
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ��ذ�ی ��آن  ���ه و ����ف  
    1اسداهللا رضایی*                          

  

  

  

                                                

 .حوزه علميه قم مركز ختصصی تبليغ ٤كارشناس ارشد تاريخ اسالم و سطح * 



 

 

132 

  

  

  

  

  

 چکیده  

 آن قطعـی بـرحفظ    هداونـد وعـد   که خ آسمانی است     کتاب ترین فرد قرآن کریم منحصر به   

جـاي  بهها   قلم همه بودایستهد و شدرخش می هاي آسمانیکتابو همچنان در میان   است   داده

 از  گروهی ولی   ،دادند  می را همت خویش قرار       این کتاب   جاودانی هاي پیام، تبیین   شبهه افکنی 

 وگرفتـه  کـار   لهی بهکتاب ا  اینکاستن عظمتبر ی در شرایط فعلی فرصت را  نویسندگان وهاب 

مامیه اعتقاد به تحریف قـرآن  ا شیعه«: بندند که میبیتپیروان مکتب اهلاین اتهام را به   

 داده  اتهام پاسـخ  اینبههاي بزرگان شیعه گیري از آرا و دیدگاه، با بهرهرو پیش  در مقاله  .»ددار

  . استشده 

  

    .تعالمان شیعه، وهابی، قرآن، تحریف، شیعه، امامان معصوم :گانکلیدواژ
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ف
� ��� ���ه و 

 
آن �� �ی 

��ذ
 

 مقدمه  

نـه تنهـا    برخوردار است و هرگز      یجایگاه عظیم از   ، نزد عموم مسلمانان    کریم قرآن

آن دهند؛ زیرا   نمیان رااحترامی به کتابش  توهین و بی اجازه  نیز  که به بیگانگان   ،به خود 

 سـتاده شـد تـا   امین فـرو فر  آور  که توسط جبرئیل امین بر پیامدانند  می اوندرا سخن خد  

هـاي سـازنده و هـدایتگر آن، راه و رسـم بنـدگی و زنـدگی را                   پیـام   در سـایه   هاانسان

بـیش  ،  اسـت » حکمـت «و» دانـش «،  »هدایت«،  »معجزه« تمام آن  کهکتابی. دنفراگیر

علیـرغم  کنـد و همچنـان       جان مسلمانان حکومـت مـی       بر دل و    است که  سال1400از

ي شـخص یـا   ها  و هرگز ایراددارد قلب آنان جا     فرامرزي، در   و  درون مرزي  هايتوطئه

  .نکاسته است عظمت و معنویت آن  از،یگروه

 شـود و   مطرح می  کتاب الهی  در مورد این    است که  ییها  یکی از ایراد   ، تحریف هشبه

 مـذمت  بهانـه   ایـن  بـه  آنـان را  و شـمارند   دینی شـیعه مـی     هاياي جزء باور  آن را عده  

، مـورد توجـه    تفـسیري  وهاي تاریخی، حـدیثی   از جنبه اندتومی که این بحث    .کنند  می

  .پردازد این اتهام ناروا و دروغ میبررسی و نقد  به این سطوردر  قرار گیرد
  

  1طرح اشکال  

قرآن کریم را از اعتقادات پیروان مکتب     تحریف و تغییر در    ،الّشيعة والـّسنّة نویسنده

  : نویسد  می، شمردهالبیتاهل

ین قرآنی که در دست مردم است و از سوي خداوند شیعه به ا

اند  سنتاهل  مخالف، اعتقاد خوداین شود، اعتقاد ندارند و با حفظ می

ت وارد شده،  که در خصوص قرآن و سنّ را روایات صحیحو همه

  2.منکرند

                                                
كه بر خی افراد، چه شيعه و چه دراين حتقيق تنها به اين كه شيعه اعتقاد به حتريف  ندارد پرداخته است، اّما اين.  ١

 . اند، در فرصت ديگر بررسی خواهد شدی، در آثارشان سخن از حتريف به ميان آوردهسنّ 

 .٦١، صالّشيعة و الّسنّة.  ٢
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قفاري نخستین کسی است که اعتقاد شیعه به تحریـف را بـه              که به اعتقاد     ،آلوسی

َزَعمـِت الـّشيعُة أّن « :نویـسد    مـی  1رکتابش گنجاند و شواهدي ارائـه کـرد،       زبان عربی د  

ُفوه وأسقطوا كثريًا من آياته و ُسـَوره الـدین    محـب 2.»...عثامن بل أبابكر و عمر أيضًا َحرَّ

  ٣.دهدالخطیب، اعتقاد به تحریف را درخصوص امامت، به شیعه نسبت می

تحریـف   ی میان شـیعه و سـنّ  هااختالفر  محوترین   که مهم  پس از بیان این    ،بیومی

  :گوید قرآن است، می

ف و ُمبّدل و أّنه ِزيـد و  أّما الّشيعة فيعتقدون أّن القرآن الكريم ُحمَرَّ

نَقَص منه آيات كثرية، و أّن النّاقَص منه يعادل ضعفي القرآن املوجود 

. ...اآلن
4
 

 بررسی و نقد این اتهام  

گیریم که باور و اعتقادات شیعه         عده این نتیجه را می     هاي این   ه به متن گفته   توج با

باورهـاي شـیعه را شـکل       یکـی از    مبتنی است بر تحریف قرآن، و تغییر و تبدیل قرآن           

  :شود  به نکات زیر اشاره می، براي تحلیل و بررسی این تهمت بزرگ.دهد می
  

 وم تحریفهمف  

معنـاي طَـرف و       بـه  ،»أحـرُف « و جمع آن  » رفح« تحریف از ماده   :تحریف در لغت  

شناسـان، داراي سـه ریـشه اسـت و       از نظر برخی لغـت   »حرف« کلمه  و 5کنار چیز است  

، نـه نحـرَف ع ا:  وقتی گفتـه شـد  .دهد  انحراف و عدول از شیء را معنا می،هایکی از آن  

                                                
   .٢٥٨، ص١، جعة االمامّيةاصول مذهب الّشي: ک.ر.  ١

 .٢٣، ص١، جروح املعاين.  ٢

 . داند واليت را اعتقاد شيعه میوی حذف آيه: ١٧-١٦اخلطوط العريضة، ص . ٣

 .٢٣٨ ص،حقيقة الّشيعة.  ٤

 .، ماده حرف١١٩، صاملفردات.  ٥
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 یعنی عدبِ لت ه ع که خداونـد   چنان 1؛تحریف کالم، یعنی عدول کردن از جهت کالم       . نه 

ف به تبدیل و تغییـر و   که تحری  چه این     ،2: دفرمو

رود،  د قرآن و کلمه به کار مـی  وقتی این واژه در مور. هم معنا شده است3یبمیل به جان 

  4.معناي تغییر دادن حرف و کلمه از معناي اصلی آن است به

 تحریف  5که در این واژه اخذ شده،      »عدول« و» طرف«  به دو قید   عنایتبنابراین با   

  و6آن،ف شیء از جایگاه اصلی خود و استقرار آن در غیـر  اانحر عدول و: عبارت است از  

 ايتحریف کالم، یعنی تغییر دادن و خارج کردن و به انحراف کشاندن کالم به گوشـه               

  7.از احتماالت

 بـه چنـدین     ،شود  ستفاده می  قرآن ا  دربارهکه    این واژه هنگامی   :تحریف در اصطالح  

 ،هم واقع شده و بعضی دیگر       هم مجاز است و    ،رود که برخی از کاربردها      کار می  معنا به 

، در هـر صـورت    غیر معقول و باطل است،به اجماع مسلمانانبلکه  ،نه تنها جایز نیست 

  :تحریف در چند مورد متصور است

 گونه تحریف  این ون اختالف که بد   تنظیم قرآن برخالف ترتیب نزول،     :ی ترتیب )الف

  8.در قرآن واقع شده است

                                                
   ماده حرف٤٢، ص٢، جمعجم مقاييس اللغة .١

 .١٣سوره مائده، آيه . ٢

  .٨٢، ص٣، جلغةاملحيط يف ال.  ٣

 .١٣٦، ص١٢،  جتاج العروس.  ٤

 .١٩٨، ص٢، جالتحقيق يف الكلامت القرآن الكريم. ٥

 .مهان. ٦

 .١١٩، صاملفردات. ٧

؛ يعنی سوره و آيه كه در مكه نازل شده و بايد در ابتدای قرآن قـرار بگـريد، در ٢٢٠، ص٢، جدفاع عن الكايف. ٨

 .١٦، صلتحريفصياتة القرآن من ا .دهد آخر قرآن جا می



 

 

136 

که برخالف مقصود باشد و این نوع تحریـف  ی تبدیل و انحراف لفظ به معنای    : معنوي )ب

  چـون مـصداق آیـه   1؛ نهـی شـده  شود، در شرع شـدیداً   یاد می»رأي تفسیر به «که از آن به     

   ...2  گیرددرشأن یهود فرو آمده است، قرار میکه.  

  :  به دو صورت تحقق پیدا کند ممکن است این نوع از تحریف: لفظی)ج

این نمونـه از تغییـر،   .، قرائت شود شده اي برخالف قرائت شناخته    کلمه :قرائت: لاو 

ه همین مورد اسـت کـ    از)تسنّنزد اهل(گانه گانه یا ده در قرآن واقع شده و قرائت هفت      

  3.دانند  آن را جایز نمی  سبعه به تواتر ثابت نشدهقرائاتاکثر دانشمندان شیعه چون 

م داشـته شـود و       مقـد  ،ر است که در واقع جایگاهش مؤخّ     لفظی : تقدیم و تأخیر   :دوم

م  هماننـد مقـد    ؛جـایز نیـست   بینـد،     آسیب می بالعکس، و چون با این کار بالغت قرآن         

   در آیه،»ّلةالذِّ «  بر»املَسَكنَة«داشتن      .4  

  : که به چند صورت قابل تصویر است: زیاده و نقیصه)د

 ،دن و کاستن حروف و یا تغییر حرکات الفـاظ         کر زیاد   : تحریف حروف یا حرکات    .1

 در قـرآن   ولـی ،ي که تغییري در معنا ایجاد نکند، هرچند نوعی تحریـف اسـت             ا  گونه به

  5.واقع شده است

 یـک یـا دو کلمـه بـا حفـظ اصـل آیـه،        کردن زیاد یا کم   : تحریف کلمات قرآن   .2

 و 6 براي توضیح و رفع ابهام و بدون اعتقاد به قرآن بودنش باشد، مجـاز اسـت،          چنانچه

تردید ایـن نـوع از    مصاحف که عثمان به اجرا گذاشت، بییکی کردن   در صدر اسالم با     

  7. پیوستتحریف به وقوع

                                                
 .١٦، صالقرآن من التحريف صيانة و  ٢٦٤-٢٦٣، صالبيان يف تفسري القرآن.  ١

 .١٣سوره مائده، آيه . ٢

 .١٧، ص صيانة القرآن من التحريف ؛٢٢٠، ص٢، جدفاع عن الكايف.  ٣

 .٢٢١، ص٢، جدفاع عن الكايف ؛٢٤٤، صالبيان يف تفسري القرآن؛  ٦١سوره بقره، آيه . ٤

 .٢٤٤، ص يف تفسري القرآنالبيان.  ٥

 .٢٦٥، ص٢، جدفاع عن الكايف؛ ١٨، صيانة القرآن من التحريف.  ٦

 .٢٦٥، ص البيان يف تفسري القرآن.   ٧
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 از اهللاي بعـد از رسـول   یـا سـوره  که آیـه  باور داشتن این  : تحریف به نقیصه   .3

