنییپا  يهاه ی . در پامیدهی م



 بلد سوره                                                         م                                                                            چهارفهم قرآن پایه 
 

11 
 

ترجمه ساده قرآن ارجاع    کی آنها را به    میتوانی م  دند،یآموزان درباره ترجمه از ما سؤال پرس اگر دانش   چهارم
 نخواهد داشت.   ی آنها جنبه آموزش  يکه ترجمه برا  می؛ اما الزم است خودمان بدانمیده

هایی را بیاموزند، سپس ما از آنها  آموزان داده خواهیم دانشما نمی   خوب است این نکته را یادآوري کنیم که 
آموزان به واسطه آموزش قرآن، رشد کنند و متحول  بپرسیم و آنها به ما جواب دهند؛ بلکه قرار است دانش 

گفته  پس بنابر آنچه  کند.  شوند و رنگ رفتارشان تغییر می تر می ها نورانیشوند؛ آنها به واسطه آموختن سوره 
آموزان پایه چهارمی باید به واسطه سوره مبارکه بلد، با کارهاي سخت و پیچیده آشنا شوند؛ پیچیده  دانش شد  

به معناي مرحله دار؛ آنها باید بپذیرند که بعضی کارها سخت هستند و بعضی کارها آسان؛ اما به هر حال گاهی  
 اولویت با انجام دادن کارهاي سخت و پیچیده است.  

 

 ل آموزش سورهمراح

  م یتوانی گوناگون م  يهات یدر موقع  م،یهستبلد  که در محضر سوره مبارکه    ياجلسه شش    ایهفته    شش  یط
  ي بند   م یها شود؛ البته تقسبچه   ی وارد زندگ  یتا سوره به صورت عمل  م یانجام دهبلد  را به نام سوره    ر یز  يکارها

  هاه را با بچهدف کلی سوره  فقط    میتوانی است؛ ما م و براي داشتن نظم بیشتر در کالس    شنهادیدر حد پ  ریز
کالسمان    م یاما اگر احساس کرد  م؛ یببر  شیموضوعات را در همه جلسات با هم پ  نی همه ا  م یتوانی م  ا ی  م یکار کن

 :می سوره را آموزش ده ر یز ق یبه طر میتوانی دارد م یا دقت بیشتر  به تنوع  ازین
دار که مراحل سخت و آسان دارند آشنا آموزان را با کارهاي مرحله ابتدا دانش  :و دوم  هفته اول  ای  جلسه

کنیم؛ کارهایی که تلفیقی از سختی و آسانی هستند؛ طوري که با وجود سخت بودن، بتوانند آن را انجام  می 
آمدن  دروس،  یادگیري  تکالیف،  انجام  مثال  سختی   دهند.  کدام  هر   ... و  مدرسه  اما  به  دارد؛  را  خود  هاي 

می دانش فعالیت آموزان  از  یکی  دهند.  انجام  را  آن  می توانند  که  داد،  هاي خوبی  انجام  قسمت  این  در  توان 
آموزان به کوه تنظیم کرد که سختی کوهنوردي را لمس  اي براي بردن دانش توان برنامه کوهنوردي است؛ می 

 کنند.
در این قسمت وارد موضوعات سوره بلد هم شد و به فراخور این مرحله، بیشتر از موضوعات سوره  توان می 

هاي زندگی در آنها پرداخت؛ مثل زندگی در قطب یا روستا  ها و سختی توان به سرزمینالهام گرفت؛ مثال می 
آنجا، سختی  ساکنین  حال،  عین  در  اما  است  آنها سخت  در  زندگی  که  مناطقی  رایا  می   ها  جان  خرند،  به 

 کنند و خوشبخت هستند.خوشحال زندگی می 
آموزان، روشن شد، آنها را وارد  جلسه یا هفته سوم و چهارم: پس از اینکه طبیعی بودن سختی براي دانش

ریزي کنیم؛ مثل  توانیم یک مأموریت مرحله دار برایشان تعریف کنیم و براي انجام آن برنامه کنیم. می عمل می 
توانند از عهده آن  ها بدانند می ها یا رفتن به یک اردو. الزم است بچه ک درس به یکی از همکالسیآموزش ی

برآیند؛ الزم است بدانند سختی، ترسناك نیست؛ سخت بودن یک کار به معناي بد بودن آن نیست؛ ممکن  
هاي سخت هم انجام  است یک کار سخت باشد، اما خیلی خوب باشد؛ مثل اردو رفتن. آنها باید بدانند کار

