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  چکیده

از جملـه   ،وقوع تحریف در متون مقدس شناس یهودی، مستشرق و شیعه کلبرگ،اتان 

آیات خود قرآن نیز ایـن نکتـه را   از دیدگاه او برخی  شمارد. قرآن را امری ضروری می

بـه نظـر    تاریخچه قرآن و زمان کتابت کامل متن آن دلیل دیگر اوست. کنند. می ییدتأ

له بـرای فـرار از مسـأ    گیری روایات برای اثبات کتابت قرآن در عصـر ابـوبکر   جهتوی 

قـرآن   ات و ابهام معنایی برخی از واژه گانروای کلبرگ با استناد به است.قرآن تحریف 

او اعتقـاد شـیعه    .ن برآمده اسـت در نتیجه تحریف قرآ اثبات جمع دیرهنگام ودرصدد 

   داند. مي ل بویهرا تا عصر آبه تحریف قرآن امامیه 

 را تحریـف  از قـرآن  مصـونیت تا  پرداخته آنها نقد و آراء مذکور نقل به پژوهش حاضر

  .اثبات کند

  

  .امامیّه شیعه ،آیات قرآن کتابتِ قرآن، آوري جمع تحریف، ،اتان کلبرگ   ها: کلید واژه

                                                
 .hrezaii@ut.ac.ir :پردیس قماستادیار دانشگاه تهران، مسؤول،  نویسنده. 1

  کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث.. 2
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  مقدمه

 آنـان،  از یکـي  که است بوده تشرقانسم پژوهشهاي توجه مرکز دیرباز از کریم قرآن

در تل  1934نشسته دانشگاه اورشلیم است که در سال باز وی استاد. است کلبرگ اتان

مـدرک   1971بـرو آغـاز کـرد و در سـال     تحصیالتش را در دانشـگاه ح  آویو بدنیا آمد.

او در مقـاالت متعـدد بـه تشـریح      د.نمـو دکترای خود را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت   

 مصـونیت  و اصـالت  سـاختن  اعتبـار  بي براي تالش ته است.اعتقادات و فقه شیعه پرداخ

 اسـت،  سیاري آتاالقر کتاب یححتص که ،او التألیف جدید اثر مقدمه در تحریف از قرآن

 ايهپژوهش تا ماني، سخنان از مقدمه، این در وي استنادات. خورد مي شمچ به وضوح به

 دیدگاههاي و روایات نیز و سانهباستانشنا هاي افتهی و غربي محققان بینانه باریک و دقیق

  .شود مي شامل را امامیّه علماي

 سعي غربي پژوهان قرآن نقادانه رویکردهايو  نظرات نقل با کلبرگ در مقدمه مذکور

   .داردقرآن  ۀدربار شبهات از لّومم فضایي ایجاد در

 بـه  اعتقـاد  خـود،  دسـترس  در منـابع  موشکافانه و دقیق ارائه با است کرده سعي او

 کـه  اسـت  چیزي حقیقت و انصاف ۀمحدود. دهد نشان را امامیّه دیدگاه از قرآن تحریف

  . دارد مدنظر پژوهش در منصف محقق هر

 دور نظـر  از نظرهـایش،  دقـت  همه رغم علي کلبرگ که است چیزي این حال، این با

 جانبـداري  و نگـري  یهیکسـو سیاري با  القراآتوي در مقدمه خود بر کتاب . است داشته

  .ستاند مي خواننده از را دیگر احتمال هرگونه به اندیشه فرصت آور، اللم

کلبـرگ بـر کتـاب     ۀبا استفاده از مقدم نداین سطور در این پژوهش برآن نگارندگان

  . دنقرآن بپرداز نقل، تحلیل و نقد آراي وي درباره تحریفسیاري به  القراآت

  

  دیدگاه کلبرگ

هـای   یافته از جمله نقل مواضع متون مقدس، ف،مختل مستندات به استناد با کلبرگ

 فیـ رتح معتقـد بـه   ،عتقاد گسترده در امامیه به تحریفادعای ا غربی و نیز پژوهان قرآن

  )(Kohlberg, 4-5, 8-11, 24-25 .است قرآن

 .نیسـت  پذیرش قابل روایي، مستندات و تاریخي شواهد عقلي، دالیل به دیدگاه این

تـوان   امـا نمـی   توان با اسـتدالل عقلـی ثابـت کـرد،     یرا نم حوادث تاریخی چه اصوالًگر
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کتـاب ارسـالی او را بـدون     مرسـل از سـوی خداونـد حکـیم،     ،یرفت که پیامبر حکیمپذ

 بندی و تدوین رها کند و آنگاه انتظار به بیراهه رفتن پیروانش را نداشـته باشـد.   صورت

