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ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ِيَن َءاَمُنواْ  نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ٢ إِلَّ ٱلَّ َوٱۡلَعۡصِ ١ إِنَّ ٱۡلِ
ۡبِ ٣ ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ وََعِملُواْ ٱلصَّ

سالم علیکم. 

فصل اول - معرفی استاد احمدرضا محسنی
       

ــم  ــر بتوانی ــا بهت ــم ت ــی نمای ــودم را معرف ــدا خ ــتم ابت ــود الزم دانس ــر خ ب
ــا هــم صحبــت کنیــم. احمدرضــا محســنی هســتم، متولــد 1331/09/19  ب
محــل تولــد طبــس گلشــن، جایــی کــه شــن هــای روان مأموریــت ســقوط 

ــته.  ــی را داش ــای آمریکای هواپیماه
ــت     ــح طباب ــرف صب ــه ط ــد ک ــی بودن م ــا ُمَعمَّ ــم تنه ــادری پدربزرگ ــّد م َج

ــد.  ــی رفتن ــر م ــر منب ــرف عص ــد و ط ــی کردن م
َجــّد پــدری حــوزه علمیــه داشــته و خــود نیــز تدریــس مــی کردنــد. تنهــا 
حــوزه علمیــه خواهــران در طبــس موقوفــه ایشــان بــه نــام حاجــی محّمــد 

زرگــر بــوده کــه تاکنــون دایــر اســت. 
ــوز ســینه  ــه هن ــد ک ــی داشــته ان ــای جهان ــگ ه ــی در جن معجــزات فراوان
بــه ســینه مــی چرخــد. پــدرم کار کشــاورزی داشــته و در ســن 75 ســالگی 
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ــاز  ــام نم ــد از اتم ــادرم بع ــه شــهادت رســیدند و م ــه ب ــگام کار در مزرع هن
عصــر، ســر نمــاز جــان را بــه جهــان آفریــن تســلیم کردنــد. مــرگ پــدر و 
مــادر تنهــا 40 روز فاصلــه داشــت. مــادرم جــزء معــدود زنانــی بودنــد کــه 
ــد، همیشــه  ــه بودن ــج البالغ ــرآن و بیشــتر نه ــظ کل ق ــان خــود حاف در زم
مــی گفتنــد: »مادرجــان مــن بــدون وضــو هیچــگاه پســتانم را در دهــان تــو 

ــی«.  نگذاشــته ام و بقیــه را خــود دان
ــه  ــرآن ب ــس ق ــال تدری ــرم در ح ــال از عم ــتر از 47 س ــر بیش ــن حقی ای
ــژه حــوزه هــای علمیــه خواهــران،  ــه وی کــودکان، معلمیــن، دانشــجویان، ب
جهــاد دانشــگاهی، دفتــر تبلیغــات اســالمی، ســازمان تبلیغــات، وزارت ارشــاد 
، بهزیســتی، آمــوزش و پــرورش، آســتان قــدس رضــوی باالتریــن ســعادت 
حقیــر ایــن اســت کــه امســال بیســت و ســومین ســال خدمتــم در آســتان 
قــدس رضــوی مــی گــذرد البتــه ســی ســال در آمــوزش و پــرورش خدمــت 

نمــوده ام. 
یکی از افتخارات این جانب این است که در سال های تحصیلی

 52-51 و 53-52 شاگردی آقا را نموده ام. 
ــه  ــرا ک ــن داشــت چ ــادی در م ــر بســیار زی ــم تأثی ــدت ک ــه م ــه ب ــا توج ب
تاکنــون شــیوایی در ســخن ایشــان هــم در ارتبــاط بــا فهــم قــرآن و هــم نهج 
البالغــه باعــث عالقــه بــه فهــم و بعــد ترجمــه آن در مــن شــکل گرفــت. در 
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آن زمــان آقــا مرتضــی فاطمــی قرائــت قــرآن را داشــته و رهبــر عزیــز ترجمه 
و بعضــاً تفســیر مــی کردنــد. ایــن ســخن ایشــان هنــوز در گــوش مــن طنیــن 

انــداز اســت:
»منتظر خامنه ای نشوید هک او بیاید و رقآن را ربای شما رتجمه نماید 

ره کدام شما باید یک خامنه ای باشید«

ــه دارد.  ــون ادام ــد آورد و تاکن ــن پدی ــن م ــه ای در ذه ســخن ایشــان جرق
ــزرگ را نگــه دارد  ــرای مملکــت مــا و جهــان اســالم ایــن مــرد ب ــد ب خداون

