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سخـنی با دبیر محـترم
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله  :

 َما اسـَتـَطعـُتم 
ُ
ِانَّ ٰهـَذا الـُقرآَن َمأَدَبـُة الٰلِه ، َفـَتـَعـلَّـموا َمأَدَبـَتـه

این قرآن ادبستان خداوند است، 
پس تا آنجا که می توانید از این ادبستان بیاموزید.

مجمع البیان 16/1

همكار گرامی؛ 
قرآن كریم، بهترین راهنمای زندگی انسان است و همه آن ها را به سوی سعادت حقیقی و بهشت 
برین الهی هدایت می كند. از این رو شایسته است ما مسلمانان در حد توان بكوشیم تا در پیشگاه این 

كتاب الهی حضور یابیم و برنامه زندگی خود را از آن دریافت نماییم.
حضور در محضر قرآن حكیم و انس با آن، دو گام اساسی دارد :

گام اول: انس با قرآن كریم
است.  گام  اولین  روان خوانی  و  روخوانی  قواعد  یادگیری  و  كریم  قرآن  مستمر  خواندن 
توجه و تأكید بر داشتن برنامه ریزی برای قرائت روزانه قرآن كریم و حفظ سوره های آن نقش تعیین 

كننده ای در تحقق این هدف دارد.
می كند،  قرائت  قرآن  روزانه  كه  كسی  و  دارد  بسیاری  اهمیت  مرحله  این  چند  هر  تذكر: 

به مرحله ای از انس با قرآن رسیده است، اما نباید در این مرحله متوقف شده و به آن كفایت كند. 
گام دوم : تدبر در آیات الهی

مرحله پس از قرائت، تفكر در آیات الهی است، زیرا قدم گذاشتن در مسیر سعادت جز با 
 ژرف اندیشی در آیات و استخراج نكات هدایتی آن به دست نمی آید. تفكر و تدبر در آیات الهی، مهم ترین

نقش در تقویت مرحله اول یعنی انس با قرآن كریم را دارد. 
***

كتابی كه در پیش رو دارید در راستای دستیابی به این دو گـام اساسی تألیف شده است. 
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بر همین اساس، هر درس از دروس این كتاب، از چهار بخش تشكیل شده است، كه سه بخش آن 
مربوط به گام اول و بخش چهارم مربوط به گام دوم است.

الف ـ قواعد روان خوانی و تجوید :
دانش آموزان در سال های گذشته با قواعد روخوانی و روان خوانی قرآن، مانند تلفظ صحیح 
حروف و حركات،  وقف و عالئم آن، الف وصل و... آشنا شده اند. در این كتاب، با برخی دیگر 
از قواعد روان خوانی و تجوید آشنا می شوند. البته با بیانی ساده و متناسب با نیاز دانش آموزان در 

رشته علوم و معارف اسالمی. 
ب ـ تمرین روان خوانی:

از  هدف  است.  آمده  درس  مطالب  با  مرتبط  آیات  از  صفحه  دو  درس،  هر  ابتدای  در 
نیز تمرین قواعد تجویدی است.  با قرآن كریم و  آوردن آن، تقویت مهارت خواندن، تقویت انس 
دانش آموزان پیش از آغاز درس به منظور ارزشیابی تشخیصی و پس از آموختن قواعد، به منظور 

ارزشیابی تكوینی از سوی دبیر، آیات را قرائت می نمایند.
ج ـ حفظ سوره های كوتاه:

در انتهای هر درس، بخشی با عنوان » حفظ نور « ارائه شده است. در این بخش، حفظ 
سوره های كوتاه جزء سی ام قرآن كریم تمرین می شود. هر چند ممكن است تعدادی از دانش آموزان 
این سوره ها را از قبل، حفظ باشند، اما دبیر محترم، همه دانش آموزان را به حفظ این سوره ها 

تشویق و ترغیب می نماید.
د ـ مباحث علوم قرآنی:

این بخش به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با قرآن كریم آورده شده است. مباحث علوم 
قرآنی در هر درس، از مقدمات تفكر و ژرف اندیشی در آیات و حركت در راستای گام دوم انس با 
قرآن، طراحی شده است. آشنایی با این علوم، زمینه تفكر دقیق تر و عمیق تر در آیات را فراهم آورده 

و در گام های بعدی، دانش آموزان را با علوم مورد نیاز تفسیر قرآن آشنا می نماید.
این موضوعات از میان انبوهی از موضوعات علوم قرآنی با سیر مشخص و متناسب با نیاز 
و قدرت فهم دانش آموزان انتخاب شده است. در این مباحث، ابتدا قرآن از زبان خود قرآن سپس 
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حضرت علی)علیه السالم( معرفی می گردد. سپس علوم مرتبط به نزول قرآن و نیز قابل فهم بودن 
قرآن نازل شده مورد توجه قرار گرفته و در پایان بهره مندی از جنبه های هدایتی آیات در نتیجه فهم 

قرآن و انس با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
***

روش تـدریس 
برای تدریس هر درس، دو هفته آموزشی در نظر گرفته شده است.

هفته اول
آموزش و تمرین قرائت 

دانش آموزان در ابتدای زنگ، آیات درس را به ترتیب قرائت می كنند. دبیر محترم در این 
مرحله سه وظیفه را بر عهده دارد :

  1   رفع اشكاالت روان خوانی و قرائت 
  2   آموزش ضمنی قاعده درس 

  3   تبیین مباحث بخش قواعد تجویدی ) البته به اختصار و در حد ضرورت (
به طور متوسط حدود  از دانش آموزان  تا هر یک  این مرحله، تالش می شود  تذكر : در 
سه تا چهار جمله از آیات درس را بخوانند. سعی شود تا در هر جلسه به همه دانش آموزان نوبت 
برسد. مناسب است به منظور انس بیش تر دانش آموزان با مصحف شریف، در صورت امكان از 

قرآن كامل نیز استفاده شود.
هفته دوم

این جلسه دارای سه بخش است :
الف ـ پرسش آیات درس ) 25 دقیقه (

با توجه به این كه در پایه های باالتر به موضوع آموزش تجوید به این اندازه توجه نمی شود، 
لذا آموزش قواعد تجویدی و روان خوانی آیات در این كتاب از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ب ـ آموزش مباحث علوم قرآنی ) 25 دقیقه (
این بخش با طرح موضوع از سوی معلم و بحث و گفت و گوی كالسی با دانش آموزان ادامه 
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می یابد. دقت شود تا اواًل مباحث طوالنی و از حوصله دانش آموزان خارج نشود. و ثانیًا چارچوب 
بحث در حد مباحث كتاب رعایت شود. پرسش از این مباحث در جلسه بعد در برنامه قرار گیرد.

ج ـ حفظ سوره های كوتاه ) 30 دقیقه (
مراحل آموزش :

  1   ابتدا صحت قرائت آیات آموزش داده می شود. برای این كار می توانید از قرائت آیات كه 
به صورت ترتیل و یا تحقیق آموزشی در دسترس شماست استفاده كنید. 

  2   درباره سوره، اطالعات اجمالی ارائه می شود. ) مانند نام سوره، تعداد آیات، شأن نزول و ... (
  3   ترجمه سوره توسط دانش آموزان خوانده می شود.

  4    معلم به دانش آموزان فرصت كوتاهی می دهد تا سوره ) و یا بخشی از آن ( را در كالس حفظ 
كنند. 

  5   ابتدا از دانش آموزان داوطلب سپس از سایر دانش آموزان پرسیده می شود.
  6   در صورت نیاز دانش آموزان می توانند به متن نگاه کنند و از روی کتاب بخوانند.

   7   معلم متناسب با حجم سوره های مشخص شده زمانی را برای حفظ كامل آنها مشخص نماید. 
حفظ قرآن یک امر تدریجی است و در طول هفته و به مرور اتفاق می افتد. همچنین با توجه 
به تفاوت های فردی دانش آموزان از سخت گیری در حفظ قرآن پرهیز شود؛ وبیشتر به تشویق و 

ترغیب  دانش آموزان همت نمایید.

پیشنهاد : برای كاربردی كردن حفظ قرآن مناسب است  دانش آموزان را به خواندن این 
سوره ها در نماز تشویق كنیم.

***
ارزشیابی پیشرفت تحـصیلی

نحوه زمان بندی و میزان اهمیت اجزای ارائه شده در هر درس، در ارتباط مستقیم با توزیع 
نمرات مربوط به هر قسمت در ارزشیابی مستمر و پایانی خواهد بود. بر این اساس، ارزشیابی 
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مستمر و پایانی به شرح زیر است :
الف ـ ارزشیابی مستمر؛ 

 شامل :
  1   قرائت روان آیات درس، با رعایت دقیق قواعد تجویدی ) 8 نمره (

  2   فعالیت های كالسی بخش قواعد ) 2 نمره (
  3   مباحث علوم قرآنی ) 3 نمره (

  4   انجام فعالیت های كالسی بخش علوم قرآنی ) 3 نمره (
  5   حفظ سوره های منتخب ) 4 نمره (

ب ـ ارزشیابی پایانی:
این ارزشیابی در پایان هر نیمسال و در سه بخش انجام می شود:

  1   آزمون شفاهی از قرائت روان آیات قرآن با رعایت قواعد تجویدی ) 10 نمره (
  2   آزمون شفاهی از حفظ سوره های منتخب از جزء سی ام ) 4 نمره (

  3   آزمون كتبی از مجموعه مباحث علوم قرآنی ) 6 نمره (

نکـته : فعالیت ها و پژوهش های خارج از كالس تا دو نمره  به نمره پایانی اضافه می نماید.



13

دانش آموز عزیز سالم،
ورود شما را به دوره دوم متوسطه خیرمقدم می گوییم و بسیار خرسندیم كه رشته علوم و 

معارف اسالمی را برای تحصیل انتخاب كرده اید.
یادگیری علوم اسالمی، زمینه  با  این رشته  كه در طول سال های تحصیل در  امیدواریم  و 

تهذیب و تزكیه خود و جامعه را بیش از پیش، فراهم آورید.
یكی از مهم ترین كتاب های این رشته كتاب علوم و معارف قرآنی است. قرآن كریم راهنمای 
زندگی انسان ها ست و مردم را به استوارترین راه ها هدایت می كند. خداوند در این كتاب، سخن گفته و 
مردم را مخاطب قرار داده است. دوره نوجوانی و جوانی بهترین دوره برای توجه به سخنان خداست. 

به دست  را  قرآن  از  از هدایت های قرآن، ضروری است مهارت استفاده  بهره مندی  برای 
آوریم. این كتاب »علوم و معارف قرآنی« سعی دارد تا توانایی های شما را در مهارت قرائت قرآن، 
افزایش دهد. زمینه حفظ بخشی از آن را برایتان فراهم سازد و برخی از علومی را كه به شما در فهم 

قرآن كمک می نماید، ارائه دهد.
امیدواریم كه با همت خود و با توكل به خدا و استفاده از رهنمودهای اساتید خود، در این 

مسیر موفق باشید.

امام صادق علیه الّسالم می فرماید: 
»هر جوان مؤمنی كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش درمی آمیزد و خداوند او را با 
فرشتگان بزرگواری كه نویسندگان و حامالن قرآن اند، همنشین می كند. قرآن نیز در قیامت نگهبان 

او خواهد بود«.

مستدرک الوسایل، ج 4، ص 279





درس اول

  1   قرائت آیات 177 تا 186 سوره بقره 
  2   تجوید قرائت: قرائت زیبا
  3   علوم قرآنی: صفات قرآن
  4   حفظ نور: سورٔه ضحٰی

شــامــل:
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قرائت                  سوره بقره، آیات 177 تا 186 را با دقت بخوانید.
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امام یلع علیه الّسالم:

فیـِه،                 هوا  تَـَفـقَّ َو        اَحَسُن احلَدیِث، 
ُ
ه فَِانَـّ الـُقرآَن،  تَـَعـلَّـُمـوا  َو 

دوِر،                                              ِشفاءُ    الصُّ  
ُ
ه فَـِانَـّ  ،

 
بِـنـورِه وَ اسـتَشـفوا   ، َربیـعُ     الـُقـلُـوِب   

ُ
ه فَـِانَـّ

هو اَنـَفـعُ الـَقَصـِص. ، فَـِانَـّ
ُ
َو اَحِسنوا تاِلَوتَـه

بفهمید،  آن را دقیق  )مطالب(  برترین سخن است، و  آن  بیاموزید، که  را  قرآن  و 
که بهار دل ها می باشد، و از نور آن طلب شفا )برای امراض ظاهری و باطنی( نمایید، که 

شفا بخش دل ها است، و آن را خوب و زیبا بخوانید، که مفید ترین قصه هاست.
نهج البالغه فیض ااِلسالم، خطبه ١٠٩، بند ١٣، صفحه ٣٣٩

آنچنان که مالحظه نمودید در حدیث مذکور، به آموختن قرآن کریم و زیبا )صحیح و 
فصیح( خواندن آن امر شده است.

اما ممکن است پس از بیان فوق، این سؤال به ذهن برسد که چگونه می توانیم تالوتی 
صحیح و زیبا داشته باشیم؟ با دنبال نمودن مباحث این کتاب و تمرین مستمر، به این مقصود 

دست خواهید یافت.
برای دستیابی به قرائـت صحیح و زیبا، رعایت شرایط زیر ضروری است:

  1   تلفظ صحیح و فصیح حروف1 به ویژه حروف )ث  ح  ذ  ص  ض ط ظ ع  غ  ق  ( 
که در سال های گذشته با چگونگی تلفظ آنها آشنا شده اید.

مقصود از تلفظ صحیح، عدم اشتباه در تلّفظ حروف مشابه مانند »غ « و » ق« ومقصود 
از تلفظ فصیح، بیان حرف به لحن عربی و زیبا ست. 

  2    رعایت وقف و ابتدای صحیح: یعنی خواندن آیات به صورت جمله جمله و پرهیز 
از توقف در وسط جمالت. گاهی عدم رعایت این مورد موجب تغییر معنای آیه خواهد شد.

به رعایت موارد مذکور در اصطالح، علم تجوید گفته می شود و به وسیلٔه آنها می توان 
تالوت را صحیح و زیبا ساخت2. 

١ــ آنچه که در کتب تجویدی رعایت مخارج و صفات حروف نامیده می شود.
٢ــ این تعریف، دارای ارتباط مستقیم با معنای لغوی تجوید می باشد زیرا تجوید در لغت به معنای نیکو ساختن است.

قرائت زیبا
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فعالیت کالسی

صفات قرآن

»قرآن«، آخرین کتاب آسمانی است که بر آخرین پیامبر نازل شده است. این کلمه از 
ریشه »قرء« گرفته شده است و به معنای چیزی است که باید آن را قرائت نمود:

 ِمـَن الـُقرآِن« َ »فَاقـَرئوا ما تَـیَـسَّ
 آنچه برای شما میّسر است قرآن بخوانید. مزمل/20

قرائت قرآن و انس با آن در بین مسلمانان خیلی بیشتر از خواندن کتاب های آسمانی 
در بین پیروان سایر ادیان است و آن قدر که قرآن خوانده می شود، سایر کتب آسمانی قرائت 

نمی شود.
قرآن برای معرفی خود و بیان ویژگی های خاصی که دارد، صفت ها و عناوین دیگری 
نیز برای خود بیان کرده است که مطالعه و تفکر در هریک از آنها، ما را با جنبه های مختلف 

این کتاب آسمانی آشنا می کند. برخی از مهم ترین این عناوین عبارتند از:

»قرآن«  از  قبل  آسمانی،  کتاب های  به  اشاره  برای  »کتاب«  لفظ  از  استفاده  کتاب: 
برای »تورات« و »انجیل« صورت گرفته است و پیروان این کتاب های آسمانی با عنوان »اهل 

کتاب« شناخته می شوند.

صفحه  از  را  آل عمران  سورٔه   ٩ تا   ١ آیات  1ــ 
آموخته اید  تاکنون  که  قواعدی  رعایت  با  کامل  قرآن   ٥٠

به صورت آرام و شمرده قرائت کنید.
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هدایت  برای  نوشته شده  دستورالعمل های  و  قوانین  مجموعه  که  آن جهت  از  قرآن 
انسان هاست، به عنوان »کتاب« مشهور شده است:

 انّلـوِر«
َ

ـلُـماِت اِل ـَك ِلـتُخـرِ َج انّلاَس ِمَنَ الظُّ
َ

»ِکـتاٌب اَنـَزلـناُه اِل
 کتابی است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی 

روشنایی بیرون آوری.ابراهیم /١

به  فطری،  به صورت  اگرچه  انسان  است.  »یادآوری«  معنای  به  »ذکر«،  کلمه  ذکر: 
سوی خداوند و نیکی ها گرایش دارد و آنها را می شناسد، ولی گاه با مشغول شدن به ظواهر 
زندگی و غرق شدن در آن، از یاد خدا و انجام نیکی ها غافل می شود که نیاز به تذکر پیدا کند.

