
 
  کریم  قرآن ناپذیريتحریف  تفسیري مبناي تطبیقی ارزیابی
  1آملیجوادي  اهللا آیت و طباطباییعالمه  منظر از

  
  3جواد جمشیدي حسن آبادي ،2سیدرضا مؤدب

  )26/9/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ12/8/1401 :مقاله دریافت (تاریخ
  
  چکیده

 اهللاطباطبـایی و آیـت  (از جملـه عالمـه   ترین مبانی تفسیري اغلـب مفسـران  قرآن از تحریف از مهم مصونیت
ي عدم تحریف قرآن را، در هفت بخش به تفصیل تبیین نمـوده اسـت   طباطبایی مبناي تفسیراست. عالمه آملی) جوادي 

، نقـد  روایات عدم تحریف قـرآن معتبر دانستن ، $اهللارسول عصر قرآن با کنونی قرآن همانندي که عبارت است از:
جمع  تحلیلتوحید مصاحف در دوره عثمان، تحلیل جمع قرآن در عصر ابوبکر، تحلیل ن به تحریف قرآن، ادالیل معتقد
آملی در تبیـین ایـن   جوادياهللاتحریف. در مقابل آیتموهم به نقد و بررسی روایات و الدفتین در زمان صحابه قرآن بین

مبناي تفسیري، بر اموري چون دالیل عقلی، دالیل نقلی، تواتر قرآن، شهادت تاریخ، هماهنگی قرآن با عترت، شـهرت  
کـریم از  دهد که در اصل مصـونیت قـرآن  . مقایسه مبانی دو مفسر، نشان میمحققه به گواهی علماي فریقین تاکید دارد

اسـت امـا در    از مبانی مشترك صدوري، دو مفسـر در تفسـیر قـرآن   این نظر دارند و با یکدیگر اشتراكهر دو تحریف 
  اختالفـات، نشـان  نظرهایی دارند کـه واکـاوي ایـن اشـتراکات و     مقابل در تبیین جزییات موضوع، با یکدیگر اختالف

صـورت  تحلیلـی و بـه   -آملی است. در این مقاله، با روش توصیفیجوادياهللاهاي آیتي یک نوآوري در دیدگاه دهنده
. نتیجه آن که از جمله مبانی است ناپذیري پرداخته شده تطبیقی به دیدگاه دو مفسر یاد شده در خصوص مبناي تحریف

داند و جمع ها را توقیفی میها و ترتیب سورهآن است که، ایشان ترتیب آیات درون سورهآملی جوادياهللاحضرت آیت
طباطبـایی جمـع و    که حضرت عالمـه  حالیدهد، درنسبت می $اهللاشریف را به زمان حیات رسولو تدوین مصحف
هاسـت.  ن ترتیـب سـوره  داند و معتقد به اجتهادي بـود نمی $صورت کامل را در زمان حیات پیامبرتدوین قرآن به

رسـد، سـخن   اختالف دیدگاه دو مفسر در تبیین مصونیت قرآن از تحریف است، که بـه نظـر مـی    همین موضوع، ریشه
ناپذیري طباطبایی را در اثبات تحریفآملی، استدالل عالمه جوادياهللاتر باشد. همچنین آیتآملی صحیحجوادياهللاآیت

  رسد مالحظه دقیقی است. سته و به نقد سخن ایشان پرداخته است، که به نظر میقرآن، مستلزم دوري رقیق دان
 

  آملی، المیزان، تسنیم، ارزیابی تطبیقی. جوادياهللا  طباطبایی، آیتعالمه  مبانی تفسیري، تحریف، ها: کلید واژه

                                                                                                                                        
  .دکتري دانشجو است . این مقاله مستخرج از رساله1
  reza@moaddab.ir   ؛)(نویسنده مسئول  قم، قم، ایران،دانشگاه و حدیث قرآن  علوماستاد گروه . 2
  javadjamshidi66@yahoo.com  ؛قم، قم، ایران دانشگاهتطبیقی  دکتري تفسیر دانشجوي. 3
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  بیان مساله. 1

کریم، به دلیـل   وجود مبانی براي هر دانشی، امري ضروري است. در دانش تفسیر قرآن
(حتـی   تر است. از آنجا که میان مفسـران اهمیت و جایگاه این دانش، بحث پیرامون آن مهم

نظرهایی وجود دارد، لذا در تفسـیر پژوهـی،   از یک مکتب تفسیري) درباره مبانی، اختالف 
ضرورت بحث از تطبیق و ارزیابی مبـانی تفسـیر بـه ویـژه مبـانی مـورد اخـتالف و بیـان         

نظرهاي تفسیري اسـت دو   ي بسیاري از اختالفت و اختالفات این مبانی که ریشهاشتراکا
  شود.چندان احساس می

آملی از مفسران بزرگ معاصر شیعه هسـتند و عـدم   جوادي  اهللا طباطبایی و آیت عالمه
ترین مبانی تفسیري اتفاقی (مشترك) صدوري دو مفسر است و هـر دو  تحریف قرآن از مهم

و به تفصـیل   تمسک نمودهو شواهد تاریخی روایی ، قرآنی ادله عقلی،، به این مهم ثباتدر ا
این بحث در تفسیر المیزان در چند مـورد بـه تفصـیل     .اندفرسایی نموده در تفاسیرشان، قلم

کریم بـا آن در   مطرح شده و محور اصلی این بحث در المیزان، وجود صفاتی است که قرآن
آملی عالوه بـر اینکـه در   جوادي اهللا  چنین آیت ي نموده است. همتحد $اهللاعصر رسول

دارد، در تفسیر تسنیم نیز به تفصیل » قرآن از تحریف نزاهت«باره تالیفی مجزا با عنوان این
طباطبایی) را بیان و مـورد نقـد و   به این موضوع پرداخته است و نظر استاد خویش (عالمه

 ناپـذیري قـرآن   مقاله بر آن است تا به مبناي تفسـیري تحریـف  بررسی قرار داده است. این 
آملی پرداخته و روشن کند که مبنـاي ایـن   جوادي اهللا  طباطبایی و آیتکریم از منظر عالمه 

  1چیست؟ دیدگاهي این اختالف دو مفسر چه اشتراکات و چه افتراقاتی دارد و ریشه
     

  مقدمه. 2
 قـرآن  ناپـذیري  تحریـف  تفسیري مبناي تطبیقی ه ارزیابیبا توجه به هدف این نوشتار ک

                                                                                                                                        
 تحریف تفسیري مبناي ايتطبیقی و مقارنه هاي انجام شده، پژوهشی، با موضوع ارزیابیالزم به ذکر است با بررسی .1

آملی، و مشابه آن، تاکنون انجام نشـده اسـت و ایـن     جوادي اهللا آیت و طباطباییعالمه  منظر کریم از قرآن ناپذیري
 نماید.امر، بدیع بودن و ضرورت انجام این پژوهش را تأیید می
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 آملـی اسـت، در ابتـدا بـا معنـاي مبـانی       جوادي  اهللاآیت  و طباطبایی عالمه منظر کریم از
آملـی   جوادياهللا طباطبایی و آیت ویژه عالمه ن بهاتفسیري، تحریف، انواع آن از نظر مفسر

  شویم. میآشنا 
  

  . معناي مبانی2-1
ي بنی در لغت به معنی اساس و بنیاد، بنا، شالوده، پایـه  ي مبانی جمع مبنا از ریشههواژ

؛ دهخـدا،  1048؛ عمیـد،  1/302فـارس،   (ابن و بنیان و ریشه و اصول مسلم یک شی است
). مبانی در اصطالح، به معانی مختلفی بیان 3777/ 3؛ معین، 1/340؛ مصطفوي، 2577/ 2

). مراد از اصطالح مبانی تفسیري در 40؛ شاکر،1/20؛ بابایی، 37: میبدي، نکـ ( است.شده 
شـان در چگـونگی   این نوشتار، آن دسته از قضایا و اصول اساسی است کـه اثبـات و نفـی   

کریم و... . مبـانی  کند مانند اثبات یا نفی وقوع تحریف در قرآنتفسیر، اثري بنیادین ایفا می
صدوري و داللی، مشـترك و مخـتص و.... تقسـیم    یتفسیر به اقسام گوناگونی همچون مبان

؛ 40هـاي تفسـیر قـرآن،    ؛ مودب، روش41-39: مودب، مبانی تفسیر قرآن، نکـ ( شود.می
قـرآن از تحریـف از    ). مصـونیت 6زنجـانی،  ؛ عمیـد 34 شهري،ري؛ محمدي42-40شاکر، 

  مبانی مشترك (اتفاقی) صدوري است.  
  

