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فتحیه فتاحیزاده و ساجده نبئی



چکیده

بحث وقوع یا عدم وقوع تحریف در قـرنن رـریم ،ی ـز مب حثاچـث یاو ـز و حـورد م ـت
حسلمانان بوده مست و حست رقان نیز طثعـا بـب بحـث درمی بـاره پردم تـبمنـد «برونـر» حست ـر
فرمنسوی ،حقاوب ود رم با عنومن «م ـت مه سـنت و یـیعب در حوعـوع تحریـف قـرنن در قـرن
بیستم» بب می حوعوع م تصاص دمده مست ومراوی مندی بهای وی و یگـونگز زـزمرش دهـز مو
نسثت بب نرمء علمای مس حز مب مهمیت ویژهمی بر وردمر مست نویتار چاعر عم ترجمب حقاوـب
برونر ،بب تثیی بومیای ف ری نویسنده حزپردمبد و بب می سؤمل پاسخ حزدهد رـب برونـر در زـزمرش
ود تا یب چد رعایت منصا ررده و حطابق با ومقع عم ررده مست؟ برونر سیر تاریخز معتقاد بـب
تحریف رم در بی ییعب و مه سنت بررسز ررده و تصریح حزرند رب می بـاور بـب دویـ پایـبهـای
ععیف مش در بی حسلمانان عموحیـت نیافتـب مسـت و حثنـای تحریـف ناپـریری قـرنن رم مب حن ـر
حسلمانان ،نصوص قرننز مب جملب نیب  ۹سوره چجر حزدمند
زریب برونر سعز در محانتدمری و ززمرش حنصفانب نسثت بب نرمی علمای مسـ حز در حوعـوع
وقوع یا عدم وقوع قرنن دمیتب مست؛ محا در حومردی هریند مندک ،دیار بردمیتهای ناصومب یـده
مست روش می حقاوب ،توصیفز ـ تحلیلز مست
واژگان کلیدی :رمینر برونر ،تحریف قرنن ،م ت
سوره چجر

مه سـنت و یـیعب ،ححـدو نـوری ،نیـب ۹

 تاریخ دریافت 9911/91/91 :و تاریخ تأیید9912/98/81 :
 مستاد زروه علوم قرنن و چدیث دمن گاه موزهرمءf_fattahizadeh@alzahra.ac.ir :
 دمن جوی درتری علوم قرنن و چدیث دمن گاه موزهرمء (نویسنده حسئول)s.nabaei@yahoo.com:

مقدمه
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وقوع تحریف در قرنن رریم مب قرون نخستی مس م ،حح م ت فرقبهای مسـ حز ،بـبویژه
دو فرقب مصلز ییعب و مه سنت بوده مست علمای مه سـنت مب دیربـاب یـیعب رم حـتهم بـب عقیـده
تحریف قرنن حز دمنند فخر رمبی در تفسیر مو ثیر ود می عقیده رم بب ییعب نسثت حزدهـد (فخـر
ی
رمبی ،موتفسیر مو ثیر )214 /2۹: 2411 ،نووسز نیز در تفسـیر ـود صـرمچتا یـیعب رم قاهـ بـب
تحریف قرنن و مه سنت رم مب می معتقاد ّ
حثرم حزدمنـد (نووسـز ،روح مومعـانز)14 /2 : 2421 ،
علمای ییعب نیز در حقام دفاع ،ساچت ییعب رم مب می عقیده پاک دمنستبمنـد و در حومعـع حختلـف
می حسئلب رم حتررر یدند ییخ صدو در رتاب مالعتقادمت زومهز حزدهد رب قرننز رـب ـدم بـر
ححمد نابل ررد ،همان رتابز مست رـب محـروب در دسـت حـردم بـوده و بـدمن حرمجعـب حـزرننـد
(مب بابویب صدو  ،مالعتقادمت )29 : 9191 ،ییخ طوسز نیز در حقدحـب تفسـیر موتثیـان هرزونـب
بیاده و نقصان رم مب قرنن نفز حزرند و رومیات ومرد یده در می چوبه رم مب نوع ثر ومچد حـزدمنـد
رب نثاید بب ننها معتنا ررد (طوسز ،موتثیان فز تفسـیر موقـرنن ،بـزتـا )9 /9 :حرچـوم طثرسـز نیـز
تحریف بب بیاده رم بب مجماع علما باط دمنستب و معتقاد بب راستب یدن مب قـرنن رم بـب عـده رمـز مب
حرهب ییعب حزدمند (طثرسز ،حجمعموثیان فز تفسیر موقرنن،
ییعب نسثت حزدهد و نن رم بر
 9918ش )99 /9 :در حقاب  ،بر ز مب علمای ییعب بر می باورند رب علمـای مه سـنت ـود نیـز
ببطور عمنز قاه بب تحریف قرنن هستند؛ بیرم مرثر ننان قاه بب نسخ تـ وت هسـتند رـب ی ـز مب
منومع تحریف مست؛ یعنز حعتقدند رب بخ ز مب نیات در قرنن عثط ن ـده و مب قـرنن سـاقط یـده
مست ( ویز ،موثیان فز تفسـیر موقـرنن 9911 ،ش )999 /9 :می ـان همننـی بـا حعتثـر دمنسـت
حصاچف صحاببمی یون مب حسعودّ ,
مبز ب رعب ،عای ب ،چفصب و رب دیار بیـاده و نقصـان
بودند؛ و نیز وجود رومیاتز دمل بر تحریف رب در رتب صحاح ومرد یده ،بیش مب ییعب ،یایستب می
ّ
متهام هستند (ر ک :جعفریان ،مرروبة موتحریف ،بزتا91 :ـ)11
مظهارن ر در می چوبه تنها ححدود بب دمن مندمن حسلمان ن ده و چتز پژوه گرمن غیرحسلمان
821
نیز بب می حسئلب ورود پیـدمررده و در رمبطـب بـا وقـوع یـا عـدم وقـوع تحریـف در قـرنن و م ـت
حسلمانان درمی باره دیدزاههایز دمیتبمند ی ز مب می پژوه گرمن ،رمینـر برونـر ()Rainer Brunner
فرمنسوی مست رب در سال  2۹۹1م درترمی حطاوعات مس حز ـود رم مب دمن ـگاه فرمیثـورل نومـان
م ر ررده مست عمده حطاوعات و تحقیقات مو در رمبطب با تاریخ ییعب مست مو دری ز مب حقـاالت
ود با عنـومن “The Dispute about the Falsification of the Quran between Sunnis and Shi is in

” the 20 Centuryبب م ت مه سنت و ییعب در رمبطب با تحریف قرنن حزپـردمبد حقاوـب حـررور
