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تشيع و قرآن 

نويسنده: ميخائيل براشر 
ترجمه و نقد: علی شريفی۱ 

چکيده: 
مقاله «تشيع و قرآن» در جلد چهارم دايرة المعارف قرآن اليدن به قلم ميخائيل براشر، 

ــتاد يهودی دانشگاه اورشليم نوشته شده است. وی در اين مقاله، شيعه را متهم به عدم  اس

ــتن قرآنی خاص خود و... می کند.  قبول مصحف عثمانی، اعتقاد به تحريف متن قرآن، داش

ــيعه به قرآن  ــن مقاله که در آن به رويکرد ش ــت که بخش اصلی اي ــالش بر اين بوده اس ت

کريم و اصول و روش های تفسيری آن پرداخته شده است ترجمه شده و آرای نويسنده در 

ــی و نقد قرار گيرد. قبل از نقد اين مقاله، ابتدا به معرفی اجمالی  موارد مختلف مورد بررس

ــی کلی آن، بررسی برخی مقاالت مّهم آن، جمع بندی  دايرةالمعارف قرآن اليدن، خط مش

نظرات مختلف درباره آن و نظر مولف در اين زمينه پرداخته شده و تحليل نويسنده نيزارائه 

شده است. 

کليد واژگان: قرآن، شيعه، شرق شناسان، اليدن
١-  دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسالمی گرايش قرآن و متون اسالمی
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۱- آشنايی اجمالی با دايرة المعارف قرآن اليدن
نخستين جلد دايرة المعارف قرآن در سال ۲۰۰۱ ميالدی و پس از آن به ترتيب هرسال 

مجلدات بعدی تا پايان سال ۲۰۰۵ ميالدی در حجمی قريب به ۲۸۰۰ صفحه انتشار يافت. 

ــارات بريل در اليدن (هلند) وعده داده اند، نمايه ای مشروح  ــئوالن انتش ظاهرًا چنان  که مس

ــال ميالدی ۲۰۰۶ ميالدی انتشار يافت.  با عنوان (Index) از تمامی مطالب اين ۵ جلد در س

ــتاد مطالعات  ــتار اين اثر خانم جين َدمن مک اوليف (jane Dammen mcAuliffe) اس سرويراس

اسالمی در دانشگاه ُجرج واشينگتن (آمريکا) است. 

ــی از دانشگاه واشنگتن دی سی و کارشناسی ارشد و  مك آليف، دارای درجه کارشناس

دكتری از دانشگاه تورنتو است. وی استاد مطالعات اسالمی در دانشگاه های ايموری، آتالنتا 

ــگاه  ــگاه تورنتو (٢٠٠٠-١٩٩٢) بود و هم اكنون در دانش و جورجيا (١٩٩٢ ١٩٨٦) و دانش

جورج تاون مشغول تدريس هست. 

ــيحيان در قرآن» در سال ١٩٩١ميالدی توسط انتشارات دانشگاه  از آثار وی کتاب «مس

ــت. وی همچنين كتاب تاريخ طبری را ترجمه كرده است. او در  ــده اس ــر ش كمبريج منتش

ــير يهوديت، مسيحيت و اسالم است كه به وسيله دانشگاه  حال تدوين مقاالتی درباره تفاس

ــد. مك آليف، تنها آمريكائی شمالی عضو كمسيون پاپی رابطه  ــفورد منتشر خواهد ش آكس

ــت. او هر دو كنفرانس آمريكايی و كانادايی اسقف های كاتوليك كه  ــلمانان اس اديان با مس

ــن از قرآن پژوهان معروف  ــنهاد داده بود. چهار ت ــاره فعاليت های بين اديان بود را پيش درب

ــف را همراهی کرده اند که عبارتند از كلود  ــورای علمی اين اثر، مک آلي جهان به عنوان ش

ــه، ويليام گراهام؛ استاد دانشگاه هاروارد  ــتاد دانشگاه اكس - آن - پروانس فرانس ژيليو؛ اس

آمريكا، وداد قاضی؛ استاد دانشگاه شيكاگو آمريكا و اندرو ريپين؛ استاد دانشگاه ويكتوريای 

كانادا و ۷ تن ديگر (در نقش مشاوران اصلی) وی را کمک داده اند که عبارتند از: نصر حامد 

ــگاه سوربن فرانسه، گرهارد باورينگ از  ــگاه ليدن هلند، محمد ارکون از دانش ابوزيد از دانش

ــگاه ييل آمريکا، جرالد هاوتينگ از دانشگاه لندن، فرد ليمهاوس از دانشگاه گرونينگن  دانش

هلند و آنگليکا نويورت از دانشگاه برلين آلمان. 

ــتين دانشنامة کامل قرآن به زبان انگليسی به شمار می آيد، بيش از   در اين اثر که نخس

دويست تن از محققان مختلف اسالم شناسی (از جمله برخی از اساتيد مسلمان از کشورهای 

ــط با قرآن تأليف  ــد در حوزه های مختلف مرتب ــه ۷۰۰ مقاله کوتاه و بلن ــالمی) قريب ب اس

ــت که تقريبًا تمام اين مقاالت برای خوانندة غربی  کرده اند. نکته اصلی در اين ميان آن اس
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ــت؛ بنابراين برخی از مقاالت آن که  ــنا با ادبيات قرآن پژوهی در غرب نوشته شده اس و آش

گزارشی کوتاه از پاره ای اعالم يا مفاهيم قرآنی را به دست می دهند، برای ما مسلمانان به جز 

ارائة شيوة صحيح مقاله نويسی در دايرة المعارف، اطالع مفيدی دربر ندارد. هر يک از مقاالت 

ــلمان يا غير مسلمان است که  ــته يکی از محققان مس کوتاه يا بلند اين دايرة المعارف، نوش

ــورهای اسالمی به تدريس و  ــگاه های اروپا، کانادا، آمريکا و نيز برخی از کش در يکی از دانش

تحقيق در زمينه مطالعات قرآنی اشتغال دارند. 

ــلمانی همچون نصر حامد ابوزيد مصری،  ــت از دايرة المعارف، مولفان مس درجلد نخس

ــتنصر  ــطينی، مس ــد علی امير معزی ايرانی، محمد ارکون الجزايری، وائل حالق فلس محم

ــن ذاکری (ايرانی) به تاليف مقاله  ــادينا (تانزانيايی) و محس ــتانی، عبدالعزيز ساش ميرپاکس

پرداخته اند. 

همچنين شماری از قرآن پژوهان معروف غربی مانند هربرت برگ، جان برتون، هربرت 

بوسه، فردريک دنی، هربرت ايزنشتاين، ريچارد مارتين، هارالد موتسکی، اندرو ريپين، اری 

ــرة المعارف را برعهده  ــت اين داي ــورد ولش تاليف بخش از مقاالت جلد نخس ــن و آلف روبي

داشتند. 

ــتاری اين دايرة المعارف، تهيه دانشنامه ای  ــتار و هيئت ويراس از آنجا که قصد سرويراس

ــت، اعتنای ايشان به مباحث جديد و قديم  مرجع و جامع در حوزه مطالعات قرآنی بوده اس

يکسان است. بر اين اساس، مدخل های اين دايرة المعارف بر دو گونه اند: 

ــخصيت های مهم،  ــکيل می دهند به معرفی ش ــت که اکثريت مقاالت را تش گونه نخس

ــتقيما در خود قرآن به  ــی می پردازند که مس ــا و حوادث مهم ــا، ارزش ه ــم، مکان ه مفاهي

ــتند که اهّمّيت و ارتباط نزديکی با قرآن دارند.  ــت و يا اموری هس ــده اس ــاره ش آن ها اش

ــه آن ها مقاالت ابراهيم، هارون، علی ابن ابی طالب، کهف، ارتداد، تابوت عهد، عرفات،  نمون

تدفين، بدر، نسخ و... است. دسته دوم از مقاالت اين دايرة المعارف به مباحث و موضوعات 

ــت مدخل ها عبارتند از:  ــات قرآنی می پردازند. چند نمونه از اين دس ــم در حوزه مطالع مّه

ــر و معماری، کنترل مواليد،  ــرآن و رايانه، تقويم و قرآن، هن ــای قرآنی معاصر، ق پژوهش ه

ــته مقاالت، هم اطالعات و  ــی و قرآن، زبان و خط عربی. دراين هر دو دس ــتان شناس باس

ــت. جلد  ــالمی و هم تحقيقات، نظريات و متون جديد قرآنی مد نظر بوده اس منابع کهن اس

ــن َدِمن مک اوليف,  ــتاری جي ــد از دايرة المعارف قرآن (به سرويراس ــم و آخرين مجل پنج

