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 بررسی و تبییو ابػاد ٌهساىی اىسان کانم و كرآن کریم

  (ع)با تاکید  برآنَزه ٌای انام رضا 

                                                                                              

                                                                                                                     1ٌغا ؿهیياٌی فؼ  

 

 

 

 چکیده

ُيـاٌی اٌـان کاىم و كؼآن کؼیو جا ةغان زاؿث کَ آن دو را وازغ آدار ىكحؼکی؛ از زيهَ 

از ایً رو جيایؽ كؼآن و اٌـان کاىم را . ٌيّده اؿث ٌّر انِیاؿو ىِیيً و  وىُِؼیث ظغاي ىحْال 

؛ ةغیً ىٍْا کَ یکی كؼآن ّهيی، و ةؼرؿی ٌيّد ةَ صیذیات و اّحتارات ىعحهف  ٌـتث  ىی جّان

اُم انتیث اَدرَي ةيا فی »كاّغة روش قٍاظحی  ازٌّقحار پیف رو ةا جأؿی . دیگؼي كؼآن ّیٍی اؿث

در جتییً اةْاد ( ( ع)آىّزه ُاي اىام روا) زیٍف و جؼزیش روش درون دیٍی ، ويً گ«انتیث 

 .ٌیؽ ةِؼه  زـحَ اؿث يو اٌـان کاىم، از ؿایؼ جتییً ُاي ىْؼفث کؼیو  ُيحایی كؼآن

 (.ع)اةْاد ُيحایی ، اٌـان کاىم ، كؼآن ّهيی ، كؼآن ّیٍی ، اىام روا كؼآن کؼیو ،:  کلید واژه ٌا              
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 نلدنً 

، «اٌـان کاىم»و « کؼیو  كؼآن»از ةؼجؼیً روش ُاي دؿث یاةی ةَ ُيحایی، ُيـاٌی و وصغت  

دیگؼي اؿث؛ ةغیً ىٍْا کَ كؼآن از زةان اٌـان کاىم و اٌـان کاىم از زةان كؼآن ةَ  کغام ٌـتث قٍاؿایی ُؼ

واوش اؿث کَ ُؼ یک از دو صلیلث ، پؼ «اَزهَی و اَََِؼ ةّدن ىْؼِّف از ىْؼَّف»قٍاظحَ قّد؛ انتحَ از ةاب 

یادقغه، ةیف و پیف از ُؼ چیؽ، ىٍتِ ىـحلم و ىيحازي ةؼاي قٍاؿاٌغن ظّد ةَ قيار ىی روٌغ؛ ةٍاةؼ ایً، 

 .ةًُ ىایۀ قٍاظث ُؼ یک از كؼآن و اٌـان کاىم، جّأىان  ىی ةاقغ

در جتییً  صىؼت راآن ، دیغگاه (ع) روا اىام از قغه ٌلم کّقغ ةا جاکیغ ةؼ روایات ىْ صاوؼ زـحار 

 .و كؼآن، ةا روش اِؿٍادي، جضهیهی، ىّرد ةؼرؿی و واکاوي كؼار دُغ کاىم اٌـان اةْاد ُيـاٌی

 ُغفاز آن زا کَ ٍّّان ُؼ پژوُكی ةٍا ةَ ةاور اُم جضلیق، ةَ ىـأنَ و یا ىـایم آن پژوُف اؿث؛ نػا  

و اٌـان کاىم ةا جاکیغ ةؼ آىّزه ُاي اىام روا  امهی ٌّقحار صاوؼ ، جتییً و جْییً ٌّع جْاىم و ارجتاط كؼآن

ةَ ًّر (ع)اىام روا  ةَ ؿعً دیگؼ، دغغغۀ ىِو پژوُف صاوؼ ایً اؿث کَ آیا از آىّزه ُاي. ىی ةاقغ( ع)

را ةَ ًّر ّام، ىی جّان ُيـاٌی و ُيحایی آن دو ( ع)و ؿایؼ ىْنّىان  ي وروایات كؼآن ظاص، و آیات 

 ٌيّد ؟   ةؼرؿی 

 اٌـان مفات ةیكحؼ ةیان و و كؼآن، کاىم اٌـان ىیان ىلایـَ ٌیؽ (ع)روا اىام از قغه ٌلم روایات در

و  کاىم اٌـان ُيحایی ىْیارُاى و ُا ویژگْ روایات، ایً کيک ةا رو، ایً از. قّد ىْ دیغه كؼآن ةؼاى کاىم

.  قّد ىْ روقً كؼآن

ىعحنؼاً  ٌيّده ةیان (ع)روا اىام کَ ىكحؼکی مفات ىیان از و ىفاُیو، کهیات ذکؼ از پؾ ٌّقحار ایً در

  .کؼد ظّاُیو اقاره «ىُِؼیث ٌّر انِی  ىِیيً و اؿو ىُِؼیث ىحْال، ظغاي ىُِؼیث» ةَ جٍِا

ایً جْتیؼ . در آیات و روایات وزّد ٌغارد« اٌـان کاىم»ةؼ ىُححتِّْان و اُم فً پّقیغه ٌیـث کَ امٌالح 

 .)ٌيغدر كؼن ُفحو ُسؼي ىٌؼح ( پغر ّؼفان اؿالىی)را ٌعـحیً ةار ّارف ٌاىغار، ىضی انغیً ّؼةی 
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ي ىـحلم ةَ زةان فارؿی اونیً کـی اؿث کَ در ةاب اٌـان کاىم ادؼ ٌـفی انغیً ّؽیؽ( 1386،16، ىٌِؼي

 . جنٍیف کؼده اؿث

اةْاد ُيحایی كؼآن و اٌـان  ةاب ةَ دؿث آىغ کَ در، گؼفث اٌسام گٌّاگّن ىٍاةِ در کَ و زّیْ زـث ةا

كؼآن صکیو از ىٍُؼ اىام »جٍِا درکحاب. یافث ٌكغه اؿث و ٌّقحۀ ىـحلهی( ع)روا اىام دیغگاه کاىم از

ازآیث اهلل زّادي آىهی ىتاصذی پیؼاىّن ایً ىّوّع ةَ مّرت ازيانی ةیان قغه کَ درایً ٌّقحار « (ع)روا

 . ىّرد اؿحٍاد كؼار گؼفحَ اؿث –در صغ ةىاّث ىُؽزات  –

از زيهَ ایٍک پیف از ًؼح ىـأنۀ امهی پژوُف صاوؼ، جّویش ىعحنؼي از ىفاُیو کهیغي آن؛ 

چگٌّگی دؿث یاةی ةَ قٍاظث اٌـان کاىم، کيال اٌـان از دیغگاه كؼآن و زاىْیث اٌـان کاىم از ىٍُؼ 

ّارفان اؿالىی ارایَ گكحَ، ؿپؾ ىنغاق اَجوّ اٌـان کاىم، ادتات و در اداىَ ةَ ةضخ امهی اةْاد ُيـاٌی 

 .ىی قّدپؼداظحَ ( ع)كؼآن و اٌـان کاىم ةا جاکیغ ةؼ آىّزه ُاي اىام روا 

  شياخت اىسان کانم

 و کاىم اٌـان ویژگی ُاي ةؼرؿی و ؿٍّث و کحاب ةَ رزّع ةا اؿالم دیغگاه قٍاظث اٌـان کاىم از

 از درزَ ایً ةَ کَ افؼادي مفات و ؿیؼه ةؼرؿی و کاىم اٌـان ّیٍی ىنادیق و ٌيٌَّ ُا ةَ رزّع دیگؼي

 و کؼیو كؼآن دیغگاه ةعف ایً در ىیّـؼ اؿث کَ  قغه اٌغ ىْؼّفی انگّ و اُؿّه ٍّّان ةَ و آىغه ٌایم اٌـاٌیّث

 .ىّرد کٍکاش كؼار ىی گیؼد کاىم اٌـان ىّرد در (ع)ةیث اُم ةیاٌات

 كرآن دیدگاه از اىسان کهال

 اؿحْغادُاي جيام کَ. او ؿث ٌّّی اؿحْغادُاي جيام یافحً در ّیٍیّث اٌـان زيهَ از ىّزّدي ُؼ کيال

 ایً ةَ رؿیغن زِث ةَ اؿاؿاً و ،ةاقغ رؿیغه َِّر ةَ وي جّاٌایی ُاي جيام و فْهیّث، ةَ اٌـان کاىم  ةانلّّة

