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دستیابی به هر هدفی لوازم طبیعی و ضروری خود 
را طلب می کند؛ بی دلیل نیس��ت ک��ه در معارف دینی 
ما آمده اس��ت: »ابی اهلل ان یجری االمور اال باس��بابها«: 
حتی خداوند متعال نیز ابا دارد که امور را غیر از طریق 

اسباب و علل آن انجام دهد. 
کارشناسان، صاحب نظران، فعاالن و دست اندرکاران 
امور قرآنی سال هاس��ت در تالش اند در نظام فرهنگی و 
تعلیم و تربیت جمهوری اس��المی ایران جایگاه ویژه ای 
برای آموزش، انس، پژوهش، تبلیغ و ترویج قرآن کریم 
فراه��م آورند. امید اس��ت که از این رهگذر برای س��ند 
بی مانن��د دین الهی، معنویت راس��تین و تنها راه واقعی 
معرفت جهان هس��تی، یعنی قرآن کریم، عالوه بر آنچه 
به لطف اله��ی در فرهنگ عمومی جامع��ه وجود دارد، 
در اس��ناد نظام تعلیم و تربیت کش��ور، اع��م از آنچه به 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی برنامه ریزی 
وزارت خانه های فرهنگی کش��ور و... برمی گردد، جایگاه 

رفیع، جدی و ارزشمندی فراهم آورند. 
خوش��بختانه ای��ن تالش ه��ا از طریق اس��ناد ذیل 

به نتیجه رس��یده اس��ت. پس از اش��ارة اجمالی به این 
اس��ناد و برخی بندهای مهم آن، چند توصیة کوتاه نیز 
تقدیم عزیزان می ش��ود. این توصیه ها می تواند قدردانی 
از کس��انی باشد که در تدوین این اسناد و فراهم آوردن 
فرصت های الزم برای ارتقای جایگاه قرآن کریم در نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران دس��ت داشته اند و نیز 
گامی کوچک در تحقق این اهداف بزرگ به حساب آید. 

اسناد مورد نظر 
 منشور توسعة فرهنگ قرآنی، شورای مرکزی این 
منشور و نیز کمیسیون آموزش عمومی قرآن به ریاست 
وزیر آموزش وپرورش، کمیسیون پژوهش های قرآنی به 
ریاس��ت وزیر علوم و آموزش عالی و کمیسیون تبلیغ و 
ترویج فعالیت های قرآنی به ریاست وزیر ارشاد اسالمی. 
این سه کمیس��یون همراه با کارگروه های خود در ذیل 

شورای مرکزی منشور فعالیت دارند. 
 بند 9 از قس��مت الف مادة  19 قانون برنامة پنج 
س��الة پنجم توسعة جمهوری اس��المی ایران )1394- 
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1390( مص��وب 89/10/15 به این ش��رح اس��ت: ارائة 
برنام��ة جامع آم��وزش قرآن اع��م از روان خوانی و فهم 
قرآن و برنامة تلفیقی قرآن، معارف اس��المی و عربی، با 

اهداف قرآنی. 
»راهکار 3-1 از سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی به این شرح: توسعة 
فرهنگ اقام��ة نماز و اهتمام به برپای��ی نماز جماعت در 
مدرس��ه و تقویت انس با قرآن در دانش آموزان و توس��عة 
فرهنگ س��واد قرآنی با اصالح برنامه ها و توانمندس��ازی 
معلمان در راس��تای تقویت مهارت روخوانی و روان خوانی 
در دورة ابتدایی، آش��نایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دورة 
متوس��طة اول و آموزش معارف قرآنی در متوس��طة دوم 

براساس منشور توسعة فرهنگ قرآنی. 

توصيه ها 
 درس قرآن و فعالیت های قرآنی مراکز آموزش��ی 
و فرهنگ��ی کش��ور را جدی بگیریم و ح��ق آن را برای 

رضایت خدا و در نزد او، درست ادا کنیم. 

 خود ما با قرآن کریم مأنوس باشیم، یعنی هر روز 
مقداری قرآن بخوانیم. برای درک معنای مستقیم آیات 
بکوش��یم و دانسته های خود را در این امر به کار گیریم. 
در معنای آیات، تا آنجا که در توان علمی ماس��ت، تدبر 

و تفکر کنیم. 
 دانش آموزان را ب��ه آنچه خود در ارتباط با قرآن 
انج��ام می دهیم تش��ویق و ترغیب کنیم و همیش��ه در 
همة فعالیت ها پی گیر تالش آن ها باشیم تا انس با قرآن 
کریم، ب��ا تعریفی که در بند دوم آمده اس��ت، در آن ها 

درونی شود. 
 با همکاری مدیر مدرسه و سایر مراکز آموزشی 
و فرهنگی، به ش��یوه های س��اده و برنامه ه��ای کوتاه و 
امکان پذیر، زمینة آش��نایی و انس بیشتر سایر دبیران و 

همکاران فرهنگی با قرآن کریم را فراهم آوریم. 
 ب��رای خانواده های دانش آم��وزان، به ویژه مادران 
گرام��ی، با کمک اولیای مدرس��ه، جلس��ات توجیهی و 
آم��وزش بر ح��ول محور قرآن کریم برگ��زار کنیم تا به 

تدریج آن عزیزان نیز با قرآن بیش تر مأنوس شوند. 
سردبیر



آيت اهلل جوادي آملي
مقدمه

يکي از مسائل مهمي که بايد مورد بحث قرار گيرد، کيفيت نزول و تجلي قرآن کريم است. خداي 
س�بحان در س�ورة مبارکة »قدر« مي فرمايد: »ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم« )إنا أنزلناه في ليلهًْ 
القدر( و در جاي ديگر، نزول قرآن را در ش�بي مبارک مي داند: »حم* والکتاب المبين* إنا أنزلناه في 
ليلهًْ مبارکهًْ إنّا کّنا منذرين« )دخان/3(. جمع اين دو آيه و برخي آيات ديگر نش�ان مي دهد که قرآن 

کريم به صورت دفعي در شب مبارک قدر نازل شده است.
از سوي ديگر، تاريخ مسلم و شأن نزول آيات نشان دهندة آن است که قرآن به صورت تدريجي و 
طي 23 سال نازل شده است. در خود قرآن نيز آياتي بر نزول تدريجي اجزاي آن تصريح دارند. در آية 
کريمه اي فرموده است: »وقرانا فرقناه لتقرأُه علي الناس علي ُمکٍث و نزلناه تنزيال« )اسراء/106( يعني، 
قرآن را متفرق نازل کرديم تا تو آن را به تدريج دريافت و به تدريج بر مردم تالوت کني. در آية کريمة 
ديگري، اعتراض کافران را بيان مي فرمايد که مي گفتند چرا قرآن بر تو، مانند »تورات« موسي، يکباره 
نازل نشده است؟ »وقال الذين کفروا لو ال نزل عليه القرآن جمله واحده« )فرقان/ 32( خداي سبحان 
در جواب اين اعتراض، خطاب به رسول اکرم-  صلي اهلل عليه و آله و سلم- مي فرمايد: »کذلک لنثبت 

به فؤادک ورتلناه ترتيال« )فرقان/ 33(. يعني نزول تدريجي قرآن، براي تثبيت قلب توست.
بنابراين، ظاهر آيات قرآني در مس�ئلة کيفيت نزول قرآن متفاوت اس�ت. برخي از آن ها بر نزول 
دفعي و يکبارة قرآن و برخي ديگر بر نزول تدريجي و در طول زمان رس�الت آن حضرت داللت دارند. 
اين معنا از نظر قرآن شناس�ي مس�لم اس�ت که هرگز اختالف و تعارضي بين آيات کريمة قرآن وجود 
ن�دارد. خود ق�رآن نيز در اين باره مي فرماي�د: »ولو کان من عند غير اهلل لوج�دوا فيه اختالفا کثيراً« 
)نس�اء/83( يعني اگر اين قرآن از نزد غير خداي س�بحان مي بود، به ط�ور يقين اختالف فراواني بين 
آياتش راه مي يافت ولي از آنجا که از ناحية ذات اقدس اهلل اس�ت، هيچ گونه تعارض و اختالفي در آن 
راه ندارد، بلکه هماهنگي و انسجام فوق العاده اي نيز در سراسر آن به چشم مي خورد. )اهلل نزل أحسن 

الحديث کتاباً متشابهاً مثاني- زمر/ 23(.

کليد واژه: قرآن کريم، ترول، ترول وحی، ترول تدريجی
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ق�رآن کريم ک�ه تجل�ي ذات اقدس 
اهلل اس�ت، بهتري�ن گفت�اري اس�ت که 
آياتش متش�ابه و مثاني ان�د و با يکديگر 
تش�ابه، هماهنگ�ي و هم بس�تگي دارند. 
نه تنه�ا اخت�الف ندارند بلک�ه مکمل و 
تمام کنندة يکديگرند. براي هر يک از دو 
دسته آيات يادش�ده محملي است که با 
محمل ديگر هماهنگ است. براي تبيين 
انس�جام بين آيات مزبور مي توان چنين 
گفت: قرآن کريم دوگونه نزول داشته که 
يکي به صورت دفعي انجام گرفته اس�ت 
و ديگري به صورت تدريجي. هر دسته از 
آيات مورد اش�اره نيز ب�ر يکي از اين دو 

گونه نزول داللت دارد.

نقِد یک نظر
برخي براي جم��ع کردن میان این دو 
دس��ته از آی��ات گفته اند: ق��رآن کریم تنها 
یک نزول تدریجي داشته است و آیاتي که 
بر نزول قرآن در ش��ب مب��ارک قدر داللت 
دارند، مربوط به آغاز نزول قرآن هستند که 
در شب قدر صورت گرفته است. زیرا شروع 

کارهاي مهم و متدّرج، مبدأ تحقق آن ها به حس��اب مي آید. 
پس به لحاظ مبدأ نزول گفته ش��ده که قرآن در ش��ب قدر 
نازل ش��ده است. این س��خن با ظاهر قرآن سازگاري ندارد؛ 
زیرا ظاهر آنجا که فرمود: »إنا أنزلناه في لیلئ القدر« )قدر/1( 
و نیز در س��ورة مبارکة »دخان« که نخست به قرآن و کتاب 
مبین قس��م مي خورد و س��پس مي فرماید: ما آن را در شب 
مبارکي نازل کردیم، مجموع قرآن مقصود اس��ت نه بخش��ي 
از آن. ع��الوه بر اینکه خود ق��رآن مي فرماید: نزول قرآن در 
ماه مبارک رمضان صورت گرفته اس��ت: »شهر رمضان الذي 
أن��زل فیه القرآن« )بقره/185( و چون ش��ب قدر هم در ماه 
مبارک رمضان اس��ت، پس اگر منظور اولین نزول قرآن باشد 
نه همة آن، آغاز رس��الت باید در ماه رمضان باش��د. در حالي 
که تاریخ مس��لم امامیه بر آن اس��ت ک��ه بعثت آن حضرت 
در ماه رجب واقع ش��ده اس��ت و اگر منظور آغاز نزول وحي 
نباشد، اختصاصي براي شب مبارک و لیلئ القدر نیست؛ زیرا 
هر بخش از قرآن در زماني خاص نازل ش��ده است. بنابراین، 
ماه مبارک و ش��ب مبارک، ظرف نزول تمام قرآن اس��ت نه 

خصوص آیات آغازین آن. وگرنه باید مبدأ 
رس��الت، ماه مبارک رمضان باشد نه ماه 
َاَصبِّ َرَجب و نه بخش��ي از مجموع قرآن؛ 
زیرا در آن صورت، میان ماه رمضان و غیر 

آن فرقي نمي بود.1
اس��تاد عالمه طباطبایي)قدس سره( 
در تفس��یر وزین »المی��زان« فرموده اند: 
»ق��رآن کری��م در دو مرتبه نازل ش��ده؛ 
مرتبه اي از آن بسیط و یکپارچه و مصون 
از تغییر اس��ت و مرتبة دیگرش به صورت 
تفصیلي و غیربس��یط اس��ت و صالحیت 
تغییر و تحول به گونة ناس��خ و منس��وخ 
و مانند آن را دارد. آنچه در ش��ب مبارک 
ق��در بر قلب مطهر رس��ول اک��رم- صلي 
اهلل علیه و آله و س��لم- نازل شده، همان 
مرتبة بس��یط ق��رآن اس��ت و آنچه طي 
دوران رس��الت ب��ر آن حضرت-  صلي اهلل 
علیه و آله و سلم- نازل شده، همان مرتبة 
تفصیلي و غیر بس��یط است که با ناسخ و 
منسوخ همراه است«. )المیزان، ج2: 18- 
15(. این تحقیق ایشان با بعضي از شواهد 
قرآن��ي و روایي قابل تطبیق اس��ت، لیکن 
باید عنایت کرد که نزول قرآن کریم در ش��ب قدر نمي تواند 
به صورت بس��یط محض باش��د؛ زیرا به فرم��ودة خود قرآن، 
شب قدر شبي است که هر امر حکیم و یکپارچه اي تفریق و 
تفصیل مي یابد )فیها یفرق کل أمر حکیم- دخان/4(. ش��ب 
قدر، شب تقدیر و اندازه گیري و گسترش است و چنین شبي 
با آن مرتبه از قرآن که بس��یط محض اس��ت تناسبي ندارد. 
قرآن مانن��د امور دیگر، هم داراي مرحلة »حکیم« بس��یط، 
واحد، ثابت و مانند آن اس��ت و ه��م داراي مرحلة »تفریق« 
ترکیب، تکثیر تدریج و نظیر آن. آنچه در ش��ب مبارک قدر 
نازل مي ش��ود، باید متناس��ب با تفریق باشد نه جمع؛ چون 
در آن ش��ب ه��ر چیز حکیم و جمع، به ص��ورت تفریق ارائه 

مي شود.

نزول اجمالی در عين كشف تفصيلی
قرآن کریم داراي سه مرتبة عالي، متوسط و نازل است، 

مرتبة عالي قرآن همان ام الکتاب و کتاب مکنوني است 
که در مقام لدن و نزد ذات اقدس اهلل است. مرتبة 

برخی گفته اند: قرآن كریم تنها 
یک نزول تدریجي داشته است 
و آیاتی كه بر نزول قرآن در شب 
مبارک قدر داللت دارند، مربوط 
به آغاز نزول قرآن هستند كه در 

شب قدر صورت گرفته است
كـــه این ســـخن با ظاهـــر قرآن 

سازگاری ندارد
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متوس��ط قرآن همان اس��ت که در دست فرشتگان 
مقرب اس��ت، و مرتبة نازل آن هم عین قرآني است که 
الزمه اش الفاظ و مفاهیم است و به صورت عربي مبین تنزل 
یافته و جامعة انس��اني در خدمت آن است. مرتبة نازلة قرآن 
به صورت تفصیلي و طي س��الیاني نازل شده و این نزول هم 
نزولي تدریجي اس��ت که در این قسمت بحثي نیست. رسول 
اکرم-  صلي اهلل علیه و آله و س��لم- در مرتبة عالیه، قرآن را 

ب��ا مرتبة عالیه قل��ب دریافت کرده اند و 
در مرتب��ة نازله، قرآن را با س��مع و بصر 
قل��ب گرفته اند و در ش��ب قدر، با مرتبة 
متوسطة قلب. مرتبة عالي قرآن- که در 
مق��ام لدن جاي دارد- حقیقتي بس��یط 
و مح��ض اس��ت که هیچ گون��ه کثرت و 
تفصیل��ي در آن راه ن��دارد و ن��زول آن 
مرتب��ه، بر وجود مبارک رس��ول گرامي 
اس��الم-  صلي اهلل علیه و آله و سلم- در 

شب معراج و بدون واسطة فرشتگان و به صورت مستقیم رخ 
داده اس��ت و چنان که پیش از این گفته شد، حضرت رسول 
اکرم-  صلي اهلل علیه و آله و س��لم- در مقامي حقیقت مکنون 
ق��رآن را از ذات اقدس اهلل تلّقي کردند که فرش��تة مقّرب و 
جبرئیل امین گفت: »لو دنوت أنملئ الحترقت« )بحار، ج18 

.)382:
 مق��ام »ل��دن« مقام قضاي الهي و همان مرتبة بس��یط 
محض قرآن اس��ت که حضرت رس��ول-  صلي اهلل علیه و آله 
و س��لم- آن را در مقام رفیع و بلند و بدون واس��طه دریافت 
کردن��د. قرآن در ش��ب قدر، ک��ه هر قضای��ي در آن »َقَدر« 
مي شود، توس��ط جبرئیل، که روح امین است، بر قلب مطهر 
پیامبر- صلي اهلل علیه و آله و سلم- نازل شد: »نزل به الروح 
االمی��ن* علي قلبک لتکون من المنذرین« )ش��عراء/ 194- 
193(. البت��ه در ای��ن مرحله، مرتبة بس��یط محض قرآن، از 
بساطت محض مقام لدن خارج شده و به نوعي تفصیل یافته 
که متناسب با شب قدري است که هر محکمي در آن تفصیل 
مي یاب��د: »فیها یفرق کل أمر حکیم« )دخ��ان/4(. بنابراین، 
آنچه در ش��ب مبارک قدر نازل ش��ده، مرتبة متوسطي است 
بی��ن مرتبة عالي بس��یط و مرتبة نازِل تفصیل��ي آن. از این 
جهت، چون بسیط است با نزول دفعي در شب قدر متناسب 
اس��ت و چون بس��یط محض نیس��ت و نوعي تفصیل در آن 

وجود دارد، با تقدیري بودن شب قدر و تفریق تناسب دارد2.

پاسخ به یک اشکال
ب��ا این بی��ان، ابهام و اش��کال دیگري نیز حل مي ش��ود 
که اگر ش��ب قدر، ش��ب اندازه گیري اس��ت و الزمه اش عدم 
بس��اطت قرآن است، پس چرا از کلمة »انزال« استفاده شده 
است؟ مادة »نزل« اگر به باب افعال برود، مي شود »انزال« و 
اس��تعمال آن بدون قرینه در امور دفعي است 
ن��ه تدریجي و تفصیلي. اگ��ر این ماده به باب 
تفعیل برود، مي شود »تنزیل« و استعمال آن 
در ام��ور تدریجي و تفصیلي اس��ت نه دفعي 
و یکپارچ��ه و بس��یط؛ مگر با ش��اهد و قرینه. 
در آیاتي که نزول قرآن را در ش��ب قدر بیان 
مي دارند، از کلمة »انزال« استفاده شده است 
نه »تنزیل«. این خود مانعي براي اثبات نزول 
دفعي قرآن در ش��ب قدر اس��ت. زیرا اگرچه 
کلمة »انزال« با نزول دفعي س��ازگاري دارد و متناسب است، 
با تقدیري بودن و تفصیلي بودن ش��ب قدر س��ازگاري ندارد. 
رفع این مشکل با بیان گذشته روشن مي شود که گرچه قرآِن 
نازل شده در شب قدر، امري بسیط و یکپارچه است،  در عین 
بس��اطت و اجمالي که دارد، واجد نوعي تفصیل نیز هس��ت 
که هماهنگ با تقدیري بودن ش��ب قدر است. کلمة »انزال« 
هم اگر در این باره نازل ش��ده، از جهت بساطت قرآن در این 
ش��ب است. ش��اید آنچه در این باره رسیده که همة قرآن در 
ماه مبارک و شب قدر یک جا نازل شده است، ناظر به همین 
معنا باشد؛ نه مانند الواح موسي)علیه السالم( به صورت کتاِب 
دفعي و مدّون معنوي )نه صوري( بر رس��ول اکرم-  صلي اهلل 
علیه و آله و س��لم- نازل شده باشد. چون چنین نزول دفعي 
ب��ا حکمت تدریجي بودن آن- که در برخي آیات بازگو ش��د- 
هماهنگ نیست. البته نزول دفعي آن به این معنا امتناع عقلي 
ندارد لیکن در این حال، آن حکمت یاد شده ناظر به حال اّمت 
اسالمي خواهد بود، نه به لحاظ شخص رسول اکرم - صلي اهلل 

علیه و آله و سلم.

پی نوشت
1.  براي تحقيق بيشتر، رک: تفسير تسنيم، ذيل آية 18۵ سورة بقره. 
2. شايد بتوان اين مطلب را از بحث استاد عاّلمه )رض( دربارة آية اول 

سورة هود استفاده کرد.

 مقام »لدن« مقام قضای الهی و 
همان مرتبه بسيط محض قرآن 
اســـت كه حضرت رســـول- 
 صلی الله عليه و آله و سلم- آن 
را در مقام رفيع و بلند و بدون 

واسطه دریافت كردند
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اشاره 
همکار ما، موسی عمرانی، چند سالی است که در سمت 
دبيِر دبيرخانة راهبری کشوری درس دينی و قرآن، مستقر 
در ش�هر مش�هد، مش�غول انجام امور مربوط ب�ه اين درس 
اس�ت. وی ضمن تحصيل در حوزة علميه، دورة دانش�گاهی 

را نيز تا مقطع کارشناسی ارشد طی نموده است. 

é آق�ای عمران�ی، از ضرورت ه�ای تش�کیل دبیرخانة 
»دینی و ق�رآن« بگویید و بفرمایید وظیفة اصلی دبیرخانه 

چیست؟ 
è عمرانی: فلس��فة ش��کل گیری دبیرخانه ب��ه ضرورت 
ش��کل گیری گروه های آموزش��ی برمی گردد. به این علت که 
گروه های آموزش��ی حلقة واس��ط و پل ارتباطی میان حوزة 
برنامه ریزی درس��ی و آموزش��ی با دبیران در فضای آموزشی 
هستند، شایسته است بیشتر از آنچه در حال حاضر شناخته 

می شوند، معرفی گردند. 
گروه آموزش��ی ی��ک درس در آموزش وپ��رورش تقریبًا 
مانند گروه های آموزشی یک درس در دانشگاه است. دبیران 
و استادان یک رشتة درسی در آن گروه عضویت دارند و برای 

گرفتن تصمیم های مشترک با هدف گره گشایی های علمی و 
چگونگ��ی تدریس و آموزش آن درس و ایجاد وحدت رویه با 
هم مشورت و همفکری می کنند. فعالیت آنان با فعالیت های 
کارشناس��ان آموزش��ی در معاونت های مربوطه ف��رق دارد. 
کارشناس��ان آموزشی با انبوهی از امور مربوط به سازماندهی 
دبی��ران، آزمون ها، چگونگ��ی مدیریت م��دارس برابر چارت 
تش��کیالتی، نظارت بر اجرای صحیح و دقی��ق آیین نامه ها و 
بخش نامه ها و... مواجه اند. بنابراین، آنچه در گروه آموزشی هر 
درس، در س��اعت اختصاص داده شده تعقیب می شود، کاماًل 
با کارهایی که در ش��کل اداری انجام می پذیرد متمایز است؛ 
اگرچ��ه همفک��ری و تعامل، که ضرورت پیش��رفت در جهت 

اهداف است، همواره وجود دارد.
برخی از اهدافی که گروه های آموزشی، آن ها را پیگیری 

می کنند، عبارت اند از: 
1. بررسی سؤاالت امتحانی؛ 

2. ارزیابی از نحوة تصحیح اوراق امتحانی؛ 
3. آموزش طراحی س��ؤال مفهومی و اس��تاندارد و ارائة 

الگو؛ 
4. چگونگی تدریس فعال و گسترش آن؛ 

گپ و گفتی با موســـی عمرانی، دبير دبيرخانۀ راهبری 
كشوری درس دینی و قرآن مستقر در خراسان رضوی

رمضانعلی ابراهيم  زاده گرجی

7
دورۀ  دهـــــــــم 
شـمــــــــــارۀ 4  
تابستان   1392  



5. نق��د و بررس��ی کتاب های درس��ی و تعام��ل با دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی؛ 

6. آشناسازی معلمان با روش های تدریس برتر و ارتقای 
آن ها؛ 

7. کمک به توسعة بهره گیری از فناوری های الکترونیکی 
در فضای آموزشی؛ 

8. پاس��خ گویی ب��ه س��ؤاالت همکاران و رفع اش��کاالت 
درسی؛

9. هماهنگی به هنگام و اطالع رس��انی س��ریع در زمینة 
بارم بندی ها و موارد حذفی کتاب ؛ 

10. برگزاری کارگاه های تعاملی؛ 
11. جمع آوری ایده های آموزشی و انعکاس آن ها؛ 

12. توجه و تشویق همکاران به پژوهش در راستای سند 
تحول؛ 

13. تالش برای به روز کردن اطالعات علمی و آموزشی 
همکاران با ارائة نش��ریات از جمله مجلة رشد آموزش قرآن و 

منابع مورد نیاز و معرفی آن ها. 
اضاف��ه بر این ها، در گروه دینی و ق��رآن، باید با انبوهی 
از دبی��ران در گس��ترة تمام��ی پایه ها و رش��ته های نظری، 

فنی وحرفه ای و کاردانش ارتباط ایجاد کرد. 
برقراری ارتباط با کارش��ناس قرآن در معاونت پرورشی، 
س��تاد اعتال و تعمیق تربیت دینی، س��تاد ام��ر به معروف و 
نه��ی از منکر، و س��تاد همکاری های علمی ح��وزة علمیه و 
آموزش وپرورش به منظور وصل این س��تادها و کارشناسی ها 
ب��ه نیروه��ای حاضر در صف و کالس نیز مورد توجه اس��ت. 
همچنین، ب��ا عنایت به ض��رورت گس��ترش مطالعات میان 
رش��ته ای، ضمن اینک��ه برگزاری کارگاه ه��ای علم و دین در 
راس��تای اجرای س��ند تحول ب��رای تمامی دبی��ران که باید 
فرزندان این مرز و بوم را براس��اس آموزه ها و تعالیم دینی و 
قرآنی تربیت کنند، اهمیت دارد، حضور فعال گروه آموزشی 
درس دینی و قرآن در این عرصه محسوس تر و ضروری تر به 

نظر می رسد. 
بنابراین، شایس��ته است با حمایت و هدایت هوشمندانه 
و نی��ز با ایج��اد انگیزه، نیل به این اهداف را ممکن س��اخت. 
از ای��ن رو، الزم بود دبیرخانه ای ش��کل بگی��رد تا فعالیت ها 
و تعامل گروه های آموزش��ی را در س��طح اس��تان ها و ستاد، 
راهبری و تقوی��ت کند. دبیرخانة راهبری کش��وری با اعالم 
برنامه ها و پیگیری آن ها در س��طح کش��ور، تولید 10 شماره 
فصلنامة الکترونیکی با قابلیت چندرس��انه ای )شامل مقاالت، 
ط��رح درس ه��ا، مکمل های درس��ی، نمون��ه تدریس، کلیپ 
آموزش��ی و...( از آثار تولیدی همکاران در سراس��ر کش��ور و 
توزیع آن ها در گس��ترة کشوری، تولید نرم افزارهای آموزشی 
قرآن��ی و مکمل های درس��ی، برگزاری جش��نوارة روش های 
تدری��س برت��ر و ط��رح درس نویس��ی بر مبن��ای هوش های 
چندگانه، برگزاری کارگاه های نقد و بررسی کتاب های درسی 
با حضور س��رگروه های آموزشی اس��تان های کشور و مؤلفان 
کتاب های درسی، فعال س��ازی ارتباطات الکترونیکی و وبگاه 
و نی��ز گزارش گیری و ارزیابی آن ه��ا، در حد مقدورات همت 
کرده اس��ت و تا زمانی که وجود این پل ارتباطی )گروه های 
آموزش��ی( ضرورت داشته باش��د )که به اذعان صاحب نظران 
ح��وزة برنامه ریزی و آموزش��ی وزارت چنین اس��ت(، وجود 
دبیرخانه ای برای هماهنگی و سامان دهی فعالیت ها ضروری 

می باشد. 

