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 )رق( ًتاًتائیز٣غگی٤ا٥٠ ّال٥٠ 

ّال٥٠ در ٨٠رد ز٣غگی « ز٣غگی ٢٠»٨٤اف پیف از ٠ٛغ٥٠ کحاب در ةعكی ةْ

 ظ٨د قؼح ٠ی د٤٦غ ک٥ در ای٢ ٨٣قح٥ ٨٠ارد دیگؼ ٣یؽ اوا٥ٗ ٠ی گؼدد.

ق١ؾ ، در جتؼیؽ ٠ح٨ٝغ قغ.  ٨٣1281یـ٤غق ٠ض١غ صـی٢ ًتاًتائی ، ة٥ ؿاؿ 

در ؿ٢ پ٤ر ؿاٝگی ٠ادر ك در ؿ٢ ٥٣ ؿاٝگی پغر را از دؿث داد یکـاؿ ٚتٜ از 

٠ا پؾ از پایاف کالس ٦٘حٟ ٠نٞضث دی٥ ٠ی ق٨د ٨ٗت پغرش ة٥ ٠غرؿ٥ رٗث ا

ک٥ در ظا٥٣ درس ةع٨ا٣غ ة٥ ای٢ دٝیٜ اك ك ةؼادرقاف جضث جْٞیٟ ادیب الیٛی ة٥ 

٣اـ قیط ٠ض١غ ّٞی ؿؼا٣ی ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ ك در َؼؼ ؿا٧ٝا در ّٟٞ مؼؼ 

کحاب ا٠ذ٥ٞ ك مؼؼ ٠یؼ ك جْؼیٖ ك در ٣ض٨ کحاب ٨ّا٠ٜ ك ا٨١٣ذ ج ك م١غی٥ ك 

٠ی ك ٤ٕ٠ی ك در ةیاف کحاب ٨ٌ٠ؿ ك در ٥ٛٗ کحاب قؼح ٥ْ١ٝ ك ؿی٨ًی ك زا

٠کاؿب ك در ام٨ؿ کحاب ٠ْاٟٝ ك ٨ٚا٣ی٢ ك رؿائٜ ك ک٘ای٥ ك در ٤٠ٌٙ کتؼی ك 

صاقی٥ ك قؼح ق١ـی٥ّ ك در ٗٞـ٥٘ کحاب قؼح اقارات ك در کالـ کحاب کكٖ 

ٟ ا١ٝؼاد را ظ٨ا٣غ ك ة٥ ١٦ی٢ جؼجیب دركس ٠ح٢ )در ٔیؼ ٗٞـ٥٘ ك ّؼٗاف( ظاج

 یاٗث.

كزیؼ ٣ُؼ ٠یؼزا ّٞی٤ٛی ظٌاط ة٥ یادگیؼی ظ٨د ّازـ ص٨زة ٣سٖ گؼدیغ. یک 

دكرة ظارج ام٨ؿ ک٥ جٛؼیتاً قف ؿاؿ ٨ًؿ کكیغ ك چ٧ار ؿاؿ ظارج ٥ٛٗ را در 

٠ضىؼ آی٥ اهلل ٣ائی٤ی ك یک دكرة ظارج ام٨ؿ ٠ُْٟ ٥ٝ صى٨ر یاٗث. کٞیات ّٟٞ 

. آق٤ایی ةا صازی ٠یؼزا رزاؿ را ٣یؽش ٠ؼص٨ـ آیث اهلل صسث ک٨ق ک١ؼی رٗث

ّٞی آٚا ٚاوی رو٨اف ا٥ٝ ّٞی٥ در ٠ؼص٨ـ اؿحاد ٨ّٞـ چ٤اف جأدیؼی گػاقث ک٥ 
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ؿاؿ اٚا٠ث در ٣سٖ ّالكق ةؼ ٥ٛٗ ك ام٨ؿ ك ریاویات ك ٗٞـ٥٘ ك  ٠11غت 

وؼ ای٢ اؿحاد ّاٝیٛغر صى٨ر یاٗح٥ ك در 0رزاؿ ك ج٘ـیؼ ، در ّؼٗاف ١ّٞی در ـ

ای ٗؼاكا٣ی ةؼد٣غ. ٠ؼص٨ـ ّال٥٠ در اكاظؼ ؿیؼ ك ؿ٨ٞؾ ك جؽکی٥ ٣٘ؾ ج٨ق٥ ٦

در  1341ز٣غگی در ٣سٖ ركزگار را ة٥ ؿعحی گػرا٣غ٣غ ة٥ ٨ًری ک٥ در ؿاؿ 

ادؼ اظحالؿ كوِ ٠ْاش ّازـ ایؼاف قغ٣غ كدر ركؿحای قاد آةاد جتؼیؽ ؿک٤ی 

 ةؼگؽیغ.

ایكاف ة٥ ٨ُ٤٠ر کـب ّٟٞ ّازـ ٟٚ قغ٣غ ك ةؼای ١٦یك٥ ةا ق٧ؼ جتؼیؽ كداع 

ؿاؿ درای٢ ق٧ؼ ز٣غگی  35كارد ٟٚ قغ٣غ ك ٠غت  1325ؿاؿ کؼد٣غ در 

 کؼد٣غ ك ةیكحؼی٢ ظغ٠ث را ة٥ اؿالـ ك ص٨زق ٦ای ١ّٞی٥ کؼد٣غ.

صىؼت ّال٥٠ درةارق ٤ّایث ظغایی ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ: در اكیٜ جضنیٜ ک٥ ة٥ 

مؼؼ ك ٣ض٨ اقحٕاؿ داقحٟ ّال٥٠ زیادی ة٥ ادا٥٠ جضنیٜ ٣غاقحیٟ ك از ای٢ 

ی ظ٨ا٣غـ ١٣ی ١٧ٗیغـ ك چ٧ار ؿاؿ ة٥ ١٦ی٢ ٣ض٨ گػرا٣یغـ پؾ ركی ٦ؼ چ٥ ٠

از آف یک ةارق ٤ّایث ظغایی دا٢٠ گیؼـ قغق ٨ّوٟ کؼد ك در ظ٨د یک ٨٣ع 

قی٘حگی ك ةی جاةی ٣ـتث ة٥ جضنیٜ ک١اؿ صؾ ٨١٣دـ ة٥ ٨ًر ی ک٥ از ١٦اف 

ركز جا پایاف ایاـ جضنیٜ ک٥ جٛؼیتاً ٦٘غق ؿاؿ کكیغ ٦ؼگؽ ٣ـتث ة٥ جْٞیٟ ك 

٘کؼ درؾ ظـحگی ك دٝـؼدی ٣کؼدـ ك زقث ك زیتای ز٧اف را ٗؼا٨٠ش ٨١٣دق ج

ك جٞط ك قیؼی٢ ص٨ادث را ةؼاةؼ پ٤غاقحٟ ةـاز ٠ْاقؼت ٔیؼ ا٦ٜ ّٟٞ را ة٥ کٞی 

 ...«ةؼچیغـ 
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كی درس ٗٞـ٥٘ را ةا ؿتک ك ركش ٨٣ی٤ی آٔاز کؼد. ز٣غگی ای٢ ّاٟٝ ةؽرگ در 

 در ق٧ؼ ٟٚ ة٥ پایاف رؿیغ. 1360آةاف ؿاؿ  24

 آدار ّال٥٠ :

رؿا٥ٝ در اؿ١اء ك م٘ات  -1آداری ک٥ ّال٥٠ ًتاًتایی در جتؼیؽ ج٧ی٥ کؼد٣غ : 

رؿا٥ٝ ٚتٜ اٝغ٣یا  -4رؿا٥ٝ در كؿایي ٠یاف ظغا ك ا٣ـاف  -3رؿا٥ٝ در اْٗاؿ  -2

رؿا٥ٝ در ٣ت٨ت  -8رؿا٥ٝ در كالیث  -7رؿا٥ٝ ةْغ اٝغ٣یا  -6رؿا٥ٝ ٢٠ اٝغ٣یا  -5

 تائیاف آذرةایسافکحاب ؿٞـ٥ٞ اؿتاب ًتاً -9

 -2رؿا٥ٝ در ةؼ٦اف  -1آداری ک٥ ٤٦گاـ جضنیٜ در ٣سٖ ج٧ی٥ کؼدق ا٣غ : 

رؿا٥ٝ در  -5رؿا٥ٝ درجؼکیب  -4رؿا٥ٝ در جضٞیٜ  -3رؿا٥ٝ در ٠ٕا٥ٌٝ 

ؿ٢٤ ا٤ّٝتی مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك  -7رؿا٥ٝ در ٣ت٨ات ك ٤٠اٗات  -6اّحتاریات 

 ؿٟٞ

ام٨ؿ  -2ج٘ـؼ ا١ٝیؽاف  -1غق اؿث: آداری ک٥ در ٟٚ ة٥ رقح٥ جضؼیؼ در آ٠

كصی یا  -5صاقی٥ ةؼ کحاب اؿ٘ار ٠المغرا  -٦4اقی٥ ک٘ای٥ االم٨ؿ  -3ٗٞـ٥٘ 

٠ناصت٥ ٦ای ؿاؿ  -7دك رؿا٥ٝ در كالیث ك صک٠٨ث اؿال٠ی  -6ق٨ْر ٠ؼ٨٠ز 

ةا ٠ُْٟ در یک  40ك ؿاؿ  ٠39ناصت٥ ٦ای ؿاؿ  -8ةا پؼكٗـ٨ر کؼة٢  1338

قی٥ْ در اؿالـ  -11ّٞی ك اٝ٘ٞـ٥٘ اال٧ٝی٥  -10رؿا٥ٝ در اّساز  -9زٞـ٥ 

 ٚؼآف در اؿالـ -12

 زایگاق کحاب :
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جأٝیٖ ٨ّٞـ ؿیغ ٠ض١غ صـی٢ ًتاًتایی ة٥ ک٨قف « ٚؼآف در اؿالـ»کحاب 

 ؿیغ ٦ادی ظـؼك قا٦ی ج٨ؿي ٠ؤؿـ٥ ة٨ؿحاف کحاب ٤٠حكؼ قغق اؿث.

ّال٥٠  کحاب ٚؼآف در اؿالـ از ریك٥ دارجؼی٢ ٠غارکث آئی٢ ٠ٛغس اؿالـ اؿث.

در ای٢ ٨٣قح٥ ک٨جاق ک٥ در ٨٣ع ظ٨د کٟ ٣ُیؼ اؿث ٚؼآف را در ز٤ت٥ ٦ای 

٠عحٖٞ ةؼرؿی کؼدق ك دیغگاق ٦ای ّٛٞی ك ٤٠ٌٛی آف را ٠ْؼٗی ٨١٣دق اؿث 

٨٠و٨ع ای٢ کحاب ٨٠ْٚیث ٚؼآف ٠سیغ در ز٧اف اؿالـ اؿث، ای٤ک٥ ٚؼآف 

گی ، چیـث؟ چ٥ ارزقی ةؼای ٠ـ١ٞا٣اف دارد، کحاةی اؿث ز١ا٣ی ك ١٦یك

 كصیی اؿث آؿ١ا٣ی ٥٣ ٨٠ارد ٗکؼ ةكؼی ك راة٥ٌ آف ةا دیگؼ ٨ّٞـ ك اكماؼ آف.

کحاب ٚؼآف در اؿالـ ة٥ قت٧ات ك پؼؿف ٦ای ٠ٌؼح ق٨د در ز٠ی٥٤ آرای 

جكیِ ك آ٨٠زق ٦ای ٚؼآف کؼیٟ، پاؿط ٦ایی را ارای٥ دادق اؿث ای٢ ادؼ دی٤ی در 

ی ج٨اف ارزش ٚؼآف ةؼای ةؼدار٣غق ٨٤ّاف ٦ای گ٣٨اگ٣٨ی اؿث ک٥ از آف ٠یاف ٠

٠ـ١ٞا٣اف، ٚؼآف ة٥ ٠ذاة٥ ةؼ٣ا٥٠ اؿاؿی ز٣غگا٣ی ةكؼی، ٚؼآف ؿ٤غ د٨ّت پیا٠تؼ 

مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ، ز٧ا٣ی ة٨دف ٚؼآف، کا٠ٜ ك زا٠ِ ة٨دف ٚؼآف را ٣اـ 

ةؼد. زاكیغ ة٨دف ٚؼآف، اؿحٛالؿ زػاةیث ٚؼآف، ٠ْا٣ی َا٦ؼی ك ةا٤ًی ٚؼآف 

ك٣ی ك را٦ی درك٣ی ؿع٢ ٠ی گ٨یغ؟ آیات ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ چؼا ٚؼآف از را٦ی ةیؼ

ٚؼآف، ٠ْا٣ی ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ از دیغگاق ٠٘ـؼاف ك ١ّٞا، ركش ا٠ا٠اف ا٦ٜ ةیث 

در ةؼظ٨رد ةا آیات ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥، ج٘ـیؼ ٚؼآف ك ٤ْ٠ای ٨ٕٝی كصی، از دیگؼ 

 ٠تاجضخ ای٢ ٨٣قحار ة٥ ق١ار ٠ی رك٣غ.

 ٠ؽایا ك ٠ضاؿ٢ کحاب :
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ةا اقارق ة٥ ا٣گیؽق ٣گارش کحاب ٠ؽایای آف ركق٢ ٠ی ق٨د. اؿحاد ک٤حؼ گؼاگ، 

٠غیؼ ٠ـئ٨ؿ ةعف ٠ٌا٥ْٝ ادیاف در دا٣كگاق ک٨ٝگیث در ؿ٘ؼی ة٥ ایؼاف ١٦ؼاق 

دکحؼ ٣نؼ ظغ٠ث اؿحاد ّال٥٠ ًتاًتائی ٠ی رؿ٤غ ك كی ة٥ ایكاف اًالع ٠ی 

 ًیْاید ك ٠ْحتؼ درةارق جكیِ كز٨د ٣غار ٤٠تْید٦غ ک٥ در ٔؼب ٦یچ 

داق٤گا٧٦ا در جغریؾ ّٛایغ قی٥ْ در ةعف ادیاف ة٥ ٤٠اةِ ٔیؼ قیْی ٠ؼاز٥ْ 

٠ی ک٤٤غ اؿحاد كٚحی از ا١٦یّث ٨٠و٨ع ٠ٌِٞ ٠ی ق٨د ة٥ جأٝیٖ کحاب ٚؼآف در 

اؿالـ ك قی٥ْ در اؿالـ ٠ی پؼدازد ک٥ ٦ؼ دك کحاب ة٥ ا٣گٞیـی جؼز٥١ قغق 

ًتٙ ٨٣قح٥ دگحؼ مغر ای٢ اؿث در دا٣كگا٧٦ای ٠ْحتؼ د٣یا جغریؾ ٠ی ق٨د 

 ٠س٥ّ٨١ زٞغ ؿ٠٨ی ٦ٟ داقث ک٥ قا٠ٜ ةؼگؽیغق ای از اصادیخ قی٥ْ اؿث.

 ٚؼآف در اؿالـ در کحاب ٗؼكقی ٦ای آؿ١اف :

 قغق جؼز٥١  QURAN im Der Islamای٢ کحاب ة٥ زةاف آ١ٝا٣ی ةا ٨٤ّاف 

 .اؿث

ؿال٠ی ایؼاف در ای٢ کحاب ارزق٤١غ ةا ١٦کاری ك کٟ رایؽ٣ی ٗؼ٤٦گی ز٨٧١ری ا

( ـ . ٦ادجیک ةا ٦غؼ آق٤ایی ظ٨ا٤٣غگاف m- haditecةؼٝی٢ ج٨ؿي ا٣حكارات )

آؿ١ا٣ی ةا دیغگاق ٦ای راؿحی٢ جكیِ درةارق ز٤ت٥ ٦ای گ٣٨اگ٨ف کالـ اهلل 

 ٗكؼدق کؼد.

