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تحريف در حديث ،عوامل و پيامدها
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چکيده
با توجه به آسيبپذير بودن حديث ،محدثان از ديرباز ،بر اين باور بودهاند که استفاده از اين گنجينة
گرانسنگ ،نيازمند طي مقدّماتي است که يکي از آنها شناسايي آسيبها و زدودن پيامدهای نامطلوب آن است.
«تحريف» به معنای تغيير يافتن حديث در لفظ يا معنا ،يکي از اين آفتهای راهيافته در احاديث است که تشخيص
آن و توجّه به پيامدهای نامطلوبي که دارد پژوهشي دقيق را ميطلبد .تحريف متون ديني سابقة ديرينهای داشته
و از ديرباز مورد توجّه و دغدغة متفکّران اسالمي بويژه حديثپژوهان بوده است .اين نوشتار ،با روش توصيفي ـ
تحليلي با هدف بيان عوامل و پيامدهای تحريف در احاديث ،شکل گرفته است .از آنجا که اندک تغيير در حروف
و کلمات ،ما را در رسيدن به مقصود اصلي معصوم (ع) ناکام ميگذارد ،توجّه به آسيب «تحريف» از اهميت
بسزايي برخوردار است .در اين مقاله به بررسي مفهوم تحريف ،انواع ،عوامل و پيامدهای آن پرداخته شده است.
ابهام و نارسايي عبارات ،اضطراب ،تعارض و تغيير در مقاصد حديث برخي از پيامدهای آن است .البته حديثپژوه
ميتواند با تشکيل خانوادة حديث ،جامعنگری و يافتن تمامي احاديث مشابه و مرتبط به موضوع ،به متن منقّح و
غير محرَّفِ حديث دست يابد.
واژگان کليدی :فقه الحديث ،تحريف حديث ،محرَّف ،آسيبشناسي فهم حديث.

 .1استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم اسالمیرضویsaddelbari@gmail.com /
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 .2طرح مسأله
بیترديد ،احاديث در ميان منابع معرفتی انديشة اسالمی گنجينة گرانسنگی هستند .از آنجا که آفات فراوانی بر
سر راه فهم صحيح و کامل حديث قرار گرفته است ،استفادة بهينه از اين سرماية پربها ،بررسی آسيبها و موانع فهم
آن را ضروری مینمايد.
يكی از آفات جدی و آسيبهای بيرونی فهم حديث ،آفتِ «تحريف» است که به متن و سند حديث آسيب
میرساند .به اين نوع حديث «محرَّف» گويند .تحريف ،مصدر به معنای« :کج کردن ،منحرف ساختن ،تغيير و تبديل
دادن و گردانيدن کالم از وضع و طرز و حالت اصلی خود ،بعضی حروف را عوض کردن و تغيير دادن معنا»ست.
محرَّف ،اسم مفعول آن به معنای« :تحريف شده ،کالمی که در آن تغيير داده شده باشد» (خليل بن احمد،1041 ،
ج ،3ص /111ابن منظور ،1014 ،ج ،9ص /03زَبيدی ،1010 ،ج ،11ص /131طريحی ،1331 ،ج ،1ص.)31
راغب میگويد :تحريف کالم ،آن است که آن را در گوشهای از احتمال ،قرار بدهی که بتوان آن را به دو وجه
حمل کرد .وی سپس به سه آية ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِ ِه﴾ (النساء 01 /0 :و المائدة ،)13 /1 :و ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِ َم
مِنْ بَعْدِ مَواضِعِ ِه﴾ (المائدة﴿ ،)01 /1 :وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِ ْنهُمْ يَسْمَعُو َن كَالمَ اللَّهِ ثُمَّ ُيحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْ ِد ما َعقَلُوهُ﴾ (البقره:
 )31 /1استشهاد نموده است( .راغب ،1011 ،ص )119براساس اين آيات ،میتوان گفت تحريف کالم به معنای
سخن صريح را محتمل کردن (تحريف معنوی) (ر.ك :پینوشت شمارة  )1و يا جای کلمهها را تغيير دادن (تحريف
لفظی) است (ر.ك :پینوشت شمارة  .)1حديث «محرّف» در اصطالح ،چنين تعريف میشود« :هُوَ ما غُيِّ َر سَنَدُه أو
مَتْنُ ُه بِغِي ِرهَ ،و لَو بِمَا ال يُناسِبُهُ لِإثباتِ مَط َلبٍ فاسِدٍ» (شريعتمدار ،1331 ،ص /011جديدینژاد ،1311 ،ص)109؛
محرَّف حديثی است که سند يا متن آن ،به هدف اثبات مطلب فاسدی تغيير يابد؛ يعنی از روی عمد کم يا زياد
شده و يا حرف و کلمهای به جای ديگری نهاده شود .برخی از درايهنويسان« ،تحريف» را به گونهای ديگر ،معنا
کردهاند (ر.ك :پینوشت شمارة )3؛ لكن تعريف نقل شدة پيشين با لغت و عرف و نيز با اطالقات روايات و آيات،
سازگارتر است.
 .1اهميت تحريفزدايي از احاديث
در اتقان و مصونيت قرآن از هر گونه دستبرد و تحريف ،شكّی نيست؛ امّا احاديث به رغم تأکيد پيامبر (ص) و
اهتمام اهل بيت (ع) ،از چنين پشتوانهای برخوردار نيست؛ زيرا فرقههای گوناگون در تمسّک به قرآن و تأييد
گرفتن از آن برای مقاصد خود ،محدوديت داشتند؛ ولی نسبت به حديث ،با چنين مشكلی روبرو نبودند و بآسانی،
سخنی را به معصوم (ع) نسبت داده يا بخشی از کالم آنان را تحريف و نقل میکردند.
س بَعْدَ َنبِيِّ اللَّهِ (ص) رَ ِكبَ اللَّ ُه بِهِ
در بخشی از سخنان امام صادق (ع) به عبداهلل بن زراره ،آمده است« :إِنَّ النَّا َ
س الْيَوْمَ إِلَّا َو هُوَ
ن كَانَ قَبْلَكُ ْم فَغَيَّرُوا َو بَدَّلُوا وَ حَرَّفُوا َو زَادُوا فِي دِينِ اللَّ ِه َو نَ َقصُوا مِنْ ُه فَمَا مِنْ ََيْ ٍء عَلَيْ ِه النَّا ُ
سُنَّةَ مَ ْ
مُحَرَّفٌ عَمَّا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ مِنْ عِ ْن ِد اللَّهِ» (مجلسی ،1043 ،ج ،1ص)101؛ مردم پس از پيامبر خدا (ص) (بر اثر فتنه
و بهخود واگذاری) همان شيوة مردم قبل از خود را دنبال کردند و در دين خدا ،دست به تغيير ،تبديل ،تحريف،
زياده و نقيصه زدند ،تا آنجا که اکنون ،ديگر چيزی از باورهای صحيح مردم باقی نمانده مگر آنكه دستخوش تحريف
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و از مسير وحی ،منحرف شده است.
و نيز حضرت امام صادق (ع) در جای ديگری میفرمايد :گاه برای برخی از اينان حديث میکنم و او از نزد من
خارج نمیشود تا اينكه بیمورد ،توجيه میکند .اين بدان جهت است که آنها از حديث ما و محبّت ما دنبال آخرت
نيستند؛ بلكه دنيا را میخواهند و هر کدامشان دوست دارند که فرد مهمی به حساب آيند (کشّی ،1301 ،ص،131
رقم  /111مجلسی ،1043 ،ج ،1صص 101و .)349
ازاينرو ،امام صادق (ع) سفارش اکيد فرموده است که علم و دانش خود را از هر کس نگيريد ،ايشان میفرمايد:
«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ َو ذَاكَ َأنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَ ْم يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا َأوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِ ْم فَمَنْ أَخَ َذ
ن تَأْخُذُونَ ُه فَإِنَّ فِينَا َأهْلَ الْبَ ْيتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَ ْنهُ
بِشَيْ ءٍ مِ ْنهَا فَقَدْ أَ َخذَ حَظّاً وَافِراً فَا ْنظُرُوا عِلْمَكُ ْم هَذَا عَمَّ ْ
ن وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِين» (کلينی ،1313 ،ج ،1ص /31مجلسی ،1043 ،ج ،1صص91
تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْ ِتحَالَ الْمُبْطِلِي َ
و .)111براستی ،دانشمندان وارثان پيامبراناند و اين بدان جهت است که پيامبران پول طال و نقره از خود به ارث
نمیگذارند و تنها سخنان و احاديثی از خود برجای مینهند .پس هر کس چيزی از آنها را برگيرد به بهرة فراوان
دست يافته است .پس نيكو بنگريد که اين علم خود را از چه کس میگيريد؛ زيرا در ميان خاندان ما اهل بيت ،در
هر نسلی ،مردمان عادلی هستند که آموزههای دينی را از تحريف غاليان و بهخودبستن باطلپسندان و تأويل و
بدمعنی کردن نادانان باز میدارند.
مرحوم حسن بن زين الدّين ،مؤلف کتاب «منتقی الجمّان» دربارة انگيزة خود از تأليف آن ،مینويسد« :آنچه مرا
به اين کار واداشت ،آن بود که میديدم کار حديث سخت ،بیسامان شده و از هم گسيخته است؛ به طوری که
اشتباه و تصحيف ،عمومی گشته و از خِالل آن ،دگرگونی و تحريف هم فراوان شده است (عاملی ،1043 ،ج،1
ص.)1
وحيد بهبهانی مینويسد« :وَأيضاً رُبَّما سَقَطَ مِنَ الرِّوايَةِ ََئٌ ،أو وَ َق َع تَصحيفٌ ،أو تَحريفٌ ،أو زِيادَةٌ ،أو تَقديمٌ ،أو
ت في كَثي ٍر مِن أخْبارِنا ،كَما ال يَخْفي عَ َلي الْمُطَّ ِلع» (وحيد ،1011 ،ص )119و در جای
تَأخيرٌ ،أو َغيرُ َذلِكَ بَلْ وَقَعَ ْ
ديگر ،گويد« :مَعَ أنّا رَأيْنَا كَثِيْراً مَا وَقَعَ فِي أخْبَارِنَا تَقْدِيْمٌ وَ تَأخِيْرٌ وَ سِقْطٌ وَ اَْتِبَاهٌ وَ تَحْرِيْفٌ وَ تَصْحِيْفٌ ...إلَي ِغيْ ِر
ذَلِكَ» (وحيد ،1010 ،ج ،1ص.)10
شهيد مطهری اين حرکت ناپسند را اين گونه ترسيم کرده است« :تحريف از پشت خنجر زدن است .ضربت غير
مستقيم است که از ضربت مستقيم خطرناكتر است» (مطهری ،1311 ،ج ،13ص.)111
از آنجا که اندك تحريف و تغيير در حديث ،مانع از فهم درست و درك مقصود اصلی معصوم (ع) میشود ،توجه
به پديدة تحريف به عنوان يكی از آسيبهای فهم حديث ،از اهميت بسزايی برخوردار است .در اين مجال اين
پرسش مطرح است اگر در حديث تحريف رخ داده ،عوامل آن چيست و چه پيامدهايی بر آن مترتب است؟ پاسخ
اين پرسش پژوهش مستقلی را میطلبد.
