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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 
 ی برایهایمهارت

  ده ساله بودنچهار
 

 

 

 
 کاری از:

دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهرانمدرسه 
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شناحت خوب و مفید از ، درس پنجم
 اطراف و محیط

 

 آنها  خاطراتی از سفر به شهرها و تفاوت
کرده ا ییاز شهرها یستیل  .دیکن هیته دیکه به آنها سفر 

 و .... زیمشهد، تبر راز،یاصفهان، ش ،یشمال یها شهر

گو ییزهایدر چه چ گریکدیشهرها از  نیا زاتیتما آنها با تازه  یها، برخوردها شیبوده است؟ آب و هوا، لهجه و 
 کسب درآمد در آن شهر و ... یشهر، راهها یو خلوت یواردها، شلوغ

 

 گفتگو پیرامون بهترین شهر  و رفتار مردم آن 
که ب یکی دیا دهیکه د ییشهرها انیدر م کن دیاز همه دوست دار شیرا  کن دیدوباره به آنجا سفر   .دیانتخاب 

کن نیا  .دیشهر و مسافرت خود را مجددا مرور 
ن آرباره شناخت خود از آن شهر د لیاصالح و تکم یو برا دیرا به خاطر آور دیکه با آنها داشته ا ییمردم و برخوردها رفتار

گروه کن با سه   . دیصحبت 
 که مثل شما به آن شهر رفته اند  یافراد

 
 که اهل آن هستند یافراد

 
 اند دهیشن یخاطرات گرانیشهر از د نیکه درباره ا یافراد
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 بررسی بهترین شهر در سوره بلد  
کریم است و در جزء سی قرار دارد. دارای  ر مقّدس مّکه بآیه است و در شهر  20سوره مبارکه بلد، نودمین سوره قرآن 

که در آن نازل شده شروع می گرامی نازل شده. سوره بلد با قسم به همان شهری  که پیامبر ،شودپیامبر  در آن  شهری 
 را بیانمهم  موضوعیک های دیگر، از این قسم و قسم بعد شود.به او نازل میقرآن  ،شهرکند و در همان زندگی می

تا کند و ها رشد میدر همین سختیاست و همراه  یاش با سختیکه زندگرا طوری آفریده انسان خداوند  :کندمی
که باید سختیکند، در دنیا زندگی میوقتی  به  هم، از بیان این موضوع بعد. کند تحّملهایی را کاماًل طبیعی است 
کهاشاره می یای اشتباهباوره  ؛ و باخود و اطرافیانش داشته باشدو شرایط زندگی ها تواند درباره سختیانسان می کند 

 هقرار داد در اختیار انسانخداوند که را امکاناتی  بعد از آن هم،پردازد. می هابه اصالح آن اشاره به این باورهای اشتباه،
ه یز نتیجه باشکودهد. در پایان نها را با استفاده از آن امکانات نشان میکند و روش درست برخورد با سختیمعرفی می

های زندگی را به واقعیت سختیآیات خداوند و و نتیجه شوم نپذیرفتن کند؛ را بیان میها برخورد درست با سختی
  کشد.تصویر می

حِي   ْْحِن الر َّ  به نام خداوند هستی بخش مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِد ) لَّ ا اْلبَّ ْقِسُم َِبذَّ
ُ
  به این شهر  قسم (1ل أ

ِد )وَّ  لَّ ا اْلبَّ  َِبذَّ
ْنتَّ ِحل ٌ

َّ
که  (2أ کن آن هستیدر حالی   ؛تو سا

دَّ ) لَّ کهو فرزند ؛و قسم به پدر (3وَّ واِلٍد وَّ ما وَّ  آورد، ی 

ْنسانَّ يف ا اْْلِ ْقنَّ لَّ ْد خَّ قَّ ٍد ) لَّ بَّ  آفریدیم. سختیما انسان را در  (4كَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ْيِه أ لَّ ْقِدرَّ عَّ ْن يَّ ْن لَّ

َّ
ُب أ سَّ ْ  َيَّ

َّ
کس هرگز که کند گمان میآیا  (5أ  بر او قدرت ندارد؟هیچ 

دًا ) ْكُت ماًل ُلبَّ ْهلَّ
َّ
ُقوُل أ  کردم. تلفرا فراوانی ید: مال گومی (6يَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ُه أ رَّ ْ يَّ ْن َلَّ