é آی�ا برآورد دبیرخانه با نظ�ر گروهی از دبیران درس 
دین�ی و قرآن مبن�ی بر اینک�ه در دورة تلفی�ق، قرآن در 
حاش�یه قرار گرفته اس�ت و خواهان تغییر در شیوة کارند، 

همخوانی دارد؟ 
è مهم ترین دلیل برای تفکیک درس قرآن از کتاب دین 
و زندگی در نظر موافقان آن است که به روان خوانی و قرائت 
آیات توجه ویژه ش��ود و مهم ترین دلیل بر تلفیق درس قرآن 
با درس دین و زندگی آن اس��ت که هم زمان با روان خوانی و 
قرائ��ت آیات، به ترجمه و تدب��ر آن توجه و مباحث کتاب بر 

پایة پیام آیات تدریس و تبیین شود. 
با توجه به ای��ن نکته که دربارة »آموزش قرآن و معارف 
دینی در دورة متوس��طه« گفت وگو می کنیم، به نظر می رسد 
از دلی��ل تفکی��ک که ناظر اس��ت ب��ه دوره ه��ای ابتدایی و 
راهنمای��ی، فاصل��ه گرفته ایم. باید توجه ب��ه آموزش قرآن را 
در دو دورة قب��ل از متوس��طه متمرکز کنی��م و با پی جویی 
راهکارهای آموزشی، روخوانی، روان خوانی و قرائت را در این 
دو دوره دنبال کنیم و در پی این باش��یم که دانش آموزان در 

برقـــراری ارتبـــاط بـــا كارشـــناس قـــرآن در 
معاونت پرورشی، ستاد اعتال و تعميق تربيت 
دینی، ســـتاد امر به معـــروف و نهی از منکر، 
و ســـتاد همکاری هـــای علمی حـــوزۀ علميه و 
آموزش وپرورش به منظور وصل این ســـتادها 
و كارشناســـی ها به نيروهای حاضر در صف و 
كالس مورد توجه است
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دورة متوسطه با معانی، مفاهیم و پیام قرآن آشنا شوند. 

é می دانیم که دانش آم�وزان دربارة موضوع های دینی 
)ش�امل قرآن و مباحث آن( هم پرس�ش دارن�د و بعضًا هم 
ش�بهه ایجاد می کنند )آگاهانه یا ناآگاهانه، مس�تقیم یا با 
واس�طه(. تدارک پاسخ مقتضی و مناس�ب برای پرسش ها 
الزامی اس�ت؛ همان طور که باید با دقت و درایت و به شکل 

درست و منطقی شبهه ها را رفع کرد.
برای این بخش قطعی کار، دبیرخانه چه کاری توانست 
بکند تا به دبیران برای مواجه شدن منطقی با دانش آموزان 

یاری رساند؟ 
è عمران��ی: نیاز امروز جامعة آموزش��ی در بخش انتقال 
مفاهی��م قرآنی، به روزرس��انی دانش و بینش و اس��تفاده از 
زبان متناس��ب با نس��ل حاضر است. پیش��نهاد این است که 
برای دبیران دینی و ق��رآن فرصت مطالعاتی در نظر بگیریم 
تا به ارتقای علمی بپردازند و برای پاس��خگویی به پرسش ها 
و ش��بهه ها خود را آماده کنند. این گونه نیس��ت که یک دبیر 
دینی وقرآن را در مقطعی با دانشی مشخص استخدام کنیم، 
او ب��ه صورت کارمند در کالس درس حاضر ش��ود و از همان 
دانش و روش، به مدت س��ی س��ال در فضای آموزشی بهره 
بگیرد و در نهایت در آموزش به نتیجة مطلوب برس��یم. این 
دغدغه ای جدی اس��ت که در دبیرخانه و گروه های آموزشی 
با آن مواجهیم. روش��ن اس��ت که این دغدغه مند بودن باید 
فراگیر ش��ود ت��ا در نظام برنامه ریزی آموزش��ی ب��ه  گونه ای 

مناسب دیده شود. 
حوزه های علمیه و نهاده��ای مرتبط باید ارتباط خود را با 
دبیران دینی و قرآن بازتعریف کنند و این که فضای مناسبی را 
در این جهت در فرصت های مناسب تدارک ببینند. این موضوع 
که نس��ل جوان ام��روز، درس دینی و ق��رآن را چگونه آموزش 

می بیند، باید دغدغة فراگیر تمام نهادهای مرتبط باشد. 

é هم�کاران درس دین�ی و ق�رآن از »س�اعات ک�م  
تدریس« و حجم کتاب ناراضی هستند. پیشنهاد دبیرخانه 
برای ایجاد تناس�ب بین ساعات تدریس و حجم کتاب های 

درسی چیست؟ 
è ساعات تدریس درس دینی و قرآن در مجموع ساعات 
آموزشی قابل قبولی اس��ت. الزامًا اختصاص ساعت بیشتر به 
درس دین��ی و قرآنی توفیق بیش��تر در جه��ت آموزش های 
الزم دینی و قرآنی را رقم نمی زند. آنچه مهم اس��ت، داشتن 
فرصتی مناس��ب برای آشناس��ازی و ایج��اد عالقه به منظور 
مطالعه و تفکر قرآنی اس��ت. کاهش حجم کتاب متناس��ب با 

زمان پیش بینی ش��ده و توجه به اولویت ها و نیز راهکارهای 
بهره مندی از ظرفیت های آموزش��ی دینی و قرآن در س��طح 
جامعه، ضروری به نظر می رسد. مثاًل اگر کارگاه های مهارتی 
در دروس فن��ی و حرفه ای مکمل مباحث نظری اند، در درس 
دینی و قرآن نیز حضور در جلس��ات عمومی، اردوهای علمی 
و مس��ابقات کتاب خوانی و مفاهیم قرآنی، راهکارهای مکمل 

آموزش تلقی می شوند. 

é فکر می کنید دبیرخانه باید به شکل کنونی به کارش 
ادامه دهد یا نیازمند تحول است؟  

è تح��ول و تغییر در جه��ت مثبت، ضرورت همة مراکز، 
نهادها، سازمان ها و دفاتری است که به ارتقای فعالیت ها نظر 
دارند. دبیرخانة راهبری درس دینی و قرآن امیدوار اس��ت با 
فراهم ش��دن بس��ترهای الزم بتواند اواًل به ارتباط حوزه های 
س��تادی برنامه ریزی درس��ی و آموزش��ی با حوزة صف مدد 
برساند؛ ثانیًا ایده ها و دیدگاه ها و مشکالت آموزشی همکاران 
در کالس درس را به مدی��ران و تصمیم گیران و برنامه ریزان 
آموزشی در آموزش وپرورش منتقل کند و انتظارات همکاران 

را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. 

é دربارة فصل نامة رش�د آم�وزش قرآن و محتوای آن 
چه نظری دارید؟ لطفًا پیشنهادها و انتقادهایتان را با توجه 

به کمک آموزشی بودن مجله مطرح نمایید. 
فصلنامة رش��د قرآن همواره در جهت هموارسازی مسیر 
آم��وزش قدم برداش��ته اس��ت و مثبت ارزیابی می ش��ود. به 
نظر می رس��د، در حال حاضر ضرورت آن اس��ت که ساختار 
مکتوب به ساختار الکترونیکی منتقل شود و قابلیت صوت و 
آموزش های نرم اف��زاری مورد توجه قرار گیرد تا در دورترین 
موقعیت جغرافیایی و کالس درس نیز قابل اس��تفاده باش��د. 
سرگروه های درسی و دبیرخانة راهبری کشوری درس دینی 
و ق��رآن در الکترونیکی ش��دن فصلنام��ه و بهره گیری از آن، 

یاری رسان خواهند بود.
 از شما برای شرکت در این گفت و گو تشکر می کنیم.

حوزه های علميه و نهادهای مرتبط باید ارتباط 
خود را با دبيران دینی  و قرآن بازتعریف كنند 
و این كـــه فضـــای مناســـبی را در این جهت در 
فرصت های مناسب تدارک ببينند. این موضوع 
كه نســـل جوان امـــروز، درس دینی و قرآن را 
چگونـــه آموزش می بيند، بایـــد دغدغۀ فراگير 

تمام نهادهای مرتبط باشد
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دکتر علي نجار پوريان
دکتراي علوم قرآن و حديث و مدرس دانشگاه فرهنگيان تهران

اشاره
در اين نوش�تار برآنيم ت�ا ب�ه ژرف کاوي کوتاهي دربارة 
معاني »تفس�ير و تأويل« و فرق آن دو ب�ا يکديگر بپردازيم. 
ابتدا در بخش اول، معاني لغوي واژه هاي مذکور را مي آوريم و 
آنگاه در بخش دوم، به تعاريف اصطالحي آنها نگاهي خواهيم 
افکند. سپس فرق هايي را که ميان »تفسير« و »تأويل« وجود 

دارد، بيان مي کنيم.

کليدواژه ها: معاني، معاني تفسير و تأويل، تفسير، تأويل

الف( معاني لغوي واژۀ تفسير
اصح��اب لغت گفته اند: كلمة تفس��یر در لغ��ت به معني 
»روشن كردن و تبیین« است. اهل ادب معتقدند، كلمة تفسیر 
از مادة »فس��ر« و یا از مادة »َسفر« و مقلوب سفر است كه هر 
بح«:  دو به معني »كش��ف« به كار مي روند: مانند: »َاس��َفَر الصُّ
یعني صبح روش��ن شد و مانند »اس��فرت المرأه عن وجهها«: 
یعني زن روي باز نمود و صورتش نمایان شد ]شیخ طبرسي، 

سال 1378: 13[. تفاوت این دو آن است که »َسفر« به معني 
كشف ظاهري و مادي »فسر« به معني كشف باطني و معنوي 
به كار م��ي رود، چنان كه راغب در مفردات مي گوید: »الفس��ر: 
اظهار المعني المعقول« ]راغب اصفهاني، سال 1370: 394[. 
براي نمونه، نظرات چند تن از بزرگان لغت عرب را دربارة واژة 

تفسیر مي آوریم: 
ابن منظور مي گوید: »الفسر: البیان و كشف المغّطي«: فسر 
به معني بیان و كش��ف كردن چیز پوش��یده است ]ابن منظور، 

سال 1365: 587[. 
ابن ف��ارس گفته اس��ت: »الفس��ر تدل علي بیان ش��يٍء و 
ایضاحه« ]ابن فارس، س��ال 1380، ج 4: 504[. فس��ر داللت 

مي كند بر آشکار نمودن چیزي و روشن ساختن آن.
صاحب »قاموس المحیط« مي نویسد: »... الفسر: االبانه و 
كشف المغطي و هو كشف المراد عن المشكل« ]فیروزآبادي، 

سال 1372: 587[.
در »المنجد« آمده است: »التفسیر الكشف، االیضاح، البیان« 
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سیوطي در االتقان مي گوید: »التفسیر تفعیل من الفسر و 
هو البیان و الكش��ف و یقال هو مقلوب السفر« ]سیوطي، سال 

1378، ج 2، 173[.
واژة تفسیر چه از مادة »فسر« و چه از »سفر« مشتق شده 
باش��د، به معناي كش��ف كردن، برمالساختن، تبیین و توضیح 
اس��ت. مفس��ر، كالمي را كه براي ش��نونده نامأنوس است، با 
جمالت مأن��وس و روش تر بیان مي كند تا به معناي موردنظر 
راهنمایي ش��ود. پس مي توان گفت: »با عمل تفس��یر، متن یا 

گفتار شفاف مي شود و معناي خود را نشان مي دهد.«

ب( تعاریف لغوي واژۀ تأویل
كلمة تأویل از مادة »اَول« به معني رجوع اس��ت. صاحب 
«؛ آل الیه یعني  قاموس گفته است: »آل الیه: َرَجَع، و عنه اَِرَتدَّ
به س��وي او برگشت و با »عن« متعّدي مي شود1! راغب گوید: 
»تأویل برگرداندن چیزي اس��ت به پایان و نتیجه اي كه از آن 
مراد است؛ خواه گفتاري باشد، خواه كرداري، دلیل این سخن، 
این قول از قرآن اس��ت: »ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرًا« 
]ذهبي، سال 1380، ج 1: 16؛ به نقل از قاموس، ج 3: 133[.
ابن فارس در »مقایس اللغه« آورده است: »اَّول«، داراي دو 
اصل است: 1. ابتداي امر. واژة اَول، به معناي ابتدا، از این اصل 
اس��ت؛ 2. انتهاي امر. تأویل كالم به معاني عاقبت و س��رانجام 

كالم، از این باب است ]ابن فارس، سال 1365، ج 1: 97[؛
جوهري در صحاب مي نویس��د: »آَل یعني َرَجَع و التأویل 
تفس��یر ما یوول الیه الش��ي« ]حماد جوهري، سال ؟؟؟، ج 1: 
29[. در مجموع چهار معنا براي تأویل ارائه ش��ده اس��ت كه 

عبارت اند از: 1. مرجع و عاقبت؛ 2. سیاس��ت كردن؛ 3. تفسیر 
و تدبیر؛ 4. انتقال از معناي ظاهري لفظ به معناي غیرظاهر.

در میان این معاني، در كالم ُقدما، بیش از همه معناي اول 
و س��پس معناي دوم و سوم قابل ذكر است و معني چهارم را 

بیشتر در معاجم متأخر مي یابیم.

الف( تعریف اصطالحي تفسير
تفس��یر در اصطالح دانشمندان زبان عرب و قرآن پژوهان، 
همان »علم فهم قرآن« است. این واژه در قرآن مجید تنها در 
یك مورد به كار رفته كه به معني »ش��رح و تفصیل« اس��ت. و 
»ال یاتونك بمثل اال جئناك بالحق و احسن تفسیرًا« )فرقان/ 
32(، واژة تفسیر با مشتقات آن در احادیث اعم از عامه و امامیه 

بسیار دیده مي شود.
نظرات برخي از قرآن پژوهان را در این باره مي آوریم: 

1. بدرالدین زركشي در تعریف تفسیر گفته است: »تفسیر 
علمي اس��ت كه با آن، كت��اب خداوند كه ب��ر پیامبرش نازل 
ش��ده است، فهمیده مي ش��ود و بیان معاني و استخراج احكام 
و حكمت هاي آن انجام مي گردد.« ]زركش��ي، سال 1376، ج 

.]13 :1
2. بعضي گفته اند: »تفسیر بیان كالم اهلل و بیان الفاظ قرآن 

و مفهومات آن است.« ]ذهبي، سال 1379، ج 1: 15[.
3. زرقاني مي گوید: »تفس��یر عبارت از دانش��ي است كه 
بحث مي كند از مراداهلل در قرآن به قدر طاقت بشري«. ]زرقاني، 

سال 1360، ج 2: 4[.
4. ابوحیان در بحرالمحیط مي گوید: »تفسیر علمي است 

تفسير در اصطالح دانشمندان زبان عرب و 
قرآن پژوهان، همان »علم فهم قرآن« است. این واژه 

در قرآن مجيد تنها در یک مورد به كار رفته كه به 
معني »شرح و تفصيل« است. و »ال یاتونک بمثل اال 

جئناک بالحق و احسن تفسيراً« )فرقان/ 32(، واژۀ 
تفسير با مشتقات آن در احادیث اعم از عامه و اماميه 

بسيار دیده می شود
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كه در آن بحث مي شود از چگونگي تلفظ قرآن و مدلوالت 
و اح��كام ف��ردي و تركیبي و معاني آنها كه در حال تركیب به 
معاني آنها حمل مي شود و تتمه هایي بر اینها« ]ابوحیان، سال 

1361، ج 1: 14 و 13[.

ب( تعریف اصطالحي تأویل
برخالف تعریف اصطالحي »تفس��یر« كه تقریبًا همة آنها 
قابل برگش��ت به یك معني بود، »تأویل« از واژه هایي اس��ت 
ك��ه در ادبیات قرآني اهمیت به س��زایي دارد و امروزه در اكثر 
حوزه ه��اي معرفت دیني هم چون تفس��یر، كالم، اصول، فقه، 
فلس��فه و عرفان،  جایگاه ویژه اي یافته است. در میان متفكران 
غربي، تأویل با عنوان »هرمنوتیك« شناخته شده است. این واژه 
نخستین بار در كتاب »هرمنوتیك مقدس« اثر جي. سي دانها 
وس��ر � كه در سال 1654 میالدي تألیف شده ]احمدي، سال 
1377، ج 2: 498[ آمده اس��ت. معمواًل متفكران غربي، تأویل 
را با علوم باطني یكس��ان انگاش��ته اند و چه بسا این در اذهان 
برخي از اندیش��ه وران مسلمان نیز اثر گذاشته و تأویل قرآن را 
به معناي تفس��یر باطني قرآن پنداشته اند. این در حالي است 
ك��ه واژة تأویل عالوه بر معناي لغوي، در هر یك از حوزه هاي 
معرفت دیني، اصطالحي خاص شده است. خلط میان معناي 
لغوي و اصطالحي تأویل س��بب اشتباه در تفسیر متون دیني 
مي ش��ود. این جاس��ت كه تحقیق در »معناشناسي تأویل« در 
ه��ر یك از حوزه هاي معرفت دیني ضرورت مي یابد. این كلمه 

شانزده بار در قرآن آمده كه سه مورد آن دربارة قرآن است.
در اینج��ا، ابتدا اهم تعاریف تأوی��ل و آن گاه تعریف مورد 

قبول را مي آوریم.
1. تفس��یر كالم و تبیین معن��اي آن، اعم از اینكه موافق 
ظاهر كالم باشد یا مخالف آن ]ذهبي، ج 1: 15؛ طبرسي، سال 

؟؟؟، ج 1: 408[.
2. تأویل مراد اصلي كالم اس��ت. اگر گفته شود: »طلعت 

الشمس« تأویل آن نفس طلوع شمس است.
3. حم��ِل لفِظ داراي معاني گوناگون بر یكي از آن معاني 

است؛ معنایي كه ادّله بر مراد بودن آن داللت دارد.
4. معن��اي مخالف ب��ا ظاهر لفظ را گوین��د. این معنا نزد 

متأخران شایع است.
دربارة تأویل، در میان مفس��ران اخت��الف نظر وجود دارد. 
عالمه طباطبایي این نظریه ها را كه بیش از ده مورد است، نقد 
و بررس��ي كرده و در نهایت نظریة خود را به طور مستدل بیان 
كرده است. مرحوم عالمه رأي خود را این گونه طرح كرده است.

بنابرای��ن تعریف، میان تأویل و تفس��یر فرقي نیس��ت و 
این دو »مترادف« هس��تند. این تعریف در نزد علماي متقدم 
مطرح بوده، چنان كه مجاهد و طبري در تفسیر خود هرجا كه 
مي گوید تأویل آیه این است، مرادش همین معني است؛ یعني 

تفسیر آیه چنین است.
عالوه بر این نظر اس��ت كه تأویل قرآن كه مس��تند تمام 
مضامین قرآن اس��ت، در جایگاهي اس��ت ك��ه خداوند آن را 
»كتاب حكیم« نامیده است ]المیزان، سال 1370، ج 3: 54[! 
ایش��ان در آیات زی��ر »ام الكتاب«، »لوح محف��وظ« و »كتاب 

مكنون« را جایگاه تأویل قرآن مي داند: 
� انه في ام الكتاب لدینا لعلي حكیم ]زخرف/ 4[.

� بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ ]واقعه/ 77[.
مرح��وم طباطبایي از آیة »كتاب احكمت آیاته ثم فصلت 
من لدن حكیم خبیر« استفاده مي كند كه قرآن قبل از نزول و 
مفصل ش��دن به صورت آیات و سور، از حقیقتي واحد و بسیط 
برخوردار بوده اس��ت! مرحوم آیت اهلل معرفت با دیدگاه عالمه 
طباطبایي مخالفت كرده و آنها را نظریاتي بدون دلیل انگاشته 
است. ایشان براي تأویل دو معنا ارائه مي دهد كه یكي به آیات 
متش��ابه اختصاص دارد و دیگري به هم��ة آیات قرآن مربوط 
مي شود. آن دو معنا عبارت  اند از: 1. توجیه متشابه به یك وجه 
صحیح؛ 2. معناي دوم براي كالم كه در طول معناي اول قرار 

دارد و از آن به بطن تعبیر مي شود.
ایشان نیز معتقد است، مراد از آنچه در قرآن تحت عنوان 
»لوح محفوظ«، »كتاب مكنون« و »ام الكتاب« آمده، علم ازلي 
و مكنون پروردگار است. در فرض پذیرش این مطلب كه وراي 
این كتاب، كتاب دیگ��ري در ام الكتاب وجود دارد كه »علي« 
و »حكیم« اس��ت، دلیلي وجود ندارد ك��ه تأویل قرآن، همان 

حقیقت »علي و حكیم« باشد. 
براس��اس دیدگاه آیت اهلل معرفت � كه مختار ما نیز هست 
� اگ��ر تأویل از قبیل حیق خارجیه باش��د، به حقایقي منتهي 

مرحوم طباطبایی از آیۀ »كتاب احکمت آیاته
 ثم فصلت من لدن حکيم خبير« استفاده 

مي كنـــد كه قرآن قبـــل از نزول و 
مفصل شـــدن به صورت آیات 

و ســـور، از حقيقتـــي واحد 
و بســـيط برخوردار بوده 

است
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مي ش��ود كه از دسترسي عموم خارج است و البته داراي اجزا 
و فصول اس��ت. براي چنین تأویل و قرآني كه بس��یط و فاقد 
اجزاست و فهمیدني نیست، چه فایده اي مترتب است؟ به هر 
حال تفس��یر و تأویل، هر دو فرایندي هستند براي دست یابي 
به مدالیل و معان��ي كالم؛ منتهي ابهاماتي را كه در خود لفظ 
وجود دارد، برطرف مي س��ازند؛ مثاًل »فاكه��ه و اّبًا« اما تأویل، 
برطرف كنندة انگیزه هاي شك و اشتباه از پیرامون كالم است.

تأوی��ل »عبارت از واقعیتي اس��ت كه تكیه گاه و مس��تند 
بیانات قرآني است؛ از حكم و مواعظ گرفته تا آیاتي كه متضمن 
بیان حكمت است، تمامي بر آن استناد دارد ]طباطبایي، سال 
1378، ج 3: 53[. عالوه در جاي دیگر مي نویسد: »تأویل قرآن 
نه از نسخ الفاظ است و نه از نسخ معاني و مدلوالت الفاظ، بلكه 
از ام��ور خارجي و عیني اس��ت ]همان، ج 3: 27[. ایش��ان در 
جاي دیگر مي فرماید: »تأویل قرآن، مدلول الفاظ قرآن نیست، 
بلكه باالتر ازآن اس��ت كه شبكة الفاظ بتواند بدان دست یابد. 
عالمه بر این تأكید دارد كه همة آیات قرآن داراي تأویل است 
]هم��ان، ص 49[. او معتقد اس��ت، ماوراي ای��ن قرآن، كه آن 
را مي خوانی��م و معاني اش را مي فهمیم، امر دیگري اس��ت كه 

نسبت آن با قرآن، نسبت روح به جسد و ممثل با مثل است.

فرق تفسير با تأویل
عده اي از محققان معتقدند كه تفس��یر عبارت اس��ت از: 
»ش��رح و گزارش لفظي كه صرفًا متحمل یك وجه باشد. ولي 
تأویل توجیه لفظي اس��ت كه متحمل وجوه و معاني مختلف 
باشد و مؤول لفظ را با استفاده و استمداد از شواهد، به یكي از 
آن وجوه حمل كند. به هر حال، در فرق تفسیر و تأویل، اقوال 

و نظرهاي گوناگوني وجود دارد كه برخي از آنها را مي آوریم:
1. راغب اصفهاني گفته اس��ت: تفسیر اعم از تأویل است. 
تفسیر بیشتر در الفاظ به كار مي رود و هم در كتاب هاي الهي و 

هم در سایر كتاب ها واقع مي شود اما تأویل بیشتر در معاني و 
جمالت به كار مي رود و اكثراً در كتاب هاي الهي انجام مي گیرد 

]راغب اصفهاني، سال 1377: 31[. 
2. ابوعبی��ده و عده اي گفته اند: »تفس��یر و تأویل به یك 

معني هستند4«.
3. عده اي گفته اند: »تفسیر تعیین كردن آن است كه مراد 
از الفاظ همین معني اس��ت و ش��هادت دادن به اینكه خداوند 
همان منظور را از آن لفظ داشته است. پس اگر دلیل قطعي بر 
آن باشد، صحیح، وگرنه تفسیر به رأي است كه از آن نهي شده 
است )تفسیر غیرمجاز( و تأویل ترجیح دادن یكي از احتماالت 
است بدون قطع و شهادت بر خداوند نسبت به آن ]ابن تیمیه، 

سال 1371: 8[.
4. برخي گفته اند: تفسیر فقط از پیروي و روایت به دست 

مي آید و تأویل به استنباط انجام مي شود ]همان، ص 10[.
5. عده اي معتقدند، تفس��یر بیان وضع الفاظ است به طور 
حقیقت یا مجاز، مانند تفس��یر صراط به طریق و تفسیر صّیب 
به مطر. تأویل بیان باطن لفظ است كه از اول، یعني بازگشت 
به عاقبت امر، گفته ش��ده اس��ت. بنابراین، تأویل خبردادن از 
حقیق��ت مراد و تفس��یر خبر دادن از دلیل مراد اس��ت. مانند 
اینكه خداوند فرموده: »ان ربك لبالمرصاد«، تفسیرش چنین 
است: مرصاد از »رصد« گرفته شده. َرَصدُته یعني رقبته )آن را 
زیرنظر گرفتم و مراقبش بودم( تأویل آن چنین است: هشدار 
از مسامحه در امر خداوند و بر حذر داشتن از غفلت در آمادگي 

و مهیا بودن براي عرصه بر خداوند ]همان، ص 10[.
2. عالمه طباطبایي تأویل را مرحله اي باالتر از تفس��یر و 
تنزیل مي داند. او مراد از تأویل را همان حقایق غیرمحس��وس 

مي داند كه در قالب بیان لفظي بشري نمي گنجد.

