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وقووع آن پرداختوه بیوان طی برخی آیوات بوه قرآن کریم یکی از حقایقی که 

  ،اي از مفسران تحریف لفظی توورات را پذیرفتوه. عدهاست تورات تحریف در

نیز به تحریف معنوي تورات معتقدند. تبیوین انوواع تحریوف لفظوی و شماري 

این مقاله است که بعد از  موضوع، سوره بقره 72ورات با محوریت آیه معنوي ت

بوه ، آیات قرآن کریمدیگر بررسی آراي مفسران ذی  این آیه و در نظر گرفتن 

دانشومندان یهوود  سووياین نتیجه رسیده است که تحریف معنوي تورات از 

سووره  72کید بور آیوه أولی اببات تحریف لفظی تورات با ت ،است ناپذیرانکار

جو ورا باید در مقالوه جسوتباشد که شرح ادله و مستندات آنبقره ممکن نمی

 کرد. 
 

 81، آیته تحریف معنوی، تحریف لفظی، تورات، قرآنها: کلید واژه

 .سورة بقره
 

 ــــــــــ
 عضو هیئت علمی اانشگاه فراوسی مشهد..  1

 .salimi11124@yahoo.com  کارشناسی ارشد مبانی نظری اسال .  2
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 مقدمه

و  1کرانه و کنار شتیر استت، جانب، به معنای ررف« حَررف» ةتحریف از ماا
دن و میل ااان چیزی به یک جانب و کنار زان مصدر تفعیل آن به معنای برگراان

 نویستد:راغتب متی .1تغییتر و تبتدیل آن استت 2،چیزی از جایگاه اصتلی ختوا
 مثل تحریف قلم ؛را به یک سو و جهت میل اهندتحریف شیر این است که آن»
را بر یکی از حمل آن ،اهند( و تحریف کال به یک سو میل می، را تراشیدهکه آن)

 4.«است او احتمال
تحریف الکال  و »تحریف کال  با عباراتی چون ، ار قرآن کریم ار چهار مورا

  1به کار رفته است.« تحریف الکتاب
 6تحریف ار اصطالب به هفت معنا آمده است:

ای کته لفت  بتا بته گونته ،تحریف ار االلت کال : یعنی تفسیر و تأویل ناروا
 8هنگ نباشد.ماه، شواتفسیری که از آن می

ای بر خالف ترتیتب زمتان نتزول  بیتان تحریف موضعی: به این معنا که آیه
 7گراا.

ن عمو  تلفت  میاای را بر خالف قرائت متداول تحریف ار قرائت: یعنی کلمه
 1نموا.

 ــــــــــ
 .227 ، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی.  1

 .41 ، 1ج، لسان العرب، محمد بن مکر ، ابن منظور.  2

و  ةاللد تهاج ، استماعیل بتن حمتاا، ؛ جتوهری118 ، 21ج، تاج العروس، محمد مرتضی، زبیدی.  1
 .1141 ، 4ج، صحاح العربیه

 .227 ، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی.  4
 .41مائده/ ؛11مائده/ ؛46نسار/ ؛81/بقره :بنگرید به.  1

 .11-16 ، القرآن من التحریف ةصیان، اایمحمد ه، : معرفتبنگرید به.  6

 .87آل عمران/.  8

 .46/نسار.  7

 .46نسار/.  1
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را اف آنالفظتی متترااف یتا غیتر متتر ،که لفظی را برااشته: اینتبدیل کلمات
  1جایگزین اجزای کال  کنیم.

ی کته اگونهبه  ،کال  به هنگا  تکلم ةکلمات: تغییر ااان لهجتحریف ار ااای 
 2معنای ایگری از آن فهمیده شوا.

افزوان بر مطلب: افزوان یک حرف یا یک کلمه به عنتوان تفستیر ار ختالل 

 . 1تر گرااتا مراا آن روشن ،آیه

 ،کاستن از مطلب: بخشی از کتاب از روی سهو و اشتباه و یا به عمد کم شتوا

  4این کاستن ار قرائت باشد و خواه ار کتابت. خواه

ستوره بقتره  81آیه  ،از جمله آیاتی که به وقود تحریف ار تورات اشاره اارا

عُونه كهاالمه للا   أه : است مه ن ُهم  یهس  نُوا  هكُم  وه قهد  كرنه فه یٌق م  م  عُونه أهن  یُ   مه  ْ فُونهاهُ  فهته ثُام  یُحه   

