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از این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل، . روند به شمار می قرآنپیدایش اذعان به تحریف 

ها روایت از در این زمینه، ده. است قرآنـ به ظاهرـ دال بر تحریف بررسی و نقد است وجود روایاتی
نما، میان مصادر روایات تحریفدر . منتسب شده است کتب گوناگون نقل شده و به امامان شیعه
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می گرایان در کتاب یادشده بپردازد، پس گام نخست به استخراج تماروایات مورد استفادة تحریف
روایت است، از تفسیر عیاشی اختصاص یافته و  90ـ که حدود ـ به ظاهر مرتبط با تحریفاین روایات

تـک ایـن   در ادامه، محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند، تک
ی و سخنان متنقراین برون شواهد درون متنی، سیاق روایات، . بندي نهایی شده استروایات، دسته

  . هاستدانشمندان اسالمی، دستمایۀ این نقد و بررسی
توان ظاهراً دال بر تحریف به حسـاب آورد،  در سایۀ این تحقیق، میزان روایات یادشده که می

شود که ادعا و اتهام تحریف به مرحوم معلوم شده و با توجه به بررسی شواهد و قراین مشخص می
  . عیاشی ادعایی نادرست است
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  مقدمه  

شده و براي اثبات  قرآناي از زمان معتقد به تحریف  برخی از اخباریان شیعی در برهه
هر چند عوامل گوناگونی از جمله ابهـام در  . اندمدعاي خود به دالیلی چند استناد کرده

آمـدهاي کلـی امـت اسـالم را بـه      ، وجود روایاتی که پـیش کریمقرآن تاریخ گردآوري 
هاي پیشین تشبیه کرده، کمرنگی طرح مسئلۀ امامت و عدم ذکر نام  رویدادها و وقایع امت

ترین دالیلی است که موجب تمایل ایشان به افسانۀ تحریف  از مهم قرآندر  معصومین
عوامل رخ نموده و مورد توجه قرار شده است، اما آنچه در این میان بیش از سایر  قرآن

  . ـ دال بر تحریف این کتاب عزیز است ـ به ظاهرگرفته، وجود برخی روایات
فصل الخطـاب فـی   در اواخر قرن سیزدهم هجري، میرزا حسین نوري، کتابی با نام 

او براي اثبات مدعاي خود . نگاشت قرآندر اثبات تحریف  تحریف کتاب رب االرباب
و به منظور برشمردن بزرگان شیعه در زمرة  قرآنت روایات شیعی بر تحریف مبنی بر دالل

باورمندان به تحریف، به نقل بیش از هزار روایت به زعم خود، از کتب گوناگون شیعه 
هاي متقن و مستندي از جانب مراجع  پرداخت که بالفاصله با پاسخ قرآنمبنی بر تحریف 

ترین و معتبرترین منابعی که شیخ نوري  له قدیمیکه از جم 1و دانشوران شیعی مواجه شد
اثـر مرحـوم    التفسیرها مستند ساخت، کتاب  ها سود جست و ادعاي خود را بر آن از آن

  . بود) ق 320م(عیاشی
، ادعاي میـرزاي  قرآنرغم وجود دالیل متقن و مستدل عقلی و نقلی بر سالمت علی

از یک  قرآننوري و برخی از دشمنان تشیع مبنی بر اعتقاد این محدث شیعی بر تحریف 
سو و سکوت برخی عالمان شیعه نسبت به این ادعا از سوي دگر دالیلی هستند، بر لزوم 

  . پژوهش و بررسی تمامی روایات مورد ادعاي تحریف در این مصدر ارزشمند
پیش رو، پس از ارائه گزارش مختصري از پیشینۀ تحریف  به این منظور، در پژوهش

نامۀ مرحوم عیاشی بیان شـده و  و تبیین تحریف مورد نزاع، نخست مختصري از زندگی
هایی از نقـد و بررسـی تمـامی روایـات     بندي، آمار کلی و نمونهگاه گزارشی از دسته آن

  . ارائه خواهد شد تفسیر عیاشینما در تحریف
مفصلی پیرامون روایات فصل الخطاب انجام  سنديهاي  است که بررسیالزم به ذکر 

از . ، ولی تأثیر چندانی بر برائت دانشمندان بزگ شیعه از اتهام تحریف نداشته است2شده
این رو، مبناي این تحقیق، صرفاً بررسی داللی این روایات است تا ثابت شود که حتی در 
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اللتی بر تحریف مورد نزاع نداشته و متأسفانه صورت صحت اسناد این روایات، باز هم د
  . اند آن مستندات، مورد سوء استفاده قرار گرفته

  
  پیشینۀ پژوهش 

آورى و گـزارش آراي  پژوهـانى کـه بـه جمـع    تمامى قرآن: مسئله تحریف نزد متقدمان
 3و اعتقاد وى) ق 381م (اند، از شیخ صدوق پرداخته قرآندانشمندان شیعى مبنى بر سالمت 

اند و این نشان از آن است که تا قبل از دوران ایشان، مسئله تحریف و اتهام شـیعه   آغاز کرده
هرچند نـام کتـاب مسـتقلى از    . به این قول یا مطرح نبوده و یا اهمیت چندانى نداشته است
از دانشـمندان متقـدم نقـل     قـرآن شیعیان و یا مخالفان ایشان مبنى بر اعتقاد شیعه به تحریف 

، )ق 381م (هاى عالمانى همچون شیخ صـدوق گیريولى اظهار نظر شفاف و موضع ،4نشده
و سـایر  ) ق 548م (7، امین االسالم طبرسـی )ق 460م (6، شیخ طوسى)ق 413 م(5شیخ مفید

 .مطرح بوده است قرآنهاى تحریف  ، بیانگر این است که در قدیم نیز زمزمه8بزرگان شیعه
به اعتقاد استاد معرفت، آغازگر اصـلى ایـن دیـدگاه در     :مسئلۀ تحریف در دوران متأخر
خود بـا ذکـر    ةمنبع الحیابوده که در کتاب ) ق 1112م (قرون اخیر، مرحوم محدث جزایرى

، )158ق، ص1410معرفت، (برخى روایات و با دالیلى دیگر، اعتقاد به تحریف را مطرح کرد
فى   الخطاب  فصلبرانگیز ب جنجالبا نوشتن کتا قرآناما دور جدید مباحث پیرامون تحریف 

کـه در سـال   ) ق 1330م (به وسیلۀ میرزاحسین نـورى طبرسـى   االرباب  رب  کتاب تحریف  
گویا انگیزة اصـلى نگـارش ایـن     9.هجرى توسط خود مؤلف منتشر گردیده، آغاز شد 1298

در در پاسخ به سؤال برخى از علمـاى هندوسـتان    کتاب، دفاع از والیت ائمه معصومین
میـرزاي نـوري در   ) 169همان، ص.(بوده است قرآندر  هاى امامانمورد علت نبودن نام

چنـین   قـرآن کتاب یادشده ضمن تدوین دوازده فصل تالش کرده تا با اثبات محـرف بـودن   
ــ  اساس ـ بیوي ابتدا دالیلی. بوده است قرآندر  نتیجه بگیرد که نام مبارك امیر المؤمنین

اقامه کرده و نام جمعی از دانشـمندان شـیعی از جملـه عیاشـی را      قرآنف را در اثبات تحری
 1123معرفـی کـرده اسـت، سـپس بـه نقـل        قـرآن نوشته و ایشان را از معتقدان به تحریف 

از کتب مختلف شیعی پرداخته و ادعا کرده است که این روایات بـر ورود کاسـتی    10روایت
توان دریافت کـه اکثـر ایـن    اندکی دقت به روشنی می؛ حال آنکه با 11کنند داللت می قرآنبه 

 . ها نیز داللتی بر تحریف ندارندروایات، داراي ضعف جدي در سند بوده و سایر آن
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در پى انتشار این کتاب، عالمان و محققان بزرگی از شیعه به نقـد و رد فصـل الخطـاب     

بـر نقـد میـرزاى نـورى و      این افراد عـالوه . نداهمت گماشته و دست به نگارش آثارى زده
نیـز   قـرآن و اعالم اعتقاد شیعه نسبت بـه سـالمت    قرآنناپذیرى پیروان او، به اثبات تحریف

  :ها از این قرارندترین آن اند که مهمپرداخته
شیخ محمود بن ابى القاسم، مشهور به عالمه معرب تهرانى، وي اولین کسى بود کـه بـا   

 فصل الخطاببه  رتیاب عن تحریف کتاب رب االربابکشف االنگارش کتابى مفصل با نام 
محمدحسین کاشف الغطاء، مرجع آن عصر، پس از مطالعـۀ    اهللا آیت. میرزاى نورى پاسخ داد

 12.، ضمن نوشتن تقریظى در پشت کتاب، بـه حرمـت طبـع آن حکـم نمـود     فصل الخطاب
، سید على حسـینى میالنـى   القرآن من التحریف صیانۀاهللا محمد هادى معرفت در کتاب آیت

فصل الخطـاب  زاده آملى در کتاب اهللا حسن حسن ، آیتالتحقیق فى نفى التحریفدر کتاب 
، عالمه سـید  التحریف اکذوبۀجعفریان در کتاب   ، رسولفی عدم تحریف کتاب رب االرباب

اهللا جـوادى  ، آیـت القرآن الکریم و روایات المدرسـتین مرتضى عسکرى در جلد سوم کتاب 
، القـرآن مـن التحریـف    سالمۀاهللا نجارزادگان در کتاب ، فتحنزاهت قرآن از تحریفآملى در 

اعالم الخلف بمـن قـال بتحریـف القـرآن مـن اعـالم       صادق عالیى در مجموعۀ سه جلدى 
الزم به ذکر است که دانشـمندان   .اندپرداخته فصل الخطاب، هر یک به نحوي به نقد السلف

