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چکیده
اثبـــات ایـــن مســـئله كه قرآنکریم موجود در دســـت مس ــلمانان ،همان اس ــت ك ــه خدای متعال ب ــر پیامبر
ّ
ا کرم(ص) نازل فرموده ،مســـتلزم اثبات مصونیت پیامبر(ص) در مراحل سـ ـهگانه تلقی ،ضبط و ابالغ و مصونیت
متـــن از خطـــا و تحریـــف در مقام كتابت توســـط كاتبـــان و حفظ آن در طول ق ــرون و اعصار تا عصر حاضر اس ــت.
در صـــورت مصـــون ماندن وحی در ســـه مرحلـــه اول ،میتوان ادعا ک ــرد که مصونیت لفظ ــی و معنوی قرآن
کریـــم در مقـــام كتابت توســـط كاتبان (مرحله چهـــارم) و حفظ آن در طول ق ــرون و اعصار تا عص ــر حاضر (مرحله
پنجم) در مســـیر هموارتری قرارگرفته اســـت.
بـــرای اثبـــات ایـــن فرآینـــد ،باید بـــه میزان کافـــی از دالی ــل عقلی ،نقلی و ش ــواهد تاریخی س ــود جس ــت .در
این راســـتا پرســـش اصلی پژوهش این اســـت که :جدای از سلس ــله دالیل عقلی و ش ــواهد تاریخی ،ادله نقلی؛
بهویـــژه دالیـــل قرآنـــی نزاهت متـــن و معنای قـــرآن از خطا و تحریف کدام اس ــت؟
نگارنـــدگان در نوشـــتار حاضـــر بـــا روش توصیفی -تحلیلی ،ب ــا اتکا به آراء مفس ــرانی مانند فخ ــر رازی ،عالمه
طباطبایـــی ،و جـــوادی آملی و تنی چند از مفســـران دیگر؛ که با رویآوردی کالمی به تفس ــیر ق ــرآن پرداختهاند،
بـــه پرســـش مذکـــور پاســـخ دادهانـــد .نتیجـــه آنکه در هش ــت موض ــع از قرآن کری ــم؛ یعنی آی ــه  9حج ــر 41 ،و 42
فصلـــت 115 ،انعـــام15 ،یونس 82 ،نســـاء 32 ،توبه 7 ،تا  10صافات و  26تا  28جن؛ بهطور مس ــتقیم به مس ــئله
نزاهت قرآن از تحریف اشارهشـــده اســـت.
واژ گان کلیدی :قرآن کریم ،مصونیت ،نزاهت ،عدمتحریف ،فخر رازی ،عالمه طباطبایی ،جوادی آملی.
 -1دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتاهلل آملی و نویسنده مسئول
Email: M.alidayyani@yahoo.com
 -2استاد دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -33عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران و طلبه سطح  4گروه تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم
پذیرش96/11/14 :
						
دریافت96/8/28 :
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 .1مقدمه
ب ــه نظر میرس ــد پن ــج مرحله بای ــد در فرآین ــد وحی اس ــامی ر خداده باش ــد تـــا بتوان فـــرآورده تام
وح ــی یعن ــی ق ــرآن کری ــم را در ح ــال حاضر مص ــون از هرگونه دس ــتبرد و تحریف دانســـت .ایـــن مراحل
عبارتان ــد از:
ّ
1ـ تلقی وحی؛ 2ـ حفظ و ضبط وحی؛ 3ـ ابالغ وحی؛ 4ـ کتابت وحی؛ 5ـ انتشار وحی در طول تاریخ.
ب ــه نظر میرس ــد تضمین مصونیت در ســـه مرحله اول از مراحل یادش ــده ،ب ــه اذن خدای متعال،
ب ــر دوش با کفایت حضرت رس ــول(ص) و فرش ــته وحی -جن ــاب جبرئیل -بوده اســـت .خداوند متعال
توس ــط فرش ــته وح ــی ،پیامبر(ص) را مصون نموده و ّقوت قلب او ش ــده اس ــت .مراجعه بـــه آیات قرآن
کری ــم ما را ب ــه این نکته رهنمون میس ــازد (فرق ــان 32/و اعلی.)6/
ا گ ــر وح ــی در س ــه مرحله اول مص ــون مانده باش ــد (ک ــه نویس ــنده مس ــئول در نوشـــتاری دیگر به
اح ــراز و اثب ــات آن پرداخته اس ــت[)]2؛ میت ــوان ّادعا کرد ک ــه فرآیند مصونیت وحـــی در مراحل چهارم
و پنج ــم ،در مس ــیر هموارتری قرارگرفته و با تمس ــک به دالی ــل نقلی ،عقلی و ش ــواهد تاریخی میتوان
مصونی ــت لفظ ــی و معنوی ق ــرآن کریم موجود در دس ــت مس ــلمانان را اثبات کرد.
ب ــرای اثب ــات ای ــن فرآین ــد ،بای ــد ب ــه می ــزان کاف ــی از دالی ــل عقلی ،نقل ــی و شـــواهد تاریخی ســـود
جس ــت .پرسش ــی که مجال این پژوهش را فراهم آورده اس ــت ،ناظر به این مس ــئله شـــده که جدای از
سلس ــله دالی ــل عقلی و ش ــواهد تاریخی ،ادله نقلی؛ بهوی ــژه دالیل قرآنی نزاهت متـــن و معنای قرآن از
خط ــا و تحریف کدام اس ــت؟ ق ــرآن بهعنوان عالیترین منبع برای اس ــتدالالت و احتجاجات در ســـپهر
مباح ــث دینش ــناختی ،میتواند به روی جویندگان پاس ــخ به این پرس ــش ،دریچههایی ارزشـــمند را
بگش ــاید .نگارن ــدگان در نوش ــتار حاضر کوشـــیدهاند تا با روش توصیف ــی -تحلیلی ،ضمـــن ارائه تعریف
مصونی ــت و تحریف و نیز دامنه ش ــمول آنها و اتکا به آراء مفس ــرانی مانند فخ ــر رازی ،عالمه طباطبایی،

و جـــوادی آملـــی و تنـــی چنـــد از مفســـران دیگر؛ که ب ــا رویآوردی کالم ــی به تفس ــیر قـــرآن پرداختهاند ،به
پرس ــش مذکور پاس ــخی روشن دهند.

 .2معنا و مفهوم مصونیت و تحریف
 .1-2تعری ــف لغ ــوی مصونی ــت :در ب ــاب ریشهشناس ــی مصونیت ،لغتشناســـان جملگـــی برآنند
ک ــه ریش ــه اصلی این کلمه ص ــون (ص  -و  -ن) اس ــت .معنای لغ ــوی صون در نزد عرب عبارت اســـت
از اینک ــه چی ــزی ی ــا لباس ــی( ،پا ک) نگهداش ــته ش ــود از آنچه او را فاس ــد و ی ــا کثیف مینمایـــد .مصون
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نگهداش ــتن یعن ــی پ ــا ک نگهداش ــتن و حف ــظ نم ــودن چی ــزی ،چنانک ــه ابن منظ ــور در لســـانالعرب
ً
ً
میگوی ــد :الص ــون :ان تقی ش ــیئا او ثوبا (اب ــن منظ ــور1414 ،ق :ج ،3ص )251و نی ــز در مجمعالبحرین
ً
آمده اس ــت :و صنت الش ــیء صونا وصیان ــا فهو مصون ،وث ــوب مصون و مص ــوون (طریحی1375 ،ش:
ج ،6ص .)274همچنی ــن در کت ــاب العی ــن ذیل واژه «الص ــون» به این عبارت رهنمون میشـــویم :ان
مما یفس ــده و الحر یص ــون ع َ
تق ــی ش ــیئا ّ
رض ُه کما یص ــون ثوبه :یعن ــی اینکه چیزی حفظ و نگهداشـــته
ِ
ش ــود از آنچ ــه ک ــه او را فاس ــد مینمای ــد و آزادمرد نی ــز آبروی ــش را حفظ میکن ــد کما اینکـــه لباس خود
را حف ــظ و نگـ ـهداری مینمای ــد (فراهی ــدی1410،ق :ج ،7ص .)157در فرهن ــگ ابجـــدی نیـــز صـــون
ً
اینچنی ــن معن ــا ش ــده اس ــت :تصاؤن ــا [صون] م ــن العی ــب :از ب ــدی و عیب خ ــود را پا ک نگه داشـــت
(بس ــتانی ،بیتا :ص .)233پس چنانکه دیده ش ــد ،لغتشناس ــان جملگی معن ــای صون و مصونیت
را ،حفظ ک ــردن و نگهداش ــتن قلم ــداد کردهاند.
 .2-2تعری ــف اصطالح ــی مصونی ــت و دامن ــه آن :ام ــا در خص ــوص اصط ــاح مصونیـــت ،به نظر
میرس ــد ك ــه پن ــج مرحل ــه باید ّاتف ــاق افتاده باش ــد ت ــا بتوان مت ــن ق ــرآن کری ــم را مصون نامیـــد .این
مراح ــل عبارت اس ــت از:
ّ
 -1تلقی وحی؛ كه وحی در آن توسط فرشته وحی بر قلب و جان پیامبر(ص) القاء میشود.
 -2ضبط و نگهداری وحی؛ كه توسط پیامبر(ص) صورت میپذیرد.
 -3ابالغ وحی؛ كه بهموجب آن وحی االهی به عموم بندگان خدا ابالغ میگردد.
 -4كتاب ــت وح ــی؛ حال كه وح ــی از لس ــان نبی(ص) بی ــرون جهید كاتب ــان و نســـخهبرداران کالم
االه ــی بای ــد آن را صحی ــح و بیکموکاس ــت ،كتابت و استنس ــاخ كرده باش ــند.
 -5انتش ــار وح ــی در ط ــول تاریخ؛ ك ــه بهموج ــب آن كالم االهی بای ــد در مرحله تیراژ نســـخ و تكثیر
در سراس ــر عال ــم ،غ ــرضورزی هماره مش ــركان و منافق ــان و همچنی ــن جمیع بالیای ارضی و ســـماوی
مص ــون و محفوظ مانده باش ــد.
 .3-2تعری ــف لغ ــوی تحری ــف :واژه تحری ــف در لغت از ریش ــه (ح  -ر  -ف) به معن ــای کناره ،جانب
و اط ــراف ی ــک چی ــز ،گرفتهش ــده و تحریف چی ــزی ،کن ــار زدن آن و از جای ــگاه اصلی خود کـــج کردن و
بهس ــوی دیگر بردن اس ــت.
اب ــن منظور در لس ــان العرب مینویس ــد« :تحریف الکل ــم عن مواضعه؛ یعنی تغیی ــر دادن و منحرف
س ــاختن س ــخن از معن ــی اصلی ب ــه معنای دیگ ــری که با معن ــای اصل ــی از جهاتی شـــبیه و در کنار آن
اس ــت و در خیال انس ــان ،به معنی اصلی چس ــبیده و نزدیک اس ــت».
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راغ ــب نی ــز در مفردات میگوی ــد« :تحریف الکالم؛ یعنی س ــخنی را که دو احتمـــال دارد؛ تنها به یک
احتم ــال حمل کنی ،گرچه برخالف اراده و منظور صاحب س ــخن باش ــد».
بنابرای ــن «تحری ــف کالم» ب ــه معنی تفس ــیر س ــخنی برخالف معن ــی ظاه ــرش و درنظرگرفتن معنی
دیگ ــری ب ــرای آن -ب ــدون هیچ دلی ــل و قرینهای -اس ــت .گویا هر س ــخن -طبق قانون وضـــع الفاظ و
برحس ــب طب ــع اول ــی خود -یک مج ــرای طبیع ــی و ع ــادی دارد که به معن ــی و مضمون خـــود داللت
میکن ــد ،ام ــا تحریفکنن ــده ،آن را از مج ــرای طبیع ــی و معنای اصلی منح ــرف کرده به کنـــاری می َبرد
(نك :معرف ــت1390،ش :صص19و.)20
 .4-2تعری ــف اصطالح ــی تحریف و اقس ــام آن :تحریف را به دو نوع «معنوی» و «لفظی» تقســـیم
کرد هاند:
 .1-4-2تحریـــف معنـــوی :یعن ــی برداش ــت انحرافی و تفس ــیر س ــخن ،برخ ــاف مقصود گوینده اســـت
ً
(ان ــواری1384 ،ش :ص .)17ب ــه دیگ ــر س ــخن؛ یعن ــی تفس ــیر و معنایی برای لف ــظ بگوییم که ذاتـــا بر آن
دال ل ــت ن ــدارد؛ ن ــه برای آن معنا وضعش ــده و نه قرائن و شـــواهدی بر آن گواهی میدهد كه آن را تفســـیر
ً
بـ ـ ه رأی میگویند و در ش ــرع ّ
مقدس اس ــام ش ــدیدا از آن نهی ش ــده اس ــت (معرف ــت1390 ،ش :ص.)22
 .2-4-2تحریف لفظی :که خود انواعی دارد:
الـــف .تحریـــف موضعـــی :یعنی آیه یا س ــوره برخالف ترتی ــب نزول و ی ــا ترتیب زمان ،ثبت شـــود .البته
ً
ای ــن مس ــئله در آیات قرآن ،بس ــیار کم اس ــت ،ولی س ــورهها معموال ب ــه ترتیب نزول ثبتنشـــدهاند.
ب .تحریـــف در قرائـــت :یعن ــی کلمـ ـهای برخ ــاف قرائت شناختهش ــده ،قرائت شـــود؛ مانند بیشـــتر
اجته ــادات ق ـ ّـراء در قرائتهایش ــان که س ــابقهای در صدر اس ــام نداش ــته اس ــت.
ج .تحریـــف در لهجـــه و نحـــوه گویش یا گزینـــش :یعنی همانگونه ک ــه لهجه قبیلههـــای مختلف عرب
هن ــگام تکل ــم ب ــه حرف ی ــا کلمـ ـهای  -در حرکات و نح ــوه ادا نم ــودن  -متفاوت اســـت ،قـــرآن را نیز به
لهج ــه خودش ــان ت ــاوت کنن ــد .این مس ــئله ت ــا جایی ک ــه س ــاختمان اصلی کلمـــه محفوظ باشـــد و
معن ــای آن تغیی ــر نکن ــد مجاز اس ــت .ولی ا گر اخت ــاف لهجه موجب لح ــن و غلط و مخالفـــت با قواعد
ص ــرف و نح ــو ش ــود ،قرائت ب ــه آن مجاز نیســـت .خداون ــد متع ــال میفرمای ــد«ُ :ق ْر َء ًانـــا َع َربیا َغ َْ
یـــر ِذى
ِ
ِع ـ َـوج؛ قرآنی اس ــت عرب ــی و فصیح و خال ــی از هرگونه کج ــی و نادرس ــتی» (زمر.)28/
د .تحریـــف بـــا تعویـــض کلمـــات :یعنی کلمهای برداش ــته ش ــود و کلمهای دیگ ــر جایگزیـــن آن گردد،
خ ــواه کلم ــه دوم ب ــا ّاولی هممعنا باش ــد یا نـــه .اینگونه تحری ــف در قرآن جایز نیســـت؛ چرا کـــه اعجاز
ق ــرآن ه ــم به لف ــظ و هم به معن ــی و محتوای آن اس ــت.
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هــــ .تحریـــف بـــه زیـــاده (افزایـــش) :یعنی اف ــزودن کلمه ی ــا جملهای ب ــه آیات ق ــرآن .این امر تـــا جایی
ک ــه ج ــزء قرآن ش ــمرده نش ــود و موجب اش ــتباه نگ ــردد مانعی ن ــدارد .از همی ــن باب اســـت اضافات و
توضیحات ــی ک ــه بهعن ــوان تفس ــیر از امام ــان معص ــوم(ع) نقلش ــده اس ــت .گفتنی اســـت دربـــاره عدم
تحری ــف ب ــه زی ــاده ،میان عالم ــان مس ــلمان اجماع و اتف ــاقنظر وج ــود دارد.
و .تحریـــف بـــه نقیصه (کاهش) :و آن دوگونه اس ــت :یکی اینکـــه از قرآن حاضر ،حروف یا کلم ــات و یا آیاتی
ساقطش ــده باش ــد؛ چنانچه روایتش ــده که «ابن مســـعود» آیه ســـوم ســـوره «لیل» را اینگونه میخواند:
ّ
ّ
«والذک ــر واالنث ــی» درحالیکه در قرآن چنین اس ــت« :و ما خلق الذکر واالنثـــی» .دوم ،اعتقاد به اینکه از قرآن
ً
کری ــم حاضر ،حرف ،کلمه و یا آیهای خواه عمدا یا از روی فراموشـــی ،حذف گردیده اســـت .حال گاهی یک
حرف یا کلمه یا جمله کاملی و گاه نیز آیهای از قرآن کریم حذفشده باشد .همچنین است که ا گر سورهای
بهطور کامل از قرآن کریم ساقطشده باشد ،مشمول این نوع از تحریف است (نک :همان :صص 22تا .)26
گفتن ــی اس ــت نظری ــات ش ــاذ و ن ــادری درب ــاره تحری ــف ب ــه نقیص ــه ق ــرآن کری ــم دیدهشـــده که به
هی ــچ عن ــوان نمیت ــوان آنها را در ِع ــداد آراء قاطبه عالمان مس ــلمان دانس ــت؛ زیرا فحول مفســـران و
متکلم ــان مس ــلمان ،ب ــه ای ــن اظهار نظ ــرات وقع ــی نمینهند.