منابع
1. عالمه طباطبايي، محمدحسين، تفسيرالميزان، ج 3

2. شاکر، محمدکاظم، روش هاي تأويل آيات
3. ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1

4. راغب اصفهاني، مفردات
۵. سيوطي، جدال الوين، االتقان، ج 2

6. ابن فارس، مقاييس اللغئ، ج 4، 136۵
7. طبرسي، مجمع البيان، ج 6، 1378
8. ابن منظور، لسان العرب، ج 8، 1380

9. جوهري، صحاح اللغئ، ج 1، 1373
10. زرکشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1، 1376

11. زرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج 1، 1360
12. معرفت، التمهير في علوم القرآن، ج 1، 1377

13. ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1، 1379

عده ای از محققان معتقدند كه تفسير عبارت
 اســـت از: »شـــرح و گزارش لفظـــی كه صرفًا 
متحمل یک وجه باشد. ولي تأویل توجيه 
لفظی اســـت كه متحمـــل وجوه و 
معاني مختلف باشـــد و مؤول 
لفظ را با استفاده و استمداد از 
شواهد، به یکی از آن وجوه 
حمل كند
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علی رضا شعبانی فرد 
ث

س ارشد علوم قرآن و حدي
کارشنا

اشاره 
بالندگی و حيات هر عقيده و انديش�ه ای، به حضور پويا در عرصه های فرهنگ و جهت دهی به افکار عمومی منوط اس�ت. 
چنين ايده و فکري بايد با ش�ناخت مخاطب، هم زبانی با او  و درک نيازهای عاطفی، معرفتی و رفتاری اش تحقق يابد و الزمة 

آن حضوری مقتدرانه، روشمند، منسجم و برخاسته از پشتوانة عظيم علمي است. 
مقابله با افکار انحرافی و پاسخ به شبهات و سؤاالت مردم رويه ای است که در سيرة معصومين )عليهم الّسالم( همواره به 
چش�م می خورد. هم اکنون با توجه به ش�رايط خاص زمان حاضر که عصر انفجار اطالعات و ارتباطات است، ضرورت پرداختن 
به اين موضوع و استفاده از شيوه های به روز و کارآمد در اين باره بيش از پيش احساس می شود. فعاليت های وسيع دشمنان 
در ش�بهه پراکنی که از ميان آن ها می توان به هزينة باالي هفتاد ميليارد دالری وهابيت عليه تش�يع و راه اندازی س�ايت های 
ضداخالقی و ش�بکه های ماهواره ای مستهجن برای ترويج عقايد فرقه های جديد و انحراف نسل جوان اشاره کرد، حکايت از 

آن دارد که شبهات عليه قرآن در عصر کنونی بی سابقه و ضرورت پاسخگويی به آن ها انکارناپذير است. 

کليدواژه ها: مراکز يا پايگاه، پاسخگويی سنتی، پاسخگويی اينترنتی، مؤسسات فرهنگی 

از زمان انقالب اسالمي تا به حال تالش های زیادی برای 
پاس��خگویی به ش��بهات صورت گرفته است و در عین حال، 
نی��از و عطش موجود در جامعه ن��ه تنها باقی مانده، بلکه در 
برخی محورها تش��دید هم شده است. زیرا از یک سو، حوزة 
معارف دینی و قرآني بس��یار گس��ترده تر شده و این موضوع 
مس��ائل و سؤاالت جدیدتری از حیث شکل یا محتوا را باعث 
شده اس��ت. از س��وی دیگر، ابزار و رس��انه های ارائة مطالب 
بسیار متنوع شده اند. در این شرایط، با تأکید علما و مراجع و 
اهتمام مس��ئوالن، مراکز و مؤسساتی برای گردآوری شبهات 
مطرح در حوزة قرآن و دین و پاسخ به آن ها ایجاد شده است. 
در این نوشتار قصد داریم مراکز پاسخگویی به شبهات دینی 

و قرآنی را به طور مختصر معرفی کنیم. 

شـــيوه های پاســـخگویی به شـــبهات در عصر 
ارتباطات 

مراكز پاسخگویی مجازی 
مؤس��ات و نهادهای��ی که به صورت مج��ازی و در فضای 
اینترنت به فعالیت در این حوزه می پردازند، در زمرة این دسته 
مراکز قرار دارند. از میان آن ها، پایگاه هایی که نس��بت به سایر 

مراکز از کمیت و کیفیت بهتری برخوردارند، عبارت اند از: 

- درگاه پاسخگویی به مسائل دینی
w w w . p o r s o j o o . c o m
- معاون��ت آموزش و تبلیغ نه��اد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه ها 
w w w . p o r s e m a n . o r g
- واحد پاس��خ به س��ؤاالت دفتر تبلیغات اسالمی حوزة 

www.pasokhgoo.ir علمیة قم
- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزة علمیه

w w w . a n d i s h e q o m . c o m
- مرکز فرهنگ و معارف قرآن

w w w . m a a r e f q u r a n . c o m

مراكز پاسخگویی قدیمی 
مراک��ز و مؤسس��اتی که به ص��ورت مکت��وب، تلفنی یا 
حضوری فعالیت دارند. از مهم ترین آن ها مرکز تلفنی پاس��خ 
به س��ؤاالت دینی است که در س��ال 1385 در قم راه اندازی 
شده اس��ت فهرس��ت موضوعی این مراکز نیز در ادامه آمده 

است. 

آثار و کتاب های مکتوب و الکترونیک 
- 25 جلد کتاب دانش��جویی حاوی س��ه هزار پرسش و 

پاسخ برگزیده. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها. 

آشـــنایی با مراكـــز و پایگاه های پاســـخگویی
بـــه شـــبهات دینــــــــــــــــــی و قرآنــــــــــــــــی
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- پرس��مان قرآنی معاد، پرس��مان علوم قرآني، پرسمان 
قرائت قرآن. مرکز فرهنگ و معارف قرآن. 

- پرس��مان حجاب شناسی. بخش فرهنگی دفتر آیت اهلل 
فاضل لنکرانی. انتشارات امیرعلم. 

- از تو سؤال می کنند، مجموعه سؤاالت قرآنی از پیامبر 
اکرم)ص(، سلس��له مباحث تفسیری آیت اهلل مکارم شیرازی. 
گردآوری ابوالقاس��م علیان ن��ژادی دامغانی، انتش��ارات امام 

علی بن ابی طالب)ع(. 
- »با گام های سبز انتظار«. مؤسسة رواق حکمت. دفتر اول 

از مجموعة »یک دنیا سؤال«. 
- مجموعة دو جلدی »پاس��خ به ش��بهات وهابیت در پرتو 

شریعت«. نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. 
- »گفتمان مهدویت«. مؤسسة فرهنگی انتظار نور. انتشارات 

بوستان کتاب. 
- »پرسش ها و پاس��خ های قرآنی«، حجت االسالم محسن 

قرائتی. مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن. 
- شفاعت و زیارت، برگرفته از آثار آیت اهلل جعفر سبحانی. 

کانون اندیشة جوان. 
- »اجوبه شبهات قناه المستقله«. پاسخ به شبهات وهابی ها. 

نشست ها و همایش ها 
برگزاری نشس��ت های پرس��ش و پاس��خ در سال های 
اخیر از روند رو به رش��دی برخوردار بوده اس��ت. از آن جا 
که این جلس��ات نوعًا با محوریت یک موضوع خاص انجام 
می ش��ود، صرفًا به صورت م��وردی می تواند به پروژة مورد 

نظر کمک کند. نمونه های این جلس��ات از این قرارند: 
- جلس��ات پرس��ش و پاس��خ دینی در دانش��گاه ها 

- برنامه های صدا و س��یما
- پرس��ش ها و مش��اوره های قرآنی در بخش پژوهش 

نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم 
- سلس��له کارگاه ه��ای تمرین اجرای پاس��خگویی به 

ش��بهات دینی در دفتر تبلیغات اس��المی ش��عبة اصفهان 
- نشس��ت های علمی همایش قرآن، انسان و پرس��ش 

- سلس��له نشس��ت های پرس��ش و پاس��خ »گفتم��ان 
دین��ی« در ح��رم رض��وی. 

پاس��خگویی به س��ؤاالت نوجوانان و جوانان از ظرافت 
خاصی برخوردار اس��ت و ادبیاتی خاص را می طلبد. تمییز 
بین ش��بهات و س��ؤاالت نکتة دیگری اس��ت ک��ه باید به 
آن توجه ش��ود. به بیان دیگر، س��طح س��ؤاالت از شبهات 
پایین تر اس��ت و با در نظر گرفتن میزان دشواری سؤاالت 
و ش��بهات، حتی در خود این دو قس��مت نی��ز با طیفی از 

س��ؤاالت روبه رو هس��تیم. 

بررسی مراكز پاســـخگویی به شبهات دینی 
و قرآنی 

مراکز پاسخگویی به ش��بهات و سؤاالت مرتبط با حوزة 
عمومی دین و حوزة خاص قرآن، در فضای مجازی اینترنت، 
از تع��دد کمی و کیف��ی خوبی برخوردارن��د. طبقه بندی این 

پایگاه ها چنین است: 
الف( مراکز، پایگاه ها و وبالگ های پاسخگویی؛ 

ب( پایگاه های مناظره و گفت وگو؛ 
ج( پایگاه های بانک پرسش و پاسخ؛ 

د( پایگاه ه��ای مرتبط: وبگاه های ش��خصیت ها، مجالت، 
کتاب، مراکز آموزشی و پژوهشی، مراجع و علما، و سایت های 

موضوعی. 

الف( مراكز، پایگاه ها و وبالگ ها 
معاونت آموزش و تبلی��غ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها
w w w . p o r s e m a n . o r g
اداره مشاوره و پاسخ مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها از سال 1373 تاکنون در زمینة 
مش��اوره فعالیت دارد. این اداره ماهانه به 300 تا 400 سؤال 
کتبی و 80 تا 100 س��ؤال اینترنتی پاسخ می دهد و تاکنون 
8000 شبهه و سؤال را از کتاب های شیعه و سنی استخراج و 
در 12 موضوع اصلی طبقه بندی کرده است. 60000 پرسش 
و پاسخ در آرشیو دارد و تعداد 22000 پرسش و پاسخ را در 

نرم افزار وارد کرده است. 
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مركـــز ملی پاســـخگویی تلفنی به ســـؤاالت 
دینی

w w w . p o r s o j o o . c o m
این مرکز بزرگ ترین مرکز پاس��خگویی شیعه )از لحاظ 
وس��عت موضوعات تخصصی و گس��ترة مخاطبان( در جهان 
اس��الم اس��ت که با هدف پاس��خگویی تخصصی به سؤاالت 
و ش��بهات، توس��ط دفتر تبلیغات اس��المی حوزة علمیة قم 
تأس��یس شده اس��ت و با همکاری اس��تادان و فضالی حوزة 
علمیة قم در چهار حوزة پاسخگویی، به پرسش های مراجعان 
پاسخ می گوید. در این مرکز، پاسخگویی به سؤاالت و شبهات 

به صورت های زیر است: 
* پاسخگویی کتبی: با سابقه بیش از سه دهه پاسخگویی، 
از طریق نامه و ایمیل به س��ؤاالت هموطنان پاس��خ مکتوب 
ارائه می دهد. تاکنون به بیش از 100000 پرس��ش، پاس��خ 

داده شده است. 
* پاسخگویی تلفنی: این واحد با هدف دسترسی آسان و 
س��ریع پرسشگران به پاسخ ها، از سال 1385 فعالیت خود را 
آغاز کرده و با بهره گیری از رمز خدماتی )09640( به صورت 
زنده پاسخگوی پرسش��س های مخاطبان است. این بخش با 
استفاده از 150 خط مس��تقل و بهره گیری از 200 محقق و 
متخص��ص حوزوی در قالب 100 کرس��ی، روزانه به بیش از 
3500 تم��اس تلفن��ی، که در بردارندة حدود 8000 س��ؤال 

است، پاسخ می دهد. 

*پاسخگویی اینترنتی 
الف( وبگاه پاسخگو  

به منظور ارتباط سریع و گسترده با مخاطبان کشوری و 
جهانی و بهینه سازی اطالعات و استفاده از بایگانی پاسخ های 
موجود در مرکز، راه اندازی شده است. تاکنون بیش از 1500 

پرس��ش و پاس��خ برگزیده در بانک پرس��ش ها، بیش از صد 
مقالة برگزیده در حوزة پاس��خگویی در بخش مقاالت و آثار 
و کتاب های منتش��ر ش��دة این مرکز در بخش کتابخانه قرار 

گرفته است و روز به روز بر حجم آن ها افزوده می شود.

ب( پاسخگویی اینترنتی آنالین  
- گفت وگوی دینی و قرآني در سایت اسک دین:

w w w . a s k d i n . c o m
: این س��ایت که در س��ال 1388 در راستای پاسخ دهی 
به س��ؤاالت و شبهات در جوامع مجازی راه اندازی شد، تحت 
نظارت مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی و قرآني است. 
براساس آمار سایت الکسا2، که یکی از معتبرترین سایت های 
آمارگی��ری جهان��ی به ش��مار م��ی رود، این س��ایت یکی از 

پربازدیدترین سایت های مذهبی ایران است. 
- کانون گفت وگوی قرآنی در س��ایت اسک قرآن: کانون 
گفت وگ��وی قرآن��ی، محیطی ب��رای تبادل نظ��ر در مباحث 
قرآنی است که در حوزة پاسخگویی تخصصی و عمومی قرآن 

فعالیت می کند. 
ب( پاس��خ گویی زنده آن الین. با سابقة حضور در پالتاک 
از س��ال 79: این مرکز در اواخر س��ال 85 وارد عرصة جدید 
پاسخگویی در اینترنت به صورت مستقیم )آن الین( شده و از 
طریق س��ایت، یاهومسنجر و... به صورت زنده به پرسش های 

مخاطبان پاسخ می دهد. 
 پاسخ گویی رسانه ای: امروزه اهمیت، گستردگی و تأثیر 
رسانه ها امری واضح و غیرقابل انکار است. مرکز در این حوزه 
فعالیت هایی چ��ون ارائة موضوعات، طراح��ی محتوا و حتی 
اجرای برنامه های رس��انه ای به صورت مکتوب، ش��نیداری و 
دیداری را با همکاری رس��انه ها انج��ام می دهد و برنامه هایی 

نیز برای توسعة این بخش در نظر دارد. 

واحد پاسخ به سؤاالت دفتر تبليغات اسالمی 
حوزۀ عليمه قم

w w w . p a s o k h g o o . i r
این واحد در 1362 خورشیدی به همت پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اس��المی دفتر تبلیغات اس��المی ح��وزة علمیة قم 
تأس��یس ش��د و ماهانه به 350 س��ؤال کتبی و تعداد زیادی 
س��ؤال تلفنی پاس��خ می گوید و تاکنون به حدود 150/000 

سؤال پاسخ گفته است. 
واحد بیش از 200 جزوه در زمینة پرس��ش و پاسخ تهیه 
کرده اس��ت که برخی از آن ها عبارت ان��د از: نگاهی گذرا به 
زندگی نام��ة حضرت زه��را)ع(؛ قلب و حاالت آن؛ همس��ران 
پیامبر)ص(، فلس��فة تعدد زوج��ات؛ جبر و اختیار و ... غیر از 

کتابخانة عمومی، کتابخانة اختصاصی دارد.



اشاره
در اين مقاله، بعد از بحث لغوی معنای قصه از کتاب های گوناگون، به بيان مس�ئله 
و اهميت ش�يوة داستان س�رايی ق�رآن می پردازي�م. همچنين، اهداف قص�ه در قرآن، 
ويژگی ه�ای قصه ه�ای قرآنی، علل گرايش ق�رآن به قصه به صورت اجمالی اما بس�يار 
کاربردی و تأثير انتقال مفاهيم از قرآن به طور خاص را بررس�ی می کنيم. با اين اميد که 

اين اثر به مربيانی که در تربيت اخالقی و قرآنی می کوشند، ياری برساند.

مقدمه
طراح قصه های قرآن، خداوند حکيم اس�ت و بيان آن ها به وس�يلة کتاب با عظمت 
قرآن صورت گرفته اس�ت. اين موضوع بس�ياری از محققان را بر آن داشته است که از 

زاويه های گوناگون به تحقيق و بررسی قصه های قرآنی بپردازند.
يکی از روش هايی که خداوند در قرآن برای بيان و تفهيم سخنان خود به کار برده، 
قصه گويی است. امتياز قصه های قرآن اين است که قصه گوی آن خداوند است، خدايی 
که حکيم اس�ت و همة امورش )از جمله خلقت و امر و نهی اش( حکيمانه اس�ت و قطعًا 

هدف های متعالی الهی را دنبال می کند.

کليدواژه ها: قرآن، قصه، کودک، مفاهيم قصه و تربيت
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بحث لغوی
قص��ه در لغت: واژة »قص��ه« مفرد »قص��ص«، کلمه ای 
عربی اس��ت که هم به صورت مصدر و هم به صورت اسم آمده 
است. لغوّیون این معانی را برای آن برشمرده اند: پی گرفتن1، 
روایت کردن2، خبر و سرگذش��ت3 )نحن نقص علیک أحسن 

القصص...( )یوسف/ 3(.
قصه در اصطالح: »قصص« جمع قصه اس��ت. گزاره هایی 
از پیشینیان است که با زبان وحی بر پیامبر اسالم)ص( بازگو 
شده است تا برای بازماندگان مایة عبرت و پندآموزی باشد.4

مفاهيم قرآنی
واژه ه��ای کلیدی ق��رآن همچ��ون »ایم��ان«، زیربنای 
مس��لمانی هس��تند و مقوله هایی چون کفر، نف��اق، توحید، 
ش��رک، هدایت و ضاللت، والیت و برائت، خیر و شر، ثواب و 
عقاب، ع��ذاب و... دیدگاهی از کلیت مکتب و تفکر قرآنی به 

خواننده می دهند.5

انواع قصه های قرآنی
é قصه هاي پیامبران: مانند قصه های نوح، ابراهیم، موس��ی، 
هارون، عیسی )علیهم السالم(، محمد )صلی اهلل علیه و آله( و 
انبیای دیگر که شامل دعوت به توحید توسط انبیا، معجزات 

انبیا، موضع مخالفان آن ها و مراحل دعوت است.
é قصه هاي حوادث گذشته: مانند طالوت و جالوت، فرزندان 

آدم، اصحاب کهف، ذی القرنین و...
é قصه هاي حوادث زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(.

تنها قص��ه ای که در قرآن به صورت منس��جم، هماهنگ 
و پیوس��ته آمده، قصة یوسف است که به فرمودة خود قرآن، 
»احس��ن القصص« اس��ت. این موضوع موجب شده است که 
پژوهش��گران وقرآن شناس��ان اهتمام خاصی به تفس��یر این 

سوره داشته باشند.

علل گرایش قرآن به قصه
مقص��ود از بی��ان قص��ه در ق��رآن کریم، فراهم ش��دن 
زمینه های سؤال )آیات للس��ائلین(6 و عبرت گیری از جریان 
قصه برای خردمندان اس��ت.7 خداوند در ق��رآن، با توجه به 
ویژگی ه��ای روحی و روانی انس��ان و خصایص قصه، معرفت 
دین��ی و تبیین حقایق هس��تی را که هدف و فلس��فة بعثت 
انبیاس��ت، از طریق قصه ه��ای حقیقی و ج��ذاب بیان کرده 
اس��ت. )حقیقت آفرینش در داستان حضرت آدم، توحید در 
داس��تان ابراهیم، و س��نت های الهی در داستان موسی)ع( و 

اقوام نوح، لوط، عاد و ثمود تبیین می شوند.(

ویژگی های قصه های قرآن
واقع گرایی: این گونه نیست که قصه های قرآنی تصویرگر 
تخی��الت، آرزوها و امیالی باش��ند که انس��ان ه��ا درپی آن ها 
هستند. قرآن از راه قصه، در پی سامان بخشی به زندگی انسان، 
حوادث��ی را بیان می کند که با واقعیت های معمول همة اعصار 

هم خوانی دارند.
حقیقت گوی�ی: آنچه در قرآن بازگو ش��ده، حقایق عینی 
است که هیچ گونه وهم و اشتباهی در آن ها نیست. قرآن حتی 
آنجا که مثلی هم می زند، بر واقعیت های سپری ش��دة زندگی 

انگشت می نهد تا از آن ها درس آموزی شود.8
پرورش صفات واالی انسانی: حرکت در مسیر تکامل، پس 
از عقیده به خدا و فرستادگان او و باور داشتن به جهان آخرت، 
بر پایة اخالق استوار است. بر این اساس، داستان های قرآن دارای 
گرایشی اخالقی � تربیتی و در پی رشد و پرورش ایمان به خدا، 

عمل صالح و رفتار نیک در منش فرد و جامعه هستند.
حکمت آموزی: قرآن با هدف پرورش انسان، از تجربه های 
تاریخ��ی و واقعیت های زندگی او به��ره می گیرد و از حقایقی 
که انس��ان را به سوی حکمت و کمال رهنمون می شود، پرده 
برمی دارد. این گونه است که قصه های قرآن، حکایت زندگان و 
پر از آموزه های زندگی س��ازند، نه حکایت رفتگان و آشنایی با 

زندگی های سپری شده؛ و از این رو برترین سخن است.
گزینشی بودن و رعایت اجمال: در قصص قرآن، خداوند 
حکیم با ظرافت خاصی تنها نکاتی را که برای هدایت و تربیت 
خواننده مؤثر دانس��ته، گلچی��ن نموده و ب��ه زیبایی در کنار 
هم قرار داده اس��ت. مثاًل در داس��تان هابیل و قابیل، حسد از 
زبان قابیل یا هابیل مطرح نش��ده، بلکه خواننده به حال خود 
واگذاش��ته ش��ده اس��ت تا این مفهوم را درک کند که حسد، 
شخص را به کجا می کشاند. سپس به اشاره ای، نشان می دهد 

که ضروری است انسان تقوا پیشه کند.
پیام داری: وقتی حضرت یوس��ف وارد زندان می شود و دو 
مصاحب زندانی او، خواب های خود را با وی درمیان می گذارند 
و از او تعبی��ر می خواهند، درحالی که خواننده منتظر اس��ت 
حضرت به تعبیر خواب بپردازد، ایش��ان ترجیح می دهند اول 
از آیی��ن توحید و خداپرس��تی خود و پدرانش پ��رده بردارند. 
سرانجام سؤالی مطرح می فرمایند: »یا صاحَبِی الّسجن أ أرباب 
متفّرقون خیر أم اهلل الواحد القّهار« نظیر این مطلب در »سورة  
نمل« نیز دیده می شود. هدهد از میان تمام صفات پروردگار، 
روی عالِ��م بودن خداوند تکیه کرد. ممکن اس��ت این انتخاب 
برای آن باشد که نشان دهد، حضرت سلیمان با همة توانایی و 

قدرتش از وجود کشور »سبأ« بی خبر بود.
شخصیت پردازی: در داستان پردازی مراد از شخصیت، در 

خداوند معماری 
نيست كه هر 
چيزی را بيافریند 
و در جای خودش 
بگذارد و آن گاه 
دست بشوید. به 
همين دليل، موضوع 
ربوبيت خداوند در 
همۀ قصه های قرآن 
حضور دارد
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درجة اول قهرمان داس��تان است که نقش های دیگر به تبع او 
اجرا می شوند و یا حتی حوادث حول محور او به وجود می آیند. 
قرآن در شناسایی شخصیت داستان ها، نهایت عنایت را به کار 

برده و به شیوه های متفاوت از عهدة این مهم برآمده است.
توصیفی بودن: باید گفت قسمت بیشتری از شخصیت های 
قرآنی، اعم از ش��خصیت های مثبت یا منفی، به طرز زیبا و به 
شکل تجسمی و با بیانی غیرمستقیم معرفی شده اند. خداوند 
در معرفی ش��خصیت های مثبت داس��تان، در مقام تجلیل از 
ش��خصیت آنان اس��ت. برای مثال، مواعظ لقم��ان، دعوت به 
مس��ائلی اس��ت که خداوند بارها از زبان خود، بندگانش را به 

آن ها سفارش کرده است.
ش��خصیت های منفی نیز در قرآن به طرز زیبایی توصیف 
شده اند. مثاًل از خصوصیات بارزی که نشان داده شده، یکی این 
است که آن ها خود را در عرض ارادة الهی می پنداشتند و صریحًا 
ادعای خدایی می کردن��د: »انا ربکم االعلی« )نازعات/ 24(. و یا 
برای خود استقالل قائل می شدند و ثروت را حاصل دانش خود 

می دانستند: »إنما اوتیته علی علم عندی« )قصص/ 78(.

فواید قصه های قرآن 
é بیان بنیان های دعوت و اصول ش��ریعت های پیش��ین. )و ما 
پی��ش از تو هیچ پیامبری نفرس��تادیم، مگر آنک��ه به او وحی 

می فرستادیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید.9(
éتقوی��ت روحیة پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و امت ایش��ان تا 
دی��ن او را حق بدانند و نیز اطمینان بخش��ی به مؤمنان دربارة 

شکستن باطل و استعالی حق.
é تصدیق نبوت پیامبران پیشین و زنده کردن نام و یاد آن ها.

é تصدیق ادعای محم��د )صلی اهلل علیه و آله( مبنی بر اینکه 
آنچه آورده، سخن قاطع است و هزل نیست.

é تح��ت تأثیر قرار دادن اهل کت��اب و بیان تحریف در کتب 
آسمانی شان.

é به کارگی��ری بهترین قالب ادبی برای نفوذ در نفوس مؤمنان 
همة اعصار.