  معناي تحریف. 2-2
 راغـب ؛ 4/1342 (جـوهري،  اسـت ، گوشهمـرز، کنـاره ه،لبـبه معنی  ،در لغتحـرف 
 تحریـف در لغــت بــه معنــاي مایــل    طورکلی  ). به9/41 منظور، ابـن؛ 1/228 اصفهانی،
تفسیر ءتعبیر و سوءواست. تحریف کالم، بد معنا کردن، س ج کردن و تغییر دادن آمدهکردن، ک

: نکــ  ؛ 143، قرآن در اسـالم، (طباطبایی باشد. ه میجاکردن کلمه است و تحریف کلمه، جاب
بـه   ،کالمتغییر معناى  :رودکار مىدر اصطالح، به چند معنى به). تحریف 2/146زمخشري، 

بـه )؛ 4/104جمهور،  ابی (ابن .گویندهم راي  این نوع تحریف، تحریف معنوي یا تفسیر به
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 ـرآن با حفظ و مصونیت اصـل قـرآن  معنـاي نقـص یـا زیادتی در حـروف یـا حرکـات ق
تغییـر   )؛2/630 ،لینـی ک؛ 2/232 القرآن من التحریـف،  نةصیا، معرفت؛ 264 خویی،( .کریم
تحریف بـه افـزودن:   ؛ تحریف در لهجه تعبیر ؛)65 ،حجر(ال اى به جاى کلمه مرادف آنکلمه

بــه  )؛ 267؛ خـویی،  7/16 آلوسی،؛ 8/571(عسقالنی،  خالف این است.برمسلمین اجماع 
اي کــه البتــه موجــب تغییــري در قــرآن      معنـاي کاسـتن یـا افـزودن آیـه یـا سـوره

 اشتباهى از قـرآن به صورت تحریف به کاهش و افتادگى عمدى یا )؛ 266(خویی،  نشـود.
تحریفـی کـه   ). 11 القرآن من التحریـف،  نةصیا، معرفت؛ 151سبحانی، ؛ 267(خویی،  کریم 
    .است همـین نوع ،اي فراوان بر رد آن نگارش شدههاالت و کتـابمق

القـرآن مـن    نـة صـیا اند (معرفت، برخی تحریف اصطالحی را به هفت قسم تقسیم نموده
). تحریفـی کـه   255(خویی،  اند برخی آنرا به شش قسم تقسیم نموده) و 14-11، التحریف

 کـریم در قـرآن عنوي. شود، بیشتر تحریف لفظی است نه مقرآن از آن بحث میدر مصونیت 
 3/267: طبرسی، نکـ ؛ 3/121 (قرشی، است معنوى تحریفمراد  ،هرجا واژه تحریف آمده

). در 16 ص القرآن من التحریـف،  نةصیا، معرفت؛ 8/53؛ کلینی، 1/516؛ زمخشري، 85و 
  ،؛ المائـده 46 ،اسـت (النسـاء  مصحف شریف، شش مورد از مشتقات تحریف بـه کـار رفتـه   

رسـد، سـه عامـل اساسـی در     ر مـی ). بـه نظـ  11 ،؛ الحـج 16 ،؛ االنفال75 ،بقره؛ ال13/41
کریم موثر بوده است، که عبارتند از: الف) وجود  گیري دیدگاه وقوع تحریف در قرآن شکل

  کـریم   آوري قـرآن ابهاماتی در تاریخ جمـع و گـرد   کریم ب)قرآن  روایات مبنی بر تحریف
    ).7 ،القرآن من التحریف نةصیا(معرفت،  کریم.قرآن  ج) کمرنگی طرح موضوع امامت در

  
  ناپذیري قرآن ي تاریخی بحث تحریفپیشینه. 2-3

زمـان بـا نـزول قــرآن و در مــتن    ناپذیري قرآن را بایـد هـم ي بحث تحریفپیشینه
 بــا بیــان   کهتـرین سـند تـاریخی آیـات وحـی جسـتجـو کـرد. پـس از قـرآن، کهـن

ي سـجادیه  دهد، فرازهایی از دعاهاي صحیفهف قرآن بر سالمت این کتاب گواهی میاوصا
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امـام  سخنان) و سـپس سي حضرت زهرا(ي فدکیهو همچنین خطبه 42مانند دعاي  تسا
اند که امکان دسـتبرد در سـاختار   اي معرفی کردهالبالغه که قرآن را به گونه جدر نه %علی

تـا مسلمان ناپـذیري قـرآن مـورد اقبـال جـدي دانشمندان  تحریف .سازدآن را منتفی می
ي تحریف بــه رشــته   ي سـالمت قـرآن ازهـا کتـاب در زمینـهو ده ي اخیـر اسـتدوره

 آیـاتی کـه مربــوط  تفسیر خاللي تفسـیر یـا در مفسـران در مقدمـه. تحریـر درآوردنـد
ناســخ و  مربـوط بـه   حــث  مبالیون در اسـت، اصـو از تحریف قـرآن صیانتبه موضوع 

در نمـاز و  هفتگانـه  بحـث جـواز قرائـت  مدر  فقیهانمنسـوخ و حجیـت ظـواهر آیـات، 
 وضـوع معـارف دینـی بـه ایـن م     از کتـب  برخـی یک سوره بعد از حمد و نیـز در   انتخاب
  ).72نجارزادگان، : نکـ ( اند.پرداخته

ریف، از مبانی تفسـیري مهـم اسـت و بـه     کریم از تحاز آنجا که موضوع مصونیت قرآن
سـنت  پژوهان اهلباشد، لذا اکثر مفسرین و قرآن کریم و ظواهر آن مربوط میحجیت قرآن 

و کتابهـاي زیـادي    و تشیع به خصوص در عصر حاضر، در این موضوع، اظهار نظر نمـوده 
اریخی و .... به اثبات و به کمک ادله فراوانی از جمله ادله عقلی، نقلی، شواهد ت 1اندنگاشته

انـد.  را مورد نقد قرار داده 1ي موافقان تحریفو همچنین ادله 2اندعدم تحریف قرآن پرداخته

                                                                                                                                        
 )، آلوسـی 27/568سنت: فخررازي (کریم هستند. از مفسران اهلقرآنناپذیري  غالب علماي فریقین قائل به تحریف .1

) و.... گرفته تا مفسرین معاصـر همچـون   9/23( )، طبرسی1/131( طوسی... و از مفسران شیعه: شیخ و) 12/379(
علوم  (التمهید فی اهللا معرفت)، آیت168( خوییاهللا)، آیت133-12/104، القرآن تفسیر فى (المیزان طباطبایی عالمه

) و.... همگـی بـه   100-50، 1384( نجارزادگـان )، 350-329(قـرآن در قـرآن،    آملیجوادياهللا)، آیت96القرآن، 
 اند.نظر نمودهخصوص اظهار کریم از تحریف تاکید نموده و در اینمصونیت قرآن

مصـباح،   نکــ : ؛ 19( اشـرفی،    :ـ نکـ  ،در اثبات عدم تحریف قرآن اسالمی هاي دانشمندانجهت آگاهی از استدالل .2
قـرآن از   نزاهـت  جـوادي آملـی،: نکـ ؛ 1/69؛ کلینی، 25-24تحریف، قرآن از  آملی، نزاهت: جوادي نکـ ؛ 191

نزاهـت  : جوادي آملـی،  نکـ (  ضرورت اتمام حجت؛ از جمله ادله: الف. دالیل عقلی: 16؛ انواري، 27-24تحریف، 
 :کــ  ن؛ 39، القـرآن مـن التحریـف    نـة صیا: معرفت، نکـ قرآن ( )؛ برهان حکمت؛ برهان اعجاز42، قرآن از تحریف
: معرفـت،  نکــ  ( )؛ برهان خاتمیت؛ برهـان جامعیـت؛ برهـان تـواتر    48-44، قرآن از تحریف نزاهتجوادي آملی، 

: )؛ شیوه وحیـانی قـرآن (نکــ    6/317؛ قرائتی، 62، صتاریخ قرآن: معرفت، نکـ ( )؛ ضمانت الهی159، ص1384
 خـط و کتابـت  )؛ تکامل 165، تاریخ قرآنعرفت، : منکـ ( )؛ شیوه بیانی؛ شیوه نزول قرآن164، تاریخ قرآنمعرفت، 

قـرآن   نزاهـت آملی،  : جوادي(نکـ   اعجاز با عدم تحریف قرآن نیرابطه ناگسست)؛ 166، تاریخ قرآن: معرفت، نکـ (
  !)؛32: محمـدي،  نکــ  ( آن)؛ قاعده لطف و هدایتگري خداوند؛ خاتمیت دین اسـالم و جـاودانگی   44، از تحریف
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اهللا  ضعف مد نظر عالمه طباطبایی و آیتاز آنجا که توجه به این دالیل گوناگون، با شدت و 
مفسـر معاصـر، در    هاي این دوجوادي آملی، قرار دارد، که از این قسمت به بررسی دیدگاه