 .3دالیل قرآنی نزاهت متن و معنای قرآن کریم از تحریف
در ای ــن ف ــراز ب ــه دالی ــل مأخ ــوذ از قرآن کری ــم در خص ــوص مصونی ــت ق ــرآن در دو مرحلـــه چهارم
و پنج ــم فرآین ــد مصونی ــت ،یعنی مرحل ــه مصونی ــت کتابت پ ــس از ابالغ و مرحل ــه مصونیت انتشـــار و
انتق ــال در ط ــول تاریخ ،اش ــاره میش ــود.
بای ــد توج ــه داش ــت که در این خص ــوص ـ مصونی ــت متن و معنای ق ــرآن کریم ـ میتوان دســـتکم
به هش ــت موضع از قرآن کریم مراجعه داش ــت .این هش ــت س ــوره که دربردارنده  13آیـــه مرتبط با این
مبحث هس ــتند عبارتاند از:
َّ َْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ
الذك ــر و ِإن ــا ل ــه لح ِافظون؛ ما ق ــرآن را نـــازل کردیم و ما
 .1-3س ــوره حج ــر؛ آی ــه«ِ :9إن ــا نح ــن نزلن ــا ِ

بهط ــور قط ــع نگـ ـهدار آنیم».

ای ــن آیه ش ــریفه ،به عقیده جمه ــور متکلمان و مفس ــران و قرآنپژوه ــان مس ــلمان ،مهمترین آیه
اثباتگ ــر مصونیت قرآن کریم اس ــت:
ُ
 .1-1-3دیـــدگاه شـــیخ طوســـی :ش ــیخ طوس ــی در تفس ــیر این آی ــه ،ابتدا به نظ ــر قتاده (از مفســـران
ُ
صدر اس ــام) اش ــاره مینماید و مینویس ــدَ :لح ِافظون از نظر قت ــاده به معنای حف ــظ از زیاده و نقصان
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َّ ْ
َْ ُ
اط ــل )...میداند و بـــه آن تنظیر میکند.
اس ــت و ای ــن آی ــه را مانند آیه  42س ــوره فصلـــت (ل یأ ِتی ـ ِـه الب ِ
ش ــیخ طایف ــه در ادام ــه ب ــه ق ــول َحس ــن (از مفس ــران ص ــدر اس ــام) پرداختـــه و از قـــول ایشـــان
َ ُ
مینویس ــد:
«لح ِافظونبدین معناس ــت که چ ــون تمامی مخاطبان دعوت پیامب ــر(ص) در روز قیامت
ّ
بـ ــه آی ــات قرآن پ ــاداش داده میش ــوند ،پس قرآن بای ــد برای آنها بهعن ــوان حجت محفـــوظ بماند».
ش ــیخ طوس ــی در فراز پایانی تفس ــیر این آیه ش ــریفه ،به قول جبایی اس ــتناد مینمایـــد که معنای
َ ُ
«لح ِافظ ــون» را ای ــن نکت ــه دانس ــته که ما آن [ق ــرآن] را از اینکه مژگان به او دس ــت رســـانده و بخواهند
آن را ابط ــال نم ــوده و مؤمن ــان را از فراخواندن بازدارن ــد ،حفظ میکنیم.
گفتنی اس ــت که ش ــیخ از طریق همین آیه ش ــریفه ،بر حدوث قرآن اس ــتدالل مینماید (طوســـی،
بیتا :ج ،6ص.)320
َّ َْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ
الذكر و ِإنـــا له لح ِافظون»
 .2-1-3دیـــدگاه امـــام فخر رازی :فخر رازی ،ذیل آیه ش ــریفه ِ«إن ــا نحن نزلنا ِ
َ َ ُ
چند مس ــئله را ذکر کرده اس ــت ،از جمله آنکه ضمیر در قول خداوند (ل ُه لح ِافظون) به چه برمیگردد؟
ایشان در پاسخ به این سؤال دو قول را نقل کردند:
ّْ
یگ ــردد ،یعنی م ــا ق ــرآن را از تحریـــف ،زیاده و
«الذك ـ َـر» برم 
ق ــول اول ،آن اس ــت ک ــه ای ــن ضمیر ب ــه ِ
نقص ــان حف ــظ میکنی ــم و ای ــن آیه ،نظی ــر دیگر اق ــوال خداوند متع ــال درباره قرآن اســـت ،آنجـــا که در
َ
َْ
س ــوره مبارک ــه فصلت آی ــه  42میفرمای ــد«َّ :ل ْیأتیه ْال َباط ـ ُـل من َب ْ ِ َ
ـــه» و نیز در آن
ین یدی ـ ِـه َو ل ِم ْن خل ِف ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ْ ََ َ ُ ْ
َ َ
ْ َ ً َ
َ
ْ
ً
اهَّلل لوجدوا ِفی ـ ِـه اخ ِتلفـــا ك ِثیرا».
ند غی ـ ِـر ِ
موض ــع از س ــوره مبارکه نس ــاء آی ــه 82که«َ :و ل ـ ْـو كان ِم ــن ِع ِ
امامفخ ــر ،در ای ــن ف ــراز ب ــا ط ــرح پرسشـــی ،ذهن مخاط ــب خ ــود را تلنگ ــری میزند و مینویســـد:
ا گ ــر گفته ش ــود ،پس چرا صحاب ــه به جمعآوری ق ــرآن در ُمصحف واح ــد همت گماشـــتند ،درحالیکه
خ ــدای متع ــال وعده حف ــظ آن را داده بود و آنچه خ ــدا وعده حفظش را بدهد ،جـــای نگرانی و خوفی
ن ــدارد ،باید چه پاس ــخ داد؟
خ ــود ب ــه این پرس ــش ،پاس ــخ میده ــد و میگوید« :اق ــدام صحاب ــه ،خود از اســـباب حفـــظ قرآن
توس ــط خداس ــت و چون خدا حفظ ق ــرآن را میخواس ــت ،صحابه را بدین کار واداشـــت (نـــک :رازی،
1420ق :ج ،19ص.»)123
ً
چنی ــن نگاه ــی در منطق اش ــعریگرانه و جبرپذیرانه امام فخ ــر رازی ،کامال بر اســـاس چهارچوب و
قواع ــد اصح ــاب ای ــن مکتب کالمی اس ــت و ا گر با پیش فهمهای اش ــاعره به س ــراغ تفســـیر این آیات و
ً
روای ــات برویم ،تماما از این اس ــتدالل بوی کالم اش ــعری فهمیده میش ــود.
امامفخ ــر ،در ادام ــه مبحث مبس ــوط خود ،ذیل س ــؤالی که جلوت ــر مطرح کرده ،قـــول دوم ،یعنی
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َ
ُ
بازگش ــت ضمیر در عبارت «ل ُه َلح ِافظون» به حضرت رس ــول(ص) را آورده و میگوید« :معنا این اســـت:
َ
ّ
«و ِان ــا ُلم َح ّم ـ ٍـد ل َح ِافظون» و این قول ّفراء اس ــت و ابنانباری نیز این قول را تقویت کرده و گفته اســـت:
س ــخن خداون ــد درب ــاره انزال و آنچه ناز لش ــده اس ــت (=ذ ک ــر) ب ــر ّ
منزلعلی ــه (=پیامبر) داللـــت دارد،
پ ــس ارج ــاع ضمیر به پیامبر(ص) مستحس ــن اس ــت ،زی ــرا پیامبر(ص) در ای ــن آیه امر معلومی اســـت،
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
فى لیل ـ ِـة القدر) به ق ــرآن برمیگـــردد ،درحالیکه
همچنانک ــه ضمی ــر در آی ــه اول س ــوره قدر ِ(إن ــا أنزلن ــاه ِ
در ای ــن آی ــه نام ــی از ق ــرآن نیس ــت و وجه این امر آن اس ــت که «ق ــرآن» در ای ــن آیه امر واضحی اســـت؛
ام ــا از نظ ــر من (فخر رازی) ق ــول اول ارجح اس ــت و با ظاهر تنزیل ،س ــازگاری بیش ــتری دارد (همان).
َ
ُ
مس ــئله دیگری ک ــه امام فخر رازی درب ــاره ارجاع ضمیر عب ــارت «ل ُه َلح ِافظون» ذکر کرده آن اســـت
ک ــه ا گ ــر بپذیریم ضمیر ب ــه «قرآن» برمیگ ــردد؛ باید پاسـ ـخگوی این پرس ــش اختالفی بود کـــه خداوند
چگون ــه و به چه ص ــورت قرآن را حف ــظ میکند؟
ایش ــان در ای ــن فراز به چند ق ــول ـ بدون ذکر صاحبان اقوال ـ اش ــارهکرده و از ق ــول برخی میگویند:
خداون ــد ق ــرآن را محافظ ــت ک ــرد؛ از آن جه ــت ک ــه آن (کالم اهلل) را مبای ــن با کالم بشـــر قـــرار داد ،پس
خل ــق از اینک ــه چی ــزی به ق ــرآن زیاد کنن ــد و یا از آن ک ــم نمایند ،عاجز ش ــدند؛ زی ــرا ا گر آنهـــا فزونی و
کاس ــتی در ق ــرآن به وج ــود میآوردند ،نظ ــم (ظاهری) ق ــرآن تغییر میک ــرد؛ پس بر هر عاقلی پوشـــیده
نمیمان ــد ک ــه ای ــن (فزونیها و کاس ــتیها) از قرآن نیس ــت.
ای ــن گ ــروه ،در انتهای بحث خ ــود ،منظور از «حف ــظ» را معجزه ب ــودن قرآن میداننـــد و میگویند
ک ــه معج ــزه بودن قرآن مانند احاطه دیوار ش ــهر به ش ــهر اس ــت که موجبات حفظ و حراســـت شـــهر را
فراهم میآورد.
برخ ــی دیگ ــر گفتهاند :خ ــدای تعالی ق ــرآن را مصون و محفوظ نگهداش ــته اس ــت بدینصورت که
احدی از خالی ــق را یارای معارضه با آن نیس ــت.

ّ
به دیگر س ــخن ،این گ ــروه ،معنای «لحافظ ــون» را در ارتباط وثیق با
«تحدی» پنداشـــتهاند .قول

دیگ ــر نی ــز از لس ــان ام ــام فخر اینگون ــه آمده ک ــه خداوند م ــردم را از ابطال و افس ــاد قرآن عاجـــز نموده
اس ــت؛ بدی ــن ش ــکل ک ــه جماعتی را ت ــا آخرالزم ــان ،مکلف ب ــه حفاظت و ممارس ــت و تبلیغ قـــرآن ،در
می ــان خالیق برانگیخته اس ــت.
َ ُ
آخری ــن تفس ــیری ک ــه در معن ــای (لح ِافظون) توس ــط فخر رازی بیانش ــده آن اســـت کـــه دیگرانی
گفتهان ــد :مقص ــود از حف ــظ آن اس ــت که ا گر کســـی ب ــه دنب ــال تغییر ح ــرف یا نقطـ ـهای از قرآن باشـــد
م ــردم ب ــه او میگوین ــد« :این دروغ اس ــت و تغییـــر کالم خدای تعالی اس ــت»؛ ت ــا آنجا که ا گـــر پیرمرد با
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هیبتی اش ــتباه و لغزش ــی در حرفی از کتاب خدا داش ــته باش ــد اطفال به او میگویند« :اشـــتباه کردی
ای پیرمرد و درس ــتش این اس ــت».
ّ َُ َ ُ
و این است مقصود خداوند از اینکه فرمود«ِ :انا له لح ِافظون» (نک :همان).
ام ــام فخ ــر در ادام ــه ،خود مینویس ــد« :و ب ــدان که ب ــرای هیچ کتاب ــی چنین حفظـــی روی نداده
اس ــت و بهواق ــع کتاب ــی وجود ن ــدارد مگر آنک ــه تصحیف (غل ــط) ،تحریف ی ــا تغییر ـ در بخـــش عمده یا
بخ ــش ناچی ــزی از آن ـ رخ داده اس ــت و مصـــون ماندن قرآن از اقس ــام تحری ــف ـ با وجـــود اینکه انگیزه
کاف ــران و یهودی ــان و مس ــیحیان بر ابطال و افس ــاد آن فراوان اس ــت ـ از بزرگترین معجزات اســـت و نیز
خ ــدای متع ــال از چنی ــن مصونیتی خب ــر داده و ا کنون [زم ــان نگارش تفس ــیر مفاتیح الغیب؛ ســـال 5
قمری] نزدیک به شش ــصد س ــال از نزول قرآن گذش ــته اس ــت ،پس نفس این اخبار االهی ،خبر دادن
ّ
از غیب اس ــت و معج ــزه قاهری تلقی میش ــود» (همان ،ص ــص123و.)124
َ
ُ
 .3-1-3دیـــدگاه شـــریف الهیجـــی :مرح ــوم الهیجی ،نیز ب ــه مبحث بازگش ــت ضمیر (ل ُـــه َلح ِافظون)
ّ
اش ــارهکرده و ه ــر دو احتم ــال ـ ــبازگشت ضمیر ب ــه الذکر یا ب ــه نبی ا ک ــرم(ص) ـ را بررســـی مینماید .وی
مطلب ــی را از ق ــول م ــا خلیل در کتاب مس ــتطاب کافی نق ــل کرده و در خصوص اســـتدالل ایـــن آیه بر
عدمتحری ــف میگوی ــد که اس ــتدالل بر ع ــدمتغیی ــر در قرآن به ای ــن آیه رکیک اس ــت ،چه ایـــن آیت به
لفظ ماضی و در س ــوره ّ
مکیه اس ــت و بعد از این س ــوره ،س ــوره بس ــیار ناز لش ــده ،پس داللت نمیکند
ً
ب ــر محفوظب ــودن جمی ــع ق ــرآن و ایض ــا ،حفظ ق ــرآن داللت بر ای ــن نمیکند ک ــه [قرآن] نـــزد همهکس
محف ــوظ باش ــد؛ چ ــه میتوان ــد ک ــه ن ــزد ام ــام زمان(ع ــج) و جمع ــی ک ــه صاح ــب ّ
ســـر اوینـــد محفوظ
باش ــد .مرح ــوم الهیج ــی در ادامه نس ــبت ن ــاروای تحریف قرآن به ش ــیعه امامی ــه را مـــردود میداند و
ً
مینویس ــد« :صحی ــح به مذه ــب اصحاب خالف این اس ــت که اصال در ق ــرآن تغییر و نقصـــان به وقوع
نیامده اس ــت (ش ــریف الهیجی1373 ،ش :ج ،2ص ــص 658و.»)659
 .4-1-3دیـــدگاه عالمـــه بالغـــی نجفـــی :مرحوم بالغی نجفی در تفس ــیر آس ــان خود کـــه رویآوردی
کالم ــی ب ــه آیات و مس ــائل دارد ،ذیل تفس ــیر این آیه ش ــریفه مینویس ــد:
«کلم ــه ذ ک ــر از ای ــن نظر ب ــرای ق ــرآن بهکاررفته که ق ــرآن مجید ،حق و باطل ،ســـعادت و شـــقاوت،
ّ
خی ــر و ش ــر ،واج ــب و ح ــرام ،دنیا و آخ ــرت و خالصه هر چی ــزی را که الزم به تذکر اســـت ،ذکـــر میکند و
بش ــر را نس ــبت به آنها یادآوری مینماید .گواه بر این معنی قس ــمتی از آیه  89ســـوره نحل اســـت که
ّ ُ
میفرمای ــد« :علی ــک َو َن َّز ْل َن ــا َع َل َ
یك ْال ِك َت ـ َ
كلِّ ش ـ َـى ٍْء؛ یعنی ما این کتاب [قـــرآن] را درحالی بر تو
ـاب ِت ْب ًینا ِل 
[پیامب ــر ا ک ــرم(ص)] نازل کردیم که بیانی اس ــت ب ــرای هر چیزی».
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مرح ــوم بالغ ــی در ادام ــه بح ــث خود اس ــتدالل میکند که چ ــون خدای علی ــم در این آیه شـــریفه
نفرم ــوده م ــا از چ ــه نظر حافظ و ن ــگاهدار قرآنیم ،پس معلوم میش ــود ذات ّ
مقدس ــش از هر نظر حافظ
و ن ــگاهدار ق ــرآن اس ــت .ه ــم از نظ ــر ازبینرفتن آن و ه ــم از لحاظ کم و زیاد ش ــدن ،ه ــم از جهت تغییر
اح ــکام و خالص ــه از آنچه ق ــرآن را از آن مقدار و کمیت ــی که ناز لش ــده دگرگون نماید.
بالغ ــی میافزای ــد« :جال ــب توج ــه اینکه چ ــون خدای ـ ِـی خداوند پایانپذیر نیس ــت ،پـــس محفوظ

