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نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی
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چکیده
کافی از مهم ترین جوامع روایی معتبر امامیه است و از زمان نگارش تا کنوون موووار

مورد رجوع و استناد دانشوندان بزرگ شیعه بود است .این جایگا ویژ موجب شد توا
دکتر ناصر بنعبد لال قفاری و از علوای معاصر ومابی و در کتاب اصول مذمب الشویعه
به نقد این اثر بپردازد .وی با استناد به برخی نقلما بخش زیوادی از کوافی را حاصول
نگارش علوای متأخر شیعه برشورد و با تکیه به برخی روایات که از نظر سند یوا موتن
دچار ضعف یا دستکم نیازمند شرح و توضیحاند این اثور را سرشوار از روایوات دال بور
تحریف قرآن توصیف کرد و به نقد آن پرداخته است .این نوشتار با بررسوی مسوتندات
قفاری نشان داد است توام کافی حاصل نگارش کلینی بود و روایاتی که قفواری بوه
آنها استناد کرد میچگونه داللتی بر تحریف قرآن ندارند بلکوه بیوان میکننود اماموان
شیعه به توام معانی ظامری و باطنی قرآن آگامی کامل دارند.
کلیدواژهها :کلینی کافی قفاری اصول مذمب الشیعه تحریف.
قمrafatnejad95@gmail.com .

* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه پیام نور
** دانشیار گروه تاریخ و تمدن و ادیان ،دانشگاه پیام نور
*** دانشجوی دکتری مدرسی معارف ،دانشگاه پیام نور قم (نویسنده مسئول)javadiniah@yahoo.com .
قمmreza_hoseini@yahoo.com .
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مقدمه
محمد بن یعقنو

کلیننی اد دانشنمندان منورد اعتمناد انیع اسن

(نن ..نجاانی،

 ،711 7041ش7401؛ طوسننی ،074 7737 ،ش1011؛ طوسننی ،بننیتننا  ،747ش )147و کتننا
کافی تنها کتنابی اسن کن اد وی بن دسن منا رسنیده اسن (نن ..کلیننی/7 7740 ،
 .)17ای اثر اد مهم تری جوامع و مننابع رواینی امامین بن انمار منیرود (نن ..مفیند،
14 7077؛ مجلسننی .)17 /747 7040 ،اینن جایگنناه ویننبه موجنن اننده تننا دکتننر
ناصر ب عبداهلل قفار ی ب نقد ای اثنر توجن کنند؛ امنا این عنابم والنابی تن ش کنرده
اس ن ای ن کتننا مهننم اننیعی را ب ن بحنناو اعتبننار و محتننوا ،م نندوش و یرقاب ن
اعتمنناد جلننوه دالنند .وی ب ننز دیننادی اد کتننا الننای کننافی را حاصنن نگننارش
علمننای متننشیر اننیع دانسننت (ننن ..قفنناری )714 /7 7077 ،و بننا اسننتناد بنن بریننی
ت دال بنر تحرین قنرآن توصنی کنرده
روایات کنافی  ،این اثنر را سرانار اد رواینا ل
اسننن (نننن ..قفننناری 717 ،714 ،777 /7 7077 ،و  .)711در ادامننن  ،ایننن ادعاالنننا را
ب تفصی  ،نق و بررسنی ینواالیم کنرد .گفتننی اسن اگر ن پبوالشنگران در پاسنخ
ب ااکال الا و ادعاالنای قفناری انیع کتنا النا ،مقابن النا و رسناب النای متعنددی ننن
ننون نقنند کتننا اصننول منناال ابشننیع  1 ،ابننرد عل نی کتننا اصننول منناال ابشننیع
االمامی االثنی عشری بلقفناری 2 ،منع ابندکتور ناصنر ابقفناری فنی اصنول ماالبن حنول
3
ابقنرآن ابکننریم و ابتشنیع ننن نگااننت اننند ،موضننوپ پنبوالز حاضننر در الننی ینن .اد
ای آثار بررسی و ب آن پاسخ داده نشده اس .
شناخت قفاری
ناصر ب عبد اهلل قفاری اد اس تادان دانشگاه محمد ب سنعود ر یناض و نو یسننده
اصول ماال ابشیع االمامی االثن ی عشر ی عرض و نقد  4اس  .وی در مقدم ا ی
کتا ادعا می کند ب کتا الای مورد اعتماد ایع در موضوعات تفسیر ،حندیث،
رجال ،عقاید ،فل رق ،فق و اصول مراجع کرده و با استناد ب آنها ن ن ک ب دعم او،
متکی ب روایات فراوان ایع و آرای دانشمندان امامی اند ن ن اعتقادات ایع را نق
و نقد کرده اس (ن ..قفاری  71 / 7 7077 ،ن . )00ا ی کتا در اص رساب دکتری وی
ب راالنما یی محمد رااد سابم  5بوده اس ک در سال  7041ق در دانشگاه محمند
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ب سعود ،در ب ز عقا ید و مااال معاصر ،دفاپ اده و ب اپ و تبادل آن بنی
دانشگاه الا توصی اده اس (ن ..قفاری  01 ، 0 / 7 7077 ،و  . )01اد جمل دیگر آثار
وی فکره ابتقر ی بی اال ابسن وابشیع  ،ابموجز فی األد یان و ابمااال ابمعاصره ،
نواقض توحید االسماء و ابصفات  ،بروتکوالت آ یات قم حول ابحرمی ابشنر یفی ،
حقیق ما یسمی دبور آل محمد اس  .قفاری در کتا اصول ماال ابشیع  ،بارالا
6
نظرات و آرای اب تیمی را نق و افکار و عقاید وی را بادنشر کرده (ن ..قفاری،
 707 ، 700 / 7 7077و  104 ، 011 / 0 ، 707و  7010 ، 7077 / 7 ، 140و  )7017و با اوصافی واال
المچون « ایخ االس م اب تیمی » (قفاری 733 ، 730 / 7 7077 ،و  )734و « ائم االس م»
(المان  )711 / 7و مانند آن ،اد وی یاد کرده اس  .اگف آنک ایوه نقادی و ادبیاتی
ک اب تیمی در منهاج ابسن در مورد ایعیان و دانشمندان ایع اظهنار کنرده ،در
نواتار قفاری در اصول ماال ابشیع الم تکرار اده اس ؛ برای نمون  ،اب تیمی
آاکارا ب ع م حلی  7و کتابز منهاج ابکرام االانن کنرده و بنا نجنو و پلیند
توصی کردن وی ،او را اد ب پرستان و منافقان دانست و کتابز را منهاج ابندام
نامیده اس (ن ..اب تیمین  . )07 / 7 7041 ،قفاری نیز درباره ع م امینن ی ( صناح
کتا ابغد ی ر ) می گو ید « الاا ابرافض ابرافضی ابمغف  ،أو ابزندیق ابمرتندی ثنو
اإل س م» ( قفناری  )7740 / 7 7077 ،یا درباره محدث ننوری منی نو یسند « ابمجوسنی
ابملحد» ( قفاری . )7773 / 7 7077 ،قفاری با توالی الای مکرر ب علمای ا یع  ،آنان را
ایوخ فر ی بکاری توصی کرده (ن ..قفاری  )7031 / 7 ، 717 / 7 7077 ،ک ماال ایع
را مطابق با الو ا و الوس یو ی ز و نق مط اب اد راو یان کاا برپا کرده اند ( المان
 . )737 / 7نمون دیگر اینک اب تیمی با افتراالا و االان الای بسیار ب ایع یان ،آنان را
پل ید دانست و اباال الای آنان با ی هود را ب یان کرده اس ( ن ..اب تیمین / 7 7041 ،
 04نن . )00قفاری نیز در سراسر کتابز اد ایعیان با ضمی ر ا ی یاد کرده تا آنان را
جدا اد دنیای اس م و ر یب با مسلمانان معرف ی کند ،بلک آانکارا آننان را کنافر
توصی کرده اس « و روا اد ک آنان کافرانی السنتند کن بهنره ای اد اسن م
ندارند» ( المان  )7031 / 7؛ نی ز در بحث اد صفات یداوند می گو یند « عقینده باطن ل
جسم انگاری برای یداوند ،در میان یهود مشهور اسن  .اول کسنانی کن در مینان
مسلمانان ا ی عقیده را ابداپ کردند ،روافض ( ا یعیان ) بودند» ( المان . )703 / 0
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بررسی ادعاهای قفاری
 .۱تعداد کتابهای کافی
قفاری میگوید