  دیگری نباشد.کتاب و پیامبری که قرار است بعد از آنان کتاب و پیامبر 

. است رسالت عصر در قرآن گردآوري بیانگر فراواني روایيو  تاریخي شواهد و دالیل

 کـه  نیست حدّي به آشفتگي این امّا نیست، همگاني رأیي امر، این کیفیت درباره گرچه

 باشـد،  داشته بیشتري نزدیکي امر واقیعت به که اي نتیجه به دستیابي از را انگرپژوهش

 و شـواهد  به توان مي مربوط، گزارشهاي تحلیلو  منابع در اندیشي ژرف با کهبل دارد، باز

) ص(خدا رسول زمان در را تحریف از آن حفظ و قرآن جمع که یافت دست قاطعي ۀادلّ

-61، عـاملي :   کنـ  شواهد این از اطالع براي( .گذارد مي تأئید مهر آن بر و کند مي اثبات

 ،طیسیو ؛271-1/269 ،معرفت ؛257-250 ،220-207 ،يیخو ؛290-280 ،رامیار ؛73

ــاني ؛129-127 ،106-105 ،یمیرمحمــد ؛1/207-214 ــن ؛282-256، زرق  ،هشــام اب

، 93-92دروزه،  ه؛ عـز 29؛ موسوي، 35؛ جعفریان، 99باقالني،   ؛1/43طبرسي، ؛ 3/104

  ).193-192، ؛ ابن طاووس282

  

  مانی دالیل

را با ضروری دانستن وقوع تحریـف در  ي سیار القراآتبر کتاب مقدمه خود  ،کلبرگ

 کنـد:  مـی  و دو دلیل به نقل از مـانی بـرای زوال ادیـان ذکـر     کند می متون مقدس آغاز

 اش تبلیغـي  ۀوسـیل  و او وطن پیامبري هر دین تبلیغ و مأموریت ۀمحدودکه  نخست آن

  )(Kohlberg, 1 .است ادیان نابودي دلیل این و اوست قوم زبان و زبانش

 از ابتـدا  اسـت،  اینگونه حرکتي هر اصوالً. رسد نمي نظر به دفاعي قابل دلیل اما این

 سال در) ص(پیامبر آیا .نوردد درمي را خود پیرامون بتدریج و گیرد مي نضج خود کانون

 اگـر  نفرسـتاد؟  و ننوشـت  دیگر کشورهاي امراي و پادشاهان به هایي نامه هجري، هشتم

 معنـی  بـی  )ص(پیـامبر  حرکـت  ایـن  بـود،  خودش ممرد و قوم براي تنها ایشان رسالت

 شروع کجا از پس نکند، شروع خود وطن از را رسالتش و فرهنگي حرکت اگر نمود؟ نمي

 دیگـري  زبان چه با پس نپردازد، تبلیغ به و نگوید سخن آنها با قومش زبان با اگر کند؟

 وجـود  نبـي  هر براي جهاني زبان یک بود قرار اگر بپردازد؟ دینش و افکار ۀاشاع به باید

 بـدون  مسـتقیماً،  خـود  چرا بفرستد؟ را اي نبي خداوند که بود نیازي اصالً آیا داشت مي
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 معنا پیامبران رسالت تشکیک و تکذیب آیا وقت آن نکند؟ هدایت را همه واسطه ارسال

 و قـوم  براي الهي فرستادگان از برخي. است بوده چنین این همواره الهي سنت داشت؟

 خاصـي  زمـان  و مکـان  به رسالتشان پیامبران از گروه این. شدند مي برانگیخته اي قبیله

 کـه  بودنـد  نیـز  دیگـري  الهي فرستادگان. نداشتند شمولي جهان پیام و شد مي محدود

 ،فرقانال ؛159 ،عرافاأل( دندبو آنان الهي پیام مخاطب همگان و داشتند تر عظیم رسالتي

 عصـر  در انسانها هدایت و مقصود بیان براي را عربي زبان ،خود مشیّت بنابر خداوند .)1

 )2، یوسف. (برگزید رسالت اخیر

الب یک در ق ءابینعالیم اشدن تمکتوب ن ،ادامه نقل قول از مانی درکلبرگ دوم آنکه 

   )(Kohlberg, 1 .کند می ادیان آنها ذکر و کتاب را عامل تحریف تعالیم

ـ  نگرانه تاریخي ردرویک گفت، باید اما    گیـري  شـکل  بسـتر  و قـرآن  کتابـت  ۀمسـئل  هب

