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گشا جهت وصول به معـارف الهـی و فهـم بهتـر قـرآن اسـت و        علم تفسیر عنصري راه

هاي تفسیري مفسـران نقشـی اساسـی در فهـم تفاسـیر داشـته و        ها و روش آگاهی از گرایش
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توثیق نص مصحف عثمانی به شیعه، اتهام تحریف قرآن به شیعه از جمله مباحثی اسـت کـه   

هر انـواعی از  قرار گرفته است. در پایان، این نتیجه ابراز شده کـه گلـدزی  و نقد مورد بررسی 
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  مقدمه

قرآن کریم تنها کتاب تحریف نشده آسمانی، هدف تحقیقی خاورشناسان قرار گرفت 

هـا و معـارف دینـی و مـذهبی مسـلمانان، بـا آن        دن بـا اندیشـه  تا از این طریق، ضمن آشنا ش

  معارضه کرده و از اهمیت و جذابیت آن بکاهند. 

هاي فکري صهیونیستی  از جمله این خاورشناسان ایگناس گلدزیهر است که با بن مایه

پژوهی وارد شده و به صورت ویـژه در یکـی از    شناسی و شیعه هاي مختلف اسالم در عرصه

، بخشـی را بـه   »هـاي تفسـیري در میـان مسـلمانان     گرایش«ي معروف خود با عنوان ها کتاب

هـاي شـیعه را مـورد هجمـه غیـر       پردازي پیرامون تفسیر شیعه اختصاص داده و دیدگاه نظریه

منطقی قرار داده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسـش اسـت کـه آیـا تفسـیر شـیعه،       

است یا نه؟ ادعایی که گلدزیهر بر آن تکیه کرده و شیعه اي  جویانه و فرقه تفسیري مصلحت

  را بدان متهم نموده است.

  سبک تفسیري شیعه  هاي گلدزیهر پیرامون گزارشی از دیدگاه .بخش اول

  آغاز اسالم شیعه در هاي تفسیر  روشالف) 

 ـ سیاسی مـتهم   مذهبی اي و گذاري تفسیر فرقه شیعه را به بنیانکوشد  می گلدزیهر  ]1[

دلـه شـرعی را بـه ایـن شـیوه [اسـتفاده       گوید: مردم در آغاز پیدایش اسـالم نیـز ا   نماید و می

ــرآن در جهــت اهــداف سیاســی و  ــد مــذهبی] ابــزاري از تفســیر ق ــرآن اســتخراج  عقای از ق

نخستین گروهی که در این میان به این شـیوه تمسـک جسـتند، علویـان بودنـد.       کردند و می

 نیازمنـد را  گرداند کـه حـق مسـکین و    ه بر مسلمانان واجب میک سوره اسراء26آنان از آیه 

کننـد کـه    چنین برداشت مـی  »وآت ذي القربی حقه«بدهند، با به کار بردن کلماتی همچون 

دانستند  این حق را حق سیاسی می گیرد و ادعاي حقوق انسانی در کنار قانون دولتی قرار می

البته بعید نیست که این صورت از تطبیق قرآن که .  .باشد.. ] میخاندان پیامبر [ که از آنِ

ایـن روش از   .گوید، نوعی تحریک عـاطفی باشـد   در آیات دیگر نیز از اهل قربی سخن می

بـه ایـن طریـق خواهـان      هاي آغازین اسالم در میان علویان مورد استفاده بوده اسـت و  دوره

  ).635/ 1، پژوهی و قرآندانشنامه قرآن (خرمشاهی، اند  اعاده حقوق سیاسی آنان بوده
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  مجازي  تفسیر رمزي وب) 

رمـزي   با نسبت دادن عقاید دیگر فرق به شیعه، تفسیر مجـازي و همچنین گلدزیهر  ]2[

تفسـیر قرآنـی کـه وي    «گویـد:   مـی  داند و کینه را جریان یافته از شیعه می همراه با تعصب و

عصـبانیتی اسـت کـه     اي از خشـم و  دهـد، نمونـه   در اختیار ما قرار می [علی بن ابراهیم قمی]

در قـرآن کـه از آن بـوي     اي است همراه با تعصب شـدید. هـر جـا    کینه شناسد و نمی حدي

  اند.  را غصب کرده] [کند که حق ائمه تحقیر استشمام شود، آن را حمل بر خلفایی می

وره از سـ  91 در مـورد آیـه   رود. مـثالً  رمز می شیعه نیز در برخی مواقع به جاده مجاز و

مائده 

 که بـر   آن وقت دو نام بودند در نام زشت [یعنی العداوه والبغضاء] گویند این دو

 52 و 51آیات  طاغوت که در هاي جبت و نین واژهشده است. همچ حمل می عمر و ابوبکر

آیه  و شود بن عاص حمل می اند، به معاویه وعمرو نفرین شده سوره نساء

 ) /تفسـیر شـده    دشمنی او نسبت به علی و ) به عایشه همسر رسول خدا67بقره

باشد که در آیه آمده است با  زبیر می ه در خصوص طلحه وسوره بقر 73 است. همچنین آیه

قاتـل خـود را    مالیدن بخشی از گاوي که سرش بریده شده بود، به بدن مقتـول، برخاسـت و  

  ).269ـ268 ،میان مسلمانان هاي تفسیري در گرایش ،گلدزیهر( »معرفی کرد

  مورد قرآن  ) دیدگاه شیعه درج

   دیدگاه شیعه در مورد نص عثمانیـ 1

بـاز هـم مـورد    ، مسائلی است که با وجود وضـوح  اعتقاد شیعه نسبت به نص عثمانی از

  است.  شدهمعاندان واقع  هجمه مخالفان و

تـا آنجـا    دانـد و  موثق نمی شیعه نص عثمانی را کامالًبر این گمان است گلدزیهر   ]3[

اعتنایی  ،این صورت غیر کننده اهداف این مذهب باشد ودر  نماید که تأمین به آن استناد می

