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 مقدمه
در برخری  ، مسرالل مختلر    رغم اختالف نظرر در  علی علمای اهل سنت و شیعه،

بروده اسرت     هر دو گروه دییتأبرخی مسالل محل اجماع و داشته و  واحد نظر ،اصول
قرآن کریم است که شیعه و سنی  نشدن ه تحری لئمس ،اتفاق محلاز جمله این اصول 

از هرر گونره    (ص)سال از نزول آن بر پیامبر  1011قرآن حتی پس از گذشت  معتقدند
یی از زمران معتقرد بره    هرا  برهره اندک افرادی از هر دو فرقه در  است تحریفی مصون 

رغم مناقشه علمی علمای فریقین در دیدگاه آنها،  آن بودند که علینوعی تحری  در قر
با پیردای   و   اما در قرن دوازدهم هجری کردند به تکفیر پیروان آن مذهب حکم نمی

 شدت گرفرت عقاید و باورهای مسلمانان در مسالل مختل   در کردن خدشه ،وهابیت
  کردنرد  ی عقایرد تکفیرر مری   داشتن برخ دلیلوهابیت، مسلمانان جهان را به علمای و 

از دایره اسالم و ایشان را  ،به مسلمانان ی نارواها نسبتبا افترازدن و دادن برخی حتی 
   انگاشتند دانستند و جان و مال و ناموسشان را مباح می دین خارج می

آن، شریعیان را  بره سربب   و نسربت داده  به شیعه  که وهابیت از جمله این افترالات
که با استناد به ظاهر برخری روایرات و نیرز     ه تحری  قرآن استئلمس ،ندا کافر دانسته

، هرچنرد عرین یرا    اند هدیدگاه اندک افرادی از علمای شیعی، تمام شیعیان را متهم کرد
 ،  در پری آن تروان یافرت   مضمون همین روایات را در کتب معتبر اهل سرنت نیرز مری   

این مسریر   اند، عقاید وهابیتفکار و ا هکه زایید و رهبران آن، 1جهادی های سلفی گروه
کننرد و جران و مرال و نرامو  او را      میرا تکفیر ه همین اتهام شیعبا دنبال کرده و  را

 هرای  گرروه  و رهبرران  بر آنریم پرس از بیران اقروال علمرا      مقالهدر این دانند   مباح می
 )که همچون اقوال علمای وهرابی، حراوی افررار در تکفیرر اسرت(، برا      جهادی  سلفی

ها را نقد، و از شیعه رفع اتهام  استفاده از ظرفیت علمای شیعه و سنی عقاید این گروه
، امرا  انرد  زدهی سلفی نیز به تکفیرر شریعه دسرت    ها گروهکنیم  هرچند برخی دیگر از 

ای شرد ترا روی    افرار سلفیان جهادی در تکفیر و اقدام مسلحانه در این زمینه انگیرزه 
 این گروه باشد سخن در این مقاله به سوی 

 شناسی تحریف مفهوم
 از مسیر و وضع اصرلی اسرت   یکردن چیز به معنای متمایل« حرف»  از ماده تحری
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مِنَ اَلَّرذِینَ  »معنا اشاره شده است:  ایندر قرآن نیز به   (5/12 :تا ، بیازهری؛ 22 :تا عباد، بی بنا)
، حقایق ]کتاب آسمانی[ اند یهودیکسانی که برخی از ؛ مَواضِعِهِ عَنْ اَلْکلِمَ یحَرِّفُونَ ادُواه

معنای اصطالحی   (04 :)النسرا  « دهند تغییر می اش یقیاصلی و معانی حق یها گاهیرا از جا
هرا  تررین آن  کره مهرم  دارد  مصرادیق متعرددی  و گردد  می نیز به معنای لغوی باز تحری 

ا تغییر و تبدیل ی زیادت یا نقصان یاتحری  لفظی به معنتحری  لفظی و معنوی است  
تحری  معنوی به معنای تغییر در معنای الفاظ قررآن و  است و در کلمات و حروف آن 
رود  یمر تحری  در معانی مختلفی به کرار    (00: 1735)حسینی،  مراد و مقصود از آن است

ن، انابره اجمراع مسرلم   هرم  که برخی از آن به اتفاق علما، در قرآن اتفاق افتاده و برخی 
اختالف است  تحری  به معنای تفسیر بره ریی، زیرادت    حلتاده و برخی هم ماتفاق نیف

و زیادت و نقصان کلمه قبل از و نقصان برخی از حروف و حرکات با حفظ اصل قرآن 
اجماع است  تحری  به معنای زیادی قرآن بر آنچه بر پیرامبر   حلشدن مصاح ، م یکی

نقصان قرآن از آنچه بر پیرامبر نرازل شرده،     بارهنازل شده نیز باالتفاق مردود است  اما در
 ،بحث و اختالف علمای اسالمی اسرت حل م آنچه  (211-155: تا یی، بیخو) اختالف است

)شرریفی،  یرا آیره یرا سروره اسرت      شدن مصراح (   )بعد از یکیتحری  به نقصان کلمه 
1025: 15-21)  

 جهادی سلفی و رهبران سخنان برخی از علما
 یم:کن میرا ذکر علمای سلفیه جهادی کالم آنها در این باره  شدن بیان روشن برای

خطرری  پرس از اینکره شریعه را     ،ابومصعب زرقاوی در نامه خود به اسامه برن الدن 
گوید شیعه به چند دلیل کرافر اسرت  سر س     د، در این باره میکن الوقوع معرفی می قریب
در کتب معتبر شیعه به آن اشاره کند که  له تحری  قرآن نیز اشاره میئخود به مس هدر ادل

  (55 :1023، زرقاوی) 2شده است
اینکه شریعیان قالرل بره تحریر  قررآن       بارهنیز ادعای خود را در یاو در جای دیگر

تیمیره استشرهاد    ابرن ده است و در اینکه آنها بدین جهت کافرند به قول کرهستند تکرار 
از تحریر  لفظری و معنروی     ا اعرم  زرقاوی تحری  قرآن ر  (521: 1023، زرقاوی) دکن می
آیاتی از قرآن که با عقایرد آنهرا    فقدانشیعه را به علت  به دستداند و تحری  قرآن  می

  (523همان: ) 3دارد منطبق باشد، بیان می
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تحری  قرآن متهم کررده و شریعه را    هنیز علمای شیعه را به عقید 4ابومصعب سوری
: ترا  ، بری سوری) دانسته و آنها را کافر شمرده استاین اعتقاد از دین اسالم خارج  سبببه 
  (132و  141

ازدواج با زنران   هدربارپرسشی  پاسخ بهمجموع فتاوای خود در کتاب در  5طرطوسی
از جملره تحریر  قررآن و    دارنرد،  نویسد این گروه کافرند، زیرا عقاید باطلی  شیعی می

شریعه را   ی،او در جای دیگرر   (74-2/75ب:  ترا  ، بیطرطوسی) یستازدواج با ایشان جایز ن
ادله نقلی و عقلی و حسی فراوانی وجود دارد که شریعه  »شمارد:  ن میاجز  طایفه مشرک

