
 

    
 
 

یابی تطبیقی دیدگاه آیات عظام جوادی آملی و فاضل لنکرانی  ارز
یفدر رد روایا  1ت دال بر تحر

 2ناهید سادات سیدرضایی

 چکیده

و نا  راری   باا قارآن روایات دال بر تحریف نیز .ها داردحاکمیت مطلق بر تمام روایات و اندیشه، قرآن
 .انادزیارا ععلاو و با ا  ،اعارا  کیای  هااآناست و به ما دستور داده شده است از  تضاد در معصومین

تحریف معیوی به معیو تفسیر سخن برخالف مقصود  .شودانجام موتحریف به دو شک  معیوی و لفظو 
مسالمانان ایان ناو  باه اتفااآ آرا  کردن الفاا  اسات کاهوزیادده است و تحریف لفظو به معیای ک گویی

ای باا تطبیقو و به شایوه کتابخاناه _ پژوهش پیش رو با روش توریفو .تحریف در قرآن تحقق نیافته است
راناو و عاوادی آملاو باه ا باات ایاات تحریاف از دیادگاه آیاات عظاام فاکا  لیکنقد سیدی و متیاو رو

گردیاد کاه روایاات دال بار تحریاف فاقاد  گونه روایات پرداخته است و این نتیجه حارا بودن اینععلو
الحاال نقا  اند و از بعضو کتاب مجواولاتصال سیدی معتبر بوده و از راویانو نق  شده که فاسدالمذهب

أی کاردن اسات و اکاافات رمقصاود تفسایربه، اخاذ شاده هااآنروایاتو که عیوان تحریاف در اند و شده
 .رساند و اختالف قرائات ربطو به تحریف نداردوی  آیات را موأتبیین و ت، شده در روایاتبیان
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و شایعه بیاان شاده  سایتاه میشأ این شبوات روایاتو است که در کتب حادییو از  .اسالم بوده است
اسات ناوری  از عمله معتقدان به تحریف قرآن محاد  .رساندالله را موو به ظاهر تحریف کالماست 

راد روایات اساتیاد کارده هزارویا د در ا بات این امر به بایش از ی خوفصل الخطاب در کتاب که 
باه معیاای  نوعو دگرگونو و انحراف در متن است کاه باه شاک  معیاوی و لفظاو، تحریف متن .است

 .نیافته اسات زیاد کردن الفا  قرآن است که به اتفاآ همه مسلمانان این نو  تحریف در قرآن تحققوک 
یاد باه گوناه اساترآن به چالش کشیده خواهد شاد و هراعتبار ق ،قرآن به ا بات نرسد ناپذیریتحریفاگر 

ت عظاام عاوادی ابسیاری از علماا از عملاه آیا روازاین ؛رو خواهد بودآیات آن با مشک  اساسو روبه
لاذا  ؛انادتحریاف پرداختاهبار   ور مبسوط به بررسو و نقاد روایاات دالبه ؟ره؟و فاک  لیکرانو آملو

از  چاه نقادهایو: عباارت اسات از ،ساتهاآنباه پاسخگویو  های مومو که این مقاله به دنبالپرسش
روایات دال بر تحریف به چید دساته تقسای   ؟بر روایات دال بر تحریف وارد است لحا  سیدی و متیو

 ؟تحریف چیستدرباره روایات دال بر  ؟ره؟دیدگاه آیات عظام عوادی آملو و فاک  لیکرانو؟ شوندمو

 پیشینه
آ ااری و، روایات و دیگر علوم عقلو و نقل، از گذشته تا امروز عالمان شیعه همواره با آوردن دالی  قوی از قرآن

اکذوبة تحریف  الرفر ب بفال الهفا   و  کتاب: اند که از عمله این آ ارعمیق در رد نظریه تحریف قرآن نگاشته
، ادلاه عادم تحریاف قارآن: شده در ایان کتاابمطالب مطرح ترینکه مو است ل ععفریان نوشته رسو السن 
، تحریاف و روایاات شایعه، و تحریاف سایتاه ، و عدم تحریف ؟ر ؟قرآن در زمان پیامبر اکرم آوریعمع

نوشاته  صفااةة الرفر ب  فل الیحریف  کتااب .فصا  الخطااب و تحریاف اسات، علمای شایعه و تحریاف
گواهو دیگران بر عایگاه بزرگان امامیه به قاول عادم ، ت به دالی  شیعه بر رفع شبوه تحریفهادی معرفمحمد

فصفل الخطفاب تحریف از نظر حشویه و اخباریان و به توهمات راحب ، تحریف در کتب عودین، تحریف
ر چواار د« پژوهشو پیرامون مصونیت قارآن از تحریاف» نامه خود با عیوانپایان پرداخته است و عباس نقیئو

قائلین به تحریف قارآن یعیاو روایاات موعاود در  هترین شبوعمده، که در فص  سوم است فص  تدوین کرده
بررساو و نقاد روایاات » درنیاز محسن بیات  .مجامع روایو شیعو و سیو مورد نقد و بررسو قرار داده است

وری و کتاااب شاایاختو از محااد  ناا»: در چوااار فصاا  بااا عیاااوین« تحریااف در کتاااب فصاا  الخطاااب
ا باات عادم تحریاف ، بررسو و نقد آیات ادعایو تحریف، بررسو اسیاد روایات تحریفبه ، «الخطابفص 

 .قرآن از نظرگاه حدیث و علمای شیعه پرداخته است
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یف  اقسام روایات تحر
هاای سیاساو و فرهیگاو باوده اسات کاه تاریخ حدیث گواه بر دستکاری و عع  حدیث از ناحیه گروه

  قاائالن یایکو از دال .اندکردهب حدیث به عامعه اسالمو تزریق مواعتقادات خود را در قالاهداف و 
 روایات کیاار گذاشاته، در تعار  بین آیاات و روایاات، استتحریف  دال بر روایات، قرآنبه تحریف 

