 .1قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی،صفحات.16،17 :

سرشناسه
عنوان و نام پديدآور
مشخصاتنشر
مشخصاتظاهری
شابک
وضعیتفهرستنویسی
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسیملی
وضعیترکورد

یزدی ،مرضیه 1339،-
پژوهشــی نویــن در ســورهی مبارکـهی نــور بــا رویکــرد عرفانــی -تربیتــی بــه همــراه
مســابقه قــرآن ویــژه اســاتید و مربیــان /مرضیــه یــزدی.
ف.۱۴۰۰،
قم :مطا 
 72ص.
جلد سخت:۴۰۰۰۰۰ ریال ،جلد نرم 3۲۰۰۰۰:ریال 978-600-7781-98-2:.
فیپا
تفاسیر(سورهنور )
تفاسیر شیعه  --قرن۱۴
20th century -- Qur'an -- Shiite hermeneutics
قرآن --بررسیو شناخت
Qur'an -- Surveys
BP۱۰۲/۵۵
۲۹۷/۱۸
۷۶۳۸۰۵۸
فیپا

نویسنده و محقق مرضــیهیــــزدی
نویسن ــده برگ ــزیده و ممـ ــتاز
پنجمیـ ــن همــایش ب ــین الم ــللی
بانــوان قـ ــرآن پ ـ ــژوه ته ــران 1386

WWW. Marziiehyazdi.ir
طراح جلد و صفحه آرا مجیدصادقیان
ناشر انتشارات مطاف
نوبت چاپ اول  /بهار 1400
شمارگان  1000نسخه
قیمت جلد نرم

 320 000ریال

جلد سخت  400 000ریال
شابک 978-964-339-259-8
مرا کـ ــز پخـــش
بنیــاد قــرآن همــدان  :خیابــان شــریعتی  ،نبــش کوچــه کبابیــان ،پــا ک 3
تلفن 081 - 32527177 :و  - 09188126653کد پستی6516675489 :
انتشــارات مطــاف  :تهــران ،اتوب ـ ــان بســیج ،افســریه 15 ،متــری دوم  ،پ 160
تلفن  33617303 :و  09125361466کد پستی2564878723 :
انتشــارات مطــاف  :قـ ـ ــم ،بل ـ ــوار محتـ ـشـــــم کاشـــــانی  ،فرعــــــــی  ،4پ 93
تلفن 37783245 :و  -37766628کد پستی3719155383 :

حـق چـــاپ محفــوظ اســـت.

نویسنـــده برگـــزیده و ممــــتاز پنجمیــــن
همــایش بـــین المـــللی بانــوان قــــرآن پـــــژوه
تهـــران 1386 /

پیـ ـ ـ ـ ــش گفتار 9 ...............................................................................

ّ

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمه11 ...................................................................................
شناســه ســوره مبارکــه نــور 17 ........................................................
هــدف و ســاختار ســوره 18 ............................................................
یــادآوری 20 ..........................................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز ّاول

آیات 23 .......................................................................................... 3-1 :
موضوعــات آیــات23 ..............................................................................
آیــات 24 .......................................................................................... 5-4 :
موضوعــات آیــات 24 ..............................................................................
آیــات 24 ........................................................................................ 10-6 :
موضوعــات آیــات 24 ..............................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز دوم
آیــات 25 ...................................................................................... 20-11 :
موضوعــات آیــات 25 ..............................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز سوم
آیــات 26 .................................................................................... 22-21 :
موضوعــات آیــات 26 ..............................................................................
آیــات 27 ................................................................................. 26-23 :
موضوعــات آیــات 27 ..............................................................................
ّ
* گفتار مؤلف 27 ...................................................................................
* عوامل تأثیرگذار بر جنین 29 .............................................................
* شــرح 30 ..................................................................................................
* چگونگی تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی31 .......

* شــرح روایــت 32 ...................................................................................
آیــه 32 .............................................................................................. 27 :
موضوعــات آیــه 32 ..................................................................................
* توصیــه آیتاهلل جــوادی آملــی 32 ...................................................
* نکتــه 33 ..............................................................................................

* توصیــه آیــت اهلل فاطمــی نیــا 33 ...................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز چهارم
آیــات 29-28 :
35 ..................................................................................
موضوعــات آیــات 35 ..............................................................................
آیــات 36 .................................................................................. 31-30 :
موضوعــات آیــات 36 ..............................................................................
6

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز پنجم
آیــات 39 ................................................................................. 34-32 :
موضوعــات آیــات 39 ..............................................................................
آیــه 41 ............................................................................................... 35 :
موضوعــات آیــه 41 ..................................................................................
آیــه 42 ............................................................................................... 36 :
موضوعــات آیــه 42 ..................................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز ششم
آیات 44 ................................................................................. 38-37 :
موضوعــات آیــات 44 ..............................................................................
آیــات 44 ................................................................................... 40-39 :
موضوعــات آیــات 44 ..............................................................................
آیــات 45 .................................................................................... 43-41 :
موضوعــات آیــات 45 ..............................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز هفتم
آیــات 46 .................................................................................... 46-44 :
موضوعــات آیــات 46 ..............................................................................
آیــات 46 .................................................................................... 50-47 :
موضوعــات آیــات 46 ..............................................................................
آیــات 47 .................................................................................... 53-51 :
موضوعــات آیــات 47 ..............................................................................

7

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز هشتم
آیــات 48 .................................................................................... 57-54:
موضوعــات آیــات 48 ..............................................................................
آیــه 49 ................................................................................................ 58 :
موضوعــات آیــه 49 ..................................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز نهم

آیــه 50 ................................................................................................ 59 :
موضوعــات آیــه 50 ..................................................................................
آیــات 52 .................................................................................... 61-60 :
موضوعــات آیــات 52 ..............................................................................

فـ ـ ـ ـ ـ ــراز دهم

آیــات 53 ................................................................................... 64-62 :
موضوعــات آیــات 53 ..............................................................................
نمــودار درختــی ســوره مبارکــه نــور56 ....................................................
کاربردهــای نمــودار ســوره مبارکــه نــور56 ..............................................

فهرستها

فهرســت کتب 60 ...................................................................................
منابــع عربــی 63 ......................................................................................
کتــاب نامــه 64 ........................................................................................
منابــع الکترونیکــی 66 ..........................................................................

ضمـ ـ ــائم

پرس ـشنامه 68 .........................................................................................
پاس ـخنامه 75 ...........................................................................................
8

ّ
هدف"تدبــر" پیرامــون گنجینــه ای از گنجینههــای
ایــن مجموعــه؛ بــا
معنــوی قــرآن کریم؛[ســوره مبارکــه نور ] که به عنوان"منشــور عفــاف" ّ
معرفی
شــده اســت .و بــا ارایــه تفســیر برگزیــده موضوعــی برخــی از آیــات در"ده فــراز"
جهــت اســاتید معـ ّـزز و ّ
مربیــان گرامــی کالم وحــی ،بــه همــراه ســؤاالت
مســابقه مفاهیــم و تفســیر ایــن ســوره مبارکــه ،در دورانــی که هــم وطنانعزیز
در قرنطینــه بــه ســر میبرنــد .جهــت ارتبــاط بــا کمــال مطلــق و منـ ّـور نمــودن
منــازل ّ
تهیــه شــده اســت.
بــی شــک ا گــر فایــده ای معنــوی از این مختصر نصیب نگارنده شــود.
ســببش عنایتــی اســت کــه بــه یــاری خداونــد متعــال ،مدیــران محتــرم
مراکزقرآنــی در برگــزاری مســابقات قرآنــی؛ و تالشــی اســت کــه اســاتید و
ّ
مربیانگرامــی در شــرح و تفســیر مبســوط آیــات کریمــه خواهنــد نمــود.

اگرکاســتیه اونقایصی مشــهود اســت ،قســمتی ناشــی از ضعــف
علمــی حقیــر و قســمتی دیگــر بــه واســطه فرصــت محــدود و شــرایط خاص
ّ
محدودیتهــا و البتــه بــه همــراه ســایر
زمــان ،جنــگ بیولوژ یــک ،قرنطینــه،
ّ
مسـ ّ
ـئولیتهای ســنگین و متعــدد در خانــواده؛ نــگارش شــده اســت.
از آنجــا کــه شناســاندن ایــن کتــاب آســمانی وظیفــه ای الهــی اســت؛
لــذا بــر ّ
تهیــه ایــن مجموعــه ّمنتــی بــزرگ خواهــد بــود .کــه صاحــب نظــران
بــا پیشــنهادات و نظــرات اصالحــی خــود بــه تکمیــل مجموعــه عنایتــی
فرماینــد.
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مجموعــه ای کــه در اختیــار داریــدّ ،
معرفــی شــتاب زده ای از ســوره
مبارکــه [نــور ] اســت؛ کــه بــه مصــداق آب دریــا را اگــر نتــوان کشــید ،هــم بــه
قــدر تشــنگی بایــد چشــید؛ میباشــد.
ضمــن معرفــی فضیلــت تــاوت و ّ
تدبــر ایــن ســوره مبارکــه ،تالش شــده
تــا ضمــن رعایــت ایجــاز و اختصــار ،نخســت برخــی نــکات و موضوعــات
آیــات مبارکــه ،فــراز بــه فــراز معرفــی شــود .و اهـ ّـم آنچــه در تفاســیر عربــی،
فارســی و ســایر منابــع مربوطــه پرداختــه شــده؛ اشــارتی شــود.
ّ
ّ
قرآن"تدبــر" پیرامــون_
مزیــت اســتفاده از ایــن روش در تــاوت و حفــظ
ّ
آیــات ،آشــنایی بــا ســاختار کلــی ســوره و ایجــاد اندیش ـههای جدیــد ،در
ذهــن مخاطــب گرامــی اســت .بــه خصــوص کــه بســیاری از افــراد بــه و یــژه
ّ
بزرگســاالنمحترم؛ بــا داشــتن مســئولیتهای متعــدد در زندگــی؛ فرصــت