ب ــودن قرآن نی ــز پایانپذیر نخواه ــد بود» (بالغ ــی نجفـ ـی1398 ،ق :ج ،9ص.)27
ّ
 .5-1-3دیـــدگاه هبهالدین شهرســـتانی :مرحوم شهرســـتانی نیـــز از جمله آیات مویـــد مقصود ما را که
َّ َْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
الذك َر
ب ــر عصم ــت کتاب خدا از س ــوالب وثوق و جوالب ش ــک داللت میکند ،آیه ش ــریفه ِ«إن ــا نحن نزلنـــا ِ
َّ َ
ُ
َ ِوإن ــا ل ـ ُـه َلح ِافظ ــون» میدان ــد .وی این آیه را در ســـیاق آیه مســـخره و اســـتهزاء کفار به پیامبـــر ا کرم(ص)
دانس ــته ک ــه در آن کفار نس ــبت به وحی خدا س ـ ّ
ـخریه کرده و رســـول خدا را مجنون شـــمردهاند.

ایش ــان اش ــاره مینمای ــد ک ــه خداون ــد با صراح ــت ب ــه صیان ــت و حفاظت وحی خـــود از هـــر آنچه
زایلکنن ــده جوه ــر وح ــی یا زایلکنن ــده وثوق م ــردم به آن باش ــدّ ،
تعهد فرموده اس ــت؛ چـــرا که حفظ
خداون ــد ی ــا به جوه ــر لفظ وح ــی و نیز بر وث ــوق عقال به مدل ــوالت وحی [یعنی ب ــه هر دو] تعلـــق دارد و
ّ
ّ
ی ــا اینک ــه به یکی از اینها تعلق داش ــته و به دیگری تعلق ندارد و ش ـ ّـق س ــوم آن اس ــت کـــه بگوییم به
ّ
هی ــچ ی ــک از آن دو تعلق ندارد.
مرح ــوم شهرس ــتانی در ادام ــه مینویس ــد« :ام ــا ای ــن ش ـ ّـق اخی ــر باط ــل اس ــت ،زیـــرا العیـــاذ باهلل
مس ــتلزم ک ــذب آی ــه و افت ــراء به خداون ــد خواهد بود و چون این ش ــق باطل اس ــت ،الزمـــه آن ،صحت
ّ
یک ــی از صور سـ ـهگانه ش ــق اول خواهد بود و چون صدق و صحت آنها مس ــلم ش ــود ،نســـخ و تحریف
باط ــل میگ ــردد؛ زیرا هریک از نس ــخ و تحریف ،الزمـ ـهاش ازبینرفت ــن جوهر لفظ و زایلشـــدن اعتماد
و وث ــوق مردم ب ــه آن خواهد ب ــود» (شهرس ــتانی ،بیتا :ص ــص 22و.)23
 .6-1-3دیـــدگاه عالمـــه طباطبایـــی :عالمه ســـیاق صدر این آیه را س ــیاق حصر دانســـته و این حصر
را ناظ ــر ب ــه گفت ــار مش ــرکینی میداند ک ــه ق ــرآن را ـ نعوذب ــاهلل ـ هذی ــان دیوانگی و رســـول خـــدا(ص) را
دیوانه نامی ــده بودند.
عالم ــه مینویس ــد :بنابرای ــن معنای آیه این میش ــود ک ــه این ذکر را ت ــو از ناحیه خـــودت نیاوردی
ك ــه ت ــا م ــردم علیه ت ــو قی ــام بنماین ــد و بخواهند آن را ب ــه زور خ ــود باطل س ــازند و این در حالی باشـــد
ك ــه ت ــو در نگهداری ــش به زحم ــت بیفتی و س ــرانجام هم نتوان ــی و همچنی ــن از ناحیه مالئکـــه نیز نازل
نش ــده ت ــا در نگهداری ــش محت ــاج آنها باش ــی ،بلکه م ــا آن را بهص ــورت تدریج ــی نازل کردیـــم و خود
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نگـ ـهدار آن هس ــتیم و ب ــه عنایت کامل خ ــود ،آن را با صف ــت ّ
ذکریتش حفظ میکنیم .پـــس قرآن کریم
ذ ک ــری اس ــت زنده و جاودان ــی و محفوظ از زوال و فراموش ــی و مصون اس ــت از جابهجا شـــدن آیاتش،
بهط ــوری که دیگ ــر ذکر و ّ
مبی ــن حقایق و معارفش نباش ــد.
پ ــس آیه ش ــریفه داللت ب ــر مصونیت ق ــرآن از تحری ــف میکند ،چه تحری ــف به معنای دســـتبرد در
آن ب ــه زی ــاد ک ــردن و چ ــه ب ــه کم ک ــردن و چه ب ــه جابهج ــا نمودن ،چ ــون ذ ک ــر خداســـت و همانطور
ک ــه خ ــدای تعالی الیاالبد هس ــت ،ذکرش نیز هس ــت (طباطبایی1374 ،ش :ج ،12صـــص146و.)147
عالم ــه در ادام ــه ،ای ــن آیه ش ــریفه را نظیر آیات ش ــریفه  41و  42س ــوره مبارکه فصلـــت میداند و در
بحثی مختصر با توجه به دستـ ــور زبـ ــان و ادبیـ ــات عرب ،اشارهای شیرین به الف و الم موجود در لفظ
ّْ
ً
«الذك ـ َـر» مینمای ــد و آن را ال ــف و الم «عه ــد» میدان ــد ،یعنی بدین معن ــا« :همان ذکری کـــه قبال از آن
ِ
َ ُ
اس ــم برده ش ــد»؛ و همچنین مراد از وص ــف «لح ِافظون» را حف ــظ در آینده میداند و میفرماید :اســـم
فاعل ظه ــور در آینده دارد.
عالم ــه طباطبای ــی ،علت ای ــن تذکر را آن میداند که برخی ایراد نکنند ـ ای بســـا ایراد کرده باشـــند
ّْ
«الذك َر» اس ــت دال ل ــت بر مصونیت ق ــرآن از تحریـــف دارد که الجرم
ـ ک ــه ا گ ــر آیه ش ــریفه به دلی ــل اینکه ِ
بای ــد دال ل ــت ب ــر مصونیت ت ــورات و انجیل ه ــم بنماید ،زی ــرا آنها نی ــز ذ ک ــر خدایند و حـــال آنکه کالم
خ ــدای تعالی صریح اس ــت در اینک ــه تورات و انجی ــل محف ــوظ نماندهاند ،بلکه تحریفشـــدهاند.
ّ
«الذ ْك َر» الف و الم عهد است و ّ
ذکریت
عالمه مینویس ــد« :پاسخ همان اس ــت که گفتیم؛ الف و الم در ِ
ذ ک ــر ،علت حفظ خدایی نیس ــت؛ [یعنی معنایش این نیس ــت که] تا هر چه ذکر اســـت خداوند حفظش
کرده باش ــد ،بلکه تنها وعده حفظ این ذکر را که قرآن اســـت ،میدهـــد» (نک :همان ،ص.)147
 .7-1-3دیـــدگاه آیـــتاهلل مکارمشـــیرازی :عقیده آیتاهلل م ــکارم نه بهعنوان یک متکلم ـ بر اســـاس
ً
تعری ــف علم ــی این واژه ـ که در مقام یک مفس ــر از آن جهت نقل میش ــود که اوال دســـتهبندی مختصر
ً
و ارزن ــدهای از ای ــن بح ــث انج ــام دادهان ــد و ثانیا این آیه ش ــریفه ،در می ــان دالیل نقلی مـــا ،مهمترین
آیه ّ
موید مدعاس ــت.
آیـ ـتاهللم ــکارم مینویس ــد« :در اینک ــه منظ ــور از محافظت و پاس ــداری ق ــرآن در برابر چـــه اموری
اس ــت ،مفس ــران تفس ــیرهای گونا گونی دارند:
1ـ بعضی گفتهاند در برابر تحریف و تغییر و زیاده و نقصان است؛
2ـ بعضی دیگر گفتهاند در برابر فنا و نابودی تا آخر جهان؛
3ـ بعضی دیگر گفتهاند در برابر منطقهای گمراهکننده ضد قرآنی.
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َّ َ
ُ
ول ــی این تفاس ــیر نهتنه ــا با هم تض ــادی ندارند ،بلکه در مفهـــوم عام ِ«انـــا ل ُه َلح ِافظـــون» داخلاند،
ّ
چ ــرا این محافظت و پاس ــداری را که بهص ــورت مطلق و به اصطالح ،با حذف متعلق آمده اســـت در یک
ُبع ــد خ ــاص محص ــور و محدودش کنیم؟ حق این اســـت کـــه خداوند طبـــق ظاهر آیه فـــوق ،وعده داده
ک ــه آن را از ه ــر نظ ــر ،حفظ و پاس ــداری کند؛ محافظ ــت از هرگونه تحری ــف و محافظت از فنـــا و نابودی و
محافظت از سفس ــطههای دشمنان وسوسـ ـهگر» (مكارمش ــیرازی1374 ،ش :ج ،11صص17و.)18
 .8-1-3دیـــدگاه آیـــتاهللمعرفـــت :مرحوم آیتاهلل معرفت ،در خصوص این آیه ش ــریفه مینویســـد:
«ای ــن آی ــه ش ــریفه ،جاودانگ ــی ق ــرآن و س ــامت آن از هرگون ــه حادث ــه و دس ــتبرد را در همـــه عصرهـــا و
نسـ ـلها تضمی ــن ک ــرده و این یک ضمانت و پیمان االهی اس ــت ک ــه هرگز خ ــاف آن رخ نخواهد داد،
َّ َ َ ُْ ُ ْ
زی ــرا وع ــده خداون ــد ص ــادق و تخلف ناپذی ــر اســـت«ِ :إن
اهَّلل ل یخ ِل ــف ال ِم َیع ــاد؛ به یقیـــن ،خداوند در
وع ــده و پیمان خ ــود تخلف نمیکن ــد» (رع ــد( »)31/معرفت1390 ،ش :ص ــص37و.)38
 .9-1-3دیـــدگاه آیـــتاهللجوادیآملـــی :آیـ ـتاهلل ج ــوادی این آی ــه را از چند جهت بـــر مصون بودن
ق ــرآن از هرگون ــه تحریف و دخ ــل و تصرف دلی ــل میداند:
اول آنک ــه :در آی ــه بهج ــای اس ــتفاده از ضمیر مفرد ،ضمیر جم ــع بهکاررفته اس ــت و این دأب قرآن
اس ــت ک ــه هر ج ــا مطلب ب ــا اهمیت باش ــد و ّ
مدب ــران امور ،طبق دس ــتور خ ــدا ،متصدیان آن باشـــند،
ْ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ
ـاك الك ْوثر».
ضمی ــر جمع ب ــه کار میرود؛ نظی ــر ِ«إنا أعطین ـ
ّ َ َ ُ
دوم آنک ــه :در عب ــارت «ِان ــا ل ُه لح ِافظون» س ــه اس ــلوب برای تأ کید کـ ــه عبارتان ــد از«ِ :ا ّن» ضمیر
َ
َ ُ
«الم لح ِافظ ــون» بهکاررفت ــه ک ــه همگی نش ــان حتمیت این محافظت اس ــت.
«ل ــه» و ِ

س ــوم آنک ــه :ذکر نزول ق ــرآن از س ــوی خداوند ،پی ــش از تأ کید بر حف ــظ آن ،بهمنزلـــه تبیین صغرا

ب ــرای کب ــرا و تمهی ــد مقدمه برای نتیجه اس ــت و معنایش این اس ــت ک ــه نزول ق ــرآن از جانب خداوند
عزی ــز و حکی ــم و از ط ــرف قدرت قاه ــرهای که فوق همه قدرتهاس ــت ،چنی ــن اقتضا دارد کـــه قرآن از
هرگون ــه آفت و گزندی در امان باش ــد.
چهارم آنکه :ذکر و حفظ بهصورت مطلق بیانش ــده و به زمان یا حالتی خاص مقید نشـــده است.
ّ َ
پنج ــم آنک ــه :ب ــرای تبیی ــن محافظ ــت ق ــرآن از هرگونه دخ ــل و تص ـ ّـرف ،از جمله اســـمی َ«و ِانـــا ل ُه
َ ُ
َ ُ
«لح ِافظون» ارائه شـــد
لح ِافظون» و از صفت مش ـ ّـبههای استفادهش ــده اس ــت که به صیغه اس ــم فاعل
و میدانی ــم ک ــه جمله اس ــمی برخ ــاف جمله فعلی ب ــر دوام و اس ــتمرار دال ل ــت دارد؛ زیـــرا اوصافی که
به خداوند س ــبحان نس ــبت داده میش ــود ،ریش ــه صفت مش ـ ّـبهی دارند ،گرچه بهصورت اســـم فاعل
بیانش ــده باشند.

