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43- 5صص ،11پیاپی ،1391پاییز و زمستان  –دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، سال ششم، شمارة اول 

  

  در قرآن کریم )ع(فقدان نام ائمه اطهار علل بررسی روایی

پرویز رستگار
  2/7/1391: تاریخ دریافت                                                                             

علیرضا پوربرات
  1/11/1391: تاریخ پذیرش                                                                

  چکیده  

ن آن توسط خلفاي پیش از امام گرفتو در اختیار ) ص(خالفت و جانشینی پیامبر اکرم 

، موضوعی چالش برانگیز بین شیعه و اهل سنت است که از دیر باز در بسیاري از )ع(علی

محافل به صورت مجادالت کالمی و استمداد نابخردانه از ابزاري چون روایات براي غلبه بر 

ناخواسته به این  در این بین، ذهن بسیاري از افراد خواسته یا. حریف بازتاب یافته است

و تصریح به والیت ایشان با توجه به نقش ) ع(رود که چرا نام حضرت علی  سمت می

. تبلیغ نیز هست، در قرآن یاد نشده است آن براي اسالم و مسلمانی که پیام آیه تکمیل کننده

اب، تصور بر این اساس شاید برخی از افراط گرایان درصدد برآیند تا با استفاده از روایاتی نای

. در قرآن را به شکل حقیقتی قابل باور جلوه دهند )ع(وجود نام ائمه

در این پژوهش با بررسیِ چند روایت در این زمینه، به وجود غالیان و افراد مجهول در 

هایی چون اقراء، تنزیل و  بریم و با توجه به معناي اصلی هم خانواده واژه سند روایات پی می

پس از آن، قرائن . یابیم به معنایی جز معناي اصطالحی آن دست می روایاتنگاهی به ساختار 

در قرآن را بازگو و در نتیجه تالش ) ع(هاي چندي در نبود نام ائمه  ها و حکمت و نشانه

  .   در قرآن را روشن خواهیم ساخت) ع(بیهوده قائالن به وجود نام ائمه

  

  واژگان کلیدي

  .تنزیلفصل الخطاب، حاجی نوري، اقراء، مصاحف،، )ع(قرآن کریم، اهل بیت

                                                


parviz.Rastegar@yahoo.com  )نویسنده مسئول(علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشانکده دانشاستادیار 


alireza65.purbarat@gmail.com                      کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
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  طرح مسئله

، پایه و اساس ایمان بر )ص(از دیدگاه شیعه، پس از نبوت حضرت ختمی مرتبت 

والیت مهمترین عنصر و برترین جزء شریعت . استوار است) ع(والیت و امامت ائمه 

) ع(زراره از امام صادق :ه نموده استذیل روایتی به این مهم اشار) ع(امام صادق . است

نماز، زکات، حج، روزه :  اسالم بر پنج چیز بنا شده است: کند که ایشان فرمودند نقل می

والیت برترین : ها برتر است؟ فرمودند کدام یک از این: زراره از امام پرسید. و والیت

هاست رود و والی همان دلیل آن ها به شمار می هاست زیرا کلید همه آن آن
1

برقی، (

).18، ص2ق، ج1363؛ کلینی، 286، ص1ق، ج1370

طبق این حدیث اگر والیت مهمترین رکن اسالم است چرا قرآن نسبت به موضوع 

داران و حامالن این امانت بزرگ توجهی نداشته و نام ایشان را  مهمِ یادآوري نام پرچم

ز افراد را به به صراحت در خویش نیاورده است؟ این سوالی است که ذهن بسیاري ا

خود مشغول کرده
2

توسط حاجی نوري  فصل الخطابو اصالً انگیزه گردآوري کتاب  

  ).12–11ش، صص1385استادي، (طرح همین سوال و پاسخ دهی به آن بوده است 

در ) ع(شماري از علما و محدثان شیعه  بر این باورند که نام علی و اهل بیتش 

ز به قدرت رسیدن خلفاي سه گانه، گروهی که قرآن عصر پیامبر بوده است، اما پس ا

دست اندرکار جمع و تدوین وحی در مصاحف بودند فرمان خلیفه را مبنی بر حذف 

این تصمیم بدان خاطر بود که مبادا وجود نام . نام ائمه از قرآن جامه عمل پوشاندند

هاي  پایهدر قرآن باعث تشویش اذهان عمومی و بیدارسازي افکار و در نتیجه ) ع(علی 

  .خالفت و حکمرانی ایشان سست و لرزان شود

با توجه به این پندار و توهم، برخی از علما و محدثان شیعه با تمام توان دست به 

در قرآن ) ع(اند تا روایات حامل اثبات نام ائمه کار شده و به هر وسیله ممکن چنگ زده

از جمله این افراد . فاع نمایندرا بیرون کشیده بدین وسیله از حقوق پایمال شده ایشان د

میرزا حسین نوري است که در کتاب فصل الخطاب با گردآوري روایات ناظر به 

تحریف قرآن، سعی در اثبات تحریف آن داشته تا از رهگذر آن، از حیثیت و اعتبار ائمه 

  .دفاع نماید
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7    در قرآن کریم) ع(فقدان نام ائمه اطهار علل رواییبررسی 

ذکر این نکته الزم است که انبوهی از روایات صادر شده در زمینه فقدان نام ائمه 

اند تا برخی با کنار هم نهادن این  اند و باعث شده در قرآن، به بحث تحریف دامن زده

کند که امام  به عنوان نمونه عیاشی نقل می. روایات، تحریف قرآن را نتیجه بگیرند

؛ اگر قرآن به همان »فیه مسمینلَأَلْفَیتَنَاد قُرِئَ الْقُرْآنُ کما انْزِلْ لَو قَ«: فرمودند) ع(صادق 

؛ 13، ص1عیاشی، بی تا، ج(یافتید  شد نام ما را در قرآن می گونه که نازل شده قرائت می

ها  و بسیاري از روایات دیگر که حتی در بعضی از آن) 55، ص89ق، ج 1403مجلسی، 

معرفت، : به عنوان نمونه نک(صادر شده است ) ع(ناحیه ائمه  لفظ تحریف عیناً از

  ).246، ص1379

وي در مقدمه تفسیر . مرحوم فیض کاشانی این نتیجه گیري را یاد آور شده است

چنین برداشت ) ع(از تمام این اخبار و غیر آن از طریق اهل بیت «: نویسد می صافی

در . نازل شده است) ص(بر محمد شود که قرآن موجود در دست ما، آن نیست که می

این قرآن موضوعاتی است که در قرآن نازل شده، موجود نبوده و یا تحریف و تغییراتی 

از آن حذف شده، از جمله اسم  صورت گرفته است و یا اینکه موضوعات بسیاري

ها  در بسیاري جاها وجود داشته که در این قرآن موجود نیست و ترتیب سوره) ع(علی

  ).49، ص1ق، ج1416فیض کاشانی، (» نیز بر طبق رضاي خدا و پیامبر نیستو آیات 

ها و  نوشتار حاضر ضمن بررسی چند روایت در این زمینه، به ارائه حکمت

پیش از بررسی روایات الزم به ذکر . پردازد در قرآن می) ع(هاي نبود نام ائمه  انگیزه

از » نتف من التنزیل فی الوالیه نکت و«است که بیشتر روایات این بخش، روایات باب 

ترین و  یکی از موثق کافیاین انتخاب بدان خاطر است که کتاب . باشد کتاب کافی می

آید و بررسی روایات این کتاب، ما را از رجوع  هاي شیعه به حساب می معتبرترین کتاب

  . سازد نیاز میتر از این کتاب هستند، بی  ها که از درجه اعتبار بسیار پایین به دیگر کتاب

گیرند که  نکته دیگر در مورد سند روایات اینکه تنها افرادي مورد بررسی قرار می

 اند و در صورت بررسی یک راوي از ذکر دوباره از سوي رجالیون ضعیف شمرده شده

  .شود آن در روایات بعدي خودداري می
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  در قرآن) ع(روایات دالّ بر وجود نام ائمه. 1

  روایت اول. 1-1

»ارِ بمنْ عنَانٍ عنِ سب دمحنْ مع نْ أَبِیهع یرْقالْب دمحنِ مب دمنْ أَحع یمرَاهنُ إِبب یلنِ ع

علَى  الْآیۀِبِهذه ) ع(نَزَلَ جبرَئیلُ : قَالَ) ع(مرْوانَ عنْ منَخَّلٍ عنْ جابِرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ 

 دمحص(م (ا بِها اشْتَرَومکَذَا؛ بِئْسه مهأَنْفُس کْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهیٍ أَنْ یلی عغْیاً ـ فـ ب «

).39، ص1ق، ج1363کلینی، ) (90:بقره(

أَنْ  أَنْفُسهم بِئْسما اشْتَرَوا بِه«: چنین فرود آورد) ص(جبرئیل این آیه را بر محمد 

بد است آنچه فروختند و بدل کردند به : یعنى» ـ بغْیاً) ع(بِما أَنْزَلَ اللَّه ـ فی علییکْفُرُوا 

در شأن على [شوند به آنچه خدا کافر مى: هاى خود را و آن، این است کهآن، حظّ نفس

یا از جهت طلب کردن آن چیزى که شایسته آن (» فرو فرستاده از روى ستم] )ع(

  ).کافر شدند به آن، به جهت حسد بردن: یعنى نیستند و آن، حسد است،

درباره ) 90:بقره(درباره متن این حدیث، شایسته یادآوري است که شأن نزول آیه 

هاي خویش دیده بودند و  یهودیان است؛ آن کسانی که بشارت پیامبر جدید را در کتاب

ها با سپري  آن. از منطقه رسالتش آگاه و به دنبال آن رهسپار مدینه و اطراف آن شدند

اما پس از مبعوث شدن . کردن تمام مشکالت باز هم منتظر آمدن پیامبر جدید بودند

، بخاطر نبودن پیامبر از قوم خودشان و یا به خطر افتادن منافع )ص(پیامبر اکرم 

بارتر که انسان نه تنها به اي از این زیان چه معامله. شخصیشان او را انکار کردند

که پس از صرف تمام نیرویش در جهت ضد آن قرار گیرد مقصودش برسد، بل

پر واضح است که ) 346، ص1، ج1362؛ مکارم شیرازي، 222، ص1تا، جطباطبایی، بی(

موضوع آیه درباره آغاز رسالت پیامبر و کفر یهودیان به قرآن است و ربط دادن آن به 

  .بی معنی خواهد بود) ع(علی 

  روایت دوم. 1-2

نَزَلَ : بِرٍ قَالَإِسنَاد عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ عمارِ بنِ مرْوانَ عنْ منَخَّلٍ عنْ جاو بِهذَا الْ«

 علیٍ ـ عبدنا ـ فی مما نَزَّلْنا على علَى محمد هکَذَا و إِنْ کُنْتُم فی ریبٍ الْآیۀِبِهذه  جبرَئیلُ

).417، ص1ق، ج1363کلینی، ) (23:بقره(» منْ مثْله ةٍبِسورفَأْتُوا 
3
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9    در قرآن کریم) ع(فقدان نام ائمه اطهار علل رواییبررسی 

تر گذشت و نکته جدید آن است که در این حدیث بررسی سند این حدیث پیش

. و ضعفش بیش از حدیث پیش است» حدیث موقوف«نام امام ذکر نشده و اصطالحاً 

این . است درباره متن حدیث باید گفت که روي سخن آیه با مخالفان در برابر قرآن

افراد هنوز به پیامبر اسالم ایمان نیاورده و در معجزه جاویدش که از جانب خداي 

رود قرآنی که هنوز مخاطبان  متعال نازل شده است، شک دارند، پس چطور انتظار می

به دیگر سخن، هنوز رسالت . بپردازد) ع(آیه در آن تردید دارند، به محاجه درباره علی 

از جانب خداوند براي مشرکان و اهل کتاب ثابت نشده تا فضیلت  پیامبر و معجزه وي

. بر ایشان مشخص گردد) ع(علی و خاندانش

این آیه در مقام اثبات نبوت پیامبر اکرم و «: گوید مرحوم خویی در این رابطه می

اي با موضوع امامت و  ترین میانه احتجاج بر آوردن سخنی چون قرآن است که کوچک

خویی، (» حذف شده است» فی علیٍ«تا گفته شود از این آیه شریفه والیت ندارد 

  ).314، ص1384

  روایت سوم. 1-3

عنْ  حمزَةَأَحمد بنُ مهرَانَ عنْ عبد الْعظیمِ بنِ عبد اللَّه عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی «

فَبدلَ الَّذینَ : هکَذَا) ص(علَى محمد  الْآیۀِبِهذه ) ع(نَزَلَ جبرَئیلُ: قَالَ) ع(أَبِی جعفَرٍ 

فَأَنْزَلْنا علَى الَّذینَ ظَلَموا ـ آلَ محمد  ـ قَولًا غَیرَ الَّذي قیلَ لَهم محمد حقَّهم ظَلَموا ـ آلَ

مقَّهح فْسبِما کانُوا ی ماءنَ السزاً م423، ص1ق، ج1363کلینی، ) (59: بقره(» قُونـ رِج-

424.(  

در رابطه با این روایت نیز باید گفت، این آیه مربوط به ماجراي یهودیان در سفر 

صریح آیه «: گوید عالمه شعرانی در توضیح این آیه چنین می. به بیت المقدس است

ها گفته شد از  ندرباره بنی اسرائیل است در زمان یوشع بن نون یا حضرت موسی به آ

اند آن قول را به قول دیگر تبدیل و آن کسانی که ظلم کرده» حطه«طرف خدا بگویند 

حسن زاده (» ظلم کنند) ع(اند و معنی ندارد بنی اسرائیل زمان موسی بر آل محمد کرده

).12، ص1373آملی، 
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  روایت چهارم. 1-4

»حنِ مب دمنْ أَحع یمرَاهنُ إِبب یلنْ أَبِی علِ عنِ الْفُضَیب دمحنْ مع نْ أَبِیهع یرْقالْب دم