هاي توثیقی خود براي برآوردن مصـالح مـذهبی اسـتفاده     از شیوه، به نصوص مشهور نداشته

شــیعیان قــرآن عثمــانی را اســاس اندیشــه خــود «دارد:  بیــان مــی. وي همچنــین نمــوده اســت
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کنند. چنان که این شیوه تفسـیر   این قرآن را مگر در بعضی از اهداف انکار نمی گیرند و می

گیرنـد. البتـه بـا     به کارگیري آن براي مصالح مذهب شیعی نیز بـه کـار مـی    در نصوص و را

هاي خود را از روایات  توثیقی که ذکر کردیم [منابع شیعه پایه هاي احتجاج و توجه به شیوه

ایـن گمـانی باطـل اسـت کـه       کنـد]  العاده آنها کسب می کارهاي خارق و منقول از ائمه

 هـاي تفسـیري در   گـرایش  ،گلـدزیهر ( »کننـد  ص مشهور استناد مـی تصور کنیم آنان به نصو

  ).259 ،میان مسلمانان

هـاي نـص موجـود قـرآن را زیـر       دیدگاه شیعه در مورد ویژگی ،سپس بدون دلیلوي 

رسد که شیعیان در مورد اینکه نص قـرآن از چـه    چنین به نظر می«گوید:  برد و می ال میؤس

بـر سـخنان    ادامـه در  و) 251(همـان،   »اند اق نظر نرسیدهبه اتف ،هایی برخوردار است ویژگی

تا آنجایی که نص عثمانی از اشتباهات بـه   گوید: [از دید گاه شیعه] می ،خود پافشاري کرده

  ).256(همان،  »پس از آن باید به تفسیر نص پرداخت دور است، باید به آن کفایت نمود و

  تحریف قرآن ـ 2

گویـد:   نماید و مـی در قرآن به زیاده  را متهم به تحریفدارد شیعه  تالشگلدزیهر ] 4[

راویان شیعی همچنین براي پیشوایان خود قائل به نوعی تصحیح حرفی و لفظی ساده هسـتند  

وي این موضوع را به عدم تر باشد.  تا به این طریق به نصی برسند که از نصوص دیگر عمیق

  گوید: می کند و و فرزندان او مرتبط می ذکر نام امام علی

از دیدگاه شیعه در قرآن از علی و آل وي بسیار سخن گفته شده، ولی به وسیله دیگران 

شیعیان ) 166(نساء/  در آیه  مثالً ؛این آیات حذف شده است

اند. همچنین در آیه  را به این آیه اضافه کرده» فی علی«دو کلمه  

][  /فی «نیز همان دو کلمه ) 67(مائده

  . اند را اضافه نموده» علی

...خواننـد:   صورت زیر می دینسوره شعراء را ب 227آنان همچنین آیه 

][   و آیـه]

[  /کنند ) را نیز با همین اضافه قرائت می93(انعام .  
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دیگر هر جا در خصوص ظالمان و متجاوزان سـخن بـه میـان آمـده      آیاتیهمچنین در 

 »انـد  را غصـب کـرده   دانند که حـق آل محمـد   از آن روي می است، شیعیان این ظلم را

  ).265میان مسلمانان،  هاي تفسیري در گلدزیهر، گرایش(

تا شیعه را معتقد به تحریـف در   کوشد میگلدزیهر در جایی دیگر از سخنان خود  ]5[

آن گروه [شیعیان] این نص موجود قـر  آیا این«دارد:  ابراز میو  نص قرآن موجود نشان دهد

دانند که بر محمد فرستاده شده است؟ البته گروهـی از تنـدروهاي    را همان وحی خدایی می

اند که ممکن نیست این قرآن پایه و اساس دیـن گرفتـه شـود زیـرا در      شیعی بر این نظر بوده

هـاي   گلـدزیهر، گـرایش  ( »مورد صحت آن شک است و از مآخذ اصلی گرفته نشده اسـت 

در نظـر آنـان هـیچ یـک از     «دارد:  او افزون بر این بیان می ).248، میان مسلمانان تفسیري در

این نصوص قرآنی به آن مرتبه از اعتماد شرعی نرسیده است. تنها چیزي کـه در نظـر آنـان    

). وي 251(همـان،  » باشـد کـه مصـحف عثمـانی کامـل نیسـت       ایـن مـی   ،مورد اجماع است

در «گوید:  می ،تحریف قرآن تأکید نموده همچنان بر اثبات نظر خود مبنی بر اعتقاد شیعه به

 »حقیقت [از دید شیعیان] مصحف عثمان همه قرآن نیسـت، بلکـه بـر گرفتـه از قـرآن اسـت      

  ).256ـ255، (همان

انـد تـا نـص     شیعیان در جاهاي دیگر نیز تالش کـرده  «گوید:  در ادامه می ] گلدزیهر6[

هاي خود کنند. آنان با ایـن کـار    همشهور قرآن را به صورت نامناسب همراه و همگام اندیش

آن زیبایی را ندارد کـه قـرآن بایـد از آن     خود درصدد آن هستند تا ثابت کنند نص عثمانی

هایی نیز دارد که بایـد آن   برخوردار باشد. آنان بر این باورند که نص کنونی قرآن ناخالصی

تلـف، در جاهـاي   هـاي مخ  اي بـه صـورت   چنـان کـه آیـه    ؛را به صورت اولیه آن بازگردانـد 

  ).265(همان،  »گوناگون قرآن آمده است

نقصـان روي   گلدزیهر مدعی شده که شیعیان معتقدند در قرآن تحریف به زیاده و] 7[

هاي دور در خصـوص نـص    به طور عموم از زمان از طرف دیگر آنان [شیعیان]« .داده است

آنی که بر محمد نازل شده معتقدند این نص عثمانی نسبت به قر اند و عثمانی تشکیک کرده
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تغییراتی اساسی است. چنان که در این زمینه، از طرف دیگـر گفتـه    ها و داراي اضافه ،است