ــاء اهلل.  ان ش
تمامــی عمــر 47 ســال آمــوزش خــود را معطــوف بــه ســنین صفــر تــا 12 
ســال گذاشــته ام حــدود 52 تألیــف دارم کــه شــانزده تألیــف آن ویــژه مقطع 

ابتدایــی و مابقــی ویــژه کــودکان قبــل از دبســتان مــی باشــد. 
همیشه دنبال کارهای روی زمین بوده ام 

و از موازی کاری پرهیز نموده ام 

ــوده ام، در  ــفر ب ــال آن در س ــدود 37 س ــود، ح ــی خ ــر آموزش ــتر عم بیش
ســال مــاه هــای مبــارک رمضــان را در مشــهد مقــدس جــوار آقــا علــی بــن 
موســی الرضــا)ع( و مابقــی هــر هفتــه در یــک شــهر و اســتان جهــت آمــوزش 

مربیــان، معلمیــن و دانشــجویان ســفر کــرده ام. 
همین جا الزم است از همسر بسیار مهربان فداکار و همراه خودم سّید اوالد 
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پیامبر سرکار خانم بی بی منصوره منتظری که در تمامی این سال ها همراه و 

مشوق این جانب بوده اند کمال تشکر را داشته باشم، 

اجر ایشان با صاحب قرآن. 

در ایــن مــدت حــدود 1250 شــهر و اســتان را شــخصاً جهــت آمــوزش هــای 
فشــرده یــک هفتــه ای حضــور داشــته ام.

بیشتر از 140000 مربی و دانشجو و معلم آموزش داده ام و هر سال حداقل 
دویست هزار کودک تحت پوشش این طرح می باشند 

کــه از ایــن عــدد شــش هــزار و هفتصــد نفــر در نــه کشــور اســالمی بــوده 
انــد. البتــه روش کار ایــن حقیــر در حــدود پنجــاه کشــور اجــراء مــی شــود 
ــرب،  ــی، ع ــراً ایران ــکا اکث ــا و آمری ــورهای اروپ ــا در کش ــن م ــه مخاطبی ک

ــی و ... هســتند.  افغان
در ایــن مــدت تقدیرهــای فراوانــی از ادارات و نهادهــای مملکتــی و شــخصی 

گرفتــه ام از جملــه: 
حکم فعال قرآنی، خادم القرآن

در سال 1386 به عنوان چهره ماندگار و معلم ماندگار انتخاب شده ام
در سال 1393 بین 50 کشور اسالمی تنها طرحی بود که هم تندیس افتخار 

و هم لوح زرین را گرفت.
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فصل دوم - دالیل چاپ این نوع ترجمه     

ــه  ــه مهربانان ــام ترجم ــع ن ــه در واق ــه ک ــوع ترجم ــن ن ــاپ ای ــل چ دالی
ــد. ــی باش ــی م ــع ابتدای ــوزاِن مقط ــش آم ــژه دان ــته ام، وی ــذار( گذاش )اَن

و امــا دســتور قــرآن کریــم بــرای هــر مســلمان مــی توانــد آیــه آخــر ســوره 
عصــر باشــد کــه فرمــود:

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ِيَن َءاَمُنواْ   )1( إِلَّ ٱلَّ

َو َعِملُواْ  )2(
ٰلَِحِٰت َو تََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ  )3( ٱلصَّ

ۡبِ   )4( َو تََواَصۡواْ بِٱلصَّ
ــم  »و امــا حــق الوالــد علــی الوالــد ان یحســُن اســمه ان یحســُن ادب و یعلّ
هــم القــرآن«1 طبــق فرمایشــات معصومیــن وظیفــه هــر پــدر و مادر گوشــزد 
ــد  ــق دارن ــد ح ــه فرزن ــبت ب ــادر نس ــدر و م ــه پ ــه ک ــت همانگون ــده اس ش

فرزنــدان نیــز بــر گــردن پــدر و مــادر حقــی دارنــد: 

1در روایاتی که از پیامبر و معصومان ـ صلوات اهلل علیهم ـ درباره حقوق فرزندان رسیده، سه 
حق عمده، برعهده پدران نهاده شده است: »حّق الولدعلی والده أن یحّسن اسمه و یزّوجه إذا 