ؿاظحار کحاب : گؼكق ٠عاًب ای٢ کحاب ة٨ٌر جعنل ًالب ك دا٣كس٨یاف ك 

ـ ٚؼآ٣ی اؿث. ای٢ کحاب ج٨ؿي ٠٨١ّی اؿث در ٠س٥ّ٨١ کحاب ٦ای ٨ّٞ
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٣اقؼی٢ ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ داراٝکحب اؿال٠ی٥ ٤٠حكؼ قغق اؿث ای٢ کحاب دارای 

٧ٗؼؿث اّالـ، ٧ٗؼؿث ا٠اک٢، ٧ٗؼؿث آیات ٚؼآ٣ی، ٧ٗؼؿث ركایات ٠ی ةاقغ 

١٦چ٤ی٢ دارای پ٤ر ةعف ٠ی ةاقغ. قا٠ٜ : ارزش ٚؼآف ٠سیغ در ٠یاف 

٠سیغ، راة٥ٌ ٚؼآف ٠سیغ ةا ٨ّٞـ،  ٠ـ١ٞا٣اف، چگ٣٨گی جْٞیٟ ٚؼآف، كصی ٚؼآف

جؼجیب ٣ؽكؿ ٚؤآف ك ا٣حكارش در ٠یاف ٠ؼدـ. پیف از ٠ٛغ٥٠ کحاب، ةعكی ةا 

آكراق قغق اؿث ک٥ قؼح صاؿ ظ٨د ٨٣قث ٠ؼص٨ـ ّالـ در « ز٣غگی ٢٠»٨٤ّاف 

چ٧ٜ ك پ٤ر ؿاؿ پیف اؿث ای٢ قؼح صاؿ ج٨ؿي از ؿ٨ی ٠ؤٖٝ جک١یٜ قغق ك 

م٘ض٥  180آكردق قغق اؿث. ای٢ کحاب در در ٣عـحی٢ ز٥ٞ١ از ای٢ ٠س٥ّ٨١ 

كزیؼی ك ق١ارگاف دك ٦ؽار ٣ـع٥ از ؿ٨ی ا٣حكارات ة٨ؿحاف کحاب ةؼای 

 اظحكؼ قغ. ٣1386عـحی٢ ةار در ؿاؿ 

 ج١سیغ از کحاب ك ٠ؤٖٝ آف :

٨٣یـ٤غق کحاب در ٠ٛغ٥٠، ا١٦یث ك ١ّٙ آ٨٠زق ٦ای ٠ٌؼح قغق از ؿ٨ی ّال٥٠ 

: جضٞیٜ ك ةؼرؿی ١ّٙ ای٢ ٧٣ىث ١ّٞی ًتاًتایی را ای٢ چ٤ی٢ ةیاف ٠ی ک٤غ

ك ق٤اظث دٚیٙ قعنیث ك اةْاد گ٥٣٨ گ٨ف ّال٥٠ ًتاًتایی، ة٥ گ٘ح٥ ق٧یغ 

٠ؼجىی ٧ٌ٠ؼی، قایغ جا یک ٚؼف دیگؼ ٦ٟ ا٠کاف پػیؼ ٣تاقغ، چؼا ک٥ 

٣اق٤اظح٥ « صساب ٠ْامؼت»٠حأؿ٘ا٥٣ در ّنؼ ٠ا، ٨ّٞـ ًتاًتایی ة٥ ّٞث 

آدار ةـیار دیگؼی در ز٠ی٥٤  "ا١ٝیؽاف"٤گ ٤٠ا٣غ، گؼچ٥ ّالكق ةؼ ج٘ـیؼ گؼا٣ـ

 ٦ای ٠عحٖٞ، از ظ٨د ة٥ یادگار گػاقث.
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 ةعف اكؿ : ارزش ٚؼآف ٠سیغ در ٠یاف ٠ـ١ٞا٣اف ؛

 ک٥ اؿالـ آئی٢ زیؼا. اؿث ةكؼ ز٣غگی ةؼ٣ا٥٠ کٞیات ٠حى٢١ ٠سیغ ٚؼآف –اٖٝ 

 ظغای. ک٤غ ٠ی جى١ی٢ ك جأ٠ی٢ را ةكؼ ز٣غگی ؿْادت دیگؼی آئی٢ ٦ؼ ٠حؼاز

ٚؼآف را را١٤٦ا ك جتیاف ٠ْؼٗی ٠ی  89ك ٣ضٜ آی٥  9اؿ در ؿ٨رق اؿؼاء آی٥ ٠حْ

 ک٤غ.

ركش اؿث ک٥ از ٚؼآف ٠سیغ ام٨ؿ ّٛایغ دی٤ی ك ٗىایٜ اظالٚی ك کٞیات 

 ٨ٚا٣ی٢ ١ّٞی در آیات ةـیاری ذکؼ قغق اؿث.

ةیاف دیگؼ ج٘نیٞی : ةا جأ٠ٜ در چ٤غ ٠ٛغ٥٠ زیؼ ٢٠ ٠ی ج٨اف ٤ْ٠ای اقح١اؿ 

 ةؼ٣ا٥٠ ز٣غگی ةكؼ را دریاٗث ٚؼآف ٠سیغ ة٥

 ركایی کاـ ك ةعحی ظ٨ش ك ؿْادت زؽ ٦غٗی ٦ؼگؽ ظ٨د ز٣غگی در ا٣ـاف  -1

 را آف آرزكی ا٣ـاف ک٥، ز٣غگی از اؿث قکٞی ؿْادت ك ظ٨قتعحی. )٣غارد ظ٨د

 (آ٧٣ا زؽ ك ٠ْاش كؿْث ك رٗاق ك آزادی ٠ا٤٣غ اؿث، آف قی٘ح٥ داقح٥،

ف ةؼ٣ا٥٠ م٨رت ١٣ی گیؼد. پؾ در ٦ؼ صاؿ ةغك ٦ؼگؽ ا٣ـاف ز٣غگی ْٗاٝیّث  -2

ا٣ـاف در ْٗاٝیث ٦ای ٗؼدی ك ازح١اّی ظ٨د از از داقح٢ ٦غٗی گؼیؽ ٣غارد ك 

از جْٛیب ٦غؼ ظ٨د از را٦ی ک٥ ٤٠اؿب آف اؿث كة٥ کار ةـح٢ ٠ٛؼراجی ک٥ 

 ز٣غگی رؿٟ ك راق ة٥ دی٢ ٚؼآف ٣ُؼ از  ةؼ٣ا٥٠ کار اؿث ٦ؼگؽ ٠ـح٤ٕی ٣یـث.

کـا٣ی ک٥ امالً ما٣ِ را ٤٠کؼ٣غ ةغكف دی٢ ٣یـح٤غ. زیؼا  صحی ق٨د ٠ی اًالؽ
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ز٣غگی ا٣ـاف ةغكف داقح٢ راق ك رؿ١ی ظ٨اق از ٣اصی٥ ٣ت٨ت كصی ةاقغ یا از راق 

 كوِ ك ٚؼار داد ةكؼی امالً م٨رت ١٣ی گیؼد.

 ة٥ ا٣ـاف آٗؼی٤ف ک٥ اؿث آف ز٣غگی رؿٟ ك راق پاةؼزاجؼی٢ ك ة٧حؼی٢  -3

٥ از ٨ّاًٖ ك اصـاؿات ٗؼد یا زا٥ْ٠ ؿؼچك٥١ آ٣چ ٥٣، ک٤غ ٦غایث آف ؿ٨ی

گیؼد اگؼ ٦ؼ یک از ازؽای آٗؼی٤ف را ٨٠رد دٚث ك ک٤سکاكی ٚؼار د٦یٟ 

ظ٨ا٦یٟ دیغ ک٥ در ٦ـحی ظ٨د ٦غؼ ك ٤ّایحی دارد ک٥ ٣عـحی٢ ركز آٗؼی٤ف 

 ظ٨د ة٥ ؿ٨ی آف ٠ح٨ز٥ اؿث.

ج٥ ٠ذالً ة٨ج٥ ی گ٤غـ از ١٦اف ركز ٣عـحی٢ پیغایف ٠ح٨ز٥ پیغایف یک ة٨

گ٤غـ دارای ؿ٤تٜ ٦ای ٠حْغد ٠ی ةاقغ. ة٤اةؼ آ٣چ٥ گػقث آٗؼی٤ف كیژق 

ا٣ـاف د٦ٟ چ٤ی٢ آٗؼی٤ف ز٧اف ک٥ ا٣ـاف زؽء ٔیؼ ٚاةٜ ج٘کیک آف ٠ی ةاقغ 

، اّٞی  50ا٣ـاف را ة٥ ؿ٨ی ؿْادت كاْٚیف ٦غایث ٠ی ک٤غ ک٥ در آیات ٥ً 

ث ک٥ ٠ضنٜ آیات ٨ٗؽ، ای٢ اؿ 85ك19، آؿ ١ّؼاف  30، ركـ  10، ق١ؾ  3

ظغای ٠حْاؿ ٦ؼ یک از آٗؼیغق ٦ای ظ٨د ك از آف ز٥ٞ١ ا٣ـاف را ة٥ ؿ٨ی 

ؿْادت ك ٦غؼ آٗؼی٤ف كیژق ظ٨اش از راق آٗؼی٤ف ظ٨دش را١٤٦ایی ٠ی 

 ٗؼ٠ایغ.

٠ٛحىای دی٢ ٌٗؼی )ًتیْی( ای٢ اؿث ک٥ جس٧یؽات كز٨دی ا٣ـاف إٝاء ٣ك٨د 

٤غ ٨ٚای گ٣٨اگ٨ف ك صٙ ٦ؼ یک از آ٧٣ا ادا ق٨د ك صتازات ٠عحٖٞ ك ٠حىاد ٠ا٣

ّاً٘ی ك اصـاؿی ک٥ در٦یکٜ كی ة٥ كدی٥ْ گػاردق قغق جْغیٜ قغق ة٥ ٦ؼ 

کغاـ از آ٧٣ا جا ا٣غازق ای ک٥ ٠ؽاصٟ صاؿ دیگؼاف ٣ك٨د رظنث ١ّٜ دادق ق٨د 
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ةاالظؼق در ا٣ـاف ّٜٛ صک٠٨ث ک٤غ ٥٣ ظ٨اؿث ٣٘ؾ ك ٥٣ ٔٞت٥ ّا٥ً٘ ك 

٣یؽ صٙ ك ؿالح كاْٚی اصـاس اگؼ چ٥ ٠عاٖٝ ّٜٛ ؿٞیٟ ةاقغ. ك در زا٥ْ٠ 

ز١اّث صک٠٨ث ١٣ایغ ٥٣ ٨٦ا ك ٨٦س یک ٗؼد ج٨ا٣ای ٠ـحتغ ك ٥٣ ظ٨اؿح٥ 

 اکذؼیث اٗؼاد اگؼ چ٥ ٠ٕایؼ صٙ ك ظالؼ ٠نٞضث كاْٚی زا٠ِ ةاقغ.

 ٣حیس٥ گیؼی :

ز٠اف صکٟ در جكؼیِ ج٧٤ا ة٥ دؿث ظغاؿث ك ظغاؿث ک٥ ّٜٞ ك قؼایي ا٣ساـ 

ٜ ك قؼایي ٨ًری اؿث ک٥ پیغایف یاٗح٢ آف را ة٥ كز٨د ٠ی آكرد. گا٦ی ّٞ

زتؼی چیؽی را ایساب ٠ی ک٤غ ٠ا٤٣غ ص٨ادث ًتیْی ركزا٥٣ در ای٢ م٨رت 

٠ی گ٨ی٤غ ك گا٦ی اٚحىا ٠ی ک٤غ ا٣ـاف ١ّٜ را از راق « ارادق جک٨ی٤ی»ارادق را 

اظحیار ك آزادا٥٣ ا٣ساـ د٦غ ٠ا٤٣غ ظ٨ردف ك آقا٠یغف در ای٢ م٨رت ارادق را 

 ٤غ.٠ی گ٨ی« ارادق جكؼیْی»

پؾ از ركق٢ قغف ای٢ ٠ٛغ٠ات ةایغ دا٣ـث ک٥ ٚؼآف ٠سیغ ةا رّایث ای٢ 

٠ٛغ٠ات ؿ٥ گا٥٣ ی٤ْی ةا ٌّٖ ٣ُؼ ای٤ک٥ ا٣ـاف از ز٣غگی ظ٨د ٦غٗی دارد. 

)ؿْادت ز٣غگی( ک٥ ةایغ در راق ةغؿث آكردف آف در ٨ًؿ ز٣غگی جالش ١٣یغ ك 

درا ٣یؽ از کحاب  ٣حیس٥ ةعف ٣ع٨ا٦غ ة٨د ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ةغكف ةؼ٣ا٥٠ای٢ ْٗاٝیث 

 ٌٗؼت ك آٗؼی٤ف ظ٨ا٣غ ك از جْٞیٟ ا٧ٝی ٗؼا گؼٗث.
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 ٚؼآف ك قا٨ٝدق ةؼ٣ا٥٠ ز٣غگی ا٣ـاف :

اؿاس ةؼ٣ا٥٠ ظ٨د را ظغاق٤اؿی ٚؼار داد ك اّحٛاد ة٥ یگا٣گی ظغا را اكٝی٢ 

اؿاس ای٢ ق٤اظث ك پؾ از ق٤اؿا٣یغف ظغا ٠ْادق٤اؿی را از آف ٣حیس٥ گؼٗث 

ؼ ق٤اؿی را از٠ْادق٤اؿی ٣حیس٥ گؼٗث. زیؼا پاداش ا١ّاؿ ك پؾ از آف پیا٠ت

٣یک ك ةغ ةغكف اةالغ ٚتٞی ًاّث ك ٠ْنیث ك ٣یک ك ةغ از راق كصی ك ٣ت٨ت 

 ١٠ک٢ ٣ت٨د.

اّحٛاد ة٥ یگا٣گی ظغا ك اّحٛاد ة٥ ٣ت٨ت ك اّحٛاد ة٥ ٠ْاد را ام٨ؿ ای٢  ؿ٥ امٜ :

 اؿالـ ق١ؼد.

ؿ٥ گا٥٣ را ک٥ یک ا٣ـاف ةا  پؾ از آف ام٨ؿ اظالؽ پـ٤غیغة ٤٠اؿب ام٨ؿ

ای١اف ةایغ كازغ آ٧٣ا ةاقغ ةیاف ٨٠د ك پؾ از آف اظالؽ ١ّٞی ک٥ زای٤غق ك 

پؼكرش د٤٦غق اظالؽ پـ٤غیغق ك ةاالجؼ از آف ّا٠ٜ رقغ ك جؼٗی اّحٛادات صٙ 

 ك ام٨ؿ اكٝی٥ ٠ی ةاق٤غ جأ٠ی٢ ك ةیاف داقث.

کٞی را جكکیٜ  ظالم٥ ، ٚؼآف ٠سیغ ة٥ ریك٥ ٦ای امٞی اؿالـ ک٥ ؿ٥ ةعف

 ٠ی د٦غ ٠كح١ٜ اؿث ةغی٢ جؼجیب :

 ك ج٨صیغ اؿث دی٢ گا٥٣ ؿ٥ ام٨ؿ آف از ٨٣ّی ک٥ اؿال٠ی ّٛایغ ام٨ؿ  -1

 ك ٚغر ك ٚىاء ك ٟٚٞ ك ٨ٝح ٠ا٤٣غ آ٧٣ا، ةؼ ٠ح٨٤ع ّٛایغ ٨٣ّی ك ٠ْاد ك ٣ت٨ت

 آ٧٣ا ٣ُایؼ ك كزی٢ آؿ١اف ظٞٛث ك کؼؿی ك ّؼش ك ٠الئک٥

 پـ٤غیغق اظالؽ    -2
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 ك ٗؼ٨٠دق ةیاف را آف کٞیات کؼیٟ ٚؼآف ک٥ ١ّٞی ٨ٚا٣ی٢ ك قؼّی٥ اصکاـ  -3

 ك آ٥ٝ ك ّٞی٥ اهلل مٞی اکؼـ پی١ٕتؼ ةیاف ة٥ را آ٧٣ا زؽئیات ك ج٘امیٜ

 ٨٠زب ة٥  ؿٟٞ ك آ٥ٝ ك ّٞی٥ اهلل مٞی اکؼـ پیا٠تؼ ك اؿث ٨١٣دق كاگػار  ؿٟٞ

ا٣غ ةیاف ا٦ٜ ةیث  کؼدق ٣ٜٛ ج٨اجؼ ٣ض٨ ة٥ اؿال٠ی ٗؼؽ ٦ؼ ک٥ دٛٞی٢ صغیخ

 ظ٨د را ٚائٟ ٠ٛاـ ك زایگؽی٢ ةیاف ظ٨د ٚؼار دادق اؿث.

 ٚؼآف ٠سیغ ؿ٤غ ٣ت٨ت اؿث :

در آظؼ ةعف اكؿ جائیغ ٠ی ٗؼ٠ایغ ک٥ ٚؼآف ٠سیغ ؿ٤غ ٣ت٨ت اؿث. ٚؼآف 

٠سیغ جنؼیش ٠ی ک٤غ ک٥ کالـ ظغاؿث. ی٤ْی ةا ١٦ی اٝ٘اظ ظ٨د از ٠ٛاـ رة٨ةی 

 اٝ٘اظ ١٦اف ةا را آف ٣یؽ  ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ مادر قغق ك پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل

 .اؿث ٨١٣دق جٞٛی

ارادق ادتات ای٤ک٥ ٚؼآف کالـ ةكؼی ٣ـتث در الةالی آیات کؼی٥١ ة٥ ٠ٛاـ جْغی 

ةؼآ٠غق اؿث ك ٚؼآف ٠سیغ را از ٦ؼ ز٧ث ٠ْسؽق ق١ؼدق ك ٠اكراء ٚغرت ك 

ؿؼاء ا – 34ك  33ج٨ا٣ایی ةكؼ دا٣ـح٥ اؿث. آیات د٨ّت ة٥ جضغی ٨ًر آی٥ 

 .ةاقغ ٠ی 23 ةٛؼق – 38 ی٣٨ؾ – ٨٦13د -88

 ٣ـاء از راق ٣غاقح٢ اظحالؼ ك جىاد جضغی ٗؼ٨٠دق اؿث. 82ةاز در آی٥ 

زیؼا ٥١٦ چیؽ در ای٢ ز٧اف ٠ك٨١ؿ ٚا٨٣ف جض٨ؿ ك جکا٠ٜ اؿث ك از جىاد ازؽاء 

ك اص٨اؿ ظاٝی ١٣ی ةاقغ ك اگؼ ٚؼآف کار ةكؼ ة٨د در َؼؼ ةیـث ك ؿ٥ ؿاؿ 
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ظح٥ ٠ی قغ از اظحالؼ اكماؼ ك اص٨اؿ ؿاٟٝ ١٣ی ٠ا٣غ ك ای٢ ٥ٌْٚ ٥ٌْٚ ؿا

 ٨ًر یک٨٤اظث ٣ت٨د.

