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  ٣            ر اذهان از روایات ضد قرآنتطهی

  

  
  متعال خداوند نام به

  
  و آلهِ  محّمدو السالم علی نبّینا  ةالحمدهلل کام ینبغی لجالله و الصال 

اّما بعد، بر اهل تحقیق پوشیده نیست که مسـلمانان شـیعی در قـرون گذشـته 

ی متفاوت را طـی   اند و در واقع سه مرحله  ختلف داشتهی قرآن سه موضع م  درباره

  اند.   نموده

   .»قرآن تحریف شده است«روزگاری معتقد بودند که  -١

به تحریف قرآن باور نداریم اّما کتـاب خـدا بـرای غیـر «گفتند   زمانی می -٢
  .»معصوم قابل فهم نیست

انـد   آن اعتقاد نداشتهشیعیان هیچگاه به تحریف قر«کردند:  اّدعاو باالخره  -٣
  .»و کتاب خدا برای غیر معصوم نیز قابل فهم است

ی نخسـت   ی سوم آنها باز قرآن را بر اساس باورشان در مرحلـه  اّما در مرحله 

فانه هیچ اقدامی جّدی برای مردود اعـالم کـردن اندیشـه و ّس أکنند و مت  تفسیر می

انـد.   یف قـرآن از خـود نشـان نـدادهآراء اعتقادی و فقهی برگرفته از عقیده به تحر

  کر می پردازیم.اکنون به اختصار به شرح مراحل فوق الّذ 
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  اول: عقیده به تحریف قرآن ی  مرحله

 »قرآن تحریف شـده اسـت«در این واقعیت که روزگاری شیعیان معتقد بودند 

عی ران نامدار شیثان و مفّس هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا بسیاری از فقهاء و محّد 

  به آن اذعان کرده اند برای مثال: 

منهاج «احمد نراقی در کتاب  و شیخ »صباح االنوارمِ «شّبر در  لّلهد عبداـ سیّ ١

در مبحــث حجّیــت ظــواهر کتــاب و شــیخ احمــد طبرســی مؤّلــف  »االحکــام

شـرح «صالح مازنـدرانی صـاحب  محّمدو شیخ  »جاجاالحتجاج علی اهل اللّ «

 لّلـهو نعمـت ا »االنـوار مـرآة«ر کتابش موسـوم بـه و شیخ حّر عاملی د »الکافی

قـول بـه  »اوائـل المقـاالت«و شیخ مفید در کتاب  »ةاالنوار النعمانی«جزایری در 

  اند.   تحریف قرآن را مرتکب شده و به آن تصریح کرده

طـاب فـی تحریـف الِخ  فصـُل «ـ میرزا حسین طبرسی در کتاب مشـهورش ٢

ز قدمای شیعه بجز شریف رضی و ابـو جعفـر ا«می نویسد:  »کتاب رّب االرباب

طوسی و ابو علی طبرسی مصنف تفسیر مجمع البیان کسی منکر تحریـف قـرآن 

تا زمان شریف رضـی «گوید:   کید میکتابش با تأ ٣۴ی   هم او در صفحه »نیست

   »بجز این سه نفر کسی دیگر خالف عقیده به تحریف قرآن نظر نداده است
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 لّلـههمان کتـاب از قـول سـید محـدث نعمـت ا ٢٢٧ی   همچنین در صفحه

 ةی صـحاطبقوا عل نا قدُ إّن اصحابَ «آورده است.  »ةانوار النعمانی«جزایری در کتاب 
ریحها علی وقوع التحریف فی القرآن کالً و ـبص ةالدال ةبل املتواتر  ةاالخبار املستفیض

حادیـث اصـحاب مـا بـر صـحیح بـودن ا«یعنی:  »ماده و اعرابها و التصدیق بهـا

مستفیض بلکه متواتری که داللت صریح دارند بر وقوع تحریف قـرآن از جهـت 

نیـز  ٢١٨ی   و در صـفحه »ییـد آن اتفـاق نظـر دارنـدأعبارت و معنی و اعراب و ت

هللا الجزایـری فـی بعـض مؤلفاتـه  ةجّدا قال السید نعم ة... و هی کثیر «نویسد:   می
ک تزید علی الفی حدیث و ادعی استفاضتها علی ذل ةکام حکی عنه أّن االخبار الّدال

املجلسی و غیرهم بل الشـیخ ایضـاً ّرصح  ةکاملفید و املحقق الّداماد و العالم ةجامع
احادیث تحریف «یعنی:  »یاتی ذکـرهم ةفی التبیان بکرثتها قل ادعی تواترها جامع

نقل شـده جزایری  لّلها  لیفات سید نعمتأقرآن بسیار زیادند چنانکه در برخی از ت

باشند و جماعتی مانند شیخ مفید   که احادیث تحریف بیش از دو هزار حدیث می

و محقق داماد و عّالمه مجلسی و دیگران مدعی هستند که آن احادیث مستفیض 

به کثرت این روایات تصریح  »التبیان«مفید) نیز در کتاب  باشند و بلکه (شیخ  می

کننـد کـه آن احادیـث   مـی اّدعـامد کرده است حتی جمعی که ذکرشان خواهد آ

   »متواترند.

