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د مى8باشد.البته قائـالن بـهايات،در پى اثبات نظريـه خـوبا استناد به دسـتـه8اى از رو
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ـ طى هفت فصل ـ8با استدالالت رور شن و قطعى اين دعاانده8اند كه عالمه طباطبايى 8
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ا به طور مختصر مى8آوريم.فصل ر
آن،تحري�،نظريه تحري�،عالمه.قره:اژكليد و

حتري� در لغت و اصطالح
ىد تحري� ناپذيرچه هدف از اين مقاله،دست8يابى به ديدگاه عالمه طباطبايى،در مورگر
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داخت به اصلن پر»چنين است كه بدوالميزانه عالمه در« شيوًالن معمولى چوآن است.وقر
اع آن واين در ابتدا با معنى تحري�،انوشبهه و مقدمات آن به شبهات پاسخ88مى8دهد.بنابر

هان و مفسرين ـ آشنا مى8شويم و در نهايت ديدگاهآن پژول به تحري� ـ از نظر قرمنشاء قو
ح مى8نماييم.ا مطرم عالمه رحومر

)٢٢/١(حج،»فو من الناس من يعبد الله على�حرا در اين آيه«ف ره حراژعالمه طباطبايى و

هىده است؛(گروجمه كرت ترا بدين صورق رده است و آيه فوف و جانب آوربه معنى طر
انب عبادت مى كننـد و آنفتن بقيه جـون در نظر گرابر يك جانب و بـدوند ردم خداواز مر

١ى دين در خدمت دنياست).مه اش به كار گيرجانب خير است كه الز

ى مى8داند.م از چيزا به معنى عدواف»رف و احريـراف،تحرف،انحرابن منظور«حر
ىده است.به اعتقاد وا به معنى تغيير دادن در كالم آوراضعه»رى«تحري� الكلمه عن موو

٢ا با كلمات مشابه تغيير مى8دادند.ات رائيل مى8باشدكه معانى تورد بنى اسراين آيه در مور

د»خومفرداتاغب8در«ر٣ده است.ا به تغيير و تبديل معنا كر»تحري� رتاج العروس«
ا اماله آن چيز مى8داند و مى8گويد:تحري� در جايى اسـت كـه كـالم بـرف الشـىء)ر(حر

ا در يكى از دو حمل نماييد هراد از آن راى دو احتمال باشد و شما مرد دارحسب ماده خو
٤اده گوينده آن باشد.چند،مخال� ار

»m٤/٤٦(نسـا،»اضعـهن الكلم عـن مـوفوا يحـرمن الـذيـن�هـادوعالمه طباطبـايـى ذيـل آيـ(

مى8گويد:تحري� كالم يا به تغيير جايگاه الفاظ به تقديم و تأخير و اقساط و زياده است
اقعى است،ازا مى8دهند ـ و يا به تفسير غير ونى چنين نسبتـى رات كنوـ همچنانكه به تور

تآمده است.مانند تأويلى كه از بـشـار(ع)سى و ساير انبيـات مود حضرآن8چه كه در مـور
ت عيسىد حضردند و يا تأويلى كه قبل از آن در موركر(ص)ت محمدد حضرات در مورتور
مش هستند.دند و معتقدند كه ايشان هنوز نيامده و منتظر قدوكر

ت بعدى آن باشد كه»،عباراضعـهن الكلم عن موفويحـراد از«هچنين ممكن است مر
اد از تحريـ�ت مر»كه در اين صـورن سمعنا و عصـيـنـالوو يـقـوعط� بر آن شده،يعـنـى«

 به جاى اين8كه بگويند(اسمعًد استعمال مى8باشد.مثالارمول8در غير ازكالم،استعمال قو
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٥اعنا).اسمعك الله)مى8گفتند:(اسمع غير مسمع)يعنى(ال اسمعك الله و ر

٦ع مى8دانند:ا دو نوخى تحري� ربر

ل و تأويل ناپسنديده معانىجهى نامعقوأى،به وى:يعنى تفسير به ر.تحري� معنو١
ى غالب مكاتب كالمى ياآن از سوات مختل� كه در تاريخ تفسير قراء و نظرفق آرآن بر وقر

نيز در هميـن(ع)اقع شده است.امام بـاقـرآن وخ داده است و اين قطعـا در قـرگاه فقهـى ر
نه».عونه و ال يرده فهم يروا حدوفوفه و حرا حروده اند:«انهم اقاموموفر

ع است؛د دو نو.تحري� لفظى:كه خو٢
ياال�)تحري� به كاهش:كه به آن تحري� به نقيضه يا تنقيص مى گويند.مثال آيه«

ده كه حذف شده است.يا»گفته8اند كه دنباله8اش(في علي)بول اليكل بلغ ما انزسوايها الر
آنء قـرجم جزه8ها مانند حفد و خلع و يا آيه رخى سورمانند اين8كه،اهل سنت معتقدند بـر

ه شده است.خ التالولى منسوده وبو
ايشايش:بيشتر محققان معتقدند كه كسى قائل به تحري� بـه افـزب)تحري� به افز

آن نيست و در مصح�ء قرذتين جزه فاتحه و معود نقل شده كه سورلى از ابن8مسعونيست.و
آنء قـرا جزس� ره يوجند ـ سـورارخوهى ازده ـ كه گـروج نشده،همچنين عـجـاراو هم در

٧نمى8دانند.

