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 دهیچک

 ناپ ذیر تحریفه را درب اره ی دگاه مذهب امامید کهآنپس از  ریمدخل التفس در کتاب یالله فاضل لنکرانتیآ
عه یش  ص راتتبهپردازد که یم یالمعانروحر یمؤلف تفس( 0721م/ی )به نقد محمود آلوس ،کندیان میقرآن ب
 :را نقد و ابط ا  ک رده اس ت یآلوس  الله فاضل در سه محور ادعاتیآ .ف قرآن متهم ساخته استیتحررا به 
ز ع ج  آن ان ی قرآن و ن  ریناپذفیه و محققان مذهب در تحریدرباره اجماع امام یآلوس پوشیچشم( الف

ف ی ب ر ع دم تحر تسناهلدرباره اجماع  یآلوس  ابطا  ادعا (بی، عیدر مدارک ش نماتحریفات یروا از
و  یدر م دارک س ن نم اتحریفات ی ال تجو  در ع ج  رواس  ه نیابطا  نظر (جی، آلوس  ارهایمع براساس

الل ه تی دگاه آی د، ن سه محوریده در هر کدام از این مقاله کوش. ایفیه با قو  به تحرین نظریا یاثبات همسان
 .ان دهدیپا یآلوس  هایگویگزافبه  ...و ینقض  هاپاس ، شرح، لیبخشد و با تکم افاضل را غن

 .قرآن ناپذیر تحریف، آلوسی، فاضل اللهآیت: کلیدواژه
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را درب اره  هی دگاه م ذهب امامی د، و نق د آن یابی ف و ارزی تحر یف مع انیو در آن پس از تعر گشوده
 هین نظریا ،انددر این کتاب به این موضوع پرداختهفقط ایشان که  .ان کرده استیقرآن ب ناپذیر تحریف

ی،   طوس یش ی، د مرتض یس ، دی مف،   صدوقیمانند ش) هیمحققان امام از یدگاه جمعید براساسرا 
ده و س سس در اس تحکام بخش ی (یی  به ایش    ونورالل ه شوش تر یقاض دیس، الغط اکاشفی، طبرس
وبالجمله المجال لالرتياب في المشهور بين علماء الشيعه االماميه بل  »: سدینوین بخش میا بند جمع

المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف و إّنما ذهب اليه ملنهم اافةلق يليللق ملن االييلاريينللل التلي 
 .«سيجيء الجواب عن االستدالل بها

الطافةق  إلیفال مساغ لنسيق هذا القول  كو مع ذل»: دهدین ادامه میچن اساسبرهمینالله فاضل تیآ
 «ما يظهر ملن بعلم مةّسلره اهل  السلنق و  يلرهمكمن المطاعن في الةريق الناجيق  كالمحّقه و جع  ذل

 .(712ص، 0278ی، فاضل لنکران)
 ،را اثب ات کن د ینسبت نیلغزش چن کهآن  نامد و براین نسبت را باطل و دروغ میالله فاضل اتیآ
 (بحث ک رده بارهدراینل یبا تفص که نسبتا  ) سنتاز مفسران اهل یکی عنوانبهرا  یدگاه آلوسیاز د یبخش

ن یالله فاضل در چند بند بدتیدر کجم آ یدگاه آلوسیگزارش د .کشیده استنقد  به گزارش کرده و آن را
 :شرح است

و کت اب  ین یمرت وم کل یکافاز کتاب  یکه آلوس یاتیارو براساسعه یف قرآن به شینسبت تحر .0
 .شهرآشوب نقل کرده استمرتوم ابنمثالب 
ه یتشو»: دیگویکه م (یطبرسان یمجمع البر یاز مقدمه تفسی )د مرتضیاز کجم س ینقل آلوس .7

ه از اجم اع عام   و ادع ا ایش اندگاه ینسبت به د آلوسیو سسس انکار  «ف قرآنندیاز عامه قائل به تحر
 .ف قرآنیتحر بر عدم و   سو