70

 /دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال پنجم،شماره ،2پیاپی ،9پاییز و زمستان96

شش ــم آنک ــه :از آنج ــا ک ــه حفظ ب ــه خداوند نس ــبت داده ش ــد و خداون ــد از تکلیف تشـــریعی منزه
اس ــت ،نا گزی ــر حف ــظ تکوین ــی م ــراد خواه ــد ب ــود و در این ص ــورت ،تحق ــق حف ــظ از جانـــب خداوند
ض ــرورت خواه ــد داش ــت ،ن ــه اینکه بر خ ــدا واجب باش ــد.
هفت ــم آنک ــه :مقصود از حف ــظ ،حفظ محتوای قرآن از مواجهه با اش ــکال نیســـت؛ بلکه منظور آن
ّ َ
اس ــت ک ــه م ــا نمیگذاریم چی ــزی از قرآن کم و نابود ش ــود و ی ــا در آن فزون ــی راه یابد .مقصـــود از ِ«انا ل ُه
َ ُ
لح ِافظ ــون» مرحل ــه بقا و ماندگاری ظاهر قرآن اس ــت ،ن ــه محتوای آن.
هش ــتم آنک ــه :ا گ ــر حف ــظ ق ــرآن به اش ــخاص حقیق ــی یا حقوق ــی ،مانن ــد ســـازمان ،نهـــاد و ارگان
ً
اجتماع ــی س ــپرده میش ــد ،عادتا آس ــیبپذیر میب ــود و از گزن ــد افزایش ی ــا کاهش مصـــون نمیماند،
ً
ً
ام ــا چ ــون حفظ آن تکوینا به عهده خدای س ــبحان قرار گرفت ـ البته تش ــریعا همگان مســـئول صیانت
آن ب ــوده و هس ــتند ـ به سرنوش ــت مش ــئوم کتابهای مقدس پیش ــین مبتال نشـــد.
ّ
نه ــم آنک ــه :ب ــا ثبوت نزاه ــت ق ــرآن از افزای ــش و کاهش ،میت ــوان آیه حف ــظ را معجزه قـــرآن تلقی
ک ــرد؛ زی ــرا خدای س ــبحان از قبیل اخب ــار غیبی ،وعده قاطع داده اس ــت که قرآن را از ّ
شـــر کژاندیشـــان
ّ
عن ــود حف ــظ نماید و ب ــه وعده خوی ــش عمل ک ــرد و از طرف دیگ ــر ،گزارش غیب ــی قـــرآن ،تحقق عینی
یافت (ج ــوادی آمل ــی1386 ،ش :صص.)53-49
َ َّ
َ َ َ ُ ْ ّ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ٌ َ ٌ َّ
الذك ـ ِـر لما جاءه ــم و ِإنه ل ِكتـــاب ع ِزیز * ل
 .2-3س ــوره فصل ــت؛ آی ــات  41و «ِ :42إ ّن ال ِذی ــن كفروا ِب ِ
ْ
َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ٌ
َْ ُ
ل
و
ـه
ـ
ی
ید
ین

ب
ـن
ـ
م
نزیل ِّم ـ ْـن َح ِك ٍیم َح ِمید؛ کس ــانی که به این ذکـــر [=قرآن]
ت
ه
ف
ل
خ
ـن
ـ
م
ِ
ـل
ـ
اط
ب
ال
ـه
ـ
ی
ت
یأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
هنگام ــی ک ــه به سراغش ــان آم ــد کافر ش ــدند (نیز بر م ــا مخفی نخواه ــد مان ــد) و این کتابی اســـت قطعا
شکسـ ـتناپذیر * ک ــه هیچگون ــه باطلی ن ــه از پیش رو و نه از پش ــت س ــر ،به س ــراغ آن نمیآیـــد؛ چرا که از
س ــوی خداوند حکیم و شایس ــته س ــتایش نازلشـــده است».
ً
دومی ــن دلی ــل نقلی ک ــه ا کثر مفس ــران و متکلمان ب ــدان اس ــتناد میکنن ــد و غالبا نیز آیه  9ســـوره
حج ــر را ب ــا آن تنظیر مینمایند ،همین آیات ش ــریفه  41و  42س ــوره مبارکه فصلت اســـت .این آیات نیز
بهخوبی نش ــاندهنده مصونی ــت متن قرآن کریم اس ــت.
خداون ــد متعال در آیه  9س ــوره حجر در حالت ــی کلی تضمین مصونیت نم ــوده و لیکن در این آیات
ش ــریفه اج ــزای ای ــن تضمی ــن را پی ــش روی مخاطب نه ــاد و با ذ ک ــر جزئی ــات چگونگی عـــدم راه یافت
تحری ــف به این مت ــن ش ــریف را قطعیتر و حتمیت ــر نمود:
َّ ْ
َْ ُ
اطل ِمن
 .1-2-3دیـــدگاه امـــام فخر رازی :فخر رازی ،اق ــوال و احتماالتی را در خصوص «ل یأ ِت ِ
یـــه الب ِ
َْ
َ
ـن َیدی ـ ِـه َو ل ِم ْن خل ِف ِه» نق ــل کرده که به تفکی ــک عبارتاند از:
َبی ـ ْ ِ
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1ـ کتابه ــای االه ــی پیش ــین مانند ت ــورات و انجیل و زب ــور ،ق ــرآن را تکذیب نکردند و پـــس از این
ّ
نی ــز کتابی مک ــذب ق ــرآن نخواهد آمد.
ّ
2ـ آنچ ــه را ق ــرآن ،ح ــق دانس ــته اس ــت ،باطل نمیش ــود و آنچ ــه بهحکم ق ــرآن باطل تلقی شـــده،
حق نخواه ــد بود.

3ـ معن ــای آی ــه این اس ــت که ق ــرآن از نقص و اینک ــه باطل در آن راه یاب ــد ِ(من َبی ـ ْ 
ـنِ َید ِیه) محفوظ
َْ
اس ــت و از اینک ــه به او افزوده ش ــود تا اینکه باط ــل در آن راه یابد ِ(م ـ ْـن خل ِف ِه) نیز مصون اســـت و دلیل
َّ َ َ ُ
ب ــر این مطل ــب ،قول خدای متعال اس ــت ک ــه فرمود«ِ :إن ــا ل ـ ُـه لح ِافظ ــون»؛ بنابراین منظـــور از باطل،
زیاده یا نقصان اس ــت.
4ـ اینک ــه در گذش ــته هی ــچ کتاب ــی صالحیت معارضه ب ــا قرآن را نداش ــت و در آینده نیـــز کتابی این
صالحیت را نخواهد داش ــت.
5ـ محم ــود زمخش ــری ،صاحب الكش ــاف ع ــن حقایق غوامض التنزی ــل ،این آیه را تمثیل دانســـته

و مقص ــود از ای ــن تمثی ــل را آن میداند ک ــه باطل راهی به قرآن ن ــدارد و هیچ طریقی را بـــرای اتصال به
قرآن نمییاب ــد (رازی1420 ،ق :ج ،27ص.)568
َ
َ
ّ
ُ
َ
ٌ
 .2-2-3دیدگاه شـــیخ طوســـی :ش ــیخ طوس ــی نیز در تفس ــیر خود درباره عبارت «ِانه ل ِك َت ٌ
ـــاب ع ِزیز»

در آیه  41نوش ــته است:
ّ
تقدی ــر ای ــن جمل ــه ،خبری اس ــت؛ الکتاب ال ــذی جاءهم ،عزی ـ ٌـز و ضمیر( ــة) کنایه از قرآن اســـت و

معن ــای آیه این اس ــت که ق ــرآن کتاب عزیزی اس ــت ،بدان جهت که اح ــدی از بندگان خـــدا را قادر به
آوردن کتاب ــی مانند آن نیس ــت و ت ــوان آوردن حجتهایی برخ ــاف آن را ندارد.
احتمال دوم آن است که قرآن عزیز است ،زیرا خداوند آن را به حفاظت از تغییر و تبدیل عزیز نموده است.
مرحوم شیخ ،درباره آیه  42نیز به نقل پنج قول میپردازد که به ترتیب از مقابلتان میگذرد:
1ـ ق ــول اول :نمیتوان ش ــبههای از طریق ش ــبیهآوری ُ(مش ــا کله) و یا ابطالی از طریـــق نقیضآوری
(مناقض ــه) به ق ــرآن وارد ک ــرد؛ به این دلی ــل که قرآن حق خالص اس ــت.
ُ
ّ
2ـ ق ــول دوم :ق ــول قتاده و س ـ ّـدی اس ــت به این ش ــیطان که نمیتوان ــد از قرآن حقـــی را کم کند و
یا باطلی ب ــدان بیافزاید.
3ـ ق ــول س ــوم :معن ــای آیه آن اس ــت که در آنچه پی ــش از قرآن ب ــوده و آنچه همزمان قرآن اســـت و
آنچه پس از قرآن خواهد آمد ،چیزی که موجب بطالن قرآن ش ــود ،وجود نداش ــته و نخواهد داشـــت.
4ـ قول چهارم :قول ابن عباس است که قرآن از ابتدا تا انتها مشتمل بر باطلی نیست.
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5ـ ق ــول پنجم :آن اس ــت ک ــه در اخبار قرآن از گذش ــته و از آین ــده ،باطل راه ندارد (طوســـی ،بی تا:
ج ،9ص.)131
َّ
ْ
ُ
ْ
ین
اطـــل ِمن َب ْ ِ
 .3-2-3دیـــدگاه شـــریف الهیجی :ش ــریف الهیجی در خص ــوص معن ــای «ل یأ ِت ِ
یه ال َب ِ
َیدی ـ ِـه َو »...مینویس ــد« :نیای ــد ب ــه آن کتاب ،هیچ باطل ــی از پیش وی و نه از عق ــب آن ،یعنی نه کتب
ماتق ــدم؛ ت ــورات و انجی ــل و زب ــور آن را باطل کنند و بع ــد از این نیز کتاب ــی نخواهد آمد کـــه آن را تواند
باط ــل ک ــرد .این معن ــی را علی اب ــن ابراهیم از حض ــرت ابیجعف ــر الباقر علیهالس ــام روایت کـــرده و در
مجمعالبی ــان از حض ــرت صادق علیهالس ــام روایت کرده که معنی آیه این اس ــت که نیســـت در اخبار
مافی ــه آن و اخب ــار آتی ــه مس ــتقبله آن ،بطالنـــی و دروغی ،بلک ــه جمی ــع آن اخبار مطابـــق واقع و نفس
االمر اس ــت» (ش ــریف الهیجی1373 ،ش :ج ،4ص.)23

