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به نام خدا



فهرست
۱) معنی لغوی آیه

۲) ترتیب آیات
۳) تعداد و شمار آیات

۴) آیات و سوره های مFی
۵) آیات و سوره های مدنی



معنی لغوی آیه

۱) عالمت و نشانه
إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ 

بقره آیه ۲۴۸
نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق [عهد] كه 

در آن آرامش خاطرى 
۲) جماعت

۳) امر عجیب و شگفت آور



الف: هر آیه از قرآن نشانه صدق و راستی آورنده آن 
و عالمت عجز و ناتوانی مخالفان 

ب: آیه از جماعتی حروف و %لمات و یا جمله ها 
تشFیل شده است

ج: هر آیه از نظر لفظ  در حد اعجاز قرار دارد



تعریف اصطالحی آیه

آیه عبارت است از بخشی از حروف و یا %لمات و یا جمله 
هایی است %ه از طریق نقل و روایات حدود آن مشخص 

شده است



ترتیب آیات
از مجموع اسناد و مدارک و روایات متواتر مشخص است %ه ترتیب 

آیات در سوره های قرآن با ارشادهای پیامبر اسالم صورت گرفته است

برخی  از علمای شیعه نیز بر این گفته اتفاق نظر دارند %ه ترتیب آیات 
با نظر و آرای صحابه بوده است

اما
هر دو گروه ترتیب %نونی آیات را تصدیق می منایند   



تعداد و شمار آیات

به طور %لی درباره شمار آیات نظر های مختلفی دیده می شود

عدد مFی
عدد مدنی
عدد بصری
عدد شامی

عدد %وفی شامل ۶۲۳۶ آیه



اهمیت شناخت مFی یا مدنی بودن 
آیات و سوره ها

۱) اطالع از شرایط و اوضاع حFومت اسالمی
۲) چگونگی صدور احFام الهی مبتنی بر مقتضیات زمان



آیات مFی
آیاتی %ه در مFه نازل شده اند حتی ممFن است پس از هجرت باشد

۱) %وتاهی آیات
۲) دعوت به اصول و بنیادهای ایمان به خدا 

۳) دعوت به متسک به خوبی ها و اخالق نیک و پایداری
۴) مجادله با مشر%ین

۵) %ثرت سوگند



آیات مدنی

آیاتی %ه در مدینه نازل شده اند

۱) طوالنی بودن ا%ثر سوره ها و آیات آن و تفصیل مطالب و سبک 
آرام قانونگذاری آنها

۲) تفصیل دستورهای دینی



از توجه شما سپاسگزارم
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