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*مينا شمخى

چكيده
جه به اين حقيقت است كه متن مقدسن مقدس،تو يكى از مبانى مهم در تفسير متو

ه ازت ديگر اين متن تا چه انـدازگذر تاريخ دچار تحري' شده است يا نه؟به عباردر
ان شيعى و اهل سنت در عنايت به اين نكته اساسى دردار است؟مفسرخوراعتبار بر

ده6اند.در اينح كرا مطرآن از تحري' رشان،بحث سالمت قرمباحث مقدماتى6تفسير
آن استفادهد قرآن از خـواع تحري'،دالئل عدم تحري' قـرمقاله،ضمن تعري' انـو

ه شده است.ايات اشارديده و آنگاه به دالئل عدم تحري' در نگاه روگر
ه كتاب مقدس بايد گفت كه بين مسلمانان و غير مسلمانان اختالف نـظـر اما دربار

ى بـهات و انجيل تحري' لفظى و مـعـنـوند كه در تورخى بر اين بـاورد؛بـرد دارجوو
ى در اين دو كتاباحتى قابل مشاهده است،و عده6اى ديگر قائل به تحري' معنور

ند.ا مطلقا نمى6پذيرد تحري' رجوخى وهستند و بر
اهر آيات،تفسير.ند،ظواد خداون مقدس،تحري'،مرمتوه�ها:اژكليد و

ه�«تحري�»اژم شناسى و مفهو
فته شدهاف يك چيز گـرشه و اطره،گـوف»6به معناى كنـاره تحري' از ريشه6«حـراژ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از.ان اهو.دكتر و استاديار دانشگاه شهيد چمر*
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دن ود دور كردن به كنار و از جايگاه خـودن،بـرت است از مايل كرتحري' عبـار١است.
٣د گويندهو تحري' سخن به معناى متمايل ساختن معناى كالم از مقصو٢ن ساختن.گودگر

نى است.گوعى تغيير و دگرو در نتيجه،ايجاد نو
د تنهاا كه دو احتمال داردات مى6نويسد:تحري' كالم،يعنى سخنى راغب در مفر ر

٤اده و منظور صاحب سخن باشد.چه بر خالف اربه يك احتمال حمل كنى،گر

اع تحري�انو
د:ى و لفظى تقسيم كرع معنوان به دو نوا مى6تو در يك نگاه كلى،تحري' ر

مست،مفهوى آن است كه با تفسير نادرمنظور از تحري' معنوى: ال�:تحري� معنو
مى6كشاندهج شده،و به مفهود خارد نظر متكلم از مسير صحيح خـود موراصلى و مقصو

د حقيقىد كه در حاشيه معناى اصلى است.در حقيقت،تفسير سخن بر خالف مقصوشو
ى گويند.ا تحري' معنوگوينده ر

مانع آن در زقو نيز از و(ع) و امام على ٥خ داده استآن ره قرع از تحري' دربار اين نو
شارع تحري' در كتاب6هاى آسمانى گذشتـه گـزع اين نـوقوآن نيز از و و قر٦د و آينـدهخو

٧داده6اند.

ه6هاست،با تبديل واژتحري' لفظى،كه تحري' در الفـاظ و و ب) تحري� لفظى:
ايش آنها تحقق مى6يابد.دن و يا كاهش و افزر كرّخجايگزينى الفاظ يا مقدم و مؤ

دن لفظ يا تبديـلر كرّخضا مى6نويسد:منظور از تحري' لفظى،مـقـدم و مـؤشيد ر ر
 عالمه طباطبايى٨دن لفظ است.دن آن و يا زياد و كم كركلمه6اى به كلمه ديگر يا مخفى نمو

دندن يا حذف و اضافه نمور كرّخا،تغيير جايگاه الفاظ،يعنى مقدم و مؤتحري' لفظى ر
آن بهسى تحري' قرهان است بررآن6پژواع و اهتمام قرد نز آنچه بيش6تر مور٩لفظ،مى6داند.

ن تحري' به معنـاىه6هاست،چومعناى كاهش و نقصان در كلمات،آيات و حتـى سـور
د نسبت مى6دهند وه بن مسعـوّايتى كه به عبداللآن ـ به جز روه6اى در قـرايش آيه يا سورافز

ـ و تبديل آيات بهه6هاى قرذتين سوره6هاى حمد و معود كه سورحكايت از آن دار آنى نيستند 
 منتفى است.تغيير در كلمات آيات نيز،تا آن جا كهًعاضوآياتى ديگر،قائلى نداشته و مو

عضوائات و از موله اختالف قـرد،از مقوط مى6شوبه اختالف در تلفظ و اداى كلمه مربـو
ن است.بحث بيرو

آننه تحري' به زياده و نقصان در قره مى6نويسد:هيچ گوعالمه طباطبايى در اين بار



٨٦ علوم قرآنى سال�هيجدهم

آنصاف عام قـرنه جابه6جايى كه به اوه نيز هيچ گوفته است.در آيات هر سـورت نگرصور
د تنهاجوآن موند،تحقق نيافته است.قردن آن لطمه بزدن،اعجاز و هدايت بومانند ذكر بو

لى در مدلوخى آيات،آن هم در حدى كه هيچ تأثيـرتيب بره6ها و نيز در تـرتيب سوردر تر
ل سامانتيب نزو ـ كه بر اساس تر(ع)د،با مصح' علىآن ندارصاف عام قرآنها و نيز در او

١٠ت است.يافته ـ متفاو

ف در معناى كلمـه وى؛يعنى دخل و تصرآن ماد~66«تحري'»6جز در معناى لغو در قر
ع تحري' كه فقط تحري' در معناى كلماتفته است.به اين نوجه آن،به كار نرتغيير غير مو

١١أى مى6گويند.ء تأويل و تفسير به راست،نه چيز ديگر،سو

ىء تأويل و ديگرفته،يكى سوت گرسى مى6گويد:تحري' به دو امر صـور شيخ طو
ى از آن فهميدها تغيير مى6دادند كه معنى ديگرتغيير و تبديل؛يعنى به شكلى لهجه كالم ر

ه من الكتاب و ما هـون ألـسنتهم بالكتاب لتحسـبـو يلووً منهم لفريـقـاّو إنمانند:«١٢د؛شو
اندن]ا به6[خود رهى هستند كه زبان خو؛و از ميان آنان گرو)٣/٧٨ان،( آل عمر»من �الـكتاب و…

ا6[از مطالب 6كتاب آسمانى] پنداريد،باكتاب6[تحري' شده6اى6]مى6پيچانند،تا آن6[بربافته]6ر
اين 6كه آن از 6كتاب66[آسمانى]66نيست.

