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  ���نجميه گراوندو  ��نيا حسينيرضا  محمديد س

 چکیده
هـایی اسـت کـه دالئـل، قـرائن، شـواهد و اگرچه شناخت سندی قرآن کریم؛ از جمله شناخت

انـد و یـا مستندات کافی برای اثبات آن ارائه گردیده است؛ اما برخی از مستشـرقین چـون نتوانسـته
، قرآن �که پس از رحلت رسول اکرم اند به این محکمات دست پیدا کنند، بر این پندارندنخواسته

ایـن پـژوهش ضـمن ارائـه دیـدگاه رژی بالشـر؛ مستشـرق . کریم مورد تحریف قرار گرفتـه اسـت
فرانسوی، درباره تحریف به نقصان در قرآن کریم، شواهدی که سبب پـذیرش ایـن نظریـه از سـوی 

های وی، با ارائـه یش پنداشتهایشان گردیده است، را مورد واکاوی قرار داده و با بررسی تاریخی پیدا
دالیل مستند، شواهد محکم، قرائن مکتوب و روایات صحیح، عدم صحت ادعـای ایشـان را تبیـین 

 ی ایـن پـژوهش نشـانها یافتـه. روش تحقیق این پژوهش، اسـنادی و تـاریخی اسـت. نموده است
نماید و از ارائه دالیـل  می دهد که بالشر دیدگاه خود در این زمینه را بیشتر با اظهار شگفتی تبیین می

یش نیز دسـته ای از روایـات ضـعیف و غیـر ها مستند و بیان قاطع خودداری کرده و شواهد شگفتی
   .تر از سوی منابع اهل سنت وارد شده استقابل استناد است که بیش

 
 .  مستشرقان، رژی بالشر، تحریف به نقصان واژگان کلیدی:

 

                                                                 
یافت:. � یخ در یو  ٢٨/٠٤/١٣٩٨ تار  .١٨/٠٩/١٣٩٨ خ تأیید:تار
 Mohhos313@yahoo.com(نویسنده مسئول):  یالمدانشگاه ا یعلم یئتو عضو ه یاراستاد. ��
 Na_geravand@yahoo.com: یالمدانشگاه ا یثعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو. ���
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 مقدمه
توان صـرف نظـر از  اند، در عین حال می ای درباره قرآن انجام داده مستشرقان مطالعات گسترده

محورهـای تحقیقـاتی  تـرینمطالعه دربـاره تحریـف قـرآن کـریم را یکـی از مهـم های آنان، انگیزه
 به حساب آورد.  مستشرقان

با توجه به روایات مختلـف دربـاره جمـع و تـدوین قـرآن، مصـاحف اولیـه و آنان معتقدند که 
، حمدی زقزوق( خالی از تحریف نیست ،ها و نیز قراءات گوناگون قرآن، قرآن موجودآن اختالفات

المستشـرقون و الدراسـات القرآنیـه،  الصـغیر، علـی؛ ١٠٨: ١٤٠٩االستشراق والخلیفه الفکریـه، 
اند که قائل به تحریف نقیصه در قرآن کریم هستند؛ به ). مستشرقین از جمله کسانی٣٤ـ٢١: ١٤٢٠

  یکی از مسـائلی کـه در آن گوید: می »قرآن« ذیل ماده در دایرة المعارف اسالم، ونه نولدکهعنوان نم
در دایـرة المعـارف بریتانیـا نیـز . هایی از قرآن از بین رفته است آن است که قسمت تردید راه ندارد،

یـه، به نقـل از علـی الصـغیر، المستشـرقون والدراسـات القرآن( اجزای قرآن کافی نیست گوید: می
٦٣: ١٤٢٠ .( 

رژی بالشر مستشرق و دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه سوربن فرانسه و قرآن شـناس در قـرن 
) نیز به نظریه تحریف ١٧٣/ ١: ١٣٦٢شناسان خارجی،  معاصر (عبداللهی خوروش، فرهنگ اسالم

از » بـر قـرآندرآمـدی «و » در آستانه قـرآن«به نقیصه متمایل است. این مسئله در دو اثر وی یعنی 
توان ادعا نمـود کـه ایشـان از جملـه مستشـرقانی  تری برخوردار است. با مطالعه آثار می نمود بیش

که به صراحت ادعای تحریـف ـ از جملـه تحریـف بـه نقیصـه ـ را مطـرح  هستند که علی رغم این
یافـت. البتـه محتمـل توان مطالبی را دالِّ بر ایـن مسـئله  هایشان می اند؛ اما از البه الی نوشته نکرده

است که عدم تصریح بالشر بر تحریف به تنقیص در قرآن کریم، بـه دلیـل نداشـتن دلیـل محکـم، 
منطقی و مستدل بر این نظریه باشد. چراکه اگر واقعا دلیل قابل استنادی داشتند، با صراحت به نقـد 

که  وی در آثارش مطـالبی  این پرداختند. اما همان گونه که گفته شد با توجه به قرآن در این زمینه می
کند، در این پژوهش سعی شـده  را عنوان کرده که تمایلش به نظریه تحریف به تنقیص را تقویت می

است تا عالوه بر تبیین تردید وی بر این مسئله، دالیلی که رژی بالشر بر نظریه تحریف بـه تنقـیص 
 ماید. ها را نقد ن کند را بررسی و واکاوی نموده و آن عنوان می

اند  که  مستشرقان کتابها و مقاالت نسبتا زیادی در زمینه تحریف قرآن کریم نگاشـته با وجود این
انـد امـا  ها داده های آنان را نقد کرده و پاسخ درخور به آن گران مسلمان نیز گفته و در مقابل، پژوهش

ده و به تفکیِک آراء هرکدام هایی که داده شده به شکل کلی بو رسد که عموم نقدها و پاسخ به نظر می
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های یک خاورشناس نبوده است. به عنوان نمونـه؛  از مستشرقین و نیز تفکیک و تجزیه کردن دیدگاه
و کتـر عیسـی متقـی زاده نوشـته د» رسی ادعاهای مستشرقان در مـورد تحریـف قـرآنبر«در مقاله 

شـکل کلـی بـه مسـئله  که در مجله قرآن پژوهی خاورشناسان چاپ شده است، بهمحمود خوران، 
نقـد نظـر «ها ماننـد مقالـه  تحریف از دیدگاه مستشرقان پرداخته شده است. البته در برخی پژوهش

هـای  کـه در مجلـه پژوهش اطمه سـرویو ف حسن رضایی هفتادراز » اتان کلبرگ در تحریف قرآن
ت با این حال قرآن و حدیث به چاپ رسیده؛ به بررسی و نقد دیدگاه یک مستشرق پرداخته شده اس

مسئله تحریف به شکل کلی مدنظر قرار گرفته است. اما در نوشتار حاضـر فقـط بـه بررسـی و نقـد 
دیدگاه رژی بالشر و آن هم نه کل زوایای تحریف، بلکه فقط از حیث تحریـف بـه نقیصـه اهمیـت 

 داده شده است. 