 ةَ ةایغ اٌـاٌی ٌّع قایـحَ کيال ةَ ةؼدن پی ةؼاي نػا اؿث؛ کؼده جً ةَ وزّد زاىۀ اٌـان کَ اؿث ُغف

  .پؼداظحَ قّد کؼیو كؼآن دیغگاه از اٌـان ظهلث اُغاف
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 إٌِِّی »:  کؼده اٌغ ذکؼ انهِی ظهیفَ ىلام ةَ ٌایم آىغن را اٌـان ظهلث آقکارا ، ُغف از آیات، از ةؼظی

 زََْهَکُوْ انَّػي َُُّ وَ » یا و .داد ظّاُو كؼار زاٌكیً زىیً روي ةؼ ُياٌا(30:ةلؼه) ؛«ظَهیفََ انْأَرْضِ فِی زاِّمٌ

 .داد، اقاره کؼد كؼار زىیً روي زاٌكیٍان را قيا کَ اؿث ظغایی او( 165:   اٌْام )؛«ض انْأَرْ ظَالئِفَ

 وَ انْسًَِّ ظَهَلْثُ ىا وَ »:  اؿث قغه ىْؼّفی اٌـان آفؼیٍف ُغف ظغاوٌغ ّتّدیّث آیات، از دیگؼي قيار در

. ٌیافؼیغم ّتادت ةؼاي زؽ ةَ را اٌؾ و زً ، ىً(56:ذاریات) ؛«نِیَْْتُغُونِ إِلَّ انْإٌِْؾَ

 کَ ٌیـث ایً زؽ چیؽي قغه، ىٌؼح اٌـان آفؼیٍف ُغف ٍّّان ةَ کَ ةٍغگی و ّتادت از ىٍُّر »

 و کؼده ًی را کيال ىؼاصم ظّیف گؽیٍف ُاي و اٌحعاب ُا ةا و پؼداظحَ درون جؽکیۀ و جنفیَ ةَ اٌـان

 (1384،98 ٌنؼي، )«قّد کاىم اٌـان

 قٍاظث غیؼكاةم ىْيّنی اٌـان ُاي ةؼاي و آؿياٌی، و ةؼجؼ وزّد ةؼاؿاس آیات كؼآن داراي کاىم اٌـان

 ُـحی ّانو در کَ زایگاُی نضاظ ةَ .پٍِان گاُی و آقکار گاُی ؛1(..1383،112 آىهی، زاده صـً).اؿث

 ىْنّم، او (.42: صسؼ ,68: زظؼف ,1: اؿؼاء. 65: ، کِف30: ىؼیو)ىی کٍغ جنؼف ُـحی ىؼاجب در دارد،

 آل ،27 و 26: زً .-49: ّيؼان آل) اؿث غیب از آگاه و(.75: اٌْام ؿّره.31: ةلؼه ؿّره)وال ّهو داراي

 و(.9: اٌـان)ٌيی کٍغ کار او غیؼ ةؼاي و(.62: یٌّؾ ،.39: اصؽاب)ٌغارد جؼؿی ظغا، غیؼ از (.179: ّيؼان

 قیء کم کاىم، اٌـان( 3: قْؼاء ،24: ؿسغه ).اؿث او وَایف از زاىَْ، ؿؼپؼؿحی و اٌـاٌِا ُغایث و ٌسات

 زّارح و اّىا ىٍؽنۀ ةَ ّانو ىّزّدات ُيۀ. اؿث ىضیي صىؼات ُيۀ ةؼ و(.12: یؾ)ىتیً  اىام فی اصنیٍاه

 (168، 1385صـً زادة آىهی،) .ىی کٍغ جنؼف کایٍات ىادة ّانو در و اؿث او

 جانػیت اىسان کانم از نيظر غارفان

در ظنّص زاىْیث اٌـان کاىم و ىُِؼیث او ةؼاي آٌچَ در ّانو ُـحی جضلق دارد، ُيچٍیً درةارة 

ةـیار ىفنهی دارٌغ؛ اززيهَ ّارف ٌـفی ىی  ّتارات آییٍۀ صق ةّدن اٌـان کاىم، ةؽرگان اُم ىْؼفث 

 :ٌّیـغ
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ن کاىم اؿث کَ زةغه وظالمۀ ، ىؼاد اٌـا(انْأَىیًِ انْتَهَغِ ُػَا وَ)آىغه « جیً»ایً کَ در ؿّرة ىتارکۀ 

ىی گّیٍغ کَ اٌـان کاىم ىنؼ « ةهغ»ىّزّدات اؿث و زاىِ ّهّم و ىسيِ اٌّار اؿث و از آن زِث او را 

از آن زِث ىی گّیٍغ کَ « اىیً»زاىِ اؿث و ةَ جيام اوماف صيیغه و اظالق پـٍغیغه، آراؿحَ اؿث و 

 ىًَْ)اٌـان کاىم ةَ قِؼي رؿیغه اؿث کَ . ةياٌغ اٌـان کاىم ظّف آن ٌغارد کَ از راه ةازگؼدد و ٌاكل

 (191، 1350 ، ٌـفی (.)آىٍِا کانَ دَظَهََُ

 :ٌیؽ در ایً زىیٍَ  ىی ٌّیـغ ( ق783ىحّفاي )ؿیغ صیغر آىهی  

ٌؽد ىضللان داةث اؿث کَ ُيَ ي ّانو ةا صلیلث اٌـان کاىم پا ةؼزاؿث و افالك، ةا ٌفؾ ُاي او ىی 

 (10ش،1368 ، آىهی، .)چؼظٍغ

 ىُِؼ وزّد، ّانو ةلاي ؿتب آفؼیٍف، غایی و ّهث انِی اظالق ةَ ىحعهق کَ اؿث اٌـاٌی کاىم، اٌـان

 ةَ او. اؿث درزىیً ظغاوٌغ ظهیفَ یگاٌَ و انِی فیه واؿٌۀ ىعهّق، و ظانق ىیان واؿٌۀ انِی، اؿياي زاىِ

 زیهی، .)اؿث ُا اٌـان راٍُياي ةاًً، و َاُؼ ةَ یافحَ، آگاُی صلیلث و قؼیْث ًؼیلث، ةَ یلیً، ًّر

 (124-125 ،.ق1420

 زاىِ و (180ةی جا، ظيیٍی،...) داراي قّؤن و وَایفی ىاٌٍغ رؿانث، ٌتّت، اىاىث، ولیث و کاىم، اٌـان

 از. اؿث ىْؼوف «انکحاب اُمّ» ةَ کَ اؿث ّلهی کحاب ّلهف، و روح زِث از کَ ًّري ةَ اؿث؛ ّّانو زيیِ

 اول ّلم ٌـتث ؿپؾ. اؿث «ادتات و ىضّ» کحاب ٌفؾ، صیخ از اؿث و «ىضفّظ نّح» کحاب كهتف، صیخ

 اؿث كّایف و ةغن ةَ اٌـاٌی روح ٌـتث اؿث، ّانو آن صلایق و کتیؼ ّانو ةَ کاىم اٌـان صلیلث ُيان کَ

 ّانو، ةَ ؿتب ایً ةَ اؿث؛ اٌـان كهب ٌاًلَ، ٌفؾ کَ چٍان اؿث؛ کتیؼ ّانو كهب کهی، ٌفؾ کَ ایً و

 اؿث کـی کاىم، اٌـان گفث جّان ُو چٍیً ىی( 590: 1372 ، آىهی زاده صـً .)قّد ىی گفحَ کتیؼ اٌـان

 ((.301 ،1385 آىهی، زّادي .)اؿث ةؼظّردار کاىم آگاُی از ّيم و کَ در ّهو

 اثبات نصداق اَتمّ اىسان کانم 
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آیغ کَ ةحّاٌغ ةَ ىلام  در ىیان ىّزّدات ّانو ُـحی، جٍِا اٌـان کاىم جّاٌـحَ اؿث ةَ ىٍؽنحی ٌایم

 :یاةغ، آیث اهلل صـً زاده آىهی در ایً ىّرد ىی ٌّیـغ دؿث ظالفث انِی 

ظالفث، ىؼجتۀ زاىِ زيیِ ّانو ُـحی اؿث، لزؼم آدم را آیٍَ انِی گؼداٌیغه جا كاةم َِّر زيیِ اؿياء 

او كٌب اؿث و ُيَ گؼد او دور . ةاقغ و ایً ىؼجتَ ةؼاي اٌـان کاىم ةانفْم و ةؼاي ؿایؼیً ةانلّه وزّد دارد