آیات قرآن از آن جهت که سراسر آن یاد خداست و احکام و معارف الهی را یادآوری 
می کند، به نام »ذکر« معروف شده است:

 لَـحافِـظونَ «
ُ
کـَر َو اِنّـا لَـه لـنَا الـِذّ ـُن نَـزَّ

َ
» اِنّـا ن

 ما ذکر )قرآن( را نازل کردیم و به طور قطع نگهبان آن خواهیم بود. حجر/9

ُفرقان: یکی دیگر از عناوینی که قرآن خود را به آن معرفی می کند، »فرقان« می باشد. 
این کلمه به معنای »جداکننده« است.

آیات قرآن با بیان معارف الهی و تکیه بر دالیل روشن، جدا کننده حق از باطل، حالل 
از حرام، صواب ازخطا و ویژگی های مؤمن از کافر می باشد. به این عنوان در برخی آیات 

اشاره شده است:
َل الـُفرقاَن َعـٰل َعبِدهٰ   ی نَـزَّ

َّ
»تَـبارَ َك ال

ِلـیَـکوَن لِلـعالَـمیـَن نَـذیـًرا«
 بزرگ و پربرکت است کسی که فرقان )قرآن( را بر بنده اش نازل نمود 

تا بیم دهنده جهانیان باشد. فرقان /١



21

نور: »نور«، یکی از صفت هایی است که قرآن خود را به آن معرفی نموده است:
ذی اَنـَزلـنا« »فَـآِمـنوا بِـاهلِل َو رَسوِلـه ی وَ  الـّنورِ  الَـّ

 به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم، ایمان بیاورید. تغابن / ٨
نور سبب می شود که انسان اشیاء را از یکدیگر تمیز و تشخیص بدهد و مسیر حرکت 
خود راروشن کند. قرآن نیز که خود را به عنوان »نور« معرفی می کند، مسیر هدایت انسان ها 

را روشن نموده و ایشان را به سوی بهشت رهنمون می شود.

فعالیت کالسی
به آیه 174 از سوره نساء و آیات اول و دوم از سوره نمل مراجعه کنید و 

با توجه به معنای آیات، به این پرسش ها پاسخ دهید:
١ــ در هر آیه به کدام یک ازدیگر صفت های قرآن اشاره شده است؟

٢ــ به نظر شما چرا قرآن در این آیات با این صفت ها معرفی شده است؟
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حفظ نور
آیات شریفه سوره ضحٰی را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره ضحٰی
کلمه »ضحٰی« به معنی گسترش نور آفتاب است.

این سوره، در مکه و اوائل بعثت نازل شده است.
طبق بعضی از روایات مدتی وحی به پیامبر اکرم قطع شده و ایشان براثر تأخیر و قطع موقت نزول 
آیات، ناراحت بودند و این موجب عیب جویی مخالفان شده بود؛ تا این که سوره ضحٰی نازل شد.

این سوره، شامل بشارت به پیامبر صلی اللّٰه علیه و آله است که خدا هرگز او را رها نساخته 
و نوید می دهد که خداوند آنقدر به او عطا خواهد کرد که خشنود شود.

سپس گذشته زندگانی پیامبر را در نظر او مجسم می سازد که خداوند چگونه او را همیشه مشمول 
انواع رحمت خود قرار داده، و در سخت ترین لحظات زندگی حمایتش نموده است.

سپس در آخرین آیات به او دستور می دهد  که )به شکرانه این نعمت های بزرگ الهی( با یتیمان 
و مستمندان مهربانی کند و نعمت خدا را بازگو نماید.

ترجمه سوره ُضحٰی
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

قسم به روز، در آن زمان که خورشید نورش را بگستراند )١(
و سوگند به شب در آن هنگام که تاریکی و آرامشش فراگیر شود، )٢(
پروردگارت هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است! )٣(

و مسلماً آینده برای تو از گذشته بهتر خواهد بود! )٤(
و بزودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی! )٥(

آیا او تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟! )٦(
و تو را راه نایافته دید و هدایتت کرد، )٧(

و تو را فقیر یافت و بی نیازت نمود، )٨(
حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن، )٩(

و سؤال کننده )مادی و معنوی( را از خود مران، )١٠(
و نعمت های پروردگارت را بازگو کن!)و شکرش را بجای آور( )11(

برای مطالعه





  1   قرائت آیات 54 تا 70 سوره یونس
  2   تجوید قرائت: یادآوری تلفظ حروف خاص )١(

  3   علوم قرآنی: قرآن و اهل بیت ) ع(
  4   حفظ نور: سورٔه طارق

شــامــل:

درس دوم
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قرائت                  سوره یونس، آیات 54 تا 70 را با دقت بخوانید.
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یادآوری تلفظ حروف خاص)1(
در سال های گذشته با نحوه تلفظ حروف خاص آشنا شده اید و در این درس به یادآوری 
آنها می پردازیم. تلفظ صحیح حروف از آن جهت دارای اهمیت است که تلفظ نادرست آنها 
می تواند موجب تغییر معنای کلمه و یا جمله، خصوصاً در قرائت نماز گردد. به مثال های زیر 

توجه کنید:

َالیم: دردناکَعـلیم: دانا

َصـعید: زمین )خاک(َسـعید: خوشبخت

ـَذیر: هشداردهنده َنـظـیر: شبیهن

ِاسـم: نامِاثـم: گناه

تلفظ ١٨ حرف زبان عربی، با تلفظ آنها در زبان فارسی تفاوت قابل توجهی ندارد، ولی ١٠ 
حرف دارای تلفظ خاص و متفاوت با حروف فارسی است.

جدول تلفظ حروف

در عبارتدر کلمهنحوه تلفظحرف

ُسبـحاَنغلیظ، از ته گلوح
ٰ
ـَّی االَعلٰی َو ِبَحمِده ُسبحاَن َرِب

ـ نَسَتـعیُنغلیظ، از ته گلوع ِایّاَک نَعبُـُد َو ِایّاَک نَسَتـعیُننَعـبُـُد ـ

َغیـِر الَمغـضوِب َعـلَیـِهمَغیـِر الَمغـضوِبنرم و قابل کششغ

 َاقوُم َو َاقـُعـُدَاقوُم ــ َاقـُعـُدمحکم و غیرقابل کششق
ٰ
ِتـه ِبـَحوِل اللِّٰه َو ُقـوَّ

ذیـَننوک زبانی، زبان بین دندانذ ـ الَـّ ذیـَنَعـذاب ـ َو ِقـنا َعـذاَب الّنـاِر ــ الَـّ

ِحفُظ ــ َعـظیمنوک زبانی و درشت ظ
ٰ
ـ   ُسبحانَ  َرِبّـیَ الـَعـظیـِم  وَ ِبـَحمـِده وَ  اَل  یَـئوُدهُ  ِحفظُـُهما   ـ

َو اَل الّضـالیَنَو اَل الّضـالیَننوک زبانی، درشت و محکمض

راَطدرشت و پر، از گلوط راَط الُمسَتقـیـَمالِصّ ِاهـِدنَـا الِصّ

ذیَن َانـَعمـَت َعـلَیـِهمِصراَطدرشت و پر، از گلوص ِصراَط الَـّ

َالـهاکُـمُ التَّـکاثُـُرالتَّـکاثُـُر ـ کَـثیرنوک زبانی، زبان بین دندانث

اکنون بار دیگر برخی آیات اول درس را با توجه به جدول باال قرائت کنید.
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فعالیت کالسی
آیات ١ تا 19 سوره مّزّمل را از روی صفحه 574 قرآن کامل با رعایت 

قواعدی که تاکنون آموخته اید همراه با کتاب گویا قرائت کنید.

قرآن و اهل بیت )ع(

قرآن در کالم امیر )علیه السالم(
در سال های گذشته، با حدیث »ثقلین« از رسول خدا )ص( آشنا شدیم:

َقلنَِی  »ِاّن تارکٌ فیُکُم  اثلَـّ
قا…«1 ُهما لَن یَفـَتِ ِکتاَب اهلِل َو ِعَتیت اَهَل بَیـیت َو اِنَـّ

با توجه به معنای این حدیث، قرآن و اهل بیت، دو امانت گران بهای رسول خدا در 
میان امت می باشند که هیچگاه از یکدیگر جدا نمی شوند و هریک همواره در کنار دیگری 
آنها  به  باید  قرآن  برای شناخت  که  هستند  افرادی  بهترین  پیامبر،  بیت  اهل  بنابراین  است. 
مراجعه کرد و سخنان ایشان منبعی غنی برای معرفی ویژگی های این کتاب آسمانی است. 
»نهج البالغه« جایگاه  پرداخته اند،  احادیث معصومین  به جمع آوری  که  کتاب هایی  میان  در 
قرآن  معرفی  به  کتاب،  این  از  ٢٠ خطبه  از  بیش  در  علیه الّسالم،  علی  امام  دارد.  ویژه ای 

و جایگاه رفیع آن پرداخته است.
در اینجا بخش هایی ازخطبه 176 از این کتاب شریف را با هم می خوانیم و عظمت 

قرآن را در زبان امیرالمؤمنین، امام علی )علیه السالم(، به نظاره می نشینیم:
آگاه باشید این قرآن  ٰهـَذا   الـُقرآنَ  وَ   اعـلَموا اَنَّ

پند دهنده ای است که نمی فریبد؛  ذی ال یَـُغـشُّ  ُهـَو انّلاِصـُح  الَـّ
و هدایت کننده ای است که گمراه نمی کند ذی ال یُـِضـلُّ  وَ  الـهاِدی الَـّ

و سخن گویی است که دروغ نمی گوید؛ ذی ال یَکِذُب  ُث الَـّ َو الـُمـَحـِدّ

١ــ بحاراالنوار، ج ٥، ص ٢٠.
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َو ما جالَـَس ٰهـَذا الـُقرآَن اََحـٌد         و کسی با قرآن همنشین نشد،
 قامَ َعنـهُ بِـِزیاَدهٍ اَو نُقـصاٍن                 مگر آنکه با افزایشی یا کاستی از کنار آن برخاست،

ّ
ِاال

َزیاَدة یف ُهـًدی                                       افزایشی در هدایت
اَو نُقـصاٍن ِمن َعًم                              یا کاهشی از کوردلی و گمراهی

…فَاستَشـفوُه ِمن اَدوائِـُکم                ...پس از آن برای بیماری های خود شفا و 
                                                                بهبودی بطلبید 

وائِـُکم             و برای چیره شدن بر مشکالت از آن کمک بگیرید؛
َ

 ل وَ  استَـعیـنوا بِـهٰ  یلَعٰ
 فیـِه ِشـفاًء ِمن اَکـبَـِر الـّداِء      زیرا در آن درمان بزرگ ترین بیماری ها فَـِانَّ

الُل  یعنی کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت است؛  وَ  الضَّ َو ُهَو الُکفـُر وَ  انِلّـفاُق وَ    الَغـیُّ
فَاسئلُوا اهلَل بِـٰه                                       پس به وسیله قرآن از خدا بخواهید )درخواست

                                                                         کنید(. 
ـِه بِـُحـِبّـٰه                     و با دوستی با آن به سوی خداوند توجه کنید؛

َ
ـهوا  ِال َو تَـوَجَّ

 اهلِل تَـعاٰل     زیرا که بندگان به چیزی مانند آن به خداوند 
َ

ـهَ الِعـباُد اِل هُ ما تَوَجَّ اِنَـّ
بِـِمثِلـٰه                                                   متعال تقرب نمی جویند، 

وَ اعـلَموا                                                و بـدانیـد که
ـٌع                                آن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته،  شافِـٌع ُمَشفَّ

ُ
ه  اَنَـّ

ٌق                                   و گوینده ای است که سخنش تصدیق می گردد؛ َو قائِـٌل ُمـَصـدَّ
ُ الـُقرآُن یَوَم          و آن کس که قرآن در قیامت شفاعتش  

َ
 َمن َشـَفـَع ل

ُ
ه  َو اَنَـّ

ـَع فیـِه                           کند، مورد شفاعت قرار می گیرد؛ الِقـیاَمـِة ُشـِفّ
َو َمن َمـَحـَل بِهِ  الُقرآُن یَوَم الِقـیاَمـةِ     و هرکس در روز قیامت ، قرآن از او شکایت 
َق َعـلَیـِه                                         کند، گواهیش بر ضد او پذیرفته می شود؛ ُصِدّ

ُّکم                 ... و با آن پروردگارتان را بشناسید
…َو اسـتَـِدلّوُه َعـٰل َربِ

َو  استَنـِصحوُه َعـٰل اَنـُفِسُکم          و خویشتن را با آن اندرز دهید؛
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فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

        تحقیق کنید

١ــ ترجمه، اقتباس ازترجمه آیت اللّه مکارم شیرازی، با اندکی تغییر.
٢ــ برای این کار می توانید به این منابع مراجعه کنید: نهج البالغه، خطبه ١١٠ و 198، اصول کافی، کتاب »فضل القرآن« و …

                        ... و خداوند سبحان کسی را به مانند این
ُ
… و ِانَّ اهلَل ُسبحانَـه

ـَِعظ اََحًدا بِِمثـِل ٰهَذا  الـُقرآِن  قرآن، موعظه نفرموده است؛ لَم ی
 َحبـُل  اهلِل الَمـتنُی                   چرا که آن رشته محکم خداست

ُ
ه فَـاِنَـّ

َو َسـبَـبُـهُ االَمیـُن                             و وسیله امین او،
َو فیـِه َربیـعُ الـَقلـِب                       و در آن بهار دل ها

َو یَـنابیـعُ الـِعلـِم                              و چشمه های دانش است؛
                 و برای قلب و فکر، جالیی جز آن نیست.1

ُ
َو ما لِلـَقلِب ِجـالٌء  َغیـرُ ه

آیات زیر برخی ویژگی های قرآن را معرفی می کند. هریک ازاین ویژگی ها 
با کدام بخش از سخنان امام علی علیه السالم ارتباط دارد؟ در این باره با 

دوستان خود گفت و گو کنید.
َها انّلـاُس،  یا اَیُـّ

ٌة ِمن رَ بِّـُکم،  قَد جاَءتـُکم َموِعـظـَ
ـدوِر،  ـِی الصُّ َو ِشـفاٌء ِلـما ف

َو ُهـًدی َو رَحـَمـٌة لِلُمؤِمـننَی. یونس/57
قوا … آل عمران / 103 َو اعـتَـِصـموا بِـَحـبـِل اهلِل َجـمیـًعا َو ال تَـَفـرَّ

با دوستانتان گفت  و گو کنید و بگویید این سخن از امام به چه معناست؟ 
 َو فیـِه َربیـعُ الـَقلِب، َو یَـنابیـعُ الـِعلـِم.

شما هم می توانید بخش های دیگری از کالم معصومان )علیهم الّسالم( 
پیرامون قرآن را پیدا کنید و در کالس بخوانید2.  
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حفظ نور
آیات شریفه سوره طارق را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.



33

محتوای کلی سوره طارق
این سوره دو محور اساسی دارد:

  1    معاد و رستاخیز
  2    قرآن و اهمیت آن

اثبات  برای  سپس  می گردد.  آغاز  شبگرد)طارق(  ستاره  و  آسمان  به  سوگندهایی  با  سوره 
ممکن بودن وقوع معاد چنین استدالل می کند که خداوندی که توانسته است انسان رابیافریند، 

می تواند او را پس از مرگ نیز دوباره زنده گرداند.
پس از اشاره به ویژگی های رستاخیز و حق بودن قرآن، منکران قیامت و قرآن را به مجازات 

در جهان آخرت تهدید می کند.

