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Abstract: 
Nasser bin Ali al-Qefari, one of the Salafist professors of Muhammad bin Saud 

University, has criticized the views of Shiites in the book «نقد و عرض االمامیه، الشیعه  مذهب اصول »   

"Principles of Religion, Al-Shia al-Amamiya, Review and Critique". In the first 

chapter of the book, he criticized the Shiite view of the Qur'an. The issue of 

distorting the Quran is one of the topics raised in this section. According to him, 

since the past, Shiites have believed in the distortion of the Qur'an. Using some 

Shiite sources such as the book "Fasl Al-Khattab fi Tahrif Kitab Rab al-Arbab" 

by Mirza Hossein Nouri, and according to some hadiths in the book "Al-Kafi", 

he considered Sheikh Kolaini to be one of the believers in the distortion of the 

Qur'an. This article examines his claims and it shows that Sheikh Kolaini never 

claimed to distort the Qur'an and such an idea is not extracted from "Al-Kafi" 

hadiths. On the other hand, there are evidences that show that Sheikh Kolaini 

did not believe in distorting the Quran. 

Keywords: Distortion of the Qur'an, Qefari, Sheikh Kolaini, Al-Kafi, 

Osuol Mazhab al-shiah.
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 قرآن تحریف هب کلینی شیخ باور ۀدربار سلفی قفاری آرای انتقادی تحلیل

 

  اسماعیل اثباتی
، ی داکشماف بامه ئیائیا ،داکشالف ال داناسامی وروف فلسفه و کام اسدادیار

 رانی، ات ران

 

     چکیده
 نقد به «قدن و عرض االمامیه، الشیعه  مذهب اصول » کتاب در سعود  بن محمد دانشگاه  سلفی  اساتید  از قفاري علی بن ناصر 

 تحریف لهأمس  ست. اکشیده  نقد بوته به را قرآن ةدربار شیعیان  دیدگاه او کتاب نخستین  فصل  است.  پرداخته شیعیان  آراي

  استفاده  اب او .اندداشته  قرآن تحریف به باور دیرباز از شیعیان  او نظر از است.  بخش این در مطرح موضوعات  از یکی قرآن

 از برخی به ظرن با و نوري، حسین  میرزا «االرباب رب تابک تحریف فی الخطابفصل » کتاب مانند شیعی  منابع از برخی از

سته  قرآن تحریف به باورمندان از را کلینی شیخ  فی،کا کتاب روایات ست دان شته  این .ا س  را او ادعاهاي نو  و کرده یبرر

 ايگارهنا چنین نیز کافی روایات از و نکرده مطرح را قرآن تحریف به باور ادعاي هرگز کلینی شللیخ که دهدمی نشللان

 .استودهنب قرآن تحریف به معتقد کلینی شیخ دهدمی نشان که دارد وجود قرائنی و شواهد سویی از شودنمی استخراج

 .االمامیه الشیعه مذهب اص،  الکافی  کلینی  شیخ قفاری  قرآن  تحریفها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

سالمی  تعالیم منبع ترینمهم قرآن ست  ا سالم  لوعط دم سپیده  از و ا  در نآ نگهداري و حفظ بر اهتمام ا

  طراتخ از ارزشمند میراث این صیانت در مهمی تاثیر همگانی عزم این .است داشته وجود مسلمانان بین

 آن و دهکوشی  اثمیر این داشت نگاه در اسالمی  هايگروه سایر  مانند نیز شیعیان  است.  بوده هاآسیب  و

سته  تحریف آسیب  از مصون  را   یفتحر انگاره از شیعه  عالمان از شمار  انگشت  تعدادي هرچند انددان

ستمسک    .اندزده دم قرآن شتر  گروه این م ست  روایاتی بی ضایل  بر داللت که ا  ع() یتب اهل مناقب و ف

 از (ع) بیت اهل با دشمنی  اثر در را آیات این بیت اهل مخالفان که شده  برداشت  چنین هاآن از و دارد

 میان به سلللخن قرآن تحریف به باور از اندکی گروه نیز سلللنت اهل میان در .اندکرده حذف قرآن

 به اعتقاد اتهام مخالفان، باز دیر از وصف این با (111 ل  ۱۸۸  ق،۱۹1۹ نجارزادگان، ر.ک؛) اندآورده

  ابن د.انکرده مبالغه زمینه این در و کرده شللیعه، از اندکی گروه نه و شللیعیان، متوجه را قرآن تحریف

 :نویسدمی اندلسی حزم

 قرآن ءجز که مواردي شده، تحریف دچار قرآن که اندبوده باور این بر تاکنون گذشته از امامیه همه

 و تحریف قرآن از بسیاري  هايبخش و شده  حذف آن از بسیاري  هاي بخش و شده  اضافه  آن به نبوده

 .(۱۱۸ :1ج ق،۱۹۱۸ حزم، ابن ر.ک؛) است شده تبدیل

 همان(.) است دانسته نظر این مخالف را شاگردانش از نفر دو و مرتضی سید تنها او

شعري    عبدالوهاب بن محمد الفرق، بین الفرق در (ق۹1۴) بغدادي االسالمیین،  مقاالت در (110م) ا

  آلوسی  عشریه،  اثنی تحفه در ق(۱11۴) دهلوي عبدالعزیز شاه  ،«الرافضه  علی الرد» رساله  در (،ق۱10۴)

  اهلل جار موسی  السنه،  و الشیعه  کتاب در ق(۱1۸۹) رضا  رشید  محمد ،«المعانی روح» یرتفس  در (ق۱170)

  سنت  اهل از دیگر بسیاري  و«الخطوط»رساله  در (ق۱1۶۴) خطیب الدین محب ،«الوشیعه » در (ق۱1۸۴)

 (.17۱ ل 1۸۶  ،۱ج تا،بی قفاري، ر.ک؛) اندکرده شیعیان متوجه را اتهام این
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  متهم رد خطیب الدین محب .شد بیشتر اتهامات حجم الخطاب فصل  کتاب نگارش با اخیر هايسده  در 

 وي اهمیت و نوري حسین  میرزا جایگاه به توجه با و کرده یاد کتاب این از صراحت  به شیعیان  ساختن 

 در ظهیر الهی احسان  (1۸۹ همان،) کند قلمداد شیعیان  قاطبه نظر را نظر این کرده تالش شیعیان  بین در

  تحریف و الشللیعه»کتاب در اهلل مال محمد احمد و ،«القرآن و الشللیعه» و «السللنه و الشللیعه» هايکتاب

 به معتقد ار آنها و تاخته شلیعه  به الخطاب فصلل  کتاب از اسلتفاده  با خرینأمت از دیگر وبرخی «القرآن

  فصللل کتاب سللوم مقدمه در نوري محدث (1۸۸ للللل 1۸۹  ن،هما ر.ک؛) انددانسللته قرآن تحریف

  تغییر وقوع ییک که کندمی منتسب شیعیان به را مشهور قول دو االرباب رب کتاب تحریف فی الخطاب

ست  قرآن در نقصان  و  از ردیگ برخی و کلینی شیخ  شاگردش  و قمی ابراهیم بن علی مذهب را آن و ا

 نظر و .... قمی ابراهیم بن علی القدر جلیل شیخ  نظریه قرآن( تحریف نظریه) این و داندمی شیعه  علماي

سالم  ثقه شاگردش  ست  کلینی اال ساس  بر ا سب  او به جماعتی آنچه ا   اخبار قلن خاطر به اند،کرده منت

صو   به الحجه کتاب در زیادي ضه،  در و التنزیل من النتف و النکت باب در خ   معنی نای به که الرو

سن  سید  محقق کند. ویلأت یا نقد را آنها اینکه بدون دارند، صراحت    این الوافیه شرح  در کاظمی مح

 االئمه اال هکل القرآن یجمع لم انه » باب را آن و داده قرار کافی() در که بابی از را کلینی( شیخ) دیدگاه

 آن آنچه اساس بر را باب که است این کلینی شیخ روش چون است کرده برداشت نامیده «السالم علیهم

 و تاس کرده ذکر که همانگونه موضوع( ) این گویم:می کند.می ایجاد دارد( باور آن به و) پسندد می را

 به لالعقومرآه در مجلسی  عالمه و شود می فهمیده هایشان کتاب ابواب عناوین از غالباً قدما هايدیدگاه

 .(17 ل1۸  تا، بی نوري، میرزاي ر.ک؛) استکرده تصریح این

صل  کتاب ثیرأت تحت خطیب الدینمحب   را شیعه  میان در کلینی شیخ  و کافیال جایگاه الخطاب،ف

  است دانسته نقرآ تحریف به باورمندان از را کلینی سپس و دانسته الصحیح الجامع کتاب و بخاري مانند

 .(1۸۹ همان،)

ساتید  از فاريقِ علی بن ناصر  شیعه  مذهب اصول » کتاب در سلفی  معاصر  ا   «نقد و عرض االمامیه، ال

ساله  که ش  در نامبرده دکتري ر ست بوده سعود  بن محمد گاهدان ستفاده  با ا   اهل و یعهش  روایی منابع از ا