و دفـاع از شـیعه همـت     فصـل الخطـاب  ثار و تفاسیر خود، به نقـد  زیادى نیز در مقدمات آ
اهللا ، مرحـوم آیـت  تفسـیر آالء الـرحمن  اند، از جمله مرحوم عالمه بالغى در مقدمـۀ  گمارده

در هیچ یـک از آثـار مـذکور تمـامى      که... و البیان فى تفسیر القرآنخویى در مقدمات کتاب 
 . اند نقد قرار نگرفته روایات عیاشی به صورت داللى مورد بررسى و

 
  معناشناسی تحریف 

با تبیین معنی تحریف و بیان تحریف مورد نزاع میان شیعه و سنی، پرده از روي بسیاري 
  .برداشته خواهد شد قرآنپایه و اساس در رابطه با تحریف  ها و ادعاهاي بی از جدال

به وجود آید به نحوي که حقیقت،  قرآنیعنی اینکه زیادتی در : تحریف به زیادت. 1
موجـود، کـالم خـدا     قـرآن را تغییر دهد و گفته شود قسمتی از  قرآنماهیت و واقعیت 

راه نیافته و علم به بطالن تحریف به  قرآننیست، به اجماع مسلمانان این نوع تحریف در 
  )218، ص1385خویی، .(زیاده از ضروریات دین اسالم است
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موجود بـر تمـام آنچـه از     قرآنبدین معنا که بگوییم : )یصهنق(تحریف به کاستی. 2
آسمان و به عنوان وحی قرآنی نازل شده، مشتمل نیست و قسمتی از آن در موقع تدوین 

محل نزاع و مـورد اخـتالف، قسـم دوم یعنـی     . هاي بعدي از بین رفته است و یا دوران
و حشویه از اهل سنّت آن تحریف به نقیصه و کاستی است که اندکی از اخباریون شیعه 

  13.اند را پذیرفته و دالیل و روایاتی براي اثبات آن آورده
      

  عیاشی و تفسیرش 
شیخ طوسـی،  . اش، ابوالنصر و معروف به عیاشی است محمد بن مسعود بن عیاش، کنیه

او را از بنی تمیم و نجاشی و زرکلی، وي را سلمی و هر سـه، او را اهـل سـمرقند معرفـی     
، 7م، ج1990زرکلـی،  / 247، ص2ق، ج1408نجاشـی،  / 497م، ص1961طوسـی،  .(اند کرده
عیاشی در آغاز با توجه به محیط نشو و نماي خود که حدود سمرقند و بخارا بـوده  ) 95ص

کردند، پیرو مکتب فقهی اهـل سـنت بـود، ولـی در اثـر       و اکثر مردم از فقه سنت پیروي می
یعه، توفیق قرین او گردید و مکتب پر فیض فقه جعفري هاي ش مطالعه و ممارست در کتاب

را پذیرفت و تمامی اموال پدر را که بالغ بر سیصد هزار دینار آن زمـان بـود، در راه علـم و    
اهللا اسـتادي و  بنا بر تحقیق آیـت ) 13ش، ص1383استادي، .(نشر حدیث انفاق و خرج کرد

ه او اساتید و مشایخ بسیار زیادي داشته آید ک می قم، چنین بر البعثۀهمچنین پژوهش مؤسسۀ 
وي شاگردان و راویان فراوانـی نیـز   ) 30ـ11ق، ص1412عیاشی، / 19ـ15همان، ص.(است

داشت، مانند محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، صاحب کتاب رجـال معـروف، حیـدر بـن     
یخ محمد بن نعیم سمرقندي، جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی که فرزند عیاشـی و از مشـا  

شیخ صدوق است، ابوالقاسم هاشمی از مشایخ حاکم حسکانی و احمد بن عیسی بن جعفر 
، محاسـن االخـالق  ، االمامـۀ دالیـل  ، تفسـیر عیاشـی  : اند ازترین آثار او عبارت مهم 14.علوي

فضایل ، البیان معرفۀ، البشارات، باطن القرائات، البداء، کتاب االوصیاء، کتاب االنبیاء، المالحم
  15... .و  الفأل، النجوم، الطب، نالقرآ

تفسیر گرانقدر عیاشی نزد حافظ کبیر عبیداهللا بن عبداهللا بن احمـد، معـروف بـه حـاکم     
هجري زنـده بـودن او مسـلم اسـت، بـوده و در کتـاب        470حسکانی نیشابوري که تا سال 

همچنـین امـین االسـالم    . خود، حدود سـی روایـت از آن نقـل کـرده اسـت      شواهد التنزیل
خود قرار داده و حدود هفتاد  البیان  مجمعاین تفسیر را داشته و از مصادر ) ق 548م (طبرسی
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از ) ق 588م (نقل کرده است و نیز ابن شهر آشوب مازنـدرانی  مجمع البیانحدیث از آن در  

ش، 1383اسـتادي،  .(چند روایت نقل کرده اسـت  الباین تفسیر در کتاب مناقب آل ابیط
از  تفسـیر عیاشـی  از عصر عالمه مجلسی تـا امـروز،   ) 47، ص1ق، ج1412عیاشی، / 26ص

هر دو  المرام غایۀ و برهان فیض کاشانی، تفسیر صافیمصادر کتب حدیثی و تفسیري، مانند 
اثبات  ومسائل الشیعه حرانی، شیخ عبداهللا ب عوالممجلسی،  بحار االنواراز سید هاشم بحرانی، 

اسـتادي،  (مشهدي و غیره بـوده اسـت   کنز الدقائق  هر دو از شیخ حر عاملی و تفسیر ةالهدا
تـا   قـرآن ولی از آن زمان تاکنون فقط نیمۀ اول آن تفسیر، یعنی از ابتـداي  ) 26ش، ص1383

که موجود است،  متأسفانه آن مقدار از تفسیر عیاشی. انتهاي سورة کهف در اختیار بوده است
نیز دچار آسیب شده و سندهاي آن توسط یکی از دانشـمندان کـه ایـن تفسـیر را استنسـاخ      

انـد، همـه    هاي اولیه که مسـند بـوده   کرده، حذف گردیده است، در نتیجه برخالف نسخه می
اهللا اسـتادي، ضـمن ناشایسـت دانسـتن مقایسـۀ       آیـت . اندهاي موجود مرسل روایات نسخه

گونه که خـود  ـ آننویس شته با اکنون، معتقد است که حذف اسناد توسط نسخههاي گذ زمان
انگاري، و به جـاي  ـ به خاطر شدت احتیاط وي بوده و نه سهلدر مقدمۀ استنساخ بیان کرده

باید از او قدردانی شود، زیرا اگر استنساخ او نبود، ما از فیض این تفسیر براي  ،16انتقاد از وي
  . ماندیم همیشه محروم می

فـرات کـوفی،   تفسـیر  در میان تفاسـیر روایـی ماننـد     تفسیر عیاشیالزم به ذکر است که 
علی بـن ابـراهیم    تفسیرابن ماهیار، و حتی  تفسیر، منسوب به امام حسن عسکريتفسیر 
تواند جز با  از حیث اتقان و احکام ممتاز است، اما در عین حال احیاناً روایاتی که نمیقمی، 

عالمـه  ) 28، ص1363،  دوانـی .(شـود  تأویل و توجیـه قابـل قبـول باشـد، در آن دیـده مـی      
در مورد اهمیت این تفسیر  تفسیر عیاشیطباطبایی، طی تقریظی بر چاپ دوجلدي نیمۀ اول 

تفسـیر  عمرم قسم، بهترین تفسیر روایی که براي ما به یادگار مانـده،  به «: چنین نگاشته است
این تفسیر از روزگار تألیف تاکنون همواره از طرف مفسـران تلقـی بـه قبـول     . است عیاشی

ق، 1380عیاشـی،  : ك.ر(».شده، بدون اینکه دربارة آن قدح و اعتراضـی وارد سـاخته باشـند   
  ) مقدمه 3، ص1ج

گونه بوده است که وي آیات را همراه با احادیث منقول نروش عیاشی در تفسیر، ای
چه در تفسیر و چه در تأویل آیـات آورده و بـدون جـرح و تعـدیل از      از اهل بیت

کـه در   در ضمن به برخی قرائات نـادر منسـوب بـه ائمـه    . ها گذشته استکنار آن
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د، نیز اشـاره  ان هاي دیگر با سندهاي ضعیف آورده شده و یا مرسل و فاقد حجیتکتاب
بخش مطالعات اسالمی مؤسسۀ بعثـت قـم   ) 233، ص2ق، ج1418معرفت، .(کرده است

در تحقیق جدیدي که بر این تفسیر انجام داده و منتشر کرده، عاله بر تحقیـق علمـی و   
هـا در اسـماء    هاي خطی و رفع برخی اشکاالت و اوهام و تصحیف دقیق از روي نسخه

هـایی از ابـن    و نقـل مجمع البیـان  و  شواهد التنزیلاده از راویان و متون حدیث، با استف
هاي مریم به بعد تا انتهاي  شهرآشوب و سید بن طاووس، مستدرکی شامل تفاسیر سوره

ها و با استفاده از کتب رجال به  همچنین با کمک این کتاب. آوري کرده است جمع قرآن
مشخص کردن اسانید راویان عیاشی مبادرت کرده و این دو قسمت را در جلد سوم بـه  

تفسـیر  مؤسسـۀ بعثـت قـم از    ) سه جلـدي (در نتیجه چاپ جدید. چاپ رسانیده است
   17.، داراي تفاسیر تمامی آیات و مستند استعیاشی
  

  هابندي آننما در تفسیر عیاشی و طبقهتحلیل داللی روایات تحریف
بندي روایات و جمع کردن احادیث مشابه تحت یک  در این مقاله، از آن جهت که دسته

عنوان، کمک شایانی به تحلیل و بررسی آن روایات کـرده و امکـان جلـوگیري از نقـدهاي     
نمـا در  بندي روایـات تحریـف   ته، بنابراین به طبقهمشترك بر احادیث یکسان را به دنبال داش

