
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 

 -مقدمات تدبر در قرآن کتاب-های گذشته آموزش مجازی هایی است که در دوره متن پیش رو شامل پرسش

 شود که به نکات زیر توجه نمایید:  شده است. در این رابطه توصیه می پژوهان طرح توسط قرآن

کنیم که قبل از طرح  باشد اما پیشنهاد می سواالت شما نمیبه طور قطع این متن پاسخگوی همه  -1

پرسش خود با پشتیبان، این متن را مطالعه نمایید. شاید پاسخ خود را بیابید. کمترین فایده این مطالعه، 

 باشد. هایی متفاوت با نگاه خود می پژوهان و توجه به نگاه آشنایی با سواالت دیگر قرآن

برای سهولت هر چه بیشتر در یافتن متن مورد پرسش، در ابتدای هر سوال متن مربوطه ذکر شده  -2

 است.

صحت پاسخ به سواالت توسط متخصصین محتوا بررسی شده است. با این حال لطفا هر گونه  -3

 ا ما در میان بگذارید.اشکال محتوایی که مالحظه نمودید را ب

بر روی متن اندکی ویرایش ادبی انجام شده است تا از ذکر نکات مبهم جلوگیری شود. البته در  -4

تالش بودیم تا در این ویرایش ادبیات محاوره ای قرآن پژوهان حفظ شود تا بر سرعت درک مفاهیم 

 بیافزاید.

ه شده است که در ادامه در نظر گرفتهای متن درس، سوال و پاسخ عالئمی  برای هر یک از قسمت -5

 اند: معرفی شده

 نماد پشتیبان        نماد قرآن پژوه      نماد متن کتاب 

ز پیشنهادات در پایان از شما تقاضا داریم تا در راستای رفع هر گونه نقص در نظام آموزش قرآن کریم، ما را ا

 مند سازید. و انتقادات خود بهره

 

 دانشگاه تهران  دانشجویی قرآن و عترتمجمع مدارس 

 

 توضیحات 



3  

 

 

 

 

 

 

 .کنید مطالعه سوره کلی مفهوم به توجه با را زیر آیات و گشوده را طارق مبارکه سوره

 ( 14) بِالهَزلِ هُوَ ما وَ( 13) فَصلٌ لَقَولٌ إِنَّهُ( 12) الصَّدعِ ذاتِ األَرضِ وَ( 11) الرَّجعِ ذاتِ السَّماءِ وَ

[  قرآن] این که. 13[.  گیاهان رشد براى] پذیر شکاف زمین به قسم و. 12 ،[ باران پر] آسمان به سوگند. 11

 .نیست شوخى و بیهوده آن و. 14. است قاطع سخنى

 و حدود تمایز، این با و شود ایجاد تمایز متعدد مسائل بین که رود می کار به زمانی جداسازی، معنای در فصل

 :گفت توان می فوق آیات به توجه با و اساس این بر. است تفکیک قابل خوبی به چیز هر محدوده

 کند می ایجاد تمایز باطل و حق بین قرآن. 

 «باطلى هیچ است حق چون و نیست، آن در شکى که است، محض حق کند مى ثابت قرآن را آنچه 

 1.«است تردید بدون باطل آید بر آن ابطال صدد در باطلى هر و سازد، باطل را آن تواند نمى

 را ها بخش آن رو این از. است زمان به وابسته حیثیتی دارای قرآن از بخشی یا همه افراد، از برخی خیال به

 .کنند می خارج انسان استفاده حوزه از

 

 

 .شم میودن قرآن اگه توضیح بدین ممنون در مورد قول فصل ب 

عمل حق بودن یا باطل بودن قرآن است که ى حق از باطل هست و معنا ى جدا کنندهبودن قرآن به ل فص

 .گه میبه ما را 

                                                             
 433ص  ،22 ج المیزان، ترجمه 1

 گام ششم: قرآن قول فصل♦ 
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 خالی جای و شده نوشته جمالت از شما منظور نفهمیدم یعنی نشدم متوجه خوب را درس از بخش این من