اثناعشریه، گروهی مشرک است و از دایره اسالم خارج است و دین آنها بر پایه کذب و 
از  وکند  را بیان میبودن شیعه  علت مشرک س س  (همان) «تکذیب دیگران بنا شده است

کفر شیعه از چنرد جهرت اسرت    : »داند میرا قول به تحری  قرآن  آنانکفر  دالیلجمله 
قرول بره    یاو در جرای دیگرر    (2 همران: ) «اول اینکه آنها قالل به تحریر  قررآن هسرتند   

 کنرد  شدن ارکان شریعت و دین معرفری مری   شیعه را باعث منهدمبه دست تحری  قرآن 
  (22همان: )

خاصره را بره    «آیا عوام شیعه کافرنرد  »ه این پرس  کجواب  در 6مقدسی ،همچنین
رد و عوام شیعه را در صورت جهرل بره   شم له قول به تحری  قرآن کافر میعللی از جم

هرچنرد   ،دکنر  چنین عقایدی، تبرله می نکردن بهحقیقت مذهب خود و در صورت اظهار
 :ب ترا  بری  مقدسی،) کند میشیعیان از درون مذهب خود ابراز تردید  یاطالع راجع به بیاو 
 ترا  بری  ،همرو ) که چنین اعتقادی دارند کافر دانسته اسرت را شیعیانی  یدر جای دیگر  (41
 ( 2 :ال  تا بی ،همو) داند ن به تحری  قرآن میمقدسی شیعیان را از قالال  (0 :ج

ویرل  أشیعیان را به دو بخ  تحریر  در ت به دست ابوبصیر طرطوسی تحری  قرآن 
ویلی قرآن بره روایراتی از   أر تنزیل تقسیم کرده است  او در بخ  تحری  تو تحری  د
نمونه رای شناسی آیات اشاره دارد  ب ده است که آن روایات به مصداقمثال ز کافیکتاب 
کنرد بره    هدایت مری  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهْدِی لِلَّتِی هِی یَقْوَمُ؛ قرآن» هدر تفسیر آی کافیکتاب 

یهردی  »را به    «  یهدی للتی»حدیثی بیان کرده است که « تر است قواماسوی چیزی که ب
طرطوسی در قسم تحریر     (5-1 ال : تا ، بیطرطوسی) ده استکرتفسیر  «)ع( یلالمام عل

به روایراتی در   بارهنی مثال زده است  او در این آله کم و زیادشدن آیات قرئتنزیل به مس
گفتره   کرافی نمونه کلینری در   برایستناد کرده است  ا ،الکافیاز جمله کتاب  ،کتب شیعه
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طروری   همران را تواند ادعا کند که کل قرآن  کسی نمی فرموده است )ع(امام باقر »است: 
در حدیثی دیگر آمده که  ای « )ع(که نازل شده، جمع کرده است مگر علی بن ابی طالب 

  (5 همران: ) باطن قرآن اسرت  تواند ادعا کند که در نزد او ظاهر و کسی نمی اوصیا جز  به
 به تحری  قرآن را چنین بیان کرده است: بودن  قالل چراییطرطوسی 

کسی که قالل به تحری  قرآن است در واقع برخری از آیرات قررآن را قبرول نردارد       
مرا قررآن را    إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ؛ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَ: »فرماید میسوره حجر که  5آیه  مانند

، در حالی که این سخن صریح خداوند است که «کنیم نازل کردیم و خود آن را حفظ می
 الْیوْمَ یَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ»فرماید:  می اکمال که هکنم  یا در آی فرموده من آن را حفظ می
امرروز دیرن را بررای شرما      ؛(7: مالرده )« رَضِیتُ لَکمُ الْإِسْالمَ دِیناً یَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ

در   «و بر شما نعمتم را تمام کردم و اسالم را به عنوان دیرن شرما پسرندیدم    کردمکامل 
در حالی کره کسری کره قالرل بره زیرادت یرا         ،فرماید دین کامل شد خداوند می ،این آیه

این  ،گوید دین کامل نشده است  همچنین نقصان قرآن است قالل به ضد این است و می
 یا یَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا یُنْزِلَ إِلَیک مِرنْ رَبِّرک وَ  »فرماید:  را انکار کرده است که میقرآن  آیه

 ؛نَیال یهْدِی الْقَروْمَ الْکرافِرِ  الل ه  یعْصِمُک مِنَ النَّا ِ إِنَّ الل هإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ
بر تو نازل شده ابالغ کن؛ و اگر انجام نردهی پیرام    ردگارتای پیامبر! آنچه از سوی پرو

دارد؛ قطعراً خردا گرروه     ای  و خدا تو را از ]آسیب و گزند[ مردم نگه می خدا را نرسانده
 نشردن  زیادت قرآن به معنرای ابرالغ  زیرا نقصان یا  ( 43: )مالده «کند میکافران را هدایت ن

دانرد و   مری  هرا تعداد آیرات را بری  از این   طرطوسیاست   ص() امبریپ از ناحیهرسالت 
  (5-2 ال : تا بی، طرطوسی) شود معتقد است انکار این آیات منجر به کفر شیعه می

 شود: تحری  قرآن در یک قضیه خالصه می بارهجهادی در بیان علمای سلفی هخالص
کس قالل به تحری  قرآن باشد کرافر   علمای شیعه قالل به تحری  قرآن هستند  هر

  ندپس در نتیجه شیعه و علمای شیعه کافر  ستا
یکی  شود؛باید بررسی  تشکیل شده که عااد از دو  صغرا و کبرای این قضیه ،بنابراین

اینکه شیعه قالل به تحری  قرآن است  دوم اینکه هر کس قالل به تحری  قررآن اسرت   
یعنری   ؛اسرت  ای که ذکر شرد نیرز درسرت    کافر است  اگر این دو ادعا اثبات شود نتیجه

تکفیرر   یعنری  ،آن هنتیجر اثبرات نشرود   هرا  یا یکی از آنهر دو شیعه کافر است و اگر این 
 این دلیل مردود است  سبببه  ،شیعه
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 : انتساب تحریف قرآن به علمای شیعهصغرای قضیه(ادعای اول )

شیعه قالل به تحری  قرآن است کره دلیرل برر ایرن      معتقدند جهادی سلفی های گروه
از تحری  قررآن در کترب معتبرر     ینکه احادیثآ یکی کند؛ دو مطلب بازگشت میادعا به 

حدیثی شیعه وجود دارد و این خود نشان عقیرده بره تحریر  قررآن اسرت  دوم اینکره       
تحریر    بارهنوری که کتابی در مانند محدث  ن هستندآعلمای شیعه قالل به تحری  قر

  (142-141 ب: تا ، بیسوری) قرآن نگاشته است

 وجود روایات تحریف قرآن در کتب شیعه .لفا
جهادی به اندک روایاتی که در برخی از کترب شریعه آمرده     علمای سلفی بارهدر این 
به این ادعا بره  پاسخ  اشاره شد  هاکه در کالم طرطوسی به برخی از آن زنند یاست مثال م

 است:دو صورت نقضی و حلی 

 نقضی پاسخ
جهادی بره   ی  قرآن، لبه تیغ تیز علمای سلفیه تحرلئبا توجه به مالک مذکور در مس