ن  بهع د  مر عهقهلُو لهُماونه م  [ به شما ایمتان بیاورنتد؟ آیا رمع اارید که ]اینان ؛هُ وه هُم  یهع 

را بعتد از فهمیتدن  ستپس آن، شنیدندبا آنکه گروهى از آنان سخنان خدا را مى

 اانستند.و خواشان هم مى، کراندتحریف مى

ار ایتن آیته تبیتین کنتیم. را ار این مقاله قصد ااریم نود تحریف مورا نظتر 

 نماید.مفراات آیه ضرور میاربارة تبیینی  نخست

پی است که معنای مفهومی را ارصداهای پی، ار اصل لغت. این واگه «کال » -

فرماید: قرآن می کهچنان 1؛رساند و ار حقیقت همان معنای قائم به نفس استمی

انفساهم ییقو ون ف6.  کتال »ایگر معتقدند: مراا از ارالق لفت   گروهیآمدی و» 
 ــــــــــ
 .211بقره/.  1
 .46/نسار.  2

 .81بقره/.  1

 .21آل عمران/.  4

 .187 ، 6ج، مجمع البحرین، فخرالدین، رریحی.  1

 .7/مجااله.  6



 68 1111 تابستان 111شمارة    

، امر و نهتی ایگتران  هنگا  راآن معنای قائم به نفس که انسان چیزی نیست مگر

  1کند.بیان می با عبارات و اشاراتنان به آ ااانیا خبر

پتذیرش  ةکه آماانیز نیرویی به  2.فهم و معرفت است، به معنای ارک« عقل» -

، یتن نیتروکه انسان بته وستیله ابه علمی که ؛ چنانشواگفته میعقل علمی است 

 1.شواگفته میعقل  آورامی به است راآن

 آیه شأن نزول

 برای این آیه چند سبب نزول متفاوت نقل شده است:

را انتخاب کرا آنان که حضرت موسی است ار شأن هفتاا نفری نازل شده. 1

ها نایدار خداوند بروند؛ ایشان برای شنیدن کال  خدا رفتند و خداوند آ هتا با او ب

، هنگامی که به سوی قتو  ختوا بازگشتتند مر به معروف و نهی از منکر کرا.را ا

متا »گفتنتد: آنتان ای از ولتی عتده، شنیده بواند بازگو کراند را راستگویان آنچه

شنیدیم که خدا ار خالل بیان خوا گفت اگر توانایی انجا  ایتن کارهتا را ااریتد 

 4«.ناهی بر شما نیستکه گ، خواهید انجا  ندهیدانجا  اهید و اگر نمی

برختی احکتا  و معتارف  ه استت کتهن عالمان و احبار یهوای نازل شدأار ش .2

 1را تغییر اااند. تورات چون حکم سنگسار شدن فرا زناکار و صفات پیامبراسال 

امیدوار بواند بتا ایمتان  ه است. ایشانمسلمانان نازل گرایدبرخی ن أار ش. 1

 ــــــــــ
 .122 ، مصباح المنیر، بن محمد احمد، فیومی.  1
 .27 ، 1ج، قاموس القرآن، علی اکبرسید ، قرشی.  2
 .188 ، فی غریب القرآن مفرداتال، ن محمدبحسین ، راغب اصفهانی.  1
 التبیهان فهی، بن حسن محمد، روسی؛ 21 ، لعلوم التنزیلتسهیل کتاب ال، محمد بن احمد، غرنارى.  4

 .142 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی؛ 111 ، 1ج، تفسیر القرآن
 جهامع البیهان فهی تفسهیر، بن جریتر محمد، ربری ؛ 11 ، 1ج، تفسیر قمی، علی بن ابراهیم، میق.  1

 .11،  لباب النقول فی اسباب النزولالدین، ؛ سیوری، جالل211 ، 1ج، القرآن
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 یهوایتانایگر ، کراندرا حرا  وحرا  راحالل میحالل  آوران عالمان یهوای که