   1. است این فرض به اجماع مسلمانان باطل.قرآن به عمد یا به اشتباه، حذف شده باشد

 : مـورد اخـتالف اسـت      این نوع تحریـف    :»    «  تحریف .4

 جزء شمارند وگروهی اصالً ها به جز سوره توبه می       ت آن را جزء سوره    سنّاهلگروهی از   

 آلوسی نُه دیـدگاه را در ایـن مـورد     ....ند و اتفصیل قائل دانند، جمعی دیگر   ها نمی   سوره

 جـزء   ،سـوره توبـه   در  جز   به اجماع آن را   بیت  اما پیروان مکتب اهل    2.کند  طرح می 

  3 .شمارند ها، می سوره

 تحریفنفی  و شیعه  

ـ     ال مطرح مـی  ؤاین س ،  محور بحث شدن  ن  عیم با راسـتی پیـروان   ه شـود کـه آیـا ب

، اعتقـاد بـه     انـد   کـرده از نویسندگان وهابی مطـرح      اي  هگونه که عد   آن ،البیت اهل

چند از ال ؤگردد؟ پاسخ این س     ها محسوب می  تحریف دارند و این باور جزء اعتقادات آن       

ست و شیعه امامیه نـه تنهـا اعتقـاد بـه تحریـف      ب و افترا کذجهت منفی است و کامالً 

  :شمارندناپذیر می قرآن ندارند، بلکه به دالیل زیر قرآن را تحریف

 لآیات قرآن: دلیل او  

قرآن کـریم بـا بیـان       . پایه بودن اتّهام تحریف است     بر بی  ترین دلیل آیات قرآن محکم  
         :زند فریاد میرسا       

       .4         کتابی را کـه همـواره خداونـد

:  داده از دسـتبردها    قطعی بـه مـصونیتش     هیوعد        

                                                
؛ و بيشرت مورد اختالف ١٩، صصيانة القرآن من التحريف؛ ٢٢١، ص٢، جدفاع عن الكايف؛ ٢٦٧مهان، ص.  ١

 .مهني صورت است

 .٣- ٢، ص١، جأحكام القرآن؛  ٢٥، ص١، جالتفسري الكاشفث يف البسملة؛ ، مباح٣٩، ص١، جروح املعاين.  ٢

 .٢٥، ص١، جالتفسري الكاشف؛ ٢٦٧ـ  ٢٦٦، صالبيان يف تفسري القرآن.  ٣

 .٢٣سوره بقره، آيه  . ٤
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،1     را دگرگـون سـازد؟ آیـا نـسبت دادن     آن تواند   چه کسی و چه قدرتی می

 :کهتبدیل و انحراف به کتابی    *                

     ،2با ایمان به قدرت الیزال الهی 3،ها آیه دیگر  و ده 

 ، از تحریـف    قرآن  مصونیت براي اثبات  همین دو آیه     آیاو وعده قطعی او سازگار است؟       
حق کسانی ه و ب 4به هر نحوي که منافی با عظمت و قداست قرآن باشد، کافی نیست؟      

باید در ایمان خویش به قـدرت نامتنـاهی        آورند،    که سخن از تحریف قرآن به میان می       
 :کنند؛ چرا که آنان به وعده محکم خداونـد     تردید الهی و آیات قرآنی       

     چنین سخنی طرح   و االّ،قدرت واسع او، مؤمن نیستند و

  .بیهوده است

 و قرآن فعلی شیعه امامان:دلیل دوم    

ــب   ناســازگاري گذشــته از  ــروان مکت ــات، پی ــا مــتن آی ــرآن، ب ــف ق ــاي تحری ادع

هـا از   اصول و فروع دین اسالم را از امامـان معـصوم خـویش و آن                همه بیت اهل

و مسلمانان و پیروان   داشتند  ه  همین قرآن موجود توج     به آنان  و 5گیرند  میاهللارسول

، بـراي تبیـین بیـشتر   . دانستند بشر  نجات  را مایهآنو دند کر اییهنما رآنخویش را به  

  :شود  بسنده می ستارگان هدایتسخنان آنبه ذکر چند نمونه از 

  المؤمنین علیامیر. 1

 اي کـه آن   گونـه ، بـه  خدا بـود    پیامبر بهترین فرد     نزدیک طالبابیبن امام علی 

  :یدفرمامیاهللا  رسولحضرت در توصیف ارتباط خویش با

                                                
 .٩سوره حجر، آيه  . ١

 .٤٢ -٤١سوره فصلت، آيات  . ٢

؛ ٢؛ سوره سجده، آيه ١٠٥؛ سوره نساء، آيه ٣آيه ؛ سوره آل عمران، ٢٨زمر، آيه ؛ سوره ٣٧سوره يونس، آيه . ٣

 .٨٩نحل، آيه سوره 

 ؟!دستربد به هرشكلی كه باشد، مصداق بازر باطل است، چگونه اين نسبت باطل را بر قرآن روا بداريم.  ٥

 .٦٤، صاملراجعات.  ٥
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در غـار  ) مـاه چنـد (هرسال  پیامبر در...من همواره با پیامبر بودم    «

کردم و کسی جز مـن،       تنها من او را مشاهده می      .کرد  میحرا اقامت   

آمد، نـور وحـی    پیامبر فرو می  که وحی بریدید، من هنگام   را نمی  او

 کـردم، صـداي نالـه    ت را استشمام می   دیدم، بوي نبو    و رسالت را می   

  1»...شنیدم نگام نزول وحی میشیطان را ه

  :گوید میالحدید ابیابن

، اهللا عهـد رسـولی أّنه كان َحيفظ القرآن علـیإّتفَق الُكّل َعلَ «

.»ومل يكن غريه حيفظه، ُثمَّ ُهَو أّول َمن َمجََعه
2

  عمـرو  گـري حیله  قرار گرفت و با     صفین شکست شُرف    در وقتی ،معاویه کهچه این 

، دربـاره  حـضرت  به نیـزه کـشیدند،   را ها  قرآن علی پاه فریب س  برايعاص  بن 

  : ندفرمودقرآن 

ُم َعــصُوا اهللاَ « فـإّين إّنـَام قـاَتَلُهم ليَـِدينُوا بُِحكــِم َهـذا الِكتَـاب؛ َفـإهنَّ

  3.»َجّل فِيَام أَمَرُهم و َنُسوا َعهَده و َنبَُذوا كتابهَعّزو

  امام حسن مجتبی. 2

  :کندمجسم میگونه ین قرآن موجود را این حقیقت همعلیبن امام حسن

دور، َفليُجِل َجـاٍل « إنَّ َهذا القرآَن فيه َمصابيح النُّور، و ِشفاُء الصُّ

   .»...بَضوئه وليُجلم الّصفة َقلبَهُ 

   :فرماید  دیگر میدر سخن

                                                
 .٢٣٤، خطبه ٨١١، صهنج البالغه.  ١

 .، مقدمه مؤلف٢٧،ص ١، جرشح هنج البالغه.  ٢

 .٣٧حوادث سال ٣٤، ص٤،  جتاريخ الطربي . ٣

 .١٩٦، صیالم اهلداية االمام احلسن املجتباع.  ٤
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ـذوُه إَماَمـًا، و« نيا بقيـة غـري هـذاالقرآن َفاختَّ نَّ أَما َبِقَي ِمن َهـذه الـدُّ

.»...بالقرآِن من عمل به و إن مل حيفظهالنّاِس  أحقَّ 
1  

  : فرمود یا

كتاُب اهللاِ فيه تفصيل كـلُّ يشء، ال يأتيـه الباطـل مـن بـني َيَديـه و «

ُل عليه يف كّل  ، ال ختطئنـا تأويلـه، َبـل نتـيّقن ء يشالمن خلفه، والـُمَعوَّ

َكانـــــت بطاعـــــِة اهللا  حقائقــــه، فأطيعونـــــا فإطاعتنـــــا مفروضــــة إذ

  2.»...ولوالّرس

 به  بایدکه معاویه   کند    شرط می  معاویه، در نخستین بند آن        خود با  نامه صلحمتن  در  

  3.عمل کنداهللاکتاب خدا و سنت رسول

  امام حسین. 3

 هـستی   ، تمـام  قـرآن زدایـی      که در واقع بـراي مهجوریـت       علیبن امام حسین 

ـ   ـ  شـ  لحظـه کـربال تـا  و در  4ه تـا کـربال  خویش را فدا کرد، از مکّ ی بعـد از  هادت و حتّ

                                                
 .١٩٦، صیالم اهلداية االمام احلسن املجتباع. ١

 .مهان. ٢

ــساب االرشافمهــان؛ . ٣ ــاريخ طــربی؛ طالــب ايببــن عــيل، أمــر احلــسن بــن٢٨٧، ص٣، جمجــل ان ، ٤، جت

 .ل رشايط صلح را آورده استوی فقط امجا. ٤١، حوادث سال١٢٣ص

 :  احزاب٢٣عقيل را شنيد، آيهبن راه خرب شهادت مسلموقتی حرضت درميان. ٤    

        ... شـب در. ٦١، حـوادث سـال١٨٨،ص ٥، جالبداية والنهايـة

  :  آل عمران١٧٨عاشورا درميان اصحاب آيه             ،مهان

  ... يــونس ٧١ امتــام حجــت آيــهیيــان دشــمن بــراو درم) ١٩٥ص    ...ا ر

 . ١٩٣مهان، ص. تالوت كرد
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ـ     هایش بخـش  ها و موعظه     در خطابه  1،شهادت از همـین قـرآن موجـود را      یهـاي مهم 

  :دکر را به چهار دسته تقسیم قرآن آیات جایک در  حضرت2.کرد  تالوت 

 العبـارة، واإلشـارة، یعلـ:  أربعـة أشـياءیاهللا عّزوجل علـكتاب«

ـــائف و احلقـــائق ،  للخـــواّص فالعبـــارة للعـــوام، واإلشـــارة. واللط

   3.»واللطائف لألولياء و احلقائق لألنبياء

بنـدي   این تقسیم  حضرت در  تردیدبی ،بودباهللا دچار نقص می    نعوذ اگر قرآن موجود  

  : قرآن موجود فرمود تالوتکه در مورد پاداشچه این؛ کرد به آن اشاره می

خداونـد  در نمازش ایستاده بخوانـد،      را  که یک آیه از قرآن      کسی

ه دکنـد    و اگر در غیر نمـاز قرائـت          ،صد حسنه  هر حرفش یک   براي

 یـک   بـه او که به صوت قرآن گوش فرا دهد، و کسی دهد   می حسنه

  4.. ..شود  میدادهحسنه 

  العابدینامام سجاد زین. 4

 همین قـرآن را، نـور، گـواه        ، در قالب راز و نیاز با خدایش       الحسینبن علیامام  

دهنـده احکـام الهـی بـر       تفصیل ،میان حق و باطل     دهنده مییزت و   ،ها  کتاب برتر برهمه 

 ، اسـارت  حـال  در پس از واقعـه عاشـورا      5.کردمعرفی  اهللا و منزل بر رسول    ،بندگان

                                                
    : روی نيـزه آيـاتی از سـوره كهـفدرچندين مورد از مجله در شام رسمبـارک امـام حـسني. ١

      ٥٧٧، ص٢، ج اخلرائج واجلرائح:ک.ر .را زمزمه كرد. 