َّ
ُب أ سَّ ْ  َيَّ

َّ
 کسی او را ندیده؟کند گمان مییا آ (7أ

ْْيِ ) ْينَّ ُه عَّ ْل لَّ عَّ ْ ْ َنَّ  َلَّ
َّ
 ؟یمندادقرار آیا براى او دو چشم  (8أ

ْْيِ ) تَّ فَّ  و یك زبان و دو لب؟ (9وَّ ِلسانًا وَّ شَّ

ْيِن ) ْجدَّ ْيناُه الن َّ دَّ  ]خیر و شر[ راهنمایی نکردیم؟ و او را به دو راه (10وَّ هَّ

ةَّ ) بَّ قَّ مَّ اْلعَّ حَّ الَّ اْقتَّ گذشتن از ولی  (11فَّ  نکرد.گردنه خود را وادار به 

ُة ) بَّ قَّ ا اْلعَّ ْدراكَّ مَّ
َّ
گردنه چیست؟!و چه  (12وَّ ما أ که  کرد  گاه   چیز تو را آ

ٍة ) بَّ قَّ ك ُ رَّ کردن برده (13فَّ  ،اىآزاد 
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ْو ِإْطعاٌم يف
َّ
ٍة ) أ بَّ ْسغَّ ْوٍم ذي مَّ  روز قحطی،غذا دادنی در یا  (14يَّ

ٍة ) بَّ ْقرَّ تيمًا ذا مَّ  به یتیمی خویشاوند، (15يَّ

ٍة ) بَّ ْترَّ ْو ِمْسكينًا ذا مَّ
َّ
 نشین.یا مستمندى خاك (16أ

ْبِر وَّ ُث َّ  ْوا ِبالص َّ واصَّ ُنوا وَّ تَّ ذينَّ آمَّ
وا كانَّ ِمنَّ ال َّ ْوا تَّ َّ بِ صَّ ْرْحَّ  (17ِة )اْْلَّ

که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سپس  کسانی باشد  از 
کرده و به  کردند.مهرورزی توصیه   سفارش 

ِة ) نَّ ْيمَّ ْصحاُب اْْلَّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
 آنها اهل سعادتند. (18أ

ُروا بِ  فَّ كَّ ذينَّ 
ِة )وَّ ال َّ مَّ

َّ
ْشأ ْصحاُب اْْلَّ

َّ
 (19آياِتنا ُهْم أ

که و  کافر شدند کسانی  اهل شومی و همان به آیات ما 
 شقاوتند.

ٌة ) دَّ ْم ناٌر ُمْؤصَّ ِْيِ
لَّ  .بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد (20عَّ

 
ْقِسُم »

ُ
وری قسم خورده خورم. اما این خودش یک جور قسم خوردن است. در قرآن در مواردی اینطیعنی قسم نمی «ل أ

که موضوِع قسم بسیار باعظمت است، ولی معمواًل مردم نمیمی خداوند در  1دانند آن موضوع چقدر عظمت دارد.شود 
که انگار «ُم ال ُاقس»فرماید سوره مبارکه بلد، برای قسم خوردن به شهر مّکه، می ؛ یعنی این سرزمین آنقدر عظمت دارد 

چون  2در این شهر است.الشأن عظیمشود حتی به آن قسم خورد. عّلت این عظمت، حضور و سکونت پیامبر نمی
ِد »فرماید میخداوند به پیامبر محبوبش  لَّ ا اْلبَّ ْقِسُم َِبذَّ

ُ
ِد  3وَّ * ل أ لَّ ا اْلبَّ  َِبذَّ

ْنتَّ ِحل ٌ
َّ
، در حالی این شهر، یعنی قسم به «أ

کن آن هستی.  دَّ »فرماید بعد هم میکه تو سا لَّ گرامی اوبه پدری  ، یعنی قسم«وَّ واِلٍد وَّ ما وَّ . این پدر و فرزند بزرگوار و فرزند 
که بنیانگذار شهر مّکه بودند. السالمعلیهو حضرت اسماعیل  السالمعلیهگرانقدر، حضرت ابراهیم  بعد از قسم به شهر  4هستند 

که پیامبر  عظیم که این شهر را ساختند، خداوند باعظمت مّکه  گرانقدری  کن است و پدر و فرزند  الشأن در آن سا
ْنسانَّ يف»فرماید می ا اْْلِ ْقنَّ لَّ ْد خَّ قَّ ٍد  لَّ بَّ کردیم.، یعنی بی«كَّ کس دنبال یک  تردید ما انسان را در سختی خلق  یعنی هر 