ّ
مراجعه به تفاسیر را نداشته و از لذت درک مفاهیم قرآن محروم گشتهاند.
ّ
البتــه دســتور تــاوت بــه همــراه ّ
"تدبــر" در آیــات بــرای همــه عصرهــا
و نس ـلها اســت .تــا کســی گمــان نکنــد همــه نــکات قــرآن را پیشــینیان
ّ
برای"تدبــر" نیســت.
فهمیــده انــد .و دیگــر جایــی
تــاوت قــرآن بــدون ّ
توجــه بــه معانــی آن چــه بســا از حیلههــای شــیطان
محســوب شــود[ .الزم بــه یــادآوری اســت .کــه بنــی ّ
امیــه بــا تفســیر قــرآن
مخالــف بودنــد] .و ایــن نــوع تــاوت انســان را از انجــام ّ
"محرمــات الهــی"
بــاز نم ـیدارد .و اینگونــه میشــود کــه گاه قاریــان و حافظــان کالم الهــی،
ً
یشــوند .پــس نبایــد صرفــا بــه قصــد و ّنیــت ثــواب؛ بــه
مرتکــب حــرام هــم م 
تــاوت و حفــظ کالم الهــی پرداخــت .بلکــه آشــنایی بــا معــارف و احــکام
وتدبــر پیرامــون آیــات و عمــل بــه قــرآن ،در ّ
الهــی ّ
اولویــت قــرار دارد .و از آنجــا
کــه بنــا بــه فرمــوده رســول گرامــی اســام حضــرت ّ
محمــد مصطفی«:هر
زمــان کــه فتن ههــای (فکــری و فرهنگــی روزگار) هجــوم آورد ،تنهــا راه چــاره و
1
نجــات شــما ایــن اســت؛ کــه بــه قــرآن روی آور یــد».
لــذا بــا ّ
ّ
موقعیــت خــاص زمانــی کــه در آن بســر میبر یــم کــه
توجــه بــه
تهاجــم فرهنــگ غــرب در ابعاد گوناگــون آن ّ
یهــای رایانه ای]
حتی در [باز 
مشــهود اســت .و از طرفــی کاهــش ســریع ســطح عفــاف در جامعــه [اعـ ّـم از
مسئولیت خطیری که اولیا و ّ
ّ
مربیان در تربیت کودکان به
مردان و زنان] و
.1الکافی ،ج  ،2برگرفته از :ص .598
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و یــژه [تربیــت جنســی] آنــان عهــده دار هســتند[ .ســوره مبارکــه نــور] بــا ّ
توجه
ّ
ّ
گردید.البته این مجموعه؛
جامعیــت آیــات آن در ایــن زمینه؛ انتخــاب
بــه
تنهــا بیــان کننــده ،برخــی از موضوعــات و مفاهیــم آیــات اســت .ایــن عــدم
ّ
تکمیــل مفهــوم آیــه ،خــود موجــب تفکــر بیشــتر در آیــات خواهــد شــد.
یادآوری چند نکته
 .1لــزوم اســتفاده از اســاتیدّ ،
مربیــان مجـ ّـرب و کارشناســان علــوم
قرآنــی جهــت مطالعــه ایــن اثــر و پاســخ گویــی بــه ســؤاالت پایانــی
الزامــی اســت.
 .2در ّ
معرفی نکات آیات ،هم از نگارش تلخیصی اسـتفاده شـده
و هم از نگارش مبسـوط ؛ که این نوع نگارش در نوع خود ابتکاری
بوده و در سـایر منابع تفسـیری یافت نمیشود.
 .3غالبــا در نقــل نــکات از منابــع تفســیری؛ تلخیــص و اقتباس نیز
شــده است.
.4از ارایـه متـن کامـل سـوره ،ترجمـه و شـرح ّ
مفصـل تفسـیر آیـات،
جهـت جلوگیـری از حجیـم شـدن مطالب خودداری شـده اسـت.
عالقمندان می توانند از محضر اسـاتید گرامی اسـتفاده نموده و در
صورت عدم دسترسی؛ با کارشناسان علوم قرآنی در تماس باشند.
شمارهتلفنهای[ 05132020و  ] 09640آمــــادهپاسخ گوییمیباشد.
 .5نکت ههــای منتخــب در هــر آیــه؛ متنـ ّـوع ،مختلــف و مشــتمل بــر
مفــاد آیــه در همــان ســوره میباشــد.
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 .6از آوردن نــکات تکــراری خودداری شــده اســت .مگــر در مواردی
که نکات دیگری از آن اســتخراج شــده باشــد.
 .7نــکات گزینــش شــده نمونــه ای از لطایــف و نــکات قرآنــی و
قطــرهای از دریاســت؛ کــه هرگــز بــه عمــق ایــن بحــر عمیــق نتــوان
رســید.
ّ
.8مزیــت منحصــر بــه فــرد ایــن مجموعــه ،بــر اســاس مفــاد آیــات
شــریفه در ایــن ســوره ،شــرح مبســوط [ابعــاد عرفانــی_ تربیتــی]
برخــی آیــات شــریفه و ارایــه رهنمودهایــی در زمینــه تربیــت جنســی
کــودکان میباشــد.
ّ
.9از آنجــا کــه ایــن مجموعــه بــا هــدف تفکــر پیرامــون گنجینـهای از
گنجین ههــای معنــوی قــرآن تهیــه شــده اســت؛ فــراز به فــراز و با شــرح
مبســوط و ّ
معرفــی مفاهیــم برخــی آیــات بــه ســهولت میتوانــد مــورد
مطالعــه و اســتفاده اولیــا و ّ
مربیــان گرامــی قــرار گیــرد .و بــا ّ
توجــه بــه
ّ
حساسـ ّـیتهای دوران نوجوانــی ،در گذرانیــدن این دوران پرتالطم
رهنمودهــای ارزشــمندی در امــر تربیــت مذهبــی ارایــه شــده اســت.
.10مطالعــه ایناثــر جهــت پیشــگیری از برخــی انحرافــات اخالقــی،
جنســی و تقو یــت عفــاف مــردان و زنــان اثــرات مثبتــی میتوانــد
داشــته باشــد.
.11در ایــن مجموعــه ،ســوره مبارکــه نــور در 10 ،فــراز تفکیــک شــده
اســت .و در برخــی فرازهــا ،برخــی لغــات نیــز ترجمــه شــده اســت .و
در پایــان نمــودار درختــی ســوره مبارکــه نیــز آورده شــده اســت.
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.12امیــد اســت؛ در روزهــای کرونایــی و ّایــام قرنطینــه کــه بســیاری
از مجالــس و محافــل قرآنــی تعطیــل شــده اســت .مدیــران محتــرم
مرا کــز قرآنــی؛ امــکان ارتبــاط بــا کالم الهــی را بــا همــکاری اســاتید و
ّ
مربیــان معـ ّـزز در بیــن خانواد ههــا ،بیــش از پیــش فراهــم نمــوده و بــا
اجــرای ایــن مســابقه قرآنــی جهــت مقابلــه بــا ترویــج فرهنــگ فســاد،
یهــای جنســی و تضعیــف فرهنــگ حجــاب و عفــاف
بیبندوبار 
در جامعــه ،گا مهــای اساســی را بردارنــد.
امیــد اســت مهــدی موعــود عنایتــی فرمــوده ،و ایــن انــدک هدیه
را از ایــن حقیــر پذیرا باشــد.
ّ
در پایــان مراتــب ســپاس خــود را از نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبری
در دانشــگاه فرهنگیــان اســتان همــدان؛ کــه تایــپ ایــن مجموعــه گرانقــدر
را مشــتاقانه و ّ
متعهدانــه پذیــرا شــدند ،دارم.
همدان  /مرضیه یزدی
ّ
فروردین/1400شعبانالمعظم1442
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ّ
صدودومیــن و یــا بــه قولــی صدوسـ ّـومین ســورهای
ســورهی مبارکــه "نــور"
اســت؛ کــه بــر قلــب مبارک پیامبــر گرامی اســام حضرت محمــد  فرود
آمده اســت .این ســوره در"مدینه" و بعد از ســوره " نصر" نازل شــده اســت.
نبــی ّ
تار یــخ نــزول آن را در ســالهای آخــر هجــرت ّ
مکــرم 
دانســتهاند .یعنــی زمانــی کــه اصــول اساســی دیــن ماننــد توحیــد ،نبــوت،
ً
معــاد و ...کامــا بــرای مــردم جــا افتــاده بــود .آنــگاه آیــات حجــاب ،تشــکیل
یشــود .ایــن ســوره
حکومــت اســامی و  ....در ســورههای مدنــی مطــرح م 
مبارکــه دارای  64آیــه میباشــد.
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ایــن ســورهی مبارکــه را میتــوان بــه حـ ّـق "منشــور عفــاف" دانســت .لــذا
امــام صادقمــی فرمایــد «:امــوال خــود را ازتلــف شــدن و دامــان خــود
ّ
عفتــی؛ بــا تــاوت ســوره نــور حفــظ کنید[.بــا تأ کیــد بــر ّ
تدبــر
را از ننــگ بــی
پیرامــون مفاهیــم ســوره و مداومــت بــر تــاوت آن] ،در ایــن صــورت ،احــدی
ّ
از خانــدان شــما تــا پایــان عمــر؛ گرفتــار عمــل منافــی عفــت نخواهــد شــد».1
بــا خوانــدن و شــنیدن روزمـ ّـره ایــن ســوره نوجوانــان و جوانــان؛ ّ
اهمیــت
ّ
لــزوم حفــظ عفــت و رعایــت ضوابطــی در روابــط زن و مــرد را دریافتــه ،و
احتمــال اینکــه آن مــوارد را فرامــوش کننــد؛ کاســته میشــود.
ّ
بنابرایــن ،یکــی از راههــای زمینــه ســازی و پــرورش عفــت در نوجوانــان
 .1تفسیر نمونه ،ج  ، 14برگرفته از  :ص .354
18

ّ
و جوانــان و حفــظ عفــت در بزرگســاالن ،مداومــت بــر خوانــدن ســوره نــور و
تفهیــم مطالــب آن ّ
توســط اســاتید بزرگــوار میباشــد.در ایــن ســوره خداونــد
ّ
میفرماید":ســورهای نــازل کردیــم" .مشــخص میشــود؛ خداونــد عنایــت
ّ
خاصــی بــه مطالــب و اجــرای احــکام ایــن ســوره داشــته اســت.
آنگاه میفرماید واجب و الزم اإلجرا نمودیم .در هیچ جای قرآن با این
صراحت نفرموده است؛ که "ما قرآن را نازل کرده و انجام احکام آن را واجب
نمودیـم" .نتیجـه میگیر یـم کـه احـکام ایـن سـوره مبارکـه؛ جهـت همـگان
ّ
اجرایی و ضروری است .و جهت نیل به عفت عمومی در جامعه میباشد.
ّ
در ایــن ســوره چهــار حکــم بــرای حفــظ عفــت عمومــی بیــان شــده
اســت .کــه محــور اصلــی آنهــا گنــاه "زنــا" اســت.
ّ
علــت نــام گــذاری ایــن ســوره بــه" نــور"؛ آی ـهی ســی و پنــج آن اســت.
کــه خداونــد را بــه عنــوان نــور آســمانها و زمیــن ّ
معرفــی میکنــد[ .مصادیــق
ّ
نــور خــدا].از آنجــا کــه در ایــن ســوره ســفارشهای بســیار در مــورد عفــت و
پاکدامنــی صــورت گرفتــه؛ در روایــات نســبت بــه فراگیــری و تــاوت ایــن
ســوره تأ کیــد شــده اســت.
احــکام مجــازات مــردان و زنــان زنــاکار ،کســانی کــه بــه زنــان پاکدامــن
معروف"افــک" ،حکــم حجــاب و
تهمــت زنــا بزننــد .همچنیــن ماجــرای
ِ
رعایــت پاکدامنــی بــرای پیشــگیری از انحرافــات؛ از دیگــر موضوعــات
اعتقادی-تربیتــی اســت؛ کــه ایــن ســوره بــه آنهــا میپــردازد.
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براسـاس مرجـع [القـرءان الکریـم ّ
التقسـیم
الموضوعـی المفهـرس] ،کـه آیـات شـریفه را بـر
اسـاس"موضوعات" مطـرح شـده تقسـیم بنـدی
نمـوده؛ و جالـب تـر آنکـه بـا تغییـر موضـوع آیـات؛
رنـگ آیـات در متـن صفحـه نیـز تغییـر میکنـد.در
تقسیمبندی"موضوعی"آیات در این قرآن؛ جهت
سوره مبارکه نور از پنج رنگ؛ استفاده شده است.
در ایــن مجموعــه بــا اقتبــاس از ایــن قــرآن،
ســوره مبارکــه نــور بــه ده فــراز تقســیم شــده اســت.
و جهــت آشــنایی بــا مضامیــن برخــی آیــات،
چکیــده و گزیــده ای از برخــی فرازهــا نیــز مطــرح
شــده اســت.
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ّ
خبیثه :اشاره به زنان ناپاک از جنبه عفت و ناموسی؛
از آیــات األحــکام ،تأثیــر تــاوت مکـ ّـرر ســوره نــور و تفهیــم مطالــب آن
ّ
در نهادینــه نمــودن فرهنــگ عفــاف در خانــواده ،حرمــت زنــا ،عفــت فــرج و
َ
دامــن ،بدتریــن راه دفــع شــهوت ،آثــار دنیــوی و اخــروی زنــا ،فســاد ن َســب و
تربیــت طفــل ،فلســفه تحریــم ازدواج بــا مشــرکان ،ازدواجهــای حــرام،
ّ
ّ
عــدم ازدواج بــا زنــان مشــهور بــه عمــل منافــی عفــت ،توبــه مانــع حــد
ّ
ّ
زنــاکار ،حــد زنــا ،اجــرای حــد زنــا بــر عهــده امــام یــا نماینــدهی اوســت،
ّ
مجــازات علنــی زنــاکاران ،فلســفه حضــور تماشــاگران در اجــرای حــد زنــا،
شــرایط تحر یــم ازدواج بــا زانــی و زانیــه[ ،راه مصــون مانــدن از زنــا ،غیــرت
منــدی و تــرک زنــا] ،زنــا در نهــج البالغــه؛
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رم ـی :مصــدر "یرمــون" بــه معنــای پرتــاب کــردن اســت .و بــه طوراســتعاره
درنسبت دادن کاری ناپسند از قبیل زنا و سرقت به دیگری است.که در اصطالح
بــه آن "قــذف" میگوینــد .و در ایــن آیــه شــریفه نســبت دادن زنا به زنــان پاکدامن،

