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چکیذُ
جػهیو و جؼةیث از ىِوجؼیً ارکان زٌغگی ةكؼي اؿث و قٍاظث غّاىم ایً ـؼآیٍغ از اُيیث ظامی ةؼظّردار اؿث.
ىِوجؼیً ىـیؼ آگاُی از غّاىم جؼةیث ةكؼ ،واکاوي آىّزهُاي دیٍی و جّصیغي اؿث کَ از ؿّي آـؼیٍٍغهي او
ارؿالقغه اؿث .در ایً ىیان كؼآن کؼیو ةا ىضحّاي امیم جؼیً دؿحّرات دیٍی داراي زایگاه ویژه اؿثُ .غف از
پژوُف صاضؼ ةؼرؿی غّاىم جؼةیث در كؼآن کؼیو از دیغگاه اؿحاد كؼائحی در جفـیؼ ٌّر اؿث کَ ةا روش جضهیم ىضحّا
اٌسام قغ .زاىػَ آىاري پژوُف قاىم  11زهغ جفـیؼ ٌّر ةّد کَ ُيَي ىسهغُا ةَغٍّان ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ .ةؼاي
اغحتارؿٍسی از روش ُّنـحی اؿحفاده گؼدیغٌ .حایر صامم از پژوُف ٌكان داد کَ غّاىم اؿاؿی جؼةیث غتارتاٌغ از:
یاري ظغاوٌغ؛ راٍُيایی اٌتیاء؛ پػیؼش جّةَ؛ ُسؼت ُغفدار؛ انگُّاي مانش و جسهیم از آنُا؛ ىذالُاي كؼآٌی؛ جِغیغ و
ارغاب؛ ظاؽّت؛ مفات ظغاوٌغ؛ كؼآن و ؿایؼ ک حب آؿياٌی؛ ةیو و اىیغ؛ ورادث ،وانغیً و ظاٌّاده ،جؾػیَ و ىضیط ؿانو؛
اىکاٌات ىادي؛ غتادت؛ ىػسؽه؛ ؽؼایؽ اٌـاٌی؛ غػاب انِی و ـؼزام ظانيان و کاـؼان؛ ىيٍّغیث ىٍکؼات؛ پیؼوي از آیات و
دؿحّرات انِی؛ آگاُی غيیق؛ دادن و گؼـحً ٌػيثُا و جّزَ ةَ آن ُا؛ اصکام و اواىؼ و ٌّاُی انِی؛ یادآوري ؿؼگػقث
پیكیٍیان؛ جٍتیَ و جكّیق؛ زِاد؛ قفاغث؛ دوؿحیُ،وٌكیٍی و ُيؼاُی ةـا راؿثگّیان؛ یادآوري كیاىث؛ ایيان ةَ غهو
و صضّر ظغاوٌغ ةَ اغيال و اـکار؛ قکؼ؛ ةعكف و رصيث؛ اٌفاق؛ ذکؼ ،جـتیش و دغا؛ پغیغهُاي انِی؛ صـاةؼؿی اغيال؛
آزىایف و ةال؛ جـ هیو ظغا قغن و غيم ةَ دؿحّرات انِی؛ وصی و ٌؽول آیات ىضکو و ىحكاةَ.
ٍاصگاى کلیذی :غّاىم جؼةیث ،جؼةیث كؼآٌی ،جفـیؼ ٌّر.
 - 1جاریط ومّل1398/11/20 :
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 .1همذهِ
در ىسيّغَي دگؼگٌّی ُاي وؿیع ازحياغیِ كؼن اظیؼ ،گؼایف قغیغ ةَ جػهیو و جؼةیث كاةمجّزَ اؿث ،گؼایكی
کَ جلؼیتاً ـؼاگیؼ و زِاٌی اؿث .در زاىػَ اىؼوز ُيَ ىهث ُا ـ ةا ُؼ ٌظام ؿیاؿی و ازحياغی ،پیكؼـحَ و در صال
پیكؼـث ـ ةَ ىّضّع جػهیو و جؼةیث جّزَ ظامی دارٌغ و جػهیو و جؼةیث ٌـتث ةَ ؿایؼ ـػانیثُاي ازحياغی در
ىلیاس زِاٌی از اونّیث ظامی ةؼظّردار اؿث .ایً جّزَ ظاص ةیدنیم ٌیـث و ةؼ ىٍعلی كّي اؿحّار اؿث.
دٌیاي اىؼوز جؼةیث ٌـمُا را از ٌیازُاي اونیَي زٌغگی ىیقٍاؿغ.
ةا اذغان ةَ اُيیث ـّق انػاده جػهیو و جؼةیث در زّاىع ةكؼي ،در زّاىع ىعحهؿ ةا جّزَ ةَ ـؼٍُگُا و
ارزشُاي ظاص دیٍی یا ؽیؼدیٍی صاکو ةؼ آنُا ،ةؼاي جػهیو و جؼةیث ،امّل ،ىتاٌی ،اُغاف و راُتؼدُاي ظامی
ىغٌظؼ اؿث .در زاىػَ اؿالىی ىا ،ةؼٌاىَ ریؽان ٌظام جؼةیحی ،آىّزه ُاي دیً ىتیً اؿالم ةاألظل كؼآن کؼیو را
ةَغٍّان ىِو جؼیً ىٍتع اؿاؿی اؿحعؼاج غّاىم ،امّل ،ىتاٌی جؼةیحی ،ىغٌظؼ دارٌغ .ةغون جؼدیغ ىـیؼ ىٍعلی
دؿحؼؿی ةَ ىّضّغات جؼةیحی درآیات كؼآن کؼیو ،ىؼازػَ ةَ جفاؿیؼ ىػحتؼ و ىّضّغی ایً کحاب آؿياٌی اؿث.
دیً اؿالم ىکحب ٌِائْ جػهیو و جؼةیث ةكؼ اؿث ،پؼوردگار آن را ةٍا ٌِاده و غِغهدار اٌحظام زٌغگْ و ؿػادت
ُيیكگْ آٌان ٌيّده و پیؼوان آن ىکحب را ةَ درزات کيال و اٌـاٌیث ظّاُغ رؿاٌیغ(صـیٍی ُيغاٌی:1362 ،1 ،
 .)44 /5كؼآن غانیجؼیً وؿیهَ ةؼاى جؼةیث ٌفّس و زانُاي ىا اٌـانُاؿث ،ةٍاةؼایً ةؼ ُؼ کؾ وازب اؿث کَ
ظّد را ةؼ كؼآن غؼضَ کٍغ و اٌضؼاـات ظّیف را ةكٍاؿغ(ىغرؿی.)80/1 :1377 ،
اؿالم ُؼ زا ؿعً از ارؿال رؿّالن ةَ ىیان ىیآورد ،جػهیو و جؼةیث و جؽکیَ را ةؼٌاىَ امهْ آٌان كؼار ىیدُغ.
ُيانظّر کَ یکی از ىفـؼان در ایً زىیٍَ ىیٌّیـغ:امّالً آیات كؼآٌْ ةؼ اؿاس جػهیو و جؼةیث ةكؼ اؿحّار
اؿث(صـیٍی ُيغاٌی )140/10 :1362 ،و دیگؼي ىػحلغ اؿث :ةا جّزَ ةَ آیات  1-5ؿّره غهق ،اگؼ جػهیو و جؼةیث
ٌتاقغ ظهلث اٌـان ةیـایغه ظّاُغ ةّد(كؼقی.)291 /12 :1377 ،
در ظّل جاریط جفـیؼ كؼآن کؼیو ،ىفـؼان ةـیاري ىتاصخ جؼةیحی كؼآٌی و گاُی آیات جؼةیحی را ةَ مّر
ىعحهؿ ةَ ةضخ گػاقحَاٌغ ،از جفاؿیؼ ىػحتؼ و ىّزّد كؼآن کؼیو ،جفـیؼ ٌّر ،ادؼ ارزقيٍغ اؿحاد كؼائحی ـ ىػهّو و
ىفـّؼ ةٍام كؼآن کؼیو ـ اؿث .اؿحاد كؼائحی یکی از ىفـؼان جّاٌيٍغي اؿث کَ ةَمّرت ىفنّم ىتاصخ جؼةیث
كؼآٌی را ىعؼح ٌيّده و در ظالل جفـیؼ آیات ةَظّر گـحؼدهاي ةَ ةیان ىتاصخ جؼةیحی ىیپؼدازد ،درواكع ىیجّان
گفث در جفـیؼ آیات كؼآن کؼیو ،ةَ دٌتال کكؿ و اؿحفاده جؼة یحی از آیات ُـث .ةؼ ُيیً اؿاس ٌّیـٍغگان در
ایً پژوُف ،ؿػی دارٌغ جا ةا ىعانػَ و جضهیم کاىم «جفـیؼ ٌّر» ةضخُاي جؼةیحی را کَ اؿحاد كؼائحی ةَمّرت
پؼاکٍغه و ذیم آیات ىعحهؿ ةیان ٌيّده اؿث را زيعآوري و و جضهیم ٌيّده جا غّاىم اؿاؿی جؼةیث را ةؼ اؿاس
یک ٌظو ىٍعلی کكؿ و ةیان ٌيایغ.
 .1.1پیطیٌِ پضٍّص
ىػيّ ًال ىکاجب ـهـفی ،اُو از انِی یا ىادي ،از جؼةیث ؿعً گفحَ و ـالؿفَ و اٌغیكيٍغان جػهیو و جؼةیث از دیؼةاز
ةَ ةیان ىفِّم و جػؼیؿ جؼةیث پؼداظحَ و آراء و ٌظؼات ىعحهفی را ارائَ دادهاٌغ .ؿیغ غتغانضـیً ظیب در جػؼیؿ
جؼةیث ىیٌّیـغ :جؼةیث غتارت از جکيیم ٌفّس اٌـاٌْ ةَواؿعَ ىػارف صلَّ و ىهکات صـٍَ و اغيال مانضَ اؿث
کَ ىّزب ؿػادت و رؿحگارى و ٌیم ةَ ـیّضات اظؼوى و ٌػو ُيیكگْ ظّاُغ ةّد (ظیب .)99/1 :1378 ،از ٌظؼ
اـالظّن ،جؼةیث غتارت اؿث از« :رؿاٌیغن زـو و روح ةَ ةهٍغجؼیً كهَي زيال و کيال» (کاظوزاده ایؼاٌكِؼ،
 .)15 :1350ـؼدریک ىایؼ ىیگّیغ « :جؼةیث را ةایغ ـؼایٍغي داٌـث کَ ةَروقٍی اـکار ةكؼ رٍُيّن
ىیقّد»(صـیً زاده و یػلّبزاده .)89 :1385 ،یک جػؼیؿ کهی از جؼةیث« :جؼةیـث غتارت اؿـث از ـؼایٍـغ
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جػاىهی زىیٍَؿاز جکّیً و جػانی پیّؿحَ ي ُّیث ىحؼةیان ،ةَ مّرجی یکپارچَ و ىتحٍی ةؼ ٌظام ىػیار اؿالىی،
ةَ ىٍظّر ُغایث ایكان در ىـیؼ آىاده قغن زِث جضلق آگاُاٌَ و اظحیاري ىؼاجب صیات ظیتَ در ُيَ
اةػاد»(ىتاٌی ٌظؼي ؿٍغ جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش.)1390 ،
كؼآن راةعَ غيیلی ةا صّزه جؼةیث دارد ،ةَگٌَّاي کَ ىی جّان گفث :زةان كؼآن ،زةان آىّظحً ،یادگؼـحً و
پؼورش اٌـانُاؿث .كؼآن را ةایغ ةَ كنغ آىّظحً و جػهیو یاـحً ىعانػَ کؼد(ىعِؼي)359 :1372 ،؛ كؼآن ةؼ
جؼةیث جأکیغ ـؼاوان دارد و از ىٍظؼ جؼةیحی ىیجّان گفث :كؼآن ةؼاي پؼورش اـؼاد ةكؼ ـؼود آىغه اؿث؛ زیؼا ُيَ
آیات كؼآن داراي پیام جؼةیحی ُـحٍغ و آیَ اي در كؼآن وزّد ٌغارد کَ ٌاظؼ ةَ جؼةیث اٌـان ٌتاقغ .آیات اصکام،
آیات ىؼةّط ةَ ىتغأ و ىػاد ،ظاٌّاده و ازحياع ،كنَ و ؿؼگػقث اىّثُاي پیكیًُ ،يَ داراي زٍتَ جؼةیحی
ُـحٍغ و ةَ ةػغي از اةػاد جؼةیث اقاره دارٌغ .از ایٍساؿث کَ ظغاوٌغ درةارهي كؼآن ىیـؼىایغُُ« :غي
نِهٍَّّاسِ»(ةلؼه :)185 ،كؼآن ةؼاي ُغایث و جؼةیث ىؼدم ٌازل قغه اؿث.
اگؼچَ واژه »جؼةیث» در كؼآن ةَ کار ٌؼـحَ ،و از ریكَ آن ـلط دو ةار ةَ ىػٍاي جؼةیث اٌـان در جيام كؼآن
آىغه اؿث یکی ةَ قکم ـػم ىاضی(اؿؼاء )124 ،و دیگؼي در كانب ـػم زضغ(قػؼاء ،)218 ،ونی واژهُایی
ُيچّن «ُغایث»در ؿّره اؿؼاء :آیَ « 9جؽکیَ» و «جعِیؼ» در ؿّرهي جّةَ آیَ ،103ـؼاوان در كؼآن ةَکار
رـحَ اٌغ کَ ةیاٌگؼ کارةـث كؼآن در غؼمَ جؼةیث اٌـاٌی ُـحٍغ .قِیغ ىعِّؼي ةؼ ایً ةاور اؿث کَ كؼآن ؽػاي
روح اؿث و ةؼ ایً اؿاس ،دل اٌـان را ىّرد ظعاب كؼار ىیدُغ و ىیظّاُغ آن را ةا آیات ظّد میلم ةؽٌغ و
جنفیَ کٍغ و ةَ ُیسان درآورد؛ چٍان کَ داؿحان زٌغگی پیاىتؼ گّاه ایً اىؼ اؿث؛ زیؼا آن صضؼت جٍِا ةا ؿالح
كؼآن كیام کؼد و ُيیً كؼآن ةؼاي او ُيَ چیؽ ةّد و جّاٌـث در اٌغك زىاٌی ،جضّّل غظیيی در زِان ایساد
کٍغ(ىعِّؼى40 :1372 ،ـ.)41
ةَ ٌظؼ ىیرؿغ كؼآن ةا صّزه جػهیو و جؼةیث ةیف از دیگؼ رقحَُاي غهيی (غهّم اٌـاٌی) ارجتاط دارد .گؼچَ
كؼآن کؼیو در ىّضّغات ىحػغد غهيی ؿعً گفحَ و صحی ىـائم غلهی مؼف ،در آن آىغه اؿث ،ونی ٌيیجّان