أدرک و یعلّمه الکتاب.«) نهج البالغه، حکمت399( ؛ »و حّق الولد علی الوالد أن یحّسن اسمه و 
یحسن ادبه و یعلّمه القرآن.«) نهج الفصاحه، ص448، ش1395(
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ــک  ــه ی ــترک و ب ــان مش ــورها زب ــام کش ــد. در تم ــد فهمی ــوزد خواه را بیام
ــه  ــد یکــی از راه هایــی کــه مســلمان ب صــورت تــالوت مــی شــود مــی توان

مســلمان کشــور دیگــری احســاس هــم کیشــی کنــد همیــن باشــد. 
ــع  ــه در واق ــر ک ــه عص ــوره مبارک ــر س ــه آخ ــتورالعمل آی ــه دس ــم ب برگردی

ــد  ــی کن ــه م ــا ارای ــه م ــزی کالن را ب ــه ری ــک برنام ــات ی ــکار و کلی راه
ایمان )1(      عمل صالح )2(      تواصوا بالحق )3(      تواصوا بالصبر )4(

ــد.  ــی باش ــن م ــزان و معلمی ــه ری ــه برنام ــه ب ــک مربوط ــماره ی ــتور ش دس
چنانچــه دســتورالعمل شــماره یــک یعنــی خوانــدن صحیــح و فهــم مناســب 
ــا ســن دانــش آمــوز انجــام گیــرد مطمئــن باشــد ســه دســتورالعمل بعــد  ب

ــه خــود انجــام مــی گیــرد.  خــود ب
اگر دانش آموز بداند خداوند چه فرموده حتمًا به آن عمل خواهد نمود 

چرا که در واقع شکوفایی فطرت اوست 
و کسی که حرکات رفتار کردار و گفتار او برگرفته از قرآن باشد 

حتمًا نشر آن را خواهد داشت و حتمًا در پاسداری حق خواهد ایستاد.

چنیــن فــردی مشــکالت در ایــن راه را بــا زیبایــی صبــر خواهــد نمــود ایــن 
دانــش آمــوزی اســت کــه مــا افتخــار خواهیــم کــرد در نظــام پرورشــی مــا 

تحویــل جامعــه دینــی داده ایــم. 
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آخرین سؤال

شروع آموزش از چه زمانی؟ 
جــواب: قبــل از آنکــه بخواهــد مســئولیت خــود را شــروع نمایــد. زمانــی بــه 
فــردی مســئولیت را واگــذار مــی کنیــد کــه همــه مــوارد کار خــود را بــه او 
گوشــزد کــرده باشــید. بــه عقیــده حقیــر مــی بایســت قبــل از جشــن تکلیــف 
ــا پســر ایرانــی بایــد خوانــدن صحیــح و درک معنــا را  ــرای هــر دختــر و ی ب
داشــته باشــد جشــن تکلیــف همــه ســاله چــه بــرای پســران و چــه دختــران 

برگــزار مــی گــردد. و چقــدر مراســم باشــکوه و زیباســت. 
پــس از جشــن تکلیــف از دانــش آمــوز بخواهیــد: نمــاز کــه حــرف زدن دو 
طرفــه شــما بــا خالــق خــود مــی باشــد، آیــا مــی شــود ســوره مبارکــه حمــد 

را ســاده بخوانــی؟! 
فکــر مــی کنیــد چنــد درصــد درســت تلفــظ خواهنــد نمــود توقــع زیــادی 

نیســت ولــی بــاور کنیــد پیشــنهاد حقیــر شــدنی اســت ان شــاء اهلل.
یکی از دالیلی که حقیر را بر این کار داشت، این بود: 

همکاران فرهنگی من گله داشتند که این ترجمه ها چرا این گونه است! آنقدر 

وسط آن، پرانتز پرانتز قرار داده اند که معنای یک آیه را که شروع به خواندن 

می کنیم به آخر معنا که می رسه یادم رفته اول آیه چه بود! 
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خــدای مهربــان در ســوره قمــر مــی فرمایــد قــرآن را ســاده کردیــم بــرای بــه 
خــود آمــدن. کســی هســت بــه خــودش بیایــد؟1  