ــارات بريل) در آخرين روزهای سال ميالدی ۲۰۰۵ منتشر شد. اين جلد  چاپ اليدن, انتش
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ــه در ۵۷۶ صفحه  ــود ک ــی مانده (از Si تا Z) از دايرة المعارف می ش ــاوی ۱۲۵ مقالة باق ح

ــد گروه جای داد:  ــن دايرة المعارف را در چن ــت می توان مداخل متنوع اي ــار يافته اس انتش

ــوم قرآنی ٤ ـ تاريخ  ــرق و گروه ها) ٣ـ عل ــخاص، اماكن، وقايع ف ــالم (اش ــم ٢ـ اع ١ـ  مفاهي

ــالمی ٧ـ قرآن و علوم و فنون و  ــی ٥ قرآن و ديگر اديان ٦ ـ قرآن و فرق اس ــات قرآن مطالع

هنرهای اسالمی

١ـ مفاهيم
ــت و تنوع،  ــيار كامل و مفيدی در باب مفاهيم قرآنی آمده اس در اين بخش، مداخل بس

ــی همچون عبد،  ــت. مفاهيم ــياری در انتخاب مداخل به كار رفته اس ــت و دّقت بس ظراف

ــياری از مفاهيم  ذريه، فرضيه، غنيمت، كتاب، ديه، نعمت، بركت، ايمان، عذرا و..... رواج بس

ــده است  ــالمی و انس زياد ما با آن ها باعث غفلت ما از اهّمّيت آن ها ش قرآنی در جامعه اس

ــانه نويسندگان مقاالت و تالش های تحقيقی و تطبيقی آن ها مقاالت  و تحقيقات معناشناس

توصيفی كوتاه و بسيار پرمغزی را فراهم آورده است كه اطالع از آن برای همه پژوهشگران 

قرآنی مفيد است. 

٢ـ اعالم
ــه نام های مندرج در كتاب اهللا  ــت و هم ــش اعالم نيز از تنوع درخوری بهر ه مند اس بخ

(اشخاص، اماكن، اديان و وقايع)   را شامل می شود. البته برخی از اعالم مرتبط به قرآن كه 

به صراحت در آن نيامده اند نيز در اين دايرة المعارف موجودند. مانند علی (ع)، فاطمه (س)، 

حمزه و... كه يا به شأن نزول آيات يا تفاسير روايی بعدی مربوطند. 

٣و٤ـ مداخل علوم قرآنی و تاريخ مطالعات قرآنی
ــكل می دهند. در  ــل مربوط به اين بخش، مفصل ترين مقاالت دايرة المعارف را ش مداخ

ــوم قرآنی، ماهيت علم مورد بحث، الفاظ و اصطالحات مربوط به آن، تاريخ  ذيل مداخل عل

پيدايش آن و تطور و تحول آن مورد توجه قرار گرفته است. مثلًا در مدخل تفسير از توضيح 

ــير، ادوار تفسير، انواع تفاسير بحث شده و در  ــير، بحث جواز تفس و  واژگان مربوط به تفس

مدخل های جداگانه دوره های گوناگون تفسيری تا زمان معاصر گزارش شده است. در بخش 

مطالعات قرآنی هم به تاريخ مطالعات قرآنی و ادبيات مربوط به آن در كشورهای اسالمی و 
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ــده است كه حاوی اطالعات بسيار جديد و ذی قيمتی است و آگاهی بر  اروپايی پرداخته ش

بسياری از آن ها در داخل كشور ميسر نيست. 

٥ ـ اديان
دايرة المعارف، حاوی مدخل های بسيار مفيد و مفصلی در باب قرآن و ديگر اديان است. 

ــاب اعالم مربوط به ديگر  ــيار جالبی در ب ــن اين كه در بخش اعالم هم مدخل های بس ضم

ــيری مربوط به آيين های ديگر  ــت. اطالعات دقيق تاريخی و تفس اديان و مذاهب آمده اس

ــلمان علوم قرآنی مفيد و  ــت، آن ها را برای محقق مس كه در ذيل مداخل مربوط آمده اس

اطالع بخش كرده است. 

٦ـ قرآن وفرق اسالمی
در دايرة المعارف قرآن، مدخل هايی با محوريت فرق گوناگون اسالمی وجود دارد. 

در اين مدخل ها، نويسندگان مباحث قرآنی مورد توجه فرقه مربوطه را مورد توجه قرار 

داده اند. 

٧ـ قرآن و علوم و فنون و هنرهای اسالمی
از بخش های جذاب و جديد اين دايرة المعارف، مقاالت مفصلی است كه در باب قرآن و 

علوم و فنون و هنرهای اسالمی نوشته شده است. از جمله اين مدخل ها می توان به فلسفه 

و قرآن، كالم و قرآن، ادبيات و قرآن، باستان شناسی و قرآن، اخالق و قرآن، خوشنويسی و 

قرآن و.... اشاره كرد. 

ــده است که  ــيوه ای رعايت ش در انتخاب و نامگذاری مدخل های اين دايرة المعارف، ش

ــابقه ندارد. ويراستاران و هيئت علمی اين دايرة المعارف در نام  ــالم س در دايرة المعارف اس

ــته اند و معروف ترين اصطالحات و  ــودن واژه گذاش ــی ب ــذاری مدخل ها، بنا را بر انگليس گ

ــان آوانگاری نکرده اند بلکه همواره کوشيده اند تا  ــامی اسالمی را بر مبنای تلفظ عربيش اس

ــتفاده کنند.  ــی و التين مداول در متون و ادبيات غربی اس حد امکان از معادل های انگليس

مثال به جای نسخ (naskh) از abrogation و به جای تشبيه (Tashbih) از Anthropomorphism و به 

جای جاهليت (jaheliyya) از ترکيب Age of Ignorance استفاده کرده اند. حتی در مورد اعالم 

 Abraham :هم، چنين روشی استفاده شده و بر اساس معادل های کتاب مقدس برای ابراهيم
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برای داود: David و... استفاده شده است مگر اين که اسم خاصی مانند ذوالکفل معادلی در 

زبان انگليسی نداشته باشد که در اينجا Dhul- Kiflرا با آوانگاری عربی مدخل قرار داده اند. 

ــی و بلندی مقاالت و به طور کلی، انتخاب برخی مدخل های اين دايرة المعارف،  کوتاه

گاه مايه شگفتی ما است. اين به دليل انتخاب مداخل و نگارش آن ها بر اساس فضای خاص 

مطالعات قرآنی در دانشگاه های غربی، عاليق و سليقه ايشان است. فی المثل مقاالت بسيار 

ــت و در عوض مدخل هايی  ــده اس کوتاهی به ابوبکر، تابوت عهد و ابولهب اختصاص داده ش

 (Anatomy) و آناتومی در قرآن (Bread) نان ،(Animal life) حيات حيوانات ،(Colors) مانند رنگ ها

با تفصيل فراوانی تاليف شده اند. از همين منظر، مدخل هايی در اين دايرة المعارف می يابيم 

ــان مورد توجه  ــل اهّمّيت مذهبی و اجتماعيش ــتند اما به دلي ــه به هيچ وجه قرآنی نيس ک

دست اندرکاران کتاب قرار گرفته اند. مثال فرقه های جديدالتاسيسی چون بهائيه و احمديه 

ــاره متن قرآن دارند، هريک دارای  ــه) در هند از آن جهت که اعتقادات خاصی درب (قادياني

مقاله ای در دائره المعارفند. (کريمی نيا، گلستان قرآن، ۱۹۰)

برخی از مقاالت مّهم و خواندنی جلد نخست اين دايرة المعارف: 
ــته  ــتاد بازنشس ــته جان برتن، اس ۱- جمع و تدوين قرآن (Collection of the Quran) نوش

ــتان). وی در کتابی با همين عنوان که در سال ۱۹۷۷تاليف  ــّنت اندروز (انگلس ــگاه س دانش

ــت. جان برتن،  ــت، معتقد به جمع قرآن در زمان حيات خود پيامبر اکرم (ص) اس کرده اس

مقاله مّهم ديگری با عنوان نسخ (Abrogation) در همين دايرة المعارف تاليف کرده است. 