و به تبـع آن   فصل الخطابهاي  روایتی که در کتاب 90از . پرداخته شده است تفسیر عیاشی
، نقـل شـده بـود،    قرآن کـریم و به ادعاي تحریف  تفسیر عیاشیبه استناد  و القرآن الشیعۀدر 

هـا در چنـد گـروه    بررسی مـتن آن  روایت باقی ماند که با 85ها پس از حذف تقطیعات آن
 3(قـرآن هاي کلی از  بندي ، تقسیم)روایت 26(، اختالف قرائات)روایت 41(اضافات تفسیري

  ) روایـت  5(، ظـاهر در تحریـف دارنـد   )روایـت  10(کنـونی  قـرآن ، آیاتی منطبق بر )روایت
  :بندي شده که بررسی هر یک به شرح ذیل استدسته

  اضافات تفسیري . 1
و جانشینان آن حضرت بر اساس آیۀ  هاي نبی مکرم اسالمیکی از رسالت از آنجا که

تفسیر و بیان مقاصـد آیـات بـوده،     18»و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم و لَعلَّهم یتَفَکَّرُون«
آمیختگـی تفسـیر و   . توسط ایشان تفسـیر گردیـده اسـت    قرآنبنابراین تعداد زیادي از آیات 

حدیث در صدر اسالم و هنگام حضور صحابه تا به حدي بود که استاد معرفـت تفسـیر آن   
اي از حدیث به شمار آورده و پس از اشاره به پیوند عمیق میـان محـدثان و   دوران را شاخه
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، 1ق، ج1418معرفـت،  (مفسران، بخش مهمی از احادیث را روایات تفسیري دانسـته اسـت   

 و هرچند برخی از دانشمندان اهل سنت زمان آغاز تدوین روایات پیامبر اکـرم ) 308ص
ابوریـه،  (اند هجري دانسته123را چندین سال پس از لغو ممنوعیت تدوین حدیث و در سال 

ولی شیعیان اعتقادي به منع کتابـت حـدیث نداشـته و از ابتـدا و تحـت      ) 236ق، ص1425
ص بــه تــدوین و کتابــت احادیــث گونــاگون و از جملــه روایــات تفســیري شــرایطی خــا

   19.اند پرداخته
جمع و تدوین روایات به تألیف و تشکیل مجامع بزرگ حدیثی انجامید، که مشـتمل بـر   

بوده و محل مراجعـۀ دانشـمندان اسـالمی    ... انواع روایات فقهی، اخالقی، تفسیري، کالمی و
در میان این منابع روایی شیعی، اخبار فراوانـی  . گردید قرآن در علوم مختلف از جمله تفسیر

و پیـروان   و اهل بیت بر پیامبر اسالم قرآن کریمها آیات خورد که در آن به چشم می
این دسته از روایات تفسیري، بـر  ) 147، ص1381شاکر، (یا مخالفان ایشان تطبیق شده است

، مـورد قبـول و   )29، ص2ق، ج1396، ذهبـی (خالف عقیدة برخی از دانشمندان اهل سـنت 
بـا   المیـزان استناد اغلب مفسران شیعی است؛ براي مثال، عالمه طباطبایی در مقدمـۀ تفسـیر   

ائمـۀ  ] تفسـیري [، روایـات  21سـورة نحـل   44و آیـۀ   20استناد به حدیث ثقلـین، آیـۀ تطهیـر   
، 1، جق1417.(دانـد  داراي اعتبار مـی  را همچون احادیث نبی مکرم اسالم معصومین

بـر   قرآنهمچنین پس از اقامۀ دالیل نقلی و عقلی بر روا بودن جري و تطبیق آیات ) 11ص
در تفسـیر   مصادیق، افراد، شرایط و مقتضیات هر زمان، آن را به عنوان شیوة اهـل بیـت  

  ) 42، ص1همان، ج.(کند بیان می قرآنبرخی آیات 
هـاي گونـاگونی   هـا و روش قالباز ) تفسیري(گونه روایاتبراي بیان این معصومین
؛ گاهی اوقات، روایات داراي الفاظ و عبـاراتی هسـتند کـه بـه صـراحت،      22اند استفاده کرده

گـذارد،  بیانگر تفسیر و تبیین آیات بوده و جاي هیچ گونه ابهامی را براي مخاطب باقی نمـی 
، 1365کلینـی،  (کـافی  روضـۀ از  476که در روایت » هکذا تأویله«و » یعنی«عباراتی همچون 

  . گونه استآمده از این) 204، ص8ج
یک آیه یا بخشـی از آن را تـالوت فرمـوده و سـپس بـه       در برخی روایات، معصوم

معنـی  تفسیر و شرح آن پرداخته است و گاهی در یک روایت، چندین آیه کـه معمـوالً هـم   
ا و سیاق روایـت بـه   اي که فضبوده، تقطیع و در میان هر قطعه تفسیر آن آورده شده به گونه

 قـرآن کـریم  روشنی بیانگر مقصود ایشان در بیان مفاهیم، تفاسیر و یا مصادیق آیه یا آیاتی از 
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اي از آیـات و شـروح و   آمیختـه  ،گونه روایات که همچون تفاسیر مزجیبرخی از این. است
هاست بر خالف باطن روشن تفسیریشـان، ولکـن بـه سـبب ظـاهر، مـورد سـوء        تفاسیر آن

انـد؛  به شمار رفته قرآنقرار گرفته و در زمرة روایات تحریف  قرآناستفادة قائلین به تحریف 
» القـدر و تفسـیرها   لیلۀفی شأن انا انزلناه فی «از باب  4توان به روایت شمارة می ،براي مثال
رغـم عنـوان بـاب و    اشاره کرد کـه علـی  ) 248، ص1، ج1365نی، کلی(اصول کافیاز کتاب 

سیاق روایت و احادیث قبل و بعـد آن، مـدعیان تحریـف آن را بـه عنـوان روایتـی دال بـر        
  ) 338ق، ص1403ظهیر،  الهی/ 325ق، ص1298نوري، .(اندبرشمرده قرآنتحریف 

ك مـدعیان تحریـف   اما گروه دیگري از روایات که به ظاهر جزو بهترین دالیـل و مـدار  
اند، احادیثی هسـتند کـه شـامل الفـاظ و     بوده و مورد سوء استفاده یا سوء تفاهم واقع گشته

بـا توجـه بـه    . اسـت » هکذا انزلت«و » هکذا نزل جبرائیل«، »نزلت فی کذا«عباراتی همچون 
نی آن و بیان معا» تنزیل«فراوانی چنین روایاتی در تفسیر عیاشی الزم است تا به بررسی واژة 

  . در هنگام صدور احادیث بپردازیم
اند، به مطلق پایین آمدن و هبـوط و حلـول از بـاال    شناسان آوردهگونه که لغتآن: تنزیل
ق، 1418راغـب اصـفهانی،   / 111، ص14ق، ج1408ابن منظور، (گفته شده» نزول«به پایین، 

اختصاص نداشـته، بلکـه برخـی     قرآنفقط به وحی و » نزل«و نه تنها مشتقات واژة ) 49ص
را به ترتیب شیء، قرار گرفتن در جایگاهش، و نیز تفصیل، ترجمه و قابـل  » تنزیل«لغویون، 

اند و در اصطالح و در کاربرد  معنا کرده) 554، ص2ق، ج1420ابن فارس، (فهم نمودن کالم
معـانی و تفاسـیر    در بیـان » نزل«و مشتقات » تنزیل«ترین معناي روایات نیز، بیشترین و شایع

، 1382نجارزادگـان،  / 197، ص3، ج1378عسـکري،  .(به کـار رفتـه اسـت    قرآن کریمآیات 
   )63ـ59ص

و با استفاده از شواهد و قراین فراوانـی از روایـات   » تنزیل«با توجه به معناي لغوي واژة 
ـ  ها اشاره خواهد شد، به روشنی مـی و کالم دانشمندان اسالمی، که به آن معصومین وان ت

هکـذا نـزل   «، »نزلت فـی کـذا  «هنگام استفاده از عباراتی همچون  دریافت که معصومین
اند و اگر هم بـه  در مقام بیان معنا، مفاد، مفهوم و تفسیر آیات بوده» هکذا انزلت«و » جبرائیل

وحـی  «انـد، مقصـود ایشـان از وحـی،      قصد بیان وحی الهی از چنین اصطالحاتی سود برده
؛ به بیان دیگر، این عبارات، بیانگر تبیـین و  »وحی قرآنی«ح آیات الهی بوده نه و توضی» بیانی

بـر  » وحی قرآنـی «و عالوه بر  23توضیحی بوده که از جانب رب العالمین و بنا بر وعدة الهی
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براي بررسی بیشتر دربارة وحی بیـانی  .(شده است نازل می وجود مبارك نبی مکرم اسالم 

  )197، ص3، ج1378عسکري، : ك.و وحی قرآنی، ر
دربـارة معـانی    براي مثال، هنگامی که از امام بـاقر : شواهدي از کالم معصومین

 »ظهـره تنزیلـه و بطنـه تأویلـه    «: پرسش شد، حضرت فرمودند قرآنظاهري و مفاهیم باطنی 
یعنی معانی ظاهري و تفسیر آیات را تنزیل و معـانی درونـی   ) 96ق، ص1404صفار قمی، (

   .آیات را تأویل نامیدند
توان به عنوان شاهدي براي کشف معناي واژة تنزیـل از آن کمـک    روایت دیگري که می

ۀِ فیه نُکَت و نُتَف منَ التَّنْزِیلِ فـی  «از باب  91گرفت، روایت مفصل شمارة  لَایـاز کتـاب  » الْو
، این روایت طـوالنی بـه وضـوح در    )432، ص1، ج1365کلینی، (است اصول کافیشریف 

