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مفهًم قرآوی دیه

دیً یا ىػُب امعالصی اؿث کَ در چٍغ ىؿٍی ةَ کار ىی رود و ةعّر کهی ایً ىؿٍی ُا ةا یکغیگؼ ةغون

ارجتاط ٌیـحٍغ؛ یکی ىؿٍی کٍایَ ای دیگؼی ىی ةاقغ .در ایٍسا ایً واژه مؼفا ةَ ىؿٍی صانث فؼىاٌتؼداری
ٌفؾ در ىلاةم یک اىؼ ىلغس اؿث .اىؼ ىلغس یؿٍی كغرت کٍحؼل فّق ةكؼی کَ جّان یا ؾغم جّان آن
ىّزب ؿؿادت یا رٌسیغن اٌـان ىی قّد .ةا جّزَ ةَ ایً ىؿٍی کـی ٌيی جّاٌغ ادؾا کٍغ کَ ةی دیً اؿث.
ةٍاةؼ ایً جاریط دیً و گـحؼش آن ُياٌٍغ جاریعچَ رقغ ذًُ ةكؼ اؿث .از ىیان ىػاُب ىعحهف کَ ةیكحؼ
گـحؼش یافحَ اٌغ ،دیً اؿالم در زىؼه زغیغجؼیً آٌِا كؼ ار ىی گیؼد .اىا ُياٌعّر کَ در كؼآن آىغه آن را زؽء
كغیيی جؼیً یا جٍِا دیٍی ظّاُیغ یافث کَ ةؼ رقغ ذًُ و فکؼ ةكؼ ىؼجتط ىی داٌغ .ةَ ؾتارت دیگؼ ظتق
فؼىّده كؼآن کؼیو اؿالم جٍِا دیٍی اؿث کَ ةّؿیهَ آن فکؼ ةكؼ ىحّنغ ىی قّد .ىٍتؽ امهی اؿالم كؼآن کؼیو

اؿث .كؼآن وزّد كغرت فّق ةكؼی را ةَ ؾٍّان ظانق و کٍحؼل کٍٍغه اىّر ؾانو ةغیِی ىی داٌغ کَ دور از ذًُ
و اظحیار ةكؼ اؿث.
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مفهًم قرآوی دیه

ةٍاةؼ ایً كؼآن ىی فؼىایغ :دیً ٌّؾی ٌگاه ٌفؾ ؿؼزٌكگؼ درةاره ةاری جؿانی اؿث .آن جٍِا دیٍی اؿث کَ از

ظؼف پؼوردگار جائیغ قغه اؿث .در ةؼاةؼ او ُؼچیؽ یا ىّزّدی ىكحاكاٌَ یا ةغون رضایث جـهیو قغه اٌغُ .یچ
گٌَّ رؿحگاری جّؿط ُیچ ىّزّدی ىگؼ ةّاؿعَ فؼىاٌتؼی از پؼوردگار ضياٌث ٌيی قّد .جيام ىکاجب فکؼی
ىـهياٌان در ظنّص ایً جؿؼیف از اؿالم ُو ؾلیغه ُـحٍغ .جفاوجِای ةیً ىکاجب فکؼی ىعحهف در اؿالم
مؼفا ةَ زؽئیات ایً صانث فؼىاٌتؼداری ىؼةّط ىی قّد .پایَ و اؿاس اؿالم ،ظغا ،اؿث .کَ ٌاىف ةیف از
 2500ةار در كؼآن اىغه اؿث .در زاىؿَ ىكؼك صضؼت ىضيغ(ص) اؾالم ىی کٍغ کَ ظغا ظانق یکحا ،ىٍؽه
كادر ىعهق  ،ؾانو ،رازق ،صاکو زِان اؿث .جّصیغ ىعهق در اؿالم در دکحؼیً وصغاٌیث و صاکيیث پؼوردگار
صفغ قغه اؿث کَ صاکو ةؼ اؾحلاد و ؾيم اؿالم ىی ةاقغ .ظغا یکحا اؿث و اراده او ةؼ ُيَ زا چیؼه ةّده و
كاٌّن او ةؼ ُيَ ىّزّدات و زّاٌب زٌغگی ةكؼ جـؼی ىی یاةغ.
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گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن

وصی ُا ةّؿیهَ فؼقحَ وصی زتؼئیم ٌازل قغه اؿث .چٍاٌکَ ىؼؿّم اؿث ٍُگاىی کَ ىضيغ(ص) وصی ُا را
ةَ پیؼواٌف اؾالم کؼد آٌِا صفغ قغٌغ .آٌِا را ةَ ذًُ ؿپؼده یا روی چیؽُایی از كتیم ةؼگ درظث ٌعم ،جکیَ
ُای اؿحعّان ،پّؿث زاٌّران ىی ٌگاقحٍغ .پؾ از رصهث پیاىتؼ اکؼم در  632ىیالدی پیؼواٌف قؼوع ةَ زيؽ
آوری ایً آیات کؼده و ؿؼاٌسام آٌِا را در ؿال  650جغویً کؼدٌغ جا ةنّرت كؼآٌی کَ صاال ىا آن را ىی
قٍاؿیو درآىغه اؿث .ؾؼةی ىکحّب ىؿيّال جٍِا ماىث را ٌكان ىی دُغ ٌَ صؼوف مغا دار را و صغیخ صؼوف
مغا داری اؿث کَ ىغجی ةؿغ در ىحً ارائَ قغ.

گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن

جا كتم از  14اؿالم( كؼن دُو) قیّه ُای ىعحهف كؼائث (کَ زیاده صؼوف مغادار اؿث) ىحً
ىنضف پػیؼفحَ قغه جّؿؿَ یافث کَ ُفث ىّرد آٌِا ةا ارزش و اؾحتار ةؼاةؼ پػیؼفحَ ىی قّد.
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گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن

ایً ىّاد ظّاٌغٌی پػیؼفحَ قغه ٌتایغ ةا ىحّن ىعحهف جِیَ قغه در ةاره ىحّن كؼآٌی ظاص کَ آداب و
رؿّم اؿالىی را صفغ کؼده اؿث اقحتاه گؼفحَ قّد  .گٌَّ ُای ىحفاوت کَ گفحَ ىی قّد صامم ٌـعَ
ُای كؼآٌی اؿث کَ ةؼظی از امضاب پیاىتؼ صفغ کؼده ةّدٌغ و ةا ٌـعَ ؾذياٌی کَ زایگؽیً قغه فؼق
دارد .ایً گٌَّ ُای ىحفاوت غانتا ٌاچیؽ و کو ارزش ُـحٍغ .گؼچَ گاُی اوكات آٌِا ار ٌؼؼیَ ظامی ةؼ
اؿاس قؼع یا ؿّال دیٍی کَ در ىیان ىـهياٌان ىّرد جؼدیغ كؼار گؼفحَ ،صيایث ىی کٍٍغ .ىضللیً غیؼ

ىـهيان اظیؼ ،روایث صاکی از ٌضّه جغویً كؼآن را پػیؼفحَ اٌغ .ةا ایً وزّد اظیؼا ةؼظی ٌؼؼات ىعحهفی
را ىعؼح کؼده اٌغ .کَ در كؼان ٌؼؼات و روقِایی کَ داةث قغه در جضهیم کحاب ىلغس ىذيؼ ديؼ اؿث
ةکار رفحَ اؿث.
زةان ؾؼةی كؼآن در ىلایـَ ةا مّرجِای دیگؼ ؾؼةی ىحفاوت اؿث .آن جؼکیتی از قؿؼ و ٌذؼ اؿث کَ ةغون
وزن ىی ةاقغ .ؿتک آن اقاره ای و دارای صػف كؼیٍَ اؿث و دؿحّر زةان و واژگان آن غانتا ىكکم
اؿث.
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گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن
ىاٌٍغ ةـیاری از کحب ىلغس جفاؿیؼ ىعحهفی درةاره آن ارائَ قغه اؿث .در زاُایی فِو آن ىكکم اؿث و ىؿيّال ةَ
کيک جفـیؼ فؼاگؼفحَ ىی قّد .چٍاٌکَ ىؼؿّم اؿث كؼآن کاىم جؼیً ٌيٌَّ اؿث و ُیچ کؾ ٌيی جّاٌغ ىاٌٍغ ان ةیاورد.
چّن ىؿيّال اذؾان قغه کَ پیاىتؼ ةی ؿّاد ةّده و ةغ یً ظاظؼ كؼآن ىؿسؽه ای اؿث کَ ةّاؿعَ او ٌازل قغه اؿث.

گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن
ىضحّای آن ؾيغجا قاىم فؼاىیً و جّمیَ ُای اظالق اؿث .ظتؼ از آىغن پایان زىان و روز كیاىث ىی دُغ ،داؿحاٌِایی
در ىّرد پیاىتؼان كتم از صضؼت ىضيغ(ص) و ىؼدىی کَ آن پیاىتؼان ةؼایكان فؼؿحاده قغه و كّاٌیً ىؼةّط ةَ زٌغگی
دیٍی و ىـائهی ُيچّن ازدواج  ،ظالق و ارث ؿعً ىی گّیغ .پیام امهی ان ایً اؿث کَ جٍِا یک ظغا وزّد دارد کَ
ظانق ُيَ چیؽ اؿث ،کـی کَ ةایغ ةا پؼؿحف و رفحار مضیش ،ةٍغگی او را ةسا آورد .ایً ظغا ُيّاره ةعكٍغه اؿث و

پیّؿحَ از ةكؼ ظّاؿحَ کَ از پیاىتؼاٌی کَ ةؼ آٌِا فؼؿحاده اؿث پیؼوی کٍٍغ.
،
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گردآيری ي ترکیب بىدی قرآن
ایً پیاىتؼان ةارُا و ةارُا از ؿّی ىؼدم ظعاکار ظؼد قغه اٌغ و ظغاوٌغ آٌِا را ىسازات کؼده اؿث .ىفِّم امهی كؼآن و

ةـیاری از داؿحاٌِای جّضیضی ةا کحاب ىلغس ىـیضیان و یِّدیان ىكحؼك اؿث ،اىا آٌِا غانتا ةَ قیّه ىحفاوت گـحؼش
یافحَ اٌغ .ةـیاری از زؽئیات داؿحاٌِا در ىّرد پیاىتؼان گػقحَ ةَ روایات یافحَ قغه در ٌّقحَ ُای ؿاظحگی یِّدی و
ىـیضی قتیَ جؼ اؿث جا آیات ىّزّد در جّرات و اٌسیم.
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حج ي عمرٌ در قرآن
در كؼآن  5ؿّره وزّد دارد کَ قاىم ىّاردی در ىّرد صر اؿث .آن ُا جلؼیتا ةؼ صـب زىان ةؼرؿی ظّاٍُغ قغ.
ؿّره ( 2ةلؼه) صاوی چِار ةعف اؿث کَ ةَ روقٍی صر را ذکؼ ىی کٍغ .ةعف اول در ضيً چیؽُای دیگؼ ةیان ىی کٍغ
کَ اةؼاُیو و اؿياؾیم (ظاٌَ) را ةاال ةؼدٌغٌ(.ام دیگؼ آن کؿتَ اؿث)؛ ظغاوٌغ ان را پٍاُگاه ةؼای ةكؼ كؼار داد:او ىلؼر کؼد

کَ ایً ىلام اةؼاُیو ةایغ ىکاٌی ةؼای ؾتادت ةاقغ و ةَ اةؼاُیو و اؿياؾیم فؼىان داد جا ایً ظاٌَ را ةؼای کـاٌی کَ ةَ
دورش ظّاف ىی کٍٍغ ،در آن اكاىث ىی کٍٍغ و ٌاجّان ُا پاکیؽه کٍغ .ةَ ٌؼؼ ةعف دوم در ارجتاط ةا ؾيؼه ٌازل قغه
اؿث.

حج ي عمرٌ در قرآن
ایً در ىّرد ٌحیسَ مفا و ىؼوه ىی گّیغ ىکاٌِایی کَ ظغاوٌغ در آن آییٍِای ىػُتی جؿییً کؼده و کـاٌی کَ صر و

ؾيؼه را ةسا ىی آورٌغ ٍُگام ؿؿی مفا و ىؼوه ٌتایغ ىؼجکب ُیچ گٌَّ ظالفی گؼدٌغ .ةعف ؿّم یاد آور ىی قّد کَ یکی
از ٌلف ُای ىاه زغیغ جؿییً زىان صر اؿث .ةعف چِارم ظّالٌی جؼیً و پیچیغه جؼیً ةعف اؿث ،و انتحَ جلؼیتا کم
ةعف ُا را قاىم ىی قّد.
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حج ي عمرٌ در قرآن

در کم ةعف قؼط ىی کٍغ کَ کـاٌی کَ صر و ؾيؼه ةَ زا ىی آورٌغ ةایغ ؾيم قان ةؼای ظغا ةاقغ؛ دؿحّرانؿيم ُایی
را ةؼای کـاٌی کَ صر را ةسا ىی آورٌغ اىا ةازداقحَ ىی قٌّغ ارائَ ىی کٍغ .اؾالم ىی کٍغ کَ صر در ىاُِای ظامی اٌسام
ىی قّد؛ و زائؼیً را از آىیؽش زٍـی و قؼارت و زٍگ ىٍؽ ىی کٍغ .اىا ازازه پؼداظحً ةَ کار ظّد را ىی دُغ.

