چعُر نیعُد کٌ در قسآن تحسیفی رخ ىرادً ةاعر در حالی کٌ ةا غُض کسدن نؽُتٍا در زةان غسةی نػيای
جهلٌ غُض نیعُد؟
پسضظ

چعُر نیعُد کٌ در قسآن تحسیفی رخ ىرادً ةاعر در حالی کٌ ةا غُض کسدن نؽُتٍا در زةان غسةی نػيای
جهلٌ غُض نیعُد؟
پاضخ اجهالی

نػاىی گُىاگُىی ةسای تحسیف گفتٌ عرً اضت .غلهای اضالم ةس غرم هقُع تحسیف ةٌ ىقیؽٌ ه زیادً آن در
قسآن اتفاق ىظس دارىر .ةٌ ایو نػيا کٌ ىٌ چیشی از قسآن کاضتٌ عرً ه ىٌ چیشی از دارج ةٌ آن اضافٌ عرً کٌ
در قسآن اؼلی ىتُدً اضت .انا ىطتت ةٌ کاضتٌ یا افشهدً عرن حسکات ه نؽُتٍا ،ةایر گفت کٌ ٍیچ گُىٌ
تحسیفی در حسهف ه نؽُت ٍای قسآن هاقع ىغرً اضت؛ زیسا قسائت نتراهل انسهزی ٍهان قسائتی اضت کٌ از
ؼرر اضالم نسضُم ةُدً ه قسائتٍای دیگس ىُغی اجتَاد ةُدً کٌ ٍیچ گاً نتراهل ىغرً اضت.
ةٌ ٍس حال حتی اگس ایو حسف را ىپزیسیم ایو نطلم اضت کٌ قسآن اؼلی یکی از ٍهیو قسائتٍای نُجُد
اضت ه ٍیچ ضسری ةٌ جاهداىگی قسآن ىهی زىر.
پاضخ تفؽیلی

تحسیف نػاىی نذتلفی دارد ةسای رهعو عرن پاضخ اةترا ةٌ ةیان ٍس یک از ایو نػاىی ه ىظسات نطلهاىان
پیسانُن آىَا نی پسدازیم:
1تحسیف نػيُی :تحسیف نػيُى آن اضت کٌ آیٌاى را آن چيان نػيی ه تفطیس کيير کٌ دالف نفَُمهاقػی آن ةاعر ]. [1ةيا ةس ایو نفَُم تهام تفطیس ةٌ رأیٍا ه تأهیالت ىادرضت ه غلط کٌ تا کيُن ةُدً ه
دُاٍر ةُد ىُغی تحسیف نػيُی قسآن اضت]. [2
2تحسیف ةٌ کم یا زیاد عرن در حسهف ه حسکات ٍهساً ةا حفغ قسآن ه ضایع ىغرن آن؛ ةٌ ایو ىحُ کٌ دردارج نػلُم ىتاعر قسآن اؼلی کرام اضت .ناىير آىچٌ در قسائتٍای گُىاگُن هجُد دارد .قعػاو یکی از ایو
قسائتٍا ؼحیح اضت ه ةقیٌ یا ةٌ قسآن چیشی را افشهدً یا از آن کاضتٌاىر]. [3
ةسدی از غلهای عیػٌ ةس ایو غقیرً اىر کٌ قسائت حفػ از غاؼم کٌ انسهزً نتراهل اضتٍ ،هان قسائت قسآن
اؼلی اضت کٌ ىطل ةٌ ىطل ه ضیيٌ ةٌ ضیيٌ ىقل عرً اضت ه قسآن نسضُم ه نتُاتس ةیو نسدم ٍهیو قسآن
اضت ه ةقیٌ قسائتٍا ىُغی اجتَادىر ]. [4ه ایيکٌ ایو قسآن ةٌ حفػ ىطتت دادً عرً اضت ىیش ةٌ ایو نػيا
ىیطت کٌ حفػ ایو ظُر دُاىرً ه نسدم از اه تتػیت کسدًاىر؛ ةلکٌ ةٌ ایو نػياضت کٌ حفػ از قسائت
نسضُم در ةیو نسدم تتػیت کسدً اضت]. [5

