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هقذهِ

در آغبس دیي اسالم در غبر حزا آًچِ خذاًٍذ بِ رسَلص اهز فزهَد ،خَاًذى بَد.
جبزئیل ،بز پیبهبز (ظ) ًبسل ضذ ٍ پس اس بسن اهلل کِ ضزٍع ّز چیشی است فزهَد
(إقزا) یؼٌی بخَاى ٍ خَاًص هبٌب ٍ اسبس ّز پژٍّطی است .

بیبى هسبلِۺ
جبیگبُ تحقیق در قزآىۺ
اسبسبً در قزآى کزین حتى پذیزش دیي بذٍى تحقیق ٍ پژٍّص هَرد قبَل خذاًٍذ
ًیست .در قزآى کسبًی را کِ دیٌی را پذیزفتِ اًذ صزفبً بِ ػلت ایي کِ دیي پذراى ٍ
اجذاد ایطبى بَدُ است بِ ضذت هَرد سزسًص قزار هیذّذ ٍ آًبى را کَراًی هی داًذ
کِ اس دیي ٍاقؼیت ػبجش ّستٌذ ٍ دػَت آًبى بِ سَی حق ٍ حقیقت را ّوچَى ببًگ
بز چْبر پبیبى هی داًذ(.سَرُ هببرکِ بقزُ آیبت ضزیفِ .)1۷1 ٍ 1۷0
دلیل دیگزی کِ در قزآى کزین آى را دلیل بز ضزٍرت پژٍّص هؼزفی هی ًوبیذً ،یبس
بِ پزّیش اس ظي ٍ گوبى است << .ایِ ضزیفِ  3۶سَرُ هببرکِ اسزاء آهذُ است <<ٍ:ال
تقف هب لیس لك بِ ػلن اى السوغ ٍ البصز ٍ الفؤاد کل أٍلئك کبى ػٌِ هسؤٍال >>
یؼٌی اس چیشی کِ بِ آى ػلن ًذاری [ بلکِ بزگزفتِ اس ضٌیذُ ّب ،سبدُ ًگزی ّب ،
خیبالت ٍ اٍّبم است ] پیزٍی هکي؛ سیزا گَش ٍ چطن ٍ دل [کِ ابشار ضٌبخت ػلن
ٍاقؼی اًذ] هَرد ببس خَاست اًذ .
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آیبت قزآى هولَ اس تطَیق اًسبى بِ تذبز ٍ تفکز است.در قزآى اٍلیي ػٌصز در
پژٍّص تفکز است.ببر ّب در قزآى کزین اًسبى بِ صَرت هستقین ٍ غیز هستقین بِ
تفکز دػَت ضذُ است.بزای هثبل آیبت  1۹1 ٍ 1۹0سَرُ ی آل ػوزاى را
ببیٌیذ<< :یقیٌبً در آفزیٌص آسوبى ّب ٍ سهیي ٍ ،رفت ٍ آهذ ضب ٍ رٍس ًطبًِ ّبیی
بزای خزد هٌذاى است*آًبى کِ ّوَارُ خذا را ایستبدُ ٍ ًطستِ ٍ بِ پْلَ آرهیذُ یبد
هی کٌٌذ ٍ پیَستِ در آفزیٌص آسوبى ّب ٍ سهیي هی اًذیطٌذ >> .احبدیث ٍ رٍایبت
بسیبر سیبدی ًیش اس پیبهبز (ظ) در خصَظ احتوبم بِ آهَختٌی ػلن ،ارسش ٍاالی
داًص ٍ داًطوٌذ ٍ ّوچٌیي تحقیق ٍ پژٍّص ًقل ضذُ است.

ًتیجِ گیزیۺ
پیبهبز اسالم فزهَدُ اًذ ػلوب ٍارثبى اًبیبء ّستٌذ ٍ یب ایٌکِ طلب ػلن بز ّز
هسلوبًی ٍاجب است ٍ یب ایٌکِ حضزت فزهَدُاًذۺ ػلن را بجَییذ گز چِ در چیي
ببضذ .

5

منابع

] 3۶ ،12/2۵ۺ ]1۸هْذیۺ هٌبغۺ گفتِ گَیی بب حجت االسالم ػلیزضب بطیزی
هحقق ٍ ًَیسٌذُ .
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