 .فرهنگ سخنان حسني بن عيلكتاب : ک.ر. ٢

 .٢١٧، صاعالم اهلداية االمام احلسني بن عيل.  ٣

 .٢١٧، صاعالم اهلداية؛ ٢، باب ثواب قراءة القرآن، حالقرآنكتاب فضل؛ ٦١١، ص٢، جكايفاصول .  ٤

ِذي أنَزلتَُه ُنورًا، َوَجَعلتَُه ُمَهيِمنَاً َختِم كِتَابَِک الَّ ألّلُهمَّ أَعنتَنِي َعَلی «: ٤٢، دعای٢٧٠، صصحيفه كامله سجاديه. ٥

 .»...َعَلی ُكلِّ كِتَاٍب أنَزلتَُه، َوَفّضلتََه َعَلی ُكلِّ َحِديٍث َقَصصتَهُ 
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 افتـاد و شـنید   اوزیاد بـه   بن  عبیداهللا که چشم  وقتی ؛خواند اهللا مجید را    بارها آیات کالم  

 امـام » حسین را در کربال نکشت؟بن مگر خدا علی«  :حسین است، گفت  بن که او علی  

 عبیـداهللا بـه   .ندبرادري داشتم به نام علی که مردم او را کـشت   :  فرمود زین العابدین 

          حسین آیهبن خشم آمد، ولی علی

       ...1  گاه که بـا     آن ،در شهر شام  . 2 را خواند

 آیـات  3،»حمد خدا را که شما را هالك کـرد       « :رو شد که گفت   ه  ب رد شامی رو  سخن م 

   7.فرمودرا قرائت  6 و تطهیر5 خمس4،آیات مودتمانند زیادي از قرآن 

 و  فرمـود را تـالوت  بقـره  49  و،شـوري  30 و، حدید 23 و 22در مجلس یزید آیات     

  8. را مصادیق آیات خواندبیتالخود و اهل

  امام باقرالعلوم. 5

کند، تفـسیر او را    قتاده قرآن را تفسیر می  که وقتی شنید  علیبن محمدامام باقر 

  :نادرست خواند و فرمود

ت القرآَن من تلقاِء نفسک، فقد َهلكَت و  يا قتادة إن ُكنَت قد َفرسَّ

 قد َفّرسَت ِمن الّرجال، فقد َهلكت و أهلكت، يـا أهلكت، وإن كنَت 

.إّنام َيعِرف القرآن َمن ُخوطب به! کقتادة، َوحي
1

                                                
 .٤٢سوره زمر، آيه  .١

 . ٢١٢، ص٥، جیالكرب الطبقات.  ٢

 .١٩٨، ص)ترمجه هلوف(، زندگانی اباعبداهللا.  ٣

٤  .              ... ٢٣سوره شوری، آيه. 

٥ .              ٤١ سوره انفال، آيه. 

٦  .         ٣٣ سوره احزاب، آيه. 

 .٦٤-٦١، صاعالم اهلداية االمام زين العابدين.  ٧

 .احلسني، مقتل٤١٩، ص٣، جمجل انساف االرشاف؛ ٢١٩، ص٥، جالطبقات الكربی .  ٨
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  امام صادق. 6

  :کردگونه معرفی قرآن فعلی را اینامام جعفر صادق

هـاي    همانا این قرآن است که درآن فروزشگاه هـدایت و چـراغ           

چرخانـد و بـراي   اي دیـده در آن ب   شب تار است و باید هـر جوینـده        

، زنـدگی دلِ  )تفکـر (پرتوي آن نظـر خـود را بگـشاید؛ زیـرا اندیـشه      

ــور    ــوِ ن ــک در پرت ــه در شــب تاری ــسی ک ــد ک راه  بیناســت؛ همانن

   2.پیماید می

به بهـشت   . دهنده است   که قرآن بازدارنده و فرمان    به راستی « :در حدیث دیگرفرمود  

3.»دارد از جهنم باز می دهد و فرمان می

 الهـی و هـدایت       کتـاب  اسـت،  دیگر نیز همین قرآنی را که در دست مـردم            امامان

  .تواند هدایتگر باشد  نمی، این قرآن تحریف شده باشدـ نعوذ باهللاـ  و چنانچه اند شمرده

 شیعه همین قرآن موجـود را بـا همـان            ائمه :الً او ؛ شد  معلوم از سخنان امامان  

انـد و بـه    دهکر معرفی خدا کتاب،وردار بودآن برخ ازاهللا که زمان رسول  یهای  ویژگی

 شـاهد  ،آن د به آن و دفـاع از نا قرائت آیات قرآن موجود و است     :ثانیاً. ندد  کر  آن عمل می  

 است و هرگز دچار اهللاکه قرآن موجود، همان قرآن زمان رسول     است براین  يازنده

قـدر آن را  ؛ چـون اگـر تحریـف شـده بـود ایـن        نشده است)حذف و یا اضافه   ( تحریف

 ،هـا  نیـزه بـر  هـا    قـرآن  قرار گرفتنامیرالمؤمنین هنگام که  این :ثالثاً. کردند  توصیف نمی 

 حـسین  امـام یـا  و » قبول ندارم؟ آن رامن و  تحریف شده است    این قرآن «: نفرمود

 قرآن که مصداق بـارز باطـل اسـت،     و تحریف از دگرگونی، باطل قیام کرد   برابرکه در   

که از مهجوریت قـرآن و عمـل نکـردن بـه آن سـخن            ی در حال  ،وردسخنی به میان نیا   

  .گواه است برتحریف ناپذیري قرآنواضح ترین ، خون داد در این راه و4گفت

                                                                                                          
 .٢١٥، صاعالم اهلداية االمام الباقر .  ١

 .٥، كتاب فضل القرآن، ح٦٠٠ص، ٢، جاصول الكايف . ٢

 .٩مهان، ح . ٣

 .٤٧٩، صیعلبن فرهنگ سخنان حسني . ٤
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 شیعه المان  عدیدگاه :سومدلیل  

احـادیثی   انـد و  شیعه امامیه به شدت تحریف در قرآن کریم را مردود دانسته           يعلما

 ؛ کـه  انـد   مخالف باورهاي مذهب امامیه شمرده     شود، را  ها برداشت می   از آن  که تحریف 

 شـیعه اشـاره     هـاي ر در اندیـشه    مـؤثّ  المـان عبرخـی از    هاي    دیدگاهخالصه  به  ذیل  در  

  :کنیم می

  ) ق381م(بابویه قمیابن. 1

   :آورد کند، می که باورهاي شیعه را تبیین می در کتابیوي

همان است که میان   کرده،  زل   نا به اعتقاد ما قرآنی که خداوند بر نبیش محمد        

سـوره  114هـاي آن   ه بیـشتر از آن، و تعـداد سـوره         دو غالف، و در دست مردم است، نَ       

  1.هستندگو  دهند، دروغ که بیشتر از آن را به ما نسبت می است و کسانی

  ) ق413م( شیخ مفید .2

سـؤال  در پاسخ ایـن   از جمله پرداخته است؛مسئله  به این   2،جا از آثارش  در چند وي  

   :گوید  می،ن استناکه آیا قرآن همان است که میان دو غالف و در دست مسلما

 و یتعـالاهللا الدّفتني من القرآن مجيعـه كـالم الَشک أنَّ الَّذي بني «

   3.»...ء من كالم البرش و مجهور املُنزلتنزيله، و ليََس يش

   :فرماید می صه قرآنیتحریف به نق و درباره

 اي  هاي طـوالنی    شمارد و با بحث     ن را محال نمی   آعقل  چند   هر 

  قـرآن کننـده بـر نقـص     داشتم، دلیـل قـانع     آنانکه با معتزله و غیر      

اي از  نیافتم، و گروهی از امامیه قائلند که هیچ کلمه و آیـه و سـوره              

  ولی مواردي از مصحف امیر المـؤمنین علـی         ،قرآن حذف نشده  

                                                
 .٥٩، صاالعتقادات يف دين اإلمامّيه.  ١

 .املسائل الرسوّية؛  اوائل املقاالت:ک.ر. ٢

 .، املسألة التاسعة٧٨، ص ٧، جمصنّفات الشيخ املفيد.  ٣
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اهللا مجیـد   حقیقت جزء کالمکه تأویل و تفسیر معانی آیات بود و در   

 ولی به عقیده من ایـن دیـدگاه شـبیه ایـن       .ست، حذف شده است   ین

  ـ            است که اد ه در  عا شود نقصان در خود کالم قرآن رخ داده باشـد، نَ

  1.متمایلم) عدم تحریف( و من به همین دیدگاه ،تأویل آن

صود از زیـاد  اگر مقـ «: ، معتقد است شیخ مفید نیز قرآن فعلی   زیاد شدن بر   نسبت به 

زیرا با تحـدي  این دیدگاه قطعاً فاسد است؛      قرآن باشد،    اي به   ه سور ، اضافه کردن  شدن

کلمه و یـا یـک  و دو     دو یا  یک  اضافه کردن   ولی اگر مراد از زیاد شدن،       منافات دارد،   

  2.» َعَدِمِه و َسالَمُة الُقرآِن َعنهُ یَبل أميُل إلَ  این مقدار نیز قطع ندارم، بهحرف باشد، 

3.لَ عمق436م(دي اله (  

  : کندزیادي و نقصان قرآن تصریح میدرباره این عالم شیعی 

همانند علـم بـه شـهرها و حـوادث          ] فعلی[علم به صحت قرآن     

ـ ،اسـت ... هـاي مـشهور     بزرگ، وقایع عظیم وکتـاب     ه شـدید و   توج

 نقل و حراست از قرآن بـوده اسـت؛ زیـرا قـرآن،       بههاي وافر     انگیزه

 نبوت و منبع علوم شـرعیه و احکـام دینـی اسـت و عالمـان                 معجزه

مسلمان نهایت سعی خویش را در حفـظ و حمایـت قـرآن بـه کـار                  

عراب، قرائت، حروف وآیـات  جا که اختالف آنان در ااند، و تا آن  بسته

 چگونه ممکن   ، عنایت و حراست شدید     همه  با این  .آن، مشهور است  

  ٣!است قرآن دگرگون شده و ناقص باشد

  )ق460م(شیخ طوسی. 4

  :گوید ترین تأثیرات را در فرهنگ شیعه داشته است، می  شیخ طوسی که عمیق

                                                
 .٨١،ص٤مهان، ج.  ١

 .٦١ -٦٠، صالقرآن من التحريفصيانة مهان، با تلخيص و .  ٢

صـيانة  ؛٤٧، ص١، جالـصايفتفـسري؛  املـسائل الطرابلـسيات، الفّن اخلامس، نقل از ٤٢، ص١، ججممع البيان. ٣

