
89- 63، صص 1393مطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان  یپژوهش یدوفصلنامه علم

  

  و مستشرقان یسن عه،یمفسران ش دگاهید یبررس

  متعه هیآ ينما فیتحر اتیخصوص روا در

  

  23/5/1392: تاریخ دریافت                                                                             این محمدرضا ستوده

یالله بیحب يمهد
  16/2/1393: تاریخ پذیرش                                                                    

  چکیده  

 انیپربحث و مناقشه م اتیاز جمله آ ،معروف است زین »متعه هیآ«سوره نساء که به  24هیآ

از  یوجود برخ ه،یآ ریدر معنا و تفس ها دگاهیبر اختالف دعالوه . است یو سن عهیمفسران ش

 يها از قرائت یدر برخو وجود عبارت اضافه  هیآ نیمشعر به قرائت متفاوت ا اتیروا
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  مقدمه

ترین عقیده در میان اکثر  ترین اصول و متقن ناپذیري قرآن یکی از مهم شک تحریف بی

مسلمانان جهان است که آیات و روایات و دالئل عقلی زیادي بر اثبات آن اقامه شده و 

با این . اند دانشمندان زیادي از شیعه و سنی در طول تاریخ بر این باور شهادت داده

چند ضعیف و کوتاه، بر تحریف شدن قرآن و کاسته شدن از هایی هر وجود، گاه زمزمه

ها که در طول تاریخ اسالم و  این زمزمه. آیات و تبدیل و تغییر آن به گوش رسیده است

هاي مرتبط به هر دو گروه شیعه و سنی بیان شده، توسط اکثریت  از جانب شخصیت

  . ستا خلق گردیده استعلماي فریقین با قاطعیت رد شده و آثار ارزشمندي در این را

شود که اتهام قول به تحریف قرآن ناجوانمردانه  با این حال متأسفانه گاه شنیده می

و نابخردانه به کل شیعیان متوجه شده و جزء اصول پذیرفته شده و اتفاقی فرقه امامیه 

.دهایی نیز دارن البته این عده براي اثبات مدعاي خویش، دالئل و بهانه. شود قلمداد می

هایی که برخی از علماي اهل سنت و مستشرقان براي متهم کردن  یکی از بهانه

اند، وجود برخی از روایات تفسیري  شیعه به داشتن اعتقاد به تحریف قرآن مطرح کرده

ها به هنگام نقل آیه، کلمه یا عبارتی اضافه بر  در مجامع روایی شیعه است که در آن

برخی از این روایات در مجامع . آمده، ذکر شده استهاي رسمی  چه که در قرآن آن

وجود این روایات به همراه . اند روایی معتبر شیعه و برخی از کتب تفسیري ذکر گردیده

  .برخی از نظرات ناشیانه و ناآگاهانه باعث تقویت این اتهام گریده است

آیه متعه در  سوره نساء یا 24ها، روایاتی است که در توضیح آیه  یکی از این نمونه

مطابق برخی از روایات که در ادامه نقل خواهیم کرد، . برخی از منابع شیعه آمده است

جا که اضافه کردن این  از آن. به آیه متعه اضافه شده است» الی اجل مسمی«عبارت 

کند،  عبارت به نوعی موضع شیعیان را در ظهور داشتن آیه در حلیت متعه، تقویت می

تحریف قرآن توسط علماي اهل سنت و برخی از مستشرقان متوجه  نوك پیکان اتهام

در . اند شیعیان شده است و این روایات را دلیل بر اعتقاد شیعه به تحریف قرآن دانسته

این گفتار سعی خواهیم کرد، ابتداء موضع اختالف دو مذهب شیعه و سنی در فهم آیه 

آیه را مشخص کرده، سپس روایات متعه و میزان تأثیر اختالف قرائت در برداشت از 

مربوط به اختالف قرائت این آیه از منابع شیعی و سنی را ذکر نموده، آنگاه با توجه به 
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هاي ارائه شده توسط مفسران شیعه در طول تاریخ و  ها و توجیه ها، برداشت بیان

عه باره، اتهام قول به تحریف قرآن را از شی هاي برخی از مستشرقان در این دیدگاه

روش اصلی این تحقیق، توجه به تطور تاریخی ذکر و برداشت از روایات . برداریم

  . نما در ذیل آیه متعه در تفسیرهاي شیعه است تحریف

  تبیین موضع اختالف شیعه و سنی در تفسیر آیه متعه. 1

» جورهنَّ فَریضَۀفَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُ«:مفسران شیعه و سنی در ذیل آیه

در مورد نکاح متعه و حلیت آن و ظهور یا عدم ظهور این آیه در نکاح متعه ) 24:نساء(

ها این است که مفسران شیعه این آیه را ناظر به نکاح  ماحصل این بحث. اند بحث کرده

اي به عقیده علم. اند متعه دانسته و آن را دلیل بر حلیت این نوع نکاح در اسالم گرفته

، 3ج ،1412طوسی، . (شیعه این آیه بوسیله هیچ آیۀ دیگري در قرآن نسخ نشده است

  )75، ص3ج ،1372طبرسی،  ؛167ص

ترین دلیل ظهور این آیه در نکاح متعه قرائن لفظی موجود در آن و توجه به  مهم

ظهور در متعه و ازدواج موقت دارد و از روایات » استمتاع«سیاق است چرا که کلمه 

رخی از اصحاب و تابعانی نظیر ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، قتاده، مجاهد، ب

که ازدواج )  140، ص2، ج1404سیوطی، (آید  سدي، ابن جبیر، و حسن به دست می

با همین عنوان رایج بوده و مطابق روش قرآن، که از ) ص(اهللا موقت در زمان رسول

کند، به ازدواج موقت نیز با عنوان  ن یاد میهاي رایج میان مردم با همان عناوی سنت

  . اشاره کرده است» متعه«معهود 

است که ظهور در پرداخت اجرت متعه دارد؛ چرا که » اجور«قرینه دیگر ذکر کلمۀ 

در قرآن، هنگام اشاره به مهریه از کلمات دیگري نظیر صدقات و نحله استفاده شده 

زاء و این که دادن اجر مشروط به استمتاع همچنین الزمه ارتباط میان شرط و ج. است

شده از دیگر قرائن ظهور آیه در متعه است؛ چرا که در نکاح دائم وجوب مهریه 

عالوه بر قرائن لفظی . گردد مشروط به استمتاع نیست بلکه با اصل تحقق عقد ثابت می

ین آیه متصل، روایاتی نیز در مجامع حدیثی اهل سنت وجود دارد که بر ظهور داشتن ا

)270-266صص، 4ج ،1417طباطبایی،. (در متعه داللت دارد
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اند آیه را به کل مربوط به نکاح دائم  در میان مفسران اهل سنت، برخی تالش کرده

اند  دانسته و استمتاع را به معناي ازدواج دائم و اجور را به مفهوم مهریه گرفته

ز با پذیرش ظهور آیه در متعه و با این حال برخی نی ؛)129، ص 5، ج1364قرطبی،(

بر منسوخ شدن آیه به وسیلۀ آیات دیگر قرآن ) ص(پذیرش حلیت آن در زمان پیامبر

  )8ص ،3، ج1415آلوسی، . (اند تأکید کرده

  ها دالئل مدعیان نسخ آیه متعه و نقد آن. 2

برخی از اند که  هایی ذکر کرده سنت براي اثبات ادعاي نسخ شدن این آیه استدالل اهل

  :این دالئل از این قرار است

  نسخ آیه متعه با آیه طالق .2-1

سنت  برخی از علماي اهل) 1:طالق(» .یا أَیها النَّبِی إِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهنَّ لعدتهِنَّ«

