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 ح: توضیح طر

ای مختصرر در بیرا    چندین سال پیش، جناب حجت االسالم و السملمین قرائتی، شیوه

 ای بیا  نمودند.  دقیقه یکتفسیر را با عنوا  تفسیر 

در مدت یک دقیقه اجراء نمودند بسیار جرااب و ییبرا    آ  رااین طرح که خودشا  هم 

ای مختصر و چنرد دقیقره  آوری تفاسیر تا شروع به جمع دای شو دلنشین بود، و مقدمه

)که معموالً در یک صفحه نیز آماده می شد( نمائیم که الحمداهلل تا بحال حردود پنجراه   

ای آماده شده است که همچنا  قصد داریم با رجوع به تفاسیر متعردد  تفسیر چند دقیقه

 نور( این مباحث را تکمیل نمائیم.   -راهنما -تسنیم -مجمع البیا  -همچو  )المیزا 

 رای طرح: اج

 باشد:الف: این طرح برای مبلغا  و سخنرانا  محترم ای چند جهت قابل استفاده می

نمای ظهر و عصرر یرا نمرای     2: قابل استفاده جهت بین تفسیر کوتاه و مختصر در بین 1

 مغرب و عشاء.

: قابل استفاده برای روحانیو  محترمی که در مدارس عالوه بر نمرای جماعرت، چنرد    2

  بررای ایرن   اترو ای براحتری مری  نرانی می نمایند که ای این تفاسیر چند دقیقهدقیقه سخ

 های کوتاه استفاده نمود.  سخنرانی

: جهت استفاده در محافل جوانا  )در بعضی ای فضاها کار با جوانرا  کره حوصرله و    3

 های طوالنی بنشینند( وقت بعضی ای جوانا  آنقدر نیست که ییر پای صحبت

ای، جهت بیا  در مجالس دوستانه، ای موارد استفاده ای تفسیر چند دقیقهب: یکی دیگر 

 باشد.  ها و ... میمیهمانی

ها صحبت در مورد مسایل مختلف شود که در مجالس و میهمانیگاهی اوقات دیده می

ساعات افراد در کنار هم هستند ولی وقت  3یا  2شود شود و گاهی هم مشاهده میمی
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دروغ و  -ندا  ضروری و گاهی هم متاسقانه به گنراه )همچرو  غیبرت   به بحثهای نه چ

تواند هم به مجالس رنگ و بوی قرآنی شود حال یکی ای بحثهایی که می...( کشانده می

دهد و هم اذها  مخاطبا  در مجلس را متوجه خود کند تا پیرامو  آ  موضوع صحبت 

سرت کره در انتهراء بحرث هرم      ای اهای تفسیر چنرد دقیقره  نمایند، مطرح نمود  بحث

توا  یک سئوال ای هما  تفسیر مطرح شده بیا  نمرود ترا مخاطبرا  در مجلرس بره      می

جوابگوی پیرامو  آ  سئوال بپردایند که در اینصورت جلسه شما به شکل یرک جلسره   

 آید.  قرآنی نیز در می

جموعره  تفسریر را در یرک م   52ای را مرثالً  ج: میتوا  تعردادی ای تفسریر چنرد دقیقره    

آوری نمود و در انتهاء سئواالتی را ای هما  تفاسیر مطررح نمرود و   بصورت کتابی جمع

آمویا  در مدارس مثل دبیرستانها قرار دهیم تا با مطالعه آ  تفاسریر بره   در اختیار دانش

 سئواالت پاسخ دهند.  

دیگر توا  ای این طرح در ساعات پرورشی استفاده نمود که همچو  دروس که البته می

به آ  نمره دهیم یعنی هر شخصی که جوابهای صحیحتری به سرواالت تفسریری دهرد    

 نمره باالتری در درس پرورشی خواهد گرفت.

و ضمناً برای اینکه این تفاسیر، فقط جهت مطالعه نمرود  یرا گروا داد  بره مباحرث      

، توانیم به دانش آمویا  تکلیف دهریم کره هرر کرس    مطرح شده توسط استاد نباشد می

آمرویا  مطررح   تفسیری را ای جزوه به دلخواه انتخاب نماید و در کالس در جمع دانش

پردایند که خرود عامرل   آمویا  خودشا  به بیا  تفسیر آیه مینماید که با این کار دانش

 آمویا  با تفسیر آیات خواهد بود.  مهمی جهت نزدیکی بیشتر دانش

 ای:ای ای تفسیر چند دقیقهاینک نمونه
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 (:کنیمو با ادب با خدا صحبت  نرویمدر مشکالت از کوره به در )

هنگامی که حضرت موسی ای دست فرعونیا  فرار نمود نمرد جوانی بود کره در نرای و   

رفت که در عمرا سابقه نداشت نره یاد و  نعمت بزرگ شده بود و به سوی سفری می

 ای داشت و نه مرکب و نه دوست و راهنمایی.  توشه

چندین روی در راه بود راهری کره هرگرز ای آ  نرفتره برود و برا آ  آشرنایی         این جوا 

اند هشت روی طی کند، گفتهنداشت حتی به گفته بعضی ناچار بود با پای برهنه این راه

 در راه بود، آ  قدر راه رفت که پاهایش آبله ید.  

 نمود.  برای رفع گرسنگی ای گیاها  بیابا  و برگ درختا  استفاده می

حال، حضرت موسی با این سری مشرکالت و برا آ  حرال خسرته و گرسرنه، پرس ای       

کنرد، آ   تابی نمری رسید  به شهر مدین و پس ای کمک به دخترا  حضرت شعیب، بی

گوید: خدایا چنین و چنرا   قدر مودب است که حتی به هنگام دعا نمود ، صریحاً نمی

  نیایمندم )رب انی لما انزلرت الری   گوید: هر چیزی که بر من فرستی به آکن، بلکه می

 من خیر فقیر(  

ها ممکن است با برخورد با چنرد مشرکل جزیری بره یمرین و      نکته جالب اینکه بعضی

آسما  و مردم و نعوذ باهلل به خدا شکایت کنند و حرفهای ناجور بزنند ولری حضررت   

 1یند.بینیم که چطور با خدای خودا با ادب حرف میموسی را در شرایط سخت می

خواند که به درگاه مولی خویش آمرده و برا   در اینجا حضرت موسی خود را فقیری می

 نماید.  حالت توضع درخواست خیری ای طرف خدایش می

 

                                           
 .69/ ص16. تفسیر نمونه / ج  1
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 همیشه به یاد خدا باشیم

این نکته در یندگی حضرت موسی قابل توجه است که همیشه به یراد خردا و متوجره    

خواست مثالً هنگامی که مرد قطبی را کشت می درگاه او بود و حل هر مشکلی را ای او

 و ترک اوالیی ای او سر ید فوراً ای خدا تقاضای عفو و مغفرت نموده و عرض کرد:

 )قال رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی(: خدایا من بر خود ستم کردم مرا ببخش 

 یا هنگامی که ای مصر بیرو  آمد عرض کرد:

 )قال رب نجنی من القوم الظالمین(  

 ه هنگامی که متوجه سریمین مدین شد گفتب

)قال عسی ربی ا  یهدینی سواء السبیل(: گفت امیدوارم پروردگارم مررا بره راه راسرت    

 هدایت کند. 

 ای آرمید عرض کرد:یا هنگامی که گوسفندا  شعیب را سیراب کرد و در سایه

نرایل کنری مرن    )قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(: پروردگارا هر چیز برر مرن   

 2نیایمندم.

                                           
 .23/ ص16. تفسیر نمونه/ ج 2
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 )چیزی که خدا بخواهد همان خواهد شد(:

 بینیم که:در داستا  حضرت موسی و فرعو  می

 )ا  فرعو  عال فی االرض(: فرعو  در یمین برتری جویی کرد 

 کشاند.  و )یستضعف طائفه منهم(: گروهی را به ضعف و ناتوانی می

 .  بریدو )یابح ابناءهم(: پسرانشا  را سر می

 داشت.  )و یستحیی نساءهم(: و ینانشا  را )برای کنیزی و خدمت( ینده نگه می

شروند اگرر   اسرائیل متولرد مری  او دستور داده بود که درست بنگرند فریندانی که ای بنی

پسر باشند آنها را ای دم تیغ بگارانند و اگر دختر باشند برای خدمتکاری و کنیزی ینده 

 نگه دارند.  

 فرعو  ای مفسدین بود )انه کا  من المفسدین(   خالصه اینکه

توانرد هرر کراری کره     کرد با اینکارهایش میحال این خواست فرعو  بود که تصور می

دلش بخواهد انجام دهد ولی جالب است که آنچه خدا بخواهد هما  خواهد شرد ولرو   

شخصی با آ  همه قدرت مثل فرعرو  چیرزی دیگرر بخواهرد خداونرد در ادامره آیره        

 فرماید: )و نرید: ما اراده کردیم(  یم

 )ا  نمن علی الاین استضعفوا فی االرض و ...(  

دهرد و  حال، هما  موسی ایی که فرعو  به دنبال او بود، خداوند قدرتش را نشرا  مری  

دهرد بردین   نجات و پرورا موسی را در تمام مراحل به دست خرود او صرورت مری   

 صورت که:

   بود.  قابله حضرت موسی ای فرعونیا

 ساینده صندوق نجات حضرت موسی یک نجای قبطی بود!

 گیرندگا  صندوق نجات ای امواج نیل، آل فرعو  بودند!

 بایکننده در صندوق، شخص فرعو  یا همسرا آسیه بود!

 و سرانجام کانو  امن و آرامش و پرورا حضرت موسی کاخ فرعو  بود!