اخْتَصموا فی ربهِم فَالَّذینَ کَفَرُوا  هذانِ خَصمانِ: فی قَوله تَعالَى )ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ  حمزَةَ

  ).422،  ص1ق، ج1363کلینی، ) (19:حج(» منْ نار ثیاب لَهم قُطِّعت علیٍ ـ بِولَایۀِـ 

. منظور از دو خصم در آیه، جدال یهودیان و مسلمانان در دین پروردگارشان است

ما نسبت به شما به دین خدا سزاوارتریم چرا که : یهود و نصاري به مسلمانان گفتند

ما از شما به : مسلمانان در پاسخ گفتند. امبر و دین شماستپیامبر و دین ما پیش از پی

خدا سزاوارتریم زیرا به کتاب و پیامبر شما و خودمان ایمان آوردیم و شما از روي 

  ).140-139، ص7ق، ج1415طبرسی، (د حسد به پیامبر ما کفر ورزیدی

رت ناگفته پیداست که جدال اهل کتاب و مسلمانان بر سر دینشان با والیت حض

  .و به میان آوردن نام ایشان هیچ سنخیتی ندارد) ع(علی

  روایت پنجم. 1-5

عنْ  حمزَةَالْحسینُ بنُ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنْ علی بنِ أَسباط عنْ علی بنِ أَبِی «

 اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصلَّ )ع(أَبِی بج زَّ وع لِ اللَّهی قَوعِ: فطنْ یم و اللَّه ولَهسر ی  وـ ف

) 71:احزاب(» فَقَد فاز فَوزاً عظیماً هکَذَا نَزَلَت منْ بعده ـ الْأَئمۀِولَایۀِعلی و  ولَایۀِ

  )414، ص1ق، ج1363کلینی، (

پیشامدها و پسامدهاي نبرد خندق است  ربارهمحتواي آیات سوره احزاب بیشتر د

در این رابطه . به طوري که اسم آن را نیز از غلبه این موضوع در سوره انتخاب کردند

نافرمانی از دستورات خدا و پیامبر توسط : شود گاهی دو موضوع اصلی تکرار می

ره پس از آنکه به آیات پایانی این سو. و دستور به اطاعت از ایشان... کافران، منافقان و

دهد بار دیگر به  نافرمانی کافران و سرکشان در برابر خدا و رسول وعده عذاب می

دهد و نجات و رستگاري هر مومنی را در گرو اطاعت ایشان  تبعیت از ایشان دستور می

بنابراین در جریان جنگ خندق کارشکنی . داند که بی آن هیچ گاه محقق نخواهد شد می

مان خدا و رسول از سوي کافران و منافقان و هر شخص دیگر، ربطی و سرکشی از فر

  .ندارد) ع(به اطاعت از علی 
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  روایت ششم  . 1-6

» اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصنْ أَبِی برٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابی أَبِی عثَندح قَالَ) ع(فَإِنَّه ا أُنْزِلَتإِنَّم :

»شْهی نَّ اللَّهلَکـ أَنْزَلَه یلی عـ ف کا أَنْزَلَ إِلَیبِم د هلْمبِع  کَۀُولَائالْم  کَفَى بِاللَّه ونَ ودشْهی

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا ـ و ظَلَموا آلَ محمد حقَّهم ـ ) ع(و قَرَأَ أَبو عبد اللَّه ) 166:نساء(» شَهِیداً

کُنِ اللَّهی لَم  ککَانَ ذَل داً وا أَبیهینَ فدخَال نَّمهطَرِیقاً إِلَّا طَرِیقَ ج مهیدهیلَا ل و مرَ لَهغْفیل

).159، ص1ق، ج1410قمی، ) (168:نساء(» علَى اللَّه یسیراً
4

  

آورده است که سرکردگان اهل مکه » ...لکن اهللا یشهد «واحدي نیشابوري ذیل آیه 

شناختند  ها تو را نمی یامبر آمدند و به او گفتند درباره تو از یهودیان پرسیدیم اما آننزد پ

بنابراین کسی را که گواهی دهد تو فرستاده خدایی براي ما بیاور، پس از آن این آیه 

).189ق، ص1419واحدي نیشابوري، (نازل شد 

ت پیشین در شود این روایت نیز مانند بسیاري از روایا چنانکه مشاهده می

و به نوعی کامال بی ارتباط ) ع(موضوعی غیر از موضوع تاکید بر حق علی و اوالدش

به طور کلی باید گفت که قائل به تحریف اگر به سیاق کالم و . با ایشان نازل شده است

.داد نمود هیچ گاه قرآن را دستاویز خود قرار نمی مخاطبین آیه توجه می

  روایت هفتم. 1-7

» قَالَاَخرَج اللَّه دبنْ عع نْ زِرسعود عبن من اردویه عبن مولِ کُنَّا نَقْرَ اسر دهلَى عأُ ع

ص(اللَّه( :کبنْ رم کلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیولُ با الرَّسهلَى یا أَیواً میلینَ ـ أَنَّ عنؤْمالْم  إِنْ لَم ـ و

، 3ق، ج1409سیوطی، ) (67:مائده(»بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه یعصمک منَ النَّاستَفْعلْ فَما 

).117ص
5

  

برخالف غالبِ روایات گذشته، آیه خوانده شده در این روایت در خصوص تاکید 

این روایت در بخش  درباره. نازل شده است) ع(بر والیت و جانشینی امیرالمومنین علی

چنانکه گذشت سند بسیاري از این روایات، .ل سخن خواهیم گفتاقراء به تفصی

باشد که در ادامه  وخاندان وي می) ع(ضعیف و متن آن در موضوعی بی ارتباط با علی 

  .به بررسی آنها می پردازیم
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  سلسله سند و راویان احادیث بررسی. 2

یل فی نکت و نتف من التنز«در باب  کافیعالمه مجلسی در شرح خود بر کتاب 

ها را بررسی کردیم، از  تمامی احادیث مربوط به این باب را که شماري از آن» الوالیه

آیه اهللا ). 166-1، صص5ق، ج1412مجلسی، (سنخ احادیث ضعیف برمی شمارد 

کند که اکثر این روایات از نظر سند ضعیف و غیر قابل  خویی به این نکته اشاره می

  ).321، ص1384خویی، (باشند  اعتماد می

عالمه شعرانی همانند بسیاري از بزرگان شیعه بر این باور است که اوالً این 

احادیث از برخی از کتابهاي غیر معروف حدیثی نقل شده است، ثانیاً از نظر سند 

بنابراین به هیچ وجه نباید به  .از نظر متن و محتوا نامعتبر است مخدوش است، ثالثاً

: گوید و در جایی دیگر می) 19، ص1379شوري تلوکی، عا(چنین احادیثی استناد کرد 

این احادیث غالباً از غالت و مجاهیل و ضعفاء ویا اخبار مرسله اي است که بر هیچ 

  ).12، ص1373حسن زاده آملی، (یک اعتمادي نیست 

عالوه بر مخدوش بودن سند، این روایات در مقابل آن همه روایات صحیح که بر 

شیخ مفید در . ف داللت دارند، خبر واحد و غیر قابل اتکا هستندمصونیت قرآن از تحری

ان االخبار التی جاءت بذلک اخبار آحاد ال یقطع علی اهللا تعالی «: گوید این باره می

  ).84-83ق، صص1414مفید، (» بصحتها

  :در ادامه به بررسی وثاقت راویان این احادیث پرداخته می شود

فی نفسه،  ثقۀکان «: کند را چنین معرفی مینجاشی وي : احمد بن محمد برقی

ابن غضائري نیز ). 76ق، ص1416نجاشی، (» یروي من الضعفاء و اعتمد المراسیل

طعن القمیون علیه و لیس الطعن فیه انما الطعن فی من یروي عنه «: گوید درباره وي می

).39ق، ص1422ابن غضائري، (» اهل االخبار طریقۀفانه ال یبالی عمن یاخذ علی 

یاد کرده است » ضعیف فی الحدیث«نجاشی وي را با تعبیر : محمد بن خالد برقی

حدیثه یعرف «: گوید ابن غضائري نیز در خصوص وي می). 335ق، ص1416نجاشی، (

  ).93ق، ص1422ابن غضائري، (» و ینکر و یروي عن الضعفاء و یعتمد المراسیل

هو «: العباس محمد بن احمد بن سعید درباره وي گفته استابو: سنانمحمد بن 

و فضل بن شاذان روایت » رجل ضعیف جداً ال یعول علیه و ال یلتفت الی ما تفرد به
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) 328ق، ص1416نجاشی، (داند  کردن از محمد بن سنان را براي هیچ کس حالل نمی

). 796، ص2تا، جطوسی، بی(د شمارگویان برمی و در جایی دیگر وي را در زمره دروغ

ابن (» ال یلتفت الیه) الحدیث(ضعیف، غال، یضع «: گوید ابن غضائري نیز درباره وي می

له کتب و قد «: نویسد شیخ طوسی نیز در تضعیف او می). 92ق، ص1422غضائري، 

و . طعن علیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسین بن سعید علی عددها و له کتاب النوادر

  ).219ق، ص1417طوسی، (» ما رواه اال ما کان فیها من تخلیط او غلوجمیع 

بیاع الجواري، ضعیف، فاسد «: گوید نجاشی درباره وي می: منخل بن جمیل اسدي

مذهبه غلو و  ضعیف، فی«ابن غضائري نیز او را ). 421ق، ص1416نجاشی، (» الروایه

درباره : گوید بن مسعود میمحمد ). 89ق، ص1422ابن غضائري، (دانسته است» ارتفاع

غیر قابل اعتنا و متهم به غلو : منخل بن جمیل از علی بن حسن پرسیدم، وي گفت

  ).664، ص2تا، جطوسی، بی. (است

گروهی از وي که روایتشان مورد ضعف و چشم پوشی قرار : جابر بن یزید جعفی

منخل بن جمیل عمر بن شمر، مفضل بن صالح، : کنند؛ از جمله گرفته است، روایت می

وي ذهنی آشفته داشته و استاد ما، محمد بن نعمان، اشعاري . و یوسف بن یعقوب

ق، 1416نجاشی، (کرد اش داشت، انشاد می فتگی ذهنیزیادي از وي که نشان از آش

ثقه فی نفسه، و لکن جل من «: گوید ابن غضائري در توصیف وي چنین می .)128ص

).110ق، ص1422ابن غضائري، (»یروي عنه ضعیف

وي در اسناد بسیاري از روایات قرار گرفته که تعداد آن به پنجاه : احمد بن مهران

و عبد ] ابو سمینه کذّاب[او این روایات را از محمد بن علی . رسد و دو روایت می

ابن غضائري نیز وي را ضعیف ). 140، ص3ق، ج1413خویی، (کند  العظیم نقل می

جواهري، (اند  و برخی دیگر او را مجهول دانسته )42ق، ص1422ابن غضائري، (

  ).48ق، ص1424

ق، 1421مازندرانی، (نام وي بین غالی و غیر آن مشترك است : محمد بن فضیل

و به احتمال زیاد وي همان محمد بن فضیل ازدي صیرفی است که متهم ) 75، ص7ج

ق، 1392؛ ابن داود، 395ق، ص1417؛ حلی، 365ق، ص1415طوسی، (به غلو است 

).275ص
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مضطرب الحدیث و «: نویسد همچنین نجاشی درباره معلی بن محمد بصري می

وي در توصیف ). 409ق، ص1417؛ حلی، 418ق، ص1416نجاشی، (»المذهب

روي عن ابی الحسن موسی ثم وقف «: گوید شخصیت علی بن ابی حمزه بطائنی نیز می

روایات است که حضرت در ). 249ق، ص1416نجاشی، (» و هو احد عمد الواقفۀ

و » یا علی أَنْت و اصحابک شبه الحمیر«: به وي فرمود) ع(ابوالحسن موسی بن جعفر 

در قبر از «: نیز بعد از مرگ وي فرمود) ع(امام رضا . کند معرفی می» کذاب متهم«وي را 

ه را پرسیدند تا اینکه از من سوال کردند پس علی بن ابی حمز) ع(او، نامهاي ائمه 

»توقف کرد در این هنگام چنان ضربه اي بر سرش زدند که قبرش لبریز از آتش گردید

  ).705، ص2تا، جطوسی، بی(

د (توانسته است از ابی بصیر  نمی) ق 217د (در سند روایت ششم، ابن ابی عمیر 

، 1378عسکري، (بدون واسطه روایت نقل کند، پس این حدیث مرسل است ) ق 150

پس از «: نویسد صحت سندي روایت هفتم می مه عسکري دربارهعال). 335، ص3ج

» ورود این روایت در روایات صحیح فریقین، دیگر به بررسی اسناد آن نیازي نیست

  ).372، ص3، ج1378عسکري، (

نکته شایان توجه در مورد روایات اخیر که محققان حرص زیادي در تأکید و 

یات سابق ردپاي احمد بن محمد سیاري نیز تصریح آن دارند این است که در اکثر روا

، 277، 262، صص3، ج1378عسکري، (شود، به ترتیب از شماره اول تا ششم  دیده می

چرا که بسیاري از روایات ناظر به تحریف از طریق او ) 356، 354، 607، 535، 259

  . نقل شده است و علماي رجال به شدت وي را ضعیف دانستند

احمد بن محمد بن سیار یعرف بالسیاري، ضعیف «: نویسدنجاشی درباره وي می

... مجفوالروایۀ، کثیر المراسیل : الحدیث، فاسدالمذهب، ذکر ذلک لنا الحسین بن عبیداهللا

حدثنا السیاري، اال ما کان من غلو و : حدثنا احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه قال