توان آن را پیش برد و ترك  ریزي براي آن می دار کردن یک کار سخت و برنامه شدنی است و گاهی با مرحله 
بهتر در جان دانش  امر در عمل  این  و  بهتر است پروژه آموزان می نکرد؛  اینکه  اي که برایشان  نشیند. ضمن 

 ند باشد.کنیم دوست داشته باشند و از نظرشان خوشآیتعریف می 
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جلسه یا هفته پنجم و ششم: مرحله بعد انجام دادن کارهایی به نفع دیگران است که گاهی ممکن است 
از مهم  روان؛ درواقع  و  راحت  و گاهی  باشد  بلد  ترین مسائلی که دانشپیچیده  واسطه سوره  به  باید  آموزان 

تر از قبل شوند. موضوعی  کند آنها مهربانآموزش ببینند، توجه داشتن به دیگران است. این سوره کمک می 
هاي خوب  که خوب است در همین راستا درموردش صحبت کنیم ارزش هر سرزمین است که وابسته به انسان 

هایی مثل شهدا که به واسطه مهربانیشان، جان خود را فدا کردند؛ همچنین خوب است در این  آنجاست؛ انسان 
هاي خود  آموزان بیاموزیم که پول خوب است به دانش مرحله از اهمیت هزینه کردن براي دیگران سخن گفت؛  

را جمع کنند تا مساله یک نفر را حل کنند یا کسی را خوشحال کنند. موضوع بعدي، توجه به چشم، زبان و  
توانیم  ها را به ما داده که می دو لب براي تکلم و ارتباط گیري با دیگران است؛ اینکه خداوند هر یک از این توان 

ر راستاي مهربانی و کمک به دیگران استفاده کنیم. همه این موضوعات براي آموزش مفهوم انجام  از آنها د
 کارهاي سخت مربوط به دیگران است.
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  فج� فصل دوم: س�ره مب�رکه 

 درک مح�ودیت و مح�وده
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 آموز سوره فجر و دانش 

پنجم   آیه  آغاز شده و سپس در  آیات قسم  با  ابتدا  از  موضوع «ذي این سوره،  را مطرح کرده که  حِجر» 
افتد. یعنی  ها اتفاق می ها در پس طی شدن شبکند که پیروزي موضوعات مهم سوره است. این آیات بیان می 

هاي طوالنی را براي رسیدن به  حتماً انسان باید شب را سپري کند تا به روز برسد. پس گاهی اوقات باید شب
عجل امر،  این  که  کند  سپري  می صبح  کنترل  را  پیروزي  به  نسبت  داشتن  باید  ه  فرد  کار،  این  براي  کند. 

حجر»  عقل انسان دو جهت دارد: یکی تشخیص انجام کار و دیگري تشخیص ترك کار؛ «ذي   » باشد.حجر«ذي 
داند چه کاري را  یعنی تشخیص ترك یک کار؛ یعنی ممکن است نداند چه کاري را باید انجام دهد؛ ولی می 

انجا فعال می نباید  او  ترتیب عقل  بدین  قرار گرفتن در شب، قدرت  م دهد.  به علت  انسان  اینکه  شود. مثل 
داند اکنون که شب است (و تاریکی و خطراتی پیش رو دارد) نباید از محیط  تشخیص راه را نداشته باشد اما می 

 بیرون برود.  
و ابتالئات سبب فعال شدن حجر  حجر» یکی از نکات مهم و کلیدي این سوره است. امتحانات  بحث «ذي 

رسد. شود. خداوند در این سوره به انسان اطمینان داده که اگر از حجر شروع کند، به «نفس مطمئنه» می می 
حجر  این وعده، بسیار مهم است: اینکه انسان بداند، بستر ابتالئات و امتحانات باید حجرش را فعال کند و ذي 

 رسد. د؛ و تا انسان به نفس مطمئنه نرسد به رضایت نمی رسانشدن او را به نفس مطمئنه می
بنابراین، در سوره مبارکه فجر، بحث پذیرش امتحانات الهی مطرح است. یعنی انسان باید این حقیقت را  

دهد؛  آورد و بعضی مواقع هم چیزي را از دست می بداند و بپذیرد که در دنیا بعضی مواقع چیزي به دست می
رسد رسد ناشکري و قدرنشناسی کند و نه در موقعی که چیزي به او نمی یزي به او می نه در موقعی که چ

 احساس یأس و ناامیدي نماید. 
گیرد، یعنی نباید مستقیماً به آنها گفته شود که دنیا  زمینه قرار می آموزان، بحث ابتال در پس براي دانش 

توان  زمینه یک بازي می یرند و ... . اما در پس گدهند یک چیزي می محل ابتالء است؛ یک چیزي به انسان می 