ترجمه سوره طارق
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به آسمان و سوگند به طارق )چیزی که در شب، پدیدار می شود.( )١(
و توچه می دانی که طارق چیست؟ )٢(

همان ستاره درخشانی که پرده ظلمت را می شکافد! )٣(
هیچ کس نیست مگر برای او مراقب و محافظی معین شده است! )٤(

انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! )٥(
از یک آب جهنده آفریده شده است )٦(

که از پشت )پدر( و )سینه( مادر خارج می شود!)٧(
مسلماً او دوباره بر آفریدن و باز گرداندنش تواناست! )٨(

در آن روز که اسرار نهان آشکار می شود، )٩(
و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست! )١٠(

سوگند به آسمان که آب را به صورت باران بر می گرداند، )11(
و سوگند به زمین پرشکاف )که گیاهان از آن سربرمی آورند(، )12(

که این )قرآن( سخنی قاطع است و حق را از باطل جدا می کند، )١٣(
و هرگز سخن بیهوده و شوخی نیست! )١٤(

کافران )به قیامت و قرآن( پیوسته در حال مکر و حیله هستند، )15(
و من هم در برابر مکر آنها، چاره اندیشی می کنم! )١٦(

پس؛ کافران را اندکی مهلت بده )تا سزای اعمالشان را ببینند(! )١٧(

برای مطالعه





درس سوم

  1   قرائت آیات ٢١ تا ٤٣ سوره فرقان
  2   تجوید قرائت: یادآوری تلفظ حروف خاص )2(

  3   علوم قرآنی: نزول قرآن
  4   حفظ نور: سورٔه بلد

شــامــل:
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قرائت                   سوره فرقان، آیات 21 تا 43 را با دقت بخوانید.
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یادآوری تلفظ حروف خاص )٢(

در درس گذشته آموختید که عدم تلفظ صحیح یک حرف، می تواند منجر به تغییر معنای 
کلمه و آیه گردد و ممکن است به صورت ناخواسته، مفهوم نادرست یا زشتی را به خداوند متعال 

نسبت دهیم. 
در زبان فارسی، حروف مشابه، معموالً به یک حالت تلفظ می شود؛ ولی در زبان عربی 

هر حرف تلفظ خاص خود را دارد. 
در جدول زیر به تفاوت تلفظ میان حروف مشابه، اشاره  مختصری شده است: 

مثالنحوه تلفظحرفمثالنحوه تلفظحرف

ِاثم نوک زبانی ثِاسممعمولیسین

َعصٰی درشت و پر از گلوصادَعسٰی معمولیسین 

درشت و زبان صاد َاثلنازک و زبان زیر دندان ث
پشت دندان 

َاصل

ُاِحلَّغلیظ از ته گلوحُاِهلَّمعمولیهـ 

َعلیم غلیظ از ته گلو عین َالیممعمولیأ

َاغنٰی نرم و قابل کشش غین َاقنٰیمحکم و غیرقابل کششقاف

طاَبدرشت و پر از گلوطاتاَب معمولیت

یـتوِن معمولیز ذیـَن نوک زبانی ذالَوالزَّ ٰهـذا ـ الَـّ

الظّاِلـمـیَن نوک زبانی درشت ظاَزیـٌغ معمولی ز

َن ـ َعـزیـٌزمعمولی ز  َـّ نوک زبانی درشت و ضاد َزی
محکم

َو اَلالّضالّیـَن 

ـ  َمظـلوًمادرشت ظاٰذِلـَک نازک ذال  ظَهـَرَک 

َو اَلالّضالّیـَن درشت و محکم ضاد َذرهُم نازک و نرم ذال 

َضلَّمحکم ضادظَـلَّ نرم ظا 
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١ـ اکنون با رعایت تفاوت های حروف مشابه، به تمرین مثال های زیر و آیات 

درس بپردازید تا تفاوت حروف را به شکل کاربردی بیاموزید: 
الُم َعـلَینـا َو َعـٰل ِعباِد اهلِل الّصاحلـنَی اَلسَّ

 رََددناُه اَسَفـَل سافِـلنَی   ثُـمَّ

ٍد َو آِل ُمَمَّدٍ  َعـٰل ُمَمَّ  َصـِلّ اَللّٰـُهـمَّ

 اَعوُذ بِاهلِل 
اَلـقوُه یف َغـیابَِة اجلُـِبّ

ذیَن اَنـَعمَت َعـلَیـِهم  ِصاَط الَـّ
هـَرکَ ذی اَنـَقـَض ظـَ  اَلَـّ

 اَن لَن نَقـِدَر َعـلَیـِه نَّ  َو َذا انّلوِن ِاذ َذَهَب ُمـغاِضـبًا فَـظـَ

یـتوِن   وَ  اتّلنِی َو الزَّ
َو طوِر سیننَی

 االَمنِی   َو ٰهـَذا ابَلـَلِ

٢ـ آیات ١ تا ١٤ سوره یوسف را از صفحه ٢٣٥ و ٢٣٦ قرآن کامل به 
صورت صحیح و روان بخوانید. به رعایت قواعددرس در هنگام تالوت 

دقت بیشتری شود.
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نــزول قرآن 

آیات قرآن کریم در طول ٢٣ سال پس از بعثت پیامبر اکرم در مکه و مدینه بر ایشان 
وحی می شد و دستورات الزم را برای هدایت انسان ها بیان می نمود. یعنی متناسب با شرایط 
پیش آمده برای مسلمانان و با توّجه به اقتضائات گوناگون زمانی و مکانی، به تدریج بر پیامبر 

وحی می شد. 
نزول آیات در طول این سالیان متمادی، حکمت ها و فواید بسیاری داشته که در اینجا 

به برخی از مهم ترین آنها اشاره می کنیم: 

الف( دل گرم نمودن پیامبر 
را  می نمودند  مطرح  پیامبر  دشمنان  که  اشکاالتی  و  اعتراضات  از  یکی  کریم  قرآن 

این گونه معرفی می کند: 
َل َعـلَیـِه الـُقرآُن ُجلَـًة واِحـَدًة« ین َکَفروا لَوال نُـِزّ

َّ
»َو قاَل ال

و منکران گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود؟ )فرقان/ ٣٢(
قرآن در پاسخ به آنها می فرماید:

 »َکـذِٰلـكَ ِلـنُـثَـِبّـَت بِـهٖ فُـؤاَدكَ«
 این به خاطر آن است که قلب تو را به وسیله آن استوار گردانیم.

و  جنگ ها  هنگام  در  و  بحرانی  موقعیت های  در  خصوصاً  آیات،  تدریجی  نزول   
تنگناها، بهترین دلگرمی و پشتوانه برای پیامبر بود و قلب ایشان را قوت می بخشید. آیاتی 
که ایشان را به صبر و پایداری توصیه می کردند، اگر همه یک باره نازل می شدند، تأثیر نزول 

همان آیات را به هنگام خطر نداشتند. 

ب( تربیت تدریجی مخاطبان پیامبر 
در سوره ِاسراء می خوانیم:

نلاُه تزَنیاًل«  »َو قُرآنًا فَـَرقـناُه ِلـتَقـَراَه و َعـَل انّلاِس َعـٰل ُمکٍث َو نَزَّ
 آیات قرآن را از هم جدا کردیم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی 

و آن را به تدریج نازل کردیم )ِاسراء/ 106(
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این آیه، نزول تدریجی آیات بر پیامبر را به این دلیل می داند که ایشان آیات را به تدریج 
و با حوصله برای مردم بخواند. 

بهترین نحوه تعلیم و کامل ترین شیوه تربیت، زمانی اتفاق می افتد که معارف دینی به 
تدریج برای مخاطبان بیان گردند، تا مردم آهسته اما پیوسته زندگی فردی و اجتماعی خود را 

با آن هماهنگ کرده و به مرحله کمال خویش نزدیک شوند. 
همچنین نزول آیات به صورت تدریجی موجب می گشت تا هر حکم به دنبال ایجاد نیاز 
به آن نازل گردد و روشن است که تأثیر بیان یک حکم به هنگام نیاز، بسیار مؤثرتر از آن است 
که پیش از آن همه احکام یک جا نازل شده باشد. مثالً وقتی آیه ای درباره اسیران جنگی نازل 
می شود و مسلمانان هنوز چنین اسیرانی را ندارند، عمل به آن حکم به آینده واگذار خواهد 
شد و البته ابهامات بسیاری را نیز برای این مسلمانان ایجاد خواهد نمود؛ در حالی که نزول 
آیات در پی اسیر شدن مشرکان و ایجاد نیاز به دانستن حکم آن، اثر عملی بیشتری را به دنبال 

خواهد داشت. 

ج( آسان نمودن ثبت و ضبط آیات قرآن 
به ثبت و ضبط نمودن آیات قرآن داشتند.  پیامبر اسالم و مسلمانان اهتمام فراوانی 
نزول آیات قرآن به صورت تدریجی، حفظ آیات قرآن را برای مسلمانان آسان می ساخت. هم 
حفظ آیات در سینه ها به صورت تدریجی و با دقت بیشتری صورت می پذیرفت و هم مکتوب 
نازل شده  به صورت یکجا  آیات  بیشتری انجام می شد؛ در حالی که اگر  با دقت  آیات  شدن 

بودند، حفظ و ثبت آنها با دشواری بسیاری روبه رو بود. 

فعالیت کالسی

به آیات زیر مراجعه کنید. هریک از این آیات به کدام یک از حکمت ها 
و فوائد نزول قرآن به صورت تدریجی اشاره می کند؟

سورهٔ انعام، ٣٤      سورٔه ابراهیم، ١     سورٔه هود، ١٢٠
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حفظ نور
آیات شریفه سوره بلد را بر اساس برنامه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.



43

محتوای کلی سوره بلد
سوره »بلد« در سال سوم بعثت در مکه نازل شده است. کلمه »بلد« به معنی شهر است.

سوره بلد به این حقیقت که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکالت و رنج است، اشاره می کند. 
قسمتی از مهم ترین نعمت های الهی را بر انسان می شمرد، سپس به ناسپاسی او در مقابل این 

نعمت ها اشاره می کند. 
در آخرین بخش، مردم را به دو گروه »اصحاب الَمیمنه« و »اصحاب الَمشئمه« تقسیم کرده، 
به بیان گوشه ای از صفات اعمال گروه اول )مؤمنان صالح( و سرنوشت آنها، و بعد کافران و 

مجرمان و سرنوشت آنها می پردازد.

ترجمه سوره بلد
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

قسم به این شهر مقدس )مّکه(، )١(
در حالی که تو در آن ساکنی، )٢(

و قسم به پدر و فرزندش )حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السالم(، )٣(
که ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم! )٤(

آیا )انسان( گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او چیره شود؟! )٥(
می گوید: مال زیادی را )در کارهای خیر( هزینه کرده ام! )٦(

آیا گمان می کند هیچ کس او را ندیده )که عمل خیری انجام نداده( است؟!)٧(
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ )٨(

و یک زبان و دو لب؟ )٩(
و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم؟ )١٠(

ولی او از آن گردنه )و کار مهم( نگذشت! )11(
و تو چه می دانی آن گردنه چیست؟ )12(

)آن گردنه( آزاد کردن برده ای است، )١٣(
یا غذا دادن در روز گرسنگی  )١٤(

به یتیمی از خویشاوندان، )15(
یا به مستمندی خاک نشین،  )١٦(

عالوه بر اینها از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه 
کرده باشد! )١٧(

آنها اصحاب یمین )از سعادتمندان( هستند! )١٨(
و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند، اصحاب مشئمه )گروه کج راه( هستند. )١٩(

بر آنها آتشی است سرپوشیده )که راه فراری از آن نیست(! )٢٠(

برای مطالعه





درس چهارم

  1   قرائت سوره انسان
  2   تجوید قرائت: قواعد نون ساکن

  3   علوم قرآنی: اسباب نزول
  4   حفظ نور: سورٔه غاشیه

شــامــل:
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قرائت                   سوره انسان، آیات 1 تا 31 را با دقت بخوانید.
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قواعد نون ساکن 
تلفظ نون ساکن و تنوین سه حالت دارد: 

  1    نون ساکن نزد شش حرف حلقی )ا هـ حـ خـ عـ غـ(، به صورت معمولی تلفظ 
می شود که به آن اظهار می گویند، مانند: 

َو ِلـکُـِلّ َقوٍم هاٍد  َو َمن َاعـَرَض َعن ِذکـری 

َو َجـّنـاٍت َالـفافًا َانـَعمـَت َعَلیِهم 

حٰمـُن  ماًء َغـَدقًاَمن َاِذَن لَـُه الـرَّ

َو اللُّٰه َعـزیـٌز َحـکیـٌم َمن َعـِمـَل 

  2    نون ساکن نزد دو حرف »لـ ر«، به این دو حرف تبدیل می گردد. مانند: 
َو لَم یَـکُن لَـه و کُـُفـًوا َاَحـٌد ِمن َرِبّـکُم 

َشیـطاٍن َرجیـٍم َاشَهـُد َان ال ِالٰـه ِاالَّ اللُّٰه 

َعـُدوٌّ لیَو ُقـدوٍر راِسـیاٍت 

  3    نون ساکن نزد بیست حرف باقی مانده، در حرف بعد و با کشش خوانده می شود؛ 
یعنی نون، حالت تلفظ حرف بعدی را به خود می گیرد. به این حالت در علم تجوید »ادغام و 

اخفاء و قلب به میم« می گویند. 
مانند: 

کُنـُتم ِمن َقبـل

ِفـئَـٌة تُـقاِتـُلَبـِیّنـاٍت ِمـَن الـُهـدٰی 

ـِبـعوَن ِمن بَـعـِد  ِان یَـتَّ

فعالیت کالسی
١ــ چرا احکام تنوین نیز مانند نون ساکن است؟ 

٢ــ آیات ١ تا ١٥ سوره ِحجر را از صفحه ٢٦٢ قرآن کامل با رعایت قواعدی 
که تاکنون آموخته اید به صورت شمرده و روان بخوانید. 
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اسباب نزول 
آیا تاکنون عبارت »اسباب النزول« را شنیده اید؟ 

همه مفسران در بررسی و تفسیر برخی آیات قرآن، سبب نزول آن را نیز بیان کرده اند؛ 
برخی از دانشمندان، کتاب مستقل در این رابطه نوشته اند١؛ و بعضی دیگر در ضمن مباحث 
علوم قرآنی، یک فصل را به این بحث اختصاص داده اند، که این مسئله، نشان دهنده عظمت 

و اهمیت این بحث قرآنی است. 
رویدادی که در زمان رسول خدا )ص(  یا  سؤال  سبب نزول آیه، عبارت است از 
روی داده است سپس آیاتی درباره آن ماجرا یا برای پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده، 
نازل شده باشد. بنابراین نزول این آیات، نشئت گرفته از رویداد یا سؤال مشخصی می باشد. 
به عنوان نمونه، در منابـع تـاریخی و تفسیری می خوانیم کـه مـاجرای خاتم بخشی 

امام علی )علیه الّسالم( به فقیر موجب نزول آیه »والیت« شده است:

ذیـَن آَمـنُوا   َو الَـّ
ُ
اِنَّما َوِلـیُُّکُم اهلُل َو رَسولُـه

اکَة  الَة َو یُؤتوَن الزَّ یـَن یُـقیـموَن الصَّ
َّ

ا ل
َو ُهم راِکعوَن

سرپرست و ولّی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، 
همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند. مائده/ ٥٥ 

و نیز می خوانیم که ماجرای اطعام نیازمندان از سوی اهل بیت پیامبر، موجب نزول 
آیه »اطعام مسکین« شده است:

ـِهٖ ِمسکیـنًا َو یَـتـیًما َو اَسرًیا« عاَم َعـٰل ُحـّب  »َو یُطـِعـموَن الطَـّ
 و غذای )خود( را با اینکه به آن عالقه )و نیاز( دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند. انسان/٨

از آنجا که این آیات به دنبال این وقایع و به خاطر آنها نازل شده اند، این رویدادها سبب 
نزول این آیات به شمار می آیند. 