: کند این گونه معرفی میابن غضائري نیز وي را ). 80ق، ص1416نجاشی، (» تخلیط

» نوادر الحکمه«بزرگان قوم روایات وي را از کتاب . ضعیف، متهالک، غال، منحرف«

کنار نهادند و علی بن محمد بن محبوب در کتاب نوادر حکایت کرده که وي به تناسخ 

).40ق، ص1422ابن غضائري، (» عقیده داشت
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  بررسی نقش عبارات اضافی در روایات. 3

شود که از لحاظ سند  از مرحله بررسی اسناد روایات، احادیثی مشاهده می بعد از گذر

براي این دسته از . ها باقی است مخدوش نیستند ولی همچنان شبهه تحریف در آن

توضیح آنکه «: گوید مرحوم خویی در این باره می. احادیث نیز باید چاره اي اندیشید

باشد ولی  و غیر قابل اعتماد می بسیاري از این روایات گرچه از نظر سند ضعیف

شود و یا  ها از امامان معصوم می فراوانی این روایات موجب یقین به صدور برخی از آن

ها  کنیم بویژه آنکه سند برخی از آن ها اطمینان پیدا می حداقل به صدور برخی از آن

  ).307، ص1384خویی، (» موثق و قابل اعتماد است

در آن درج شده، ) ع(گر روایات تحریف را که نام ائمه بنابراین باید به شکلی دی

  . حل کنیم

  تفسیر یا شأن نزول . 3-1

عبارات اضافی در برخی از این روایات در حکم تفسیر یا شأن نزول آن در جهت رفع 

ها نه از  بعضی از این«: گوید فیض کاشانی می. ابهام آیه از جانب ائمه صادر شده است

، 1ق، ج1416فیض کاشانی، (»باشد از قبیل تفسیر و بیان  می هاي قرآن بلکه قسمت

ناظر بر » ...یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربک «به عنوان نمونه آیه ) 52ص

به عنوان سبب نزول » فی علیٍ«و در راستاي تثبیت آن نازل شده و لفظ ) ع(والیت علی 

ول آیه در روایت داخل شده است که ندانستن آن موجب اخالل در توضیح مقصود نز

  .گردد در فهم آیه می

  جري و تطبیق . 3-2

در برخی از آیات مشاهده کردیم که مخاطب آیه، ادیان آسمانی گذشته همچون یهود و 

نصارا هستند که آیه از اعمال و افکار و چگونگی برخورد با پیامبرشان در روزگاران 

دهد در میان  خالفت ایشان و مشرکین در قبال قرآن و اسالم گزارش میدیرین و یا م

درج شده است این دسته از روایات را ) ع(چندي از این آیات نام علی و آل محمد 

  . جري و تطبیق حمل کنیم بایستی بر قاعده

در روایتی از عیاشی و قمی » ...لکن اهللا یشهد«عالمه طباطبائی بعد از ذکر آیه 

این روایت از قبیل قاعده جري و تطبیق است؛ زیرا در قرآن مواردي در «: دگوی می
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نازل شده است در حالی که مراد از آن تحریف قرآن و ) ع(خصوص والیت علی 

  ).146، ص5تا، جطباطبایی، بی(» قرائت خاص از امام نیست

بنابراین ممکن است جریان یا حادثه اي در یک مقطع زمانی با مصادیق خاص 

ود رخ داده باشد و در زمانی دیگر جریانی اتفاق افتد که به دلیل تشابه با آن جریان بر خ

.آن تطبیق و جاري گردد
6

الَّذینَ أُخْرِجوا من دیارِهم بِغَیرِ حقٍّ إِلَّا «در توضیح آیه ) ع(به عنوان نمونه امام باقر 

نَا اللَّهبقُولُوا رآیه در مورد رسول خدا، علی، حمزه و جعفر نازل و  این«: فرمودند» ...أَن ی

  ).338-337، صص8ق، ج1363کلینی، (» در خصوص حسین جاري شده است

داند اما از  سبب نزول آیه را در مهاجرین می) ع(گرچه در این حدیث، امام باقر 

.ابایی ندارد) ع(جاري کردن آن بر مورد دیگري چون خروج امام حسین 
7

در واقع امام  

بعموم اللفظ ال بخصوص  العبرة«براي تبیین دیدگاه خود به مسئله سبب نزول و قاعده 

.بدون به کاربردن این تعبیر اشاره کرده است» السبب

بعضی از این روایات حمل شده «: گوید اهللا سبحانی نیز در این خصوص می آیۀ

کنند و از قبیل  ها آیه را تفسیر می بر تحریف، جانب تفسیري دارند یعنی اینکه آن

باشد که برخی گمان کردند  ها یا یکی از مصادیق آن می مطابقت مفاد کلی آیه بر مصداق

مثالً . آن تفسیر و تطبیق، جزیی از قرآن کریم بوده و از آن حذف یا ساقط شده است

» صراط النبی و اهل بیته«در سوره حمد، در روایات به » الصراط المستقیم«عبارت 

بسیار آشکار است که امثال این نوع تفسیر، از موارد تطبیق کلی بر  تفسیر شده و

).173ق، ص1419سبحانی، (» باشد مصداق کلی می
8

  

  واکاوي لفظ تنزیل . 4

هکذا «و » کذا ۀاآلینزل جبرئیل بهذه «در برخی از روایات پیشین عباراتی همچون 

رسد عبارات  خورد به گونه اي که در بادي امر به نظر می به چشم می» نزلت علی محمد

و کلمات اضافی مدرج در آیه نسبت به قرآن کنونی جزئی از آیه بوده که از سوي 

  .خداوند واز رهگذر جبرئیل بر پیامبر فرود آمده است
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  امکان لفظی یا معنوي بودن تنزیل . 4-1

شود  ح این مطلب ابتدا باید گفت که تنزیل به دو نوع لفظی و معنوي تقسیم میدر توضی

و شبیه یک سکه دورو است و حمل کردن آن فقط بر نوع لفظی، نادرست و حاکی از 

لعل المراد هکذا نزلت لفظا فی «: گوید مال صالح مازندرانی می. غرض خواهد بود

سالم بامر ربه و هو علی التقدیرین تنزیل ال القرآن او نزلت معنی بتفسیر جبرئیل علیه ال

  ).65، ص7ق، ج1421مازندرانی، (» تأویل

گفته مالصالح، گفته دقیقی است که «: گوید عالمه شعرانی در توضیح این سخن می

مقصودشان » نزل کذا«شایسته تأمل است بنابراین توهم این که هر جا امامان گفته اند 

مازندرانی، (» چرا که احتمال تنزیل معنوي نیز هستگردد  تنزیل لفظی باشد دفع می

  )65، پاورقی ص7ق، ج1421

تغییر مفهوم واژه تنزیل در قرون نخستین . 4-2

ها در قرون بعد، باعث  هاي نخستین و تغییر آن بی توجهی به فرهنگ واژگان در سده

دور  شود و خواننده را از فهم اصلی آن آسیب دیدن برداشت درست از یک کالم می

بر این اساس اگر به معناي تنزیل در قرون نخستین بی تفاوت باشیم این گمان . سازد می

  . تقویت خواهد شد که ائمه به تغییر و دگرگونی قرآن زمان خود اعتقاد داشتند

را تغییر » نزلت و انزلت«هایی مثل  عالمه عسکري علت سوء برداشت از واژه

بر این اساس چنین تعابیري . داند رن سوم میتدریجی معانی این مصطلحات پس از ق

شود و اشاره به بیان و توضیحی  در روایات تحریف به همان معانی عصر نزول حمل می

، 3، ج1378عسکري، (براي آیات دارند، بدون آنکه بخواهند نص قرآنی را بازگو کنند 

  ).8ص

فسیر قرآن و یا سید جعفر مرتضی عاملی نیز لفظ تنزیل را گاهی بر لفظ قرآن یا ت

سید محمد تقی حکیم نیز بر ). 252ق، ص1410عاملی، (کند  حدیث قدسی اطالق می

این باور است که تنزیل در آن زمان نه به معناي اصطالحی علماي قرآن، بلکه به معناي 

لغوي آن مورد نظر است و معنی آن، قرآن یا هر چیز دیگري است که از جانب خداوند 

  ).118ق، ص1417حکیم، (شده است  یبر پیامبرش نازل م
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قرآن به مثابه یک منبع و قانون کلی در بیشتر موارد در بردارنده مطالبی ایجازگونه 

نمود  و اجمالی بوده که شرح و توضیح آن از جانب خداوند براي پیامبرش ضروري می

و جبرئیل عالوه بر فرستادن نص قرآنی شرح و توضیح آن را نیز بر پیامبر آموزش 

به عنوان مثال . شود از جانب جبرئیل قلمداد می» وحی بیانی«داد که به عنوان  می

نازل شد، ) 43:نساء(» فَتَیممواْ صعیدا طَیبا فَامسحواْ بِوجوهکُم وأَیدیکُم«هنگامی که آیه 

این وحی همراه آن ابتدا و انتهاي مسح نیز براي پیامبر مشخص گردید بعد از آن پیامبر 

به صحابه خود رساند و آنان نیز هر دو نوع وحی را ) وحی بیانی(قرآنی و بیان آن را 

.در مصحف خود نگاشتند
9

  

شیخ صدوق معتقد است که اگر این وحی غیر قرآنی را با قرآن جمع کنیم مقدار 

فیض کاشانی درباره امثال این ). 84ق، ص1414صدوق، (رسد  آن به هفده هزار آیه می

شاید مراد این است که این زیادات به عنوان تفسیر و برگرفته از وحی «: گوید ابیر میتع

  ).236ش، ص1379معرفت، (» ثبت شده است نه آنکه جزء قرآن بوده باشد

ها از قبیل تفسیر قرآن بوده و از آیات  بعضی از تنزیل«: گوید اهللا خویی می آیۀ

این گروه از روایات را که داللت بر ذکر آمده است بنابراین باید  قرآن به شمار نمی

اسماء ائمه در تنزیل دارد حمل بر تفسیر کنیم و اگر این حمل درست نباشد به ناچار 

  ).313، ص1384خویی، (» باید این گروه از روایات را کنار بگذاریم

شواهد دالّ بر حمل واژه تنزیل بر معناي تفسیر. 4-3

ي براي کشف معناي واژه تنزیل از آن کمک گرفت، توان به عنوان شاهد روایتی که می

کافیدر کتاب » ...نکت ونتف«از باب  91روایت مفصل شماره 
10

است که با توجه به  

فضاي این روایت و سیاق روایات قبل و بعد آن که همگی در مقام بیان و تفسیر آیات 

وم ظاهري آیه توان دریافت که مراد از تنزیل بیان معنا و مفه باشند، می والیت می

علی بنُ محمد عنْ بعضِ أَصحابِنَا عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ محمد «: باشد به عنوان نمونه می

کُنْتُم  هذَا الَّذي: سأَلْتُه عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جل: قَالَ عنْ أَبِی الْحسنِ الْماضی بنِ الْفُضَیلِ

، 3ق، ج1363کلینی، (» قَالَ نَعم تَنْزِیلٌ؟ الْمؤْمنینَ؟ قُلْتقَالَ یعنی أَمیرَ بونَ،بِه تُکَذِّ

  ).435ص
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» یعنی«منین بقوله ؤالمفانه ذکر امیر«: گوید ح روایت میعالمه بالغی در توضی

واب فقوله فی الج» هذا«) تعالی(بعنوان التفسیر و بیان المراد و المشار الیه فی قوله 

ق، 1420بالغی، (» دلیل علی ان ما کان مرادا بعینه فی وحی القرآن یسمونه تنزیالً» نعم«

).71-70، صص1ج

خداوند تنزیل و تأویل را «: فرماید است که می) ع(شاهد دیگر روایتی از امام باقر 

، 1393صفار، (» به پیامبر آموخت و ایشان به علی و او نیز به ما تعلیم داده است

از این روایت اینگونه بر می آید که منظور از تنزیل، همان معناي ظاهري و ). 315ص

باشد؛ چرا که  تفسیر آن و مقصود از تأویل، بیان بطن و مفاهیم و مقاصد درونی آن می

اگر عرب زبانی توان خواندن و نوشتن داشته باشد، هنگام خواندن نص قرآنی نیازي به 

ل در روایت، معنایی غیر از نص قرآنی را در بر آموزش تنزی. آموزش نخواهد داشت

  .دارد

  اقراء و قرائت بررسی معناي واژه. 5

یا أَیها : )ص(کُنَّا نَقْرَأُ علَى عهد رسولِ اللَّه «: گفت از ابن مسعود نقل شده است که می

کبنْ رم کلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیولُ باً  الرَّسیللَىـ أَنَّ عوینَ منؤْمالْم  لَّغْتلْ فَما بتَفْع إِنْ لَم ـ و

).117، ص3ق، ج1409سیوطی، (» رِسالَتَه و اللَّه یعصمک منَ النَّاس
11

این روایت  

هاي تحریف قرآن افزوده است به طوري که  دردسر ساز به علت صحت سند بر زمزمه

هاي پس از پیامبر اکرم از قرآن  اند که در زمان برخی، عبارت اضافی را جزء آیه پنداشته

  . حذف شده است

معنایی ) ع(توضیح آنکه اصطالح اقراء در عصر رسول و صحابه و ائمه اهل بیت

مثالدر زمان ما مقري به شخصی گفته . متفاوت با روزگاران بعد از آن داشته است

کند در  گوناگون تالوت میهاي  شود که قرآن را با صوتی زیبا و احیاناً با قرائت می

صورتی که اقراء در قرون نخستین اسالمی به معناي آموزش همراه معناي آن بوده است 

  :کند مانند شواهد فراوانی این معناي اقراء را تأیید می). 198، ص3، ج1378عسکري، (

ن حدثنا الذین کانوا یقرئوننا القرآن کعثما«: روي عن ابی عبدالرحمان سلَمی انه قال

عشر آیات لم ) ص(انهم کانوا اذا تعلموا من النبی : و عبداهللا بن مسعود و غیرهما
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فتعلمنا القرآن و العلم و العمل : یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم و العمل، قالوا