و كٌب در ُؼ ّنؼ و زىان ةیف از یک قعل ٌیـث و آن ىلام ... ىی زٌٍغ و ةؼ صّل او صؼکث دوریَ دارٌغ

 (57، 1365صـً زادة آىهی،)ىی ةاقغ « ىِغي ىّّّد ىٍحُؼ( ّر)كائو آل ىضيغ»در ایً زىان 

ةَ ٌُؼ ىی . در ٌُام آفؼیٍف ایفا ىی کٍغ ةا جّزَ ةَ گفحار ىؽةّر روقً قغ کَ ظهیفۀ انِی ٌلف كٌب را

ةا جّزَ ةَ دو ؿعً اىام « ظهیفۀ انِی»رؿغ ةؼداقث اؿحاد فؼزاٌَ، آیث اهلل صـً زاده آىهی، از ىفِّم

 اوٌَْؼَبَ وَ دَارَُُا،مَ اؿْحَضَارَ فَارَكْحَُُ فَإِذَا ةِيَکَاٌِی، أٌََا وَ َّهَیَّ، جَغُورُ  انؼَّصَْ  كٌُْبُ أٌََا إٌَِّيَا وَ: کَ فؼىّده( ع)ّهی

 ىَضَمُّ ىٍَِِْا  ىَضَهِّی  أَنَ نَیَْْهَوُ) :؛ یا آٌسا کَ درظٌتَ قلكلیَ فؼىّد(96/ 34  ق ، 1403ىسهـْ، () دِفَانَُِا

 .، قکم گؼفحَ اؿث(48. ق 1414قؼیف انؼوی، ) (انؼَّصَْ ىًَِ انْلٌُْبِ

، زایگاه اٌـان کاىم در ُؼ دو ةُْغ جكؼیِ و (ع)ّهی  ظاًؼ ٌكان ىی گؼدد کَ در دو صغیخ فّق از اىام

جکّیً و ظالفث َاُؼي و ةاًٍی ةَ ظّةی جتییً، و از آن ةَ كٌب کَ  آؿیاب آفؼیٍف ةَ گؼد آن دور ىی 

زٌغ، یاد قغه اؿث؛ ةَ گٌَّ اي کَ اگؼ ىضّر ةّدن او ٌتاقغ، آؿیاب ّانو و آدم از گؼدش ةاز ایـحاده و دچار 

 (1383،71 ، اُرزگاٌی مادكی .)اوٌؼاب ظّاُغ قغ 

اىام در  رو، ایً از و ٌیـث ٌاؿازگار و زغا ُو از اىام و کاىم اٌـان ویژگی و زایگاه قغه، اٌسام ةؼرؿی ةا

 اٌـان زِان، آفؼیٍف از ُغف ًؼفْ، از و اؿث ظّیف روزگار اٌـان کاىهحؼیً ٌيٌّۀ و ىنغاق ُؼ زىان،

 .اؿث زِان و ُغف غایی از آفؼیٍف ظهلث فهـفۀ اىام، وزّد اؿث، پؾ ةّده کاىم

 آشيایی با كرآن 
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گاه ایً  درظارج و ُیچ ىّزّد ّیٍْ و وزّدى و ّهيْ داراي دو ٌّع وزّد اؿث؛ وزّدى كؼآن، اؿاؿاً

 ةَ اٌغ؛ گؼدیغه مادر ذات اصغیث ؿّى از کَ ُـحٍغ واصغى ٌّر دو ُؼ. قٌّغ ٌيْ زغا یکغیگؼ از دو وزّد

 ةا جٍِا ٌؽول، و ارؿال ایً. اؿث فؼؿحاده فؼو را ّهيْ وزّد آن، ةا ُيؼاه و ارؿال، را ّیٍْ وزّد کَ اى گٌَّ

 ٌیؽ فْم و مفث و ذات زِث از ةهکَ ةِانْلِـْي، انٍَّاسُ اؿث؛ نِیَلُّمَ ٌتّده ّغانث و كـي ةَ ىؼدم كیام ُغف

 انٍُّّر إِنَْ انُُّهُياتِ ىًَِ نِیُعْؼِزَکُوْ ؛ اؿث ٌّر ؿّى ةَ ُا َهيث از ىؼدم ظؼوج ؿتب

 آىهی زّادي) .ظارزْ ّیٍْ كؼآن و ّهيْ كؼآن: کؼد ةؼرؿْ جّان ىْ ىٍُؼ دو از را كؼآن صامم آن کَ،

1382 ،20) 

 كرآن غلهی 

 ریـياٌْ .اؿث کؼده زهّه آن در ةاقغ، ةٍغگاٌف ىكِّد آٌکَ ةغون و اوؿث و کحاب ظغاوٌغ كؼآن، کالم

 ًؼف و ظغاوٌغ دؿث ةَ ریـيان ًؼف یک،  اؿث فؼىّده اىؼ آن ةَ زدن چٍگ ةَ را ىؼدم کَ اؿث الُْ

 دارد؛ ةؼجؼى دیگؼ ةْىْ ةؼ آن ىؼاجب از ةْىْ کَ ىحفاوت ىؼاجب ةا ریـياٌْ اؿث؛ ىؼدم دؿث ةَ آن دیگؼ

 ةالجؼ ىؼجتۀ ةَ پاییً ىؼجتۀ از ٌیؽ آن ّکؾ ةؼ داقحَ، ٌؽونْ ؿیؼ داٌْ ىؼجتۀ ةَ ّانْ ىؼجتۀ از کَ اى گٌَّ ةَ

    نََْهِْ نَغَیٍَْا انْکِحَابِ   أُمّ فِْ إٌََُِّ جَْْلِهُّنَ وَ نََّْهَّکُوْ َّؼَةِیًّا كُؼْءَاًٌا إٌَِّازََْهٍَْاهُ *پیيایغ؛ ىْ را مّْدى ؿیؼ

 (3-4؛ زظؼف*)صَکِیوٌ

 فؼىاییغ؟ ىْ چَ كؼآن درةارة: ّؼوَ داقث (ع) روا صىؼت ةَ مهث ةً ریان

 (294/ 2 ؛. جا ةْ ةاةّیَ، اةً)فَحَىِهُّّا؛  غَیْؼِهِ فِی انُِْغَى جٌَْهُتُّا نَا وَ  جَحَسَاوَزُوهُ نَا انهََِّ کَهَامُ: فؼىّدٌغ صىؼت

 و ظغا کالم كؼآن قّیغ؛ ىْ گيؼاه کَ ٌسّییغ آن غیؼ در را ُغایث و ٌکٍیغ، جساوز آن از اؿث، ظغاوٌغ کالم

 پؾ اوؿث؛ ٌكاٌۀ و دارد كؼآن ؿتضان ظغاوٌغ آن گّیٍغة از جؼ پاییً اى ىؼجتَ در و اوؿث فْم َِّر

 ؿّى از چؼاغْ و روقٍایْ و ىؼدم ةؼاى ُغایحْ چّن ٌیـث؛ ایً اىؼ مضیش آن، وزّدى صغ از ٌکٍیغگػر

.  ٌیـث زایؽ كؼآن غیؼ از ةنیؼت و ُغایث ظّاؿث در ٌیؽ و آن، از جساوز رو، ایً از. اؿث ظغاوٌغ
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  :فؼىایغ ىْ كؼآن قاُن در انـالم  ّهیَ روا صىؼت ؿتب ةغیً

 ىْ ره ةِكث ؿّى ةَ را ُا اٌـان کَ اؿث ةؼجؼى راه كؼآن اؿث؛ نِیا ىضکو دؿحگیؼة و ریـيان كؼآن 

 ؿازد؛ ٌيْ جتاه را آن آدىیان گفحار و کٍغ ٌيْ فؼؿّده را آن زىان گػقث رُاٌغ؛ ىْ دوزخ آجف از و ٌيایغ

 آن ةؼ ةٌالن ظي ؿؼ، پكث و رو پیف از. ُاؿث اٌـان ُيۀ ةؼاى روقٍْ دنیم و ٌیـث ىعحل زىاٌْ زیؼا

َُُّ صَتْمُ انهََِّ انْيَحِیًُ وَ ُّؼْوَجَُُ انُّْدْلَْ وَ  صيیغ؛ صکیو ظغاوٌغ ؿّى از آىغه فؼود اؿث کحاةْ قّد، ٌيْ کكیغه

