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 پیامبر به قرآن آمیز عتاب آیات های واژه بررسی
 

 3، اسماعیل اسالمی2، مریم اکبری گنج آباد1صنوبر محبوبی شمیلی
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 چکیده

ّبی پی گیز دست سًٌذ ٍ ًظیز پیبهجز اسالم ثِ تحقیقبت پضٍّصدر گذرگبُ سهبى، افزاد سیبدی تالش ًوَدًذ درثبرُ ضخػیت ثی

ی ضخػیت عظین ٍ یٌذ ٍلی ثبیذ داًست، ثزرسی ٍ تحلیل ٍاقعی ٍ هٌػفبًِثز هجٌبی هطبلعبت ٍ کطفیبت خَد اظْبر ٍجَد ًوب

قزآى ثِ آهیش عتبة ّبی ٍاصُآیذ. ًَضتبر حبضز سعی دارد ثِ ثزرسی الْی پیبهجز کبر آسبًی ًیست ٍ اس عْذُ ی ّز کسی ثز ًوی

ًذ. تالش ًگبرًذُ در ایي جستبر ثز ایي قزآى دست ثِ قلن ضذُ ا آهیش عتبةپیبهجز ثپزداسد، ّزچٌذ پضٍّطگزاًی در خػَظ آیبت 

ّن پزداختِ ضَد تب هطخع ضَد کِ خذاًٍذ هْزثبى چگًَِ در حیي  آهیش عتبة ّبی ٍاصُثَد کِ عالٍُ ثز ثزرسی آیبت ثِ ثزرسی 

َد کِ اس کٌذ کِ اس هٌشلت ٍ جبیگبُ ایطبى کبستِ ًطَد ٍ ثزای ّوِ اتوبم حجت ضّبی سیجبیی استفبدُ هیعتبة پیبهجز، اس ٍاصُ

ثبضٌذ چزا کِ عولکزد پیبهجز هطبثق ثب ٍحی اس جبًت خذاًٍذ ثَدُ ٍ  عولکزد پیبهجز ایزاد ًگزفتِ، ٍ اس ایطبى اتجبع کبهل داضتِ

ایي ًطبًِ کوبل است کِ در هَرد  جبّبیی کِ عول ایطبى خالف احسي ثَدُ اس جبًت خذاًٍذ ثِ پیبهجز تذکز دادُ ضذُ است ٍ

 ذاًٍذ ثزای ّیچ کسی اجبسُ ًیست کِ ایطبى را هَرد عتبة ٍ یب اس ایطبى ایزاد ثگیزًذ.عولکزد پیبهجز جش خ
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