کـه از  »الکـافی«ـ عالوه بر اعترافات صریح فوق الذکر، شیخ کلینی نیز در ٣

معتبرترین کتاب حدیث شیعه است احادیثی داّل بر تحریف قرآن روایت نموده و 
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ی تفسیر صافی اثر مال محسـن فـیض   آنها را نقد نکرده است چنان که در مقدمه

و اّمـا اعتقـاد مشـایخنا ـ رحمهـم هللا ـ فـی ... «آمده است:  ١٣ی   نی صفحهکاشا

بـن یعقـوب الکلینـی ـ طـاب ثـراه ـ انـه کـان  محّمـداالسالم  ةذلک فالظاهر من ثق
یعتقد التحریف و النقصان فی القران النّه روی روایات فی هذه املعنـی فـی کتابـه 

ی اّول الکتاب انّه کان یثق مبا رواه فیـه الکافی و مل یتعرّض لقدح فیها مع انّه ذکر ف
و کذلک استاده علی بن ابراهیم العّمـی فـاّن تفسـیره مملـّو منـه و لـه غلـّو فیـه و 

ــ   رح    ... و اّما اعتقاد بزرگان ما ـ«یعنی :  »کذلک الشیخ احمد بن طالب الطربسی

قـوب کلینـی ـ بن یع محّمدی آن (تحریف قرآن) ظاهر فتوا از ثقه االسالم   درباره

طاب ثراه ـ این است که او معتقد به تحریف و نقصان در قرآن بوده است زیـرا او 

 ١روایات تحریف قرآن را در کتاب خود (الکافی) آورده و آنها را نقد ننموده اسـت

و در آغاز کتابش اظهار کرده است که به آنچه روایت نمود اعتماد ورزیده اسـت. 

هیم قمی چنان باوری داشته است زیرا تفسیر او نیز استادش علی بن ابرا همچنین

                                                       
از قـول حضـرت  ۶۴٣کلینی در الکافی کتاب فضل القرآن باب النوادر جلد دوم صفحه ی  - ١

» عشـر الـف آیـهسـبعه  محّمداّن القرآن اّلذی جاء به جبرئیل الی « جعفر صادق ـ ع ـ آورده است: 

ی  خواننـده» . ـ ص ـ آورده است هفده هزار آیه بـود محّمدقرآنی که جبرئیل برای حضرت « یعنی: 

محترم! در اینجا کلینی خواسته بگوید تقریبًا یازده هزار آیه از قرآن ربوده شـده و هـیچ کسـی مطلـع 

   نشده است.
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باشد و در این مورد مبالغه هـم کـرده اسـت و شـیخ   از روایات تحریف می مملّو 

  .»احمد بن طالب طبرسی هم، چنان اعتقادی داشته است

بــاب « بحــار االنــوار فصــل تحــت عنــوان ٩٢عالمــه مجلســی در جلــد  - ۴
انزل هللا ـ عّزو جّل ـ مام رواه مشایخنا ـ رح  التحریف فی اآلیات التی هی خالف ما

تحریف ی  را به روایاتی درباره »ـ صلی هللا علیه و آلـه ـ محّمدـ عن العلامء عن آل 

  اص داده است.صقرآن اخت

با توجه به شواهد و مدارک غیر قابل تردیدی کـه ذکـر شــد، واقعیـت اعتقـاد 

توان کتمان و یـا توجیـه نمـود و   قدمای شیعه به تحریف قرآن را به هیچ وجه نمی

آری در قرون « ای ندارند جز اینکه اقرار و اعتراف کنند و بگویند:  اهـل تشیع چاره

گذشته جمهور دانشمندان برجسته و نامدار شیعه به تحریف قرآن معتقد بودند و 
روایات اعتماد و سـپس در فقه و مسائل اعتقادی خصوصًا در باب امامت به آن 

 »فصل الخطاب ...« چنـان که عالمه نوری طبرسـی در کتاب »اند. کردهاستناد 

 ة... و عندی أّن االخبار فی هذه الباب متـواتر «از قول عالمه مجلسی آورده است. 
معنی و طرح جمیعها یوجب رفع االعتامد عن االخبار رأسا، بل ظنی أّن االخبار فـی 