کند  زیرا روایات مذکور در کتب حدیثی اهل سنت نیز وجرود   تمام مسلمانان اصابت می
بره   کتب شیعه وجود دارد از مکتب خلفرا و طبق بیان عسکری، اکثر روایاتی که در  دارد

صرف وجرود روایرات    ،بنابراین  (125-7/115: 1732، عسکری) کتب شیعه وارد شده است
  در ذیرل بره   در کتب حدیثی شیعه و اهل سنت به معنای پذیرش تحری  قرآن نیسرت 

 شود؛ اشاره می در کتب حدیثی اهل سنت برخی از روایات تحری  قرآن
رجم شده اسرت کره    بارهی درا هیآدر روایتی از صحیح بخاری عمر مدعی نزول   1

 ( 4271ح ،2/142 :1022)بخاری، در قرآن وجود ندارد 
رجم و رضاع کبیر نازل شده و در یک صحیفه زیر سر مرن   هآی  روایتی از عایشه؛  2

در   فوت کرد ما مشغول به کفن و دفن حضرت شدیم )ص( امبریبود که وقتی پ
 ( 075: 1015، قتیبه دینوری ابن؛ 07/702 :1021حنبل،  ابن) این زمان موریانه آن را خورد

کرده اسرت، مرن    هعمر چیزی به قرآن اضاف گفتند ینماگر مردم  : »گوید عمر می  7
 هست که عمر قالل است آیر ا   این بدین معنا«کردم یمرجم را به قرآن اضافه  هآی

  (107و  12/121، 5/45: 1735، عسقالنی حجر ابن) رجم از قرآن کم شده است
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 ،آیه بروده اسرت   ستیدو )ص(احزاب در زمان رسول خدا  هروایت عالشه؛ سور  0
و یکی کرد، جرز همرین مقردار کره اکنرون       ،ها را جمع نی که عثمان قرآناما زما

  (7/22: 1750)سیوطی،  آیه 37یعنی ، وجود دارد یافت نشد
بن عمر؛ کسی ادعا نکند که تمرام قررآن را دارد و تمرام قررآن را      الل هروایت عبد  5

 اسرت بسیاری از قرآن از بین رفته   داند تمام قرآن چیست او چه می  گرفته است
  (7/22همان: )

 یلّحَ پاسخ
 توان داد؛ ی میحل  پاسخچند داللت دارند ظاهر بر تحری  قرآن  به روایاتی که به

 بودن روایات تحریف قرآن و متواتربودن قرآنخبر واحدپاسخ اول: 
اخبار تحری ، خبر واحدنرد و در آن روایرات،    ،نویسد اوالً طباطبایی در این باره می

وجود نردارد )در نتیجره بایرد گفرت ایرن       هقطعی هر واحد همراه با قرینخبر متواتر یا خب
صره هسرتند برا نظرم     یروایات تحریر  کره دال برر زیراده یرا نق      ،اًیثان ؛ند(ا اخبار ضعی 

کنرونی کرم یرا زیراد کنریم نظرم       سازد )یعنی اگر چیرزی از قررآن    اعجازگونه قرآن نمی
جواد بالغی نیز روایرات  محمد  (12/112: 1013، طباطبایی) ریزد( گونه قرآن به هم میاعجاز

  (1/12 :1021 ،بالغری نجفری  ) یستاعتنا ن در خورداند که  تحری  قرآن را روایاتی شاذ می
برن عمرر و عایشره     الل ره ن کسانی چرون عبد أگونه روایات را در ش مصطفی زید نیز این

  (1/227 :1012، زید) داند های دشمنان اسالم می داند و آن را جعلی و از دسیسه نمی

 قابل حمل بودن روایات تحریف پاسخ دوم:
 روایات تحری  موضع خود را بیران کررده و آنهرا را    درباره علمای شیعهبسیاری از 
 نأشر  انیر ب، (54-55 :1027، محمردی ) تفسریری  تحری  معنوی، اختالف قرالاتحمل بر 

ذیرل بره نظرر برخری از     در   (121-115: 1025، شریفی) اند کرده     شناسی و نزول، مصداق
 شود؛ بزرگان شیعه اشاره می

 یا سروره  آیه یا یا کلمه قرآن هیچ ازاند  گفته شیعیان از بعضی دیگو یم شیخ مفید  1
 طبرق  آیرات  معرانی  تفسریر  تأویرل و  عنروان  به( ع) یعلمصح   در آنچه اما نشده، کم
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کره جرز     است دهش نازل و ثابت حقایقیآنها  است؛ شده حذف بوده، آنها نزول حقیقت
که قرآن نامیده شده؛ چنانچه در خود  استقرآن  لیتأوبلکه  ،هی نبودهو معجزه اال قرآن
به حرق   سخن این ،من نظر به  (110: طه: ک ن)است شده  قرآن، قرآن گفته تأویل قرآن به
تأویرل   نره  قررآن اسرت   خرود  از کلمراتی  کاه  مد عی که کسی حرف از است تر شبیه
: 1017، مفیرد ) شرود  یمر به زیادت قالرل   نشدن قرآن در ادامه به تحری  وی ،همچنین  آن
قرآن به زیاده و نقیصه را اختیرار   نشدن تحری ، باید گفت شیخ مفید در نهایت  (21-22

 کرده است 
زیاداتی که در برخی روایرات بره آن اشراره شرده از      سدینو یی در این باره میخو  2

از آن  است که شرح مرراد خداونرد  ( 05-00: 1027، حمدیم) یلییا تنز لیباب تفسیر و تأو
  (271و  227 :تا ، بی)خویی ن باشدآآیه است؛ نه اینکه جز  قر
که در کتب معتبرشان بسیاری از روایات تحری  وجرود دارد،  علمای اهل سنت نیز 

 ؛اند دهکربه همین صورت روایات تحری  را توجیه 
فسریریه گرفتره   تکه در برخی روایات آمرده  را هایی  حمل بر تفسیر: زرکشی زیاده  1

حَرافِظُواْ عَلَری   »را بره آیره   « صالة العصر»است؛ مثالً در روایتی که عایشه و حفصه کلمه 
 یآن را کالمر  کردنرد اضرافه   (272 ة:)البقرر  «قَانِتِینَلل ه  قُومُواْ الصَّلَوَاتِ والصَّالَةِ الْوُسْطَی وَ

  (1/215 :1013)زرکشی،  اند وسطی گرفتهتفسیری برای بیان معنای صلوة ال
آیه رجم و رضاع را حمرل   ،ن اهل سنتااز مفسر ،حمل بر حدیث قدسی: چفری  2

)چفری،  قدسی بوده که از بین رفته است یاین حدیث ه استو گفت هبر حدیث قدسی کرد
 تروایات مرذکور داده شرده اسر    بارهعالوه بر این، احتماالت دیگری نیز در  (24 :1550
  (43 :1027، محمدی)

 طرد روایات تحریفپاسخ سوم: 
هیچ یک از روایات به صرف اینکره در فرالن کتراب آمرده اسرت       ،طبق مبنای شیعه