حسی ب حیدر کرکی عاملی ک متوفی  7411قمری اسن

ثق اس  ،می گوید کافی پنجاه کتا

اسن ؛ امنا انیخ طوسنی کن متنوفی 714

قمری اس  ،می گوید کافی مشتم بر سی کتا
8

یاددالم ،بیس

ابوا

و الر با

کتا

و ننزد آنهنا (انیع )

اس  .آیا بنی قنرن پننجم تنا

ب کافی افزوده اده اس ؟ در حابی کن النر کتنا

اام مجموع ای اد احادیث اس

انام

(قفاری.)714 /7 7077 ،

قفاری در ادام نن با بیانی دور اد آدا نن میافزاید «گویا این روانی راینب نبنی
ایع ] اس ؛ دیرا کسانی ک ب پیامبر یدا و صحاب و نزدیکان پیامبر دروغ میبندند ،ب
طریق اوبی ب ایوخ یوداان نیز دروغ میبندند» (المان).
با ذکر مقدم ای کوتاه ،نظنر علمنای متقندم و متنشیر دربناره این موضنوپ را بینان
میکنیم ،آنگاه ب عل ل ایت ف گزارشالا میپردادیم.
کافی مهم تری کتا کلیننی اسن (نجاانی ،711 7041 ،ش7401؛ طوسنی،074 7737 ،
ش1011؛ المو ،بیتا  ،747ش )147و تشبیفز بیس سال طنول کشنیده (نجاانی،711 7041 ،
ش7401؛ اب طاووس730 7044 ،؛ عاملی  )37 7047و اام س ب ز اس اصنول (انام
روایات اعتقادی) ،فروپ (اام روایات فقهنی) و روضن (انام رواینات م تلن در
موضوعات گوناگون) .اصول و فروپ کافی اد کتا النای متعنددی تشنکی انده و النر
کتا نیز اام ابوا م تلفی اس  .در الر با  ،روایات بن ترتین ل اعتبنار و بنا سنند
کام گنجانده ادهاند .در روض کافی نینز احادینث م تلن در موضنوعات گونناگون
(اام مباحثی مانند یطب الا و نام الای امامان ،مطاب تاری ی ،قصن ) بندون نظنم و
ترتی یاص و بدون ابوا  ،بلک تح عناوینی متناس آمده اند .کافی نن المنانگونن
ک نجاای و طوسی اااره کرده اند نن اد «کتا ابعقن و ابجهن » آ ناد منیانود و بنا
«کتا ابروض » یاتم می یابد (ن ..نجاای ،711 7041 ،ش7401؛ طوسی ،بیتنا  747و ،740
ش .)147در اینک تمام ای کتا ب قلم کلینی بوده ،تردیدی وجود نندارد؛ النم بزرگنان
رجال ک الم عصر یا نزدی .ب دمان کلینی بودهاند ،اد آن یبر دادهاند و الم اینک کنافی
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اد جمل منابع بسیاری اد کتا الای روایی بعدی بوده اس  .کلیننی بنرای اناگردانز
(ن ..طوسی ،بیتا  ،740ش )147و دیگر دانشمندان ایع برای ااگردانشان (ن ..مجلسنی،
 17 ،01 /747 ،701 /740 7040و 774؛ ابو اب دراری ،)711 7077 ،اجاده نق روایات کافی را
صادر میکردند .نجاای و طوسی نام کتا الای کافی را ذکر کنرده (نن ..نجاانی7041 ،
 ،711ش7401؛ طوسی ،بیتنا  747و  ،740ش )147و طرینق ینود بن رواینات آنهنا را بینان
کرده اند (ن ..المنان) .صدوق نیز طریق یود بن رواینات کلیننی و کنافی را ذکنر کنرده
اس ( 10صدوق)770 /0 7040 ،؛ بدی ترتی ای کتا منتشنر انده و اد المنان اوان تنا
کنون ،اد مراجع روایی بسیاری اد کتا الای روایی دیگر بوده اس (ن ..المنان ،047 /0
9

ح ،000 ،7010ح ،001 ،7701ح 7773و  ،077ح7703؛ طوسی ،17 /7 ،7744 ،ح 7و  ،30ح،13 /0 ،7
ح04؛ مفید7077 ،

14؛ اب طاووس ،بیتا اب

صدالا کتا معتبر دیگر).

 704 ،710و 711؛ المو 71 ،77 ،0 ،7711 ،و  10و

الف) گزارش متقدمان
ایخ طوسی سی کتا

برای کافی نام برده اس ک نی اند «کتا ابعقن و فضن
ابعلم ،کتا ابتوحید ،کتا ابحج  ،کتا اإلیمان و ابکفر ،کتنا ابندعاء ،کتنا فضن
ابقرآن ،کتا ابطهاره و ابحیض ،کتا ابص ه ،کتا ابزکاه ،کتا ابصوم ،کتنا ابحنب،
کتا ابنکاح ،کتا ابط ق ،کتا ابعتق و ابتدبیر و ابمکاتبة ،کتا األیمنان و ابنناور و
ابکفارات ،کتا ابمعیش  ،کتا ابشنهادات ،کتنا ابقضنایا و األحکنام ،کتنا ابجننائز،
کتا ابوقوف و ابصدقات ،کتا ابصنید و ابنابائ  ،کتنا األطعمن و األانرب  ،کتنا
ابدواج و ابرواج  ،کتا ابزی و ابتجم  ،کتا ابجهاد ،کتا ابوصایا ،کتا ابفرائض،
کتا ابحدود ،کتا ابدیات ،کتا ابروض » (طوسی ،بیتا  747و  ،740ش .)147نجاای نیز
11
نن با ایت فاتی نن المنی کتنا النا را بنرای کنافی ذکنر کنرده اسن (نجاانی7041 ،
 ،711ش.)7401
ب) گزارش متأخران
حسی ب عبدابصمد نیز کافی را دارای سی کتا

معرفی کنرده اسن
)37؛ اما در اجاده نام ع م حلی ب مهنا ب سنان مدنی (ن ..مجلسنی )701 /740 7040 ،و
(عناملی 7047
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اجاده نام محمد ب محمد ب یاتون عاملی ب علی ب حسنی کرکنی (المنان  )01 /747و
اجاده نام اهید ثانی ب حسی ب عبدابصمد (المان  )774 /747و اجنادهنامن آقنا حسنی
یوانساری ب ااگردش امیر ذوابفقار (المان  )44 /741و اجادهنام حسی ب حیدر کرکنی
عاملی ب محقق سبزواری (ن ..موسوی یوانساری ،)770 /1 7744 ،گفتن انده کن کنافی
پنجاه کتا دارد .در الم ای اجادهنام الا کافی با تعبیر «و الو یمسون کتابنا» توصنی
اده و تعلیلی ذکر نشده اس .
ج) علت اختالف گزارشها
امارشل پنجاه کتا برای کافی ،ظاالراً اد دمان ع من حلنی بن بعند ،در برینی
12