 .٦٢، صالقرآن من التحريف
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سخن در زیادي و نقصان قرآن از چیزهایی اسـت کـه شایـسته              

والنقـصان منـه، .  بطالهنـای ألّن الّزيادَة فيه ُجمَمٌع علـقرآن نیست؛ 

حيح مـن فالظاهر أيضًا مذهب املسلمني خالفه، و هو أليق بالّص 

1. ...یمذهبنا و هو الذي َنَرصُه املرتض

  )ق726م( حلّی عالمه.5

قـرآن موجـود    هایش مبتنی بـر  استداللعمده او که ةمنهاج الكرامکتاب گذشته از  

ال کـه آیـا در قـرآن نقـص و زیـادي رخ داده و      ؤدیگرش در پاسخ این سآثار   در   ،است

  :کند  تصریح می؟ ریخته است همترتیب آن به

. قُّ أّنه التبديل و التأخري و التقديم فيه و أّنه مل يـزد واليـنقصأحلَ 

 من أن َيعتقد مثل ذلک و أمثال ذلک؛ فإّنـه ُيوجـب یو نعوُذ باهللا تعال

2.ملنقولة بالتواتر معجزة الرسولیالتّطّرق إل

  ) ق548م(طبرسی ابو علی.6

  : آورد  تفسیرش میاین مفسر درمقدمه

ـ  ؛در قـرآن، شایـسته تفـسیر نیـست        سخن از زیادي و نقص       ا ام 

 امـا ادعـاي     . اجمـاعی اسـت    ، ادعاي زیاد شدن در قرآن     باطل بودن 

 هرچند گروهی از اصحاب ما و جمعی از حـشویه از    ؛قرآندر  نقصان  

انـد، ولـی دیـدگاه     ت، مدعی دگرگونی و نقص در قرآن شـده    سنّاهل

3. ...ه، خالف آن استصحیح مذهب در میان اصحاب امامی  

                                                
 .٤-٣، ص١، جالتبيان يف تفسري القرآن.  ١

 . ١٣، مسئله ١٢١، صاجوبة املسائل املهنائّية.  ٢

 .٦٣، صصيانة القرآن من التحريف و الفن اخلامس، ٤٢ص، ٢، ججممع البيان.  ٣
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  )ق877م(یونس بیاضیبن علی.7

 نبــوة ی االعرتاضــات علــالفــصل الثالــث يف«عنــوانتحــت ایــن دانــشمند شــیعی 

:نویسدمی»حممد

روره معلوم است و براي حفـظ آن         قرآن و تفاصیل آن بالضّ     همه

 تا آن حـد کـه اصـحاب در       ،هاي سخت و کامل انجام گرفت       تالش

بـراي  دند و گروه کثیري     ش  دچار اختالف می  ... ها و   گذاري سوره  اسم

 ر در معانی و احکام آن مـشغول بودنـد و اگـر            حراست از آن، به تفکّ    

تردیـد هـر خردمنـدي        شد، بی   کاسته می  چیزي در قرآن افزوده و یا     

هرچند که قرآن را از حفظ نبودند؛ زیرا این زیادي     ؛شد  میآن  ه  متوج 

  1.و نقصان با فصاحت و اسلوب قرآن مخالفت داشت

  )ق993م(اردبیلی محقق .8

 از قرآن  یکه در هر نمازي واجب است سوره کامل        این ازاین فقیه نامی ضمن بحث      

شـود، بایـد بـه تـواتر ثابـت شـده باشـد،         عنوان قرآن خوانده مـی قرائت شود و آنچه به 

  :افزاید می

 به تواتر ثابت شده، از اختالل و دگرگونی در     ]موجود [چون قرآن 

 حتـی   وها ضبط شـده  ون قرآن در کتاب  آن، چ  گذشته از . امان است 

 کتابـت و غیرکتابـت   نیز نحوه ، و یافتهحروف و حرکات آن شمارش 

آن، مشخص است، ظن غالب بلکه علم به عدم زیادي و نقصان آن             

  2.موجود است

                                                
 .٤٥، ص١، ج التقديمیمستحق یإل الرصاط املستقيم.  ١

 .٢١٨، ص٢،جةجممع الفائد.  ٢
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  )ق1091م( فیض کاشانی.9

نظیر است، بعد از نقـل روایـاتی کـه     کاشانی که در حدیث و تفسیر و کالم بی       فیض

  :گوید  میکند،  ایجاد می وقوع تحریف راتوهم

بر فـرض وقـوع      که بنا کنند    میاین روایات این مشکل را ایجاد       

 چـون   ؛تحریف، هیچ اعتمادي به قرآن و آیات بـاقی نخواهـد مانـد            

یافتـه بـرخالف     شده و دگرگون    احتمال دارد هریک از آیات تحریف     

بـراي مـا   در نتیجـه   اسـت و  خداوند فـرو فرسـتاده  چیزي باشند که   

که بـا وجـود دسـتور بـه          حالی تی از قرآن باقی نخواهد ماند؛ در      حج

 :پیروي از قرآن، و آیات         *      

               ،       

      ،     و روایات مستفیض مبنی بر عرضـه

 چگونه معقول اسـت تحریـف و تبـدیل بـه            ،قرآن داشتن روایات بر  

فـًا، فـام فائـدة قرآن راه یافته باشد؟     فإذا كـاَن القـرآن الَّـذي بأيـدينا ُحمَرَّ

لـه، فيجـب  هللا مكـذبالتحريف خمالف للكتاب االَعرض من أّن خرب

.رّده واحلكم بفساده اوتأويله
1  

  )ق1104م( عاملیحرّشیخ  .10

 یکـی از معاصـرینش   این محد قـرآن نگاشـته،   دربـاره  ث در رساله فارسی که در رد

  :کند تصریح می

دانـد کـه      مـی  یقـین  بـه تتبع کرده،   اخبار و تواریخ و آثار      درکسی   هر

حفـظ و  آن را صـحابه  هزاران و ت  اس تواتر   قرآن در غایت و اعلی درجه     

  2.ف بود مجموع و مؤلّخداکردند و در عهد رسول نقل می

                                                
، املقـصد الثالـث ىف ٤٦٥، ص١، جعلم اليقني يف اصول الـدين، مقدمة السادسة؛ ٤٦، ص١، جتفسري الّصايف.  ١

 ).باتلخيص(فضائل الكتاب 

 .١١٦٠، ص٣، ابوهريرة، ج)الفصول املهمة (االمام السيد عبداحلسني رشف الدينموسوعة .  ٢
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  )ق1228م(الغطاءکاشفجعفرشیخ  .11

اسـت کـه عـدم تحریـف قـرآن را از         ي  الغطـاء از دیگـر عالمـان ذي نفـوذ          کاشف

  :فرماید میقرآن زیاد شدن  و درباره داند ضروریات مذهب می

و . ، والآيٍة، من بسملٍة و غريها، الكلمة، و الَحرفسورةٍ الزيادة فيه، ِمن

فتَني ممّا ُيتل مجيع ما بني الـّدين،   املذهب، بلنَ  بالرضورة مِ یاهللا تعال  كالمیالدَّ

  ... . واألئمِة الطّاهرينالنَّبيو إمجاع املسلمني و أخبار

  :کند و در مورد نقص آن تصریح می

ُه حمفوٌظ من النّ   كـام دّل ،قصان، بحفـظ امللـک الـدّيانالَريَب يف أنَّ

رصيح القرآن
 2. و إمجاع العلامء يف مجيع األزمان وال ِعربة بالنّادر1

   )ق1372م(حسین آل کاشف الغطاءالمحمد عالمه  .12

  :وي گفته است

اهللا إليـه نَّ الكتاَب املوجوَد يف أيـدى املـسلمني ُهـَو الكتـاب الَّـذي أنزلـهإو

يـــز احلـــالل و احلـــرام، وأّنـــه علـــيم األحكـــام، و متيلإلعجـــاز و التّحـــدي، لت

. هذا إمجاعهمیفيه و ال حتريف و زيادة و َعلَ  النقص
3
  

   )ق1371م(محسن امینسید  .13

  :آورد ه می بزرگ شیعه، در باب اعتقادات امامیاملعارفدائرة مؤلف 

فيـه، اإلماميّه الَقديًام و ال َحـديثًا أنَّ القـرآَن َمزيـٌد اليقول أحٌد ِمن

يـادِة و یقليل أو كثري، فضالً عن كّلهم، َبل ُكلُّهم ُمتَّفُقون عل  عـدم الزِّ

.منه أّنه مل ينقصی  بقوله من حمققيهم متّفُقون علمن يعتدّ 
1   

                                                
 .٩سوره حجر، آيه .  ١

 .٨و٧، مبحثكتاب القرآن ،٤٥٣، ص٣، جكشف الغطاء.  ٢

 .١٤٣، صاصل الّشيعة و اصوهلا.  ٣
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  ) ق1381م(ینالد عبدالحسین شرف.14

تر از  ، مفصلهسنت داشتکه بیشترین تعامالت را با مذاهب مختلف و اهل       این عالم شیعه    

  : گوید میشبهه  وي پس از طرح .پرداخته استموضوع این به یگر عالمان شیعه د

از این نـادانی   برم و  خدا پناه می  از قائل شدن به تحریف قرآن به      

مـا   جویم و هرکسی که تحریف را به مذهب        خدا بیزاري می   سوي به

 زیـرا قـرآن     ؛بنـدد   دهد، جاهل به مذهب است و افترا مـی          نسبت می 

 همه آیـات، کلمـات، حـروف، حرکـات و      ، هیچ تردیدي  عظیم بدون 

از ، بیــتالســکناتش، بــه تــواتر قطعــی از طریــق ائمــه اهــل  

  2.از خداوند، به ما رسیده استو  اهللا رسول

  : ند ازا  عبارت،دهد  که برمدعاي خود ارائه مییهای دلیل

 حکـم   ،هـاي خداونـد اسـت       تـرین حجـت    ظواهر قرآن که بلیـغ    

 قـرآن، تـدوین و گـرد        اخبار بر  هروایات عرض ضرورت اولیه مذهب،    

، ...قرآن با همه کلمات، حروف، ترتیب بدون زیادي و کاستی         آوردن  

قرائت یک سوره کامل از قرآن پـس از حمـد در نمازهـاي واجـب،                 

  3.اصحاباز  قرائت قرآن به صورت فعلی بر رسول اهللا
  

  )ق1352م(امه بالغی علّ.15

 کثیري از عالمان شـیعه، تحریـف        هاي گروه   دیدگاه ضمن بحث مفصل و طرح       ایشان  

  4 .کرده استتأکید از تحریفات سالمت این کتاب آسمانی بر قرآن را مردود شمرده و 
  

  )ق1031م( شیخ بهائی.16

والّصحيح أّن القرآَن العظيم حمفوٌظ عن ذلک، زيادًة كاَن أو نقصانًا و «:گوید  وي می 

