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Abstract 

The protection and safety of the Holy Quran from distortion is one of the 

most important topics in the Quranic sciences. In addition to it, the distortion 

of the Bible and the explanation of its type is also one of the important issues 

among Quranic researchers. The importance of determining its type is in the 

sense that if the semantical distortion of the Bible is proven, the idea of 

protection of the Holy Quran, like other holy books, will be proven. 

Meanwhile, the viewpoint of the authors of the book “The Contemporary 

Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”] in refuting the 

verbal distortion of the holy books, makes the issue even more important. The 

research method in this article is analytical-descriptive with a critical 

approach. Research findings indicate that contrary to the opinion of the book’s 

editor-in-chief, the Bible, in addition to being semantically distorted, has also 

undergone verbal distortion throughout its history. While the author’s claim is 

in accordance with the meaning of the verses of the Holy Quran and the 

understanding of the commentators is no other than that; Therefore, the 

documents and interpretations expressed in the above book are also false and 

distortable. 

 

Keywords: Distortion, Semantical Distortion, “The Contemporary 

Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”], Verbal Distortion, 

Torah and New Testament / Gospel. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  بررسی موضع نفی تحریف لفظی از کتاب مقدسبررسی موضع نفی تحریف لفظی از کتاب مقدس

88در تفسیر معاصرانه قرآن کریمدر تفسیر معاصرانه قرآن کریم  
  

 2علی کریم پور قراملکی

 چکیده
ث علوم قرآنـی اسـت. افـزون بـر صیانت و سالمت قرآن مجید از تحریف، یکی از مهمترین مباح

پژوهـان  های مقدس و تبیین نوع آن هم، یکی از موضوعات مهـم در میـان قرآن طر  آن، تحریف کتاب
مطر  است. اهمیت تعیین نوع آن از این لحـاظ اسـت کـه در صـورت اثبـات تحریـف معنـوی کتـب 

شـد. در ایـن میـان،  مقدس، طر  صیانت از قرآن کریم همانند سایر کتب مقـدس نیـز اثبـات خواهـد
در انکـار وجـود تحریـف لفظـی از کتـب مقـدس، « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»دیدگاه مؤلفان کتاب 

نماید. روش تحقیق در این نوشتار، تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد  ازپیش، حائز اهمیت می مسئله را بیش
یراستار کتـاب مـذکور، ُکتـب های پژوهشی نشانگر این است که برخال  نظر سرو انتقادی است. یافته

مقدس، افزون بر اشتمال به تحریف معنوی، در طول تاریخ گذشته خود از تحریف لفظی نیز برخوردار 
بوده است. ضمن اینکه ادعای نگارنده، منطبق با داللت آیات قرآن کریم اسـت و فهـم و درک مفسـران 

اب مذکور بیان شده، واهی و خدشه پذیر هم غیرازآن نیست؛ بنابراین مستندات و تفاسیری هم که در کت
 هستند.

 لفظی، تورات و انجیل. تحریف معنوی، تفسیر معاصرانه، تحریفها: تحریف،  کلیدواژه
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 . طرح مسئله1
آید. از منظر  مقوله تألیف و تحریف، دو موضوع بسیار مهم درزمینه تاریخ کتب مقدس به شمار می

خی از مستشرقان، از هر نظـر تحریـف ناپـذیر اسـت. )ر.ک: مسلمانان، قرآن کریم بر خال  ادعای بر
، مجله قـرآن پژوهـی «نقد دالیل مستشرقان در ادعای اغالط نحوی در قران»کریم پور قراملکی، مقاله 

(درباره اینکه تورات، تـألیف یافتـه حضـرت 1578، سال 72، ش10، دوره 110-75خاورشناسان، ص 
عیسی است، میان یهودیـان و مسـیحیان اختالفـی مشـاهده  موسی و انجیل هم، نوشته پیروان حضرت

انـد یـا نـه؟ بـه  شود. محل گفتگو و مناهره این است که آیا دو کتاب مذکور، گرفتار تحریف گردیده نمی
گردنـد،  های مقدس در طول تاریخ گرفتار آن می سخن دیگر، غیر از تحریف معنوی که نوعًا همه کتاب

اند یا نه؟. مؤلف کتاب تفسیر معاصرانه در ییل تفسـیر برخـی از آیـات  هبه تحریف لفظی هم مبتال گشت
مرتب  به تحریف، درصدد نفی و انکار نوع تحریف لفظی منسوب به کتب مقـدس بـا اسـتناد بـه آراء و 

آیند. این نوشتار، به دنبال بیان این مطلب است که آیا ادعای مذکور منطقی اسـت  سخنان مفسران برمی
 نطقی نداشته و مستدل نیست؟یا پشتوانه م

شکی نیست در اینکه بخشی از کتاب مقدس تورات، مورد تأیید قرآن بوده و قرآن به آن ارجـاع داده 
ِ عنوان نمونه، آیه شریفه:  است. به ِ لنَّماِس  یقُلآ َمنآ أونََزَل الآِكَتاَ  اّلَّ (؛ و 71)انعـام/ َجاَء بِِه ُموَس وُوًرا َوُهًدى ل

َراةَ فِ اوا أونَزَ آیه:  َا اْلَّوآ (؛ ازجمله آنهاست.چنانچه نزول آیـاتی از وحـی بـه نـام 00)مائده/ َها ُهًدى َووُورٌ ینلآ
. از بعضی از آیات، مانند آیـه: انجیل بر حضرت عیسی نیز گویای تأیید اصل آن توس  قرآن کریم است

... راةِ فَانآلُوها إِنآ ُكنآُتمآ صاِدق نُوا بِاْلَّوآ
آ
آید که از میان اهل کتاب، دست کـم قـوم  (؛ برمی05)مائده/ یَ قُلآ فَأ

ق در آن یاز مسائل و احکام و حقا یارییهود، تورات اصلی و غیر محّر  نسبی را در اختیار داشتند و بس
راةُ فیَ ََ یَو كَ بود:  مُم اهّللَِّ یِكُمووََك َو ِعنآمَدُهُم اْلَّموآ م بـازگو مـرد یآنـان بـرا ی(؛ ولـ05)مائـده/ ...هما ُحكآ

 (.22/  0: 1528 تفسیر تسنیم، کردند )جوادی آملی، ینم

 . تاریخچه بحث تحریف )لفظی ـ معنوی( کتب مقدس2
وقتی که قـرآن کـریم  گردد؛ از آن بحث تحریف کتب مقدس ازنظر تاریخی به زمان نزول قرآن برمی

ف کتـب مقـدس هـم در جهت هدایت مردم نازل گردید، مقوله تحری از ناحیه خداوند برای پیامبر 
اسـرائیل عصـر  ها، تحریف به بنی عنوان نمونه، در برخی از آن الی آیات مختلف آن مطر  گردید. به البه

نسبت داده شده است و در بعضی دیگـر نیـز متوجـِه یهودیـان معاصـر بـا حضـرت  حضرت موسی
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َصر، رابطه تار ان ُبْخُت یدانسته شده است؛ زیرا در جر محمد  ورات با زمـان نـزول آن قطـع ت یخیالنُّ
ن کتاب وجود داشـت و یت و مانند آن در ایو رسالت و خاتم یاز مسائل مربوط به وح یاریشد؛ اما بس

