دوفصلیامه علمو ترویجو نشریه مطالعات تطبیقو قرآن
و حدیث
سال /8شماره /59پاییز و زمستان 5938

Journal of Comparative Studies of the
Quran and Hadith
Year 8 Issue, No 13/ autumn & winter 2020

ارز یابی تطبیقی دیدگاه آیات عظام جوادی آملی و فاضل لنکرانی
1
در رد روایات دال بر تحریف
ناهید سادات سیدرضایی

2

چکیده
قرآن ،حاکمیت مطلق بر تمام روایات و اندیشهها دارد .روایات دال بر تحریف نیز باا قارآن و نا

راری

معصومین در تضاد است و به ما دستور داده شده است از آنهاا اعارا کیای  ،زیارا ععلاو و با ا اناد.
تحریف به دو شک معیوی و لفظو انجام موشود .تحریف معیوی به معیو تفسیر سخن برخالف مقصود
گوییده است و تحریف لفظو به معیای ک وزیادکردن الفاا اسات کاه باه اتفااآ آرا مسالمانان ایان ناو
تحریف در قرآن تحقق نیافته است .پژوهش پیش رو با روش توریفو _ تطبیقو و به شایوه کتابخاناهای باا
نقد سیدی و متیاو روایاات تحریاف از دیادگاه آیاات عظاام فاکا لیکراناو و عاوادی آملاو باه ا باات
ععلوبودن اینگونه روایات پرداخته است و این نتیجه حارا گردیاد کاه روایاات دال بار تحریاف فاقاد
اتصال سیدی معتبر بوده و از راویانو نق شده که فاسدالمذهباند و از بعضو کتاب مجواولالحاال نقا
شدهاند و روایاتو که عیوان تحریاف در آنهاا اخاذ شاده ،مقصاود تفسایربهرأی کاردن اسات و اکاافات
بیانشده در روایات ،تبیین و تأوی آیات را مورساند و اختالف قرائات ربطو به تحریف ندارد.

کلیدواژه :روایات تحریف ،تحریف بالیقیصه ،تحریف بالزیاده ،فاک لیکرانو ،عوادی آملو.

مقدمه
از دیرباز شبوات فراوانو درباره تحریف قرآن مطرح بوده و پیوسته مورد انکار و رد علما و محققین بزرگ
 .1تاریخ ورول 5938/8/51 :تاریخ تصویب.5938 /53/93 :
 .2لبه سط  ،9مؤسسه آموزش عالو معصومیهzahra95822@chmail.ir،
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اسالم بوده است .میشأ این شبوات روایاتو است که در کتب حادییو از اه سایت و شایعه بیاان شاده
است و به ظاهر تحریف کالمالله را مورساند .از عمله معتقدان به تحریف قرآن محاد ناوری اسات
که در کتاب فصل الخطاب خود در ا بات این امر به بایش از ی هزارویا راد روایات اساتیاد کارده
است .تحریف متن ،نوعو دگرگونو و انحراف در متن است کاه باه شاک معیاوی و لفظاو باه معیاای
ک و زیاد کردن الفا قرآن است که به اتفاآ همه مسلمانان این نو تحریف در قرآن تحقق نیافته اسات.
اگر تحریفناپذیری قرآن به ا بات نرسد ،اعتبار قرآن به چالش کشیده خواهد شاد و هرگوناه اساتیاد باه
آیات آن با مشک اساسو روبهرو خواهد بود؛ ازاینرو بسیاری از علماا از عملاه آیاات عظاام عاوادی
آملو و فاک لیکرانو؟ره؟ به ور مبسوط به بررسو و نقاد روایاات دال بار تحریاف پرداختاهاناد؛ لاذا
پرسشهای مومو که این مقاله به دنبال پاسخگویو باه آنهاسات ،عباارت اسات از :چاه نقادهایو از
لحا سیدی و متیو بر روایات دال بر تحریف وارد است؟ روایات دال بر تحریف به چید دساته تقسای
موشوند؟ دیدگاه آیات عظام عوادی آملو و فاک لیکرانو؟ره؟ درباره روایات دال بر تحریف چیست؟

پیشینه
از گذشته تا امروز عالمان شیعه همواره با آوردن دالی قوی از قرآن ،روایات و دیگر علوم عقلو و نقلو ،آ ااری
عمیق در رد نظریه تحریف قرآن نگاشتهاند که از عمله این آ ار :کتاب اکذوبة تحریف الرفر ب بفال الهفا و
السن نوشته رسول ععفریان است که مو ترین مطالب مطرحشده در ایان کتااب :ادلاه عادم تحریاف قارآن،
عمعآوری قرآن در زمان پیامبر اکرم؟ر

؟ و عدم تحریف ،اه سایت و تحریاف ،تحریاف و روایاات شایعه،

علمای شایعه و تحریاف ،فصا الخطااب و تحریاف اسات .کتااب صفااةة الرفر ب فل الیحریف نوشاته
محمدهادی معرفت به دالی شیعه بر رفع شبوه تحریف ،گواهو دیگران بر عایگاه بزرگان امامیه به قاول عادم
تحریف ،تحریف در کتب عودین ،تحریف از نظر حشویه و اخباریان و به توهمات راحب فصفل الخطفاب
پرداخته است و عباس نقیئو پایاننامه خود با عیوان «پژوهشو پیرامون مصونیت قارآن از تحریاف» در چواار
فص تدوین کرده است که در فص سوم ،عمدهترین شبوه قائلین به تحریف قارآن یعیاو روایاات موعاود در
مجامع روایو شیعو و سیو مورد نقد و بررسو قرار داده است .محسن بیات نیاز در «بررساو و نقاد روایاات
تحریااف در کتاااب فص ا الخطاااب» در چوااار فص ا بااا عیاااوین« :شاایاختو از محااد ن اوری و کتاااب
فص الخطاب» ،به بررسو اسیاد روایات تحریف ،بررسو و نقد آیات ادعایو تحریف ،ا باات عادم تحریاف
قرآن از نظرگاه حدیث و علمای شیعه پرداخته است.
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اقسام روایات تحریف
تاریخ حدیث گواه بر دستکاری و عع حدیث از ناحیه گروههاای سیاساو و فرهیگاو باوده اسات کاه
اهداف و اعتقادات خود را در قالب حدیث به عامعه اسالمو تزریق موکردهاند .یکو از دالیا قاائالن
به تحریف قرآن ،روایات دال بر تحریف است ،در تعار