  نتریمهم از یکی که کتاب این در او اسلللت.کرده شلللیعه منابع و باورها متوجه را انتقاداتی سلللنت
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ست  هاییکتاب شیع  علیه اخیر هايسال  در که ا شته  ت   کتاب و نیکلی شیخ  هدربار را انتقاداتی ،شده  نو

 :نویسدمی و دانسته قرآن تحریف به باورمندان از را کلینی او .استکرده مطرح کافی

ل( 11۴ یا11۶متوفاي) کلینی شاگردش قمی از بعد   کتاب ترینصحیح مؤلف و االسالم( ثقة) به ملقب ه

  بن سلیم  از را ۱اسطوره  ینا از زیادي روایات کافی(، اصول ) روایت در معتمد و معتبر کتاب چهار میان از

  األول، جزءال من الوالیة فی التنزیل فی ونتف نکت فیه باب الکافی، أصلللول نگاه:) .کرد روایت قیس

  به ه: :نگاه و : ۶، 11، 1۸، 1۸، 17، 1۶، 1۱، 11، ۹۸، ۸۶، ۸۴، ۸0، ۸۹. شماره وروایات بعدها، ما ،و ۹۱1 

 ما و ، ۸17  ر،النواد باب ،و 1 ،رقم ۸۱۴  ،أنزل کما یرفع القرآن أن باب الکافی ازکتاب دوم جزء

  مقدمة) نکند نقل را صحیح  روایات جز بود شده  متعهد خود او که حالی در ( 1، 1، ۹، 11، 1۶ش. بعدها

  اسالمی  کتابخانه چاپ: ۱۹  و بیروت، اعلمی ،چاپ: ۸1   ششم   مقدمه الصافی  وتفسیر  ،۴  الکافی:

ست  همین براي تهران( سندگان نو از کدام هر که ا شند ب کرده نقل روایت افیک کتاب از که شیعه  ی   به ا

  روایاتی رفته،برگ آن از که منبعی اشکال و ضعف به اشاره بدون زیرا هستند، معتقد قرآن نقصان و تحریف

شانی/  ) ...کرده بیان موضوع  این در را سیر  الکا صافی/  تف  ۱۹  و اعلمی، ،چاپ: ۸1   ششم    مقدمه ال

  لینیک زیرا دارد، قرار صحت  ي درجه اعلی در رافضه  نبزرگا نگاه از کلینی کافی روایات تهران.( چاپ:

 ) .اندزیسته بغداد شهر در همه و 1بود شیعه شده مخفی مهدي با ارتباط ادعاي که چهارگانه سفراي  معاصر 

  ثلبم و ،111  : ،"اإلسالمیة  الوحدة" کتاب: ضمن  للتقریب عملی الحائري/منهاج صالح  محمد ه: نگاه:

 نماید.( مراجعه آن مقدمه به و ،۱۸۴  المحجة طاوس/کشف  ابن ه: نگاه: .یوخشان ش  قدماء اندگفته این

  به حکم شده  وارد قرآن تحریف به رابطه در که روایاتی تمام بر قمی بابویه ابن که این توجه جالب نکته

  ینچن را او که هسللتند (فیکا اصللول) در روایت آن از تعدادي اینکه با کرده، بودن سللاختگی و جعل

  عهمراج مجلسللی العقول(مرآة) به وقتی اند.کرده قلمداد معتبر را آن حد آخرین تا و اندنموده صللیفتو

  حریفت مورد در که روایاتی بر لیکن کرده، کافی() احادیث برخی بودن ضللعیف به حکم دیدم کردم

  آورده مدمح يبرا را آن جبرئیل که آنیقر گویدمی که روایتی مثال) کرده صحت  به حکم اندآمده قرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . منظور اسطوره تحریف قرآن است. ۱

 . است. 1
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  (1/۸1۸ العقول: مرآة کند،نمی تجاوز اندي و هزار شللش از قرآن آیات تعداد اینکه با بوده. آیه هزار۱7

  یکی (هللل۱۹0۱) سال در و (7/117 الکافی: اصول شرح الشافی ر.ک؛) است الکافی شرح الشافی همچنین

سه  را کتابی بهبودي باقر محمد نام به شیعه  ازبزرگان سم  و نمود فتألی جلد در   لکافی(ا صحیح ) را آن ا

 ي باره در روایتی هر و داده بخرج زیادي تالش کتاب نویسللنده که دیدم آن به مراجعه با و گذاشللت،

  تهانداخ کامالً را بابهایش از تعدادي بلکه همین؛ تنها نه کرده، حذف بوده موجود آن در قرآن تحریف

  هک (نکرده آوري جمع را قرآن کسللی ائمه جز:) «األئمة الإ کله القرآن یجمع لم أنه باب» مثل: ) .اسللت

  در شیعیان  زا برخی و کرده، اعتراف قرآن تحریف افتراي به صراحت  به که است  الکافی هايباب از یکی

  باب» همچون دیگري هايباب و (17-1۸  الخطاب: فصل ) اندکرده آشکار را مذهبشان  باب این خالل

  معتقدات از انتقاد به منجر که را ابوابی ضمناً  روایت(.) ۴1) شامل  «الوالیة فی التنزیل نم نتف و نکت فیه

  یموتون وال یموتون متى یعلمون األئمة أن باب» و «علموا یعلموا أن إذاشاؤوا  األئمة أن باب» مثل باشد  شیعه 

  را یرها.(غ و «الشیء لیهمع یخفى ال أنه و یکون ما و کان ما علم یعلمون األئمة أن» باب: و «منهم باختیار إال

   است. نموده حذف

 با را کافی اصول  الحجة کتاب با را کافی، صحیح  الحجة کتاب موضوع  این بیشتر  شدن  روشن  براي

سه  هم صرفات  این کافی صحیح  صاحب  آیا نمیدانیم ما ولی کن( مقای  یا اده؛د انجام تقیه روي از را ت

  صاحب و العقول( مرآة) در مجلسی عالمه که نموده فحذ را ياحادیث او که دارد؛...خصوصاً حقیقت

 .(1۶۸ ل 1۶1  تا،بی قفاري، ر.ک؛) اندکرده تلقی صحیح را آنها الشافی()

س  الزم شیعه  فرهنگ و حدیث در الکافی کتاب و کلینی شیخ  ویژه جایگاه به توجه با ضع  تا  مو

 .شود داده قفاري دعاهايا به درخوري پاسخ و شود تبیین قرآن تحریف مساله درباره ایشان

 پژوهش پیشینة .1-1

شش  این از پیش ستاي  در هاییکو   صورت  نقرآ تحریف و قرآن درباره کلینی شیخ  نظرات تبیین را

 را قرآن اتآی تعداد درباره هشام روایت لنگرودي، فراحسانی محمد و زادگان نجاز اهللفتح .است گرفته

  انتابسللت و بهار پژوهی، حدیث) اندکرده نقد را قرآن تحریف بر روایت این داللت و کرده بررسللی
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ضا  سید  (.۱1۶۶ ضا  و مودب ر   داللت، جهت از تنها روایات سند  شرایط  به توجه بدون حدادیان علیر

 کریمیان محمود (۱1۶۶ زمستان  و پاییز پژوهی، حدیث) اندکرده بررسی  را کافی نماي تحریف روایات

  قفاري تابک نقد صدد در که قزوینی حسینی محمد سید متاسفانه مان(.ه) ستا پرداخته مساله این به نیز

 مورد خشب جمله از آن از هاییبخش و نشده  کتاب کامل نقد به موفق است  بوده تشیع  کیان از دفاع و

 نقد که نیز نیا جوادي اثر(حسللین سللرتاسللر ق،۱۹01 قزوینی، حسللینی) .اسللت مانده پاسللخ بدون نظر

ستور  در را کافی بارهدر فاريقِ هايدیدگاه شته  خود کار د ست  دا صار  به و گذرا صورت  به ا  به اخت

 گیريبهره ضمن  حاضر  نوشتار  در (۱1۴7 سال  پژوهی، شیعه  ر.ک،) است  پرداخته قرآن تحریف مساله 

 موضوع  درباره جدیدي شواهد  و دالیل شده،  پرداخته موضوع  جوانب همه به شده  انجام هايتالش از

 .است شده تببین و بررسی موضوع از جدیدي ادابع و شده ارائه

 آن به تفصللیل به که اسللت قرآن تحریف به کلینی شللیخ باور بخش این در قفاري اصلللی ادعاي

صلی  بحث به ورود از پیش اما پردازیممی ست  آوري یاد به الزم ا   اريقف دیگر ادعاهاي از برخی که ا

 .است پایه بی نیز فقره این در

  سنت  اهل فخال بر که حالی در بردمی کار به را «کتب صحیحترین »تعبیر افیک کتاب باره در او

 از یک هیچ درباره شیعیان  اند،کرده مطرح را مسلم  صحیح  و بخاري صحیح  روایات صحت  ادعاي که