 

 

 

 

 

 ةعف دكـ :
 چگ٣٨گی جْٞیٟ ٚؼآف :

 : ز٧ا٣ی اؿث کحاةی ٠سیغ ٚؼآف –اٖٝ 

ٚؼآف در ٠ٌاٝب ظ٨د اظحناص ة٥ ا٠حی از ا٠ٟ ٠ا٤٣غ ا٠ث ّؼب یا ًای٥٘ ای از 

ؿالـ ؿع٢ ٠ی گ٨یغ ا از ظارج ٨ًایٖ ةا ةٞک٥ ٣غارد ٠ـ١ٞا٣اف  ٨ًایٖ ٠ا٤٣غ

چ٤اف ک٥ ةا ٠ـ١ٞا٣اف ٠ی گ٨یغ. ٦ٟ چ٤ی٢ ٚؼآف ٠سیغ ةا ٦ؼ یک از ٨ًایٖ ة٥ 

اصحساج ك د٨ّت ٠ی پؼدازد ٦ؼگؽ ظٌاب ظ٨د را ٠ٛیغ ة٥ ّؼب ة٨دف آ٣اف ١٣ی 

ک٤غ در ةغك ٨ًٞع اؿالـ ک٥ د٨ّت از زؽیؼق اْٝؼب ة٥ ةیؼكف جساكز ٣کؼدق ة٨د 
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ی قغ كٝی از ؿاؿ قكٟ ٦سؼت ک٥ ًتْاً ظٌاب ٚؼآ٣ی ة٥ ا٠ث ّؼب اٝٛا ٠

 د٨ّت ة٥ ةیؼكف قت٥ زؽیؼق را یاٗث ٦یچ ٨٠زتی ةؼای ج٦٨ٟ اظحناص ٣ت٨د.

 [ ٣ـتث ٚؼآف ٠گؼ یاد آكری ةؼای ٦ؼ ز٧ا٣یاف1]"اف ٨٦ االّ ذکؼق ْٝٞا١ٝی٢"

 : کا٠ٜ اؿث کحاةی ٠سیغ ٚؼآف –ب 

٧ی ٚؼآف ٠سیغ ٠كح١ٜ اؿث ة٥ ٦غؼ کا٠ٜ ا٣ـا٣یث ك آف را ة٥ کا٠ٜ جؼی٢ كز

ةیاف ٠ی ک٤غ زیؼا ٦غؼ ا٣ـا٣یث ک٥ ةاكاِٚ ةی٤ی ؿؼقح٥ قغق ز٧اف ةی٤ی کا٠ٜ 

 ١٦اف الز٥٠ ك ٤٠اؿب ک٥ اؿث ١ّٞی ٨ٚا٣ی٢ ك  ك ةکار ةـح٢ ام٨ؿ اظالٚی

 .دارد ٧ّغق ة٥ را ٠ٛنغ ای٢ کا٠ٜ جكؼیش ٠سیغ ٚؼآف ك ةاقغ ةی٤ی ز٧اف

 ( ...89ةْغ از ذکؼ چ٤غی٢ آی٥ ة٥ ٨ًر زا٠ِ ٠ی ٗؼ٠ایغ. )٣ضٜ آی٥ 

ك جغریساً ٗؼك ٗؼكؿحادیٟ ة٥ ؿ٨ی ج٨ ای٢ کحاب را در صاٝی ک٥ ةیاف ک٤٤غة ٦ؼ 

چیؽی اؿث. ٚؼآف ٠سیغ ٥١٦ ٠ٛامغ کحب آؿ١ا٣ی را ٠كح١ٜ اؿث ك زیادق ك 

ای٢ ک٥ ٦ؼ چیؽی ک٥ ةكؼ در پیكاپیف راق ؿْادت ك ظ٨ش ةعحی از اّحٛاد ك 

 کا٠ٜ ةیاف قغق اؿث. ١ّٜ ة٥ آف ٣یاز٤٠غ ٠ی ةاقغ در ای٢ کحاب ة٨ٌر ج١اـ ك

 

 : ١٦یكگی اؿث کحاةی ٠سیغ ٚؼآف –ج 

ةضخ گػقح٥ در ادتات ای٢ ٠غّا کاٗی ٠ی ةاقغ زیؼا ةیا٣ی ک٥ ٣ـتث ة٥ یک 

٠ٛنغ ك ٠ٌٞب ة٨ٌر ٠ٌٞٙ جاـ ك کا٠ٜ ةاقغ اّحتار ك صح١ف ٠ضغكد ة٥ كٚث ك 
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٠عن٨ص ة٥ ز٠اف ٠ْی٢ ٣ع٨ا٦غ ة٨د ك ٚؼآف ٠سیغ ةیاف ظ٨د را جاـ ك کا٠ٜ ٠ی 

دا٣غ ك ٠اكراء ک١اؿ چیؽی ٣یـث. ك ١٦چ٤ی٢ ٠ْارؼ ١ّٞی ک٥ ةیاف داقح٥ 

٣حایر ك ٨٠اٝیغ كاْٚی ١٦اف صٛایٙ دا٣ی٥ اؿث ك چ٤ی٢ چیؽی ةٌالف پػیؼ ك ة٥ 

 کؼدق ٚؼآ٣ی اصکاـ اةغیث از زیادی  ٠ؼكر ز٠اف ٚاةٜ ٣ـط ٣یـث. ةضخ ٦ای

 (42 ، ٗنٞث. )اؿث ةیؼكف کحاب ای٢ ةضخ ٨٠و٨ع از ک٥ ٣كغق

 ٚؼآف ٠سیغ در دالٝث ظ٨د ٠ـحٜٛ اؿث : -د

ٚؼآف ٠سیغ از ٣ـط کالـ اؿث ك ٦ؼگؽ در دالت ظ٨د گ٤گ ٣یـث زیؼا ٦ؼ کؾ 

ة٥ ٕٝث آق٤ایی رقح٥ ةاقغ از ز١الت آیات کؼی٥١ ٤ْ٠ای آ٧٣ا را آقکارا ٠ی 

١٧ٗغ. ّالكق ةؼ اف ة٥ آیاجی ةؼ ٠ی ظ٨ریٟ ک٥ در آ٧٣ا ًای٥٘ ظامی ٠ا٤٣غ ة٤ی 

ٚؼار دادق ٠ٛامغ ظ٨د را ة٥ ایكاف اٝٛا ٠ی ک٤غ یا ة٥ ٠ٛاـ  اؿؼائیٜ ٨٠رد ظٌاب

جضغی ةؼ آ٠غق ك ةغی٧ی اؿث ک٥ جکٟٞ ةا ٠ؼدـ ةا اٝ٘اَی ک٥ ظامیّث ج٧٘یٟ را 

كازغ ٣یـث ٤ْ٠ا ٣غارد ك ١٦چ٤ی٢ جکٞیٖ ٠ؼدـ ة٥ آكردف ٠ذٜ چیؽی ک٥ 

 ( ...82ٚىای ٠ضنٞی از آف ١٧ٗیغق ١٣ی ق٨د ٚاةٜ ٚت٨ؿ ٣یـث. )٣ـاء آی٥ 

ح٥ ةغی٧ی ای٢ اؿث ک٥ اگؼ آیات در ٠ْا٣ی ظ٨دقاف ٨٧َری ٣غاقح٤غ جأ٠ٜ ك ٣ک

جغةؼ در آ٧٣ا ك ٦ٟ چ٤ی٢ صٜ اظحالٗات م٨ری آ٧٣ا ة٥ كاؿٌۀ جأ٠ٜ ك جغةؼ ٤ْ٠ا 

٣غاقث. رازِ ة٥ ٣٘ی صتیث ٨َا٦ؼ ٚؼآف دٝیٞی از ظارج ٣یـث زیؼا چ٤ی٢ 

ت ٚؼآف ة٥ ةیاف دٝیٞی كز٨د ٣غارد. زؽ ای٤ک٥ ةؼظی گ٘ح٥ ا٣غ در جى١یٟ ٠ؼادا

ج٧٤ا پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ یا ة٥ ةیاف آف صىؼت ك ا٦ٜ ةیث 

 گؼا٠ف ةایغ رز٨ع کؼد.
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ک٥ ای٢ ؿع٢ ٚاةٜ ٚت٨ؿ ٣یـث زیؼا مضتث ةیاف پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك 

ؿٟٞ ك ا٠ا٠اـ ا٦ٜ ةیث را جازق از ٚؼآف ةایغ اؿحعؼاج کؼد ة٤اةؼای٢ چگ٥٣٨ ٠حن٨ّر 

ؿث ک٥ صسث دالٝث ٚؼآف ة٥ ةیاف ایكاف ٠ح٨ٖٚ ةاقغ. ةٞک٥ ةایغ در ادتات ا

 امٜ رؿاٝث ك ا٠ا٠ث ةایغ ة٥ دا٢٠ ٚؼآف ک٥ ؿ٤غ ٣ت٨ت اؿث چ٤گ زد.

اٝتح٥ آ٣چ٥ گ٘ح٥ قغ ٤٠اٗات ٣غارد ةا ای٢ ک٥ پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك 

 –یٜ اصکاـ قؼیْث ؿٟٞ ك ائ٥١ ا٦ٜ ةیث ٧ّغق دار ةیاف زؽئیات ٨ٚا٣ی٢ ك ج٘ام

 را کحاب ٠ْارؼ ١ْٞ٠ی ؿ١ث ا٣غ ة٨دق – آیغ ١٣ی دؿث ة٥ ٚؼآف ٨َا٦ؼ از ک٥

 ز٥ْ١ ؿ٨رق در – 64 ٣ـاء – 7 صكؼ – 44 ١٣ٜ آیات اقح٧اد. ا٣غ داقح٥

 .ةاقغ ٠ی ٠سیغ ٚؼآف ٠ْٟٞ ك قؼیْث ج٘امیٜ ك زؽئیات ٠تی٢ را پیا٠تؼ

 ٦ػ ( ٚؼآف ٠سیغ َا٦ؼ ك ةا٢ً دارد.

ظغا را ةپؼؿحیغ ك ٦یچ چیؽی  2در کالـ ظ٨د ٠ی ٗؼ٠ایغ ز٥ْ١ ظغای ٠حْاؿ 

را در ّتادت قؼیک اك ٚؼار ٠غ٦یغ َا٦ؼ کالـ ٧٣ی از پؼؿحف ٨١ْ٠ؿ ةث 

٦اؿث. كٝی ةا جأ٠ٜ ك جضٞیٜ ٨ْٞ٠ـ ٠ی ق٨د ک٥ پؼؿحف ةث ٦ا ةؼای ای٢ 

٨٤١٠ع اؿث ک٥ ظى٨ع ك ٗؼكج٤ی در ةؼاةؼ ٔیؼ ظغاؿث ك ةث ةؼدف ٠ْت٨د ٣یؽ 

 غارد.ظن٨میحی ٣

در ًاّث ا٣ـاف ٠یاف ظ٨د ك ٔیؼ ٗؼٚی ٣یـث چ٤ا٣ک٥ ٣تایغ از ٔیؼ ًاّث کؼد 

از ظ٨اؿث ٦ای ٣٘ؾ در ةؼاةؼ ظغای ٠حْاؿ ٣تایغ اًاّث ك پیؼكی ٨١٣د. )یؾ 

 (60آی٥ 
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از َا٦ؼ آی٥ .  ٨١٣د ٔ٘ٞث كی از  امالً ة٥ ٔیؼ ظغای ٠حْاؿ ٣تایغ اٝح٘ات کؼد

١٧ٗیغق ٠ی قغ ک٥ ای٢ ٣تایغ ةث ٦ا را پؼؿحف  "ة٥ قیئا اةحغائا "كالجكؼک٨ا"

٨١٣د ةا ٣ُؼی كؿیِ جؼ ای٢ ک٥ ا٣ـاف از دیگؼاف ة٥ ٔیؼ اذف ظغا پؼجف ٣ک٤غ ك 

ةا ٣ُؼی كؿیِ جؼ ا٣ـاف صحی از دٝع٨اق ظ٨د ٣تایغ پیؼكی ک٤غ ك ةا ٣ُؼ كؿیِ 

 ك ة٥ ٔیؼ ظغا اٝح٘ات داقث. جؼ آف ای٤ک٥ ٣تایغ از ظغا ٔ٘ٞث کؼد

اف اٝٛؼاف "در صغیخ ٠ْؼكٗی از پیا٠تؼ أدؼ دك کحب صغیخ ك ج٘ـیؼ ٣ٜٛ قغق 

 "٧َؼاً ك ة٤ٌاً ك ٝت٥٤ٌ ة٤ٌاً اٝی ٝت٥ْ اٝت٢ٌ

 ؟ گ٘ح٥ ؿع٢ ةا٢ً ك َا٦ؼ راق دك از ٠سیغ ٚؼآف چؼا –ك 

 ا٣ـاف دارای دك ةْغ ٠ادی ك ٨٤ْ٠ی اؿث ک٥ ٥١٦ ْٗاٝیث ٦ای ز٣غگی را ركی

٠ادق ا٣ساـ ٠ی د٦غ كٝی ٠٘ا٦یٟ ٨٤ْ٠ی در ا٣ـا٧٣ای ٠عحٖٞ ٠ح٘اكت ٠ی ةاقغ 

در ٦ؼ صاؿ ٦ؼچ٥ ج٨ا٣ایی ١٧ٗی در درؾ ٨٤ْ٠یات ةیكحؼ ةاقغ ١٦ی٢ ٣ـتث 

جْٞٛف ة٥ ز٧اف ٠ادق ك ٠ُا٦ؼ ٗؼیت٤غق اش ک١حؼ ك ٦ٟ چ٤ی٢ ٦ؼ چ٥ جْٞٙ 

اف ةا ًتیْث ک١حؼ ج٨ا٣ایی درؾ ٨٤ْ٠یات ةیكحؼ ٠ی ةاقغ ةا ای٢ كمٖ اٗؼاد ا٣ـ

ا٣ـا٣ی ک٥ دا٣غ ١٦گی اؿحْغاد ای٢ درؾ را دار٣غ ا٠ّا از ًؼؼ دیگؼ ٠٨ْٞ٠ات 

٦ٟ ٠ؼاجب دارد ١٣ی ج٨اف ٠٨ْٞ٠ات را ة٥ ٠ؼجت٥ ای ک٥ جض١ٜ ٣غارد جض١یٜ کؼد. 

٠عن٨ماً ٨٤ْ٠یاجی ک٥ ؿٌش قاف جساكز ٣یٟ ک٤غ جض١یٜ ق٨د ٠کتی ٣اٚه 

ك ٠ادق را ة٥ پای ة٤غاف ّاٟٝ ٔؼض ظ٨ا٦غ ة٨د پؾ ةایغ اؿؼار ٠اكراء ًتیْث 

 ٠ادق در پؾ پؼدق گ٘ث.
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اؿالـ ٦یچ گ٥٣٨ ٠ضؼك٠یحی در ٠ؽایای ٠ػ٦تی ةؼای کـی ٚائٜ ٣یـث. الز٥٠ 

آف اؿث ک٥ ٠ْارؼ ّاٝی٥ ٨٤ْ٠ی٥ را ةا زةاف ؿادق ٠٨١ّی ةیاف ق٨د. ك ٨َا٦ؼ 

اٝ٘اظ ٠ٌاٝب ك كَایٖ از ٣ـط صؾ ك ٠ضـ٨س اٝٛا ١٣ایغ ك ٨٤ْ٠یات در پكث 

٨ا٦ؼ ٚؼار گؼٗح٥ ك از پكث ای٢ پؼدق ظ٨د را ٗؼا ظ٨ر صاؿ ا٧ٗاـ ٠عح٥٘ٞ پؼدق َ

 ة٥ آ٧٣ا ٣كاف د٦غ ك ٦ؼ کؾ ٗؼاظ٨ر صاؿ ظ٨د ة٧ؼق ٤٠غ ق٨د.

در جایی ای٢ ؿع٢ : پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ در صغیخ ٠ْؼكؼ ٠ی 

ف ةا ٠ؼدـ ٠ا گؼد٦ای پی١ٕتؼا "ا٣ّا ٠ْاقؼ اال٣تیاء ٣کٟٞ ّٞی ٚغر ٥ٝ٨ّٛ"ٗؼ٠ای٤غ: 

 ة٥ ا٣غازق ّٜٛ ٦ایكاف ؿع٢ ٠ی گ٨ی٤غ.

 ٚؼآف ٠سیغ ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ دارد. -ز

[ ٚؼاف را کحاةی ٠ْؼٗی ٠ی ک٤غ ک٥ آیاجف 2]"کحابٌ اُصک١َِث آیاج٥ُُ "در آی٥ 

اهللُ "٠ضکٟ اؿث اٝتح٥ ٠ؼاد از آف اؿح٨ار ك ٔیؼ ٚاةٜ ظٜٞ ة٨دف ٚؼآف اؿث ك آی٥ 

[ ٥١٦ ٚؼآف را ٠حكاة٥ ٠ی ق١ارد اٝتح٥ 3]"٠حكاة٧اً ٣َؽَّؿَ اَصـ٢ََ اٝضغیخ کحاةاً

٠ؼاد از آف یک ٨٣اظث ة٨دف آیات در زیتایی اؿ٨ٞب ك ٚغرت ظارؽ اْٝادق ةیاف 

آؿ ١ّؼاف ٚؼآف را ة٥ دك ٚـٟ ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ جٛـیٟ ٠ی  7اؿث. ا٠ّا در آی٥ 

 ک٤غ. ک٥ از اًؼاؼ کالـ ای٨ٌ٤ر ةؼ ٠ی آیغ ک٥ :

 ف ٠٘ـؼی٢ :ح( ٤ْ٠ای ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ پی

٣ُؼ ٠٘ـؼی٢ از مغر اكؿ جا ک٨٤ف ای٢ اؿث ک٥ ٠ضک١ات آیاجی ٦ـح٤غ ک٥ 

٤ْ٠ای ٠ؼاد آ٧٣ا ركق٢ اؿث ك آیات ٠حكاة٥ آیاجی ٦ـح٤غ ک٥ َا٦ؼقاف ٠ؼاد 
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٣یـث ك ٠ؼاد كاْٚی آ٧٣ا را ک٥ جأكیٜ آ٧٣اؿث زؽ ظغای ٣غا٣غ ك ةكؼ را را٦ی ة٥ 

كٝی از پیؼكی ك ١ّٜ ة٥ آ٧٣ا ج٨ٖٚ آف ٣یـث. ة٥ ای٢ گ٥٣٨ آیات ةایغ ای١اف آكرد 

 ك ظ٨دداری ٨١٣د.