 1.ایمان بیاورند ،کراهها اقتدا نبه آ نیز

 مفسرانهای دیدگاه

اانشمندان از سوی کال  خداوند  اشاره مستقیمی به تحریفسوره بقره  81آیه 

اما ار چگونگی این ، اجماد اارند اصل تحریف همه مفسران بر وقود .اارا یهوا

متفتاوتی را عرضته هتای ایتدگاه، چه چیز تحریف شتده استت تحریف و اینکه

 :پراازیماند که ار ااامه به آنها میکراه

 تحریف اوامر خداوند در کوه طور 

 ار خشتکی و نتدو بنی اسرائیل از اریا نجتات یافت پس از اینکه حضرت موسی

 آن ةبته وستیلارخواستت نمتوا تتا  کتتابی از خداوند ساکن شدند حضرت موسی

نواهی الهی را مراعات نمایند. خداوند به حضرت  و اوامر وشوند اسرائیل هدایت یبن

 کتتاب برای تکلم با ختدا و گترفتن، گرفتن استور ااا بعد از سی روز روزه موسی

برای مالقات خداونتد و اریافتت کتتاب  حضرت موسی هدایت به رور سینا بروا.

به همتراه التواب هتدایت کته پنتد و  چهل روزگذشت بعد از  گاه رفت.به وعده الهی

 امتتا آنهتتارا 2.بتتوا بازگشتتت، آن ار اهتتانتتدرز بنتتی استترائیل و همتته احتیاجتتات آن

به ایشتان حضرت خواستند خدا را  آن بنی اسرائیل از، ار نهایت .یافتپرست گوساله

تا به او ایمان آورند. حضرت هم  هفتاا نفر از میان قو  خوا برگزیتد و بتا  نشان اهد

را  اوامر خداوند و حضرت موستی، اما آنها چنان که گذشت 1به کوه رور برا. خوا

 ــــــــــ
 .417 ، 1ج، فی التفسیر المحیط بحرال، بن یوسف محمد ، ابوحیان اندلسی.  1
 .211-211 ، ترجمه مصطفی زمانی، قرآنهای قصه، نویسندگان محمد ابوالفضل و گروه، ابراهیم.  2

 .624 ، اعالم قرآن، محمد، خزائلی بنگرید به:.  1
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 تحریف کراند.، که ار کوه رور به آنها ابالغ شده بوا

همتان ، «کتال  اللّته»برخی مفسران بر این باورند که مقصوا از ، بر این اساس

نازل شد. همراهان آن حضترت  کلماتی است که ار کوه رور به حضرت موسی

 1پس از بازگشت به تغییر و تحریف آن پرااختند. ولی ،را شنیدندآن

متا شتنیدیم کته ختدا ار » اریافت بی واسطه این افراا استت: ةاین خبر نشان

واستطه کتال  الهتی مستتلز  حتال آنکته اریافتت بتی ،«...خالل بیان خوا گفت

 حضترت موستیتنهتا که  روستاز این -های خاصی ار مخارب است. ویوگی

، و با توجه به عملکرا این افراا ار بازگشت از رور - نداهبوا« کلیم اهلل»ب به ملق

قبول ایتن نظتر ، چنین ررفیتی ار این افراا وجوا نداشته است. توجه به این نکته

 نماید.می را اشوار

از ستوی کسانی که معتقدند مقصوا از تحریف ار این آیه تحریفی است کته 

انجا  گرفته است ختوا ار چگتونگی آن  ر سیناار رو همراهان حضرت موسی

برخی و 2بواه استتحریف لفظی  برخی معتقدند این تحریف .اختالف نظر اارند

  1.اندرا تحریف لفظی اانستهآن ایگر

 تحریف در تورات

 ــــــــــ
عهن  افکشّال، محموا، زمخشری ؛111 ، 1ج، البرهان فی تفسیر القرآن، مسید هاش، بحرانی حسینی.  1

، 1ج، القرآن فی  تفسیر آالء الرحمن، محمد جواا، بالغی نجفی ؛118  ،1ج، تنزیلالحقائق غوامض 
االصهفی ، محستنمال ، فیض کاشانی ؛ 428 ، 1ج، تاریخ طبری، بن جریر محمد، ربری ؛112 

 .46 ، 1ج، فی تفسیر القرآن
 .12  ،فی تفسیر ابن  عباس اسبتنویر المق، محمد بن یعقوب، فیروزآباای.  2
تفسهیر ، محمتد، رشتید رضتا ؛111 ، 1ج، تنزیلالعن حقائق غوامض  کشافال، محمتوا، زمخشری.  1