اهداف قصه در قرآن
هدف اصلی قرآن از نقل قصه ها و داس��تان ها، عبور دادن 
انسان از گذرگاه های تاریک و ترسناک و رساندن او به سرزمین 
روشنایی ها و هدایت اس��ت؛ منتها نه براساس خیال پردازی و 
قصه آفرینی، بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنری در چگونگی 
گزارش و با اتکا به واقعیت های قاطع و تردیدناپذیر. قرآن قصه 
را برای اثبات یگانگی خدا، وحی و نبوت، نشان دادن نمودهای 
قدرت الهی، و معرفی س��نت های تاریخ��ی و اجتماعی به کار 

می برد که در ادامه به بررسی مهم ترین آن ها می پردازیم:
اثب�ات نب�وت: یک��ی از اه��داف قصه های قرآن��ی اثبات 
پیامبری حض��رت محمد)صلی اهلل علیه و آله( و وحیانی بودن 
قرآن است. زیرا کسی که نمی خوانده و نمی نوشته و هیچ کس 
او را با عالمان یهودی و مسیحی هم نشین ندیده است، این گونه 
دقیق و نیکو سرگذش��ت پیشینیان را بازگو می کند. این خود 
دلیلی استوار است بر اینکه آنچه می گوید، سروش غیبی است 
و از جهان ملکوت بر او وحی شده است و نمی تواند برگرفته از 

کتاب های تحریف شده و داستان های ساخته شده باشد.
نش�ان دادن یکپارچگی ادیان آس�مانی: داس��تان های 
قرآن، از گروهی از انبیا به دنبال هم و با شیوه ای خاص و تقریبًا 
یکسان یاد می کنند و این حقیقت را آشکار می سازند که میان 
اسالم و دیگر شریعت های آسمانی پیوندی استوار برقرار است 
و اس��الم ادامة راه آن هاست؛ با این تفاوت که اسالم آخرین و 

کامل ترین دین الهی است )معرفت، 1385: 524(.
ترس�یم ریش�ة تاریخی اسالم: آنچه اس��الم آورده است 
و م��ردم را به آن فرامی خواند، ن��وآوری و بدعت در امور دین 
نیست، بلکه اسالم ادامة ادیان توحیدی است و ریشه ای کهن 

و عمیق به درازای تاریخ بشر دارد )همان: 525(.
امیدآفرین�ی در دل پیامبر اس�الم: خداوند در قصه های 
ق��رآن به فرجام پیامبران که همراه با پیروزی اس��ت، اش��اره 
می کند و سرانجام تکذیب کنندگان دین خدا را نابود می خواند. 
این مطلب س��بب آرامش خاطر پیامبر و مؤمنان و اس��تحکام 

وضع آنان می شود.
بازگویی الطاف حق بر پیامبران: بیان نعمت های خداوند 
بر بندگان برگزیده و خالص او نیز از اهداف قصص قرآنی است. 
قرآن گاه به گوشه ای از داستان زندگی انبیا و امم آن ها اشاره 
می کند تا س��نت خداوند را بین بندگان خود روش��ن سازد و 
کس��انی که مش��مول عنایت الهی ش��ده و توفیق کرامت او را 
یافته اند، از آن پند گیرند و برای دیگران نیز اتمام حجت شود.
نشان دادن محور بودن قصه های قرآن: قصه های قرآن از 
مهم ترین قالب های بیان کنندة معارف الهی هستند؛ چنان که 
خداوند در »س��ورة یوسف« می فرماید: »لقد کان فی قصصهم 
عب��رئ الولی االلباب ما کان حدیثًا یفتری و لکن تصدیق الذی 
بین یدیه و تفصیل کل ش��یء و هدی و رحمه لقوم یومنون« 
)یوس��ف/ 111(. عالم��ه طباطبایی در »المی��زان« می گویند: 
»تفصیل کلی شی یعنی بیان هر چیزی که مردم در دین خود 

برای سعادت دنیا و آخرت، بدان نیاز دارند.«12

شيوۀ داستان سرایی قرآن
آزادی هن�ری در داستان س�رایی: قرآن کریم بیان خود 
را به بیان وقایع تاریخی و س��ایر عواملی که در قصه های دیگر 

هدهد از ميان تمام 
صفات پروردگار، 
روی عالِم بودن 

خداوند تکيه كرد. 
ممکن است این 
انتخاب برای آن 
باشد كه نشان 

دهد حضرت 
سليمان با همۀ 

توانایی و قدرتش 
از وجود كشور 

»سبأ« بی خبر بود
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مشاهده می شوند، محدود نمی کند، بلکه تنها چیزی که به آن 
توجه دارد، بیان مسائلی است که در هدایت و راهنمایی انسان 

مؤثرند و راهی را که درست است، به انسان نشان مي دهند.
نادیده انگاش�تن عناصر تاریخ�ی: هیچ قصه ای در قرآن 
وجود ندارد که در آن، زمان مورد توجه باشد. در این قصه ها به 
کلی به مکان نیز پرداخته نشده است )مگر مکان های پراکندة 
چندی که آن هم مورد توجه نیست(. شخصیت ها نیز مد نظر 
نیستند؛ مگر آنجا که شناخت آن ها نقش سازنده و آموزنده ای 
داشته باش��د. گزینش عناصری از حادثه که در راستای هدف 
دخالت مس��تقیم دارند، خود یک��ی از اصول و پایه های بالغت 

است.13
گزین�ش حادثه ها: ق��رآن همة حوادث��ی را که برای یک 
ش��خص یا در تاریخ یک امت روی داده است، بازگو نمی کند، 
بلکه تنه��ا به ذک��ر رویدادهایی که در راس��تای هدفش قرار 
می گیرد، بسنده می کند. به این ترتیب، ذهن مخاطب را درگیر 
اتفاقاتی می کند که زمین��ة پندآموزی و هدایتی در آن وجود 

دارد.14
آزادی در گزین�ش صحنه ه�ا: در داس��تان های قرآن��ی، 
حوادث و صحنه ها به ترتیب زمانی و مکانی روایت نش��ده اند و 
سخن به گونه ای  آراسته شده است که انسان را مجذوب داستان 

می سازد و او را به اندیشیدن و درس آموزی وامی دارد.15
ترس�یم حقایق در قالب داستان: بسیاری از داستان های 
قرآن کریم ترس��یم کنندة حالت های واقع��ی و حکایتگر امور 
عینی در جهان هستی هستند؛ چرا که قرآن نازل شده است تا 
همه چیز را روشن سازد و مایة هدایت و رحمت برای جهانیان 

باشد.
رعای�ت کوتاهی و ایج�از: از ویژگی های قصه های قرآن، 
کوتاهی و ایجاز آن هاس��ت. قرآن کریم مس��تقیم س��راغ قلب 
داس��تان می رود و نقطة اصلی، حساس و حیاتی آن را گزارش 

می کند.
قرآن در بیشتر موارد هنگام نقل قصه، حقایق و موضوعات 
اعتقادی و اخالقی، س��نت های حاکم بر جهان، و یا تش��ریع و 
قانون گ��ذاری را ذکر می کند. به عالوه، احکام ش��رعی، موعظه 
و ارش��اد، و بیم و امی��د، همه را با هم می آمی��زد و از عاطفه، 
احس��اس، عقل و ادراک به یک ان��دازه بهره می گیرد. از این رو 
قصه های قرآن س��بک ویژة خود را دارند و این سبك خارج از 

شیوه های مرسوم در قصة ادبی است.
نکات تربیتی قصه های قرآن کریم: در قصه های قرآن پند 
و اندرزهای فراوانی نهفته اس��ت. هر کدام از قصه ها نیز شامل 
نکات تربیتی ظریفی هس��تند که با دقت در آن ها می توان به 
برخی پیام های آن ها دس��ت یافت. در این قسمت به بعضی از 

آن ها اشاره می کنیم:

ربوبیت الهی: انبیای الهی همواره کوش��یده و بر این پای 
فش��رده اند که »خالقیت« و »ربوبیت« جدانش��دنی هس��تند. 
خداوند معماری نیست که هرچه را بیافریند و در جای خودش 
بگذارد و آن گاه دست بش��وید. به همین دلیل، مسئلة ربوبیت 
خداوند در همة قصه های قرآن حضور دارد.16 آنجا که در قصة 
حضرت موسی، فرعون می پرسد: »رّب همة هستی که تو از آن 
سخن می گویی کیست؟« حضرت موسی پاسخ می دهد: »رب 

السماوات و األرض و ما بینهما« )شعرا/ 42(.
در جای دیگری حضرت در برابر سؤال فرعون که پرسید: 
پروردگار تو کیس��ت؟ می گوید: »ربنا الذی أعطی کل ش��یء 
خلق��ه ثم هدی«: پروردگار من کس��ی اس��ت ک��ه وجود هر 
موج��ودی را )با تجهیزات مخص��وص و قوای الزم به خودش( 

آفرید و سپس او را به سوی هدفش هدایت كرد.
ت�وکل بر خ�دا: هیچ کس را قدرتی نیس��ت، مگر قدرتی 
که خداوند به او داده اس��ت. کس��ی که این اعتقاد را داش��ته 
باش��د، به غیر از خ��دا توجهی ندارد. این موض��وع به بهترین 
صورت در قصه های قرآنی به تصویر کش��یده شده است. مادر 
حضرت موس��ی به اله��ام الهی اعتماد و به خ��دا توکل کرد و 
فرزند شیرخواره اش را به دریا سپرد. حضرت ابراهیم)ع( نیز به 
خداوند اعتماد کرد و با توکل به خدا، پسرش اسماعیل را برای 

قربانی کردن در محضر الهی آماده کرد.17
توجه دادن به معاد: قرآن مجید در قصه ها قسمت مهمی 
از مس��ائل تربیتی را از طریق ایمان به معاد و توجه به حساب 
و کتاب قیامت تعقیب می کند. قصة عزیر، پیامبری که پس از 
100 سال مرد و س��پس حیات دوباره یافت، قصة ابراهیم)ع( 
و زنده ش��دن مرغ ه��ای چهارگانة او، و قص��ة اصحاب کهف، 

نمونه های بارزی از تصویرگری از معاد هستند.18
بیداری وج�دان: قرآن کریم از »وجدان«، با  عنوان نفس 
لوامه )مالمتگر( نام برده و به اهمیت آن در ارش��اد و راهنمایی 
رفتار انسان سوگند یاد کرده است: »و ال اقسم بالنفس اللوامئ« 
)قیامت/ 2(: )چنین نیس��ت که کافران پنداش��تند(! قسم به 
نف��س لوامه! در قصة »آدم و حوا«19 و قصة حضرت یونس)ع(: 
»فالتقم��ه الحوت و هو ملیم« )صافات/ 142(، بیداری وجدان 
انسان، توأم با ندامت و استغفار به درگاه خدا، به بهترین شکلی 

به تصویر کشیده شده است.20
امر به معروف و نهی از منکر: در دیدگاه اس��الم، بر همة 
مردم )چه زن و چه مرد( واجب است که با همة توان، یکدیگر 
را ب��ه نیکی ها ترغی��ب و از منکر نهی کنند. ای��ن موضوع در 
قصه های قرآنی به بهترین صورت هنری به تصویر کشیده شده 

است.21
حکم��ت تکرار در قصه های قرآن: برخی از قصه های قرآن 
مانند حضرت موس��ی)ع( در سوره های متفاوت تکرار شده اند. 

عالمه طباطبایی 
در »الميزان« 
می گویند: 
»تفصيل كلی 
شیء یعنی 
بيان هر چيزی 
كه مردم در 
دین خود برای 
سعادت دنيا و 
آخرت، بدان نياز 
دارند
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زیرا ممکن اس��ت با یک بار گفتن، پیام های هدایتی و تربیتی 
آن ها پای��ان نیابد. از این رو، در مناس��بت های متفاوت هر بار 
بخش��ي از آن تکرار می ش��ود و در هر موردی، یکی از اهداف 
مورد نظر مطرح می گردد. گویا خداوند در هر تکرار می خواهد 
نکته ای از زندگی این پیامبر بزرگ را بیان کند. عالوه بر این، 
دعوت اس��المی س��یری طوالنی داش��ته و مراحل متفاوتی را 
پشت سر گذاشته است. قرآن نیز هماهنگ با روند این دعوت، 
به ص��ورت تدریجی نازل ش��ده و درنتیجه بنا به ضرورت هایی 
برای رس��یدن به اهداف خود به ذکر قصه های متعدد و تکرار 
برخ��ی از آن ها پرداخته اس��ت. البته انگیزة اصل��ی تکرار در 
قصه های قرآن، تکمیل تصویرها و افزودن به قدرت تجس��م و 
عینیت، از طریق آوردن عناصر نو به تناسب ها فضای بازگویی 

هر قصه است.24
اثب�ات اعج�از ق�رآن در فصاح�ت و بالغ�ت: ش��یوة 
قصه پ��ردازی در قرآن کریم نمایانگ��ر فصاحت و بالغت آن، و 
نش��انة نیرومن��دی کالمی و هنر واالی ق��رآن در صحنة بیان 
اس��ت )صادق پور مقدم، 1379: 143 و 145(. قصه های قرآن 
در همان حال که واقعیت های تاریخی را بیان می کنند، بیش 
از یک قصیده یا رمان یا نمایش نامه بر مخاطب اثر می گذارند 

و او را برمی انگیزند.23

نتيجه گيری
قرآن کریم کتاب قصه گویی نیس��ت، اما در آن از قصه گویی 

برای رسیدن به اهداف الهی استفاده 
ش��ده که روش��ی کاماًل بی نقص 
است. خداوند با توجه به مخاطبان 

قرآن کریم که همة انس��ان ها هستند، از روش هایی در قصه های 
قرآن استفاده کرده است تا معانی و مفاهیم همه فهم باشند.
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علي چراغي
دبير ادبيات زبان عربی

اشاره  
قرآن، کتاب خدا و معجزة جاودانة اوست. با آن انس و جن را 
به تحدی طلبيد تا اگر می توانند نظير آن يا سوره ای چون آن را 
بياورند. اما هيچ کس را يارای آن نبود که با آن هماوردی کند؛ از 
بس شکوهمند و متعالی است و در آن، لفظ و مضمون به گونه ای 

بی نظير در خدمت يکديگرند. 
مراد از اعجاز قرآن و تحّدی در زمان نزول آن، قطعاً اعجاز 
علمی نبوده اگرچه برای دوره های بعد تحّدی علمی هم می باشد، 
بلکه اعجاز از نظر لغت و بيان که سخت مورد توجه عرب زبانان 
اس�ت بوده زيرا جامعة بی س�واد عرب را با علوم ديگر آشنايی 
نبوده است تا خداوند اعجاز علمی قرآن را به رخ آنان بکشد. اين 
بعد از اعجاز قرآن، برای عصر ما و دوره های بعد از ماست که بشر 

توانسته است بر مختصری از علوم غيرادبی دست يابد. 
خداوند متعال تمام س�خن دانان و سخن س�نجان را برای 
آوردن نظير قرآن به مبارزه طلبيده اس�ت، چون می داند هيچ 
س�خنوری را يارای مقابله با آن نيس�ت و هرگاه گام در اين راه 

نهاد، خود را رسوا ساخت. 
به راستی چرا کسی را توانايی آوردن همسان قرآن نيست؟ 
پاسخ به اين پرسش کامالً روشن است. زيرا در قرآن مجيد، 
دقت در اختيار مفردات شگفت انگيز است و هر واژه ای در جايی 
قرار گرفته است که بايد باشد. اگر آن را با کلمة مترادف ديگری 
جای گزين کنند يا آن را مقدم و مؤخر کنند يا هر تغيير ديگری 
در آن به وجود آورند، ديگر معنای مورد نظر را القا نخواهد کرد. 
هدف از اين مجموعه مقاالت آن اس�ت که اگر خدا توفيق 
دهد، حتی المقدور گوش�ه هايی از اين بُع�د از اعجاز قرآن را در 
تمام س�وره ها به عرض دبي�ران ارجمند قرآن، دينی برس�انم؛ 

ش�ايد در کالس های درسی مورد استفاده قرار گيرد و فرزندان 
ما بيش از پيش برای اُنس با قرآن انگيزه پيدا کنند. در ش�ماره 
های قبل بخشی از اين مقاله تقديم شد و اينک ادامه آن پيش 

روی شماست.
کليدواژه ها: حمد، قرآن، ام الکتاب، سوره، سبع المثانی

1. » رب العالمین« بودن مفهوم برخوردار بودن از همة صفات 
حسنای الهی را می رساند و مناسب ترین عبارتی است که می تواند 
بعد از»الحمد اهلل« آورده ش��ود، هیچ عبارتی نمی تواند جای آن را 
بگیرد و همین مفهوم را برس��اند، زیرا »رب« هم  مالك است و هم 
س��ّید، مربي، َمنِعم و َقیِّم؛ و از این جهت، بیش از هر كس دیگري 

سزاوار »حمد« است.
2. در لغت، جمع »عاَلم«1، »َعوالم« است و اینكه آن را به صورت 
»العالمین« آورده، بدان س��بب است كه جمع مذكر سالم بر عقالي 
مكّلف داللت دارد و غیرعقال را شامل نمي شود. در تأیید این مطلب 
مي توان آیة زیر را استشهاد نمود: »تبارك الذي نزل علي عبده الفرقان 
لیكون للعالمین نذیراً« )فرقان/ 1(: )بزرگ و خجسته است كسي كه 
بر بندة خود فرقان را نازل فرمود تا براي جهانیان هش��دار دهنده اي 
باشد( تأكید این هشدار نمي تواند چهارپایان، جمادات و امثال آنان 
باش��د، بلكه مقصود از »العاَلمین« عاقالن مكلَّف است و »عوالم« بر 
موجوداتي اطالق مي شود كه قطعاً »بشر« و ُعقالي مكّلف جزو آن ها 
نیستند، بلكه بر موجوداتي چون جمادات، حشرات و حیوانات اطالق 

مي گردد.
3. آوردن لفظ »العاَلمین« كه بر عقالي مكّلف داللت دارد، از نظر 
معني با ادامة آیات سوره )إیاك نعبد و إیاك نستعین، إهدنا الصراط 

المستقیم( كه به عقالي مكّلف اختصاص دارند، متناسب است.

گلچينی از جلوه های جمال در سوره های قرآن، سورۀ حمد
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4. در این سوره تا حد زیادي »عبادت« با »اهلل« قرین و »رب« 
با »مرّبي« مقترن شده و این رویه در ُكّل قرآن لحاظ گردیده است؛ 
مث��ل: طه/ 122؛ األعلي/ 1-3؛ أنعام/ 161؛ كهف/ 24؛ ش��عراء/ 62؛ 

صافات/ 99؛ قصص/ 22.

الرحمن الرحيم
پیش از این درخصوص »الرحمن الرحی��م« توضیح الزم داده 
شده است و در اینجا فقط یادآور مي شویم كه »رحمن« و »رحیم« 
از اسماء حسناي الهي هستند و اسماء اهلل عین ذات اویند؛ از این رو 
مي ت��وان فهمید كه خداوند با آوردن »الرحمن« و »الّرحیم« پس از 
»رّب العالمین« خواس��ته است این معنا را القا كند كه مربي چه در 
مقام »مربي« باش��د و چه در مقام »سّید«، »َقیِّم« و...، باید پیوسته 

مّتصف و آراسته به »رحمت« باشد نه »َقسوت«.

مالک یوم الدین
1. در برخي قرائت ها »َمِلك یوم الّدین« آمده اس��ت اما چندان مهم 
نیست؛ زیرا در مورد انسان ها »مالك« و »َمِلك« تفاوت دارند. بدین 
معني كه هر »َمِلكي« مالك هم هست اما هر »مالكي« الزامًا »َمِلك« 
نیست اما در مورد خداوند متعال، »َمِلك« بودن او عین »مالك« بودن 
و »مالك« بودنش  عین »َمِلك« بودن اوست؛ زیرا مراد از »یوم الّدین« 
در این آیه »روز قیامت« است كه هیچ انساني در عالم هستي زندگي 
نمي كند تا »ماِلك« یا »َمِلك« باشد و همة موجودات زنده، از جمله 
انسان ها، با صور اّول اسرافیل)ع( به مردگان مي پیوندند تا اینكه براي 
رسیدگي به حسابشان، در صور دوم دمیده مي شود تا همة مردگان 
زنده و محشور ش��وند و در آن روز كسي جز ذات اقدس باري تعالي 

»ماِلك« و »َمِلك« نیست.
2. ممكن اس��ت سؤال ش��ود كه چرا خداوند متعال نفرمود: »مالك 

الدین و الدنیا«؟

پاسخ به این سؤال روشن است؛ زیرا »الحمّدهلل رّب العالمین« در آیة 
قبل، پادشاهي و مالك بودن خداوند را در دنیا القا مي كند و آیة »مالك 
یوم الّدین«، مفهوم مالكیت خدا را بر دنیا و آخرت مي رساند. بنابراین 

دیگر نیاز به آوردن لفظ »دنیا« با »یوم الدین« نیست.
3. به جاي »مالك یوم الدین« نفرموده اس��ت: »مالك یوم القیامه«؛ 

چون:
واژة »دین« هم به معني »جزاء« است، هم »حساب«، هم »طاعت« 
و هم »قهر«. از این رو، هم با »ربّ العالمین« تناسب بیشتري دارد و 

هم با عقالي مكلَّفي كه »یوم الدین« به سرنوشت آن ها تعلق دارد.
از طرف دیگر، در »یوم القیامئ« اموري هس��ت كه با »جزاء« و مآاًل با 
عقالي مكلَّف ارتباطي ندارد اما تمام معاني »دین« به عقالي مكّلف 

تعلق دارد.
4. با توجه به امكان نداشتن تمّلك »یوم«، چرا فرموده است: »مالك 

یوم الدین«؟
بلي، »یوم« را فرموده اما مراد هر كه و هر چیزي است كه در روز است 
نه خوِد روز؛ بدین معني ك��ه خداوند بر همة موجودات و حوادث آن 
روز مالكّیت و ِملكّیت مطلق دارد. از طرف دیگر، آوردن لفظ »یوم« با 
»الحمُد هلل رّب العالمین« پیوستگي عجیبي پیدا مي كند و این مفهوم 

را مي رساند كه پروردگار از ازل تا ابد شایستة حمد و ستایش است.

پي نوشت
1. برخي بر اين باورند که »العالمين« مفرد از جنس خود را ندارد.

در برخـــی قرائت هـــا »َملِـــک یوم 
الّدین« آمده است اما چندان مهم 
نيســـت؛ زیرا در مورد انســـان ها 
اســـت كه »مالک« و »َملِک« تفاوت 
دارند. بدین معني كه هر »َملکی« 
مالک هم هســـت اما هر »مالکی« 

الزاماً »َملِک« نيست
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رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
يونس باقري

با محمدرضا عاقل زاده، معاون ستاد اقامة نماز وزارت آموزش 
و پرورش دربارة برنامه ها، هدف ها و دس�تاوردهای اقامه نماز در 
مدراس به گفت وگو نشستيم. ضمن اينکه برخی از نارسايی ها 

نيز مطرح شد. حاصل اين گفت وگو را پيش رو داريد. 

é س�تاد اقامة نماز با اداره های کل استان و مدارس چه 
رابطه ای دارد و این رابطه بر چه اساسی برقرار می شود؟ 

è این ستاد، متناظر تشکیالت خود، در استان ها همکارانی 
را به عنوان کارش��ناس مسئول و کارشناس اقامة نماز دارد. در 
تمام استان ها هم در گروه قرآن، نماز و عترت همکارانی داریم. 
مسئولیت نماز، قرآن و عترت با رئیس گروه است. ارتباط ما در 
ستاد اقامة نماز وزارتخانه با مناطق از طریق کارشناس مسئول 

و کارشناس اقامة نماز برقرار می شود. 

ما با س��تاد مرک��زی اقامة نماز هم ارتباط��ی داریم. طبق 
مصوبة هیئت دولت، باالترین مقام هر دس��تگاه، مسئول اقامة 
نماز در آن دس��تگاه اس��ت. بدین ترتیب، مس��ئول اقامة نماز 
در وزارت آموزش وپ��رورش هم وزیر اس��ت. این مصوبه طبق 
تبص��ره ای به وزیر اج��ازه می دهد یکی از معاون��ان خود را به 
عنوان جانشین خود و مسئول ستاد اقامة نماز معرفی کند. در 
آموزش وپرورش معمواًل معاون پرورشی به این سمت منصوب 
می ش��ود. اکنون با ابالغ وزیر، معاون پرورش��ی، مسئول ستاد 

مرکزی، اقامة نماز است. 

é ش�ما چگون�ه ب�ه تروی�ج و توس�عة فرهن�گ نم�از 
می پردازی�د؟ آیا مبحث و موضوع مش�خصی دارید؟ آیا این 

کار در اوقات خاصی صورت می گیرد؟ 

پای صحبت محمدرضا عاقل زاده، 
معاون ستاد اقامۀ مناز آموزش وپرورش
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è فعالیت های معاونت پرورش��ی فوق برنامه اس��ت. برای 
مثال، در حوزة قرآن – که حوزة تخصصی مجلة رشد آموزش 
قرآن است – در آموزش وپرورش دو بخش داریم؛ بخشی جزو 
متن برنامه است که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
در فضای آموزش رسمی دنبال می شود و بخش دیگر، در حوزة 
فعالیت های پرورشی قرار می گیرد که در فوق برنامه های مربوط 
به حوزة قرآن پیگیری می شود. من اصرار دارم که فعالیت های 
پرورش��ی، فوق برنامه بمان��د؛ زیرا ایجاد جذابی��ت می کند. تا 
گفته می ش��ود: »باید بخوانی«، »بای��د امتحان بدهی«، دافعه 
ب��ه وجود می آورد. اگ��ر داوطلبانه باش��د، عالقه مندان با میل 
و رغب��ت می آیند. اکنون فعالیت س��تاد اقامة نم��از در وزارت 
آموزش وپ��رورش، حداقل در حوزة فعالیت معاونت پرورش��ی، 

فعالیتی فوق برنامه است. 
بدی��ن ترتیب تم��ام مس��ابقات، برنامه های آموزش��ی و 
طرح های ملی اقامه نماز با عن��وان »فعالیت فوق برنامه« اجرا 

می شوند. 

éلطفًا دربارة »برنامة ملی« اقامه نماز هم توضیح دهید. 
ما ش��ش برنامة ملی تعریف کرده ایم ک��ه همکاران ما در 
س��طوح متفاوت اجرای آن را به صورت وظیفه به عهده دارند. 
در کنار این شش برنامة ملی، امکان دارد برنامه های ابتکاری و 

پراکندة زیادی نیز اجرا شود. 
شش برنامة ملی عبارت اند از: 

 آم�وزش عمل�ی نماز در دورة ابتدای�ی؛ در این طرح 
س��تاد اقامة نماز در میان آموزگاران پایه های ابتدایی فراخوان 
داده اس��ت که نماز را ب��ه صورت عملی ب��ه دانش آموزان یاد 
بدهند. معلم��ان داوطلبانه ب��رای اجرای ای��ن برنامه ثبت نام 
می کنند و در پایان س��ال، پس از ارزیابی، به آنانی که عملکرد 
بهتری داشته اند، هدایایی به همراه لوح تقدیر تقدیم می شود. 
البت��ه ادعا نمی کنیم که در تمام م��دارس آموزش عملی 
نم��از رواج دارد. در این برنامه، معلمان آنچه را دربارة نماز در 
کتاب درسی دارند، به صورت کامل اجرا می کنند. مثاًل بچه ها 
را کنار ش��یر آب مدرس��ه می برند و وضو گرفت��ن را با رعایت 

ترتیب کار یاد می دهند. 
چگونگی خواندن نماز در کتاب های درسی اول ابتدایی تا 
کالس های باالتر آمده است که همان آموزش نظري است. اما 
در کار عملی، معلم دانش آموزان را به نمازخانة مدرس��ه – در 
صورت وجود- و در غیر این صورت به مكان مناس��بي می برد 
و اگ��ر هیچ کدام از این فضاها را ندارد، در همان کالس درس 
و با پهن کردن سجاده، نماز را به طور عملی آموزش می دهد. 
ابتدا خ��ودش نماز را با ترتیب کامل انج��ام می دهد و بعد، از 

دانش آموزان می خواهد نماز را برگزار کنند. 