).227، ص2ق، ج1404ابن تیمیه، (» جمیعا

عبدالرحمان گویاي این مطلب است که اشخاصی چون » یقرئوننا«توجه به فعل 

گرفتند به همان شکلی  سلمی، جداي از آیات، علم و عمل به آن را نیز از صحابه فرا می

پیامبر یکی از ویژگیهاي . آموختند که صحابه علم و عمل به آیات را از پیامبر می

) 462، ص29؛ مجلسی، ج104ق، ص1423قمی، (» اقرأهم لکتاب اهللا«حضرت علی را 

آن حضرت آگاه ترینِ مردم به معنا و مراد کتاب الهی است نه دانست بدین معنا که  می

.آنکه خوشخوان ترین تالوت کننده قرآن بین مردم باشد
12

  

در روایت ابن مسعود بدین معناست که او آیه » خواندیم چنین می«بنابراین عبارت 

  . کرد آموخت و تفسیر می فهمید و به این شکل به دیگران می را این گونه می

  ارات اضافی تفسیري در مصاحفعب. 6

ها را به این رأي  اي به دست حامیان تحریف قرآن داد و آنسوزاندن مصاحف بهانه

هایی  گرایش داد که عثمان با سوزاندن مصاحف و اتحاد مردم بر یک مصحف، قسمت

ان ابن عفان لما «: گوید محدث نوري در این باره می. از قرآن را حذف کرده است

جمع المصاحف المتفرقه و استخرج منها نسخ باعانه زیدبن ثابت و  االمۀاستولی علی 

سماها باالمام و احرق و مزق سائر المصاحف و ما فعل ذلک إلّا إلعدام ما بقی فیها مما 

کان بأیدي الناس او غفل عنه اخواه مما کان یلزمهم حذفه صونا لسلطنتهم عما یوهم 

  ).151-150ق، صص1428حبیب، (» الوهن فیها

به گواهی تاریخ و روایات، مصاحف سوزانده شده یک سري اضافات نسبت به 

برخی پنداشته اند که این زیادات جزئی از قرآن بوده و عثمان . مصحف امام داشته است

این مصاحف داراي زیادات را سوزانده است، در صورتی که این اضافات چیزي جز 

نبوده است چراکه در زمان پیامبر، ) ص(پیامبرتفسیر، تبیین یا شأن نزول آیات از زبان 

شد و این عمل تا فوت پیامبر ادامه داشت حدیث هم زمان با قرآن نگارش می
13

و  

طبیعی بود که برخی از صحابه، هنگام نوشتن آیه در مصاحف خود، شرح و تفسیر آنرا 

  . نیز با درج حدیث نبوي، بنویسند
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عایشه به من دستور داد برایش : از ابو یونس مولی عایشه نقل شده است که گفت

 الصالةِو  الصلَوات حافظُوا علَى«هر وقت که به این آیه : سپس گفت. مصحفی بنویسم

هنگامی که به این آیه رسیدم وي را آگاه . رسیدي مرا خبر کن) 238:بقره(» الْوسطى

را بر » ...العصرـ  صالةالْوسطى ـ و  الصالةِو  الصلَوات ظُوا علَىحاف«وي عبارت . کردم

؛ 285، ص4ق، ج1403ترمذي، (از رسول خدا چنین شنیدم : من امالء کرد آنگاه گفت

).366، ص2ق، ج1392ابن ابی داوود، 
14

  

روشن است که این نگارنده مصحف در حال نوشتن نص اصلی قرآن بود و در آن 

شه به وي دستور داد  موقع رسیدن به فالن آیه توضیحات پیامبر را نیز به آن حال عای

اضافه کند و این چنین بود که مصاحفی داراي اضافات در راستاي توضیح آیات به 

  .وجود آمد

شکی نیست که پس از وفات رسول اکرم روز به روز بر اختالف مصاحف افزوده 

کرد و آنقدر این اختالف  د را تکفیر میشد تا حدي که گروهی، گروه مخالف خو می

. باال گرفت که عثمان از ترس، یکسان سازي مصاحف را در برنامه عملی خود قرار داد

عالمه عسکري این اختالفات را نه در نص قرآن بلکه ناشی از دریافت و ضبط بیانات 

تالف لم یکن اخ«: گوید وي می. داند پیامبر درباره آیات، از سوي صاحبان آن می

مصاحف الصحابه بمعنی اختالفها فی النص القرآنی بل کان اختالفا فی تدوین بعضهم 

فی مصحفه ما تلقاه عن رسول اهللا فی بیان اآلیات و عدم تسجیل االخر فی مصحفه 

ذلک البیان لعدم سماعه من رسول اهللا ذلک البیان او عدم رغبته فی تسجیل ذلک النص 

  )676، ص2ق، ج1416عسکري، (» فی مصحفه

در برخی مصاحف ) ع(فرجام سخن آنکه اضافاتی که در مورد علی و اهل بیتش

چون ابن مسعود گنجانده شده بود، به عنوان توضیح و تفسیر آیه در البه الي آیات 

باید گفت اگر ایشان از این نکته آگاه بودند که وجود مصاحف به این . نگارش شده بود

خواهد کرد و سبب تقویت شائبه تحریف قرآن در اذهان  شکل، امر را بر آیندگان مشتبه

  .آمیختند گردد، هیچ گاه مصاحف خود را به چنین اضافاتی نمی می
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  در قرآن ) ع(دالئل دالّ بر نبود نام ائمه. 7

جعل و وضع حدیث و صدور آن از ناحیه افراد ضعیف و مجهول و به دنبال آن، 

ی در بسیاري از موارد با دیده تردید به آن شود آدم آمیختگی سره با ناسره، باعث می

در نتیجه در این . بنگرد و در صحت و اعتماد بر آن دچار سرگشتگی و نگرانی شود

هایی در تاریخ هستیم تا از این زاویه به  مرحله از تحقیق، مترصد یافتن قرائن و نشانه

.هاي ائمه بود، دست بیابیم این حقیقت که قرآن خالی از نام
15

  

غدیر خم حادثه .7-1

نبود نام ائمه در قرآن، پیشامد غدیر خم در سال  هاي آشکار و برجسته یکی از نشانه

سخن . اند دهم هجري است که اکثریت قریب به اتفاق علماي فریقین آن را گزارش داده

خویی در ترسیم این رویداد و بهره گیري از آن به سود مصونیت قرآن، نشان از دقت 

اگر نام «: نویسد هاي دیگر ـ دارد، آنجا که می در بازیابی این قرینه ـ و قرینه باالي ایشان

در آن ) ص(حضرت علی صریحاً در قرآن ذکر شده بود دیگر نیازي نبود که پیامبر اکرم 

گردهمایی گسترده مسلمانان با این همه تاکیدات او را به جانشینی خود منصوب کند و 

سول خدا از اظهار این مطلب ترسی نداشت تا نیازي اینکه در چنین فرضی، دیگر ر

به ویژه آنکه حدیث غدیر در اواخر زندگی آن حضرت ... باشد بر تبلیغ آن تاکید شود 

واقع شده است که در آن موقع تقریبا تمام آیات قرآن نازل شده و در میان مسلمان 

  ).314-313، صص1384خویی، (» انتشار یافته بود

رانی پیامبر از چه بود که از فرشته وحی خواست او را از براستی ترس و نگ

انتخاب جانشین معاف بدارد و جبرئیل را واداشت تا سه مرتبه آن را تکرار و تاکید 

ترس پیامبر از تعیین جانشینی پس از خود، به خاطر ). 70ق، ص1415طبرسی، (نماید 

نبود نام ائمه در قرآن و حتی ها و در خطر افتادن اسالم نوپا، بیانگر  پدید آمدن فتنه

  . تازگی داشتن آن براي شماري از مسلمانان است

  اعتراض به انتخاب پیامبر. 7-2

پس از اعالم جانشینی پیامبر در ماجراي غدیر، نعمان بن حارث فهري نزد پیامبر آمد 

خدا در  آیا این انتخاب از جانب خودت بود یا از جانب خداوند؟ رسول: وعرض کرد

سوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیست؛ من به امر و فرمان : او فرمودند پاسخ
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.پروردگار علی را منصوب نمودم
16

آیا این شخص پیشتر چنین انتخابی را در وحی  

در مقابل آیا . نیافته بود که با پرسشی انکار آمیز، خود را شایسته عذاب الهی دانست

اع دهد که به صراحت نام علی و تاکید بر والیتش توانست او را به آیاتی ارج پیامبر نمی

روشن است که وي و همفکرانش این انتخاب را در قرآن به گونه اي . در آن آمده است

  . باشد آشکار ندیدند و پرسیدن چنین سوالی الزمه نبود نام ائمه در قرآن می

  شعار حسبنا کتاب اهللا. 7-3

خواند و در مقاطع مختلفی  خود را علی می پیامبر اسالم در همان آغاز رسالت، جانشین

کند که ایشان همدوش و همسنگ با قرآن در  به نقش اهل بیت کنار قرآن اشاره می

ها موجب هدایت خواهند بود و اعتنا به یکی بدون عنایت به دیگري،  تمامی عرصه

وي در روزهاي پایانی عمر شریفش ـ زمانی که . سبب نیل به سعادت نخواهد گشت

ی از صحابه و اهل بیت او  کنارش حاضر بودند ـ خواست تا براي آخرین بار بر برخ

.ها کنار یکدیگر تاکید نماید این دو ثقل گرانقدر و چنگ زدن به آن
17

  

» قلم و دوات بیاورید تا چیزي بنویسم که هیچ گاه گمراه نشوید«تکرار این سخن 

از آنجا که همواره پیامبر . استکرد که پیامبر قصد چه چیزي کرده  بر همگان روشن می

نهادند اما به  گفت، پیرامونیانش وقعی نمی کرد وچنین سخنی می به گفتار بسنده می

محض آنکه سخن از نگارش جایگاه ثقلین به میان آمد در مقام اخالل و جلوگیري از 

  .سر دادند» حسبنا کتاب اهللا«این عمل برآمده، شعار 

وانستند با والیت علی برخودکنار بیایند و گرنه ت حقیقت آن است که کسانی نمی

حال این سوال . چه لزومی داشت که از نوشته شدن ثقلین جلوگیري به عمل آورند

آید که آیا در صورت وجود نام ائمه در قرآن، باز هم عمر و همدستان وي به  پیش می

این فرض چنین بدون تردید پاسخ منفی است؛ زیرا اگر در . کردند این شعار استناد می

شد بر او این انتقاد وارد بود که نام ائمه و تصریح به والیت  سخنی از عمر صادر می

ها در سخن رسول  علی در قرآن آمده است و چه جاي پیشگیري از تکرار دوباره آن

نکته جالب توجه اینکه خلفا در زمان خالفت خودشان نیز همواره  شعار ! خداست؟

.تکرار نمودندرا » حسبنا کتاب اهللا«
18
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دادن این شعار بیانگر این مطلب است که در قرآن آن زمان، چیزي که نشان سر

ها باشد یعنی نام علی و تاکید صریح بر خالفت و والیت او،  دهنده تضاد با سیاست آن

نبوده است تا از جانب آن احساس خطر کنند وگرنه مانند حدیث، از نقل و کتابت قرآن 

در نتیجه، پافشاري خلفا بر سر این شعار، شاهد دیگري بر . کردند مینیز جلوگیري 

  .ادعاي ماست

  و یارانش) ع(احتجاج حضرت علی. 7-4

پس از تثبیت زمامداري ابوبکر و بیعت مردم با او، علی و همسرش و یاران مخلص 

ام وابسته به ایشان، موضع جدي را در برابر حکومت نو پاي ابوبکر اتخاذ کرده، با تم

در این راستا احتجاج . شدند) ع(توان خواهان برگرداندن والیت و خالفت به امام علی

ها و بگومگوهاي فراوانی از سوي ایشان رخ نمود مبنی بر اینکه خالفت حق مسلم و 

اگر بر . قطعی علی است و ابوبکر آن را از جانشین واقعی پیامبر غصب نموده است

بهترین دلیل و محکمترین برهان، نص قرآن بود تا  فرض نام علی در قرآن وجود داشت

ق، 1417؛ حکیم، 315، ص1384خویی، (در احتجاجات خود از آن بهره و سود ببرند 

  ).246-245، صص1ق، ج1415؛ خمینی، 113ص

  هاي مخالفان حکومت اعتراض. 7-5

 خلفاي سه گانه پس از پیامبر به ترتیب، والیان حکومت تازه شکل گرفته مسلمانان

شدند، اما در سر راه ایشان مخالفانی وجود داشت که همواره در انتظار شرایط مناسب 

چه بهانه اي بهتر از این که خلفا قرآن را تحریف . بودند تا مردم را علیه ایشان بشورانند

اما . ها را به این هدف نائل سازد توانست آن و نام ائمه را از آن پاك کرده اند، می

لفانی همچون سعدبن عباده و یارانش هیچ گاه چنین اعتراضی را مطرح بینیم که مخا می

  ).294، ص1384خویی، (نکردند 

بهترین بهانه براي قتل عثمان. 7-6

اگر عثمان قرآن را تحریف نموده بود، این عمل «: گوید مرحوم خویی در این باره می

آمد و آنان دیگر نیازي نداشتند که براي  بهترین بهانه در دست قاتالن وي به شمار می

قتل علنی وي، مخالفت با سیره شیخین و حیف و میل بیت المال و مانند آن را دستاویز 
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اگر در قرآن چنین آیات صریحی وجود داشت و میان «: زایداف وي می» خود قرار دهند

  )296، ص1384خویی، (» رسید شد، دیگر خالفت به عثمان نمی مسلمانان منتشر می

  در دوران حکومت خود) ع(عدم موضع گیري امام علی. 7-7

، در زمان )ع(اگر قرآن به دست خلفا به ویژه عثمان تحریف شده بود حضرت علی

دید تا آن را به همان شکل قبل از تحریف برگرداند  خود واجب می خالفت خود، بر

هاي به تاراج رفته آن، شدت عمل به خرج  همانطور که در ماجراي بیت المال و ثروت

آیا به فرض حذف نام خود . داد و سوگند یاد کرد که تمام آن را به بیت المال بازگرداند