 .1انواع تحريف در حديث
برخی از محقّقان تحريف در احاديث را به چند قسم تقسيم کرده است (سبحانی ،1014 ،ص:)31
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 .1-2تحريف معنوی :تـحريف معنوی به معنی تفسير سخنی بر خالف معنی ظاهرش و درنظرگرفتن معنی
ديگری برای آن بدون هيچ دليل و قرينهای است .گويا هر سخنی طبق قانون وضع الفاظ و بـر حـسـب طبع اوّلی
خود ،يک مجرای طبيعی و عادی دارد که به معنی و مضمون خود داللت میکند ،اما تحريفکننده ،آن را از مجرای
طبيعی و معنای اصلی منحرف کرده به کناری میبرد (معرفت ،1013 ،ص.)13
از ديدگاه شهيد مطهری ،تحريف معنوی يعنی «منحرف کردن روح و معنی يک جمله يا يک حادثه»
(مطهری ،1313 ،ج ،3ص .)110پس ،در اينگونه تحريف ،در عبارات و الفاظ حديث ،چيزی از قبيل زياده و نقيصه
راه نيافته؛ لكن متن روايت برخالف معنای اصلی و مقصود گوينده ،تأويل و توجيه میشود .خطر تحريف معنوی اگر
بيشتر از تحريف لفظی نباشد ،کمتر از آن نيست.
ق َو
ت إِذْ ذَاكَ َمعَ الْحَ ِّ
برای نمونه ،رسول خدا (ص) دربارة عمار ياسر فرمود« :يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ ا ْلبَاغِيَةُ وَ أَنْ َ
الْحَقُّ مَعَك» (حلّی ،1911 ،ص /110فيروزآبادی ،1391 ،ج ،1ص)331؛ ای عمار ،جمعی ياغی و سرکش از دين و
ستمكار ،تو را میکشند و تو آن روز با حقّی و حق با توست .با توجّه به اين حديث ،بعد از شهادت عمار در جنگ
صفّين ،در لشكر معاويه تزلزل و ترديد حاصل شد .معاويه که هميشه با حيله و نيرنگ ،کار خود را پيش میبرد ،اين
بار با تحريف معنوی و تفسير ناروای مشاورش (عمرو بن عاص) ،جان تازهای به لشكر بخشيد او گفت :عمار را ما
نكشتيم ،علی (ع) عمار را کشت که او را به اين ميدان آورد و موجبات کشته شدنش را فراهم کرد (مطهری،1313 ،
ج ،1ص.)13
نمونه ديگر ،حديث «اخْتِلَافُ ُأمَّتِي رَحْمَةٌ» (متقی هندی ،1041 ،ج ،14ص )131است که در آن ،امام صادق
(ع) «اختالف» را به معنای «آمد و شد» گرفتهاند نه اختالف ديدگاه مسلمانان (صدوق ،1311 ،ص.)113
 .1-1تحريف لفظي :مقصود تغيير در الفاظ حديث به زيادی و نقصان ،تقديم و تأخير و ...است.
تحريف لفظی حديث به شش صورت متصور است:
 .1-1-2تحريف در حرکات و اعراب کلمه :برای نمونه از ابوموسی محمد بن المثنّی العنزی ،نقل شده که
گفت« :نَحنُ قَومٌ لَنَا ََرَفٌ َنحنُ عَ ْنزَةُ صَ ّلي اِلَينَا رَسولُ اهلل (ص)» (صدر ،بیتا ،ص /341شهيد ثانی ،1013 ،ص)111
که راوی لفظ «عَنَزَة» را که مراد عصای کوتاه است در حديث «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَجْعَلُ الْعَنَ َز َة بَيْنَ يَدَيْ ِه إِذَا
صَلَّي» (کلينی ،1313 ،ج ،3ص )191به (عَ ْنزَة) که نام قبيلة خود راوی است ،تحريف نموده و مفاد حديث را که
حاکی از نمازگزاردن رسول خدا (ص) به طرف عصای خويش است به نماز گزاردن رو به قبيلة عنزه تغيير داده است
(عاملی ،1041 ،ص /119قاسمی ،بیتا ،ص .)111گرچه درايهنويسان اين مورد را برای تصحيف مثال زدهاند؛ لكن
به احتمال قوی ،راوی از روی قصد و عمد ،لفظ را تغيير داده است و بنابراين ،از نمونههای تحريف خواهد بود.
 .1-1-1تحريف در حروف کلمه :برای نمونه ،اميرالمؤمنين علی (ع) فرمود« :هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ ُمحِبٌّ غَالٍ َو
مُبْغِضٌ قَالٍ» (سيد رضی ،1010 ،ص /019شهيدی ،1334 ،ص /311مجلسی ،1043 ،ج ،11ص)111؛ دو تن به
خاطر من تباه شدند :دوستی که از اندازه نگاه نداشت و آن که مرا مبغوض داشت و دشمن شد( ،نه به معنی آن که
در بغض نسبت به من ،زيادهروی کرد) (ميرداماد ،1314 ،ص .)141اين حديث در «کنز العمال» به (مُبْغِضٌ َغالٍ)
تحريف شده است (متقی هندی ،1041 ،ج ،11ص.)310
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 .1-1-1تحريف با تعويض کلمات :بدينگونه که کلمهای برداشته و کلمهای ديگر جايگزين آن شود .حديث
ذيل نمونهای از اينگونه تحريف است« :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمَرَةَ بَاعَ خَمْرَاً فَقَالَ قَاتَلَ اهللُ سَمَرَةَ أ َلمْ يَعْ َلمْ أ َّن
شحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا» (مسلم ،بیتا ،ج ،1ص)01؛ از ابن عباس
هلل الْيَهُ ْودَ حُرِّ َمتْ عَ َليْهِ ْم ال ُ
رَسُوْلَ اهللِ (ص) قَالَ :لَعَنَ ا ُ
نقل است که به عمر خبر رسيد سمرة بن جندب شراب میفروشد .عمر گفت :خدا سمره را بكشد؛ مگر نمیداند که
پيامبر خدا (ص) فرمود« :لعنت خدا بر يهود باد ،پيهها و چربيها بر ايشان حرام شد ،آنها را ذوب (آب) کردند و
فروختند».
در حديث فوق برخی مانند مسلم ،به اسم سمرة تصريح نمودهاند (دارمی ،1309 ،ج ،1ص /111حميدی،
 ،1049ج ،1ص /9نسائی ،1011 ،ج ،1ص /301ابن عبد البر ،1313 ،ج ،0ص )103و برخی ديگر به دليل اينكه
ساحت قدسی صحابه مخدوش نگردد ،نام سمره را حذف و بجای ذکر نام او از کلمة «فالناً» (بخاری ،1041 ،ج،3
ص /04ابن حجر ،بیتا ،ج ،0ص )300يا «رجالً» (شافعی ،بیتا ،ج ،1ص 113و  ،1043ج ،1ص )190استفاده
کردهاند.
 .1-1-1تـحريف موضعي با تقديم و تأخير :مراد از اين نوع تحريف آن است که برخی الفاظ حديث جابجا
شده و در جايگاهی غير از جايگاه اصلی خود که از معصوم (ع) صادر شده قرار گيرند.
در «خصال» ،روايت شده است :زيد بن وهب گويد :آنان که با نشستن ابی بكر در مسند خالفت و تقدّمش بر
علیبنابیطالب ،مخالفت کردند از مهاجرين و انصار دوازده نفر بودند ،از مهاجرين خالد بن سعيدبنالعاص بود و
مقدادبناالسود و ابیبنکعب و عماربنياسر و ابوذر غفاری و سلمان فارسی و عبداللَّه بن مسعود و بريدة اسلمی و از
انصار ،خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين و سهلبنحنيف و ابوايوب انصاری و ابوالهيثم بن التّيهان و ديگران بودند
(صدوق /011 ،1311 ،مجلسی ،1043 ،ج ،11ص .)141در خبر خصال ،با تقديم و تأخيری که از سوی راويان
صورت گرفته است ،اُبَیّ بن کعب خزرجی انصاری را با مهاجران خلط کردهاند.
برقی (برقی ،1313 ،ص ،)13طبرسی (طبرسی ،1043 ،ج ،1ص )31به نقل از امام صادق (ع) و احمد بن -
محمد طبری ،معروف به خليلی ،از عامّه (سيد بن طاوس ،1013 ،ص  )331نيز اين خبر را روايت کردهاند و در هر
سه مورد ،تصريح شده است که اُبیّبنکعب از انصار بوده و از دوازده تن ،شش تن مهاجر و شش تن انصار بودهاند،
یبنکعب انصاری را جزو مهاجران محسوب
در حالی که در خبر خصال ،مهاجران هشت تن و انصار چهار تناند و اُب ّ
داشته و ابن مسعود را به آنان افزوده است ،حال آن که در هيچ يک از سه مأخذ پيش گفته ،نامی از ابن مسعود
برده نشده است.
یبنکعب در مسجد ،در مقام احتجاج با خليفة اوّل است .و نيز در
از ديگر تحريفات خبر خصال ،حذف سخنان اُب ّ
همين خبر ،زبير را که در آن موقع ،با علی (ع) بود (طبرسی ،1043 ،ج ،1ص )11از همراهان عمر محسوب داشته
است (شوشتری ،1041 ،ص /13صدوق ،1311 ،ص /011جاللی ،1331 ،ص.)119
 .1-1-1تحريف به زياده :افزودن کلمه يا جملهای به متن حديث.
شهرستانی در «الملل والنحل» ،میگويد :شيعيان میگويند« :علی در سحاب (ابر) میآيد و رعد ،صدای اوست و
برق ،خندة او» (شهرستانی ،بیتا ،ج ،1ص /130صفدی ،1014 ،ج ،13ص .)144حلبی در کتاب «سيره» ،آورده
است :پيامبر (ص) عمامهای داشت به نام «سحاب» ،آن را به علی (ع) بخشيد و بسا بود که علی با آن عمامه از راه

 281دو فصلنامة کتاب قيّم ،سال چهارم ،شمارة  ،22پائيز و زمستان 2131
میرسيد و پيامبر (ص) میفرمود« :علی» در «سحاب» پيش شما آمد .منظور حضرت همان عمامة سحاب بود که
به او بخشيده بود (حلبی ،1044 ،ج ،3ص /011طباطبايی ،1331 ،ص .)113بر اين اساس ،مقصود شيعه هم از
جملة «علی (ع) در سحاب میآيد» ،همين عمامه است و نه آنچه شهرستانی با تحريف ،به شيعه نسبت داده است.