اجادهنام الای علما نق اده اس ؛ بنابرای باید عل ایت ف امارش تعداد کتا الای
کافی را در موضوعی جس وجو کرد ک در دمانی نزدین .بن وی مطنرح بنوده و آن،
تفاوت در تقسیمبندی کتا الا و ابوا م تل فقهی اس .
نی اس ک علم فق و منابع حدیثی آن ،اد گاات دارای کتا النا
توضی مطل
13
و ابوا م تل بوده اند؛ اما تقسیم و دست بندی معروف المان اس ک محقنق حلنی
در کتا ارائع االس م آورده اس (مطهری .)740 /7 7734 ،وی فق را ب هار قسنم
کلی عبادات ،عقود ،ایقاعات و احکام تقسنیم کنرد و بنرای النر ین .ابنوا متعنددی
برامرد و آنها را تح عنوان «کتا » آورد (المنان 740 /7و .)747محقنق حلنی مجمنوپ
16
ابوا فق را  03با قرار داد عبادات  74با  14 ،عقود  77با  15 ،ایقاعات  77بنا ،
و احکام  70با  18 .17ظاالر ای اس ک امارش گزارش اده اد تعداد کتا الای کافی
در اجادهنام الای ع م حلی و بریی عابمان پو اد وی ،نناظر بن المنی دسنت بنندی
اس ک محقق حلی ارائ کرده و فروپ کافی نیز بر مبنای آن ،امارش و گزارش انده
اس  ،در نتیج با امارش گزارش اده اد دانشمندان گاات نن مانند نجاای و طوسنی
(ن ..نجاای ،711 7041 ،ش7401؛ طوسی ،بیتا  747و  ،740ش )147ننن انمارش کتنا النا
تفاوت ظاالری پیدا کردهاند.
ذک ر ای نکت الدم اس ک قفاری در ای مسئل  ،تعارض س دانشمندان متقندم و
متشیر ایع را دبی بر ایت ف در تعداد کتا الای کافی دانست و با بیان اینکن طوسنی
تعداد کتا الای کافی را سی کتا گزارش کرده ،وبی حلی و عدهای دیگر آن را پنجناه
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کتا گزارش کرده اند ،ت ش میکند نتیج بگیرد بی قرن پنجم تا یاددالم ،بیس کتا
ب کافی افزوده اده اس (ن ..قفاری .)714 /7 7077 ،ای در حابی اس ک ایخ طوسی
نن ک سی کتا را گزارش کرده نن عناوی کتا الا را الم ذکر کرده اس (ن ..طوسنی،
بیتا  747و  ،740ش)147؛ اما ع م حلی و عدهای دیگر ک در اجادهنام الایشان گفت انند
کافی دارای پنجاه کتا اس  ،فقط ب تعداد کتا الا اااره کنردهانند و عنناوی را ذکنر
نکرده انند (نن ..مجلسنی .)44 /741 ،774 ،01 /747 ،701 /740 7040 ،اد این رو نمنیتنوان
ادعای ع م حلی و موافقانز را ب درستی بررسی کرد ک منظوراان کدام کتا الا بوده
و تفاوتز با کتا الایی ک ایخ طوسی گزارش کرده کدام اس  .منطقنی این بنود کن
قفاری ابتدا نس ای یطی اد کتا کافی را ک متعلق ب قرن پنجم تنا یناددالم بنوده و
اام پنجاه کتا اس  ،ارائ کند و بعد با استناد ب س ایخ طوسی نن ک سی کتا
برای کافی گزارش کرده نن ای پرسز را مطرح می کرد ک را در ای نس اد کنافی
ک مث ً متعلق ب قرن الشتم الجری اس  ،پنجاه کتا وجود دارد ،وبی ایخ طوسی در
قرن پنجم الجری گزارش کرده ک کافی سی کتنا دارد .در این صنورت ،بنا مقایسن
عناوی کتا یطیل مورد ادعا و موجود با عناوی گزارشاده در کن م انیخ طوسنی،
ابهام موضوپ بررسی و روا می اد؛ اما ادعای قفاری اد ای منطق بریوردار نیسن و
بررسی را ناممک کرده اس  ،دیرا وی ب گزارش مبهم ع م حلی و عندهای دیگنر اد
علمای ایع ک در اجادهنام الایشان گفت اند کتا کافی دارای پنجاه کتا اس  ،استناد
کرده اس  .اد آنجا ک آنان نامی اد آن عنناوی کتنا النا نبنردهانند ،بررسنی تطبیقنی و
مقایس ای مقدور نیس و تنها میتوان اد منظر ریش یابی ای ایت فالنا ،بررسنیالنایی
نن مانند آنچ انجام دادیم نن ارائ کرد .گفتنی اس نگارنده با الدف مقایس تطبیقی ،بن
کتاب ان الای متعددی ک دارای نس الای یطی کافی بودند ،مراجع کرد و نس النای
متعددی را نیز بررسی کرد؛ اما ب نس ای ک دارای پنجاه کتا بااد ،دس نیاف .
 .۲روضه کافی
قفاری میگوید

امامی ایت ف دارند آیا کتا

مجموعنن ای اد ابننوا

اسنن

روض نن کن یکنی اد کتنا النای کنافی و انام
و الننر بننا

نیننز تعننداد دیننادی اد احادیننث را
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در بر می گیرد نن تشبی

