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  »تحریف«در مسأله )علیه السالم(امام صادقروایات منقول از نقد و فهم 

  18/2/1392: تاریخ دریافت                يزدیا يمهد

  16/10/1392: تاریخ پذیرش

  چکیده  

منتقدان مذهب جعفري حمل بر تحریف قرآن کریم  سوياز  )ع(برخی روایات ائمه اطهار

ه و از اهمیت و گستره بیشتري برخوردار بود) ع(در این میان روایات امام صادق. شده است

بر افزایش برخی عبارات یا واژگان به آیات،  روایات دالّ: دشو هاي زیر تقسیم می به گونه

.تبدیل واژگان قرآنی، اختالف قرائات و کاهش آیات

در خصوص ) ع(هاي روایات امام صادق از گونه یکدر این مقاله تالش شده تا هر

داللت روایات  نقد شده و در نهایت وجه صحیح ،تحریف قرآن، از جنبه سندي ومتنی مسئله

در خصوص این روایات باید گفت که مراد از تحریف . صحیح السند از میان آنها تبیین گردد

قرآن در آنها، عموماً اشاره به تحریف معنوي بوده و منظور از افزایش یا تغییر عبارات و 

  .هاي تفسیري یا اختالف قرائات است واژگان قرآنی نیز، افزایش

گونه روایات نیز حاکی از وحی بیانی بوده و تنها روایت منقول از  تنزیل و تأویل در این

نماید، افزون بر شذوذ و مخالفت با اجماع  این امام همام که داللت بر کاهش آیات می

  .اي مغلوط است اندیشمندان امامیه، منقول از نسخه

  

  واژگان کلیدي

  .ثیفقه الحد ث،ینقد حد ف،یتحر ،يقرآن، مذهب جعفر انتی، ص)ع(امام صادق

                                                


دانشگاه امام صادق ثیگروه علوم قرآن و حد اریدانش
)ع(

           dr.mahdi.izadi@gmail.com
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  طرح مسئله

) ع(به عنوان معتبرترین جامع روایی شیعه، حاوي روایاتی از امام صادق» الکافی«کتاب 

است که منتقدان مذهب جعفري داللت آنها را بر تحریف قرآن، قطعی تلقی نموده و از 

هاي مهمی که این مقاله در  پرسش. اند تحریف قرآن دانسته این جهت اعتقاد امامیه را

  :است عبارت است ازصدد پاسخ به آنها 

چیست؟  مسئلهو موضع نزاع در این  تحریف در این روایات به چه معنی است

اند، چیست؟ و  که حمل بر تحریف گردیده) ع(هاي روایات منقول از امام صادق گونه

این روایات تا چه حد بر چه نقدهایی به لحاظ سندي و متنی بر آنها وارد است؟ 

تحریف به معنی اصطالحی آن داللت دارد؟

  

  پیشینه تحقیق. 1

مهمترین اثري که در آن به نقد روایات تحریف قرآن بر اساس روایات امامان شیعه 

اثر عالمه سید » القرآن الکریم و روایات المدرستین«پرداخته شده، جلد سوم از کتاب 

نماید عبارتند  مقاله حاضر را از اثر مزبور متمایز میابعادي که . مرتضی عسکري است

  :از

در موضوع تحریف، گونه شناسی و ) ع(در مقاله حاضر روایات امام صادق -1

  . طبقه بندي شده است

هاي مزبور ارائه شود و بر  در این مقاله سعی شده روش نقد هر یک از گونه -2

ان قرار گرفته است، پیاده سازي شود، یک یا چند مصداق برجسته که مورد استناد منتقد

گیري از روش ارائه شده، سایر روایاتی را که به وي معرفی  تا خواننده محترم با بهره

  . گردیده است، تحلیل و نقد نماید

هاي متعدد  در نقد اسانید روایات، تالش بر نقد کلیۀ رجال سند بر اساس مالك -3

کی از راویان متهم به غلو در سند حدیث، در علم رجال بوده است و به صرف وجود ی

  . بسنده نشده است
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هاي نقد و فهم متن  در نوشتار حاضر افزون بر نقد اسنادي، سعی شده از روش -4

  .نیز استفاده شود

  معناي اصطالحی تحریف. 2

) 69، ص6ق، ج1306زبیدي، (در لغت به معناي تغییر و تبدیل است » تحریف«واژه 

در قرآن کریم به این واژه . به معناي کنار و پایان مشتق شده است "حرَف"و از ماده 

أَ فَتَطْمعونَ أَنْ یؤْمنُوا «: معناي تغییر لفظ از معناي خود به معناي دیگر آمده است، مانند

نْ بم رِّفُونَهحی ثُم اللَّه ونَ کَالمعمسی منْهکانَ فَریقٌ م قَد و ونلَکُملَمعی مه و قَلُوهما ع دع «

منَ الَّذینَ هادوا یحرِّفُونَ الْکَلم عنْ مواضعه و یقُولُونَ سمعنا و «  و نیز ) 75: البقره(

  ).46: النساء(» عصینا

هرکس قرآن . شود در اصطالح به دو گونه معنوي و لفظی تقسیم می» تحریف«

. رأي نماید، در واقع مرتکب تحریف معنوي در قرآن گردیده استکریم را تفسیر به 

منْ قَالَ فی الْقُرْآنِ بِغَیرِ علْمٍ «: نقل شده است که) ص(چنانکه در حدیث مشهور نبوي

  ).54، ص1ق، ج1415طبري، (» فَلْیتَبوأْ مقْعده منَ النَّار

  :شود تحریف لفظی نیز خود به دو گونه تقسیم می

  اي به واژه دیگر تبدیل واژه. 2-1

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا نُودي للصالةِ «در آیه شریفه  "فامشوا"به  "فاسعوا"مانند تبدیل 

» ذکْرِ اللَّه و ذَروا الْبیع ذلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلى

