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 ی برای هشیارسازیکتابقرآن؛ 

  



 

 

که:  در آیات ابتدایی سوره مبارکه یس به قرآن حکیم قسم خورده شده است، قرآنی 
گرامی اسالم است. -  سند رسالت پیامبر 
 سند بر صراط مستقیم بودن پیامبر است. -
 نازل شده از جانب عزیز رحیم است. -
 شود.موجب انذار و هشیارسازی مردم می -

کتاب آسمانی خود را « قرآن» کردن باشد، بنابراین وقتی خداوند  که قابل قرائت  خواند، می« قرآن»به معنای چیزی است 
که همه می  توانند آن را بخوانند، بفهمند و طبیعتا آن را در زندگی خود بکار بگیرند.به معنای آن است 

که دارای حکم باشد، و حکم به معنای ا« حکیم» که موجب جاری شدن و تحقق حق به معنای چیزی است  مری است 
 شود.می

که می« قرآن حکیم»بنابراین  توان آن را خواند و به اندازه فهم خود شناخت، و بواسطه این به معنای حقیقتی است 
کاملی از احکام و دستورات از آن فهمیده می که مجموعه  کننده حقیقت و سعادت در شناخت است  که جاری  شود 

 ما خواهد بود. سراتاسر زندگی
کنید تا مفاهیم آن را  کنید )خوب بخوانید و سعی  کرده، آن را قرائت  کنون قسمتی از قرآن را به دلخواه خود انتخاب  ا

کنید. کردید، حکم و دستوری برای زندگی خود شناسایی  که در آن آیات مطالعه   بفهمید( سپس با توجه به حقایقی 
که شما مطالعه می  تان به شما ارائه می دهند:های زیر حکم و دستوری را برای زندگیبه یکی از صورت کنیدطبیعتا آیاتی 

 کنند.میبه حکم و دستوری اشاره و صریح برخی از آیات به صورت مشخص  -
 کنند.میکاری نهی انجام دادن ما را از  ،با انذار دادناز آیات برخی  -
کردن،  - کاری برخی از آیات با بشارت دادن و دعوت   .نمایندامر میما را به انجام دادن 

که در ازای آن در زندگی خود انجام خواهید  کاری  کرده و  در جدول زیر چند نمو نه از هر یک از این قبیل آیات یادداشت 
کنید:  داد، بیان 

که آيات قرآن   داد. در زندگی بر اساس آن انجام خواهم کاری 

ت دستوری
آیا

 

طيُعوا
َّ
كاةَّ وَّ أ الةَّ وَّ آُتوا الز َّ قيُموا الص َّ

َّ
ُكْم  وَّ أ

ل َّ عَّ ُسولَّ لَّ الر َّ
ونَّ  ُ   (56سوره مباركه نور، آيه )ُتْرْحَّ

ید و زکات دهید و این پیامبر را اطاعت  نماز را بپا دار
 .کنید، شاید خدا شما را مورد رحمت خود قرار دهد

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ت انذاری
آیا

 
ْيٌل  وَّ نيَّ فَّ ل ِ ذينَّ *  ِلْلُمصَّ

ْم ال َّ الَِتِ ْن صَّ * ساُهونَّ  ُهْم عَّ
ذينَّ ُهْم ُيراُؤنَّ 

ُعونَّ اَْلاُعونَّ *  ال َّ نَّ ْ ره مباركه ماعون، سو)وَّ َيَّ
  (7تا  4آيات 

که دل از یاد خدا غافل دارند.  پس واى بر آن نمازگزاران! * 
کنند.  یا و خودنمایی  کنند( به ر گر طاعتی  که )ا * همانان 

یات زندگی منع می* و   کنند.دیگران را از ضرور

 

 
 
 
 
 
 

 

ت تبشیری
آیا

 

ْؤِمُنونَّ  حَّ اْْلُ ْفلَّ
َّ
ْد أ ذينَّ هُ * قَّ

ْم خاِشُعونَّ  ْم يفال َّ الَِتِ * صَّ
ذينَّ ُهْم 

ْغِو ُمْعِرُضونَّ وَّ ال َّ
ِن الل َّ ذينَّ *  عَّ

كاِة وَّ ال َّ  ُهْم ِللز َّ
  (4تا  1سوره مباركه مومنون، آيات )فاِعُلونَّ 

همانا اهل ایمان پیروز و رستگار شدند. * مؤمنین 
که  که در نماز خاضع و خاشعند. * و آنهایند  همانهایند 
که زکات دادن را تعطیل  گردانند. * و آنانند  ى  از لغو رو

 کنند.نمی

 