، 1ج، الجدول فی اعراب القهرآن، بن عبدالرحیم محموا، صافی ؛ 111 ، 1ج، )المنار( القرآن العظیم
 617. 
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همان تورات استت کته « کال  اللّه»که مقصوا از  معتقدند، گروهی از مفسّران

کته  ؛ چترااا کرانتدجتایتغییر و تبدیل ار آن   رعالمان یهوای معاصر پیامبر اک

، گیترامی را ار بر که معاصران پیامبر اکر « منواؤان ی»به « منهم» ار« هم» ضمیر

عصتر یهوایتان هتم ار بیان نتود تحریتف نیز این ایدگاهمعتقدان به  گراا.میازب

به ، ویل بارلأت ه وسیلهبرخی بر این باورند که یهوا ب د:ناختالف نظر اار پیامبر

  1زاند.می است تحریف معنوی تورات

راهر عبارات برخی ایگر با اعتقاا به تحریف لفظی تورات ستازگارتر استت. 

برخی احکتا   یا اگرگونی چون صفات پیامبرهم امور عقیدتیتغییر برخی اینان 

مصاایق چنین تحریفی  از جملهرا حکم سنگسارشدن زناکار  مانند ،فقهی تورات

یهوایتان زمتان پیتامبر ، آیته این : مراااست روایت شده اما  باقر از 2.اندهشمرا

، کنندرا تحریف میشنوند و آنیهوایان معاصر تورات را مى ییعن ؛باشدمی اکر 

تاویتل و را بر وفتق میتل ختوا یا آن، رجم حکم و خداوند مانند تحریف صفات

 1تفسیر کنند.

 بایستهقرائن لفظی موجوا ار آیه  ةمالحظ، قبل از انتخاب یکی از این او نظر

 است: 

عُاونه »فایی که بر سر فعل  -1 مه  ْ ری استت برای عطف به امر مقتد، آمده« ...أهفهته

 ــــــــــ
، بتن حستن محمد، روسی ؛217 ، 1ج، فی تفسیر القرآن العظیم روح المعانی، سیدمحموا، آلوسی.  1

 ابتن کثیتر ؛11 ، 1ج، کاشهفالتفسیر ، امحمد جوا، مغنیه؛ 111 ، 1ج، ، التبیان فی تفسیر القرآن
 .212 ، 1ج، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن عمر، امشقی

، محمتد حستین، رباربتایی؛ 118 ، 1ج، التنزیهل ضعن حقائق غهوام کشافال، محموا، زمخشری.  2
، 1ج، نفهی تفسهیر القهرآ جامع البیان، بن جریر محمد، ربری ؛211 ، 1ج، فی تفسیر القرآن المیزان

حستین بتن ، بغتوی ؛71  ،1ج،  ورأالمنثور فهی تفسهیر المه الدرّ، جالل الدین، سیوری ؛211 
 .111و  61 ، 1ج، فی تفسیر القرآن التنزیل معالم، مسعوا

 .187  ،1ج، تفسیر ا نا عشری، حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظیمی.  1
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اتسمعون اخبار هم و »است: گویا فرمواه  کهای گونه؛ به رلبدمیرا که سیاق آیه آن

احوال آنان آگاهید و ار شنوید و از را می؛ آیا اخبار آنان«تعلمون احوا هم فتْمعون

آیا به ایمان آوران کسانی  ،عین حال انتظار اارید که ایمان بیاورند؟ به تعبیر ایگر

اانید که آنها ار قستاوت رمع اارید که به خوبی از اوضاد آنها ارالد اارید و می

آن همته آیتات و  با وجوااز نسل کسانی هستند که کال  خدا را ، و عد  انعطاف

، برانتدمتی پتیشتنیدند و بته حقانیتت آن می از زبان حضرت موسیبینات که 

 1.اندار پی  گرفته موضع اجداا خوا را نیز نانای ند؛کرامی تحریف

ن  بهع د  مر عهقهلُوهُ وه هُم  یهع لهُمونه »قید  -2 کننتدگان اهتد کته تحریتفنشتان متی« م 