افزون بر آن ،در «کنز العمّال» و «فرائد السّمطين» ،روايت کردهاند که :رسول خدا (ص) عمامة سحاب خود را
بر سر علیبنابیطالب (ع) پيچيد و دنبالة آن را از جلو و عقب او انداخت و فرمود :پيش بيا ،پيش آمد ،فرمود :عقب
برو ،عقب رفت ،فرمود :فرشتگان (در جنگ بدر) به همين صورت نزد من آمدند( .به نقل از امينی ،1393 ،ج،1
ص )191و نيز از علی (ع) روايت شده است که فرمود :در روز غدير خم پيامبر (ص) عمامهای بر سر من نهاد و
ادامه آن را بر دوشم افكند و فرمود :خداوند در جنگ بدر و حنين ،مرا به فرشتگانی مدد رساند که اين گونه عمامه
بسته بودند (متّقی ،1041 ،ج ،11ص /011بيهقی ،بیتا ،ج ،14ص /10عسكری ،1013 ،ج ،1ص 330به نقل از:
جوينی ،فرائد السّمطين ،ج ،1ص .)31البتّه ،در نقل شهرستانی ،تحريف معنوی نيز وجود دارد.
 .1-1-1تحريف بـه نقيصه :ساقط شدن کلماتی از متن روايت.
تقطيع نادرست عمدی احاديث نوعی تحريف است که در همين قسم جای میگيرد .بخاری در جامع خود ،به
سندش از بريده ،حديثِ «واليت» را نقل کرده ،ولی قسمتی را که داللت بر واليت اميرالمؤمنين ،علی (ع) داشته
حذف کرده است .بريده میگويد :پيامبر (ص) علی (ع) را به سوی خالد فرستاد تا خمس را از او بگيرد .بريده
میگويد :من علی را دشمن میداشتم  ...و اين را به خالد نيز گوشزد کردم .وقتی خدمت پيامبر (ص) رسيديم ،اين
را به ايشان هم عرض کردم .حضرت فرمود :ای بريده ،آيا علی را دشمن میداری؟ عرض کردم :آری .فرمود :او را
دشمن مدار؛ زيرا برای او در سهم خمس بيش از اين مقدار است( .بخاری ،1041 ،ج ،1ص)114
بخاری حديث بريده را با هدف خاصی تقطيع کرده و ادامة سخن پيامبر (ص) را حذف نموده است .اين حديث
ي وَ َأنَا ِمنْهُ َو هُوَ وَ ِليُّ ُكمْ بَعْدِيْ» (ابن
در ساير منابع اهل سنّت چنين نقل شده است ...« :لَا تَقَ ْع فِيْ عَ ِليٍّ فَإنَّهُ ِمنِّ ْ
حنبل ،بیتا ،ج ،1ص /311هيثمی ،1041 ،ج ،9ص /111ابن حجر ،بیتا ،ج ،1ص /13متقی ،1041 ،ج،11
ص ،141ح /31901مناوی ،1011 ،ج ،0ص.)031
ل
در برخی از نقلها ادامة قصه اينگونه آمده است ...« :مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ َأنَا ِمنْهُ وَ هُ َو وَلِيُّ كُ ِّ
مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي» (ترمذی ،1043 ،ج ،1ص /191نسائی ،بیتا ،ص 10و  ،1011ج ،1ص /131عمرو بن أبی عاصم،
 ،1013ص /114حاکم ،بیتا ،ج ،3ص /111حلی ،1011 ،ص /111ابن شهرآشوب ،1339 ،ج ،3ص /111ابن
بطريق ،1043 ،ص /143مجلسی ،1043 ،ج ،33ص.)114
اين تقطيع از ناحية بخاری صورت گرفته است و حاکم نيشابوری و برخی از بزرگان محدّثان اهل سنّت نيز به
آن اشاره کردهاند (حاکم ،بیتا ،ج ،3ص.)111
ابن دحية اندلسی بعد از نقل اين حديث از بخاری ،میگويد« :اين حديث را بخاری به صورت ناقص و نيمهکاره
نقل کرده است همانگونه که شما آن را مشاهده میکنيد ،و اين از عادات او در نقل احاديثی از اين قبيل است که
به طور حتم ،از سوء رأی او در بازداشتن مردم از اين راه ناشی میشود» .از جمله کسانی که حديث فوق را تحريف
کردهـ و لو به نحو ديگرـ ولیّاللَّه دهلوی است .او به جای ضمير غايب «انّه» و يا «هو» ،ضمير «أنا» آورده و نيز
کلمه «بعدی» را از آخر حديث حذف و حديث را اينگونه نقل کرده است ...« :مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَ ِليٍّ؟ ِإنَّ عَلِيّاً مِنِّي َو
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أَنَا ِمنْهُ وَ أنا وَ ِليُّ كُلِّ مُ ْؤمِنٍ» .البتّه ،هر شخص دارای ذوق سالمی پی به بطالن اين جمله خواهد برد؛ بويژه اينکه
همين مؤلّف ،اين حديث را در کتاب «قرة العينين» خود ،بدون تحريف آورده است (تهرانی ،1011 ،ج ،14ص.)01
گاهی هم يک حديث را به هر دو گونة لفظی و معنوی تحريف نمودهاند؛ مانند :اين سخن معروف پيامبر (ص)
ي بَابُهَا» (حاکم ،بیتا ،ج ،3ص /111خطيب بغدادی ،بیتا ،ج ،1ص /333مجلسی،
که فرمودَ « :أنَا مَدِينَ ُة الْعِ ْلمِ وَ َعلِ ٌّ
 ،1043ج ،10ص /143حلی ،1911 ،ص /111فيروزآبادی ،1391 ،ج ،1ص)114؛ من شهر علم و علی (ع) باب آن
است.
در اين حديث دو گونة تحريف رخ داده است:
الف) تحريف لفظی :برخی در عصر معاويه ،بر اين حديث افزودند که« :أَنَا مَدِي َنةُ الْعِلْمِ وَ أبوبكرٍ أساسُها و عُمَرُ
حيطانُها وَ عُثمانُ سَقْفُها وَ عَلِيٌّ بَابُهَا» (ابن حجر ،1394 ،ج ،1ص /013شوشتری ،1313 ،ص)131؛ من شهر علمم و
ابوبكر پاية آن و عمر ديوار و عثمان سقف آن و علی در آن است.
عالمة عسكری مینويسد :در نقد متن اين حديث ،همين قدر میگوييم که يک شهر میتواند ديوار و در داشته
باشد ،اما سقف داشتن آن امری غير معقول است (عسكری ،بیتا ،ج ،1ص.)31
ب)تحريف معنوی :خوارج گفتند «علی» در اين حديث اسم فرد خاص (علیبنابیطالب ع) نيست؛ بلكه صفت
مشبهه از «علوّ» است و معنای حديث اين میشود« :من شهر علمم که دروازة آن هم بلند است» (رحمانی،1013 ،
ص /111ابن حجر ،1394 ،ج ،1ص .)011مناوی در «فيضالقدير» ،پس از اشاره به اين برداشت فاسد ،آن را رد
نموده است (مناوی ،1011 ،ج ،3ص /14مغربی ،1043 ،ص /113جزائری ،1013 ،ج ،1ص /111ميالنی،1010 ،
ج ،11ص.)101
تحريف از جهت ديگری نيز قابل تقسيم است؛ از آن جهت که اين تغييرات گاهی در «متن» واقع میشود و
گاهی در «سند» (ميرداماد ،1314 ،ص /141مامقانی ،1011 ،ج ،1ص.)103
 .1عوامل تحريف
علل و عوامل متعددی هستند که ماية تحريف حديث میشوند و از متن حديث ،معنايی را به ذهن میآورند که
مراد گوينده نبوده است .در اين ميان ،شناخت آنها در درست پيمودن حرکت کشف تحريف و فهم صحيح حديث
ضروری است .برخی از آنها عبارتند از:
 .1-2تدليس و فريبکاری راوی.
از جمله خبرهايی که از روی غرضورزی و فريبكاری ،تحريف شده و واژگانش دگرگون يا محذوف گرديده ،موارد
زير است:
الف) خطيب بغدادی ،از پيامبر اکرم (ص) روايت کرده است« :إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلي ِمنْبَرِي فَاقْبَلُوه ،فانّه
أمينٌ مأمونٌ» (خطيب بغدادی ،بیتا ،ج ،1ص /119شوشتری ،1041 ،ص .)134هرگاه مشاهده کرديد معاويه بر
منبرم سخن میگويد ،او را پذيرا شويد و تصديق کنيد؛ زيرا وی درستكار و درخور اطمينان و معتمد است.
اصل اين خبر ،بر طبق روايت ابن مزاحم در کتاب «وقعة صفّين» ،از حسن بصری ،از پيامبر اکرم (ص) چنين
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است« :إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْ ُطبُ عَ َلي ِمنْبَرِي فَاقْتُلُوه» (ابنمزاحم ،1043 ،ص /111مجلسی ،1043 ،ج ،33ص)111؛
هرگاه مشاهده کرديد معاويه بر منبر من سخن میگويد ،او را بكشيد و هالك کنند!
تحريفکنندگان در اين خبر ،کلمة «فَاقْتُلُوه» (او را بكشيد) را به «فَاقْبَلُوه» (او را بپذيريد و تصديق کنيد) تغيير
داده و عبارت «فإنّه امين مأمون» (زيرا که او درستكار و معتمد است) را شاهد اين تغيير قرار دادهاند تا اذهان
مخاطبان منحرف و مجاب گردد (جاللی ،1331 ،ص /111نيز برای نمونههای بيشتر ،ر.ك :.مجلسی ،1043 ،ج،13
ص /10شوشتری ،1041 ،ص.)13
ب) حديثی که غالت از امام باقر (ع) نقل میکردند و بر مبنای آن ،هر حرامی را حالل میدانستند که حضرت
فرموده است« :إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ» .اين در حالی است که اينها به هدف ترويج اباحهگری ذيل سخن امام را
حذف نمودهاند .اين مطلب پس از عرضة حديث به امام صادق (ع) چنين تبيين شده است:
شخصی از امام صادق (ع) پرسيد :اين ناپاكها از پدرت ،روايت میکنند و میگويند چنين فرموده است که:
«چون به مرحله شناخت رسيدی ،هر چه میخواهی بكن» و ايشان بعد از آن ،هر چه را حرام گرديده حالل
میشمرند .امام (ع) فرمود :چنين حقّی ندارند ـ خدا آنها را از رحمت خود ،دور گرداندـ بلكه پدرم فرمود« :إِذَا
عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا َِئْتَ مِنْ خَيْرٍ يُقْبَلُ مِنْكَ» (صدوق ،1311 ،ص /111کلينی ،1313 ،ج ،1ص /010مجلسی،
 ،1043ج ،13ص)130؛ وقتی حق را شناختی ،هر عمل نيكی انجام بده که از تو پذيرفته میشود.
