
 قرآن کریم

 اسالْ ٌشأی سسَٛ تٝ تشش ٞذایت تشای وٝ است تضسي خذاٚ٘ذ آٔیض اػجاص والْ وشیٓ، لشآٖ

 ٚجٛد آٖ یاساٖ ٚسیّٝ تٝ اسالْ، ٌشأی سسَٛ تش اِٟی ٚحی ایٗ ٘ضَٚ تا ٕٞضٔاٖ. شذ ٚحی

 سسَٛ فمط وٝ ٘یست ٌٛ٘ٝ ایٗ. ٌشدیذ ٔی ٍٟ٘ذاسی ٞا ٔصحف دس ٚ شذ ٔی ٘ٛشتٝ ٔمذس،

 ٚجٛد آٖ تضسٌٛاس یاساٖ اص تسیاسی تّىٝ. تاشذ وشدٜ ٘مُ تؼذی ٘سّٟای تشای سا آٖ اسالْ ٌشأی

 . ٌشدیذ ٘اصَ سسِٛش تش خذا ٘احیٝ اص وتاب ایٗ وٝ وشد٘ذ ٘مُ تؼذ ٞای ٘سُ تشای ٔمذس،

 آٖ ٘أٍزاسی داشت، تاصٌی سٚصٌاس آٖ ػشب تشای ٔٙیش والْ ٚ ٔٙضَ ٚحی خٛد وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ

 تا تِٛذ آغاص ٕٞاٖ اص اسالْ ٌشأی سسَٛ صیشا تٛد؛ سٚشٗ أش ایٗ دِیُ. تٛد تاصٌی تٝ ٔمشٖٚ ٘یض

 . تٛد سٚصٌاس آٖ اػشاب تا ٔتفاٚت ٔشیی ٚ سّٛن داسای ٞجشت، آٖ اص تؼذ ٚ تؼثت

 تاشذ جذیذ ٚ فشد تٝ ٔٙحصش ٘أٍزاسی یه ٘یض ششیف ٔصحف ایٗ ٘أٍزاسی حتی اٌش تٙاتشایٗ

 آٖ دس«  جذیذ ای طشیمٝ»  وٝ تٛد ایٗ تش اسالْ ٌشأی سسَٛ تٙای صیشا. ٘یست تؼجّة جای

 . ٕ٘ایذ ایجاد فشٍٞٙی تشٞٛت

 تشای وٝ وٙذ ٔی خّك اصطالحاتی«  ختٕیٝ ٔؼجضٜ»  ٚسیّٝ تٝ تضسي خذای وٝ است ٌٛ٘ٝ ایٗ

 . تٛد سٚشٗ ٘یض واس ایٗ دِیُ. داشت تاصٌی جاّٞی اػشاب

 ٚسیّٝ تٝ وٝ اسالٔی ٔؼا٘ی حُٕ تٛا٘ایی جاّٞی اػشاب استفادٜ ٔٛسد ٚ شایغ وّٕات وٝ چشا

 ٚ فىش ٔحصَٛ ٔتؼاسف، ٚ شایغ وّٕات آٖ صیشا. ٘ذاشت ٌشدیذ، ٔی ٘اصَ تشش تشای اِفاظ ایٗ

 . تٛد جاّٞی فشًٞٙ ٔخاِف اسالْ، ٚ تٛد جاّٞی فشًٞٙ ا٘ذیشٝ،



 دیٗ دیذٜ، آٖ ٚ داشت حىایت ٘یض دیٍش ای دیذٜ اص اسالٔی خاص اصطالحات ایجاد طشفی، اص

 ایٗ ٘یض. ٕ٘ایذ تحَٛ ٚ تغییش دچاس سا اػشاب طثغ خٛاست، ٔی ٚسیّٝ تذیٗ تضسي خذای وٝ تٛد

 . ٌشدیذ ٔی ٞا فشًٞٙ دیٍش ٚ اسالْ فشًٞٙ تیٗ ٌزاسی فشق تاػث واس

»  ٔا٘ٙذ آٖ ٔختّف ٞای تخش تشای چٝ ٚ خٛد ٚحی ٔجٕٛػٝ تشای چٝ خذاٚ٘ذ وٝ ِزاست

 ٔی واس تٝ خٛد والْ تشای اػشاب وٝ ٘أٟایی تا وٝ ٌضیٙذ تشٔی جذیذی ٘أٟای«  آیٝ ٚ سٛسٜ