و  ها در مقام بیـان فضـایل امیرالمـؤمنین   و استفاده از آن قرآنشرح و تفسیر برخی آیات 
میـان آیـات و   » قال«و » قلت«اثبات والیت ایشان صادر شده و در جاي جاي آن با عبارات 

بیانات خود  فاصله افتاده است، همچنین در برخی فقرات روایت، امام کاظمها تفسیر آن
واللَّـه مـتم   «: خوانیم کند تا اینکه در قسمتی از حدیث چنین می را به عنوان تنزیل آیه بیان می

 ۀِنُورِهلَایرُونَ  والْکاف کَرِه لَو مِ وۀِالْقَائلَایذَا تَنْ بِوه قُلْت یلع       ـرْفـذَا الْحـا هأَم ـمزِیـلٌ قَـالَ نَع
قُلْت إِنَّا نَحـنُ  «: و یا در قسمت دیگري از روایت چنین آمده است»  فَتَنْزِیلٌ و أَما غَیرُه فَتَأْوِیل

، با توجه » الَ نَعم ذَا تَأْوِیلتَنْزِیلًا قُلْت هذَا تَنْزِیلٌ قَ علی بِولَایۀِنَزَّلْنا علَیک الْقُرْآنَ تَنْزِیلًا قَالَ 
به فضاي این روایت و سیاق روایات قبل و بعد آن، که همگی در مقام بیان و تفسـیر آیـات   

تـوان   انـد، مـی  هاي تنزیل و تأویل با هم به کـار رفتـه  والیت است و با عنایت به اینکه واژه
صـود از تأویـل، بیـان بطـن و     دریافت که مراد از تنزیل، بیان معنا و مفهوم ظاهري آیـه و مق 

  . باشد ها میچگونگی تعبیرات درونی آن
بـه جهـت اهمیـت و بیـان شـواهد و قراینـی از       : شواهدي از بیان دانشمندان اسـالمی 

دانشمندان اسالمی در تأیید اینکه واژة تنزیـل در لسـان روایـات بـه معنـاي تفسـیر بـه کـار         
مندان شـیعی کـه عمومـاً داراي مسـلک     رفته، مناسب است که به گفتـار برخـی از دانشـ    می

  : سزایی دارد، اشاره کنیماخباري بوده و ظاهر روایات براي ایشان اهمیت به
که پس از مـال  ) ق 1080م (مرحوم مال صالح مازندرانی: مال صالح مازندرانی. الف

فیـه  «نگاشته در ذیل روایت چهل و پنجم از باب  اصول کافیصدرا، دومین شرح را بر 
، )421، ص1همـان، ج (اصول کـافی  الحجۀاز کتاب » الْولَایۀِنُکَت و نُتَف منَ التَّنْزِیلِ فی 
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کـذا نزلـت، داللتـی بـر اینکـه آنچـه       «: نویسد چنین می» کذا نزلت«هنگام شرح عبارت 
ه امکان دارد برخی از کـالم ایشـان   است، ندارد بلک قرآنفرموده، جزوي از  معصوم
   )80، ص7ق، ج1412مازندرانی، (».و بعضی دیگر تفسیر و تأویل آیات باشد قرآنآیات 
در شـرح  ) ق 1089م (فقیه و محدث شیعی، مال خلیـل قزوینـی  : مال خلیل قزوینی. ب

تنزیل را ، در مواضع گوناگون و فراوانی، الصافی فی شرح الکافیبا نام  کافیفارسی خود بر 
قزوینـی،  (بیان کـرده » معنی لفظ در غیر مستعمل فیه«و تأویل را » معنی لفظ در مستعمل فیه«

و روایات داراي الفاظ تنزیل را به عنـوان تفسـیر    24)133و 128، ص2، قسمت 3تا، جزء بی
نـازل کـرده، تبیـین و شـرح کـرده       الفاظ آیات که خداوند متعال توسط جبرئیل بر پیامبر

  )101و  99، ص2مان، قسمت ه.(است
قـدر، مـال محسـن فـیص     حکیم، فقیـه و محـدث عـالی   : مال محسن فیض کاشانی. ج

در اولـین برخـورد بـا     الـوافی در شرح خود بر کتب اربعه شیعه با نـام  ) ق 1091م (کاشانی
ـ  «یعنی در ذیل روایت هشتم از باب » هکذا انزلت«عبارت  لِ فـی  فیه نُکَت و نُتَف مـنَ التَّنْزِی

، این عبارت را به مفهوم بیان معنا و تفسیر آیـه معرفـی،   )414، ص1، ج1365کلینی، (»الْولَایۀِ
سایر عبارات و جمالت نظیر آن نیز به معنـاي تفسـیر و بیـان آیـات بـه      «کند که  و تأکید می

  ) 885، ص3ق، ج1412فیض کاشانی، (».روند شمار می
 ةمـرآ و  بحار االنوار، مؤلف )ق 1110م (مجلسیعالمه محمدباقر : محمدباقر مجلسی. د

در شرح برخی روایات، کلمۀ تفسیر را به عنوان معناي واژة تنزیل به کار برده اسـت؛   العقول
یعـرِف الْإِمـام الَّـذي یکُـونُ مـنْ       أَنَّ الْإِمام«براي مثال، ایشان در ذیل حدیث اول از باب 

 .»کـذا نُزلـت اَي بِحسـب المعنـی    «: چنـین آورده اسـت  ) 276، ص1، ج1365کلینی، (»بعده
  ) 178، ص3، ج1370مجلسی، (

  با توجه به آنچه بیان شد، اکنـون بـه چنـد نمونـه از روایـاتی پرداختـه        :هابررسی نمونه
ه که مربوط به تفسیر آیه است و یا واژة تنزیل به کار رفته و ها عباراتی آمدشود که در آنمی

بـراي نمونـه بـه سـه مـورد از       25.روایت است 41مرتبط به اضافات تفسیري است و شامل 
  :کنیمها اشاره میترین آنمهم

لهـم  » فتْنَـۀً و ما جعلْنَا الرُّؤْیا الَّتی أَریناك إِلَّـا  « عن حریز عمن سمع عن أبی جعفر. 1
/ 297، ص2ق، ج1380عیاشـی،  .(امیـه یعنی بنـی » فی الْقُرْآنِ نَۀَالْملْعو ةَو الشَّجرَ«لیعمهوا فیها 

  ) 486، ص3، ج1378عسکري، / 255ق، ص1403الهی ظهیر، / 281ق، ص1298نوري، 
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أَریناك إِالَّ فتْنَۀً   ا جعلْنَا الرُّؤْیا الَّتیو إِذْ قُلْنا لَک إِنَّ ربک أَحاطَ بِالنَّاسِ و م«ادعا شده که در آیۀ  

بـه جـاي    )60: اسـراء (»للنَّاِس و الشَّجرَةَ الْملْعونَۀَ فی الْقُرْآنِ و نُخَوفُهم فَما یزیدهم إِالَّ طُغْیاناً کَبیـر 
اي وجـود   قرینـه از آنجا که هیچ دلیل و . بوده است» لهم لیعمهوا فیها«، عبارت »للناس«

اند و  بوده قرآندر صدد بیان نص صریح آیات  ندارد که بتوان اثبات کرد که امام باقر
، تفسـیري بـودن   »یعنـی «از طرفی با توجه به سیاق و ادامۀ روایت که با آوردن عبارت 

باید سایر زیادات و اختالف نقل روایت، با آیۀ  سازد، می زیادات را به صراحت روشن می
  . ا نیز کلماتی تفسیري به حساب آوردر قرآن
عن عبداهللا بن عثمان البجلی عن رجل أن النبی ص اجتمعا عنده و ابنتیهما فتکلموا . 2

لَقَد کدت تَرْکَنُ إِلَیهِم «: أن یلین لهما فی بعض القول، فأنزل اهللا فی علی و کان من النبی
ثم ال تجد بعدك مثل » حیاةِ و ضعف الْممات ثُم ال تَجِد لَک علَینا نَصیراًشَیئاً قَلیلًا إِذاً لَأَذَقْناك ضعف الْ

الهــی ظهیــر، / 281ق، ص1298نــوري، / 306، ص2ق، ج1380عیاشــی، (26.علــی ولیــا
  ) 490، ص3، ج1378عسکري، / 256ق، ص1403

: اسـراء (»الْممات ثُم ال تَجِد لَک علَینا نَصیراًإِذاً لَأَذَقْناك ضعف الْحیاةِ و ضعف «ادعا شده که در آیۀ 
با توجـه بـه   . نیز بوده است» ثم ال تجد بعدك مثل علی ولیا«عبارت » علَینا نَصیراً«پس از ) 75

باشد  مفهوم تنزیل که در این روایت به کار رفته و به معناي نزول تفسیر و وحی بیانی نیز می
دلیل و قرینۀ مشخصی وجود ندارد کـه حضـرت، حتمـاً در صـدد     و با در نظر گرفتن اینکه 

در ایـن روایـت را اضـافاتی     قـرآن بایست عبارات زیاده بـر   باشند، می  قرآنبیان نص آیات 
  . تفسیري به حساب آورد

رفعه إلى أبی جعفر ع قال نزل جبرئیل على محمد علیه و  ةعن محمد بن أبی حمز. 3
، 2ق، ج1380عیاشی، (27.»إال خسارا«آل محمد حقهم » لظالمینو ال یزید ا«آله السالم بهذه 

، 3، ج1378عسکري، / 256ق، ص1403الهی ظهیر، / 282ق، ص1298نوري، / 315ص
  )491ص

و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و رحمۀٌ للْمـؤْمنینَ و ال یزیـد الظَّـالمینَ إِالَّ    «ادعا شده که در آیۀ 
این روایت . نیز بوده است» آل محمد حقّهم«عبارت » الظَّالمینَ«پس از ) 82: اسراء(»خَسار

توان تنزیل را حمل بـر   گفته، میکه با توجه به مطالب پیش استنیز داراي مفهوم تنزیل 
تفسیر و نزول وحی بیانی کرد و زیادات بر آیات مندرج در روایت را اضافاتی تفسیري به 