در برنام��ة س��تاد اقام��ة نماز مقرر اس��ت که ان ش��اءاهلل 
دانش آموزان در دورة ابتدایی نماز را به صورت کامل یاد بگیرند 

و قدم به پایه هاي باالتر بگذارند. 
 آشنا کردن دانش آموزان با مرجعیت و تقلید؛ به اعتقاد 
ما اگر دانش آموزان با موضوع مرجعیت آشنا شوند و با مرجعیت 
پیوند بخورند، به فرایض و مس��ائل دینی شان توجه می کنند. 
ب��ه نظر می رس��د، در حال حاضر در مس��ائل تربیتی کش��ور، 
حلقة مفق��ودة بزرگی داریم. موضوع مرجعیت دینی در کتاب 
درسی دانش آموزان آمده اس��ت. برای آشنایی با این موضوع، 
طرحی را آماده کرده ایم با عنوان »در مس��یر شکوفایی«، برای 
دانش آموزانی که در آستانة سن تکلیف قرار دارند. کتابی هم با 
همین عنوان چاپ می شود که در آن فلسفة تقلید و مرجعیت، 
علت وجود مرجعیت، و اهمیت و ضرورت تقلید از مرجع دینی 
آمده اس��ت. همچنین به سؤال های مربوط در این حوزه پاسخ 
الزم و در سطح درک دانش آموزان داده شده است. این کتاب 
هر س��ال با ش��مارگان یک میلیون و 200 هزار نسخه چاپ و 

رایگان به دانش آموزان در سن تکلیف اهدا می شود. 
 برگزاری »جش�ن شکوفایی« یا »جشن عبادت«؛ این 
جش��ن برای دانش آموزان دختر س��وم ابتدایی و دانش آموزان 
پسر سوم راهنمایی برگزار می شود؛ گرچه زیاد گسترده نیست. 
سعی ما این است که آن را از حالت تشریفاتی کنونی درآوریم 
و متوج��ه هدف هایی کنیم که از روز اول برای جش��ن عبادت 

تعریف شده است. 
 اجرای سه مسابقه در میان دانش آموزان؛ الف( مسابقة 
اذان؛ ویژة پسران؛ ب( مسابقة احکام؛ ج( مسابقة انشای نماز. 
این س��ه مسابقه در طول سال برای دانش آموزان دو دورة 
راهنمایی و متوس��طه برگزار می ش��ود. آخرین آمارها نش��ان 
می دهن��د که بی��ن 2 تا 2/5 میلی��ون دانش آم��وز در مرحلة 

آموزشگاهی در این مسابقه ها شرکت می کنند. 
ه��ر مس��ابقه ه��م در چه��ار مرحل��ه برگزار می ش��ود؛ 

تـــا گفته می شـــود: 
»باید بخوانی«، »باید امتحان 

بدهـــی«، دافعه به وجـــود می آورد. 
اگر داوطلبانه باشـــد، عالقه مندان با ميل و 
رغبت می آیند. اكنون فعاليت ســـتاد اقامۀ 
نمـــاز در وزارت آموزش وپرورش، حداقل 
در حـــوزۀ فعاليـــت معاونـــت پرورشـــی، 

فعاليتی فوق برنامه است
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آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری. مسابقه در دو رشتة 
احکام و انش��ای نماز را در مرحلة کشوری، در قالب جشنواره 
برگزار می کنیم و رقابتی نیست، اما مسابقة اذان رقابتی است 
و دانش آم��وزان مؤذن از رتبة اول تا پنج��م انتخاب و معرفی 

می شوند. 
 طرح پیوند مدارس با مس�اجد و نمازهای جمعه؛ این 
طرح از گذش��ته در خیل��ی از مدارس اجرا ش��د. جاهایی که 
مدارس در جوار مسجد قرار دارند، مدیران عالقه مند، بچه ها را 
به مسجد می بردند، اما براساس پیام سال گذشتة مقام معظم 
رهب��ری به اجالس نوزدهم اقام��ة نماز که فرمودند پیوند بین 
مدرس��ه و مسجد دقیق تر و عمیق تر شود، دستورالعملی تهیه 
کرده و به مدارس فرستاده ایم که در آن چگونگی پیوند مدرسه 

و مسجد و نماز جمعه مشخص تر تعریف شده است. 
 برگزاری جلس�ات گفت وگوي دینی؛ این جلس��ات به 
صورت پرس��ش و پاس��خ برگزار می ش��ود و موضوع آن ها نیز 
دینی و با ش��بهه ها و پاس��خ به آن ها همراه اس��ت. حوزه های 
علمیة سراس��ر کشور در برگزاری این جلسات همکاری خوبی 
با آموزش وپرورش دارند. این برنامه ها رس��می و ملی اند. برای 
اجرای برنامة گفت وگوي دینی، اعتبار تعریف شده است و ابالغ 

اعتبار می شود. 
این برنامه مراحل مختلف دارد؛ مرحلة کشوری آن را ستاد 
مستقر در وزارتخانه برگزار می کند. از استان ها هم گزارش کار 
می خواهیم. در اس��تان ها، مناطق و م��دارس، این برنامه را در 

حوزة اقامة نماز اجرا می کنند و جلسة پرسش و پاسخ در کنار 
اقامة نماز مدارس برگزار می شود. 

é در چند مدرس�ه نماز جماعت به صورت مرتب برگزار 
می ش�ود؟ چه تعداد از نم�از جماعت ه�ا را روحانیون اقامه 

می کنند؟ 
 èدر ح��ال حاضر در طول س��ال تحصیل��ی، بیش از 18 
هزار نفر امام جماعت با آموزش وپرورش همکاری دارند. عالوه 
ب��ر این عده، 35 هزار نفر معلم نیز در مدارس امامت جماعت 
دانش آموزان را به عهده دارند. این عده از همکاران فرهنگی در 
مدارسی نماز را اقامه می کنند که امام جماعت روحانی نداریم.   
بیش از 35 هزار باب از مدارس نمازخانه دارند. در سال 1388 
بیش از 10 هزار باب از نمازخانه ها بهس��ازی و تجهیز شده اند. 
برای امام��ان جماعت و معلمان مجری ط��رح آموزش عملی 
نماز، دوره های آموزشی در مجموعة آموزش های ضمن خدمت 
برگ��زار کرده ای��م. تاكنون پنج دورة آم��وزش ضمن خدمت با 
موضوع نماز تعریف و تش��کیل شد. این ها راه هایی هستند که 
برای ترویج و توس��عة فرهنگ نماز در سطح آموزش وپرورش 

کشور دنبال می شوند. 

é ش�ما ش�رکت در نماز جماع�ت را تش�ویق و ترویج 
می کنید یا اقامة نماز را؟ 

 èدر درجة اول شرکت در نماز جماعت را ترویج می کنیم. 
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é به نظر شما این روش، رویکرد مناسبي است؟ 
 èاس��اس کار، نهادینه کردن اقامة نماز اس��ت، ولی باید 
از جایی ش��روع کرد ک��ه پیامبر اکرم)ص( آغ��از کرد. پیامبر 
خدا)ص( تبلیغ علني خود را ابتدا از نماز جماعت شروع کرد. 
برای اینکه بچه ها با نماز مأنوس ش��وند و انس با نماز در آن ها 
نهادینه ش��ود، باید بچه ها را در فعالیت های عمومی اقامة نماز 
ببینید. با حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت است که 

انس با نماز نهادینه می شود. 

é در حقیق�ت، ش�ما جمع گرای�ی را در ترویج و تثبیت 
اقامة نماز در بین دانش آموزان )نس�ل ج�وان به طور کلی( 

مؤثر می دانید. 
 èقطعًا! در بچه ها جمع گرایی و شرکت در جماعت ایجاد 
انگیزه می کند. خداوند س��بحان هم مشوق اقامة نماز جماعت 
اس��ت و اصِل اقامة نماز هم برگزاری به جماعت است. رویکرد 
آموزش وپرورش همین است؛ توجه به اقامة نماز به جماعت و 
ایجاد انس با آن در درجة اول. اگر کس��ی با نماز جماعت خو 
گرفت، آیا در جایی که نماز به جماعت ممکن نشد، نمازش را 
فرادا نمی خواند؟ حتم��ًا می خواند. »چون که صد آید نود هم 
پیش ماست.« اما معلوم نیست فردی که فرادا نماز می خواند، 

در نماز جماعت شرکت کند. 

é آمارهایی که برخي از مدیران مدارس می دهند، خیلی 
مطمئن نیست. آیا ستاد اقامة نماز پژوهش آكادمیك، مدون 
و مس�تقلی در رابطه با تعداد دانش آموزان شرکت کننده در 

نماز جماعت مدارس انجام داده است؟ 

è عاقل زاده: بفرمایید پژوهش مدون چیست؟ 
é یعنی ستاد اقامة نماز، پس از پژوهش میدانی، نتیجه 
بگی�رد این تعداد از دانش آموزان در نماز ش�رکت می کنند. 
چقدر از دورة راهنمایی و چند نفر از متوس�طه. نسبت میان 

پسران و دختران نمازگزار چنین است و آمار دقیق بدهد. 

ش��ما را به بانک تحقیقات ستاد مرکزی اقامة نماز ارجاع 
می دهم. 

éآیا آمار مربوط به مدارس را هم دارند؟ 
 èاکث��ر آمارها به آموزش وپرورش مربوط اس��ت. س��تاد 
مرک��زی اقامة نم��از، بانکی به نام »بان��ک پژوهش هاي نماز« 
دارد. حجم بسیار وسیعی آمار از دوره های ابتدایی، راهنمایی و 
متوسطه، از پسران و دختران دانش آموز، در مناطق گوناگون، 

به تفکیک ذخیره شده است. 

بای��د در نظر داش��ت که ام��ام جماعت ها ه��م در جذب 
نمازگ��زاران تأثیر دارند. این موضوع به مدرس��ه و بیرون از آن 
ربطی ندارد. بلکه باید ویژگی هر امام جماعتی باشد که در هر 
مکان��ی اقامة نماز می کند؛ اگر امام جماع��ت قادر به برقراری 
رابطة حس��نه با نمازگزاران و به طور کلی افراد اجتماع باش��د 
و بتواند به پرس��ش ها و ش��بهه های احتمالی آن ها به صورت 
منطقی، مس��تدل و همراه با صبر و حوصله و براساس فهم هر 
کس پاسخ بگوید، به طور قطع در جذب نمازگزاران برای اقامة 
نماز جماعت و رجوع افراد بیشتر به مسجد موفق تر خواهد بود. 

é س�تاد اقامة نماز در آموزش وپرورش چه ویژگی هایی 
را ب�رای انتخاب ام�ام جماعت ها در نظر می گی�رد؟ و با چه 

شرط هایی آنان را برای اقامة نماز وارد مدارس می کند؟ 
طرح��ی را با عن��وان »طرح س��اماندهی ائم��ة جماعت 
م��دارس« نوش��ته ایم. در این طرح مش��خص اس��ت که امام 
جماع��ت دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوس��طه در مدارس 
دخترانه و پس��رانه باید چه کسی و با چه س��ابقه و توانایی ها 
باش��د. بعد هم از همة همکاران در تمام س��طوح خواسته ایم 
ضوابط را رعایت کنند. البته درصدی از مدارس این ضوابط را 

رعایت نمی کنند و نادیده می گیرند. 

é مفادی از ضوابط را بیان فرمایید. 
 èبرای نمونه، روحانی جوانی که قدرت قصه گویی دارد و 
برای دورة ابتدایی مناسب است، نباید برای رفتن به متوسطه 
انتخاب شود. نیز آن روحانی که توانایی پاسخگویی به شبهات 
را دارد، باید در متوسطة پسرانه اقامة نماز کند. روحانی صاحب 
اثر یا محقق در زمینه ای خاص مناس��ب متوس��طه اس��ت. ما 
طلبه ها و روحانیون آش��نا با زبان خارجی و رایانه داریم. اینان 
نباید به دورة ابتدایی بروند. بلکه باید در دورة متوس��طه اقامة 
نماز کنند؛ زیرا داشتن این ویژگی ها خود ایجاد جاذبه می کند. 

براساس 
پيام مقام معظم رهبری 

به اجـــالس نوزدهم اقامـــۀ نماز كه 
فرمودند پيوند بين مدرســـه و مســـجد 
دقيق تر و عميق تر شود، دستورالعملی تهيه 
كـــرده و بـــه مدارس فرســـتاده ایم كـــه در آن 
چگونگی پيوند مدرسه و مسجد و نماز جمعه 

مشخص تر تعریف شده است
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ما س��ن و س��ال امام جماعت را هم در طرح س��اماندهی 
تعریف کرده ایم تا روحانی مسن را به پایة ابتدایی نفرستیم. 

یادآور ش��وم برای ام��ام جماعت های مدارس، س��ه دورة 
آموزشی )مقدماتی، تکمیلی و پیش��رفته( تعریف کرده ایم. تا 
ب��ه حال 2000 نفر از امام جماعت ه��ای مدارس در دوره های 

آموزشی که در مشهد برگزار شده است، شرکت کرده اند. 
از 18000 نف��ری که در س��لک روحان��ی، نماز جماعت 
را در م��دارس برگزار می کنند، 4000 هزار نفرش��ان رس��می 
آموزش وپرورش ان��د، یعن��ی مث��اًل هم معلم عرب��ی و هم امام 
جماعت هس��تند. فقط برای روحانیانی كه آموزش وپرورش��ي 
نیس��تند و اقامة نماز را به عهده دارند، این سه سطح آموزش 
را تعری��ف کرده ایم. تا به حال 2000 نفر از این گروه، آموزش 
دورة مقدماتی را دیده اند. 800 نفر هم در دورة تکمیلی شرکت 
کرده اند، اما تا به حال دورة پیش��رفته برگزار نش��ده است. در 
این دوره ها قصد این اس��ت که توان ط��الب و روحانیان را به 
سطح نیازهای آموزش وپرورش نزدیک کنیم. اینان متخصص 
در عل��م دین ان��د. پس بهتر اس��ت با فض��ا و نیازهای محیط 
آموزش وپرورش هم آشنا شوند تا عملکردشان موفق تر باشد. 

é آی�ا فک�ر کرده اید که چگون�ه می توانید ع�ده ای از 
مس�ئوالن مدارس را ک�ه دانش آموزان را به اجب�ار به نماز 

می برند از این کار بازدارید؟ 
 èما در تمام دس��تورالعمل ها، گردهمایی ها و همایش ها 
تأکی��د می کنیم که دانش آموزان را اجب��اری به نماز نبرند. بر 
آگاهی بخش��ی، فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب تأکید داریم. 
همکاران ما در استان ها و مناطق موظف اند اگر تشخیص دادند 

که این اتفاق در جایی می افتد با خاطی برخورد کنند. 
در ش��یوه نامه ای که امسال به استان ها ابالغ شد، کاماًل بر 
ای��ن نکته که نماز دانش آموزان بای��د بدون اجبار و اکراه اقامه 
ش��ود، تأکید شده است؛ اما اگر در مدرسه ای این اتفاق )بردن 

اجباری به نماز( سه بار تکرار شود، مسئوالن اداره باید با مدیر 
آن مدرسه برخورد کنند. ستاد اقامة نماز منتقد جدی چنین 

روش هایی است. 

é از امامان جماعت زن هم در مدارس استفاده می کنید؟ 
 èبل��ه! ح��دود 2000 نف��ر از امامان جماع��ت مدارس، 
طلبه های خواهرند. در مناطقی که طلبه روحانی مرد نیس��ت، 
از طلبه های حوزه های علمیة خواهران برای اقامة نماز مدارس 
دختران��ه دعوت می کنی��م. برای این کار، س��تاد اقامة نماز از 
مراجع عظام تقلید، اس��تفتا کرده اس��ت. خیل��ی از مراجع با 
شرایطی اقامة نماز از س��وی خواهران را پذیرفتند و چند نفر 

هم گفتند اگر روحانی مرد نیست، اشکالی ندارد. 

é می توانی�د داش�تن ام�ام جماع�ت خانم را ب�ه دورة 
متوسطة دخترانه تعمیم بدهید. 

 èدر بعض��ی از م��دارس دخترانه امام جماع��ت خانم را 
نمی پذیرند. برای ای��ن که اقتدا به امام جماعت خانم فرهنگ 
نش��ده و به آن ع��ادت نکرده اند. البته بیش��تر به مش��ی امام 

جماعت بستگی دارد. 

é در مسابقة اذان چند نفر شرکت می کنند؟ 
 èدر مرحلة آموزشگاهی بین 7000 تا 8000 نفر. 

é یعنی از هر مدرسه یک نفر به منطقه معرفی می شود؟
 èاین کار می شود، اما اجباری در آن نیست؛ زیرا فعالیت 

فوق برنامه به حساب می آید. 

 éاحس��اس می کنم در س��طح مدرس��ه مس��ابقه برگزار 
نمی ش��ود. مربی تربیتی یکی دو نفر را که صدای خوب دارند، 

معرفی می کند. 
 èبنده به این کار نقد دارم، ولی این کار هم بشود عجیب 

نیست. 

é خب! هر سال این کار تکرار می شود. 
èاین اتفاق نمی افتد. امسال بیستمین دورة مسابقة اذان را 
در مشهد با عنوان یادوارة مرحوم آقاسی برگزار کردیم. خیلی 
از متخصص��ان، اذان آقاس��ی را نمی شناس��ند. یک کلیپ هم 
دربارة ایش��ان ساخته نشده است. می توان گفت بعد از مرحوم 
مؤذن زاده، ایش��ان دومین مؤذن ایران است. اذان وی در حرم 

حضرت امام رضا)ع( پخش می شود. 

é مناطق به اصطالح توس�عه یافته، م�دارس با امکانات 
بیش�تر دارن�د، اما در مناط�ق دور و مح�روم، محرومیت ها 

تأكيـــد می كنيم كه 
اجبـــاری  را  دانش آمـــوزان 

به نمـــاز نبرنـــد. بر آگاهی بخشـــی، 
فرهنگ ســـازی و تشـــویق و ترغيـــب تأكيد 
داریم. همـــکاران ما در اســـتان ها و مناطق 
موظف اند اگر تشخيص دادند كه غير از این 
در جایی اتفاق می افتد با خاطی برخورد كنند
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ب�ه مدارس هم  تس�ری می یابد. آیا برای ای�ن مناطق برنامة 
ویژه ای دارید؟ 

èکاماًل! عرض کردم که برنامة ملی اعتبار دارد. اگر برخی 
اعتبارها را به ش��هر تهران اختصاص بدهی��م، دردی از آن دوا 
نمی کند. ب��ا دو میلیون تومان هر برنامة مل��ی، در تهران چه 
می توان کرد؟ اما اگر همین اعتبار را به ایالم، یاسوج، خراسان 

شمالی، خراسان جنوبی بدهید، خوب است. 
م��ا در بخش تخصیص اعتبار، برخی از پول ها را به برخی 
از مناطق برخوردار اصاًل نمی دهیم. در موضوع فرش در س��ال 
88 ک��ه مطرح کردم، به برخی از اس��تان ها و مناطق یارانه ای 
اختص��اص ندادیم. اما در برخی از اس��تان ها، ُکِل هزینة فرش 
نمازخانه های م��دارس را آموزش وپ��رورش تأمین کرد. یعنی 
بخش��ی را س��تاد اقامة نماز و بخشی را ادارة کل استان تأمین 
کرد. ما باید جدول پلکانی داش��ته باش��یم و با توجه به طیفی 
از محرومیت ه��ا که با آن ها مواجهیم و اس��اس این جدول، به 
مناطق محروم برس��یم. ما برنامه ای را مهیا کرده ایم – گرچه 
اعت��راف می کنم تا به حال فعال برخورد نکرده ایم – اما اجرای 

این برنامه را به ویژه در استان هرمزگان شروع کرده ایم. 

é آی�ا از تعداد نمازخانه هایی که در مناطق دورافتاده و 
محروم شهری و روستایی دایر کرده اید، آماری دارید؟ 

èدر تأسیس نمازخانه، اولویت اول ما ساختن نمازخانه در 
دوره های متوس��طة پسرانة با جمعیت باالست. تا وقتی چنین 
مدارسی وجود دارند، کمتر نوبت به غیر آن ها می رسد؛ به ویژه 
که روس��تاها کمتر دورة متوسطه را دارند. بیشتر مجتمع های 
آموزش��ی و پرورش��ی در روس��تاها، ابتدایی ان��د و جمعی��ت 
دانش آم��وزی آن ها هم زیاد نیس��ت. در این وضعیت، نوبت به 

روستاها نمی رسد. 

é منظور من فقط روس�تاها نیس�ت، بلکه هدف مناطق 
محروم؛ اعم از شهری و روستایی؛ شهرهای کوچک یا بزرگ 

مورد نظر هستند. 
èبرای اطالع می گویم که با آمارگیری، رتبة استان ها را در 
نیاز آن ها به نمازخانه مشخص کرده ایم. اولین استانی که برای 
ساختن نمازخانه اعالم بی نیازی کرده است، استان یزد است. 
این اس��تان باالترین سرانة نمازخانه را در کشور دارد و استان 

تهران پایین ترین را. لذا ما به این نیازها توجه می کنیم. 

é هم�ه از معلم�ان دینی و ق�رآن انتظ�ار دارند که در 
زمینة اقامة نماز و ترویج فرهنگ نماز پیشتاز باشند. آیا در 
کارهایتان از جمله نماز، با این گروه از معلمان ارتباط دارید؟ 

èاین موارد در حوزة استان ها تعریف می شود. 

é برنامه ریزی متمرکز ندارید؟ 
èنداریم! برنامه های ملی برنامة متمرکز ماس��ت. از موضع 

ستاد وارد جزئیات کار استان ها نمی شویم. 

é به نظر شما چه ضعف هایی در آموزش وپرورش وجود 
دارد که ستاد اقامه نماز را در رسیدن به اهدافش با مشکل 

مواجه می کند؟ 
èترویج و گسترش فرهنگ نماز دغدغة همه نیست و این 

مهم ترین مشکل است. 

é جن�اب عال�ی ب�ه حض�ور داوطلبان�ة 15 درص�د از 
دانش آموزان در نماز اش�اره کردید. این آمار به چند س�ال 

پیش مربوط است؟ 
èدو سال پیش؛ سال 1388. 

é برای تعیی�ن تغییرات حضور دانش آم�وزان در نماز، 
هرچند سال می خواهید آمار بگیرید؟ 

 èم��ا باید برای تعیین اثربخش��ی فعالیت ه��ا برنامه ای را 
تعریف کنیم. 

éستاد اقامة نماز نشریه هم دارد؟ 
èفقط پایگاه اطالع رس��انی داریم ک��ه زیرمجموعة ُپرتال 
وزارتخانه است. س��ایت فعال و به روزی است. همکاران ما در 
اس��تان ها در رساندن اخبار به ما کمک می کنند. نشانی پایگاه 

اطالع رسانی ستاد اقامة نماز چنین است: 
 W W W . N A M A Z . M E D U . I R
من از مخاطبان عزیز مجلة وزین رشد آموزش قرآن استدعا 
دارم بیش از گذشته به حوزة اقامة نماز آموزش وپرورش عنایت 
داش��ته باش��ند. بهترین ذخیره ای که برای ما می ماند، همین 
است که دانش آموزان عزیز را هر چه بیشتر و بهتر با خدا و نماز 
آشنا کنیم. این کار هم فقط از راه رفتار احسن عملی می شود. 

كه  اســـتانی  اولين 
بـــرای ســـاختن نمازخانـــه 

اعالم بی نيازی كرده اســـت، اســـتان 
یزد است. این استان باالترین سرانۀ 
نمازخانه را در كشـــور دارد و اســـتان 

تهران پایين ترین را
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چکيده
 گف�ت و گو دربارة موس�يقی در ق�رآن، از مباحث بحث 
انگيزی اس�ت که هم�واره موافقان و مخالفان زيادی داش�ته 
اس�ت؛ به گونه ای ک�ه در نتيجة اين مباح�ث دو گروه با  دو 
شيوة فکری کاماًل متفاوت پديد آمده اند. دربارة قرآن و علوم 
قرآن�ی تاکنون پژوهش های زيادی انجام ش�ده اما آن چه تا 
کنون کمتر به آن پرداخت�ه اند، مقامات قرآنی و پيوند آن با 

آيات قرآن است.
در اين جس�تار، کوش�يده ايم با نگاهی تازه و با بررسی 
نظام تالوت استاد برجستة فن قرائت شحات انور پيوند ميان 
مقامات با معانی و مفاهيم آيات تاثير آن در تالوت مش�خص 

شود.
گفتنی است در اين پژوهش، تالوت های مجلسی استاد 

ياد شده مبنای بررسی قرار گرفته است.

کليدواژه ها: ش�حات انور، تالوت، قاريان، مقامات، بيات، 
رست

اشاره 
ت�الوت: ش�يوة ت�الوت اس�تاد ش�حات ان�ور از ديدگاه 
مقام شناسی اين گونه اس�ت که ابتدا قرار و جواب مقام بيات 
را تالوت می کند. س�پس در بيش�تر موارد وارد مقام رس�ت 
می شود و قرار و جواب اين مقام را اجرا می کند و يا وارد مقام 
س�ه گاه می شود و در اين مقام تالوت می کند. پس از سه گاه 
وارد حجاز می شود. سپس گوشه هايی از مقام بيات را تالوت 
و آن گاه ب�ه مقام صبا منتقل می ش�ود. وی معموالً س�ه گاه و 
چهارگاه را به شکل ترکيبی تالوت می کند و باالخره با تالوت 

جواب جواب مقام بيات تالوت خويش را به پايان می برد. 

ویژگی ه��ای تالوت: اگر قاری��ان را از لحاظ پس��ند مخاطبان 
به س��ه دستة قاریان خواص پس��ند، قاریان عامه پسند و قاریانی که 
مورد توجه خواص و عوام هستند، تقسیم کنیم، استاد شحات انور، 
با قدری مس��امحه، در زمرة گروه س��وم قرار می گیرد. وی در زمرة 

سعيد حسام پور
عظيم جباره
دبيران درس دينی و قرآن
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قاریان حرفه ای به شمار می رود. تکنیک های لحنی و صوتی در تالوت 
وی نقش اساس��ی و عمده دارد. یکی از فنونی که همواره از آن بهره 
می گیرد، ترکیب خوانی اس��ت. برای مثال، بیات شوری را با رمل، به 

صورت ترکیبی می خواند و یا سه گاه را با چهارگاه. 
از دیگر فنونی که اس��تاد از آن بهره می گیرد، تحریرهای بسیار 
زیباس��ت. نکتة مهم دربارة تحریرهای ایش��ان این است که آن ها را 
متناسب با معنا و مفهوم آیات اجرا می کند. هرچند خاصیت تحریر 
به گونه ای اس��ت که حتی بدون رعایت تناس��ب هم می تواند زیبا و 
دل نش��ین باش��د، اما رعایت این تناس��ب می تواند زیبایی تالوت را 
دوچندان کند. برای نمونه، شحات انور در تالوت آیة 145 سورة نساء 
)ان المنافقین فی الدرک االس��فل من النارولن تجد لهم نصیرا(، با 
تحریر پلکانی معکوس، به طرزی بسیار زیبا درکات دوزخ را به تصویر 
می کشد. به بیانی روشن تر، با پلکانی کردن صدا، درکات دوزخ را به 

شکلی ملموس برای شنونده ترسیم می کند. 
از دیگر ویژگی ه��ای بارز تالوت وی متنوع خوانی اس��ت. وی 
متناس��ب با حال و مقام )جایگاه( از ساده خوانی )صدای ممتدی که 
دخالتی در تغییر حالت قاری ایجاد نمی کند(، موجی خوانی )ایجاد 
حالتی موج وار در صدای ممتد(، تحریرخوانی )اجرای تحریر در صدای 
موجی یا ممتد(، جهش خوانی )پرتاب یکبارة صوت به طبقات باالی 
صوتی(، معکوس خوانی )حرکت پایین روندة صوت از موقعیت کنونی 
به سمت طبقات پایین صوتی( و نهفت خوانی )استفاده از پایین ترین 
طبقة صوتی در تالوت( که همگی از ابزار تنوع لحن هس��تند، بهره 
می گیرد. این عامل باعث شده است که تالوت وی متنوع و پرتب وتاب 

و بی قرار باشد. 
به طور کلی، تالوت وی از لحاظ فنی تالوتی است پرتحریر، سه 
حرکتی )قرار، جواب، جواب جواب( پرتحرک و در یک کالم ممتاز. 