ايشند است كه بر غير آن معنايى كه بـر بخش مهمى6از تحري'،تأويل گفتار خـداو
د و همين تأويـلد.و از لفظ تحري' هم همين معنى متبادر مى6شـوضع شده حمل شـوو

ه هميشگىند و اين شيوخيزتش برّ و انكار نبو(ص)ديان به مقابله با پيامبـرسبب شد كه يهو
١٣ا تأويل مى6كنند.ات عهدين رآنان تا امروز است كه بشار

ن تحري� لفظىناگوشكل�هاى گو
ـ لفظى ـ،به تأثير يا عدم تأثير در اين قسمت با ذكر صور شانت6هاى مختل' تحري' 

د.ه مى6شوآن كه محل نظر است،اشاردر فهم قر
.تحري' در١آن بر چهار شكل متصور اسـت:ط به الفاظ قر تغيير و تحري' مربـو

تيب..تحري' در تر٤.تحري' به كاستى؛٣نى؛.تحري' به فزو٢ائت؛قر
خى از الفاظائت برائت آن است كه قرمنظور از تحري' در قرائت:.تحري� در قر١ 

ف و مشهور باشد،و يا كلمه6اى بهائت معروف بر خالف قركات و يا حروآن،از نظر حرقر
ده است.پس از آنائت آنها بواء در قرلفظ مشابه آن تغيير يافته باشد،كه ناشى از اجتهاد قر

ى به نامائات ديگـرمان صحابه و تابعيـن قـرد،در زاحد بـول ومان نزوآن در زائت قـركه قر
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ايج شد.سبعه و… نيز ر
)٦/٤٩ات، (الحجر»اإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينو در آيه6«ًف كلمات؛مثالائات در حرو اختالف قر

ابن عامـر و)٢/٢٧١ة،(البقر»ر عنكـمّو يكـفو يا در آيه6«١٤انده است.ا»6خـوكه كسائى،«فثبتـو
)٢/٢٢٢ه،(البقر»نيطهركات؛مانند6« اختالف در حر١٥انده6اند.ان6«نكفر»6خوحفص6«يكفر»6و ديگر

كات،ف و يا حرت در حروائات،در حد تفاوائت شده است.اختالف قرن»66نيز قرّرّهكه66«يط
جبد موارخى مولى دربرى در معنا ايجاد نمى6كند.ونه6اى است كه يا هيچ تغييراغلب به گو

ن.ّرن يا يطهد مانند يطهرتغيير معنا نيز مى6شو
دد و تأثير آن در تفسيرا منجر مى6گرد تغيير معنا رارخى موع تغيير در بر در نتيجه اين نو

دى در فهم آيه دچارارد،در موا بپذيرى اين قسم تغيير ر است.هر مفسرّآن در همين حدقر
اهد شد.مشكل خو

اه كلمهد،قسمت6هايى،خوجوآن موع از تحري'،به قردر اين نونى:.تحري� به فزو٢ 
اى اضافاتى استايج بين مسلمين دارآن راين قره6اى اضافه شده است.بنابريا آيه و يا سور

آنى است.تحري' به اين معنىده و چه بسا شامل كلمات غير الهى و غير قرحيانى نبوكه و
نهگواه يابى هربه اجماع مسلمانان باطل است،به بيان ديگر انديشمندان مسلمان همگى ر

د مى6دانند.دونى مرا در مصح' كنوآنى رگفتار غير قر
آن،از آن حذفه6هاى قريعنى بخشى از كلمات،آيات و سور.تحري� به كاستى:٣ 

،كمتـر(ص)ل شده بر پيامبرحى نازايج بين مسلمين،نسبت به وآن راين قرشده باشد.بنابر
فته6باشد.ى از مفاهيم آن از بين رده و بسيارآن نبود مشتمل بر همه قرجوباشد و مصح' مو

د تكذيبد،همين قسم است كه به شدت تمام مورتحريفى كه به شيعه نسبت داده مى6شو
ى مسلك شيعه مانند محدثهى از محدثان اخبارگ و محققان شيعه است.گروعلماى بزر

ى محقق مى6دانستند،لكن غير از ايشان كسىا امرع تحري' رى و حشويه عام،اين نونور
د كه بحـث درآن دار چنين تحريفى،تأثير زيادى در فهم قـرًقائل به تحري' نيست.قطعـا

ا مى6گذاريم.ا به مجالى ديگر ومينه راين ز
تيبآن از جهت ترش قرن� ديگر تحري' لفظى،تغيير در نگارگوتيب:.تحري� در تر٤ 

ا بهع تحري' رايش و يا كاهش الفاظ.اگر اين نـوو تقديم و تأخير است،نه از جهت افـز
آن بگيريم،قطعا اتفاق افتاده استل قرتيب نزونى با ترتيب مصاح' كنوت ترمعناى مغاير

ه6ها آيات و سورًالد.اصود نمى6سازارآن خللى وآنيت قرات به قرع تغييرو البته بروز اين نو
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هد فالن سورل تنظيم شده و از اين رو مى6بينيم در تفاسير گفته مى6شوتيب نزوبر خالف تر
ع تحري'مدنى است جز آيات فالن و فالن.البته اين مسأله در آيات بسيار كم است.اين نو

ل شده در دستتيبى كه نازآن به همان ترده قرج است و كسى ادعا نكره بحث ما خاراز داير
 و مصاح' عثمانـى(ع)منين المـؤت6هاى مصح' امير يكى از تفـاوًماست،بلكه اساسـا

تيب است.همين اختالف تر

آن از تحري�داليل سالمت قر
آن،به داليل متعددى قراى اثبات تحري'6ناپذيرهان برآن6پژو انديشمندان مسلمان و قر
ده6اند.اهد تاريخى و… استناد كر ـ،عقلى،شو(ع)مان نقلى ـ آيات و احاديث معصو

آن حكيم است.از جملهد قرآن،خوعدم تحري' قرمهم6ترين دليل برآنى:.داليل قر١ 
تند از:آن از تحري' داللت مى6كنند عباراحت بر سالمت قرآياتى كه به صر

ت.اين آيه به صور)١٥/٩( الحجر،»نا له لحافظوّكرو إنّلنا الذّا نحن نزّإن ال':آيه حفظ:«
ت مطلق وآن در اين آيه به صورند خبر مى6دهد.حفظ قرى خداوآن از سول قرقطعى از نزو

ع تحريفى6(تغيير،اسقاطن هيچ قيدى بيان شده است.بنابر اين شامل حفظ آن از هر نوبدو
ند متعال ضمانت قطعىى خداوآن است كه از سوجه حفظ قرد و اين بهترين وو…)6مى6شو
يافته است.

د كه كتاب خدا ازه مى6نويسد:آيه6[حفظ]6داللت بر اين دارعالمه طباطبايى در اين بار
ـ محفوجهت ذكر بو ـ تحري' به زياده،نقصان و تغيير و تبديل  ظدن از جميع اقسام تحري' 

ن از زيادتى كهشى و مصواموال و فرظ از زودان و محفونده و جاوى زآن ذكراست،پس قر
ت وا از دست دهد و از تغيير در صورش رد و از نقصى كه با آن اثـردنش باطل شوذكر بو

١٦ن است.فش نباشد،مصوى كه ديگر ذكر و مبين حقايق و معارسياقش،به طور

.چهار ضميـر٢ه؛ّ.جمله اسمي١ار ذيل است: آيه مذكور شامل چندين تأكيد به قر
دن خبر هر دوه بـوّ.اسمي٤»،تأكيد ثقيله؛ّار6«ان.تكر٣دد؛مى6گـردر آن كه همه به خدا بر

عده در آيه.تقديم مجرور بر متعلقش.و٦م؛»6دوّ.در آمدن الم تأكيد در خبر6«إن٥»؛ّ«إن
ّهاللل إليك… وغ ماأنزّل بلسوّها الرّيا أيعده6هاى الهى است.مانند:«شريفه همانند ديگر و

ـ كه خداند و؛كه خداو)٥/٦٧(المائدة،»اسّيعصمك من الن عده بر حفاظت پيامبر داده است 
د صيانتعده در موره بر آن،عمل به اين وده است.عالو6عمل نمو(ص)به آنها در حق پيامبر

ا حكمت تكلي' بندگان،اقتضاء مى6كند كـهآن،مقتضى قاعده6«لط'»6نيز هست،زيـرقر
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ن باشد.ى مصوده و از هر تغييرآن سالم بوقر
ا ممكن است هميند كه استدالل به اين آيه صحيح نيست؛زير ممكن است گفته شو

د؛و دور نيـزجب دور شود تحري' باشد،در نتيجه استدالل بـه آن مـواردش از موآيه خو
باطل است.

