
  

 

  

  

  

  

  

هاي غربی  سیر تاریخی پژوهش
  تحریف بایبِل اسالمی انگارة دربارة

)مهرداد(محمدعلی طباطبایی 
*  

  چکیده

ھـای مختلـف  ھـا و آموزه ھای بسیاری از تاریخ انگاره پژوھان غربی تا کنون جنبه اسالم

اند و در باب تـاریخ تکـوین و تطـور  اسالمی، اعم از کالمی، فقھی و تفسیری را کاویده

یکی . اند ھای پیشینیانشان پرداخته نظریه داده یا به جرح و تعدیل یا نقد و رد دیدگاهآنھا 

مســیحی و نیــز  ھای بســیار جــذاب بــرای غربیــان، تــاریخ مجــادالت اسالمی از جنبــه

از آنجـا . اند یھودی بوده و ھست و آنان از دیرباز آثار بسیاری در این باره نگاشته اسالمی

بودن بایبل است،  مسائل مطرح در این مجادالت موضوع محرفترین  که یکی از اساسی

تاریخ تکوین و تطور این انگاره  ۀرسد که غربیان باید دربار در بادی امر چنین به نظر می

کوشم  در اینجا می. ھای فراوانی کرده و به نتایج در خور توجھی رسیده باشند ھم تالش

ربی را در این موضوع، از ابتدا تا کنـون، پژوھان غ تا حد ممکن تمام دستاوردھای اسالم

در این مرور . ، به ترتیبی تاریخی مرور کنم.م ۲۰۱۶یعنی از اواسط قرن نوزدھم تا سال 

ھای سطحی بحث  ھای غربی در این موضوع ھنوز از الیه خواھیم دید که اوًال، پژوھش

ن در ایـن موضـوع ھای غربیـا عبور نکرده و در حقیقت عمق چندانی ندارد؛ ثانیًا، تالش

ھا پاسخ گوید، پرسش  بیش از آنکه روشنگر باشد، ابھام آفریده و بیش از آنکه به پرسش

 .برانگیخته است

   

، مستشـرقان، قـرآن، اسـالم، مسـیحیت، مقـّدسبایبل، تحریـف کتـاب  :ها کلیدواژه

  .یھودیت
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  درآمد

 ۀگـار انتـاریخ   ۀدربـار ھـای غربـی    ھدف این نوشتار بررسی سیر تاریخی پـژوھش 

تحریف بایبل نزد مسلمانان است؛ اما پیش از آغاز این سیر تاریخی، باید تذکر دھم کـه  

 غربـی  هـاي  پـژوهش  در را موضـوع  ایـن  ۀیشینپکوشم  من نخستین کسی نیستم که می

 ایـن  در هایشان نگاشته ۀیباچد در هم سرّي منعم و نیکل گوردون تر پیش. کنم استخراج

 غـرب  در بحـث  ایـن  ۀیشـین پھـایی بـه    اشاره ،)Nickel, 2011; Sirry, 2014: .کن(وع موض

 برخی گزارش در حاضر تحقیق هم و است آنان با تقدم فضل هم رو، این از و اند داشته

 وامـدار  انـد،  بـوده  غیرانگلیسی هاي زبان به یا نبودند یاب دست عنوان هیچ به که منابعی

یی گـزارش خـود را بـه آنھـا     ھـا  که در چنین قسـمت (است ) کار نیکل مخصوصاً( آنها

اما این تحقیق از لحاظ تعداد منابعی که بررسـی کـرده، ھرچنـد ممکـن     ). ام ارجاع داده

 و تـر  کامـل  یادشـده  ۀیشـین پاز دو  قطعـاً است ھنوز به استقصای کامل نرسـیده باشـد،   

 منبـع  ۱۱و مـنعم سـرّی   ) Nickel, 2011: 1-6(منبـع   ۱۵نیکل  مثالً که چنان. است فراگیرتر

)Sirry, 2014: 100-1 (منبع غربـی   ۴۰اند؛ اما در این تحقیق بیش از  را دیده و معرفی کرده

بنـابراین، امیـدوارم ایـن تحقیـق بتوانـد گزارشـی       . با دقت دیده و گزارش شده اسـت 

ھای غربیان در موضوع تحریف بایبـل از نگـاه مسـلمانان     سیر کوشش ۀدربارنماتر  واقع

ه به اقتضای اھمیت منـابع، برخـی را فقـط در چنـد سـطر      با این توضیح ک. عرضه کند

  .ام االمکان مفصل آورده ام، اما گزارش برخی را حتی معرفی کرده

 هاي غربی در قرن نوزدهم پژوهش. 1

ــنعم ســرّی، ھــر دو   ــی  ۀیشــینپگــوردون نیکــل و م ــارمطالعــات غرب  ۀانگــار ۀدرب

شـنایدر   ریتس اشـتاین و بـا گـزارش کـار مـو     ۱۸۷۷تحریف بایبـل را از سـال    اسالمی

)Moritz Steinschneider( آغازند و او را صاحب نخسـتین اثـر در ایـن زمینـه معرفـی       می

تـر آن   رسـد منصـفانه و دقیـق    اما به نظر می). Nickel, 2011: 15; Sirry, 2014: 100(کنند  می

ـ . را آغازگر این بحث در غرب بـدانیم  )William Muir(است که ویلیام مویر  ابی او در کت

بـه دفـاع از    1منتشر کرد، با ادبیاتی بسیار نزدیـک بـه ادبیـات جـدلی     ۱۸۵۰که در سال 

گوید ایـن   کتاب می ۀمقدممویر در . ھای یھودی و مسیحی از منظر قرآن پرداخت کُراسه

 2شود که او در مناظره بـا قاضـی دھلـی داده بـود؛     ای نوشته می کتاب در عمل به وعده
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تنھا ھیچ سخنی در تحریـف عھـدین نگفتـه،     بود که قرآن نهچراکه در آنجا مدعی شده 

مـویر در ایـن کتـاب بـا اسـتخراج،       ).Ibid.: vii(مؤید و مصـدق آنھـا اسـت     کامالًبلکه 

تنھـا   بندی و تحلیل بسیاری از آیات قـرآن در پـی اثبـات آن اسـت کـه قـرآن نـه        دسته

اسـت و از نگـاه قـرآن ھـر      مؤید آنھا کامالًداند، بلکه  ھای پیشین را محرّف نمی کراسه

به ھمین دلیل ). Ibid.: viii(ھا ھم ایمان داشته باشد  بودن این کتاب مسلمان باید به وحیانی

او . گذاشته استھای یھودی و مسیحی  شھادت قرآن بر کراسهھم، او نام کتابش را ھم 

ن ھرگز جـز  نویسم تا مسلمانان بدانند که قرآ این مطالب را می«: گوید در آغاز کتاب می

  ).Ibid.: 1(» ھای عھد قدیم و عھد جدید یاد نکرده است با احترام از کتاب

سازی آنھا بر اساس ترتیب نزول است تا نشان دھد که  روش او در نقل آیات مرتب

ھـای پیشـین    آمیز قرآن به کتاب از آغاز دعوت اسالمی تا پایان دوران مدینه نگاه احترام

ین، فصل اول کتاب به آیات مکی، و فصـل دوم آن بـه آیـات    بنابرا. تغییری نکرده است

آیات موھم تحریف، او معتقد اسـت ایـن آیـات فقـط بـر       ۀدربار. مدنی اختصاص دارد

تحریف معنوی به معنای عرضه تفاسیر نادرست از مضامین تورات داللت دارد و چنین 

تر یھودیـان   ھا پیش ناتھامی در آن دوران تازگی نداشته است؛ چراکه مسیحیان نیز از قر

امـا ھمـواره اذعـان داشـتند کـه یھودیـان در        ؛)Ibid.: 47(نواختنـد   را به چنین اتھامی می

او  ).Ibid.: 49(انـد   گونه عمل کرده داری لفظ به لفظ عھد قدیم بسیار دقیق و وسواس نگه

یان ھمچنین معتقد است اتھام کتابت متون انسانی و انتساب آن به خدا فقط متوجه یھود

 گسـترش  ایـن  از بـیش  بـه  را آن دیگر جای ھیچ در قرآنمدینه است نه فراتر از آن، و 

 تغییـر  موجـب  اتھام این ؛ ضمن آنکهکند نمی متھم را مسیحیان گاه ھیچ مثالً و ،دھد ینم

 ھـدایت  و نـور  کتاب این قرآن سراسر در ھمچنان و نشده تورات بهاسالم  کلی نگرش

  . )Ibid.: 50( است شده خوانده

ـ آھای مویر در این کتاب این است که بر اسـاس   از دیگر تحلیل صـف،   ۀسـور  ۶ ۀی

کم تا زمان عیسی  در قرآن کل عھد قدیم است و کل عھد قدیم دست» تورات«منظور از 

گیرد کـه   نتیجه می» لَیّ لسان«مویر ھمچنین از آیات  ).Ibid.: 65(نخورده بوده است  دست

 .است تورات از کنند فکر مسلمانان که ندا هکرد می بیان طوری را عباراتی مدینه یھودیان

 از حـاکی  باشـد،  شـده  خوانده نیتی ھر با و طور ھر و باشد بوده چه ھر عبارات آناما 

 فقـط  آنھـا  زیرا. ستا آنھا اعتبار از حاکی برعکس بلکه نیست، کراسه خود در تحریف
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مویر که تمام این کتـاب را   .)Ibid.: 80( خوانند می تورات روی از که اند کرده یم »وانمود«

  : گوید آیات موھم تحریف می ۀمجموع ۀدربارنویسد  ای معتقد می از موضع مسیحی

 متوجه قرآن در معنوی تحریف حتی و فراموشی تحریف، اتھامات از یک ھیچ

 گرامـی  نیـز  را یھودیان ھای کتاب ھمان مسیحیان که  حالی در. نیست مسیحیان

 را کتابشـان  خواسـتند  مـی  یھودیـان  حتـی اگـر   اند، کرده حفظ قتد با و داشته

 مسـیحیان  نـزد  موجود ھای کتاب در تغییری توانستند باز ھم نمی کنند، تحریف

اتھام تحریف به یھودیـان ھـم نـاظر بـه تحریـف       اصالًبدھند؛ گذشته از آنکه 

   .)Ibid.: 88(معنوی است، نه لفظی 

 قرآنگیرد که  در قرآن نتیجه می» کتاب«و » جیلان«، »تورات«مویر در تحلیل کلمات 

 آنھـا  ۀھمـ  او نظـر  از کـه  داند می خود عصر در موجود ھای کتاب ھمان مصدق را خود

ھای موجـود در آن عصـر    و بر اساس شواھد تاریخی کتاب )Ibid.: 101( اند بوده آسمانی

 نبوده اسـت  ھایی که امروزه در دست یھودیان و مسیحیان است، چیزی جز ھمین کتاب

)Ibid.: 105 .(اتھـام  بـه  نـاظر  آیـه  یک حتی قرآن درھا آن است که  این تحلیل ۀھم ۀیجنت 

 دیگر عظیم حجم کرد، تفسیر چنین را ای یهآ بتوان ھم اگر و ندارد وجود لفظی تحریف

وقـوع   فـرضِ  بـه : پرسـد  در نتیجـه مـی   .)Ibid.: 107(کنـد   یم رد را تفسیری چنین آیات

 تـورات  از ای نسخه که است نبوده ی»خوب« مسیحی یا یھودی ھیچ یاآ لفظی، تحریف

که قرآن وجـود یھودیـان و مسـیحیان خـوب را      در حالی ( دارد؟ نگه را اصلی انجیل و

 اصیل، ۀنسخ آن برگرداندن برای ای یزهانگ ھیچ اسالم ۀغلب از بعد آیا و) تأیید کرده است

 :.Ibid( !است؟ نداشته وجود مسیحیان، و یھودیان جانب از چه و مسلمانان جانب از چه

صـحیح از انجیـل    ۀنسخچطور مسلمانان بعد از فتح فلسطین و شامات حتی یک  )108

مویر ھمچنـین بحثـی را بـه اثبـات      .)Ibid.: 110(نیافتند تا ادعای تحریف را ثابت کنند؟ 

 دھـد  میھای فعلی اختصاص  ھای یھودی و مسیحی زمان پیامبر با نسخه یکسانی کراسه

)Ibid.: 110-1(  ھـای   لزوم ایمان مسـلمانان بـه کتـاب    ۀدربارو سرانجام کتاب را با بحثی

  ).Ibid.: 111-2( دھد پیشین خاتمه می

ھای خوبی از مجموعه آیات مـرتبط بـا    ھا و تحلیل این کتاب ھرچند حاوی گزارش

خطـاب بـه    یماًمستقبحث تحریف است، اما بدان دلیل که آشکارا با رویکردی جدلی و 
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دانشگاھی غرب محل  ۀجامعمسلمانان نگاشته شده است، در آثار علمی پس از خود در 

این بحـث را بـا اشـاره بـه      ۀیشینپ معموالًرو است که  توجه قرار نگرفت و شاید از این

  .کنند شنایدر آغاز می اشتاین ۀمقال

او در چنـد زمینـه   مـویر،   ۀیـز انگھمه، نباید فراموش کرد که با کنارگذاشـتن   با این 

او تمـام آیـاتی را کـه دارای    . ۱: گام بـوده اسـت   پژوھان غربی پیش قرآن ۀھمنسبت به 

آوری و بـه   اند جمـع  یا نشدن تورات و انجیل بوده  شدن کمترین ارتباط با بحث تحریف

 مـثالً بـرخالف آنچـه دیگـران گفتـه، و     . ۲ترتیب نزول تحلیل و بررسـی کـرده اسـت؛    

او ، )Nickel, 2011: 6( انـد  را معرفـی کـرده  ) William Montgomery Watt(مـونتگمری وات  

گـاه   رسد که ھـیچ  آیات قرآن به این نتیجه می ۀیزبینانرنخستین کسی است که با تحلیل 

او در تحلیل خود میان دو . ۳. قرآن از تحریف لفظی تورات و انجیل سخن نگفته است

نھد و معتقد است  ھای پیشین تفاوت می کتاب به» التزام عملی«و » التزام عقیدتی«مفھوم 

قرآن از یھودیان و مسیحیان ھر دو عنصر، اما از مسلمانان فقط عنصر نخست را طلـب  

اش  ھای دینـی  به دلیل انگیزه صرفاًتوان ارزش کار مویر را  به این دالیل نمی. کرده است