١ــ یکی از مشهورترین کتاب های مستقل دراین خصوص، کتاب »اسباب النزول« اثر واحدی نیشابوری )قرن پنجم( است. 
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پرسش هایی نیز که از سوی مردم مطرح می گشت و به دنبال آن آیاتی برای پاسخ گویی به 
این پرسش ها نازل می شد، سبب نزول آن آیات می باشند. به عنوان نمونه، مردم از رسول خدا 
سؤاالتی درخصوص »جنگ در ماه های حرام«١، »زمان وقوع قیامت«، و … می پرسیدند و 

آیات گوناگونی به سبب پاسخ گویی به این سؤاالت نازل می گشت: 

هـِر الـَحـراِم قِـتاٍل فیـِه  »یَسـئَلَونَـَك َعـِن الشَّ
قُل قِـتاٌل فیـِه َکبـرٌی«

 از تو درباره جنگ در ماه حرام، سؤال می کنند 
بگو: جنگ در آن، )گناهی( بزرگ است. بقره/ ٢١٧

»یَسـئَلَونَـَك َعـِن الّساَعِة اَیّاَن ُمرساها 
ما ِعلـُمـها ِعنـَد َرّب …« قُل ِانَـّ

 درباره قیامت از تو سؤال می کنند، کی فرامی رسد؟ 
بگو: علمش فقط نزد پروردگار من است. اعراف/ ١٨٧

از توضیحاتی که گذشت چنین به دست می آید که همه آیات قرآن سبب نزول نداشته و 
سبب نزول مخصوص جایی است که سؤال یا رویدادی اتفاق افتاده باشد. اما باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که درست است همه آیات سبب نزول ندارند، اما همه آیات دارای »شأن 
نزول« می باشند. مراد از شأن نزول، هدف و موضوع خاصی است که موجب نزول آیات 
باشد، آن احکام  نازل شده  بیان احکامی خاص  آیاتی درخصوص  اگر  قرآن می باشد. مثالً 
شأن نزول آیات می باشند. به این معنا، همه آیات قرآن شأن نزول دارند، چرا که درخصوص 
موضوع و هدف خاصی نازل شده اند، اما تنها تعدادی از آیات هستند که سبب نزول دارند. 

٭ ٭ ٭
تردیدی نیست که آشنایی با اسباب نزول آیات، از دیگر علومی است که اگر یک مفّسر 
از آن اطالع نداشته باشد، در تفسیر آیات قرآن به اشتباه می افتد. به عنوان نمونه، به معنای 

این آیه دّقت کنید: 

١ــ ماه های حرام،چهار ماه هستند: رجب، ذی القعده، ذی الحّجه و محّرم 
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ـفا َو الـَمرَوَة ِمن َشـعائِـرِ اهلِل   الصَّ »ِانَّ
 ابَلـیـَت اَِو اعـتَـَمـَر  فَـَمن َحـجَّ

ـوََّف بِـِهـما …« فَـال ُجـناَح َعلَیـِه اَن َیطَّ
 کوه »صفا« و »مروه« از شعائر )و نشانه های( خداست. 

بنابراین، کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می دهند، گناهی نیست که بر آن دو طواف 
کنند. )و سعِی صفا و مروه انجام دهند(. بقره/ ١٥٨

با توجه به معنای ظاهری آیه، ممکن است به این نتیجه برسیم که سعی میان دوکوه صفا 
و مروه واجب نیست، چرا که در آیه فقط آورده است که این طواف گناه نیست و اشاره ای 

به واجب بودن آن ندارد. 
در حالی که اگر به سبب نزول آیه دّقت کنیم، معنای دیگری از آن برداشت می شود: 
دو کوه صفا و مروه پیش از اسالم جایگاه دو بت جاهلّیت بوده که مشرکان هنگامی 
که میان این دو کوه را طی می کردند، آن بت ها را مسح می نمودند. با ظهور اسالم و شکسته 
شدن بت ها، مسلمانان با وجود این سابقه، از سعی میان صفا و مروه خودداری می کردند و آن 
را عملی جاهلی و گناه می پنداشتند. این آیه، به مسلمانان می گوید، پندار خود را تغییر دهند و 

سعی میان دو کوه را گناه ندانند و با خیال آسوده این واجب الهی را انجام دهند. 
بنابراین در این جا توّجه به سبب نزول آیه، ابهام معنایی آیه را برطرف می سازد و تفسیر 

صحیح و دقیقی از آن ارائه می نماید. 

        تحقیق کنید
به این آیات زیر مراجعه کنید و با کمک دبیر خود و مراجعه به منابع سبب نزول 

یا شأن نزول هریک از این آیات را بیابید؟
سورٔه حجرات، ١٠ ـ  ٨٣   سورٔه کهف، ٨٤  ـ

سورٔه آل عمران، ٦١ سورٔه اسراء، ٢٤ــ٢٣  
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حفظ نور
آیات شریفه سوره غاشیه را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره غاشیه
این سوره در سه موضوع بحث می کند: 

  1    معاد، بخصوص کیفرهای دردناک مجرمان و پاداش های شوق انگیز مؤمنان.
  2    توحید، که با اشاره به آفرینش آسمان و خلقت کوه ها و زمین و توجه انسان ها 

به این سه موضوع اسرارآمیز بیان شده.
  3   نبوت، و گوشه ای از وظایف پیامبر اسالم.

ترجمه سوره غاشیه
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آیا داستان غاشیه )روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را فرا می گیرد( به تو رسیده است؟! )١(
چهره هایی در آن روز زبون و ذلت بارند، )٢(

آنها که پیوسته تالش کرده و خسته شده اند )ولی نتیجه ای عایدشان نشده است(، )٣(
در آتش سوزان وارد می گردند )٤( از چشمه ای بسیار داغ و بد به آنان نوشانده می شود )٥( 

غذایی جز ازضریع )خار خشک تلخ و بدبو( ندارند )٦(
غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند!)٧(

چهره هایی در آن روز شاداب )و غرق نعمت های بهشتی( هستند، )٨( و از سعی و تالش خود 
خشنودند، )٩( در بهشتی عالی جای دارند، )١٠( که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوند! 

)11( در آن چشمه ای جاری است، )12( در آن تخت های زیبای بلندی است، )١٣(
و قدح هایی )که در کنار این چشمه( نهاده، )١٤( و بالش ها و پشتی های چیده و آراسته شده، 

)15( و فرش های فاخر گسترده! )١٦(
آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟! )١٧(

و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟! )١٨(
و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده! )١٩(

و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟! )٢٠(
پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای! )21(

تو سلطه گر بر آنان نیستی که )بر ایمان( مجبورشان کنی، )٢٢(
مگر کسی که روی گرداند و منکر شود، )٢٣(

که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند. )٢٤(
به یقین بازگشت )همه( آنان به سوی ماست. )٢٥( سپس حسابشان )نیز( با ماست. )٢٦(

برای مطالعه





درس پنجم

  1   قرائت آیات 36 تا 50 سورٔه احزاب
  2   تجوید قرائت: فصاحت لفظ جالله  »اللّه«

  3   علوم قرآنی: آیات و سوره های مّکی و مدنی
  4   حفظ نور: سورهٔ تکاثر

شــامــل:
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قرائت               سوره احزاب، آیات 36 تا 50 را با دقت بخوانید.
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فصاحت لفظ جاللۀ »الله«

ــ  به صورت درشت تلفظ می  شود.مانند: ـُ ـــ  و ـــ ـَ 1ــ الم کلمٔه »الّله« پس از ــ

ِانَّ الّلَٰهُهـَو الّلُٰهَالّلُٰه

َولِـیُّ الّلِٰهَاسـتَغـِفـُرالّلَٰهَرسوُل الّلِٰه

َیغـِفـُر الّلُٰه لَـکُمما شاءَ الّلُٰه …

ٰهذا َخلُق الّلِٰهَقد َمـنَّ الّلُٰه َعـلَیـنا

ــ  به صورت نازک تلفظ می  شود.مانند: 2ــ الم کلمٔه »الله« پس از ــــِ

َالـَحمـُد لِّلِٰهبِسـِم الّلِٰهَاعوُذ بـالّلِٰه

َشـعائِـِر الّلِٰهَو َمن َیهـِدالّلُٰهَاِفی الّلِٰه َشكٌّ

ُةِمن َامِر الّلِٰه َو لِّلِٰه الـِعـزَّ

ِمن ِعنِد الّلِٰهَیتلوَن آیاِت الّلِٰه

فعالیت کالسی
1ــ آیات 14 تا آخر سورٔه مبارکٔه مجادله و ١ تا ٧ سوره اسراء را از قرآن 

کامل با رعایت قواعد درس قرائت کنید.
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  مّکی و مدنی

آیات و سوره های مّکی و مدنی
آیات و سوره های قرآن کریم، به دو بخش کلی تقسیم می  شوند: مّکی و مدنی.

تعریف های گوناگونی از آیات و سوره های مّکی و مدنی، ارائه شده است. براساس 
یکی از مشهورترین این تعریف ها، آیات و سوره هایی که از ابتدای بعثت پیامبر )ص( تا هجرت 
ایشان به مدینه نازل شده است، مّکی هستند و آنچه بعد از ورود ایشان به مدینه نازل شده 

است، مدنی محسوب می  شود1. 
به دیگر معنا، آیاتی که در طول 13 سال حضور پیامبر در شهر مکه بر ایشان نازل شده 
است، مکی بوده و آیاتی که در طول 10 سال حضور پیامبر در مدینه بر ایشان نازل شده است، 

مدنی محسوب می  گردد.
مفسران و دانشمندان علوم قرآنی، با استفاده از مالک ها و معیارهای گوناگونی، آیات 

مکی و مدنی را شناسایی می  کنند. از جمله:
  1    مراجعه به داستان های نقل شده درباره سبب نزول آیات قرآن که این داستان ها به 
نزول آیات، متناسب با واقعه ای خاص در زمان و مکان معینی )مّکه یا مدینه( اشاره می  نماید.

  2    مراجعه به سخنان نقل شده از صحابه پیامبر )ص(؛ چرا که این افراد از شاهدان 
نزول بوده و می  دانستند که چه آیه ای در چه زمان و مکانی نازل شده است.

شناخت آیات مّکی و مدنی، فوائد بسیاری دارد و از همین رو برای یک مفّسر الزم 
و ضروری می  باشد. شناخت این آیات به مفسر کمک می  کند تا با مراحل دعوت پیامبر)ص( 

آشنا شده و خصوصیات روحی و اجتماعی مردم آن زمان را شناسایی نماید.
به  نیز مفید است، چه بسا آیه ای  این شناخت همچنین برای فهم دقیق تر آیات قرآن 
ظاهر، یک حکم شرعی را بیان می  کند، اّما چون در مّکه نازل شده است و هنگام نزول آن، 
هنوز احکام شرعی از طرف خدا وضع نشده بود، مفّسر می  بایست آیه را به گونه ای دیگر 

تفسیر نماید.

1ــ البرهان فی علوم القرآن، ج1، ص 274؛ االتقان فی علوم القرآن، ج1، ص 23؛ التمهید فی علوم القرآن، ج1، ص 130.
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به عنوان نمونه، به این آیه توجه کنید:
اکِة فاِعلونَ « یَن ُهم لِلزَّ

َّ
 »  َو ال

 )مؤمنان کسانی هستند که( زکات را انجام می  دهند. مؤمنون/4
به حکم واجب »زکات«  آیه ممکن است، »زکات« را  این  به  یک مفسر در برخورد 
تفسیر کند، که یکی از ویژگی های مؤمنان پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعی است. 
در حالی که براساس روایات، سوره مؤمنون در مّکه نازل شده است و آن هنگام هنوز حکم 
شرعی زکات وضع نشده بود تا افراد موظّف به پرداخت آن باشند. بنابراین تفسیر این آیه به 

حکم واجب زکات نادرست است.
اگر مفسر در اینجا به »مکی« یا »مدنی« بودن سوره توّجهی نداشته باشد، به اشتباه 
می  افتد و تفسیر نادرستی ارائه می  نماید. بسیاری از مفسران با توجه نمودن به این مسئله، 
زکات در آیه فوق را به معنای »انفاق مال« تفسیر نموده اند که در دوران مّکه نیز بوده و مؤمنان 

به انجام آن سفارش شده بودند.

فعالیت کالسی
با توّجه به آنچه در درس خواندیم، هریک از این آیات، در کدام دسته از 

آیات مّکی یا مدنی قرار می گیرند؟
سورهٔ مائده، ٦٧                        سورٔه علق، ١

سورهٔ شعراء، ٢١٤
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        تحقیق کنید

 با بررسی چند نمونه از آیات و سوره های مّکی و مدنی بگویید آیا می توان
)مثالً  نمود؟  بندی  دسته  معارفشان  و  محتوا  لحاظ  به  را  و سوره ها  آیات  این 

درقالب اخالق ـ احکام ـ توحید ـ معاد ـ نبوت(
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حفظ نور
آیات شریفه سوره تکاثر را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره تکاثر

کلمه »تکاثر« به معنی افتخار به زیادی ثروت است.
نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است. این سوره مکی است.

در آیات ابتدایی این سوره سرزنش کسانی است که بر یکدیگر تفاخر می کردند. سپس 
از  بازپرسی  پایان هشداری در زمینه  و در  آتش دوزخ،  و  قیامت  معاد،  به مسئله  هشداری 

نعمت ها می دهد.

ترجمه سوره تکاثر
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

افزون طلبی )و تفاخر(، شما را به خود مشغول داشته )و ازخدا غافل نموده( است. )١(
تا آن جا که به دیدار قبرهارفتید )و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید(! )٢(

را(خواهید  کار  این  عاقبت  بدِی  قیامت  )در  بزودی  )آری(  می پندارید،  که  نیست  چنین 
دانست! )٣(

باز چنان نیست که شما می پندارید، بزودی خواهید دانست! )٤(
نه! چنان نیست؛ اگر شما علم الیقین )به آخرت( داشتید )زیاده خواهی شما را از خدا غافل 

نمی کرد(! )٥(
قطعاً شما جهنم را خواهید دید! )٦(

سپس )با ورود در جهنم( آن را به دیده باور و یقین خواهید دید. )٧(
و در آن روز )همه شما( از نعمت هایی که داشته اید، بازپرسی خواهید شد! )٨(

برای مطالعه





درس ششم

  1   قرائت آیات ١ تا 48 سورٔه قلم
  2   تجوید قرائت: موارد درشت و نازک تلّفظ کردن حرف »راء«

  3   علوم قرآنی: کتابت قرآن
  4   حفظ نور: سورٔه قارعه

شــامــل:
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قرائت                   سوره قلم، آیات 1 تا 48  را با دقت بخوانید.
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          فصاحت حرف » ر«

موجب  نیز  مورد  این  می شود.رعایت  تلفظ  نازک  گاه  و  درشت  گاه  »راء«  حرف 
فصاحت و افزایش زیبایی قرائت می گردد.

الف( موارد درشت تلفظ شدن راء متحّرک )تفخیم(:
ـ ا ـــ و به صورت درشت تلفظ می شود و به آن  ـٌـ  ـ ـًـ  ـ ـ  ـ ـُ ـ  ـ ـَ حرف راء، همراه با ـ

»تفخیم« می گویند، مانند:

ُرِزقواَاستَـغـِفـُر الّلَٰه

حیمَرّب ِ العالَمیَن حٰمِن الرَّ َالرَّ

لُح َخیـٌر اَو الصُّ َشـرًّ

َخیُر الّراِزقیـَنِصـراَط الَّذیَن

َارونیَو الّروُح

َفـَروٌح َو َریـحاٌنَمغـِفـَرٌة وَ  َاجـٌر کَـریـٌم

َو کاَن َامـُر اللِٰه َقـَدًرا َمقـدوًراَو ُقـدوٍر راِسـیاٍت

ـ ـ ی، به صورت نازک تلفظ می شود و به آن »ترقیق« می گویند، ــ  ـٍ ــ  ـِ ولی همراه باـ 
ـ ا، ـــ و به صورت درشت تلّفظ می شود، مانند: ـ ،  ــ ـُ ـ  ـ ـَ راء ساکن، بعد از ـ

َمرَیـُمُقرآن

ُل َفرًقاُیرسـِ
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َکالـَفّخاِرَغـّفار

َمسـطوٍرَکـفور

ـ به صورت نازک تلفظ می شود، مانند: راء ساکن بعد از ــِ

ِفرَعوَنِمرَیـٍة

نمونه هایی دیگر برای موارد ذکر شده در درس:

شوُر َذَرَاکُم ِفی االَرِض َو ِالَیِه ُتحَشروَنَو ِالَیـِه النُـّ

َو َیقـطَـعوَن ما َاَمـَرالّلُٰه بِـٰه

َو ُیفـِسـدوَن ِفی االَرِض

یا َایُّـَها الَّـذیـَن آَمـنُوا 

اذکُـُروا الّلَٰه ِذکـًرا کَثیًرا

اگر راء به هنگام وقف ساکن شود، از حرکت قبل از سکون تبعیت می کند، مانند:
ُقِدَر ← ُقِدر            نُـُذِر ← نُـُذر            َو الَعصِر ← َو الَعصر

فعالیت کالسی
1ــ دو نمونه تفخیم و دو نمونه ترقیق حرف »ر« را از جزء سی قرآن کریم 

بیابید و به همراه هم کالسی های خود، آنها را در کالس تلفظ کنید.
2ــ آیات ١ تا 30 سورٔه نبأ را از روی صفحه 582 قرآن کامل با توجه به 

قواعد تجویدی بخوانید.



