
 مجلس بیست و چهارم 

 جاودانگی قرآن

 *فیروزمهرمحمدمهدیاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

گویی به همه نیازهای بشر فر مسـیر هـدایت و سـعافت کتاب آسمانی است که برای پاسخقرآن، 
صورت نوشتاری جهان آفرینش و انسان، و بیانگر حاالت و روابـط گونـاگون او نازل شده است و 

ای است که هرکس به انـدازه نیـاز و و سفره گسترفه با مبدأ و معاف، خویشتن، همنوعان و طبیعت،
تواند از آن بهره بگیرف. از میان صحف و کتب آسمانی که خداوند برای هدایت بشـر توان خوف می

و   بر انبیای عظام نازل نموفه، قـرآن کـریم، کتـاب جاوفانـه و معجـزه مانـدگار پیـامبر خـاتم
آیـد و مـتن ترین برنامه زندگی است که هرگز کهنگی و فرسوفگی سـراغ آن نمـیفربرفارنده عالی

حریف، تغییر، نسخ، بطالن، لغویت و ضـاللت بـه آن راهـی نـدارف. قـرآن، محکمی است که ت
بـوفن خـوف را حفـظ کـرفه  معجزه بوف، فر این عصر نیـز معجزه که فر عصر پیامبر گونههمان

شـوف، امـا قـرآن ماننـد هـای مختلـف علیـه آن تبلیـغ مـیاست و با وجوف اینکه امروزه فر قالب
فرخشد. این کتاب از آغـاز نـزول، همـه فنیـا را بـه لف میهای مخت خورشیدی فروزان فر عرصه

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
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 شوف. هماورفی طلبیده و خبر قطعی فافه که فر هیچ زمانی مغلوب و ناکارآمد نمی
 پرفازیم. فینی  جاوفانگی قرآن می فینی و برون فر این نوشتار، به بررسی مفهوم و فالیل فرون

 مفهوم جاودانگی

باقی و همیشگی است و جاوفانگی، حاصل مصدر و به معنـای  جاوفان، به معنای همیشه، فاهم،
د به  1بوفن است. جاوفانه هیچ زمانی نبوفه، بلکه  جاوفانگی قرآن، بدین معناست که محدوف و مقی 

کنـد و تـا زمـان برپـایی قیامـت، بـاقی تا عالم مافی باقی است و انسان فر کره خاکی زندگی می
تعالی آن را بـرای زمـان و مـرفم  خدای»وفانگی قرآن فرموف: فرباره جا امام رضا 2خواهد بوف.

ها تازه، و نزف هر قوم و ملتی تـا روز قیامـت، همین فلیل، فر همه زمان خاصی قرار ندافه است. به 
 3«نو و باطراوت است.

 دالیل جاودانگی قرآن

ر کلی، بـه آنهـا سازف که فر این مجال، طی  فو محوفالیل متعدفی، جاوفانگی قرآن را روشن می
 کنیم. اشاره می

 دینی الف. دالیل درون

 . آیات 1

ساز و ساختار اعجازآمیز آن و نیز ویژگی آورنده  راز جاوفانگی قرآن را باید فر محتوای عالی انسان
وجو کرف. فر آیات متعدف، جاوفانگی قرآن مطرح شده که بـه نکـر چنـد نمونـه بسـنده  آن جست

 شوف: می

 «:بَلَغوَمَن »ـ آیه 

ْنِذَرُمْمِبِهَوَمْنَبَلَغ» و بگو: این قرآن به مـن وحـی شـده اسـت تـا بـه  4؛َوُأوِحيَِإَليَهَذااْلُقْرآُنِْلُ
 «  رسد، هشدار فهم. ه قرآن به آنان میکسانی را کوسیله آن، شما و 

                                                           

 . 7۴61و  7۴69، ص 6، ج نامهلغتاکبر فهخدا،  . علی1
 . 11، ص جاودانگی قرآن از ديدگاه قرآن و روايات. فیروز اصالنی، 2
 . 68، ص األمالی. شیخ طوسی، 3
 . ۳۱. انعام، آیه 4
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ْنِذَرُمْمِبهِ»از ظاهر  ا حـداکثر یـش و یقـرا عمـوم یـه و کان مکه خطابش متوجه مشرکد یآ برمی« ِْلُ
توان استفافه کرف کـه مقصـوف، تنهـا مشـرکان مکـه یـا همه عرب است؛ اما با توجه به فو نکته می

