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Abstract 
Richard Bell is one of the orientalists who believe in a shift in the textual structure of the 

Holy Quran, which tries to show the lack of coherence in the order and rhetoric of a number 

of verses of the Quran by providing evidences from the verses. Among his evidences is 

human intervention in changing the location of verses and transforming the original 

rhetorical structure of verses; In Bell’s view, in this group of verses of the Quran, with the 

phenomenon of lack of coherence in the rhetorical structure, confusion in the subject of 

verses, lack of order in the final part of the verses, which is evidence of the occurrence of 

distortion in the text of verses This study tries to verify Bell’s in-text and out-of-text 

evidences with a critical approach. The conclusions of the research indicate that Bell’s view 

is not sound and his idea has serious shortcomings in the premise and many weaknesses in 

the literary analysis of the text of Quranic verses. Examining each of the in-text and out-of-

text evidences of Bell in the commentaries of the two major sects of Islam such as Tafsir Al-

Mizan, Tafsir Safi, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Mafatih Al-Ghayb, Jame’ Al-Bayan, etc. shows 

his misunderstanding of the issues of the dignity of revelation, context and appropriateness 

of verses which are not acceptable. 
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Evidences. 
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 یمقاله علمی ـ پژوهش 

شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با تأکید بر  شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با تأکید بر    نقدنقد
  تفاسیر فریقین تفاسیر فریقین 

 3علیرضا کاوند    -  2علی راد    -  1معصومه قنبرپور 
                                                     

 چکیده
ریم است که بــا جایی در ساختار متنی قرآن کریچارد بل ازجمله خاورشناسان باورمند به وقوع جابه

ارائه شواهدی از آیات در تالش است، نبود انسجام در نظــم و بالغــت شــماری از آیــات قــرآن را نشــان 
دخالت بشری در تغییر مکان آیات و تبدیل ساختار اولیه بالغی آیــات اســت؛ دهد. ازجمله شواهد وی  

ر بالغــی، آشــفتگی در موضــوع در نگاه بل در این دسته از آیات قرآن با پدیده فقدان انسجام در ســاختا
آهنگ در بخش پایانی آیات هستیم که شواهدی بر اثبات وقوع انگاره تحریف به گونــه آیات، فقدان نظم

متنی متنی و برونیی در متن آیات است. این پژوهش تالش دارد با رویکرد انتقادی شواهد درونجاجابه
دهــد کــه دیــدگاه بــل اســتوار نبــوده و انگــاره وی از آزمایی نماید. برآیند پژوهش نشــان میبل را راستی

ســت. های زیاد در تحلیل ادبی مــتن آیــات قــرآن برخــوردار افرض و ضعفهای جدی در پیشکاستی
متنی بــل در تفاســیر فــریقین چــون تفســیر المیــزان، تفســیر متنی و برونبررسی هریک از شواهد درون

ع البیان و... بیانگر این مطلب است که چینش آیات قرآن صافی، التحریر و التنویر، مفاتیح الغیب، جام
نــزول، ســیاق و به دستور خدا صورت گرفته و شواهد وی، به دلیل درک نادرســت وی از مباحــث شــأن 

 تناسب آیات پذیرفتنی نیست.
 متنی.متنی، شواهد برون: ریچارد بل، تحریف قرآن، سیاق، شواهد درونهاکلیدواژه

 

 
یافت:  .٢٧/٩/١٤٠٠: پذیرشو تاریخ ١٠/٨/١٤٠٠؛ تاریخ اصالح: ٢٩/٦/١٤٠٠ . تاریخ در
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 أکید بر تفاسیر فریقین شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با ت نقد

پور  و همکاران  معصومه قنبر

 مقدمه
م) از اهــالی اســکاتلند و اســتادیار دانشــگاه ادینبــرو یــا  ١٩٥٢-١٨٨٦،  Richard Bell(ریچارد بــل 

مانده اســت، ماننــد: آثار گوناگونی از وی بر جای    ادرینبرگ است که درباره قرآن کریم و پیامبر اکرم 
بــدء ، و اعتنــاق االســالم  یوحنــای الدمشــقی،  الحــدیث عنــد المســلمین،  ترجمه قرآن کریم  هایکتاب

اصــل عیــد ،  اهل االعراف،  من هم الحنفاء،  المتشابه فی القرآن،  القرآن اسلوب ،  الدین االسالمی شاطن
ســورة اذن فــی ، ســورة الحشــر، الطالق فی االســالم ، سابقونمحمد و الرسل ال،  روی محمد،  االضحی

 .ای بر قرآنمقدمهو   سورة معلومات محمد عن العهد القدیم  ، الناس بالحج

های آزاداندیشــی درون سو مصادف با جنبش انتقادی از جانب گروهارد بل از یکدوران زندگی ریچ
های ها معتقد بودند، کتاب مقدس نوشــتهکلیسایی در انگلیس و روش مکتب رادیکال آلمانی است. آن

دینــی نگــره خطــا؛ بررســی و نقــد درونانسانی بوده و باید به تفسیر عقالنی آن پرداخت (پورطباطبایی، 
ای کــه بــا رشــد زمان بــا دوره هم ). از سوی دیگر٢٤: ١٣٩٩، یچارد بل و ویلیام مونتگمری واتآرای ر
تبع آن در قــرآن کــریم مواجــه اســت. مقدس است و بــههای معاصر مطالعات غربی درباره کتاب  روش 

وهی و یــا پژها در این دوره با رویکرد تاریخی و پدیدارشناسانه درباره تکوین قرآن و ســیره بیشتِر پژوهش
شناســان در شناختی مطالعــات شرقمختصات روش گذاری احادیث صورت گرفته است (شاکر،  تاریخ

 ).٥: ٢٠١٧،  مورد اسالم در دوره معاصر
و تاریخ اسالم و جامعــه عــرب   مانند منبعی برای شناخت سیره پیامبرطبق روش تاریخی، قرآن  

). طبــق روش ١٥٩:  ١٣٨٥،  جمــع و تــدوین قــرآنموتسکی،  گیرد (پیش از اسالم درخور توجه قرار می
ی ظاهر مکانهای اجتماعی هستند که در وضعیت خاص زبانی  مثابه پدیدهپدیدارشناسانه، همه ادیان به

اند و بسیاری از موضوعات در اسالم متأثر از واقعیات و وضعیت اقتصادی و اجتمــاعی حــاکم بــر شده
هــا اساســًا ســیر صــالح ایــن امــور پرداختــه اســت. آنجزئیات جزیرةالعــرب بــوده و وحــی قــرآن بــه ا

مختصــات ر، دانند (شاک بودن نزول قرآن و احکام اسالمی را با واقعیات اجتماعی هماهنگ میتدریجی
 ).٦: ٢٠١٧،  شناسان در مورد اسالم در دوره معاصرشناختی مطالعات شرقروش 

بیت نهایی قرآن در زمان عهــد نبــوی تــا درباره تثاز نیمه اول قرن نوزدهم میالدی، تردیدهای جدی  
منــد ها تکوین، تدوین و تثبیت آن را ماننــد کتــاب مقــدس نیازشده است. آن  دوره صحابه و تابعان بیان

دانستند. از مطالعه آثار ریچــارد بــل، های اثرگذار میگذر از تکامل تدریجی آن در بستر زمان و اندیشه
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 لی قرآن و حدیث تمع آموزش عامج

)، Theodor Nöldekeآیــد کــه وی همچــون نولدکــه (چنــین برمی »درآمدی بر تاریخ قرآنویژه کتاب «به
) ضــرورت angelica neuwirth) و آنگلیکا نویــورت ( Michele Amari)، میکله آماری (Springerاشپرنگر (

های گونــاگونی اخــتالل در نظــم و صورت  اند، بهاند. ایشان سعی کردهبازآرایی انتقادی متن را بیان کرده
دینــی آرای ریچــارد بــل و نگره خطا؛ بررسی و نقــد درونبه اثبات برسانند (پورطباطبایی،    توالی قرآن را 

 ).٥٣: ١٣٩٩،  ویلیام مونتگمری وات
سو نظر برخی مستشــرقان توجه در مباحث علمی بل، دو دیدگاه متقابل اوست: وی از یکنکته قابل

) را Silvestre de Sacyلوســتر دو ساســی (مثال، شــبهه سیعنوانرا درباره تحریف قرآن نقد کرده است؛ بــه
بــرای عمران را قبول نکرده و از فواصل آیــات قــرآن و شــواهد تــاریخی  آل  ١٤٤بودن آیه  درباره ساختگی

). همچنین ٨٦:  ١٣٨٢،  درآمدی بر تاریخ قرآناثبات صحت و اصالت این آیه استفاده کرده است (بل،  
کنــد به ابوبکر را مردود شمرده و بر آیــه بــودن آن تأکیــد می  نظر ویل، مبنی بر انتساب آیه پانزده احقاف

ل ناسازگاری آن با آهنــگ ســوره های احزاب یا نور را به دلی)؛ یا قرارداشتن آیه رجم در سوره ٨٧(همان:  
). از ســوی دیگــر، همچــون نولدکــه و ٩٠داند (همان:  احزاب و مخالفت با آیه دوم سوره نور مردود می

 بازنویســیسازی قرآن مانند کتاب مقدس دیرهنگام بوده و قرآن متن  ت، فرایند نهاییگلدزیهر معتقد اس
اند نوشــته  صــحابه بعــد از رحلــت پیــامبردر طول دوره رسالت یــا    ای است که رسول خدا شده

 ).٨٩(همان:  
ی وجه تمایز دیدگاه بل با سایر مستشرقان در این است که وی ضــرورت ارزیــابی و بــازآرایی انتقــاد

منــد ها به شکل نظام صورت رسمی بیان کرده است. او معتقد بود، توزیع موضوعات سوره متن قرآن را به
جایی و گسست معنــایی وجــود نظم و توالی آیات افزودگی، کاستی، جابهرو در نشده است؛ ازاین  انجام 

ــ  رآن را بــر اســاس دارد. وی برای حل این مشکل به چینش تاریخی متن قرآن پرداخت و کوشید آیــات ق
دیگر، ریچــارد بــل بــا عبارت ). بــه١٠١ ,١٩٧٧,bell, introduction to the Quranسیر تاریخ نزول تنظیم کنــد (

