
 

 

 
 

 مقدمه
 

فررین   ر وجود  بر کاملفرین متن وحیانی اسر که به فناس  ظر ی ررآن کریا آخرین و کامل
 ا شأن اسیا سص  نازل هده اسر. انسان و برفرین پیامبران، یونی پیامبر لویا

ژگی خافمیر پیامبر سص ، آخرین کتاب آسمانی بودن رررآن و موجرزۀ جاودانره     سه وی
« هرا  جامویر و گستردگی آموزه»بودن ررآن، موج  برخوردار  این کتاب آسمانی از ویژگی 

 هده اسر.
نحل  89که در آیۀ  همارد. چنان آن کریا ویژگی جامویر را برا  خوی  برمیرر

»...خوانیا:  می                                     : و این
و بشارفگر  اسر، بر  کتاب را که روهنگر هر چیز  اسر و برا  مسومانان رهنمود و رحمر

؛ همچنین روایات اسیمی به لنوان منبوی که هارح و مبیدن ررآن اسر، مزین به «فو نازل کردیا
به من جوامع دان  : ا ْکَوِا  جَوَامِعَ  وفِیرُاُ»همین فوصیف اسر. ازجموه پیامبر سص   رمودند: 

 .1«ها  مور ر  داده هد س=گنجینه
را  ررآن کریا از واژگان نوپدید در حروزۀ لوروا رررآن    هرچند کاربرد واژۀ جامویر ب
ها  ررآنی از صدر اسیا و از سو  برخری صرحابه ماننرد     اسر،  یکن میدوا گستردگی آموزه

ا  را در سرخن، دالیرل و ررا ین بره خرود       ابن مسوود فا لصر حاضرر، طرول و لررس گسرترده    
هرا  مختورف در    هده و به مناسبر اختصاص داده و آیات و روایات متودد  در این زمینه وارد

لووا اسیمی و ذیل مباحث مرفبط، مانند الجاز محتوایی و الجاز بیانی و با نردگی رررآن و نیرز    
 مبانی و روالد فیسیر معرح هده اسر.

ها و لصرها و حضرور  در مرتن زنردگی     فمسدك و استناد دا می به ررآن در طول نسل
به دو هرط اثبرات التبرار و حجدیرر رررآن بررا  همرۀ         رد  و اجتمالی جوامع انسانی، مشروط

ها و چگونگی پاسخگویی ررآن و دین به نیازها  متنوع، متغیدرر،   ها و فبیین رو  ها و مکان زمان
هرا و   ناپرذیر آدمری اسرر،  رذا بحرث از جامویرر رررآن، مبرانی، میراهیا، دیردگاه           سیدال و پایان

 ها  آن ضرورفی فاا دارد. می 
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ا وادۀ فیکرر،  رهنرگ، لوروا،  نراور  و فمردن بشرر ،        وه و فکامل خار از سویی فوس
فعودرات زمان، فحوالت در حوزۀ ارفباطات و روند انتیرال اطیلرات در جدران مواصرر، فحرول      

ا  از موضرولات و پیردای  موضرولات     موضولات در را ر  فغییرر در مصرا ح و میاسرد پراره     
ا  نوینی را پی  رو  اندیشرمندان حروزۀ دیرن و    ه ها پرس  جدید در حیات بشر  و مانند این

پژوهان ررار داده اسر، به طور  که خأل مور تی و غیور از پاسخگویی لمیرق و پویرا بره     ررآن
 رسراینده  فردید سیر کاروان لووا دینی را متورف یا با فأخیر  نیازها  فازۀ بشر  در این لرصه، بی

پژوه پوهیده نیسر، کنکا  در مسرئوۀ جامویرر    دینکه بر  رهیختگان  سازد، و چنان رو می روبه
 ررآن و دین و ابواد نور  آن از مباحث بنیادین در پاسخ به همین نیاز اسر. 

