
 

 

 معرفی کتاب )مهتاب اول(

هر آیه را  به سوره نور پرداخته و «مهتاب اول»کتاب 

های آن را بررسی کرده و براساس  جداگانه و لغات و ویژگی

آوری  سه تفسیر نمونه و البیان و المیزان مطالب را جمع

کرده  است و  سپس پیام آیه و شان نزول  و نتیجه  تفاسیر 

ترین  ه است. یکی از مهمرا به صورت مختصر بیان کرد

های  این کتاب این است که در آخر به مهارت کارکرد 

زندگی این آیه را به صورت کلیدی تبین کرده است.  این 

های  کار باعث شده عالوه بر فهمیدن آیات قرآن  مهارت

زندگی را از این کتاب آسمانی یاد گرفته و با دقت بیشتر به 

 آیات نگاه کنیم.

در مدینه نازل سوره نور است که این سوره محتوای کتاب 

باشد. به خاطر اینکه آیه نور  آیه می 46شده است و دارای 

یکی از چشمگیرترین آیات این سوره است و محتوی سوره 

آداب معاشرت ، اصول تربیت فرزندان، مسائل مربوط به 

، توحید مبدا معاد و تسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر

رانی مردان نسبت به  د، مسئله مهم چشماجرای حد شدی

زنان و زنان نسبت به مردان،  حجاب زنان پرداخته است و 

رعایت این مسائل از نورانیت خاصی برخوردار است لذا این 

 .اند نامیده« نور»سوره را 

: کسی که فرماید  در فضیلت این سوره میپیامبر اکرم

ی پیاده کند سوره نور را بخواند و محتوی آن را در زندگ

خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی در گذشته و آینده ده 

 حسنه به عنوان پاداس به او خواهد داد.

فرمایند: اموال خود را از تلف و دامان خود  میامام صادق

عفتی حفظ کنید و به وسیله سوره نور  زنانتان   را از ننگ بی

د که هر کسی را در پرتوی دستوراتش از انحراف مصون داری

قرائت این سوره را در شبانه روز ادامه دهد احدی از خانواده 

 او هرگز تا پایان عمر گرفتار عمل منافی عفت نخواهد شد.

باشد. خداوند عزوجل  این سوره که بخشی از قرآن می

آموزش این سوره را واجب و الزم داشته است و عمل به آن 

رستاخیز الزم و واجب  های آینده تا روز را برهمه شما و نسل

 دانسته است.

توان سوره پاکدامنی و عفت و  این سوره در حقیقت می

های جنسی دانست چرا که عمده  مبارزه با آلودگی

سازی اجتماع از طرق مختلف از  دستوراتش بر محور پاک

های  زند و عوامل مهم انحراف های جنسی دور می آلودگی

حجابی  رانی و بیچ دو مسئله مهم یعنی چشمجنسی این 

ها برطرف نخواهد  ها ریشه کن نشود آلودگی است و تا آن

کند  زیرا اسالم فقط به مجازات کردن مردم کفایت نمیشد.

های پیشگیری از آن را نیز بیان  بلکه دستور عمل و راه

 کند. می

یکی دیگر از کارکردهای مهم این سوره این است که به 

شود و این وظیفه پدر و  فرزندان نکات اخالقی را متذکر می

مادر است تا با آموزش آنان از تفکرات انحرافی فرزندان خود 

 جلوگیری کنند.

های آیه اول به صورت مختصر  در این جا به برخی از پیام

 کنیم: اشاره می

آمده است به معنای این « فرضناها»ه در آیه اول کلم-1

 است که عمل به دستور خداموند واجب است.

 قرآن، قانون الزامی و اجرای دین است.-2

 آیات قرآن روشن و قابل فهم است.-3

 انسان به پند و تذکر نیازمند است.-6

اصول معارف قرآن در فطرت انسان ریشه دارد و با تذکر  -5

 شود. پرده غفلت برداشته می

خواهیم به نکات مهارت زندگی این سوره را  در این جا می

 بیان کنیم:

گیرد  هایی که انسان یاد می در این سوره یکی از مهارت-1

 حقوق دختر بر پدرش .

هرکسی موظف به حفظ آبروی خود و خانواده و  -2

 محافظت از حریم آن است.

حکم خدا به صالح جامعه است ما از خدا به بندگان  -3

تر نیستیم، دوراندیش باشیم نه دوروبراندیش و در  انمهرب

 دین خدا احساسات را دخالت ندهیم.

شالق بترسد به خاطر ترس از آبروریزی از این  کسی از -6

 کند. گناه دوری می



 

 

آگاهی افراد در معرض خطر از مجازات سنگین باید در  -5

 برنامه پدر و مادر و اولیای آموزشی باشد.

از مفاهیم و معارف این سوره را در یک نگاه اگر دور نمایی 

ببینیم و به نمایش بگذاریم با این موضوعات روبه روبه 

 هستیم: 

 های پاکدامنی. راه -1

 عفت عمومی.   -2

 .تراشی کیفر دردناک تهمت -3

 .کیفر تهمت به همسر    -6

نین با توجه به رابطه ارتکاب قتل بواسطه سقط ج  -5

 آیه سه سوره نور.

 فرزندان. بطه ترک تربیترا - -4

 را تهمت به منزله آبروی مردم است.چ   -7

غیرت شدن و زود  استخراج از ایه مفهوم بی  -8

 بانی شدن.عصا

اثبات بیشترین خطایا از جانب زن باتوجه به آیه   -9

 .ده سوره نور

 شناختن سرچشمه گناهان .-11

 هشدار ار تند روی ها .-11
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