(. 22/  0: 1528 تفسـیر تسـنیم، دا شـد )جـوادی آملـی،یف پیزه تحریپس از ههور اسالم بود که انگ
حّر  بود، ولی بقایـایی از آن تـا زمـان ز میش از ههور اسالم نی، تورات، پیهرچند به نظر مرحوم بالغ

(؛ امـا اینکـه، 87/ 1: 1075 آالء الرحمن فی تفسیر القـرآن،ههور اسالم وجود داشت )بالغی نجفی، 
تحریف مذکور بعد از ههور اسالم، از چه نوع تحریفی است؟ محل گفتگو و اخـتال  اسـت. مؤلـف 

یشـتر قائـل بـه تحریـف معنـوی و تحریـف در باره مدعی است، مفسران متقدم ب تفسیر معاصرانه دراین
اند، ولی نظر علمای متأخر بیشتر بر وجود تحریف لفظی و تنزیلی، افزون بر تحریف معنوی  تأویل بوده

 (.756: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کریم،است )نصر، 

 شناسی تحریف . مفهوم3
و مایل کـردن اسـت. کنـار زدن بر وزن تفعیل، به معنای کنار زدن « حر »از ریشه « تحریف»واژه 

 کتـاب العـین،لفظ در حقیقت، کنار زدن معنای لفظ از معنای واقعی و اصلی خودش است )فراهیدی، 
(؛ در اصطال  هم، به معنای دور ساختن لفظ و عبارت از جایگاه حقیقـی خـود اسـت 711/ 5: 1075

(. طبـق آیـه: 550: 1580 ناسـی،ش قرآن، ؛ مصبا  یزدی178: 1055 البیان فی تفسیر القرآن، )خوئی،
یَن ف ا اّلَّ مَّ

َ
َخُر ُمتَشابِهاٌت فَأ

ُ
مُّ الآِكتاِ  َو أ

ُ
ی آونََزَل َعلَیَك الآِكتاَ  ِمنآُه آیاٌت ُُمآَكماٌت ُهنَّ أ قُلُوبِِهمآ َزیمٌغ فَیتَّتُِعموَن   ُهَو اّلَّ

ویلِِه َو 
آ
ُِ َو ابآتِغاَء نَأ َن ولُوَن آَمنَّما بِمِه ٌُّم ِممنآ ِعنآمِد ما تَشابََه ِمنآُه ابآتِغاَء الآِفتآ ُِ ویلَُه إاِلَّ اهّللَُّ َو الرَّاِسُخوَن ِف الآِعلآِم ی

آ
لَُم نَأ ما یعآ

اِ   ْلآ
َ ولُوا اَأآ

ُ
ُر إاِلَّ أ كَّ ََّ (؛ کسانی که دلشان مریض است، بـه دنبـال انحـرا  و کـج 2عمران/ )آل َرِبنا َو ما ی

شـود، تحریـف  این نوع تفسیر که تفسیر بـه رأی هـم شـناخته می آیند. به کردن معانی واقعی آیات برمی
 (.722: 1526 علوم قرآن،گویند )معرفت، 

النولعاتحریف

هـا مـورد  کنند که نفـی و انکـار برخـی از آن محققان قرآنی، تحریف را به اقسام مختلفی تقسیم می
ها،  یـات و سـورهاتفاق است و بعضی دیگر محـل گفتگوسـت. تحریـف در داللـت معنـا، جابجـایی آ

ها، ازجمله اقسام تحریف  اختال  لهجه و قرائت، تبدیل کلمات، افزودن کلمات و عبارات و کاهش آن
طور غالب، تحریف به دو نوع تحریف معنوی یا  (؛ ولی به728: ص 1526 علوم قرآن،است )معرفت، 

قسیم شده و از وجود و تفسیری )تحریف تأویلی( و دیگری تحریف لفظی )تحریف تبدیلی یا تنزیلی( ت
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االشـارات ؛ طـوفی، 50/ 7: 1576 التفسـیر و المفسـرون،نفی آن دو در قرآن بحث شده است )یهبی، 
(؛ خود تحریف لفظی را نیز به تحریف به تبدیل )متراد  65/ 1: 1076 االلهیة الی المباحث االصولیه،

البیـان فـی  ت )ر.ک: خـوئی،سازی( و تحریف از نوع حذ  و تحریف از نوع اضافه تقسـیم شـده اسـ
ــرآن، ــیر الق ــ178: 1055 تفس ــت، ص ــف، ؛ معرف ــن التحری ــرآن م ــان، 70: 1586یانة الق ؛ نجارزادگ

؛ سکینه حقانی و محمد جـواد اسـکندرلو، بررسـی مسـئله تحریـف 18: 1580 ناپذیری قرآن، تحریف
، سـال 6، ش0دوره ، 60-08قرآن در دائرة المعار  قرآن الیدن، مجله قرآن پژوهی خاورشناسان، ص 

؛ باقر ریاحی مهر و سید احمد میر خلیلی، نقد ادعای تحریف قرآن در آثار مستشرقان با تکیه بر 1588
 (1578، سال 72، ش10، دوره 51-7آراء آیه الله فاضل لنکرانی، مجله قرآن پژوهی خاورشناسان، ص 

 های قائالن تحریف لفظی در کتب مقدس .تحلیل دلیل4
کنند، با استناد بـه  که از کیفیت تحریف کتب مقدس بحث می هان مسلمان، هنگامیپژو غالب قرآن

پذیرند. در  آیات قرآن یا با استشهاد به ادله فراقرآنی، وقوع تحریف لفظی، افزون بر تحریف معنوی را می
 نوشتار کنونی، درصدد تحلیل ادله قرآنی برای اثبات تحریف لفظی در کتب مقدس هستیم.

ادینیا)لدلراقرآنی(الادَونللف.ادالی

 نوع اول: تحریف به حذف آیات
 های بعثت پیامبر از تورات کتمان بشارت .1

ِی َجاء بِِه ُموَس وُموًرا َوُهمًدى لِلنَّماِس َعآَعلُووَمُه فرماید:  خداوند در سوره انعام می ... قُلآ َمنآ اونََزَل الآِكَتاَ  اّلَّ
بگو: چه کسی کتابی را که موسی آورد، نـازل کـرد؟! »... ؛ (۹۱)انعام/  ..ِِیًا .قَرَاِطیَس ُتتآُدوَنَها َوُُتآُفوَن كَ 

د؛ قسمتی را آشـکار یده صورت پراکنده قرار می ت بود؛ اّما شما آن را بهیکتابی که برای مردم، نور و هدا
صراحت دارد که قوی، ناهر به قوم یهود است و  احتمال این آیه که به« د.یدار ادی را پنهان مییو قسمت ز

بخش کرده و بخشـی را آشـکار و بخشـی را نیـز  یهودیان، کتابی را که حضرت موسی آورده بوده، بخش
« قراطیس»(. منظور از به شکل 768/ 2: 1072 زان فی تفسیر القرآن،یالمکردند )طباطبایی،  مخفی می

ی یهود، آن بخش از تورات ها و کاغذهای جداگانه است. علما در آوردن، جزءجزء کردن تورات در نامه
ها و  خواندند با برداشت خواندند و یا اگر می را که مربوط به بشارت بعثت پیامبر اسالم بود، به مردم نمی

 (.15/70: 1075 مفاتیح الغیب، کردند )فخر رازی، تفاسیر غل ، حقایق را کتمان می
ت بر خصوص تحریف معنـوی، بـر جای دالل رسد، بر اساس ادله ییل، آیه شریفه فوق به به نظر می
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 اعم از تحریف معنوی و لفظی داللت دارد:
که به معنای کاغذهای پراکنده است. هد  از آن بـه دسـت یهودیـان، نشـان « قراطیس»یک. کلمه 