صدا: از لحاظ تقسیم بندی صداها، صدای وی در زمرة صداهای 
متوسط به باال قرار می گیرد و کیفیت آن به گونه ای است که می تواند 
زیرترین صداها و بم تری��ن آن ها را تالوت کند. دیگر این که صدای 
وی قدرت مانور بسیار باالیی دارد؛ به گونه ای که طبقات صوتی باال 
را ب��ه راحتی اجرا می کند. خاصیت دیگر صدای وی طنین و حجم 
باالی آن اس��ت که ش��نونده را مسحور خویش می س��ازد. در نوعی 
تقسیم بندی، قاریان به دو دستة قاریان صاحب سبک و قاریان مقلد 
تقسیم می شوند که دستة دوم، خود به دو گروه یکی مقلدان صرف 

و دیگری کسانی که به تقلید و تألیف می پردازند، تقسیم می شوند. 
شحات انور در دستة دوم جای می گیرد، اما از آن گروهي هست 
که به تألیف می پردازند. بدین معنا که آنچه را از دیگران می گیرد، در 
کارگاه تالوت خویش بازآفرینی و با کیفیتی وصف ناش��دنی و کاماًل 
متفاوت به شنونده ارائه می کند. پرداخت عالی او به گونه ای است که 

از وی قاری کم نظیری ساخته است. در مقام مقایسه می توان وی را با 
حافظ سنجید؛ چرا که هر دو از مواد خام و اولیه معجونی سحرآمیز 

می سازند؛ یکی با کالم خویش و دیگری با صدای خویش. 

تناسب ميان مقام و مفهوم آیات 
مطلب بس��یار مهم در تالوت ایشان آن است که »دستگاه های 
موسیقی و حتی نواختن آن ها را در مدت دو سال فرا گرفته  است« 
)قاسم احمد، 1374: 80(. بنابراین، بر مقامات موسیقی اشراف داشته 
و به رعایت تناسب میان مقام و مفهوم پایبندند. یکی دیگر از رموز 
زیبایی تالوت ایشان که نادیده انگاشته می شود، این است که ایشان 
حافظ  قرآن نیز هس��ت. همین امر موجب اش��راف بیشتر در تالوت 
می شود. او خود در این باره می گوید: »شرط اساسی برای قاری شدن، 
حافظ بودن است و با این شرط درواقع انسان اهمیت قاری بودن را 

می یابد« )قاسم احمد، 1374: 80(. 
حال یکی از زیباترین تالوت های ایش��ان از آیات 7 تا 13 سورة 
طه را بررس��ی می کنیم: آیات 7 تا 13 سورة طه: وهل اتاک حدیث 
موس��ی )9( اذ رءا نا را فقال الهله امکثوا اّنی ءانست نارا لعّلی ءاتیکم 
منها بقبس أو أجد علي الّنار هدی )10( فلّما أتاها نودی یا موس��ی 
)11( اّنی أناربک فأخلع نعلیک اّنک بالواد المقّدس طوی )12( و أنا 

اخترتک فاستِمع لما یوحی )13(. 
 و آیا خبر موس��ی به تو رس��یده است)9( هنگامی که ]از دور[ 
آتشی مشاهده کرد و به خانوادة خود گفت ]اندکی[ درنگ کنید که 
من آتش��ی دیدم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا به وسیلة 
آن راه را پیدا کنم )10(. هنگامی که نزد آتش آمد، ندا داده شد که 
ای موسی )11( من پروردگار توام. کفش هایت را بیرون آر که تو در 
سرزمین مقدس )طوی( هستی )12( و من تو را ]برای مقام رسالت[ 

برگزیدم. اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا ده. )13(. 
از آیة 9 سورة طه داستان حضرت موسی آغاز می شود و در بیش 
از 80 آیه بخش های مهمی از زندگی پرماجرای او به تصویر کشیده 
می شود. داس��تان با یک سؤال آغاز می ش��ود: آیا خبر موسی به تو 
رسیده است؟ »بدیهی است که این استفهام برای کسب خبر نیست 
که او از همة اسرار آگاه است، بلکه به تعبیر معروف استفهام تقریری 
اس��ت یا به تعبیر دیگر استفهامی است که مقدمة بیان خبری مهم 

در مقام مقایســـه می توان شحات انور را با 
حافظ سنجيد؛ چرا كه هر دو از مواد خام و 
اوليه معجونی سحرآميز می سازند: یکی با 

كالم خویش و دیگری با صدای خویش
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است؛ همان گونه که در زبان روزمره نیز هنگام شروع به یک خبر مهم 
می گوییم آیا این خبر را شنیده ای؟ )مکارم شیرازی، جلد 13: 166(. 
از دیدگاه معانی و بیان، شروع یک داستان یا حکایت به صورت 
پرسش��ی، نه تنها بر فصاحت و بالغت کالم می افزاید بلکه هم ذهن 
و روح ش��نونده را متوجه کالم می س��ازد و هم طرح پرسش موجب 
ایجاد حس کنجکاوی و بی قراری در مخاطب می شود. شروع داستان 
موسی با این پرسش که »آیا خبر موسی به تو رسیده است، نه تنها 
ذهن و روح مخاطب را به تسخیر خویش درمی آورد، بلکه نوعی حس 
کنجکاوی و بی قراری در او ایجاد می کند که خود منشأ پرسشی دیگر 
در ذهن مخاطب می شود. ماجرای موسی چیست؟ پیامد این پرسش 

تالش ذهنی مخاطب برای یافتن پاسخ پرسش خویش است. 
ن��وع چینش کلمات در آیه و کوتاه بودن پرس��ش این معنا را 

تقویت می کند. تأکید و تقریر خبر برای مثال وقتی گفته می شود: 
خبر داری از خسروان عجم؟ 
که کردند با زیردستان ستم 

با شنیدن مصرع اول مخاطب متوجه کالم می شود و با مصرع 
دوم که در حکم جواب مصرع اول است موضوع در ذهن او با تأکید 
بیشتری جانشین می شود. دیگر اینکه موجب استیناس )انس گرفتن 
مخاطب و سر صحبت را باز کردن( می شود. در ادامة خداوند داستان 
موسی را بازمی گوید. بی شک داستانی چنین پررمزوراز، نیازمند راوی 
توانایی است؛ کسی که بتواند از عهدة روایت آن به خوبی برآید. قاری، 
هنگام تالوت یک داستان قرآنی، عالوه بر اینکه در مقام قاری قرآن 

است، باید ایفاگر نقش قصه گو نیز باشد. 
پاره ای از قاریان بدون در نظر گرفتن نقش دوم )قصه گویی( به 

تالوت آیات می پردازند. 
قاری قصه گو همچون مادربزرگ دلس��وزی اس��ت که با صبر 
و حوصلة بس��یار و بعضًا با تأکید جمالت، با لحن��ی آرام و عاری از 
تکلف، تک تک کلمات را در ذهن فرزند خویش جای می دهد. حضور 
فیزیکی مادربزرگ در کنار کودک، عامل مهمی در لذت بردن کودک 
از قصه است. قرائت کننده ای که نقش دوم را نادیده می گیرد، همچون 
نوار ضبط شده ای است که ممکن است برای دقایقی کودک را سرگرم 

کند، اما هرگز نمی تواند معنا و مفهوم کالم را در جان او زنده کند. 
برای فهم بهتر این موضوع کافی است تالوت شحات انور از سورة 

طه را بشنویم. 

ویژگی های این تالوت 
1. انتخاب مقام رس��ت: همان گونه که پیش از این گفته ش��د، 
رس��ت، نالة انسان دست از همه چیز شسته برای رسیدن به بهشت 
اس��ت. اجرای این مقام موجب برانگیخته ش��دن حس مردانگی  و 
شجاعت، جس��ارت و حرکت برای کشف حقیقت می شود. مرحوم 
عالمه طباطبایی در تفس��یر این آیات می نویسد: »سیاق آیه و آیات 
بعدی ش��هادت می دهد بر اینکه این جریان در مراجعت موسی به 

سوی مصر اتفاق افتاده و اهلش نیز با او بوده و این واقعه نزدیکی های 
وادی طور س��ینا، در شبی سرد و تاریک اتفاق افتاده است، در حالی 

که راه را گم کرده بودند« )طباطبایی، جلد 14: 190(. 
موس��ی به دنبال آتش��ی اس��ت تا در پرتو آن گرم ش��ود و یا 
هدایتگری که راه را به او بنماید. موسی به دنبال گرمای دنیوی است؛ 
آتشی که بتواند در آن شب وی را از سرما برهاند یا راهنمایی که راه 
دنیوی را به وی نشان دهد. غافل از آنکه گرمابخش حقیقی و هدایتگر 

جاوید در انتظار اوست. 
ش��حات انور برای تالوت این آیات مقام رس��ت را برمی گزیند؛ 
چون بهترین شیوه برای روایت سرگذشت انسان های حقیقت جوست 
و روایت داستانی چون داستان موسی که پر از فراز و نشیب است به 
مقامی نیاز دارد که قدرت مانور باال و قابلیت انعطاف پذیری داش��ته 
باشد؛ به گونه ای که قاری بتواند با توجه به معنا و مضمون آیه، گوشة 
مناسب را برگزیند و به تالوت بپردازد. همچنین، رست مقامی است 
بسیار گسترده که قاری می تواند در بخش های مختلف تالوت خود 
از آن بهره گیرد. کیفیت لحنی این مقام به گونه ای است که شخص 
را به حرکت و تالش فرا می خواند و نوعی حس بی قراری و اضطراب 
را در او پدید می آورد. با توجه به آنچه ذکر شد، رست، بهترین قالب 

برای تالوت این آیات است. 
آیات 9 تا 13 سورة طه، همچون فیلم کوتاهی است و هر آیه یک 
سکانس را تشکیل می دهد. تفاوت قاری با کارگردان فیلم کوتاه این 
است که کارگردان بر شیوة عملکرد عوامل اجرایی مانند: تصویردار، 
صدابردار و بازیگران نظارت می کن��د، اما قاری عالوه بر کارگردانی، 

کارگردانی هنری، صدابرداری و... را نیز بر عهده دارد. 
تالوت تمام عیار، همچون فیلم کوتاهی است که تمامی عناصر 

آن در باالترین سطح قرار دارند. 
ش��حات انوربا گزینش مقام رس��ت برای تالوت این آیات، ابتدا 
فضا و قالب مناسب را برای روایت برمی گزیند. سپس دست در دست 

موسی به سوی آتش رهسپار می شود. 
س��بک روایت: ش��حات انور آیات را به گونه ای تالوت می کند 
که گویی حادثه ای را که به چش��م خویش دیده است برای شنونده 
بازمی گوید. راوی چیره دست، پیوسته مخاطب را تشنه نگاه می دارد 
و کام او را برنمی آورد؛ همچون س��اقی ای که آب در دست ایستاده و 
جرعه جرعه به فرد تشنه می نوشاند. وی با تأکید و تکرار آیة اول، ابتدا 
حس تش��نگی را در شنونده ایجاد می کند و سپس به تدریج کام او 

را برمی آورد. 
گ��ذر از مواضع وقف و ابت��دا: به این معنا که ایش��ان عالوه بر 
مواضعی که در قرآن برای وقف مش��خص شده است، آنجا که خود 
الزم می داند )با توجه به معنا و سیاق کالم( وقف می کند. برای مثال، 
روی لف��ظ »بقبس« وقف می کند؛ حال آنک��ه روی آن هیچ کدام از 

عالئم وقف وجود ندارد. 
این امر دربارة پاره ای از قاریان نقص به ش��مار می رود؛ چرا که 
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قاری به دلیل تنظیم نکردن تنفس خود دچار کمبود نفس می شود 
و به ناچار، بی آنکه دلیلی بالغی یا معنایی داشته باشد، وقف می کند. 
در حالی که برخی دیگر همچون ش��حات انور، از این موضوع مانند 
فنی فوق العاده مؤثر در القای بهتر معنا و مفهوم اس��تفاده می کنند. 
برای نمونه، در همین تالوت، ش��اید بتوان گفت ایشان به دو دلیل 
بر لفظ »بقبس« وقف می کند: 1. معنای کالم کامل اس��ت و نقصی 
در ابالغ معنای کالم ایجاد نمی کند. 2. با توجه به اینکه کلمة بعد از 
»بقبس« أو است، شنونده را در حالت انتظار نگه می دارد تا بقیة ماجرا 

را برایش روایت کند. 
در تالوت آیة 13 از همین س��وره )وانا اخترتک فاس��تِمع لما 
یوحی( نه تنها روی لفظ »فاسَتِمع« که هیچ یک از عالئم وقف را 
ندارد، وقف می کند، بلکه سه بار این آیه را تا همین لفظ می خواند 
و سپس در مرتبة چهارم آیه را به صورت کامل تالوت می کند. باید 
توجه داشت که تأکید روی هر سه لفظ »انا، اخترتک و فاسَتِمع« 

است. 
برای فهم بهتر دلیل این وقف و تأکید به تفسیرالمیزان رجوع 
می کنیم. وقتی موس��ی ندای »یا موس��ی انی انا ربک« را شنید به 
ط��ور یقین از آن فهمید که صاحب ندا پ��روردگار او و کالم، کالم 
اوس��ت. چون کالم مذکور وحی از خدا بود به او، که خدای تعالی 
تصری��ح کرده بر اینکه خدا با احدی جز به وحی یا از ورای حجاب 
یا به ارسال رسول تکلم نمی کند، هرچه بخواهد به اذن خود وحی 
می کند... میان خدا و کسی که خدا با او تکلم می کند، در صورتی 
که به وسیلة رسول یا حجاب كسي نباشد و تنها وحی صورت گیرد، 
هیچ واسطه ای نیس��ت و وقتی هیچ واسطه ای نبود، شخِص مورد 
وحی کس��ی را جز خدا هم کالم خود نمی یابد و در وهمش خطور 
نمی کند و غیر کالم او کالمی را نمی ش��نود« )ترجمه المیزان، ج 

 .)191 :14
بنابراین، تأکید بر »انا« تأکید بر این امر است که مرجع ضمیر 
انا، خداوند متعال است و تأکید بر برگزیده شدن موسی به پیامبری 

است. 
دربارة تأکید بر »فأسَتِمع« نیز اولین نکته، ایجاد حس بی تابی 
و کنجکاوی در شنونده است. کنجکاوی برا ی اینکه بداند خداوند 

چه چیزی را به موسی خواهد گفت. 
ش��حات انور با نوع تحریری که در تالوت »فاس��َتِمع« به کار 
می گیرد )تحریر پلکانی به س��مت پایین(، نه تنها در شنونده شور 
و هیجان به وجود می آورد، بلکه اهمیت موضوع )اینکه خداوند به 

موسی چه خواهد گفت( را نیز به ذهن شنونده القا می کند. 
پرداختن به تمام تالوت های ایشان از این دیدگاه مجال گسترده تری 
می خواهد و خود نیازمند کتابی اس��ت حجیم و مستقل. در پایان، 
برخی از تالوت های ایش��ان را که از لحاظ ارتباط مقام و مفهوم در 

اوج هستند، با ذکر مقام و محدودة آن برمی شماریم: 
قرار مقام بیات: سورة آل عمران، آیة 26، تالوت مجلسی. 

قرار مقام بیات: سورة کهف، آیات 107 الی 110، تالوت مجلسی. 
قرار مقام بیات: سورة احزاب، آیات 38 الی 40، تالوت مجلسی. 

جواب مقام بیات: س��ورة که��ف، آی��ات 110، 108، 107، تالوت 
مجلسی. 

جواب جواب مقام بیات: سورة انعام، آیة 107، تالوت مجلسی. 
جواب جواب مقام بیات: سورة ماعون، تالوت مجلسی. 

 ***
جواب مقام رست: سورة تین، آیات 3-1، تالوت مجلسی. 
جواب مقام رست: سورة علق، آیات 3-1، تالوت مجلسی. 

جواب مقام رست: سورة یس، آیة 47، تالوت مجلسی. 
جواب جواب مقام رست: سورة تین، آیات 7-8، تالوت مجلسی. 

قرار مقام رست: سورة الزلزله، آیات 3-1 و آیة 8، تالوت مجلسی. 
***

قرار مقام عجم: سورة علق، آیات 5-2، تالوت مجلسی. 
جواب مقام عجم: سورة تکاثر، آیات 8-5، تالوت مجلسی. 

جواب جواب مقام عجم: سورة المائده، آیة 114، تالوت مجلسی. 
 ***

قرار مقام سه گاه: سورة شمس، آیات 6 الی 15، تالوت مجلسی. 
جواب مقام سه گاه: سورة بینه، آیة اول، تالوت مجلسی. 

جواب جواب مقام سه گاه: سورة قریش، آیات 2-1، تالوت مجلسی. 
تقطیع: سورة آل عمران، آیة 20، تالوت مجلسی. 

 ***
قرار مقام صبا: سورة عادیات، آیات 8-1، تالوت مجلسی. 

قرار مقام صبا: سورة نازعات، آیات 33- 31، تالوت مجلسی. 
جواب جواب مقام صبا: سورة عادیات، آیة 10، تالوت مجلسی. 

تقطیع: سورة نازعات، آیة 35، تالوت مجلسی. 
عجم: سورة عادیات، آیة 9، تالوت مجلسی. 

 ***
جواب مقام حجاز: سورة فاطر، آیة 15، تالوت مجلسی. 

جواب مقام حجاز: سورة فیل، آیات 1-2، تالوت مجلسی. 
 ***

قرار مقام نهاوند: سورة طه، آیة 48-45، تالوت مجلسی. 
جواب جواب مقام نهاوند: س��ورة طه، آی��ات 50، 46 و 49، تالوت 

مجلسی. 
جواب مقام نهاوند: سورة یس، آیات 44 و 43، تالوت مجلسی. 

شـــاید بتوان گفت ایشـــان به دو دليل بر لفظ 
»بقبـــس« وقف می كند: 1. معنـــای كالم كامل 
اســـت و نقصـــی در ابـــالغ معنـــای كالم ایجاد 
نمی كنـــد. 2. بـــا توجـــه به اینکه كلمـــۀ بعد از 
»بقبس« أو؛ است، شـــنونده را در حالت انتظار 
نگه می دارد تا بقيۀ  ماجرا را برایش روایت كند
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مقدمه 
قدجاءکم من اهلل نور و کتاب مبين

يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم
و يخرجهم من الظلمات الي النور باذنه

و يهديهم الي صراط مستقيم )مائده/ 1۵ و 16(.
قرآن يک سفره اي است که انداخته شده است براي همة طبقات. يعني يک 
زباني دارد که اين زبان، هم زبان عامة مردم اس�ت و هم زبان فالس�فه است و هم 

زبان عرفاي اصطالحي است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع.
امام خميني)ره(، صحيفة نور، ج 20: 1۵6

س�پاس بي کران خداي رحم�ان را که کتاب مبين و ن�ور و رحمت خويش را 
ب�ر ما ارزاني داش�ت؛ کتابي که پويندگان مس�ير رضوان الهي را ب�ه راه هاي امن 
و س�المت هدايت مي کند و از ظلمت هاي نفس و ش�يطان رهايي مي بخشد و به 

حقيقت صراط مستقيم هدايتشان مي کند.
قرآن کريم بزرگ ترين هدية الهي براي انسان هاس�ت که ايش�ان را به سوي 

سعادت جاوداني راه مي نمايد.
قرآن مهم ترين دليل بر حقانيت اسالم و رسالت پيامبر گرامي)ص( است که 

با بيان اعجازآميزش حجت را بر همة آدميان تمام مي کند.
قرآن معتبرترين س�ند براي اثبات معارف و احکام اس�المي است که خداي 

متعال بقاي آن را ضمانت فرموده و از تحريف مصونش داشته است.
قرآن برترين و آخرين پيام خداوند، يکي از دو گوهر گران بهاي به جامانده از 
پيامبر گرامي اسالم)ص(، سرچشمة جوشان معارف اسالمي و مدار و محور اتحاد 
مس�لمانان اس�ت. اين اقيانوس بيکران که به ژرفاي حقايق آن نمي توان رس�يد 
و ش�گفتي هايش را پاياني نيس�ت، پابه پاي زمان همانند خورش�يد و ماه بر همة 

ملت ها، در طول زمان، مي تابد و راه گشاي انسان هاي تشنة حقيقت مي شود.
نخستين گام براي ورود به درياي بي کران قرآن و نوشيدن معارف حيات بخش 
آن، داشتن اين باور است که اين کتاب حاوي هدايت الهي و کليد رستگاري است 
و هر انس�اني که بر فطرت الهي خويش باش�د، يعني از کفر، ظلم، فس�ق، گناه و 
زش�تي دوري گزيند، به ميزان ظرفيت خويش از اين هدايت بهره مند مي ش�ود. 
بديهي اس�ت که بهره مندي از اليه هاي عميق و گس�ترة بي پايان قرآن کريم به 

شرايط خاصي وابسته است.

کليدواژه ه�ا: راهنماي برنامة درس�ي، مفردات قرآن، رش�ته علوم و معارف 
اسالمي، دورة متوسطه
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اهميت و عظمت قرآن
قرآن كالم خدا و ودیعة پیامبر اكرم)ص( اس��ت. كتابي است 
كه خداوند در آن بر بندگانش تجلي كرده )فتجلي لهم سبحانه في 
كتاب��ه...( و پیامبر آن را به همراه عترت پاك خویش به عنوان دو 
ثقل گران بها براي ما به یادگار نهاده است )اني تارك فیكم الثقلین 

كتاب اهلل و عترتي...(.
كتابي است كه نه در انتسابش به خالق شك و ریب راه دارد 

و نه در صدق دعوي و داعیة هدایتگري اش.
شفاي تمام دردهاست )و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمئ 
للمؤمنین1(. لذا سرلوحة تمام نعمت هاست؛ چرا كه وقتي در سورة 
الرحمن نعم و آالي الهي را شمارش مي كند، قبل از همة نعمت ها، 

تعلیم قرآن را یادآور مي شود »الرحمن، علم القرآن...« 
این كتاب چنان ارزش��مند و عظیم است كه پدیدآورنده اش 
به آن سوگند یاد مي كند »یس و القرآن الحكیم«2 و اگر بر كوه ها 
نازل ش��ده بود، آن ها را متالش��ي مي كرد »لرأیته خاشعًا متصدعًا 
من خش��یه اهلل«3. پس بر ماس��ت كه با بهره مندي مستمر از آن، 
كرامت انس��اني خویش را پاس داریم و شكر این نعمت بي مثال را 

به جاي آوریم.

ارزش و مقام معلم قرآن
معل��م قرآن به جه��ت عظمت و جایگاه ق��رآن، مقام رفیع و 
ارزش��مندي دارد و باید به خاطر این نعمت بزرگ، صمیمانه شاكر 
درگاه الهي باش��د و به دلیل بهره مندي از نعمت عظماي هدایت 
و والیت س��پاس خویش را به محضرش تقدی��م دارد؛ نعمتي كه 
هم��ة مؤمنان حقیقي بدان مفتخرند ام��ا جمعي از موهبتي ویژه 
برخوردارن��د؛ آن ها كه »ق��رآن« را پس از فراگرفت��ن به دیگران 
نیز مي آموزند و مصداق این س��خن رس��ول اكرم)ص( هستند كه 
»خیركم من تعلم القرآن و علمه«. از این رو باید گفت كه معلمان 
قرآن اواًل وظیفة ش��كرگزاري ویژه از محضر ربوبي را دارند و ثانیًا 
امانِت گران س��نگي را بر دوش مي كش��ند. پس باید بسیار تالش 
كنند تا امر خطیر آموزش قرآن را به خوبي به انجام رس��انند؛ زیرا 
همه با این س��ؤال مهم روبه رو هستیم كه آیا نسل نورستة امروز، 

فردایي  قرین با قرآن خواهد داشت؟
مثبت بودن پاس��خ این پرس��ش در گرو اهتمام و تالش  همة 
دس��ت اندركاران برنامة آموزش قرآن در سطح ملي است اما سهم 
معلمان قرآن از این خوان دوچندان و بلكه چندین برابر است؛ زیرا 

آنان در خط مقدم اند.

ضرورت و جایگاه دروس تفسير و علوم قرآني 
در رشتۀ علوم و معارف اسالمی

قرآن پیام روش��ن الهي است كه همة انسان ها را به راستي و 
رستگاري دعوت مي كند. از صدر اسالم تاكنون، آموزش این پیام 
جاودانة الهي از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت در میان مسلمانان 

بوده است.

مهم تری��ن رویك��رد برنام��ة آم��وزش ق��رآن، به وی��ژه براي 
دانش آم��وزان رش��تة علوم و معارف اس��المي كه اهداف و س��ایر 
بخش ه��اي این آموزش را تحت تأثیر خود قرار مي دهد، جامعیت 
آن اس��ت؛ یعني آموزش قرآن باید به نحوي باش��د كه از یك سو 
همة حیطه هاي یادگیري را شامل شود و به ویژه بر حیطة عاطفي 
� ك��ه متكفل ایجاد و تقویت انس و عالقة دانش آموزان به قرآن و 
یادگیري آن است � تأكید ورزد و از سوي دیگر تمامي موضوعات 
ض��روري آموزش قرآن مانند روخواني، روان خواني، صحت قرائت، 
توانایي درك معناي عبارات و آیات س��ادة قرآن، آشنایي با معارف 
انسان ساز آن و تدبر در آیات الهي را در حد امكان شامل مي شود.

دانش آموزان پیش از ورود به این رشتة تحصیلي، در دوره هاي 
ابتدایي و راهنمایي، همچون سایر دانش آموزان، به اهداف مقدماتي 
آموزش ق��رآن یعني توانایي خواندن ق��رآن كریم و درك معناي 
عبارات و آیات س��ادة قرآن دس��ت مي یابند و از آنجا كه در دورة 
متوس��طه در رشتة علوم و معارف اسالمي تحصیل مي كنند، باید 
با اهداف میاني آموزش قرآن، یعني آش��نایي بیشتر با قرآن كریم 
و معارف انسان س��از آن، چگونگي تدبر در آیات الهي و شیوه هاي 

تفسیر این كتاب آسماني نیز آشنا شوند.
ب��راي رس��یدن به این ه��دف، دفت��ر برنامه ری��زي و تألیف 
كتب درس��ي، در رش��تة معارف و علوم اس��المي، پس از تصویب 
س��ه عنوان درسي »تفس��یر و علوم قرآني«، »آشنایي با مفردات 
قرآن��ي« و »قرائت و تجوید قرآن«، براس��اس ابالغ ش��وراي عالي 
آموزش وپ��رورش، به تدوین و تألیف متون آموزش��ي این دروس 

اقدام كرد.