وی گرفته بار ربا بررسو رورت روازاین ؛روایتو که داللت بر تحریف داشته باشد خصوصبه ؛شودمو
 :شوداین روایات به پیج گروه تقسی  مو ؟ره؟فاک  لیکرانو اللهآیتاز دیدگاه ، روایات تحریف

  یان قبیااز ا ی  و ماواردیتباد، ریی  تغکف قرآن به شیه بر تحرک یاریات بسیروا: گروه اول
 .داللت دارند

 .ن وعود دارندات قرآیاز آ ودر بعض ؟عو ؟ر نام امامان معصومکناق  بر ذ واتیروا: گروه دوم
 وولا ،داشاته وعاود قارآن در زیان یگارید افراد نام دیگووم هک شده نق  واتیروا: سوم گروه

 .گذاشتید یبرعا را لوب ابو نامفقط  و اندردهک حذف را هاآن ییدگانکفیتحر
لماات کاز  یتعاداد ؟را ؟امبریاه پس از پکدهید وات نشان مین دسته از روایا: گروه چهارم

ات یان گاروه از روایاواقاع ادر .انادلمات گذاشته شادهکاز  یگریتعداد د هاآن یعاه و بهدیحذف گرد
لمات و نقصاان کدادن قرار دلی به وفزون ؛و نقصان در قرآن داللت دارند وه  بر وعود فزون زمان باه 

 .از نظر حذف
ن در قارآن ن متعادد بار وعاود نقصاایر مختلاف و مضاامیان تعابیه با بک واتیروا: گروه پنجم

 واسات و برخا وش از رق  فعلیات قرآن بیه تعداد آکت از آن دارند یاکح هاآناز  وبعض .داللت دارند
 گربیاانشتر بوده است و بخش ساوم یب وات فالن سوره از تعداد فعلیه تعداد آکاز آن است  کوگر حاید

حاذف  یمتعدد یو عاها یاریارد بسه فالن از فالن سوره در مویا آیه و یلمه فالن از فالن آکه کآن است 
 .(144_  135ص، 5ج، 5985، فاک  لیکرانو) شده است
 :یدکیروایات تحریف را به چوار گروه تقسی  مو( مدظله العالو) عوادی آملو اللهآیت

آمده که قارآن تحریاف  هاآندر برخو روایات عیوان تحریف اخذ شده و در ظاهر : گروه اول
 .شده است

  آناان یو فضاا ؟عو ؟بیتاه برای آیات اکافاتو ناظر به  هاآنایاتو است که در رو: گروه دوم
 .انعکاس یافته است
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ای غیار از قرائات گوناهیعیو آیات قارآن را باه؛ روایات ناظر به قرائات قرآن است: گروه سوم
ن یا تغییر اند و محد  نوری گمان کرده است که این روایات نشان دخ  و تصرف در قرآمتداول خوانده

 .کلمات و حروف و قرائات آن است
اکافاتو بیان شده است که باه ، برای شماری از آیات هاآنروایاتو است که در : گروه چهارم

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

یف  نقد سندی روایات دال بر تحر
زیرا همه روایات از اعتبار ، ا مییان به و وآ و ردور روایات است، شرط ارلو برای استفاده از روایات

ت  بررسو شاود ت ، باید سلسله اسیاد، برای رسیدن به این مرحله از ا مییان .قطعو برخوردار نیستید
در اییجاا میاساب اسات  روازهماین .شاود هز آن بر  بق کوابط به بررسو متیو روایات پرداختو بعد ا

ایشاان در نقاد سایدی روایاات  .کیی را ذکر  ؟ره؟عواد بالغوعیاب شیخ محمد، گفتار پژوهشگر موفق
 :گویدتحریف مو

مادعو  اهاآنآوری روایاتو که به اساتیاد در عمعالخطاب فصلدر کتاب ، نوری، محد  معارر
باه  .کوشش بسیار نموده و روایات مسید را با روایات مرس  به ه  آمیخته است، کاستو قرآن شده

داند کاه ایان ی  محقق به یقین مو کهآنبا ؛ گمان خود با این کار تعداد اسیاد را افزایش داده است
به افارادی  هاآنیاد اخباری است که اس، بیشتر این روایات ...مراسی  از آن مسانید گرفته شده است

الحادیث و هار یا  از آناان را کاعیف، ه  یا کسانو که علماای رعاالآن؛ شوداندک میتوو مو
اناد و سانو هستید که به عع  و کذب ماتو یا ک ،دانیدوالمذهب و روایات آنان را نامقبول مدفاس

اناد کاه باه فرقاه نوکسانو در تفسیر نق  کی  یا کسادان  حتو ی  حدیث را از چیین من روا نمو
گاویو  ؟ ؟واقفیه و دشمیو با امام رکاا مشاوورند یاا کساانو هساتید کاه باه فسااد روایات و غلو 

 .(42_  41، ص5ج، آ5143، بالغو) اندمعروف
 ؟ره؟خاوئواللاه آیات، لیف قای   اساتأنظر و راحب تراحب از بزرگان عصر ما که در فن رعال

 :چیین گفته است است که در نقد سیدی این دست از روایات
اری  هاآناند و شماری از دارای کعف سیدی سیاری از روایاتب ... از کتاب احمد بن محماد سای 

نظار دارناد و نیاز اتفااآ، رعال بر فساد مذهب و باور او نسبت باه تیاساخ یکه علما اندنق  شده
اب و مورعال  یکه علما اندشماری از این روایات از علو بن احمد کوفو نق  شده گوییاد او کاذ 
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 .(442ص، 5931، خوئو) المذهب استفاسد
 :فرماییدعوادی آملو نیز مو اللهآیتقدر دانشمید و مفسر گران

یا فاقد اتصال سید است یا از راویانو نق  شده است که به کاذب و ، فعموم روایات ادعایو تحری
شاماری ، افزون بر ارسال سید .استعع  اشتوار دارند و شماری نیز از میابع فاقد اعتبار نق  شده 