 3و این است قدرت نمایی و اراده الهی

                                           
 .42/ ص16. تفسیر نمونه/ ج 3
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 توضیح طرح:

دار هرای خانره  خرانم  دهند.دار تشکیل میهای خانهبخش مهمی ای اقشار جامعه را خانم

یابند که در مجالس قرآنی شرکت نماینرد و ای طرفری عالقره بره     گاهی وقت آ  را نمی

 ئولیت و کارهرای متعردد در منرزل،   شرکت در مجالس قرآنی را دارند ولی به علّت مس

 شوند.موفق به شرکت در این مجالس نمی

دار )و کالً تمام کسانی کره  های خانهحال، طرح آمویا غیر حضوری قرآنی برای خانم

منردا ، مریضرا    گارانند اعم ای برخی سرال تری را در منزل میبه هر دلیلی وقت بیش

این امکرا  را بررای آنرا      د، حفظ، تفسیرآمویا قرائت، تجوی و...( در مقاطع مختلف

های مختلف قرآنی را ببیند و در پایا  دوره عالوه بر آورد تا در منزل آمویافراهم می

 ها نیز برخوردار گردد.یادگیری بسیاری ای مفاهیم قرآنی ای جوایز مادی و معنوی دوره

 رسانی(:)مرحله اوّل: اطالع

هیئرت امنراء ر      مسجد هر محله )امام جماعرت ر   این طرح قابل اجرا توسط مسئولین 

بسیج( یا واحد قرآنی دفتر تبلیغات یا سایما  تبلیغات و یرا اداره ارشراد اسرالمی و یرا     

 باشد که: صورت قابل اجرا میباشد این طرح بدیناوقاف هر شهری می

بار ه یکبار یا هر مابایستی که در طول هر هفته یکمسئولین برگزار کننده این طرح می

هرای قرآنری   )بنا بر شرایط و سطح مطالعه و استقبال شرکت کننردگا  در دوره( برنامره  

دار را اعرم ای آمرویا )قرائرت، تجویرد، حفرظ و      های خانهبرای سطوح مختلف خانم

هرای مختلفری برین    صورت که در مرحله اوّل باید بره شریوه  بدین ،تفسیر( اجراء نمایند

 د من جمله اینکه:رسانی شومردم محله اطالع

 هابا اعالم در مسجد پیش ای شروع دوره الف:

 باشد.ب: با پخش اطالعیه در مکانی که قصد برگزاری دوره می
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ج: با فرستاد  افرادی مورد وثوق واطمینا  بره درب منرایل و داد  فررم ثبرت نرام بره       

 ها هستند.افرادی که در منزل خواها  شرکت در این دوره

 اجراء و طرح(:)مرحله دوّم: 

های مختلف )قرائت، تجوید، حفظ و تفسریر( برگرزار   در رشته جایی که این طرحای آ 

شود لاا باید بر حسب نیای مخاطبا ، برای هر کدام مرواد تدریسری همرا  رشرته را     می

 ارسال نمود بدین ترتیب که:

توا  می باشندبرای کسانی که خواها  شرکت در دوره غیر حضوری آمویا قرائت می

 رفته را ارسال نمود.های آمویا قرائت ای مقدماتی تا پیشدینوار یا سی

هرایی کره بره    دیتروا  ای سری  برای کسانی که ای قرائت قرآ ، هیچ اطرالع ندارنرد مری   

خوانند، استفاده نمرود و اگرر چنرین    می صورت قرائت حرف به حرف یا کلمه به کلمه

که )بره   32های جزء تواند ای سورهود مربی قرآ  مینبود، خ موجود ای در بایاردیسی

تر در ترالوت هسرتند   علّت تکرار در شنید  یا خواند  آ ( برای مخاطبا  معموالً آسا 

هایی را انتخاب نماید و به صورت قرائت حرف به حرف و یا کلمره بره   آیاتی و سوره

دهد تا آنا  با گوا فررا  کلمه به صورت آهسته، ضبط نماید و در اختیار داوطلبا  قرار 

تواننرد برا   کم با قرائت آشنا شوند و برای رفع اشکاالت میداد  آیات تالوت شده، کم

ها و مربی آقایی که برای آقایا  آماده شده، رجوع نماینرد و  مربی خانمی که برای خانم

نمایرد(،  رفع اشکال نمایند و یا به صورت تلفنی )در ساعاتی خاص که مربی معین مری 

 تماس گیرند.

ها ای حد ابتدایی باالتر است ولی هنروی در قرائرت مشرکل    و برای کسانی که قرائت آ 

ی سه بار تکرار یا یرک برار   دتوانند به نوار یا سیدارند میاعرابی و یا تلفظ در حروف 

 تکرار استاد پرهیزکار را تهیه نمود و در اختیار آنا  گااشت.
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هرا  توا  کتابهای تجوید و حفظ هستند میر دورهو برای کسانی که خواها  شرکت د

ترر  های آمویا تجوید و حفظ را ای ابتدای مراحل شروع تا مراحرل پیشررفته  دیو سی

آ  را در اختیار آنرا  قررار داد و امرا بررای کسرانی کره خواهرا  شررکت در آمرویا          

و هم تفسریر   ر ترتیبی استفاده نمودیتوا  هم ای آمویا تفسهای تفسیر هستند میورهد

 موضوعی.

که ای متن تفسریر نمونره   توا  ای چندین طریق وارد شد. یکی آ برای تفسیر ترتیبی می

که روا  و ساده است مقداری را مثالً هر ماهی یک حزب یا دو حزب آ  را اسرتخراج  

هایی درآورده و در اختیار داوطلبرا   هایی در داخل پوشه و یا کتابچهبرگهو به صورت 

دهیم تا آ  عده ای داوطلبا  که تفسیر نمونه در منرزل ندارنرد، برا مطالعره ایرن      میقرار 

 جزوات به مطالعه تفسیر بپردایند.

های مختلفی که به صورت کتاب جیبی ای استاد قرائتری  و یا اینکه ای بحث تفسیر سوره

 توا  استفاده نمود و در اختیار داوطلبا  قرار داد.موجود است می

مسرئولین هرر مرحلره و شرهر صرالح       های دیگر کره ه بر موارد فوق ای طرحالبته عالو

هرای تفسریر   کتاب ای توا ر موضوعی مییتوا  استفاده کرد. و برای تفسدانند نیز میمی

اهلل مکارم( و... را که در موضوع اصول دین و اخالق در قرآ  موضوعی پیام قرآ  )آیت

ی تایپ و تکثیر شرود و در اختیرار داوطلبرا     هایباشد را تلخیص و به صورت برگهمی

 25موضروعی کره دربردارنرده    تفسریر  قرار داد )که البته بنده حقیر نیز کترابی در براب   

باشد را تهیه و بره صرورت کتراب    اخالقی ای تفسیر نمونه میموضوع اخالقی ای تفسیر 

هرای  ا بحرث توا  بررای آمروی  ام که ای این کتاب هم می)قرآ  و یندگی( آماده نموده

 تفسیر موضوعی استفاده نمود(
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اهلل مکرارم را  ای ای تلخیص بحث )غیبت( ای کتاب اخالق در قرآ ، آیرت اینک ما نمونه

هرای تفسریر موضروعی را تهیره و در     توا  به همین سربک، بحرث  دهیم که میارائه می

ضروعات را  )یعنی برای هر هفته یا هر جلسه یکری ای ایرن مو   داوطلبا  قرار داد. اختیار

 برای مخاطبا  خود ارسال نمائیم(.
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 )غیبت(:

ترین مفاسد اخالقی، غیبت است کره سربب   ترین و خطرناکترین و یشتیکی ای شایع

هتک حیثیرت افرراد، کشرف اسررار، اشراعه فحشراء و جسرور سراختن گنهکرارا  در          

و ای آ  د در یندگی اجتماعی اسرت.  های اعتماگناهانشا  و سرانجام موجب تزلزل پایه

جا که بدو  پرهیز ای این رذیله اخالقی هرگز انسا  در مسیر قررب الری اهلل بره جرایی     

بینرد بایرد بررای آ  اهمیرت     نمری رسد و جامعه انسانی روح صالح و سرعادت را  نمی

 العاده قائل شد.فوق

ها بره نیکری   نقطه مقابل غیبت، حفظ الغیب است که انسا  در پشت سر اشخاص ای آ 

ها برخیرزد و آبرروی او را   ها غیبت کند به دفاع ای حیثیت آ و اگر کسی ای آ  یاد کند

حفظ کند و این یکی ای فضایل مهم اخالقی است کره برکرات ییرادی را بررای فررد و      

 جامعه همراه دارد.

 )آیات قرآن(:

به هر حال با توجه به اهمیت موضوع، قرآ  مجیرد در آیرات متعرددی بره سرراغ ایرن       

 و دستورهای موکدی را صادر نموده است: موضوع رفته

)... و ال یغتب بعضکم بعضاً  ییباب یکا ام ی     خوانیم که: سوره حجرات می 12در آیه 

هیچ یک ای شما دیگری را غیبت نکند آیرا کسری ای   و...  یًال لبم یخیه میتً  فکرهتموه(

ای ایرن امرر   شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد و به یقین همه شما 

 کراهت دارد.

دهد، تمرام ابعراد مسراله غیبرت را     این تشبیه که در واقع یک دلیل منطقی را تشکیل می

کند و رابطه دینی او را به عنوا  برادری و بیا  کرده، شخص غائب را به مرده تشبیه می

ه اخوت و آبروی او را به پاره تن او و غیبت را به منزله خورد  گوشت او به کاری کر 
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تررین  هر وجدانی، هر قدر ضعیف باشد ای آ  ابرا و وحشرت دارد و حتری در سرخت    

هرای فرراوا  دیگرری    تواند اشاره به نکتهیه میالت حاضر نیست چنین کند. این تشبحا

 نیز باشد:

قدرت بر دفاع ای خرویش نردارد و هجروم بررد  برر       هکهمچو  مرده است  فرد غائب

 مردی است.ت، بدترین نوع ناجوا کسی که قادر به دفاع ای خویش نیس

شرود بلکره سرچشرمه    شک خورد  گوشت مرده، سبب سالمت جسم و جرا  نمری  بی

ها است، بنابراین غیبت کننده اگر آتش کینه و حسد خود را با غیبت موقتاً انواع بیماری

گارد که هما  بارهای نهفتره مفاسرد اخالقری در درو     فرو نشاند به یقین چیزی نمی

 دهد.کشد و او را آیار میسر می جا  او

غیبت کننده انسا  ضعیف و ناتوانی است که شهامت رویارویی با مسایل را ندارد و بره  

برد. هما  گونه کره یرک حیروا  یرا انسرا       همین دلیل به مرده برادر خویش هجوم می

 گردد، شخص غیبت کننده نیرز های بیماری میمردار خوار، سبب انتشار انواع میکروب

 ساید.با ذکر گناها  و عیوب پنهانی برادرا  مسلما  عوامل فحشاء را فراهم می

هایی که در قرآ  نهفته شده به تحریک وجدا  قرآ  مجید با ذکر این مثال و ریزه کاری

 پرداید.ها در برابر این گناه بزرگ میو فطرت انسا 

 )غیبت در روایات اسالمی(:

وایات ییادی در نکوهش غیبت وارد شرده، مضرمو    در منابع حدیث و کتب اخالق، ر

گونه توا  اینه درباره کمتر گناهی میاین روایات به قدری شدید و تکا  دهنده است ک

 را یافت: یتعبیر

ای خوانیم که رویی پیغمبر با صدای بسیار بلند خطبه خواند به گونره : در حدیثی می1

 ودند رسید، فرمود:هایی که نزدیک بکه به گوا ینانی که در خانه
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یً مَعشَرَ مَن آمَنَ بلسًنه و لم یومن بقلبه ال تغتًبوی یلمسلمین و ال تتبعوی عاوایتمم فاً  مان    

: ای گروهری کره بره یبرا      تتبع عوات یخیه یتتبع یهلل عواته کتی یفضبه فی جوف بیتاه 

وب ا  ایما  نیست غیبت مسلما  نکنید و در صدد کشرف عیر  تاید و در قلبایما  آورده

ها نباشید چرا که هر کس در صدد کشف عیوب برادر مسلمانش باشرد خداونرد در   آ 

 کند.اا رسوایش میجا که در درو  خانهصدد کشف عیوب او خواهد بود تا آ 

مَن مشی فای ییباا یخیاه و اشا      شود که: : در حدیث دیگر ای پیامبر )ص( دیده می2

ه کسری کره در طریرق غیبرت بررادر      بر  عواته اً  یول خطرة خطًهً وضعمً فای جما م  