کتـاب »توانسـتند تـورات را در شـکل  دادن تورات در شکل غیرواقعی آن توس  احبار بـود؛ چراکـه می
هایی از آن را مخفی کردند. ایـن تـبّعض،  د، ولی با جزءجزء نمودن، بخشبرای مردم عرضه کنن« واحد

کاری آنان در اندازه تورات بود؛ زیرا محتمل است که فالن حثه مشخص در حجمـی معـین  نشانه دست
کـه فصـل  را، در مقداری کم به مردم معرفی کرده و بگویند که آن فصـل، ایـن قـدر حثـه دارد، درحالی

 (.777/ 7: 1017 من وحی القرآن،الله،  ن مقدار باشد )فضلمذکور، بیشتر از آ
، دلیلـی آشـکار بـر اراده تحریـف لفظـی اسـت؛ چراکـه مقـابلش، عبـارت «ُتْخُفـوَن »دو. عبارت 

آمده است که معنای متفاهم عرفی آن، عرضه نمـودن الفـاظ آیـات خـاص بـه مـردم اسـت. « ُتْبُدوَنَها»
و امحاء آیات و درنتیجه، کاهش حجم تـورات از انـدازه حقیقـی سازی  برخال  خفا که به معنای پنهان

 (.150/ 15: 1056 الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن،خود در چشم مردم است )صادقی تهرانی، 
 فراموش کردن تذکرات خداوند .2

ا ُذِكُروا بِهخداوند در آیه:  ا ِممَّ مهمـی را ازآنچـه بـه ها قسـمت  آن»... (؛ 10)مائده/ ...  ... فَبَُسوا َحظًّ
به نسیان تورات یا انجیل توس  یهودیان و مسـیحیان اشـاره « آنان تذّکر داده شده بود، فراموش کردند...

 نماید. این آیه شریفه در مقام مقایسه با آیه قبلی که بیانش گذشت، گویای دو نکته مهم است: می
کردند که به ضـرر خودشـان  کتمان مییک. آنچه تورات یا انجیل فراموش نکرده بودند، بعض آن را 

شـان بـود. آن بخـش را هـم کـه کتمـان  نمودند که بـه مصلحت هایی از آن را هم اههار می بود و بخش
گـردد:  کردند؛ از مقایسه این دو آیه، سه مقوله مهم اصطیاد می وسیله زبانشان تحریف می کردند، به نمی

/ 6: 1771ر الشـعراوی، یت )شـعراوی، تفسـنسیان، کتمان و تحریف کـه همـان تحریـف معنـوی اسـ
 نوبه خودش بر تحریف لفظی داللت دارد. (؛ این نسیان و کتمان نیز به5281

دو. با وجود اینکه یکی از تذکرات مهم خداوند، توجه به بشارات موجود در کتب مقدس بود، ولـی 
القـاء ایـن معناسـت کـه  جای فراموشی همه تذکرات، به معنای یکر فراموش کردن بخشی از تذکرات به

توجه شده و تـرک کردنـد.  ها، بخش مهمی از وحی آسمانی که مربوط به بشارات محمدیه باشد را بی آن
اعتنایی به معنای کاهش وحی آسمانی و کم جلوه دادن محتوای آن بـه مـردم اسـت کـه برابـر بـا  این بی

 (.772/ 8: 1056قرآن، تحریف لفظی است )صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بال
 اسقاط حکم رجم از تورات .3
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نُوکَ فرماید:  خداوند در سوره مائده می
آ
موآٍم آَخمِریَن لَممآ یمأ َِ ِ اُعوَن ل ِ  َسممَّ َِ اُعوَن لِلآَكم ِیَن ِهاُدواآ َسمَّ َوِمَن اّلَّ

وهُ  َُ ا فَُخ ََ ونِیُتمآ َهم
ُ
ولُوَن إن أ ُِ ِد َموَاِضِعِه ی َْعآ ُرواآ یَِرفُوَن الآََكَِم ِمن  ََ نَوآهُ فَاحآ ْآ ن[ یو ]همچنـ»(؛ 01)مائـده/ َوإن لَّمآ نُ

هـا  ابنـد، آنیب تـو بیتکـذ یبرا یزیدهند، تا دستاو یان که خوب به سخنان تو گوش میهودیاز  یگروه
ف یـاش تحر یاند. آنان سخنان را از مفهوم اصل امدهیهستند که خودشان نزد تو ن یگریجاسوسان گروه د

م ]به شما داده شد[ و محمد بر طبق خواسـته یخواه یکه ما م ند: اگر اینیگو یگر[ میکدیکنند، و ]به  یم
در این آیه شریفه، طبق گفته برخـی « سّماع»کلمه « .دیکن ید، وگرنه[ از او دوریریکرد، ]بپذ یشما داور

 است. از مفسران به دو معنای متفاوت آمده است: نخست، به معنای شنیدن؛ و دوم، به معنای پذیرش
 تقریب استدالل به آیه شریفه:

یک. شأن نزولی که برای این آیه بیان شده، مورد اتفاق همه مفسران است که اجمالش، ایـن اسـت: 
ز آمـده یـهود نین یفر سنگسار که در دید نجات از کیهود که زنای محصنه کرده بودند، به امیبعضی از »

آمدند، غافل از آنکه حکم اسالم هـم  امبر ینزد پ (، برای داوری75ه، فصل یاست، )تورات، ِسفر تثن
امبر یـرش حکـم پیز همان است، حاضر بـه پـذیدند حکم اسالم نیسنگسار کردن زناکار است، چون د

الـدر المنثـور فـی التفسـیر ؛ سیوطی، 106/ 6: 1017 جامع البیان فی تفسیر القرآن، )طبری،« نشدند.
نزول، احبار یهود برای رسیدن به مطامع دنیوی خود، حاضـر (؛ طبق این شأن 781/ 7: 1050 بالمأثور،

در حقیقـت بـه « التحمیم، الجلـد و الحـّد »جای آن کلماتی مانند  را بیندازند و به« الرجم»شدند کلمه 
 معنای ازاله سخن خدا از تورات و نادیدن آن است.

دروغ آن را انکـار  ، بـه، آن حکم رجم موجود در تورات بـود کـه احبـار یهـود«َکِذب»دو. منظور از 
کردند تا شخصیت آن فرد زنا کرده را به گمان خودشان نجات دهند و در مقابل به اهـدا  مـادی خـود 

رو برای اینکه خودشان را موجه نشان بدهند و پیامبر اسالم را نامهربان ارائـه بدهنـد، اهـل  برسند. ازاین
ز طبـق حکـم یاگر ایشان ن باره، چیست؟ ان دراینمرتکبین مذکور را، سراغ پیامبر فرستادند که حکم ایش

هـود از یگر )همان حکمی کـه علمـای یفی( حکم کرد، قبول کنند و اگر حکمی دیما )همان حکم تحر
زان فی تفسیر القرآن، یده و پنهان کرده بودند( کرد، از قبول آن بر حذر باشند )طباطبایی، المیتورات دزد

 ها حکم رجم را از تورات ساق  و آن را منکر شدند. شأن نزول، آن (؛ بنابراین طبق این557/ 0: 1072
 اسقاط و ابدال کالم خداوند .5