حج ي عمرٌ در قرآن
ؿّره  22صر ٌاىیغه ىی قّد .ةعف ُایی از آن ىکی اؿث اىا كـيث ُایی کَ ةَ صر ىی پؼدازد ةغون قک ىغٌی اؿث.
ایً ةعف ُا ٌلم ىی کٍغ کَ چگٌَّ اةؼاُیو در ایً ظاٌَ اؿکان داده ىی قّد .ةَ او گفحَ ىی قّد ٌتایغ ظغایان دیگؼ را
قؼیک او كؼار دُغ اىا ظاٌَ را پاکیؽه کٍغ ةؼای کـاٌی کَ ةَ دور آن ظّاف ىی کٍٍغ ،اكاىث ىی کٍٍغ ،جؿؼیو ىی کٍٍغ و
ؿسغه ىی کٍٍغ .

حج ي عمرٌ در قرآن

ؿّره ( 3آل ؾيؼان) ةیان ىی کٍغ کَ اونیً ظاٌَ( ةَ ؾتارت دیگؼ ىکان پؼؿحف) کَ ةؼای ةكؼ ةاقغ در ىکَ ةّد؛ ایً
ىکان ىکاٌی ىلغس و راٍُيایی ةؼای کم زِان اؿث .ایً قاىم ٌكاٌَ ُایی آقکار اؿث.
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حج ي عمرٌ در قرآن
از كتیم ىکان اةؼاُیو؛ کَ ُؼکَ در آن وارد قّد ىنّن ىی گؼدد .و زیارت آن ةؼای کـاٌی کَ جّان ىانی دارٌغ فؼیضَ
انِی ىضـّب ىی قّد.
ؿّره  9جّةَ قاىم اؾالٌی اؿث کَ ةَ ؾهی(ع) در ىٍا در صر اةالغ ىی گؼدد .آن دارای ؿَ آیَ اؿث کَ ىؿهّم ىی کٍغ،
کافؼان ازازه ٌغارٌغ ةَ ایً ىکان ىلغس وارد قٌّغ.
ؿّره ( 5ىائغه) قاىم دو ةعف اؿث در ىّرد صر اؿث .ؾيّىا ةَ ىيٍّع ةّدن قکار ةؼای کـاٌی کَ ىضؼم ُـحٍغ ىی
پؼدازد.
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پیام قرآن

پیام امهی کحاب آؿياٌی كؼآن  ،کَ ُو در ؿّره ُای ىکی و ُو ىغٌی دیغه ىی قّد ،ایً اؿث کَ فلط یک ظغا وزّد
دارد و جٍِا ةایغ او را پؼؿحف و ؾتادت کؼد .ةا ایً وزّد ؿّره ُای ىکی و ىغٌی از نضاظ ىفِّم کهی و ىضحّا ةاُو فؼق
دارٌغ.

پیام قرآن
ؿّره ُای ىکی کّجاُحؼ از ؿّره ُای ىغٌی اؿث و آیَ ُای ٌـتحا کّجاُی دارد .آٌِا قف ىّضّع امهی را در ةؼ ىی
گیؼٌغ .اول ایً کَ ةعف ُایی وزّد دارد کَ ةعكف ُای پیاىتؼ ٌاىغه ىی قّد .چّن ةیكحؼ ىضيغ(ص) را ىّرد ظعاب
كؼار ىی دُغ .در ایً آیات یا گؼوه آیات ظغاوٌغ ظّد را ةَ ىضيغ(ص) ةَ ؾٍّان صاکو آقکار ىی کٍغ؛ و ةَ او ىاىّریث

داده و دؿحّر انؿيم ُایی در ىّرد ؾتادجِایف ارائَ کؼده اؿث .دوم (ةعف ُای ٌكاٌَ) وزّد دارد .ایً ةعف ُا ةَ
ىؿسؽات آفؼیٍف پؼوردگار ةَ ؾٍّان نعف او کَ ةایغ از آن ؿپاؿگؽاری کؼد و ةَ ؾٍّان دنیم كغرت او اؿث اقاره دارد.

Page | 12

پیام قرآن
ؿّم ةعف ُای ةضخ ةؼاٌگیؽی اؿث کَ در آن کافؼان ؾؼب ةَ ظاظؼ پؼؿحف ظغایان دیگؼ در کٍار ظغای صلیلی ىّرد

اٌحلاد كؼار ىی گیؼٌغ .چِارم ةعف ُای روایی اؿث .ةؼظی از آٌِا ٌلم ىی کٍغ کَ چگٌَّ کـاٌی کَ كتالفؼؿحادگان ظغا
ٌپػیؼفحٍغٌ ،اةّد قغٌغ .اٌّاع دیگؼ زٌغگی ىّرد ؾتؼت ىّىٍان از كتیم یّؿف رئیؾ كتیهَ ،و ىؼیو ىادر ؾیـی را ٌلم ىی
کٍغ .پٍسو ةعف ُای آظؼت قٍاؿی اؿث کَ ةَ ظّر ىكؼوح ىنیتث ٌؽدیک روز داوری  ،نػت ةِكث و ؾػاب زٍِو را
جّمیف ىی کٍغ .در آظؼ ةعف ُای وصی اؿث .از ؿعٍاٌی در ىّرد ومف وصی ،رد جِيحِایی کَ ةَ پیاىتؼ داده قغه و

در ىّرد ةیٍف او جكکیم قغه اؿث.

