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 ؟است شده تحریفمقدسآیا کتاب  :سوال

 

 

   :جواب

 

 مقدمه

 شده دیگر، تحریف عبارت، یا بهاست خورده دست مسیحیان مقدس کتب شود کهمی ار شنیده، بسیما ایرانیان در میان

 .بیابیم آن برای و پاسخی قرار دهیم را مورد کنكاش موضوع کوشید این ، خواهیممقاله . در ایناست

 

 ؟چه یعنی تحریف

با  است ریشه هم تحریف . کلمۀچیست مقصود از تحریف ، باید دید کهمسأله این به سخگوییو پا از بررسی پیش

خاطر را به آن و افراد مغرض خورده بعدها دست اصلی متن معتقدند که مقدسکتاب تحریف ، مدعیان. در واقعانحراف

 .اندخود تغییر داده منافع

دیگر  باشند. معنی برده دست دیگری یا هر کتاب دین یك مقدس در متن ایعده که است این مقصود از تحریف

 .قرار دهند خود مورد تحریف تعالیم هنگامرا به دین آن اصیل ، پیامهر دینی رهبران باشد که تواند اینمی تحریف

از  ، اما پسمانده باقی نخوردهدست تا ظهور پیامبر بعدی ینیهر د کتاب گویند کهمی مقدسکتاب تحریف به معتقدان

 .ها نیستکتاب آن اصلی ، متناست امروز در دست و آنچه است رفته ظهور پیامبر جدید، از میان

 

 ؟ادعایی چرا چنین

 خودشان با اعتقادات مسیحیان قدسمکتاب مطالب برخی که است افراد این قبیل این از سوی ادعایی چنین دلیل

 .سازندمی ادعا را مطرح ، ایناختالف این توجیه . لذا برایو همسو نیست همخوان

 

 نظر دانشمندان

 مطرح وحیانی خدا و کتب به از معتقدین دسته آن از سوی فقط ، بلكهاست نداشته علمی پایۀ هیچگاه تحریف مسألۀ

 .یابندمی خود متناقض را با معتقدات مقدسکتاب مندرجات هک شده

 را وحی تر ادیانساده عبارتیمعتقدند، یا به گفتنِ او با انسان سخن وجود خدا و امكان به که و پژوهشگرانی دانشمندان

و  )عهدعتیق مقدسکتاب متن ینكهباشد بر ا دلیلی اند کهنیافته دست و سندی مدرك هیچ دانند، بهمی الهی
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 مدارکی به ، ایشانباشد. برعكس تغییر شده ، دستخوشدین اصحاب ورزیهایدر اثر غرض زمان عهدجدید( در طول

 و به شده بردارینسخه ایگونهوسواس دقت و اعصار با چه قرون در طول مقدسکند کتابمی ثابت اند کهیافته دست

 .است شده داده مختصری توضیح مقاله این پایانی ، در بخشزمینه . در ایناست ما رسیده زمان

 اعتقاد خود را به غربی از دانشمندان ای، عدهگذشته سال 033ملحد و منكر خدا! از حدود  و اما در مورد دانشمندان

 بس حمالتی دادند؛ اینان از دست یا معجزات الهی بشر یا ظهور پیامبران خدا در امور یا دخالت خدا یا ماوراءالطبیعه

 اند کهشده منكر این یكبارهبه آورند. آناناند و میوارد آورده مقدسبر کتاب« تحریف» تر از ادعایسهمگین

پندارند و می و تخیالت افسانه سرهرا یك مقدسکتاب مندرجات . ایشانخداست و کالم الهی مكاشفۀ مقدسکتاب

 بر این از دانشمندان دسته ترینِ اینکنند. خداشناسمی را نفی معجزات دخالتِ خدا در امور بشر و وقوع هر نوع امكان

بر  بر موسی خدا و ظاهر شدن نوح طوفان ماجرای ، وگرنهاست پذیرش قابل مقدسکتاب اخالقی نكات فقط باورند که

 .است افسانه و ... همه دختر باکره از یك سینا و تولد عیسی کوه

 باشد یا ادعای معجزات حاوی را که دیگری مذهبی هر کتاب را بلكه مقدسکتاب فقط ، نهاز دانشمندان دسته این