بین آیاات و روایاات ،روایات کیاار گذاشاته

موشود؛ بهخصوص روایتو که داللت بر تحریف داشته باشد؛ ازاینرو با بررسو رورتگرفته بار روی
روایات تحریف ،از دیدگاه آیتالله فاک لیکرانو؟ره؟ این روایات به پیج گروه تقسی موشود:
گروه اول :روایات بسیاری که بر تحریف قرآن به شک تغییر ،تبادی و ماواردی از ایان قبیا
داللت دارند.
گروه دوم :روایاتو ناق

بر ذکر نام امامان معصوم؟عو

؟ در بعضو از آیات قرآن وعود دارند.

گروه سوم :روایاتو نق شده که موگو ید نام افراد دیگاری نیاز در قارآن وعاود داشاته ،ولاو
تحریفکییدگان آنها را حذف کردهاند و فقط نام ابو لوب را برعای گذاشتید.
گروه چهارم:

این دسته از روایات نشان مودهید که پس از پیاامبر؟را

؟ تعادادی از کلماات

حذف گردیده و بهعای آنها تعداد دیگری از کلمات گذاشته شادهاناد .درواقاع ایان گاروه از روایاات
ه زمان با ه بر وعود فزونو و نقصان در قرآن داللت دارند؛ فزونو بهدلی قراردادن کلمات و نقصاان
از نظر حذف.
گروه پنجم :روایاتو که با بیان تعابیر مختلاف و مضاامین متعادد بار وعاود نقصاان در قارآن
داللت دارند .بعضو از آنها حکایت از آن دارند که تعداد آیات قرآن بیش از رق فعلو اسات و برخاو
دیگر حاکو از آن است که تعداد آیات فالن سوره از تعداد فعلو بیشتر بوده است و بخش ساوم بیاانگر
آن است که کلمه فالن از فالن آیه و یا آیه فالن از فالن سوره در موارد بسیاری و عاهای متعددی حاذف
شده است (فاک لیکرانو ،5985 ،ج ،5ص.)144 _ 135
آیتالله عوادی آملو (مدظله العالو) روایات تحریف را به چوار گروه تقسی موکیید:
گروه اول :در برخو روایات عیوان تحریف اخذ شده و در ظاهر آنها آمده که قارآن تحریاف
شده است.
گروه دوم :روایاتو است که در آنها برای آیات اکافاتو ناظر به اه
انعکاس یافته است.

بیت؟عو

؟ و فضاای آناان
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گروه سوم :روایات ناظر به قرائات قرآن است؛ یعیو آیات قارآن را باهگوناهای غیار از قرائات
متداول خوانده اند و محد نوری گمان کرده است که این روایات نشان دخ و تصرف در قرآن یا تغییر
کلمات و حروف و قرائات آن است.

گروه چهارم :روایاتو است که در آنها برای شماری از آیات ،اکافاتو بیان شده است که باه

میظور تفسیر یا تأوی آیات مطرح شده است ،اما محد نوری معتقد است مضمون ایان روایاات ایان
است که این اکافات در متن قرآن بوده و حذف شده است (عوادی آملو ،5939 ،ص.)511 _ 511

نقد سندی روایات دال بر تحریف
شرط ارلو برای استفاده از روایات ،ا مییان به و وآ و ردور روایات است ،زیرا همه روایات از اعتبار
قطعو برخوردار نیستید .برای رسیدن به این مرحله از ا مییان ،باید سلسله اسیاد ،ت ت بررسو شاود
و بعد از آن بر بق کوابط به بررسو متیو روایات پرداخته شاود .ازهماینرو در اییجاا میاساب اسات
گفتار پژوهشگر موفق ،عیاب شیخ محمدعواد بالغو؟ره؟ را ذکر کیی  .ایشاان در نقاد سایدی روایاات
تحریف موگوید:
محد معارر ،نوری ،در کتاب فصلالخطاب در عمعآوری روایاتو که به اساتیاد آنهاا مادعو
کاستو قرآن شده ،کوشش بسیار نموده و روایات مسید را با روایات مرس به ه آمیخته است .باه
گمان خود با این کار تعداد اسیاد را افزایش داده است؛ با آنکه ی محقق به یقین موداند کاه ایان
مراسی از آن مسانید گرفته شده است ...بیشتر این روایات ،اخباری است که اسیاد آنها به افارادی
اندک میتوو موشود؛ آنه یا کسانو که علماای رعاال ،هار یا از آناان را کاعیفالحادیث و
فاسدالمذهب و روایات آنان را نامقبول مودانید ،یا کسانو هستید که به عع و کذب ماتو اناد و
من روا نمودان حتو ی حدیث را از چیین کسانو در تفسیر نق کی یا کسانواناد کاه باه فرقاه
واقفیه و دشمیو با امام رکاا؟ ؟ مشاوورند یاا کساانو هساتید کاه باه فسااد روایات و غلوگاویو
معروفاند (بالغو5143 ،آ ،ج ،5ص.)42 _ 41

