
 ةـو اهلل انؼصيً انؼصیو

 تبییه قرآن

 گفحارُایی از: ىـػّد ةـیػی درس

ؿعً  یٌّراٌ کحاب ًیا ثیُغا از يىٍغ ةِؼه ي ٌضّه و كؼآن ي چگٌّگی جتییً درةاره، كؼآن ًییجت  دوره در

جّان ىٍظّر صلیلی ظغا را از کالىف دریافث. ایً  پؼدازیو کَ چگٌَّ ىی ظّاُیو گفث؛ و ةَ ایً ىّطّع ىی

 گؼدد.     ي غالكيٍغان ارائَ ىی ي ىحّانی زِث اؿحفاده تضخ در ُكث گفحار و غی ُكث ُفحَى

 

 کتاب ضاللت است! ،هبدون مبی ِّ ،قرآن: هشتمدرس 

، ىُسيَم اؿث؛ و در غیً ایٍکَ کحاب كؼآن در غیً زاىػیث کَ:  ةَ ایً ىّطّع پؼداظحَ قغ دومو  اولدرس در 

جّؿع ظغاوٌغ و یا ىؼزع  ،اةِاىات ىحػغدي دارد. جا زىاٌی کَ ایً اةِاىات ُغایث ةكؼیث ظّاٌغه قغه، ظاُؼا

آیات ىػکّر ةؼاي ىؼدىان كاةم ىلصّد صلیلی ظغا از کالىف آقکار ٌعّاُغ قغ و ىّرد جاییغ او ةؼغؼف ٌكٌّغ، 

حَ ةاقغ، ةغیِی قؼاف داق، اِ کالم وصی و غهّم انِی کَ ةَ ىفاُیو یٍوزّد ىتیِّطؼورت  اؿحفاده ٌعّاٍُغ ةّد. نػا

 ٌيایغ. ىیو غلالٌی 

گفحَ قغ: ظغاوٌغ ةَ طؼورت وزّد ىتیًِّ ); جتییً کٍٍغه( ةؼاي کالىف جاکیغ فؼىّده؛ ظّد، ایً  درس ؿّمدر 

ىتیًِّ را ىػؼفی ٌيّده؛ و كؼآن را زؽ ةؼاي ایٍکَ جّؿع ىتیًِّ ةؼاي ىؼدىان جتییً قّد و ةغیً وؿیهَ اظحالفات 

 ؿحاده اؿث.ىؼدم رفع گؼدد فؼو ٌفؼ

جتییً کٍٍغگان كؼآن کَ از ؿّي ظغاوٌغ ىحػال ةَ گفحَ قغ: ةا اؿحٍاد ةَ کالم ظغا و رؿّنف،  درس چِارمدر 

ىتیٍِّی زٌغه اؿث،  ٌیازىٍغِو ةَ ایً اىؼ کَ ُؼ غصؼي  اُم ةیث غهیِو انـالم ُـحٍغ؛، اٌغ ایً قأن ٌایم آىغه

  جاکیغ گؼدیغ.

اُم ةیث  –كؼآن جٍِا راه ُغایث، جيـّک و ىؼازػَ ةَ ىتیًّ  ایف رؿّل ظغا،گفحَ قغ: ةٍا ةَ فؼى درس پٍسودر 

 زٌغه یٍیّىت ُو غصؼ ًیا ىؼدم يةؼا ظغاوٌغ،ىِو جػکؼ داده قغ کَ  ىّطّع اؿث؛ و ةَ ایً –غهیِو انـالم 

 .اةٍغی دؿث ؿػادت و ثیُغا ةَ كانیا ةَ ىؼازػَ ةا ةحّاٌٍغ ىؼدم جا کؼده اٌحعاب



كؼآن غالوه ةؼ قأن جتییً کالم وصی، داراي قئّن كؼآٌیِ  جتییً کٍٍغگان گفحَ قغ: وُفحو  درس قكودر 

 غیجاک - انـالم ِویغه ثیة اُم یػٍی - كؼآن ًیِّىت ةَ ىؼدم ي ىؼازػَ نؽوم ةؼ یُيگ کَ ُـحٍغ ؽیٌ يگؼید

 . .ةؼظی از ایً قئّن، غتارجٍغ از: صاصب غهو، رافع اظحالف، ُغایحگؼ، صاصب اىؼ و .. .دارٌغ

 كؼآن، ةغون ىتیًِّ، کحاب طالنث اؿث!پؼدازیو کَ:  ىیدر ایً درس ةَ ایً ىّطّع 

ىيکً اؿث ةؼظی، ىؼازػَ ةَ ىتیًِّ كؼآن را در صّرت وزّد ؿّال و اةِام، اىؼي غلالٌی و كاةم كتّل ةغاٌٍغ، اىا 