 و رآنق به) ص(پیغمبر چراي و چون بي اهتمام .گذارد نمي برجاي را اي شبهه و ابهام آن،

 بالفاصـله  مسـلمانان  که ساخت مي فراهم را امکان این گمان بي آیات یجيرتد نزول نیز

 نیـز  را آنهـا   ههم دقیق ضبط و کتابت ،نازله روس و آیات حفظ ضمن آیات، نزول از پس

 ،هلـوي  ؛61 ،عـاملي  ؛1/19، عسـقالني  حجـر  ابـن  ؛1/49 ،اثیـر  ابن( .دهند قرار نظر مدّ

3/255(   

 در کـه  کردنـد  پیـدا  قرآن به توجهي چنان آن رسول، حضرت تشویق اثر بر اصحاب

 گرفتنـد  مـي  سـبقت  هم از و کردند مي افتخار آن کتابت و قرائت حفظ، براي خود میان

  را آیات از زیادي بخش یاو  هشد نازل آیات تمام که يانظافح تعداد .)316-315، رأشیق(

 بـه  اهتمـام  چنـین  ایـن  مقدس کتاب کدام مورد در. است برانگیز تعجب داشتند، بر از

 از اي سـوره  آمـوختن  را شان زناشویيکم نبودند بانوانی که مهر  ؟حفظ دیده شده است

 ؛13 ،شریعتي ؛1/304 ،يالجزر ابن( .بیاموزند آنان به شوهرانشان که دادند مي قرار قرآن

  )255، خویی

؛ 73 ،عـاملي ( آمـده  به میـان  در عصر پیامبر قرآن ختم از سخن آنها در که تياروای

ترمـذى،  ؛ 55-2/54 ؛ ابـوداود سجسـتانى،  1/471 زرکشـى، ؛ 2/562سمرقندى،  دارمى

 آمـوزش  و ائـت قر بـه رسول خـدا(ص)   تأکید و )،1/13کاشانى،  ؛7/171هیثمى، ؛ 221

 ؛84، یرالصـغ علـي   ؛2/231 ،کاشـاني فیض  ؛18/153 ،عاملي حرّ( مصحف روي از قرآن

 همچنین. است رسالت عصر در قرآن کتابت همه شاهدی بر تدوین و ،)87-76 ،ینجانز
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 زمـان  در قرآن آوري جمع و تدوین که دهد مي نشان قرآن متن در »کتاب« کلمه کاربرد

 و شـفاهي  اي مجموعـه  بـه  توانـد  نمي »کتاب« عنوان ست،ا گرفته صورت حضرت زندگي

 »کتـاب « اطـالق  کـه  اسـت  تدوین و کتابت از بعد صرفاً بلکه کند، صدق تدوین از عاري

   )28 ،ربّش ؛2/16 ،سیوطي ؛1/44، طبرسي( .نماید مي درست

 .کنـد  مـي  سـفارش  خـدا  کتـاب  به را ما شده، نقل متواتر طور به که »ثقلین« حدیث

 )65 ،الخصال صدوق،؛ 1/21 ،امینى؛ 9/163 هیثمى،؛ 3/148 ابورى،شحاکم نی(

 امانت وقت آن باشد، نیامده در کتاب صورت به و نشده کتابت و آوري جمع قرآن اگر

  دهدا ارجـاع  ها سینه درون قرآن به را ما) ص(پیامبر یعني ؟بود معنا چه به آن، گذاشتن

   .)501 ،خویی( ؟است

 زمان در قرآن عجم و کتابت بر دیگري دلیل و حاکي د،وفو سران به مصحف اعطاي

 به حتي (ص)اسالم مکرم رسول .)223 -212 ،داوود ابيابن ( است) ص(رسول حضرت

؛ 266،رامیار ؛3/245 ،اثیر ابن ؛150-2/148 ،هشام ابن( کرد ميامر  خود  احادیث نگارش

   .)363-1/362ابن حنبل،  ؛22/247 ،مجلسي

 مانده برجاي مکتوب صورت بهیي قراردادها و احکام هدات،معا) ص(رسول حضرت از

که  وددرصدد نوشتن وصیت نامه خود ب آن حضرتحتی  .)4/75 ،الحدید ابي ابن( است

  )1/103، (بخاری .برخی از اصحاب مانع شدند

 نآقر آوري جمع و تدوین از حاکي توانند می کهي وجود دارد دیگرهاي فراوان  نمونه

  .شندبا رسالت عصر در

  

  قرآن به استناد

 خود اثبات براي که پندارد مي دیگر دیني گروههاي پیرو نظر این از را قرآن کلبرگ

  )(Kohlberg, 2. کنند مي تحریف به متهّم را آنها مخالفان، ردّ و

 کـه  اسـت  مقـدس  کتاب متني درون تحریف قرآن، نظر منظور تحریف گفتباید  اما

   )4/68 ،بالغي( .است کتب این مبرپیا زمان از متأخر نگارش اقتضاي

ای به درازای ده قـرن شـکل    و در گستره کتاب تشکیل شده است 39 عهد عتیق از

 .شـد  نوشـته  عیسـی(ع)  عـروج  و سـالها پـس از   عهد جدید نیز در طی یک قرن گرفت.