ت استجه دانسته اند كه عبـارا به هفـت وفت نيز تحري� اصطالحـى رآيت الله معـر
.تحري� در٤آن.ائت قـر.تحري� در قر٣ضعـى .تحري� مو٢ى .تحري� معنـو١از:
.تحري� به نقصان و٧.تحري� زيادت ٦.تحري� به تبديل كلمه ٥ه اداى كلمات نحو

٨ائت يا كاستى در متن.ع است:يا كاستى در قرد،دو نوكاستى كه خو

.تحريـ� در١د باال دانسته اسـت:ارجه شبيه مـوا به شش وآيت الله خويى نيـز آن ر
.تحري� به زيادت٥.تحري� در آيات ٤.تحري� در كلمات٣كات.تحري� حر٢معنا

٩دن..تحري� به كم نمو٦

د؛بيشتر تحري� لفظى است نهآن به كار مى روى قراما،تحريفى كه در مبحث ناپذير
اقع شده است.آن وى كه قطعا در قرمعنو
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منود آن يعنـى«فته كه دو مورد از مشتقات تحري� بـه كـار رآن كريم شش مـوردر قر
و مـن الـنـاس مــن يــعــبــد الــلــهو آيــه«)٨/١٦(انـفــال،»فـا لـقــتــاله االمـتــحــرمـئــذ دبــرلـهــم يــويــو

ند.ع ما ندارضو،تناسب چندانى با مو)٢٢/١١(حج،»فعلى�حر
تند از:د ريگر عبارچهار مور

.)٤/٤٦(نساء»ن سمعنا و عصينالواضعه و يقون الكلم عن موفوا يحرمن الذين�هادو.«١
.)٥/١٣(مائده،»ا بها حظا مما ذكرواضعه و نسون الكلم عن موفويحر.«٢
.)٥/٤١(مائده،»هتيتم هذا فخذون إن اولواضعه يقون الكلم من بعد موفويحر.«٣
ه و هـمنه مـن بـعـد مـا عـقـلـوفـون كـالم الـلـه ثـم يـحـرقد كـان فـريـق مـنـهـم يـسـمـعـوو.«٤
.)٢/٥ه،(بقر»نيعلمو

آنمه حتري� قرمزنخستين ز
د،در پايان خطبه8اى در مدينه گفت:ندگى خوهاى زعمر،در آخرين روز
جمنا…ل قائل ال نجد حدين فى كتاب اللـه و رجم ان يقوا من آيه الر«اياكم ان تهلكو

اد عمر فى كتاب الله تعالى لكتبنا: الشيخ ول الناس زال ان يقوالذى نفسى بيده،لوو
ها البته».جموالشيخه فار

همچنين از عايشه نقل شده كه گفت:
مات»نسخ شد ود كه به«خمس معلوآن بومن)جزو قرمات يحرضعات معلو«(عشر ر

١٠انده مى8شد».آن خوان يه قرحاليكه اين آيه به عنود.درفات نموپيامبر و

امل پيدايش ديدگاه حتري�عو
خى نويسندگانى برسد،سه عامل بنيادى در گزينش نظريه تحري� از سوبه نظر مى8ر

تند از:ده است كه عبارنقش آفرين بو
ح مسألهنگى طر.كمر٣آنى قرد آور.ابهام در تاريخ گـر٢ايات تحري� د روجو.و١

١١آن.امامت در قر



٨ ٦ علوم قرآن سال�هفدهم

دند؛اما بعضى از اهل سنت،اينل به تحري� فقط از اهل سنت بـوچه قائالن قوگر
قلقشندى»والكاملا از دير باز به شيعه اماميه نسبت داده8اند.چنانكه ابن اثيـر در«مسأله ر

/١٥(حجر،»نلنا الذكرو انا له حافظوانا نحن نز»و امام فخر در تفسير آيه«صبح االعشىدر«

١٢چنين نسبتى به شيعه مى8دهند.)٩

خىآن است.متأسفانه برسمى و اجتماعى شيعه اماميه،اعتقاد به عدم تحري� قرنظر ر
آن شده8اند.ى شيعه باشند،قائل به تحري� قرده و بى آنكه سخنگوا خدشه دار نمواين نظر ر

چمدارصا پرآن پژو ه معاصر،بر آن است كه اخباريه و مخصوفت،قراستاد آيت الله معر
اكنده و نادر و افسانه8هاى اساطيـرى بر اساس اخبار پرايرشاخص آنان سيد نعمت الله جز

سانه منبـع»و نيز راالنوار النعمانيـهده است و كتابش« نده كرا از نو زنه،نغمه تحريـ� رگو
»برفصل الخطابى صاحب«ل به تحري� است كه محدث نورالحيات دو منبع اصلى قو