های ماهوی سبک قرآن را به فرایند تثبیــت از ُبعــد ادبــی قرآن با متن کتاب مقدس، تفاوت   مقایسه سبک
 ).١٢: ١٣٩٨، امیهخاورشناسان و چالش تحریف قرآن در نگاه امکشانید (راد، 

ــونتگمری وات ( ــدزیهر (Montgomery Wattمستشــرقان بعــدی چــون م ــرو Goldziher)، گل  )، ونزب
)John Wansbrough پین ()، اندرو ریAndrew Rippin) و لوکزنبرگ (Christoph Luxenberg نیز روش بــل را (

لیل ادبی، ساختار و شکل قرآن بردند و با بررسی رهیافت تح برای تردید در اصالت منابع اسالمی به کار
ــد  Wansbrogh, Quranic Studies,Sources and methods of scriptural( را امــری تصــادفی مطــرح کردن
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interpretation, ١٩٧٧, p:طور که گفته شد، بل معتقــد بــه تحریــف مــتن قــرآن بــوده و )؛ بنابراین، همان٤٧
 ه اثبات رساند.کوشید، ازنظر تاریخی و سبک ادبی ادعای خویش را ب

 پیشینه تحقیق
تــوان بــه مقالــه شــده اســت، میهای ریچارد بل به زبان فارسی انجام  درباره دیدگاهاز تحقیقاتی که  

گذاری قرآن از دیــدگاه ریچــارد بــل و دانشــمندان اســالمی» از محمــدجواد اســکندرلو؛ مقالــه یخ«تار
فراز اشــاره پیرامون قرآن»، از مصــطفی احمــدیهای ریچارد بل  ها و فرضیه«ریچارد بل و قرآن، اندیشه

 صورت ویژه بررسی نشده است.کرد که در این آثار، بحث تحریف قرآن به
 اند از:ها عبارت ره تحریف قرآن در چند اثر بیان شده است. برخی از آنهای بل دربادیدگاه

ســید  مونتگمری وات»، اثــردینی آرای ریچارد بل و ویلیام نگره خطا؛ بررسی و نقد درون. کتاب «۱
شــده  های بل دربــاره اصــالت قــرآن بیــانصورت کلی دیدگاهمجید پورطباطبایی است. در این کتاب به

 از مطالب کتاب آرای قرآنی شاگرد ریچارد بل؛ مونتگمری وات را در بردارد.است. بسیاری 
رای کلــی ریچــارد بــل مجید معارف؛ در این کتاب نیــز آ »، اثرشناخت قرآن. فصل پنجم کتاب «۲

 است. صورت خاص بررسی نشدهدرباره تحریف وجود دارد؛ اما شواهد تحریف به
آن از نگاه امامیه»، اثر علی راد؛ در این مقاله به برخــی . مقاله «خاورشناسان و چالش تحریف قر۳

 شده است.ای کلی  های بل درباره تحریف قرآن اشاره از دیدگاه
بررســی ادعاهــای ریچــارد بــل در   های ارائه مطلب در گفتمان قرآنــی؛وش . مقاله «بسط متن و ر۴

ری؛ نویسنده در این مقاله بــا خصوص منقطع بودن قرآن»، اثر حسین عبدالرئوف و ترجمه ابوالفضل ح
های اسراء، کهف، مریم و روش بسط متن و تحلیل متنی سعی کرده است، انسجام متن قرآن را در سوره 

 نداشتن متن قرآن نقد و بررسی کند.درباره انسجام ند و ادعای بل را طه به اثبات برسا
صــورت اجمــالی یــا کلــی ر بهها و مقاالت مذکوبررسی پیشینه تحقیق حاکی از آن است که کتاب

است و تــاکنون شــواهد بــل دربــاره تحریــف  های ریچارد بل را درباره تحریف قرآن بررسی کردهدیدگاه
رو تعدد شواهد بــل دربــاره تحریــف قــرآن در کتــاب بررسی نشده است؛ ازاینصورت مستقل  قرآن، به

زمینه، علــت انتخــاب ایــن موضــوع   های گذشته در ایننبودن پژوهشو کافی  درآمدی بر تاریخ قرآن»«
متنی متنی و درونرو، در این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش هستیم: شواهد برونبوده است. ازاین

دربــاره تحریــف قــرآن اند؟ پژوهش حاضر تالش کرده است، دیدگاه بل را  ریف قرآن کدام درباره تحبل  
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 رای مفسران به نقد و بررسی آن بپردازد.بر آ دینی، با تکیهمطرح کرده و با رهیافت درون

 درباره امکان تحریف قرآن دیدگاه ریچارد بل 
اســت (بــل، درآمــدی بــر تــاریخ قــرآن،   طور متعدد از اعتبار قرآن دفاع کــردههرچند ریچارد بل به

صورت تلویحی به تحریــف دهد که وی به)؛ ولی بررسی دیدگاه او نشان می٩٢-٩٠-٨٨-٨٤:  ١٣٨٢
پژوهــان های برخی قرآند است. بل با استناد به منابع مختلف، ازجمله نقل متون روایی، یافتهقرآن معتق

ف قرآن، اعــم از تحریــف بــه زیــادت، کاســتی و های متعدد تحریشناختی، گونهغربی و مطالعات زبان
 بیان کرده است. ای بر تاریخ قرآنمقدمهجایی را در جابه

ه آیات و عبارات قرآن موردبازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته است ای را مطرح کرده است کبل فرضیه
قــش مســتقل کــاری و ن). وی گــاه بــه فراموش ١٤٠،  ٩٢:  ١٣٨٢گــذاری قــرآن،  (بل، درآمدی بر تاریخ

دهــد، )؛ گاهی نیــز احتمــال مــی٩٢-١٤١کند (همان: در امر تجدیدنظر آیات قرآن اشاره می  پیامبر
)، عامــل اصــلی تجدیــدنظر عبــارات قرآنــی ١٠٦؛ بقره/٦قرآن (اعلی/  خداوند بر اساس برخی از آیات

رســمی و منزلــه قرائــت غیرهــای برخــی از صــحابه به). ازنظــر وی اخــتالف قرائت١٤٠است (همان:  
 ).٩١(همان:   .تری از متن قرآن استهای کهنصورت 

و برخی نیز مانند  ؛ )٩٠فراموش شده (همان:  طبق این فرضیه، برخی از آیات قرآن توسط پیامبر
 )١٠٣-١٤١(همان،  .حروف مقطعه توسط صحابه بر قرآن افزوده شده است

ار متنی قرآن است و با ارائــه  ریچارد بل از خاورشناسان باورمند به وقوع جابجایی در ساخت 
فراوانی از آیات قرآن تالش می  کند، نبود انســجام آیــات قــرآن را بیــان کنــد؛ ازنظــر وی  شواهد 

ــک  ــی از مش ــرآن به بخش ــاختاری ق ــرآن  ل س ــات ق ــدوین آی ــع و ت ــع جم ــحابه موق ــتباه ص  اش
ی دیگر نیز با  )؛ بخش ٣٤-٤٨ ,١٩٩١ ,Bell, introduction to the Quran؛( ٨٩،١٤٣گردد(همان:  برمی 

 گسســـتگی موضـــوعی، ناهمـــاهنگی فواصـــل، بافـــت و آهنـــگ آیـــات قـــرآن ارتبـــاط دارد 
 ٣٤-٤٨ ,١٩٩١ ,Bell, introduction to the Quran) ؛ ١٤٣-١٦٠-١٤٢(همان،  

 متنی تحریف قرآن ازنظر ریچارد بلشواهد برون 
نشــده اســت؛  نوشــتهنظر بل، پیش از خلیفه سوم، هیچ مجموعه کاملی از قرآن به شــیوه رســمی   از

توسط آن حضــرت و بعــد از رحلــت ایشــان، صــحابه آن را تجدیــدنظر و   بلکه در زمان رسول خدا 
های قرآن کم و زیاد شده است. بل در شواهد مبنی بر جمــع برخی از عبارت   اند؛ بنابراینبازنگری کرده
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زمــان خلیفــه اول و دوم کند. وی معتقــد اســت، جمــع قــرآن در قرآن توسط خلیفه اول تردید ایجاد می
ثابت در زمان خلیفه دوم نگارش مصحف را تمــام کــرده و آن صورت رسمی صورت نگرفته و زید بن  به

یفه دوم قرار داده است. بعد از او نیز این مصحف به حفصــه، دختــر خلیفــه دوم رســیده را در اختیار خل
 ).٨٤-٧٣است (همان:  

ل معتقد است، صحابه در چگونگی نگارش قــرآن دخیــل درباره جمع قرآن توسط خلیفه سوم نیز، ب
ید حفــظ شــود و نویسد: «هیئت برگماشته از سوی عثمان تصمیم گرفتند که چه آیاتی بااند. وی میبوده

طورقطع اثبات کرد، تمام وحــی توان به). او معتقد است، نمی٧٦چه آیاتی کنار گذاشته شود.» (همان:  
 ).٨٩شده است (همان:  شته در متن قرآن کنونی نو پیامبر

درباره تحریف قرآن بــر دو اصــل مبتنــی اســت: نخســت، امکــان فراموشــی یــا متنی بل دالیل برون
؛ دوم، امکان بازنگری و تجدیدنظر قرآن توســط صــحابه، خی از آیات توسط پیامبروزیاد کردن برکم

 زمان جمع در دوره عثمان.