 شناسی تحریف . مفهوم١
 رسد. ی مفهوم تحریف ضروری به نظر میبرای بررسی و فهم دقیق موضوع مورد بحث، بررس

 َتْحِریـُف  َتْحریُف از ریشه حرف است. و در اصل به معنای َطـَرف و جانـب هـر چیـزی اسـت و
دادن حـرف  تغییـر الکلمة، و القرآن فی التحریف و. مواِضِعه، به معنای تغییر دادن آن است عن الکِلم

). در تعریـف دیگـری از آن آمـده ٤٣ــ٤١/ ٩ : ١٤١٤باشد (ابن منظور، لسان العرب،  از معنایشان می
 تحـرف و ای از تعدادی حروف بناشده استرود و هر کلمه است: حرف، از حروف هجاء به شمار می

 باشـند. و احروف همگی به معنای میل کردن به چیزی و منحرف شـدن می و انحرف،، فالن عن فالن
اْنَحـَرَف «). ٢١١/ ٣ : ١٤٠٩راهیدی، کتاب العین، (ف کلمه از معنایش است القرآن، تغییر فی التحریف

 ).  ٢٠: ١٣٧٥(بستانی، فرهنگ ابجدی،  »شد گردان روی او از یعنی«؛ »عنُه  اْنِحَرافاً 
 سـخن الکالم یعنی است. َتْحِریف چیزی حالت و شکل برگرداندن چنین در لغت به معنای هم

باشـد (راغـب اصـفهانی،  داشـته معنـا دو و وجه دو که حالی در دادن قرار احتمالی معنی یک بر را
 ). ٤٧٢/ ١  :١٣٧٤مفردات، 

 و عبـارات دادن تغییـر آن، از منظور و. ندارد لفظی تحریف مورد در ظهوری کلمه این بنابراین،
 باشد.  می معنوی تحریف مراد، بلکه. نیست ها آن تبدیل

 معنـای بـه اسـت، تفعیـل باب از تحریف تحریف در اصطالح چنین تعریف شده است: چون
 و تغییـر بـا کـه معناسـت ایـن به گفتار تحریف رو این از بود؛ خواهد کشاندن گوشه به و بردن کناره
 و صـحیح بسـتر از را مـتکلم نظـر مورد مفهوم نادرست، تفسیر یا جمالت و کلمات کردن جا جابه

باشـد  اشـتهد جـای اصـلی معنـای حاشـیه در کـه بکشاند کناره مفهومی به ساخته، خارج مطلوب
 ). ١٦ـ١٥: ١٣٩٣نزاهت قرآن از تحریف،  آملی، جوادی(
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برخی نیز برای تبیین معنای تحریف به دسته بندی انواع تحریف پرداخته و از ایـن حیـث بـرای 
اند. بدین ترتیب: الف) تحریف معنوی؛ یعنی تحریـف در داللـت  تحریف، هفت معنا را بیان کرده
آیه و سوره را برخالف ترتیب نزول در مصـحف ثبـت کـردن؛ پ)  کالم و تفسیر و تاویل ناروا؛ ب)

اختالف قرآئتی که برخالف قراءات مشهور باشد؛ ت) اختالف در لهجه؛ ث) تبدیل کلمات؛ یعنی 
لفظی را از قرآن برداشتن و مرادف آن را جایگزین کـردن؛ ج) تحریـف بـه زیـاده؛ چ) تحریـف بـه 

 . )١٥٦: ١٣٨٦نقیصه (معرفت، تاریخ قرآن، 
تحریف به نقیصـه و کـاهش یعنـی چنین در تعریف تحریف به کاهش یا نقیصه آمده است:  هم

چه نازل شده نیست. که راه یافتن این گونه تحریف به قرآن مجید مـورد بگوییم قرآن موجود تمام آن
خـویی تحریـف  آیت الله. در ادامه )٣٠٥ :١٣٧٤البیان فی تفسیر القرآن،  اختالف است (خویی،

 . دانند را شدیدًا مردود و خالی از حقیقت مینقیصه به 
بلکه  :اندعالمه طباطبایی در این زمینه به صورت مبسوط به تعریف تحریف و انواع آن نپرداخته

فرماینـد: تنهـا چیـزی کـه بعضـی از اند و ایشان در این زمینـه مـیاین شبهه را با دالئلی پاسخ داده
ای در آن زیاد و یـا از آن اند این است که جمالت مختصری و یا آیهمخالفین و موافقین احتمال داده

المیـزان، کم شده و یا جا به جا و یا تغییری در کلمات و یـا اعـراب آن رخ داده اسـت (طباطبـایی، 
١٥١/ ١٢ :١٣٧٤ .( 

اند. همان گونه که بنابراین تحریف به نقیصه را تحریف به کاهش و تحریف به تنقیص نیز نامیده
که  کسی مدعی شود که سـوره، آیـه و یـا کلمـاتی از  نام آن پیداست؛ تحریف به نقیصه یعنی این از

موجـود  �قرآن کریم، حذف شده است و قرآن حاضر، همان قرآنی نیست که در زمان رسول اللـه 
چـه کـه باعـث  بوده است. فلذا درباره معنای تحریف به تنقیص اختالف نظری وجود ندارد ولی آن

بین محققان در این باره شده است، راهیافت این نوع از تحریف به قـرآن کـریم و یـا عـدم  اختالف
منـدان شـیعی بـه عـدم راهیافـت آن معتقدنـد حـال آنکـه برخـی از  راهیافت آن است. عموم دانش

خاورشناسان تحریف به نقصان در قرآن کریم را مطرح کـرده و دالیلـی هرچنـد نـاقص و ضـعیف، 
 اند.  هبرای آن بیان کرد

 . دالیل رژی بالشر بر تحریف به نقصان ٢
قـول  نولدکـه اند. به عنوان مثال؛ برخی از مستشرقین نظریه تحریف به نقیصه در قرآن را پذیرفته

کند کـه  چنین احتجاج می  و این دهدبه وایل نسبت می اتهام حذف تعمدی اجزای بزرگی از قرآن را
ه است (نولدکه، تاریخ قـرآن، کرد  د را به کتابی واحد تبدیلمتعدهای  کتابعثمان هنگام جمع قرآن 
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). در این پژوهش سعی شده است شواهدی را که مستشرق فرانسوی؛ رژی بالشر، ٩١٣/ ٢: ٢٠٠٠
ها بپـردازیم.  دلیل بر تحریف به تنقیص گرفته است را ذکر کرده و سپس به تجزیه و تحلیل و نقد آن

 از:لذا این شواهد و دالیل عبارتند 

 . نسبت دادن نسیان (إنساء) به پیامبر۲ـ۱

ای از آیات و سور قـرآن بـه امـر  ای رایج بوده است که پاره ، چنین عقیده]١[در میان علمای عامه
هـا بـاقی ای از ذهن پیامبر و صحابه محو گردید!! که نـه حکـم آن خدای متعال نسخ شده و به گونه

باطل سبب شد که یکی از دالئلی که مستشـرقان در بـاب  . و همین عقیدهماند، نه لفظ و تالوت آن
و از جمله آنان رژی مستشرقان تحریف قرآن به آن چنگ بزنند، برداشت نادرست از آیه نسخ باشد. 

 دانند.  فراموشی نسبت داده و این مطلب را مستند به قرآن و روایات می به پیامبربالشر 
تقریبا تکمیل شده نسخ تـالوت اسـت؛ بـا ایـن  �کرمانساء یا نسبت فراموشی دادن به پیامبر ا

تفاوت که در نسخ تالوت، لفظ آیه حذف شده و حکمش باقی است؛ اما در انساء، هم لفـظ و هـم 
حکمش به فراموشی سپرده شده است. بنابراین قائل شدن به انساء در مورد پیامبر یک نوع تحریـف 

 ). ٧٦: ١٣٨٦رود (معرفت، تاریخ قرآن، به نقصان به شمار می
روزی از مجلـس  یـابیم کـه محمـد از طریق روایات در می« نویسد: می در این باره رژی بالشر

خواند. پیامبر که دچار هیجان شـدید  وعظی گذشت و شنید که واعظ قسمتی از قرآن را از حفظ می
که آن را باز  شده بود، دریافت که این قسمت را فراموش کرده بود و فقط این تصادف به او امکان داد

 آیتی از سوره بقره تأییـد شـده کـه به وسیله ،یابد. این موضوع که ارزش تاریخی آن قابل بحث است
ن� ا�فرماید: می