از آیـات األحـکام ،گنـاه سـهمگین تهمـت ،مجـازات تهمـت ،لـرزش
عـرش الهـی در هنـگام تهمـت بـه زنـان پاکدامـن ،کیفـر دردنـاک تهمـت
ّ
تراشـی و تهمـت پراکنـی ،ناجوانمردانـه تریـن تهمتهـا ،حـد قـذف بـه
ّ
زنـان مؤمنـه ،توبـه از قـذف ،قـذف کفـار هـم جایـز نیسـت ،تهمـت از پنـج
گناهمحوناشـدنی اسـت.

موضوعات آیات

ّ
از آیــات األحــکام ،حکم"قذف"زوجــه (لعــان) ،احــکام اتهامهمســران
به یکدیگر[ ،کار زشت و خالف زن با مرد بیگانه] ،برنامه مخصوصلعان
بهتــر اســت؛ در مســجد و رو بــه قبلــه ســوگندها انجــام شــود .مجــازات
تهمــت بــه همســر ،کیفــر تهمــت بــه همســر،
ّ
ـخصیتی ،شــناختی،
آســیبهای نابهنجاری جنســی :آســیبهای شـ
نگرشــی ،معنــوی و کاهــش رزق و روزی؛
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ّ
طراحــی شــده از
واقعــه ِافک[،نســبتی نــاروا بــه خانــواده پیامبــر
طــرف شــبکه منافقیــن آن زمان] ،دفــاع خداوند با نزول آیــات از پیامبر
و خاندانــش ،ماجــرای افــک ظاهــری تلــخ و باطنــی مفیــد و ســودمند،
پخــش فحشــا دامــن زدن بــه آتــش گنــاه در جامعــهّ ،
اهمیــت رازداری و
حفــظ آبــرو ،پــاداش رازداری ،عــدم بازگــو نمــودن گنــاه مؤمــن نــزد دیگــران
مگــر در مــوارد اســتثنایی :ماننــد شــهادت در دادگاه ،هشــدار خداونــد در
موردحفــظ آبــروی اجتماعــی مؤمنــان ،دامــن بــه شــایعات غیــر اخالقــی
لعــذاب الهــی ،مانــع نــزول عــذاب الهــی؛ فضــل الهــی اســت.
ســبب نزو 
تأو یــات آیــه« :فضــل الهــی حضــرت محمــد و رحمــت خداونــد
حضــرت علــی؛ بــر اســاس روایتــی دیگــر فضــل الهــی حضــرت
1
علــیو رحمــت او حضــرت فاطمــه»؛
ّ
تفسیرالعیاشی ،ج ،2ص .124
.1
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ابعاد فضل الهی
جنبه تشریعی  :با ارسال پیامبران،
جنبه تکوینی  :در امدادهای غیبی خداوند؛
سیاســت شــیطان در ربــودن ایمــان" گام بــه گام"اســت .و اینکــه
شــرایط نامســاعد جامعــه اســت.
ـانیه :غضــب و شــهوتّ ،
تصـ ّـرف شــیطان در عواطــف نفسـ ّ
تصرفــات-
طولی شــیطان در ادراکات انســان ،شــیطان کاری میکند که از امور دنیوی؛
انســان فایــده صحیــح و مشــروع آن را نبــرد.
تأ کیــد اســام بــر اعتــدال در برخــورد بــا اشــتباهات اطرافیــان و عــدم
قطــع مســاعدت مالــی بــه آنــان؛
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عــدم تهمــت بــه زنــان پاکدامــن ،حرمــت ازدواج بــا زنــاکاران،
شــهادتاعضای بــدن در قیامــت علیــه انســان ،نخســتین عضــو زبــان،
زنــای زبــان :ســخنان نــاروا ،بــه گفتــه علمــای علــم اخــاق 36گنــاه بــه
یشــود.
زبــان مربــوط م 
زنــای قلــب  :تمایــل بــه ارضــای امیــال آلــودهّ ،
حتــی اگــر منجــر بــه
انجــام گنــاه زنــا هــم نشــود .و زنــای چشــم ،دســت و پــا نیــز هــر کــدام به مــوارد
صخــودش [ توضیحــات اســاتید و ّ
مربیــان].
خا 
ّ
عفت اســت .و ّ
طیــب بودن
خبائــث همــان آلودگــی بــه اعمــال منافــی
نقطــه مقابــل آن میباشــد.
نکـــــته هیــچ یــک از همســران پیامبــران و امامــان ؛ آلودگــی
جنســی و انحــراف نداشــتند .و در مــورد همســر حضــرت لــوط
کارش خبرچینــی و جاسوســی از ّ
نبــی خــدا بــود .و گــزارش آن
حضــرت بــه مخالفیــن مذهــب؛
گفتار مؤلف در ایــن ســوره مبارکــه؛ حرمــت ازدواج بــا زنــا کار قبــل
ّ
از توبــه و انجــام حــد شــرعی و اینکــه مشــهور بــه زنــا باشــد؛ مطــرح
26

ّ
ّ
شــده اســت .و چــون شــارع مقــدس بــر ایــن مهـ ّـم؛ مجــددا بعــد از
نــزول آیــه سـ ّـوم تأ کیــد فرمــوده ،الزم دانســتم .کــه ایــن مبحــث را بــا
ً
ارایــه تصویــر ارایــه نمایــم .و ایضــا بــه مناســبت آنکه تفســیر آیــه  26با
آیــه  3از همیــن ســوره نیــز هماهنــگ اســت.
لــذا بــا ّ
توجــه بــه ّ
اهمیــت موضوع"نــکاح" در اســام؛ مبحثــی ویــژه
یشــود .بــه لحــاظ ّ
اهمیــت هــم ســنخ بــودن زن و شــوهر؛
فرزنــدآوری ارایــه م 
شــرح مبســوط مــوارد مطــرح شــده از دیــدگاه فقهــا ،علما و دانشــمندان
را در ایــن طــرح؛ بــر عهــده اســاتید و ّ
مربیــان معـ ّـزز قــرآن کریــم گــذارده شــده
اســت.
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عوامل تاثیر گذار برجنین

افکار و روحیات زوجین مکان انع ــ ـ ــقاد نـ ــطفه زمان انعـ ـ ـ ــقاد نـ ــطفه دمای مایع اطراف جنین
الف :حرام

الف :حرام

الف :حرام

الف :دمای مناسب

ب :مطلوب

ب :مطلوب

ب :مطلوب

ب :دمای نامناسب

ج :مکروه

ج :مکروه

ج :مکروه
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شـــرح

به طور اختصار برخی موارد ّ
مهم را یادآوری میشود.
زمان انعقاد ّ :
توجه به ســاعات و روزهایی که شــرافت بیشــتری
دارد[ .ســعد و نحــس ّایــام] ،و ّ[ایــام قمــر در عقــرب]؛ کــه در هــر مــاه
وجــود دارد؛ ّ
حتــی در مــاه مبــارک رمضــان .عــدم ّ
توجــه بــه زمــان
انعقــاد نطفــه ،عــوارض جســمانی جبــران ناپذیــر در جنیــن ایجــاد
مینمایــد[ .کــودکان شــش انگشــتی و ]...شــماره تلفــن""0513220
یشــود.رفع کراهــت ایــام بــا
ّایــام قمــر در عقــرب را در هــر مــاه یــادآور م 
پرداخــت صدقــات و تــاوت آیةالکرســی.
افکار و ّ
روحیات زوجین :بر اساس اقتباس از روایات در لحظه
انعقــاد نطفــه بــه یــاد معشــوقه قبلــی و یــا نامحرمــی بــودن ،رگههایــی
از زنــا در جنیــن ایجــاد میشــود .در ازدواجهــای تحمیلــی و
توصیـهای ،کــه زوجــه تمایلــی بــه ّ
بچـهدار شــدن و حاملهگی نــدارد.
و یــا اینکــه طرفیــن عالقـهای بــه یکدیگــر ندارنــد؛ ســطح دمــای مایع
اطــراف جنیــن کاهــش یافتــه و ایــن کاهــش دمــا ،اثــرات منفــی در
رشــد جنیــن داشــته و موجــب کاهــش قــوای هوشــی و ضعــف
جســمانی میگردد[.عاقبــت ســوء عشــقهای بــی اصالــت ]،
ســقط جنیــن [آمیزشهــای شــیطانی]؛
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ّ ّ
غفراهلل له و ادخله ّ
الجنة»؛
«قال رسول اهلل :من عشق و کتم و عف

1

رسـول خدا فرمودند :کسـی که عاشـق شود .و بازگو نکند .و پاکی
را پیشه خود سازد و درد فراق را تحمل کند؛ مورد مغفرت الهی واقع شده
و در بهشـت رضوان وارد میشود.
 .1میزان الحکمة ،ج  ،7حدیث .13149
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ً
ّ
فعـف ّ
ثـم مـات ،مـات شـهیدا» 1؛رسـول
«قـال رسـول اهلل :مـن عشـق
خدا فرمودند :کسـی که عاشـق شـود .و به پاکی گراید ،سـپس بمیرد ،
مرگـی شـهادت گونه[پـاداش شـهید]دارد.
شرح روایت اگر با تمام احتیاطهای انجام شده ،جوانی " عاشق"
شـد و بـه "وصـال" نرسـید؛ و خـودش را بـه گنـاه آلـوده ننمـود .بـر
اساسروایات اگر مرگش در این وضعیت فرا رسید؛ مانند شهیدی
اسـت کـه در صحنـه کارزار بـه لقـاءاهلل پیوسـته اسـت.
* البتـه ایـن عشـق بـا تمـام مزایایـی کـه دارد قابل " توصیه" نیسـت؛
ارادهای یوسـف وار نیـاز اسـت .کـه از صحنـه گنـاه گریخـت و بـه
ایـزد متعـال پنـاه برد.
ادامـ ه ایـن مبحـث را در کتـاب [جاذبـه و دافعـه علی ] شـهید
مطهـری بیابید.

