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 و نقش غالت در انتقال آن یقرآن در الکاف اتیآ نما کمیتروایت

 سیدامیرالیاس  موسوی

 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور

 چکیده

شییهه انتقال رخداد به اذعان حدیث پژوهان سییر  اخبار از مذهب و فرقه رقیب  شییهه در  سی  هه واام  روایی  از مباحثی ا

سیداند. ز آن در امان نماندهتدوین خاد ا ضیّغُ به نظر میر سیتاعین حدیث الت و و ند با وهل و پخش روایات در میان ه اتاان

احمد  ناشیتاربه گمان نایسیندگان این . وارد هتاب الکافی نمایندرا  "قرآن آیات  همی  "ناسیره  خبرِ ،شییهیانمناب  روایی 

سیییار  سیی مهمترین از  غالی المذهب بن محمد  سییانی ا سیی  هه ه سییتداده ازب تاان  ا تکیه بر قدرت حکام  طاهریان و ا

صییب دبیر  حکّا   ضییاعه ورود به  طاهر من .یید. احادیث ما او با نداذ در دربار طاهریان و با وهل روایات  سییرع  ببخ

شیی  میهو پراهندن آن در میان بزرگان اما تحریف قرآن سییتا بردا   یهم" نما یروا جرد این رو از . گامی مهم در این را

هاشید رو می پیشِ ، تحقیق. برا  درک بهتر این مسیلههداشیته اسی  یدر مسیالل حکامت .یهیرالکافی  درهتاب "قرآن آیات

 شااهدمهمترین  بهو  بپردازددر مناب  شیهی و شیاع آن در مناب  روایی متأخر   "قرآن آیات همی "منقال  خبرِ بررسی  به

 .اشاره نماید -غالی المذهب سیار  وایی ردپا با پی -هتاب الکافی در قرآن مهرِّف تحریف رانتقال خب

 اخبار منتقهه، الکافی، همی  قرآن ، سیار  :اژگان کلیدیو
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  طرح مسئله:

سییی  هه مهتبرترینهتاب الکافی از  .یییمندان و محققین قرار  مرو مهجأ و  از دیرباز هتب حدیثی قرن چهار  هجر  ا دان

ذاتی دارد و پیرایش احادیث و وسیتجا از حیح  آن و نیز فییا  حیدور روایاتی احیال   ،به اعتراف بزرگان اسی . گرفته

شناسایی شده  الکافیبدین رو  نیاز اس  از وهات گاناگان احادیث ححیح از سقیم  ؛در قید زمان و مکان خاص نیس 

سییته گردد. سیی   و به تدریج منقَّح و از عیاب پیرا سییتاار  در هتاب الکافی گدتنی ا سیی روایات ناا شییده ا . همااره  ذهر 

.یییه آن باده انید تیا ووهی ب عهمیا  سیییتیه از اخبیار ارالیه نمیاینید. اعم از و ییا تاوییه انکیاررا  در انیدی  آن تهیداد انیدهی از آن د

سیی  روایات الکافی .ییه باده به همین وه هه ناظر به تحریف قرآن هریم  ا قرار  و تحهیل میان حدیث پژوهان مارد مناق

شییتار اراله  سیی .هدف از این نا سیینده  روای ناقاال بزرگان، پیراما ضرْدیگر در عَ تحهیهیگرفته ا تحریف قرآن در  شیینا

 الکافی شریف اس .

سی  هه احی ال    به هار برد. پدیده روایات منتقهه در قبال عمده روایاتی را  «روایات منتقهه»عالمه عسیکر  اولین هسیی ا

 عالم -ماارد اسی نما همی  آیات قرآن از آن روای  -ندهه از لحاظ محتاایی به تحریف قرآن اشیاره دار داده می.یاداسیت

حیر سیکر   مها سیتا  این و  در  .خبر داد شییهیان در میراث روایی انتقال اخبار از رخداد ،با طر  تهریدی ناینعالمه ع را

 چنین می نایسد:م هب 

سی  هه این روایات در واق  از طرف »ما روایاتی را می یابیم هه درباب تحریف قرآن  شیده ا سیتدلل  به آنها ا

سییه  ضییب  میروات مدر .ییان تب  و  سییه خهدا  خهدا  باده و در هتابها  حدیثی ای شیید و وز  روایات مدر با

شییمار نمی روند بهکه تنها از هتب  شیییهی به  سییا روای   سییا شییته اند ا .ییاد و آن چنان هه برخی پندا شییمرده می

سییی . ما در بحث هایمان این  شیییده ا سیییه اهل بی  منتقل می  سیییه خهدا  به هتب حدیثی مدر ناع حدیثی مدر

 (.224،ص3،ج1374روایات را احادیث منتقهه می نامیم«)عسکر  ،

 پدیده روایات منتقهه اس . و  آی  اهلل حالحی نجف آباد  هپرداختبه طار مستقل از دیگر دان.مندانی هه به این پدیده 

ایتی ذهر شیده اسی  را از تدسییر سینی مذهب طبر  تحهیل و گزارن نماده اسی . او مهتقد اسی  در تدسییر مجم  البیان رو

سییییر مجم ،  سییی .)نجف آباد ،حدیث ها  خیالی در تد شیییده اند اما در حقیق  اینگانه نی هه به عناان حدیث پذیرفته 

 (. 23،ص1390

سییَّهی از  یکی از محققان در وایی دیگر شییی ههیهردوایات منتقهه اراله رتهریف ما سیی :» در نگر حیی ال  ه ا تر، میتاان ا

سیایر  سیخنان، مرویات و آتار  هه از یی دین یا منتقهه را به  سیر  داد و تهریدی عا  از آن اراله نماد:  سیالمی نیز ت فرق ا

سیتار، سی «) شیده ا  در این مارد (.2،مقدمه،ص1393فرقه به دین یا فرقه دیگر راه یافته و در ماارد و منابهی، تهقی به قبال 

سیی  هه روایتی از یی م سیین  به مذهب منظار از منتقهه بادن روای  این ا شیییهه انتقال یافته  رقیبذهب مانند اهل  مثل 

شیباه  ها  حیدور ، لدظی و مهنا   و نیز رسییدن به مناب  م.یترک این احتمال را در میراث  باشید. وواد قراینی اعم از 

سییی  هه تا حد امکان به  .ندهامامیه تقای  میروایی   و  رواع نماد منب  اولیه ذهر روایبرا  تهیین و مبدأ روای  نیاز ا

 ت.ابه سند  و متنی در مناب  فریقین این احتمال را قات می بخ.د. نیز
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شییااهد انتقال   پژوهش پیش رو  سییی  سییلهه برر یییل القرآن  مهرِّف تحریف قرآن  بحث برانگیز روای با م در هتاب الد

سییی ییافتی نگیارنالکیافی بیاب الناادر  شیییامیل نمیا،. این روایی ه ا شیییمیارد و  (17000 هدیده هزار) قرآن هریم را  آییه بر می 

سیتیو  تحریف برحیراحتا  سییار  از ها شیده و  نماید ههچنین می و تأهید میکندقرآن  آیات ب سیاق   عمده آیاتی از قرآن 

 :انداین روای  هن.ها  متداوتی داشته محدتین در برخارد با گدتنی اس خارج شده اس .ما  رسدست ازاهنان 

شیته اند)نی: -1 سیند  آن نماده و روای  را هنار گذا ضیهف  سیند  حکم بر  سی ، ج  برخی با بررسیی  الاافی، المجهد التا

  .(1778، القسم الثالث، ص 5

سیند  آن و با مراوهه به مناب-2 ییی نیز با تحهیل  سیند  حدیث دادهبه حیح   .یه را وارد متن  اند  روالی حکم به  و مناق

  .(19،ص1388)نی:نجارزادگان،اندحدیث نماده

ی.یی ها  دیگران را گروهی دیگر هاشییده اند با بررسیی مداد حدیث، این حدیث را به همین شیکل پذیرفته و چاره اند-3

 .(525،ص12،ج1363)نی:مجهسی،لحاظ نکرده و روای  را تأویل نماده اند

سییخه گروهی دیگر نیز احتمال د -4 شییکالت ن سییای حدیث باده و این ناع ا سییتن اده اند هه عه  بروز این ایراد از ناحیه ا

در حیارتی هه این تحهیل  (76، ص 11شیر  الحیال لهمازندرانی، ج ری داده اسی )نی:  همااره بردار  در متان روایی

دارا   از آن بحث میکند به عناان محدث متأخر ههینی شیی  حیدوق هه تیایرو چندان راهگ.یا نخااهد باد چرا هه نسیخه

.یییر الف آیه« سیییبهه ع سییی  تهبیر» إنّه قد نزل الاحی الذ  لیس بقرآن، ما لا وم  إلى القرآن لکان  چنان هه می گاید:» ا

دهد شی  حدوق این مهم ن.ان می (21،ص10؛ روضه المتقین، ج85«)اعتقادات امامیه،صف آیة.مبهغه مقدار سبهة ع.ر أل

