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شود. این آیات را با دّقت و تأمل های الهی اشاره میای از آیات و نشانهمجموعهدر دسته سوم آیات سوره مبارکه یس، به 
 بخوانید.

يْ  ْحيَّ
َّ
ُة أ ْيتَّ ْرُض اْْلَّ

َّ
ُم اْْل ُ ٌة َلَّ ْجنا وَّ آيَّ ْخرَّ

َّ
ناها وَّ أ

ُكُلونَّ )
ْ
أ ْنُه يَّ ِ ا َفَّ ب ً  (33ِمهْنا حَّ

کردیم و دانهزمین که مرده بودند و ما زنده  هایی از آن هایی 
اى کنند، براى آنان نشانهردیم و آنها از آن تغذیه میبیرون آو

 1است.
ْع 

َّ
يٍل وَّ أ اٍت ِمْن خنَّ ن َّ ْلنا فْيا جَّ عَّ ناٍب وَّ وَّ جَّ

ْرنا فْيا ِمنَّ اْلُعُيوِن ) ج َّ  (34فَّ
هایی از درخت خرما و انگورها قرار دادیم ها باغدر آن زمین

 هایی جارى ساختیم،و در آن چشمه
ُكُلوا ِمْن 

ْ
أ  ِليَّ

َّ
ْتُه أ ِملَّ ِرِه وَّ ما عَّ َّ ال َثَّ  فَّ

َّ
ْيدهِيْم أ

ْشُكُرونَّ )  (35يَّ
ه ایشان نیست، دست پرورد آنچه ،هاى آن بخورندتا از میوه

 کنند؟!پس آیا سپاسگزاری می
ها ِم َّ 

ُكل َّ ْزواجَّ 
َّ
قَّ اْْل لَّ ذي خَّ

ا ُتْنِبُت ُسْبحانَّ ال َّ
ا ال يَّ  ْنُفِسِهْم وَّ ِم َّ

َّ
ْرُض وَّ ِمْن أ

َّ
مُ اْْل  (36ونَّ )ْعلَّ

که همه را زوج آفرید چه از نباتات و چه  منزه است خدایی 
گاه نیستید.از انسان که شما از آن آ  ها و سایر موجودات 

ُخ ِمْنُه الهن َّ  ْسلَّ ْيُل نَّ
ُم الل َّ ُ ٌة َلَّ ِإذا ُهْم وَّ آيَّ ارَّ فَّ

 (37ُمْظِلُمونَّ )
یم اى است. ما روز را از آن برمیو شب، براى آنها نشانه دار

یکی قرار می که گاه در تار  ،گیرندنا
ا ذِلكَّ  ٍ هلَّ ر  قَّ ْستَّ ري ِْلُ ْ ْمُس جتَّ ْقديُر تَّ وَّ الش َّ

لِي ) يِز اْلعَّ ز  (38اْلعَّ
که در مدار خود در حرکت است. این تقدیر  2و خورشید 

گاه است.  خداوند مقتدر و آ
ىت َّ عادَّ  ناِزلَّ حَّ ْرناُه مَّ د َّ رَّ قَّ مَّ اْلُعْرُجوِن  وَّ اْلقَّ كَّ

دمِي   (39) اْلقَّ
و  قرار دادیم تا چون شاخه الغر هاى معینو ماه را در منزل

 شود. خمیده درخت خرما
غي ْنبَّ ْمُس يَّ ْن ُتْدِركَّ الْ  الَّ الش َّ

َّ
ا أ رَّ وَّ الَّ هلَّ مَّ قَّ

 يف
ُكل ٌ اِر وَّ  ْيُل ساِبُق الهن َّ

ُحونَّ  الل َّ ْسبَّ ٍك يَّ لَّ فَّ
(40) 

که به ماه رسد و نه شب بر روز سب قت نه خورشید را سزد 
کدام در مسیر می  3خود شناورند.و مدار گیرد و هر 