دارد، در جهرنم  مسلمانش و کشف عیوب پنهانی او گام بردارد، اولین گامی را که برمری 

 گاارد.می

 های غبیت(:)انگیزه

توانرد  شماری دارد کره هرر کردام بره تنهرایی مری      غیبت ای گناهانی است که عوامل بی

 سرچشمه غیبت شود ای جمله:

 2طلبری  ر جاه 6تویی کینه ر 5ر انحصارطلبی  4غرور  ر 3ر خودخواهی  2ر حسد   1

-ر انتقرام    11ر سروء ظرن    12ایجاد سرگرمی نامناسب  ر 9ریاکاری  ر  8دنیاپرستی  ر

 ر امور دیگر 13ر تشفی قلب و فرو نشاند  غضب  12جویی 

شود که اوالً غیبت تا چه حد گسترده اسرت و چره عوامرل ییراد و     جا روشن میای این

 .عی داردمتنو

 بار غیبت(:)پیامدهای زیان

غیبت آثار مخرب ییادی در جامعه انسانی دارد که اگر دست کم گرفته شود، خطرر آ   

 تر خواهد بود من جمله:بیش
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بررد ییررا غالرب    ترین سرمایه جامعه دینی )سرمایه اعتماد( را ای بین مری : غیبت مهم1

هرا پوشریده   آ  دارنرد اگرر آ    اشخاص دارای نقاط ضعفی هستند که سرعی در کتمرا   

 دیگر باقی و برقرار خواهد بود.بمانند، اعتماد مردمن نسبت به یک

: غیبت سرچشمه سوء ظن نسبت به همگا  است ییررا هنگرامی کره عیروب مخفری      2

جمعی ای افراد ای طریق غیبت آشکار گردد انسا  نسبت بره همره پاکرا  و نیکرا  هرم      

های خود چنین کارهایی دارند که ما ها نیز در خلوتآ گوید: البد شود و میبدبین می

 دانیم و بر هر که بنگری به همین درد مبتال است.نمی

: غیبت یکی ای اسباب اشاعه فحشاء است چرا که هنگامی که گناها  مخفی افرراد ای  3

شوند و اصروالً ابهرت گنراه ای    طریق غیبت آشکار گردد، دیگرا  نیز تشویق به گناه می

 رود.می بین

چره برا چشرمش    خوانیم که: کسی که درباره مومنی آ در حدیثی ای امام صادق )ع( می

شنود و بگوید، او ای کسانی است که خداونرد متعرال   بیند و گوشش میها( می)ای بدی

در حق آنا  فرموده:کسانی که دوست دارند کارهای یشت در میا  مومنا  شرایع شرود   

 عااب دردناکی دارند.

کند، ییرا مادام که پررده ای اعمرال انسرا     یبت، گنهکارا  را در گناهشا  جسور می: غ4

تر است اما هنگرامی کره   تر و علنیبرداشته نشده است، شرم و حیا مانع ای گناها  بیش

 کوسن رسوایی کسی را بر سر بایار یدند ای ارتکاب گناه پروایی نخواهد داشت.

 )اقسام غیبت(:

غیبت تنها با یبا  است در حالی که حقیقت غیبت، اظهار عیروب   شود کهگاه تصور می

شود. این کار ممکن اسرت بره وسریله یبرا      پنهانی که اگر صاحبش بشنود ناراحت می
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انجام گیرد یا ای طریق قلم و یا حتی اشارات دسرت و چشرم و ابررو و گراهی ممکرن      

 است در لباس جدی باشد و گاه در لباس جدی و طنز و گاه طنز.

ار خوبی اسرت ولری ... سرپس سرکوت     گوید: فال  کس دارای صفات بسییا اینکه می

 کند.می

 )درمان غیبت(:

 گیری یا درما  غیبت بسیار کارسای است:رعایت امور ییر برای پیش

یرابی عوامرل آ  و   : درما  اصلی هر بیماری جسمی یا روانی و اخالقی جز برا ریشره  1

جا که عوامل ییادی در برروی و ظهرور ایرن    ، و ای آ ها امکا  پایر نیستقطع کرد  آ 

ترویی، انحصرارطلبی،   ، کینره هرا رفرت، حسرد   صفت یشت موثر بود باید به سرراغ آ  

کره آدمری را بره سرراغ غیبرت      اسرت   جویی، کبر و خود برتربینی ای عوامل مهمیانتقام

کرن  یشره کَرن نشرود، صرفت رذیلره غیبرت ر     فرستاد و تا اینها ای وجود انسا  ریشهمی

 نخواهد شد.

آمردهای سروء معنروی و    : راه مهم دیگر برای درما  این رذیله اخالقی، توجه به پری 2

انسا  به این نکته توجه کند که غیبت او را ای چشم  مادی و اجتماعی آ  است، هر گاه

گراارد  برد و سیئات دیگرا  را بر دوا او میانداید و حسنات او را ای بین میمردم می

شوند و اگر توبه کنرد توبره   نخستین کسانی است که قبل ای همه وارد دویخ می و جزو

شود. آری اگر غیبرت کننرده در   او پایرفته شود، آخرین کسی است که وارد بهشت می

 شود.این امور دقت کند به یقین ای کار خود پشیما  و منصرف می

سرا  محردود اسرت اگرر     : غیبت کننده باید به این حقیقت توجه کند که نیروهرای ان 3

هرا کنرد،   نیرویی را که صرف تضییع آبروی اشخاص و شکستن موقعیت اجتمراعی آ  

های صحیح وساینده نماید، ای بسرا در مردت کوتراهی ای رقیبرا  خرود      صرف رقابت
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ای آنکره ضرربه  پیشی گیرد و مقام واالیی را که در انتظار دارد برای خود فراهم ساید بی

 د کند.بر فرد یا جامعه وار

به تعبیر دیگر چه بهتر که انسا  به جای تخریب دیگرا  به آبادانی خانه خویش بپرداید 

ای آبادتر یندگی کند ولی کسی که به ویرانی خانه دیگرا  ای آباد و در خانهتا در محله

 تر یندگی خواهد کرد.ای ویرانهای ویرانه و خانهدل بسته است سرانجام در محله

 توا  هم سؤاالت تستی مطرح نمود همچو  سؤاالت ذیل:های بحث مینکته: در انت

 : آیه )و ال یغتب بعضکم بعضاً...( اشاره به این دارد که غیبت:1

 برد.ب: غیبت کننده را به طرف جهنم می الف: سرچشمه گناها  دیگر است  

د: غیبت کرد  گناه بزرگی است. ج: بدترین نوع جوانمردی است 

 طریق غیبت برادر مسلمانش گام بردارد:: کسی که در 2

دارد، در ب: اولررین گررامی را کرره برمرری تر خواهد کردالف: گناها  خویش را بیش

 گاارد.جهنم می

 های خود را ای دست خواهد داد.د: ثواب  ج: خود را تحقیر کرده است.

 و یا سؤاالت تشریحی و تفکر برانگیز مطرح نمود همچو  اینکه:

 ه راههای دیگری برای جلوگیری ای غیبت وجود دارد؟به نظر شما چ -1

 به نظر شما به چه علت نباید غیبت کنیم؟ -2

 توا  ای غیبت کرد  خودداری نمود، چگونه؟آیا می -3
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 های قرآنیپیامک
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 توضیح طرح:

یکی ای ابزار ارتباطات جمعی که بره صرورت بسریار شرایع در اختیرار همگرا  )حتری        

هرای شرایع و   باشد کره یکری ای اسرتفاده    ( قرار داد، تلفن همراه مینوجوانا  و کودکا

 باشد.فراوا  آ ، ارسال یا دریافت پیامک می

هرا  لطیفه و... در ارسرال پیامرک   قطعات ادبی ر  شود که ای شعر ر گاهی اوقات دیده می

ه های قرآنی کوتاه )حال چه خرود آیره چر   شود که واقعاً جای ارسال پیامکاستفاده می

 .ترجمه آ ( در این بین خالی است

 های قرآنی(:)فوائد پیامک

باشرد کره   ای ای طرف فرستنده میارسال پیامک قرآنی، مستلزم رویت و خواند  آیه :1

جرایی کره ایرن آیره را بررای      خود این کار، موجب ثوابی برای فرسرتنده اسرت و ای آ   

 خواهد رسید. شاءاهللفرستد ثوابی مضاعف نیز به او ا دیگرا  می

و همچنین با ارسال این پیامک واسطه رسید  خیر و ثوابی بررای شرخص کره پیامرک     

خواند و چره بسرا   بیند و میشویم ییرا او هم این آیه را میایم میبرای او ارسال نموده

که او هم این آیه را برای دیگرا  ارسال نماید و شما بدین وسیله منشأ خیر و ثواب برا  

تواند متاکر شود که این پیامرک  پیامک خواهید شد. )که البته فرستنده میفرستاد  یک 

 قرآنی را برای دیگرا  نیز ارسال نمایند(.

، انسرا  را  ها و اعمالشجایی که جا دارد یک شخص مسلما ، حرفطرفی ای آ  : ای2

و  به یاد خدا بینداید لاا جا دارد که در ارسال پیامرک هرم ای ایرن امرر غفلرت نرورییم      

 های قرآنی خود را رنگ و بوی خدایی و قرآنی دهیم.پیامک
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که خوانردنی و جرااب اسرت، گراهی باعرث      : ای طرف دیگر این آیات عالوه بر این3

شود که و لاا چه بسا که شرما برا ارسرال یرک     تأثیرگااری عجیبی بر روی افراد نیز می

 پیامک کوتاه قرآنی، شخص را متأثر و متحول نمائید.

 ممکن است که شما به ارسال این پیامک کوتاه قرآنی که:مثالً 

 : حدید(4هر جا باشید او با شماست. )«: هو معکم یین مً ا تم»

ممکن است حتی برای دقائی شخص را در فکر فرو بررد و در او ترأثیر بگراارد و چره     

 بسا که حتی ای ارتکاب گناهی، بایدارد.

توا  آیه با ترجمه آ  را یرا ترجمره بره    هم میهای قرآنی که هایی ای پیامکاینک نمونه

 تنهایی آ  را به همراه آدرس آیه ارسال نمود.

جز  «ال ت ع من دو  یهلل مً ال ی فعک و ال یضرک»

خدا 

چیز

ی را 

که 

نه 

سود

ی 

به 

تو 

-می

رسا

ند و 

نه 

یبا  

مخو

 ا .

1

2
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ی

و

س

 ف
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هر  «من یعرض عن ذار ابه یسلکه عذیبً  صع ی »

کس 

ای 

یاد 

پرور

گارد

ا 

روی 

گرا

ند  

او را 

عاا

ب 

شد

ید و 

فزا

اینده

ی 

گر

فتار 

-می

سای

 د.

1

2

 

 /

ج

  

ای  «یً ییمً یلذین ءیم وی یذارویهلل ذار اثیری »

کسا

نی 

که 

ایما

  

4

1
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ا

ح

ی
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آورد

اید ه

خدا 

را 

بسیا

ر 

یاد 

کنید

. 

ا

 ب

هر  «من یعرض عن ذاری فً  له معیشه ض کً »

کس 

ای 

یاد 

من 

روی

گردا

  

شود

 ،

یند

گی 

)سخ

ت 

و( 

تنگ

ی 

خوا

هد 

داش

1

2

4

 

 /
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 ت.