َّهَْ انْأَنْـٍَِۀِ نِأٌَََُّ نَوْ یُسَْْمْ   َّهَْ انْأَزْىٍَِۀِ وَ نَا یَغِخُ  یَعْهُقُانْيُؤَدِّي إِنَْ انْسٍََّۀِ وَ انْيٍُْسِی ىًَِ انٍَّارِ نَا   انْيُذْهَْ  ًَؼِیلَحَُُ

ل یَأْجِیَِ انْتاًِمُ ىًِْ ةَیًِْ یَغَیَِْ وَ ل ىًِْ ظَهْفَِِ   نِؽَىَانٍ دُونَ زَىَانٍ ةَمْ زُِْمَ دَنِیمَ انْتُؼَُْانِ وَ انْضُسَّۀَ َّهَْ کُمِّ إٌِْـَانٍ

 (130/ 2  ؛. جا ةْ ةاةّیَ، اةً.)ىًِْ صَکِیوٍ صَيِیغ جٍَْؽِیمٌ

 جام ىُِؼ زیؼا گؼدد؛ ٌيْ ةاًم کَ اؿث صلْ کالم و ىیؼد ٌيْ کَ اؿث اى زٌغه کحاب كؼآن ةٍاةؼایً،

 ٌيْ او گؼد ةَ ةٌالن ُؼگؽ و اؿث صق کَ ظغاوٌغى .ٌغارد او راه در ٌیـحْ و ىؼگ و اؿث صْ ظغاوٌغ

 زىاٌْ ُؼ در زِث ایً از. اؿث ٌفؼىّده ٌازل ظاص ىؼدىان و زىان ةؼاى را آن ىحْانْ ظغاى زیؼا چؼظغ؛

 دُونَ نٍَِاسٍ نَا وَ زَىَانٍ دُونَ نِؽَىَانٍ یٍُْؽِنَُْ نَوْ انهَََّ نِأَنَّ ؛ قکّفاؿث و جازه كّىْ ُؼ ٌؽد كیاىث روز جا و اؿث زغیغ

 (87/ 2  ؛ ةی جا  -ةاةّیَ، اةً) .انْلِیَاىَۀِ یَّْمِ إِنَْ  غَهٌ  كَّْمٍ  کُمِ ٍِّْغَ وَ زَغِیغٌ زَىَانٍ کُمِّ فِی فََُِّ ٌَاسٍ

 اؿث جضؼیف از کؼیو كؼآن ىنٌّیث ةؼ ّلهْ دنیم ایً،. اؿث كٌْْ كؼآن صلاٌیث ًؼیق از ٌتّت جضلیق

 دنیهْ ةهکَ ٌیـث، ظاص زىان ةؼاى كؼآن: ... کؼد اؿحٍتاط ٌیؽ (ع)روا صىؼت کالم از را دنیم ایً قّد ىْ. 

ألٌَََُّ نَوْ ) ؛... یاةغ ٌيْ راه آن در ةٌالن ؿؼ پكث و رو پیف از کَ کحاةْ. ُاؿث اٌـان ُيۀ ةؼ صسحْ و روقً

وَ ل ىًِْ  ل یَأْجِیَِ انْتاًِمُ ىًِْ ةَیًِْ یَغَیَِْ  یُسَْْمْ نِؽَىَانٍ دُونَ زَىَانٍ ةَمْ زُِْمَ دَنِیمَ انْتُؼَُْانِ وَ انْضُسَّۀَ َّهَْ کُمِّ إٌِْـَانٍ

 ةاقغ؛ قغٌْ كؼآن زوال زاوداٌگْ، ىلحىْ ّغم ؿتب ةَ اگؼ ، پؾ(130/ 2  ؛ جا ةی  ةاةّیَ، اةً)  (ظَهْفَِِ 

 ةَ اٌـان ُغایث از ٌتّده، ّهيْ قتِات پاؿعگّى ٌیؽ و کٍغ ةؼًؼف ٌحّاٌغ را اٌـان زٌغگْ ىكکالت یٍْْ

 كؼآن گؼدد؛ جغییؼ و جضؼیف و دؿیـَ دچار پایغارى، و دوام از ىاٌِ وزّد زِث ةَ یا ةاقغ ٌاجّان ُیال ىلامغ

.  ٌاىيکً و ٌاروا آن ةَ جيـک و ٌاپایغار، اى دؿحگیؼه و اؿث ریـياٌْ
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 چیؼه آٌِا ةؼ و ؿازد آقکار را آٌِا ةٌالن و ةغرظكغ ادیان دیگؼ ةؼ جا ٌغارد ٌّرى كؼآٌْ چٍیً ، آرى

 در و ظاىّش، وْیفف ٌّر کفؼ، و قؼك ُاى ًّفان ادؼ ةؼ كِؼاً و ةاقغ ىكؼکان ىیم ةؼظالف چٍغ ُؼ گؼدد؛

. ةاقغ ىٍان ىؤ ظّاؿحۀ ظالف ةؼ چٍغ ُؼ قّد؛ ىْ ٌاةّد ٌحیسَ

 كرآن غیيی 

ىاٌٍغ وزّد نفُْ و کحتْ اؿث کَ  ؛ وزّد اّحتارىدارد وزّدى اّحتارى و وزّدى صلیلْ پغیغاري،ُؼ 

وزّد ظارزْ اؿث کَ وزّد ًتیْْ و  ُيانصلیلْ  ةا اظحالف زةان ُا و اكّام دگؼگّن ىْ قّد؛ اىا وزّد

 . ُا و رٌگ ُا و اكّام ىعحهف یکـان اؿث ىذانْ و ّلهْ را در ةؼ ىْ گیؼد و در زةان

كؼآن ٌیؽ . اٌّاع ُؼ یک از آن دو، اصکام و آدار ظاص ظّد را دارٌغ ُؼ یک از دو وزّد اّحتارى و صلیلْ ، ٌیؽ

 ى قّد و وزّدى کحتْ دارد کَ در ىنضف ُا ٌگاقحَ قغه اؿث ،ةا زةان ظّاٌغه م وزّدى نفُْ دارد کَ

ظارزْ ویژه اى دارد کَ گـحؼه اش از ظیيَ گاه ّانو ًتیْث جا زّلٌگاه ّانو ّلم  ُيچٍیً كؼآن وزّد

 .ُؼ یک از ایً وزّدُا، در زایگاه ظّد جضلق ىْ یاةغ و صکو ظاص ظّد را دارد اؿث؛

ظارزْ ٌفؾ  اؿث کَ آدارى ةؼ آن ةار ىْ قّد، زایگاه آن وزّد از وزّد ظارزْ، آن وزّد صلیلْ ىؼاد

داقحَ ٌاگؽیؼ ةایغ وزّد ظارزْ  پؾ. اٌـاٌْ، ىاٌٍغ ّهّم و اوماف ٌفـاٌْ یا ىکان دیگؼى ىْ جّاٌغ ةاقغ

یافث ىْ قّد و در ويً ٌّّْ وزّدى  ، ةا ایً جفاوت کَ ّهو اىؼ ظارزْ اؿث کَ در ٌفؾ اٌـانةاقٍغ

ظارزْ ٌغارد، ونْ درظث اىؼ ظارزْ اؿث کَ در  ىلاةم وزّد ظارزْ ُیچ ادؼ ّیٍْ وذٍُْ اؿث کَ در 

 (31، 1382زّادي آىهی، ) .ةیؼون از ٌفؾ اٌـان پایغار ىْ گؼدد

 یافتً تجسم ىاطق كرآن ، کانم اىسان

ىی  اٌـان ةّده، ةا فؼض وزّد او ىضلق اّيال و اظالق ّلایغ، كؼآن، ٌاَؼ ةؼ ىضحّاى ىسيّع کَ آٌسا از

 آیغ، ىْ پغیغ كؼآن ةَ ّيم ٌَ و اظالكیاجْ، ٌَ و ُـث اى ّلیغه ٌَ ٌتاقغ، اٌـان اگؼ کَ اى گٌَّ ةَ گؼدد؛

 كّاى ُيۀ وصغت، وزّد ةا کَ اؿث اٌـاٌْ ٌفؾ كؼآن، ىىاىیً ظارزْ وزّد زایگاه پؾ ىی جّان ادّا کؼد
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دارد و ایً ُيان صلیلحی  گٌّاگٌّْ كّاى کَ اؿث ٌفؾ یک یٍْْ گیؼد؛ ىْ ةؼ در را اٌگیؽاٌٍغه و اٌغیكٍغه

 .از آن یاد ىی کٍٍغ« انٍَّفؾُ فی وصغجِِا کُمُّ انلَُّي» اؿث کَ فیهـّفان ىـهيان ةا ّتارت