ْم  ُ َتَّ ي َّ ِ ْلنا ُذر  َّ ا ْحَّ ن َّ
َّ
ْم أ ُ ٌة َلَّ  يِف اْلُفْلِك وَّ آيَّ

ْشُحوِن )  (41اْْلَّ
کشتی پربار حمل و نشانه دیگر، آن که ما نژادشان را در آن 

 4کردیم.
                                                            

ْيناها»مجله  1 ْحيَّ
َّ
ُة أ ْيتَّ ْرُض اْْلَّ

َّ
ُم اْْل ُ ٌة َلَّ هر چند ظاهر در اين است كه آيت مهان زمني است، ليكن اين قسمت از آيه زمينه و مقدمه است « وَّ آيَّ

ا »ى مجله برا ب ً ْجنا ِمهْنا حَّ ْخرَّ
َّ
يد( از آثار زنده كردن زمني مرده و مى...« وَّ أ خواهد اشاره كند به اينكه: اين غذاهاى نباىت )كه مشا در اختيار دار

يد.ها مىدمد و آن را كه زميىن مرده بود مبدل به حبوبات و ميوهاست، كه خدا حيات در آن مى  كند تا مشا از آن خبور
اين به يك نظر آيت خود زمني نيست، بلكه زمني مرده است، از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خواص است، و تدبير ارزاق مردم به وسيله آن بنابر

 شود.متام مى
لش، و يا كند، يعىن تا سرآمدن اجكند و يا تا آجنا كه قرار گيرد حركت مىمعناى آيه اين است كه: خورشيد به طرف قرار گرفنت خود حركت مى 2

 كند.تا زمان استقرار، و يا حمل استقرارش حركت مى
كنند، و چون چنني است بعيد نيست عبارت است از مهان مدار فضاىي كه هر يك از اجرام آمساىن در يكى از آن مدارها سير مى« فلك»كلمه  3

 الم خداى تعاَل شاهدى بر اين معنا نيست.  هر يك از خورشيد و ماه و شب و روز باشد، هر چند كه در ك« كل»كه مراد از كلمه 
 به معناى ملو است.« مشحون»به معناى كشىت است. و كلمه « فلك»كلمه  4



 

 

ُبو ْركَّ ْم ِمْن ِمْثِلِه ما يَّ ُ ْقنا َلَّ لَّ کشتی، وسایل نقلیه دیگرى خلق نمودیم.و براى  (42نَّ )وَّ خَّ  آنها شبیه 
ْم  ُ يخَّ َلَّ ر ال صَّ  ُنْغِرْقُهْم فَّ

ْ
أ شَّ  وَّ ال ُهْم وَّ ِإْن نَّ
ُذونَّ )  (43ُيْنقَّ

گر بخواهیم، همگی را غرق می کنیم و دادرسی ندارند و و ا
 دهد،کسی آنان را نجات نمی

تاعًا ِإَل ا وَّ مَّ ًة ِمن َّ ْْحَّ که رحمت ما براى ادامه زندگی تا زمانی معین شامل جز  (44حنٍي ) ِإال َّ رَّ آن 
 حالشان شود.

ْيدي
َّ
نْيَّ أ ُقوا ما بَّ ُم ات َّ ُ ُكْم وَّ ما وَّ ِإذا قيلَّ َلَّ

ونَّ ) ُ ُكْم ُتْرْحَّ
ل َّ عَّ ُكْم لَّ ْلفَّ  (45خَّ

گفته می شود: بترسید از آنچه در حال و از آنچه وقتی به آنها 
ید تا مشمول رحمت پروردگار شوی  1د.پشت سر دار

 ِ ِب ِ ٍة ِمْن آياِت رَّ تِْيْم ِمْن آيَّ
ْ
أ كاُنوا وَّ ما تَّ ْم ِإال َّ 

هْنا ُمْعِرضنيَّ )  (46عَّ
که هیچ آیه اى از آیات پروردگارشان براى آنها نیامد، جز آن 