سالی  بان قایس »هایو همچاون کتااب از کتاب هاآنبیشتر ها، آناز این روایات و کعف راویان 
گفتیاو  .  استها مح  تأمنق  شده است که اعتبار این کتاب ...و «تفسیر فرات کوفو»، «هاللو

ر نشر یافته اسات کاه در نگااه شماری در عصر متأخبوهای گاهو روایات فراوانو در کتاب: است
هماان ، شارط ارالو تاواتر کهدرحالو ،متواتر است هاآنشود که مضمون موابتدایو چیین توه  

روایات فراوان از مجاامع  گونهاینولو ، هاستحفظ وفور و تراک  در تمام  بقات و اعصار و نس 
 فل   ، کفاف ) واار کتااب معاروفنیز از چ هاآناز عوامع اولو آورده و  هاآنمیانو نق  شده که 

لیف ساه محاد  أتا، و آن چواار کتااب مشاوور اندگرد آورده (اسیبصارو تهذیب ، یحضره الفرا 
 فل  یحضفره یا کاف  مطلبو است که از ، استاسیبصار و تهذیب بزرگوار است و گاهو آنچه در 

واهد بود و گاهو نیز هر میاًل آورده شده است که بازگشت سه محد  به دو یا ی  محد   خالفرا  
ن نق  ، سه بزرگوار با سیدهای ویژه بیابراین تمام احادییو که در ؛ نماییدموهمگو از ی  راوی معی 

به  گاهآنکید و تواتر آن فروکش مو، ه تبدی  شدهبا سیر قوقرایو به استفاک، عصر اخیر تواترنماست
 باات ایان تاوان ا، و تمامیت داللت شود که بر فر  رحت سیدمستفیض میتوو موغیرخبر واحد 

باا پاذیرش اعتباار  .علوم قرآنو نخواهاد داشات مطلب مومو را که ه  ربغه کالمو دارد و ه  عیبه
، نظار از کاعف سایدی ساایر روایااتاز روایات ادعایو تحریف و با رارفسیدی شماری محدود 

ر از تحریاف قارآن باه نقیصاه داللت این روایات بر تحریف تمام نیست و این روایات بر مطالبو غیا
 .(511_  514، صهمان، عوادی آملو) داللت دارند

 اند:این دست از روایات گفته سیدی نیز در نقد ؟ره؟الله فاک  لیکرانوتآی
فاسد و  وشیگرا یدارا یو .نق  شده است یاری  د سات به نق  از احمد بن محمین روایاز ا یاریبس
ع وبرخا .بوده استث یییده حدکگو و عع دروغ یفرد ات یاه در رواکااناد واز پژوهشاگران ماد 

 588ن موکاو  یژه در خصوص ایو وتابکدر  «محد   معارر» شده توسطیشده گردآورفیتحر
ال یت به نق  از ایروا توان وم مطمئیاً  واتین روایبا وعود چی .افت شده استین شخ  فاسد و عع 

باه  یه وکارسد وبه نظر م .وار افراد معاند بوده استخرهیا عیمعاند و میافق و  یفرد یه وکگفت 
تیوا معجزه عااودان از درعاه  عیوانبهاهش ارزش و اسقاط قرآن کمیظور مخدوش ساختن قرآن و 
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، نیات دروغایاروا .شده اقدام نموده استفی  تحریقرار دادن آن با تورات و انجفیرداعتبار و ه 
از و یاگوناه امتچیوود و نصارا هایست تا مسلمانان نسبت به بوتاب خدا افترا و دروغ مکعع  و به 

ز از اعتباار و یا  فاقاد اعتباار اسات قارآن را نیتورات و انج چیانچهنداشته باشید و  وخار وژگیو
ت و معتبر م یاری  ات سیمحد   معارر روا .اهدکارزش فرو ، همان، فاک  لیکرانو) !داندورا حج 
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یف  نقد متنی روایات تحر
در نقاد  .تیواایو کاافو نیساتحتوایو و متیو اسات و نقاد سایدی باهنقد م، عیار اساسو نقد روایاتم

، 9ج، 5982، نصایری) سایت قطعاو و عقا  اسات، مخالفت با قارآن، محتوایو نیز معیارهای ارلو
و عاوادی آملاو باه نقاد متیا اللاهآیتو  ؟ره؟فاک  لیکرانو اللهآیتما نیز از دیدگاه  روازاین ؛(415ص

 :پردازی روایات تحریف مو
  یان قبیااز ا ی  و ماواردیتباد، ریی  تغکف قرآن به شیه بر تحرک یاریات بسیروا: گروه اول

 .داللت دارند
بان   ی  از مالایعارود از عمران بن هواز اب یوحیاز پدرش از رفوان بن  و  قمیبن ابراه وعل .5

 ،فرساتاده شادفرو {يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ }ه ین آیا ووقت: ه گفتکرده کت یحمزه از ابوذر روا
از  وگروها .امت در پیج گروه بر من وارد خواهید شدیامت مسلمان در روز ق»: فرمود ؟را ؟خدا رسول

 هااآن ؟دیردکچه  «نی قل» ه بعد از من باکد یخواه  پرس هاآناز  .ن امت هستیدیآنان همراه با گوساله ا
اا باایش اناداختی  و آن را پشت سر خاویف نمودیرا تحر «برک ق  ا» ه ماکت خواهید گف  قا  »   و ام 

خاواه   هااآنپس مان باه  . ی  و بر آن عفا و ست  روا داشتینمود یتوزیهکی  و یدیورز ودشمی «ارغر
 ن امات بار مان واردیاهمراه با فرعاون ا وسپس گروه .دیگرداه به عوی  بازیس یوو رو وبا تشیگ: گفت

را  «بارک قا  ا»: شان خواهید گفتیا ؟دیردکچه  «نی قل» ه باکخواه  گفت  هاآنخواهید شد و من به 
من  . یدیده و عیگیورز ودشمی « ق  ارغر»   و اما بایدیپاره نموده و با آن مخالفت ورزف و پارهیتحر