از بزرگان عصر ما که در فن رعال راحبنظر و راحب تألیف قای

اسات ،آیاتاللاه خاوئو؟ره؟

است که در نقد سیدی این دست از روایات چیین گفته است:
 ...بسیاری از روایات دارای کعف سیدیاند و شماری از آنها از کتاب احمد بن محماد سایاری
نق شدهاند که علمای رعال بر فساد مذهب و باور او نسبت باه تیاساخ ،اتفااآنظار دارناد و نیاز
شماری از این روایات از علو بن احمد کوفو نق شدهاند که علمای رعال موگوییاد او کاذاب و
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فاسدالمذهب است (خوئو ،5931 ،ص.)442

دانشمید و مفسر گرانقدر آیتالله عوادی آملو نیز موفرمایید:
عموم روایات ادعایو تحریف ،یا فاقد اتصال سید است یا از راویانو نق شده است که به کاذب و
عع اشتوار دارند و شماری نیز از میابع فاقد اعتبار نق شده است .افزون بر ارسال سید ،شاماری
از این روایات و کعف راویان آنها ،بیشتر آنها از کتابهایو همچاون کتااب «سالی بان قایس
هاللو»« ،تفسیر فرات کوفو» و ...نق شده است که اعتبار این کتابها مح تأم است .گفتیاو
است :گاهو روایات فراوانو در کتابهای بوشماری در عصر متأخر نشر یافته اسات کاه در نگااه
ابتدایو چیین توه موشود که مضمون آنها متواتر است ،درحالوکه شارط ارالو تاواتر ،هماان
حفظ وفور و تراک در تمام بقات و اعصار و نس هاست ،ولو اینگونه روایات فراوان از مجاامع
میانو نق شده که آنها از عوامع اولو آورده و آنها نیز از چواار کتااب معاروف (کفاف  ،فل
یحضره الفرا  ،تهذیب و اسیبصار) گرد آوردهاند و آن چواار کتااب مشاوور ،تاألیف ساه محاد
بزرگوار است و گاهو آنچه در تهذیب و اسیبصار است ،مطلبو است که از کاف یا فل یحضفره
ً
الفرا میال آورده شده است که بازگشت سه محد به دو یا ی محد خواهد بود و گاهو نیز هر
سه بزرگوار با سیدهای ویژه ،همگو از ی راوی معین نق مونمایید؛ بیابراین تمام احادییو که در
عصر اخیر تواترنماست ،با سیر قوقرایو به استفاکه تبدی شده ،تواتر آن فروکش موکید و آنگاه به
خبر واحد غیرمستفیض میتوو موشود که بر فر

رحت سید و تمامیت داللت ،تاوان ا باات ایان

مطلب مومو را که ه ربغه کالمو دارد و ه عیبه علوم قرآنو نخواهاد داشات .باا پاذیرش اعتباار
سیدی شماری محدود از روایات ادعایو تحریف و با رارفنظار از کاعف سایدی ساایر روایاات،
داللت این روایات بر تحریف تمام نیست و این روایات بر مطالبو غیار از تحریاف قارآن باه نقیصاه
داللت دارند (عوادی آملو ،همان ،ص.)511 _ 514

آیتالله فاک لیکرانو؟ره؟ نیز در نقد سیدی این دست از روایات گفتهاند:
بسیاری از این روایات به نق از احمد بن محمد سیاری نق شده است .وی دارای گرایشو فاسد و
فردی دروغگو و عع کییده حدیث بوده است .برخاو از پژوهشاگران مادعواناد کاه در روایاات
تحریفشده گردآوریشده توسط «محد معارر» در کتابو و یژه در خصوص این موکاو 588
ً
روایت به نق از این شخ فاسد و ععال یافت شده است .با وعود چیین روایاتو مطمئیا موتوان
گفت که وی فردی معاند و میافق و یا عیرهخوار افراد معاند بوده است .به نظر مورسد کاه وی باه
میظور مخدوش ساختن قرآن و کاهش ارزش و اسقاط قرآن بهعیوان تیوا معجزه عااودان از درعاه
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اعتبار و ه ردیفقرار دادن آن با تورات و انجی تحریفشده اقدام نموده است .روایاات دروغاین،
عع و به کتاب خدا افترا و دروغ موبست تا مسلمانان نسبت به یوود و نصارا هایچگوناه امتیااز و
و یژگو خارو نداشته باشید و چیانچه تورات و انجی فاقاد اعتباار اسات قارآن را نیاز از اعتباار و
ارزش فروکاهد .محد معارر روایات سیاری را حجت و معتبر موداند! (فاک لیکرانو ،همان،
ص)145

نقد متنی روایات تحریف
معیار اساسو نقد روایات ،نقد محتوایو و متیو اسات و نقاد سایدی باهتیواایو کاافو نیسات .در نقاد
محتوایو نیز معیارهای ارلو ،مخالفت با قارآن ،سایت قطعاو و عقا اسات (نصایری ،5982 ،ج،9
ص)415؛ ازاینرو ما نیز از دیدگاه آیتالله فاک لیکرانو؟ره؟ و آیتاللاه عاوادی آملاو باه نقاد متیاو
روایات تحریف موپردازی :

گروه اول :روایات بسیاری که بر تحریف قرآن به شک تغییر ،تبادی و ماواردی از ایان قبیا