پیام قرآن
ؿّره ُای ىغٌی اغهب ظّالٌی و پیچیغه ُـحٍغ .آٌِا قاىم قف ٌّع ىّضّع ُـحٍغ کَ در ؿّره ُای ىکی یافث ىی

قٌّغ .ونیکً ةَ قکم دؿحَ ةٍغی قغه ىی ةاقٍغ.
ةعف ُای پیاىتؼ غانتا ةا ؾتارات (ای پیاىتؼ) آغاز ىی قّد .ةضخ در ىّرد کافؼان ؾؼب ٌـتحا کو اؿث و روش ؿعً

گفحً در ةؼاة ؼ یِّدیان و ىـیضیان ةی ایيان را ارائَ ىی کٍغ .ؾتارات ظّالٌی آظؼت قٍاؿی ،كتّالٌغن آدم ُای قکاك را
ىّرد ُغف كؼار ىی دُغ کَ ةا اقارات ؿاده جؼ كانتی ةَ ةِكث و زٍِو زایگؽیً قغه اٌغ ،کَ ةَ ىّىٍان ظعاب ىی قّد.
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پیام قرآن
ةعف ُای روایی ةؿغُا امال ةَ اٌغازه داؿحاٌِا ٌضّه ىسازات در ىّرد کـاٌی کَ ةَ ظاظؼ ةی ایياٌی قان ةَ کهی ٌاةّد

قغه اٌغ ،ةؼزـحَ ٌيی قّد .از اٌسا کَ ؿّره ُای ىغٌی ؾيغجا ىـهياٌان یا یِّدیان و ىـیضیان را کَ در ىّرد ظهلث و
آظؼت ؾلیغه ىكحؼکی دارٌغ ظعاب كؼار ىی دُغ ؾتارات ٌكاٌَ دیگؼ ضؼوری ٌیـحٍغ اگؼچَ ٍُّز ُو گاه دیغه ىی قٌّغ.
و در آظؼ ةعف ُای وصی ٌـتحا کو ُـحٍغ ؾالوه ةؼ ایً قف ىّضّع ؿّره ُای ىغٌی اصکام قؼؾی فؼاوان و جكّیق کَ
ةَ ویژه ةؼای گؼوه ایيان آورٌغه در ٌؼؼ گؼفحَ قغه را در ةؼ ىی گیؼد .ةـیاری از آن ُا ىکؼرا ةَ اؿياء انِی ةا جؼکیتاجی از

كتیم (او جّةَ پػیؼ و ةعكٍغه اؿث) و (او زتار و صکیو ) اؿث اقاره ىی کٍغ.
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اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
وصغاٌیث ةَ ىؿٍی اؾحلاد ةَ یکحایی ىعهق ظغاؿث .ةَ ؾتارجی او ىؼکب و كاةم جلـیو ةَ ُؼ مّرت جؼکیب و ةعف پػیؼ

ٌیـث .آن دنیم ةؼ ٌفی ُيَ ىضغودیث ُاؿث .زیؼا ىضغودیث ةَ ُؼ مّرت ىـحهؽم جؼکیب ةّده و یک ىّزّد ىؼکب
ٌیـث .ىّزّد ٌاىضغود كاةم جؿؼیف ٌیـث ،ةٍاةؼ ایً ُؼگٌَّ جالش ةؼای درك او ةَ کيک ُؼگٌَّ وؿیهَ ةیؼوٌی یا دروٌی
ةَ ایً ىؿٍ ی اؿث کَ كغرت ىضغود ىا ةی ديؼ اؿث.

اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
اىا او ةّاؿعَ ُؼ ىّزّدی كاةم قٍاظث اؿث ،ةَ ایً ىؿٍا کَ ُؼ ىّزّد ىضغودی ىی جّاٌغ وزّد و صلیلث او را ُياٌگٌَّ

کَ در مفات او آقکار اؿث درك کٍغ .مفات او ةَ دو قکم ٌيایان ىی قّد .دتّجی و ؿهتی
ُيَ مفات دتّجی ةَ وزّد كعؿی و وصغاٌیث او ةؼىی گؼددُ .يَ مفات ؿهتی ةَ ٌفی ىضغود ةّدن و جؼکیب او ةؼىی
گؼدد .ةٍاةؼ ایً آٌِا کاُف پػیؼ ةَ ٌفی ىضغودیث و جؼکیب او ُـحٍغ.
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اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
مفات ؿهتی را ةَ قکم زیؼ ىی جّان قؼح داد  :او ةّؿیهَ ُیچ یک از واژ ه ُای فیؽیکی و اٌـان اٌگاراٌَ كاةم جّمیف
ٌیـث .او ىحكکم از ةغن ،رٌگ و اٌغازه ٌیـثُ .یچ ىعهّكی ٌيی جّاٌغ او را ىكاُغه یا درك کٍغ یا صغس ةؽٌغ و ىحنّر
قّد .او در واژه ُای ىادی یا ىاده واةـحَ یا قکم ٌيی گٍسغٌ .يی جّان ىکان ظامی ةؼای او در ٌؼؼ گؼفث و یا ىضغود ةَ

زىان کؼد .او ةا ُیچ ىّزّدی ُو ردیف و ُو جؼاز ٌیـث .اگؼچَ ةَ ؾٍّان ظانق او ةا ُيَ چیؽ اؿث اىا ُیچ چیؽ ٌيی
جّاٌغ در کٍار او و ىـاوی او ةاقغُ .يَ ایً ٌفی ُا ةَ ىؿٍی ٌفی ىضغودیث و جؼکیب اؿث.

اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
مفات دتّجی او ؿَ ٌّع اؿث. 1 :مفات ذاجی یا صلیلی صضؼت صق .2مفات ٌـتی ذاجی

. 3مفات ٌـتی

مفات ذاجی یا صلیلی صضؼت صق ٌكاٌَ ٌؼؼاجی اؿث کَ دالنث ةؼ ُيان ٌؼؼ وصغاٌیث دارد و ةا آن یکـان اؿث و كاةم
ىلایـَ ةا ُیچ چیؽ دیگؼی ٌیـث .ایً مفات ؾتارجٍغ از انف :وصغاٌیث ب :صلیلث ج:صب ٌفؾ د :صیات

ةایغ فِيیغه قّد کَ صیات در ایٍسا ٌتایغ ةَ ىؿٍی صیات گیاه ،صیّان و اٌـان گؼفحَ قّد ةهکَ ایٍسا ةَ ىؿٍی کم مفات
 a,b,c,dاؿث کَ در ةاال ذکؼ قغ .
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اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
ویژگی ُا ی فّق جٍِا ةَ ظغا ،ةا جّزَ ةَ صلیلث او ٌـتث داده ىی قّد .ؾهث و ُغف ُؼ یک از ایً مفات یکـان ُـحٍغ

ٌؼؼ ةَ ایً کَ ُیچ جفاوجی ةیً داٌٍغه ،ؾانو و ىغرك یا صتیب ىضتث و ىضتّب و غیؼه وزّد ٌغارد.
مفات ٌـتی ذاجی مفاجی اؿث کَ در ىّرد او ةا جّزَ ةَ ارجتاظف ةا ُغف غیؼ از ظّدش گفحَ ىی قّد .و ایً مفات
ؾتارجٍغ از :انف :قٍاظث اُغاف غیؼ از ظّد او ب:ىكیث ،دنتـحگی ةَ ومف و جسهی ج :دوؿث داقحً ُغف غیؼ از
ظّد او د:ؾؼيث یا صفغ ُغف غیؼ از ظّد او

اعتقاد بٍ یکتایی مطلق خدا
مفات ٌـتی ةی قيار ُـحٍغ .از كتیم ظانق ،رازق ،ةعكٍغه ،صاکو ،ىؿیً و غیؼهُ .ؼگٌَّ ٌؼیؼ واةـحَ ةَ مفث در ىّرد

او در ارجتاط ةا ةؼظی زٍتَ ُای ؾيم وی مفث ٌـتی اؿث .فلط او ؾانو ةَ قيار مفات ٌـتی اؿث .ایً مفات ٌحیسَ
مفا ت ٌّع دوم یؿٍی ٌـتی ذاجی ُـحٍغ .مفات ٌّع دوم از مفات ٌّع اول یؿٍی مفات ذاجی ىكحق ىی قٌّغ .و ؿؼاٌسام
صلیلث او فؼاجؼ از ُؼگٌَّ ىضغودیث جؿؼیف و درك اؿث .ایً ُا جيام آن چیؽی ُـحٍغ کَ ىّزّد پایان پػیؼ ىی جّاٌغ
در ىّرد پؼوردگار اػِار کٍغ .اهلل جٍِا ٌام ؾؼیو ةؼای ذات او و ذاجی ةَ زؽ ةاری جؿانی ٌیـث.
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مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن

فِو كؼآن ٌیاز ةَ ىلغىات ظامی دارد کَ در ایٍسا ةَ ظّر ىعحنؼ قؼح داده ىی قّد .اول قٍاظث زةان ؾؼةی اؿث
ُيیٍعّر آقٍا کؼدن کـی ةا كؼآن ةغون قٍاظث زةان ؾؼةی غیؼىيکً اؿث .قؼط الزم دیگؼ قٍاظث جاریط اؿالم اؿث
چّن ةؼظالف جّرات و اٌسیم کحاب آؿياٌی كؼآن ةَ جغریر و در ظّل ةیـث و ؿَ ؿال از صیات پیاىتؼ ،یک دوره پؼُیاُّ

و زٍسال آىیؽ ،وصی قغه اؿث .در ایً دوره ُؼ آیَ كؼآن ةَ صاددَ جاریعی ىِيی ىؼةّط ىی قّد کَ قان ٌؽول ٌاىیغه
ىی قّد .قان ٌؽول ةَ جٍِایی ىؿٍی آیَ ُا را ىضغود ٌيی کٍغ ةهکَ قٍاظث ویژگی ُای وصی در ایً ىیان ىّضّع آیَ ُا
را روقً جؼ ىی کٍغ.

مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن
قؼط ؿّم ةؼای فِو كؼآن قٍاظث درؿث ؿعٍان پیاىتؼ اکؼم اؿث ةَ گفحَ كؼآن او ىفـؼ ؾانو و ةؼزـحَ كؼآن ةّد.

كؼآن ىی فؼىایغ :ىا ذکؼ را ةؼ جّ وصی کؼدیو جا جّ روقً ؿازی ةؼای ىؼدم آٌچَ را کَ ةؼایكان ٌازل کؼده ایو را) 16:44 (...
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مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن
ةا جّزَ ةَ كؼآن  ،پیاىتؼ ىفـؼ كؼآن اؿث آٌچَ کَ از پیاىتؼ ةَ ىا رؿیغه ةَ ىا در درك كؼآن ةـیار کيک ىی کٍغ .ةٍاةؼ
ایً روایث از اىاىان کيک ةؽرگی ةؼای ىا در درك كؼآن ُـحٍغ.

ٌکحَ ىِو کَ در ظّل ىؼاصم اونیَ ةایغ در ٌؼؼ داقث ایً اؿث کَ ىا ةایغ كؼآن را ةَ کيک ظّد كؼآن ةكٍاؿیو .ایً ُغف
ةؼاصحی كاةم دؿحؼس اؿث زیؼا آیات كؼآن یک ىسيّؾَ کاىم ةٍیادی ،یک ؿاظحار ةِو پیّؿحَ را جكکیم ىی دُغ.

مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن
ُيَ ىفـؼان ةؽرگ ایً ىـئهَ را جائیغ کؼده اٌغ  .كؼآن روش ظاص ظّد را ةؼای ىّرد ةضخ كؼار دادن ىـائم ىعحهف دارد.
ٌيٌَّ ُای در ایٍسا وزّد دارد کَ اگؼ یک آیَ ةنّرت جکی ةغون كؼار گؼفحً در ىحً ىٍاؿب آن ةؼرؿی قّد ٌـتث ةَ

زىاٌی کَ ةا جّزَ ةَ آیاجی کَ ةَ ىّضّع ىكاةَ ىی پؼدازٌغ ىؿٍی ىحفاوجی ظّاُغ داقث.
ةَ ؾٍّان ىذال روش و ؿتک كؼآن از جفاوت ةیً آیات ىضکو و آیات ىحكاةَ د ریافث ىی قّد .آٌچَ کَ ةایغ در ٌؼؼ داقث
ةؼظی ىّضّؾات واةـحَ ةَ كؼآن اؿث کَ ةَ ىـائم ىحافیؽیکی و زِان ىحؿانی ىؼوةط ىی قّد  ،کَ ٌيی جّان آن را ةَ
زةان ىؿيّنی ةیان کؼد.
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مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن
از آٌسا کَ زةان كؼآن ُياٌٍغ زةاٌی اؿث کَ اٌـان اؿحفاده ىی کٍغُ ،يان ؿتک گفحار ةؼای ىحؿانی جؼیً ىضاىیً
ُياٌعّر کَ ىا ةؼای ىّضّؾات ىادی و دٌیّی ةَ کار ىی ةؼیو اؿحفاده ىی قّد .اىا ةَ ىٍؼّر زهّگیؼی از ُؼگٌَّ فِو
اقحتاه در ىّرد ىـائم ظاص ،ةؼظی آیات ةَ گٌَّ ای ا ؿث کَ ةایغ ةَ کيک آیات دیگؼ جّضیش و جفـیؼ قٌّغ .ةؼای پؼُیؽ