 چیست؟ کردم می پر باید من که

 

 

سوره  ها، سه آیه ویژگی این تفهیم قرآن مثل قرآن ،برای های ویژگی از  بیان بخش از درس، پس در این
ها را به  ویژگی شما این و جزئی در واقع به صورت مصداقی آیات این نسا انتخاب شده تا با بررسی مبارکه

 .مشاهده کنید تری صوررت ملموس

شده مثل  بیان سه آیه در این انسانها که نوع روابط میان که توان گفت می 1مثال: در جواب سوال  برای

 و همه انسانها در همه زمانها به این بردار نیست عدم بخل و ..  زمان از تکبر، دوری به والدین، احسان

 صفات دعوت شدند.

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

الشعاع قرار دهد،  شود که داللت ظاهر خود را تحت های متعددی است باعث نمی قرآن دارای باطن اینکه

 و کندیم کشف خود مراد یمعن از ،یمعمول یهاکالم ریسا مانند و است کالم سنخ از د،یمج قرآن زیرا»

 است آن جز قرآن، یاللفظ تحت مراد که ندارد وجود یلیدل زین خارج از و ستین گنگ خود داللت در هرگز

 یصل اکرم غمبریپ تنها انیب به قرآن، مرادات میتفه در اندگفته یبرخ. شودیم دهیفهم اشیعرب لفظ از که

 قبول قابل سخن نیا یول. کرد رجوع دیبا اشگرامی تیباهل انیب و حضرت آن انیب به ای آله و هیعل اهلل

 دیبا قرآن از تازه را السالم علیهم تیباهل امامان و آله و هیعل اهلل یصل اکرم غمبریپ انیب تیحج رایز ست،ین

 در بلکه باشد، متوقف شانیا انیب به قرآن، داللت تیحج که است متصور چگونه نیبنابرا و کرد استخراج

 .زد چنگ است نبوت سند که قرآن، دامن به دیبا امامت و رسالت اصل اثبات

 های قرآن در همه قرآنشناخت ویژگی♦ 

(3)مورد حجت است. سوال از ظواهرقرآن،
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 السالم، علیهم تیباهل ائمه و آله و هیعل اهلل یصل اکرم غمبریپ نکهیا با ندارد منافات شد، گفته آنچه البته و

 [5]«.اند بوده -دیآینم دست به قرآن ظواهر ازکه - عتیشر احکام لیتفاص و نیقوان اتیجزئ انیب دارعهده

 

 

 بفرمایید راهنمایی شم می ممنون رسید ذهنم به خوندم،سوالی می رو اول درس از 15 صفحه وقتی 

 از و نیست گنگ خود داللت در هرگز و کند می کشف خود مراد معنی از معمولی، های کالم سایر مانند"
 ".شود می فهمیده اش عربی لفظ از که است آن جز قرآن، اللفظی تحت مراد که ندارد وجود دلیلی نیز خارج

 دانشمندی و السالم علیه عسکری حسن امام زمان  به مربوط افتادم حکایتی یاد خوندم که رو قسمت این
 او به حضرت که پیغامی و. قرآن تناقضات باب در کتابی تهیه حال در که کندی اسحاق نام به عراقی

 شاید! گویی؟ می تو که است همان قرآن منظور و مراد که ای کرده پیدا اطمینان کجا از" که بودند فرستاده
 و معانی غیر در را عبارات و الفاظ تو و باشد، داشته ای رسیده آن به تو آنچه از غیر منظوری قرآن گوینده

 "!بری می بکار آن مراد

 آیات در مخصوصا داشت؟ صحیح برداشتی شود می هم آیات در تعمیق بدون که گفت شود می آیا بنابراین،
 قرآن؟ متشابه

