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چکیده
عهدین به عنوان کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان ،به واسطه وجود برخی از آی ات در ق رآن بارا ا از
نقطه نظر تحریف مورد توجه مفسران مسلمان واقع شده ،و اریك به فراخور رویکرد خ ود ب ه ای ن روی داد
توجه نشان داده و از وجوه مختلف بدان پرداخته اند .در این میان با توجه به تفاوت رویکرد عارفان در تفسیر
قرآن و توجه عرفا به جنبه اای رازوارانه قرآن و رویکرد تأویلی آنان ب ه کت اب اب بررس ی و واک اوی ای ن
انگاره در تفاسیر عرفانی می تواند افق اای جدیدی را برای قرآن پژواان بگشاید .به امین منظ ور پ ژوا
حاضر سعی دارد تا با گردآوری اطالعات و داده اای دست اول ب ر پای ه روش کتابخان ه ای و تکی ه ب ر دو
محور اصطالح شناسی و بررسی تاریخی با رویکرد تاریخ انگاره ای موجود با رای افتی توص یفی و ف ار از
پی

فرض اای کالمی به واکاوی شکل گیری گفتمان تحریف عهدین در میان تفاسیر عرفانی قرآن بپ ردازد.

این پژوا

در پایان با پردازش و تحلیل اطالعات به دست آمده نشان خواا د داد ک ه او ت ا اواخ ر ق رن

چهارم ،ایچ سخنی مبنی بر تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی بیان نگردیده است و به نظر می آید که تا قرن
چهارم رویکرد اصیل انگاری عهدین ،رویکرد غالب در تفاسیر عرفانی بوده است .ثانیا این انگاره از قرن پنجم
و با اعتقاد قشیری به وقوع تحریف در عهدین آغاز شد و پس از او این انگاره مشتمل بر دو گون ه معن وی و
لفظی در ذیل آیات ناظر به تحریف عهدین در اکثر تفاسیر بیان گردید.
کلید واژه اا:
تاریخ انگاره ،تحریف ،عهدین ،تفاسیر عرفانی.

 -1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران .نویسنده مسئولp.rastegar@ kashanu.ac.ir :

 -2دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
 -3دان آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.

پیشگفتار
الهیات تاریخی و رویکرد تاریخی به شکل گیری مفاایم دینی ،دانشی به غای ت مه م در ح وزة
علوم انسانی است زیرا طرح بسیاری از مباحث الهیاتی زمینه اای تاریخی خاص خ ود را دارد و در
واقع تحلیل بسیاری از این پدیده اا بی

از آنکه مبتن ی ب ر ذات موض وع باش د مبتن ی ب ر ش رای

تاریخی است .موضوع تحریف متون مقدس نیز به عنوان یك مقوله تاریخی از این امر مستثنا نیست.
طرح موضوع تحریف عهدین پیشینه ای طو نی دارد و برخی حتی این پیش ینه را ب ه دوران قب ل از
اسالم تسری دادهاند اما به فرض صحت این نظریه ،وسعت و حوزه طرح این موضوع به صورتی که
در قرآن مطرح شده ،نبوده و کمترین شااد بر استواری چن ین نظری ه ای ع دم اش اره ب ه تحری ف
تورات در اناجیل است .امچنین اگرچه خاستگاه تحری ف عه دین را ب ه واس طه وج ود آی اتی در
ارتباط با رفتاراای ناانجار و رد برخی از عقاید یهودیت و مسیحیت می توان به قرآن ارتباط داد اما
رویکرد قرآن به عهدین نیز امیشه در یك قالب و عبارت نبوده وب ه ص ورت ا ای گون اگون و ب ا
تعابیر مختلف بیان شده است .از یك سو قرآن به عنوان یکی از کتاب ا ای آس مانی ب ه ق دری ب ر
منزلت وا ی متون مقدس پی

از خود ،مشخصا تورات و انجیل تأکید می کند که ایمان ب ه آنه ا را

امچون ایمان به خدا و رسول ،بخشی ضروری از زندگی ایمانی مسلمانان به شمار می آورد .ام ا از
سوی دیگر در قرآن آیاتی وجود دارد که از نظر بسیاری از عالمان مسلمان برمحرف ب ودن آن مت ون
د لت دارند تا جایی که این آیات موجب شده است که امروزه اعتق اد ب ه مح رف ب ودن ت ورات و
انجیل امری اجماعی میان عالمان مسلمان به شمار آی د .امچن ین اتخ اذ پ اره ای از د ی ل توس
مفسران مسلمان در طول تاریخ موجب شده است که اصطالح تحریف در ارتباط با عهدین ،مصادیق
مختلفی پیدا کرده و دیدگاه اای متفاوت و گستردهای در پرتو این تفاسیر ارایه گردد که در این میان
بررسی رویکرداای متفاوت تفسیری به این مسأله می تواند پرده از رویکرد مفسران مسلمان نس بت
انگاره تحریف عهدین بردارد و با توجه به اینکه یکی از رویکرداای تفسیری مورد توجه مس لمانان
در طول تاریخ رویکرد عرفانی در فهم قرآن بوده است و بی تردید بخ

مهمی از مت ون عرف انی را

تفاسیر عرفانی آیات و روایات و داستان اای قرآنی تشکیل داده است و درحقیق ت عرف ان اس المی
به عنوان بخشی از دایره الهیات و معارف دینی از تفسیر آثار و مأثورات دینی و نگاه خاص خود ب ه
این منابع پدیدار شده است محقق بر آن است تا در این پ ژوا  ،نظ رات عرف ا را در ب اره انگ اره
تحریف عهدین از به ی متون تفسیری آنان استخراج ،توص یف و تحلی ل نمای د .امچن ین بای د
یادآور شد که منظور ما از تفاسیر عرفانی در عنوان و متن این پژوا  ،تفاسیر منس وب ب ه متص وفه
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است ،حتی اگر آن تفسیر خالی از جنبه اای ت أویلی و ب اطنی باش د و در زم ره تفاس یر م أثور ی ا
اجتهادی قرار گیرد .به عبارت دیگر موارد مطالعه ما میراث تفسیری صوفیه بوده است .امچنین بای د
گفت که با توجه به اینکه در زمینه تفسیر عرفانی قرآن آثار متعددی وجود دارد این پ ژوا