  .و همان را مارد استناد قرار داده اس  همی  قرآن داشته اس  نمارحمه اهلل دسترسی به روای 

سیایی دیگر  سیدها  گاناگانی به در الکافی ههینی نما همی  قرآن وای پذیرن راز  ذهر خبر همی   دنبال دارد.تالی فا

شییاره دارد، منافات دارد. افزون بر  قرآن با شییته و در مقدمه الکافی به آن ا شییی  ههینی هه در نقل روایات دا اعتبار مبنایی 

.یییتیبیان  سییی  هیه تحریف قرآن را امر  مردود و غیر قیابیل پیذیرن می همگیاین عقیل نیز پ داننید و همننین از رواییات ا

سیی .تحریف قرآن با  حیی کاک باده و ناق ِ غرض از نزول قرآن ا یییرت ختمی مرتب  در ا سییال  ح عالوه بر غرض ر

 نقص مبراس . این، اعتبار روایات الکافی و اعتماد بزرگان به این هتاب نباید این گمان را برانگیزد هه الکافی از هرگانه 

حییدد درج وهه غالت همارهبا تاوه به م هب پیش گدته و از آنجا هه   تاانمی، نیات خایش در هتب روایی باده انددر 

.یتگیاحتمال  .یینیان آغ سی  هه هرد را ندیوریان انحرافی غها  اعتقادات به برخی از هتب روایی پی . این مهم از امار  ا

وارد میراث روایی شییهیان شیده  از غالت وههی هتب پی.یینیان در مسییر تدوین هتب خایش از آن مصیان نمانده و اخبار 

سیییی . نید مثال  ا هیب وواد دار میذ غیالی ال ییان افراد  .یییین حیدیثی پی تیب  نیاد ه سییی بیه "در ا سیییی متهم  ویب بر حیاف  ر

 (.10،ص1403)مجهسی،"غها

.یده اسی  این اسی  هه احتمال 1"قرآن آیات همی  نماروای "هه تاهنان درباره  راهکار  ، نزد حدیث پژوهان م ر  ن

شییریفبه  )=غالت(امامیه رقیب فرقهاین روای  وز  روای  منتقهه از  دارد شیید چرا هه هتاب الکافی  از لحاظ  این خبر با
 

 وام گرفته شده است. ی«قرآن در کتاب کاف اتیآ تیکم ثیحد یابیو ارز یبررس با عنوان» از مقاله استاد نجارزادگان "قرآن آیات روایت کمیت "تعبیر  1
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ییاد و همننین ماافق سیتا ومحتاایی با مبانی امامیه در ت باده و با روایاتی هه  با  امامیهرق و اقاال مذهب نزدیی به ، همرا

بل از اعتقادات شیده نقل بر تحریف قرآن اسی   روایاتی هه دالّ چراهه از غالت همخاانی دارد در هتب ای.یان نقل شیده،

تقه کافی لا "قرآن آیات همی  نما روای"هه پژوهش پیش رو برآن اس   با تاوه به آننه در پیش بیان شد. غالت اس 

تا بتاان  قرار گیرد ارزیابیو مارد تحقیق  ،و نقش غالت در این انتقال منتقهه بادن حیث از بازهاو  شاد و ههینی السیال 

 . امامیه زدود الکافی شریفاحتمال تحریف قرآن را از 

 پیشینه پژوهش:

سیی .در میان بزرگان حدیث  هاون پیرامان روایات منتقهه  شییتار  برا  آننه هه از تحقیقات ناظهار ا سییندگان این نا نای

سییکر  در هتاب  حییل آمد تنها عالمه ع سییتین "حا حییالحی نجف آباد  در  "القرآن الکریم و الروایات المدر  و آی  اهلل 

سیانی  "هتاب سیاره یاسیف ومال ان به رشیته  مارد به این مقاله پرداخته اند. همننین تاهنان مقالتی نیز دراین "یا تدسییر 

 از نظر می گذرانیم:تحریر در آمده اس  هه 

سییر در حازه عد  تحریف و تأویل آیات قرآنقاله با عناان »مالف( شیته  «درآمد  بر نقش غالیان در عها  قرآنی و تد نگا

می تاان نا  برد. در این  1391چاپ شیده در فصیهنامه م الهات قرآن و حدیث در سیال   .عبدالهاد  فقهی زاده و همکاران

سییی قرار دهد . در این  سیییر پدیده غها را از وهات متهدد  مارد برر شیید در حازه  عها  قرآن و تد سیینده میکا مقاله نای

سی  و بر اترات  شیاره و تحهیل قرار گرفته ا فهالی  غالیان در حازه عها  قرانی تحقیق احادیث وههی در حازه غها مارد ا

این حییار را می تاان در تأویالت ناحیحیح و قال به تحریف قرآن هریم  اسی  . از ومهه نمادها و تدسییر اشیاره نماده 

 یاف .

سییی   این  نگیارنیدهپژوهش میذهار از زواییا  گانیاگانی بیا تحقیق پیش رو اختالف دارد. از ومهیه در این تحقیق  گدتنی ا

شیااهد  را گردآور  نمایدسی ار هاشی سی  تا  سیتند به تبهی  عقیده تحریف قرآن اقدا   یده ا هه غالت چرا و چگانه تاان

سییا  دیگر ارتبان نقش غالت سیییار  نمایند. از  در هتاب  قرآن آیات در پراهندن روای  همی  بایژه احمد بن محمد 

شید. این مهم .یخص خااهد  سی  هه در ا الکافی ههینی م ضیاعاتی ا شیده و با تکیه برین تحقیق از ما شیکافی   شیااهد ما

 بدان تأهید خااهد هرد. ،پدیده انتقال اخبار و وهل حدیث از سا  این فرقه

 اند:پیرامان احادیث منتقهه نگاشتهمقالت متهدد   و همکاران عهمی خاد، دب از محققین مهاحرؤاستاد سید رضا مب(

سیت  یروا لیتحه -1 شیده در فصیهنامه  ی.طاسی  یشی یآل عمران در امال 33 هیاز آ یمنتقهه ابن فحا  در خصیاص ها چاپ 

سییال  شییماره هددهم  شییان در  .ییگاه ها شییااهد انتقال خبر ابن 1396حدیث پژوهی دان سییی  . و  در این پژوهش با برر

 حکم به انتقال این خبر از مدرسه خهدا به مدرسه اهل بی  داده اس . )هتاب امالی شی  حدوق رحمه اهلل عهیه(فحا 

شیده در فصیهنامه حدیث .حیدوق(  یاز م.یا یوِهّاب ؛ قهه)م الهه ماردنقش روات م.یترک در اخبار منت یبررسی- 2 چاپ 

. نایسیندگان این وسیتار با اشیاره به نظریه خه  راویان م.یترک در سیند و متن حدیث 1393پژوهی در شیماره یازدهم سیال 

نید. آنیان بیا م یالهیه مارد وهیابی بیه بیه عناان یکی از زمینیه هیا  انتقیال اخبیار، از زاوییه ویدیید  بیه پیدییده انتقیال اخبیار پرداختیه ا

 عناان شی  حدیثی حدوق هاشیده اند شااهد  براین ادعا بیابند.
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چاپ شیده در مجهه سیدینه در .انیمجم  الب ریخنده  حا  بن نا  در تدسی  یروا  شیااهد منتقهه بادن و نااسیتاار یبررسی- 3 

 انتقال روای  خنده حا  بن نا  را ن.ان دهند.گردآوران این پژوهش هاشیده اند با تنظیم شااهد   .1395سال 

چاپ شیده در پژوه.ینامه قرآن و حدیث در سیال  .انیمجم  الب ریبادن اسیحاق در تدسی حیذب  یمنتقهه بادن روا یبررسی- 4

. به عقیده محققین این وستار یکی از مصادیق بارز روایات مهروف به منتقهه خبر ذبیح بادن اسحاق در تدسیر مجم  1394

 البیان اس . انتقال این خبر از هتب اهل سن  به مجم  البیان ماضاعی اس  هه در این پژوهش بررسی شده اس .

سی-5 سیال  .سیبهه احرف  یشیااهد  منتقهه بادن روا یبرر شیماره دو   حیدق در  سیان  شیده در مجهه ل .در این 1393چاپ 

 ناشتار شااهد  مبنی بر انتقال خبر نزول قران بر هد  حرف در میراث روایی شیهه اراله شده اس .