 .اندنکرده مطرح را ادعایی چنین خود منابع

  به اشند ب کرده نقل روایت کافی کتاب از که شیعه  نویسندگان  از کدام هر » :که است  مدعی قفاري

  همه تقریبا و است  شیعه  روایی منابع مهمترین از کافی آنکه حال «هستند  معتقد قرآن نقصان  و تحریف

 به رسی دست  وجود با آنها از بسیاري  وصف  این با اندبرده بهر آن از و مراجعه کتاب این به شیعه  علماي

  اند.دسته این زا مفید شیخ و صدوق شیخ اند.فتهگ سخن قرآن ناپذیري تحریف از صراحت به کتاب این

س  کرده مطرح را شبهاتی  نیز بهبودي باقر محمد اثر «الکافی صحیح » کتاب درباره قفاري   جمله از تا

 را روایات این مجلسی  چون باشد  شده  انجام تقیه روي از است  ممکن نما تحریف روایات حذف اینکه

سته می صحیح   وارد یزن اشکال  این اما بمانند. باقی «الکافی صحیح » مجموعه در باید رو این از است  دان

ست.  سی  عالمه نی ست  پرداخته الکافی کتاب شرح  به العقولمرآه در مجل  دیثح هر شرح  از پیش و ا
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 از وا منظور اساس  این بر است.  دانسته  ... یا ضعیف  صحیح،  را آن و کرده مشخص  را آن سند  وضعیت 

  گزینش براي بهبودي باقر محمد اما .اسللت صللحیح سللندي نظر از که اسللت حدیثی ،صللحیح حدیث

  صحیح »نهات صحیح  از او منظور و نداشته  توجه سند  به تنها الکافی صحیح  کتاب در آنها درج و روایات

سند  ست  «ال ست  روایتی بلکه ،نی شد  معتبر و اعتماد مورد سند  و متن حیث از که ا  ،رادیانم ر.ک؛) با

 به توجه با ولی باشللد السللند صللحیح مجلسللی عالمه نظر از روایتی اسللت مکنم این بنابر (۶۹ ،۱1۴۶

 نظر اساس  بر هک روایتی است  ممکن این بر عالوه نشود،  تلقی معتبر بهبودي نگاه از محتوایی اشکاالت 

 نباشد. السند صحیح بهبودي نگاه از است السند صحیح مجلسی عالمه اجتهاد و

 . روش پژوهش1-2

 وش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر با ر

 قرآن تحریف .2

 ۱.است رفته کار به معنا چهار در قرآنی علوم مباحث در تحریف

 اشت برد نوعی و است  کلمات و حروف در تغییر بدون تحریف این قرآن، آیات معنوي تحریف الف(

  ق،۱۹۱۱ خوئی، ر.ک؛) است  انانمسلم  همه پذیرش مورد قرآن در تحریف نوع این وقوع است.  اشتباه 

  ۱۴۶-۱۴7.) 

  این شود. می تعبیر ،«قرائت اختالف» نام به آن از که قرآن کلمات و حروف برخی تغییر و تحریف ب(

سئله  ست  امري نیز م ست  شده  واقع که ا  از نقرآ کلمات از برخی خواندن نحوه درباره اختالفاتی و ا

 (.۱۴۶ همان،) است داشته وجود دیرباز

 از زئیج امروزه و است  نبوده قرآن جزء که قرآن به بخشی  شدن  اضافه معناي به اضافه،  به تحریف ج(

ضاد  در قرآن تحدي آیات با تحریف نوع این .شود می تلقی قرآن ست  ت سلمانان  اجماع به و ا  اطلب م

 (.100 :همان) است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .100 ل ۱۴7 البیان،  خوئی، .اهمیت کمی دارندغیر از موارد مذکور معانی دیگري هم وجود دارد که  . ۱
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 رد سئله م این فعلی. رآنق بودن ناقص و اصلی  قرآن از چیزي شدن  کم معناي به نقصان،  به تحریف د(

سلمانان  بین ست  اختالف مورد م شهور  نظریه ولی ا سلمانان  بین معروف و م   این هب قرآن تحریف عدم م

 (.100 :همان) است معنی

  ماعیاج رأي و شیعه  باورهاي از یکی عنوان به مطلب این و است  تحریف نفی هم شیعه  مشهور  نظر

 بر نتس اهل علماي و شیعه محدثین از ايعده اما .است هشد مطرح تشیع مکتب بزرگان سوي از شیعیان

  (.100-10۱  همان،) است شده تحریف قرآن که باورند این

سته می کلینی شیخ  عصر  در که نوبخت بنی متکلمان رسد می نظر به   به قرآن حریفت به قائل اند،زی

 اندازه هب حتی قرآن زیاده به ریفتح امامیه فقهاي و متکلمین از بسللیاري اما .اندبوده نقصللان، و زیاده

سته نمی جایز را حرف دو یکی  در تحریفی گونه هیچ صدوق  شیخ  (.1۱ ق،۱۹۱۹ مفید، ر.ک؛) انددان

شراح  و ضحی  سوره  اینکه جز پذیردنمی را قرآن  ؛ر.ک) داندمی سوره  یک را فیل و قریش سوره  و ان

 در و است  گفته سخن  قرآن زیاده به حریفت نفی بر مسلمانان  اجماع از طبرسی  (.۶۹ ق،۱۹۱۹ صدوق، 

 ای تغییر قرآن در که باورند این بر ما اصللحاب از ايعده و عامه حشللویه :گویدمی قرآن نقصللان باره

ست.  این خالف بر امامیه اصحاب  صحیح  نظر ولی دارد؛ وجود نقصانی  شان  ا   یدس  دالیل آن از پس ای

 .(۹1-۹1: ۱ج ق،۱۹۱۸ طبرسی، .ک؛ر) کنندمی بیان را قرآن تحریف نفی در مرتضی

 قرآن تحریف باور به کلیني شیخ اتهام دالیل .3

ساس  بر ايعده گذشت  که چنان   ائالنق زمره در را کلینی شیخ  کافی، ابواب عناوین و روایات برخی ا

  بخش چند تاس الزم موضوع این درباره کلینی شیخ نظر به بردن پی براي اندشمرده بر قرآن تحریف به

 کرد. بنديدسته بخش چهار در توانمی را موارد این .شود بررسی کافی کتاب از

 «کله علمه یعلمون انهم و السالمعلیهم االئمه اال کله القرآن یجمع لم انه باب » روایات الف(

 .قرآن آیات تعداد درباره سالم بن هشام روایت ب(

 .استشده استفاده قرآن ارهدرب آن مشتقات و تحریف کلمه از آنها در که روایاتی ج(

 «الوالیه فی التنزیل من نتف و نکت فیه»باب روایات د(
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 .کنیممی طرح جداگانه را مباحث این از هرکدام اینک

 «هلکُ هلمَعِ مونعلَیَ مهُنَاِ و السالمیهملَعَ االئمه اال لهکُ رآنالقُ عجمَیَ ملَ هنَاِ باب» روایات .3-1

  جمیع به علم که کنندمی تأکید نکته این بر (11۴ للللل 11۶  ،۱ج ش،۱1۸1 کلینی،) باب این روایات

ست  امامان نزد تنها قرآن علوم شتر  و ا سیر،  معانی، به ناظر بی ست  قرآن علوم و تأویل تف  و الفاظ هن و ا

مات  یات  اسلللاس این بر .قرآن کل ند   قرآن تحریف بر داللتی باب  این روا  :نک  باره  این در) ندار

 (.۱۸1  :ش۱1۶7نجارزادگان،

  قرآن آیات تعداد ۀدربار سالم بن هشام روایت .3-2

 .است زیر صورت به کافی القرآن فضل کتاب النوادر باب روایت آخرین

  إلى ع() جبرئیلَ بِه جاءَ الذي القلرآنَ إنَ قال: ع() اهلل عبد أبی عن سالم  بن هشام  عن الحکم بن علی»

شَر  سَبعَة  وآله( علیه اهلل صلى ) محمد   دههف آورد  () محمد به را آن جبرئیل که قرآنی) «آیة ألفَ عَ

 (.۸1۹ :1ج ،ش۱1۸1 کلینی، ر.ک؛) است. بوده آیه هزار

  دارد آیه ۸11۸ یا ۸10۹موجود قرآن که حالی در اسللت. داشللته آیه هزار ۱7 قرآن اسللاس این بر

   م،۱۴۴۹ - ۱۹۱۹ ی،دان عمر ابو ر.ک؛) است  شده  ذکر هم دیگري اعداد قرآن آیات تعداد درباره)

 در .ریمبپذی را قرآن در تحریف وقوع که ناگزیریم بپذیریم شکل  این به را حدیث این اگر (.۶۹ لللل7۴

 است.شده ارائه شبهه این به هاییپاسخ و شده مطرح نظر چند باره این

 هانسخه اختالف.  1-2-3

  ست. ا آمده «آیه الف سبعة » و «آیه آالف سبعة »صورت  به عدد این کافی کتاب هاينسخه  از برخی در

سخه  شانی  فیض اختیار در که هایین ستر  امین محمد و کا ست  بوده شکل  این به بوده آبادي ا  ر.ک؛) ا