  .کم جلوه داد

آثار جـدلی  اب حجیمی که با عنوان او در کت. رسیم شنایدر می پس از مویر به اشتاین

شناسی  نگاشته، در واقع کتابعربی میان مسلمانان، مسیحیان و یھودیان  ۀیانگرا مدافعهو 

مفصلی از تمام آثاری که تا روزگار او در این زمینه شـناخته شـده بـوده اسـت عرضـه      

. دھد میبایبل را نیز به طور خاص محل توجه قرار  تحریفکند و در این میان بحث  می

ھا و به ترتیبِ نویسـندگان، تنظـیم شـده     ترتیبِ کتاب  شناسی در دو بخش، به این کتاب

این اثر، عالوه بر معرفی تمام آثار جدلی عالمان سه دین ضد یکـدیگر بـه زبـان    . است

ای که در این موضـوع   ھای خطی جھان و نسخه ۀخان کتاب ۲۴عربی، شامل فھرستی از 

گـران عـرب مسـلمان،     ای از تمـام مجادلـه   ، و نیز نمایه)Steinsneider, 1877: 423-5(دارند 

ھـای اعـالم و    نمایـه  ۀعـالو به  ،)Ibid.: 426-7(مسیحی و یھودی به ترتیب تاریخی است 

بـه ایـن ترتیـب بایـد     ). Ibid.: 426-56(ھای عربی و عبری مـذکور در مـتن کتـاب     کتاب

سـال بعـد دیویـد     ۱۲۰انست که حـدود  گام راھی د شنایدر را در این زمینه پیش اشتاین

تر ادامـه   و گروه بزرگ ھمکارانش آن را در مقیاسی بسیار وسیع) David Thomas(تامس 

شده  جلد حجیم رسیده، ھنوز از گزارش آثار نگاشته ۱۱آن تا امروز که به  ۀیجنتدادند و 
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  ).Thomas, 2009-2016( عبور نکرده است. م ۱۷۰۰تا سال 

بحـث   ۀدربارشنایدر، دو اثر مھم  شناسی اشتاین ز انتشار کتابدرست یک سال پس ا

آن  ۀدربـار کتاب مویر بود کـه سـخن    ۀروزشد به ۀنسخیکی از آنھا . تحریف منتشر شد

تاریخ نزول و تدوین قرآن  ۀدربارحاوی بخش جدیدی  (Muir, 1878)این کتاب . گذشت

تحریـف بـه عنـوان     ۀدربـار  ھای آن بود که پس از آن، ھمان کتاب قـدیمی  و نیز آموزه

گیـری بـدان افـزوده شـده      بخش دوم کتاب آمده، و در نھایت بخش سومی برای نتیجه

  .رو این کتاب در بحث تحریف حاوی مطلب جدیدی نیست از این. است

ای مفصـل از   تحریـف منتشـر شـد، مقالـه     ۀدربـار  ۱۸۷۸دیگری که در سـال  اما اثر 

در بـاب  «بـا عنـوان   ) Goldziher, 1878(گلتسـیھر  پژوه شھیر مجارستانی، ایگنـاتس   قرآن

بـود کـه در واقـع آن را بـه مناسـبت انتشـار       » مجادالت مسـلمانان ضـد اھـل الکتـاب    

 ذاتـاً آثار عربی «: گوید گلتسیھر در این مقاله می. شنایدر نگاشته بود شناسی اشتاین کتاب

اولـین  « .)Ibid.: 341( »توان در آنھا چیـزی غیرجـدلی یافـت    سختی می جدلی ھستند و به

و اتھام تحریف [...] پردازد خود قرآن است  کتاب اسالمی که به جدل ضد اھل کتاب می

بنابراین، گلتسیھر دیدگاھی متضاد  ).Ibid.: 344(» شود ھای آسمانی از قرآن آغاز می کتاب

 ۀادامدر . ویلیام مویر بیان کرده بود، مطرح کرد) و دوباره در ھمان سال(تر  با آنچه پیش

این مقاله خواھیم دید که چگونه رأی گلتسیھر از ھمان آغاز دیدگاه مویر را بـه حاشـیه   

پژوھان غربی شد که  راند و به نحوی پایدار باعث ایجاد این ذھنیت غالب در میان قرآن

مقاله بـه   ۀادامھر حال، گلتسیھر در  به . اتھام تحریف بایبل از خود قرآن آغاز شده است

 ھای تالشپردازد و  ، می...ام تحریف در سایر آثار اسالمی، از قبیل حدیث و پیگیری اتھ

 اتھام ،گلتسیھراز نظر  .کند میدنبال  را مزامیر و انجیل و تورات بازسازی برای مسلمانان

 آثـار او در این مقالـه  . است کتاب اھل با مسلمانان جدلی مباحث مرکزی ۀنقطتحریف 

 ،).م ۷۵۱. د( جوزیـه  قـیم  ابن ،)م ۶۸۴. د(صنھاجی قرافی  لعباسابوا ،).م ۵۴۸. د( شھرستانی

کنـد   می بررسی را ).م ۱۰۶۷. د( خلیفه حاجی و) .م ۸۴۵. د( مقریزی ،).م ۸۰۸. د( خلدون ابن

)Sirry, 2014: 100(.  عالمـان  از بسـیاری  ھرچندنکته جالب توجه از نگاه او این است که 

 بـه  بایبـل  مـتن  در ھا، ھمان خود گاه و دیگر یاریبس ند،دان می فمحرّ را بایبل مسلمان

  .(Nickel, 2011: 16) ندگرد می نبوی ھای بشارت شواھد دنبال

 ۀدربـار  )Martin Schreiner(اشراینر ای مفصل از ربی دکتر مارتین  یک سال بعد، مقاله
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یعتـاً بخـش در خـور    طبصفحه منتشر شـد کـه    ۸۶در » اسالمی ھای یھودی تاریخ جدل«

: گویـد  اشراینر در این مقالـه مـی  . کرد از آن به بحث تحریف اختصاص پیدا می توجھی

تحریـف و  : انـد از  مھم از مجادالت اسالمی ضدیھودی و ضدمسیحی عبـارت  ۀجنبدو «

ھایشـان   پیـامبر در کتـاب   ۀدربارھایی  از آنجا که اھل کتاب منکر وجود بشارت. ... نسخ

حـال،   با ایـن  ). Schreiner, 1888: 592(» ون شدندخود متھم به تحریف آن مت بودند، خودبه

صـحیح  یماً به سراغ کتـب حـدیث مثـل    مستقپردازد و  اشراینر بیش از این به قرآن نمی

ھایی را بـه بررسـی آثـار     سپس بخش. رود می )Ibid.: 596ff(و سیره  )Ibid.: 592ff( بخاری

، از عالمـان  )Ibid.: 625ff( ظُفـر  ابـن ، )Ibid.: 618ff( جوینی و غزالـی ، )Ibid.: 612ff(حزم  ابن

از عالمـان   )Ibid.: 628ff( و آبراھـام بـن داوود   ،)Ibid.: 621ff(مسلمان، و یھـودا ھَــ لِـوی    

او در . رسـد  مـی  )Ibid.: 639ff(دھد و سرانجام به فخرالـدین رازی   یھودی اختصاص می

 مسـلمان  عالمـان  ازیر فخرالدین زمانکند که از  گیری می پایان این بررسی چنین نتیجه

 ,Nickel( یافتند التفات »بایبل متن ۀنشدتفسیر متن به ارجاع ۀدربار یھودیان اشکاالت« به

ھا تمرکز  روشن است که با توجه به عنوان مقاله در ھیچ یک از این بررسی .)16-7 :2011

الی مطالـب و بـه مناسـبت     اصلی نویسنده بر روی بحث تحریف نیست؛ بلکه گاه البـه 

  .آورد ث مطلبی ھم در این باره میبح

  هاي غربی در قرن بیستم پژوهش. 2

نقـدھای   ۀدربـار  ای مقاله )Hartwig Hirschfeld(ھیرشفلد در آغاز قرن بیستم میالدی، 

روندی که گلتسیھر آغاز کرده بـود، از لحـاظ    ۀاداممسلمانان بر بایبل منتشر کرد که در 

ھیرشـفلد در ایـن   . ھای ویلیام مویر قـرار دارد  ایده مقابل ۀنقطیقاً در دقھای اصلی،  ایده

 آنچـه  و سـینا،  در شده وحی توراتکند از ھمان آغاز اسالم، قرآن میان  مقاله تصریح می

او معتقد است از نظر قرآن  ).Hirschfeld, 1901: 222(شد  قائل تمایز بود یھودیان دست در

رو باید قرآن  از این. اند حریف کردهفقط تورات معتبر است که آن را ھم عالمان یھودی ت

اختالفات قرائیم  ۀدرباراو سپس به بحث  ).Ibid.: 223(گام تفکرات قرائیم دانست  را پیش

حـزم و   پـردازد و بعـد از آن بـه دوران ابـن     ھا و موضع اسالم در این میانـه مـی   و ربَّنی

ـ   ). Ibid.: 225(رسـد   انتقادھای او بر بایبل می حـزم   ابع و روش ابـن او پـس از تحلیـل من

 اسـتھزاء  و تمسخر به پیوسته که است مطمئن تورات بودن محرف به چناناو «: گوید می
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ھـای   ترجمه ۀدربارھایی از جاحظ  قول ھیرشفلد ھمچنین نقل). Ibid.: 227(» پردازد یم آن

 :.Ibid(ھا راضی نبوده است  دھد جاحظ از آن ترجمه آورد که نشان می عربی تورات می

حزم به یھودیان، مثل  ھایی از تندترین انتقادھای ابن ھیرشفلد پس از گزارش نمونه. )227

 مسـلمانان  نقدھای«: رسد که پرستش خدایی کوچک در اعیادی خاص، به این نتیجه می

 عقیـدتی  بلکه نیست، تاریخی آنھا نقدھای است؛ متفاوت امروز مصطلح نقد با بایبل بر

ھـای عالمـان یھـودی، ماننـد      ھایی ھـم بـه پاسـخ    اشاره او ھمچنین ).Ibid.: 234(» است

حزم به عربی نقل، و برخی  در پایان این مقاله بندھایی از مطالب ابن. کند میمون، می ابن

  ).Ibid.: 235-40(از آنھا به انگلیسی ترجمه شده است 

انگلیسی کتاب  ۀترجمتصحیح و ) Alphonse Mingana(آلفونسو مینگانا  ۱۹۲۲در سال 

ترین منابع اسالمی در رد یھودیت و مسیحیت  ربن طبری را، که از مھم ابنة الدولدین وال

 :See(منتشـر کـرد    )John Rylands(جـان ریلنـدز    ۀخان کتابای در  است، بر اساس نسخه

Mingana, 1922.(  

ای بسـیار مفصـل بـه زبـان      مقاله) Ignazio Di Matteo( ئوتّمَ دی ویایناتسدر ھمان سال 

نوشت که ھنوز ھم محققان غربی آن  3تحریف بایبل از دیدگاه مسلمانان ۀدربارایی ایتالی

تـرین تحقیـق در ایـن     و گسترده )Nickel, 2011: 18(را گامی بزرگ در مطالعات تحریف 

دی متّئو در این مقاله خط سیر تـاریخی ایـن   . دانند می )Keating, 2005: 41, n. 1(موضوع 

 بـن  قاسـم او این سیر را با . کند مسلمان را بررسی می دلیانجترین  موضوع در آثار مھم

دھد و از میان آثار تفسیری،  می ادامه ترجمان عبداهللابیرونی و  با وکند  می شروع ابراھیم

کردن این خط سیر  ای که او از دنبال نتیجه. رسد تفاسیر طبری و فخرالدین رازی را برمی

انـد؛ امـا    بـوده  بایبـل  وثاقـت  سلمان معتقـد بـه  گیرد این است که در آغاز جدلیان م می

 :Nickel, 2011(معنوی تبدیل به اتھام تحریف لفظی شـده اسـت    تحریف تدریج اتھام به

در  تحریفقرآن ھم معتقد باشد که  ۀدربارطبیعی است که با چنین نگاھی او  کامالً .)18

گیـری او در   هنتیجـ . لفظـی  تحریـف  نـه  اسـت،  معنوی تحریف یا کتمان معنای بهقرآن 

بنا بر قرآن، مـتن  «: بررسی آیات موھم تحریف در تفاسیر طبری و فخر رازی این است

نه قبل از محمد و نه حتی در زمان حیـات او، بـه دسـت یھودیـان و      مقدّسھای  کتاب

یا بـه   تحریفدر قرآن . مسیحیان که چندان به پیام او راغب نبودند، تحریف نشده است

ارات مربوط به محمد است یا اجرانکردن احکام صـریح تـورات،   معنای تفسیر غلط عب
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نقـدھای   ۀدربـار  ھم ای مقاله بعد سال ئوتّمَدی  .(Ibid.: 7, n. 18) »مانند مجازات سنگسار

  .)Ibid.: 18( کرد منتشربر یھودیان  حزم ابن

تحریـف، مـاردیروس    ۀدربـار مفصـل دی مَتّئـو    ۀمقالـ صرفاً دو سال پس از انتشـار  

. ای از آن را به انگلیسی ترجمه و منتشـر کـرد   خالصه )Mardiros H. Ananikian( نیاآنانیک

 بایبل تحریف از سخنی تنھا نه مکی ھای سوره درطبق این ترجمه، دی مَتّئو معتقد است 

 ھرچنـد  ھـم  مدینـه  در .اسـت  شـده  تأکید آن صحت و اصالت بر بلکه نیست، میان در

 ھمـان  قـرآن  نظـر  ،تحریف ۀیقض در کرد، جدا مسیحیان و یھودیان از را خود راه پیامبر

او ھمچنین تفاسیر طبری و رازی را ذیـل آیـات    .)Ananikian, 1924: 62( است سابق نظر

رسد که این دو مفسر قائل به تحریـف لفظـی    کند و به این نتیجه می تحریف بررسی می

ـ     مثالًاند و  نبوده ری از ایـن نگـاه دیـده    در روایاتی که طبری ذیـل ایـن آیـات آورده اث

گیرد کـه   مطالب مذکور در این تفاسیر نتیجه می ۀھماو از تحلیل ). Ibid.: 62-4(شود  نمی

تحریف معنوی یا اجرانکـردن  : تحریف از نظر این مفسران به یکی از این دو معنا است

براھیم گذشته از مفسران، دی مَتّئو آثار عالمانی چون قاسم بن ا ).Ibid.: 70( احکام تورات