 ی از آیات قرآن توسط پیامبر درباره امکان تحریف برخیکم. شواهد بل  
برخــی از  اشاره کرده و معتقد است، پیــامبر درباره تحریف قرآن، به نسیان پیامبرریچارد بل  

ــ شده در ابتدای رسالت را فراموش کرده اســت. آیــه لناز آیات ْ ال تَ ُنْقِرئُک فــَ )؛ نیــز از ٦(اعلــی/ ســَ
 ١٠٦). وی بر اساس آیــه  ٨٩:  ١٣٨٢،  ر تاریخ قرآندرآمدی بدهد (بل،  خبر می  امکان نسیان پیامبر

ســت، خداونــد را به خدا نســبت داده و معتقــد ا درباره مسئله نسخ، عامل فراموشی پیامبرسوره بقره 
). بل در جــایی دیگــر ١٣٨بعضی از آیات را فراموش کند (همان:   ممکن است باعث شود که پیامبر

عبــاراتی از قــرآن را کــه   خواند و پیامبرمسجد قرآن می  نویسد: «حدیثی وجود دارد که مردی درمی
 ).٩٠فراموش کرده بود، بازشناخت.» (همان:  
کــردن آیــات کند و ایشان را در کــم و زیــاد  اشاره می  ط پیامبربل، گاهی به تغییر آیات قرآن توس

)؛ بــرای ٦٧(همــان: دانــد سرح را شاهدی بــر ایــن مطلــب میابی   داند و داستان ابنقرآن تأثیرگذار می
که به مدینــه مهــاجرت کــرد، از   ] وقتینویسد: «او [پیامبرنمونه، بدون مراجعه به منابع تفسیری می

ها نشان داد. احــادیثی حــاکی از ایــن مند به کسب علم از آنیاری داشت و خود را عالقه  یهودیان انتظار
ه یهود و همراه با ایام عبادات ویژه آنــان اســت، مسئله داریم که او روز عاشورا را که متشکل از روزه کفار

ته است؛ اما بعــدها ها در اوایل هجرت به مدینه روزه گرف ساختن خود به آنپیروی از یهود برای نزدیکبه
کند و آیه سوره بقره روزه ایام معدود را توصیه می  ١٨٤گرفتن اعالم داشت، آیه  او ماه رمضان را برای روزه 
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روزه ماه رمضان را [...]. روزهای معدود آیه اول، بر ایام ماه رمضــان در آیــه دوم حمــل سوره بقره،    ١٨٥
 ١٨٣های بدیل آیه  اه نیست [...]. درواقع، این دو آیه دنبالهشود؛ ولی ایام معدود، طبعًا برابر با یک ممی

 ).١٥٢هستند.» (همان:  
سوره حــج را دلیلــی بــر درســتی ایــن   ٥٢آیه  پذیرد و  عنوان داستان واقعی میبل، افسانه غرانیق را به

 ).٤٨ ,١٩٩١ ,Bell, introduction to the Quran؛ ٩١داند (همان: واقعه می
کند. بر اساس جایی و تنظیم آیات اشاره میجابهدر  به نقش مستقل پیامبر  صورت تلویحیبل به

ده است. وی معتقد اســت، پــس از دار کربسیاری از موارد انسجام قرآن را خدشه  این دیدگاه، پیامبر
در آن بــازنگری و   ها، بر اساس سجع یا قافیه، پیامبرنگارش عبارات قرآن در قالب سوره و متن سوره 

نظر سجع، فواصل و   نویسد: «بین برخی از آیات و عبارات قرآنی ازیدنظر کرده است. همچنین میتجد
های قــرآن کدست و منسجم دانست. در اکثر ســوره توان آیات قرآن را یآهنگ اختالف وجود دارد و نمی

قــرآن در  در طــول نــزول ارتباط هستند و پیــامبر اســالم عباراتی وجود دارد که با متن اصلی سوره بی
نوایی خاصی در فواصــل داشــتند، نگارش قرآن تجدیدنظر نموده است و برخی از عبارات قرآن را که هم

تری از آن بــه دســت بیایــد.» بودند، افزوده است تا معنای روشــن  هاای دیگر که شبیه فواصل آنبه سوره 
 )٤١ ,١٩٩١ ,Bell, introduction to the Quran؛ ١٤٣(همان:  

 ی نقد و بررس
ْدرباره آیه  . برداشت بل  ۱ )؛ و واژه «اقراء» و «نسیان» درست نیســت؛ ٦(اعلی/  َسُنْقِرئُک فَال تَ

گرفتن قرائــت قــاری اســت معنای واداشتن به قرائت یــا تحویــلدن بهزیرا واژه «اقراء» غیر از معنی خوان
معنی «سنعلمک» تفسیر ). فخر رازی هم «سنقرئک» را به  ٣٤٠/  ١:  ١٣٧٥،  مجمع البحرین(طریحی،  

نقد ادعــای تحریــف مهر،  ؛ میرخلیلی و ریاحی٣١/١٣٠:  ١٤٢٠، عصمة االنبیاءکرده است (فخر رازی،  
). عالمه طباطبــایی (ره) ١۱-١۲:  ١٣٩٨،  الله فاضل لنکرانییه بر آرای آیتقرآن در آثار مستشرقان با تک 

ْنیز معتقد است، خداوند طبق آیه   دهد که می  )؛ چنان قدرتی به پیامبر٦(اعلی/  َسُنْقِرئُک فَال تَ
ســیر المیــزان فــی تففراموش بخواند (طباطبــایی، وکاست و بدون  کمشده، بی  طور که نازلقرآن را همان

عاشور، شکل متکلم فعل «سنقرئک» نــوعی بشــارت و مــژده بــه ). از نظر ابن٢٠/٢٢٦:  ١٣٧٥،  القرآن
ر سر فعل، برای تأکید بر فعل است و به استمرار و تجدید قرائــت بوده است و نشانه استقبال ب  پیامبر
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ه خواهد یافت تا جایی کند؛ یعنی قرآن دائمًا در حال افزایش است و نزول آن اداماشاره می  بر پیامبر
 ).۲۴۷/ ٢٠تا: ، بیالتحریر و التنویرعاشور، رود (ابنشدن آن از بین میکه امکان فراموش 

کردن محفوظات در ذهن به علت ضعف قلب یــا غفلــت و غت به معنای فراموش واژه «نسیان» در ل
المفردات فــی غریــب ،  یا از روی قصد است تا اینکه از قلب حذف شود و از یاد برود (راغب اصفهانی

پذیر نیســت. بیشــتِر امکان  )؛ و بر اساس آیات سوره اعلی، نسیان درباره پیامبر٨٠٣:  ١٤١٢،  القرآن
انــد و فقــط در دربــاره گــرفتن و ابــالغ وحــی پذیرفتهرا    سنت، عصمت پیــامبراهلو  متکلمان شیعه  

؛ ۴٠-۵٠:  ١٤٠٦،  االنبیــاءعصــمة  نظر دارند (نــک: فخــر رازی،  اختالف  احواالت شخصی پیامبر
إِال مــا شــاَء ). اســتثنای  ٢۰۰-٢٠۳/  ٣:  ١٤١٢،  اللهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقلسبحانی، ا

)؛ نیز استثنای منقطع بوده و برای تأکید نفی آمده است. بدین معنی که وقتی آیات را بر تو ٧(اعلی/  اهللا 
مگر اینکــه خــدا بخواهــد کــه تــو آن را فرامــوش کنــی و خوانیم، فراموشی آن بر تو غیرممکن است، می
َسُنْقِرئُک عبارت  ). از نظر مراغی١٦٩:  ١٣٨٠، تاریخ قرآنکند (رامیار،  چیز از مشیت او تغییر نمیهیچ
ْ )؛ یعنی خداوند راه هر چیزی را که باعث فراموشی آیات الهی از ذهن پیــامبر شــود، ٦(اعلی/  فَال تَ
إِال مــا شــاَء چیز را فراموش نکنی». جملــه  قدر حافظه تو را قوی خواهیم کرد تا هیچبندد؛ یعنی «آنمی
چیزی را فراموش کند، بر ایــن کــار قــادر اســت و در   ر)؛ یعنی اگر خدا بخواهد پیامب٧(اعلی/  اهللا 

یــد و فضل و احسان خداوند است که با ایــن اســتثنا بــر آن تأک   نکردن پیامبرحقیقت بیانگر فراموش 
 ).١٢٣/ ٣٠تا: ، بیتفسیر المراغیشده است (مراغی،  

آن اســت کــه مــردم  نیست؛ بلکه برای معنی وقوع قطعی نسیان پیامبرمفهوم استثنا در این آیه، به
شده است؛ چنانچه نصارا دربــاره حضــرت عیســی   بودن خارجاز دایره انسان  تصور نکنند که پیامبر

کند و ایــن نشــانه قــدرت و دچار فراموشی شود، ابا می  اینکه پیامبر  اند. خداوند ازدچار اشتباه شده
دارد عف و خطــا مصــون مــیاش را از انحــراف و ضــ اراده تکوینی خدا و حقیقت عصمت است و بنــده

إِال سنت نیز عبارت  اهل). زرقانی از دانشمندان  ٢٠٩/  ٢٤:  ١٤١٩،  فسیر من وحی القرآنالله، ت(فضل
داند، نه حقیقی: اول، طبــق ســبب نــزول آیــه، )؛ را به دو دلیل، استثنای صوری می٧(اعلی/  ما شاَء اهللا 

هــا را انداخت تا مبــادا آنسختی میر زمان نزول بهخودش را با زیادخواندن آیات قرآن د  رسول خدا 
و از  کرد که او را از این موضوع مطمــئن ســازد اش اقتضا میفراموش کند. رحمت خداوند نسبت به بنده

ِه شــد:  این سختی برهاند؛ پس این آیه نازل شد، همان طور که آیات دیگری به ایشان نــازل   ــِ رکْ ب ــُ َال 
َْعَجَل  ِ َْعُه َو قُْرَءانَهَِسانَکَ  َ کَ )؛ و آیه  ١٧-١٦(قیامت/   بِِه إِن َعلَْينا  ْ ــَ ِ ُْق ا َْعَجْل بِالُْقْرآِن ِمْن قبل أن  َو ال 
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)؛ به مشــیت ٧(اعلی/ إِال ما شاَء اهللا ). دوم، وقوع نسیان در عبارت ١١٤(طه/ َو قُْل َرب زِْد ِعلْماوَْحُيُه 
ه  إِنَ دلیل آیــاتی ماننــد  لق شده است و این مشیت الهی بــهو خواست خداوند مع ُه َو قُْرَءانــَ ْعــَ َ  َعلَْينــا 

شــی صــورت نگرفتــه اســت؛ زیــرا کــه علــم بــه نیافته اســت، پــس فرامو  )؛ در خارج تحقق١٧(قیامت/
 نشدن معلق (نسیان) است. این آیه وعده حقیقــیعلیه (مشیت الهی)، مستلزم حاصلنیافتن معلقتحقق

مناهــل العرفــان فــی علــوم و ارمغانی برای آن حضرت است (زرقانی،    نکردن پیامبرخدا بر فراموش 
 ها در آیات دیگــر قــرآن هــم وجــود دارد؛ ماننــد آیــه). نظیر این نوع استثنا١٨٧-١٨٦/  ١:  ١٤١٦،  القرآن