١٣ده است.آن اعتماد كر

آنى در حتري� قرخى داليل محدث نوربر
اىى دليل از طريق و بقيه از منابع اهل سنت است.برده گانه محدث نورازاز داليل دو

آند دور نشويم به طور مختصر به ذكر پاسخ آن از جـانـب قـراينكه از مبحث اصلـى خـو
هان شيعه اكتفا مى كنيم.پژو

دى از احاديث شيعه ـ قائـلايت اهل سنت و معدوجه بـه روى ـ با تو.محدث نور١
اهد داد.ازخ خوخ داده است،در امت اسالم نيز راست كه هر آن8چه در امت8هاى پيشين ر

جمله اين رويدادهاى تحري� كتابى آسمانى است.
اب مى8گويد:جوآيت الله خويى در

ست باشد،بايد دال بـرال:اين اخبار آحادند و افاده علم نمى8كنند.ثانيـا:اگـر در«او
ده و بطالنات و انجيل هم به زيادت بوآن باشد؛چنانكه تحري� تورع زيادت در قرقوو

خ داده است در امتقايعى كه در امم سابق رى از واضح است.ثالثا:بسياراين امر و
١٤دانى چهل ساله و…»گرستى و سرساله پرخ نداده مثل گواسالم ر
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تضى مى8گويد:سيد جعفر مر
ده است،ه نبولى كتب پيشين اصال معجزه جاويدان پيامبر اسالم است،وآن معجز«قر

١٥ده است».اجب نبوند ودانه باشد.لذا حفظ آن بر خداوسد كه جاوچه ر

د.آن فعلى،اختالف زيادى داربا قر(ع)ت علىآن حضر.قر٢
آنچه چنين مصحفى و اضافاتى نسبت به قـراب مى8گويد:گرآيت الله خويى در جو

ده است وآن بود داشته،اما دليلى در دست نيست كه نشان بدهد آن زيادت جـزو قـرجوو
١٦ده است.ى بواقعيت اين است كه آن زيادت،تفسيرو

١٧ت آن با مصح� عثمانى.د مصح� ابى بن كعب و تفاوجو.و٣

ى،فقط باعثاب اين دليل گفته اند كه اين امر بر خالف انتظار محـدث نـوردر جو
ن با مصح� عثمانى و ديگر مصاح� معتبر،مانندد؛بلكه چواعتبار مصح� او نمى8شو

د،اختالف داشته8اند قابل استناد نيست.و مصح� ابن8مسعو(ع)ت علىمصح� حضر
ع تغيير و نقصـان درقوى از اهل سنت كه داليلى صريح بر ود،اخبار بسيـارجو.و٤

د.د،دارجومصح� مو
آن در ميان اهل سنت بسيار است واب گفته8اند،احاديث نقص قرهان در جوآن پژوقر

ـ از جملهى كتب حديث خوآن و نه بى8اعتباراى اينكه نه قائل به تحري� قراهل سنت بر د،
ت شده8اند كه اينخ التالوت يا منسوند ـ قائل به پديده8اى به نام نقص التالوصحيحن شو

١٨آنى آمده است.م قرد است و پاسخ آن در كتب مختل� علودونظريه كامال مر

داليل قائالن به عدم حتري�
لنا الذكر وانا نحن نزترين آنها سه آيه است:ال�)آيه حفظ«آنى كه مشهور.آيات قر١

اليأتيه الباطل من بين يديـه و ال مـنب)آيه عدم اتيـان«)١٥/٤٧(حجـر،»نانا نحن له لحافـظـو
.)٤١/٤٢لت،ّ(فص»خلفه تنزيل من حكيم حميد

عالمه طباطبايى ذيل اين آيه مى8گويد:
اهش رل آيه اينست كه تناقض در آياتش نيست و هيچ بطالن و كذبى در اخبـار«مدلو
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جه ديگرجهى بـه وى كه از آن نيست و تحريـ� آيـه از وگز با ادخال چيـزد و هـرندار
ه سور٩ست مانند آيه ايد:اين آيـه درد و سپس مى افزت نمى گيرى در آن صـورتغيير

١٩حجر است».

هسيع دربـاركه در كتب تفاسير به طـور و)٧٥/١٩(قيامت،»آنهان علينا جمعه و قـرج)آيه«
٢٠اين سه آيات بحث شده است.

ابده در ثوارض،احاديث و.احاديث:حديث ثقلين،حديث غدير،احاديث عـر٢
٢١ها و غير آن.ه در نمازائت سورقر

قين و اجماع علماى شيعه از عصر ائمه تا امروز..اجماع فر٣
٢٢د.آن منافات داردن قره بوا كه تحري� با معجزآن،چر.اعجاز قر٤

ا بعده كامله اى رائت سورفقهاى اماميه،قرا ائمه طاهرين و.نماز شيعه اماميه،زير٥
اجب مى8دانند و اينانـه وهاى پنجگانـه روزم هر نماز از نمازل و دوكعـت اواز حمد در ر