درومقع قسمتز مب یک پروژه تحقیقاتز مست رب بب ببان نومانز در سال  8999حنت ر[ ]9و سـس بـب
[]1
ببان منگلیسز ترجمب یده مست
[]3
نگارنده مبتدم حت منگلیسز می حقاوب رم ترجمب و سس بب ززمرش ن ر برونر در می حت پردم تب مست
سیر تاریخی اندیشه تحریف در فریقین
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رمینر برونر ،ی ز مب م ت فات مساسز دیدزاه مه سنت و ییعب رم در قـرون نخسـتی مسـ حز،
م ت بر سر مص وقوع تحریف در قرنن ،ریفیت و رمیت نن حـزدمنـد مو ح ـهور حـزدمنـد رـب
تعدمدی مب دمن مندمن ییعب بر مساس رومیات ،می پندمر رم رب حت قرنن تغییر پیدم ررده ،نمزپریرند
در عوض ننها معتقاد دمرند رب مه سنت عمدم حتنز رم در حردود دمنست همب نیاتز رب بـب علـز و
مهمب برحززردد ،جع رردند بب ن ر حز رسد حن ور نویسنده می باید رـب یـیعب مب حیـان منـومع
تحریف تنها تحریف حعنوی یا همان تفسیر بب رأی رم قثول دمرد؛ بیـرم بر ـز مب علمـای مه سـنت
نیاتز رم رب در یأن علز و فربندمنش نابل یده مست ،بب زونب دیگری تفسیر حزرننـد[ ]4یببسـا
حن ور حؤوف می باید رب ییعب مه سنت رم بب چر نیـاتز رـب در حقـام مه بیـت بـودهّ ،
حـتهم
حزرند[ ]1بنابرمی مب دیدزاه برونر ،ییعب تحریف بب بیاده رم نمزپریرد موثتب می حوعوع رب هرزز بر
قرنن ییزی مفزوده ن ده ،حورد مجماع همب محت مست (حعرفت ،علوم قرننز 9929 ،ش)918 :
برونر حعتقد مست رب قاه ن بب تحریف مب نگاه پیرومن ییعب ،ببطور ح خص و ومعح مب رهثرمن
ح روع جاحعب حسلمانان ححسوب حزیوند و مذعان حزرنـد رـب همـب یـیعیان حسـئلب تحریـف رم
نمزپریرند و عدهمی مب بزرزان ییعب ،حرهب ییعب رم مب می معتقاد ّ
حثرم حزدمنند بعد مب پایـان قـرن
 21م مب بابویب و پ مب مو ن ریب پردمبمن حعروفز حث ییخ حفید ،سید حرتضز و یـیخ طوسـز رـب
مندی بهای معتدموز دمیتند ،با می عقیده حقابلب رردند درنتیجب ،ببتدریج عقیده ییخ حفیـد حـورد
قثول ومقع ید و نن مین ب مزر تحریفز هم متفا مفتاده باید ،تنها حربوط بب قرننـز مسـت رـب توسـط
محام علز جمعنوری ید و بیادمتز دمیت رب حصحف رنونز فاقد نن مست؛ محا هـی قسـمت مب
821
وچز چر ن ده مست و تنها تفسیر نن تحریف یده مست
می عقیده ییخ حفید رب برونر بدمن میاره ررده مست رم حزتومن در رتـاب مومهـ مومقـاالت فـز
حرمهب و مومختارمت یافت (حفید ،مومه مومقاالت فز حرمهب و مومختارمت)12 /2 : 421 ،
نویسنده در مدمحب میاره حزرند رب چتز باوجود حقثوویت دیدزاه ییخ حفیـد ،بـابهم معتقـاد بـب
تحریف قرنن بی تعدمد مندرز مب دمن مندمن بزرل باقز حاند و مچیای م ثاریزری در بحان صـفویب
بب می عقیده دمح بد؛ بیرم مرثر رومیات دمل بر تحریف بب مچادیث مهمب حستند بودند م ثاریهـا
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مصرمر دمیتند رب مچادیث قاب معتماد بیشتری نسثت بب همتایان مصووز ود دمرند رب یـاهدی بـر
حدعای تحریف قرنن مست موثتب برونر رومیاتز رم رب م ثاریها در جهت تأیید حدعای ود بب ننها
مستناد حزرنند ،حطرح ن رده مست؛ محا عمده می رومیات ،رومیتز مست رـب نعمتمولـب جزمیـری در
رتاب «حنثع موحیاة» ود مب قول محیر حؤحنان نق ررده مست رب بر مساس نن دوسوم قـرنن مب نیـب
 3سوره نساء مفتاده مست (جزمیری ،حنثع موحیاة و چجیة قول مومجتهد ح مالحومت ،بزتـا)16 /2 :؛
بیرم ظاهرم حیان صدر و ذی نیب ـ رعایت عدموت در رمبطب با یتیمان و یندهمسری ـ مرتثـاطز وجـود
ندمرد یاید بب دوی همی ناسابزاری ظاهری ،بر ز بب می نتیجب رسیدند رب می نیب دیـار مسـقاط
یده مست؛ محا رجوع بب فضای نزول و سیا نیب حا رم بب می حهم رهنمون حزسابد رـب مجـزمء نیـب 3
سوره نساء راح ببهم پیوستب مست و حیان قسط در حال یتیمان و ن اح با بنان هماهنگز و حناسـثت
وجود دمرد با می توعیح رب بزرزان عـرب د تـرمن یتـیم و پـدرحرده رم رـب محـومل بیـادی دمیـتند،
ببعنومن ت ف و سرپرستز بب انب ود حزبردند و بعد مب حدتز با ننهـا مبدوم حزرردنـد و محـومل
می ان رم با محومل ود لط حزرردند و عدموت رم در رمبطب با می ان رعایت نمزرردند در مینجا بود
رب نیات فو نابل ید و ننها رم مب می عم ناپسند برچـرر دمیـت و بـب ننهـا دسـتور دمد رـب مزـر
نمز تومنند عدموت رم در حیان یتیمانز رب سرپرستز می ان رم بب عهده زرفتبمند ،رعایت رنند ،با بنـان
پاریزه دیگری ن اح رنند (مب عایور ،موتحریر و موتنویر ،بزتا91-91 /1 :؛ طثاطثایز ،مومیـزمن فـز
تفسیر موقرنن)911-911 /1 : 9191 ،
عمده میرمدهای فقب موحدیثز رومیات تحریف بدی قرمر مست:
ّ
چ م قطعز عق و دوی وثز مست
موف مبوحاظ حتنز رومیات تحریف ،بر