 کحاب كؼآن، چؼاکَ ؛ٌيّد ىؼازػَ كؼآن، ًیّىتدر ىّرد جياىی آیات، ةَ  و صحياىػحلغ ةاقٍغ نؽوىی ٌغارد کَ 

ةَ اغحلاد ایً غغه،  .ةاقغو یا ىتِو  ىحكاةَ ،ىُسيَم آن اتیآ ي ُيَ کَ ـثیٌ ًیچٍ و اؿث ُيگان ثیُغا

 ىحّزَ جّاٌٍغ یى ظّد ثیظؼف و غهو فِو، ؿػش ةَ ةـحَ ىعحهف افؼاد و اؿث فِو كاةم كؼآن، اتیآ از ياریةـ

 .قٌّغ آن ىٍظّر

 :یوگّی در پاؿط ةَ ایً غغه ىی

 ؟!کٍیو ىیىلصّد ظغا از کالىف غیؼ از آٌچَ ةاقغ کَ گيان وزّد ٌغارد کَ اصحيال ایً آیا  :جػکؼ اول 

ُغایث را  ةحّاٌغدرؿث اؿث کَ كؼآن ةؼاي ُغایث غاىَ ٌازل قغه، اىا ایً ةغان ىػٍا ٌیـث کَ ُؼ کـی 

غيیٍان کاىم ةگّیغ یلیً ا اجّاٌغ ة ىیكؼآن، کالم ظغاؿث و چَ کـی  ةَ جٍِایی از آن اؿحعؼاج کٍغ.

 ؟ؿثاؿحٍتاط کؼده ا اون چیؽي اؿث کَ دارد ىٍظّر ظغا از کالىف ُيا

ُاي ىؼدم از جفـیؼ  چیؽي دورجؼ ةَ دلُياٌا "کٍغ:  ىیرؿّل ظغا چٍیً جاکیغ از ُيیً روؿث کَ 

 1 "كؼآن ٌیـث!

 دُغ: چٍیً ُكغار ىی -زاٌكیً و ىتیًِّ كؼآن پؾ از رؿّل ظغا   –و اىیؼ ىؤىٍان 

 صاصتان ،2غهو در راؿعّناز غهيا )یػٍی ىتادا كؼآن را ةَ رأي و ٌظؼ ظّیف جفـیؼ کٍی. ةایغ آن را "

ُا ةاقغ، ونی  یاد ةگیؼي و ةفِيی. چَ ةـا ظاُؼ ةعكی از آیات ىاٌٍغ کالم اٌـان (4غهو صاىالن و 3غهو

ظغا را ىاٌٍغ کالم ةكؼ ىپٍغار  آن کالم، کالم ظغاؿث و جأویم آن قتاُحی ةا کالم ةكؼ ٌغارد. پؾ کالم

 5 "کَ ُالك قّي و ىؼدم را ُو گيؼاه ٌيایی.

ٌتایغ فؼیب جضصیالت، ىغرك و ىػانػات ظّد را ظّرد. در ُؼ ؿػضی از داٌف و ةا ُؼ ىغرکی، الزم 

آیا اصحيال ٌغارد ىػٍا و ىلصّد کالم ظغا چیؽي غیؼ از آٌچَ "اؿث ةَ ایً جػکؼ غلالٌی جّزَ کٍیو کَ: 

 "کٍیو ةاقغ؟ کؼ ىیىا ف



رود، قؼوع ةَ ٌگارش کحاةی  ةَ غٍّان ٌيٌَّ، اؿضاق کٍِغي کَ یکی از فیهـّفان ةؽرگ جاریط ةَ قيار ىی

ي جٍاكض آیات كؼآن ٌيّد. اىام صـً غـکؼي )ع( ةَ یکی از قاگؼدان ظّد فؼىّد ةا ةؼظّردي  درةاره

 ىٍاؿب و ُيؼاه ةا ىالغفث از او ةپؼؿغ: 

داٌی؟  اي؟! چَ ىی ُی کَ ىلصّد ظغا از کالىف غیؼ از آٌچَ ةاقغ کَ جّ گيان کؼدهد آیا اصحيال ٌيی"

 "اي! قایغ ظغاوٌغ ىػٍایی اراده کؼده و جّ ةؼداقث دیگؼي داقحَ

را  ٍغي ةا قٍیغن ایً ؿعً، ةَ فکؼ فؼو رفث و آن را غلالٌی و ىٍػلی یافث. ؿپؾ جيام آٌچَاؿضاق کِ

 6 ٌّقحَ ةّد، ؿّزاٌغ.