 .4-2-3دیـــدگاه مرحـــوم بالغـــی نجفـــی :مرح ــوم بالغ ــی نی ــز از جمل ــه دالیل ــی کـــه قـــرآن مجیـــد
دسـ ـتخوش هیچگونه باطلی نش ــده و نخواهد ش ــد را همین آیه  42س ــوره فصلت میداند و نبســـت
ای ــن مصونی ــت را ب ــه حکم ــت خداون ــدی کـــه کارهای ــش از روی حکم ــت و ذات مقدســـش شایســـته
س ــتایش اس ــت ،میده ــد و مطابق عب ــارت َ
«ح ِك ٍیم َح ِمید» در آیه ش ــریفه مینویســـد« :بدیهی اســـت
که خ ــدای حکی ــم س ــخن باط ــل نمیگوی ــد و کار باط ــل نمیکند».
َّ ْ
یه» اســـت کـــه در صیغه مضار ع به کار
مرح ــوم بالغ ــی در ادامه میگوید که جالب توجه ،کلمه «ل یأ ِت ِ
رفت ــه و این بیانگر آن اس ــت ک ــه تا قیامت هیچگونـــه باطلی در ســـاحت مقدس قرآن مجیـــد راه نخواهد
یافت؛ و ا گر گاهی دش ــمنان اس ــام و قرآن ،خواسته یا نخواســـته ،باطلی را بهعنوان قرآن به کسی عرضه
َّ ْ
َْ ُ
اطل ِمن َبی ـ ْ ِ
ـن َید ِیه» :وی مینویســـد کـــه جامعترین
کنن ــد رس ــوا و محکوم خواهن ــد ش ــد« .ل یأ ِتی ـ ِـه الب ِ
َّ ْ
َْ ُ
اطل »...آن اس ــت که هیچگون ــه باطل از هیچ نظـــر و از هیچ طریق به
تفس ــیر درب ــاره جمله «ل یأ ِتی ـ ِـه الب ِ
س ــراغ قرآن نمیآید ،یعنی :نه تناقضی در مفاهیم آن اســـت ،نه چیزی از کتب و علوم پیشـــین بر ضد آن
اس ــت و نه ا کتش ــافات علمی آینده با آن مخالفت خواهد داشـــت ،نه کســـی میتواند حقایق آن را ابطال
کن ــد و ن ــه در آینده منس ــوخ میگردد؛ ن ــه در معارف و قوانیـــن و اندرزها و خبرهایش خالفـــی وجود دارد و
ً
نه خالفی بعدا کش ــف میش ــود ،نه آیه و حتی کلمهای از آن کم شـــده و نه چیزی بر آن افزوده میشـــود
و ب ــه تعبی ــر دیگ ــر دس ــت تحریفکنن ــدگان از دامان بلن ــدش کوتاه ب ــوده و هس ــت .در حقیقـــت این آیه
َّ َْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
الذكر )...اســـت (بالغی نجفـــی1398 ،ق :ج ،17ص.)357
تعبیر دیگری از آیه  9س ــوره حجر ِ(إنا نحن نزلنا ِ
 .5-2-3دیـــدگاه هبهالدیـــن شهرســـتانی :عالم ــه شهرس ــتانی در خص ــوص آیه  42ســـوره فصلت به
بیان ــی ش ــیوا مینویس ــد« :ق ــرآن حکیم در این آی ــه مبارکه ام ــر خود را از تم ــام جهـــات و نواحی محکم
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س ــاخته و اب ــواب اخت ــاف را ب ــر خویش ــتن از تمام ــی جهاتی ک ــه گفتیم مس ــدود نموده اســـت؛ یعنی:
َّ ْ
چ ــون ای ــن ق ــرآن ب ــرای راهنمایی خل ــق از جانب خالق ن ــازل گش ــته (ل یأ ِتی ـ ِـه) ،نمیآید آن را شـــک و
ّ
باطل ــی ِ(م ــن َبی ـ ْـنِ َید ِیه) از پی ــش روی او (کنایه از جهت ظه ــور چیزهایی که متعلق ب ــه الفاظ و معانی
َ
َْ
اوس ــت) َ(و ل ِم ـ ْـن خل ِف ـ ِـه) و نه از پش ــت س ــر او (کنای ــه از جهت صدور و مصدر وحی اســـت کـــه از دنبال
ّ
و پش ــت س ــر ق ــرآن را تأیی ــد میکن ــد) و ال قرآن را پیشروی محسوس ــی ج ــز اقبال او به خلـــق (به بیان
آنچ ــه در آن اس ــباب صالح و اصالح آنهاس ــت و اس ــتقبال خلق ب ــه آن در جهت هدایت شـــدن به آن
و ّ
توج ــه ب ــه الف ــاظ و معانی آن) نیس ــت و از اینرو تعبیر ب ــه جهت (پیش رو) فرموده اســـت و همچنین
احتمال ــی از ای ــن ناحی ــه (که ناحیه بیان و هدایت ش ــدن به الف ــاظ و معانی اس ــت) در آن راه نمییابد.
اب ُأ ْحك َم ْت َء ُ
ایاته» (هود )1/ذکرش ــده اس ــت و نیز قرآن را پش ــت ســـر ،محسوســـی
چنانک ــه در آیه « ِك َت ٌ ِ
نیس ــت و پش ــت س ــر کنایه از جهت انتساب و پشـ ـتبندی آن به خداست که موس ــوم به جهت صدور
و تبلی ــغ اس ــت؛ یعنی احتمال س ــوء و باطلی از این ناحیه ه ــم که ناحیه قائل و ناقل اســـت ،نمیرود.
پ ــس ق ــرآن از هم ــه جهت و ه ــر ناحیه معصوم و مصون اس ــت (شهرس ــتانی ،بی تا :صـــص 12و.)13
 .6-2-3دیـــدگاه عالمـــه طباطبایـــی :عالمه درب ــاره وجوه احتمالی آیه  42س ــوره مبارکـــه فصلت به
بح ــث میپ ــردازد و آم ــدن باطل بهس ــوی ق ــرآن را بدین معن ــا میداند که باط ــل نمیتوانـــد در آن راه
پی ــدا کن ــد و بعض ــی از اج ــزای آن و ی ــا اینک ــه هم ــه آن را از بی ــن بب ــرد؛ بهطوری ک ــه بعضـــی از حقایق
ّ
ّ
و مع ــارف حق ــه آن غی ــر حق ــه ش ــود و یا بعض ــی از اح ــکام و ش ــرایع آن و نیز تواب ــع آن احـــکام از معارف
اخالق ــی ،هم ــه و هم ــه را لغ ــو و باط ــل نمای ــد؛ بدین معن ــا که دیگ ــر قابل عم ــل نباشـــد .میدانیم که
چنی ــن چیزی محال اس ــت اتف ــاق افتد زیرا س ــورههای قرآن و مع ــارف اعتقادی و اخالقـــی و عملی آن
ت ــا قیامت معتبر اس ــت.
َ َ ْ َْ
َ
َ
ْ
ـــه» را از زمان
مرح ــوم عالم ــه ،بناب ــر توجیه پیشگفته ،م ــراد از جمله ِ«م ــن ب ِ
ین یدی ـ ِـه و ل ِمن خل ِف ِ
ن ــزول ق ــرآن و اعصار بعد از آن تا روز قیامت میداند و از قول برخی از مفس ــرین (نک :آلوســـی1415 ،ق:
ج ،24ص )127نق ــل مینمای ــد ک ــه م ــراد از ای ــن عب ــارت ،تمامی جهات اس ــت ،همچنانکـــه دو کلمه
«صب ــح و ش ــام» کنای ــه از همه زمانها اس ــت .ل ــذا آیه ش ــریفه درصدد تبیی ــن این معناســـت که :قرآن
کری ــم از ه ــر جه ــت مصون از این اس ــت که دسـ ـتخوش بطالن گردد و ای ــن عمومیت ،بنابـــر وجه اول
َّ ْ
یه» اس ــتفاده میش ــود.
ک ــه نظریه عالم ــه بود از اط ــاق نفی در جمله «ل یأ ِت ِ
ب ــه هر ص ــورت خواه به گفته عالمه نظر داش ــته باشـــیم و خواه مراد آیه ،گفته آن دســـته از ّ
مفســـران
پیشگفت ــه باش ــد ،مضم ــون آیه چنی ــن خواهد ش ــد :در بیانات ق ــرآن تناقض ــی و در خبرهایـــی که داده
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دروغ ــی و در مع ــارف ،حکمتها ،ش ــرایع و احـــکام آن هیـــچ بطالنی راه نـــدارد؛ نه مـــورد معارضه چیزی
واقع میش ــود و نه دسـ ـتخوش دگرگونی میگـــردد؛ نیز امکان نـــدارد چیزی که از قرآن نیســـت در آن راه
ّ
یاب ــد؛ کف ــار نی ــز نمیتوانند آی ــات آن را تحریف کرده ،جـــای آنها را تغییـــر داده و آن را کـــم و زیاد نمایند.
َّ
َّ َْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
الذك َـــر َو ِإنا
عالم ــه در انته ــا میفرماید« :آیه ش ــریفه هم ــان را میگوید که آیه ش ــریفه ِ«إنا نحـــن نزلنا ِ
َ ٌ
َ ُ َ ُ
نزیل ِّم ـ ْـن َح ِك ٍیم َح ِمی ــد» بهمنزله تعلیل اســـت برای
ل ــه لح ِافظ ــون» درصدد بیان آن اس ــت[ .نی ــز] «ت ِ
عزی ــز ب ــودن ق ــرآن و بیان میکن ــد که چگون ــه باطل از هی ــچ جهتی ب ــه ق ــرآن راه نـــدارد؟ میفرماید :و
چگون ــه چنین نباش ــد ب ــا اینکه از ناحی ــه حکیمی محکم کار نازل ش ــده؛ حکیمی که ُسســـتی در عمل
او راه ندارد؛ حکیمی که س ــتوده علیاالطالق اس ــت» (طباطبایی1374 ،ش :ج ،17صص 604و.)605
 .7-2-3دیـــدگاه آیـــتاهلل جـــوادی آملـــی :آیـ ـتاهلل جوادی آمل ــی در این خص ــوص قائلانـــد که ا گر
کتاب ــی در اث ــر اش ــکال و ش ــبهه نابود ش ــود یـــا تاریخ مص ــرف آن بگذرد و نس ــخ شـــود ،نفوذپذیر اســـت
و عزی ــز نیس ــت و نی ــز ا گر در دس ــترس تحریفکنن ــدگان قرار گی ــرد و آنه ــا بتوانند بهدلخواه خودشـــان
مطلب ــی را از آن ک ــم ی ــا در آن زی ــاد کنند ،نفوذپذی ــر و فاقد عزت اس ــت ،بلکه کتابی بهصـــورت مطلق،
عزی ــز اس ــت ک ــه از همه ای ــن گزندها مصون باش ــد؛ نه با اش ــکال از بین برود ،ن ــه با معارضـــه ارائه مثل
آن ممک ــن باش ــد ،ن ــه بتوانن ــد آن را نس ــخ کنند و نه با ک ــم و زیاد ک ــردن آن را تحریـــف نمایند.
ین َید ِیه» یعن ــی در زمان نزول قـــرآن که حضرت
ایش ــان در خص ــوص آیه  42مینویس ــد که ِ«م ــن َب ْ ِ
َ
َْ
رس ــول(ص) حض ــور دارد ،در حریم ق ــرآن بطالن راه پیدا نمیکن ــد« .ل ِم ْن خل ِف ِه» یعنی پس از ایشـــان
نی ــز بط ــان ،ام ــکان راهیاب ــی به ق ــرآن را ندارد .ا گ ــر هنگام ن ــزول و پس از رحل ــت پیامبـــر(ص) در قرآن
اش ــکال و ش ــبهه راه یاب ــد یا تحریف به فزونی و کاس ــتی تحقق پی ــدا کند ،بطالن به آن راهیافته اســـت.
َّ ْ ْ َ ُ
اطل» نفی اس ــتغراقی اســـت؛ یعن ــی راهیابی تمام انواع باطل را بـــه حریم قرآن نفی
نف ــی در «ل یأ ِت ِ
یه الب ِ
میکن ــد (جوادی آمل ــی1386 ،ش :صص 61و .)62
َ
ّ
َ
َ
ً
ً
ََ ْ َ ُ َ ْ
ّ
َ ْ
ُ َ
الســـم ُ
یع
 .3-3س ــوره انع ــام؛ آی ــه «َ :115و ت ّمت ِكل َم ــت َر ّ ِبك ِصدقا َو ع ــدلل ُم َب ـ ِـدل ِل ِ
كل َما ِت ِه َو ه َو ّ ِ
ْال َعلیـــم ؛ و کالم پ ــروردگار ت ــو با صدق و عدل به ّ
حد تمام رســـید ،هیچکس نمیتواند کلمـــات او را دگرگون
ِ
سازد و او ش ــنونده داناست».
س ــومین آی ــه در قرآن کری ــم که دربردارن ــده مفه ــوم مصونیت متن ،خ ــواه در مرتبـــه کتابت پس از
اب ــاغ و خ ــواه در مرحله انتش ــار قرآن کریم در قرون و اعصار متمادی اس ــت؛ همین آیه شـــریفه اســـت.
َّ ُ َ ّ َ َ
كل َما ِت ِه»
ـــدل ِل ِ
 .1-3-3دیـــدگاه شـــیخ طوســـی :ش ــیخ طوس ــی در خص ــوص مفه ــوم عب ــارت «ل مب ِ
میگوی ــد« :از آنج ــا ک ــه تبدیل ،ب ــه معنای قـــرار دادن چی ــزی جای چیز دیگر اس ــت ،پس آیـــه درصدد
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آن اس ــت که بگوید کس ــی قادر به تبدیل کلمات خداوند نیس ــت به اینکه کلمـ ـهای را مناقض کلمات
خداون ــد در ق ــرآن جای دهد» (طوس ــی ،بی ت ــا :ج ،4ص.)248
ش ــیخ در ادام ــه از ق ــول قت ــاده نقل کرده ک ــه؛ منظور ،ع ــدم امکان تبدی ــل احکام خداوند اســـت؛