 
 
 
 
 
 

 

گرامی اسالم بواسطه درک این قرآن و توجه به آن  که رسالت پیامبر  در آیات ابتدایی سوره مبارکه یس تصریح شده است 
گرامی اسالم و سیره فکری و عملی شود، شناخته می که پیامبر  بنابراین هر یک از ما به عنوان یک مسلمان، الزم است 

کنیم.ایشان جهت تشخیص صراط مستقیم را بهتر و عمیقایشان را مبتنی بر قرآن بشناسیم تا مبنا بودن   تر درک 
که قرآن حکیم از جانب خداوند  که هر عّزت و « عزیز رحیم»در این آیات اشاره شده است  نازل شده است، بدین معنی 

ها مامی انسانمندی از این عّزت و رحمت را برای ترحمتی تنها از جانب خداوند است و خداوند با نزول قرآن، امکان بهره
 فراهم نموده است.



 

 

در مقابل ذّلت و پستی است و به معنای علو و رفعت داشتن یک چیز به صورت ذاتی و درونی است. « عّزت» -
کرامت یافتن است.ها و پستیالهی به معنای رفع خواری« عّزت»مندی از بنابراین بهره  ها و 

که انسان از « رحمت»دی از منبه معنای افاضه فیض است، بنابراین بهره« رحمت» - الهی به معنای آن است 
 مند شود.فیوضات مختلف بهره

 بایست چهار ویژگی در ما محقق شود:بنابراین با مطالعه قرآن می
کنیم. .1  به حکم و دستوری برای زندگی حقیقی خود دست پیدا 
گرامی اسالم و رسالت ایشان برسیم. .2  به شناخت بهتری از پیامبر 
 هایمان برطرف شود.ها و خواریمند شده و قسمتی از ذّلتخداوند بهرهاز عّزت  .3
که زمینه استفادهاز فیضی الهی بهره .4  کند.تر را در ما ایجاد میهای بیشتر و وسیعمند شویم 

کرده و استفاده خود از آن آیه را مبتنی بر مولفه کنون چند آیه از قرآن را به دلخواه یادداشت  کنید.های فوق یادداشا  ت 

 آیه قرآن
که برای  حکمی 

بدست ام زندگی
 آورم.می

که  شناختی از پیامبر 
بواسطه آن برایم 

 شود.ایجاد می

که  ذّلت و نقصی 
بواسطه عمل به آن در 

 شود.من برطرف می

که  توان و توفیقی 
بواسطه عمل به آن در 

 شود.من ایجاد می
ْوىت ِي اْْلَّ ُن َُنْ ْ ا َنَّ وَّ  ِإن َّ

ْكُتُب ما ُموا وَّ  نَّ د َّ قَّ
 ْ  شَّ

ُكل َّ ُهْم وَّ  ٍء آثارَّ
ْيناُه يف ْحصَّ

َّ
 ِإماٍم ُمبني أ

کمترین  باید نسبت به 
اعمال خود و آثار آن 
توجه داشته باشم، چرا 
که هر عملی ثبت 

 شود.می

هشدارهای پیامبر 
واسطه حیات یافتن 
است، بنابراین 
شخص پیامبر نقش 
محوری در 

ها بخشی انسانحیات
 دارد.

هایی ی از زندگیرهای
که در حقیقت حیات 
نیست، و تنها زندگی 
 حیوانی و مادی است.

های فعال شدن توان
حیاتی دیگری در من 

تواند زمینه که می
های ها و شنیدندیدن

و  دیگری فراهم نماید
من را از حقایق دیگری 

گاه سازد.  آ
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    



 

 

 
که قرآن  ک انسانها، برای هشیارسازی با تمامی این ویژگیدر این آیات اشاره شده است  ها نازل شده است. چقدر دردنا

که راه زندگی را به انسان نشان داده و او را از ذّلت بخشد، مورد عفلت واقع شده ها رهایی میها و محرومیتاست، قرآنی 
گاه نشوند.و انسان  ها بواسطه مراجعه به آن، بیدار و آ

که در صورت عدم تبعیت از قرآن انجام میبرای درک بهتر این م شود را در ذهن خود تصور نموده سئله برخی از خطاهایی 
که این خطا موجب ایجاد چه ذّلتی در انسان شده و او را از چه فیوضات و بهره کنید  هایی محروم مندیو بر بررسی 

 نماید.می
کتاب درسی: درس سوم )معجزه جاویدان(  نگاهی به 

کریم معجزه بودن  قرآن 
با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور  یکه و ابندیمردم در نکهیا یشد، برایخداوند مبعوث م یاز سو یامبریهرگاه پ