بنظـر مـن «یعنـی:  »ثبتونها بالخرب؟فکیف ی ةهذه الباب ال یقرص عن االخبار االمام

احادیث در این باب (تحریف قرآن) به اعتبار معنی متواترند و ساقط کردن تمــام 

روایات در  شود بلکه به گمان من  آن احادیث موجب بی اعتمادی به احـادیث می
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این باب از روایات امامت کمتر نیسـت (اگـر روایــات تحریـف معتبـر نباشـد) 

  ٢شوند؟  چگونه از روایات اثبات می امامت ی لـهأمس

ای از دانشـمندان   اعتقاد به تحریف قرآن از سوی عـده لّلهناگفته نماند بحمد ا

 محّمـدو شیخ  ٩٣ص  »اعتقادات ی رساله«شیعی مانند شیخ صدوق در  بزرگوار

و قاضـی  ٢جـزء اول ص  »تفسـیر التبیـان فـی تفسـیر القـرآن«حسن طوسی در 

حسـن  محّمدو عالمه حاج میرزا  »مصائب النواصب«کتاب شوشتری در  لّلهنورا

ی و شـیخ و سـید مرتضـی و شـیخ بهـای ٩٩ص  »بحر الفوائد«آشتیانی در کتاب 

لهـم ـ بـه صـراحت و  لّلـهـ غفرا »کشف الغطاء«ـاب جعفر کاشف الغطاء در کت

  قاطعیت تمام مورد نقد قرار گرفت و ابطال شد. 

بــه آن دســته از  ســّنتز مســلمانان اهـل در اینجـا نگارنــده بــه عنـوان یکــی ا

                                                       
به تحریف قرآن باور داشتند تنها فرمایید، در قرون گذشته علمای امامیه چون  مالحظه می -  ٢

بر اساس روایات از اعتقاد به امامت سخن می گفتند و از قرآن دلیلی ذکر نمی کردند و عالمه 

ابطال شوند باور به امامت از  مجلسی در اینجا اظهار کرده است اگر روایات تحریف قرآن رد و

ی اعتقاد به  ینکه عقیده به امامت بر پایهطریق استناد به روایات قابل اثبات نخواهد بود واین یعنی ا

ای که بر امامت  گفتند آیه تحریف قرآن استوار است. به عبارت دیگر علمای امامیه به صراحت می

غ :ی داللت کند وجود ندارد مگر اینکه قرآن را تحریف شده بدانیم مثًال آیه
ّ
 الیک... انزل ما بل

توانیم این  بوده است در این صورت می »الیک فی علی بلّغ ما انزل«  تحریف شده است و در اصل

   آیه را دلیل بر تعیین جانشینی حضرت علی بدانیم.
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قرآن را تبلیـغ و بـر آن  سابق شیعه به تحریفی که اعتقاد نویسندگان و مبلغان سنّ 

کید می ای   کنند، و تالش علمی علمـای امامیـه را در رد و ابطـال چنـان عقیـده تأ

کنم اقدامشان منصفانه و معقول نیست. همچنین الزم   گیرند عرض مـی نادیده می

و  »تـدوین قـرآن«به آن دسته از نویسندگان شیعی ماننـد علـی کـورانی در  است

کـه از خـدا شـرم نکـرده و بـه دروغ  »تحریف قرآنی  افسانه«رسول جعفریان در 

مدعی هستند شیعه هرگز به تحریف قرآن باور نداشته و نیز به آقای رفسنجانی که 

هیچگـاه و در هـیچ «گفت: و تقوا؟  ی تلویزیونی با تمام صداقت؟!  در یک برنامه

یادآوری نمود که دروغگـو نـزد  .»زمانی شیعه به تحریف قرآن معتقد نبوده است

مقـدار اسـت و دروغزنـی جـز رسـوایی سـرانجامی   خدا و رسول خدا خوار و بی

  ندارد. 