در اینجـا  : «گویـد  مـی او همچنـین  ) 248(همـان،   »شده که بخشی از قرآن حذف شده است

ان آن اینکه آیا از دیدگاه شیعیان نصی از قرآن موجود است که آنـ  شود و الی مطرح میؤس

آنـان چنـین نصـی را     ،آري در مقابل نص عثمانی به آن نص اعتـراف کامـل داشـته باشـند؟    

ي اسـت. در ایـن   رآوري این نص نیز سخنان بسیا دارند، چنان که در مورد گرد مفروض می

ـ به طور عمـوم  باشد. این اندیشه نزد شیعه   هاي گوناگون مذهبی موجود می زمینه نیز روایت

تـر   ست که قرآن نازل شده از طرف پروردگار بسیار بـزرگ ظر سوق داده اـ آنان را به این ن

  ).249 ،(همان »از آن چیزي است که هم اکنون در میان مسلمانان است

بر ایـن  : «گوید و می شمارد نقصان را بر می هایی از تحریف به زیاده و وي سپس نمونه

چیـزي کمتـر از سـوره بقـره     در اصل  ،باشد آیه می 73اساس سوره احزاب که اکنون شامل 

قبل از آن داراي بیشـتر   ،آیه دارد 64سوره نور که اکنون  آیه است، نبوده و 286که داراي 

آیه داشته است.  190آیه دارد در اصل  99سوره حجر که اکنون  از یکصد آیه بوده است و

اند که  ا آوردههایی ر در کنار آن سوره اند و در حقیقت شیعیان اجزاء ناقص قرآن را نیاورده

در اصل نص عثمانی موجود نبوده است. در نظر آنان، گروهـی کـه عثمـان آنـان را مسـئول      

ـ به گمان شیعیان ـ آیاتی را که مربوط بـه تمجیـد    کتابت قرآن کرده بود، از روي سوءنیت  

  (همان).» اند باشد حذف کرده علی می

از قرآن یافت شده کـه   هایی کند که سوره در ادامه مباحث خود ادعا می گلدزیهر] 8[

اي از قـرآن   به تازگی در کتابخانه بانکیپور (در هند) نسخه ؛تنها در نزد شیعیان متداول است

 41مشـتمل بـر   کـه  اي دیگر به نام النـورین    سوره ،که عالوه بر همین سورهیافت شده است 

بـه نـام سـوره     ت وآیه بوده اسـ  17سوره شیعی دیگري نیز که داراي است، در بر دارد. آیه 

  شد، یافت شده است.  و ائمه خوانده می یعنی سوره دوستی علی ،والیت

چـاپ کـرده    کلیر تسدال همه این زیادات قرآنی شیعه را بـه زبـان انگلیسـی ترجمـه و    

است. همه این دالیل حاکی از آن است که از دیدگاه شیعه قرآن موجود که نـص عثمـانی   

 هاي تفسیري در گلدزیهر، گرایش( مصحف اصلی دارد است، کمبودهاي بسیاري نسبت به

  ).250ـ249میان مسلمانان، 
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هـا قـرآن را تحریـف     شیعیان معتقدنـد سـنی  «گوید:  گلدزیهر در بخش دیگري می] 9[

  ).260(همان،  »دهد نمی هیچ یک از آنان این اصل را مورد انکار قرار اند و کرده

 دارد: بیــان مــی ان مســلمانان دارد وافکنــی میــ ســعی در تفرقــهکــه وي در جـاي دیگــر  

دانند کـه قـرآن    این تضاد را ناشی از آن می ،هر جا تضادي با اهل سنت پیش آید [شیعیان]«

  ).261 ،(همان »از سوي اهل سنت تحریف شده است

امـام کبیـر ابـو عبـداهللا (جعفـر      «گویـد:   می سپس به دستاویز دیگري چنگ زده و] 10[

شود)  گانه که مذهب شیعه به نام او جعفري خوانده می مان دوازدهصادق، پنجمین امام از اما

 گوید و گوید. کتاب نه سخن می کتاب ما در مورد شما به حق سخن می«چنین گفته است: 

گوید. خداوند  به وسیله کتاب سخن می] [لیکن رسول خدا ،شود نه با او سخن گفته می

وي راوي اسـت کـه از   ـ ابـو بصـیر گویـد      .بگـو است: به وسیله کتاب با آنان بر حق سخن گفته 

کنـیم، امـام گفـت: خداونـد      به او گفتم ما این آیه را چنین قرائت نمی«ـ کند   ابوعبداهللا روایت می

  .(همان) »لیکن این آیه مورد تحریف قرار گرفته است ،نازل کرده است این چنین بر محمد

 بـه امـام جعفـر صـادق    و ایـد  نم وي سپس شیعه را متهم به تصـحیح در قـرآن مـی   ] 11[

یح صـورت  حهمین تصـ  سوره فرقان نیز 74در مورد آیه «د: ده خواهی می حسادت و خودنسبت 

 را شـاد دار  هاي مـا  فرزندانمان دل گویند اي پروردگار ما، از همسران و آنان که می«گرفته است: 

بـر   د ایـن موضـوع را  توانـ  ] نمـی امام جعفـر صـادق [  ». پیشواي پرهیزگاران گردان [وجعلنا] و

پـس نـص قـرآن بـه ایـن       .خود هموار کند که دیگران نیز همچون او پیشواي پرهیزگاران گردند

قـرار دادیـم [جعلنـا] (بـا اسـتناد فعـل بـه        «صورت فرستاده نشده است، بلکه به این صورت است: 

  ).263میان مسلمانان،  هاي تفسیري در گرایش ،گلدزیهر( »خداوند) پرهیزگاران را امام

  و نقد بخش دوم: بررسی

  .است پذیر از چند جهت خدشه ادعااین ] 1[

انـد کـه در    دست آورده که علویـان نخسـتین گروهـی بـوده    ه گلدزیهر از کجا ب ـ  اوالً