مگر پس از بررسی سند و انطباق آن با قرآن و سنت  اگر روایتری از   ،نیست کردنی عمل
یرت مرذکور   لحاظ سندی صحیح باشد اما محتوای آن با قررآن سرازگار نباشرد، براز روا    

له در روایرات  ئکه سفارش به این مسر  نیست و باید از آن دست کشید، چنان کردنی عمل
فَمَرا وَافَرقَ   »نقل فرمروده اسرت:    )ص( امبریاز پ )ع(امام صادق  مثالًبسیاری آمده است؛ 
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گیریرد و  آنچه موافق با کتاب خدا است ب ؛فَدَعُوهُالل ه  فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَ َ کتَابَالل ه  کتَابَ
لذا روایات تحری  چون   (1/45 :1013)کلینی،  «ست رها کنیدا آنچه مخال  با کتاب خدا

 را قررآن  ما همانا لَحافِظُونَ؛ لَهُ إِن ا وَ اَلذِّکرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ اإِن » هبا برخی آیات قرآن از جمله آی
 روایرات  آن ،است خال م «هستیم[ زوال و تحری  از] آن نگهبان ما یقیناً و کردیم، نازل
نویسرد اگرر ایرن روایرات      ی در این باره مییشود  خو آن عمل نمی به و گذاشته کنار را

چنانچه در احادیث مترواتر امرر    ،قابل حمل نبود باید آنها را طرد کرد و به آن عمل نکرد
  (271 :تا ی، بیی)خو شده که روایات به کتاب و سنت عرضه شود

 علمای شیعهبه دست قول به تحریف قرآن  .ب
در این قسمت از بیان خود انگشت اتهام تحری  قرآن را بره سروی    ها یجهاد سلفی

دند و حکرم  کرو علمای شیعه را به قول به تحری  قرآن متهم  نشانه رفتندعلمای شیعه 
صرحت و   ادامره نسبت دادند کره در   ناتحری  را به تمام علمای شیعه از قدما و متأخر

 ؛شود میسقم آن بررسی 

 نقضی پاسخ .الف
افراد بسیار نادر از علمای شیعه قالرل بره تحریر  قررآن هسرتند،       ،در ظاهر اگر
نیرز قالرل بره     آناناهل سنت نیز وجود دارد و علمای نادری از  بارهله درئهمین مس

برخری از احادیرث    المصراح  که در کتراب  سجستانی مانند  ؛تحری  قرآن هستند
 5تا:  یب ،اکذوبة تحری  القرآن؛ 5و  0: 1027، نک : سجستانی) تحری  قرآن را آورده است

نگاشرته   الفرقان فی تحری  القررآن زهر کتابی به نام األ اندیشمندانو یکی از ( 11و 
آیا صحیح است به جهت این چنرین اقروال     (11و  5تا:  یب ،اکذوبة تحری  القرآن) است

ا به تمام علمای اهل سنت نسبت ، قول به تحری  قرآن راندک افرادیشاذ و نادر و 
بلکه بایرد گفرت    کالمی است به دور از انصاف و واقعیت  ،چنین نسبتی قطعاًداد  

کنندگان احادیث در کتب بودند و درباره صحت و سقم  این افراد فقط ناقالن و جمع
گونه که در اهل سنت نیز این رویره در علمرای اهرل سرنت      آن چیزی نگفتند، همان

آوری  صرحت و سرقم بره آن( جمرع     دادن ه احادیرث را )بردون نسربت   بوده است ک
 ( 37: 1027، محمدی) کردند می
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 یلّحَ پاسخ .ب
ن آقر نشدن علمای شیعه قالل به تحری  قریب به اتفاق یتاکثرواقعیت آن است که 

: 1011، ی)اشرعر  یاشرعر ادعرای  این شاهدی بر  7به زیاده و نقیصه، تغییر و تبدیل هستند 
شیعه( در تحری  قرآن بره زیراده   روافض )به اختالف راجع  ،علمای قرن چهارماز  ،(03

صرراحت ادعرای    شیخ صدوق از علمای قرن چهارم به بلکه ،شود افت نمییو نقیصه نیز 
قررآن   نشدن تحری  قرآن به زیاده و نقیصه را رد کرده و نظر علمای امامیه را بر تحری 

نقصران و زیرادت   درباره قول صریح  فقداناینکه  ضمن  (20: 1010 )صردوق، رد دا بیان می
فرد یا افراد نادری از علمای شیعه مانند محدث شاید  قرآن، خالف ادعای اشعری است 

، حتری  یسرت اعتنا ن در خورزمانی قالل به تحری  بودند که  ای در برهه د کهنباش نوری
س از اینکره برخری   زیرا پ  باید گفت محدث نوری نیز قالل به تحری  قرآن نبوده است

منظور من از تحری ، تبدیل و تغییر قررآن  گفت او در جواب  ،نوشتند یهبر کتاب او رد 
  صراحب  یسرت نیست و منظور من از قرآن، قرآن فعلی که در زمان عثمان جمع شرده، ن 

علمری اسرت و    یاثرر صررفاً  ایرن کتراب   گوید  میباره کتاب محدث نوری مستدرک در
 براره او کترابی در  ،همچنرین   (14/271 :تا بی، طهرانی) یستقرآن ن ارهدرببیانگر اعتقادات او 

 متعلریم و تعل ر   لتو احادیث فراوانی در بیان فضی (1/55: 1012)نوری، ن نگاشته آحفظ قر
ضمن اینکه در همران   (؛175-172 :1025 شریفی،؛ 0/271 همان:)ه است کردآوری  قرآن جمع
و علیره   گیری کرده شدت موضع به این عالم به عراجهای بعد عالمان شیعی  زمان و زمان

هیچ یک از علمای شریعه قالرل بره تحریر  قررآن       ،در حال حاضر 8اند  ه نگاشتهاو ردی 
اند  بررای اثبرات ایرن     هکرد  یها تأل ی قرآن کتابناپذیر نیستند بلکه برای اثبات تحری 

 ادعا کافی است به نظریات علمای شیعه نگاهی انداخته شود؛
صدوق از علمای قرن چهارم: عقیده ما این است که قرآن موجود همران قرآنری    شیخ  1

 110آن نیز  های هنازل شده و تعداد سور )ص(است که بر پیامبر خدا حضرت محمد 
)صردوق،   گویی بی  نیست غوسوره است و هر کس نسبت تحری  به شیعه بدهد در

1010 :20)  
 یو شریخ طوسر   (7/522 :1011 )هنردی،  یضر سید مرت (،22-21: 1017، مفیرد ) 9شیخ مفید  2

  سرید  هسرتند قررآن   نشردن  از علمای قرن پنجم نیز قالل به تحری  (1/0 :تا بیسی، و)ط
مدو ن و جمع بوده اسرت، بره    )ص(قرآن در زمان رسول خدا »نویسد:  مرتضی نیز می
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افررادی از صرحابه را برر     )ص(همین صورتی که اکنون وجود دارد  حتی پیامبر اکرم 
: گویرد  مری شریخ طوسری در رد تحریر  قررآن      ،همچنرین   «فظ قرآن گماشته بودح
ن بحث شود  زیرا اجماع بر بطالن زیرادت  آنقصان و زیادت قر بارهوار نیست دراسز»