اعتقادند سوره نساء، براین  24و براساس آیه  پس از پذیرش اصل حلیت متعه در ابتداء،

سوره طالق حلیت متعه برداشته شد، چرا که در این آیه جدا  1که بعدها با نزول آیه 

ها شده است و این به معناي این است که سایر  شدن از زنان منحصر در طالق دادن آن

، 5ج ،1364قرطبی، . (است هاي جداشدن از زنان از جمله متعه غیر مشروع روش

  )132ص

ادعا بر این نکته استوار است که شیوة جدا شدن مرد و زن در حقیقت اساس این 

در نکاح متعه که بدون طالق و صرفا با تمام شدن مدت است با این آیه منسوخ شده 

  :در پاسخ این ادعا باید گفت که. است

اي میان جدا شدن زن و مرد به غیر طالق و مشروع نبودن نکاح  هیچ مالزمه ؛اوالً

بسا نکاحی صحیح باشد ولی به دلیل خاصی زن و مرد بدون  چه. ها وجود ندارد آن

  . طالق از هم جدا شوند همانند زن مرتده یا مالعنه

رو در مورد  حکم طالق در جایی است که نکاحی وجود داشته باشد، از این ثانیاً؛

. متعه که با اتمام وقت آن علقه زوجیت وجود ندارد جاري شدن طالق معنا ندارد

خویی، . (گیرد تا بخواهد ناسخ آن باشد وم آیه طالق، مورد متعه را دربرنمیبنابراین عم

)314، ص 1413
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  نسخ آیه با آیه نکاح. 2-2

أَزواجِهِم أَو ما ملَکَت أَیمانُهم فَإِنَّهم غَیرُ  إِالَّ علی* و الَّذینَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ «

، بر این آیه بدین گونه استدالل شده است که،  )29-30:ارجمع ،5-6:مؤمنون(» ملُومینَ

همسران و  :اند تنها دو دسته از زنان از لزوم مراعات عفت در موردشان استثناء شده

کنیزان و لذا زنان متعه شده داخل در حکم مستثنی نیستند و این به معناي مشروع نبودن 

شود  شده داخل در عنوان ازواج نمیحکم متعه و نسخ آن است و دلیل این که زن متعه 

برد، زوجه پس از طالق عده  برد و زن متعه شده ارث نمی این است که زوجه ارث می

کننده  دارد ولی زن متعه شده عدة طالق ندارد، همچنین متعه مثل نکاح اثبات نگه می

  )41ص ،10،ج 1420فخررازي، . (ستنسب نی

ه مؤمنون و معارج مکی هستند و مطابق توان گفت که اوال هردو سور در پاسخ می

اي باشد که در سوره نساء مدنی تشریع شده  توانند ناسخ حکم متعه با قواعد نسخ نمی

برد،  شود چون ارث نمی این که گفته شده زن متعه شده زوجه محسوب نمی ثانیا،. است

 الزمۀ زوجیت ارث بردن نیست، چرا که بسا زوجیت دائم هست، ولی توارث بین

برد، مانند زنی که کافر ذمی باشد  زوجین وجود ندارد و زوجه از زوج خود ارث نمی

چون الزم از بین رفت، پس ملزوم نیز از . یا زنی که همسرش را به قتل رسانده باشد

شود و یا عده  و این که گفته شده نسبت فرزندي در ازدواج متعه ثابت نمی. رود بین می

بالغی، : ك.ر. (اند ت که فقهاي شیعه به آن پاسخ دادهوجود ندارد، ادعاي واهی اس

) 73، ص2، ج1420

  نسخ آیه با آیه میراث. 2-3

»لَکُم و کُمواجأَز ما تَرَك فصگویند در نسخ آیه متعه با آیه مذکور می )12: نساء(» ن :

زن و  که در میان شود در حالیمطابق این آیه، در میان زن و شوهر، حق ارث ثابت می

برند، شوهر با ازدواج موقت قانون توارث جاري نیست یعنی از یکدیگر ارث نمی

کند و اگر چنین  بنابراین، ازدواج موقت، علقه زوجیت و ارتباط همسري ایجاد نمی

شد، این است که باید کرد، طبق آیه ارث موجب توارث می علقه و ارتباط را ایجاد می

، 1413نحاس،(.خ کرده و حکم آن را تغییر داده استگفت آیه ارث، آیه متعه را نس

  )105- 106ص، ص4ج
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آیه ارث است و هیچ » مخصص«ادله نفی توراث در ازدواج موقت  پاسخ این که

زوجیت و همسري به طور مطلق و به هر شکلی مستلزم  سند و دلیلی نیست بر این که

توارث در میان زوجین باشد زیرا مواردي وجود دارد که از نظر اسالم در آن موارد زن 

برند و هیچ مانع و اشکالی ندارد که ازدواج موقت نیز و شوهر از یکدیگر ارث نمی

و یا قاتل همسرش باشد، یکی از آن موارد باشد، مثال اگر یکی از زن و یا مرد، کافر 

  )315، ص 1413خویی، . (تواند از همسر مسلمان و یا همسر مقتول خود ارث ببردنمی

  نسخ آیه به سنت. 2-4

ده از برخی از علماي اهل سنت بر نسخ شدن آیه متعه به وسیله روایات نقل ش

ده در از مهمترین روایات استناد شده این روایت نقل ش. اند تأکید کرده) ص(پیامبر

صلّی اللّه (سبرة بن معبد الجهنی، عن أبیه، أنه غزا مع رسول اللّه «: صحیح مسلم است

یا أیها الناس إنی کنت أذنت لکم فی االستمتاع من «یوم فتح مکۀ، فقال  )علیه و سلّم

  )192، ص7صحیح مسلم، ج(» لقیامۀالنساء، و إن اللّه قد حرم ذلک إلی یوم ا

 )ص(کند که در روز فتح مکه پیامبر پدرش نقل می سبره بن معبد الجهنی از

فرمودند من پیش از این به شما متعه زنان را اجازه دادم ولی خداوند از این به بعد تا 

روایات دیگري که در این زمینه وارد شده و در صحیح . روز قیامت آن را حرام گردانید

بخاري از ذکر این . دندگر مسلم ذکر گردیده همگی به سبرة بن معبد و پدرش برمی

  . اعتمادي او به این روایت است حدیث خودداري کرده که خود دلیل بر بی

در پاسخ به این استدالل باید گفت که اوال نسخ قرآن به سنت آن هم به خبر واحد 

ثانیا وجود روایات متعارض . در جاي خود رد شده است و مورد توافق همگان نیست

: ك.ر(کاهد  کند از اعتبار این حدیث می آیه متعه را رد میدر کتب اهل سنت که نسخ 

و ثالثا در روایت مشهوري که از عمر نقل شده، ) 184-146صص  ،7صحیح مسلم، ج

کند که خود دلیل محکمی است بر این که آیه در  وي تحریم متعه را به خود منتسب می

ه دوم تحریم آن را نسخ نشده بوده و اال دلیلی نداشت خلیف) ص(زمان حضرت رسول

)486، ص1ج ،1425معرفت . (منتسب به خود کند
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قرائت متفاوت آیه متعه. 3

فما استمتعتم «در بیشتر کتب تفسیري در ذیل این آیه به قرائت متفاوت آیه به صورت 

از جمله دالئل ) 9، ص5ج ،1412طبري، . (اشاره شده است» به منهن إلی أجل مسمی

آیه در حلیت نکاح متعه، وجود این روایات اثبات کنندة وجود  شیعیان بر ظهور داشتن

این روایات هم در منابع شیعه و هم در منابع . است» الی اجل مسمی«عبارت اضافه 

  )171، ص1ج ،1412طوسی، (.اهل سنت ذکر شده است

نظیر، ) ص(عمدة این روایات، قرائت مذکور را منتسب به اصحاب پیامبر

در ) ع(بیت با این وجود روایاتی نیز از اهل. اند کعب دانسته بن عود و ابیمس عباس، ابن ابن

به هرحال، شکی نیست که در صورت . مورد این قرائت در منابع معتبر آمده است

صحت این قرائت ظهور آیه در نکاح متعه که از ارکان آن داشتن وقت مشخص است 

نا اثبات تحریف قرآن به نقص است، تري که هما گردد ولی ما را با چالش مهم اثبات می

  . کند مواجه می

  یل آیه متعه در مجامع روایی شیعهروایات تفسیري ذ. 4

که در ) ع(با بررسی تفاسیر روایی و کتب حدیثی شیعه، در مجموع پنج روایت از ائمه

این روایات در دو . آید است به دست می» الی اجل مسمی«برگیرندة عبارت اضافۀ 

: این روایات عبارتند از. اند تفسیر قمی و عیاشی و در کتاب کافی نقل شده

فَمن استَمتَعتُم بِه منهنّ إلی أَجلٍ مسمی فَآتُوهنّ أُجورهنّ «: )ع(قال الصادق -1

  )136، ص 1367قمی، (.فهذه اآلیۀ دلیلٌ علی المتعه :)ع(قال الصادق  »فَریضَۀ

فما استَمتَعتُم بِه منهنّ إلی أَجلٍ «قالَ کَان یقرأُ ) ع(عن أبی بصیر عن أبی جعفر -2