 قرآن در اصول الکافی  آیات منتقله کمیت روایت   -1

حیال الکافی روایتی در مارد تتقه السیال  ههینی در  ییل القرآن، باب الناادر ا  هداد آیات قرآن هریم نقل میکند.هتاب ف

اما  حیادق عهیه السیال  می فرماید:» عهی بن الحکم عن ه.یا  بن سیالم عن ابی عبداهلل عهیه السیال  قال: انّ القرآن الذ  وا  

( سیند ذهر شیده در بد  634،ص2،ج1363ه ع.یر الف آیه«)هافی،به وبرلیل عهیه السیال  الی محمد حیهی اهلل عهیه وآله سیبه

سییال  ههینی  سییند روای  را تا تقه ال سییند روای  قبل می تاان  سیی  اما با عنای  به  النظر تا عهی بن الحکم دارا  انق اع ا

صییل تهقی هرد حییارت خااهد باد: (11،ص1388)نجارزادگان،مت سییند بدین  سییاز   سییی عن احمد ». باز  بن محمد بن عی

 . محمد عن عهی بن الحکم عن ه.ا  بن سالم عن ابی عبداهلل الصادق عهیه السال  ...«

سیال اهر  نازل فرماد دارا   ییرت وبرالیل بر ر سیال  می فرماید: قرانی هه ح حیادق عهیه ال با عنای  به روای  فاق اما  

سیی .  17000 صییریح دارد بر اینکه قرآنی هه  اما  در حدیث من اق هال آیه ا شییده با ت سییال اهر  نازل  حقیقتا بر قهب ر

سی  و ایات  سییار  ا ضیر دارا  اختالف ب سی  رفته  هثیر  از قران ازقرآن فههی ماواد و حا صیان، حذف یا و د دچار نق

سی . شیده ا .یده حدود  تحریف  سیال اهر  نازل می شیته ولی  10764یهنی وقتی هه قرآن بر ر آیه از آیات قرآن وواد دا

سیی  هه آیا این حدیث هه در  .ییاد آن ا سییاالی هه م ر  می سیی .  شییده ا بهدها به دلیهی این آیات از قران هریم حذف 

صییاحف ماواد فههی با محتاا  قران منزَ شییده بر تحریف قرآن دلل  دارد و م ل بر مهتبرترین هتاب حدیثی امامیه ذهر 

د؟ آیا بخ.یی زیاد  از امازه ها و دسیتارات و مااع  و نصیایح قرآن حذف شیده اسی ؟ آیا رسیال رسیال اهر  تداوت دار

سییینده  حیییرفا به ذهر روایتی مندرد ب .یییه هرده و  سیییکات پی سیییال  با اطالع از این چنین اتداقی  اهر  و اهل بی  عهیهم ال

 اند؟ آیا امامیه مهتقد به تحریف به نقصان اس ؟ و... .نماده

شید همان ار هه  سیند  بیان  شییهی به بررسیی  سیاطین عهما   سیاالت فاق برخی از محدتین امامیه و ا سیخگایی به  برا  پا

اما با همی تأمل  ه.انده اندمستنسخین  حازهروای ، برخی به هاوشی فقه الحدیثی بسنده هرده و برخی ماض  اتها  را به 

شیاهد  بر منا  دیپیش درامد این وسیتار میتاان به نتیجه در نظرگرفتن و سی  یاف  هه  تقهه بادن روای  فاق الذهر گر د

 . بپردازیم و عامه بررسی شااهد مربان به آن و مقایسه با روایات م.ابه شیهی باده از این رو نیاز اس  به

 بررسی سندی روایت کمیت قرآن -2
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سییند  سییی یکان یکان روات مذهار در این  سییند باید به برر شییاد اینان برا  ارزیابی اعتبار  سییی  پرداخ  و اهنان باید برر

 دقیقا هیانند و در هتب تراوم و روال تا چه اندازه تاتیق شده اند.

 محمد بن یحیی:

سیند همی  قرآن وناب محمد بن یحیی اله ار  سی  هه  قمیاولین راو  مذهار در  .یمندان  ،ییحیمحمد بن ا بزرگِ دان

سیتاد مرحا  هه ههیشی حیاحب تأل ادیز اتیبا روا یو محدّت ینیقم، ا ماتق و  ث،یمتهدّد مارد اعتماد اهل عهم و حد داتیو 

سی . از ا ن«ی»ع حی یتیشیخصی ییحیشیاد هه محمد بن  ینکته مهها  م نیباده ا سیته باده و ارج و قرب خا نزد مرد   یبرو

 داشته اس .

سیییان هیه از محمید بن  هر شییینیا هرده و بیه وتیاقی  و  ادییو عظمی   یبرده انید، او را بیه بزرگ یع ّیار نیام ییحیهیدا  از رویال 

شی سیتاده اند. نجا شی ن،ی:»عکندیم قیتات نیرا چن  و (ق 450)وفات یحیداق  و عهم و تقاا   و (353،ص1408،یتقه«)نجا

 :سدینا یم

صیی ،یاباوهدر قم ،ییحیبن  »محمد شییخ حییحاب ما در زمان خاد باد.  سییتاد ا حییاحب امت یتیا و  ازیمارد تاوه و اعتماد، 

سی . عده ا ن«یهرد هه »مقتل الحسی فیتأل  ادیز  هتاب ها  باد. و ثیرالحدیهث حیحاب   و »النّاادر« از ومهه آنها از ا

 (250نجاشی،ص.)ما نقل نماده اند«  برا پدرنهم از   او را از فرزندن احمد و و  ما تما  هتاب ها

سیی  یشیی سیین بن عه 460)وفات  یطا سییان  ق( و 647ابن داود )متالد  یق( و ح شییمرده اند هه از المه  یرا از وهمه ه

صیام سی ه روانیمه سیال  هه  و زینقل نکرده اند. ن یتی)ع( بدون وا سیتاد تقة ال سیته اند.) ینیرا از اهل قم و ا »روال ابن  دان

 (340داود«، ص 

 :دیگا یق( م 381حدوق )وفات   یش

ییییرهیهه در هتیاب »من ل  یاتییروا »تمیا  ضییی یاز عه ه«ییالدق ح اهلل عنیه(، از محمید بن  یبن وهدر نقیل هرده ا ، از پدر  )ر

 یا  از پدر  )رض هرده  یروا دیزیهه از عمر بن  یاتیهرده ا  و تما  روا  یروا یبافک یبن عه یع ّار، از عمره ییحی

حیییداان بن  ریعم یاز محمید بن اب د،ییزیبن  هقابیع ّیار، از  ییحیاهلل عنیه(، از محمید بن    یشییی نقیل نماده ا «.) ییحیو 

 (9و  8، 4، شر  ص 4حدوق، ج 

شی محدّث سیند 1320)وفات  نار نیحسی رزایم  یبزرگاار،    ق(، حیاحب هتاب ارزشیمند »مسیتدرک الاسیالل« هر هجا 

 :دیگا یباشد، م  آن مارد وتاق و انیراو گریدر آن وواد دارد و د ییحیهند هه محمد بن  ینقل م

 (618، 611، ص 3ج  ة،یطب  المکتبه السالم ، محدث نار .)س «یدر آنها ن یخالف چیهستند و ه نیآنها از ماتّق »تما 

 رد،یبه طار م هق در سیهسیهه سیند قرار گ ییحیهه محمد بن  ی:» در حیارتدیگا یم یتان دیشیه ،یع ّار قم ییحیبن  محمد

.ییخ  هه از و یاتیو روا اتیطبقه و زمان ح قیاز طر شییده، ت سییال  هه یداده م صینقل  در اوّل  ینیشییاد. هر هجا تقة ال

صییاد محمد  «ییحیسییند نا  »محمد بن  سیی ؛ چان و یع ّار قم ییحی بنرا ذهر هند، مق سییتادان هه  ا  یم ینیدر طبقه ا

آورده اسی :  ریبه رشیته تحر .یانیهه ا یی( از ومهه هتابها129ص  ،یتان دیشیه ث«،یعهم مصی هح الحد یف ةی»الدرا باشید«.)

 (همانالنّاادر)
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 احمد بن محمد:

شیخص  سیند حدیث وواد دارد : این  میتااند احمد بن محمد با بررسیی مناب  روالی دو احتمال درباره احمد بن محمد در 

شییهر  سییی ا شیید یا احمد بن محمد بن عی چرا هه محمد بن یحیی اله ار از هر دو راو  مذهار حدیث  ،بن خالد برقی با

شیهر  نقل  سیی ا سیه هزار روای  از احمد بن محمد بن عی سی . اما با فحص در الکافی در می یابیم هه حدود  نقل هرده ا

سیا  دیگر از احمد بن سی  و از .یده چرا هه در هتاب الکافی احمد بن محمد  شیده ا محمد بن خالد برقی روایتی ذهر ن

شییهر  از عهی بن حکم در ماارد متهدد  نقل روای  هرده اما از وناب احمد بن محمد بن خالد برقی حدود  سییی ا بن عی

را همان احمد بن  "داحمد بن محم "بنا به احتمالت پیش گدته می تاان ؛شیصی  دریاف  از عهی بن حکم به دسی  می ید

شیهر  قمی تهقی هرد)نی:نجارزادگان، سیی ا شیی  طاسیی در هتاب روالی خایش و  را 12،ص1388محمد بن عی ( هه 

 .(351تقه میداند)نی:طاسی،بی تا،ص

 عهی بن الحکم:

شییید)خایی،  سییید و  عهی بن الحکم بن زبیر هافی با سیییی نیز در تاتیق و  از 394،ص11،ج1398به نظر میر شیییی  طا  )

 (.263،ص1403ابیر  همنان»تقه، وهیل القدر، له هتاب« استداده هرده اس )طاسی،ته

 ه.ا  بن سالم:

سیالم، هارون بن  سیخه ها  دیگر الکافی به وا  ه.یا  بن  سیند همی  قرآن بنا به نظر برخی از محدتین در ن آخرین راو  

ن مهاحیر این قال پذیرفتنی نیسی  زیرا ( اما به نظر برخی از محققی525،ص12،ج1363مسیهم ذهر شیده اسی )نی:مجهسیی،

.ییده  ضییب  ن سییال   حییادق عهیه ال سییهم از اما   سییند هارون بن م در هتب حدیثی امامیه از ومهه الکافی هیچ گانه روایتی با 

سیی )نی:نجارزادگان،  سییند »عهی بن 12،ص1388ا ضییاع با  سییی در هتاب خایش یی روای  درباره ر شییی  طا ( تنها 

سی )طاسیی،ابراهیم عن ابیه عن هارو سیهم عن ابی عبداهلل« آورده ا سیناد دیگر  نیز وناب 313،ص7،ج1364ن بن م (. در ا

ه.یا  بن سیالم مسیتقیما از اما  حیادق نقل نکرده بهکه و  از مسیهده بن حیدقه از اما  حیادق عهیه السیال  نقل روای  هرده 

قیم اما  حیادق باشیند و گزارن حیحیح همان اسی . بنا براین نمی تاان ه.یا  بن سیالم را از هسیانی دانسی  هه شیاگرد مسیت

سی )نی: نجارزادگان، سیند ا سیالم ماواد در  .یا  بن  سیالم چنین می 12،ص1388ه .یا  به  شیی درباره ه (. اباالهباس نجا

 نگارد:

نیان  هیامال مارد اطمی قیه« و  قیه ، ت قیل می هنید و »ت سیییال  حیدییث ن هیاظم عهیهمیا ال میا   حیییادق و ا میا   »و  از ا

 (.1165،ص1408اس «)نجاشی،

 

 همی  قرآن: حدیث برآیند سند

سییاز  نماد:»  حییارت باز سییند آن را بدین  سییی ها  روالی هر یی از روات حدیث همی  قرآن میتاان  با تاوه به برر

سیالم عن  .یا  بن  شیهر  قمی عن عهی بن الحکم النبار  عن ه سیی ال سیی اله ار عن احمد بن محمد بن عی محمد بن عی
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سی  و متصیل و ظاهرا در تاتیق روات آن نمیتاان خدشیهابی عب سیند  حیحیح ا سی   سیال « گدتنی ا ا  داهلل الصیادق عهیه ال

 (.525،ص12،ج1363وارد هرد)نی:مجهسی،

 

 کمیت قرآن در منابع روایی شیعی نماروایت انتقالموید روایات  -3

روای  همی  قران یکسیان و مت.یابه اسی . این روای  احادیثی در مناب  شییهی ذهر شیده اسی  هه از نظر سیند  و متنی با 

سییرآغاز ورود این روای  به منا شییده هه  شیییهی نقل  حییال الکافی ههینی بادهدر مناب  متأخر  شیییهی هتاب ا هه از نظر  ب  

سیند  برخی این روای  شیده و تهقی به  از نظر  سییار  از اخباری قبال  ذیل می این ناع از روای  را پذیرفته اند. ماارد  هاب

سیال  ههینیتااند تقای  هننده احتمال انتقال روای  همی  قرآن از هتاب  ییی  تقه ال شید. در اینجا به به شییهی با به مناب  

 از آنها اشاره میکنیم:

 تفسیر نورالثقلین -1 -3

سی  هه نما همی  قرآنروای از ومهه آنها  حیال الکافی نقل  ا سیند  همانند ا سیی حایز  با ذهر  سییر نارالثقهین عرو تد

عَکهُّی بْنُ آیه برمی شیمارد چه اینکه آمده اسی :» 17000نیز اما  حیادق عهیه السیال  قرآن هریم را  خبراسی . در این  هرده

سیَّهَ سیَالِمع عَنْ أَبِی عَبْدِ الهَّهِ عَهَیْهِ ال .یَا ِ بْنِ  حیَهَّى الهَّهُ عَهَیْهِ وَ آلِهِ الْحَکَمِ عَنْ هِ ا ُ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِ  وَا َ بِهِ وَبْرَلِیلُ إِلَى مُحَمَّدع 

 (.313،ص1،ج1415)نار الثقهین، «آیَةع سَبْهَةَ عَ.َرَ الْفَ

 تفسیر البیان الصافی -2 -3

تحریف قرآن  درباره اخبار  هه دلل  بر "الصالتیه الرساله"برخی از عرفا  و محدتین از سید نهمه اهلل وزالر  در هتاب 

از دو  شیاز ب یخبرها حاه «ان الخبیار الدالة عهى ذلی تزید عهى ألدى حدیث عناان میکننید:» دارند تهبیر  مهمی از و 

سیی  و از وزالر  چنین نقل می ثیهزار حد یی از میان تمامی این احادیث فق  هنند هه در مارد تحریف قرآن هریم ا

 گاید:حدیث م.هر بر خالف هال  پی.ین اس  و او می

.یا  الجاالیقى  » حیحیحة ه سیتان آیة تقریبا، و المرو  فی  سی  و  سیتمالة و  سیتة آلف و  القرآن الماواد اآلن 

.ییر الف ان القرآن الذ  نزل عهى سییبهة ع سییهّم  حییهّى الهّه عهیه و آله و  .ییر الف  محمد  آیة و فی روایة تمانیة ع

سیی یب ،یعامه یسیییبق «)آیة صییاف انیالب ریتا،تد قرآن ماواد الن دارا   (278،ص1،جیهال  اهلل الااف انیلب یال

سیال اهر  نازل  6236تقریبا  شیده هه قرآنی هه بر ر .یا  الجاالیقی روای   حیحیحه ه سی  درحالیکه در  آیه ا

سی  و در روای  دیگر از و  قرآن منزَ سی  دارا  هدده هزار آیه ا سیال اهر  دارا  هجده هزار شیده ا ل بر ر

 آیه اس .
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 بررسی و تحلیل:

انتقال روای  همی  قرآن از هتاب القرالات السیار  از طریق محمد بن یحیی اله ار به الکافی تقه  از شااهد مقاِّ  احتمال

سیال  ههینی .یابه  :ال حیال الکافی" خر هتابآدر  همی  قرآن نماروای م ییل القرآن ا القرالات احمد بن "در هتاب "ف

سیییار  سیی   "محمد ال شییده ا اند به طاریکه در هتاب القرالات  اندهی این دو روای  از لحاظ متنی دارا  اختالف .ذهر 

سی :» شیده ا .یرا الف روای  همی  قرآن چنین نقل  حیهى الهّه عهیه و آله ع . «آیة القرآن الذ  وا  به وبرالیل إلى محمد 

ا  هه سییار  در هتاب خاد ذهر هرده نسیخهاند هه تصیحیدی ری داده و در برخی درباره این روای  چنین تصیریح هرده

سیی  و  می  شییاره هرده ا صییل الخ اب حاوی نار  به این نکته ا سیی ؛ چه اینکه در هتاب ف شییده ا سییبهه« حذف  تهبیر »

 نایسد:

القرآن الذ  وا  به وبرلیل) ع( إلى محمد حیهى الهّه عهیه و آله ع.یرا الف آیة هذا فی نسیختی و هی سیقیمة و  »

سییقان ه سییندا لما فی الکافیالظاهر  .ییرا لتحاده متنا و  سییبهة قبل ع صییل الخ اب،صهمة  قرآنی هه  (235«)ف

شیده  سیی دار  ده هزار آیه ذهر  سیتر سیخه ا  هه من هم به آن د سی  و ن سیال اهر  ده هزار آیه ا وبرلیل برا  ر

اتحاد متنی و سیند  سی  به خاطر اسی  درحالیکه این تهبیر سیقیم و ظاهر روای  افتادن ههمه سیبهه قبل از ع.یره ا

 .روای  احال الکافی باید مالک قرار گیرد()اس با الکافی 

شیااهد مبنی بر سییار  در هتابی در دروه اعتبار الکافی به این  از دیگر  انتقال روای  از فرد  غالی به نا  احمد بن محمد 

چه اینکه  ؛هرده اسی  می سییار  حدیث روای  م.یای  حدیثی هه از ههینی محمد بن یحیی ع ار قمی از اسی  هه اسیتادِ

 آمده اس :

أخبرنا بالناادر خاحیة الحسیین بن عبید الهّه عن احمد محمد بن یحیى، ال.یی  فی الدهرسی :» احمد بن محمد بن سییار ...  -1