ــته خانم آنگليکا نويورت استاددانشگاه برلين  ــی قرآن (cosmology) نوش ۲- جهان شناس

آلمان. اين مقاله، ديدگاه قرآن را درباره انسان، جهان، افالک، آسمان ها و زمين، جن و انس، 

ــتان خلقت آدم از  ــی داس زمان و مکان معرفی می کند؛ اما بخش اعظم و پايانی آن به بررس

منظر قرآن، اختصاص دارد و مولف در اين بخش آيات ۴۸- ۲۶سوره حجر، ۸۵- ۷۱ سوره 

ص، ۶۵ - ۶۱ سوره اسرا، ۱۲۳- ۱۱۵ سوره طه و... را با يکديگر مقايسه می کند. اين آيات، 

ــيطان و هبوط آدم و حوا از بهشت را به  ــه های ش ــتان خلقت آدم و حوا، وسوس همگی داس

گونه های مختلف بازگو می کند. 

ــتاين استاددانشگاه وين  ــته هربرت آيزنش ۳- حيات حيوانات در قرآن (Animal life) نوش

ــت و در بيش از دويست جای قرآن، اشارتی کوتاه  ــوره قرآن به نام حيوانات اس اتريش. ۶س

ــت. اين مقاله اهّمّيت موضوع حيوانات در  ــد به وجوه مختلف حيات حيوانات آمده اس و بلن
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ــی از  قرآن، وجوه نمادين در ذکر نام برخی از حيوانات و در آخر عناصر اصلی حيوان شناس

منظر قرآن را بررسی می کند. 

  

از مهم ترين مقاالت درج شده در جلد پنجم و آخر اين دايرة المعارف می توان به عناوين 

زير اشاره کرد: 

 (Wim Raven) ۱- «قرآن و سيره نبوی»، نوشتة ويم ِريِون

 (Alexander Knish) ۲- «قرآن و تصوف»، نوشتة الگزاندر نيش

 (James Bellamy) ۳ - «نقد متنی قرآن»، نوشتة جيمز بالمی

(Tilman Nagel) ۴- «قرآن و دانش کالم»، نوشتة تيلمان ناگل

 (Rippin Andrew) ۵- «ابزارهای مطالعة علمی قرآن»، نوشتة اَندرو ريپين

 (Camilla Adang) ۶ - «تورات از منظر قرآن»، نوشتة َکميال َاَدنگ

 (Hartmut Bobzin) ۷- «ترجمة قرآن»، نوشتة هارتموت بوبتسين

 (Mustansir Mir) ۸- «وحدت و يکپارچگی قرآن»، نوشتة مستنِصر مير

 (Mona Siddiqui) ۹- «حجاب در قرآن» , نوشتة ُمنی ِصّديقی

 (Michael Cook) ۱۰- «امر به معروف و نهی از منکر در قرآن» , نوشتة مايِکل کوک

(Angelika Neuwirth) ۱۱- «آيه و آيات قرآن» , نوشتة آنگليکا نويِورت

  

٢- نظرات مختلف در مورد دايرة المعارف اليدن 
 The chief of science Center of canada) ــالم و علم كانادا دکتر مظفر اقبال، رئيس مركز اس

ــی و دايرة المعارف قرآن ليدن، ادعای بی طرفی و  Islam and) در مقاله ای با عنوان خاورشناس

ــازد و در اين باره از نمونه هايی ياد می كند.  دّقت علمی اين دايرة المعارف را مخدوش می س

در ادامه به تحليل آماری نويسندگان مقاالت می پردازد؛ اين كه از دويست و هفتاد و هشت 

ــنده اين دايرة المعارف تنها ٢٠٪ مسلمان هستند و تمام نويسندگان از طيف خاصی  نويس

ــده اند كه معمولًا متن قرآن را بشری می دانند و در  ــلمانان و شرق شناسان انتخاب ش از مس

ــكاالتی را در مورد منابع دايرة  ــير تاريخی آن بر می  آيند. همچنين وی در پايان اش پی تفس

ــارف مطرح کرده، به عدم اصالت برخی از منابع و انتخاب مدخل ها نيزخرده می گيرد،  المع

ــل به ادبيات آفريقا اختصاص  ــن كه چرا در مورد «اهللا» مدخل ندارد، اما يک مدخ ــد اي مانن

يافته است. (مظفر اقبال، ٥). 
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ــين محمدی نيز که مقاله ای در نقد مقاله «جمع قرآن» نوشته «جان برتون»  محمد حس

ــنده اين مقاله به اين نتيجه رسيده است  ــته است به اين نکته اشاره می کند که نويس نوش

ــت. وی برای ديدگاه های خود به ادله  ــده اس ــده و آياتی از آن حذف ش كه قرآن تحريف ش

ــت اگر در اين روايات (روايات تحريف) دّقت شود، سست بودن  ــك كرده اس و رواياتی تمس

ــد؛ زيرا تعارضی كه در اين روايات هست، خود دليل بر  ــن خواهد ش ادعای جان برتون روش

كذب آن هاست. (محمدی، ) 

ــته و آن را  ــی مهم ترين آرای جان برتون درباره جمع قرآن نشس ناقد اين مقاله به بررس

نقد كرده و روشن كرده كه داليل و روايات او، داللتی بر مقصود ندارد، يا ضعيف و مجعول 

هستند. به اعتقاد نويسنده، جان برتون ادعا دارد كه «گزارش  ها در باب جمع مصحف، بيانگر 

اختالفی نسبت به اتمام يا نقصان آن است.» 

ــت: اين ادعا كه بعد از پيامبر (ص) جنگ هايی  ــنده در پاسخ به اين ادعا آورده اس نويس

ــی صحيح و در منابع  ــدند از نظر تاريخ ــته ش صورت گرفت و عده ای از حافظان قرآن كش

ــت كه نتيجه كشته شدن عده ای از  ــت. اما نكته قابل دّقت اين اس ــده اس متعّددی نقل ش

حافظان در جنگ يمامه، از بين رفتن سوره هايی از قرآن نيست. 

ــری از حافظان قرآن از  ــل برای مدعايش می آورد: زيرا عده ديگ ــدی در اقامه دلي محم

ــود تا آن زمان سوره هايی از قرآن نوشته  صحابه و تابعان در آن زمان بودند و اين كه ادعا ش

نشده بود، با تاريخ و روايات منافات دارد؛ زيرا روايات زيادی از شيعه و اهل سّنت وارد شده 

است كه تمام قرآن بر روی كاغذ، پوست، استخوان، شاخه های درخت خرما و... نوشته شده 

بود. 

ــی اشعری، عروه بن زبير و... مطالبی  به زعم نگارنده، جان برتون از ابی بن كعب، ابوموس

نقل كرده كه دال بر تحريف و حذف بسياری از آيات قرآن است و اين روايات كه در منابع 

ــّنت آمده است، با آياتی كه داللت بر مصونيت قرآن از تحريف می كند، منافات دارد  اهل س

و هرچه مخالف قرآن است، طبق روايات «عرضه» مردود است و عالوه، اين روايات با روايات 

قطعی و متواتر كه داللت بر عدم تحريف قرآن دارد، منافات دارد و اگر در اين روايات دّقت 

ــد؛ زيرا تعارضی كه در اين روايات  ــت بودن ادعای جان برتون روشن خواهد ش ــود، سس ش

هست، خود دليل بر كذب آن هاست. 

ــرة المعارف اليدن را به ٣  ــد که: مقاالت داي ــام جمع بندی چنين به نظر می رس در مق

دسته می توان تقسيم کرد: 
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١- مقاالتی که توسط برخی از شرق شناسان مغرض همچون اری ربين و ديگران نوشته 

شده است که حدود ٢٠ درصد از حجم کتاب را تشکيل می دهند. 

ــندگان آن فاقد غرض ورزی بوده ولی دارای خطای علمی در ارائه  ٢- مقاالتی که نويس

يا نتيجه گيری از مطالب هستند که ميزان غير قابل اغماضی را تشکيل می دهند

٣- مقاالتی که از لحاظ علمی قابل استفاده محققان می باشد. 

ــمار می آيند مقاله تشيع و قرآن است که ذيال  ــته اول به ش يکی از مقاالتی که جزو دس

ترجمه و نقدی از آن ارائه می شود. 