70

کتابت قرآن

همان طور که پیش از این دانستیم، یکی از صفت هایی که برای »قرآن« بیان شده است، 
»کتاب« می  باشد. قرآن از آن جهت که آیاتش به عنوان یک قانون و دستورالعمل نوشته شده 

و یکجا جمع شده است، به عنوان »کتاب« مشهور می  باشد.
به نوشته شدن آیات قرآن، در اصطالح »کتابت قرآن« گفته می  شود و بحث پیرامون 
آن  به  قرآن  علوم  دانشمندان  که  است  دیگر موضوعاتی  از  یکی  آیات،  نوشته شدن  کیفیت 

پرداخته اند. 
قرآنی که پیش روی ماست، در زمان رسول اکرم )ص( و به دستور ایشان نوشته شده 
است. قرآن، معجزه جاویدان پیامبر اسالم بود و ایشان در زمان حیات خود اهتمام فراوانی 
به مکتوب شدن آیات آن داشتند تا از فراموشی و تغییر در طول زمان در امان باشد. ایشان 
)یارانشان(  برای اصحاب  آیات را  نورانی قرآن،  الفاظ  یافتن وحی و دریافت  پایان  از  پس 
می  خواند و با تکرار برای ایشان امالء می  نمود تا یادداشت کنند. برخی نقل های تاریخی، 
نام 45 نفر را به عنوان »کاتبان وحی«  بیان نموده اند. امام علی)علیه الّسالم(، طلحه، زبیر و 

عبدالّله بن مسعود از جملٔه این افراد می  باشند. 
و  بود  الّسالم(  )علیه  علی  امام  شد،  وحی  کتابت  عهده دار  مکه  در  که  کسی  اولین 
تا  داشت  فراوان  اصرار  نیز  اکرم  پیامبر  داد.  ادامه  کار  این  به  پیامبر  روز حیات  آخرین  تا 
آنچه را که نازل می  شود، حتمًا برای حضرت علی )ع( بخواند. در یکی از نقل های تاریخی 

می  خوانیم:
»علی بن ابی طالب در مسجد کوفه نشسته بود و مردم دور او را گرفته بودند. ایشان 
فرمود: پرسش های خود را تا در میان شما هستم، از من بپرسید. درباره آیات قرآن از من 
از  یکی  می  خواند…  من  بر  را  آن  پیامبر،  آنکه  مگر  نشد  نازل  آیه ای  قسم  به خدا  بپرسید. 
)علیه الّسالم(  علی  نداشتید، چطور؟  آیات، شما حضور  نزول  هنگام  اگر  پرسید:  حاضرین 
به من می  فرمود: زمانی که حضور نداشتی،  فرمود: هنگامی  که به حضورشان می  رسیدم، 

آیه هایی نازل شد، آنگاه آنها را بر من می  خواند…«1
1ــ كتاب سلیم بن قیس، ص331.
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فعالیت کالسی

کاتبان وحی آیات قرآن را با اشتیاق و دّقت فراوان از پیامبر دریافت می  نمودند و آیات 
را زیر نظر ایشان، روی تکه های کاغذ، پوست و پارچه می  نوشتند. سپس پیامبر، آیات نوشته 

شده را گوش می  دادند و اگر خطایی صورت گرفته بود، اصالح می  نمودند.
با اهتمام پیامبر و تالش مسلمانان، تمام آیات قرآن در زمان حیات رسول خدا )ص( 
یا اضافات  از گزند هرگونه نقص  تا قرآن  نوشته شد. همین دّقت و تالش ها موجب گردید 
در طول سالیان بسیار در امان بماند و هیچ اختالفی میان قرآنی که امروز در دست ماست 
و نسخه هایی از قرآن  که از قرن ها پیش به دست ما رسیده است و در موزه های مختلف دنیا 

نگهداری می  شود، وجود نداشته باشد.

 در حدیثی از پیامبر می  خوانیم
ـِدُوا الـِعلـَم ِبالـِکـتاَبِة«  »َقـّی

 علم را با نوشتن به بند بکشید.
بحاراالنوار، ج 2، ص 151

چه ارتباطی میان معنای حدیث و موضوع »کتابت قرآن« وجود دارد؟
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حفظ نور
آیات شریفه سوره قارعه را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره قارعه

نام سوره از واژه »القارعه« در آیه اول گرفته شده که یکی از نام های قیامت و به معنای 
کوبنده است.

و مجازات  نیک  کارهای  پاداش  از  و  است  آن  وقایع  و  قیامت  درباره  قارعه  سوره 
گناهان سخن می گوید.

ترجمه سوره قارعه
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

قارعه؛ آن حادثه کوبنده! )١(
و چه حادثه کوبنده ای! )٢(

و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست؟! )آن حادثه همان روز قیامت است!( )٣(
روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود، )٤(

و کوه ها مانند پشم رنگیِن حالجی شده می گردد! )٥(
اما )در آن روز( کسی که ترازوی اعمالش سنگین است، )٦(

در یک زندگی خشنود کننده خواهد بود! )٧(
و اما کسی که ترازوی اعمالش سبک باشد، )٨(

پناهگاهش »هاویه« )دوزخ( است! )٩(
و تو چه می دانی »هاویه« چیست؟! )١٠(

)آن( آتشی است سوزان! )١١(

برای مطالعه





درس هفتم

  1   قرائت آیات 105 تا 111سورٔه اسراء و 1تا 15 سورٔه کهف
  2   تجوید قرائت: وقف و ابتدا )١(

  3   علوم قرآنی: زباِن قرآن
  4   حفظ نور: سورٔه عادیات

شــامــل:



76

قرائت              سوره اسراء، آیات 105 تا 111 سوره کهف و آیات 1 تا 15 را با دقت بخوانید.
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قرائت              سوره اسراء، آیات 105 تا 111 سوره کهف و آیات 1 تا 15 را با دقت بخوانید.
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وقف و ابتدا )1(
جمله زیر را بخوانید:

»بخشش الزم نیست مجازاتش کنید«
با یک وقف تغییر می کند. اگر بعد از کلمٔه »بخشش« وقف انجام  معنای این جمله 

شود، منجر به آزادی فرد خواهد شد: »بخشش، الزم نیست مجازاتش کنید«
 اما اگر بعد از عبارت »الزم نیست« وقف شود، موجب مجازات فرد خواهد شد:

»بخشش الزم نیست، مجازاتش کنید«
همان طور که مشاهده کردید محل وقف می تواند نقش مهمی  را در رساندن پیام جمله 

ایفا نماید و در مثال مذکور سبب برداشت دو معنای کامالً متضاد شود.
آیه  معنای  تغییر  به  است  ممکن  حروف،  صحیح  تلفظ  رعایت  عدم  که  همان طور 
آیات  مفهوم  تغییر  موجب  می تواند  نیز  قرآن  بر جمالت  نامناسب  ابتدای  و  وقف  بیانجامد، 

قرآن شود.
به نمونٔه زیر دّقت نمایید:

الف(آیٔه 65 سورٔه یونس:
میـُع الـَعـلیـمُ « َة هلِلِ َجـمیـًعا، ُهـَو السَّ  قَولُـُهم، ِانَّ  الـِعـزَّ

َ
»َو ال َیـُزنَك

که  می کند  سفارش  او  به  و  می دهد  دلداری  را  پیامبرش  متعال  خداوند  آیه  این  در 
»  سخنان )یاوه های ( آنان تو را غمگین نکند« زیرا مشرکان همواره ایشان را مورد تمسخر و 
طعنه و زخم زبان های آزار دهنده قرار می دادند.سپس خداوند متعال به جهت تأکید بیشتر 
که هرچه  را خداوندی سرپرستی می کند  تو  یعنی  َجـمیـًعا«،  هلِلِ  َه  »ِانَّ  الِعـزَّ می فرماید: 

عزت وجود دارد همه متعلّق به اوست و آنها نمی توانند به عزت تو ضرری وارد کنند.
حال اگر این دو قسمت را به دنبال یکدیگر قرائت نمایید، ابهام ایجاد می شود و ممکن 

است معنای آیه را تغییر دهد و ترجمه آن بدین صورت می شود:
»این گفتٔه آنان که تمام عزت متعلق به خداوند است، تو را غمگین نکند«.
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بنابراین اگر بر جمله اول وقف نشود، موجب می شود گمان کنیم که عبارت
َة هلِلِ َجـمیـًعا« »ِانَّ  الـِعـزَّ

 توسط مشرکان بیان شده است در حالی که برعکس، از جانب خدا می باشد.
درس  این  در  که  دارد  وجود  متفاوتی  روش های  وقف،  مکان های  تشخیص  برای 

برخی از آنها را یاد آوری می کنیم:
  1   شمارهٔ انتهای آیات، نشانه مناسب بودن وقف است.

  2    عالئمی  که به شکل حروف ریز در باالی کلمات قرار دارند به ویژه در آیات طوالنی، 
مانند: ج ، ط ، ز ، س ، مـ ، ال ، صلی ، قلی

فعالیت کالسی
١ــ برخی از نمونه های وقف را در آیات اول درس بیابید و یک 

مورد را ترجمه کنید.
٢ــ آیات ١ تا ٧ سوره مریم را از صفحه ٥٠٣ قرآن کامل با رعایت 

قواعد این درس را در کالس بخوانید.
3ــ هریک از عالئم جدول زیر به چه معنایی است؟

ج
.……

ط
.……

ز
.……

س
.……

مـ
.……

ال
.……

صلی
.……

قلی
.……
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  زباِن قرآن

این پرسش ممکن است برای شما مطرح شده باشد که چرا قرآن کریم که کتاب هدایت 
همگان است، به زبان عربی نازل شده است؟

یکی از مشهورترین پاسخ هایی که به این سؤال داده شده است این است که نازل شدن قرآن  به  
زبان  عربی  با توجه به نخستین مخاطبان قرآن و شخص پیامبر )ص( که عرب  زبان بودند، یک جریان 

طبیعی است؛ هر سخنور حکیمی ، مطالب خویش را با زبان مخاطبان خود بیان می  کند. 
مخاطبان  وقتی  که  بود  سؤال  این  جای  می  شد،  نازل  دیگری  زبان  به  قرآن  اگر  اتفاقاً 
نخستین قرآن عرب زبان هستند، چرا قرآن به زبان عربی نازل نمی  شود؟! چنانکه در یکی از 

آیات به این موضوع اشاره شده است: 
 َو َعَرِبٌّ ….«  اَ اَعَجِمٌّ

ُ
لَت آیاتُه ّصَ

»َو لَو َجَعلناُه قُرآنًا اَعَجِمیًّا لَقالوا لَوال فُ
 اگر این قرآن را به زبان غیر عربی می  فرستادیم، 
می  گفتند: چرا آیاتش روشن و آشکار نیست؟ 

آیا کتاب غیر عربی بر پیامبری که خودش عرب است نازل می  شود؟« فصلت/44 
روشن است که دین اسالم زمانی می  توانست موفق شود و در تمام جهان گسترش یابد که ابتدا 
در منطقه بعثت پیامبر ــ که عرب زبان بودند ــ فهمیده شود و عرب ها به آن ایمان آورند، آنگاه از 

سوی همین مؤمنان در سایر نقاط منتشر شود؛ چنانکه تاریخ اسالم به این رویداد گواهی می دهد.
البته الزم است توجه داشته باشیم که  اگر چه قرآن به زبان عربی نازل شده است؛ اما 
کلیه  تزکیه  و  تعلیم  برای  آن  آیات  و  نمی  باشد  گروه خاصی  و  نژاد  به یک  آن محدود  تعالیم 

انسان ها در همه قرون نازل شده است. 
آیات قرآن، مخاطب خود را همه انسان ها معرفی می کند:

 ٰهَذا الُقرآُن اِلُنِذَرُکم بِٰه َو َمن بَلَغَ « َّ
َ

 ِال »قل…َو اوِحَ
 بگو این قرآن بر من وحی شده، تا به شما و تمام کسانی که این قرآن 

به آنها می  رسد، ابالغ کنم و بیم دهم . انعام/19
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فعالیت کالسی

امام رضا )علیه الّسالم( در این باره می فرماید: »خداوند قرآن را برای زمانی خاص و 
مردمانی مخصوص و معّین قرار نداد. قرآن در هر زمانی تازه و نو و نزد هر ملّتی تا روز قیامت 

مورد استفاده است.1«
قرآن ارزش های اخالقی و انسانی را در آیات گوناگون خود بیان می کند و همگان را 
به سوی آنها دعوت می کند. ارزش هایی چون خداپرستی، ظلم ستیزی، صداقت و نیکوکاری 
و… که برای به سعادت رسیدن هر انسانی الزم است و مخصوص قوم و زبان خاصی نیست. 
اگر آیات آن تنها مخصوص عرب  زبانان بود، تا این اندازه در میان ملت های گوناگون گسترش 
نیافته و جهانی نمی  شد. ترجمه و ترویج قرآن به بیش از 100 زبان زنده جهان، شاهد و گویای 

این مسئله است.

مبعوث  آنها  سوی  به  مردمی  که  با  پیامبر  بودن  هم زبان  شما،  نظر  به  1ــ 
می  شود، چه فوائدی دارد؟

ـ مردم پیام های الهی را که او بیان می  کند، به روشنی متوجه می  شوند  الفـ 
و می  توانند به آن ایمان بیاورند.

ب ــ …………………………………………………………
ـ  ………………………………………………………… ج ـ

2ــ چه ارتباطی میان مفهوم این آیه و محتوای درس وجود دارد؟
 بِـِلساِن قَوِمٰه ِلـیُـبَِیّـَن لَـُهم«

ّ
»َو ما اَرَسلنا ِمن رَسوٍل ِاال

 ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش تا )حقائق را( 
برای آنها آشکار کند. ابراهیم/4

1ــ بحاراالنوار، جلد 92، صفحه 15.
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حفظ نور

آیات شریفه سوره عادیات را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره عادیات
کلمه عادیات به معنی اسبان دونده است.

در شأن نزول این سوره آمده است که:
در سال 8 هجرت به پیغمبر اکرم خبر دادند که دوازده هزار سوار در سرزمین »یابس« 
جمع شده، و با یکدیگر عهد کرده اند که تا پیامبر و علی را به قتل نرسانند و جماعت مسلمین 

را متالشی نکنند از پای ننشینند.
پیغمبر اکرم جمع کثیری از یاران خود را به سراغ آنها فرستاد، ولی بعد از گفتگوهایی 
بدون نتیجه بازگشتند؛ سرانجام پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله، علی علیه الّسالم را با گروه 
کثیری ازمهاجر و انصار به نبرد آنها اعزام داشت، آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت 
کردند و شبانه راه می رفتند، و صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره گرفتند، نخست اسالم 

را بر آنها عرضه داشتند. چون نپذیرفتند به آنها حمله کردند و آنان را در هم شکستند.
بودند،  بازنگشته  مدینه  به  اسالم  سربازان  هنوز  که  درحالی  نازل شد  عادیات  سوره 

پیامبر خدا آن روز برای نماز صبح آمد، و این سوره را در نماز تالوت فرمود. 
در این سوره، سخن از پاره ای از ضعف های انسان هم چون کفر و بخل ودنیاپرستی 

به میان می آورد و در پایان به مسئله معاد اشاره دارد.