ض من

توجه به پراکندگی متون در قرون مختلف ،ترتیب تاریخی ،کامل بودن و شهرت آنها ،تفاس یر الق رآن
العظیم از سهل بن عبداب تستری ،حقائق التفس یر از اب و عب دالرحمان س لمی ،لط ائف الش ارات از
عبدالکریم قشیری ،کشف السرار از رشید الدین میبدی ،رحمة م ن ال رحمن ف ف تفس یر و اش ارات
القرآن از محمد بن علی ابن عربی ،عرائس البیان فی حقائق القرآن از روزبهان بقلی ،غرائب الق ران و
رغائب الفرقان از نظام ا عرج ،الفواتح اإللهیة و المفاتح الغیبیة از نخجوانی ،تفسیر الق ران الک ریم از
مالصدرا ،روح البیان از اسماعیل حقی ،تفسیر منظوم از صفی علی ش اه و بی ان الس عاده گناب ادی را
مورد مطالعه قرار داده است.
روش تحقیق
بررسی تاریخی صورت گرفته در این پژوا  ،تحقیقی کیف ی و مبتن ی ب ر روش ت اریخ انگ اره
است و محقق برآن است تا با گ رد آوری داده ا ا و م واد خ ام ازمن ابع گون اگون از طری ق روش
کتابخانهای و اسنادی با روش اندیشه ورزی و برپایه تحلیل تاریخ انگارهای به بررس ی و پ ردازش و
سامان دای داده اای گرد آوری شده بپردازد.
پیشینه تحقیق
بحث تحریف عهدین و مصادیق آن از اصطالحات رایج در ح وزه مباح ث تفس یری و کالم ی
است و تا کنون نگارش اای متعددی در موضوع مسأله تحریف عهدین به عمل آمده که از مهمترین
آنها می توان از برخی کتب کالمی امچون ا صول و الفروع ،الفصل فی المل ل و ا ا واو والنح ل،
اظهار تبدیل الیهود و النصاری للت ورات و ا نجی ل و الرد علی النغزیلة الیهودی از ابن حزم اندلسی،
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ابن تیمیه ،اظهارالحق الهدی الی دین المص طفی محم دجواد
بالغی ،د ئل النبوة و عیون ا خبار ابن قتیبه دینوری ،مسأله شناسی تحریف محمد حسن احم دی و
امچنین سه رساله در مقطع کارشناسی ارشد با عناوین بررس ی جایگ اه و اعتب ار عه دین در آیین ه
روایات اال بیت از خانم زارا السادات قهاری به راانم ایی جن اب دکت ر ک اظم رحم ان س تای ،
بررسی و تحلیل مجموعه استنادات اال بیت به عه دین از خ انم زا را فقی ه خراس انی و امچن ین
ارجاعات قرآن به عهدین از آقای مرتضی رضوانی زاده و مقالهای نیز از دکتر شهرام پازوکی با عنوان
نگرش عرفانی به کتاب مقدس و تحریف آن(ایشان در این مقاله بی

از آنک ه ب ه بررس ی تحری ف
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عهدین از نظر عرفا بپردازد مقاله خود را معطوف به بررسی مفهوم کت اب و کت اب اب نم وده اس ت
امچنین ایشان در بررسی خود صرفا به بررسی سه تفسیر عرفانی ،آن ا م ن ه از منظ ر رویک رد آن
تفاسیر به مسأله تحریف عهدین پرداخته است) اشاره کرد .امچنین شایان ذکر است که اگرچه کتب
و مقا ت بسیاری در این حوزه نگاشته شده است و محققان مسلمان اریك به فراخور حال ب ه ای ن
رویداد توجه نشان دادهاند اما عدم توجه به رویکرد تفاسیر عرفانی به این موضوع را می توان آسیب
عمده این نگاشته اا ،چه در گذشته و چه در حال دانس ت و م ی ت وان گف ت ک ه واک اوی انگ اره
تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی کاری است که بر زمین مانده و از این روی این پژوا

ب ا نگ اه

تاریخی خود ،کاری نوآمد و بی پیشینه است.
مفهوم شناسی
مفهوم شناسی اجزای یك تحقیق ،از مهمترین گام اا در بررسی محل تحریر نزاع م ی باش د .در
فضای کاری این مقاله نیز دو اصطالح تحریف و عهدین مکررا به کار رفتهاند که در ای ن بخ

به

بررسی مفهوم شناسی این دو واژه پرداخته خوااد شد.
مفهوم شناسی لغوی تحریف
تحریف از ریشه حرف به معنای گوشه ،کنار و طرف اس ت و جم ع آن اح رف و ح روف م ی
باش د(ابن منظ ور ،1113 ،ج -11 :9ج واری ،1141 ،ج )1321 :3ک ه در ب اب تفعی ل ب ه معن ای
دگرگونی و تغییر ار پدیدهای به سمتی جز جایگاه طبیعی خود به کار رفته اس ت و ب ه تب ع ام ین،
معنی تحریف سخن نیز به معنای متمایل ساختن معنای کالم از مقصود گوینده اس ت (اب ن ف ارس،
 ،1141ج -13 :2فراایدی ،1149 ،ج )211 :3امچنین در باب تحریف کالم و متون گفته شده است
که کالم به گونهای مطرح گردد که دو احتمال متفاوت در آن امکان پذیر باشد یعن ی ک الم دو پهل و
گفته شود(راغب اصفهانی -112 :1112 ،حسینی زبیدی ،1111 ،ج )71 :1مصطفوی نیز درای ن ب اره
می نویسد که اصل این ماده به معنای گوشه و کنار است و وقتی می گوییم ((حرفتُ الش ی)) یعن ی
آن را از موضع خود خارج کردم و به سوی کناره و گوشه بردم و به امین جه ت ب ه معن ای مای ل
شدن و عدول نیز به کار می رود( .مصطفوی ،1337 ،ج)232 :2
مفهوم شناسی اصطالحی تحریف
اصطالح تحریف در ابتدا در حوزه علوم قرآن و حدیث بر مبنای امان مفهوم لغوی اصلی خود؛
یعنی برگرداندن و منحرف شدن کالم از جایگاه اص لی خ ود ش کل گرفت(فراای دی ،1149 ،ج :3
 -211جواری ،1141 ،ج )1313 :3اما با گذشت زمان این اصطالح نه ب ر پای ه آن طی ف از معن ای
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لغوی اصیل خوی  ،بلکه بر پایه طیف معنایی دیگری شکل گرفت که بی تر ناظر به تغییر در لف
بود.
واژه تحریف در منابع متقدم در کنار واژه لحن قرار داشت و واژه لحن در آن دوران بی تر ناظر
به خطااایی شامل تخفیف و تشدید یا اعراب نابجا می ش د (فراای دی ،1149 ،ج -234 :3ج اح
 1937ج )99 :1در قرن دوم و سوم نیز دو اصطالح تحریف و تصحیف در تقاب ل ب ا یک دیگر ق رار
گرفتند (سیوطی ،1371 ،ج- 12 :2ابن قیرانی )133 :1147 ،که با این رویکرد ،برخی از لغت شناسان
در بحث از آثار امال با استفاده از این زوج اصطالح تصحیف را به خطا در نقطه گ ذاری و تحری ف
را به خطا در شکل مشتمل بر اعراب بازگرداندند (سمعانی )111 :1141 ،پس از آن ای ن تعری ف از
تصحیف و تحریف فراگیر شد و در کاربرداای متقابل تصحیف و تحریف ،مرزی قاطع میان آن ا ا
تصور گشت (عسقالنی 1319 ،ق )234 :و این در حالی بود که در کاربرد اای منفرد ار یك از واژه
اای تصحیف و تحریف می توانستند حیطه اصطالح دیگری را نیز پوش