.)714 /7 7077

کلینی اس

یا بعدالا بندان افنزوده انده اسن

(قفناری،

کسانی ک روض را نوات کلینی نمیدانند ،دالی و اواالدی ارائ کردهاند ،اد جمل
 .7روض کافی ،مانند اصول و فروپ کافی ،دارای کتا الا و ابوا م تل نیس .
 .0روایات روض اد نظر استحکام مت و سند ،در ظاالر المسانل رواینات دو ب نزل
دیگر نیس .
 .7اد یلی ب ادی قزوینی نق اده ک روض تشبی کلیننی نیسن  ،بلکن نوانت
اب ادریو اس (ن ..امی 777 /1 7047 ،؛ فّار.)043 /7 7071 ،
اما ای ا دعا و دالی آن صحی نیس ؛ دیرا
 .7م یلی قزوینی در ادام ارح کافی ،روض را نیز ارح کرده و در مقدمن النی
ااارهای ب اینک روض اد کلینی نیس نکرده اس ؛ بنابرای انتسا ای س ننن کن
روض تشبی کلینی نیس نن ب م یلی ندان قطعی نیس و کسانی ک ای مطل را
نق کردهاند نیز استناد یود را بیان نکردهاند (قزوینی.)74 /7 7733 ،
 . 0الم راویان ماکور در آ اد اسناد روض  ،اد طبق الشتم یا نهم راویاناند و کلیننی
نن ک اد طبق نهم راویان محسو میاود نن اد آنان روای کرده اس ؛ اما اب ادرینو
نن ک اد طبق پانزدالم راویان اس نن نمیتواند بدون واسط اد آنان نق قول کند ( فّار،
 043 /7 7071و .)044
 . 7سند روایات روض مشاب سند روایات اصول و فروپ کافی اسن ( .بنرای مقایسن
تطبیقی اسناد مورد نظر ن ..المان 044 /7ن.)077
 .0نجاای و طوسی تصری کرده اند روض تابی کلینی و آیری کتا کافی اسن
(نجاای /711 7041 ،ش7401؛ طوسی ،بیتا  /740ش.)147
 .7در نس الای یطی کافی نیز کتا روض ب عنوان آیری کتا کافی قنرار دارد
(برای اط پ جامع اد ای نس الا ن ..صدرایی یویی770 7731 ،ن.)710
 .1سید ب طاووس در دو کتا فرج ابمهموم و فن ح ابسنائ  ،رواینات بسنیاری اد
روض کافی نق کرده و معموالً عبارتز نی اس «اد محمند بن یعقنو در کتنا
روض روای میکنم» (ن ..اب طاووس 37 7713 ،و 33ن44؛ المو ،بنیتنا  773و  .)070در
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مواردی نیز تصری میکند «اد محمد ب یعقو در کتا روض کافی روای منیکننم»
(ن ..المو31 7713 ،؛ اب طاووس ،بیتا  .)773وی طریق روای ینود تنا کلیننی را النم
آورده اس (المو ،بیتا .)70
19
 .1دانشمندان دیگر مانند علی ب یونو نباطی بیاضی در صنرا ابمسنتقیم (نبناطی
20
بیاضی 073 /0 7730 ،و  )010و ابراالیم ب علی عاملی کفعمی (474ق) در مصباح (عاملی
کفعمی )717 7047 ،نیز اد کتا روض کلینی نق روای کردهاند؛ بنابرای کتا روضن ،
آیری کتا کافی و تشبی کلینی اس .
قفاری مینویسد «روض اام مجموع ای اد ابنوا اسن » (قفناری.)714 /7 7077 ،
ای ادعا نیز صحی نیسن ؛ دینرا در روضن کنافی ،احادینث م تلن در موضنوعات
گوناگون بدون نظم و ترتی یاصی گنجانده انده اسن  .کتنا روضن  741رواین
دارد  21و بری ف ادعای قفناری و بنری ف روش مرسنوم در اصنول و فنروپ کنافی،
روایاتز تح با الای م تل تنظیم نشده ،بلک تح عناوی آمده اس .
قفاری الر با روض را اام تعداد دیادی اد احادیث میداند (المان) .ای ادعا نینز
نادرس اس ؛ دیرا ذی عناوی کتا روض  ،گاالی فقط ی .روای آمده اس  ،مانند
«یُطْبَةٌ بلنشَملیرلابْمُْْملنلی َ (پ) وَ اللنی یُطْبَنةُ ابْوَسلنیلَة» (کلیننی ،73 /3 7717 ،ح ،)0و «حَندلیثُ
أَبلیعَبْدلاهلل (پ) مَعَ ابْمَنْصُورل فلی مَوْکبل ل» (المنان  ،71 /3ح )1و «رلسَنابَةُ أَبلنیجَعْفَنر (پ) إلبَنی
سَعْد ابْ َیرل» (المان  /70ح )71و «یُطْبَةٌ بلنشَملیرلابْمُْْملنلی َ پ» (المنان  ،73 /3ح ،17 ،07ح،11 ،00
ح ،714 ،07ح 747و  ،770ح ،)774و «کلَننامُ عَللننی بنن ابْحُسَننی ل (پ)» (المننان  ،10 /3ح )04و
«حَ ندلیثُ دَینَ ن َ ابْعَطَّننارَ ل» (المننان  /777ح ،)707و گنناالی فقننط دو روای ن نق ن اننده
اس  ،ماننند «صَنحلیفَةُ عَللنی بن ابْحُسَنی ل (پ) وَ کلَامُن ُ فلنی ابزُّالْندل» (المنان  ،70 /3ح 0و
« ،)7یُطْبَةُ ابطَّابُوتلیةل» (المنان  ،77 /3ح 7و « ،)1حَندلیثُ ابنَّبلنی (ص) حلنی َ عُرلضَن ْ عَلَین ل
ابْ َینن ُ» (المننان  ،14 /3ح 01و « ،)03قلصَّننةُ صَنناحل ل ابزَّینن ل» (المننان  ،11 /3ح 77و ،)70
«حَدلیثُ أَالْ ل ابشَّامل» (المان  ،40 /3ح 11و  )13و «حَدلیثُ آدَمَ پ مَعَ ابشَّجَرَه» (المان ،777 /3
ح 40و .)47
 .3روایات طعن و تحریف قرآن در کافی
قفاری میگوید
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در کافی روا یاتی در با

طع و تحری

قرآن نق اده اس

و ع من مجلسنی

در مرآ ابعقول آن روایات را نن ک ب اجمناپ مسنلمانان کفنر اسن
دانست اس

(قفاری .)777 /7 7077 ،جابر در کتا

کافی روای

ننن صنحی

کرده ک الرگنز

الم قرآن را جز امامان جمع نکردند (المان  .)711 /7آننان (انیعیان) بن کلیننی

اعتماد کرده اند ک افسان تحری
کافی آورده اس

قرآن را بیان کنرده و بن صنورت گسنترده در

(المان  .)714 /7ب المی دبی  ،کااانی در تفسیرش صنافی ،و

نوری طبرسی در فص اب طنا و محمنود نجفنی طهراننی در قوامنع ابفضنول

گفت اند کلینی قائ ب تحری

قرآن بوده اس

و ابودالره گفت کسنی کن

ننی

اعتقادی داات بااد ،مسلمان نیسن  .بنا این حنال ،ابن مطهنر حلنی ،کلیننی را

معتمدتری و دقیق تری ل مردمان در روای

دانست اس

(المان  714 /7و.)717

22

پو بنگر ک آنان گون ب روایات کفار اعتماد کردهاند (المان .)717 /7
23

کنافی ،نقن و

بنرای اردینابی این منندعا ،رواینات منورد نظنر قفنناری را اد کتنا
بررسی میکنیم
24
 .7کلینی در با «جز امامان کسی الم قرآن را جمع نکرد» (کلیننی 003 /7 7717 ،و
 )004از روای نق کرده ک المگی جزو ایبار واحدند ،نن متنواتر ینا محفنوف بن
قرائ قطعی (ن ..جوادی آملی  )714 7731و المگی بر علم واال و کام امامان بن تفسنیر
قرآن دالب دارند (ن ..المان 714؛ معرف  .)11 7731مت کام روای اول نن ک قفناری
ب صورت اجمابی ب آن اااره کرده نن نی اس
جابر می گوید اد اباجعفر انیدم ک فرمود «الی ین .اد منردم ادعنا نکنرد المن

دروغگنو اسن

قرآن را آنگون ک نادل اده جمع کنرده ،مگنر اینکن بسنیار

و

کسی آن را المانند آنچ یداوندل بلند مرتب نادل کرد ،جمع و حفن نکنرد ،مگنر
علی ب ابیطاب

و امامان بعد اد او» (کلینی  ،003 /7 7717ح.)7

25

روای دوم ای با نیز ناظر ب س دیگری اد امام باقر(پ) اس «الی کنو جنز
اوصیای پیامبر نمی تواند ادعا کند الم قرآن ،اعم اد ظاالر و باطنز ،نزد او اس » (المان
26
 ،003 /7ح.)0
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یزی ک موج اده بریی تحری قرآن را اد ای روایات برداا کنند ،عبنارت
«مَا جَمَعَ ُ» (المان ح )7و «علنْدَهُ جَملیعَ ابْقُرْآنل کُلِّ ل» (المان ح )0اس کن در این رواینات
آمده اس و حال آنک قید «حَفلظَ ُ» (المان ح )7در رواین اول و قیند «ظَنااللرلهل وَ بَاطلنلن ل»
(المان ح )0در روای دوم ،نشان می دالند ک منظور آگاالی و علم امامان ب تمنام معنانی
ظاالری و باطنی قرآن اس (ن ..کلینی 003 /7 7717؛ کلینی بیتا  .)714 /7نیز احتمال دارد
در روای اول ،عبارت «مَا جَمَعَ ُ» ناظر ب مصح امام علی (پ) بااد« ،دیرا بن ترتین
نزول و دربنردارننده تننزی و تشوی قرآن بود و آن مصح را فردندان او نن پیشنوایان
معصوم نن ب ارث بردند» (معرف  )11 7731 ،و عبارت «حَفلظَ ُ» و نیز تمنام پننب رواین
بعدی ،ناظر ب الم امامان بااد ،دیرا «ای حدیثالا بیز اد ای دالب ندارند کن علنم
ب الم کتا نن ظاالر و باط آن نن تنها نزد اال بی اس ک ب آنچ در یان اسن ،
آگاه ترند؛ دیرا وقتی پیامبر یدا (ص) انهننر دانننز بنود ،بن اجمناپ مسنلمانان ،آننان
دروادهالای آنجا الستند ک دیگران را ب آن رالنمون میاوند» (المان).
 .0در با نوادر نن اد کتا فض ابقرآن کافی نن نیز روایتی وجود دارد ک میتواند
نی اس
مورد نظر قفاری بااد و آن را دال بر تحری قرآن برامرد .مت آن روای
احمد ب محمد ب ابینصر گف