 2 کنند.از آن اعراض می
كُ  قَّ زَّ ا رَّ ْنِفُقوا ِم َّ

َّ
ْم أ ُ ُم اهَّلُل قالَّ وَّ ِإذا قيلَّ َلَّ
 
ُروا ِلل َّ فَّ كَّ ذينَّ 

 ُنْطعِ ال َّ
َّ
ُنوا أ ْو ذينَّ آمَّ ْن لَّ ُم مَّ

ْنُتْ ِإال َّ 
َّ
ُه ِإْن أ مَّ ْطعَّ

َّ
شاُء اهَّلُل أ الٍل ُمبنٍي   يفيَّ ضَّ

(47) 

گفته می کرده و چون به ایشان  یتان  شود از آنچه خدا روز
کافر شده که  کنید آنان  که ایمان آوردهانفاق  اند اند به آنان 

گر خدا  که ا کسی غذا بدهیم  خواست میگویند آیا به 
 .داد؟ شما جز در ضاللتی آشکار نیستیدغذایش می

کرده است. یکبار این نشانههای خود برای انسانای از نشانهخداوند در این آیات به مجموعه ها را با هم مرور ها اشاره 
 کنیم:
که در زمستان حالت مرده دارد و خداوند آن را در بهار زنده می - یاند تا ما بتوانیمی هاکند و از آن دانهزمین  م از رو

 آنها بخوریم.
کرده و چشمهخداوند در زمین انواع باغ - کند تا ما از ثمرات آن ها جاری میها مانند باغ خرما و انگور ایجاد 

گرفته است.بهره که بدون تالش و زحمت ما ایجاد شده و در اختیار ما قرار   مند شویم، ثمراتی 

                                                            
يفه مشركني را مذمت مى 1 ها را رعايت ننموده، و بداهنا اقباَل نكرده و آثار آهنا را بر آهنا مترتب نساختند. كند به اينكه حق اين آيتدر اين آيه شر

يد، « اهَّلل»هاى روشن ناطقند بر اينكه پروردگار مشا شود كه: اين آيتايشان گفته مىوقىت به  است، پس هم از معصيت او در حال حاضر بپرهيز
يد و يا  پس از و هم از گناهاىن كه قبال كرده بوديد و يا پس از عذاب شرك و گناهاىن كه بدان مبتالييد، و آچنه قبال مرتكب شده بوديد بپرهيز

يد، از اين سخن اعراض منوده و اين دعوت را اجابت  شرك يد، و از عذاىب كه در آخرت هست بپرهيز و گناهاىن كه فعال در زندگى دنيا دار
باره مهه آيات دارند، آياىت كه به وسيله آن تذكر داده مىمنى شوند. با اين بيان دو نكته كنند. اين اعراضشان بر حسب عادىت است كه مهيشه در

ُكْم »شود: اول اينكه: مراد از مىروشن  ْلفَّ ْيِديُكْم وَّ ما خَّ
َّ
نْيَّ أ شرك و گناهاىن است كه در حال حاضر و در قبل از اين بدان مبتال بودند، و يا « ما بَّ

گناهان در دنيا و عذاب در آخرت ا ست. مراد عذاىب است كه بدين سبب مستوجب آن شدند، و برگشت هر دو به يكى است، و يا مراد شرك و 
 تر است.و اين وجه از وجوه ديگر وجيه

گر جواب  اعتناىي به حذف شده، براى اين است كه داللت كند بر اينكه حال كفار در جرأت و جسارت به خداى تعاَل، و ىب« اذا»دوم اينكه: ا
بان آورد. پس چه ِبتوان جواىب كه در مقابل اين دعوت مىحق به حدى رسيده كه ديگر منى تر اينكه اصال گفته نشود، هر چند كه با دهند به ز

هْنا ُمْعِرِضنيَّ »مجله  كاُنوا عَّ  
ْم ِإال َّ ِ ِب ِ ٍة ِمْن آياِت رَّ ِتِْيْم ِمْن آيَّ