دان د و البت ه عموم ا از

تحریف معنای اعم از تصحیف اراده می گردی د (میردام اد 1311 ،ق ،ج – 13 :2طن احی 1141 ،ق،
 – 171مامقانی )13 :1123 ،اما واپسین گام در تعمیم معنای تحریف ،توسعه معنایی آن به زی ادت و
نقصان در حروف یا کلمات بود و اگرچه در منابع سه قرن نخست اجری نمونه اای بسیاری وجود
دارد که تحریف در تقابل با نقصان و زیادت قرار گرفته (اب ن قتیب ه 1393 ،ق – 39 :طب ری،1141 ،
ج )331 :2و در قرن چهارم نیز علیرغم کاربرده گسترده ،این واژه امچنان رابطه تم ایز خ ود را ب ا
زیادت و نقصان حف نموده بود امادر اواخر قرن چهارم به خصوص در بحث نفی تحریف قرآن می
توان شااد شروع تعمیم این واژه به معن ای زی ادت و نقص ان ب ود (جص اص ،1141 ،ج– 112 :2
سرخسی ،1312 ،ج )311 :1و این تعمیم آنچنان پررنگ گشت که تحریف ب ه معن ای پس ینی آن در
نزد علمای متاخر علوم قرآن و مفسران دچار یك شیفت مفهومی به زیادت و نقصان گردی د و اکث ر
دانشمندان متأخر برمبنای تعریف پسینی از تحریف ارگونه تغییر و تبدیل در الفاظ و معانی قرآنی را
تحری ف دانس تند(فیش کاش انی ،1111 ،ج – 311 :2خ ویی 1124 ،ق-191 :معرف ت-19 :1319 ،
جرجانی)11 :1147 ،
از نظر متأخرین تحریف در این معنا به دو گونه تقسیم می گردد
 .1تاویل ناروا (تحریف معنوی) بدین معنا که گفتار ب ه غی ر وج ه و طری ق آن تقس یر گ ردد و
مدلول لف به معنایی که به د لت وصفی ی ا برحس ب قرائ ت مت داول در آن ظه ور ن دارد تأوی ل
گردد(معرفت )24 :1319 ،که این رویکرد به مفهوم تحریف کامال متأثر از ح دیث نب وی (تحری ف
الغالین)) می تواند باش د وب ه معن ای قرآن ی آن بس یار نزدی ك اس ت (ابش یهی ،1973 ،ج- 22 :1
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شوکانی ،1913 ،ج– 22 :3نووی ،1141 ،ج)119 :1
 .2تحریف لفظی (تبدیل یا کاا

و افزای

الفاظ س خن گوین ده اس ت) (نجارزادگ ان:1371 ،

 )17که این مفهوم از تحریف خود بر چهار گونه -1 :تحریف به زیادت  -2تحری ف ب ه تب دیل -3
تحریف به نقیصه و  -1تحریف موضعی می باشد.
البته باید گفت که این رویکرد به مفهوم تحریف دارای مخالفینی نیز است وکسانی چ ون قرش ی
معتقدند که این کلمه ظهوری در مورد تغییر لف ندارد زیرا تغییر از غیر به معن ای تحوی ل و تب دیل
است و تغییر به دو صورت است یا در ذات است یا در صورت شی و در ار دو حالت شی پ س از
تغییر چیزی متفاوت با حال اولیه خود خوااد داشت و این در ص ورتی اس ت ک ه در معن ای کلم ه
تحریف تبدیل شدن به کلمه دیگری وجود ندارد بلکه به معنای مای ل ش دن از جایگ اه اص لی اش
میباشد و نه به معنای تبدیل شدن و دگرگونی که در صورت اعمال تغییر در معن ای ذات ی کلم ه و
صورت لفظی آن دیگر به این کار تحریف گفته نمیشود و آن را تغییر تحویل و یا تب دیل م ینامن د
(قرشی ،1112 ،ج )137 :3نکته دیگر آنکه حتی در تعریف اصطالحی تحریف لفظی ،صاحب نظران
علوم قرآن خود بر این مطلب اذعان کردهاند که مفهوم اصطالحی تحریف به معن ای تغیی ر و تب دیل
اصطالح جدیدی است که با طیف معنایی لغوی آن سنخیت ندارد (جوان آراسته)341 :1311 ،
عهدین
کتاب مقدس عنوان مجموعهای از نوشته اای کوچك و بزرگ است که امه مسیحیان و بخش ی
از یهودیان آن را کتاب آسمانی خود می دانند .عن وان مع روف ای ن مجموع ه در زب ان انگلیس ی و
بی تر زبان اای اروپای  Bibleو یا کلمات ام خانواده آن اس ت ک ه از کلم ة یون انی  Bibliaب ه
معنای کتاب اا برگرفته شده است (توماس )23 :1311 ،امچنین عنوان دیگر این کت اب scripture

است که ریشه تینی دارد و به معنای نوشته است و در تمام مشتقات

به کتاب مقدس یهودی و ی ا

مسیحی اشاره دارد که این واژه از آن نظر که دارای بار ا ایاتی خاصی نیست ب ی ت ر م ورد قب ول
یهودیان و نیز پژواشگران کتاب مقدس است(صادق نیا)24 :1393 ،
امچنین در زبان فارسی و عربی ،عنوان عهدین نیز برای این کتاب به کار می رود ک ه اش اره آن
به اعتقاد مسیحیان در مورد دو عهد و پیمانی است که خداوند در دو مقطع زمانی با انسان ا ا بس ته
است :یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که به شریعت الهی گردن نه د و آن
را انجام دادو مشتمل بر  39کتاب است و دیگری عهد جدید که با ظهور عیسی (ع) دوران عه د و
پیمان قدیم پایان یافته و پیمانی جدید مبتنی بر محبت خدا و عیسی مسیح با انس ان ا ا بس ته ش ده
است که این بخ

نیز مشتمل بر  21کتاب می باشد(صموئیل )23 :1993 ،البته باید گف ت ک ه م راد

واکاوی و بررسی تاریخی انگاره تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی قرآن419 /

ازکاربرد عهدین در این پ ژوا  ،ت ورات (اس فار خمس ه) و اناجی ل اربع ه ب ه عن وان معتبرت رین
بخ اای این دو عهد است
آیات ناظر به موضوع تحریف تورات و انجیل
آیات مرتب با موضوع تحریف را می توان به دو گروه آیات ناظر ب ه مفه وم تحری ف و آی ات
بیانگر مصادیق انحراف در عقاید اال کتاب تقسیم نمود که با توجه به آنکه مبنای اص لی گ رای

و

اعتقاد به تحریف عهدین توس مفسران مسلمان دسته اول از آی ات؛ یعن ی آی اتی ک ه ب ه ص ورت
مستقیم و غیر مستقیم ناظر به مفهوم تحریفاند می باش د .پ ژوا

نگارن ده نی ز در بررس ی آرا و

رویکرد تفاسیر عرفانی در خصوص انگاره تحریف عهدین ناظر به امین آیات خوااد بود و البته در
صورت لزوم در مواردی نیز به بررسی رویکرد مفسران در ذیل آیات گروه دوم نیز پرداخته می شود.
آیات ناظر به مفهوم تحریف
این گروه از آیات خود بر دو دسته قابل تقسیم می باشند:
 -1آیاتی که ریشه ح ر ف در آنها به کار رفته است که شامل چهار آیه می شوند.