ب بر مساس دستور صریح و حتومتر مهمب ،رومیاتز رب حخاوف قرنن یا سـنت قطعـز بایـد رم
نثاید قثول ررد و رومیات تحریف نیز مبجملب رومیاتز مست رب با حفاد نیات قرنن رریم و نیز با سـنت
قطعز رسول مررم حخاوفت دمرد
مب ن ر سندی ،رومیات تحریف حرس و بسیاری حقطوع موسند هسـتند و نیـز سـند بسـیاری
حجهول و حرفوع مست (جومدی نحلز ،قرنن در قرنن 2313 ،ش)341 :
831
موثتب برونر میاره حزرند رب بر ز مب نویسندزان م ثاری حسلک حانند ع حب حجلسـز و فـی
رایانز معتقاد بب تحریف رم یلز حثهم حطرح رردهمند؛ بیرم مب طـرمت میـ تئـوری نزـاه بودنـد؛
مبمی جهت رب تا وقتز رسز ندمند رب دقیقا یب حقدمر مب قرنن و یب حومعـعز مب نن تحریـف یـده،
قرنن همب معتثارش رم برمی پیرومنش مب دست حزدهد؛ بیـرم ننهـا حطمـئ نیسـتند رـب نیـا نیـات و
سورههای قرنن راح هستند یا نب؟

ّ

مب ذرر رومیات دمل بر تحریـف رـب مب طریـق مهمـب
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فی رایانز در تفسیر موصافز ود پ
نق یدهمند ،یک می ال رلز رم بب همب ننها ومرد حزدمند و نن مین ـب در صـورت پـریرش رومیـات
حررور ،دیگر معتمادی بب قرنن برمی حا باقز نمزحاند؛ بیرم مچتمـال مین ـب هـر نیـب مب نن تحریـف و
تغییر یافتب باید ،وجود دمرد پ یگونب حزتومن بب نن تمسک جست؟! (فـی رایـانز ،موتفسـیر
ّ
موصافز)12 /2 : 2421 ،
برونر در حوععز دیگر بیر سؤمل رفت تماحیت و وثاقت قرنن رم طر بزرزز حـزدمنـد و معتقـاد
دمرد یناننب بخش هایز مب حت قرنن مب دست رفتب باید ،یندی ستون مساسز در موهیات قرننز بـب
وربه درحزنید :معتقاد بب مین ب قرنن ر م ب ومسطب موهز مست رب بب ی وفظ بب وفظ وچز یـده و
بب تثع نن عقیده بب معجاب قرنن رب مح ان میجاد حتنز یثیب بب قرنن رم ناحم حزسابد ع وه بـر میـ
معتقادمت مساسز ر حز ،تاریخنگاری مس حز رم هم بیر سؤمل حزبرد (برونر ،حسئلب تحریف قرنن
در تفاسیر ییعب مثناع ری46 :23۹1 ،ـ )41
در مدمحب برونر مب مفرمدی حث ححمدباقر الهیجز (ترررة مالهمب) یـا مبوموحسـ یـریفز عـاحلز
(حرنة مالنومر و ح اة مالسرمر) یاد حزرند رب مچتیاط رمتری دمیـتند و نیـ ارم مه سـنت رم حـتهم
سا تند رب حت قرنن رم تحریف رردنـد برونـر در حقاوـب ،حسـئلب تحریـف قـرنن در تفاسـیر یـیعب
مثنزع ری بب الهیجز میاره حزرند رب در رتاب «ترررة مالهمب» نی ارم مع م حزرند رب عثمـان مب
قرنن مصی رلیب حتونز رم رب در باب فضیلت مه بیت بوده و همی طور ت ـبهـایز رم در ّ
حـرحت
قری یان و ت بهایز رم رب در حعرفز حنافقان بوده ،چر ررده مست (برونر ،حسئلب تحریف قرنن در
تفاسیر ییعب مثناع ری )213 /23۹1 ،الهیجز همینی بب دو سـوره میـاره حـزرنـد رـب مب قـرنن
ساقط یدهمند و حت راح ننها رم نیز نق حزرند ی ز سورة مونوری و دیگری سـوره والیـة رـب در
فضیلت علز بوده مست (الهیجز ،ترررة مالهمب16 : 22۹4 ،ـ)31
می جریان تا قرن  2۹م در نثار حختلف با زرمیشهای حتفاوت ،بـب وبز چفـظ یـد تـا مین ـب
دمن مندمن ح هوری حث جعفـر نجفـز رایـف موغطـاء یـا حرتضـز منصـاری ،مح ـان تحریـف رم
ببطوررلز رد رردند رایف موغطاء در رتاب «ر ف موغطاء» با صرمچت تمام ،مح ـان مفـزودن بـب 838
قرنن رم رد حزرند؛ ووز نحوه منتخاب رلماتش مبهام دمرد« :هر نننب حیان دو جلد می رتاب مسـت،
بخ ز مب ییزی مست رب ببعنومن ر م دم نق یده مست » مب می رلمات برحزنید رـب مو دربـاره
چر یدهها حطمئ نثوده مست درومقع بب ن ر حزرسد مو حعتقد بوده مست رب قرنن نابل یـده بـر
حردم در حقایسب بـا یـ مصـلزمش نـاقص مسـت و قسـمتهـای چـر یـدهمش نـزد پیـاحثر و
مه بیتش ،یعنز محاحان ،ححفوظ مست یعنز مو مب طریق نوعز تأوی  ،رومیات تحریف رم حربوط بـب
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تحریف پیش مب وچز دمنستب مست وی توجب ن رده مست رب زـزمره حـررور بـب میـ نتیجـب حنتهـز
ومهد ید رب قرنن پیش مب نن ب نابل یود ،تحریف یده مسـت (برونـر ،حسـئلب تحریـف قـرنن در
تفاسیر ییعب مثناع ری216 /23۹1 ،ـ )211موثتب با حرمجعب بب رتاب «ر ـف موغطـاء» و دقـت در
ر م رایف موغطاء ح خص حزیود رب بردمیت برونر صحیح نیست؛ بیرم مو ببصـرمچت هرزونـب
بیاده و نقصانز رم مب حت قرنن نفز حزرند و نن رم حستند بب مجماع حسـلمانان ،م ثـار ومرد یـده مب
پیاحثر و مهمب و دالوـت صـریح قـرنن حـزرنـد (رایـف موغطـاء ،ر ـف موغطـاء ،بـزتـا/3 :
413ـ )414بب ن ر حزرسد نننب برونر رم بب می بردمیت رهنمـون یـده ،تعثیـر « ّ
حمـا» در سـخ
رایف موغطاء مست ...« :وجمیع ما بین الدفتین ّ
مما یتلى كالم الله تعالى»...