این تحریف پیش از خلیفه سوم رواج داشته که با توحید مصاحف در ). 9: الجمعۀ(

). 216ق، ص1394خویی، (زمان وي از بین رفت 

  ها کاهش و افزایش واژگان، آیات و سوره. 2-2

کاهش و افزایش واژگان در متن آیات قرآن نیز از دیگر مصادیق تحریف است، مگر 

ز نص و از باب زیادات تفسیري باشد که در این صورت اینکه افزایش واژگان خارج ا

ها اگر چه از مصادیق تحریف است،  افزایش آیات و سوره. مصداق تحریف نخواهد بود
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خویی، (لکن چون اجماع مسلمانان بر عدم وقوع چنین تحریفی در قرآن کریم است 

.، لذا از دایره معناي اصطالحی تحریف خارج است)218ق، ص1394

بارز تحریف که بیشتر مباحث در موضوع صیانت قرآن از تحریف را به  مصداق

  .ها از مصحف شریف است خود اختصاص داده، کاهش برخی آیات یا سوره

  در موضوع تحریف) ع(شناسی روایات امام صادقگونه . 3

که از آن تحریف قرآن برداشت شده است، از » الکافی«در ) ع(روایات امام صادق

ها به منظور نقد و بررسی روایات  شناسایی این گونه. هاي مختلفی برخوردار است گونه

  . نماید مربوط ضروري می

  در قرآن کریم) ع(ذکر نام ائمه اطهار. 3-1

وان وصی رسول به عن) ع(بیشتر این روایات اشاره به این مطلب دارند که نام امام علی

در خالل آیات قرآن کریم وجود داشته است، اما مخالفان آن حضرت، نام ) ص(خدا

  :اند، مانند روایات ذیل وي را از قرآن حذف کرده

الْحسینُ بنُ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنْ جعفَرِ بنِ محمد بنِ عبید اللَّه عنْ «

ب دمحمنِ سب اللَّه دبنْ عانَ عملَینِ سب دمحنْ مع یى الْقُمیسنِ عاللَّه دبنْ أَبِی عع(نَانٍ ع (

هلی قَونا إِلى«: فهِدع لَقَد لُ ونْ قَبم مآد « نِ وسالْح ۀَ ومفَاط و یلع و دمحی مف اتمکَل

کلینی، (» )ص(منْ ذُریتهِم فَنَسی هکَذَا و اللَّه نَزَلَت علَى محمد ) ع(أَئمۀِ الْحسینِ و الْ

  ).23، ح416، ص1ج ق،1389ق،1389

: نک(است  "محمد بن سلیمان الدیلمی"در سند این روایت،  "محمد بن سلیمان"

راوي بسیار ضعیفی «: نویسد نجاشی نیز دربارة او می). ، تعلیقه64ق، ص1421شعرانی،

، 365تا، ص نجاشی، بی(» ردتوان اعتماد ک است که به هیچ یک از روایات وي نمی

  ).987ش

» وي متهم به غلو است«: گونه اظهار نظر کرده است شیخ طوسی نیز درباره او این

).2، ش386و ص 10، ش395تا، ص بیطوسی، (
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بررسی مفهوم انزال و تنزیل. 1- 3-1

الزم است ، »)ص(هکَذَا و اللَّه نَزَلَت علَى محمد «: در خصوص ذیل روایت که فرمود

در این روایت و روایات مشابه که در مبحث  "تنزیل"و "انزال"نسبت به تعابیر 

  . شوند، قدري دقّت شود روایات تحریف تکرار می

نازل ساختن است و  به معناي "نزول"مصادر مزید از مصدر  "تنزیل"و  "انزال"

رود، مانند آیات  به کار می "نازل شده"گاه تنزیل در معناي اسم مصدري، در معناي 

» انٌ کَرِیملَقُرْء کْنُونٍ . إِنَّهتَابٍ مرُونَ . فىِ کطَهإِلَّا الْم هسملَّا ی .بن رین   تَنزِیلٌ مالَمالْع«

  ).80-77: الواقعه(

توجه آن است که الزم نیست هر آنچه به عنوان وحی بر پیامبر نکته شایان 

» معه أُوتیت الْقُرْآنَ و مثْلَه«در حدیث مشهور . شود، قرآن باشد نازل می) ص(اکرم

به سنّت، که بیانگر وحی قرآنی  "معه و مثْلَه"، عبارت )118، ص2تا، ج شوکانی، بی(

، 2ق، ج1405؛ سیوطی، 176، ص2تا، ج یزرکشی، ب(است، تفسیر شده است 

  ).4، ص1ج ق،1412؛ ابن کثیر، 417ص

شود ـ ممکن است از  گونه از وحی ـ که از آن به عنوان وحی بیانی نیز یاد می این

إِنَّ . لَا تحَرِّك بِه لسانَک لتَعجلَ بِه «: از جمله آیات ذیل. برخی آیات نیز استفاده شود

که ) 19-16: القیامه(» إِنَّ علَینَا بیانَه    ثم. فَإِذَا قَرَأْنَاه فَاتَّبِع قُرْءانَه . جمعه و قُرْءانَه علَینَا 

اند  برخی از محدثان بزرگ فریقین از آیۀ اخیر، وحی بیانی آیات قرآن کریم را فهمیده

، 9ق، ج1404جلسی، ؛ م35، ص2تا، ج ؛ مسلم، بی76، ص6ق، ج1401بخاري، (

  ).168ص

شامل زیاداتی از ) ع(همچنین برخی روایات داللت دارد بر اینکه مصحف علی

از هیچ یک از این روایات ). 225ق، ص1394خویی، (نظر تأویل و تنزیل است 

ذکر نام هاي منافقان در مصحف آن . شود که این زیادات از قرآن است فهمیده نمی

  .)225ق، ص1394خویی، (گردد حمل می) وحی بیانی(ین معنیحضرت نیز بر هم
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  بررسی مفهوم تأویل. 2- 3-1