نام  «و یذار یسم ابک و تبتل یلیه تبتیال »

پرور

دگار

ت 

را 

یاد 

کن 

و 

تنها 

به او 

دل 

 ببند.

8

 

 /

م

ی

م

  

آگاه  «یال بذار یهلل تطمئن یلقلوب»

باش

ید، 

تنها 

با 

یاد 

خدا

وند 

-دل

ها 

آرام

ا 

-می

 یابد.

2

8

 

 /

ر

ع

 د

خدا  «ذاروی یهلل اثیری »

را 

1

2
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بسیا

ر 

یاد 

کنید

. 

 /

ج

م

ع

 ه

پس » «فًذارونی یذارام»

به 

یاد 

من 

باش

ی 

تا 

به 

یاد 

شما 

باشم

». 

1

5

2

 

 /

ب

ق

ر

 ه

)خداونرررد(  «یستجیب یلذین ءیم وی و عملوی یلصًلبًت»

درخواسررت 

کسرررانی را 

کرره ایمررا   

آورده و 

کارهرررررای 

نیک انجرام  

-اند میداده

 پایرد.

26 
 /

شو

 ری

18دعررای دعررا  «جیب دعوة یل ع یذی دعً »
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 کننده را بره 

هنگامی کره  

-مرررا مرری 

خوانررررررد 

-پاسخ مری 

 گویم.

6  /

بقر

 ه

پروردگرررار  «یدعوی ابکم تضرعً  و خفیا»

خرررود را ای 

روی تضرع 

و در پنهانی 

 بخوانید.

55 
 /

اعر

 اف

او را با بریم   «و یدعوه خوفً  و طعمً »

و امیررررررد 

 بخوانید.

56 
 /

اعر

 ف

برررای خرردا  «هلل یالسمًء یلبس ی فًدعوه بمً»

هرررای نرررام

سرت،  نیک ا

خرردا را برره 

هرا(  آ  )نام

 بخوانید.

18

2  /

اعر

 اف

مرا بخوانید  «یدعونی یستجب لکم»

تررا )دعررای 

شرررررما( را 

 بپایرم.

62 
 /

غررا

 فر
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 طرح تفسیر

 اییک صفحه
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 توضیح طرح:

چو  المیزا  ر مجمرع   توا  با تفحص در تفاسیر همصورت است که میاین طرح بدین

ای و یرا در ذیرل   ای کره تفسریر مختصرر پیرامرو  آیره     ایه البیا  ر نمونه و... در ذیل هر 

توا  بعد ای نقرل آیره تفسریر،    ای آورد و میقسمتی ای آیه دارد را استخراج و در صفحه

سواالتی را ای هما  متن تفسیر طرح نموده و در اختیار مخاطبا  برای آشنایی با تفسریر  

 جواب سواالت قرار دارد. به همراهآیه 

ها و کلیه نهادهرایی کره قصرد ارائره     ل استفاده در مدارس، مساجد، پادگا این طرح قاب

 باشد.تفسیری مختصر و یا مسابقات تفسیری را دارند، قابل ارائه می

ای جداگانره ای موضروعات مختلرف      بررای هرکردام ای مخاطبرا  صرفحه    اترو البته می

 تفسیری ارائه داد.

رجوع به تفسیر هما  صفحه و مطالعره آ   نکته: هر چند ممکن است که مخاطبا  ما با 

جایی که قصد ما تشویق به مطالعه و تردبر  به سواالت به راحتی جواب دهند ولی ای آ 

تواند فرصت و موقعیت خوبی بررای ایرن امرر    و تفکر در تفسیر است لاا این طرح می

حتری بره   جواب داد  به سواالت باشد و بتوا  به رامهم پیش آورد هر چند که به بهانه 

 سواالت آ  جواب داد.

ها و مسراجد و...  توا  در کلیه مراکز فرهنگی، مدارس و ادارات، پادگا ای این طرح می

توا  به شیوه ذیل عمل نمرود  استفاده نمود مثالً برای استفاده ای این طرح در مساجد می

 صورت که:بدین

ای در موضروعات  حههرایی ای ایرن تفسریر یرک صرف     بار، برگره هر روی یا هر هفته یک

مختلف تهیه نمود و بین نمایگزارا  پخش نمرود ترا برا مطالعره آ  و جرواب داد  بره       

سواالت آ  را برای روی بعد یا هفته بعد )بنا بر حوصله مخاطبا ( بیاورنرد و در طرول   

هرای  تررین جرواب صرحیح را بره برگره     مدت برگزاری این طرح، نام کسانی که بریش 

 شود.شود و جوائزی به قید قرعه ارائه میته میاند، نوشتفسیری داده
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 ای:ای ای تفسیر یک صفحهنمونه

 اعجاز قرآن

 سورة بقره: 32ترجمه و تفسیر آیه 
     

    
   

   
     
   
های هماننرد آ   ایم در شک هستند، پس سورهچه بر بنده خویش نایل کردهو اگر ای آ 

 گویید.بیاورید و در این کار ای یاورانتا  در برابر خدا یاری بخواهید، اگر راست می
بره   هستند و قرآ  نیرز ایرن چنرین، همره را    معجزات در واقع، گواه صدق رسالت انبیا 

خواند. این کتراب آسرمانی، معجرزخ آخررین پیرامبر خداسرت. قررآ         مقابله به مثل می
ها و اعصار به مقابله فررا  ای است پایدار و جهانی که همة عقول را در همة یما معجزه

 اند.خواند و تا به حال نیز همة مدعیا  در مقابل این معجزخ جاوید به یانو درآمدهمی
. ای نظر علمی و این که دست تکامل و 1شود. زه محسوب میقرآ  ای چند جهت معج

. ای نظر شخصی که قرآ  بر او نایل شده است؛ ییررا  2ساید؛ رونق نمیتحوّل،آ  را بی
. ای نظرر خبرر داد  ای اخبرار غیبری     3قرآ  بر فردی درس ناخوانده فرو فرستاده شرد؛  

آ  با اینکه در طی بیسرت و   . ای نظر وجود نداشتن اختالف در4گاشتگا  و آیندگا ؛ 
بایسرت  سه سال نایل شده است و رسول نیز به عنوا  یرک انسرا  علری القاعرده، مری     

 نظیر است.. باالخره ای نظر بالغت و رسا بود  تعبیرات آ  بی5تحول و تکامل بپایرد؛ 
 با توجه به متن فوق به سواالت پاسخ دهید.

 . معجزات در واقع:1
 الهی انبیا هستند. الف( نشا  دهندخ قدرت

 ب( باعث عجز و ناتوانی منکرا  پیامبرا  هستند.
 ج( گواه صدق و رسالت انبیا هستند.

 ای برای متفکرا  هستند.د( نشانه
 شود:. قرآ  ای چند جهت معجزه، محسوب می2

 نقص بود  بی رقیب بود  و الهی بود .الف( ای نظر بی
یل شرده، اخبرار غیبری، وجرود نداشرتن      ب( ای نظر علمی، شخصی که قرآ  برر او نرا  

 اختالف و رسا بود  تعبیرات.
 همتا.ج( ای نظر علمی، معنا و ای نظر الفاظ بی
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 نظیرا، شخصی که قرآ  بر او نایل شده و اخبار غیبی.های بید( ای نظر حرف

 

 

 

 

 

 

 طرح تقویم قرآنی



 33 

 توضیح طرح:

نامره، در موضروعات مختلرف    های مختلفی ای تقویم جیبی، سرال در حال حاضر، تقویم

ین یرا  یباشد که مثالً در تقویم جیبی ادبری، در پرا  ادبی، وریشی، و... در بایار موجود می

های وریشری،  ای، شعری ای شعراء قدیم و جدید ذکر شده و یا در تقویماوّل هر صفحه

کارا  مباحث مختلرف وریشری در قررآ     وریا به صورت مختصر شرح حال یندگی

 شده است.گنجانده 

توا  در یمینه گسترا و اشاعه مباحث قرآنی و تفسیر هایی که میحال یکی ای فعالیت

آیات انجام داد ارائه مفاهیم مباحث مختلف قرآنی اعم ای نقل آیات بره همرراه ترجمره    

تر مطرح نمود  مباحث تفسریری بره   ها، احادیثی در ذکر عظمت قرآ  و ای همه مهمآ 

این باشد. که در ها میالخصوص در سالنامه ای علیهر صفحه صورت مختصر، در ذیل

نامره، تفسریر   مراه اوّل سرال   3ات حوعی در ذیل صفتوا  مثالً به صورت موضطرح می

ری یمرراه دوّم، تفسرر 3مختصررری پیرامررو  آیررات توحیرردی در قرررآ  داده شررود و در  

سروم تفسریر    مراه  3ای بیایرد و در  مختصری پیرامو  آیراد معراد در ذیرل هرر صرفحه     

ماه آخر در ذیل هر صفحه تفسریر   3مختصری پیرامو  آیات نبوت و امامت بیاید و در 

هرای مختلرف   توا  به شریوه مختصری پیرامو  آیات اخالقی قرآ  آورده شد و البته می

 مطالب را ارائه داد. دیگری نیز

و موسسرات   هایی که به صورت کارت است که اکثراً برای تبلیغات اداراتو در تقویم

شود که در یک طررف کرارت، کرل رویهرای سرال را      شود دیده میو... به کار برده می

کنند و در طرف دیگر تبلیغات و مطالب مورد نظر خود را چاپ و به صورت چاپ می

هایی نیرز در  توا  ای این چنین کارتنمایند حال میرایگا  در امکا  مختلف پخش می

صرورت کره در پشرت ایرن     ث قرآنی استفاده نمود بدینراستای اشاعه و گسترا مباح
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و  32های کوچک جزء یا چهار )قل( و یا سورهیلکرسی آیااتی ای قرآ  مثل ها آیکارت

 ر ای آیات در پشت آ  آورده شود.یا تفسیری مختص

تروا  برا   هرای کوچرک مری   در مورد تهیه مواد خام تفسیری برای درج سالنامه یا تقویم

نامره و  ای برای سرال ر و تفحص در آیات به تناسب، تفاسیر یک صفحهرجوع به تفاسی

های جیبی و کارتی تهیه نمرود )کره البتره چنرین     تفاسیر مختصر چند خطی برای تقویم

 شاءاهلل(.باشد ا باشد و در حال تکمیل نیز میتفاسیری برای هر دو نوع تقویم آماده می

هرا  ای کره در همرین طررح   تفسیر یرک صرفحه   توا  برای تفسیر در سالنامه ایمی ضمناً

 توضیح داده شد نیز استفاده نمود.
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 طرح جعبه

 های قرآنیسرگرمی
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 توضیح طرح:

های بایی و سرگرمی برا نرام   ها، خرید  جعبههای بچهمدتی است که یکی ای سرگرمی

لپ لپ و سک سک شده است که با خرید  آ  عالوه بر اسرتفاده ای خروردنی داخرل    

توانند چنین میشوند و همدی کارتونی و یک کتاب داستا  هم میآ ، صاحب یک سی

ای که در داخل جعبره آمراده شرده، برنرده مسرابقه نیرز       ی فرهنگیبا شرکت در مسابقه

 شوند.