َنا وََعَصمیَنا فرماید:  خداوند در سوره نساء می ولُموَن َسمِمعآ ُِ ِیَن َهاُدواآ یَِرفُموَن الآََكِمَم َعمن َموَاِضمِعِه َوی َمَن اّلَّ
 ِ َمٍع َوَراِعَنا َلآ ب َمعآ َغَی ُمسآ ناً ِف اِلیِن ...وَاسآ لآِسبَتِِهمآ َوَطعآ
َ
 یهـود، سـخنان را از جـایاز  یبعضـ»(؛ 06)نساء/ أ
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 830-118 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
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م و یدینـد: "شـنیگو یم"[، میم و اطاعـت کـردیدینـد: "شـنینکه بگویجای ا کنند و ]به یف میخود، تحر
عنا ]مـا را نـد:"رایگو یتمسـخر م ی! و[ از رویند: ]بشنو! که هرگز نشـنویگو یز میم!" و[ نیمخالفت کرد

 .«ن خدا طعنه زنند...ییق را بگردانند و در آیق کن![" تا با زبان خود، حقایتحم
 این آیه شریفه بر اساس ادله زیر بر تحریف لفظی داللت دارد:

نـد: ینکـه بگویجای ا از روی استهزاء، پس از تحریف سـخنان خداونـد، بـهیک. برخی از یهودیان 
م و مخالفـت یدی)شـن«! َنایَسـِمْعَنا َوَعَصـ»گفتنـد:  م(، مـییاطاعـت کـرد م ویدی)شـن« اطعناَسِمْعَنا َو »

هـا  دهنده اسقاط و تبدیل کالم الهی از سوی آن م!(؛ این برخورد آنان بعد از تغییر کالم الهی، نشانیکرد
بوده و هم گویای عـدم مراعـات ادب در برابـر پیشـگاه خداونـد اسـت )قرشـی بنـابی، تفسـیر احسـن 

 (.520/ 7: 1520الحدیث، 
ف یطـور توصـ هود را اینیفه از ین طایخدای تعالی ا»نویسند:  عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می

دهنـد و  ر میییها را تغ که جای آن ا به اینیکنند، حال  ف میینموده است که کلمات کتاب خدای را تحر
کـه کلمـاتی از خـود بـه  ا به اینی؛ و اندازند کلی می ا آنکه بعضی از کلمات را بهیکنند؛ و  وپیش می پس

)طباطبـایی، « ن سرنوشتی شده اسـت.یکه تورات موجود، دچار چن کنند، همچنان کتاب خدا اضافه می
 (.560/ 0: 1072زان فی تفسیر القرآن، یالم

مقتضای شهوات، از جایگاهی که خداوند بر اساس حکمتش، جایگـاه  دو. زایل کردن کالم الهی به
جای کالم مذکور، نـوعی امحـاء و تحریـف بـه شـمار  ی آن در نظر گرفته و تبدیل غیر آن بهمزبور را برا

آید که یهودیان، مرتکب آن شده بودند. عصیان صریح در برابر اوامر و نواهی الهی، به معنای جرئت  می
خشری، گونه که طبق بیان طبرسی و زم داشتن بر هرگونه اعمال تغییر در متن سخنان او هم هست. همان

را « الحـّد »، کلمـه «الـرجم»عوض  و بـه« آدم طـوال»، کلمـه «اسمر ربعة»جای  ها درگذشته هم، به آن
؛ زمخشری، الکشا  عن حقائق 707/ 1: 1017جایگزین کرده بودند )طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، 

 (.016/ 1: 1052ل، یل فی وجوه التأویون األقاویل و عیغوامض التنز
تر از اراده قسـم  ، قـوی«ُیَِرفُموَن الآََكِمَم َعمن َموَاِضمِعهِ »نوع تحریف معنوی از عبارت  سه. هرچند اراده

(؛ ولی این وجه هم محتمـل 26/ 0: 1017تحریف لفظی است )طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 
دادند؛ یعنـی آن  است که بگوییم آیه شریفه به دنبال بیان این نکته است که آنان جایگاه کالم را تغییر می

آسـانی  تـوان آن را به کردند و این احتمالی است که نمی را با جایگزینی سخن دیگری، اسقاط و ازاله می
 صورت مطلق و عموم بیان شده است. انکار نمود، زیرا تغییر فوق به
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 اضافه در آیات نوع دوم: تحریف به
 . نوشتن کتاب با دستان خود1

ا ِممنآ ِعنمِد اللَّممِه فرماید:  قره میقرآن کریم در سوره مبارکه ب ََ ولُموَن َهمم ُِ یمِدیِهمآ ُثممَّ ی
َ
ُتُتوَن الآِكَتماَ  بِأ یكآ

وا بِِه َثَمًنا قَلِیاًل  ََتُ سـند، سـپس ینو یبـا دسـت خـود م  یا هـا کـه نوشـته بر آن یپس وا» (؛27)بقره/ لِیشآ
بر آنان ازآنچه با دست خود  ی، وابفروشند؛ پس یکم ین، از طر  خداست تا آن را به بهایند: ایگو یم

گویـد کـه  طور صـریح می یـن آیـه، بـها« .آورنـد یراه بـه دسـت م ن یـاز ا ازآنچـه   بر آنان  ینوشتند و وا
گفتند کالم خداست تا پول کمی را به دست بیاورند. قـرآن در  نوشتند و می هایی را می اسرائیل کتاب بنی

هـا، خودشـان نوشـته بودنـد، سـپس مـدعی  نـد کـه یهودیک این آیه شریفه، درباره چیزی صـحبت می
دهد کـه قـرآن بـه کتـاب  از هر نوعی باشد، نشان می« کتاب»ابتدای « ال»شدند که کالم خداست.  می

 گویند. می« کتاب»کند؛ همان کتابی که یهودیان به آن  مشخصی اشاره می
 طریق استدالل با این آیه شریفه، از چند جهت است:

یِدیِهمآ ی»یک. عبارت 
َ
ُتُتوَن الآِكَتاَ  بِأ بر این مطلب صراحت دارد که واقعًا مطالبی را از ناحیه خود « كآ

بـه همـراه کتابـت، بـرای « بایدیهم»کردند. یکر  الی آن عرضه می جای تورات یا در البه نوشته و آن را به
کید و تقریر مطلب است. همچنین، به لحاظ اینکه  ارد، سیاق آیـه شـریفه هاهر در تورات د« الکتاب»تأ

افزودنـد؛ بنـابراین، کتابـت مـذکور، ایـن  بر این نکته مهم داللت دارد که آنان مواردی را در تـورات می
جای تـورات واقعـی  ها را بـه احتمال را شامل است که آنان مطالبی را در کنار مطالب تورات افزوده و آن

 (.060/ 5: 1075 مفاتیح الغیب، کردند )فخر رازی، مطر  می
، تورات است نه قرآن کریم؛ چراکه سیاق آیه داللت بر این دارد که منظـور «الکتاب»دو. مقصود از 

، همین کتاب مقدس؛ یعنی تورات است. وقتی آیات قبل و بعد آن بررسی شـود، دقیقـًا بـه «الکتاب»از 
َم اللَّممِه ... َوقَدآ ََكن فَ سوره بقره آمده است:  ۳۱کتاب مقدس اشاره شده است. در آیه  مَمُعوَن لََكَ نآُهمآ یسآ ِری ٌِ ِم 