   )2/354، طباطبایی(
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ـ  ،اصـطالح  بـه  و( متن استناد به نتوانستند هرگز قرآن تحریف نظریه طرفداران  ةادلّ

 این موضوع نیز به لحاظ تاریخی قطعی اسـت  .آورند میان به سخني قرآن،) متني درون

پـس   .اکرم(ص) اسـت  که قرآن موجود فی الجمله همان قرآن ارایه شده از سوی پیامبر

، سپس کتابی همسان قرآن مفقود شود چنین نبوده است که در مقطعی از تاریخ اسالم،

  و میان مسلمانان رواج یابد. رددلیف گبا آن تأیا ناهمسان 

  

  درك غیرقابل و مبهم اصطالحات و واژگان

 عالمـان  بـراي  تنهـا  نـه  ي در قرآن وجود دارد کهاصطالحات و واژگانبه نظر کلبرگ 

 و تفاسیر. بود درك غیرقابل و مبهم نیز قدیمي مسلمان پژوهشگران براي بلکه ،امروزي

 اسـت،  محـض  ندانسـتن  از حـاکي  نگـوییم  اگر قرآن عبارات و واژگان بر بیشمار شروح

 هُـمْ  و یَـدٍ  عَـنْ  جِزْیَـةٍ « همچـون:  عبـاراتي  یا اصطالحات. است قطعیت عدم نشانگر

 ،»القارعـة « ،»سجیل« ،»ابابیل« ،»مقطّعه حروف« ،»الحنیف« ،»الصمد« ،»ایالف« ،»ساغرون

 عـدم  این علّت یانب در کوك مایکل از نقل به کلبرگ فهرستند. این جمله از... و »کوثر«

  : دهد مي ارائه پاسخ دو تفسیري، قطعیت

 کتـاب  یـک  قالـب  در) ص(پیامبر] رحلت[ از بعد دهه چندین تا قرآن، مطالب یا -1

  . نبود دسترس در] مقدس[

 .بود قدیمي و کهنه ،)ص(پیامبر زمان در است، آمده قرآن در آنچه از بسیاري یا -2

(Kohlberg, 8-10)  

 اعتقاد) ع(بیت اهل حجیت به که شیعي یک نگاه از گفت باید شبهه این به پاسخ در

 خاطر به تواند مي نظرها تفاوت آنکه ضمن است، روشن و واضح کلمات این معاني دارد،

 درسـت  معـاني  همه صورت این در و باشد متعدّد معاني براي واحد لفظ وضع در تفاوت

  . باشد

 آن بـر  عـالوه . است مصداق از غیر وم،مفه ،است لفظي استعمال از غیر لغوي معناي

 و معـاني  مسـلمانان  همـه  باید آیا آفریند؟ مي مشکلي چه لغات این معاني درك عدم آیا

 آن واقعـي  مفسـران  و قـرآن  ثقل را بیت اهل که شیعه دیدگاه در بدانند؟ را قرآن الفاظ

 پیـامبر  که ونهگ همان اند، وحي مفسر و مبیّن آنان زیرا ؛است مرتفع مشکل این داند، مي

 بًعْضُـهُ  القرآن یفسره«امام علی (ع)  ۀفرمود بنابر آن بر عالوه. است وحي مبیّن) ص(اکرم
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 از بسـیاري  قـرآن،  به قرآن تفسیري شیوه بکارگیري با )،230 ، خطبهسید رضی» (بَعْضاً

 گونـه  ایـن  معناي اول، همان از مسلمان محققان چرا اینکه .شود مي برطرف ابهامها این

 دانستند مي آنان .بدانند که نبوده بنا اساساً که بوده جهت آن از دانستند، نمي را ژگانوا

 است چگونه حال. بدهند نظر آن ۀدربار نباید و اند گونه  رمز مقطعه حروف مثال براي که

 اگـر  مثـال  بـراي  آیا کند؟ مي گیري نتیجه را قرآن هنگام دیر آوري جمع کوك مایکل که

 و شـدند  مـي  خـارج  ابهـام  از مبهم واژه چند این شد، مي تدوین زودتر وي نظر به قرآن

  آوردند؟ مي در آنها معناي از سر همگان

  

   قرآن خاستگاه

 شـبه  نـه  و اسـالم  نـه  قـرآن  خاستگاه«گوید:  کلبرگ با استناد به پژوهش ونزبرو مي

 در را گرایــي فرقــه فرهنگــي محــیط فتوحــات، از بعــد اعــراب .اســت عربســتان جزیــره

 بـا  آن کـردن  سـازگار  نیز و آن پذیرش و اتخاذ به شروع تدریج به و یافتند النهرین ینب