هنگامی که . به معناي رجوع است "أول"نیز مصدر باب تفعیل از مصدر  "تأویل"واژه 

گاه نیز به . ، یعنی حکم را به اهلش باز گرداند"أول الحکم الی اهله": شود گفته می

و «: تأویل در آیات ذیل نیز به همین معنی است. رود میمعناي سرانجام کار به کار 

» نَبئْنا بِتَأْویله إِنَّا نَراك منَ الْمحسنینَ«، )6: یوسف(» یعلِّمک منْ تَأْویلِ الْأَحادیث

ذلک تَأْویلُ ما لَم «و ) 100: یوسف(» یايؤْو قالَ یا أَبت هذا تَأْویلُ ر«، )36: یوسف(

راًتَسبص هلَیع ع82: الکهف(» ط.(  

نیز تنزیل آیه یعنی همان تأویل و معناي نهایی ) ع(در لسان روایات اهل بیت 

گردد  مقصود از آیه که با بازگردان آیه به آن معنی، مقصود خداوند متعال روشن می

  ).76ش، ص1376شاکر،: نک(

سیوطی به اسناد خود از . روایت مورد بحث از طریق اهل سنت نیز نقل شده است

عنِ الْکَلمات الَّتی تَلَقَّى آدم منْ ) ص(سأَلْت النَّبِی «: ابن عباس نقل کرده است که گفته

هلَیع فَتاب ،هبنِ: قَالَ. ریسالْح نِ وسالْح ۀَ ومفَاط و یلع و دمحقِّ مبِح أَلَهس لَیع تإِلَّا تُب 

هلَیع 60، ص1تا، ج سیوطی، بی(» فَتَاب.(  

این روایت به روشنی داللت دارد که کلمات یاد شده در آیه شریفه تفسیر شده 

این معنی به روایت دیگري که کلینی نقل کرده است . است و از متن آیه خارج است

دم منْ ربه کَلمات فَتاب فَتَلَقَّى آ«وي پس از نقل روایتی در تفسیر آیه . گردد نیز تأیید می

و : نویسد فرماید، می را بیان می) ع(مناجات حضرت آدم ) ع(که امام ) 37: البقره(» علَیه

سأَلَه بِحقِّ محمد و علی و «: در روایت دیگري این کلمات بدین گونه تفسیر شده است

  ).304، ص8ج ق،1389ق،1389ی، کلین(» فَاطمۀَ و الْحسنِ و الْحسینِ

در  "کلمات"دهد که مطالب یاد شده تفسیري از  این روایت نیز به خوبی نشان می

  . باشد آیه شریفه است و از متن آیه خارج می

  در قرآن) ع(تبیین علت عدم ذکر نام ائمه. 3- 3-1

یح ذکر شده در این روایت و روایات مشابه از باب تفسیر و توض) ع(اسامی اهل بیت

  :است و در نص مصحف شریف نام مبارك آن حضرات وجود ندارد، زیرا که
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در قرآن کریم ) ص(به عنوان وصی پیامبر اکرم ) ع(؛ اگر نام حضرت علیاوالً

در غدیر خم آن حضرت را به عنوان ولی ) ص(آمده بود، چه نیازي بود که پیامبراکرم 

  نماید؟ و جانشین پس از خود به مسلمانان معرّفی

؛ اگر نام آن حضرت در قرآن کریم آمده بود، در احتجاجات آن حضرت با ثانیاً

، 1ق، ج1397امینی، (شد و مثالً در حدیث مناشده  خلفا باید به این مورد اشاره می

و امثال آن، ذکري از آن به ) 25، ص1تا، ج عبده، بی: نک(یا خطبه شقشقیه ) 159ص

  .آمد میان می

: حدیثی که کلینی به سه سند صحیح از ابوبصیر نقل کرده، آمده است؛ در ثالثاً

» اللَّه دبا عأَب أَلْتلَّ ) ع(سج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوی  -عأُول ولَ ووا الرَّسیعأَط و وا اللَّهیعأَط

بٍ ونِ أَبِی طَالب یلی عف ـ فَقَالَ نَزَلَت نْکُمرِ منِ  الْأَمیسالْح نِ وسع(الْح .(لَه إِنَّ : فَقُلْت

 هتیلَ بأَه اً ویلع مسی لَم ا لَهقُولُونَ فَمی لَّ؟) ع(النَّاسج زَّ وع تَابِ اللَّهی کف  

لَهم ثَلَاثاً و  یسم اللَّه و لَم الصلَاةُنَزَلَت علَیه ) ص(فَقَالَ قُولُوا لَهم إِنَّ رسولَ اللَّه : قَالَ

 ولُ اللَّهستَّى کَانَ رعاً حبص(لَا أَر ( هلَیع نَزَلَت و ملَه کرَ ذَلي فَسالَّذ والزَّکَاةُه  مسی لَم و

 ولُ اللَّهستَّى کَانَ رح مهرماً دهرینَ دعبنْ کُلِّ أَرم مالَّ) ص(لَه وه و ملَه کرَ ذَلي فَسذ

 ولُ اللَّهستَّى کَانَ روعاً حبطُوفُوا أُس مقُلْ لَهی فَلَم جص(نَزَلَ الْح ( کرَ ذَلي فَسالَّذ وه

  ).1، ح286، ص1ج ق،1389کلینی، (» ...لَهم

  : این سه سند عبارتند از

عن محمد بن عیسی ) 680، ش260، ص1تا، ج نجاشی، بی(علی بن ابراهیم  -1

) 1208، ش446، ص1تا، ج نجاشی، بی(عن یونس ) 119، ص18ق، ج1410خویی، (

خویی، (عن ابی بصیر ) 559، ش214، ص1تا، ج نجاشی، بی(عن ابن مسکان 

  ).13988، ش49، ص22ق، ج1410

 عن) 157ق، ص1417؛ حلی، 353، ص1تا، ج نجاشی، بی(محمد بن یحیی  -2

طوسی، (عن الحسین بن سعید ) 351ق، ص1415طوسی، (احمد بن محمد بن عیسی 

، 427، ص1تا، ج نجاشی، بی(عن النضر بن سوید ) 230، ش149ق، ص1417
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عن ) 1199، ش444، ص1تا، ج نجاشی، بی(عن یحیی بن عمران الحلبی ) 1147ش