ّ
نویسنده پ مبنن بب رتاب «فص موخطاب فز تحریـف رتـاب ّ
رب مالربـاب » ححـدو نـوری
میاره حزرند و در بیان ویژززهای رتاب می زونب حزنویسد :میـ رتـاب بـب یـ یـای سـنگز،
مچتماال در تهرمن سال  2۹12م حنت ر یده مست نویسنده نن یک میرمنز بب نام چسـی تقـز نـوری
ّ
حتخصص تـاریخ
طثرسز (حتوود  213۹م و حتوفز  2۹11م) مست مو ی ز مب دمن مندمن ح هور و
ییعب دربحینب علم موحدیث مست در حقدحب بب منگیـزه نگـارش رتـاب میـاره حزرنـد« :تأریـد بـر
منحرم و تحریف قرنن و رسومیز ستمگرمن و دیمنان » ببجز حقدحب ،می رتاب  411صـفحب دمرد
ّ
رب پ ت سرهم و بدون وقفب نویتب یده مست و یاح سب حعروفز ،دو قسمت مصلز رب حت ـ مب
دومبده فص با طولهای حختلف مست ـ نوری در هر  21فص دویلـز حثنـز بـر وقـوع تحریـف در
ی
قرنن مرمهب حزدهد رب ظاهرم نویسنده بب همب ننها میاره ن ـرده مسـت ـ نـوری ح خصـا بـب دنثـال
جمعنوری رومیات حوجود مب بومیای حختلف در می حوعوع مست؛ مدعای تحریف تورمت و منجی ،
جمعرردن قرنن پ مب رچلت ححمد ،حصاچف حختلفز رب توسط محام علز ،مبـ حسـعود و
ّ
مبز ب رعب جمع نوری یده ،توچید حصاچف توسط عثمـان و در ن ـر پرسـشهـایز حربـوط بـب
مب بیش مب هزمر رومیت مست رب بب تحریف بابحززردد؛
قرمهات حختلف فصول حیانز رتاب حت
هم ببطوررلز و هم در مرتثاط با نیات ـاص در پایـان ،نـوری منتقـادمت پیشبینزیـده حخاوفـان
تحریف رم رد حزرند و یکبار دیگر بر نقطبن ر ود تأرید حزرند جدم مب می حجموعـب چـدیثز،
832
نوری یک حطلب جنجاوز رم بب محام صاد  نسثت حزدهد ،تحت عنومن «هر ییزی رب در رمبطـب
با بنزمسرمهی متفا مفتاد ،در حورد جاحعب حسلمانان هم بب وقوع حزپیوندد» (نوری طثرسـز ،فصـ
موخطاب فز تحریف رتاب ّ
رب مالرباب )14 : 23۹1 ،سس برونر مدمحب حزدهد ،بر مساس یک
چدیث ح هور رب پ تومنب قرننز نیز دمرد ،تورمت و منجی هر دو تحریف یدهمند ،بنابرمی قرنن نیـز
بب سرنویت ح ابب دیار یده مست
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زفتنز مست ،می زونب رومیات توسط علمای مس حز بر حثنای ح کهای فقب موحـدیثز پریرفتـب
ن ده مست نقای ویز درمی باره مظهار حزدمرد:
«می زونب رومیات جزو م ثار نچاد هستند و حفید علم و عم نیستند و در رتب مربعب نیـز مثـری
مب ننها نیست بنابرمی هی زونب ح بحب می بی وقوع تحریف در تورمت و منجی و وقوع تحریف در
قرنن وجود ندمرد » ( ویز ،موثیان فز تفسیر موقرنن ،بزتا)111 :
برونر مدعا حزرند رب جمعیت باسومد یـیعب در عتثـات ،رـاح مب صـمیم قلـب رتـاب «فصـ
موخطاب» رم نسریرفتند هثة مودی یهرستانز باوجودمین ب سالها بعد مب منت ار میـ رتـاب بـب دنیـا
نحد ،در روبهای ّ
تلمرش همرمه با نیتمولب حیربم چس ییرمبی در ساحرم ،نتومنست نوری ،رتـابش و
حنت ر رنندهمش رم پیدم رند (حقصود می مست رب می رتاب سالها بعد مب منت ـار هـم در دسـترس
نثوده و عموحیت پیدم ن رده بود)
نویسنده در مدمحب مظهار حزرند رب علمای حعاصر حیربمی نوری ،در سطح وسیع و ببصورت علنز
می رتاب رم با نویت ردیبها حح وم رردند مووی ننها ححمدچسی یهرستانز بـود (چفـظ مو تـاب
مو ریف ع یثهة موقول باوتحریف) مو نوری رم بب دوی عمل رد سـادهووچانب در نقـ مچادیـث حـورد
منتقاد قرمر دمده مست موثتب تاریخ دقیق یای می رتاب ح خص نیست یاید رتاب «ر ف مالرتیـاب
فز عدم تحریف رتاب رب مالرباب» ،تأویف ححمود ب مبز موقاسم ،ح هور بب ّ
حعـرب تهرمنـز رـب در
ّ
سال  2313هـ بب یای رسیده مست ،مب ن ر بحانز بر رتاب یهرستانز حقدم باید؛ بیرم رمتـر مب 1
سال پ مب منت ار رتاب «فص موخطاب» تأویف یده مست؛ محا برونر رتاب حعرب تهرمنـز رم دوحـی
پاسخ بب نوری حزدمند موثتب مبننجایزرب تاریخ دقیق یای رتاب یهرستانز ح ـخص نیسـت ،نمـز-
ّ
ّ
تومن در رمبطب با تقدم و تأ ر می دو رتاب ببطور دقیق قضاوت ررد
ببهرچال برونـر رتـاب ّ
حعـرب تهرمنـز رم حتـأ ر مب رتـاب یهرسـتانز حـزدمنـد و در توعـیح نن
حزنویسد :رتاب «ر ف مالرتیاب» بب همان مندمبه بـر روی بر ـورد بـا سـنت حتمررـز بـود و بـبطور
ی
ح خص تأثیر قاب توجهز دمیت ،ببطوریرب نوری فورم مچساس وظیفب ررد رب بر می رتابّ ،ردیـبمی
بنویسد و تا جایز رب ح حزدمنم می رتاب هرزز یای ن د (موجومب ع یثهات ر ف مالرتیاب)
833
در مدمحب برونر بب پ یمانز نوری مب نامزرمری رتابش میاره حزرند و ززمریز رم نق حزرند رـب
بر مساس نن نوری در یک صحثت صوصز بـا ح ـهورتری یـازردش ـ نقـابزرل تهرمنـز ـ زفتـب
مست« :ح یک نامزرمری میتثاه رردهمم؛ حناسبتر می بود رب فصـ موخطـاب فـز عـدم تحریـف
مو تاب ناحیده یود » موثتب نقابزرل تهرمنز نام دیگـری رم نیـز مب قـول نـوری پی ـنهاد حـزدهـد رـب
نویسنده بب نن میارهمی ن رده مست« :موقول موفاص فـز مسـقاط بعـ موـوچز مونـابل» (نقـابزرل
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تهرمنز ،مورریعة موز تصانیف مو یعب ،بزتا )131 /21 :مب ن رزاه برونر هد مصلز نوری می بـود