1

 -2آیاتی که با تعابیر دیگر و واژه اای امسو با تحریف بیان گردیدهاند ک ه ش امل م وارد ذی ل
میگردد.
آیات بیانگر کتمان حقایق و آمیختن حق با باطل
قرآن کریم یکی از عادات ناپسند برخی از اال کتاب ،بویژه یهود را ،کتم ان آگااان ه بس یاری از
حقایق دینی و درآمیختن حق به باطل برشمرده و در آیات مختلف از این عم ل نکوای ده برخ ی از
اال کتاب پرده برداشته است که از جمله این آیات می توان به دو آیه (یَا أَاْلَ الْکِتَ اب لِ مَ تَلْبسُ ونَ
الْحَقَّ بالْبَاطِل وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) 2و(وَ

تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْباطِ ل وَ تَکْتُمُ وا الْحَ قَّ وَ أَنْ تُمْ

تَعْلَمُونَ) 3اشاره کرد.
 آیات ناظر به پنهان کردن بخشهایی از توراتبر اساس آیه  91سوره انعام ،شیوه و سیره اا ل کت اب ای ن ب ود ک ه ت ورات را قطع ه قطع ه و
بخ اایی از آن را پنهان می کردند .به امین دلیل خداوند در سوره انعام ،پس از بیان قدر ناشناسی
و ناسپاسی یهودیان ،بیان می کند که اینان کتاب موسی را به صورت طوماراا درآورده و بخ
 -1بقره -11/نساو-13/مائده 13/و11
 -2آل عمران11 :
 :12 -3بقره

اایی
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را آشکار و بخ

اای بسیاری را که به ضررشان بود امواره پنهان می داشتند ( ...تَجْعَلُونَهُ قَ رَاطِیسَ

تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ کَثِیراً )...

1

 -آیات ناظر به تحریف در گوی

و بازی با کلمات(لیُّ اللسان)

بازی با کلمات و درام ریختن آنها برای اادافی خاص ،یکی از عادات یهود بوده است .آنان ب ا
پیچانیدن زبان خود ،واژه اا را به گونهای تلف می کردند که قابل تشخیص نباش د و معن ای اص لی
کلمه فهمیده نشود که از نمونه اای بارزاشاره قرآن به این موضوع می توان به آیه (وَإنََّ مِنْهُمْ لَفَریقً ا
یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالْکِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَاب وَمَا اُوَ مِنَ الْکِتَاب وَیَقُولُونَ اُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّهِ وَمَا اُوَ مِ نْ
عِنْدِ اللََّهِ وَیَقُولُونَ عَلَف اللََّهِ الْکَذِبَ وَاُمْ یَعْلَمُونَ) 2و عبارات (سمعنا و اطعنا) 3و یا تلف

راعن ا  1ب ه

گونهای که معنای «شرور ما» داد اشاره کرد.
 تبدیل و تغییر گفتار:واژه «تبدیل» در لغت به معنای تغییر به طور مطلق و بدون آوردن جانشین یا ب ا آوردن ب دل آن
به کار رفته است .قرآن کریم دو بار با عبارات بسیار نزدیك به ام تغییر و تبدیل گفتاری را به یه ود
نسبت می داد و بیان می کند :عدهای ستمکار سخنی را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگ ری
تبدیل کردند 1که به نوعی د لت برمفهوم تحریف دارد.
سیر تاریخی انگاره تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی
اگرچه در خصوص آغاز رویکرد عرفانی در تفسیر قرآن اختالف نظراایی وج ود دارد و برخ ی
آغازگر این جریان را امام صادق و یا حتی امام علی می دانند (نصر )242 :1372 ،اما با گ ذر از ای ن
اختالفات ،اکثرپژواشگران این حوزه از تفسیر سهل تستری به عنوان اولین تفسیر کامل عرفانی قرآن
نام می برند .این تفسیر به زبان عربی و در قرن سوم اجری توس ابو محمد سهل بن عبداب تستری
نوشته شده است .متن کتاب وی موجز است و شامل امه آیات قرآن نیست و مؤلف برخی از آیات
را به طور پراکنده گزین
است که در گزین

کرده و تفسیر نموده است .اما نکته جال ب در خص وص ای ن تفس یر ،آن

صورت گرفته توس وی ،آیات ناظر به تحریف عهدین ایچ جایگاای نداشته و

علیرغم آنکه او در تفسیر خود به تفسیر برخی از آیات سوره بقره پرداخته است اما در ذی ل آی ات

 -1انعام.91 :
 -2آل عمران.17 :
 -3بقره.271 :
 -4بقره.141 :
 -5بقره19-17 :؛ اعراف.132-131 :
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ناظر به مسأله تحریف عهدین امچون آیه  11و  19این سوره ایچ سخنی بیان ننموده اس ت و تنه ا
در ذیل آیه  12سوره بقره به بیان عبارت ذیل بسنده کرده است.
و سئل عن قوله :وَ
أراد

تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْباطِل [ ]12اآلیة ،فقال :أی

تلبسوا بأمر الدنیا أمر اآلخرة .و

یحل ألال الحق کتمان الحق عن أاله خاصة ،عمن یرجون ادایته إلف اللَّ ه ع زَّ و ج لَّ ،فأم ا

أاله فإنهم یزدادون بصیرة به ،و أما من کان من غیر خاصة أاله فإن قول الحق له م ادای ة و إرش اد
إلف اللَّه تعالف( .تفسیر تسترى)34 :4153 ،
که این عبارت بی ایچ وجه نه ناظر بر تحریف کتاب مقدس و نه ناظر به اال کت اب م یباش د.
امچنین او در ذیل سایر آیات ناظر به تحریف در سوره اای آل عمران ،نسا و مائده نیز ایچ سخنی
به میان نیاورده است.
سلمی نیز در قرن بعدی در تفسیر مشهور خود؛ یعنی حقائقالتفسیر ،که یکی از قدیمترین تفاسیر
عرفانی قرآن به زبان عربی و مجموعهای از روایات و سخنان امام صادق (ع) ،ابن عطا آدمی ،منصور
حالج و ابوالحسین نوری و امچنین آرا خود او است ایچ سخنی در باره تحریف عه دین در ذی ل
آیات ناظر به این موضوع بیان نکرده است.
با توجه به آنچه بیان گردید عدم بیان ایچ گونه مطلبی در خصوص انگاره تحری ف عه دین در
دو قرن سوم و چهارم توس این دو مفسر عارف می تواند نشان از آن باشد که تا این ق رن رویک رد
غالب در میان مسلمانان ،رویکردی مثبت و اصیل انگارانه به عهدین بوده است در راستای اثبات این
نظر می توان به سخن سجستانی نیز استناد کرد زیرا وی در کتاب المصاحف خود ذیل بحث خری د
و فروش مصاحف نشان داده است که مسلمانان تا قرن چهارم به سبب حرمتی که برای کت اب خ دا
قائل بودند از خرید و فروش کتاب اای یهودیان و مسیحیان ام احتزار می کردن د(ر