ا گرچ ــه تغیی ــر و تبدیل الفاظ ممکن اس ــت ،همچنانکه اه ــل کتاب در تورات و انجی ــل تغییر و تبدیل
ّ
لفظ ــی ایج ــاد کردن ــد ،ام ــا ای ــن ام ــر اهمیتی ن ــدارد زی ــرا در این ص ــورت ق ــرآن ب ــا ّادعای حقـــی نقض
نمیش ــود (همان).
ّ
 .2-3-3دیـــدگاه عالمـــه طباطبایـــی :عالم ــه ذی ــل تفس ــیر مفص ــل ای ــن آی ــه ،ب ــه ایـــن نکته اشـــاره
مینمای ــد که م ــراد از «تمامیت کلمه» این اس ــت که این کلم ــه ـ یعنی ظهور دعوت اســـامی ـ با نبوت
حض ــرت محم ــد(ص) و ن ــزول ق ــرآن که ماف ــوق همه کتابهای آس ــمانی اس ــت ،پس از آنکـــه روزگاری
دراز را در مس ــیر تدریج ــی نبوته ــا از پ ــی هم و ش ــرایع از پس هم س ــیر میکرد به مرتبه ثبوت رســـید و
در ق ــرارگاه تحقق ق ــرار گرفت.
پ ــس این عبارت درصدد تنویر معنای «تمامیت کلمه» اس ــت که همانا رس ــیدن شـــرایع آســـمانی
از مراح ــل نق ــص و ناتمامی به مرحله کمال اس ــت ک ــه مصداق آن ،همین دین محمدی اســـت.
َ
عالم ــه ،س ــپس ب ــه بی ــان این مس ــئله میپ ــردازد ک ــه چ ــرا پ ــس از عب ــارت َ«و َت َّم ـ ْـت َكل َم ُ
ـــت َر ّ ِبك»
ِ
ً
ً
ن باره اش ــاره مینمای ــد که تمامی ــت این کلمـــه الهی از
«ص ْدق ــا َو َع ـ ْـدل» آم ــده اس ــت؛ و در ایـ ـ 
عب ــارت ِ
جه ــت «ص ــدق» این اس ــت که آنچنانکه گفته ش ــده تحق ــق پذی ــرد و از جهت «عدل» آن اســـت که
م ــواد و اج ــزای آن یکنواخت باش ــد؛ بدون اینکه به تضاد و تناقض مش ــتمل ش ــود و هر چیـــز را آن طور
ک ــه ش ــأن آن اس ــت و ب ــدون حیف و میل بس ــنجد .از اینجاس ــت که ای ــن دو قید ـ یعنی صـــدق و عدل
َّ
َّ َ
كل َما ِت ـ ِـه» بی ــان فرمود؛ زی ــرا کلمه االهی وقتی ک ــه قابل تبدیل نباشـــد ،خواه
ـ را ب ــا جمل ــه «ل ُم َب ـ ِـدل ِل ِ
تبدیلکننده خودش باش ــد و بهواس ــطه تغییر اراده ،قول خود را بههم بزند و یا کس ــی دیگر باشـــد که
خ ــدا را عاج ــز و مجب ــور به تغییر نظ ــر کند ،کلمه خدایی ص ــدق و آنچه فرموده محقق میشـــود و عدل
َّ
ً
َّ َ
ً
«ص ْدقـــا َو َع ْدل»
ب ــدون انح ــراف و تع ــدی انجام میگیرد؛ پ ــس جمل ــه «ل ُم َب ـ ِـدل ِل ِ
كل َما ِت ِه» نس ــبت به ِ
بهمنزل ــه تعلیل اس ــت (طباطبای ــی1374 ،ش :ج ،7ص.)454
مرحوم عالمه در انتها میفرماید که مفسرین دیگر در معنای این جمله ،اقوال دیگری دارند:
برخ ــی م ــراد از «کلمه» و «کلمات» را ق ــرآن میدانند .برخی مراد از «کلمه» را ش ــرایع قرآن دانســـته
که نسـ ـخپذیر اس ــت و م ــراد از «کلمات» را مطالب دیگ ــر آن [قرآن] عنوان کردند که هیچگاه قابل نســـخ
ه ــم نیس ــت .بعض ــی دیگ ــر گفتهاند ک ــه منظ ــور از «کلمه» ،دین اس ــت و برخ ــی دیگر هـــم گفتهاند که
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م ــراد از آن« ،حجت» اس ــت و درباره معنای ص ــدق و عدل گفتهاند« :صدق» وصف اخباری اســـت که
در ق ــرآن آمده و «عدل» وصف احکام اس ــت (هم ــان ،صص454و .)455
ُ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ
 .4-3س ــوره یون ــس؛ آی ــه«َ :15و ِإذا ُت ْتل ـ َ 
ات ق ــال ال ِذی ــن ل یرجـــون ِلقاءنا ائ ِت
ـى َعل
یه ـ ْـم َءایاتنا بین ٍ
ِ
َ َ ُ
ب ُق ـ ْـر َءان َغی ـ ْـر َه َاذا َأ ْو َب ّ ِدْل ُه ُق ـ ْـل َما ُیك ُ
ون لى َأ ْن ُأ َب ّ ِدَل ُه ِمن ِت ْل َقاى َن ْفســـى إ ْن َأ َّتب ُع إ َّل َما َ
لى ِإ ّ ِ
یوحـــى ِإ َ َّ
نى أخاف
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ـى ع ــذاب یو ٍم ع ِظیم؛ و هنگامی که آیات روش ــن ما بر آنها خوانده میشـــود ،کســـانی که
ِإن عصی ــت رب ـ ّ ِ
ایم ــان ب ــه لقای ما (و روز رس ــتاخیز) ندارند میگویند :قرآنی غیـــر از این بیاور ،یـــا آن را تبدیل کن( .و آیات
نکوه ــش بته ــا را ب ــردار)؛ بگ ــو :من حق ندارم ک ــه از پیش خ ــود آن را تغیی ــر دهم؛ فقط از چیـــزی که بر
م ــن وحی میش ــود ،پیروی میکنم .م ــن ا گر پـــروردگارم را نافرمانی کنـــم ،از مجازات روز بـــزرگ (قیامت)
میترسم!».
دیـــدگاه عالمـــه طباطبایی :مرحوم عالمه در خص ــوص این آیه میفرماید که مشـــرکین از پیامبر(ص)
خواس ــتند ک ــه قرآن ــی غیر از این بی ــاور؛ زیرا کـــه اینها مردمی بتپرس ــت بودن ــد و فرو رفتـــه در مظالم
و گناه ــان و ارت ــکاب معاص ــی .در حال ــی که ق ــرآن کریم ناه ــی همه اینها ب ــوده و هســـت .آنها قرآنی
میخواس ــتند ک ــه مش ــتمل بر دعوت ب ــه توحید به خ ــدای تعالی و ترک ش ــرک نباشـــد .در بحثی دیگر
گفتن ــد ک ــه همین ق ــرآن موجود بماند ول ــی ای پیامبر(ص) آن قس ــمت از آیات را کـــه مخالف با هوی و
میل ماس ــت ،ب ــردار و آیاتی بگ ــذار که موافق میل ما باش ــد.
پ ــس ف ــرق بی ــن تعبیر «قرآن ــی غیر این بی ــاور» و تعبی ــر «و یا آن را ع ــوض کن» روشـــن گردید .برخی
مفس ــران در این خصوص تعابیر و تفاس ــیری داش ــتند که هرگ ــز به مذاق مرحوم عالمـــه خوش نیامد و
ب ــا صراحت تم ــام ،بر ّرد آنها کوش ــید (نک :همان :ج ،10ص ــص 34و .)35
ُْ َ ُ ُ َ ُ َ
ـون ِلى أ ْن أ َب ّ ِدل ُه» پاس ــخی به درخواس ــت مش ــرکین اســـت که گفتند
ام ــا اینک ــه فرم ــود« :قل ما یك ـ
َ ْ
«أ ْو َب ّ ِدل ـ ُـه» و معن ــای پاس ــخ این اس ــت که :بگو من مالک آن نیس ــتم ـ و ی ــا بگو چنین حقی نـــدارم ـ که
ق ــرآن را از پی ــش خود ّ
مبدل کن ــم ،برای اینکه قرآن کالم من نیس ــت تا قس ــمتی از آن را با کالم دیگری
ع ــوض کن ــم ،بلکه قرآن وحی االهی اس ــت ک ــه پروردگارم مأم ــور س ــاخته آن را پیروی کنـــم و غیر آن را
پی ــروی نکن ــم و ا گ ــر فرمان پ ــروردگارم را مخالفت نمیکنم برای این اس ــت که از آن میترســـم که ا گر او
را نافرمان ــی کن ــم به ع ــذاب روزی عظیم که همان روز قیامت اس ــت ،گرفتار ش ــوم.
ْ َ َّ ُ َّ
َ ُ َ
پ ــس جمل ــه َ«م ــا ُیك ـ ُ
ـون ل ـ ِـى أ ْن أ َب ّ ِدل ـ ُـه» نفی حق و س ــلب اختی ــار اس ــت و جملـــه ِ«إن أت ِبـــع ِإل َما
َ َ ُ
َ
نىِ أخ ــاف »...نی ــز در مقام تعلیـــل آن تعلیل
یوح ــى» در مق ــام تعلی ــل جمله مذکور اس ــت و جمل ــه ِ«إ ّ 
ّ
اس ــت ،چ ــون از آن تعلی ــل برمیآی ــد ک ــه ام ــر االهی متعل ــق به اتباع اس ــت (هم ــان ،صـــص 36و.)37
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َ ْ َ ُ ْ
َ َ
ْ َ ً
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ
یه اخ ِتلفا
 .5-3س ــوره نس ــاء؛ آیه « :82أ فل یتدبر
اهَّلل ل َو َجدوا ِف ِ
ند غی ـ ِـر ِ
ون الق ـ ْـر َء َان َو ل ْو كا َن ِم ْن ِع ِ
َ
ك ِثی ـ ًـرا؛ آی ــا درباره قرآن نمیاندیش ــند؟ در حالی که ا گر از س ــوی غی ــر خدا بود ،اختالف ــات فراوانی در آن
مییافتند».
همانگون ــه ک ــه از ظاه ــر آی ــه برمیآی ــد ،میتـــوان آن را یک ــی از ش ــواهد قطع ــی و یقینـــی در اثبـــات
مصونی ــت وحیان ــی در نظر گرفت؛ زیرا اولین ش ــرط متن ــی که بتوان بدان اعتماد نمود آن اســـت که آن
متن ،متناقض نباش ــد و در آن ،امور اختالفی و مناقض یافت نش ــود .آیه ش ــریفه ،بهصراحت ســـاحت
ق ــرآن کریم را از چنی ــن خبط و خطایی مب ـ ّـرا میدارد.
 .1-5-3دیـــدگاه امـــام فخـــر رازی :فخ ــر رازی یکی از دالیلی که بهواس ــطه آن میت ــوان صحت نبوت
پیامب ــر(ص) را اثب ــات نم ــود همین مس ــئله ،یعن ــی عدم وج ــود اختالف در ق ــرآن ،میدانـــد .او معتقد
اس ــت ک ــه خ ــدای متعال این حقیق ــت را ب ــه منافقانی ک ــه پیامب ــر(ص) را در ّادعای رســـالت ،کذاب و
مفت ــری میخواندند ،گوش ــزد نمود.
مرح ــوم فخ ــر در کت ــاب مفاتیح الغیب ،ظاهر آیه  82س ــوره نس ــاء را داللتی س ــدید بـــر این موضوع
میدان ــد ک ــه خدای متعال بهواس ــطه «ق ــرآن کریم» ب ــر صحت نب ــوت حضرت محمد(ص) اســـتدالل
ک ــرده اس ــت و م ــا نیز ناچاری ــم که آیه را ب ــر چنی ــن معنایی حمل کنی ــم؛ زیرا ا گ ــر آیه بر چنیـــن معنایی
حمل نش ــود ربطی ب ــه ماقبل خود (منافق ــان و )...نخواهد داش ــت .وی میافزاید ك ــه علماء گفتهاند
داللت ق ــرآن بر صدق پیامبر(ص) از س ــه جهت اس ــت:
1ـ فصاحت قرآن؛
2ـ اشتمال قرآن بر اخبار از غیب؛
3ـ سالمت قرآن از اختالف؛
و این همان چیزی است که در آیه بدان اشاره شد.
در خصوص سالمت قرآن از اختالف ـ که موضوع بحث ماست ـ سه گونه تفسیر وجود دارد:
1ـ ق ــول ابوبک ــر ّاصم :خدای متع ــال از احوال منافقان ب ــه پیامبر(ص) بهطور مس ــتمر خبر میداد و
ای ــن ب ــرای منافقان ّ
تعجب آور ب ــود که چگونه پیامب ــر(ص) از اح ــوال آنها بدون هیچگونـــه گفتار ضد
و نقیضی خب ــر میدهد؛
ّ
2ـ تفس ــیر ا کث ــر متکلم ــان آن اس ــت که کتابی ب ــه این بزرگی ک ــه دربرگیرن ــده انواع فراوانـــی از علوم
ً
اس ــت ،ا گر س ــاخته بش ــر بود قطع ــا کلم ــات متناقض فراوان ــی در آن یافت میش ــد؛
3ـ ق ــول ابومس ــلم اصفهان ــی ک ــه میگوی ــد :منظ ــور ،اخت ــاف در فصاح ــت اس ــت .بدیـــن معنا که
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ً
کتاب ــی ب ــا این ط ــول و تفصیل ا گر از بش ــر بود حتم ــا در آن کلماتی رکی ــک و غیر فصیح یافت میشـــد و
چون اینگونه نیس ــت ،پس از س ــوی خدای متع ــال نازل ش ــد (رازی1420 ،ق :ج ،10صص151و.»)152
 .2-5-3دیـــدگاه آیـــتاهلل جـــوادی آملـــی :آیـ ـتاهلل جوادی نی ــز یکی از م ــواردی را که قـــرآن بر اعجاز
خ ــود تأ کی ــد کرده ،نفی اخت ــاف میان آیات متعدد آن میداند که در ش ــرایط مختلف ،اعم از ســـختی
و آس ــانی ،جنگ و صلح ،بیابان و ش ــهر و  ...و طی س ــالیان متمادی ناز لش ــده اســـت.