كؼآن را ةَ ٌام یکی از داٌف ُا جػتیؼ کؼد و گفث ـ ىذالً ـ کحاب اكحناد یا صلّق؛ چّن قأن كؼآن و ـهـفَ ٌؽول
آن اكحضاي ةیان جفنیهی داٌفُاي غهيی را ٌغار د جا پػیؼاي چٍیً جػتیؼاجی ةاقغ .اىا جػهیو و جؼةیث اٌـان
چیؽي اؿث کَ ةا قأن كؼآن ُيعّاٌی دارد و قایغ ةحّان ىغغی قغ کَ ىِوجؼیً ـهـفَ ٌؽول كؼآن پؼورش روصی
و ىػٍّي اـؼاد ةكؼ اؿث؛ زیؼا ـهـفَ ٌؽول كؼآن ٌيیجّاٌغ زغایی از ـهـفَ ةػذث پیاىتؼ اکؼم (ص) ةاقغ .ظغاوٌغ
در آیات ىحػغد كؼآنُ ،غف و ـهـفَ رؿانث پیاىتؼ را جػهیو و جؼةیث ىػؼـی کؼده اؿث .3ةٍاةؼایً ،ارجتاط زةان
كؼآن ةا جػهیو و جؼةیث روقً اؿث و ىی جّان ادغا کؼد کَ جيام اصکام و دؿحّرات اؿالم ،ىؼةّط ةَ جػهیو و جؼةیث
اٌـان اؿث و ُغف از جكؼیع آن پؼورش اـؼاد ةكؼ و ؿّق دادن آنُا ةَ کياالت روصی و ىػٍّي اؿث کَ پیاىتؼ
(ص) ةَغٍّان ىسؼي ایً ةؼٌاىَ ـؼؿحاده قغه اؿث.
پژوُف ُاي ىحػغدي ةا ىّضّع جؼةیث ةا ىضّریث دیٍی(اؿالم) اٌسام قغه اؿث .پژوُفُایی کَ جضث
غٍاویً جؼةیث از دیغگاه اؿالم ،جؼةیث از دیغگاه كؼآن ،جؼةیث دیٍی ةؼ ىتٍاي آیات و روایات و  ...اٌسام گؼـحَ اؿث
إرَح ُفام ؿام ر َّبقاكى صغرا» پؼوردگارا! ُيان گٌَّ کَ آٌِا (پغر و ىادر) ىؼا در کّچکْ جؼةیث کؼدٌغ ،ىكيّل رصيحكان گؼدان.
رب َ
ّ «- 1
«- 2أمل ك َُر ِّبک ؽِقـا َوـِقدا» آیا ىا جّ را (اى ىّؿْ) در کّدکْ در ىیان ظّدىان پؼورش ٌغادیو؟
ِّقفم ويع ِّؾؿفم ا ْـؽِتَاب و ِْ
ِِ
اْلؽ َْؿ َة َوإِن ؿَاكُوا ِمن َؾبْ ُل َـ ِػي َض ََل ٍل ُّمبِ ٍ
ُ - 3ه َو ا َّـ ِذي َب َع َث ِِف ْاْلُ ِّمقِّعَ َر ُس ً
ع  -و کـْ اؿث کَ در
َ َ
وٓ ِّمـْ ُف ْم َيتْ ُؾو َط َؾقْ ِف ْم آ َياته َو ُيزَ ؿ ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
ىیان زيػیث درس ٌعّاٌغه رؿّنْ از ظّدقان ةؼاٌگیعث کَ آیاجف را ةؼ آٌِا ىْظّاٌغ و آٌِا را جؽکیَ ىْکٍغ و ةَ آٌان کحاب ( كـؼآن) و صکيـث
ىْآىّزد ُؼ چٍغ پیف از آن در گيؼاُْ آقکارى ةّدٌغ!
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و ةَ ةؼرؿی غّاىم اؿاؿی جؼةیث پؼداظحَاٌغ .از ىیان پژوُفُاي اٌسامقغه ةَ چٍغ ىّرد کَ ارجتاط ٌؽدیکجؼي ةا
ىّضّع پژوُف صاضؼ دارٌغ اقاره ىیگؼدد.
قیعاٌی و ىهکّجی( ،)1392در پژوُف ظّد ةا اؿحٍاد و ةِؼهگیؼي از اٌغیكَي اؿحاد ىعِّؼي ،اةػاد گٌّاگّن
جؼةیث از كتیم ىفِّم و ىاُیث جؼةیث ،چیـحی آن ،غّاىم جأدیؼگػار در جؼةیث از دیغگاه آیات و روایات را ىّرد
ةؼرؿی كؼار داده اٌغ .در ایً پژوُف ةیان قغه اؿث کَ غّاىم جؼةیث مضیش از دیغگاه قِیغ ىعِؼي غتارتاٌغ از:
جػلم و جػهّوٌ ،یایف ،ىضتثٌ ،یکی ةَ کاـؼٌ ،یکی در ىلاةم ةغي ،جلّیث صقّ صلیلثزّیی ،جفکّؼُ ،وٌكیٍی ةا
مانضان ،ازدواج ،زِاد .ةؼظی پژوُكگؼان ٌیؽ ةَ ةؼرؿی غّاىم جؼةیث از دیغگاه كؼآن پؼداظحَاٌغ.
قؼیفی و دیگؼان( ،)1383در پژوُف ظّد ةا غٍّان «غّاىم جؼةیث از دیغگاه كؼآن» غّاىم جؼةیحی اٌـان از
د یغگاه كؼآن را قاىم :ىضیط زٌغگی کَ ىحكکم از ظاٌّاده ،دوؿحان و انگُّاي ىعحهؿ ،ایيان ،ةكارت و اٌػار،
اىحضان و اةحال ،ةیان کؼدهاٌغ.
ـؼُادي و ؿهيان زاده( )1393در پژوُف ظّد ةا غٍّان «غّاىم ىؤدؼ ةؼ جؼةیث دیٍی از ىٍظؼ آیات و روایات»
غّاىهی ٌظیؼ :اٌحعاب ُيـؼمانش ،زىان اٌػلاد ٌعفَ ،صاالت روصی زوزیً ،ىؼاكتثُاي ایام ةارداري ،دوران
قیؼظّارگی و ظنّمیات زن قیؼده ،اٌحعاب ٌام ىٍاؿب ،دادن پاؿط ىٍاؿب ةَ ؿؤاالت کّدك ،ىضتثٌ ،اظؼ
دیغن ظغاوٌغ ةؼ اغيال و دغّت غيهی را ةؼقيؼده اؿث.
ٌظؼي( )1396در پژوُكی ةا غٍّان «ةؼرؿی غّاىم ةٍیادیً جؼةیث در پٍر ؿّره آؽازیً ٌؽول» راةعَ ىحلاةم
اٌـان ةاظغا ،جلّا ،امالصات ـؼدي و ازحياغی ،اٌػار و ةكارت ،جػکؼ و یادآوري ،راةعَ ـلؼ ىعهق ةا ؽٍی ىعهق،
پیف ةیٍی جِغیغُا و راُکارُاي ىلاةهَ ةا آن و جّزَ ویژه ةَ راٍُيا در ىؼاصم گٌّاگّن را ةَغٍّان غّاىم جؼةیث
ىعؼح ٌيّده اؿث.
 .1.2رٍشضٌاسی پضٍّص
روش امهی ایً جضلیق ،جضهیم ىضحّا ةا رویکؼد جضهیم ىضيّن 1اؿث .ىضيّن ،ویژگی جکؼاري و ىحيایؽي در
ىحً اؿث کَ ةَ ٌظؼ پژوُكگؼٌ ،كان دٍُغه درك و جسؼةَ ظامی در راةعَ ةا ؿؤاالت جضلیق اؿث(کیٍگ و
ُاروکؾ .)2010 ،2ةؼاي قٍاؿایی و جكؼیش چؼایی و چیـحی یک پغیغه ىیجّان از جضهیم ىضيّن اؿحفاده
ٌيّد(آجؼیغ -اؿحؼنیٍگؾ.)2001 ،3
ـؼایٍغ کغگػاري و قٍاظث ىضاىیً ةَ ایً مّرت ةّد کَ اةحغا کم جفـیؼ ةَ مّرت ازيانی ىّردىعانػَ كؼار
گؼـث جا ىضاىیً امهیٌِ 4فحَ در آن ةَ مّرت جّمیفی قٍاؿایی قّدٌ .حیسَ ایً ىؼصهَ یک جنّیؼ کهی و
جّمیفی از جفـیؼ ةّد .در ىؼصهَ ةػغ کم جفـیؼ ةؼاي جضهیم اونیَ و قٍاظث ىضاىیً در ٌظؼ گؼـحَ قغٌغ .پؾ از
قٍاؿایی ىضاىیً امهی ،ـِؼؿث زاىػی از آنُا جِیَ گؼدیغ و ؿپؾ ىؼصهَ ظتلَةٍغي ىضاىیً امهی اٌسام
قغ؛ ةَایً جؼجیب کَ ةا ةؼرؿی چٍغةاره ىضاىیً امهی و ىلایـَ ىضاىیً ىكاةَ ،کَ ىعهب یا ىّضّع ظامی را
ىّرداقاره كؼار ىیدادٌغ ،ىضاىیً ؿازىان دٍُغه 5یا ىضّري قٍاؿایی قغٌغ ایً کار جا ىؼصهَ اقتاع ٌظؼي یػٍی
زایی کَ ىضاىیً زغیغي قٍاؿایی ٌيیقغ ،اداىَ پیغا کؼد .ىضاىیً ةَدؿثآىغه در ىؼصهَ اول ،ةػغ از چٍغ ةار
1- thematic analysis
2- King & Horrocks
3 -Stirling-Attride
4 -basic themes
5- organizing themes
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ؽؼةال کؼدن و ةاىالصظَ ىكاةِثُا و جفاوتُاي آنُا ادؽامقغه و درٌِایث ىضاىیً ةَ جػغاد ىضغودجؼي جلهیم
یاـث در اداىَ ىضاىیً ـؼاگیؼ 1ةَمّرت جضهیهی ةَ درونىایَ امهی جتغیم قغ.
زاىػَ آىاري در پژوُف صاضؼ 11 ،زهغ جفـیؼ ٌّر اؿحاد كؼائحی اؿث .از آٌسا کَ در ایً پژوُف ٌيٌَّگیؼي
اٌسامٌكغه اؿث ،صسو ٌيٌَّ ةا زاىػَ آىاري ةؼاةؼ اؿث.
ةؼاي جسؽیَ و جضهیم داده ُا از اةؽارُاي ىعحهؿ جضهیم ىضيّن ىاٌٍغ :جضهیم كانب ىضيّنُا ،ىاجؼیؾ
ىضيّنُا و قتکَي ىضيّنُاُ ،يچٍیً از ٌؼماـؽار جضهیم ىضيّن «»NVivo 8اؿحفاده قغه اؿث .ةا اؿحفاده
از ایً ٌؼماـؽار ىیجّان جضهیم ُاي ىعحهفی اززيهَ :جؼؿیو قتکَ ىضيّنُا ،جضهیم رواةط ىیان ىضيّن ،قيارش
و جهعیل ىضيّنُا ،جِیَ زغولُاي جّاـلی و جضهیم کغُاي ىكحؼك اٌسام داد.
ةؼاي ؿٍسف اغحتار پژوُف صاضؼ ،اـؽون ةؼ اٌحعاب ىضاىیً ـؼاگیؼ ،ؿازىان دٍُغه و امهی ةا ىعانػَ دكیق
ىتاٌی ٌظؼي ،پیكیٍَي پژوُف و ىٍتع ىّردٌظؼٌ ،ظؼات و راٍُياییُاي گؼوُی از ىحعننان نضاظ قغه اؿث.
در پژوُف صاضؼ ةؼاي ىضاؿتَ پایایی از روش ُّنـحی اؿحفاده قغه اؿث کَ ـؼىّل آن ةَ قؼح ذیم اؿث:
PAO = 2M /(n1+ n2) ; 2(117)/ (104+ 138)= % 96
در ایً ـؼىّل  PAOضؼیب پایایی M ،جػغاد جّاـق در دو ىؼصهَي کغگػاري n1 ،جػغاد کغُاي ىؼصهَي
اول و  n2جػغاد کغُاي ىؼصهَي دوم اؿث.
ً .2تایج ٍ یافتِّا
در ٌحیسَ جضهیم ىضحّاي جفـیؼ ٌّر ،غّاىم جؼةیث در كؼآن از دیغگاه اؿحاد كؼائحی ةَ قؼح ذیم اؿحعؼاج گؼدیغ.
 .2.1علة یاری اس خذاًٍذ هتؼال
ظغاوٌغ ىحػال اٌـان را آـؼیغه و او را ةَ صال ظّد رُا ٌکؼده اؿث .اٌـان در ىـیؼ زٌغگی ُيّاره ةَ یاري و ىغد
ظغاوٌغ ٌیازىٍغ اؿث ،ایً اىؼ در ـؼایٍغ ظعیؼ جؼةیث از اُيیث ةیكحؼي ةؼظّردار اؿث .در جؼةیث و ُغایث ،غلم
و غهو و جالش ةَجٍِایی کاـی ٌیـث ،غٍایث و اىغاد انِی ٌیؽ الزم اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج َ ...« .)68 :3و َما ُؿـَّا ـِـ َْفت َِد َي
َـ ْوٓ َأ ْن َهدَ اكَا اّللُّ ـ و اگؼ ظغا ىا را ُغایث ٌکؼده ةّد ،ىا ( ةَ ایًُا) راه ٌيْیاـحیو»(اغؼاف .)43 ،ةؼاي جؼةیث ةایغ از
ب َــَا ِم ْن َأزْ َو ِ
اجـَا َو ُذ ِّر َّياتِـَا ُؾ َّر َة َأط ُ ٍ
ْع ـ پؼوردگارا ! از ُيـؼان و
ظغا کيک ظّاؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج َ « .)502 :3ر َّبـَا َه ْ
ـؼزٌغاٌيان ىایَ روقٍْ چكو ىا كؼار ده» (ـؼكان .)74 ،ةؼاي جأىیً ؿـػادت ـؼزٌغ ،جٍِا ةَ جؼةیث ظّد ىحکی
ٌتاقـیو ،او را ةَ ظغا ةـپاریو کَ جّاٌاییُاي ىا ىضغود و غّاىم اٌضؼاف زیاد اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج َ « .)504 :1وإِ ِِّّن