کرده و خیلی از موفقیتراحت بگردد، بیزندگی راحِت راحِت  که میخودی خودش را خسته  توانسته به هایی را 
رشد و موفقیت انسان در همین  5دهد. چون خداوند اصاًل چنین چیزی در دنیا خلق نکرده.دست بیاورد از دست می

                                                            

ُجوِم )سوره مبارکه واقعه: . 1 ْقِسُم ِبَمواِقِع الن ُ
ُ
ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظيٌم ) (75َفال أ که نمی)پس قسم به جایگاه (76َو ِإن َ دانيد های ستارگان؛ و این قسمی است 

  چقدر باعظمت است(

 484، صفحه 20ترجمه تفسير الميزان، جلد  .2
که»و معنی آن  ؛«واو حاليه» :گویند، می«َو » . به این حرِف 3  است.« در حالی 
 486، صفحه 20. ترجمه تفسير الميزان، جلد 4
کرم . 5 یپیامبر ا که خلق نشده، خودش را خسته می آلهوعليهاهللصل  کند  کس چيزی را طلب  گفتند: ای رسول خدا! چه چيزی اش نمیکند و به روزیفرمود: هر  رسد. 

که خلق نشده؟ فرمود: راحتی در دنيا. )جامع االخبار شعيری، صفحه   (184است 
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که موفق که خداوند برایش قرار داده است. شبیه یک ورزشکار قهرمان  های سختی یتش، در تمرینزندگی سختی است 
که مربی گرفته است.است   اش برایش در نظر 

را معرفی یک شهر باعظمت خواهد کند. اینکه خداوند وقتی میدر این بین یک نکته توجه آدم را به خودش جلب می
زیبا،  های باشکوه، طبیعتکند. حتی با آثار باستانی، ساختماناش معرفی نمیهای دیدنیبا مکانکند، آن را 

کند. بلکه بهترین شهر را با ها، موقعیت جغرافیایی و حتی با اسم آن شهر هم معرفی نمیمحصوالت و سوغاتی
که در آن شهر زندگی میآدم ها در زندگی خود با همه انسان کند.اند معرفی میکردهکنند و قباًل زندگی میهای بزرگی 

که هایی روبرو هستند. اما انسانسختی که خداوند ــ پروردگار و مرّبی حقیقی همه این سختیهایی  ها را در راهی 
کرده است تحّمل می  شوند.کنند، باعث ارزشمندی شهرها میموجودات ــ تعیین 

 

  مندی بیشتر از مسافرت و مشاهده شهرها    تمرینی در بهره
کردی برنامه که به شهری سفر  کارهای زیر  را انجام این بار  که  کن   بدهی:ریزی 

ک1 گفتگو  کن و با آنها  کن مختلف، با اهالی شهر هم ارتباط برقرار  ن تا . عالوه بر استفاده از طبیعت و بازدید از اما
که در آن شهر زندگی می دارها، رانندگان، توانی با مغازهمی کنند هم شناخت داشته باشی.نسبت به افراد ی 

کنی.دانش  آموزان و اقشار مختلف صحبت 

که درحال حاضر در آن شهر زندگی می . سعی2 کنند آشنا شوی. در صورت امکان کن با دانشمندان و و افراد شاخص 
 به دیدن ایشان برو.

گلزار شهدای آن شهر برو و ببینچه افرادی در آن شهر زندگی می3 که جانشان را در راه خدا برای دفاعکرده. به  از  اند 
کرده که آن شهیدان در دوران کن زندگی نامه اند. سعی مردم و میهنشان فدا  کنی و ببینی  ندگی زچند نفر از آنها را پیدا 

 اند.هایی بودهخود چطور آدم

یارتگاه و امازاده. 4 گر آن شهر ز کن تا ببینی آن امزاده چه شخصیتی داشته وای دارد، به زیارت آن برو. پرسا چگونه  وجو 
 .کرده و چطور از دنیا رفته استزندگی می

کسانی بوده، آنها چگونه افرادی بوده5 که آن محل مربوط به چه  یخی رفتی، بپرس  کن تار اند و چه . وقتی به دیدن اما
 اند.سرنوشتی داشته
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