ُایی ةا  قان، دریافث افؼاد ىعحهف، ةـحَ ةَ ىیؽان غهو، غلم و ظؼفیث: درؿث اؿث کَ ظالصَ آٌکَ

ةاقغ و نؽوىا ةغان ىػٍا ٌیـث کَ ُؼ ةؼداقحی از كؼآن صضیش  ،. اىا ایًاز کالم ظغا دارٌغغيق ىحفاوت 

 .کٍغ ىلصّد ظغاوٌغ از کالىف ُيان ةاقغ کَ آدىی فکؼ ىی

 

 كؼآن طؼوري اؿث! تمامیکالم ظغا جّزَ ةَ جػکؼ دوم: ةؼاي فِو ُؼ ةعف از  

جّاٌغ ةا اغيیٍان ةگّیغ کاىال ىحّزَ ىٍظّر گّیٍغه قغه کَ ازازه دُغ  ي یک پیام ىی ٍُگاىی قٌٍّغه

کالم او ةَ اٌحِا ةؼؿغ. در غیؼ ایً صّرت صحی ایً اصحيال وزّد دارد کَ ةؼداقحی کاىال ىغایؼ ةا ىٍظّر 

جّان ٌحیسَ  ٌيی  7 "واي ةؼ ٌيازگؽاران!"فؼىایغ:  ىذال وكحی ظغاوٌغ ىی ةاقغ. ةَ غّر داقحٌَظؼ گّیٍغه 

ي آیَ جّطیش  قيارد؛ زیؼا ٍُّز کالم ظغاوٌغ جيام ٌكغه و در اداىَ گؼفث ظغاوٌغ ٌياز را اىؼي ٌاپـٍغ ىی

اراٌی را کَ در ٌيازقان ؿِم ظغاوٌغ ٌيازگؽ ،. ةٍاةؼای8ً"آٌان کَ در ٌيازقان ؿِم اٌگارٌغ"دُغ:  ىی

  کٍٍغ، ىّرد غِحاب كؼار داده، ٌَ جياىی ٌيازگؽاران را. اٌگاري ىی

ةَ ُيیً جؼجیب، در ىّرد ؿایؼ غتارات كؼآٌی ةایغ جياىی کالم ظغا را در ٌظؼ گؼفث. جّزَ ةَ ایً ٌکحَ 

کاىم ىٍػلغ قغه؛  جّان گفث کالم ظغا ةَ غّر صحی ةا اجيام یک آیَ یا یک ؿّره ٌيی طؼوري اؿث کَ

گیؼد. پؾ ةؼاي فِو دكیق و غيیق از كؼآن، ةایغ  چؼاکَ کالم ظغا از اةحغا جا اٌحِاي كؼآن را در ةؼ ىی

 جّان ک زيهَ از کم کالم ظغا ٌيی؛ وگؼٌَ ةا یادزىان ىّرد جّزَ و ةؼرؿی كؼار د آیات آن را ُو یجياى

  .غىٍظّر ظغا را ةَ غّر کاىم ىحّزَ ق



فِيیو کاري ٌغاریو و جٍِا ؿؼاغ  ىا ةَ آیات ىُسيَم و ىحكاةَ و آٌچَ ٌيی»جّان گفث:  ةٍاةؼایً، ٌيی

چؼاکَ ةؼاي فِو صضیش ىلصّد ظغا ةایغ «. قّیو رویو کَ ىفِّم آٌِا را ىحّزَ ىی جتییً آیاجی ىی

 را در کٍار ُو در ٌظؼ گؼفث. -از زيهَ ىُسيالت و ىحكاةِات  –جياىی آیات 

 

  م ظغا ةَ صّرت کاىم ىٍػلغ ٌكغه اؿث!جػکؼ ؿّم: ٍُّز کال 

، 9اؿث -ه صحی وكایع آیٍغ - ي ُيَ چیؽ كؼآن، کالم زٌغه و ؿاري ظغاؿث و از آٌسا کَ ةیان کٍٍغه

ایً اىّر آقکار ٌیـث. از ُيیً رو ةؼاي  ُا غيّم اٌـانةـیاري از ىصادیق آن ٍُّز رخ ٌغاده؛ نػا ةؼاي 

