بررسی ديدگاه محدث نوری
در مورد تحريف قرآن
سلیمه سايری
3131/7/8

چکیده:
اين نوشتار ضمن بیان ديدگاه محدث نوری و داليل ايشان ،در مورد تحريف قرآن ،به پیشینه تاريخی
اين موضوع پرداخته و نظر علمای شیعه درباره تحريف قرآن مطرح و محتوای دوازده فصل کتاب فصل
الخطاب را بررسی ونقد نموده است .در پايان به اين نتیجه رسیده است که نه تنها عالمان شیعه قرآن را مصون
از خطا می دانند بلکه مرحوم محدث نوری نیز در پايان عمر عصمت قرآن از خطا را بیان کرده و مطالب
کتاب فصل الخطاب را رد يا توجیه نموده است.
مقدمه:
آيت اهلل حاج میرزا حسین بن محمد تقی بن میرزا محمد علی نوری طبرسی معروف به محمد شنوری
محدث و چهره سرشناس علمای شیعه امامیه در قرن چهاردهم هجری بود.
اين فقیه امامیه ،مفسر و شاعر در  38شوال  3۵۲۱قمری در روستای يالو از توابع نور مازندران به
دنیا آمد .از القاب وی میتوان به خاتم المحدثین ،عالمه نوری ،میرزای نوری ،محدث نوری و حاجی نوری
اشاره کرد .وی دائی و پدر همسر شیخ فضل اهلل نوری بود .محدث نوری در  ۵7جمادی  31۵۱هجری قمری
سن  ۴۱سالگی در سامرا درگذشت .آرامگاه او در نجف و در حرم امام علی بن ابیطالب(علیه السالم) قرار دارد.
محدث نوری حدود سی کتاب نوشته است .برخی از آثار ايشان عبارتند از :مستدرک الوسائل؛ کلمة
سطیبة؛ لؤلؤ و مرجان( در رد خرافات و تحريفات عاشورا)؛ دارالسالم (درتعبیرخواب واخالق)؛
نجمالثاقب؛ فصل الخطاب فی تحريف کتاب رب االرباب ؛ مواقع النجوم و شجره نامهای در سلسله
اجازات نوريان؛ نفس الرحمان فی فضائل سیدنا سلمان؛جنة المأوی (درموردامام زمان عج)؛ فیض

القدسی( در خصوص زندگانی عالمه مجلسی)؛ کشف االستار( در خصوص امام زمان عج)؛ صحیفه
ثانیه علويه؛ صحیفه اربعه سجاديه؛ سالمة المرصاد؛مستدرک مزار بحار.
ايشان کتاب « فصل الخطاب فی تحريف کتاب رب االرباب » را در سال  3۵3۵هجری نوشت که
در سال  3۵38در نجف اشرف به چاپ رسید.
قابل ذکر است که آثار زيادی از علمای شیعه در رد اين کتاب موجود است .برخی از آن ها عبارتند
از:
کشف االرتیاب فی عدم تحريف کتاب رباالرباب ،تألیف محمود بن ابی القاسم مشهور به معرب
تهرانی ،درگذشت سال 3131هـ ق ،تاريخ چاپ کتاب  31۱1هـ ق
حفظ الکتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف ،تألیف هبة الدين سید محمد حسین شهرستانی
درگذشت سال  313۲هـ ق
تنزيه التنزيل ،تألیف علی رضا حکیم خسروانی ،تاريخ چاپ کتاب  3173هـ ق
الحجة علی فصل الخطاب فی ابطال القول بتحريف الکتاب ،تألیف عبدالرحمن محمدی هیدجی،
تاريخ چاپ کتاب  317۵هـ ق
البرهان علی عدم تحريف القران ،تألیف مرحوم میرزا مهدی بروجردی،تاريخ چاپ کتاب317۱هـ.
آالء الرحیم فی الرد علی تحريف القران ،تألیف میرزا عبدالرحیم مدرس خیابانی ،تاريخ چاپ کتاب
 3183هـ ق

صیانة القران عن التحريف ،تألیف محمد هادی معرفت ،تاريخ چاپ کتاب 3۱3۴ق
القران الکريم فی روايات المدرستین ،تألیف سید مرتضی عسکری ،تاريخ چاپ کتاب  3۱۵۱ق
اکذوبة تحريف القران بین الشیعة والسنة ،تألیف رسول جعفريان ،تاريخ چاپ کتاب  3۱31هـ ق
آالء الرحمن فی تفسیر القران ،تألیف شیخ جواد بالغی.
البیان فی تفسیر القرآن ،تألیف سید ابوالقاسم خويی.
تهذيب االصول ،درس خارج اصول سید روحاهلل خمینی در مبحث حجیت ظواهر کتاب.
افسانه تحريف قرآن ،رسول جعفريان.
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پیش از اين که وارد بحث اصلی شويم ،بايد گفت که تحريف ،معانی و انواع مختلفی دارد .ازاين رو،
برای روشن شدن موضوع به صورت خالصه تحريف و انواع آن را بیان می کنیم.
معنای لغوی و اصطالحی تحريف :تحريف در لغت به معانی دگرگونی ،میل ،گشتن از چیزی ،کرانه
و لبه نیز ذکر شده است ۵.و مفسران در بیان مفهوم لغوی آن  ،به معانی فوق الذکر اشاره کرده اند.
در اصطالح ،تحريف به معنای دگرگون کردن و وارونه نمودن است و مصاديق گوناگونی دارد.

۱

 - 3جعفريان ،رسول،القرآن و دعاوی التحريف ،بیروت :دار الثقلین.3171 ،
 - ۵فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین فی تاريخ علم اللغه ،قم :دارالهجره ،31۴8 ،ذيل لفظ «حرف»
 - 1طوسی ،محمدبن حسن  ،التبیان فی تفسیرالقرآن  ،بیروت :چاپ احمد حبیب قصیر عاملی  ،بی تا ، .ج  ،1ص  ،۵31ج  ،7ص .۵3۴
 - ۱خويی ،ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن  ،تهران :کعبه  ،31۴۴ص 337ـ 338
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اقسام تحريف:
همه اقسام تحريف را مىتوان در دو دسته اصلى قرار داد :لفظى و معنوی .تحريف لفظى ،تصرّف در ساختار
الفاظ و عبارات است .تحريف معنوى ،تفسیر و تأويل نادرست از لفظ و عبارت است ،که برخالف مقصود
گوينده و اغلب بدون استناد به قواعد فهم درست کالم و بر اساس رأى شخصى و با انگیزههاى خاص صورت
مىپذيرد .
تحريف لفظى خود داراى اقسامى است :
 .3تحريف به فزونى؛ يعنى افزودن کلمه يا جملهاى به سخن و متن اصلى
 .۵تحريف به کاهش؛ يعنى حذف بخشى از حروف ،واژهها يا جمالت متن
 .1تحريف به تبديل و جابهجايى که در آن کلماتى جايگزين واژههاى مترادف يا غیر مترادف مىشود،
به گونهاى که معنا را مخدوش کند .
 .۱تحريف در لحن و گويش که همان تغییر در حرکات و نحوه اداى واژگان است ،به گونهاى که معناى
اصلى کلمه فهمیده نشود.
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تحريف قرآن از نگاه محدث نوري
در میان علمای شیعه کسی قائل به تحريف باالضافه نیست اما در مورد تحريف به نقص اختالف
نظر وجود دارد .ادعای برخی از علمای شیعه که قائل به تحريف قرآن هستند اين است که قرآن دارای اجزايی

 -3معرفت ،محمد هادی ،صیانه القرآن من التحريف ،قم ،التمهید ،ص3۴به بعد.