 ای٤ک٥ زؽ اؿث ٨ٚؿ ١٦ی٢ قی٥ْ ةی٢ در ٠ك٨٧ر ك  ای٢ ٨ٚؿ ا٦ٜ ؿ٤ث اؿث

 ك آ٥ٝ ك ّٞی٥ اهلل مٞی اکؼـ پیا٠تؼ را ٠حكاة٥٧ آیات جأكیٜ ک٥ ٠ْحٛغ٣غ ای٤اف

 .دا٤٣غ ٠ی ٣یؽ اٝـالـ ّٞی٥ ةیث ا٦ٜ ائ٥١ ك ؿٟٞ

اف ٠٘ـؼی٢ ٨٠رد اّح١اد اؿث از چ٤غ ز٧ث ة٥ ٠ح٢ ای٢ ٨ٚؿ ةا ای٤ک٥ ١ّالً ٠ی

ك ة٥  "٨ُ٦َ اَّٝػی ا٣ؽؿ ّٞیک اٝکحابَ ٥٤٠ُ آیاتٌ ٠ضک١اتٌ ..."آؿ ١ّؼاف  7آی٥ 

 اؿ٨ٞب دالٝث ؿایؼ آیات ٚؼآ٣ی ا٣ٌتاؽ ٣غارد. زیؼا

اكالً : ٚؼآف ظ٨د را ٨٣ر ك ٦ادی ك ةیاف ٠ْؼٗی ٠ی ک٤غ ک٥ ٦ؼگؽ ةا ٤ٝگ ة٨دف 

 كاْٚی ظ٨د ؿازش ٣غارد. آیاجف از ةیاف ٠ؼاد

[ الز٥٠ 4]"اََٗال یَحَغةَّؼُكفَ اٝٛؼآف ..."گػقح٥ از ای٢ ٚؼآف د٨ّت ة٥ جغةؼ ٠ی ک٤غ 

 جغةؼ در ٚؼآف ٧ٟٗ آف ٠ی ةاقغ.

١٠ک٢ اؿث گ٘ح٥ ق٨د ک٥ ٠ؼاد از آیات ٠حكاة٥ صؼكؼ ٥ٌْٛ٠ اؿث ک٥ را٦ی 

حكاة٥، ی٨٧د ةؼای جكعیل ٠ؼاد كاْٚی آ٧٣ا ٣یـث. ةْىی گ٘ح٥ ا٣غ در جأكیٜ ٠

٠ی ظ٨اؿح٤غ از صؼكؼ ٥ٌْٛ٠ ٠غت ةٛاء ك دكاـ اؿالـ را ة٥ دؿث آكر٣غ ک٥ پی 

در پی ظ٨ا٣غف ای٢ ؿ٨ر صـاب ایكاف را ٠عحٜ ؿاظث. در جكاة٥ ة٨دف صؼكؼ 

٥ٌْٛ٠ ای٢ ٚن٥ ٦ٟ ةی كز٥ ٠ی ةاقغ. در ٚؼآف ةؼای اؿحیىاع ٤ْ٠ای آیات 
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٥٣٨ ٠ضک١ات ٠ؼاد كاْٚی آ٧٣ا ٠حكاة٥٧ آ٧٣ا را ة٥ ؿ٨ی ٠ضک١ات رد ک٤٤غ ك ة٥ ٠ْ

را ةیاة٤غ. ة٤اةؼای٢ در ٚؼآف آی٥ ای ک٥ ٦یچ گ٥٣٨ دؿحؼؿی ة٥ ٠ؼاد كاْٚی آف 

٣تاقغ ٣غاریٟ ك آیات ٚؼاف یا ةال كاؿ٥ٌ ٠ضک٤١غ ٠ا٤٣غ ظ٨د ٠ضک١ات یا ةا 

كاؿ٥ٌ ٠ضک٤١غ ٠ا٤٣غ ٠حكاة٧ات ك ا٠ّا صؼكؼ ٥ٌْٛ٠ ٨ٗاجش دكر امالً ٠غ٨ٝؿ 

 ٢ ؿتب از ٠ٛـٟ ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ ةتؼك٤٣غ.ُٝ٘ی ٨ٕٝی ٣غار٣غ ك ةغی

ة٥ ركایاجی از پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ا٠اـ ّٞی ّٞی٥ اٝـالـ ك ا٠اـ 

قكٟ اقارق ٠ی ک٤غ ک٥ ةؼظی از ٚؤاف ةؼ ةؼظی دیگؼ ق٧ادت ٠ی د٦غ ك ةؼظی 

 از آف ة٥ ؿتب ةؼظی دیگؼ ٤٠ٌتٙ ٠ی آیغ.

 ةاقغ : ٠ی ج٤ؽیٜ ك جأكیٜ دارای ٠سیغ ٚؼآف  -ی

ة٥ ٤ْ٠ای رز٨ع  "اكؿ"ٍٝ٘ جأكیٜ ٚؼاف در ؿ٥ آی٥ آ٠غق اؿث. جأكیٜ از صک١ۀ 

آف چیؽی اؿث ک٥ آی٥ ة٥ ؿ٨ی آف ةؼ٠ی گؼدد ك ٠ؼاد  "جاكیٜ"اؿث ك ٠ؼاد از 

 از ج٤ؽیٜ در ٠ٛاةٜ جاكیٜ ٤ْ٠ای ركق٢ ك جضث اٍٝ٘ آی٥ ٠ی ةاقغ.

 ١ّٞا ك ٠٘ـؼی٢ پیف جأكیٜ ٤ْ٠ای –یا 

 كحؼ از دق ٨ٚؿ ٣ٜٛ قغق ا٠ّا دك ٨ٚؿ ٠ك٨٧رجؼ ٠ی ةاقغ.در ٤ْ٠ای جاكیٜ ةی

 .گؼٗح٤غ ٠ی ٠ؼادؼ ج٘ـیؼ ةا را جأكیٜ ٚغ٠ا    -1

 ٚؼآف آیات ٥١٦ ك اؿث َا٦ؼی ظالؼ ٤ْ٠ای" جأكیٜ ک٥ ٠حأظؼی٢ ٨ٚؿ  -2

 اؿث َا٦ؼ ظالؼ ٤ْ٠ای ك جأكیٜ دارای ٠حكاة٥٧ آیات ٗٛي ةٞک٥ ٣غارد جأكیٜ
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٢ ك روا ك ؿعي ك جأؿٖ ك ؿایؼ ٨ٝازـ ٠ادیث را ٣كح ك آ٠غف ك جسـٟ ک٥ آیاجی

ة٥ ظغا ٣ـتث ٠ی د٤٦غ ك آیاجی ک٥ ٣ـتث ٠ْنیث ة٥ ٗؼؿحادگاف ظغا ك 

 پیا٠تؼاف ٠ْن٨ـ ٠ی د٤٦غ.

جأكیٜ آیات ٚؼآ٣ی در ٠عام٥١ ٦ای کال٠ی ی٤ْی مؼؼ کالـ از َا٦ؼش ك ص١ٜ 

ک٥ ظ٨د آف ةؼظالؼ َا٦ؼ ة٥ كاؿ٥ٌ دٝیٜ ة٥ ٣اـ جأكیٜ ، ركقی دائؼ گؼدیغق 

 ای٢ ركش ظا٣ی از ج٤اٚه ٣یـث.

ای٢ ٨ٚؿ ٣یؽ ةا ای٢ ک٥ قؼت ة٥ ؿؽایی دارد درؿث ٣یـث ك ةا آیات ٚؼآ٣ی 

 ٤٠ٌٙ ١٣ی ق٨د زیؼا :

ك آی٥ ؿ٨رق ی٣٨ؾ َا٦ؼ٣غ در  "٦ٜ ی٤ُؼكف اّٝا جَأكی٥َٞ"اكالً : آی٥ ؿ٨رق اّؼاب 

ای٢ ٨ٚؿ ةؼ  ای٢ ک٥ ٥١٦ ٚؼآف جأكیٜ دارد ٥٣ ج٧٤ا آیات ٠حكاة٥ چ٤اف ک٥ ة٤ای

 آف اؿث.

دا٣یاً : الز٥٠ ای٢ ٨ٚؿ اؿث ک٥ آیاجی كز٨د داقح٥ ةاقغ ک٥ ٠غ٨ٝؿ صٛیٛی آف 

ةؼای ٠ؼدـ ٠س٨٧ؿ ةاقغ ك زؽ ظغا کـی ةؼ آف كاٖٚ ٣تاقغ ک٥ ةا ةالٔث ٚؼآف ك 

 د٨ّت ة٥ جضغی ؿازگار ٣یـث.

ةكؼ  کالـ ٚؼآف ک٥ دالیٞی ار یکی  داٝذاً : در ٠یاف آیات ٚؤآف اظحالٗی ٣یـث

٣یـث. اگؼ ة٤ا ق٨د جْغادی از آیات ة٥ ٣اـ جكاة٧ات ةا ٠ضک١ات اظحالؼ داقح٥ 

ةاقغ ك رِٗ اظحالؼ ة٥ ای٢ ٣ض٨ ةاقغ ک٥ ةگ٨ئیٟ ٨َا٦ؼ آ٧٣ا ٠ؼاد ٣یـث ةٞک٥ 
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٠ؼاد یک ٠ْا٣ی دیگؼ اؿث ک٥ زؽ ظغا کـی از آ٧٣ا كاٖٚ ٣یـث ای٢ گ٥٣٨ رِٗ 

 یـث ٣غارد.اظحالؼ ٦ؼگؽ دالٝث ةؼ ای٢ ک٥ ٚؼآف کالـ ةكؼ ٣

راةْاً : امالً دٝیٞی ةؼ ای٢ ٠ؼاد از جاكیٜ در آی٥ ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ ٤ْ٠ای ظالؼ 

 "جاكیٜ"َا٦ؼ اؿث كز٨د ٣غارد ٠ذالً در ؿ٥ زا از ٚنۀ ی٨ؿٖ جْتیؼ ظ٨اب 

٣ا٠یغق قغق ك ةغی٧ی اؿث ک٥ جْتیؼ ظ٨اب ٤ْ٠ای ظالؼ َا٦ؼ ظ٨اب ٣یـث 

٨رت ٠عن٨می دیغق ٠ی ةٞک٥ صٛیٛی اؿث ظارزی ّی٤ی ک٥ در ظ٨اب ة٥ م

 ق٨د.

جأكیٜ ی٤ْی صٛیٛث کار ك ٨ُ٤٠ر كاْٚی آف ک٥ ة٥ م٨رت کار ٨٧َر کؼدق ك ة٥ 

٤٠ؽ٥ٝ ركح کار اؿث. )ز٥ ركق٢ قغف ٤ْ٠ا چ٤غ ٠ذاؿ ٠ی ز٣غ از ز٥ٞ١ داؿحاف 

 ظىؼ ك ٨٠ؿی ّٞی٥ اٝـالـ

 چیـث؟ ٚؼآف ّؼؼ در جأكیٜ ٤ْ٠ای –یب 

جأكیٜ ٦ؼ چیؽی صٛیٛیحی اؿث ک٥ آف چیؽ از آف ؿؼچك٥١ ٠ی گیؼد ك آف 

چیؽ ة٥ ٣ض٨ی جضٛٙ د٤٦غق ك صا٠ٜ ك ٣كا٥٣ اكؿث چ٤اف ک٥ ماصب جأكیٜ ز٣غق 

 جأكیٜ اؿث ك ٨٧َر جأكیٜ ةا ماصب جأكیٜ اؿث.

پؾ جأكیٜ ٚؼآف صٛیٛث یا صٛایٛی اؿث ک٥ دراـ اٝکحاب پیف ظغاؿث ك از 

 ٠عحنات ٔیب ٠ی ةاقغ.

 ؿ٨رق كا٥ْٚ ةؼای ٚؼآف دك ٠ٛاـ ادتات ٠ی ک٤غ: 80-75ةا اؿح٘ادق ة٥ آیات 
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 .ةاقغ ٠ی ٧ٟٗ ٚاةٜ ٠ؼدـ ةؼای ک٥ ج٤ؽیٜ کحاب ٠ٛاـ    -1

 .ةاقغ ٠ی ٧ٟٗ ٚاةٜ ٠ؼدـ ةؼای ک٥ ج٤ؽیٜ ٠ٛاـ    -2

ةا اؿح٘اد ة٥ آی٥ ج٧ٌیؼ ك ة٥ ٨٠زب اظتار ٠ح٨اجؼق در صٙ ا٦ٜ ةیث پیا٠تؼ اکؼـ 

ٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ٣ازؿ قغق اؿث. پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ مٞی اهلل ّ

 ك ظا٣غاف رؿاٝث از پاؾ قؼ٠ّاف ك ة٥ جأكیٜ ٚؼآف ّا٤١ٝغ.

 : دارد ٤٠ـ٨خ ك ٣اؿط ٠سیغ ٚؼآف –یر 

در ٠یاف ایات اصکاـ ک٥ در ٚؼآف اؿث آیاجی ک٥ پؾ از ٣ؽكؿ زای صکٟ آیاجی 

دق ا٣غ گؼٗح٥ ة٥ ز٠اف اّحتار صکٟ ٚتٞی را ک٥ ٚتالً ٣ازؿ قغق ك ٨٠رد ١ّٜ ة٨

ظاج٥١ ٠ی د٦غ آیات ٚتٞی ٤٠ـ٨خ ك آیات ةْغی ک٥ در صکٟ ظ٨د صک٠٨ث ةؼ 

 آ٧٣ا دا٣غ ٣اؿط ٣ا٠یغق ٠ی ق٣٨غ.

 از پؾ ک٥( 103 –٠ا٤٣غ ةؼظ٨رد ٠ـا١ٝث آ٠یؽ ةا ی٨٧دیاف در مغر اؿالـ )ةٛؼق 

 اج٥١ داد.ظ آ٠یؽ ٠ـا١ٝث صکٟ ة٥ ك( 29 – ج٨ة٥) آ٠غ ٚحاؿ آی٥ چ٤غی

 

 : ٠سیغ ٚؼآف ا٣ٌتاؽ ك زؼی –یغ 

٣ُؼ ة٥ ای٢ ک٥ ٚؼآف ٠سیغ کحاةی اؿث ١٦گا٣ی ك ١٦یكگی ة٤اةؼای٢ ٦ؼگؽ ٨٠رد 

٣ؽكؿ آی٥ ای ٠عنل آف آی٥ ٣ع٨ا٦غ ة٨د ی٤ْی آی٥ ای ک٥ درةارق قعل یا 

اقعاص ٠ْی٢ ٣ازؿ قغق در ٨٠رد ٣ؽكؿ ظ٨د ٤٠س٥١ ٣كغق ة٥ ٦ؼ ٨٠ردی ک٥ در 
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یا ٨٠رد ٣ؽكؿ آی٥ قؼؾ اؿث ؿؼایث ظ٨ا٦غ ٨١٣د ک٥ در  م٘ات ك ظن٨میات

 ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د.« زؼی»ّؼؼ ركایات 

 ج٘ـیؼ اٝ٘اظ ٚؼآف ٠سیغ ك پیغایف ؿیؼ آف : -ی٥

ج٘ـیؼ ك ةیاف اٝ٘اظ ٚؼآف از ّنؼ ٣ؽكؿ قؼكع قغق ك قعل پیا٠تؼ مٞی اهلل 

پؼداظح٥ ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ة٥ جْٞیٟ ٚؼآف ك ةیاف ٠ْا٣ی ك ٠ٛامغ آیات آف ٠ی 

 اؿث.

در ز٠اف آف صىؼت ة٥ اركی ز١ْی ة٥ ٚؼائث ك وتي ك صٍ٘ ٚؼآف اقحٕاؿ 

داقح٤غ ک٥ ٚؼّاء ٣ا٠یغق ٠ی قغ٣غ پؾ از رصٞث ایكاف مضاة٥ ك پؾ از ایكاف 

 ؿایؼ ٠ـ١ٞا٣اف ة٥ ج٘ـیؼ اقحٕاؿ داقح٤غ.