 طـيّ  آنان در چنین وضعیتي قرآن را از میان چندین نـوع منبـع در  . کردند خود محیط

بوجـود   داشـتند،  اي عمـده  نقـش  گویـان  قصـه  و پسـند  مـردم   وّعاظ آن در که فرآیندي

  (Kohlberg, 11)» .آوردند

 یـا  ي مـذکور ادّعـا  ظـاهراً . کند نمي ارائه استنادي اي اثبات این ادعا هیچکلبرگ بر

نیست و یا نتیجه قیاس قـرآن بـا سـایر متـون      وي شخص برداشت و ذهنیت جز چیزي

  مسیحی از جهت تدوین و اصالت است. ـمقدس یهودی 

   

  فقه اسالمي

 طـور  بـه  مياسـال  فقه بعد به هجري دوم قرن از«: گوید مي شاخت از نقل به کلبرگ

 شـده  انجـام  پژوهشـهاي  بـا . شـد  مي قرآني ضد کامالً گهگاه و قرآني غیر انگیزي شگفت

 زن حکم زناکاران، کردن سنگسار زنان، بیوه احکام ارث، احکام مورد در محققان توسط

] حضرت[ به که احکامي یا قرآني احکام که شود مي روشن... و عدّه دوران طي در مطلقه

 شـاید . نشـدند  اعمـال  هرگـز  یـا  و شـده  انگاشـته  نادیـده  هسـتند،  منتسب) ص(محمّد

 پدیـده  ایـن  احتمـالي  دالیل جمله از رأي، ۀگسترد اعمال و قرآن هنگام دیر آوري جمع

  (ibid, 10-11)  ».باشد



 1392مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و ششم، شماره یکم، بهار و تابستان   80

 اجمـاع،  سـنت،  قرآن،: از است عبارت شیعه نظر از فقه منابع دانیم نگونه که ميهما

 اسالم صدر از مسلمانان. است اسالم مقررات و احکام منبع اولین شک بدون قرآن. عقل

 قرآن. کنند مي و کرده رجوع قرآن به اول درجه در اسالمي احکام استنباط براي ،تاکنون

 منسوخ گاهي. دارد... و مبین و مجمل مقید، و مطلق ،خاص و عام دارد، منسوخ و ناسخ

  )5/421 هندي، متقي( .است سنّت در آن ناسخ و قرآن در

مَا ءَاتَـئکُمُ الرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَ مَـا     ...«: شمرده معتبر را پیامبر حدیث قرآن ودخ

آنچه را رسول خدا بـراى شـما آورده بگیریـد (و    « ،)7 ،حشرال( ؛ »...نهََئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ

تعیین شده اسـت.  » حکمی«شیعه معتقد است در اسالم برای هر موضوعی  .»اجرا کنید)

گذاشت، پیامبر نیـز   (ص)ن احکام را خداوند از طریق وحی در اختیار پیامبرمجموعه ای

حوادث و احتیاجاتی که مسلمانان  تدریجاً بسیاری از این احکام را برحسب پیشآمدها و

 کردند در اختیار مردم بطـور عمـوم و در اختیـار جمعـی از خـواص اصـحابش       می پیدا

کام، باقی ماند که موجباتی برای ابـالغ آن  گذارد. ولی قسمت قابل توجهی از این اح می

در زمان پیامبر پیش نیامد یا واقعاً مورد ابتال و نیاز مردم آن زمان نبـود و یـا مصـالحی    

کرد که از نشر آنها در آن زمان خودداری شود. ولی پیامبر تمام این احکام را  می ایجاب

  نزد اوصیاء خود به ودیعت نهاد.

  

  نبوي خلط بین قرآن و احادیث

 ایـن  بین آغازین شبهه و شک از اي نمونه را نبوي احادیث و قرآن بین خلط لبرگک

ـ  پیامبر یعني خطبه ۀخطب آخرین به وي استناد. داند مي اصطالح دو  اسـت  وداعحجه ال

  )Kohlberg, 14( .شوند مي یافت قرآن در) او نظر به( آن عبارات برخي که

 آیـات  از شهای خطبه در) ص(پیامبر مگر است؟ سخیفي استدالل چه این گفت باید

 نشـده  ءانشـا  پیـامبر  عمر روزهاي آخرین درمذکور  خطبه مگر و کرد نمي استفادهقرآن 

 کـه  کالمـي  هر. است متفاوت دیگري کالم هر با اصوالً قرآن آیات سبک و اسلوب است؟

 حدّ در را. ..و بالغت و فصاحتنظیر  قرآن ویژه اوصاف باید است قرآن آیات شود مي ادّعا

 کـه  کنـد  مـي  اذعـان  باشد، داشته قرآن آیات با آشنایي اندك کس هر. باشد دارا اعجاز