رب مثثات رند حت قرنن هی تغییری ن رده مست؛ ییزی بب نن معافب ن ده و هی نـوع تحریفـز در
نن بب وقوع نسیوستب مست؛ ووز در همان بحان تأیید حزرند رب حن ور مو مب تحریف ،تغییر ببطوررلز
نیست؛ بل ب نیاتز مب قرنن رب توسط حردم چفظ یده بود ،مسقاط یده مست (تحریـف بـب نقیصـب)
ّ
ببع وه مو ومژه رتاب رم با قرنن حوجود بی مودفتی برمبر نمزدمند بل ب نن رم با رتـاب موهـز نیـ ار
یده برمبر حز دمند قرنن حوجود هی تغییری ن رده و بب همان ی لز مست رب در دورمن عثمان بـوده
وح سه منگارمنبمش ،مو تأیید ررده رب قرنن چاعر قـرنن ومقعـز نیسـت رـب بـرمی
مست بر
ب ریت نابل یده مست
در تثیی سخ برونر یایستب مست زفتب یود ،همانزونب رب نقابزرل تهرمنز در مورریعـب مب قـول
نوری نق حزرند ،حن ور مو مب تحریف تنها تحریف بب نقیصب مست ،نب تغییر و تثدی (همو)
برونر سس بب می ن تب میاره حزرند رب پـ مب مدعـای نـوری ،بحـث مب معتثـار قـرنن بـبطور
زسترده توسط ییعب حطرح ید و حسلما حنتقدمن ح هور ّ
سنز بب می مدعا هجمب سختز ومرد رردند
حانند مب چزم و مب تیمیب مب تیمیب ییعب رم «رمفضز» ناحیده مست و ننها رم بـا یهـود حقایسـب رـرده
مست؛ بیرم هردو بب تحریف وچز حقدس معتقاد دمرند (مب تیمیب ،حنهـا موسـنة مونثو یـة فـز نقـ
ر م مو یعة موقدریة2۹11 ،ـ)11 /2 : 2411
برونر سس مدعا حزرند رب ع قب ّ
سنزها بب پاسخ بب می سؤمل ـ نیا در قرنن تحریف ومقع یـده
مست و در صورت وقوع ،رمیت و ریفیت نننب مندمبه مست؟ـ در طز قرنهـای بعـدی مبدسـترفتب
مست چتز وقتز م ثاریها مب تحریف دفاع رردند ،بی ّ
سنزها ومرن ز در پز ندمیت
نویسنده ،مووی بحث روچانیون ییعب و ّ
سنز رم در حورد حسـئلب تحریـف رمـز قثـ مب جنـ
َ
جهانز مول حزدمند بحانز رب یوسف ب مچمد مودجوی ،دمن مند حصری دمن گاه مالبهر رتـابز رم
در رمبطب با دیدزاه مروپاییان ببطور عموحز و ببطور صوصز درباره سؤمل مب تحریف حنت ـر رـرد
مو در می رتاب یک فص رم بب حوعع ییعب درباره قرنن م تصاص دمد و در نن ببطـور ح ـخص بـر
 831مب چزم و مب تیمیب ت یب ررد ه و مب حنابع ییعز نق قول ن رده مسـت درنتیجـب مو بـب تغییـر دیـدزاه
ییعیان محروب همننان بر می ن ر
ییعب هی توجهز ندمیتب و مب نن تقدیری ن رده و حعتقد مست رب
ِ
رب قرنن تحریف یده مست ،باقز حاندهمند نن ییزی رب بر مو مهمیت ویژهمی دمرد ،نامزرمری سورة
مونوری بب ححمد و علز مست ببمچتمالبیاد مو می حت رم مب یک مثر میرمنز قرن  21م رـب «دبسـتان
حرمهب» نام دمیت ،زرفتب بود می رتاب مب سال  2141توسط دمن مندمن غربز ینا تب یده بود
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مب عنومن رتاب مودجوی ـ «موجومب مومنیف فز مورد علز حدعز موتحریف فز مو تاب مو ـریف»
ـ برحزنید رب مو درصدد ّرد ن ریب تحریف مست و مچتماال می ن ریب رم بب ییعب حنسوب حزدمند
ّ
سوره مونوری مبجملب سورههایز مست رب قاه ن بب تحریف حدعز چر نن مب قرنن یـدهمنـد
می سوره در  41بند ذرر یـده مسـت (نـوری طثرسـز ،فصـ موخطـاب فـز تحریـف رتـاب ّ
رب
مالرباب211 : 21۹1 ،ـ )212سا تار می سـوره و نهنـ رلـز نن دربـارهی وصـایت و محاحـت
مه بیت ،ببو یژه محام علز و نیز رجروی و مرتدمد حخاوفان ننان با تهدید عرمب دموند نسثت
بب ننهاست برمی قرننپژوهان و نیز رسانز رب مندرز با ححتوم ،فصـاچت و ب غـت قـرنن نیـنایز
دمرند ،سا تار حغلوط و ححتومی بزحایبی میـ سـوره ،دویلـز رویـ بـرمی چ ـم بـب سـا تگز و
بزپایگز نن مست و هر ر حنصفانب بب نن نگریستب ،بدون تردید بـر جعلـز بـودن نن چ ـم رـرده
مست ببعنومن نمونب ،در نخستی بند نن نحده مست« :یا أیها الذ ین آمنذاا نآمنذاا بذالنا ین أنزلناهمذا
یتلاان علیكم آیاتى و یح انكم ع اب  »...در می بند بب حؤحنان فرحان حزدهد ،بب دو نوری رب فرود
نحدهمند تا نیات دم رم ت وت رنند و میمان نورند؛ و ح خص نیست رب حرمد مب دو نوری رب فرود
نحدهمند تا نیات رم ت وت رنند و حردم رم مب عرمب بر چرر دمرند و ییست؟ نیا حعنـای حعقـول و
ّ
ححصلز برمی می جملبهـا حـزتـومن یافـت؟! (نجاربمدزـان ،تحریـف ناپـریری قـرنن2314 ،ش،
261ـ )266بنا بر ن ر برونر ،یوسف مودجوی حدعز یده مست رب مب دیدزاه یـیعیان میـ دو نـور،
ححمد و علز هستند
مب سخ ححدو نوری در فص موخطاب حزتومن می نتیجب رم زرفت رب مووی حأ ـری رـب سـورة
مونوری رم نق ررده ،رتاب «دبستان حرمهب» مست؛ بیرم ححدو نوری تصریح حزرند رـب بـر
مدعای صاچب دبستان ،حثنز بر م ر می سوره مب حنابع ییعز ،هی مثری مب می سوره در حنـابع یـیعز
یافتب ن ده مست (نوری طثرسز ،فصـ موخطـاب فـز تحریـف رتـاب ّ
رب مالربـاب)211 :21۹1 ،
رتاب «دبستان حرمهب» یا «دبستان فز حل و نح » مب نویسندهمی نایناس با حرهثز حجهـول مسـت
رب در سال  2111ش بب ببان فارسـز در بمثئـز یـای یـده مسـت (نقـابزرل تهرمنـز ،مورریعـة موـز