آن است.ى از قرحاكى از اعتقاد اماميه به نيفتادن چيز
٢٣آن.اتر قرت تو.ضرور٦

آن..اهتمام صحابه و پيامبر به حفظ و جمع قر٧
ده باشد).ن بين الدفتين نبولو آنكه مدو(و(ص)آن در عهد پيامبردن قرع بو.مجمو٨
ضه داشته است.ايشانا عالمه طباطبايى عر.دليل عقلى است كه بهترين بيان آن8ر٩

دارن حجت اخبار احادى كـه وجه اعتبار ساقط است؛چول به تحريـ� از درمى8گويد:قو
لسول رق� بر حجيت قول امام متول امام است و حجيت قوق� بر حجيت قواست،متو

دن يكآن است و اگر قائل به كم يا زياد بـوق� بر حجيت قرل متوسـول رالله و حجيت قو
ط اين حجيت اخبار تحري�د و سقوآن از حجيت ساقط مى8شوآن بشويم،تمام قرف در قرحر

٢٤ا نيز ساقط مى8كند.ر

ـ تاريخى:اگر مصح� عثمان محر١٠ اجبو(ع)د،هر آينه بر علىف بو.دليل عقلى 
لى اين كارار دهد،ومت خويش قرنامه حكوا در صدر براض كند و تصريح آن رد كه اعتربو
د.ا نكرر
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ديدگاه عالمه طباطبايى
ا سياق حصر مى8داند كه حصر در آن ناظر بهم عالمه طباطبايى سياق صدر آيه رحومر

دند،عالمهانه ناميده بوا ديور(ص)ل خداسوانگى و را هذيان ديوآن ركين است كه قرگفتار مشر
دآن از تحري� است،چه تحري�،به معناى دستبرنيت قرمعتقد است كه اين آيه دال بر مصو

دآن ذكر خداست و همان8طور كه خـوا كه قردن.چـردن و چه جابجا نمـودر آن به زياد كر
٢٥ش نيز هست.خداى تعالى ابدى هست ذكر

ا حفظ در آينده مى8داند.ن)رص�(الحافظواد به وى و مرا عهد ذكرايشان الم در(الذكر)ر
ه بهارد بحث در داللت اينكه كتاب عزيز،همود.نظير آيه مورا فاعل ظهور در آينده دارزير

نيت هم به اين جهتف مى8باشد.اين مصوع تحري� و تصرظ از هر نوحفظ خدايى محفو
الياتيه الباطل من بين يديـه و ال مـن خـلـفـه*انه لكتاب عـزيـزاست كه ذكر خداسـت؛آيـه«

مى8باشد.)٤١ـ٤١/٤٢لت،ّ(فص»تنزيل من حكيم حميد
طى هفت)١٥/٩(حجر،»نلنا الذكر و انا له لحافظوانا نحن نزعالمه طباطبايى ذيل آيه«

آن تحري� نشده است.ده است كه قرشنى ثابت كرفصل به رو
ى ازن قبل،پيامـبـرده قر:يكى از ضروريات تاريخ اين8است كـه در چـهـارلفصـل او

آن ناميده و به خداى سبحـانا قرده كه آن رث شده و كتابى آورمبعو(ص)ب به نام محمدعر
انده است.از مسلماتد خوه خوا معجزده و آن رآن تحدى كرنسبت مى8دهد و با همين قر

ده است.تنهـاآنى است كـه او آورد،ـ در اين عصر ـ همان قـرجـوآن موتاريخ است كه قـر
ى يا آيه8اى در آن زياد و يا از آنخى احتمال داده8اند كه جمالت مختصرى كه هست برچيز

لى اصل كتاب باقى مانده و به كلىخ داده وى در كلمات ركم شده باشد،جابجايى و تغيير
فته است.از بين نر

اجد آن8هاست تحدىع آياتش واصى كه نوصاف و خوآن كريم با اوى ديگر،قراز سو
صاف،جايز دانسته است،به طور مثال [دردن كتابى مشتمل بر آن اوا بر آورده و بشر ركر

ه؛آيا دربار)٤/٨٢(نساء،»اا فيه اختالفا كثيرجدولو كان من غير الله لوآن ون القرافال يتدبروآيه«
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ى مى8يافتند]د به طور مسلم در آن اختالف بسيارآن نمى8انديشند؟اگر از ناحيه غير خدا بوقر
قل لئن اجمتعت االنس و الـجـنآن تحدى شده است و يا [در آيـه«به اختالف نداشتن قـر

؛بگو)١٧/٨٨اء،(اسر»الو كان بعضهم لبعض ظهيرن بمثله وآن ال يأتوا بمثل هذا القرعلى ان يأتو
انند هرگز نتوند،هرآن بياورند كه كتابى مانند اين قـرانس متفق شو!كه اگر جن واى پيامبر

ئياتى و جزايع فطرف حقيقى و كليات شرچند كه همه پيشتيبان يكديگر باشند.]به معار
دهت كردن مانند آن دعـوا بـه آورم دانشمندان عالـم رده و عمـوفضايل عقلى تحـدى نـمـو

ادن آن است.زيرد قائل شده8است،ذكر بواى خوآن برصافى كه قراست.از جامع8ترين او
د،از اين رو آياتى كهآن ندارن قرآن مانند اسم ذكر داللت بر آثار و شئويكى از اسمامى قر