لُوهُ  َِ ِد َما َع َْعآ دن، آن را یدند و پس از فهمیشن ای از آنان، سخنان خدا را می نکه عدهی... با ا ُثمَّ یَِر فُووَُه ِمن 
دهـد کـه منظـور از  ایـن سـیاق، نشـان می«. کـه علـم و اطـالع داشـتند؟! کردند، درحالی ف مییتحر

 ، کتاب مقدس تورات است.«الکتاب»
 پیچاندن زبان توسط برخی از یهودیان. 7

َسُتوهُ ِمَن الآِكَتماِ  َوَمما ُهمَو ِممَن فرماید:  عمران می در سوره آل لآِسبََتُهم بِالآِكَتاِ  ِْلَ آ
َ
وإن ِمنآُهمآ لََفِریِاً یلآُووَن أ

ولُوَن ُهَو ِمنآ ِعنِد اهّللِ َوَما ُهَو ِمنآ  ُِ لَُمونَ  الآِكَتاِ  َوی َ  َوُهمآ یعآ َِ ولُوَن ََعَ اهّللِ الآَك ُِ (؛ در 28عمـران/ )آل ِعنِد اهّللِ َوی
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خوانند ]از کتـاب[  ید[ آنچه را میگردانند که گمان کن یهستند که زبان خود را چنان م یها کسان ان آنیم
خداسـت!" نـد: "آن از طـر  یگو یسـت![ و بـا صـراحت ]میکه از کتاب[ خـدا ]ن خدا ]است، درحالی

بر اساس نظر مفسران، مراد « .دانند یکه م بندند، درحالی یست؛ و به خدا دروغ میبااینکه از طر  خدا ن
هستند، یا گروهی خاص از یهودیـان و نصـاری  ، احبار یهودیان موجود در عصر پیامبر «لفریقاً »از 

عقـود المرجـان فـی جزایـری، سـاختند ) ها را به کتاب مقدس ملحق می افزودند و آن که مطالبی را می
 (.555/ 1: 1588 تفسیر القرآن،

هـا، بـه شـر  ییـل  این آیه شریفه هم از ادله داللت بر تحریف لفظی در تورات دارد که برخی از آن
 است:

لآِسبََتُهم بِالآِكَتاِ  »هاهرًا مراد ازجمله: یک. 
َ
ر آسـمانی کـه خـود آن را ین است که سخنان غیا« یَلآُووَن أ

ن سـخنان یـخواندند تا وانمود کنند، ا خواندند که با آن لحن، تورات را می کردند، به لحنی می جعل می
 (.762/ 5: 1072زان فی تفسیر القرآن، یز جزء تورات است، بااینکه از تورات نبود )طباطبایی، المین

َسُتوهُ مِ »دو. همچنین، هاهر عبارت  لآِسبََتُهم بِالآِكَتاِ  ِْلَ آ
َ
، این است که آنها مطالبی را «َن الآِكَتاِ  یَلآُووَن أ

از ناحیه خود برای رسیدن به مقاصد دنیوی، اضافه و اختراع کرده و آنها را جزو کتـاب مقـدس قلمـداد 
گاهی از اصل کتاب غافل کنند. اگر شبهه شود کـه  می نمودند تا ایهان شنوندگان را از توجه به الحاق و آ

دهیم کـه شـاید، آن  مردم، تحریف در آن ممکـن اسـت؟ پاسـخ مـی چگونه با شهرت عظیم تورات بین
ها بر تحریف ممکن بود، فرض شده که درنتیجـه محـّر  خـود را،  تحریف برای افراد کمی که تبانی آن

 (.768/ 8: 1075 مفاتیح الغیب،نمودند )فخر رازی، الناس عرضه می برای دیگر عوام

 ر آیاتنوع سوم: تحریِف اعم از کاهش یا اضافه د
 توان به آیات ییل استناد نمود: در رابطه با اثبات تحریف در کتب مقدس به معنای اعم آن، می

 . استماع کالم خداوند و انحراف آن1
َْعآ کم: یه یآ َمُعوَن لََكََم اهّللِ ُثمَّ یَِرفُووَُه ِمن  ِمُنواآ لَُكمآ َوقَدآ ََكن فَِری ٌِ ِمنآُهمآ یسآ ْآ َمُعوَن آن ی لُموهُ َوُهممآ اََفَتطآ َِ ِد َمما َع

لَُمونَ  از آنان سخنان خـدا  یا نکه عدهیاورند، با ایمان بین[ شما ایید به ]آیا انتظار داریآ»(؛ 20)بقره/  یعآ
گاه بودند؟ کردند، درحالی یف میدن، آن را تحریدند و پس از فهمیشن یرا م یا « فریق»مقصود از  «!که آ

در میقات طور است که کـالم خداونـد را  اه با حضرت موسیهمان گروه هفتاد نفری منتخب و همر
اسـت کـه صـفات آن حضـرت یـا آیـه رجـم را در  تغییر دادند و یا یهودیان معاصر حضرت محمد 
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 تورات انکار کردند.
 تقریب استدالل با آیه شریفه

کـه تر از حمل آن بر تحریف معنوی است؛ زیرا زمـانی  یک. حمل تحریف بر تحریف لفظی، اولی
آنان تورات را از مورد صحیح، به غیرصحیح تغییر و تأویل دادنـد، درواقـع معنـای کـالم خـدا را تغییـر 

دهـد، لـذا  که خداوند، از تغییر کالم خداوند توس  آنـان خبـر می دادند، نه خود کالم خدا را؛ درحالی
 (.061/ 5: 1075 مفاتیح الغیب،خود کلمه تحریف، دال بر وجود تحریف لفظی است )فخر رازی، 

از ریشه تحریف، اعم از تغییر لفظ و تأویل فاسد است؛ چراکـه مطلـق بـوده و « یحرفونه»دو. فعل  
شود که بتـوان  ای خاص مشاهده نمی نوع تحریف را معین نکرده است. سیاق آیه هم عام است و ، قرینه

لمسـمی تبصـیر الـرحمن و تفسیر القرآن ا معنای آن را به تحریف تأویل فاسد، مختص نمود )مهائمی،
 (.07/ 1: 1055 تیسیر المّنان،

سه. اگر شبهه شود که آیه شریفه، مختص آن گروه هفتاد نفـری اسـت کـه پـس از مراجعـت از کـوه 
طور، گفتند: خداوند، ما را در عمل به تکالیفش مخیر سـاخت و بـر ایـن اسـاس، آیـه شـامل یهودیـان 

گـوییم: وقتـی  و تحریف آن مـرتب  باشـد. در پاسـخ، مینیست که به تالوت تورات  معاصر پیامبر 
اسال  آنان، گرفتار چنین گناه عظیمی باشند، اخال  آنـان هـم از ارتکـاب تحریـف بـه معنـای عـام، 

منهج الصـادقین اولی برئ نخواهند بود، لذا در داللت آیه بر تحریف، گریزی نیست )کاشانی،  طریق به
 (.718/ 1: 1526 فی الزام المخالفین،

ادینیا)لدلراغیراقرآنی(ا .ادالیلابرون

دقت  هـای وابسـته بـه آن( را بـه م )تـورات و کتابیل( و عهد قدید )اناجیکه کتب عهد جد . چنان1
عنی جنبه خطاب خداوند بـه یکدام لحن آسمانی ندارد،  ها، هیچ ن کتابید که ایم دیم، خواهیبررسی کن
ر شـاگردان یـها از زبان شاگردان و غ شود که این ، استفاده میها خوبی از آن ست، بلکه بهیها ن بشر در آن