ک امام رضا قرآنی بن من داد و گفن

«در آن

نگاه مک » .پو م آن را بناد کنردم و در آن ،سنوره بَنمْ یکن ل ابَّنالی َ کفَنرُوا را
یواندم و در آن نام الفتاد نفر اد قریز را ب نامالای یودانان و ننام پدرانشنان

یافتم .بزنطی گف

سپو امام کسی را نزد م فرستاد تنا قنرآن را پنو بگینرد

27

(کلینی ،177 /0 7717 ،ح.)71

ا ی روای نیز بر تحری قرآن دالبتی ندارد؛ دیرا
اب ) در سند ای روای «بعض اصحاب »  28وجود دارد ک مجهول اسن و موجن
ضع سند ای روای اده اس .
) مت روای صراح ندارد ک آیا آن نام الا در مت آی آمده و بر تحری دالب
دارد یا اینک ب عنوان تفسنیر آین در حاانی آن مصنح نگنارش انده ینا اینکن در
صفح ای جداگان دای آن مصح تعبی اده اس  .مت روای اد ای نظر ابهام دارد
و قاب استناد نیس .

 / 54شیعهپژوهی ،سال چهارم ،شماره چهاردهم

نی کاری ب راوی بزرگی المانند بزنطی دور اد ذال منینمایند؛ دینرا
ج) انتسا
احمد ب محمد ب ابینصر بزنطی ،ک روای ب او نسب داده اده ،اد اصنحا یناص
امام رضا و امام جواد(پ) بوده و جایگناه واالینی ننزد ایشنان داانت (نجاانی17 7041 ،؛
طوسی ،بیتا 77؛ حلی77 7077 ،؛ حلی )77 7077 ،و اد راویان مورد اعتماد (طوسی ،بیتا 77؛
طوسی770 7737 ،؛ حلی )77 7077 ،و جلی ابقدر (طوسی770 7737 ،؛ حلنی )77 7077 ،و اد
اصحا اجماپ اس (کشی771 7703 ،؛ حلی .)77 7077 ،فردی با نی جایگاه واال بعیند
نان یطای کو کی مرتک اده و اد نهی امام سرپیچی کند.
اس
د) احتمال دارد مصح ل در ای روایات ناظر ب کتابی یر اد قرآن بااد؛ دیرا نگاه ب
آیات کریم قرآن در مصح اری عبنادت اسن (کلیننی ،177 /0 7717 ،ح )7و دبین
ندارد ک حضرت اد نگاه ب آن نهی کند .نتیج س اینک ای روای اد نظر سنندی و
متنی ضعی اس و دالبتی بر تحری ندارد.
 .7روای دیگری ک قفاری می تواند ب آن استناد کند ،آیری روای با ننوادر اد
کتا فض ابقرآن اس ک الشام ب سابم اد امام صادق(پ) نق کرده اس «قرآننی کن
جبرئی برای محمد آورده ،الفده الزار آی بوده اس » ( 29کلینی ،170 /0 7717 ،ح.)03
سیوطی امارش آیات را اد مسائ مشنک مربنو بن قنرآن دانسنت و اد اینت ف
در ای موضوپ س گفت و تعداد آنهنا را ننن کن بنی  1444تنا  1171اسن نن نقن
کننرده (سننیوطی737 /7 7071 ،ننن )737و ریشنن اینن ایننت ف را فهننم متفنناوت کاتبننان
30
(المنان /7
قرآن اد وق و وص الای آیات توسط پیامبر اکرم(ص) بینان کنرده اسن
 ،730ح.)314
احتمال دارد واژه عشر در روای مورد بحث ،دائد بااد و ب ااتباه ب دس ناس ان
یا راویان افزوده اده بااد .نق ای روای بدون واژه عشر در بریی کتا الای روایی،
ای احتمال را تقوی میکند ( 31ن ..فیض کااانی  7134 /4 7041و .)7137
ایخ صدوق توجی دیگری ذکر کرده و آن ای اس ک «وحیی ک قرآن نبنوده بنر
32
پیامبر نادل اده ک اگر با قرآن جمع اود ،تعدادش ب الفده الزار آی میرسد» (صدوق
 30 7070و  .)37آنگاه برای وحی یرقرآنی مثالالایی ذکر میکند و میگویند المن اینهنا
وحی اس  ،اما قرآن نیس و امیرابمْمنی آنها را در مصحفز جمنع کنرد (المنان .)31
«وحی یرقرآنی (وحی بیانی) در ک م صدوق ،روایناتی اسن کن جبرئین بن عننوان
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تفسیر و تبیی آیات بر پیامبر اکرم(ص) فرود آورد و امام علی(پ) آنها را با تعلیم پیامبر،
در حاای مصح یود نگاا » (ن ..جوادی آملی .)713 7731
 . 0بریی اد روایات ،در متنی ک اد قرآن نق می کننند ،واژگنان ینا عبناراتی اضناف
دارند .ای واژگان و عبارات اضاف  ،ناظر ب فضای یا والی اال بی (پ) اسن (بنرای
نمون ن ..کلینی ،000 /7 7717 ،ح .)77 ،01ای گون روایات ،عمدتاً بیانگر تبینی مضنامی
آیات یا وحی بیانیاند (ن ..جوادی آملی 703 7731ن.)777
نکت اایان توج ای اس ک ی .کتنا اد اصنول کنافی ،انام روایناتی دربناره
فضای قرآن اس (کلینی .)741 /0 7717 ،کلینی در ای کتا  ،رواینات متعنددی دربناره
فضیل قرآن کریم نق کرده اس ثوا حف و عم ب قنرآن (المنان  ،)147 /0ثنوا
یادگیری قرآن (المان  ،)141 /0ثوا قرائ قرآن (المان  ،)177 /0آدا قرائ قرآن (المان
 ،170 /0ح7ن ،)7توج ب معانی آیات (المان  ،171 /0ح 0و  ،173ح ،)7فضیل یان الایی ک
در آن قرآن قرائ میاود (المنان  ،)174 /0ثوا قرائ قرآن اد روی مصنح انری
(المان  ،)177 /0ثوا قرائ قرآن با صدای نیکو (المان  ،)170ت فین اینروی وابندی
اگر کافر بااند (المان  ،177 /0ح7و ،)0عبادتبودن نگاه ب آیات کریمن قنرآن کن در
مصح اری اس (المان  ،177 /0ح )7و اکای مصح وانهاده اد قرائ ب پیشگاه
یداوند متعال (المان  ،177 /0ح .)7ای روایات ب روانی دال بر س م  ،اعتبار و قداس
مصح کنونیاند و جز با ای عقیده ،قاب فهم و عم نیستند .گون میتوان قائ بن
تحری قرآن بود ،اما نگاه و حف و عم بن آینات آن را ننن کن در المنی مصنح
اری موجود اس ن ن دارای ثوا بسیار و ت فین عناا وابندی دانسن و آدا
قرائ برایز تعینی کنرد و در صنورت قرائن نکنردن ،آن را اناکی رود قیامن بن
امار آورد؟ یتم ازروده قرآن (المان  ،173 /0ح )7یا یتم ماالان آن در یر ماه رمضان
(المان  ،171 /0ح ،)7یتم س روده آن در مناه رمضنان (المنان  ،171 /0ح )0و سنفارش بن
اینک الر مسلمانی سزاوار اس رودان ندس کم] پنجاه آی قرآن را قرائ کند (المان /0
 ،144ح ،)7جز با اعتقاد ب اعتبار ،س م و تحری نشدن قرآن کنونی سادگار نیس .
نتیجهگیری
 .7قفاری با تردید در تعداد کتا الای کافی ،مدعی دیاداندن آن بن دسن