ا به نام ذكر ياد مى8كند.ال و تحري� صحبت مى8كند آن رآن از زود حفظ قردر مور
ده و نيز،بهآن كريم اطالق نموا به طور مطلق بر قرد بحث،ذكر رآيات مورند درخداو

لنا الذكر و انا لهانا نحن نزده:«موفرظ به حفظ خداى تعالى دانسته وا محفوطور مطلق آن ر
آن كريم از هر زياده و نقصاند كه قر»كه از اين دو اطالق،اين معنى استفاده مى8شونلحافظو

د.اهد بوظ خود محفوا از بين ببرو تغيير لفظى يا تربيتى كه ذكريت آن ر
اى اثبات اين مطلب ذكرا برايى رم عالمه در اين فصل،پنج دليل روحومرم:فصل دو

انى است كـه ازاوآن،اخبار فـرع تحري� در قـرقوايى بر عـدم ولين دليـل روده است.اوكر
كه از طريق شيعه و سنى نقل شده است،مبنى بر اينكـه در هـنـگـام بـروز(ص)ل خداسور

ان دليلا به عنواجعه كنيد.ايشان حديث ثقلـيـن رآن مراى حل مشكالت به قرفتنه8ها و بـر
اتر نقل شده كـهايى ديگر ذكر مى8كند كه اين حديث از طريق شيعه و سنـى بـه حـد تـورو

تى اهل بيتى ما ان تمسكنتمك فيكم الثقلين كتاب الله و عترد:«انى تارموفر(ص)ل خداسور
م،كتابان8قدر باقى مى8گذارستى من در ميان شما دو چيز گرا بعدى ابدا؛بدربهما لن تضلو

اهيد شد».اه نخوگز گمـرتم،اهل بيتم،مادامى8كه به آن دو تمسك جوييـد هـرخدا و عتر
ا به كتابىدم رمر(ص)د،معنا نداشت پيامبرش تحري� شوآن كريم دستخود قرا،اگر بنا بوزير

قت به آن دو تمسك جوييدجاع دهد و با اين شدت تأكيد كند كه تا ابد هر وتحري� شده ار
اه نمى8شويد.گمر
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سيدهر(ع)ل خدا و ائمه اهل بيتسوى است كه از طريق رم،اخبار بسيارايى سودليل رو
ضه كنند.اگر كتاب الهى تحري� شدهآن عرا به قركه دستور داده8اند،اخبار و احاديثشان ر

د.نه اخبار نبواى اين8گود،معنايى بربو
آن،تنها در اخبار فقهى است كه بايدضه احاديث به قرد از عرخى گفته8اند:مقصوالبته بر

آن تحري� نشده باشـد.د.اين دليل بر اين نيست كه اصل قرضه شـو االحكام عربه آيات
ق مطلق است و اختصاصش به اخـبـارده و مى8گويد:دستور فود كـرا رف رعالمه اين حر

ن مخصص است.فقهى تخصيص بدو
ا در هـرآن رد ائمه آيات كريمه قـراياتى است كه در آن8هـا خـوم،روايى چهـاردليل رو

ده8اند.ائت كرد در عصر ما قرجوآن موست مثل آيات قرباب،در
د شده كهارو(ع)مينو ساير ائمه معصو(ع)منينالمؤاياتى از اميرايى،روپنجمين دليل رو

ل شده،كه تنها ازآنى است كه از ناحيه خدا نازدم ـ همان قرد در دست مرجوآن ـ مواين8قر
تيبشدن تره يا آياتى كه به هم خورد.آن سورت داره8ها يا آيات تفاوتيب بعضى سورنظر تر

د.ى در اختالل معناى آن نداركمترين اثر
عالمه در اين فصل،به ذكر داليل عمده8اى از محدثين شيعه و حشويه وم:فصل سو

دها بيان كرداخته و چهار استدالل رآن پرجماعتى از محدثين اهل سنت مبنى بر تحري� قر
ضيه اىم به ذكر است كه تحري� به معنـاى زيـادت،فـرو به هر يك پاسخ مى8دهـد.الز

ه8اىده و فقط تحري� به معناى نقصان و پاراست كه احدى از علماى اسالم بدان دامن نز
خى نقل شده است.سط برتيب آيات است كه تواز الفاظ و تر

ـ به اجماع استدالل و بر وبر ـ به چهارقوخى محدثين بر نفى زيادت  ع نقصان و تغيير 
اب داده و آن8هاق جوده8اند كه عالمه به طور جداگانه به هر يك از ادله فودليل استدالل كر

د مى8كند.ا رر
اب عالمه از استدالل آن8ها به اجماع اينست كه؛اما جو

ن اجماعم دور است.چودنش مستلزا كه حجت بوله،چر«اجماع حجتى است مدخو
مل معصوف به قوقوعى نه عقلى و نه قطعى و حجت اجماع موحجتى است ظنى و شر
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ت در اين عصرت است.صحت نبوف بر نبـوقواز امام و پيغمبر است كه آن هم مـو
آنت تحري�،قرصورنيتش از تحري� است.لذا درآن و مصـوق� بر سالمت قرمتو