آوری کارشناسرا   ها با جمرع ا هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین بچهها باین کارخانه

 اند.مند نمودهشناسی اقدام به این نوع کار اریاعلوم تربیتی و روا 

حال ما با دید  این نوع کار فرهنگی به ذهنما  رسید که چرا ای همین نوع قالب بررای  

تروانیم عرالوه برر    ایرن طررح مری   کارهای دینی و قرآنی استفاده نکنیم که با استفاده ای 

 جااب نمود  مفاهیم قرآنی آ  را در بین کودکا  و نوجوانا  گسترا دهیم.

 اجرای طرح:

 پرداییم.های مطرح شده ذیل به شرح مختصری ای این نوع طرح میاینک در برنامه

 باشداین جوایز قرآنی شامل چند بخش می

های داسرتانی قرآنری   توا  ای کتابی جیبی، که میکتاب داستا  قرآنی در اندایه .1

ی جیبی کوچک نمرود و داخرل   ها را به اندایهموجود در بایار استفاده کرد و آ 

 های جوایز جا داد.جعبه

ی ایرن  هرای مراهبی و مخصوصرًا قرآنری، کره بررای تهیره       های کارتو دیسی .2

ای هر ود در برایار و یرا برنامره   هرای مراهبی موجر   توا  ای کرارتو  ها میکارتو 

افزاری قرآنی مخصوص کودک و نوجوا  اسرتفاده کررد )بردین طریرق کره      نرم
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دی افرزاری جردا کررد و در سری    هرای نررم  های قرآنی را ای دیگر برنامهکارتو 

 ای استفاده نمود(.جداگانه

توا  ای هما  کتاب داستا  قرآنی که بره همرراه   یک برگه سواالت قرآنی: که می .3

توا  سواالتی را در یمینه آشرنایی برا   د و یا که میجوایز است سوالی مطرح نمو

ها یا در مورد قصص قرآنی یا مفاهیم قرآنی متناسب با سرطح فهرم   اسماء سوره

 .مخاطبا  مطرح نمود

 بایی: که باید دارای چند امتیای باشد:یک هدیه و اسباب .4

مرداد  ها باشد ولو یرک خودکرار یرا    باید جااب و ییبا و سرگرم کننده و برای بچه

 توا  استفاده کرد(های مختلف میباییییبا باشد )ای اسباب

و ضمناً باید یک مارک برای کارهای قرآنی خودما  تهیه کنیم و آ  مارک قرآنی را 

 روی جوایز حک کنیم.

 :یک خوردنی که .5

 ها باشد.مزه باشد و مورد دلخواه بچهخوا :اوالً

 ثانیاً: مضرات جسمانی نداشته باشد.

توا  مارک مخصوص قرآنی را روی جعبه آ  خوردنی حک کرد. )هماننرد  : میثالثاً

 بایی(مارک روی اسباب

بایی باید بسیار جااب و خیرره کننرده بررای    نکته: شکل و برچسب روی جعبه اسباب

ها را مجاوب خود کند مثالً کودک و نوجوا  باشد به طوری که در هما  نگاه اول بچه

ای ای جعبره، تبلیرغ   د و جرااب اسرتفاده کنریم و در گوشره    های مختلرف و شرا  ای رنگ

 صورت که ذکر نمایم که این جعبه بایی شامل:محتویات جعبه را نمائیم بدین

 کتاب داستا  قرآنی .1
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 دی کارتو  قرآنیسی .2

 مزهخوردنی خوا .3

 ی قرآنیاطالعات و مسابقه .4

 باشد.جایزه می .5
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 طرح

 پاذل قرآنی
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 توضیح طرح:

باشد که در های فکری و جااب برای کودکا  و نوجوانا  بایی با پاذل مییکی ای بایی

ف طبیعرت ر حیوانرات و... موجرود      بایار انواع و اقسام مختلف پاذل با اشرکال مختلر  

 تر کار شده است.باشد ولی پاذل با قالب قرآنی کممی

ودک و های قرآنری کره بررای کر    های قصهتوا  ای اشکال مختلف کتابدر این طرح می

نوجوا  تهیه شده است استفاده نمود و آ  تصراویر را بره صرورت قطعره قطعره پراذل       

توا  خود ایات قرا  را به صورت قطعه قطعه در قالب پاذل ارائه داد ترا  درآورد و یا می

ها با به هم ریختن قطعات مختلف قرآنی و کامل کرد  آ ، به آیات قررآ  آشرنایی   بچه

توا  یک الیه پالستیکی بر روی پاذل کشید تا ای برخرورد  بته می)ال تری پیدا کنند.بیش

 دست بدو  وضو به آ  خودداری شود(.
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 طرح

 تفسیر همراه
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 ضیح طرح:تو

باشرد و ای  جایی که یکی ای عوامل مهم در فهم آیات رجوع بره تفسریر قررآ  مری    آ ای 

ضی ای کتب تفسریری  باشد و بعطرفی دسترسی به کتب تفسیری برای همه مقدور نمی

باشد و در سطح فهم عموم نیست لاا نوشرتن تفسریری برا شررایط ذیرل      نیز سنگین می

 باشد:برای سطح عموم مفید می

بتوا  آ  را در همه جا با خود به همراه برد و  در قطع جیبی باشد تا به راحتیالف( 

 مطالعه نمود.

 4تررا  3ات در دارای موضرروعات مختلررف اخالقرری و اجتمرراعی ای تفسرریر آیرر  (ب

 ای آشنا شوند.ولو مختصر با تفسیر آیه ای باشد تا با مطالعهصفحه

 ای متنی ساده و روا  استفاده شده باشد. (ج

 ای آیاتی استفاده شود که کاربرد عملی در یندگی مردم داشته باشد. (د

ی جیبری تحقیرق و تردوین    قطعره نکته: بنده به توفیق الهری چنرین تفسریری را در    

 ه به چاپ هم رسیده است.ام کنموده

صورت که توا  هم ای تفاسیر تربیتی استفاده کرد بدین: تدوین طرح: در این طرح می2

در یک کتاب و یا جزوه مختصر به تفسیر کوتراه و مختصرری ای سرور کوچرک قررآ       

بحرث توحیردی یرا     12توا  استفاده نمود مرثالً  بپرداییم و هم ای تفاسیر موضوعی می

 و  آوریچو  پیام قرآ  جمرع به همراه تفسیر ای بحث تفاسیر موضوعی هم اخالقی یا...

 آ  مباحث در کتاب به اندایه مختصر و کوتاه.

 : اجراء طرح: این طرح قابل استفاده برای کلیه:3

امراکن ییرارتی ر ادارات و...      هرا ر   متروها ر مساجد ر پادگرا      ها ر اتوبوس ها ر بانک

هرا و جرزوات برین کارکنرا  و     مرثالً در ادارات ایرن کتراب    صورت کره باشد. بدینمی
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ای برگرزار  گرردد و سرپس ای روی همرا  مسرابقه    کارمندا  اداره و کارخانه توییع مری 

 شود.می

و یا نوشتن آیات قرآنی بر روی دیوار ادارات و یرا نصرب بنرر برر جلرو درب ورودی      

هرا و... اجرراء   ر مساجد و پادگا توا  دها را میادارات و امثالهم که عین همین فعالیت

 نمود.

کشرد  الخصوص متروها که گاهی حدود نیم تا یک ساعت طول مری ها علیدر اتوبوس

 توا :که تا مسافرا  به مقصد برسند می

ها نصب نمود که مسافرا  تا رسید  جزوات کوچک قرآنی در داخل متروها و اتوبوس

 ها مطالعه نمایند.به مقصد ای آ 

ها ترجمه آیات کوتاه قرآنی را نصب نمود و هر چنرد مردتی   توا  در اتوبوسیضمناً م

 ها را تعویض نمود.آ 
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 طرح

 کارت قرآنی
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 توضیح طرح:

باشد. حال یکی هایی که نوجوانا  به آ  عالقه دارند بایی با کارت مییکی ای سرگرمی

م جنبه آمویشی، برایی برا   تواند جنبه سرگرمی داشته باشد و ههایی که هم میای کارت

تروانیم مخاطبرا  خرود را برا     ها مری باشد که ما در قالب این کارتهای قرآنی میکارت

هرای قرآنری اشراره    هرایی ای کرارت  مسائل مختلف قرآنی آشنا ساییم اینرک بره نمونره   

 کنیم:می

 کارت قرآنی آشنای با ترجمه یا تفسیر آیات: ـ 1

 در یک طرف کارت آیات کوتاه و کراربردی نوشرته  صورت است که ها بدیناین کارت

شود و سپس بعرد ای آ  کره   شود و در طرف دیگر کارت ترجمه آ  آیات نوشته میمی

توا  بررای مسرابقه در   عدد رسید می 52ای مثالً ها به تعداد قابل توجهتعداد این کارت

را بره چنرد گرروه    آمویا  که دانشکالس نوجوانا  و جوانا  استفاده کرد بدین ترتیب 

کنریم و یمرانی را مشرخص    قسریم مری  ها را بین هر گروه تکنیم و این کارتتقسیم می

کنیم تا در آ  یما  معین هر گروهی، ترجمه آیات مربوط بره هرر کرارتی را حفرظ     می

ی مسرابقه خواهرد   های درست را بدهد، برندهترین جوابنماید و هر گروهی که بیش

 کنیم.خاطبا  خود را با ترجمه آیات آشنا میبود. ما به این وسیله م

 کارت کاربردی کردن آیات: ـ 3

باشرد طراحری شرده    این کارت که در راستای اجرای عملی نمود  آیات در یندگی می

شرود و در طررف   ای ای قرآ  نوشرته مری  است بدین ترتیب که در یک طرف کارت آیه

آوریرم ترا مخاطبرا     ینردگی را مری   دیگر کارت مصادیقی ای اجراء عملی آ  آیه را در

مخصوصاً نوجوانا  و جوانا  با اجرای عملی آیات در ینردگی آشرنایی بیشرتری پیردا     

 کنند.
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 کارت هدیه: ـ 2

هرایی بره عنروا  صرد آفررین و هرزار       گاهی اوقات در بعضی ای مدارس ابتدایی کارت

هرا  ها، به آ یه و تشویق بچهآفرین که با شکل ییبایی هم تزئین شده است به عنوا  هد

هرا نوشرته   های ییبا، نام اماما  یرا حردیثی ای آ   شود و یا گاهی بر روی کارتداده می

ها را در مراسم عید و مولودی و یا به عنوا  هدایای کوچرک هدیره   توا  آ شده که می

نوع قالب توا  نکات تربیتی و اخالقی احادیث اماما  را در این داد که ای این طریق می

 ترویج داد.

توانیم برای ترویج آیات قرآ  جمالت کوتاه قرآنی را به همرراه ترجمره یرا    حال ما می

های شاد و جااب چراپ کررده و در   ای ای آ  در پشت کارتی ییبا با رنگتفسیر کوتاه

 ها را بین مخاطبین پخش کنیم.مراسم و اعیاد مختلف آ 

 پشت کارت

 ای ای احترام به پدر و مادر:نمونه

هرا  ر هر غاایی کره آمراده کردنرد ای آ    1

 تشکر کنیم.