ْ
أ  ، فهمانده كه آن جواب چه بوده است.«وَّ ما تَّ

نشان دادن آن، به مشاهده و يا به تالوت و تذكر است، و نيز مراد اعم از آيات آفاىق و انفىس و آيت به معناى معجزه « آوردن آيات»مراد از  2
 كنند.)مانند قرآن( است، كفار در برابر مهه ايهنا روگرداىن مى



 

 

که ما آنها را نمیرخداوند آنچه را از زمین می - ید، خود ما و حتی بسیاری از چیزها   شناسیم، زوج قرار داده است.و
کشیده شده  - که از دل روز بیرون  یک میشب  گرفته و تار  کند.و همه جا را فرا
کرده باشد، ادامه خواهد  - که خداوند تعیین  که تا آن زمان  حرکت مستمر و منظم خورشید )در عین ثابت بودنش( 

 نشانه قدرت و اراده و علم خداوند است. داشت و این
یک میسیر ماه در منزل - که شبیه شاخه خم شده خرما، خمیده و بار  شود.های مختلف تا آنجا 
گونه - که نه خورشید به ماه رسیده و نه شب از روز حرکت مستمر خورشید و ماه و شب و روز در مدار خود به  ای 

 زند.جلو می
کردن انسان - کشتیها و فرزندحمل  که مملو از انسانانشان بر روی  کاال هستند و همچنین  هایی  دیگر اسباب و 

پایان، هواپیماها و ...) حمل کشتی (مانند چهار ها را بر پشت خود ها انسانکه خداوند آنها را آفریده و مانند 
گر خداوند بخواهد آنها را غرق میجا میجابه کسی نمیکنند. ا آنها برسد و آنها را نجات تواند به فریاد کند و 

 بدهد، مگر آنکه رحمتی از جانب خداوند برای مدتی معین آنها را نجات دهد.
 .....ها چیست؟ .................................................ها به ما انسانبه نظر شما پیام مشترک این آیات و نشانه
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
کردن خورد و از آن بهره میاش میآنچه انسان در زندگی - برد، همه بواسطه تدبیر خداوند تبارک و تعالی در زنده 

گیاهان و باغ  هاست.زمین مرده و رویاندن انواع 
که خورشید و ماه و همچنین شب و روز  - امکان زندگی و حیات انسان بواسطه نظام تقدیر عالمانه خداوند است 

 را در نظام مشخص و دقیقی به حرکت و سیر واداشته است.
که خداوند در عالم قرار داده، و البته اوست ها نیز بواسطه قدرتجایی انسانو جابهحتی حمل  - هایی است 

 دارد.ها را از خطرات آن ایمن نگه میانسان
که برخاسته از علم و قدرت بیهای فوق بیاننشانه انتهای کننده نظام تدبیر خداوند در عالم هستی است، نظام تدبیری 

کرده باشند، در تمامی شئونات زندگیخداوند است و انسان شان از آن ها بدون آنکه برای این نظم و هماهنگی تالشی 
 برند.بهره می

که امروز برای خود زندگی و برنامه کردهپس هر یک از ما  ها و مقاصد و ایم و به زندگی خود مطابق برنامهای دست و پا 
 دهیم برای آن است:تصمیمات خودمان ادامه می

که بعد از هربار مردن زمین، زمین دوباره زنده خواهد شد. - یم   اطمینان دار
کرد. - گیاهان هر بار از زمین روییده و غذای ما را تأمین خواهند  که  یم   اطمینان دار
کرده و هرگز در آن اختاللی به وجود نخواهد  - که نظام خورشید و ماه به صورت منظم ادامه پیدا  یم  اطمینان دار

 آمد.
که شب و روز از پی یکدیگر می - یم   آیند و روال عادی زندگی ادامه خواهد داشت.اطمینان دار



 

 

که وقتی بر مرکبی سوار می - یم  رغم تمامی احتماالت و خطرات آن، سالم به مقصد شویم، علیحتی اطمینان دار
 خواهیم رسید.