بوده که در آن نام مبارک حضرت علی (ع ) و اهل بیت پیامبراکرم (ص ) برده شده ولی در جريان گردآوری
قرآن به خاطر دسیسه های منافقین ،اين اجزاء از متن قرآن حذف شده است.
در مقدمه کتاب «اللولو والمرجان » مرحوم نوری بیان می دارد که يکی از علمای بزرگ هند به نام
سید محمد مرتضی هندی ،به طور مرتب از روضه خوان های هند و دروغ هايی که در روضه خود مطرح می
کردند ،پیش محدث نوری شکايت می کرد و از ايشان می خواست که برای راهنمايی آنان کتابی بنويسد؛ در
نتیجه ايشان کتاب «اللولو والمرجان » را نگاشت 3.اين کتاب برخالف سیره معمول علمای شیعه ای است که
شیوه اخباری را در نقل احاديث برگزيده اند ؛ زيرا نگاهی عقالنی به اخبار و روايات دارد.
همچنین از هند شخصی خدمت مرحوم نوری رسیده و ادعا کرده است در هند در بحث هاى میان
شیعه و سنّى روى اين مطلب تأکید فراوان مى شود که اگر على (ع) جانشین بالفصل رسول خدا)ص ) ست
پس چرا نام او در قرآن ،در آياتى که گفته مى شود درباره امامت است ،ياد نشده است .مرحوم نورى براى
پاسخ گفتن به اهل تسنّن ،به فکر مى افتد با جمع آورى و نقل روايات ،اثبات کند که مثالً نام امام

علی(ع )

در اصل آيات نازل شده ،بوده و هنگام گردآورى ،آن آيات را به عمد حذف کرده اند .برای مثال وی به
جمالتی از کتاب «دبستان مذاهب»۵چنین استناد می کند :در سوره واليت آمده« :و سبح بحمد ربك و علیّ
من الشاهدين»؛ و در سوره نورين « :وإن علیا من المتقین ،وإنا لنوفیه حقه يوم الدين ،وما نحن عن ظلمه
بغافلین و إن علیا قانتا باللیل ساجدا يحذر اآلخره»
قابل ذکر است که سرتاسر کتاب آمیختهای از مطالب غث و سمین ،صحیح و سقیم است ،و بسیاری از
مندرجات آن مجعوالت و مخترعاتی است که با تزوير و تقلب به وسیله فراهم آورنده يا فراهم آورندگان آن

 - 3نوری ،حسین بن محمدتقی ،لولو و مرجان در آداب اهل منبر ،قم :طباطبائی ،3173 ،مقدمه.
 - ۵اين کتاب نوشته فانی کشمیری ،محسن بن حسن ،دبستان المذاهب ،تهران.31۴3 :

جعل و اختراع شده است که گاه اين جعلیات با چنان حماقت و بالهتی آلوده است که خواننده بیطرف را
در سوء نیت مولف کتاب و دشمنی آشکار او با اسالم مطمئن میسازد.
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محدث نوری سوره واليت ونورين را در کتاب «فصل الخطاب» آورده ولی مطرح کرده که اينها جزء
اعتقاد شیعه نیستند .همچین برای نمونه :محدث نوری در مورد آيه الکرسی بر اساس رواياتی ،قائل به حذف
دراين آيه شده است ،وی به روايتی از السیّاری عن سهل بن زياد از امام صادق(ع) استناد کرده است که می
فرمايد «:فی آیة الکرسی و آیة له ما فی السماوات واالرض وماتحت الثری وآیة عالم الغیب والشهادة
الرحمن الرحیم بدیع السموات واالرض ذوالجالل واالکرام رب العرش العظیم»

۵

در مورد راوی حديث «سیّاری» بايد گفت که أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ ضعیف است چون مرحوم نجاشی
درباره او گفته است« :ضَعِیفُ الحَدِيث ،فَاسِدُ المَذهَب ذَکَر ذلِك لَنَا الحُسَینُ بنُ عُبِیدُاهلل ،1مَجفُوُّ الرِّوايَة ،۱کَثِیرُ
المَرَاسِیل .۴»۲مرحوم شیخ طوسی نیز در مورد اين راوی فرموده است«:ضَعِیفُ الحَدِيث ،فَاسِدُ المَذهَب ،مَجفُوُّ
الرِّوايَة ،کَثِیرُ المَرَاسِیل 7».ابن غضائری درباره ايشان فرموده است «:ضَعیفٌ مُتَهَالِكٌ غالٍ مُنحَرِفٌ إستَثنَى شُیُوُُ
القُمّیِّینَ رِوَايَتَه مِن کِتَابِ نوادر الحکمة وَ حَکَى عَلِیُّ بنُ مُحمَّدٍ بنِ مَحبُوبٍ عَنهُ فِی کِتابِ النَّوادِر المُصنّف أنّه

 - 3سجادی ،علیمحمد .حاصل اوقات ،مجموعه مقاالت دکتر احمد مهدوی دامغانی .تهران :سروش ،3183 ،ص.137 .
 . ۵حسن ،نوری ،فصل الخطاب ،ص۵13 .
 - 1ايشان همان ابن غضائری ره است که استاد مرحوم نجاشی بوده است.
 - ۱يعنی روايتهايش توخالی است و دارای محتوای درستی نیست.
 - ۲يعنی سندها را نمی گويد تا آدم برود دنبال صحت و سقم روايت ،و اين حرفهای باطل را مُرسالً نقل می کند .البته «مجفو الروايه» و
«کثیر المراسیل» داللت بر ضعف راوی و کذب اونمیکند .کثیر المراسیل بودن منافات با وثاقت ندارد چنانچه اين سخن در مورد احمد
بن محمد بن خالد برقی گفته شده است.
 - ۴نجاشی ،احمدبن علی،رجال النجاشی ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین،31۴۲ ،ص.8۱
 - 7طوسی ،محمدبن حسن ،الفهرست ،نجف االشرف :المکتبه المرتضويه و مطبعتها ،ص.۲7

قالَ بِالتَّناسُخ 3».محمد بن حسن بن ولید نیز او را تضعیف کرده و مرحوم صدوق و مرحوم ابن نوح نیز از
ايشان متابعت کردهاند.

۵

بنابراين ،شخصی با اين سابقه چگونه می توان به روايات او استناد کرد .بخصوص فردی مانند محدث نوری
که از علمای بنام در شناخت احاديث و راويان است ،چگونه به روايات چنین شخصی اعتماد کرده است.
مسئله تحريف قرآن در گستره شیعی ،بیشتر توسط گروهی به نام «اخباريون» دامن زده شد .از میان اين گروه
نخستین کسی که در اين زمینه کتاب نوشت و مسأله تحريف قرآن را مطرح نمود" ،سید نعمتا ...جزائری"
بود که در کتاب «منبع الحیاة» با ذکر دالئلی درصدد اثبات تحريف قرآن برآمد ،سپس (بعد از گذشت تقريباً
 ۵قرن) "حاجی نوری" کتاب «فصل الخطاب» را نوشت و مجموعه رواياتی را در اين زمینه عرضه داشت،
که کتابها و رسالههای فراوانی در ردّ آن نوشته شد که نخستین آنها کتاب «کشف االرتیاب» نوشته معاصر
وی "شیخ محمود" معروف به "معرب تهرانی" است 1.آن مرحوم بر اين باور بود که شبهه تحريف از سوی
عالمه مجلسی و به تبع وی از سوی شاگرد به واسطهاش میرزا حسین نوری در دنیای شیعه مطرح شده و
تکیهگاه آنان نه عقل و منطق است و نه نقل صحیح و قطعی؛ بلکه به چند روايت ضعیف استناد شده است
که هرگز نمیتواند در اين مسیر ،مورد اعتماد باشد.