 و آن و ىحكاةَ ىضکو و ةاقغ آقٍا آن جأویم و جفـیؼ ةَ و ةغاٌغ را كؼآن ةاًً و َاُؼ کـْ اگؼ ةٍاةؼ ایً،

 ّيم آن ىتاصات و ىـحضتات وازتات، ُا، ظّاؿحَ ةَ و ةكٍاؿغ را ىضکيات ةَ ىحكاةِات ارزاع قیّة ٌیؽ

 ٌاًق كؼآن کـْ چٍیً ةغاٌغ، ظغاوٌغ ؿّى از را آٌِا و ةاقغ داقحَ ةاور را آن اصکام و ُا صکيث ُيۀ و کٍغ

اؿث، و پؼ واوش اؿث کَ ایً كؼآنِ ٌاًقِ جکّیٍیِ جسـُّو  یافحَ جسـو ظارج در کَ جکّیٍْ كؼآن یٍْْ ،اؿث

 ایكان قؼیف ٌفّس كؼآٌغر ىْارف و ّهّم زیؼا ؛(ص)پیاىتؼ اُّو پاك ّحؼت یافحۀ در ظارج کَـی ٌیـث، زؽ

 .اؿث آىیعحَ وزّدقان ُيۀ ةا ایيان رؿّخ یافحَ و

 ّغانث جؼازوى و ىـحلیو مؼاط چٍاٌکَ اؿث، ىسـو كؼآن (ع)ىْنّم اىام و کاىم اٌـان صامم آن کَ،

 .ٌیـث درکار گّیْ ىساز و اؿث صلیلث (ع)ىْنّم ةَ ظنّمیات ایً ُيۀ اِؿٍاد کَ اؿث گفحٍْ. اؿث

 (32،  1382زّادي آىهی، )

 در: فؼىایغ ىْ کَ (ع)صـیً اىام از (ع)پغراٌكان از (ع)روا صىؼت از اؿث روایحْ ىغّا، ایً قاُغ

 در (ع)ىٍیً اىیؼانيؤ. قغ یکْ ُو ةا غغیؼ روز و زيَْ روز ُا ؿال از ةْىْ در (ع)ّهْ صىؼت صیات زىان

 و ةّد ٌگفحَ کـْ را آن ىاٌٍغ کَ صيغى چٍان گفحٍغ، ظغاوٌغ دٍاى و صيغ و رفحٍغ ىٍتؼ ةَ روزى چٍیً

 .ةّد ٌکؼده رو آن ةَ ایكان از غیؼ کـْ کَ دٍایْ

 ةَ ٌیازىٍغى ةغون کَ اؿث ظغایْ آن از ؿحایف: اؿث چٍیً قغه، صفٍ کَ ایكان ُاى گفحَ از ةْىْ

 كؼار ظّد رةّةیث و ميغاٌیث و ظّد لُّجیث ةَ اّحؼاف ُاى راه از راُْ را ظّد صيغ کٍٍغگاٌف، ؿحایف

 آؿایف روز یّقِ، روز و ادریؾ روز و اؿث قیخ روز ظاص، افؼاد ةؼاى اؿث قفاف ؿعً روز اىؼوز... داد

   ؛... اؿث ويایؼ آزىایف و اىحضان روز و ىکٍّن از ىنّن اَِار روز اّحياد، ىّرد

 ةاز ؿؼ قغه ایغ، اىؼ او ًاّث ةَ کَ اؿث کـْ از ٌکؼدن پیؼوى اؿحکتار ؟ چیـث اؿحکتار داٌیغ ىْ آیا

 اؿحکتار از ةـیارى ىّارد ةیٍغیكغ، كؼآن در کـْ اگؼ. ایغ قغه دّّت او از پیؼوى ةَ کَ اؿث از کـْ زدن

 ؿَتیهَِِ  فی یُلاجِهُّنَ انَّػیًَ یُضِبُّ انهَََّ إِنَّ:  اؿث فؼىّده وال ظغاى کَ ةغاٌیغ !ىٍان ىؤ اى. یاةغ ىْ آن در را

 (4: مف ). ىَؼْمُّصٌ ةٍُْیانٌ کَأٌََُِّوْ مَفًّا
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 اهلل مؼاط ىً ؟ اؿث ظغاوٌغ ًؼیق و مؼاط و ؿتیم کـْ چَ و چیـث «اهلل ؿتیم» داٌیغ ىْ آیا

 کَ ظغایو ؿتیم ىً .گؼدد ؿؼازیؼ دوزخ آجف در ٌپیيایغ، راه در آن ظغاوٌغ ًاّث ةا کَ کـْ ُـحو؛

 ظغاوٌغ صسث ىً .دوزظو و ةِكث کٍٍغة كـيث ىً .کؼد ٌنب ىؼا پیاىتؼش از پؾ پیؼوى ةؼاى ظغاوٌغ

 ىؼگ کَ آن از پیف و قّیغ ةیغار غفهث ظّاب از پؾ، .ُـحو ٌّرالٌّار ىً .ٌیکّکاراٌو و ةغکاران ةؼ ةؽرگ

 (699،. ق 1405 کفْيْ،) .ةكحاةیغ کؼدن ّيم ةَ رؿغ، فؼا

 ّهيْ مؼاط یٍْْ ٌاىغ؛ ىْ ظغا ؿتیم و مؼاط را ظّیف ٌفیؾ و گؼاٌيایۀ زان (ع)ّهْ صىؼت آرى،

 ىاٌٍغ دیگؼ ٍّاویً اؿث ُيچٍیً .اؿث (ع)ىْنّم اىام ُيان صلیلْ ّیٍِْ مؼاط و ظغاؿث دیً ُيان

. اؿث آىغه روایات ؿایؼ در کَ كـي و ّغل جؼازوى

   حلایق نیزان

 مؼاط كؼآن کَ آٌسا از. ؿٍسٍغ ىْ آن ةا را ىؼدم اّيال و اظالق ّلایغ، کَ اؿث ّغنْ جؼازوى اىام

 ُيۀ و قایـحگی دریاةغ را ةَ آن کَ ٍُگاىْ پؾ کٍغ، ىْ ىـیؼ ًْ آن در ؿانک کَ اؿث ىـحلیيْ

 مؼاط ظّد ؿانکْ چٍیً ٌکاُغ، چیؽى آن صق از و کٍغ ّيم آٌِا ةَ و ةاور را آٌِا و ةكٍاؿغ را آیاجف

 ظُهق و مضیش ّلیغة جؼازوى ةا را ىؼدم اّيال و اظالق ّلایغ، کَ گؼدد ىْ كـي و ّغل جؼازوى و ىـحلیو

. ؿٍسٍغ ىْ او قایـحۀ اّيال و ٌیکّ

 او از و ّهيْ كؼآن كِتال در اؿث ّیٍْ كؼآن او. گؼدد ىْ آن ىْارف و كؼآن از کاىهْ ٌيٌّۀ او ةٍاةؼایً،

 (219 /1  ةی جا ؛ ةاةّیَ، اةً .)ّیٍی زغا ٌيی گؼددكؼآن  از ُؼگؽ ّهيْ كؼآن کَ گٌَّ ُيان ٌاپػیؼ، زغایْ

 شفا بخشی كرآن 

ٌّع ىّازِۀ ةا كؼآن ّهيی و ّیٍی، افؽون ةؼ رقغ و قفا ةعكی، ىيکً اؿث ةَ ظـؼان و زیاٌتاري 

 کّرى دیگؼ ةؼظْ ةؼاى و ُغایث، و ٌّر ةؼظْ ةَ ٌـتث کَ اؿث آىغه ّهيْ كؼآن ةیاٌساىغ؛ چٍاٌکَ در ىّرد

 ٌٍَُؽِّلُ وَ)) ؛ اؿث آور ُالکث و زا ةیيارى دیگؼ كّم ةؼاى و ةعف قفا كّىْ ةَ ٌـتث ُيچٍیً .اؿث والنث و
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 وَ ُُغىً آىٍَُّا نِهَّػیًَ َُُّ كُمْ و یا؛(( ظَـاراً إِلَّ انَُّانِيیًَ یَؽیغُ ل وَ نِهْيُؤْىٍِیًَ رَصْيَۀٌ وَ قِفاءٌ َُُّ ىا انْلُؼْآنِ ىًَِ

 (   44:  فنهث*)ةَْیغٍ ىَکانٍ ىًِْ یٍُادَوْنَ أُونئِکَ َّيًْ َّهَیِِْوْ َُُّ وَ وَكْؼٌ آذاٌِِِوْ  فی یُؤْىٍُِّنَ ل انَّػیًَ وَ قِفاءٌ