م و بسیار مهمتر از موضوع بیت المال بود قرآنی که اصل و پایه اسال –و تحریف قرآن 

گرداند؟ امضا و سکوت وي  پوشید و آن را به حالت قبلی خود بر نمی از آن چشم می -

، 1384خویی، (در برابر قرآن رایج میان مسلمانان دلیل عدم تحریف آن است 

  ).297-296صص

د گرفته و بر در خطبه شقشقیه و دیگر سخنانش خلفا را به باد انتقا) ع(امام علی

کند که چطور جانشین حقیقی پیامبر را ازخالفت بر مردم کنار زدند و  آنها اعتراض می

امام در این سخنانش با آن که به صراحت به نقد اعمال و . آن را میان خود تقسیم کردند

پردازد، هیچ سخنی حاکی از آنکه نام وي و اهل بیتش در قرآن بوده و آن  رفتار خلفا می

  ).294، ص1384خویی، (آورد  ف کردند، به میان نمیرا حذ

  و معاویه) ع(مکاتبات امام علی. 7-8

طی نامه هاي متعددي به معاویه، سبب نزول برخی از آیات را ) ع(امیرالمومنین علی

.صفات و ویژگی هاي خود و دشمنانش بر می شمارد
19
امام پس از اشاره به این فضائل  

 فَقَد أَبدیت«: فرماید را عامل تحریف دانسته و می برخاسته از قرآن حسد معاویه

تَکاودع  یلَکدتَب و اللَّه اتآی رِیفَکتَح و اللَّه دهع نَقْضَک و غْضَکب و كدسح لَنَا و

  ). 200، ص1تا، جثقفی، بی(» ...قَولَ اللَّه

الئل امامت و والیت خود را یادآور امام به دنبال ذکر برخی از آیات، فضائل و د

شود بی آنکه نام خود را در البه الي آیات بگنجاند و در هیچ جاي نامه از بودن  می

امام توجه معاویه را به . آورد نامش در قرآن و حذف آن توسط خلفا مطلبی به میان نمی

ضائل از کند که کینه و دشمنی تو نسبت به من باعث شد که تمام ف این نکته جلب می
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من دور شده و به سویی دیگر و به کسانی دیگر کشانده شود که نتیجه آن تحریف و 

روشن است که منظور امام از تحریف و تبدیل . تبدیل آیات و سخنان پیامبر گردید

تحریف لفظی آیات و حذف نام ایشان از قرآن نیست چرا که نامی در میان آیات نبوده 

ریف لفظی صورت پذیرد بلکه در اینجا مراد از تحریف، تا با جابجایی و حذف آن، تح

جابجایی و حذف همین فضائل و مناقب برآمده از درون قرآن بوده از آن جا که حذف 

، تحریف در خود قرآن را نیز )ع(هاي اهل بیت و جابجایی سبب نزول آیات و ویژگی

و داراي نارسایی  به همراه خواهد داشت، گویی آیه بی هیچ مناسبت و دلیلی نازل شده

  .و تحریف معنوي است

بود و در حذف نام و نشان ) ع(معاویه که یکی از سرسخت ترین دشمنان علی 

هاي  همین فضائل و ویژگی. داد هاي گسترده اي انجام می وي از پهنه روزگار تالش

انکار کرده و از این فضائل با تعبیر  -نه نام او را  -وارده در حقِ حضرت را نیز 

اَین وجدت اسمک فی کتابِ اهللا «: گوید امام می وي در جوابِ نامه. کند یاد می» اسمک«

  ).202تا، صثقفی، بی(» و ملکُک و امامتُک و فَضلُک؟

  )ع(بهانه اي براي سرکوب ائمه اطهار. 7-9

هاي انقالبی و  هاي اموي و عباسی در طول حکومت خود، همواره با شخصیت حکومت

از جمله این اشخاص، اهل بیت و خاندان پیامبر اکرم بودند که . هنگی درگیر بودندفر

سعی در آگاه سازي مردم نسبت به موقعیت خود و دشمنانشان داشته اند به گونه اي که 

ازسوي دیگر، . آمد ها به شمار می عملکرد ائمه، زنگ خطري براي این حکومت

آوردن بستري بودند تا در راستاي آن، ابتدا زمامداران این دو حکومت، در پی فراهم 

جایگاه اهل بیت را در افکار عمومی لکه دار ساخته و پس از آن ایشان را از سر راه 

  . خود برداشته و سرکوب نمایند

حال اگر ائمه به تحریف قرآن و حذف نامشان از قرآن باور داشتند بهترین بهانه 

ها  نهادند تا عامالن حکومت با پراکندن تفکر آن میها  ممکن را در دسترس این حکومت

درباره قرآن در جامعه، مردم را نسبت به ایشان بدبین ساخته و به راحتی مانع اصلی 

اما تاریخ هیچ گاه چنین حوادثی را گزارش . تشنج در حکومت خود را از بین ببرند

  .نداده است
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  انتقاد فضل بن شاذان از تحریفات اهل سنت. 7-10

ضل بن شاذان نیشابوري یکی از یاران امام رضا، در بخش مفصلی از کتاب خود به ف

آورد، اعتراض  اهل سنت، به خاطر نقل روایاتی که درجه و اعتبار قرآن را پایین می

کنند،  ها را بدان خاطر که حیثییت قرآن را با ادعاي تحریف فداي سنت می کند و آن می

اگر باور به حذف نام اهل ). 229-209، صص1363فضل بن شاذان، (گیرد  خرده می

اهل سنت  بود، وي پیش از حمله به حشویه بیت در میانه قرن سوم در میان شیعیان می

آمد چرا که این انتقاد بر خود او نیز  باید در مقام رویارویی برابر روایات شیعیان بر می

ز روایات تحریف اهل بود که با وجود روایات تحریف در میان شیعه، به چه دلیل ا

؛ مدرسی 88، ص3، ج1378عسکري، (گیرد؟  گوید و خرده می سنت سخن می

  ).63، ص1387طباطبایی، 

عدم مشهور شدن تحریف در تاریخ. 7-11

ها اینکه، اگر چنین باوري به تحریف قرآن میان  سخن پایانی و کلی درباره بازیابی نشانه

داد، بر زبان  آن روایاتی را که بوي تحریف می داشت و به دنبال وجود می) ع(ائمه اطهار

آوردند، به طور قطع، تاریخ این موضوع مهم را حتی با پنهان بودن و در لفافه و  می

وجود «: گوید محقق کلباسی در این زمینه می. کرد روکش پیچیده شدنش، گزارش می

طبعا معروف داشت،  نقصان و تحریف در قرآن، اصل و اساسی ندارد و اگر واقعیت می

کند واین، حادثه کوچکی نیست،  شد زیرا اتفاقات و حوادث مهم شهرت پیدا می می

و اگر کسی ) 317، ص1384خویی، : ك.ر(» آید بلکه از مهمترین حوادث به شمار می

ادعا کند چنین مواردي در تاریخ بوده ولی به ما نرسیده است بطالن چنین ادعایی نیز 

  ).295، ص1384خویی،(آشکار و واضح است 

  دالئل راه یابی روایات تحریف به کتب شیعی. 8

رسد تا میانه قرن سوم و پس از شروع غیبت  از میان شواهدي که بیان شد، به نظر می

صغري هنوز چنین احادیثی میان شیعیان وجود نداشته است و ائمه از این تهمت که 

شود که موج گسترده  ل مطرح میحال این سوا. معتقد به تحریف قرآن باشند، مبرا بودند

دو عامل عمده و غالب در راه یابی . روایات تحریف از کجا وارد کتب شیعی شده است

  :این گونه روایات به درون ادبیات شیعی نقش داشته است



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

11، پیاپی1391مطالعات قرآن و حدیث، سال ششم، شمارة اول، پاییز و زمستان     28

  غالیان . 8-1

توجه به نقش غالیان در عرضه و جعل روایات تحریف، عامل مهمی را براي پی بردن 

پژوهشگري در این زمینه . کند احادیث تحریف به درون شیعه آشکار میبه عوامل نفوذ 

همگونی . هاي غالیان مهم است در نقد متن روایات، شناخت فعالیت«: نویسد می

هایی که وجود داشته  محتواي روایات تحریف با آراء و اظهارات آنان، با توجه به زمینه

اهمیت . دهد ر مظانّ تردید قرار میاست، حتی با فرض استواري سند، این روایات را د

ها  شود که بدانیم بسیاري از روایات تحریف که مضمون آن این نکته آنگاه معلوم می

» هاست از غالیان روایت شده است هاي معصومان و عناوین مرتبط با آن حذف نام

  ).643، ص6، ج 1380مهدوي راد، (

ت پر رنگ تر جلوه دادن غالیان در روش و مذهب خود، به هر وسیله اي در جه

یکی از این دستاویزها براي رسیدن به این هدف، قرآن کریم . شدند اهل بیت متوسل می

توانست در نظر آنان، مقام و منزلت ائمه را پیش از  اثبات بودن نام ائمه در قرآن می. بود

آیات  ها و یا شیعیان معتدل از ایشان در مناظرات خود با دیگر فرقه. پیش تعالی بخشد

ها، به انگیزه باال بردن جایگاه اهل بیت کمک گرفته  قرآن همراه گنجاندن نام ائمه در آن

شود که هرجا آیه  از این رو در بسیاري از روایات حاوي نام ائمه در قرآن، دیده می. اند

فی «راند، به دنبال آن، عبارت  اي از قرآن و نزول چیزي از جانب خداوند سخن می

آل «کند، فراز و تعبیر  گفتگو می» ظلموا«آیه اي از ظالمان و خاصه فعل  و هرجا» علی

  . شود یعنی حق از دست رفته خاندان محمد، در پی آن دیده می» محمد حقهم

یا ) ع(در میان ایشان راویانی بودند که گاه و بی گاه آیات قرآن را بر اهل بیت 

ا با منع پیروان خود از چنین کارهایی با ها تطبیق کرده اند هرچند که امامان م مخالفان آن

  ).155، ص1376شاکر، (این جریان انحرافی مقابله کرده اند 

بنابراین غلوگرایان براي ترویج افکار خود به ساختن حدیث رو آوردند وحدیث 

  :ها به دو صورت عملی شده است سازي آن

کرد  ارش میشخص غالی حدیثی را به دروغ از گفته معصوم براي دیگران گز -1

  .گرفته است که در این صورت نام شخص غلوگر در سلسله سند حدیث قرار می
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هایی همچون مغیریه و خطابیه که هنوز غلوشان براي یاران ائمه  افراد فرقه -2

گرفتند و به رهبران  آشکار نشده بود، کتب اصحاب ائمه را به بهانه نسخه برداري می

کردند،  بعضی از احادیث کتاب اصلی را استنساخ می دادند و آنان ضمن این که خود می

روایاتی هم از نزد خود با سلسله اسنادي شبیه اسناد کتب اصلی، در کتب استنساخ شده 

گرداندند و کتب استنساخ شده  سپس کتب اصلی را به صاحبانشان بر می. دادند جاي می

بود، میان شیعیان با نام  را که حاوي احادیث جعلی فراوانی با سلسله سند اسناد معتبر

در این روش نامی از غالیِ جاعل در میان . دادند مولف و صاحب کتاب اصلی نشر می

، 2طوسی، بی تا، ج(گویند  می» دس«نبود و از این رو این شیوه حدیث سازي را 

).491-490صص
20
هایی جز راه سندي به بنابراین با توجه به این روش دوم، باید از راه 

.ع این دسته روایات پی ببریمجعل و وض
21

  

  روایات منتقله . 8-2

گروهی . عمده این روایات ریشه در مصاحف صحابه و روایات اهل سنت داشته است

از راویان که با مشایخ شیعی و سنی رابطه داشته اند، روایات هر دو مذهب را شنیده و 

را به پیروان فرقه در زمان نقل آن بدون مشخص کردن شیعی یا سنی بودن روایت، آن 

اهل سنت از این از طرفی متکلمان شیعه در منازعات با . آموختند خود یا دیگران می

اند و بعدها راویان شیعه همین مطالب جدلی را به عنوان روایات روایات بهره برده

مدرسی طباطبایی، : رك(منسوب به ائمه فرض کرده و در کتب خود وارد نمودند 

  ).42، ص1387

ت اهل سنت را با حسن نیت در نی چون طوسی، طبرسی و مجلسی روایابزرگا

اي از به عنوان نمونه قسمت عمده. اند اي حدیثی و تفسیري خود گرد آوردههمجموعه

کتاب مجمع البیان طبرسی به جز چند کتاب شیعی مانند تفسیر قمی و عیاشی، بر گرفته 

کردند و امر  یات خود را مشخص میالبته ایشان مصادر روا. از روایات اهل سنت است

ها مشتبه نبود اما بعضی از ناقلین ایشان در فهم حدیث دچار اشتباه شده، به علت  بر آن

کردند  هاي شیعی قلمداد می ها را آموزه وجود چنین روایاتی در کتب شیعی به اشتباه آن

فی شدن امر بر و بدین ترتیب انتقال این گونه روایات از کتابی به کتاب دیگر سبب مخ

  ).251- 250و 124، صص3، ج1387عسکري، (ان گردید محقق
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در قرآن ) ع(هاي نیامدن نام ائمه حکمت. 9

هایی از سوي خداوند متعال بوده است که ما  نیامدن نام ائمه در قرآن، ناشی از حکمت

ها دست  آنهایی از  ها واقف نیستیم اما شاید بتوان با تأمل و تفکر به گوشه بر تمام آن