 یهمراه باا ساامر ووهسپس گر .دیبه آتش دوزخ بازگرد واه و تشیگیس یوه با روکخواه  گفت  هاآنبه 
 هااآن ؟دیاردکچه  «نی قل» ه پس از من باکخواه  گفت  هاآنمن به  .ن امت بر من وارد خواهید شدیا

اور یاار و یاورا با « قا  اراغر»   و امایرده و آن را واگذاشتکمخالفت  «برک ق  ا» ه باکخواهید گفت 
ه تشایه و کاخواه  گفات  هاآنمن به  . یاشتها را در موردش روا دوزشت و  و تمامیگذاشته و تباه ساخت

همراه با رهبر خوارج بر من وارد خواهید شد و من از آنان  وسپس گروه .دیاه به عوی  بازگردیس یوبا رو



 7      فیدال بر تحر  اتیدر رد روا یو فاضل لنکران یآمل یعظام جواد اتیآ دگاهید یقیتطب یابیارز 

 

رده و از کاپاره راپاره «برک ق  ا»: خواهید گفت هاآن ؟دیردکچه  «نی قل» ه پس از من باکد یخواه  پرس
و  وه باا تشایگکخواه  گفت  هاآنمن به  . یشتکرا  هاآن  و یدیعیگ «رغر ق  ا»   و بایعست یآن تبر  

دها و یساف وشاانیا و رهبار پید اورای  ن و سایباا اماام متقا وسپس گروه .دیاه به عوی  بازگردیس یورو
 ه پس از من بااکد یخواه  پرس هاآنان بر من وارد خواهید شد و من از ین فرستاده پروردگار عالمیعانش

را دوسات  « قا  اراغر»   ویردکا یرویاپ «بارک ق  ا» ما از :خواهید گفت هاآن ؟دیردکچه  «نی قل»
ن یشان باه زمایه خون ما در راه اکنی  تا ایردک یاری  و یرا خواست هاآن  و یردک و  و با آن همراهیداشت

 .دید هساتیفسا یوراب و با رویه سکوحالد دریه به بوشت بازگردکخواه  گفت  هاآنمن به  .خته شدیر
 .{...يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ }: ه را تالوت نمودین آیا ؟ر ؟وامبر گرامیسپس پ
امات یدر روز ق»: ه فرماودکرده کت یروا ؟ر ؟سالمامبر ایبه نق  از عابر از پخصال ردوآ در  .4
قارآن خواهاد : ردکات خواهیاد یاکو مسجد در نزد پروردگاارت شا ؟عو ؟تیباه ، قرآن وعییز یسه چ
پروردگارا مرا به حال خود رها ساخته تباه : دیگووردند و مسجد مکف و پاره یمرا تحر ،پروردگارا: گفت

 .شتید و از خود  رد ساختید و آواره نمودندکپروردگارا ما را : یدیگووت میبردند و اه ک

الحسان از مان بن عبد اللاه بان یالله بن محمد بن سلبه نق  از عبد «میاقب» آشوب درشور. ابن9
ش از عبدپدرش از  شاما »: ه آن حضرت در روز عاشورا فرماودکرده کت یروا ؟ ؟نیالله از امام حسعد 
ار و کااطان و گااروه تبوییاادگان قاارآن و بااازدم شااکیااده و بااه دورافکاماات و احاازاب پرا یهااا اااغوت

 ؟ ؟نیاماام حسا»: دیاگووت مایان روایامحد   معارر پس از نقا  ا .«دیییدگان قرآن هستکفیتحر
 .ردنادک یارکنیه اقدام به انجام چیکبودند  هاآنه اسالف کوحالدر ،نسبت داد هاآنف قرآن را به یتحر

ار کارا باه یاز ،ش نسابت دادیان معارر خاویوودیا را به یشتن انبک ؟ر ؟اسالم وامبر گرامیه پکهمچیان
، 5ج، هماان، فاکا  لیکراناو) ردندکوم یرویپ هاآنوه و روش یردند و از شکوش افتخار میپدران خو

 .(144_  135ص

 نقد و بررسی گروه اول
ل ایمیظور از تحر لماات آن حاذف کات و یااز آ وه معتقدند بخشاکست ین نیف قرآن در مورد گروه او 

 ؟عوا ؟تیاب  اها یاساتیباط شاود و فضاا وواقعریغ ومعان، اتیه از آکن معیاست یه بدکبل، شده باشد
درواقاع مقصاود  .ماال شاودیا پایاده گرفتاه یاخصومت شود و حقوقشاان ناد و ودشمی هاآنار و با کان

الً  .کردن از روی می  و هوای نفس استأی و معیارتفسیربه ت گفتاه که بیان گشته ات یظاهر روا ،او  رح 
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ف قارآن را باه یات تحرین روایا .دکرتوان استدالل وات نمیبرخالف ظاهر روا ، انیاً  ؛یدکوما را  ابت م
 ؛ستیدینبوده و ن هاآنت یرده و معتقد به امامت و والکن یرویت پیبه از اه کدهد ونسبت م وردمهمه م

وست و یبه وقو  پ ؟ ؟ر مؤمیانیقب  از خالفت ام نیراشد ینظر در دوران خلفا ف موردیتحر کهدرحالو
ع کوار اندیتعداد بسفقط   ؟ ؟واماام علا ران خالفاتف قارآن را باه بعاد از دویتحر، فیان تحریاز مد 

توساط افاراد  وه در زماان مشخصاکا وفایه تحرکاشود ون سؤال مطرح مییجا ایدر ا .دهیدونسبت م
ه اگار کان اسات یا  اکاح .عه نسابت دادیرشیتوان به تمام مردم غورورت گرفته را چگونه م یمعدود