داللت دارند.
 .5علو بن ابراهی قمو از پدرش از رفوان بن یحیو از ابوعارود از عمران بن هیی از مالا بان
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ} فروفرساتاده شاد،
حمزه از ابوذر روایت کرده که گفت :وقتو این آیه {يَ ْو َم تَ ْبيَ ُّ
رسول خدا؟را ؟ فرمود« :امت مسلمان در روز قیامت در پیج گروه بر من وارد خواهید شد .گروهاو از
آنان همراه با گوساله این امت هستید .از آنها خواه پرسید که بعد از من با « قلین» چه کردید؟ آنهاا
خواهید گفت که ما « ق اکبر» را تحریف نمودی و آن را پشت سر خاو یش اناداختی و اماا باا « قا
ارغر» دشمیو ورزیدی و کییهتوزی نمودی و بر آن عفا و ست روا داشتی  .پس مان باه آنهاا خاواه
گفت :با تشیگو و رو یو سیاه به عوی بازگردید .سپس گروهو همراه با فرعاون ایان امات بار مان وارد
خواهید شد و من به آنها خواه گفت که با « قلین» چه کردید؟ ایشان خواهید گفت « :قا اکبار» را
تحریف و پارهپاره نموده و با آن مخالفت ورزیدی و اما با « ق ارغر» دشمیو ورزیده و عیگیدی  .من
به آنها خواه گفت که با رو یو سیاه و تشیگو به آتش دوزخ بازگردید .سپس گروهو همراه باا ساامری
این امت بر من وارد خواهید شد .من به آنها خواه گفت که پس از من با « قلین» چه کردیاد؟ آنهاا
خواهید گفت که با « ق اکبر» مخالفت کرده و آن را واگذاشتی و اما « قا اراغر» را باویاار و یااور
گذاشته و تباه ساختی و تمامو زشتوها را در موردش روا داشتی  .من به آنها خواه گفات کاه تشایه و
با رو یو سیاه به عوی بازگردید .سپس گروهو همراه با رهبر خوارج بر من وارد خواهید شد و من از آنان
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خواه پرسید که پس از من با « قلین» چه کردید؟ آنها خواهید گفت « :ق اکبر» راپارهپاره کارده و از
آن تبری عستی و با « ق ارغر» عیگیدی و آنها را کشتی  .من به آنها خواه گفت که باا تشایگو و
رو یو سیاه به عوی بازگردید .سپس گروهو باا اماام متقاین و ساید اورایا و رهبار پیشاانو سافیدها و
عانشین فرستاده پروردگار عالمیان بر من وارد خواهید شد و من از آنها خواه پرسید که پس از من باا
« قلین» چه کردید؟ آنها خواهید گفت :ما از « ق اکبار» پیاروی کاردی و « قا اراغر» را دوسات
داشتی و با آن همراهو کردی و آنها را خواستی و یاری کردی تا اینکه خون ما در راه ایشان باه زماین
ریخته شد .من به آنها خواه گفت که به بوشت بازگردید درحالوکه سیراب و با رو یو سافید هساتید.
ض ُو ُجوهٌ.}...
سپس پیامبر گرامو؟ر ؟ این آیه را تالوت نمود{ :يَ ْو َم تَ ْبيَ ُّ
 .4ردوآ در خصال به نق
سه چیز یعیو قرآن ،اه

بیت؟عو

از عابر از پیامبر اسالم؟ر

؟ روایت کرده که فرماود« :در روز قیامات

؟ و مسجد در نزد پروردگاارت شاکایت خواهیاد کارد :قارآن خواهاد

گفت :پروردگارا ،مرا تحریف و پاره کردند و مسجد موگو ید :پروردگارا مرا به حال خود رها ساخته تباه
کردند و اه بیت موگو یید :پروردگارا ما را کشتید و از خود رد ساختید و آواره نمودند.
 .9ابنشورآشوب در «میاقب» به نق از عبدالله بن محمد بن سلیمان بن عبد اللاه بان الحسان از
پدرش از عدش از عبدالله از امام حسین؟ ؟ روایت کرده که آن حضرت در روز عاشورا فرماود« :شاما
اااغوتهااای اماات و اح ازاب پراکیااده و بااه دورافکیاادگان قاارآن و بااازدم ش ایطان و گااروه تبوک اار و
تحریفکییدگان قرآن هستید» .محد معارر پس از نقا

ایان روایات ماوگو یاد« :اماام حساین؟ ؟

تحریف قرآن را به آنها نسبت داد ،درحالوکه اسالف آنها بودند که اقدام به انجام چیینکاری کردناد.
همچیانکه پیامبر گرامو اسالم؟ر

؟ کشتن انبیا را به یوودیان معارر خاو یش نسابت داد ،زیارا باه کاار

پدران خو یش افتخار موکردند و از شیوه و روش آنها پیروی موکردند (فاکا لیکراناو ،هماان ،ج،5
ص.)144 _ 135
نقد و بررسی گروه اول
میظور از تحریف قرآن در مورد گروه اول این نیست که معتقدند بخشاو از آیاات و کلماات آن حاذف
شده باشد ،بلکه بدین معیاست که از آیات ،معانو غیرواقعو اساتیباط شاود و فضاای اها

بیات؟عوا ؟

انکار و با آنها دشمیو و خصومت شود و حقوقشاان نادیاده گرفتاه یاا پایماال شاود .درواقاع مقصاود
ً
تفسیربهرأی و معیاکردن از روی می و هوای نفس است .اوال ،ظاهر روایات که بیان گشته رحت گفتاه
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ً
ما را ابت موکید؛ انیا ،برخالف ظاهر روایات نموتوان استدالل کرد .این روایات تحریف قارآن را باه
همه مردمو نسبت مودهد که از اه بیت پیروی نکرده و معتقد به امامت و والیت آنها نبوده و نیستید؛
درحالوکه تحریف مورد نظر در دوران خلفای راشدین قب از خالفت امیر مؤمیان؟ ؟ به وقو پیوست و
فقط تعداد بسیار اندکو از مدعیان تحریف ،تحریف قارآن را باه بعاد از دوران خالفات اماام علاو؟ ؟