سجس تانی،

332 :1123الی )314که این سخن نیز می تواند دال بر آن باشد که علیرغم اند آرا و زمزمه اا در
باره محرف بودن عهدین در نزد برخی از متکلمان مس لمان در ق رن س وم و چه ارم ،ام ا در عص ر
سجستانی انوز عموم مردم نگاای احترام آمیز به تورات و انجیل موجود در آن دوران داش تند و آن
را مانند کتاب خداوند می دانستند.
اما با آغاز قرن پنجم اوضاع تا حدودی متفاوت می شود و اگرچه که کتاب سلمی تأثیر ش گرفی
بر جریان تفاسیر عرفانی بعد از خود ،بخصوص تفسیر لطائف ا شارت قشیری داشت و ای ن مفس ر
به کرات از آراو سلمی در تفسیر خود سخن به میان آورده است اما اختالف نظ ر قش یری ب ا اس تاد
خوی

در خصوص تحریف عهدین جالب جلوه می نمای د زی را قش یری ب رخالف س لمی ک ه در

تفسیر خود ایچ سخنی در باره تحریف عهدین در ذیل آیات ناظر به این موضوع بیان ننموده بود در
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ذیل این آیات به بحث در مورد تحریف عهدین پرداخته است.
وی در ابتدا ذیل آیه  11سوره بقره براین عقیده است که مقصود از این آیه ،مطلع کردن پی امبر و
مؤمنین از میزان ایمان یهودیان است و بیان می دارد که چگونه امید داری د یهودی ان ب ه ش ما ایم ان
بیاورند در حالی که آنان کسانی استند که بعد از شنیدن کالم خداوند آن را تحریف کردند و تغیی ر
دادند (قشیری ،2444 ،ج )144 :1او در ذیل آیه  13سوره مائده نیز به بحث تحریف می پردازد و ب ه
بیان علت این کار توس یهودیان می پردازد و بیان می دارد که این آیه اش اره ب ه بح ث تحری ف و
متصف شدن یهودیان به نوعی از سرکشی دارد چرا که ب ه دلی ل س ختی دلش ان تحری ف کردن د و
سخت شدن دل جزایی است از جانب خداوند برای آنان (لطائف اإلشارات ،2444 ،ج.)114 : 1
وی در این آیه به بیان مراد خود از تحریف نیز می پردازد و بیان می دارد :و من تحریف الکلم-
علف بیان اإلشارة -حمل الکلم علف وجوه من التأویل مما تسوّل لصاحبه نفسه ،و
العلم و