  پردازیم:زمینه مصونیت قرآن از تحریف، به صورت تطبیقی می
  

 طباطبایی کریم از دیدگاه عالمهمبناي عدم تحریف قرآن. 3

 عـدم  به المیزان اعتقادطباطبایی در تفسیر وزین ترین مبانی تفسیري عالمه یکی از مهم
 طباطبایی ذیل آیهعالمه . است آن اتآی جایی  جا به و نقصان زیاده، حیث از قرآن تحریف

»هعاضونْ مع مرِّفُونَ الْکَلحوا یادینَ هنَ الَّذ؛ تحریف سخن را یـا بـه تغییـر    46 ،(النساء »م(
ممکـن  «فرمایـد:  است. همچنین می واقعی از کالم، تفسیر نمودهر غیرجاي الفاظ یا به تفسی
عبارت بعدي آن که عطف بـر آن شـده،   » کَلم عنْ مواضعهیحرِّفُونَ الْ«است مراد از عبارت 

). 4/364القـرآن،   تفسیر فى (طباطبایی، المیزان »باشد یعنی و یقولون سمعنا و عصینا باشد
ـ     الم در غیـر از مـوارد اسـتعمال    که در این صورت مقصود از تحریـف سـخن، اسـتعمال ک

  باشد.  می
                                                                                                                                        

قـرآن از   نزاهـت آملـی،   جـوادي : (نکــ   کـریم. )؛ ضرورت تواتر قرآن 1/490(خرمشاهی،  واییر -دلیل عقلی "
آیه  ،توبه(ال آیه سوم)؛ 42و  41 ،فصلت( عدم اتیان)( باطلنفی  آیه)؛ 9 ،حجرالحفظ ( آیهب. آیات:  )؛106تحریف، 

ثقلـین،   )؛ ج. روایات: حـدیث 76 -69، یفقرآن از تحر نزاهتجوادي آملی، : (نکـ  )19 ،القیامه( )؛ آیه چهارم32
؛ 229-210(خـویی،   عرض، احادیث وارده در ثـواب قرائـت سـوره در نمازهـا و غیـر آن      غدیر، احادیث حدیث

 :(نکــ   و صحابه به قـرآن  $اهتمام پیامبر)؛ د. شواهد تاریخی: 106 -98، قرآن از تحریف نزاهتجوادي آملی، 
: خـویی،  (نکــ   اهتمام مسلمین بـه قـرآن  : %و ائمه %عدم اعتراض امیرالمومنین )،207؛ خویی، 14-1/13  طیب،
، قـرآن از تحریـف   نزاهـت  : جوادي آملـی، نکـ ( کریم )؛ ممانعت از افزودن حکم رجم به قرآن5/33  قرشی،؛ 248
 ).122، قرآن از تحریف نزاهت : جوادي آملی،(نکـ  )؛ جلوگیري از حذف واو از قرآن121

سنت،  که از جمله آنها، حشویه از اهل هایی در طول تاریخ اسالم ادعا شده استتحریف قرآن از طرف جریان شبهه .1
هـایی از  نوري، بودند و در ادامه گـروه جزایري و محدث اهللا  ن از شیعیان از جمله سیدنعمتغالت و کمی از اخباریا

، 1386: معرفـت،  (نکــ   گروه به ایـن شـبهه دامـن زدنـد.    فریقین و همچنین مستشرقان معاند، به پیروي از این دو 
هـاي  کریم عبارت است از: روایات مبنی بر اینکه هر آنچـه در امـت   از جمله دالیل موافقان تحریف قرآن ).86ص

است، در امت اسالم نیز رخ خواهد داد از جمله تحریف کتب آسمانی؛ اختالف قرآن فعلی، با قـرآن   پیشین رخ داده
؛ تفاوت مصحف ابی بن کعب با مصحف عثمانی؛ روایات مبنی بر وقوع تغییر و نقصـان در مصـحف   %یحضرت عل

کریم آوري قرآن و..... که البته مخالفان تحریف قرآن موجود؛ کمرنگی تصریح به مساله امامت در قرآن؛ کیفیت جمع
 ).353؛ رامیار، 137، القرآن من التحریف نةصیا؛ معرفت، 245-239: خویی، (نکـ  اندبه نقد و رد این ادله پرداخته
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  طباطبایی از منظر عالمه کریم. دالیل تحریف ناپذیري قرآن3-1
 دالیل به طباطبایی درباره مصونیت قرآن از تحریف، به طور مفصل بحث نموده و علّامه
ر هفـت بخـش،   سوره حجـر د  9ایشان ذیل آیه . است نموده استناد زیادي روایی و قرآنی
  ناپذیري قرآن را با دالیل متقن اثبات نموده است که عبارتند از: تحریف
  

  $اهللارسول عصر قرآنبا  کنونیبخش اول: قرآنمانندي ه. 3-1-1
رسالت  از نژاد عرب به $محمد نام به رسولی پیش، هزار و چهارصد سال در اینکه
 خداوند متعال این کتاب را به نامیده و قرآن راي او کتاب اوست که آن و معجزه شده مبعوث
 $پیامبر که است امور قطعی تاریخ از است. نیز تاریخ ضروریات از است، یکی داده نسبت

 آورده $که پیامبر است قرآنی همان موجود، قرآن اینکه و است نموده تحدي قرآن همین با
 بین از به صورت کامل کتاب آن که نیست چنین قطعا یعنی کرده؛ تالوت زمانش مردم براي و

 نسبت $اهللا به رسول و تدوین افرادي توسط آن غیر یا و آن دیگر نظیر کتابی و باشد رفته
 در کس هیچ که است اموري اینها تمام. باشد شده مشهور و معروف مردم بین در و شده داده
 احتمال ايعده که چیزي تنها. کریم موافقان تحریف قرآن حتی ندارد، شک و تردید آن
 و الفاظ در یا شده جاجابه یا کم یا زیاد آن در اي آیه یا کوتاهی جمالت که است این اند داده
زمان  شکل همان به اصل کتاب، تردیدي، هیچ بدون  اما دگرگونی اتفاق افتاده؛ آن اعراب یا

). 12/104القرآن،  تفسیر فى : طباطبایی، المیزاننکـ ( .استمانده باقی $اهللا رسول
 نموده هماورد طلبی آنهاست، واجد آیاتش نوع که خواصى و هاویژگی با کریمهمچنین قرآن 

- خواص و ویژگی آن آن، از اى آیه اینکه بدون دارد، را اوصاف آن همچنان آن، آیات تمام و

ها: فصاحت و بالغت قرآن، عدم  از جمله این اوصاف و ویِِژگی .باشد داده دست از را ها
 )؛ معارف12/105القرآن،  تفسیر فى : طباطبایی، المیزاننکـ ( کریم وجود اختالف در قرآن

: (نکـ  گذشته هاى امت بیان داستان عقلى؛ فضائل جزئیات و فطرى شرایع یاتکل و حقیقى
: نکـ ( هادى، ذکر و... نور، اوصافی مانند )؛12/106القرآن،  تفسیر فى طباطبایی، المیزان
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  ). 12/107القرآن،  تفسیر فى طباطبایی، المیزان
 در قـرآن  مصـونیت  اثبـات  بـراي  کریمقرآن  اوصاف عام بر الزم به ذکر است که تکیه

 هـاي  نـو آوري  را از بتـوان ایـن   شاید و ندارد آشکاري نمود مفسران و محققان آثار سایر
 : مصباح،نکـ ( است نموده تأکید آن بر موضع چند در علّامه آورد، شمار به طباطباییعلّامه 
ت نیـز  ). این باور عالمه بر تفسیر آیا82 تحریف، قرآن ازنزاهت آملى،جوادى  ؛198-199

 جملـه  از دارند داللت تحریف از کریمقرآن  صیانت تاثیر گذاشته، لذا در تفسیر آیاتی که بر
، عالمه بر روي این صفات تاکیـد  )42 ،فصلت( »باطل نفی« آیه و) 9 ،الحجر( »حفظ« آیه

  .نموده است
یـف  تحر انواع و اقسام تمام از بودن، ذکر حیث از کریمقرآن که دارد داللت »حفظ« آیه

 : طباطبـائى، نکــ  ( پابرجاسـت  و حـی و زنـده   ذکري قرآن، پس. است در امان و محفوظ
 بـر  باطـل،  نفـی  آیـه  داللـت  نحوه درباره ). ایشان96-104/ 12القرآن،  تفسیر فى المیزان
کتـاب عزیـز و    اینکـه  بـر  داللـت  در ایـن آیـه   معتقد است، کریم از تحریف، قرآن صیانت
 تحریفـی، محفـوظ   نوع هر از ـبودن ذکر حیث از ـ خدایی حفظ به ناپذیر، همواره شکست