 مقدسکتاب که است نكرده ادعا را عنوان این گاههیچ از آنان کنند. اما هیچیكرد می بكند، بالكل بودن وحیانی

 .اندقرار گرفته اند، اما بعدها مورد تحریفبوده و اصیل دیگر، در ابتدا وحیانی آسمانی یا کتب مسیحیان

 

 مسأله بررسی

 

 وجود دارد؟ آسمانی كتب تحریف آیا اساساً امكان

 این ، و برایفرموده بشر الهام ارشاد و رستگاری را در آغاز خدا برای انمسیحی مقدسکتاب که اگر معتقد باشیم

 اجازه قدرتمندی و درضمن مهربان خدای چنین تصور کنیم که است ، آیا اساساً منطقیداشته منظور، انبیا را گسیل

 ند؟ک خدا را تحریف خود، کتاب یا منفعت خاطر سلیقهبه هر کسی دهد که

 که است ، اساساً غیر منطقیشده خدا بر انبیا نازل از جانب ابراهیمی در ادیان مذهبی کتب معتقد است که کسی برای

 که خدایی که است معنی این به طور غیرمستقیم، بهمذهبی کتب تحریف اند. اعتقاد بهشده تصور کند آنها تحریف

 اشخاص دستبه دهد کالمشمی را ندارد و اجازه آن حفظ برای کافی ، تواناییبشر عطا کرده گاریرست را برای کالمش

بشر را از  که بوده این و هدفش کرده خود را نازل کالم قادر مطلق خدای شود. اگر معتقدیم بیفتد و تحریف نااهل

 خود انجام را ندارد که کاری حفظ را بدهد؟ آیا او قدرت کاری چنین جازهدارد ا امكان رستگار سازد، چگونه آن طریق

 باشد؟ پس تفاوتتواند بیخود می کالم به ؟ آیا خدا نسبتاست ارزشحد بی تا این خودش او برای ؟ آیا کالماست داده

 !خداست کفر به در واقع ،آسمانی کتب تحریف اعتقاد به که بهتر، باید گفت عبارتبه

خود را از  کالم دارد که خدا آنقدر قدرت این که است این شكدارند، بی ایمان آن خدا به به مؤمنین همۀ که آنچه

 .کند حفظ گزند روزگار و افراد مغرض
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ها کتاب آن به ، دیگر توجهیشدهمی نسوخاز او م پیش و کتب فرستادهمی خدا پیامبر جدیدی وقتی گویند کهمی بعضی

، ظهور کرده که ، هر پیامبر جدیدیابراهیمی در ادیان که باید گفت شوند. در پاسخ تحریف که داده و اجازه نداشته

، کرده استناد و اشاره آنها به فقط نه . یعنیاست استوار کرده قبلی آسمانی کتب خود را بر پایۀ استثنا رسالت بدون

پیامبر  از ظهور یك اگر پس . پساست انبیا دانسته آن رسالت خود را دنبالۀ ، و رسالتآنها را مورد تأئید قرار داده بلكه

را  آنبزند و  آزمایش محك پیامبر جدید را به این تواند ادعایمی کسی شوند، چه تحریف قبلی جدید، قرار باشد کتب

 همه وجود این باشد، در مقابل رفته جدید از میان با ظهور پیامبری دینی کند؟ اگر هر کتاب مقایسه قبلی با کتب

 .اندنشده ها تحریفکتاب کنند اینمی ثابت که هایی، نسخهباید گفت چه قدیمی خطی هاینسخه

 

 ؟ایانگیزه با چه

 مقدساند کتابخواستهمی هدفی با چه ؟ مغرضیناست وجود داشته مقدسکتاب تحریف برای ایهانگیز اما اساساً چه

 کنند؟ را تحریف

 را تحریف کنند، آن توجیه مقدسکتاب کارها و رفتار خود را بر اساس آنكه برای افراد مغرض شود کهمی معموالً گفته

 را تحریف ندارد آن خدا رفتار نماید، نیازی کالم احكام بخواهد برخالف اگر کسی که تاس امر این اند. واقعیتکرده

خاطر سواد بودند یا بهبی مردم ، اکثریتمتمادی قرون تفسیر کند. در طول وارونه ایگونهرا به آن است کند. کافی