تشهد ل ه د ئ ل

أصله (لطائف اإلشارات ،2444 ،ج )111 :1که با توجه به این سخن قشیری ،باید گفت که

وی قائل به تحریف معنوی و نه لفظی در عهدین بوده است .امچنین او در ذ یل آیه  11سوره مائده
نیز به موضوع کتمان اشاره می کند و این آیه را ناظر به اوصاف رسول خدا(ص) و کتمان آن توس
یهودیان می داند (لطائف اإلشارات ،2444 ،ج.)113 : 1
پس از قشیری ،میبدی نیز در تفسیر خ ود یعن ی کش ف ا س رار و ع دة ا ب رار ک ه در ض من
برخورداری از حالوت زبان فارسی ،دربردارنده نکات جالب عرفانی ،تفسیری ،تاریخی و ادب ی نی ز
می باشد به بحث تحریف عهدین پرداخته است.
وی در کشف ا سراردر ذیل دو عبارت (یُحَرفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)و (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِ نْ بَعْ دِ
مَواضِعِهِ) دو معنا برای تحریف بیان می دارد .وی ابتدا یُحَرفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ را ب ه معن ای (اى
یغیرون کالم اللَّه عن جهته من آیة الرجم و نعت النبف و صفته) می داند  .او امچنین با نقل روایت ی
از ابراایم نخعف با این مضمون که تحریف آن بود که در سخنان خدا که به ایشان فرو آمده بود ای ن
کلمات بود« :یا ابناو احبارى ،یا ابناو رسلف» .که ایشان بنوشتند ((یا ابن او ابک ارى))( .میب دی،1311 ،
ج )333 :1که بیان این مسأله از سوی میبدی کامال ناظر بر آن است که به عقیده وی تحریف صورت
گرفته از سوی یهودیان از نوع تحریف لفظی بوده است .وی سپس یُحَرفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ را
به معنای (یغیرون القرآن من بعد وضع اللَّه ایاه مواضعه) می داند و بیان می دارد که این آن ست ک ه
خداى تعالف گوااف دادن محمد را به پیامبرى در تورات به جاى تص دیق بنه اد و ح دود ب ر ج اى
تقریر و تنفیذ بنهاد .جهودان آن شهادت بر جاى تکذیب بنهادند و حدود بر ج اى تعطی ل و تب دیل
بنهادند(امو ،ج.)111 :3
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وی امچنین در ذیل آیه  11سوره بقره نیز به بحث تحریف پرداخته و به صورت مصداقی آی ت
رجم و صفت نعت پیامبر را مصادیق تحریف توس یهودیان می داند (امو ج.)231 :1
پس از میبدی ،به تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن اثر صدرالدین روزبهان ب ن أب ف نص ر
بقلف خواایم رسید .تفسیری عرفانف بر طریقه اال تصوّف که شیخ روزبه ان ب ه زب ان عرب ف آن را
نوشته است .اما نکته جالب در مورد این تفسیر آن اس ت ک ه ب رخالف دو تفس یر قبل ی ،وی ا یچ
مطلبی در خصوص تحریف عهدین در تفسیر خود بی ان ننم وده اس ت ک ه عل ت ای ن موض وع را
میتوان در منابع و آبشخوراای فکری وی پیگیری نمود زیرا من ابع م ورد اس تفاده وی در نگ ارش
تفسیرش مشتمل بر سخنان صوفیانف چون :جنید بغدادى ،شبلف ،س هل تس ترى ،اب ن عط او آدم ف،
ابوبکر واسطف ،ابوعبدالرحمن سلمف ،ذوالنون مصرى ،ابوعثمان معزى و نص رآبادى و س خنان ام ام
علف(ع) ،امام صادق(ع) و امام رضا(ع) بوده است(قاسمپور )79 :1371 ،که با توجه به اینکه در ا یچ
یك از منابع نام برده شده بحثی از تحریف عهدین به میان نیام ده ،وی نی ز ب ه تأس ی از آنه ا ا یچ
سخنی در این خصوص بیان ننموده است.
اما امزمان با ابن روزبهان ،شیخ محفالدین ابن عربف در قرن افتم در تفسیر رحمة من الرحمن
فی تفسیر و إشارات القرآن ،در ادامه روند جریانی که از قشیری آغاز شده بود بار دیگ ر ب ه بح ث
تحریف عهدین می پردازد .وی ابتدا در ذیل آیه  11سوره بقره بیان می دارد که  :این آیه د لت دارد
بر تورات ،که یهودیان آن را به تغییر تلف تحریف کردن د .البت ه وی بی ان م ی دارد ک ه آن ان ای ن
تغییرات را در اصل کتاب انجام ندادند بلکه این تغییر را در ترجم ه ا ایی ک ه م ی نوش تند اعم ال
میکردند .وی امچنین درادامه در خصوص فریق منهم نیز به بیان احتما ت خود می پردازد و بی ان
می دارد «وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَالمَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ» فیحتمل إض افة س ماع الک الم له م و
جهان ،الواحد أن یکون سماعهم من تالوة موسف علیهم کتابهم ،مثل قوله تعالف (فَأَجرْهُ حَتَّ ف یَسْ مَعَ
کَالمَ اللَّهِ) و یحتمل أنهم سمعوا کالم اللَّه کما سمعه موسف حین کلمه رب ه عل ف الط ور و ق د ذک ر
ذلك ،و وقع اإلشکال من قوله «ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ» ما ضبطوه ،فلو لم یذکر التحریف ک ان
یتقوى أنهم سمعوا کالم اللَّه حین کلم موسف ،و کان یتعین أنهم السبعون الذین اختارام ،و قوله «ثُ مَّ
یُحَرِّفُونَهُ» یغیرونه إما بحذف بعش الکالم لیزول المعنف ،او امچنین در خصوص (و ام یعلمون) نیز
به دو احتمال اشاره می کند و بیان می دارد که ضمیر در «وَ اُمْ یَعْلَمُونَ» ممکن است به قوم موس ی
برگردد که در این صورت منظور آن است که آنها از تحریفشان آگاه بودن د و ی ا ممک ن اس ت ک ه
ض میر به یهود مدینه در عصر پیامبر برگردد که در این صورت و ام یعلمون اشاره به آگاای آنه ا از
حقانیت پیامبر خوااد داشت( .ابن عربی ،1114 ،ج)421 : 4
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وی در ذیل دو آیه  13و  11سوره مائده نیز بار دیگر به بح ث تحری ف عه دین م ی پ ردازد و
(یحرفون الکلم عن مواضعه) را به معنای تغییر مفهوم و مراد کالم می داند (ام و ،ج )111 :1ک ه ب ا
توجه به این سخن وی می توان گفت که وی نیز امچون قشیری قائل به تحریف معنوی در عهدین
بوده است.
پس از ابن عربی و در قرن اشتم نظام ا عرج(نیشابوری) نیز در تفسیر غرائب الق رآن و رغائ ب
الفرقان به بیان مطالبی در خصوص تحریف عهدین می پردازد .وی ابتدا در ذیل آیه  11س وره بق ره
بیان می دارد که خطاب این آیه به پیامبر و مومنان است که امید داشتند تا یهود به آن اا ایمان بیاورد
و خدا می فرماید چگونه امید دارید قومی که کالم خداوند را تحریف کردند به شما ایم ان بیاورن د.
وی در ادامه در ذیل عبارت (ثم یحرفونه) به بیان مصادیق تحریف نیز می پردازد و بیان می دارد ک ه
تغییر صفات پیامبر و تغییر حکم رجم دو نمونه بارز این تحریف ات اس تند .وی امچن ین در ادام ه
امین آیه عبارت (فریق منم) را ناظر به آن افتادی نفری می داند که در کوه ط ور ب ا موس ی ک الم
خداوند را شنیدند ولی پس از آن با تحریف آن گفتند که سمعنا اللَّه یقول فی آخ ره إن اس تطعتم أن
تفعلوا اذه األشیاو فافعلوا (نظام ا عرج ،1113 ،ج )313 : 1او امچنین در ذیل آیه  11سوره مائ ده
نیز بار دیگر اال کتاب را به کتمان صفات پیامبر و حکم رجم متهم می کند(.اموج)139 : 2
نظام ا عرج در ذیل دو آیه  13و  11سوره مائده به بیان علت ای ن ک ار از س وی یهودی ان نی ز
می پردازد و بیان می دارد که علت این کار از سوی یهود قساوت و سختی قلب آنها نسبت ب ه ک الم
خدا بود و آنها با این تحریف خود ح و نصیب فراوانی را که خداوند در تورات برای آنها نگاش ته
بود از دست دادند( .امو ج)192 :2
دیگر تفسیر عرفانی که در این مقاله بدان پرداخته شده اس ت تفس یر الف واتح ا لهی ة و المف اتح
الغیبیة ،تالیف نعمت اب بن محمود نخجوانی در قرن نهم می باشد .نخجوانی در ذیل آیات ن اظر ب ه
بحث لبس حق و باطل و کتمان بیان می دارد که ح ق را ک ه ظ ااری ثاب ت دارد ب ا باط ل و پن دار
آراسته برای ضعیفانی که قدرت تشخیص ندارند نیامیزید و امچنین حق را درخودتان پنه ان نکنی د
اما آنان در حالی که خداوند کتاب آشکار را به آنان داد وعقل ی و ش نیداری م ی دانس تند ک ه ح ق
چیست .حق (اوصاف پیامبر) را که امری ثابت درکتاباایشان بود کتمان کردند و در قبال این کتمان
کاریشان از مردم ضعیف ادایا دریافت می کردند و برای حف ریاستش ان و مقامش ان ای ن ک ار را
کردند(نخجوانی ،1999 ،ر ج - 31 : 1ج -11 : 1ج -32 :1ج.)137-131 :1
وی در ذیل آیه  11سوره بقره نیز بیان می دارد که آیا امید دارید که ایمان به پیامبرتان بیاورند آیا
قصة آنان را نشنیدید پستی و خواریشان را نشناختید .گذشتگان آنان گروای بودند که کالم خداون د
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یعنی تورات را می شنیدند که درآن وصف پیامبر (ص) است و وقت ی نش انه ا ایی از نب ی موع ود
احساس می کردند از روی حسد و ستیز دست به تغییر و تحریف