در حـالی کـه خلفـا در عصـر خـود بـراي        انـد؟  تفسیرآیات قرآن به این شیوه تمسک جسـته 

ــد  ده مــیقداســت خــود از ایــن شــیوه اســتفا  مشــروعیت بخشــیدن و حاشــیه ، ایــازي(نمودن

  ).247 ،میان مسلمانان هاي تفسیري در گرایش
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حقـوق   چه تناقضی میان حقوق انسانی با قانون دولتـی و  ،باید از گلدزیهر پرسید ـ  ثانیاً

دانـد،   نادرست مـی  منطقی و سیاسی وجود دارد که در کنار یکدیگر قرار گرفتن آنها را غیر

مصداق بـارز   حقوق سیاسی مولود حقوق انسانی و ن دولتی وواقع مطلب این است که قوانی

به  گردند. نیز با در نظر گرفتن نزدیکی خاندان پیامبر اساس آن تنظیم می آن هستند و بر

 ،که معرفـی حقـوق سیاسـی   آید  به دست میاین نتیجه  ،عنوان رهبران الهی به جامعه انسانی

امري معقول اسـت کـه    »ذا القربی«مصداق به عنوان  مولود حقوق سیاسی خاندان پیامبر

  تفسیر آیه نیست.  به هیچ وجه محدودکننده معنا و

این نوع تفسیر تحریک عاطفی نیست، بلکه دفاع از حقوق رسالت اسـت کـه بـا     ـ  اًثالث

 گونـه دفـاع کـامالً    ایـن  ،حمـالت مخالفـان از هـر سـو     توجه به در اقلیت قرار داشتن شیعه و

فصـل   رسد، چنان که خود قرآن نیز راه تفکیـک حـق از باطـل و    ر میمنطقی به نظ طبیعی و

 :است رسولش دانسته در مراجعه به خدا و الخطاب منازعات را

 /رسـول بـاز    را بـه خـدا و   ؛ اگر در چیزي خصومت کردید، آن)59(نساء

تفسیر شـیعه پاسـخی مثبـت بـه      ،بنابراین ؛گیري از قرآن است ارجاع همان بهره گردانید. این

  اي.  برداشت فرقهیک این دعوت الهی است نه 

  باید گفت:  سخناناین  پاسخدر ] 2[

تفاسـیر شـیعه گـواه بـر ایـن      خـود  این نوع تفسیر متعلق به شیعه نیست، چنان که  ـ  اوالً

  هل حدیث است. بلکه متعلق به گروهی از ا است، مطلب

  است. عمر نشده  اي به ابوبکر و مائده در تفاسیر مختلف شیعه اشاره 91در مورد آیه 

عنـوان   طاغوت تعابیري بـا  نیز در تفاسیر شیعه از جبت و نساء 52 و 51در مورد آیات 

  .شیطان شده است بت، بت و پرستان، طاغوت و بت بت و

 (بـا ایـن حـال) بـه جبـت و      ،(خـدا) دارنـد  اي از کتـاب   آیا ندیدي کسانی را که بهره«

  ).416 /3 ،نمونه تفسیر ،مکارم شیرازي( »آورند... پرستان) ایمان می بت طاغوت (بت و

 ،اي از علـم کتـاب داشـتند    علمـایی کـه بهـره    آیا ندیدي آنها که کتاب داده شـدند و «

  ).577 /1 ،تفسیرالمیزان ،طباطبایی( »گروند... بت می چگونه به طاغوت و
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آوردنـد   از کتاب که ایمان می اي را بهره آیا نظر ننمودي به سوي آنان که داده شدند«

  ).66ـ65/ 2 ،در تفسیرقرآن مجید روان جاوید ،ثقفی تهرانی( »شیطان.... و  به بت

بـه مـاجراي گـاو    کـه  سـوره بقـره نیـز در تمـام تفاسـیر شـیعه        68 و 73در مورد آیات 

  زبیر نشده است.  اي به عایشه یا طلحه و ارههیچ اش ،اسرائیل پرداخته شده بنی

از  .قـرار گرفتـه اسـت    تأویالت به شدت مورد مذمت ائمه و گونه تفسیر این ـ   ثانیاً

خداونـد  ؛ ما کان اهللا عزوجل لیخاطب خلقه بمـا الیعلمـون  «فرماینـد:   که می امام صادق

  ).300/ 24 ،بحاراالنوار ،مجلسی» (سازد دانند مخاطب نمی مردم را هرگز به چیزهایی که نمی

اقتضاي حکمت الهی بر قابـل فهـم بـودن     در واقع قرآن براي هدایت بشر نزول یافته و

  است.  مزموم مجازي مطرود و تفسیر رمزي و ،سنت لذا از دیدگاه قرآن و ؛آن است

چنـد  پیرامون اعتقادات شیعه نسبت به مصحف عثمانی از گلدزیهر  هاي دیدگاهدر ] 3[

  .است نقدقابل 

شـیعیان  «گویـد:   از طرفی میاست.  خود گلدزیهر در گفتارش دچار تناقض شده .اوالً

هر رد بر سخنان خود در ادامه م و »گیرند به طور کلی اساس اندیشه خود می قرآن عثمانی را

این گمانی باطل است که تصور کنیم آنـان بـه نصـوص مشـهور اسـتناد      «دارد:  ابراز می، زده

  ).259 ،میان مسلمانان هاي تفسیري در حاشیه گرایش ،يایاز( »کنند می

 ،که مورد وثوق کامل شـیعیان اسـت   مصحف عثمانی از جانب حضرت علی .ثانیاً

فـواهللا  «فرمایـد:   می ،آنجا که حضرت خود را ناظر بر کار عثمان دانسته ؛تأیید گردیده است

مـورد مصـاحف بـه جـز بـا       ؛ به خدا سوگند عثمـان در »ما فعل فی المصاحف االعن مالءمنا