موضوعات آیات

از آیات األحکام ،آداب ورود به منازل،سالم به اهل خانه،
توصیــه آیــت اهلل جــوادی آملــی:در همــان مکانــی کــه میزبــان آمــاده
قهــای
نمــوده ،مهمــان حضــور داشــته باشــد .و از َسـ َـرک کشــیدن بــه اتا 
ّ
کنزالعمال ،حدیث.6999
.1
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دیگــر ،داخــل کمدهــا و  ...خــودداری نمایــد.
ّ
نکـــــته
توجــه بــه رضایــت منــدی کامــل و میــل میزبــان بــه پذیــرش
مهمــان؛ نهــی از نظــر بــه اســرار داخلــی خانههــای مــردم ،رعایــت حر یــم
خصوصــی افــراد،
توصیه آیت اهلل فاطمی نیا :این عالم بزرگوار تأ کید مینماید .که با
ّ
ّ
توجه به اشتغاالت میزبان و نوع زندگی اش ،توقف در منازل داشته باشید.
ً
ّ
مالحظه حال میزبان را حتما در نظر بگیرید؛ و توقف اضافی نداشته
باشــید .گاهی من مشــغول نگارش هســتم؛ شــخصی آمده ،سؤالی داشته
و مشکلیّ ،اما بعد از گرفتن پاسخ و رفع مشکل ،منزل را ترک نمینماید؛
ّ
و چــون اهــل مالحظــه هســتم؛ نمیتوانــمحرفــی بزنــم و معــذب هســتم.
توجــه بــه ایــن مهـ ّـم ،همــگان بــا ّ
پــس بــا ّ
ّ
موقعیــت میزبــان
توجــه بــه
از ابعــاد مختلــف،در منزلــش حضــور داشــته و بــا هماهنگــی قبلــی وارد
یکــه آرامــش میزبــان مختــل نشــود .
شــوند؛ طور 
هــدف از مهمانــی رفتــن :تکریــم مؤمــن نــه شــکم پرســتی ،عــدم
خودنمایــی و مباهــات میزبــان بــه مهمــان ،میهمانیهایــی کــه نبایــد بــه
میزبــان قــول داد[،در مهمانــی مرتکــب معصیتــی شــوند ،اموالــش حــرام یــا
شــبهه ناک باشــد ،میزبان مرتکب اســراف شــده باشــد ،لهو و لعب  ،هرزه
ݬٖ
گویــی و یــا غیبــت مســلمانی شــود] .در همه ایــن مــوارد اولـ ݬݬݬݬـی ،وعــده ندادن
اســت .و در بســیاری مــوارد حضــور در آن حــرام اســت.
32

امــام صــادق  میفرمایــد «:ســزاوار مؤمــن نیســت در مجلســی
بنشــیند کــه در آن معصیــت خــدا شــود .و نتوانــد منــع نمایــد ».1
آداب مهمانــی و میزبانــی ،پرهیــز از مزاحمــت بــرای میزبــان ،پرهیــز از
مهمانــی بــدون دعــوت ،ســام کــردن بــر میزبــان ،عجلــه کــردن میزبــان در
پذیرایــی از مهمــان ،پــاداش تکریــم مهمــان ،اظهــار خوشــحالی میزبــان از
و بــه اســتقبال او رفتــن ،پرهیــز از خــوار شــدن در حضــور مهمــان ،پــاداش
ننــوازی ،کیفــر ّرد مهمــان ،عــدم بــکار گمــاردن مهمــان در ســیره
مهما 
معصومیــن؛

 .1الکافی  ،جلد  ،2صفحه .374
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از آیــات األحــکام ،آداب داخــل شــدن در منازلــی کــه میزبــان حضــور
نــدارد .نحــوه برخــورد بــا میزبانــی کــه در منــزل هســت؛ ّامــا آمادگــی پذیــرش
نــدارد.
دســتور اخالقــی ورود بــه منــازل در صــورت عــدم پذیــرش میزبــان:
برگشــت بــدون ناراحتــی و آزردگــی روحــی،
ســه اصلــی کــه بایســتی بــه هنــگام حضــور در منــازل بــه آن ّ
توجــه ویــژه
داشــت :آزادی ،اســتراحت و آرامش میزبان؛ مختل نشــود .چگونگی ورود
بــه اما کــن عمومــی و خانههــای غیــر مســکونی؛
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مشــاهده عظمــت و جــال حضــرت حـ ّـق و در ســایه عــرش الهــی قــرار
گرفتــن؛ بــا کنتــرل چشــم از نــگاه حــرام ،توفیــق درک حــاوت عبــادات بــا
خــودداری از چشــم چرانــی ،زنــای چشــم  :نــگاه نــاروا ،روایــت  :هــر چشــمی
زناکار اســت .و زن وقتی خوش بو شــود .و بر گروهی بگذرد؛ زناکار اســت.
امــر بــه مــردان جهــت پوشــانیدن فــروج خــود از نامحرمــان ،و انتخــاب
پوشــش مناســب در ایــن مــورد،
ّاولیــن خطــاب خداونــد؛ نســبت بــه عفــاف ،خطاب بــه مردان اســت.
ّ
با"غــض بصــر"؛ از جملــه عوامــل مهــم پیشــگیری از زنــا :چشــم پوشــی از
نــگاه حــرام،
ّ
غــض بصــر  :عــدم نــگاه مفســده انگیــز و عمــدی بــه نامحــرم[ ،احــکام
فقهــی نــگاه بــه نامحــرم]،
ّ
نگاه پاک ّاولین گام به سوی تزکیهّ ،
اهمیت حفظ عفت برای مردان،
کنتــرل ّ
تخیــات حــرام ،نــگاه کــردن بــه زیباییهــای زنــان تیــری از تیرهــای
شــیطانّ ،
اهمیــت نــگاه پــاک بانــوان بــه نامحرمــان ،انــواع نگاههــای حــرام،
ّ
ّ
عفت دامن ،حدود پوشش زن در اجتماع و منزل در مقابل محارم ،عفت
در رفتــار ،کــردار و اســتثنائات آنهــا ،احــکام فقهــی -پزشــکی در نــگاه بــه
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مواضــع خـ ّ
ـاص بیمــاران ،لــزوم مبــارزه با چشــم چرانــی و درمان روانی چشــم
چرانــی[ ،نــذر مجــازات]  ،تــرم تکاملــی چهــل روزه جهــت اصــاح نفــس؛
ّ
عفــت برتریــن جهادهــا ،هــم بــرای زنــان و هم بــرای مردان[ ،عفیفــان در
ّ
عفــت  :مطیع و منقاد نمودن ّقوه شـ ّ
ـهویه
مقــام فرشــتگان] صفــت نیکــوی
از بــرای قـ ّـوه عاقلــه ،تــا آنچــه امــر فرمایــد در خصــوص اکل ،شــرب ،نــکاح و
جمــاع پیــروی نمایــد .واز آنچــه نهــی نمایــد دوری نماید.
ّ
حضرت امیرالمؤمنین میفرماید  :افضل عبادات عفت است.
ّ
و امام ّ
محمد باقر  :هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و فرج نیست.
2
[عدم آلودگی و هرزگی در عفیفان]،

1

مرزهــای الهــی در ارتبــاط زن و مــرد ،امــر بــه زنــان جهــت حفــظ نــگاه
و پوشــانیدن خــود از نامحرمــان ،امــر بــه زنــان در نحــوه اســتفاده از مقنعــه،
نهــی زنــان از ظاهــر کــردن مواضــع زینــت خــود نــزد نامحرمــان،
ّ
ابعاد مختلف عفت
ّ
عفت در اختالط(نحوه حضور ،نشست و برخاست با نامحرمان)
ّ
عفت در آرایش و زینت
ّ
عفت در فرج و دامن
ّ
عفت در رفتار و کردار
 .1الکافی ،ج ،2ص .79
 .2همان منبع.
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ّ
عفت در کالم
ّ
عفت در نگاه
ّ
عفت در خلوت با نامحرمان
ّ
عفت در نحوه راه رفتن
ّ
تماس و دست دادن به نامحرم [ ّ
عفت در لمسّ ،
توجه به احکام
شرعی در این زمینه]،
وظیفـه والدیـن در آمـوزش مسـائل حجـاب و عفاف بـرای فرزندان قبل
از رسـیدن بـه س ّـن بلـوغ شـرعی ،محاسـبه دقیـق ّ
سـن بلـوغ شـرعی بـه سـال
قمری ،عواقب مسامحه و به تعویق انداختن آموزش واجبات به کودکان و
نوجوانان :موجب به تأخیر انداختن انجام واجبات در سـنین بلوغ اسـت.
ّ
ً
کسـی کـه قبلا بـا فنون و مهارتهای شـنا آشـنا نباشـد ،از شـنا لـذت نبرده
و شـناگر ماهـری هـم نخواهـد شـد[ .مگـر با نقـش ماهرانـه ّ
مربیان ،دوسـتان
ّ
شـخصیتهای برجسـته علمی-مذهبـی ]،
صالـح و مطالعـه زندگانـی
ّ
آخرالزمـان در خصـوص چگونگـی کاهش سـطح حجـاب و عفاف
اخبـار
بانـوان ،پیامدهـای بـی حجابی و برهنگی زنان ،انواع جلـوه گریهای زنان
ّ
جاهلیت و جهان مدرنیته ،شیاطین اغواگـــر درکمین بانوان ،فالح
در عصر
ّ
و رستگاری بانوان در گرو حفظ عفت و پاکدامنی و عدم خودنمایی برای
نامحرمـان ،میـل بـه خودنمایی و خودآرایی مخصوص زنـان ،لزوم ّ
اهمیت
حفـظ حجـاب ،عـدم راه رفتـن اغواگرانـه بانوان در جامعه ،تضمین نسـبی
ّ
عفـت زنـان بـا حفـظ حجاب ،طبقات هفت گانه محارم سـببی و نسـبی
زنـان و مج ّـوز اظهـار زینت در برابـر آنان؛
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آیاتمبـــــارکهی
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موضوعات آیات

از آیــات األحــکام ،بیــان احــکام بــرای هدایــت مؤمنــان بــه ســوی نــور،
ســه طایفــه در روز قیامــت در ســایه عــرش الهــی ،ترغیــب بــه ازدواج آســان،
ترو یــج فرهنــگ ازدواج،
ازدواج سـ ّـنت الهــیّ ،
توجــه به ازدواج بردگان ،تشــویق به ترو یــج ازدواج
زنــان و مــردان همســر از دســت داده و فاقــد همســر ،وظیفــه ســنگین پــدران
ّ
در امــر ازدواج فرزنــدان ،تســهیل شــرایط ازدواجّ ،
اهمیــت لــزوم حفــظ عفت
بــرای ّ
مجردیــن و مقــام واالی آنــان نــزد خداونــد و بهــره منــدی روزافــزون آنــان
از فضــل الهی،
ســمبل عفــاف[ ،حضرت یوســف و حضــرت مریــم] راههای
تقو یــت عفــاف درخانــواده ،نقش روزه در غلبه بر شــهوات نفســانی [ تأ کید
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بــر روزه گرفتــن ،بیــکار و تنهــا نبــودن] ،داشــتن مشــغلههای ذهنی[حفــظ
اشــعار و حفــظ قــرآن ولــو بــه مقــدار کــم] ،طــرد دوســتان نابــابّ ،
توجــه بــه
حمایــت خداونــد در لحظــات بحرانــیّ ،
[توجــه بــه ایــن مــوارد جهــت
عزیزانیکه ّ
موقعیــت ازدواج ندارنــد ،کامــا ضــروری اســت] .و...
ّ
نتایــج عفــاف :آرامــش ،رضایــت خاطــر ،ایجــاد تفکــرات منطقــی در
ذهــن و ســخاوتمندی،
خودفروشــی عامــل انحطــاط و ســقوط ،باندهــای اغفــال دختــران،
شــکار دختــران تحــت عنــوان آمــوزش هنــر ،بازیگــری و منشــی گــری،
دا مهــای شـ ّـیادان و شــیاطین تحــت عنــوان مجــاز بــودن دوســت پســر بــرای
دختــران و برعکــس آن  ،بــه بهانــه پیشــگیری از افســردگی در آنــان! عاقبــت
شــوم دختــران خــوش بــاورّ ،
اهمیــت خــود کنترلــی جنســی ،تــرک ّ
محرمات
نهــا و عــوارض ســوء استمنا]،پیشــگیریها ،و درمــان
جنســی[ ،زیا 
پزشــکی-روانی و احــکام شــرعی اســتمنا ،نقــش مهـ ّـم مــادران عفیفــه در
پاکدامنــی فرزنــدان ،نقــش تغذیــه جهــت تعدیــل غرایــز،
نکـــــته بــر اســاس روایــات  :مصــرف نــان بــه همــراه ســرکه انگــور
جهــت از بیــن بــردن صفــرا ،تقویــت ذهــن و تعدیــل غریــزه جنســی؛
1
بســیار مفیــد اســت.
[نقش سرکه در کاهش میل به زنا ،خودارضایی و سایر انحرافات جنسی]؛
 .1الکافی ،ج  ، 6برگرفته از :ص .327
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موضوعات آیه