اند. و با توجه به اینکه کراهرا اگرگون میآن، با علم به حقیقت کال  خدا، تورات

جز کنندگان این تحریف، متن مکتوب تورات تنها ار اختیار احبار یهوا بواه است

 ةاحبار یهوا نخواهند بوا؛ حال این تحریف یا ار حین انتقتال الفتاظ و ار مرحلت

کند و یا تنهتا ار انتقتال مفتاهیم لف  بواه است که به تبع معنا را نیز اگرگون می

 2.است صورت گرفته

تتورات  ،تحریتف شتدهآنچته  اهتدنشان می« یسمعون»آمدن واگه اگرچه  -1

رخ  زبتان حضترت موستی استماد تورات ازتحریف ار مرحله  ومکتوب نبواه 

ار آیته « کتال  اهلل»ال که مراا از ؤبرای یافتن پاسخ صحیح این سولی ، اااه است

او راه ، شوامی ا را شاملمور یا هر او همان تورات است یا سخنان پیامبر اکر 

 1وجوا اارا:

 ــــــــــ
سید ، ؛ آلوسی141 ، (لی مزایا الکتاب الکریمارشاا ا) تفسیر ابو السعود، محمد بن محمد، ابو سعوا.  1

 .166 ، 1ج، فی تفسیر القرآن العظیم روح المعانی، محموا
 .114 ، 1ج، التفسیر الکبیر، محمد بن عمر، فخررازی.  2
 1177معرفتت ، تحریف تهورات و انجیهل از نگهاه قهرآن، محمد حسین، فاریاببه: بنگرید .  1

 .178-171 ، 141شماره 

http://www.ensani.ir/fa/13266/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13266/magazine.aspx
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بته  برای گرفتن الواب تتورات تنها یک بار اینکه بگوییم حضرت موسی ل:اوّ

 ای از قتو  ختوا را بته همتراه ااشتتهمیقات خداوند رفته و ار همان میقات عده

شتنیده بوانتد آنچته  ،ی پس از بازگشت به سوی قو  خو، و آن همراهان است

 تحریف کراند.

که هتم بتر التواب تتورات و هتم بتر ) ار این آیه« کال  اللّه»: مراا از دوم

شوا( با وجوا تعدا میقات ار میقات او  ارالق می کلمات خداوند با موسی

را آن، از میقتات بعتد از بازگشتت همان تورات باشد که قو  حضرت موسی

  1تحریف کراند.

 ستویو چته از  2باشد قو  بنی اسرائیل سویچه تقاضای رویت خداوند از 

سیر مجمود آیات و روایات ، 1بواند همراه حضرت موسی هفتاا نفری باشد که

، ل ختواار میقتات اوّ که حضترت موستی با تعدا میقات سازگارتر است؛ چرا

پرستتی قتو  کند و پس از بازگشتت و ایتدن گوسالهالواب تورات را اریافت می

جتا قتو  او روند که ار آنه میقات او  میبه همراه هفتاا نفر از قو  خوا ب، خوا

نستبت شتنیداری ، «کال  اهلل»بنابراین نسبت تحریف به  4کنند.تقاضای رویت می

 است نه اینکه ار متن اصلی آن تغییری رخ اااه باشد.

و اینکه تحریف به کال  و به « کتاب»با « کال »و تفاوت  نکاتاین با توجه به 

 ــــــــــ
 نعمتت اهلل، ؛ نخجوانی 216 ، 1ج، االبرار ةعاو  کشف االسرار، احمدبن ابی سعد، میبدی.  1

 .17 ، 1ج، و المفاتح الغیبیه ةااللهيالفواتح ، بن محموا
 .161 ، 1ج ،بالغرائ و بحر الدقائق کنز، بن محمد رضا محمد، قمی مشهدی.  2
 .184 ، 7ج ،روح الجنان فی تفسیر القرآن، حسین بن علی، ابو الفتوب رازی.  1
 و ةالبدااي، اسماعیل بن عمتر، ابن کثیر ؛428 ، 1ج، تاریخ االمم و الملوک، محمد بن جریر، ربری.  4

 .116 ، 1ج، ةالنهاي
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رستد متراا از بته نظتر متی 1، ه نه به کتاب خداصورت شنیداری نسبت اااه شد

چراکه یهوا کتال  ختدا را ارک  تحریف باشد؛ معنای لغوی، تحریف ار آیه فوق

روی گراان ، اما از معنای حقیقی و االلت ربیعی آن ،فهمیدندرا میکراند و آنمی

 اند. کرخوا تفسیر و معنا می ةو کال  خدا را مطابق خواست ندبوا

 نتیجه

رور مستقیم بته تحریتف توستط احبتار یهتوا که به، ر استناا به رواهر آیهبناب
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