 فجر سوره                                                                                                م                                 چهارفهم قرآن پایه 
 

15 
 

غیرمستقیم این را القا کرد. مثالً ممکن است در یک بازي برنده و در بازي بعدي بازنده شود، و یا در امتحانی،  
 تواند موفق و در امتحان دیگر ناموفق شود. می 

هاي توان از آن خارج شد؛ بچه هایی دارد که نمی از سوره فجر باید فهمید که هر چیزي یک سري محدودیت 
کنند؛ انسان اي عمل می ها در یک محدوده ها و محدودیت را بفهمند؛ همه پدیدهکالس چهارم باید محدوده 

 ها و قوانین فطري، عقلی و شرعی انجام دهد.  دار باشد و هر کاري را طبق اصول، محدوده هم باید محدوده 
شود، بیشتر درباره موضوع «نبایدها»  آموزان طراحی می براي دانش هایی که در این سوره  بهتر است فعالیت

 است؛ اینکه چه کارهایی نباید انجام شود. یعنی از مسیر نبایدها به یک تشخیصی رسیدن. 
شود؛ اینکه بدانند چه کارهایی را  جا شروع می سازي از همینمعیارسازي براي کودکان، یعنی اصل تصمیم 

داند که نباید فریاد   بین دعواي دو نفر شاید نداند چه کاري را باید انجام دهد، اما مینباید انجام داد. مثالً 
 بکشد. 

آموزان با تکیه به شما معیار را می فهمیدند، ولی از پایه چهارم به  کردید و دانش قبالً شما معیار را القا می 
است. یعنی در عرض چند سال اگر    بخشبعد براي معیارسازي باید از این مسیر بروند که خیلی هم نتیجه 

 گیرد. پیگیري دائمی داشته باشند، آرشیوي از معیارها در ذهنشان شکل می 
تواند بستر بحث «نبایدها» این است که ما دنیا را به عنوان محل ابتال بپذیریم. اگر کسی این را نپذیرد نمی 

حجر نباشد،  م در نظر گرفت. لذا اگر فردي ذي حجر بودن را باید با همسیر «نبایدها» را طی کند. ابتال و ذي 
 محکوم به هالکت است.

کلپس   طور  آشنا  یبه  فجر،  سوره  محدود  ییهدف  مفهوم  زندگ  تیبا  رعا  ی در  ضرورت  درك    تیو 
 ها«بچه : میکنی آموزان مطرح مدانش  ي صورت برا  ن یمفهوم را به ا  ن یانجام کارها است که ا ي برا هات یمحدود

 .» میکن تیآن را رعا هايچهارچوب د یبا  يدرست انجام دادن هر کار  ي برا  د یگوی سوره فجر به ما م
 

 هدف آموزش سوره فجر 

 هاي آن هاي انجام یک کار به واسطه شناخت چهارچوبدرك اولویت 
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 فجر ه مبارکه  سور

  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 

 به سپیده دم سوگند،   وَ الْفَجِْر 

 و به شبهاى دهگانه،   وَ لَیالٍ عَشٍْر 

 و به زوج و فرد،   وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتِْر  

وردگارت کند سوگند (که پرحرکت مىو به شب، هنگامى که (به سوى روشنایى روز)  وَ اللَّیْلِ إِذا یَسِْر  
 در کمین ظالمان است)!  

 مهمّى براى صاحبان خرد نیست؟! آیا در آنچه گفته شد، سوگند  ذلِکَ قَسَمٌ لِذي حِجٍْر   فی هَلْ 

 ردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟! آیا ندیدى پرو کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعادٍ  أَ لَمْ تََر 

 و با آن شهر «ارَم» با عظمت،  إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ  

 دش در شهرها آفریده نشده بودهمان شهرى که مانن لَقْ مِثْلُها فِی الْبِالدِ  لَمْ یُخْ  الَّتی 

و کاخ آن خانه بریدند (و از هاى عظیم را از (کنار) درّه مىو قوم «ثمود» که صخره  جابُوا الصَّخَْر بِالْوادِ  وَ ثَمُودَ الَّذینَ
 ساختند)! مى

 گر بود،که قدرتمند و شکنجه  و فرعونى فِْرعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ   وَ

 مى که در شهرها طغیان کردند،همان اقوا ذینَ طَغَوْا فِی الْبِالدِ  الَّ

 اوان در آنها به بار آوردند؛  و فساد فر أَکْثَُروا فیهَا الْفَسادَ فَ

 ه عذاب را بر آنان فرو ریخت!  به همین سبب خداوند تازیان هِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذابٍ فَصَبَّ عَلَیْ 