۳- ترجمه مقاله تشيع و قرآن
ــروعيت معنوی و سياسی  ــّنت در مورد مش ــيعه که با اکثريت اهل س در حال حاضر، ش

ــالمی را شامل می شود،  ــينی محمد[ص] اختالف دارد، [حدود] ده درصد ازجامعه اس جانش

ــتمل بر  ــالمی مش ــه ای غنی از احاديث در علوم اس ــنن از مجموع ــا همانند اهل تس آن ه

مجموعه ها و طبقه بندی های حديثی (سند) همانند تفاسير قرآنی برخوردارند. همان گونه 

که برداشت و تصورشيعيان از رهبری مشروع جامعه اسالمی با همتايان سنی آن ها متفاوت 

است، فهم آن ها از قرآن نيز متفاوت است. بنابراين، آنچه در پی می آيد، ابتدا درباره رويکرد 

ــير شيعی و  ــپس مروری بر اصول و روش های تفاس ــيعه به قرآن، بحث خواهد کرد و س ش

مروری بر برخی از تفاسير و آثار عمده شيعی خواهد داشت (۱) و (۲) 

رويکرد شيعه به قرآن 
ــنی در مورد بی عيبی و کمال قرآن  ــه های مجادله ميان اسالم شيعی و س يکی از ريش

ــت. شيعه، منکر ارزش شرعی مصحف عثمانی قرآن (مدخل جمع قرآن؛ مصاحف قرآن)  اس

بوده و در مورد کيفيت تدوين آن، شبهاتی القا می کند و مدعی گرايشات سياسی در مورد 

مدونان يعنی سه خليفه اول (مدخل خليف را ببينيد)، مخصوصا نفر سوم آن ها؛ عثمان بن 

عفان (۳۵- ۵۶/۷۲۳- ۶۴۴) است. (۳) 

ــالمی بسيار جدی بود (مدخل  ــيعه (عمدتا اماميه) از متن قرآن در قرون اولّيه اس نقد ش

سياست ها و قرآن؛ نقد متنی قرآن را ببينيد). مدونان قرآن، متهم به تحريف متن قرآن هم 

ــده بودند (مدخل اصالح و  از طريق حذف برخی عبارات و هم اضافه برخی عبارات ديگر ش

تحريف را ببينيد). به عالوه، اين ادعا که قرآن مورد تحريف قرار گرفته بود يکی از مباحث 
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ــی است که احاديث متقدم شيعی به آن متوسل شدند تا فقدان هر گونه اشاره صريح  اساس

و آشکار به شيعه را در قرآن توضيح دهند. (۴) 

در تفاسير قرآنی شيعه، روايات فراوانی وجود دارد که صحابه پيامبر را به تخطی از متن 

ــوب به  ــير منس بی عيب و کامل قرآن محکوم می کنند. در يکی از اين احاديث که در تفس

ــکری (ف: ۲۶۰، ۴- ۸۷۳) آمده است، بيان شده است که: کسانی که هوا و  ــن عس امام حس

ــت (الذين غلبت اهوائهم عقولهم: يعنی صحابه)  ــان غلبه کرده اس هوس آن ها بر عقل هايش

ــير؛ ۹۵، نگاه  ــکری، تفس معنای صحيح کتاب خدا را تحريف کرده و آن را تغيير دادند (عس

کنيد: کوهلبرگ، برخی يادداشت ها، ۲۱۲ و۳۷). منبع اصلی چنين احاديثی، کتاب القراآت 

(که به نام کتاب التنزيل و التحريف نيز شناخته شده است) احمد بن محمد السياری (اواخر 

ــط م. امير معزی و ا. کوهلبرگ به چاپ رسيده  ــی از آن توس ــخه ای محش قرن۹/۳) که نس

ــت. (۵) حديث مشابه ديگری که به هر حال، صحابه پيامبر را به خاطر تحريف، سرزنش  اس

نمی کنند در تفسير قرآن عياشی ديده می شود (dca. 932/320) :اگر کتاب خدا مورد زيادت و 

نقصان قرار نگيرد، حق ما از لحاظ فضل و دانش پنهان نخواهد ماند (لوال انه زيد فی کتاب 

ــير، ج ۱، ص ۲۵) در حديث  ــی، تفس اهللا و نقص منه ما خفی حقنا علی ذی حجی، عياش

مشابهی آمده است: قرآن، حاوی اسامی افراد مختلفی بود اما اين اسامی حذف شده است. 

ــی تالش نکرده است که اين  ــماء الرجال فالغيت؛ همان، ج ۱، ص ۲۴) عياش (کانت فيه اس

ادعای کلی را با مثال هايی از متن که از نظر او مورد تحريف قرارگرفته است اعتبار ببخشد. 

ــت که گزارش  ــد، حديثی اس ــت که غير عادی به نظر می رس حديث ديگری از اين دس

شده است به امام جعفر صادق منسوب است (ف: ۷۶۵/۱۴۸) که در مورد آيه ۷۹ سوره بقره 

ــت: در راه ترک خانه خليفه عثمان، عبداهللا بن عمر بن العاص، علی را ديد  ــده اس بيان ش

(مدخل علی بن ابی طالب را ببينيد) و به او گفت: ای علی ما شب را در حالی گذرانديم که 

ــب را چگونه  ــازد. علی به او گفت: می دانم ش اميدوار بوديم خداوند اين اّمت را نيرومند س

ــما ۹۰۰حرف از قرآن را تحريف؛ تغيير و تبديل کرديد (حرفتم و غيرتم  ــپری کرديد. ش س

ــپس علی آيه ۷۹  ــم)؛ ۳۰۰ حرف را تغيير داديد و ۳۰۰ حرف را تبديل کرديد [و س و بدلت

ــانی که کتاب را با دست هايشان می نويسند و سپس  ــوره بقره را اضافه کرد]: وای بر کس س

ــون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من  ــت (فويل للذين يکتب می گويند اين از جانب خداس

عند اهللا، همان، ج ۱، ص ۶۶) 

ــده دارای ارزش واقعی و معادل اسمی نيستند همانند سه  ــت عبارات بيان ش بديهی اس
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ــت (حرف، غير و بدل) و بيانگر  فعل مختلف که برای توضيح فعاليت کاتبان به کاررفته اس

روش های جداگانه تحريف نيستند (مدخل تحريف را ببينيد). 

ــاختار اصلی متن قرآن اشاره می کنند قبل از آن  ــيعی به س اظهارات و بيانات متعدد ش

که به تحريف منسوب به اهل تسنن اشاره کنند. در حديثی مشهور که در نوشته های اکثر 

ــران متقدم امامی ديده می شود، امام محمد باقر تصريح می کند: قرآن بر چهار بخش  مفس

ــد: يک بخش مربوط به ماست [شيعه]يک بخش مربوط به دشمنان ماست، بخشی  نازل ش

مربوط به احکام و مقررات و يک بخش شامل سنن و امثال (سنن و امثال؛ مدخل امثال را 

ــاره می کند (و لنا کرائم القرآن، همان، ج،۱  ببينيد) و بلند مرتبه ترين بخش قرآن به ما اش

ــت؛ همچنين منابع ذيل را  ــه بخشی پيشنهاد شده اس ــيم س ص ۲۰ و ۲۱) جائی که تقس

ببينيد که در آن ها به تقسيم ۳ يا ۴ بخشی قرآن اشاره شده است: سياری، قرائات، حديث 

 (۲۸۸ ،Richtungen ،ــير، ۱و۲، کلينی، کافی، ج ۲، ۸- ۶۲۷؛ گلدزيهر ــماره ۲؛ فرات، تفس ش

گزارش های ديگری به مفصل بودن قرآن اصلی اشاره می کنند. اعتقاد بر اين بوده است که 

قرآن اصلی ۱۷۰۰۰آيه داشته است (نک: سياری، قرائات، حديث شماره ۱۶). (۶) سوره ۳۳ 

ــت که در قرآن اصلی ۲ الی ۳ برابر طوالنی تر  ــده اس قرآن (احزاب) به عنوان مثالی آورده ش

از آنچه بود که در نسخه عثمانی آمده است (همان، حديث شماره ۴۲۱). (۶) 

ــيری صحيح  ــيعه منحصرا اين گونه نبود که تفس اختالف ميان متن قرآن و ديدگاه ش

ــکاف ميان متن قرآنی ناقص موجود اهل  ــی از ش بتواند آن را برطرف کند. اين اختالف ناش

سّنت و متن ايده آلی است که طبق عقيده شيعه تاکنون تحت تملک شخصی نبوده است 

اما در آخر الزمان توسط مهدی[ ع ] آشکار خواهد شد. (مدخل آخر الزمان را ببينيد). (۷) 

بعدها در ابتدای قرن چهارم/دهم ميالدی، به دنبال تغييرات سياسی و اجتماعی که در 

ــيعه رخ داد، گرايش به ميانه روی آشکار شد و بسياری از انتقادها و اعتراضات رو  مکتب ش

به خاموشی نهاد. 

