
  
  
  
  
  
  
  
 

   بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی
 دکتر فتح اله نجارزادگان

  دانشیار دانشگاه تهران
  

  
  چکیده    

این حـدیث  . م هفده هزار نقل شده استقدر حدیثی در کتاب کافی با ر تعداد آیات قرآن
و هابیـان  براي هجوم و ايهانه، و بدآن پژوهان امامیه مورد بررسی و نقاز دیرباز در بین قر

اعتبـار کتـاب   . علیه مرحوم کلینی به طور خاص و امامیه به طور عام بـوده اسـت   دیگران
مقالـه  نویسندة . افزوده است اشساماندهیور بر دشواري د حدیث مذکنکافی و صحت س

 بـه سـامان  را  آن ,ها درباره سند و متن این حدیث حاضر کوشیده است ضمن ارائه دیدگاه
انـد؛ نخسـت   بدین سان که محققان براي حل مشکل حدیث فوق دو راه پیشنهاد کرده.کند

هاي معتبـر آن، کمیـت   هاي کتاب کافی تأکید کرده و برآنند که در نسخهبر اختالف نسخه
دیگر آنکه این کمیت را باید در راستاي وحی تفسیري . هاي دیگر استآیات خالف نسخه

-هر کدام از ایـن راه  . تر مورد ارزیابی قرار دادهاي کوچکقطعهو یا تفسیر آیات قرآن به 
  . هایی مواجه استها و ضعفها با قوتحل
  واژه کلید    

  .ناپذیري ، تحریف، کتاب کافی، عدد آیاتنما ایات تحریفرو 
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  طرح مسأله
آیـات   کمیت »ۀلف آیأ رَشَع ۀسبع به جبرئیل الی محمد  ذي جاءالّ القرآنَ نَّ«ِحدیث  

فـردات کتـاب کـافی اسـت بـر اسـاس       نایـن حـدیث کـه از م   . کنـد  مـی  قرآنی را بیان
و نیـز   ؟ار دارد و به لحاظ متن، مفاد آن چیسـت بمعیارهاي سندشناسی تا چه اندازه اعت

ي چـه راه کارهـایی بـرا    ،با توجه به تعارض ظاهري این حدیث با کمیت آیات قـرآن 
  ی آن کدام است؟ایعالج آن پیشنهاد شده و راه کار نه

  
  مقدمه

که با سند قطعـی بـه   (به لحاظ وثاقت سند ) ق 328 د( ابوجعفر کلینی ، اثرکتاب کافی
االسـالم کلینـی رحمـه اهللا بـر پـذیرش محتـواي        و گواهی ضمنی ثقه) دست ما رسیده
ي آن کـه  هـا  و بـاب  هـا  و نیز عناوین کتاب) 8، ص 1ج  1363، کلینی( روایات کتاب

ي  کهن شیعی در عرصه دعطفی در مدارك و اسنا وي دارد، نقطۀ دیدگاه زحکایت ا
  .آید شناسی به طور خاص به شمار می دین پژوهی به طور عام و قرآن
 :ماننـد حـدیث   کـافی  اي از احادیـث  ستناد به پارهارا با  برخی از افراد، ابوجعفر کلینی

: ك.ر نمونـه  بـراي ( .انـد  ائلین به تحریف قرآن دانسـته ق  در زمرة »کمیت آیات قرآن«
، ص 1ق، ج 1414همو، / 246، ص 1، ج ق 1416قفاري،  /26 – 25 ص تا نوري، بی

لـیکن ایـن ادعـا در یـک      )34 ص ،تـا  الهی ظهیر، بـی  /37 ، صق 1409، مال هللا /227
مرحـوم   شـیوة  :اوالً . یی روبروسـت هـا  بررسی اجمالی قابل اثبـات نبـوده و بـا چـالش    

ذکر روایات در کتـاب روایـی،    :ثانیاً. و نقد روایات نیستزیابی کلینی در کافی بر ار
هـر چنـد   . بیانگر اعتقـاد مؤلـف آن بـه تـک تـک مضـامین آن روایـات نیسـت        هرگز 
چون اعتبار سند حـدیث، علـت تامـه بـراي      ؛ملتزم به نقل احادیث معتبره باشد ،مؤلف

یگـر متعـارض   ، در خود آن کتاب بـا متنـی د  به ویژه اگر آن متن نیستن آاعتبار متن 
تحریـف لفظـی   (روایاتی در کافی بر تحریف به معناي مورد نزاع  اگر هم :ثالثاً .باشد