ترجمه سوره عادیات 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به اسبان دونده )و مجاهدان( در حالی که نفس زنان به پیش می روند، )١(
و جرقه هایی ) که در برخورد سمهایشان با سنگ های بیابان( افروخته می شود، )٢(
و سوگند به هجوم آوران سپیده دم )که غافلگیرانه به دشمن هجوم می برند.( )٣( 

و با آن حمله گرد و غبار به هر سو پراکنده می شود، )٤( 
و )ناگهان( در میان دشمن ظاهر می شدند، )٥(

همانا انسان در برابر نعمت های پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است! )٦( 
و او خود )نیز( بر این معنی گواه است! )٧( 

زیرا او عالقه شدید به مال دنیا دارد! )٨(
آیا او نمی داند در آن روز تمام کسانی که در قبرها هستند، برانگیخته می شوند، )٩( 

و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد، )١٠( 
در آن روز پروردگارشان از آنها کامالً باخبر است )١١(

برای مطالعه





درس هشتم

  1   قرائت آیات 1 تا 38 سورٔه قمر
  2   تجوید قرائت: وقف و ابتدا )2(
  3   علوم قرآنی: قابل فهم بودن قرآن
  4   حفظ نور: سورٔه زلزله )زلزال(

شــامــل:
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قرائت                 سوره قمر، آیات1تا 38  را با دقت بخوانید.
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قرائت                 سوره قمر، آیات1تا 38  را با دقت بخوانید.
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وقف و ابتدا )٢(

این  اصلی  کارکرد  شدیم.  آشنا  »ج«  و  »ط«  همچون  وقف  عالئم  با  قبل  درس  در 
نشانه ها تعیین مکان های مناسب جهت وقف صحیح می باشد.

گاهی برخی آیات طوالنی فاقد عالئم وقف است، در این صورت چگونه می توانیم 
بفهمیم که کجا می توان وقف کرد؟

مثالً وقف در کدام بخش از آیٔه زیر صحیح است؟

برای شناختن مکان وقف از دو روش زیر می توان استفاده کرد:
  1    شناخِت برخی کلمات مربوط به اول جمله، می تواند به شما کمک کند تا محل 

وقف را تشخیص دهید.
آنها  از  قبل  می توان  می باشند.بنابراین  جمله  شروع  مکان  دهندٔه  نشان  کلمات،  این 

وقف کرد و جمله را به وسیلٔه آنها شروع نمود، مانند:
.…… …….                  لـِ ِان…….         فَـ…….               َو…….         ثُمَّ
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می توانید برخی از این نمونه ها را در مثال بیابید و به ذهن بسپارید. آنگاه خواهید دید 
که این شناخت تا چه میزان می تواند بر صحت وقف های شما تأثیر بگذارد.

  2    بهترین وقف و ابتدا آن است که براساس معنا بوده و منجر به روشن تر شدن 
مفهوم آیه گردد.

به همین جهت باید با مفاهیم قرآنی نیز آشنا شویم تا جمله ها را بهتر تشخیص داده و 
وقف و ابتدای مناسب را انجام دهیم.

استفاده از ترجمه آیات، ما را در تشخیص محل وقف کمک می کند.

فعالیت کالسی
آیات ١ تا 14 سوره طه را از روی صفحات ٣١٢ و ٣١٣ قرآن کامل با 

رعایت قواعد تجویدی به صورت روان قرائت کنید.
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    قابل فهم بودن قرآن
همه  برای  کریم  قرآن  بودن  فهم  قابل  پذیرش  قرآن،  تفسیر  مقدمه های  از  یکی 

انسان هاست. 
حال آیا واقعاً آیات قرآن قابل فهم است؟ یا فهم معانی آن فراتر از توان بشر است؟

فهم  قابل  بشر  برای  را  قرآن  مختلف،  دلیل های  بیان  با  قرآنی،  علوم  دانشمندان 
می  دانند، که در اینجا به برخی از مهم ترین دلیل ها اشاره می  کنیم:

الف( هماورد طلبی قرآن: قرآن کریم برای اثبات حقانیت خود، بارها مخالفان را به 
آوردن سوره یا سوره هایی همانند سوره های این کتاب آسمانی دعوت کرده است:

نلا یلَعٰ  َعبـِدنا، فَأتوا بِسورَ ٍة ِمن ِمثـِلهٰ « »َو ِان  ُکنـتُم  یف  َریٍب  ِمّما نَـزَّ
 اگر در باره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم، شک و تردید دارید، 

یک سوره همانند آن بیاورید. بقره/23
این هماوردطلبی زمانی معنا دارد که قرآن برای مخاطبان پیامبر قابل فهم باشد تا با 
فهم محتوای آن، سوره هایی شبیه سوره های آن بیاورند، در حالی که اگر نتوانند معنای آن را 

درک کنند، این دعوت، بی معنا خواهد بود.

ب( دعوت قرآن به تدّبر و اندیشه در آیات : خداوند در قرآن کریم، هدف از نزول 
آیات قرآن را تدبر در آنها دانسته است:

روا آیاتِـٰه…« بَـّ َك ُمبارٌَك، ِلـیَدَّ
َ

 »ِکتاٌب اَنـَزنلاُه ِال
 این کتابی با برکت است که بر تو نازل کردیم، تا در آیات آن بیندیشند. ص/29 

همچنین تدبر نکردن در آن را مورد سرزنش قرار داده است:
روَن الُقرآَن، اَم یلَعٰ  قُلوٍب اَقـفالُـها«  »اَ فَال یَـتَـَدبَـّ

 آیا آنها در قرآن نمی  اندیشند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است؟« محمد/24
اگر فهم آیات قرآن امکان نداشت، این سرزنش معنایی نداشت، بنابراین فهم قرآن و 

اندیشه در آیات آن، نه تنها ممکن، بلکه الزم است.
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ج( قرآن کتاب هدایت: قرآن کریم برای هدایت بشر فرستاده شده است. الزمه بهره مندی 
انسان ها از هدایت قرآن این است که معانی آیات آن را درک کنند تا بتوانند به آن عمل کنند.

 این آیه، قرآن را ساده و قابل فهم معرفی می کند تا انسان ها بتوانند از آیات آن پند گرفته 
و در مسیر هدایت قرار گیرند:

ِکـٍر«1 نَا الُقرآَن لذِلِّ کِر، فَـَهل ِمن ُمـدَّ »َو لَـَقد یَسَّ
 ما قرآن را برای پندآموزی آسان ساختیم، پس آیا پندگیرنده ای هست؟ قمر/17 

پندآموزی از قرآن زمانی اتفاق می  افتد که همگان معانی آیات آن را به خوبی درک کنند.
و یا در آیه ای دیگر می  خوانیم: 

ٌة لِلُمتَّـِقنَی«
َ
ذا بَـیاٌن لِلّناِس َو ُهـًدی َو َموِعظ ـٰ »ه

 این )قرآن(، بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران . آل عمران/138
تنها پرهیزکاران از  آیه، همه مردم را مخاطب دستورات قرآن می  داند، هر چند  این 

هدایت و اندرزهای موجود در آیات بهره مند می  گردند2.

1ــ این آیه، چهار مرتبه، در سوره قمر تکرار شده است.
2ــ برای مطالعه آیات دیگری در این خصوص و نیز احادیث ائمه در این باره، می توانید به جلد دوم  كتاب »قرآن شناسی«، اثر 

آیت الله مصباح یزدی، بخش »امكان فهم قرآن« )ص65ــ 63( مراجعه نمایید.  

فعالیت کالسی
به این آیات مراجعه کنید. هریک از این آیات چگونه به قابل 

فهم بودن قرآن برای بشر اشاره می کنند؟
            سورٔه هود، ١٣       سورهٔ نحل، ٤٤       سورٔه اسراء، ٩
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حفظ نور
آیات شریفه سوره زلزال را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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ترجمه سوره زلزال
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

هنگامی که زمین شدیدًا به لرزه درمی آید، )١(
و زمین بارهای سنگینش را خارج می سازد! )٢(

در آن حال انسان گوید:  زمین را چه می شود )که این گونه می لرزد(؟! )٣(
در آن روز زمین، تمام خبرهایش را بازگو می کند؛ )٤(

چرا که پروردگارت به او وحی کرده است! )٥(
در آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده )ازقبرها( خارج می شوند تا اعمالشان به 

آنها نشان داده شود! )٦(
پس هرکس، هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند! )٧(

و هرکس، هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند! )٨(

محتوای کلی سوره زلزال

کلمه زلزال به معنی لرزش و زلزله است. نام دیگر این سوره زلزله است.
این سوره از نشانه های وقوع قیامت بحث می کند و پس از آن از گواهی دادن زمین 

به تمام اعمال آدمی سخن به میان آمده است.
سپس از تقسیم مردم به دو گروه »نیکوکار« و »بدکار« و رسیدن هرکس به اعمال خود 

سخن می گوید. 

برای مطالعه





درس نهم

  1   قرائت آیات 56 تا 77 سورٔه فرقان
  2   تجوید قرائت: فصاحت حرکات

  3   علوم قرآنی: انس با قرآن کریم
  4   حفظ نور: سورٔه لیل

شــامــل:
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قرائت                 سوره فرقان، آیات 56 تا 77 را با دقت بخوانید.
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قرائت                 سوره فرقان، آیات 56 تا 77 را با دقت بخوانید.
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         فصاحت حرکات

یکی از مواردی که قرائت ما را زیبا و به لحن عربی نزدیک می کند، فصاحت حرکات 
است. توجه به موارد زیر در هنگام تلّفظ حرکات ضروری است.

  1    فصاحت فتحه: فتحه به همراه 20 حرف به طور معمولی تلّفظ می شود. ولی به همراه 
هشت حرف )َخ َر َص َض َط َظ َغ َق ( مانند » آ« ولی کوتاه تلفظ می شود.

مثال های زیر را با لهجٔه عربی تلفظ کنید: 

حیـٍمطَـَغوا ِفی الـِبـالِدِانَّ اللَّٰه َخـبیـٌر َقواًل ِمن َرّبٍ رَّ

ال َضیـَرَو َحـِبـَط ما َصـَنعـواِاقـَتـَربَِت الّساَعـُة َو انـَشـقَّ الـَقـَمـُر

  2   فصاحت کسره: کسره مانند »ای« ولی کوتاه تلفظ می شود.به مثال های زیر توجه کنید 
و آنها را با لهجٔه عربی بخوانید:

جیـِم یـطاِن الـرَّ حیِمَاعوُذ ِبـاللِّٰه ِمـَن الشَّ حٰمِن الـرَّ ِبـِمثـِلِبـسـِم اللِّٰه  الـرَّ

  3   فصاحت ضّمه: ضّمه مانند »او« ولی کوتاه تلفظ می شود. به مثال های زیر توجه کنید و 
ضّمه را در این نمونه ها به لهجٔه عربی تلفظ کنید:

َذا الـُقرآَنَرسوُل اللِّٰه ِالَیـکُمُادُع ِالٰی َسـبیـِل َرِبّـَك ـٰ ه

یـاُمَاعوُذ ِباللِّٰههُـَو َاعـلَـُم ِبالـُمهـَتـدیـَن کُـِتـَب َعـلَیکُـُم الِصّ

فعالیت کالسی
گوش  حرکات  فصاحت  به  توجه  با  را  »حمد«  مبارکٔه  سورٔه  1ــ 

کنید و خودتان نیز مانند آن قرائت کنید.
2ــ آیات ١ تا ٧ سوره لقمان را از روی صفحه 411 قرآن کامل با 

رعایت قواعد تجویدی درس همراه با کتاب گویا بخوانید.
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انس با قرآن كریم

قرآن كریم راهنمای زندگی انسان هاست و مردم را به استوارترین راه ها هدایت می كند. 
خداوند در این كتاب با ما سخن گفته و مردم را مخاطب قرار داده است. دوره نوجوانی و 
جوانی بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند و انس با آن است. امام صادق )علیه السالم( 

می فرماید:
»هر جوان مؤمنی كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش درمی آمیزد و خداوند 
او را با فرشتگان بزرگواری كه نویسندگان و حامالن قرآنند همنشین می كند. قرآن نیز در 

قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود.1«
توجه به سخنان خداوند و انس با آیات قرآن دارای دو مرحله اساسی است:

طول  در  مستمر  به صورت  قرآن  آیات  قرائت  است.  آیات  قرائت  آن،  مرحله  اولین 
شبانه روز، موجب انس و ارتباط بیشتر با قرآن شده و زمینه آشنایی با دستورات آن را فراهم 

می آورد. خود قرآن نیز ما را به قرائت آیات سفارش می كند: 
 ِمـَن الـُقرآِن« َ »فَاقـَرئوا ما تَیَسَّ

 آنچه برای شما میّسر است قرآن بخوانید. مزمل/20
قرائت روزانه قرآن كریم یاد خدا و دستورات دینی را در ذهن زنده نگه می دارد و 

پرده های غفلت را كنار می زند. در حدیثی از رسول اكرم )ص( می خوانیم: 
لٍَة لَم یُکتَب ِمـَن الغافِلنیَ «

َ
»َمن قَـَراَ َعرَش آیاٍت یف ل

كسی كه در هر شب 10 آیه از قرآن قرائت نماید، از غافالن نوشته نمی شود.
حال آیا قرائت تنها كافی است؟

هرچند قرائت قرآن بسیار اهمیت دارد و كسی كه روزانه قرآن قرائت می كند، به مرحله ای 
از انس با قرآن رسیده است، اما نباید در این مرحله متوّقف شده و به آن كفایت كند. 

مرحله پس از قرائت، »تدبّر و تفّكر« در آیات الهی است، زیرا بهره مندی از هدایت های 
قرآن و قدم گذاشتن در راه زندگی و مسیر سعادت جز با تدبّر و ژرف اندیشی در آیات آن به 

دست نمی آید.

١ــ اصول کافی، جلد ٢، صفحه 612.
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كالم و سخن هرچه بلندتر و حكیمانه تر باشد، نیازمند دّقت بیشتر و تفكر عمیق تر است 
و می دانیم كه كالم خداوند برترین و حكیمانه ترین كالم هاست. برتری كالم خدای متعال بر 
دیگر سخنان مانند برتری خالق بر مخلوقات است1؛ همانطور كه وجود محدود، كوچک و 
فانی ما در برابر عظمت خدای بزرگ چیزی به حساب نمی آید، سخن بزرگ ترین دانشمندان 
نیز در برابر عظمت كالم او ناچیز و بی مقدار است. كالم الهی با دقیق ترین الفاظ، عمیق ترین 
معانی را در راستای هدایت و سعادت انسان ها بیان نموده است، از این رو تدبر و تفكر در 
آن و به دست آوردن گوهرهای معرفت و دانش از دریای بی كران آن پایانی ندارد و به آخر 

نمی رسد.
انسان با تدبر در این دریای بی كران، خود را آنگونه كه قرآن معرفی می كند، می شناسد 
و جایگاهش را در هستی پیدا می كند؛ به خوبی درک می كند از كجا آمده است و به سوی 

كجا در حركت است؛ الگوهای زندگی كه قرآن برای او معرفی می كند را می شناسد و ... .
تنها در صورت كسب این معارف است كه قرآن به صورت واقعی در زندگی انسان ها 
آشكار  ایشان  برای  را  به سوی سعادت  نوری، مسیر حركت  و همچون  كرده  پیدا  حضور 

می نماید.

1ــ بحار االنوار، جلد 89، صفحه 19.

فعالیت کالسی

به این آیات در قرآن كریم مراجعه كنید. كدام یک از این آیات، ما را به دقت 
در قرآن برای فهم بیشتر توصیه می كند؟
این توصیه با چه كلماتی بیان شده است؟

سورٔه نحل،44       سورٔه ص، 29    سورٔه آل عمران، 138 
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        تحقیق کنید

هرکدام از دانش آموزان با بررسی اجمالی زندگی یک نمونه از افراد 
قرآنی ِموفّق، تأثیر ُانس با قرآن بر زندگی و موفّقیت وی را ذکر نماید.
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حفظ نور
آیات شریفه سوره لیل را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره لیل

این سوره مردم را به دو گروه تقسیم می کند:
  1   انفاق کنندگان با تقوا

  2   بخیالنی که منکر پاداش قیامتند
پایان کار گروه اول را خوشبختی وسهولت و آرامش، و پایان کار گروه دوم را سختی 
و تنگی و بدبختی می شمرد. در بخش دیگر، بعد از اشاره به این که هدایت بندگان بر خداست، 

همگان را ازدوزخ انذار می کند.
و آخرین بخش اوصاف کسانی است که در این آتش می سوزند و گروهی را که از آن 

نجات می یابند. 

