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 دلیل تأثیرگذاری:

ن َ ُقْرآنًا 
َ
َرْت َو َلْو أ هِّ اْلَمْوتی ُسی ِّ َم بِّ ُكل ِّ ْو 

َ
ْرُض أ

َ
هِّ اْْل َعْت بِّ ِّ ْو ُقط 

َ
باُل أ هِّ اْلجِّ ذيَن آَمُنوا  بِّ

سِّ ال َ
َ
 َفَلْم َيْيأ

َ
ْمُر َجمیعًا أ

َ
َبْل هللِّ َِّ اْْل

َعة   َكَفُروا ُتصیُبُهْم بِّما َصَنُعوا قارِّ ذيَن 
اَس َجمیعًا َو ال َيزاُل ال َ ْن َلْو َيشاُء اهلُل َلَهَدى الن َ

َ
ْم  أ هِّ ْن دارِّ ْو َتُحل ُ َقريبًا مِّ

َ
أ

ُف اْلمیعاَد ) ن َ اهلَل ال ُيْخلِّ َي َوْعُد اهللِّ إِّ تِّ
ْ
ی َيأ  رعد  (31َحت َ

كوه گر بوسیله؛ قرآن،  گفته ا ها به حركت درآيند يا زمینها قطعه قطعه شوند، يا بوسیله؛ آن با مردگان سخن 
كه ايمان آوردهشود، )باز هم ايمان نخواهند آورد!( ولی همه  دانند اند نمیكارها در اختیار خداست! آيا آنها 

گر خدا بخواهد همه مردم را )به اجبار( هدايت می ا هدايت اجبارى سودى ندارد(! و پيوسته كه ا كند )ام 
كوبنده كافران بخاطر اعمالشان وارد میبالهاى  آيد، تا وعده شود، و يا بنزديكی خانه آنها فرود میاى بر 

ف نمی)  (31كند! )نهايى( خدا فرا رسد؛ به يقین خداوند در وعد؛ خود تخل 

 



 چگونگی تأثیرگذاری:

ن َ اهلَل َخبی ُقوا اهلَل إِّ َغٍد َو ات َ َمْت لِّ ُقوا اهلَل َو ْلَتْنُظْر َنْفس  ما َقد َ ذيَن آَمُنوا ات َ
َها ال َ ي ُ

َ
 (18ر  بِّما َتْعَمُلوَن )يا أ

ُقوَن ) َو ال َك ُهُم اْلفاسِّ ولئِّ
ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
ْنساُهْم أ

َ
ذيَن َنُسوا اهلَل َفأ

َكال َ  (19َتُكوُنوا 

ُزوَن ) ةِّ ُهُم اْلفائِّ ْصحاُب اْلَجن َ
َ
ةِّ أ ْصحاُب اْلَجن َ

َ
ارِّ َو أ ْصحاُب الن َ

َ
 (20ال َيْسَتوي أ

ْنَزْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلی
َ
عاً  َلْو أ ْيَتُه خاشِّ

َ
ُهْم  َجَبٍل َلَرأ اسِّ َلَعل َ لن َ ُبها لِّ ْمثاُل َنْضرِّ

َ
ْلَك اْْل ْن َخْشَیةِّ اهللِّ َو تِّ عًا مِّ ِّ ُمَتَصد 

ُروَن )  (21َيَتَفك َ

حیُم ) ْحمُن الر َ هاَدةِّ ُهَو الر َ ُم اْلَغْیبِّ َو الش َ ال َ ُهَو عالِّ لَه إِّ ذي ال إِّ
 (22ُهَو اهلُل ال َ

ال َ ُهَو  لَه إِّ ذي ال إِّ
ا ُهَو اهلُل ال َ ُر ُسْبحاَن اهللِّ َعم َ اُر اْلُمَتَكب ِّ ُن اْلَعزيُز اْلَجب َ ُن اْلُمَهْیمِّ الُم اْلُمْؤمِّ وُس الس َ ُك اْلُقد ُ اْلَملِّ

ُكوَن )  (23ُيْشرِّ

ْسماُء اْلُحْسنی
َ
ُر َلُه اْْل ِّ ُئ اْلُمَصو  ُق اْلبارِّ ْرضِّ  ُهَو اهلُل اْلخالِّ

َ
ماواتِّ َو اْْل ي الس َ ُح َلُه ما فِّ َو ُهَو اْلَعزيُز اْلَحكیُم  ُيَسب ِّ

(24) 