ط حجيت،اجماع از حجيت مى افتد،به هميـن دلـيـلاز حجيت مى افتد و با سـقـو
م دور است».دن اجماع،مستلزحجيت بو

8استآن بر پيامبر،در ميان ما مسلمانان از ضروريات تاريخل قرده8اند كه نزوخى اشكال كربر
ت خاتم االنبيـاآن و نبوف بر اثبات حجيت قـرقوافى ديگر حجيت اجمـاع مـوو با چنين اعتـر

آنىف اينكه آن8چه در دست ماست مشتمل بر قراب مى گويد:صرعالمه در جونمى8باشد.
د كه ديگر احتمال زياده و نقصان ندهيم و همين8كه احتمـالاقعى است،باعث نمى8شوو

د.د؛لذا اجماع هم ساقط مى شوآن به كلى از حجيت ساقط مى شود،قرتحري� داده شو
انىاوآن،اخبار فرع نقصان و تغيير در قـرقول استدالل اين محدثين مبنى بـر وجه اوو

ه8هاط بعضى از سورند بر سقوايت شده كه يا داللت داراست كه از طريق شيعه و سنى رو
ند بر تغيير و جابجايى آيات و جمالت.و يا داللت دار

عالمه پاسخ مى8دهد كه:
ـ بر:ًالاو ـ مستلزاى اثبات تحري� قرتمسك به اخبار  د آن اخباردن خوم حجيت نبوآن 

سد بهت خاتم االنبيا باقى نمى8ماند تا چـه رآن دليلى بر نبوا با تحري� شدن قراست؛ زير
هپار:ًثالثاسند بيشتر اين اخبار ضعي� است.:ًثانياامامت امامان و حجيت اخبار ايشان،

اى تفسيرده8اند،برا آورآن رى از آن8ها اگر آيه قرا كه بسيارند؛چرقاصراى از آن8ها در داللت 
ل نشده است. نازده نه اينكه بگويند آيه اين8طوربو

آنى بهم استدالل ايشان اعتبار عقلى است،به اين بيان كه عقل بعيد مى8داند قرجه دوو
د نداشته باشد.بلكه كـامـالجود و هيچ اشتبـاه در آن وى شوم جمـع آورمعصودست غيـر

اقع از كار در آيد.مطابق و
افاتى بيش نيست بلكه مطلب به عكس8ف خرپاسخ عالمه از اين دليل اين است:اين حر

اقعش ممكن مى8داند.مگر اينكه قرينه اى برا با وشته شده را عقل،مخالفت نو زيراست؛
د داشته باشد.جوافقت آن8ها ومو
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حلتز ر(ع)ايتى است از عامه و خاصه كه علىجه استدالل اين محدثين،رومين وسو
د.آن8گـاهى نموا جمع آورآن رن نيامد تا آنكه قرد وبيروى كـره8گيردم كنارز مر(ص)ل خداسور

دهمـول فرش نازند بر پيغـمـبـرآنى است كه خـداود،اين قرائه داد و اعالم كـردم ارا به مـرآن8ر
تد،ديگر سخن حضرآن عين هم بوفتند و اگر اين و اصل قرا نپذيرآن او ردم قرلى مراست.و

معنا نداشت.(ع)على
آن كريمى8قرف جمع آورعالمه طباطبايى در مقام پاسخ به اين استدالل مى8گويد:صر

انآن ديگرفتن آن از جانب اصحاب،دليل بر مخالفت آن با قرو نپذير(ع)ت علىسط حضرتو
ه8ها و يا آيه8هاىتيب سورا از نظر ترآن رد كه آن جناب قرده و بيش از اين احتمال نمى8رونبو

ده باشد.اين امر با هيچ يك از حقايق دينىتب كرل شده است مره كه به تدريج نازيك سور
ات،حكمى از احكام ديـن خـدا رآن آن حضراقعا قـرد ـ و ود.اگر غير اين بـوض ندارتعـار

ـ ايشان به سادگى دست از قرآن8هاى ديگر افتاده بود كه از قرشامل بو د بر نمى8داشت.آن خود 
آن در عهد ابوبكر وتيب جمع قـربه تر در اين دو فصـل عالمهم و پنجم:فصل چهـار

ن اين مباحث درچو٢٦ده اسـت.ه عثمان ذكر كرآن و يك دست شـدن آن8 در دورجمع قر
ى مى8كنيم.ددارح شده از ذكر آن خوزياد مطر٢٧آن،كتب تاريخ قر

م نتيجـهل و دوحلـه اوآن در مرعالمه در اين فصل،از تاريخ تأليـ� قـرفصل ششـم:
د،بين الدفتينه حيات پيامبر كامل شده بوا كه در دوره8هايى رصحابه آيه8ها و سورد كه مى8گير

د وت گيرآن يا كاستى و نقصـى در آن صـوربى آن8كه دستى در متن قـردند،ى8 كـرجمع8آور
همان كتاب تا به امروز به سالمت باقى مانده است.ايشان در پايان اين فصل يك نتيجه