» ریضَۀمسمی فَآتُوهنّ أُجورهنّ فَریضَۀ و ال جناح علیکُم فیما تَراضَیتُم به من بعد الفَ

، 1، ج1380عیاشی، (.هو أَنْ یتَزَوّجها إِلی أَجلٍ مسمی ثُم یحدثُ شَیئاً بعد األَجل: فَقال

)234ص 

ما تُقولُ فی المتعۀِ قَال قُولُ : قال قُلت له) ع(عنْ عبد السالم عن أبی عبد اهللا -3

لٍ مسمی فَآتُوهنّ أُجورهنّ فَریضَۀ و ال جناح علیکُم فما استَمتَعتُم بِه منهنّ إلی أَج« : اهللاِ

لَیست : جعلت فداك أهی من األَربعِ قال: قلت: قال» فیما تَراضَیتُم به من بعد الفَریضَۀ

إِن أَراد أنْ یزداد و تزداد قبلَ انقضاء األجلِ ] أ رأیت[من األَربع إنّما هی إجارةٌ فقلت 
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یزیدها : ال بأس أن یکونَ ذلک بِرِضی منه و منها باألجلِ و الوقت، و قال: ذي أجل قالال

)234، ص 1، ج1380عیاشی، . (بعد ما یمضی األجل

قال ) ع(علی بن ابراهیمِ عنْ ابیه عنْ ابن ابی عمیر عمن ذَکره عن اَبی عبداهللا -4

کلینی، (.إلی أَجلٍ مسمی فَآتُوهنّ أُجورهنّ فَریضَۀ انّما نزلت فما استَمتَعتُم بِه منهنّ

)448ص ،4ج ،1365

در کتب تفسیري اهل سنت متعه روایات تفسیري ذیل آیه. 5

به صحابه و در رأس آنان » الی اجل مسمی«سنت، عبارت اضافه  در تفاسیر مأثور اهل

:کنیم روایات اشاره میدر ادامه به برخی از این . عباس مستند شده است ابن

در تفسیر طبري در ابتداء نظر اکثریت اهل سنت در ظهور استمتاع در نکاح -1

شود، نویسنده در ادامه این نظر را مستند به برخی از  دائم و اجورهن در مهریه بیان می

کند وي سپس دیدگاه دیگر را بدون ذکر نام  عباس می روایات از جمله روایتی از ابن

جا به معناي متعه و  گوید مطابق دیدگاه دیگر استمتاع در این کند و می بیان می شیعیان،

ازدواج موقت است وي سپس مستندات این دیدگاه را با آوردن روایاتی از اصحاب و 

  . کند تابعان ذکر می

نیز وجود دارد، از جمله » الی اجل مسمی«در ضمن برخی از این روایات عبارت 

فما استَمتَعتُم  ":ثنا أسباطُ، عن السدي: ثنا أحمد بن مفضّل، قال« : این روایت از سدي

بِه منهنّ إلی أَجلٍ مسمی فَآتُوهنّ أُجورهنّ فَریضَۀ و ال جناح علیکُم فیما تَراضَیتُم به من 

 ،10، ج1404؛ طبرانی، 9ص ،6ج ،1412طبري، (» ...فهذه المتعۀُ الرَجل ".بعد الفَریضَۀ

  ). 279، ص1413داود،  ؛ ابی320ص

کند که در آن  عباس نقل می در ادامه او روایتی از حبیب بن ابی ثابت از ابن

برد راوي با نظر کردن در آن مصحف  عباس از مصحفی مطابق با قرائت اُبی نام می ابن

ل این روایت، به دنبا. کند سوره نساء مشاهده می 24را در آیه » الی اجل مسمی«عبارت 

کند به این که آیه فوق با  کند که او تصریح می عباس نقل می روایتی دیگري از ابن

  . نازل شده است» الی اجل مسمی«عبارت 
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کند که آیا آیۀ متعه نسخ شده است، او  در روایتی دیگر، راوي از الحکم سؤال می

ه را منع نکرده بود گوید هرگز و به فرمایش حضرت امیر که اگر عمر متع در جواب می

در پایان طبري حمل آیه را بر جواز متعه . کند کرد، استناد می جز شقی زنا نمی کسی به

داند و به دلیل قیام حجت بر تحریم چنین ازدواجی ظهور آیه را در نکاح  باطل می

کعب را به دلیل مخالفت با قرآن  بن عباس و ابی هاي ابن وي قرائت. داند دائمی می

)9، ص5، ج1412طبري، . (شمرد و قرائت عامه مردم مردود می مسلمین

در تفسیر روایی دیگر اهل سنت، یعنی الدرالمنثور، سیوطی به روایات منقول -2

قرائت شده است اشاره » الی اجل مسمی«ها عبارت  کعب که در آن بن عباس و ابی از ابن

در باب حلیت نکاح متعه نازل که این آیه  کرده و روایات قتاده و مجاهد در مورد این

کند ولی در ادامه روایات نسخ شدن این آیه توسط آیات دیگر و حرام  شده را بیان می

  . کند اکرم را نیز بیان می) ص(شدن متعه از زمان فتح مکه توسط پیامبر 

کند به این مضمون که متعه از زمان  نقل می) ع(وي حتی روایاتی از حضرت علی 

عباس به واسطۀ ادعایش  حرام گردید و در روایتی دیگر حضرت به ابن) ص(اهللا  رسول

  )141،  ص2ج ،1404سیوطی، . (کنند در حلیت متعه اعتراض می

اي به این آیه  گوید عده کثیر از مفسران قرن هشتم اهل سنت در تفسیر خود می ابن

تعه مشروع بوده م) ص(شکی نیست که در زمان پیامبر . اند براي جواز متعه استناد کرده

بار تحریم یا  است ولی بعداً منسوخ شده است، البته در مورد این که متعه فقط یک

کعب،  بن عباس، ابی با این حال از ابن. چندین بار تحریم شده است اختالف وجود دارد

این . جبیر وسدي روایت شده که جواز متعه هرگز نسخ نشده است مجاهد، سعیدبن

وي در نهایت با توجه به . اند قرائت کرده» الی اجل مسمی«فه کردن عده، آیه را با اضا

، حلیت متعه را )ص(اهللا  در تحریم شدن متعه در زمان رسول) ع(روایت حضرت علی 

  )227، ص2ج ،1419ابن کثیر، . (شمارد مردود می

  بررسی دیدگاه مستشرقان . 6

مسألۀ تحریف قرآن از موضوعات مورد توجه خاورشناسان هنگام مطالعه و بررسی 

آنان که با وجود دالئل قطعی بر وقوع تحریف در کتب مقدس یهود و . قرآن بوده است
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مسیحیت مجبور به پذیرش این حقیقت در مورد کتب مقدس خویش گردیدند، از 

ی غیر وحیانی، تقلیدي و تحریف شده همان ابتداء در تالش بودند که قرآن را نیز متن

ها  در این بین متهم کردن شیعه به قول به تحریف قرآن از جمله دالئل آن. معرفی کنند

  . در قابل اعتماد نبودن متن قرآن بوده است

با این حال برخی از خاورشناسان معاصر با بررسی دقیق دالئل متهم کردن شیعه 

هرچند . اند ودن و مردود بودن این دالئل صحه گذاشتهبه این نظریه، به نوعی بر کافی نب