 ةؼاى و ظغاوٌغ زيال ىُِؼ ىؼدم، از اى ّغه ةؼاى ىْنّم کاىم اٌـان یٍْْ اؿث؛ چٍیً ٌیؽ ّیٍْ كؼآن

 ّیّب از و پاك ازگٍاُان اىام،: فؼىایغ ىْ (ع)روا صىؼت کَ چٍان اوؿث؛ زالل ىُِؼ دیگؼ اى ّغه

 ىٍافلان ظكو ىایۀ و ىـهياٌان ّؽت و دیً كِّام و ٌُام .اؿث ىعنّص صهو و ویژه ّهو داراى .اؿث پیؼاؿحَ

 انغِّیًِ ٌَُِامُ ةِانْضِهْوِ ىَؼْؿُّمٌ ةِانِْْهْوِ ىَعْنُّصٌ انُْْیُّبِ ىًَِ انْيُتَؼَّأُ انػٌُُّّبِ ىًَِ انْيٌََُِّؼُ  انْإِىَامُ اؿث؛ کافؼان ٌاةّدى و

 (219 /1 ةاةّیَ،ةی جا،  اةً ) .انْکَافِؼِیً ةََّارُ وَ انْيٍَُافِلِیًَ غَیٍُْ وَ انْيُـْهِيِیًَ ِّؽُّ وَ

 آثار نشترک كرآن غلهی و كرآن غیيی

 ةیؼوٌْ وزّد صلیلث، در کاىم اٌـان کَ اؿث ایً در آدار، ّیٍْ كؼآن و ّهيْ كؼآن اقحؼاك ةؼُان

در ذیم ةَ ةؼظی از ایً آدار ىكحؼك اقاره ىی . دارد را ّهيْ كؼآن آدار ُيۀ ّیٍْ كؼآن پؾ. اؿث كؼآن

  .گؼدد

 نظٍر خدای  بی  ٌهتا

 ُيحاؿث؛ ةْ ظغاوٌغ ةؼاى ّهيْ ىُِؼى ّهيْ، كؼآن کَ اؿث آن ّیٍْ و ّهيْ كؼآن ىكحؼك آدار از

 صحْ ٌیـث؛ قغٌْ آن ؿازى ُياٌٍغ و ٌیـث كؼآن ُيحاى چیؽى ةٍاةؼایً،(.11 : قّرى). ءٌ قَیْ کَيِذْهَِِ نَیْؾَ

 1.ٌاجّاٌٍغ ّهيْ چٍیً از ُو ةاز کٍٍغ، یارى کار ایً در را ُيغیگؼ گؼدیغه، زيِ زٍیان و آدىیان ُيۀ اگؼ

 ظّد قأن در صکیو كؼآن ةارُا ٌیؽ را ىٌهب ایً. ٌیـث راُْ كؼآن کٍَُ ةَ را اٌـان ّلم آن، ةؼ افؽون

 در و اؿث ُيحا ةْ ظغاوٌغ ّیٍْ ىُِؼ کَ ىْنّم کاىم اٌـان و ّیٍْ كؼآن اؿث ُيچٍیً. اؿث کؼده ةیان

 و ٌیـث قؼیک ىْنّم ةا ىِو اىؼ ایً در کـْ زِث ةغیً. ٌغارد قتیِْ ظّد ظهق در و قؼیکْ ظّد ىهک

: فؼىایغ ىْ زىیٍَ ایً در (ع)روا صىؼت .ٌیـث او ُيحاى آدىیان، از یک ُیچ اىکاٌْ ىّزّدات صّزة در

                                                             
 
 أَنْ یَأْجُّا ةِيِذْمِ ُػَا انْلُؼْآنِ ل یَأْجُّنَ ةِيِذْهَِِ وَ نَّْ کانَ ةَْْىُُِوْ نِتَْْهٍ ََِیؼاً  كُمْ نَئًِِ ازْحَيََْثِ انْإٌِْؾُ وَ انْسًُِّ َّهْ   88: اإلؿؼاء  
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 ٌغارد، ىاٌٍغى و ةغیم ٌیـث، او ُيـان داٌكيٍغى ُیچ و ٌؽدیک او ةا کـْ اؿث، ظّیف روزگار یگاٌۀ اىام

 ظغاوٌغ ؿّى از جفىُّهْ ىِو ایً ةهکَ ةاقغ، آٌِا کـب مغد در وى کَ آن ةغون اؿث، فىائم ُيۀ کاٌّن

 اظحیار یا رؿغ ىْ اىام قٍاظث ةَ کـْ چَ پؾ ٌیـث، اىام ُيحاى کـْ اگؼ .اؿث وُّاب و ةعف فىیهث

 از فىیهحْ یا اىام اوماف از ومفْ ةیان از کَ درصانْ ٌیـث، قغٌْ چیؽى چٍیً ُؼگؽ  دارد؟ را او گؽیٍف

 قٌّغ ىْ ىاٌغه وا و ظـحَ ُا چكو و صیؼان ىغؽُا گكحَ، گو ُا صهو روٌغ، ىْ ةیؼاَُ ةَ ُا ّلم او فىائم

 دُغ ىْ دؿث ةؼدةاران ةَ کّجاُْ صؾ و قٌّغ ىْ ؿؼگؼدان صکیيان و کٍٍغ ىْ کّچکْ اَِار ةؽرگان و

 و ّازؽ ادیتان و قٌّغ ىْ گؼفحار زةان نکٍث ةَ قاّؼان و ٌادان ُّقيٍغان، و آیٍغ ىْ ةٍغ در ظٌیتان و

 ومف اىام صلیلث جيام چگٌَّ .کٍٍغ ىْ اّحؼاف ظّد ٌاجّاٌْ و ّسؽ ةَ کَ صانْ در گؼدٌغ، ىْ ٌاجّان ةهیغان

 از را زاىَْ او چّن و گیؼد كؼار او زایگاه در کـْ یا قّد فِيیغه او اىؼ از چیؽى یا قّد ؿحّده او کٍَ یا

 چگٌَّ پؾ. اؿث ؿحایكگؼان ومف و افؼاد دؿحؼس از دور ؿحاره، ىاٌٍغ اىام ُؼگؽ،  ؿازد؟ ؿؼقار ُغایث

 صلیلث ایً ىاٌٍغ کسا دارٌغ؟ راه او صلیلث ةَ چگٌَّ ُا ّلم ةاقغ؟ جّاٌغ ىْ ىؼدم دؿث در او اٌحعاب

 (219 / 1 ةی جا ، ةاةّیَ، اةً)قّد؟ ىْ یافث

 و ّازؽٌغ (ع)ىْنّم کاىم اٌـان کٍَُ قٍاظث از ُا اٌـان ُيۀ صىؼت، کاىم و زاىِ ةیان ایً پایۀ ةؼ

 ىؼجتَ ةهٍغ اى ؿحاره چٌّان (ع)ىْنّم اىام ةهکَ ٌاجّاٌٍغ، او جّکم و اٌحعاب و اٌحناب و گؽیٍف از ٌحیسَ در

 روى پیف فؼوزان چؼاغْ ىاٌٍغ و ةؼگؽیٍٍغ را او کَ ایً ةَ رؿغ چَ ٌیـث، راُْ آن ةَ را ُا دؿث کَ اؿث

 روى پیف ٌّراٌْ ىكْهْ چّن را ىْنّم اىام قعناً کَ اؿث ؿتضان ظغاوٌغ ایً ةهکَ دٍُغ؛ كؼار ىؼدم

 ىیان دیگؼ، ّتارت ةَ ّیٍْ، و ّهيْ كؼآن، دو ىیان اوماف و ىكعنات ایً اؿث گفحٍْ.ٌِغ ىْ ىؼدم

 (1382،40 آىهی، زّادي) . اؿث ىكحؼك دلهیً،

   نٍَُیهِو  اسم  تانۀ  نظٍریت
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 ُـحٍغ؛ ظغاوٌغ ىِیيً اؿو جام ىُِؼ دو ُؼ کَ اؿث آن ّیٍْ، و ّهيْ كؼآن ىكحؼك آدار یکْ دیگؼ از

:  انضكؼ)انْيَُِیْيًُِ  انْيُؤْىًُِ انـَّالمُ انْلُغُّوسُ انْيَهِکُ َُُّ اؿث؛ کؼیو كؼآن کيانْ اوماف از یکْ ىِیيً زیؼا