 .(47)طاسی، ص[ قال: حدتنا السیّار  ...«] محمد بن یحیىقال: حدتنا أبی

 النجاشی:» احمد بن محمد بن سیار ... قال: حدتنا احمد بن محمد بن یحیى عن أبیه قال حدتنا السیار  ...«. -2

 (235)فصل الخ اب، ص«عن السیار  یرو ل یبهد هان ما فیه ماخاذ منه فان محمد بن یحیى  »-3

سییار  یرو  عن -4 سیین و محمد بن أحمد بن یحیى ال سیره، محمد بن الح سیاعه الروالیه المی شیی  عهی اهبر ترابی،الما (

 (59،ص1ج

 شااهد برون متنی منتقهه بادن روای  همی  قران-4

سی  شیااهد  برون  حی یاد ا شیااهد دیگر  از قرآن، روایات و تاریخی قابل ا متنی بر انتقال روای  همی  قرآن همنان 

 هه دال بر منتقهه بادن آن خااهد باد. در اینجا به نمانه ا  از آن اشاره می هنیم:
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 کمیت قرآن نماشواهد قرآنی منتقله بودن روایت -1 -4

سیییار  از آیات قرآن همخاانی ندارد. آیاتی در قرآنی  روای  منتقهه همی  قرآن با نص قرآن هریم شییته و با ب تهارض دا

شیییاره می هنند  صیییان یا به زیادت ا شیییکارا بر عد  تحریف قرآن خااه به نق حیییارت دلل  ق هی و آ وواد دارد هه به 

صیییهی  حَکیمع حَمییدل یَیأْتییهِ الْبیاطِیلُ مِنْ بَیْنِ یَیدَیْیهِ وَ ل مِنْ خَهْدِیهِ تَنْزییل  مِنْ همنان هریمیه» هیچ بیاطهى از پیش رو و  (42«)ف

. مدسیران درباره این آیه شیریده م البی گاناگانی آید، نازل شیده از سیا  حکیم و سیتاده اسی پ.ی  سیرن به سیایش نمى

ییمان و هدف متحدند و آن عد  تحریف قرآن هریم سی . یکی از ان اقاال  تا روز قیام  بیان هرده اند هه در مهنا و م ا

 این اس : 

ضیییا من  » بیاطیل عا ل ییأتییه منهم أ  ل ییأتییه من قبههم میا یب هیه و ل یقیدرون عهى ذلیی أو بجهیل أل فی ال

المراد بقاله: »مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ل مِنْ خَهْدِهِ« زمانا الحال و السیتقبال أ  زمان و الییمیر و المهنى ل یأتیه باطههم

 (.398،ص17،ج1390«)طباطبایی، و ما بهده إلى یا  القیامةالنزول 

سییبحان می فرماید:» همانا ما قرآن را نازل هردیم، و  (9«)حجر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّهْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُان در آیاتی دیگر خدا  

سیتیم.یقیناً ما نگهبان آن ]از تحریف و زوال سیران نیز در  [ ه حییان  و دیگر مد شیریده بر عد  تحریف قران و  ذیل این آیه 

شیته سی  هه، خداوند طبق ظاهر آیه فاق وعده داده هه  اند:»حداظ  الهی بر قرآن هریم تکیه نماده و چنین نگا حق این ا

ظی  از قر حیاف نیاباد  و م نیا و  ظی  از ف حیاف نیه تحریف و م ظی  از هر گا حیاف سییییدار  هنید: م پیا آن را از هر نظر حد  و 

شییراز ،گرها  دشیمنان وسیاسیهسیدسی ه شیاهد  بر (18،ص11،ج1371«)مکار   سییار دیگر  را میتاان به عناان  . آیات ب

عد  تحریف قران هریم ذهر هرد. گدتنی اسی  زمانیکه خدا  حکیم و قادر عهی الطالق در آیات گاناگانی بر حییان  

ورود نکرده و نخااهد هرد. چگانه می تاان به روایتی و حدیاظ  قران از تحریف تأهیید میکند هه هیچ باطهی بر این قران 

مندرد از احیال الکافی بر تحریف قرآن اعتماد و تکیه هرد؟ پس باوواد دللل روشین و آشیکار  هه خدشیه ناپذیر اسی  

 نباید به چنین اخبار منتقهه هه ناظر به همی  قرآن اس  اعتنا و تاوهی نماد.

 

 

 کمیت قرآن نمابودن روایتشواهد روایی منتقله -2 -4

سی  و در مناب  اقدمین از  شیده ا سیال  ههینی در الکافی نقل  سی  تقه ال شییهی متقد  روای  همی  قرآن فق  تا در مناب  

.یانه ا  مبنی بر ذهر این روای  وواد ندارد شییهی بهد از  متأخر . مناب یا آنکه آن مناب  به دسی  ما نرسییده اسی  شییهیان ن

سیی حایز  از الکافی ههینی این روای  را نقل هرده اند)نی:شیی  طاسیی همنا  ن،ینار الثقه ن نار الثقهین عبد عهی عرو

 (.313،ص1،ج1415

.یییادنیز در هتیب روایی عیامیه  محتاا  مهرِّف تحریفهمیی  قران بیا  نمیاروایی  ،بین منیاب  متقید  سیییا مراد  -دییده می هم

سی  صیر الجز  درطبرانی  ازالتقان و هنز الهمال هتاب  ؛برا  ذهر نمانه -ا سی  و ابن مردویه و أبا ن به ذهر این ناع  الو

از عمر بن خ یاب نقیل  یتیدر هتیب التقیان، هنزالهمیال و البیانیه روا. بیه بییانی دیگر انیداز روایی  در منیاب  خاد اقیدا  هرده
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سی  هه هم وه  با روا سی   آیات  یهم  یشیده ا صیادر روا تایروا نیاسیند  هر چندقرآن ا تداوت دارد.  ههیشی ییبا م

سیییال اهر  نقیل م  ییروا نیدر ا سیییال اهلل کنیدیعمر بن خ یاب از ر :» و أخرج ابن مردوییه عن عمر بن الخ یاب قیال قیال ر

سیبا فهه بکل حرف زووة  ىحیه حیابرا محت سیبهة و ع.یرون ألف حرف فمن قرأه  سیهم القرآن ألف ألف حرف و  اهلل عهیه و 

سیی  ) نی: التقان، ج  سیی ی« قرآن هزار حرف و ب من الحار الهین ،ج 1404؛ الدر المنثار،72،ص 1و هد  هزار حرف ا

.یی  گری(. نقل قال د422،ص 6 :» انّهم عدوا حروف القرآن فکان  تالتمالة الف سییدینا یم  وواد دارد هه و یاز زره

سیحرف و أربهان الف سیبهمالة و أربهان حرفا« آنها حروف قرآن را هه  شیمردند و  صیدی.و  هزار و چهل هزار ندر بادند ، 

 (.249،ص1هدتصد و چهل حرف )البرهان، ج

احمد بن  هه چگانه روای  تحریف قران این اسی  نیاز دیده می.یاد هه به آن پاسی  درخار  داده شیاد سیاال مهمی هه 

 بهتر اس  پاس  به این ساال به بخش نظر مختار ماهال شاد.  شریف شده اس . الکافی سیار  وارد محمد

 کمیت قرآن نماشواهد تاریخی منتقله بودن روایت -3 -4

حیال  سیتندات دالّ بر انتقال روای  همی  قرآن از هتب عامه به ا سیهم و ق هی  ،الکافییکی دیگر از م ییاد آن با عقالد م ت

شییهه چنین به نظر میرسید هه قرآن ماواد فههی همانی  سی . با اوماع منقال از بزرگان  امامیه بر عد  تحریف قران هریم ا

اسی  هه از سیا  خدا  سیبحان به قهب رسیال اهر  نازل شیده و بی هم وهاسی  به دسی  مرد  رسییده اسی . شیی  طاسیی 

سییی قرآن در هتاب التبیا سییاح  قد سیی  هه لیق  سییخنانی ا شییدن قران از  ن نیز بر این م هب تأهید میکند هه هم و زیاد 

صیان در قرآن خالف طریق   حی کاک باده و قال به نق سی  زیاد اعتقاد به زیادتی در قرآن با اوماع فریقین در ا هریم نی

صیه در قرآ حیااب قال به عد  نقی سیهمین خااهد باد و نزد و  اقرب به  ییی نیز آن را تأیید م سیید مرت سی  هما اینکه  ن ا

سییی  هه مدید عهم نباده و الزا  آور نخااهد باد و  سیییخن را بیان میکند روایات آحاد  ا هرده و روایاتی هه خالف این 

شییاد)به نقل از طیب، سیی  از ان اعراض  حییاحب هتاب اطیب البیان م الب پیش گدته را از 17-15،ص 1،ج1378بهتر ا  )