و در جایــی دیگــر مــی فرمایــد: هــر پیامبــری فرســتادیم بــدون اســتثنا بــا 
زبانــی ســاده و همــه فهــم بــود تــا احــکام و معــارف الهــی را کــم کــم بــرای 

قومــش توضیــح بدهــد2. 
ــب کــودک و نوجــوان  ــد قل ــی فرمای ــه فرزندشــان م ــان خطــاب ب امیرمؤمن
مثــل زمیــن کاشــته نشــده ای اســت کــه آمادگــی دارد هــر بــذری را بپذیرد3. 
از ایــن رو در تربیــت تــو شــتاب کــردم پیــش از آنکــه دلــت ســفت و ســخت 
ــه چیــز دیگــری مشــغول آیــد )گوشــی، تبلــت، اینترنــت،  شــود و عقلــت ب
پیــام، تلگــرام و ...( و در آغــاز تربیــت از یــاد دادن قــرآن و معنــا و تفســیرش 

شــروع کــردم. 

و اما آخرین مطلب

كِرٖ" 22 دَّ نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لذِّلِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡ 1سوره قمر، آیه 17"َولََقۡد يَسَّ

ُ  َمنْ  يََشاُء َو َيْهِدي  َمنْ  يََشاُء َو ُهَو  َ  لَُهمْ  َفُيِضلُّ  اللَّ رَْسلَْنا ِمنْ  رَُسولٍ  إِلَّ بِلَِسانِ  قَوِْمهِ  ِلُبَّيِ
َ
2"َو َما أ

«  )سوره ابراهیم آیه4( الَْعزِيُز اْلَحکیمُ

3نهج البالغه، نامه 31٫
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چرا ترجمه جزء سی ام؟! 
جــواب: چنانچــه بنــا باشــد قبــل از ســن تکلیــف آنچــه برعهــده اســت و بدانــد 
تــا بــه آن عمــل نمایــد، بــه عقیــده شــما الزم هســت یــا خیــر؟ دانــش آمــوز 
مــا بایــد بدانــد در مدرســه ای ثبــت نــام نمــوده بــه وســعت همــه ایــن دنیــا. 
ــال دارد  ــر س ــه آخ ــاب دارد، کارنام ــاب و کت ــر دارد حس ــتان مدی ــن دبس ای
تشــویق و تنبیــه دارد، آیــا حــق او نیســت ایــن هــا را بدانــد، ایــن ســوره هــا 

همــه کلــی هســتند. 
زمانی که رسول اهلل)ص( در سخت ترین زمان عمر خود و اسالم نو پا به سر می بردند، 

نمی شد ابتدا از سوره های دیگر آیات دیگر استفاده می کردند؟ 

کمی نرم تر بودند و برای خود این همه مشکل درست نمی کردند؟! 

حــق دانــش آمــوز اســت کــه قبــل از رســیدن بــه حــد تکلیــف بدانــد ایــن 
مدرســه تمامــی کارهــای آن روی حســاب بــوده، هــر حرکــت او ثبــت         
مــی شــود، امتیــاز داده مــی شــود، کار خــوب و کار بــد مشــخص شــده، چــه 

ــی.  ــاز منف ــی امتی ــت دارد و چــه کارهای ــاز مثب ــی امتی کارهای

و باید این را بداند درس خواندن و نخواندن یعنی در واقع عمل به کار بد یا 
خوب در اختیار خود او می باشد. او باید تشخیص دهد به کاری اقدام کند 
یا خیر. تا پایان سال در واقع پایان عمر او، مورد بازخواست قرار نمی گیرد.
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در پایــان اســت کــه تمامــی کارهــای او حتــی بــه انــدازه یــک ذره خــوب یــا 
بــد بــر او عرضــه مــی شــود و بــدا بــه حــال کســی کــه کارنامــه را بــه اجبــار 
و از پشــت ســر بــه او دهنــد و خوشــا بــه حــال دانــش آمــوزی کــه بــا شــوق 

کارنامــه خــود را بــه دســت راســت بگیــرد. 
یک زمان کوتاه یک عمر کجا 

و آینده میلیارد سال آخر کجا. 

در مدت کوتاه عمر دستورات قرآن را انجام دهد کجا 

و میلیون ها سال در آرامش و عزت زندگی کند کجا. 