۱

 - 3ابن غضائری ،احمدبن حسین ،الرجال  ،محقق :حسینی جاللی ،محمدرضا ،قم :دارالحديث ،ص.۱۱
 - ۵خويی  ،ابوالقاسم،معجم رجال الحديث ،المدخل ،و تفصیل طبقات الرواه،نجف االشرف :مطبعه االداب313۱،ق ،.ج ،۵ص۵81
 . 1محمدهادی ،معرفت ،علوم قرآنی ،قم ،موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید ،بهار  3178هـ.ش ،اول ،ص .۱۴۲
 . ۱منهجالصادقین 31/3،و 3۴/3؛ وافی ،چاپ سنگی ۵1۵/۲ ،و ۵۵7/۲؛ وقف میراث جاويدان ،ش  ،۲ص 33

همچنین درباره میرزا حسین نوری مینويسد :در اين زمانها يك نفر از علمای حديث ،کتابی نوشته
به نام «فصل الخطاب» برای اثبات اين که قرآن تحريف و از آن چیزی کم شده است؛ ولی در تمام آن کتاب،
چیزی که ارتباط به مطلب داشته باشد ،ذکر نکرده است و جز تطويل از آن استفاده نمیشود.
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يکی از ضروريات مذهب شیعه و تاريخ آن ،اين است که در چهارده قرن قبل ،پیامبری از جانب
خداوند به نام محمد )ص) به رسالت مبعوث شد و معجزه ای به نام قرآن آورد .قرآن موجود همان قرآنی است
که بر پیامبر اکرم

)ص)

نازل شده و تحريفی در آن رُ نداده است .فی الجمله می توان دالئل عدم تحريف

قرآن را اينگونه مطرح نمود :
.3

صراحت خود قرآن کريم در سوره فصلت آيات  ۱۵-۱۱و سوره حجر آيه3

.۵

اخبار بسیاری از پیامبر اکرم(ص) که از طريق شیعه و سنی نقل شده که می فرمايد :

« در هنگام بروز فتنه ها و برای حل مشکالت به قرآن مراجعه کنید».

۵
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.1

حديث ثقلین (به حد تواتر از شیعه و سنی نقل شده است).

.۱

از نظر عقل ،حکمت خداوند ،اقتضا میکند که پیامبران را برای هدايت بشر بفرستد

و کتابهای آسمانی نیز چنین وظیفهای را بر عهده دارند؛ يعنی با ابالغ او امر و نواهی الهی ،حجت را
بر مردم تمام میکنند .حال اگر کسی تحريف را بپذيرد ،حجیت قرآن را مخدوش ساخته و حیثیت
هدايتگری آن را زير سؤال برده است؛ چون قرآن حجت کامل بر مردم است که همهاش به مردم
رسیده باشد.

۱

 . 3وقف میراث جاويدان ،ش  ،۲ص 3
 . ۵محمد حسین ،طباطبايی ،تفسیر المیزان  ،محمد باقر موسوی  ،قم  ،انتشارات اسالمی  ،ج ۲ص 3۲۲
 . 1همان ،به نقل از معانی االخبار ،ص  ،3۱مسند احمد بن حنبل ،ج  ،1ص  ،3۱کنزالعمال ،ج  ،3صص 38۲ – 383
 . ۱عبداهلل ،جوادی آملی ،نزاهت قرآن از تحريف ،قم ،مرکز نشر إسراء ،آذر 318۱هـ.ش ،چاپ دوم ،ص ۱1

نظر چند تن از علمای شیعه در عدم تحريف قرآن :
الف -شیخ صدوق رضوان اهلل علیه متوفای سال  183هـ ق میگويد  " :اعتقاد ما آنست که قرآنی را
که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده است  ،همین قرآن موجود در بین دو جلد است که امروزه در دست
3

مسلمانان قرار دارد و سورهای آن نیز  33۱سوره است.

ب -شیخ مفید رضوان اهلل علیه متوفای سال  ۱31هـ ق میگويد " :جماعتی از امامیه میگويند  :از
قرآن کريم چیزی کم نشده است بلکه حذف شده از تأويل آن و تفسیر معانی قرآن بوده است و آن قرآن
نیست و اين قول را می پذيريم".

۵

ج -شیخ الطائفه طوسی متوفای سال ۱۴۱هـ ق میگويد " :زياده و نقصان در کالم خداوند راه ندارد؛
زيرا اجماع قائم است که به قرآن چیزی اضافه نشده است و مسلمانان معتقدند که از آن چیزی کم نشده
است ،و مذهب ما همین است .بعد میگويد :رواياتی در کتب شیعه و سنی آمده است که داللت بر نقصان
بسیاری از آيات و نقل بعضی از آن از جايی بجای ديگر میکند ،اما چون روايات همه خبر واحد هستند و
موجب علم نمی شوند ،عمل به آنها ممکن نیست و بهتر است که از آنها اعراض شود و اگر امکان تأويل
نبود طرد شوند ،و اگر آن روايات صحیح السند هم باشند باز موجب طعن در قرآن نخواهند شد ،زيرا که
صحت آن مورد اتفاق همه مسلمانان است".
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 . 3صدوق ،رساله اعتقادات صدوق ،چاپ شده با باب حادی عشر ،ص 31
 .۵اوائل المقاالت فی المذاهب المختارات ،ص ۲۲-۲۴
 . 1محمد بن حسن ،طوسی ،التبیان ،ج ،3ص1

د -عالمه حلی متوفای سال  7۵۴هـ ق میگويد  " :حق آنست که در قرآن کريم تبديل و تقديم و
تأخیری واقع نشده است و پناه می برم به خداوند از کسی که معتقد باشد بر وقوع تحريف ،زيرا که موجب
شك در معجزه رسول اکرم (ص) می شود که نقل آن متواتر است".
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عالوه بر اينها با توجه به حديث صحیح ابوبصیر از امام صادق (ع) که ابو بصیر گويد :۵از امام

صادق(

ع) ،درباره قول خداى عزوجل «أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکم» 1پرسیدم ،فرمود :درباره على
بن ابى طالب و حسن و حسین علیهم السالم نازل شده است (زيرا در آن زمان همان سه نفر از ائمه حاضر
بودند) ،به حضرت عرض کردم :مردم مى گويند :چرا نام على و خانواده اش در کتاب خداى عزوجل برده
نشده؟ فرمود :به آنها بگو :آيه نماز ،بر پیغمبر(ص) نازل شده و سه رکعتى و چهار رکعتى آن نام برده نشده تا
اينکه پیغمبر(ص) خود براى مردم بیان کرد و آيه زکوة بر آن حضرت نازل شد و نام برده نشد که زکات از هر
چهل درهم يك درهم است ،تا اينکه خود پیغمبر(ص ) آن را براى مردم شرح داد و امر به حج نازل شد و به
مردم نگفت هفت دور طواف کنید تا اينکه خود پیغمبر(ص) براى آنها توضیح داد .چون پیامبر کسی است که
تبیین و تفسیر اين آيات و کلیات را بر عهده دارد .آنگاه امام صادق( ع ) فرمود  :آيه «ْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ
الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکم» در شان علی ابن ابیطالب و امام حسین علیهم السالم نازل شد .رسول خدا در روز
عید غدير خم فرمود  « :من کنت مواله فهذا علی مواله» .از اين روايت و رواياتی نظیر آن به خوبی استفاده
می گردد که بیان کلیات معارف دينی را قرآن بر عهده دارد و تفسیر و تبیین و توضیح آن بر عهده پیامبراکرم

 3اجوبه المسائل المنهاويه ،ص 3۵3
 . ۵الکافی ج ، 3ص ۵8
 . 1نساء(۲3)۱

و امامان علیهم السالم است.خود قرآن کريم در مواردی اين امر را از جمله امتیازات پیامبراکرم (ص )شمرده
است.
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لذا می توان به دست آورد که اگر محدث نوری می خواست به سوال کننده پاسخ دهد که چرا اسامی
ائمه( علیهم السالم) در قرآن نیامده ،با اين حديث صحیح می توانسته پاسخ دهد و نیازی به تألیف کتاب «فصل
الخطاب» نبوده چون اين حديث به صراحت بر اين کتاب خط بطالن کشیده است.
البته آنچه محدث نوری به دنبال آن بود اين است که قرآن بین الدفتین نیست .در اين باره
حسینی طهرانی می گويد« :آقا بزرگ طهرانی مردی عظیم التّقوی ،أخالقی ،مُهَذَّب و دارای
حسن خلق و بشاشت وجه ،و کريم النّفس بود ،و أبداً راضی نبود به مقام استادشان مرحوم
محدّث حاجی میرزا حسین نوری فرزند مرحوم آقا شیخ محمّد تقی نوری صاحب «فصل
الخطاب» جسارتی شود ،و با کمال تواضع و اخالق از او اينطور دفاع مینمودند که :حمالتی
که بر او میشود راجع به همه گونه تحريف است ،ولی ساحت او از اين تهمت بری است؛
چرا که فقط در «فصلالخطاب» از نقیصة آن سخن به میان آورده است و از تحريفات دگر
همچون تغییر و تبديل و زيادتی ،جدّاً دفاع نموده است و قرآن را إجماعاً منزّه از اين گونه
تغییرات میداند.
ايشان دربارة اين کتاب در «الذَّريعة» خود فرمودهاند:
الفَصْل الخطاب فی تحريف الکتاب لشیخنا الحاجّ میرزا حسین النوری الطبرستانی ابن المولی
محمّد تقی بن المیرزا علی محمّد النّوری که در يالو از قرای نور طبرستان در سنة 3۵۲۱
متولّد شدند ،و در سنة  31۵۱شب چهارشنبه  ۵7ماه جمادی االُخری فوت میکنند ،و همان
 - 3امینی ،عبدالحسین ،الغدير ،مترجم واحدی ،محمد تقی ،تهران :بنیاد بعثت،31۴8 ،ج ،۵ص1۱1 :