کارها یامبریبه پ که هیانجام م یاخارق العاده یشده است،  خداوند قادر به انجام آنها  و اذن دییکس بدون تأ چیداد 
کرنبود آن را  یاسالم شمندانیخواند و اندینشانه و عالمت نبوت م یعنی «تیآ»را  دهخارق العا یکارها نیا می. قرآن 

 کند.این امور آشکار می افراد در ریسا یعجز و ناتوان راینامند زیمعجزه م
که:گونه به دیباشد، با امبریها، پهمه  زمان یخواهد از جانب خداوند برایکه م یاله امبریپ نیعجزه آخرم  ای باشد 

کنند و آن را فوق توان بشر .1  بدانند. یمردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف 
 کنند. دییندگان هم معجزه بودن آن را تأآی .2

کر امبریپ یرو، خداوند معجزه اصل نیاز ا کرم  را قرآن  کس توان  چیکه ه یکتاب ؛«کتاب»از جنس  یاقرار داد؛ معجزه میا
کر. آوردن مانند آن را ندارد که قرآن  کرده است، ب میاز آن روز   نیگذرد و ایاز چهارده قرن م شیدعوت به مبارزه را اعالم 

کر یدعوت همچنان ادامه دارد. مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدا کنون، در ا مینزول قرآن   یاریباره تالش بس نیتا
و  شمندانیکه اند اورندیب« کوثر»به اندازه سوره   یحت یاهاند سورنتوانستهسؤال ببرند، اما  ریاند تا عظمت قرآن را زکرده

 .رندیاز قرآن بپذ یآن را با سوره ا یمتخصصان زمان، برابر
کریمجنبه  های اعجاز قرآن 

ها را کلمات و عبارت نیترو مناسب نیباتریقرآن، ز قیمعارف ژرف و عم انیب یخداوند برااعجاز لفظی:  .1
کرده است تا به بهتر کند. یآماده را به سو یهامورد نظر را برساند و دل یوجه، معنا نیانتخاب   حق جذب 

که به زبان عربی تسلط دارند.(  )ویژه افرادی 
 اعجاز محتوایی )ویژه تمامی افراد( .2

 یجی  انسجام درونی در عین نزول تدر
 یتتأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهل 
 جامعیت و همه جانبه بودن 
 سابقهذکر نکات علمی بی 



 

 

 ی جاذبه )خداوند برپا داشته  ستند،ین یدنیشما د یکه برا ییهاها را با ستون، آسماننیرو
 .(است

 ).انبساط جهان )آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت بخشیدیم  

-------------------- 
که تنها مسیر شناخت شریعت کند و تصریح میجایگاه ویژه و بسیار مهم قرآن اشاره میاین درس به خوبی به  نماید 

که معجزه اصلی ایشان برای هدایت تمامی بشریت تا روز  اسالم و دین پیامبر خاتم، مطالعه و تدبر در قرآن است، چرا 
 قیامت، قرآن است.

که هر  گریبان بشریت و سوره مبارکه یس نیز بر این مسئله تصریح دارد  که  چه ذّلت و خواری و هر چه محرومیت و نداری 
که در میان مسلمانان  گرفته است، بواسطه دوری از قرآن است، چه اینکه تمامی تحریفاتی  کشورهای اسالمی را  خصوصا 

کتاب آسمانی است. گرامی اسالم نیز رخ داده است، به دلیل دوری از این   و شناخت پیامبر 
که ب کید نموده و جنبهر شناخت بیشتر و متدبرانهالزم است  گذشته مورد تر قرآن تأ های اعجاز محتوایی قرآن را بیشتر از 

کشف آن شده  که پیشتر انسان موفق به  کشف وقایعی نیست  کنکاش قرار دهیم. این مسئله بسیار مهم تنها ناظر به 
های محتوایی جدید در بایست نظامراجعه به قرآن، میم السالم در نحوه مباشد، بلکه با تکیه بر معارف اهل بیت علیه

یج داده عرصه های مختلف علمی و عملی شناسایی شده و جهت رفع مشکالت و مسائل جامعه بشری به نام قرآن ترو
 شود.

گوشزد شده و این رویه  همچنین الزم است هشدارهای الزم نسبت به دوری از قرآن به تمامی مسلمانان و جوامع اسالمی 
 نادرست به سطعت اصالح شود.