تصانیف مو یعب ،بزتا)41 /1 :؛ و مب یومهد و قرمه برحزنید رب حؤوف می رتاب ،ی ز مب پیرومن پـر و
831
پا قرص نذر ریومن و نیی دساتیری مست؛ ننهم حعتقدی حورد مچترمم سایر نذر ریومنیان و وی رسز جز
حوبد رز سرو مسفندیار فربند نذر ریومن نیست و غرض مساسزمش ـ بدون ننرب مظهار رند ـ سسـت
رردن پایبهای معتقادی حتدینی مدیـان دیگـر و ر ـاندن ننهـا در جرزـبی حعتقـدمن ـود بـوده مسـت
(نجاربمدزان ،تحریف ناپریری قرنن 2314 ،ش )21۹ :موثتب برونر در حقاوب دیگری مب قول تسدمل ،بـب
سوره والیة رب بسیار روتاهتر مب سورة مونوری مست ،میاره حزرند رب حنثع نن ح خص نیسـت (برونـر،
حسئلب تحریف قرنن در تفاسیر ییعب مثناع ری)211 :23۹1 ،
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برونر ،نوودرب رم مووی رسز حزدمند رب ببطور راح درباره رتاب مودجوی تحقیق ررد و بب میـ
نتیجب رسید رب مو در می رتاب حطاوثز بزمساس و جعلز رم بب ییعب نسثت دمده مسـت بسـیاری مب
نویسندزان ییعب نیز با نتیجب نوودرب حومفقت رردند ووز همی ب بب می ومقعیـت میـاره دمیـتند رـب
ّ
نویسنده «دبستان حرمهب» ببطورقطع ،ییعب نثوده مست و نن سوره (سورة مونوری ) یک فریب عد
ییعب مست یوسف مودجوی حنت ر ومرنش نماند؛ بیرم همان روبها دمن مند عرمقز ـ ححمدچسـی
رایــف موغطــاء ـ در یــک حجموعــب دوجلــدی رــب در نن حقــاالت حهــم در حوعــوعات حختلــف
َ
جمعنوری ررده بود (مومطاوعات و مومرمجعات) ،یند صفحب رم بب مندی بهای موـدجوی ـ رـب مو رم
در قاهره ح قات ررده بود ـ م تصاص دمده بود منتقـاد مو بـر تـرجیح یکطرفـب موـدجوی بـر نثـار
بحثبرمنگیز ّ
سنز در سالهای حیانز و همننی نق قولهای غیر حعتثر درباره سورة مونوری بود در
عوض مو ودش رم مب حعدود ییعیانز رب عقیده تحریف رم تأیید ررده بودند ،جدم رـرده مسـت و بـا
همتای حصریمش تماس زرفت تا مو هم می رار رم منجام دهد و رمک رند بـب مین ـب جثهـب مسـ م
متحاد دمیتب باید و مب دی مس م دفاع رنند
ّ
در دهبهای بعـد تـا سـال  2۹11م ،تنهـا مظهارن رهـای پرمرنـدهمی توسـط نویسـندزان سـنز
درمی باره وجود دمیت؛ محا همب ننها توسط ییعیان ببدرستز درک و ّرد یده مسـت برونـر در میـ
قسمت بب دو نمونب قاب توجب مب نثار مه سنت میاره حزرند؛ ی ز مب ننها رتاب ح ـهور «موویـیعة
فز نقد عقاید مو یعة» مثر نویسنده روسز مالص  ،حوسز جارمولب مست می رتاب نـوعز سـفرناحب
مست موثتب می ی مب رتاب بب تقویت جایگاه نویسندزانز رب بر تجربیات ودیان ت یب رردنـد،
َ
دحت ررده مست می رتاب در بحان ودش مب رتاب مودجوی برمی یـیعیان طرنـاکتر بـوده و
تنها سخنان قدیمز مفرمد ح وک رم ت رمر ررده مست ببهرچال جارمولب مدعا ررده رب هی یـیعبمی
رم در عرم و میرمن پیدم ن رده رب قرنن رم راح و بدون تحریف بدمند؛ چتـز مظهـار رـرده رـب قـرنن
ببوسیلب ییعیان می دو ر ور راح حهجور حانده مست تعجبنور نیست رب مو بـب سـؤمل تحریـف
قرنن مربیز ببمندم به سؤمل مب محاحت دمده مست و ییعیان رم حتهم ررده رب ننها بب قرنن ـ ننزونب رـب
ّ 831
سنزها حعتقدند ـ باور ندمرند مبن ر مو ییعیان حعاصر مب ییعیان زریتب وچ تناکتر هستند
ّ
نمونب بعد رب تاببچال نیز مهمیت ود رم مب دست ندمده ،حتعلـق بـب عثدمولـب قاسـم مسـت وی
وهابز بوده و مووی نویسنده ّ
سنز مست رب مط عات ود رم مب رتاب فص موخطـاب نـوری زرفتـب
مست مو در رتاب دوجلدیمش رب موگو زیری مب ییعب بوده (موسیرة بی مالسـ م و مووطنیـب) نـبتنها
دو ومژه تحریف و تأوی رم ببعنومن دو حترمد رموبیش مص ح رـرده ،بل ـب هجمـب زسـترده علیـب
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نوری رم اتمب دمده مست ببهرچال بحث مو منتقادی بب حنابع نثوده؛ (یعنـز حنـابع رو هـم بررسـز
ن رده) یب برسد بب مین ب مربیابز موهیاتز ب ند و فقط مدعای یکبعدی دمیت رب رتاب نوری مثثات
ّ
ررده ییعیان میرمنز مب حسلمانان عربز تنفر دمرند؛ محا زفتب یده رب میـ دو رتـاب توسـط یـیعیان،
بب یدت حردود ینا تب یده مست (نق مووییعة مو مو یعة بی موحقایق و مالوهام ،مثر سید ححس
محی عاحلز؛ نق مووییعة مثر سید ححمد محی ؛ ن رة فـز رتـاب موویـیعة وموسـز جارمولـب ،مثـر
ع حب ییخ عثدموحسی محینز و ) نویسندزان ننها نبتنها رومیات دمل بر تحریف رم مبن ر رمز و
سنزها یادنوری رردند رب بسیاری مب رومیات حوجود در حنـابع ّ
ریفز بررسز رردهمند؛ بل ب بب ّ
سـنز
دالوت بر تحریف قرنن دمرد
وقتز ببطوررلز درباره قرنن صحثت حزیود ،دمن مندمن ییعب غاوثا مب فرصـت مسـتفاده رـرده؛
ببطور نبمدمنب بب نوری منتقاد رردهمند (یعنز مب هر فرصتز برمی منتقاد بـب نـوری مسـتفاده حـزرننـد)
دیگرمنز رب میده تحریف رم چمایت رردند ،بر روی رومیتهای یلز ععیف ت یب رردهمند
تا دهب  2۹11م پرسش مب تحریف ببتدریج در رانون بحثها قرمر زرفتب بود یاید پی ینب نن در
ت شهای بر ز دمن مندمن ّ
سنز و ییعب جهت تقویت فعاویتهـای همبجانثـب درون مسـ حز در