نسبت مودهید .در اییجا این سؤال مطرح موشود کاه تحریفاو کاه در زماان مشخصاو توساط افاراد
معدودی رورت گرفته را چگونه موتوان به تمام مردم غیرشیعه نسابت داد .حکا ایان اسات کاه اگار
معارف اسالمو را از غیرشیعه کسب نمایی درواقع دین را از افراد میحرف که به خدا و رسولش خیانات
کردهاند فراگرفتهای  .چگونه امام حسین؟ ؟ در روز عاشورا به آنها نسبت تحریف قرآن را داد و آنها نیز
در مقاب این گفته سکوت کردند و به آن حضرت اعترا

نکردند؟ دلیلو که «محاد معارار» ارائاه

داده مبیو بر اینکه آنها به عم اسالف خو یش راکو و مفتخر بودند و از آنهاا پیاروی کاردهاناد نیاز
بوپایه و بو اساس است ،زیرا فرد مسلمان معتقد به اساس اسالم و قارآن باهعیوان وحاو الواو و تیواا
معجزه عاودان نبوت و رسالت ،چگونه موتواند راکو شود کاه در قارآن تحریفاو راورت گیارد و در
همین رابطه از تحریفکییده قرآن پیروی نماید .ررف اعتقاد به خالفت تحریفگر قرآن ،نموتواناد باه
معیای پذیرفتن اقدامات وی و تسلی بودن در برابر عملکرد وی قلمداد شود .از ساوی دیگار اعتقااد باه
خالفت را چگونه موتوان با اعتقاد به تحریف قرآن توسط خلیفه در ی عا عمع نمود .آیا فرد معتقد باه
چیین خلیفهای موتواند بپذیرد که چیین نسبتو به وی بدهیاد درحاالوکاه کتاابهاای اها تساین باا
رراحت هرچهتمامتر چیین نسبتو را تکذیب و تحریف قرآن را به ورکلو انکار موکیید .ررفنظار از
همه اینها آیا موتوان گفت که تماام پیاروان چیاین خلیفاهای در تحریاف قارآن دسات دارناد و از آن
خشیودند .به فر

اگر تحریف قرآن را بپذیری  ،آیا موتوانی چیین عم زشتو را که توسط رهبر قاومو

رورت گرفته ،به تمام افراد آن گروه نسبت بدهی  ،درحالوکه آنها هیچ ا العو دراینباره نداشاته و آن
را نموپسیدند؟ این مطلب بسیار روشن و بدیوو است .بیابراین نتیجه موگیری کاه میظاور از تحریاف
نسبتدادهشده به غیرشیعه در این روایات استیباط معانو نادرست از آیات ،انکار فضای اه بیت ،عدم
پایبیدی به امامت آنها و عدم پیروی از خط مشو آنهاست و غیر از این ،مفوومو برای تحریف قارآن
توسط این گروه نموتوان تصور نمود (فاک لیکرانو ،همان ،ج ،5ص.)144 _ 135
گروه دوم :روایاتو ناق

بر ذکر نام امامان معصوم؟عوا

؟ در بعضو از آیات قرآن وعاود دارناد.
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این دسته از روایات نیز بسیارند:
 .5کاف به نق از محمد بن فضی از امام سجاد؟ ؟ روایات کارده کاه فرماود« :والیات علاو بان
ابو الاب در تماامو کتاب پیاامبران نوشاته شاده اسات و خداوناد تماام پیاامبران را براسااس نباوت
محمد؟ر

؟ و والیت علو؟ ؟ برگز ید.

 .4کاف از علو بن ابراهی از احمد بن محمد برقو از پدرش از محمد بن سیان از عمار بن مروان
از میخ از عابر از امام باقر؟ ؟ روایت شده که فرمود« :عبرئی

ایان آیاه را ایانگوناه بار محماد؟را ؟

ب ِم َّما نَ َّز ْلنَا َعلَى َع ْب ِدنَا فَأْْتُو ِِ ُسأو َر ٍ ِمأمْ ِم ِْلِأ ِ} روایاات دیگاری نیاز باا
فروفرستادَ { :وإِنْ ُك ْنتُ ْم فِي َر ْي ٍ
همین مضمون وعود دارد.
نقد و بررسی گروه دوم
تعدادی از این روایتها با رراحت بیانگر نام اه

بیت؟عوا

؟ در قرآن نیساتید .پارداختن تماامو کتاب

آسمانو از عمله قرآن به مسئله والیت امیر مؤمیان بههیچوعه به معیاای ذکار ناام ایشاان نیسات .ایان
موکو در مورد دشمیان آنها نیز ردآ موکید :نام ایشان در قرآن با رراحت ذکر نشاده اسات ،بلکاه
قرآن به اوراف زشتو پرداخته که تیوا اییان مصداقش موباشاید درواقاع ناام اماماان معصاوم؟عوا

؟ در

قالب تشری و تبیین آیات ذکر شده است (فاک لیکرانو ،همان ،ج ،5ص.)144 _ 135

گروه سوم :روایاتو نق شده که موگو ید نام افراد دیگاری نیاز در قارآن وعاود داشاته ،ولاو