 ها صحبت کنیم.ر با ادب با آ  2

هرا سرالم   ر هنگام ورود به خانه بره آ    3

 بگوییم.

 و ال تقل لهما اُف
 و نگو به آ  دو )پدر و مادر( اُف

 

 امتیای 22

 

 کارتروی 
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 طرح تبلیغات قرآنی

 هردر سطح ش
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 توضیح طرح:

باشرد  های ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، تبلیغات قرآنی در سطح شهر مییکی ای راه

 کنیم.که در مطالب مطرح شده ذیل به برخی ای این تبلیغات اشاره می

هرای شرهر بره صرورت صرلواتی )ایرن       های قرآنری در چهرارراه  دیر پخش کرد سی1

هرای  دیقرآنری و یرا سری    رانییل قرآ ، سخنهای ترتدیتواند شامل سیها میدیسی

 قرآنی مخصوص کودکا  مثل صبا و... باشد(

ای تهیه کرده که در آ  مطالبی ای آیرات را گفتره   های قرآنیدیو یا این که خودما  سی

و سوالی در آ  طرح نموده و سپس بگویم که با جواب به این سؤاالت بره قیرد قرعره    

 شود.جوایزی داده می

هرا،  های تفسیری همراه با سوال به صورت رایگا  )پخش در چهارراهش کتابچهر پخ2

 مساجد، اماکن فرهنگی( به همراه جوایز به نفرات منتخب.

ها یا فقط ترجمه فارسی آیات بر روی دیوارهرای  نوشتن آیات بر ترجمه فارسی آ  ر3

 شهر.

در کنار آ  پخش یرک   بار مصرف در اعیاد ماهبی وهای یکپخش شربت در لیوا  ر4

 برگه سوال قرآنی به همراه جوایز.

توانیم در راستای باال برد  میزا  اطالعات قرآنی و تفسیری در بین عموم مرردم،  می ر5

 آ  در ذیرل و  برین مرردم پخرش نمرائیم     هرا مهیرا و  مطالب قرآنی را در برگه یا جرزوه 

ؤاالت با مطالب قرآنی آشرنایی  نماییم تا مردم با جواب داد  به آ  سسواالتی را مطرح 

توانیم جروایزی  تری پیدا کنند )و برای ترغیب مردم به جواب داد  به سؤاالت میبیش

 را برای نفرات برگزیده انتخاب نماییم(

 ها نماییم.باید اشخاصی را مسئول پخش و گرفتن جوابنکته: می
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 تبلیغات قرآنی توسط داد  فراخوا : ر6

نویسری  های هنری )نقاشری، خروا  ر این که هر شخصی در یمینهداد  فراخوا  مبنی ب

دهید هایی دارند به آدرسی که شما میو...( و غیر هنری در راستای کارهای قرآنی طرح

 ارسال نمایند.

 ر تبلیغات قرآنی توسط بنر:2

)کره  هرا و امراکن شرلوغ شرهر، بنرهرای برزرگ قرآنری        توانید بر سر چهرارراه شما می

ای اخالقی یا اجتماعی بره همرراه ترجمره آ  باشرد و یرا سرؤالی تفکرر        یهدربردارنده آ

هرا و  ای ای قرآ  و یا احادیثی در مورد عظمت قرآ  یا ثواب تالوت سورهبرانگیز ای آیه

 یا...( را نصب نمایید تا مردم با گار ای کنار این بنرها مطالب آ  را نیز مطالعه کنند.
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 طرح

 آیات کوتاه قرآنی
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 توضیح طرح:

کره در آ  احادیرث کوتراه و    نمرودم  چندی پیش به کتابی در یمینه حدیث برر خرورد   

کانونها و مدارس جمع آوری نموده بود وقتری  برای خواندنی را در موضوعات مختلف 

بنده این کار و طرح و مفید را در یمینه حدیثی مالحظه نمودم بره ذهرنم آمرد کره چره      

آیات کوتاه قرآنی »مینه آیات قرآنی فراهم شود یعنی خوب است مشابه همین کار در ی

و لاا به همین نیت قرآ  را ای ابتدا تا به انتها مورد بررسی قرار « در موضوعات مختلف

آیررات را در  سررپسو  هداده و کلمررات قصررار و چنرردی کلمرره ای آ  اسررتخراج شررد 

ات، تفسریر  موضوعات مختلف دسته بندی نمودم و بعد ای استخراج و دسته بنردی آیر  

 مختصری در ذیل آ  اضافه نمودم.  

نکته قابل تاملی که در اینجا وجود دارد اینست که ای آنجایی که این طررح هرم شرامل    

توانرد برا   باشد لراا مربری مری   میآ  در موضوعات مختلف خود آیه و ترجمه و تفسیر 

در بعضری   توجه به سطح فهم و درک و نیای مخاطبا  ای این طرح استفاده نماید یعنری 

مکانها و برای بعضی مخاطبا  همچو  بچه های دبستا ، مربی می تواند فقط ای آیه یرا  

ترجمه آ  )به شیوه هایی که در بخش اجراء طرح خواهد آمد( استفاده نمایرد و بررای   

مخاطبا  دیگری که تفسیر آیات نیز برای آنا  مناسب است ای بخش تفسیر نیز استفاده 

 نماید.  

ترجمه با موضوعات مختلف مری باشرد و   برای ن طرح هم قابل بهره گیری بهرحال ای»

 « تفسیربرای هم 

 اجرای طرح:

 این طرح قابلیت اجرا در موارد مختلفی را دارد که ذیل به مواردی چند اشاره می شود:
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 الف: قابل اجراء در مدراس:

دبیرسرتا (   -راهنمرایی  -مختلرف تحصریلی )دبسرتا     عاین طرح قابل استفاده در مقاط

باشد، اگر مربی می خواهد ای این طرح در مقطع دبسرتا  و راهنمرایی اسرتفاده کنرد     می

تواند ای بخش مسابقات قرائت و حفظ و ترجمه آیرات )کره در ذیرل بره آ  اشراره      می

شود( استفاده نماید و اگر ای این طرح بررای مقطرع دبیرسرتا  اسرتفاده مری نمایرد،       می

 رد فوق، ای تفسیر آیه نیز استفاده نماید.  تواند عالوه بر موامی

 «شیوه های مختلف اجرای این طرح در مدارس»

: شیوه اجرای این طرح برای همخوانی گروهی بچه ها: اجرای این طرح برای مقطرع  1

کوتاه و مرویو    ،دبستا  و راهنمایی مناسب است بدین صورت که ای آنجایی که آیات

خوانی گروهی بچه ها را داراست مخصوصاً برای شروع باشد لاا براحتی قابلیت هممی

خواند که ابتدا مربی آیه را به شکلی مویو  و ییبا میبدین ترتیب است کالس مناسب 

تقسیم شد  به دو گروه مختلف که با جمعی و یا ها آ  آیه را بصورت دستهو بقیه بچه

 «کنندمی نصف آیه را گروهی و نصف دیگر را گروهی دیگر بخواند تکرار
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 : شیوه اجرای طرح برای قرائت قرآنی:2

کالسرهای  در ای آیات مطرح شده در این طرح می توا  بررای یراد داد  قرائرت قررآ      

چهارم و پنجم دبستا  و راهنمایی استفاده نمود. البته نیای نیسرت کره حجرم ییرادی ای     

د نیرای و فهرم   آیات را )مخصوصاً برای دبستا ( بررای قرائرت تعلریم داد بلکره در حر     

 مخاطبا  باشد. 

تواند در هر جلسه تعدادی ای آیات را ابتدا بصورت انفرادی و سپس بصرورت  مربی می

جمعی تالوت کنند و در جلسات بعردی آیرات ترالوت شرده قبلری را بپرسرد و       دسته

طور در هر جلسه آیاتی قرائرت شرود و در جلسره بعردی پرسرش شرود کره بره         همین

شوند که تحصیل، مخاطبا  ما با قرائت مختلف قرآنی آشنا میاینصورت در طول مدت 

 باشد. خود اینکار مقدمه خوبی برای آشنایی با قرائت کل قرآ  می

توا  برای مسابقات قرائت نیز استفاده نمود بدینصورت که بعد ای ضمناً ای این طرح می

یا تررم، مسرابقه   توانید در پایا  هر فصل گاشت جلساتی ای شروع یادگیری قرائت می

ای آیاتی که تعلیم داده شده را برگزار و بره نفررات برنرده جروائزی اهرداء      قرائت قرآ  

ای هما  ابتدای شرروع  آ  را حتی بهتر است که مسابقه قرائت قرآ  و جوائزی ) .نمائید

که خود این مطلب انگیزه بیشتری جهت یادگیری قرائت قررآ   نمائید یادآوری کالسها 

 ند.  کایجاد می

 : شیوه اجرای طرح برای حفظ آیات:3

لاا سریعتر حفظ میشرود و  می باشد ای آنجایی که آیات مطرح شده در این طرح کوتاه 

تواند به هر کردام ای مخاطبرا    قابلیت ماندگاری بیشتری در ذهن را دارد و لاا مربی می

ر کردام ای  را برای حفظ انتخاب نمایرد و بره هر   مختلف خود، آیاتی را در موضوعات، 

مخاطبا  خود تعدادی ای آیات را محول نماید و دانش آمویا  موظف باشرند ترا بررای    



 54 

جلسه بعدی ولو یک آیه هم که شده را حفظ نمایند و آماده باشند و نکته مهمی که در 

آیه را با موضوعش حفظ باشند مرثالً اگرر    توانندتا جایی که می اینجا مطرح است اینکه

بتوانرد  )و توکل علری اهلل(  ای را بگوید، پرسد که در مورد توکل آیهمربی ای شاگردا ب

ای را بپرسرد بتوانرد آیره    سریع بگوید و یا اگر در مورد توحید یا معاد یا صبر یا... آیره 

مورد نظر را تالوت نماید که البته بهتر است آیه را با ترجمه حفظ نماید کره در بخرش   

 شود.  ترجمه آیات به آ  اشاره می

ه در اینصورت بعد ای گاشرت مردتی، دانرش آمرویا  یرک دوره آیرات کوتراه را در        ک

 اند.  موضوعات مختلف حفظ نموده

توا  همانند بخش قرائت آیات مسابقاتی را در انتهای ضمناً در مورد حفظ آیات نیز می

ترم یا فصل، برگزار نمود و جوائزی را به برندگا  اهداء نمود و جا دارد کره ای شرروع   

که در حفظ آیرات  نمود مطرح را یادگیری حفظ آیات، مسئله مسابقه حفظ و جوائز آ  

 موثر است. 

 «:شیوه اجرای طرح برای ترجمه آیات: »4

ای آنجایی که دانستن ترجمه آیه مقدمه مناسبی برای فهم آیه و بکارگیری آ  در یندگی 

بخواهد که هر شرخص یرا   تواند عالوه بر حفظ آیات ای شاگردا  باشد لاا مربی میمی

اند( عالوه برر حفرظ   گروهی )که توسط مربی برای مسابقات حفظ آیات مشخص شده

در انتهرا جلسرات   که آیات، ترجمه آ  را نیز حفظ نماید، امتیای بیشتری خواهد داشت 

 امتیایات با هم جمع و برنده اعالم خواهد شد. 