ــه  ــد. البت ــد بدان ــا را بای ــف اینه ــل از ســن تکلی ــد قب ــس مالحظــه فرمودی پ
ممکــن اســت نظــر کارشناســان عزیــز مــا ایــن نباشــد چــرا کــه چنــدی پیــش 
ــک وزارت  ــی ی ــزی کالن تربیت ــه ری ــت برنام ــدم، جه ــوت ش ــران دع ــه ته ب

خانــه. 
مــا هــر ســوره ای کــه انتخــاب مــی کردیــم بــرای آمــوزش اشــکال                   
مــی گرفتنــد. ســوره فیــل را بگذاریــد. خیــر، در ســوره فیــل کشــت و کشــتار 
ــد. خیــر، مــرگ و از ایــن حــرف هــا دارد.  دارد. ُخــب ســوره مســد را بگذاری
مــا ماندیــم کــه چــه بگوییــم. البتــه جالــب اســت کــه بعضــی از کارشناســان 
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طلبــه هــم هســتند ولــی در لبــاس. البتــه حــرف هــای آنهــا همــه غربــی اســت 
امــا لبــاس حــوزه بــر تــن دارنــد ایــن هــم خــود یــک مشــکل اســت البتــه حقیــر 
همیشــه خدمــت دوســتان عــرض کــردم َکل اگــر طبیــب بــودی ســر خــود دوا 

نمــودی ولــی کــو گــوش شــنوا. 
امیــد اســت ایــن متــن بتوانــد بــه انــدازه چنــد قــدم حتــی دانــش آمــوزان را بــه 
دبســتان سراســر نــور قــرآن نزدیــک کنــد و پیــام هــای در دل آیــات را بــه جــان 

آنــان جــای دهــد.
 ان شاء اهلل                                       احمدرضا محسنی  
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ترتیب 71 آیه  ُسوَرةُ الَفاِتَة

درس 1

جـیـِم ـْیـطـاِن الرَّ اَعـوُذ بِـالـلّٰـهِ ِمـَن الشَّ
بِــۡسـِم الـلّٰـهِ الـرَّۡحـمـاِن الـرَّحـيـِم 

سوره ی مبارکه حمد
»فهرست قرآن کریم«

سورة مبارکه حمد بیشتر از بیست نام دارد: 
فاتحة الکتاب، امُّ قرآن، سبع المثالی، حمد، وافیه، شافیه، اساس، 

فاتحة القرآن، القرآن العظیم، نور، کنز، الحمد االولی، الدعا، الصالة، 

الحمد القصری، الراقیه، الشافیه، المناجاة، السئوال، تعلیم المسئله، 

التفویض، الشکر، الشفاء، اُّم الکتاب

یکــی از معروفتریــن آنهــا همــان اســت کــه ســر زبــان عمــوم مــردم جــاری 
اســت: 

»بچه ها برویم مسجد، یک فاتحه بخوانیم« 
در فهرســت هــر کتــاب، مشــخص مــی شــود کــه آن کتــاب شــامل چنــد 

بخــش و هــر بخــش آن شــامل چــه مطالبــی مــی باشــد. 

درس اول
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ترتیب 71 آیه  ُسوَرةُ الَفاِتَة

درس 1

- ســوره ی مبارکــه فاتحــه چنیــن حکمــی را دارد یعنــی هــر آنچــه در   

کتــاب قــرآن آمــده، در ایــن ســوره مبارکــه، جمــع اســت: 

 

هیچ نمازی نیست که این سوره در آن نباشد: 
»ال صلوة ااّل بفاتِحُة الکتاب« 1

اگر بخواهیم ما با خداوند متعال حرف بزنیم دعا می خوانیم 
اگر بخواهیم خداوند با ما حرف بزند قرآن می خوانیم

اگر بخواهیم هم ما با خدا و هم خدا با ما حرف بزند نماز می خوانیم
تمامی قرآن منهای ربّناها، خداوند، با ما حرف می زند. 

در این سوره خداوند به زبان ساده می گوید:

 »اگر می خواهی با من حرف بزنی، این گونه حرف بزن«
 

-ضمنــاً، بِــۡســـِم الـلّٰـــهِ الـرَّۡحـٰمـــِن الـرَّحـيـــِم  در ایــن ســوره، یــک آیه به 

1)عوالی الآللی، ج 3، ص 82(

الوهّیت، ربوبّیت، رحمانّیت، رحیمّیت، مالک یوم دین،                  

 صراط مستقیم، مغضوبین، گمراهان و ....