که عمدة مباحث خاورشناسان در این زمینه مربوط به ادعاي کلی تحریف است و وارد 

»جوزف شاخت«ا این حال برخی از آنان از جمله اند، ب مصادیق نگشته
1

رابرت «و  

»گلیو
2

سوره نساء به بحث  24اي مفصل در مورد روایات شیعه در ذیل آیه  به گونه 

. اند پرداخته

جوزف شاخت به طور خاص در مورد آیه مورد نظر اظهار نظر کرده و در مورد 

آیه با عبارت اضافه آن «: گوید سوره نساء می 24در آیه » الی اجل مسمی«عبارت اضافه 

. ه با مخالفت علماي عراق و مدینه روبرو شده استتري از قرآن بوده ک نسخۀ کامل

حلیت اولیه و صریح نکاح متعه که در آیه فوق منعکس شده در ابتداء با ادعاي نسخۀ 

غیر معروف بودن آن مشکوك شد و بعد با طرح ادعاي نسخ شدن آن، به خاطر تضاد 

  )   227و226، ص1950شاخت، (.»با فقه رایج به کلی انکار گردید متن قرآن

.: ك.ر(رغم ادعاي کلی مستشرقان در محرّف دانستن قرآن توسط شیعیان  علی

کلبرگ،  ؛209، ص1365؛ بالشر، 293، ص1995؛ گلدزیهر، 325، ص 2000نولدکه، 

برخی از مستشرقان معاصر از دیدگاه فوق برگشته و نظر جدیدي ارایه ) 77، ص1382

  . اند داده

»ونزبرو«افرادي چون 
3

»بارتون«و  
4

اند این  با دالیل متفاوت، چنین استدالل کرده 

به عبارت دیگر، . هاي متنی قرآن جنبۀ تاریخی نداشته بلکه ماهیتی تفسیري دارند زیادت

هاي  این اضافات، تفسیر و جمالت مترادف گونه و توضیحی هستند که در متن نسخه

تأخر به ط افراد ماند و در حقیقت در یک فرآیند تفسیري توس قدیمی قرآن جاي گرفته

هاي بزرگ  به شخصیت) مثل اعتبارسازي و یا قرینه صحت(وجود آمده و به دالیلی 

  . اند اسالمی در دوران اولیه نسبت داده شده
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هاي دیگر قرآنی رخ  به شکل نسخههاي قرآنی، حتی در مواردي که  دتزیا

ف به خوبی فرآیند زمانی تکامل مصاح. اند در حقیقت همگی تفسیري هستند نموده

 هاي منسوب به صحابه بر اساس مطالب تفسیري به پشتیبانی دهند که مصحف نشان می

گلیو،. (اند تفسیر سنتی از مصحف رسمی یعنی نسخه عثمانی، ایجاد شده از ایده

  )305، ص م2004

  :نویسد سوره نساء می 24بارتون در مورد آیه 

قدر از  ه  برخی از مفسرین عالیسوره نساء که ب 24ي  هاي دیگر از آیه قراءت«

ي تالش آشکار برخی از متأخرین در  شود نشان دهنده صحابه و تابعین نسبت داده می

ها در متن قرآن است تا بدین صورت برخی از تفسیرهاي، آن  گنجاندن برخی از عبارت

  )5، ص 1982بارتن، . (»را تأیید نمایند

متفاوت قرآنی را ماهیتاً داراي هاي  هرچند که بارتن و ونزبرو هر دو نسخه

دانند، و نه متون تاریخی، در مورد مفهوم و اهمیت این  هاي اضافی تفسیري می عبارت

براي بارتون این دیدگاه به این معناست که در هر . دیدگاه با هم اختالف نظر دارند

ه این تالش با شکست مواج گردد، ي از آیات قرآن که تالش شده عبارتی اضافه آیه

مصحف  ها وجود گسترده تالش عقیده بارتون علت شکست این به. گردیده

هاي دیگر  از همان دوران ابتدایی اسالم بوده به طوري که بسیاري از نسخه) ص(محمد

 بر اساس آن شکل گرفته و همین آمر باعث گرید جایگاه اصلی بودن آن نسخه براي

  )203، ص1992بارتن، . (همیشه ثابت بماند

هاي قرآنی با ماهیت اضافات تفسیري تنها  قابل ونزبرو معتقد است که نسخهدر م

قبل از این . هجري پدیدار گشتند 200بعد از تثبیت متن رسمی قرآن در سال حدود 

هاي متفاوت قرآنی  نسخه. زمان مرز میان متن و تفسیر چندان قابل تشخیص نبودند

او دلیل . و اضافات تفسیري نقش داشتند اجماالً در مبهم شدن مرز میان متن اصلی قرآن

هاي  بی اعتبار شدن متن قرآن را فقدان و کمبود قرآن رسمیِ بدون اضافات و یا قرآن

عامل تعیین کننده در تثبت نهایی یک قرآن رسمی . داند هاي متأخر می رایج در دوران

. ن ابهام بودکمترینیاز فقهی براي داشتن یک متن واحد و بدون ابهام و یا حداقل با 

  )205، ص1979ونزبرو، (
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اي مسألۀ اضافات قرآنی  شناسان معاصر در مقاله رابرت گلیو از مستشرقان و شیعه

. سورة نساء را بررسی کرده است 24و به طور خاص آیه  )ع(وایات منقول از ائمه در ر

گیرد که عبارت اضافه نقل شده در آیه فوق جنبۀ تفسیري  اش نتیجه می او در پایان مقاله

  . دارد و حداقل در این آیه دامن شیعه از اتهام تحریف قرآن مبراست

لی اجل توان از نظرات شیعه در مورد عبارت ا اي که می نتیجه«: گوید وي می

هاي مختلف عناصرنظري و عقیدتی بر تفسیر این  مسمی گرفت این است که در دوره

ي شیعه در این باره از شفافیت کاملی  در دوران اولیه، عقیده. آیه تأثیر گذاشته است

برخوردار نبود و از این رو موضع مفسرین در این باره مبهم است و همین ابهام گویی 

  .شود یتوسط نویسندگان دنبال م

در دوران بعد پیدایش تفاسیر اولیه که بیشتر تحت تأثیر سبک تفسیرهاي اهل 

سنت بودند موضع شفافتري در مورد زیادت اتخاذ کردند در همین دوره قرآن عثمانی 

هاي نقل شده  روایت. ي تفسیرها مورد پذیرش واقع شد به عنوان قرآن رسمی در همه

که صریحاً بر رد (ها بود  ر مورد ماهیت این زیادتاز امامان که حاوي مطالب  مخالف د

، توسط مفسرین این دوره رد شد و زیادت به عنوان )کرد قرائت مشهور آیه تأکید می

  .اضافه تفسیري برخی از صحابه در نظر گرفته شد

هاي ائمه به عنوان تنها تفسیر درست  ها اهتمام بیشتري نسبت به روایت اخباري

ین رو خود را زیاد درگیر مشکالتی که این روش تفسیري ممکن قرآن داشتند و از ا

است به بار آورد نکردند و از این رو همان ابهام گویی دوران اولیه در نوشتجات آنان 

نهایتاً نویسندگان معاصر شیعه به این نتیجه رسیدند که هر چند در کالم . وجود دارد

گلیو،(.»ي تفسیري بیان شده استوان اضافهزیادت وجود دارد ولی به عن) ع(ائمه 

  )322، ص2004

آید که با وجود اصرار آنان  بر  نظر مستشرقان چنین به دست میاز مجموع اظهار

متهم کردن شیعیان به ادعاي تحریف شدن قرآن، با این حال افرادي مانند بارتن، 

 24آیه  ونزبرو، و گلیو، معتقدند اضافاتی که در برخی از روایات تفسیري از جمله

. سوره نساء آمده، ماهیتی تفسیري و توضیحی داشته و ارتباطی با تحریف قرآن ندارد

در حقیقت، قرائن موجود در کتب تفسیري ذکر کنندة این روایات، فهم و بیان مفسران 
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اي بر  هاي بعد و ذکر نشدن این روایات توسط مفسران بعدي و معاصر را قرینه دوره