و الروايات ]يعني روايات التحريف في مصادر اهل  »: که نوشته است یکجم آلوس بند نقل جمع .9
مما يقوله  ك[ و أين ذلالتالوةنسخرناه ]يعني يحم  علي الكثر من تحصي ااّل انها محمولق علي ما ذكالسنق[ ا

ْنُهورْ َْوَمنْ }[ يعي الجسور ]يعني: الشريف المرتضیالش َعِلْهللاُْلَهُْنُوًراْفََماْلَههُِْمهن  ْيَج   (21آی ه، ن ور) {لَم 
 .(718_  712ص، 0278، فاضل لنکرانی)

 .ده دیپاس  م  یآلوس  ن گزارش در چند محور به ادعاها و پندارهایالله فاضل پس از نقل اتیآ
از ب ه ی و هر ج ا نکنیم میحورها نقل ن میکدام از االله فاضل را در هرتیآ  هان پژوهش پاس یما در ا

 تر وژرف راایشان دگاه ید، پژوهانم کرد تا قرآنیذکر خواه ،اشته باشدد... و یپاس  نقض، شرح، لیتکم
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 .برندب یبه صورت شفاف و روشن پ یآلوس  هایگویگزافتر بنگرند و به مشروح

ات ی روا هی عه ب ر پایش ف قرآن به یدرباره نسبت تحر  یآلوس یپاسخ به ادعا: محور اول
 شهرآشوبابنمثالب و  ینیکل یکافکتاب 

 :اندپاس  داده در دو مقام بارهدراینالله فاضل تیآ

 عهیش ین علمایف قرآن بیشهرت قول به عدم تحر : مقام اول
عرفت ان المشهور عند اصحابنا االماميه ب  المتسالم عليه بيلنهم هلو  كإنّ »: سدینوین مقام میشان در ایا

اشف الغطا فيه الضرورة و كالقول بعدم التحريف ب  يد عرفت أّن الصدوق جعله من عقايد االماميق و اّدعي 
، فاض ل لنکران ی) «الطافةلق المحقلق إللیوجه االفتراء عليهم و نسيق هذا القول السخيف  اليداهق و معه ال

 .(713ص، 0278
 :اند که عبارتند ازنقل کرده بارهیندراه را یامام  دگاه چند نفر از علمایالله فاضل دتیآ

نورالل ه  یقاض ، الغط اکاش فی، طبرس ی،   طوس یش ی، ف مرتض یشر، دی  مفیش،   صدوقیش
ی(، محق ق کرک ی )ب ن عب دالعال ی  عل یو ش ی( اعرج  یکاظم  )محقق بغدادی،   بهائیش ، شوشتر

 .(712_  711ص، همان، فاضل لنکرانی) ض کاشانییف یمولی، عجمه شهشهان
ه ی کس در من ابع امام، چ ون ه رنان ه اس تیبان د درس ت و واق عچه ایش ان در مق ام او  آوردهآن
 .ف قرآن استیعه قو  به عدم تحریش  ن علمایرسد که مشهور بیت مین واقعیجو کند به اوجست

ر یمقدما  ففسا و اوائال المقااال ، االعتقاااا  افزون بر کتباشاره شود که  ابتدا باید به این نکته
، ش0920 ش ی  ص دوق) االخباار یمعاان کت ب در؛ آم دهفاض ل  الل هآیت ک ه در نق ل انیمجمع الب

علا  فا   رةیالاخخ، (82_  89ص، ق0209، شی  مفی د) التاسعةةالمسأل، ةیمسائل السرو، (099ص
 (792ص، ش0927، طبرس ی) جوامع الجاامع و (922_  920ص، ق0200، شریف مرتضی) الکالم
 .ه استآمد این علما نیز قو 