روز در ايوان سوم از طرف راستِ کسی که از باب قبله داخل صحن مرتضوی میشود،
دفن میگردند.
در اين کتاب ،إثبات عدم تحريف را به زيادتی و تغییر و تبديل و غیرها از آنچه تحقّق پیدا
نموده و واقع شده است در غیر قرآن ،گر چه به کلمة واحدهای بوده باشد که ما جايش را
ندانیم نموده است.
و در خصوص غیر آيات أحکام اختیار کرده است که :از جمع کنندگان قرآن ،تنقیص حاصل
شده است به طوری که ما عین آن را نمیدانیم؛ امّا نزد أهلش مشخّص و موجود میباشد.
بلکه از أخباری که آنها را در کتاب مفصّالً ذکر کرده است علم إجمالی به ثبوت نقص فقط،
حاصل است.
 ...و عالوه مراد من هم از کتاب ،قرآن موجود میان دَفَّتَیْن نیست؛ به علّت آنکه آن قرآن بر
آن حالتی که بینالدّفتین در عصر عثمان بود ،اينك هنوز باقی است؛ نه زيادی بر آن عارض
شده است نه نقصان .بلکه مراد من کتاب إلهی نازل شده است.
 ....و من خودم از او شفاهاً شنیدم که میگفت :من در اين کتاب ثابت نمودهام که :آنچه
فعالً در میان دفّتین موجود است ،دست نخورده همان است که در عصر عثمان بوده است؛
أبداً تغییری و تبديلی همان طور که در ساير کتب سماويّه حاصل شده است در آن رُ
نداده است .بنابراين سزاوار است به آنکه نامیده شود« :فصل الخطاب فی عدم تحريف
الکتاب» .و علیهذا نامیدن آن به اين نامی که مردم آن را بر خالف منظور و مراد من حمل
میکنند ،اشتباهی است در نامگذاری .ولیکن من در اين کتاب نیاوردهام آنچه را که آن را بر

او حمل مینمايند .بلکه مراد من ،إسقاط بعض وحی مُنْزَل الهی است؛ و اگر میخواهی تو
نام آن را بگذار« :الْقَوْلُ الفَاصِلُ فِي إسْقَاطِ بَعْضِ الْوَحْيِ النَّازِلِ» ...
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باعنايت به نقل قول فوق اين ايراد برمحدث نوری وارد می شود که ارتباط وهمسانی وحی منزل
برسینه پیامبر(ص) با وحی مکتوب در عصر عثمان گسسته خواهد شد ،در نتیجه اعتبار وحجیت قرآن کنونی
دچار خدشه خواهد بود.
بررسي کتاب فصل الخطاب
کتاب «فصل الخطاب» دارای سه مقدمه ودو باب است .مقدمهی اول دربـارهی جـمعآوری قـرآن در
عـصـر خـلفا و مقـايسـهی آن بـا جـمع قـرآن توسـط امـام عـلی علیه السالم و مقدمهی دوم به بیان مواضع
نزاع دربارهی تحريف قرآن و مقدمهی سوم به ارائهی ديدگاههای شیعه دربارهی تحريف ناپذيری قرآن و
مناقشه در آنها اختصاص دارد .باب اول کتاب فصل الخطاب مشتمل بر  3۵دلیل (و به عبارت درستتر 3۵
پندار) است که جملگی در بردارندهی رواياتی از مصادر شیعه و اهل سنت هستند .بخشی از اين روايـات در
کتـب هر دو مذهب آمده است ،ماننـد روايات تشابه اعم و مصحف امام عـلی (ع) ،بخشی نیزاختصاص به
کتب اهل سنت ،دارد.
ايشان در تايید استدالالت خود می فرمايد :بايد از دلیل پیروی کرد هر چند افرادی اندک آن را
بپذيرند ...نبايد از راهی که روندگان آن اندک اند ترسید ،بلکه سزاوار نیست آدمی وحشت زده شود و از راه
خود باز ايستد.

۵

 - 3حسینی طهرانی ،سید محمد حسین ،امام شناسی ،مشهد :عالمه طباطبائی ،ج  ،3۱ص  3۱3به بعد.
 . ۵حسن ،نوری ،فصل الخطاب ،ص 1۲

البته بايد گفت که ادله تحريف ناپذيری قرآن محکم تر هستند همانگونه که مشهور بین مسلمانان
اهل سنت و شیعه است که در قرآن مجید تحريفی صورت نگرفته و چیزی از سور و آيات آن کم نشده است
ولی عده قلیلی فکر کرده اند که پاره ای از آيات آن کم شده است و مدارک آن رواياتی است که در کتب
شیعه و سنی نقل شده ولی اين روايات قابل توجه بسیاری از دانشمندان طرفین واقع نشده و آنها را رد و به
آنها جواب داده اند.
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مشهور دانشمندان فريقین به صیانت و عدم تحريف قرآن مجید قائلاند و روايات درباره تحريف را
قبول ندارند واهل سنت روايات درباره تحريف را حمل بر نسخ در تالوت می کنند و علما شیعه روايات
تحريف را توجیه می کنند و همه اصرار دارند که قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله ) همین قرآن
امروزی است.۵
در رابطه با مقدمه اول در کتاب فصل الخطاب ،محدث نوری جمع آوری قرآن توسط صحابه رابعد
از رحلت پیامبر(ص) با مصحف حضرت علی(ع) مقايسه می کند و اظهار می دارد که بر اساس مدارک شیعه
و سنی اين دو تفاوت دارند و اين تفاوت می رساند که جمع آوری قرآن توسط بعضی صحابه باعث ايجاد
نقص و تحريف در قرآن شده است.
با تحقیقاتی که انجام شده و بررسی نظر بزرگان امامیه مانند سید مرتضی و ...هیچ تفاوتی بین قرآن
جمع آوری شده توسط حضرت علی(ع) و قرآن موجود وجود ندارد؛ اال اينکه در قسمتهايی حضرت تفسیر
آيات را مطرح نموده اند و اين نمی تواند دلیل بر نقص و تحريف قرآن باشد.

 . 3محمد ،آصف محسنی ،تقريب مذاهب اسالمی از نظر تا عمل ،ص ۱۵
 . ۵همان ،ص۱1

در مقدمه دوم که موضع نزاع در تحريف قرآن را مطرح می کند احتمال نقصان سوره يا آيه ،زيادی
کلمه ،تبديل کلمه ای به کلمه ديگر و همچنین امکان جابجايی در ترتیب سوره ها و آيات را نشانه تحريف
قرآن می داند؛ اما زيادی سوره يا آيه و يا تبديل سوه ای به سوره ديگر را کامال نفی می کند و در اين مورد
با اجماع امامیه متفق است.
اما اين موارد در واقع از باب قرائت ،بیان نزول يا مورد نزول آيه ،تفسیر و بیان اتم مصاديق آيات
است و از دايره تحريف به معنای مورد نزاع بیرون است؛ مانند آيه « يَسْالونَكَ عَنِ الْأَنفَال» 3که بدون کلمه
«عن» نیز قرائت صحیح السند است ۵.و مانند آيه شريفه « کُنتُمْ خَیرْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » 1که در مقام بیان اتم
مصاديق ،به «خیر ائمه » تعبیر شده است.