هـود و یخ و شر  زندگی نوشته شـده اسـت و هـاهرًا یبه شکل تار حیو مس ن موسییروان آئیاز پ
ادی یـسـی و حـوادث زیرا داستان مرگ موسـی و عیکنند؛ ز ن مطلب را انکار نمییز ایان کنونی نیحیمس

عنوان خبـری از  نـی، بلکـه بـهیب شیعنوان پ ها آمده است، نه به ن کتابیر اهای بعدازآن د مربوط به زمان
سی نازل شده باشد )مکـارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، ین کتابی امکان دارد بر موسی و عیا چنیگذشته، آ

1521 :0 /557.) 
ح و بـه دسـت بعضـی از یان دراز بعـد از مسـیهـا سـال گویـد: تمـام آن ل کنونی مییخ اناجی. تار7
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ن موضـوع نشـان یـهـای آشـکاری اسـت. ا ل دارای تناقضیـان نگاشته شده است و به همین دلیحیمس
کلی فرامـوش کـرده بودنـد. وجـود خرافـات  ل را بـهیات انجیهای فراوانی از آ ها، قسمت دهد که آن می

(؛ که 17تا  7های  جمله 7وحنا، باب یل ی)انج  حیسازی مس ل کنونی مانند داستان شرابیآشکار در اناج
ل یـ)انج  هیـم مجدلیل کنونی است؛ داستان مریات تورات و انجیای از آ برخال  حکم عقل و حتی پاره

ت اسـت )مکـارم یـن واقعیـز روشـنگر ای(؛ مسئله تثلیث و امثال آن ن02تا  56های  ، جمله2لوقا، باب 
 (.512/ 0: 1521شیرازی، تفسیر نمونه، 

توان تحریـف لفظـی را در کتـب مقـدس  یات قرآن کریم، میموارد زیادی، وجود دارد که با لحاظ آ
 ها، به شر  ییل است: اثبات نمود که برخی از آن

اند )اول پادشـاهان،  انبیایی همچون نو ، هارون، سلیمان و داوود کفر ورزیده یا بـت پرسـتیده .1
سوره بقره و آیـه  157داند. آیات  (؛ در حالی که قرآن کریم، همه انبیاء را از گناهان مبرا می0-8: 11

 هاست. سوره نساء، ازجمله آن 87
 اسرائیل در هنگام عزیمت حضرت موسـی ای را که مردم بنی بر اساس کتب مقدس، گوساله .7

به کوه طور، پرستیده بودند، ساخت حضرت هارون بود، نه اینکه توس  سامری ساخته شـده باشـد 
سـوره حجـر،  57سوره طه و نیز در آیه  70 تا 80که قرآن کریم در آیات  (؛ درحالی0: 57)خروج، 

 داند. گوساله مزبور را ساخت سامری می
تـوان بـه نـوع صـلیب کشـیده  کتب مقدس، تناقضات عجیبی را هم در بردارند که ازجمله، می .5

و  0: 8های مختلف را بیان کرد )تـورات، دوم سـموئیل،  شدن و زنده شدن حضرت عیسی در زمان
را مصـلوب معرفـی  آنکه قرآن کریم، حضرت عیسی (؛ حال16، 75یه، ؛ تثن0: 18اول تواریخ، 

های وجود تنـاقض  سالگی، یکی دیگر از نمونه 18و  8کند. خبر از سّن پادشاهی یهویاکین در  نمی
نمایـد کـه اگـر قـرآن  سوره نساء، بیان می 87که خداوند با صراحت در آیه  آید. درحالی به شمار می

 شد. ند بود، اختالفات زیادی در آن مشاهده میکریم، از سوی غیر خداو

 های دکتر نصر در نفی داللت قرآن بر تحریف لفظی .نقد و بررسی دلیل۵
هرچنـد بـه »انـد:  نویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن کریم بر نفی تحریف لفظی کتـب مقـدس گفته

، «کـج کـردن»، «پیچانـدن»لحاظ لغوی، تحریـف هـاهرًا مـرتب  بـه حـر  اسـت، ولـی معنـای آن 
است و غالبًا مفسران، آن را به لحاظ ریشه لغـوی بـا انحـرا  مـرتب  « منحر  ساختن»یا « پوشاندن»
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آیـا »کننـد:  (؛ آنگاه، این پرسش را مطـر  می756: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کریم،دانند )نصر،  می
ین حفظ یـک مـتن معتبـر، اند یا اینکه در ع یهودیان و مسیحیان، کتاب وحیانی خویش را تحریف کرده

در سـنت فکـری اسـالمی، موضـوع بحـث و گفتگـو بـوده  -اند تفاسیر خویش را دچار تحریف ساخته
 (.756)همان: « است.

شوند تا ثابت کنند که منظـور از  آنگاه، مواردی را از سخنان مفسران اهل سنت، نه شیعه، متذکر می
ف لفظی، بلکـه تنهـا تحریـف از نـوع تـأویلی تحریف کتب مقدس در نظر دانشمندان اسالم، نه تحری

 اند از: ها، عبارت است که برخی از آن

انقداوابرَسیاموَدانخست .1

 5: 28برای مثال، فخر رازی در اشاراتش پیرامون آیـه »نویسد:  در گزارشی از دیدگاه فخر رازی می 
کلی  ( بـه102: 2)ر.ک: الله  های مربـوط بـه محمـد رسـول کند. درباره اینکه، پیشگویی ابراز تردید می

کند  حذ  شده باشد؛ زیرا چنین چیزی در مقیاس کلی با یک متن شناخت شده، کاماًل تعارض پیدا می
، بر آن است که چنین تحریفی در متنی کـه تـواتر آن حتـی کمتـر از ایـن 7: 20)اما در تفسیرش بر آیه 

« تفکـر دقیـق و شـهود قلـب»سـتلزم ها، م دهد که بگوید: پیشگویی است، امکان ندارد( او ترجیح می
« اند که از مقصود اصلی منحر  شده اسـت. است و آن متون با گذر زمان، تفسیری دستوری پیدا کرده

 (.752 - 756: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کریم،)نصر، 
 تحلیل و بررسی

دش در ییـل شود، ولـی خـو یک. با اینکه فخر رازی در تفسیر آیات فوق، چنین مطلبی را متذکر می
ای اسـت کـه  طور صریح، ناهر به همـین نکتـه ای اشاره دارد که به عمران به شبهه سوره آل 28تفسیر آیه 

اگر شبهه شود »نویسد:  خواهند از آن برای اثبات مدعای خود بهره بگیرند. وی می جناب دکتر نصر، می
دهیم: آن تحریـف  اسـخ مـیکه چگونه با شهرت عظیم تورات بین مردم، تحریف در آن ممکن است؟ پ

ها بر تحریف ممکن بود، فرض شده است که درنتیجه محّر  خـود را بـرای  برای افراد کمی که تبانی آن
 (.768/ 8: 1075 مفاتیح الغیب،)فخر رازی، « کردندالناس عرضه می دیگر عوام

خر رازی، بـه دو. منظور از تفسیر دستوری، همان تحریف معنوی است؛ زیرا بر اساس گفته بعدی ف
، نیازمند دقت نظـر بـود، لـذا برخـی بـا القـاء کننده بر نبوت پیامبر اسالم  لحاظ اینکه آیات داللت