ُأ ِط ُ
قذ َها بِ َك َو ُذ ِّر َّيت ََفا » (آل غيؼان .)36 ،ةؼاي مـالح و جؼةیث مـضیش ـؼزٌـغ ،ةایـغ پیف از جّنّغ او اكغام کؼد و از ظغا
ِ
ِ
اْلا» (اغؼاف.)189 ،
اؿـحيغاد زـث(جفـیؼ ٌّر ،ج َ « .)241 :3ؽ َؾ َّام َأ ْث َؼ َؾت َّدطَ َوا اّللََّ َر َّ َُّب َام َـئ ْن آ َت ْقتَـَا َص ً
 .2.2تْزُ گیزی اس راٌّوایی اًثیاء (ع)
ظغاوٌغ «رَّبِّ انْػَّانَّيِیًَّ» (ـاجضَ )2 ،اٌـانُا را ةا راٍُيایی اٌتیاء جؼةیث ىیکٍغ(جفـیؼ ٌّر ،ج  .)27 :رؿانث
پیاىتؼان ،در راؿحاي جؼةیث زِاٌیان و از قئّن رةّةیث ظغاوٌغ اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج  ،3ص َ « .)89و َـ ِؽـِّي َر ُس ٌ
ول
ِّمن َّر ِّب ا ْـ َعادَِعَ »(اغؼافُ .) 61 ،غف ةػذث اٌتیا و ـؼؿحادن کحب آؿياٌی ،جؼةیث جيام اٌـانُاؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج
1 -global themes
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 « .)631 :3یَّا أَّیَُِّّا انٍَّّاسُ  .....ىًِ رَّّةِّکُوْ»(ٌـاء .)170،پیـاىتؼان ،جضث جؼةیث ظـاص انِی ةّده و ـؼىانُاي آٌان در
ىــیؼ رقـغ و جؼةیث اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج « .)94 :3رِؿَّانَّاتِ رَّةِّی»(اغؼاف .)61 ،ظغاوٌـغ «رّب انػـانيیً» و
رؿّنف«رصيَ نهػـانيیً»اؿث ،یػٍی جؼةیث واكػی در ؿـایَ ُـغایث اٌتیا اىکانپػیؼ اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج :5
َّ « .)505رصْيَّ ًۀ نِّهْػَّانَّيِیًَّ»(اٌتیاء.)107 ،
 .2.3پذیزش تَتِ دیگزاى
ظغاي ىحػال ةَىٍظّر آىؼزش ةٍغگان ظّد و ةازگكث آن ُا از اٌضؼاـات ،راه جّةَ را ةَ او ٌكان داده اؿث .از
اُغاف ىِو جؼةیث رُایی از کرروي ُا و گام ةؼداقحً در ىـیؼ ظیؼ و ٌیکی اؿث .كتّل جّةَ و ارائَي راه آن ،از
ِ
ٍ
ِ
ِ
اب
َاب َط َؾقْه إِ َّك ُه ُه َو اـت ََّّو ُ
قئّن جؼةیث و رةّةیث ظغاؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج َ « .)99 :1ؽ َت َؾ َّؼى آ َد ُم من َّر ِّبه ؿ َِؾ َامت َؽت َ
ِ
قم»(ةلؼه.)37 ،
اـرح ُ
َّ
ّ .2.4جزت ّذفدار
پّیایی و غغم ؿکّن الزىَ رقغ و جضّل در ُؼ ىّزّد زٌغهاي اؿث .اؿحاد كؼائحی در جفـیؼ ظّدُ ،سؼت ُغفدار
ِ
ب إِ َغ َر ِِّّب َس َق ْف ِد ِ
ين»(ماـات.)99 ،
را وؿیهَي رقغ و جؼةیث اٌـان ىیداٌغ(جفـیؼ ٌّر ،ج َ «.)131 :7و َؾ َال إِ ِِّّن َذاه ٌ
ُسؼت و ٌلم ىکان ةاغخ ىی قّد اـؼاد در ىّكػیث ىکاٌی زغیغ ةا اـؼاد ىحفاوجی روةؼو ىیقّد و ةا اـکار ،رـحارُا
و ـؼٍُگُاي ىحٍّع دیگؼان آقٍا ىیقّد.
 .2.5هؼزفی الگَّای صالح ٍ تجلیل اس آىّا
اؽهب رـحارُایی کَ اٌـانُا از ظّد ٌكان ىی دٍُغ از ظؼیق ىكاُغه و جلهیغ و انگّةؼداري از رـحارُاي دیگؼان
اؿث .ةغیِی اؿث کَ اٌـان در جؼةیثٌ ،یازىٍغ انگّ ىی ةاقغ .كؼآن کؼیو ٌیؽ ُيّاره ةَ جّمیؿ رـحار اـؼادي ظاص
ِ
اط ا َّـ ِذي َن َأ ْك َع ْؿ َت َط َؾقْ ِف ْم ؼ ْ ِ
ِص َ
َر
ىیپؼدازد .اٌتیا ،قـِغا ،مّغیلیً و مانضانٌ ،يٌَُّاي زیتاي اٌـاٌیثاٌغَ « .
ادَْغ ُْض ِ
اـضا ِّـعَ »(ـاجضٌَ .)7 ،لف انگُّا در جؼةیث ٌتایغ ـؼاىّش قّد(جفـیؼ ٌّر ،ج َ « .)90 :8وا ْذؿ ُْر
وب َط َؾقْ ِف ْم َو َٓ َّ
ِ
اب»(ص  .)17انتحَ آٌچَ در ایٍسا ةَغٍّان انگّ ىػؼـی ىی گؼدد انگُّاي ٌیک و ىذتث
َطبْدَ كَا َد ُاوو َد َذا ْاْلَ ْيد إِ َّك ُه َأ َّو ٌ
َح ْؾـَا َم َع ك ٍ
ُوح
اؿثُ .يچٍیً جسهیم از ىؼدان واال و اؿّه ،از غّاىم جؼةیث اؿث(جفـیؼ ٌّر ،ج ُ « .)19 :5ذ ِّر َّي َة َم ْن َ َ
إِ َّك ُه ؿ َ
ُورا »(اؿؼاء.)3 ،
َان َط ْبدً ا َشؽ ً
 .2.6تْزُ گیزی اس هثال ّای لزآًی