  .عن ابی بصیر) 103، ص1تا، ج نجاشی، بی(ایوب بن الحر 

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن  -3

خویی، (النضر بن سوید عن یحیی بن عمران الحلبی عن عمران بن علی الحلبی 

  .عن ابی بصیر) 159، ص14ق، ج1410

شود اسانید فوق، شروط صحت حدیث اعم از اتصال سند،  چنانکه مالحظه می

این حدیث محکمی است که از هر . باشند یان را دارا میامامی بودن و وثاقت کلیه راو

کند که  نماید و به طور روشن داللت می حدیث متشابهی در این موضوع رفع ابهام می

) ع(گونه روایات از باب تفسیر و گاه تعیین مصداق اتم و اکمل نام حضرت علی  در این

.ذکر گردیده است) ع(یا امامان 
1

  

یتبدیل واژگان قرآن. 3-2

خورد  ، تبدیل برخی از واژگان آیات به چشم می)ع(اي از روایات امام صادق در پاره

گرچه موضع نزاع در موضوع تحریف . که موجب طعن منتقدان شیعه گردیده است

قرآن غالباً مربوط به کاسته شدن از آیات مصحف شریف است، لکن هرگونه تبدیل 

باشد، از مصادیق امر باطل است که  قرائات واژگان در آیات قرآن، که فراتر از اختالف

گونه روایات از جهت صدوري و  باشد، لذا این از ساحت مقدس قرآن کریم به دور می

  .رزیابی دقیق قرار گیرندداللی باید مورد ا

  :در ادامه به ارزیابی این روایات پرداخته می شود

محمد بنُ الْحسنِ و غَیرُه عنْ سهلِ بنِ زِیاد عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنِ الْهیثَمِ بنِ «-1

فَاغْسلُوا وجوهکُم و  -عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ ) ع(سأَلْت أَبا عبد اللَّه : عرْوةَ التَّمیمی قَالَ

فَقَالَ لَیس هکَذَا . لَى الْمرافقِ ـ فَقُلْت هکَذَا و مسحت منْ ظَهرِ کَفِّی إِلَى الْمرْفَقِأَیدیکُم إِ

لَى تَنْزِیلُها، إِنَّما هی فَاغْسلُوا وجوهکُم و أَیدیکُم منَ الْمرَافقِ ثُم أَمرَّ یده منْ مرْفَقه إِ

هابِع5، ح28، ص3ج ق،1389ی، کلین(» أَص.(
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سهل بن زیاد در سند این حدیث ـ چنانکه پیشتر نیز بیان شد ـ توسط نجاشی 

، 142ق، ص1417طوسی، (و شیخ طوسی ) 490، ش185تا، ص نجاشی، بی(

  .تضعیف شده است) 339ش

. نماید این روایت چگونگی شستن دست را که باید از آرنج آغاز شود، تفسیر  می

در آیه وضو بر انتها داللت دارد، لکن نه تعیین حد براي شستن که » الی«: آنکه توضیح

جهت از آن استفاده شود، بلکه تعیین حد براي دست یعنی عضوي که باید شسته شود، 

شد  ذکر می» من األصابع«نمود که ابتداي شستن با تعبیر  زیرا در فرض نخست الزم می

  ).65، ص1تا، ج مغنیه، بی(

با عبارتی کوتاه ) ع(ست چنین نکته ظریفی نیاز به تفسیر دارد که معصومروشن ا

دهد،  را نشان می "من"اي که به وضوح تفسیري بودن کلمه  قرینه. بدان تذکر داده است

، 3ج ق،1389کلینی، ) (ع(آن است که کلینی دو بار قرائت این آیه را از امام باقر 

، 3ج ق،1389کلینی، ) (ع(ر از امام صادق و دو با) 4، ح30، ص3؛ ج5، ح25ص

نقل کرده، در حالی که فقط یک بار آیه به طور کامل ) 1، ح33، ص2؛ ج2، ح62ص

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا قُمتُم إِلَى الصالةِ فَاغْسلُوا وجوهکُم و أَیدیکُم «: قرائت شده است

حسام قِ ورافنإِلَى الْمیبإِلَى الْکَع لَکُمجأَر و کُم6: المائده(» وا بِرُؤُس.(  

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد عنْ یحیى بنِ الْمبارك عنْ عبد اللَّه بنِ «-2

 اللَّه دبنْ أَبِی عارٍ عمنِ عاقَ بحنْ إِسلَۀَ عبقَالَ) ع(ج :ه الَى لَقَدتَع و كارتَب کَذَا أَنْزَلَ اللَّه

کلینی، (» جاءنَا رسولٌ منْ أَنْفُسنَا عزِیزٌ علَیه ما عنتْنَا حرِیص علَینَا بِالْمؤْمنینَ رءوف رحیم

  ).570، ح378، ص8ج ق،1389

نیز از اصحاب  سهل بن زیاد، چنانکه گذشت، تضعیف شده و یحیی بن مبارك

ق، 1415طوسی، (است، لکن مجهول الحال است و توثیق نگردیده ) ع(امام رضا

  ).5479، ش368ص

چنین قرائتی را کلینی فقط دراین روایت نقل کرده است که افزون بر ضعف سند 

کلینی در روایت دیگري این آیه شریفه . افزاید تفرّد در نقل نیز بر عدم اعتبار آن می

که در صدد تعلیم آن بوده، نقل کرده است ) ع(را از قول حضرت امیر ) 128: التوبه(

  ).378، ص8ج ق،1389کلینی، (



13، پیاپی1392و زمستان  زییمطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شمارة اول، پا یپژوهش یدوفصلنامه علم    160