 (.26-25،ص1،ج1420الرحمان بالغی آورده اس )نی: بالغی، تدسیر آل 

شیاره  حیراحتا در روایتی به حذف بخش اعظمی از قرآن ا سیال   حیادق عهیه ال سی  اما   ضییحات چگانه ممکن ا با این تا

هنند یا فرمای.یی از ای.یان به دسی  شییهیان برسید هه مبتنی بر تحریف قران هریم باشید. اگر روای  همی  قران من.یأ شییهی 

سییلهه عد   شیی  چرا بزرگان امامیه با قاطهی  بر م .ییار  هرده اند؟. بنابر این می تاان گد  روای  میدا تحریف قرآن پاف

سیی  هه از مناب  غیر امامیه بایژه از روایات  سییاخته فکر افراد  ا سیی . البته  غالتهمی  قران  شییده ا شیییهی وارد  به مناب  

سیییار )غالی المذهب( وا سیی ه احمد بن محمد  سیی  هه روای  همی  قرآن با وا رد روایات درباره این روای  گدتنی ا

صیییادیق روایات منتقهه و از اخبار مربان به تحریف قرآنی  سییی  و میتاان آن را از م شیییده ا سیییال   مکتب اهل بی  عهیه ال

نیده  بیاره آن قهم را ییل در صییی بیه تد سیییتین  میدر ییات ال تیاب القران الکریم و الروا سیییکر  در ه میه ع هیه عال سیییی   دان

 (.230-223،حص3،ج1374اس )نی:عسکر ،

 احال الکافی و راهیابی به سیار  غالی المذهب سا تقال روای  همی  قرآن ازنظر مختار: ان -5

 عالمه عسکر  راهیابی اخبار منتقهه به مکتب اهل بی  عهیهم السال  را به دو طریق دانسته اس :
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 ؛اول تداسیر مدرسه اهل بی  عهیهم السال  از ومهه

 الف( تبیان) باذهر اسناد و رعای  عهمی(

 البیان و جوامع الجامع طبرسی.ب( مجمع 

 (.254،ص3تانیا روایات احمد بن محمد سیّار  و مجهالت و  و انتساب آن به المه)نی:عسکر ،ج

سیته ها  فاق دو نکته مهم را درباره انتقال اخبار دخیل می داند: غالت با  سیکر  با ذهر د از نظر یکی از محققین عالمه ع

شییان و عهما  با اهداف  سییتار،انگیزه پهید .ییترین محل بحث در اخبار منتقهه اخبار  112،ص1393نیکا خایش)نی: (. بی

شییهی همانند  سی ه به  مذاهب  سی ؛ اخبار منتقهه گاه به وا شیده ا شییهه  سی  هه به دو طریق فاق وارد مااریث روایی  ا

سییار  غالی المذهب به درون سی ه  سی . نکته مناب  روایی اخبار تحریف هه با وا مهم درباره اخبار منتقهه  شییهه راهیافته ا

.یاد به دلیل  صیرهنانی تهقی می سیب  به ع سیانتر ن سیایی این روایات به مراتب هار  آ شینا سی  اول  سی  هه در مناب  د آن ا

 (.110مهها  بادن طرق و اسناد روایات و به مرور زمان ت.خیص این ممیزات رو به سختی گرایید)نی:همان، ص

 د سیارینگاهی به شخصیت احمد بن محم -1 -5

سییّار سی . ، هه دارا  تألیداتى باده، و وتاق  و روایاتش، محل2ّأبا عبد الهّه هاتب، أحمد بن محمّد بن   بحث قرار گرفته ا

سییییل، مجدا الروایة، متهالی، محرف، غالى و »فرد  از نظر محققین و   سییید المذهب، هثیر المرا ضیییهیف الحدیث، فا

سیی مخه  .ییی، ج« ا سیییار  از بزرگان فقه و حدیث، همانند: مرحا   با این وواد (43منتهى المقال ص ؛ 865،ص2)ه ب

سیى، در تهذیب شیی  طا صیار، ابن ادریس حهی روایات او را نقل نماده اند به گانه ا   ههینى، در هافى، و مرحا   سیتب و ا

ه او را از مصیندین شییهی برشیمرده اسی )الدهرسی ، هه شیی  طاسیی درباره او ناشیته اسی :»حینّف هتبا هثیره« و بدین وسییه

سی  هه  (.23شیی  طاسیی، ص سییار  گدتنی ا حیدهانیاحمد بن محمد  سی  هاتب نیز هتابى ناشیته ا بنا  »ناادر القرآن«.  ا

حیارتى  بیه  سییین محمید بن احمید بن محمید مهروف  طیاهر و ابا الح سیییکر  )ع( این هتیاب را برا   میا  ع و  در زمیان ا

شیی  حییدر، نا سییالمی،ص1357) شیییهه و پایه گذار  عها  ا یییل »هه و  هتابی دیگر با نا   ند( البته برخی دیگر قاله32، ف

 .(499،شیهه بنیانگذاران فرهنگ اسال ، ص1381نگاشته اس )حدر،  «القرآن

 و تأثیرگذاری بر محدثین دستگاه خالفتنفوذ سیاری در  -2 -5

سیی  هه روایات تحریف  سییانی ا سیییار  از مهمترین راویان متهم به غها و به زعم حدیث پژوهان وز  ه احمد بن محمد 

سیی . و  در میان ناقالن روایات تحریف قرآن در ردیف اول و بیش از روات دیگر به وهل و  شییده ا حییادر  قرآن از او 

سی . ب شییهیان پراهنده ا ضی  حدیث پرداخته و در میراث روایی  حیهی و حیر ا ه گانه ا  هه بنا به نظر یکی از محدتین مها

سییار  می ترین منب  هتاب فصیل الخ اب حاوی نار   شید، هتاب القرالات  هه با انگیزه اتبات تحریف قرآن گردآور  

شیید سییکر ، با حییص3،ج1374)نی: ع صییل  360به گانه ا  هه حدود  (253-248، روای  از مجماعه روایات هتاب ف

 .(46،ص1413لقرالات سیار  ذهر شده اس )وهدریان، اهذوبه تحریف قرآن، الخ اب از هتاب ا

 
 سیار جد احمد می باشد. 2
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سییی  در حالیکه روزگار  و  از  سییییار  امر  انکار ناپذیر ا ییییهیف احمد بن محمد  شییییهه در ت اتداق روالیان متقد  

سییار  ضیهیف الحدیث مهرفی  عهما  روال،احیحاب اما  هاد  و اما  حسین عسیکر  به شیمار می مده اسی . طبق اوماع 

؛ طاسی، 80شده چان روایات مرسهه از او بسیار نقل شده اس . از ونبه عقیده او را فاسد المذهب خاانده اند)نجاشی،ص

ییییالر ،( برخی دیگر او را تحریف66،ص1417 حییییف هرده اند)ابن غ (. در اختیار 40،ص1423گر، منحرف و غالی تا

هیه  سیییی   میده ا .یییی آ ویال ه فیه الر میهمهر نیا سیییال  در  ییه ال میا  وااد عه ییار  را من  هرده ا سییی بیا  شیییرت  هیا ا  م

.یییی، ضییییح می دهد:825،ص2،ج1404اند)ه سیییال  عه  این نهی را چنین تا انه لیس فی  »( در همانجا اما  وااد عهیه ال

شییییلا سیییه وال تدفهاا الیه  سییی  و به او تاوه نک «المکان الذ  ادعاه لند رده و چیز  به او او در وایگاهی هه ادعا هرده نی

 ندهید)همان وا(.
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نکته مهمی هه در زندگی سییار  باید به آن تاوه شیاد این اسی  هه و  نایسینده و هاتب حکام  طاهریان در خراسیان 

اسیی عصیر سییار  یهنی (. بهتر اسی  در این قسیم  با بررسیی حکام  وفییا  سیی80)نجاشیی،ص به حسیاب می مده اسی 

نقیان در برخی از  سیییییار  بر پراهنیده نمادن روایات تحریف قرآن و همننین نداذ و  دول  طاهریان به انگیزه احتمیالیِ

 تاوه شاد. بیش از پیش وهان اسال  و انتقال اخبار و  به میراث حدیثی شیهیان،

سییتقل ایرانی  سییتین دول  م سییین را میتاان نخ سییتگاه دول  طاهر بن ح .ییکیالت نظامی و د سییال  نا  برد هه از ت بهد از ا

سیتگی شیدید به خالف  عباسییان باده  خالف  عباسییان ظهار هرد. گدته اند از مهمترین ویژگی ها  حکام  طاهریان واب

سیییییار خابی مییان خیانیدان طیاهر  و  سیییاس رواب  متاازن و ب سییی  و هیچ گیاه از ویایگیاه خاد تخ ی ننماده و بر همین ا ا

( این رفتار دول  طاهریان ن.ان میدهد هه اینان 475-474،حص7،ج1418ف  عباسیان وواد داشته اس )نی:طبر ،خال

سیییان باده اند .ییانده و وفادار هامل به عبا سیی  ن شیید هه عالقه و  د سیییان ماوب  و این فرمانبردار  خاندان طاهر  از عبا

 .(192،ص1،ج1363طبقات ناحر ، )منهاج السراج،ارتبان حمیمانه ما بین خهیده عباسی و طاهریان ایجاد شاد

شییته میپردازیم تا با  سیینده قهمرو طاهریان دا سیییار  به عناان هاتب و نای با این پیش درآمد وایگاهی هه احمد بن محمد 

 تحهیل وایگاه هاتب و نایسنده حکام  طاهریان، بتاان به نتیجه بهتر  درباره وایگاه سیار  دس  یاف .