َ
َـْم َ�ْعلَـْم أ 

َ
ْو ِمْثلِهـا أ

َ
ِت ِ�ٍَ� ِمْنها أ

ْ
ْو نُ�ِْسها نَأ

َ
 �ٍء قَـِديرٌ  )' َ&   َ% َهللا ما نَ�َْسْخ ِمْن آيٍة أ

] فراموشـی بسـپاریم، بهتـر از آن، یـا  هر حکمی را نسخ کنـیم، یـا آن را بـه [دسـت«)؛ ١٠٦(بقره/ 
 ».  آوریم؛ مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست مانندش را می

متـروک «مـبهم آن گرفتـه شـود یعنـی  ممکن است به معنای »فراموش گردانیم«گر چه عبارت 
 »سـاختن هـا محـو یعنی از خاطره« ؛گیرند میاش  ، ولی مفسرینی هم آن را به معنی اصلی»سازیم

). ٢٦٧/ ٢تا:  مدخل اصول دایرة المعارف، بی شاخت،؛ ٣٢و  ٣١: ١٣٦٥(بالشر، در آستانه قرآن، 
 �عالوه بر باور رژی بالشر و شاخت، نولدکه نیز مطلب فوق را درباره نسبت انساء به پیـامبر اکـرم

 ). ٥٣/ ١م: ٢٠٠٠ولدکه، تاریخ قرآن، در کتاب خود ذکر کرده و به آن عقیده دارد (ن

بالشر، در آسـتانه قـرآن، باید گفت ( ]٢و دیگر مستشرقان[ های بالشردر نقد دیدگاه -نقد اول 
به روایات موجـود ، کاری پیامبر است که در موضوع فراموشآنان این اشکال وارده بر . )٣٢: ١٣٦٥

عنوان نمونه اگر کسی امروز به صحیح بخاری  اند. به اهل سنت مراجعه و اعتماد کردههای  کتابدر 
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 سـمع قالـت عنهـا اللـه رضـی عائشـة عـن« بینـد کـه خود را با این حدیث مواجه می ،مراجعه کند
» وکـذا کـذا سـورة مـن أسـقطتهن آیـة وکذا کذا اذکرنی لقد �فقال المسجد فی یقرأ رجال �النبی

تـوان بـر بالشـر و امثـال او  که می اشکال عمده  دیگری )؛١٥٢/ ٣: ١٤٠١(بخاری، صحیح مسلم، 
وْ  َءايةٍ  ِمنْ  نَ�َسخْ  َما� آیهبرای تفسیر چرا آنان  وارد کرد، آن است که

َ
کـه بـه تعبیـر خودشـان  �نُ�ِسَها أ

 ؛ ما بـه زودی [آیـات)٧ـ٦/ (االعلی  �اهللاَ إِال� ما شاَء   َسُنْقِرئُک فَال تَ�ْ.� ای مدنی است به آیات آیه

کـه در مکـه نـازل شـده توجـه  »] بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نکنی سروش غیبیخود را به وسیله 
اند. زیرا آیات یاد شـده حامـل وعـده خداونـد بـر عـدم  نکرده و تناقض روایات با قرآن را نتیجه نگرفته

اّال ما شـاء « بوده و قطعا وعده خداوند تخّلف ناپذیر است. ضمنا استثنای �کاری رسول خدا فراموش
بلکـه ایـن اسـتثناء صـرفا  ؛نیست �در آیات سوره اعلی دلیلی بر وقوع فراموشی برای رسول خدا»لهال

و به عبـارت دیگـر قـدرت . رساند می را در صورت خواست و صالح الهی امکان فراموشی برای پیامبر
 .  )٢٦٦/ ٢٠: ١٣٩٣المیزان،  طباطبایی،( دهد را نشان می خداوند در به فراموشی کشاندن پیامبر

کنـد، بررسـی اسـباب تر قرآن کریم کمک مییکی از عواملی که به فهم بهتر و جامع -نقد دوم 
نزول و شان نزول آیات قرآن کریم است؛ چرا کـه اسـباب نـزول، پیونـد مـتن قرآنـی را بـا واقعیـت 

 دهد. بنابر این بررسی سبب نزول آیه فوق بیش از هرچیز اهمیت دارد. خارجی آن زمان نشان می

 کـه بینیـد نمـی آیـا: گفتنـد مـی در سبب نزول این آیه گفته شده که: برخی از یهودیان و مشرکان
 بـه و دارد مـی بـاز کـار همـان انجـام از را آنـان سپس و کند می امر کاری به را خود یاران �محمد
 نقـرآ پـس گـردد، می بر دستور آن از فردا و دهد می دستوری امروز! دهد؟ می فرمان کار آن خالف

 هـا آن از بعضـی کـه است اصل همین روی گوید. و می خود پیش از که است � محمد خود کالم
 کرد:  نازل را آیه این خداوند پس. دارد تناقض دیگر بعضی با

ْ:ا إِذا وَ � ْعلَمُ ُهللا ا وَ  آيةٍ  َم=نَ  آيةً  بَد�
َ
ُل  بِما أ 'Aَآیـه جـای بـه را ای آیه ما اگر و«)؛ ١٠١/ (نحل �... ي 

 است داناتر خدا و بیاوریم دیگر حکمی جای به مصالحی جهت به را� حکمی و کنیم تبدیل گردی
 ». فرستد می چه آن به

وْ  آيةٍ  ِمنْ  نَ�َْسخْ  ما�آیۀ  چنین هم و 
َ
ِت  نُ�ِْسها أ

ْ
وْ  ِمْنها ِ�َ�ٍ  نَأ

َ
هر حکمی را «)؛ ١٠٦(بقره/  �ِمْثلِهـا أ

 ». آوریم اریم، بهتر از آن، یا مانندش را می] فراموشی بسپ نسخ کنیم، یا آن را به [دست
که  بخواهد فراموشی را بـه پیـامبر  بنابراین آیه فوق مربوط به نسخ آیات قرآن کریم است؛ نه این

؛ ١١٤/ ٢: ١٣٦٧؛ قمــی، ٣٧/ ١: ١٤١١نسـبت دهــد. (واحـدی، اسـباب النــزول القـرآن،  �اکـرم
 ). ٢٦/ ١: ١٣٦١بینات در شأن نزول آیات،  ؛ محقق، نمونه٤٤/ ١: ١٣٨٣اسالمی، شأن نزول آیات، 
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شود این است که وی بارهـا  نقد دیگری که در این خصوص متوجه شخص بالشر می -نقد سوم
گردد انگیـزه وی از تحقیـق و بررسـی  هایش دچار تناقض گویی شده و همین امر سبب می در گفته

عنوان نمونه؛ بالشر درباره نقـش بـه  مسائل قرآنی را از حیطه بررسی و نقد منصفانه خارج سازد. به
 رویدادهایی با را قرآنی آیات نویسد: هرگاه سزای شان نزول در تفسیر آیات قرآن کریم این چنین می

 نیروهـای برابـر در قرآن معنویت و نیرومندی به بیشتر دهیم، پیوند کند، می بیان را آن نزول شأن که
). اما علـی رغـم ٥٢: ١٣٧٢الشر، در آستانه قرآن، برد (ب خواهیم پی � محّمد دشمنان و مخالف

توانسـت بـرای  اذعان به این مطلب، روشن است که در عمل، بدان پایبند نبوده اسـت. چـرا کـه می
تفسیر آیه فوق الذکر، به جای ایجاد و ابراز شک و شـبهه دربـاره معنـای عبـارات مـذکور، از شـان 