خدا بسیار  کالم شفاهی را در اختیار نداشتند؛ لذا تحریف دسمق، کتابخطی بودنِ نسخ و گران چاپ دستگاه نبودن

 .نبود کتاب اصل تحریف به بود و نیازی آسان

را  آنها انجیل اند؟ آیا همهرفتار کرده انجیل دستورات بر خالف اند کهنبوده کلیسا، رهبرانی تاریخ طول مگر در تمام

کرد،  صلیبی جنگهای به ، اقداممسیح دستور محبت کلیسا بر خالف 'وسطی قرون در اند؟ آیا وقتیکرده تحریف

 خود محفوظ در جای در کتاب ! دستور مسیحکرد؟ نه را تحریف دشمن و بخشش در مورد محبت مسیح هایگفته

در  بحث نمودند کهمی دیگر توجیه ییهاگونهخود را به کردند و عملمی عمل آن بر خالف مسیحی بود، و رهبران

 .گنجدمختصر نمی در این مورد آن

کردند یا کالً بر می را محكوم عمل این نیز بودند که خداترس ، رهبرانیصلیبی جنگهای دورۀ در همان اما درست

 .شدند خود کشته خاطر اعتراضکردند. اکثر آنها نیز بهمی پاپها اعتراض اقدامات علیه مقدسکتاب اساس

 مقدسکتاب کنند، در اینصورت خود را توجیه اند اعمالخواستهمی مسیحیت رهبران که بوده این تحریف اگر علت تازه

 قدسیم، کتابترتیب این شود. به مجدداً تحریف« دوره همان» رهبران خاطر منافعبه« زمانی در هر دوره» بایستمی

 بوده باشد. آیا واقعاً چنین متعدد قرار گرفته هایبارها و بارها مورد تحریف بایست، میاست در دسترس اکنون که

 در قرن که است ، همانیاست امروز در دست که کتابی اند کهکرده ثابت شناسیباستان کشفیات ؟ خوشبختانهاست

 مراجعه مقاله این پایانی بخش ، بهزمینه بیشتر در این بحث . برایاست قرار داشته یاننیز در اختیار مسیح اول

 .بفرمایید
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 عهدعتیق تحریف امكان

 

 چند سؤال مهم

 

 : سؤال ترینمهم

 ؟زمانی اند و در چهكرده تحریف كسانی چه

 را جانشینان کتاب این که معتقد باشیم که است این ( مستلزمانبیا و زبور و صُحُف )تورات عهدعتیق تحریف اعتقاد به

را  ، توراتموسی بالفصل مرد غیور و جانشین ، آنیوشع معتقد بود که توان، آیا میمثال اند. برایکرده تحریف موسی

 باشد؟ کرده تحریف

اند. زده عملی چنین به دست منحرف سالها بعد، رهبران بلكه، بالفصل جانشینان نه بگوید که است ممكن اما شخصی

 شخص و فاسد شدند و هیچ منحرف« یكبارهبه« »همگی»یهود،  دین مثالً رهبران باید معتقد بود که در اینصورت

 شهادت . بهتاریخ شهادت الفخ و هم است عقل خالف ، همتصوری بود! چنین نمانده باقی دیگر در میانشان خداترسی

 بر خالف رفتارشان کردند کهمی اعتراض زمانه ستمكیش حكام به بودند که ، انبیاییعهدعتیق هایدوره ، در همهتاریخ

 آن داشتند، و ثانیاً بر اساس را در دست تورات درست اوالً آنها متن شود کهمی نتیجه . پساست تورات حكم

شدند و می کشته شاناعتقاد و افشاگری انبیا معموالً در راه دهند. این تشخیص را از نادرست توانستند رفتار درستمی

 تعصب شانمقدسه کتب به نسبت بودند که کسانی یهود همواره قوم . نتیجتاً در میانگرفترا می جایشان دیگری نبی

 .کوشیدندمی آن حفظ در راه جان ا پایداشتند و ت و غیرت

برد و  اسارت به بابل را به ، یهودیانبابل پادشاه که از میالد، زمانی پیش 033 در حدود سال کنند کهادعا می بعضی