رویکرد حاكم بر برنامۀ درسی 
آشنایی با مفردات قرآن

رویكرد حاكم بر برنامة این درس عبارت است از: 
é بهره گیري از متن قرآن كریم 

در این درس توانایي دانش آم��وزان در درك مفهوم واژه هاي 
قرآني و معناكردن آیات و عبارات قرآني ارتقا مي یابد ولي محتواي 
دروس و س��ازماندهي آن ه��ا به گونه اي اس��ت ك��ه دانش آموزان 
مي آموزند كه به طور مستقیم از قرآن كریم بهره بگیرند و آموزه هاي 

دیني را از متن آیات و ارتباط آن ها با یكدیگر استخراج كنند.
این امر فایده هاي جانبي دیگري همچون انس با قرآن كریم و 

عادت كردن در ارجاع مسائل به قرآن كریم نیز دارد.

تکميل حلقه های آموزشی قرآن كریم 
درس آشنایي با مفردات قرآن به دنبال دروس آموزش قرآن 
در دورة ابتدایي و راهنمایي و ضمن تقویت و توسعة اهداف آن ها، 
ویژه ارتقاي توانایي معنا ك��ردن آیات و عبارات قرآني، براي ورود 
به حوزة تدبر و تفس��یر قرآن نقش واس��طي و آلي دارد. از این رو، 
اهداف، محتوا و سازماندهي این درس و روش تدریس و ارزشیابي 
آن به گونه اي تدوین مي شود كه این نقش را به خوبي ایفا كند و 
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آمادگي الزم را براي درس تفسیر و علوم قرآني را در دانش آموزان 
فراهم آورد.

اصول حاكم بر برنامۀ درس آشنایی با مفردات 
قرآن

مراحل برنامه ریزي درسي عناوین یاد شده در پرتو اصول زیر 
انجام مي پذیرد: 

é توجه به رعایت توازن بین درك و فهم دانش آموزان و موضوعات 
مطرح شده 

از آنجا كه علوم و معارف قرآني در سطوح گوناگون قابل طرح و ارائه 
اس��ت، براي دستیابي به اهداف آموزشي و تربیتي در برنامه ریزي 
ای��ن درس، به میزان درك و فهم دانش آموزان و عالقه مندي آنان 

به این گونه مباحث توجه ویژه اي مي شود.
éكاربردي ب��ودن مباحث با توجه به نیازه��اي فردي و اجتماعي 

مخاطبان 
با توجه به ضرورت بهره مندي دانش آموزان و نسل جوان از معارف 
قرآني و سرچش��مة جوش��ان وحي، مطال��ب و مباحث به گونه اي 
گزینش و طرح مي شوند كه پاس��خ گوي نیازهاي فكري و روحي 

دانش آموزان در دوران جواني و شرایط حاكم بر جامعه باشند.
é اولویت بندي مطالب با رعایت تنوع و جذابیت آن ها 

با توجه به روحیات دانش آموزان و اهمیت ایجاد عالقه به استفاده 
از مفاهیم و معارف قرآني، موضوعات و ش��یوة طرح مباحث، تنوع 

و جذابیت دارند.
é ارتباط طولي و عرضي مباحث با یكدیگر 

براي انس��جام دادن به مفاهیم آموزش��ي در ذه��ن دانش آموزان، 
مطالب در كتاب به گونه اي طرح مي ش��وند ك��ه با مطالب دروس 
بعدي در همان كتاب و با مطالب دیگر در این رش��ته تناس��ب و 

هماهنگي داشته باشند.
é ایجاد انس و عالقه 

از آنجا كه یكي از ش��رایط اس��تفاده و بهره مندي از معارف قرآني 
مأنوس ش��دن با قرآن كریم اس��ت، مطالب ای��ن درس به گونه اي 

طراحي مي شوند كه بتوان به این هدف نائل شد.
é استفاده از واژه هاي پركاربرد و كلیدي قرآن كریم 

براي دس��تیابي به اهداف این درس، واژه هایي انتخاب مي ش��وند 
كه اواًل مش��تقات پركاربرد در قرآن كریم دارند و ثانیًا دربردارندة 

مفاهیم مهم و مفید براي دانش آموزان هستند.
é توجه به لغات هم خانواده 

در این درس به منظور توسعة توانایي دانش آموزان در درك معناي 
عبارات قرآني و نیز س��هولت در امر آم��وزش و یادگیري بهتر، به 
هم خانواده هاي هر واژه نیز توجه ویژه اي شده است و دانش آموزان 

با كلمات هم خانواده و مشتقات آن ها آشنا مي شوند.
é استفاده از واژه هاي كلیدي 

با توجه به محدودیت حجم محت��واي كتاب، به واژه هاي كلیدي 

پرداخته شده است. از این رهگذر مي توان به مفاهیم برخي از آیاتي 
كه در زمینه هاي زندگي فردي و اجتماعي موردنیاز دانش آموزان 

است، دست یافت.

اهداف درس آشنایی با مفردات قرآن
)پایۀ دوم متوسطه(
الف( حيطۀ شناخت=

� توسعة آشنایي با معناي كلمات پركاربرد قرآني و مشتقات رایج 
آن ها

� آش��نایي با ریش��ة برخي از واژه هاي كلیدي قرآن و كاربردهاي 
آن ها به منظور زمینه سازي براي تفكر، تدبر و تفسیر آیات 

� ش��ناخت ویژگي هاي صرفي برخي از لغ��ات و واژه هاي كلیدي 
قرآن كریم با استفاده از آموخته هاي درس عربي.

ب( حيطۀ مهارتی
� تقویت توانایي درك معناي عبارات و آیات قرآني

� توانایي درك صحیح مفهوم واژه هاي كلیدي قرآن كریم 
� توانایي بهره گیري از شناخت واژه ها در تفسیر آیات قرآن.

ج( حيطۀ عاطفی
� انس و عالقه به قرآن كریم با ش��ناخت مفاهیم واژه هاي كلیدي 

آن 
� شوق و رغبت بیشتر به قرائت قرآن كریم به وسیلة ارتقاي توانایي 

درك معناي آیات و عبارات قرآني
� عالقه به تدبر در آیات قرآن كریم.

معيارهـــای گزینش محتوای كتاب آشـــنایی با 
مفردات قرآن كریم

»رشتۀ علوم و معارف اسالمی«
éرعایت اهداف آموزشي

گزینش محتوا باید با توجه به اهداف آموزش��ي شامل اهداف كلي 
آموزش وپ��رورش،  اهداف كلي دورة تحصیلي، اهداف كلي رش��تة 
علوم و معارف اس��المي و اهداف برنامة درس��ي این درس صورت 
گیرد. با توجه به اهداف خاص این درس، در انتخاب محتوا بر آیات 

و عبارات پركاربرد قرآن كریم تأكید مي شود.
é مأخذ و مستند محتواي آموزشي كتاب آشنایي با مفردات قرآن 

كریم 
الف( تمام آموزش هاي دیني باید مستقیم یا غیرمستقیم از قرآن 
كریم، س��یره و س��نت پیامبر اكرم)ص( و اهل بی��ت بزرگوار آن 
حضرت اتخاذ شود. در تدوین و تبیین این آموزش ها از منبع غني 
علوم و فرهنگ اسالمي، كه فرزانگان علم و تقوا در طول چند قرن 
تمدن اسالمي با مجاهدت خود فراهم ساخته اند، استفاده مي شود. 
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با توجه به موضوعات مورد بحث و نیز مخاطبان این آموزش، عالوه 
بر نصوص قرآن كریم، بر مس��ائل م��ورد اتفاق قاطبة علماي دین 

تأكید و از مباحث مورد اختالف پرهیز مي شود.
ب( در ص��ورت نیاز به طرح مباحث اجتماعي و سیاس��ي، عالوه 
ب��ر بهره گیري از آموزه هاي قطعي كتاب و س��نت، مالك انتخاب 

مطالب، اندیشه هاي امام خمیني و مقام معظم رهبري است.
é  تناسب محتوا با فهم متوسط گروه سني 

گزینش محتوا متناسب با گروه سني و قدرت درك و فهم متوسط 
دانش آموزان صورت گیرد. در عین حال، باید با طراحي فعالیت هاي 

جانبي و تحقیق، زمینة بروز استعدادهاي برتر فراهم شود.
é  دوري از افراط و تفریط در بیان محتواي آموزشي

از افراط و تفریط در آموزش باید اجتناب ش��ود و فقط آنچه مورد 
نیاز آموزش است، بیان گردد. از طرح مسائلي كه متناسب با نیاز 
نوج��وان یا هماهنگ با مرحلة آموزش نیس��ت، خودداري ش��ود؛ 
خصوصًا كه افراط و بیش از اندازه و نابجا گفتن خطرناك تر است و 

احیانًا سبب بدفهمي و انحراف فكري دانش آموزان مي شود.
é بهره گیري از مطالب جذاب و مفید

براي تأثیرگذاري بیش��تر بر روان دانش آموز، از مطالب جذابي كه 
به صورت هاي شعر، داس��تان، و سایر نوشته هاي تخیلي و... بیان 

شده اند و هیچ گونه بدآموزي ندارند، استفاده شود.

ســـازماندهی محتوای كتاب درسی آشنایی با 
مفردات قرآن

é عنوان و تعداد كتاب ها 
براي درس آشنایي با مفردات قرآن، كتابي در نظر گرفته شده است. 
این كتاب با نام آشنایي با مفردات قرآن در پایة دوم تدریس مي شود.

نحوۀ پردازش مباحث 
الف( اولویت دادن به بیان امور مثبت: مقدم داش��تن آموزش 
امور مثبت مثل توحید و فضائل اخالقي بر امور منفي مانند شرك 
و ظلم، تا بدین وس��یله روح دانش آم��وز از حقایق دیني و قرآني 

بهره مند و آثار انوارالهي در شخصیت او ظاهر شود.
ارائة تصویري مثبت از جهان، انس��ان و جامعه موافق فطرت 
دانش آموز اس��ت. وقتي او با چنین تصویري خو گرفت، غیر آن را 

نفي مي كند.
ب( تكیه بر فطري ب��ودن اصول دین و غیرطبیعي بودن انكار 
آن ه��ا: از آنج��ا كه اصول اعتقادي با فطرت انس��ان و نیز برهان و 
اس��تدالل هماهنگ است و نقیض آن ها باطل و غیرعقالني است، 
طرح درس تا حد امكان باید به گونه اي باش��د كه طرح س��ؤال بر 
ناحیة مقابل این اصول وارد شود تا ناسازگاربودن افكار این اصول با 
فطرت و عقل انساني و غیرعادي بودن چنان برداشت هایي آسان تر 

تعلیم و تفهیم شود.

تنوع، توازن و تعادل در روش های ارائۀ محتوا
توازن و تعادل در برنامة درسي نظیر تنوع در درس، تقسیم و 
توزیع مناسب فعالیت هاي گوناگون یادگیري مانند تجزیه، تحلیل 
و اس��تدالل باید مراعات شود و ش��یوة نگارش درس ها با توجه به 

محتوا متنوع باشد.

اهتمام در ارائۀ گزارش در قالب های هنری
در همة س��طوح و شئون آموزش، از سبك نگارش و طراحي 
درس گرفته تا صفحه بندي كتاب درس��ي، و نیز در نحوة آموزش 
توسط دبیر، از انواع شیوه هاي هنري از قبیل شعر، خط و داستان 
استفاده مي شود. همچنین از امكانات سمعي و بصري براي آموزش 

مؤثرتر كمك گرفته مي شود.

رعایت پيوستگی و انســـجام طولی و عرضی 
آموزش

الف( مباحث كتاب آشنایي با مفردات قرآن با توجه به اهداف 
ای��ن درس لزومًا در بخش هاي گوناگون كت��اب ارتباط موضوعي 
خاصي با یكدیگر ندارند ولي سعي مي شود تقدم و تأخر مطالب از 

نوعي نظم منطقي پیروي كند. 
در عین حال كه تقدم و تأخر مطالب با توجه به شرایط سني 
و اه��داف تأثیرگذاري ضروري اس��ت، باید دقت ش��ود كه ارتباط 

اصول با فروع مباحث مراعات گردد.
ب( توالي مطالب در عین توجه به اهداف مختلف آموزش، با 

توجه به پیش دانسته ها، باید مراعات شود.
ج( در گزینش محتوا باید به ارتباط طولي و عرضي آن با دیگر 
كتاب هاي دورة دبیرس��تان توجه شود تا ضمن جلوگیري از تكرار 

خسته كننده، مباحث كتاب ها مكمل یكدیگر باشند.

تنظيم فعاليت های دانش آموزان
الف( عالوه بر اینكه متن دروس به گونه اي سازماندهي مي شود 
ك��ه فرایند تدریس بر فعالیت هاي دانش آموزان مبتني باش��د، در 
پایان هر درس نیز باید تكالیف متناسب با توانایي دانش آموز، مانند 

تمرین هایي با ذكر منابع و طرح سؤاالت مناسب، ارائه شود.
ب( محت��وا باید فرص��ت فعالیت هاي فوق برنام��ه و خارج از 
كالس را براي دانش آموز فراهم كند. به این منظور، باید در ضمن 
درس یا پایان آن، پیش��نهادها و تشویق هاي الزم با تعیین برنامة 

عملي مشخص ذكر شود.

 تناسب محتوا با كالس درس
الف( محتوا متناس��ب با ساعت اختصاص داده شده در برنامه 
تنظیم مي شود. با توجه به ضرورت تداوم برنامة این درس در طول 
درس، ه��ر مرحل��ه از كتاب در یك نوبت امتحاني و براس��اس دو 

ساعت در هفته تدریس مي شود.
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روش آموزشی قرآن، بیان کلیات و اصول عمومی است. 
تش��ریح مصادیق و جزئیات، غالبًا برعهدة پیامبر گرامی)ص( 
اس��ت. رس��ول خدا نه تنها مأمور به تالوت قرآن بود، بلکه در 
تبیی��ن آن نیز مأموریت داش��ت. چنان ک��ه می فرماید: انزلنا 

الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون:
و قرآن را بر تو فرس��تادیم تا آن چ��ه را برای مردم نازل 
ش��ده است، برایش��ان بیان کنی و آشکار س��ازی. شاید آنان 

بیندیشند.
در آی��ة یادش��ده دق��ت کنی��د. می فرمای��د: »تبین« و 
نمی گوید، »لتقرا« یا »لیتلو« و این نش��انة آن است که 
پیامب��ر عالوه بر تالوت، باید حقایق قرآنی را روش��ن 

کند.
بنابرای��ن، انتظار این که مصادیق و جزئیات در 
قرآن بیاید، همانند این اس��ت که انتظار داشته 
باشم همة جزئیات در قانون اساسی کشور 
ذکر شود. اینک برخی از روش های قرآنی 

را در مقام معرفی افراد بیان می کنیم:
1. معرفی به نام: گاهی شرایط ایجاب 
می کند که فردی را ب��ه نام معرفی کنند. 
چنان که می فرماید: »و مبشرا برسول یأتی 
من بعدی اسمه احمد«: )عیسی می گوید(: 
من به ش��ما مژدة پیامب��ری را می دهم که 

پس از من می آید و نامش احمد است.
در این آیه، حضرت مسیح، پیامبر پس از 
خویش را به نام معرفی و قرآن آن را از حضرتش 

نقل می کند.
2. معرفی ب��ا عدد: و گاهی ش��رایط ایجاد می کند که 
افرادی را ب��ا عدد معرفی کند. چنان ک��ه می فرماید: »و لقد 
اخذ اهلل میثاق بنی اس��رائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا...«: 
و خ��دا از فرزندان اس��رائیل پیمان گرف��ت و از آنان دوازده 

سرگروه برانگیختم.
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3. معرفی با صفت: بعضی اوقات ش��رایط ایجاب می کند 
ک��ه فرد مورد نظر را با اوصاف معرف��ی کند. چنان که پیامبر 
خات��م را در ت��ورات و انجیل، با صفاتی معرفی کرده اس��ت: 
»الذین یتبعون الرس��ول النبی االمی ال��ذی یجدونه مکتوبا 
عندهم فی الت��واره و االنجیل یأمره��م بالمعروف و ینها هم 
عن المنک��ر و یحل لهم الطیبات و یح��رم علیهم الخبائث و 
یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت علیهم...« کسانی که 
از رس��ول و نبی درس ناخوانده ای پیروی می کنند که: نام و 
خصوصیات او را در تورات و انجیل نوش��ته می یابند، که آنان 
را به نیک دعوت کرده و از بدی ها بازشان می دارد، پاکی ها را 
برای آنان حالل و ناپاکی ها را تحریم می کند و آنان را امر به 
معروف و نه��ی از منکر می کند و بارهای گران و زنجیرهایی 

را که بر آنان بود، از ایشان برمی دارد...
ب��ا توجه ب��ه این روش، انتظ��ار این که اس��امی دواززده 
امام با ذکر نام و اس��امی پدر و مادر در قرآن بیاید، انتظاری 
بی جاست، زیرا گاهی مصلحت در معرفی به آن است و گاهی 

معرفی به عدد و احیانًا معرفی با صفت.
مس��ائل زیادی وجود دارد که قرن ها مایة جنگ و جدل و 
خون ریزی در میان مسلمانان شده است، ولی قران دربارة آن ها 
به طور صریح و قاطع که ریش��ه کن کنندة نزاع باش��د، سخن 
نگفته است؛ مانند: صفات خدا عین ذات اوست یا زائد بر ذات؟ 

حقیقت صفات خبری مانند استواری بر عرش، چیست؟
این مس��ائل و امثال  آن ها، هرچند از قرآن قابل استفاده 
اس��ت، ولی چنان شفاف و قاطع که نزاع را یک سره از میان 
بردارد، در قرآن وارد نشده است. حکمت آن در این است که 
ق��رآن مردم را به تفکر و دق��ت در مفاد آیات دعوت می کند. 
بی��ان قاطع همة مس��ائل به گونه ای که همة م��ردم را راضی 

سازد، برخالف این اصل است.
معرفی به نام، برطرف كنندۀ اختالف نيست

پرسشگر تصور می کند که اگر نام امام یا امامان در قرآن 

می آمد، اختالف از بین می رفت، در حالی که این اصل کلیت 
ن��دارد. زیرا در موردی تصریح به نام ش��ده، ولی اختالف نیز 
حاکم اس��ت. بنی اسرائیل از پیامبر خود خواستند تا از جانب 
خ��دا فرمان روایی برای آن��ان تعیین کند تا تح��ت امر او به 
جهاد بپردازند، زمین های غصب ش��دة خود را بازس��تانند و 
اس��یران خود را آزاد سازند. آن جا گفتند: »اذا قالوا لنبی لهم 
ابعث لن ملکا نقاتل فی س��بیل اهلل: آنان به یکی از پیامبران 
خ��ود گفتند، برای م��ا فرمان روایی معین کند تا به جنگ در 

راه خدا بپردازیم.
پیامبر آنان، به امر الهی فرمان روا را به نام طالوت معرفی 
کرد و گفت: »ان اهلل قد بعث لکم طالوت ملکا«: به راستی که 
خدا طالوت را به فرمان روایی ش��ما برگزیده است. با وجودی 
که نام فرمان روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به 
اشکال تراش��ی پرداختند و گفتند: »انی یکون له الملک علینا 
و نحن احق بالملک منه و لم یوت سعه من المال...«: از کجا 
می تواند فرمان روای ما باشد، حال آن که ما به فرمان روایی از 

او شایسته تریم و او توانمندی مالی ندارد.
ای��ن امر داللت بر آن دارد که ذکر نام برای رفع اختالف 

کافی نیست، بلکه باید شرایط جامعه آمادة پذیرش باشد.
چه بس��ا ذکر اسامی پیشوایان دوازده گانه سبب می شود 
که آزمندان حکومت و ریاس��ت به نسل کش��ی بپردازند تا از 
تولد آن امامان جلوگیری کنند. چنان که این  مس��ئله دربارة 

حضرت موسی رخ داد و به قول معروف:
صدهزاران طفل س��ر بریده شد تا کلیم اهلل موسی زنده 

شد. 
دربارة  حضرت مهدی)عج( هم که اش��اره ای به نس��ب و 
خاندان ایشان ش��د، حساسیت های فراوانی پدید آمد و خانة 
حضرت عس��کری مدت ها تحت نظر و مراقبت بود تا فرزندی 
از او ب��ه دنیا نیاید و در صورت تول��د، هرچه زودتر به حیات 

او خاتمه دهند.

قرآن مـــردم را به تفکـــر و دقت در 
مفاد آیات دعوت می كند. بيان قاطع 
همۀ مسائل به گونه ای كه همۀ مردم 
را راضی سازد، برخالف این است 
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اشاره 
برخی از دانش آموزان، می پرس�ند چ�را نام امامان و به 
وي�ژه  نام حضرت علی)ع( و امامت ايش�ان ب�ه صراحت در 
ق�رآن نيامده اس�ت. در مقاله صفح�ه 38 و 39 به برخی از 
دالي�ل نيامدن اس�امی امامان در قرآن پرداخته ش�د ما در 
اينجا به برخی از آياتی که به امامت حضرت علی)ع( اش�اره 
دارند، با مراجعه به يکی از وبگاه های پاسخ گويی، پاسخ می 

دهيم
کليدواژه ها: امام علی)ع(، قرآن، آيات امامت. 

آیات امامت امام علی)ع( در قرآن 
آی��ات زی��ادی در قرآن مجید وج��ود دارد که به صورت 
غیرمستقیم به شخصیت و امامت حضرت علی)ع( و خاندان 
کریم آن حضرت)ع( مربوط اس��ت. ب��رای نمونه، تعدادی از 

ای��ن آیات را برای ش��ما می آوریم. همان ط��ور که می دانید، 
آیاتی که در زمینة امامت خاصه وارد شده است، به دو بخش 

تقسیم می شود: 
1. آیاتی که به طور مستقیم، مسئلة امامت را مورد توجه 

قرار می دهد و به وضوح از آن بحث می کند. 
2. آیات��ی که به طور غیرمس��تقیم از این مس��ئله بحث 

می کند. 
گرچه آیات قرآن در هر دو قس��مت فراوان اس��ت، ولی 
آیاتی را که روشن تر در هر دو بخش نازل شده است، گزینش 
می کنیم و نخس��ت به س��راغ آیات زیر می رویم )البته برای 
جلوگیری از طوالنی ش��دن مطل��ب، ترجمة آیات را به قرآن 

رجوع می دهیم(: 
1. )آیة تبلیغ: »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک 
و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته، و اهلل یعصمک من الناس، ان 

h t t p : / / g h o r a n y . b l o g s k y . c o m 
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اهلل ال یهدی القوم الکافرین« ]مائده/ 
 .]67

2. آیة والیت: »اّنما ولیکم اهلل و 
رس��وله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون 
الصلوئ و یؤتون الّزکائ و هم راکعون« 

]مائده/ 55[. 
3. آیة اولی االمر: »یا ایها اّلذین 
آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرس��ول و 

اولی االمر منکم«. )3( 
4. آیة صادقی�ن: »یا ایها اّلذین 
آمنوا اتقوا اهلل و کونوا مع الّصادقین«. 

 )4(
5. آیة قربی: »قل ال اس��ئلکم علیه اج��را اال المودئ فی 

القربی«. )5( 

بخش دوم: آیات فضائل حضرت علی)ع(  
در این بخش به س��راغ آیاتی از قرآن مجید می رویم که 
مس��تقیمًا موض��وع خالفت و والیت را بازگ��و نمی کنند ولی 
فضیلتی بزرگ از حضرت علی)ع( را در بردارند و در مجموع 
نشان می دهند که حساب علی)ع( از دیگران کاماًل جداست: 
1. آی�ة مباهله: »فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من 
العل��م فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نس��ائنا و نس��ائکم و 
أنفس��نا و أنفسکم ثّم نبتهل فنجعل لعنئ اهلل علی الکاذبین« 

]آل عمران/ 61[. 
2. آی�ة خیر البرّیئ: »اّن اّلذی��ن آمنوا و عملوا الصالحات 

اولئک هم خیرالبرّیئ« ]بینه/ 7[. 
3. آیة لیلئ المبیت: »و من الناس من یشری نفسه ابتغاء 

مرضات اهلل و اهلل رؤوف بالعباد« ]بقره/ 207[. 
4. آی�ة حکمت: »یؤت��ی الحکمئ من یش��اء و من یؤت 
الحکم��ئ فقد اوتی خی��راً کثیراً و ما یّذک��ر ااّل اولوا االلباب« 

]بقره/ 269[. 
5. آیات سورة هل أتی )انسان(: »هل أتی علی االنسان 

حین من الّدهر لم یکن شیئًا مذکورًا« 
مخصوصًا آیات هفتم تا دهم این سوره

لحن گفتاری
6. آیات آغاز سورة برائت: آیات آغاز سورة برائت دربارة 
اعالن جنگ به مش��رکان پیمان شکن نازل شده است. تقریبًا 
تم��ام مفس��ران و مورخان اتفاق نظر دارند که در س��ال نهم 

هجری، هنگامی که این آیات نازل شد و 
پیمان های این گروه از مشرکان را نقض 
کرد، پیامبر)ص(، ابوبکر را برای ابالغ این 
فرمان انتخ��اب کرد تا به هنگام حج، در 
مکه آن را برای عموم مردم بخواند. ولی 
چیزی نگذش��ت که آی��ات را از او گرفت 
و به عل��ی)ع( داد و آن حضرت را مأمور 
اب��الغ آن کرد تا در مراس��م حج به تمام 

اهل مکه ابالغ کند و او چنین کرد. 
»وقت��ی ابوبک��ر س��ؤال می کند آیا 
چیزی بر ضد من نازل ش��ده اس��ت که 
من نباید سوره را ابالغ کنم، پیامبر)ص( 
می فرمای��د: »ُام��رُت ان ال یبَلغه ااّل انا او 
رجٌل مّنی؛ من مأمور ش��ده ام که این س��وره )برائت( را ابالغ 

نکند، مگر من یا مردی که از من است«. )11( 
7. آیة سقایئ الحاّج: می فرماید: »أجعلتم سقایئ الحاّج و 
عمارئ المسجد الحرام کمن آمن باهلل والیوم اآلخر و جاهد فی 
س��بیل اهلل ال یستوون عنداهلل و اهلل ال یهدی القوم الّظالمین« 

]توبه/ 19[. 
8. آیة صال�ح المؤمنین: »و إن تظاهرا علیه َفإن اهلل هو 
مواله و جبریل و صالح المؤمنین والمالئکئ بعد ذلک ظهیر« 
]تحریم/ 4[. بعضی از همس��ران پیامب��ر )ص( را که تخلفی 

کرده بودند، مخاطب این آیه ساخت. 
9. آی�ة وزارت: از زبان حضرت موس��ی )ع( می خوانیم: 
»واجعل لی وزیرا من اهلی - هارون اخی - ُاشدد به ازری - و 

أشرکه فی أمری« ]طه/ 32- 29[. 
پیامب��ر گرامی اس��الم)ص( نی��ز برای پیش��برد اهداف 
رس��التش، همین خواس��ته را از خداوند تقاضا کرد تا در امر 
رهب��ری مردم، عل��ی)ع( را برادرش و پش��تیبان و خلیفه و 

وزیرش قرار دهد. 
10 و 11. آیات سورة احزاب: »من المؤمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر 
و م��ا بدلوا تبدی��ال« ]اح��زاب/ 23[. »و رد اهلل الذین کفروا 
بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی اهلل المؤمنین القتال و کان اهلل 

قویا عزیزا« ]احزاب/ 25[. 
12. آیة بینه و ش�اهد: »افم��ن کان علی بینئ من ربه و 
یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمة اولئک 

یؤمنون به« ]هود/ 11[. 
13. آی�ة صّدیق�ون: »و الّذین آمنوا باهلل و رس��له 

اولئک هم الّصّدیقون و الشهداء عند رّبهم اجرهم و 

»وقتی ابوبکر ســــؤال می كند آیا 
چيزی بر ضد من نازل شده است 
كه من نباید ســــوره را ابالغ كنم، 
پيامبر)ص( می فرمایــــد: »اُمرُت 
ان ال یبَلغــــه ااّل انــــا او رجٌل مّنی؛ 
من مأمور شــــده ام كه این سوره 
)برائت( را ابالغ نکند، مگر من یا 

مردی كه از من است«. )11( 
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نورهم« ]حدید/ 19[. 
14. آی�ة نور: »ی��ا اّیها اّلذی��ن آمنوا 
اّتق��وا اهلل و آمنوا برس��وله یؤتکم کفلین 
من رحمته و یجعل لکم نوراً تمشون به و 
یغفر لکم و اهلل غفور رحیم«]حدید/ 27[. 
15. آی�ة ان�ذار: »و انذر عش��یرتک 
االقربی��ن - واخفض جناحک لمن اّتبعک 

من المؤمنین« ]شعرا/ 215 و 214[. 
16. آیة مرج البحرین: »مرج البحرین 

یلتقیان - بینهما برزخ ال یبغیان - فبأی آالء رّبکما تکّذبان - 
یخرج منهما الّلؤلؤ و المرجان« ]الرحمان/ 19-22[. 