۱

اين موارد و امثال اينها به اتفاق علمای امامیه و حتی بزرگان اهل سنت نمی تواند موارد تحريف باشد
فقط می توان آن را نوعی تأويل و تفسیر آيات دانست.
میرزا حسین علی نوری در مقدمه سوم کتاب خود نظرات دانشمندان امامیه را مطرح می کند و اينکه
هدف ايشان از جمع آوری احاديث ،سالمت قرآن از تحريف و احاديثی که به ظاهر داللت بر تحريف دارد
اين بوده که صرفا می خواستند جمع بندی از روايات داشته باشند و در مقام کشف معنا در روايات و يا بیان
تعارض بین آنها نبوده اند؛ اين موضع را محدث نوری تعبیر به تحريف می کند که البته می توان گفت منظور

 . 3انفال(3 )8
 . ۵فتح اهلل ،نجارزادگان ،تحريف ناپذيری قرآن ،ص3۱۴
 . 1آل عمران(33۱)1
 . ۱محمد بن مسعود ،عیاشی ،کتاب التفسیر ،ج ،3ص33۲

تحريف قرآن به معنای مورد بحث نبوده بلکه در کالم بزرگان قدما ،تحريف معنای گسترده  -ای داشته و
هر نوع اختالفی را شامل می شده است.
در رابطه با دالئل  3۵گانه ی میرزا حسین نوری در تحريف قرآن ،با بررسی های انجام شده تنها دو
دلیل آن از منابع شیعه است و بقیه رواياتی است که در کتب اهل سنت مطرح بوده و حدود  1۴۱روايت آن
از کتاب القرائات سیّارى نقل شده است که شخصی فاسد ،منحرف و غالی است و امام صادق(ع) او را نفرين
کرده و همه رجالیان بر او طعن وارد کرده اند.
بخش بزرگی از روايات فصل الخطاب ،اسانید آن به چند نفر می رسد که علمای رجال آنها را با
عبارات قدح کننده ای ياد می کنند از قبیل « ضعیف الحديث » « ،فاسد المذهب » « ،مجفّوالروايه » يا
«مضطرب الحديث » « ،مضطرب المذهب»« ،روايت کننده ی خوب و بد » « ،روايت کننده از ضعفا » ،و يا «
کذاب متهم»« ،روا نمی دانم از تفسیرش يك روايت نقل کنم » « ،مشهور به واقفی بودن» « ،دشمن ترين انسان
ها به امام رضا(ع) » « ،غالی کذاب » « ،ضعیف غیرقابل اعتنا » « ،غیر قابل اعتماد »« ،فاسد الرّوايه » و « متهم
به غلوّ » و....واضح است که امثال اين راويان کثرتشان نفعی نرساند.
حضرت آيت اهلل العظمی سبحانی در کتاب راهنمای حقیقت خود فرمودند :رهبر کبیر انقالب اسالمی
حضرت آيت اهلل العظمی امام خمینی ( رضوان اهلل تعالی علیه ) میفرمود :محدث نوری انسانی صالح و اهل تشیع
بود ،ولی عالقه فراوانی به گردآوردی روايات ضعیف و عجیب و غريب داشت ،رواياتی که خرد انسان آنها
را نمیپذيرد.
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 - 3سبحانی تبريزی ،جعفر ،راهنمای حقیقت ،تهران :مشعر ،318۲ ،ص .۵۲ .

با بررسی احاديث و کتب مطرح شده می توان گفت که اکثريت قاطع روايات مطرح شده در کتاب
فصل الخطاب از کتابهايی گرفته شده که ازنظر سند اعتبار ندارد؛ يا نويسنده اش مجهول است و يا سند آن
قطع شده است و يا از پايه و اساس جعلی و بی اعتبار است؛ در حالی که ادله دال بر عدم تحريف بسیار
محکم و صحیح السند هستند که به راحتی می توانند آن دالئل را نقض کنند.
اين نوشتار از بین دالئل دوازده گانه ی کتاب فصل الخطاب ،تنها  ۲دلیل را مورد نقد و بررسی قرارمی -
دهد:
.3

دلیل اول را تشابه حوادث در امتهای توحیدی می داند ،چون امتهای گذشته مانند

يهود و نصاری کتاب مقدس خود را تحريف کرده اند پس تحريف قرآن توسط بعضی مسلمانان
محقق شده است.
از جمله رواياتی که بر اين دلیل محدث نوری به آن استناد می نمايد ،روايت امام صادق(ع)است :کل
ما کان فی االمم السابقة فإنّه يکون فی هذه االمّة مثل حذو النعل بالنعل؛ طابق النعل بالنعل والقذه بالقذه
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محدث نوری ،به استناد اين قسم از روايات گفته است :دلیل نخست آنکه تحريف در کتابهای عهدين
واقع شده است و ضرورت تشابه حوادث حال با گذشته ،مستلزم تحقق تحريف در قرآن است.

۵

ايشان در کتاب فصل الخطاب می نويسد :يهوديان و مسیحیان ،کتاب پیامبرانشان را پس از وفات
آنان تغییر دادند و تحريف کردند .اين امت نیز بايد چنین کرده باشد ،چون طبق روايات فريقین « ،هر چه بنی
اسرائیل کنند اين امت نیز همان کند».

 . 3محمد باقر ،مجلسی ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء ،چاپ دوم3۱۱1 ،ق ،ج ،۵8ص3۱
 . ۵محمد هادی ،معرفت ،صیانه القرآن من التحريف  ،قم ،موسسه نشراالسالمی  ،ص ۵3۱؛ به نقل از فصل الخطاب ص 3۲

درپاسخ می توان گفت :
اوال :تحريفی که در کتب عهدين صورت گرفته ،در ترجمه ها و تفسیرهای نابجا است؛ همچنین در
بعضی امت ها مطالبی نیز به کتاب خود اضافه کردند .اگر اين شباهت درست باشد پس امت اسالم هم بايد
به قرآن چیزی را اضافه کرده باشد ،در حالی که هیچ کس حتی خود محدث نوری نیز قائل به اضافه در قرآن
نیست.
ثانیا :با دالئل عقلی چگونه می توان يك امتی را از هر جهت شبیه به امت ديگر دانست درحالیکه
وقايعی که در امت بنی اسرائیل رُ داده ،مانند مسخ تعدادی از ايشان به بوزينه و خوک 3در امت اسالم اتفاق
نیفتاده است؛ پس اين روايات نمی تواند کلیت داشته باشد.
ثالثا :مراد از تشابه ،رفتارهای اشتباه و مقابله امت ها با پیامبران -به عنوان اصل کلی حقیقت وتنها راه
هدايت الهی-بوده نه تشابه در جزئیات و خصوصیات مربوط به ويژگیهای خاص هر زمان.
رابعا :غالب بزرگان امامیه معتقدند که اين روايات اخبار آحادند و خبر واحد در مسائل اعتقادی و
کالمی نه مفید علم است و نه مفید عمل.
.۵

در دلیل دوم می فرمايد :کیفیت جمع آوری و گردآوری آن پس از وفات حضرت

رسول(ص) به طور طبیعی موجب وقوع تحريف و تغییر در قرآن خواهد بود ۵.بر اساس روايات و
تحلیل تاريخی درباره جمع آوری قرآن درمی يابیم که جمع قرآن با درخواست خلفا و به دست

 . 3بقره( ،۴۲ )۵مائده(۴۱ )۲
 . ۵حسن ،نوری ،فصل الخطاب ،ص37

افرادی غیر معصوم ،همچون « زيدبن ثابت» ،بوده و احتمال تحريف در قرآن امری عقالنی به نظر
می رسد.
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مرحوم خوئی در مجمع البیان در رد اين دلیل می فرمايند :نسبت دادن جمع آوری قرآن به خلفا و
دوران بعد از پیامبر امری موهوم و پنداری غلط و بی اساس است که با قرآن ،سنت و عقل مخالف می باشد
و پندارگرايان به تحريف ،نمی توانند اين روايات را دلیل بر مدعای خود بدانند .بر فرض هم بتوانیم ابوبکر
را گردآورنده قرآن از زمان خالفتش قلمداد کنیم ،لیکن ترديدی نیست که قرآن مستند به تواتر -تمام آيات و
کلمات -در نزد مسلمین بوده و گردآورنده قرآن هرآنچه در سینه ها و ...به صورت متواتر بوده در مصحف
گرد آورده است.