ٍم چيیو رهایاتی از ائهٌ ىقل عرً اضت کٌ قسآن «غلی حسف هاحر نو غير الُاحر» ىازل عرً اضت ه ایو
رهایات اعتتاً ةُدن دیگس قسائتٍا ه درضت ةُدن یکی از آىَا را اثتات نیکير]. [6
اگس ایو رهایات را ةا رهایاتی کٌ در آىَا ةٌ نسدم دضتُر دادً عرً اضت قسآن را ٍهان گُىٌ کٌ نسدم
نیدُاىير ةذُاىیر [7] ،ضهیهٌ کيیم ،چيیو نیفَهیم کٌ قسآن اؼلی ٍهان اضت کٌ ىشد نسدم نتُاتس ه
نسضُم ةُدً اضت .ةيا ةس ایو ٍیچ گُىٌ تحسیفی در حسهف ه نؽُت ٍای قسآن هاقع ىغرً اضت.
3تحسیف ةٌ نػيای کم یا زیاد عرن کلهٌ یا کلهاتی ٍهساً ةا حفغ اؼل قسآن.گفتٌ عرً اضت کٌ چيیو تحسیفی در قسآن ،در ؼرر اضالم هاقع عرً ةُد ه گشارشٍای تاریذی ةیاىگس آن
اضت ،انا ةا تُحیر نؽاحف غثهان ایو نغکل ةسظسف گسدیر .غثهان پص از جهعآهری قسآن ةٌ هالیان دُد
دضتُر داد نؽحفٍایی را کٌ نذالف نؽحف جهع عرً تُضط اه ٍطتير ،ةطُزاىير( .التتٌ نؽحف غثهان ةيا
ةٌ غقیرً عیػٌ ٍهان قسآن نسضُم در زنان پیانتس ةُدً اضت ).ةياةسایو تحسیف ةٌ ایو نػيا از زنان غثهان ةٌ
ةػر غهالو نيقعع عر؛ انا پیظ از آن هجُد داعتٌ اضت]. [8
4تحسیف ةٌ نػيای کم یا زیاد عرن آیٌ ،آیات یا ضُرً ای ٍهساً ةا حفغ قسآن اؼلی ه اتفاق ىظس ىطتت ةٌقسائت پیانتس(ص) .ناىير آىچٌ در ةیو اٍل ضيت هجُد دارد کٌ ةسدی از آىَا ةطم اللٌ السحهو السحیم اةترای
ضُرًٍا را جشه هحی نیداىير؛ در حالی کٌ ةسدی دیگس از آىَا آن را جشه هحی ىهیداىير .التتٌ ٍهٌ
نطلهاىان ةس ایو اتفاق ىظس دارىر کٌ پیانتس قتل از ٍس کرام از ضُرًٍا ةٌ جش ضُرً تُةٌ ةطم اللٌ را نیدُاىرً
اضت]. [9
5تحسیف ةٌ ىقیؽٌ ه زیادً :یػيی ایيکٌ قسآىی کٌ انسهزً در دضت ناضت نغتهل ةس ٍهٌ قسآن ىتاعر ه یاچیشی از دارج ةٌ آن اضافٌ عرً ةاعر .هقُع چيیو تحسیفی در قسآن از ضُی عیػٌ نُرد اىکار قسار گسفتٌ ه
ادلٌ فساهاىی ىیش ةسای آن اقانٌ عرً کٌ در جای دُد آنرً اضت]. [10
ةيا ةسایو در زنیيٌ نؽُتٍا ه حسکات قسآن گسچٌ ةٌ جش قسائت نسضُم ،قسائتٍای دیگسی ىیش در الةالی
کتاةَا هجُد دارد انا آىَا ىُغی اجتَاد اضت ه نتُاتس ىیطت .ه التتٌ در ةیو غالهان غلُم قسآن ةسای تغذیػ
درضت یا اعتتاً ةُدن آىَا نالکٍایی ىیش ىقل عرً اضت ]. [11انا در ؼُرت قتُل چيیو تحسیفی در
قسآن ،ةایر گفت کٌ تحسیف ةٌ ایو نػيا ٍیچ ضسری ةٌ جاهداىگی قسآن ىهی زىر؛ زیسا قسائت اؼلی ىیش نُجُد
اضت .آىچٌ نضس ةٌ جاهداىگی قسآن اضت تحسیف ةٌ نػيای زیاد عرن حسهف یا کلهات یا آیاتی از دارج قسآن
ةٌ آن نی ةاعر کٌ ةٌ غقیرً ٍهٌ داىغهيران نطلهان در قسآن هاقع ىغرً اضت.
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