ُِد  
َ َمّ َال  ُ ک  َ

وَْحيَنا إِ
َ
ِی أ َّ َّ بِا َ َْذَه َ َْنا  ْ ِش ِ يًال َو لَ ِت ) و ٨٦(اســراء/ لَک بِِه َعلَْينا َو ا َدامــَ ِيَن فيهــا مــَ ِ ا خــَ

َّک   ُّک َ إِن َر ْرُض إَِالّ َما َشاَء َر
َ ْ
َماوَاُت َو األ َسّ دُ ا َِما يِر اٌل  َعّ  ).١٠٧( هود/ َ

آورد، در کتاب صــحیح بخــاری از شاهد می  اصل داستانی که ریچارد بل برای نسیان پیامبر  -٢
خوانــد، ای را میشبی شنید که مردی آیــاتی از ســوره  شده است. در این نقل، رسول خدا نقل    عایشه

یات از فالن سوره را به یــاد مــن آورد کــه مــن از درستی که فالن آپس فرمود: «خدا او را رحمت کند، به
ر ). این حدیث مخالف سای٤٧٥١-٤٧٥٠/  ٤:  ١٤٠٧،  صحیح بخاریذهن برده بودم.» (نک: بخاری،  

 برای حفظ آیات قرآن است. در صحیح بخاری و مسند احمد  درباره تالش پیامبرسنت  اهلروایات  
جبرئیل هر ســال یــک  :ر محرمانه به من فرمود کهشود: «پیامبروایت می حنبل از حضرت فاطمهبن

ز رســیدن اجلــم کرد و در این ســال، دو بــار بــا مــن مقابلــه کــرد. ایــن را جــ بار قرآن را با من مقابله می
 بــنمحمــد  المســند لالمــام احمــد بــن  حنبل،  ؛ ابن٩٩٤:  ١٤٠٧،  صحیح بخاریدانم» (بخاری،  نمی
 ).١/٤٠٥و  ٦/٢٨٢: ١٤٢٦،  حنبل

مند بود که از بیم فراموشــی آن، چنان به ضبط و حفظ آیات عالقهآن د تاریخی، پیامبرطبق شواه
ای که آیــات ســوره قیامــت بــر گونهبهکرد،  ن وحی تکرار مییافتشده را پیش از پایانبالفاصله آیات نازل

َْعَجَل بِهایشان نازل شد:   ِ ِسانََك  َرْك بِِه  ُ ْعَ   ال  َ هإِن َعلَْينا  م إِن َعلَْينــا بَيانــَ ــُ ُه  ناهُ فَاتبِْع قُْرآنــَ
ْ
 ُه َو قُْرآنَُه فَإِذا قََرأ

، البیان فی تفسیر القــرآنمجمع  یز را فراموش نکرد (طبرسی،  چاز آن پیامبر هیچ)؛ پس  ١٩-١٦(قیامت/
، لتأویــلالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه ا؛ زمخشری،  ١٠/٤٧٥:  ١٣٧٢
االتقــان فــی علــوم ؛ ســیوطی،  ٢٠/١١٠:  ١٤٠٢،  المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی،  ٢٤٣/  ٤:  ١٤٠٧
 ).٤/٣٣٩: ١٤٠٤، القرآن

إِنــا یت با صریح آیات قرآن مخالف است که خداوند وعده محافظت از قــرآن داده اســت:  این روا 
افُِظون

َ
 ُ َ ْكَر َو إِنا  َا ا ْ ُْن نَز افزون بر این، ناقل این خبر عایشه است. او فقط درباره آیــات ).  ۹(حجر/  َ
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 ٢٧٤-٢٤٣ :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یصلنامه علمف دو                 
 أکید بر تفاسیر فریقین شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با ت نقد

پور  و همکاران  معصومه قنبر

تعــدد بودنــد و هــر آیــه را پــس از نــزول توانست سخن بگوید. در این دوره نیز کاتبان وحــی ممدنی می
فرض صحت، این روایت درباره نسیان تام نیست؛ بلکه ممکــن اســت، ذهــن پیــامبر پس بهنوشتند؛  می

، تــاریخ قــرآنری بوده و بــا دیــدن قرائــت آن فــرد بــه خاطرشــان آمــده اســت (رامیــار،  مشغول امر دیگ
١٣٨٠:١٦٧.( 

وزیادکردن آیات قــرآن در کم  کردن نقش پیامبری پررنگسرح را برا بن ابی. بل داستان عبدالله  ۳
ــ داند، درصورتیدخیل می بــن ه که توجیه او پذیرفتنی نیست؛ زیــرا بــر اســاس شــواهد تــاریخی، عبدالل

سرح از کاتبان مشهور وحی نبود و کتابت او تأثیری در جمع و تــدوین نهــایی قــرآن نداشــته اســت؛ ابی
ین موضع را در برابر او گرفته و ریختن خــون او را حــالل شــمرده اســت، همچنین پیامبر اسالم شدیدتر

: ٢٠٠٢،  آن الکــریمدراســة حــول القــرحتی اگر بر پرده خانه کعبه آویزان شده باشد (حسینی جاللــی،  
). وی بعدها مرتد شده، از مدینه به مکه بازگشت؛ سپس مــدعی شــد کــه برخــی از کلمــات را بــر ١٧٨

کردند و ادعا کرد که بر او نیز وحی نازل شده اســت. بــر اســاس امبر ممانعت نمیپیامبر دیکته کرده و پی
شــده دربــاره وی نــازل آیه زیــر )، ١٤٠/ ٢: ١٤١٥،  تفسیر الصافی  نظر برخی از مفسران (فیض کاشانی، 

َْم يواست:   َ َو ِ ِ إ و
ُ
ْو قَاَل أ

َ
َ اهللاِ كِذباً أ َ َی  َ ِمْن اْف ْظلَُم 

َ
َو تَری َو َمْن أ نَزَل اُهللا َو 

َ
نِزُل ِمْثَل َما أ

ُ
ٌء قَاَل َسأ ه  َح إ

ه بَاِسُط  ِ َْمَالئ َْمْوِت وَا َمرَاِت ا َ  ِ ُِموَن  وَن إِْذ الظا ــُ َُقو ُْهوِن بَِما كنــُتْم  َْزْوَن َعَذاَب ا ُ ْوَم  ْ ْم ا نُفَس
َ
ْخرُِجوا أ

َ
يِديِهْم أ

َ
وا أ

َق 
ْ
َ ا َ اهللاِ َغ ُونَ َ ِ َْسَتك ْن آياتِِه  َ  ).٩٣(انعام/   َو كنُتْم 

یــد میــان همین سوره صــحیح نیســت؛ زیــرا با  ١٨٥سوره بقره با آیه    ١٨٤درباره نسخ آیه  . نظر بل  ۴
دهــد. هــا، منافــاتی را نشــان نمیحکم ناسخ و منسوخ منافاتی وجود داشته باشد که بررســی مفهــوم آن

ها استناد کرده است، با یکــدیگر متنــاقض اســت و مشــکل ســندی بل به آن  افزون بر این، روایاتی را که
گرفتنــد و بعــد از ه میو قریش از زمان جاهلیت ایــن روز را روز  دارد. بر اساس برخی روایات پیامبر

اسالم، مسلمانان نیز تا سیزده سال که در مکه بودند، این روز را روزه گرفتند و بعد از هجرت به مدینــه و 
: ١٤٠٧،  صحیح بخاریروزه ماه رمضان، مسلمانان در روزه روز عاشورا مختار بودند (بخاری،    وجوب 

پیــروی از یهــود، روز عاشــورا   د به مدینه و به). بر اساس برخی از روایات، مسلمانان پس از ورو٣٣/  ٣
روز اختالف وجــود   درباره شیوه روزه اینرو بین این دو دسته از روایات  )؛ ازاین٤٤روزه گرفتند (همان:  

دهــد. عالمــه بــودن آن را افــزایش میباره احتمال جعلیسنت درایناهلدارد. همچنین، فراوانی روایات  
روایــات گونــاگونی را   امیه برای تأیید کشتن امام حســیننویسد: «بنیمیدرباره این مطلب  مجلسی  

گرفتنــد.» (مجلســی، ن، این روز را روزه میشکرانه آجعل کردند تا جایی که این روز را عید دانستند و به
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). شاید عبارت «هذا یــوم تبرکــت بــه ٢٩١/ ٦١:  ١٣٩٢بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمة االطهار،  
در روز  امیه» در زیارت عاشورا ناظر به این موضوع باشــد. همچنــین طبــق بیــان طبــری، پیــامبرنیب

تاریخ طبری (تاریخ الرسل و ، نه در روز عاشورا (ر.ک: طبری، االول به مدینه رسیده استدوازدهم ربیع
انست. چنانچــه اگــر توان تقویم یهود را مطابق با تقویم قمری د)؛ بنابراین نمی٣٠/  ٢:  ١٣٦٢،  الملوک)

َضانَ عبارت   شده اســت و یــا مبتــدایی باشــد )؛ خبر باشد، برای مبتدایی که حذف  ١٨٥(بقره/  َشْهُر َر
ُدوداٍت شده است، ظاهر سیاق بیانی است برای جمله    حذفبرای خبری که   ياماً َمعــْ

َ
. بــا ١٨٤در آیــه    أ

کنــد و آن عبــارت اســت از را دنبــال میمعنــا و غــرض واحــدی  ١٨٥و  ١٨٣درنظرگرفتن این معنا آیات 
 ها را ناســخ و منســوخ یکــدیگر دانســت (طباطبــایی، توان آنبودن روزه ماه رمضان؛ بنابراین نمیواجب

). همچنین، ادعای نسخ این دو آیه چنان ضعیف است که ١٠-٢/١١:  ١٤٠٢  المیزان فی التفسیر القرآن، 
(نک: خویی، بیــان در علــوم و مســائل کلــی قــرآن، درخور توجه پژوهشگران معاصر قرار نگرفته است  

٢: ١٣٧٥.( 
از سوی خداوند  شدن آیات توسط پیامبرسوره بقره را شاهدی برای فراموش   ١٠٦. اینکه بل آیه  ۵
 داند، به چند دلیل پذیرفتنی نیست.می

شــریعت که به قــرآن و    ، یهود را در صورتینخست: آیه در ضمن آیاتی آمده است که خداوند در آن
کند. مفهوم «آیه» در این آیه بر طبــق ســیاق، ایمان نیاورند، سرزنش می  و شریعت عیسی  پیامبر