. لذا این امکان که )210 /1 ،االتقان فی علوم القرآن ،سیوطی» (مشورت ما کاري انجام نداد

که عالوه بر معصوم بودن، زندگانی خود را صـرف خـدمت    با وجود ناظري چون علی

   منتفی است. اي وارد آمده باشد، کامالً بر این مصحف خدشه ،قرآن نموده است به اسالم و

دربـاره   که حضـرت علـی   تصریح دارندقرآن  تاریخ وی حدیث، منابع بر اینافزون 

؛ اگـر عثمـان مصـاحف را محـو     لـو لـم یصـنعه لصـنعته    «فرمود: جمع قرآن از سوي عثمان 

  .  )52 /89 ،بحاراالنوار ،مجلسی( »دادم کرد من این کار را انجام می نمی
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اسـتناد  صحت  بودن مصحف عثمانی وکامل  علماي بزرگ شیعه نیز بر صحت و. ثالثاً

احـدي از  نویسـد:   آیت اهللا خـویی در تأییـد عملکـرد عثمـان مـی      .اند آن شهادت داده هتام ب

مسلمانان را بر قرائت واحدي گـرد آورد، یعنـی قرائتـی کـه     را که عثمان کار مسلمانان این 

ات دیگـري را کـه   ئـ قرا و فـرا گرفتـه بودنـد    تواتر از پیـامبر  همسلمانان رایج بود و آن را ببین 

چـرا کـه    ؛احرف بود منع کرد، مورد انتقاد قرار نداده اسـت  ۀسبعمبتنی بر احادیث نزول قرآن به 

 ،بر باد رفتن وحدت کلمه آنهـا  پراکندگی صفوفشان و اختالف در قرائت به اختالف مسلمانان و

  ).347 ،لقرآنالبیان فی علوم ا ،خویی(موسوي  انجامد بلکه تکفیر بعضی از بعضی می

: شـیعیان در مـورد اینکـه نـص قـرآن از چـه       نویسـد  پژوهـان معاصـر مـی    یکی از قـرآن 

انـد وگرنـه چگونـه از عصـر تـابعین تـا بـه         هایی برخوردار است، به اتفاق نظر رسیده ویژگی

» هاي فراوانی نگاشـته شـده اسـت    امروز بر اساس همین ترتیب مصحف از سوي شیعه تفسیر

  .)تفاسیرشیعه تطورسیر  ،ایازي (ر.ك:

اخالق  علماي شیعه از آغاز تاکنون با استناد به همین مصحف موجود، احکام و .رابعاً 

از جمله این  ست.اند که کتب متعدد آیات االحکام گواه این مدعا اسالمی را استنباط نموده

فـی احکـام   البیـان   ةزبـد « و از فاضل مقداد »کنز العرفان فی فقه القرآن«توان به  ها می کتاب

. تفاسـیر  انـد  که بر اساس مصحف عثمانی تـدوین یافتـه   اردبیلی اشاره نموداز محقق  »القرآن

؛ بنابراین، سخنان گلدزیهر مستند بـه  اند علماي شیعه هم به ترتیب قرآن عثمانی نگاشته شده

  منابع شیعه نیست و خالف واقع است

حضـرت در تفسـیر    نن نـام آ در قرآن یا آورد ] در مورد عدم ذکر نام امام علی4[

له غافـل مانـده کـه اگـر در     ئگلدزیهر در مطالعات خـود از ایـن مسـ   آیات قرآن باید گفت: 

و نظیر آنها به آیات افزوده شـده  » آل محمد حقهم«، »فی علی«احادیث شیعه کلماتی چون 

 از باب تعیین مصداق براي کالم و تأکید بر سبب یا شأن نـزول آنهـا بـوده اسـت کـه      ،است

در  ه،مفسـر بـزرگ شـیع    ،عالمـه طباطبـایی   .و سنی است امري متداول در روایات شیعه

بیـان ایـن   «نویسـد:   سـوره نسـاء مـی    166آیـه  روایـات مربـوط بـه    تفسیر ارزشمند خود ذیـل  
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مضامین از باب تطبیق کلی بر مصداق است نه اینکه آیـه شـریفه تنهـا در خصـوص والیـت      

 بوده باشد و دشمنان علی» انزل الیک فی علی«اصل  نازل شده، نه اینکه آیه در علی

نیز منظور ایـن نیسـت کـه بفرمایـد:      .را انداخته باشند» فی علی«در قرآن دست برده و جمله 

طباطبـایی،  ( »انـد  قرائـت کـرده  » انـزل الیـک فـی علـی    «بعضی از قاریان آیه را به صـورت  

  ).238، 6 ،تفسیرالمیزان

ر متذکر شد کـه رسـم و کتابـت قـرآن غیـر از قرائـت آن       له را به گلدزیهئباید این مس

خذ رسم و کتابت همان طرقـی اسـت   أخذ قرائت روایت و اسناد است، ولی مأزیرا م ؛است

گونه قرائـت کنـیم    که در نوشتن معمول بوده است. بنابراین ما موظفیم آیات قرآنی را همان

 ه موجـب انحـراف از تـالوت   ک شده است، نه طبق رسم الخط و کتابت آن که براي ما نقل

  ).253 تاریخ قرآن کریم،پژوهشی در حجتی، گردد ( می و امام پیغمبر اکرم

در پاسخ به ادعاي گلدزیهر مبنی بـر اعتقـاد شـیعه بـه تحریـف قـرآن بایـد گفـت:         ] 5[

 .ی مکتـب تشـیع دارد  نریشـه در مبـا  عقایـد کلیـدي و   مصونیت قرآن از تحریف و تبدیل از 

هیچ مکتبی در جهان همانند اسـالم و هـیچ کتـابی هماننـد قـرآن، تـا ایـن        شیعه معتقد است 

اسـطوره   ،موسـوي دارابـی  ( تحریف قـرآن امـري محـال اسـت     اندازه تاریخ روشنی ندارد و

پیرامون انتساب اعتقاد تحریف لذا شبهات گلدزیهر  )؛62، ناپذیري قرآن تحریف تحریف یا

  .استگویی  شیعه به شرح ذیل قابل پاسخقرآن به 

توانست دریابد که قرآنی غیر از قـرآن عثمـانی    با نگاهی اجمالی هم میگلدزیهر  .اوالً

  در میان شیعیان رایج نیست و خواص و عوام شیعه بر این امر تصریح دارند. 