تاى كسى كه معتقد به عترچنين شبهه6اى بر:ًالاو در پاسخ اين اشكال گفته شده كه:
جاع اصحابا استدالل آنها بر كتاب و ار باشد،بى6اعتبار است،زير(ع)هايات ائمه طاهرو رو

تحري' به:ًثانياآن و به تبع آن،آيه مذكور است.و آن،دليل بر عدم تحري' كل قرا به قرر
ديدن ترآن بدود قرجوده و لذا آيات موا،هيچ عالم مسلمانى،بيان نكرآن رد قرزياده در مور

آنء قرا جزده و آيه حفظ هم،قطعا تحري' به زياده نشده و همگان آن رد همه،معتبر بونز
ى همد آيه دليلى بر عدم تحري' به كاستى نيز در آن مى6باشد و دوراين خودانسته6اند.بنابر

فتهى مدعيان تحري' بر آيه 6«حفظ»6گرى از سواد و اشكاالت ديگرد.ايرت نمى6گيرصور
دمور6آمده و١٨آن من التحري'»و6«صيانة القر١٧ن6«البيان»شده است كه در كتاب6هايى همچو

فته است.ار گرنقد نيز قر
ال يأتيه*ه لكتاب عـزيـزّا جاءهم و إنّا بالذكر لـم الذين كفـروّإن ب:آيه نفى باطـل:«

استى؛و به ر )٤٢و٤١/٤١لت،ّ(فص»الباطل من بين يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم� حميد
حى6ش باطل به سويش نمى6آيد،وى آن و از پشت سرجمند است.از پيش رو6كه آن 6كتاب ار

ده66[صفات].[نامه]66اى است از حكيمى6ستو
صافآن مجيد است كه به اواين دو آيه،قر»6دركتاب»66و6«ذكره66«اژد از و بى6شك مقصو

صي' شده است.»66توتنزيل من حكيم حميد»66و6«ال يأتيه الباطل»6،6«عزيز«
ص'آن مى6كند و ول هر كدام به طور مستقل داللت بر عدم تحري' قرص' اودو و

»66به معناى شكست6ناپذير وعزيزه6«اژن ود؛چومى6دارده براز اين حقيقت پرم از منشأ و رسو
»66نيز به معنـاى6باطله66«اژى است.وذپذيـرعى شكست و نفوذ،و تحري' نـوغير قابل نفـو

تند با عبـارد.و خداود و تباهى و فساد مى6پذيرا گويند كه ثبات ندارى رنقيض حق،چيز
آنجه به اعجاز قرا با توآن نفى مى6كند؛زيرا در قرع تغيير و تبديلى ر»66هر نوال يأتيه الباطل«

هآن كه با نظمى6خاص در آيات يك سورف هماهنگ و بر حق قـراى غنى و معارمحتوـ در
ساند و آنآن آسيب مى6را و نظم و هماهنگى قرنه تغيير و تبديلى،به محتوگود ـ هرار دارقر
من بين يديه و الداند،در حالى كه اين آيه با تعبير6«نده و فسادپذير مى6گرا مصداق تباه شور
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١٩ا منتفى دانسته است.ى رمان و از هر جهت چنين امر»6به طور كلى در هر زمن خلفه

آن چنين آمده است:ايننيت قره داللت اين آيه بر مصوه نحوان دربار در تفسير الميز
ظه به حفظ خدايى محفوارآن هموآيه در داللت بر اين كه كتاب عزيز ـ شكست6ناپذير ـ قر

مان»6زمن بين يديه و ال من خلفهاد از جمله66«است،مانند داللت آيه6«نفى باطل»6است.مر
ال يأتيههاى بعد از آن تا روز قيامت است و از اطالق نفى در جـمـلـه6«آن و عصـرل قرنزو

آن،ن آيه اين است كه در بيانـات6قـرد.بنابر اين مضمـوميت استفاده مـى6شـو»6عموالباطـل
ايع و احكامش هيـچف،حكمت6ها،شرغ و در معـارهايى كه داده دروتناقض،و در خبـر

دد.ونى مى6گرگوش دگرد،و نه دستخواقع مى6شوى وضه چيزد معاربطالنى نيست؛نه مور
ا تحري' كنند،و جاىاه يابد،مثال آياتش رآن رآن نيست به قرى كه از قرممكن نيست چيز

٢٠ا تغيير دهند و يا كم و زياد كنند؛بنابر6اين مفاد اين آيه با آيه حفظ يكى است.آنها ر

ع تغيير و تحريفىآن از هر نوع تعابير اين دو آيه به6دست مى6آيد كه صيانت قراز مجمو
خىند،تضمين شده است.برى و همچنين نگهبانى خداوذ6ناپذيردن و نفوبه دليل عزيز بو

 در٢١آن از تحري' تمسك جسته6انـد.نيت قرمينه مصوان شيعه به اين آيـات در زاز مفسر
د.ا استنباط كرآن ران عدم تحري' قرى نيز مى6توان از آيات ديگرخى مفسرنظر بر

ّهل فإنسوتضى مـن ر من ارّإال*عالم الغيب فال يظهر علـى غـيـبـه أحـداصد:« ج:آيه ر
هم و أحاط بما لديهمّساالت ربا رليعلم أن قد أبلغو*ًصدايسلك من� بين يديه و من خلفه ر

گاهدآا بر غيب خو؛داناى نهان است،و 6كسى ر )٢٨ـ ٧٢/٢٦،ّ(الجن»� شى�ء عدداّو أحصى كل
شاى او از پيش رو و از پشت سـرد باشد،كه بـرا 6كه از او خشنوى رنمى6كند،جز پيامـبـر

سانيده6اند؛وا رد ردگار خود 6كه پيام6هاى پرورم بداراهد گماشت؛تا معلونگاهبانانى بر خو
ده است.ه 6كرا به عدد شمارى رد و هر چيزد ايشان است احاطه دار[خدا]6بدانچه نز

حى الهى ازد بر اينكه و»66داللت دارصداه يسلك من� بين يديه و من خلفه رّفإن جمله66«
سد و همچنين در طريقدم مى6رمانى كه به مرد تا زحى صادر مى6شوآن لحظه كه از مصدر و

ن است،امـاى مصود و تغييرسد از هر دستبـرحى برقتى كه به دريافت كننـده ولش تا ونزو
»من خلفهسد،اگر هيچ دليلى بجز جمله6«ل برسوقتى كه به رنيت آن از حين صدور تا ومصو

حى الهى هنگام6دريافت آننيت و6بر آن نباشد همين جمله كافى است؛و اما دليل بر مصو
نيتمصوحى اشتباه نمى6كند و نيزفتن وا مى6شناسد و در گرى كه او رحى به طورشته واز فر