از ُؼگٌَّ اىکان اةِام در ىضاىیً واالی آن كؼآن از ىا ىی ظّاُغ کَ ىحكاةِات را در ىلاةم ىضکيات ةؼرؿی کٍیو.
او کحاب را ةؼای ىا فؼؿحاد ،کَ در آن آیات ىضکو وزّد دارد کَ صلیلث کحاب اؿث.

مراحل مقدماتی مًرد ویاز برای مطالعٍ قرآن
ةغیً جؼجیب در كؼآن آیات ىكعل وزّد دارد کَ ىضکو ةّدن آن را ٌيی جّان اٌکار کؼد و زؽ ىؿٍی واكؿی ان ىؿٍی
دیگؼی ٌيی جّان از آن اظػ کؼد .چٍیً آیاجی ىادر کحاب ُـحٍغُ .ياٌعّر کَ ىادر در پٍاه فؼزٌغش اؿث یا ام انلؼی ىؼکؽ

قِؼُا اؿث ،آیات ىضکو ٌیؽ ةَ ؾٍّان ىضّر امهی ىحكاةِات در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد .انتحَ ةایغ در آیات ىحكاةَ فکؼ کؼد
و فِيیغ اىا ةایغ ةَ کيک آیات ىضکيات در آٌِا جفکؼ قّدُ .ؼگٌَّ ةؼداقث ةغون کيک گؼفحً از آیات ىادر ،مضیش و
ىـحغل ٌعّاُغ ةّد.

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

صانث فؼىاٌتؼی  .فؼىاٌتؼداری

جـیهو و پػیؼش

پؼوردگار

كادر ،ظغاوٌغ

ؾانو

كادر ،صکیو

صاکيیث

اكحغار

اراده

ٌلف  .ظّاؿحَ

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

ماىث

ةی مغا

صغیخ

ؿٍث .آداب و رؿّم

کو ارزش

کو اُيیث ،ةاظتؼ

اقاره ای

کٍایَ ای

ظتؼ

ُكغار ،صاددَ

ةٍغگی

ظغىث کؼدن

روز كیاىث

داوری ٌِایی

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

صر

زیارت

جلؼیتا

جعيیٍا .جلؼیتا

پٍاُگاه

ىکان اىً

ظّاف کؼدن

دور زدن.گؼدیغن

ؿسغه کؼدن

ؿسغه کؼدن

کار ظالف

ظعا.ظالفکاری

ىلؼر قغ

جؿییً قغ .كؼار قغ

فؿانیث

کار .جسارت

قؼارت

ةغی

جّةَ

پكیياٌی

ىائغه

غػای پًِ قغه روی ىیؽ

ىيٍّع کؼدن

ؾغم ازازه  .ىٍؽ

واژه
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واژه

واژه

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

پیاىتؼ

پیام آور .رؿان

ىاىّریث

ىکهف .ىّػف

نعف

اصـان .ظیؼظّاُی

ىّرد اٌحلاد كؼار گؼفحً

ىّرد ؿؼزٌف

ؾتؼت

انگّ

ؾػاب زٍِو

ؿعحی و رٌسف زٍِو

آدم قکاك

ىؼدد .ىكکّك

جكّیق

جؼغیب ةَ کاری کؼدن

صکیو

صکیو

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

ةی ديؼ

ةغون ٌحیسَ  .ةی ُغف

مفات

دؿحاورد.

دتّجی

در زِث ىذتث

ؿهتی

ىٍفی

اٌـان اٌگاراٌَ

رفحار قتیَ اٌـان

ىكیث

دنتـحگی

جسهی

زهّه  .اػِار کؼدن

ىؿیً

کيک کٍٍغه

ةاری جؿانی

ةؼجؼ

نعيای پیشيهادی در نتو

نعيی واژه

ةؼزـحَ

ةَ جيام ىؿٍی

ىّدق .مضیش

ىؿحتؼ

ىحكاةَ

ذو وزَ

ىضکو

ؿعث .ىضکو

ىحؿانی

ؾانی

جؿيق .جفکؼ

جفکؼ دكیق .جاىم

در ٌؼؼ داقحً

Kept in mind

واژه
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