 (ؿ٤ث ا٦ٜ) ٠٘ـؼی٢ ًتٛات ك ج٘ـیؼ ّٟٞ –ی٨ 

٠ا٤٣غ اة٢ ٠ـ٨ْد ك اةی ة٢ کْب ك از ٥١٦ ةْغ از رصٞث پیا٠تؼ ز١ْی از مضاة٥ 

٠ْؼكٗث جؼ اة٢ ّتاس ة٥ ج٘ـیؼ اقحٕاؿ داقح٤غ. ك در ج٘ـیؼقاف ركایث ٠ـ٤غ 

را ٣ٜٛ ٠ی کؼد٣غ ای٢ ركیات دكیـث ك چ٧ٜ ك چ٤غ صغیذ٤غ ک٥ ؿ٤غ ةـیاری 

وْیٖ ك ٠ح٢ ةؼظی از آ٧٣ا ٤٠کؼ اؿث. گا٦ی ج٘ـیؼ آیات را در م٨رت ا٧َار 

ا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ اؿ٤اد د٤٦غ اٝٛا ٠ی کؼد٣غ. ٣ُؼ ةی ای٤ک٥ ة٥ پی

٠حأظؼی٢ ا٦ٜ ؿ٤ث ای٢ ٚـٟ را ٣یؽ زؽك ركایات ٣ت٨ی در ج٘ـیؼ ٠ی ق١ار٣غ. 

كٝی دٝیٜ ٚاًِ ةؼای٢ ؿع٢ ٣یـث، ٠ٛغار زیادی از ای٢ ركایات در اؿتاب ٣ؽكؿ 
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ـیاری ة ركایات ای٢ ٠یاف در چ٤ی٢ ٦ٟ ك قغق كارد آ٧٣ا جاریعی كٚنل  آیات

 از ؿع٤اف ١ّٞای ی٨٧د ک٥ ٠ـ١ٞاف قغق ة٨د٣غ یاٗث ٠ی ق٨د.

 مضاةی –پؾ ًت٥ٛ اكؿ 

 ك ٠سا٦غ ٠ا٤٣غ. ةاق٤غ ٠ی مضاة٥ قاگؼداف ک٥ ٦ـح٤غ جاةْی٢ –ًت٥ٛ دكـ 

 ... زتیؼك ؿْیغة٢

 ّتغاٝؼص٢١ ك ا٣ؾ اة٢ رةیِ ٠ا٤٣غ ةاق٤غ ٠ی دكـ ًت٥ٛ قاگؼاداف –ًت٥ٛ ؿ٨ـ 

 اؿٟٞ زیغة٢ ة٢

 ة٢ كکیِ ك ّی٤ی٥ ة٢ ؿ٘یاف ٠ا٤٣غ اؿث ج٘ـیؼ ٠ؤٝ٘ی٢ اكٝی٢ –رـ ًت٥ٛ چ٧ا

 زؼاح

 درج ظ٨د جأٝی٘ات در اؿ٤اد صػؼ ةا را ركایات ک٥ ٦ـح٤غ کـا٣ی –ًت٥ٛ پ٤سٟ 

 .قغ قؼكع زا ١٦ی٢ از ج٘ـیؼ ٣ُٟ اظحالؿ ا٣غ گ٘ح٥ ةْىی. کؼد٣غ

ٗح٢ ر راق از ك ٠عح٥٘ٞ ٨ّٞـ پیغایف از پؾ ک٥ ٦ـح٤غ ٠٘ـؼی٤ی –ًت٥ٛ قكٟ 

٠عن٨ص ظ٨د ة٥ ج٘ـیؼ پغاظح٤غ. ٣ض٨ی از راق ٣ض٨ ٠ا٤٣غ ززاج، ةیا٣ی از راق 

ةالٔث ك ٗناصث ٠ا٤٣غ ز٠عكؼی در کكاؼ، ٠حکٟٞ از راق کالـ ٠ا٤٣غ ٗعؼرازی 

در ج٘ـیؼ کتیؼ، ّارؼ از راق ّؼٗاف ٠ا٤٣غ اة٢ ّؼةی، اظتاری از راق ٣ٜٛ اظتار 

ك ز١ْی ٦ٟ ٠عحٞي از ٨ّٞـ ٠ح٘ؼ٥ٚ ٠ا٤٣غ دْٞتی ك ٗٛی٥ از راق ٥ٛٗ ٠ا٤٣غ ٚؼًتی 

٨٣قح٤غ ٠ا٤٣غ ج٘ـیؼ ركح اٝتتیاف ... ج٘ـیؼ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ از صاٝث ز٨١د ةیؼكف 

 آ٠غ.
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 :  قاف ًتٛات ك قی٥ْ ٠٘ـؼی٢ ركش –یؽ 

قی٥ْ ة٥ ؿع٢ ٚؼآف ٨ٚؿ پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ را در ج٘ـیؼ 

اةْی٢ ٠ا٤٣غ ؿایؼ ٠ـ١ٞی٢ ٦یچ آیات صسث ٠ی دا٣غ ك ةؼای ا٨ٚاؿ مضاة٥ ك ج

گ٥٣٨ ز١ْیحی ٚائٜ ٣یـث ٠گؼ از راق ركایث از پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك 

ؿٟٞ زؽ ای٢ ک٥ ة٥ ٣٘ؾ زؽ ٠ح٨اجؼ دٛٞی٢ ٨ٚؿ ّحؼت ك ا٦ٜ ةیث را جاٝی ٨ٚؿ 

 پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ٠ا٤٣غ آف صسث ٠ی دا٣غ.

پیا٠تؼ ك ائ٥١ ا٦ٜ ةیث ٗؼا گؼٗح٥ ا٣غ. ٠ا٤٣غ  از را ركایات کـا٣یک٥ –ًت٥ٛ اكؿ 

 زرارق ك ...

 ةا را ركایات...  ك اةؼا٦یٟ اة٢ ٗؼات ٠ا٤٣غ ج٘ـیؼ اكٝی جأٝی٘ات ا٦ٜ –ًت٥ٛ دكـ 

 .کؼد٣غ ٠ی درج ای٢

ادةی  ج٘ـیؼ در ؿیغروی ٠ا٤٣غ اؿث ٠ح٘ؼ٥ٚ ٨ّٞـ ارةاب ًت٥ٛ –ًت٥ٛ ؿ٨ـ 

 ةؼ٦اف –ظ٨د ك قیط ٨ًؿی در ج٘ـیؼ کال٠ی ك ج٘اؿیؼ دیگؼ ٠ا٤٣غ ٨٣راٝذٛٞی٢ 

 اٝتیاف ٠س١ِ – ماٗی –

 پػیؼد؟ ٠ی ج٘ـیؼ چگ٥٣٨ ظ٨د ٚؼآف –یش 

ٚؼآف کحاب ١٦گا٣ی ك ١٦یكگی اؿث ك ةا ٥١٦ ة٥ ٠ٛاـ جضغی ٠ی آیغ ك ظ٨د را 

ح٥ چ٤ی٢ ٨٣ر ك ركق٢ ک٤٤غق ك ةیاف ک٤٤غق ٥١٦ چیؽ ٠ْؼٗی ٠ی ک٤غ ك اٝت

چیؽی در ركق٢ قغف ظ٨د ٣تایغ ٣یاز٤٠غ دیگؼاف ةاقغ. ٚؼآف کال٠ی اؿث ک٥ 
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در آف اظحالؼ ٣یـث ك ٦ؼ گ٥٣٨ اظحالؼ ة٨اؿ٥ٌ جغةؼ در ظ٨د ٚؼآف صٜ ٠ی 

 ق٨د چ٤ی٢ کال٠ی ، کالـ ظغاؿث.

ٚؼآف در ٧ٟٗ ظ٨د ٣یاز٤٠غ چیؽی ٣یـث ك ٚؼآف ة٥ ةیاف ج٘ـیؼ پیا٠تؼ مٞی اهلل 

ك پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ة٥ ةیاف ا٦ٜ ةیث ظ٨د  ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ

 ٠ضتّث ٠ی د٦غ.

٣حیس٥ ای٤ک٥ در ٚؼآف ةؼظی آیات ةا ةؼظی دیگؼ ج٘ـیؼ ق٨د ك ٨٠ْٚیث پیا٠تؼ 

مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ا٦ٜ ةیث ٨٠ْٚیث ١ْٞ٠ی٢ ٠ْن٠٨ی ٠ی ةاق٤غ ک٥ 

ةا جأکیغ ٣ُؼی ك ١ّٞی  در جْٞیٟ ظ٨د ٦ؼگؽ ظٌا ٣ک٤٤غ. ج٘ـیؼ ٚؼآف ة٥ ٚؼآف

 پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ا٦ٜ ةیث ٣یؽ ١٦ؼاق ة٨دق اؿث.

 

 ج٘ـیؼ ٚؼآف ة٥ ٚؼآف : -کػ 

ؿپؾ در ادا٥٠ ٥٣٨١٣ ای از ج٘ـیؼ ٚؼآف ة٥ ٚؼآف را ذکؼ ٠ی ١٣ایغ ك ةا قا٦غ 

آكردف آی٥ ای ةؼای آی٥ دیگؼ ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ آی٥ را ج٨ویش ٠ی د٦غ ك ٣کات 

را ٣حیس٥ گیؼی ٠ی ک٤غ ک٥ در كاِٚ ةا ک٤ار ٦ٟ ٚؼار دادف ای٢ آیات  زیادی

 ةغؿث آ٠غق اؿث. )ةغٝیٜ ٠٘نٜ ة٨دف آی٥ ٠ػک٨ر ةیاف ١٣ی گؼدد.(

 اٝـالـ ّٞی٥ ائ٥١ ك ؿٟٞ ك آ٥ٝ ك ّٞی٥ اهلل مٞی پیا٠تؼ ةیاف ةضستیث ٤ْ٠ای –کا 
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٦ٜ ةیث گؼا٠یف ة٥ دالٝث ظ٨د ٚؼآف ةیاف پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ا

در ج٘ـیؼ آیات ٚؼآ٣ی صستیث دارد. ای٢ صستیث در ٨ٚؿ ق٘ا٦ی ك مؼیش 

چیا٠تؼ ك ائ٥١ ا٦ٜ ةیث ك ٦ٟ چ٤ی٢ در اظتار ٌْٚی٥ اٝنغكر ک٥ ةیاف ایكاف را 

صکایث ٠ی ک٤غ. كٝی ظتؼ ٔیؼ ٌْٚی ک٥ در امٌالح ظتؼ كاصغ ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د 

ؿ٤ث ٨٣ّاً ة٥ ظتؼ كاصغ  صستیث آف در ٠یاف ٠ـ١ٞی٢ ٨٠رد ظالؼ اؿث. ا٦ٜ

ک٥ در امٌالح مضیش ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د ٠ٌٞٛاً ١ّٜ ٠ی ک٤٤غ ك در ٠یاف قی٥ْ 

ظتؼ كاصغ ٨٠د٨ؽ اٝنغكر در اصکاـ قؼّی٥ صسث اؿث ك در ٔیؼ آف اّحتار 

 ٣غارد.

 ةعف ؿ٨ـ : كصی ٚؼآف ٠سیغ

 اٖٝ( اّحٛاد ٠٨١ّی ٠ـ١ٞا٣ات در كصی ٚؼآف

ؼآف ای٢ اؿث ک٥ ٚؼآف ٠سیغ ة٥ ٍٝ٘ ّٛیغق ٠٨١ّی ٠ـ١ٞی٢ درةارة كصی ٚ

ظ٨د ؿع٢ ظغاؿث ک٥ ة٨ؿی٥ٞ یکی از ٠ٛؼةی٢ ٠الئک٥ ة٤اـ زتؼئیٜ ك ركح ا٠ی٢ 

اؿث جغریساً در ٠غت ةیـث ك ؿ٥ ؿاؿ ة٥ پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك 

ؿٟٞ ٗؼؿحادق قغق اؿث. پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ک١حؼی٢ دظٜ 

 غارد.ك جنؼٗی در ٍٝ٘ ٣

 ٣ت٨ت ك كصی درةارق ا٠ؼكز ٨٣یـ٤غگاف ٣ُؼ –ب 

ٔاٝب ٨٣یـ٤غگاف ا٠ؼكز ک٥ در ادیاف ك ٠ػا٦ب ة٥ ک٤سکاكی ٠ی پؼداز٣غ ٣ُؼ 

 ایكاف در ج٨زی٥ ك جٛؼیؼ كصی ك ٣ت٨ت ٚؼآ٣ی ای٢ اؿث ک٥ :
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پیا٠تؼ را یک ٣اة٥ٕ ازح١اّی ٠ی دا٤٣غ ک٥ ٦ؼج ك ٠ؼج ك ج٨صف ك ٔارجگؼی در 

ك ٠ی قغ ك ٠غجی را در ٔاری ةؼ ؿؼ ٠ی ةؼد ك پغیغق ٦ای زا٥ْ٠ ةاّخ آزار د

ًتیْی ٠ا٤٣غ آؿ١اف ك ؿحارگاف ك ... ظیؼق ٠ی قغ ك از ای٢ ٥١٦ ٔ٘ٞث ک٥ 

دا٢٠ گیؼ ا٣ـاف قغق ة٨د ك اك را جا صغ چؼظا٣غگاف جتغیٜ کؼدق ة٨د اٗـ٨س 

٠ی ظ٨رد جا ای٤ک٥ در صغكد چ٧ٜ ؿاٝگی ٨٠ٗٙ قغ ًؼاصی ةؼیؽد ك ةكؼ را از 

كوِ ٣سات د٦غ. پیا٠تؼ اٗکار پاؾ ظ٨د را ؿع٢ ظغا ك كصی ا٧ٝی ٗؼض ای٢ 

کؼد ک٥ ظغا از راق ٧٣اد اك ةاكی گ٘ث ك گ٨ ٠ی ک٤غ ك ركاف پاؾ ظ٨د را ک٥ ای٢ 

اٗکار از آف جؼاكش کؼدق ة٨د ركح ا٠ی٢ ك زتؼئیٜ ٗؼقح٥ كصی ٣ا٠یغ ك ٨ٚای 

ک٥ ة٥ ؿ٨ی  ًتیْی ک٥ ة٥ ؿ٨ی ظؼ د٨ّت ٠ی کؼد ٠الئک٥ ك ٗؼقحگاف ك ٨ٚایی

قؼ ك ةغةعحی ٠ی ظ٨ا٣غ قیٌاف ك ز٢ ظ٨ا٣غ ك كَی٥٘ ظ٨د را ة٥ ٠ٛحىای ٣غاف 

كزغاف رؿاٝث ٣اـ گػاقث. ك چ٨ف پیا٠تؼاف ٠ؼداف ٠نٞضث ًتی ة٨د٣غ 

٠ٛؼراجی ةؼای امالح زا٠ِ ةكؼی ة٥ قکٜ دی٢ آكرد٣غ ك ةغٝیٜ ز٧اٝث ٠ؼدـ ك 

ؿیاؿث دی٤ی ك در  ظؼا٥ٗ پؼؿحی ّٛایغ ة٥ د٨اب ك ّٛاب ك ة٧كث ك دكزخ را

 صٛیٛث از ةاب دركغ ٠نٞضث آ٠یؽ ٠ی دا٤٣غ.

 گ٨یغ؟ ٠ی چ٥ ةارق ای٢ در ٠سیغ ٚؼآف –ج 

دا٣ك٤١غا٣ی ک٥ ة٥ كاؿ٥ٌ اقحٕاؿ ة٥ ٨ّٞـ ٠ادی ك ًتیْی ٥١٦ چیؽ را در 

ز٧اف ٦ـحی در ا٣ضنار ٨ٚا٣ی٢ ًتیْی ٠ی دا٤٣غ از ای٢ رك ٧ٚؼاً ادیاف آؿ١ا٣ی 

٤غ دا٣ـث ٠ا ْٗالً در مغد ادتات ز٧اف ٠اكرای را پغیغق ٦ای ازح١اّی ظ٨ا٦
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اٌٝتی٥ْ ؿیـحٟ ك ٣یؽ ة٥ ای٢ دا٣ك٤١غاف ١٣ی گ٨ئیٟ ک٥ ٦ؼ ١ّٞی ج٧٤ا در 

 اًؼاؼ ٨٠و٨ع ظ٨د ٠ی ج٨ا٣غ ٣ُؼ د٦غ.

آ٣چ٥ ٠ی گ٨ئیٟ ةایغ ةا ةیا٣ات ٚؼآف ٠سیغ ک٥ ؿ٤غ ٣ت٨ت پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل 

ؿع٤اف در آف اؿث كٗٙ د٦غ ك  ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ اؿث ك ریك٥ امٞی ٥١٦ ای٢

جٌتیٙ پػیؼد كٝی مؼیش ٚؼآف ةؼ ظالؼ ای٢ ج٨زی٥ دالٝث دارد ك ای٤ک ٠ا یکی 

 یکی از ازؽای ای٢ ج٨زی٥ را ةا آیات ٚؼآ٣ی ٠ی ؿ٤سیٟ؛

 : ظغا ؿع٢    -1

ٚؼآف ٠سیغ مؼیضاً در آیات جضغی ك ٣ـتث ظ٨د را ةا ٥ُ٘ٝ از پیا٠تؼ مٞی اهلل 

٦ؼ ةكؼ دیگؼ ة٥ کٞی ٣٘ی ٠ی ک٤غ ٠ی گ٨یغ اگؼ ؿع٢ ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك از 

ةكؼ اؿث ؿع٤ی ١٦ا٤٣غ آف در ٦ؼ ةاةی ک٥ ٚؼآف ؿع٢ گ٘ح٥ ةیاكر٣غ. ٠ی گ٨یغ 

اگؼ ٠ی گ٨ییغ ٚؼآف ؿع٢ ٠ض١غ اؿث از کؾ دیگؼ ک٥ در ٠كعنات ز٣غگی 

٠ا٤٣غ اكؿث یحیٟ، جؼةیث ٣غیغق، درس ٣ع٨ا٣غق، ٨٣قح٢ یاد ٣گؼٗح٥ در ٠ضیي 

 ا٦ٞیّث ةؽرگ قغق ٠ا٤٣غ ای٢ ؿ٨رق یا ؿ٨رق ای ةیاكریغ.جاریک ٠ا٤٣غ ز

٠ی گ٨یغ: چؼا در آیات ٚؼآ٣ی ک٥ در ٠غت ةیـث ك ؿ٥ ؿاؿ ٣ؽكؿ ٦یچ گ٥٣٨ 

جٕییؼ ك اظحالٗی پیغا ٣کؼدق جغةؼ ١٣ی ک٤٤غ؟ گػقح٥ از ای٢ ٚؼآف در مغ٦ا آی٥ 

٠ْسؽاجی ظارؽ ّادت ک٥ ةا ٣ُاـ ّادی ًتیْث ٚاةٜ ج٨زی٥ ٣یـث ادتات ٠ی 

 غ ک٥ پیا٠تؼاف ة٥ كاؿ٥ٌ آ٧٣ا ٣ت٨ت ظ٨د را ادتات ٠ی کؼدق ا٣غ.ک٤

 زتؼئیٜ ك ا٠ی٢ ركح   -2
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 ٚؼآف اٝٛاء ک٤٤غة آیات را زتؼئیٜ ٠ی ٣ا٠غ.