ن انایعنی مسرلم  ؛ن بر خالف آن استاناظاهراً اجماع مسلم ،قرآن است  اما نقصان نیز
 10 «شیعه نیز همین است رهبانظر صحیح در اند و همه قالل به عدم نقصان

کنرد و   طبرسی از بزرگان مذهب شیعه در قرن پنجم قول به تحری  قررآن را رد مری    7
زیادت و نقصان قرآن است  اما زیرادت قررآن کره اجمراع برر       بارهکالم در»: گوید می

اما در نقصان قرآن از شیعه و اهل سنت روایاتی نقل شده است  امرا   ،بطالن آن است
  (1/00: 1732)طبرسی،  11«این روایات است قول درست خالف

: گویرد  مری چنرین  قررآن   نشدن تحری  بارهدر ،از علمای قرن هفتم ،یحل   طاوو  ابن  0
چنانچره عقرل و شررع ایرن را      ،قرآن مصون و محفروظ از زیرادت و نقصران اسرت    »
  (150-157: تا ، بیحلی طاوو  ابن) 12«گوید می
حرق آن  »: سرد ینو یقرآن م نشدن تحری جع به را ،از اعالم شیعه در قرن هشتم ،یل حِ  5

نی نیسرت و اینکره در   آن و آیات قرآو تبدیل در قر ریگونه تقدیم و تأخ است که هیچ
گونره   از ایرن  میبرر  یگونه زیاده و نقصانی صورت نگرفته است  پناه به خدا م هیچ آن

  (121 :1011)حلی،  13«شود یزیرا باعث نفوذ در معجزه متواتر پیامبر م  اعتقاد
به صورت »: دیگو یقرآن م نشدن تحری  بارهدر ،از عالمان قرن نهم ،الدین عاملی زین  4

علم اجمالی و تفصیلی تواتر قرآن ثابت شده و مراقبت از آن نیز به نحو اتم صرورت  
کردنرد نره در اصرل     که در تفسیر سور و تفسیر آن نرزاع مری   یا به گونه ،گرفته است

اگرر چیرزی از     ده و به تفکر در معانی آن مشغول بودنرد مردم از حفظ فارغ ش  آیات
زیررا    هرچنرد آن را حفرظ نباشرد    ،دانست یشد هر عاقلی آن را م قرآن زیاد یا کم می

  (1/05 :1720یاضی، ب)« تحری ، مخال  با فصاحت و اسلوب قرآن است
 ،ن قرن یازدهماز عالما ،الدین عاملی شیخ بها و ( 24-1/25: 1021ی، بالغ) تستری الل هنور  3

نظر »: گوید می بارهدر این  یایبه خیقرآن تصریح دارند  ش نشدن له تحری ئنیز به مس
و آنچه مشرهور   ؛حفظ هٔین است که قرآن محفوظ از تحری  است، به دلیل آآصحیح 

از قرآن حذف شده است حرفری   )ع(گویند اسم امام علی  است بین مردم از اینکه می
  (24-1/25همان: ) 14«اعتباری ندارداست که نزد علما هیچ 
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محمدرضرا   ،(72-70: 1737، الدین شرف) الدین العاملی الغطا ، شرف محمدحسین کاش   2
قررآن   نشردن  له تحری ئاز اعالم شیعه در قرن چهاردهم به مس( 55: 1723)مظفر،  مظفر

ن انامکتابی که اکنون در دست مسرل »: سدینو یم بارهالغطا  در این  اشاره دارند  کاش 
و  است همان کتابی است که خداوند بر پیامبر نازل کرده است بررای اعجراز، تحرد ی   

زیرادی وجرود نردارد و     گونره نقرض و تحریر  و    بیان احکام و در این کتاب هریچ 
تحری  قرآن وارد شده ضعی  و شراذ   بارهاهل سنت درو اخباری که از طریق شیعه 

آل ) «فایرده اسرت   له عمل بیحدر مرواحد است مفید علم نیست و  است و خبری که
  (43-44: 1017 ،الغطا  کاش 

 (،2/145: 1722خمینری،  موسروی  ) ینر یخمموسروی   (،12/114: 1013 )طباطبرایی،  ییطباطبا  5
 ؛32-55: 1724 معرفرت،   :کنر ) عهیو بسیاری دیگر از علمای ش( 252 :تا )خویی، بی ییخو

ی قررآن هسرتند    ناپرذیر  ل بره تحریر   در قرن پانزدهم نیز قال (،121-153 :تا ، بیرضوی
ن اسرت چنرین نگاشرته    آاخباری که دال بر تحری  قرر  بهخمینی در جواب موسوی 
کسی که آگاهی داشته باشد بر اینکه چقدر مسلمین بر حفظ و جمع، ضبط آن »است: 

کره قرول بره تحریر       شود یاز جهت قرالت و نوشتار تالش داشته و دارند، متوجه م
کننرد یرا    ن به آن تمسک مری آتحری  قر بارهاطل، و روایاتی که درن قولی است بآقر

بودن  جعلی یها که قابلیت استدالل ندارد یا جعلی است که در آن نشانهاست ضعی  
و تفسریر را   لیله تأوئاما آن روایاتی که صحیح است مس ،آشکار است یا غریب است

  (2/145 :1722خمینی، موسوی ) 15«کند بیان می
 الل ره  ت  رحمر داننرد  یا مر سنت نیز شیعه را از قول به تحری  قررآن مبرر    علمای اهل

قرآن مجید نزد جمهور علمای شیعه امامیه، مصون از تحری  است و »: سدینو یهندی م
: 1011)هنردی،   16«انرد  کررده رد آن را اگر کسی از آنها قالل به تحری  باشد، دیگر علمرا  

پی  من آمرد و پرسرید چگونره شریخ     بناک غض مردی»نویسد:  محمد غزالی می  (7/522
کره  در حرالی   ،زهر فتوا داده که شیعه مرذهبی از مرذاهب اسرالمی و معرروف اسرت     األ
رونرد بررای اینکره آن را     گویند آنها قرآنی غیر از این قرآن دارند و به سوی کعبه مری  می

ره زیررا همروا    باری به ایرن مررد کرردم و گفرتم ترو معرذوری       س أد  نگاه تکننتحقیر 
حملره و از برین برردن کرامرت     را در معرض چنین بوده که برخی از ما برخی دیگر  این

 :نویسرد  ایرن براره مری   در دراز نیرز   الل ره محمرد عبد   (010: 1735، غزالری ) «دهرد  قرار مری 
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او در ادامره کرالم شریخ     « قررآن اسرت   نشردن  قرن است که قالل به تحریر   17 شیعه»
از بزرگان دانشرگاه   ،محمد مدنی  (75: 1751)دراز،  ندک صدوق را به عنوان شاهد ذکر می

امامیه اعتقاد به نقص قرآن ندارند، فقرط برخری از روایرات در    »نویسد:  چنین می ،زهراأل
ه مثل همین روایات در کتب ما هم ذکر شرده اسرت   ک نچنامه ،کتب آنها ذکر شده است

شیعه امامیره و زیدیره کسری    ن و علمای دو فرقه این روایات را رد کردند و در او محقق
  (722: 1735، مدنی) «که به تحری  قرآن قالل باشد، وجود ندارد