  دوم : عدم فهم قرآن ی  مرحله
عـدم «ی   سفانه اندیشـهأمت »اعتقاد به تحریف قرآن«بعد از مردود اعالم شدن 

ی حشـویه و اخبـاریون شـیعه   از سـوی فرقـه »برای غیر معصـوم فهم قرآن کریم

امین استرآبادی وشیخ یوسـف بحرانـی و میـرزا  محّمدترویج شد و کسانی چون 

  .. از آن دفاع کردند برای نمونه:اخباری و . محّمد

قـرآن ان ال«نویسد:   می »۴٧الفوائد المدینه ص «امین استرآبادی در  محّمدـ ١
الی اذهان الّرعیه ... و انّه ال سبیل لنا فیام  ةبالنسب ةفی االکرث و رد علی وجه التعمی
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امع مــن اال الّســ ةکانــت او فرعیــ ةاصــلیّ  ةیرعـمــن االحکــام النظریــه الشــال نعلمــه 
بیشتر آیات قـرآن نسـبت بـه اذهـان عمـومی بـه «یعنی:  »المادقین علیهم السّ الّص 

گاهی از صورت رمز و معّما وارد  احکام نظـری و شـرعی کـه از شده و ما برای آ

اطالعیم ـ خواه اصلی باشند یا فرعی ـ جز شنیدن از امامان راستگو راهی  آنها بی

  . »نداریم

از حّجت  ٣٠ص ١ج  »ةر ـالحدائق الناضـ«ـ شیخ یوسف محّدث بحرانی در ٢

س استفاده نبودن معنا و مدلول قرآن بدون رجوع به روایات سخن گفته است و سپ

... «کنـد کـه:   از احادیث تفسیری برای فهم قرآن را پیشنهاد کرده و اسـتدالل مـی
مـراد هللا تعـالی فاالخـذ بتفسـیرهم  ةالم ـ امّنا هو حکایـان تفسیرهم ـ علیهم السّ فـ

اخذ بالکتاب و اّما مالم یرد فیه تفسیر عنهم ـ صلوات هللا علـیهم ـ فیجـب التوقـف 
  .»فیه

نمایـد   خداونـد حکایـت مـیان ـ ع ـ قطعًا از مراد یرا تفسیر امامز ...«یعنی: 

گرفتن احادیث تفسیری، در واقع گرفتن کتـاب خداسـت و اّمـا آیــاتی کـه  ،پس

ی آن   تفسیری از سوی امامان ـ ع ـ برای آنها وارد نشـده واجـب اسـت تـا دربـاره

  ! »توقف کنند

دم فهم قرآن برای غیر معصوم ی ع  برخی از دانشمندان نامدار شیعی با اندیشه

مخالفت کردنـد بـرای مثـال شـیخ جعفـر  »ت ظواهر قرآنیّ حج«و ساقط نمودن 

ص  »الحـق المبـین«نجفی مشهور به امام کاشف الغطاء ـ طاب ثراه ـ در کتـاب 
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و بعـد ذکـر  ةو جـر ذکـر املسـال ةلقد اجتمعت مع اعظمهم فضیل«فرماید:  می ٢۴

مـن بـا بزرگتـرین دانشـمند «یعنی:  »عن جـواب مخالفه علمه عمله فسکت ةاالدل

له (فهم قـرآن) بـه میـان آمـد و أاخباری در مجلسی گرد آمدم و سخن از این مس

پس از ذکر دالئل گوناگون یادآور شدم که علم او با عملش در این مورد مخـالف 

  . »است! پس ناگزیر ساکت شد

ــمند  ــی و ارزش ــاب تحقیق ــف کت ــ«مؤل ــاری و اص ــی آرای اخب  »ولیبررس
ـ از دانشـمند مزبـور میـرزا  لّلـهف الغطاء ـ رحمـه افرماید: مقصود امام کاش  می

اخباری بوده است و چون او در خالل مباحثه با کاشف الغطـاء بـه آیـاتی  محّمد

نمود کشاف الغطاء یادآور شده است که وی ناچار اسـت کـه   قرآنی استدالل می

ت آن استدالل کند و این علـم، مخـالف بـا قرآن را قابل فهم بداند تا بتواند به آیا

  اوست!  »ی اصلیاّدعا«

ـ صـلّی هللا  بـیّ النّ  إنّ «نویسـد:   له ـ مـی لّلههمچنین امام کاشف الغطاء ـ غفرا
 ةم ـ کان یتلو ما ینزل علیه من القرآن علی رؤوس املنابر علـی عاّمـعلیه و آله و سلّ 

ص ـ آنچـه را از قـرآن بـر او نـازل  پیامبر ـ«یعنی:  »ر لهمـالناس من دون أن یفسّ 

خواند بدون آنکه آنها را برایشـان تفسـیر   شد بر سر منبر و برای عموم مردم می  می

آمد   گرنه الزم می یافتند و  شود که مردم، معانی قرآن را در می کند (پس معلوم مـی

م هـا تفسـیر کنـد تـا آن را قابـل فهـ  ای را مـدت  ـ ص ـ هر آیه محّمدکه حضرت 
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  . »سازد)