اهی هتّاب از وریان ها  سییاسیی و اوتماعی حاهمان و امیران باعث می.ید هه بسییار  از امار مهم گاند آ مارخین نگاشیته

سییییار  شیییاه  و نداذ ب سییی  یافته و دارا   حیییب مهم حکامتی د شیییاد و دبیران با هدای  به منا حکامتی به آنان داده 

سییا  دیگر وظالف ه79،ص، تذهره لباب اللباب 1361شییاند)نی: عافی، سییندگان در ان روزگار این ( از  اتبان و نای

سیلالی  ها   سیدرها  تجار  مهم رفته گاهی اوقات به عناان بازرس یا حتی فرمانده عهده دار م باده هه با هاروان ها به 

.یییدنید)همیان، ص شییید هیه هیاتبیان وز  ماتق ترین افراد 25خ یر و مهم حکامتی می سیییالیل بیاعیث  (. بیه مرور زمیان این م

شیان شید گاهی به حد  میحکامتی تهقی  .ید. حتی ر شیته می سییار  از مأماریتها  مهم به عهده آنان گذا سیید هه د و ب ر

سیتند  سیرار حکام  میتاان سید. به هر ترتیب هاتبان با اطالع از مهمترین اخبار اطالعاتی و ا هاتب یا دبیر به مقا  وزارت بر

حییدارت و حکام  ایدا   سییینی و دیگران،نقش مهمی در امر  ،نگرن تاریخی به روایات قرالات اهل 1396هنند)نی:ح
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.یه از (.15بی ،ص سیااد خااندن و ناشیتن همی برخی دیگر تأهیدهرده اند هاتبان و دبیران حکامتی به عه  بهره مند  از 

.ییده اند و تا قرن چهار  هجر  بر دیگر طبقات دربا شییناخته می سییتگاه حکامتی  ر تداق و برتر  پرقدرت ترین افراد در د

 (.168،ص1358عصر زرین فرهنگ ایران،اند)فرا ،داشته

سی  و  از هتّاب و  شیده ا سییار  گدته  ضیح گردید هه وقتی درباره احمد بن محمد  سی ار وا بنابراین برا  خااننده این 

سییی  سیییتگاه حکام  طاهریان باده ا سییییار مهمی در دربار این مهم چنین می ؛دبیران د نماید هه و  ماقهی  و وایگاه ب

را در مجام  حدیثی شیهه وارد هند خاندان طاهریان داشیته و نداذ و قدرت زیاد او باعث شده اس  هه و  بتااند روایاتی 

سیی  هه درباره انتقال اخبار سیییار  لهذا این احتمال مهمی ا شیییهی از فرد  غالی المذهب همنان  داده  به میراث روایی 

.یاد  حیال  چرا هه انتقال خبر، امر می سییار  بادهسیهل الا سیته براحتی روایات متهدد تحریف را در  برا   و و  می تاان

  .حکامتی داشته اس  ری.ه در مساللبه بیانی دقیقتر ن.ا و نما روای  همی  قرآن  ،سراسر ممالی اسالمی بپراهند
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از راه ها  شیناخ  عمهکرد سییار  غالی المذهب، تاوه به هارنامه و  در وهل و انتقال خبر درون میراث روایی شییهیان 

اسی . و این م هب با شیناخ  دقیق اعتقادات و  امکان پذیر اسی . بسییار  از آتار غالت تاسی  عهما  حدیث شیناسیایی 

شی حیال الکافی وواد و هنار گذا سییار  هم و بیش در لبه ل  هتاب ا سی  اما در این بین هناز روایات وههی  شیده ا ته 

شیته  سییر وهل و انتقال حدیث نقش مهم و  در انتقال این خبر بیش از گذ سییار  در م سییر عمهکرد فرقه  دارد. با مالحظه 

 هایدا می گردد:

صیییاص ادعا  تحریف و ا سیییالل قرآنی به خ سیییقان آیات مربان به المه، عد  حجی  قرآن ماواد، برخی غالت در م

سیییُار اقیدا  نماده انید)مهیارف، تیاری  عمامی حیدییث،  ییییالیل مبیالغیه آمیز در قرالی   ت بیق هیا  آییات بیا امیامیان و طر  ف

.یییمنیدان عهم هال  از  اعتقیاد به تحریف اعتقیادات غالت انییهه  در م  به گانه ا (.280،ص1393 وواد دارد، به گدتیه دان

دانسیته  یقرآن مهتقد باده و قرآن ماواد را حج  نم فیگروه بهییاً به تحر نیاسی  هه ا نیغالت ا  احیال مهم اعتقاد

 (.152آن تا قرن چهار ، ص  عهم هال  و فرقه ها  یاند)نی: م.کار،تار

 یر وهل حدیث به م هب مهمی اشاره می هند:استاد بهباد  در مارد اوج فهالی  ها  غالت در مس

حییال و  شیید و در قالب ا سییتتار و تقیه خارج  شیییهه از حال  ا .ییاد هه حدیث  »این واقهه به دورانی مربان می

 (40مصندات حدیثی دس  به دس  گردید.«)بهباد ، مهرفه الحدیث، ص

 ای.ان در وا  دیگر اظهار می دارد:

.یییهار  را گرفته و در خالل آن روایاتی از »راویان غالی المذهب در پاره ا  م حیییل مهروف یا هتاب م اارد ا

سییخه متذهر  .یی  ن سییپس پ خاد، وارد هرده یا آنکه عبارات حدیث را م ابق با میل خاد تحریف می نمادند. 

می.یدند این نسیخه در فالن ماه بر فالن شیخص در محییر شیاگردانش قرال  شید و در ماارد  نیز دفاتر  هامال 

نیید:  وههی از شیییت .یییی  آن می نا یییه نماده و در پ یییث دروغ و غها آمیز ته حییاد یییا ا تییاب فالن  حییییل ه ا

 (44فالنی«)همان،ص
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سیرالر یاف . در میان این مدعا  شیاهد سیت رفات  حیال اربهمأهرا می تاان در م حیل از ا تاسی  ابن ادریس حهی  هه سییزده ا

دیده می.اد هه به عناان یی احل روایی در میان هتاب احمد بن محمد بن سیار  ؛اس در اخر هتاب سرالر گزینش شده 

همننان هه به عقیده آی  اهلل حیالحی نجف  (.100-98عهما وواد داشیته اسی )نی:مدیر شیانه چی، تاری  حدیث، حیص

سییی یه ا لییدر انتقیال اخبیار دخ زین یهیشییی انییراو یبرخآبیاد   از  (.67،ص1389 ، هرده انید)نجف آبیاد دیایباده و نقش وا

شیده سیایی  سییار  ذهر  شیبیه به روای  همی  قرآن در هتاب القرالات احمد بن محمد  سییار  دیگر این روای  با الداظی ب

هه نکات مذهار میتااند احتمال وهل حدیث تاسی  سییار  و درج در هتاب القرالات سیپس انتقال از این هتاب به سیا  

 هتاب احال الکافی را تقای  نماید.

سیی  ههمنقال  نماها  وایگایا میان عهما  هثرت ر شییده ا سیییار  باعث  شییبینی از  و  را تهقی به قبال  منقالت با خا

سیال  ههینی در درج روای  همین رخداد  .در هتاب خایش درج نمایند بافته هایش را نمایند و  سی  تقه ال امکان دارد تا

شیید حییال الکافی ری داده با سیییار این احتمال چه اینکه و همی  قران در ا سیییق با حجم ب سیییر تن و غده   زیاد الکافی در م

 .امر  دور از ذهن نخااهد باد شی  ههینی
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واق  شده  محدتین اما با گذر زمان آن احادیث مارد تردید از تقات امامیه نسب  داده شدهگاهی اوقات احادیث به بهییی 

سیی .  شییدهراویانى هه نقل این ا سییب  داده  سییهم اند افراد  احادیث به آنان ن سییار و محمّد بن م ییییل بن ی  مثل زراره و ف

پیروان او وهل ولى حییرت اما  رضیا )ع( بسییار  از این احادیث را مردود دانسی  و فرماد: اینها را ابا الخ ّاب و  طالدی،

حیادق )ع( وارد نمادههرده و در هتاب حیحاب اما   شیان  3اند.ها  ا سیند شیته و دارد هه ظاهرا  بنابراین احادیثى وواد دا