دانرش آمرویا     ،ه در پایا  دورهای فوائد مهم این بخش همانند بخشهای دیگر اینست ک

نیرز  عالوه بر قرائت و حفظ آیات با ترجمه بسیاری ای آیات در موضروعات گونراگو    

 شوند.  آشنا می
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تواند در هر جلسه بخشری ای وقرت کرالس را بررای     مربی می شیوه اجراء در کالس:

د حفظ قرائت و بخشی را برای حفظ و بخشی را برای ترجمه معین نماید و یا می توان

 و ترجمه را با هم تعلیم دهد و بپرسد. 

تواند ابتدا آیه جدید را بصورت انفرادی قرائت نمایرد و بعرد چنرد برار     یعنی مربی می

و بعداً شرروع  بیا  نماید و بعد ای آ  ترجمه آیه را با هم بخوانند جمعی بصورت دسته

ت مختلرف ای  قبلری بهمرراه ترجمره آ  در موضروعا    جلسره  به پرسید  ای حفظ آیات 

 نماید.  آموی  دانش

 «:شیوه اجرای طرح برای تفسیر آیات: »5

تروا   باشد ولی میاین مرحله هر چند بیشتر برای مقطع دبیرستا  و جوانا  مناسب می

برای مقطع راهنمایی و حتی دبستا  با بیانی ساده و روا  و متناسب با سطح فهم آنرا ،  

شریوه بیرا  و   بره  مود )که البته این مسئله بستگی تفسیری ای آیات مطرح شده را بیا  ن

 مهارت مربی در بیا  تفسیر متناسب با فهم اشخاص دارد(.  

ا آیاتی در یک موضوع و یتواند در هر جلسه پس ای مطرح نمود  آیه بهرحال مربی می

که در ذیل آیات مطررح  )پس ای قرائت و بیا  ترجمه آ ، تفسری مختصری ای آیات را 

آمده است( مطرح نماید و ای شاگردا  بخواهد که آ  نکرات تفسریری را    رحشده در ط

در دفتری مخصوص یادداشت نمایند تا بعنوا  امتحرا  در آخرر دوره ای همرین نکرات     

 تفسیری امتحانی بعمل آورد.  

بایستی برای جلسه بعرد نکرات تفسریر را حفرظ کررده باشرند ترا در        البته شاگردا  می

  .آ  نکات باشندجوابگوی نند صورت پرسش مربی بتوا

آیات میتوا  مطرح نمود اینست کره  تفسیر مهم دیگری که در یمینه فعالیت نکته: ضمناً 

آیه کوتاهی را مشخص نمائیم تا با مراجعه به تفسیری که  ا آمویدانشکدام ای هر برای 
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ی خرودا  کره مربر  تفسیری باشد و یا در خانه یا در کتابخانه مدرسه و یا ... موجود می

تفسریری   عقاب د حتی اگرند و بیاورنمیدهد، تفسیر آیه را بنویسقرار در اختیار، شاگرد 

برگره   32یرا   22تفسریر نمونره در    . تفسیر آیاتی را ای مثالًتواندموجود نباشد مربی می

تایپ نماید بصورت یک جزوه مستقل تفسیری در بیراورد ت در صرورت نبرود بحرث     

  استفاده کنند. تفسیری ای همین جزوات 

ای که امکانات در دسترس باشد، برای  بهرحال دست مربی در اجرای این طرح بهر نحوه

ست. نکته مهم اینست که مربی ای این طرح در کالس استفاده نماید ییرا این طررح ای  ا

خوانیم که را به جستجو و تدبر در آیات فرا می  آمویاآنجایی مهم است که خود دانش

بره تفسریر و تردبر    خود دانرش آمرویا    تواند مقدمه خوبی برای مراجعه میهمین نکته 

 بیشتری در آیات گردد.  
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 «های قرآنیبرای پیامک قابل اجراء»ب: 

. باشرد میهای قرآنی کوتاه یکی دیگر ای موارد استفاده ای این آیات کوتاه، ارسال پیامک

اختیرار همگرا  )حتری     یکی ای ابزار ارتباطرات جمعری کره بصرورت بسریار شرایع در      

هرای شرایع و   باشد که یکری ای اسرتفاده  نوجوانا  و کودکا ( قرار دارد، تلفن همراه می

 باشد. فراوا  آ ، ارسال یا دریافت پیامک می

هرا  رسرال پیامرک  او ... در  لطیفه -قطعات ادبی -شود که ای شعرگاهی اوقات دیده می

نی کوتاه )حال چه خرود آیره چره    آهای قرکواقعاً جای ارسال پیامکه شود استفاده می

طرح )آیات کوتاه قرآنی( کره ترا   ا  شاء ا... با اجراء ترجمه آ ( در این بین خالی است 

متن آیه برا ترجمره یرا    فرستاد  افراد بتوانند با خواهد شد تا حدودی این خالء جبرا  

 هایی را ارسال نمایند.  ترجمه تنها و داد  نشانی آیه، پیامک

 های قرآنی(:ائد پیامک)فو

باشرد کره   ای ای طرف فرستنده میآیهخواند  و رویت : ارسال پیامک قرآنی، مستلزم 1

خود این کار، موجب ثوابی برای فرستنده است و ای آنجایی که این آیه را برای دیگرا  

 فرستد ثوابی مضاعف نیز به او ا  شاء ا.. خواهید رسید. می

یامک واسطه رسید  خیر و ثوابی بررای شرخص کره پیامرک     و همچنین با ارسال این پ

شویم ییرا او هم این آیه را می بیند و میخوانرد و چره بسرا    ایم میبرای او ارسال نموده

هم این آیه را برای دیگرا  ارسال نماید و شما بدین وسیله منشا خیرو ثرواب برا   او که 

واند متاکر شود که این پیامرک  ت)که البته فرستنده می فرستد  یک پیامک خواهید شد.

 قرآنی را برای دیگر  نیز ارسال نمایند(.  
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: ای طرفی ای آنجایی که جا دارد یک شخص مسلما ، حرفها و اعمالش، انسا  را بره  2

یاد خدا بنیداید لاا جا دارد کره در ارسرال پیامرک هرم ای ایرن امرر غفلرت نرورییم و         

 و قرآنی دهیم.  های قرآنی خود را رنگ و بوی خدایی پیامک

: ای طرف دیگر این آیات عالوه بر اینکه خواندنی و جااب است، گاهی باعث ترأثیر  3

گااری عجیبی بر روی افراد نیز میشود و لاا چه بسا که شما با ارسال یک پیامک کوتاه 

 قرآنی، شخص را متاثر و متحول نمائید.  

 نی که:مثالً ممکن است که شما به ارسال این پیامک کوتاه قرآ

 : حدید(4هرجا باشید او با شماست. )«: هو معکم این ما کنتم»

و در او تأثیر بگراارد و چره    رودممکن است حتی برای دقائقی شخص را در فکر فرو 

 بسا که حتی ای ارتکاب گناهی، بای دارد.  
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 «قابل اجراء برای پوسترهای قرآنی»ج: 

رای نوشرتن برر روی پوسرترهای ییبرا و     یکی ای موارد استفاده ای آیات کوتاه قرآنی، بر 

 جاب باشد. 

ای در بایار پوسترهایی با ظاهری ییبا موجود است که بر روی آ  اشعار شعراء یا جمله

ییبا، نوشته شده است و ای این پوسترها برای نصب بر روی دیوار منایل، محرل کرار و   

یرا خصوصری، تعردادی ای    توا  با همکاری نهادهای دولتی کنند. حال می... استفاده می

این پوسترها را با آیات کوتاه قرآنی به چاپ رسانید که هم قابلیت استفاده بررای کلیره   

بر آ  قابل برای عرضه در بایار بررای اسرتفاده   عالوه و باشد مراکز دولتی و خصوصی 

 باشد.  عموم نیز می

قلـ  درشـت و   ا توا  این آیات کوتاه را به افرراد خوشرنویس داد ترا بر    و همچنین می

برا خطرر   ای ای خوشنویسی آیات کوتراه را  هناثری ییبا بوجود آورند )که ما نمو مرکب

   .ایم(آوردهدرشت 
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 «:های کوچک قرآنیقابل اجرء برای کارت»د: 

بدهیم کارتهایی با عناوین قرآنی توانیم به یکدیگر ایی که بعنوا  هدیه مییکی ای چیزه

ای کوتاه بهمراه ترجمه آ  نوشته شده باشد چک، آیهاست یعنی بر روی یک کارت کو

. آ  را به مناسبتهای مختلرف بره یکردیگر    1توا  آ  را در موارد ذیل اجرا نمود: که می

توا  بعنوا  جایزه یا هدیره در کنرار جروایز دیگرر ای ایرن کرارت داخرل        . می2بدهیم. 

ای بررای حفرظ آیرات و    ابقهتوا  ای این کارتها بعنوا  مسر . می3مدارس استفاده نمود. 

 . موارد دیگر  4ترجمه آنها در مدراس استفاده نمود. 
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 کوچه ها و...( -مساجد -برای نوشتن بر روی دیوارهای مدارس ه: )قبل اجراء

توانرد ترأثیر   ئل مهمی که بطور غیر مستقیم در افکار و اعمال، اشخاص مری ایکی ای مس

و سراینده علری الخصروص آیرات قررآ        بگاارد، دید  مداوم و مکرر جمرالت مفیرد  

توانیم برای تحقق این عامل مهم تربیتی در مکانهای مختلرف تردابیر   که ما می ،باشدمی

 ریزی کنیم من جمله:مختلفی را برنامه

برای مدارس: مساجد، پادگانها و کلیه نهادهای و موسسرات دولتری و بیمارسرتانها و...    

ه یا ترجمه تنها( بر روی دیوار و یا نوشرتن همرین   نوشتن آیات کوتاه )متن آیه با ترجم

هرا و یرا   آیات کوتاه بر روی کاغاهای بزرگ مقوائی و نصب آ  داخل سرالنها و اطراق  

 نوشتن بر روی بنرها و نصب آ  جلوی درب ورودی.  

توا  ای نوشتن آیات روی دیوارهای شهر )البته با کسب اجایه ای و برای سطح شهر: می

 های شلوغ شهر و...ا نصب بنر بر سر چهار راهصاحب ملک( و ی
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 «قابل استفاده موضوعی از آیات برای سخنرانان»و: 

هرای مختلرف ای آیرات مختلفری متناسرب، برا موضروع        معموالً سخنرانا  در مناسربت 

کنند و لاا نیای به استفاده ای آیات مختلف در موضوعات متفراوتی  سخنرانی استفاده می

قابل استفاده برای سرخنرانا    آیات موضوعی این طرحر همین راستا، کنند که دپیدا می

   محترم خواهم بود.