دھـد کـه اینـان نیـز      کند و نشان می رسی، مسعودی و حسن بن ایوب را نیز بررسی می

ھـایی از   تیمیه تردیـد در اصـالت بخـش    اند؛ اما از زمان ابن قائل به تحریف معنوی بوده

ھـای   بررسـی  ۀدامندی مَتّئو . یابد تدریج گسترش می شود و این تردید به تورات آغاز می

دھد و در  ادامه میاظھار الحق اهللا ھندی در  ھای رحمت دید و جدلخود را تا دوران ج

 بعـدھا  انـد،  بـوده  بایبل اصالت به قائل متقدم سنت و قرآن ھرچندگیرد  نھایت نتیجه می

 انـد  گراییـده  بایبـل  تحریـف  بـه  اعتقاد به آنھا از برخی و شده دسته دو مسلمان عالمان

)Ibid.: 84.(  

دینـی   ھای جدل ۀیخچتار ۀدربار) Erdmann Fritsch( ریتشف اردمانکتابی از  ۱۹۳۰ در

 نظر او نیز مثل دی مَتّئو به این نتیجه رسید که از 4.منتشر شد مسیحیان و مسلمانان میان

 مـتن  بـه  مربوط تحریف جاحظ، و طبری ربن بن یعنی علی مسلمان، ترین جدلیان کھن

 زمـان  در واقـع، از . اسـت  آن یھا نسخه و ھا ترجمه به مربوط بلکه نیست، بایبل اصلی

 پیش تاکه  دادند، در حالی  بسط را تحریف اتھام مسلمان بود که عالمان بعد به حزم ابن

 از باب نمونه نشان داد کـه  فریتش .گفتند یم سخن بایبل تحریف ۀدربار احتیاط باآن  از

ی مختلـف  ھا بایبل و وجود اختالف میان نسخه تناقضات عزرا، ۀقص ۀدربار شبھه اظھار
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 آنھـا  به فریتش که جدیدی مسائل .شد شروع حزم ابن زمان از...  و پیامبران گناھانآن، 

او از نقدھای اسالمی بر عھد جدید  ۀگستردپیشین، توصیف  آثار با مقایسه در ،پرداخت

 ).Nickel, 2011: 19-20(بود 

را در  منسـوب بـه غزالـی   الـرد الجمیـل   ای از کتـاب   ماسینیون نسخه ۱۹۳۲در سال 

آن را معرفـی   5»مسیح در اناجیل به روایت غزالی«ای با عنوان  استانبول یافت و در مقاله

او که خود صحت این انتساب را پذیرفته بود، بر اساس مطالب ھمین رساله غزالی . کرد

را کسی معرفی کرد که مؤمنانه متنِ رسیده از اناجیل را پذیرفته است و مسیحیان را بـه  

به این ترتیب  ).Whttingham, 2011: 210 citing Massignon, 525(کند  متھم نمیتحریف متن 

را دورانی دانست که رویکرد غربیـان در انتسـاب    ۱۹۳۲تا  ۱۹۲۰ھای میان  توان سال می

یعنی دیدگاھی که اولین بار مویر (عقیده به تحریف معنوی به قرآن و مسلمانان نخستین 

  .برای مدتی کوتاه احیا شد) در قرن نوزدھم بیان کرده بود

ویـرایش  ( دائرةالمعارف اسالم» تحریف«مدخل  در بوھل ۱۹۳۴حال در سال  با این 

بایبـل در میـان    تحریـف  اتھـام از  شـواھد عنوان نخسـتین   به را قرآناز  یآیات) نخست

ادعای وجود بشـارت بـه ظھـور خـود در      ابتداپیامبر  بوھل، نظر از .کرد نقلمسلمانان 

پـیش   راآن  تحریـف  اتھـام  شـدند،  آن منکـر  یھودیان که بعد اما ،کرد مطرح ارتورات 

 ,Nickel(کند  می اشارهھم  باره این در مسلمان عالمان نظر اختالف به بوھل البته .کشید

2011: 18-9(.  

نقـدھای مسـلمانان   «ای با عنوان  مقاله ،)Steiglecker(ھرمان اشتایگلِکِر  ۱۹۳۵در سال 

بـه زبـان آلمـانی منتشـر کـرد و در آن بـه بررسـی آرای        » دوم ۀھزاراز بر تورات در آغ

 .حزم در نقد تورات پرداخت ابن

مـتن   ۀترجمای بلند به معرفی و  در مقاله )Arthur Jeffery(جفری آرتر  ۱۹۴۴در سال 

در بخشی از . ارمنی تاریخ لووند از مکاتبه میان عمر بن عبدالعزیز و لئوی سوم پرداخت

در ادبیـات قرآنـی و پسـاقرآنی    » تحریـف «تفـاوت اصـطالح    ۀدربـار جفـری   این مقاله

 بـا  کـه  اسـت  تورات از یھودیان شفاھی ھای ترجمه به ناظر قرآن در تحریف«: گوید می

 متنـی  تحریـف  تحریف از منظور جدلی، ھای نوشته در اما. شد می انجام غرض و قصد

جفری، یکـی از موضـوعاتی کـه در     گذشته از این اظھارنظر ).Jeffery, 1944: 280(» است

منسوب به لئوی سوم به آن اشاره شده، پاسخ به اتھام تحریف است کـه   ظاھراً ۀناماین 
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رو این مقاله از دو جھت در  و از این )Ibid.: 284(عمر بن العزیز مطرح کرده است  ظاھراً

  .بحث تحریف اھمیت دارد

ھای اناجیـل   نسخه«با عنوان  ای مقاله )Alfred Guillaume( آلفرد گویالم ۱۹۵۰در سال 

او در این مقالـه کوشـید   . منتشر کرد» میالدی ۷۰۰شده در مدینه در حوالی سال  استفاده

از مضامین انجیلی، به نـوعی دسـت بـه    السیرة النبویة اسحاق در  بر اساس منقوالت ابن

ارتباط . کردند می استفادهبازسازی انجیلی بزند که مسلمانان در اوایل قرن ھشتم میالدی 

این مقاله با موضوع تحریف بایبل، متفاوت با چیزی است که در سایر مقـاالت و کتـب   

اسحاق منبعی به نام  ھای انجیلی ابن در واقع، گویالم که معتقد است منبع نقل. باال دیدیم

ست، ا) The Palestinian Syriac lectionary of the Gospels( منتخب اناجیل سریانی فلسطینی

متن اناجیل  عمداًاسحاق گاه  شود که ابن به ھنگام اختالف عبارات متمایل به این نظر می

.: نمونـه نـک   از بـاب (ھای غلـط از آنھـا بـه دسـت داده اسـت       را تحریف کرده و ترجمه

Guillaume, 1950: 294 ناموس«، در بحث از معنای«.(  

تحـوالت نخسـتین در   « ای بـا عنـوان   ویلیـام مـونتگمری وات مقالـه    ۱۹۵۵در سال 

مجموعه  بررسی بامانند مویر و دی مَتّئو او نیز  6.منتشر کرد» رویکرد مسلمانان به بایبل

 از حـاکی  قـرآن  آیـات  از یـک  ھـیچ  کـه  گرفت نتیجهآیات قرآن راجع به کتب پیشین 

و بنابراین در این زمینه باید حساب قرآن را از مفسران بعدی جـدا   نیست بایبل تحریف

 ,Nickel) نیست متن لفظی تحریف معنای به قرآن در »تحریف« و »کتمان« او نظر از. کرد

اول آنچـه در  : کند تحریف سه مرحله را پیشنھاد می ۀیدااو برای روند پیدایش  .(6 :2011

منابع سیره پدید آمد، بعد تالش جدلی اولیه برای اثبات اینکه پیامبر اسالم در تورات و 

است، و سرانجام روایات متأخر در واکنش به پرسش از یھودیان گویی شده  انجیل پیش

). Schaffner, 2016: 49( ھای تورات و انجیل کردن اتھام تحریف نسخه و مسیحیان و مطرح

داند و آن  خالصه اینکه، وات اتھام تحریف لفظی تورات و انجیل را برآمده از قرآن نمی

وات در دیگر آثارش نیز ھمـین   ).Ibid.: 50( کند مسلمانان قرن اول معرفی می ۀبرساخترا 

ھـا و   تفـاھم : مسلمانان و مسـیحیان  ھای مواجھهرأی را بازگو کرد و سرانجام در کتاب 

 ۀآمـوز مفصلی انجام نشده است کـه مشـخص کنـد     ۀمطالعھنوز «: نوشتھا  سوءتفاھم

ه خود او این بود دیدگا ظاھراًالبته  ).Nickel, 2011: 4, n. 10(» تحریف چگونه پرداخته شد

ھای میان عقاید خودشان و اھل کتاب  که پس از فتوحات وقتی مسلمانان با ناسازگاری
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شافنر معتقد است ایـن اسـتدالل    ).Ibid.: 2, n. 3(مواجه شدند، این آموزه را مطرح کردند 

» توراتی اسـالمی از ھنـد  « ۀمقالتر آرتر جفری در  بسیار شبیه به استداللی است که پیش

  ).Schaffner, 2016: 51(ان کرده بود بی

جوینی را الشفاء الجلیل فی التبدیل کتاب  ۱۹۶۸سال  در) Michel Allard(آالرد میشل 

ھایی از این قبیـل را   تفصیل رساله آن به ۀمقدمو در  7تصحیح و به فرانسوی ترجمه کرد

 ,McAuliffe, 1991: 168(که تا پیش از جوینی نوشته شده بود به بحث و بررسی گذاشت 

n. 42.(  

منتشر شـد کـه   تمامیت بایبل بر اساس قرآن و حدیث کتابی با عنوان  ۱۹۷۷در سال 

نویسندگان آن با تحلیل آیات قرآن و احادیـث اھـل سـنت در دو فصـل مجـزا نتیجـه       

 ۀدربـار گیرند که بر اساس این دو منبـع اسـالمی چیـزی بـیش از تحریـف معنـوی        می

  ).Adelphi & Hahn, 1977(ن گفت توا ھای پیشین نمی کراسه

گھگاه ای  محیط فرقهدر کتاب معروف خود با عنوان ) John Wansbrough(جان ونزبرو 

مقدر برای کشیدن بیشترین بار در مجـادالت  «گریزھایی به بحث تحریف دارد و آن را 

او بـرای نخسـتین بـار     ).Wansbrough, 1978: 41(کنـد   توصیف مـی » دینی مسلمانان برون

ھای یھودی و مسیحی  ھای پیشااسالمی تحریف در سنت ھایی بسیار گذرا به ریشه اشاره

بنابراین، دور از انتظار نیست که در عالم اسالم ھم، او نخستین منبع ). Ibid.: 42: مثالً(دارد 

از نظـر او مفھـومی   » تحریـف «ھرچنـد   ).ibid.: 109( طرح این اتھام را خود قرآن بدانـد 

 :.Ibid(تواند به معنای تحریف لفظی یا تفسیر نادرسـت باشـد    ست که میپذیر ا انعطاف

109.( 

 )Robert Caspar( و روبـر کسـپر   )Jean-Marie Gaudeul(ژوماری گـودل   ۱۹۸۰در سال 

منتشر کردند که برخی آن را بھترین  8»متون اسالمی راجع به تحریف«با عنوان  ای مقاله

شـده در ایـن    منـابع بررسـی  ). McAulliffe, 1991: 168(اند  بحث اخیر در این زمینه دانسته

المنـار  خلدون و تفاسیر فخر رازی و  حزم، جوینی، ابن برگرفته از آثار ابن عمدتاًتحقیق 

جـا   فرانسوی یک ۀترجممطالب مھم برگزیده از این منابع را به زبان عربی و  آنھا. است

به تحریـف را در کنـار مجموعـه    گرد آوردند و در بخشی از مقاله مجموعه آیات ناظر 

آیات راجع به تکریم کتب پیشین جمع کردند تا پیچیدگی این موضوع را از منظر قرآنی 

در آثـار فخـر   تحریف نویسندگان پس از به دست دادن تعاریف مختلف از . نشان دھند
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مختلـف قائـل بـه تحریـف لفظـی و       ۀجبھرازی، قفال و محمد عبده، عباراتی را از دو 

حزم و جـوینی، و نماینـدگان    اول ابن ۀجبھمعنوی آوردند که در آن نمایندگان تحریف 

  ).Nickel, 2011: 20(خلدون و محمد عبده ھستند  سینا، ابن دوم ابن ۀجبھمھم 

: یھودیت ۀدربارھای عربی  دیدگاه«دکتری خود با عنوان  ۀرسالمحنا حداد بخشی از 

-۱۹۴۸ھـای   دگان عرب مسلمان در سالتصویر یھودیت در آثار نویسن ۀدربارپژوھشی 

را به بحث اتھام تحریف تورات به دست یھودیان در آثـار نویسـندگان معاصـر    » ۱۹۷۸

  ).Haddad, 1984: 89-122(مسلمان اختصاص داد 

تیمیه را به انگلیسی ترجمـه   ابنالجواب الصحیح در ھمان سال، توماس میشل کتاب 

دمه، او نیز عالمان مسلمان را به دو دسته تقسیم در آن مق 9.ای بر آن نوشت کرد و مقدمه

عالمان اشعری، مثل باقالنی، غزالی و فخرالدین  ۀعالو  کرد که طبق آن عالمان متقدم به

از  مخصوصـاً کـه عالمـان متـأخر،     انـد؛ در حـالی    رازی، به تحریف معنوی معتقد بـوده 

عجیب نیست که قرآن ھم فقط  بنابراین،. اند بعد، به تحریف لفظی قائل بوده حزم به  ابن

  ).Schaffner, 2016: 53-54(به تحریف معنوی قائل بوده باشد 

ھـای   بـدخوانش کراسـه  / خوانش«ای با عنوان  در مقاله )David Powers(ز دیوید پاور

حزم را  اتھام تحریف تورات از نگاه ابن 10»نگریالی یھودی حزم بر ابن ابن ۀیرد: یکدیگر