 . یوةَ کٍَُ ىػاٌی آیات دؿث یاة یوةحّاٌا ٍُّز جيام کالم انِی ىٍػلغ ٌكغه ج ىا

ي وكایع  ، از ُي10َاش زاي گؼفحَ  کَ غهو كؼآن ةَ جياىی در ؿیٍَ ىتیًِّ ىٍحعب از ؿّي ظغا فلع،

راه فِو  تنهااغالع دارد. نػا  - چَ ىؼةّط ةَ گػقحگان و چَ اظتار آیٍغگان - ىّرد ةضخ در كؼآن

  .اؿث ىتیًّصضیش و کاىم آیات، ىؼازػَ ةَ 

 فؼىایغ: ىیچَ زیتا اىیؼ ىّىٍان 

 ةَ=اىا> ىً از زاٌب آن . گفث ٌعّاُغ ؿعً ُؼگؽ قيا يةؼا ظّدشو  غیآور در صؼف ةَ را كؼآن ًیا"

 ازیٌ آن ةَ کَ یاصکاى و آىغ ظّاُغ اىثیك جا آٌچَغهو  و گػقحَ آٌچَ غهو : ُياٌادُو ىی ظتؼ قيا

 ظّاُو جػهیو قيا ةَ غ،یکٍ ؿّال ىً از اگؼ. دارد وزّد آن در غ،یدار اظحالف آن در آٌچَ ةیان و غیدار

 11 ".داد

 

 ي اؿحٍتاط قعصی ىٍع کؼده اؿث. ىتیًّ كؼآن، ىا را از جفـیؼ و جأویم آیات ةؼ پایَجػکؼ چِارم:  

ي جأویم و جفـیؼ ٌادرؿث از  و ارائَ 12ةٍا ةَ فؼىایف رؿّل اکؼم )ص(، ىػٍا کؼدن ةی زاي آیات كؼآن

جّاٌٍغ ىؼدم را ةَ گيؼاُی ةکكاٌٍغ. از ایً رو  ُایی ُـحٍغ کَ ىی جؼیً فحٍَ ، زؽو ظػؼٌاك13آیات آن

ي اؿحٍتاط قعصی ىٍع کؼده و  ي ىفاُیو كؼآن ةؼ پایَ جتییً کٍٍغگان انِی ىؼدم را از ٌظؼدُی درةاره

 اٌغ: فؼىّده

ي كؼآن  درةاره . کـی کَ ةا رأي ظّیف14ةؼ صػر ةاش کَ كؼآن را ىػاةق ٌظؼ ظّیف كؼائث کٍی"

و ةؼاي او پاداقی ٌیـث؛ و اگؼ ظػا کٍغ در  15صضتث کٍغ، صحی اگؼ درؿث ُو ةگّیغ ظػا کؼده



جّاٌغ  )و ٌيی 17ي ظّد اوؿث . در صّرت ظػا گٍاُف ةؼ غِغه16کٍغ پؼجگاُی ةهٍغجؼ از آؿيان ؿلّط ىی

َ اصال صق ٌغاقحَ فػم ظّد را چٍیً جّزیَ کٍغ کَ از روي غيغ چٍیً ظػایی را ىؼجکب ٌكغه؛ چؼاک

کٍغ، ةؼ  ي ظّد کالم ظغا را ىػٍا و جأویم کٍغ(. کـی کَ كؼآن را جفـیؼ ةَ رأي ىی ةا غهو و فِو و ؿهیلَ

 ".19و ُو ظّد و ُو دیگؼان را ةَ ُالکث و ٌاةّدي کكاٌغه اؿث 18ظغا دروغ و افحؼا ةـحَ

یث، ٌّر، ةؼکث، قفا و ...( را ةا ىؼازػَ ةَ ةٍاةؼایً، ىؼدم ةایغ آٌچَ از كؼآن کَ ةغان ىضحازٍغ )غهو، فِو، ُغا

اگؼ . 20كؼآن را جفـیؼ کٍٍغ ،جتییً کٍٍغگان کالم وصی و ةؼگؽیغگان انِی ةَ دؿث آورٌغ؛ ٌَ آٌکَ ةَ رأي ظّد

قغ؛ ةهکَ  غٍِا ىحّزَ ىلصّد اصهی ظغا ٌعّاُ، ٌَ جدن ؿؼاغ ایً کحاب ةؼوً كؼآةغون جّطیش و جتییًِ ىتیِّکـی 

 د:ث ةَ زاي ُغایث، دچار گيؼاُی قّكؼآن فؼىّده ىيکً اؿ چٍان کَ ظغا در

  21"یُظِمُّ ةَِِ کَذیؼاً وَ یَِْغي ةَِِ کَذیؼاً"