زدند وآنچ ه در ت ورات درب اره

قرآن و آمدن پیامبر(ص) ذکر شده را تغییر دادند و آنها را از جایگاه اصلی

ک ه خداون د ق رار داده

جایگزین کردند و به جدال پرداختند(امو ج )111 : 1شیخ علوان در تفسیر آیه  11سوره مائده نی ز
به موضوع کتمان و تغییر صفات پیامبرتوس یهود می پردازد و بر این عقیده اس ت ک ه یه ود ک الم
خداوند را که در تورات درباره شأن و منزلت و بزرگی و ام ر نب وت آم ده تغیی ر دادن د(امو ،ج:1
 )234وی درتفسیر آیه  19سوره بقره نیز به صورت واضح به بحث تحریف لفظی و دس تبرد اش اره
می کند و بیان می دارد که ویل برای کسانی که با دستاایشان کتاباایی می نویسند آنه ا مس تحق
بدترین عذاب استند زیرا کتاب خدا را تحریف کردند و نظرات پست خود را وارد کردند و گفتن د
از جانب خداوند است و به خاطر این تحریف از مردم ضعیف ادایا دریافت می کردن د زی را آنه ا
گمان می کردند اینان آگاه از امور دین استند (امو ،ج.)39 :1
پس از نخجوانی ،در اوایل قرن یازدام مالصدرا نیز در تفس یر ق رآن خ ود در ذی ل دو آی ه 12
سوره بقره و  11سوره آل عمران گریزی به بحث تحریف عهدین زده است .وی ابتدا در تفسیر آی ه
(و تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِل وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) این آیه را خطاب به بزرگان اا ل کت اب م ی
داند وبر این عقیده است بی تر کسانی که حق را به باطل می آمیزند فقها استند .کسانی ک ه ا وا و
اوس جاه و مقام و نزدیکی به پادشااان و طلب مال بر آنها غلبه می کند و زمانی ک ه ای ن ا وی و
اوس بر آنها غلبه می یابد تفسیراای دور از ذان انجام می داند و باب میل پادشااان عمل میکنند
و چون فقیه استند به امر شرعی استناد می داند و چه بسا که اعتقادی ام ندارند (مالصدرا،1331 ،
ج .)237 :3وی امچنین در ذیل آیه  11سوره آل عمران به تبیین بی تر موضوع لبس ح ق و باط ل
می پردازد و حق را ناظر به بحث نبوت پیامبر و صفات ایشان می داند (امو ،ج.)11 :1
پس از مالصدرا ،بروسوی نیز در تفسیر روح البیان خود بح ث تحری ف را ب ه ص ورت ج دی
مطرح نمود .وی ابتدا در ذیل آیات ناظر به بحث لبس حق و باطل و کتمان بیان داشت که این آیات
خطاب به بنی اسرائیل است و خداوند در این آیات خطاب به یهودیان می گوید که حق را با ب اطلی
که خود به وجود آورده اید نیامیزید که حق از باطل تشخیص داده نمی شود وح ق را کتم ان نکنی د
برای اینکه در تورات صفات پیامبر را نمی یابن د در ح الی ک ه ش ما م ی دانی د او پی امبر ب ر ح ق
است(وی به جز بحث صفات پیامبر موضوع قبله را نیز مصداق ح ق م ی دان د) (بروس وی،1124 ،
ج.)212 :1
بروسوی در ذیل آیات  13سوره نساوو آیات  13و  11سوره مائده نیز به بیان مص ادیق تحری ف
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می پردازد و می گوید یهودیان صفات پیامبر را تحریف و سخن خداوند را از جایگاا

تغییر دادند

و بهره وافری از تورات را با تحریف صفات پیامبر (ص) از دست دادند .امچنین آنها به جز صفات
پیامبر ،حدود الهی رانیز در تورات تغییر دادند و به یاران خود گفتند که اگر پیامبر حکم به ش الق را
داد قبول کنند و اگر حکم رجم داد آن را نپذیرند که پیامبر حکم رجم را داد و آنها به کتمان و تغییر
این حکم پرداختند(امو ،ر ج -339 :2ج ،2صص  - 213-211ج -331 :2ج.)391 :2
پس از بروسوی ،حاج میرزا حسن اصفهانی متخلص به صفی و ملقب به صفی علی نیز ک ه ب ی
شك از بزرگترین عرفای اواخر قرن سیزدام و اوایل قرن چهاردام اجری قمری بود نیز در تفسیر
منظوم قرآن کریم که از شااکاراای عظیم دوره اخیر به شمار می رود به موض وع تحری ف عه دین
پرداخته است.
وی ابتدا در ذیل آیه  11سوره بقره بیان می دارد که
پ س طم ع داری د آی ا ک این گ روه

م ر ش ما را بگرون د از ا ر وج وه

ار

ار

یعن

ف ایمانش

وانگ

ه از ایش

ود از اختی

ان ب

نوند

م ی کنن د از می ل خ ود تحری ف آن

بع د از آن ک ز عق ل دانن د آن بی ان

ل ان

در او

س

اوه رو

ود تعری

ف آن

م یکنن د از عم د پ س تحری ف آن

یعن
وانگه

ف از بع
ف دانن

ان فریق

ین و از عی

ق ول ح ق پ س منح رف از ره ش وند

د تعق
دخ

ف بش

و از یق

ان و اعتب

وى تح

ریف

کنن

د از ی

او درادامه تفسیر امین آیه به تحریفگران نیز اشاره می کند و بیان می دارد که
ن

منتخ ب ت ا بش نوند از ح ق س خن

گش

ت ز اس

عالم

ان بودن

رائیلیان افت

ا از یه

ود

چ ون ش نیدند از عن اد و از جح ود

به

ر آن کردن

دت

أویالت خ

ام

غی ر ت أویلف ک ه ب ود ان در ک الم

از پ

ف تحری

فت

ورات آمدن

د

ب ا ا واى خ ود ز میق ات آمدن د

ب س ح رام از میلش ان آم د ح الل

ا م ح الل آم د ح رام ان در مق ال

ان درین امّ ت ا م از اجح اف خ وی

پی روى کردن د از اس الف خ وی

از ا واى ب د د ن در اص ل و ف رع

رف ت ب س تحری ف در احک ام ش رع

د آنه

اد ت

(تفسیر قرآن صفى على شاه؛ )33 :4398
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سپس در ذیل آیه  17سوره آل عمران به بحث لین لسانی و بازی اای زبانی نیز اشاره می کن د
و بیان می دارد که
ر زب

ان پیچن

د به

اب

ر انتس

ا م ز ایش ان فرق هاى ب از از کت اب

ب

ب ر گمانش ان ک ز کتابس ت آن ام ه

ن ز کتابس ت آنچ ه گوین د آن رم ه

یعن ف از ح ق اس ت ای ن اق وال و نیس ت

از خ دا آن بلک ه ک ذب و افتریس ت

ب ر خ دا دانس ته ای ن بهت ان زنن د

ن ف ک ه نادانن د ب ر ک ذب و نژن د
(صفى على شاه)443 :4398 ،

وی در ذیل آیه  13سوره نسا نیز به بحث تحریف عهدین می پردازد و با اشاره به منحرف کردن
نعت و صفات پیامبر بیان می دارد که
زان کس

انف ک

از پیمب

رم

ز عن
فش

د از موض

فبگردانن

اد و از س

تم

م

نیدندى یه

ود

ا ر س خن تحری ف میکردن

م

ع کل

د زود

آم د ای ن آی ت ک ه تحری ف ک الم

اس ت چ ون تحری ف ت ورات از مق ام
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(قرآن صفى على شاه)416 :4398 ،
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وی در ذیل آیه  13سوره مائده نیز بیان می دارد که
میکنن

د از عم

د تحری

فک
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منقل

م
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اموقع
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ت اچ
ک
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(صفى على شاه)481 :4398 ،

در یك جمع بندی ،با توجه به آنچه که صفی علی شاه در ذیل آیات ن اظر ب ه تحری ف عه دین
بدان اا پرداخت و با توجه به برخی از ابیات او امچون:
به

ر آن کردن

دت

أویالت خ

ام

غی ر ت أویلف ک ه ب ود ان در ک الم

و یا
م یکنن د از عم د تحری ف ک الم
ح رف ت ورات از مق ام و موض ع

در قس اوت ای ن عم ل باش د تم ام
م

فبگردانن

دب

رن

اموقع

می توان گفت که وی ام قائل به تحریف معنوی و ام تحریف لفظی در عهدین بوده است.
آخرین تفسیری که در این سیر تاریخی مورد بررسی قرار خوااد گرفت تفسیر بیانالس عاده ف ی
مقامات العباده گنابادی در قرن چهارده است .اامیت این تفسیر از آن روست که یگانه تفس یر کام ل
قرآن برجای مانده به مذاق عرفانی شیعه است.
گنابادی در تفسیر خود به بیان مصداقی جدید از تحریف پرداخت که تا پی