  .ندارد را ها ویژگياین ) ع(معصوم جمالت
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  قدسي حدیث

 خـدا  کـه  شـده  تشکیل واژگاني گونه بوده و از حدیث قدسي معما«گوید:  کلبرگ مي

 ».است نشده ثبت قرآن در وجود این با اما شده، رسانده) ص(پیامبر بوسیله و کرده بیان

(ibid)   

کـه پیغمبـر از   اسـت   حدیث قدسي عبارت اسـت از حـدیثي  دانیم  همانگونه که مي

شود و پیغمبر  گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر القا مي خداوند اخبار کند؛ بدین

کند اما از  ميکه به خداوند انتساب پیدا  حدیث قدسي با آن با لفظ خود اداء مي نماید.

را نـدارد. از ایـن جهـت    ر اعجاز، هرگز موقعیت آیـات قـرآن   نظر سبک و اسلوب و عنص

حدیث قدسي فاقد خاصیت تحدي بوده و غالباً ماهیتي جز خبر واحد ندارد در صـورتي  

مند بوده و از حیث کثـرت   که آیات قرآن از جهت سبک و اسلوب از خاصیت اعجاز بهره

  )13-14چي،  (مدیر شانه برخوردار است. نقل نیز از قید تواتر

  

  لحن روایت

 روایـت گـواهي   این که گیرد مي نتیجه) ص(پیامبر به لحن حدیث انتساب کلبرگ از

 همانند شفاهي، قرائت یک شکل به را قرآن خواست بیشتر مي) ص(پیامبر کهبر این است

شود در  صالح شعر ميکه این امر باعث تسهیل در امر اهمانطور . بگذارد باقي شعراء شعر

  تعابیر و اقوال وجود« :نویسد مي بک اِدموند از نقل به کلبرگ است. گونه این هم قرآن مورد

 مطلوب بلکه آمد، نمي شمار به عیب و نقیصه تنها نه فرد، به منحصر شعر یک از مختلف

  (Kohlberg, 15-16) .»شد مي شعر آن اصالح امر در تسهیل باعث و بود پسندیده و

. چـون  )ص(پیـامبر  نه است عثمان بهمنسوب » اني اري فیه لحناً...«روایت لحن:  والًا

لیکن آن را تغیر ندهید، عـرب  بینم،  عثمان مصحف را دید گفت: در نگارش آن خطا مي

  )2/436اصفهاني،  راغب( .خوانند زبانان خود در حین خواندن درست مي

 ۀزمعج به راجع را ادعایي چنین توان مي اآی. است دلیل بي ادّعایي قیاسي، چنین ثانیاً

؟ بنـابر  کـرد  بیـان  است ضاللت از آنها نجات و تام هدایت وسیله کهانبیاء خاتم جاوید

 ؛ هیثمـى، 3/148 ابورى،شـ یحـاکم ن ( .حدیث ثقلین قرآن ثقل اکبر و هادي امت اسـت 

  )65، الخصالصدوق، ؛ 1/21 ؛ امینى،9/163
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 تامـ  هـادي  توانـد  مـي  ضمانتي چه به باشد ییرتغ و دستکاري قابل ثقلي چنین اگر

  که این کتاب برای هدایت مردم فرستاده شده است. حالیدر باشد؟

   

   آوري قرآن جمع روایات

در  را قـرآن  آوري جمـع  بـر  تصـمیم  اتخاذ ،روایات چرا آنکه دلیل«: گوید مي کلبرگ

 طـي  را سـمي ر مصحف تدوین نیز و(ص) پیامبر رحلت از پس درست یعني ابوبکر زمان

 وحـي،  زمـان  بـه  مـتن  کامـل  کتابـت  هرچه که است این کنند، مي بیان عثمان خالفت

قـرآن کـه در    آوري جمـع  روش ضـمناً . است کمتر تحریف خطر احتمال باشد، تر نزدیک

  (Kohlberg, 2) ».است تحریف وقوع مستلزم روایات مذکور بیان شده، عادتاً

 22 تمـام  و پرداختـه  روایـات  ایـن  دروني هايتضاد و ها تفاوتبه  )ره(خویي هللا آیت

 تـدوین  و آوري جمـع  احادیث با متعارض ضمناً و اعتبار بي را زمینه این در وارده روایت

  )254-248ی، خوی. (دانند مي پیامبر خود زمان در قرآن

 حـداقل  حیات ایشـان  زمان در قرآن که دارد معنا این بر داللت نیز قرآن خود آیات

 .داشـتند  حقـوقي  شخصیت آیاتش و ها سوره و بود گرفته خود به معيجا و منظم شکل

  و....) 127 ،86 ،64، توبهال ؛23، بقرهال ؛13، هود ؛38، (یونس

 است، رسالت عصر در قرآن گردآوري بیانگر فراواني تاریخي شواهد و دالیل بهرحال

 آنقـدر  اریخيتـ  نصـوص  و هـا  روایت این. نیست همگاني رأیي امر این کیفیت درباره اما