 ه نماید. هایی که برای آیه نقل شده بود، استفاد نزول
هـا نشـأت گرفتـه کـه از رسد که نسبت انساء به پیامبر از برخی روایـت به نظر می -نقد چهارم 

هـا از نظـر  گونـه روایتروند. فلذا اسـتناد بـه ایـن حیث سندی و فقه الحدیثی ضعیف به شمار می
یـق هـا روایتـی اسـت کـه از طرمندان شیعی و اهل سنت کامال نادرست اسـت. از جملـه آن دانش

 عکرمه از ابن عباس نقل گردیده: 
 عبـاس ابـن عن عکرمة عن الجزری الحجاج عن الحرانی الزبیر بن محمد نفیل ابن ثنا أبی حدثنا«

ْو  آیٍة  ِمْن  َنْنَسْخ  ما: الّله فأنزل بالنهار، ینساه و باللیل الوحیـ  �النبی علی ینزل مما کان: قال
َ
 ُنْنِسها أ

ِت 
ْ
ْو  ِمْنها ِبَخیٍر  َنأ

َ
کـه هـر وقتـی بـه «)؛ ٢٠٠/ ١  :١٤١٩ حاتم، تفسیر قرآن العظیم،  أبی (ابن» ِمْثِلها أ

ْو  آیةٍ  ِمْن  َنْنَسْخ  ما�ۀ نمود آی می رسید و در روز آن را فراموش می در شب وحی �رسول خدا
َ
 ُنْنِسها أ

ِت 
ْ
 ». گردید نازل می �ِبَخیرٍ  َنأ

؛ ابـن ١٤٥/ ١: ١٤١٩یر قرآن العظیم، روایت فوق، افزون بر ضعف سند (ابن کثیر دمشقی، تفس
از نظر متن نیز فاقد اعتبار اسـت. زیـرا اوًال بـا آیـه مکـی  ( ٦٦٢/ ١تا:  عاشور، التحریر والتنویر، بی

) تعارض دارد در حالی که آیه مورد بحث مدنی اسـت. بـر اسـاس ٦(اعلی/  �سنقرئک فال تنسی�
کند (بالغـی، آالء الـرحمن فـی تفسـیر  موش نمیاین آیه پیامبر پس از دریافت وحی هرگز آن را فرا

). ثانیًا پیامبر بر اثر عصـمت و مؤّیـد ٢٥٢/ ١: ١٣٩٣؛ طباطبایی، المیزان، ٢٨٨/ ١: ١٤٢٠القرآن، 
: ١٣٧٣بودن به روح القدس امکان ندارد به این نوع فراموشی دچار شوند (رشیدرضا، تفسیر المنار، 

؛ سبزواری، مواهب الرحمن ٣٣٦/ ٢تا:  ت المدرستین، بی؛ عسکری، القرآن الکریم و روایا٤١٥/ ١
). ثالثًا فرض نزول آیه یا آیاتی در شب به پیامبر و سـپس فراموشـی ٤١١/ ١: ١٤١٤فی تفسیر القرآن، 

گونه توجیه عقلـی و شـرعی نـدارد عـالوه ها در روز و نزول دوباره آیاتی بهتر از آن یا مثل آن هیچآن
شود. رابعًا وجود این روایـات خـود  اجتماعی پیامبر در بین مردم نیز میبرآن موجب کاستی منزلت 
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ها هست؛ زیرا اگر آیات از قلب و حافظه پیامبر و مردم محـو شـده باشـد  بهترین گواهی بر کذب آن
ها معرفی شده اسـت (بـرای نمونـه چگونه در برخی از این روایات، آن آیات فرضی یا بخشی از آن

؛ سـیوطی، الـدرالمنثور فـی تفسـیر بالمـأثور، ٦٦٥/ ١: ١٤١٥جـامع البیـان، رجوع شود به طبری، 
 ). ٢٥٩و  ٢٥٥/ ١: ١٤١٤

کـه تقریبـَا نظـر  را به معنای فراموش کردن گرفته اسـت درحالی» ننسها«بالشر واژه  -نقد پنجم
ش در آیه فوق به معنای ترک کردن و حذف کردن است؛ نـه فرامـو» ننسها«اکثر علما بر آن است که 

توان به آن رجوع کرد، عبارت است از: (حسینی شاه عبـدالعظیمی،  کردن. از جمله تفاسیری که می
). شیخ صدوق از شـیخ ١٤٠/ ٢: ١٣٧٨؛ طیب، اطیب البیان، ٢٢٥/ ١: ١٣٦٣تفسیر اثنی عشری، 

مفید علیه الرحمه نقل نموده است که نسیان در لغت به معنای ترک و تأخیر است. خداوند فرمـوده 
ْو ِمْثلِها  ما نَ�َْسخْ �ست: ا

َ
ِت ِ�ٍَ� ِمْنها أ

ْ
ْو نُ�ِْسها نَأ

َ
قصد نموده است خداوند از ایـن آیـه کـه  �ِمْن آيٍة أ

اندازیم آن را (ابـن بابویـه، گذاریم آن را بر حال خود یا تأخیر میکنیم از آیه، یا وامی چه نسخ میآن
م جای نقد دارد. چراکـه معنـای تـرک کـردن و ). اما این نظر ه١٤، ص١٣٧١اعتقادات االسالمیه، 

 باشد نه ننسها.  حذف کردن مطابق با قرائت ننسأها می
در نتیجه؛ با توجه به سیاق آیات و نیز اسباب نزولی که برای آیه مـورد بحـث وارد شـده اسـت، 

ْو نُ�ِْسها...  ما نَ�َْسخْ �در آیه » آیه«مراد از واژه 
َ
شریعت موسی و آیین یهـود  ، احکام الهی در� ِمْن آيٍة أ

باشد که تحریف نشده و مورد تایید خداوند است. و مقصود از نسخ آیه، نسخ برخـی از احکـام  می
چنان که منظور از انساء، فراموش کردن یـا وانهـادن برخـی از  الهی رایج در میان یهودیان است. هم

امـا خداونـد بـا وانهـادن و  احکام و دستورات یهودیان است که از سوی خداونـد نـازل شـده بـود؛
ها را بر پیامبر اکرم نازل و تشریع فرمـود (دشـتی، بررسـی  ها یا مثل آن ها، بهتر از آن فراموشاندن آن

 ). ٩٧/ ١: ١٣٨٥های مفسران،  مفهوم انساء در قرآن و نقد دیدگاه

 . آیات منسوخ التالوه یا حذف آیات رجم و رغبت۲ـ۲

رای تحریف به نقصان در قرآن کریم به آن تمسک کرده اسـت؛ جمله دالئلی که رژی بالشر ب از
 ت. اس ه در قرآنآیاتی به نام منسوخ التالو وجود

شـد، در عهـد  کـه  چیـزی از قـرآن پـس از آن کـه مـدتی تـالوت مـی یعنی این همنسوخ التالو
نظـر کتـابی، تجدیـد  ، به امر خداوند تعالی نسخ شود. نظیر آن که مؤلفی پـس از تـألیف�پیغمبر

 ). ١٦/ ١: ١٤٠٦(فیض کاشانی، الوافی،  سطور و مطالب آن را محو کند ی ازکرده، بعض
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موسـوم بـه   آیات ،اثبات ادعای خود درباره تحریف به حذف و یا تحریف به نقیصهبرای ، بالشر
: نویسد و میـ که به عقیده اهل سنت این آیات منسوخ التالوه هستند ـ  زند را مثال می رجم و رغبت

عنـوان مکافـات   آیه موسوم به رجم نمونه خوبی از این لحاظ است. مصحف چنین مجازاتی را به« 
کنـد کـه در  او تأییـد می ،رسـد معذالک بنابر روایتی که به شخص عمر می کند، بینی نمی زانی پیش