 قریش و حتی همه عرب نیست:
فر « مکـ»ر خطـاب یه مقصوف از ضـمکن فارف ی، فاللت بر ا«َمن َبَلغ»ن یو ب« مک»ن ی. مقابله ب۳

ْنِذَرُمْمِبهِ»جمله  ا پـس یا مقارن یه یش از نزول آیشان را پیا رمکغمبر ایپه کسانی هستند ک، «ِْلُ
 نموف.  از نزول، انذار می

اند؛ چه نشنیده ، کسانی هستند که مطالب خوف را از شخص پیامبر«و َمن َبَلغ». مقصوف از 1
 حضرت باشند و چه آیندگان.   معاصران آن

رساند که رسالت آن حضرت، عمومی بوفه، قرآنش ابدی و جهانی و حجت  پس، آیه یافشده می
نـد و از نظـر ک ه باطـل احتجـاج مـییـامت، به نفع حـق و علیه از روز نزولش تا قکناطقی است 

ر او یـه از غکسانی کن یشنوند و ب ه قرآن را از خوف او میکسانی کن یچ فرقی بیفعوت به اسالم، ه
 1ست.ید، نشنون می

های مطلـوب واسطه قرآن، بدان جهت است که این کتاب ارزشبه فهی پیامبرجاوفانگی  بیم
هـای  منفـور سرشـت بشـر، فطرت انسان، مانند: عدل، احسان و بخشش، و نیز خطرها و زشـتی

ر اسالم را بـر مظعون گوید: پیامبربنکند. عثمانمانند: فحشا، منکر و ظلم را معرفی می  مکر 
کرف و من از روی شرمندگی، اسالم آورفه بوفم؛ ولی اسـالم فر فلـم مسـتقر نشـده  من عرضه می

ای را برای من تالوت کرف. فر این وقت بوف که فین اسـالم فر قلـبم مسـتقر  بوف؛ تا اینکه روزی آیه
ْحساِنَوِإیتاِ »آیه مذکور فرموفه:  2شد. َعِناْلَفْحشـاِ َوَیْنهیِذياْلُقْربیِإَنالَلَهَیْخُمُرِباْلَعْدِلَواْْلِ

فهـد و از  خداوند فرمان به عدل، احسان و بخشش می 3؛َواْلُمْنَكِرَواْلَبْغيَِیِعُّظُكْمَلَعَلُكْمَتَذَمُروَن
 «د.یر شوکد متذیفهد؛ شا ند. خداوند به شما اندرز میک ر و ظلم نهی میکفحشا، من

 ـ آیه نفی باطل: 

ن، یـو ا 4؛ َیْخِتیِهاْلباِطُلِمْنَبْیِنَیَدْیِهَو ِمْنَرْلِفِهَتْنِّزیٌلِمْنَحِكیٍمَحِمیدٍ*َوِإَنُهَلِكتاٌبَعِّزیٌّز»
                                                           

 . ۱۱، ص 7، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
 . 78، ص ۱، ج الثقلینتفسیر نور . عروسی حویزی، 2
 . ۱9. نحل، آیه 3
 . ۴1ـ  ۴۳. فصلت، آیه 4
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ش رو و نه از پشت سر، بـه سـراغ آن یگونه باطلی، نه از پچیه هکر یناپذ ستکتابی است قطعًا شک
 .« ش نازل شده استیسته ستایشام و کیه از سوی خداوند حکد؛ چرایآ نمی

 شوف: فر این آیه، چند خصوصیت نکر شده که جاوفانگی قرآن از آن استفافه می
و نیز به  1به معنای کمیاب یا نایاب« عز»عزیز، از .« ِإَنُهَلِكتاٌبَعِّزیّزٌ». قرآن، کتابی عزیز است: ۳

ناپـذیر بـه معنـای شکسـت نظیـر یـاقرآن، عزیز است؛ یعنی بی 2ناپذیری است.معنای شکست
   3است.

