
1 
 

 باسمه تعالی

  1قرآن مجيد از هر گونه تحريفى محفوظ است

تاريخ قرآن مجيد از روز نزول تا امروز كامال روشن است، پيوسته سور و آيات قرآنى ورد زبان مسلمانان بوده و دست بدست 
 .استگشته  مى

و همه ميدانيم كه قرآنى كه در دست ما است همان قرآن است كه چهارده قرن پيش به پيغمبر اكرم )ص( تدريجا نازل شده 
 است.

با اين وصف نبايد قرآن مجيد در اعتبار و ثبوت واقعيت خود نيازمند تاريخ باشد اگر چه تاريخش روشن هم هست زيرا كتابى 
اين دعوى بمتن خودش استدالل ميكند و بمقام تحدى بر آمده همه انس و جن را  كه مدعى است كه كالم خدا است و در

از آوردن مثل خود عاجز ميداند، ديگر نميشود در اثبات اينكه كالم خدا است و تحريف و تغييرى بآن عارض نشده و چنانكه 
 يق و تأييد شخصى يا مقامى پناهنده شود.بود ميباشد نياز بدليلى يا شاهدى غير از خودش پيدا كند يا در ثبوت اعتبار بتصد

ترين برهان بر اينكه قرآنى كه امروزه در دست ما است همان قرآن است كه به پيغمبر اكرم )ص( نازل شده و  آرى روشن
هيچگونه تغيير و تحريفى بر نداشته همين است كه اوصاف و امتيازاتى كه قرآن مجيد براى خود بيان نموده هنوز هم باقى 

 ت و چنانكه بوده هست.اس

 نمائى ميكنم. بسوى حق و حقيقت راه قرآن مجيد ميگويد: من كتاب نور و هدايتم و بشر را

ميگويد: من كتابى هستم كه بيان كننده دو چيزم و هر چه بشر در زندگى خود نيازمند آنست و فطرت انسان با آن سازگار 
 است روشن ميسازم.

گويد: من سخن خدا هستم و اگر بگوئيد كالم غير خدا است، انس و جن جمع شوند و چنين كالمى بياورند يا از شخصى مي
مانند پيغمبر اكرم )ص( كه درس نخوانده و خط ياد نگرفته و در مثل محيط جاهليت در حال يتيمى و نبودن مربى نشو و نما 

مانند هر سخنى كه بشر ميگويد اختالف و تفاوتى در اسلوبش يا در معارف و  يافته است چنين كتابى بياورند يا در اين كتاب
 احكامى كه بيان نموده پيدا كنند.

اين اوصاف و امتيازات در قرآن مجيد بحال خود باقى است اما راجع براهنمائى كه قرآن مجيد بسوى حق و حقيقت ميكند 
ترين  و رساى خود يكدوره جهان بينى كامل را كه مطابق دقيق همين قرآن حاضرى كه در دست رس ما است با بيان شيوا

براهين عقلى است و تكيه گاه مهمترين زندگى سعادتمندانه بشر ميباشد، روشن ميسازد و با كمال خير انديشى و عاقبت 
 كند. می  بينى مردم را بسوى ايمان بآن دعوت
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يهاى زندگى انسان قرآن مجيد با واقع بينى خود توحيد خداى جهان را اساس اصلى خود قرار و اما راجع ببيان همه نيازمند
 اى فرو گذارى و غفلت نكرده است. داده همه معارف اعتقادى را از آن نتيجه ميگيرد و در اين مرحله از كوچكترين نكته

 ن آنها ميپردازد.پس از آن اخالق فاضله انسانى را از اين جمله نتيجه گرفته بروشن ساخت

پس از آن بمرحله اعمال و افعال فردى و اجتماعى انسان پرداخته طبق آنچه فطرت و آفرينش انسان نشان ميدهد كليات 
 وظائف انسانى را بيان ميكند و جزئيات و خصوصيات آنها را بسنت پيغمبر اكرم احاله ميدهد.

حيرت انگيز خودش بدست ميآيد دينى كه بهمه دقائق و جهات و از مجموع كتاب و سنت دين وسيع اسالم با آن وسعت 
فردى و اجتماعى زندگى انسان براى همه و براى هميشه رسيدگى نموده حكم مثبت صادر ميكند بى اينكه كمترين تضاد و 

 تدافعى در ميان اجزاء و مواد آن پيش آيد.