، فَإِنَُّه Iْفٌر بCِـْم الَ تَرGَُْبوا Dَْن آبَائCِمْ �: است وجود داشتهقرآن بدین ترتیب ای از  آیه پیامبرحیات 
ْن تَرGَُْبوا Dَْن آبَائCِمْ 

َ
 نیـز. »از پدران همسان کفر است  زیرا اعراض ؛پدرانتان روی نگردانیداز «؛ �أ
� Nَيخُ   إَِذا َز يَخُة فَارUُُْوُهَما اSَْت�ة نCَاًال ِمنَ   اش� نی اگر پیرمرد و یا پیرز«؛ � َعِز]ٌز َحكيمُهللا َو اهللاِ ا  َو اش�

عقوبتی است از سوی پروردگار و خداونـد عزیـز و حکـیم  این ها را سنگسار کنید،زنا کنند البته آن
ای را حدس زد که مفسران و فقهاء با مالحظه اختالف میان مـتن  مخمصه  توان به آسانی می». است

خشن   ی در مجازاتیجا مواجه با تخفیفاند. آیا ما در این روایی و تجویز ضمنی قرآن با آن درگیر بوده
 تشـدید نماینـد؟ نیامده،  هستیم؟و یا برعکس مسئله بر سر این است که مجازات زانی را که در قرآن

واقعیـت   رسـد ایـن اسـت کـه ایـن چه در هر حال مطمئن به نظر می آن  و ما هرگز نخواهیم دانست
: ١٣٦٥بالشر، در آستانه قـرآن، ( که  ما بر آن وقوفی بیابیم بدون این ،چندین بار اتفاق افتاده (رجم)

طور واضح موجـود اسـت و  روایات و منابع اسالمی به [که البته جواب این شبهه او در )٦١٢ـ٥١٢
گاهی  . ] وی و یا قصد سوء اوست  این تجاهل او یا ناشی از ناآ

یـه در قرآن کریم، شریعت رجم نیامده است. فقط به جلد یعنی تازیانه زدن زانی و زان -نقد اول
اشاره شده است. بنابراین رجم زانی و زانیه در شرایط خاصی در سنت وارد شـده اسـت و ایـن امـر 
مورد اجماع امت است. و ظاهرا عمر در این باره به خطا رفته است و حدیثی را بـا آیـه قـرآن اشـتباه 

ا کردنـد، فرمود: شیخ و شیخه اگـر زنـ �گوید: شنیدم که پیغمبرگرفته است؛ زیرا زید بن ثابت می
ها را سنگسار کنید. و ممکن است که عمر نیز، بحث رجم و رغبت را از پیغمبـر شـنیده و گمـان  آن

 ). ١٧٠: ١٣٨٦فرماید (معرفت، تاریخ قرآن، کرده آیه قرآنی است که پیغمبر تالوت می
عنـوان ای بـه نقد دیگری که در رد این ادعا قابل ذکر است، این است که در پذیرفتن آیـه -نقد دوم

متن قرآنی، باید ابتدا تواتر آن اثبات گردد؛ یعنی همگان (جمهور مسـلمین)، آن را دسـت بـه دسـت و 
انـد کـه فـالن چه در زمینـه تحریـف گفتـهسینه به سینه، به طور همگانی نقل کرده باشند. از این رو آن

لـزوم «نیست و طبق اصـل  کلمه یا فالن جمله، از قرآن بوده، چون با نقل آحاد روایت شده، قابل قبول
 ).  ١٠: ١٣٧٩؛ عاشوری، تحریف ناپذیر قرآن، ١٥٩شود (همان، مردود شمرده می» تواتر قرآن

آیـه   دربـاره مضـمون » جزری« این جمله با فصاحت و بالغت قرآن سازگار نیست، -نقد سوم 
مرتبـه   ای اولـینزیرا هرکس این عبـارت را بـر ن در نفی این عبارت تردیدی ندارم؛: مگوید رجم می
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فصاحت و بالغـت   کند که عبارتی ساختگی است و با کالم خداوند که مثل ادعای یقین می بشنود،
زیـرا یکـی از شـروط  این نتیجه مطلوب را در بر نـدارد؛ ن،بر آعالوه  قابل مقایسه نیست؛ باشد، می

ود کـه بـه سـن شـ لغت به کسی گفته میدر  شیخ همسر داشتن است و ثبوت حکم سنگسار کردن،
اگرچـه حّتـی  است که زناکار پیر سنگسـار شـود؛  اما مقتضای آیه به آن؛ چهل سالگی رسیده باشد

مرد جوان اگر زنا کنـد و مـثال بیسـت سـاله باشـد ازدواج هـم کـرده باشـد . ازدواج هم نکرده باشد
(عـاملی،  داردکه  منسوب به کتاب خداوند باشد را نـ شود. اساسا این حکم لیاقت این سنگسار نمی

). بایـد در نظـر داشـت کـه هـیچ خطبـه، رسـاله و ٨٤٣تـا:  حقایق هامه حوال القرآن الکـریم، بی
 فَال يَتَدب�ُروَن الُْقـْرآَن �ای نظم، اسلوب، فصاحت و بالغت قرآن کریم را ندارد. و اگر در آیه محاوره

َ
أ

 گاه هر اندیشند؟ نمی قرآن در آیا«)؛ ٨٢(نساء/  �الفاً كثِ�اَوََجُدوا `ِيِه اْختِ هللاِ َو َْو ^َن ِمْن ِعْنِد َغ�ِ ا
دقت شـود ؛ بـه اخـتالف نداشـتن » یافتند می بسیار اختالفی آن در بود می خدا جز دیگری سوی از

قرآن تحدی شده، این خصوصیت در عصر مانیز هست. اگر با معارف یا اخبار غیبی و یا با اسـلوب 
 شود. ، این تحدی مربوط به عصر ما هم میکنداش، تحدی میو نظم ادبی

سخن بالشر در مورد تحریف نقیصه ی قرآن، آن قدر بی پایـه و اسـاس اسـت کـه  -نقد چهارم
اند. ریچارد بـل در ایـن بـاره  ] این سخن را رد کرده٣»[ریچارد بل«حتی برخی از مستشرقان مانند 

خوانـد.  نمی  ولی آهنگ آن با سوره احزاب د؛باش این آیه متعلق به سوره نور یا احزاب می نویسد: می
جـا بـرای دارد کـه در آن  حال حکم رجم یا سنگسار نمودن با آیـه دوم سـوره نـور تعـارض و درعین
(از  مجازات رجـم هرگـز در قـرآن  در مجموع بعید است که. زدن مقرر گشته استتازیانه زناکاران،

در و پیکـری  های بی صورت روزگار جاهلیت،  یلزیرا در بعضی قبا توصیه شده باشد؛ طریق وحی)،
اسـت  دشوار بوده »زنا« ها و و تمایز نهادن میان بعضی از آن از چند همسری معمول و متعارف بود،

 ). ٩٠: ١٣٨٢بل، درآمدی بر تاریخ قرآن، (

 . عدم ذکر نام مخالفان در قرآن۲ـ۳

گاه معتزلیون و خوارج درباره تحریف به خود، ابتدا به نقل دید» در آستانه قرآِن «بالشر در کتاب 
زیاده در قرآن کریم و نیز به نقل دیدگاه شیعیان تندرو مبنـی بـر حـذف نـام هفـت یـا هفتـاد نفـر از 

 مـورد ایـن در کـه است طبیعی. است نبرده نام مدینه و مکه در را اسالم مخالفان و منافقان در منان
 ).  ٢١٠و  ٢١١ :١٣٦٥در آستانه قرآن،  (بالشر، شود" داده سوق اصالحاتی طرف به ذهن