داللت داشته باشند، با احـادیثی دیگـر   ) آنرشامل تبدیل، افزایش یا کاهش در الفاظ ق
 )627 – 596، ص 2 ، ج1363، کلینـی : ك.ر( »فضل القرآن«کتاب  از جمله احادیث

شـن  ور یتر و نیز تحت عنـاوین  تر و با متنی قوي ین روایات بیشتعداد ا .ندادر تعارض
عـرض   ن دو دسته از احادیـث بنـا بـه قاعـدة    ای .اف و آثار قرآن قرار دارندصاو ةدربار

طوسـی،   /8، ص 1، ج تا عیاشی، بی /69، ص 1 ، ج1363کلینی : ك.ر(اخبار بر قرآن
کـافی آن را متـذکر و    که خود مرحوم کلینی نیز در مقدمـۀ  )227، ص 2، ج ق 1414
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باید به قـرآن عرضـه شـوند     )8، ص 1، ج 1363کلینی، : ك.ر( به آن ملتزم شده است
، از به همـین دلیـل  . مخالف قرآن طرح گردد که موافق قرآن است، اخذ و هو آن دست

آن دارنـد در صـورت   داللت بـر تحریـف قـر    ،نظر مرحوم کلینی روایاتی که در ظاهر
ن و سـایر احادیـث در ایـن بـاره در     آند چون با قـر اتبار ساقط، از اععدم تأویل درست

، شـیعه هماننـد شـیخ صـدوق    علمـی   هاياستوانهشاید از همین روست که . دناتعارض
صـدوق  : ك.ر(انـد را در اختیـار داشـته  کتاب کـافی   که شریف مرتضی، شیخ طوسی

ــی / 165و  51، ص 4ج ،ق 1390 ــریف مرتضـ ، طوســـی /49، ص 1ج ق، 1405،  شـ
نتاج ت، تحریف قرآن را اسایات کافی و نیز عناوین ابواب آناز رو .)161ص ،ق1403
  .اند نکرده

  
  ارزیابی اعتبار سند
، بـدین  بـاب النـوادر  در حـدیث را در آخـر کتـاب فضـل القـرآن،       مرحوم کلینی این

عـن ابـی عبـداهللا     ،علـی بـن الحکـم، عـن هشـام بـن سـالم       «: صورت نقل کـرده اسـت  
سـبعه عشـر الـف     )ص(الـی محمـد   )ع(القرآن الذي جاء به جبرئیلن ا: سالم قالال هعلی
علی بن الحکم  تا سند این حدیث در نگاه ابتدایی )634، ص 2، ج 1363، کافی(»آیه

: لیکن با توجه بـه سـند حـدیث قبـل بـدین صـورت متصـل خواهـد شـد          ،تاسمنقطع 
عـن   ،المعن هشام بـن سـ   ،عن علی بن الحکم ،ن احمد بن محمدع ،محمد بن عیسی(

و در کتـب   انـد چه افـرادي  ید راویان این حدیث دقیقاًداکنون باید  »... )ع(ابی عبداهللا
  .اند یق شدهثتراجم و رجال تا چه اندازه تو

  
  ییحیمحمد بن 

) عـین ثقـه  ( عطار قمی است که نجاشـی وي را بـا تعبیـر   یحیی ابوجعفر وي محمدبن  
 )353، صق 1408، ینجاش( .ستوده است

  
  محمد احمد بن

 احمـد بـن محمـد خالـد    و بین احمد بن عیسی اشعري  احمد بن محمد در این حدیث 
لـیکن در  . نـد ک مـی  عطـار از هـر دو روایـت نقـل    مردد است و محمد بن یحیی  ،برقی
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بن محمد بن عیسی اشـعري اسـت    احمداز کتاب کافی حدود سه هزار روایت به نقل 
در کتـاب   نقـل نکـرده اسـت؛ زیـرا     بن محمد بن خالد برقـی هـیچ روایتـی    و از احمد

حکم صدها مورد روایـت نقـل   ، از علی بن بن محمد بن عیسی اشعري کافی از احمد
 تنها حـدود شصـت روایـت از علـی بـن حکـم      بن محمد خالد برقی  اما از احمد ،شده

بن محمد، احمـد بـن    احمد به احتمال قوي قریب به یقین مراد از ،بنابراین. آمده است
: ك.ر( .دانـد  مـی  »قـه ث«قمـی اسـت کـه شـیخ طوسـی وي را       ی اشعريمحمد بن عیس

  )351 تا، ص، بیطوسی
  
  بن الحکم علی 
شـیخ   )394، ص 11ج ،ق 1398: خـویی ( .کـوفی اسـت  حکـم بـن زبیـر    وي علی بن  