ن آن6كهحى شده حفظ مى6كند،بـدوا چنان كه ونه6اى كه آن رحى الهى به گـوآن در حفظ و
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دم ازساندن به مـرنيت آن در را تغيير دهد يا تبديل كند و مصـود يا آن رشى شـوامودچار فر
ت6جه به6عبار با تو٢٢»66است.همّساالت ربا رليعلم أن قد أبلغوف،دليل اين امور جمله6«تصر

سط پيامبر دردم توحله دريافت تا ابالغ آن به مرآن از مر»6به6دست مى6آيد كه قرمن� بين يديه«
نيت آن ازده و هست و مصواقبت الهى بوت و مران و آينده تاريخ،تحت نظـارتمامى6دور

ند متعال تضمين شده است.ى خداوسو
هكـرلوه و نـورّه مـتـمّاههم و الـله بـأفـوّا نور الـلن ليطـفـؤيـريـدو د:آيه اطفاء نـور الـهـى:«

ش 6كنند و حال آن6كهد خاموا با دهان خواهند نور خـدا ر؛مى6خو)٨/ ٦١،ّ(الص'» نالكافرو
دانيد.اهد گرا 6كامل خود رش افتد 6 نور خوا ناخوان رچه كافرخدا گر

ا خداى سبحانفت زيره گرآن از تحري' بهراستگى قراى اثبات پيران بر از اين آيه مى6تو
؛و آيه)٥/١٥(المائده،ه نور و كتاب مبين»ّقد جاءكم من اللده است؛«فى كرا6«نور»6معرآن رقر

ادهنه ارجسته6ترين نـمـود و يكى از برآن حكايـت داراهان نسبت به قـراده بدخـومزبور از ار
ده6هاى مختل' دنبال شده است،نابوآن است كه با شيودن قره نور،از بين براهان درباربدخو

نامعتبر،يكىآن و تحري' آن به منظور بر جاى گذاشتن كتابى تحري' شده ودن اساس قر6كر
ه6هاست.از اين شيو

د نيزا تغيير دهد،خوآن ردند كه قر پيشنهاد كر(ص)لسوت رنه كه به حضر آنان همان گو
ضه كنند و همـهدن كتابى همانند با آن معارا تغيير دهند يا بـا آورآن ردند كه قرتالش مى6كر

ااهند نور خدا رآن مى6خواينها مصداق اطفاء نور الهى است.بر اساس اين آيه دشمنان قر
ان آنت دهان مى6توش كنند،به خيال اين6كه نور خدا به سان نور شمع است كه با فوخامو

٢٣د.ش كرا خامور

ان به احاديث متعددى كه از پـيـامـبـرآن مى6تـوبر عدم تحريـ' قـرايـى:.داليل رو٢ 
ار ذيل مى6باشد:د.مهم6ترين آن6ها به قر نقل شده است،استناد كر (ع) و اهل بيت(ص)ماكر

ت 6تحري'،صوراجب6مى6دانند.درا وت رآن و عتر ال':احاديث ثقلين كه تمسك به قر
آن به قران به آن تمسك جست.اما طبق اين احاديث،تمسكده و نمى6توآن ديگر6هادى نبوقر

ى است.اجب و ضرورتا ابد و
اياتآن از طريـق ايـن رونگى اثبات عدم تحـريـ' قـر در چگوه)(ر عالمه طباطـبـايـى

ّم نقل شده 6كه در هنگام بروز فتنـه6هـا و حـل6انى كه از پيامبـر اكـراومى6نويسد: اخبـار فـر
 كه از طريق شيعه و اهل سنت به٢٤اجعه نمايند،و نيز حديث ثقليـنآن مرمشكالت به قر
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م،ان6بها به جاى6مى6گذارمايد:«من در ميان شما دو چيز گرسيده است و مى6فراتر به ما رتو
گز پس از مـنمانى كه به آن دو تمسك جوييـد،هـرا؛تا زتم،اهل بيتـم ركتاب خدا و عتـر

آن است؛ع تحري' در قرقواهيد شد…»؛[اين دو دسته از اخبار]6دليل بر عدم واه نخوگمر
اى كسانى كه بدان چنگاهى برا كه] امر به تمسك به كتابى تحري' شده و نفى گمـر[چر

٢٥گار نيستند.نند،با يكديگر سازز

آن از تحري' تصريح داشته نقل شده كه بر سالمت قر(ع)ى از ائمهايات بسيار ب:رو
خى از آنعايت اختصار،بره مى6كنند،كه به جهت رع اشارضوو يا به طور ضمنى به اين مو

د:ايات متعدد ذكر مى6شورو
مايد:«…و كان مند چنين مى6فران خو در قسمتى از نامه6اى به يكى از يار(ع) امام باقر

آن اين از جمله بى6اعتنايى آنان به قـر٢٦ده»؛ا حدوفوّفه و حرا حرونبذهم الكتاب أن أقامـو
دند.ا تحري' كرف آن رد و معارلى حدوا به پا داشتند،وآن راست كه الفاظ قر

مايد:ن مى6فرفته،چوت نگرآن تحريفى صورد كه در الفاظ قراحت دارت امام صر عبار
ا تغيير دادند وچند آنان احكام ردند]6هرا به پا داشتند.[كنايه از اين كه حفظ كرآن رالفاظ قر

٢٧ا تباه ساختند.اتش ردستور

 نقل شده است:(ع) از امام صادق
ن كم و[بدو٢٨آن است.د،قـرار دارآن»؛آنچه كه بين دو جلد قـر «ما بين الدفتيـن قـر

زياده].
ا باو آنچه ر٢٩ده.فى كران سنجش انديشه6ها و احاديث معرا ميزآن راياتى كه قر ج:رو

د.د مى6شمردود،مرآن هماهنگى ندارقر
افقا فما واب نور حقيقة و على كل صـوّ حقّ على كلّمايند:«إنمى6فر(ص)مپيامبر اكر

 بر هر حقى حقيقتى است و بر هر امر٣٠ه».ه و ما خال' كتاب الله فدعوكتاب الله فخذو
افق كتاب خداست بگيريد و آنچه با كتاب خدا مخال'ى است پس آنچه موى نوراراستو

ها كنيد.است،ر
نسل6هاىاتر آن ازآن كريم از تحري'،تونيت قريكى ديگر از داليل مصوآن:اتر قر.تو٣ 

ىاترد چنين توجوجسته ايشان به وم مسلمانان و دانشمندان برپيشين تا به امروز است.عمو
ند.منظور از تحري' اين است كه در تمـام اعـصـار وآن ـ اعتقـاد دارـ حداقل در متن قـر

ت داشته6اند،مت و نظارآن مداوست قرائت درهى از مسلمانان بر حفظ و قرده انبوامصار تو
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م عالمه،ضمن6بيانحو مر٣١گاه نباشيم.د و از آن آهر چند نام اشخاص در جايى ثبت نشو
ى از انديشمندان شيعه و اهل بسيار٣٢د.ه6اى نيز به اين دليل دارآن»66اشارصاف قردليل66«او

٣٣فته6اند.آن پذيره متن قرا در بارسنت چنين ديدگاهى ر

آن در آيات متعددىمان ديگر،قرديد پيش از هر كس و هر زن تربدوآن:.اعجاز قر٤ 
اب معاصرار دادن اعره آن6جا كه با خطاب قرد سخن گفته است.به ويژدن خوه بواز معجز

اتر از آن هم انسان6ها و هم جنيانحله6اى باالتر همه انسان6ها و در گامى6فرل،و در مرنزو
ه يا حداقل يـكآن يا ده سـوردن كتابى نظير قـردى و آورا به همـاوردر همه اعصار،آنـان ر