 از نظر تاریخی مریا . چنینرفت انبیا نیز از میان و صحف تورات ، نسخساخت یهود را ویران و معبد بزرگ اورشلیم

 بابل یهود را به قوم و بزرگان نجبا و دانشمندان ، نخستاورشلیم از ویرانی ، پیشبابل ندارد. نبوکدنصر، پادشاه صحت

و  دانیال همچون بزرگی نمودند. انبیای خود را حفظ خود را با خود بردند و میراث مقدسه کتب کرد. اینان منتقل

 اند و بر اساسکرده انبیا اشاره و صحف تورات کتب ، دائماً بهانبیا در دیار غربت اند. اینجمله و زکریا از این الحزقی

 .است منعكس هایشانامر در کتاب اند؛ اینهشدار داده ایشان را به آنها گناهانشان

قرار  و رومی یونانی استعمار و استثمار فرمانروایان یهود تحت قوم از میالد که پیش چهار قرن ، یعنیبعدی هایدر دوره

 یافت انبیا نزد کسی و صحف از تورات ایاگر نسخه که ، طوریقرار گرفت مورد تهاجم شانمقدسه داشتند، بارها کتب

، ساخته را پنهان کتب این با شجاعت ودند کهب ، افرادیتاریخ شهادت ، بهحال بود. با اینمی اعدام شد، مجازاتشمی

 .نمودند حفظ
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 مسیح و تأئید عیسی گواهی

انبیا( آغاز  و صحف تورات )یعنی عهدعتیق پیشگوییهای خود را بر اساس رسالت مسیح عیسی اینكه تر از همهمهم

 تا باطل ام. نیامدهسازم انبیا را باطل یا صحف تا تورات امآمده مبرید که گمان»فرمود:  کوه باالی کرد. او در موعظه

هرگز  از تورات اییا نقطه نشود، همزه زایل و زمین تا آسمان گویمشما می به . زیرا هر آینهکنم تا تمام ، بلكهنمایم

 جاودانی را کالم آورد و آنمی قول نقل هدعتیقاز ع (. او همواره1:و  5::7 )متی« شود واقع نخواهد شد تا همه زایل

 یهود نیز از عهدعتیق با مالیان کرد. در مباحثاتشاستوار می عهدعتیق خود را بر شالودۀ تعالیم . او تمامدانستخدا می

 . موعود است ایمسیح همان نماید که ادعا کند و ثابت توانستمی او چگونه عهدعتیق آورد. بدونمی حجت

 بر اساس کار و تبشیر خود قرار دادند. آنان را اساس او نیز عهدعتیق برگزیدۀ ، رسوالنآسمان به مسیح از عروج پس

 رسوالن باشد. برایمی موعود در عهدعتیق مسیحای همان ناصری عیسای کردند کهمی ثابت یهودیان به عهدعتیق

، و رسوالنش  مسیح عیسی تا زمان که است امر بیانگر آن تغییر خدا بود. این و غیرقابل مقدس کالم ق، عهدعتیمسیح

 . صورت ایشان آن را اعالم می داشتند در این ، چرا کهبوده نشده تحریف عهدعتیق

 

 عهدجدید تحریف امكان

 

 چند سؤال مهم

 ، كجا؟كسی ، چهزمانی ؟ چهتحریف

 تحریف به مسیح اشارات تمام ، در نتیجهشده ( تحریفخودِ عهدجدید )انجیل بگوید که کسی است ممكن لحا

 او بودند که و رسوالن ننوشت خود چیزی مسیح عیسی اینكه به ! خصوصاً با توجهاست شده حذف نیز از آن عهدعتیق

 .وجود آوردندهدجدید را بهع خود را نوشتند و کتاب عینی شهادت

بود. بشر دیگر از  رایج دیگر امری . در روزگار عهدجدید، کتابتداشت توجه بسیار مهم نكته یك در اینجا باید به

شد. می درست پاپیروس نامبه از گیاهی که از کاغذهایی کرد، بلكهنمی استفاده نوشتن برای یا سنگی گِلی هایلوح

. تعداد گرفتقرار می ، مورد استفادهبیشترشان خاطر دوام، بهحیوانات نیز پوست یا درباری مقدس متون نوشتن برای