 ظـاهراً  .انـد  تمام تفاسیر شیعه از آغاز تاکنون بر مبناي نص عثمانی نگـارش یافتـه   .ثانیاً 

ــ   نیسـت ممکن  البته امري غیر تفاسیر شیعی ـ که ي یا عدم دسترسی به انگار در اثر سهل وي

  غفلت ورزیده است.  از مراجعه به آنها

ن شیعه روایاتی را که برتحریف قرآن داللـت  اتنها تعداد اندکی از علماء و محدث .ثالثاً

عـدول  از آراء خـود   ،پـس از تحقیـق جـامع    اند، که همین تعداد نیـز غالبـاً   نقل کرده ،دارند

  . اند ناپذیري قرآن اذعان کرده و به تحریفنموده 
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، شـیخ مفیـد   »االعتقـادات االمامیـه  «علماي بزرگ تراز اول شیعه نظیر شیخ صدوق در  .رابعاً

» التبیـان فـی تفسـیر القـرآن    «، شیخ طوسی در »مجمع البیان« ، شیخ طبرسی در»اوائل المقامات«در 

  اند.   نسبت داده تقاد به تحریف قرآن رابه پیروان حشویهاع و  بر عدم تحریف قرآن تصریح نموده

 در دلیـل دیگـر   يهـا  سورهدر گلدزیهر که تکرار آیات قرآن  نظردر پاسخ به این ] 6[

باید گفـت ایـن دیـدگاه بـه هـیچ وجـه دیـدگاه         است،ناخالص بودن آن از دیدگاه شیعه  بر

ایـن نظـر را بیـان    ی ه چه منبعمعلوم نیست گلدزیهر با تمسک ب جمهور علماي شیعه نیست و

  دانست. آنان اجماع  برابر بادود از شیعیان را حتوان عقیده تعدادي م زیرا نمی ؛نموده است

ــه پیــروي از مصــاحفی بــوده کــه در دوران   ،عــالوهب از دیــدگاه شــیعه تکــرار آیــات ب

اند در  دیدهنیز این آیات به تعداد دفعاتی که نازل گر. به رشته  تحریر درآمده بود پیامبر

همچنین ایـن تکرارهـا    ).32 نشده، تحریف قرآن هرگززاده آملی،  حسن( قرآن وجود دارند

یـا بـه منظـور تأکیـد بـر محتـوا،        آن باشد و اعجاز بالغت قرآن و تواند نشانه فصاحت و می

یا جلب توجه شنونده به موضوع صورت پذیرفته باشد، مانند آیه  عظمت مطلب و اهمیت و

  ستتکرار گردیده ا یک مرتبه در سوره الرحمنو که سی .  

 و همت پیـامبر اکـرم   این مسأله نیز باید مورد توجه وتأمل واقع شود که شیوه و    

زاده  حسـن ( مسلمانان بر این بود که قرآن را از هر آنچه زیادت برآن است منزه نگـاه دارنـد  

جـان   با توجه به اینکه مسلمانان از تمام زندگی و). 33ـ32، ز تحریف نشدهقران هرگآملی، 

فرزند  پوشی از وطن، مال، زن و چشم مشکالت و ها و با تحمل تمام سختی خود گذشتند و

آیا هیچ انسـان عـاقلی    ،)293موسوي خویی، البیان فی تفسیرالقرآن، ( از اسالم دفاع نمودند

  توجهی صورت پذیرفته باشد.  آن بیدهد که نسبت به قر احتمال می

تـوان شـیعه را مـتهم     هم می هایی آیا باز با دقت در چنین دیدگاه تمام این اوصاف و با

  به ناخالص دانستن قرآن نمود؟!

در مورد ادعاي گلدزیهر مبنی بر اعتقـاد شـیعه بـه تحریـف بـه زیـاده و نقصـان در        ] 7[

صـی غیـر از نـص عثمـانی کـه مـورد       در سـخنان خـود بـه ن    مصحف عثمانی باید گفت وي
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سـخنان زیـادي    ،بیان داشته که در مورد ایـن نـص   اشاره نموده و ،اعتراف کامل شیعه است

اما نه مشـخص کـرده    .در این زمینه روایات گوناگون مذهبی نیز موجود است وجود دارد و

نان سـخ  نه حتی یکـی از  و کجاست که شیعیان از آن خبر ندارند که این نص کدام است و

مـدرك   بـدون سـند و   ،بنـابراین  ،هم بیان کرده اسـت  راادعایی روایات گوناگون  فراوان و

 خـود گـواه  اي  . چنـین شـیوه  بـر شـیعه وارد نمـود    را گ و سسـتی ربـز توان چنین اتهـام   نمی

  . گلدزیهر و دیگر هم مسلکان وي استسوءنیت  ورزي و غرض

بزرگ شیعه بر صـیانت قـرآن از    در حالی است که علمايهاي گلدزیهر به شیعه  اتهام

سـنت، شـواهد تـاریخی و      اجماع دارند  در این راستا به دالیـل مختلفـی از کتـاب،   تحریف 

 اند. براي نمونه،  دلیل عقلی استناد کرده

) و 9(حجـر/  در قرآن به آیاتی از جمله آیـه:  

 

ــ41(فصــلت/ ــد (ر.ك: موســوي خــویی،  ) اســتفاده کــرده42ـ البیــان فــی تفســیر القــرآن،   ان