آن،ى قرد كه هماننـد آورده است.و بيان مـى6دارت كرآن دعوه6هاى قره همسان با سـورسور
د و ادعاى هرآن دارآن حكايت از اعجاز قـرى قرّده و نيست.تحـداى احدى ممكن نبـوبر

ت تحقـقد.در صورد منتفى مـى6سـازجوآن موا در قـرنى و كاستـى رنه تحري' بـه فـزوگو
يتّا كه اساسى6ترين سند حجآن رش شده و در نتيجه قرآن مخدوى و اعجاز قرّتحري'،تعد

نده و جاويد اسـالمه زآن تنها معجـزا قرد،زيـراسالم در عصر ماست،از اعتبار مـى6انـداز
آنه و بالغت قرب ويژعى اخالل در نظم و اسلونه تحريفى،نواست.به بيان ديگر،هر گو

آن اعجاز بالغى وت قرج مى6كند.در اين صورتبه كالم الهى خارا از مرد ساخته و آن رارو
ده است،از دست مى6دهد.جه انديشمندان مسلمان بود توه مورارا كه همود رلفظى خو

ّته امه عملى مسلمانان نشانگر عنايت ويژتاريخ اسالمى6و سير.داليل تاريخى:٥ 
امده،و نهايت دقت،احترا مقدس به شمار 6آورآن رسته قرآن است.آنان پيوگ اسالم به قربزر

شائت و نگارى،حفظ و ضبط قـرل مى6داشتند.در جمـع6آورا در حق آن مبذوو تعظيـم ر
چك6ترينده باقى بماند و كوآن دست نخورشيدند تا قرقفه6اى داشته و مى6كوآن تالش بى6وقر

مى6شنيدند(ص)ا از پيامبرآن رقتى آيات قرى از صحابه ود.بسيارت نگيرى در آن صورتغيير
اندند،و عـده6اى ازد مى6خوده بوائت كراى ايشان قر بر(ص)نه كه پيامبـرا به همان گوآيات ر

ب،سنـگ و…ست،چـوى پوا بـر روشتن داشتنـد آيـات راندن و نـواد خوصحابه كـه سـو
آن كريم يكى از داليل بطالن شبهه تحري' است.ه به قرشتند.اين عنايت ويژمى6نو
نه تغيير و تبديلن شك،حكم به عدم هر گوعقل سليم انسانى بدو.داليل عقلى:٦ 

آنح زير،سالمت قرند چند مقدمه به شرآن مى6كند.در اين دليل با پيواز ساحت مقدس قر
د:از تحري' اثبات مى6شو

ستاد.ب:اين كتاب آخرين كتـاباى هدايت بشر فرا برآن رند حكيم قـر ال':خداو
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ستاده خداست.ج:اگر اين كتاب تحري' شده باشد،نده آن نيز آخرين فرآسمانى و آور
اهد داد و در ايـندم نشان نخوا،به مـرست راه درى ديگر ركتاب آسمانى ديگر و يا پيامـبـر

اهى باجه آنان باشد.د:اين گمرى متون آن كه تقصيرند،بدواهه مى6رودم به بيرت مرصور
گار،و مخال' حكمت الهى در هدايت بشريت است.دگار ناسازساحت اقدس پرور

 اگر آيات الهى در٣٤ن باشد.نه،تغيير و تحريفى مصوآن بايد از هر گوپس قر نتيجه:
ش تحري' و تغيير شده باشد،در اعتبار قدسى و الهى آنل و بعد از آن،دستخومان نزوز

جه بهاهد داشت،اما با توا در بر نخوندى رگى6هاى سخن خداود و ويژديد ايجاد مى6شوتر
ديد ناپذير است و محققانآن از تحري' و تغيير،ترن،صيانت و سالمت قرناگوداليل گو

٣٥ند.گ اسالمى6بدان اذعان داربزر

ند.درآن تأكيد دارى قرم مسلمانان بر تحري'6ناپذيرق،عمواهد فو بنابر داليل و شو
آن تحري' شده است و داليلى نيز بر مدعاىند كه قـركنار اين تأكيد،عده6اى بر اين باور

 البته محققان مسلمان اين٣٦ايات تحري' است.ده اند كه بيشتر مبتنى بر رود ذكر نموخو
ظيفة ايـن از آنجا كـه و٣٧ده6اند.د شمـردوا مرار داده و آن رسى قـرد نقد و بـررا مورمدعـا ر

ى مى6كنيم.ددارسى اين داليل نيست از ذكر آنها خوشتار تحليل و بررنو

ى الفاظ كتاب مقدسى و يا تحري� ناپذير تحري� پذير
ىاند معنواند لفظى و هم مى6تو همان6طور كه دربخش پيشين آمد،تحري' هم مى6تو

خ داده باشد،بـيـنع تحري' در كتاب مـقـدس رباشد.اما اينكه كـدام يـك از ايـن دو نـو
ات وند كه در تورخى بر اين بـاورد؛برد دارجومسلمانان و غير مسلمانان اختالف نـظـر و

احتى قابل مشاهده است،و عده6اى ديگر قائل به تحري'ى به رانجيل تحري' لفظى و معنو
ند.ا مطلقا نمى6پذيرد تحري' رجوخى وى در اين دو كتاب هستند و برمعنو

ع تحري'،دستد كه از اين دو نوا استفاده كران اين رآن مى6توجه به ظاهر آيات قر با تو
ات وديان و مسيحيان در تورى يهوه6هاى مختل' از سوى آن هم با انگيزكم تحري' معنو

ااهيم تحري' يا عدم تحري' كتاب مقدس راقع شده است.ما در اينجا نمى6خوانجيل و
م است بدانيم كه ديدگاه مسلمانـان وشن6تر شدن بحـث،الزاى روسى نماييم،اما بـربرر
ـ مسيحيت)6دربارمسلمانان6(يهوغير ات و انجيل چيست؟به بيان6 ديگر،ه كتاب6هاى تورديت 

ل شده6اند؟ان خدا نازا كتاب6هايى آسمانى مى6دانند كه بر پيامبرآيا اينها ر
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آنات و انجيل از نگاه قرتور
ت و حضر(ع)سىت موات و انجيل كتاب6هايى هستند كه بر حضراز نگاه مسلمانان،تور

تآن بر حضـر و يا قر(ع)اهيمت ابرل شده است،همان طور كه صح' بر حضر ناز(ع)عيسى
ات و انجيل دوآن كريم،تورل شده است.بر اساس ظاهر آيات متعددى از قر ناز(ص)محمد

ل شده6اند.ناز(ع)ت عيسى و حضر(ع)سىت موحى بر حضركتاب آسمانى هستند كه از طريق و
آن تصريح مى6كند كه66«انجيل»ده بار از6«انجيل»6ياد شده است.قـرازآن كريم دودر قر

حيانى در اين پيام و٣٨ده است.ل كر ناز(ع)ت عيسىند بر حضرحى الهى است كه خداوو
آن در شريعت و قر(ع)سى ات در شريعت مود كه تورا دار،همان نقشى ر(ع)شريعت عيسى

ات و و دو بار در كنار تور٣٩ات،ج توران زود،از اين رو هشت بار انجيل به عنواسالم دار
٤٠آن از آن ياد شده است.قر