 آنکـه  مگر. بزداید ریشه از را) ص(رسول حضرت عصر در تدوین اصل در شک که هست

 طوره ب را واقعیات پروري، خیال با یا و بنگریم تردیدآمیز نگاهي با تاریخي نقل هرگونه به

 دیـدگاه  بـا  که آن جز را تاریخي رخداد هیچ وقوع صورت آن در که داده، جلوه واژگونه

  .پذیرفت شود نمي باشد، هماهنگ خاص

  

  شخصیتهاي تأثیرگذار در تحریف قرآن

 زبردسـتي  تجـار  کـه  اعراب پیامبر، از پس اندکي«: گوید مي دبرمر از نقل به کلبرگ

 گـرد  را عظیمـي  قدرت و ثروت سال، چند تنها طيّ بودند، شده بزرگي فاتحان و بودند

 ویژگیهایي خود، یتشخص رد تعدادي ثروت، و قدرتصاحب  رجال این میان در .آوردند
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  جمـع  و تـدوین  در را اي کننده تعیین نقش توانستند، مي آنها با که بودند کرده جمع را

  . کنند ایفاء قرآن نهایي

 قـول  بـه  بنـا . بود قدرتمند فاتحيو  ثروتمند تاجري ابوسفیان عبید هللا بن زیاد نوه

  (Kohlberg, 16-18) ».افزود مصحف به حرف هزار دو عبیدهللا وي، منشي

 قـرآن  در توانسـت  مـي  چطـور  اول قرن دوم نیمه در عبیدهللا: پرسید کلبرگ از باید

 چـه  خواهـد  مـي  ،چنـین مطلبـي   با کلبرگ ؟و دو هزار حرف به آن بیفزاید کند دخالت

  دارد؟ يدیگر دقص افراد در شبهه و شک ایجاد جز آیا کند، اثبات را چیزي

تأثیرگذار در تحریف قرآن، حجاج بن یوسف کلبرگ یکي از شخصیت هاي  ۀبه عقید

 مـتن  مشـغول  عمیقـاً  حجـاج «گوید:  مي اوفرماندار عراق در زمان عبدالملک مروان بود. 

 را آیـات  و هـا  سوره برخي نظم و ترتیبو  کرد تصحیح را ناهمگون هاي قرائت بود، قرآن

 12دارد که حجاج  اظهار مي داوود ابي ابن از روایتي نقل باکلبرگ  همچنین. داد سامان

   ibid, 18-19)( ».مورد از حروف برخي کلمات قرآن را تغییر داد

  ، زیرا:اي بیش نیست این تغییر ادعا شده در قرآن افسانه

دهد که ابن ابي داوود روایت مورد بحث را از  بررسي سند روایت مذکور نشان مياوالً 

کرده  نقل) ق 146/ م( جمیله ابي بن عوف از )ق 212/ م( بصري صهیب بن طریق عبّاد

 و آید شمار به عوف راوي تواند نمي عادتاً عبّاد .)49 -50 سجستاني، داوود ابيابن (است 

ـ  . اند نکرده محسوب عوف راویان از را وي شناس نیز عالمان رجال اد در افزون بر ایـن عبّ

   )22/427 ،مزي(ضعیف و روایتش متروك است.  ،نزد رجال شناسان

   عصـر،  آن در قـرآن زیـرا   در قرآن محـال اسـت؛  عصر حجاج ایجاد تغییرات ثانیاً در 

 امکـان  هرگـز  بـود،  شـده  منتشـر  آفـاق  در گسـترده  صـورت  به کتابها، درو  ها سینه در

   قـرآن  ویـژه  قداسـت  و احتـرام  هـم  آن ،اسـت  نبـوده  آن در بـردن  دسـت  و آوري جمع

   نشـان  العـاده  فـوق  حساسـیت  آن در تغییـر  کـوچکترین  بـه  نسـبت  کـه  مسـلمانان  نزد

  .دادند مي

 صـورت  دیگري دلیل هر به یا وحي کاتبان خطاي اصالح براي تغییرات این اگر ثالثاً

 و لحـن  از حکایـت  تـابعین  و صحابه روایات طبق که کلماتي مورد در باید باشد، گرفته

 نینچ که حالي در باشد رفته کار به تغییرند به سزاوارتر و کنند مي قرآن نگارش در خطا

   )97 ،نجارزادگان(. نیست
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  قرآن تحریف و امامیه ۀشیع