طوسـی  ( یـاد کـرده اسـت    )جلیـل القـدر، لـه کتـاب     ،ثقـه ( تران با عبـا طوسی از ایش
  )263 ، صق1403

  
  هشام بن سالم

یی از کتاب کافی بـه جـاي هشـام بـن     ها در نسخه ،به قول برخی از حدیث پژوهانبنا  
ــت    ــده اس ــبط ش ــلم ض ــن مس ــارون ب ــالم، ه ــافی: ك.ر( .س  / 643، ص2ج ،1363 ،ک

 ،یثچـون در کتـب حـدی    ؛اما این قول استوار نیست )525ص  ،12، ج 1363 ،مجلسی
. نقل نشده اسـت  )ع(ادقامام ص هیچ روایتی با سند هارون بن مسلم از ،کافی  از جمله

علـی بـن   «یک روایت در باب رضاع بـا سـند    ،تنها شیخ طوسی در تهذیب و استبصار
، 7ج  ،1364، طوسـی (»)ع( هللابـی عبـدا   عـن  ،عـن هـارون بـن مسـلم     ،هیم عن ابیهابرا
ي از ا یـز در نسـخه  در همین سند ن. استآورده  )194، ص3، جق1390همو، / 313ص

 ایـن روایـت   )ع(بن صدقه از امام صـادق   ةمسلم از مسعد، هارون بن تهذیب االحکام
 بـه شـمار   )ع(رون بـن مسـلم از راویـان امـام صـادق     هـا  ،بنـابراین . نقل کـرده اسـت   را

مرحـوم نجاشـی   . اسـت  »بـن سـالم  هشـام  « ،درست در سند حدیث آید و گزارش نمی
  :نویسد م مولی بشر بن مروان ابوالحکم میهشام بن سال ةدربار
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ـ « کند و می علیهما السالم حدیث نقل) امام کاظم(صادق و ابو الحسنمام وي از ا«  ۀٌثق
ـ  کــه ســند حاصـل آن  )1165ص،  ق1408: نجاشــی(»کــامالً مـورد اطمینــان اسـت   »ۀثق

محمـد بـن عیسـی    عـن احمـد بـن     ،بـن عیسـی العطـار    محمد: حدیث عبارت است از
 )ع(ابـی عبـداهللا   عن ،عن هشام بن سالم ،نباريعن علی بن الحکم األ ،یشعري القماأل

ــت اقــت رجــال آن مناقشــه ثدر و کــه ســندي صــحیح اســت و ظــاهراً  : ك.ر( اي نیس
االسالم کلینـی   ۀبا این وصف احتمال دارد مرحوم ثق )525، ص12، ج1363مجلسی، 

سـیاري ایـن   . دبن محمد سیاري نقل کرده باش ات احمدءاین حدیث را از کتاب القرا
بدین صـورت آورده   )ع(از امام صادق ،ن سالماز هشام ب ،حکمحدیث را از علی بن 

, بـی تـا  , سـیاري ( »لف آیهأ ةعشر )ص(رآن الذي جاء به جبرئیل الی محمدالق«: اسـت 
ات سـاقط شـده   اءدر نسخه کتـاب القـر   »ةعشر«پیش از  »ۀسبع« ظاهراً کلمه )الف ص

اگـر  . دیث با حدیث مرحوم کلینـی یکـی اسـت   چون سند و عبارت متن این حاست، 
تردیـد   بـن حکـم    علـی  اوالً دربارة اتصال سـند حـدیث تـا    حتمال را بپذیریم بایداین ا
و با سند روایتی کـه پـیش    ، تنها همین دو نفر حضور دارندچون در سند سیاري ،کنیم

یـی  محمـد بـن یح   توان اتصال سند را بـه وسـیلۀ   ، نمیاز این روایت در کافی نقل شده
. ایـن حـدیث بـدانیم    عفی دربـارة ضـ  ن را نقطـۀ ثانیاً آ.  عن احمد بن محمد پدید آورد

شده و کتاب وي نیز نـزد همگـان    شناسان تضعیفرجالۀ اري نزد همچون شخص سی
 /411ص ق،1403طوسـی،  / 865، ص2ج ،ق1408نجاشـی،  : ك.ر( .اعتبـار اسـت  بی

مصدر دیگري براي ایـن روایـت نیسـت تـا آن      ثالثاً )381، ص1ق، ج1415عسقالنی، 
  .را تقویت کند