انات یو رسولش خ ه به خداکن را از افراد میحرف ی  درواقع دییسب نماکعه یرشیرا از غ ومعارف اسالم
ز ین هاآنف قرآن را داد و ینسبت تحر هاآندر روز عاشورا به  ؟ ؟نیچگونه امام حس . یااند فراگرفتهردهک

ارائاه  «محاد   معارار» هک ولیدل ؟ردندکردند و به آن حضرت اعترا  نکوت کن گفته سیدر مقاب  ا
ز یااناد نردهکا یرویاپ هااآنر بودند و از و مفتخ وش راکیخو به عم  اسالف هاآنه کنیبر ا وداده مبی

و تیواا  والوا ووحا عیوانباهرا فرد مسلمان معتقد به اساس اسالم و قارآن یز ،اساس استبو ه و یپاوب
رد و در یاراورت گ وفایه در قارآن تحرکاشود  وتواند راکوچگونه م، معجزه عاودان نبوت و رسالت

تواناد باه ونم، گر قرآنفیررف اعتقاد به خالفت تحر .دینما یرویییده قرآن پکفین رابطه از تحریهم
گار اعتقااد باه ید یاز ساو .قلمداد شود یرد وکبودن در برابر عمل یو تسل یرفتن اقدامات ویپذ یمعیا

ا فرد معتقد باه یآ .عا عمع نمودی فه در یف قرآن توسط خلیتوان با اعتقاد به تحروخالفت را چگونه م
اها  تساین باا  یهااتاابکه کاوحاالبدهیاد در یبه و ون نسبتیه چیکرد یبپذ تواندوم یافهین خلیچی

نظار از ررف .ییدکوار مکان ولک ورف قرآن را بهیب و تحریذکرا ت ون نسبتیتر چیتمامرراحت هرچه
آن از ف قارآن دسات دارناد و یادر تحر یافاهین خلیروان چیایاه تماام پکتوان گفت وا میها آنیهمه ا

 وه توسط رهبر قاومکرا  ون عم  زشتی  چییتوانوا میآ ، یریف قرآن را بپذیفر  اگر تحربه  .خشیودند
نداشاته و آن  بارهنیادر وچ ا العیه هاآنه کوحالدربدهی ، به تمام افراد آن گروه نسبت ، رورت گرفته

ف یااز تحر ه میظاورکا  یریگوجه مین نتیبیابرا .است وویار روشن و بدین مطلب بسیا ؟پسیدندورا نم
عدم ، تیب  اه یار فضاکان، اتینادرست از آ وات استیباط معانین روایعه در ایشریشده به غدادهنسبت

ف قارآن یتحر یبرا ومفووم، نیر از ایهاست و غآن واز خط مش یرویو عدم پ هاآنبه امامت  یبیدپای
ر نمودون گروه نمیتوسط ا  .(144_  135ص، 5ج، همان، فاک  لیکرانو) توان تصو 

 .ات قرآن وعاود دارنادیاز آ ودر بعض ؟عوا ؟ر نام امامان معصومکناق  بر ذ واتیروا: گروه دوم
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 :ارندیز بسیات نین دسته از روایا
بان  وت علایاوال»: ه فرماودکارده کات یاروا ؟ ؟  از امام سجادیفض به نق  از محمد بن  افک .5

نباوت  براسااسامبران را یاخداوناد تماام پ امبران نوشاته شاده اسات ویاتاب پک و الاب در تماامواب
 .دیبرگز ؟ ؟وت علیو وال ؟ر ؟محمد

ار بن مروان  و  از احمد بن محمد برقیبن ابراه واز عل  افک .4 از پدرش از محمد بن سیان از عم 
ادگوناه بار محنیاه را ایان آیا  ایعبرئ»: ه فرمودکت شده یروا ؟ ؟ز عابر از امام باقراز میخ  ا  ؟را ؟م 

ِْلِأ ِ }: ستادفروفر ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْْتُو  ُِِسأوَرٍ  ِمأْم ِم ا نَزَّ ز باا یان یگاریات دیاروا {َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
 .ن مضمون وعود داردیهم

 گروه دوم ینقد و بررس
تاب ک وپارداختن تماام .ساتیدیدر قرآن ن ؟عوا ؟تیبنام اه  گربیانها با رراحت تین روایاز ا یتعداد
ن یاا. ساتیشاان نیم ار نااکاذ یوعه به معیااچیهمؤمیان به ریت امیوال مسئلهز عمله قرآن به ا وآسمان

ه کابل ،ر نشاده اساتکشان در قرآن با رراحت ذینام ا: یدکوز ردآ مین هاآنموکو  در مورد دشمیان 
در  ؟عوا ؟عصاومناام اماماان مواقاع در باشایدویان مصداقش میه تیوا اکپرداخته  وقرآن به اوراف زشت

 .(144_  135ص، 5ج، همان، فاک  لیکرانو) ر شده استکات ذیآ بیین  و تیقالب تشر
 وولا ،داشاته وعاود قارآن در زیان یگارید افراد نام دیگووم هک شده نق  واتیروا: سوم گروه

 .گذاشتید یبرعا را لوب ابو نامفقط  و اندردهک حذف را هاآن ییدگانکفیتحر
ااد بن عبدالله از ینواوند از هوذه بن احمد زا ونعمان بتیغ .5  بان حار  از ومزنا راباح از حم 

 مشااهده را عجا  مان: دیافرماوما ؟ ؟وعلا اماام دمیشی: گفت هک ردهک تیروا نباته بن اربغ از رهیمغ
 ای: گفات  مان .دهیادوم  یتعل مردم به شده نازل هک گونهآن را قرآن وفهک مسجد در یدهیآ در هک ی کوم

 تان هفتاد نام رایز ،نه: فرمود حضرت آن ؟ستین شدههفروفرستاد قرآن همان وفعل قرآن ایآ ،مؤمیان ریام
 را امبریاپ آن واساطه به تا مانده یبرعا لوب ابو نامفقط  و است شده حذف قرآن از پدرانشان و شیقر از