ند كه حاصل آن چنين است:ى بسيارزيبا و سنجيده8اى دارگير
ى بر آنآن كريم است،همه كالم خداى تعالى است.چيزآن8چه بين دو جلد قر:ًالاو

ائن قطعىايات آحادى است كه با قرل همه روايات منقوى نيافته و رواضافه نشده و تغيير
لى نسبت به نفى تحري� به نقيصه دليلى اسـتا نفى مى8كنـد.وتحري� به زياده و تغييرر

ايات نافيه هر سه قسم تحري�ادعا آنان كه رود ود داللت قطعى ندارظنى و ادله در اين مور
ن دليل است.اتر مى8دانند،بدوامتور
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د درجوآن موآن و اين است كه قرى قربه نظر عالمه عمده8ترين دليل در باب تحري� ناپذير
صي� مى8كند.ابه آن تول بر پيغمبر رآن نازصافى است كه خداى تعالى،قراى تمام اوعصر ما دار

ددن به صفات كريمه8اش احتياج به دليلى ندارآن كريم در متص� بوساتر،قربا بيانى ر
اتر و نه متظافر.لكن كـالمآن مستند به آن پيامبر است،نه به دليل متوكه اثبات كند اين قر

ف به اين دليل نيست.بلكه قضيه به عكس است يعنى؛از آن جائـى كـهقودنش موخدا بو
آن كريمش مى8دانيم.پس قرص است،مستند به پيغمبرصاف مخصوآن متص� به آن اواين قر

دنشدش دليل بر كالم خدا بوآن خوا كه قرى نمى8ماند.چردر اين جهت به هيچ كتاب ديگر
انيم به صاحبش نسبت دهيم كه دليلىقتى مى8توساله8هاى ديگر ولى در كتاب8ها و راست و

ده باشد.ا اثبات كرآن8ر
فتـهت8گـرم به دست صحـابـه صـورل و دوآن در جمـع اوه8هاى قـرتيـب سـورتر:ًثانـيـا

٢٨انى است كه نقل شده است.اوايات فرل،روقيفى)و دليل اين قو(اجتهادى است نه تو

ه8هاىا ميان سـورائت ره8هاى انفال و برد آمده كه عثمان،سـورجوايات وخـى رومثال در بر
دجوار داشتند و دليل آن ول،بعد از آن دو قرداد.در حاليكه در جمع اوارنس قراف و يواعر

م است.ل و دوت بين مصاح�8ساير اصحاب در جمع اومغاير
ى از مفسرينا اجتهادى مى8داند،بسياره8ها رتيب سـورل عالمه كه ترمقابل قوالبته در

ئيل و به امره جبـرمى8دانند كه آن جناب ـ به اشـار(ص)ل خداسوقيفى و به دستـور را توآن ر
ـ دستور داده تا سورخداو لم عالمه اين قوحوتيب بنويسند.اما مرا به اين ترآنى ره8هاى قرند 

د مى8كند.ا رر
جه به اينكه اين آيـاتآن8ها است با تـوقرتيبى كه االن دردن آيات به تـردي� كرر:ًثالثـا

آن،برل قرايات جمع اوده8است و از ظاهر رون دخالت اصحاب نبول شده،بدوق نازمتفر
ده8اند.عالمه طباطبايىا به كار برد رمى8آيد كه اصحاب در اين كار اجتهاد،نظرو يا سليقه خو

ا اجتهادى مى8داند.خى آيات رتيب برد هم،تردر اين مور
و(ص)ل خداسوايات مستفيضى است از طريق شيعه و اهل سنت كه ره بر اين روعالو
ايتل مى8شد.مثل روى نازا مى فهميدند كه«بسم الله»ديگره رقتى تمام شدن سورصحابه و
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ا»رحيـمحمن الـربسم اللـه الـرل مى8شد«ناز(ص)ل خـداسوئيل بـر رقتى جبـرابن عباس8كـه:و
د.ع مى8شوى شروه ديگرت مى8فهميد كه از اين8جا سوراند،آن حضرمى8خو

مـها چنين بيان مى8كنـد كـه الزد رى كلى،نظر خـوعالمه طباطبايى در يك نتيـجـه8گـيـر
اضع آيات مى8بينيم،همه ناشى از اجتهاد صحابهق اين است كه اختالفى كه ما در مومطلب8فو

ى ازل بسيارل،نزوى در اسباب نزوايات بى8شمارضيح مطلب اين است كه رومى8باشد،تو
ه8هاى مكىى از آيات كه در سـورل بسياره8هاى مدنى است در مكـه و نـزوآيات كه در سور

لسواخر عمـر را نشان مى8دهـد كـه در اوده است و نيز آياتـى رفى8كـرا در مدينه مـعـراست ر
لت نازايل هجـرد كه در اوار داره8هايى قـرل شده و حال آن8كه مى8بينيـم در سـورناز(ص)خدا