 :یتعال عليه قوله لَيدُّ    .1  

                                                                                                          
 .١٦٠، صنقض الوشيعة او الشيعة بني احلقائق و االوهام و ٤١، ص١، جةاعيان الّشيع.  ١

 ).با تلخيص(٢٣، صاجوبة مسائل جاراهللا.  ٢

 .٣٦ -٢٣مهان، ص : رک.  ٣

 .٦٨-٥٩، ص١،  ج)آالء الرمحن يف تفسري القرآن (موسوعة العالمة البالغي .  ٤
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   )ق1349م (امینیعالمه  .17

حـزم،  در رد اتهـام ابـن     ویژه    به2 کتاب ارزشمندش  هایی از قسمت در   ،الغدیرصاحب  

 أّن مـا یجمتمعـة علـ... فهؤالء أعالم اإلماميّة « :آورد بعد از بیان دیدگاه بزرگان شیعه می   

فتَني هو ذلک الكتاب الذي ال .»...َريَب فيه و هو املحكوم بأحكامه ليس إالّ بني الدَّ
3

  )ق1402م( عالمه محمد حسین طباطبائی.18

 آیه شریفهبحث از مفسر و فیلسوف به مناسبت این        

 ،4 لدهد   رائه می ترین بحث را در مورد مصونیت قرآن از تحریف ا           مفص

 قـرن پـیش بـر پیـامبر نـازل      14داند که حـدود   و یکی از ضروریات تاریخ را قرآنی می   

 همـان  ،شد و با آن تحدي کرد و قـرآن فعلـی        و معجزه پیامبري او محسوب می     گشت  

  5. جز کسی که در فهمش آسیب وارد شده باشد،آن کسی تردید ندارد قرآن است و در

  )ق1368م(امام خمینی. 19

دلیـل   بـه ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قـرآن     از باطل شمردن دیدگاه اخباري    پس  

حراست قرائـت   ه و عنایت مسلمانان برگردآوري و ضبط و    آن، توج  رخ دادن تحریف در   

 تحریـف را   کـه شـائبه  روایـاتی و . دانـد  و کتابت قرآن را، دلیل بر عدم تحریف آن مـی     

 گـاه  آنشـمارد،    تأویل و تفسیر قرآن مـی ها را، ضعیف یا مجعول یا مضمون آن     دهد می

  :کند بندي می گونه جمع این

                                                                                                          
 .٦٧ عن التحريف، صصيانة القرآن؛ ٦١ص  ،مهان. ١

 . ١١٦، ص٣، جالغدير. ٢

 .١٣٥مهان، ص . ٣

 .٩سوره حجر، آيه  . ٤

 .حجر٩، ذيل آيه ١٥٠، ص١٢، جامليزان.  ٥
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فتَني، و   َمـابنيُهـَو عـني) قـرآن(وأوَضحنَا عليـک أنَّ الكتـاب الـدَّ

االختالف ناشئة بني القّراء ليس إالّ أمرًا حديثًا الربَط له بام نزل روح 

.املرسلني  قلب سيدیاألمني عل
1  

  )ق1371م(آیت اهللا خویی .20

پس از استدالل بر عدم تحریف کتاب آسـمانی مـسلمانان، تأکیـد              شیعه،   عالم  این  

   :ورزدمی

آشـکارگردید کـه هـرکس ادعـا       روشن و کامالً...آنچه گذشت  از

 ادعایش باطل و بر خالف دالیل روشـن        ،کند قرآن تحریف شده   می

  2.و بدیهی عقل است

اینک مناسـب اسـت دو       3، شیعه گذار جمعی از نخبگان تأثیر    يها  دیدگاهبا عنایت به    

  :نکته را  تذکّر دهیم

معتقد بودن شیعه به تحریف اکتفـا       ماتهابه  وهابی، تنها   گروهی از نویسندگان    : اول

ـ اند؛نسبت داده بلکه افتراي دیگري را به شیعه   ،ندا  هنکرد  الـّشيعة والقـرآنف کتـاب   مؤلّ

نهـج  ف مؤلّ) ق406م(ا سید مرتضیرها آنکه یکی از    4شیعهعالم  بعد از نام بردن چهار      

  :گوید می 5!بردمی ، نام البالغه

ـ           بعی که درکتاب  با تتّّ  ه هاي حـدیثی، تفـسیري و اعتقـادي امامی

 قرن چهارم تا قرن ششم جز این چهار نفر که           يهانجام دادم، از نیم   

  6.ل به عدم تحریف قرآن نیستئپنجمی هم ندارد، کسی قا

                                                
 .٩٦، ص ٢، جهتذيب االصول.  ١

 .٢٩٩، صالبيان يف تفسري القرآن.  ٢

 .صيانة القرآن من التحريف، آالء الرمحن يف تفسري القرآن ؛آراء حول القرآن: ک.برای اطالع بيشرت ر. ٣

و ابـــوعيل ) ق٤٦٠م(ی، شـــيخ طوســـ)ق٤٣٦م(ی، رشيـــف مرتـــض)٣٨١م(نـــد از شـــيخ صـــدوقا عبـــارت. ٤

 ).٥٤٨م(طربيس

 .ق٤٣٦ق است، نه رشيف املرتضی متوفای ٤٠٦، سيد رضی متوفای هنج البالغهكه مؤلف  درحالی.  ٥

 .٦٤، صالّشيعة والقرآن.  ٦
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 نهج البالغه ف  مؤلّهمانند مورد قبلی    ریف مرتضی را    شکه  ، ضمن این   دیگر نویسنده

  كثـرهتم َمـن ملیالّشيعة القدامي علـ َعَرفنَا أّنه الُيوجد من علامءبعدأن« :گوید  میه،  خواند

1.»...ةيقل بالتَّحريف غريهؤالء األربع

  ٢.کند همین سخن را تکرار میدکتر قفاري نیز 

  فقـط محمـد  ،بیت اصر مکتب اهل همین نویسنده از فقها و علماي متأخر و مع        

نقـض سید محـسن امـین در   ،   و أصوهلاةأصل الشيع کاشف الغطاء، درکتاب  حسین آل ال

کـه بـه عـدم تحریـف     برد  نام میرا  البيـانخویی در ال و سید    ،ةاعيان الشيع، و ةالوشيع

 هـر عـالم    ، پـس از شـیخ صـدوق       ، اقوال علماي شیعه   اشاره به که با     در حالی  3؛ندا  قائل

، تحریـف قـرآن را    انـد کـرده قرآن اظهـار نظر    دربارهاي که   حب قلم و داراي اندیشه    صا

، حاکی از عـدم اطـالع   اند برده چند نفر را نام  تنهاکه این افراد،  این . است  مردود شمرده 

که اعتقاد بـه   الّشيعة و القـرآن ی سخن مؤلف اندیشمندان شیعه است و حتّ     يآنان از آرا  

  4.دهد، مورد اعتراض قفاري واقع شده است عیان تعمیم می شیتحریف را به همه

به تحریف دارنـد،    5بیت اعتقاد که پیروان اهل  برخی نویسندگان با اصرار بر این     : دوم

صـدوق، شـریف   (دلیل مدعاي خویش را عدم ارائه دلیل از سوي چهار شخصیت شـیعه           

و امامـان   و مـستند نکـردن انکـار تحریـف را بـه قـدما               ) مرتضی، طوسـی و طبرسـی     

  :کنند میگونه اظهار نظر این جاهلی، بو تعصتمام ناآگاهی با متأسفانه  و 6؛دانند می

 ،داند که از اصول اعتقـادي شـیعه         چشم و خردي می   صاحب  هر  

ه و نفاق و دروغ است که جز         از باب تقی   ،تحریف است و انکار برخی    

                                                
 .٢٤٠، صحقيقة الّشيعة.  ١

 .٣٣٨، ص١، جاصول مذهب الّشيعة: ک.ر. ٢

 .٣٠٥ ص،١ ج،اصول مذهب الشيعة. ٣

 .٢٤٥، ص ١، جاصول مذهب الّشيعة. ٤

 . ٦٤، صالشيعة والقرآن : ک.ر.  ٥

 .١٣٤، صانتصار احلق؛ ٢٤٠، صحقيقة الّشيعةمهان؛ .  ٦
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 ناجیـه  سـد بـاب طعـن و تـرس از تکفیـر از سـوي فرقـه                دلیل  به  

غیر دیـن اسـالم    شیعه با این اعتقادات خود، دینی .  نیست ،تسنّ اهل

  1.را دارد

 دلیل عـدم تحریـف قـرآن کـریم، خـود قـرآن       :الً او:در پاسخ این تهمت باید گفت   

 :دارد گویاتر از خود قرآن که بـا صـراحت تمـام اعـالم مـی             تر و    چه دلیلی محکم   .است

     *                   

،2          
34.ي و آیات تحد  

حفـظ  مربـوط بـه     آیـات    اند،  کرده عالمانی که در این خصوص اظهار نظر        همه :ثانیاً

 در حفظ و حراسـت     آیات صریحِ بر   شیخ صدوق با تکیه      ؛اند را دلیل محکم دانسته    قرآن

، آن را نفی کرده است، هـر چنـد    بر تحریفخداوند از قرآن کریم و تکذیب روایات دالّ  

هاي محکمـی    بسیاري از عالمان شیعه دلیل    شیخ صدوق بحث مفصلی ارائه نداده، ولی        

میـان دو غـالف اسـت، قـرآن واقعـی و       را کـه    که آنچه    شیخ مفید ضمن این    .اند آورده

 کامل از همین قـرآن را       و قرائت سوره   دانستهمضمون روایات دال بر تحریف را مردود        

 شـیخ طوسـی بـا رد اخبـار نقـصان       5.شمرده اسـت   دلیل بر عدم تحریف      ،در فقه شیعه  

 در طول تـاریخ  ،عالمان از قرآن شریف مرتضی معجزه بودن و حراست  6اجماع شیعه را،  

 بیاضـی و محقـق اردبیلـی ضـرورت و     8، عالمه حلّی اعجاز و متواتر بودن قـرآن را        7،را

                                                
 .٦٥، صالّشيعة و القرآن ؛ ١٣٥انتصار احلق، ص.  ١

 .٤٢-٤١سوره فصلت، آيات  . ٢

 .٩سوره حجر، آيه  . ٣

 .١٣؛ سوره  هود، آيه ٣٨؛ سوره يونس، آيه ٢٣سوره بقره، آيه .  ٤

 .٨١ -٧٨، ص٧ ج،)ةائل الرسّوياملس(فا ت الشيخ مفيدمصن.  ٥

 .٣، ص١، جالتبيان يف تفسري القرآن.  ٦

 .، الفن اخلامس، نقل از املسائل الطرابلسيات٤٢، ص١، ججممع البيان.  ٧

 .١٣مسئله  ،١٢١، ص ةاجوبة املسائل املهنائيّ .  ٨
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 کاشانی عالوه بر آیات حفظ، قاعـده   فیض1،اهتمام و سعی اصحاب در حراست از آن را  