که ما انسان کها به تمامی قوانین تکچگونه است  کرده و بر اساس آن آنها را قرار داده است اطمینان ه خداوند وینی عالم 
مندی دانیم تداوم حیات و بهرهسازیم، چون میهرگز به خالف این نظام عمل نکرده و آن را مختل نمی کنیم!زندگی می

ا را ما وابسته به حرکت منظم و هماهنگ این دستگاه و انطباق ما با آن است، ولی وقتی خداوند بواسطه رسوالن خود م
کنیم، به راحتی به خودمان اجازه میدعوت به تقوی نموده و از ما می که اصول دیگری را نیز رعایت  که از آن خواهد  دهیم 

که می کنیم؟!دستورات سرباز زده و هرطوری   خواهیم زندگی 
که نسبت به از انساندر آیات های خود خداوند پس از بیان آیات و نشانه ها خواسته است 

که در آینده انجام خواهند یش از این انجام دادهآنچه پ کارهایی  اند و همچنین نسبت به 
که از رحمت و فیض الهی بهره کنند. اینگونه است   مند خواهند شد.داد، تقوی پیشه 

که با آیات و نشانه کنون  کارا های های الهی آشنا شده و لزوم هماهنگی با نظام و دستورات الهی را شناختید، فهرستی از 
که می کارهایی  کرده و رعایت تقوی را در مورد هر گذشته خود و همچنین فهرستی از  خواهید در آینده انجام بدهید تهیه 

کنید.  کدام لحاظ 
کنیم. - گذشته را بشناسیم و برای جبران آنها تالش  کارهای   باید نواقص 
کارهای آینده را شناخته و مانع از رخداد آن بشویم. -  باید اشکاالت 
که در بر کارهایی  خی از 

 گذشته انجام دادم.
رعایت تقوی در مورد 

کارها  این 
که در آینده  کارهایی  برخی از 

 خواهم انجام بدهم.می
رعایت تقوی در مورد 

کارها  این 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

ایشان از آیات « اعراض»ها و عدم توجه آنها به هشدارهای الهی، تقوایی انسانریشه بیکند خداوند در این آیات اشاره می
بایست به عنوان یکی از مهمترین عوامل غفلت در های خدواند است. بنابراین اعراض از آیات الهی را میو نشانه

که به مرور موجب بیانسان کت و محرومیت و  تفاوتی آنها نسبت به هشدارهای رسوالن الهیها دانست  و در نهایت هال
 ذّلت ایشان خواهد شد.



 

 

کنید تا برخی از نشانه کرده و بدین ترتیب زمینه عمل به تالش  که در این آیات معرفی شده بود را به دیگران معرفی  هایی 
کنید.  دستورات الهی و مراقبت نسبت به هشدارهای الهی را در ایشان تقویت 

کتاب درسی: درس   ششم )پیشوایان اسوه(نگاهی به 
گرامی اسالم( های رهبریاسوه  )پیامبر 

گرامی اسالم  - که در مدینه حکومت اسالمی برپا نموددر مدت ده سالپیامبر  گونهی  که در همه   یزندگ یا، به  کرد 
جامعه . سیره پیامبر در رهبری ها شدالگو و اسوه  انسان ،یاز جمله در جایگاه رهبر ،یو اجتماع یابعاد فرد

 اینگونه بود:
 تالش برای برقراری  عدالت و برابری .1

o کرد.المال را میان مسلمانان به تساوی تقسیم میدرآمد بیت 
o گذاشت.فرقی میان عرب و غیرعرب نمی 
o ایستاد.در برابر ضایع شدن حق افراد جامعه می 
o که بودند، مجازات می  .کردمتجاوزان حقوق مردم را در هر موقعیتی و جایگاهی 
o برابری تمامی افراد در مقابل قانون 