  ).400-396/ 17 القرآن، تفسیر فى : طباطبائى، المیزاناست. (نکـ 
  

  کریم روایات مبنی بر عدم تحریف قرآناستناد به . بخش دوم: 3-1-2
طباطبایی در این قسمت پنج دلیل روایی را براي اثبات مصونیت قرآن از تحریف  عالمه

  بیان کرده است که عبارتند از:
ها: روایات فراوانی که از طریـق   فتنه در قرآن به دهنده  ارجاع دلیل روایی اول: روایات

؛ 177 و 77/136 مجلسى، ؛2/599 : کلینى،نکـ ( است نقل شده $شیعه و سنی از پیامبر
  .)92/17 همو،

 نظر است و از ر نقل شدهحدیث ثقلین که از طریق فریقین به حد توات دلیل روایی دوم:
  .است قرآنتحریف  عدم بر استوار دلیلی علّامه،
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 فى المیزان : طباطبائى،نکـ ( قرآن بر احادیث و اخبار عرضه روایات دلیل روایی سـوم: 
  ).12/108 القرآن، تفسیر

 تفسیر فى المیزان گوناگون. (طباطبایی، آیات به %بیت  اهل تمسک دلیل روایی چهارم:
  ).12/108، القرآن

، کـه قـرآن فعلـی را    %بیت احادیثی از اهل: رایج قرآن نمودن تأیید دلیل روایی پنجم:
داند که از ناحیه خداوند متعال نازل شده که تنها از نظر ترتیب برخی سـور  همان قرآنی می

مجلسى،  :نکـ ( یا آیات فرق دارد که کمترین تاثیري در اختالف و اختالل معناي آن ندارد.
 فـى  ؛ طباطبـائى، المیـزان  89/88 مجلسـى،  ؛2/633؛ همـو،  1/445 کلینى، : نکـ ؛ 6/188

 ).12/108 القرآن، تفسیر

 اصـنافش،  اختالف با روایات کند که، اینتاکید می احادیث، این بیان از پس طباطبایی علّامه
 از یـزي چ آنکـه  بدون است، $قرآن عصر پیامبر قرآن کنونی، همان اینکه بر است قطعی دلیل

    ).12/108القرآن،  تفسیر فى المیزان : طباطبائى،نکـ باشد. ( داده دست از اوصافش را
  

ن بـه تحریـف قـرآن و پاسـخ و     ا. بخش سوم: ذکـر دالیـل معتقـد   3-1-3
  آنهاهاي عالمه در نقد استدالل

انـد کـه عالمـه بـه طـور      ن به تحریف قرآن به چهار دلیل استناد نمـوده ابرخی از معتقد
: نکــ  ( اسـت. است و دالئـل آنهـا را رد نمـوده     انه به هریک از ادله آنها جواب دادهجداگ

  ).118-12/108القرآن،  تفسیر فى المیزان طباطبائى،
  

  رجمع قرآن در عصر ابوبکتحلیل واقعۀ . بخش چهارم: 3-1-4
 کر را به تفصیل بیان نموده استعالمه طباطبایی بحث تاریخی جمع قرآن در زمان ابوب

 آن از بعـد  برخـى  و $پیامبر زمان در قرآن جمع بر برخى که روایاتى بین جمع دربارهو 
 ایـن  دارد، داللـت  آن بر روایات این که چیزى نهایت دارند، معقتد است که، داللت حضرت
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 امـا  بودنـد  کرده جمع را قرآن هاى آیه و ها سوره $خدا رسول عهد در اصحاب که است
 ما دست در امروز که هایى آیه و سوره ترتیب به را قرآن همه که ،باشند داشته عنایت اینکه
 تنهـا  کردن جمع طور این آرى،. ندارد داللت باشند، کرده جمع دیگرى ترتیب به یا و است
 تفسـیر  فـى  المیـزان  : طباطبـائى، (نکــ   .است شده باب بکر ابو زمان در بار اولین براى و

  ).121-12/118 القرآن،
  

  عثمان قرآن و توحید مصاحف در دورهجمع تحلیل نجم: پ. بخش 3-1-5
 شد، شروع ابوبکر زمان در قرآن آورى جمع و تدوین آنکه از عالمه معتقد است که بعد

 براى عثمان لذا و آمد وجود به زیادى قرائتهاى و مختلفى هاى قرآن کار این ادامه نتیجه در
 قـرآن  تـدوین  و جمـع  و مختلـف  مصـاحف  آورىگرد ،پرداخت آن آورى جمع به دوم بار

القرآن،  تفسیر فى : طباطبائى، المیزاننکـ (  عثمان انجام گرفت زمان در قرائت یک براساس
12/121-124.(  

  
  الدفتین در زمان صحابهجمع قرآن بین : تحلیل. بخش ششم3-1-6

کامـل   $اهللاعالمه معتقد است که صحابه آیات و سور را که در زمـان حیـات رسـول   
آوري نمودند، بدون آنکه کمترین کاهش یا افزایشی در آن صورت الدفتین گرد ود، بینشده ب

است. لذا عالمه نظـر  گیرد و همان کتاب تاکنون بدون تحریف و به صورت کامل باقی مانده 
  کنند:خود را در قالب سه نتیجه کلی در پایان فصل بیان می

الم خداوند است. نه چیزي بر آن افزوده کریم است، همه کالف. آنچه بین دو جلد قرآن 
است و احادیث منقول، احادیث آحادي است کـه بـا قـرائن قطعـی      شده و نه تغییري یافته

  کند.تحریف و تغییر را نفی می
یعنـی  ی به دست اصحاب صورت گرفته است (کریم در جمع اول و ثانب. ترتیب سور قرآن 

  این حرف، احادیث زیادي است که رسیده است.  توقیفی نیست بلکه اجتهادي است) و دلیل 
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ج. مرتب نمودن آیات به ترتیب فعلی، با توجه به اینکه آیات بـه طـور پراکنـده فـرود     
آید که صـحابه  آمده، بدون دخالت صحابه نبوده است. از اخبار جمع اول قرآن، به دست می

طباطبـایی در ایـن مـورد     المـه اند. عدر این امر اجتهاد، نظر و یا سلیقه خود را به کار برده
 $اهللانـد رسـول   داند. عالمه معتقد است، اینکـه گفتـه  ترتیب برخی آیات را اجتهادي می

جا قرار دهید و صحابه نیز آیات را به همین شکلی که در  فرمود: که فالن آیه را در فالنمی
سـاند، ظـاهرا   رشده، ثبت نمودند و این توقیفی بـودن آیـات قـرآن را مـی     مصاحف نوشته

کریمه نود سوره نحـل اسـت    العاص در مورد آیهابی  بن منظورشان اشاره به روایت عثمان
که این حدیث خبر واحدي، پیرامون یک آیه است و ربطی به موضـع و محـل تمـام آیـات     

 $در زمان پیامبر طباطبایی جمع و تدوین قرآن را به صورت کامل،ندارد. بنابراین عالمه 
هـا و ترتیـب   د. بنابراین معتقد به اجتهادي بودن ترتیب و چینش آیات درون سـوره داننمی

  ).132-124/ 12القرآن،  تفسیر فى : طباطبایی، المیزاننکـ سور است. (
  

  روایات تحریف. بخش هفتم: نقد و بررسی 3-1-7
   اسـت.  طباطبایی در آخرین بخش، به تحلیل و نقـد احادیـث تحریـف پرداختـه     عالمه

  ).133-12/132القرآن،  تفسیر فى : طباطبایی، المیزانکـ ن(
  

  طباطبایی بندي مبناي تفسیري عدم تحریف قرآن از دیدگاه عالمه . جمع2- 3
 و هـدایتگري  بـودن،  معجـزه  مانند قرآن صفات عام به که تحریفی، هیچ علّامه، باور در
باطبایی در مصونیت قـرآن  طدالیل عالمه . است نگرفته صورت بزند، اي بودنش خدشه ذکر

  از تحریف عبارتند از:
ناپـذیري قـرآن فعلـی،     ترین دلیل در باب تحریـف  ترین و عمده . به نظر عالمه، روشن1

کریم براي خـودش بیـان فرمـوده اسـت و ایـن       هایی است که قرآنهمین صفات و ویژگی
ی، داراي تمام صفات و که قرآن فعل ها، همچنان پابرجا و باقی است. و اینصفات و ویژگی
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کند. ایشـان  را به آن توصیف می $اهللابر رسول  شدهویژگیهایی است که خدا، قرآن نازل 
هـایش، نیـاز بـه دلیـل      بودن به صفات و ویژگیکریم در متصف  بر این باور است که، قرآن