 اصالت مصحف عثمانی از دیـدگاه شـیعه   درباره غربی قرآن پژوهانکلبرگ مطالعات 

   :کند می را به دو دسته تقسیم امامیه

 پایـه و اسـاس معرفـی    بـی امامیه  منظروهشهایی که مصحف عثمانی را از نخست پژ

 .شـکی نـدارد  عثماني در اصالت مصحف  امامیهدهد  می نکه نشادوم مطالعاتی  کند. می

(Kohlberg, 24)   

 و تـالش  روشـنمندترین  طبرسـي،  نوري الخطاب فصل کتابدارد  اظهار ميکلبرگ 

 ادامـه  او. کنـد  اثبـات  را عثمـاني   مصـحف  تحریف نظریه تا است برده کار به را کوشش

 اسـتناد  و استفاده مورد ستردهگ طور به نوري که را سیاري کتاب بتوان اگر که دهد مي

 تأییـد  را قـرآن  تحریـف  بـه  امامیـه  اعتقـاد  که دانست نگاشتي تک ترین کهن داده قرار

  (ibid, 29-30) .است آخرین نوري کتاب کند، مي

 دیگر عوامل و فراعقلي اخبار به توجهي کم و ائمه دوران پایان عصر کلبرگبه عقیده 

 تحریـف  بـه  اعتقـاد . باشـند  سنت اهل عقاید با شتيآ پي در امامیّه فقیهان تا شد باعث

  (ibid, 24-25) .نبود دفاع قائل برایشان دیگر قرآن

 عرصه این در جدید دوره آغاز بلکه ،نبود امامیه دیدگاههاي در یرغیت این گفتباید 

 احادیـث  عـالج  و تأویـل  بـه  صـدوق  شـیخ . نامیـد  »نظر و نقد« دوره را آن باید که است

 از قـرآن  سـالمت  بـر  امامیّـه  سایر و خود گواهي ضمن صراحت با و اختپرد نما تحریف

 دانـیم،  مي موجود مقدار این از بیشتر را قرآن امامیه ما بگوید هرکس«: گوید مي تحریف

  )85، في االعتقادات رسالة، صدوق( .»دروغگوست

نـد.  کلبرگ مدعي است روایات فراواني در منابع امامیه وجود دارند که بیانگر تحریف

(Kohlberg, 25)   

جعلي بودن اکثر این روایـات را اثبـات    ،عالمه عسکري با بررسي دقیق و موشکافانه

کرده است. تعداد زیادي از روایات مذکور از روایات منتقل شده به منابع امامیه محسوب 

آورنـد.   گردند که با ردیابي مسیر تاریخي پیدایش آنها سر از منابع اهل سنت درمـي  مي

  )500-3/400 ،ريعسک(

 درباره آنها بیروني و دروني قرائن به توجه باروایات مورد بحث  مطالب ن،ای بر افزون

 معنـایي  تحریـف و  قرآنـي  غیـر  وحـي  نـزول،  شأن نبیا ،مصادیق ذکر تفسیري، مطالب
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، خـویی  ؛2/264، کاشـانی فـیض   ؛19/30، 75/359، مجلسی ؛1/39 ،(کلینی .باشند مي

   )1/27، بالغی ؛1/13، عیاشی ؛248-249

 سنت اهل بین در که بوده جعلیاتي تحریف، روایات بیانگر آغاز، درباید توجه داشت 

 غالتي ،یافت راه ي امامیهحدیث منابع به غالت توسط روایات همین سپس و گردید وضع

 یـونس  جمیل، بن عمر بن فضل مهجور، حسن بن محمد سیاري، محمد بن احمد: مانند

 در نمـا   تحریف احادیث آوردن اره باید این نکته را در نظر داشت کههمو... و ظبیان بن

   .نیست هاآن محتوای به کتب آن صاحبان اعتقاد نشانه حدیثي کتب

  

  

  گیري نتیجه

 قابل) ص(پیامبر عصر در قرآن جمع عدم به استناد باقرآن  تحریف بر کلبرگ ادعاي

 قرآن امر به ناآن فراوان رغبت و توجه و مسلمانان پایان بي اهتمام. رسد نمي نظر به دفاع

 تاریخي شواهد عقلي، دالیل ادعّا این مستند. است رسالت عصر در قرآن گردآوري بیانگر

   .است روایي مستندات و

 جز چیزي خورد مي چشم به امامیه منابع در فراوان کلبرگ، زعم به که تحریف اخبار

 .هسـتند  سنت اهل منابع از شده نتقلم آنها از زیادي تعداد که نیست ساختگي روایات

 مطالب درباره آنها بیروني و دروني قرائن به توجه با روایات این مطالب که آن بر مضاف

  . است معنایي تحریفو  قرآني غیر وحي نزول، شأن بیان تفسیري،
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