این روایت معارضی براي روایت مورد بحث است که به دلیل موافقت با ثبت 

مصحف شریف و اجماع، ارجح است و روایت مورد بحث به دلیل شذوذ از حجیت و 

، 8ج ق،1389کلینی، : هاي دیگر نک از نمونهجهت آگاهی (اعتبار ساقط است 

  ).571، ح378؛ ص436، ح288؛ ص7؛ پاورقی ش209، ح182ص

  اختالف قرائات. 3-3

بسیاري از روایاتی که از سوي منتقدان به عنوان روایات تحریف قلمداد شده است، در 

اصطالحی  است و خارج از موضوع تحریف به معناي واقع مربوط به اختالف قرائات

هفتگانه که از سوي برخی متواتر انگاشته شده  با کمی دقت در قرائات. گیرد آن قرار می

بریم چنین اختالفی از قرون  ، پی می)62، ص1ق، ج1416فیض کاشانی، (است 

نخست اسالمی در بین سلف سابقه داشته است و هرگز قاریان بزرگی که آیات قرآن 

خواندند، متهم به  مشایخ یا اجتهاد، به گونه خاصی می کریم را به استناد سماع از

  . گردیدند تحریف نمی

نیز چنین روایاتی نقل شده است که در اینجا به بررسی برخی از ) ع(از امام صادق 

  :پردازیم آنها می

1-یلَ عاعمنِ إِسب دمحنْ منِ عیسنِ الْحب دمحنْ مى عیحنُ یب دمحنِ مورِ بنْصنْ م

 اللَّه دبنْ أَبِی عع یمِ الْهِلَالهنِ الْجب دینْ زع ونُسقُولُ) ع(یی تُهعمۀُ : قَالَ سلَایو ا نَزَلَتلَم

الْمؤْمنینَ  سلِّموا علَى علی بِإِمرَةِ) ص(و کَانَ منْ قَولِ رسولِ اللَّه ) ع(علی بنِ أَبِی طَالبٍ 

لَهما قُوما فَسلِّما ) ص(یا زید قَولُ رسولِ اللَّه . فَکَانَ مما أَکَّد اللَّه علَیهِما فی ذَلک الْیومِ

  علَیه بِإِمرَةِ الْمؤْمنینَ فَقَاال أَ منَ اللَّه أَو منْ رسوله یا رسولَ اللَّه؟

فَقَالَ لَه ولُ اللَّهسا رلَّ ): ص(مج زَّ وع فَأَنْزَلَ اللَّه هولسنْ رم و نَ اللَّهال تَنْقُضُوا «م و

؛ یعنی بِه قَولَ »الْأَیمانَ بعد تَوکیدها و قَد جعلْتُم اللَّه علَیکُم کَفیلًا إِنَّ اللَّه یعلَم ما تَفْعلُونَ

و ال تَکُونُوا کَالَّتی نَقَضَت غَزْلَها «لَهما و قَولَهما أَ منَ اللَّه أَو منْ رسوله ) ص(للَّه رسولِ ا

تمنْ أَئکَى مأَز یۀٌ همأَنْ تَکُونَ أَئ نَکُمیخَلًا بد مانَکُمذُونَ أَیةٍ أَنْکاثاً تَتَّخقُو دعنْ بمقَالَ » کُم

ما أَربى و أَومأَ : فَقَالَ. فَإِنَّا نَقْرَأُ أَربى: قُلْت. إِي و اللَّه أَئمۀٌ: ت جعلْت فداك أَئمۀٌ؟ قَالَقُلْ

  ).1، ح292، ص1ج ق،1389کلینی، (» بِیده فَطَرَحها
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 زیرا وي بدون. ضعیف است "زید بن جهم هاللی"سند این روایت به دلیل وجود 

عنوان گردیده است ) ع(توثیق تنها در رجال شیخ طوسی در بین اصحاب امام صادق

  ).348، ص8ق، ج1410؛ خویی، 2659، ش206ق، ص1415طوسی، (

موضع شاهد، ذیل روایت است که داللت بر تحریف ندارد و به موضوع اختالف 

هاي  هفتگانه نمونه چنانکه گذشت، چنین اختالفاتی در قرائات. شود مربوط می قرائات

در ) ع(اي کلّی که از روایات صحیح اهل بیت  وانگهی این قراءت با قاعده. فراوان دارد

نفی "این قاعده عبارت است از . شود در تعارض است استفاده می موضوع قرائات

که از  "هرگونه قرائتی که با قراءت مشهور در بین جمهور مسلمانان در تعارض است

» اقْرَءوا کَما علِّمتُم«و » اقْرَأْ کَما یقْرَأُ النَّاس«: نقل شده است که فرمودند) ع(امام صادق 

  ).631و  633، ص2ج ق،1389کلینی، (

توان ارزیابی  را می اي است که به واسطه آن کلیه روایات باب قرائات این قاعده

به همین دلیل روایت مورد بحث، افزون بر خروج موضوعی از تحریف، چون بر . کرد

معتبر نیز خارج  قرائات قرائتی شاذ داللت دارد، از حیز اعتبار ساقط است و از حوزه

  . باشد می

یاد عنْ محمد بنِ سلَیمانَ الدیلَمی الْمصرِي عنْ أَبِیه عنْ أَبِی بصیرٍ سهلُ بنُ زِ«-2

 اللَّه دبنْ أَبِی علَّ : قَالَ) ع(عج زَّ وع لُ اللَّهقَو لَه قِّ ـ  -قُلْتبِالْح کُملَیقُ عنْطنا یتابهذا ک

هو النَّاطقُ بِالْکتَابِ ) ص(لَم ینْطقْ و لَنْ ینْطقَ و لَکنَّ رسولَ اللَّه  فَقَالَ إِنَّ الْکتَاب: قَالَ

قُلْت جعلْت فداك إِنَّا لَا نَقْرَؤُها : هذَا کتَابنَا ینْطَقُ علَیکُم بِالْحقِّ ـ قَالَ -قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ 

و لَکنَّه فیما حرِّف منْ کتَابِ ) ص(اللَّه نَزَلَ بِه جبرَئیلُ علَى محمد هکَذَا و : فَقَالَ. هکَذَا