 زا منظور گفت توانمی باشند صحیح هانسخه این اگر (.۱۴۶ ل  ۱۴7  ش، ۱1۶7 لنگرودي، فر احسانی

ست بوده قرآن آیات تقریبی بیان حدیث این ست  آیه هزار 7 از کمتر و هزار ۸ از بیش که ا  براي ولی ا

 الف عشر  ةسبع » در «عشر » کلمه که است  باور این بر شعرانی  عالمه است.  شده  ذکر بزرگتر عدد تقریب
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 أو النساخ  بعض من قطعا زیدت «عشر  » فکلمة) است  شده  افزوده راویان و برداران نسخه  جانب از «آیه

 مال ر.ک؛) .العدد بیان غیر آخر لغرض األمور إحصللاء فی فمعرو هو کما تقریب أالف وسللبعة الرواة

شت  نظر در باید را نکته این اما (.۶7 :۱۱ج ق،۱۹1۱ مازندرانی، صالح   بیان براي معمول طور به که دا

 اتآی تقریبی میزان سویی  از هزار، هفت نه و کنندمی بیان هزار شش  صورت  به را ۸100 عدد تقریبی

ست  شده  همراه ،«جبرئیل به جاء اذا»قید با اینکه ویژه به ندارد بیان هب نیاز بوده بدیهی قرآن  :ک .ن) ا

  (.100 ل ۱۴۶  ش،۱1۶7 ودي؛نگرل فراحسانی

 قرآن تأویل و تفسیر نزول .3-2-2

 در ونچ باشد  قرآنی وحی همراه به تفسیري  و بیانی وحی حدیث، این در آیه هزار هفده از منظور شاید 

  وحی این .کردمی نازل پیامبر بر نیز را آن تأویل و تفسللیر قرآن، نزول با همراه جبرئیل متعددي موارد

 دنز ايدوره هر در و بودند آورده را آن خویش مصحف  در ایشان  و بود ع() منانامیرمؤ اختیار در بیانی

 تاسلل بوده آیه مانند کوچکی قطعات صللورت به هم تفسللیري بخش این احتماال اسللت. بوده امامان

 .دارد وجود شواهدي نظریه این براي (.107 ل 100  ،۱1۶7 فرلنگرودي، احسانی ؛ر.ک)

 از پس ع() علی امام کندمی اشاره  که دارد وجود سلیم  کتاب در مضمون  این به نزدیک حدیثی الف(

  هجده که کرد جمع تنزیلش اساس بر را قرآن کل اینکه تا نشد خارج منزلش از  () خدا رسول وفات

  .۶۶ لللل۶7   ،۱۱ ج ق،۱۹1۱ مازندرانی، صالح  مال ر.ک؛) «آیَة أَلفَ عَشر  ثمانیَةَ کانَ» و بود آیه هزار

 اي اشاره  هزار ۱۶ عدد به نسخه  این در .۱۹7 لللل۱۹۸  ق،۱۹11هاللی، قیس بن سلیم  :ک ن همچنین

 ددع به آیه این در هزار هجده عدد است(.  داشته  وجود بخش این صالح  مال نسخه  در شاید  است  نشده 

 .باشد تقریبی عددي است ممکن و است نزدیک هزار هفده

 مقداري به نویسد: می اعتقاداتش در او و است  کرده مشاهده  را حدیث این هم صدوق  شیخ  احتماال ب(

  ،صدوق ) شود می آیه هزار هفده اندازه به شود  جمع قرآن با اگر که است  شده  نازل قرآنی غیر وحی از

  (.۶۸ ل ۶۹  ،ق۱۹۱۹



 1041پاییز و زمستان  | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 110

 ،۴ج ق،۱۹0۸ کاشلللانی،  فیض ر.ک؛) اند پذیرفته   را وجه  این ارموي محدث  و کاشلللانی  ضفی ج(

 (.1۱۸  ش،۱1۸1، شاذان، بن فضل االیضاح بر ارموي محدث تعلیقه .۱7۶۱ 

 روایت مضمون به کلینی شیخ نداشتن باور .1-1-1

 از رآنق داشتن  آیه هزار هفده درباره اينظریه و است  آمده النوادر باب در حدیث این اینکه به توجه با 

 مؤیدي هم کافی ابواب سایر  در و است  نشده  گزارش بغداد و کوفه قم، متکلمان و محدثان از هیچیک

 اول وجه تنپذیرف و کرد منسوب  هم کلینی شیخ  به را نظریه این تواننمی رو این از نشد،  یافت آن براي

 .است ترمناسب دوم یا

 آیات دانستن کوچکتر .3-2-0

  یضف ر.ک؛) گرفت نظر در آیه هزار یازده را آن توانمی بگیریم نظر در کوچکتر را قرآن آیات راگ 

 (.۱7۶۱   ،۴ج ،ق۱۹0۸کاشانی،

 ادعا مورد آیات نداشتن وجود .3-2-5

صادر  در صداقی  هیچ شیعی  م   ینتر نیرومند خود این و شود نمی یافت شده  مفقود آیه هزار یازده از م

 (.۱۶1 ،ش۱1۶7 ، زادگان، نجار ر.ک؛) است مذکور حدیث مفاد به اعتماد عدم بر دلیل

 قرآن درباره آن مشتقات و تحریف کلمه بر مشتمل روایات .3-3

  بارهدر آن مشتقات  و تحریف از است  آمده کافی روضه  در همگی که کافی کتاب از روایت چهار در

 .است شده استفاده قرآن

 ع() باقر امام نامه .3-3-1

ست آمده چنین الخیرسعد  به ع() باقر ماما نامه در   فلواوحَر حُروفَه أَقاموا أَن الکتاب نَبذِهم مِن وَکانَ»... :ا

  تحریفِهو الکتابِ بِکتمانِ سللاروا الذینَ وَالرلهبان األحبارِ شللباهَأَ فَاعرِف ...یَرعونَه واَل یَروونَه فَهُم حُدودَه

  الکتاب حروفَ أَقاموا الذین األمةِ هذهِ مِن أَشللباهَهم أعرِف ثلم مُهتدین، کانوا وما تِجارَتهَم رَبحت فَما
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 ولی کردند حفظ را (کلماتش و) حروف که بود این کتاب انداختن دور و ».. .) ...«حدوده وحرفوا

 ولی کنندمی روایت را آن رهبان( و احبار) پس کردند، تحریف را آن دسللتورات( و معانی) ودحد

  هک کسللانی بشللناس، را راهبان و احبار شللبیه افراد پس کنند.نمی رعایت ( ار آن دسللتورات و احکام)

شان  و کرده تحریف و کتمان را کتاب  را هااین شبیه  سپس  نبودند. یافته هدایت و نبخشید  سودي  تجارت

  .ندکنمی تحریف را آن حدود ولی کنندمی حفظ را کتاب عبارات که کسللانی بشللناس امت این در

  (.۱۸ح ،۸۸ ل ۸1   ،۶ ج ،ش۱1۸1 کلینی، ر.ک؛)

 آن دودح بلکه است؛  نکرده تغییري قرآن کلمات و حروف که شده  بیان صراحت  به روایت این در

 به خنس  قرآن معنوي تحریف از عبارتی به .است  شده  تحریف دچار است  آن تأویل و تفسیر  همان که

ست آمده میان ست.  شده  تأکید قرآن لفظی تحریف عدم به و ا  رد تحریف از منظور هم خوئی عالمه ا

 (.۱۴۶  ،ق(۱1۴۸) القرآن تفسیر فی البیان خوئی، ر.ک؛) دانندمی معنوي تحریف را حدیث این

 ع() کاظم امام نامه. 3-3-2

 :نوشتند سوید بنعلی نامه به پاسخ در ع() کاظم امام

 ،۶ ج ،ش(۱1۸1) کلینی، ر.ک؛) ...«مِنهم االَمر وُالةِ عَلى ودلوا وبَدلوه فَحَرفلوهُ اهللِ کِتابِ عَلى ئتمنوااِ »...