 .بررسی کرده است

ھمان دیدگاھی را که  11ای ، محقق مسلمان، محمود ایوب، ضمن مقاله۱۹۸۶سال در 

  : صراحت بازگو کرد نافی اتھام تحریف لفظی در قرآن است، به

اسالمی رایج، قـرآن یھودیـان و مسـیحیان را بـه تحریـف مـتن        ۀنگربرخالف 

در  کند که کند، بلکه اتھام تحریف حقایقی را مطرح می ھایشان متھم نمی کراسه

، بد اجراکردن برخی از مقدّسکردن برخی از متون  آنان با پنھان. است آنھا آمده

. دست به این کار زدند» تغییر کلمات از مواضعشان«احکام مذکور در آنھا، یا با 

یـا حـذف کلمـاتی از     حال، این بیشتر راجع به تفسیر است تـا افـزودن    این با

  ). Nickel, 2011: 7 citing from Ayoub, 5( مقدّسھای  کتاب

نیـاز بـه   » تحریـف « ۀیقضـ شـدن   کند بـرای روشـن   ایوب نیز مانند وات پیشنھاد می

  )..Ibid( پژوھشی مفصل ھست
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جعـل و  «ای نوشت بـا عنـوان    مقاله )Norman Roth( اثیک سال پس از آن، نورمن ر

باحـث  و در آن م» ای در مجادالت اسالمی و مسیحی در اسـپانیا  مایه درون: نسخ تورات

جدیدی را برای نخستین بار مطرح کرد؛ از جمله موضوع اتھام تحریـف در مجـادالت   

وار مطـرح کـرده بـود، بـا      تر ونزبرو صرفاً اشاره مسیحی پیشااسالمی را، که پیش یھودی

سپس با اشاره بـه وجـود ھمـین    ). Roth, 1987: 205(ھایی تاریخی مستند کرد  آوردن مثال

و  ).Ibid(کند  حزم و سموئل مغربی بحث می از آثار ضدیھودی ابن، ).Ibid(اتھام در قرآن 

ابراھیم بن داود، که  ۀیردکمونه و  ابن ۀیردھای یھودی از جمله  در مقابل به برخی ردیه

ھمچنین نشـان   ).Ibid.: 207-8(کند  یھودی است، اشاره می ۀیردترین  از نظر نویسنده مھم

م چنان تند بود کـه منجـر بـه طـرح اتھـام متقابـل       دھد که واکنش قرائیم به این اتھا می

گیـرد کـه وجـه     راث در پایان ایـن مقالـه نتیجـه مـی    ). Ibid.: 210(بودن قرآن شد  محرف

با این تفاوت . بود تورات به آنھا ۀحمل یھودیت، بر مسیحی و اسالمی ھای ردیهمشترک 

راث  .)Ibid.: 236( ردندک می برجسته را نسخ اتھام مسیحیان و تحریف، اتھام مسلمانانکه 

 و تلمـود  و تورات بر مسیحی مارتی رامون وحزم مسلمان  نظیر ابن با اشاره به تسلط بی

را  آنھـا  به یھودیان یھا پاسخ و دو این آثار ۀمطالعاھمیت  ،یھودیان با جدلدر  یدراشم

  .).Ibid(کند  برجسته می دینی مجادالت تاریخ ھای پژوھش در

و  12میه منتخبی از نصوص قرآنی مرتبط با بایبل را منتشر کردژاک ژو ۱۹۸۹در سال 

  13.ای از آن به عربی ھم منتشر شد ده سال بعد ترجمه

: عمـران  آل(» ال یشـترون بآیـات اهللا ثمنـا قلـیال    « ۀیآاولیف ذیل بررسی  جِین دمن مک

مسیحیان از نگاه قرآن را بـه بحـث تحریـف     ۀدرباربخش کوتاھی از کتاب خود  ،)۱۹۹

و آن را در تفاسیر طبری، طوسـی، زمخشـری،   ) McAuliffe, 1991: 168-70(تصاص داد اخ

  .اهللا کاشانی، و محمد عبده بررسی کرد  فتحمالجوزی،  ابوالفتوح رازی، ابن

منتشـر  » ھا تحریف کراسه«ای با عنوان  مقاله )John Burton( برتن، جان ۱۹۹۲در سال 

 قرآن از مسلمانان »تفسیر« صرفاً تحریف، اتھامسخن او در این مقاله این است که . کرد

 بــه مسـیحیان  و یھودیـان  رویکـرد  منتقـد  صـرفاً  قـرآن . قـرآن  خـود  سـخن  نـه  اسـت، 

او با بررسی مجموعه  ).Burton, 1992: 95( تحریف و کتمان قالب در است، ھایشان کراسه

بری، نتیجه با مراجعه به تفسیر ط مخصوصاًآیات مرتبط با دو موضوع کتمان و تحریف، 

انـد؛ امـا اھـل     گیرد که قرآن و مفسران نخستین اعتقادی بـه تحریـف لفظـی نداشـته     می
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  ).Ibid.: 105(اند  مقابل این جریان قرار داشته ۀنقطحدیث، و در رأس آنھا شافعی، در 

بـا عنـوان    )Hava Lazarus-Yafeh( یافـه  -مھم حـوا التسـاروس  در ھمان سال، کتاب 

این کتاب شـامل شـش   . منتشر شداسالم قرون میانی و نقد بایبل  :تنیده ھای درھم جھان

. ۲مقدمـه؛  . ۱: ترتیـب چنـین اسـت    موضـوع فصـول آن بـه   . فصل و یک ضمیمه است

ھای مسلمانان بـرای یـافتن    تالش. ۴عزیر؛  -دعوای عزرا. ۳نقدھای مسلمانان بر بایبل؛ 

کتـاب   ۀیمضـم . گیـری  تیجـه ن. ۶ھای عربی بایبل؛  ترجمه .۵ھای نبوی در بایبل؛  بشارت

یکـی از مـدعیات پرتکـرار    . دانش یھودیان از قرآن و رویکردشـان بـه آن اسـت    ۀدربار

 عمـدتاً  بایبـل  بر اسالمی انتقادھای احتماالًیافه در این کتاب این است که  -التساروس

 بـه  مسـیحی  و یھـودی  ھـای  واسطه از طریق بعدھا که است پیشااسالمی منابع بر مبتنی

 نیازمنـد  مطلـب  ایـن  اثبـات کنـد کـه    او خود تأکیـد مـی   اما. است یافته راه الماس عالم

بنابراین، شواھدی که او در این  ).Lazarus-Yafeh, 1992:  xi, 18-9( است گسترده مطالعات

تر ونزبرو و راث عرضه کـرده   آورد اطالعاتی چندان بیشتر از آنچه پیش زمینه فراھم می

طـرح ایـن اتھـام در     ۀدربارمنابعی برای اطالعات بیشتر کم  بودند نیست؛ ھرچند دست

او ھمچنین بـر ایـن نکتـه    ). Ibid.: 20, n. 2(کند  فضاھای جدلی پیش از اسالم معرفی می

مسیحی  تأکید دارد که فھم میراث اسالمی فقط در گرو توجه جدی به مجادالت یھودی

پژوھان غربـی   ای از قرآن شاخهیافه متعلق به  -التساروس ).Ibid.: 3-4(پیشااسالمی است 

و  )Ibid.: 8(یقاً از خود قرآن آغاز شـده اسـت   دقاست که معتقدند اتھام تحریف اسالمی 

 نیـز  و بایبـل  بـا  قرآنی روایات تضادھای توضیح برای قرآن اصلی مضامین ازاین اتھام 

 نکـه ای دلیـل از نظـر او،   .)Ibid.: 20( اسـت  »صـحیح « تـورات  در پیامبر وجود به بشارت

 کـه  اسـت  ایـن  ھم ندادند نشان تلمود شناختن و دانستن به یا عالقه گاه ھیچ مسلمانان

او نیـز   .)Ibid.: 9( کنند حمله تورات خود به یماًمستق توانستند می یانمسیح برخالف آنان

 ثقـل  نقطـه  بـه  تبـدیل  بایبـل  بـه  مسـلمانان  نگرشمانند گلتسیھر و ونزبرو معتقد است 

اللغـوی   ھای فقه کار را به پژوھش و شد یھودیت ضد بر وسطا نقرو اسالمی مجادالت

الی بحث از تحریف در آثار اسالمی، به این  یافه در البه .)Ibid.: 10( کشاند بایبل متن در

کند که برخی مسلمانان معاصر با اسـتناد بـه مطالعـات جدیـد غربـی       موضوع اشاره می

 .Ibid.: 23, n(دانند  ای را جعلی می و منبع یھوهتاریخ بایبل، منبع الوھیمی را اصیل،  ۀدربار

حزم یک بار دیگـر بـه مجـادالت پیشااسـالمی      روش نقادی ابن ۀدرباراو در بحث  ).10
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 نیز اسالم از یشپ ،بایبل به حزم ابن انتقادات از بسیاریکند که  زند و تصریح می نقب می

؛ اسـت  شـده  مطرح گنوسی یا مسیحیضد یا مسیحی یھودی مسیحی، یا ربّنی ادبیات در

ھر روی، یافـه در   به ). Ibid.: 28(ھرچند در اینجا ھم بحث او فاقد استناد و ارجاع است 

نماید که گرھی از بحث ارتباط نقدھای اسالمی با مجادالت  گیری چنین می فصل نتیجه

اتصـال میـان آن دوره و نقـدھای     ۀحلقپیشااسالمی گشوده و بنابراین دوران اسالمی را 

که نام کتاب ھم برگرفته از ھمین ارتبـاط   چنان). Ibid.: 130( داند وران مدرن بر بایبل مید

 تنگاتنگ میان سه جھان پیشااسالمی، اسالمی و مدرن در ارتباط با نقدھای بایبلی است

)Ibid.: 141 .(ھـایش   یافه ھم پذیرا است که تمام تالش -رسد خود التساروس به نظر می

اشاراتی کلی بوده و جزئیات این ارتبـاط تنگاتنـگ میـان ایـن سـه       در این کتاب صرفاً

  )..Ibid(دوران باید در آینده کاویده شود 

دکتری خود بـا عنـوان    ۀرسال در) Theodore Pulcini(پولچینی ، تئودور ۱۹۹۴در سال 

که » ھای یھودی و مسیحی کراسه ۀدربارحزم  دیدگاه ابن: گفتمانی جدلی ۀمثابتفسیر به «

بخشی را به بررسی موضوع تحریف در  14ار سال بعد با ھمین عنوان به چاپ رسید،چھ

کنـد   عالمانی کـه او آرائشـان را در ایـن بـاب بررسـی مـی      . آثار متقدمان اختصاص داد

در ایـن  . اللیث، جاحظ و علی بن ربـن طبـری   قاسم بن ابراھیم رسی، ابن: اند از عبارت

تحریـف معنـوی در میـان مسـلمانان متقـدم تأکیـد       زمینه او نیز بیشتر بر وجود قول به 

  ).Schaffner, 2016: 54-6(کند؛ ھرچند جاحظ در این میان استثنا است  می

مستقلی در این موضوع بـا   ۀمقال ۱۹۹۶در سال  )Jane Dammen McAuliffe( اولیف مک

ھـایی راجـع بـه     نگاشـت و در آن پرسـش  » پژوھـی اسـالمی   بافت قرآنیِ بایبـل «عنوان 

اینکه چنین تحریفی کِی و به دسـت  : ریوی تحریف از نگاه معتقدان بدان مطرح کردسنا

او پـس از  ). McAuliffe, 1996: 145(ھایی صورت گرفته اسـت   چه کسانی و با چه انگیزه

 از سـیره  و حـدیث  قـرآن، گوید  اشاره به دو طرز نگاه متفاوت میان عالمان مسلمان می

 ھـای  کراسـه  ۀکننـد  منتقـل  /صـاحب  مسـیحیان  و یـان یھود کـه  داشتند تأکید آغاز ھمان

او پس از اشاراتی به ابھام مصـداقی عبـارات نـاظر بـه      .)Ibid.: 144( ھستند شده تحریف

سرگذشت بایبـل   ۀدربارھای عالمان مسلمان  تورات و انجیل در قرآن و تفاسیر، دیدگاه

کنـد   بنـدی مـی   و تحریف معنـوی دسـته  ) تحریف لفظی(کتمان، تغییر  ۀدسترا ذیل سه 

)Ibid.: 145.(  ،ترین نظریه است که در بیانات مجاھد بن جبر،  کتمان کھن ۀینظراز نظر او
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بعد از آن، اتھام تغییر مطرح شد که آن ھم در . سعد بازتاب یافته است اسحاق و ابن ابن

بـه  ) کـه در قـرآن آمـده   (طول چند قرن سیری تکاملی را طی کرد و از چرخاندن زبان 

در سـوی دیگـر،   . رسـید ) حـزم آمـده   که در آثار ابـن (و کاستن و تغییر کلمات  افزودن

اولیف سایر عالمان  مک ).Ibid.: 146(کرد  خلدون بود که تحریف لفظی بایبل را رد می ابن

 قـیم  ابـن  و تیمیـه  ابن قرافی، بن عبداهللا رازی، فخرالدین جوینی، بیرونی،مسلمان، مانند 

بـا ایـن    ).Ibid.: 147(دھـد   خلـدون قـرار مـی    حزم و ابـن  بنا ۀیانمجوزی را در موضعی 

ھایش راجع به سناریوی تحریف  ھای متفاوتی را برای پرسش اولیف پاسخ تفاصیل، مک

زمان موسی یا صدر اسالم، تحریف عامدانه یا سھوی، : یابد در ورای دعوای اسالمی می

  ).Ibid.: 148(ھای مالی یا االھیاتی  و انگیزه

روابـط   ۀحـوز محقق پرکـار در   ،)David Thomas(، دیوید تامس ۱۹۹۶ال در ھمان س

مسیحی قرون نخست  جایگاه بایبل در مجادالت اسالمی ۀدربارای  اسالمی، مقاله مسیحی

. ربن طبری و قاسم بن ابراھیم رسی به بایبل را بررسی کرد نگاشت و در آن رویکرد ابن

اعتقـاد صِـرفِ    ۀدربـار رنـگ تـامس    دھای کمجدید است، تردی نسبتاًآنچه در این مقاله 

توان برداشت کرد که او ھم  قاسم رسی به تحریف معنوی است؛ گویی از عملکرد او می

ایـن اظھـار تردیـد    ). Thomas, 1996: 34-7(معتقد به تحریـف لفظـی بـوده اسـت      شخصاً