 (  48:  انيائغة ).َّهَیَْ ىَُِیْيٍِاً وَ انْکِحابِ ىًَِ یَغَیَِْ ةَیًَْ نِيا ىُنَغِّكاً ةِانْضَقِّ انْکِحابَ إِنَیْکَ أٌَْؽَنٍْا وَ و(23

 دارا اؿث، او ٌفّذ و ؿیٌؼه و ُیيٍَ صّزة در کَ را کيالجْ ُيۀ ىِیيً کَ اؿث آن وزّدى ُیيٍۀ

 جضث آٌِا ُيۀ کَ اى گٌَّ ةَ اؿث؛ چٍیً ىّزّدات ُيۀ ةَ ٌـتث ذاجاً ؿتضان ظغاوٌغ کَ چٍان. ةاقغ

. دارد ؿیٌؼه و ُیيٍَ آؿياٌْ ُاى کحاب ُيۀ ةؼ ٌیؽ کؼیو كؼآن و اویٍغ ٌفّذ و ؿیٌؼه

 اؿث ةهٍغى ىْارف ةؼ ىضیي و آٌِا ةؼ ىِیيً آؿياٌْ، ُاى کحاب دیگؼ جاکیغ و جنغیق ةؼ افؽون كؼآن،

 از ةْىْ زیؼا دارد؛ اصاًَ زؽئْ اؿاىْ ؿایؼ ةؼ ٌیؽ ىِیيً اؿو زیؼا اؿث؛ ٌیاىغه دیگؼ ُاى کحاب در کَ

 اصاًۀ   اش ؿیٌؼه جضث اؿو چٍغ ةَ ٌـتث «انيِیيً» واؿو اؿث ىضیي دیگؼ ةْىْ ةؼ صـٍا اؿياى

 غیؼ جؼدیغ ةغون و آؿياٌْ ُاى کحاب ؿایؼ ةَ ٌـتث اؿث، اؿو ایً ىُِؼ کَ ٌیؽ ّهيْ كؼآن و دارد وزّدى

 اؿث؛ ّهيْ كؼآن ىْادل ّیٍْ، کحب ؿایؼ ةؼ ُیيٍَ زِث از ٌیؽ ّیٍْ كؼآن. دارد ّهيْ اصاًۀ آؿياٌْ

-47، 1382 آىهی، زّادي). آٌان اومیاى و گػقحَ پیاىتؼان ةؼ (ع)ىْنّم اىاىان و ظاجو پیاىتؼ ؿیٌؼة ىاٌٍغ

45) 

ظّاُْ ةغاٌْ چَ زىان  ىْ! اى ٌّفهْ: :فؼىّدٌغ ةَ یکی از امضاب ظّدظٌاب ( ع)روا صىؼت رو ایً از

زىاٌْ کَ ةتیٍغ ةا اُم جّرات ةا جّراجكان و ةا اُم اٌسیم ةا : ةهَ، فؼىّد: قّد؟ گفحو ىأىّن پكیيان ىْ

اٌسیهكان و ةا اُم زةّر ةا زةّرقان و ةا ماةئیً ةَ ّتؼى و ةا زردقحیان ةَ فارؿْ و ةا روىیان ةَ روىْ و ةا ُؼ 

ان ظّدقان ةضخ ىی کٍو، و آٌگاه کَ ُيَ را ىُساب کؼدم و در ةضخ ةؼ ُيگْ پیؼوز اى از ّهيا ةَ زب فؼكَ

ةاقغ، قایـحَ او  قغم و ُيَ آٌان ؿعٍان ىؼا پػیؼفحٍغ، ىأىّن ظّاُغ داٌـث آٌچَ کَ در مغدش ىْ

 ةاةّیَ، اةً) .و ل صّل و ل كّّة إنّا ةانهََّ انْهیّ انُْیو. ٌیـث، در ایً ىّكِ اؿث کَ ىأىّن پكیيان ظّاُغ قغ

 (156/ 1 ج. ةی جا

 ٌیال ىَر نظٍریت 
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 ّانو ةَ ظغاوٌغ ؿّى از کَ اؿث ٌّرى آٌِا از یک ُؼ کَ اؿث آن ّیٍْ و ّهيْ كؼآن ىكحؼك آدار از یکْ

 اى ىؼجتَ ُیچ در و ٌغارد راه آن دوام در ٌیؽ و ٌّر آن آىغن پغیغ در جاریکْ ُیچ اؿث؛ گؼدیغه ٌازل ًتیْث

 كؼآن ٌّراٌیث ةا کَ... و ٌـیان غفهث، گيؼاُْ، اةِام، زِم، رو ایً از. اؿث ٌكغه جاریک ٌؽونف ىؼاجب از

. ٌغارد راه دو ایً درزات از اى درزَ ُیچ در اؿث، ٌاؿازگار ّیٍْ و ّهيْ

:  انٍـاء( )ىُتیٍاً ٌُّراً إِنَیْکُوْ أٌَْؽَنٍْا وَ رَةِّکُوْ ىًِْ ةُؼُْانٌ زاءَکُوْ كَغْ انٍَّاسُ أَیَُِّا یا)اؿث الُْ ٌّر ّهيْ كؼآن

 ٌغارد، پّقیغگْ و اةِام کَ اؿث روقٍْ دنیم و ةؼُان اؿث، گؼدیغه ٌازل ظغاوٌغ زاٌب از آٌچَ پؾ. (174

 و ظفا ةؼاى ىسانْ ٌؽونف ىؼاجب از اى ىؼجتَ ُیچ در و ٌغارد راه آن در جاریکْ وزَ ُیچ ةَ کَ اؿث ٌّرى

 كؼآن پؾ(13-16: ّتؾ) ؛ ةَؼَرَةٍ کِؼامٍ* ؿَفَؼَةٍ ةِأَیْغِي*  ىٌََُِّؼَةٍ ىَؼْفَُّّۀٍ*  ىُکَؼَّىَۀٍ مُضُفٍ ٌیـث؛ فِی َهيث

 .اؿث پیؼاؿحَ پهیغى و رزؾ ُؼ از و جؼ کؼیو و ةؼجؼ کاؿحْ گٌَّ ُؼ از ٌؽونف ىؼاجب کهیۀ در ّهيْ

 و فلِا ىسهؾ در (ع)روا صىؼت فؼىایف اؿحٍاد ةَ اؿث؛ چٍیً ٌیؽ ىْنّم کاىم اٌـان و ّیٍْ كؼآن

 اؿث ىؼدم ُاى ؿیٍَ در آٌچَ از پؼؿیغٌغ؛ چگٌَّ کَ ةْىْ پؼؿف ةَ پاؿط در ىعحهف، ُاى فؼكَ ىحکهيان

 ةپؼُیؽیغ؛ ىً ىؤ فؼاؿث از: ایغ ٌكٍیغه را (ص) ظغا رؿّل ؿعً ایً آیا: فؼىّدٌغ صىؼت دُیغ؟ ىْ ظتؼ ،

 ةٍُِّرِ یٍَُُْؼُ فَإٌََُِّ  انْيُؤْىًِِ فِؼَاؿَۀَ اجَّلُّا ؛(ص) انؼَّؿُّلِ كَّْلُ ةَهَغَکَ ىَا أَ اؿث؛ ظغاوٌغى ٌّر پؼجّ در او ةیٍایْ چّن

 و ةنیؼت و ایيان اٌغازة ةَ کَ ایً ىگؼ ىٍْ ٌیـث ىؤ ُیچ: فؼىّدٌغ صىؼت .ایو قٍیغه آرى: گفحٍغ ؟ انهََِّ

 اىاىان در دارٌغ، ىٍان ىؤ ُيۀ را آٌچَ ظغاوٌغ و اؿث ُكیارى و فؼاؿث داراى ظغاوٌغ، ٌّر ؿتب ةَ ّهيف،

 :صسؼ .)نهيحّؿِّيیً لیات ذنک فْ ان: فؼىایغ ىْ ظّیف ىضکو کحاب در ةؽرگ ظغاى .اؿث کؼده زيِ

75) 

 فؼود ًتیْْ ّانو ةَ ؿتضان ظغاوٌغ ؿّى از کَ دارد كؼار اى فؼوزٌغه ٌّر از اؿحّار ؿحٌّْ پؼجّ در اىاىث

 َِّر ظغاوٌغ ؿّى از آٌچَ ةٍاةؼایً،. کٍغ ىْ زٌغگْ آن در ظّد ًتیْْ ٍّنؼ وزّد ةا (ع) اىام کَ آیغ ىْ