 ترین تواتر و نقل اصحاب و مجمـوع بـودن           حرّ عاملی عالی   2،عرضه روایات بر قرآن را    

  ضـرورت دیـن  ،الغطاء گذشته از آیاتکاشف 3 را،اهللاین کتاب الهی در زمان رسول  

الدین متـواتر   سید شرف5، سید محسن امین اجماع را4، اعصار راي اجماع علما در همه   و

 حجیت ظواهر قرآن، ضرورت مذهب، قاعده عرضه   6ی حروف و حرکات قرآن،    بودن حتّ 

ل عدم تحریف یرا، دال ... 7ها،  از قرآن فعلی در نماز   روایات برکتاب و قرائت سوره کامل     

   . اند شمرده

 ةالـّشيع حقيقـة و احلـقانتـصار  ،الـّشيعة و القـرآن وجود، چگونـه نویـسندگان       اینبا  

تحریـف از سـوي   شـده انکـار    که نویسندگان یـاد ؟ این کنند  می ايپایه  چنین ادعاي بی  

 خود را عالمان به غیب و ،سو  گویا از یک   ،دشمارن  ، می ...فقهاي شیعه را خدعه و کذب و      

 يسو، بر خالف همـه  از دیگر.دانند که بطالنش روشن است    هاي آنان می    مطلع از نیت  

شمارند، گام   را حجت می نظر اهلاهر کلماتظواهر قضاوت و ظبر اساس   خرد که   اهل

 حجیـت ظـواهر    را نیز مـشمول عـدم     انتردید با این روش، گفتار خودش      بی. اند  برداشته

 تنهـا بـراي جلـب رضـایت حاکمـان و      ،اتهام تحریـف بـه شـیعه       و در نتیجه     اند  ساخته

دانـستند،   جـدي بـراي خـویش مـی      که اعتقادات و باورهاي شیعه را تهدیـد        یزورمندان

خـوف از طعـن و    دلیـل    شـیعه بـه    عالمان   صورت گرفته است؛ زیرا اگر انکار تحریف را       

ایـن  بـدون شـک اصـرار     ـ   چنـین نیـست  کـه قطعـاً   ـ  تکفیر مذهب، ابراز کرده باشند

                                                
، ص ٢، ج االذهـان يف رشح االرشـادةجممـع الفائـد و ٤٥، ص١، ج التقـديمی مـستحقیالرصاط املـستقيم الـ.  ١

٢١٨. 

 . ، مقدمة السادسة٤٦، ص١، جتفسري الصايف.  ٢

 .١١٦٠، ص٣ ج،)الفصول املهّمة(موسوعة االمام السيّد رشف الدين.  ٣

 .٨و٧كتاب القرآن، مبحث : ٤٥٣، ص٣، جكشف الغطاء.  ٤

 .٤١، ص١، جاعيان الّشيعة.  ٥

 .٢٣، صاهللاراجوبة مسائل جا.  ٦

 .٣٦ -٣٥مهان، ص. ٧
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صـورت گرفتـه و   خـدمت بـه صـاحبان قـدرت        جهـت    در   ،بـر ایـن إتهـام     نویسندگان  

 ارزش علمـی    از ورود    شـمار مـی    بـه گـشایی    غیـر منـصفانه و عقـده       شـان   گیري موضع

  . بودخواهدبرخوردارن

عـدم تحریـف از     اند که عالمان شیعه، بـراي اثبـات          نویسندگان یادشده مدعی   :ثالثاً

ها روایـت مبنـی بـر تحریـف از      اند، که ده امامان خود، نه تنها پشتوانه روایی ارائه نداده       
  1.اند کرده شیعه نقل ائمه

این ادعا نیز به دور از روح تحقیق است؛ زیرا آنان میان دو مبحث اعتقـادي و غیـر                  

 ؛ نـدارد  اعتقـادات ه   ربطی ب  ،دهد   بحث از روایاتی که بوي تحریف می       ؛اند آن خلط کرده  

  وگاه روایـات ضـعیف در منـابع حـدیثی     اعتقاد به تحریف، بحث دیگر است و هیچ      زیرا  

 نص کلمات عالمـان     و شاهد این مدعا   باشد  نیز  ها   آن دلیل بر معتقد  تواند    تفسیري نمی 

  مـردود اسـت و بـه       قرآن  اعتقاد به تحریف   در نتیجه . بود که اشاره شد   ه  ذي نفوذ امامی 

  2.گوست  دروغ، هر کسی غیر آن را به شیعه نسبت دهد،خ صدوقگفته شی

شـود کـه صـریح در       هاي زیادي دیده می     ها، نمونه   در منابع مورد قبول وهابی    : رابعاً

تحریف قرآن به مفهوم باطل آن است، که در این فرصـت فقـط بـه دو نمونـه بـسنده          

  :شود می

  از قرآن» رجم «حذف آیه. 1

  : گفت خطاب روي منبر می بن عمرعباس، به نقل از ابن
 حق مبعوث کرد و قرآن را بـر وي فـرو         را به  خداوند محمد 

ما آیـه  .  رجم بودفرستاد و از چیزهایی که بر حضرتش نازل شد، آیه         

رسول اهللا رجـم  . فهمیم کردیم و به یاد داریم و می  رجم را قرائت می   

 اثـر  سم کـه بـر  تر من می. کردیم کرد و ما هم پس از او رجم می     می

 رجـم را   ما آیـه ! به خدا سوگند: اي بگوید   شدن زمان، گوینده   طوالنی

 الهی گمراه شـوند  در قرآن نیافتیم و مردم به سبب ترك این فریضه    

                                                
 .٢٤٠، صحقيقة الّشيعة ؛١٣٥، صانتصار احلق؛ ٦٤، ص القرآنو الّشيعة   .١

 .٥٩، صة دين اإلماميّ االعتقادات يف.  ٢
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مرد و زنی کـه مرتکـب زنـاي     خدا بر هرکه رجم، در کتاب  وحال آن 

  1.ست، حق  ا)شدن و یا اعتراف بینه یا بارداربا اقامه(محصنه گردد 

آوري قـرآن  توسـط    در خصوص چگونگی جمع   ) ق911م(بر اساس گزارش سیوطی   

  : آوردابوبکر، می

اي اي و سـوره ثابت دستور داده شد کـه هرکـسی آیـه       بن به زید 

 رجـم را آورد،  عمـر آیـه  . آورد، با دو شاهد قبول کند و آن را بنویسد       

گونـه   یـن  وي مـتن آیـه رجـم را ا   2.چون وي تنها بود پذیرفته نـشد  

يُخ َوالـّشيخُة إذا زَنيَـا فارُمجُوَهـا«: دانـد   می  اهللاِ وَ نكـاالًِمنَ ) البتّـةَ (ألـشَّ

.»َحكيمُ َعزيزٌ  ُاهللا
3  

  »الخلع«و » الحفد«هاي  حذف سوره. 2

کنـد کـه دو     نقـل مـی  5،دانند میها را صحیح    که بعضی آن   4سیوطی به چند طریق   

خطـاب در قنـوت نمـازش     بن اشته که عمر وجود د  »اخللع« و   »احلفد«هاي    سوره به نام  

کعب، وجود داشت، و متن     بنمسعود و أُبی  عباس و ابن  خواند و در مصاحف ابن      آن را می  

الــّرحيم، ألّلُهــمَّ إّنــا َنــستَِعينُک الــّرمحنبِــسِم اهللا«: گونــه نقــل کــرده اســت آن دو را ایــن

ــرک و  :ســوره حفــد. »َنــرتک مــن يفجــرک وَنخَلــع  وَنــستَغِفُرک، وَنثنــي َعَليــک وال ُنَكفِّ

                                                
، بـاب رجــم احلـبيل يف الزنــا إذا كتــاب املحـاربني مــن أهـل الكفـر والــّردة، ٢٥٠٤، ص٦، جصـحيح البخـاري. ١

سـنن ايب ؛ ١٥، حیالّزنـشيب يف، باب رجم الـاحلدود، كتاب ١٣١٧، ص٣، جصحيح مسلم؛ ٦٤٤٢أحصنت، ح

، تاريخ الطربي؛ ٢٣، ص١، جحنبل ابنمسند ؛ ٤٤١٨، يف الرجم، ح٢٣، باباحلدود، كتاب ٣٤٣، ص٢، جداود

الوهـابيون  ؛٩٩، صاحلقيقـة املظلومـة؛  ٢٥٦، صالـسنة املحمدّيـةاضـواء عـيل؛ ١١، حوادث سـال٢٠٤، ص٣ج

 .٢٦٣، صخوارج أم سنّة

 . عرش يف مجعه وترتيبه، النوع الثامن١١٨، ص ١، جناالتقان يف علوم القرآ. ٢

 .٤٨، ص٢، جاالتقان يف علوم القرآن ؛٥٥٦، ص٦، جر املنثورالد: ک.ر. ٣

عبـاس وجـود عبـدالّرمحن از پـدرش كـه در مـصحف ابـنبـناخلطـاب؛ عبـداهللابنعمر ازعمربن از طريق عبيد . ٤

 .جريح وابن مسعودداشته؛ از طريق ابن

 : ... .ج الطربانى، بسند صحيح عن أبى اسحق، قالو أخر.  ٥
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نحِفـد نرجـو   ویالـّرحيم، ألّلهـم إّيـاَک َنعبُـُد، ولـَک ُنـَصّيل وإليـک َنـسعالـّرمحناهللا بسم«

   1.»عذاَبَک بالكافرين ُمَلحقّن  َنِقَمتِک، إشیرمحتک، ونخ

سـنت وجـود دارد کـه    گونه روایات دالّ بر تحریف، در منابع اهـل       ها نمونه از این     ده

  .طلبد ها فرصت بیشتري مین به آنپرداخت

  :گوید  تحریف میه، با رد شبه)ق415م(قاضی عبدالجبار

که اگر تحریف واقـع       در حالی  ؛چگونه وقوع تحریف ممکن است    

 وانکـار نکـرد،      چرا قرآن موجود را      لیمیرالمؤمنین ع شده بود، أ  

بـه  اگر در ابتدا توان مقابله با آن را نداشت، چرا در زمـان خالفـتش        

تـرین   دانیم که اهتمام به قرآن از بزرگ ؟ و همه می   نپرداختاین امر   

مــسئله دینـی اسـت و بـر حـضرت واجـب بـود کـه بـه ایـن           امـور 

 ،گـشت    تحریف قرآن ایجاد می    زیرا فسادي که از ناحیه    پرداخت؛   می

شـد و اصـالح و    معاویه وارد مـی سوي  تر از فسادي بود که از         عظیم

  2.تر از اصالح معاویه بود ش بزرگا ر اصلیبازگرداندن قرآن به مسی

 پرهیز از خلط مباحث تأویلی و تفسیري با مباحث تحریفی  

قـرآن نقـل   ها دربـاره   آنه به روایاتی که از   با توج  آن، در زمان ائمه    گذشته از 

 و تفـسیر قـرآن بـود و         3، در مرحله نخست، بحث تأویل     هاآنشده، بحث جدي روزگار     