ى كه بـههيزيد از روز؛و بپـر)٢/٢٨١ه،(بقر»ن فيه الى�اللـهجعوما تـرايواتقووشده است مثل آيـه«
اخر عمر پيامبـرا آخرين آياتى مى8دانند كـه در اوخى آن ردانده مى8شويد.بـرگرى خدا بازسو
مد،لذا معلوار دارل شده ـ قرت نازل هجره ـ كه در سال اوه بقرل شده و حال آنكه در سورناز

فته8اند.ار گراضع قرم نشده بلكه با اجتهاد اصحاب در آن مول آيات معلوتيب نزود كه ترمى8شو
ده و مى8گويد:اين8كـهد كرا ردن همه آيات رقيفى بـوعالمه در پايان اين فصل،بار تـو

دتيب بر اصحابش تلقين مى8كرا به همين ترد كه آيات رسمش اين بور(ص)ل خداسوگفته8اند ر
ا آن8طور كه درضع جاى دهيد و اصحاب هم آيات را در فالن مود كه آيه فالن رموو مى8فر

شانساند.گويا منظـورا مى8ردن آيات رقيفى بودند و اين تومصاح� ضبط شده ثبت نمـو
(نحل،»ان الله يأمر بالعدل و االحسانص آيه«ه به حديث عثمان بن ابى العاص در خصواشار

ص يك آيه و اين ربطى بهاحدى است،آن هم در خصواست كه اين حديث خبر و)١٦/٩٠
د.ضع همه آيات ندارمحل و مو

اياتى اختصاصسى روا به نقد و بررد رعالمه طباطبايى آخرين فصل خوفصل هفتم:
ايات تحري� به معناىد شده است و روارآن وه نسخ و انساء قرق عامه دربارداده كه از طر

ده8اند.ا هم بر آن حمل نموآن رنقصان و تغيير قر
ايتى است كه در منثور از ابن8ابى8حاتم و در الكنى و ابن8عدى و ابن8عساكريكى از آن8ها رو
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بعضى از آن8چه در شـب،(ص)ل خداسوده8اند كه گفت:از آنجائى8كـه راز ابن8عباس نقل كـر
ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها اود آيه«ش مى8كراموا در روز فرحى مى8شد رايشان وبر

ا8مى8آوريم،ايل كنيم يا از خاطر8ها ببريم بهتر از آن يا مثل آن8را ز؛هر آيه اى ر)٢/١٠٦ه،(بقر»مثلها
ديده است.ل گرناز

ى كه از ايـنن مى8گويند:چيـزاياتى به همين مـضـمـوعالمه طباطبايى پس از نـقـل رو
د،اين است كه«نسخ»گاهى در حكم است؛مثل آيات نسخ شده8اى كهاستفاده مى8شواخبار

ت است،حال چـهآن باقى مانده است و گـاهـى در تـالود در قرفته و خـوحكمش از بـيـن8ر
/٢ه،بقر(ننسها…»ما ننسخ من آيه اوحكمش نسخ شده باشد و چه نسخ نشده باشد و دو آيه«

ا به جاىن آيه اى ر؛چو)١٦/١٠١نحل،(ل…»و اذا بدلنا آيه مكان آيه و الله اعلم بما ينزو«)١٠٦
اى اثبات مسأله انساءل مى8كند دانا است كه برحالى كه خدا به آنچه نازآيه ديگر بياوريم در

جه صحيح اينت است.پس وى غير از مسأله«انساء»به معنى نسخ تالوده8اند هر دو چيزآور
٢٩ح كنيم.ا با هم طرده،هر دو رايات8 تحري� نموا هم عط� بر روايات انساء راست كه رو

ىنتيجه�گير
ع تحري�قوشن8ترين دليل بر عدم وشن شد از منظر عالمه روطبق مباحث گذشته،رو

د بياناى خوآن كريم براتى است كه قرامتيازصاف وس،همين اود و در دسترجوآن مودر قر
صاف همچنان باقى است.ده است و اين اونمو

د ـ هر چهى غير خوع احتياج به دليل ديگـرضـوآن كريم در اثبات اين مواين،قـربنابر
سيدهاهى كه به دست مـا رآن هر جا وبه دست هر كس باشـد و از هـر رد و قرباشد ـ نـدار

اه است.دش همرباشد،حجيت و دليلش با خو
دنا بر آورده و بشر رع آياتش تحدى كراصى كه نوخوصاف وآن كريم با اوه بر اين،قرعالو

آنه8اى مثل قرفق نشده كه سورن احدى مولى تا كنوصاف جايز دانسته وكتابى مشتمل بر آن او
عدهآيه در اثر همـان وآن خبر داده ونيت قرد از مصوند متعال نيز خـود.هم8چنين خداوا بياورر

ن ازده قرآن مجيد با گذشت چهـار»ـ است كه قرنلنا الذكر و انا له لحافظـوانا نحن نـزالهى ـ«
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انى در دست است كه داللـتاوايات فره بر اين اخبار و روظ مانده است،عالولش محفونزو
ندجانب خداوآنى است كه ازآنى كه امروز در دست ماست،همان قرد كه قرقطعى بر اين دار
فته است.صاف و بر كاتش از بين نرى از اول شده است و چيزبر خاتم انبيا ناز
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