 محبت و مدارا با مردم .2
 کوشی و  دلسوزی در هدایت مردمسخت .3
 مبارزه با فقر و محرومیت .4

 )امام علی علیه السالم( پای پیامبرهمراه و هم
کرده بود و تمام  یهمانند رسول خدا  همه فضائل الهامیرالمومنین، حضرت علی علیه السالم  - را در خود جمع 

که یک رهبر جامعه باید دارا باشد، دارا بود. یهاییویژگ  ها و فضائل ایشان عبارتست از:برخی از ویژگی را 
 مانندعدالت بی .1
 (باُبها َفَمَن َاراَد الِعلَم َفلَیاِتها ِمن باِبها ُیّ َاَنا َمدینُة الِعلِم َو َعل) کرانعلم بی .2

-------------------- 
کننده دستورات خداوند  کتاب آسمانی و تبین  که وجود مقدس رسول و اوصیای ایشان، تعلیم دهنده  پیشتر بیان شد 

که انسان کاملش هشدار میاست، لذا منذران حقیقی جامعه  دهند، اینان ها را نسبت به انحراف از مسیر سعادت و 
دعوت مردم به توجه و تذکر نسبت به آن، همواره یکی از محورهای تعلیم و تبیین و هستند. از این رو بیان آیات الهی و 

 های الهی بوده است.تربیت در این انسان
کاستی انجا کم و  که آنچه را خدا به آن دستور داده بود بدون هیچ  م با این وجود خود ایشان اولین و بهترین افرادی بودند 

کماالمی کامل در ایشان تجلی یافته بود. این مهم سبب دادند، از این رو تمامی  ت انسانی و فیوضات الهی به صورت 
که وجود رسول و امامان معصوم، خود آیت و نشانه که اتفاق بهتر و های خداوند باشد، نشانهای از نشانهشده است  ای 

 دهد.ها نشان میها عظمت و رحمت الهی را به انسانتر از دیگر نشانهکامل



 

 

که بواسطه تبعیت از دستورات خداوند در ایشان ایجاد شده بود، یکی از این انسان مشاهده کماالتی  های بزرگ و 
که حتی هر انسان ها برای زندگی سعدتمندانه است، از این رو ایشان بهترین اسوهمهمترین نشانه های زندگی بشر هستند 

کمال خود بیاید. چنانکه تواند به ایشغیر مسلمانی نیز به حکم آیه بودن آنها، می کرده و راهی برای سعادت و  ان مراجعه 
های دیگر، چون مسیحیت، با شناخت وجود امیرالمومنین علی علیه السالم و نحوه زندگی بسیاری از عالمان شریعت

کرده و بسیاری از ایشان به همین واسطه مسلمان شدن و سلوک ایشان،  د.این آیت عظیم الهی را تعظیم و تمجید 
 تمرین عملی برای مشاهده آیات الهی و ارتقای تقوی در زندگی

گفته شد با مشاهده آیات الهی انسان ضرورت تبعیت از دستورات خداوند و مراقبت نسبت به هشدارهای الهی  چنانکه 
که برای مشاهده بیشتر آیات الهی را شناخته و به سوی رعایت آن سوق پیدا می مندی و بهرهکند. از این رو الزم است 

 ریزی نماییم.بهتر از آن در زندگی خودمان و دیگران برنامه
 مندی از آن در زندگیمشاهده آیات الهی و بهرهتمرین اول: 

که در زندگی از آن استفاده  گفته شد با مشاهده آیات خداوند و توجه به آن، ما نسبت به حقایق و قوانین الهی  چنانکه 
که آن قانون را در عرصهشویم. کنیم، واقف میمی گرفته و مبتنی بر آن بدین ترتیب الزم است  های دیگر زندگی نیز بکار 

کنیم.  تقوای پیشه 
گوشزد می که آن آیه به شما  کرده، قانونی  که با آنها روبرو هستید تهیه  کنید و تالفهرستی از آیات الهی  ش کند را شناسایی 