 و در کمینگاه (ستمگران) است!  به یقین پروردگار ت نَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ  إِ

أَکْرَمَهُ فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَ 

 فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ  وَ نَعَّمَهُ 
بخشد  کند و نعمت مىامّا انسان هنگامى که پروردگارش او را براى آزمایش، اکرام مى 

 دگارم مرا گرامى داشته است!»  گوید: «پرورشود و) مى(مغرور مى
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وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ 

 ی أَهانَنِ  رَبِّفَیَقُولُ
شود و)  گیرد (مأیوس مىو امّا هنگامى که براى امتحان، روزیش را بر او تنگ مى 

 وردگارم مرا خوار کرده است!»  گوید: «پرمى

 دارید،  یتیمان را گرامى نمى  پندارید؛ شماچنان نیست که شما مى  لْ ال تُکْرِمُونَ الْیَتیمَ  کَالَّ بَ

 کنید، ام مستمندان تشویق نمى و یکدیگر را بر اطع طَعامِ الْمِسْکینِ   نَ عَلى وَ ال تَحَاضُّو

 خورید، نامشروع) جمع کرده مىو میراث را (از راه مشروع و   نَ التُّراثَ أَکْالً لَما  وَ تَأْکُلُو

 شوید)!ناهان زیادى مرتکب مىو مال و ثروت را بسیار دوست دارید (و بخاطر آن گ ونَ الْمالَ حُبا جَما وَ تُحِبُّ

 زمین سخت در هم کوبیده شود،   پندارند! در آن هنگام کهچنان نیست که آنها مى تِ الْأَرْضُ دَکا دَکا  کَالَّ إِذا دُکَّ 

 فرشتگان صف در صف حاضر شوند، را رسد و و فرمان پروردگارت ف وَ الْمَلَکُ صَفا صَفا وَ جاءَ رَبُّکَ 

ءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَُّر وَ جی

  وَ أَنَّى لَهُ الذِّکْرى الْإِنْسانُ
شود؛ امّا این کنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذکّر مىو در آن روز جهنم را حاضر مى

 ذکّر چه سودى براى او دارد؟!ت

 چیزى از پیش فرستاده بودم!» گوید: «اى کاش براى (این) زندگیممى قَدَّمْتُ لِحَیاتی یْتَنی یَقُولُ یا لَ 

 کند، انند او [خدا] عذاب نمى در آن روز هیچ کس هم  یُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ  فَیَوْمَئِذٍ ال

 کشد! ن او کسى را به بند نمى و هیچ کس همچو ال یُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ  وَ

 یافته!  تو اى روح آرام  النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ  یا أَیَّتُهَا

دى و هم او از تو خشنود به سوى پروردگارت بازگرد در حالى که هم تو از او خشنو بِّکِ راضِیَۀً مَرْضِیَّۀً  رَ إِلى  ارْجِعی
 است، 

 پس در سلک بندگانم درآى،   عِبادي  فی فَادْخُلی 

 

 با سوره  یی آشنا

ها را انسان  فرماید که عظمت این قسم شود. خداوند می ها آغاز می سوره مبارکه فجر با قسم به چند پدیده
حجر  کند. انسان ذي هاي الهی می ها و چهارچوب کند؛ کسی که خود را ملزم به محدوده حجر درك می ذي 
اقوا می  سپس  کند.  رعایت  را  حدودي  چه  باید  و  دارد  قرمزي  چه خطوط  که  می داند  معرفی  که  می  شوند 

د که به سرنوشت آنها  کن کردند و در واقع طاغی بودند. خداوند انسان را دعوت میها را رعایت نمیمحدوده 
هاست. داشته باشد. آن اقوام مورد عذاب خداوند قرار گرفتند؛ زیرا خداوند همیشه مراقب اعمال انسان   توجه ویژه 

خواهد باورش به خداوند را در ابتالئات و تنگناهاي زندگی تغییر دهد  سپس سوره به طور مشخص از انسان می
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م و توجه دادن به مسکین باشد. فضاي بعدي که سوره فجر براي ما  و در مسیر زندگی، توجهش به اکرام یتی
کند. آن زمان مهم است که انسان براي  می کند قیامت است؛ روزي که بستر زندگی انسان تغییر  توصیف می 

حجر  خودش چیزي از دنیا پیش فرستاده باشد. در قیامت که همه چیز ناآرام است، فقط نفسی که در دنیا ذي 
رسد و وارد  حالی که از خداوند رضایت دارد و هم مورد رضایت خداوند است، به اطمینان و آرامش می   بوده، در 

 شود. بهشت می
است،    انیکه شب در حال پا  یده گانه، همچنین شفع و وتر و زمان  يهاسوره فجر با قسم به فجر و شب

عظمت آنها را مورد توجه    د یانسان با  ی عنی  شودی م  اد یسوگند    یی زهایقرآن به چ  اتیدر آ  ی . وقتشودی آغاز م
 خود قرار دهد. 