ىذالُاي كؼآن ،وؿیهَ جؼةیث و رقغ اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)83 :ؽقَ ْع َؾ ُؿ َ
اْل ُّق ِمن َّر َِّّبِ ْم»(ةلؼه .)26 ،ظغاوٌغ
ون َأ َّك ُه ْ َ
ىحػال در كؼآن کؼیو در ةـیاري از آیات ةَ ىٍظّر جتییً ىـائم و ىّضّغات از جيذیم اؿحفاده ٌيّده و ىذالُایی
غیٍی و كاةمـِو را ةیان ٌيّده اؿث.
 .2.7استفادُ اس ػٌصز تزط ٍ ارػاب

در جؼةیث گاُی الزم اؿث از اُؼم جؼس و ارغاب اؿحفاده قّد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  ،2ص َ « .)203و َر َؽ ْعـَا َؽ ْو َؾ ُف ُم
ور» (ٌـاء .)154 ،جِغیغ در زاي ظّد ،یکی از غّاىم ىؤدؼ جؼةیحی اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)120 :4و ؿَذـِ َك
اـ ُّط َ
َأ ْخ ُذ رب َك إِذا َأ َخ َذ ا ْـ ُؼرى و ِهي َِ
ـقم َشديد» (ُّد .)102 ،جؼةیثُ ،و ةَ جِغیغ ٌیاز دارد و ُو ةَ
َ ِّ
ضاد ٌة إِ َّن َأ ْخ َذ ُه َأ ٌ
َ َ
ـذر وـِؽ ُِّل َؾو ٍم َه ٍ
ارقاد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  ،4ص « .)321إِكَّام َأ َ ِ
اد»(رغغ .)7 ،ةؼاي جؼةیث و جؼؽیب ،گاُی ةایغ از
ْ
كت ُم ٌ َ
َ
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اُؼم جِغیغ اؿحفاده کؼد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)107 :وإِن َتت ََو َّـ ْوا َي ْستَبْ ِد ْل»( ىضيغ .)38 ،جِغیغ ةعنّص ةؼاي
ؿؼکّب کؼدن اـؼاد ىؾؼور و نسّج ،یک وؿیهَي جؼةیحی اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)130 :1و َر َؽ ْعـَا َؽ ْو َؾؽ ُُم
ور»(ةلؼه.)63 ،
اـ ُّط َ
 .2.8پزّیش اس عاغَت

ظاؽّتُاٌ ،ظام ظاٌّاده و جؼةیث ـؼزٌغان را ٌاةّد ىیکٍٍغ(جفـیؼ ٌّر ،زهغ« .)320 :1كِ َساؤُ ؿ ُْم َح ْر ٌ
ث َّـؽ ُْم»(ةلؼه،
 .)223ظاؽّتُا یا صکّىث ُاي ظانو و ـاؿغ اگؼ ةؼ زاىػَ ىـهط ةاقٍغ ةا اُؼم جػهیو و جؼةیث ظاص ظّد
زىیٍَي ــاد و ازُو گـیعحگی ٌظام ظاٌّاده و درٌحیسَ جؼةیث مضیش ٌـمُاي زغیغ را ةا ىعاظؼه ىّازَِ
ظّاٍُغ کؼد.
 .2.9تَجِ تِ صفات خذاًٍذ هتؼال
كؼآن کؼیو درآیات ىحػغدي ةَ ةیان مفات ظغا پؼداظحَ اؿث .اؿحاد كؼائحی در ذیم جفـیؼ آیَانکؼؿی ةیان
ىی ٌيایغ کَ ُؼ یک از مـفات ظـغا ىاٌٍغ :كّیّم ،صیّ ،غهیو ،كـغیؼ و غظیوٌ ،لف ؿازٌغهاي در جؼةیث اٌـان دارد.
زیؼا ةِحؼیً ىکحب آن اؿث کَ ةَ پیؼوان ظــّ د اىیــغ و غكـق ةغُــغ ،ؿـؼٌّقث و آیٍــغه آٌــان را روقـً
کٍـغ و پیؼواٌف ٌیؽ ةغاٌٍــغ کــَ ُؼ نضظـَ زیؼ ٌظؼ ُـحٍغ ،نؾؽشُایكان كاةم غفّ اؿث و صاکو آٌان ىِؼةان
اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ .)405 :1
 .2.10استفادُ اس رٌّوَدّای لزآى ٍ سایز کتة آسواًی

اـر ُس ُ
ول بِ َام ُأ ِكز َل إِ َـ ْق ِه ِمن
ٌؽول کحب آؿياٌی ،ةؼاي پؼورش و جؼةیث اٌـانُاؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)455 :1آ َم َن َّ
َّر ِّب ِه» (ةلؼه .) 285 ،ـؼؿحادن پیاىتؼان و کحب آؿياٌی ،از قئّن رةّةی ظغاوٌغ ةؼاي ُغایث و جؼةیث ىؼدم
اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  ،4ص َ « .)508أكزَ َل َر ُّبؽ ُْم»(ٌضمُ .)24 ،غف از ٌؽول کحابُ ،يؼاه ةا پیاىتؼ ُكغاردٍُغه،
َح ًة ِّمن َّر ِّب َك»(دظان .)6 ،كؼآن ةَغٍّان کاىمجؼیً کحاب
جؼةیث و رصيث اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغَ « .)489 : 1ر ْ َ
آؿياٌی وؿیهَ ي رقغ و جؼةیث اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)570 :3ه َذا ا ْـ ُؼ ْر ُ
آن ِ ...من َّر ِّب ا ْـ َعادَِعَ »(یٌّؾ« .)37 ،
ُأ ِكز َل إِ َـ ْق َك ِمن َّر ِّب َك»(ىائغه .)67 ،كؼآن ،زهّهاي از رةّةّیث ظغاوٌغ و ةؼٌاىَاي زاىع ةؼاي رقغ و جؼةیث اٌـان
اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)442 :9ت َِـز ٌيل ِّمن َّر ِّب ا ْـ َعادَِعَ »(واكػَ .)80،كؼآن ،ةؼاي رقغ و جؼةیث اٌـانُا و زّاىع
ةكؼي ،از یکؿّ ةـَ ٌیثُا ،قیّهُا ،اةؽارُاٌ ،یازُا ،انگُّا ،ـؼمثُاٌ ،یؼوُا ،اىکاٌات ،جسؼةَُا ،اةحکارات،
ىكارکثُا ،ىكّرتُا ،ظؼـیثُا ،اونّیثُا و ةایـغُا و ٌتایـغُا جّزَ کؼده اؿث و از ؿّي دیگؼ ةَ آــات و
آؿیبُا از كتیـم صـادتُا ،ركاةثُا ،وؿّؿَُا ،جکرويُا ،ظّدةاظحگیُا ،ةاج دادنُا ،جكّیقُاي ٌاةسـا،
اؿؼافُا و جسيمگؼاییُا ،جيهقُا و ؿازشُا ،جأظیؼُا و جػسیمُا ،اغحيادُاي ٌاةسا و ؿّءظًُا ،ـحٍَُا و
ؿوپاقیُا و قایػات و مغُا آؿیب دیگؼ اقاره کؼده اؿث.1
 .2.11تْزُ گیزی تَأهاى اس تین ٍ اهیذ
ةیو و اىیـغ در کٍـار ُو ٌلف جؼةیحی دارٌغ .اىیـغ ،ةَجٍِایی ؿـتب ؽؼور ،و ةیو از جٍِـایی ،ؿـتب یـأس ىیقّد
وف ِبا ْـ ِعب ِ
اد»(آلغيؼان .)30 ،در جؼةیث ةایغ اـؼاد را ىیان
ُي ِّذ ُرؿ ُُم اّللَُّ َك ْػ َس ُه َواّللَُّ َر ُء ٌ
َ
(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)497 :1و ُ َ
 .1ىلغىَي زهغ یازدُو جفـیؼ ٌّر
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اـسا َط َة َتؽ ُ
ُون َؾ ِريبًا»(اصؽاب .)63 ،جؼس از غلّةثُ ،يؼاه ةا
ةیو و اىیغ ٌگاه داقث(جفـیؼ ٌّر ،زهغَ « .)405 : 1ـ َع َّل َّ
اىیغ ةَ ىؾفؼت و رصيث انِی ،ىایَ ي جؼةیث و رقغ اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  ،3ص َ « .)208وإِ ْذ ت ََل َّذ َن َر ُّب َك َـقَبْ َعثَ َّن
ِ
اب إِ َّن َر َّب َك َـ َ ِ
يع ا ْـ ِع َؼ ِ
َط َؾ ْق ِف ْم إِ َغ َي ْو ِم ا ْـ ِؼ َقا َم ِة َمن َي ُسو ُم ُف ْم ُسو َء ا ْـ َع َذ ِ
قم»(اغؼاف.)167 ،
َس ُ
ور َّرح ٌ
اب َوإِ َّك ُه َـ َغ ُػ ٌ
 .2.12تَجِ ٍراثتٍ ،الذیي ٍ خاًَادُ