  .یافت

  ) ع(هاي ائمه تصریح به صفات و ویژگی. 9-1

در قرآن این است که در این کتاب ) ع(هاي نیامدن نام علی و اهل بیت یکی از حکمت

نازل شده که بسان تصریح به نام آنان و بهتر از تصریح ) ع(الهی، آیاتی درباره اهل بیت

ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ إِنَّما «: فرماید مانند آیه ذیل که می. است

؛ ولی و سرپرست شما تنها خداوند، )55:مائده(» و هم راکعون الزَّکاةَو یؤْتُونَ  الصالةَ

پیامبر و افراد مومن هستند، افراد مومنی که نماز را به پاي داشته و در حال رکوع زکات 

در حال ) ع(نشمندان شیعه و اهل سنت نقل کرده اند که فقط حضرت علیدا. دهند

.رکوع نماز انگشتر خود را به فقیر اعطا کرده است
22

  

سرپرست شما خداوند و «در نتیجه تفاوتی نداشت که خداوند متعال بفرماید 

یا این که صفاتی را از آن حضرت نقل کند که » هستند) ع(ضرت علیرسولش و ح

رد و تنها بر او منطبق باشد چرا که اگر کسی به دنبال حقیقت باشد از هر منحصر به ف

، فقط نام حضرت »علی«افزون بر آن، نام . کند دو گفتار یک مطلب را درك می

.نبوده و در میان صحابی چند تن دیگر نیز با نام علی وجود داشته اند) ع(امیرالمومنین
23
 

را به نشانه ) ع(که دست حضرت علی به همین جهت پیامبر در روز غدیر هنگامی

» اهفَهذا علی مولَ مولَاه کُنْت منْ«: فرماید برد، می انتخاب جانشینِ بعد از خود باال می

  ).420، ص1ق، ج1363کلینی، (

سازد که پیامبر ضمن آگاهی از  ما را به این واقعیت رهنمون می» هذا«توجه به لفظ 

م علی، فقط همین علی و نه علیِ دیگري را، به عنوان رهبر نام برخی صحابی به نا

بنابراین اگر نام علی صریحاً در قرآن ذکر . پس از خود در نظر داشته است جامعه

اي داشتند و آن را بر خواستند حقیقت را بپذیرند، بهانه شد باز هم کسانی که نمی می

.کردند علی دیگري تطبیق می
24
ها و صفات  ست که با ارائه ویژگیاز این رو بهتر همان ا 

ممتاز و منحصر به فرد حضرت امیرالمومنین، به معرفی او پرداخته شود تا قابل تطبیق 
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براي همین است که خداوند در قرآن . بر هیچ کس جز وجود مقدس آن حضرت نباشد

با ذکر فضائل خاص آن حضرت او را به عنوان ولی مومنان و جانشین پیامبر معرفی 

.است کرده
25

  

  ذکر نام ائمه فداي مصونیت قرآن . 9-2

برگزید، دینی چون ) ص(وقتی خداوند آخرین پیامبر خود را در میان مردم با نام محمد

اسالم براي او قرار داد که کاملترین دین و دربردارنده تمام مسائل و احکام و به نوعی 

سخن خود را به عنوان  خداوند در این دین آسمانی،. مکمل ادیان آسمانی پیشین بود

معجزه الهی فرو فرستاد تا مایه هدایت و سعادت بشر گردد و خود وعده حفاظت و 

.مصونیت آن را بر عهده گرفت
26

  

بالطبع چنین سخن اعجازآمیزي شایسته آن است که از هرگونه اختالف و تناقض 

از این رو . از سوي آفریننده حکیم و از هرگونه سوء قصد و دستبرد بشر به دور ماند

کرد قرآن را تنها با وصف  وقتی که خداوند وحی را نازل کرد حکمت وي اقتضا می

ائمه و عاري از اسماء ایشان بر پیامبر فرود آورد تا قرآنی که حجت بر تمام زمان و 

ها و مایه سعادت و هدایت جهانیان بوده با جنگ و کشمکش برسر خالفت و  مکان

  . دستخوش تغییر و تحول قرار نگیرد) ع(ه حضرت علیدشمنی و کینه توزي نسبت ب

) ع(از اقرار مردم به والیت حضرت علیبه عنوان نمونه در ماجراي غدیر خم پس 

آیا این انتخاب را از پیش خود انجام : و بیعت با ایشان، شخصی نزد پیامبر آمد و پرسید

قلم و «: هنگامی که گفتیا این که در اواخر عمر شریف پیامبر، » دادي یا از سوي خدا؟

: جمعی در آن هنگام گفتند» دوات بیاورید تا براي گریز از گمراهی تان چیزي بنویسم

امثال این اشخاص که این چنین کینه توزانه و از روي . گوید رهایش کنید که هذیان می

دادند، آیا حاضر  حسد با حکم خدا و پیامبرش مخالفت کرده و نسبت ناروا به پیامبر می

را با توجه به اینکه عصاره وجودي پیامبر، جلوه گاه تمام ) ع(شدند حضرت علی می

هاي مخالفان وي است، پس از پیامبر با عنوان سرپرست  هاي او و یادآور خواري منش

بود که با وجود مشاهده  خود بپذیرند و به دنبال آن، آیا براي چنین افرادي قابل قبول می

آن، دست روي دست گذاشته و در برابر آن هیچ عملی در نام علی و اهل بیتش در قر

!جهت نابودي آن انجام ندهند؟
27
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فرود آوردن  ،ها چون از این مسئله آگاه بود خداوند حکیم و عالم بر همه زمان

وحیی عاري از اسماء ائمه را بر خود واجب دانست و از بردن نام ایشان در قرآن 

بسنده نمود؛ به این ترتیب افراد نااهل دست به  خودداري و فقط به تصریح نام ایشان

براي حق مداران و حقیقت جویان به )  ع(تحریف قرآن نزدند و حقانیت و والیت علی

  .گونه اي دیگر روشن و آشکار شد

  )ص(کلی گویی قرآن و شرح آن توسط پیامبر. 9-3

د نام یک دلیل و حکمت کلی که خط بطالنی بر تمام روایات موهوم تحریف و وجو

کند که امام  گزارش می) ع(کشد روایتی است که ابوبصیر از امام صادق ائمه در قرآن می

در آن علت نیامدن نام ائمه در قرآن را به طور صریح بیان نموده است و در آن، پاسخ 

  .  شود حذف نام ائمه از قرآن داده می قاطعی به تمام معتقدان تحریف به بهانه

که از امام صادق در مورد این فرموده خداي عز و جل پرسیدم کند  ابوبصیر نقل می

در شأن علی بن ابی «: امام فرمود. »أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ وأُولی الْأَمرِ منْکُم«که 

پس براي : گویند به او عرض کردم، مردم می. »طالب، حسن و حسین نازل شده است

ر کتاب خداي عز و جل نامبرده نیستند؟ حضرت چیست که علی و اهل بیتش د

همانا بر پیامبر نماز نازل شد در حالی که خداوند سه رکعتی «: ها بگویید به آن: فرمودند

و چهار رکعتی بودن آن را یاد نکرد تا این که رسول خدا آن را براي مردم تفسیر کرد و 

اي مردم آشکارا نگفت و زکات بر او نازل گردید ولی هر چهل درهمی یک درهم را بر

  ).287-286، صص1ق، ج1363کلینی، (» این پیامبر بود که آن را براي مردم تفسیر کرد

روایات صحیح و همچنین معارض با روایات  مرحوم خویی این روایت را در زمره

این روایت از لحاظ متنی نیز ). 314، ص1384خویی، (داند  حاوي نام ائمه در قرآن می

شد، باز باور آن  ست به طوري که اگر این کالم از غیر معصوم هم صادر میقابل توجه ا

براي ما دشوار نبود چه اینکه موضوع مسلم در روایت این است که قرآن داراي 

مجموعه اي از قواعد و احکام کلی است که پیامبر از سوي خدا مامور تبیین و شرح آن 

.باشد می
28

  

در قرآن نیامده است ) ع(نام حضرت علی بر اساس این روایت، درست است که 

اما پیامبر در جاهاي متعددي همچون غدیرخم و یوم االنذار و در بیانات گوناگونی 
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، والیت و )ع(به مقام واالي حضرت علی... چون حدیث منزلت، حدیث سفینه نوح،

.  امامت وي تاکید و تصریح نموده است

روا داشتن احتمال چنین تحریفی در از این نکته دردناك نباید غافل شد که با 

قرآن، پایه و اساس اسالم خاصه مذهب شیعه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد؛ قرآنی 

که پیامبر با تمام تالش خود در حفظ و گردآوري آن کوشید و صحابه خود را نیز به 

ز این امر واداشت تا این آخرین دین آسمانی، براي جهانیان حجت و مورد رجوع تا رو

حال اگر به حجیت قرآن خدشه اي وارد شود همه اصول و فروع عقیدتی . قیامت باشد

نیز زیر سوال خواهد رفت چرا که ما حجیت ) ع(از جمله خالفت و والیت اهل بیت

.گیریم گفتار پیامبر را از قرآن می
29
در صورت تحریف قرآن و عدم حجیت گفتار پیامبر  

ند تا پس از آن در پی اثبات حقانیت علی و اهل ما دیگر اسالم و مسلمانی باقی نمی

او برآییم و پیشتر گفتیم که خداوند نام ائمه را فداي مصونیت قرآن نمود چرا ) ع(بیت

  .ما چون کاسه اي داغ تر از آش، به خاطراعتبار بخشیدن به ائمه، قرآن را فدا کنیم

مدار این تفکر، نا الدین خرمشاهی در مورد معتقدان به تحریف خاصه چهرهبهاء

امثال محدث نوري از توالي افراطی و در حد غلو به «: نویسد میرزا حسین نوري، می

اهل بیت و حسرت این که چرا نام مبارك ایشان در قرآن نیامده است و نیز از بغض و 

تبرّاي افراطی نسبت به اغیار که افتخار جمع و تدوین قرآن متعلق به آنان است، به قول 

برد تا کسی را که  کنند که نیزه به سینه خویش فرو می ف مانند کسی عمل میمثل معرو

یا طبق مثل فارسی براي ) الطاعن نفسه لیقتل ردفق(بر ترکش نشسته است، بکشد 

در نهایت ). 112ش، ص1372خرمشاهی، (» کند درست کردن ابرو چشم را کور می

اهم آوردن دستاویزي براي چنین تالشی براي اثبات تحریف، جز تالشی بیهوده و فر

دشمنان و معاندان براي ضربه زدن به اسالم و تشیع، نخواهد بود و هیچ سود دیگري به 

.همراه نخواهد داشت
30

  

  گیري نتیجه

در ) ع(فرجام سخن آنکه اکثر دانشمندان شیعی معتقدند روایات حاوي نام ائمه اطهار 

. و افراد مجهول نقل شده است قرآن کریم از لحاظ سندي ضعیف است و توسط غالیان

افزون بر این، عبارات و کلمات اضافی در روایات به صورت تفسیر، شأن نزول، تأویل 
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با سیري کوتاه در تاریخ، . صادر شده است) ع(و یا جري و تطبیق از جانب اهل بیت 

ند حادثه هایی از نبودن نام امامان را در قرآن، از آغاز وحی تا زمان آخرین امام مان نشانه

و غیره، پرده برداري » حسبنا کتاب اهللا«و یارانش و طرح شعار ) ع(غدیر، احتجاج علی 

ها، به خالی بودن  کند با استناد به آن هایی که هر عقل سلیمی را وادار می نشانه. کردیم

دو عامل غالیان و روایات منتقله از مهترین عوامل . حکم کند) ع(قرآن از نام ائمه اطهار

خداوند نیز به خاطر حفظ قرآن از تحریف و . یابی این احادیث به کتب شیعی است راه

  .هایی دیگر، آن را به شکل کنونی و خالی از نام ائمه فرو فرستاده است حکمت

  ها    یادداشت

                                                
1.»ینب لَاملَى الْإِسۀِعسلَى  خَمع اءلَاةِأَشْیالص  الزَّکَاةِو  مِ ووالص و جالْح ۀِولَایالْو   ةُ فَـأَياررقَالَ ز

.»أَفْضَلُهنَّ لأَنَّها مفْتَاحهنَّ و الْوالی هو الدلیلُ علَیهِن الْولَایۀُذَلک أَفْضَلُ فَقَالَ 

مـن حقِّنـا أن   «: می نویسـد » فی میزان االسالم الثورة االیرانیۀ«محمد منظور نعمانی در کتاب  .2

هـذه   لهدایۀالذي نَزَل السماوِیۀفی القرآن الکریم، آخر الکتُب  االمامۀنَسأَل، لماذا یرد ذکر 

» مـن القـرآن الکـریم فـی هـذا الصـدد؟       آیۀالتی جعل علی اماماً لها؟ لماذا لم تُنَزِل  االمۀ

).222، ص2ق، ج1416عمیدي، (

االسالم الکلینـی، بهـذا    ثقۀ: نمونه دیگر با همین سند البته با حذف نام جابر عبارت است از .3

نَـزَلَ  : روان، عن منخل، عن ابـی عبـداهللا قـال   االسناد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن م

 دمحلَى میلُ عرَئبص(ج ( هذۀِبِهکَذَا الْآیـی  : هنُوا بِما نَزَّلْنا ـ فآم تابینَ أُوتُوا الْکا الَّذهیا أَی 

ـ  م که خداوند در ایـن آیـه قـو   ) 417، ص1ق، ج1363کلینی، ) (47:نساء(» نُوراً مبِیناً علیٍ 

.یهود را مورد خطاب قرار داده است

عیاشی نیز از ابوحمزه ثمالی و او از امام باقر همین روایت را به صورت مرسـل نقـل کـرده     .4

  ).285، ص1عیاشی، بی تا، ج (است 

علی بن ابراهیم قمـی در  . نیز نقل شده است) ع(همانند این روایت از ابوهریره و امام صادق .5

حدثنی ابی، عن ابن ابی عمیـر، عـن ابـن    «: ستسوره سبأ آورده ا 20تفسیر خود ذیل آیه 