در    ي د یکه خط سف  یموقع اذان صبح است؛ آن زمان  یشکاف و ظهور بوده و به لحاظ زمان  ي به معنا  فجر
گانه  ده   يهادوم به شب   هی . در آخوردی ماول خداوند به فجر سوگند    هی . در آماند یم  ی و باق  شودیم  دایافق پ
  یگانه تداعده   يهادر واقع شب  الحجۀ؛   ي ذ   ام یاشاره دارد به دهه اول ا  زان یالم  ر یو طبق تفس  خوردی مقسم  

سوم به شفع و وتر    هی. در آ ردیقرار بگ   ی تحوالت مختلف  ند یبستر فرآ   تواند ی ما است و م  يبرا   ي ند یکننده فرآ
  ی توان به توان  ک ی  ای  ي ز یبه چ  ي ز یچ  یعن یرد؛ شفع  تک و ف  ی عنیجُفت و وِتر    ی عنی. شفع  کند ی م  اد یقسم  

که شفع   ي ز یتک است؛ آن چ ي برسد. وتر به معنا ی مشخص جه ی نت ک یو به   فتد ی اتفاق ب ی ملحق شود تا تکامل
تک هستند    ي هم از منظر  ان یشوایخدا و پ  ي ایوتر، خداوند بوده که تک و فرد است؛ اما اول  قتِ ی . حقخواهد ینم

  اد یاست سوگند    دنیرس   ان یچهارم به شب، آن هنگام که در حال به پا  ه ی گرفت. در آ  عی آنها را شف  د یو با
باشد درك    حجري که ذ  یآمده است، انسان  ییابتدا  هی را که در چهار آ  ییهاقسم  تی. عظمت و اهمشودی م
عملِ خود،    ي و برا  کند ی مها حفظ  محدوده   نییکه وجود خودش را به واسطه تع  یکس  یعنی  حجري . ذکند ی م

اله و چهارچوب  نواه  یدارد. کس  یمبنا  و  اوامر  مع  یِکه  را  و    يبرا  ياریخداوند  دادن  ندادن    ایانجام  انجام 
 کند.قرار داده است. چنین شخصی، عاقل است و مطابق عقل عمل می  شیکارها
که فعل ربّ را در مورد اقوامی که از اوامر و    کند یها را دعوت مردهم خداوند انسانششم تا چها  اتیدر آ  
را که خداوند با آنها انجام داد مورد توجه قرار    يکار یعنیکنند؛   ت یکردند رو  انیسرباز زده و طغ  یاله  ینواه

آنها   نِیها نازل کرد. اولرا به شدت بر آن  خودکه آن اقوام داشتند عذاب   یدهند. خداوند به سبب عملکرد غلط 
بود.    ده یکش  يهابلند و ستون   ي قصرها  ي آباد، دارا  ار یقوم عاد، ارم نام داشت که بس  ی قومِ عاد است. محل زندگ

خ  ن یدوم ظاهر  به  که  است  ثمود  قوم  تکنولوژ   ی لیقوم،  و  بودند  صخره   ییباال  ي قدرتمند  را  داشتند.  ها 
 ساخته یمکه اهرام بزرگ    یساختند. قوم سوم، قوم فرعون است؛ فرعونخود خانه می   يبرا  ن و در آ  دند یتراش ی م

 است.   دهیکشی م خی و دشمنان خود را به چهارم
از آنها    يگریقوم د  چیکه در زمان خودشان ه  ی اقوام  ن یبه دقت مشاهده کند که خداوند با ا  د یبا  انسان

خروج از محدوده و چهارچوب    یبه معن  انیکردند؛ طغ  انیشد طغ  فیکه توص  یقدرتمندتر نبود چه کرد. اقوام 
اقوام    نیا  ت یها را به رؤپا قرار دادند. خداوند انسان   ر یگذشتند و آنها را ز  یاله  يهااقوام از چهارچوب  نیاست. ا