ج) پيامبر اکرم (ص) خطاب به حضرت علی (ع) فرمود« :أَ ْنتَ ِمنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسي» (بخاری،1041 ،
ج ،3ص 10و ج ،1ص /111مسلم ،بیتا ،ج ،1ص /131ابن حنبل ،بیتا ،ج ،1ص 91و  /111صدوق،1044 ،
ص /130ديلمی ،1011 ،ج ،1ص /110طبرسی ،1043 ،ج ،1ص)119؛ همانا ،تو نسبت به من ،چون هارون نسبت
به موسی هستی.
اسماعيلبنعياشی میگويد« :حريزبنعثمان به من گفت :شنوندة اين حديث اشتباه کرده است؛ پرسيدم حديث
صحيح آن چگونه است؟ گفت :چنين است« :أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ قَارُونَ مِنْ مُوسَي» .از حريز پرسيدم چه کسی اين
گونه نقل نموده است؟ در پاسخ گفت :وليدبنعبدالملک باالی منبر» (ابن حجر ،1040 ،ج ،1ص /149خطيب ،بیتا،
ج ،1ص /111محمد ابن عقيل ،1011 ،ص.)113
 .1-1تعصب مذهبي ناسخان و اعمال سليقة آنان
به عنوان نمونه چند مورد ذکر میشود:
ك وَ الصَّلَوةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ ...وَ الْإِمَامَةَ نِظَام ًا
شرْ ِ
الف) امام علی (ع) میفرمايد« :فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ ال ِّ
لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَة»؛ خدا ايمان را واجب کرد برای پاکی از شركورزيدن ،و نماز را ،برای پرهيز از
خودبزرگديدن ،و ...امامت را تا نظام امت پايدار باشد و فرمانبرداری را ،تا امام -در ديدهها -بزرگ نمايد (شهيدی،
 ،1334ص.)041
در برخی از نسخههای نهجالبالغه (سيد رضی ،1010 ،ص 111و نک .صبحی صالح ،1391 ،ص /111ابن
شهرآشوب ،1339 /ج ،1ص )333در اين حديث «الْأَمَانَةَ» بجای «الْإِمَامَةَ» ثبت شده و در برخی ديگر مانند شرح
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محمد عبده عبارت «وَ الْأَمَا َناتَ ِنظَاماً لِ ْلأُمَّةِ» (عبده ،بیتا ،ج ،3ص /149و رك :ابن ميثم ،1311 ،ص /131مغنيه،
 ،1311ج ،0ص )311آورده شده ،که هر دو نسخه متضمّن تحريف است؛ زيرا معنا و سياق مطلب مؤيّد نقل
«الْإِمَامَةَ» است (لبيب بيضون ،1331 ،ص .)313بعالوه ،در شرح ابن ميثم (ابن ميثم ،1311 ،ج ،1ص )311و بحار
االنوار (مجلسی ،1043 ،ج ،1ص ،)114جامع األخبار (شعيری ،1041 ،ص )113و همچنين ،در شرح نهج البالغه از
فيضاالسالم (نک .فيضاالسالم ،بیتا ،ص )1193عبارت به صورت «وَ الْإِمَامَةَ نِظَام ًا لِلْ ُأمَّة» آمده است.
توضيح ابن ابی الحديد دربارة متن نيز مؤيّد همين نقل است .وی مینويسد« :امامت به جهت نظمبخشی به
امّت ،الزم گرديد؛ زيرا که هرج و مرج ،ظلم ،غصب و دزدی از مردم برداشته نمیشود مگر با بازدارندة قوی ،و صرف
زشتی امر زشت و تهديد اخروی به عنوان عامل بازدانده ،کفايت نمیکند؛ بلكه الزم است حاکم قدرتمندی باشد تا
به مصالح آنها نظم بخشد و ظالم آنها را باز دارد و جلو سفيهان را بگيرد» (ابن ابی الحديد ،بیتا ،ج ،19ص.)19
ب) حديث «يوم الدّار» را که ابالغ علنی و انذار خويشاوندان پيامبر (ص) است فريقين ،نقل کردهاند (امينی،
 ،1393ج ،1صص)113-131؛ لكن نكتة قابل توجّه تحريف مغرضانهای است که از سوی برخی از عالمان اهل
سنت ،در آن ،به وقوع پيوسته است .در اينجا ابتدا ،به توضيح اجمالی کيفيّت انذار میپردازيم:
ن
هنگامی که آية «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَ َتكَ الْأَقْرَبِينَ» (الشعراء )110 /11 :و آية «فَاصْدَعْ بِما تُؤْ َمرُ َو أَ ْعرِضْ عَ ِ
الْمُشْرِکِينَ» (الحج )90 /11 :نازل شد ،پيامبر (ص) مأموريت يافت که دعوت خود را آشكار سازد و نخست ،از
خويشاوندانش شروع کند (ابن هشام حميری ،1313 ،ج ،1ص.)114
پيامبر اکرم (ص) براين اساس ،بستگان نزديكش را به خانة ابوطالب دعوت کرد .آنان در آن روز ،حدود چهل
نفر بودند و از عموهای آن حضرت ،ابوطالب و حمزه و ابولهب حضور داشتند .پس از صرف غذا ،هنگامی که پيامبر
(ص) میخواست وظيفة خود را ابالغ کند ،ابولهب با گفتههای خود ،جلسه را به هم زد .در نتيجه ،فردای همان روز،
پيامبر اکرم (ص) آنها را بار ديگر ،به مهمانی دعوت کرد.
در آن روز ،بعد از صرف غذا چنين فرمود« :ای فرزندان عبد المطلّب ،به خدا سوگند ،هيچ جوانی را در عرب
نمیشناسم که برای قومش ،چيزی بهتر از آنچه من آوردهام آورده باشد .من خير دنيا و آخرت را برای شما آوردهام
و خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به اين آيين کنم؛ کداميک از شما مرا در اين کار ،ياری خواهيد
کرد تا برادر من و وصی و جانشينم باشيد؟
جمعيت همگی سر باز زدند جز علی (ع) که از همه کوچكتر بود؛ برخاست و عرض کرد :ای پيامبر خدا ،من در
اين راه ،يار و ياور توام .پيامبر (ص) دست بر گردن علی (ع) نهاد و فرمود« :إِنَّ هَذَا أَخِي َو وَصِيِّي َو خَلِيفَتِي
سمَعُوا لَ ُه َو أَطِيعُوه»؛ اين ،برادر و وصی و جانشين من در شماست؛ سخن او را بشنويد و فرمانش را
فِيکُمْ فَا ْ
اطاعت کنيد .جمعيت از جا برخاستند ،در حالی که خندة تمسخرآميزی بر لب داشتند و به ابوطالب میگفتند :به
تو دستور میدهد که گوش به فرمان پسرت بدهی و از وی اطاعت

کنی!2

 .1اين حديث را بسياری از دانشمندان اهل سنت نقل كردهاند( .مکارم ،1731 ،ج ،11ص /733ابن اثير ،1731 ،ج ،3ص /13طبری،1111 ،
ج ،11ص /31ابن كثير1113 ،ج ،1ص /117فيروزآبادی ،1713 ،ج ،1ص /771امينی ،1713 ،ج ،3ص /337-333امين ،بیتا ،ج،1
ص /371مجلسی،1147 ،ج ،13ص ،111ب /1بحرانی ،بیتا ،ج ،1ص /111عسکری ،1114 ،ج ،1ص.)341
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برخی از علمای عامّه اين حديث را که نصّ صريح بر امامت و خالفت أميرمؤمنان (ع) است تقطيع نموده و در
کتب خود از ذکر بعضی از فقرات آن ،ابا کردهاند.
طبری در تاريخ خود با آن که جملة «وَصِيِّي وَ خَلِيفَتِي فِيکُمْ» را ذکر کرده (طبری ،بیتا ،ج ،1ص 11و ج،3
ص ،)111باز در تفسير خود ،آنجا که عين اين روايت را از جهت سند و متن به صورت کامل آورده است ،به جای
کمْ» ،عبارت «کَذَا َو کَذَا» آورده و بدين صورت ،حديث را تحريف نموده است
عبارت «وَصِيِّي َو خَلِيفَتِي فِي ُ
(امين ،بیتا ،ج ،1ص .)131طبری در تفسير خود به نقل از امام علی (ع) داستان يوم الدار را چنين نقل کرده است:
« ...قَالَ :فَأيُّكُمْ يُوَازِرُنِيْ عَلَي َهذَا الْأمْرِ ،عَلَي أنْ يَكُوْنَ أ ِخيْ وَ كَذَا َو كَذَا؟ قَالَ :فَأحْجَمَ الْقُوْمُ عَنْهَا جَمِيْعَاً ،وَ قُلْتُ وَ إِنِّي
لَأَحْدَثُهُمْ سِنّاً وَ أَرْمَصُهُمْ عَيْناً وَ أَعْظَمُهُمْ بَطْناً وَ أَحْمَشُهُمْ سَاقَاً :أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكُوْنُ وَزِيْرَكَ ،فَأَخَذَ بِرَقَبَتِيْ ،ثُمَّ قَالَ :إِنَّ
هَذَا أَخِي وَ كَذَا وَ كَذَا ،فَاسْمَعُوْا لَهُ وَ أَطِيْعُوْا قَالَ :فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُوْنَ وَ يَقُولُوْنَ لِأَبِي طَالِبٍ :قَدْ أَمَرَكَ أَ ْن تَسْمَعَ لِابْنِكَ
وَ تُطِيْعَ» (طبری ،1011 ،ج ،19ص.)113
به پيروی از اين تحريف آشكار ،ابن کثير دمشقی در «البداية و النهاية» (ابن کثير ،1041 ،ج ،3ص )13و نيز در
تفسير خود ،به جای آن دو تعبير «وَصِيِّي وَ خَلِي َفتِي فِيكُمْ» ،لفظ «کذا و کذا» آورده است (ابن کثير ،1011،ج،3
ص.)310
دکتر محمد حسين هيكل مصری در چاپ اوّلِ کتاب «حياة محمد» (هيكل ،1310 ،ص )140حديث را به طور
کامل ،ذکر نموده و به اعتراض ديگران ،چنين پاسخ میدهد که :من آنچه در تاريخ آمده ،آوردهام؛ لكن بر اثر فشار
زياد ،در چاپ دوم ،مجبور به حذف آن میشود (امين ،بیتا ،ج ،1ص /131امينی ،1393 ،ج ،1ص.)111
براستی ،جای بسی شگفتی است که چگونه بزرگان تاريخ ،حديث و تفسير ،سعی در تحريف واقعيت و پوشاندن
چهرة حقيقت دارند! قراينی در جريان دست است که هم اکنون نيز اين عامل تعصب ،در جريان تجديد چاپ کتب،
برخی از مصحّحان اهل سنت را به تحريف واداشته است؛ ولی در مقابل ،برخی از محقّقان معاصر پرده از تحريف و
دستبرد در کتب حديث و تاريخ اهل سنّت برداشتهاند (عاملی ،1010 ،ج ،1صص.)31-11
برای نمونه ،محقّق عاملی از مسعودی ،نقل میکند که میگويد« :عروة بن زبير برادرش عبداهلل را در محاصرة
بنیهاشم در درّهای در مكه و فراهمکردن هيزم برای آتشزدن آنان ،معذور میدانست و میگفت :او اين کار را برای
آن کرد که تفرقه ايجاد نشود و مسلمانان با هم اختالف نكنند و بنیهاشم نيز به طاعت او درآيند و در نتيجه ،با هم
متّحد باشند؛ چنانکه عمربنخطاب ،وقتی بنیهاشم از بيعت با ابوبكر درنگ کردند ،هيزم آماده کرد تا خانه را بر
روی آنها آتش زند» (عاملی ،1013 ،ج ،1ص .)191اين مطلب را مسعودی در «مروج الذهب» ،طبع ميمنيّة ،آورده
است (مسعودی ،بیتا ،ج ،3ص)11؛ در حالیکه در ديگر چاپهای اين کتاب ،عبارت «چنانکه عمربنخطاب ،وقتی...