دلیل متظافر و ندارد که ثابت کند این قرآن به آن پیامبر مستند است، نه به دلیل متواتر و نه 
: طباطبـایی،  نکــ  الهی بودنش، موقوف به این دلیل نیست بلکه قضـیه بـه عکـس اسـت. (    

جایی که این کتاب متصـف   تر، از آن). به عبارت روشن12/126القرآن،  تفسیر فى المیزان
دانیم. بنابراین این کتـاب در  هاي خاص است، مستند به پیغمبرش میبه آن صفات و ویژگی

کریم، خودش دلیـل بـر سـخن خـدا      د، شبیه هیچ کتاب دیگري نیست چون قرآناین مور
بودنش است. لذا قرآن هر جا و به دست هرکس باشد و از هر راهی که به دست ما رسـیده  

هـاي دیگـر، وقتـی    هـا و رسـاله  باشد، حجیت و دلیلش با خودش همراه است. ولی کتاب
  را اثبات کرده باشد. توانیم به صاحبش نسبت دهیم که دلیلی آن  می

هایی که نوع آیاتش، هماورد طلبی و تحدي نموده و بشر را . قرآن با صفات و ویژگی2
ها جایز دانسته، امـا تـاکنون احـدي موفـق     بر آوردن کتابی مشتمل بر آن صفات و ویژگی

  کریم را بیاورد.اي مانند قرآن است که حتی سوره نشده
) و 9 ،کریم خبر داده است (الحجـر ناپذیري قرآن حریف . خداوند متعال خود نیز از ت3

  با گذشت هزار و چهارصد سال از نزول قرآن بدون تحریف، محفوظ مانده است.
کنونی، همان قـرآن نازلـه بـر پیـامبر      . احادیث زیادي که داللت قطعی دارد که قرآن4
  است.کاسته نشده ها و اوصافش ست و چیزي از ویژگیا $اکرم

 
 آملی جوادي  اهللاکریم از دیدگاه آیت  بناي عدم تحریف قرآنم. 4

 بـه  آملی در تفسیر وزین تسنیم، اعتقادجوادي اهللا ترین مبانی تفسیري آیت یکی از مهم
خـارج سـاختن   از نگاه ایشان عبارت اسـت از:  » تحریف« صیانت قرآن، از تحریف است.

علمی. تحریف عملی و دو نوع است: تحریف به این معنا تحریف . چیزي از وضع طبیعی آن
دیگران او  هنگامیرفتار کند که  نحويبه  ،که مفسر دینی عبارت است از این ،تحریف عملی

تحریـف   و رفتار او، خواسته دین از انسان اسـت. و  فعلکنند که  گمان، کنندمشاهده میرا 
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و یـا   بکاهند، یا از آن یفزایندبکه بر کتاب الهی  ايگونهبه چند طریق ممکن است: به علمی 
 آیه را تفسـیر بـه راي  ، تغییري در ظاهر گونه هیچیا بدون  حرکات آن کلمات را تغییر دهند

  ).330-329آملی، قرآن در قرآن، : جوادينکـ ( کنند.
عملی تحریف آملی، ضمن تعریف دقیقی از تحریف، آن را به دو دسته ( جوادياهللا آیت 

سیم نموده و تحریف علمی را در چهـار وجـه دانسـته کـه عبارتنـد از:      تق) علمیتحریف و 
  تحریف به افزودن، تحریف به کاستن، تحریف در حرکات و اعراب و تحریف معنوي.           

وحیـانی و بیـانی ژرف و قلمـی     -آملی در آثارشان با نگاهی عقالنـی جوادي اهللا  آیت
است. ایشان در آثـار مختلفشـان، هـم از    اختهزیبا به موضوع مصونیت قرآن از تحریف پرد

ناپذیر بودن قرآن، سخن گفته و هم در مقام پاسخ به شـبهات و دفـاع از مصـونیت     تحریف
قرآن پرداخته است. ایشان در بیش از نود و پنج مـورد در آثـار و تالیفـاتش بـه موضـوع      

یر ترتیبـی تسـنیم؛   است. از جملـه در کتـاب تفسـ   کریم از تحریف پرداخته  قرآنمصونیت 
(قرآن در قـرآن)؛ شـریعت در آیـین معرفـت؛      ؛ تفسیر موضوعی)بیت همتایی قرآن و اهل

کتاب نزاهت قرآن از تحریف؛ ادب فناي مقربان؛ سروش هدایت؛ شـمس الـوحی تبریـزي؛    
؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دینـی؛ مهـر اسـتاد؛ نسـیم     %قرآن حکیم از منظر امام رضا

    ).238ا، (خنش اندیشه و...
  

  یآملاهللا جوادي کریم از منظر آیت . دالیل تحریف ناپذیري قرآن4-1
- آملی در خالل مباحث مختلف در آثار متعددش به دالیل مختلفی اشـاره مـی   جوادياهللا  آیت

را بـه  دالیـل  دهد: ایشان ایشان دالیل عقلی و نقلی را براي مصونیت قرآن از تحریف، ارائه می کند.
  )44، تحریف قرآن از نزاهت، آملی: جوادي نکـ ( : دالیل عقلی و نقلیتقسیم نموده هدستدو 

 
  دالیل عقلی .4-1-1

کریم از تحریف، ارائه آملی دالیل عقلی مختلفی را براي مصونیت قرآن  جوادياهللا  آیت
  ترین آنها عبارتند از:دهد، مهممی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 29

https://pnmag.ir/article-1-1599-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 232

  و هدایتگري مردم . ضرورت اتمام حجت4-1-1-1
براي  کریم قرآن ناپذیري  با تحریف $رپیامب االنبیاء بودنخاتم برهانی،  نظر عقلماز 

 نزاهـت  آملـی، جـوادي  ( ، مالزمه کامـل دارد. هاآن بقاء اصل اتمام حجت بر مردم و هدایت
  ).44-42تحریف،  قرآن از

  
  از تحریف قرآن مصونیتاعجاز با  جدایی ناپذیري رابطه .4-1-1-2

موضوعی گردد و می ثابتقرآن  مانند تحديخاص خودش  دالئلبا  ،قرآن دنبومعجزه 
عـدم  بـا   کـریم  رابطه اعجاز قـرآن  ،ن است. با برهان عقلییمسلم همهمسلّم میان  قطعی و
قطعـی و  امري  کریم، قرآن بودنمعجزه  به عبارتی از آنجا کهپذیر است؛  آن، اثبات تحریف
احتمـال   قبـول نمـودن  و اسـت   هرگونه تحریفی مصون مانده نیز از کریمقرآن ، استمسلّم 

 نزاهـت  آملـی، : جـوادي  نکـ ( است. کریم معجزه بودن قرآن، به معنی نفی یتحریفهرگونه 
  ).48-44تحریف،  قرآن از

  
 جاري بودن حکمت الهی .4-1-1-3

گونـه  کریم به عنوان آخرین کتاب هدایت بشر، مصـون از هر  کند که قرآنعقل حکم می
تحریف و تغییر باشد. زیرا ارسال رسل به پایان رسیده و با تحریف این کتاب، مردم گرفتار 

الهی منافات دارد، زیرا عقال محال اسـت کـه   ضاللت و تباهی خواهند شد و این با حکمت 
خداوند متعال، آخرین رسول و کتاب خود را بفرستد و آنها تحریـف شـوند امـا رسـول و     

  ).17/252، تسنیم آملی، تفسیر(جوادي  ستدکتاب دیگري نفر
  

  عدم حجیت قرآن با وقوع تحریف .4-1-1-4
کریم، اعتبـار   ایشان معتقد است که در صورت بروز تحریف (اعم از کاهش یا افزایش) در قرآن

کریم، از امور مسلم و قطعـی اسـت، لـذا وقـوع      حجیت قرآن شود و چونو حجیت آن ساقط می
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  ).98 - 94تحریف،  قرآن از نزاهت آملی،: جوادي نکـ پذیرش نیست. (بل تحریف در آن قا
  

  . دالیل نقلی4-1-2
 سـنت یقینـی   کـریم،  کـریم عبارتنـد از: آیـات قـرآن     قـرآن  دالیل نقلی عدم تحریـف 

و هماهنگی بین قـرآن  شیعه  علماي، شهرت محققه به گواهی کریم ، تواتر قرآن%معصومین
  پردازیم.این دالیل میاجمالی هر کدام از اینک به بررسی . %کریم و عترت طاهره

  
  دالیل قرآنی. 4-1-2-1

  ، خود قـرآن اسـت؛ زیـرا قـرآن    کریم از تحریف مصونیت قرآنترین دلیل نقلی بر  متقن
کـریم   . اگر قرار بـود قـرآن  کندتأکید میتحریف کامل خود از هرگونه  مصونیتصراحتاً به 

کـریم   از آیات را از قـرآن  بخشاز هر چیزي باید این  پیش، دستخوش تحریف قرار گیرد
نباشد.  نهامدعاي آو معارض قرآن شاهدي مخالف خود کردند تا حداقل از درون حذف می