 قرآن باطل تأویل و رأي به تفسلیر  همان هم حدیث این در تحریف از منظور (.۴۸ح ،۱1۸ - ۱1۹  

  سللیرتف و تطبیق خودشللان ناحیه از امر والیان به را قرآن داللت آنها شللده اشللاره اینکه قرینه به اسللت

 .کردندمی

 ع() علي امام خطبه .3-3-3

 دهند:می خبر چنین مسلمین آینده درباره ایشان ع() امیرالمؤمنین خطبه از بخشی در

  ثَمَناً أَغْلَى اولَ بَیْعاً أَنْفَقَ سِلْعَةٌ  ولَا تِلَاوَتِه حَقَّ تللِیَ إِذَا الْکِتَابِ مِنَ أَبْوَرَ سِلْعَةٌ  الزَّمَانِ ذَلِکَ أَهْلِ عِنْدَ ولَیْسَ »

  األَهْوَاءُ بِهِمُ تَمَالَتْ حَتَّى حَفَظَتله وتَنَاسللَاه حَمَلَتله الْکِتَابَ نَبَذَ فَقَدْ ... مَوَاضللِعِه عَنْ حُرِّفَ إِذَا الْکِتَابِ مِنَ

  دِینَالزَّاهِ مِنَ فِیه وکَانلوا بِالْبَخْسِ فَبَاعُوه وتَکْذِیباً کَذِباً الْکِتَابِ بِتَحْرِیفِ وعَمِللوا اآلبَاءِ مِنَ ذَلِکَ وتَوَارَثلوا
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صَاحِبَانِ  مَنْفِیَّانِ طَرِیدَانِ الزَّمَانِ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ وأَهْلل فَالْکِتَابُ صْطَحِبَانِ  و  یَأْوِیهِمَا الَ وَاحِدٍ طَرِیقٍ فِی مُ

  فِی الزَّمَانِ ذَلِکَ فِی کِتَابِالْ وأَهْلل فَالْکِتَابُ ( 1 ) لَه یَعْمَلَانِ ولِمَا لَهُمَا وَاهاً الصللَّاحِبَانِ ذَانِکَ فَحَبَّذَا مُؤْوٍ

سُوا  النَّاسِ سُوا  ومَعَهُمْ فِیهِمْ ولَیْ ضَّلَالَةَ  ألَنَّ وذَلِکَ مَعَهُمْ ولَیْ   الْقَوْمُ اجْتَمَعَ وقَدِ اجْتَمَعَا وإِنِ الْهُدَى تلوَافِقل لَا ال

شَ  والْمُنْکَرِ بِالْمَکْرِ فِیهِمْ یَعْمَلل مَنْ دِینِهِمْ وأَمْرَ أَمْرَهُمْ وَلَّوْا قَدْ الْجَمَاعَةِ عَنِ وافْتَرَقلوا الْفلرْقَةِ عَلَى   والْقَتْلِ اوالرِّ

 إِلَّا الْکِتَابِ مِنَ یَعْرِفلوا ولَمْ اسللْمُه إِلَّا الْحَقِّ مِنَ عِنْدَهُمْ یَبْقَ لَمْ إِمَامَهُمْ الْکِتَابُ ولَیْسَ الْکِتَابِ أَئِمَّةل کَأَنَّهُمْ

  « .... هوزَبْرَ خَطَّه

 ایدش  و باید که طور آن که صورتى  در است  خدا کتاب متاع ارزشترین یب زمان آن مردم نزد در و

 و رتيپرمشللتر باز هم متاعى هیچ و گردد( تفسللیر اسللت خدا منظور که گونه بهمان و ) شللود خوانده

 هب و ) ابدی تغییر و تحریف خود جاهاى از آیاتش که صورتى در نیست خدا کتاب همان از ترگرانقیمت

  پشت  ار قرآن دانان قرآن خود که چون .... ( گردد تفسیر  بناحق زمامداران میل طبق بر و داراندنیا سود 

  خود بالبدن را آنها نفسانى هاىخواهش آنکه تا سپارند فراموشى دست هب را آن حافظانش و اندازند، سر

 هب دسللت تکذیب و بدروغ و برند، ارث به دخو پدران از ( پشللت در پشللت ) را شللیوه این و کشللاند،

  است  زمان ینا در باشند  رغبتیب بدان و بفروشند  ناچیزى بهاى هب را آن و زنند قرآن تفسیر  و تحریف

  نپناهشا کسى که راهند یک رفیقان آنها دوى هر و گردند اجتماع از رانده و مطرود آن اهل و قرآن که

  کار خاطرش هب آنچه و دو آن حال هب خوشلا  و هسلتند،  اىدیدهپسلن  و وفادار رفیقان چه که وه ندهد،

 هاآن با و نیستند  آنان در ( باطن در ) و مردمند میان در ظاهر( هب) قرآن اهل و قرآن زمان آن در کنندمی

  هم ردگ ( حقپرستان  و حق از دورى و ) جدائى بر مردم این نیستند،  آنان همراه و نیستند،  ( موافق ) هم

سلمانان  ) جماعت از و ( شوند  جمع و ) آیند   خود براى و رود براهى یک هر و ) گردند پراکنده ( م

 و نیرنگ به هک اندگرفته بدست  کسانى  را دینشان  کار و مردم این کار سرپرستى   کنند(. تأسیس  مرامى

 نقرآ راهنمایان و پیشللوایان را خود گویا کنند، رفتار آنها میان در آدمکشللى و رشللوه و کارىزشللت

 امىن جز میانشلان  در ( حقیقت و ) حق از نیسلت.  آنان رهبر و پیشلوا  قرآن که صلورتى  در پندارندیم

  ،۸۶۸ح ،1۴۱ل 1۶۸   ،۶ ج همان، ر.ک؛) نماند جاى هب ایشان میان در نوشته و خط جز آن از و نمانده

 (.1۹۶ ل1۹۸  ،1ج کافی، روضه ترجمه محالتی، رسولی



 111    | اثباتی   

 

 و ويمعن تحریف همان بعدي و قبلی هايعبارت قرینه به توجه با هم یثحد این در تحریف از منظور

   .است افراد میل مطابق و باطل تفسیرهاي

 قرائت؟ اختالف یا تحریف .3-3-0

 کند.می بیان را آیه صحیح شکل و استشده تحریف آیه این کندمی اشاره که روایتی

  قال: " الحقبِ عَلَیکلم یَنطقل کتابُنا هذا " وجل: عز اهلل قول له قللتُ قال: ع() اهلل عبد أبی عن بصللیر، أبی عن»

   اهلل قال بِالکتابِ الناطِق هُوَ ( وآله علیه اهلل صلللى ) اهلل رسللول  ولکن یَنطق ولن یَنطِق لم الکِتابَ إنَ فقال:

  نَزَلَ وَاهلل اهکذ فقال: ا،هکذ نَقرَؤها ال إنا فِداک جُعِلتَ قللت: قال: " بالحق علیکم ینطق کِتابُنا هذا " وجل: عز

  ع() ادقصلل امام از ابوبصللیر) اهلل کتابِ مِن حرفَ مافی ولکنَه ( وآله علیه اهلل صلللى) محمد على جِبرئیل بِه

ست کرده روایت ست  کتاب این وجل: عز خداي سخن  که ا    را گوید، می سخن  شما  براي حق به که ما

  کتاب هیم(مفا) به خدا رسول  ولی گفت؛ نخواهد سخن  و گوید نمی سخن  کتاب فرمود: امام گفتم ایشان  به

  اینگونه ما شوم دایتف گفتم گوید می ابوبصیر .بالحق علیکم ینطق بناکتا هذا فرمود: خداوند گوید. می سخن

  آنچه مره(ز در آیه این) ولی کرد نازل محمد بر جبرئیل صورت  این به خدا به فرمود: پس کنیم. نمی قرائت

 (.۱۱ح ،۸0  ،۶ج ،ش۱1۸1 کلینی، ر.ک؛) است. شده تحریف که ستا خدا کتاب از

سه  با   هک شویم می متوجه اندنموده ارائه ع() امام که آیه از صورتی  و موجود قرآن در آیه این مقای

 زا برخی قرائت نوع آیه این در تحریف از امام منظور رسللدمی نظر به و اسللت یکسللان کلمات تمام

مات  حث  به  مربوط که  اسللللت کل ئت  اختالف ب    تحریف قرآنی علوم اصلللطالح در و اسللللت قرا

 شود.نمی تلقی

 .است شده مطرح احتمال چند روایت این درباره

 باشد. «ینطق» کلمه بودن مجهول یا معلوم در اختالف الف(

سی  عالمه   نديس  با الظاهرة اآلیات وتأویل الفوائد جامع کنز کتاب از حدیث این نقل از پس مجل

صیر  ابو از سلیمان  بن محمد از متفاوت سند: می ع() امام از ب   هولمج «ینطق» امامان قرائت در شاید  نوی

ست،  شده می خوانده سی،  ر.ک؛) کندمی داللت آن بر هم کافی روایت که آنگونه ا  ج ق،۱۹01 مجل
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  دکنمی مطرح احتمال دو از یکی عنوان به را وجه این مازندرانی صالح مال (.1۴ح ،۱۴۶ للل۱۴7   ،11

 (ع) أقر کانه :نویسد می صافی  تفسیر  در کاشانی  فیض و (.1۸۴- 1۸۶   ،۱۱ ج مازندرانی، صالح  مال)

شانی،  فیض) الطاء فتح و الیاء بضم  ینطق صفی  تفسیر  در همو (.۹۹0  ،۸ج و ۶  ،۸ج ،ق۱۹۱۸ کا   ا

 (.۱۱۸1  ،1ج ،تا بی کاشانی، فیض) للمفعول البناء علی نزلَ اَنَه یَعنی :نویسدمی

 باشد. «کتابنا» لفظ در اختالف (ب

 نازل آنچه که اسلللتکرده مطرح نیز را احتمال این حدیث این شلللرح در مازندرانی صلللالح مال