ایش ــان میگوید :فحص و جسـ ـتوجو از هـ ــماهنگی میان آیات و عدم اختالف ،زمانی ّ
میســـر است

ک ــه همه س ــورهها ،آیات ،اج ــزاء ،کلمات و ح ــروف قرآن ،حاضر و برای تدبرکنندگان مشـــهود باشـــد .بر
ای ــن اس ــاس چنانچ ــه از قرآن حت ــی یک حرف حذف ش ــده باش ــد ،خص ــم میتواند چنیـــن ادعا کند:
ش ــاید هم ــان ح ــرف حذف ش ــده با بخ ــش موجود ق ــرآن مناف ــات داش ــته باش ــد؛ چگونه میتـــوان با
فق ــدان بخش ــی از اج ــزاء قرآن ،ادع ــای هماهنگی کامل و ع ــدم اختالف میان آنهـــا را نمود؟
آیـ ـتاهلل ج ــوادی ب ــا تمس ــک به عل ــم منط ــق بهمواجهه ب ــا این آی ــه ش ــریفه مـــیرود و در تحلیلی
عقالن ــی ب ــه این س ــؤال و ش ــبهه پاس ــخ میدهد:
جوهر این قیاس استثنایی ،بیان این دو نکته است:
1ـ تالزم میان ّ
مقدم و تالی؛
2ـ بطالن تالی مذکور.
مق ـ ّـدم ای ــن اس ــت :ا گر قرآن از س ــوی غیـــر خداوند باش ــد ،تال ــی نیز یافت ــن اختالف فاحـــش میان
آی ــات چنین کتابی اس ــت.
ّ
ایش ــان در ادام ــه میفرمای ــد :با تمامی ــت این دو نکت ــه و با بطالن مق ــدم مزبور ،قیاس اســـتثنایی
نتیج ــه میده ــد و ثابت میش ــود که ق ــرآن از س ــوی خداوند فرود آمده اس ــت.
ایش ــان در پاس ــخ به ش ــبهه پیشگفت ــه (ادعای خصم ب ــر حذف یک ح ــرف از قرآن که شـــاید با قرآن
موجود منافات داش ــته باش ــد) میفرماید« :حکم به عدم اختالف میان آیات و ســـورههای قرآن ،منوط
ب ــه امتن ــاع تحریف اس ــت و ب ــا یقین یا حت ــی احتمال تحری ــف نمیتوان به ع ــدم اختـــاف ـ یعنی بطالن
تال ــی ـ حک ــم کرد و با ع ــدم احراز بطالن تالی ،به دســـت آوردن بطـــان مقدم ـ یعنی حکم بـــه اینکه قرآن
از نزد غیر خداوند نیس ــت ـ امکان نخواهد داشـــت و وقتی نتوانیم اثبات کنیم که قرآن از ســـوی خداوند
فرود آمده اس ــت ،افزون بر س ــاقط ش ــدن اعجازش ،حجیت آن نیز مخدوش خواهد شـــد .از ســـوی دیگر
نمیت ــوان مدعی ش ــد که عدم اخت ــاف در همین مقـــدار موجود از قـــرآن برای بطالن تالی کافی اســـت؛
زی ــرا مدع ــا ـ یعن ــی فق ــدان اختالف ـ عام اس ــت و هم ــه قرآن را درب ــر میگی ــرد و دلیل آن خاص اســـت و با
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دلی ــل خ ــاص نمیت ــوان مدعای ع ــام را اثبات ک ــرد؛ بهوی ــژه برخی مدعیان ــد که حذفشـــدههای قرآن
از مق ــدار موجودش بیش ــتر اس ــت؛ بنابراین با پذیرش اعجـــاز قرآن ،در زمینه هماهنگـــی و عدم اختالف،
اطمینان یا احتمال تحریف به کاس ــتی نابود میشـــود» (جـــوادی آملـــی1386 ،ش :صص.)48 -46
ْ
َ
ُ َ َ ْ ُ ْ
اهَّلل إ َّل َأن یت َّ
ـــورهُ
ُ
ْ َ
ـور ِ ْ َ
ـــم ُن َ
ـوا ُن ـ َ
«یری ــدون أن یط ِف ـ
ِ
 .6-3س ــوره توب ــه؛ آی ــه ِ :32
اهَّلل ِبأفو ِاه ِه ــم و یأب ـ َـى ِ
َ َ َْ
َو ل ـ ْـو ك ـ ِـر َه الك ِاف ـ ُـرون؛ آنه ــا میخواهن ــد ن ــور خ ــدا را ب ــا ده ــان خ ــود خاموش کنن ــد ولی خـــدا جز این
نمیخواه ــد ک ــه ن ــور خ ــود را کامل کن ــد ،هرچن ــد کافران ناخش ــنود باش ــند».
ّ
مفس ــران مس ــلمان« ،ن ــور» را هم ــان «قرآن» دانس ــته و بهواس ــطه این آیه ش ــریفه نیـــز احتجاج بر
مصونیت ق ــرآن کری ــم مینمایند.
 .1-6-3دیـــدگاه امـــام فخـــر رازی :فخ ــر رازی ،م ــراد از ن ــور را دالیل ــی میدان ــد ک ــه بـــر صحـــت نبوت
پیامب ــر(ص) اش ــاره دارد و یک ــی از آنه ــا را «ق ــرآن عظی ــم» ذ ک ــر مینمای ــد ک ــه ب ــر زب ــان پیامبـــر(ص)
ظاهرش ــده اس ــت؛ ب ــا وجود اینک ــه او از اول تا آخر عمرش آم ــوزش ندیده و مطالعه و اســـتفاده از کتابی
نک ــرده و ای ــن ،از بزرگتری ــن معجزات اس ــت.
بنابرای ــن ،آی ــه ش ــریفه دال بر آن اس ــت که ا گرچه دشـــمنان درصدد خاموش ســـاختن نور قـــرآن ـ به
گفتار خود ـ باش ــند ،اما خدای متعال اجازه این کار را به آنها نخواهد داد (رازی1420 ،ق :ج ،16ص.)32
 .2-6-3دیـــدگاه آیـــتاهلل جـــوادی آملـــی :خدای س ــبحان ،قرآن را «ن ــور» معرفی کـــرده (مائده)15/
و ای ــن آی ــه حکای ــت از اراده بدخواه ــان نس ــبت ب ــه ق ــرآن دارد و یک ــی از برجس ــتهترین نمونـــه اراده
بدخواه ــان درب ــاره ن ــور ،از بی ــن بردن قرآن اس ــت که با ش ــیوههای مختلف دنبال ش ــده اســـت .نابود
ک ــردن اس ــاس قرآن و تحری ــف آن بهمنظور برجای گذاش ــتن کتابی نامعتبر و تحریفشـــده ،یکی از این
شیوههاس ــت .آنه ــا همانگون ــه که ب ــه حضرت رس ــول ا کرم(ص) پیش ــنهاد کردن ــد که قـــرآن را تغییر
ده ــد ،خ ــود نیز ت ــاش میکردند که ق ــرآن را تغیی ــر داده و یا ب ــا آوردن کتابی همس ــان ،بـــا آن معارضه
کنن ــد و هم ــه اینه ــا مصادیق اطف ــاء نور االهی اس ــت.
خداوند در پاس ــخ آنها میتوانس ــت بگوید که قرآن بهس ــان نور خورش ــید اس ــت که با فوت دهان
خام ــوش نمیش ــود ،لیک ــن چنی ــن تعبی ــری را روا ندانس ــت؛ زی ــرا نور خورش ــید نی ــز یـــک روز خاموش
َ َّ
ُ
الش ـ ْـم ُس ك ـ ّ ِـو َرت»(تکوی ــر)1/؛ اما نور ق ــرآن هرگز خاموش نخواهد ش ــد.
میش ــود«ِ :إذا
ق ــرآن ب ــا ب ــه کار ب ــردن ای ــن تعبیر خواس ــت ب ــه کاف ــران تفهیم کند ک ــه آنها هرگ ــز قادر بـــه تحقق
آرم ــان خ ــود نخواهند بود؛ زی ــرا وقتی به خاموشـــی نور خورش ــید توانا نباش ــند ،چگونـــه میتوانند نور
الهی را خاموش س ــازند؟
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ُ ُ
«اهَّلل ن ُور
از ای ــن ن ــور میت ــوان ب ــه «نور تش ــریع االه ــی» تعبیر ک ــرد چنانک ــه مقص ــود از نـــور در آیـــه
َْ
َّ
الس ـ َـم َاو ِات َو ال ْرض» (ن ــور ،)35/ن ــور تکوین االهی اس ــت (ج ــوادی آملی1386 ،ش :صـــص 69و.)70
َ
َ
ّ
ْ
َ َ ْ ُ َ َ َ
 .7-3س ــوره ج ــن؛ آی ــات  26تا َ :28
ـــن ْار َت َ 
لى غ ِیب ـ ِـه أ َح ًدا * ِإل َم
یب ف ــا یظ ِهر ع 
«عا ِل ـ ُـم ال َغ
ضى ِمن
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َّ
ُ
ـن َید ِیه َو ِم ْن َخ ْل ِف ـ ِـه َر َص ًدا * ِّل ْیع َل ـ َـم أن َق ْد أ ْب َل ُغ ْوا ر َس ـ َـال ِت َر ّبه ْ
َّ ُ
ـول ف ِإن ـ ُـه ْیس ــل ُك ِمن َبی ـ ْ ِ
ـــم َو أ َح َاط ِب َما
ِ
رس ـ ٍ
ِ
َ
ُ
َ
ـى َ
ل َد ِْیه ـ ْـم َو أ ْحص ـ َ 
كلّ ش ـ َـى ٍْء َع َد َدا؛ دانای غیب اوس ــت و هیچکس را بر اس ــرار غیبش آشـــکار نمیســـازد
* مگ ــر رس ــوالنی ک ــه آنها را برگزی ــده و مراقبینی از پیش رو و پش ــت س ــر ب ــرای آنها قـــرار میدهد * تا
بدانن ــد پیامبران ــش رس ــالتهای پروردگارشـــان را اب ــاغ کردهان ــد؛ و او ب ــه آنچه نزد آنهاســـت احاطه
دارد و هم ــه چیز را احصاء کرده اس ــت».
ای ــن آیات ش ــریفه بهخوبی و وضوح ،نش ــاندهنده مصونیت پیامبر(ص) اس ــت .هـــم مصونیت او
در مق ــام تلق ــی ،هم حف ــظ و مهمتر از هم ــه در ابالغ که مطمح نظر ماس ــت.
َّ
 .1-7-3دیـــدگاه امـــام فخـــر رازی :مرح ــوم فخ ــر رازی در تفس ــیر آی ــه  27س ــوره مبارکه جـــن ِ(إل َم ِن
ْار َتض ـ َـى )...مینویس ــد ک ــه معنای این آیه آن اس ــت که خدای متعال فرارو و پش ــت ســـر کســـی که او را
ب ــرای پیامبری پس ــندیده اس ــت ،نگاهبانهایی از جنس فرش ــتگان ک ــه پیامبر(ص) را از وسوســـهها و
آمیختگیهای ش ــیطانهای جنی ،مزاحمت و آزار و اضرار ش ــیاطین انس ــی بازمیدارنـــد ،قرار میدهد
ت ــا اینک ــه او [پیامب ــر(ص)] وحیای را که تلقی کرده اس ــت ،اب ــاغ نماید.
وی در ادام ــه از قول ضحا ک میافزاید« :پیامبری مبعوث نش ــده اس ــت ،مگر آنکه با او فرشـــتگانی
هس ــتند که او [پیامبر(ص)] را از ش ــیطانهایی که بهص ــورت مالئکه درمیآین ــد ،حفاظت مینمایند»
(رازی1420 ،ق :ج ،30ص.)679
از ن ــگاه مرحوم فخر و تفس ــیر مبس ــوطی که ذی ــل همین آیات دارد ،برمیآید که ایشـــان بهوســـیله
ای ــن آی ــات ش ــریفه درص ــدد اثبات مصونی ــت نب ــی(ص) در مرحله حف ــظ و ابالغ بـــوده و نیز بـــه همین
وس ــیله ،مصونی ــت متن [قرآن کری ــم] را هم اثب ــات مینمایند (ن ــک :همان ،ص ــص).680- 678
 .2-7-3دیـــدگاه عالمـــه طباطبایـــی :مرح ــوم عالم ــه طباطبای ــی مینویس ــد کـــه کلمـــه «رصد» به
معن ــای مراق ــب و نگهب ــان اس ــت ،ای ــن کلمـــه و کلمه «راص ــد» هم بـ ــر واحد اط ــاق میشـــود و هم بر
ـن َید ِیه» پیـ ـش روی رســـول و مردمی
جماع ــت و کلمـ ــه «رص ــد» در اصـ ــل مصدر اس ــت و م ــراد َ«ما َبی ـ ْ ِ
َْ
اس ــت که بهس ــوی آنه ــا فرس ــتاده ش ــده و م ــراد از «خل ِف ِه» بی ــن او و بین مص ــدر وحی یعنـــی خدای
س ــبحان اس ــت و منش ــأ ای ــن تعبی ــر امت ــداد و مس ــافت موهوم ــی اس ــت ک ــه انســـان از شـــنیدن کلمه
«رس ــالت» در ذه ــن خ ــود تص ــور میکند .عالم ــه در ادامه ب ــا ذکر مثال ــی ،معن ــای جمله «تـــا بداند که
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رس ــالت پروردگارش ــان را رس ــاندهاند» را ب ــه نح ــوی شایس ــته توضی ــح میدهد:
«وقت ــی میگویی ــم مث ــا فرمان ــده ،فالن مأمور را بهس ــوی لش ــکریان فرس ــتاد تا پیامـــش را به آنها
برس ــاند ،فورا در ذهن ،مس ــافتی تصور میش ــود که فرس ــتنده در ابتدای آن و لش ــکر در انتهای آن قرار
دارد و مأم ــور در بی ــن راه اس ــت ،لش ــکر در پی ــش روی او و فرمان ــده در پش ــت س ــرش قرارگرفته اســـت»
(طباطبای ــی1374 ،ش :ج ،20ص.)84
ّ ْ َ َ َ َ ْ ََْ ُ ْ
مرح ــوم عالم ــه در بخ ــش دیگ ــری از اظه ــارات خ ــود مینویس ــد ک ــه جمل ــه ِ«لیعلـــم أن قـــد ابلغوا
َ
ِر َس ــال ِت َر ِّبه ـ ْـم» عل ــت س ــلوک رصد ،در پـ ــیش رو و پـ ــشت س ــر رس ــول را بـ ــیان میکنــــد و [خداونــــد]
میفرمای ــد :بـ ــرای ایـ ــن رص ــد میگماری ــم تا محقق ش ــود که رس ــوالن ب ــدون تغییر و تبدیل ،رســـاالت
پروردگارش ــان را ب ــه م ــردم اب ــاغ کردهاند.
نی ــز عالم ــه ،ب ــا تفس ــیر قرآن ب ــه قرآن خوی ــش و همچنی ــن به ات ــکای متد و روش ــی کـــه در المیزان
ین َیدی ـ ِـه» را ب ــه نگاهبانه ــا بین رس ــول و مـــردم و همچنین
پایهگ ــذاری ک ــرده اس ــت ،جمل ــه ِ«م ــن َب ْ ِ
َْ
جمل ــه ِ«م ـ ْـن خل ِف ـ ِـه» را به نگهبانها بین رس ــول و خدا ،تعبیر فرموده و اش ــاره مینمایـــد که :جمله َ«و
َ
َ
أ َح ـ َـاط ِب َم ــا ل َد ِْیه ْم» نظر به احاط ــه علمی خدای تعالی ب ــر دل و نفس پیامب ــر(ص) دارد ،در نتیجه آیه
ش ــریفه میفهمان ــد ک ــه وح ــی خدا ـ از مص ــدر وحی گرفته تا نفس رس ــول و از رس ــول گرفته تـــا مردم ـ از
هرگون ــه تغییر و تبدیلی ایمن اس ــت.
سپس عالمه از سه آیه مذکور ،چهار مطلب علمی استخراج نموده که دو مورد آن ،محل بحث ماست:
َ َّ
ُ
َْ
ـن َید ِیه َو ِم ْن خل ِف ـ ِـهَ ...ع َد َدا» داللت دارد بر اینک ــه وحی االهی از آن
1ـ جمل ــه «ف ِإن ُه ْیس ــل ُك ِمن َبی ـ ْ ِ
لحظ ــه ک ــه از مصدر وحی صادر میش ــود تا زمانی ک ــه به مردم میرس ــد و همچنی ــن در طریق نزولش
ت ــا وقت ــی ک ــه به ش ــخص م ــورد وحی برس ــد ،از ه ــر دس ــتبرد و تغیی ــری محفوظ اس ــت؛ امـــا مصونیت
ْ َْ
ـــه» بر آن
آن از حی ــن ص ــدور ت ــا وقت ــی که به رس ــول برس ــد ،ا گ ــر هیچ دلیل ــی به ج ــزء جمله ِ«م
ـــن خل ِف ِ
ّ
ـد[،البته در صورت ــی که ضمیر در آن به رس ــول برگردد] ،همین جمله کافی اس ــت؛ و اما مصونیت
نباش ـ
َ
َ
ّ
ـــم أن َقدْ
وح ــی در آن ح ــال ک ــه رس ــول آن را از فرش ــته وح ــی دریاف ــت میکن ــد ،دلیل ــش جمل ــه ِ«ل ْیعل َ
َ
َ َ ْ
ا ْبل ُغ ــوا ِر َس ــال ِت َر ِّبه ـ ْـم» اس ــت ک ــه از آن میفهمیم رس ــول(ص) طوری وح ــی االه ــی را دریافت میکند
ک ــه در گرفتن ــش اش ــتباه رخ نمیده ــد و ذهن ــش آن را فرام ــوش نمیکن ــد و ش ــیطان در دل او دســـت
نمیان ــدازد ،در نتیج ــه وح ــی خ ــدا دچار تغیی ــر و تبدی ــل نمیگ ــردد و نیز در رس ــاندن وحی بـــه مردم
نی ــز ای ــن مصونیت هس ــت و ش ــیطان در این مرحله ه ــم کاری نمیتوان ــد بکند ،جمله مذکـــور بر همه
ای ــن مصونیته ــا دال ل ــت دارد؛ چ ــون میفرماید غ ــرض از گم ــاردن رصد این اس ــت که بدانـــد انبیاء،
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رس ــاالت پروردگار خود را رس ــاندند ،یعن ــی این ابالغ در خارج محقق ش ــد و الزم ــه آن ،مصونیت وحی
در هم ــه مراح ــل و رس ــیدن آن ب ــه م ــردم اس ــت و ا گ ــر رس ــول در جهات سـ ـهگانه بـــاال (گرفتـــن ،حفظ
کردن و رس ــاندن) مصونیت نداش ــته باش ــد ،غرض خدای تعالی حاصل نمیش ــود و این کامال روشـــن
اس ــت و چ ــون خدای تعالی برای حاصل ش ــدن این غرض غیر از مس ــئله س ــلوک رصـــد طریقه دیگری
ذ ک ــر نک ــرده ،میفهمی ــم ک ــه وح ــی ،آن زمان هم که به دس ــت رس ــول(ص) رس ــیده بهوســـیله مالئکه
حراس ــت میش ــود ،همانطور که در طریق رس ــیدنش به رس ــول ،بهوس ــیله آنها حراســـت میشـــد و
َ
َ
جمل ــه «ا َح ـ َـاط ِب َم ــا ل َد ِْیه ْم» ای ــن داللتها را تأیی ــد میکند.
و ام ــا درباره مصونیت وحی در مس ــیرش از ناحیه رس ــول تا رس ــیدنش به مردم ،ا گـــر دلیلی به جزء
ین َید ِیه» نباش ــد ،همین جمله کافی اس ــت؛ البته به ش ــرطی که جملـــه را به آن معنایی
جمل ــه ِ«من َب ْ ِ
بگیریم ک ــه ذکر کردیم.
از بی ــان ای ــن نتیجه ،عاید میش ــود که نبی و رس ــول در گرفتن وحی از پ ــروردگار و در حفظ آن و در
رس ــاندنش به م ــردم ،مؤید به عصم ــت و محفوظ از خطا در هر س ــه جهتاند. ...
عالم ــه طباطبایی در ادامه از این آیات اســـتفاده دیگری هم مینماید :تبلیغ رســـالت به مردم ،تنها
ب ــه زب ــان نیس ــت بلکه تبلی ــغ عملی هم تبلیغ اس ــت ،پس رس ــول بای ــد در مرحله عمل از هـــر معصیت و
ارت ــکاب ه ــر گناه و ترک واجب دینی معصوم باشـــد ،چون ا گر معصوم نباشـــد نقیـــض و ضد دین را تبلیغ
ک ــرده ،پ ــس پیغمب ــر از ارتکاب معصیت معصوم اس ــت ،همچنان ک ــه از خطای در گرفتـــن وحی معصوم
اس ــت و همچن ــانکه از فرام ــوش کردن آن و از خطای زبانی در رســـاندنش به مردم معصوم اســـت.
2ـ مس ــئله دوم از آن چه ــار مس ــئله منت ــج از مبحث عالمه ،این اس ــت که در آیه شـــریفه ،عمومیت
ََ ْ ُ َ َ َ
«فل یظ ِهر ع َ 
لى غ ِیب ِه ا َح ًدا» اس ــتثناء ش ــد به اینکه رس ــوالن به غیب آ گاه میش ــوند .چیزی که هســـت

ای ــن را ه ــم میفهمان ــد که رس ــوالن در ه ــر چیزی ک ــه تحقق یافتن رسالتش ــان مشـــروط به آن باشـــد
ک ــه نس ــبت به آن علم غیب داش ــته باش ــند ،این عل ــم را خواهند داش ــت ،حال چه متن رسالتشـــان از
قبی ــل مع ــارف اعتق ــادی و ش ــرایع دین و قص ــص و عبرته ــا و حکمتها و مواعظ باشـــد و چـــه اینکه
نش ــانیهای رسالتش ــان باش ــد و م ــردم ب ــا دی ــدن آن نش ــانه و آن معجزه ،به ص ــدق رســـول در ّادعای
رس ــالتش پی ببرند (نک :هم ــان ،صص.)90-83
 .3-7-3دیـــدگاه آیـــتاهلل جـــوادی آملـــی :آیتاهلل ج ــوادی آملی نی ــز از جمل ــه آیاتی را کـــه احتمال
هرگون ــه فزون ــی و کاس ــتی در تم ــام مراحل تلقی ق ــرآن ،حفظ ،امالء و اب ــاغ آن تا مرحله رســـیدن قرآن
ب ــه دس ــت مردم را در تم ــام اعصار نفی میکن ــد ،همین آیات  26تا  28س ــوره مبارکه جـــن ،میداند .بر
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اس ــاس ای ــن آی ــات ،خداوند عا ِلم به غیب اس ــت و هیچک ــس را از غی ــب آ گاه نمیکند ،مگر کســـی را که
خود بپس ــندد و آنکس را که خدا پس ــندید ،رس ــول اس ــت.
آن ــگاه درب ــاره رس ــول(ص) چنی ــن فرمود :خداون ــد رص ــد و مراقبانی را هم ــراه پیامبری میفرســـتد
ت ــا در مق ــام علم فعل ــی بداند ک ــه پیامهای االه ــی را کامل به م ــردم رس ــاندهاند (رک :جـــوادی آملی،
1386ش :صص.)74-71
ّ ّ َ ْ
رص ــد ب ــه معنای مراق ــب در کمین اس ــت ِ«ان ِرب ــك لباال ِمرص ــاد»؛ بنابرای ــن خداوند عـــدهای را در

کـ ــمین پیامبـ ــران میگ ــذارد ت ــا چگونگی دریاف ــت وحی و ابالغ رس ــالت را رص ــد کنند.
َ ْ َْ
«یس ـ ُـل ُك» یعن ــی خداون ــد آن مراقبه ــا را راه میده ــد و «م ــن َبی ـ ْ ِ َ
ْ
ـــه» یعنـــی
ـن یدی ـ ِـه و ِم ــن خل ِف ِ
ِ

ـتگان نگاهبان کـــه از آنها به
پیش ــاپیش و پ ــس از او ای ــن رصد انج ــام میگیرد .در حقیق ــت ،آن فرش ـ ِ
رصد تعبیر ش ــده اس ــت ،پیامبر و رس ــالت وی را در میان گرفته ،او و رس ــالتش را اس ــکورت میکنند که