آوردنـد. ولـی ایـن ادعـا و  ها را از داللت بر نبوت و تطبیق آن بر پیامبر ممانعت به عمل می شبهاتی، آن
مکن است خداونـد بـا وضـعیت سخن از سوی فخر رازی، محل اشکال است، به دلیل اینکه، چگونه م
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کذائی، از یهودیان بخواهد که در تشخیص راستی پیامبر اسالم به کتابشان مراجعه کنند یا از اهـل یکـر 
(؛ 586/ 2: 1010 رو  المعانی،سوره انبیا، پرسش کنند؟ )آلوسی،  2سوره نحل و آیه  05بر اساس آیه 

ای را بـه عمـل  ها، چنین خواسـته خداوند از آن قدری روشن بوده است که البد، داللت کتاب تورات، به
کردند؛ بنـابراین ادعـای فخـر  ها هم با انواع تحریفات، از پذیرش حق خودداری می آورد که البته آن می

 قبول نیست. رازی با دعوت خداوند به پذیرش حق مخالفت روشن داشته و قابل
محل خدشه است؛ زیرا همه آیات قـرآن سه. تشبیه آیات تورات به آیات قرآن توس  فخر رازی هم، 

ها، ماننـد  ها استشهاد و استدالل نمود؛ چراکه برخی از آن از گونه متشابه یا مجمل نیستند که نتوان به آن
عمران، از گونه محکمات هستند. محتمل است به دلیل ارجاع عالمان یهود به نگریسـتن،  سوره آل 2آیه 

های متفـاوت را برنتابنـد  شان، قرائت ند که با لحاظ داللت روشنآیات تورات، از همان آیات محکم باش
 (.08/ 7: 1586 تفسیر کنز الدقائق و بحر الرغائب،)قمی مشهدی، 

انقداوابرَسیاموَدادوم .2

احتمـال دیگـر، ایـن اسـت کـه »نویسد:  دکتر نصر در جایی دیگر برای اثبات تحریف معنوی، می
ل موجود منتقـل شـده، ولـی کـاماًل منطبـق بـا آن نیسـت، از طریق انجی انجیل نازل شده بر عیسی

: 1577 تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم،)نصر، « حال همچنان مورد تأیید و تصدیق خداوند است درعین
078.) 

کند کـه  یک. معنای عدم تطابق کامل انجیل عیسی با انجیل کنونی طبق نظر وی، خودش اثبات می
افزایش، منطبق با انجیل عیسی نیست و این همان، تحریف لفظـی پس، انجیل کنونی به دلیل کاهش یا 

م،  562است که ما در مقام اثبات آن هستیم. طبق گفته محققان، آتاناسیوس از آبا مقتدر کلیسا در سال 
ها، چیزی اضافه نکنـد و چیـزی  کس به این کتاب افزاید: هیچ کتاب عهد جدید را نام برده، می 72تمام 

 (.57 - 51: 1570 کتاب مقدس را بهتر بشناسیم،)خاچیگی،  از آن، کم نشود
توانـد تنهـا  دو. مورد تأیید بودن انجیل از ناحیه قرآن، به معنای تأیید تمام آن نیست؛ چراکه تأیید می

القدس و منـزل  ناهر به نازل شدن خود انجیل باشد، ولی اینکه انجیل کنونی، همان انجیل مؤید به رو 
رو، معنای اینکه قرآن، مصدق تورات است، بـه معنـای ایـن  ، اول کالم است. ازاینبه آن حضرت باشد

دهنده بـر نبـوت پیـامبر را  داند، بلکه تـورات، بشـارت نیست که همه آن را از طر  خداوند وحیانی می
 مفـاتیح الغیـب،سوره بقره است )فخر رازی،  87در آیه « لما معهم»مصدق است. قرینه بر آن، عبارت 

1075 :5 /085.) 
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انقداوابرَسیاموَداسوم .3

نویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن کریم، در جای دیگری از این کتاب برای اثبـات تحریـف معنـوی 
 به این شیوه )انجیل مؤید به هدایت و تأیید الهی(، حقایق و احکام انجیل که به عیسی»نویسند:  می

( و آنچـه پـیش از قـرآن اسـت، بـه 7: 87معهـم( )ها با خود داشتند )لمـا  داده شده، از طریق آنچه آن
توان گفت عنوان انجیل به معنایی که مدنظر قرآن کریم اسـت،  مسیحیان منتقل شده است. بنابراین، می

هم مشتمل بر متن انجیل است و هم مشتمل به سنت هنجاری پیرامون آن متن، به ایـن اعتبـار کـه پیـام 
شده بـود، از طریـق آن مـتن و  که از جانب خدا به وی ابالغبرای رسوالن، یعنی پیامی  اصلی مسیح

 (.077: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کریم،)نصر، « سنت منتقل شده است.
ای همـراه اسـت کـه بـه  به عقیده نگارنده، این مورد نیز، همانند دو مورد قبلی، با اشکاالت عدیـده

 کنیم: ها، اشاره می برخی از آن
بـا تأییـدات ادعـایی از جانـب خـود نویسـندگان، « لمـا معهـم»ت قرآنـی یک. مقارن نمودن عبار

تواند ثابت کند که انجیل کنونی، در وزان آن انجیل عیسوی یا در رتبه اوست؛ چراکه ادعای هدایت  نمی
طور کـه در علـم عرفـان بیـان شـده  و تأیید الهی، تنها برای خود نویسندگان دارای حجیت است. همان

ها حجیت نـدارد؛ مگـر  که به شکل منطقی و نظری درنیایند، برای غیر آن فا تا وقتیاست، مشاهدات عر
: 1565 تمهید القواعـد،ترکه اصفهانی،  اینکه در حّد تواتر و موافق با عقل قطعی و نقل معتبر باشد )ابن

2 - 11.) 
رات مشـتمل بـر هم مثِبت دیدگاه وی نیست؛ زیرا منظور از آن، تو« ِلما َمعُهم»دو. همراهی عبارت 

ها، بشـارت نبـوت حضـرت محمـد  هدایت به مسائل اعتقادی و روحی و شریعت است که ازجمله آن
گونه که تورات عیسی، با همین اعجاز معنـوی،  است، نه تورات از گونه دیگر؛ یعنی همان مصطفی 

ز ناحیـه خداسـت شـده ا از ناحیه خداوند نازل شده بود با همین ویژگی و اوصا  نیز قـران کـریم، نازل
(؛ بنابراین، به دلیل فقدان آن صـفات در تـورات و انجیـل 000/ 1تا:  بیالتحریر و التنویر، عاشور،  )ابن

توان با صراحت بیان نمود که انجیل یا تورات کنـونی، بـا تحریـف کاهشـی مواجـه گردیـده  کنونی، می
 است.