از  یه نیز ب ه انب وهیامام  متکلمان و فقها، ونیاصول، محدثان، تتبع در آثار مفسران افزون بر آن با
آنان از  تن از 01تدود اند که اسامی داده یف گواهیم که به سجمت قرآن از تحریخوریمدانشمندان بر

 :بدین شرح است 02تا  2قرن 
 ال  دینقطب)  راون  د ال  دینقطب(؛ 900ص، 00 ، ق0212،  الفت  وح رازابو)  الفت  وح رازابو



یه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی ترویجی ن      4  3198/ پاییز و زمستان  31/ شماره  8/ سال  شر

 

 (؛722، ص7 ، ق0213، یتل   ادری  سابن)ی س تل  ی  ادراب  ن (؛0112ص، ق0213،  راون  د
(؛ 228ورق  ه : مثالااب الاوا ااب م  ااو و  22، ص7 ، ش0978، شهرآش  وباب  ن) شهرآش  وباب  ن
_  730، ص22و فص ل  022ص، ش0929، ب ن ط اوس یعل) بن طاوس یعل؛  راز ینیل قزویالجلعبد

، تس  نی)ی ارم تس  نک  المابو (؛228_  222ص، ت  ا، ب  ی راز الدیندیس  د)  راز الدیندیس  د(؛ 739
، 9 ، ش0922، یبانیمحم د ب ن تس ن ش )ی بانیمحمد بن تسن ش (؛ 708و  722، ص0 ، م0380

، ب ه نق ل از معرف ت 220ص، 0 ، ت اب ی؛ 020ص، 9 ، ق0202، یعجمه تل) یعجمه تل(؛ 082ص
 یاض ی  بش ی(، 0_  7ص، ق0921،  وریمق داد س )  وریمق داد س (؛ 98ص، ق0208  ،محمدهاد

، ش0902، فیاش ک ال دینما ک) فیاش ک ال دینما ک(، 20، ص0 ، ت ا، بیلیعام یاضی  بشی)لی عام
محق ق )یلی محقق اردب(؛ 002ص، 0،  تای، بیالله کاشانمج فتحی )الله کاشانمج فتح(؛ 972ص، 7 

(؛ 727ص، ش0922، یبانیش  )ی بانیش   ینق   یمحم  د ب  ن عل  (؛ 708، ص7 ، ق0217، یل  یاردب
، ق0202  ورکن ا)  ورکض ن ایف  اب ویش (؛ 078، ص0 ، ش0922، جرجانی)ی جرجان سنالمحاابو
، نآرسااال  اابااا  فااوافر القاار :ب  ه نق  ل از، القبسااا  ی  علاایحاشاا، میردام  اد) ردام  ادیم(؛ 702، ص9 

ی ع امل  علو(، 07و  77، ص2 ، تابیو  921، صق0920، نیالمتأّلهصدر) نیالمتأّلهصدر(؛ 212ص
 یفاض ل ت ون(؛ 010، صح رف اب دا  یبه نقل از ال ن  الخال د ل م و ل ن ، شرح القبسات، یعامل  علو)
، 2،  ق0291،  فاض ل هن د)  فاضل هند(، 09و نسخة مخطوطةع ورقه  028ص، تا، بییفاضل تون)

، ی  ت ر ع املیش)ی   تر عاملیش(؛ 208، ص7  ،تا، بییجیف الهیشر)ی جیف الهیشر(؛ 027ص
محمد بن (؛ 201ص، 7 ، تا، بییاشانک یمحمد بن مرتض)ی اشانک یمحمد بن مرتض (؛2،  ق0291

، ت ا، ب یبهبه انی) ید بهبه انی وت(؛ 012، ص2،  ق0200،  مش هد یقم )  مش هد یمحمدرضا قم
، ت ا، ب ییلباس ک)ی لباس کم یاه  اب ریش(؛ 927، صتا، بییطباطبائی )محسن طباطبائدیس(؛ 789ص
  مرکوهک ن یتس دیس(، 220، ص0 ، ت ا، ب یخوانس ار )  خوانسار  محمدصادق موسو(؛ 72ص