كه ايمان آورده كسانی  كس بايد بنگرد تا براى فردايش چه چیز از اى  ايد از )مخالفت( خدا بپرهیزيد؛ و هر 
كه خداوند از آنچه انجام می گاه است! )پيش فرستاده؛ و از خدا بپرهیزيد   (18دهید آ

كردند و  كه خدا را فراموش  كسانی نباشید  كرد، آنها « خود فراموشی»خدا نیز آنها را به و همچون  گرفتار 
 (19فاسقانند. )

 (20هرگز دوزخیان و بهشتیان يكسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پيروزند! )

كوهی نازل می گر اين قرآن را بر  كه در برابر آن خاشع میكرديم، میا شكافد! شود و از خوف خدا میديدى 
كه ب  (21زنیم، شايد در آن بينديشید! )راى مردم میاينها مثالهايى است 



كه معبودى جز او نیست، داناى آشكار و نهان است، و او رحمان و رحیم است! )  (22او خدايى است 

كسی يتم  ه است، به  كم و مالك اصلی اوست، از هر عیب منز  كه معبودى جز او نیست، حا و خدايى است 
ت بخش است، مراقب همه نمی كه با اراده نافذ خود هر چیز است، قدرتمندى شكستكند، امنی  ناپذير 

ه است از آنچه شريك براى او قرار میامرى را اصالح می دهند! كند، و شايسته عظمت است؛ خداوند منز 
(23) 

نظیر(؛ براى او نامهاى نیك است؛ آنچه در سابقه، و صورتگرى )بىاى بىاو خداوندى است خالق، آفريننده
 (24گويند؛ و او عزيز و حكیم است! )و زمین است تسبیح او میآسمانها 



 اصول تأثیرگذاری:

 حین و بعد از تولد فرزند تأثیر دارد.همه مراحل قبل، ظاهر خواندن قرآن در اصل اول:

 افزايش داد.توان اصل دوم: تأثیر خواندن قرآن را می

كرد. اصل سوم: تأثیر خواندن قرآن را می   توان در جهت خاص متمركز 

 



 چگونگی تأثیرگذاری:

 .راهبردهای اصلی 1

حین و بعد از تولد فرزند با قرآن همه مراحل قبل، دربه صورت منظم خواندن قرآن پدر و مادر با  اول:راهبرد 
 انس بگیرند. 

تر شود تأثیر ا قرآن نسبت به مفاهیم آن تدبر داشته باشند. هر قدر سطح تدبر عمیقراهبرد دوم: عالوه بر انس ب
 شود. تر میقرآن عمیق

ها يا آيات قرآن را در جهت خاص و متمركز با دعاهای های سورهراهبرد سوم: بر اساس خاصیت و ويژگی
  ويژه و خاص برای تأثیرگذاری برشخصیت فرزند بخوانند. 



 چگونگی تأثیرگذاری:

 ریزی .محورهای برنامه2

كل قرآن  داشتن برنامه اول:محور   برای خواندن 

 های قرآن محور دوم: داشتن برنامه برای مطالعه بر سوره

  ها های سورهمحور سوم: داشتن برنامه برای خواندن قرآن بر خاصیت و ويژگی

 



 چگونگی تأثیرگذاری:

 ریزی و اقدام )در دو سال(.برنامه3

كل قرآن به صورتاول:اقدام   ماه يكبار(   6سال حداقل هر  2های مختلف )در طول مكرر به شكل خواندن 

كشف موضوعات و غرض سوره  اقدام دوم: مطالعه همه سوره  های قرآن برای 

 و داشتن برنامه طهارتی  های خاص برای استمرار در خواندناقدام سوم: انتخاب سوره يا سوره



 چگونگی تمرکز در تأثیرگذاری:

 ها برای داشتن سیر طهارتیسورهسوره یا انتخاب مبنای  .1

 هابر اساس ثواب قرائت سوره :انتخاب اول

 ای خاص انتخاب دوم: بر اساس عالقه نسبت به سوره

 های ذكر شده در سوره انتخاب سوم: بر اساس شخصیت

 موضوعات و غرض سورهانتخاب چهارم: 

 گیری شخصیت فرزند  انتخاب پنجم: بر اساس آرزوهای در نظرگرفته شده برای شكل





 چگونگی تمرکز در تأثیرگذاری:

 اساس دسته سوره ها برانتخاب سوره یا سوره .2

= حكیم و  سوره فقاهت و دانش و حكمت و اجتهاد های الم: سوره .1
 نافذ شدن در جامعه به واسطه حكمت