عسکري نیز تنزیل در این روایت را نزول، جهت آوردن وحی بیانی  عالمه. حساب آورد
  )493، ص3، ج1378عسکري، .(و تفسیري معنا کرده است
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  اختالف قرائات .2
در زمان حیات نبی مکرم اسـالم و بـه برکـت وجـود حضـرتش و حضـور حافظـان و        

نـازل شـده بـر    همان قرائت   قاریان و عدم گسترش فراوان ممالک اسالمی، قرائت واحد که
و بـه   پـس از رحلـت پیـامبر   . است، در میان مسلمانان رایج بود رسول گرامی اسالم

دالیل گوناگونی از جمله اجتهاد برخی صحابه، شهادت و رحلت جمع زیـادي از قاریـان و   
هـاي  قرائـت ... الخـط عـرب و  گـذاري در رسـم  ، عدم وجود اعـراب و نقطـه  قرآنحافظان 

  حاکمـان   ،هـاي بعـد  در سـال  28.میان مسلمانان بـه وقـوع پیوسـت   گوناگون دیگري نیز در 
ویژه اهـل سـنت   عباس نیز به دالیل سیاسی از جمله سرگرم کردن مسلمانان بهامیه و بنیبنی

ها و همچنین دور نگه داشتن ایشان از معـانی، مفـاهیم و   به ظواهر کالم الهی و انواع قرائت
مقـدس، بـه حمایـت از مباحـث پیرامـون اخـتالف        هاي واال و ضد طاغوتی این کـالم پیام

کـه   قرائات پرداختند، ولی شیعیان به برکت حضور و نظارت مسـتقیم ائمـه معصـومین   
بـا ایـن    29.اند قرن به طول انجامیده، از فرورفتن به دامان چنین مباحثی مصون مانده 2حدود 

شـکل گرفتـه، در    هـا طـی ادوار و مراحلـی   همه، آنچه روشن است اینکه اخـتالف قرائـت  
مباحث قرآنی راه یافته و بخش قابل توجهی از منازعات علوم قرآنی را به خـود اختصـاص   

خـارج اسـت    قرآنو برخی از روایات مرتبط به آن از محل نزاع بحث تحریف  30داده است
ق، 1385خـویی،  .(گـردد  و تحریف مصطلح و مـورد بحـث شـامل اخـتالف قرائـات نمـی      

  ) 216ص
  :اهنمونهبررسی 

هـا  تـرین آن که به عنوان نمونه به سه مـورد از مهـم   31روایت است 26این بخش شامل 
از آنجا که تمام روایات این بخش، مربوط به بحث اختالف قرائات، و خارج . کنیماشاره می

اند، بنابراین به علّت اختصار و جلوگیري از تکرار نقـد مشـترکی   از دامنۀ تحریف مورد نزاع
   .شودها پرداخته میاین روایات وارد است، پس از نقل به نقد و بررسی آنکه بر همۀ 

فیـه   عام فیه یغَاثُ النَّـاس و «فی قول اهللا  عن علی بن معمر عن أبیه عن أبی عبداهللا. 1
/ 180، ص2ق، ج138عیاشـی،  (32.»و أَنْزَلْنا منَ الْمعصرات ماء ثَجاجاً«: ، ثم قالمۀمضمو» یعصرُونَ
) 449، ص3، ج1378عســکري، / 242ق، ص1403الهــی ظهیــر، / 274ق، ص1298نــوري، 

بـه  ) 49: یوسـف (»نمنْ بعد ذلک عام فیه یغاثُ النَّاس و فیه یعصـرُو   ثُم یأْتی« ادعا شده که در آیۀ
  . بوده است» یعصرون«، عبارت »نیعصرُو«جاي 
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بـأمر اهللا،  : قـال » یحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه«فی قوله  عن أبی عبداهللا صدقۀبن  ةدعن مسع. 2 

ما من عبد إال و معه ملکان یحفظانه فإذا جاء األمر من عند اهللا خلیا بینـه و بـین أمـر    : ثم قال
ق، 1403الهــی ظهیــر،  / 275ق، ص1298نــوري، / 205، ص2ق، ج1380عیاشــی، (33.اهللا

لَه معقِّبـات مـنْ بـینِ یدیـه و مـنْ      «ادعا شده که در آیۀ ) 455، ص3، ج1378عسکري، / 244ص
د ا أَراد اللَّه بِقَومٍ سـوءاً فَـال مـرَ   خَلْفه یحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم و إِذ

  . بوده است» بأمر اهللا«، عبارت »منْ أَمرِ اللَّه«به جاي ) 11: رعد(»للَه و ما لَهم منْ دونه منْ وا
رب اغْفـرْ لـی   « اآلیـۀ عن حریز بن عبد اهللا عمن ذکره عن أحدهما أنه کان یقـرأ هـذه   . 3

يــد الولــماعیل و اســحاق » و ــی اس ــی، (34یعن ــوري، / 234، ص2ق، ج1380عیاش ق، 1298ن
ادعا شده که در آیـۀ  ) 462، ص3، ج1378عسکري، / 246ق، ص1403الهی ظهیر، / 276ص

عبـارت  » لوالـدي و «بـه جـاي   ) 41: ابـراهیم (»و لوالدي و للْمؤْمنینَ یوم یقُوم الْحساب  ربنَا اغْفرْ لی«
»يبوده است» لولَد .  

ایات فوق مربوط بودن به حـوزة بحـث اخـتالف قرائـات و عـدم      نقطۀ اشتراك تمام رو
  : ها با تحریف نقیصه است، ولی در این میان تذکر چند نکته نیز ضروري استارتباط آن

چینی و چاپ، باز هم  هاي مربوط به حروف اکنون پس از پیشرفت فزایندة تکنولوژي .1
ارشـی و ویرایشـی و چـاپی    ها و سایر مکتوبات منتشـر شـده، خـالی از اشـکاالت نگ    کتاب

افزارهـاي  توان انتظار داشت در قرون اولیه اسالم و آن هم با نوشـت  نیستند، حال چگونه می
به صورت صحیح و دقیق و با اعراب درست نوشـته   ضعیف و ابتدایی، گفتار معصومین

تـوان حـدس    پس به روشنی می. هاي بعدي نیز دچار آسیب نشده باشد شده و در بازنویسی
ها که در اعراب، تشدید، کم و زیاد شدن چند نقطه و یا چنـد   که بسیاري از این اختالف زد

  . ها بوده باشد ها و استنساخ تواند زاییدة نگارش حرف است، می
هاي موجود  برخی از روایات مذکور، گویا اشارة صریح به وجود اختالف در قرائت

هـا مـورد اعتنـاي مفسـران و      قرائـت گونه اخـتالف  دارد که این در زمان معصومین
جـوادي آملـی،   / 242، ص3، ج1378عسکري، .(دانشمندان اسالمی نیز واقع شده است

  )152، ص1384
برخی از این اختالف قرائات و تفاوت در چند حرف و اعراب را شاید بتوان بـه   .2

ونه گپژوهان در ذیل این که کالم برخی قرآنحساب تفسیري بودن روایت گذاشت، آنچنان
 عالمه عسـکري، اخـتالف نقـل در روایتـی     ،براي مثال ؛روایات، مؤید این مطلب است
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) 163ق، ص1410(و استاد معرفت، تفاوت آیات در روایتی دیگر) 240، ص3، ج1378(
  . اند به قصد تبیین و تفسیر آیات دانسته را قول معصوم

  
  هاي کلی از قرآن  بندي تقسیم. 3

هـا حکـم   با استناد به آن قرآنکه مدعیان تحریف  تفسیر عیاشیه دیگري از روایات وگر
هـا بـر   انـد، روایـاتی اسـت کـه مضـامین آن     به تغییر و تحریف در این کتـاب مقـدس داده  

طبق این گروه از روایات کـه  . به سه یا چهار گروه داللت دارد قرآنبندي کلی مفاهیم  تقسیم
، قـرآن ده اسـت، عالمـان و مفسـران راسـتین     نیز نقل شـ  تفسیر عیاشیها در سه مورد از آن

هایی که نه به منظور اند؛ گروه هایی تقسیم کردهرا به گروه قرآنمضامین و محتواي کل آیات 
هـاي متـداول و    بنـدي  مانند بسیاري از تقسـیم (هایی دقیق و مساوي یکدیگر بلکه بیان بخش

فضا و قصـد نـزول آیـات الهـی     به خاطر آشنایی بیشتر مخاطبان با ) رایج در علوم گوناگون
  .انجام گردیده است

استفادة مدعیان تحریف از این روایات که نه در ظاهر و نـه در معنـا، هـیچ ارتبـاطی بـا      
، شاید بدین سـبب باشـد   )تعریف به معناي نقیصه(وقوع تغییر و کاستی در کالم وحی ندارد

، دربـارة  قـرآن بخش  که در این روایات، یک قسمت از چهار قسمت و یا یک بخش از سه
انـد بـا    مدعیان تحریف کـه گمـان کـرده   . دانسته شده است آیات والیت ائمه معصومین

، ارتبـاط  قـرآن بایست دست کـم، ظـاهر یـک چهـارم آیـات       ها می بندي توجه به این تقسیم
اند چنـین آمـاري    داشته باشد، هنگامی که نتوانسته مستقیمی با امامت و والیت اهل بیت

انـد و   داده خشند، حکم به کاسته شدن از آیات معجزة جاوید نبی مکرم اسـالم را تحقق ب
بندي درخت بـه سـه قسـمت ریشـه، سـاقه و       ماند که هنگام تقسیم البته این قیاس به آن می

هـا  برگ، کسی به دنبال تساوي و برابري هر سه قسمت باشد و به واسطۀ عـدم تسـاوي آن  
حال آنکه بر همگان روشـن اسـت کـه ایـن     ! ها دهد ریشهاز ) تحریف(حکم به کاسته شدن