م دکتری شافنر شد تا اثبـات کنـد کـه قاسـ     ۀرسال ۀیما دستخفیف، حدود دو دھه بعد 

  ).Schaffner, 2016( به تحریف لفظی معتقد بوده است واقعاًرسی 

دیـدگاه نویسـندگان   کتابی با عنوان  ۱۹۹۶که در سال  )Camilla Adang( کامیال ادانگ

 ۱۹۹۹نوشته بود، در سال  حزم ربّن تا ابن از ابن: مسلمان در باب یھودیت و بایبل عبری

ندگان بر بایبل عبری از آن کتاب استخراج کرد نقدھای آن نویس ۀدربار منحصراًای  مقاله

مجموعـه  . بـه چـاپ رسـید   ھای مسلمانان از دیگر ادیان  برداشتکه در کتابی با عنوان 

کند، ژانرھای متنـوعی از تـاریخ، کـالم، تفسـیر و      آثاری که او در این نوشته بررسی می

داند و به این نکته اشـاره   او نیز آغاز اتھام تحریف را از قرآن می. گیرد جدل را در بر می

ای گزارش نشده است  یھودی یاسالم ۀمجادلکند که از چھار قرن نخست اسالم ھیچ  می

)Adang, 1999: 143.( قتیبـه،   ربن طبری، ابن او سپس اتھام تحریف را جداگانه در آثار ابن

 و ربـن  ایـن مقایسـه آن اسـت کـه ابـن      ۀیجنت. کند حزم بررسی می ی و ابنمقدّسطبری، 

 به ھم طبری .کنند یم استفاده تورات از آزادانه معتقدند معنوی تحریف به چون قتیبه ابن
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 و یمقدّسـ امـا   .نکنـد  استفاده تورات از دھد یم ترجیح اما است، معتقد معنوی تحریف

اللیـث و   تـر در کتـابش ابـن    ادانگ پـیش  .)Ibid.: 153( معتقدند لفظی تحریف به حزم ابن

 ).Adang, 1996: 224(از معتقدان به تحریف معنوی معرفی کرده بـود   الرشید را نیز ھارون

تحریف دارد که به نظر  ۀیقضھای کوتاھی راجع به  ھم تحلیل در ھمان کتاب، واردنبرگ

تحریف لفظی، و کسانی چـون قاسـم رسـی، طبـری،      ۀیندنمارا  حزم رسد او ھم ابن می

 :Waardenburg, 1999(دانـد   نوی مـی تحریف مع ۀیندنماخلدون را  فخرالدین رازی و ابن

53.(  

  ویکم هاي غربی در قرن بیست پژوهش. 3

ھـای یھـودی و    اتھام تحریف کراسـه «ای با عنوان  ، عبداهللا سعید مقاله۲۰۰۲در سال 

تیمیه و سید قطب را  ھای طبری، قرطبی، رازی، ابن منتشر کرد و در آن دیدگاه» مسیحی

 تحریـف  احتمـال  گرچـه یـن بررسـی آن اسـت کـه     ا ۀیجنت. در باب این موضوع کاوید

 یــا کلمــه چنــد حــد در( مســیحیان و یھودیــان مقــدّس مــتن از کــوچکی ھــای بخــش

 ,Saeed( ندا مایل معنوی تحریف به مفسران بیشتر است، محتمل) جمالت پردازی عبارت

 و قـرآن  از مؤیـدی  ھـا  کتاب این با مسلمانان برخی منفی و بنابراین، مواجھه) 434 :2002

 .)Ibid.: 435( ندارد مفسران ۀقاطب

ـ چھار  )Martin Accad(د ، مارتین آکا۲۰۰۳در سال   ۀشـمار دار در چھـار   دنبالـه  ۀمقال

اناجیل در گفتمـان مسـلمانان   «با عنوان  مسیحی اسالم و روابط اسالمی ۀمجلدرپی از  پی

اثر  ۲۳ن نوشت و در آنھا از میا 15»یک فھرست تفسیری ابداعی: قرون نھم تا چھاردھم

ھدف او از این کـار  . ارجاع به اناجیل را فھرست کرد ۱۲۷۰عالم مسلمان،  ۲۰متعلق به 

آن بود که سازوکارھای تفسیری مختلفی را که عالمان مسلمان در مواجھه با اناجیل بـه  

در میان موضوعات متنوعی که آکاد از این منـابع اسـتخراج   . اند استخراج کند کار گرفته

تـر از ھـر    آکاد مطمئن. تحریف است ۀمسئلیکی ھم رویکرد این عالمان به  یعتاًطبکرد، 

حـزم احـدی از    صراحت ادعا کـرد کـه تـا زمـان ابـن      پژوھشگر دیگری در این باب به

مسلمانان دم از تحریف لفظی بایبل نزده است؛ ھرچند البته تردیدھایی در باب تمامیت 

بل جایگاه قرآن را در میان مسلمانان نداشـته  گاه ھم بای آن به وجود آمده بود و البته ھیچ

کار او معتقد است انتساب چنین  ۀدربارشافنر در قضاوت ). Schaffner, 2016: 57-58( است
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  ).Ibid.: 59-60(ربن طبری متکلفانه است  ای به امثال جاحظ و ابن نظریه

او . ردای از ھمین نظریه را عرضـه کـ   شده شکل تعدیل ۲۰۰۵منعم سرّی نیز در سال 

محـل بحـث میـان مسـیحیان و مسـلمانان چھـار قـرن         ۀمسئلای که درباره سه  در مقاله

سوم، یعنی تحریف، تصریح کرد کـه مسـلمانان در آغـاز     ۀمسئلنخست نوشته بود، ذیل 

کردند؛ امـا از اواسـط قـرن     فقط اتھام تحریف معنوی را متوجه یھودیان و مسیحیان می

تقادی به بایبل شروع شد و به این وسیله راه بـرای طـرح   ھای ان کم نگاه سوم به بعد کم

  ).Sirry, 2005: 371ff(اتھام تحریف لفظی ھموار شد 

 ۀیـ رد ۀدربـار  ۲۰۰۵ای که در سال  مقاله در) Sandra Toenies Keating(کیتینگ ساندرا 

مسیحی بر اتھام تحریف نگاشت، آغازگر اتھام تحریف را قرآن و پیـامبر و در   ۀابورائط

از نظـر او، عالمـان مسـلمان در    . ھای میان قرآن و بایبل دانست وجود ناسازگاری ۀیجتن

ھـا، اعمـال    ھای این تحریـف را در تغییـر در احکـام خـوردنی     ھای بعدی مصداق نسل

بنابراین، او نیز به نـوعی  ). Keating, 2005: 42(ھای تجسد و تثلیث یافتند  رھبانان و آموزه

در این مقالـه کیتینـگ   ). Ibid.: 44(در طی چند قرن اعتقاد دارد رشد تدریجی این انگاره 

مسیحی را که در اوایل قرن سوم ھجری نوشته شده و بخشـی از آن   ۀابورائطاول  ۀرسال

دھد چگونه در قرن سوم ھجری  کند و نشان می پاسخ به اتھام تحریف است، بررسی می

شده بود دست عالمان مسیحی  کردن این اتھام از جانب متکلمان مسلمان موجب مطرح

. ھای عقلی محاجـه کننـد   استدالل ۀیپااز دالیل نقلی کوتاه شود و مجبور شوند فقط بر 

گـران   در نقـل احادیـث نبـوی، مشـکل مدافعـه     » اِسـناد «کیتینگ معتقد است با پیدایش 

مسیحی حادتر شده بود؛ چراکه عالمـان مسـلمان متواترنبـودن اناجیـل را ھـم بـر سـر        

بـه عھـد قـدیم، کـه      عمـدتاً به ھمین دلیل مسیحیان مجبور بودند . کوبیدند می مسیحیان

  ).Ibid.: 51( استناد کنند بخش مشترک میان یھودیان و مسیحیان است،

دیـدگاه قـرآن    ۀدربـار ای  مقالـه  )Muhammet Tarakci(تاراکچی در ھمان سال، محمد 

ای در آیات قرآنی به این  سیاو پس از برر. راجع به تحریف تورات و انجیل منتشر کرد

 بـا  ارتباطی آمده، »انجیل« یا »تورات« الفاظ آنھا در که آیاتی از یک ھیچنتیجه رسید که 

سپس آیات مرتبط با موضوع تحریف را، ذیل  .)Tarakci, 2005: 229( ندارد تحریف ۀمسئل

کنـد   می تحریف، تبدیل، لَیّ لسان، کتمان و دیگر عبارات موھم تحریف بررسی ۀدست ۵

او ایـن   ).Ibid.: 230(اسـت  » تحریـف معنـوی  «گیرد منظور از آنھـا در قـرآن    و نتیجه می
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امـا ھمچنـین آرای متفـاوت     ؛)Ibid.: 231(یابـد   مـی تعریف را نزد طبری و فخر رازی ھم 

منظور از تبدیل، تحریف سخنان به . ).Ibid(کند  رشید رضا و سلیمان آتش را نیز نقل می

؛ لَیّ لسان در نظر بیشتر مفسـران بـه معنـای تحریـف     )Ibid.: 232( صورت شفاھی است

کاری ھسـتند،   آیات کتمان و نسیان ھم که فقط حاکی از پنھان؛ )Ibid.: 233(معنوی است 

گویند یھودیان کتابی را با دست خود نوشته  ماند آیاتی که می ؛ می)Ibid.: 234(نه تحریف 

منظور از آن  احتماالًون مصداق آن مشخص نیست، اند، اما چ و آن را کتاب خدا خوانده

دانـد؛   ؛ بنابراین، قرآن تورات و انجیل را محـرّف نمـی  ).Ibid(کتاب تلمود و میشنا است 

ھا بیابند این اتھام  را در آن کتاب» احمد«توانستند نام  فقط برخی عالمان مسلمان که نمی

د که این بشـارات در ھمـین   را مطرح کردند؛ اما تحقیقات بعدی مسلمانان مشخص کر

مقاله به آیات مؤید تورات و  ۀادامنویسنده در  ؛)Ibid.: 235(ھای فعلی موجود است  کتاب

تـوان   گیرد نمـی  پردازد و نتیجه می ھا می ھای میان قرآن با این کتاب انجیل و ناسازگاری

وقـوع   ھـا  مـتن قـرآن و آن کتـاب    ۀیسـ مقابه تحریف معنوی قائل بود؛ چراکه از  صرفاً

  ).Ibid.: 240-1(شود  ھای جزئی اثبات می تحریف

زیر نظر محقـق  » بایبل در مسیحیت عربی«، مجموعه مقاالتی با عنوان ۲۰۰۷در سال 

ـ کـم سـه    سرشناس این حوزه دیوید تامس به چاپ رسید کـه دسـت   یماً مسـتق آن  ۀمقال

ز آن گـوردون  تـرین مقالـه ا   از این میان شاید مھـم . درباره موضوع تحریف بایبل است

او در . پـردازد  نیکل باشد که به بررسی موضوع تحریف در تفسیر مقاتل بن سلیمان مـی 

را در تفسیر » ب د ل« ۀیشرحاوی  ۀیآو سه » ح ر ف« ۀیشرحاوی  ۀیآاین تحقیق چھار 

 و تحریـف  آیات از برداشتی ھیچ مقاتل تنھا نهگیرد که  کند و نتیجه می مقاتل بررسی می

 و »لفظی تحریف« به اعتقاد از اثری او تفسیر در بلکه ندارد، متن تحریف هب ناظر تبدیل

او سپس به سایر آیـات مـرتبط    .)Nickel, 2007: 216( شود نمی دیده ھم »معنوی تحریف«

 تمـام  ورای در نھفتـه  سـناریوی رسـد کـه    پردازد و به این نتیجه مـی  با این موضوع می

 یھودیـان  و بـوده  تورات در پیامبر نعت که تاس این تحریف آیات از مقاتل تفسیرھای

 زمـان  تـا  تـورات  او نگـاه  در که است آن از حاکی این اند و کرده می پنھان را آن مدینه

روایـت مقاتـل از    ۀیسـ مقانیکـل سـپس بـه     .)Ibid.: 220( است بوده نخورده دست اسالم

اسحاق  دھد که ابن پردازد و نشان می اسحاق در سیره می رفتارھای یھودیان با روایت ابن

و او ھم ھـیچ سـخنی از تحریـف متنـی      )Ibid.: 220ff( کند ھم ھمان سناریو را دنبال می
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نویسـنده در پایـان مقالـه     ).Ibid.: 2221(تورات به دست یھودیان به میان نیـاورده اسـت   

ای متفـاوت   کند که در آنھـا مقاتـل رویـه    آل عمران می ۷۸بقره و  ۷۹ای به تفسیر  اشاره

وضوح سناریوی تحریف تورات در مدینه را مطرح کرده است؛ اما نیکل  ن داده و بهنشا

کند که از نظـر   و به ھمین نتیجه اکتفا می) Ibid.: 222(گذرد  از کنار این موضوع سریع می

نیکل بعـدھا   ).Ibid.: 223(نخورده بوده است  کم تا دوران مدینه دست مقاتل تورات دست

  .مفصلی بسط داد که گزارش آن را در ادامه خواھیم دیداین موضوع را در کتاب 

 ۀدربارو  )Mark Beaumont(بومانت شده در آن مجموعه از آنِ مارک  چاپ ۀمقالدیگرِ 

. به اتھام تحریف اناجیل اسـت ) عالم مسیحی قرن سوم ھجری(ھای عمار بصری  پاسخ

اول  ۀرسـال در . سـت عمار بصری دو رساله دارد که در آنھا به ایـن موضـوع پرداختـه ا   

کند و نشان  عمار پنج حالت محتمل برای تحریف اناجیل را مطرح می البرھانموسوم به 

عمـار بصـری در   ). Beaumont, 2007: 246-8(دھد که ھیچ کدام از آنھـا مقبـول نیسـت     می

که پرسش و پاسخی خیالی میان یک فـرد مسـلمان و شخصـی     االسئلة واألجوبةکتاب 

دھد و در پاسخ بدان  سش را ھم به موضوع تحریف اختصاص میمسیحی است، یک پر

و بعـد   آننـد  بـودن  ھـی اال از حـاکی  باشند، کتاب در اگر که کند یم اشاره اصل شش به

-Ibid.: 251( اند کوشد نشان دھد که ھیچ یک از این شش اصل در اناجیل نقض نشده می

 بیشـترین  مسـیحی  جـدلیان  انمی در بصری عمارگیرد که  بومانت در پایان نتیجه می ).5

 لفظـی  تحریف بهاو  بیشتر عنایتو  است داده نشان اناجیل تحریف بحث به را عنایت

 اسـت  سـوم  قـرن  جـدلی  فضـای  در اتھام این ۀغلب از حاکی معنوی، تحریف به نسبت

)Ibid.: 255(.  