تحریفکییدگان آنها را حذف کردهاند و فقط نام ابو لوب را برعای گذاشتید.
 .5غیبت نعمانو از احمد بن هوذه از نواوندی از عبدالله بن حمااد از راباح مزناو از حار بان
مغیره از اربغ بن نباته روایت کرده که گفت :شییدم اماام علاو؟ ؟ ماوفرمایاد :مان عجا را مشااهده
موکی که در آییده در مسجد کوفه قرآن را آنگونه که نازل شده به مردم تعلی مودهیاد .مان گفات  :ای
امیر مؤمیان ،آیا قرآن فعلو همان قرآن فروفرستادهشده نیست؟ آن حضرت فرمود :نه ،زیرا نام هفتاد تان
از قریش و پدرانشان از قرآن حذف شده است و فقط نام ابو لوب برعای مانده تا به واساطه آن پیاامبر را
مسخره کیید ،زیرا ابو لوب عموی پیامبر بود!
 .4شیخ ابو عمرو کشو در کتاب رجال به نق از ابوخطاب از ابوخلاف بان حمااد از اباومحماد
حسن بن لحه از ابنفضال از یونس بن یعقوب از یز ید عجلو از امام رادآ؟ ؟ روایت کرده که گفت:
در قرآن نام هفت تن ذکر شده که قریش آنها را حذف کرد و تیوا نام ابولوب را برعای گذاشت.
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 .9کافو از علو بن محمد از احمد بن محمد از ابو نصر روایت کرده که گفت :ابوالحسن؟ ؟ قرآناو
در اختیارم گذاشت و به من امر فرمود که در آن نیگرم ،ولو من در آن نگریست و خوانادم{ .لَأ ْم يَ ُكأ ِم لَّأ ِييمَ
ب} پس نام هفتاد تن از قاریش باا نامشاان و ناام پدرانشاان را در آن یاافت  .پاس امیار
َكفَ ُرو ِممْ أَ ْه ِل ْل ِكتَا ِ

مؤمیان؟ ؟ به من پیام داد که آن قرآن را برای او بفرست .
نقد و بررسی گروه سوم
این دسته از روایات سیدی کعیف دارند و با یکدیگر در تضاد هستید و نموتاوان باه عادد ذکرشاده در
آنها استیاد عست .این دسته از روایات با قرآن نیز در تضاد هستید ،زیرا بر ما تکلیف شده تا روایات را
بر قرآن عرکه کیی  .مضمون روایات بوپایهبودن آنها را ابت موکید .از سوی دیگر ذکر نام «ابولوب»
بههیچوعه شخصیت پیامبر؟ر

؟ را خدشهدار نموسازد ،زیرا ررف عمو بودن بدون وحدت اشتراک در

اهداف توحید و نبوت برای افراد ایجاد اعتبار و حرمت نموکید و فقط عمو بودن کافو نیست .از ظااهر
روایت اول برموآید که بوتر بود نام ابولوب نیز حذف موشاد .در روایات دوم رادر و ذیا روایات باا
یکدیگر میافات دارند ،زیرا در مقدمه روایت آمده که در قرآن نام هفت تن از قریش ذکر شاده باود و در
پایان اشاره شده که نام همه هفت تن حذف گردیده و تیوا ناام ابولواب باه عاا ماناده اسات .پاس ایان
موکو نشان مودهد در مجمو نام هشت تن در قرآن ذکر شده بود .اما روایات ساوم داللات بار ایان
نموکید که نام هفتاد تن بخشو از قرآن را تشکی موداده است و ایانکاه راوی ماوگو یاد اماام مارا از
نگریستن به قرآن نوو فرمود روایت را از درعه اعتبار ساقط ماوساازد .ظااهر روایات نشاان ماودهاد
امام؟ ؟ قرآن را در اختیار وی نواد تا در آن بیگرد و این موکو با نواو اماام میافاات دارد (لطفاا دقات
فرمایید)؛ بیابراین مشخ

موشود کاه پژوهشاگر باانصااف عااری از تعصاب و پیارو دلیا و برهاان

نموتواند به این دسته از روایات اعتماد و ا مییان پیدا کید.

گروه چهارم :این دسته از روایات نشان مودهید که پس از پیاامبر؟را ؟ تعادادی از کلماات
حذف گردیده و بهعای آنها تعداد دیگری از کلمات گذاشته شادهاناد .درواقاع ایان گاروه از روایاات
ه زمان باه بر وعود فزونو و نقصان در قرآن داللت دارند .فزونو به دلی قراردادن کلمات و نقصاان
از نظر حذف.
 .5علو بن ابراهی قمو در تفسیرش به نق از پدرش از حماد بن حریز از اماام راادآ؟ ؟ روایات