سـوی آمدن باطل بـه .«  َیْخِتیِهاْلباِطُلِمْنَبْیِنَیَدْیِهَو ِمْنَرْلِفهِ»ناپذیر است: . قرآن، بطالن1
ه بعضـی کـ طورین بروف و باطل شوف؛ بهیه بعضی از اجزا یا همه آن، از بکن معناست یقرآن، به ا

ا یـع و معـارف اخالقـی آن و یام و شـراکا بعضی از احیق و معارف حق  آن، ناحق شوف و یاز حقا
گوید: نـه فر زمـان نـزول و نـه فر این فراز از آیه می 4گر قابل عمل نباشد.یهمه آن، لغو گرفف و ف

هـر  نظیر است؛ زیـراشوف. بنابراین، قرآن هم بی اعتبار نمیآینده، چیزی از قرآن، ناحق یا لغو و بی
 ناپذیر است. پس، قرآن تا ابد باقی است.کتابی تا مدتی تازگی فارف و هم بطالن

ناپـذیری قـرآن را بیـان این فراز آخـر، فلیـل بطـالن.« َتْنِّزیٌلِمْنَحِكیٍمَحِمیدٍ». قسمت پایانی: ۱
اًل، از جانب خدای حکیم است و حکیم، یعنی کسی 5کند؛ می ش کـه افعـال با این توضیح که: او 

است که به همه اشیا و امور، عـالم اسـت. حمیـد،  بر اساس حکمت است و نیز به معنای کسی
یافتـه از  بنـابراین، چـون قـرآن تنزل 6که مورف ستایش و مستحق شکر و سپاس اسـت.یعنی کسی 

 پذیر نیست. حکمت خدای حمید است، بطالن
هام و اشکال بـاقی نگذاشـته اسـت. استواری ساختار و محتوای قرآن، راهی برای رخنه باطل و ات

ای برای جلوگیری از نفون اسالم بیندیشد. او اموری را بـه  ربیعه خواستند که چاره بنقریش از عتبة

                                                           

 . 76، ص ۳، ج العین. خلیل فراهیدی، 1
 . 66۱، ص مفردات الفاظ القرآن. حسین راغب اصفهانی، 2
؛ سـید محمدحسـین طباطبـایی، 18۱، ص 6، ج الجديد فی تفسایر القارآن المجیاد. محمد سبزواری نجفی، 3

 . ۱۱8، ص ۳7، ج المیزان
 . ۱۱8، ص ۳7، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 . ۱۱۱. همان، ص 5
 .۳۱1، ص ۱، ج التبیان فی تفسیر القرآن. شیخ طوسی، 6
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وهفتم سوره غافر را قراهت کرف  پیشنهاف کرف. وقتی سخنش تمام شد، حضرت تا آیه سی  پیامبر
شـدت مجـذوب ایـن آیـات شـده بـوف،  ه بهاو ک« آیا پیام خدا را شنیدی؟»و سپس، به او فرموف: 

شـنیدم،   به خدا سوگند  سخنی کـه از محمـد»سخنی نگفت و به جمع قریش رفت و گفت: 
 1«تاکنون از کسی نشنیده بوفم. به خدا قسم  نه شعر است و نه سحر و نه کهانت.

 ـ آیه ختم نبوت:

از  یـک چیمحمـد، پـدر هـ 2؛ َرُسوَلالَلِهَوراَتَمالَنِبِیینماماَنُمَحَمٌدَأباَأَحٍدِمْنِرجاِلُكْمَولِكْن»
 «  امبران است.ین پیننده و آخرک ست؛ ولی رسول خدا و ختمیمرفان شما نبوفه و ن

است و به تبع آن، بر جهانی و جاوفانگی قرآن فاللـت فارف. بـا  بیانگر خاتمیت پیامبر این آیه،
، بـه پایـان رسـیده اسـت. بنـابراین، پـس از 3ختم نبوت، رسالت نیز که مرحله باالتر از آن است

-، فیگر شریعتی نخواهد آمد که آن را نسخ کند و کتـاب او، یعنـی قـرآن نیـز شریعت پیامبر

 اهد شد. توسط هیچ کتاب آسمانی فیگر نسخ نخو
خوف نیز بارها تأکید کرف که مـن خـاتم پیـامبران هسـتم و پـس از مـن، هـیچ پیـامبری   پیامبر

ْناَت »فرموف:  مبعوث نخواهد شد؛ از جمله اینکه فر حدیث منزلت خطاب به حضرت علی
َ
  أ