علمنای
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متشیر ایع اده اس  ،در حابی ک ایت فالای نق اده درباره تعداد کتا الای کنافی،
ناای اد تفاوت در تقسیم بندی ابوا م تل فقهی و کتا الای ناظر ب آنها اس  .پو
اد تقسیم بندیل محقق حلی در ابوا فقهی بود ک علمای ایع کتا الای فقهی کافی را
نیز تقسیم بندی و امارش کردنند؛ اد این رو تعنداد کتنا النای کنافی کن در برینی
اجادهنام الای علمای متشیر (مانند ع م حلی و اهید ثانی) نق اده ،بنا گزارانی کن
بریی دانشمندان گاات (مانند نجاای و طوسی) بیان کنردهانند ،تفناوت ظناالری پیندا
کرده اس .
 .0قفاری انتسا روض ب کافی و کلینی را اد مسائ ایت فی ایع برامرده اس ،
در حابی ک عدم انتسا روض ب کلینی قائن مش صنی نندارد .اد ین .سنو تصنری
نجاای و طوسی ب اینک روض تشبی کلینی و آیری کتنا کنافی اسن و اد سنوی
دیگر ،نق الای فراوان دیگر دانشمندان امامی اد روض کافی با تصری ب اینک ب شنی
اد کافی و نوات کلینی اس و نیز مراجع ب نس النای یطنی کنافی اد سنوی سنوم،
نشان میدالد کتا روض  ،نگاات کلینی و آیری کتا کافی اس .
 .7قفاری با استناد ب بریی رواینات ،کنافی را سرانار اد احنادیثی دانسنت کن بنر
تحری قرآن دالب دارند ،در حابی ک بررسیالا نشان میدالد برینی اد این رواینات
سندی ضعی دارند و برای اثبات مدعا قاب استناد نیستند .بریی دیگر نیز بنا موضنوپ
تحری ارتباطی ندارند .بریی دیگر نیز ای مطل را بیان میکنند ک امامنان انیع بن
الم معانی ظاالری و باطنی قرآن آگاالی دارند .افزون بر اینک توج بن رواینات کتنا
فض ابقرآن کافی ن ن ک ناظر ب االمی  ،فضیل  ،قداس و س م مصح کننونی و
آیات آن اس نن با الر گون تردید درباره انتسا ادعای تحری ب کافی و کلینی را
مسدود میکند.
پینوشتها