 ایٗ وٝ ٞایی سیشٝ ٚ ٘أٟا ایٗ ٔیاٖ ٚ ٘ثٛدٜ ضاتطٝ تی ٘أٟا ایٗ تٝ ا٘تخاب. داسد فشق تش٘ذ،

 . است ٌشدیذٜ ٔشاػات خاصی لٛاػذ ٚ سٔٛص ٌشدد، تشٔی آٖ تٝ ٘أٟا

 خذاٚ٘ذ سٛی اص ٘یض ٘أٟا ایٗ ٕٞٝ. است شذٜ روش صیادی ٘أٟای«  ششیف ٔصحف»  ایٗ تشای

»  یىی: است یافتٝ شٟشت ٘اْ دٚ ٘أٟا ایٗ ٔجٕٛع اص أا. است شذٜ ٚحی سسِٛش تٝ تضسي

 «.  وتاب»  دیٍشی ٚ« لشآٖ

 . داسد آسأی صتاٖ دس سیشٝ وتاب ٚ لشآٖ ٘اْ دٚ ٞش

 . است خٛا٘ذٖ ٔؼٙای تٝ لشائت ٚ حشٚف ٍ٘اشتٗ ٔؼٙای تٝ وتاتٗ«  آسأی»  صتاٖ دس

 . است ششیف وتاب ٕٞیٗ ٔٙظٛس ٔٛاسد ٕٞٝ دس وٝ سفتٝ واس تٝ تاس پٙجاٜ«  اِمشآٖ»  وّٕٝ

 ایٗ ٘أیذٖ رِه ٔغ. است شذٜ اطالق لشآٖ دس ٔٛسد ٞفت ٚ چُٟ دس ٘یض«  اِىتاب»  وّٕٝ

 ٔشاحُ ٕٞٝ دس ٔحٕذی ٚحی صیشا. است طثیؼی وأالً ٔتفاٚت، ٘اْ دٚ ایٗ تٝ ٚحی، ٔجٕٛػٝ

 ٘مش سطٛس ٚ خط دس ٞٓ آٖ تؼاِیٓ ٚ ٘صٛص ٚ داشتٝ تش دس سا تؼثیش دٚ ایٗ ٔفاد تاسیخش،

 . است ٌشدیذٜ ضثط ٞا سیٙٝ دس وشدٖ حفع ٚ خٛا٘ذٖ تا ٞٓ ٚ تستٝ



 روش اسالٔی دا٘شٕٙذاٖ تٛسط ٚجٛٞی«  لشآٖ ٚ وتاب»  تٝ ششیف ٔصحف ایٗ ٘أٍزاسی تشای

 : وٙیٓ ٔی اشاسٜ آٟ٘ا اص تؼضی تٝ وٝ است شذٜ

 آٖ خٛا٘ذٖ ٔتٛجٝ پیٛستٝ ٔشدْ وٝ است ِحاظ تذیٗ وتاب ایٗ تشای( لشآٖ) ٘اْ ایٗ ا٘تخاب. 1

 . تٍزاس٘ذ ٔتشٚن سا آٖ ٘ثایذ ٚ تاشٙذ

 است آٖ اص تاالتش تسی آٖ حمیمی ٔماْ ٚ است اِٟی ػّٓ تّىٝ والْ، اص ای ٔشتثٝ وتاب، ایٗ. 2

 تٝ تا داد تٙضَ چٙذاٖ سا آٖ ٚ ٟ٘اد ّٔٙت ٔشدْ تش ٔتؼاَ خذاٚ٘ذ ِٚی. دسآیذ اِفاظ صٛست تٝ وٝ

 .است ٔطّة ایٗ تٝ دادٖ آٌاٞی تشای ٘اْ ایٗ ٚ دسآٔذ خٛا٘ذ٘ی اِفاظ صٛست

 خٛا٘ذٜ پیغٕثش تشای ٔتؼاَ خذای سا وتاب ایٗ وٝ است جٟت تذاٖ _ لشآٖ _ ٚصف ایٗ. 3

 : فشٔایذ ٔی ،11 آیٝ لیأت سٛسٜ دس وٝ چٙاٖ. است

 « لشآ٘ٝ فاتّثغ لشأ٘اٜ فارا »

 .«ٌیش پی سا خٛا٘ذ٘ش ، خٛا٘ذیٓ سا آٖ وٝ ٌاٜ آٖ پس »