از  و نیـز حـدیث ذیـل   اهـل سـنت    جوامع روایی شیعه وثقلین حدیث متواتر  ).211ـ210ص

ها و اوصاف قرآن را بیـان نمـوده، از دالیـل قرینـی مـورد اسـتفاده        که ویژگی امام علی

  .شیعه بر عدم تحریف قرآن است

)أَنْزَلَ ثُم لَیهع تَابتُطْفَأُال نُوراً الْک ،هابِیحصرَاجاً مسوال ویخْب  ،هقُّـدتَو ـراً  وحال ب كریـد 

،رُهقَع اجاً ونْهلُّال میض ،هجنَه اعاً وال شُعمیظْل ،هءضَو ال فُرْقَانـاً  و د یخْمـ  ...انُـهرْهقـرآن  « )؛ب

نوري است که خاموشی ندارد، چراغـی اسـت کـه درخشـندگی آن زوال نپـذیرد، دریـایی       

اي است که  است که ژرفاي آن درك نشود، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، شعله

 »...باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد نشود، جداکننده حق ونور آن تاریک 

  ).198خطبه  ،نهج البالغه(

اللهم انک اغتنی علی ختم کتابک الذي انزلته نورا، وجعلتـه مهیمنـا   «ند: ا هنیز فرمود امام سجاد

ـابی کـه         ؛... علی کل کتاب انزلته ـان کت ـاري نمـودي، هم ـاب خـود ی آنـرا نـور   خدایا تو مرا بر ختم کت

  ).42 دعاي ،صحیفه سجادیه( » ...وروشنایی فرستادي وبر هر کتابی که نازل کردي گواه گردانیدي
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الـوثقی،   ةهو حبـل اهللا المتـین، وعـرو   «ند: ا هفرمودباره قرآن در همچنین امام رضا

وطریقته المثلی، المؤدي الی الجنته، والمنجی من النار، الیخلق علی االزمنه، والیغـث علـی   

علـی کـل انسـان     ۀاأللسنه، النه لم یجعل لزمان دون زمان، بل جعل دلیل البرهـان، والحجـ  

[قـرآن] ریسـمان محکـم    ؛ الباطل من بین یدیه والمن خلفه تنزیل من حکـیم حمیـد   الیاتیه

 دهندهنجات  بهشت و رساننده بهروش پسندیده اي است که  دستاویز مطمئن و خداست، و

تکـرار آن   سازد، زبانها از بیان و زمان قرآن را فرسوده نمی گذشت شود، از آتش جهنم می

 راهنمـاي راه و  شوند، زیرا قرآن محـدود بـه زمـان خاصـی نیسـت، بلکـه دلیـل و        خسته نمی

نه در آینده به این  هاست که هرگز باطلی نه در حال و حجت قطعی خداوند بر تمامی انسان

ابـن  ( »ستوده نازل شده اسـت  اوند حکیم وکتاب راه نخواهد یافت، زیرا قرآن از جانب خد

 ،عیاشــی ؛ بــراي روایــات دیگــر شــیعی، ر.ك:     ،2 /130عیــون اخبارالرضــا   ،بابویــه

  ).203 و 176 ،31 /89مجلسی، بحاراالنوار، ؛ 7 /1 ،عیاشیالتفسیر

چگـونگی  کیفیـت آن،   تـاریخ قـرآن ماننـد آغـاز نـزول و     واقعیات تاریخی مربوط بـه  

مسلمانان،  نظیر بی اهمیت توجه و نیز در عصر خلفا و و پیامبر آن در عصرقرآوري  جمع

کـه   ، خـود گـواه اسـت   عالمان علوم قرآنی از آغاز نزول تـاکنون و  قاریان، به ویژه حافظان

تحریـف   اصـوالً  خیالی بیش نیست و موضوع تحریف این کتاب مقدس چیزي جز افسانه و

موسـوي  اسـت (ر.ك:  محـال   عادتـاً  ن وممکـ  هـا امـري غیـر    چنین کتابی با این همه ویژگی

ناپـذیري   ). دلیل عقلی نیز بـر تحریـف  62ناپذیري قرآن،   تحریف دارابی، اسطوره تحریف یا

  قرآن از سوي شیعه همچون دیگر ادله مورد استفاده قرار گرفته است.

کتاب هـدایت بشـر نیـز بایـد      فرستاده است و خداوند حکیم قرآن را براي هدایت بشر

اسـت کـه تمـام     واضـح  همچنین بدیهی و کامالً .منزه از هر گونه نقص باشد مع وجا ،کامل

موجب سـعادت او   توانند متضمن هدایت بشر و نمی اند و کتب آسمانی پیشین تحریف شده

اگر قرآن نیز تحریف شده باشد، مردم در گمراهی خود تقصیري نخواهند  ،بنابراین ؛گردند

کنـد کـه    هی نخواهد ماند. حکمت خداوند اقتضا مـی جزاي ال داشت وجایی براي حساب و

نیـز چنـین   عـدالت الهـی    .هـدایت نمایـد   است،شده  بندگانش را که با هدف کمال آفریده

  نماید. نبندگانش را کیفر  ،هرگز بدون نشان دادن طریق هدایت است که
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آن هر گونه تحریـف قـر   بنابراین، با توجه به مطالب پیشین و دالیل مذکور، باید گفت

هاي غـالت اسـت کـه     آنچه گلدزیهر به شیعه نسبت داده، اندیشهو غیرممکن است و محال 

معتقدند خلیفـه سـوم آیـات کتـاب خـدا را بـه میـل خـود          قائل به تحریف قرآن موجود هستند و

 هـایی اسـت   هکند از جملـه سـور   هاي تحریف شده ذکر می سورهیاد کرد  تحریف نموده است و

ناپـذیري   تحریـف  اسطوره تحریف یا (موسوي دارابی، پندارند ف شده میکه غالت آنها را تحری

؛ 1/15 ،البیـان فـی تفسـیرالقرآن    مجمع ،طبرسی؛ 3 /1بیان فی تفسیرالقرآن،تطوسی، ال؛ 233قرآن، 