ورادث در جؼةیث ٌلف ىِيی دارد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)239 :10و َٓ َي ِؾدُ وا ِإ َّٓ َؽ ِ
اج ًرا َؿ َّػ ًارا»(ٌّح .)27 ،وانغیً و
ٌیاکان ،از ٌظؼ ورادث در جؼةیث ٌـم ىؤدؼٌغ(جفـیؼ ٌّر ،زهغ ُ « .)287 :5أو َـ ِئ َك ا َّـ ِذي َن َأ ْك َع َم اّللَُّ َط َؾ ْق ِفم ِّم َن اــَّبِ ِّقعَ ِمن
ُوح و ِمن ُذري ِة إِبر ِ
اه َ ِ
ْس ِائ َقل»(ىؼیو .)58 ،اونیً ىؼصهَ جؼةیث،کـاٌّن ظاٌّاده
ُذ ِّر َّي ِة آ َد َم َو ِِم َّ ْن َ َ
َح ْؾـَا َم َع ك ٍ َ
ِّ َّ ْ َ
قم َوإ ْ َ
اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)413 :5و ْأمر َأ ْه َؾ َك بِاـص ََل ِة واص َط ِز َط َؾقفا َٓ كَس َل ُـ َك ِرزْ ًؾا كَّحن كَرزُ ُؾ َك وا ْـع ِ
اؾبَ ُة ـِؾتَّ ْؼ َوى
َ َ
َ ْ ْ َْ
َّ
ْ ُ ْ
ْ
َ ُْ

»(ظَ .)132 ،رـحار ٌیاکان در جؼةیث ـؼزٌغان ىؤدؼ اؿثُ ،ؼ چٍغ ةؼ آن ؿفارش ُو ٌکٍٍغ(جفـیؼ ٌّر ،زهغ :5
َ « .)461ؾ َال َـ َؼدْ ؿُـت ُْم َأكت ُْم َوآ َباؤُ ؿ ُْم ِِف َض ََل ٍل ُّمبِ ٍ
ع»(اٌتیاء .)54 ،ازدواج ةا ُيــؼان ؽیؼ ىؤىً ٌیؽ ىیجّاٌغ جأدیؼ
ػؿ ِ
ىٍفی ةؼ جؼةیث ـؼزٌغان و ٌـم آیٍغه اٌـان ةگػارد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)346 :1و َٓ ت ِ
َـؽ ُحوا ادُْ ْ ِ
َات»(ةلؼه،
َ
.)221
 .2.13تَجِ تِ تغذیِ ٍ هحیظ سالن
ىادري ُياٌٍغ ىؼیو ،ىضم جؼةیحی ىذم ىــسغ و ؿـؼپؼؿحی ُيچّن زکؼیاي پیاىتؼ و ةا جؾػیَاي ةِكحی،
ىضنّنف ـؼزٌغي چّن غیـی ىیقّد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)505 :1ؽتَ َؼبَّ َؾ َفا رَّبا بِ َؼبُ ٍ
ول َح َس ٍن َو َأكبَت ََفا َكبَاتًا َح َسـًا
َ ُّ َ

ِ
اب َو َجدَ ِطـدَ َها ِرزْ ًؾا»(آلغيؼان .)37 ،در ىکحب جؼةیحی اؿالم ،در جؾػیَ ٌیؽ
َو َؿ َّػ َؾ َفا زَ ؿ َِر َّيا ُؿ َّؾ َام َد َخ َل َط َؾقْ َفا زَ ؿ َِر َّيا ادْ ْح َر َ

اس َم اّللَِّ َط َؾ ْق َفا»(صر .)36 ،اؿحاد كؼائحی در ذیم جفـیؼ ؿّرهي
ظغا ىعؼح اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)45 :6ؽا ْذؿ ُُروا ْ
ىعففیً ةیان ىیکٍغ کَ :اىؼوزه ُیچ یک از داٌكکغه ُاي غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿـی دٌیا ،ؿـعٍی از جأدیؼ
نليَي صالل و صؼام در جؼةیث و روح اٌـان ىعؼح ٌيیکٍٍغ و داٌكيٍغان قؼق و ؽؼب غانو از جأدیؼ جؾػیَ ةؼ
جؼةیث ؽاـماٌغ.
 .2.14فزاّن ًوَدى اهکاًات هادی
ةؼظالف ةؼداقث ٌامضیش ةـیاري از غّام کَ اىکاٌات ىادي و دٌیّي را زىیٍَؿاز اٌضؼاف از راه صق ىیپٍغارٌغ و
پیؼوان ةؼظی ىـهکُا کَ جؼك دٌیا و ٌػيثُاي ىّزّد در آن را جٍِا راه رؿیغن ةَ كؼب انِی ىیداٌٍغ .اؿحاد
كؼائحی در جفـیؼ ظّد ةیان ىیکٍغ کَ اىکاٌات ىادي در ز ِث جؼةیث و جکاىم اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ :5
ورا»(اؿؼاء.)28 ،
« .)48و َِإ َّما ُت ْع ِر َض َّن َطـ ُْف ُم ا ْبتِغَا َء َر َْح ٍَة ِّمن َّر ِّب َك ت َْر ُج َ
وها َؽ ُؼل ََّّل ُ ْم َؾ ْو ًٓ َّم ْق ُس ً
 .2.15تَجِ تِ اػوال ػثادی

ِ ِ ِ
اس ُج ِدي َو ْارؿ َِعي َم َع
غتادت ،ىایَي جؼةیث اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغَ « .)511 :3يا َم ْر َي ُم ا ْؾـُتي ـ َر ِّبك َو ْ
اؿ ِععَ »(آلغيؼان .)43 ،كؼآن و ٌياز در رأس ةؼٌاىَُاي جؼةیحی اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)151 :7يتْ ُؾ َ ِ
اـر ِ
ّلل
َاب ا َِّ
ون ؿت َ
َ
َّ
اـص ََل َة»(ـاظؼ .)29 ،ىتؼًُ اؿث کَ كؼائث كؼآن و جأؿی ةَ آن و ةؼپاداقحً ٌياز ةَغٍّان ىِوجؼیً غيم
َو َأ َؾا ُموا َّ
غتادي زىیٍَ را ةؼاي جؼةیث مضیش اٌـان ـؼاُو ىیؿازد.
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 .2.16یادآٍری هؼجشات الْی
در ظّل جاریطُ ،ؼگاه پیاىتؼي از ؿّي ظغاوٌغ ىحػال ىتػّث ىیگؼدیغ .ىؼدم از آنُا درظّاؿث ىػسؽه و کارُاي
ـؼاجؼ از جّان ةكؼ ىیکؼدٌغ .اگؼچَ ىػسؽات ةیكحؼ ةَىٍظّر ادتات صلاٌیث رؿّالن ةّده اؿث اىا ىػسؽه ،زهّهاي
از رةّةیث ظغا و در راؿحاي ُغایث و جؼةیث اٌـانُاؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغَ « .)517 :و ِجئْتُؽُم بِآ َي ٍة ِّمن
َّر ِّبؽ ُْم»(آلغيؼان .)50 ،اٌسام کارُاي ظارقانػاده و ىػسؽه ،از قئّن رةّةیث ظغاوٌغ و در ىـیؼ جؼةیث اـؼاد
ِ
ع َو َؾدْ َخ َؾ ْؼت َُك ِمن َؾبْ ُل َو َمل ْ ت ُ
َك َشقْئًا»(ىؼیو.)9 ،
طَظ َه ِّ ٌ
اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  ،5ص َ « .)114ؾ َال ؿ ََذـ َك َؾ َال َر ُّب َك ُه َو َ َّ
 .2.17اّتوام تِ غزایش ٍ ػالیك اًساًی
اٌـان داراي ىسيّغَ اي از ؽؼایؽ ىحٍّع اؿث کَ ةـیاري از اغيال و رـحارُاي او ىحأدؼ از ایً ؽؼایؽ اؿث .ایً
ؽؼیؽهُاي اٌـاٌی ىیجّاٌغ غاىم ىٍاؿتی در ىـیؼ جؼةیث او ةاقغ .ةَظّر ىذال ،در اٌـان ؽؼیؽهي ىضتّب قغن
ِ
ب ٌ(» ...ـاء.)107 ،
اؿث کَ ةایغ از ایً ؽؼیؽه ةؼاي جؼةیث اؿحفاده کؼد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)154 :2إِ َّن ا ََّ
ّلل َٓ ُُي ُّ
در اٌـان ؽؼیؽه ؿّدزّیی اؿث .كؼآن از ایً ؽؼیؽه در جؼةیث اٌـانُا اؿحفاده ىیکٍغ(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)182 :
َّمن ؿ َ
اب اـدُّ ْكقَا»(ٌـاء .)134 ،ةایغ از ؽؼیؽهي ىٍفػث ظّاُی ىؼدم ٌیؽ در راه جتهیؼ و جؼةیث آٌان اؿحفاده
َان ُي ِريدُ َث َو َ

ِ
ِ
ُضكَا»(اٌػام.)71 ،
کؼد(جفـیؼ ٌّر ،زهغُ « .)489 : 2ؾ ْل َأكَدْ طُ و من ُدون اّللَِّ َما َٓ َيـ َػ ُعـَا َو َٓ َي ُ ُّ
 .2.18یادآٍری ػذاب الْی ٍ فزجام ظالواى ٍ کافزاى