ترجمه سوره لیل
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

قسم به شب، هنگامی که )جهان را( بپوشاند، )١( و قسم به روز، هنگامی که تجلی کند، )٢( و سوگند 
به آن قدرتی که نر و ماده را آفرید،)٣( همانا سعی و تالش شما پراکنده است: )٤( واما آن کس که )در 
راه خدا( انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد،)٥( و وعده نیک )الهی( را تصدیق کند، )٦( او را در مسیر 

آسانی قرار می دهیم! )٧(
و اما کسی که بخل ورزد و )از این راه( بی نیازی طلبد، )٨( و پاداش نیک )الهی( را انکار کند، )٩( به 

زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم )١٠(
پس در آن هنگام که )در جهنم( سقوط می کند، دارایی او به حالش سودی نخواهد داشت! )١١( به یقین، 
هدایت بر عهده ماست، )١٢( و آخرت و دنیا از آِن ماست، )١٣( من شما را از آتشی که زبانه 

می کشد بیم می دهم، )١٤( که جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود )١٥(
همان کس که )آیات خدا را( تکذیب کرد و به آن پشت نمود! )16( و به زودی با تقوا ترین مردم 

از آن دور داشته می شود، )١٧(
آن کس که مال خود را )در راه خدا( می بخشد تا پاک شود. )١٨( و هیچ کس را نزد او حّق 

نعمتی نیست، تا بخواهد )به این وسیله( او را جزا دهد. )١٩(
)از  به زودی  و   )٢٠( است.  بزرگ  پروردگار  رضایت  کسی( جلب  )چنین  هدف  تنها  بلکه 

پاداش این کار خوب( راضی و خشنود خواهد شد )21(

برای مطالعه





درس دهم

  1   قرائت آیات 18 تا 38 سورٔه اسراء 
  2   تجوید قرائت: فصاحت الف

  3   علوم قرآنی: زبان هدایتی قرآن )1(:»تمثیل«
  4   حفظ نور: سورٔه تکویر

شــامــل:
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قرائت                 سوره اسراء، آیات 18 تا 38 را با دقت بخوانید.
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قرائت                 سوره اسراء، آیات 18 تا 38 را با دقت بخوانید.



108

فعالیت کالسی

تلفظ  گوناگون  شکل های  »زلزال«،  مبارکٔه  سورٔه  آیات  در  دّقت  با  ١ــ 
شدن »الف« را در کالس قرائت کنید.

2ــ حمد و سوره و اذکار نماز را بخوانید و موارد فصاحت »الف« را 
رعایت کنید.

         فصاحت »الف«

الف )صدای آ( با حروف »ص ض ط ظ غ ق ر خ« به صورت معمولی تلفظ می  شود.
مانند:

قالواخاِسـریـَنصالِـح

َو ما َانُتـم لَـه و بِـخاِزنیـَنلَـقالوا ِانَّـما ُسـکِّـَرت َابـصاُرنا

ذٰلَِك َیوُم التَّـغاُبـِنَو َمن لَسـُتم لَـه و بِـراِزقیـَن

ـَـــ ولی به صورت کشیده تلفظ می شود.مانند: الف با سایر حروف مانند ــ
تاَبَاداٌء
َزوالآَمَن

َیوَمئِـٍذ َیصـُدُر الـّناُس َاشـتاًتاَحّتٰی ِاذا ما جائوها

ـماِء ماًءا َفـسالَت َاوِدَیـٌة بِـَقـَدِرهاَالَّـذیـَن ُهم َعن َصـالتِـِهم ساهوَن َانـَزَل ِمـَن السَّ

توجه کنید که اگر عالمت مد بر روی الف قرار گیرد، می بایست دو یا سه برابر بیشتر 
از حالت معمولی کشیده شود.مانند:

بَـراءٌَة ِمن الّلِٰه َو َرسولِهٖ َو اَل الّضـاّلیـَن
ِالَی الَّذیَن عاَهدُتم ِمـَن  الُمشِرکیَن

 َیسـتَهـِزئوَن
ٰ
ِاذا جاءَ نَصـُرالّلِٰه وَ الـَفتـُحَفـَسوَف َیأتیـِهم َانباءُ ما کانوا بِـه



109

زباِن هدایتی قرآن)1(

 »تمثیل«:
با آن  یا چند جهت  به چیز دیگر، که از یک  به معنای تشبیه چیزی است  »تمثیل« 

اشتراک دارد. به این جهت یا جهت ها در اصطالح وجه شبه می  گویند.
توجه به موضوع »تمثیل« در قرآن کریم، و تبیین ظرائف آن در سوره های مختلف، 
تا آنجا که  یکی از مهم ترین دغدغه های مفسران قرآن و دانشمندان علوم قرآن بوده است، 
برخی از ایشان در ضمن مبحث »زبان قرآن«، فصلی را به آن اختصاص داده یا کتابی مستقل 

درباره این موضوع تألیف نموده اند1.
»تمثیل«، فوائد بسیاری دارد؛ از جمله:

   1    تمثیل، با بیانی ظریف، از روی معانی مخفی یک سخن پرده برمی  دارد و نکات
و  عینی  صورت  به  ذهنی،  پیچیده  مطالب  که  آنجا  تا  می  سازد،  روشن  را  تاریک  و  مبهم   

محسوس بیان شده و معانی عمیق در سطح درک و فهم مخاطب ارائه می شود. 
  2    انسان ها از آن جهت که با امور عینی و ملموس بهتر ارتباط برقرار می  کنند، از 
تشبیه و تمثیل نسبت به استدالل های عقلی، استقبال بیشتری نموده و از معارف نهفته در آن 
بهره بیشتری می  برند. چه بسا یک تمثیل، اثری را در مخاطب برجا گذارد که استدالل های 

عقلی چنین اثری را نداشته باشند.
از همین رو، ائمه علیهم السالم در خالل آموزش ها و بیان استدالل های خود برای 
مخاطب، گاه از تمثیل استفاده می  نمودند. به عنوان نمونه در روایتی، امام صادق )علیه السالم(، 

شبهه فردی را در قالب تمثیلی زیبا پاسخ می  دهد: 
یکی از مخالفان درباره این آیه قرآن که می  فرماید: »هرگاه پوست تن گناهکاران در 
آتش بسوزد، پوست  دیگری به جای آن قرار می  دهیم«2، از امام صادق )ع( می  پرسد: گناه 

پوست  جدید چیست که باید سوزانده شود؟
حضرت پاسخ می  دهد: این پوست همان قبلی است در حالی که غیر آن است.

1ــ مانند كتاب »تشبیهات و تمثیالت قرآنی«، از حمید محمدقاسمی وكتاب »الُجمان فی تشبیهات القرآن«،  از ابن ناقیا بغدادی.
لناهُم ُجلُودًا َغیَرها ِلَیُذوُقوا الَعذاب ...«؛ )نساء/56(.  2ــ »كُـلَّما نَِضَجت ُجلُوُدهُم بَدَّ
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وقتی امام می  بیند وی پاسخ  را خوب متوجه نمی  شود، این مثال را برای او می  زند 
که وقتی ظرفی گلی می  شکند، سپس بر آن آب ریخته و آن را به گل تبدیل کنیم و سپس ظرف 
را به شکل اول بسازیم، آیا این همان ظرف قبلی نیست، در حالی که غیر آن است؟ مرد پاسخ 

می  دهد: آری1.
٭  ٭  ٭

قرآن کریم نیز که سخن پروردگار جهان و سرشار از مطالب عمیق و دقیق برای هدایت 
بشر است، گاه از این روش برای بیان مفاهیم عقلی و پیچیده خود بهره برده است. 

در ادامه به یکی از تمثیالت زیبای قرآن اشاره می  کنیم و برخی ظرائف اشاره شده در 
آن  را با هم می  خوانیم:

مثل حضرت عیسی)علیه الّسالم(:
 َمثََل عییسٰ  ِعنَد اهلِل َکَمثَِل آَدَم،  »ِانَّ

 ُکن َفیَکوُن«
ُ

َ
 قاَل ل  ِمن تُراٍب، ُثمَّ

ُ
َخلََقه

 َمثَل عیسی در نزد خدا، همچون آدم است که او را از خاک آفرید، 
و سپس به او فرمود: »موجود باش!« او هم فورًا موجود شد. )بنابراین، والدت عیسی

 بدون پدر، هرگز دلیل بر خدا بودن او نیست(. آل عمران/59

از آنجا که حضرت عیسی)ع( بدون داشتن پدر متولّد شده بود، عّده ای از مسیحیان 
او را خدا یا پسر خدا می  دانستند. این آیه نازل شد و جواب آنان را چنین بیان کرد: اگر 
حضرت عیسی بدون پدر به دنیا آمد، جای تعّجب نیست و دلیل بر خدا بودن یا پسر خدا بودن 
نمی  باشد، زیرا موضوع آفرینش حضرت آدم )ع( از این هم شگفت انگیزتر بود، چرا که او 
بدون پدر و مادر به دنیا آمده است. بنابراین همانگونه که مسیحیان حضرت آدم را خدا یا پسر 

خدا نمی  دانند، درباره حضرت عیسی نیز نباید چنین تصّوری داشته باشند.
این آیه با استفاده از یک تمثیل ساده، استداللی کوتاه و روشن در مقابل مسیحیان 

مطرح می  نماید.
1ــ االمالی )شیخ طوسی(، ص581.
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فعالیت کالسی
به آیه 48 از سورٔه کهف مراجعه کنید. خداوند در این آیه، چه استداللی را 

در قالب تمثیل بیان نموده است؟

        تحقیق کنید

به آیات زیر مراجعه کنید و وجه تمثیل در آنها را در کالس مطرح نمایید:
سورٔه جمعه، ٥

سورٔه بقره، 261
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حفظ نور
آیات شریفه سوره تکویر را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره تکویر
محتوای این سوره، عمدتاً بر دو محور می باشد:

  1     آیات آغازین سوره بیانگر آن چیزی است که به باور مسلمانان نشانه هایی از 
قیامت و دگرگونی های عظیم در پایان این جهان و آغاز رستاخیز به شمار می آید.

  2     بخش دوم سوره به باور مسلمانان از »عظمت قرآن و آورنده آن« و تأثیرش در 
نفوس انسانی سخن می گوید، و این قسمت با »سوگندهای بیدارکننده« همراه است.

ترجمه سوره تکویر
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود، )١( و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ 
شوند، )٢( و در آن هنگام که کوه ها به حرکت درآیند،)٣( و در آن هنگام که)شتران آبستن( 
که وحوش جمع  هنگام  آن  در  و   )٤( سپرده شود،  فراموشی  به دست  اموال  با ارزش ترین 
شوند)از شدت اضطراب به یکدیگر آزار نرسانند(،)٥( و در آن هنگام که دریاها برافروخته 
شوند، )٦( و در آن هنگام که هرکس با همسان خود قرین گردد، )٧( و در آن هنگام که از 
دختران زنده به گور  شده سؤال شود: )٨( به کدامین گناه کشته شدند؟! )٩( و در آن هنگام که 
نامه های اعمال گشوده شود، )١٠( و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود، )١١( 
و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد، )١٢(  و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، )١٣( 
)آری در آن هنگام( هرکس می داند چه چیزی را آماده کرده است! )١٤( سوگند به ستارگانی 
که باز می گردند، )١٥( حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند، )١٦( و قسم به شب، 
هنگامی که پشت کند و به آخر رسد، )١٧( و به صبح، هنگامی که بر می َدَمد و روشنی اش 
بر افق پدیدار می شود، )١8( که این )قرآن( کالم فرستاده بزرگواری است )جبرئیل امین( 
)١٩( که صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب عرش، مقام واالیی دارد! )٢٠( در 
آسمان ها مورد اطاعت )فرشتگان( و امین است! )٢١( و مصاحب شما )پیامبر( دیوانه نیست! 
)٢٢( او )جبرئیل( را در افق روشن دیده است! )٢٣( و او نسبت به ابالغ آنچه از طریق وحی 
دریافت داشته بخل ندارد! )٢٤( این )قرآن( گفته شیطان رانده شده نیست! )٢٥( پس به کجا 
می روید؟! )٢٦( این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست، )٢٧( برای کسی ازشما که 
بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد! )٢٨( و شما چیزی را اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند ــ 

پروردگار جهانیان ــ اراده کند و بخواهد! )٢٩(

برای مطالعه





درس یازدهم

  1   قرائت آیات 21 تا 34 سورٔه احزاب
  2   تجوید قرائت: بیان زیبای حروف ساکن )قلقله(

  3   علوم قرآنی: زبان هدایتی قرآن)2(: »الگو سازی«
  4   حفظ نور: سورٔه انفطار

شــامــل:
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قرائت                 سوره احزاب، آیات21تا 34 را با دقت بخوانید.
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قرائت                 سوره احزاب، آیات21تا 34 را با دقت بخوانید.
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فعالیت کالسی
از  مورد  دو  کریم  قرآن  به  مراجعه  با  آموزان  دانش  از  یک  هر  1ــ 

نمونه های قلقله را یافته و در کالس تلفظ نماید. …
٢ــ آیات ١ تا ٩ سورٔه فتح را از روی صفحه ٥١١ قرآن کامل با رعایت 

قواعد تجویدی دروس گذشته همراه با کتاب گویا بخوانید.

       بیان زیبای حروف ساکن)قلقله(
برای بیان زیبای پنج حرف » ق ط ب ج د«1 در حالت سکون، باید این حروف با تکان 

کوچکی تلّفظ شوند.
به نمونه های زیر توجه کنید:

َمدَاَحد لَم یَـِلد َو لَم یولَدَالصَّ

َمقـدوًرایَجـَعـُلُسبـحاَن اللِّٰه

دّقت کنید که به هنگام وقف که حرکت خوانده نمی شود و حرف ساکن می شود نیز این 
حروف باید به طور واضح تلفظ شوند.مانند:

ِبالـَعـِشِیّ وَ  ااِلشـراِقفَاحکُم بَیـَن الّنـاِس ِبالـَحـِقّ
ما لَـها ِمن فَـواٍقفی ِعـزَّ ٍة َو ِشـقاٍق

این قاعده را در هنگام قرائت آیات زیر تمرین نمایید:

 ِمن طیـٍن
ُ
تَبـِصَرًة َو ِذکرٰی ِلـکُـِلّ َعبـٍد ُمـنیـٍبَخـلَقـَتنـی ِمن ناٍر َو َخـلَقـَتـه

َقد َاَحطـنا ِبـما لَـَدیـِه ُخبـًراِمن کُـِلّ َزوٍج بَـهیـٍج

1ــ که به آنها جهت آسان شدن یادگیری »قطب جد« می گویند.



119

زبان هدایتی قرآن)2(

»الگو سازی«:
تأثیر فراوانی در شكل دادن شخصیت فرد  تربیت كه  تعلیم و  ابزار  یكی از مهم ترین 
و جامعه دارد، ارائه نمونه ها و الگوهای اخالقی و رفتاری است. انسان زمانی که با یک 
شخصیت الگو روبه رو می شود و کمال مطلوب خویش را در او پیدا می كند، از  نظر  عاطفی 
نوعی نزدیكی و هماهنگی  بین  خود و الگو می بیند و به دنبال آن تحت  تأثیر الگو قرار می گیرد 

و رفتارش را با آن هماهنگ می كند و از او درس می گیرد.
نیكی ها  این  انجام  به  را  ایشان  انسان ها،  به  نیكوكاری  الگوهای  معرفی  رو،  این  از 

تشویق می نماید و انگیزه انجام این رفتارها را در ایشان بیش از گذشته افزایش می دهد.
قرآن كریم كه كتاب هدایت بشر است، در جای جای خود، بهترین الگوهای زندگی را 
برای انسان ها معرفی نموده است و مخاطبان خود را به درس گرفتن از زندگی ایشان دعوت 

كرده است.
برای معرفی دو تن  این كلمه  از  به زبان عربی معادل »اسوه« می باشد. قرآن  »الگو« 
از پیامبران الهی استفاده می كند و زندگی ایشان را بدون استثناء نمونه ای برای همه مؤمنان 

می داند. نام این دو پیامبر در این آیات آمده است:
قرآن در آیات مختلف، از این دو پیامبر بسیار یاد می كند و به جلوه های گوناگونی از 

اخالق و رفتار پسندیده ایشان اشاره می كند.