ــيخ مفيد  ــهور به ش ــا، محمد بن نعمان مش ــه در ميان آن ه ــيعی ک ــای امامی ش علم

ــی (ف: ۱۰۶۷/۴۶۰)  ــريف مرتضی (فوت ۱۰۴۴/۴۳۶)، ابوجعفر طوس (فوت۱۰۲۲/۴۱۳)، ش

ــيعه اماميه و ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (ف۱۱۵۳/۵۴۸)  ــران برجسته ش يکی از مفس

ــه تحريفی در آن،  ــت ولی هيچ گون ــه متن کنونی قرآن، ناقص اس ــد بودند که گرچ معتق

ــت واقعيست ولی  ــت. به عبارت ديگر آنچه در مصحف عثمانی موجود اس صورت نگرفته اس

ــت چرا که اين کتاب شامل همه وحيی که بر محمد نازل شده بود، نبود.  همه واقعيت نيس
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ــيعه امامی در اين مورد  ــام را ببينيد) (در مورد ديدگاه های مختلف ش ــل وحی و اله (مدخ

مراجعه کنيد به کوهلبرگ، برخی يادداشت ها) 

بر خالف برخی ديدگاه های معتدل ارائه شده توسط اين ها و ساير علمای شيعی، نظرّيه 

ــت و تاکنون باقيمانده است. علمای  ــده اس ــيعه جاودانه ش تحريف قرآن در خالل تاريخ ش

ــته ايران در دوره صفويه از جمله محمدبن مرتضی الکاشانی مشهور به محسن فيض  برجس

ــليمان البحرانی (ف۱۶۹۳/۱۱۰۷ يا۱۶۹۷/۱۱۰۹) و محمد  ــم بن س (ف۱۶۸۰/۱۰۹۱) هاش

ــی (ف۱۶۹۹/۱۱۱۰ يا ۱۷۰۵/۱۱۱۱) شبهات در مورد سالمت قرآن از تحريف  باقر المجلس

را بر اساس مناقشات ضد سنی خود طبق احاديثی که در مجموعه حديث و تفسير متقدم 

خود داشتند دوباره احيا کردند (مدخل قرآن و حديث را ببينيد). (۸) 

ــت کتاب فصل  ــده اس ــته ش ــی از افراطی ترين آثاری که تاکنون در اين مورد نوش يک

ــين تقی نوری  ــيعی حس ــته ش ــاب فی تحريف کتاب رب االرباب به قلم عالم برجس الخط

ــی (ف۱۹۰۲/۱۳۲۰) می باشد. نوری در اين کتاب تعداد زيادی از احاديثی را که به  الطبرس

مسئله تحريف قرآن، اشاره دارند، ذکر کرده است. 

ــای آن پايه گذاری  ــورد تحريف بر مبن ــوری، بحث خود را در م ــث تکراری که ن حدي

ــيعه و يهود را مطرح می کند. (نکته ای که به خودی خود در  ــه ای ميان ش کرده بود، مقايس

ــوم است): همان گونه که يهوديان و مسيحيان (مدخل يهوديان ويهود؛  ادبيات شيعی مرس

ــان را بعد وی، مورد تغييرو  ــيحيت؛ اهل کتاب راببينيد) کتاب پيامبرش ــيحيان و مس مس

ــلمانان] نيز  ــف قراردادند[sic؛ مدخل پيامبران و پيامبر را ببينيد] اين اّمت [يعنی مس تحري

ــس از پيامبر (ص) دچار تحريف و تغيير خواهند کرد- چراکه هر اتفاقی که برای  ــرآن را پ ق

ــرائيل افتاد برای اين اّمت نيز خواهد افتاد. (ان اليهود و النصاری غيروا و حرفوا  فرزندان اس

ــد نبينا صلی اهللا عليه و اهله  ــده فهذه االمه ايضا البدو ان يغيروا القرآن بع ــاب نبيهم بع کت

ــرائيل البد و ان يقع فی هذه االمه؛ نوری، فصل۳۵؛ برونر، جدل،  النا کل ما وقع فی بنی اس

ــود که  ــه در قرآن را ببينيد). اگر چه بايد به اين نکته تاکيد ش ــل اّمت و جامع ۴۳۹، مدخ

ــط علمای شيعی زمان خود نيز مورد انتقاد  ــنی نوری حتی توس ديدگاه های افراطی ضد س

قرار گرفته بود. (۹) 

ــئله ای چالش برانگيز ميان شيعه و  ــئله تحريف هميشه به عنوان مس با اين وجود، مس

ــختی می توان کتابی جديد در موضوع کلی علوم قرآنی  ــنی بوده است تا جايی که به س س

ــد. (برونر،  ــنده آن فصلی طوالنی را به بحث تحريف اختصاص نداده باش پيدا کرد که نويس
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جدل، ۴۴۵، مدخل قوانين سّنتی مطالعه قرآن) 

ــه عنوان نمونه موضوعاتی که مربوط  ــن بحث احتماال، ادعای جعل در قرآن- ب مهم تري

به شيعه اند عمدتا از قرآن حذف شده است- تنها ادعای مولفان شيعی برای توضيح درباره 

علت عدم اشاره دقيق به اهل بيت/شيعه در قرآن نيست (مدخل اهل خانه (بيت) را ببينيد). 

ــران بايد آن ها را  ــت که مفس دو بحث ديگرعبارتند از (۱) قرآن دارای معانی پنهانی اس

ــات را آموزش می دهد در حالی  ــل polysemyرا ببينيد) و (۲) قرآن، کلي ــف کنند (مدخ کش

ــريح می کند. به عنوان نمونه در جواب [امام] باقر به يکی از  که حديث جزئيات آن ها را تش

پيروانش در مورد علت نبودن اسم علی [ع] در قرآن آمده است: 

ــما می کنند]: خدا به پيامبرش  ــئوال را از ش به آن ها بگوئيد[يعنی به افرادی که اين س

ــئله  ــخص نکرد تا اين که اين مس ــه ای درباره]نماز نازل کرد و [دقيقا] ۳ يا ۴ [نماز]مش [آي

ــازل کرد اما ۷ بار  ــد. همچنين خداوند[آيات درباره]حج را ن ــط پيامبر توضيح داده ش توس

ــا نيز همين گونه است:... اطيعواهللا  ــوره نس طواف دور کعبه را نازل نکرد و معنای آيه ۵۹ س

و اطيعواالرسول و اولی االمر منکم. 

ــن و حسين نازل شده بود (عياشی، تفسير، ج۱، 276، مدخل  اين آيه در مورد علی، حس

اطاعت، پادشاهان و حکام را ببينيد) مطابق اين حديث، علت اين که نام علی و جانشينانش 

ــت که قرآن بنا به ماهيت و طبيعت خود تنها به  ــده است اين اس صراحتا در قرآن ذکر نش

خطوط و مباحث کلی پرداخته است و قوانين مذهبی و عمومی را ارائه می کند و به جزئيات 

نمی پردازد، امتيازی که برای مفسران محفوظ نگه داشته شده است. 

ــه ديدگاه جداگانه به مشکل که هر کدام  ــه قسمتی به هيچ وجه به معنای س اين بحث س

مخصص ديگری باشند نيست بلکه اين سه ديدگاه با همديگر نشانگر مشکلی است که مفسران 

شيعی با آن مواجهند و تالشی است که آن ها برا ی حل اين مشکالت انجام دادند. (۱۰) 

اصول و روش های تفاسير شيعی 
ــران شيعی، حتی شايد بيشتر از همتايان سنی خود نظريات مشخص خود را با ارجاع  مفس

ــير قرآن: دوران کالسيک  ــواهدی از متن قرآن مورد تاييد قرار می دهند (مدخل تفس به ش

ــران شيعی تالش می کنند تا در  ــت که مفس ــی اين اس و ميانه را ببينيد). يک تفاوت اساس

قرآن، اشارات صريحی به برخی موضوعات مانند ائمه (مدخل امام را ببينيد) کيفيات ماوراء 

طبيعی و رازآلود و اعتبار آن ها در تفسير قرآن و ساير متون مذهبی يا برخی نظريات شيعی 
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مانند واليت و برائت پيدا کنند. اصل اساسی سّنت تفسيری شيعه اين است که حق تفسير 

قرآن برای علی و جانشينان او، ائمه می باشد. (۱۱) 

ــيعی آمده است گفته می شود که  ــنی و هم ش ــهوری که هم در منابع س در حديث مش

ــير[ صحيح] قرآن  ــت که برای تفس ــی در ميان شماس ــت: کس محمد[ص] تصريح کرده اس

ــدم و او علی بن ابی طالب  ــان گونه که من خودم برای نزول آن جنگي ــد جنگيد هم خواه

است. (ان فيکم من يقاتل علی تاويل القرآن کما قاتلوا علی تنزيله و هو علی بن ابی طالب؛ 

ــی، تفسير، ج۱، ۲۷؛ شهرستانی، ملل، ۱۸۹؛ و نگاه کنيد گيمرت و مونوت، ج ۱، ص  عياش

۵۴۳ (شماره ۲۳۱ که منابع بيشتری در آنجا ذکر شده است؛ نيز پوناواال، تاويل اسماعيليه، 

ــينان او توسط خود پيامبر به  ــتقيم) جانش ۱۰ - ۲۰۹) اين ايده که علی و (به طور غير مس

ــران قرآن معرفی شده اند از احاديث ديگر از جمله حديث معروف ثقلين نيز به  عنوان مفس

ــنگين که محمد گفته است برای پيروانش به ارث گذاشته  ــت می آيد. يعنی دو چيز س دس

است. تفاوت های اساسی ميان روايات تفسيری سنی و شيعی در مورد ماهيت اين دو چيز 

و تفسير حديث وجود دارد. طبق يک قرائت، آن ها کتاب خدا (کتاب اهللا) و سّنت پيامبرند 

ــحاق- غالم، ۶۵۱، مدخل سّنت را ببينيد). قرائت ديگری از اين حديث  ــنه نبيه، ابن اس (س

ــيعه مضبوط است، از ثقلين به قرآن و اهل بيت پيامبر  ــّنت و هم ش که هم در کتب اهل س

(مدخل اهل بيت را نگاه کنيد) ياد کرده است. 