انقداوابرَسیاموَداچهرَم .4

تـوان  در خصوص تـورات نیـز رویکـرد مشـابهی می»ویسد: ن دکتر نصر در خصوص تورات نیز می
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 830-118 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
ابرَسیاموضعانفیاتحریفالفظیالزاکتر امقدسادَاتفسیرامعرصرلنراقرآناکریم
یم پور قراملکی  علی کر

های آسمانی اهل کتاب را تصدیق کنند، زیـرا  توانند کتابموجب این رویکرد، مسلمانان می داشت و به
خداوند در قرآن کریم تصدیقشان فرموده است. البته بدون اینکه به برخی از تفاسیر و اعمالی که ممکن 

: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کـریم،)نصر، « شته باشند، اعتقاد بورزند.است با وحی اصلی اختال  دا
 (؛ مطالب فوق هم، خالی از اشکال نیست، زیرا:077

یک. معنای تصدیق تورات توس  قرآن کریم یـا مسـلمانان، ایـن نیسـت کـه آنـان تـورات فعلـی را 
معنای این است که قرآن کریم، تنها  بسته پذیرفته و آن را وحیانی و مصون از اشتباه بدانند، بلکه به چشم

دهنده به نبوت پیامبر اسالم یا آن تورات خالی از عقاید فاسد و  آن توراِت مشتمل بر هدایتگری و بشارت
 (.81/ 1: 1016 التسهیل لعلوم التنزیل،جزری،  پذیرد )ابن سخنان ناروای منسوب به انبیاء را می

تفاسیر و اعمال یهودیان و مسیحیان نیسـت، بلکـه خدشـه بـه  دو. ایراد متوجه به تورات، تنها به نوع
خود مطالب مذکور در متن تورات و انجیل یا فقدان مطالب وحیانی از آن دو است و این، ایرادی اسـت 

 که ربطی به تفاسیر ندارد.
سه. ایرادی که متوجه کتب مقدس است، دور شدن کتب مقـدس از وحـی اصـلی اسـت کـه راقـم 

 خواهد با رّد شدن از آن، یهن کسی متوجه بدان نگردد. آسانی می شاره کرده و بهمحترم، بدان ا

انقداوابرَسیاموَداپنجم .5

حکم این  به»نویسند:  نویسندگان این تفسیر بر اثبات عدم وجود تحریف در کتب مقدس، چنین می
سـو،  میالدی بـه این دالیل و نیز ازآنجاکه دلیل چندانی وجود ندارد، بر اینکه کتاب مقدس از سده هفتم

های  های یهودی و مسیحی را در پرتو سنت تغییر مهمی کرده باشد، باید سخنان قرآن کریم درباره کتاب
یهودی و مسیحی موجود و نه در قالب تقریـری فرضـی کـه در آن زمـان موجـود بـوده اسـت، در نظـر 

ز، خـالی از دقـت و تأمـل (، این مطالـب نیـ055: 1577 تفسیر معاصرانه قرآن کریم،)نصر، « گرفت.
 نیست به جهت اینکه:

یک. منظورشان از دالیل، همان مطالبی است که در مـوارد چهارگانـه قبلـی بـدان اشـاره و خدشـه 
نخورده از زمان سده هفتم میالدی به زمان  پذیریشان، معلوم گردید؛ ولی در ادامه از انتقال تورات دست

خواهـد بـا  ای بیش نیست؛ چراکه نویسنده می این هم، مغلطه شوند که آینده و عصر کنونی را متذکر می
این ادعا، القا بکند که مصونیت تورات تا سده هفتم؛ یعنی زمان ههور اسالم، امر قطعـی بـوده اسـت و 

که ایراد بر تورات و عروض تحریف، به  های بعدی است. درحالی اگر توهم تحریفی است، متوجه زمان
ها، تغییـری صـورت نگرفتـه  م متوجه نیست تا اینکه ادعا شود که در این زمانهای بعد از سده هفت زمان
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است، بلکه اشکال به تورات در همان زمان ههور اسالم است که عالمان یهودی و مسیحی برای خـاطر 
مخالفت با اسالم و نبوت پیامبر و حفظ منافع دنیوی خود، حاضر شـدند بـا کـاهش یـا افـزایش و نیـز 

 تورات و انجیل، از پذیرش دین حق خودداری بنمایند. تفاسیر غل  از
های یهـودی و  شوند، سخنان قرآن دربـاره تـورات را بایـد در حیطـه سـنت دو. ایشان که مدعی می

های مذکور برای  مسیحی امروزه در نظر گرفته شود. این ادعا نیز، محل خدشه است به دلیل اینکه سنت
نه برای دیگران. اگر قرآن کریم در کتب مقدس و وجود تحریف  تواند حجت باشد، خود بانیان سنت می

هاست، آن هم درباره یک انجیل مواجه با تحریف، نـه اناجیـل  زند، راجع به متون آن در آن دو حر  می
 آیند. چهارگانه و متعدد که اساسًا کتب وحیانی به شمار نمی

انقداوابرَسیاموَداششم .6

صر، نظر خودشان را اثبات کنند، حـدیثی را از زبـان مبـارک پیـامبر در انتها، برای اینکه آقای دکتر ن
 نگریـد؟ آنـان تـورات و  آیا به این یهودیـان و مسـیحیان نمی»کنند که آن حضرت فرمودند:  نقل می

(، 055: 1577 تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم،)نصـر، « کنند. ها عمل نمی خوانند و به آن انجیل را می
 تواند عدم تحریف لفظی در کتب مقدس را ثابت کند، به دلیل اینکه: هم نمیاستناد به این حدیث 

این نیست که عمل یهودیـان و مسـیحیان بـه کتـب خودشـان،  یک. معنای سخن پیامبر اسالم 
 گردد. ها عمل می ای که به آن شده بسا کتب تحریف هاست. چه نشانه حقانیت کتب آن

َو لَوآ أوُهمآ فرماید:  خن خداست. خداوند در سوره مائده مینیز در ادامه س دو. سخن خود پیامبر 

رآُجلِِهمآ 
َ
َكلُوا ِمنآ فَوآقِِهمآ َو ِمنآ ََتآِ  أ

َ
جنیَل َو ما اونَِزَل إَِلِهمآ ِمنآ َرِبِهمآ ََأ راةَ َو االآ قاُموا اْلَّوآ

َ
َتِصَدٌة َو َكِمٌی ِممنآُهمآ أ ِآ ٌُ ُم مَّ

ُ
 ِمنآُهمآ أ

َملُونَ  هـا نـازل  ل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنیو اگر آنان، تورات و انج»(؛ 66ائده/)م ساَء ما یعآ
رو هستند،  انهیها معتدل و م ن روزی خواهند خورد؛ جمعی از آنی[ برپا دارند، از آسمان و زم شده ]قرآن

و آثـار آن از لزوم عمل یهودیان و مسیحیان بـه کتـب خـود « دهند. شترشان اعمال بدی انجام مییولی ب
انـد، بـه معنـای عمـل بـه کتـب  گونه که مفسران بـدان اشـاره کرده زند، ولی این مسئله، همان حر  می

را واجد است )بیضـاوی، انـوار التزیـل و اسـرار التأویـل،  شان است که بشارت نبوت پیامبر   اصیل
1018 :7 /150.) 
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 نتیجه

ر آیات دال بر وجـود تحریـف لفظـی توجه به اطالق و عمومیت موجود به همراه جهات دیگر د .1
 شده است؛ صورت برجسته در پژوهه کنونی، بدان اهمیت داده تورات و انجیل، از نکاتی است که به

دیدگاه مؤلفان کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم در نفی تحریـف لفظـی، مخالفـت آشـکار بـا  .7
 ب مقدس دارد؛کننده بر وجود تحریف به معنای اعم در کت داللت روشن آیات داللت

ازآنجاکه کتب مقدس، افزون بر دارا بودن به تحریف معنوی و تأویلی در طول تاریخ گذشته، از  .5
تـوان از مصـونیت کتـب  رو نمی تحریف لفظی از نوع کاهشی و افزایشی هم همراه بوده است. ازاین

 داری کرد. مذکور، حمایت و جانب
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