، ق0200، تنک ابنی) ی  محمد تنکابنیش(، 72ص، ق0202ی، جنیالوصو  به نقل از م  بشر، کمر کوه)
محق ق )  زی تبر محق ق(، 082ص، 0،  ت ا، ب یهن د  دهل و )  دهل و  الله هندرتمة(، 0_  2ص

ی ن شهرس  تانیمحمدتس  دیس(؛ ش0932، مع  رب تهران  ی)ی مع  ّرب تهران  (؛ 30ص، ت  ا، ب  یتبری  ز 
 یعلرزا محم دی   میش(؛ 33ص، ق0212، آشتیانی) یانیتسن آشت  محمدیش(؛ ق0930، شهرستانی)

ب ن  عیترجمة ربفي  ،272صی، الثان القسم، 0 ، ق0291، مامقانی) ی  عبدالله المامقانیشی؛ چهارده
ب  ن  یرزا عل  ی  م(؛ 931ص، 7 ، ت  ا، ب  یتس  ینی ع  املی)ی ع  امل ینیجواد تس  دمحمدیس  (؛ میخث  

(؛ 070، صق رآنف الی ع دم تحر یبه نقل از البرهان عل مخطوط، نیالمحقق  بشر)ی روانین ایعبدالحس



 5      یفاضل لنکران اللهتیاز منظر آ عهیقرآن به ش فیدر باب نسبت تحر  یآلوس یادعا یابیارز 

 

 الغط ا اش فکن یتس   محمدیش (؛ 922ص، 0 ، ت ا، بیتائر  یزد )  زدی  م تائری  عبدالکریش
  محم  د یش  (، 20، ص0 ، ق0217، ام  ین) نیمحس  ن ام  دیس(؛ 099ص، ق0210،  غطاالکاش  ف)

، 2 ، ق0923، عل و  تس ینی)ی نیتس   رجعف ر عل ویم(؛ 21، ص0 ، ت ا، ب ینهاون د )  نهاوند
، امین ی)ی ن ین امیالحس عبد(، 78ص، ت ا، ب ی027ص، تا، بیعاملی)ی عامل الدیند شرفیس(؛ 81ص

 .است 02تا قرن این فهرست  .(010، ص9 ، ش0922
ت وان از یاز جمل ه م  .ت ر ش دتر و گستردهقرآن ژرف  ریناپذفیها درباره تحریبررس 00 در قرن

ی ن یالل ه خمام ام روح، (099_  012ص، 07 ، ق0930، طباطب ائیی )ن طباطب ائیتسعجمه محمد
، یئخ و)ی القاس م خ وئالل ه ابوآی ت، (722_  727ص، ت اب ی؛ 020ص، 7 ، ت ا، بیخمینیامام )

م ی آن ان را آورد یک ه اس ام یدانش مندان یالزم به ذکر است برخ  .ردکاد ی (به بعد 032ص، ش0921
فا   ةرساال مانند ؛اندا کتاب نگاشتهیاثر مستقل به صورت رساله ، قرآن ناپذیر تحریفدرباره موضوع 

ف کتااب رب یااب عا  فرریکشف االرف کتاب ،ی  محمد بن تسن تر عاملیاز ش القرآن اابا  فوافر
ب طهران  یطهرانالقاسم ی  محمود بن ابینگاشته مرتوم ش االرباب الرجاة  و کت اب یمعروف به مع رب

اس تاد از  فیاانة القارآن ما  الترری ای دجی ه  عبدالرتمان محم د اثر مرتوم فصل ال  اب یعل
 ینفا فا  قیاالترقی، ع امل یجعفر مرتض دیس   یرکهامة حول القرآن الحقائق، معرفت  هاددمحم