» حذف شده است .ابن ابیالحديد نيز به نقل از مسعودی ،نص عبارت وی را همانند چاپ ميمنيّة آورده است (ابن
ابیالحديد ،بیتا ،ج ،14ص.)103
همچنين ،سيوطی از ابن عباس دربارة آية ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ َو النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً﴾ (البقره/1 :
 )130نقل میکند که وی میگويد :اين آيه دربارة علیبنابیطالب (ع) است .او چهار درهم داشت ،درهمی را نهان،
و درهمی را آشكار ،و درهمی را در شب ،و درهمی را در روز انفاق کرد (سيوطی ،بیتا ،ج ،1ص /313مجلسی،
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 ،1043ج ،31ص /11ابن مغازلی ،1010 ،ص /101شوکانی ،1010 ،ج ،1ص /190ابن اثير ،بیتا ،ج ،0ص /11ابن
کثير ،1011 ،ج ،1ص /311هيثمی ،1041 ،ج ،1ص.)310
استاد محمدهادی معرفت در «التفسير االثریّ الجامع» ،مینويسد :اين حديث را در هفت چاپ از تفسير
طبری حذف نمودهاند و تنها در چاپ «مرکز هجر للبحوث و الدّراسات» (ج ،1ص ،)31آمده است (معرفت،1313 ،
ج،1

ص2.)011

 .1-1تقطيع نادرست
گاه تقطيع حديث موجب تحريف میشود و آن هنگامی است که بخش وابسته و متعلّق به بخشهای ديگر را
به صورت جداگانه نقل کنند؛ مانند حديثی کـه از پـيامبر (ص) ،نقل شده که فرمود« :الشُّؤْمُ فِي َثلَاثٍ :الْمَرْ َأةِ َو
الدَّارِ وَ الْفَرَسِ»؛ شومی و نكبت در سه چيز است ،زن ،خانه و اسب( .هيثمی ،1041 ،ج ،1ص /140ابن حنبل ،بیتا،
ج ،1ص /31بخاری ،1041 ،ج ،3ص /31شوکانی ،1933 ،ج ،3ص .)330حقيقت اين است که صدر حديث را حذف
نمودهاند که چنين بوده است« :كانَ أهْلُ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَِِانَّما الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ :الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الْفَرَسِ»( .ابن حنبل،
بیتا ،ج ،1ص )101مردمان عصر جاهليّت میگفتند :شومی در سه چيز است :زن و خانه و اسب (مجلسی،1043 ،
ج ،11ص .)111حذف صدر حديث معنای آن را با مشكل مواجه میسازد.
 .1-1جهل و عدم معرفت کافي به آموزههای ديني
در حديثی امام عسكری (ع) ،آن حضرت جهالت را عامل تحريف دانسته و فرموده است« :همانا تخليط و
درآميختگی در رواياتی که از ما اهل بيت (ع) دريافت نمودهاند زياد شده است؛ زيرا افراد فاسق ،سخنان ما را
میگيرند و به سبب جهالت خود ،تمام آن را تحريف میکنند و تغيير میدهند .گروهی از اينان به جهت شناخت
اندك و محدود خود ،مطالب را بر غير معنای خود حمل میکنند و جمعی ديگر نيز از روی عمد ،بر ما دروغ
می بندند تا کمی از متاع دنيا را به سوی خود جلب نمايند ـ همان متاعی که توشة جهنم آنان خواهد شد» (امام
عسكری ع ،1049 ،ص /344طبرسی ،1043 ،ج ،1ص /011مجلسی ،1043 ،ج ،1ص.)11
برای نمونه ،أبوهريره از نبی اکرم (ع) نقل کرده است« :إِنَّ اللَّ َه عزَّ و جلَّ خَلَقَ آدَمَ َعلَي صُورَتِهِ» (ابن حنبل،
بیتا ،ج ،1ص)313؛ خداوند عزّ و جلَ حضرت آدم (ع) را بر صورت خويش آفريده است .شيخ صدوق (ره) در
«کتاب التّوحيد» بر اين باور است که متن اصلی حديث چنين بوده است« :عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ (ص) رَجُلًا
ق آدَمَ َعلَي صُورَتِ ِه» .اين حديث
ك فَقَالَ (ص)َ :مهْ لَا تَقُلْ هَذَا فَإِنَّ اللَّ َه خَلَ َ
ن يُشْبِهُ َ
يَقُولُ لِرَجُلٍ قَبَّحَ ال َّلهُ وَ ْجهَكَ وَ وَجْ َه مَ ْ
از سوی مشبّهه که قائل به شباهت خداوند متعال با موجوداتاند تحريف شده و آنان به هدف دليلتراشی بر مدّعای
باطل خود ،دست به حذف صدر حديث زدهاند (صدوق ،1391 ،ص /111ميرداماد ،1314 ،ص.)141

 .1نك .نمونههايي از تحريف با انگيزه مذهبي :قزويني ،1131 ،ص ،014ش /52مايل هروي ،1131 ،صص91ـ 04و  545و .542
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 .1-1حذف قراين
از ديگر عوامل تحريف ،میتوان به نقل حديث بدون ذکر قراين ،بويژه سبب صدور حديث ،ياد کرد .راوی از
عايشه دربارة فرار کردن از بيماری طاعون میپرسد و او میگويد :قالَ رَسُولُ اهللِ (ص)« :الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفِرَارِ
مِنَ الزَّحْفِ» (ابن راهويه ،1011 ،ج ،3ص /911سيوطی ،1041 ،ج ،1ص)131؛ فرار از طاعون مانند فرار از جنگ (و
حرام) است .برخی از عالمان اهل سنّت به استناد حديث عايشه ،فرار از بيماری طاعون را حرام و برخی مكروه
دانستهاند (آلوسی ،1011 ،ج ،10ص /191جصاص ،1011 ،ج ،1ص .)101با در نظر گرفتن سبب صدور حديث،
مقصود اصلی حضرت روشن میشود.
توضيح اينکه أبانبنعثمان احمر گويد :يكی از ياران ما از امام کاظم (ع) پرسيد :بيماری طاعون در شهر يا
آبادی و يا خانهای شايع است و من هم در آنجا هستم؛ آيا از آنجا بروم؟ فرمود :بله؛ گفتم :حديثی به ما رسيده که
پيامبر اکرم (ص) فرموده است :فرار از طاعون مانند فرار از برابر سپاه انبوه دشمن است؛ فرمود« :رسول خدا (ص)
اين سخن را دربارة گروهی فرموده است که مرزنشين هستند و در برابر دشمن قرار دارند .طاعون به آنجا میآيد و
سربازان سرزمينهای خودشان را خالی میکنند و از آنجا میگريزند .پيامبر (ص) در خصوص آنان فرمود که فراز از
طاعون همانند فرار از جنگ است» (صدوق /110 ،1311 ،جزائری ،1040 ،ص.)311
 .1مراحل کشف تحريف
مراحل کشف و شناسايی تحريفات متن حديث عبارتاند از:
الف) احتمال دادنِ تحريف با توجه به عواملی نظير غرابت کلمه و عبارت تكلّفآميز؛
ب) اثبات اجمالی تحريف از طريق مراجعه به نسخههای گوناگون و اختالف ميان آنها؛
ج) اثبات محرّف بودن عبارت حديث به داليلی مانند مخالفت مضمون آن با قرآن ،عقل و سنّت قطعی ،مخالفت
با ضروريّات دين يا مذهب ،مخالفت با مسلّمات تاريخ يا قطعيّات علمی و ناسازگاری عبارت با سياق و ...؛
د) کشف عبارت صحيح حديث با مراجعه به نسخههای معتبر و قديمتر (مايل هروی ،1319 ،صص111ـ .)144
بديهی است که استفاده از منابع و مصادر اصلی و جوامع حديثی متقدّم و متأخّر شيعی و اهل سنّت ضرورت
دارد .حتّی گاهی برای به دست آوردن عبارت صحيح ،مراجعه به کتابهای مربوط به واژهها و موضوع متن حديث ـ
از جمله فرهنگهای لغت ،تاريخ ،جغرافيا و انساب ـ الزم است (ر.ك :پینوشت شمارة .)1
کشف و شناسايی موضع تحريف ،پیگيری حديثپژوه را میطلبد تا با تشكيل خانوادة حديث ،يعنی جامعنگری
و يافتن تمام احاديث مشابه و مرتبط به موضوع ،به متن منقَّح و غير محرَّف آن دست يابد .پارهای از معارف اهل
بيت (ع) ،تبيين و روشنگری رواياتِ نارسا و محرّفی بوده است که از حضرات معصومين پيش از آنان نقل شده
است .در اين مورد ،امام (ع) واقعيت حديث را در اختيار راوی قرار میدهد و بدين وسيله ،نارسايی موجود برطرف و
راه فهم درست حديث هموار میگردد.