17. آی�ة نجوی: »یا ایها اّلذین آمنوا اذا ناجیتم الّرس��ول 
فقّدموا بین یدی نجواک��م صدقئ ذلک خیر لکم و أطهر فان 
لم تجدوا فأن اهلل غفور رحیم« ]مجادله/ 12[. این آیة شریفه 
به مس��لمانان دستور داد: اگر می خواهید با پیامبر)ص( نجوا 
کنی��د، قب��ل از این کار، صدق��ه ای در راه خ��دا بدهید. این 
دس��تور، آزمون جالبی به وج��ود آورد برای مّدعیان قرب به 
پیامب��ر)ص(. همگی جز علی)ع( از دادن صدقه و انجام نجوا 

خودداری کردند. 
18. آیة س�ابقون: »والسابقون السابقون اولئک المقّربون 
- فی جّنات الّنعیم - ثّلئ من االّولین - و قلیل من اآلخرین« 
]واقع��ه / 14- 10[ امام صادق )ع( فرم��ود: منظور علی بن 

ابیطالب )ع( است. 
19. آی�ة أذن واعیه: »لنجعلها لک��م تذکرئ و تعیها ُاذٌن 
واعی��ئ« ]حاقه/ 12[. در روایتی ه��م پیامبر)ص( به علی)ع( 

فرمود: تو گوش های نگه دارندة علم و دانش منی. 
20. آی�ة م�وّدت: »اّن اّلذی��ن آمنوا و عمل��وا الصالحات 

سیجعل لهم الّرحمن ُودًّا« ]مریم/ 96[. 
21. آیة منافقان: »لو نشاء الریناکهم فلعرفتهم بسیماهم 

و لتعرفّنهم فی لحن القول« ]محمد/ 30[. 
در حدی��ث مش��هوری از ابوس��عید خدری، در تفس��یر 
جملة »ولتعرفّنهم فی لحن الق��ول« می گوید: بُِبغِضهم علّی 
ب��ن ابیطالب)ع(: آنها را می ت��وان از طریق عداوت با حضرت 

علی)ع( شناخت. 
22. آیة ایذاء: »اَن اّلذین یؤذون اهلل و رس��وله لعنهم اهلل 

فی الدنیا و االخرئ و أعّد لهم عذابًا مهینًا« ]احزاب/ 57[. 
در روای��ات متعددی از اهل س��ّنت و اهل بیت)ع( 

رسیده اس��ت که پیامبر)ص( فرمود: 
ای علی! هر که تو را آزار برس��اند، مرا 

آزار رسانده است. 
23. آی�ة انف�اق: »الّذین ینفقون 
امواله��م بالّلیل و الّنهار س��ّراً و عالنیئ 
فله��م اجره��م عند رّبه��م و ال خوف 
علیه��م و ال ه��م یحزن��ون«.  ]بقره/ 
274[. روایات بس��یاری در شأن نزول 
این آیه وارد ش��ده که نشان می دهد. 

نخستین بار دربارة علی)ع( نازل شده است. 
24. آی�ة محب�ت: »ی��ا اّیهاالذین آمنوا م��ن یرتّد منکم 
عن دینه فس��وف یأتی اهلل بقوم یحّبه��م و یحّبونه أذّلئ علی 
المؤمنی��ن أعّزئ علی الکافرین یجاهدون فی س��بیل اهلل و ال 
یخافون لومئ الئم ذلک فضل اهلل یؤتیه من یش��اء واهلل واسع 
علیم« ]مائده / 54[. از مناقب عبداهلل ش��افعی وارد شده که 

این آیة شریفه دربارة علی)ع( نازل شده است. 
25. آیة مس�ئولون: »وقفوهم اّنهم مسئولون« ]صافات/ 
24[. در روایات متعددی حتی از ابوس��عید خدری، نقل شده 
است که از والیت علی بن ابی طالب)ع( سؤال می کنند. )31(. 
 ش��ما برای دس��تیابی به اطالعات جامع ت��ر، می توانید 
ب��ه کتاب هایی مانن��د »بحاراالنوار مرحوم مجلس��ی)ره(« و 
»علی)ع( در قرآن« و نیز »علی)ع( کیست؟ مرحوم کمپانی« 
و ب��ه تفاس��یر روایی قرآن مجی��د همانند »ن��ور الثقلین« و 

»تفسیر برهان« مراجعه فرمایید. 

پی نوشت 
1. مائده )۵(، آيه 67- 2. مائده )۵(، آيه ۵۵ - 3. نساء )4(، آيه ۵9. 
- 4. توبه )9(، آيه 119، - ۵. ش�وری )42(، آيه 33.. 6. آل عمران 
)3(، آي�ه 61 - 7 بينه )98(، آي�ه 7. - 8. بقره )2(، آيه 207. - 9. 
بقره )2(، آيه 269. - 10. انس�ان )76(، آيه. - 11. مس�ند احمد بن 
حنب�ل، ج 1، ص 3، به نقل از آيت اهلل مکارم ش�يرازی، پيام قرآن، 
ج 9، ص 288. - 12 توبه )9( آيه 19. - 13 تحريم )66(، آيه 4. 14 
طه )20(، آيه 29- 32. - 1۵ احزاب )33(، آيه 23. - 16 همان، آيه 
2۵. - 17 هود )11(، آيه 17. - 18 حديد )۵7(، آيه 19. - 19 همان، 
آيه 27. - 20 شعرا )26(، آيه 214 و 21۵. - 21 الرحمان )۵۵(، آيه 
19-22. - 22 مجادل�ه )۵8( آي�ه 12. 23 واقعه )۵6(، آيه 10- 14. 
-24 حاق�ه )69(، آي�ه 12. - 2۵ مريم )19(، آي�ه 96. - 26 محمد 
)47(، آي�ه 30. - 27 اح�زاب )33(، آي�ه ۵7. - 28 بق�ره)2(، آيه 
274. - 29 مائ�ده )۵(، آي�ه ۵4. - 30 صافات )37(، آيه - 31. 24 
آيت اهلل مکارم شيرازی، پيام قرآن، ص 177 - 394 )با اقتباس( و 

تفسير القرآن، آيات مربوطه. 

آیۀ مســــئولون: »وقفوهــــم اّنهم 
مســــئولون« ]صافــــات/ 24[. در 
روایات متعددی حتی از ابوسعيد 
خدری، نقل شــــده اســــت كه از 
والیت علی بن ابی طالب)ع( سؤال 

می كنند. )31(
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پرسش 1:
ب�ا  و  نیس�تند  کاف�ر  و  ناصب�ی  فلس�طینیان  مگ�ر 
امیرالمؤمنی�ن)ع( و اهل بیت -علیهم الس�الم- به صورت 
علنی دش�منی نمی ورزند؟ پس چرا ما باید از آن ها حمایت 

کنیم؟

پاسخ:
1. تع��داد اف��راد متعصب��ی ک��ه نس��بت به اه��ل بیت 
-علیهم السالم- بغض دارند و می توان آن ها را ناصبی شمرد، 
در کل جهان خصوصًا خاورمیانه، بس��یار کم و ناچیز اس��ت. 
این حرف که فلس��طینیان ناصبی هس��تند نیز دروغ محض 
است. اکثریت قاطع مردم فلسطین شافعی مذهب اند و اتفاقًا 
ابوعبداهلل محمدبن ادریس ش��افعی، رهبر ای��ن فرقه نیز در 
غزه تولد یافته است. در میان فرقه های گوناگون اهل تسنن، 

نزدیک ترین فرقه به ش��یعه، هم از نظر میزان عالقه مندی به 
اهل بیت پیامبر)ص( و هم از نظر اصول و احکام فقهی، فرقة 

شافعی است.
2. اگر به نام مس��اجد آن ها توجه کنی��د، این ادعا بهتر 
روش��ن می ش��ود؛ مس��جد »امام علی ابن ابی طالب« واقع در 
نابل��س، مس��جد فاطمئ الزه��را در جنوب طولکرم، مس��جد 

الحسین بن علی در نوار غزه و... .
3. اف��زون ب��ر گرایش دو ت��ن از رهب��ران جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین، شهید دکترفتحی شقاقی و شهید محمود 
ش��حاده، به مذهب ش��یعه، در س��الیان اخیر، گرایش مردم 
فلسطین به تشیع بسیار چشمگیر بوده است؛ چنان که طبق 
ی��ک آمار، در حال حاضر حدود 70هزار ش��یعة فلس��طینی 
در مناطق اش��غالی زندگی می کنند. ش��ایان ذکر اس��ت که 

برخـــی ســـواالت دانـــش آمـــوزان دربـــارۀ فلســـطنی
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کتاب جنجال برانگیز »ش��یعه و س��نی، 
غوغای ساختگی« از مجاهد اهل تسنن 
فلسطینی شهید فتحی شقاقی است و او 
در ای��ن کتاب به دفاع از تش��یع و اثبات 

ضرورت وحدت اسالمی می پردازد.
پ��س اساس��ًا ادعای ناصب��ی بودن 
مردم فلسطین ادعایی جعلی و مبتنی بر 
وهم اس��ت و می کوشد با سوءاستفاده از 
عقاید و احساس��ات مذهبی مردم ایران، 
از حمایت بی دریغ آنان از مردم فلسطین 

جلوگیری کند.

پرسش 2:
مگر مردم فلس�طین با میل خود زمین ها و باغ هایشان 
را به صهیونیس�ت ها نفروخته اند؟ حال علت اعتراض آن ها 

و حمایت دیگر کشورها از آنان چیست؟

پاسخ:
ت��ا س��ال 1296 هجری شمس��ی، یهودی��ان تنها 650 
کیلومترمربع از 27هزار کیلومترمربع مس��احت کل فلسطین 
را در مالکیت خود داش��تند. در این س��ال، با شکست دولت 
عثمانی در جنگ جهانی اول، انگلستان سرزمین فلسطین را 
اش��غال کرد و طی اطالعیه ای به صهیونیست ها اجازه داد که 
در فلس��طین »کانون ملی یهود« ایج��اد کنند و یهودی های 
غیر فلسطینی را به سکونت در سرزمین های سلطنتی متعلق 
به دولت عثمانی شکس��ت خورده تش��ویق ک��رد. از آن پس، 
اش��غالگران انگلیس��ی با وضع انواع و اقسام قوانین، شرایط را 
برای اشغال زمین ها، ساختمان ها و باغ های فلسطینی توسط 
یهودی��ان فراه��م کردند. ح��دود 597 کیلومترمربع زمین را 
نیز خ��ود دولت بریتانیا به طور رایگان ی��ا به قیمت ارزان در 
اختیار آژانس یهود و شرکت های صهیونیستی قرار داد. 678 
کیلومترمربع زمین را نیز خانواده های عرب غیرفلسطینی به 
یهودی��ان فروختند و 68 کیلومترمرب��ع زمین را یهودیان به 

دستور وزیر مختار انگلیس به زور از فلسطینیان گرفتند.
به هر حال، در میان ملت فلسطین بسیار کم دیده شده اند 
کسانی که خودشان زمین هایشان را فروخته باشند. آن تعداد 
اندک نیز که زمین های خود را فروخته اند، اکثراً نه با رضایت 

خاطر، بلکه در اثر ش��رایط به وجود آمده 
از قوانی��ن انگلیس در مورد کش��اورزان 
فلس��طینی، مجبور به فروش زمین های 
خود ش��ده اند. مثاًل دولت انگلیس مقدار 
مالیات ه��ا را افزایش م��ی داد و هم زمان 
از ص��دور حبوب��ات و زیت��ون که عمدة 
محص��والت کش��اورزی فلس��طین بود، 
جلوگیری می کرد. در نتیجه، کشاورزان 
از عهدة مخارج و مالیات ها برنمی آمدند 
و ب��ه ناچار ملک خود را می فروختند. به 
عالوه پس از مدتی، اغلب علما فتوایی ش��رعی مبنی بر حرام 
بودن فروش زمین به یهودیان و مباح بودن خون کس��ی که 
چنین کاری انجام دهد یا واسطة این کار باشد صادر کردند. 
اولی��ن فتوا را در این زمینه کنگرة علمای فلس��طین -که در 
بهمن 1313 شمس��ی در بیت المقدس تش��کیل جلسه داد- 

صادر کرد.
مجم��وع زمین های واگذار ش��ده به صهیونیس��ت ها در 
زمان س��لطة انگلیس تقریبًا دو هزار کیلومترمربع اس��ت که 
در مقایس��ه با 27 هزار کیلومترمربع مساحت فلسطین، فقط 
7/7 درصد است. از این درصد هم چیزی حدود یک سوم آن 
از طریق خرید به صهیونیس��ت ها رسیده و مابقی با مساعدت 
انگلیس در اختیار آن ها گذاشته شده است. این به آن معنی 
است که تنها چیزی حدود 5/2 درصد از زمین های فلسطین 

به صهیونیست ها فروخته شده است.
پس از خروج انگلیس از فلسطین در سال 1948 میالدی، 
مابقی این س��رزمین نه از طریق خرید که با کش��تار، غصب، 
ش��کنجه، تخریب، فش��ار و توطئه، با بدترین شکل از فجایع 
و جنایات به تصرف صهیونیس��ت ها درآمده اس��ت. از جملة 
این فجایع، فاجعة »دیر یاس��ین« در آوریل 1948 م با 360 
کشته؛ جنایت حیفا با 150 کشته، 3000 کشتة اردوگاه های 
»صبرا و ش��تیال« تحت نظارت آریل ش��ارون، کشتار الخلیل 
با 5000 کش��ته در س��ال 1948، قتل عام جنین در س��ال 
1381، جنایت غزه با بیش از 1400 کش��ته، نابودی بیش از 
500 شهر و روستا و بمب گذاری در مسجداالقصاست. تمامی 
این موارد صحنه های کش��تار اس��ت نه جنگ؛ یعنی در یک 
طرف مردم بی س��الح و بی دفاع و یک روس��تا یا یک حرم یا 
نمازگزاران یک مسجد یا بچه های پناه گرفته در یک پناهگاه 

اساساً ادعای ناصبی بودن مردم 
فلسطين ادعایی جعلی و مبتنی 
بـــر وهـــم اســـت و می كوشـــد با 
سوءاستفاده از عقاید و احساسات 
مذهبی مـــردم ایـــران، از حمایت 
بی دریـــغ آنان از مردم فلســـطين 

جلوگيری كند
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و... قرار دارد و در س��وی دیگر یک ارتش 
مسلح مجهز وحشی با اندیشة نژادپرستانة 
صهیونیس��تی و تعلیم دیده برای کشتار و 

جنایت قرار گرفته است.
پ��س ط��رح ای��ن ش��بهه نی��ز امری 
بی اس��اس و صرفًا مبتنی بر اهداف ش��وم 

استکبار است.

پرسش 3:
چرا در حالی که ما در داخل کش�ور 

گرفتار مشکالت و مسائل متعدد مالی هستیم، دولت ایران 
به فلس�طین، لبنان، و یا س�ایر کش�ورهای اسالمی کمک 

می کند؟

پاسخ:
به این پرسش با رویکردهای متفاوتی می توان پاسخ داد؛ 

از جمله:
1. رویک��رد اس��المی: ب��ه لح��اظ بینش اس��المی، امت 
اسالم امتی واحده اس��ت و مرزهای جغرافیایی، زبانی، رنگ 
و... محدوده های اعتباری هس��تند که س��بب جدایی آن ها از 
یکدیگر نمی ش��وند. البته اس��الم همة انس��ان ها را در مقابل 
یکدیگ��ر مس��ئول و پاس��خ گو می داند. لذا بدیهی اس��ت که 
جمهوری اس��المی ایران که س��عی دارد مبتنی بر ارزش ها و 
تکالی��ف الهی عم��ل کند، نمی تواند و نباید در قبال کش��تار 
مسلمانان بی گناه و اشتغال سرزمین های آنان بی تفاوت باشد 
و س��کوت کن��د. مضاف بر اینکه از دیدگاه اس��المی، دفاع از 
مس��لمانان و هر مظلومی، بر هر مسلمانی واجب است. ملت 
مس��لمان ایران اگر از حکومت و دولت اسالمی هم برخوردار 
نمی ب��ود، بر این حمای��ت موظف و مکلف ب��ود و اکنون که 
از قدرت و دولتی اس��المی برخوردار اس��ت، تکلیف مضاعف 

می شود.
2. رویکرد انسانی: اگر مسلمان هم نباشیم، الاقل انسان 
که هستیم و انسان آزاده و برخوردار از عقل، شعور و عواطف 
انسانی، نمی تواند در قبال کش��تار بی رحمانة هم نوعان خود 
بی تفاوت باش��د، زیرا بی تفاوتی در این موارد نوعی همراهی 
با جالدان ددمنش و گردن کش��ان استعمارگر است و امروزه 

ش��اهدیم، بس��یاری از انس��ان ها ک��ه 
مسلمان هم نیس��تند، از حقوق مردم 

فلسطین دفاع می کنند.
3. رویکرد سیاس��ی: امروز مسئلة 
س��رزمین های  اش��غال  و  فلس��طین 
اس��المی در قل��ب خاورمیانه توس��ط 
رژیم اش��غالگر و صهیونیسم بین الملل 
و نسل کش��ی بی رحمان��ه و به خاک و 
خون کشیدن زنان و کودکان و فروش 
اعض��ای بدن ک��ودکان فلس��طینی به 
س��رمایه داران آمریکای��ی و اروپای��ی، 
دیگر مسئله ای ملی محسوب نمی شود که فقط به یک کشور 
مربوط باشد، بلکه مسئله ای بین المللی شده است. لذا تمامی 
کش��ورهای جهان از خ��اور دور مانند ژاپن، چی��ن و کره تا 
همة کش��ورهای آس��یایی، اروپای غربی تا روسیه و آمریکای 
مرک��زی، آمری��کای جنوب��ی و... در مقابل این مس��ئلة مهم 
سیاس��ی، موضع گیری »له یا علیه« دارند. حال چرا در میان 
همة کش��ورهای دنیا، فقط از جمهوری اسالمی ایران انتظار 
دارند موضع حمایت از س��تم دیدگان فلسطینی نداشته باشد 

و بر مواضع خود پافشاری نکند؟
4. رواب��ط بین المل��ل: روابط بین المل��ل و حضور فعال و 
مؤثر در تعامالت سیاسی جهان از شاخص ترین و بدیهی ترین 
اصول و ضروریات هر رفتار سیاسی است. جهان امروز، جهانی 
یکپارچه است و هیچ اتفاقی نیست که در گوشه ای از دنیا رخ 
دهد و بر سرنوشت دیگر ملل تأثیر نگذارد. لذا همة نظام های 
سیاس��ی، چه بخواهند و چه نخواهند، چه مواضع عادالنه ای 
داشته باش��ند و چه ظالمانه، در حوادث و رفتارهای سیاسی 
کش��ورهای مختلف دخی��ل و مؤثر و متقاباًل متأثر هس��تند. 
تشکیل سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل، شورای 
امنیت و اتحادی��ة عرب به دلیل نقش و تأثیر سرنوشت س��از 

کشورها، نظام ها و ملت های جهان بر یکدیگر است.
در نهای��ت، باید توجه داش��ت که امروزه هیچ نشس��ت 
سیاس��ی در جه��ان وجود ندارد ک��ه رژیم اش��غالگر قدس، 
س��رزمین و ملت فلسطین یا لبنان، یکی از موضوعات جدی 
آن نباش��د و هر کشور، نظام و دولتی در این مباحث موضعی 
دارد. پس چرا جمهوری اسالمی ایران نباید موضع حمایت از 

مردم فلسطین داشته باشد؟

روابط بين الملل و حضور فعال و 
مؤثر در تعامالت سياسی جهان از 
شاخص ترین و بدیهی ترین اصول و 
ضروریات هر رفتار سياسی است. 
جهان امروز، جهانی یکپارچه است 
و هيچ اتفاقی نيست كه در گوشه ای 
از دنيـــا رخ دهد و بر سرنوشـــت 

دیگر ملل تأثير نگذارد
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فريبا  انجمی

تفسير موضوعی، جلد دوم، با موضوع توحيد در قرآنتفسير موضوعی، جلد اول، با موضوع قرآن در قرآن

این کتاب گران سنگ که بهترین نگرش به قرآن را ارائه می کند، با بیان 
ویژگی ها و خصایص زندة قرآن، به شرح برترین عطّیة الهی پرداخته است و آن را 

تبیین می کند. برخی از ویژگی های بارز این نوشتار تفسیری عبارت اند از:
1. سبک تفسیری حضرت استاد؛ در این دورة تفسیری، که هر جلد آن به 
موضوعی خاص اختصاص دارد، تفسیر قرآن به قرآن است ولی در عین حال، 

برای تقسیم و تکمیل بحث، از روایات معصومین)ع( نیز استفاده شده است.
2. هنگام تحقیق و تنظیم، پرسش ها و تأمالتی از محضر استاد انجام شده 
است و حضرت استاد برای پاسخ به پرسش ها و رفع شبهات و ابهامات، مطالب 
ارزنده ای را نیز اضافه فرموده اند. این اضافات غالبًا در پایان بحث هر عنوان و با 
تعبیر »گفتنی است« یا »تذکر« آمده اند و از حیث محتوا و سبک قلم با سایر 

قسمت ها تفاوت دارند که خوانندگان نکته سنج می  توانند این موارد را دریابند.
مباحث جلد اول دربارة این موضوعات مطرح شده اند: 1. حقیقت قرآن؛ 
2. اعجاز قرآن؛ 3. تعریف اعجاز و ویژگی های اعجاز قرآن؛ 4. رسالت قرآن؛ 5. 

جاودانگی قرآن؛ 6. عصمت و عدم تحریف قرآن؛ 7. فهم قرآن.

یکی از مهم ترین بلکه برترین و ضروری ترین معرفت ها توحید قرآنی است که هم 
ساحت الهی و جناب ربوبی را به درستی تبیین می کند و هم راه قرب و طریق نزدیکی 
به این جایگاه خطیر را به زیبایی نشان می دهد. حضرت استاد که انس با قرآن و حشر 
با معارف واالی آن، حقیقت وجودی و ساختار معرفتی ایشان را تشکیل می دهد، اولین 
اثر بعد از معرفی و شناخت قرآن )تفسیر موضوعی، ج1، قرآن در قرآن( را به این اثر ویژه 
اختصاص داده و بسیاری از مباحث عمدة توحید را از منظر قرآن تبیین، تحلیل و تعلیل 
کرده و منظرهای  گوناگون فلسفی و عرفانی را در خدمت معرفت قرآنی آورده است. این 
کتاب پس از طرح مباحث کلی توحید، در سه بخش و طی فصولی متعدد، مباحث قرآن 
و راه های شناخت، براهین توحیدی قرآن، مراتب توحید، توحید در ذات، توحید در اسما و 
صفات، توحید افعالی، توحید عملی، موحدان در قرآن، نفی شرک، انواع شرک، گروه های 

مشرک، موجبات و پیامدهای شرک را در اختیار عالقه مندان قرار داده است.
مباحث جلد دوم عبارت اند از:

1. خداشناسی؛ 2. قرآن و راه های خداشناسی؛ 3. راه آفاقی؛ 4. راه انفسی؛ 5. از مقصد 
به مقصود یا سیر در حقیقت هستی؛ 6. مراتب توحید؛ 7. توحید ذاتی؛ 8. توحید اسما و 

صفات؛ 9. توحید افعالی؛ 10. توحید عملی؛ 11. موحدان. 
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تفسير موضوعی، جلد سوم، با موضوع وحی و 
نبوت در قرآن

شناخت وحی در عصر ما، به ویژه در چارچوب نظام و تفکر 
دینی که حکومت را در بدنة خود دارد، دارای ضرورتی مضاعف است 
و چالش هایی که در راه تبیین و ایمان به آن وجود دارد، از دوران 
گذشته متفاوت تر و پیچیده تر است. کتاب وزین »وحی و نبوت در 
قرآن« به مباحث عمده و اصولی مربوط به وحی، اشکاالت، شبهات 
و سؤاالت پیرامون آن می پردازد. مباحث این جلد عبارت اند از: 1. 
اثر وحی؛ 4. منکران وحی؛  ضرورت نبوت؛ 2. حقیقت وحی؛ 3. 
5. نبوت عام؛ 6. اهداف و فواید نبوت؛ 7. ویژگی های عصمت؛ 8. 
اثبات عصمت پیامبران؛ 9. دیدگاه های مختلف دربارة عصمت؛ 10. 
تنزیه پیامبران؛ 11. ادعای نبوت و گواهی خدا؛ 12. معجزات پیامبر 
پیشین؛ 14. ویژگی های حضرت  پیامبران  نوید  اسالم)ص(؛ 13. 

محمد)ص(؛ 15. خاتمیت.
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در میان موجودات، آنکه به تجلی اعظم نام گرفته و نوراالنوار و 
ظهور المظاهر است، همانا قرآن کریم است. کالم امیرالمؤمنین)ع( از 
بهترین و کامل ترین مظاهری است که می تواند قرآن صامت را فرقانی 

ناطق مصون دارد.
این کتاب که از بیان آشنا با حقیقت قرآنی و دلدادة حقیقت علوی 
حضرت استاد جوادی آملی بهره دارد، در چهار فصل زیر تدوین و به 

شیفتگان وحی و والیت تقدیم شده است:
1. علم انسان کامل؛ 2. علی بن ابی طالب)ع( معرف قرآن کریم؛ 3. 

بررسی نظام فاعلی قرآن؛ 4. بررسی نظام غایی قرآن؛ 
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