ُٜٚ ٢َ٠ کافَ َّغُّكاً ِٝستؼئیَٜ َٗإ٥َّ٣ُ ٣َؽ٥ََُّٝ َّٞی َٚٞتِکَ "ظغاك٣غ ٠حْاؿ ٠ی ٗؼ٠ایغ: 

ةگ٨ کـی ک٥ دق٢١ زتؼئیٜ اؿث ١٦اف زتؼئیٜ ٚؼآف را ة٥ »[ 5]"ةِاذفِ اهللِ

 .ظ٨د پیف از ك اذف ةی ٥٣ –اذف ظغا ة٥ دؿ ج٨ ٣ازؿ کؼدق 

ٚؼآف را ركح ا٠ی٢ ة٥ ٚٞب ج٨ ٣ازؿ [ »6]"٣َؽَؿَ ة٥ِِ اٝؼُّكحُ اال ٠ِتی٢ُ َّٞی َٚٞتِکَ"

 کؼدق اؿث. ٠ؼاد از ركح ا٠ی٢ ١٦اف زتؼئیٜ ٠ی ةاقغ.

یک ظغا ك دارای ٣یؼكی ُّیٟ ك ٤٠ؽٝث ك ٗؼ٠ا٣ؼكا ك ا٠ی٢ زتؼئیٜ از ٠ٛؼةاف ٣ؽد

 ٠ی ةاقغ.

 قیاًی٢ ك ٠الئک٥  -3

ٚؼآف ٠الئک٥ ك قیاًی٢ را یک ّغق ٨٠ز٨دات ةیؼكف از صؾ ك دارای كز٨د ك 

 ق٨ْر ك ارادق ٠ـحٜٛ ٠ی دا٣غ.

 ز٢   -4

جؼ درةارق ز٢ ٣ُایؼ آیاجی ک٥ درةارق ٠الئک٥ ك قیاًی٢ ذکؼ قغق ةیكحؼ ك ركق٢ 

، اصٛاؼ ز٢ ٣یؽ ٠ا٤٣غ ا٣ـاف ا٠ث ٦ای ٠عحٖٞ  ٣18یؽ ٦ـث. ة٥ ٠ٛحىای آی٥ 

ك جکاٝیٖ ك ٠ؼگ ك ٠یؼ دار٣غ. ز٢ ٣یؽ ٠ا٤٣غ یک گؼكق دارای كز٨د ٠ـحٜٛ ك 

 ق٨ْر ك ارادق ك جکٞیٖ ٠ی ةاق٤غ.

 د٨ّت ة٥ كزغاف ٣غای   -5
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 [7]"٧َ١َ٧َا ُٗس٨ُر٦َا كَ ج٨َٛا٦اكَ ٣َ٘ؾٍ كَ ٠ا ؿ٨ََّا٦ا * َٗأٝ"ظغای ٠حْاؿ ٠ی ٗؼ٠ایغ: 

ؿ٨گ٤غ ة٥ ٣٘ؾ ك کـی ک٥ اك را درؿث کؼد پؾ ا٧ٝاـ ٨١٣د ة٥ اك ةؽق کاری ك 

 پؼ٦یؽکاری اك را.

ة٥ دالٝث آی٥ ٦ؼ ٗؼد از ا٣ـاف ةا كزغاف ك ٧٣اد ظغادادی ظ٨د ٣یک ك ةغ ك زقث 

 ك زیتای ا١ّاؿ ظ٨د را درؾ ٠ی ک٤غ ك ٣غای امالصات ك در دركف ٦ؼ ا٣ـاف

٧٣٘ح٥ اؿث زؽ ای٤ک٥ ةؼظی گ٨ش دادق رؿحگار ٠ی ق٣٨غ كةؼظی اّح٤ا ٣کؼدق ة٥ 

 ؿ٨ی ةغةعحی ٚغـ ةؼ ٠ی دار٣غ.

اگؼ ٣ت٨ت ك رؿاٝث ادؼ ١٦ی٢ ٣غای كزغاف ة٨د ک٥ ٠٨١ّیث دارد ٥١٦ اٗؼاد 

٣ت٨ت ك رؿاٝث را داقح٤غ ك صاؿ آف ک٥ ظغای ٠حْاؿ ای٢ ٤٠نب را ة٥ ةؼظی از 

 [8]" اََُّٟٞ صَیخُ یَسَُْٜ رِؿاَٝح٥َُاهللُ"اٗؼاد جعنیل ٠ی ٦غ. 

 دكـ ج٨زی٥ اًؼاؼ در   -6

ًتٙ ج٨زی٥ دكـ ام٨ؿ اّحٛادی ک٥ پیا٠تؼاف ة٥ ٠ؼدـ جٞٛی٢ کؼدق ا٣غ یک 

رقح٥ اّحٛادات ظؼاٗی اؿث ک٥ از ةاب ؿیاؿث دی٤ی ة٥ ٠ؼدـ آف ز٠اف ک٥ از 

ی٤ی ظؼاٗی ة٨د ّٟٞ ك ٗؼ٤٦گ ّاری ة٨د٣غ جضیٜ قغق . اگؼ داؿحاف اّحٛادات د

ای٢ ٥١٦ ةؼا٦ی٢ ك اد٥ٝ ک٥ در ٚؼآف کؼیٟ ة٥ اّحٛادات اؿال٠ی اٚا٥٠ قغق ةؼای 

ادتات ما٣ِ ّاٟٝ ك ج٨صیغ ك ؿایؼ م٘ات كی ك ؿایؼ اّحٛادات رازِ ة٥ ٣ت٨ت ك 

 ٠ْاد قغق ٦ؼگؽ ٤ْ٠ا ٣غاقث.

 گ٨یغ؟ ٠ی چ٥ ٣ت٨ت ك كصی ٤ْ٠ای در ظ٨د ٚؼآف –د 
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غ ای٢ اؿث ک٥ ای٢ کحاب آؿ١ا٣ی از راق كصی آ٣چ٥ ک٥ از ٚؼآف ة٥ دؿث ٠ی آی

ة٥ پی١ٕتؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ قغق ة٥ دؿث آ٠غق اؿث ك كصی یک 

٨٣ع جکٟٞ آؿ١ا٣ی )ٔیؼ ٠ادی( اؿث ک٥ از راق صـ٢ ك ج٘کؼ ّٛٞی درؾ ١٣ی 

ق٨د ةٞک٥ ةا درؾ ك ق٨ْر دیگؼی اؿث ةؼای ركق٢ قغف ای٢ ٠ٌٞب ة٥ ةیاف 

 ٠ٛغ٠اجی ٣اگؽیؼیٟ.

: ٨٣ع ٦ای گ٣٨اگ٨ف در ای٢ ز٧اف ٠ك٨٧د اؿث  ٨٣ع ٦ای گ٣٨اگ٨ف ز٣غگی  -1

 اّٟ از زا٣غار ك ٔیؼزا٣غار در كز٨د ك پیغایف ظ٨د ٤ّایث ك ٦غٗی دارد.

: ا٠حیازی ک٥ ا٣ـاف ٣ـتث ة٥ دیگؼاف  ا٠حیاز ا٣ـاف در پی٨١دف راق ز٣غگی  -2

 دارد ای٢ اؿث ک٥ ا٣ـاف ةا ّٜٛ ك ظؼد ٠س٧ؽ اؿث.

؟ ٨٣ع ا٣ـاف پی٨ؿح٥ در صاؿ ازح١اع ك ٨٣ع ا٣ـاف ة٥ چ٥ ٤ْ٠ا ازح١اّی اؿث  -3

دؿح٥ ز١ْی ز٣غگی ٠ی کؼدق ك اٗؼاد دؿث ة٥ دؿث ٦ٟ دیگؼ دادق ةا جْاكؿ ة٥ 

رِٗ ص٨ائر ٠ی پؼداز٣غ آیا ا٣ـاف ک٥ ٤٠ْ٘ث ًٞب ٠تی ةاقغ ك ٦ؼ چ٥ پیغا ٠ی 

ظ٨د رؿیغ اصحؼاـ  ک٤غ در راق ٤٠اِٗ ظ٨د اؿحعغاـ ٠ی ک٤غ كٚحی ة٥ ٦ٟ ٨٣ّاف

گػاقح٥ ك ركی٥ ای دیگؼ پیف ٠ی گیؼد ك در راق ٤٠اِٗ دیگؼاف از ةعكی از 

٤٠اِٗ ظ٨د چكٟ ظ٨ا٦غ پ٨قیغ؟ ٥٣ ٦ؼگؽ كٝی ا٣ـاف ةغٝیٜ اوٌؼار ة٥ جٛاكف 

ازح١اّی ج٢ ٠ی د٦غ ك جْغادی از ٤٠اِٗ کار ظ٨د را ةؼای رِٗ ٣یاز٤٠غی 

ای رِٗ ٣یاز٤٠غی٧ای ظ٨د الزـ دیگؼاف ٠ی د٦غ ك در ٠ٛاةٜ آف ٠ٛغاری ک٥ ةؼ

 زا٥٠ پ٨د ك  دارد از ٤٠اِٗ کار دیگؼاف دریاٗث ٠ی ک٤غ در ٣حیس٥ اٗؼاد ٠ا٤٣غ جار

 .د٤٦غ ٠ی جكکیٜ را اج١اّی كاصغ یک قغق ةاٗح٥ ٦ٟ ة٥
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 ٚا٨٣ف ٝؽكـ ك اظالؼ ةؼكز   -4

را اگؼ چ٥ ا٣ـاف اوٌؼاراً در ٠ٛاـ ةؼظ٨رد ةا ٦ٟ ٨٣ّاف ظ٨د ازح١اع جْاك٣ی 

پػیؼٗح٥ كٝی در ادؼ ةؼظ٨رد ٤٠اِٗ اٗؼاد ١٦ی٢ ازح١اع ک٥ ةؼای امالح ك رِٗ 

اظحالؼ ة٥ كز٨د آ٠غق ة٨د اكٝی٢ ؿتب ةؼكز ٗـاد ك اظحالؼ ٠ی ق٨د ای٢ 

زاؿث ک٥ ٣یاز ة٥ یک ؿٞـ٥ٞ ٠٘ؼرات ٠كحؼؾ ٠یاف ٠سح١ْی٢ ك ٨٠رد اصحؼاـ 

از ٠حالقی قغف ك  ٠ی ةاقغ ك ٨ٚا٣ی٤ی ةایغ ایساد ق٨د ک٥ ةا زؼیاف آف ازح١اع

٤٠اِٗ اٗؼاد از وایِ قغف ٠ض٨٘ظ ة١ا٣غ ك دؿحگاق آٗؼی٤ف ک٥ ٦غایث ا٨٣اع ة٥ 

ؿ٨ی ٦غؼ ك ؿْادجكاف زؽء ةؼ٣ا٥٠ اكؿث ا٣ـاف را ٣یؽ ة٥ ؿ٨ی ٚا٣٨٣ی ک٥ 

 (20-19ؿْادت زا٥ْ٠ را جى١ی٢ ٠ی ک٤غ ٦غایث ١٣ایغ. )ّتؾ /

 .ک٤غ ١٣ی ک٘ایث ّٜٛ ٚا٨٣ف ؿ٨ی ة٥ ا٣ـاف ٦غایث در   -5

 ای٢ ٦غایث ة٥ ٦ؼ كؿی٥ٞ ك ة٥ ؿ٨ی ٦ؼچ٥ ةاقغ کار دؿحگاق آ،ری٤ف ظ٨ا٦غ ة٨د.

٦غایث ة٥ ؿ٨ی ٚا٣٨٣ی ک٥ راِٗ اظحالؼ ةاقغ کار ّٜٛ ٣یـث ك گؼ٥٣ ای٢ ٥١٦ 

جعٞ٘ات ٣ـتث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ زاری٥ اج٘اؽ ٠ی اٗحغ ك گ٤اق ق١ؼدق ٠ی ق٨د ٥١٦ از 

 ب ١٣ی قغ.کـا٣ی ؿؼ ٠ی ز٣غ ک٥ دارای ٤ّٞٛغ ك گؼ٥٣ گ٤اق ٠ضـ٨

 .اؿث كصی راق ا٣ـاف ٦غایث ةؼای راق ج٧٤ا   -6

ا٣ـاف ٠ا٤٣غ ؿایؼ ا٨٣اع آٗؼی٤ف در ز٣غگی ظ٨د ٦غؼ ؿْادجی دارد ك از ٝضاظ 

ؿاظح١اف كز٨دی ٣یاز ة٥ ز٣غگی ازح١اّی دارد ك ةؼای ای٤ک٥ ؿْادت ّادال٥٣ در 

یث زا٥ْ٠ جى١ی٢ ق٨د ٣یاز٤٠غ ٚا٨٣ف ٠كحؼؾ اؿث ك ّٜٛ ا٣ـا٣ی ةؼای ٦غا
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ا٣ـاف ة٥ ؿ٨ی ٚا٨٣ف کاٗی ٣یـث. زیؼا در ٥١٦ صاؿ ة٥ رّایث ٠ٛاكف ٠٨١ّی ك 

ّغاٝث ازح١اّی ؿ٨ی ٚا٨٣ف کاٗی ٣یـث. زیؼا در ٥١٦ صاؿ ة٥ رّایث جْاكف 

٠٨١ّی ك ّغاٝث ازح١اّی ؿ٨ی ٚا٨٣ف کاٗی ٣یـث زیؼا در ٥١٦ صاؿ ة٥ رّایث 

٣حیس٥ گؼٗث ک٥ جْاكف ٠٨١ّی ك ّغاٝث ازح١اّی صکٟ ١٣ی ک٤غ پؾ ٠ی ج٨اف 

ةؼای ٦غایث ا٣ـاف ةایغ را٦ی ٔیؼ راق ّٜٛ ةاقغ ک٥ ةؼظی از اٗؼاد ا٣ـاف ة٤اـ 

پیا٠تؼاف ك ٗؼؿحادگاف ظغا از آف ؿع٢ گ٘ح٥ ك آف را ة٥ ٣اـ كصی آؿ١ا٣ی 

 ٣ا٠یغق ا٣غ.

 كیژگی دی٢ آؿ١ا٣ی :

اكالً : دی٢ اؿ١ا٣ی ٠ا٤٣غ ٨ٚا٣ی٢ ةكؼی ٠ؼاٚتاف ظن٨می ٣ـتث ة٥ ٨َا٦ؼ ا١ّاؿ 

 ٠ؼدـ دارد.

دا٣یاً : از راق كوِ ٗؼیى٥ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٥١٦ ٠ؼدـ را ةی اؿحذ٤ا 

 ٠ؼاٚب ا١ّاؿ ١٦غیگؼ ك ٣گ٧تاف ٚا٨٣ف ٚؼار دادق ك

ةغ ، وتي ك صٍ٘ ك دا٣یاً : زؽء ّٛایغ دی٤ی اؿث ک٥ ا١ّاؿ ٠ؼدـ از ٣یک ك 

 ةؼای ركز ةاز ظ٨اؿث ةایگا٣ی ٠ی ق٨د ك

راةْاً : ةاالجؼ از ٦ٟ ای٧٤ا ظغای ز٧اف ك ز٧ا٣یاف ة٥ ا٣ـاف ك ١ّٜ كی ٠ضیي ك 

 در ٥١٦ صاؿ ك در ٦ؼ زا صاوؼ ك ٣اَؼ اؿث.
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 .راق كصی از ظٌا ٠ن٨ف اؿث    -7

ی٤ف ٠ی ةاقغ ك راق كصی ك جْٞیٟ ةؼ٣اـ ز٣غگی ا٣ـاف از ای٢ راق زؽء ةؼ٣ا٥٠ آٗؼ

ركق٢ قغ ک٥ جک٨ی٢ ك آٗؼی٤ف ٦ؼگؽ در کار ظ٨د ظٌا ١٣ی ک٤غ پؾ ٨٠اد 

دی٢ آؿ١ا٣ی ک٥ از راق كصی ة٥ ٠ؼدـ جْٞیٟ ٠ی ق٨د كدر ٨ًؿ ای٢ ماٗث دچار 

 ك پی١ٕتؼاف ک٥ زاؿث ای٢ از ك ة٨د ٣ع٨ا٦غ كاقحتا٦ی  ٦یچ گ٥٣٨ ظٌا

جْٞی١ات كصی از  ٗؼاگؼٗح٢ در ٦ٟ ی٤ْی ةاق٤غ ٠ْن٨ـ ةایغ ظغا ٗؼؿحادگاف

ّاٟٝ ةاال ك ٦ٟ در ٣گ٧غاری آ٣چ٥ ٗؼا گؼٗح٥ ا٣غ ك ٦ٟ در جتٞیٓ آ٣چ٥ ٗؼا گؼٗح٥ ك 

٣گ٧غاقح٥ ا٣غ از ظٌا ك ٠ْنیث ٠ن٨ف ةاق٤غ زیؼا ای٤اف در دؿحگاق آٗؼی٤ف در 

 ٦غایث ١ّغی ک٥ ٠ی ک٤غ كؿی٥ٞ کار٣غ.