ــده  ــيعی در مورد اختالف بين دو قرائت از اين حديث ارائه ش توضيحی که در منابع ش

ــّنت پيامبر به عنوان ابزاری برای تفسير  ــت که زمانی که در تفاسير سنی، س ــت اين اس اس

ــود (و بنابراين در پيوستگی با خود کتاب در نظر گرفته می شود)  قرآن در نظر گرفته می ش

ــيله  ــيعی، خانواده پيامبر[اهل بيت] همان نقش را بر عهده دارد: تنها به وس در احاديث ش

ــينان پيامبر، معانی ظاهری و باطنی متن قرآن برای مومنان مشخص می شود.  ائمه، جانش

ــت (لن  ــه به عنوان مجموعه ای تنيده در همديگر مورد نظر بوده اس همچنين ثقالن هميش

ــات می کند که [قرآن] در هر  ــی (ف. ۴۶۰/۱۰۶۷): اين روايت اثب ــا) يا به گفته الطوس يفارق

ــت که [محمد]ما را به محافظت از  ــت. از آن جايی که صحيح نيس ــته اس فصلی وجود داش

ــم، مثل خانواده پيامبر و آن هايی که به ما  ــزی فراخواند که نمی توانيم آن را حفظ کني چي

ــده است که در تمام ايام حضور دارند (طوسی، تبيان، ج ۱،  ــتور اطاعت از آن ها داده ش دس

۴- ۳) فاصله از اين [عقيده] تا ايجاد استعاره ای که ائمه را به عنوان کتاب ناطق خدا (کتاب 

ــی، مشارق، ۱۳۵؛  ــت (ببينيد: بورس ــيار اندک اس اهللا الناطق) در نظر می گيرند در واقع بس
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ايوب، قرآن ناطق، ۱۸۳، شماره ۱۷، پوناواال، تاويل اسماعيليه، ۲۰۰) 

اختيار امام به عنوان مفّسر قرآن به جز حديث الثقلين در بسياری از روايات تکرار شده 

است. روايتی، بسياری از عملکردهای ائمه را توضيح می دهد که شامل نقش آن ها به عنوان 

ــود: می دانيم چگونه کتاب [قرآن] را تفسير کنيم و چگونه به روشنی  ــران قرآن می ش مفس

صحبت کنيم (نعرف تاويل الکتاب و فصل الخطاب؛ عياشی، تفسير، ج۱، ۲۸) 

اين حديث، همانند احاديث متعدد ديگر تنها يک هدف دارد که روشن می کند آن هايی 

ــط خداوند به آن ها امانت داده  ــير قرآن را دارند ائمه اند و اين حق توس که صالحيت تفس

شده است. 

در زمان غيبت ائمه، وظيفه مفسران، محافظت از احاديث ائمه و در دسترس قرار دادن 

ــران بيش  ــت (مدخل آموزش و تبليغ قرآن را ببينيد) بنابر اين مفس آن ها برای مومنان اس

ــيله نيستند و حداقل از لحاظ نظری مجاز به اظهار عقيده شخصی خود نيستند  از يک وس

(همان، ج۱، ۲۷، قمی، تفسير، ج۲، ۳۹۷) (۱۲) 

ــيعيان، همانند ساير محافل و گروه های مذهبی فعال در حاشيه جامعه، روش های  ميان ش

تمثيلی، نشانه شناختی و اشارات رمزی تبديل به روش های دلخواه تفسير قرآن شده اند، گرچه 

ــه و دروز (مدخل دروز را ببينيد) مقداری جلوتر رفته اند  ــا فرقه های مخالف همچون نصيري تنه

ــرآن را به عنوان تنها ماخذ صحيح ببينند. زمانی چنين روش هايی در ميان  ــا معانی درونی ق ت

نخبگان رايج شده بود، ديدگاهی که بر اين اعتقاد بود که اين رموز مذهبی بايد از عوام پوشيده 

و مخفی بماند و تنها نخبگان بايد از آن مطلع باشند. برخی مواقع چنين وضعيتی ازضرورت های 

موجود جامعه ناشی می شد: اقليت های مذهبی و ايدئولوژيک به دليل افکارعمومی و بی دقتی 

ــايند جريان حاکم نبود ممکن بود خودشان را در معرض خطر بدانند. (مدخل ارتداد؛  که خوش

ــی و قرآن را ببينيد) و در واقع، اين واقعيت که بسياری از فرق شيعی در طول تاريخ  خداشناس

تحت حاکميت اهل سّنت رشد کردند، ايجاب می کرد که استفاده ازفنون نجات بخشی هم در 

زندگی روزمره و هم هنگام نوشتن نظريات خويش استفاده کنند. (۱۳) 

دانشمندان شيعی بايد در محدوده باريکی حرکت می کردند: از سويی، عالقه مند بودند 

عباراتی بيان کنند که مطابق اميال درونی آن ها بود و از سوی ديگر بايد مطمئن می شدند 

ــنی آن ها را برنينگيزد. اين يکی از روشن ترين  ــم مخالفان س که بيان چنين عباراتی، خش

مظاهر نظرّيه، تقيه پيشگيرانه بود. 
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۵- نقد و بررسی
ــطی باز  ــای صليبی در قرون وس ــيعيان به دوران جنگ ه ــان با ش ــنايی غربي آش   -۱

می گردد. باز شدن باب روابط تجاری و سياسی دول اروپايی با ايران در عهد صفويه، زمينه 

ــاردن به کشور ما را فراهم آورد و  ــافرت جهانگردانی نظير پير رافايل دومانس و ژان ش مس

ــات و تمايالت  ــم، گرايش ــعائر ومراس بدين طريق مواردی از آرا و عقايد، آداب و عادات، ش

شيعيان ايران و رهبران آن ها مورد مشاهده و گزارش گری آنان قرار گرفت. 

ــی در اروپا با تاسيس کرسی زبان عربی در  ــگاهی در زمينه شيعه شناس مطالعات دانش

دانشگاه های آکسفورد (انگليس) و اليدن (هلند) در نيمه اول قرن هفدهم آغاز گرديد که در 

ــّنت به معرفی مذهب تشيع پرداخت  ــتادی به نام پوک با بهره گيری از منابع اهل س آن اس

ــتاد ديگری به نام جوليوس، پاره ای از کلمات قصار و خطب حضرت علی (ع) راترجمه  و اس

ــه يافت ولی هنگامی به  ــه طور پراکنده در قرن بعد نيز ادام ــود. اين مطالعات اگر چه ب نم

ــيد که منافع کشورهای استعماری غرب در خاورميانه و سرزمين های اسالمی  اوج خود رس

ــمند و مستمری را  ــناخت هر چه دقيق تر اين جوامع، مطالعات روش ايجاب نمود تا برای ش

در زمينه اسالم و مذاهب اسالمی صورت دهند. 

ــی و  ــالم شناس ــر حاضر، گلدزيهر يهودی مجاری (ف. ۱۹۲۱) به عنوان پدر اس در عص

شيعه شناسی آکادميک مغرب زمين شناخته می شود. وی اهل مجارستان و استاد دانشگاه 

ــگاه اليپزيک (آلمان) زبان های عربی،  ــت بود و هنگام تحصيل دوره دکتری در دانش بوداپس

ــافرت تحقيقی اش به سوريه، منابعی ازکتب  ــی و ترکی را فراگرفت. او اگر چه در مس فارس

ــيعه و  ــيعيان امامی را تهيه نمود ولی در عين حال، قضاوت وی درباره ش کالمی وفقهی ش

تشيع همچنان از منابع اهل تسنن متاثر است. سه کتاب عمده وی در زمينه اسالم شناسی 

با عناوين مطالعات اسالمی، مقّدمه ای بر کالم و حقوق اسالمی و مذاهب تفسير اسالمی از 

جمله منابع کالسيک مّهم اسالم شناسان اروپايی محسوب می شوند. 