  
  ارزیابی اعتبار متن

د است امـري بـا ایـن    یچون بع. این حدیث تقطیع شده استما  به نظر ،در نگاه نخست
وم صـادر شـود و امـام    اي از امام معصت دربارة قرآن بدون هیچ مقدمهشگفتی و اهمی

ـ    زمینهبدون هیچ پیش امـا چـون در    ،دت آیـات قـرآن بپـرداز   اي تنهـا بـه موضـوع کمی
و متن روایاتی که دقیقاً با ایـن سـند    جووکتب روایی کهن جست ب کافی و سایرکتا

ا متناسـب بـا مضـمون    هیچ کدام ر کنیم،، با حدیث مورد بحث مقایسه میاند نقل شده
ــیمآن نمــی ــن ســند   یثددوازده حــ. بین ــا ای ، کلینــی: ك.ر( .در کــافی وجــود داردب

 ؛565و  503، 330، ص5؛ ج269، ص3؛ ج521و  472، 414، 343، ص2ج،  ق1363
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ن م«و  »تهذیب االحکام«در کتاب  )152، ص8؛ ج445و  269، ص7؛ ج250، ص6ج
طوسـی،  : ك.ر(انـد   یک روایت با این سند نقـل کـرده   ،نیز هر کدام »ه الفقیهالیحضر

ز مضــامین ایــن هــیچ کــدام ا )409، ص 4ج ،ق1390،  صــدوق /240، ص2ج ،1364
  .است  اد حدیث مورد بحث بیگانهها با مفاحادیث دربارة قرآن نیست و متن آن

ث را بـه  مفاد این حـدی در مقام تبیین متن حدیث، پژوهان برخی از حدیث ،به هر حال
: ك.ر(انـد  رایج دیگـران را مـردود شـمرده   هاي اندیشیهمین صورت پذیرفته و چاره

ه بـــکــه   )525، ص12ج ،1363مجلســـی، / 88 – 87، ص11ج،  ق1388،  مازنــدرانی 
به اتفاق افـرادي کـه بـه ایـن      اکثر قریب .پی خواهیم بردنان دگاه آدی ضعفبه زودي 

در صــدد پاســخ بــه آن   مفــاد آن را غیــر قابــل قبــول دانســته ،انــد نظــر افکنــده حـدیث 
حدیث بـر دو محـور اصـلی    مفاد این  اندیشی دانشمندان دربارةاساس چاره .اند آمدهبر

  :مبتنی است
  ؛یرامون حدیث مذکورتاکید بر اختالف نسخه هاي کتاب کافی پ )1
 .مفاد حدیث بر مبناي عدد هفده هزار کار برايارایه راه )2

-اي معتبر کافی مانند نسـخه ه هاین حدیث در برخی از نسخ ،بر اساس راه حل نخست
 .ضـبط شـده اسـت    »آالفۀسـبع «بـا عـدد    ،اي که نزد مرحوم فیض کاشانی بوده است

سـت و بـا تعـداد آیـات قـرآن      ایـن عـدد تقریبـی ا    )264، ص2جتا،  ، بی فیض: ك.ر(
آیـد و   مـی  له اختالف نسخه و احتمال سهو قلم از ناسـخ بـه میـان   سئپس م. انطباق دارد

کـه نسـخه کـافی نـزد     برخـی از بزرگـان ضـمن آن   . ی خواهد شـد فقول به تحریف منت
، //2ج،  ق 1388شـعرانی،  : ك.ر( دانند می هاي دیگربرتر از نسخهتمرحوم فیض را مع

  ).جامانه(.اند به این پاسخ جزم پیدا کرده )106ص،  ق1418، معرفت /264ص
فردات کتاب کافی است و در هیچ کتـاب  چند این حدیث در مصادر شیعی از منهر  

 پوشـی از اینکـه  بـا چشـم  (دخـور  نمـی  روایی و غیر روایی دیگر چنین حدیثی به چشم
ا بتـوان ایـن راه   تـ ) امکان دارد مرحوم کلینی این حدیث را از سیاري نقل کرده باشـد 

 آن اسـت کـه در  سازد  این راه حل را با دشواري مواجه می نچهآ ،حل را ارزیابی کرد
آمـده    »هفـده هـزار  «رقم  ، مجلسی مهر و عالحکافی مانند نسخه شیخ  هايدیگر نسخه
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 .اي نـدارد  آیـات قـرآن اشـاره    دربـارة  »هفـت هـزار  «بـه عـدد   نیز، و هیچ کس از قدما 
 گشـایی اعتقادات است که در مقـام گـره   ۀدر رسال شیخ صدوقارت عب ، این افزون بر