 (.1۸۴ل 1۸۶   ،۱۱ ج مازندرانی، صالح مال) باشد امامان و پیامبر «کلتّابُنا»از منظور و باشد، «کلتّابُنا»شده

شد.  «علیکم»کلمه در اختالف ج( شد.  ع() علی حضرت  معناي به «عَلیکم» صلی ا قرائت در با  ؤلفم با

 (.۱۴۶   پانوشت ،11 ج ق،۱۹01 مجلسی،) است کرده مطرح را احتمال این الفوائد جامع کنز کتاب

شد  ،«کتابنا»کلمه در اختالف د( صل  در که صورت  این به با ست.  بوده «بکتابنا»ا   تفسیر  در تروای این ا

 (.1۴۸   ،1 ج ق،۱۹0۹قمی، إبراهیم نب علی) استآمده صورت این به قمی

  رد نه و گیردمی قرار قرائت اختالف حیطه در اختالف این بپذیریم، را وجه چهار این از هرکدام

 مانسلللی بن محمد طریق از روایت این که نیسللت فایده از خالی نکته این آوري یاد .تحریف بحث

 به و دهستن  غلو به متهم پدرش و سلیمان  و است شده  نقل ع() صادق  امام از ابوبصیر  از پدرش ازدیلمی

  ق،۱۹0۹ طوسی، .1۸۸ و ۱۶1  ق،۱۹۱۸ نجاشی،) شودنمی عمل هستند منفرد آنها نقل در که روایاتی

 (.۸71  ،1ج

 «الیهالوِ يفِ نزیلالتَ نمِ فٌتَنُ و کتٌنُ فیه»باب روایات .3-0

 کرده ذکر روایت ۴1 الحجه، کتاب در ،«الوالیه فی التنزیل من نتف و نکت فیه»باب در کلینی شللیخ

 مامانا سایر  و ع() علی امام والیت که است  آیاتی به اشاره  باب این روایات در بحث اصلی  است.محور 

 نتادوس  و بیت اهل درباره قرآن آیات تأویل و تفسیر  درباره روایات این بیشتر  شود. می برداشت  آنها از

 در ونچ کندمی نزدیک ذهن به را قرآن تحریف شبهه  احادیث نای از برخی اما .است  ایشان  مخالفین و

  ،۹۱۸  و ۶ح ،۹۱۹  ،۱جش(،۱1۸1) کلینی، ر.ک؛) آن، شللبیه و «نزلت هکذا»مانند تعابیري آنها
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 همان،) آن، شبیه  و «هکذا آله و علیه اهلل صلی  محمد علی اآلیه بهذه جبرئیل نزل(»۸0ح ،۹1۹  و 11ح

 همان،) «مخطوطه الکتاب فی هکذا » و و...(. ۸۴ و ۸۶ح ،۹11  ،17 و 1۸ و 1۸ح ،۹۱7 ش(،۱1۸1)

  اینچنین تعبیرهایی باب این روایات از روایت ۱1 در .است رفته کار به اینچنین تعابیري و(.11ح ،۹۱۶ 

  ینا از ۸۹ و ۸0 ،۸۴ ،۸۶ ،۹7 ،۹۸ ،۹1 ،11 ،17 ،1۸ ،1۸ ،11 ،۶ شماره  حدیث همان،) است  رفته کار به

 (.باب

 .کرد مطرح توانمی را احتمال چند روایات از دسته این رهدربا 

ست شده  نازل صورت  دو به قرآن شاید  .1-۹-۱  براي عام نزول یک و پیامبر براي خا  نزول یک ا

ست.  گرفتهمی صورت  پیامبر براي که بوده نزولی به مربوط مطالب این و مردم به ارائه   که گونههمان ا

ست  شته دا وجود جیتدري و دفعی نزول ست  منتفی هم نزول نوع دو وجود احتمال ا   دلیل هرچند .نی

  نزول رب موجود تفسیري  و روایی شواهد  و دالیل زمینه در) ندارد وجود نزول نوع این اثبات براي عقلی

 (.۱10 ل ۱۱۴  ؛ش(۱1۶7) کریمیان، :نک پیامبر، بر قرآن تفسیر

سیر  زولن روایات این در تنزیل و نزول از منظور .1-۹-1 ست بوده قرآن تأویل و تف   از عدب یا همراه که ا

  پیامبر به که انددمی خود وظیفه نیز را آیات تفسیر  و تبیین خداوند) است  شده می نازل پیامبر بر قرآن نزول

ساس  این بر (.۱۶ ه:القیام) .کندمی ابالغ سیر  شده  مطرح مطالب ا ست بوده آیات تأویل و تف   یامبرپ بر که ا

  (.۱1۸ ل ۱10 ش(۱1۶7) کریمیان؛ :نک زمینه این در) است گرفته قرار امامان اختیار در و شده نازل

  انامام نزد که مصحفی  در همچنین است  داشته  وجود تفسیرها  و تأویل این هم ع() علی امام مصحف  در

  قریش زا نفر هفتاد نام بینه، سوره  اول آیه ذیل در نصر  ابی بن محمد بن احمد که چنان است  داشته  وجود

 (.۱۸ح ،۸1۱   ،1ج ،ش۱1۸1 کلینی، ر.ک؛) بود شده نوشته بود امام نزد که مصحفی در که دید را

 و است  مالسال علیهم بیت اهل به آیات برخی تفسیر  و تأویل درباره همه باب این دیگر روایات .1-۹-1

 است. ویلتأ و تفسیر هم روایات این از کلینی شیخ برداشت اینکه بر است ايقرینه این

 .دکننمی قرآن تحریف به اياشاره وجه هیچ به برگزیده، کلینی شیخ که بیبا عنوان .1-۹-۹
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  تروایا این از کلینی شللیخ که دهدمی نشللان هم الحجه کتاب در باب این گرفتن قرار محل. 1-۹-۸

 لقرآنا ضل ف کتاب در را آن روایات و باب این بود الزم وگرنه است  نکرده برداشت  را قرآن تحریف

   .الحجه تابک در نه و دهد جاي

 آنها درباره مطلبی و اسللت شللده پرداخته آنها به شللکل این به باب این در که آیاتی از برخی .1-۹-۸

 قرار ناداست  مورد آیه تأویل و تفسیر  عنوان به مضمون  همان کافی کتاب هايبخش سایر  در است  آمده

 و فسیر ت همان نیز ست ا آمده بخش این در که حدیثی از ورمنظ که دهدمی نشان  مطلب این است  گرفته

  آمده یرتفسلل بیان صللورت به هم کافی کتاب از غیر دیگر منابع در روایات این از برخی .اسللت تأویل

ست.  ست،  شده  تحریف آیه این کلینی شیخ  و روایات نگاه از اگر اینکه دیگر نکته ا   روایات رد چرا ا

 است؟ شده استناد موجود، لشک همین به آیه همین به دیگر

  است: آمده چنین باب 11 حدیث در :نخست نمونه

  نوالحسلل وفاطمة وعلی محمد فی کلماتٌ قَبل، مِن آدَمَ إلى عَهِدنا وَلَقَد قوله: فی ع() اهلل عبد أبی عن»

  «آلهو علیه اهلل صلللى محمد على نزلت واهلل هکذا فَنَسللِیَ، ذریتهم، من السللالمعلیهم واألئمة والحسللین

 (.11ح ،۹۱۸  ،۱ج ش(،۱1۸1) کلینی، ر.ک؛)

شان  که است  پرداخته آیه این تفسیر  به آمده باب همین در که قبلی حدیث اما  11 یثحد دهدمی ن

 است. تفسیري حدیثی هم

سِیَ  قَبْلل مِنْ آدَمَ إِلَى عَهِدْنَا لَقَدْ وَ" وجل: عز اهلل قول فی ع() جعفر أبی عن»  " عَزْماً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَ

 ،العَزم أولوُا سللُمِی وَإنَما هکذا أنَهُم عَزمٌ لَه یَکلن وَلَم فَتَرَکَ بعده، مِن َةواألئم محمد فی إلیه عَهِدنا قال

 ذلکَ أن عَلى عَزمَهُم وأجمَعَ وسیرَتِه  والمهدي بَعده من واألوصیاء  محمد فی إلَیهم عَهِدَ ألنه العزم اولی

 انپیم آدم با این از پیش نیقی به و عزوجل: خداي سخن  درباره ع() باقر امام از) «به واالقرار کَذلک

ستیم  ستوار  ] عزمى او براى و ، کرد فراموش [ را آن لى ] و ، ب  امامان و محمد درباره فرمود: نیافتیم. [ ا

 اولوالعزم لعزم،ولواا پیامبران همانا و هستند اینگونه آنها که نداشت عزمی ولی بستیم پیمان او با او از پس

صیاي  و محمد درباره نآنا با خداوند چون شدند  نامیده  پیمان آنها با او سیرت  و مهدي و او از بعد او



 131    | اثباتی   

 

  :۱ج ش(۱1۸1) کلینی، ر.ک؛) .کردند() آن به اقرار و انداینگونه آنها که کرد جمع را عزمشان  و بست 