قرآن) نیست؛ بلکه به معنای ُحکمــی از احکــام شــریعت اســت: هــر معنای اصطالحی (فرازهایی از  به
آن را (در کتــاب و   حکمی (از تورات و انجیل) را نسخ کنیم یا آن را از یادها ببــریم، بهتــر از آن یــا مثــل

روز جمعــه و حکــم قبلــه کــه از دهیم؛ مانند عید روز شــنبه کــه در اســالم بــه ) قرار میسنت پیامبر
؛ طباطبایی، ٦٣٧-٦٣٦/  ٣:  ١٤٢٠،  مفاتیح الغیبه تغییر یافت (ر.ک: فخر رازی،  المقدس به کعببیت

 ).٣٧٧/ ١: ١٤٠٢، المیزان فی تفسیر القرآن
 اند که عبارت است:ی غیر از «فراموش کردن» برای این واژه بیان کردهدوم: مفسران معانی دیگر

سوره  ١٠٦و  ١٠٥ه طبق سیاق آیات تأخیرانداختن است کمعنای بهالف. «ننسها» از فعل «انساء» به
-٢/١٥٩:  ١٤١٩،  تفســیر مــن وحــی القــرآنالله،  معنای تأخیر در حکم تغییر قبله است (فضــلبقره، به
: ١٣٧٧،  تفســیر احســن الحــدیث؛ قرشــی،  ٣٩٤-١/٣٩٣:  ١٣٧١،  تفسیر نمونهزی،  ؛ مکارم شیرا ١٥٧

دانســته بودن حکمــی را میموقــت شود کــه پیــامبر). بر اساس آن «انساء» به حالتی گفته می١/٢١٥
گمان ایشان، حکم جدید به تأخیر افتاده بود. فرق حکــم است و هر لحظه منتظر حکم جدیدی بود و به
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مشخص نیســت و ایشــان منتظــر   بودن حکم بر پیامبراین است که در نسخ، موقت  نسخ با انساء در
مشخص اســت و ایشــان  بر پیامبربودن حکم از اول حکم جدید نیست؛ ولی در حکم انساء، موقت

واکاوی مفهوم انســاء و نقــد نژاد و دیگران،  منتظر حکم جدید است، مانند حکم تغییر قبله (نک: فضلی
 ).٢٢٨-٢٢٧: ١٣٩٨،  رانهای مفسدیدگاه

کند که برخــی کردن» است. بر اساس این معنا، خدا به پیامبرش امر میمعنای «ترک ب. «ننسها» به
 ).١/٤٨٠: ١٣٧٣، جامع البیان فی تفسیر القرآنک کند (طبری،  از احکام را تر

ــ کردن نیز باشد، نمیمعنای فراموش افزون بر این مطلب، اگر «ننسها» در این آیه به وان آن را دلیلــی ت
دهــد؛ ولــی در ایــن آیــه فاعــل دانست. تحریف توسط انســان رخ می  بر تحریف قرآن توسط پیامبر

چیــزی را فرامــوش  و تحریف از سوی خدا مفهــوم نــدارد؛ یعنــی پیــامبرگردد  «ننسها» به خدا برمی
پیــامبران در محضــر  شده، همه را ابالغ کرده است. طبــق آیــات قــرآن  نکرده است و آنچه به ایشان نازل

ُْمْرَسلُونوشبهه هستند:  الهی دارای بینشی روشن و عاری از هرگونه شک َی ا َ َاُف  ِ َال  ). ١٠(نمــل/  إ
شــوند و بــه خــود هــراس امبران در تلقی وحی الهی، به عامل دیگری نیاز ندارند و هرگز ترســانده نمیپی

). بــر اســاس بیــان حضــرت ٨٣٨/  ١٠:  ١٣٧٢،  نالبیــان فــی تفســیر القــرآمجمع  دهند (طبرسی،  نمی
ی ای گمــارده بــود تــا او را بــه کمــاالت انســانفرشــته  روز برای پیامبر اسالم ، خداوند شبانهعلی

درباره تنظیم متن آیات : خطبه قاصعه). قاضی ابوبکر باقالنی  ١٣٨٨  البالغه، نهجرهنمون سازد (رضی،  
االجراســت؛ چــون قــرآن، امــری واجــب و حکمــی الزم نویسد: «رعایت ترتیــب فعلــی آیــات  قرآن می
 روح المعــانیمشخص ساخت.» (آلوســی،  این ترتیب را از جانب خداوند برای پیامبر  جبرائیل

 ).١/٢٥: ١٤١٥، فی تفسیر القرآن العظیم

 درباره امکان بازنگری و تجدیدنظر قرآن توسط صحابه در جمع عثمان . شواهد بل  دوم
تری از مــتن های کهنمنزله قرائت غیررسمی و صورت برخی از صحابه را به  هایبل اختالف قرائت

گویــد: «هــر نظــری جای دیگــری می ). در٩١: ١٣٨٣، درآمدی بر تاریخ قرآنکند (بل،  قرآن فرض می
آســانی های انسانی عمل کرده باشــد، بههای اتفاقی و حافظهبر نوشتهدرباره جمع و تدوین قرآن با تکیه  

). ٤١ ,١٩٩١ ,Bell, introduction to thei Quran؛ ٧٦شــده باشــد» (همــان: هایی فراموش ت بخشممکن اس
اند (بل، درآمدی بر تاریخ شده رآن توسط عثمان افزودهوی معتقد است، حروف مقطعه در زمان جمع ق

نــد و اکنــد، کاتبــان موقــع استنســاخ آیــات اشــتباه کرده). در جــای دیگــر ادعــا می١٤١: ١٣٨٣قــرآن، 
شده و گاه بر پشــت و روی یــک کاغــذ، دو های قرآن بر روی کاغذهای پراکنده نوشته نویسد: «سوره می
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انــد، ماننــد ها را سوره تلقی کردهاشتباه آنعدها کاتبان موقع استنساخ، بهشده بود. بسوره مختلف نوشته  
ــ  ۹۲ســوره انعــام، آیــات  ۲۰تــا  ۱۲ســوره بقــره و   ۸۵و  ۸۴آیــات  ســوره انبیــاء.»  ۴۷راف و ســوره اع

 ).١٦٠-١٥٥(ر.ک:همان:  

 نقد و بررسی 
حابه، نشانی بر صورت های بین ص. اعتقاد ریچارد بل مبنی بر شکل قدیمی قرآن و اختالف قرائت١

بــه نــوع  کهن آن، بر هیچ دلیل تاریخی مستند نیست. بررسی اختالف قرائت صحابه در زمان پیامبر
گیری در امر قرائت قرآن و فراگیری زبان قرآن منظور آسانگردد که بهمیبر  آموزش قرآن توسط پیامبر

رائت و کتابــت قــرآن کــریم در ســیره آیین قهای گوناگون صورت گرفته است (رجبی قدسی،  برای لهجه
کعــب، بــن ). به چند دلیل اخــتالف مصــحف برخــی از صــحابه ماننــد ابــی ١٨۱-١٨۵:  ١٣٩٧،  نبوی

صــحابه بــه فراخــور حــال و  رســاند: اول، به تــواتر قــرآن آســیبی نمی مام علیمسعود و ابن  عبدالله  
پای تنزیــل توانســتند پابــههــا نمیموریتعلت انجــام مأگرفتند. برخی بــهای را فرامیظرفیت خود سوره 

هــا از نظــر تعــداد و نظــم و های قرآن را فراگیرند و طبیعی است کــه مصــاحف آنتدریجی وحی، سوره 
هــای ندیم که معتقــد اســت، گزارشها یکسان نباشد؛ دوم، برخی از پژوهشگران، مانند ابنترتیب سوره 

هــا اند. آنه و برخــی از افــراد مغــرض آن را ســاختهمسعود یکســان نبــودبن  مربوط به مصحف عبدالله  
ــ بــن دربــاره مصــحف ابــی اند. مسعود گزارش کردهنام مصحف ابناساس را بههای بینسخه ز کعــب نی
). ٢٦٨-٢٦٧هایی وجــود دارد کــه مصــحف او در زمــان عثمــان از بــین رفتــه اســت (همــان:  گزارش

نظران قرآن را مخــدوش کنــد؛ زیــرا از نظــر صــاحب  همچنین، اختالف قرائات به حدی نیست که تواتر
علوم قرآن، متن قرآن از طریق حافظان و قاریان معروف به دست ما رسیده است و اخــتالف در کیفیــت 

هایی که از طریق قراء به ما رسیده، کیفیت خوانش و ای منافی با اصل آن کلمه نیست و قرائتای کلمهاد
ها و انــد و قــرآن را در ســینهمتن قرآن را خلف از سلف برای ما نقــل کردهکند. اصل قرائت آن را بیان می

نــد، ســهمی در حفــظ مــتن قــرآن اهــایی کــه حــافظ قــرآن بودهاند و قراء، غیر از آنها نگاه داشتهنوشته
 ).٣٦٨ -٣٣٦: ١٣٧٥، پژوهشی در تاریخ قرآناند (حجتی،  نداشته

دیدگاه خود عرضه نکرده است. وی برای اثبــات   واقعیت این است که بل شاهد مستندی برای طرح 
مدعای خود به برخی منابع غیرمعتبر و احتمــاالت غیرمســتند تمســک جســته اســت کــه بیــانگر روش 

گزارشی تری داشت؛ چرا در تاریخ، آمیز وی است. اگر قرآن قرائت غیررسمی و کهنتعصبغیرعلمی و  
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وهان مسلمان بیــانگر ایــن مطلــب اســت کــه اهتمــام و پژدال برای آن نیامده است. بررسی دیدگاه قرآن
تالشی که صحابه برای جمع قرآن داشتند، موجب شــده اســت کــه در نگــارش آن اخــتالف و مشــکلی 

ســنت بــه اهل). بیشتر علمای مسلمان اعــم از شــیعه و ٤٢٧: ١٣٨٠، تاریخ قرآنشند (رامیار، نداشته با
شــود بودن قرآن، جــز بــا نقــل متــواتر ثابــت نمیست قرآنتواتر قرآن اعتقاد دارند، شیخ طوسی معتقد ا

ت نویسد: «اعتقاد ما این اسمی االعتقادات). شیخ صدوق در کتاب ١/٣٤٥:  ١٤٠٧،  خالف(طوسی، ال
نازل فرمود، همین «ما بین الدفتین» است که در دسترس مردم است   که قرآنی که خداوند بر محمد