باشد تا   یاله  يهاچهارچوب  تیمتعهد به رعا  یعنیحجر    يذ  د یآنها نشوند. البته انسان با  هیتا شب  خواند ی فرا م
  ي هاکه از چهارچوب و محدوده   ییها. انسانردیعذاب و فعلِ رب در مورد اقوام نام برده شده عبرت بگ   دنیاز د
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که   شودی م  نیهم ا اش جه ینت کنند،ی م  ادیفساد را ز هان یصالح در سرزم جاد یا يو به جا  د خداوند خارج شدن
 د آمد. از جانب پروردگار بر سر آنها فرو یعذاب مانند شالق

ابتال از    نیکه انسان در ا  یالعملانسان توسط خداوند متعال و عکس   يپانزدهم و شانزدهم ابتال  اتیآ  در
درك    يبودن برا  حجري قبل ضرورت ذ   اتیدر آ   نکهیاست. در واقع بعد از ا  یموضوع اصل  دهد ی خود نشان م

حجر    يعلت ذ   م،یدعوت شد   ند بود  انگر ینبودند بلکه طغ  حجري که ذ  ی اقوام  تیشد و به رؤ   انیب  ی اله  قیحقا
. علت آن است که انسان اعتقادش به رب  گرددی م  انیخداوند ب  ی در برابر اوامر و نواه  انیها و طغنبودن انسان 

.  کند ی م دایپ ریی و تغ ستین نانیاطم ي دارا رد یگیقرار م  شیکه مورد ابتال و آزما ییهات یو پروردگار در موقع
  دهد، ی به او م  ی فراوان يهاو نعمت کند یمپروردگار انسان را اکرام   ی که وقت ستگونه ا  نی در سوره فجر اابتال

  اش یستگ یفکر کند به خاطر شا  د یاما انسان نبا کند یمپروردگارم مرا اکرام کرد؛ خداوند اکرام   د یگوی مانسان 
خداوند به من    د یگویمانسان    رد، یگی مخداوند رزق را تنگ    یوقت   گریکرده است. از طرف د  افت ینعمت در

  ی و تنگ گرفتن هم به معن  ستین  یخاص  م یتکر  یاست که نعمت داشتن به معن   نیاهانت کرده است؛ مسئله ا
.  ردی انسان است تا اعتقادش به خداوند مورد سنجش قرار گ  يامتحان برا   کی  نی بلکه ا  ست؛یکردن ن  ر یتحق

  ی ستادگیاو ا ی و اوامر و نواه  ی اله يهاتواند بر محدوده ی باشد نم ط ین به خداوند وابسته به شرااگر اعتقاد انسا
 . ردیحرفِ خداوند را نپذ  تواند ی م  یکرده و به راحت ر ییاعتقادش به خداوند تغ ی طیشرا ن یبا کمتر را یکند؛ ز
. باشد ی ها در جامعه محجر نشدن انسان  يکه حاصل ذ  شودی عنوان م  ییرفتارها  ستمیهفدهم تا ب  اتیآ  در

  تواند ی کند، نم  ر ییتغ  یصورت که اگر انسان اعتقادش به پروردگار محکم و استوار نباشد و در ابتالئات اله   نیبه ا
وجه اهلِ    چ یمتعهد نباشد در جامعه به ه  ی اله  یکه به اوامر و نواه  یباشد. انسان  بند یپا  ی اله  يهابر محدوده 

که    د یپرس   د یبا  نیبنابرا  کند،یدر جهت اطعام آنها نم  نیمساک  ازیرفع ن  ي برا  یتالش   چیو ه  ستین  می تیاکرام  
  نکهیو ا  رسد ی هستند که به آنها از مال و مقام و... م  ییزهایآنها فقط به فکر استفاده از آن چ  کنند؟ی چه م

 دارند.  يد یشد  شیاز اندازه دوست داشته و به آن گرا ش یمال را ب
آمده است را به صورت    اتیکه در آ  یلغات  یمعان میداشته باش   اتیآ  نیاز ا  يدرك بهتر   میبتوان  نکهیا  يبرا

ارث از    تواند ی مبه انسان برسد حاال    یبی است که به هر ترت  ي زیچ  ي . «تُراث» به معنامیکنی م  ان یخالصه ب
است؛ ممکن    دهیبه من رس   ی از نفر قبل  هک  یگاهیکه به من برسد؛ مثال جا  يزیهر چ  ایباشد    دهیپدرم به من رس 

  ی عنیکامل خوردن؛« ُتحِبُّونَ الْمَالَ»  ی عنیباشد؛ «أَکْال لَما»  ره یو غ یو اجتماع يو اقتصاد  یعلم گاهیاست جا
 از حد دوست داشتن.  ش یب یعنیجا خوردن، «جمّا»  ک ی یعن یدوست داشتن مال.«لمّا» 