د:ان به دو دسته تقسيـم كـرا مى6توآن ره66«انجيل»6در قـراژد ود كاربـراربه طور كلى مـو
ل شده ناز(ع)حى6اى است كه بر عيسىدى كه به انجيل اصلى اطالق شده،و آن وار.مو١

ديم.ا اعطا كر؛به او انجيل ر )٥/٤٦(المائده،»آتيناه اإلنجيـلمايد:«است.نظير آن كه مى6فر
دجوآن به وه قرل اطالق شده است،مانند اشارد در عصر نزوجودى كه به انجيل موار.مو٢
نبعوّذين يتّالمايد:«ند مى6فرات و انجيل،چنان6كه خـداو در تور(ص)صاف پيامبر اسالماو

ف وهم بالمعرواة و اإلنجيل يأمرورّنه مكتوبا عندهم فى التذى يجدوّى الّبى األمّل النسوّالر
انده ـس نخوستاده،پيامبـر در؛همانان كه از اين فر)٧/١٥٧اف،(االعر»ينهاهم عن المنكـر…

ـ پيروات و انجيل نود،در تورد خوا نزكه [نام] او ر ىى مى6كنند؛[همان پيامبرشته مى6يابند 
د….و يا مانند آن كهمان مى6دهد،و از كار ناپسند باز مى6دارا به كار پسنديده فركه] آنان ر

ل6اى آنان نازند در انجيـل بـراى آنچه خـداوت مى6كند كه بـه اجـرا دعـوآن،مسيحـيـان رقر
٤١ى كنند.ات انجيل داورند و مطابق احكام و مقرردازده،بپركر

اتديت و توريهو
ل شده است. ناز(ع)سىت موات بر حضرند كه كتابى،به نام تورديان بر اين باور يهو

 مى6دانند.همچنين ساير كتاب6هـاى(ع)سىت مود حضرشته خوا نود رجوات مواينان،تور
سىا با بررخى از جمله اسپينـوزب شده است.اما بـران منسوخى از پيامبرعهد عتيق به بـر

(ع)سىت موشته حضراند نوات نمى6توده است كه تورعلمى6و ذكر داليل متعددى اثبات كر

ى مى6زيسته است،با استفاده از منابع مختل'سط كسى كه سال6ها پس از وباشد،بلكه تو
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 و١٧:١٤ج نى ـ نظيـر خـروات كنوات تورخى عبـاره به برى با اشـارشته شده اسـت.ونو
ـ مى6گويد كه حضر٢١:١٤اعداد  نىات كنولى تورشته6هايى داشته است.و نو(ع)سىت مو 

٤٢اند تألي' او باشد.نمى6تو

ماس ميشل مى6گويد:تو
شته است.اما مطالعات جديد كتابا نوات ر تور(ع)سىدند كه مودم معتقد بودر قديم مر

ات از آنچه در ابتـدامقدس نشان مى6دهد كه پاسخ به مسأله اصل و منشأ اسـفـار تـور
ل نسل6ها پديد آمده اسـت: در ابـتـداات در طواتر است.تـورد،دشـورتصور مى6شـو

دند،ا به طور شفاهى به يكديگر منتقل مى6كرد آنها رم يهود داشت كه قوجوايت6هايى ورو
د وخى از آنها در باب تاريخ بوشته شد كه برعه نوايات مذكور در چند مجموسپس رو

عه6ها در يك كتابن پنجم قبل از ميالد اين مجموانجام در قرخى در باب احكام.سربر
دند و نامدند،بسيـار بـوكت كرالنى و پيچيـده شـرد آمد.كسانى كه در اين كـار طـوگر

ديان و مسيحيان،الهـامده است.به عقيده يهـوش كراموا تاريخ فراكثريت قاطع آنهـا ر
ده است. متخصصان كتـاباه و پشتيبان بـوات،همـراحل تألي' تورالهى در همه مـر

.منبع٢ ٤٣)؛Eهيمـى6(.منبع الـو١ات قائلنـد: اى تورمقدس چهار منبع اساسـى بـر
٤٧ه است. كه منبعى ويژ٤٦)D.منبع تثنيه (٤ ٤٥)؛P.منبع كاهنى (٣ ٤٤)؛Jهى (يهو

ه»6آمده و به هميـنهيم»6و6«يهـوت6«الوتيب،به صوردر دو منبع نخست،نام خدا بـه تـر
دليل،اين دو منبع به اين نام6ها ناميده شده6اند.منبع كاهنى بر احكام كاهنان و معـبـد

كز است و منبع تثنيه6اى منبع سفر6«تثنيه»6است.متمر

مسيحيت و انجيل
تى است.مسيحيان معتقد نيستند كه حضـر~ انجيل به شكل ديگـر اين بحث دربار

تال و افعال آن حضرا فقط بيانگر اقوگانه ر6كتابى داشته است و انجيل6هاى چهار(ع)عيسى6
ه مى6نويسد:ماس ميشل در اين بارمى6دانند.تو

6به عقيده مسيحيان(ع)د داشت.عيسى6جوشته شدن اناجيل،يك سنت شفاهى وپيش از نو
اهايش را شناخته، كارى رده،وى كرفات يافت و كسانى كه از او پيرو و٣٠د سال در حدو

ا در حافظه نگه مى6داشتـنـد.ات خويـش از او ردند،خاطـرا شنيده بـوديده و سخنانـش ر
ات نقل مى6شد.اندكد مى6آمدند؛آن خاطراى عبادت گرهنگامى6كه مسيحيان نخستين بر

٤٨ده شد.الت شكل مشخصى يافت وبر حجم آنها افزواندك اين منقو
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حى الهى»6است كه نه حامل6«تجسم و(ع)ت عيسى6 بنابر اين از نظر مسيحيان،حضر
شتها نو6انجيل ر(ع)ت عيسى6ده است.بدين علت،اين اعتقاد كه حضرپيام،بلكه عين پيام بو

ا كتابد و به طور كلى انجيل رده باشد در ميان آنها جايگاهى ندارانش ديكته كرو يا به پيرو
اد از انجيل در نظر مسيحيان6ناظرل شده نمى6دانندتا سخن از تحري' آن به ميان آيد.مرناز

گانه.م:اناجيل چهارل:ماهيت انجيل.و دوبر دو امر باشد:او
د عيسىت»6در مور«انجيل»6در اصطالح مسيحيان به معناى6«بشار.ماهيت انجيل:١ 

شته6هاى و در نو٤٩ده اسـت.مغان آورع بشر به اراى نـوى است كه برستگـار و ر(ع)مسيح 
ان به عنـو(ع)ى الهى است كه عيسـىستگارت ران بشـار انجيل به عنـوًعاعهد جديد نيز نـو

ده است.اى بشر آورمسيح و نجات دهنده بر
تدان حضران و شاگـرى از يارن نخست ميالدى بسيـاردر قرگانه:.اناجيل چهـار٢ 

دند كها ايجاد كرشته6هايى ردند و نوت اقدام كرفتار آن حضرشتن سخنان و ر به نو(ع)عيسى
سميت6شناختهمان از ميان اين انجيل6ها چهار تاى آنها به رانده شد.به مرور ز انجيل خوًبعدا

 شدند.ّدشدند و اناجيل ديگر ر
ا پيامبر نمى6دانند،اما مسيحيان نويسندگان كتب عهد جديد و از جمله چهار انجيل ر