: ١٤١٤، االعتقــادات فــی دیــن االمامیــهویه قمی (شیخ صــدوق)،  بابو چیزی بیشتر از آن نیست.» (ابن
ســرایت سنت تواتر قرآن را در محل و وضــع ترتیــب قــرآن  اهل). سیوطی معتقد است، پژوهشگران  ٩٢
های نقــل کــل و اند و عقیده دارند که قرآن معجزه بزرگ، اساس دین و صراط مستقیم است و انگیزه داده

 ).٢٦٣/  ١: ١٤٢١، االتقان فی علوم القرآنسیوطی، جزء آن فراوان موجود است (
درباره جمع قرآن توسط خلیفه خلیفه ســوم و امکــان اشــتباه، فراموشــی یــا زیادشــدن . دیدگاه بل  ٢

رخی از آیات یا حروف مقطعه قرآن توسط صحابه پذیرفتنی نیست؛ زیرا شواهد متعددی وجود دارد که ب
بیان در علــوم و مســائل کلــی ک: خویی،  ر.دوین کرده است (در زمان خود قرآن را جمع و ت  پیامبر
هایی هم کــه در بــین روایــات جمــع قــرآن توســط خلفــای ). اختالفات و تناقض١/٣٩٤:  ١٣٧٥،  قرآن

). افزون بر این، جمــع ١/٣٨٧بودن برخی از این روایات است (همان: راشدین وجود دارد، نشانه جعلی
واحد و یکنواخت برای سایر مناطق اسالمی بوده اســت و طبــق   در زمان عثمان فقط برای ارائه مصحف

های نحلــه  گیری مسلمان و شــکلتاریخ اسالم با گسترش فتوحات و افزایش آموزش قرآن در مناطق تازه 
نکردن الگوهای علت رعایتای از مصاحف بهمختلف قرآنی، تفسیری و فقهی بر پایه کبار صحابه، پاره 

یافتــه بــود ها راه خی قرائات تفسیری یا تصریفی معلمان قرآن به متن مصــحفنبوی در نگارش قرآن، بر
بزرگــان صــحابه دســتور بــه   علت با مشورت این  که موجب اختالف بین مسلمانان شد و خلیفه سوم به  

انــد درباره مصحفی که توســط عثمــان جمــع شــد، اخــتالف نکردهیک از صحابه  جمع قرآن داد و هیچ
، آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبــوی؛ رجبی قدسی، ٩٦:  ١٣٧٧،  یخ قرآنتار(ر.ک: معرفت،  

االتقــان فــی علــوم ؛ ســیوطی، ٤٠٨/ ١: ١٣٧٥، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن؛ خویی،  ٢٧٥:  ١٣٩٧
آوری کــرد، همــان قــرآن و الله خویی (ره) قرآنی که عثمــان جمــع). از نظر آیت١٨٧/  ١:  ١٤٢١،  القرآن

داول و معمول در میان مسلمانان صدر اول بود که از هر جهت مطــابق واقــع بــوده و از رســول قرائت مت
: ١٣٧٥  در علوم و مسائل کلــی قــرآن،   بیانشده است (ر.ک: خویی،  صورت متواتر دریافت  به  خدا 
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)؛ بنابراین بر اساس شواهد تاریخی، انتخاب محل آیات به دستور خدا صــورت گرفتــه اســت و ٤٠٨/  ١
 اند.ها نداشتهو صحابه نقشی در انتخاب محل آن برپیام

 درباره تحریف قرآن متنی شواهد درون 
انــد از: کنــد کــه عبارت ریف قــرآن بیــان میمتنی تحریچارد بل دو اصل را برای تبیین شواهد درون

دربــاره نســخ کنــار بحث نسخ و گسستگی موضوعی مــتن قــرآن. وی نظــر فقهــا و علمــای اســالمی را  
های فقها و علمــای نویسد: «اگر نظریهو می جای آن به کار بردهذارد و اصطالح «تجدیدنظر» را بهگمی

عنوان بازنگری یــا داده که تحتهای مختلفی رخ  جریان  دیگر را از خود قرآن جدا کنیم، خواهیم دید که
اســت، شــواهد  ). وی معتقــد١٤٠: ١٣٨٢، درآمدی بر تــاریخ قــرآنتأمل است.» (بل،  تجدیدنظر قابل

جایی و صــورت افزودگــی، جابــهگردد که بهها بازمینظر یا نسخ به گسستگی متن آیات در سوره تجدید
و کاتبــان یــا  آن بــه وجــود آمــده اســت کــه توســط پیــامبرنداشتن تناسب موضوعی در نگــارش قــر

ه، بخشی از عبارات رسد که گانویسد: «چنین به نظر میگرفته است. وی میکنندگان قرآن انجام  تدوین
نوایی دیگر دارد، افزوده شده و برای ایــن ای دیگر که همنوایی است، به سوره قرآنی که دارای یک نوع هم

 ).١٤٢نوایی دارد.» (همان:  شده است که با بخش دوم هم هکار، عباراتی افزود
ت قرآن است که متنی قرآن، گسستگی موضوعی متن آیارویکرد اصلی بل برای تبیین تحریف درون

دادن آن از فواصل، بافت و آهنگ آیات کمک گرفته است و معتقد است، میان برخی از آیــات برای نشان
 ).١٩٩١٬٣٤ ,Bell, introduction to the Quranود (شقرآن ارتباط دستوری دیده نمی

 نقد و بررسی 
ارهــای طــول آیــه، محــل واقعیت آن است که شبکه زبانی بسط متن در گفتمان قرآنی، ربطی به معی

وحی، فواصل و تکرار آیه ندارد؛ زیرا اگر در متنی ارتباط مفهومی، تلمیح متنی و ارجاع بینــامتنی وجــود 
کامًال منســجم اســت. از نظــر بالغیــان معتزلــی و اشــعری تحلیــل گفتمــان قــرآن داشته باشد، آن متن  

شود کــه در آن قافیــه؛ مشخص میبرخالف کالم شعری، از طریق نظم؛ یعنی چینش واژگان معنامحور  
هــای ارائــه بسط متن و روش گیرد و تابع آن است (عبدالرئوف،  صدایی در خدمت معنا قرار مییعنی هم

 ).٨٧: ١٣٩٠، قرآنیمطلب در گفتمان 
عــادی کتــاب مقــدس را در قــرآن مشکل اصلی بل در تعامل با قرآن این بــود کــه «ســبک خطــی»  

آن «سبک حلقوی» در مقابل «سبک خطی» است. به این صــورت کــه که سبک قر  دید، در صورتینمی
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نحوی بــهچیز اســت، ها یــکبرد و هدف در همه اینگوینده سخن را از یک موضوع به موضوع دیگر می
، خاورشناسان و چالش تحریــف قــرآن در نگــاه امامیــهکه عمود و رابط در سخن مشخص نیست (راد،  

مثابه متنی «کلی» است که اول و آخر آن با هــم مــرتبط اســت. بــا به). مطابق این نظر، قرآن  ١٢:  ١٣٩٨
یافت. آن دســت  تــوان بــه ارتبــاط اجــزاینــوا میبررسی الگوهای تکرار، تــوازی ســاختار و واژگــان هم

شکل ممتد و طولی نیست، بلکه انگیزه او در دنبال بیان مطالب بهدیگر، خداوند در متن قرآن بهعبارت به
متنی بوده و آغاز سخن با میانه و خاتمه آن مرتبط اســت. بیان حقایق در ساختارهای درون  بیشتر اوقات، 

فهــم آبادی، ر نظر گرفت (قرائــی ســلطانتوان هر قسمت را شاهدی بر بخش دیگر دبا شکل حلقوی می
 ).٤٩: ١٣٩٤، ای یا فراخطی آنقرآن در پرتو نظم شبکه

جــای دیگــر   کردن و انتقال چیزی از جــایی بــهن، تبدیلبرد «نسخ» در لغت به معنای نوشتن، ازبین
ت. اگــر ). معنای تجدیدنظر از معانی اصلی ایــن واژه نیســ ٦١/ ٣تا: ، بیلسان العرب منظور،  است (ابن

توان گفت طبق معنای آیــه، ایــن انتقــال را خداونــد دادن» باشد، میمنظور بل از این واژه، معنی «انتقال
و صحابه در انتقال آیات تأثیرگذار   کس حتی پیامبرر که قبًال گفتیم، هیچدهد و همان طوصورت می

ْ يونیستند:   َْهوی آن ُهَو إِالَّو ــِ )،  ٤-٣نجم/(  َو ما يْنِطُق َعِن اَ ْف َ ْن تِلْقــاءِ  ُ مــِ َ بَد
ُ
ِ آن أ وُن   قُْل ما ي

يُت  خــاُف آن َعصــَ
َ
ِ أ  إ

َ
ِ تبُِع إِالّ مــا يــو إ

َ
يمٍ   آن أ ذاَب يــْوٍم َعظــِ ). چگونــه ممکــن اســت ١٥(یــونس/  َر عــَ

الح عبارات وحــی بودن قرآن داشته باشد و با وجود آن درصدد تغییر و اصایمان کامل به الهی  پیامبر
 باشد.
ها بــه مبــدأ ایــن عبــارات متنی بل آن است که وی در ذکر نمونــهدرباره شواهد دروننکته بااهمیت   

نداشــتن شــده اســت و فقــط تناسب جای دیگر اقتباس یــا منتقــلکه از کدام سوره قرآن به  کنداشاره نمی
داند. در ادامه برخــی از جایی آیات میجابهموضوعی عبارات قرآن با آیات قبل و بعد را دلیل افزودگی و  

 کنیم:متنی قرآن یا تجدیدنظر بررسی میدرباره شواهد تحریف دروننظرات بل  

 : نمونه اول
َمّ بل معتقد است، در آیه  ــُ ْم  ْن ِديــارِ ْم مــِ ُْفســَ

َ
وَن أ ْرِجــُ

ُ
ْم َو َال  َْسِفكوَن ِدَماَء ْم َال  َخْذنَا ِميَثاقَ

َ
َو إِْذ أ

 
َ
َْشَهُدونَ أ ُتْم  ْ

َ
ُْم َو أ ْم ِمْن ِديارِ *ْقَرْر ًقا ِمْن ْرُِجوَن فَِر

ُ
ْم َو  ُفَس ْ

َ
َْقُتلُوَن أ ُتْم َهُؤَالءِ  ْ

َ
ثِْم َو ثم أ اْإلِ ــِ يِهْم ب

ََظاَهُروَن َعلَ ِهْم 
رَاجُ  ْم إِخــْ ََرٌّم َعلَي ُ َُفاُدوُهْم َو ُهَو  َساَری 