فعالیت کالسی
اشاره  یا رسول خدا )ص(  ابراهیم  رفتار حضرت  به كدام  زیر  آیات  در 

شده است؟
سورٔه هود، 75  سورٔه نحل،120  سورٔه فتح، 29   سورٔه قلم، 4  

 سورٔه توبه، 128
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*   *   *
البته قرآن كریم جز این دو پیامبر، در بعضی از سوره ها، داستان هایی از زندگی دیگر 
پیامبران و صالحان را بیان می كند و از این طریق، انسان ها را با اخالق و رفتار پسندیده ایشان 
آشنا می كند. اعمال و رفتار انبیاء و بندگان صالح خدا، سرشار از نكات تربیتی بوده كه الگو برداری 

از ایشان، زمینه هدایت بشر را فراهم می آورد. 
در اینجا به معرفی دو نمونه از آنها می پردازیم:

الف ــ حضرت زكرّیا )علیه السالم(: 
حضرت زكریا )ع(، یكی از پیامبران صالح خداست كه بسیار مورد لطف و رحمت 
الهی بوده است. در یكی از این سوره ها، دلیل این لطف و رحمت به او و همسرش اینگونه 

بیان می شود:
»... ِانَُّهم اکنوا یُسارِعوَن یِف الـَخریاِت، 

َو یَدعونَـنا رََغـبًا َو رََهبًا، 
 َو اکنوا لَـنا خاِشـعنَی« انبیاء/90

این رفتارها می تواند الگویی برای یک مؤمن قرار گیرند تا با مداومت به آنها، 
زمینه بهره مندی از رحمت و هدایت الهی بیش از گذشته برای ایشان فراهم گردد.

ب ــ  حضرت آسیه )سالم الّلٰه علیها(:
آسیه،  همسر فرعون با وجود نزدیكی به فرعون و برخورداری از یک زندگی اشرافی، 
به حضرت موسی)ع( ایمان  آورد. او دنیا را با مظاهر فریبنده اش و گنج های فراعنه و قصرهای 
مجلّل و با شكوه را هیچ انگاشت و با ایمان به پروردگار در مقابل فرعون و رفتارهای وی 

ایستاد و نمونه ای برای مؤمنان شد:

یَن آَمنُوا امَراََت فِرَعوَن، 
َّ

»َو َضََب اهلُل َمثَاًل لذِل
 ابِن ل  ِعنَدَك بَیتًا یِف الـَجنَِّة، ِاذ قالَت رَِبّ

ّین  ِمَن الَقوِم الظَّاِلـمنیَ «
ِ
َ

ّین  ِمن فِرَعوَن َو َعَمِلٖه َو ن
ِ
َ

َو ن
 و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام كه گفت: 
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پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون 
و كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش. تحریم/11

البته خوب است بدانیم كه قرآن كریم، عالوه بر معرفی الگوهای مثبت، الگوهای منفی 
را نیز برای انسان ها معرفی نموده است. 

ترسیم  مخاطب  برای  چنان   را  آنها  سوء  عاقبت  و  منفی  شخصیت های  قرآن،  آیات 
می كند  که نوعی تنّفر و دلزدگی در فرد نسبت به آن شخصیت ها پدید می آید. اطاّلع از رفتار 
نادرست این شخصیت ها و ویژگی های منفی آنان، موجب می گردد فرد زشتی این رفتارها را 

به صورت ملموس تری درک كند و از آنها اجتناب نماید.
به عنوان نمونه خداوند در این آیه، اقوامی را كه سّنت آباء و اجداد خود را بر سخن 
از  آگاهی  با  مخاطبان  تا  می كند  معرفی  منفی  الگوهای  عنوان  به  می دادند،  ترجیح  پیامبران 

زشتی كار آنان و سرانجام سوءشان، از این رفتار اجتناب كنند:
 قاَل ُمَتفوها، 

ّ
»َو َکذلَِك ما اَرَسلنا ِمن قَبِلَك یف  قَرَیـٍة ِمن نَـذیٍر ِاال

ٍة َو ِانّا یلَعٰ  آثارِِهم ُمقـتَـُدوَن  ...، ِانّا وََجدنا آباَءنا یلَعٰ  اُمَّ
فَانـتَـَقمنا ِمنُهم،

بنیَ « فَانظُر َکیَف اکَن اعقِبَـُة الُمَکِذّ
 و این گونه در هیچ دیاری پیش از تو پیامبر انذاركننده ای نفرستادیم مگر اینكه 

ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: »ما پدران خود را بر آئینی یافتیم و 
به آثار آنان اقتدا می كنیم... به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم؛ 

بنگر پایان كار تكذیب كنندگان چگونه بود. زخرف/25ــ23

فعالیت کالسی

در این آیات، داستان زندگی كدام  پیامبران الهی بیان شده است؟
سورهٔ انبیاء، 88  ــ 87 سورٔه مریم، 55  ــ54    

چه الگوهایی از زندگی ایشان در این آیات بیان شده است؟
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حفظ نور
آیات شریفه سوره انفطار را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره ِانفطار

در این سوره به اتفاقات هنگام برپایی قیامت و اوضاع نیکان و بدکاران در آن هنگام 
اشاره شده است.پس از آن خداوند متعال انسان را به سبب گردن کشی در پیشگاه خود مورد 

سؤال قرار می دهد. همچنین در این سوره به ثبت و ضبط اعمال انسان اشاره شده است.

ترجمه سوره ِانفطار
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آن زمان که آسمان )کرات آسمانی( از هم شکافته شود، )١( و آن زمان که ستارگان 
پراکنده شوند و فرو ریزند، )٢( و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود،)٣( و آن زمان که 
قبرها زیر و رو گردد )و مردگان خارج شوند(، )٤( در آن زمان هرکس می داند آنچه را از پیش 
فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است،)٥( ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار 
کریمت مغرور ساخته است؟! )٦( همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت، 
)٧( و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. )٨( )آری( آن گونه که شما می پندارید 
نیست؛ بلکه شما روز جزا رامنکرید! )٩( و بی شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده است )١٠( 
فرشتگانی واال مقام و نویسنده )اعمال نیک و بد شما(، )١١( که می دانند شما چه می کنید! 
)١٢(  به یقین نیکان در نعمتی فراوانند. )١٣( و بدکاران در دوزخند، )١٤( روز جزا وارد آن 
می شوند و می سوزند، )١٥( و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند! )١٦( تو چه می دانی روز 
جزا چیست؟! )١٧( باز چه می دانی روز جزا چیست؟! )١8( روزی است که هیچ کس قادر 

بر انجام کاری به سود دیگری نیست، و همه امور در آن روز از آن خداست! )١٩(

برای مطالعه
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قرائت                 سوره آل عمران، آیات164تا 178 را با دقت بخوانید.
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قرائت                 سوره آل عمران، آیات164تا 178 را با دقت بخوانید.
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      روش های قرائت قرآن کریم

ل،4 ِمّ « ُمزَّ
ً

ِل الُقرآَن َترتیال ـِ
ّ
»َو َرت

به  کریم  قرآن  تالوت  به  متعال  خداوند  فوق،  آیٔه  می نمایید،در  مشاهده  که  همانطور 
صورت »ترتیل« امر فرموده است.

اما به نظر شما ترتیل به چه معناست؟
ترتیل عبارت است از:

تالوت حروف و کلمات قرآن به صورت »صحیح« و »شمرده« همراه با 
تدبر در معنای آیات.

اما ترتیل به جهت سرعت،خود دارای سه نوع گوناگون می باشد که عبارت اند از:
  1   تحقیق )آرام و کند خواندن(

  2   تدویر )متوسط خواندن(
  3   تحدیر )تند و با سرعت خواندن(

اکنون به توضیح هر یک از این سه قسمت می پردازیم.

تحقیق
قرائت در این روش دو ویژگی زیر را دارد:

  1   کند و آرام
  2   توجه به معنا 

آنچه امروزه به عنوان تالوت »مجلسی« در محافل قرآنی رایج می باشد همان تالوت به روش 
تحقیق است.
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تدویر

ویژگی های قرائت به روش تدویر عبارت است از:
  1   نه تند و نه کند بلکه متوسط

  2  توجه نسبی به معنا 
این شیوه  از  می شود.  گفته  »ترتیل«  کریم  قرآن  تالوت  از  این روش  به  تنها  امروزه 
در روزهای ماه مبارک رمضان جهت قرائت روزانه یک جزء از قرآن کریم که حدودًا یک 
با عنوان »جزء خوانی« پخش  و  و سیما  از صدا  و  استفاده می شود  ساعت طول می کشد 

می گردد.

تحدیر
در این شیوه، قرآن کریم تند و سریع خوانده می شود.

که به صورت کلی روش پسندیده ای نمی باشد زیرا در این روش توجه کمی به مفاهیم 
آیات می شود.

فعالیت کالسی
1ــ نام برخی از قّراء مشهور که تاکنون به تالوت آنها گوش کرده اید و 

روش آنها )تحقیق،...( را بنویسید.
تاکنون  که  تجویدی  قواعد  رعایت  با  را  قاف  سوره   15 تا   ١ آیات  ٣ــ 

آموخته اید همراه با کتاب گویا بخوانید.
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تفسیر قرآن

تفسیر از ریشه »ف  س  ر« به معنای »ظاهر و آشكار نمودن« می باشد. »تفسیر قرآن«، 
علمی است كه به كمک آن، مراد و مقصود آیات قرآن كریم، به اندازه توان مفّسر كشف و 

آشكار می گردد. 
تعریف بیان شده، دارای قیدهایی است كه معنای »تفسیر« را روشن می كند: 

الف ــ تفسیر، علمی است كه به كمک آن، مراد و مقصود آیات قرآن كریم....:
متبادر  ذهن  به  آیات  لفظ  ظاهر  از  معنایی  می خوانیم،  را  قرآن  از  آیاتی  كه  هنگامی 
می شود. این معنا از آنجا كه از ظاهر لفظ به دست آمده  است، »تفسیر« نیست، بلكه آن را 

»ترجمه« می نامیم. 
 العاَلـمنیَ« برداشت می كنیم: مُد هلِلِ َرِبّ

َ
به عنوان نمونه، همه ما معنایی را از آیه »اَلـح

ستایش مخصوص خداوند است كه پروردگار جهانیان  است.
این معنا، ترجمه آیه است كه برای افرادی كه به زبان عربی تسّلط دارند، آشكار است، 
اما علم تفسیر به توضیح و تبیین الیه های دیگری از معانی نهفته در آیه می پردازد تا مقصود از 
آیه به صورت دقیق تر و عمیق تری بیان شود. به عنوان نمونه در خصوص آیه فوق، علم تفسیر 

پاسخ به این سؤاالت را پیگیری می نماید: 
اینكه »حمد« چه نوع ستایشی است؟ تفاوت آن با واژگان مشابه مانند »ثنا« و »مدح« 
از  مراد  است؟  معرفی شده  العاَلـمنیَ«    »َرِبّ عنوان  به  آیه  این  در  چیست؟ چرا خداوند 

»جهانیان« چه جهان ها و عوالمی است؟ و... 
را  اقداماتی  دیگر،  آیات  در  آن  این سؤاالت و سؤاالت مشابه  به  پاسخ  برای  مفسر 
انجام می دهد؛ به كتاب های ادبی و لغت نامه های عربی مراجعه می كند، نظر سایر مفسران پیش 
از خود پیرامون آیات را مطالعه می كند، احادیث ائمه معصومین در خصوص تفسیر آیات 
قرآن را استخراج می كند، به كتب تاریخی صدر اسالم و پیش از آن مراجعه می نماید و... . 
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ب ــ ...به اندازه توان مفّسر كشف و آشكار می گردد:
كشف معانی آیات و بهره مندی از آنها شرایطی دارد:

1ــ  طهارت باطنی  2ــ  كسب علوم مورد نیاز از جمله علم لغت، اسباب النزول، 
مّكی و مدنی و...، كه با تعدادی از آنها در دروس گذشته آشنا شدیم.

به  قرآن  آیات  خالل  از  را  خداوند  سخن  مقصود  كند  ادعا  نمی تواند  مفسری  هیچ 
صورت كامل دریافته است، بلكه هر مفسر به میزان محقق ساختن این دو شرط در خود، 

در فهم معانی آیات قرآن توفیق یافته و برداشت دقیق تر و عمیق تری از آیات خواهد داشت.
تعداد بسیار فراوان تفاسیر در طول قرن های گذشته، خود شاهدی گویا بر این مسئله 
است كه هر مفسر با طهارت باطنی و توان علمی مختلف با آیات روبه رو شده و معانی آیات را 

فهم نموده است.
*  *  *

شكل های مختلف تفسیر قرآن:
بررسی تفاسیر موجود نشان می دهد كه مفّسران تاكنون به دو شكل گوناگون به تفسیر 

آیات قرآن همت گماشته اند:
الف ــ  تفسیر ترتیبی:

در این حالت مفّسر بر اساس ترتیب سوره ها و آیات قرآن در مصحف شریف، به تفسیر 
آیات می پردازد. تفاسیر ترتیبی معمواًل از تفسیر سوره »فاتحه الكتاب« در جزء 1 آغاز و به 

تفسیر سوره »ناس« در جزء 30 ختم می شوند.
»المیزان فی تفسیر القرآن« اثر عاّلمه سیدمحمدحسین طباطبائی و تفسیر »الكّشاف« 
اثر محمود زمخشری، به ترتیب نمونه ای از تفسیر ترتیبی در میان شیعه و اهل سّنت به شمار 

می آید.
ب ــ  تفسیر موضوعی:

در این حالت مفسر، یک موضوع یا تعدادی از موضوعات هم راستا را انتخاب نموده و 
با بررسی كل آیات قرآن، تنها نظر قرآن در خصوص آن موضوع یا موضوعات را بیان می كند. 
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»توحید در قرآن« اثر آیت الّله عبدالّله جوادی آملی و »جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن«، اثر 
عاّلمه محّمدتقی مصباح یزدی، نمونه هایی از تفاسیر موضوعی در شیعه و »قصص االنبیاء فی القرآن 

الکریم« اثر سمیح عاطف، نمونه  ای از این نوع تفسیر در میان اهل سّنت به شمار می آیند.

فعالیت کالسی
با دوستانتان گفت  وگو كنید، هر یک از تفاسیر ترتیبی و موضوعی، چه 

فوائدی دارند؟
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        تحقیق کنید
هر یک از این تفاسیر، جزء كدام گروه از تفاسیر )ترتیبی یا موضوعی( 

قرار می گیرند؟
»پیام قرآن«، اثر آیت الله مكارم شیرازی

»جامع البیان فی تفسیر القرآن«، اثر ابوجعفر طبری
»التبیان فی تفسیر القرآن«، اثر شیخ طوسی

»منشور جاوید قرآن«، اثر آیت الله جعفر سبحانی
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حفظ نور
آیات شریفه سوره اعلی را بر اساس برنامٔه پیشنهادی دبیر محترم حفظ کنید.
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محتوای کلی سوره اعلی

این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته:
زمینه  در  را  و دستوراتی  است  پیامبر  به شخص  آن روی سخن  در  که  بخشی  ١ــ 
تسبیح پروردگار، و ادای رسالت، به او می دهد، و اوصاف هفتگانه ای از خداوند بزرگ در 

این رابطه می شمرد.
و  میان می آورد،  به  کافران شقی، سخن  و  از مؤمنان خاشع،  که  ٢ــ بخش دیگری 

عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را به طور فشرده در این بخش بیان می کند.  
محبـوب  سوره،  »ایـن  مـی خوانیم:  علیـه السالم  عـلی  حضرت  از  حـدیثی  در 

پیغمبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله بود.«

ترجمه سوره اعلی 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
منزه شمار نام پروردگار بلند مرتبه ات را! )١( همان خداوندی که آفرید و منظم کرد، 
)٢( و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود،)٣( و آن کس را که چراگاه را به وجود 

آورد، )٤( سپس آن را خشک و تیره قرارداد! )٥(
ما بزودی )قرآن را( بر تو می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد، )٦( مگر آنچه را 
خدا بخواهد، که او آشکار و نهان را می داند! )٧( و ما تو را برای انجام هر کار خیر 
آماده می کنیم! )٨( پس تذکر ده؛ اگر تذکر مفید باشد! )٩( و بزودی کسی که از خدا 

می ترسد، متذکر می شود. )١٠(
بزرگ  آتش  در  که  کسی  همان   )١١( می گزیند،  دوری  آن  از  افراد  بدبخت ترین  اما 
وارد می شود، )١٢(  و در آن آتش نه می میرد )تا راحت شود( و نه زنده می شود )تا 
از نعمت زندگی برخوردار شود(! )١٣( یقیناً کسی که پاکی جست )و خود را تزکیه 
کرد(، رستگار شد. )١٤( و )آن که( نا م پرودگارش را یاد کرد و نماز خواند، )رستگار 
شد.( )١٥( ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید، )١٦( درحالی که آخرت بهتر و 
 )١8( است.  آمده  )نیز(  پیشین  آسمانی  کتب  در  این دستورها   )١٧( است!  پایدارتر 

در  کتب ابراهیم و موسی. )١٩(

برای مطالعه