آیــه نــور ،منظــور از نــور خــدا عظمــت او در قــدرت ،علــم و حکمــت
اوســت .و ایــن عظمــت در آفرینــش جهــان تبلــور مییابــد .در روایــات از
چنــد چیــز بــه عنوان"نــور" نــام بــرده شــده«:قرآن ،ایمــان ،دیــن اســام ،پیامبر
گرامــی اســام و ّ
ائمــه اطهــار و علــم و دانــش ،نــور ایمــان در قلــب
مؤمــن ،هدایــت خداونــد در قلــب مؤمــن»1؛
ّ
ـخصیت و آ گاهــی مؤمن؛ که ایمــان او را از گزند
مشــکاة  :مجموعــه شـ
طوفــان حــوادث؛ مصــون مـیدارد .تأویل آیه « :حضــرت فاطمه »،
مصبــاح  :شــعلههای ایمــان در قلــب مؤمــن ،نــور ایمــان در دل مؤمــن،
تأو یــل آیــه  «:امــام حســن و امــام حســین»،
زجاجة :قلب مؤمن که ایمان را در وجودش تنظیم میکند .تأویل آیه:
«حضرت فاطمه  ،که همانند ّدر ی در میان زنان عالم میدرخشــد».
شــجرة مبارکــة زیتونــة  :وحــی الهــی ،کــه ایمــان مؤمنــان بــا آن شــعله ور
یگــردد .تأو یــل آیــه « :حضــرت ابراهیــم »؛
م 
یــکاد زیتهــا یضیــی ء :نــوری کــه خداونــد در قلــب مؤمــن قــرار داده
اســت؛ بــر دیگــران میتابــد ،اگــر چــه ســخن نگویــد .تأویــل آیــه « :علمــی
2
اســت کــه از حضــرت فاطمــه بــه دیگــران میرســد».
 .1تفسیرنمونه ،ج  ، 14ص .471
.2تفسیر القمی ،ج  ،2ص .103
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نــور الهــی گــر چــه مطلــق اســت ،لیکــن مصــداق کامــل آن قــرآن کریــم و
عتــرت  اســت ،خامــوش نشــدن نــور الهی،
ّ
شــفافیت و
ذکــر خــدا موجــب بهــره منــدی از هدایــت الهــی ،نــور و
ّ
صالحیــت جــان انســان بــه خاطــر ارتبــاط بــا جانــان و نــور آســمان و زمیــن
یعنــی خــدای ســبحان اســت؛ اگــر نــور باطــن درون کســی را روشــن کــرد،
ســاحت جانش چنان نورانی میشــود که صحنههای خوبی را در خواب
و بیــداری میبینــد .و هــم رایحههــای دل انگیــزی را استشــمام میکنــد.
نتیجه تنهــا چهــره نیازمــان بــه ســوی خــدا باشــد و گوشــه چشــمی
یشــود.
بــه دیگــران؛ نداشــته باشــیم .مؤمــن در پنــج نــور جابجــا م 
ّ
یگــردد«:ورود گاهــش نــور ،محــل خــروج او نــور ،علــم او نــور،
وم 
ســخنش نــور و در روز قیامــت نیــز مســیرش بــه ســوی بهشــت همــه
نــور اســت» 1.تأو یــل آیــه «:نــور علــی نــور ،امامانــی هســتند؛ کــه از
2
نســل حضــرت فاطمــه  یکــی پــس از دیگــری میآینــد».
ایــن مــوارد میتوانــد؛ مصداقهایــی بــرای نور باشــند .کــه ّ
ائمه 
ّ
عمومیــت
بــه آنهــا تفســیر فرمــوده انــد .و منافاتــی بــا هــم ندارنــد .و بــا
معنــی آیه ســازگار اســت.
گــر چــه خداونــد نــور آســمانها و زمیــن اســتّ .امــا جایــگاه او در زمیــن
ّ
لهــای پــاک و شــفافی اســت ،کــه بــا نــور ایمــان برافروختــه میگــردد .و هــر
د 
چــه خلــوص ایمــان بیشــتر باشــد؛ تأللــؤ بیشــتری دارد .هم ـهی ّ
ائمــه
 .1الخصال ،ج ،1ص .277
.2تفسیرالقمی،ج،2ص.103
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یــک نورنــد .در هــر یــک از ّ
ائمــه  گاهــی در یــک جهــت ،مجــای یکــی
از صفــات و فضایــل شــده انــد .البتــه برخــی از ّ
ائمــه  در نیازهــای
مـ ّ
ـادی بــاب الحوایــج شــدهاند.
مثــا امــام رضــا بــه عطــوف بــودن؛ معــروف اســت .اینهــا
مجــای صفــات رســول اهلل هســتند .و هــر یــک ،مجــای صفتــی از
رســولخدا هســتند .امامــی کــه هیــچ صفتــش بــر صفت دیگــر ترجیح
پیــدا نکــرده؛ امیرالمؤمنیــن اســت .کســی نمیتوانــد بگویــد کــه ایــن
صفتــش بــر آن صفتــش ترجیــح پیــدا میکنــد.
[درخواست حیات و ممات ّ
طیبه؛ از امامان معصوم ]؛

موضوعات آیه

خان ههــای دارای قــدر و منزلــت :مســاجد ،بــر اســاس روایــات[ :در
امــان بــودن بانیــان و نمازگــزاران مســاجد از بالهــای آســمانی] ،حــرم امامــان
معصــوم   ،منــازل انبیــا ،اوصیــا و امامــان   ،منــزل حضــرت
علــی ،خانههایــی کــه در آن قــرآن تــاوت شــود؛ ماننــد ســتارگان
آســمان درخشــش دارنــد .مراکــز آمــوزش دیــن ،اخــاق و نشــر علــم بــا انگیــزه
الهــی ،ســه صدایــی کــه بــه عــرش الهــی رســانیده میشــود؛
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آیاتمبـــــارکهی
38 - 37

موضوعات آیات

انجــام معامــات بــا یــاد خــدا ،تعطیلــی بــازار اســامی بــه هنــگام
نمــاز ،لــزوم آ گاهــی از احــکام فقهــی معامــات و صدقات،رعایــت حــدود
شــرعی ،پرداخــت زکات و ســایر حقــوق مالــی واجــب ،عوامــل بازدارنــده از
یــاد خــدا :تکاثــر ،آرزو ،فرزنــد و دوســت بــد؛

موضوعات آیات

ّ
محرومیــت کافــران از نــور معــارف الهــی ،ضرب المثلی
دو مثــال بــرای
راجــع بــه اعمــال کافران[ســرابی در کویــر یــا ظلماتــی در در یــای عمیــق]،
عملهایــی کــه چــون ســراب اســت[ .عــدم خودخواهــی و کینــه نســبت به
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نخــدا و حـ ّ
ـب بــه دنیــا] ،ضمیــر ملکوتــی انســان ســالک ســیر بــر بــال
بندگا 
فرشــتگان را بــرای مالقــات بــا دوســت آرزو میکنــد .و غافــل شــدن از ایــن
ســیر ملکوتــی موجــب فــرو رفتــن در تاریکیهــا شــده ،چنــان کــه نــه تنهــا
دســت دیگــران را نمیگیــرد بلکــه دســت خــود را نیــز نمیبینــد .و کســی که
دســت خو یــش را نمیبینــد؛ چگونــه میتوانــد دســت دیگــری را بگیــرد؟
رسالت پیامبر [آموزش پرواز در مدار ایمان به عاشقان ،تا قیامت]؛

موضوعات آیات

ودق  :باران،تســبیح عمومــی موجــودات نشــانه رحمــت عمومــی
خداونــد ،نــزول بــاران رحمــت بــر گروهــی از بنــدگان نشــانه رحمــت خــاص
خــدا ،فوایــد بــاران ،دعــا و اســتغفار بــه هنــگام نــزول بــاران [تــاوت ســوره
انفطــار ] ،عوامــل خشکســالی !!!
بمـ ّ
ـاد ه ّاولیــه جنبنــدگان ،مظاهــر قــدرت خداوند در جهان هســتی،
آ 
تســبیح موجــودات عالــم ،کوههایــی در آســمان ،تود ههــای ابــر در آســمان،
نعمت آب ،مهار آب و صرفه جویی در آن[،اساتید و ّ
مربیان گرامی ابعاد
گوناگون اسراف در مصرف آب را بازگو نمایند] ،ضرورت معالجه وسواس
در احــکام شــرعی و درمصــرف آب بــه هنــگام شستشــوی ظــروف[ ،توجــه
بــه احــکام شــرعی وضــو و غســل] ،مزایــای آب زمــزم ،دعــای نوشــیدن آب؛
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آیاتمبـــــارکهی
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موضوعات آیات

خلقــت انــواع موجــودات از انــواع آبهــا و مایعــات مناســب ،اصنــاف
ّ
ســه گانــه حیوانــات ،تفکــر در ســاختمان وجــودی حیوانــات ،هدایــت هــر
کــس بــر اســاس شایســتگی خــود؛

موضوعات آیات

روش منافقــان و مؤمنــان در عمــل بــه حکــم خــدا ،ایمــان نظــری و
عملــی ،منافقیــن فاقــد ایمــان عملــی و نظــری ،مغایــر بــودن زبــان و عمل در
منافقیــن ،منفعــت طلبــی آنــان ،عــدم تســلیم در برابــر حکــم خــدا و رســول
خــدا   ،روی گردانــی آنــان از احــکام الهــی ،عــدم ســوددهی ایمــان
بــدون عمــل ،دیــن و ایمانــت را آزمایــش کــن؛
45

موضوعات آیات

تحریم رشوهّ ،ادعای کاذب منافقان مدنیه در یاری رسول گرامی
ّ
و سـوء اسـتفاده آنـان از مقدسـات ،و نپذیرفتـن سـوگند منافـق ،پیروزمنـد
واقعـی ،دوسـت نداشـتن خـدا از حضـور منافقان در صـف مجاهدین در
میـدان کارزار ،حضـور در میـدان جهـاد نیـازی بـه سـوگند خـوردن نـدارد ،و
جهـاد امری وجوبی اسـت؛
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آیاتمبـــــارکهی
57 - 54
موضوعات آیات