11، ح50، ص8ج ق،1389کلینی، (» اللَّه.(  

نجاشی، . گذشت "سهل بن زیاد"سخن درباره. ندهست سه راوي این سند ضعیف

بسیار ضعیف است و به «: نویسد درباره محمد بن سلیمان بن عبداهللا الدیلمی نیز می

و درباره ) 987، ش365تا، ص نجاشی، بی(» هیچ یک از روایات او نباید اعتماد کرد

اش گفته  مذمت شده است و درباره«: نویسد پدرش سلیمان بن عبداهللا الدیلمی نیز می

پسرش محمد نیز چنین است و نباید به روایاتی که فقط از . شده غالی و کذّاب است

  ).482، ش182تا، ص نجاشی، بی(» دو نقل گردیده، عمل کردطریق این 
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نیز دانشمندي  "کُتّاب"مراد از . داللت دارد متن روایت فوق بر اختالف قرائات

) ص(است که دانش وي به حد کمال رسیده است که در این روایت مراد، رسول خدا 

  ).11ح، 368، ص11ق، ج1421مازندرانی، (پس از او هستند ) ع(و امامان 

 گردد، در قرائات که اختالف در معنی را باعث می چنین اختالفی در قرائات

: سبأ(» قالُوا ربنا باعد بینَ أَسفارِنا«َشود، مانند آنچه در ذیل آیه  هفتگانه نیز مشاهده می

و لَنْ ینْطقَ و ذَلک الْقُرْآنُ فَاستَنْطقُوه «: نقل شده است که فرمودند) ع(از امیرمؤمنان ) 19

م نَظْم و کُمائد اءود ی واضنِ الْمیثَ عدالْح ی وأْتا یم لْمع یهأَلَا إِنَّ ف نْهع نْ أُخْبِرُکُما لَک

  ).158، خطبه223ق، ص1395سید رضی،(» بینَکُم

به اینکه متن با توجه . تواند بیانگر وجه چنین قرائتی باشد این روایت تا حدي می

شود مراد از تحریف در ذیل روایات،  روایت بر اختالف قرائت داللت دارد، معلوم می

تحریفی در معنی که به دلیل تغییر حرکات در لفظ ایجاد شده . تحریف معنوي است

افزون بر آنکه سند این روایت با وجود سه راوي ضعیف، ضعیف است و در . است

، 2ق، ج1416العمیدي، (تأیید قرار نگرفته است  تفاسیر شیعه این قرائت مورد

).383ص
2

  

  روایات دالّ بر کاهش آیات. 3-4

نمایند به این معنی که مصحف  روایاتی که به صراحت داللت بر کاهش آیات می

تواند  نیست، نیز می) ص(شریف حاوي کلّ آیات نازل شده بر قلب مقدس پیامبر اکرم 

اللت داشته باشد که متأسفانه در جوامع روایی بر تحریف به معناي اصطالحی آن د

از این رو بیش از سایر . خوریم اسالمی اعم از شیعه و سنی، گاه به چنین روایاتی بر می

  .ها، باید مورد توجه و تدقیق قرار گیرند گونه

ـ اعم از نسخ تالوت با » نسخ تالوت«این روایات از سوي اهل سنت تحت عنوان 

ق، 1394خویی، : نک(گیرند  بدون حکم ـ مورد بحث قرار میحکم یا نسخ تالوت 

  ).304ص

تنها یک حدیث از این نوع و گونه خاص روایت شده و آن ) ع(از امام صادق 

:عبارت است از
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محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بنُ الْحکَمِ عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ «-1

 اللَّه دبنْ أَبِی عع(ع (َیلُ : الَقرَئبج بِه اءي جإِنَّ الْقُرْآنَ الَّذ)ع ( دمحإِلَى م)ۀَ ) صعبس

  ).28، ح634، ص2ج ق،1389کلینی، (» عشَرَ أَلْف آیۀٍ

توان ادعا  اگر مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی اشعري باشد، می

ه توثیق شده اند، لذا از ناحیه کرد که رجال سند این روایت در کتب رجالی امامی

؛ 63ق، ص1405مال اهللا، : نک(منتقدان بسیار مورد توجه و استناد قرار گرفته است 

  ).323ص تا، ؛ ابو زهره، بی103ص ق،1404الهی ظهیر، 

لکن عالمه عسکري بر اساس تحقیقی ارزنده، معتقد است مراد از احمد بن محمد 

اگر چه ) 115، ص3ش، ج1378عسکري، (سیاري است در این سند، احمد بن محمد 

، 5ج ق،1389کلینی، : براي نمونه نک(همواره در الکافی از وي به عنوان سیاري 

و یا احمد بن محمد السیاري ) 336، ص6؛ ج303، ص6؛ ج282، ص6؛ ج215ص

شود و این راوي با لقب مشهورش  یاد می) 8، ص6؛ ج24، ص1ج ق،1389کلینی، (

در الکافی، هرگز از علی بن حکم روایتی نقل نکرده و محمد بن یحیی نیز  )سیاري(

  .روایتی از وي نقل ننموده است

  :نمایند، عبارتند از شواهدي که ادعاي عالمه عسکري را تایید می

به جاي سبعۀ عشر الف، عشر [این روایت با اختالف مختصري در متن  - الف 

احمد بن محمد سیاري از علی بن حکم از  در کتاب القرائات] الف نقل شده است

  ). 235تا، ص نوري، بی(روایت شده است ) ع(هشام بن سالم از امام صادق

نجاشی از طریق احمد بن محمد بن یحیی از پدرش محمد بن یحیی طریق  -ب 

که گویاي آن است که ) 80تا، ص نجاشی، بی(خود را به کتاب سیاري نقل کرده است 

گزارش شیخ طوسی نیز این . ب سیاري را از او روایت کرده استمحمد بن یحیی کتا

اخبرنا ... احمد بن محمد بن سیار «: نویسد وي در این باره می. کند مطلب را تایید می

حدثّنا ابی : بالنوادر خاصۀ الحسین بن عبید اهللا عن احمد بن محمد بن یحیی قال

  ).70، ش57ق، ص1417طوسی،(» ...حدثّنا السیاري : قال ]محمد بن یحیی[

احمد بن محمد سیاري را در  لذا با توجه به اینکه محمد بن یحیی کتاب القرائات

در صورت پذیرش این ادعا، . شود اختیار داشته، احتمال روایت او از سیاري تایید می
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سند روایت مورد بحث ضعیف خواهد بود، زیرا احمد بن محمد سیاري به شدت از 