از نمونههای احاديث تحريف شدة لفظی و معنوی که توسط معصوم بعدی اصالح شده ،میتوان به موارد زير
اشاره نمود.
 )1عبد العظيم حسنی از ابراهيم بن ابی محمود روايت کرده که گويد« :به امام رضا (ع) عرض کردم :يابن
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رسول اللَّه ،چه میفرمايی در حديثی که مردم آن را از رسول خدا (ص) روايت میکنند که آن حضرت فرمود:
خدای تبارك و تعالی هر شب ،به آسمان دنيا فرود می آيد .حضرت فرمود :خداوند لعنت کند آنان را که سخن را از
جايگاهايش تحريف میکنند! به خدا سوگند ،رسول خدا اين چنين نفرموده است؛ فقط فرمود :خدای تبارك و
تعالی هر شب ،در ثلث آخر و در شب جمعه ،از اوّل شب ،فرشتهای را به سوی آسمان دنيا فرو میفرستد و او را
میفرمايد که ندا کند :آيا هيچ سؤالکنندهای هست که به او عطا کنم؟ آيا هيچ توبهکنندهای هست که توبهاش را
بپذيرم؟ آيا استغفارکنندهای هست تا من او را بيامرزم؟ ای خواهان خوبی ،رو بياور و ای خواهان بدی ،بازايست و
کوتاه کن! آن مَلَک تا صبح طالع ،اين چنين ندا میدهد .آنگاه که صبح طلوع میکند ،به محل خود در ملكوت
آسمانها می رود .بعد امام فرمود :اين حديث را پدرم از جدم از پدرانش از رسول خدا (ص) روايت کرده است
(صدوق ،1391 ،ص 131و  ،1014ج ،1ص 011و  ،1331ج ،1ص /111طبرسی ،1043 ،ج ،1ص.)014
 )1از اسماعيل بن مسلم سكونی نقل شده که مردی به امام صادق (ع) عرضه داشت« :يابن رسولاللَّه ،گروهی از
علمای عامّه از پيامبر (ص) روايت میکنند خداوند کسانی را که بسيار گوشت میخورند دشمن دارد و بد میداند
خانوادهای را که هر روز در خانهشان ،گوشت خورده شود؛ امام (ع) فرمود :اشتباه روشنی کردند .همانا پيامبر (ص)
فرموده است :خدا دشمن دارد خاندانی را که در خانهشان گوشت مردم خورده شود؛ يعنی دربارة آنها غيبت کنند.
آنها را چه شده؟ خدا رحمتشان نكند! با روايات بسيار خود ،حالل خدا را عمداً ،حرام کردند» (کلينی ،1313 ،ج،1
ص 130و ج ،1ص /111ورام ،بیتا ،ج ،1ص /114طبرسی ،1334 ،ص /10صدوق ،بیتا ،ج ،1ص /11مجلسی،
 ،1043ج ،13صص.)31 ،31 ،14
 )3عبد االعلی بن أعين گويد :به امام صادق (ع) عرض کردم« :قربانت گردم؛ سنّیها حديثی از پيامبر (ص)
روايت میکنند که آن حضرت فرمود :از گفتههای بنی اسرائيل بگو که اشكالی ندارد؛ آيا درست است؟ فرمود :بلی،
گفتم :پس هر چه از بنی اسرائيل شنيديم ،بازگو نماييم و برای ما اشكالی ندارد؟ فرمود :مگر نشنيدهای سخنی را
که فرمود :دليل بر دروغگو بودن انسان همين بس که هر چه را بشنود بازگو نمايد؟ عرض کردم :پس مصداق آن
فرمايش پيامبر (ص) چگونه است؟ فرمود :منظور آن است که هر چه در قرآن ،از ماجراهای بنی اسرائيل آمده تو
بازگو کن که در اين امّت اسالم پيش خواهد آمد و باکی بر آن نيست» (صدوق ،1311 ،ص /119مجلسی،1043 ،
ج ،1ص.)119
 .1پيامدهای تحريف روايات
به طور طبيعی ،تحريف روايات ،ضرر و زيانهايی را به همراه داشته و دارد که به عمدهترين آنها به طريق اجمال،
اشاره میکنيم:
 )1راه يافتن اشتباه و خطا در پارهای از روايات ،در حالی که محال است کالم معصوم (ع) لغزش يا خطايی
داشته باشد؛
 )1ابهام و نارسايی عبارات .گاه ،تحريف سبب بروز تقديم و تأخير و زياده و نقصان در الفاظ برخی روايات می-
شود و فهم حديث را دچار مشكل میکند.
 )3تعارض و اختالف در اخبار .از آنجا که گاهی اين تحريف موجب تعارض شده است ،با طرح احتمال تحريف
در يكی از دو طرف و بازگرداندن روايت به حالت اول ،ديگر تعارضی باقی نمیماند؛
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پيامبر اکرم (ص) فرمود« :بار اين دين را در هر دورهای ،عادالنی چند بر دوش میکشند؛ حامالنی که بسان
زدودن زنگار از آهن زنگزده ،دين را از تأويلها و توجيههای ناروای ناحقّان و تحريف کجانديشان گزافهگو و
استقبال و پذيرش ناآگاهان ،میزدايند» (طوسی ،1040 ،ج ،1ص /14حر عاملی ،1011 ،ج ،13ص /111مجلسی،
 ،1043ج ،1ص.)91
 )1اضطراب و تشويش در متن پارهای از روايات که حديثپژوه را در فهم صحيح حديث سردرگم میکند؛
 )1تغيير مفاهيم و آموزههای دينی؛ تحريف اخبار و احاديث نقش مؤثّری در تغيير آموزههای دينی داشته و
دارد .مثالً ،زهد که در اسالم به معنای دل نبستن به دنياست ،برخی آن را به معنای رها کردن کار و تالش در امور
زندگی ،گرفتهاند و يا انتظار فرج را که به معنای آمادگی برای نبرد بزرگ است در انتظار نشستن و کاری نكردن و
دست روی دست گذاشتن تلقّی کردهاند و يا توکّ ل را به معنای تبليغ تنبلی و کسل بودن و تالش نكردن تعبير و
2

تفسير کردهاند.

از باب نمونه ،محقّق غفاری در بارة دو روايت «إِنَّ خَطَأَ الْمَ ْرأَ ِة وَ الْ ُغلَامِ عَمْدٌ» و «إِنَّ خَطَأَ الْمَ ْرأَ ِة وَ الْ َعبْ ِد مِ ْثلُ الْعَمْدِ»
(کلينی ،1313 ،ج ،3ص /341صدوق ،1014 ،ج ،0ص /113طوسی ،1311 ،ج ،14ص 101و  ،1313ج ،0ص)111؛
با توجه به اين که روايت بر خالف قرآن و سنّت ،قتل خطأی زن و پسر بچه را در حكم عمد میداند بر اين باور
است که کالم امام (ع) تحريف و تصرّف و نقل به معنا شده و آن لفظ محرّف به نظر راوی ،تفسير شده است؛ مثالً
امام (ع) فرمودهَ « :عمْدُ الصِّبِيِّ و خَطَأهُ واحِدٌ» و يا علی (ع) میفرمود« :عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ» (طوسی،1311 ،
ج ،14ص133؛ صدوق ،1313 ،ج ،1ص.)013
نتيجهگيری
 .1تحريف در حديث ،گاهی لفظی است و گاهی معنوی .تحريف معنوی يعنی «منحرف کردن روح و معنای يک
جمله يا يک حادثه»؛ در برابر تحريف لفظی که مقصود تغيير در الفاظ حديث به زيادی و نقصان و ...میباشد.
 .1تعصّ ب مذهبی ناسخان و اعمال سليقة آنان ،تقطيع نادرست و تدليس و فريبكاری راوی را میتوان از
مهمترين عوامل تحريف برشمرد.
 .3بايد اعتراف کرد که احاديث از گزند تحريف مصون نماندهاند و اين امر پيامدهايی به دنبال داشته است.
تحريف سبب ابهام و نارسايی عبارات ،اضطراب ،تعارض و تغيير در مقاصد حديث شده و تأثير نامطلوبی در انتقال
معانی آنها داشته است.
 .0کشف و شناسايی تحريف پيگيری حديثپژوه را میطلبد تا با تشكيل خانوادة حديث ،يعنی جامعنگری و
يافتن تمامی احاديث مشابه و مرتبط به موضوع ،به متن منقّح و غير محرَّفِ حديث دست يابد .پارهای از احاديث
اهل بيت (ع) در هر زمان ،تبيين و روشنگری رواياتِ نارسا و يا محرَّفی بوده است که به معصوم پيش از آنان نسبت
داده شده است.
پينوشتها
 .1به قرينة ﴿مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ﴾ ،يعنی پس از آنكه مراد کالم را میدانستند آن را از معنای صريح منحرف
 .1ايجاد اختالف و فرقهگرايی ،تحجرگرايی و مقدس مآبی ،انحطاط فکری جامعه مسلمين و ...از ديگر پيامدهای تحريف در روايات است.
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میکردند .مثالً ،يهوديان میگفتند :مراد از اين جمله خاتم پيغمبران نيست؛ بلكه جبرئيل است( .قرشی،1331 ،
ج ،1ص.)114
 .1به قرينة ﴿مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ﴾( ،المائدة )01 /1 :و ﴿عَنْ مَواضِعِهِ﴾ (النساء.)01 /0 :
 .3برخی محرّف و مصحّف را يكی دانستهاند و برخی تصحيف را اعم از تحريف و برخی تحريف را اعم از تصحيف
دانستهاند که هرگونه تغيير در کالم را شامل است .بعضی تصحيف را مختص به تغيير لفظ از حيث نقطه دانسته و
تحريف را تغيير در شكل کلمه گفتهاند (مامقانی ،1011 ،ج ،1ص)103؛ ولی ميرداماد محرّف را جدا از مصحّف
دانسته است (ميرداماد ،1314 ،ص .)141ابن حجر کاربرد هر دو را در جايی دانسته که صورت خط در سياق لفظ
حفظ شده باشد ،با اين تفاوت که مواردی را که عامل تغيير واژه ،اشتباه در نقطهگذاری باشد« ،تصحيف» و مواردی
را که عامل اين تغيير ،دگرگونی حرکات و سكنات (شَكْل) باشد« ،تحريف» خوانده است .إنَّ الْمُخَالَفَةَ إِنْ كانَت بِتَغْيِيرِ
سيَاقِ ،فَإنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إ َلي النَقْطِ فَالْمُصَحَّف ،وَإنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَي
حَرْفٍ أوْ حُرُوفٍ مَ َع بَقَاءِ صُوْرَةِ الْخَطِّ فِيْ ال ِّ
الشَكْلِ فَالمُحَرَّفُ( .حافظيان ،1313 ،ج ،1ص 140به نقل از نزهة النظر فی توضيح نخبة الفكر ،ص.)90
 .0امام صادق (ع) فرمود :رسول خدا (ص) ،عصای کوتاهی در هنگام نماز در مقابـل خـود قـرار مـیداد .در حـديث
ُصيلِّي إِلَيْهَيا».