 (.۱۱۸ طه، .11ح ،۹۱۸ 

  در ودموج شلکل  به آیه آن در که کندمی نقل روایتی ذر المع به مربوط بخش در کلینی همچنین

سیر  نوعی به مذکور مطالب و آمده قرآن ست  شده  شمرده  آیه تف   هم منابع سایر  در (.۶ :1ج همان،) ا

  ،۴۱ و ۴0  ،ش۱1۸1 قمی، صفار  ر.ک؛) است  شده  ذکر آیه تأویل و تفسیر  عنوان به مذکور مطالب

 (.۱11  ،۱ج ،تا بی صدوق، ؛۹ و 1 ،۱ح

  تنخس  حدیث در آنچه مطابق آن تفسیر  قرآن، در موجود صورت  به آیه ذکر ضمن  روایت این در

 و تفسیر  نزول ،«نزلت واهلل هکذا » از منظور هم روایت آن در دهدمی نشان  که است  آمده بود شده  ذکر

 است. بوده آیه تأویل

 است: شده نقل شکل این به باب 11 حدیث :دوم نمونه

  دْعُوهُمْتَ مَا (علی بوالیة) کِینَالمُشر  عَلَى کَبُرَ " وجل: عز اهلل قول فی ع() الرضا  عن سنان  نب محمد عن»

 لی(ع والیت به) مشللرکان بر آیدمى گران) «مخطوطة الکتاب فی هکذا علی والیة من محمد یا "إِلَیْهِ

شان  که آنچه شته  کتاب در نهگو این علی، والیت از محمد اي خوانىمى فرا آن سوى  به را ای  دهش  نو

  (.۱1 شوري، .11ح ،۹۱۶  ،۱ج ش،۱1۸1 کلینی، ر.ک؛) است.

 .است کرده ذکر الحجه کتاب در مضمون همین با روایتی کلینی شیخ

  فقال دینه نال اهلل شرع  الذین ونحن بعد،... أما السالم:  علیه الرضا  إلیه کتب أنه جندب بن اهلل عبد عن»

صَّى  مَا الدِّینِ مِنَ (محمد آل یا) لَکلمْ شَرَعَ  " :کتابه فی صانا  قد) نلوحاً بِهِ وَ صى  بما و  لَّذِيا وَ (نوحا به و

  استودعنا و علمنا ما علم وبلغنا علمنا فقد) عِیسَى  وَ مُوسَى  وَ إِبْرَاهِیمَ بِهِ وَصَّیْنَا  مَا وَ (محمد یا) إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا

  لىع وکونوا) فِیهِ تَتَفَرَّقلوا الَ وَ (محمد آل یا) الدِّینَ أَقِیمُوا أَنْ (الرسللل من العزم اولی ورثة نحن علمهم

شْرِکِینَ  عَلَى کَبُرَ (جماعة  (حمدم یا) اهلل إن (علی والیة من) إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ مَا (علی بوالیة أشرک  من) الْمُ

سالم  علیه علی والیة إلى یجیبک من " یُنِیبُ مَنْ إِلَیْهِ یَهْدِي ستیم  کسانی  ما بعد اما) «ال   دینش داخ که ه

شریع  ما براي را شریع  شما  براى فرمود: کتابش در پس .کرد ت   دین، [ احکامِ ] از محمد( آل اي) کرد ت

 و (کرد سلفارش  هم ما به کرد سلفارش  نوح به را آنچه) کرد، سلفارش  آن درباره نوح به که را آنچه
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سى  و یمابراه به آن درباره که را آنچه و محمد( اي) کردیم وحى تو به را آنچه سى  و مو   سفارش  عی

 از رفتیمگ امانت به را علمشان  و رسید  ما به دادند یاد ما به که افرادي علم و گرفتیم یاد ما پس) نمودیم

 و) دمکنی اندازىتفرقه آن در و (محمد آل اي) دارید برپا را دین که (العزم اولو انبیاي از وراثت طریق

 به را یشانا که آنچه (بورزد شرک علی والیت به که کسی) مشرکان بر آیدمى گران (دباشی جماعت بر

  سوي  به درآید توبه در از که را که هر (محمد اي) خدا همانا (علی والیت از) خوانىمى فرا آن سوى 

  (.111 :۱ج ش،۱1۸1کلینی،) کند اجابت علی والیت در را تو که هر) نمایدمى راه او

  رد بود شلده  ذکر قبلی حدیث در که ع() بیت اهل به مربوط مطالب که دهدمی شلان ن روایت این

  آمده افیک کتاب از دیگري جاي در تري مفصل  صورت  به که است  بوده آیه تأویل و تفسیر  حقیقت

  ،م۱۴۸0 سلیمان،  بن حسن  حلی، ر.ک؛) است  شده  تفسیر  شکل  همین به آیه هم دیگر منابع در است. 

 (.1۹۸  ،۱ج ،ق۱۹۱۹ مغربی، نعمان قاضی ،۸1۹ ،۱۹0 ،۱1۴  ش،۱1۸1 قمی، صفار ؛۱7۸ و ۸1 

  مدهآ کافی کتاب در دیگري حدیث در نخورده دست  و کامل صورت  به اشاره  مورد آیه سویی  از

 شده  حریفت صورت  به نباید بود شده  تحریف کلینی شیخ  نظر از و امامان نظر از آیه این اگر که است 

 .است شوري سوره ۱1 آیه اشاره، مورد آیه .(1۴ ل 1۶  ،1ج کلینی، ر.ک؛) دگیر قرار استناد مورد

 است. آیات تفسیر و معنی نزول روایات، این منظور که اندکرده تأکید کافی شارحان برخی .1-۹-7

  ...«نظائره یف الکالم کذا و نزلت المَعنی بِهذا یَعنی» نویسد: می روایات این از یکی درباره کاشانی  فیض 

 ،۱ج ،ق۱۹۱۸ تفسللیر همو، و .۱7۶۶  ،۴ج و ۱۸۱۴ح ،۶۶۸  ،1ج ،ق۱۹0۸کاشللانی، فیض ر.ک؛)

 به فسیر ت نزول یا قرآن لفظ عنوان به نزول :کندمی مطرح را احتمال دو مازندرانی مالصالح  البته (.۸1 

  معنى زلتن أو نالقرآ فی لفظا نزلت هکذا المراد لعل نزلت( واهلل هکذا) قوله») خدا امر به جبرئیل وسیله 

 ،7 ج ق۱۹1۱مازندرانی، مالصللالح «.تأویل ال تنزیل التقدیرین على وهو ربه، بأمر ع() لجبرئی بتفسللیر

 :یانب) کندمی مطرح را احتمال دو هر عیاشی، تفسیر از حدیثی درباره هم مجلسی عالمه (.۸۸ لللل ۸۹  

  ،مجلسللی عالمه ر.ک؛) «.منها... دالمقصللو بیان الغرض یکون أن ویحتمل نزلت، هکذا اآلیة أن ظاهره

 (.11۴ :1۸ ج ق،۱۹01



 133    | اثباتی   

 

ساس  بر شانه  و شواهد  عنوان به که دالیلی گذشت  آنچه ا  ذکر رآنق تحریف به کلینی شیخ  باور هاي ن

  ریفتح را قرآن کلینی شیخ  که دارد وجود شواهدي  و دالیل سویی  از .نامعتبرند و مخدوش است شده 

 است. دانستهنمی شده

 قرآن تحریف نفي به کلیني شیخ وربا دالیل .0

  ریفتح قرآن اگر داند.می قرآن بر آنها عرضه  را روایات سنجش  معیارهاي از یکی کلینی شیخ  .۱ -۹

 (.۶   ،۱ج کلینی،) باشد روایات سنجش براي معیاري تواندنمی و است ساقط حجیت از باشد شده

ستناد  ايآیه به آن در موجود حدیث هزار ۱۸ و کافی کتاب در .۹-1 شده  ا ست  ن   موجود قرآن در که ا

 .است شده افزوده قرآن به آیه این که نشده اشاره یا نباشد

 از و است  نقیصه  بدون و کامل موجود قرآن که شود می برداشت  چنین کافی روایات محتواي از .۹-1

ستناد  مورد پیوسته  رو این سالم علیهم بیت اهل ا ست.  گرفته قرار ال   نیازهاي مامت بر شتل م را قرآن آنها ا

 و گذشللته اخبار حاوي و (۸ح ،۸0  همان،) اختالفات تمام گشللاي گره ،(۱ح ،۸۴  همان، ) بشللر

 نقرآ از برگرفته را خدا رسول و خودشان احادیث و مطالب تمام و اند(دانسته ۴ح ،۸۱  همان، ) آینده

 همان،) کنند بیان مخاطب براي ار نظر مورد آیه توانندمی مخاطبان درخواست  صورت  در که انددانسته 

  فقودم قرآن از بخشی که باشد درست تواندمی صورتی در موارد این همه که است بدیهی (.۸ح ،۸0 

 .باشد استدالل و استناد قابل و موجود مردم بین در قرآن همه و باشد نشده

  ست،ا شده تحریف دچار مردم سوي از قرآن معانی که است شده تصریح کافی روایات از برخی در د(