در ةؼظی از آیات كؼآن کؼیو ةَ ٌازل قغن غػاب انِی ةؼ ظانيان و کاـؼان درٌحیسَ اغيال زقث و ظؾیان گؼي
ِ
قم
آنُا اقارهقغه اؿث .غػاب انِی و ةیان آن در ىـیؼ جؼةیث اٌـانُا اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)96 :4يا إِ ْب َراه ُ
َأط ِْر ْض َطن َه َذا إِ َّكه َؾدْ جاء َأمر رب َك وإَِّنم آتِ ِقفم ط ََذاب ؼَر مرد ٍ
ود»(ُّدُ .)76 ،الکث ظانيان ٌیؽ ىایَي غتؼت و
ٌ ُْ َْ ُ
ُ
ْ
ْ
َ َ ْ ُ َ ِّ َ َّ ُ ْ
ِ
ِ
اْل ْؿدُ ّللَِّ َر ِّب ا ْـ َعادَِعَ »(اٌػام،
غاىم جؼةیث دیگؼان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)459 :2ؽ ُؼط َع َد ِاب ُر ا ْـ َؼ ْو ِم ا َّـذي َن َض َؾ ُؿوا َو ْ َ
 .) 45ةغون جؼدیغ كِؼ انِی در دٌیا ،ةؼاي جؼةیث اؿث ٌَ اٌحلام(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)515 :4ه ْل َيـ ُظ ُر َ
ون إِ َّٓ َأن
ِ
ِ
ِت َأ ْم ُر َر ِّب َكٌ(» ...ضم .)33 ،جّزَ ةَ ـؼزام قّم کاـؼان ُو ٌلف ىِيی در جؼةیث اٌـان
ت َْلتقَ ُف ُم ادَْ ََلئ َؽ ُة َأ ْو َي ْل ِ َ
ِ ِ
َارا َأ َح َ
اط َِّبِ ْم »(کِؿ.)29 ،
دارد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « ..)165 :5ـؾ َّظادعَ ك ً
 .2.19تثییي ٍ هوٌَػیت هٌکزات
در آیات ىحػغد كؼآن کؼیو اٌـانُا از اٌسام ةؼظی اىّر و اغيال ةؼ صػر داقحَ قغهاٌغ و اٌسام آنُا صؼام
اغالمقغه اؿث .ایً اغيال زقث جضث غٍّان ىٍکؼات ةیان ىیگؼدٌغ .ىيٍّغیث ىٍکؼات ،زِث جکاىم و جؼةیث
اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ ُ « ..)582 :2ؾ ْل َت َعا َـ ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبؽ ُْم َط َؾقْؽ ُْم »(اٌػام .)151 ،جضؼیوُاي انِی ،در
ىـیؼ جؼةیث و رقغ و جکاىم اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)56 :3صَّؼَّّمَّ رَّةِّیَّ »(اغؼاف.)33 ،
 .2.20تسلین ضذى ٍ پیزٍی اس آیات ٍ دستَرات الْی

پیؼوي از آیات انِی ،ؿتب رقغ و جؼةیث ةكؼ اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)17 :3اتَّبِ ُعوا َما ُأ ِكز َل إِ َـقْؽُم ِّمن

َّر ِّبؽ ُْم»(اغؼاف .)3 ،آیات كؼآن ،ةـحؼي ةؼاي جّکم ةَ ظغا و جؼةیث اٌـانُاي ىّصغ اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ :9
اط اّللَُّ ِ ََّبا َوؿ َ
َ « .)136و ُأ ْخ َرى َمل ْ َت ْؼ ِد ُروا َط َؾ ْق َفا َؾدْ َأ َح َ
َش ٍء َؾ ِد ًيرا »(ـحش .)21 ،دؿحّرات انِی ،ةؼظاؿحَ
َان اّللَُّ ط ََذ ؿ ُِّل َ ْ
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از رةّةیث او و ةؼاي جؼةیث اٌـان اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)262 :9ؽعتَوا َطن َأم ِر رَّبِم َؽ َل َخ َذ ْْتم اـص ِ
اط َؼ ُة َو ُه ْم
ُ ُ َّ
َ ْ ْ ْ َ ِّ ْ
َيـ ُظ ُر َ
ون »(ذاریات .)44 ،نؽوم غتّدیث و ةٍغگی ظغاوٌغ غيم ةَ دؿحّرات او و جـهیو قغن در ةؼاةؼ اوؿث .ازاةث
است َِجق ُبوا ـِ َر ِّبؽُم»(قّرى .)47 ،غيم ةَ دؿحّرات
دؿحّرات ظغا ،ؿتب پؼورش ىاؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ ْ « .)471 :1
انِی ،ةـحؼ رقغ و جلّا ُـث « َـ َع َّؾ ُف ْم َيتَّ ُؼ َ
ون»(ةلؼه .)187 ،جـهیو ظغا قغن ٌیؽ ىایَي رقغ و جؼةیث ظّد ىاؿث
(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « )489 :2ـِـُ ْس ِؾ َم ـِ َر ِّب ا ْـ َعادَِعَ »(اٌػام.)71 ،
 .2.21آگاّی ػویك اس هسائل هَرد ًیاس
جؼةیث اىؼي پیچیغه و داراي اةػاد گٌّاگّن اؿث ةٍاةؼایً ٌیاز ةَ آگاُی و قٍاظث غيیق دارد (جفـیؼ ٌّر ،زهغ ،2
ص ِ « .)540إ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْط َؾ ُم ِب َؿن َض َّل طَن َس ِب ِقؾ ِه َو ُه َو َأ ْط َؾ ُم ِبادُْ ْفت َِدي َن»(ٌضم.)125 ،
 .2.22تَجِ ٍ یادآٍری ًؼوتّای الْی

آٌچَ ظغا ةَ ٌیکان ةغُغ یا از آٌان ةگیؼد ،ةؼاي جؼةیث آٌان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)291 :4ر ِّب َؾدْ آ َتقْتَـِی (یّؿؿ،

ب(یّؿؿ .»)33 ،دادن و گؼـحًُاي ظغا ،ةؼ اؿاس رةّةیث و جؼةیث اوؿث (جفـیؼ ٌّر،
اـس ْج ُن َأ َح ُّ
)101ـ َر ِّب ِّ
زهغ َ « .)174 :5ؽ َع َسى َر ِِّّب َأن ُيمْ تِ َ ِ
ع»(کِؿ .)40 ،ظغاوٌغ ٌػيثُا را ةؼاي رقغ و جؼةیث ُيَزاٌتَ اٌـان و زً
آـؼیغه اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)386 :9ؽبِ َلي َآٓ ِء ربؽُام ُتؽ َِّذب ِ
ان»(انؼصيًٌ .)13 ،ػيثُاي انِی ةایغ در ىـیؼ
َ
ِّ
َ ِّ َ
رقغ و جؼةیث اٌـان ةاقغ(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)520 :10و َ َأ َّما بِـِ ْع َؿ ِة َر ِّب َك َؽ َحدِّ ْ
ث»(ضضْ.)11 ،
 .2 .23تَجِ تِ اٍاهز ٍ ًَاّی خذاًٍذ هتؼال
اصکام و اواىؼ و ٌّاُی و ُكغارُاي ظغاوٌغ ُيّاره در زِث رقغ و جؼةیث اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)40 :3
اُها رَّبام َأ َمل َأَّنؽُام »(اغؼافَ « .)22 ،ذـِ َك ِِمَّا َأوحى إِ َـق َك رب َك ِمن ِْ
اْلؽ َْؿ ِة (» ...اؿؼاء .)39 ،اصکام و قؼیػث دیً،
َ
ْ َ ُّ
ْ َ
كَا َد ُ َ َ ُّ ُ َ ْ ْ َ َ

اْل ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوآ َمـُوا ِب َام كُزِّ َل َ
طَذ ُُم ََّؿ ٍد
ةؼاي رقغ و جؼةیث اٌـان اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)61 :9وا َّـذي َن آ َمـُوا َوطَؿ ُؾوا َّ
اـص َ
اْل ُّق ِمن رَّبِم َؿ َّػر َطـ ُْفم سقِّئ ِ
َاْتِ ْم َو َأ ْص َؾ َح َب َ
اَّل ُ ْم» ( ىضيغ.)2 ،
ْ َ
َّ ِّ ْ َ
َو ُه َو ْ َ
 .2.24یادآٍری سزگذضت پیطیٌیاى

ظغاوٌغ ىحػال در ةـیاري از آیات كؼآن کؼیو ةَ ةیان ؿؼگػقث اكّام پیكیً و ؿؼاٌسام آنُا پؼداظحَ اؿث.
ةٍاةؼایً یکی از غّاىم جؼةیث و ُغایث ىؼدم،جّزَ ةَ ٌػيثُا و یادآوري ؿؼگػقث پیكیٍیان اؿث(جفـیؼ ٌّر،
َان ط ِ
فؿ َ
َاؾبَ ُة ادُْ ْػ ِس ِدي َن»(اغؼاف .)86 ،جاریط گػقحگان،
زهغ « .)113 :3و َا ْذؿ ُُروا إِ ْذؿُـت ُْم َؾ ِؾ ًقَل َؽ َؽثَّ َرؿ ُْم َواك ُظ ُروا َؿقْ َ
ُوح إِ َّك ُه ؿ َ
َح ْؾـَا َم َع ك ٍ
َان َطبْدً ا
غاىم جؼةیث و ُكغار ةؼاي آیٍغگان اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ ُ « .)19 :5ذ ِّر َّي َة َم ْن َ َ
ُورا»(اؿؼاء.)3 ،
َشؽ ً
 .2.25استفادُ اس رٍش تطَیك ٍ تٌثیِ

َات واـسقئ ِ
اْلسـ ِ
َات
َ َّ ِّ
جكّیق و جٍتیَ ،ىِؼ و كِؼُ ،ؼ دو ؿازٌغه و جؼةیثکٍٍغه اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)209 :9بِ ْ َ َ

َـ َع َّؾ ُف ْم َي ْر ِج ُع َ
ون »(اغؼاف .)168 ،پاداش و کیفؼ ،الزىَي جؼةیث و از قئّن رةّةیث اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ .)179 :5
ات اـص ِ
ِ
ُون ِزيـَ ُة ْ ِ
« ادَْ ُال َوا ْـبَـ َ
ات َخ ْ ٌر ِطـدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌر َأ َم ًَل»(کِؿ .)46 ،كِؼ و ؽضب از نّازم
اْلَ ُ
اْلَقَاة اـدُّ ْكقَا َوا ْـبَاؾقَ ُ َّ
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ب ِّمن َّر ِّبؽ ُْم »(ظَ .)86 ،جٍتیَ و کیفؼ از قئّن رةّةیث اؿث و زٍتَ
جؼةیث اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)375 :5ؼ ََض ٌ
ف ِّمن َّر ِّب َك َو ُه ْم ك َِائ ُؿ َ
ون»(كهو.)19 ،
اف َط َؾقْ َفا َص ِائ ٌ
جؼةیحی دارد(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)180 :10ؽ َط َ
 .2.26جْاد