۵

نقد ديگر بر رد اين دلیل اين است که ادعای جمع آوری قرآن در زمان «ابوبکر» و به دست «زيدبن
ثابت» از نظر تاريخی نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعی و نه خبر متواتر است ،به اضافه اينکه مفسران نظم
آيات هر سوره را توضیح می دادند ،يعنی تنظیم آيه ها در هر سوره و تکمیل هر يك از سوره ها در حیات
پیامبر اکرم (ص) و با دستور و نظارت وی انجام گرفته است؛ آنچه پس از وفات پیامبر(ص) انجام گرفته،
جمع سوره ها و ترتیب آنها به صورت «مصحف» بوده است الغیر؛ از اين رو  ،ترتیب سوره ها را توقیفی
نمی دانند.
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 . 3سید ابوالقاسم ،خوئی ،البیان فی تفسیر القرآن  ،ص ۵۱7-۵۲۲
 . ۵همان  ،ص ۵۲7
 . 1محمد هادی ،معرفت ،علوم قرآنی ،قم :موسسه فرهنگی انتشارات التمهید ،بهار  3178هـ ش ،چاپ اول ،ص ۱77

عالمه شعرانی نیز در حواشی وافی می فرمايد « :ان جمع القرآن علی عهد ابیبکر لم يکن بمعنی
جمع اآليات فی السور ،بل جمع السور فی مصحف واحد; الن جمع اآليات فی السور کان بامر رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله فی عصره کما ذکرنا  .علی هذا فال يتحمل التحريف ،الن کل واحدة من السور کانت
متواترة لکثرة من کان يحفظها فوق حد التواتر»
.1

3

دلیل سوم ،اشاره به نظريه «نسخ التالوه » می کند که شماری از صاحب نظران اهل

سنت ،يکی از اقسام نسخ در قرآن را «نسخ تالوت » می دانند ۵.محدث نوری در کتاب فصل الخطاب
در اين باره می نويسد « :بسیاری از اهل سنت و جماعتی از شیعه سخن از آيات و کلماتی از قرآن
دارند و بر اين باورند که تالوت آن آيات و کلمات همراه با حکمشان و يا تنها تالوتشان نسخ شده
است...و چون نظريه نسخ التالوه قابل دفاع نیست ،اين آيات و کلمات بايد خواسته يا ناخواسته از
قرآن ساقط شده باشند ،بدون آنکه بگويیم تالوت آنها از ناحیه ی خدا و رسولش منسوُ است.1
در واقع محدث نوری با اشاره به وجود آيات منسوُ التالوه در قران بدون تحلیل آن روايات حکم
به تحريف قرآن داده است ۱.منسوُ التالوه يعنی اين که چیزی از قرآن پس از آن که مدتی تالوت می شد،
در عهد پیامبر(ص) به امر خداوند تعالی نسخ شود نظیر آن که مؤلفی پس از تالیف کتابی ،تجديد نظر کرده
 ،بعض سور و مطالب آن را محو کند ۲.اين باور بر مبنای برخی روايات جعلی و ضعیف پديد آمد و در ذهن
بعضی از دانشمندان مسلمان جاگیر شد و به تدريج نظريه ای تحت عنوان «منسوُ التالوه» پديد آمد که اعتقاد

 . 3وافی ۵۵7/۲-
 . ۵سیدامیر ممد کاظمی قزوينی ،القائالن بتحريف القرآن السنه ام الشیعه  ،بیروت  ،الرويا 3۱۵۲ ،ق -اول – ص ۵3۲
 . 1حسن ،نوری ،فصل الخطاب ،ص 8۵
 . ۱معرفت  ،محمدهادی  ،صیانه القرآن من التحريف  ،قم :موسسه النشراالسالمی 3۱۵8 ،ق  ،سوم ،ص  ۵3۱به نقل از فصل الخطاب ص
31۱-3۵۱
 . ۲وافی 3۴/3

به آن مساوی با عقیده به تحريف قرآن است .بنابراين بسیاری از علمای مسلمان در اثبات نادرستی اين
روايات ،منسوُ التالوه را رد نموده و ثابت کردند که هیچ اصل و اساسی ندارد و نمی توان با چند روايت
ضعیف آخرين کتاب آسمانی را در معرض شبهه و شك قرار داد.
بنابراين می توان گفت اوال :از دالئل صحت روايات ،مطابقت آنها با قرآن است .رواياتی که داللت
بر سقوط آيات و کلمات قرآن می کند ،از اخبار آحاد و غیر قابل استناد هستند که با ادله سالمت قرآن از
تحريف نیز تعارض دارند .پس نظريه «نسخ التالوه» که خود اهل سنت هم دالئلی بر بطالن آن آورده اند نمی
تواند به معنای سقوط آيات و کلمات قرآن باشد.
ثانیا :نسخ در امور تکوينی است نه تشريعی ،زيرا نسخ در امور تشريعی در مورد خداوند محال است
و وجود آيات ناسخ و منسوُ بیانگر سیر تدريجی و مراحل تکامل شريعت است.
ثالثا :در منابع شیعی آيهای که تالوتش نسخ شده يك مورد است که آيه «رجم» است که می گويد :
« الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموها» حکم زنای محصنه است 3.که البته اين خبری واحد و معارض با اخباری
است که حکم زنای محصنه را مستند به سنت می داند.

۵

 .۱در دلیل چهار میرزای نوری مطرح می کند که وجود مصحف حضرت علی(ع) از داليل محکم
تحريف قرآن است.
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 . 3محمدبن حسن طوسی  ،التبیان  ،ج  ، 3ص 31
 . ۵محمدبن حسن ،طوسی ،العده فی االصول ،ج ، ۵ص۲3۱
 . 1هادی ،معرفت ،صیانه القرآن من التحريف  ... ،ص ( ۵33به نقل از فصل الخطاب ص )31۱-3۵۱

ايشان می فرمايد :امیر مومنان مصحفی مخصوص به خود داشت که پس از وفات پیامبر اکرم )ص)
جمع آوری کرد ...اين مصحف بنا به روايات  ،با قرآن موجود از نظر تالیف و ترتیب سوره ها متفاوت است
و در آن اضافاتی است که در قرآن موجود نیست و از جنس آيات قرآن می باشد 3.زيرا اگر مصحف امام علی
علیه السالم  ،منطبق با مصحف شناخته شده مردم آن عصر بود ،دلیلی نداشت امام جداگانه به گردآوری آن
اقدام نمايد و وجهی نداشت که برخی از صحابه به ويژه خلفا از پذيرش آن امنتاع کنند و حضرت علی علیه
السالم بفرمايد که اين مصحف را تا ظهور مهدی (عج) نخواهید ديد.