ِني وَن   َِ ُْ ْن   ِاَّمْنِزَلِة َه  وَسی  َِ َُ َا َنبِ   َُ َن
َ
َا أ سبت به من، همچـون هـارون نسـبت بـه تو ن 4؛َاْعِدي َی َِ

نقـل شـده  این سخن نیز از پیامبر« موسی هستی؛ جز اینکه پس از من، پیامبری نخواهد بوف.
، َفَجَعَ  الّن ُ  َحط ُفاون »است که فرموف:  َُ َُ وَاجَّمَّل ُجٍ  َانی ُان  ن   َفَ حَسَن َْ َثُ  اانب  ِء َ َّمَثِ   ََ َثّلی و ََ

ح
َ
أ َْ َِ َحُقولوَن َ   ن هها ِاّا ههِ الِّلبنَة، َفُكنُت َاَن  ِتّلَك الِّلبَنةُ ِا َِ مثـال مـن فر قیـاس بـا  5؛ن  ُان  ن   َاحَسن 

بـاتر یند بنـایی زیبا بسازف و مرفم گرف آن بگرفند و بگویه بنایی زکن، مانند مرفی است یشیای پیانب
 «نم.یخشت آن، خالی است و من، همان خشت آخر یکه جای کنیست؛ جز این نیاز ا

 ، جاوفانه خواهند بوف. بنابراین، شریعت و کتاب پیامبر

                                                           

يخ اإلسالماحمد نهبی،  )محمدبن« والله ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالکهانة.. »1  (۳69، ص ۳، ج تار
 . ۴9. احزاب، آیه 2
 .۱16ص  ، جالمیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 3
 .۳97، ص 8، ج الکافی.  شیخ کلینی، 4
 .۱۴۱ ص، ۳7ج ، تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی. 5
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 ـ آیه حفظ:

ه یـاف خداسـت، فـرو کـترفید، ما خوف، این قـرآن را بی 1؛ ِإَناَنْحُنَنَّزْلَناالِذْمَرَوِإَناَلُهَلحاِفُّظوَن»
ه به فراموشی سپرفه شوف و نیز از هرگونه تحریف[ مصون کایم و قطعًا ما خوف، آن را ]از این فرستافه

 «  فاریم. می
کند و این تضـمین خـدا، خداوند فر این آیه، ضمانت فافه که قرآن را از تحریف و تغییر حفظ می

 مطلق است و به زمان خاصی اختصاص ندارف.
آسمانی پیشـین، فچـار  از فالیل تجدید بعثت و ظهور پیامبر جدید، این بوف که تعالیم انبیا و کتب

فر این  های بعدی نبوف. شهید مطهریای که پاسخگوی نسلگونه شدند؛ بهتغییر و تحریف می
 نویسد:  باره می

هایی است که فر تعلیمات یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید، تحریف و تبدیل»
هـا و تعلیمـات، صـالحیت تابفافه است و به همین جهت، آن کو کتب مقدس پیامبران رخ می

شـده و  انـد. غالبـًا پیـامبران، احیاکننـده ُسـنن فراموشفافهخوف را برای هدایت مرفم از فست می
اند... ظهـور پیـاپی پیـامبران، تنهـا معلـول یافته پیشنیان خوف بوفهکننده تعلیمات تحریف اصالح

رهنمایی نوین نیست؛ ]بلکه[ بیشـتر،  تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندی بشر به پیام نوین و
   2«های کتب و تعلیمات آسمانی بوفه است.ها و تحریف و تبدیلمعلول نابوفی

 بنابراین، حفظ و مصونیت قطعی قرآن از تغییر و تبدیل و تحریف، به معنای جاوفانگی آن است. 