الصبور شراهین از دیگرر   نساوی، عبدمصطفی الشکعة، یحمد محمد جلی، زرقانی، به
، حسرینی ) انرد  دهکرر تصریح  قرآن نشدن عقیده شیعه بر تحری  هباند که  علمای اهل سنت

از علمای اهل سنت به صور غیرصریح به تنزیره شریعه از    برخی دیگر  (132، 145: 1735
، قرطبری ) یو قرطبر  (3 :ترا  ، بی)محبی یدند  مولوی عبدالرحمن محبکرتحری  قرآن اذعان 

 از جمله این افراد هستند  (1/21: 1740

 ن به تحریف قرآن کافرندادعای دوم: قائال
زیرا قالرل    ن کریم کافرندآقربه تحری   نرد که قالالاین ادعا به این مطلب اشاره دا

إِن ا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّکرَ وَ إِن را  » هاز جمله آی ،غیرمستقیم قالل به انکار برخی آیات ،به تحری 
و ایرن   اسرت  )ص(( امبریر پاز ناحیه رسالت  نشدن قالل به ابالغ)( 5)الحجر:  «لَهُ لَحافِظُونَ

زیرا تمام علمای شریعه را بره     عین استکفر مکرده کفر است  کفری که این گروه ثابت 
 دانند  تحری  قرآن کافر می دلیل

 پاسخ
  اسرت  نیراز  چیرز  دو معین صورت به گروهی یا شخص به کفر دادن نسبت برای  1
تروان گفرت در کرالم     مری   باشرد  مفقود مانع دوم مرحله در و موجود مقتضی اینکه اول

 نداشرتن  ها قالل به حجیرت  اخباری زیرا  ها مقتضی برای نسبت کفر وجود ندارد اخباری
داننرد  در   ظواهر به صورت مستقل بوده و حجیت آن را با توجه بره روایرات مبری ن مری    

 ت یابرد دانند که عقول بشر عادی بره آن دسر   ن کالم خدا را باالتر از آن میااخباری ،واقع
 شران بره کفرر نیسرت     ها جایی برای اتهام ای در نتیجه کالم اخباری (؛1/23: 1025 )العاللی،

  داننرد  ینمر  کرافر  را قرآنری  سرور  و آیرات  برخی نامنکر سنت اهل ضمن اینکه علمای
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 را آن برخی  است اختالف بسمله جزلیت در»: نویسد می الرالق البحر در حنفی نجیم ابن
 ادامره  در ایشران  « داننرد  یمر  حمد سوره جز  را آن برخی و دانسته قرآن سور تمام جز 
 جزلیرت  انکرار  کسری اگرر  » گوید: می پایان در و کرده انتخاب را بودن سور جز  به قول
 :تا بی نجیم، ابن) «شود ینم کفر موجب قطعی چیزی انکار زیرا  شود ینم تکفیر کند بسمله
همان: ) است کرده اشاره تحری  به نقالال تکفیر بارهدر اختالف به وی ،همچنین  (1/771
 را بسرمله  نامنکر و کنندگان اثبات تکفیر ،سنت اهل مایعل از دیگر یکی ،نووی  (5/111
 کرافر  را تحری  به نقالال نیز تیمیه ابن حتی  داند ینم جایز او بر امر شدن مشتبه دلیل به

  (121-12/135 :1014 حرانری،  تیمیه ابن) است کرده مبتدعه به تعبیر آنها بارهدر بلکه ،ندانسته
 قبرول  را نری قرآ آیرات  از برخری  صرحابه  از برخری  حتی گوید می یدیگر جای در وی

  (057-12/052 همان:) دانستند ینم قرآن جز  را آن و نداشتند
فررض کره ایرن قضریه      ربر   در این ادعا بیان شده قالالن به تحری  قرآن کافرنرد   2

علمرای شریعه  زیررا در     هاید افراد بسیار کم و نادری تکفیر شوند نه همر بدرست باشد 
 ی قرآن هستند ناپذیر علمای شیعه قالل به تحری  هد که قاطبجای خود ثابت ش

 نتیجه
هرای   از جملره گرروه   ،قول به تحری  قرآن از اتهاماتی است که برخری از تنردروها  

و  زننرد  یبرای توجیه جنایات خود علیه شیعه به علمای شیعه و شیعیان م ،جهادی سلفی
به تحری  قرآن است و کسی که این که شیعه قالل  کنند یبر گفته خود چنین استدالل م
مشرخص شرده کره     آمرده  عمرل  های بره  در حالی که با بررسی ،عقیده را دارد کافر است
ی قرآن بودند و بر این براور بره   ناپذیر االیام تاکنون قالل به تحری  علمای شیعه از قدیم
بره  یره  تیم علمای اهل سرنت و حتری ابرن   ک کردند  ضمن اینکه ادله عقلی و نقلی تمس 

 کنند  ن به تحری  را تکفیر نمیجهادی قالال عنوان پدر معنوی گروه سلفی

  ها نوشت پی
 یهرا  حکومت علیه مسلحانه جهاد به قالل که افرادی یاها  گروه از ندا عبارت جهادی سلفی یها گروه  1

 هسرتند   خرود  خرارجی  دشرمنان  علیره  مسرلحانه  حرکرت  همچنین و اسالمی کشورهای در موجود
 و( مسرلمانان  برا  دوسرتی ) وال  قواعد و حاکمیت مبادی از متشکل ارچوبیچ در گروه این تفکرات
  این رهبران گفته به  (424 :تا بی السوری،) است شده بنا جهاد اساسی قواعد و( فارک با دشمنی) برا 
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 علمرای  فقره  تیمیره،  ابرن  افکار و عقاید بر تکیه با سل  عقاید از متشکل جهادیه سلفیه ارکان گروه،
 جمله از ،المسلمین اخوان رهبران از برخی رادیکالی اندیشه و عبدالوهاب بن محمد افکار و وهابیت
  (همان) است قطب، سید
وصوالً إلی تحری       عبادة القبرور والطواف باألضرحة إلی تکفریر الصحابة فمن الشررک الصراح و  »2

  «مظاهر الزندقة غیر ذلک من صرور الکفر و یالقرآن     إل
هُم بِتَحرِیر ِ القُررآنِ، سَروَا ً یَکرانَ بِراللفظِ یَم      مَعَ غَیابَاتِ هَذِهِ الظُّلُماتِ یَضَافُوا لِمُعتَقَدَاتِهِم الرَّذِیلَةَ قَولَ  »3

 « وَالشَّرحِ بِالمَعنَی
 در او  اسرت  سروریه  کشور از  ق  ه 1732 متولد سوری ابومصعب به معروف عبدالقادر بن مصطفی  4

 افغانستان در جنگ  زد نهاخرابکار و نظامی های عملیات به دست کشور این قانونی نظام علیه سوریه
 و عرزام  الل ره عبد و الدن، برن  شری ، امام قبیل از تکفیری های گروه رهبران با او بیشتر آشنایی سبب

 های گروه به جوانان جذب زمینه در کتاب تألی  و رسانه طریق از سوری  شد القاعده با او همکاری
  (725-720: 2115 علوش،) داشت فعالیت تکفیری