انسان که    ی . بستر زندگشودی م  میانسان ترس   يبرا   امتیق  يو ششم، فضا  ستیتا ب  کم یو    ست یب  ات یآ  در
انسان با خداوند    ی عنی  ند یآی انسان م  ي و پروردگار و مالئکه به سو   پاشد ی مقطعه قطعه شده و از هم   استیدن

  شود ی متذکر م  د یرا د  نهایانسان همه ا  نکه ی. بعد از اآورند یمو در آن موقع جهنم را    شودی و مالئکه مواجه م
  ش یاز پ  يزیچ  امیزندگ  ي کاش برا  يا  د یگوی است با خودش م  مانیکه پش  یشده است و در حال  رید  گریاما د

  ا یآخرت است. گو  یقی حق  اتینبوده، بلکه ح  یواقع اتیح  ایدن نیکه ا  فهمد ی مفرستاده بودم. انسان آن زمان  
که فکرش   یعذاب نیدتریکرده بودم. شد  يشدنم کار داریب يکاش برا د یگویمشده و   داریخواب بوده و االن ب

 . ردیگی خودش آماده کرده و به شدت در بند اعمالش قرار م ي برا د یرا بکن
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به اوامر و    يبند یها و پامحدوده   تیکه به واسطه رعا  ینفسِ مطمئنه است؛ نفس  ت،یوضع  نیمقابل ا  نقطه 
  ه» ی بودن و «مرض  تیدر اوج رضا  یعن ی  ه»یکرده است. «راض  دایبه خداوند متعال پ  یخداوند، قرب خاص  ینواه

پروردگارت برگرد    يبه سو  د یفرمایمنفس    نیاز جانب خداوند قرار گرفته است. خداوند به ا  تیمورد رضا  یعنی
که   یخداوند قرار گرفته است. انسان ت یاست و هم آن نفس مورد رضا تیاکه هم آن نفس در اوج رض  یدرحال

  نیو خداوند هم با هم  کند ینم  دایخداوند پ  يباالتر از عبد بودن برا  یشأن  چی برسد، ه  نانینَفسَش به اطم
 .کند ی خود م یعنوان او را مشرّف به بهشتِ اختصاص

 
 ما  يقرائت سوره برا جهینت

داشته باشند.   یاتیانسان نقش ح یِ در زندگ توانند یم هات یکه محدود میشویسوره، متوجه م  نیقرائت ا با
خود را    د ی. ما باشوند یانسان م  یخداوند متعال باشند سبب رشد و تعال  ياز سو  هات یکه محدود  ی در صورت
  ي شتریدرك ب   م یا بتوانکرده است، ت  ن ییکه خداوند متعال تع  ییهاها و چهارچوبمحدوده   تیبه رعا  می ملزم کن
  ی اله  یدر همه حال نسبت به اوامر و نواه  د ی. انسان بامیکه خداوند متعال فرموده است داشته باش   ی قیاز حقا

به او    نانش یابتالئات سبب شود انسان نسبت به خداوند دچار گمانِ بد شده واطم  د یداشته باشد و نبا  رش یپذ 
حجر شدن را    يذ   يانسان برا  تیدهنده موفق. در سوره فجر نشانردیبگ   دهیاداو را ن  يهاکم شود و محدوده 

  ا یال و دنانسان نسبت به م  ش یگرا  نکه ی. اکند ی م  انیرفع آنها ب  يو تالش برا  گرانید  يهات یتوجه به محدود
 .کند ی م دایپ ي شتریب شی جامعه گرا يهات یو نسبت به رفع محروم   شودی کاسته م

 
سوره مبارکه است  مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با  

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

دانستن این حدود آثار و  و  هر کاري، حدودي دارد  که    یاد بگیرند ها باید  بچه به برکت سوره مبارکه فجر،  
ها در زندگی  آموزان در دوره دبستان با ضرورت رعایت محدوده تواند داشته باشد. اگر دانشمی فوائد بسیاري  

می شوند،  رسیدند آشنا  شرعی  بلوغ  به  که  زمانی  بپذیرند   ،توانند  را  الهی  و  شرعی  رغبت حدود  اگر    ؛با  اما 
در زندگی درك نکرده  را  آشنا نشده باشند و ضرورت وجود آن  با این مفهوم    طی یک فرآیند آموزان  دانش
 هاي شرعی دچار مشکل شوند.  ممکن است در پذیرش محدودیت ،باشند 
 