چنـین  به مضمون این حدیث با عدد هفده هزار اشاره کـرده و   ،نمااز روایات تحریف
إلَیناانّا نقول إنّـه  نَسب نبیه  ینزله اهللا تعالی علرآن الذي أالق نّاعتقادنا اَ« :ته اسـت فگ

لـو   الـذي لـیس بقـرآن مـا    قد نزل من الـوحی  اکثر من ذلک فهو کاذب بل نقول إنّه 
بـاور مـا ایـن اسـت کـه قرآنـی        ؛ ۀعشرالف آی ۀجمع الی القرآن لکان مبلغه مقدار سبع

همـین قـرآن بـین دو جلـد رایـج بـین        ،نازل کرده )ص(پیامبرش محمدبر که خداوند 
تا با تحریف به نقیصه ساقط شـده  [مردم است و آیات آن بیش از قرآن موجود نیست 

 دروغ ،و هر کس ما را مـتهم کنـد کـه مـا قائـل بـه بـیش از ایـن مقـدار هسـتیم           ]اشدب
اي نـازل شـد    بـه انـدازه   یآنرسمانی از سنخ وحی غیر قآوحی  :گوییم می ما. گوید می

ق، 1413صـدوق،  (»رسـد  مـی  آیـه بـه هفـده هـزار     ،که اگر با آیات قرآن جمـع شـود  
، چـون هـیچ   هزار نقل شـده باشـد   اگر اصل این روایت با عدد هفت ،بنابراین )86ص

نشـان  را عدد هفده هزار  خورد که عی به چشم نمیمصادر شیدیگر در  يدیگر حدیث
  .دهد، اشاره مرحوم صدوق به عدد هفده هزار بدون مبنا و با ابهام مواجه خواهد شد

ي از آیـات  مقدار زایـد  ،که در آن بر فرض عدد هفده هزار شکل گرفتهراه حل دوم 
بتـدا  اکـه  کـار  ایـن راه . کنـد   میحمل  بر حدیث قدسی و یا وحی تفسیري موجود را

 )86صق، 1413همـو،  (اعتقادات قرار گرفته است مورد توجه شیخ صدوق در رسالۀ
تصـحیح   سپس شیخ مفید در رسالۀ. همان است که چند سطر پیش از این گزارش شد

ن راه حـل خبـر داده   از پذیرش ایـ سخن شیخ صدوق، ن ایاالعتقادات با عدم تعلیق بر 
ــت ــد(اس ــر   )124 ، صق1413،  مفی ــمندان دیگ ــی آن دانش ــرو در پ ــد ح ــاملی مانن   ع

سـالمت قـرآن از    شـیخ صـدوق بنـا بـه ادلـۀ     . انـد  نیـز آن را پذیرفتـه  ) 96صق، 1427(
دانـد   مـی  که مقدار زاید را وحی غیر قرآنـی پس از آن،  تحریف و سایر قراین و شواهد

و لـو  «: گویـد آورد، بـا صـراحت مـی    مـی  براي آن شواهدي ،هاي متعدد مثالبا ذکر و 
ه؛ اگـر مقـدار زایـد از    به و موصوالً الیه غیر مفصول عنـ   قرآناً لکان مقروناً) الزائد(کان
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و مقرون بود بـدون آن کـه از آن   پیوسته قرآن  بود به طور قطع به می آنرسنخ وحی ق
  )86ص،  ق1413صدوق، ( ».شود جدا
در عـدد هفـده هـزار،     ر افزون بر وفاداري به ظاهر این روایت بـا کاقوت این راه نقطۀ

حمـل   امکـان  )127ص،  نوري، بی تا: ك.ر(خالف نظر محدث نورياین است که بر
 نآ و نیـز حمـل   »روءقْم مرٍأ کلُّ«در متن حدیث به معناي لغوي آن یعنی  »قرآن« کلمۀ

در کتـاب اوائـل المقـاالت    یـد  شیخ مف برهمین اساس، . وجود دارد »تأویل القرآن«به 
 موجــود هــايبــا مصــحف )ع(تفــاوت کمیــت آیــات در مصــحف امــام علــی دربــارة

حمـل بـر    ،تر اسـت ، بیشاز مصحف موجود )ع(در قرآن امام علی هر آنچه«: گوید می
ادعـاي   دلیـل وي  )81ص، ق  1413،  مفیـد ( ».شـود  مـی  ن و نـه خـود قـرآن   آتأویل قـر 

شـود   مـی  گاهی تأویل قرآن، قرآن نامیده«: خود اوستاجماع مفسران در این عبارت 
ـ  لْجعال تَ و: فرمایـد  می خداوند تعالی ]مانند این آیه که[ ـ  آنِرْقُالْبِ ـ قَ نْم یضـ یق نْاَ لِب ٰ