 3بودن قرآن: ـ آیات بیانگر جهانی

تابی جهانی است و تمام مرفم فر همه اعصـار، مخاطـب و فر آیات متعدف تأکید شده که قرآن، ک
بوفن قرآن به این معنا، جاوفانگی آن اسـت. فو نمونـه  های آن هستند. الزمه جهانیمشمول آموزه

 اند از: از این آیات، عبارت
 4؛اَلِمینِإْنُهَوِإَ ِذْمـَر ِلْلَعـ»فاند؛ مانند:  یم« مرفم»ا ی« انیجهان»ه مخاطب قرآن را ک یاتی. آ۳

                                                           

 . ۱. حجر، آیه 1
 . ۳66، ص ۱، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 2
 .176، ص 1الله مصباح یزفی، ج اثر آیت شناسیقرآن. استفافه از کتاب: 3
 . ۱9. انعام، آیه 4
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فر ایـن آیـه، قـرآن تـذکار بـرای « سـت.یگـر[ نیزی فیـان ]چیجهان یبرا یافآوریآن )قرآن(، جز 
شـوف؛  جهانیان معرفی شده است. مفهوم عالمین )جهانیان(، به مرفم عصر رسالت محـدوف نمی

ت فر همه زمان ی  بنابراین، قـرآن شوف. ها میبلکه شامل همه مرفم با هر اصل و نژاف و مذهب و مل 
 هاست.برای همه مرفم و تمام زمان

ه فر آن قرآن فرو فرسـتافه کماه رمضان  1...؛َشْهُرَرَمَضاَناَلِذَيُأنِّزَلِفیِهاْلُقْرآُنُهد  ِللَناس. »1
فر این آیه، قرآن مایه هـدایت بـرای مـرفم معرفـی شـده .« مرفم است...  یبرا یه رهنموفکشده 

اًل عام است و همه افراف بشر را شامل میاست. مفهوم مرف شوف و ثانًیا، به مرفم عصـر م )ناس(، او 
 نزول اختصاص ندارف. 

همه مرفم جهان فر تمـام اعصـار فاللـت فارنـد و  یت فعوت قرآن برایگفته، بر عموم شیات پیآ
 برفار نیست.  ت آن نیز تخصیصیعموم

 :بودن رسالت پیامبر آیات بیانگر جهانیـ 

است و بـا فاللـت  امبریبوفن رسالت پ یو جاوفان یم بیانگر همگانیه به طور مستقکات یآن یا
 ند، فر فو محور کلی قابل تبیین است:ک یو جاوفانگی فعوت قرآن را اثبات م یجهان یالتزام

ِللَنـا»، مانند: امبریبوفن رسالت پ یانگر جهانیات بی. آ۳ و تـو را  2... ؛سَوَماَأْرَسْلَناَكِإَ َماَفة 
 «همه مرفم. یم، مگر براینفرستاف

ـه»چنانچـه  « نــاس»تـوان از واژه  یصـورت، فقـط م نیباشـد، فر ا« بازفارنـده» یبـه معنـا« کاف 
ه کـباشـد « الناس» یو حال برا« ًعایجم» ید و اگر به معنایرا فهم امبریبوفن رسالت پ یجهان
 شوف. یاثبات م یشترید بکیشان با تأیت رسالت این صورت، عمومیفر ا

ُهَواَلِذيَأْرَسـَلَرُسـوَلُهِباْلُهـَد »ان، مانند: یبر همه اف امبرین پیید غلبه آیانگر نویات بی. آ1
یِناْلَحِّقِلُیّْظِهَرُهَعَلیالِدیِنُمِله ُِ ن یـیاش را با رهنموف و آ ه فرستافهکاست  یسکاو )خدا(،  3... ؛َو

 «ره سازف.یها چ نییهمه آحق فرستاف، تا آن را بر 

                                                           

 . ۳86. بقره، آیه 1
 . 18. سبأ، آیه 2
 . ۱؛ صف، آیه ۱۱؛ توبه، آیه 18. فتح، آیه 3



111    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 . روایات2

ترین آنها، از قـرار روایات متعدف و معتبری نیز بر جاوفانگی قرآن فاللت فارند که برخی از روشن
 نیل است:

 بودن قرآن: ـ فرازمانی و فرامکانی

ّا »سؤال شد:   از امام صافق َِ ْاُسِة  ُُ ِعنَد الَنّشِإ والِد ُا ََ َ  ا ُل الُقإآِن ا َحز ؟ فَقا َل ِاََن الّلا َغَّض َضة 
َو في ُ ِ  َزَ ٍن َجدحٌد، وِعنَد ُ ِ  َقاوٍم َغاٌ  َلای َحاوِم  ُْ وَن ن ٍ  َف ُُ وَن َزَ ٍن وا ِلن ٍ   ُُ َُ ِلَزَ ٍن  َلم ُحَنِزل

ر قرآن جز بر تازگی آن نمی 1؛الق  َةِ  افزاید؟ فرمـوف:  چگونه است که بررسی و مطالعه و نشر مکر 
هـا تعالی آن را برای زمان و مرفم خاصی قرار ندافه است. به همین فلیل، فر همه زمان زیرا خدای

 «  تازه و نزف هر قوم و ملتی تا روز قیامت، نو و با طراوت است.