 احرارالشرام  جنب  «مفتی» و «معنوی پدر» طرطوسی، بوبصیرا به معروف حلیمة، مصطفی   عبدالمنعم5
 جنرب   کره  آیرد  مری  شمار به «اسالمی جبههٔ» های فعالیت در مؤثرافراد بسیار  از و شود می محسوب
  (724-723 :2115 )علوش، است اش اصلی دهندگان تشکیل از یکی احرارالشام

 زنردگی  اردن در کره  اسرت   م 1555 متولرد  المقدسری،  محمرد  ابو به معروف البرقاوی، طاهر عصام  6
 جبهرة  و القاعرده  هرای  دوره در تکفیرری  های گروه فکری رهبران و پردازان نظریه از یکی او  کند می

 زمینره  در همچنرین،   کنرد  مری  ایفرا  کلیدی نق  ترور و جنگ به جوانان تشویق در که است النصرة
 شمرده زرقاوی ابومصعب استادِ و است نگاشته مختلفی های بیانیه و کتب کار، این به جوانان تشویق
 علروش، ) اسرت  انداختره  زنردان  بره  افکرارش  و ه سبب آراب او را اردن حکومت بار چندین و شده
2115: 722-725)  

اسررت و قرررآن  نشرردن مفسررران برره آیرراتی کرره دال بررر تحریرر   خصوصرراً ،  اهتمررام علمررای شرریعه7
: 1027محمدی )نجارزادگران(،  است )بر این مطلب  بهترین شاهد نشدن دال بر تحری  احادیث نقل
12-23)  

کشر  االرتیراب عرن    کتاب  حدث نوری در همان زمان نگاشته شد  از جمله کتبی که در رد کتاب م8
و در عصر حاضرر کترب مختلفری از جملره     نوشته محمود تهرانی معروف به معرب،  تحری  القرآن

کره   است، نجارزادگان الل ه فتحنوشته  ةفترالات علی الشیعسالمة القرآن من التحری  و تفنید االکتاب 
 در فصل سوم به نقد آن پرداخته است 

 قرآن به زیاده و نقیصه است  نشدن نظر و عقیده شیخ مفید تحری  ،  چنانچه بیان شد9

یم ا النقصان  ونقصانه فمم ا ال یلیق به، ألن  الزیادة فیه مجمع علی بطالنها،  یم ا الکالم فی زیادته و و»  10
  «هو األلیق بالصحیح من مذهبنا منه فالظاهر ییضاً من مذاهب المسلمین خالفه، و

یم ا النقصان منه فقرد روی   نقصانه؛ فأم ا الزیادة فیه فمجمع علی بطالنها، و الکالم فی زیادة القرآن و»  11
قصراناً، والصرحیح مرن مرذهب     ن قوم من الحشویة العامة ین فی القرآن تغییراً و جماعة من یصحابنا و

   «یصحابنا خالفه
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مامیرة هرو عردم    الإن ریی ا    و  کان القرآن مصوناً من الزیادة والنقصان کما یقتضیه العقل والشررع »  12

 « التحری 

تعرالی مرن    الل ره نعروذ ب  لم یرنقص، و  ینه لم یزد و ال تقدیم فیه، و ال تأخیر و الحق  ینه ال تبدیل و»  13
آلره السرالم    یمثال ذلرک  فإن ره یوجرب التطرر ق إلری معجرزة الرسرول علیره و         لک ویعتقد مثل ذ ین

  «بالتواتر المنقولة
والصحیح ان القرآن العظیم محفوظ من التحری ، زیادةً کانت یو نقصاناً بنص آیة الحفظ من الرذکر  »  14

و غیر معتبرر عنرد   ما اشتهر بین النا  من إسقار اسم یمیر المؤمنین فی بعض المواضع فه الحکیم، و
  «العلما 

ن کتابةً یق  علی بطال ضبطه قرا ةً و حفظه و ی جمع الکتاب وعلإن الواق  علی عنایة المسلمین »  15
یم را ضرعی  ال یصرلح     -حسبما تمسکوا بره  -ما ورد من یخبار و -التحری  -تلک الدعوة المزعومة

یقضی بالعجب، یم ا الصحیح منها فیرمی  لالستدالل به، یو مجعول تلوح علیه یمارات الجعل، یو غریب
  «عباراته إن التحری  إن ما حصل فی ذلک، ال فی لفظه و إلی مسألة التأویل والتفسیر، و

مرن   مامیة االثنی عشریة، محفوظ عن التغییر والتبدیل، والالقرآن المجید عند جمهور علما  الشیعة ا»  16
  «ر مقبول عندهمقال منهم بوقوع النقصان فیه فقوله مردود غی

 منابع
  دوم چاپنا،  بی :قم ،االعتقادات  (1010) (، محمد بن علیصدوقابن بابویه قمی )

 :، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینة نبویرة مجموع الفتاوی  (1014ابن تیمیه حرانی، احمد )
 جمع الملک فهد لطباعة المصح  الشری  م

عرادل مرشرد و    ، تحقیرق: شرعیب األرنرؤور و   مسند یحمد بن حنبرل   (1021ابن حنبل شیبانی، یحمد )
  ، الطبعة االولیمؤسسة الرسالةجا:  بیدیگران، 

 ، بیروت: دار المعرفة  فتح الباری شرح صحیح البخاری(  1735ابن حجر عسقالنی، احمد )
 چاپ اول  )ناشر(، محمد کاظم الکتبی :، قمسعد السعود تا(  )بیلی، علی ح بن طاوو ا
  نا، الطبعة االولی  بی :بیروت ،المحیط فی اللغة  (تا بیبن عباد، صاحب )ا

مؤسسرة   ،المکتب االسالمیجا:  بی، تأویل مختل  الحدیث  (1015بن مسلم ) الل هابن قتیبه دینوری، عبد
  ، الطبعة الثانیةشراقالا

، سرالمی الدار الکتراب ا جرا:   بری ، البحر الرالق شرح کنز الدقالق  (تا یابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم )ب
  الطبعة الثانیة

  نا، الطبعة االولی بی :بیروت ،تهذیب اللغة  تا( بیازهری، محمد بن احمد )
هلمروت ریترر،    :، تصرحیح مقاالت االسالمیین واخرتالف المصرلین    (1011اشعری، علی بن اسماعیل )

 دار فرانز شتایز، چاپ سوم  :فیسبادن، آلمان
  المکتبة االسالمیة الثقافیة فی مالمو تا(  السوید: بی) نآیکذوبة تحری  القر

  الطبعة الرابعة ،مؤسسة األعلمی :، بیروتیُصولها یصل الشیعة و  (1017) نیآل کاش  الغطا ، محمدحس
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الطبعرة   النجراة،  طروق  دارجا:  بی ناصر، بن زهیر محمد: حقیقت ،بخاری صحیح  (1022محم د ) بخاری،
  االولی
 ل چاپ او ،بنیاد بعثت :، قمآال  الرحمن فی تفسیر القرآن  (1021محمدجواد ) ،بالغی نجفی

، المکتبرة المرتضرویة  جرا:   بری ، میالصرار المستقیم إلی مستحقی التقرد   (1720محمد )  بن  علی ،یاضیب
  الطبعة االولی