یـا  «للنَّاسِ فی قَوله ) ع(الْمؤْمنینَ نَبِیه أَنْ ینْصب أَمیرَلَما أَمرَ اللَّه : ، عن ابی عبداهللا قالسنان

کبنْ رم کلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیولُ با الرَّسهی» أَیفَقَالَ  ـ ف یرِخُمیٍ ـ بِغَدلع :» یلفَع لَاهوم نْ کُنْتم

لَاهویـا  «: ره نیز نقل شده است که مـی گفـت  ؛ از ابو هری)201، ص2ق، ج1410قمی، (» م
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لرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربک ـ فی علی بن ابی طالب ـ و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت   أَیها ا

  ).187، ص1ق، ج1393حسکانی، (» رِسالَتَه

هرگـز مـورد نـزول    «: گر می گویـد عالمه طباطبایی درباره تطبیق موارد نزول بر اشخاص دی .6

اي که درباره شخص یا اشخاص معینی نازل د بود؛ یعنی آیهخصص آن آیه نخواهاي مآیه

شده در مورد خود منجمد نشده به هر موردي که در صفات و خصوصیات با مورد نـزول  

آیه شریک است، سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در عـرف روایـات بـه    

).68ش، ص1386طباطبایی، (» نامیده می شود» جري«نام 

اگر این طور باشد که وقتی آیه اي در قومی نـازل شـد   «: در روایتی می فرماید) ع(اقرامام ب .7

پس از آن که آن قوم مردند، آن آیه نیز بمیرد، از قرآن چیزي باقی نمی ماند و لیکن همـه  

قرآن تا آسمان ها و زمین هست جاري است و براي هر قومی آیه اي است که آن را مـی  

).10، ص1عیاشی، بی تا، ج(» دیک یا بد دارنخوانند و از آن بهره ن

بدان خاطر است که بیشـتر ایـن روایـات از    » جري و تطبیق«مانور دادن زیادي روي بحث  .8

هـر چـه   «: مـی فرماینـد  ) ع(امام باقر. تطبیق ائمه بر خود یا بر دشمنان ایشان برآمده است

عیاشی، بـی تـا،   (» منان ماخوبی در قرآن شنیدي درباره ما و هر چه بدي است درباره دش

و این طرز سلیقه اهل بیت اسـت  «: عالمه طباطبایی در این زمینه می گوید). 13، ص 1ج

که آیات را بر آنچه قابل تطبیق باشد، منطبق می کنند اگر چه از مـوارد نـزول آیـه بیـرون     

). 42، ص 1طباطبایی، بی تا، ج(» باشد

نیز با سوء استفاده از این طرز تفکر ائمه به گنجاندن نـام ایشـان در البـه الي بسـیاري از      غالة

  .آیات در راستاي اثبات اندیشه هاي خود مبادرت می ورزیدند

حسان بن ثابت نقل شده که جبرئیل همان گونه که قرآن را بر پیامبر نازل می کرد، سنت از .9

  ).145، ص1، ج1349دارمی، (را نیز نازل می کرد 

برخی همچون نوري و فیض کاشانی به استناد پـاره اي از روایـات ایـن بـاب و امثـال آن،       .10

  :ها باید گفت در پاسخ به آن. اندکلینی را معتقد به تحریف دانسته

  .شیوه کلینی در کافی، ارزیابی و نقد روایات نیست -1

  .ن نیستروایات کافی هرگز بیانگر اعتقاد مؤلف به مضامین آ -2

در  -در عـدم تحریـف   -احادیث دال بر تحریف با احادیث بخش هاي دیگـر کتـاب    -3

  ).10، ص1388نجارزادگان، (تعارض هستند 
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ورود احادیث در بخش نوادر می تواند بیانگر تشکیک در صحت و کنار گذاشـتن آن   -4

.باشد

بـاب  (للتحریـف فـی    المفیدةر ان الکلینی روِي االخبا«: محققی دیگر نیز در این زمینه می گوید

» ...التـی تتـرك و ال یعمـل بهـا      الشـاذة من المعلوم ان النوادر هـی االحادیـث   و) النوادر

  ) .113ق، ص1407میالنی، (

ذکر این نکته جالب توجه است که همانطور که قبال بیان کردیم گذشته از ایـن روایـت بـا     .11

دو روایت دیگر یکی از ابوهریره با عبارت اضافی » انّ علیاً مولَی المؤمنین«عبارت اضافی 

وارد شـده  » فی علیٍ«با عبارت اضافی ) ع(و دیگري از امام صادق » فی علی بن ابیطالب«

).5پاورقی شماره : نید بهرجوع ک(است 

با نگاهی اجمالی به این سه روایت و مقایسه آنها با یکدیگر این مطلب به دست می آید که بـه  

جز عبارت اضافی، تمام آیه عیناً به یک شکل و مطابق با قرآن کنونی ضبط شـده اسـت و   

خصوص گویندگان این سه روایت هنگام برخورد با آیه ضمن دانستن سبب ورود آیه در 

علی به عنوان یادآوري یا تفسیر آیه، عبارت اضافی را به زبان خود می نوشتند که یکسـان  

البتـه در  . بودن آیه و تفاوت عبارت زیادي، بیانگر جـدایی نـص و تفسـیر آن مـی باشـد     

اگر اشتباه راویان ابن مسـعود و   –حذف شده است » من ربک«روایت ابن مسعود عبارت 

در مورد ابن مسعود گفته اند که وي برخی از آیات و کلمات را  –نساخ را کنار بگذاریم 

شاید به همـین  و). 231-229، صص1365بالشر، : رك(جابجا می کرد و یا تغییر می داد 

بـی بـن   خاطر است که ائمه قرائت وي را رد کرده و قرائت مورد قبـول خـود را قرائـت ا   

  ).634، ص2، ج1363کلینی، (اند  کعب دانسته

شـهید  . بعضی از فقها قرائت در زمان صحابه را به معناي نص همراه فهم احکام می داننـد  .12

 مسـتلزمۀ کانت فی زمـن الصـحابه    القراءةحمل الخبر علی ان «: اول در این باره می گوید

کنا ال نجاوز عشر : قال ابن مسعود. ه احکامهللفقه، النّهم کانوا اذا تعلموا القرآن، تعلموا مع

شهید اول، (» همافقه) لکتاب اهللا(فکان اقرؤهم . آیات حتی نعرف اَمرها و نَهیها و احکامها

  ).307، ص4ق، ج1414؛ حلی،  414، ص 4ق، ج1419

خلفا با مجموعه اي از مصاحف روبرو شدند کـه در جـاي   ) ص(پس از وفات رسول اکرم .13

از ایـن رو سیاسـت خلفـا در راسـتاي     . فضیلت علی و اوالدش درج شده بودجاي آن ها 

عسـکري،  (منجـر شـد   » جدایی قرآن و تفسـیر «تثبیت موقعیت خودشان به سردادن شعار 

  ).273ص ،1ق، ج1416
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ابـن ابـی داود،   (انـد  مصاحف خود به همـین شـکل عمـل کـرده     حفصه و ام سلمه نیز در .14

  ).375-371ق، صص1392

ت کنـیم بعـد از مـرگ      ن قسمت در پی کشف نشانهدر ای .15 هایی هستیم که بر اسـاس آن ثاـب

) ع(تا جمع عثمان خللی بر قرآن حاضر وارد نشده و همچنین بعد از آن، علی) ص(پیامبر

. و امامان پس از او، از این تهمت که معتقد به حذف نامشان از قرآن بوده، پیراسته اند

: نـک (ز مولفان اهل سنت را در گزارش این حادثه بیـان مـی کنـد    نفر ا 30عالمه امینی نام  .16

).246-239، صص1ق، ج1397امینی، 

و فی الْبیت رِجالٌ فـیهِم   الْوفَاةُ)ص(لَما حضَرَت النَّبِی «: قال) رضی اهللا عنه(عن ابن عباس  .17

وا أَکْتُبلُمص ه ولُ اللَّهسنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ ررُ بمرُ  عمداً فَقَالَ عأَب هدعلُّوا بتَاباً لَنْ تَضک لَکُم

بِشَی لَا تَأْتُوهبسالْقُرْآنُ ح کُمنْدع و عجالْو هغَلَب قَد فَإِنَّه اللَّهء تَابنَا ک   و ـتیلُ الْبأَه فَاخْتَلَف

ـ   ـرُ فَلَمما قَالَ عقُولُ منْ یم منْهم و ولُ اللَّهسر لَکُم کْتُبوا یقُولُ قَرِّبنْ یم منْهوا فَمما اخْتَص

  ــه ــولُ اللَّ ســالَ ر ــاف قَ ــطُ و الاخْتلَ ــرَ اللَّغَ ــی )ص(کَثُ ــوا عنِّ 5ق، ج1401بخــاري، (»قُوم ،

  ).138-137صص

به هنگام وفات خـود بـراي   ) ص(چرا پیامبر«: در رابطه با این جریان فرمودند) ره(امام خمینی 

قلم و دوات خواست؟ آیا می پنداشت اثر کالم نبـوي از اثـر   ) ع(تصریح نام حضرت علی

نشده بود کـه  وحی الهی بیشتر است؟ مگر چنین تصریحی به نام علی در وحی الهی ثبت 

پیامبر تصمیم به نوشتن آن گرفت و آیا در صورت وجود نام علی در وحی، مسـلمانان آن  

  ).247، ص1ق، ج1415خمینی، (» را راحت تر از سخن پیامبر می پذیرفتند

انکم تحدثون عن رسول اللّـه  : نبیهم فقال وفاةان الصدیق جمع الناس بعد «: به عنوان نمونه .18

یها و الناس بعدکم اشّد اختالفاً فالتحدثوا عن رسـول اللّـه شـیئاً فمـن     احادیث تختلفون ف

، 1ذهبی، بی تـا، ج (» سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب اللّه فاستحلوا حالله و حرموا حرامه

).3-2صص

بِـإِبرَهیم   النَّـاسِ  أَولَـى  إِنَ«معاوِیۀُیـا   تَعلَم ألَم). ص(فنَحنُ آلُ نَبِینا محمد «: به عنوان نمونه .19

، ونَحنُ أُولوا األرحـام، قـال اللَّـه    »68: آل عمران» «لَلَّذینَ اتَّبعوه وهذَا النَّبِى والَّذینَ ء امنُواْ

 مِ بعضُـهم أَولَـى  بِالْمؤْمنینَ منْ أَنفُسهِم و أَزوجه وأُمهتُهم وأُولُوا الْأَرحـا  النَّبِى أَولَى«: تعالى

  تَـبِ اللَّـهى کضٍ فع6:احـزاب (» بِب .... (»     لـىع ـتُمـلَ انْقَلَبقُت أَو قـابِکُم  أَفَـإِنْ مـاتأَع «) آل

قَضُوا الْقَوم الَّذینَ انْقَلَبوا علَى أَعقَابِهِم و ارتَدوا و نَ معاوِیۀُیا  و شُرَکَاؤُك فَأَنْت) 144:عمران
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، 1تـا، ج ثقفـی، بـی  (» و لَم یضُـرُّوا اللَّـه شَـیئاً    الْبیعۀَالْأَمرَ و الْعهد فیما عاهدوا اللَّه و نَکَثُوا 

  ).197ص

احمد بن محمد سیاري برجسته ترین غالی شناخته شده است که پس از اخذ روایات اهـل   .20

، 1387عسـکري،  (ه اهل سنت نسبت می داد سنت با بستن سندي بر آن، به دروغ آن را ب

  ).252، ص3ج

حـدثَنی  «: انـد  در مواردي مالك تشخیص صحت احادیث را به ما نشان داده) ع(ائمه اطهار .21

 اللَّه دبا عأَب عمس کَمِ أَنَّهنُ الْحب شَامافَـقَ ) ع(ها ویثاً إِلَّا مدنَا حلَیلُوا عقُولُ لَا تَقْبالْقُـرْآنَ  ی  و

بنَ سعید لَعنَه اللَّـه دس فـی    الْمغیرَةَ، فَإِنَّ الْمتَقَدمۀِأَو تَجِدونَ معه شَاهداً منْ أَحادیثنَا  السنَّۀَ

).489، ص2تا، جطوسی، بی(» کُتُبِ أَصحابِ أَبِی أَحادیثَ لَم یحدثْ بِها أَبِی

، 5تـا، ج آلوسـی، بـی  ) (کرم اهللا وجهـه (نزلت فی علی  االیۀغالب االخباریین علی انَّ هذه «.22

حتـی اعطـی   ) رضـی اهللا عنـه  (نزلت باتفاق المفسرین فی علی بن ابـی طالـب   ). 167ص

).270، ص5ق، ج1409تفتازانی، (»السائل خاتمه و هو راکع فی صالته

ابـن اثیـر،   : نک(ذکر می کند » علی«دیگر را با نام صحابی  9ابن اثیر در کنار حضرت امیر،  .23

).42-15، صص4تا، جبی

پیامدهاي آمدن نام علی و مشکالت ناشی از آن حتی با وجـود کنیـه، در داسـتانِ گـزارش      .24

در منی بودم کـه  . سالی حج می گزاردم«: شده از زبان معافی بن زکریا قابل مشاهده است

شاید مرا می خواند اما اندیشیدم در میان مردم : خود گفتم با! ابولفرج: ناگاه کسی صدا زد

بـار دیگـر   . باشد، بسیارند و به همین جهت پاسخی نـدادم » ابوالفرج«کسانی که کنیه شان 

گـاهی  : خواستم پاسخش دهم باز با خود گفتم! ابوالفرج معافی: همان کس بانگ برداشت

بـار  . کنیه من باشد و خاموش مانـدم پیش می آید که اسم و کنیه کسی دیگر مانند اسم و 

دیگر بـی گمـان   : این بار با خود گفتم! ابوالفرج معافی بن زکریاي نهروانی: سوم فریاد زد