از او در ایچ کدام

از تفاسیر عرفانی گذشته بیان نگردیده بود .وی ابتدا در ذیل آیه  11سوره بقره بیان نمود ک ه در ای ن
آیه مراد از (و امنوا بما انزلتُ) نبوت پیامبر و و یت علی (ع) است و مراد از (مما معه م) ت ورات و
انجیل و احکام فرعی شریعت و عقائد اصلی دینی است و برشماست که به آنها ایمان بیاورید و اگ ر
ایمان نمی آورید صبرکنید و اولین کافر به او نباشید که از ار زشتی برای شما زشتت ر اس ت ب رای
اینکه شما به راستی اش آگاه استید (گنابادی ،1147 ،ج.)71 :1
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او در ذیل آیه  12سوره بقره نیز که ناظر به مفهوم لبس حق و باطل بود علی را به عنوان یکی از
مصادیق حق مطرح می کند و بیان می نماید که حق یعنی ایمان و عقاید دینی و فروع شرعی گرفت ه
شده از طریق ظاار و آموزش از طریق باطن با الهام و وجدان و یا ح ق ام ان و ی ت عل ی (ع) و
باطل امان کفر و ضد عقائد دینی و غیر و یت علی و مانند اینهاست(امو ،1147 ،ج.)79 :1
او در ذیل آیه  11سوره بقره نیز این بحث را ادامه می داد و در تفسیر آیه بیان می دارد ک ه آی ا
امید دارید بنی اسرائیل کالم خداوند را که در وصف پیامبر (ص) و علی (ع) در کتابی ک ه برایش ان
نازل شد با تغییراتی با زیادت و کم و تقدیم و تاخیر تحریف کردند ب ه ش ما ایم ان بیاورن د؟(امو،
 ،1147ج.)141 :1
وی در ذیل آیه  141سوره بقره نیز این بحث را پی می گیرد و بیان می دارد یهودی ان ب ا وج ود
آنکه تورات حکایت از د ئل و آیات مصرحه بر صدق نبوت محمد و فضل علی (ع) داشت و آنه ا
این مطالب را می دانستند اما مخالفت کردند گوی ا ک ه عل م ندارن د ت ا ح ق را از باط ل تش خیص
داند(.امو ،ج.)124 :1
امچنین وی در تفسیر آیه  11سوره مائده در ذیل بیان موضوع دو تن از اشراف یهود که م رد و
زن زناکار بودند به موضوع تغییر حکم رجم توس یهودیان به عن وان دیگ ر مص داق تحری ف نی ز
اشاره می کند(امو ،ج ،2ص.)19
او در ذیل آیه  91سوره عمران نیز به بحث تخفون اشاره می کند و بیان می دارد که یه ود ب رای
آنکه بتواند آنچه را مطابق خواسته اایتان نیست پنهان کند احکام خدا را جزو جزو و جدا کردندو ب ا
این کارشان تورات را تحریف کردند (امو ،ج.)111 : ،2
اما اینکه چرا گنابادی به بیان چنین مصداقی برای تحریف عهدین پرداخت ه اس ت م ی ت وان در
آبشخور اای فکری و منابع مورد استفاده وی در تدوین و نگارش تفس یرش پ یج ویی و جس تجو
نمود زیرا بیان السعادة عالوه بر جنبه اای عرفانی ،جنبه اای روایی نیز دارد و وی از جنب ه نقل ی و
روایی و بحث دربارة شأن نزول آیات ،مباحث مستوفایی نیز بیان نم وده اس ت ک ه عم ده اق وال و
مطالب منقول از او در این زمینه مبتنی بر دو تفسیر ص افی ف یش کاش انی و البرا ان س ید ااش م
بحرانی است (سمیعی  ،1314ص  )131و با توجه به اینکه بحرانی نیز در تفسیر خود در ذیل آی ات
ناظر به تحریف عهدین ،کتمان و حذف نام علی (ع) را مصداق تحریف توس یهودیان دانسته است
(بحرانی ،1111 ،ج :1ر  243و  )313میتوان گفت که گنابادی نیز به ام دلی ل و ب ا ت اثر از آرا و
نظرات بحرانی به بیان این مطالب پرداخته است.
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نتیجهگیری:
اگرچه از اواس قرن سوم ،زمزمه اای اندکی در خصوص تحریف عهدین و عدم اعتبار آن در میان
برخی از متکلمین مسلمان در برخی از مناظرات کالمی با اال کتاب به گوش می رسد اما او تا
اواخر قرن چهارم به وضوح سخنی مبنی بر تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی بیان نگردیده است
و به نظر می آید که تا قرن چهارم رویکرد اصیل انگاری به عهدین ،رویکرد غالب در تفاسیر
عرفانی بوده است .ثانیا این انگاره از قرن پنجم و با برخی از نظرات قشیری دال بر تحریف معنوی
در میان تفاسیر عرفانی آغاز گردید و پس از او میبدی نیز با بیان مصادیقی از تحریف لفظی در شکل
گیری ذانیت مفسران نسبت به انگاره تحریف عهدین نق

بسزایی داشت و به صورت کلی میتوان

گفت که پس از میبدی ،فار از تك مضرابی امچون ابن روزبهان که عدم بیان ایچ مطلبی مبنی بر
تحریف عهدین توس وی می تواند دال بر اصیل انگاری عهدین از نظر او باشد سمفونی ام صدای
تفاسیر عرفانی ،خاصه از قرن یازدام به بعد مبتنی بر وقوع دوگانه تحریف لفظی و معنوی در
عهدین بوده است.
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Case Study and History of the Idea on Testaments
Distortion in Mystical Comments of the Quran
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Abstract
The testaments, as the holy books of Jews and Christians, due to some
verses in the Quran, have been considered by Muslim interpreters over
and over, and every one of them has paid their own attention according to
their own approach, dealing with them from different aspects. In this
regard, due to the difference of approaches by mystics in interpreting the
Quran and the mysterious aspects of the Quran and their paraphrasing
approaches toward the holy book, the investigation and case study of this
idea in the mystical interpretation could open new horizons for the Quran
researchers. To this end, the paper tries to collect and first hand
information and data on a library study method with a focus on the two
areas of lexicology and historical study based on the available historical
approach together with descriptive solution regardless of the
philosophical presuppositions, dealing with the case study of dialogues on
the testaments distortion within mystical interpretations. This paper
concludes by the process and analysis of acquired information that first
there was nothing talked about the distortion of the testaments in mystical
interpretations up to the late fourth century. It appears that the originality
of the testaments was dominant on mystical interpretations until the late
fourth century. Second, this belief initiated in the fifth century with
Qashirieh’s notion on the distortion of the testaments after whom this
notion has been explained in the two types of spiritual and verbal ones
under the verses concerning the testaments distortions in majority of
interpretations.
Key words:
History of ideas, distortion, the testaments, ,mystical interpretations
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