 .اؿث ٠س٨٧ؿ ٠ا ةؼای كصی صٛیٛث  -8

غ ک٥ از ٦ؼ گ٥٣٨ پٞیغی ك آ٨ٝدگی ٠ن٨ف ةاقغ جٞٛی كصی درؾ پاکی ٠ی ظ٨ا٦

اٗؼاد ا٣ـاف در اؿحٛا٠ث ك اّحغاؿ ادراؾ كم٘ای ركح ك ظالؼ ای٢ م٘ات ة٥ 

ٔایث ٠عح٤٘ٞغ ةایغ گ٘ث ای٢ ٦٨٠تث ج٧٤ا در ةؼظی از اٗؼاد ة٥ ٣غرت جضٛٙ 

٠تی پػیؼد ک٥ ٚؼآف ز١ْی را ة٤اـ پیا٠تؼاف ك ٗؼؿحادگاف ظغا یاد ٠ی ک٤غ كٝی 

رق ك ٣اـ ٥١٦ قاف ظ٨دداری ٠ی ک٤غ. ٠ا ک٥ ای٢ ٦٨٠تث را ٣چكیغق از ذکؼ ق١ا

 ایٟ صٛیٛث آف ةؼای ٠ا ٠س٨٧ؿ اؿث.

 ٠سیغ ٚؼآف كصی کی٘یث   -9

 اٚـاـ جکٞیٟ ظغا را ذکؼ کؼدق : 52-51در ؿ٨رق ق٨ری آی٥ 
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 .٣تاقغ ةكؼ ك ظغا ٠یاف ای كاؿ٥ٌ ٦یچ ک٥ ظغایی گ٘حار    -1

صساب ق٤یغق ق٨د ٠ا٤٣غ قسؼق ٨ًر ک٥ ٨٠ؿی  پكث از ک٥ ظغایی گ٘حار    -2

 ؿع٢ ظغا را ٠ی ق٤یغ كٝی از ٣اصی٥ آف .

 ٗؼقح٥ ؿع٢ م٨رت ای٢ در ک٤غ ٠ی ص١ٜ را آف ٠ٞکی ک٥ ظغایی گ٘حار    -3

 ؿٟٞ ك آ٥ٝ ك ّٞی٥ اهلل مٞی پیا٠تؼ ة٥ راق ١٦ی٢ از ٚؼآف ق٨د ٠ی  ق٤یغق كصی

 .اؿث رؿیغق

 

 ٨ـةعف چ٧ارـ : راةٌۀ ٚؼآف ٠سیغ ةا ّٞ

 آف جضنیٜ در جؼٔیب ك ّٟٞ از ٠سیغ ٚؼآف جسٞیٜ –اٖٝ 

ٚؼآف ٠سیغ در مغ٦ا آی٥ ة٥ ًؼؽ ٠عح٥٘ٞ ٣اـ ّٟٞ ك دا٣ف را ة٥ ٠یاف آكدق ك در 

ةیكحؼ آ٧٣ا در ٠ٛاـ ةؽرگغاقث آف ٠ی ةاقغ. ظغاك٣غ در ٠ٛاـ ٤٠ث گػاری ا٣ـاف 

را ک٥ ١٣ی دا٣ـث  [ ة٥ ا٣ـاف چیؽی9]"َّٞپََّٟ اإل٣ـافَ ٠ا َٟٝ یََْٟٞ"٠ی ٗؼ٠ایغ: 

 یاد داد.

 .ک٤غ ٠ی د٨ّت آ٧٣ا جْٞیٟ ة٥ ٠سیغ ٚؼآف ک٥ ٠٨ّٞی –ب 

ٚؼآف ة٥ ج٘کؼ در آیات آؿ١اف ك ؿحارگاف درظكاف ك اظحالٗات ّسیتی ک٥ 

دراكواع آ٧٣ا پغیغ ٠ی آیغ، ة٥ ج٘کؼ در آٗؼی٤ف ز٠ی٢ ك دریا٦ا ك ک٨ق ٦ا ك 

٨ْیه ك جؼٔیب ٠ی ک٤غ ك ةیاةاف ٦ا ك اظحالٗات قب ك ركز ك جتغالت ٗن٨ؿ ج
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ة٥ ج٘کؼ در آٗؼی٤ف قگ٘ث آكر ٣تات، ة٥ ج٘کؼ در ظٞ٘ث ظ٨د ا٣ـاف د٨ّت ٠ی 

ک٢ ةغی٢ جؼجیب ة٥ جْٞیٟ ٨ّٞ ٠ٌتیْی ك ریاوی ك ٗـ٘ی ك ٨٤ٗف ادةی ك 

ةاالظؼق ١٦ۀ ٠٨ّٞی ک٥ در دؿحؼس ٗکؼ ا٣ـا٣ی اؿث ك جْٞیٟ آ٧٣ا ة٥ ٣ِ٘ ز٧اف 

 اقغ د٨ّت ٠ی ک٤غ.ةكؼی ك ؿْادت ةعف زا٥ْ٠ ا٣ـا٣ی ٠ی ة

 ٠سیغ ٚؼآف ة٥ ظام٥ ٨ّٞـ –ج 

جاریط پیغایف ای٢ ٨ّٞـ ٣عـحی٢ ركز٦ای ٣ؽكؿ اؿث ةؼظی از ای٢ ٨ّٞـ در 

 اًؼاؼ اٝ٘اظ ك ةؼظی در ٠ْا٣ی ة٥ ةضخ ٠ی پؼدازد.

 .اؿث ٚؼائث ك جس٨یغ ٨٤ٗف ک٤غ ٠ی ةضخ ٚؼآف اٝ٘اظ در ک٥ ٠٨ّٞی    -1

٦٘ث گا٥٣ ٠ْؼكؼ ك ٚؼائث ٦ای ؿ٥  ٦ای ٚؼائث ج٨زی٥ ك وتي ة٥ ٤ٗی    -2

 گا٥٣ ٠ی پؼدازد.

 .ک٤غ ٠ی اصناء را ٚؼآف...  ك ک١ٞات ك آیات ك ؿ٨رق ّغد ٤ٗی    -3

 ٠ْا٣ی در ک٥ ٦ایی ّٟٞ ك ٠سیغ ٚؼآف ظاص ظي رؿٟ ظن٨ص در ٤ٗی    -4

 .ک٤غ ٠ی ةضخ ٠سیغ ٚؼآف

ا٢ً ك ة ك َا٦ؼ ك جأكیٜ ك ج٤ؽیٜ ٠ا٤٣غ آیات ٠ْا٣ی کٞیات از اؿث ٤ٗی  -1

 ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ ك ٣اؿط ك ٤٠ـ٨خ ٚؼآف ک٤سکاكی ٠ی ک٤غ.

 از ای قْت٥ صٛیٛث در ك ١٣ایغ ٠ی ةضخ اصکاـ ك آیات در ک٥ اؿث ٤ٗی    -2

 .اؿث اؿال٠ی ٥ٛٗ
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 ٣اـ ة٥ ك گ٨یغ ٠ی ؿع٢ ٚؼآ٣ی آیات ظن٨ص ٠ْا٣ی از ک٥ اؿث ٤ٗی    -3

 .ق٨د ٠ی ٣ا٠یغق ٚؼآف ج٘ـیؼ

 ٠٨ّٞی ک٥ ٚؼآف ٠سیغ در پیغایف آ٧٣ا ّا٠ٜ ة٨دق –د 

٨ّٞـ دی٤ی٥ ای ک٥ ا٠ؼكز در ٠یاف ٠ـ١ٞا٣اف دایؼ اؿث ة٥ ز٠اف ةْذث پیا٠تؼ ك 

٣ؽكؿ ٚؼآف ک٥ ٠ْارؼ ا٧ٝی٥ ك ٨ٚا٣ی٢ قؼّی را ١٦ؼاق ظ٨د آكرد ٠ضغكد ٠ی 

 ةاقغ.

 در ٚؼف اكؿ ٦سؼی ة٥ كاؿ٥ٌ ٤٠ِ ٠ٛاـ ظالٗث از کحاةث صغیخ، زؽ ّغق ةـیار

ک١ی ک٥ در ٥ٛٗ ك ج٘ـیؼ ك صغیخ ٠عحنؼاجی ٨٣قح٤غ اکذؼیث ٠ؼدـ ة٥ ًؼیٙ 

 صٍ٘ ة٥ جضنیٜ پؼداظح٥ از ؿی٥٤ ، ؿی٥٤ ٤٠حٜٛ ٠ی ٨١٣د٣غ.

 درای٥ ك رزاؿ ّٟٞ  ك صغیخ ٢ٗ"در اكایٜ ٚؼف دكـ ةغٝیٜ ةؼداقح٥ قغف ٚغ٢ٔ 

كد از كر از ةْغ ٗٞـ٥٘ در: آیغ ٠ی ة٨ز٨د کالـ ّٟٞ ك ٥ٛٗ ّٟٞ ك ٥ٛٗ ام٨ؿ ٢ٗ ك

٦ٟ ٠ا٤٣غ « ٨ّٞـ ادةی٥ ّؼةی»پیف رٗث. ك در  "ٗٞـ٥٘ اؿال٠ی"ی٣٨اف ة٥ ؿ١ث 

ّٟٞ صؼؼ ك ٣ض٨ ك ٠ْا٣ی ك ةیاف ك ةغیِ ك ٕٝث ك ٢ٗ ٥ٛٗ ٕٝث ك اقحٛاؽ را 

٣یؽ در اؿالـ از ٢ٗ « ٢ٗ جاریط»وتي ك ج٤ٛیش ام٨ؿ ك ٨ٚا٣ی٢ ای٢ ٨ّٞـ ٨١٣د. 

 صغیخ ٠كحٙ قغق اؿث.
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 ةعف پ٤سٟ :

 ٚؼآف ك ا٣حكارش در ٠یاف ٠ؼدـجؼةیث ٣ؽكؿ 

 قغ؟ ٣ازؿ جؼجیب چ٥ ة٥ ٠سیغ ٚؼآف آیات –اٖٝ 

ٚؼآف ٠سیغ در ا٠حغاد ةیـث ك ؿ٥ ؿاؿ ة٨ٌر جغریسی ٣ازؿ قغق )اؿؼاء / آی٥ 

( جؼجیب ٠نضٖ ٨٠ز٨د ةؼاؿاس ٣ؽكؿ ١٣ی ةاقغ. ةؼاؿاس ٠ضٜ ٣ؽكؿ ك 106

ا٣ٛـا٠اجی پیغا  ز٠اف ٣ؽكؿ ك اؿتاب ك قؼایٌی ک٥ ز٠ی٥٤ ٣ؽكؿ را ٗؼا٦ٟ آكردق

 ٠ی ک٤٤غ.

 -4 قغق ٣ازؿ ركز یا قب در آ٣چ٥ -3 صىؼی ك ؿ٘ؼی -2 ٠غ٣ی ك ٠کی    -1

 قغق ٣ازؿ ز٠ی٢ یا آؿ١اف در آ٣چ٥

ةؼظی ؿ٨رق ٦ا ٠کؼراً ٣ازؿ  -6آ٣چ٥ در ٚغرت یا در ٠یاف ٠ؼدـ ٣ازؿ قغق  -5

 قغق ٠ذٜ ص١غ

ات ٚؼآ٣ی ٦ـث اظحالٗات دیگؼی از ز٧ث درازی ك ک٨جا٦ی در ٠یاف ؿ٨ر ك آی

٠ا٤٣غ ؿ٨رق ک٨دؼ ک٨جاق جؼی٢ ك ؿ٨رق ةٛؼق ة٤ٞغجؼی٢ ؿ٨رق ٠ی ةاقغ. آی٥ 

ة٤ٞغجؼی٢ آی٥ ٚؼآف « ةٛؼق  282آی٥ »ک٨چک جؼی٢ آی٥ در آی٥ دی٢  "٠غ٦ا٠َّحاف"

 اؿث.

اظحالؼ دیگؼ از ٝضاظ ایساز ك ا٤ًاب اؿث اّػب ؿ٨رق ٦ای ٠کی دارای ایساز ك 

 ازؿ قغق اؿث.ؿ٨رق ٦ای ٠غ٣ی ةا ؿیاؽ ا٤ًاب ٣
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اكٝی٢ آیات ؿ٨رق ّٞٙ یا پ٤ر آی٥ از اكؿ ؿ٨رق ّٞٙ ك آظؼی٢ آی٥ ، ؿ٨رق ةٛؼق 

 اؿث. 281

 ٣ؽكؿ اؿتاب –ج 

ةـیاری از ؿ٨ر ك آیات ٚؼآ٣ی از ز٧ث ٣ؽكؿ ةا ص٨ادث یا كٚایْی ارجتاط دارد یا 

٣یاز٤٠غی٧ایی از ز٧ث ركق٢ قغف اصکاـ ك ٨ٚا٣ی٢ اؿالـ ٨٠زب ٣ؽكؿ ؿ٨ر یا 

قغق ک٥ ای٢ ز٠ی٥٤ ٦ا را ک٥ ٨٠زب ٣ؽكؿ ؿ٨رق یا آی٥ ٠ؼة٥ً٨ ٠ی ةاقغ آیات 

اؿتاب ٣ؽكؿ ٠ی گ٨ی٤غ. ركایات زیادی در ای٢ ز٠ی٥٤ رؿیغق ک٥ ٥١٦ ركایات 

 ٠ـ٤غ ك مضیش ٣یـث.

كز٨د ج٤اٚه در ای٢ ركایات ٣كاف ٠یغ٦غ ک٥ اؿتاب ٣ؽكؿ ٣ُؼی ٦ـح٤غ ٥٣ 

ؼی ةاّخ ٣ٜٛ ة٥ ٤ْ٠ا قغق ٣ٛٞی ٣ضه ك ّغـ کحاةث صغیخ جا آظؼ ٚؼف اكؿ ٦س

ک٥ جٕییؼات ٣اچیؽ در ٦ؼ ٠ؼجت٥ ٣ٜٛ ركایث پیف ٠ی آ٠غ ١٦چ٤ی٢ قی٨ع زْٜ 

ك دس ك ٠عن٨ماً دظ٨ؿ اؿؼائیٞیات ةاّخ ٠ی ق٨د زایی ةؼای اّح١اد ة٥ 

 اؿتاب ٣ؽكؿ ةاٚی ١٣ا٣غ.

 

 داقث ٨١ْ٠ؿ ٣ؽكؿ اؿتاب در ةایغ ک٥ ركقی –د 

یغ ٣یاز٤٠غ اؿث ك در اظتار ةـیاری از صغیخ در اّحتار ظ٨د ة٥ جأییغ ٚؼآف ٠س

پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ائ٥١ ا٦ٜ ةیث ّٞی٥ اٝـالـ كارد قغق 

ک٥ ةایغ صغیخ را ة٥ ٚؼآف ّؼو٥ داقث. ة٤اةؼای٢ ؿتب ٣ؽكؿ ک٥ در ذیٜ آی٥ 
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كارد قغق در م٨رجی ک٥ ٠ح٨اجؼ ك زؽ ٌْٚی اٝنغكر ٣تاقغ ةایغ ة٥ آی٥ ٨٠رد ٣ُؼ 

ج٧٤ا در م٨رجی ک٥ ٠ى٨١ف آی٥ ك ٚؼائ٤ی ک٥ دراًؼاؼ آی٥ ٨٠ز٨د اؿث ّؼو٥ ك 

ةا آف ؿازگار ة٨د ة٥ ؿتب ٣ؽكؿ ٣ا٠تؼدق اّح١اد ق٨د. اؿاؿاً ٠ٛامغ ّاٝی٥ ٚؼآف 

٠تا٣ی ك ١٦یكگی ٠ی ةاقغ در اؿح٘ادق ظ٨د از آیات ٚؼآف ارؼ ٠سیغ ک٥ ٦

 ٣یازی ٚاةٜ ج٨ز٥ یا ٦یچ ٣یازی ة٥ ركایات اؿتاب ٣ؽكؿ ٣غار٣غ.

 جؼجیب ٣ؽكؿ ؿ٨ر -٦ػ 

ة٥ جؼجیب ٣ؽكؿ در ٠نضٖ دتث ٣یـث. ركایحی از اة٢ ّتاس را در ز٧ث جؼجیب 

٣ؽكؿ ؿ٨رق ٦ای ٣ٜٛ ٠ی ک٤غ. ٣ٜٛ ٦ای دیگؼی ٣یؽ ٣ٜٛ قغق ةیكحؼ در مغد 

ج١یؽدادف ؿ٨رق ٦ای ٠کی از ؿ٨رق ٦ای ٠غ٣ی ٠ی ةاقغ ٥٣ جؼجیب ٣ؽكؿ ؿ٨رق 

 ٦ا.