 مندترين حقوق دانان جهان در تمام مدت زندگانيش بيرون است. -ز عهده نيرودينى كه تنها تصور فهرست مسائل آن ا

و اما اعجاز قرآن مجيد در بيان خود، اگر چه اسلوب خارق عادت قرآن از سنخ لهجه عرب دوران فصاحت و بالغت امت 
ره فتوحات اسالمى كه در عرب ميباشد كه در تاريخ زبانها قطعه مشعشعى است كه اختصاص بعرب داشته و اين لهجه در دو

هاى بيگانه سپرى شده و اكنون لهجه تخاطب عربى مانند ساير  -قرن اول هجرى بود در اثر آميزش زبان عرب با زبان
 زبانها از لهجه شيواى آنروز دور و بيگانه است.

ت لفظى تحدى و دعوى ولى قرآن مجيد تنها با اسلوب لفظ خود تحدى نميكند بلكه با جهات معنوى خود نيز مانند جها
 اعجاز مينمايد.

اند هرگز نميتوانند ترديد كنند كه لهجه  با اينحال كسانى كه آشنائى بزبان عربى دارند و در نظم و نثر اين زبان تتبعى كرده
شعر  قرآن لهجه شيوا و شيرينى است كه درك انسان را از زيبائى خود مبهوت و زبان را از وصف آن الكن و زبون ميسازد نه

  است و نه نثر بلكه اسلوبى وراى هر دو كه

اى از خطب  اى از آن در ميان خطبه اى از قرآن يا جمله جذبه و كششى مافوق شعر و سالست و روانى مافوق نثر را دارد، آيه
است كه در شبستان تاريكى قرار گرفته و بلغا، و فصحاى گذشته يا از نويسندگان تواناى امروز كه يافت ميشود مانند چراغى 

 آنرا تحت شعاع خود قرار ميدهد.

از راه جهات معنوى غير لفظى نيز اعجاز قرآن كماكان باقى است، سازمان وسيع معارف اعتقادى و اخالقى و قوانين عملى 
ناپذير آن از  -ضاد و تناقضفردى و اجتماعى اسالم كه اصول و كليات آن در قرآن مجيد است تنظيم غير قابل خدشه و ت

 عهده بشر بيرون است و خاصه بدست كسى كه در شرائطى همانند شرائط زندگى پيغمبر اكرم )ص( قرار گرفته باشد.

االجزاء باشد و در ظرف بيست و سه سال در زمينه اوضاع و شرايطى  -و هم نزول كتابى كه مانند قرآن يكنواخت و متشابه
آسودگى و رفاهيت و سختى و ترس و ناامنى، در حال جنگ و سلم، در حال خلوت و تنهائى و  در كمال اختالف در حال

 است. ميان جماعت و ازدحام مردم، در حال سفر و در حضر سوره سوره و آيه آيه بدون هيچگونه اختالف نازل شود محال
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قرآن مجيد  -و خالصه همه اوصافى كه قرآن پيغمبر اكرم )ص( داشته همين قرآن دارد پس هيچگونه تغيير و تحريفى به
 راه نيافته است.

سوره  «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» متعال خود از مصونيت قرآن خبر داده است چنانكه ميفرمايد: عالوه خداي
 را نازل كرديم و تحقيقا ما نگهدار آن خواهيم بود(. -قرآن -)ترجمه: تحقيقا ما خودمان اين ذكر و ياد آورى، .9حجر آيه 

 .23سوره حم سجده آيه  «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» و ميفرمايد:
)ترجمه: تحقيقا اين ذكر و ياد آورى كتابى است كه هيچ گزندى را بخود راه نميدهد، باطلى و پوچى بآن راه پيدا نميكند نه 

 از پيش و نه از پس، از خداى حكيم و ستوده تدريجا نازل شده(.

خدائى   راه نماى معارف حقه ميباشد با مصونيتبمقتضاى اين آيات قرآن مجيد و مخصوصا ازين جهت كه يادآورى خدا و 
 مصون و از گزند پيش آمدهاى تباه كننده در پناه خداى نگهدار ميباشد.

و در اثر همان وعده الهى است )آيه حفظ قرآن( كه قرآن مجيد تا كنون كه چهارده قرن از نزولش ميگذرد با وجود صدها و 
دشمن مصون و محفوظ مانده و تنها كتاب آسمانى است كه روزگارى دراز با مصونيت در ميان بشر گذرانيده هزارها ميليون 

 است.