] در ایـن آیـه  [اونـد، تأویـل قـرآن را    خد )114: طه(ماًلْی عندزِ بر لْقُ ه ووحی الیک
ی قـ التبـین اهـل تفسـیر اخ    ]قرآن بـر تأویـل قـرآن    حمل[قرآن نامیده و در این مطلب 

ره ااشـ  ]قـرآن بـر تأویـل قـرآن    حمـل  [وي نیز به این حمل بیضا )81ص همو،(».نیست
عـدم   ،امـا نقطـه ضـعف در ایـن راه حـل      )59، ص2ج، ق1408بیضاوي، : ك.ر(دارد

  .است »تأویل قرآن«یا  »قروءأمر م لُّکُ« بر ،در این حدیث »آیه«امکان حمل لفظ 
که در تتبع در اخبار کم نظیـر اسـت بـر ایـن راه حـل چنـین        رحوم محدث نوري نیزم

ه والـه  ر پیـامبر اکـرم صـلی اهللا علیـ    باگر مقدار احادیث قدسی که «: خرده گرفته است
هفـده   شمارش کنیم به عددي بیش از،  آن موجودرانضمام آیات ق اسلم وحی شده بو

  )105 ـ 104نوري، بی تا، ( .»رسیم می هزار
ی شمارش از آیـات قـرآن اسـت تـا عـدد      عبر اساس عدد هفده هزار، نو سومراه حل 

: نویسـد  مـی  ،مرحوم شیخ حـر ایـن عـالج را پیشـنهاد کـرده     . مذکور را به وجود آورد
تـري تقسـیم کنـیم تـا بـه ایـن عـدد        هـاي کوچـک  د آیات قرآن را به قطعهان دارکام«

  )96ص،  ق1427،  حر عاملی(».برسیم
و . ها گردن نهـیم حلهمین راه اگر بر صدور این حدیث اصرار داریم باید بهبه نظر ما 

در تـوانیم بـه ظـاهر ایـن حـدیث       یمـ هرگـز ن  ،ها را کـافی نـدانیم  نه، اگر این پاسخگر
 ن حـدیث حـدود ده هـزار و پانصـد    چون بر اساس ای ؛ملتزم شویم اسقاط آیات قرآن
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یسـت کـه بتـوان بـه سـادگی از آن      عـددي نـاچیز ن   ،این .آیه از قرآن ساقط شده است
از یـک  تـوان حتـی    نمـی  که در مصادر فریقین اعم از معتبـر و غیـر معتبـر   نآگذشت با 

با وجـودي کـه دواعـی بـر      ،نشانی به دست داد و کمتر از آن، این آیات مفقود چهلم
ها از جانب دوست و دشمن فـراوان بـوده اسـت؛ انگیـزه دشـمنان بـراي       نقل و نشر آن

کتاب خدا را بـرمال کننـد و انگیـزة دوسـتان      که تحریفن و براي آنرآه قضربه زدن ب
تحریـف   چون به طور طبیعی مرکز ثقـل ادعـاي  (براي آنکه از اهل بیت حمایت کنند

و نسـبت  ) ها بـوده اسـت  والیت آن حذف آیات مربوط به اهل بیت و ،کنندگان قرآن
 ابل مالحظه از این آیـات با این وصف کمیتی ق ؛گیرند به جمع آورندگان قرآن خرده

در  زگـ رجاسـت کـه ه  اساسـی این  نکتـۀ . در مصادر فریقین نقل نشده اسـت  ساقط شده
 خورد که از حذف یا افزایش یک آیـۀ  نمی روایتی به چشم ،احادیث شیعی خصوص

کـافی   .دیـ آ تا مصداقی از آیات محـذوف بـه شـمار    کامل یا آیاتی از قرآن خبر دهد
که مجمع تمام احادیـث در ایـن    نوري ثدمح خطابل الره کتاب فصاست در این با

ا تبـدیل و یـ  ،  نما در منابع شیعی تنها از حـذف مرور کنیم؛ روایات تحریف ،باره است
مبانی فهـم و   کنند که بنا بر می اي از آیات حکایت تغییر کلمه یا کلماتی در ضمن آیه

ات و معنـوي، اخـتالف قرائـ   تحریف ،  تأویل،  ها بر تفسیر نقد روایات، امکان حمل آن
نخسـتین نگـاه دو   هـر چنـد در    ؛)93 – 41صق، 1424نجارزادگـان،  : ك.ر(هست... 