به همین جهت بـه  . مرا می خواند، زیرا نام، کنیه، نام پدر و نسبت مرا بر زبان آورده است

ج معافی بن زکریـاي  ابوالفر: تو کیستی؟ گفتم: من هستم، چه می خواهی؟ گفت: او گفتم

ما کسی را با این نام : گفت. آري: شاید تو اهل نهروان شرقی باشی؟ گفتم: گفت. نهروانی

-؛ حموي، بی201، ص 4ق، ج1409اتابکی، (» !که اهل نهروان غربی است، صدا می زنیم

).1011، ص3تا، ج؛ ذهبی، بی223، ص1364؛ ابن خلکان، 327، ص5تا، ج

ق، 1393حسـکانی،  (» علـی  فـی  ما نَزَلَ فی أَحد منْ کتَابِ اللَّه ما نَزَلَ«: عن ابن عباس قال .25

).39ص 
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  ).9:حجر(» إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و إِنَّا لَه لَحافظُون«. 26

اي هم به طور صریح در این خصوص وجود اگر آیه«: ي در این باره می گویدشهید مطهر .27

هذا : در گفتار خودش به طور صریح گفت) ص(پیامبر. آن را توجیه می کردند داشت، باز

).109ق، ص1423مطهري، (» دیگر از این صریح تر چه می خواهید؟. علی مواله

  ).44:نحل(» و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم«.28

ء شَـی  فَـإِنْ تَنـازعتُم فـی   «و ) 7:حشـر (» و ما آتاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاکُم عنْه فَـانْتَهوا «.29

  ).59:نساء(» فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخر

اتان کلبرگ مدعی است روایـات دالّ بـر تحریـف تالشـی از سـوي شـیعه جهـت تالفـی          .30

ناراحتی هاي ناشـی از برکنـاري علـی از خالفـت و ناکـامی شـیعه در بـه دسـت گیـري          

  ).78، ص1381کریمی نیا، (وده است حکومت ب

یدة تحریف گلدزیهر با استفاده از چند کتابِ نامعتبر و مجهولِ شیعه در زمینۀ تحریف قرآن، عق

  ).266، ص1384گلدزیهر، : ك.به عنوان نمونه ر(دهد قرآن را به تمام شیعیان تعمیم می 

  

  کتابنامه

قرآن کریم

روح المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم و السـبع       ،)بی تا(آلوسی، شهاب الدین سید محمود 

.دارالفکر: بی جا ،المثانی

، تحقیق محمد صـادق آل  کتاب المصاحف،)ق1392(ابن ابی داوود، ابوبکر عبداهللا بن سلیمان 

.المطبعۀ الحیدریه: بحرالعلوم، نجف اشرف

.دار الکتاب العربی: ، بیروتالصحابه معرفۀفی  ۀالغاباسد ،)بی تا(ابن اثیر، عز الدین ابی الحسن

: تحقیـق محمـد سـید جلینـد، دمشـق      ،دقائق التفسیر،)ق1404(ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم 

.2وسسه علوم قرآن، چم

.2منشورات شریف رضی، چ : ، قموفیات االعیان،)ش1364(ابن خلکان، ابو العباس 

: ، تحقیق محمد صادق آل بحرالعلوم، نجـف رجال ابن داود، )ق1392(ابن داود، حسن بن علی

.المطبعۀ الحیدریۀ

: تحقیق سید محمدرضا حسینی جاللـی، قـم   ،الرجال،)ق1422(ابن غضائري، احمد بن حسین 

.1دار الحدیث، چ
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.دار احیاء التراث العربی: ، بیروتالنجوم الزاهره، )ق1409(اتابکی، جمال الدین

، آشنایی با تفاسیر به ضمیمه مسئله تحریف قرآن و چند بحث قرآنـی ،)ش1385(استادي، رضا 

.1چ انتشارات دارالعلم،: قم

.4چ ، دار الکتاب العربی: بیروت  ،الغدیر،)ق1397(امینی، عبدالحسین

  .دارالفکر: بیروت، صحیح البخاري،)ق1401(بخاري، محمد بن اسماعیل

دار : ، طهـران )محـدث (، تحقیق جالل الدین حسینی المحاسن،)1370(برقی، احمد بن محمد 

.الکتب االسالمیه

دفتـر نشـر فرهنـگ    : تهـران ترجمـه محمـود رامیـار،     ،در آستانه قرآن،)ش1365(بالشر، رژي 

.اسالمی

.موسسه بعثت: ، قمآالء الرحمن فی تفسیر القرآن،)ق1420(بالغی، محمد جواد 

: ، تحقیق عبدالرحمان محمد عثمـان، بیـروت  سنن الترمذي،)ق1403(ترمذي، محمد بن عیسی 

.2دار الفکر، چ 

، تحقیق عبدالرحمن عمیـره، بـی  شرح المقاصد،)ق1409(تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر 

.نابی: اج

: بیـروت تحقیق سید جـالل الـدین حسـینی ارمـوي،     ، الغارات،)بی تا(ثقفی، ابراهیم بن محمد 

.دارالعلم

2مکتبه المحالتی، چ: ، قمالمفید من معجم رجال الحدیث،)ق1424(جواهري، محمد 

.نابی: جاتحریف کتاب رب االرباب، بیفصل الخطاب فی اثبات  ،)ق1428(حبیب، محمد

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی االیـات النازلـه فـی    ،)ق1393(حسکانی، عبیداهللا بن عبداهللا 

.1موسسه االعلمی للمطبوعات، چ : ، تحقیق محمدباقر محمودي، بیروت)ع(اهل البیت

 ماره، شـ وقف میراث جـاودان فصلنامه ، »گفتار در باب قرآن«،)1373(، حسنحسن زاده آملی

.اول

.3مجمع الفکر االسالمی، چ: ، قمعلوم القرآن،)ق1417(حکیم، سید محمد باقر

.1موسسه آل البیت الحیاء التراث، چ : ، قمالفقهاء تذکرة،)ق1414(حلی، حسن بن یوسف 

نشـر  موسسـه   :قـم ،تحقیق شیخ جواد قیومی ،االقوال فی معرفۀ الرجال خالصۀ،)ق1417(همو

.اسالمی

.دار صادر: ، بیروتمعجم البلدان،)بی تا(حموي، یاقوت 

.2چ ،مرکز نشر فرهنگی شرق: ، تهرانقرآن پژوهی،)ش1372(خرمشاهی، بهاء الدین 
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موسسه تنظـیم و نشـر   : تهران، علی الکفایه التعلیقۀفی  الهدایۀانوار ،)ق1415(خمینی، روح اهللا 

.آثار امام خمینی

دار : ، ترجمه سـید جعفـر حسـینی، قـم    البیان فی تفسیر القرآن،)1384(خویی، سید ابو القاسم 

.الثقلین

.5چ  ،دار الثقلین: ، قمالرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات ،)ق1413(همو

  .چاپ محمد احمد دهمان: دمشق،سنن الدارمی،)1349(دارمی، عبداهللا بن بهرام 

.دار احیاء التراث العربی: ، بیروتالحفاظ تذکرة،)بی تا(ذهبی، شمس الدین 

موسسـه امـام   : ، قـم اهـل البیـت   مدرسـۀ علی ضوء  العقیدة االسالمیۀ، )ق1419(جعفرسبحانی،

.1چ، صادق

دار الفکر، : بیروت، ثورأالمنثور فی التفسیر الم الدر، )ق1409(سیوطی، جالل الدین عبد الرحمن

.2چ

.دفتر تبلیغات اسالمی: ، قمتأویل قرآن يها روش،)ش1376(شاکر، محمد کاظم 

: قـم  ،فی احکام الشریعه الشیعۀذکري ،)ق1419(شهید اول، جمال الدین محمد بن مکی عاملی 

.موسسه آل البیت الحیاء التراث

تحقیـق  عصـام عبـد السـید،     ،االعتقادات فی دیـن االمامیـه  ،)ق1414(صدوق، محمد بن علی 

.2چ ،دارالمفید: بیروت

: بیـروت  ،بصائر الـدرجات الکبـري فـی فضـائل آل محمـد     ،)ق1393(صفار، محمد بن حسن 

.منشورات االعلمی للمطبوعات

جماعـه المدرسـین فـی الحـوزه     : ، قمالمیزان فی تفسیر القرآن،)بی تا(طباطبایی، محمد حسین 

.العلمیه

  .موسسه بوستان کتاب: شاهی، قم، تحقیق سید هادي خسروقرآن در اسالم،)ش1386(همو

سید محمد باقر خرسان، نجف تحقیق، االحتجاج،)ق1386(طبرسی، ابو منصور احمد بن علی 

.اشرف

مـن العلمـاء و    لجنۀ، تحقیق مجمع البیان فی تفسیر القرآن،)ق 1415(طبرسی، فضل بن حسن 

  .2موسسه االعلمی للمطبوعات، چ: المحققین، بیروت

، الرجـال المعـروف برجـال الکشـی     معرفـۀ اختیـار  ،)بی تا(ر محمد بن حسن طوسی، ابی جعف

.)علیهم السالم(موسسه آل البیت  :قم تحقیق سید مهدي رجائی،



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

11، پیاپی1391مطالعات قرآن و حدیث، سال ششم، شمارة اول، پاییز و زمستان     42

.2موسسه نشر اسالمی، چ: تحقیق جواد قیومی، قم ،الفهرست،)ق1417(همو

.موسسه نشر اسالمی: ، تحقیق جواد قیومی، قمرجال الطوسی،)ق1415(همو

صـحیفه  ، »تحریف ناپذیري قرآن از دیدگاه عالمه شـعرانی «،)1379(عاشوري تلوکی، ناد علی 

.6ماره، شمبین

.موسسه نشر اسالمی: ، قمحول القرآن الکریم هامۀحقائق ،)ق1410(عاملی، سید جعفر 

المجمع العلمـی  : روت، بیالقرآن الکریم و روایات المدرستین، )ق1416(عسکري، سید مرتضی

.السالمیا

2دانشکده اصول دین، چ: تهران ،القرآن الکریم و روایات المدرستین،)1378(همو 

ـ دفـاع عـن الکـافی   ،)ق1416(عمیدي، ثامر هاشـم حبیـب    مرکـز الغـدیر للدراسـات    : روت، بی

.االسالمیه

تحقیق سید هاشم رسولی محالتـی،   ،کتاب التفسیر،)بی تا(عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش

.المکتبۀ العلمیۀ االسالمیه: طهران

انتشارات : تهران، )محدث(، تحقیق سید جالل الدین حسینی االیضاح،)1363(فضل بن شاذان

.دانشگاه تهران

.2مکتبۀ الصدر، چ: ، تهرانصافی، )ق1416(فیض کاشانی، مولی محسن

دارالکتـاب،  : تحقیق سید طیب موسوي جزائـري، قـم   ،سیرالتف،)ق1410(قمی، علی بن ابراهیم 

.3چ

: قـم ، تحقیق علی اوسط النـاطقی،  العقد النضید و الدر الفرید،)ق1423(قمی، محمد بن حسن 

.دار الحدیث

.انتشارات بین المللی الهدي: تهران ،مطالعات قرآنی در غرب، )ش1381(مرتضی کریمی نیا،

دار الکتـب  : تحقیـق  علـی اکبـر غفـاري، طهـران      ،الکافی،)ق1363(کلینی، محمد بن یعقوب 

.5االسالمیه، چ 

، ، ترجمه سید ناصر طباطباییتفسیري در میان مسلمانانهاي یشگرا،)1384(گلدزیهر، ایگناس 

.ققنوس: تهران

دار : ، تحقیق ابوالحسن شـعرانی، بیـروت  شرح اصول کافی،)ق1421(مازندرانی، محمد صالح 

.2التراث العربی، چاحیاء 

دار : ، بیـروت االطهـار  االئمـۀ الجامعه لدرر االخبـار   االنواربحار،)ق1403(مجلسی، محمد باقر 

.3چ  ،احیاء التراث العربی
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43    در قرآن کریم) ع(فقدان نام ائمه اطهار علل رواییبررسی 

.3دار الکتب االسالمیه، چ: ، تهرانالعقول فی شرح اخبار آل الرسول مرآة،)ق1412(همو 

ترجمـه  ،»تحریـف قـرآن   دیرین دربـاره  هاي یزهبررسی ست«، )1387(مدرسی طباطبایی، حسین 

.11ماره، شهفت آسماندوفصلنامه ،محمد کاظم رحمتی

.27انتشارات صدرا، چ: ، قمامامت و رهبري،)ق1423(مطهري، مرتضی 

.2چ ،موسسه نشر اسالمی: ، قمتحریف ناپذیري قرآن،)ش1379(معرفت، محمد هادي 

، تحقیـق صـائب عبدالحمیـد،    المسـائل السـرویه  ،)ق1414(مفید، محمد بن محمد بـن نعمـان   

.2دار المفید، چ: بیروت

.18دار الکتب االسالمیه، چ: ، تهرانتفسیر نمونه،)1362(مکارم شیرازي، ناصر 

المعـارف   دائـرة بنیـاد  : تهـران ، دانـش نامـه جهـان اسـالم    ،)ش1380(مهدوي راد، محمد علی 

.اسالمی

.4شماره ، مجله تراثنا، »التحقیق فی نفی التحریف«،)ق1407(میالنی، سیدعلی

، »ت آیـات قـرآن در کتـاب کـافی    بررسی و ارزیابی حدیث کمی«، )1388(نجارزادگان، فتح اهللا 

.28، شمارهحدیث پژوهیدوفصلنامه 

.موسسه نشر اسالمی: ، قمفهرست اسماء مصنفی الشیعه،)ق1416(نجاشی، احمد بن علی

تحقیـق کمـال    ،اسـباب نـزول القـرآن   ،)ق1419(و الحسن علی بن احمد واحدي نیشابوري، اب

.دار الکتب العلمیه: بسیونی زغلول، بیروت