گســترش اســام و حکومــت آن در شــرق و غــرب جهــان ،دســتورات
پیامبــر  ،حکومــت نهایــی صالحــان ،دوران ظهــور حضــرت مهــدی
ّ
حاکمیــت مطلــق دیــن الهــی و پرســتش خالصانــه
  ،دوران
پــروردگار ،اســام دیــن آینــده جهــان ،گونــه ای دیگــر از اعجــاز قــرآن ،وجــود
گرو ههــای انحرافــی در زمــان حکومــت صالحــان،
توصیــه امــام علــی بــه ابــن ّ
عبــاس  :عــدم احتجــاج بــا قــرآن بــا
خــوارج ،بلکــه بــه وســیله ّ
1
ســنت بــا آنــان احتجــاج کــن.
از وظایف اولیای الهی:
ابالغ دستورات الهی
ابالغ دستورات حکومتی
 .1ترجمه نهج البالغه ،تلخیص:نامه . 77
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ابــاغ  :رســانیدن پیــام الهــی تــا عمــق جــان و روح مــردم ،از وظایــف
ّنبــی مکـ ّـرم اســام حضــرت ّ
محمدمــی باشــد.
حکومتجهانیاســام ،عــدم تــرس مؤمنــان از دشــمن داخلــی و
خارجــی؛

موضوعات آیات

آیه[اســتیناس] ،رعایــت حریم خصوصــی والدین ،اختصاص اوقاتی
از شــبانه روز بــه همســر ،آمــوزش آداب ورود بــه اتــاق خصوصــی پــدر و مــادر
در ّایــام کودکــی فرزنــدان ،پیشــگیری از انحرافــات اخالقــی و جنســی در
کــودکان بــا کســب اجــازه جهــت ورود بــه اتــاق اولیــا ،رفتــار خدمتگــزاران در
ســاعات اســتراحت خانــواده ،ادب و رفتــار اطفــال در ســاعات اســتراحت
والدین،
ســهل انــگاری و عــدم ّ
توجــه بــه ّ
حساســیتهای روحــی کــودکان و
یهــای
نوجوانــان در روابــط زناشــویی :سرچشــمه انــواع انحرافــات و بیمار 
روانــی فرزنــدان در بزرگســالی اســت .کنتــرل روابــط زناشــویی ّ
حتــی در برابــر
ّ
نــوزاد خوابیــده ،آ گاهــی دختــران و پســران مکلف از تکالیف شــرعی خود،
بــا اســتفاده از ّ
مربیــان آ گاه؛
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آیه ی مبـــــارکه ی
59
موضوعات آیات

ُ ُ
الحلــم  :ایــن واژه بــه معنی"عقــل" اســت .و کنایــه از بلــوغ اســت؛ کــه
معمــوال بــا یــک جهــش عقلــی و فکــری تــوأم اســت .و گاه بــه معنــی رؤیــا و
خــواب دیــدن اســت .ایــن واژه بــه کنایــه در معنی"بلــوغ" به کار رفته اســت.
[چگونگــی وجــوب غســل در برخــی از صحنههایــی در خــواب]،
نحــوه برخــورد والدیــن بــا بلــوغ جنســی فرزنــدان ،سـ ّـن بیــداری جنســی
در کــودکان ،چگونگــی آمــوزش مســائل جنســی بــه آنــان ،پوشــش کــودکان،
اســتفاده از مشــاوران در ایــن زمینــه و ارائــه آ گاهیهــای مفیــد در ایــن
مــورد[،در صــورت عــدم مطــرح نمــودن مســائل بلــوغ بــا فرزنــدان ،بــه ناچــار
آنــان از دوســتان خــود ســؤال مینماینــد .کــه خــود زمینــه انحرافــات
جنســی را فراهــم میکنــد] .چگونگــی پاســخ بــه ســؤاالت جنســی
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کــودکان ،تنهانگــذاردن فرزنــدان دختــر و پســر در آســتانه بلــوغ ،مســأله
یکــودکان ،انجــام احــکام عبــادی فرزنــدان مهــم تریــن عامــل
خودارضای 
بازدارنــده آنــان از گنــاه و انحرافــات جنســی[ ،اقامــه نمــاز] ،خودارضایــی در
ـخصیت آنــانّ ،
ّ
توجــه بــه دوستانشــان ،کنتــرل فضــای
نوجوانــان ،تکر یــم شـ
مجــازی بــه طــور غیــر مســتقیم[ ،بیگانــگان موجــود در باز یهــای مــدرن
امــروزی ،دشــمنان الکترونیکــی ،جنبههــای تاریــک دهکــده جهانــی،
آســیبهای تکنولــوژی جدیــد بــه کــودکان] ،بــا ّ
توجــه بــه شــیوههای
تربیتــی بــه نحــوی اولیــا در کنارشــان باشــند .کــه در فضــای مجــازی و در
منــزل تنهــا نباشــند .آمــوزش احــکام شــرعی بــه آنــان بــا ّ
توجــه بــه جنسـ ّـیت
مربیــان آ گاه و ّ
آنــان بــا مطالعــه کتــب ســودمند به همــراه اســتفاده از ّ
متعهد
در ایــن زمینــه،
لزوم گردهماییهای دوستانه و مطرح نمودن احکام و مسائلشرعی
بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم ،لــزوم بــه ّ
توجــه اولیــا بــه احــکام وضعــی
اعمــال ،ســرقت کــودکان جبرانــش با اولیاســت ،عدم تنبیه بدنــی کودکان
و نوجوانــان و ّ
توجــه احــکام فقهــی در ایــن مــورد[ ،وجــوب پرداخــت دیــه بــه
کــودکان و نوجوانــان]،
ّ
توجــه و یــژه اولیــا بــه مســائل بلوغ جنســی فرزنــدان[ اعـ ّـم از پســر و دختر]
جهــت پیشــگیری آنــان از انحرافــات بــه خصــوص" انحرافــات جنســی"،
آموزش دعا به کودکان در موقع خواب ،خواندن ّ
[معوذتین و سوره توحید]،
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ّ
محدودیت در مســایل جنســی،
کنتــرل رفتــار جنســی ،فلســفه اعمال
نوع پوشش اولیا در برابر فرزندان به خصوص در آستانه بلوغ جنسی ،افراط
در شــهوت جنســی ،پوشــش بانوان در منزلّ ،
[توجه به شــئونات اسالمی]؛

موضوعات آیات

از آیــات األحــکام ،رعایــت پوشــش مناســب بــرای زنــان ،حــدود
ّ
پوشــش ،کیفیــت پوشــش ،جایــگاه پوشــش سرتاســری(چادر) ،عفــت در
آرایــش و زینــت ،اصــل اســتثنای حجــاب کامل جهت این دســته از زنان،
[عــدم زینــت ،آرایــش و لباسهــای زینتی] زنان مسـ ّـن ،اســتثنایی بر حکم
عمومــی حجــاب بانــوان ،رعایــت آداب ورود بــه خانــه دیگــران ،خانههایی
کــه ورود و غذاخــوردن در آنهــا جایــز اســت ،ســام بر خویشــتن در خانه ای
کــه کســی نیســت ،بــر زبــان جــاری نمــودن ایــن ذکــر [ســام علیکــم من عند
ّربکم]،بــر اســاس روایــات فرشــتگان پاســخ ســام را میدهنــد.
ادب غــذا خــوردن در خانههــای یکدیگــر ،ادب ســام کــردن در ورود
بــه خان ههــای یکدیگــر،
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آیات مبـــــارکهی
64 - 62
موضوعات آیات

ّ
تســلل  :خــارج شــدن پنهانــی ،لــواذ  :پنهــان شــدن پشــت ســر دیگــری،
اســتغفار و دعــای پیامبــر  بــرای دیگــران مســتجاب اســت .مخالفــت
بــا فرمــان خــدا و رســول  یــا فتنــه دنیــوی بــه همــراه دارد؛ یا کیفــر اخروی،
بیــرون رفتــن مخفیانــه منافقــان از جلســات پیامبــر  در هنگامــی کــه
پیامبــر  از جهــاد و دیگــر امــور مهـ ّـم مســلمین ســخن میگفتنــد.
ســاده انگاشــتن پیام رهبر و بی ّ
توجهی به آن ،فتنه و عذاب به دنبال
دارد .بــا تمــام وجــود تســلیم رهبــر الهــی باشــیم .و نــام او را بــا احتــرام ببریــم،
ضــرورت کســب اجــازه از پیامبــر بــرای حضــور نیافتــن در
برنامههای ّ
مهم ،ماجرای شــهادت طلبی حنظله و چگونگی حضورش
در جنــگ احــد" ،غســیل المالئکه"«،تغســیل او در بیــن زمیــن و آســمان
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در میــان ابرهــا بــا آب بــاران و روی ورقهــای ســیمین ّ
توســط فرشــتگان،
بــر اســاس مشــاهده و نقــل رســول خــدا» 1،لحظههــای آزمایــش دیــن و
ایمــان و طلــب عاقبــت بخیــری،
پیامبــر را ماننــد یکدیگــر صــدا نزنیــد [ .بــا لحنــی معقــول و
ّ
مؤدبانــه] ،کــه شایســته یــک رهبــر بــزرگ و آســمانی اســت .همیشــه گــوش
بــه فرمــان پیامبــر باشــید .ضــرورت عمــل بــه فرمــان پیامبــر در
مســایل عمومــی جامعــه ،تناســب احــکام دینــی بــا نیازهــای بشــر،
ضــرورت اطاعــت از رهبــری ،ضــرورت تســلیم در برابر تصمیمــات رهبری،
حسـن ّ
ظن بــه رهبــری ،علــل ســقوط کوفیان ،شــایعه پراکنی علیــه رهبری،
ضــرورت ّ
تحمــل مشــکالت جهــاد و شــهادت؛

ّ
 .1اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج  ،1ص .145
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ترسـیم نمـودار درختـی ،کاربردهـای متعـددی بـرای اقشـار مختلـف
جامعـه در بـر دارد؛ از جملـه:
.1امکان آشنایی آسان و اجمالی با محتوای سوره،
 .2حافظـان بـا کمـک ایـن نمـودار میتواننـد بـا دقـت و سـرعت
بیشـتری بـه حفـظ آیـات و تثبیـت آنهـا در ذهـن بپردازنـد.
 .3مدرسان محترم قرآن ،میتوانند در ده جلسه شصت دقیقهای
یک دوره مفاهیم سوره را به عالقمندان کالم وحی ،آموزش دهند.
ّ
 .4مبلغـان قـرآن بـا اسـتفاده از ایـن نمـودار میتواننـد در طـول
ماهمبـارک رمضان ،همگام با تلاوت روزانهی قرآن کریم ،در مدت
چنـد دقیقـه محتـوای سـوره را توضیـح دهنـد.
 .5سـازمانهای آموزشـی و فرهنگـی بـا نصـب این نمودار در سـالن
مـدارس ،دانشـگاهها ،ادارات و  ...میتواننـد مخاطبـان خـود را بـا
محتوای سـوره آشـنا نمایند.
.6بـا توجـه بـه غـرض و هـدف ایـن سـوره مبــــارکه و محـــــــــــــتوای
عمیقآیـات آن پژوهشـگران علـوم اسلامی ،میتواننـد گزارههـای
علمـی جدیـدی از آن اسـتنباط نماینـد.
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فهرسـ ـتکتب