  این آیات عبارتند از:
  

  )9 ،(الحجر آیه حفظ .4-1-2-1-1
ن از تحریف نکته مهم، دلیل بر مصونیت قرآ 9این آیه را در قالب  آملیجوادي  اهللا آیت

کـریم را  فرماید: ما قرآن کریمه میکند که، خداوند متعال در این آیه ایشان بیان میداند. می
کنیم (جـوادي  به صورت ذکر محفوظ نازل نمودیم و در آینده نیز آن را از تحریف حفظ می

ایـن آیـه بـراي اثبـات      ).460-380ص، ص1388آملی، ؛ جوادي 344، ص1375آملی، 
قرآن از  تحریف مورد استناد و استدالل فراوان مفسران فریقین قرار گرفته اسـت از  صیانت 

  ).104-12/96( طباطبایی در تفسیر المیزان جمله عالمه
  

  )42-41 (فصلت/ آیه نفی باطل .4-1-2-1-2
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ناپذیر بودن) و تنزیـل   (شکست فرماید: قران به علت عزیز بودنایشان در تفسیر آیه می
حمید، باطل شدنی نیست و از تمام جوانب مصون از بطالن است و حکیم وند از طرف خدا

). مفسـران  334آملی، قرآن در قرآن، : جوادي نکـ همواره عزیز و محمود (ستودنی) است (
جملـه   انـد از و علماي زیادي براي اثبات صیانت قرآن از تحریف به این آیه استناد نمـوده 

  ).400-17/396( طباطبایی در المیزان عالمه
  

  )32 (التوبه/ آیه اطفاء نور الهی .4-1-2-1-3
 قرآن در پی تحریف قـرآن خدا و که دشمنان  کند، بیان می، خداوند متعالآیه اطفاء نور

همچنین آیه و خواهند این نور الهی که مایه هدایت است را خاموش کنند و می هستند کریم
عملی نخواهد  ستبرخاسته از آرزوي خام آنهاآنها که  يخواستهاین که هرگز  کند،بیان می

قـرآن از  جوادي آملـی، نزاهـت   ( د.نموحفاظت خواهد  کریم)قرآن( شد و خدا از نور خود
  ).71-69تحریف، 

  
  )28-26 (الجن/ آیه رصد الهی .4-1-2-1-4

از  ،کـریم قرآندریافت و ابالغ  مراحل تمام در تحریف راهرگونه وقوع احتمال این آیه 
کـرده و  نظـارت  و مراقبـت  و خداونـدمتعال از آن   کندمی را نفی و رد عصر نزول تا امروز

 و نظارت کامـل مراقبت  عدم، مستلزم کریمتحریف در قرآنهرگونه  وقوع و احتمالکند  می
 محال است.قبیح و خدا پیرامون  امريو فرض چنین  است و اراده خداوندیا خارج از علم 

  ).76-71 قرآن از تحریف،هت جوادي آملی، نزا(
  

  کریمدال بر عصمت ذاتی قرآن اتآی .4-1-2-1-5
داند. کریم را یکی از ادله عدم تحریف قرآن می آملی مساله تواتر قرآنجوادي اهللا آیت 

کنونی، امري حتمـی و   کنند که جمهور مسلمین بر این باورند که صدور قرآنایشان بیان می
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ها منتقل شده است و بر این اساس، مسلمان بر ایـن باورنـد   ر بین نسلقطعی است و به توات
تاکنون، به دست آنها رسـیده   $اهللاکنونی بدون هیچ کم و کاستی از عصر رسول  که قرآن

 آملـی، نزاهـت   : جوادي نکـ است، لذا با وجود چنین تواتري، امکان تحریف وجود ندارد (
  ).106قرآن از تحریف، 

  
  ئل رواییدال. 4-1-2-2

ناپذیري قـرآن داللـت    گونه بر تحریف 5آیه اهللا جوادي آملی معتقد است که روایات با 
  دارند که عبارتند از:

در استفاده از قرآن و اسـتدالل بـه    %روایاتی مبنی بر سیره عملی ائمه. 4-1-2-1-1
  )347آملی، قرآن در قرآن، آن. ( جوادي 

. هاي روزگـار قرآن در حوادث سخت و فتنه . روایاتی مبنی بر رجوع به4-1-2-1-2
  )348آملی، قرآن در قرآن، جوادي (

  )101-98آملی، قرآن در قرآن،  جوادي. (. حدیث متواتر ثقلین4-1-2-1-3
؛ جـوادي  348آملی، قرآن در قـرآن،  جوادي (. روایات عرضه به کتاب 4-1-2-1-4

  .)101قرآن از تحریف، آملی، نزاهت 
 جـوادي ( یات تالوت سوره کامل در نماز و روایات فضـایل سـور  . روا4-1-2-1-5

  ).104-103قرآن از تحریف، آملی، نزاهت 
  

   کریم تواتر قرآن. 4-1-2-3
داند. کریم را یکی از ادله عدم تحریف قرآن می آملی، مساله تواتر قرآنجوادي  اهللا آیت

کنونی، امري حتمی و قطعی اسـت  از آنجا که جمهور مسلمین بر این باورند که صدور قرآن
  ها منتقل شده است و بر این اساس، مسلمان بر ایـن باورنـد کـه قـرآن    و به تواتر بین نسل

تاکنون به دست آنها رسیده است، لـذا   $اهللاکنونی بدون هیچ کم و کاستی از عصر رسول 
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قـرآن از  هـت  آملـی، نزا : جـوادي  نکـ با وجود چنین تواتري، امکان تحریف وجود ندارد (
  ).106تحریف، 

  
  . شهادت تاریخ بر عدم تحریف4-1-2-4

هـاي منحرفـان   دهد کـه تـالش  آملی معتقد است: تاریخ اسالم نشان می جوادياهللا  آیت
کنـد:  گاه ثمر نداده است و براي اثبات این مطلب، دو نمونه بیان می براي تحریف قرآن هیچ

سـوره توبـه و همچنـین     34معاویـه در آیـه    توسط» واو« ماجراي معروف تاریخی حذف
آملی، قـرآن  : جوادي نکـ سوره توبه. ( 100توسط خلیفه دوم در آیه » واو«جریان حذف 

  )339-336در قرآن، 
 

  هماهنگی قرآن با عترت. 4-1-2-5
ناپـذیري ایـن دو    و جـدایی  %کریم و معصـومین ایشان معتقد است که، هماهنگی قرآن

بوده و هرگز هـیچ   %معصومینکریم همواره در محضر سنت  فسر قرآنکند، که مایجاب می
اهللا، آهنگ مشئومی اسـت و هـم حسـبنا    کدام را بدون دیگري نبیند یعنی هم حسبنا کتاب 

  ).4/21، هدایتآملی، سروش: جوادي نکـ السنه، نغمه منحوسی است. (
  

  هرت محققه به گواهی علماي فریقینش. 4-1-2-6
باور است که شهرت محققه به گواهی علماي شـیعه و سـنی کـه بـه حـد       ایشان بر این
کـریم از   رسد و مفید یقین است و بر مصونیت قـرآن نظر محققان اسالمی می اجماع یا اتفاق

  ).107-106قرآن از تحریف، : جوادي آملی، نزاهت نکـ ( کندتحریف داللت می
  

  از دیدگاه آیت اهللا جوادي آملین بندي مبناي تفسیري عدم تحریف قرآ . جمع2- 4
 قرآنبودن معجزه تحریف، نه تنها  وقوع با احتمالآملی معتقد است که: جوادي اهللا  آیت
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 د؛وشـ می ، منتفیکریم امکان استفاده از قرآنلذا شود، نیز ساقط می قرآن بلکه حجیت کریم
قـرآن از   مصـونیت ، کـریم  آنآیـات قـر  از پرداختن به تفسیر  قبل قرآن بنابراین باید مفسر

کـه   علمـی تنها  و). 29قرآن از تحریف، آملی، نزاهت : جوادي نکـ ( تحریف را اثبات کند.
از تحریف باشد، علم قرآنی اسـت؛ زیـرا    کریم قرآن مصونیتبررسی اثبات  متکفلتواند می

از ورود بـه   قبـل پاسخ به آنها  دبررسی مسائلی است که بایتحلیل و  دارعهدهقرآنی  دانش
آملـی،  : جـوادي  نکــ  ( کـریم  قرآن تحریف مانند موضوع عدمگردد؛ قرآن مشخص تفسیر 
کـریم   ایشان معتقد است که تـدوین و جمـع قـرآن   . از طرفی )30 قرآن از تحریف،نزاهت 

فعلی در  ها و ترتیب سور) به صورت یک کتاب مدون و به شکل آیات درون سورهچینش (
هـایی بـوده اسـت و    صورت گرفته است اما به صـورت صـحیفه   $اهللازمان حیات رسول