 !بود امبریپ یعمو لوب ابو رایز ،ییدک مسخره
اب از نق  به جالر تابک در وشک عمرو ابو خیش .4 ااد بان ابوخلاف از ابوخط   محمادوابا از حم 
الابن زا  لحه بن حسن : گفت هک ردهک تیروا ؟ ؟رادآ امام از وعجل دیزی از عقوبی بن ونسی از فض 

 .گذاشت یبرعا را ابولوب نام تیوا و ردک حذف را هاآن شیقر هک شده رکذ تن هفت نام قرآن در



یه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی ترویجی ن      31  3198/ پاییز و زمستان  31/ شماره  8/ سال  شر

 

د بن وعل از وافک .9 د بن احمد از محم   وقرآنا ؟ ؟ابوالحسن: گفت هک ردهک تیروا نصر واب از محم 
يَُكأِم  لَّأِييَم  لَأمْ } .خوانادم و ست ینگر آن در من وول ،نیگرم آن در هک فرمود امر من به و گذاشت ارمیاخت در

 ریاام پاس .افت یا آن در را پدرانشاان ناام و نامشاان باا شیقار از تن هفتاد نام پس {َكفَُرو  ِمْم أَْهِل  لِْكتَابِ 
 .بفرست  او یبرا را قرآن آن هک داد امیپ من به ؟ ؟مؤمیان

 گروه سوم ینقد و بررس
شاده در رکتاوان باه عادد ذوو نمهستید گر در تضاد یدیکو با دارند ف یکع یات سیدین دسته از روایا

ات را یف شده تا روایلکا ترا بر میز ،ز در تضاد هستیدیات با قرآن نین دسته از روایا .استیاد عست هاآن
 «لوبابو» ر نامکگر ذید یاز سو .یدکورا  ابت م هاآنبودن هیپاوات بیمضمون روا . ییکبر قرآن عرکه 

در  کبودن بدون وحدت اشترارا ررف عمویز ،سازدودار نمرا خدشه ؟ر ؟امبریت پیوعه شخصچیهبه
از ظااهر  .ستین وافکبودن عموفقط ید و کوت نمجاد اعتبار و حرمیافراد ا ید و نبوت برایاهداف توح

ل برمیروا ت باا یا  روایات دوم رادر و ذیادر روا .شادوز حذف میلوب نه بوتر بود نام ابوکد یآوت او 
ر شاده باود و در کش ذیه در قرآن نام هفت تن از قرکت آمده یرا در مقدمه روایز ،گر میافات دارندیدیک
ن یاپاس ااسات. لواب باه عاا ماناده ده و تیوا ناام ابویتن حذف گرد هفت هه نام همکان اشاره شده یپا

ن یات ساوم داللات بار ایااما روا .ر شده بودکدهد در مجمو  نام هشت تن در قرآن ذوموکو  نشان م
د اماام مارا از یاگووما یه راوکانیاداده است و او  مکیاز قرآن را تش وه نام هفتاد تن بخشکید کونم

دهاد ونشاان مات یاظااهر روا .ساازدوت را از درعه اعتبار ساقط مایرمود رواف وستن به قرآن نوینگر
لطفاا دقات ) اماام میافاات دارد ون موکو  با نواینواد تا در آن بیگرد و ا یار ویقرآن را در اخت ؟ ؟امام
  و برهاان یارو دلیااز تعصاب و پ یانصااف عااره پژوهشاگر باکاشود ون مشخ  میبیابرا ؛(دییفرما

 .یدکدا ییان پیات اعتماد و ا مین دسته از روایا تواند بهونم
لماات کاز  یتعاداد ؟را ؟امبریاه پس از پکدهید وات نشان مین دسته از روایا: گروه چهارم

ات یان گاروه از روایاواقاع ادر .انادلمات گذاشته شادهکاز  یگریتعداد د هاآن یعاده و بهیحذف گرد
لمات و نقصاان کدادن قراردلی  به  وفزون .آن داللت دارندو نقصان در قر وزمان باه  بر وعود فزونه 

 .از نظر حذف
اد بن حریدر تفس و  قم  یبن ابراه وعل .5 ت یاروا ؟ ؟ز از اماام راادآیرش به نق  از پدرش از حم 

أَر  َ  ْلُمْسأتَمِيمَ }: ه فرمودکرده ک ْغُضأوِب َعلَأْيِ ْم َوَ  ِصأَر  َ  لَّأِييَم أَْنَمْمأَع َعلَأْيِ ْم َرْيأِر  ْلمَ *   ْهأِدنَا  لِّر
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الريمَ   .{ لضَّ
إِنَّ هللاَ  ْصأََفَى } هیادربااره آ ؟ ؟از امام راادآ: ه گفتکرده کت یاز هشام بن سال  روا واشی  ع .4

َِْر ِهيَم َوآَل ِعْمَر نَ  ِْأَر ِهيَم }  باوده کن شیه به ایآ: آن حضرت فرمود ،ردمکسؤال  {آَدَم َونُوًحا َوآَل إِ آَل إِ

 .اندردهکگر عو  یاس  د یرا عا وییدگان اسمکفیتحر {ِعْمَر َن َعلَى  ْلَمالَِميمَ َوآَل 
لَْيَس لََك ِمَم  ْْلَْمأِر } .ردمکه را تالوت ین آیا ؟ ؟خدمت امام رادآ: دیگوومحمد بن عموور م .9

بت عليهم او تعذبهم ليس لك من االمر ان ت»: ه شدهفروفرستادگونه نیواقع اه درین آیا: امام فرمود {َشأْي ٌ 
ه یاه در آکاوحاالدر ،نداشاته باشاد یاریااخت ؟را ؟امبریه پکن است کرا چگونه ممیز ،«فانهم ظاالونن