ديگری میفرمايد« :كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) عَنَزَةٌ فِي أَسْفَلِهَا عُكَّازٌ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ يُخْرِجُهَا فِيي الْعِييدَيْنِ ي َ
(صدوق ،1014 ،ج ،1ص )149رسول خدا (ص) عصايی داشت که دستهاش از آهن بود ،بر آن تكيـه مـیکـرد و در
عيد فطر و قربان ،آن را بيرون میآورد و به طرف آن نماز میخواند.
 .1در کشف عبارتِ صحيح ،دو قاعدة مهم :قاعدة «ارجاع موارد نادر به موارد شايع» و قاعدة «ترجيح نسخة
نامأنوستر» به کار گرفته میشود( .شبيری ،1311 ،ج ،3ص)313
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منابع و مآخذ
 قرآن کريم. نهج البالغه؛ قم :هجرت 1010 ،ق. .1ابن ابی الحديد ،عبدالحميد؛ شرح نهج البالغه؛ قم :مؤسسه اسماعيليان ،بیتا.
 .1ابن اثير جزری ،علی بن أبی الكرم؛ أسد الغابه في معرفه الصحابه؛ تهران :انتشارات إسماعيليان ،بیتا.
 .3ـــــ ؛ الکامل في التاريخ؛ بيروت :دار صادر 1311 ،ق1911 /م.
 .0ابن اثير جزری ،علی بن ابیالكرم؛ النهايه في غريب الحديث؛ تحقيق :طاهر أحمد الزاوی ،محمود محمد
الطناحی ،چ ،0قم :مؤسسه إسماعيليان 1310 ،ش.
 .1ابن بطريق ،يحيی بن حسن حلی؛ العمده؛ قم :انتشارات جامعه مدرسين 1043 ،ق.
 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن محمد؛ فتح الباری؛ چ ،1بيروت :دار المعرفه ،بیتا.
 .3ـــــ ؛ تهذيب التهذيب؛ بيروت :دار الفكر للطباعه و النشر والتوزيع 1040 ،ق1910 /م.
 .1ـــــ ؛ لسان الميزان؛ چ ،1بيروت :مؤسسه األعلمی 1394 ،ق 1931 /م.
 .9ابن حنبل ،احمد؛ المسند؛ بيروت :دار صادر ،بیتا.
 .14ابن راهويه ،إسحاق؛ مسند ابن راهويه؛ تحقيق :عبد الغفور حسين برد البلوسی ،المدينه المنوره :مكتبه
اإليمان 1011 ،ق.
 .11ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی؛ مناقب آل أبي طالب (ع)؛ قم :مؤسسه انتشارات عالمه 1339 ،ق.
 .11ابن عبد البر ،يوسف بن عبداهلل؛ التمهيد؛ تحقيق :مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد الكبير البكری،
المغرب :وزاره عموم األوقاف والشؤون اإلسالميه 1313 ،ق.
 .13ابن کثير دمشقی ،اسماعيل؛ البدايه و النهايه؛ تحقيق :علی شيری ،بيروت :دار إحياء التراث العربی 1041 ،ق/
 1911م.
 .10ـــــ ؛ تفسير ابن کثير؛ تحقيق :يوسف عبد الرحمن مرعشلی ،بيروت :دار المعرفة 1011 ،ق.
 .11ابن مزاحم منقری ،نصر؛ وقعه صفين؛ تحقيق :عبدالسالم محمد هارون ،قم :انتشارات کتابخانه آيت اهلل
مرعشی 1043 ،ق.
 .11ابن مغازلی شافعی ،علی بن محمد؛ مناقب االمام علي بن أبي طالب (ع)؛ چ ،3بيروت :دار األضواء 1010 ،ق.
 .13ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ بيروت :دار صادر 1014 ،ق.
 .11ابن ميثم بحرانی ،ميثم بن علی بن ميثم؛ اختيار مصباح السالکين؛ مصحح :محمدهادیامينی ،مشهد :بنياد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی 1311 ،ش.
 .19ـــــ ؛ شرح نهج البالغه؛ چ ،1بیجا :دفتر نشر الكتاب 1311 ،ش.
 .14ابن هشام حميری ،عبد الملک؛ السيره النبويه؛ تحقيق :محمد محيی الدين عبد الحميد ،القاهره :المدنی،
 1313ق 1913 /م.
 .11آلوسی ،سيد محمود؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق :علی عبدالباری عطيه ،بيروت:
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دارالكتب 1011 ،ق.
 .11امام عسكری (ع) ،حسن بن علی؛ التفسير المنسوب إلي االمام الحسن العسکری (ع)؛ قم :مدرسه امام
مهدی 1049 ،ق.
 .13امين ،سيد محسن؛ أعيان الشيعه؛ تحقيق :حسن األمين ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات ،بیتا.
 .10امينی ،عبدالحسين؛ الغدير في الکتاب و السنة و االدب؛ چ ،0بيروت :دار الكتاب العربی 1393 ،ق.
 .11بحرانی ،سيد هاشم؛ غايه المرام؛ تحقيق :سيد علی عاشور ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11بخاری ،محمد بن اسماعيل؛ صحيح البخاری؛ افست چاپ استانبول :دار الفكر 1041 ،ق 1911 /م.
 .13برقی ،احمد بن محمد بن خالد؛ رجال البرقي ـ الطبقات؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1313 ،ق.
 .11بيهقی ،احمد بن حسين؛ السنن الکبری؛ بیجا :دار الفكر ،بیتا.
 .19ترمذی ،محمد بن عيسی؛ سنن الترمذی؛ تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،چ ،1بيروت :دار الفكر1043 ،
ق 1913 /م.
 .34تهرانی ،محمد حسين؛ امام شناسي؛ چ ،13مشهد :موسسة ترجمه و نشر 1011 ،ق.
 .31جديدی نژاد ،محمد رضا؛ معجم مصطلحات الرجال والدرايه؛ إشراف :محمدکاظم رحمان ستايش ،چ ،1قم:
دار الحديث 1010 ،ق1311/ش.
 .31جزائری ،سيد نعمت اهلل؛ النور المبين في قصص االنبياء و المرسلين؛ قم :کتابخانه آيت اهلل مرعشی1040 ،
ق.
 .33ـــــ ؛ نور البراهين؛ تحقيق :سيد مهدی رجائی ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1013 ،ق.
 .30جصاص ،أحمد بن علی؛ أحکام القرآن؛ تحقيق :عبد السالم ،محمد علی شاهين ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 1011ق.
 .31جاللی ،عبد المهدی؛ «سيری در کتاب االخبار الدخيله»؛ علوم حديث ،ش ،1زمستان .1331
 .31حافظيان بابلی ،أبو الفضل؛ رسائل في درايه الحديث؛ قم :دار الحديث 1011 ،ق 1313 /ش.
 .33حاکم نيشابوری ،محمد؛ المستدرک علي الصحيحين؛ إشراف :يوسف عبد الرحمن مرعشلی ،بيروت :دار
المعرفة ،بیتا.
 .31حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه؛ چ ،3قم :مؤسسه آل البيت 1011 ،ق.
 .39حلبی ،علی بن برهان الدين؛ السيره الحلبيه؛ بيروت :دار المعرفة 1044 ،ق.
( .04عالمه) حلی ،حسن بن يوسف؛ کشف اليقين؛ تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و
ارشاد 1011 ،ق.
 .01ـــــ ؛ نهج الحق و کشف الصدق؛ بيروت :دار الكتاب اللبنانی 1911 ،م؛
 .01حميدی ،عبد اهلل بن الزبير؛ المسند؛ تحقيق :حبيب الرحمن األعظمی ،بيروت :دار الكتب العلمية 1049 ،ق/
 1911م.
 .03خطيب بغدادی ،احمد بن علی؛ تاريخ بغداد؛ بيروت :دارالفكر ،بیتا.
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 .00خليل بن احمد ،فراهيدی؛ العين؛ قم :انتشارات هجرت 1041 ،ق.
 .01دارمی ،عبد اهلل بن بهرام؛ سنن الدارمي؛ دمشق :مطبعة الحديثة 1309 ،ق.
 .01ديلمی ،حسن بن ابی الحسن؛ إرشاد القلوب إلي الصواب؛ قم :انتشارات شريف رضی 1011 ،ق.
 .03راغب اصفهانی ،حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن؛ دمشق و بيروت :دارالعلم و الدار الشامية،
 1011ق.
 .01رحمانی همدانی ،احمد؛ االمام علي بن أبي طالب (ع)؛ تهران :المنير 1013 ،ق.
 .09زبيدی ،محمد بن محمد بن مرتضی حسينی؛ تاج العروس؛ تحقيق :علی شيری ،بيروت :دار الفكر 1010 ،ق/
 1990م.
 .14سبحانی ،جعفر؛ اصول الحديث و احکامه؛ چ ،1قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1014 ،ق.
 .11سيد بن طاوس ،علی بن موسی؛ اليقين؛ قم :مؤسسه دارالكتاب 1013 ،ق.
 .11سيوطی ،جالل الدين؛ الجامع الصغير؛ بيروت :دار الفكر 1041 ،ق 1911 /م.
 .13ـــــ ؛ الدر المنثور؛ بيروت :دار المعرفه للطباعه والنشر ،بیتا.
 .10شافعی ،محمد بن ادريس؛ المسند؛ بيروت :دار الكتب العلمية ،بیتا.
 .11ـــــ ؛ کتاب االم؛ چ ،1بیجا :دار الفكر 1043 ،ق.
 .11شبيری ،سيد محمّدجواد؛ دانشنامه جهان اسالم ،تصحيف و تحريف؛ تهران :بنياد دائرة المعارف اسالمی،
 1311ش.
 .13شريعتمدار إسترآبادی ،محمد جعفر؛ لب اللباب في علم الرجال ،به کوشش :مهدی مهريزی و همكاران ،دفتر
دوم ،قم :دار الحديث 1331 ،ش.