بـدیهی «گوینـد:  درباره این سـخن بالشـر می» زمانی«چون  برخی از نویسندگان هم -نقد اول
ای از احتمال تحریف است و ظاهرًا او بـدین وسـیله است که این اظهار شگفتی، بیان حساب شده
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). و ٢٧٥: ١٣٨٥رقان و قـرآن، (زمانی، مستشـ» خواهد نظریه تحریف به تنقیص را ترجیح دهدمی
نویسد: باید دانست که شگفتی وی، ناشی از عـدم  بدین ترتیب برای پاسخ به این اظهار شگفتی می

 شناخت حکمت نزول قرآن و اسلوب متناسب آن است. اگر قرآن یک کتاب تاریخ بود، یا مجموعـه
یی مردم، بالطبع نه تنها اسامی گفتارها و رهنمودهای یک رهبر و زمامدار مصلح جامعه برای راهنما

داشت؛ بلکه باید نام مومنـان نقـش آفـرین و سـردمداران آور و مهم باید در آن وجود میدشمنان نام
شد. اما قرآن کریم، یک های گوناگون برده میجنگاور و پیروز و نزدیکان پیامبر اکرم هم به مناسبت
م مقـاطع تـاریخ تـا آخـرین روزهـای حیـات کتاب آسمانی است که برای راهنمایی بشریت در تما

تعالیم و رهنمودهـای کلـی  گونه کتاب وجود دارد، ارائهها نازل شده است. انتظاری که از اینانسان
ای یـک شـان نـزول و پدیـده قابل انطباق بر همه اعصار است. حتـی اگـر دسـتورالعملی بـه بهانـه

ه صورتی کلیـت داشـته باشـد. بـا توجـه بـه ایـن شود، باز باید بای نازل میاجتماعی به صورت آیه
حکمت و اسلوب کلیت معارف و مفاهیم آیات، ذکر نام دوستان و دشـمنان جـز در حـد ضـرورت 

شناس واقعی بایـد موجـب شـگفتی شـود (همـان،  ها نزد یک قرآنهیچ لزومی ندارد؛ بلکه ذکر آن
 ). ٢٧٦ـ٢٧٥

در سخنان بالشر روشـن اسـت کـه ایشـان اندکی درنگ  عالوه بر صحت نقد فوق، با -نقد دوم
که خـود جایی اند که در ذهن مخاطبانشان احساس تردید و شبهه ایجاد نمایند. اما از آن سعی داشته

دهند. چرا که خود در ادامـه  تر به تردیِد خود میدلیلی بر این اظهار شگفتی ندارند، پاسخی محکم
 شـیعیان،) از بعضـی( انتقادهـای نـه و خـارجی یـا و معتزلـی انتقـادات نه حقیقت نویسد: در می

 همه از مستند متن یک به اعتقاد در استحکام بدین که را ایمانی شکوه و عظمت تواند نمی کدام هیچ
). بنابراین بهتر است به جـای ٢١١ :١٣٦٥سازد (بالشر، در آستانه قرآن،  متزلزل شده، مستقر لحاظ

گاه بر اساس دالیل مختلف بپردازیم، بـا اسـتناد بـه سـخن که  سعی داشته باشیم به نقد این دید این
عظمت و «خود ایشان، این تردید را به بوته نقد بگذاریم. در عبارت فوق دو تعبیر به کار رفته است: 

هم استحکام متن و هم مسـتند بـودن آن از ». متن مستند از همه لحاظ«و » شکوه و استحکام قرآن
تـوان  که در تقابل و تناقض با لفظ تحریف هستند. با ایـن وجـود می هر جنبه، دقیقا عباراتی هستند

تواند هم مستند و مستحکم باشد و هم تحریـف در  اینگونه اظهار شگفتی نمود که چگونه متنی می
 آن رخ داده باشد؟! 

اند. بنابراین  در چهارده قرن پیش بیان کرده �پاسخ این اظهار شگفتی را امام صادق -نقد سوم
این مطلب برای آقای بالشر اینقدر تازگی داشته باشد. فلذا با استناد به روایت زیـر ایـن شـبهه  نباید

 ذکـر قرآن در چرا �علی نام که شود می استدالل �صادق امام روایت شود. در هم پاسخ داده می
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 امـام زا. اسـت بـوده مسلم همه نزد قرآن در امام نام ذکر عدم آید می بر روایت این از و. است نشده
هـا ـ  آن به: فرماید می پاسخ در امام است؟ نیامده قرآن در �بیت اهل و �علی نام چرا: پرسند می

 نشـده بـرده نماز رکعات تعداد از نامی قرآن در و شده نازل پیامبر بر نماز تشریع: مخالفین ـ بگویید
... نماید می تفسیر را صالة آیات و کند می بیان را نماز رکعات تعداد که پیامبر بود شخِص  این. است

 ). ٢٢٧ و ٢٢٦/ ١: ١٤٠٧الکلینی، الکافی،  (
را بیـان  �بنابراین این روایت صحیح، و روایاتی دیگر از این قبیل؛ فلسفه عدم ذکـر نـام علـی

توان فلسفه آن را به عدم ذکر نام مخالفان در قـرآن کـریم تعمـیم داد. و آن  چنان که می نماید هم می
 ست از بیان کلیات از سوی قرآن و بیان جزییات با تبیین پیامبر اکرم. فلسفه عبارت ا
سخن بالشر و ادعای شگفتی او درباره عدم نام مخالفان در قرآن کریم، با واقعیـت  -نقد چهارم

موجود در تناقض است؛ چرا که در قرآن کریم نام برخی از مخالفان به صـراحت ذکـر شـده اسـت 
�cه مبارکه مسد؛ مانند نام ابی لهب در سور

َ
 ). ١(مسد/  �ََهٍب َو تَب�   َ�ب�ْت يدا أ

 های مکی از قرآن  حذف سوره ادعای. ٢ـ٤
از دیگر موارد ادعای تحریف به نقیصه در قرآن کریم، سخن بالشر مبنی بر ثبـت نشـدن آیـات 

ایی کـه مکی در قرآن است، بنابر این که جمع و ثبت آیات در مدینه آغـاز شـد؛ مشـابه همـان ادعـ
تـا مـدت زیـادی در   های وحی شده در غـار حـرا، سازد که حضرت از آغازین آیه نولدکه مطرح می

های مقدس یهود و نصاری در مدینه به فکر ثبـت و ضـبط  ها نبود و بعد با دیدن کتاب صدد ثبت آن
). ٢٦٨ :١٣٨٥؛ زمانی، مستشرقان و قـرآن، ٣٧٥/ ١: ١٩٩١آن افتاد (ساسی، الظاهرة االستشراقیة، 

 کل آیات قرآن آیات مکی است.  ٢/ ٣دانیم تقریبًا  این در حالی است که می
چـون  گذشت که شیوه بالشر در بیان نسبت تحریف دادن به قرآن کریم با سـایر مستشـرقان هم

نولدکه متفاوت است؛ چرا که ایشان دیدگاه خود را از حالت تصریح به اظهار شگفتی و ابراز تردیـد 
یر داده و از این طریق در صدد القای احساس تزلزل در اسناد قرآن کریم به مخاطبـانش و دودلی تغی

است. به همین دلیل الزم است که در اینجا ابتدا به نقل عبارات بالشر در این مورد بپردازیم و سپس 
 آن را تجزیه و تحلیل نماییم. 