ُلأوُل فَُوأُيوهُ َوَمأا نََ أاُكْم َعْنأ ُ فَأأاْنتَُ و }: دیافرماوخداوناد ماا یگارید گاار ید یو در عاا {َمأا آتَأأاُكُم  لرَّ
ُلأوَل فَمَأدْ }: دیافرماوم أِ   لرَّ َِ ََ هللاَ َوَمأْم تَأَولَّى فََمأا أَْرَلأْلنَاَل َعلَأْيِ ْم َحفِي ًأا َمأْم يُ إِْن َعلَْيأَك إِ َّ } {أَ َأا

لماات و کاز  ور و حاذف بعضاییاه از تغکایاه وعاود دارد ین زمیز در همایان یگاریات دیروا { ْلأبََا ُ 
 .داللت دارند هاآن یعاگر بهیلمات دکشدن نیگزیعا

 گروه چهارم ینقد و بررس
ات فاقد اعتبار است و با قرآن و اعماا  مسالمانان در ین رواییر اکسید ا:  ییگوون گروه میپاسخ به ادر 

ه کادانید و معتقدند وآن را مردود م و  فزونکف به شیرا مسلمانان به اتفاآ آرا وقو  تحریز ،تضاد است
د یابا ی ت شماره یادر ارتباط با رو .است وهمان قرآن ارل وحرف اکاف ی  وتاب موعود بدون حتک

باا هادف ماوردنظر  وه ارالیارا آیاز ،نادارد یادهیاچ فایور هاکه ماذیار آییاه تغکاخا رنشان ساخت 
ت و یاز از موقعیاشاود و نوه مشااهده نمایادر آ والکچ اشیه وییده میافات ندارد و از نظر ادبکفیتحر

باوده  یزیاف چاه چیتحره علت کشود ویجا پرسش میدر ا .اهدکونم یزیچ ؟را ؟امبریع پیگاه رفیعا
ه موعاود در یاآ .افاتی یادهیا  و فایاه و دلیازه و توعیاچ انگیتوان هوادشده نمیر ییتغ یرا برایز ،است

از اختصاص استقالل باه خداوناد متعاال  «الم» داللت دارد و ؟ر ؟مبرایبر عدم استقالل پسوم ت یروا
ِ وَ }ه ین موکو  در مورد آیهم .یدکوت میاکح

باا توعاه باه  .یدکوردآ م زین {إِنَّا إِلَْيِ  َر ِجُمأونَ إِنَّا لِِلٰه
مقاام نباوت  .نماود وگران نفیتوان آن را از دوپس م؛ ه استقالل تیوا میحصر به ذات خداوند استکنیا

ن ساط  یهماواره در بااالتر یو .بودن خارج شودالوعودنکاز گردونه مم ؟ر ؟امبریشود تا پوباعث نم
ت یاهرچید از نظر موقع ؟را ؟سالما وگرام برامیپ .است «وذات مقدس الو» ال بهاز در ارتباط و اتصین

شاود و ور ذات او نماییات باعث تغین واقعیا وول ،افته استیدست  ومالکن مراتب یگاه به باالتریو عا
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ه یادر آ یرادیاال و اکچ اشایها یپس عا .الوعود دانستاو را مستق  از واعب اساسبرهمینتوان ونم
ه بر لازوم ک واتیآ .خوردوبه چش  نم وچ میافاتیت هیادشده در روایات یر آیآن و سا انیارد و موعود ند

میاباه ا اعات از خداوناد اسات داللات باه یه ا اعت از وکنیو ا ؟ر ؟امبریپ واز اوامر و نواه یرویپ
 ان موکاو  ریاا، سکه بارعکبل ،ندارند ورتیچ مغایامبر هیها با عدم استقالل پوژگین ویا وتمام .دارند

ن یا یاست دارا ووح براساسآور خداوند امیه فرستاده و پکنیخا ر اامبر بهیرا پیز، یدکود میی ابت و تأ
، 5ج، هماان، فاکا  لیکراناو) نادارد وخاوانامبر ها یاادشده با استقالل پیباشد و موارد وها موژگیو

 .(144_  135ص
ن متعادد بار وعاود نقصاان در قارآن یتلاف و مضاامر مخیان تعابیه با بک واتیروا: گروه پنجم

 واسات و برخا وش از رق  فعلیات قرآن بیه تعداد آکت از آن دارند یاکح هاآناز  وبعض .داللت دارند
 گربیاانشتر بوده است و بخش ساوم یب وات فالن سوره از تعداد فعلیه تعداد آکاز آن است  کوگر حاید

حاذف  یمتعدد یو عاها یاریه فالن از فالن سوره در موارد بسیا آی ه ویلمه فالن از فالن آکه کآن است 
 .شده است

ل ن   از هشاام باکبن ح واز احمد بن محمد از عل یوحیبه نق  از محمد بن  «وافک» در بخش او 
فروفرساتاد شاام   ؟را ؟امبریا  بار پیارئه عبکا وقرآنا: ه فرماودکرده کت یروا ؟ ؟سال  از امام رادآ

 .ده بویهزار آهفده
عاب کبان  و  ش از ابیاز زر بن عاب ا جمع البدر  وخ  برسیبه نق  از ش الحجة تابکدر  وفارس وعلابو

ا .هیاآ یاو پاسخ داد هفتاد و اند؟ دییکوه تالوت میسوره احزاب را در چید آ :دیپرس یه از وکرده کت یروا  واب 
 .ستتر بوده اون سوره از بقره  والنیا ؟ر ؟امبریدر زمان پ وول: گفت

 گروه پنجم ینقد و بررس
  یینماااعارا   هاآنات قرآن در تضاد است و به ما دستور داده شده تا از یشده با مجموعه آادیات یروا

 .ن گروه به گروه دوم شباهت داردیا واز نظر استدالل .اندو با   ورا ععلیز
  از باه نقا ووده اسات  برساب وش از قرآن فعلیب واتیدربردارنده آ وه قرآن ارلکنیدر ارتباط با ا