اند و ها را وهل هردهپرداز هم متنسیازان دروغحیحیح اسی  ولى در واق  هم متن و هم سیندشیان وههى اسی  یهنى حدیث

 
ستتت. اف ون بر این روایات متعددی وجود  3 ستتتبعادی بر آن نی ستتت . همانان که از ن ر عقا ا ستتعی در در  این اقدام غالت امری دور از ذهن نی دارد که پیروان غالت 

برای مثال به روایت زیر  استت. روایت جعلی در میراث روایی ائمه نموده اند بلکه در این امر موفق نی  شتده اند به ووریکه در لستان روایات اها بیت این مبلا اشتاره شتده

 توجه کنید:

 یریأبا محمد، چقدر در مورد حدیث ستتت گ ی: ادیبن عبد الرحمان پرست ونسیحضتور داشتتا از که من  یاز اصتحابمان در حال یکی: دیگو یمحمد بن عیست  بن عبید م

: هشتام بن حکا مرا حدیث گفت فتواداشتته استتپ پس گ ثیتو را بر رد احاد ی یاستت. پس چه چ ادیکنند ز یم تیو چقدر انکار تو نستبت به آناه اصتحاب ما آن را روا

شتن ستنت بود  دیقبول نکن یثیفرمود: بر ما حد یاباعبداهلل )ع( م دیکه او  ستعید  د،یابیمتقدم ما همراه آن ب ثیاز احاد یشتاهد ایمگر آناه موافق قرآن و   -که مغیرة بن 

صتتحاب پدرم احاد ستت تهپنهان کرد که پدرم آنها را نگف یثیخداوند لعنتش کند . در کتا ا و  یآناه متالف گفته رب ما تعال دیل نکنو بر ما قبو دیبود، پس از خداوند بتر

 خداوند ع  و جا فرمود و رسول اهلل )ص( فرمود. ایگفته ا ا،یگفته ا ثیکه حد یمان )ص( بود، که ما هنگام امبریسنت پ

آنها را  را گرفتا، ستسس شتانیو کتاب ها دمیاز آنها شتن افتا،یشتدن  ادیاز اصتحاب ابوجعفر )ع( را در حال ز یبن عبد الرحمن گفت: به عراق رفتا پس در آنجا گروه یونس

ستتن الر تتا )ع( عر تته کردم، پس احاد شتتد و به من فرمود که: ابوالتباب بر اب یاب ثیاز آنها را انکار نمود که از احاد یادیز ثیبعدا بر ابو الح عبداهلل )ع(  یعبداهلل )ع( با

ستت، خداوند ابو التباب را لعنت کند. همان یدروغ م صتحاب ابو التباب ا نیب صتحاب أبی عبداهلل )ع( پنهان م یرا تا امروز در کتاب ها ثیاحاد نیا کنند، پس بر ما  یا

-240صت ، 142۹ ،ی)ووست اییگو یم ثیلش حدچرا که ما از خدا و از رستو ایموافق قرآن و موافق ستنت، گفته ا ا،یگفته ا ثیکه ما اگر حد دیخالف قرآن را قبول نکن

241) 

ستت که اب یگرید ثیدر حد نیهمان ست یکرد و از خود ا تافه م یگفتا پس حف ش نم یم ثیعبداهلل )ع( فرمود: ابو التباب احمق بود، او را حد یآمده ا  ،ینمود )وو

 (.30۷، ص 142۹
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سییینیدهیا را و  حیییارت نقیل  رآننمیا همیی  قروایی هم  سییی  هیه مرحا  ههینى آن را در هیافى بیدین  احتمیال یکى از آنهیا

القرآن الّذ  وا  به وبرلیل الى محمّد )ص( سبهة  هنند:»عهى بن الحکم عن ه.یا  بن سیالم عن ابى عبد الهّه )ع( قال: انّمى

حییال هافى، ج  .ییر الف آیة« )ا حییادق فرماد: قرآنى هه وبرل634، ص 2ع سییال  آورد هدده (.یهنى اما   یل برا  پیغمبر ا

سیی . همه مى شییش ةدانند قرآن ماواد هه در همهزار آیه باده ا سیی   .ییر ا سیی  دنیا منت حیید و چند آیه ا هزار و چند 

 دو تهث قرآن از بین رفته اس ؟. گاید: قرآن احهى هدده هزار آیه باده اس  یهنى نزدیی بههه این حدیث مىدرحالى

سیند برخی از محققین به  سیاز   حیال الکافی را برگرفته  روای  همی  قران باز .یان نداده و روای  مذهار در ا تمایهی ن

این حدیث را مرحا  ههینی از هتیاب عهی بن حکم گرفتیه اگر  از عهی بن الحکم می داننید نه محمید بن یحیی به هر ترتییب

اسی  بی واسی ه نقل هند؛ سیند حدیث هم ظاهرا  6اسی  نمی تااند از عهی بن الحکم هه طبقه  9چان ههینی از طبقه  باشید

سییتگا و قابل اعتمادند)مهجم الروال الحدیث،ج سییالم هر دو را .ییا  بن  ؛ 394،ص11حییحیح باده و عهی بن الحکم و ه

آیا این ومهه با این محتاا از اما  حیادق عهیه السیال  حیادر شیده اسی  ؟ یا گمان دیگر  هه  با وواد این (388نجاشیی، ص

شیید هه میتاان ب ضییاعین و واعالن حدیث دروغ پردازغالت، رد هه این حدیث از همان روایاتی با  ، بافته ها  خایش راو

 در هتب امامیه وارد نماده اند و به ن.ر اهاذیب پرداخته اند.

از افراد  و ( 210عهی بن الحکم فرد  نابینا باده اسی )نجاشیی، صگدتنی اسی  متهاضید احتمالت مذهار این اسی  هه 

سیی  در دفتر او  سییپرده ا سیی  اننه هه او به حافظه  سییته ا سییپرده و طبها از دیگران خاا شیینیده و به حافظه  سیییار  حدیث  ب

شیده و دسی  به  شیده و هتاب عهی بن الحکم و این هتاب رونایس  شینیده ها  او هتابی  سیند و در طال زمان مجماع  بنای

ه ها  رونایس شیده حدیثها  وههی را وارد هتب حدیثی دسی  گ.یته و برا  وضیاعین حدیث بسییار راح  باده هه نسیخ

.یییان حدیث نامبرده را نقل هرده  .نمایند سییییده و ای سیییال  ههینی ر سییی  تقه ال شیییده به د سییی  رونایس  انگاه یکی از ن

 ( .128،ص1384اس )حالحی نجف آباد ، غها، 

 نتیجه گیری

شیییتیه  سیییییار "بیه نیا   غیالی المیذهیب از فرد نمیا همیی  آییات قرآن روایی  درج بیهدر این نگیا در هتیاب "احمید بن محمید 

و  در زمینه اخبار منتقهه و گردآور  شیااهد محققیندیگر   از مهتبر احیال الکافی تأهید نمادیم. با عنای  به تهریدی ماسیَّ

مهم همنان احال  یباوارد هت -غالت -یههمیتااند از فرقه رقیب ش قرآن آیات خبر همی  ، انتقالنقش غالت در این امر

شیید هه احمد بن محمد  سییی  حییال الکافی این گمان برر الکافی گردد. در پیجایی زمینه ها  ورود این اخبار به هتاب ا

سی  یابد و به ناعی با  سیالمی د سی  به قدرت و نداذ بالیی در ممالی ا سییار  به عناان دبیر و هاتب دربار طاهریان تاان

سیلهه ردت تحریف قران بر انتقال خبر همی  قرآن هم  گماوهل روایا .یان داد هه تأتیر دول  طاهر  میتااند به . این م ن

شییاد. تاوه نکردن به منتقهه بادن  شییااهدعناان یکی از مهمترین  ورود این چنین اخبار  در هتب و مااریث امامیه تهقی 

سییده  شیید هه میان محققی بحثی طالنی برا  تحهیل روای  همی  قرآن ایجاد گردد و در ادوار بهد از  این روای  باعث 

سییار  غالی المذهب  ه ن.یان داد ههها  نخسیتین هجر  این حدیث از احادیث امامیه تهقی گردد. بررسیی ها  انجا  شید

سیتهان  از قدرت سیتگاه حکامتی با ا سی  د سیی را بر پیکره امامیه وا تاان سیا نهی اما   و از اینجا عه ِ درد نمایاتهامات بی ا
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سییال  مبنی بر سیی  وااد عهیه ال شیین میتأهید بر  و با و  مجال سیییار  رو شییده با شییاد.دور  از   از این رو پژوهش انجا  

سییی نماروای دیگر بر  رویکرد  سیی  و  با برر سییتار،ها  همی  قرآن نگری  همی  وهل خبرِمیتاان  پیش گدته در این و

ضیییّ قرآن سیییا  غالت و و حیییال الکافی به عناان یی نظر در هنار نظرات دیگر از  اعین حدیث و انتقیال آن در هتاب ا

 .هرددرباره این حدیث م ر  
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