 ذهـن در قرآنـی نص شدن هنوشت ضرورت به توجه که نیست نویسد: شک بالشر در این باره می
 داشـتند توجه نخستین  مسلماناِن  داشت. یعنی وجود نخستین کسانی که اسالم را در مکه پذیرفتند،

 وجـود مدینـه نصـارای و یهـود مجتمع در که تورات از را معنا این و شود، نوشته باید منزل آیات که
 بازرگـانی رابطـه آنـان بـا و بـود هاسـتفاد مـورد حبشـه و نجران مسیحیان نزد که اناجیل از یا داشت



رس
بر

 ی
 یرژ  یلدال 

است
د ک

مور
در 

شر 
بال

 ی
رآن

ق
 

 

 

221 

 نکـرده احسـاس را ضـرورت این درنگ بی �محّمد یاران این همه، با. بودند کرده حاصل داشتند،
 شـگفتی بـر امر این. نرود میان از و گردد تثبیت طریق این از تا شود نوشته منزل آیات باید که بودند
 از چـون و. (بود آمده فرود بشر بر عربی زبان به که بود رسالتی نخستین پیام، این که افزاید می واقعه

 محّمـد اقامـت از پس بود. شاید شده تلقی خدا جانب از هایی نشانه یا آیات لذا) بود آسمان جانب
 مـواد روی بـود، شده نازل قبل هایسال طی که مهم بسیار نصوص کردن ثبت یشهاند مدینه،  در �

 شاید. است بوده کرده مشغول را مسلمانان فکر چرم، قطعات بر یا حیوانات کتف استخوان و خشن
 متـون از بعضـی کردن ثبت هم شاید. گردیدمی پدیدار فرعی امری به طور گاهیگاه آیات، ثبت نیز
 غیـرت و جوش داشت.... پیامبر وجود نزول آغاز از وحی کردن ثبت اندیشه است یا ادعیه شامل که

نـداد  قرار تکلیف و نکرد واجب را کار این اما فرمودمی قتشوی آیات تدوین و ثبت برای را اشخاص
 ). ٣٥ :١٣٧٢(بالشر، درآمدی بر قرآن، 

چنان که در دالیل پیشین مطرح شد، بالشر هیچ دلیلی را بر ادعای خود ذکـر نکـرده  هم -نقد اول
ر دلیلـی است به همین دلیل بیانات خود را با اظهار شگفتی و تردید اعالم نمـوده اسـت. چـه بسـا اگـ

 نمودند.  های مکی از قرآن کریم تصریح می از ذکر آن امتناع نکرده و به حذف سوره داشتند قطعاً 
گردد که بحث در مورد ایـن شـبهه از مـدار تحقیـق و  تناقض سخنان بالشر سبب می -نقد دوم

 بررسی خارج شود؛ چرا که طبق مطالب فوق، ایشان از یک طرف در صدد القای شبهه تحریف بـه
نقیصه در قرآن هستند از طرف دیگر، بخش مهمی از کتاِب درآمدی بر قرآِن خود را به بحث درباره 

دهد. فلذا جای این پرسش مطرح است که اگر  ها اختصاص می های مکی و تبیین مضمون آن سوره
ثبت آیات مکی در قرآن کریم با شک و تردید همراه است و قطعـی نیسـت، چطـور بالشـر در یـک 

 ز کتاب خود، به صراحت به بیان مکی بودن آیات پرداخته است؟فصل ا
های کتاب بالشر در فصول مختلـف را نادیـده بگیـریم، دیگـر  اگر تناقض بین نوشته -نقد سوم

جا که در اول پاراگراف  های او در یک پاراگراف چشم پوشی کنیم. آن توانیم از تناقض بین نوشته نمی
 گرویـدگان نخسـتین ذهـن در قرآنی نص شدن نوشته ضرورت به توجه که نیست شک«نویسد:  می

 � محّمـد یـاران ایـن همـه، با«کند:  سپس در ادامه همین پاراگراف ادعا می». داشت وجود مکی
 تثبیـت طریـق این از تا شود نوشته منزل آیات باید که بودند نکرده احساس را ضرورت این درنگ بی

شود که آیا یاران پیامبر به این ضـرورت نگـارش  ب متوجه نمی. باالخره مخاط»نرود میان از و گردد
 اند یا خیر؟! واقف بوده

شـود بـه ثبـت  مگر فقط در صورِت وجوِب نگارش و ثبت و تدویِن آیات قرآن، می -نقد چهارم
 کامل آیات یقین پیدا کرد؟! و این همه تشویق و ترغیب این نتیجه را در نخواهد داشت؟! 
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 نتیجه 
ها و اظهارات دوپهلوی رژی بالشر ها، اظهار شگفتی ای از پنداشتهحاکی از دستهپژوهش فوق 

جـایی کـه بالشـر معمـوًال جـزو آن دسـته از  در باب تحریف به نقیصه در قرآن کـریم اسـت. از آن
هایش نیـز بـا دالیـل و  شـود، اصـوًال نوشـتهمستشرقان است که بیشتر با انگیزه محققانه شناخته می

اه است؛ اما متاسفانه در مورد تحریف به نقیصـه در قـرآن کـریم از بـاب پـژوهش و مستندات همر
گونه دلیل منطقی و مستدلی بـرای شـبهه تحریـف بـه  تحقیق خارج گشته است؛ چرا که ایشان هیچ

اند؛ به همین دلیل از حربه  با شگفتی و دو پهلو سخن گفـتن و مـردد بـودن بـرای  نقیصه ارائه نکرده
 اند.  هه به مخاطبانشان استفاده کردهالقای این شب

نکته قابل ذکر دیگر؛ عدم تصریح بالشر به تحریف به نقصان در قرآن و بـا کنایـه سـخن گفـتن 
ایشان است. لذا آنچه سبب تمایل بالشر به سوی این نظریه گردیده است در چهـار مـورد خالصـه 

و رغبت از قرآن؛ ج) عدم ذکر نام  شود: الف) نسبت انساء دادن به پیامبر؛ ب) حذف آیات رجم می
مخالفان و نام علی در قرآن؛ د) ثبت نشدن آیات و سور مکی در قـرآن کـریم. دو مـورد نخسـت از 
احادیث ضعیفی که در منابع اهال سنت وارد شده، نشات گرفته است. مـورد سـوم نیـز از باورهـای 

گونه پشتوانه تـاریخی و  یی بدون هیچرود و مورد چهارم هم ادعا برخی از شیعیان تندرو به شمار می
 روایی است. 

با بررسی و دقت در هر چهار دلیلی که سبب شد بالشر به سوی ایـن نظریـه سـوق پیـدا کنـد، 
روشن شد که به دلیل مخالفت با آیات قرآن کریم و روایات صحیحه و نیز مخالفت با عقل سـلیم و 

از ادعاهـای فـوق قابـل پـذیرش نبـوده و شـبهه شواهد تاریخی از جمله تواتر قرآن کریم هیچکدام 
 تحریف به نقصان درباره قرآن کریم از اساس باطل است. 