نگاه اجمالی بـه   . شود   فراوان یافت می   ،دو مکتب  تأویلی در منابع هر   روایات تفسیري و    

 ،)ق310م(تفـسیر الطبـري   ،)ق261م(صحیح مسلم ،)ق231م(صحیح بخاريبخش تفسیر   

                                                
عـدد سـوره وآياتـه و كلامتـه وحروفـه و ابوريـه، عـرش ىف، التاسع١٣١ ـ ١٣٠، ص١، جعلوم القرآناالتقان يف. ١

 .١٠٣، صاحلقيقة املظلومة ؛ ٢٤٥، صةالسنة املحّمديّ یعلاضواء

  ).با تلخيص(٣٨٥ ص،املغني .  ٢

، نام كامل تفسري خودش یكه طرب رفت؛ چنانكارمي به» تأويل«اصطالح » تفسري«ي واژهاجآن روزها بيشرت به. ٣

 .برد یكار م به» ...ی تأويل قوله تعالالقول يف« :گذارد و در آن فراوان تعبري ی مجامع البيان يف التأويل القرآنرا 
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   ـان فـی تفـسیر القـرآن     ،  تفسیر فرات کوفی  ،  اصول کافی  و   ،تسنّ از منابع اهل   المنثورو الدر ، التبی

ـایی   دهد که در عصر تابعین چـه بحـث       نشان می  ،یعیاز منابع ش   ازيح الرّ وتفسیر ابوالفت  مطـرح  ه

  .بوده است

بـود کـه میـان      » مخلوق بودن قرآن  « دومین بحث جدي آن روزگار، بحث کالمی      

اسی رخ داد و با تـسلط افکـار         مأمون عب زمان  در   1ویژه میان حنابله و معتزله،     همذاهب ب 

 و نـوعی تفتـیش عقایـد       شـد ان  مـسلمان دامنگیر   بزرگی    حمایت مأمون، فتنه   بهمعتزله  

شه مخلـوق بـودن قـرآن بـر اندیـشه      حنبل، اندیحتی با طرد شدن ابن صورت گرفت و 

 تالقضا رسید که قاضییو کار به جای  2حنیفه مبنی بر قدیم بودن قرآن، چیره گشت       واب

 شـد سـؤال   حنبـل   وقتی از ابن  . حنبل تکفیر شد  از سوي ابن  د،  داوویاباسی ابن دربار عب: 

َكــافٌر «: گفــت حکمــش چیــست؟ ،کــه قائــل بــه مخلــوق بــودن قــرآن اســتکــسی

 القـرآن خلق عنوانتحت ی کتاب مستقلّ، همین جهت قاضی عبدالجبار   به 3.» ِالَعظِـيم باهللا

با این که خودش معتقـد بـه مخلـوق       ( را عرصهنظران در این      صاحب ينویسد و آرا  می

، بحث از تحریف و تغییر قرآن      اکبربنابراین تا عصر غیبت      4.کند  می بررسی   )بودن است 

  . کنندآن اظهار نظر  درباره مطرح نبود تا امامان معصوم

                                                
، دو ديـدگاه را بـه ی؛ هرچنـد اشـعر٣١٥، صالشيعة يف امليزان: ک. ر.ديدگاه اماميه، خملوق بودن قرآن است.  ١

احلكم كه قائل بود قرآن نه خملوق است و نه خالق، ألنه صفة و الصفة بن يكی ديدگاه هشام: دهد شيعه نسبت می

 .١١٤، ص١، جمقاالت االسالميني و اختالف املصّلني: ک.ر . ديدگاه دوم خملوق بودن قرآن است.ال توصف

 الثالـث ، الفـصل٥٢٣ ، صالباقالين و آراؤه الفتنة ىف القول بخلق القرآن؛ ، رأس١٤٢، ص٤، جتاريخ بغداد.  ٢

 . یاهللا تعاليف كالم

 .دو، تكفري ابن ايب داو١٥٣، ص٤، جتاريخ بغداد.  ٣

 .٥٣٠ -٥٢٧ ، ص رشح اصول اخلمسة.  ٤
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 بندي جمع  

اتهــام تحریــف قــرآن بــه پیــروان همــواره  ،ســو از قــرن پــنجم هجــري بــه ایــن

 باورهـاي شـیعه   و اعتقـاد بـه تغییـر قـرآن را جـزء       شده است   نسبت داده   بیت اهل

؛ در حـالی  شـد ها بیشتر دامن زده  هاي اخیر از سوي وهابی   هه این اتهام در د    .اند  شمرده

ه تنها با متن این کتـاب آسـمانی وخـرد انـسانی، سـازگاري          که اعتقاد به نقص قرآن نَ     

جمع کثیري از عالمان     امامان معصوم شیعه در تضاد است و        که با روایات و سیره     ،ندارد

 تمام، این تهمت را مـردود شـمرده   با شدتاند،   کردهشیعه که در این عرصه اظهار نظر        

  .اند ه دانستهاهللا مجید را از این افترا منزّ و ساحت کالم
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 نامهکتاب  

 .قرآن كريم* 

، چـاپ بـی القریذو:  حممـد سـامل هاشـم، قـم:جالل الدين سيوطي، ضبط وتصحيح: اإلتقان يف علوم القرآن. ١

 . ق١٤٢٩دوم، 

 .ق١٤٠١مطبعة اخليام، : مطهر حّيل، قم يوسف بنبن الدين ابومنصور حسنمجال : اجوبة املسائل املهنائّية. ٢

 .م١٩٥٣مطبعة العرفان، چاپ دوم، : احلسني رشف الدين، صيداسيد عبد: اجوبة مسائل جاراهللا. ٣

 .تا   بیداراحياء الرتاث العريب،:  عيل حممد بجاوي، بريوت:العريب، حتقيق عبداهللا بن حممد بن: احكام القرآن. ٤

 .ق١٤١٠ضواء، چاپ اول، داراأل: ني آل كاشف الغطاء، بريوت حممد احلس:اصل الشيعة و اصوهلا. ٥

ة، چـاپ چهـارم،  دارالكتـب االسـالميّ :، قـمی اكـرب غفـاریعلـ: حتقيـق يعقـوب كلينـي، حممد بـن: اصول كايف. ٦

 .ش١٣٦٥

 .تا بی، ارالّرضا د:عبداهللا القفاري، اجليزةبنرصنا: اصول مذهب الشيعة إالمامية. ٧

 دار الكتـاب اإلسـالمي، چـاپ اول، :قـمحممـود ابوريـه، : ة أوالـدفاع عـن احلـديثدّيـة املحمّ  السنّ یاضواء عل. ٨

 .ق١٤٢٧

: ، قمی غالمرضا املازندران:بن بابويه قمي، حتقيقاحلسني بن عيلبن حممدأيب جعفر: االعتقادات يف دين اإلمامّيه. ٩

 .ق١٤١٢چاپخانه علميه، 

مركــز الطباعــة والنــرش للمجمــع :  قــم،البيــت املجمــع العــاملي ألهــل:المــام البــاقرااعــالم اهلدايــة . ١٠

 .ق١٤٢٢ چاپ اول، ،البيت ألهل

لطباعة والنرش للمجمع مركز ا:  قم،البيت املجمع العاملي ألهل:أعالم اهلداية إالمام احلسن املجتبي  . ١١

 .ق١٤٢٢ چاپ اول، ،البيتألهل

: البيتمركز الطباعة والنرش للمجمع ألهل: قم: البيتاملجمع العاملي ألهل: العابدينأعالم اهلداية االمام زين .١٢

 .ق١٤٢٢چاپ اول، 

 .ق١٤٠٣دارالثقافة للمطبوعات، : االمني، بريوتحسن: سيد حمسن أمني، حتقيق و إخراج: أعيان الشيعة. ١٣

 . تا بیرياض عربستان، مكتبة بيت االسالم، :  الهور، حمل توزيع:  پاكستاناحسان اهلي ظهري، : ةألشيعة و السنّ . ١٤
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، چـاپ اول، دار طيبـة: دي عيل حممد عيل، ريـاضجم: مناظرة العلمية مع بعض الشيعة اإلمامية: انتصاراحلق. ١٥

 .ق١٤١٨

 یسه مطالعات اسالممؤس:  حمقق، هترانیترمجه امحد آرام، زير نظر دكرت مهد:  شيخ مفيدی كالمیها انديشه. ١٦

      .ق١٣٦٣ دانشگاه هتران، یدانشگاه مک گيل شعبه هتران، با مهكار

 .تا بی، ی نجفیانتشارات كتب: ، قمی مريزا تربيزیموس: أوثق الوسائل يف رشح الرسائل. ١٧

 .ق١٤١١، چاپ اول، یداراهلاد: ، بريوتی اصفهانی فانیسيد عل: آراء حول القرآن. ١٨

 .م١٩٨٦مطبعة االمة، : عبداهللا حممد رمضان باقالين، بغداد: ةوآراؤه الكالمّي الباقالين . ١٩

داراحيـاء الـرتاث : ، بـريوتیشريی عل: ايب الفداء اسامعيل بن كثري دمشقي، حتقيق و تعليق: البداية والنهاية. ٢٠

 .ق١٤٠٨العريب، چاپ اول، 

الثقلـني، چـاپ اول،  دار:، قـمیسـيد جعفـر حـسين :خـويي، ترمجـهسـيد ابوالقاسـم : البيان يف تفـسري القـرآن. ٢١

 .ق١٣٨٤

دارالفكــر، : ، بـريوتی شـريیعلـ: سـيد حممـد مرتــيض زبيـدي، حتقيـق: تـاج العـروس مـن جواهرالقـاموس. ٢٢

 .ق١٤١٤

 . تا بیمؤسسة األعلمي، : حممد بن جرير طربي، بريوت): تاريخ األمم وامللوک(تاريخ الطربي. ٢٣

 .تا بیدارالكتب العلمية، : عيل خطيب بغدادي، بريوت ابو بكر امحد بن:  السالمتاريخ بغداد او مدينة. ٢٤

داراحيـاء الـرتاث العـريب، : ، بـريوت)شـيخ طـويس(حسن طويس بن ابو جعفر حممد: التبيان يف تفسري القرآن. ٢٥

 .تا بی

وزارت الثقافــة مؤســسة الطباعــة والنــرش : ، هتــرانیحــسن مــصطفو: التحقيــق يف الكلــامت القــرآن الكــريم. ٢٦

 .ش١٣٦٨واالرشاد، چاپ اول، 

 یدار املرتـض: حـسني االعلمـي، مـشهد:  حمسن فيض كاشاين، تصحيح وتعليق ومقدمهیمول: تفسري الصايف. ٢٧

 .تا بیللنرش، چاپ اول، 

 .م١٩٦٨دارالعلم للماليني، چاپ اول، : حممد جواد مغنيه، بريوت: التفسري الكاشف. ٢٨

، مؤسـسة الـنعامن: مـد الكـاظم، بـريوتحم: فرات كويف، حتقيق ابراهيم بن ابو القاسم بن: تفسري فرات الكويف. ٢٩