 ها:بودن قرآن در همه زمان ـ جاری

روزان بوفن فو اختر فـ  از باب تشبیه معقول به محسوس، جاوفانگی قرآن را به همواره  امام باقر
قرآن، هماننـد فو اختـر ُپرفـروغ  2؛َحجإى َ َّم  َحجإى الَّشّمُس والَقَّمُإ »آفتاب و ماه تشبیه کرفه است: 

   3«سازف[.ها را تا پایان فنیا روشن میخورشید و ماه، همیشه فر جریان است ]و زندگی انسان

 ـ حیات جاودانه قرآن:

ُْ وَ َّما  َحجاِإي ِاَن الُقإآَن َحيٌ َلم حَ »فرموف:  امام صافق َُ َحجاإي َ َّما  َحجاِإي الَّل اُ  والَنْا  ُّمت وِاَنا
میـرف و  ای است که هرگز نمـیقرآن، زنده 4؛الَّشّمُس والَقَّمُإ وَحجإي َعَّلی آِخِإن  َ َّم  َحجإي َعَّلی َاَوِلَن 

چون شب و روز و خورشید و ماه جریـان فارف و جریـان قـرآن بـر پسـینیان، ماننـد جریـانش بـر 
 «  پیشینیان ماست.

بوفم کـه خطـاب بـه مـن فرمـوف: اینکـه  نام عبدالرحیم قصیر گوید: نزف امام باقر شخصی به
ٍُ»خداوند فرموف:  ای و بـرای هـر گروهـی،  فهنـده میبتـو تنهـا  5؛ِإَنماَأْنَتُمْنِذٌرَوِلُكـِلَقـْوٍمهـا

                                                           

 .۱۱، ص 1، ج  عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق، 1
 . 1۳6، ص بصائر الدرجاتحسن صفار، . محمدبن2
 . ۱۳۴، ص قرآن در قرآن. عبدالله جوافی آملی، 3
 . ۴9۴، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4
 . 7. رعد، آیه 5
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منـذر، مـن هسـتم و هـافی، »گونه تفسیر کـرف کـه: آن را این ، پیامبر« ای است نندهک تیهدا
 پس، اینک فر زمان ما، هافی چه کسی است؟« است.  علی

عبدالرحیم گفت: لحظات طوالنی سرم را به زیر افکندم و سپس، سـر بـرآورفم و عـرض کـرفم: 
فر جریان است و هافی عصر ما، شما هسـتی.  بیتمنصب، میان شما اهلفدایت شوم  این 

میـرف و هـم ای است که نمـیهم اصل قرآن، زنده»آنگاه فرموف: « فرست گفتی.»فرموف:  امام
شده فرباره اقوامی، اختصاص بـه آنهـا فاشـته  آن، برای همیشه زنده است؛ زیرا اگر آیه نازل هر آیه

   1«میرف.میرف و فر نتیجه، کل قرآن می، آیه هم میباشد، با مرگ آن اقوام
 دینیب. دالیل برون

کند فر فینی نیز وجوف فارف که جاوفانگی قرآن را اثبات میفینی، فالیل بیرونعالوه بر فالیل فرون
 شوف. ها اشاره می نیل، به چند مورف از این علت

 . دیدگاه غیرمسلمانان1

تنها باورمنـدان  بـه آن، یعنـی مسـلمانان، بـر آن تأکیـد فاشـته  جاوفانگی قرآن، چیزی نیست که
انـد. باشند؛ بلکه بسیاری از فانشمندان بزرگ غیرمسلمان نیز آن را فرک نموفه، به آن اعتراف کرفه

این، بدان جهت است که جاوفانگی این کتاب، مبتنـی بـر واقعیتـی اسـت کـه فر نات آن نهفتـه 
انـد،  بوفن و جاوفانگی آن سـخن گفته غیرمسلمان که از جهانیکه برخی فانشمندان  است؛ چنان