 ؛228/ 1 ،تفسـیرالقرآن کـریم   ،صـدرالمتألهین ؛ 242 /8جرجانی، جالءاالذهان وجـالء االحـزان،   

  ).132ـ104 /12 ،تفسیرالمیزان ،طباطبایی و 4/228 ،طریحی، مجمع البحرین

 توانسـت بـا انـدکی دقـت و     اي که گلدزیهر مـی  لهئمسگوییم  ] در پاسخ این ادعا می8[

این است که در میان شیعیان قرآنـی جـز مصـحف     ،آن به نتیجه مطلوب دست یابد تأمل در

کتـب آن مـذهب    عقایـد هـر مـذهب رابایـد از امهـات      ،عثمانی وجود ندارد. عالوه بر ایـن 

این سـخنی اسـت کـه خـود گلـدزیهر بـر آن        نه از افراد فاقد صالحیت علمید دریافت نمو

 ،بنـابراین )؛ 260میـان مسـلمانان،    هـاي تفسـیري در   گلـدزیهر، گـرایش  تصریح کرده است (

کـه   یـا تجاهـل اوسـت   کوتاهی علمـی  یا انسته اددر این باب ناشی از اشتباهات ن ويسخنان 

  نیست.  فتنیناقد پذیر پژوهشگر و هیچ یک براي یک

باید گفت که بدون هیچ سند ومدرکی اعتقـاد بـه   انگیز وي  ] در پاسخ سخنان تفرقه9[

بلکـه آن   ،به این هم اکتفا ننموده به شیعه نسبت داده و تحریف قرآن از جانب اهل سنت را

  است.  نشان دادهرا یک اصل در مذهب تشیع 

که جمهور علماي شیعه بر عدم تحریف قرآن اتفاق  شد در مباحث پیشین به تفصیل بیان

نه هیچ گروه  نه از جانب اهل سنت و معتقدند تحریف قرآن نه از جانب شیعه و نظر دارند و

غالت به  ن شیعه واتنها گروهی از حشویه اهل سنت، اخباری دیگري صورت نپذیرفته است و

لدزیهر در اتهامات خود بدون مراجعه گ شود که معتقدند؛ بنابراین مالحظه میتحریف قرآن 

   و راه مغالطه را در پیش گرفته است.پرداخته  سازي اصیل شیعه به نظریه منابعبه 

اصـول مـذهب    خبري خود از عقایـد و  گلدزیهر در این کالم بار دیگر نهایت بی] 10[

کـه بـه طـور مسـلم امـام ششـمین        چرا که امام صـادق  ؛به نمایش گذارده است تشیع را

  امام پنجم دانسته است. ، شیعیان است
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کـه تفسـیر منسـوب بـه      که گلدزیهر چگونه متوجـه نشـده   استال ؤجاي سبه عالوه، 

نوشته خود او نیست، بلکه توسط یکی از شاگردانش گردآوري شده  » علی بن ابراهیم قمی«

وب به اي است از تفسیر منس مطالب آن آمیخته که شخصیتش تاکنون ناشناخته مانده است و

 نفـرین امـام صـادق    که مورد لعن و »ابو الجارود«تفسیرهاي دیگر از جمله تفسیر  قمی و

بـا همـه اینهـا ممکـن اسـت حـدیث        ).89تحریف،  معرفت، مصونیت قرآن از( واقع گردید

 زیرا در روایت آمـده  ؛معصوم کنیم امامان و حمل بر مفسر بودن پیامبر ذکر شده را

 »؛ آنـان نـاطق بـه کتـاب (نامـه اعمـال) هسـتند       هو النـاطق بالکتـاب  ولکن رسول اهللا : «است

  ).261میان مسلمانان،  هاي تفسیري در یازي، حاشیه گرایش(ا

از جملـه امـام    این است که تمـام ائمـه و   ،باید متذکر شد بارهاي که در این  نکته ]11[

 انشینی آنان ودر مورد ج پس از خود را معرفی کرده و امامان پیش و پیشوایان و صادق

تفسیر انشایی (دعا) بـه جـاي تفسـیر خبـري      ،اند. به عالوه نیز پیشوایی پرهیزگاران دعا نموده

به معناي کلی آیـه   معنا نیست که امامبدین  ،صورت پذیرفته است که از جانب امام

الگویی قرار  توجه بوده است، بلکه نشانگر تحقق دعاست که خداوند براي متقین رهبر و بی

ادعـاي عـدم    هم تراز دیگر مفسـران پنداشـت و   را نباید امام صادقهمچنین  داده است.

 در تفسیر جایگاهی ویـژه دارنـد   هستند و زیرا ایشان از عترت پیامبر ؛نمود فهم ایشان را

  ).264میان مسلمانان،  هاي تفسیري در ایازي، حاشیه گرایش(

  نتیجه

هاي خود، سبک تفسیري شیعه را از آغاز دوره  پردازي سازي و نظریه گلدزیهر با نظریه

اسالمی تا عصر حاضر به چالش کشیده و انواعی از تفاسیر اهل حدیث، غالت و دیگر فرق 

ها با مد نظر قرار دادن تفاسیر شیعه و اندکی تأمل  را به شیعه منتسب کرده است. این دیدگاه

رو  کننـده و منطقـی روبـه    اي قانعه و تعقل در مورد شبهات وارد شده از جانب وي، با پاسخ

ـاي سـخنان گلـدزیهر     شد و تزلزل آنها نمایان خواهد گشت. همچنین مسئلهخواهد  اي که در جاي ج

ـتن          شود، تالش براي تفرقه دیده می ـان برداش ـنت و از می ـیعه و اهـل س ـان ش ـاد بـدبینی در می افکنی، ایج

  باشد.   یات قابل نقد، تحلیل و رد میوحدت و انسجام اسالمی است که با استفاده از قرآن و روا
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