ز یان یو .دمیدر مورد  واب تالوت قرآن پرس ؟ر ؟امبریاز پ: ه فرمودکرده کت یروا ؟ ؟ البوبن اب وعل
ساپس  .ان نماودیاب یووایشافروفرستاده شاده باهه از آسمان کگونه ها را همانسوره  ت  واب قرائت ت

 وه است و تمامیآ 2492ات قرآن یآ وت و تمامسوره اس 551قرآن  یهاسوره وتمام: فرمود ؟ر ؟امبریپ
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توان وه نمک  یریگوجه مین نتیادشده همچییاز تمام موارد  انیًا:  .باشدوحرف م 945413حروف قرآن 
عیبه روا ، فاکا  لیکراناو) باشایدوت و داللات مای  حج، را فاقد اعتباریز، ردکف استیاد یتحر وات مد 
 .(144_  135ص، 5ج، همان

ای غیار از قرائات گوناهیعیو آیات قارآن را باه؛ قرآن استروایات ناظر به قرائات  :گروه ششم
اند و محد  نوری گمان کرده است که این روایات نشان دخ  و تصرف در قرآن یا تغییر متداول خوانده

ِ  َذَو  ِِأ يَْحُكأمُ }: این آیه را خواند ؟ ؟حماد بن عیمان نزد امام رادآ .کلمات و حروف و قرائات آن است

خاود  ؟ ؟امام راادآ گاه؛ آناین از مواردی است که کاتبان قرآن اشتباه کردند: »امام فرمود {َعْدٍل ِمْنُكمْ 
گواهو یا  ، قرائت امام برای ا بات مطلب معوود براساس .«یحک  به ُذو عدل میک : چیین قرائت کرد
 .عادل کافو است

 نقد و بررسی گروه ششم
اماا بایاد دانسات بار اناد، ائمه آیات قرآن را با قرائتو غیر از قرائت متاداول خوانده، در این قس  از روایات

باه خاود ، چون در راورت راحت؛ قرائات قرآن ارتبا و به تحریف آن ندارد، فر  رحت این روایات
ن چیای، نماییادمویعیو آن حضرت که تمام احکام دییو را از خداوند دریافت ؛ یابدمواستیاد  ؟را ؟پیامبر

یعیاو  ،«ایان چیاین ناازل نشاد» قرائتو را رحی  دانستید و اگر در روایتو به این رورت آماده باشاد کاه
در « انادکاتباان قارآن اشاتباه کرده» مقصود آیه این نیست و اگر در روایتو به این راورت آماده باشاد کاه

یت قطعو نبوی اسات چون مخالف خود قرآن است از ی  سو و مباین با س، رورتو که قاب  توعیه نباشد
تحویا  و تبادی  ، وکع، از سوی دیگر که حری  کتابت وحو را از لو  افزایش و فر  کاهش و رو  دس  

دارای سید رحی  باشد که در این حال عل  آن باه  کهآنمگر ، مردود و مطرود است، و مانید آن مصون بود
در راورت ، یادآماوی متعادد باه دسات هااهای فقوو که از قرائاتشود و تفاوتمواه  ویژه آن ارعا  

آید کاه بایاد موها به میابه تعدد احکام فرعو است که از چید روایت معتبر به دست رحت همه آن قرائت
، هماان، عاوادی آملاو) اعماال شاود( به لحا  روایت نق  قرائات) قاعده عالج تعار  داللو یا سیدی

 .(511_  514ص

 هانقاط اشتراک و افتراق دیدگاه
روایاات بار تحریاف تماام نیسات و ایان داللات و عوادی آملو  ؟ره؟نظر آیات عظام فاک  لیکرانو از

تحریف قرآن به نقیصاه و بالزیااده داللات دارناد و فاقاد اتصاال سایدی و از روایات بر مطالبو غیر از 
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ایان دو همچیاین  .راویانو نق  شده که به کذب و عع  اشتوار دارند و شماری از میابع فاقد سید است
حریاف ی تااخاذ شاده اسات باه معیا هااآنآن دسته از روایاتو که عیوان تحریف در  بزرگوار معتقدند

نکاردن را رعایت هاآنولو حدود  ،نمودنکردن و کلمات را حفظأیرالحو نبوده و مقصود تفسیربهطار
نااظر باه ، کاس یافته استانع هاآنو فضای   ؟عو ؟بیتاه اکافاتو ناظر به  هاآناست و روایاتو که در 

 عاوادی آملاو نیاز اللاهآیتباشاد و و معصاومین ماو ؟ر ؟تفسیر و تبیین آن آیات از سوی پیامبر اکرم
ای غیار از قرائات متاداول گوناهیعیو آیات قرآن را به؛ دانیدروایات را ناظر به قرائات قرآن موگروهو از 

ایات نشان دخ  و تصرف در قرآن یا تغییر کلمات اند و محد  نوری گمان کرده است که این روخوانده
 .و حروف و قرائات آن است در رورتو که قرائات قرآن ربطو به تحریف آن ندارد

 گیرینتیجه
گرفته باه ایان نتیجاه در بررسو رورت .وعود روایات تحریف یکو از دالی  قائلین به تحریف قرآن است

الحادیث و آناان را کاعیف، شاود کاه علماای رعاالباه افارادی میتواو ماو، رسیدی  روایاات تحریاف
ات قارآن در تضااد یابا مجموعه آ تحریفات ییر رواکا، انددانید و به عع  و کذب متو المذهب مودفاس

میظاور از تحریاف در ایان  .انادو با   ورا ععلیز ، ییاعرا  نما هاآناست و به ما دستور داده شده تا از 
، نکاردن اسات، ولاو حادود آن را رعایاتکردنرا حفظواقع الفا  و در تحریف ارطالحو نبوده، روایات
وی  و تفسیر خاص خود را دارناد و روایاات مرباوط باه قرائاات أت، شده در روایاتاز اکافات بیان هرکدام

 .قرآن ربطو به تحریف قرآن ندارد
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