 بقره/آل عمران/عنكبوت/ روم/ لقمان/ سجده

 اعراف
كتاب و قرآن و راه يافتن به معنويت سوره های الرا:سوره .2 های علم به 

كه طبیب دوار بطبه قرآن    = افرادی 
 رعد/ابراهیم/ حجر/يونس/هود/يوسف

غافر/فصلت/زخرف/شوری/دخان/ جاثیه/   ساز= افراد تمدن سازیجريان سازی وهای نظامسوره های حوامیم:سوره .3
 احقاف

= افراد مؤمن با خدا و محب  های ايمان و شكرسوره های طواسین:سوره .4
  خدا

 شعراء/نمل/قصص

های حروف سوره .5
 مقطعه ديگر:

رحمت خص خداوند و اتصال های اتصال به سوره
افراد با رحمت و = های ايشان رسول اهلل و ويژگیبه 

 رأفت ويژه بر همگان

 قلم/ق/ص/يس/مريم/طه/

های سوره .6
 حامدات:

= افراد صالح و  های عبوديت و عمل صالحسوره
 مدير دارای سیطره اجتماعی 

 حمد/انعام/كهف/فاطر/سبأ



های سوره .7
و شروع  مسبحات

 :با تسبیح

= افراد هاهای حفظ و حرز و مصونیت از آسیبسوره
 مراقب ديگران

 اسراء/اعلی

 جمعه/تغابن حديد/حشر/صف/

های با اسم و سوره .8
 ياد خدا

= افراد واسطه ساز رحمت و رحمانیتهای فعالسوره
 فیض و نزول خیرات و بركات

 الرحمن

 ملک/فرقان
   های با امر :سوره .9

a. افراد محكم و قوی در  هامراقبت و حفظ از آسیب شروع با قل =
 هافتنه

 جن/كافرون/توحید/فلق/ناس

b.  با شروع
 اقرء

 علق  = افراد در محضر خدا سوره تقويت شهود و مشاهده

های با سوره .10
 جمالت استفهام:

گشايىسوره گره  گره های تفكر و   غاشیه/شرح/ماعون/ فیل و قريش/دهر/نبأ گشا= افراد 

= افراد شجاع  های خطیر و بزرگهای  مسئولیتسوره های با نهیبسوره .11
کبرای مسئولیت  های خطرنا

 توبه/نحل/مطففین/همزه/مسد



های با سوره .12
جمالت خبری:

  

با  محكم و صهای برای تثبیت حقايق = اشخاسوره
  ثبات 

 

a. ا = اهل تقوا و  و صبرداری قیام و برنامههای سوره شروع با ان 
 مغفرت

 نوح/ قدر/كوثرفتح/

b.  شروع با
 اقتراب

= افراد شاخص در  های يقین و عبوديتسوره
 عبوديت

 انبیا/ قمر

c.  با شروع
 غیر آن

معارج/ /مجادله  محمد/مؤمنون / نور /زمر / انفال/  = علمداران جامعه های مجاهدت و سرداریسوره
 عبس/بينه/تكاثر

های خطاب سوره .13
 به نبی  

  های قیام و مجاهدت و ابالغ دين سوره

a.  يا ايها
 النبی 

 تحريم/احزاب/حجرات/طالق  = مدافعین حرم  های اجتماعیهای واليتسوره

b. مزمل/مدثر = مجاهدان های جهادسوره غیر آن 



های خطاب سوره .14
 به مؤمنان: 

 ممتحنهمائده/  = افراد مطیع ولی   های شیعه شدنسوره

های خطاب سوره .15
 به ناس:

= افراد دارای  های خیررسانی و ابرار شدنسوره
  استعدادهای بلند عالی

 نساء / حج

ئكه: سوره .16 افراد تغیير دهنده اوضاع = های تغیير مقدرات سوره های مال
 جامعه

يات/مرسالت/نازعات/عاديات  صافات/ ذار

= افراد متصل به خدا و های اتصال به غیبسوره قسم: های سوره .17
  دارای نفس زكیه

بروج/ طارق/ تین/شمس/لیل/ضحی /طور/نجم
 فجر/ عصر/

 قیامت/ بلد
های اذا سوره .18

 شرطیه:
= معیارهای حق در  های تحول و تغیير سريعسوره

 جامعه
 نصرزلزال/ تكوير/انفطار/ انشقاق//منافقونواقعه/ 

= افراد با اعمال مقبول  های سنگین شده اعمالسوره های قیامتسوره .19
  درگاه خدا

 حاقه/قارعه

 



   

 

 

  