ُ
ْم أ تُو

ْ
َبْعٍض الُْعْدوَاِن َو إِْن يأ ــِ ُروَن ب

فــُ اِب َو تَ َبْعِض الْكتــَ ــِ وَن ب ُتْؤِمنــُ
َ  ُهْم أَ

ای اســت کــه افــزوده یــا حاشــیه )؛ کلمه «اخراجهم» مربوط به بازخریــد اســیران بــوده و٨٥-٨٤(بقره/
: ١٣٨٢، درآمــدی بــر تــاریخ قــرآنانــد (بــل،  احتماًال ابتدا قاریان و سپس کاتبان به این قســمت افزوده
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شــود می شدن این عبارت، حکمی بر سایر احکــام ایــن آیــات اضــافهاست، با افزوده  ). وی معتقد١٤٧
 ).١٤٨(همان:  

 نقد و بررسی 
قریظــه و نضــیر و بنی؛ یعنــی بنیدرباره یهودیان زمان رسول خــدا یه بر اساس نظر مفسران، این آ

از هم جدا شــدند و بــرای پیمان بودند، سپس شده است که ابتدا با یکدیگر همقبایل اوس و خزرج نازل  
الجــامع الحکــام اسیران همدیگر فدیه گرفتند. خداوند در این آیات آنان را توبیخ کرده اســت (قرطبــی، 

عاشور این آیــات ). ابن۱/۳۰۰: ١٣٧٣، البیان فی تفسیر القرآنمجمع ؛ طبرسی، ٢٠/ ٢: ١٣٦٤،  القرآن
»؛ ال تقتل و ال تشـته بیـت قریبـکداند: «می  درباره دو فرمان از ده فرمان خدا به حضرت موسیرا  

منــع آید که یعنی (همدیگر) را نکشید و به خانه یکدیگر طمع نکنید. از لحن خطاب چنین به دست می
شدن «میثاق» به ضــمیر مخاطــب هاست. اضافهاز طمع خانه یکدیگر برای جلوگیری از غصب خانه آن

دند و به تمام آنچه در میثــاق آمــده بــود، پایبنــد بودنــد نیز بیانگر آن است که زمانی قوم موسی متدین بو
یات با آیــات پیشــین ارتبــاط ). بر اساس بیان مفسران این آ٥٦٨/  ١تا:  ، بیالتحریر و التنویر  عاشور، (ابن

عاشــور، اند؛ بنابراین خطاب به امت اسالم نیست (ر.ک: ابنشدهها نازل  دارند و برای تکمیل معانی آن
 ).٥٩٠/  ٣: ١٤٢٠، مفاتیح الغیب؛ فخر رازی، ٥٧٣/  ١تا:، بینویرالتحریر و الت

داند، اختالف ندارند (ر.ک:  شده می ها را حاشیه افزوده درباره عبارتی که بل آن یک از قراء هیچ 
/  ١:  ١٤١٨  انــوار التنزیــل و اســرار التأویــل، ؛ بیضاوی،  ٥٩٢/  ٣:  ١٤٢٠، مفاتیح الغیب فخر رازی،  

ْم إِْخراُجُهم َو  ). مفسران جمله  ٩٢ َرٌم َعلَي ُ کیدی برای (اخراج) می ٨٥(بقره/   ُهَو  داننــد  )؛ را تأ
،  مفاتیح الغیب موضع رفع است (فخر رازی،  صورت «اخراجهم محرم علیکم»، در  که در اصل به 

يارِهِمْ ). بیضاوی آن را متعلق به جمله  ٥٩٣/  ٣:  ١٤٢٠ ْم مِْن دِ نْ مِ قاً  رِ
ْرُِجوَن فَ

ُ
ــ   َو  )؛  ٨٥ره/ (بق

داند که «هو» ضمیر شأن و مبین کلمه «اخراجهم» اســت و «اخــراجهم» بــدل و مبــین جملــه  می 
نُوَن بِبَْعِض الْكتاِب  تُْؤمِ َ

َ
از نظــر   ). ٩٢/ ١:  ١٤١٨،  انوار التنزیل و اسرار التأویــل است (بیضاوی،    أ

َْشَهُدونَ ابوالعالیه، جمله   ْم  تُ ْ
َ
خطاب بیرون آمده و معنــای    صورت در حقیقت خبر است و به   َو أ

آن این است: «و شما گواه بودید». برای معنای این جمله دو احتمــال وجــود دارد: نخســت، شــما  
کــردن از  ریزی و بیرون ن به اینکه اقرار و اعتراف کردید؛ دوم، شما به جریان خون گواهید بر خودتا 

مجمــع    هســتند (طبرســی، آیــه    ها ناظر بودید که در هر دو احتمال، یهودیان مخاطب اصــلی خانه 
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 درباره این آیه قبول کرد. توان ادعای بل را  )؛ بنابراین نمی ٣٠٠/ ١:  ١٣٧٣،  البیان فی تفسیر القرآن 

 ه دومنمون
های بعدی اســت؛ زیــرا بــین معنــای شوند، افزودهاز نظر بل، عباراتی که با «و ما ادراک» شروع می

ْدراَك مــا ه است، ارتباطی وجود ندارد؛ مانند  شد  کلمه و عبارتی که در اصل از آن گرفته
َ
َة َو مــا أ مُه هاوِ

ُ
فَأ

رزند» است که در اثر حادثه یا مــرگ طبیعــی ف). «هاویه» در اصل به معنای «زن بی۹-۱۰(قارعه/  ِهَيه
، داند، با این معنا تطابق نــدارد (بــلداده است، ولی افزوده بعدی که آن را جنهم میفرزندش را از دست 

 ).١٤٧: ١٣٨٢، درآمدی بر تاریخ قرآن

 نقد و بررسی 
عــد از بررسی عبارات سوره قارعه بیانگر نوعی موسیقی و ساختار خاصی اســت. ســؤال و پرســش ب

َة مُه هاوِ
ُ
ْدراَك ما انداختن مخاطب است. عبارت قصد افزایش ابهام و به هراس  )؛ به۹(قارعه/  فَأ

َ
َو ما أ

 ناٌر حاِمَيةٌ کند که آیه  ین پیچیدگی و زمینه را برای روشنگری بعد از خود آماده می)؛ ا۱۰(قارعه/  ِهَيه
َو ). برخی نیــز جملــه ٩٣٦: ١٤٢٥، فی ضالل القرآن)؛ پاسخ این فریاد است (سید قطب،  ۱۱(قارعه/

ْدراَك ما ِهَيه
َ
المیــزان  ایی، دانند (طباطبدادن عظمت و وخامت آن آتش می)؛ را برای نشان۱۰(قارعه/  ما أ

 ).١٠/٨٠٩: ١٣٧٢، البیان فی تفسیر القرآنمجمع ؛ طبرسی، ٢٠/٥٩٧: ١٤٠٢، فی تفسیر القرآن
، اســاس البالغــهدانند (زمخشری،  کردن» میی «هاویه» را «سقوطشناسان، معنای اصلبیشتر لغت

ســیده، ؛ ابن٦/٢٥٣٨تــا:  ، بیالصحاح؛ جوهری،  ٦/١٥تا:  ، بیمقاییس اللغهفارس،  ؛ ابن١/٧٠٨تا:  بی
). عالمــه طباطبــایی (ره) علــت توصــیف آتــش دوزخ بــه ٤٥٢/  ٤تــا:  ، بیالمحکم و المحیط االعظــم
شــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ند. اگر «هاویه» مادر دوزخیان خوانده میدا«هاویه» را مجاز عقلی می

گــردد. جهــنم مــادر برمی مادر، مأوای فرزند و مرجع اوست. فرزند به هر طرف که برود، دوباره به دامن
: ١٤٠٢المیــزان فــی تفســیر القــرآن، هم برای دوزخیان چنین مرجــع و ســرانجامی اســت (طباطبــایی، 

پژوهــان یکــی از معــانی «هاویــه» را آتــش جهــنم دلیل است که برخی از لغت  این). شاید به  ٢٠/٥٩٧
ةنویسد: «باره میفارس دراین). ابن٦/٢٥٣٨تا:  ، بیالصحاحدانند (جوهری،  می ــَ مــُه هاوِ

ُ
، یعنــی فَأ

مقــاییس فــارس،  مادرش به عزایش نشست. «هاویه» همان آتش دوزخ و از اسامی جهنم اســت.» (ابن
 بودن این عبارت پذیرفتنی نیست.درباره اضافی)؛ بنابراین دیدگاه بل ٦/١٥تا:  بی  ، اللغه
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 نمونه سوم 
ت فواصل دانسته است. بر ایــن اســاس موضــوع در مواردی بل، علت افزودگی عبارات قرآن را رعای

شــمس،  ســوره  ١٠شده مغایر با موضوع سایر آیات همان سوره است، مانند آیات بعد از آیــه آیات افزوده
: ١٣٨٢، درآمدی بــر تــاریخ قــرآنمدثر.» (بل،   ۳۱اعلی و    ٣٤و    ٣٣نبأ،    ٣٤و    ٣٣غاشیه،    ٧و    ٦آیات  
١٤٧.( 

 نقد و بررسی 
زمان با آیات پیشین ره آیات یازده تا پانزده سوره شمس این است که این آیات هماگر نظر بل دربا  .  ١

شده کم نازلگفت که طبق شواهد تاریخی، قرآن کمتوان  شده است، مینازل نشده و بعدها به آن اضافه  
ه آن نیــز دربــاریــک از قــراء شدن آیات پایانی توسط پیامبر و طبق دستور الهی بــوده اســت. هیچو اضافه

ْن یعنــی    اند. همچنین مفسران این آیات را نمونه و استشهادی برای آیه قبــل، اختالف نکرده َح مــَ ْفلــَ
َ
ْد أ قــَ

ها اند (مکارم شیرازی، علت ترک تهذیب نفس، در شقاوت ابدی فرورفتهدانند که بهمی)؛  ٩(شمس/  َز
 ).٥٠٢/ ٢٠: ١٤٠٢، آنالمیزان فی تفسیر القر؛ طباطبایی،  ٣٦/ ٢٧: ١٣٧١،  تفسیر نمونه