 ها نوشت پی
 چون بخاری، مسلم، جالل الدین سیوطی، ابن قطب راوندی، احمد بن حنبل و..  ] هم١[
کسفورد و استاد دانشـگاه لیـدن هلنـد اسـت. وی  ] هم٢[ چون شاخت ( استاد سابق دانشگاه آ

 ) و نولدکه. ١/١٤: ١٣٦٢مولف کتاب منشاء و مبدء محمدی است (عبداللهی خوروش، 
] بل خاورشناس فرانسوی است که مدتی در آفریقای شمالی بوده است و مطالعـاتی دربـاره ٣[

اسالم و مسلمین داشته. از آثار او عبارتند از: کتـاب نظـری بـه مسـلمانان بربـر، نشـر تـاریخ بنـی 
 . )۱۷۳/ ۱: ۱۳۶۲لمسان و نشر مقاالتی در مجله آسیایی (عبداللهی خوروش، ملوک تعبدالوداد 

 



رس
بر

 ی
 یرژ  یلدال 

است
د ک

مور
در 

شر 
بال

 ی
رآن

ق
 

 

 

223 

 

 منابع 
 محمـد اسـعد: قیـم، تحقیالعظـ القـرآن ریمحمـد، تفسـ بن عبدالرحمن حاتم، ابی ابن .۱

 . ق۱۴۱۹الباز، چاپ سوم،  مصطفی نزار تبةکم :سعودی ب، عربستانیالط

ه، یاسـالم: ترجمـه حسـنی، تهـران، ةیـه، محمـد بـن علـی، إعتقـادات اإلمامیـابن بابو .۲
 . ش۱۳۷۱

 .  تا جا، بی بی :نا ر، بییالتنو و ریالتحر طاهر، بن محمد عاشور، ابن .۳

 شمس نیحس محمد قیم، تحقیالعظ القرآن ریعمرو، تفس بن لیاسماع دمشقی، ریثک ابن .۴
 . ق۱۴۱۹ة، یالعلم تبکال دار :ضون، بیروتیب محمدعلی ن، منشوراتیالد

بن مکرم، لسان العرب، محقق و مصحح جمال الـدین میـر دامـادی، ابن منظور، محمد  .۵
 . ق۱۴۱۴سوم،  پدار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چا :بیروت

 ش. ۱۳۸۳ نشر نی،: ات، تهرانیآ نزول جعفر، شأن محمد اسالمی، .۶

دارالفکـر للطباعـه و النشـر و  :بیـروت، محمد بـن اسـماعیل، صـحیح بخـاری، بخاری .۷
 . ق۱۴۰۱ التوزیع،

انتشارات اسـالمی، چـاپ  :بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، مترجم رضا مهیار، تهران .۸
 ش. ۱۳۷۵دوم، 

مرکـز ترجمـه  :قـم ترجمه بهاء الـدین خرمشـاهی، درآمدی بر تاریخ قرآن،بل، ریچارد،  .۹
 . ۱۳۸۲، های خارجی قرآن مجید به زبان

، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمیم: قـ بالشر، رژی، در آستانه قرآن، ترجمه محمود رامیـار، .۱۰
 ش. ۱۳۶۵

 ش. ۱۳۷۲ ارغنون،: تهران درآمدی بر قرآن، ترجمه اسدالله مبشری، بالشر، رژی،  .۱۱
 ق. ۱۴۲۰بعثت،  :بالغی، محمد جواد، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، تهران .۱۲

 ش. ۱۳۹۳نشر اسراء، چاپ پنجم، قم: جوادی آملی، عبدالله، نزاهت قرآن از تحریف،  .۱۳
 ش. ۱۳۶۳میقات، تهران: شاه عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثنی عشری، حسینی  .۱۴
 . ق۱۴۰۹، دار المنارقاهره: حمدی زقزوق، محمود، االستشراق و الخلیفة الفکریه،  .۱۵
موسسـه احیـاء آثـار االمـام خـویی، قـم: خویی، ابوالقاسم، البیان فـی تفسـیر القـرآن،  .۱۶

 ش. ۱۳۷۴



 

 

 

 »
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
ی خ

ژوه
پ

«
ال 

، س
هار 

چ
اره 

شم
م، 

ده
فتم

ت ه
بیس

، 
ان 

مست
و ز

ییز 
پا

۱۳
۹۸

 

224 

های مفسران، پژوهش نامه قرآن  و نقد دیدگاه دشتی، محمد، بررسی مفهوم انساء در قرآن .۱۷
 ش. ۱۳۸۵و حدیث، 

تهـران: ق مفـردات الفـاظ قـرآن، یـن بـن محمـد، ترجمـه و تحقیراغب اصفهانی، حسـ .۱۸
 . ش۱۳۷۴، چاپ دوم، یمرتضو

 . ق۱۳۷۳دار المنار، القاهره: رشید رضا، سید محمد، تفسیر المنار،  .۱۹
 ش. ۱۳۸۵بوستان کتاب،  موسسهقم: زمانی، محمدحسن، مستشرقان و قرآن،  .۲۰
 راتکمـذ :جـا بـی ة،یاإلسالم ایالقضا بعض و ةیاالستشراق الّظاهرة الحاج، سالم ،یساس .۲۱

 .  م۱۹۹۱ اتبة،کال اآللة علی مطبوعة
 . ق۱۴۱۴المنار، : جا سبزواری، سید عبداالعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بی .۲۲
 . ق۱۴۱۴دار الفکر، : ماثور، بیروتالدر المنثور فی تفسیر بال  سیوطی، جالل الدین، .۲۳
 . تا بی، دار المعرفة: بیروتدائرة المعارف االسالمیه،  شاخت، مدخل اصول .۲۴
 . ق ۱۳۹۳، موسسة االعلمی: طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت .۲۵
قم: ترجمه تفسیر المیزان، مترجم محمدباقر موسوی همدانی،  طباطبایی، محمد حسین، .۲۶

 ش. ۱۳۷۴ تر انتشارات مدرسین حوزه علمیه قم،دف
طبری، محمد بن جریر، جـامع البیـان عـن تاویـل آی القـرآن، تحقیـق: جمیـل العطـار  .۲۷

 . ق۱۴۱۵دار الفکر، : صدقی، بیروت
انتشارات اسـالم، چـاپ دوم، تهران: عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،   طیب، .۲۸

 ش. ۱۳۷۸
 یری قرآن از دیدگاه عالمه شعرانی، مجله صـحیفه مبـین،عاشوری، نادعلی،تحریف ناپذ .۲۹

 ش. ۱۳۷۹، ۲شماره
 .  تا ، بیمؤسسه النشر االسالمیجا:  بی حقایق هاّمة حول القرآن الکریم، جعفر، عاملی، .۳۰
موسسـه مطبوعـاتی جـا:  بیعبداللهی خوروش، حسین، فرهنگ اسالم شناسان خارجی،  .۳۱

 ش. ۱۳۶۲مطهر، 
کلیه اصـول الـدین، : الکریم و روایات المدرستین، تهرانسید مرتضی، القرآن ، عسکری .۳۲

 . تا بی

دار المـورخ بیـروت:  علی الصغیر، محمد حسـین، المستشـرقون و الدراسـات القرانیـه، .۳۳
 . ق۱۴۲۰، العربی



رس
بر

 ی
 یرژ  یلدال 

است
د ک

مور
در 

شر 
بال

 ی
رآن

ق
 

 

 

225 

 . ق۱۴۰۹نشر هجرت، قم: فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ دوم،  .۳۴

، �خانـه امـام امیرالمـومنین علـیکتاباصـفهان: فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی،  .۳۵
 . ق۱۴۰۶

الکلینی، محمد بن یعقـوب، الکـافی، محقـق و مصـحح: علـی اکبـر غفـاری و محمـد  .۳۶
 ق. ۱۴۰۷دار الکتب االسالمیه، تهران: آخوندی، 

چـاپ  اسـالمی، انتشـارات :ات، تهـرانیآ نزول شأن در ناتیب نمونه، باقر محمد محقق، .۳۷
 . ش۱۳۶۱چهارم، 

 ق. ۱۴۲۲موسسه آل البیت، قم: ، دالئل الصدق لنهج الحق، مظفر نجفی، محمدحسن .۳۸
 ش. ۱۳۸۶انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران: معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن،  .۳۹
 . م۲۰۰۰ ،انتشارات دار النشر جورج المز تاریخ قرآن، نولدکه، .۴۰
بیـروت: واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول القرآن، محقـق کمـال بسـیونی زغلـول،  .۴۱

 .  ق۱۴۱۱تب العلمیه، دارالک
 