۵

در اين مورد نیز می توان گفت اينکه دو مصحف مختلف هستند نمی تواند دلیلی بر تحريف قرآن
باشد زيرا به اتفاق بسیاری از علمای شیعه و سنی مصحف حضرت علی(ع) از چند جهت با قرآن متفاوت
است:
الف -از نظر نظم و ترتیب آيات و سوره ها؛ زيرا امام علی علیه السالم ،آيات و سوره ها را بر اساس
نزول قرآن منظم نموده ،در حالی که در قرآن موجود اين گونه نیست.
ب -مصحف امام علی(ع) شامل موارد تفسیر و تاويل آيات ،مشخص نمودن شأن و سبب نزول،
تمايز آيات ناسخ از منسوُ ،مطلق و مقید ،عام و خاص و ...بوده است که اين موارد از جنس تفسیر و علوم
قرآن است نه از جنس خود آيات شريفه.
عالمه شعرانی نیز در اين باره می فرمايد« :شهرت تحريف و نقصان در چند مورد فاحش شده است:
يکی از آنکه مسلم است حضرت قرآن را جمع کرده و صحابه قرآن را نپذيرفتند....و بعد رحلت پیامبر(ص)

 . 3حسن،نوری ،فصل الخطاب ص 3۵۱
 . ۵عبداهلل ،جوادی آملی ،نزاهت قرآن از تحريف  ،قم  ،مرکز نشر اسراء  ،آذرماه  ،318۱ش دوم  ،ص 3۴۴-3۴۲

کسی قرآن را نديد و صحابه خودشان جداگانه قرآن را جمع کردند و آن مشهور شد و از اينجا توهم کردند
که در آن قرآن ،چیزهائی بوده مخالف با مقصود خلفا ،لذا خودشان قرآنی نوشتند که آن چیزها را نداشته
باشد.
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عالمه در مقام پاسخگويی می فرمايد :لیکن هیچ يك از اين داليل ،بر مقصود آنان دال لت نمی کند؛
چه ممکن است که ابتدا حضرت امیرالمومنین علیه السالم ،می دانست که بايد قرآن را جمع کند .نخوت
عربی و لجاجت قومی مانع شد آن را مطالبه کنند .پس زيدبن ثابت را مأمور جمع کردند ،و امّا روايتی که در
احتجاج طبرسی آمده که عمر خواست آن قرآن را از حضرت امیر علیه السالم بگیرد و همان را بین مسلمانان
منتشر کند و حضرت إبا فرمود؛ لذا زيدبن ثابت را مأمور جمع قرآن نمود ،اين حديث مرسل است و بدان
اعتماد نمی توان کرد و بعید می نمايد که در صورت رضايت خلفا ،حضرت امیر علیه السالم ،مردم را از اين
فیض بازدارد ،مخصوصا اين که در مصحف آن حضرت ،شان و زمان نزول هر آيه و تأويل آن و ناسخ و
منسوُ موجود بود و اگر مانعی برای انتشار آن نبود ،الزم ترين چیز برای امت ،داشتن چنین قرآن با چنین
تفسیری است ۵.عالمه شعرانی ضمن پذيرش مصحف علی (ع) و تأکید فراوان بر اهمیت اين مصحف و
اظهار تأسف از اين که جامعه اسالمی آن را نپذيرفت ،بر اين نکته اصرار میورزد که مصحف امیرمؤمنان(ع)
بیهیچ کم و کاستی دقیقاً همان مصحف زمان پیامبر(ص) است و آنچه که از سوی خلفا انجام گرفت نیز در
همین چارچوب قابل ارزيابی است و آنها نه میخواستند و نه میتوانستند که يك کلمه از قرآن را کم يا زياد
کنند .به عبارت ديگر ،بیترديد حضرت سعی نمود ،مصحفی تدوين نمايد؛ اما آنچه انجام گرفت نیز دقیقاً
مورد تأيید ايشان بوده است و مهمترين دلیل اين ادعا اين است که حضرت پس از خلیفه سوم که زمامدار
امت شد ،کوچكترين تالشی در جهت معرفی مصحف خويش و منزوی ساختن مصحف رسمی که در زمان
 . 3وقف میراث جاويدان ،ش ،۲ص33
 . ۵وقف میراث جاويدان ،ش ،۲ص33

عثمان گردآوری شد بود ،انجام نداد .آيا اين رفتار حضرت بهترين گواه رضايت ايشان از مصحف رسمی
تلقی نمیشود؟ البته که چنین است؛ زيرا کاری خالف نظر پیامبر(ص) و آنچه در دوره بیست و سه ساله
بعثت انجام گرفته ،به انجام نرسیده است.
مرحوم شعرانی به نقل از عالمه حلی در کتاب تذکره نیز اين گونه آورده است که مصحف فعلی که
به زمان عثمان بر میگردد ،در واقع همان مصحف علی علیه السالم است؛ چرا که مورد رضايت حضرت به
هنگام تدوين و پذيرش ايشان پس از رسیدن به خالفت بوده است.3
 .۲دلیل ديگر برتحريف قرآن درکتاب فصل الخطاب ،استناد به مصحف عبداهلل بن مسعود است محدث
نوری در اين باره می فرمايد :اينکه عبداهلل بن مسعود مصحف مخصوص معتبری داشته که با مصحف
موجود ناسازگار بوده ،که در آن موجود نیست و اين مستلزم عدم مطابقت آيات مصحف موجود با
آياتی است که خداوند نازل کرده است.

۵

در ادامه به برخی موارد در مصحف ابن مسعود با استناد به روايات اشاره می کند و می گويد :بسیاری
از اين اخبار ضعیف و برخی از آنها از طريق اهل سنت اند 1.در رابطه با اين دلیل هم ابن جرزی در کتاب
«النشر فی القراءات العشر » می نويسد :چه بسا صحابه تفسیر آيات قرآن را که از پیامبر اکرم(ص) می گرفتند

 . 3وافی ۵1۲-۲ ،
 . ۵حسین ،نوری ،فصل الخطاب  ،ص31۲؛ ايشان به  ۵7مورد از موارد اختالف مصحف ابن مسعود با اشاره به روايات اشاره می کند که
 33مورد از منابع اهل سنت و  8مورد از منابع امامیه گرفته شده و در واقع ايشان در اثبات تحريف قرآن بیشتر به منابع اهل سنت استناد
می کند.
 . 1همان ،ص 31۴-313

در قرائت آيات به قصد شرح و تفسیر به کار می بردند و در مواردی در مصحفشان آنها را ثبت می کردند،
بدون آن که دچار اشتباه شوند و آيات قرآن را با تفسیر آنها خلط کنند.

3

بنابراين اگر تفاوت مصحف ابن مسعود (و مصاحف ديگران) ،با مصحف موجود درباره شرح و
تفسیر آيات باشد ،اين قابل قبول است و خللی به سالمت قرآن از تحريف نمی زند ولی اگر اين تفاوت در
متن آيات و حقیقت قرآن باشد ،همین اختالف دلیل بر بی اعتباری آنهاست .چون اخبار آنها واحدند و با
قرآن موجود که به صورت متواتر نقل شده و ادله قطعی بر سالمت آن از تحريف وجود دارد ،معارض است.

۵

مرحوم عالمه شعرانی هم در نقد اين دلیل می فرمايد :موجود بودن مصحفی از عبداهلل بن مسعود و
ابیبن کعب و ديگران بر مخالفت داشتن آنها با مصحف معروف داللت ندارد ،مگر در قرائت بعضی به کلماتی
و گرنه آنچه با تحقیق به دست آمده و به تواتر معلوم گشته ،آن است که عدد سورهها و آيات در تمامی
مصحف ها با هم يکی هستند و فرق میان آن دو در ترتیب سورههاست .مثالً در بعضی مصحف ها سوره
بقره بعد از سوره آل عمران است و در بعضی مصحف ها سوره آل عمران بعد از سوره بقره میباشد ،يا در
قرائت بعضی کلمات و ادای برخی حروف تفاوت دارند و اگر آن مصحف ها برای ما به تواتر نقل شده بود،
قرائت از آنها برای ما جايز بود ،نظیر اختالف قراء سبعه؛ جز اين که عثمان مردم را بر محور يك قرائت جمع
کرد و آن قرائت ها به تواتر نرسیده و عثمان گمان کرد ،جمع کردن مردم به محور يك قرائت ،امکانپذير
است؛ لکن بعد به ثبوت رسید که اين کار ممکن نیست و بعد از او ،قراء در کلمات اختالف کردند .پیغمبر
اکرم (ص) که بعضی اختالف در قرائت را برای ايشان جايز دانست ،برای اين بود که امت به مشقت نیفتند

 . 3ابن جرزی  ،النشر فی القراءات العشر ،تصحیح محمد علی الضیاع  ،ج 3ص ۵1
 . ۵فتح اهلل ،نجارزادگان ،تحريف ناپذيری قرآن ،ص 3۲۵

و اتفاق در قرائت امکان نداشت و بعضی احاديث که داللت دارد بر اين که مصحف ابن مسعود ،کلماتی
زيادتر از قرآن فعلی دارد ،جداً ضعیف است.