 »عدم فهم قرآن جز برای معصوم«و  »عقیده به تحریف قرآن«دو باور ناصواب 

داشـت  مهجور و متروک نمودن آن را در پیدر عمل ساقط نمودن حجّیت قرآن و 

یعنی قرنها اکثر شیعیان اعم از علماء و طالب و مردم نسبت بـه تـدّبر و تأّمـل در 

  بودند. قرآن کریم و حتی تالوت آن بی توّجه 

ه فرزانگان البته در کشور ما سالها قبل از انقالب اسالمی از میان علمای امامیّ 

شیخ علی اصـغر  لّلهگلجی، آیت اشریعت سن لّلهبرجسته و مخلصی چون آیت ا

مصـطفی  لّلـهیوسـف شـعار، آیـت ا لّلهی عالمه حیدر علی قلمداران، آیت ابناب

در  )لهـم لّلـهغفر ا(شریعتی و...  مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی ،طباطبایی

زحمت  و مبارزه با روایات جعلی »بازگشت به قرآن«مسیر اجرای طرح خداپسند 

هـای   تاز سوی خرافاتیان مورد تهمت و تهدید و آزار و مشـّق  کشیدند و متأّسفانه

  فراوانی قرار گرفتند.

  سوم ی  آغاز مرحله
ی اسـالمی اهتمـام و بعد از سقوط حکومت پهلوی مسـئوالن نظـام جمهـور

قرآن کریم و برگزاری مسابقات توجه بیش از حدی به آموزش روخوانی و تالوت 

مبـذول داشـتند. اکنـون بعـد از  لّلـهی کـالم ا  المللی حفظ و قرائت و ترجمه بین

بینیم تالوت قرآن جـزء الینفـک   گذشت حدود ربع قرن از انقالب مردم ایران می
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ی قرآنـی و رادیـو   آغاز برگزاری هر مراسمی شده است عالوه بر اختصاص شـبکه

شود و   های تلویزیونی به وفور قرآن تالوت می  قرآن در صدا و سیما در سایر شبکه

شوند   بدون تردید در هیچ کشوری مانند ایران برای تالوت قرآن اهمیت قائل نمی

گاه  ف نمیو بودجه صر دی را همواره بـه متعهّ و کنند ولی آنچه قلب هر مسلمان آ

آورد این است که متاسفانه در مملکت ما از عمل به قرآن یعنی از اجـرای   درد می

عدالت اجتماعی و عدالت اقتصـادی و عـدالت و امنیـت قضـایی هـیچ خبـری 

رفًا نمایشـی نیست و این یعنی اینکه توجه به قرآن در قالب تـالوت و مسـابقه صـ

ابـزاری از تـالوت قـرآن ی  عوامفریبانه است البته هیچ تردیدی نیست که استفاده

برای ارضای عطش قدرت و مقام و ثروت (دنیاپرستی) کـه بیـزار کـردن مـردم از 

  س اسالم را در پی دارد با هیچ گناه و جنایتی قابل مقایسه نیست. دین پاک و مقّد 

شیعه این است کـه بـرای شناسـایی و مـردود و اّما قصور نابخشودنی علمای 

اعالم نمودن آراء فقهی و تفسیرهای برگرفته از روایات دال بر تحریف قرآن هـیچ 

شـود کـه   اند و امروزه به وضـوح مشـاهده مـی  ای نکرده  اقدام شجاعانه و صادقانه

 ی عدم اعتقاد به تحریف قرآن همان آراء و نظراتی را که ریشـهاّدعاشیعیان ضمن 

کنند به عبارت دیگر علمای قدیم امامیه   در اعتقاد به تحریف قرآن داشته تبلیغ می

ـ  لّلـهبا تصریح به باورداشتن به تحریف قرآن مثًال از امامت منصوصه و ـ نعوذ با

گفتند و علمای امروز   ـ ص ـ سخن می لّلهتکفیر و مرتد دانستن اصحاب رسول ا



 تطهیر اذهان از روایات ضد قرآن            ١۴

قرآن مصّرانه همان آراء و نظرات ضد قرآنـی ی عدم اعتقاد به تحریف اّدعاضمن 

  پردازیم:   ی مستند می  کنند. در اینجا به ذکر چند نمونه  سابق را اظهار می

هـا یّ أیـا «ی مائده آمده است:   سوره ۶٧ی   ـ در تفسیر صافی جلد اول ذیل آیه١

نی جناب مال محسن فـیض کاشـا ».. کذا نزلت غ ما انزل الیک فی علیّ سول بلِّ الرّ 

نازل شـده و سـپس از آن  »فی علیٍ «ی مزبور با شبه جمله   مدعی است اساسًا آیه

   حذف شده است؟!