ِيةتوان گفت، در آیه  درباره آیات شش و هفت سوره غاشیه نیز می.  ٢ ٍ آ )؛ ٥(غاشیه/  ُْس ِمْن َع
ْم َطعــاٌم إِال های آن: ه نوشیدنی عذاب جهنم سخن گفته است و در این دو آیه، از خوردنیدربار َهــُ َس  لــَ

 ِ ْسِمُن َو ال يْغ ٍع * ال  ِ
َ )؛ بر اساس نظر مفسران هیچ حیوانی در حال عــادی ٧-٦(غاشیه/  ِمْن ُجوٍع ِمْن 

الجــامع شــود (قرطبــی، ورد، هــالک میخورد و آن نوعی سم کشنده است که هرکس آن را بخآن را نمی
 نداشتن فواصل، بیانگر تداخل یا افزودگی آن نیست.)؛ بنابراین تناسب٢٠/٣٠: ١٣٦٤، الحکام القرآن

است و «حدائق» بدل بعــض از کــل بــرای «مفــازا»   ٣٢سوره نبأ، معطوف به آیه    ٣٤و    ٣٣. آیات  ٣
؛ ١٠/٣٥٨:  ١٤١٥،  اعــراب القــرآن و بیانــهویش،  کند (دراز آن تبعیت می  ٣٥تا    ٣٢بوده و ِاعراب آیات  

)؛ ٣/٤١٥:  ١٤٢٥،  الکــریم  ِاعــراب القــرآن؛ دعــاس و دیگــران،  ٥/٨٥:  ١٤٢١،  ِاعــراب القــرآننحاس،  
 این آیات با آیات قبل و بعد گسست فواصل ندارد.  بنابراین

الف مــردم سوره مدثر بیانگر این مطلب است کــه ایــن آیــه بعــد از اخــت ٣١نزول آیه شأن. بررسی  ٤
؛ ١٣٩/  ٢٠:  ١٤٠٢، المیــزان فــی تفســیر القــرآنشده است (طباطبایی،    درباره تعداد خازنان جهنم نازل

درباره مغــایرت توان نظر بل را )؛ بنابراین نمی١٠/٥٨٦:  ١٣٧٢،  نالبیان فی تفسیر القرآمجمع  طبرسی،  
 موضوعی این آیه با آیات پیشین پذیرفت.
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 ٢٧٤-٢٤٣ :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یصلنامه علمف دو                 
 أکید بر تفاسیر فریقین شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با ت نقد

پور  و همکاران  معصومه قنبر

 نمونه چهارم 
َْمْغِفَرةِ حکم آیه    بل معتقد است،  ْهُل ا

َ
ْقوی َو أ ْهُل ا

َ
شاَء اُهللا ُهَو أ )؛ بــا ٥٦(مــدثر/ َو ما يْذكُروَن إِال آن 

)؛ متناقض است. این آیات توسط کاتبان قرآن در محلــی نامناســب ذکــر ٥٥(مدثر/  ه ََمْن شاَء َذكرَ آیه  
: ١٣٨٢، درآمــدی بــر تــاریخ قــرآن(بــل،  شده و باعث تغییر احکام یا تناقض در متن قرآن شــده اســت

١٤٨.( 

 نقد و بررسی 
هــا حکــم همــدیگر را نقــض سوره مدثر بیانگر این مطلب است کــه آن  ٥٦و    ٥٥بررسی مفهوم آیه  

کند. را برطرف می  ٥٥در حقیقت توهم ناشی از آیه    ٥٦تعبیر عالمه طباطبایی (ره) آیه  کنند؛ زیرا بهنمی
فکر کند انسان در اراده خود مستقل است و اگر   ٥٥ردی با خواندن آیه  به این صورت که ممکن است، ف
در در افعــال انســانحکــم    ٥٦کند؛ ولی طبق آیــه  اش عاجز مینخواهد تذکر یابد، خدا را در اراده ها قــَ

ها هرچند فعل اختیــاری و صــادر از ایشــان اســت، توســط اراده مانند سایر امور جاری است و تذکر آن
). فعل عبد به مشیت و ٢٠/١٥٩:  ١٤٠٢،  المیزان فی تفسیر القرآنگیرد (طباطبایی،  میخداوند صورت  

 ).٥/٢٦٤: ١٤١٨،  تأویلانوار التنزیل و اسرار الخواست خداوند مبتنی است (بیضاوی،  

 نمونه پنجم 
اند و بخشی از عبــارات یــک ســوره بــا جا شدهریچارد بل معتقد است، بخشی از عبارات قرآن جابه

قیامــت (بــل،   ١٩تــا    ١٦های دیگر بیشتر تناسب دارد تا عبارات داخل ســوره فعلــی، ماننــد آیــات  سوره 
 ).١٥٢-١٥٣: ١٣٨٢، درآمدی بر تاریخ قرآن

 نقد و بررسی 
َْعَجَل بِِه *إِن َعلَْينادرباره ارتباط آیات   ِ ِسانَک  َرک بِِه  ُ ات   ال  نــاهُ فــَ

ْ
إِذا قََرأ َْعُه َو قُْرآنَُه* فــَ م إِن َ ــُ ُه * بِْع قُْرآنــَ

اند. از نظر عالمه (ره) )؛ با آیات قبل آن مفسران نظرات گوناگونی بیان کرده١٩-١٦(قیامت/  َعلَْينا بَيانَه
نــدادن زبــان خــود قبــل از را نخواندن آیات و حرکت این آیات، عبارت معترضه است که رسول خدا 

). فخــر رازی ٢٠/١٧٣: ١٤٠٢، المیزان فی تفسیر القرآن شدن وحی مکلف کرده است (طباطبایی، تمام 
 پیامبردرباره ارتباط این آیه با آیات قبلی نظرات متعددی بیان داشته است: نخست، ممکن است  نیز  

هِ شــده اســت  موقع نزول این آیات عجله داشته است و به ایشــان گفتــه ــِ َل ب َْعجــَ ِ ِســانَک  ِه  ــِ رک ب َ ــُ  ال 
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ــُد دهــد؛ دوم، طبــق آیــه  طور که در کالس درس، معلم به شاگرد تــذکر میمان)؛ ه١٦(قیامت/ ْل يِر بــَ
ماَمه

َ
ْفُجَر أ ِ ْساُن  کننــد و طبــق ایــن آیــات، ن بــه ســعادت عجلــه می)؛ کفار بــرای رســید٥(قیامت/  اْإلِ

َْفســِ کردن مذموم است، حتی در امور دینی؛ سوم، وقتی آیات  عجله  َ ْســاُن  ِل اْإلِ لــْ بــَ
َ
ْو أ ــَ ٌة *َو  َ ِه بَصــِ

علت خوف از نسیان آیات عجله کرد، ولی طبــق به )؛ نازل شد، رسول خدا ١٥-١٤(قیامت/  َمعاِذيرَه 
شــود؛ چهــارم، گفتــه ه ایشان گفته شد که حفظ آیات قرآن فقط با توفیق الهی انجام میب  ۱۹تا    ١٦آیات  

ه خطاب به انســان در آیــه ســوم همــین ســوره نیست، بلک  شده است، این آیات مربوط به رسول خدا 
هاست:   َع ِعظامــَ ْمــَ َ لــْن 

َ
ْســاُن أ َْسُب اْإلِ

َ
ود، نامــه شــ )؛ در روز قیامــت، از او خواســته می٣(قیامــت/  أ

بااعمالش را بخواند:  ْوَم َعلَيک َحســِ ْ  كتابَک ك بَِنْفِسک ا
ْ
)؛ او با خوف و عجله زبانش ۱۴(اسراء/ اْقَرأ

سوره قیامت خطاب به ایــن انســان اســت کــه طبــق آن خداونــد   ۱۹تا    ١٦آورد. آیات  حرکت درمیرا به  
)؛ بنابراین این آیــات نیــز ٧٢٧-٣٠/٧٢٦  :١٤٢٠،  مفاتیح الغیبکند (فخر رازی،  اعمال او را جمع می

 ارتباط با آیات قبل باشد.تواند افزوده بینمی

 نتیجه
ز الهــی بــودن مــتن قــرآن دفــاع کــرده اســت، ولــی ازجملــه با اینکه ریچارد بل در موارد متعددی ا

، جایی در ساختار متن قرآن است که سعی کرده است با کمک فواصلخاورشناسان معتقد به وقوع جابه
های قرآن، فرضیه خویش را اثبات کند. وی از حــوادث آهنگ و گسستگی موضوعات در برخی از سوره 

 های قرآن برای اثبات دیدگاه خویش بهره گرفته است.تاریخی، متون روایی و بررسی بافت سوره 
فــرض اســت کــه بخشــی از قــرآن بــه دلیــل متنی بل درباره تحریف قرآن بــر ایــن پیششواهد برون

بــه اشــتباه یــا  و بخشی دیگر توسط صحابه بعــد از رحلــت پیــامبر کاری یا اشتباه پیامبروش فرام
 عمدًا کم یا زیاد شده است.

هــای ادبــی بــل از ســاختار زبــانی قــرآن یقین بیانگر این مطلب اســت کــه تحلیلبررسی تفاسیر فر
دیگــر فــرا نظریــه تــواتر،   شناسان شهیر زبان عربی اســت. از ســویمخالف با نظریه ادبی رایج نزد ادب

انسجام ساختار، نظریه نظم آهنگ قرآن در تضاد بــا دیــدگاه بــل اســت و بــرای اثبــات ادعــای خــویش 
 پرداخت.ها نیز میو ابطال این نظریهبایست به نقد می

فرض بل اصرار بر وجود نظم خطی در متن قرآن است، در حالی که نظــم قــرآن از سوی دیگر پیش
رو ادعــای ریچــارد بــل دربــاره حلقوی بوده که در متون شفاهی رایــج اســت. ازایــنخطی نیست، بلکه  
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دربــاره تحریــف متنــی بــل رسی شــواهد درونهای آیات قرآن پذیرفتنی نیست. برجاییجابهافزودگی یا  
کنــد کــه بیشــتر قرآن، از درک نادرست او از مباحث شــأن نــزول و ســیاق و تناســب آیــات حکایــت می

 کند.شده است و ادعای او را ثابت نمیو فرضی بیان صورت سطحی  به
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