یف قرآن دیدگاه رسمی شیعه نیست و به ناچار این روایات را اند که تحر این دانسته

  .باید حمل بر توضیح تفسیري نمود

  تحلیل و نقد روایات تحریف نماي شیعه در ذیل آیه متعه . 7

ناپذیري قرآن بوده و بر اساس  که دیدگاه رسمی و اعالم شدة شیعه، تحریف باوجود این

تدوین شده است، با این حال همواره شیعه هاي زیادي توسط علماي امامیه  آن، کتاب

  . در طول تاریخ به قائل بودن به تحریف قرآن متهم شده است

معرفت، : ك.ر(این دیدگاه هرچند که توسط بسیاري از علماي شیعه رد شده است 

، با این حال وجود برخی از کتب قدیمی و جدید، برخی از )70تا30، ص1388

از روایات شیعی در کتب معتبر باعث گردیده که این اظهارنظرهاي دوپهلو، و برخی 

هاي  اي به دست مخالفان به ویژه وهابی اتهام رنگ واقعیت به خود گرفته و بهانه

  . متعصب داده تا در دورة معاصر علیه شیعه تبلیغ منفی کنند

شک، نقطۀ عطف اتهام قول به تحریف قرآن توسط شیعه، تألیف کتابی مستقل  بی

یعنی محدث  وع توسط یکی از بزرگان شیعه در اوائل قرن چهاردهمدر این موض

مرحوم . بوده است» فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب االرباب«: با عنوان) ره(نوري

او در فصول . نوري این کتاب را در سه مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه تدوین کرد

گانه کتاب دالئل خود در تحریف شده قرآن فعلی را به صورت مبسوط بیان  دوازده

  . کرده است

هاي زیادي توسط علماي  ها و ردیه هرچند که بعد از انتشار این کتاب، جواب

اي بر کتاب  اي که محدث نوري را وادار کرد تعلیقه وشته شد به گونهشیعه بر آن ن

ولی به ) 24، ص 1372ك خرمشاهی، .ر(نوشته و از برخی ادعاهاي خود برگردد 

هرحال مخالفان هنوز با استناد به این کتاب، شیعه را قائل به تحریف قرآن معرفی 

که در ضمن دلیل دوازدهم  از جمله دالئل محدث نوري در تحریف شدن قرآن. کنند می

ها آیات  است که در آن) ع(ایات تفسیري منقول از ائمه کند، استناد وي به رو بیان می



14، پیاپی1393مطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان  یپژوهش یدوفصلنامه علم    76

هکذا «یا » هکذا انزلت«اي دیگر قرائت شده و در برخی با عباراتی نظیر  قرآن به گونه

  . کند شائبه تحریف شدن قرآن را تقویت می )نزلت

له « : استناد کرده استبراي نمونه به این روایت  ی قَوع ف اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصو بأَب

وزاً عظیماً هکَذَا تَعالَی و منْ یطعِ اللَّه و رسولَه فی ولَایۀِ علی و الْأَئمۀِ منْ بعده فَقَد فَاز فَ

57، ص 35ج ،1404مجلسی، (.»نَزَلَت(  

سوره  24نماي قرآن، چند روایاتی است که در ذیل آیه  ایات تحریفاز جمله رو

به عنوان قسمتی از آیه گفته » الی اجل مسمی«ها عبارت اضافۀ  نساء ذکر شده و در آن

با این حال بررسی دقیق متن و سند این روایات و قرائن دیگر که از کتب . شده است

اساس بودن ظهور این روایات  بیآید،  قدیمی تفسیري شیعه و اهل سنت به دست می

  .گردد در قول به تحریف قرآن مشخص می

  نماي مرتبط با آیه متعه بررسی روایات تحریف. 7-1

گونه که پیش از این گفته شد، روایات مشعر به تغییر و تحریف قرآن، توسط علما  انمه

آیه اهللا  ،»القرآن و روایات المدرستین«عالمه عسکري در کتاب : و بزرگان شیعه چون

از لحاظ سندي و  »صیانۀ القرآن من التحریف«اهللا معرفت در  و آیه »البیان«خویی در 

ها در کمک به مدعاي تحریف قرآن به اثبات رسیده  متنی بررسی شده و کافی نبودن آن

  . است

نماي مرتبط با قرائت خاص آیات قرآن  دالئلی که در توجیه روایات تحریف

  :این قرار استتوان ذکر کرد از  می

شوند که علماي رجال به  بسیاري از این روایات به چند راوي خاص منتهی می-1

محمد سیاري است که داراي  از جمله این افراد احمدبن. اند ها را تضعیف کرده شدت آن

هاي خاصی را به ائمه  نسبت داده و سپس این  کتابی در قرائت بوده که در آن، قرائت

در اصول اولیه رجالی وي به . اند ع حدیثی و تفسیري شیعه شدهروایات وارد مجام

: نک(اعتنایی نیست فاسد المذهب و ضعیف الحدیث توصیف شده و لذا به روایات او 

  ).70، ص1414؛ طوسی،80، ص1407النجاشی، 
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اي از این روایات مربوط به اختالف قرائات است و این که برخی از  دسته-2

ساس اجتهاد قاریان شکل گرفته و باعث دگرگونی قرائت اصلی هاي رایج بر ا قرائت

این گونه روایات هیچ ظهوري در تحریف شدن قرآن به معنایی که مد . قرآن شده است

کنندگان به شیعه بوده ندارند؛ چرا که اصل قرآن از گزند تحریف درامان  نظر اشکال

ت قرآن است و قرآن و قرائات دو اند در واقع قرائ مانده و آنچه را که قراء تحریف کرده

  ).228ص  ،1413خویی، . (حقیقت متفاوت هستند

هستند، و در تفسیرهاي » الی اجل مسمی«روایاتی که داراي عبارت اضافه -3

در میان این روایات تنها .  اند بدون سند هستند عیاشی، البرهان و نورالثقلین ذکر شده

علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ «: سند استروایت مذکور در الکافی است که داراي 

 اللَّه دبنْ أَبِی عع نْ ذَکَرَهمرٍ عیمنَّ إِلَی ) ع(أَبِی عنْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم  ا نَزَلَتقَالَ إِنَّم

سند این روایت ). 448، ص4، ج1365کلینی، (أَجلٍ مسمی فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً 

میر همگی توثیق ع ابی هاشم و ابن بن بن ابراهیم، پدرش ابراهیم علی. صحیح است

  )276، ص14، ج316، ص1، ج194، ص11ج، 1369خویی . (اند شده

کند و  داللت بر مرسل بودن روایت می» ذکرهعمن«با این حال و جود عبارت 

ها همانند  ایخ ثالث است و مراسیل آنعمیر جزء مش ابی اگرچه گفته شده که ابن

برخی از بزرگان همانند مرحوم ) 386، ص1404طوسی، (.مسانیدشان حجت است

  )63ص ،1، ج1369خویی، (.اهللا خویی با کلیت این دیدگاه مخالفند آیه

که مشعر به نزول قرآن با این عبارت است باید » انما نزلت«در مورد عبارت -4

از این گونه ) ع(که مرحوم فیض کاشانی فرموده است، مراد ائمه گونه گفت که همان

اي که برخی در تفسیر و  گونه عبارات تغییر و تحریف معنایی قرآن بوده نه لفظ آن، به

را بر خالف آنچه واقع است حمل اند و آن تأویل قرآن مرتکب تحریف و تغییر شده

نزول معنایی آن ) ع(ر فرمایش ائمه اند؛ پس مقصود از انما نزلت و کذا نزلت د کرده

  )325، ص1ج ،1415فیض کاشانی، . (است نه تحریف لفظی

از جمله قرائن تقویت کننده این نظر روایات تفسیري زیادي است که با عبارت 

و الفاظ مشابه به شأن نزول آیه، و مفهوم و منظور از آن اشاره کرده است » انما نزلت«

حیی بنِ عمرَانَ عنْ یونُس عنْ أَبِی بصیرٍ و الْفُضَیلِ بنِ یسارٍ عنْ أَبِی عنْ ی«:براي مثال
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و  )ص(بینَۀٍ منْ ربه یعنی رسولَ اللَّه  قَالَ إِنَّما نَزَلَت  أَ فَمنْ کانَ علی )ع(أَبِی جعفَرٍ 

إِماماً و رحمۀً و منْ قَبله کتَاب موسی  )ع(لْمؤْمنینَ یتْلُوه شاهد منْه یعنی علیاً أَمیرَ ا

یفی التَّأْلأَخَّرُوا ف وا ومفَقَد نُونَ بِهؤْمی ک387، ص35، ج1404مجلسی، . (»أُولَئ(  