مال محسن و سایر شیعیان در عصر وی با تصریح به وقـوع تحریـف در قـرآن 

ی حضرت علی نازل شـده اسـت ولـی امـروزه   ی مزبور درباره  کردند آیه  می اّدعا

در حـالی کـه  دهنـد.  ور به تحریف قرآن سر میرا ضمن اعالم عدم با اّدعاهمان 

ی بایست از استناد به آیه دربارهکنند به تحریف قرآن باور ندارند میمی اّدعاچون 

تعیین و اعالم جانشینی حضرت علی از سوی خدا دست بردارند ولی وقتی مانند 

مفهـوم و  متأسفانه این قبیل افراد بـهکه کنند تردیدی نیست سابق به آن استناد می

  مدلول روایات تحریف قرآن کماکان باور دارند.

َھـا َیـا :آمـده اسـت ۵٩ی   ی نساء آیـه  ـ در قرآن کریم سوره٢ یُّ
َ
ـِذیَن  أ

َّ
 آَمُنـوا ال

ِطیُعوا
َ
هَ  أ

َّ
ِطیُعوا الل

َ
ُسوَل  َوأ وِلي الرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ ْ
وهُ  َشـيٍْء  ِفـي َتَنـاَزْعُتْم  َفـِإنْ  ِمْنُکْم  األ  َفـُردُّ

ی
َ
  ِإل

َّ
ُسوِل  هِ الل ) و سـّنتای ایمانداران از خدا (قـرآن) و پیـامبر («یعنی:  ... َوالرَّ
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ی چیـزی   اطاعت کنید پس اگر درباره ٣صاحبان امرتان (شورای مهاجر و انصار)

  »باز گردانید سّنتاختالف پیدا کردید آن را به قرآن و 

شیعـه  یاّدعاشیخ کلینی در اینجا متوجه شده است با این وصف جایی برای 

مانـد بعبـارت دیگـر او بـه   ی اطاعت انحصاری ازامامان معصوم باقی نمی درباره

اند   محل نزاع معرفی شده »اولی االمر«ی مزبور   خوبی واقف بوده است که در آیه

شوند و این با اعتقاد به عصمت   نه مرجع نزاع یعنی آنها نیز دچار اختالف نظر می

ناچار بـرای حـل ایـن معضـل بـه روایتـی کـه از  ائمه به هیچ وجه سازگار نیست

گوید و اولی االمر را مرجع نزاع قرار داده است پناه برده و  تحریف قرآن سخن می

سول فان خفتم تنازعاً فی امر فرّدوه الی هللا و الی الرّ «در اصول کافی آورده است : 

از نزاع بیم داشتید  ی امری  اگر درباره«یعنی:  »و الی اولی االمر منکم ... کذا نزلت

  .»آن را به قرآن و پیامبر و اولی االمرتان ارجاع دهید آیه این چنین نازل شده است

فـان «:اصـل آیـه در قـرآن ایـن اسـت«و مترجم اصول کافی نیز نوشته است: 

                                                       

مهاجر و انصار  ياالمر در زمان رسول خداـ ص ـ و بعد از وفات آن حضرت، شورا ياول - 3
ِإَذا  ي هيآ لدلي به اند بوده ْمرٌ  َجاَءُهْم  َو

َ
ْمِن  ِمَن  أ

َ ْ
وِ  األ

َ
َخْوِف  أ

ْ
َذاُعوا ال

َ
وْ  ِبهِ  أ

َ
وهُ  َول ی َردُّ

َ
ُسوِل  ِإل ی الرَّ

َ
ِإل  َو

وِلي
ُ
ْمرِ  أ

َ ْ
َعِلَمهُ  ِمْنُھْم  األ

َ
ِذیَن  ل

َّ
  ِمْنُھْم  َیْسَتْنِبُطوَنهُ  ال

َ
ْوال

َ
اِبُقونَ   ی هیآ) و 83/(نساء ... َول ونَ  َوالسَّ

ُ
ل وَّ
َ ْ
 األ

یَن  ِمَن  ُمَھاِجِر
ْ
ْنَصارِ  ال

َ ْ
ِذیَن  َواأل

َّ
َبُعوُهْم  َوال هُ  َرِضيَ ِبِإْحَساٍن  اتَّ

َّ
 زي) و ن100/وبهت(...َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھْم  الل

امّنا الشوری للمهاجرین و «  :دفرماي يالبالغه كه م نهج 6 ي در مكتوب شماره يسخن حضرت عل
    »االنصار...
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در قـرآن نیسـت  »اولی االمر«و کلمه  »سولتنازعتم فی شیء فرّدوه الی هللا و الرّ 