3

همانطور که بیان شد محدث نوری در اثبات تحريف قرآن ،دوازده دلیل را آورده است که در اين
مقاله به اين پنج دلیل اکتفا می شود و نگارنده قائل است به اينکه بقیه ادله محدث نوری نیز از همین باب
است و نمی تواند دالئل عقلی و منطقی باشد.
از باب نمونه در رد دلیل دوازدهم ايشان بالغ بر  3۱۴۵روايت اشاره می کند که بیشتر اين احاديث
ضعیف و ساختگی اند که راويان آنها ضعیف ،متهم و مجهول هستند؛ مانند «احمدبن محمد سیاری »« ۵ابراهیم
بن اسحاق نهاوندی»« ، 1محمدبن سلیمان ديلمی»

۱

در رابطه با کتبی که اين روايات در آنها نقل شده نیز وضع به همان گونه است .مانند کتاب «القراءات
» يا « التنزيل والتحريف » از احمدبن محمد سیاری که محدث نوری بیش از يك سوم روايات را از اين
کتاب گرفته است .همه رجال شناسان مولف اين کتاب را تضعیف کرده اند.

۲

سید مرتضی عسگری که تك تك اين اخبار را از نظر سند و مضمون بررسی کرده است در کتاب
خود می نويسد « :محدث نوری و احسان الهی ظهیر ،به اين اخبار که برخی از آنها در کتاب های فريقین به
طور مشترک نقل شده اند استناد کرده اند تا تحريف و نقصان در آيات خدا را به اثبات رسانند ،ما به فضل
خدا ،تك تك اسناد و مضامین اين روايات را بررسی کرديم و به اين نتیجه رسیديم :در اين اخبار هیچ خبر

 . 3عالمه شعرانی  ،بیان در علوم و مسائل کلی قرآن  ،ص317 -31۴
 . ۵سید ابوالقاسم ،خوئی ،معجم رجال الحديث ،ج ، ۵ص۵8۵
 . 1همان ج  ، 8ص 117
 . ۱همان ج ، 3۴ص 31۴
 . ۲سید ابوالقاسم ،خوئی ،همان ،ج ،۵ص ،۵8۵رقم ۱۵

يا سند صحیح يافت نمی شود( .جز چند حديث که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند ،از جمله حديث
صحیح السند که در کافی آمده است).
ايشان در جائی ديگر می فرمايد :در سلسله سند اين روايات ،افرادی قرار دارند که دانشمندان رجال،
آنان را ضعیف الحدث ،فاسدالمذهب ،دروغ گو ،متهم در دين ،غلو کننده و  ...نامیده اند .چه اين که مراد از
متون و مضامین اکثر اين احاديث نیز تحريف معنايی و اسقاط و نقصان در تفسیر و بیان آيات قرآن است که
خللی به سالمت قرآن از تحريف نمی زند و از موضع نزاع بیرون است 3.سپس با ادله محکم سالمت قرآن
را از تحريف تأيید می کند و می فرمايد با استناد به روايات ضعیف نمی تواند خدشه ای به سالمت قرآن از
تحريف وارد نمايد عالمه درادامه به استدالل سید حسین کوه کمری -م  -3۵33که ضمن تصريح به عدم
تحريف ،برای حفظ قرآن از تحريف به موارد ذيل استدالل می کند اشاره می فرمايد:
الف  :اصل عدم تحريف ،زيرا که تحريف مشکوک است وحادث پس با اجرای اصل عدم نفی می
شود.
ب  :اجماع بر عدم تحريف.
ج  :منافات تحريف با معجزه بودن قرآن.
د  :آيه مبارکه (لَّا يَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینْ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ ). ۵

 . 3سید مرتضی ،عسگری ،القرآن الکريم و روايات المدرستین ج  1ص 87۱ -۵13
 . ۵فصلت(۱۵ )۱3

هـ  :اخبار ثقلین ( که داللت می کند بر اينکه قرآن بصورت کتاب در زمان رسول خدا )ص) جمع
آوری شده بود.
و :رواياتی که ما را به تمسك به قرآن و پیروی آن امر می کند .اگر تحريف در آن راه داشت امر به
3

اخذ و تمسك لغو بود.

 . 3بشری الوصول الی اسرار علم االصول مبحث حجیت ظواهر کتاب

نتیجه گیری :
پژوهش" بررسی رأی محدث نوری در تحريف قرآن" در پی دستیابی به اين سؤال اصلی است که
آيا مرحوم محدث نوری قائل به تحريف قرآن بود؟ برای اين منظور برخی نظرات کتاب فصل الخطاب مورد
بررسی قرار گرفت که درمجموع می توان نتیجه گرفت:
قرآن با اعجاز الهی همچنان بدون تحربف باقی مانده و خواهد ماند و به فرمايش خود قرآن کريم:
«  ...وَ إِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینْيَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمِید »
همچنین « آيه حفظ»  « :إِنَّا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظُون»

3

۵

بر خالف مناقشه محدث نوری ،در مورد اين آيات در کتاب «فصل الخطاب »  -که آنها را از دالئل
اثبات تحريف در قرآن می داند -بزرگان و علمای امامیه ،مفسران قرآن و  ...هر کسی که دارای عقلی سلیم
است ،اين آيات را از ادله سالمت قرآن از تحريف می داند و اين وعده الهی در اثبات حقانیت اسالم و معجزه
بون کتاب آسمانی قرآن و اثبات نبوت حضرت محمد(ص) می داند و دلیل حفظ و راه نداشتن باطل در آن،
اين است که قرآن کتاب هدايت و عمل انسانهاست؛ لذا بايد در نزد همه محفوظ بماند و حفظ يك نسخه در
نزد معصوم (علیه السالم) بنابر نظر میرزای نوری کافی نیست و اين هدف را محقق نمی سازد .البته گفتنی ست
انگیزه حاجى نورى ،اثبات تحريف قرآن نبوده و در پايان عمر خويش به نظريه عصمت قرآن از خطا برگشته
است و حق آن است که اين مطلب از نظر دور نماند.

 . 3فصلت(۱3-۱۵ )۱3
 . ۵حجر(3 )3۲
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 .۵۴کاشانی ،فتح اهلل ،منهجالصادقین ،ج ،3قم :بوستان کتاب.3188 ،
 .۵7کاظمی قزوينی  ،سیدامیر ممد  ،القائالن بتحريف القرآن السنه ام الشیعه  ،بیروت :الرويا 3۱۵۲ ،ق.
 .۵8کلینی  ،محمدبن يعقوب،الکافی ،ج  ،3بیروت :دارالتعارف3۱۱3 ،ق.
 .۵3متقی ،علی بن حسام الدين ،کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال ،مصحح :ستا ،صفوه ،ج ،3
بیروت:موسسه الرساله3۱31ق.

 .1۱مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء3۱۱1 ،ق ،ج،۵8
 .13معرفت ،محمد هادی ،صیانه القرآن من التحريف  ،قم :موسسه نشراالسالمی 3۱۵8 ،ق .
 .1۵معرفت ،محمدهادی ،علوم قرآنی ،قم :موسسه فرهنگی تمهید قم.3178 ،
 .11مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،مصحح :محقق ،مهدی ،تهران:
دانشگاه تهران.317۵ ،
 .1۱نجارزادگان(محمدی) ،فتح اهلل ،تحريف ناپذيری قرآن ،تهران :مشعر.318۱ ،
 .1۲نجاشی ،احمدبن علی،رجال النجاشی ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین.31۴۲ ،
 .1۴نوری ،حسین بن محمدتقی ،لولو و مرجان در آداب اهل منبر ،قم :طباطبائی.3173 ،
 .17نوری ،حسین ،فصل الخطاب فی تحريف کتاب رب االرباب ،بی جا :بی نا3۵38 ،ق.