  . ن بزرگ تضعیف شده استناحیه رجال شناسا

نجاشی وي را ضعیف الحدیث و فاسد المذهب و روایاتش را عاري از اعتبار 

وي بیشتر منقوالتش را مرسل و کتبش را همراه با غلّو و آمیخته به . دانسته است

ق، 1417؛ طوسی، 192، ش80تا، ص نجاشی، بی. (روایات فاقد اعتبار معرفی کرده است

حلی، (لی نیز وي را از قائالن به عقیده تناسخ دانسته است عالمه ح). 70، ش57ص

  ). 9، ش203ق، ص1417

در اعتبار حدیث، : صرف نظر از تحقیق یاد شده و عدم صحت سند، باید گفت

گردد، زیرا راویان عادل و  صحت سند شرط الزم است، اما هرگز شرط کافی تلقی نمی

از این رو . دچار سهو و نسیان شوندثقه به رغم ضبط و حسن حافظه، ممکن است گاه 

  .نماید هاي مربوط به نقد متنی ضروري می مالك

کتاب » نوادر«نکته قابل توجه در نقد این حدیث آن است که این حدیث در باب 

. ، اطالق شاذ نموده است»نوادر«الکافی نقل گردیده است، در حالی که شیخ مفید بر 

 19تا، ص مفید، بی(» هذا الحدیث شاذ نادر«:شود چنانکه در عبارات وي مشاهده می

و یتْرَك الشَّاذُّ الَّذي لَیس «: نیز نقل شده است که فرمودند) ع(از امام صادق ). 20و

لذا این حدیث به دلیل ). 10، ح68، ص1ج ق،1389کلینی، (» بِمشْهورٍ عنْد أَصحابِک

  . شذوذ، فاقد اعتبار و حجیت است

لکن با . هاي اصیل الکافی است فرض ثبوت چنین روایتی در نسخه این نقد بر

از ناحیه نسخه برداران یا راویان  "عشر"توجه به تحقیق میرزا ابوالحسن شعرانی، واژه

بوده است که تقریباً با  "سبعۀ آالف"به متن حدیث افزوده شده است و اصل روایت 

  ).1، تعلیقه ش87، ص11ق، ج1421شعرانی، (آیات موجود قرآن کریم انطباق دارد 

سبعۀ "مؤید این ادعا آن است که فیض کاشانی این حدیث را از الکافی با لفظ 

نقل کرده است و عبارتی که داللت بر تردید او نسبت به این عدد نماید،  "آالف آیۀ

این مطلب گویاي آن است که ). 274، ص2ق، ج1404فیض کاشانی، (ننوشته است 

. بوده است "عشر"افی که فیض کاشانی در اختیار داشته، فاقد لفظ نسخه اصلی الک

اي که  نسخه«: نویسد ابوالحسن شعرانی همچنین در تعلیقه خود بر این حدیث می
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است و احتماالً این  "سبعۀ عشر الف"مجلسی در شرح مرآة العقول در اختیار داشته، 

، تعلیقه 87، ص11ق، ج1421، شعرانی(» واژه از ناحیه نسخه پردازان اضافه شده است

  ).1ش

معرفت، (استاد معرفت نیز از این طریق بر مغلوط بودن نسخه استدالل کرده است 

  ).223ق، ص1410

  نتیجه گیري

که برخی کج اندیشان از آنها، مسئله ) ع(پس از بررسی روایات منقول از امام صادق 

  :ردیداین نتایج حاصل گ، اندتحریف قرآن کریم را برداشت کرده 

که در موضوع تحریف مورد استناد منتقدان قرار ) ع(کلیه روایات امام صادق  -1

  .گرفته است، از نظر سند ضعیف است

در قرآن کریم ذکر نشده است، و ) ع(و هیچ یک از امامان ) ع(نام علی  -2

روایاتی که تنزیل قرآن را حاوي نام برخی از ایشان دانسته است، از باب وحی بیانی 

  .است

روایاتی که داللت بر افزایش برخی واژگان به آیات قرآن کریم دارند و تنزیل  -3

از آیات و یا وحی بیانی ) ع(گر تفسیر معصومان نمایند، بیان قرآن را چنین قلمداد می

.اند

اند،  ها برخی واژگان آیات به واژگان مشابه تبدیل گردیده روایاتی که در آن -4

. تحریف خارجند مسئلهبیانگر گونه دیگري از قرائت آیه و از 

نماید، افزون بر ضعف  تنها روایتی که داللت بر نقصان مصحف شریف می -5

.در متن و مغلوط بودن مأخذ است هایی چون تصحیف ضعف سند، حاوي

در سند اکثر قریب به اتفاق روایات حوزه عمومی تحریف، دست کم یک  -6

است، وجود دارد که راوي که از سوي رجال شناسان بزرگ به غلّو متهم گردیده 

.ت در نقل چنین روایاتی استنشانگر نقش غال
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  ها    یادداشت

                                                
، 417، ص9؛ ج8، ح414، ص1ج ق،1389کلینـی،  : نـک (هـاي دیگـر    جهت آگاهی از نمونه. 1