 اند. ساز این کتاب فانستهفلیل آن را علوم و معارف بلند و انسان
قـرآن، کتـابی نیسـت کـه بـرای یـک فوره »گویـد: کنت کریک، اسـتاف فانشـگاه کمبـریج، مـی

سـت، نـوع بشـر خصوص آمده باشد؛ کتابی است جاوید بـرای تمـام اعصـار، و تـا جهـان ه به
خصوصـی نیامـده و تواند قرآن را راهنمای زندگی خوف قرار بدهد؛ چراکه قـرآن بـرای فوره بـه می

   2«شوف؛ زیرا چیزی وجوف ندارف که فر قرآن نیامده باشد. هرگز کهنه نمی
مـا فر قـرآن نخـایر و »یـد: گوخانم لورا واکسـیا واگلیـری، ایتالیـایی اسـتاف فانشـگاه ناپـل مـی

ترین و متفکرترین اشـخاص بینیم که مافوق استعداف و ظرفیت باهوشهایی از علوم را می اندوخته
مداران باید فر مقابل قرآن، زانوی عجز و نـاتوانی ترین سیاستترین فیلسوفان و قویاست و بزرگ

                                                           

 . ۴9۱، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 . 1۱، ص پرسمان علوم قرآنی. محمدحسن جواهری، 2



111    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

   1«به زمین بزنند.
 گوید:  اروپا میهای علمی  نگار انگلیسی، فر پاسخ یکی از مجله جورج ویلز، فانشمند و تاریخ

ترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر کتب فر فنیا تـأثیر بخشـیده، چنـد بزرگ»
ترین کتاب فنیاست؛ زیرا این کتاب آسمانی، اثری فر  کتاب، از جمله قرآن است؛ ولی قرآن، مهم

علمـی، فینـی، اجتمـاعی،  فنیا گذارفه که نظیر آن را هیچ کتابی به خوف ندیده است. قرآن، کتاب
تهذیبی، اخالقی و تاریخی است. مقررات و احکام آن، با اصول قوانین و احکام و مقررات فنیای 

کند و برای همیشه قابل پیروی و عمل است. هرکس بخواهد فینی اختیار کند کـه امروز تطبیق می
نمایـد و اگـر بخواهـد معنـای سیر آن با تمدن بشر پیشرفت فاشته باشد، باید فین اسالم را اختیار 

   2«این فین را بیابد، به قرآن مراجعه کند.
 های علمی. نمونه2

آموزف؛ ولی از آنجـا  قرآن، کتاب هدایت و تربیت است و راه و رسم سعافت و تقرب به خدا را می
ه که طور گذرا به موارفی از علوم اشاره کرف پایان خالق هستی نشئت گرفته، گاهی بهکه از علم بی

هـایی از اسـرار آن فر زمان نزول، کسی از آن اطالع نداشته و با گذر زمان و پیشرفت علوم، گوشه
های علمی فر این کتاب آسـمانی آشکار شده است. یکی از رازهای جاوفانگی قرآن، وجوف گزاره

بـه گرفف؛ زیرا یک کتاب بشری و محـدوف  است که با گذر زمان و توانمندی علمی بشر آشکار می
هـا تواند عناصری از علوم را فر خوف جای فهد که با گذشت قـرنعصر و زمان خاص، هرگز نمی

تدریج پرفه از آن برفاشته شوف. فر قرآن اشارات علمـی گونـاگونی وجـوف فارف  و پیشرفت علوم، به
 کنیم: که به نکر فو نمونه بسنده می

یـاف کـرفه اسـت؛ از « رواسی»ها به  کوهمورف، از  ۱قرآن فر ها در استواری زمین:  . نقش کوه6
ْرِضَرواِسيََأْنَتِمیَدِبُكمَوَأْلقی»جمله، این آیه:  نـد تـا کی افیهـا وهکن یو خداوند فر زم 3 ؛ِفياْْلَ

 4رواسـی، جمـع راسـیه، بـه معنـای ثابـت و راسـخ اسـت.« نـد.کشما را مضطرب و متزلـزل ن
هـا همچـون لنگرهـایی هسـتند کـه زمـین را از لـرزش و فهد کـوه کارگیری این واژه، نشان می به

                                                           