کند که  مشخص می» یعنی علیاً«و » اهللا یعنی رسول«هاي در این روایت عبارت

درصدد توضیح و تفسیر آیه هستند و لذا عبارت انمانزلت در ابتداي روایت ) ع(امام

  . باید حمل بر بیان شأن نزول گردد

ها با اجماع عامه مسلمین که  برفرض صحت این روایات، به دلیل مخالفت آن-5

اند، و مخالفت با دالئل قطعی از آیات و  تحریف به قرآن را به زیادت باطل دانسته

و دالئل عقلی بر تحریف نشدن قرآن ... مانند روایت ثقلین و روایات عرض و  روایات

، 1413خویی، (.ها را کنار گذاریم باید حکم به باطل بودن این روایات کرده و آن

  )232ص

  تاریخی ذکر روایات در تفاسیر شیعهسیر. 7-2

ذکر این روایات دهد که  بررسی تفسیرهاي شیعه از قرن چهارم تا دورة معاصر نشان می

و اظهار نظر در مورد آنان و اعتقاد به قرائت خاص آیه مذکور در میان همه علماي 

تطور این تفسیرها به خوبی نشان دهندة این واقعیت . گونه نبوده  است شیعه به یک

است که برخالف اتهام قول به تحریف قرآن به کل شیعه، اکثریت مفسران شیعی در 

اي به توجیه و تبیین  من شیعه را از این اتهام پاك گردانده و به گونهاند که دا تالش بوده

  . اند این روایات پرداخته

  سیر اولیهاتف. 1- 7-2

 »)ع(تفسیر منسوب به امام حسن عسکري«و  »فرات کوفی«در دو تفسیر شیعی 

 24اولین تفسیرشیعی که آیه . ذکري از این روایات نشده و این آیه تفسیر نشده است

نویسنده هیچ . است) 302م(»ابراهیم قمی بن علی«تفسیر ره نساء را تفسیر کرده، سو

اي به اضافه تفسیري و قرائت متفاوت آیه نکرده و به ذکر روایتی از امام  اشاره

  :کر شده داراي دو مشکل اساسی استکند؛ با این حال روایت ذ اکتفا می) ع(صادق
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و مشکل » فما استمتعتم«به جاي » استمتعتمفمن «مشکل اول آن آوردن عبارت 

نکتۀ مهم این است که، . است» فما استمتعتم منهن«بعد از » الی اجل مسمی«دیگر ذکر 

 )ع(در خود تفسیر قمی هنگام ذکر این فقره از آیه و قبل از آوردن روایت امام صادق 

نشده » اجل مسمیالی «آمده است ولی ذکري از عبارت » ...قوله فمن استمتعتم«عبارت 

  )136، ص 1367قمی،(.است

دلیل بر این » ما«به جاي » من«اوال استفاده از : در تحلیل این روایت باید گفت

برداري رخ داده است و  است که به احتمال زیاد در روایت، تصحیف و اشتباه در نسخه

مطرح بوده به ها  نیز که به عنوان یکی از قرائت» الی اجل مسمی«به همین دلیل عبارت 

  .اشتباه جزء روایت قرار داده شده است

باشد، باید حمل بر ) ع(ثانیاً بر فرض این که این عبارت جزء روایت امام صادق

ابراهیم قمی در  بن توضیح تفسیري گردد، چرا که اگر جزء قرآن بود حداقل خود علی

را اضافه » مسمی الی اجل«کند، عبارت  ابتداي تفسیرش هنگامی که آیات را بیان می

ابراهیم قمی، خود دلیل  بن پس نیاوردن این عبارت در هنگام ذکر آیه توسط علی. کرد می

بر این است که برداشت او از این عبارت، توضیح تفسیري بوده و نه عبارت افتاده از 

ابراهیم قمی نیز مشکوك است و برخی  بن بر این که انتساب تفسیر به علی عالوه. قرآن

  )246ص ،1388معرفت، . (دانند فسیر را ساختۀ ابوالفضل علوي، شاگر او میاین ت

 3ذکر گردیده که در » ...فما استمتعتم«روایت در مورد فقره  4تفسیر عیاشیدر 

عباس منتسب شده  در یک روایت قرائت اضافه به ابن. روایت عبارت اضافه وجود دارد

عیاشی، . (»...میفما استمتعتم به منهن إلی أجل مس: و کان ابن عباس یقول«: است

  )233، ص1ج ،1380

) ع(ایت از امام صادقبصیر و یک رو به نقل از ابی )ع(دو روایت دیگر از امام باقر 

هیچ ذکري از عبارت اضافه نشده در ) ع(در یکی از روایات امام باقر. نقل شده است

) ع(با توجه به این که هر دو روایت از امام باقر . که در روایت دوم ذکر شده است حالی

ند که دو روایت یکی بوده و ک و هر دو به نقل ابوبصیر است، این احتمال را تقویت می

عبارت اضافه تنها توضیح تفسیري است که توسط امام براي نشان دادن معناي آیه و 
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ها آمده و به مرور جزئی از آیه در  حمل آن بر نکاح متعه، بیان شده و در یکی از نقل

  . نظر گرفته شده است

را ایجاد کند که  وجود دارد که ممکن است این شائبه» تقرأ«در روایت دوم عبارت 

گونه قرائت شود در حالی که دقت در کلمه قرائت و توجه به وجوه  باید قرآن این

مشخص ) ع(، اصحاب و ائمه )ص(معنایی آن و کاربردهاي دیگر آن در زمان پیامبر 

کند که این کلمه عالوه بر معناي رایجش، در برخی از تعبیرات، ناظر بر مفهوم و  می

، »کنا نقرأ«به عبارت دیگر تعابیري از قبیل . و نه خواندن صرفمقصود کالم داشته 

  . در واقع به معناي دیدگاه تفسیري گوینده است» تقرأ«، »قرأها«

» اهللا و انت اقرؤهم لکتاب«: اند براي مثال، پیامبر اکرم در وصف امیرالمؤمنین فرموده

) ع(ودن علیتر ب خوان مسلماً منظور حضرت خوش) 461، ص35، ج1404مجلسی، (

بلکه درك و فهم بیشتر قرآن توسط ایشان مد نظر بوده است و یا منظور  ،نبوده

یا ایها الرسول بلغ بما انزل ) ص(اهللا  کنا نقرأ علی عهد رسول«مسعود از این که گفته  ابن

هشام،  ابن(» ...الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک 

این گونه ) ص(به این معناست که ما قرآن را در زمان پیامبر ) 187، ص1361

  ).127، ص1388معرفت، (کردیم  فهمیدیم و تفسیر می می

است که » فَإِذا قَرَأْناه فَاتَّبِع قُرْآنَه«عباس از آیۀ  قرینۀ دیگر بر این معنا، تفسیر ابن

) 128، ص1، ج1405ور، منظ ابن(» نَّاه لکملْ بما بیفإِذا بینَّاه لک بالقراءة، فاع«: گفته

بنابراین، قرائت در قرون اولیه . قرائت را به معناي تبیین و توضیح مراد دانسته است

ولی با گذشت زمان این معنا به  ،اسالم به معناي فهمیدن و تفسیر کردن بوده است

لت از این غف. فراموشی سپرده شده و معناي تالوت و خواندن از آن فهمیده شده است

عسکري، . (قرآن شودنکته باعث گردیده که این روایات حمل بر قول به تحریف 

  )8، ص3، ج1375

 ها عباراتی به متن قرآن افزوده شده، همچنین با عنایت به روایات مشابهی که در آن

گردد که در اکثر موارد مقصود، توضیح و بیان و ارائه شأن نزول آیه بوده  مشخص می

  )258، ص1388فت، معر. (است
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فما استمتعتم به منهن الی «قرائت  »مجمع البیان«مرحوم امین االسالم طبرسی در 

کعب، عبداهللا بن مسعود  بن را منتسب به جماعتی از اصحاب از جمله ابی» ...اجل مسمی

و عبداهللا بن عباس دانسته است و در ادامه به تقل از تفسیر ثعلبی روایت حبیب بن ابی 

 24که آیه  گوید کند که در آن ابن عباس به صراحت می ثابت از ابن عباس را نقل می

  : نازل گردید» الی اجل مسمی«سوره نساء با عبارت 

قد أورد الثعلبی فی تفسیره عن حبیب بن أبی ثابت قال أعطانی ابن عباس مصحفا «

فقال هذا علی قراءة أبی فرأیت فی المصحف فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی و 