 و ايـن٥٠ده6اند.شته6اند،با الهام الهى عمـل كـرمعتقدند كه همگى آنها در تمام آن چـه نـو
 نويسنده6اى مسيحى٥١ده6اند.د نويسندگان عهد جديد به آن تصريح كرى است كه خوچيز

شته6هاى مسيحىح القدس از ميان نواهنمايى روانجام جامعه مسيحيان با رمى6گويد:سر
فت كهد و پذيرار كرگانه نيز جزو آنهاست،اقر 6كتاب كه انجيل6هاى چهـار٢٧بى6شمار به 

٥٢ش يافته6اند.آنها با الهام الهى نگار

ه تحري� كتاب مقدسآن دربارضع قرمو
ده وا تصديق كـرآن كريم كتاب مقـدس رع بايد گفت كه قـرضوسى اين مو قبل از بـرر

ابآن در ابود در قرجوى از احكام مـوار داده است.بسيـارد تأييد قـرا مورمضامينـى از آن ر
نات6 6(سفر الويان)6هم بيان شده است.افزوايى همان احكامى6است كه در تورقى و جزحقو

ديمات بر آنان مقرر كرد:و در توره دارد اشارآن به احكام شريعت يهوخى از آيات قربر آن بر
ش،وابر گوش در برابر بينى،گوابر چشم،و بينى در بركه جان در مقابل جان،و چشم در بر

)٥/٤٥(المائدة،نـد.تيب قصاص دارخم6ها نيز به همين ترابر دندان مى6باشـد؛و زدندان در بر
ض جان وحم نكند جان به عود:و چشم تو تره دارد در سفر تثنيه اشارجواين آيه به حكم مو
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٥٣ض پا.ض دست و پا به عوض دندان و دست به عوض چشم و دندان به عوچشم به عو

د به اينات و انجيل و كتب آسمانـى پـيـش از خـوآن كريم نسبت بـه تـور تصديق قـر
حيد،معادا مانند تواى آن6ها را از جانب خدا و محتوحى آن كتب رآن كريم ومعناست كه قر

ا با همهد رجوات و انجيل و كتب آسمانى موآن كريم،تورو… تصديق مى6كند،نه اين كه قر
٥٤ده باشد.ئياتش تصديق كرجز

سط اهلات و انجيل توف است كه تـورد،در ميان عامه مسلمانان معـروجو با اين و
آن تصديق مى66كندمايد؟قرابطه چه مى6فرآن در اين ركتاب تحري' شده6اند،اما بايد ديد كه قر

ديان 6كالمد نيز تذكر مى6دهد 6كه عده6اى از يهوات،حكم خدا هست و خـو6كه در اين تور
اتى كه امروز در دستشان است از اين6ها به6دست مى6آيد تور٥٥دند،ا تحري' مى66كرخدا ر

ات اصلىاما اين كه چه مقدار از تورده و دست ايشان بو(ص)مان پيامبرهمانى است كه در ز
د،محل تأمل است.د دارا با خور

خى محققانديد برد تردن اين كتاب مورد.آسمانى بوضع مشابهى دارات نيز و كتاب تور
ست همان كتاب عهد،كهده است؟اين كتاب درسى»6چه بواست:آيا آن6«كتاب شريعت مو

اد نيست.چه در كتاب عهد،تصريح شده است كه آن رانده بودم خوشيا پيش از آن بر مريو
اندن كتاب ديگر،محتاجتى كه خواندند،در صورخوديان فرودر مدت يك روز دو بار بر يهو

صر بهّن ششم قبل از ميالد و در پى حمله نهايى بخـت ن در قر٥٦د.قت بويك هفته تمـام و
 هـ6.ق ـ،سپاهيان به قتل و٥٦٦ تا ٥٨٨ه و فتح اين شهر ـ بين سالهاى شليم و محاصراور
اردند.در اين پيشامد ناگوا از بين برد رداختند و تمام نشانه6ها و عالئم دين يهوت شهر پرغار

ات در آن جاىت مقدسى كه تـورات و تابوا به تلى از خاك تبديل و تـورمسجد االقصـى ر
ش، ق.م كورو٥٣٨ال گذشت تا آن كه در سال داشت،ناپديد شد.ساليانى به همين منو

ى معبدسازمان بازدانيد و فرمينشان باز گرا از بابل به سرزديان رى بر بابليان،يهوپس از پيروز
ش آغاز شد و پنج سال ادامه يافت.پس ازمان داريو از زًى عمالسازد.اما اين بازا صادر كرر

ا اصالحى عهد عتيق همت گماشت و احكام تحري' شده راى كاهن به جمع6آورآن،عزر
ديان اوه6اى است كه يهود به اندازات و احكام دين يهواى كاهن در احياى تورد.تأثير عزركر

مكس پادشاه رومت انيتومان حكوسى بسيار مى6ستايند.چندين سال بعد،در زا پس از مور
ى نسخه6اى ازد وا كه نزاقع شد و هر كس رد حمله وشليم مور ق.م ـ نيز بار ديگر اور١٦١ـ

 هر چند جريان ناپديد شدن٥٧دند به آتش مى6كشيدند.ا يافته بود مى6كشند و آنچه رات بوتور
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ح شده است.ى نيز مطرد آن به شكل ديگرّات و پيدايش مجدنسخه تور

ىنتيجه�گير
فتهار گرد استناد قرات و انجيل مورع آياتى كه در اثبات تحري' تور اگر چه از مجمو

د كه ـ،استفاده مى6شو٤١ و١٣؛المائدة/٤٦؛النساء/٧٨ان/؛آل عمر٧٩و٧٥ة/6ـ البقر
طات مربود نسبت داده شده كه آن هم فقط بـه تـوردر آيات مذكور عمل تحري' به يـهـو

در(ص) صاف پيامبرد اوجوى به وند در آيات ديگـرد نه انجيل،اما از آنجا كه خـداومى6شو
اتده است كه آيا در تورح بوسش مطر،اين پر)١٥٧اف/(األعرده است6ه كرات و انجيل اشارتور

اتىد چنين بشارجوت عدم ود؟و در صورد دارجواضح وات به نحو وو اناجيل فعلى اين بشار
فتهار گرد تحري' قـرات و اناجيل فعلى مورفته است كه تـورار گرى بر اين قـرض بسيارفر

ات و انجيل سخن نـگـفـتـهاحت از تحريـ' تـورآن كريم بـه صـره بر آن،قـراست.عـالو
ات و انجيل تحري' لفظىاست.هيچ يك از اين آيات به طور مطلق نمى6گويند كه در تور

ا نيز نفى نمى6كنند.و به طور قطع هماناقع شده باشد،اما اين آيات،تحري' رى وو معنو
د اقدامى در كتاب مقـدس خـوديان به تحري' معنـونه كه در تفاسير آمده اسـت،يـهـوگو

اقعى آن تفسيرد،بر خالف معنى وا كه در كتاب آسمانى آنها بـواتى رده6اند،يعنى عبارنمو
نگوا دگـردند و معـانـى آن رت اصلى6شـان حـفـظ مـى6نـمـوا به صـوردند.الـفـاظ رمى6كـر

ى بر خالف تحري' لفظى از نقايص كتاب مـقـدس بـهع تحري' معنـوقومى6ساختنـد.و
فته است.تعدادى ازت گرى صورآن نيز تحري' معنونه كه در قرشمار نمى6آيد،همان گو