 ٢٣و٢٢ص٢(اصـول کـافی جرا انداختـه باشـد[؟!]  پس ممکن است عثمان آن

  ی جواد مصطفوی)   ترجمه
شود علمای امامیه در زمان شیخ کلینی بـه صـراحت از تحریـف   مالحظه می
ی مزبـور   در آیـه »االمـر اولـی« کردند مقصـود از  می اّدعاگفتند و   قرآن سخن می

لـی دسـت بـر امامان معصوم هستند. ولی امـروزه از مضـمون ایـن روایـات جع
چنـان   آمیـز هـم تاویالت پر تکلف و به روشـی سفسـطهاند و مفاد آن را با   نداشته

  کنند.   مطرح می
ی تربیت و تعلیم اصحاب کرام (مهاجرین و انصار)   خداوند متعال وظیفه -٣

ی حضرت رسول نهاد تا در میان مردم امتی باشند که به خیـر و نیکـی   را بر عهده
َنا َکَما :فرماید  بدی بازدارند و میدعوت کنند و از 

ْ
ْرَسل

َ
  ِفیُکْم  أ

ً
و ِمْنُکْم  َرُسوال

ُ
 َیْتل

ْیُکْم 
َ
یُکْم  آَیاِتَنا َعل ُمُکُم  َوُیَزکِّ

ِّ
ِکَتاَب  َوُیَعل

ْ
ِحْکَمةَ  ال

ْ
چنـان  هم«) یعنی : ١۵١ه/بقر( َوال

خوانـد و ای از خودتان روانه کردیم تا آیات ما را بر شما ب  که در میان شما فرستاده
  .»پاکتان گرداند و کتاب و حکمت را به شما آموزش دهد

ـَتُکْن  فرمایـد:   عمـران مـی ی آل  سـوره ١٠۴ی   همچنین در آیه
ْ
ـةٌ  ِمـْنُکْم  َول مَّ

ُ
 أ

ی َیْدُعونَ 
َ
َخْیرِ  ِإل

ْ
ُمُرونَ  ال

ْ
َمْعُروِف  َوَیأ

ْ
ُمْنَکرِ  َعِن  َوَیْنَھْونَ  ِبال

ْ
باید در «یعنی:   ... ال

ی باشد که به خیر دعوت کنند و به نیکی دستور دهند و از بدی بـاز میان شما امت
   »دارند

ر را به نحو احسن انجام داد او بعد از ی خطی  حضرت رسول ـ ص ـ این وظیفه
سالها تالش مهاجرین و انصار را آنچنان که خدا دوست داشت و بدان راضی بود 

ن کریم به ایـن حقیقـت گـواهی تربیت کرد و دین الهی را به آنان تعلیم داد. و قرآ
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َناُکْم  َکَذِلَك  وَ  فرماید:  دهد آنجا که مـی  می
ْ
ةً  َجَعل مَّ

ُ
ـی ُشَھَداَء  ِلَتُکوُنوا َوَسًطا أ

َ
 َعل

اسِ  ُسوُل  َوَیُکونَ  النَّ ْیُکْم  الرَّ
َ
ایـن چنـین شـما را امتـی میانـه و «یعنی: َشِھیًدا َعل

   »یز) بر شما شاهد باشد.معتدل قرار دادیم تا بر مردم شاهد و پیامبر (ن
ةٍ  َخْیرَ  ُکْنُتْم   :فرماید  می ی آل عمران  سوره ١١٠ی   و نیز آیه مَّ

ُ
ْخِرَجْت  أ

ُ
ـاسِ  أ  ِللنَّ

ُمُرونَ 
ْ
َمْعُروِف  َتأ

ْ
ُمْنَکـرِ  َعِن  َوَتْنَھْونَ  ِبال

ْ
شما بهتـرین امتـی هسـتید کـه «یعنی   ال

و  »داریـد.  از زشـتی بـاز مـیدهید و   اید به نیکی دستور می  برای مردم ظاهر شده
ــاِبُقونَ  فرمایــد  مــی ــونَ  َوالسَّ

ُ
ل وَّ
َ ْ
یَن  ِمــَن  األ ُمَھــاِجِر

ْ
ْنَصــارِ  ال

َ ْ
ــِذیَن  َواأل

َّ
َبُعــوُهْم  َوال  اتَّ

ــاٍن  ــيَ ِبِإْحَس ــهُ  َرِض
َّ
ــْنُھْم  الل ــوا َع ــهُ  َوَرُض ــی:  ...َعْن ــتین از «یعن ــگامان نخس پیش

پیروی کردند خدا از آنها راضـی مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان 
   )توبه ١٠٠( .»است و آنها (نیز) از خدا راضی هستند