 !کٍغ گيؼاه و ةـیاري را ُغایث ىی غاوٌغ( ةـیاري را ةا آن )كؼآن()ظ

َ كؼآن و کـاٌی ُـحٍغ ک ،قٌّغ ىیی کَ گيؼاه یاِآٌذیم ایً آیَ،  اىام صادق غهیَ انـالمةا اؿحٍاد ةَ کالم 

و ظّد و دیگؼان را ةَ  اٌغ؛ از ایً رو ىػٍاي صلیلی کالم ظغا را ىحّزَ ٌكغٌغ ٌگؼفحَ ىتیًّ كؼآنجأویم آن را از 

  22. غٌغاٌگيؼاُی کك

 کٍیو: در ظاجيَ ةَ آٌاٌکَ در زـحسّي کـب غهو، فِو و ُغایثِ كؼآن ُـحٍغ، یادآوري ىی

كؼار داده جا ىؼدم ةحّاٌٍغ ةا ىؼازػَ ةَ او ةَ ؿػادت، ُغایث و ةؼکات  اي ظغاوٌغ ةؼاي ىؼدىانِ ُؼ غصؼ، ىتیًِِّ زٌغه

ي رؿّل ظغا، ىتیًِّ كؼآن، در غصؼ ىا، صظؼت ىِغي )غر( اؿث و کـاٌی  ىّزّد در كؼآن دؿث یاةٍغ. ةَ فؼىّده

ً زىانِ ظّد، اىا آٌاٌکَ ةغون ىؼازػَ و جيـّک ةَ ىتیِّ 23 گاه گيؼاه ٌعّاٍُغ قغ. کَ ةَ ایكان ىحيـّک قٌّغ، ُیچ

 ظّاٍُغ قغ. طالنث ي ظغاي ىحػال، ةَ زاي ُغایث، دچار  ىٍغي از كؼآن ةاقٍغ، ةَ فؼىّده ةَ دٌتال ةِؼه

 ي زىان ؿالم و درود ظغاوٌغ ةؼ ىتیًِّ زٌغه

 ؿالم ةؼ جالوت کٍٍغه و ىحؼزو کحاب ظغا

 کٍغ: ؿالم ةؼ او آن ٍُگام کَ كؼآن را كؼائث و جتییً ىی

 24"هُیِّتُبَََ و جَلْؼَءُ ًَیص کَ یْغَهَ اَنـاَّلمُ...  وَجَؼْزُياٌََُ  انهََِّ کِحابِ جانَِْ ای کَیْهَغَ اَنـَّالمُ "

 



 ٌکات ىِو ایً زهـَ:

اؿحٍتاط  اون چیؽي اؿث کَ ىٍظّر ظغا از کالىف ُيااغيیٍان کاىم ةگّیغ یلیً و جّاٌغ ةا  يیٌکـی  -

 اؿث.کؼده 

اغو از ىضکو، ىحكاةَ، ٌاؿط، ىٍـّخ  -آیات كؼآن را  ییغ جياى، ةاکالم ظغا فِو دكیق و غيیقِةَ ىٍظّر  -

 داد.زىان ىّرد جّزَ و ةؼرؿی كؼار  ُو -و ... 

از آٌسا کَ صضتث کؼده ةاقغ.  ُووكایع آیٍغه ي  ةایغ درةاره ؿث وُيَ چیؽ اي  كؼآن، ةیان کٍٍغه -

كغه، ىاٌٍغ ایً اؿث کَ کالم آقکار ٌ ُا ةـیاري از ىصادیق وكایع آیٍغه ٍُّز رخ ٌغاده و ةؼاي اٌـان

اش  ةغون ىؼازػَ ةَ کـی کَ جياىی غهو كؼآن در ؿیٍَ. نػا ةاقغ ظغا ةؼاي ىا ةَ جياىی ىٍػلغ ٌكغه

 .یافثةَ کٍَُ ىػاٌی آیات دؿث  جّان يیٌزاي دارد، 

 .اٌغ اؿحٍتاط قعصی ىٍع کؼدهي  ىتیًّ كؼآن، ىا را از جفـیؼ و جأویم آیات ةؼ پایَظغا و  -

 قّد؛ ةهکَ کحاب طالنث ظّاُغ ةّد. يیً، كؼآن ٌَ جٍِا ىّزب ُغایث آدىی ٌةغون ىتیّ -

 ىحـّک قغ. -یػٍی صظؼت ىِغي )غر(  –ي زىان  ىٍغي از كؼآن، ةایغ ةَ ىتیًِّ زٌغه ةؼاي ةِؼه -
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