اهد و داليل متعددىات با ذكر شوى در توره بر تحري' معنوان و علماى اسالم عالومفسر
٥٨اقع شده است.ده اند كه تحري' لفظى نيز در آن وادعا كر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٤٢؛مقاييس اللغة، ١١٣آن/دات ألفاظ القر.معجم مفر١
.٢/٤٣.مقاييس اللغة،٢
.٣/٢١١.العين،٣
.١١٣آن/دات الفاظ القر.معجم مفر٤
ت اسـتاهــد آن عــبــار.و از جـمــلــه شــو٢١٥.الـبــيــان/٥

ه خطر تفسـيـر بـه دربـار(ص)م.هشدار مكرر پيـامـبـر اكـر١از:
ا بر اساسآن رانى مدعى تفسير كـه قـراود شمار فـرجو.و٢أى.ر

.اختالف مسلمانان٣دند. دتفسير مى6كراسته6هاى نفسانى خوخو
خاسته ازا برد رقه كه بيشتر آنان بنياد عقايـد خـوبه هفتاد و سه فـر

ـ جواهت قرآن مى6دانند.ر.ك.نزآيات قر ادى آملىآن از تحري' 

.١٩ـ ١٨ـ /
.١/١٥١،الكافي،١٧.نهج البالغة/خ٦
.٤/٤٦؛النساء،٢/٧٥ة،.البقر٧
.٣٨٩و٦/٢٨٢.المنار،٨
.٤/٣٦٤ان،.الميز٩

.١٠٨ـ ١٢/١٠٧.همان،١٠
.١٦آن من التحري'/.صيانة القر١١
.٣/٤٧.التبيان،١٢
.٥/١٤٠.المنار،١٣
.٢/١٧آن،م القر.التمهيد فى علو١٤
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.١/٣٤٤.الكشاف،١٥
.١٣/١٠١ان،.الميز١٦
.٢٠٩.البيان/١٧
.٤٨ـ ٤٣آن من التحري'/.صيانة القر١٨
.٢٥ ـ ٢٤ادگان ـ /آن ـ نجارزى قر.تحري' ناپذير١٩
.١٢/١٠١ان،.الميز٢٠
الصافى،؛تفسير٦/٥٠٩؛مجمع البيان،٦/٣٢٠.التبيان،٢١

/٥آن الكريم،؛تفسير القر٢/٦٥٨؛تفسير الهيجى،٣/١٠٢
١٩.
.٢٠/٥٧ان،.الميز٢٢
.٦٩آن از تحري' /اهت قر.نز٢٣
.١٠/ح٢٣/١٠٨ار،األنو.بحار٢٤
.١٢/١٠٧ان،.الميز٢٥
.١٦/ح٨/٥٣.الكافي،٢٦
.٥٣آن من التحري'/.صيانة القر٢٧
.٢٩آن/ى قر.تحري' ناپذير٢٨
؛تفسير العياشى،٢/٦٠٠؛الكافي،١٨١.نهج البالغة/خ ٢٩

ـ ١/١٨  ٢٠.
؛١٤٥ ـ ١/١٤٤ار،األنو؛بحار١/١٩.تفسير العيـاشـى،٣٠
.١/٢٩آن،م6القرهان فى علوالبر
.٢١٥آن شناسى/.قر٣١
.١٢/١٣٦ان،.الميز٣٢
هان فـى؛البـر١٤٩و١٢٣؛البـيـان/١/١٨حمـن،.آالء الر٣٣
 /١ـ٢آن،م القر؛االتقان فى علـو٢٥٣ ـ ٢/٢٥٢آن،م القرعلو

ـ ٢٦٦  ٢٦٧.
آن ازاهت قر؛نـز٣٤آن/ى قر؛تحري' ناپـذيـر٢٧.البيـان/٣٤

.٣١٥تحري'/
و٢٩ ـ ٣٦آن الشري'/.التحقيق فى نفى التحري' عن القر٣٥

.١٠٧ ـ ٥٩آن من التحري' / ؛صيانة القر٢٢٠ ـ٢٠٧
.٩٧.فصل الخطاب فى تحري' الكتاب /٣٦
ان،؛ الميـز٢٢٣ ـ ٢٢٢؛البيان/٢٧ ـ١/٢٥حمـن،.آالء الر٣٧
؛صيانـة٣/٨٤٧سيـن،ايات 6المـدرآن الكريم و رو؛القـر١٢/١٦
.١٤٢آن از تحري'/اهت قر؛نز٢٣٩آن من التحري' /القر
.٥/٤٦؛المائدة،٥٧/٢٧.الحديد،٣٨

،١١و٥/٦٦؛الــمــائـــده،٦٥و٤٨و٣/٣ان،.آل عــمـــر٣٩
.٩/١١١،التوبه،٧/١٥٧اف، االعر

.ر.ك.انجيـل بـا دو٩/١١١؛التـوبـة،٣/٣ان،.آل عمـر٤٠
.١٣٨٤،تابستان ٤هشهاى فلسفى ـ كالمى،شائت،پژوقر

.٦٨ و٦٦ و٥/٤٧.المائدة،٤١
اقعى اسفار،مصنـ' و١٣٧٨/ بهار ١.هفت آسمـان،ش ٤٢

پنجگانه.
43 .ELOHIST

44.IAHWIST

45.PRISTLY

46.DEUTERONOMY

.٣٢ماس ميشل/.تو٤٧
.همان.٤٨
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.٧٠.و.م ميلر / ٥٠
.٣/١٦س،م تيمو تائو.دو٥١
.٥١ماس ميشل /.تو٥٢
.١٩/٢١.تثنيه،٥٣
 المائدة.٤٣،ذيل آيه ٥/٣٧١ان،.الميز٥٤
 .٤٦/ ٤؛النساء،٤١ و ٥/١٣؛المائدة،٢/٧٥ة،.البقر٥٥
.١/٣٨٢انت،.ويل دور٥٦
ـ /حلة المدر.الر٥٧ ـ بالغى  ٣٠،ذيل آيه ٩/٢٤٣ان،؛الميز١٢٤سية 

ا.كد نصر و عزرش / نبوس كتاب مقدس/ذيل لفظ كورالتوبة؛قامو
 و٤/٥٧٩ و ٢١٣ و ٣/٥٨ و ١/٢٦٦ان،.ر.ك.الـمـيـز٥٨

و٢/٩٤و ١/١٣٢؛تفسير الـكـاشـ'،٣٤٠ ـ٣٢٨6و ٥/٢٤١
/٢آن،حى القـر؛من و٢/١٣٥و١/١٠٣حمن،؛ آالء الر٣٣٩

آن،قان فى تفسير بالقر؛ الفر٨/١٧٤و٧/٢٨٧ و٦/١٢١و٩٧
و١/٣١٧نه،؛تفسير نمو٨/٢٤٩ و٧/٩٧ و ٥/٢٠٨و ٢/٣٦
؛١/٢٧٨؛مجمع البيان،٥١٦ ـ٤/٥١٥  و٣/٤٠٤ و٢/٦٢٩

١/١٩ل،؛اسباب النزو١/٣٦١؛المنار،١/٥٣٥جامع البيان،
ان6«الهدىابطه مى6تـو؛و از ديگر آثار مهم در ايـن ر١٠٣ و٢٠ـ 

ه هنـدىّحمة الـلإلى دين المصطفى»6و6«اظهـار الـحـق» شـيـخ ر
ماء و النحل»6ابن حزد»6و66«الفصل في الملل و األهواة اليهوو6«تور

د.ا نام برر