 امثالهم و ایدیهم فوق اهلل ید همچون آیاتی از مسلمانان از بعضی اللفظی تحت مثال،برداشت عنوان به یا
 .بشوند قائل جسم خدا برای آنها تا شده موجب

 بدهید؟ توضیح را کتاب متن منظور بفرمایید لطف شود می مثالها این به توجه با

 

 

 نه بنابرین یکدیگرند طول در آن وباطن وظاهر است ،حجت قرآن ظاهر. نظرتون ودقت تالش از ممنون

 زدید مثال چه آن مانند متشابه آیات مورد در اما. باطن ی کننده نفی ظاهر ونه است ظاهر کننده نفی باطن

 ادراک را حالت یک فقط ای آیه با مواجه در فرد گاه. است هستی عالم ی شده ثبت حقیقت های جلوه آیات،

 جاری حق شناسایی در ای آیه با مواجه در غرض بی فرد گاه اما. هستند محکم آیات آیات دست این کند می

 درست همه لزوما که است متعدد های فهم محمل آیه که است دلیل این به این شود می اشتباه دچار آن در

 افتادن مورد در. کرد رجوع محکم آیات به باید آن فهم برای که است متشابه آیات آیات، دست این نیست؛
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 به ارجاع عدم -2 محکمات درست فهم عدم -1: دارد وجود عمده اشکال دو گفت توان می متشابهات دام به

 .محکمات

 

 

 چیست؟ قرآن ظاهر ودنب حجت از ،منظور شما توضیحات و شد ذکر که مثالهایی به توجه با

 

 

 است تازیانه صد زانیه و زانی حکم که بینیم می نور سوره دوم آیه در ما مثال قرآن ظاهر بودن حجت مورد در

 های الیه کنیم غور آیه این در اگر است ممکن .شود اجرا حکم باید مومنین از ای طایفه حضور در که

 است ممکن حاال اما .منکر این رواج از جلوگیری در حکمی چنین اجرای دیدن اثر مثال کنیم پیدا تری عمیق

 نیازی دیگر پس سازم می مورد این در فیلمی مثال کنم می ایجاد دیگری نحو به را اثر این من بگوید کسی

 حجت قرآن ظاهر که اصل این به باید که جاست این. است خشنی حکم این یا نیست حکم این اجرای به

 این پس در دیگری ودالیل حقایق شاید چون شود اجرا باید حکم واین است حجت ظاهر کرد استناد است

 باشد داشته جامعه برای را هایی آسیب حکم این اجرای وعدم ایم نیافته دست آن به هنوز ما که باشد حکم

 .باشد ناپذیر جبران که

 ربّه ذکر الشیطان فانساه داریم السالم علیه یوسف سوره 42 آیه در مثال ومتشابه محکم بحث مورد در اما

 کنند می معنا چنین و گردانند برمی السالم علیه یوسف حضرت به را آیه از قسمت این در "ه"ضمایر برخی

 رابطه این در قرآن محکمات به آیه این مورد در حال. برد حضرت آن یاد از را پروردگار ذکر شیطان که

 علیه یوسف المخلَصین عبادنا من انّه....همت لقد: خوانیم می سوره همین 24 آیه در مثال کنیم می رجوع

 من که کند می اعتراف شیطان که خوانیم می حجر سوره 42و 33 آیات در و ماست مخلَص بندگان از السالم

 از السالم علیه یوسف جناب اگر حاال( تواند نمی چون) را مخلَص بندگان از غیر کنم می اغوا را همگان

 از را رب ذکر شیطان گفت توان نمی پس ندارد دسترسی مخلَص بندگان به شیطان و است مخلَص بندگان

 این. است  شده اشتباه دچار ضمیر ارجاع در کند می معنا چنین که فردی بنابرین برده حضرت آن یاد
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 از پنجم و چهارم جلد در متشابه به محکم ارجاع با رابطه در. )است متشابه به محکم ارجاع از ای نمونه

 .(شود می داده توضیح بیشتر تدبر های روش

 

♦♦♦♦♦♦ 