 تمرین عملی برای باال بردن بهره از قرآن
که مراجعه به قرآن قرآن اصلی ک زندگی دنیاست، بنابراین الزم است  ترین منبع هدایت بشر و رهایی او از خطرات هولنا

کرده و اینجهت شناخت هشدارهای حقیقی و مهم به صورت مشخص و برنامه مهم با اهتمام  ریزی شده ارتقا پیدا 
 بسیار جدی در حوزه عمل همراه باشد.
 تمرین اول: مطالعه هشدارهای قرآن

کدام به نوعی انسان را هشدار میمی گفت تمامی آیات قرآن هر  که لحن انذاری دارند مستقیما توان  دهند، برخی از آیات 
ک پرهیز می انسان را نسبت به از دست دادن این بشارت  دهند، آیات بشارت دهنده نیزانسان را نسبت به عاقبتی هولنا

که با عبارتهشدار می در این زمینه بسیار رسا و  شوند،شروع می« أعلموا»یا « إعلم»هایی چون دهند. با این وجود، آیاتی 
 واضح هستند.



 

 

کردن این آیات در برگه کنید. یادداشت  کرده و تعدادی از این آیات را استخراج  هایی و نصب آن در محل قرآن را جستجو 
کند. هاتواند به توجه دائمی نسبت به این هشدارهای دیگر میزندگی، مدرسه، مسجد و یا مکان  کمک 

 تمرین دوم: بررسی هشدارهای قرآن
گفته شد قرآن از جانب خداوند عزیز رحیم نازل شده است، بنابراین عدم توجه به هشدارهای آن انسان را از عّزت  چنانکه 

که انسان به این بینماید. البهره میو رحمت بی کنش مناسبی در قبال هشدارهای زم است  کند تا وا بهره شدن توجه 
ی غفلت برخورد نکند.  قرآن داشته و با آنها ار رو

که عدم توجه به این هشدارها فرد و جامعه را دچار چه  کنید  فهرستی از هشدارهای قرآن در ذیل آورده شده است، بررسی 
که آیه از آن استخراج شده مراجعه توانید به سورهنماید. )میهایی محروم میایقی و توانحقهایی نموده و از چه ذّلت ای 

کنید.(  کرده و مصادیق ذّلت و محرومیت را از آن سوره استخراج 
 توجهی به آنمحرومیت حاصل از بی توجهی به آنذّلت حاصل از بی هشدار قرآن

کم فروش )سوره مبارکه وای بر هر 
 مطففین(

  

فاُخٌر بَّ  ٌة وَّ تَّ ينَّ ٌو وَّ ز ْ ِعٌب وَّ َلَّ ْنيا لَّ ياُة الد ُ ا اْْلَّ َّ ّن َّ
َّ
ُموا أ  اْعلَّ

َّ
كاُثٌر يِف اْْل ُكْم وَّ تَّ باتُ ْينَّ ارَّ نَّ بَّ اْلُكف َّ ْعجَّ

َّ
ْيٍث أ ِل غَّ ثَّ مَّ كَّ ْوالِد 

َّ
ُه ُث َّ ْمواِل وَّ اْْل

ٌة ِمنَّ اهَّللِ  ْغِفرَّ ديٌد وَّ مَّ ذاٌب شَّ ِة عَّ ُكوُن ُحطامًا وَّ يِف اْْلِخرَّ ا ُث َّ يَّ ر ً راُه ُمْصفَّ تَّ يُج فَّ ْنيا ِإال َّ  هيَّ ياُة الد ُ ا اْْلَّ تاُع اْلُغُرورِ وَّ ِرْضواٌن وَّ مَّ   مَّ
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کفار از  که  ینت و تفاخر بین شما و تکاثر در اموال و اوالد است مثل آن بارانی است  یچه و لهو و ز که زندگی دنیا باز وییدن ربدانید 
گراییده  گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى  کفار خشك میگیاهانش به شگفت درآیند، و  شوند، دنیاى 

نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانی از ناحیه خداست، و زندگی دنیا جز متاعی 
 .باشدفریبنده نمی

 

 



 

 

جو )سوره زن عیبوای بر هر طعنه
 مبارکه همزه(

  

که خداوند با عاد و ثمود و  آیا ندیدی 
کرد؟ )سوره مبارکه فجر(  فرعون چه 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 تمرین سوم: اصالح رفتارهای خود با هشدارهای قرآن
که بر نادرست بودن آن واقف هستید ولی نتوانسته کنید، می اید آن راچنانکه رفتاری هست  ز گیری ابه بهره یدتواناصالح 

کهقرآن، برای اصالح آن اقدام نمایید  :. بدین ترتیب 
کنید. )برای این منظور  ،که به آن رفتار نادرست اشاره مستقیم یا غیر مستقیم داردرا آیه یا آیاتی  - شناسایی 