آن را  »دسـتکاری و تحریـف شـدن قـرآن«ی اّدعـاسفانه اهل تشیع بـا أاّما مت
نامعتبر اعالم نمودند و گفتند جز سه نفـر (حضـرت علـی و حضـرت سـلمان و 

تند و حاصل سـالها زحمـات ـ مرتد و کافر گش لّلهحضرت مقـداد) بقیه ـ نعوذ با
پیامبر ـ ص ـ بر باد رفت و بر اساس روایاتی جعلی و ضد قرآنی شروع کردند بـه 

در دفـاع از  سـّنتلعن و نفرین و ناسزا گفتن به اصحاب کرام وقتی علمای اهـل 
و رحمته و برکاته علیهم ـ به آیات متعـددی  لّلهی مهاجر و انصار ـ سالم ا  صحابه

نمودند علمای شـیعه در پاسـخ   جمله آیات فوق الذکر استناد می از قرآن کریم از
کردند قرآن تحریف شده است و اعتباری ندارد برای نمونه مال باقر مجلسی  اّدعا

توان باور کـرد   چگونه می«از بحار االنوار آورده است:  ٢٧ی   صفحه ٩٣در جلد 
آیـه در  ،پیامبر باشـند خیـر تاند بهترین امّ  تی که دزد و راهزن و اهل لواط بودهامّ 

شـما «یعنـی:  »اخرجت للناس ... کذا نزلت ةکنتم خیر امئّ «اصل چنین بوده است: 
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آیـه چنـین نـازل شـده اسـت  »اید  بهترین امامان هستید که برای مردم ظاهر شده
   »بنابراین آیه در وصف امامان نازل شده نه در مدح مهاجرین و انصار.

وسطا بین الرسول و بـین  ةامئّ ... «گوید:   بقره می ١۴٢ ی  ی آیه  همچنین درباره
انـد   امامان میان پیامبر و مردم واسطه«یعنی:  »وسطاً  ةاس فحرّفوها و جعلوها امّ النّ 

  . »ـ را قرار دادند وسطاً  ةاماما آیه را تحریف کردند و بجای آن ـ 
ایـن  غـان شـیعه معاصـرخطاب به علمـا و مبلّ  سّنتسخن ما مسلمانان اهل 

کنید دیگر به تحریف قرآن باور ندارید پس باید از تمـام   می اّدعااست وقتی شما 
گویند و نیز مفاد آنها دست بردارید و تمـام   روایاتی که از تحریف قرآن سخن می

ـ  لّلـهروایات و اخباری را که در آنها به لعن و نفرین و ذم و نکوهش یاران رسول ا
اند، جعلی و ضد قرآنـی اعـالم نماییـد در   پرداختهص ـ یعنی مهاجرین و انصار 

آن دسـته از علمـای  ی نسـبت بـه اقـدام خداپسـندانهغیر اینصورت باید بپذیرید 
ی اّدعاتوّجه هستید و کتابهایی نوشتند بی» باور به تحریف قرآن«امامیه که در رّد 

ن عدم اعتقادتان به تحریف قرآن صرفًا یک شـعار اسـت و تحـت لـوای آن همـا
  نمایید.  یرا تبلیغ مگذشته قرآنی  ضّد  ی  افکار و اندیشه

ــا تقــوای شــیعه انتظــار داریــم از عــالم نمایــان و مــا از علمــای منصــف و ب
خوانانی که با روی گرداندن از قرآن و تمّسک به روایات جعلی نام و نانشان  روضه

ی به قـرآن کـریم کنند فاصله گرفته و با شهامتی ایمان  را از تحمیق مردم تامین می
باز گردند و تمام آراء و نظراتی را که قبًال بر اساس عقیده به تحریف قرآن پذیرفتـه 
بودند مردود اعالم نمایند و از بدگویی اصحاب مهاجر و انصار همان یاران با وفا 

ـ ص ـ که خداوند متعال در قـرآن کـریم بـه  لّلهی رسول ا  و شاگردان تربیت شده
  د.عریف و تمجید نموده است دست بردارنات از آنها تکّر 
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اگر امروزه علمای با تقوای شیعه این شهامت و انصاف را از خود نشان ندهند 
تطهیـر اذهـان از «ق و منصف شـیعی نـدای ی نزدیک حتمًا جوانان محّق   در آینده

را  »خرافات برگرفته از روایات و بازگشت به آیات تابناک و حیاتبخش قـران کـریم
فـراهم آمـده اسـت و مشـاهده ند. و البته طالئع ایـن بازگشـت مبـارک ده میسر
  شود.  می

  )١٣٨٠بهمن  ٢٠ - (دکتر پژمان دلشاد 