 (.۱۸ح ،۸۸ ل ۸1   ،۶ ج کلینی،) است باقی لاو شکل به آن حروف که درحالی

  تحریف ربارهد بابی هیچ است؛ گنجانده کافی در را القرآن فضل کتاب کلینی شیخ اینکه وجود با هلللل(

  تابک در کلینی شیخ  توضیحات  معدود در نه و کتاب آغازین خطبه در نه و است  نیاورده آن در قرآن

 است. نشده اشاره مطلب این به کافی
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 گیرینتیجه و بحث

شت  آنها از برداشتی  چنین کلینی شیخ  و ندارند قرآن تحریف بر داللتی الکافی روایات  وگرنه است  هندا

 .کردمی اشاره ابواب نامگذاري در موضوع این به

سالم علیهم االئمه اال کله القرآن یجمع لم انه» باب عنوان  نآ روایات و «کله علمه یعلمون همان و ال

 هشام  روایت در که آیه هزار ۱7 از منظور .است  قرآن واقعی مفسران  عنوان به بیت اهل معرفی صدد  در

  که شده ن اشاره  ايآیه به کافی در همچنین .آنهاست  تفسیر  و توضیح  و قرآن آیات است،  آمده سالم  بن

شد  موجود قرآن در شتقات  و تحریف کلمه از آنها در که روایاتی .نبا ستفاده  قرآن درباره آن م   دهش  ا

 .دارد قرآن تفسیر و معنا تحریف بر داللت لفظی تحریف نفی بر تاکید با است

  درباره قرآن اتآی تفسیر  و تاویل بیان صدد  در «الوالیه فی التنزیل من نتف و نکت فیه»باب روایات

 به وجهت و کلینی شیخ  سوي  از روایات سنجش  يمعیارها از یکی عنوان به قرآن معرفی .است  بیت اهل

ستناد  در کافی در که روایاتی محتواي شان  شده  ذکر قرآن آیات به ا شدن ریفتح به کلینی باور از ن  ن

  وجود دانست رآنق تحریف به معتقد را کلینی شیخ آن استناد  به بتوان که ايکنندهقانع دلیل .است  قرآن

 .اسلت  بوده تحریف از قرآن مصلونیت  به معتقد او دهدمی نشلان  که دارد وجود شلواهدي  بلکه ندارد

 .است مردود و باطل قرآن، تحریف به کلینی شیخ باور درباره قفاري علی بن ناصر مانند افرادي دیدگاه
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 منابع
 :بیروت .الدینشلمس  احمد محشلی  النحل و األهواء و الملل فی الفصلل  (.ه.ق. ۱۹۱۸) احمد. بن علی حزم ابن

 ه.العلمی دارالکتب

سید  تحقیق: .االیضاح  (.۱1۸1) .شاذان ابن  و انتشارات  مؤسسه   تهران: .المحدث األرموي الحسینی  الدین جالل ال

 .تهران دانشگاه چاپ

  الحمد قدوري غانم تحقیق: .القرآن آي عدد فی البیان (.م.۱۴۴۹ - ۱۹۱۹) . سلللعید بن عثمان ،دانی عمر ابو

 .والتراث المخطوطات مرکز الکویت

سانی  صر(؛ ) .محمد ،لنگرودي فر اح شت  نفی معا شام  صحیحه  از تحریف بردا  تمقاال مجموعه ؛«الکافی»در ه

 .۱۴۶ ل ۱۴7  ش۱1۶7 دارالحدیث قم ؛1۱7 ل ۱۴1  ۸ج کلینی االسالم ثقه المللی بین کنگره فارسی

سین  ،نیا جوادي  .پژوهی شیعه  ۱۹شماره  .«کافی کتاب ةدربار قفاري دیدگاه نقد » .تقی محمد ،نژاد رفعت و ح

 .۱1۴7تابستان و بهار

 .عج() عصر ولی موسسه :قم .الشیعه مذهب اصول کتاب نقد (.م.100۴ ل ق۱۹10 ) .محمد سید ،قزوینی حسینی

  انتشارات  :قم .هحیدری مطبعة منشورات  اشرف  نجف الدرجات بصائر  مختصر  .( م۱۴۸0) .سلیمان  بن حسن  ،حلی

  (.) المصطفى الرسول

 .100 ل ۱۴7  م۱۴7۸ ل ۱1۴۸ .چهارم چاپ .الزهراءدار :بیروت .القرآن تفسیر فی البیان .(ق۱۹۱۱د.) .ابوالقاسم ،خوئی

 ما. دلیل قم: .باقر محمد ،انصاري تحقیق: .سلیم کتاب ش(.۱1۶0 ل ق۱۹11 ) .هاللی قیس بن سلیم

 .المفیددار :بیروت . دوم چاپ .السید عبد عصام تحقیق: .االمامیه دین فی االعتقادات (.۱۹۱۹) .صدوق

 ه.الحیدری هالمکتب :نجف .العلوم بحر صادق محمد السید .تقدیم الشرایع علل تا(. بی) .____

 .اعلمی انتشارات :تهران .باغی کوچه حسن یرزام تحقیق: .الدرجات بصائر .(۱1۸1) .الحسن بن محمد ،صفار

  .للمطبوعات األعلمی مؤسسة :بیروت .البیان مجمع تفسیر (.م.۱۴۴۸ ل ق۱۹۱۸) .طبرسی

 ع(.) البیت آل موسسه قم: .الرجال معرفه اختیار ق(.۱۹0۹) حسن. بن محمد طوسی،

 .ريجزائ موسوي طیب چاپ قم: .القمی تفسیر (.۱۹0۹) .قمی ابراهیم بن علی

 .المومنین امیر کتابخانه :اصفهان .الوافی (.ق. ۱۹0۸) .کاشانی فیض
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سیر  تا(.بی) ._______ صفی  تف سالمی  تحقیقات و هاپژوهش مرکز تحقیق .ا شاد  و فرهنگ وزارت :تهران ا  ار

 .۱۱۸1  .1ج .اسالمی

  .صدر کتابخانه :تهران .دوم چاپ .صافی تفسیر .(.ق۱۹۱۸ ) ..للللللللللللللل

 چاپ تحقیق: .األطهار األئمة فضائل  فی األخبار شرح  (.ق.۱۹۱۹) .محمد بن نعمان حنیفه ابو ،مغربی نعمان قاضی 

 .اسالمی انتشارات جاللی حسینی محمد سید .دوم

 تا. بی :جا بی .امامی دوازده شیعه مذهب اصول و هاایهپ بررسی و نقد .علی بن ناصر ،قفاري

 کنگره فارسلللی  مقاالت  مجموعه  ؛الکافی  احادیث   در تحریف از رآنق صلللیانت   (.۱1۶7) محمود؛ کریمیان 

 .۱10 ل ۱۱۴  .دارالحدیث :قم .۱۸7 ل 71  ۸ج .کلینی االسالم ثقه المللیبین

 ه.المیاالس دارالکتب تهران پنجم چاپ غفاري اکبر علی تصحیح: .الکافی (.ش۱1۸1) .یعقوب بن محمد ،کلینی

  .الوفاء :بیروت .دوم چاپ .بحاراالنوار (.م.۱۴۶1 ل ۱۹01) .تقی محمد بن باقر محمد ،مجلسی

 .االسالمیه دارالکتب :تهران .العقول مرآه (.۱۹0۹) ._____________________

ستفید  ؛فروغ ،مرادیان ضا  ،م   حیحص  کتاب در بهبودي محمدباقر .شللناختی حدیث هايروش و آراء تحلیل .حمیدر

 .۶۸ ل۸1  .۱1۴۶زمستان نهم و چهل شماره .دوازدهم سال .الهیات مةنا الحدیث علل کتاب بر یدأکت با الکافی

  .دارالمفید بیروت: .المختارات و المذاهب فی المقاالت اوائل (.ق.۱۹۱۹) .نعمان بن محمد بن محمد ،مفید

 .بیرالع التراث دارإحیاء .شعرانی الحسن أبو میرزا تعلیقات: .کافی اصول شرح (.ق.۱۹1۱) .مازندرانی صالح مال

 قطع گی.سن  چاپ .االرباب رب کتاب تحریف فی الخطاب فصل  تا(. بی ) تقی. محمد بن حسین  نوري، میرزاي

  جا. بی وزیري.

  المللی ینب کنگره فارسی  مقاالت مجموعه .الکافی نماي تحریف احادیث در تأملی .معاصر( ) .اهلل فتح ،زادگان نجار

 .۱۸1 ل ۱۸۱  ش.۱1۶7 .لحدیثدارا :قم .۱۴1 ل۱۸7 .۸ج .کلینی االسالم ثقه

 مشعر. تهران: .التحریف من القرآن سالمه (.۱۹1۹) .___________

 .اسالمی انتشارات :قم .النجاشی رجال .پنجم چاپ (.۱۹۱۸) .علی بن احمد ابوالعباس ،نجاشی
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