ال أ ما تقرأ سورة النساء فقلت بإسناده عن أبی نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعۀ فق

قلت ال أقرؤها هکذا قال ابن ) فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی(بلی فقال فما تقرأ 

  )99، ص5، ج1372طبرسی، . (»مراتعباس و اهللا هکذا أنزلها اهللا تعالی ثالث 

بیت در مورد قرائت متفاوت آیه  اي به روایات منقول از اهل ایشان هیچ اشاره

  . کنند نمی

در ) ع(اي به روایات امام باقر و امام صادق گونه اشاره هیچ نیز )ره(شیخ طوسی

کند، بلکه آن را قرائتی منتسب به برخی از اصحاب از  نمی» الی اجل مسمی«مورد فقره 

کند که برداشت شیعیان از این  ایشان از این قرائت استفاده می. داند عباس می جمله ابن

اصوال روش مرحوم طوسی در مواجهه با . ر ازدواج متعه صحیح استآیه و حمل آن ب

قرائت ) ع(اي دیگر از جانب ائمه ها آیات قرآن به گونه روایاتی از این دست که در آن

  . است) ع(هاي تفسیري ائمه ها بر نکته شده، ذکر روایات و حمل آن

اوي اختالف دلیل بر این مطلب این است که ایشان در موارد متعدد، روایات ح

را نه در ذیل بحث اختالف قرائت، بلکه در ضمن مباحث تفسیري ) ع(قرائت ائمه

و  دهد انجام می»و فی تفسیر اهل البیت کذا«آورده است ایشان این کار را با تعبیر 

اما به شمار اختالف قرائات قرار بگیرد توانسته در شود که می مطلبی را یادآور می

  . داند تفسیر و بیان آیه می صراحت آن را از قبیل 

» ...ه من أمرِ اهللاِلَه معقّبات من بینِ یدیه و من خَلفه یحفَظُونَ«مثالً در ذیل آیۀ 

و فی تفسیر «:نویسد می و بیانات مختلف از مفسران و ادباپس از ذکر معانی  )12:رعد(

قرائت بأمر اهللا ). 228، ص 6، ج1412،طوسی(»أهلِ البیت إنَّ معناه یحفَظُونَه بِأمرِ اهللاِ
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.: ك.ر. (در متون روایی و تفسیري شیعه بسیار مشهور است» من أمر اهللا«به جاي 

  )13، ص 1385نیا،  کریمی

از امام باقر و  »کافی«و  »تفسیر عیاشی«به هرحال شیخ طوسی روایات منقول در 

ها به  جا هیچ ذکري از آن داند که در این در مورد این آیه را معتبر نمی )ع(امام صادق 

، 3، ج1412،طوسی. (کنند میان نیاوده و قرائت شاذ را صرفا منتسب به اصحاب می

  )166ص

که ) ع(اي به روایات امام محمد باقر و امام صادق ابوالفتوح رازي نیز هیچ اشاره

عباس،  است نکرده و این قرائت را از ابن» الی اجل مسمی«بردارنده قرائت در

ایشان همچنین روایت . کعب دانسته است بن جبیر و ابی سعیدبن مسعود، ابن

  .کند عباس و گزارش مصحف او و زیادت در آن را ذکر می بن ثابت از عبداهللا بن حسین

ها توجه داشته و در صورت  ف قرائتکه وي معموالً به اختال ظاهرا با توجه به این

کند، اشاره  ها را ذکر می در مورد قرائت خاص، آن) ع(وجود روایتی از جانب ائمه

 اي است بر نامعتبر نکردن وي به اختالف قرائت آیه مطابق روایات اهل بیت قرینه

  )316، ص2ج ،1408رازي، (. دانستن این روایات از جانب وي

  سیر متأخراتف. 7-2

نماي قرآن در کتب تفسیري  ها، ذکر روایات تحریف وره شکوفایی گرایش اخباريدر د

رغم روایی  علی »تفسیر صافی«در این میان فیض کاشانی در . یابد و روایی افزایش می

ناپذیر بودن قرآن تأکید کرده و به توجیه روایات منقول  بودن آن، در مقدمه بر تحریف

  . پردازد در کتب شیعی می

سورة نساء، در ابتداء به ظهور داشتن آیه در حلیت  24در تفسیرآیه  کاشانیفیض 

از امام  الکافیکند و براي اثبات استدالل خود به روایتی که در  نکاح متعه اشاره می

تصریح » الی اجل مسمی«نقل شده و در آن به نزول این آیه با عبارت اضافه  )ع(صادق 

ی عن الصادق علیه السالم انما نزلت فَما استَمتَعتُم بِه فی الکاف«: کند گشته، استناد می

تفسیر کند که در  و در ادامه اضافه می» منْهنَّ إلی اجل مسمی فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً

  . نیز نقل شده است) ع(روایتی به همین مضمون از امام باقر  عیاشی
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از » الی اجل مسمی«اهل سنت قرائت  ایشان همچنین به این موضوع که در تفاسیر

، 1، ج1415فیض کاشانی، . (دکن طریق برخی از صحابه نیز نقل شده است، اشاره می

  )439ص

گونه  با این حال، تصریح ایشان در مقدمۀ ششم از کتاب بر این نکته که این

کند که  شوند، اثبات می روایات همگی قابل توجیه بوده و حمل بر توضیح تفسیري می

فیض : نک. (دیدگاه وي در مورد این روایات نیز همان نظریۀ عمومی ایشان است

  ) 46، ص1، ج1415کاشانی، 

، تنها به ذکر این روایات البرهان و نورالثقلیندر تفسیرهاي اخباري دیگر نظیر 

هاي فعلی این دو کتاب عبارت اضافه  جاست که در نسخه جالب این. بسنده شده است

کار از نویسنده باشد به خوبی دیدگاه وي در  اگر این. ته شده استداخل گیومه گذاش

؛ 56، ص2، ج1416بحرانی، : نک. (دهد تفسیري دانستن این عبارت را نشان می

  )468ص  ،1ج ،1415حویزي، 

جزء مفسران شیعی است که معموال به اختالف ) قرن نهم(ابوالمحاسن جرجانی 

تفسیراو در . کند ها را نقل می بیت نظر داشته و آنقرائت آیات قرآن مطابق روایات اهل

در ذیل این آیه بدون ذکر روایات نقل شده در کافی و  جالء االذهان و جالء االحزان

بیت از  تفسیر عیاشی و قمی، تنها به صورت سربسته و اجمالی به برداشت متفاوت اهل

را منتسب به » اجل مسمیالی «این آیه و حمل آن بر نکاح متعه اشاره کرده و عبارت 

مذهب اهل البیت و عبد اللّه عباس و ابن مسعود و سعید «: داند مصحف اصحاب می

فما : [جبیر و أبی کعب این است و در مصحف أبی و ابن مسعود چنین است که

  )200، ص 2، ج1377جرجانی ، (.]استمتعتم به منهنّ الی أجل مسمی فآتوهنّ أجورهنّ

هاي  که وي نیز معموال به قرائت) متوفاي قرن یازدهم(کاشانی محمد بن مرتضی 

، ذیل این آیه بدون ذکر روایات تفسیر المعیننظر دارد، در ) ع(بیت منقول از اهل

ها  را به عنوان یکی از قرائت» الی اجل مسمی«اي مجهول عبارت  با جمله) ع(بیت اهل

  )217، ص1، ج1410اشانی، ک(.»و قرئ بزیادة، إلی أجل مسمی»:کند معرفی می
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سیر معاصراتف. 7-3