ــيعه شناسی در اروپا و آمريکا گسترش يافت و  ــالم شناسی- ش پس از وی مطالعات اس

ــرق شناسی، الهيات، اديان، تاريخ و باستان شناسی به طور متمرکز و غير  دپارتمان های ش

متمرکز، ابعاد مختلف اسالم و حيات مسلمانان را مورد تحقيق و تفحص قرار دادند. در اين 

ــينيون و هانری کربن در سوربن فرانسه و ردولف استروتمان و دونالدسن  ــتا، لويی ماس راس

در آلمان، پژوهش های متمرکزی را در زمينه های فرقه های شيعی و ازجمله مذهب اماميه 

ــالمی در ايران بود که مطالعات شيعی را در  ــامان دادند. ولی بدون ترديد اين انقالب اس س
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ــرق شناسان قرار داد و بدان وسعت و غنا بخشيد. بررسی سايت های  کانون پژوهش های ش

ــت که امروزه مطالعات  ــگاه های معتبر دنيا به وضوح، گويای اين واقعيت اس اينترنتی دانش

ــی تقريبا در همه کشورها رواج دارد، اگر چه از نظر کميت و کيفيت برنامه ها  ــيعه شناس ش

ــفورد، بخش مطالعات اسالمی  ــالمی آکس ــت. در اين ميان، مرکز مطالعات اس متفاوت اس

ــگاه بيرمنگام، بخش مطالعات فقه اسالمی (در مدرسه حقوق) دانشگاه هاروراد، بخش  دانش

ــه دايان در  ــگاه توکيو و مرکز مطالعات خاورميانه و افريقای موش ــالمی دانش مطالعات اس

دانشگاه تل آويو که همگی در گذشته ايجاد و يا توسعه يافته اند از اهّمّيت بسياری برخوردار 

می باشند. (تقی زاده داوری، ۱۲- ۱۱) 

۲- بهتازگی دانشنامه آنالين «Wikipedia» آمار جالبی از جمعيت شيعيان و مسلمانان در 

٦٧ کشور جهان را منتشر کرده است. منبع اصلی اين آمار كه بنا بر آخرين اطالعات از ٩٢ 

ــلمان جهان در سال ٢٠٠٥ درج شده، اطالعات كلی سازمان جاسوسی  درصد جمعيت مس

آمريكا (CIA) است. هرچند به نظر می رسد تمام موارد آن دقيق نيست .در اين آمار، تنها به 

ــورهايی اشاره شده كه دست كم يك درصد جمعيت آن ها را شيعيان تشكيل می دهند  كش

ــيعيان و مسلمانان بيش از اين ميزان  و «Wikipedia» نيز تأكيد كرده كه احتماال جمعيت ش

ــت. بنابراين آمار، بيش از يك ميليارد و ٤٥٣ ميليون نفر مسلمان در كشورهای يادشده  اس

سكونت دارند كه از اين ميان، بيش از ٢٠٦ ميليون تن آنان، شيعه و از پيروان مكتب اهل 

بيت (ع) هستند. 

پنج كشوری كه بيشترين تعداد جمعيت شيعه را در خود جای داده اند، به ترتيب ايران، 

پاكستان، هند، عراق و تركيه هستند. 

همچنين ايران، آذربايجان، بحرين و عراق  به ترتيب، با ٩٠، ٨٠، ٧٠ و ٦٥ درصد دارای 

ــيعيان نيز حدود ٢٠٦ مليون نفر برآورد شده  ــيعه هستند .کل جمعيت ش اكثريت قاطع ش

ــلمانان جهان را تشکيل می دهند. بنابر اين آمار ارائه  ــت که حدود ١٤ درصد از کل مس اس

شده در مقاله چندان متقن به نظر نمی رسد. 

٣- اين که گفته شده است شيعه منکر ارزش مصحف عثمانی است، صحيح نيست چرا 

که اوال برخی علمای شيعه قائل به جمع قرآن در زمان خود پيامبر بوده اند و کار عثمان را 

در حد توحيد مصاحف تلقی کرده اند که باعث شده است مسلمين بر قرائت واحدی از قرآن 

ــلمانان واقع نشد. به عنوان  ــوند و اين اقدام عثمان نيز مورد انتقاد هيچ يک از مس جمع ش

ــه احاديثی که در آن ها،جمع کنندگان قرآن  ــی کلي نمونه، مولف کتاب البيان ابتدا با بررس
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ــمرده است. ايشان در جمع  ــده، همه اين روايات را مردود ش هريک از خلفای ثالثه ذکر ش

ــبت دادن جمع آوری قرآن به خلفا و دوران بعد ازپيامبر امری است  بندی می فرمايند: «نس

موهوم و پنداری است غلط و بی اساس که با قرآن، سّنت، اجماع و عقل مخالف می باشد و 

ــاس خويش را ثابت کنند بلکه  طرفدارن تحريف نمی توانند از اين راه، نظرّيه غلط و بی اس

جمع قرآن در دوران خود پيامبر و به دستور و نظارت وی انجام گرفته است... جای ترديد و 

شک نيست که عثمان دردوران خويش قرآن را جمع آوری کرده است، ولی نه بدان معنی 

ــن کند و ازپراکندگی به صورت مجموعه  ــوره ها و آيات قرآن را در يک مصحف تدوي که س

ــلمانان را در قرائت يک قاری مخصوص،  ــاورد بلکه بدين معنی که او تمام مس ــد در بي واح

ــورد انتقاد هيچ يک از  ــته بود و لذا م ــود... آری اين اقدام عثمان شايس ــع و متحد نم جم

مسلمانان واقع نشد...» (البيان، ترجمه هريسی و نجمی، ۴۰۸ - ۴۰۷) 

ــمندان و محققان شيعی از جمله شيخ صدوق يا شيخ  ــهور در ميان دانش ۴- نظرّيه مش

ــف الغطا و... عدم تحريف قرآن است بلکه اين نظرّيه مورد اتفاق در  ــی، طبرسی، کاش طوس

ميان آنان می باشد تنها عده معدودی ازعلمای اهل سّنت نظرّيه وقوع تحريف را پذيرفته اند 

(همان، ۳۱۱- ۳۱۰) 

ــن عسکری (ع) در بين  ــاب آن به امام حس ــير و انتس ۵- اوال: بايد گفت که اصالت تفس

ــت و اعتبار آن مورد سئوال است. ثانيا:  ــيعی بسيار مورد مناقشه قرار گرفته اس محققان ش

ــت  تحريف در اين روايت به معنی حذف برخی آيات قرآن و تغيير کلمات برخی از آن نيس

ــد يعنی قرآن را بر خالف  ــير آن می باش بلکه مقصود، تغيير مفهوم اصلی و تصّرف در تفس

معنای واقعی آن تفسير کنند و داللت بر تحريف معنوی قرآن دارد. 

ــورد روايت منقول از امام محمدباقر (ع) بايد در وهله اول به اين امر توجه کرد  ۶- در م

ــی که داللت بر ذکر  ــت و ال غير. در مورد روايات ــت در اين جا در مقام تطبيق اس ــه رواي ک

اسامی ائمه در قرآن می کند بايد گفت اين روايات با داليل مستند به کتاب و احاديث ديگر 

ــرآن داللت نکنند. يکی  ــا را به گونه ای معنا کنيم که بر تحريف ق ــد و يا بايد آن ه مردودن

ــی (ع) و امامان معصوم داللت دارد روايت  ــم عل از روايت هايی که به صراحت بر نيامدن اس

صحيح ابوبصير است که شيخ کلينی در اصول کافی آن را نقل کرده است. ابوبصير می گويد: 

«از امام صادق (ع) درباره آيه۵۹ سوره نسا پرسيدم. فرمود: درباره حضرت علی (ع)، حسن و 

حسين (ع) نازل شده است. گفتم مردم می پرسند چرا نام علی و اهل بيتش در کتاب خدا 

ــت؟ فرمود: در پاسخ آن ها بگوييد: بر پيامبر خدا (ص) آيه نماز نازل شد  ــده اس نام برده نش
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ــول خدا آن را شرح داد...».  ــه رکعت را نام نبرد تا اين که رس و خدا در آن چهار رکعت و س

(کافی، ۲۸۶/۱) 

ــيعی دال بر تحريف قرآن داشته باشيم می توانيم  اگر بخواهيم نگاهی کلی به روايات ش

آن ها را به شش گروه عمده تقسيم کنيم: 

۱) احاديثی درباره مصحف امام علی (ع) 

۲) احاديثی که در آن ها تعبير «تحريف قرآن» به کار رفته است

۳) قرائات منسوب به برخی از ائمه اطهار (ع) 

۴) روايات فساطيط (خيمه ها) 

۵) احاديثی که می گويند نام برخی از ائمه در قرآن بوده است (که قبال ذکر شد) 

۶) رواياتی که داللت بر تحريف به نقيصه می کنند. 