 .۱7، ص طبقات مفسران. عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، 1
يخ قرآن. ابوعبدالله زنجانی، 2  . ۳66و  ۳6۴، ص تار
 . ۳6. نحل، آیه 3
 . ۱8، ص ۱، ج قاموس قرآناکبر قرشی،  . سید علی4
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 1فارند. اضطراب بازمی
فارف: پاشیدن و فروریزی نگه میها که زمین را از تعبیر شده؛ به معنای میخ« اوتاف»ها به نیز از کوه

   3«هایی برای زمین قرار ندافیم؟ ها را میخآیا کوه 2؛َواْلِجباَلَأْوتاُا »
هـا توانسـت بـه آن برسـد، های علمی پس از قـرنتعابیر کوتاه و فقیق که یافتهها با بیان نقش کوه

فهد این کتاب، از کسی است که به تمام فقایق هستی خبر فارف و علوم و معـارفی فر آن نشان می
 قرار فاف که برای همیشه، تازگی فارف.

َم». محافظت زمین با گازهای ضخیم: 2 و آسمان را سـقفی  4؛ْحُفوظا َوَجَعْلَناالَسماَ َسْقفا 
 «محفوظ ]برفراز زمین[ قرار فافیم.

ی است یمنظور از آسمان فر ا» لـومتر کین را گرفته و ضخامت آن، صدها یه گرفاگرف زمکنجا، جو 
ل شـده، بـه کیه از هـوا و گـاز تشـکف ین قشر به ظاهر لطیباشد. ا قات فانشمندان مییطبق تحق

د، نـابوف یاین بیرون به سوی زمیهر موجوف مزاحمی را که از ب هکم و ُپراستقامت است کقدری مح
ای  ه از هــر گلولــهکــهــایی ســنگ روزی شهاب ن را فر برابــر بمبــاران شــبانهیره زمــکــکنــد و  مـی

بـاری اسـت،  های مرگ ه فارای قسـمتکـعالوه، اشعه آفتـاب  نماید. به ترند، حفظ می کخطرنا
ر ین سـرازیرون جو، به سوی زمیه از بکهانی کیشنده کشوف و از نفون اشعه  ه مییله آن تصفیوس به 

 5«ند.ک ری مییاست، جلوگ
این اشارات علمی، برای فنیای زمان نزول قرآن شناخته شده نبوف و تنها با پیشرفت علـوم طبیعـی 

 ای کوتاه بیان کرفه است. توان فهمید که قرآن چه اسراری را فر جمله امروز می
انـد؛ رخی فانشمندان غیرمسلمان هم به وجـوف گزراهـای علمـی فقیـق فر قـرآن اعتـراف کـرفهب

یابیم، نبایـد تعجـب از اینکه قرآن را سرچشمه علوم می»نویسد: که هرتویک هیر چفلد می چنان
ها، زمین، زندگی انسـان، تجـارت و انـواع معـامالت کنیم. تمام موضوعاتی که مربوط به آسمان

  6.«ح عالی و ماهرانه فر قرآن هست... است، فر سط
                                                           

 . ۴1۳، ص علوم قرآنی. محمدهافی معرفت، 1
 . 7. نبأ، آیه 2
 . ۴1۳، ص علوم قرآنی. محمدهافی معرفت، 3
 . ۱1. انبیا، آیه 4
 . ۱۱8، ص ۳۱، ج تفسیر نمونه، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی5
 . 67، ص آغاز نهضت اسالمی. محمدجواف باهنر، 6
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وجوف اشارات علمی فقیق فر قـرآن، سـبب شـد برخـی از فانشـمندان، فیـن اسـالم را بپذیرنـد. 
مـن تمـام آیـات »شدنش را سـؤال کرفنـد، پاسـخ فاف:  هنگامی که از فکتر جرینه، علت مسلمان

خوبی فهمیـدم و کرفم و آنها را بهقرآنی را که فر زمینه علوم طبیعی و بهداشتی و طبی بوف، مطالعه 
متجـاوز از هـزار  رو، مسلمان شدم؛ زیرا یقین کـرفم محمـد با علوم جدید منطبق فیدم. ازاین

 1«سال پیش بدون اینکه معلم بشری فاشته باشد، حق را بیان کرفه است.
 

                                                           

 . 1۱۴، ص شناسیقرآن. عبدالله احمدیان، 1