 وایلـد دیگر این مجموعه که در ارتباط مستقیم با بحث تحریف است، از کلئر  ۀمقال

)Clare Wilde( ی خدا ھست؟ھا کتابآیا جایی برای تحریف در «: و با این عنوان است« .

ھای مسـلمان و    گرفته میان شخصیت صورت ۀمناظرنویسنده در این مقاله به بررسی دو 

تئودور ابوقره بـا عالمـان مسـلمان در دربـار مـأمون، و       ۀمناظریکی : پردازد مسیحی می

وایلد تفاوت رویکـرد دو عـالم   . می و عالم مسیحی کندیمیان عالم ھاش ۀمکاتبدیگری 

 را قـرآن  مـتن  و کنـد  مـی  رفتـار  احتـرام  بـا  ابوقره بیند که تئودور مسیحی را در این می

 تنـد  کنـدی  لحـن که  کند؛ در حالی  استفاده مسیحی عقاید اثبات برای آن از تا پذیرد یم

ـ اما  .)Wilde, 2007: 229-30(کند  اسالم را تکذیب می پیامبرو آشکارا  است مشـترک   ۀنکت
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ھر دو عالم مسیحی این است که ھر دو در مواجھه با اتھام تحریف بایبل، ھمین  ۀدربار

تـر از آن   با این تفاوت که کندی بسیار مفصـل ). Ibid.: 230(کنند  اتھام را متوجه قرآن می

ـ ه شـامل  کند کـ  کند و دالیل بسیار متنوعی در اثبات این دیدگاه عرضه می بحث می  ۀادل

وایلـد از ایـن مقایسـه نتیجـه      ).Ibid.: 231-9( شـود  تاریخی، متنی، محتوایی و زبانی مـی 

 مقاومـت  جدیـد  عربـی  کتـاب  برابـر  در) مثل کندی( عرباصالتاً گیرد که مسیحیانِ  می

اصـالً   اول ۀدسـت  بنـابراین، . )مثـل ابـوقره  (شـده   عـرب  مسـیحیان  تـا  کردند می بیشتری

 آن مضـامین  دھنـد  نشـان  کوشـیدند  مـی  دوم ۀدست اما پذیرفتند، نمی را آن بودن وحیانی

  .)Ibid.: 238(ندارد  مسیحی ھای آموزه با مخالفتی

یماً دربـاره موضـوع   مسـتق که بایبل در مسیحیت عربی باال از کتاب  ۀمقالبه جز سه 

اند، این موضوع در بسیاری دیگر از مقاالت کتاب ھم استطراداً بحث شده است  تحریف

اشـاره کـرد کـه    » بایبل و کالم« ۀمقالخود دیوید تامس در  ۀمقالتوان به  که از جمله می

حدود نیمی از آن را به بررسی نگاه متکلمان مسلمان مانند ماتریدی، باقالنی و جـوینی  

به این دلیل شاید بتـوان ایـن    ).Thomas, 2007: 184-91(دھد  تحریف اختصاص می ۀدربار

در آغاز مقاله ھـم  . ترین منابع تحقیق در این موضوع به شمار آورد کتاب را یکی از مھم

 جلدی دیگری که دیوید تامس و گروه ھمکـارانش  ۱۱تاکنون  ۀمجموعای شد به  اشاره

)Thomas, 2009-2016 (یماً تحریـف نیسـت، از   مسـتق اند، که چون موضوع آن  منتشر کرده

توان اھمیـت بسـیار آن را    رگز نمیکنم؛ اما ھ نظر می گزارش تفصیلی آن در اینجا صرف

در بررسی تمام موضوعات جدلی میان مسلمانان و مسیحیان، از جمله موضوع تحریف، 

  .نادیده گرفت

 ۀدورنگـاه عالمـان مسـلمان در     ۀدربـار دیگری  ۀمقال، مارک بومانت ۲۰۰۸در سال 

ربن و  ، ابنعباسی به اناجیل منتشر کرد و در آن رویکرد عالمانی چون قاسم بن ابراھیم

کوشیدند فقـط   اول کسانی مثل قاسم که می: حزم را در سه دسته جای داد باقالنی و ابن

و حرفـی   سخن با قرآن معرفی کنند ھای سازگار با قرآن، اناجیل را ھم با استناد به بخش

تحریـف لفظـی    ۀیـد اآسانی بـه   حزم که به از تحریف لفظی نزنند؛ دیگر، کسانی مثل ابن

کرد تا  یتاً رویکردی که باقالنی داشت و نھایت تالش خود را مینھادند، و ش متوسل می

توان با تأویل صحیح تمام فقرات اناجیل، حتی فقراتی از انجیل یوحنا کـه   نشان دھد می

رسد، ھمان تصویر قرآنی از عیسی را بـه دسـت    از آنھا بوی الوھیت مسیح به مشام می
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  ).Beaumont, 2008(آورد 

در باب اتھام «: ای چاپ کرد با این عنوان ، گابریل سعید رینولدز مقاله۲۰۱۰در سال 

او در این مقالـه ھشـت فعـل مختلـف     . »قرآنی تحریف و مجادالت مسیحی ضدیھودی

آن  از کـدام  ھـیچ  دررسد که  کند و به این نتیجه می قرآنی درباره تحریف را بررسی می

 از نگرانـی  فقـط  بلکـه  نیسـت؛  بایبل تعبارا لفظی تغییر یا بازنویسی از سخن عبارات

کند که با  او تصریح می .)Reynolds, 2010: 192-3( استکاری  بدخوانی، فراموشی یا پنھان

این حال، بیشتر محققان غربی معتقدند خود قرآن بحث تحریـف لفظـی بایبـل را پـیش     

ھـای   جـدل  ۀیسـ مقادوم مقالـه، رینولـدز بـه سـراغ      ۀیمـ ندر ). Ibid.: 193(کشیده اسـت  

در بسیاری از  قرآنگوید  رود و می ھای ضدیھودی مسیحیان می ضدیھودی قرآن با جدل

 زنـی  اتھام مریم، پاکی: است مسیحیان ضدیھودی ھای جدل ۀدھند بازتابمسائل عقیدتی 

 بـر  عیسـی  پیـرو  اسـرائیل  بنـی  برتردانسـتن  و ،عیسـی  کشـتن  الف و عیسی به یھودیان

کشاند  تحریف می ۀمسئلاین مقدمه بحث را به  با. )Ibid.: 196( عیسی مخالف اسرائیل بنی

توانسـتند   نظر است؛ چراکه آنان نمـی  گوید قرآن در این مسئله ھم با آباء کلیسا ھم و می

رینولـدز متـأثربودن قـرآن از    ). .Ibid(یھودیان را به تحریف لفظی عھد قدیم متھم کننـد  

گیرد که  کند و نتیجه می این باره رد می را در مسیھودیانھای سامریان، مرقیون و  دیدگاه

اتھام تحریف در قرآن صرفاً بازگویی اتھامات مسیحیت رایـج اسـت و بنـابراین بـرای     

گیرد که  رود و نتیجه می بررسی این موضوع در محیط قرآنی به سراغ میراث سریانی می

  ).Ibid.: 196-202(نقدھای مفصل قرآن بر یھودیت متأثر از سنت مسیحیت سریانی است 

تحریـف در تفسـیر مقاتـل     ۀدربارای  تر مقاله ، گوردون نیکل، که پیش۲۰۱۱در سال 

تحریف در دو تفسیر مقاتل و طبـری راھـی بـازار     ۀدربارمنتشر کرده بود، کتابی مفصل 

بـودن یـا    قرآنـی  ۀدربـار نظرھا  او در مقدمه پس از گزارشی مفصل از اختالف. نشر کرد

 اولیه مفسران ببیند که است این پژوھش این رویکردگوید  ف، مینبودن منشأ اتھام تحری

 نـه  یـا  ھسـت  تحریـف  بـه  قائل قرآن خود دریابد اینکه نه، اند داشته قرآن از فھمی چه

)Nickel, 2011: 9(. ھـای   او پس از گردآوری کل آیات ناظر به تحریف از مجموعه نوشته

ھای دوم تا ھفتم قرآن قرار دارند  رهرسد که ھمگی در سو آیه می ۲۶غربیان، به مجموع 

)Ibid.: 26-9 .( نیکل در فصل سوم کتاب بررسی مفصلی راجع به ارجاعات قرآنی به کتب

کراسه تمام از یادکرد مجموع دررسد که  دھد و به این نتیجه می پیشین انجام می مقدّس
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ھمـین فصـل،    ۀادامـ در ). Ibid.: 39, 49-50( است آمیزاحترام و مثبت قرآن در پیشین ھای

پردازد و باز ھم پس از تفحص در بسیاری  در قرآن می» تحریف«نیکل به بررسی مفھوم 

یابد کـه بایـد بـا روش     قرآنی را مرتبط با این قضیه می ۀیشراز آثار پیشین غربی، ھفت 

این تحلیل جالب که با بررسی معناشناختی بسیاری از . )Ibid.: 50-1( ایزوتسو تحلیل شود

نخسـت  : انجامـد  مشـخص مـی   ۀیجـ نتگیرد به سه  ان مترادف و مترابط صورت میواژگ

اینکه، تمام ارجاعات مھم قرآن به کتب پیشین، چه ناظر به تحریـف و چـه در تأییـد و    

 مفعـول  و دوم تا ھفتم قرآن آمده اسـت؛ دوم اینکـه، فاعـل    ۀسورتصدیق آنھا، در شش 

 مصـادیق  بـا  مفـاھیمی ھـا معمـوالً    مفعـول . وارنـد  اشاره و مبھمعمدتاً  تحریف ھای فعل

 قـرآن  منتخـب  ھای عنوان حتی و پیشین، ھای از کراسه یکی نام گاه اند و ھیچ نامشخص

. اسـت  نرفتـه  کـار  بـه  تحریـف  در جایگاه مفعول ،»کتاب« مانند ھا کراسه به اشاره برای

 بـه  رنـاظ  ھـای  فعـل  بـا  ھمـراه  »کتـاب « مقابـل،  در .اسـت  »خدا کالم« آنھا ترینصریح

 به »زبان پیچاندن« و »ناچیز بھای به فروختن و دستان با نوشتن«و ھمچنین  کاری پنھان

سوم آنکه، از مفسرانی که به انسجام و ھمـاھنگی درونـی مـتن     ۀیجنت؛ و است رفته کار

رود تفسیری از این آیات عرضه کنند که منجر به تناقض و تضاد  اند، توقع می قرآن قائل

در فصل چھارم کتاب، نیکل به سراغ تفسیر مقاتل  ).Ibid.: 65-6(نشود  درونی میان آیات

او در . منتخب در موضوع تحریف را در آنجا بررسی کند ۀگان ۲۵رود تا تفسیر آیات  می

کنـد   ای، تفسیر مقاتل بر ھر یک از این آیات را جداگانه بررسی می صفحه ۵۰این فصل 

 لفظـی  تحریـف  بـه  ناظر را »بدّل« و »حرّف« ایھ فعل مقاتلرسد که  و به این نتیجه می

 آیه دو ذیل فقط مقاتل .داند نمی اسالم، صدر در یا اسالم از پیشچه  پیشین، ھای کراسه

 بـه  تبـدیل  و تحریف ھای آنھا فعل از کدام ھیچ در که گوید می سخن لفظی تحریف از

 رخ پیـامبر  وصـاف ا در و تـورات  در پیامبر زمان در لفظی تحریف این .است نرفته کار

 فـرض  بـر  مبتنـی  تحریـف  از مقاتل تفسیرھای ،ضعموا سایر در .اسالم از پیش نه داده،

فصـل پـنجم بـه بررسـی      .)Ibid.: 116( است پیامبر زمان در نخورده دست توراتی وجود

صفحه از کتاب را  ۵۰این فصل ھم حدود . ھمان آیات در تفسیر طبری اختصاص دارد

 آیـات  اکثـر  بر طبری تفسیر ،اینکه اول ۀیجنت: خاص برسد ۀیجنتسه گیرد تا به  در بر می

 یتوراتاین ذھنیت وجود داشته که  راویانش و او ذھن در که است آن از حاکی تحریف

 دوم ۀیجـ نت .)Ibid.: 159( اسـت بـوده   مدینه در پیامبر زمان یھودیان دست در غیرمحرف



 75/  بِلیبا فیتحر یاسالم ةانگار ةدربار یغرب يها پژوهش یخیتار ریس

سوم آنکه،  ).Ibid.: 160( کند می تفسیر »معناکردن بد« صراحت به را »تحریف« طبری آنکه،

گویـد کـه در آنھـا ھـم لفـظ       طبری نیز فقط ذیل دو آیه از تحریـف لفظـی سـخن مـی    

چرایـی   ۀدربارھایی  در اینجا نیکل پرسش ).Ibid.: 161( نیامده است» تبدیل«و » تحریف«

ر خـور  دھد که د ھایی احتمالی بدان می کند و پاسخ این رفتار تفسیری عجیب مطرح می

 شبیه طبری تفسیر در شده مطرح ھای اتھاممھم آنکه  حال، ھر در .)Ibid.: 161-2(اند  توجه

 زمـان  در. شـود  مـی  شـناخته  پیشین کتب تحریف عنوان با امروزه نیست که دکترینی به

 و یھودیـان  کـه  مناطقی تمام در تورات متن عام تحریف ۀیافت تکامل مفھوم ھنوز طبری

 بیشـتر پایـانی ایـن فصـل آنکـه،      ۀنکت .)Ibid.: 162( بود نشده مطرح ،زیستند می مسیحیان

 تـورات  وجـود  فرض بر مبتنی کند می روایت ،تحریف آیات ذیل طبری که ھایی داستان

سـپس نیکـل دو    .)Ibid.: 164( نیسـت  متنـی  تحریف ۀدربار یک ھیچ و است غیرمحرف

دھـد؛ چراکـه از دیـد او     ساختار تفسیر روایتگر اختصاص مـی  ۀدربارفصل را به بحث 

آن  ۀیسمقااز تحلیل این ساختار و . اند تفاسیر مقاتل و طبری با این ساختار نگارش یافته

سـناریویی کـه ایـن     اصـالً گیـرد   اسحاق، نیکل نتیجـه مـی   ابن ۀیرسبا ھمین ساختار در 