ّتاس زؽ ز٠اف ٣اچیؽی از ز٠اف صیات  از ٝضاظ ارزقی ٣ٜٛ جاریعی چ٨ف اة٢

پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ مضاةث آف صىؼت را درؾ ٣کؼدق ةغی٧ی 

اؿث قا٦غ ك صاوؼ ٣ؽكؿ ٥١٦ ؿ٨رق ٦ای ٣ت٨دق ك از راق ٣ُؼ ك ازح٧اد ةغؿث 

٣یاكردق ك از دیگؼاف ق٤یغق در ٣حیس٥ ظتؼی ٠ی ق٨د ةی ذکؼ ٠غرؾ ک٥ ارزش 

 جاریعی ٣غارد.

ق ةؼای جكعیل دادف جؼجیب ؿ٨رق ٦ای ٚؼآ٣ی ك ٠کی ك ٠غ٣ی ة٨دف آ٧٣ا ج٧٤ا را

در ٠ىا٠ی٢ آ٧٣ا ك جٌتیٙ آف ةا اكواع ك اص٨اؿ پیف از ٦سؼت ك پؾ از ٦سؼت 

 ٠ی ةاقغ.
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 (رصٞث از پیف ٚؼآف) ٠نضٖ یک در ٠سیغ ٚؼآف ز١ِ –ز 

٠ؼدـ ةغٝیٜ ةالٔث ةاالی ٚؼآف ة٥ آف گ٨ش ٗؼا ٠ی داد٣غ ك چ٨ف آف را کالـ 

ظغا ٠ی دا٣ـح٤غ ك در ٗؼیى٥ ١٣از ٠ی ةایـث ٠ٛغاری از آف را ةع٨ا٤٣غ ٝػا در 

صٍ٘ ك وتي آف ةا جك٨یٙ پیا٠تؼ زغیث ة٥ ظؼج ٠ی داد٣غ. در ٠غی٥٤ گؼك٦ی 

ة٥ ٚؼائث ٚؼآف ك جْٞیٟ ك جْٟٞ اصکاـ اؿالـ ٨٠َٖ قغ٣غ ة٥ دؿح٨ر پیا٠تؼ از 

غ. از ٨ّٚاء در ك٥ْٚ اؿیؼاف ی٨٧دی ةؼای یادگؼٗح٢ ظي ك ؿ٨اد اؿح٘ادق ٠ی ق

چ٧ٜ ج٢ یا ٦٘حاد ج٢ یک زا ق٧یغ قغ٣غ. آ٣چ٥ ٣ازؿ ٠ی ق٨د در  "ةذؼ٥٣٨ْ٠"

ا٨ٝاح ك اؿحع٨اف قا٥٣ قحؼ ك ؿْٖ ظؼ٠ا ك ٣ُایؼ آف ٨٣قح٥ ك وتي ٠ی قغ. ٦ٟ 

چ٤ی٢ ٣اـ ٦ایی ةؼای ای٢ ؿ٨ر٦ا در مغر اؿالـ دایؼ ة٨د ٠ا٤٣غ ؿ٨ر ٨ًاؿ ك 

 ٠ئی٢ ك ....

 

 رصٞث از پؾ –ح 

پؾ از رصٞث پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ّٞی ّٞی٥ اٝـالـ ٚؼآف 

٠سیغ را ة٥ جؼجیب ٣ؽكؿ در یک ٠نضٖ ز١ِ ٗؼ٨٠د ك پؾ از یک ؿاؿ ک٥ از 

رصٞث گػقح٥ ة٨د در ز٤گ ی١ا٥٠ ٦٘حاد ٣٘ؼ از ٚؼّاء کكح٥ قغ٣غ ٠ٛاـ ظالٗث 

ؽ از ةی٢ ةؼكد ة٥ ٗکؼ از جؼس ای٤ک٥ ١٠ک٢ اؿث ةا از ةی٢ رٗح٢ ٚؼّاء ظ٨د ٚؼآف ٣ی

اٗحاد ک٥ ؿ٨رق ك آیات ٚؼآ٣ی را در یک ٠نضٖ ز١ِ آكری ک٤غ ٝػا آیات ٚؼآ٣ی 

ک٥ از ا٨ٝاح كؿْٖ ٦ا ك کحٖ ٦ا ک٥ در ظا٥٣ پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ 
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یا پیف ٚؼاء مضاة٥ ة٨د ز١ِ آكری کؼدق ك ٣ـع٥ ٦ایی از آف ة٥ اًؼاؼ 

 ٗؼؿحادق قغ.

ظالٗث ظٞی٥٘ ؿ٨ـ ة٥ اًالع اك رؿا٣یغ٣غ ک٥ اظحالٗی در  پؾ از چ٤غی ك ز٠اف

ٚؼائات ایساد قغق ك کحاب ظغا ةا جضؼیٖ ج٧غیغ ٠ی ق٨د جن١یٟ ةؼ ای٢ قغ ک٥ 

٣ـع٥ كاصغی ک٥ از ٣ـع٥ اكؿ ک٥ ة٥ دؿح٨ر ظٞی٥٘ اكؿ ٨٣قح٥ قغق ة٨د ة٥ 

٠ٛغاری ٣گارش قغق كة٥ ق٧ؼ٦ای ٠ک٥ ، قاـ ، ک٥ٗ٨ ، ةنؼق ٗؼؿحادق قغ ك یکی 

 ز آ٧٣ا در ٠غی٥٤ ٣گ٧غاری قغ.ا

 .اؿث ٠ض٨٘ظ جضؼیٖ گ٥٣٨ ٦ؼ از ٠سیغ ٚؼآف –ی 

جاریط ٚؤآف ٠سیغ از ركز ٣ؽكؿ جا ا٠ؼكز کا٠الً ركق٢ اؿث. در ّی٢ صاؿ ٚؼآف در 

ادتات كاْٚیث ظ٨د ٣یؽ٤٠غ جاریط ٣یـث زیؼا کحاةی ک٥ ٠غّی اؿث کالـ 

٥ ٠ٛاـ جضغی ةؼآ٠غق ظغاؿث در ای٢ د٨ّی ة٥ ٠ح٢ ظ٨دش اةحغالؿ ٠ی ک٤غ ك ة

٥١٦ ز٢ ك ا٣ؾ را از آكردف ٠ذٜ ظ٨د ّازؽ ٠ی دا٣غ. ركق٢ جؼی٢ ةؼ٦اف 

ةؼای٤ک٥ ٦یچ جضؼی٘ی م٨رت ٣گؼٗح٥ اكماؼ ك ا٠حیازاجی اؿث ک٥ ٚؼآف ٠سیغ 

ةؼای ظغا ةیاف ٨١٣دق ٨٤٦ز ٦ٟ ةاٚی اؿث. ٢٠ کحاب ٨٣ر ك ٦غایحٟ ، ٢٠ ؿع٢ 

٣غگی ٗؼدی ك ازح١اّی ك ٥١٦ ظغا ٦ـحٟ. ٚؼآف کحاب زا٠ِ اؿث ک٥ ةؼ٣ا٥٠ ز

 ٠ْارؼ اّحٛادی را ٠ی ج٨اف از آف ٣حیس٥ گؼٗث.
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 آف ركایات ك صٍ٘ ك ٚؼآف ٚؼائث –یا 

در ز٠اف صیات پیا٠تؼ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ گؼك٦ی در ٠غی٥٤ ة٥ ٚؼائث 

ٚؼآف ك جْٞیٟ ك جْٟٞ آف اقحٕاؿ داقحح٤غ. ك قاگؼداف ٔاٝتاً ة٥ صٍ٘ ٠ی 

٥ آف ركز ةؼای کحاةث دایؼ ة٨د ظي ک٨ٗی ة٨د ک٥ ٥ٌٛ٣ ك پؼداظح٤غ. ظٌی ک

اّؼاب ٣غاقث ك ٦ؼ ک٥١ٞ ةا اقکاؿ ٠عحٖٞ ٠ی قغ ظ٨ا٣غ ك ّا٥٠ ٠ؼدـ ةی ؿ٨اد 

 ة٣٨غ ك را٦ی ة٥ زؽ صٍ٘ ك ركایث ةؼای وتي کالـ ٣غاقح٤غ.

 ؿت٥ْ ٚؼاء  ٚؼّاء ًتٛات –یب 

٤غ ّٞی ، ّتغ اهلل ٣عـحی٢ ًت٥ٛ از ًتٛات ٚؼّاء ١٦اف مضاة٥ را ق١ؼدق ا٣غ ٠ا٣

 ة٢ ٠ـ٨ْد

ًت٥ٛ دكـ قاگؼداف ًت٥ٛ اكؿ ک٥ ٠٨١ّاً جاةْی٢ ٠ی ةاق٤غ ک٥ در ق٧ؼ ٠ا 

 ٠عحٖٞ ٠غی٥٤ ک٥ٗ٨ ك قاـ ك ةنؼق اٗؼاد ٠ْؼكؼ را ٣اـ ةؼدق اؿث.

ًت٥ٛ ؿ٨ـ جٛؼیتاً ة٥ ٣ی٥١ اكؿ ٚؼف دكـ ٤٠ٌتٙ اؿث ز١اّحی از ٠كا٦یؼ ائ٥١ 

 )٨ٚاء ؿت٥ْ( ٚؼائث ک٥ از ًت٥ٛ دكـ اظػ کؼدق ا٣غ.

 ًت٥ٛ چ٧ارـ قاگؼداف ك ركایث ًت٥ٛ ؿ٨ـ ٠ی ةاق٤غ ٠ا٤٣غ اة٢ ّیاش ك ص٘ل

ًت٥ٛ پ٤سٟ ًت٥ٛ ا٦ٜ ةضخ ك جاٝیٖ اؿث. اكؿ کـی ک٥ در ٚؼائث ة٥ جأةیٖ 

 پؼداظث اة٨ّتیغ ٚاؿٟ ة٢ ؿالـ اؿث.

 در ةعكی ٣اـ ٚؼاء ؿت٥ْ را ذکؼ کؼدق ك راكیاف آ٣ؼا ٣اـ ٠ی ةؼد.
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 ٚؼآ٣ی ؿ٨ر ٦ای ٣اـ –ی٥ 

جـ١ی٥ ؿ٨ر را گا٦ی ةا اؿ١ی ک٥ در آف ؿ٨رق كاِٚ یا ٨٠و٨ّی ک٥ از آف ةضخ 

کؼدق، گا٦ی ز٥ٞ١ ای از اكؿ ؿ٨رق ك گا٦ی ةا كم٘ی ک٥ ؿ٨رق دارد ٣ا٠گػاری 

 ٠ی ق٨د.

 ٠سیغ ٚؼآف اّؼاب ك ظي –ی٨ 

ٚؼآف ٠سیغ در ز٠اف پیا٠تؼ اکؼـ مٞی اهلل ّٞی٥ ك آ٥ٝ ك ؿٟٞ ك ٚؼف ٦ای اكؿ ك 

ظي ک٨ٗی اقتاخ ٠ی قغ ك اة٧اـ ظي ک٨ٗی پیغایف ؿاز٠اف صٍ٘ ك دكـ ةا 

رایث كٚؼائث را ایساد ٠ی کؼد. ج٧٤ا ص٘اظ ك ركایث ة٨د٣غ ک٥ جٞٛي مضیش ٚؼآف 

را آق٤ا ة٨د٣غ ك ةؼای ٦ؼ کؾ ک٥ ٠نضٖ را ةاز ٠ی کؼد ك ٠ی ظ٨اؿث جالكت 

 ١٣ایغ ٚؼائث مضیش آؿاف ٣ت٨د.

ة٨الؿ٨ددئٞی از امضاب ّٞی ّٞی٥ اٝـالـ از ای٢ ركی در اكاظؼ ٚؼف اكؿ ٦سؼی ا

ة٥ را١٤٦ایی آف صىؼت دؿح٨ر زةاف ّؼةی را ک٥ ٨٣قح٥ ة٨د ة٥ ا٠ؼ ّتغا١ٝٞک 

ظٞیٖ ا٨٠ی ٥ٌٛ٣ گػاری صؼكؼ را ة٤ا گػاقث. ظٞیٜ ة٢ اص١غ ٣ض٨ی ٠ْؼكؼ 

 كاوِ ّٟٞ ّؼكض ة٨د اقکاٝی ةؼای کی٘یات جٍٞ٘ صؼكؼ كوِ کؼد.

 ٣حیس٥ : ةؼداقث ك جضٞیٜ

الـ ک٥ جتؼ از ٦ؼ آئی٢ دیگؼی ؿْادت ز٣غگی ةكؼ را جأ٠ی٢ ك جى١ی٢ آئی٢ اؿ

٠ی ک٤غ از راق ٚؼآف ٠سیغ ة٥ دؿث ٠ـ١ٞا٣اف رؿیغق اؿث ك ٨٠اد دی٤ی اؿالـ 
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ک٥ یک ؿٞـ٥ٞ ٠ْارؼ اّحٛادی ك ٨ٚا٣ی٢ اظالؽ ی٨ ١ّٞی اؿث ریك٥ امٞی آ٧٣ا 

 در ٚؼآف ٠سیغ ٠ی ةاقغ.

ق٨د ک٥ اةحغا ٚؼآف را ٠حى٢١  ةا ٣گاق ٨ًةی ة٥ ٠ضح٨ای کحاب ٠كا٦غق ٠ی

ةؼ٣ا٥٠ ز٣غگی ةكؼ ك ؿ٤غ ٣ت٨ت ٠ْؼٗی ٠ی ک٤غ ١٦چ٤ی٢ ةا ٠ْؼٗی ای٢ کحاب 

ة٨٤ْاف کحاةی ک٥ ز٧ا٣ی ، زاكداف ، کا٠ٜ ، دارای َا٦ؼ ك ةا٢ً ، ٣اؿط ك 

٤٠ـ٨خ ، جأكیٜ ك ج٤ؽیٜ ، ٠ضکٟ ك ٠حكاة٥ در ّی٢ صاؿ ٚاةٜ ٧ٟٗ ٠ی دا٣غ ک٥ 

ٟ ك ج٘ـیؼ ك ًتٛات ٠٘ـؼی٢ را ةیاف ٠ی ١٣ایغ. ٣یاز ة٥ ج٘ـیؼ دارد. ٝػا ّٞ

١٦چ٤ی٢ در ٨٠رد كصی ك صٛیٛث كصی مضتث ٠ی ک٤غ ک٥ ٧٦ٟ ای٧٤ا از ٠تا٣ی 

اّحٛادی ٠ی ةاقغ. پػیؼش ٚؼآف ة٨٤ْاف یک کحاب آؿ١ا٣ی ک٥ اك را د٨ّت ة٥ 

ظغاق٤اؿی، پؾ از ق٤اؿا٣یغف ظغا ٠ْادق٤اؿی ك پؾ از آف پیا٠تؼ ق٤اؿی 

 غ صٛا٣یث ٣ت٨ت ٚؼآف ٠ی ةاقغ.د٨ّت ٠ی ک٤غ ک٥ ؿ٤

در ٠ؼص٥ٞ ةْغی کحاب از ز٤ت٥ اّحٛاد كارد ٠ؼص٥ٞ کارةؼدی ك جأدیؼ ١ّٞی ٚؼآف 

در ز٣غگی ٠ی ق٨د ك ارجتاط ٚؼآف ةا ٨ّٞـ دیگؼ را ةؼرؿی ٠ی ١٣ایغ ک٥ در 

پیغایف ٠٨ّٞی چ٨ف رزاؿ ك درای٥، ج٘ـیؼ ، ام٨ؿ ٥ٛٗ ، ٗٞـ٥٘ ك ... جأدیؼ گػار 

 ة٨دق اؿث.

ةعف پ٤سٟ اٚغا٠ات ةاری دتث ك وتي ك ٣گ٥ داری ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ةا ارزش ك در 

)ٚؼآف( را ةیاف ٠ی دارد ک٥ كَی٥٘ ٠اؿث در ج١اـ دكراف زایگاق ای٢ کحاب ةا 

ارزش را ق٤اؿا٣غق ك در صٍ٘ میا٣ث از آف ک٨قا ةاقیٟ ك ز٣غگی ظ٨د را 

 ةؼاؿاس آف ؿا٠اف د٦یٟ.
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از ٚؼآف ةؼای ادّا٦ای ظ٨د قا٦غ  در ای٢ کحاب ٨ّٞـ اؿحغالؿ ّٛٞی ٨١٣دق ك

٠ی آكرد ك ةؼای رؿیغف ة٥ یک ٣یحس٥ کٞی ظیٞی ظ٨ب ٠ؼص٥ٞ ٠ؼص٥ٞ ةا 

اؿحغالؿ ّٛٞی ك ٚؼآ٣ی پیف ٠ی ركد ك قت٧ات را ًؼح ٨١٣دق ك پاؿط ٣یؽ ٠ی 

د٦غ ک٥ ٥١٦ ٣كاف از ج٨اف ١ّٞی ك اةْاد گـحؼدق ّال٥٠ دارد. ةؼای ق٤اظث 

ة٥ ای٢ ٣کح٥ قایغ کاٗی ةاقغ ک٥ ٠ؼص٨ـ اؿحاد ٠ٛاـ كاٝغی٢ ٨٤ْ٠ی اؿحاد اقارق 

« ركصی ٗغاق»٧ٌ٠ؼی ٦ؼ كٚث ٣اـ ّال٥٠ ًتاًتائی را ة٥ زةاف ٠ی آكرد ز٥ٞ١ 

را ٦ٟ ة٥ آف ٠ی اٗؽكد ك ای٢ گ٨یای ای٢ صٛیٛث اؿث ک٥ گ٦٨ؼق٤اس ٠ی ةایغ 

 گ٦٨ؼ ةك٤اؿغ
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