ب َعلَأ ْي ِ ْم َو َ
ِّأ َر َ ْل ُم ْ
صأ َر َ لَّأ ِييمَ أَ ْن َم ْمأعَ َعلَأ ْي ِ ْم َر ْيأ ِر ْل َم ْغ ُ
کرده که فرمود { :هْأ ِدنَا ل ر
ضأو ِ
سأتَمِي َم * ِ
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ضالريمَ }.
ل َّ
صأََفَى
 .4عیاشو از هشام بن سال روایت کرده که گفت :از امام راادآ؟ ؟ دربااره آیاه {إِنَّ هللاَ ْ
وحا َوآ َل إِ ِْ َر ِهي َم َوآ َل ِع ْم َر نَ } سؤال کردم ،آن حضرت فرمود :آیه به این شک باوده {آ َل إِ ِْأ َر ِهي َم
آ َد َم َونُ ً
َوآ َل ِع ْم َر نَ َعلَى ْل َمالَ ِميمَ } تحریفکییدگان اسمو را عای اس دیگر عو کردهاند.
س لَ َك ِممَ ْْلَ ْمأ ِر
 .9محمد بن عموور موگو ید :خدمت امام رادآ؟ ؟ این آیه را تالوت کردم{ .لَ ْي َ
َأي ٌ } امام فرمود :این آیه درواقع اینگونه فروفرستاده شده« :ليس لك من االمر ان تبت عليهم او تعذبهم
ش ْ
فانهم ظاالونن» ،زیرا چگونه ممکن است که پیامبر؟را ؟ اختیااری نداشاته باشاد ،درحاالوکاه در آیاه
دیگاری خداوناد ماوفرمایادَ { :مأا آتَأأا ُك ُم ل َّر ُلأو ُل فَ ُو ُأيوهُ َو َمأا نَ َأا ُك ْم َع ْنأ ُ فَأأا ْنتَ ُو } و در عاای دیگاار
لأ ْلنَا َل َعلَأ ْي ِ ْم َحفِي ًأا} {إِنْ َعلَ ْيأ َك إِ َّ
موفرمایادَ { :مأمْ يُ َِأ ِ ل َّر ُ
لأو َل فَمَأ ْد أَ َأا ََ هللاَ َو َمأمْ تَأ َولَّى فَ َمأا أَ ْر َ
ْلأبَ َا ُ } روایات دیگاری نیاز در هماین زمییاه وعاود دارد کاه از تغییار و حاذف بعضاو از کلماات و
عایگز ینشدن کلمات دیگر بهعای آنها داللت دارند.
نقد و بررسی گروه چهارم
در پاسخ به این گروه موگو یی  :سید اکیر این روایات فاقد اعتبار است و با قرآن و اعماا مسالمانان در
تضاد است ،زیرا مسلمانان به اتفاآ آرا وقو تحریف به شک فزونو آن را مردود مودانید و معتقدند کاه
کتاب موعود بدون حتو ی حرف اکافو همان قرآن ارلو است .در ارتباط با روایت شماره ی بایاد
خا رنشان ساخت کاه تغییار آیاه ماذکور هایچ فایادهای نادارد ،زیارا آیاه ارالو باا هادف ماوردنظر
تحریفکییده میافات ندارد و از نظر ادبو هیچ اشکالو در آیاه مشااهده نماوشاود و نیاز از موقعیات و
عایگاه رفیع پیامبر؟را

؟ چیزی نموکاهد .در اییجا پرسش موشود که علت تحریف چاه چیازی باوده

است ،زیرا برای تغییر یادشده نموتوان هیچ انگیازه و توعیاه و دلیا و فایادهای یافات .آیاه موعاود در
روایت سوم بر عدم استقالل پیامبر؟ر

؟ داللت دارد و «الم» از اختصاص استقالل باه خداوناد متعاال

حکایت موکید .همین موکو در مورد آیه {إِنَّا ِ ه ٰلِلِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِ َر ِجمُأونَ } نیز ردآ موکید .باا توعاه باه
اینکه استقالل تیوا میحصر به ذات خداوند است؛ پس موتوان آن را از دیگران نفو نماود .مقاام نباوت
باعث نموشود تا پیامبر؟ر

؟ از گردونه ممکنالوعودبودن خارج شود .وی هماواره در بااالترین ساط

نیاز در ارتباط و اتصال به «ذات مقدس الوو» است .پیامبر گرامو اسالم؟را

؟ هرچید از نظر موقعیات

و عایگاه به باالترین مراتب کمالو دست یافته است ،ولو این واقعیت باعث تغییار ذات او نماوشاود و
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نموتوان برهمیناساس او را مستق از واعبالوعود دانست .پس عای هایچ اشاکال و ایارادی در آیاه
وعود ندارد و میان آن و سایر آیات یادشده در روایت هیچ میافاتو به چش نموخورد .آیاتو که بر لازوم
پیروی از اوامر و نواهو پیامبر؟ر

؟ و اینکه ا اعت از وی باهمیاباه ا اعات از خداوناد اسات داللات

دارند .تمامو این و یژگوها با عدم استقالل پیامبر هیچ مغایرتو ندارند ،بلکه بارعکس ،ایان موکاو را
ابت و تأیید موکید ،زیرا پیامبر بهخا ر اینکه فرستاده و پیامآور خداوند براساس وحو است دارای این
و یژگوها موباشد و موارد یادشده با استقالل پیاامبر ها خاوانو نادارد (فاکا لیکراناو ،هماان ،ج،5
ص.)144 _ 135
گروه پنجم :روایاتو که با بیان تعابیر مختلاف و مضاامین متعادد بار وعاود نقصاان در قارآن
داللت دارند .بعضو از آنها حکایت از آن دارند که تعداد آیات قرآن بیش از رق فعلو اسات و برخاو
دیگر حاکو از آن است که تعداد آیات فالن سوره از تعداد فعلو بیشتر بوده است و بخش ساوم بیاانگر
آن است که کلمه فالن از فالن آیه و یا آیه فالن از فالن سوره در موارد بسیاری و عاهای متعددی حاذف
شده است.
در بخش اول «کافو» به نق از محمد بن یحیو از احمد بن محمد از علو بن حک از هشاام بان
سال از امام رادآ؟ ؟ روایت کرده که فرماود :قرآناو کاه عبرئیا

بار پیاامبر؟را

؟ فروفرساتاد شاام

هفدههزار آیه بود.
ابوعلو فارسو در کتاب الحجة به نق از شیخ برسو در جمع البااب از زر بن عیش از ابو بان کعاب
روایت کرده که از وی پرسید :سوره احزاب را در چید آیه تالوت موکیید؟ او پاسخ داد هفتاد و اندی آیاه .اباو
گفت :ولو در زمان پیامبر؟ر

؟ این سوره از بقره والنوتر بوده است.