 .ق١٤٢٠چاپ سوم، 
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دارالكتـب : ابـو جعفـر حممـد بـن جريـر طـربي، بـريوت: تفسريالطربي املسّمي جامع البيان يف تأويل القـرآن. ٣٠

 .ق١٤٢٠العلمية، چاپ سوم، 

 . ق١٤٠٥،  مؤسسة النرش االسالمي:، قمیجعفر سبحان: ، تقريریينسيد روح اهللا امام مخ: هتذيب االصول. ٣١

دارالفكـر، چـاپ اول، : سـهيل ذكـار و ديگـران، بـريوت: البالذري، حتقيـق ومقدمـة: ُمجل انساب االرشاف. ٣٢

 .ق١٤١٧

 .ق١٤٢٧دارالغّد اجلديد، چاپ اول، : ة حممد بيومي، قاهر:ةهل يمكن تقارهبم مع اهل السنّ : حقيقة الشيعة. ٣٣

 .ق١٤١٨جا، چاپ اول،  بیعيل املعلم، حممد: احلقيقة املظلومة. ٣٤

 .ق١٤٠٩، چاپ اول، مؤسسة االمام املهدي: قطب الدين الراوندي، قم: اخلرائج واجلرائح. ٣٥

دار عـامر، چـاپ اول، : حمـب الـدين خطيـب، اردن: قـام عليهـا ديـن الـشيعة اخلطوط العريضة لألسـس التـي. ٣٦

 .ق١٤٢٠

 .ق١٤٠٣دارالفكر، : كامل سيوطي، بريوت جالل الدين عبدالرمحن بن: ر املنثور يف تفسري املأثورلدا. ٣٧

 .ق١٤١٦ة، چاپ اول، مركز الغدير للدراسات اإلسالميّ : ثامر هاشم حبيب العميدي، قم: دفاع عن الكايف. ٣٨

داراحيـاء الـرتاث : ود اآللـويس، بـريوتشهاب الدين السيد حمم: روح املعاين يف تفسري القرآن و السبع املثاين. ٣٩

 .العريب، يب تا

 :امحـد خزاعــي نيـشابوري، تـصحيح حممد بـن عيل بن حسني بن: روض اجلنان و روح اجلنان يف تفسري القرآن. ٤٠

 . ش١٣٦٨، یآستان قدس رضو:  ناصح، مشهدی و مهدیحممد جعفر ياحق

، انتـشارات اهـل البيــت: طـاووس، قـمنبـسـيد هلــوف، ترمجـه ی سـيد حممـد صـحف: اباعبـداهللایزنـدگان. ٤١

 .ق١٣٧٣

دارالفكــر، : ســليامن بــن أشــعث سجــستاين، حتقيــق و تعليــق ســعيد حممــد اللحــام، بــريوت: ودوســنن ايب دا. ٤٢

 . ق١٤١٠

: ق ومقدمـههاشـم، حتقيـ ايب حـسني بـن امحد بن: امحد، تعليق قايض القضاة عبداجلبار بن: رشح اصول اخلمسة. ٤٣

 .ق١٤٠٨مكتبة وهبة، چاپ دوم، : ةثامن، قاهرعبدالكريم ع

رتاث، چاپ دوم، داراحياء ال: ابوالفضل ابراهيم، بريوت: احلديد، حتقيق ايب عبد احلميد بن: ةرشح هنج البالغ. ٤٤

 . ق١٣٨٠
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 .تا بیدارالتعارف، : حممد جواد مغنية، بريوت: الشيعة يف امليزان. ٤٥

 .تا یرياض، عربستان، ب: ة، حمل توزيع ادارة ترمجان السنّ :الهور، پاكستان: الشيعة و القرآن. ٤٦

دار ابـن كثـري، الياممـة للطباعـة : بـريوت ـ دمـشق  ديـب البغـا،یمـصطف: رشح و توضـيح: صحيح البخـاري. ٤٧

 .ق١٤١٤والنرش، چاپ پنجم، 

الفكـر،  دار:  حممـد فـؤاد عبـدالباقي، بيــروت:حجاج نيـشابوري، حتقيـق وتـصحيح مسلم بن: صحيح مسلم. ٤٨

 .ق١٣٩٨چاپ دوم، 

: ، هتـرانی هترانـیعلريضـا رجـاي: حسني زين العابدين، ترمجه و تعليقبناالمام عيل: صحيفه كامله سجاديه. ٤٩

 .ق١٣٨١انتشارات گاه سحر، چاپ اول، 

يـونس عـاميل نبـاطي بيـايض، تـصحيح و  زين الدين أبوحممد عيل بن:  التقديمی مستحقیالرصاط املستقيم إل. ٥٠

 .ق١٣٨٤جا، املكتبة املرتضوة إلحياء اآلثار اجلعفرية، چاپ اول،   بیحممد باقر البهيودي،: عليقت

، ...مؤسـسة النـرش: مؤسسة النـرش االسـالمي، قـم: حممد هادي معرفت، حتقيق: صيانة القرآن من التحريف. ٥١

 .ق١٤٢٨چاپ سوم، 

  .ق١٤٠٥دار بريوت، : ابن سعد، بريوت: الطبقات الكربي. ٥٢

 .ق١٤٠٠انتشارات بيدار،:  فيض كاشاين، قم:علم اليقني يف اصول الدين. ٥٣

ــسنّة واألدب. ٥٤ ــدير يف الكتــاب وال ــي : الغ ــد احلــسني امين ــي(عب ــسة االعلمــي : ،  بــريوت)عالمــه امين مؤس

 .ق١٤١٤للمطبوعات، چاپ اول، 

 : جلنة احياء الرتاث العريب، بريوت: قيقطاهر بغدادي، حتبنعبد القاهر: الفرق بني القرق وبيان الفرقة الناجية .٥٥

  .ق١٤٠٨داراجلليل، 

، زيـر نظـر سـازمان تبليغـات، گـروه حـديث پژوهـشكده بـاقرالعلوم:عيل فرهنگ سخنان حسني بن. ٥٦

 .ش١٣٨٣نرش معروف، چاپ اول،: ، قمی مؤيدی عل:ترمجه

 -حممـد ابـراهيم نـرص: ظـاهري، حتقيـقحـزم  ابـنامحـد  ابـو حممـد عـيل بـن: الفصل يف امللل واألهواء والنحـل. ٥٧

 .ق١٤٠٥داراجلليل،: عبدالرمحن عمرية، بريوت

 فـرع –مكتبـة االعـالم االسـالمي : جعفـر كاشـف الغطـاء، حتقيـق: كشف الغطاء عن مبهامت الّرشيعة الغّراء. ٥٨

 . ق١٤٢٢بوستان كتاب، چاپ اول، : خراسان، قم
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ف
� ��� ���ه و 

 
آن �� �ی 

��ذ
 

مؤسـسة االعلمـي، : جلنـة مـن العلـامء، بـريوت: حتقيق و تعليقحسن طربيس،   ابو عيل فضل بن: جممع البيان. ٥٩

 . ق١٤١٥

 .ق١٤٠٣جامعه مدرسني، : ، قمیيل أمحد اردبیاملول: جممع الفائدة يف رشح االرشاد و األذهان. ٦٠

 .ق١٤١٤ عامل الكتب، چاپ اول،: آل ياسني، بريوتحممد حسن: عباد، حتقيق اسامعيل بن: املحيط يف اللغة. ٦١

 .ق١٤٢٥داراالسوة للطباعة، چاپ چهارم، : ، ايرانیسيد عبداحلسني رشف الدين موسو: راجعاتامل. ٦٢

 .ق١٤١٤دار الفكر، چاپ دوم، : صدقي حممد مجيل العطار، بريوت: حنبل، حتقيقبن أمحد: بن حنبلامسند . ٦٣

 مؤسـسة البعثـة، -إلسـالمية قـسم الدراسـات  ا:شيخ مفيد، حتقيق :)هاملسائل الرسويّ (مصنفا ت الشيخ مفيد. ٦٤

 .ق١٤١٣املؤمترالعاملي أللفية الشيخ املفيد، چاپ دوم، : قم

املؤمتر :  النعامن بن املعلم الشيخ املفيد البغدادي، قم بن حممد بن ، حممد)اوائل املقاالت(مصنّفات الشيخ املفيد، . ٦٥

  .ق١٤١٣چاپ اول، العاملي أللفية الشيخ املفيد، 

نـرش الفقاهـة،  : ابوالفـضل اسـالمي، قـم: قفاري يف أصول مذهبه حول القرآن الكريم و التشيعمع الدكتور ال. ٦٦

 .ق١٤٢٨چاپ اول، 

: عبدالـسالم حممـد هـارون، ايـران: فـارس، حتقيـق وضـبط ذكريا بن ابو احلسني امحد بن: معجم مقاييس اللغة. ٦٧

 . هـ ١٤٠٤ مكتب االعالم االسالمي،-مركز نرش

 قايض ابـو احلـسن عبـداجلبار اسـد آبـادي، مقايـسه یامال: اب التوحيد و العدل، اعجاز القرآناملغني عن ابو. ٦٨

 . تا  بیجا، یامني اخلويل، ب: نسخه ها

داراحياء الـرتاث العـريب، چـاپ اول، : حسني بن حممد، راغب اصفهاين، بريوت: املفردات يف غرائب القرآن. ٦٩

 .ق١٤٢٨

حممـد حميـي الـدين : أبـو احلـسن عـيل بـن اسـامعيل اشـعري، حتقيـق: املـصّلنيمقاالت االسالميني و اخـتالف . ٧٠

 .ق١٤١٩املكتبة املرصية ، : عبداحلميد، بريوت

سـيد عبداحلـسني رشف الـدين، : )ابـوهريره: الفصول املهمـه(موسوعة االمام السيد عبداحلسني رشف الدين. ٧١

داراملـورخ، چـاپ اول، : احياء الـرتاث االسـالمي، بـريوت: ة، قممركز العلوم و الثقافة االسالميّ : اعداد و حتقيق

 .ق١٤٢٧
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 عبـاس -یلطيف مردا: ، حتقيقی، حممد جواد بالغ)آالء الّرمحن يف تفسري القرآن( یموسوعة العالمة البالغ. ٧٢

 . ق١٤٢٨ة، احياء الرتاث االسالمي، چاپ اول، مركز العلوم والثقافة االسالميّ : ، قمیحممد

دفـرت انتـشارات جامعـه :  سـيد باقرموسـوي، قـم:سيد حممد حسني طباطبايي، ترمجه: تفسري القرآنامليزان يف . ٧٣

 .ق١٣٦٦مدرسني، 

مؤسسة االعلمي، چـاپ چهـارم، : سيد حمسن أمني، بريوت: نقض الوشيعة او الشيعة بني احلقائق و األوهام. ٧٤

 .ق١٤٠٣

 مركز نرش :، فيض االسالم، هترانی سيد رضیموسبنحسنيبنابواحلسن حممد بن امحد: تدوين: هنج البالغة. ٧٥

 .ق١٣٦٥آثار فيض االسالم، 

 .ق١٤٢٢ دار امليزان، چاپ اول، :نجاح الطايي، بريوت: الوهابيون خوارج أوُسنّة. ٧٦

 

 

  

  