صؼکث در ىـیؼ زٍگ و زِاد در راه ظغا ،غاىم رقغ و جؼةیث اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)270 :3ؿ ََام َأ ْخ َر َج َك
ِ ِ
اْل ِّق َوإِ َّن َؽ ِري ًؼا ِّم َن ادُْمْ ِمـِعَ َـ َؽ ِار ُه َ
ون »(اٌفال.)5 ،
َر ُّب َك من َب ْقت َك بِ ْ َ
 .2.27تَجِ تِ تَسل ٍ ضفاػت
قـفاغث ،وؿـیهَ جؼةیث و رقـغ اؿث ،زیؼا قـفاغث قٌّغه ةا اونیاي ظغا کَ قـفاغث کٍٍغه ُـحٍغ ،راةعَي
ىػٍّي ةؼكؼار ىیکٍغ (جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)318 :9وؿَم من م َؾ ٍك ِِف اـسامو ِ
ات َٓ ُتغْـِي َش َػا َطت ُُف ْم َشقْئًا إِ َّٓ ِمن َب ْع ِد َأن
َّ َ َ
َ ِّ َّ
َي ْل َذ َن اّللَُّ دَِن َي َشا ُء َو َي ْر َض»(ٌسو.)26 ،
 .2.28دٍستیّ ،نًطیٌی ٍ ّوزاّی تـا راستگَیاى
دوؿحیُ ،وٌكیٍی و ُيؼاُی ةـا راؿثگّیان ،یکی از غّاىـم جؼةیث و زهّگیؼي اٌـان از اٌضؼاف اؿث (جفـیؼ
ٌّر ،زهغ « .)518 :3يا َأُّيا ا َّـ ِذين آمـُوا ات َُّؼوا اّللََّ وؿُوكُوا مع اـص ِ
اد ِؾعَ »(جّةَ.)119 ،
َ َ َّ
َ
َ َ
َ ُّ َ
 .2.29یادآٍری لیاهت

ِ
یاد كیاىث ،غاىم جؼةیث اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)301 :4أ َؽ َل ِمـُوا َأن ت َْلتِقفم ؼ ِ
َاشقَ ٌة ِّم ْن ط ََذ ِ
اـسا َط ُة
اب ا َِّ
ّلل َأ ْو ت َْلتقَ ُف ُم َّ
َُ ْ

َب ْغتَ ًة َو ُه ْم َٓ َي ْش ُع ُر َ
ون »(یّؿؿ .)107 ،جؼؿیو مضٍَُاي ؿعث كیاىث ،ةِحؼیً وؿیهَي جؼةیث اؿث (جفـیؼ ٌّر،
زهغ َ « .)446 :7م ْو ُؾو ُؽ َ
ون ِطـد»(ؿتأ .)31 ،ةازگّیی مضٍَُاي كیاىث ،غاىم اٌػار و جؼةیث اؿث (كؼآن،پیاىتؼ را
ػ َأطْدَ ا ُء اّللَِّ ِإ َغ اــ َِّار
ىأىّر ىیکٍغ جا چٍیً روزي را ةَ یاد ىؼدم ةیٍغازد)( .جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)327 :8و َ َي ْو َم ُ ْ
ُي َ ُ
َؽ ُف ْم ُيوزَ طُ َ
ون» (ـنهث .)19 ،وزّد كیـاىث و ٌظـام کیفؼ و پاداشٌ ،كاٌَ رةّةیث ظغاوٌـغ در زِث جؼةیث اٌـان
اس ِم َر ِّب َك ا ْـ َعظِق ِم »(واكػَ.)96 ،
اؿث کَ ؿـحایف پؼوردگار را ىیظهتغ (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « )448 :9ؽ َسبِّ ْح بِ ْ
 .2.30ایواى تِ ػلن ٍ حضَر خذاًٍذ ًسثت تِ اػوال ٍ افکار اًساى ّا
آیات ةـیاري اؿث کَ در راةعَ ةا غهو ظغاوٌغ ةَ اغيال کّچک و ةؽرگ و ظـاُؼ و پٍِـان و صحی اـکـار و ٌیات
اٌـانُا در كؼآن ىسیـغ آىـغه اؿـث و اگؼ اٌـان ُا ةـَ چٍیً غهيی از ظؼف پؼوردگـار ایيـان داقـحَ ةاقـٍغ،
ىیجّاٌغ ةِحؼیً غاىـم صیـا و جلّا و ةؽرگجؼیً وؿـیهَ جؼةیث آنُا ةاقـغ زیؼا ؿـتب جكّیق ٌیکّکاران و جِغیـغ
ةـغکاران ىیگؼدد .زانب آٌکَ ظغاوٌـغ ،غهو ظّد را ةَ صؼف ُاي ؿؼي و کارُاي ىعفی و قتاٌَ ،كتم از کالمُاي
ِ
اـش َفا َد ِة ا ْـؽ َِبر ادُْتَ َع ِ
َامل ا ْـ َغ ْق ِ
ب َو َّ
ال»(رغغ،
ُ
غهٍی و کارُاي آقکار روزاٌَ ذکؼ کؼده اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)323 :4ط ُ
 .) 9جّزَ ةَ غهو و آگاُی ظغا ةَ گٍاُان ،ةؼاي جؼةیث ىا کاـی اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)33 :3وؿ َْم َأ ْه َؾ ْؽـَا ِم َن
ُوب ِطب ِ
ا ْـ ُؼر ِ
ون ِمن َب ْع ِد ك ٍ
اد ِه َخبِ ًرا َب ِص ًرا»(اؿؼاء .)17 ،اؿحاد كؼائحی در ٌکحَاي از جفـیؼ ؿّره
ُوح َو َؿ َػى بِ َر ِّب َك بِ ُذك ِ َ
ُ

صغیغ ،ةیان ىیکٍغ کَ ایيان ةَ غهو و صضّر ظغاوٌغ ،ةِحؼیً و كّيجؼیً وؿیهَ جؼةیث اؿث .اگؼ اٌـان ةغاٌغ
ُؼنضظَ ظغاوٌغ ةا اوؿث و جيامکارُایف زیؼ ٌظؼ اوؿثُ ،ؼگؽ ازازه ایًُيَ جساوز و كاٌّنقکٍی ةَ ظّد
ٌيیدُغ.
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 .2.31تطکز اس ًؼوتّای الْی
از اغيال ةـیار پـٍغیغه قکؼگؽاري ٌػيثُاي ظغاوٌغ ىحػال اؿث .اؿحاد كؼائحی در جفـیؼ آیَاي از ؿّره اةؼاُیو
ةیان ىیکٍغ کَ ظغاوٌغ ةؼاي جؼةیث ىا ،قکؼ را الزم کؼد ٌَ آنکَ ظّد ىضحاج قکؼ ةاقغ (جفـیؼ ٌّر ،زهغ :4
« .)390و َإِ ْذ ت ََل َّذ َن َر ُّبؽ ُْم َـ ِئن َشؽ َْرت ُْم َْلَ ِزيدَ َّكؽ ُْم َو َـ ِئن َؿ َػ ْرت ُْم إِ َّن ط ََذ ِاِّب َـ َش ِديدٌ »(اةؼاُیو.)7 ،
 .2.32تخطص ٍ رحوت ًسثت تِ دیگزاى

ور ُذو
آىؼزش و رصيث ،از قئّن رةّةّیث انِی و الزىَي جؼةیث اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)481 :4و َر ُّب َك ا ْـ َغ ُػ ُ
اـر َْح َِة»(کِؿ .)58 ،ةعكف ،از قئّن رةّةیث و زىیٍَي پؼورش اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغُ « .)455 : 1ؼ ْػ َراك َ
َك
َّ

َر َّبـَا»(ةلؼه.)285 ،
 .2.33اًفاق
اٌفـاق آقـکار ،ؿـتب جؼةیث ٌـم و جكّیق دیگؼان و رـع جِيث از ظّد اؿث و اٌفـاق پٍِاٌی غاىم رقـغ و
اظالص اؿث(جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)414 :4ي ِـػ ُؼوا ِِمَّا رزَ ْؾـ ُ ِ
ْسا َوط َََلكِ َق ًة»(اةؼاُیو .)31 ،اٌفاق ،جٍِا پاداش اظؼوي
ُ
َ
َاه ْم ًّ
ٌغارد ،ةهکَ ؿتب رقغ و جکاىم وزّدي ظّد اٌـان ىیگؼدد (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َّ « .)414 :4مثَ ُل ا َّـ ِذي َن ُي ِـػ ُؼ َ
ون»(ةلؼه،
.)261
 .2.34ارتثاط هستوز تا خذاًٍذ هتؼال
جـتیـش و صيـغ ،زىاٌی وؿیهَ رقـغ و جؼةیث و ؿـتب جلّیث جّصیـغ اؿث کَ ُؼ مـتش و قام و دائيی ةاقغ
ِ
ِ
اْل ْبؽ ِ
ف َو ْ ِ
َار»(ؽاـؼ .)55 ،جـتیش ظغاوٌغ در راؿحاي جؼةیث
(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)275 :8و َس ِّب ْح بِ َح ْؿد َر ِّب َك بِا ْـ َع ِّ
اس ِم َر ِّب َك ا ْـ َعظِق ِم»(انضاكَ .)52 ،جـتیش او ؿتب رقغ و پؼورش
اٌـان اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)208 :10ؽ َسبِّ ْح بِ ْ
قيا اؿث .دغا ،وؿیهَي رقغ و ُغایث اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)290 :1إِذَّا دَّغَّانِ ـَّهْیَّـْحَّسِیتُّا نِی وَّنْیُؤْىٍُِّا ةِی

نَّػَّهَُِّّوْ یَّؼْقُغُونَّ»(ةلؼه .)186 ،گفحگّ ةا ظغاوٌغ،کهیغ رقغ و جؼةیث اٌـان اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)280 :8و َؾ َال

َر ُّبؽ ُُم ا ْدط ِ
ب َـؽ ُْم »(ؽاـؼ.)60 ،
ُوِّن َأ ْست َِج ْ
 .2.35تَجِ تِ پذیذُّای الْی

زِان ُـحی ؿؼقار از ٌكاٌَُا و پغیغهُایی اؿث کَ ةیاٌگؼ غظيث و كغرت ظغاوٌغ ىحػال اؿث .اؿحاد كؼائحی در
ذیم جفـیؼ ؿّره کِؿ اقاره ىیکٍٍغ کَ ُؼ پغیغهاي ٌكاٌَ و کهيَاي از پؼوردگار و در ىـیؼ رقغ و جؼةیث اٌـان
اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ ِّ « .)235 :5ـؽ َِؾام ِ
ت َر ِِّّب»(کِؿ.)109 ،
َ
 .2.36تَجِ تِ حساتزسی اػوال
یکی از اغيال پـٍغیغهي اٌـان جّزَ ةَ اغيال و رـحار و صـاةؼؿی آنُا ةؼ اؿاس ىالكُا و ىػیارُاي انِی
اؿث .صـاةؼؿی اغيال ،از قئّن ىغیؼیث و جؼةیث اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)395 :9سـَ ْػ ُر ُغ َـؽ ُْم َأ ُّي َه
اـثَّ َؼ ََل ِن»(انؼصيً.)31 ،
 .2.37تَجِ تِ سٌت آسهایص ٍ اتتالء
اٌـان ُيّاره در ىـیؼ زٌغگی ةا ؿعحی ُا و آؿاٌی ُاي ـؼاواٌی روةؼو ىی قّد و در ةؼاةؼ ایً ؿعحی ُا گاه دچار
ٌّىیغي و یأس ىی قّد و جّان اؿحلاىث ظّد را از دؿث ىی دُغ و در ىلاةم در ٍُگام ظّقی و آؿاٌی ىيکً
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اؿث دچار ؽؼور و ظؾیان قّدٌ .اگّاري ُا و آزادي ُا و آؿاٌی ُاُ ،ؼدو وؿیهَ ي آزىایف و جؼةیث اٌـان ُـحٍغ

(جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)114 :1ب ََل ٌء ِّمن َّر ِّبؽ ُْم»(ةلؼه . )49 ،آزىایف و ةال در راؿحاي جؼةیث اٌـان و از قئّن رةّةیث
انِی اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ َ « .)388 :4ؽ َل َّما ْ ِ
ان إِ َذا َما ا ْبت َََل ُه َر ُّب ُه َؽ َلؿ َْر َم ُه َو َك َّع َؿ ُه َؽقَ ُؼ ُ
كس ُ
ول َر ِِّّب َأؿ َْر َم ِن»(ـسؼ.)15 ،
اْل َ
اززيهَ آزىایفُاي انِی وؿػث یا جٍگی رزق اؿث .ایً وؿػث یا جٍگی رزق ،از قئّن رةّةیث ظغا و ةؼاي رقغ و
اـرزْ َق»(اؿؼاء .)30،ؿعحیُا و ىعانفثُا ،اٌـان را
جؼةیث اٌـانُاؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)50 : 5إِ َّن َر َّب َك َيبْ ُس ُط ِّ

جؼةیث ىیکٍغ (جفـیؼ ٌّر ،زهغ  « .)251 :6وؿ ََذـِ َك جع ْؾـَا ـِؽ ُِّل كَبِي طَدُ وا من ادُْج ِر ِمعَ و َؿ َػى بِرب َك ه ِ
اد ًيا َوك َِص ًرا»
َ ِّ َ
َ
ًّ ِّ َ ْ
َ َ
َ
ٍّ
(ـؼكان .)31 ،ـؼاز و ٌكیبُا ،یک ؿٍث انِی در راه جؼةیث اٌـانُاؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ« .)35 : 7و َدََّا ت ََو َّج َه
ِ ِ
ِ
اـسبِ ِ
قل»(كنل .)22 ،اؿحاد كؼائحی ُيچٍیً در جفـیؼ آیَ  124ؿّره
ت ْؾ َؼا َء َمدْ َي َن َؾ َال ط ََسى َر ِِّّب َأن َ ُّْيد َيـي َس َوا َء َّ
ةلؼه ةیان ىیدارٌغ ،جهعیُا و قیؼیٍی ُاي زٌغگیُ ،يَ اةؽار اىحضان ُــحٍغ.گاُی اـؼادي ةا قغایغ و ىنائب
آزىایف ىی قٌّغ و ةؼظی دیگؼ ةا رـاهٌ ،اگؽیؼ ُيَ ىؼدم صحی اٌتیا ىّرد اىحضان كؼار ىیگیؼٌغ .ایً اىحضاٌات و
آزىایفُا ةؼاي رقـغ و پؼورش ىؼدم اؿث .آزىایفُاي ظغاوٌـغ ةؼاي رـع اةِام ٌیـث ،ةهکَ ةؼاي قکّـایی
اؿحػغادُا و پؼورش اٌـانُا اؿث (جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)238 :1و َــَب ُؾو َّكؽُم ِب َف ٍء من ْ ِ
اْلوعِ َو َك ْؼ ٍ
ص ِّم َن
ْ ِّ َ
َ ْ َ
اْلَ ْوف َو ْ ُ
س واـثَّؿر ِ
ِ
ات َو َب ِّ ِ
اـصابِ ِري َن»(ةلؼه .)155 ،ةٍاةؼایً ـهـفَي آزىایفُاي انِی ،پؼورش اٌـانُاؿث
ػ َّ
ْاْلَ ْم َوال َو ْاْلَك ُػ ِ َ َ َ
(جفـیؼ ٌّر ،زهغ « .)240 :6و جع ْؾـَا بع َضؽُم ـِبع ٍ ِ
ون َوؿ َ
ز َ
َان َر ُّب َك َب ِص ًرا»(ـؼكان.)20 ،
ْ َْ
َ َ َ َْ
ض ؽتْـَ ًة َأت َْص ِ ُ

 .3تحث ٍ ًتیجِگیزی
از ىِوجؼیً و پیچیغهجؼیً ىـائم در ُؼ زاىػَ ىـئهَي جػهیو و جؼةیث اؿث ،ؿػادت یا ظـؼان زّاىع درگؼو
ایً اىؼ ىِو اؿثُ .ؼ دیً و ىکحتی زِث رقغ و جػانی پیؼوان ظّد ىتاٌی جؼةیحی ظامی دارد و غّاىهی را
ةَغٍّان زیؼةٍا و وؿیهَ ي دؿحیاةی ةَ جؼةیث ىّردجّزَ ظّد ىػؼـی ىیٌيایغ .دیً ىتیً اؿالم –کَ کاىمجؼیً و
آظؼیً دیً انِی اؿث ٌ -یؽ در ایً زىیٍَ غّاىهی را در كؼآن کؼیو ةیان ـؼىّده اؿث کَ در پژوُف صاضؼ ةَ
ةؼرؿی ایً غّاىم در كؼآن کؼیو و از دیغگاه ىفـؼ و ىػهو ةؽرگ كؼآن ،اؿحاد كؼائحی در جفـیؼ ٌّر پؼداظحَقغه
اؿث .كؼآن کؼیو ،زاىعجؼیً و کاىم جؼیً کحاب آؿياٌْ اؿث و آٌچَ ؿتب ُغایث ،جؼةیث و رقغ اٌـانُاؿث ،در
كؼآن آىغه اؿث.
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ظ غاوٌغ ىحػال درآیات ىحػغدي از كؼآن کؼیو ظّد را «ربّ» یػٍی ىؼةّی و پؼورشدٍُغهي
زِان ُـحی ىػؼـی ٌيّده اؿث و ُؼ ىؼةی ةؼاي پؼورش دادن ،امّل و ىتاٌی ظامی دارد و ازآن زایی کَ
ىالك ُا و ىػیارُاي ظغاوٌغ ىحػال ىحلً جؼیً و ةِحؼیً ىػیارُا ةؼاي جؼةیث و رقغ ُيَزاٌتَ اٌـان زِث
رؿیغن ةَ كؼب انِی و ٌیم ةَ ؿػادت دٌیا و آظؼت ُـث ،ضؼورت دارد جا غّاىم ىِو جؼةیحی کكؿ و جؼویر
گؼدد جا دؿحّرانػيم زاىػی ةؼاي غيّم ىؼدم ةَ ویژه ىحّنیان جؼةیث ةاقغ جا ةحّاٌٍغ ُؼچَ ةِحؼ راه رؿیغن ةَ
کيال و ؿػادت را ةؼاي ىحؼةیان ُيّار ٌيایٍغ.
ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از جضهیم جفـیؼ ٌّر ،غّاىم ىحػغدي ةَ غٍّان غّاىم جؼةیث ةیانقغه اؿث .از غّاىم و
اؿتاب ىِو جؼةیث ،یاري ظغاوٌغ ىحػال کَ ةغون یاري او جؼةیث ٌاكل و داراي کاؿحی اؿث .اٌـان ُا ُيّاره در
ىـیؼ جؼةیث ٌیازىٍغ یاري و ىغد انِی ُـحٍغ کَ ایً اىؼ ٌكان از ؿعحی و ىكلث ىـیؼ مضیش جؼةیث و کيال
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اؿث؛ غاىم دیگؼ جؼةیث ،اؿحفاده از راٍُيایی اٌتیاي انِی اؿث کَ ُغف امهی ةػذث آنُا ُغایث و جؼةیث ةكؼ
ةّده اؿث .پیاىتؼان انِی ةا جؼویر قؼایع دیٍی ىـیؼ جؼةیث اٌـان ُا را ٌكان داده و راه رؿیغن ةَ کيال جؼةیث را
ةؼاي ةكؼ در ةؼَُ ُاي زىاٌی ىعحهؿ جؼؿیو ٌيّده اٌغ ؛ پػیؼش جّةَ کَ ٌكان از ىحٍتَ قغن اٌـان و ةازگكث او
ةَ راه مضیش اؿث؛ ُسؼت ُغفدار کَ درٌحیسَي آن اٌـان ةا ىّكػیثُاي زغیغي روةؼو ىیقّد؛ انگُّاي مانش
و جسهیم از آنُا؛ ىذالُاي كؼآٌی کَ ةَ ىٍظّر جتییً ىـائم و ىّضّغات در كؼآن کؼیو آىغه اؿث؛ جِغیغ و
ارغاب کَ در ةؼظّرد و جؼةیث ةؼظی اـؼاد ظاص راُگكا اؿث؛ ظاؽّتُا کَ زىیٍَ ي جؼةیث ؽهط و ٌامضیش را
ـؼاُو ىیؿازٌغ و ةازدارٌغه ي جؼةیث مضیش ُـحٍغ؛ مفات ظغاوٌغ؛ كؼآن و ؿایؼ کحب آؿياٌی کَ صاوي اصکام و
دؿحّرانػيمُاي جؼةیحی ُـحٍغ؛ ةیو و اىیغ کَ ىکيم ُو دیگؼ و زىیٍَؿاز جؼةیث مضیش ىیةاقٍغ؛ ورادث،
وانغیً و ظاٌّاده ،جؾػیَ و ىضیط ؿانو؛ اىکاٌات ىادي؛ غتادت؛ ىػسؽه؛ ؽؼایؽ اٌـاٌی؛ غػاب انِی و ـؼزام ظانيان
و کاـؼان ةَ غٍّان ىٍاةع غتؼت؛ ىيٍّغیث ىٍکؼات؛ پیؼوي از آیات و دؿحّرات انِی؛ آگاُی غيیق؛ دادن و گؼـحً
ٌػيثُا و جّزَ ةَ آن ُا؛ اصکام و اواىؼ و ٌّاُی انِی؛ یادآوري ؿؼگػقث پیكیٍیان؛ جٍتیَ و جكّیق؛ زِاد؛
قفاغث؛ دوؿحیُ،وٌكیٍی و ُيؼاُی ةـا راؿث گّیان؛ یادآوري كیاىث؛ ایيان ةَ غهو و صضّر ظغاوٌغ ةَ اغيال و
اـکار؛ قکؼ؛ ةعكف و رصيث؛ اٌفاق؛ ذکؼ ،جـتیش و دغا؛ پغیغهُاي انِی؛ صـاةؼؿی اغيال؛ آزىایف و ةال؛ جـهیو
ظغا قغن و غيم ةَ دؿحّرات انِی؛ وصی و ٌؽول آیات ىضکو و ىحكاةَ ،کَ ُؼ یک ةٌَّغی غاىم و وؿیهَاي در
ىـیؼ جؼةیث مضیش اٌـانُا ُـحٍغ.
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