 خاطر اعتقادات، بهنیز بسیار بود. یهودیان روم امپراطوری سلطۀ تحت نیز در سرزمینهای کردهافراد تحصیل

 .بیاموزند و نوشتن و خواندن مقدسه فرستادند تا کتبها میسهکنی خود را به ، کودکانشانمذهبی

شد و در می بردارینسخه سریع خیلی خاطر اهمیتشان، بهمسیح عیسی مقدس رسوالن های، نوشتهجهت همینبه

 .شدمی حفظ مسیحیت مقدس هاینوشته عنوانروزگار، به آن جهان مختلف نقاط کلیساهای

 دست مسیح عیسی برگزیدۀ خودِ رسوالن باور نباشند که عهدجدید، بر این تحریف به از معتقدین هیچیك امیدواریم

طرز به آن اعتقاد خود و تبشیر و تبلیغ در راه مسیح خود زدند. اکثر رسوالن هاییا نوشته مسیح هایگفته تحریف به

 خود را در راه کنند و جان را تحریف مسیح هایتوانستند گفتهمی افرادی د. چطور چنینشدن و کشته شكنجه فجیعی
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 رسوالن اینكه ، اعتقاد بهعالوه؟ به«در آوردی من»و  است دانستند دروغنیز می خودشان بدهند که از دست اعتقادی

فرمود و  خود اشتباه رسوالن در انتخاب عیسی که است این تقاد بهاع منزلۀکردند، به را تحریف مسیح و تعالیم زندگی

او  خدا و مسیح امر کفر به این باشد، چرا که نداشته اعتقادی چنین کسی و فاسد را برگزید. امیداوریم ناصالح افرادی

 ، یهودایاز شاگردانش یكی که دانستیاز آغاز م کند. او حتیمی را انتخاب کسانی چه دانستمی . مسیحاست

 خود اشتباه داد. او در انتخاب توبه او نیز مجال ، او را نیز برگزید و بهخواهد کرد، با اینحال او خیانت ، بهاسخریوطی

 .نكرد

از دنیا  ایدر گوشه هبراناز ر بود، اگر یكی شده پخش جهان در اقصا نقاط مقدس هاینوشته این که لذا در شرایطی

ادعا  نیز رسوا. اگر کسی شد و خودشبرمال می عملش که گذشتنمی کند، چیزی را تحریف کتب این کرد کهقصد می

فاسد و « یكبارهبه»و « جا در همه»و « همگی»کلیسا،  تاریخ هایاز دوره ، در یكیمسیحیت جهان رهبران کند که

 نه فرضی چنین که کنند، باید پذیرفت را تحریف رسوالن مقدس هاینوشته گرفتند که دند و تصمیمش منحرف

 !تاریخ با شهادت منطبق ، و نهاست با عقل منطبق

 

 ؟است شده عهدجدید تحریف مطالب آیا تمام

 که نیست منطقی ؟ اینکتاب ؟ آیا همهاست شده عهدجدید تحریف هایقسمت اینها، باید پرسید کدام بر همۀ عالوه

از  بعضی بگویند که است ممكن . بعضیاست تغییر شده عهدجدید دستخوش کتاب و کلمات خطوط تمام بگوییم

، ثانیًا ها کدامندقسمت این کرد که باشد، اواًل باید مشخص . اگر چنیناست شده عهدجدید تحریف خاص هایقسمت

 !اندنخورده ها دستقسمت بقیه که گیریممی نتیجه

 

 مقدسكتاب مطالب و سادگی پیرایگیبی

 را بپیراید. اما ماجراهای آن و غریب عجیب و برگهای کند با شاخمی سازد، سعیمی جعلی داستانی کسی معموالً وقتی

 مطمئن نویسنده را از صداقت انسان که است تكلفو بی پیرایهبی یز چنانآنها ن انگیزترینحیرت ، حتیمقدسکتاب

 .سازدمی

 القدسعذرا از روح مریم بارداری . جریاناست شده بیان بسیار ساده موسی دریا در زمان باز شدن ، ماجرایمثال برای

 .است شده داده شرح پیرایگیبی نیز در نهایت

 شناسیباستان دتشها

 و عهدجدید یافته از عهدعتیق که متعددی خطی های. نسخهاست منتفی مقدسکتاب تحریف ، موضوعاز نظر علمی