بررسی دقيق اين اخبار چند نکته را به اثبات می رساند: 

۱. اين اخبار از نظر سند جزو اخبار آحاد به شمار می آيند. 

ــل و مجعول و راويانشان از نظر دانشمندان رجال شناس،  ــتر اين احاديث، مرس ۲. بيش

ضعيف و يا مجهول قلمداد شده اند چه اين که اگرسندهای اين اخبار را با يکديگر مقايسه 

کنيم، روشن می شود که روايات مرسل بخشی از همان روايات مسندند نه مستقل از آن ها. 

۳. منابع و مصادر اين احاديث نيز در عرف محققان جای چون و چرای فراوان دارد. 

ــند و منابع و مصادر اين نوع احاديث که  ــی تعدد طرق، اتصال و انفصال س ۴. از بررس

ــد. با دّقت در محتوای اين احاديث  ــی محتوا و مضامين آن ها می رس بگذريم نوبت به بررس

ــاله تحريف قرآن (به  ــی و بيرونی به بيگانگی آن ها با مس ــواهد و قرائن درون ــا توجه به ش ب

معنای نقص در متن آيات الهی) پی می بريم. اکثر قريب به اتفاق اين احاديث درباره مطالب 

تفسيری، ذکر مصاديق، بيان شان نزول، وحی غير قرآنی، قرائات، تحريف معنايی و اختالف 

در تاليف آيات است. 

ــندها و محتوای احاديث فوق را با نگاهی به کتاب  دليل صحت ادعاهای فوق درباره س

فصل الخطاب محدث نوری در می يابيم. وی حجم انبوهی از اين روايات را از منابع فريقين 

ــياری  ــت از جمله ۳۵۰ حديث از کتاب القرائات احمد بن محمد الس يک جا گردآورده اس

ــت.  ــده اس ــت. اين کتاب نزد اماميه اعتباری ندارد و مولف آن از نظر فريقين تضعيف ش اس

ــند  ــت و تمامی آن ها از نظر س ــير مجمع البيان اس تعداد ۱۲۹ حديث از کتاب پرارج تفس

ــز آن ها را در بخش  ــت. خود مولف مجمع ني ــل اند و محتوای آن ها درباره قرائات اس مرس



۱۶۸

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۸/ پاييز ۸۹

ــت و در مقّدمه تفسيرش نيز به باور راسخ خود بر سالمت قرآن از تحريف  قرائات آورده اس

ــت و مرحوم کلينی آن ها رادر باب  تصريح می کند. تعداد ۸۳ حديث نيز از کتاب الکافی اس

«النکت و النتف» آورده است. از اين تعداد تنها ۸ حيث صحيح يا موثق است و در داللت بر 

ــت. بقيه احاديث فصل الخطاب نيز به همين صورت  تحريف به معنای مورد نزاع، ناقص اس

ــته  ــوم نگاش ــتين جلد س ــت. در اين زمينه اگر به کتاب القران الکريم و روايات المدرس اس

ــی کرده است  ــند های اين احاديث را بررس ــگری که تک تک س ــيد مرتضی عس عّالمه س

ــت تجاوز نمی کند.  ــتان دس ــری بيفکنيم خواهيم ديد که احاديث صحيح ازتعداد انگش نظ

(نجارزادگان، ۵۷- ۵۴) 

ــول خدا به جمع و  ۷. مصحف امام علی (ع) قرآنی بود که آن حضرت پس از وفات رس

ــتند و طبق مدارک فريقين، اصل وجود چنين مصحفی ثابت است.  تدوين آن همت گماش

اما نکته مّهم در اين ميان آن است که اين مصحف حاوی آيه يا آياتی افزون بر قرآن فعلی 

ــب نزول و نيزطبق عقيده  ــاوت آن با قرآن فعلی فقط درجمع آن به ترتي ــت و تف نبوده اس

ــه در آن مصحف بيش از مصحف موجود وجود  ــيخ صدوق، آن چ برخی از بزرگان مانند ش

داشته است از جنس احاديث قدسی بوده است. گروهی ديگر که غالب بوده اند اين اختالف 

را از حيث تاويل و تنزيل می شناسند (همان، ۶۵- ۵۷) 

ــت که صرف نقل روايتی در کتب حديث که  ــمندان مسلم اس ۸. اين امر در ميان دانش

ــه حاکی از اعتقاد  ــد نمی تواند به هيچ وج ــه داليل گوناگون صورت گرفته باش ــد ب می توان

صاحب آن کتاب بر صحت متن آن باشد. 

۹. اوال صحت انتساب کتاب فصل الخطاب به نوری محل بحث بوده است. ثانيا: يکی از 

ــود مبنی بر قوع تحريف در قرآن آورده  ــی که محدث نوری برای اثبات مدعای خ ۱۲ دليل

است قياسی است که ميان يهوديان و مسيحيان ومسلمانان کرده است که چون آن ها کتاب 

ــان را تحريف کردند پس مسلمانان نيز چنين کاری را انجام خواهند داد چرا که  پيامبرانش

ــت نيز همان کار را خواهند  ــرائيل انجام دهند اين اّم ــق روايات فريقين هر چه بنی اس طب

کرد. در جواب بايد گفت: 

اوال، اگر اين دليل درست باشد بايد اين اّمت در قرآن نيز چيزهای زيادی افزوده باشند 

همان طور که يهوديان و مسيحيان در تورات و انجيل مطالب زيادی افزوده اند و اين حتی 

ــادی را در قرآن منتفی  ــت و وی تحريف به زي ــرای خود محدث نوری نيز پذيرفتنی نيس ب

می داند



۱۶۹

تشيع و قرآن 

ثانيا، اّمت ها در همه وقايع شبيه هم نيستند. چه بسا در اّمت های پيشين حوادثی اتفاق 

بيفتد که اّمت اسالم سابقه نداشته باشد مانند گوساله پرستی بنی اسرائيل و.... 

ــابه از هر جهت باشد و به تمام وقايع اّمت ها مربوط باشد ادله سالمت  ثالثا، اگر اين تش

قرآن از تحريف براين کليت استثنا می زند. (همان، ١٤٨ - ١٤٧) 

١٠- بحث بطن و بيان کليات و نياز به سّنت مخصوص شيعه نيست و ذهبی در التفسير 

و المفسرون ادعای اجماع در مورد بطن می کند. (رک: منطق تفسير١، رضايی اصفهانی) 

 ١١. شيعه به هيچ وجه تفسير قرآن را فقط مختص ائمه نمی داند و هر فردی که شرايط 

تفسير را داشته باشد گرچه در زمره ائمه نباشد می تواند قرآن را تفسير کند. تنها در مورد 

تاويل برخی از آيات، شيعه قائل به اختصاص اين امر به معصومان می باشد. 

١٢. اين امر که مفسران تنها نگهبانان احاديث تفسيری ائمه اند و خود صالحيت اظهار 

نظر ندارند نزد هيچ کدام از فريقين پذيرفته شده نيست و مشخص نيست که مولف از کجا 

و با چه دليلی، چنين مطلب سست و بی پايه ای ذکر کرده است. 

ــيعيان اسماعيلی هستند که بيشتر در لبنان و سوريه  ١٣. دروزی ها فرقه کوچکی از ش

زندگی می کنند. 

اين که مولف اماميه را که طيف وسيعی از شيعه را شامل می شوند و روش های تفسيری 

ــی که آداب و عقايد و  ــته و بر طوايف کوچک ــون عقلی و نقلی دارند به کناری گذاش گوناگ

روش های خاصی دارند تمرکز نموده جای تأّمل است. همچنين نبايد از اين نکته به سادگی 

ــيری ما بر اين امر تاکيد شده است که ما روش های  ــت که در مباحث روش های تفس گذش

رمزی و تاويلی دلخواه را ذوقی و سلبقه ای و همسان با تفسير برای می دانيم. 

ــت مقاله دارای اشکاالت متعدد ديگری نيز بود که به دليل اجتناب  البته بايد اعان داش

از تطويل از ذکر آن ها صرف نظر شد. 
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