 .11شعيری ،تاج الدين؛ جامع االخبار؛ قم :انتشارات رضی 1041 ،ق.
 .19شهرستانی ،محمد بن عبد الكريم؛ الملل و النحل؛ تحقيق :محمد سيد کيالنی ،بيروت :دار المعرفة ،بیتا.
 .14شهيد ثانی ،زينالدين بن علی؛ الرعايه في علم الدرايه؛ تحقيق :بقّال ،چ ،1قم :مكتبة المرعشی النجفی،
 1013ق.
 .11شهيدی ،سيد جعفر؛ ترجمه نهج البالغه؛ چ ،1تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی 1334 ،ش.
 .11شوشتری ،قاضی نوراهلل؛ الصوارم المهرقه في جواب الصواعق المحرقه؛ تهران :انتشارات چاپخانه نهضت،
 1313ق.
 .13شوشتری ،محمد تقی (تستری)؛ االخبار الدخيلة؛ تحقيق :علی اکبر غفاری ،چ ،1تهران :نشر صدوق 1041 ،ق.
 .10شوکانی ،محمد بن علی؛ فتح القدير؛ دمشق ،بيروت :دار ابن کثير ،دار الكلم الطيب 1010 ،ق.
 .11ـــــ ؛ نيل االوطار؛ بيروت :دار الجيل 1933 ،م.
 .11صدر ،حسن؛ نهايه الدرايه؛ تحقيق :ماجد الغرباوی ،قم :نشر المشعر ،بیتا.
 .13صدوق ،محمد بن علی؛ التوحيد؛ قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1391 ،ق.
 .11ـــــ ؛ الخصال؛ قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1311 ،ش.
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 .19ـــــ ؛ أمالي الصدوق؛ چ ،1بيروت :اعلمی 1044 ،ق
 .34ـــــ ؛ علل الشرايع؛ قم :انتشارات مكتبة الداوری ،بیتا.
 .31ـــــ ؛ عيون اخبار الرضا(ع)؛ تهران :نشر جهان 1331 ،ق.
 .31ـــــ ؛ معاني االخبار؛ قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1311 ،ش.
 .33ـــــ ؛ من ال يحضره الفقيه؛ چ ،1تهران :دارالكتب االسالميه 1014 ،ق.
 .30ـــــ ؛ من ال يحضره الفقيه؛ ترجمه :علی اکبر غفاری ،تهران :نشر صدوق 1313 ،ش.
 .31صفدی ،خليل بن أيبک؛ الوافي بالوفيات؛ تحقيق :أحمد األرناؤوط وترکی مصطفی ،بيروت :دار إحياء التراث،
 1014ق.
 .31طباطبائی ،محمد حسين؛ سنن النبي (ص)؛ ترجمه :محمد هادی فقهی ،چ ،3تهران :کتابفروشی اسالميه،
 1331ش.
 .33طبرسی ،احمد بن علی؛ االحتجاج علي اهل اللجاج؛ مشهد مقدس :نشر مرتضی 1043 ،ق.
 .31طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم االخالق؛ چ ،0قم :شريف رضی 1334 ،ش.
 .39طبری ،ابو جعفر محمد بن جرير؛ تاريخ الطبری؛ بيروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،بیتا.
 .14ـــــ ؛ جامع البيان؛ تحقيق :صدقی جميل العطار ،بيروت :دار الفكر 1011 ،ق.
 .11طريحی ،فخر الدين؛ مجمع البحرين؛ چ ،3تهران :کتابفروشی مرتضوی 1331 ،ش.
 .11طوسی ،محمد بن حسن؛ اختيار معرفة الرجال؛ تحقيق :محمدباقرمير داماد و سيد مهدی رجائی ،قم :مؤسسة
آل البيت 1040 ،ق.
 .13ـــــ ؛ االستبصار؛ تحقيق :سيد حسن موسوی خرسان ،چ ،0تهران :دارالكتب االسالميه 1313 ،ق.
 .10ـــــ ؛ تهذيب االحکام؛ تحقيق :سيد حسن موسوی خرسان ،چ ،0تهران :دارالكتب االسالميه 1311 ،ق.
 .11عاملی ،حسن بن زين الدين شهيد ثانی؛ منتقي الجمان في االحاديث الصحاح والحسان؛ تصحيح :علی اکبر
غفاری ،قم :انتشارات اسالمی 1043 ،ق.
 .11عاملی ،حسين بن عبد الصمد (پدر شيخ بهايی)؛ وصول االخيار إلي أصول االخبار؛ تحقيق :عبداللطيف
کوهكمرهای ،قم :مجمع ذخائر االسالميه 1041 ،ق.
 .13عاملی ،سيد جعفر مرتضی؛ مأساه الزهراء (س)؛ بيروت :دار السيرة 1013 ،ق 1993 /م.
 .11ـــــ ؛ دراسات وبحوث في التاريخ واالسالم تحت عنوان :اعرف الکتب المحرفه؛ بيروت :مرکز جواد،
 1010ق.
 .19عبده ،محمد؛ شرح نهج البالغه؛ مصحح :محمدمحيیالدينعبدالحميد ،بیجا :مطبعه االستقامه ،بیتا.
 .94عسكری ،سيد مرتضی؛ عبد اهلل بن سبا؛ چ ،1بیجا ،نشر توحيد 1013 ،ق 1991 /م.
 .91ـــــ ؛ نقش ائمه در احياء دين؛ چ ،1تهران :مجمع علمی اسالمی ،بیتا.
 .91عمرو بن أبی عاصم؛ کتاب السنه؛ تحقيق :محمد ناصر الدين األلبانی ،چ ،3بيروت :المكتب اإلسالمی 1013 ،ق.
 .93فيروز آبادی ،سيد مرتضی؛ فضائل الخمسه من الصحاح السته؛ چ ،1تهران :انتشارات اسالميه 1391 ،ق.
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 .90فيضاالسالم ،علینقی؛ ترجمه و شرح نهج البالغه؛ تهران :بینا ،بیتا.
 .91قاسمی ،محمد جمالالدين؛ قواعد التحديث؛ بيروت :دار الكتب العلميه ،بیتا.
 .91قرشی ،سيدعلی اکبر؛ قاموس قرآن؛ چ ،1تهران :دار الكتب اإلسالمية 1331 ،ش.
 .93قزوينی ،محمد؛ يادداشتهای قزويني؛ به کوشش :ايرج افشار ،تهران :انتشارات علمی 1313 ،ش.
 .91کشّی ،محمد بن عمر؛ رجال الکشّي؛ مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی  1301ش.
 .99کلينی ،محمد بن يعقوب؛ الکافي؛ چ ،1تهران :دار الكتب االسالميه 1313 ،ش.
 .144لبيب ،بيضون؛ تصنيف نهج البالغه؛ چ ،3قم :مرکز انتشارات دفترتبليغات اسالمی 1331 ،ش.
 .141مامقانی ،عبد اهلل؛ مقباس الهدايه في علم الدرايه؛ تحقيق :محمد رضا المامقانی ،قم :آل البيت (ع)1011 ،
ق.

 .141مايل هروی ،نجيب؛ نقد و تصحيح متون :مراحل نسخهشناسي و شيوههای تصحيح نسخههای خطي
فارسي؛ مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی 1319 ،ش.
 .143متقی هندی ،علی؛ کنز العمال؛ چ ،1بيروت :مؤسسة الرسالة 1041 ،ق.
 .140مجلسی ،محمدباقر؛ بحار االنوار؛ چ ،3بيروت :دار احياء التراث 1043 ،ق.
 .141محمد بن عقيل؛ النصائح الکافيه؛ قم :دار الثقافه للطباعه و النشر 1011 ،ق.
 .141مسعودی ،علی بن حسين؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ بیجا :طبع الميمنيه ،بیتا.
 .143مسلم بن حجاج نيشابوری؛ صحيح مسلم؛ بيروت :دار الفكر ،بیتا.
 .141مطهری ،مرتضی؛ حماسه حسيني؛ چ ،1تهران :انتشارات صدرا 1313 ،ش.
 .149ـــــ ؛ مجموعه آثار؛ چ ،1تهران :انتشارات صدرا 1311 ،ش.
 .114معرفت ،محمد هادی؛ التفسير االثری الجامع؛ قم :مؤسسه التمهيد ،جلد1313 ،1ش؛ جلد 1313 ،1ش.
 .111ـــــ ؛ صيانه القرآن من التحريف؛ قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1013 ،ق.
 .111مغربی ،أحمد بن صديق؛ فتح الملك العلي؛ تحقيق :محمد هادی أمينی ،چ ،1اصفهان :مكتبة اإلمام أمير
المؤمنين علی (ع) العامة 1043 ،ق.
 .113مغنيه ،محمد جواد؛ في ظالل نهج البالغه؛ چ ،3بيروت :دارالعلمللماليين.1311 ،
 .110مكارم شيرازی ،ناصر و همكاران؛ تفسير نمونه؛ تهران :دار الكتب اإلسالمية 1330 ،ش.
 .111مناوی ،محمد عبد الرؤوف؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ ج ،0تصحيح :أحمد عبد السالم ،بيروت :دار
الكتب العلمية 1011 ،ق.
 .111ميرداماد ،محمدباقر؛ الرواشح السماويه؛ قم :دار الحديث 1314 ،ش.
 .113ميالنی ،سيد علی؛ نفحات االزهار؛ بیجا :مهر 1010 ،ق.
 .111نسائی ،أحمد بن شعيب؛ السنن الکبری؛ تحقيق :عبد الغفار سليمان بنداری و سيد کسروی حسن ،بيروت:
دار الكتب العلمية 1011 ،ق.
 .119نسائی ،أحمد بن شعيب؛ فضائل الصحابه؛ بيروت :دار الكتب العلميه ،بیتا.

تحريف در حديث ،عوامل و پيامدها 112
 .114هيثمی ،علی بن أبی بكر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ بيروت :دار الكتب العلميه 1041 ،ق1911 /م.
 .111هيكل مصری ،محمد حسين؛ حياه محمد (ص)؛ قاهره :مطبقه مصر 1310 ،ق.
 .111وحيد بهبهانی ،محمد باقر بن محمد اکمل؛ الفوائد الحائريه؛ قم :مجمع الفكر االسالمی 1011 ،ق.
 .113وحيد بهبهانی ،محمد باقر بن محمد اکمل؛ مصابيح الظالم؛ قم :مؤسسة العالمه المجدد الوحيد البهبهانی،
 1010ق.
 .110ورام ابن ابی فراس؛ مجموعه ورام (تنبيه الخواطر)؛ قم :مكتبه فقيه ،بیتا.