اتھام  اند، گنجایش نویسندگان از تاریخ اسالم و ارتباط آن با ادیان پیشین در ذھن داشته

تحریف لفظی را نداشته و فقط بعضی اقتضائات تفسیری باعث شـده اسـت دو آیـه در    

 و مقاتـل  آنچـه ). Ibid.: 221(تفاسیر، برخالف سیره، به موضوع تحریف ربـط داده شـود   

 بلکه ،متنی تحریف نه است، معنوی تحریف نه فھمند، می تحریف آیات بیشتر از طبری

 بـا  او بـه  تـوھین  تورات، در پیامبر به مربوط اطالعات دنکر پنھان مثل رفتارھایی شامل

 بـرای  پیـامبر  آزمـودن  و آنھـا  تخفیـف  حتی و تورات احکام فرونھادن زبانی، ھای یباز

بنـدی و   یتاً نیکل در فصل ھشتم بـه جمـع  نھا .)Ibid.: 224( ستا او نبوت در افکنی شبھه

 :.Ibid(از آنچه گفتـه شـد نـدارد    ای بیش  تازه ۀنکتپردازد که  گیری کل مباحث می نتیجه

  .رسد کتاب با فھرست منابع و نمایه به پایان می). 223-232

منتشر شد که  اسالمی اسالم و روابط مسیحی ۀمجل، دو مقاله در ۲۰۱۱در ھمین سال 

مـارک  . منسوب به غزالی نوشـته شـده اسـت   الرد الجمیل ھر دو با نگاه به کتاب  اتفاقاً

الی سـطور   مشغول بحث تحریف نیست، در البـه  ھرچند ابتدائا دلاش،  بومانت در مقاله

اعتقادی به تحریف لفظی اناجیـل نداشـته اسـت    الرد الجمیل  ۀیسندنودھد که  نشان می

)Beaumont, 2011: 81.(  ویتینگھام)Martin Whittingham(  بـه دنبـال    اصـالً اش  اما در مقالـه
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ایـن کتـاب و از نظـر     ۀیسـند نوکشف آن است کـه موضـوع تحریـف معنـوی از نظـر      

 برای را معنوی تحریف الجمیل الرد ۀیسندنواو معتقد است . خلدون چه معنایی دارد ابن

 بـه  راسـتین  اعتقـاد  وگرنـه  است، پذیرفته) کتاب اھل با احتجاج( کارکردگرایانه مقاصد

 صـلیب ت ۀمسئل در اما دارد، تر یممال موضعی خلدون که ابن در حالی  .ندارد بایبل وثاقت

 وثاقـت  نویسـنده  دو از یک ھیچ ھر حال از نظر ویتینگھام، به. کند یم رد را انجیل نظر

 یھـا  آمـوزه  بـا  تعارض به ھنگاممخصوصاً ندارند،  قبول کلمه واقعی معنای به را بایبل

 است بھترگوید  رود که می با چنین نگاھی، ویتینگھام تا آنجا پیش می .)Ibid.: 209(اسالم 

 حـال  ھـر  بـه  چون( بگذاریم کنار را معنوی و لفظی تحریف اساس بر بندی دسته اصالً

 اسـاس  بـر  جدیدی بندی دسته سراغ به و) دارند قبول را لفظی تحریف یا گونه به ھمه

پیشنھادی  ؛)Ibid.: 220( برویم) به دست اھل کتاب( ناآگاھانه و آگاھانه تحریف به اعتقاد

 اله دکتـری خـود را بـر اسـاس آن بنـا کـرد      که شافنر آن را بسیار جدی گرفـت و رسـ  

)Schaffner, 2016: 71.(  

یھودستیزی در سنت غربی منتشـر کـرد،    ۀدربار ۲۰۱۳نیرنبرگ در کتابی که در سال 

یک فصل را به یھودستیزی در اسـالم اختصـاص داد و در ضـمن آن پـس از بررسـی      

 رغم بهکرد که  موضوع تحریف دیدگاه خود را با صراحت چنین بیان ۀدربارمختصری 

 خواھـد  کننـده  گمراه یھودیت، از مسیحیو  اسالمی انتقادھای میان فراوان ھای مشابھت

 ،ھـا  ربّنـی  ماننـد  ھـا  فرقـه  دیگر یا( مسیحیت از برگرفته را اسالمی رویکرد این اگر بود

قاً یدقگیری نیرنبرگ،  این نتیجه. )Nirenberg, 2013: 177( بدانیم...)  و انھودیمسی سامریان،

رینولـدز   مخصوصـاً یافه و  -ھای کسانی چون ونزبرو، التساروس مقابل دیدگاه ۀنقطدر 

ھایی را  شده در این کتاب، واکنش ھای مطرح دیدگاه. تر بدانھا اشاره کردیم است که پیش

 آنگلیکـا نویـورت  و  )Robert Gleave(گلیـو  از جانب برخی محققان غربی مانند رابـرت  

)Angelika Neuwirth( مثالً گلیو در رد انتساب اتھام تحریف لفظی به قرآن، به . برانگیخت

ارجاع داد که در آن تحریف در قـرآن را بـه   اسالم و ظاھرگرایی، بخشی از کتاب خود، 

  .)Gleave, 2012: 69-71(معنای تفسیر غلط دانسته بود 

نگاه قرآن  یماً در موضوع تحریف بایبل ازمستقھایی که تا کنون  یکی از آخرین مقاله

نوشته شده از آنِ مسلمان اندونزیایی مقیم آمریکا، منعم سرّی است که به عنوان بخشـی  

او پس از مروری بر آثـار  . منتشر شده است ۲۰۱۴در سال مجادالت کُراسی از کتاب او 
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 بـه  مسـلمان  گـرای  اصـالح  مفسـران  رویکردغربیان در این زمینه، ھدف خود را کشف 

بـرای ایـن کـار او آیـات حـاوی       .)Sirry, 2014: 101( کند فی میمعر تحریف موھم آیات

را انتخـاب و ایـن آیـات را در آثـار     » لَـیّ لسـان  «و » کتمـان «، »تحریـف «ھای  کلیدواژه

، و )گـرای انـدونزیایی   اصـالح (الدین قاسمی، ابوالکالم آزاد، رشید رضـا، ھامکـا    جمال

 ۀدربـار تگی ایـن عالمـان   دودسـ  ۀمشـاھد کنـد و از   محمدحسین طباطبایی بررسی مـی 

گیرد که شاید این دودستگی ناشـی   شدن یا نشدن تحریف لفظی در بایبل نتیجه می واقع

خود قرآن به این موضوع باشد که از طرفـی تـورات و انجیـل را تأییـد      ۀدوگاناز نگاه 

  ).Ibid.: 132(خواند  کند و از طرفی آنھا را محرف می می

در ایـن سـال   . بحـث حاضـر دانسـت    ۀینـ زمر در توان سالی پربـا  را می ۲۰۱۶سال 

  .دکتری به پایان رسید ۀرسالکم دو مقاله در این زمینه منتشر شد و یک  دست

یوسـف  ای از  یابد، نوشته نخستین مقاله که غیرمستقیم به موضوع تحریف ارتباط می

ی برّجـان اندلسـ   که به بررسی جایگاه بایبـل نـزد ابـن    است )Yousef Casewit( ویت کیس

 و علمـی  نحـو  بـه  کـه  اسـت  مسـلمان  مفسـر  نخسـتین  برجان ابناز نظر او،  .پردازد می

آن ھسـت کـه    احتمـال و بنـابراین   )Casewit, 2016: 2( قـول کـرد   نقـل  بایبل از غیرجدلی

این بررسی آن اسـت   ۀیجنت .)Ibid.: 7( باشد دیده را تورات تفاسیر برخیحتی  برجان ابن

 اصـل  را تحریـف  حـزم  ابن: حزم است کس رویکرد ابنبرجان درست ع که رویکرد ابن

 مگر داند، می اصل آن را اصالت برجان که ابن شود؛ در حالی  ثابت عکسش مگر داند، یم

ھـای   قـول  مقالـه فھرسـتی از نقـل    ۀیمضـم ویت به  کیس .)Ibid.: 16(شود  ثابت عکسش

  .آورد انگلیسی می ۀترجمبرجان از بایبل را به عربی و با  ابن

بایبل عبری یا عھـد قـدیم    ۀدربارولید صالح در راھنمای کمبریج  ۀنوشتدیگر،  ۀلمقا

این مجموعه، نگاه سنت اسالمی به بایبـل عبـری را    ۀمقال ۲۳است که به عنوان یکی از 

پـانزده قرنـی    حـدوداً جالب است که ولید صالح به رغم تکیه بر سـنت  . کند معرفی می

علمی که  ۀمقالغربیان در این زمینه، در مقام آخرین  دو قرنی حدوداً ۀیشینپمسلمانان و 

کند که تـالش   دار تبیین نگاه اسالمی به بایبل عبری است، در ھمان آغاز اعالم می عھده

 ,Saleh(ای نیسـت   برای تبیین موضع قرآن در قبال بایبل عبری به ھیچ وجـه کـار سـاده   

به رغم تمام آیاتی که حـاکی از  البته ولید صالح خود مطمئن است که قرآن  .)407 :2016

شده به دست یھودیان دانسته  رویکرد مثبتش به بایبل است، بارھا و بارھا آن را تحریف
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در واقع، نگاه مثبت مربوط به دوران مکه، و نگاه منفی مربـوط بـه دوران مدینـه    . است

او،  از نظـر  ).Ibid.: 411ff(است که یھودیان، حاضـر بـه تصـدیق پیـامبر اسـالم نشـدند       

یقاً میراثی است که از قرآن بـه آنھـا رسـیده    دقدوگانگی نگاه مسلمانان به این موضوع، 

تر او رویکرد عالمان مسلمان به بحث تحریف را  البته در بحثی جزئی ).Ibid.: 413(است 

ھای کمی از آن  تحریف کل بایبل، تحریف بیشتر آن، تحریف بخش: کند چھار دسته می

  )..Ibid(، و تحریف معنوی )المان مسلمان بودکه رویکرد بیشتر ع(

سرانجام آخرین کار مھمی که در این زمینه صورت گرفته است، رساله دکتری ریان 

او بـه   ۀرسـال اگرچه بخش اعظـم  . از آن دفاع کرده است ۲۰۱۶شافنر است که در سال 

یت، اثـر مھـم او در رد مسـیح    مخصوصـاً بررسی زندگی و آثار قاسم بن ابراھیم رسی، 

یکـی  : دانـد  اختصاص دارد، خود شافنر دستاوردھای مھـم ایـن رسـاله را دو چیـز مـی     

تردیدافکنی در این باور راسخ میان محققان غربی که قاسـم فقـط بـه تحریـف معنـوی      

 ۀدوگانبندی  دسته اصالًتر آنکه  معتقد بوده و به تحریف لفظی باور نداشته است؛ اما مھم

آن در غـرب گلتسـیھر    ۀکننـد  مطرحنخستین  ظاھراًه تحریف معنوی و تحریف لفظی ک

بوده و پس از او الگوی رایج در اکثـر مطالعـات غربـی در ایـن موضـوع شـده اسـت،        

ای است؛ چراکه از نظر شافنر حتی کسانی کـه بـه عنـوان     کننده بندی غلط و گمراه دسته

نام قاسم رسی  در رأس آنھا معموالًاند، و  نمایندگان جریان تحریف معنوی معرفی شده

کـردن   مطـرح . انـد  قرار دارد، بدون آنکه تصریح کنند به تحریف لفظی ھم معتقـد بـوده  

ادعای تحریف معنوی از جانب اینان صرفاً کارکردی جـدلی داشـته و بـه ھـیچ عنـوان      

بنـابراین، مسـلمانان از ھمـان آغـاز بـه      . نمایانگر اعتقاد شخصی خود آنھا نبوده اسـت 

اند و اعتقاد اکثر محققان غربی به اینکه عالمان متقدم بـه   تقد بودهتحریف لفظی بایبل مع

 see( انـد، غلـط اسـت    تحریف معنوی و عالمان متأخر به تحریـف لفظـی معتقـد بـوده    

Schaffner, 2016: 91ff.(  

  بندي جمع

 ۀآمـوز غربیـان در بررسـی    ۀسـال  ۱۷۰تفصـیلی از تـالش    نسبتاًپس از این گزارش 

گیری از حاصـل ایـن    بندی و نتیجه توان به نوعی جمع اکنون میاسالمی تحریف بایبل، 

  .ھا رسید تالش
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ترین مسئله رویکرد  شاید مھم. ھا بررسی شده است اصلی در این پژوھش ۀمسئلسه 

ھا این موضوع  که قرن رسد درست چنان به نظر می. قرآن به موضوع تحریف بایبل باشد

انـد   است، غربیان نیز به ھیچ وجـه نتوانسـته  در میان عالمان مسلمان محل اختالف بوده 

پژوھان غربی، از قـرن نـوزدھم تـا کنـون،      بسیاری از اسالم. آن به اجماع برسند ۀدربار

اند که آغازگر اتھام تحریف لفظی، قرآن نبوده اسـت؛ چراکـه در    مصرانه قائل به آن بوده

ین نماینـدگان ایـن   تر برجسته. قرآن حداکثر از تحریف معنوی سخن به میان آمده است

اند از ویلیام مویر، ایگناتیو دی متّئو، اردمـان فـریتیش، مـونتگمری وات،     جریان عبارت

  16.محمود ایوب، جان برتن، عبداهللا سعید، گوردون نیکل، و گابریل سعید رینولدز

شناسان غربـی در اینکـه قـرآن     ھای برجسته از اسالم  در مقابل، بسیاری از شخصیت

ھایشان مـتھم کـرده    سالمی است که اھل کتاب را به تحریف لفظی کتابنخستین منبع ا

تـرین   مھـم . انـد آن را اثبـات کننـد    است، تردیدی به خـود راه نـداده و حتـی کوشـیده    

ایگنــاتس گلتســیھر، ھیرشــفلد، بوھــل، حــوا : انــد از نماینــدگان ایــن جریــان عبــارت

ھـای   رچنـد در دائرةالمعـارف  بنـابراین، ھ  17.یافه، کامیال ادانگ و نیرنبـرگ  -التساروس

شود، منصفانه آن است کـه بگـوییم    فقط اقوال جریان دوم بازتاب داده می معموالًغربی 

تـر از   توان یک قول را نزد آنان مقبول غربیان در این زمینه دچار تشتت آرا ھستند و نمی