 .1اثر محمد حسینی قزوینی ،قم مْسس وبی عصر (پ)7070 ،ق.
 .2اثر عبدابقادر عبدابصمد ،بیروت دار ابوحده االس می 7000 ،ق.
 .3اثر ابوابفض اس می ،قم نشر ابفقاال 7737 ،ش.
 .4ای کتا ک نقدی مفص بر عقاید و آرای ایع اس  ،اد ی .مقدم و پنب با تشکی اده اس .
مْب در مقدم کتا  ،درباره ایع و تاریخ پیدایز آن و فرق الایز و دیگر مسائ مرتبط سن
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گفت اس  .وی در با اول درباره اعتقاد ایع درباره منابع اس م بحث کرده و ای با اام س
فص اس فص اول اعتقاد ایع درباره قرآن ،فص دوم اعتقاد ایع درباره سن و فص سنوم
اعتقاد ایع درباره اجماپ .قفاری در با دوم ب بررسی اعتقادات ایع درباره اصول دی پردایت
ک اام هار فص اس فص اول اعتقاد ایع درباره توحید ابوالی  ،فص دوم اعتقناد انیع
درباره توحید ربوبی ،فص سوم اعتقاد ایع درباره توحید اسما و صفات و فص هنارم اعتقناد
ایع درباره ایمان و ارکانز .وی در با سوم درباره باورالای یاص ایع بحنث کنرده و دربناره
امام  ،عصم  ،تقی  ،مهدوی  ،یب  ،رجع  ،ظهور ،بداء و طین  ،ادعاالا و نقندالایی را مطنرح
هارم نیز درباره تشیع کنونی و ارتباطز با گااتگان سن گفتن و در بنا
کرده اس  .در با
پنجم الم درباره حکم ایع و تشثیر آن در جهان اس م ،مباحثی مطرح کرده و مطاببز را با یاتم و
نتایجی اد مباحث پیشی ب پایان رسانده اس .
 .5محمد رااد ب محمد رفیق سابم؛ توبد و وفاتز در قاالره بوده (7041- 7701ق) و در سال 7714ق
با موضوپ «موافق ابعق بلشرپ عند اب تیمی » ب درج دکتری نائ اده اس  .وی در تدریو آرای
اب تیمی و انتشار آثار او االتمام دیادی داات اس (ن ..قفاری.)01 /7 7077 ،
 .6احمد ب عبدابحلیم ب عبدابس م معروف ب اب تیمی (م  103ق) (ن ..اب کثیر ،بیتا .)771 /70
 .7صفدی در ترجم ع م حلی ،اد ایشان با عنوان «اب مطهّر» یاد کرده و با توصی وی ب «ع م ذو
فنون ،دانشمند و فقی ایع و پیشوا در علوم عقلی و ک می» مینویسد «در بحنث امامن کتنابی
نگاات ک ایخ تقی ابدی اب تیمی بر آن ردی ای در س جلند نوانت اسن و او را ابن ابمننجو
مینامید» (صفدی70 /77 ،و.)77
 .8تاریخ صحی 014ق اس (ن ..حلی ،703 7077 ،ش.)01
 .9برای نمون ابغیب نعمانی ،ارااد و امابی مفید ،تهای االحکام طوسی ،ابمناق اب اهرآاو  ،اقبال
االعمال ،جمال األسبوپ ،فرج ابمهموم ،ف ح ابسائ و کتا الای بسیار دیگر.
« .10و ما کان فی ع محمد ب یعقو ابکلینی رحم ابلّ علی فقد رویت ع محمد ب محمد ب عصام
ابکلینی ،و علی ب أحمد ب موسی ،و محمد ب أحمد ابسنانی رضی ابلّ عنهم ع محمد ب یعقو
ابکلینی ،وکاب .جمیع کتا ابکافی فقد رویت عنهم عن ع رجاب ».
 .11در گزارش نجاای ،تعداد کتا الای کافی  77کتا و نحوه امارش کتا الا با گزارش ایخ طوسی
متفاوت اس  .نجاای «کتا ابعق » و «کتا فض ابعلم» را دو کتا ل مستق اد یکدیگر ب انمار
آورده اس (ن ..نجاای ،711 7041 ،ش)7401؛ اما طوسی آنها را ی .کتا امارش کرده اس
(ن ..طوسی ،بیتا  747و  ،740ش .)147نجاای «کتا األطعم » و «کتا األارب » را دو کتنا ل
مستق اد یکدیگر ب امار آورده اس (ن ..نجاای ،711 7041 ،ش)7401؛ اما طوسی آنها را ی.
کتا امارش کرده اس (ن ..طوسی ،بیتا  747و  ،740ش .)147نجاای «کتا ابزکاه و ابصدق »
را ی .کتا برامرده اس (ن ..نجاای ،711 7041 ،ش)7401؛ در حابی ک ایخ طوسی الر ی.
اد آن دو را کتابی مستق ب امار آورده و کتا دوم را با عنوان «کتا ابوقوف و ابصدقات» ذکر کرده
اس (ن ..طوسی ،بیتا  747و  ،740ش .)147نجاای «کتا ابقضایا و األحکام» و ایخ طوسنی
«کتا ابعلشرَه» و «کتا ابعقیق » را اد قلم اندایت اس .
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 .12ن ..حلی 07 7077 ،و 03؛ موسوی یوانساری.030 /0 7744 ،
 .13ن ..حلی.37 7737 ،
 . 14اام کتا طهارت ،کتا ص ه ،کتا دکات ،کتا یمو ،کتا صوم ،کتا اعتکاف ،کتنا
حب ،کتا عمره ،کتا جهاد ،کتا امر ب معروف و نهی اد منکر.
 . 15اام کتا تجارت ،کتا رال  ،کتا مفلو ،کتا حجر ،کتا ضنمان ،کتنا صنل  ،کتنا
ارک  ،کتا مضارب  ،کتا مزارع و مساقات ،کتا ودیع  ،کتا عارین  ،کتنا اجناره ،کتنا
وکاب  ،کتا وقوف و صدقات ،کتا سکنی و حبو ،کتا سبق و رمای  ،کتا وصنی  ،کتنا
البات ،کتا نکاح .استاد مطهری در توضی ای ب ز میگوید «محقق حلی در اول ب ز عقنود
را اینطور اس  .ااید ااتباه بفظی بوده
گف "عقود  77تاس "؛ اما عم ً بیشتر اد .معلوم نیس
یا اد آن جه بوده ک محقق ،بعضی ابوا را با بعضی دیگر یکنی منیدانسنت اسن » (مطهنری،
.)704 /7 7734
 . 16اام کتا ط ق ،کتا یلع و مبارات ،کتا ظهار ،کتا ای ء ،کتا بعان ،کتا عتق ،کتنا
تدبیر و مکاتب و استی د ،کتا جعاب  ،کتا اقرار ،کتا أیمان ،کتا نار.
 . 17اام کتا صید و ذباح  ،کتا اطعم و اارب  ،کتا ص  ،کتا الحیاء موات ،کتا انفع ،
کتا بقط  ،کتا فرائض ،کتا قضاء ،کتا اهادات ،کتا حدود و تعزیرات ،کتا قصاص.
 . 18برای توضی الر ی .اد ای ابوا ن ..المان 747 /7ن.773
« .19و م کتا ابروض بلکلینی» (نباطی بیاضی.)073 /0 7730 ،
« .20و فی کتا ابروض بلکلینی ع ابصادق».
 .21مطابق با ابکافی ،دار ابکت اإلس می  ،تهران ،چ7717 ،0ش.
 .22ن تنها اب مطهر حلی ،بلک بسیاری اد دانشمندان ایع  ،کلینی را ای گون توصی کردهاند و ااید
بهترینز ،توصی نجاای بااد ک پیز تر اد الم بیان کرده و گفت اس «و کان اوثق ابناس فنی
ابحدیث و اثبتهم؛ مورد اعتمادتری و دقیقتری مردمان در نق روای بوده اس » (نجاای7041 ،
 ،711ش.)7401
 .23یعنی کلینی و دیگر دانشمندان ایع .
« .24بَا ُ أَنَّ ُ بَمْ یجْمَعل ابْقُرْآنَ کلَّ ُ إلبَّا ابْشَئلمَّةُ پ وَ أَنَّهُمْ یعْلَمُونَ عللْمَ ُ کلَّ ُ».
« .25مُحَمَّدُ ب یحْیی عَ ْ أَحْمَدَ ب مُحَمَّد عَ ل ابْ لمَحْبُو عَ ْ عَمْرلو ب أَبلیابْملقْدَامل عَ ْ جَابلر قَالَ سَملعْ ُ
أَبَاجَعْفَر (پ) یقُولُ مَا ادَّعَی أَحَدٌ مل َ ابنَّاسل أَنَّ ُ جَمَعَ ابْقُرْآنَ کلَّ ُ کمَا أُنْزللَ إلبَّا کاَّا ٌ وَ مَا جَمَعَ ُ وَ حَفلظَ ُ
کمَا نَزَّبَ ُ ابلَّ ُ تَعَابَی إلبَّا عَللی ب أَبلیطَابل (پ) وَ ابْشَئلمَّةُ مل ْ بَعْدلهل (پ)».
« .26مُحَمَّدُ ب ابْحُسَی ل عَ ْ مُحَمَّدل ب ابْحَسَ ل عَ ْ مُحَمَّدل ب سلنَان عَ ْ عَمَّارل ب مَرْوَانَ عَ ل ابْمُنَ َّ ل عَ ْ جَابلر
عَ ْ أَبلیجَعْفَر (پ) أَنَّ ُ قَالَ مَا یسْتَطلیعُ أَحَدٌ أَنْ یندَّعلی أَنَّ علنْندَهُ جَملینعَ ابْقُنرْآنل کلِّن ل ظَنااللرلهل وَ بَاطلنلن ل
َیرُ ابْشَوْصلیاءل».
« .27عَللی ب مُحَمَّد عَ ْ بَعْضل أَصْحَابل ل عَ ْ أَحْمَدَ ب مُحَمَّدل ب أَبلی نَصْر قَالَ دَفَعَ إلبَنی أَبُنو ابْحَسَن ل (پ)
مُصْحَفاً وَ قَالَ بَا تَنْظُرْ فلی ل فَفَتَحْتُ ُ وَ قَرَأْتُ فلی ل بَمْ یک ل ابَّالی َ کفَرُوا فَوَجَدْتُ فلیهَا اسْمَ سَبْعلی َ رَجُلًا مل ْ
قُرَیز بلشَسْمَائلهلمْ وَ أَسْمَاءل آبَائلهلمْ قَالَ فَبَعَثَ إلبَی ابْعَثْ إلبَی بلابْمُصْحَ ل».
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 28یعنی بعض أصحا علی ب محمد ع ن ابکلینی.
« .29عَللی ب ابْحَکمل عَ ْ اللشَامل ب سَابلم عَ ْ أَبلیعَبْدلابلَّ ل (پ) قَالَ إلنَّ ابْقُرْآنَ ابَّالی جَاءَ بل ل جَبْرَئلی ُ (پ) إلبَی
مُحَمَّد (ص) سَبْعَةَ عَشَرَ أَبْ َ آی ».
« .30وقال یره سب ایت ف ابسل فی عدد اآلی أن ابنبی صلی ابلّ علی وسلم کان یق علی رؤوس
اآلی بلتوقی فإذا علم محلها وص بلتمام فیحس ابسامع حینئا أنها بیس فاصل ».
« .31علی ب ابحکم ع الشام ب سابم ع أبیعبدابلّ (پ) قال إن ابقرآن ابای جاء ب جبرئی (پ) علی
محمد (ص) سبع آالف آی » .اگر ب ای روای ایراد گرفت اود ک الف الزار نیز امارش دقیقی
برای تعداد آیات قرآن نیس  ،می توان ب پاسخ ع م اعرانی اااره کرد ک ای روای را ناظر بن
عدد تقریبی نن و ن دقیق نن دانست اس  .وی میگوید «اد آنجا ک عدد تقریبی آیات قرآن حدود
الف الزار آی اس  ،در ای روای  ،المان عدد تقریبی نن بدون در نظر گرفت کسر آن نن اع م اده
اس و ای گون اع م آمار و ارقام ،رایب و معمول اس ؛ نانک میگوییم کتا کافی مشتم بنر
اانزده الزار حدیث اس یا در روای آمده اس ک امام هارم(پ) بعد اد اهادت پدر ه سال
گری کرده اس  ،در صورتی ک کتا کافی ب طور دقیق  71744حدیث دارد و امام هارم(پ) نیز
 77سال بعد اد پدر ،بیشتر دندگی نکرده اس » (قنبری.)07 /0 7731 ،
« .32ب نقول إنّ قد نزل ابوحی ابای بیو بقرآن ،ما بو جمع إبی ابقرآن بکان مبلغ مقدار سبع عشر
أب آی ».