رد اسـتثنایی نخواهـد   ادقـت از مـو  شود که با تأمل و  می کلی استثنا مورد از این قاعدة
بن انـس،  مالک ( رجم است که در منابع معتبر اهل سنت یا آیۀحدیث مورد اول . بود

هـاي روایـی    و در برخـی از کتـاب   )167، ص4ج، بـی تـا،    مسلم /124، ص2ج،  بی تا
/ 516، ص2ج ،1376طوســی، / 177، ص7ج، 1363،  کلینــی(.نقــل شــده اســتشــیعه 
ایـن حـدیث افـزون بـر     ) 180، ص1ج ،ق1406،  طبرسـی  /13، ص1ج،  ق1402همو، 

 ،اسـت  هاي قرآن نیز ناسـازگار  خبر واحد و با اسلوب در منابع اهل سنت و شیعه کهآن
با حدیثی دیگر متعارض است که آن نیز در منابع شـیعه و سـنی آمـده اسـت، حـدیثی      

 دشنبه شـالق ز  را روز پنج »شراحه الهمدانیه«شخصی به نام  )ع(امام علی: گوید می که
ـ هـا بِ جمتُو ر اهللاِ کتابِها بِدتُحد« :و در روز جمعه رجم کرد و فرمود اهللا رسـولِِ  ۀنّس« 

 )ع(اگـر امـام علـی    )153، ص2جق، 1403،  یئاحسـا  /421، ص5ج ،ق1405،  هندي(
وي را به حکم سـنت رسـول خـدا     فرمود یمن ،دانست می حکم رجم را از کتاب خدا

این مورد از موارد حذف کامل یک آیه در مصادر شـیعی اسـت آن هـم     .رجم کردم
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 بنـد اسـت،   41بند و نـورین در   7 در تالیه ورسو ،مورد دوم. دارد با این ابهاماتی که
ه در منابع فریقین تا پیش از قرن یازدهم قمري نیسـت،  رز این دو سواهیچ اثري لیکن 

جعـل شـده و    اي ناشـناخته  ن قـدیم توسـط عـده   ااین دو سوره در این قرن در هندوسـت 
گونـه کـه محـدث نـوري      همان(نخستین منبع سوره نورین. سپس نشر و گسترش یافت

 نوشـته در  »دبسـتان مـذاهب  «کتـاب   )180ص، بی تا، نوري: ك.ر( .کند می انعنیز اذ
ظـاهر عبـارت مؤلـف    . نـدارد  يدیگـر  ن هیچ منبعآپیش از  است و ـ  قرن دهم هجري

ن آمؤلـف   ،رضـا زاده ملـک  یعنـی   که طبق تفحص پژوهشگر این کتـاب  ،این کتاب
، 2ج ،1362اسـفندیار،  ( کسی جز موبد کیخسرو اسـفندیار فرزنـد آذر کیـوان نیسـت    

اي مجهول که آنـان   وي آن را به طور شفاهی از قول عده،  دهدنشان می )58 – 46ص
 )244و  146، ص1ج: همـو (.شنیده اسـت  ـاگر راست بگوید   ـکند   می را شیعه معرفی
محـدث نـوري نیـز بـه نقـل از وي       ل آنان سخنی به میان نیاورده است ووي از منبع قو

و دیگـران از   )180صي، بی تا، نور(است نقل کرده »فصل الخطاب«در کتاب  آن را
  )151صق، 1417سالوس، / 104صتا، بی،  جاراهللا: ك.ر(.اند شیخ نوري گرفته

و اي خطـی   در نسـخه  ،از خاورشناسـان نیز بنا به ادعاي برخـی  ) بند 7در (سورة والیت
 The(از قـرآن نگاشـته قـرن شـانزدهم یـا هفـدهم مـیالدي اسـت        بـدون نـام و نشـان    

Moslem world, p. 231 – 234(  یافت شده  بانکیپور هندم، 1912سال که در
آن نیـز بـه احتمـال زیـاد و بـا      رسوره نورین در این نسـخه از قـ    )p.229همان، ( .است

بـراي  ( .از کتاب دبستان مـذاهب گرفتـه شـده اسـت     ،این نسخه تتوجه به تاریخ کتاب
 – 9، ص  1381 ،ننجارزادگـا  :ك.ر  هرمفاد و اسناد این دو سو بیش تر دربارةتوضیح 

محمد بـاقر   نوشتۀ »تذکره االئمه«مدرك این دو سوره در منابع شیعی کتاب  تنها. )26
ــن محمــد تقــی الهیجــی   ــه مجلســی  اســت کــه از صــوفیان و هــم ب ــوده عصــر عالم ب