 ُؼ ٌیؽ و اؿث آگاه آن از (ع) اىام آیغ، ىْ فؼود ًتیْث ّانو ةَ ٌؽونْ كّس در و قّد ىْ مادر او از یافحَ

 ٌّرى ؿحّن .اؿث (ع) اىام ىكِّد رود، ىْ فؼا ظغاوٌغ ؿّى کَ مانش ّيم و ًیب کهيۀ و مائب اّحلاد
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 ایً داراى (ع) اىام. اؿث پیؼاؿحَ ٌاپیغایْ و صساب از و ىاده قائتۀ از کَ اؿث وزّدى کيانْ ومف ُيان

 پیكگاه جا ًتیْث ّانو از و ٌؽونْ ؿیؼ در ًتیْث ّانو جا ؿتضان ظغاوٌغ ةارگاه از کَ اؿث وزّدى مفث

 و ٌیـث پّقیغه اىام ةؼ زىیً و آؿيان در چیؽى زِث ایً از. دارد اىحغاد مّْدى، ؿیؼ در ىحْانْ ظغاى

. ء قْ کيذهَ نیؾ کَ(2/200 ةی جا،  ةاةّیَ، اةً)اؿث  ظغاوٌغى اذن ةَ و اىکاٌْ ّانو صّزة در ایٍِا ُيۀ

 (11: قّرى)

   غیيُ و  غلهُ كرآن در نتشابً و نحکم 

 در ىسیغ كؼآن کَ اؿث ایً آٌِا از یکی کَ دارد و داقحَ گّن گٌَّ ُاي زهّه ّحؼت، و كؼآن آوایی ُو

 اُم ٌیؽ. جكاةَ و اِصْکام از ىُهفَّقِ ٌَ و ىحكاةَ ٌَ ىضکو؛ اؿث اي مضیفَ ىحكاةَ، و ىضکو ةؼ اقحيال ّیً

 ىضکو کاىمِ اٌـاٌِاي ىحكاةَ، و ىضکو ةؼ ٌّري ذوات آن ؿیؼت و ؿٍّث اقحيال ّیً در (ع) ًِارت ةیث

 ةّده ىُتیًَّ فؼوع و ةَیًِّ امّل داراي کؼیو كؼآن کَ ًّر ُيان جكاةَ؛ زیؼا و اِصکام از ىُهفَّق ٌَ و ىحكاةَ ٌَ اٌغ؛

 و قّد ىی قٍاظحَ انکحاب اُمّ ٍّّانِ ةَ کَ ٌيّده ارائَ کافی ىضکيات اصکام، و صلّق و اظالق و ّلایغ در و

 ةَ گاُی ٌیؽ( ع)ةیث اُم کؼدار و رفحار و گفحار قّد، ىی زدایی جكاةَ ىضکو، ةَ ارزاع ةا ىحكاةِی ُؼ از

 یا کالم در اِةِام و اِزيال ٍّّان ةَ وكحی و ّيم در جلیَّ ةَ فحّاي مّرت ةَ زىاٌی و فحّا در جلیَّ ٍّّان

 و ةَیًِّ کهّی امّل ارائۀ ةا نیکً اؿث؛ قغه ىی( ع) ىْنّىیً ؿٍّث در جكاةَ ىّزب کَ داقحَ َِّر ؿکّت،

 قتیَ ىضکو، ُيچّن را آن و زدوده ىحكاةَ رظـار از را ةاًم قتِۀ گٌَّ ُؼ غتار ىُتیًَّ، فؼاوان فؼوع جْهیو

 گؼدد؛ ىی ىحتهّر دیگؼ، یک ىَذاٌی و ُو قتیَ یٍْی ىحكاةَ؛ ؿیؼت، و ؿٍّث ؿؼاؿؼ و ٌيّده ىضکيات دیگؼ

 1.گیؼد ٌيی ٌكأت ىحكاةَ، ؿِیؼت اؿث، ظغاوٌغ جکّیٍی آیات ىضکيات از ظّد کَ کاىم اٌـان از زیؼا

. قّد ىْ یافث ىحكاةَ و ىضکو ایكان کهيات در اؿث، ىيذّم ىسـّو كؼآن کاىم اٌـان کَ آٌسا از

 گكحَ ُغایث ىـحلیو راه ةَ گؼداٌغ، ةاز آن ىضکو ةَ را كؼآن ىحكاةَ کَ کـْ: فؼىایغ ىْ (ع) روا صىؼت

 ىُـْحَلِیوٍ مِؼاطٍ  إِنْ ُُغِيَ  ىُضْکَيَِِ إِنَْ انْلُؼْآنِ  ىُحَكَاةََِ رَدَّ ىًَْ اؿث؛

                                                             
 
  اینترنتی آدرس از( السالم عليهن) بيت اهل با قرآن برابري ،عبدهللا، آهلی جىادی 

http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NTg%3D-YCaGxjTYEz4%3D 
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 كؼآن؛ ىضکيات و ىحكاةِات ىاٌٍغ ُـث، ىضکياجْ و ىحكاةِات ٌیؽ ىا ظتؼُاى در: افؽایغ ىْ ؿپؾ

 پیؼوى ىحكاةِات از ىضکيات، ةَ جّزَ ةغون و ةؼگؼداٌیغ آن ىضکيات ةَ را آن اظتار ىحكاةِات قيا پؾ

 کَيُضْکَوِ ىُضْکَياً وَ انْلُؼْآنِ  کَيُحَكَاةَِِ ىُحَكَاةِِاً أَظْتَارٌَِا فِی إِنَّ قغ؛ ظّاُیغ گيؼاه مّرت ایً در زیؼا ٌکٍیغ؛

 (1/290 ةاةّیَ،ةی جا،  اةً ).فَحَىِهُّّا ىُضْکَيَِِا دُونَ ىُحَكَاةََِِِا جَحَّتُِّْا نَا وَ ىُضْکَيَِِا إِنَْ ىُحَكَاةََِِِا فَؼُدُّوا انْلُؼْآنِ

 صغ از و کٍٍغ ىْ رقغ و قٌّغ ىْ جغػیَ آٌان از ىحكاةِات و ُـحٍغ انکحاب اُمّ ُيان ىضکيات ُيچٍیً

 در کَ کـْ ةؼ صیذیث، دو ایً ةَ جّزَ ةا. آیٍغ ىْ در ىضکيات صّزة در ؿؼاٌسام و روٌغ ىْ ةیؼون جكاةَ

 پؼجّ در جا ةكٍاؿغ را صغیخ و كؼآن ىحكاةِات و ىضکيات کَ اؿث وازب اٌغیكغ، ىْ صغیخ و كؼآن

 گؼدد آقٍا جكاةَ رفِ چگٌّگْ ةَ ىضکيات

 ىتیجً  

 كؼآن کَ چٍان ٌیـث، زغا ّهيْ كؼآن از (اىام ع)گؼدیغ اٌـان کاىم  روقًةا ةؼرؿی ُاي اٌسام قغه 

 زغاكؼار داقحَ و(ُغایث)، درظغىث غؼض آفؼیٍف دو آن از یک ُؼ چّن ٌیـث؛ زغا ایكان از ٌیؽ ّهيْ

 ىاٌٍغ رُا دیگؼى ةغون یکْ اجعاذ زیؼا ٌیـث؛ زایؽ دیگؼى ةَ اّحنام ةغون یکْ ةَ جيـُّک و دو آن ؿازى

.  ٌیـث روا ٌیؽ جفؼیي و افؼاط ةا ُيؼاه آٌِا، از یکْ ةَ کؼدن ةـٍغه و آٌِاؿث دوى ُؼ کؼدن

 ظغا کحاب: قّد گفحَ كنّر و جفؼیي ةا ّیٍْ كؼآن ظنّص درو کؼده غهّ ّهيْ كؼآن در ىّرد ٌتایغ پؾ

 ٌتایغ و ٌیـث پػیؼفحٍْ ٌیؽ ّهيْ كؼآن در جفؼیي ةا ّیٍْ كؼآن در ىّرد غهّ کَ چٍان اؿث؛ کافی ىا ةؼاى

 ّالىث جفؼیي و افؼاط ًؼف دو ُؼ زیؼا اؿث؛ ةؾ ىا ةؼاى اؿث، رؿیغه پاك ّحؼت از چَ ُؼ: قّد گفحَ

. اؿث زاُهیث ٌكان ٌیؽ (ع) ىْنّم اىام از رویگؼداٌی  و ّهيْ، كؼآن اٌکار و اؿث کّر زاُهیث
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