می سالها دیده یود بعد مب بنازرمری رومبط نزدیک ،می چررت در سال  2۹46م در قـاهره دنثـال
ید (جاحع موتقریب بی مومرمهب مالس حیب)
می چررت نب تنها توسط تعدمدی مب ییوخ دمن گاه مالبهر چمایت ید ،بل ب توسط حرجع تقلید
ییعب نن بحان ـ نیتمولب چسی بروجردی ـ نیز چمایت ید؛ محا حخاوفت و جثهبزیری با زفتمان یا
هر ی دیگری مب هم اری بی ییعب و ّ
سنز همننان بب قوت ود مب همان مبتدم باقزحانـده بـود
نمونب عمده نن ّ
سنزهایز با تف ر سلفز زری و وهابیت بودند رب نسـثت بـب یـیعیان ،ح ـ وک یـا
چتز حخاوف بودند در دورههای بعد هر دو زروه ،یعنز هم ییعیانز رب چاحز متحـاد بودنـد و هـم
ّ
سنزهای حخاوف ،ببطور فزمینده در حورد تحریف بب بحث با ی ـدیگر پردم تنـد؛ ووـز بـا مهـدم
زونازون بنابرمی دمن مند عاوزقدر مبوموقاسم ویز در حورد تحریف در تفسیر حعروفش «موثیـان»
بحث ررد ( ویز ،موثیان فز تفسیر موقرنن ،بزتا2۹6 :ـ )134ببع وه ،بخش عمدهمی مب رسـاوب831 -
مش ـ حصحف علز ببع وه معافات تفسـیری ـ در قـاهره در حجلـب جهـانز «رسـاوة مالسـ م»
حنت ر ید نقطب تمررز ت شهای علمز مو بر می بود رب ثابت رند ،عمده ییعیان بـب همـان قرننـز
معتقاد دمرند رب ّ
سنزها قثول دمرند مب سوی دیگر مندی بهـای عـد یـیعز بـبطور عـام و حخـاوف
متحاد مس حز ببطور اص ،حوعوع تحریف قرمن رم ببعنومن هستب حررزی حخاوفتها علم رردنـد
عمده تفرقبمف نزها توسط ححب مودی طیب ،یک عرب نژمدپرست ّ
حتعصب ،در جنـ جهـانز
ِ
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مول منجام ید مو پ مبنن بب ی ز مب پی تابمن ح تب سلفززری در حصر تثدی ید در دهب 9119
ّ
م سرویرمستار حجلب مالبهر بود و بدی وسیلب یک حدمفع حتعصب سنز در حقاب جهانزیدن (متحاد
ّ
ییعب و سنز) ید ووز طیب یلز طوالنز بر روی تحریف تمررز ن رد و در حقاالت موویـب عـد
ییعز ود رب بعد مب تأسی جاحع موتقریب بی مومرمهب مالس حیب در قاهره یای ررد ،بب حسـئلب
ّ
تحریف قرمن نسردم ت ووز بب حثاچث سنتز حث صحابب پیاحثر ،معتقاد ییعب بب حهـدی و عصـمت
مهمب مهمیت دمد؛ محا مبمی جهت رب پاسخ زسترده بب جاحعب دهد ،حجثور ید یـک حجموعـب ع ـیم
پدید نورد ت ش مو بحانز بب مو رسید رـب رهـی دمن ـگاه مالبهـر ،ححمـود یـلتوت در جـوالی
 9111م فتوم دمد رب فقب ییعب رم باید در رنار یهار حـرهب ّ
سـنز بـب رسـمیت یـنا ت و مب یـیعب
ّ
ححب مودی طیب پ مبنن رتابنـب یاو ـز نسـثتا ح ـهورش رم بـب نـام « طـوط
قدردمنز ررد
موعریضب» حنت ر ررد رب در نن ییعب رم ننزونـب رـب رصـد رـرده بـود ،توصـیف رـرده و ننهـا رم مب
حسلمانان جدم دمنستب مست زریب بخش روتاهز مب مثرش رم بب حوعوع تحریف م تصاص دمد؛ محا
نثار تخریثز نن علیب ییعب در قرن  11م بیاد بود
عاوم حصری ( طیب) ،حعتقد مست رب نوری مب عقیده ود عقبن ینز ن رده و مظهار دمیـت
رب مزر ییعب ود رم مب عقیده تحریف ّ
حثرم دمنستب ،می حوعع ننها راح بـزمربش مسـت؛ بیـرم مب
روی تقیب منجام یده مست
برونر بب ییوه بر ورد حسلمانان نیز توجب ررده و حزنویسد :وح یـدید و حیـزمن عصـثانیت در
مظهار حخاوفت ییعب و سنز رم نیز نثاید مبن ر دور دمیت
ن ری یاهد برجستب مرتثاط ّ
سنز و ییعب ،منق ب میرمن در سال  2۹6۹م بود بعدمبنن نویـتب-
تحریف همننـان
های یاو ز ح ترک ننان یکبار دیگر مفزمیش پیدم ررد عجیب نیست رب ح
تحت تأثیر می زرمیش و روند عموحز بود تا بحانز رب نویسندزان یـیعب نگرمنمنـد ،دو روش بـرمی
حقابلب وجود ومهد دمیت؛ مووز حعررت ومهز مست بب همی دوی حرتضز عاحلز ،عنومن راح
دقیقز رو منتخاب ررد و رمجع بب نن صحثت ررد و می رب یک سری مب رومیات ،ززمرشهـایز مسـت
 831رب دالوت ظاهری و وف ز ننها بب تحریف میاره دمرد (چقـایق هاحـة چـول موقـرنن مو ـریم)؛ محـا
درحان جن رومنز یدید ،ببعنومن دوحی روش مصـ ح وعـع حوجـود مسـت یـک
حهمتر مب می ،
ِ
سری رتابهای جدید توسط نویسندزان ییعز حنت ر یده مسـت (مرروبـة موتحریـف ،مثـر رسـول
جعفریان؛ موتحقیق فز نفز موتحریف ع موقرنن مو ـریف ،نویـتب علـز چسـینز حی نـز؛ صـیانة
موقرنن ح موتحریف ،مثر ححمدهادی حعرفت؛ و موثرهان علز عدم موتحریف موقـرنن ،مثـر حرتضـز
رعوی ر میری)

ن ْ ن ْن ٌ
نیلَن ِم
ِم َنخل ِفهَِنت َِن

ن ْ

ْ

د
َنحی ٍَن
كی ٍم َِن
َنح َِن

ّ
ع وه بر یومهد قرننز ،یومهد رومیز و تاریخز نیز وقوع هرزونب تحریف رم مب سـاچت حقـدس
قرنن حزبدمید (حعرفت ،صیانة موقرنن ح موتحریف ،بزتا31 :ـ)14
موثتب برونر در مدمحب مذعان حزرند رب دمن مندمن ییعب در دورمن حدرنیتب ببمتفا حومفقـت رردنـد
رب ن انبهای حثهم در تحریف قرنن رم رها و رومیات حلهـم تحریـف رم من ـار سـابند و مب دیـدزاه مو
بسیار عجیب مست رب جنجال و ستیزه بی ییعب و ّ
سنز در رمبطب با می سؤمل در دورمن حدرنیتب تنهـا
پ مبمی مقدمم ییعیان ،نغاب ید
نتیجه

برونر در حقاوب «م ت مه سنت و ییعب در حوعوع تحریف قرنن در قرن بیستم» ،بـب حوعـع