 معتبر و موثق و مكاشفۀ مانده و تغییر باقی خدشه بدون تاریخ در طول مقدسکتاب بر اینكه محكم است ، گواهیشده

 .است الهی
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 عهدعتیق خطی سخن

 حاوی هیچیك نسخ ، اما ایناست مانده باقی میالدی و پنجم چهارم قرون به متعلق قدیمی خطی نسخ از عهدعتیق

 این ، تمامهرحال. بهو غیره التین های، یا ترجمهاست آن یونانی هاییا ترجمه ، بلكهنبوده عهدعتیق عبری متن

 .امروز در اختیار داریم که است بوده همان عهدعتیق ، متنمسیحیت اولیه در قرون که است بر این ها گواهترجمه

 متن همین بود. امروزه میالدی دهم قرن به ، متعلقعبرانی زبانبه عهدعتیق خطی نسخۀ ترین، قدیمی495: تا سال

ادعا  همیشه رود. اما منتقدینکار میبه مختلف زبانهای به عهدعتیق ترجمۀ شود( براییم نامیده ماسورتی متن )که

از  پیش که است همان آن متن باشد که بر این گواه که نیست آنقدر قدیمی دهم قرن به متعلق اینسخه کردند کهمی

 .است بوده ظهور مسیحیت

 های، نسخهعجیب تصادف در اثر یك فلسطین در سرزمین چوپان پسرك ، یكبعدی لهایو سا 495: اما در سال

 هاینسخه این بر روی جدی از مطالعات پس . ایشانساخت زدهرا شگفت محققین کرد که کشف بسیار قدیمی خطی

 اند کهیافته دست عبرانی زبان به از عهدعتیق یدستنویسهای بار به نخستین برای شدند که متوجه ، ناگهانخطی

 نظر منتقدین کامل دگرگونی باعث عجیب کشف . ایناست میالدی اول از میالد تا قرن قبل دوم قرون به متعلق

از  حاکی بود، بلكه مسیح از میالد پیش در دوران که است همان امروزه عهدعتیق متن کرد که ثابت فقط گردید و نه

 .اندداشته و وسواس حد دقت خود تا چه مقدسه کتب و رونویسی یهود در حفظ علمای که است این

 

 عهدجدید خطی نسخ

کوچكتر عهدجدید  و قطعات کامل خطی هزار نسخه کند. وجود چندینکامالً فرق می اما در مورد عهدجدید، مسأله

. است از ابتدا بوده که است همان کتاب این متن که نگذاشته باقی شكی عهدجدید( جای اصلی )زبان ونانیی زبانبه

 .است تر ساختهامر را محقق جدید نیز این کشفیات

استوار  است ، گواهیمسیحیت اولیه قرون به متعلق مختلف زبانهای متعدد به های، وجود ترجمهیونانی بر نسخ عالوه

 .بودنِ عهدجدید بر موثق

 قول عهدجدید نقل هایاز کتاب ، هموارهو پنجم چهارم تا قرون میالدی اول قرن کلیسا از پایان ، پدرانهمچنین

بود، باز نمیما  در دست عهدجدید امروزه متن اگر حتی که زیاد است ها آنچنانقول نقل اند. تعداد اینکرده

 .کنیم قولها بازسازی نقل این را از روی آن مطالب تمام توانستیممی

 

 نتیجه

 وجود دارد، جای زمینه در این که سودمند علمی هایکتاب فوق، و نیز مطالعه نكات به فرد صادِق، توجه یك برای

 که را داراست قدرتی نیز همان و امروزه و معتبر خداست موثق المک مقدسکتاب گذارد کهنمی باقی تردیدی هیچگونه

او را  رود، گناهانفرو می انسان و روح اعماق قلب به که است شمشیری همچون مقدسدارا بود. کتاب در روز اول
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 .اعتماد قابل است کتابی مقدس. کتابشودمی خدا رهنمون به راستین و ایمان توبه سویسازد، و او را بهآشكار می

 این شما طبعاً در تكمیل و نظرات مؤثر باشد. سؤاالت مسأله جوانب برخی ساختن ، در روشنکوتاه بحث این امیدواریم

 .بسیار مفید خواهد بود مقاله

 

 