نقد و بررسی گروه پنجم
روایات یادشده با مجموعه آی ات قرآن در تضاد است و به ما دستور داده شده تا از آنها اعارا

نماایی

زیرا ععلو و با اند .از نظر استداللو این گروه به گروه دوم شباهت دارد.
در ارتباط با اینکه قرآن ارلو دربردارنده آیاتو بیش از قرآن فعلو بوده اسات برساو باه نقا از
علو بن ابو

الب؟ ؟ روایت کرده که فرمود :از پیامبر؟ر

؟ در مورد واب تالوت قرآن پرسیدم .وی نیاز

واب قرائت ت ت سورهها را همانگونه که از آسمان فروفرستاده شاده باهشایوایو بیاان نماود .ساپس
پیامبر؟ر

؟ فرمود :تمامو سورههای قرآن  551سوره است و تمامو آیات قرآن  2492آیه است و تمامو
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ً
حروف قرآن  945413حرف موباشد .انیا :از تمام موارد یادشده همچیین نتیجه موگیری که نموتوان
به روایات مدعو تحریف استیاد کرد ،زیرا فاقد اعتبار ،حجیت و داللات ماوباشاید (فاکا لیکراناو،
همان ،ج ،5ص.)144 _ 135

گروه ششم :روایات ناظر به قرائات قرآن است؛ یعیو آیات قارآن را باهگوناهای غیار از قرائات
متداول خوانده اند و محد نوری گمان کرده است که این روایات نشان دخ و تصرف در قرآن یا تغییر
کلمات و حروف و قرائات آن است .حماد بن عیمان نزد امام رادآ؟ ؟ این آیه را خواند{ :يَ ْح ُكأ ُم ِِأ ِ َذ َو
َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم} امام فرمود« :این از مواردی است که کاتبان قرآن اشتباه کردند؛ آنگاه امام راادآ؟ ؟ خاود
ُ
چیین قرائت کرد :یحک به ذو عدل میک » .براساس قرائت امام برای ا بات مطلب معوود ،گواهو یا
عادل کافو است.

نقد و بررسی گروه ششم
در این قس از روایات ،ائمه آیات قرآن را با قرائتو غیر از قرائت متاداول خواندهاناد ،اماا بایاد دانسات بار
فر رحت این روایات ،قرائات قرآن ارتبا و به تحریف آن ندارد؛ چون در راورت راحت ،باه خاود
پیامبر؟را ؟ استیاد مویابد؛ یعیو آن حضرت که تمام احکام دییو را از خداوند دریافت مونماییاد ،چیاین
قرائتو را رحی دانستید و اگر در روایتو به این رورت آماده باشاد کاه «ایان چیاین ناازل نشاد» ،یعیاو
مقصود آیه این نیست و اگر در روایتو به این راورت آماده باشاد کاه «کاتباان قارآن اشاتباه کردهاناد» در
رورتو که قاب توعیه نباشد ،چون مخالف خود قرآن است از ی سو و مباین با سیت قطعو نبوی اسات
از سوی دیگر که حری کتابت وحو را از لو افزایش و فر کاهش و رو دس ،وکع ،تحویا و تبادی
و مانید آن مصون بود ،مردود و مطرود است ،مگر آنکه دارای سید رحی باشد که در این حال عل آن باه
اه ویژه آن ارعا موشود و تفاوتهای فقوو که از قرائاتهاای متعادد باه دسات ماوآیاد ،در راورت
رحت همه آن قرائتها به میابه تعدد احکام فرعو است که از چید روایت معتبر به دست موآید کاه بایاد
قاعده عالج تعار داللو یا سیدی (به لحا روایت نق قرائات) اعماال شاود (عاوادی آملاو ،هماان،
ص.)511 _ 514

نقاط اشتراک و افتراق دیدگاهها
از نظر آیات عظام فاک لیکرانو؟ره؟ و عوادی آملو داللات روایاات بار تحریاف تماام نیسات و ایان
روایات بر مطالبو غیر از تحریف قرآن به نقیصاه و بالزیااده داللات دارناد و فاقاد اتصاال سایدی و از
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راویانو نق شده که به کذب و عع اشتوار دارند و شماری از میابع فاقد سید است .همچیاین ایان دو
بزرگوار معتقدند آن دسته از روایاتو که عیوان تحریف در آنهاا اخاذ شاده اسات باه معیاای تحریاف
ارطالحو نبوده و مقصود تفسیربهرأیکردن و کلمات را حفظنمودن ،ولو حدود آنها را رعایتنکاردن
است و روایاتو که در آنها اکافاتو ناظر به اه
تفسیر و تبیین آن آیات از سوی پیامبر اکرم؟ر

بیت؟عو

؟ و فضای آنها انعکاس یافته است ،نااظر باه

؟ و معصاومین ماوباشاد و آیتاللاه عاوادی آملاو نیاز

گروهو از روایات را ناظر به قرائات قرآن مودانید؛ یعیو آیات قرآن را بهگوناهای غیار از قرائات متاداول
خواندهاند و محد نوری گمان کرده است که این روایات نشان دخ و تصرف در قرآن یا تغییر کلمات
و حروف و قرائات آن است در رورتو که قرائات قرآن ربطو به تحریف آن ندارد.

نتیجهگیری
وعود روایات تحریف یکو از دالی قائلین به تحریف قرآن است .در بررسو رورتگرفته باه ایان نتیجاه
رسیدی روایاات تحریاف ،باه افارادی میتواو ماوشاود کاه علماای رعاال ،آناان را کاعیفالحادیث و
فاسدالمذهب مودانید و به عع و کذب متو اند ،اکیر روایات تحریف با مجموعه آیاات قارآن در تضااد
است و به ما دستور داده شده تا از آنها اعرا

نمایی  ،زیرا ععلو و با اناد .میظاور از تحریاف در ایان

روایات ،تحریف ارطالحو نبوده و درواقع الفا را حفظکردن ،ولاو حادود آن را رعایاتنکاردن اسات،
هرکدام از اکافات بیانشده در روایات ،تأوی و تفسیر خاص خود را دارناد و روایاات مرباوط باه قرائاات
قرآن ربطو به تحریف قرآن ندارد.
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