حسلمانان در قثال صحت قرنن فعلز حزپردمبد و م ت ییعب و ّ
سنز رم در رمبطب با حسئلب تحریف
قرنن ززمرش حزرند بب ن ر حزرسد ،ززمریز رب مو مب می حوعوع مرمهـب حـزدهـد ،زـزمرش تقریثـا
صحیح و حطابق ومقع مست و جانب محانت رم در نن رعایت ررده مست ببویژه در رمبطـب بـا یـیعیان
رب مب دیرباب حورد متهام معتقاد بب تحریف قرمر دمیتند میـ متهـام توسـط علمـای مه سـنت حاننـد
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در نهایت ببسختز حزتومن یک رتاب جدید رم در حوعوع رلز علوم قرننز پیدم رـرد رـب نویسـنده
بتومند حوعوع تحریف رم در یکفص جای دهد (حوعوع تحریف حثسوطتـر مب یکفصـ مسـت) مب
ّ
سوی دیگر تعدمدی مب نویتبهای یاو ز سنزها رب حعموال چول «فص موخطاب» نوری حـزیر ـد
و غاوثا نسثت بب طیب ححترحانبتر مست ،بب همان مندمبه حح م و مستومر تـأویف یـدند نویسـندزان
ننها ببندرت برمی ت خیص بی جریان یا حرمچ حختلف مندی ب ییعب بببچمت مفتادند؛ محـا بـبطور
ّ
عموحز ،ر ییعب رم ـ یب درزریتب یب چال ـ بب دوی عقیده بب تحریف یا پنهان رردن میـ عقیـده رـب
همان تقیب حعنا حزدهد ،سربنش رردند (مو ـیعب و تحریـف موقـرنن ،نویـتب ححمـد حـال مولـب و )
ببندرت نویسندزانز پیدم حزیوند رب نگاهز حعتدل دمیتب بایند و مین ب بی جریانهـای درون یـیعب
در رمبطب با می حوعوع تفاوت قاه یوند عجیب نن ب ،م ت ح هودی در رمبطب با ححتومی یـاوش
وجود ندمرد؛ بیرم هردوی ّ
سنز و ییعب ،راح بودن و معتثار قرنن رم تأیید حزرنند
َّ ْ ن ْ ن
مب ن ر برونر حهمتری مستدالل بر عدم مح ان تحریف ،بب ود قرنن برحززـردد (إِنا َنحا ن َنن َّْلَْا َن
ِّ ن ْ ْ َّ ْ ن ْ ن
َنَلَنَل ف ِظون( چجـر ))۹ /رب بی مه سنت و ییعب ح ترک مسـت ـ هـردوی ننهـا در مثثـات
اذلكرَنوَنإِن
عدم تحریف قرنن بب می نیب مستناد حزرنند ـ همـب م ـت حربـوط حـزیـود بـب مربیـابز تأویفـات
ّ
چدیثز نویسندههای قدیمز و حتأ ر ییعب رب مچادیث ننها رم در جهت تأیید دیدزاه ود زرفتب بودند
در چقیقت نویسنده بب می حسئلب میاره حزرنـد رـب اسـتگاه عقیـده بـب تحریـف قـرنن ،تنهـا
تغییر مست ع وه بر سوره چجـر،
رومیات مست و نننب مب نص قرنن برحزنید ،چفظ قرنن مب هرزونب
ن
ن ن ن ْ
ْ
ْ
یَنی َندیاهَِنوَنالَن
حزتومن بب نیب  18سوره فصلت هم در تأیید می حدعا میاره ررد الَنیأ َنت ِیهَِناْل طِلَن ِم َنبا َِن
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مب تیمیب ،مب چزم ،بب ییعب ومرد یده مست موثتب تعدمد مندرز مب علمای یـیعب نیـز حاننـد ححـدو
نوری ،مدعای تحریف در قرنن رم حطرح رردهمند؛ محا می عقیده فرمزیر و عموحز ن د و در پایان نیـز
بر ز مب همان تعدمد ححدود مب عقیده ود بابز تند و می ومقعیتز مست رب برونر بب نن مذعان ررده
مست در حقاب معتقاد بب نسخ ت وت ـ رب در حیان بر ز علمای مه سنت رمیج مسـت و ری ـب در
رومیات دمرد ـ ،ببطور عمنز ناظر بر تحریف مست درحجموع حـزتـومن زفـت معتقـاد عمـوحز و
فرمزیر حیان حسلمانان یب ییعب و یب ّ
سنز ،معتقاد بر عدم تحریف قرنن مست برونـر دالیلـز رم رـب
ّ
حسلمانان در جهت مثثات عدم وقوع تحریف در قرنن بدمنها مستناد حـزرننـد ،حتـررر حـزیـود و
فریقی رم در معتقاد بب می دالی همسو و حتفق حزدمند توجب بـب حعیـار ح ـترک بـی حسـلمانان و
مستناد بب نص قرنن در جهت تأیید تحریف ناپریری نن مب وجوه قوت نگاه برونـر مسـت حهـمتـری
ك ْ َّ َ
َ ْ
َّ َ
یاهد بر عدم تحریف قرنن ،نص ود قرنن مست (سوره چجـرِ :۹/إنـا ن ْحـ ن َّزو َنـا موـرر َر َو ِإنـا وـب
َ
حاف ون )؛ رب برونر بدمن میاره ررده مست موثتب دالی عدم وقوع تحریف در قرنن تنهـا بـب یـومهد
و ِ
قرننز ححدود نمزیود و حزتومن بب یومهد رومیز و تاریخز نیز میاره ررد رب برونر ننهـا رم حطمـح
ن ر قرمر ندمده مست
توجب بب م ت روی ردها در حیان ییعب نسثت بب حسئلب تحریف قرنن ،ن تب قاب توجهز مست
رب برونر بدمن پردم تب مست و رسانز رم رب بب می تفاوت روی رد توجب ندمیتبمند ،حوردمنتقـاد قـرمر
دمده مست درحجموع حزتومن زفت برونر تنها در حقام ززمرش می م ت مست و مندی ب اصـز
رم در می حقاوب دنثال ن رده مست؛ محا ن تب قاب توجب در ززمرش مو رعایت محانت مست
پینوشتها
[1] Die Schia und die Koranfalschung, Wurzburg 2001
[2] originalbeitrag erschienen in:
Stefan Leder u.a (Hrsg.): Studies in Arabic and Islam: proceedings of the 19th congress, Union
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[ ]3می حقاوب برمی مووی بار مست رب بب فارسز ترجمب حزیود
[ ]4برمی حثال مب تیمیب دمستان یأن نزول نیب والیـت رم رـب میـ حقـام رم بـرمی علـز مثثـات
حزرند ،ررب حزدمند (نک :مب تیمیـب ،حنهـا موسـنة مونثو یـة فـز نقـ رـ م مو ـیعة موقدریـة،
21 /6 : 2411ـ)22
[ ]1حث معتقاد بب چر دوسوم قرنن مب نیب  3سوره نساء
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