 سوره آموزشمراحل 

هاي  فجر هستیم، در موقعیت اي که در محضر سوره مبارکه  جلسهشش  هفته یا  شش  دانیم که طی  می 
نام  گوناگون می  به  را  ما  این  توانیم کارهاي زیر  انجام دهیم؛ تقسیم بندي زیر در حد پیشنهاد است؛  سوره 

توانیم همه این موضوعات را در همه  ها کار کنیم و یا می با بچه   در همه این شش هفته  راهدف سوره  توانیم  می 
توانیم به طریق زیر سوره را  تنوع دارد می   جلسات با هم پیش ببریم؛ اما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به 

 آموزش دهیم: 
؛ دیدن مراحل تغییر یک پدیده  الزم است به دقت مراحل تغییر پدیده را ببینند مرحله اول در مرحله اول: 

پدیده به نتیجه برسد. بدین معنا  یک  باید یاد بگیرند صبرکنند تا    آنها  .کند به درك مفهوم محدودیت کمک می 
ن این تحوالت صبر در آنان شکوفا شود؛ یعنی مثالً در ابتدا هوا تاریک بوده، الزم است صبر کنند تا  که با دید 

مراحل مختلفی بگذرد تا هوا روشن شود. یا براي کرم ابریشم برگ توت بریزند، کرم آن را بخورد، سپس آرام  
توانیم با تهیه کرم ابریشم فعالیتی چند  ی آرام رشد کند، سپس پیله بتند، پیله پاره شود و پروانه بیرون بیاید. م

هایی از فعالیت به  روزه تا تبدیل شدن به پروانه را تجربه کنیم و گزارشی از مراحل مختلف همراه با عکس
توانیم با کاشت دانه لوبیا و مورد بررسی قرار دادن  عنوان کار کالس سوره فجر داشته باشیم. همین کار را می

 ام دهیم.مراحل مختلف آن انج
 آشنا شوند:  یو شرع یعقل  ، یعیطب يهات یبا محدوددر مرحله بعدي مرحله دوم:  

االن شب    نیزمان بگذرد تا شب شود؛ هم  د یاالن روز است و با  نکه یاست؛ مانند ا  ی عیها طبمحدوده   یبرخ-
 .شودینم

دچار    م؛یشوی م  تیاذ   م،یرا با هم بخور  ییمواد غذا  یاگر برخ  نکهیمانند ا  ؛است  یها عقلمحدوده   یبرخ-
 شویم.دلدرد می 

در واقع    چون خدا گفته است.  ؛ نماز بخوانند   د یها باانسان  نکه یاست؛ مثال ا  ی هم شرع  هادوده مح  یبرخ-
خداوند   ی عنیهستند.   ی شرع گرید يهات یمحدود .هستند  ایحاکم در دن ن یدر مورد قوان  یعقل  يهات یمحدود

را خودش به وجود آورده و تحوالت    رها یس   داند،ی را م  اتیکه همه جزئ  يدستورات را داده است، خداوند   نیا
کار را انجام داد.    نیا  د یکار را انجام داد و نبا  نیا  د ی . خداوند امر کرده است که بازند ی را خودش در عالم رقم م

و حکمِ    خواهد ی است که خداوند از ما م  يز یآن چ  ،یشرع  ي دهایو نبا  د یبا  مییبگو  یدبستان  آموزاناگر به دانش 
  ت یدوره عبود  نیدر ا  رای ز  م؛ی احکام متمرکز شو  يفلسفه   بر   د ی. در دوره دبستان نباکنند ی خداوند است قبول م
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  م ی دهی را انجام م  یم ما احکام شرعیی به آنها بگو  د یبلکه با  افتد؛ی احکام اتفاق نم  يبه واسطه شناخت فلسفه 
 . سازیم نهیجمله را در دانش آموزان نهاد نیاست اخوب چون خداوند گفته است. 

  در ؛ تعیین کنند محدوده خواهیم در انجام کارها براي خود، آموزان می در مرحله آخر از دانشمرحله سوم: 
توانا  ه یپا  نیا برنامه بچه   یی چون  در  م   شود، ی م   تري قو   ي زیرها  آنها  زم   میخواهی از  و  وده محد   نه یدر  ها 

محدود   يزیربرنامه   هات یمحدود خودشان  بگ   هاتیکنند؛  نظر  در  محدود  رند؛یرا  را    يهاتیاوال  خودشان 
  ثانیا و    توانند انجام دهند.و فالن کار را نمی   به فالن شکل انجام دهند   د یبشناسند؛ مثال بدانند فالن کار را با

مثال اینکه من فالن کار را باید تا آن زمان انجام دهم و تمام    ؛هایشان محدوده مشخص کنند براي خود و برنامه 
 شود.  
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