وي  )319، ص3ج، 1342، هرانـی ت  /184ـ   182، ص9جق، 1402امـین،  : ك.ر(.است
کـه  این دو سـوره را بـدون آن   ،زیسته می هکه حدود یک قرن پس از جعل آن دو سور

ـ   19صتـا،   الهیجی، بی(.به میان آورده باشد، نقل کردهسخنی  از منبع و مدرك خود
اي بـه  عـده . همان نسخه قرآن مجهول گرفته اسـت  ازآن دو را  ،به احتمال زیاد و )20

ا عالمـه  را بـ  وي،  با نام مجلسـی و نـام پـدرش    نام الهیجی و نام پدرش خاطر مشابهت 
-داده را بــه مجلســی نســبت الهیجــی کتــاب تــذکره االئمــه مجلســی اشــتباه گرفتــه و

شـرح حـال نگـاران و     نـزد همـۀ   چنـین سـخنی  با آنکـه   )12صق، 1420خطیب، .(اند
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ق، 1412آبـادي،   خـاتون ( .خطا و بی مورد است،  کاوشگران در احوال عالمه مجلسی
  )26، ص4، ج1342 هرانی،ت/ 54ـ  52ص

سـاقط شـده بـه     صداقی از این ده هزار و پانصد آیۀ، در مصادر شیعی هیچ مبه هر حال
ایـن خـود نیرومنـدترین     .وعی مفاد ایـن حـدیث را تثبیـت کنـد    تا به نخورد  نمی چشم

در و ناگزیر بایـد ایـن حـدیث را کـه      است دلیل بر عدم اعتماد به مفاد حدیث مذکور
ساقط بدانیم و یـا بـا مسـامحه بـه      ،مخالف با ادله سالمت قرآن از تحریف استظاهر 

  .هاي یاد شده گردن نهیم یکی از عالج
  

  نتیجه 
شـمرد، بـه لحـاظ سـند      حدیثی که در کتاب کافی عدد آیات قران را هفده هـزار مـی  

ــا       ــارض و ب ــف در تع ــرآن از تحری ــالمت ق ــۀ س ــا ادل ــتن ب ــاظ م ــه لح ــی ب ــحیح ول ص
ن حدیث در صورت عـدم  کلینی ای از دیدگاه مرحوم. روبروست  هاي جدي دشواري

کـم بـا روایـاتی فـراوان در خـود کـافی از       ، چون دسـت ساقط خواهد بود حل مشکل
این دو دسته روایت بنا بـه قاعـدة    .احادیث کتاب فضل القرآن در تعارض استجمله 

عرضِ اخبار بر قرآن که مرحوم کلینی در مقدمـۀ کـافی آن را متـذکر و بـه آن ملتـزم      
دو راه حـل اساسـی   . عرضه شوند و مخالف قرآن طرح گردد باید به قرآناست، شده 

 تأکید بـر اخـتالف  یکی  :مد نظر بزرگان براي گشایش مشکل این حدیث وجود دارد
ا عـدد  هاي معتبر، این حدیث ب که در برخی از نسخههاي کتاب کافی مبنی بر این نسخه

زایـد بـر    وفاداري به متن حدیث و حمـل مقـدار   هفت هزار ثبت شده است و دیگري
تر بـراي   هاي کوچک حدیث قدسی و یا وحی تفسیري و یا تقسیم آیات قرآن به قطعه

بـه  . روبروست ییها ها و ضعف ها با قوتحل هر کدام از این راه. دد مذکورتحصیل ع
هـا گـردن   اندیشـی ، باید به همین چـاره کنیم ظر ما اگر بر صدور این حدیث پافشارين

ن تقطیع ایـن  که امکاافزون بر آن چون ؛ار ساقط خواهد بودحدیث از اعتب نهیم و گرنه
، حـل مشـکل حـدیث بـه گونـۀ      هاي آن دست یابیم اگر به قطعه حدیث وجود دارد و

ت ده هـزار و پانصـد آیـات سـاقط شـده در          دیگر خواهد شد، هـیچ مصـداقی از کمیـ
بیت کنـد،  اي مفاد این حدیث را تث هتا به گون ،خورد به چشم نمیو سنی مصادر شیعی 

                                                
 ـ 19ق، ص1424نجارزادگان، : ك.براي توضیح بیشتر دربارة ادلۀ سالمت قرآن از تحریف، ر
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 ، فـراوان دوسـت و دشـمن  سـوي  از  افتـاده نقل آیـات   هايها و انگیزهبا آنکه محرك
  . بوده است
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