  .دیگری جلوه داد

 ۀانگـار سـیر تحـول    بدان پرداخته بـود،   ھای فوق پژوھش معموالًدیگری که  ۀمسئل

در این میان شاید ھیچ شخصیتی به . تحریف در آثار عالمان متقدم و متأخر مسلمان بود

حزم توجه غربیان را برنینگیخت که با توجه به نقـش مھـم او در ایـن زمینـه      ابن ۀانداز

انـد   اما عالمان دیگری که بیشتر محـل توجـه قـرار گرفتـه    . رسد طبیعی به نظر می کامالً

در آثار غربیانی که به جای تمرکز . ربن طبری اند از طبری، فخرالدین رازی و ابن عبارت

اند، به نظر  ای از آنھا را در سیری تاریخی بررسی کرده بر کتاب یا عالِم خاصی، مجموعه

تحریف نـزد مسـلمانان قابـل مشـاھده      ۀآموزآید نوعی تکامل تدریجی در پرداخت  می

اولیف، کامیال ادانگ،  دی متّئو، فریتش، اشراینر، جین مکھای  که در پژوھش است؛ چنان

سخنی  توان شاھد نوعی ھماھنگی و ھم از این لحاظ می. شود و ساندرا کیتینگ دیده می

تازگی ایـن اجمـاع از جانـب کسـانی مثـل       ھای غربیان بود؛ ھرچند به در نتایج پژوھش

  .دار شده است ویتینگھام و شافنر خدشه
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ھای غربی در موضوع تحریف محل توجـه   ه در شماری از پژوھشسوم ک ۀمسئلاما 

مسـیحی   ھـای یھـودی   ھای ظھـور ایـن آمـوزه و ارتبـاط آن بـا جـدل       قرار گرفته، ریشه

ھای پیشااسالمی  که دیدیم، نخستین بار ونزبرو اشاراتی به ریشه چنان. پیشااسالمی است

ـ  یافه آن را چنـد گـام پـیش    -این موضوع داشت که التساروس ر بـرد و شـاید بتـوان    ت

یقاً دقحال، دیدیم که نیرنبرگ  رینولدز را پیشروترین محقق در این زمینه دانست؛ با این 

ھـای   موضعی مخالف در این زمینه اتخاذ کرده و ھر نوع ارتبـاط محتـوایی میـان جـدل    

رسد ھمچنان موضع  حال، به نظر می با این . اسالمی و غیراسالمی را منتفی دانسته است

  .تری دارد ست در غرب پایگاه قوینخ

توان نتیجه گرفت که غربیان تا پایان قرن بیسـتم بیشـتر    از مجموع آنچه گذشت، می

اند و فقـط   تحریف عھدین بوده ۀمسئل ۀدربارمشغول گردآوری و گزارش آرای اسالمی 

در ھمین چند سال اخیر و با آثار محققانی چون گـوردون نیکـل و رینولـدز اسـت کـه      

ھای اعتقادی و تاریخی اعتقاد به تحریف  زمینه ۀدربارھای معناشناختی و تاریخی  تحلیل

توان امیدوار بود که در آینده  بایبل در سنت اسالمی کمی عمق یافته و بر این اساس می

ھایی که نشان دھد این انگاره  تری در این زمینه باشیم؛ پژوھش ھای عمیق شاھد پژوھش

ھایی متولد شد، چگونـه رشـد کـرد و     یخی و به سبب چه زمینهیقاً در کدام مقطع تاردق

  .تحت تأثیر چه عواملی دچار فراز و فرود شد

    ها نوشت پی
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5. Massignon, L. (1932). "Le Christ dans les évangiles selon Ghazali", Revue des Études Islamiques, 6: 

523–36. 

6. Watt, W. Montgomery (1955-56). “The Early Development of the Muslim Attitude to the Bible,” in: 

Transactions of the Glasgow University Oriental Society,16: 50-62.  



 81/  بِلیبا فیتحر یاسالم ةانگار ةدربار یغرب يها پژوهش یخیتار ریس

 
7. Allard, Michel (1986). Textes apologetiques de Juwaini, Beirut: Dar El-Machreq. 

8. Gaudeul, Jean-Marie; Caspar, Robert (1980). “Textes de la tradition musulmane concernant le taḥrīf 

(falsification des Ecritures,” Islamochristiana, 6: 61–104. 

9. Michel, Fr. Thomas (1984). A Muslim Theologian's Response to Christianity: Ibn Taymiyya's al-Jawāb 

al-ṣaḥīḥ, New York: Caravan Books. 

10. Powers, David S. (1986). “Reading/Misreading One another's Scriptures: Ibn Hazm's Refutation of 

Ibn Nagrella al-Yahudi,” in: William M. Brinner and Stephen D. Ricks (eds.), Studies in Islamic and 

Judaic Traditions, Atlanta: Scholars Presss, pp. 109-121. 

11. Ayoub, Mahmoud (1986). "Uzayr in the Qurʾan and Muslim Tradition," in: Studies in Islamic and 

Judaic Traditions, W. M. Brinner and S. D. Ricks (eds.), Atlanta: Scholars Press. 

12. Jomier, Jacques (1989). Le Coran, textes choisis en rapport avec la Bible. Paris: Les Editions du Cerf. 

  .دار المشرق: بیروتنصوص مختارة لھا صلة بالکتاب المقدس، : القرآن). ۱۹۹۹(جومیه، جاک . 13

14. Pulcini, Theodore (1998). Exegesis of Polemical Discourse: Ibn Hazm onJewish and Christian 

Scriptures, Oxford: Oxford University Press. 

15. Accad, Martin (2003). "The Gospels in the Muslim Discourse of the Ninth to the Fourteenth 

Centuries: An Exegetical Inventorial Table," in: Islam and Christian-Muslim Relations 14.1; Ibid., 

14.2 (2003); Ibid., 14.3 (2003); Ibid., 14.4 (2003). 

خودشان  معموالًای ھستند و  شافنر معتقد است بیشتر محققان مسیحی به دنبال اثبات چنین فرضیه .16

 :Schaffner, 2016(اندازند تا ثابت کنند قرآن به تحریف لفظی بایبل قائل نیست  را به زحمت بسیار می

50(. 

  .جالب است که بیشتر محققان یھودی در این جبھه قرار دارند .17

  منابع
Adang, Camilla (1996). Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible: From Ibn Rabban 

to Ibn Ḥazm, Leiden: E.J. Brill. 

Adang, Camilla (1999). “Medieval Muslim Polemics against the Jewish Scripture,” in: 

Jacques Waardenburgg (ed.), Muslim Perceptions of Other Religions: A Historical 

Survey, Oxford University Press, pp. 143-159. 

Adelphi, G.; Hahn, E. (1977). The Integrity of the Bible According to the Qur’an and Hadith, 

Hyderabad: Henry Martin Institute of Islamic Studies. 

Ananikian, Mardiros H. (1924). “Tahrif or the Alteration of the Bible according to the 

Moslems,” in: The Muslim World (Hartfod, CT, USA), 14: 61-84. 

Beaumont, Mark (2007). “Ammar al-Basri on the Alleged Corruption of the Gospels,” in: 

David Thomas (ed.), The Bible in Arabic Christianity, Leiden: Brill, pp. 241-55. 

Beaumont, Mark (2008). “Muslim Readings of John's Gospel in the Abbasid Period,” in: 



 ، سال اول، شمارة اولو متون مقدس کریم مطالعات تطبیقی قرآنصلنامه دو ف/  82

Islam and Christian–Muslim Relations, 19.2: 179–197. 

Beaumont, Mark (2011). “Appropriating Christian Scriptures in a Muslim Refutation of 

Christianity: the Case of Al-radd al-Jamīl Attributed to al-Ghazālī,” in: Islam and 

Christian–Muslim Relations, 22.1: 69-84. 

Burton, John (1992 publ. 1994). “The Corruption of the Scriptures,” in: Occasional Papers of 

the School of Abbasid Studies, 4: 95-106. 

Casewit, Yousef (2016). “A Muslim Scholar of the Bible: Prooftexts from Genesis and 

Matthew in the Qur'an Commentary of Ibn Barrajan of Seville (d. 536/1141)” in: Journal 

of Qur'anic Studies, 18 (1): 1-48. 

Gleave, Robert (2012). Islam and Literalism, Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Goldziher, Ignaz (1878). “Ueber Muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab”, Zeitschrift 

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 32 (2): 341-387. 

Guillaume, A. (1950). “Version of the Gospels used in Medina circa 700 AD”, in: Al-

Andalus: revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, 15 (2): 289-

296. 

Haddad, Mohanna Y. S. (1984). “Arab Perspectives of Judaism: A Study of Image Formation 

in the Writings of Muslim Arab Authors 1948–1978,” Ph.D. thesis, Rijksuniversiteit 

Utrecht. 

Hirschfeld, Hartwig (1901). “Mohammaden Criticism of the Bible,” in: Jewish Quarterly 

Review, 13II: 222-240. 

Jeffery, Arthur (1944). "Ghevond's Text of the Correspondence between 'Umar II and Leo 

III," in: Harvard Theological Review, 37: 269-332. 

Keating, Sandra Toenies (2005). “Refuting the Charge of Tahrif: Abu Ra’ita (d. ca. 835) and 

his ‘First Risala on the Holy Trinity’,” in: Ideas, Images, and Methods of Portrayal: 

Insights into Classical Arabic Literature and Islam, edited by Sebastian Gunther, Leiden, 

New York & Koln: E. J. Brill, pp. 347-374. 

Lazarus-Yafeh, Hava (1992). Intertwined Worlds: Medieval Islam and Bible Criticism, 

Princetion, NJ: Princeton University Press. 

McAuliffe, Jane Dammen (1991). Qur’anic Christians: An Analysis of Classical and Modern 

Exegesis, Cambridge: Cambridge University Press. 

McAuliffe, Jane Dammen (1996). “The Qurʾānic Context of Muslim Biblical Scholarship,” 

in: Islam and Christian Muslim Relations, 7: 141–158. 

Mingana, A. (1922). The Book of Religion and Empire: A Semi-Official Defence and 

Exposition of Islam Written by Order at the Court and with the Assistance of the Caliph 

Mutawakkil (A.D. 847–861), edited with a critical apparatus from an apparently unique 

MS. in the John Rylands Library, Manchester University Press. 

Muir, Sir William (1850). The Testimony Borne by the Coran to the Jewish and Christian 



 83/  بِلیبا فیتحر یاسالم ةانگار ةدربار یغرب يها پژوهش یخیتار ریس

Scriptures, 2nd ed, Allahabad, [London, 1885]. 

Muir, William (1878). The Coran: Its Composition and Teachings; and the Testimony It 

Bears to the Holy Scriptures, London: Society for Promoting Christian Knowledge. 

Nickel, Gordon (2007). “Early Muslim Accusations of Taḥrīf: Muqatil Ibn Sulayman’s 

Commentary on Key Qur’anic Verses,” in: David Thomas (ed.), The Bible in Arabic 

Christianity, Leiden: Brill, pp. 207-223. 

Nickel, Gordon (2011). Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the Qur’ān 

(History of Christian-Muslim Relations, vol. 13), Brill: Leiden. 

Nirenberg, David (2013). Anti-Judaism: The Western Tradition, WW Norton & Company. 

Reynolds, Gabriel Said (2010). “On the Qurʾānic Accusation of Scriptural Falsification 

(taḥrīf) and Christian Anti-Jewish Polemic,” in: Journal of the American Oriental Society, 

130: 189–202. 

Roth, Norman (1987). “Forgery and Abrogation of the Torah: A Theme in Muslim and 

Christian Polemic in Spain,” in: Proceedings of the American Academy of Jewish 

Research, 54: 203–36. 

Saeed, Abdullah (2002). "The Charge of Distortion of Jewish and Christian Scriptures," in: 

The Muslim World, 92: 419-436. 

Saleh, Walid (2016). “The Hebrew Bible in Islam”, in: Stephen B. Chapman and Marvin A. 

Sweeney (eds.), The Cambridge Companion to the Hebrew Bible / Old Testament, 

Cambridge University Press, pp. 407-25. 

Schaffner, Ryan (2016). “The Bible through a Qur’ānic Filter: Scripture Falsification (Taḥrīf) 

in 8th- and 9th-Century Muslim Disputational Literature,” Ph.D. dissertation, The Ohio 

State University. 

Schreiner, Martin (1888). “Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und 

Muhammedanern”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 42 (4): 

591-675. 

Sirry, Mun’im (2005). “Early Muslim–Christian Dialogue: a Closer Look at Major Themes of 

the Theological Encounter”, in: Islam and Christian–Muslim Relations, 16 (4): 361-376. 

Sirry, Mun’im (2014). Scriptural Polemics, Oxford: Oxford University Press. 

Steinsneider, Moritz (1877), Polemische und Apologetische Literature in arabische Sprache 

zwischen Muslimen, Christen, und Juden, Leipzig. 

Stieglecker, Herman (1935). “Die Muhammedanische Pentateuchkritik zu Beginn des 2. 

Jahrtausends,” Theologischpraktische Quartalschrift 88: 72–87, 282–302, 472–486. 

Tarakci, Muhammet (2005). “The Qur’anic View of the Corruption of the Torah and the 

Gospels,” in: The Islamic Quarterly, 49III: 227-245. 

Thomas, David (1996). “The Bible in Early Muslim anti‐Christian polemic”, in: Islam and 

Christian–Muslim Relations, 7 (1): pp. 29-38. 



 ، سال اول، شمارة اولو متون مقدس کریم مطالعات تطبیقی قرآنصلنامه دو ف/  84

Thomas, David & et al (2009-2016). Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, 

Leiden: Brill, 11 Vols. 

Thomas, David (2007). “The Bible and the Kalam”, in: David Thomas (ed.), The Bible in 

Arabic Christianity, Leiden: Brill, pp. 175-191. 

Wansbrough, John E. (1978). The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic 

Salvation History, Prometheus Books. 

Whittingham, Martin (2011). “The Value of taḥrīf maʿnawī (Corrupt Interpretation) as a 

Category for Analysing Muslim Views of the Bible: Evidence from Al-radd al-Jamīl and 

Ibn Khaldūn,” in: Islam and Christian-Muslim Relations, 22: 209–222. 

Wilde, Clare (2007). “Is There Room for Corruption in the ‘Books’ of God?”, in: David 

Thomas (ed.), The Bible in Arabic Christianity, Leiden: Brill, pp. 226-240. 

  
  