 یردان درسرنامۀ جامویررر رررآن،  رراز و  رررود کمدری و کییری معا رر  در منرابع لومرری و        
موجرود، همگری   ها در برخی منابع  پژوهشی موجود در باب جامویر ررآن و  یدان برخی سر صل

هرا را ضررور     هرا و مری    فأ یف درسنامۀ جامویرر رررآن برا رویکررد مبرانی، میراهیا، دیردگاه       
ها فدوین هده اسر. به طرور  کره    مند و در چدارچوب  صل نمود. فأ یف حاضر به هکل نواا می

ها  آموزهری درس در آغراز  صرل     ضمن رلایر فرفی  منعیی معا    صول، هر  صل با هدف
 ها  معا وافی و پژوهشی در پایان هر  صل همراه هده اسر. معا   و زمینه و گزیدۀ

 کتاب حاضر در را   پانزده درس به هرح زیر طراحی هده اسر:
هرا در براب    فرین پرسر   ر درس نخسر هامل موارد ذیل اسر: فشریح موضوع، اساسی

مسئوۀ جامویرر رررآن   جامویر ررآن، اهمیر مسئوۀ جاودانگی و جامویر ررآن، پیشینه فاریخی 
 و فبیین نسبر رومرو ررآن با رومرو دین اسیا.

 ها  جامویر ررآن اختصاص یا ته اسر.  رس ها  دوا و سوا به بیان پی  ر درس
 ر درس چدارا به فبیین ارفباط جامویر ررآن با سایر لووا اسیمی اختصاص یا ته اسر.

ی، روایی و لیوری جامویرر رررآن    ها  پنجا، هشا، هیتا و هشتا دالیل ررآن ر در درس
 بیان هده اسر.

 هناسی کشف رومرو موضولی ررآن بررسی هده اسر. ر در درس ندا رو 
ها در باب جامویر ررآن فبیین و نیرد و   ها  دها، یازدها و دوازدها دیدگاه ر در درس
 بررسی هده اسر.
ن را فشرریح  ها  جامویرر رررآن و دیر    ها  سیزدها، چداردها و پانزدها می  ر درس

 کنند.   می

را  فوانند معا   اصوی هر  صل را فدریس و سایر معا   جنبری و  رلری   اسافید محترا می
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پژوهان واگذار کنند. هایسته اسر لنراوین معا ورافی    برا  معا وه، پژوه  و کنیرانس به دان 
 و پژوهشی پایان  صول نیز به صورت فحییق یا کنیرانس ارا ه هود.

هرا  مومرول کره اغور  جنبرۀ گرردآور         ، آنچه این اثر را از درسرنامه هایان ذکر اسر
معا   و فدوین دارند، متمایز و آن را بره حروزۀ فرأ یف ر سراماندهی نوررات براسراس فرکیر          

جرا  ایرن درسرنامه     کند، آن اسر که در جا  ر وارد می  1گیر  مبتکرانه به همراه نید و یا نتیجه
  یف  فأمین هده اسر.ها  فأ ا ذکر سویژگی اهداف  و 

هرا  لوروا ررآنری و فیسریر در میعرع فحصرییت        کتاب حاضر بررا  دانشرجویان رهرته   
پژوهانره نیرز    ها  دیرن  فکمیوی فدیه و فدوین هده اسر، هرچند امید اسر دانشجویان سایر رهته

 از آن بدره گیرند.
ل کمراالت  نگارنده ضمن سپاسگزار  از فو یق خداوند فبار  و فوا ی که جرامع با یور  

ا شرأن اسریا سص  و امامران موصروا سع  و      معوق اسر، این اثر را به ارواح معدرر پیرامبر لوریا   
کنرد،   مری ویژه حضرت زهرا  مرضیه سس  و میاا هامخ هددا  اسیا و انییب اسیمی فیدیا  به

و از همکار  و مسالدت مواونر محترا آمروز  و پرژوه  دانشرگاه لوروا و مورارف رررآن       
همکاران محترا حوزۀ پژوهشی دانشگاه کمال فشکر را دارد و متواضوانه دسر نیراز بره    کریا و

 گشاید. پژوهان، در نیاد  این اثر می ویژه ررآن پژوه و به سو  پیشکسوفان دین

 
 سید عبداهلل اصفهانی
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سو  وزارت لووا، فحیییات و  ناور  به کویۀ مؤسسات آموز  لرا ی، پژوهشری و  نراور  دو تری و غیرر      
 اسر. دهاالجرا ه زادو تی ابیغ و ال