بندي، درصدد بیان تساوي در میان اجزاي مقسوم نبوده و به واسطۀ میزان اهمیـت آن   تقسیم
  که بـراي نمونـه بـه دو مـورد از      35این بخش شامل سه روایت است. اجزا انجام شده است

  .کنیمها اشاره میآن
یقول نزل القرآن أثالثا ثلث فینـا   أمیر المؤمنین سمعت: قال نباتۀو عن األصبغ بن  .1

/ 9، ص1ق، ج1380عیاشـی،  (36.و فی عدونا و ثلث سنن و أمثال و ثلث فـرائض و أحکـام  
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، 3، ج1378عســکري،  / 158و  38ق، ص1403الهــی ظهیــر،  / 223ق، ص1298نــوري،  

  )169ص
باع ربع فینـا،  أر أربعۀیقول نزل القرآن على  سمعت أبا جعفر: عن أبی الجارود قال .2

 37.و ربع فی عدونا، و ربع فی فرائض و أحکام، و ربـع سـنن و أمثـال و لنـا کـرائم القـرآن      

ــی، ( ــوري، / 9، ص1ق، ج1380عیاش ــر،  / 223ق، ص1298ن ــی ظهی / 158ق، ص1403اله
  )169، ص3، ج1378عسکري، 

  
 آیاتی منطبق بر قرآن کنونی .4

و از جمله میـرزاي نـوري در    قرآنگونه که قبالً نیز بیان شد، مدعیان تحریف  همان
دارند، به فکر افزایش  قرآنآوري روایاتی که به زعم ایشان داللتی بر تحریف حین جمع

اند، از این رو عـالوه بـر مستمسـک     کمی و باال بردن آمار احادیث تا هزار روایت بوده
هـاي  بنديري و روایات اختالف قرائات و روایات تقسیمساختن روایات اضافات تفسی

اند که  کنونی نیز مبادرت ورزیده قرآن، به نقل احادیثی، شامل آیات منطبق بر قرآنکلی 
هر چند در برخی موارد شاید بتوان این احتمال را پذیرفت که نسخۀ موجود در دسـت  

کثر موارد، نقل خـود میـرزاي   هاي کنونی متفاوت باشد، ولی در ا میرزاي نوري با نسخه
فعلی است و به قول عالمه عسکري، جاي تعجب است  قرآننوري نیز منطبق با قرائت 

 قـرآن که چگونه چنین روایاتی را نقل، و ادعاي برشـمردن هـزار روایـت در تحریـف     
دسته روایات   روایت مندرج در این 10نمونه از  3در این بخش، به نقل و تبیین . اند کرده
 38.اند، پرداخته شده است نقل شده و مورد ادعاي تحریف قرار گرفته تفسیر عیاشیاز که 

روایت با  10الزم به ذکر است که براي حصول اطمینان از تطابق آیات نقل شده در این 
   39.چاپ از تفسیر عیاشی مراجعه شده است 3و در صورت لزوم به  2به  قرآن کریم

  :هانمونهبررسی 
عیاشـی،  .(بن علی الحلبی عن أبی عبداهللا أنه کان یقرأ مالک یومِ الدینِعن محمد . 1
عسـکري،  / 168ق، ص1403الهـی ظهیـر،   / 231ق، 1298نوري، / 22، ص1ق، ج1380
، عبـارت  »مالک«چنین ادعا شده است که در سورة حمد به جاي ) 234، ص3، ج1378

»کلگانه مورد استفاده در این  هاي سه چنین ادعایی در هیچ یک از نسخه. بوده است» م
پژوهش یافت نشد و البته در صورت صحت ادعا، نیز اشارة روایت به اختالف قرائات 

  .بوده و از محل نزاع تحریف خارج است
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حتَّـى إِذَا اسـتَیأَس   «فـی قولـه تعـالى     عن أبی بصیر عن أبی جعفر و أبی عبداهللا. 2
ـ    ق، 1298نـوري،  / 201، ص2ق، ج1380عیاشـی،  .(مخففـۀ » د کُـذبوا الرُّسلُ و ظَنُّـوا أَنَّهـم قَ

ادعـا بـر ایـن    ) 450، ص3، ج1378عسـکري،  / 242ق، ص1403الهی ظهیر، / 274ص
حتَّى إِذَا استَیأَس الرُّسلُ و ظَنُّوا أَنَّهم قَد کُذبوا جاءهم نَصرُنا فَنُجـی مـنْ نَشـاء و ال    «است که در آیۀ 

رِمییجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب وا«عبارت ) 110: یوسف(»نرَدبکُذ به صورت مخفف و بـدون  » قَد
  . تشدید بوده که ادعایی کامالً صحیح و منطبق بر مصحف کنونی است

قال سـمعته   عن حسین بن هارون شیخ من أصحاب أبی جعفر عن أبی جعفر. 3
ء الذي لم  الثوب و الشی: ثم قال أبو جعفر: قال» لِّ ما سأَلْتُموهو آتاکُم منْ کُ« اآلیۀیقرأ هذه 

الهی ظهیر، / 275ق، ص1298نوري، / 230، ص2ق، ج1380عیاشی، .(تسأله إیاه أعطاك
و آتـاکُم مـنْ   «این روایت در ذیل آیـۀ  ) 460، ص3، ج1378عسکري، / 245ق، ص1403

وا ندإِنْ تَع و وهأَلْتُمکُلِّ ما س کَفَّـار وها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومصال تُح اللَّه تمو کـامالً  ) 34: ابـراهیم (»ع
  . منطبق بر مصحف کنونی است و مورد مدعاي مشخص نیست

  
  ظاهر در تحریف  .5

که مورد  تفسیر عیاشیمانده از روایات روایت باقی 5در این قسمت، به نقل و بررسی 
هـاي پیشـین را    بنـدي  واقع شده و قابلیت گنجانده شدن در دسـته  قرآنادعاي تحریف 

 قرآناز این پنج روایت که داللت ظاهري بیشتري بر تحریف . نداشتند، خواهیم پرداخت
، و خارج از دایرة نزاع تحریف قرآندارند، سه روایت نخست مربوط به معانی و بطون 
و مخالفت بـا تـاریخ قطعـی و     نقرآاست، اما دو روایت دیگر به علت تعارض با نص 

گذاشته شوند  روایات صحیحه و عدم امکان توجیه و تأویل، قابل اعتنا نیست و باید کنار
  :که به شرح ذیل است

إن فی القرآن ما مضى و ما یحدث و ما  قال أبو عبداهللا: عن إبراهیم بن عمر قال. 1
الواحد منه فی وجوه ال یحصـى  هو کائن، کانت فیه أسماء الرجال فألقیت، و إنما االسم 

الهی ظهیر، / 214ق، ص1298نوري، / 12، ص1ق، ج1380عیاشی، (40.ةیعرف ذلک الوصا
  )114و  133، ص3، ج1378عسکري، / 143ق، ص1403

عالوه بر خبر از گذشته و حال و آینده، اسامی افراد نیز  قرآنادعا بر این است که در 
گونه که مرحوم مال محسن فیض کاشانی همان. اند بوده است که این اسامی حذف شده
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فـیض  (هـا باشـد   تواند مشخصـات و عالئمـی از آن   بیان کرده، منظور از اسامی افراد می 

ــانی،  ــه هر) 41، ص1ق، ج1415کاش ــامی در  ک ــود آن اس ــد خ ــرآنچن ــا   ق ــده ام نیام
تک افراد و مصادیق آن را توانند با استفاده از آن مشخصات، اسامی تک می معصومین

تواند به این معنا باشد که هرچند همۀ حوادث  القا و افتادن اسامی هم می. مشخص سازند
تک اسامی افراد هست، ولی خداوند متعال به جاي قرار دادن تک قرآنگذشته و آینده در 

ها را آورده و علم تشخیص مصادیق متعـدد از اسـم واحـد را بـه      شخصات آندر آن، م
  . اوصیاي خودش تعلیم فرموده است

قال لو قد قرئ القرآن کما أنزل  عن داود بن فرقد عمن أخبره عن أبی عبداهللا. 2
الهی ظهیر، / 214ق، ص1298نوري، / 13، ص1ق، ج1380عیاشی، (41ینأللفیتنا فیه مسم

  )180و  115، 132، ص3، ج1378عسکري، / 38و  142، ص1403
به معناي نزول وحی قرآنی فرض » انزال«به معنی خواندن و » قرائت«در این روایت، 

 قـرآن کـریم  را دلیلی بـر کاسـتی    قرآندر  شده و در نتیجه نبودن اسامی معصومین
ـ پیرامون مفهـوم  ـ در بخش روایات تفسیريگفتهبا توجه به توضیحات پیش. اند دانسته

تـوان   ، مـی  رفته تنزیل که به معناي تفسیر و تبیین آیات و نزول وحی بیانی نیز به کار می
گونه ـ مثالً آنطبق تفسیر و تبیین الهی آن قرآنمقصود این روایت را چنین دانست که اگر 

 شد، دالیل و شواهد فراوانـی بـر   ـ بیان میموجود است که در مصحف امیرالمؤمنین
شد؛ البتـه الزم بـه ذکـر اسـت اینکـه       دیده می) معصومین(اثبات امامت و والیت ما

منظور تسمیه به این اسامی ظاهري نیست بلکه به یادآوري » اللفینا فیه مسمین«: اند فرموده
، ق1410معرفت، .(دارد هایی است که داللت بر فضایل ائمه و تذکر صفات و ویژگی

 قـرآن ود مفاد این روایت را دلیلـی بـر وقـوع تحریـف در     بنابراین اگر هم بش) 232ص
  . قرآناي است به تحریف معنوي و نه ظاهري  دانست، اشاره

قال لو ال أنه زید فی کتاب اهللا و نقص منه مـا خفـی    عن میسر عن أبی جعفر. 3
، 1ق، ج1380عیاشـی،  (42.حقنا على ذي حجى، و لو قد قام قائمنا فنطق صـدقه القـرآن  