هـا و دوخـتن   اقدامی که در زمان خلیفه اول صورت گرفت، فقط کنار هم نهادن این صحیفه
سازي و وحدت  کریم، در عصر خلیفه سوم نیز به معنی یکسانآنها بوده است و جمع قرآن 

ترتیـب سـور   ها و  چینش آیات درون سورهدن باشد. بنابراین معتقد به توقیفی بوقرائات می
  ).164-163قرآن از تحریف، آملی، نزاهت : جوادي نکـ است. (

 
. نقد و بررسی نظر عالمه در باب مصونیت قـرآن از تحریـف در نگـاه    4-3

 آملیجوادي اهللا آیت 

در المیـزان را   ، ابتدا دیدگاه ایشانطباطبایی عالمهبراي نقد گفتار ، آملی جوادياهللا  آیت
فرمایـد: عالمـه   د و مـی پـرداز آنگاه به نقد و بررسـی آن مـی   در چند صفحه بیان نموده و

هـا و  ویژگـی ز اخـود را برخـوردار    ،اشدر آیات تحدي کریم قرآن است معتقدطباطبایی 
 هـا و ویژگـی  اسـت و آن دهنمـو  همـاوردخواهی  اي دانسته و به همین اوصافاوصاف ویژه

کـه در قـرآن    کندمشخص می، موضوعوجود دارد و این نیز کنونی قرآندر  رمذکو اوصاف
-105/ 12القـرآن،   تفسیر فى المیزان : طباطبایی،نکـ ( است.نیافته گونه تحریفی اتفاقهیچ
  ).  81-76قرآن از تحریف، آملی، نزاهت  ؛ جوادي107

  ؛داند و معتقد استمیرو  وبهبا اشکال ر طباطبایی عالمهآملی استدالل جوادي  اهللاآیت 
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به عام در کردن تمسک نظیر آن، عدم تحریف براي اثبات  کریم، قرآناستدالل به آیات 
ر رقیقی لذا  شبهه مصداقی خود عام است و وي دربارهچون مدعاي ما  ،استپنهان در آن د

 نـازل  $پیـامبر ، عین همان قرآنی است که بر فعلیاین است که قرآن  عدم تحریف قرآن،
  ).84 -83قرآن از تحریف، آملی، نزاهت  جوادي :نکـ ( تغییري گونههیچ بدوناست؛  شده

 اوصـاف داراي  فعلـی ، آن است که قـرآن  طباطباییعالمه طبق بیان  این حرفدلیل بر 
دارد؛  قرآنـی  شـاهد  یک از ادلهاست و هر  قرآن سازگاراولی  ادعاهاياي است که با ویژه

 لـذا شـاهد صـحت آنهاسـت؛     این کتاب آسـمانی ین مدعاست و کیفیت آیات بلکه شاهد ع
کند؛ این دلیل براي اثبات آن مدعاي عام کفایت نمی اند. بنابراین،متحد شدهشاهد و مشهود 

  کند: ایشان علت آنرا چنین بیان می
ادعاها و شواهد دیگـري مطـابق بـا آن     شامل، $قرآن زمان پیامبر زیرا ممکن است

با ایـن  لذا حذف شده است. قرآن فعلی، آن ادعاها و شواهد از  يهمهبوده باشد که  ادعاها
وحی همگی است،  قرآن فعلیآنچه در هر. الفپاشد: احتمال، از این دو حصر یکی فرو می

فـرود  وحـی الهـی   وسـیله  بهآنچه تمام . بجز وحی الهی در آن نیست.  هیچ چیز،است و 
 قـرآن کـه در   فـرود آمـده  اي با احتمال وجود آیه است. لذاجمع شده  فعلی قرآن، در آمده
، 1389 آملی،: جوادي (نکـ  پاشد، حصر دوم فرو میاز بین رفتهنیست و نشانهاي آن  فعلی
شاید احتمـال  هایی را بیان نموده است، به عنوان نمونه   جوادي آملی نمونهاهللا ). آیت84ص 

و  ایشـان و مـدعاي   %امام زمانغیبت ضوع مو، $اهللاعصر رسولداده شود که در قرآن 
حذف شده محو و باشد و با تحریف، تمام این آیات  شده بیانظهور  زماندر  ایف مردموظ

اوصاف عمومی قـرآن،   ها وویژگی ازفعلی  قرآن دارا بودنبا ادعاي  مشخص استاست و 
و  کنـونی نخواهـد بـود و همـاهنگی قـرآن    سـهل  تحریف  قائالن به شبهاتبه  جواب دادن

هست آسمانی است،  مصحفاین  آنچه در تمامبرخورداري از شاهد و مدعا با فرض اینکه 
آملـی،   : جـوادي نکــ  ( است. جمع شده، در این قرآن نازل شدهکند که هر آنچه اثبات نمی

  ).85 -84قرآن از تحریف، نزاهت 
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تـوان  گرچه می طباطبایی عالمهبا برهان گیرد که آیت اهللا جوادي آملی چنین نتیجه می
تـوان اثبـات   است، همان قرآن نازل است، اما نمی فعلی قرآنآنچه در  يهمهاثبات کرد که 

اهللا  آیـت  اسـت.  جمـع شـده   قرآن فعلـی ، در نازل شدهآنچه از سوي خداوند  تمامکرد که 
 اثبـات مصـونیت  قرآن بـراي  آیات به نمودن استدالل  آملی معتقد است، به هرحالجوادي 

از آیـات دیگـر،    عضیدر ب نقصانبا احتمال تحریف به  چونمقدور نیست؛ قرآن از تحریف 
آنهـا بـه    مستند نمودنشود بلکه اصل ... متزلزل میحفظ و، نفی بطالن اتنه تنها حجیت آی
 الهـی بـودن آنهـا   توان بـه  می زیرا هنگامیگیرد؛ تأمل قرار میشبهه و مورد  خداوند متعال
آیـات   تمام شود کهثابت می وقتی این مهمشود و  اثبات معجزه بودن قرآن که اطمینان نمود

 مشـخص اختالف آنها بـا یکـدیگر   تناقض و و عدم  بررسی یاتآ يهمهباشد تا اختیار در 
 یکـدیگر با  کتاب، هماهنگی سراسر این مصحف شریفتحدي این  ترینچون از مهمگردد؛ 

از آیـات   رخیدسترس نبودن بدر و با  )82 ،نساءال( هم است از اختالف با پیراستگی آنو 
و بـا   و عدم اختالف آن حاصل نمـود هماهنگی به  اطمینانتوان یافته احتمالی، نمی کاهش
یانی بودن این کتاب هماهنگی و به اطمینانعدم  ح شـک و تردیـد   مورد آسمانی انسجام، و 

 تردیـد مـورد   خـدا، آن به  ودنمستند نماین کتاب،  معجزه بودنگیرد و با شک در قرار می
ایشـان در پایـان    گیـرد. قرار میتامل اي مورد حجیت هر آیه ،این تردیدشود و با واقع می

نفی  اتمثالً آی یعنیمعروف استدالل شود مشهور و اعجاز روش ، شاید از افزاید که البته می
بـه   ماوردطلبیتحدي و ه خداو  است اي خاصسوره مختص به کدامو... هر  حفظ ،بطالن

از سـور معهـود    کـدام  هر بنابراینمحال عادي است؛  ،و آوردن مثل سورهه ودیک سوره نم
 قطعـی ، سـند  مـذکور بودن آیـات   وحیانیو قطع به  است قطعی الهیحتمی و قرآنی، کالم 

  آملی بر این باور است که:جوادي اهللا آیت  حجیت آنهاست.
شناختی  صعب است؛ هر چند یقین روانقطعا ، چنین قطع منطقی، اگر مستصعب نباشد«

 جـوادي  ( .»تـري ارائـه شـود   سهل است. به امید آنکه راه روشنقطعا اگر مستسهل نباشد، 
  ).  97قرآن از تحریف، آملی، نزاهت 
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آملـی  جـوادي  اهللا  اي است کـه آیـت  بنابراین اگرچه مصونیت قرآن از تحریف، از مبانی
رسـد کـه دلیـل    داند اما به نظـر مـی  الهی، شرط میتفسیر کتاب  بدان معتقد است و آنرا در

  باشد.آملی کافی و شافی نمیجوادياهللاطباطبایی در این باب در نظر آیتعالمه 
  

قرآن از منظـر   تحریف تفسیري عدمبررسی اشتراکات و افتراقات مبناي. 5
  آملی جوادي اهللاطباطبایی و آیت  عالمه

کـریم،  تحریـف قـرآن    سیري این دو مفسر در مورد مبناي تفسیري عدممقایسه آراء تف
  باشد:داراي اشتراکات و افتراقاتی به شرح ذیل می