منابــــــع عـــــربی

کت ـ ـ ـ ـ ــابـنــامـــه

منابع اینتــــرنتی

الف

اخالق ،ترجمه کتاب األخالق ،برگرفته از صفحات.220 ،219 :
ّ
اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج  ، 1ص .145
البرهان فی تفسیر القرءان  ،ج  ،5برگرفته از :ص .600
ّالتمهید فی علوم القرءان ،جلد  ،1ص .137
الخصال ،جلد  ،1ص . 277
القرءان الکریمّ ،التقسیم الموضوعی الفهرس ،برگرفته از صفحات.21 - 1 :
القرءان الکریم با ترجمه و تفسیر مختصر فارسی ،برگرفته از صفحات.708،706:
ّ
المتحيرين،برگرفتهازصفحات.354،352،305:
القرءانالكريممصحفالخيرةدليل
الکافی ،ج ،2ص .598،374 ،79
الکافی ،ج ،6ص .327
المصباح المنیر ،ص .441
آیات اخالقی ،برگرفته از صفحات.232 ،231 :

ب

به سوی نور ،تلخیص صفحات. 149-148 :

ت

تاریخ القرءان ،ابوعبداهلل زنجانی ،ج ،2ص.152
تحریر الوسیله ،ج  ،2ص .112
تربیت جنسی از منظر قرآن و حدیث  ،تلخیص صفحات.374 ،178 ،170 ،130 :
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تربیت نسل شهید ،برگرفته از صفحات.94 ، 75 ،74 :
ترجمه قرآن براساس المیزان ،برگرفته از صفحات.359،350 :
ترجمه نهج البالغه ،تلخیص صفحات.530، 503:
تفسیر احسن الحدیث ،ج  ،1ص.11
تفسیر ّ
العیاشی ،جلد  ،2ص .124
تفسیر القمی ،جلد  ،2ص .103
تفسیر المیزان ،ج ،15ص.119 ،
تفسیر زنان ،ج ،1برگرفته از صفحات.559 ،497 ،469 ،451 ،344 ،44 ،29 :
تفسیر زنان ،ج ،2برگرفته از صفحات.478 ،477 ،39 ،36 ،33 :
تفسیر سوره نور ،تلخیص صفحات.101 ،99 ،65 ،64 ، 7 :
تفسیر کاشف ،ج  ،5تلخیص صفحات.712 ،708 ،697 ،693 ،684 ،645 :
تفسیر نمونه ،جلد  ،14ص .354
تفسیر همگام با وحی ،جلد  ،1ص .92
تفسیر یک جلدی ،مبین ،برگرفته از صفحات.359،357،354،352:
ّ
تفصیل وسایل الشیعه ،ج ،15برگرفته از :ص.251
ج

جستاری در واژه های معرب قرآن کریم ،برگرفته از :ص .78

چ

چهــل حدیــث پیرامــون حجــاب و عفــت زنان ،تلخیــص صفحــات،23 ،22 ،19 ،18:
.50 ،49 ،31 ،27
حفظ روان و برتر قرآن مجید به روش موضوعی،جزو ّدوم ،ص .184

خ

خانوادهومسایلجنسی کودکان،صفحات.250،150،148،143،190،130،123،109:

ح
د

دانستنی های احکام ویژه دوران تکلیف ،برگرفته از :ص.5

ر

روابط دختران و پسران ،تلخیص صفحات.84 ،69 ،67 ،11 :
روح البیان ،جلد هشتم ،برگرفته از :ص .100
رؤیا از نظر دین و روان شناسی ،تلخیص صفحات.162 ، 62 :
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ش

شیوه تربیت کودک در دنیای مدرن ،برگرفته از صفحات.281،277:

ط

ّ
طب ،معصومین

ف

فروغی از جهان روشنایی ،تلخیص :ص . 17

علیهم ّ
السالم

 ،برگرفته از :ص.170

فرهنگ ابجدی ،الفبای عربی -فارسی  ،ص .756
ق

قرآن حکیم همراه با ترجمه و شــرح آیات منتخب ،تلخیص صفحات،351 ،350 :
.359 ،357 ،356 ،355 ،354
قاموس قرآن ،ج ّاول ،ص . 890

ک

قصص االنبیا ،ص .180
ّ
کنزالعمال ،حدیث.699

گ

گناهان کبیره ،برگرفته از صفحات.237 ،235 ،233 ،204 ،203 :

م

مجموعه رازهای تربیت کودکان 5تا 12سالهگی ،برگرفته از صفحات.148،141،138:
مجموعه کامل ساختار سوره های قرآن کریم ،صفحات.39،11:
معراج السعادة ،برگرفته از صفحات.267 ،263 ،262 :
مفاتیح الحیاة ،برگرفته از :صفحات. 725 ، 386 ،381 :
منهاج ّالنجاح ،برگرفته از :ص.87
میزان الحکمة ،جلد هفتم،برگرفته از :ص .415

ن

نهج الفصاحه ،برگرفته از صفحات.439 ،288 ،287 ،286 :
ّ
نور الثقلین ،ج ،3ص .602

ه

هزار و یک نکته از قرآن کریم ،ص.639 ،
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القرءان کریم ّالتقسیمالموضوعیالمفهرس،ادهمفادیالجعفری،دارغارحراء،دمشق1436،هـ.
ّ
المتحیرین،علیالغروی،داراإلرشاد،بیروت،لبنان 1436،هـ.
القرءانالکریممصحفالخیرةدلیل
ّ
اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،طبرسی ،جلد اول ،نشرمرتضی ،مشهد 1403 ،هـ.
البرهان،فیتفسیرالقرءان،بحرانی،جلدپنجم،اإلرشاد،بیروت،لبنان 1411،هـ.
الخصال ،محمد بن علی بن بابویه،جلد اول ،مدرسین  ،قم.1362،
ّالتمهید فی علوم القرءان ،جلد ّاول ،آیت اهلل معرفت ،جامعه ّ
مدرسین ،قم1416،هـ .
ّ
اإلسالمیة ،تهران 1407 ،هـ .
الکافی ،جلد دوم ،کلینی ،دارالکتب
ّ
اإلسالمیة ،تهران 1407 ،هـ .
الکافی ،جلد ششم ،کلینی ،دارالکتب
ّ
الشرحالکبیر،احمدبن ّ
محمد ّفیومی،دارالهجرة1414،هـ.
المصباحالمنیرفیغریب
تاریخ القرءان  ،ابوعبداهلل زنجانی[ ،بینا ] [ ،بیتا ].
تفسیر ّ
العیاشی ،محمدبن مسعود عیاشی ،جلد دوم  ،اإلسالمیة 1380 ،هـ .
تفســیر القمــی ،علــی بــن ابراهیــم قمــی  ،جلــد دوم دارالکتــب ،قــم  ،چــاپ ســوم .1363 ،
ّ
ّ
الشریعة،شیح ّ
حرعاملی،جلد،15مؤسسهآلالبیت1409،هـ.
تفصیلوسایلالشیعةالیتحصیلمسائل
ّ
روح البیان؛  ،اسماعیل ابن مصطفی حقی برسویی ،جلد هشتم ،دارالفکر،بیروت ،لبنان[،بی تا].
علی بن حسام ّ
ّ
ّ
قی،مؤس ّ
کنزالعمالّ ،
سةالرسالة،بیروت،لبنان1413 ،هـ ق.
الدین ّمت

ّ
نورالثقلین،حویزی،جلد ّسوم،اسماعیلیان،چاپچهارم.1415،
ّ
الشیعه،شیخ ّ
حرعاملی،مؤسسهآلالبیت،جلد 1409،15هـ.
وسایل

61

ّ
القرآن الکریم با ترجمه و تفســیر مختصر فارســی ،آیت اهلل سـ ّـید هاشــم رســولی محلتی،
اســوه  ،چاپ سـ ّـوم.1388 ،
قرآن کریم ،ترجمه و شرح واژگان ،استاد ابوالفضل بهرام پور ،آوای قرآن.1384 ،
قــرآن حکیــم همــراه بــا ترجمــه و شــرح آیــات منتخــب بــه انضمــام فهرســت موضوعی
مطالــب ،مترجــم :حضــرت آیــت اهلل ناصــر مکارم شــیرازی ،نشــتا.1388 ،
ترجمه نهج البالغه ،مرحوم استاد محمد دشتی ،آثار فرهنگ برتر ،چاپ سوم.1397 ،
سـیدعبداهلل ّ
اخالق ،ترجمه کتاب األخالق ،تألیف مرحوم ّ
شـبر ،مترجم :محمدرضا
ّ
جباریان ،هجرت ،چـاپ چهارم.1378 ،
ّ
آیـات اخالقـی 650 ،آیـه از قـرآن کریـم ،سـید محمدرضـا غیاثـی کرمانـی ،جامعـة
القـرآن.1391 ،
بــه ســوی نــور ،شــرح فرازهایــی از دعاهــای ّ
ائمــه علیهــم ّالســام ،علــی احمــدی میانجــی،
دارالحدیــث ،چــاپ چهــارم.1393 ،
ّ
مؤسســه تنظیــم چــاپ و نشــر آثــار امــام خمینــی ،العــروج،
تحریــر الوســیله ،جلــد ّدوم،
چــاپ دوم.1385 ،
تربیــت جنســی از منظــر قــرآن و حدیــث ،مبانــی اصــول و روش هــا ،دکتــر علــی نقــی
فقهــی ،دارالحدیــث ،چــاپ پنجــم.1391 ،
تربیت نسل شهید ،دکتر علی قائمی ،انجمن اولیاء و مربیان ،چاپ سوم.1366 ،
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ترجمــه قــرآن براســاس المیــزان همــراه بــا توضیحــات و نــکات تفســیری ،سـ ّـید
محمدرضــا صفــوی.1386 ،
ترجمه نهج البالغه،استاد محمد دشتی  ،آثار فرهنگ برتر،چاپ سوم.1397 ،
تفسیراحسنالحدیث،سیدعلیاکبرقرشی،جلداول،بنیادبعثتتهران،چاپسوم.1375،
ّ
ـیدمحمد باقــر موســوی همدانــی ،ج  ،15دفتــر
تفســیر المیــزان ،عالمــه طباطبایــی ،سـ
انتشــارات.1375 ،
ّ
تفسیر زنان ،دکتر محمد بیستونی ،جلد اول ،به نشر.1388 ،
تفسیر زنان ،دکتر محمد بیستونی ،جلد ّدوم ،به نشر.1388 ،
تفســیر ســوره نــورّ ،
حجــة اإلســام محســن قرائتــی ،مرکــز درســهایی از قــرآن ،چــاپ
پانزدهــم.1390 ،
ّ
ّ
تفسیر کاشف،علمهمحمدجوادمغنیه،ترجمهموسیدانش،بوستان کتاب.1378،
تفســیر موضوعــی قــرآن کریــم ،صــورت و ســیرت انســان در قــرآن ،آیــت اهلل جــوادی
آملــی ،مرکــز نشــر اســراء ،چــاپ هشــتم.1391 ،
ّ
تفسیرنمونه ،آیت اهلل مکارم شیرازی ،ج،14دارالکتب اإلسالمیة ،چاپ دهم.1371 ،
تفسیر همگام با وحی ،جلد ّاول ،دکترعبدالکریم بهجت ،تمهید.1390 ،
تفسیر یک جلدی مبین ،استاد ابوالفضل بهرام پور ،آوای قرآن ،چاپ پنجم.1397 ،
جستاری در واژه های معرب قرآن کریم ،شهاب کاظمی ،فراگیر هکمتانه.1382 ،
ّ
چهــل حدیــث پیرامــون حجــاب و عفــت زنــان ،بــه همــراه آیــات مربــوط بــه حجــاب
ّ
و عفــت در قــرآن ،حمیــد احمــدی جلفانــی ،زایرآســتان قــدس ،چــاپ ششــم. 1391 ،
ّ
حفظ روان و برتر قرآن مجید به روش موضوعی ،جزء ّدوم ،مؤلف ،روزاندیش.1389 ،
خانــواده و مســائل جنســی کــودکان ،دکتــر علــی قائمــی ،انجمــن اولیــا و مربیــان،
چــاپ ســوم.1366 ،
ّ
دانســنتی هــای احــکام ویــژه دوران تکلیــف دختــران و پســران ،ســید علیرضــا
طباطبایــی ،جامعــة القــرآن  ،چــاپ چهــارم.1393 ،
روابط دختران و پسران  ،آیا داشتن دوست برای دختر و برای پسران به سبک غربی
معقــول اســت؟ اســداهلل محمــدی نیــا ،ســبط اکبــر علیــه ّالســام ،چــاپ پانزدهــم.1395 ،
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رؤیا از نظر دین و روان شناسی ،محمدرضا رضوان طلب ،شفق.1371 ،
شــیوه تربیــت کــودک در دنیــای مــدرن ،دکتــر ســوزان پالمــر ،ترجمــه  :جــواد شــافعی
مقــدم ،ســلیس ،چــاپ ششــم.1397 ،
ّ
ّ
فروغی از جهان روشنایی ،مؤلف ،روزاندیش ،چاپ دوم.1385 ،
فرهنــگ ابجــدی ،الفبــای عربی-فارســی ،فــؤاد افــرام بســتانی ،مترجــم :رضــا مهیــار،
اسـ ّ
ـامیه ،چــاپ ّدوم.1375 ،
ّ
اإلسالمیه :چاپ ششم.1371 ،
قاموس قرآن ،علی اکبر قرشی ،چاپ ّاول ،درالکتب
قصص االنبیاء ،فاطمه مشایخ ،فرهان[ ،بی تا] .
گناهان ،کبیره ،شهید آیت اهلل دستغیب ،جزایری ،چاپ هفتم.1386 ،
مجموعــه کامــل ســاختار ســورههای قــرآن کریــم ،مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت
نورالثقلیــن ،محمــد خامــه گــر ،نشــرا.1392 ،
ّ
معراج ّ
السعادة ،مرحوم مال احمد نراقی ،پیام مقدس ،چاپ چهارم.1394 ،
مفاتیح الحیاة ،آیت اهلل جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء ،چاپ دویست و هشتم.1396 ،
منهاج ّالنجاح  ،فی ترجمة مفتاح الفالح ،علی بن طیفور بسطامی ،حکمت[،بی تا].
میزان الحکمة ،محمد محمدی ری شهری،جلد هفتم،دارالحدیث.1384،
نهــج الفصاحــه( ،ســخنان و خطبــه هــای رســول مکـ ّـرم اســام) ،پرهیــزکار ،چــاپ
ّ
ســوم.1385 ،
هــزار و یــک نکتــه از قــرآن کریــم ،اکبــر دهقــان ،مرکــز فرهنگــی درس هایــی از قــرآن،
چــاپ ششــم.1385 ،