 ندگی نیز بکار بگیرید.های دیگر زکنید تا آن قانون را در عرصه

 آیه و نشانه الهی
که در زندگی به من  قانو ن و حقیقتی 

 دهد.نشان می
های دیگر رعایت آن قانون در عرصه

 امزندگی

حرکت منظم و هماهنگ خورشید و 
 ماه در مدار خود

خداوند همه چیز را در یک نظام 
هماهنگ خلق و تقدیر نموده است و 

نظام تنها در صورت رعایت این 
که هر چیزی مسیر خود را به  است 

 کند.درستی و بدون اختالل طی می

کارهایم را در زندگی با نظم انجام  باید 
کاری را در وقت و موقعیت  داده و هر 

کار انجام بدهم.  مناسب آن 

گیاهان و تمامی موجودات  زوجیت 
 عالم

خداوند همه چیز را به صورت زوج 
کمال تن ها با آفریده است، بنابراین 

که ظاهرا با هم  همراه شدن چیزهایی 
 شود.تضاد دارند، ایجاد می

که در وجود خود دارم،  باید هر صفتی 
صفت مقابل آن را هم در خودم فعال 
کمال برسم، چنانکه باید  کنم تا به 
جاذبه با دافعه، رحمت با غضب، 
سرعت با دّقت و مانند آن همراه شود 

کدام در موقعیت  مناسب و البته هر 
گرفته شوند. کار   خود به 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 های خالقانه برای نشان دادن آیات الهی به دیگرانتمرین دوم: ایجاد فرصت
کرده و آنها را از  که توسط رسوالن الهی بیان شده است متوجه  یم تا دیگران را نسبت به هشدارهای خداوند  ما وظیفه دار

کنیم.  کنیم.برای این منظور میغلفت خارج   توانیم با نشان دادن آیات الهی به ایشان، زمینه رفع غفلت را در آنها ایجاد 
که در تمرین قبل شناخته و در زندگی خود مورد توجه قرار داده گرفته و فرصتبرخی از آیاتی   های خالقانه واید را در نظر 

ک گفتگو در این زمینه توانید فرصتنید. ]میجدیدی برای نشان دادن این آیات به دیگران فراهم  های جدید و خوبی برای 
کنید.[ کارکرد آنها در زندگی  انسان صحبت  کرده و با دیگران در مورد این آیات و   فراهم 

که میآیه کرده ای  خواهم آن را معرفی 
کنم.  و به نقش آن در زندگی اشاره 

که می خواهم با او در مورد این فردی 
ک  نم.آیه صحبت 

ایجاد فرصتی جدید و خالقانه برای 
 گفتگو در مورد آن آیه

 
 
 

  

   



 

 

 
 
 
 
 

  

 هاای برای جلسه معرفی آیات به بچهتمرین سوم: برنامه
کرده و آتر مینشان دادن آیات الهی به افراد با سنین پایین نها تواند زمینه خوبی برای شناخت قوانین الهی در ایشان ایجاد 

 زندگی منطبق با دستورات الهی سوق دهد.را به سوی 
کرده و چند های فامیلی و یا در مسجد یا مرکز فرهنگی محلههای مقطع ابتدایی را )در جمعگروهی از بچه تان( جمع 

کنید.  جلسه با عنوان آشنایی با آیات خداوند برای آنها برگزار 
گیاهان و حیات زمین و زنبور عسل و ... را در نظر توانید آیات مختلفی چون خورشید و ماه و شب و روز و پرنمی دگان و 

کرده و پس از معرفی آن آیه به بچه کدام متن، تصویر و یا فیلمی تهیه  تی و ها، آنها به نظم عالمانه عالم هسگرفته، برای هر 
که این حقایق را در زندگی خود مورد   توجه قرار دهند.جریان قوانین الهی در آن توجه داده و از آنها بخواهید 

 
 
 
 

  