گاهی خوبی نسبت به قرآن و آیامی که آ کنید  در این  توانند شما ران دارند و میت آتوانید به افرادی مراجعه 
کنند.(  زمینه یاری 

کرده و حکم آن آیه را برای زندگی خود استخراج نمایید. -  آن آیات را قرائت 
که در آیات، در صورت عدم اصالح آن رفتار بیان شده استخراج نموده و به جنبهجنبه - های های ذّلت و پستی را 

که در صورت انجام دادن آن رفتار کنید.نصیب شما می عّزت   شود، توجه 
کرده و به فیوضات محرومیت - گرفت استخراج  گریبان شما را خواهد  که در صورت عدم اصالح آن رفتار  هایی 

کنید.و توان که در صورت اصالح آن رفتار شامل شما خواهد شد، توجه   هایی 
گرامی اسالم و شناخت بهتر و بیشتر  - که دوری یا نزدیکی شما به پیامبر  کنید  ایشان، در به این مسئله مهم توجه 

 شماست. گرو اصالح این رفتار
کنون  ها در شما، زمینه اصالح رفتارهای نادرست به سرعت و گیری از نورانیت قرآن و اصالح انگیزهامید است تا با بهرها

 سهولت فراهم شود.
 به عنوان مثال:

یکی از مشکالت و 
که نمی توانم نواقصی 

کنم.  آن را بر طرف 

آیه مرتبط با آن نقص 
 یا مشکل

وجه عّزت و ذّلت در  امحکم آیه برای زندگی
 نسبت با آن آیه

وجه رحمت و 
محرومیت در نسبت 

 با آن آیه
بعضا در برخورد با پدر و 
مادرم، خصوصا در 

ىض ْعُبُدوا  وَّ قَّ ال َّ تَّ
َّ
كَّ أ ب ُ رَّ

ْيِن ِإال َّ  اُه وَّ ِباْلواِلدَّ  ِإي َّ
خداوند خواسته است 
کوچکترین  که 

در این صورت است 
کنم که عّزت پیدا می

این صورت است  در
کرامت نفس  که از 



 

 

که به خالف  مواردی 
عالقه من به نظر و 

 دهند،کاری دستور می
توانم خودم را نمی

کنم و این منجر  کنترل 
که برخورد تند می شود 

و ناپسندی با ایشان 
داشته باشم. خودم هم 
از این مسئله رنج 

برم ولی باز هم می
توانم خودم را در نمی

این زمینه به خوبی 
کنم.  کنترل 

ن َّ  ْبُلغَّ ا يَّ ِإْحسانًا ِإم َّ
ْو 

َّ
ُدمُها أ حَّ

َّ
رَّ أ كَّ اْلِكبَّ ِعْندَّ

ما  ُ ُقْل َلَّ ال تَّ ِكالمُها فَّ
ْرمُها وَّ ُقْل  هْنَّ ٍ وَّ ال تَّ ف 

ُ
أ

ميًا * وَّ  ر كَّ ْواًل  ما قَّ ُ َلَّ
ناحَّ  ما جَّ ُ اْخِفْض َلَّ
ِة وَّ ُقْل  ْْحَّ ِ ِمنَّ الر َّ

ل  الذ ُ
ُهم ْ ب ِ اْرْحَّ ياينرَّ ب َّ ما رَّ كَّ  ا 

غيرًا  ُم ِِبا * صَّ ْعلَّ
َّ
ُكْم أ ب ُ رَّ

ُكوُنوا  يف ُنُفوِسُكْم ِإْن تَّ
كانَّ  ُه  ِإن َّ صاِْلنيَّ فَّ
ُفورا )سوره  ابنيَّ غَّ و َّ ِلْْلَّ
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که موجب کلمه ای را 
ناراحتی والدینم 

شود، بیان نکرده و می
ها در نهایت با آن

کرامت و خضوع و 
کساری برخورد  خا

 کنم.

که جز خداوند را 
نپرستم و جز در برابر او 
سر خم نکنم، ولی 

توجهی به جایگاه بی
پدر و مادر سبب 

که آنقدر حقیر می شود 
که در  و پست شوم، 
کسی سر خم  برابر هر 
کنم.  کرده و نوکری او را 

برخوردار شده و به 
دلیل صالح در رفتار، از 
غفران الهی برخوردار 

شوم )نواقص و می
مهایبم جبران 

شود(، در غیر می
اینصورت فساد در 
دیگر رفتارهای من نیز 
کرده و دیگر  بروز پیدا 
امیدی به جبران 
نواقص و معایب من در 

 زندگی نخواهد بود.
 

 
  