جرا:   بری مقدمه کتاب المبانی و مقدمه کتاب ابرن عطیره(،    (مقدمتان فی علوم القرآن  (1550، اُثر )چفری
 الخانجی   مکتبة

 ،رسرالة التقریرب  در:  ،«ات فاق المسلمین علی صیانة القرآن من التحریر  »  (1735) نیالد حسینی، شهاب
  45-00، ص17ش
  امیخ :، قمیةیجوبة المسالل المهناو  (1011) وس حسن بن یحلی، 

  یولالطبعة اال ،یاحیا  آثار االمام الخول ةسسؤم :، قمالبیان فی تفسیر القرآن  (تا بی)خویی، سید ابوالقاسم 
  دار القلم ت:لکویا، مدخل إلی القرآن الکریم  (1751) الل هدراز، محمد عبد
  نا : بیجا ، بیالقرآن الکریم صیانة آرا  علما  المسلمین فی التقیة والصحابة و  (تا بی) یرضوی، مرتض

 مطبعة عیسری البرابی الحلبری و   جا:  بی، مناهل العرفان فی علوم القرآن  (تا بی) میزرقانی، محمد عبدالعظ
 الطبعة الثالثة  ،شرکاه

 :جرا  بری  ،األرشی  الجامع لکلمات و خطابات الشیخ یبی مصعب الزرقاوی  (1023) زرقاوی، ابومصعب
  یولالطبعة االة، سالمیالشبکة البراق ا

دار إحیا  الکتب العربیة عیسی البابی جا:  بی، البرهان فی علوم القرآن  (1013) الل هزرکشی، محمد بن عبد
  ، الطبعة االولیشرکاله الحلبی و
  الطبعة الثالثة ،دار الوفا :مصر ،النسخ فی القرآن  (1012) یزید، مصطف
  ، الطبعة االولیلفاروق الحدیثةا :مصر، تاب المصاح ک  (1027)بکر بن یبی داود یبو، السجستانی

  نا : بیجا ، بیالفکر والمنهج ،2 ایسالمیة الجهادیة فی سورالالثورة ا  (ال  تا بیسوری، ابومصعب )
 ا ن بی :جا ، بیالمقاومة االسالمیة العالمیة ةدعو تا ب(  )بی السوری، ابومصعب
 :، محقق: محمد یبو الفضل إبرراهیم، مصرر  تقان فی علوم القرآنالا   (1750) نیجالل الد سیوطی، ابوبکر

 الهیئة المصریة العامة للکتاب 
 الطبعة الثالثة  مطبعة العرفان، :، صیداالل هیجوبة مسالل جار   (1737) نیشرف الدین الموسوی، عبدالحس

نشرر   :، تهران(لسنةدراسة فی مسألة التحری  عند الشیعة وا)  یاسطورة التحر  (1025ی، محمود )فیشر
 چاپ اول  ،مشعر

، المؤتمر العالمی للشیخ المفید :السید، قمق: عصام عبد، تحقیاالعتقادات  (1010) یعل  بن صدوق، محمد
  الطبعة الثانیة
 هدفترر انتشرارات اسرالمی جامعر     :، قرم المیزان فی تفسیر القررآن   (1013) نیمحمدحس دیطباطبایی، س

  پنجم چاپ ،مدرسین حوزه علمیه قم
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  چاپ سوم ،انتشارات ناصر خسرو :، تهرانمجمع البیان  (1732طبرسی، فضل بن حسن )
  نا : بیجا ، بیالشیعة الروافض طالفة شرک وردة  (ال  تا )بی ریطرطوسی، ابوبص
  نا : بیجا ، بیمجموع فتاوی الشیخ یبی بصیر الطرطوسی تا ب(  )بی ریطرطوسی، ابوبص
 احیا  التراث العربی  دار: بیروت التبیان فی تفسیر القرآن، تا(  )بی حسن  بن طوسی، محمد

  الطبعة الثالثة ،دار األضوا  :، بیروتالذریعة تا(  )بیآقابزرگ  ،طهرانی
دانشرکده اصرول    تهران:، (7جالکریم و روایات المدرستین ) تحری  القرآن  (1732عسکری، مرتضی )

 چاپ اول  ،دین
مرکرز اففراق   قرم:  ، عالم الخل  بمن قال بتحری  القرآن من یعرالم السرل   إ  (1025) صادق ،العاللی

  الطبعة االولیللدراسات االسالمیة، 
 الکتب الریس الریاضریاض:  االسالمیة، الدولة الی القاعدة من اخواتها و داع  ( 2115) محمد علوش،

  االولی الطبعة والنشر،
 مجمع تقریب بین المذاهب  :مصر ،سالمالرسالة ا  (1735الغزالی السقا، محمد )

 انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول  :، تهرانالجامع ألحکام القرآن  (1740قرطبی، محمد بن احمد )
اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الکتب  علی تحقیق:الکافی، (  1013کلینی، محمد بن یعقوب )

 االسالمیة 
 نا  جا: بی ی، بصیانت قرآن مجید از تحری  ان براتفاق مسلمان تا(  )بی محبی، عبدالرحمن

، ةالقرآن من التحریر  و تفنیرد االفترالرات علری الشریع      ةسالم  (1027) الل ه محمدی )نجارزادگان(، فتح
 چاپ دوم  ،نشر مشعرجا:  بی
 المذاهب  ینب یب، مصر: مجمع تقرسالمالرسالة ا ،«یعةالشر یةکل یرجة البعث ف»(  1735ی، محمد )مدن

  چاپ دوازدهم ،انتشارات انصاریان :، قممامیةالعقالد ا ( 1723رضا )مظفر، محمد
  چاپ اول ،مؤسسة التمهید :، قمالقرآن من التحری  ةصیان  (1724) یهادمعرفت، محمد

 اول  چاپنا،  بی :قم ،والمختارات المذاهب فی المقاالت یوالل  (1017محمد )مفید، 
، ( العبررة بالحقرالق والمعرانی ال باألسرما  والمبرانی     7) کلمة فی المنهاج  ال ( تا ی)ب محمدابو ،مقدسی
  نا : بیجا بی
  نا : بیجا ، بیسالمالیجوبة یسئلة اللقا  المفتوح ألعضا  شبکة شموخ ا  ب( تا یبمحمد )ابو ،مقدسی
  نا : بیجا ، بیالنکت اللوامع فی ملحوظات الجامع  ج( تا یبمحمد )ابو ،مقدسی
 ،دار الفکرر  :جعفر سربحانی تبریرزی(، قرم    )تقریرات األصولتهذیب   (1722) الل ه روح ،ینیخمموسوی 

 الطبعة االولی 
 (،ع) مؤسسرة آل البیرت   :، قممستدرک الوسالل و مستنبط المسالل  (1012) یتقن بن محمدنوری، حسی

  الطبعة االولی
فترا   الدارات البحروث العلمیرة وا  الامرة  الرلاسرة الع  :، عربسرتان اظهار الحرق   (1011) الل ه  تهندی، رحم
 الطبعة االولی  ،رشادالوالدعوة وا