منابع

اب تیمی  ،احمد ب عبدابحلیم (7041ق) ،منهاج ابسن ابنبوی فی نقض کن م ابشنیع ابقدرین  ،تحقینق
محمد رااد سابم .ج ،7اپ اول ،ریاض جامع اإلمام محمد ب سعود اإلس می .
اب یلکان ،محمد ب ابیبکر (7710ش) ،وفیات االعیان ،ج  ،7قم نشر ابشری ابرضی.
اب طاووس ،علی ب موسی (7713ق) ،فرج ابمهموم ،قم نشر دارابایائر.
اب طاووس ،علی ب موسی (7714ق) ،کش ابمحج بثمره ابمهج  ،نج نشر ابحیدری .
اب طاووس ،علی ب موسی (7711ش) ،إقبال األعمال ،اپ دوم ،تهران نشر دار ابکت اإلس میة.
اب طاووس ،علی ب موسی (7044ق) ،فت األبوا  ،اپ اول ،قم مْسس آل اببی علیهمابس م.
اب طاووس ،علی ب موسی (بیتا اب ) ،جمال األسبوپ .قم نشر رضی.
اب طاووس ،علی ب موسی (بیتا ) ،ف ح ابسائ  ،قم نشر دفتر تبلیغات اس می.
اب کثیر دمشقی ،اسماعی ب عمرو (7074ق) ،تفسیر ابقرآن ابعظیم ،ج ،0اپ اول ،بینروت نشنر دار
ابکت ابعلمی .
اب کثیر دمشقی ،اسماعی ب عمرو (بیتا) ،اببدای وابنهای  ،تحقیق علی ایری ،ج ،70بیروت دار إحیاء
ابتراث ابعربی.
ابو اب دراری ،احمد ب محمد (7077ق) ،رساب أبی اب ابزراری ،اپ اول ،قم مرکز اببحنوث و
ابتحقیقات اإلس می .
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اربلی ،علی ب عیسی (7737ق) ،کش ابغم  ،تبریز نشر مکتب بنیالاامی.
امی  ،محس (7047ق) ،اعیان ابشیع  ،ج  ،1بیروت دارابتعارف بلمطبوعات.
جوادی آملی ،عبداهلل (7731ش) ،نزاال قرآن اد تحری  ،تحقیق علی نصیری ،اپ سوم ،قم نشر اسراء.
حلی ،حس ب یوس (7077ق) ،رجال ابع م ابحلی ،قم نشر دار ابایائر.
یویی ،سیدابوابقاسم موسوی (7074ق) ،معجم رجال ابحدیث .قم مرکز نشر آثار ایع .
ذالبی ،محمد ب احمد (7041ق) ،سیر اع م ابنب ء ،ج ، 1اپ هارم ،بیروت مْسس ابرساب .
ذالبی ،محمد ب احمد (بیتا) ،تاکره ابحفاو ،ج ، 7بیروت ،دار احیاء ابتراث ابعربی.
رستمی ،علی اکبر (7734ش) ،آسی اناسی و روشاناسی تفسیر معصنومان ،ج ،7ناپ اول ،ران
کتا مبی .
سبحانی ،جعفر (7007ق) ،کلیات فی علم ابرجال  ،اپ اشم ،قم مْسس نشر اس می.
سیوطی ،ج ل ابدی (7071ق) ،اإلتقان فی علوم ابقرآن ،تحقیق سعید ابمندو  .ج ،7اپ اول ،ببنان
دارابفکر.
صدرایی یویی ،علی (7731ش) ،کافیپبوالی در عرص نس الای یطی ،تصحی سیدصادق حسینی
ااکوری ،اپ اول ،قم دار ابحدیث.
صدوق ،محمد ب علی ب حسی ب بابوی (7040ق) ،م ال یحضره ابفقی  ،تصحی و تعلیق علیاکبنر
فّاری ،ج ،0اپ دوم ،قم نشر جامع مدرسی حوده علمی .
صدوق ،محمد ب علی ب حسی ب بابوی (7070ق) ،اعتقادات اإلمامی  ،اپ دوم ،قم کنگره ایخ مفید.
صفدی ،یلی ب أیب .ب عبداهلل (7004ق) ،ابوافی بابوفیات  ،تحقیق احمد األرناؤو و مصطفی ترکی.
ج ،77بیروت دار إحیاء ابتراث.
طوسی ،محمد ب حس (7744ق) ،اإلستبصار ،ج  7و  ،0اپ سوم ،تهران نشر دار ابکت اإلس می .
طوسی ،محمد ب حس (7737ق) ،رجال ابطوسی ،نج نشر حیدری .
طوسی ،محمد ب حس (بیتا) ،فهرس ابطوسی ،نج ابمکت ابمرتضوی .
عاملی ،حسی ب عبدابصمد (7047ق) ،وصول األییار إبنی اصنول األیبنار ،تحقینق سنیدعبدابلطی
کوهکمری ،قم نشر مجمع ابایائر االس می .
عاملی کفعمی ،ابراالیم ب علی (7047ق) ،ابمصباح بلکفعمی ،اپ دوم ،قم نشر رضی.
عسق نی ،احمد ب علی (7701ق) ،تهای ابتهای  ،ج ،0اپ اول ،الند دائر ابمعارف ابنظامی .
فّار ،عبدابرسول عبدابحس (7071ق) ،ابکلینی و ابکافی ،ج ، 7اپ اول ،قم مْسس نشر اس می.
فیض کااانی ،محمدمحس (7041ق) ،ابوافی ،ج  ،4اصفهان نشر کتاب ان امام امیرابمْمنی .
قزوینی ،یلین بن نادی (7733ش) ،صنافی در انرح کنافی ،تحقینق حمیند احمندی جلفنایی و
محمدحسی درایتی ،ج ،7قم مْسس دارابحدیث.
قفاری ،ناصر ب عبداهلل ب علی (7077ق) ،اصول ماال ابشیع االمامی االثنی عشری عرض و نقد ،ج7
و  ، 7اپ دوم ،قاالره نشر دارابحرمی .
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قنبری ،محمد (7731ش) ،انایتنام کلینی و ابکافی ،ج  ،0قم دارابحدیث ،قم.
کشی ،محمد ب عمر (7703ش) ،رجال ابکشی ،مشهد نشر دانشگاه مشهد.
کلینی ،محمد ب یعقو (7717ش) ،ابکافی ،ج 0 ،7و  ،3اپ هارم ،تهران نشر دار ابکت االس می .
کلینی ،محمد ب یعقو (7740ش) ،ابکافی ،تحقیق محمدحسی درایتی ،ج ،7اپ سوم ،قنم نشنر
دارابحدیث.
کلینی ،محمد ب یعقو (بیتا) ،ابکافی ،ارح محمدصاب مادندرانی ،ج ،7تهران نشر ابمکتب االس می .
مجلسی ،محمدباقر (7040ق) ،بحار األنوار ،ج 747 ،740 ،70و  ،741بیروت مْسس ابوفاء.
مدرس تبریزی ،محمدعلی (7714ش) ،ریحان االد فی تراجم ابمعروفی بابکنی او ابلق  ،ج ،0اپ
سوم ،تهران ییام.
مطهری ،مرتضی (7734ق) ،کلیات علوم اس می ،ج ، 7اپ بیس و هارم ،تهران نشر صدرا.
معرف  ،محمدالادی (7731ش) ،صیان ابقرآن م ابتحری  ،قم مْسس ابتمهید.
مفید ،محمد ب محمد ب نعمان (7077ق اب ) ،ابمقنع  ،اپ اول ،قم کنگره جهانی الزاره ایخ مفید.
مفید ،محمد ب محمد ب نعمان (7077ق ) ،تصحی االعتقاد ،اپ اول ،قم کنگره جهانی الزاره ایخ
مفید.
موسوی یوانساری ،محمدباقر (7744ش) ،روضات ابجنات فی احوال ابعلمناء و ابسنادات ،ج 0و ،1
اپ اول ،قم اسماعیلیان.
نباطی بیاضی ،علی ب یونو (7730ق) ،ابصرا ابمستقیم ،ج ،0اپ اول ،نج نشر کتاب ان حیدری .
نجاای ،احمد ب علی (7041ق) ،رجال ابنجاای ،قم نشر جامع مدرسی .