، 1378عسـکري،  / 38و  142ق، ص1403الهی ظهیر، / 214ق، ص1298ي، نور/ 13ص
  )180و  115، 132ص/ 3ج

زیـاد و   قرآناگر در «: نقل شده زیاد و کم شدن را در این روایت که از قول امام باقر
کاهش و افزایش ظاهري آیات » ماند شد، حق ما بر هیچ صاحب خردي پوشیده نمی کم نمی
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با توجه به سیاق روایات قبل و بعد که بـه  . اند دانسته قرآنو در نتیجه دلیلی بر تحریف  قرآن
اند و با عنایت به این نکته کـه وقـوع    نقل شده منظور بیان شأن و جایگاه ائمه معصومین

، هیچ قائلی ندارد و از طرفی، تحریف به کم و زیاد شـدن در  قرآنتحریف به زیاده در ظاهر 
در این روایت  قرآناند، پس باید افزوده و کاسته شدن به  در کنار هم مطرح شدهاین روایت 

در نظر گرفت که با اعتقاد شیعه مبنی بـر وجـود    قرآنرا ازدیاد و کاهش در معانی و تفاسیر 
نیـز سـازگاري دارد؛    در بیـان فضـایل و مناقـب اهـل بیـت      قرآن کریمآیات فراوانی از 

هم سخن از تحریف به میان آمده باشد، مقصود تحریف معنـوي   بنابراین در این روایت اگر
  . است که خارج از محل بحث نزاع تحریف است

و إِذْ أَخَذَ اللَّه میثـاقَ النَّبِیـینَ   «: عن قول اهللا عن حبیب السجستانی قال سألت أبا جعفر. 4
فکیـف یـؤمن   » مصدقٌ لما معکُـم لَتُـؤْمنُنَّ بِـه و لَتَنْصـرُنَّه     لَما آتَیتُکُم منْ کتابٍ و حکْمۀٍ ثُم جاءکُم رسولٌ

موسى بعیسى و ینصره و لم یدرکه و کیف یؤمن عیسى بمحمد ص و ینصـره و لـم یدرکـه    
و  الکتبـۀ و لم یزد فیه إال حروف أخطأت بها  ةیا حبیب إن القرآن قد طرح منه آي کثیر: فقال

ــا الرجــال، ــوري، / 180، ص1ق، ج1380عیاشــی، ... .( 43توهمه / 243و  214ق، ص1298ن
  )180و 305، 133، ص 3، ج1378عسکري، / 189و  143ق، ص1304الهی ظهیر، 

دارد، اما به علـت مخالفـت و    قرآن کریمظاهر روایت داللت بر حذف آیات فراوانی از 
و منطقی آن و با توجه و عدم توانایی توجیه و تأویل عقلی  قرآنتعارض این روایت با نص 

ق، 1380عیاشـی،  (در مقدمۀ تفسیرش بیان داشته به آنچه خود عیاشی از قول معصومین
 قـرآن مبنی بر اینکه باید روایـات را بـا    )التی بخالف القرآن یۀ، باب ترك الروا10ـ9، ص1ج

ن ؛ بنـابراین، آ )روایـات عرضـه  (ها را کنار گذاشت آن قرآنسنجیده و در صورت مخالفت با 
دارد، قابل اعتنـا نیسـت    قرآنبخش از روایت حاضر که اشاره به وقوع تحریف به نقیصه در 

 شود و با توجه به اینکه نظیر این روایت از سـیاري غـالی نیـز نقـل شـده      و کنار گذاشته می
هاي جعل حـدیث   و با در نظر گرفتن این نکته که از روش) 133، ص3، ج1378عسکري، (

بـوده   افکار و عقاید غلوآمیز خـود در میـان کلمـات معصـومین     توسط غالیان گنجاندن
بخـش   تـوان چنـین حـدس زد کـه      مـی ) 332ــ 330، ص1385آبادي، صالحی نجف.(است

دارد، سـاختۀ   قـرآن و قسمتی که سخن از تحریف  از معصوم صادر   روایت  این تفسیري  
  . دست غالیان و واضعان حدیث باشد

  :الـق» الَّذینَ آمنُوا ثُم کَفَرُوا«ابه ـول اهللا فی کتـق بن علی ال قلت لمحمدـعن جابر ق. 5
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 لما وجه النبی: عشر رجال قال سبعۀو کانوا  طلحۀهما و الثالث و الرابع و عبد الرحمن و  

قالوا بعـث هـذا الصـبی و لـو      مکۀو عمار بن یاسر رحمه اهللا إلى أهل  علی بن أبیطالب
صنادیدها و کانوا یسمون علیا الصبی ألنـه کـان    مکۀو فی  مکۀإلى أهل  حذیفۀبعث غیره یا 

و من أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا و عمل صالحا و هو «: اسمه فی کتاب اهللا الصبی لقول اهللا
ق، 1298نـوري،  / 279، ص1ق، ج1380عیاشـی،  ... .(44»صبی و قـال إنّنـی مـن المسـلمین    

  )950، ص3، ج1378ري، عسک/ 298ق، ص1403ر، الهی ظهی/ 304ص
  و منْ أَحسنُ قَوالً ممنْ دعا إِلَى اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِنَّنـی «گویا ادعا بر این است که در آیۀ  

نیز بـوده و آن صـبی،   » و هو صبی«، عبارت »و عملَ صالحاً«پس از ) 33: فصلت(»منَ الْمسلمینَ
است، ولی الزم است یادآوري شود که ابتـداي روایـت اشـاره بـه اعـزام       حضرت علی
و عمار بن یاسر از مدینه به مکه به منظور قرائت آیات برائت در سال نهم  حضرت علی
دسـت کـم    که در آن زمان حضرت علـی ) 279، ص30ق، ج1426عاملی، (هجري دارد

سورة فصـلت طبـق    33زئی از آیۀ ج» و هو صبی«عبارت . اند سال داشته و کودك نبوده 32
  . قرائت متواتر نیست و داراي اضافات تفسیري است

در صـدر اسـالم و در مکـه     برخی نیز نزول این آیه را در شأن مؤذنان رسـول خـدا  
؛ حال با توجه به این نکات و بـا در نظـر گـرفتن ضـعف     )687، ص1361محقق، (اند دانسته

و همچنین به استناد قول عیاشی در مقدمۀ ) 950، ص3، ج1378عسکري، (سندي این روایت
روایـت  ) 10ــ 9، ص1ق، ج1380عیاشـی،  (قـرآن کـریم  تفسیرش مبنی بر عرضۀ روایات بر 

 .شودحاضر معتبر نیست و نقل آن نیز دلیلی بر پذیرش آن روایت نزد عیاشی محسوب نمی
  

  گیري نتیجه
و بـه تبـع آن در    فصل الخطابهاي  روایتی که در کتاب 90با توجه به آنچه بیان شد، از 

، نقل شده بـود،  قرآن کریمو به ادعاي تحریف  تفسیر عیاشی، به استناد و القرآن الشیعۀکتاب 
بندي و تحلیل و نقد محتـواي  روایت باقی ماند که پس از دسته 85پس از حذف تقطیعات، 

یم که از این تعداد ـ احادیث، به این نتیجه دست یافتـ و نه سنديآن روایات و بررسی داللی
روایـت پیرامـون    3حدیث مربـوط بـه اخـتالف قرائـات،      26حدیث اضافات تفسیري،  41

حـدیث بـه    5کنونی،  قرآنروایت حاوي آیاتی منطبق بر  10، قرآنهایی کلی از  بنديتقسیم
توان در ارتباط با تحریـف   ظاهر در خصوص تحریف است که از آن میان، دو روایت را می
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این دو قسمت از دو روایت مذکور به سبب تعارض با نص صـریح  . ارزیابی کرد مورد نزاع
ها را حتـی  توان ذکر آنو واحد بودن در مقابل تواتر نقل آیات، قابل قبول نیست و نمی قرآن

دلیل اعتقاد عیاشی بر تفسیر دانست، زیرا هر چند وجود دو روایت در یک مجموعه روایـی  
تواند دلیلی بر اعتقـاد مؤلـف کتـاب بـر تمـام مفـاد آن        یت نمیروا 1700مشتمل بر بیش از 

کـه بـه عیاشـی و     قـرآن اعتباري ادعاي تهمت تحریف  روایات باشد، ولی براي تأکید بر بی
تفسیر وي وارد شده است، همین بس که ایشان خود در مقدمۀ تفسیرش با استناد بـه هفـت   

 9، ص1ق، ج1380عیاشـی،  (»القـرآن  التی بخـالف  الروایۀترك «روایت در بخشی با عنوان 
کند که ایـن  تأکید می کریم قرآنبر عرضه و سنجش صحت و سقم روایات به وسیلۀ ) 10و

  . در دیدگاه وي است قرآندلیلی بر اتقان، حجیت و سالمت 
  

  :هانوشتپی
 . ارائه خواهد شد» پیشینۀ پژوهش«هاي آن در بخش توضیحات بیشتر دربارة فصل الخطاب و پاسخ. 1
، 3، ج1378مرتضـی عسـکري،   : ك.سندي روایات فصل الخطـاب، ر   جهت مطالعه پیرامون نقد. 2

 .بسراسر کتا
بین دو جلد و همین  قرآننازل کرد، همین  اعتقاد ما این است که قرآنى که خدا بر پیامبرش«. 3

بیش از  قرآنقرآنى است که در دست مردم موجود است و هرکس به ما نسبت دهد که ما معتقدیم 
  )59ق، ص1412صدوق، (».موجود است، دروغگوست قرآناین 

م (اند، ابن انبارى به میان آورده قرآناحتماالً نخستین افرادى که سخن از اعتقاد شیعه به تحریف  .4
) ق 630م (و ابن اثیر) ق 606م (و پس از ایشان فخر رازى) ق 456م (و ابن حزم آندلسى) ق 328
  .96، ص1354کمالى دزفولى، / 288ش، ص1382نجارزادگان، : ك.اند، ر بوده