  
  و مفسراشتراکات دیدگاه د .5-1

توان گفت که مبناي تفسیري صیانت قرآن از تحریف، از مبـانی مشـترك   کلی می طور به
آملی به تاثیرپذیري از استاد خویش  جوادي اهللاکریم است و آیت دو مفسر در تفسیر قرآن 

کـریم بـا   ناپـذیري قـرآن    طباطبایی) در ارائه دالیل عقلی و نقلی در اثبات تحریـف (عالمه 
تحریفـی کـه بـه    گونه   هیچ کریم ، در قرآنهر دو مفسربه عقیده نظر دارند و یکدیگر اتفاق
ـ  ايخدشـه  )ذکـر بـودن  ( صـفتش تـرین   بودن و عام هادي، معجزه بودن باعـث  د و وارد کن
، بـه  ثبات این مهـم در ا دو مفسر بزرگوار نگرفته است. صورت، شوددر معنی آن  دگرگونی
و مفصل در تفاسیرشـان   تمسک نمودهفراوانی و شواهد تاریخی قرآنی و روایی  ادله عقلی،

هفـت فصـل    این بحث هم در تفسیر المیزان در چند جا به تفصیل (در .اندفرسایی نمودهقلم
آملـی عـالوه   جوادي اهللا چنین آیت جداگانه با دالئل روشن و قطعی) مطرح شده است. هم

دارد، در تفسـیر تسـنیم   » نزاهت قرآن از تحریف«باره تالیفی مجزا با عنوان بر اینکه در این
کریم از تحریـف بـا   نیز به تفصیل به این موضوع پرداخته است. لذا در اصل مصونیت قرآن 

  نظر دارند. یکدیگر اشتراك
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  . افتراقات دیدگاه دو مفسر5-2
کریم، از مبانی مشـترك صـدوري، دو   تحریف قرآن با وجود اینکه مبناي تفسیري عدم 

نظـر  کریم است، اما در کیفیت و تبیین موضوع بـا یکـدیگر اخـتالف     مفسر در تفسیر قرآن
  از: دارند. از جمله افتراقات دیدگاه دو مفسر عبارتند

آملـی در ابتکـاري، تحریـف را بـه دو نـوع عملـی و علمـی و        جوادي اهللا  آیت .1- 2- 5
  تحریف عملی را به چهار نوع معنوي، زیاده، نقیصه و تحریف در حرکات، تقسیم نموده است.

ناپـذیري قـرآن،    آملی، دالیل عقلی زیادي در مورد تحریـف جوادي اهللا . آیت 5-2-2
هـاي  ي اندیشهدهندهوي نگرش عقلی، تاکید بیشتري دارد که این نشانبیان نموده است و ر

وحیانی ایشان است. این دالیل عقلی عبارتند از: منافـات تحریـف بـا حکمـت و      –عقالنی
کریم با وقوع تحریف، اثبـات   لطف الهی، منافات تحریف با برهان نبوت، عدم حجیت قرآن

  .      حدي قرآنناپذیري قرآن با اثبات اعجاز و ت تحریف
بیشتري نسـبت بـه   . ایشان همچنین در قسمت دالیل نقلی، به آیات و روایات 5-2-3

  :از جمله انداستناد نمودهعالمه طباطبایی 
؛ 28-27؛ الجن/ 42؛ فصلت/ 105الف. از جمله دالیل قرآنی عبارتند از: االسراء/      

؛ 32؛ التوبـه/  8؛ الصـف/  15ائـده/  ؛ الم108عمران/ ؛ آل21؛ التکویر/194-193الشعراء/ 
  .  37یونس/ 
در اسـتفاده از   %از جمله دالیل روایی عبارتند از: روایاتی که سـیره عملـی ائمـه    ب.

روایـات رجـوع بـه قـرآن در حـوادث سـخت و       ؛ دهدقرآن و استدالل به آن را نشان می
وت سوره کامـل  هاي روزگار؛ حدیث متواتر ثقلین؛ روایات عرضه به کتاب؛ روایات تال فتنه

  در نماز و روایات فضایل سور. 
طباطبـایی) را مـورد نقـد و    (عالمـه  آملی، نظر استاد خویشجوادي اهللا . آیت 5-2-4

طباطبایی را مستلزم دوري رقیق دانسته و معتقـد اسـت، بـر     بررسی قرار داده و نظر عالمه
اسـتاد و شـاگرد اخـتالف    فرض صحت آن، اثبات آن همراه با صعوبت خواهد بود، لذا بین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            23 / 29

https://pnmag.ir/article-1-1599-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 242

  ه:دیدگاه آن است ک دیدگاه وجود دارد و ریشه این اختالف
هـا را، تـوقیفی    ها و ترتیب سـوره  چینش آیات درون سوره آملی،جوادي اهللا  آیت الف.

دهـد و  نسـبت مـی   $اهللاشریف را به زمان حیات رسولداند و جمع و تدوین مصحف می
هاي مرتب و منسـجم  به معناي در کنار هم قرار دادن صحیفهجمع قرآن در زمان ابوبکر را 

سـازي  دانسته و جمع قرآن در زمان عثمان را به معناي یکسان $اهللاشده در زمان رسول
طباطبایی جمـع و تـدوین قـرآن را در زمـان حیـات      حالی که عالمه  داند، درمصاحف می

رسد، سـخن   نظر می که بههاست. رهداند و معتقد به اجتهادي بودن ترتیب سونمی $پیامبر
  تر باشد.  اهللا جوادي آملی صحیح آیت
 طباطبـایی را در اثبـات تحریـف     آملی اسـتدالل عالمـه  جوادي اهللا همچنین آیت  ب. 

 است و نظـر عالمـه  داند و به نقد سخن عالمه پرداخته ناپذیري قرآن، ناکارآمد و ناکافی می
  .دانسته است، که به نظر می رسد مالحظه دقیقی است طباطبایی را مستلزم دوري رقیق

  
 مقاله نتایج

کـریم  هر دو مفسر در باب مصونیت قرآن از تحریف، قائل به عـدم تحریـف قـرآن     .1
هستند و این بحث در تفسیر المیزان در چند مورد به تفصیل، مطـرح شـده اسـت و محـور     

، تحدي $با آن در زمان پیامبر اساسی این بحث در المیزان، وجود صفاتی است که قرآن
نزاهت قرآن از «آملی نیز عالوه بر اینکه تالیفی مجزا با عنوان جوادي  اهللا نموده است. آیت

دارد، در تفسیر تسنیم نیز به تفصیل، به این موضوع پرداخته است. بنـابراین عـدم   » تحریف
است، اما در جزئیـات،  کریم، از مبانی تفسیري مشترك صدوري هر دو مفسر تحریف قرآن 

  نظر دارند. تبیین و استدالل و اثبات آن با یکدیگر اختالف
عالمـه طباطبـایی) را در ایـن خصـوص،     ( آملی، نظر استاد خویش جوادي اهللا آیت .2

طباطبایی مستلزم دوري رقیق بـوده و بـر   مورد نقد قرار داده و فرموده است که نظر عالمه 
  راه با صعوبت خواهد بود.فرض صحت آن، اثبات آن هم
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  دیدگاه دو مسأله است:    ریشه این اختالف .3
کـریم (چیـنش آیـات درون    آملی، جمع و تدوین قرآن جوادي  اهللا از دیدگاه آیت الف.
ها) به صورت یک کتاب مدون و به صورت کنونی در زمان حیـات   ها و ترتیب سوره سوره
هایی بوده است و اقدامی که در زمان شکل صحیفهاما به  صورت گرفته است، $اهللارسول

ها و دوخت و دوز آنها بوده خلیفه اول صورت گرفت، فقط در کنار هم گذاشتن این صحیفه
سـازي و وحـدت قرائـات    کریم در دوره خلیفه سوم نیز به معنی یکسان است و جمع قرآن

ها و ترتیب سور است، در  هتوقیفی بودن چینش آیات درون سورباشد. بنابراین معتقد به می
 $در زمـان پیـامبر   طباطبایی جمع و تدوین قرآن را بـه صـورت کامـل،   حالی که عالمه 

ا و ترتیـب  هـ داند. بنابراین معتقد به اجتهادي بودن ترتیب و چینش آیات درون سـوره  نمی
  تر باشد. د، سخن آیت اهللا جوادي آملی صحیحرس سور است. که به نظر می

ناپذیري قـرآن،   طباطبایی را در اثبات تحریف آملی، استدالل عالمهجوادي  اهللا آیت ب.
کـافی و  بـاره را  داند و به نقد سخن عالمه پرداختـه و دالئـل در ایـن   ناکارآمد و ناکافی می

  .تري ارائه شودراه روشند است امی کند کهداند و بیان مینمی شافی
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