توانرد برا   اسرت. سرخنرا  مری   « توکرل »بدینصورت که اگر مثالً موضوع بحث در مورد 

مراجعه به فهرست و پیدا نمود  آیات مربوط به توکل آیات در این یمینه را اسرتخراج  

 .  نمایدصحبت و پیرامو  آ  آیات 

آوری شده در این طرح، آیات کوتراه در هرر   نکته: البته شایا  ذکر است که آیات جمع

کره در   آوری نشده استباشد و لاا تمام آیات در موضوعات مختلف جمعموضوع می

 «.توا  به کتابهای موضوعی آیات قرآ  مراجعه نمودصورت نیای می
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 «:برای کارتهای قرآنیاجراء قابل »ز: 

ب و سررگرم  اامفاهیم قرآنی، کره در عرین حرال جر     ءشهای غیر مستقیم القایکی ای رو

 باشد. های قرآنی میباشد، استفاده ای کارتکننده نیز می

های قرآنی کارتهایی مقوایی هستند به شکل مستطیل یا مربرع )کره البتره قابلیرت     کارت

آ  کلمرات یرا    تبدیل به اشکال مختلف را نیز دارد( که در یکطرف یا در هر دو طررف 

ترجمه آیات قرآنی نوشته شده است. )کره البتره در بحرث کارتهرای قرآنری کره بررای        

مدارس طراحی شده است بطور کامل به توضیح این کارتها و انواع و اقسام آ  خواهیم 

 گردد(.هایی ای اجراء این کارت با آیات کوتاه ارائه مینمونه پرداخت ولی فعالً

 ارت قرآنی:های اجراء با کشیوه

بدینصورت که در یکطرف کارت متن آیره و در طررف دیگرر کرارت، ترجمره آیره را       

و برای هر طررف   ذکر نمائیمتوانیم در باالی کارت، موضوع آیه را نیز یم و میسنویمی

( 12بدینصورت که در روی کارت که آیه نوشته شده ) کنیمکارت، امتیایی را انتخاب 

توا  مسابقه را ( امتیای دیگر قرار میدهیم و بعد می12ارت )امتیای و برای طرف دیگر ک

ها در خانه پخش آمویا  یا بچهبدینصورت برگزار نمود که باید این کارتها را بین دانش

دقیقه آیره و موضروع آیره و ترجمره آ  را حفرظ       5در مدت  نمود تا آنها تا سریع مثالً

 ابقه گرفت من جمله اینکه:های مختلف ای آنها مسنمایند و بعد به شیوه

خوانم ها بپرسید که من آیه را میآوری کردید ای بچهها را جمعشما بعد ای اینکه کارت

خوانم و شرما بایرد   و شما باید سریع ترجمه آ  را بگوئید یا من آیه یا ترجمه آ  را می

 موضوع آیه را بگوئید.  
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مه نها نیز اسرتفاده کررد بدینصرورت    توا  ای این کارتها برای حفظ آیات و ترجالبته می

که بعد ای ینکه این کارتها در اختیار دانش آمویا  قرار گرفت و آنها حفظ کردند، شرما  

 توانید موضوعی را بگوئید که آنها آیه مربوط به آ  موضوع را ای حفظ بگویند.  می

 

ای از آیات کوتاه قرآنی در موضوعات مختلفاینک نمونه
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 ایمان:

هر کس به خدا ایما  آورد خداوند قلبش را  «ن باهلل یهد قلبهو من یوم»

 کند.هدایت می

 / تغابن11

آیا کسی که با ایما  باشد همچو  کسی  «افمن کا  مومناً کمن کا  فاسقاًًٌ»

 است که فاسق است

 / سجده18

ها اگر ایما  آورید و تقوا پیشه کنید پاداا «کم اجورکمتا  تومنوا و تتقوا یو»

 دهد.را می شما

 / محمد36

اند دفاع همانا خداوند ای کسانی ایما  آورده «یدافع عن الاین آمنوا ا  اهلل»

 کند.می

 / حج38

خداوند ولی و سرپرست کسانی است که  «اهلل ولی الاین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»

اند آنها را ای ظلمتها به سوی نور ایما  آورده

 بردبیرو  می

 / بقره252

همانا خداوند موال و سرپرست کسانی است  «ا  اهلل مولی الاین ءامنوا»

 که ایما  آوردند. 

 / محمد 11
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 تقوی:

 / آل عمرا 26 همانا خداوند پرهیزگارا  را دوست دارد. «ا  اهلل یحب المتقین»

 / توبه123 همانا خداوند با پرهیزگارا  است. «ا  اهلل مع المتقین»

هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند  «ق اهلل یکفرعنه سیئاته و یعظم له اجراًمن یت»

بخشد و پاداا او را بزرگ گناهانش را می

 دارد. می

 / طالق52

 / هود49 همانا عاقبت ای آ  پرهیزگارا  است.  «ا  العاقبه للمتقین»

ن ترین شما نزد خدا، با تقواتریگرامی «ا  اکرمکم عنداهلل اتقکم»

 شماست

 / حجرات13

 / لقما 33 ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید. «یا ایها الناس اتقوا ربکم»

)همواره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم  « تعاونوا علی البر و التقوی»

 تعاو  کنید.

 / مائده2

هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند کار را  « من یتق اهلل یجعل له من امره یسراً»

 ساید.ری او آسا  میب

 / طالق4

همانا خداود باکسانی است که تقوی پیشه  « ا  اهلل مع الاین اتقوا»

 اند.کرده

 / نحل128

 / تغابن 16 توانید تقوای الهی پیشه کنید.تا می «اتقوا اهلل ما استطعتم»
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 )یاد خدا(:

ه نه سودی به تو جز خدا چیزی را ک «ال تدع من دو  اهلل ما ال ینفعک و ال یضرک»

 رساند و نه ییا  مخوا .می

 / یوسف126

هر کس ای یاد پروردگارا روی گراند او را  «من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عااباً صعداً»

 ساید.ای گرفتار میعااب شدید و فزاینده

 / جن12

ا بسیار اید خدا رای کسانی که ایما  آورده «یا یها الاین ءامنوا اذکرواهلل ذکر کثیراً»

 یاد کنید.

 / احزاب41

هر کس ای یاد من رویگردا  شود، یندگی  «من اعرض عن ذکری فا  له معیشه ضنکاً»

 )سخت و( تنگی خواهد داشت.

 / طه 124

نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل  «و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیالً»

 ببند.

 / مزمن8

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش  «اال باکر اهلل تطمئن القلوب»

 یابد.می

 / رعد 28

 / جمعه12 خدا را بسیار یاد کنید. « ذکروا اهلل کثیراً»

 / بقره152 پس به یاد من باشی تا به یاد شما باشم.» فاذکرونی اذکرکم»
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 )بهشت(:

ا  و یمین بهشتی که پهنه آ  مانند پهنه آسم «و یالاض ج ا عرضمً اعرض یلسمًء»

 است. 

 / حدید21

که هرگز قطع و ممنوع  -های فراوا میوه «ال مقطوعا و المم وعا -فًاما اثیرة»

 شود.نمی

 / واقعه 32

ساید که او را در باغهایی ای بهشت وارد می «ی خله ج ًت تجری من تبتمً یالنمًا»

 ای ییر درختانش، نهرها جاری است.

 / طالق11

 / طور32 آوریم.حورالعین را به همسری آنها در می «زوج ًهم ببواعین»

ها و گوشتها ای هر نوع همواره ای انواع میوه «یم دنً هم بفًاما و لبم ممًیشتبو »

 گااریم.که بخواهند در اختیارشا  می

 / طور22

آنها در بهشت جامهای پر ای شراب طهور نه  «یت ًزعو  فیمً اًسً  ال لغوفیمً و ال تًثیم»

گویی در آ  است و نه گناه ای یکدیگر هوهبی

 گیرندمی

 / طور23

ای ییر )قصرهای( آنها در باغهای بهشت،  «تجری من تبتم یالنمًا فی ج ًت یل عیم»

 نهرها جاری است. 

 / یوسف 9

 / واقعه 22 میوه هایی ای هر نوع که انتخاب کنند.  «فًاما ممً یتخیرو »

 / واقعه 21 نده ای هر نوع که مایل باشند.گوشت پر « لبم یر ممً یشتمو »
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 )دعا(:

)خداوند( درخواست کسانی را که ایما   «یستجیب الاین ءامنوا و عملوا الصالحات»

 پایرد.اند میآورده و کارهای نیک انجام داده

 / شوری26

دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند  «جیب دعوخ الدع اذا دعا »

 ویمگپاسخ می

 / بقره186

پروردگار خود را ای روی تضرع و در پنهانی  «ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة»

 بخوانید.

 / اعراف55

 / اعرف56 او را با بیم و امید بخوانید. «و ادعوه خوفاً و طمعاً»

برای خدا نامهای نیک ست، خدا را به آ   « هلل االسماء الحسنی فادعوه بها»

 )نامها( بخوانید.

 اعراف /182

 / غافر62 مرا بخوانید تا )دعای( شما را بپایرم. «ادعونی استجب لکم»



 ای از آیات کوتاه بهمراه تفسیر مختصر(:)نمونه

 /نور21« یا ایها الاین إمنوا التتبعوا خطوات الشیطا »آیه: 

 «های شیطا  را پیروی نکنیداید گامای کسانی که ایما  آورده»

 پیام آیه: تفسیر:

 نمائیم:های ییبایی نهفته است که به بعضی ای آ  اشاره میاین آیه پیامدر 

: به ایما  خود تکیه نکنیم، توجه به هشدارهای پی در پی الیم است. )یا ایهرا الراین   1

 آمنوا ال تتبعوا(.

: سیاست شیطا  نفوذ تدریجی و گام به گام است )خطوات(، خطوات جمع خطوخ به 2

 4ید ای هما  گام اول مواظب باشیم.معنای )گام( ست که با

 

 ای دیگر:نمونه

 / نحل99« له سلطا  علی الاین إمنوا سانه لی»آیه: 

 « ای نیستالبته شیطا  را بر کسانی که ایما  آورده غلبه و سلطه»

 های آیه:تفسیر: پیام

ن آید اما در همه تأثیرگاار نیست )لیس له سلطا  علی الرای : شیطا  به سراغ همه می1

 آمنوا(  

کند )لیس له سلطا  علری  پایری حفظ میای است که انسا  را ای آسیب: ایما ، قلعه2

 5لاین آمنوا(ا

                                           
 .162/ ص8. تفسیر نور/ ج 4

 .453/ ص6. تفسیر نور/ ج 5
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 ای دیگر:نمونه

 / اسراء53« ا  الشیطا  کا  لالنسا  عدواً مبیناً»آیه: 

 همانا شیطا  همواره برای انسا ، دشمنی آشکار بوده است.  

 های آیه:تفسیر: پیام

 گری و دشمنی با انسا ، بسیار جدی است. )ا  ... کا... عدواً مبیناً( فتنه : شیطا  در1

ا  »ای درنرگ نکررده اسرت    : شیطا ، همواره دشمن انسا  بوده و در دشرمنی لحظره  2

 6«الشیطا  کا  لالنسا  عدوا

 نکته:  

. راهنما و .. -مجمع البیا  -توا  در ذیل آیات تفاسیر دیگری همچو ، نمونه المیزا می

 استفاده نمود.  

 

                                           
 .25/ ص2. تفسیر نور/ ج 6