ه، بلکه آنچـه  حذف نشد قرآناى از  جماعتى از شیعه معتقدند که یک سوره و آیه و حتى کلمه«. 5
مفیـد،  (».بوده، حـذف گردیـده اسـت    از تأویل و تفسیر و شأن نزول در مصحف حضرت على

 )81، ص4ق، ج1414
اگر هم روایتى باشـد  «: نگارد چنین مى قرآنوى پس از تصریح در عقیدة شیعه مبنى بر سالمت . 6

قابل تأویل نبـود، بایـد    که ظاهراً بر تحریف داللت نماید، نخست باید به تأویل آن پرداخت و اگر
تا، طوسى، بی(».، جایگاهى نخواهد داشتقرآنکنار گذاشته شود، زیرا روایات آحاد در برابر تواتر 

 )3، ص1ج
اجماع داشته و طرفـداران   قرآنوي معتقد است که تمامى مسلمانان بر عدم وقوع تحریف به زیاده در . 7

  رده و آن را مردود ـشمرـان و حشویـه از اهل سنت بـشیعیـاز ع اندکى ـه را جمـنظریۀ تحریف بر نقیص
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 )5، ص1، ج1372 طبرسى، .(دانسته است 

حسـینى  : ك.ر قرآنبراى بررسى بیشتر پیرامون اسامى و آراي دانشوران شیعى پیرامون تحریف . 8
 .25ـ9ق، ص1417میالنى، 

، توسط دانشمندى مصرى الفرقانالزم به ذکر است که در میان اهل سنت نیز تألیف مستقلى با نام . 9
معرفت، .(، نگاشته شده استقرآنبه نام ابن الخطیب محمد محمد عبدالطیف، پیرامون اثبات تحریف 

 )ق، مقدمه1410
روایت نیز مربوط به  1062روایت مربوط به احادیث کلی پیرامون تحریف و  61از این تعداد، . 10

آن  12و  11هـاي  به ترتیب از سورة فاتحه تا سورة ناس است کـه در فصـل   قرآنآیات خاصی از 
 .ق1298نوري، : ك.جهت بررسی بیشتر ر. کتاب گرد آمده است

معرفـت،  / 278ــ 212ق، ص1385خـویی،   : ك.، رقـرآن عدم تحریـف   جهت مطالعه پیرامون دالیل . 11
  .64ـ19ش، ص1382رزادگان، نجا  / 44ـ27ق، ص1410

 فصـل الخطـاب  اى به فارسى بر  بنا بر ادعاي شاگرد میرزاى نورى، در همین ایام، ایشان تعلیقه. 12
بـدون   فصـل الخطـاب  نگاشته و ضمن بازگشت تلویحى از نظرش، عدم رضایت خـود از مطالعـۀ   

  )221، ص16ق، ج1403آقا بزرگ تهرانى، .(مشاهده آن تعلیقه را اعالم کرده است
الزم به ذکر است که اهل سـنّت بـا   . 224ـ 218ق، ص1385خویی، : ك.براي بررسی بیشتر ر. 13

: ك.ر. انـد  را پذیرفتـه  قـرآن ، گویی به نوعی وقوع تحریف به نقیصه در قرآناعتقاد به نسخ تالوت 
  . 24ـ 18ق، ص1410عرفت، م/ جاهمان

 .، مقدمه38ـ 31، ص1ق، ج1412عیاشی، / 23ـ20ش، ص1383استادي، : ك.براي بررسی بیشتر ر. 14
 ـ247، ص2احمد بن علی نجاشی، ج: ك.براي بررسی بیشتر و مطالعۀ فهرست کتب عیاشی، ر. 15

  . ، مقدمه46ـ39، ص1ق، ج1412عیاشی، / 249
، مبنی بر احتیاط وي، تفسیر عیاشیالزم به ذکر است که عالمه مجلسی پس از نقل دلیل ناسخ . 16

 . این عذر او را بدتر از گناه شمرده است
 . ، سراسر کتاب 3، مقدمه و ج1ق، ج1412عیاشی، : ك.ر. 17
، 11، ج1374شیرازي،   مکارم  / 260، ص12و ج11، ص 1ق، ج1417طباطبایی، : ك.ر/ 44: نحل. 18
 . 400، ص6، ج1383قرائتی، / 243ص
: ك.براي بررسی بیشتر دربارة منع تدوین حدیث و دیدگاه دانشـمندان فـریقین پیرامـون آن، ر   . 19

 . ق، سراسر کتاب1488جاللی حسینی، 
 )33: احزاب(»لَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکُم تَطْهیراًإِنَّما یرید ال«.: 20
  )44: نحل(» و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم و لَعلَّهم یتَفَکَّرُون«. 21
     .68ـ43، ص5شمارة  ،1390دیاري، : ك.براي توضیح بیشتر ر. 22
23 .» قُرْآنَه و هعمنا جلَینَّ عا *قُرْآنَه فَاتَّبِع فَإِذا قَرَأْناه  *یانَهنا بلَیإِنَّ ع 19ـ17: قیامه(»ثُم(  
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  .استخراج از میکروفیلم تهیه شده از کتاب. 24
 .96ـ45، ص1387 حدادیان،: ك.جهت مشاهدة متن، تبیین و نقد تمامی این روایات ر. 25
در زندگی دنیا و دو برابر را بعد از مرگ به ) مشرکان(کردي، ما دو برابر مجازاتاگر چنین می. 26

یـافتی و سـپس بعـد از خـودت یـاور و      چشاندیم، سپس در برابر ما یاوري براي خود نمـی تو می
  .یافتینمی جانشینی چون علی

را جـز   و سـتمگران بـر حـق آل محمـد    : نازل شد جبرئیل براي نقل این پیام بر محمد. 27
  .افزایدخسران نمی

/ 266 ـ253، ص1376حجتی، : ك.براي بررسی بیشتر پیرامون دالیل و منشأ اختالف قرائات ر. 28
  .188ـ172، ص1378مؤدب، 

 .230ـ227، ص1378مؤدب، : ك.جهت بررسی بیشتر ر. 29
 فضـلی، : ك.یدایش و تطور اخـتالف قرائـات، ر  براي بررسی بیشتر پیرامون مراحل گوناگون پ. 30

 .، سراسر کتاب1373
 .173ـ165، ص1387حدادیان، : ك.براي مشاهدة متن، تبیین و نقد تمامی این روایات ر. 31
سوره یوسف را با حرکت ضمه قرائت فرمـوده و   49در آیه  "یعصرون"عبارت  امام صادق .32
  .اندسوره نبأ استناد کرده 14آیه  به

هـیچ  : ، سـپس فرمودنـد  »بـأمر اهللا «: گفتنـد » یحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه«در ذیل عبارت  امام صادق .33
اي نیست مگر آنکه دو ملک مأمور مواظبت از اویند، اما هنگامی که فرمانی از جانـب خداونـد   بنده

  .شوندصادر گردد، آنان مانع اجراي فرمان خدا نمی
:] گفتنـد سـپس مـی  [و » رب اغفر لی و لولدي«: خواندندآیه را چنین می یکی از صادقین .34

  .منظور اسماعیل و اسحاق است
  .175ـ173حدادیان، ص: ك.جهت مشاهدة متن، تبیین و نقد تمامی این روایات، ر .35
بخشی دربارة ما و دشمنان ما، قسمتی : شده ، در سه بخش نازلقرآن: گفتندمی امیر مؤمنان«. 36
 .ها و امثال و بخشی هم در واجبات و احکام الهیسنت در
 ، حاوي چهار بخش نازل شـده، بخشـی دربـارة مـا و بخشـی دربـارة      قرآن: فرمودندمی امام باقر .37

 قـرآن ها و کرامات ها و امثال و نیکیدشمنان ما، قسمتی در واجبات و احکام الهی و بخشی هم در سنت
 .در شأن ماست

  .181ـ175، ص1387حدادیان، : ك.متن و تبیین تمامی این روایات ر براي مشاهدة. 38
. 1: انـد از عبـارت   ، که در این پژوهش مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   تفسیر عیاشیهاي گوناگون  چاپ. 39

هاي نقل شـده   ق، که تمامی آدرس1380تحقیق سید هاشم رسولی محالتی، چاپ چاپخانه علمیه تهران، 
  االعلمی  مؤسسۀاشم رسولی محالتی، چاپ ـتحقیق سید ه. 2. منطبق با این نسخه است تفسیر عیاشیاز 

   .ق1421، قم، البعثۀ مؤسسۀتحقیق چاپ . 3. ق1411للمطبوعات، بیروت، 
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دهد؛ اسامی افراد در آن بوده ولی از گذشته، حال و آینده خبر می قرآن: فرمودند امام صادق. 40 

متعددي داشـته باشـد کـه اوصـیاي     ) مصادیق و(تواند وجوه اسم میحذف شده است، و البته یک 
 .دانندها را میالهی، آن

  .یافتیشد، حتماً ما را به اسم در آن میگونه که نازل شده قرائت میآن قرآناگر . 41
ماند، و هنگامی کـه  خردي پوشانده نمیشد، حق ما بر هیچ صاحبزیاد نمی کم و یا قرآناگر . 42

  .تصدیقش خواهد کرد قرآنا قیام کند و سخن بگوید، قائم م
 حذف شده و البته فقط حروف کمی به آن افزوده شده کـه آن  قرآناي حبیب، آیات زیادي از . 43

  .هم به واسطۀ اشتباه کاتبان بوده است
قَـوالً ممـنْ   ومنْ أَحسنُ «: گونه آمده بوداین قرآننامیدند، زیرا نام ایشان در را صبی می علی. 44

   )33: فصلت(».دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَ إِنَّنی منْ الْمسلمینَ
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