در ذیل این آیه به طور مفصل در مورد دالیل  تفسیر المیزانمرحوم عالمه طباطبایی در 

ظهور آن در نکاح متعه و رد دالئل اهل سنت و همچنین نسخ نشدن این آیه توسط 

الی اجل «اي به عبارت اضافه  در بیانات ایشان هیچ اشاره. اند آیات دیگر صحبت کرده

، 4، ج1417طباطبایی،. (نه در روایات شیعه و نه در احادیث صحابه نشده است» مسمی

  )267ص

نیز بدون اشاره به اختالف قرائت موجود  القرآن تفسیر من وحیاهللا در  عالمه فضل

در آیه تنها داللت آن بر نکاح متعه  را بیان کرده و در ضمن بحث مفصلی، به اشکاالت 

  )189، ص7، ج1419اهللا،  فضل. (استمطرح شده و فوائد اجتماعی آن پرداخته 

در قرائت کردن ) ع(، به روایت امام صادق یر آالء الرحمنتفسمرحوم بالغی در 

داند،  عباس می و همچنین به روایتی که قرائت مذکور را منتسب به ابن» الی اجل مسمی«

ایشان معتقد است که قرائت . پردازد کند ولی در ادامه به توجیه این روایات می اشاره می

ظر به شأن نزول آیه و تأویل آن است و عباس در حقیقت نا و قرائت ابن) ع(امام صادق 

گونه  در واقع روش اصحاب این. وجه به معناي نزول قرآن به این شکل نیست به هیچ

بوده است که هنگام نوشتن مصاحف شخصی براي این که شأن نزول آیه در اذهان 

  . کردند اي به آن ملحق می بماند و تأویل آیه دانسته شود، عبارت اضافه

و امثال آن این بوده که آیه مذکور » هکذا نزلت«نظور اصحاب از عبارت بنابراین م

در ادامه ایشان براي اثبات این . در مورد چنین موضوعی و به این مفهوم نازل شده است

، 1420بالغی، . (کند کعب را ذکر می بن مسعود و ابی هاي ابن هایی از نقل قول ادعا نمونه

  )73، ص2ج

آید  نتخب و مهم شیعه در ادوار گوناگون چنین به دست میبا بررسی تفسیرهاي م

تنها در تفسیرهاي روایی ) ع(نما و انتساب قرائت خاص به ائمه  که ذکر روایات تحریف

دهد،  گونه که سبک و سیاق این تفسیرها نشان می همان. اولیه شیعه وجود داشته است

نقوالت و روایات بسنده مفسر در مقام توضیح و بیان آیه نیست و صرفا به ذکر م

از آنجا که این روایات مرسل و مقطوع السند هستند غیر قابل اعتماد بوده و در . کند می

گونه که گفته شد، در خود  همچنین همان. اند ها بعد انعکاس داده نشده تفسیرهاي دوره
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) ع(دهد مراد و مقصود امام روایت و شیوه ذکر روایات، قرائنی وجود دارد که نشان می

در تفسیرهاي مهم شیعه در . ت روایت، قول به تحریف قرآن نیستبر فرض صح

رغم این  هاي بعدي اثري از ذکر این روایات نیست، حتی مرحوم شیخ طوسی علی دوره

را ذکر کند، در خصوص این آیه ) ع(بیت  که مقید است اختالف قرائات منسوب به اهل

کند، همین شیوه در تفسیرهاي بعدي نیز  ه نمیاي به روایات منقول از طرق شیع اشاره

  . قابل مشاهده است

گرایان  در دوران میانه، یعنی قرون یازده و دوازدهم با رونق یافتن جریان نص

شیعه، مجدداً این اخبار وارد برخی از تفسیرهاي روایی شیعه از جمله نورالثقلین و 

ها از هر گونه تفسیر و  روایی آناین تفاسیر به خاطر ماهیت صرفا . شوند البرهان می

که هدف نویسندگان تنها ذکر  رو، با توجه به این توضیح اضافه مفسر تهی است و از این

دهنده  تمام اقوال و منقوالت شیعه در ذیل یک آیه بوده، ذکر این روایات انعکاس

توان به واسطه ذکر این روایات،  دیدگاه نویسنده و نظر نهایی او نیست و نمی

ها را متهم به پذیرش نظریه تحریف کرد به ویژه این که بخش اضافه آیه  نویسندگان آن

  .اند در این تفسیرها جزء آیه قرار داده نشده

نما در  گري مجددا، اثري از روایات تحریف پس از عبور از دوره اوج اخباري

تالف قرائت به در اکثر قریب به اتفاق این تفسیرها، اخ. خورد تفاسیر شیعه به چشم نمی

منتسب شده است و در برخی نیز صرفا به دالئل ظهور این روایت ) ص(اصحاب پیامبر 

برخی از این تفسیرها، به دلیل ماهیت روایی . اند در حلیت ازدواج متعه بسنده کرده

کنند که  اشاره می) ع(بودنشان، معموال به اختالف قرائت شیعه و روایات معصومان 

  .کند وص این آیه، ضعف این روایات را مشخص میها در خص سکوت آن

بنابراین توجه به نکاتی که در ارزیابی سندي و متنی روایات گفته شد، بررسی 

ترین تفسیرهاي شیعه و نهایتا اعتراف بعضی از مستشرقان معاصر،  اقوال برخی از مهم

. نساء نیست سوره 24کند که دیدگاه شیعه محرّف دانستن قرآن در مورد آیه  اثبات می

با همین روش، بسیاري از آیات مشابه و روایات از این دست نیز قابل تحلیل و بررسی 

  . است که در نهایت به زدودن دامان شیعه از این اتهام منتهی خواهد شد



14، پیاپی1393مطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان  یپژوهش یدوفصلنامه علم    86

  گیري بندي و نتیجه جمع

هاي  سوره نساء، تفسیرهاي شیعه در دوره 24با بررسی روایات منقول در ذیل آیه 

  :آید ن تاریخی، تفسیرهاي اهل سنت و دیدگاه مستشرقان این نتایج به دست میگوناگو

» الی اجل مسمی«به عبارت اضافه ) ع(بیت  روایت نقل شده از اهل 4تنها در . 1

کان «روایات به دلیل داشتن عبارت  2از مجموع این روایات فقط . اشاره شده است

در صدد بیان ) ع(رسد که امام  به ذهن می در دیگري، چنین» انما نزلت«در یکی و » یقرأ

  . اند که قرآن به این شکل نازل شده، و قرآن فعلی تحریف شده است این نکته بوده

از این تعداد روایت، تنها یک روایت داراي سند کامل و صحیح است و بقیه . 2

ر، روایت صحیح نیز با توجه به معانی لغوي و قرائن دیگ. داراي مشکل ارسال هستند

. شود و ارتباطی به تحریف قرآن ندارد حمل بر برداشت و توضیح تفسیري امام می

این که اکثر قریب به اتفاق علماي شیعه به دلیل مخالفت این نوع روایات با بر عالوه

ها، حکم به کنار گذاشتنشان  قرآن، سنت قطعیه، اجماع و عقل برفرض صحت آن

  .اند کرده

گردد که  شده در کتب تفسیري اهل سنت مشخص میبا بررسی روایات نقل . 3

 عباس نسبت داده شده در آیه متعه به اصحاب از جمله ابن» الی اجل مسمی«قرائت 

سنت نیز وجود  بنابراین، قرائت متفاوت آیه و ادعاي تغییر کردن آن در کتب اهل. است

ها قرائت  آنحجم زیاد این روایات که در تفاسیر شیعه و سنی ذکر شده و در . دارد

خاص آیه به اصحاب منسوب شده، این احتمال که این قرائت خاص بعدها با تسامح و 

نسبت داده شده ) ع(احمد سیاري به ائمه  اشتباه و یا تعمد راویان کذابی چون محمدبن

  .کند باشد را تقویت می

بررسی برخی از تفاسیر شیعه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر مشخص . 4

گري، در هیچ تفسیري بعد از تفاسیر  گیري گرایش اخباري که به غیر از دوره اوج کند می

» الی اجل مسمی«و آورن عبارت اضافه  24در ذیل آیه ) ع(اولیه، ذکري از روایات ائمه 

این مطلب به خوبی موضع علماي شیعه را در نپذیرفتن این روایات و . نشده است

  .کند میبالتبع قول تحریف نشدن قرآن مشخص 
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سوره نساء در روایات شیعی  24بارتن، ونزبرو و گلیو معتقدند که قرائت اضافه در آیه 

توانند  جنبه تفسیري و توضیحی دارند و دلیلی بر قول به تحریف قرآن توسط شیعه نمی
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