.)91، ح432، ص60، ح424، ص47، ح422، ص43ح، 421، ص28؛ ج27و  25ح

، 200، ص8؛ ج62، ح424، ص1جق، 1389کلینـی،  : نـک (هاي دیگر  جهت آگاهی از نمونه. 2

  ).568، ح378  و  377؛ ص241ح

کتابنامه

  .میقرآن کر

  . دارالمعرفۀ: روتیب ،میالقرآن العظ ریتفس، )ق1412(لیابوالفداء اسماع ر،یکث ابن

  .دارالفکر: روتی، باالمام الصادق، )تایب(محمد  ابوزهره،

  . ادارة ترجمان السنه: ، الهوروالقرآن عۀیالش، )ق1404(احسان  ر،یظه یاله

ـ ، بالکتاب و السـنۀ واالدب  یف ریالغد، )ق1397(نیعبدالحس ،ینیام ـ دارالکتـاب  : روتی  ،یالعرب

  .چاپ چهارم

  . دارالفکر: روتیب ،يالبخار حیصح، )ق1401(لیمحمد بن اسماع ،يبخار

  . نشر الفقاة: ، قممعرفۀ الرجال یخالصۀ االقوال ف، )ق1417(وسفیحسن بن  ،یحلّ

  .چاپ پنجم ۀ،یالمطبعۀ العلم: قم ،رالقرآنیتفس یف انیالب، )ق1394(ابوالقاسم  ،ییخو

  .چاپ چهارم عه،یمرکز نشر آثار ش: قم ،ثیمعجم رجال الحد، )ق1410(،همو

ـ ریالخالمطبعـۀ  : ، مصـر تاج العروس من جواهر القـاموس ، )ق1306(یمحمد مرتض ،يدیزب  ه،ی

  .چاپ اول

: روتیب م،یابراهبه کوشش محمد ابوالفضل ، علوم القرآن یالبرهان ف، )تایب(نیبدرالد ،یزرکش

  .ۀیالمکتبۀ العصر

  .انتشارات هجرت: صالح، قم ی، به کوشش صبحنهج البالغه، )ق1395(،یرض دیس

ـ  ، )ق1405(عبـدالرحمان   نیجالل الد ،یوطیس محمـد  ، بـه کوشـش   علـوم القـرآن   یاالتقـان ف

  .چاپ دوم ر،یام ۀمطبع: قم م،یابوالفضل ابراه

  .دارالفکر: روتی، ببالمأثور ریالتفس یالمنثور فالدر،  )تایب(،همو
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  .یاسالم غاتیدفتر تبل: ، قمقرآن لیتأو يها روش، )ش1376(محمدکاظم  شاکر،

به کوشـش   ،یکافبر اصول  یصالح مازندران یشرح مول قاتیتعل، )ق1421(ابوالحسن  ،یشعران

  . یالتراث العرب اءیداراح: روتیعاشور، ب یعل دیس

  .عالم الکتب: روتیب ،ریفتح القد، )تایب(یمحمد بن عل ،یشوکان

 لیـ جم یصدق، به کوشش القرآن يآ لیعن تأو انیجامع الب، )ق1415(ریمحمد بن جر ،يطبر

  .دار الفکر: روتیالعطار، ب

  .یالتراث العرب اءیدار اح: روتیب ،رالقرآنیتفس یف انیالتب، )تایب(،یطوس

  .یاالسالمموسسۀ النشر : قم ،یاصفهان یومیبه کوشش جواد ق ،یرجال طوس، )ق1415(،همو

  .مکتبۀ نشر الفقاهه، چاپ اول: ، قمالفهرست، )ق1417(،همو

مطبعـۀ  : قاهره د،یعبدالحم نیالد ی، به کوشش محمد محشرح نهج البالغه، )تایب(محمد  عبده،

  .االستقامه

ـ کل: تهـران  ،نیالمدرسـت  اتیـ و روا میرالقرآن الک، )ش1378(یمرتض دیس ،يعسکر اصـول  ۀی

  .نیالد

چـاپ   ه،یللدراسات االسـالم  ریمرکز الغد: قم ،یدفاع عن الکاف، )ق1416(ثامر هاشم  ،يدیالعم

  .اول

  .ینجف یاهللا مرعش ۀیکتابخانه آ: قم ،یالواف،)ق1404(محمد محسن  ،یکاشان ضیف

  .مکتبۀ الصدر، چاپ دوم: تهران ،یاعلم نیبه کوشش حس ،یالصاف ریتفس، )ق1416(همو،

ـ  ،یالکاف، )ق1389(عقوبیمحمد بن  ،ینیکل دارالکتـب  : تهـران  ،ياکبـر غفـار   یبه کوشش عل

  .چاپ دوم ۀ،یاالسالم

دار : روتیبعاشور،  یعل دیبه کوشش س ،یشرح اصول الکاف، )ق1421(صالح  یمول ،یمازندران

  .یالتراث العرب اءیاح

للطباعۀ، چـاپ  شرکۀ الشرق االوسط : ، اردنالقرآن فیو تحر عهیالش، )ق1405(اهللا، محمد  مال

  .دوم

 دیکوشـش سـ  ، به )ص(شرح اخبار آل الرسول یمرآة العقول ف، )ق1404(محمد باقر  ،یمجلس

  .چاپ دوم ۀ،یدار الکتب االسالم: قم ،ینیجعفر حس
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  .دارالفکر: روتی، بالمسلم حیصح، )تایب(يشابوریبن حجاج، ن مسلم

  .چاپ اولم،یدار القرآن الکر: قم ،فیالقرآن من التحر انۀیص، )ق1410(يمحمد هاد معرفت،

  .انتشارات قدس: ، قم)ع(فقه االمام الصادق ،  )تایب(محمد جواد  ه،یمغن

ـ  ، )تایب(محمد بن نعمان  د،یمف ـ العـدد والرّؤ  یجوابات اهل الموصـل ف محمـد  بـه کوشـش    ،ۀی

  . دیمف خیش یکنگره جهان: نجف ،يمهد

 ،یزنجانيریشب یموس دیبه کوشش س ،یرجال نجاش، )تایب(یابوالعباس احمد بن عل ،ینجاش

  .یمؤسسۀ النشر االسالم: قم

  .یچاپ سنگ: رانی، اکتاب رب االرباب فیتحر یفصل الخطاب ف، )تایب(نیحس رزایم ،ينور