مب ــادا چی ــزی از درون ،ک ــم و یا از بیرون ،زیاد ش ــود؛ بنابراین وحی خدا با اس ــکورت فرشـــتگان از مبدأ
اع ــا ن ــزول یافت ــه ،ب ــه قلب مطه ــر پیامبر(ص) میرس ــد و ب ــا همی ــن مراقبت ،وح ــی از لبـــان مطهر آن
حض ــرت بی ــرون میآی ــد تا ب ــه گوش مردم برس ــد.
َ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
چرا خداوند فرش ــتگانی را بهعنوان رصد وحی میفرســـتد؟ جمله « ِل ْیعل َم أن قد ْابلغوا ِر َســـال ِت َر ِبه ْم»
پاس ــخ این پرس ــش اس ــت؛ یعنی تا برای خداوند در مقام علم فعلی روشـــن شـــود که پیامبران پیام او را به
َ
مردم رس ــاندهاندِ « .ل ْیعل َم» علم فعلی اس ــت؛ نه علم ذاتـــی؛ زیرا خداوند حتی پیش از آفرینش اش ــیاء از هر
چی ــز آ گاه ب ــوده اس ــت؛ «عالم إذ المعل ــوم» و این علم ذاتی اســـت؛ بنابرایـــن در مواردی که از عل ــم االهی با
تقیید به تحقق امور خارجی یادش ــده اس ــت ،مقصود از آن علم فعلی اســـت؛ نظیر آیه شـــریفه «و ِلیم َیز ُ
اهَّلل
ِ
ََ َْ َ ُ َ
ُ ْ َ َ َ َْ
َ َ َّ
َْ
اهَّلل ّال ِذ َ
یب» (انفال )37/و آیه «فلیعل َم ـ ّـن
ین َص َدقوا َو ل ْیعل َمــ ّـن الك ِاذ ِبین» (عنكبوت)3/
الخ ِبی ــث ِم ــن الط ِ
که علم در این موارد از مقام فعل االهی انتزاع ش ــده اســـت؛ پس هدف از این رصد فرشـــتگان ،آن اس ــت تا
خداون ــد در مقام علم فعل ــی بداند که پیامبران وحـــی االهی را کامل به مردم رســـاندهاند.
ای ــن آی ــه بی ــان میکن ــد که ق ــرآن از مرحل ــه تلقی ت ــا مرحل ــه ابالغ ب ــه همه م ــردم در تمـــام اعصار،
تح ــت نظ ــارت و مراقب ــت االهی بوده و هس ــت و احتمال راهیافت تحریف در قرآن ،مســـتلزم آن اســـت
ک ــه ای ــن مراقب ــت بهص ــورت ناق ــص انج ــام گرفته ی ــا خ ــارج از علم االه ــی تحق ــق یافته اســـت و فرض
چنین ام ــوری درب ــاره خداوند محال اس ــت.
از ای ــن آیات ش ــریفه نی ــز ،مطابق نظ ــر مفس ــران و متکلمان مس ــلمان ،میتوان معنـــای مصونیت
مت ــن وحیانی دین اس ــام و ف ــرآورده تم ــام و کمال فرآین ــد وحی ،یعنی «ق ــرآن کری ــم» را اراده نمود.
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ون ِإ َ
لـــى ال َمل
ـار ٍد * ل یس
ان ّم ـ
ـیط
 .8-3س ــوره صاف ــات؛ آی ــات  7ت ــا «َ :10و ِحفظ ــا ِّمن ِ
ٍ
ِ
َْ
ُ ُ ً َ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َّ َ ْ َ َ َْ
ُ
الخ ْط َف َة َف َأ ْت َب َع ُه َ
ـى َو ْیق َذ ُف ـ َ
شـــه ٌ
ال ْعل ـ َ 
اب
كلّ َجا ِن ٍب * دح ــورا و لهم عذاب و ِاصب * ِإل من خ ِطف
ـون ِمن ِ
ِ
َ
ث ِاق ــب؛ ت ــا آن را از هر ش ــیطان خبیثی حف ــظ کنیم * آنها نمیتوانند به(س ــخنان) فرشـــتگان عالم باال
گ ــوش فرا دهن ــد(،و هرگاه چنین کنند) از هر س ــو هدف ق ــرار میگیرند * آنها به ّ
شـــدت به عقب رانده
میش ــوند؛ و ب ــرای آنه ــا مجازاتی دائم اس ــت * مگر آنه ــا که در لحظهای کوتاه برای اســـتراق ســـمع
به آس ــمان نزدیک ش ــوند که ش ــهاب ثاقب آنها را تعقی ــب میکند».
ای ــن آی ــات ش ــریفه ،در پیوند مفهومی ش ــدیدی با آی ــات ابتدایی [ 8تا  ]10س ــوره جـــن و همچنین
آیات انتهایی این س ــوره اس ــت.
دیـــدگاه آیـــتاهلل جـــوادی آملی :ایش ــان معتقدند که میت ــوان در تأیی ــد نزاهت قرآن از لـــوث تحریف
از آی ــات ص ــدر س ــوره مبارکه «ج ــن» [ 8ت ــا  ]10و آیات صدر س ــوره مبارکه «صاف ــات» [ 7تا  ]10اســـتمداد
نم ــود ،زی ــرا عصاره آنها این اس ــت:
گروه ــی از ج ــن مانن ــد گروه ــی از ان ــس میپنداش ــتند که خداوند کس ــی را ب ــه مقام شـــامخ نبوت
مبع ــوث نمیکن ــد و ما فضای س ــپهر را پر از نگهبانها و ش ــهاب یافتیم و ما قبال به کمین مینشســـتیم
(تا از اس ــرار فرش ــتگان و گزارشه ــای وحیانی آنها باخبر ش ــویم).
ا کن ــون ا گ ــر کس ــی بخواهد گ ــوش فرا ده ــد ،ش ــهاب (شهابس ــنگ و  )...را در کمیـــن مییابد .ما
نمیدانیم صیانت اس ــرار آس ــمانی و حراس ــت از گزارشهای وحیانی آن ،ش ـ ّـری اســـت نســـبت به اهل
زمی ــن که داده ش ــد یا خداوند ب ــرای آنها خیر اراده نمود ،یعنی نگهبان اس ــرار وحی و طرد شـــیاطین
و رج ــم بیگان ــگان ،خیری اس ــت که خداون ــد آن را برای اهل زمی ــن اراده فرمود و این خیر همان َر َشـــد
و راه مس ــتقیم و صراط س ــعادتبخش اس ــت که پیمودن آن رش ــد جامعه را همراه دارد.
آیـ ـتاهلل ج ــوادی آملی ضمن ن ــگارش برداش ــت خود از تناس ــب آیات صدر ســـوره صافـــات و آیات
ص ــدر و آی ــات انتهایی س ــوره ج ـ ّـن ،به ن ــکات ارزندهای اش ــاره مینماید ک ــه خالصه آن چنین اســـت:
1ـ سراس ــر صحنه وس ــیع س ــپهر ،مملو از نگهبانهای االهی اســـت؛ بهطوری که از هر ناحیه ،امنیت
وح ــی حاصل اس ــت (صافات .)10-7/ا گرچ ــه وحی منزه از زمان و مبرای از زمین اســـت؛ زیرا موجود تام،
ن ــه متضم ــن اس ــت و نه متمک ــن ،ولی مجالی زمان ــی دارد؛ مانند ش ــب قدر و نی ــز جلوهگاه زمانـــی دارد،
مانن ــد ک ــوه حراء ،مکه و س ــایر س ــرزمینهای مقدس ک ــه از آنها به مهبط وحی یاد میشـــود.
2ـ جری ــان شهابس ــنگها هماره بوده اس ــت ،لیکن تیراندازی ب ــا آنها و رج ــم نامحرمان جنی با
آن ،از زمان بعثت حضرت رس ــول ا کرم(ص) آغاز ش ــد.
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3ـ خ ــدای س ــبحان که با شهابس ــنگهای آس ــمانی جلوی نامحرم ــان جنی را در صحنه ســـپهر
میگی ــرد ،هرگ ــز اج ــازه نمیدهد که با دس ــت پلی ــد نامحرمان انس ــی در زمین ،س ــاحت قدســـی وحی
ق ــرآن آس ــیب ببیند .این مطلب برای متدبر منصف اطمینانآور اس ــت (نک :هم ــان :صص 74و .)75

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
چنانکه گفته ش ــد ،اثبات این مس ــئله كه قرآن کریم موجود در دس ــت مس ــلمانان ،همان اســـت
ك ــه خ ــدای متع ــال بر پیامبر ا ک ــرم(ص) نازل ك ــرده ،مس ــتلزم اثبات مصونی ــت پیامب ــر(ص) در مراحل
سـ ـهگانه تلقی ،ضب ــط و ابالغ و مصونیت متن از خط ــا و تحریف در مقام كتابت توس ــط كاتبان و حفظ
آن در ط ــول ق ــرون و اعصار تا عصر حاضر اس ــت.
در ص ــورت مص ــون مان ــدن وحی در س ــه مرحل ــه اول ،میت ــوان ادعا کرد ک ــه مصونیـــت لفظی و
معن ــوی ق ــرآن کری ــم در مق ــام كتابت توس ــط كاتب ــان (مرحله چه ــارم) و حف ــظ آن در طـــول قرون و
اعص ــار تا عص ــر حاضر (مرحله پنجم) در مس ــیر هموارت ــری قرارگرفته اس ــت .برای اثبات ای ــن فرآیند،
بای ــد ب ــه میزان کافی از دالیل عقلی ،نقلی و ش ــواهد تاریخی س ــود جس ــت .در ای ــن پژوهش ،اثبات
ش ــد ک ــه میت ــوان از مت ــن ق ــرآن کری ــم ،ب ــرای اثب ــات مصونی ــت و نزاه ــت آن س ــود جســـت .در این
راس ــتا ب ــه هش ــت موضع از ق ــرآن کری ــم؛ یعنی آی ــه  9حج ــر 41 ،و  42فصل ــت 115 ،انعـــام15 ،یونس،
 82نس ــاء 32 ،توب ــه 7 ،ت ــا  10صاف ــات و  26ت ــا  28جن؛ اش ــاره ش ــده که بهطور مس ــتقیم به مســـئله
نزاه ــت ق ــرآن از تحری ــف توج ــه دارد .با بررس ــی این هش ــت موضع ،میت ــوان نتیجه گرفـــت به دلیل
آنک ــه هم ــه ق ــرآن کریم کالم االهی اس ــت ،ب ــا مدد صح ــت و صداقت نب ــوت نبی ا ک ــرم(ص) میتوان
هم ــه آموزهه ــای آن را ب ــه ق ــادری حکی ــم و علیـــم نس ــبت داد و ضمانت ــی اجرای ــی بـــرای آن در نظر
آورد .بهبی ــان دیگ ــر ،میت ــوان تمام ــی وعدههـــای خداون ــد در ای ــن کت ــاب مق ــدس و آســـمانی را
الیتخل ــف دانس ــت و ب ــه دی ــده «تضمین» بدان نگریس ــت .ا گ ــر فار غ از این ن ــگاه کلی و عـــام به آیات
ق ــرآن بنگری ــم؛ ب ــه نظ ــر نگارن ــدگان ،میتوان در خص ــوص مبح ــث مصونیت ،الاقل به ســـه تقســـیم
اشاره کرد:
ال ــف -آیات ــی از ق ــرآن کریم ک ــه در آن ب ــا درنظ ــرآوردن مفه ــوم و منطوق آی ــات ،میتـــوان «معنای
مصونی ــت» را اراده کرد.
ب -آیاتی از قرآن کریم که میتوان از آن «تضمین مصونیت» را برداشت کرد.
ج -آیاتی از قرآن که هر دو مقصود «معنا» و «تضمین» در آن ممزوج است.
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درب ــاره تقس ــیم اول میتوان بهعنوان نمونه ،به آیه ش ــریفه  15س ــوره مبارکه یونـــس و در خصوص
تقس ــیم دوم میتوان به آیات ش ــریفه  9س ــوره مبارکه حجر 32،س ــوره مبارکه توبه و  115ســـوره مبارکه
انع ــام توج ــه نم ــود؛ و نی ــز آیات ش ــریفه  41و  42س ــوره مبارک ــه فصلت و  26ت ــا  28ســـوره مبارکه جن را
میتوان در دس ــته س ــوم جای داد.
پینوشتها:
 -1تنـــه اصلـــی این مقاله ،از بخش اســـامی پایاننامه کارشناس ــی ارش ــد نویس ــنده مس ــئول ب ــه راهنمایی
دکتر محســـن جوادی(که در شـــهریور  1391در دانش ــگاه آزاد اس ــامی واحد علوم و تحقیقات ته ــران ،از آن دفاع
شـــد) اســـتخراج گردیـــد و پس از ویرایش اساســـی علمی و ادب ــی و بهرهمن ــدی از نظرات کارشناس ــان ،به حالت
پیـــش رو درآمد.
 -2نویســـنده مســـئول در مقالـــهای بـــا همـــکاری دکت ــر محم ــود دیان ــی (اس ــتادیار فلس ــفه دی ــن دانش ــگاه
مازندران) ،با عنوان «ادله مصونیت پیامبر ا کرم(ص) در مراحل سـ ـهگانه تلقی ،حفظ و ابالغ وحی از دیدگاه فخر
رازی و عالمـــه طباطبایی»؛ در همایش میراث قرآنی تبرستان[اس ــفند  ]1394به اثبات موضوع پرداخته اس ــت.

فهرست منابع:
1 .1قرآن كریم و شـــر ح آیات منتخب1388( ،ش) ،مترجم :آیتاهلل مكارم ش ــیرازی ،ش ــركت چاپ و انتش ــارات
اسوه ،تهران.
2 .2آلوسی ،سیدمحمود1415( ،ق) ،روحالمعانی فی تفسیر القرآنالعظیم ،دارالكتبالعلمیه ،بیروت.
3 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( ،ق) ،لسانالعرب ،دار صادر ،بیروت.
4 .4انواری ،جعفر1384( ،ش) ،انگاره تحریف قرآن ،انتش ــارات مؤسس ــه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
5 .5بستانی ،فواد افرام( ،بیتا) ،فرهنگ ابجدی (عربی – فارسی) ،مترجم :رضا ،مهیار ،اسالمی ،تهران.
6 .6بالغی نجفی ،محمدجواد1398( ،ق) ،تفسیر آسان ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
7 .7جوادی آملی ،عبداهلل1386( ،ش) ،نزاهت قرآن از تحریف ،نشر اسراء ،قم ،چاپ سوم.
8 .8رازی ،فخرالدین ،تفسیر كبیر (مفاتیح االغیب)1420( ،ق) ،دار احیاءالتراثالعربی ،بیروت ،چاپ سوم.
9 .9شـــریف الهیجـــی ،محمدبنعلـــی1373( ،ش) ،تفســـیر شـــریف الهیجـــی ،پژوه ــش :میرجاللالدی ــن،
حســـینی ،دفتـــر نشـــر داد ،تهـــران.
1010شهرستانی ،هبهالدین( ،بیتا) ،تنزیه تنزیل (ترجمه) ،كتاب فروشی صابری ،بازار مسجد جامع تبریز.
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1111طباطبایـــی ،ســـید محمدحســـین1374( ،ش) ،تفســـیر المیـــزان ،مترج ــم :س ــید محمدباق ــر ،موس ــوى
همدانـــى ،دفتـــر انتشـــارات اســـامى جامعـــه مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم ،قم.
1212طریحی ،فخرالدین1375( ،ش) ،مجمعالبحرین ،كتاب فروشی مرتضوی ،تهران ،چاپ سوم.
ّ
1313طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا)،
التبیان فی تفسیرالقرآن ،دار احیاءالتراثالعربی ،بیروت.
1414فراهیدی ،خلیل بن احمد1410( ،ق) ،کتابالعین ،انتشارات هجرت ،قم ،چاپ دوم.
1515معرفت ،محمدهادی1390( ،ش) ،مصونیت قرآن از تحریف ،مؤسسه بوستان كتاب ،قم ،چاپ چهارم.
1616مكارمشیرازی ،ناصر1374( ،ش) ،تفسیر نمونه ،دارالكتب االسالمیه ،تهران.