www.esra.ir
www.marziiehyazdi.ir
www.Qaraati.ir
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مسابقه قـــرآنی مفاهیم سوره مبارکه نور
سـ ـ ـ ـ ــؤاالت

پاسخنــــــامـه

ا گــر بــا اجــرای ایــن مســابقه شــور و اشــتیاق بیشــتری در مرا کــز قرآنــی
مالحظــه فرمودیــد ،از مدیــران محتــرم ایــن مراکــز قرآنــی انتظــار مــی رود کــه
اثــر را بــه دوســتان خــود در ســایر مراکــز معرفــی نماینــد .

 .1در بهتــان بــزرگ علیــه خانــدان پیامبــر گرامیچــه چیــزی مانــع نــزول عــذاب
بــزرگ الهــی گردیــد؟
الفـ ـ

شهادت و گواهی اصحابپیامبر گرامی

بــ

توبهواظهارپشیمانیتهمتزنندگان

جـ ـ

فضل و رحمت الهی

 - 2دوست داشتن کدام گناه کیفر و نیوی و اخروی دارد:
الفـ ـ

زنا و روابط نامشروع

بــ

غیبت

جـ ـ

ریختنآبرویمؤمنان

الفـ ـ

افرادفاقد همسر

بــ

زنان سالخورده

جـ ـ

زنا کارتوبه کننده

َْ
 ...< - 3ال َي َام ٰى >...در آیه  ،32به معنای:
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 - 4خداوند در آیه  17از سوره نور از مقابله با کدام گناه مؤمنین را برحذر می دارد؟
الفـ ـ

دزدی

بــ

تهمتزدن

جـ ـ

غیبت

 - 5در آیه  15خداوند کدام گناه را بزرگ می شمارد؟
الفـ ـ

پخششایعات

بــ

خلوتبانامحرم

جـ ـ

زنا

 - 6ماجرای " افک" در آیه : 11
الفـ ـ

اشاره به باغ غصب شده حضرت زهرا  می باشد.

بــ

تهمتبههمسررسولخدا

جـ ـ

هر دو مورد

 .7زن در " لعان"
الفـ ـ

اجازه دفاع از خود را ندارد

بــ

بایستی 4شاهد عادل بیاورد

جـ ـ

به مانند مرد بایستی 4بار سوگند به نام خدا یاد کند و در بار پنجم ...

 - 8راه جبران گناه " تهمت" :
الفـ ـ

اصالح گفتار در حضور دیگران

بــ

توبهواستغفار الهی

جـ ـ

هر دو مورد
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 - 9کدام گواهی و سوگند بهتر است در مسجد و روبه قبله انجام شود؟
الفـ ـ

توبه زنا کار بدون همسر

بــ

در "لعان"

جـ ـ

توبه جهت ربودن اموال دیگران (سرقت)

 - 10تهمت " زنا " به همسر :
الفـ ـ

مستلزم گواهی 4شاهدعادل است.

بــ

چهار بار سوگند به نام خدا و در بار پنجم لعنت خدا و...

جـ ـ

هر دو مورد

 - 11در"لعان" :
الفـ ـ

همسرانبدون"مهریه"ازیکدیگرمفارقتمینمایند.

بــ

حق رجوع وجود ندارد (حرام ابدی)

جـ ـ

هر دو مورد

" -12محصنات" به معنای :
الفـ ـ

زنانسالخورده

بــ

زنان پاکدامن فاقد همسر و بیخبر از کار بد

جـ ـ

زنان همسرداری که مرتکب عمل شنیع زنا می شوند.

ّ
است؟«ترحم بر پلنگ تیز
 - 13این شعر با مفهوم کدام عبارت قرآنی سازگار
دندان ستم کاری بود بر گوسفندان».
ْ
َ َ ت َ أْ خُ ذْ ُ ْ َ َ أ فَ ةٌ
ف
ن
اهلل.>...
�
�
د
�
�
�
ِ
الفـ ـ < ولا ����كم بِ� ِهما ر�� ِ ي ِ ي
بــ

جـ ـ

َ

َ

ْ

اجل ُد ُ
وه ْمث َم ِان َ
ين َجل َد ًة.>...
< ...ف ْ ِ
نْ ُ
ك نْ� تُ� ْم تُ��ؤْ م نُ� نَ
اهلل.> ...
��...
ِ
< ِإ
و� ِب� ِ
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أَ ْن �زَ ْ ن َ َ َ فَ َ ضْ ن َ َ
 - 14تــوأم بــودن عبــارات < ��...ل�اها و�ر��اها  >...در ســوره مبارکــه نــور بــه قــول
مرحــوم شــهیدمطهری  بیانگــر :
الفـ ـ
بــ
جـ ـ

رعایت احکام این سوره بر همگان الزامی است.
بر فرضیه علم آموزی در سوره مبارکه اشاره شده است.
هر دو مورد

 - 15از نتایج اخالقی  -تربیتی آیه : 61
الفـ ـ
بــ
جـ ـ

به هنگام ورود به منزل به اهل خانه سالم کنید.

اگر کسینبودبهفرشتگانالهیسالمنمایید،باعبارت[سالمعلیکم
منعند ّربکم].
هر دو مورد صحیح است.

 - 16منظور از "درخت مبارک زیتون" در آیه : 35
الفـ ـ

وحی الهی

بــ

قلبمؤمن

جـ ـ

منازلی که در آنها قرآن تالوت میشود.

 - 17هــرگاه بــه هنــگام انعقــاد نطفــه یکــی از زوجیــن بــه فکــر معشــوقه قبلــی خــود
باشــد بــر اســاس اقتبــاس از تفاســیر روایــی :
الفـ ـ

رگه هایی از "زنا" در فرزند ایجاد می شود.

بــ

اگر در هنگام" قمر در عقرب" نباشد عوارض منفی ندارد.

جـ ـ

کنترلفکروخیالدرهنگامانعقادنطفهالزمنیست.
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 - 18بــر اســاس اعتقــادات برخــی از اقــوام زنــان همســر از دســت داده حـ ّـق ازدواج
ّ
مجــدد ندارند؛پاســخ بــه ّرد ایــن نظــر را در کــدام آیــه مــی یابیــد؟
الفـ ـ

آیه 32از سوره مبارکه نور

بــ

آیه 33از سوره مبارکه نور

جـ ـ

آیه 29از سوره مبارکه نور

 - 19از نتایج تربیتی آیه : 33
الفـ ـ
بــ
جـ ـ

ّ
کسانی که وسایل ازدواج آنهافراهم نیست ،با حفظ عفت ،خداوند آنها
را از فضلش بی نیاز میکند.
بایستی مسؤلین جهت ّ
مهیا نمودن شرایط ازدواج ،تسهیالت جدیدی
فراهمنمایند.
در تشویق ازدواج افراد همسر از دست داده کوتاهی ننماییم.

ن َ ٓ ݩݩ نَّ
ــــ� >...در آیه : 31
 -20منظور از < �ِ ...سا ٔݩى ِهـــ
الفـ ـ

زنان اهل کتاب

بــ

زنانفامیل

جـ ـ

زنانی کهبهافرادمحرمهستند.

ّ
 - 21جهت حفظ عفت عمومی ّاولین دستور خداوند در مورد حجاب :
الفـ ـ

خطاب به مردان با ّ
«غض بصر» است.

بــ

خطاب به زنان است.

جـ ـ

خطاب به هر دو گروه توأم می باشد.

 - 22کسب اجازه برای ورود به جایگاه خصوصی پدر و مادر از چه ّ
سنی است ؟
الفـ ـ

کودکی

بــ

نوجوانی

جـ ـ

جوانی
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ّ
 - 23از سبک شمردن کدام گناه در این سوره مبارکه مذمت شده است ؟
الفـ ـ

پخششایعات

بــ

زنا

جـ ـ

دزدی

 - 24تاکتیک شیطان در ربودن ایمان انسان:
الفـ ـ

سیاست گام به گام

بــ

ایجادبدبینیدر انجام احکام الهی

جـ ـ

هر دو مورد

ّ
 - 25از احکام فقهی " غض بصر" در آیات  30و :31
الفـ ـ

عدمنگاهممتدبهنامحرم

بــ

از نگاه عمدی و مفسده آمیز خودداری شود.

جـ ـ

هر دو مورد
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ً
لطفا مشخصات خود را کامل وارد کنید.
نــام و نام خانوا گــی .............................:نام پدر.................:
کد ملی .................:تحصیالت ................. :آدرس و تلفن:
................. ................. ................. ....... .................
لطفادر اینقسمتچیزیننویسید

*

*

الفـ

بـ

جـ

الفـ

بـ

جـ

*

................. ................. ................. ....... ................. ................. ................. .......

پاسخ نامه

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

9

18
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الفـ

بـ

جـ