  الل ه ج وادتی آ فینزاهت قرآن از فرری ورانک ی  علیش   القرآنیفدوی، جنیم ید علیس فیالترر
 .ردکن سطور اشاره یراقم ااز  د االفتراءا یف و ففایسالمة القرآن م  الترر و یآمل

و اهتم ام  یخین ش واهد ت اریهم  براس اسک ه  «تواتر ق رآن» هیبه نظر ضرور  استاساس براین
ق رآن  ناپ ذیر تحریفم تقن ب ر  یل یآن را دل هیامام دانشمندان یبرخ .میشکل گرفته اشاره کن نیمسلم

ب تهران ؛دانندیرا از اعتبار ساقط م نماتحریفات یآن روا براساساند و قلمداد کرده  یمانند مرتوم ُمعرب
چ ون »: دی گویم   و .نوشته استفصل ال  اب بر کتاب   ه را در عصر محدث نورین ردّ یکه نخست

 هن ام ر موج ب ت واتر هم یا، نقل قرآن از جانب باورمندان و منکران قرآن فراوان بوده است  زه برایانگ
ن نسبت ب ه ق رآن آن را در یو مسلم ؟صل؟امبر اکرمید پیشد  افزون بر آن اعتنا ...الفاظ قرآن خواهد بود

ب طهران) .«زدیریدهد و تصور عدم تواتر را از اذهان فرو میتواتر قرار م هرتب المقال ة ، ش0932، یمعرب
ب در (المقام االو ، هیالثان ل ب ه ئ را ک ه قا یعیش ن امور ن نفر از دانشمندان یباره نام چندنیامرتوم معرب

 .دکنیلشان ذکر میند با متن عبارات آنان همراه با دلهست تواتر قرآن
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 شهرآشوبابنمثالب و  ینیکل یکافات کتاب یپاسخ به نقد آلوسی درباره روا: مقام دوم
ب ن  یو عل  ین یمانند مرت وم کل یعیمحدثان ش از ی]بر فرض[ برخ :دیگوین مقام میالله فاضل در اتیآ

ا مشهور آن ان قائ ل ب ه یعه یجه گرفت که پس همه شیتوان از آن نتینم ،ف باشندیقائل به تحر یم قمیابراه
ش ان یهااس ت ک ه در کت اب  خ اطر اخب ارن ان ب هیه اف ب یفزون بر آن منشأ نسبت به تحر. ااندفیتحر

ک ه کرد  ید مفاد خبر را بررسیبا :اا یثان، دگاه ناقل خبر نداردیبر د ینقل خبر داللت: اولا  کهآناند با آورده
ن خب ر ب دون مع ارض اس ت ی ا ایآ: ثالثاا  .ریا خیدارد ( هیفمتنازع  به معنا) ف قرآنیدر تحر  ا ظهوریآ

 .ت وان ب ه آن ملت زم ش دیت دارد و م ی تج( تساس) ن مسئلهیدر ا( خبر واتد ویژه)به خبرا یآ: رابعاا 
فاض ل ) ف دادی نسبت تحر  ست تا بتوان به ویآشکار ن، ن مراتل نزد ناقل خبریاثبات همه ا، افزون بر آن

 .(713ص، همان، لنکرانی
 ین یمانن د اب وجعفر کل یعیش محدثان  هز درباریالله فاضل در مقام دوم بحث نتیدگاه مرتوم آید

ه ب ا س ند )ک  به لحاظ وثاق ت س ند ینیمرتوم کل یکافکتاب  :کهآنح یتوض .نه استبیناواقعصحیح و 
ن ی ه در اک  یاتی روا  رش محت وایبر پ ذ ینیلکاالسجم ثقة یضمن یو گواه (دهیبه دست ما رس یقطع

پ رده   دگاه وی از د ک هآن  هابابها و تابکن یز عناویو ن (8ص، 0 ، ش0929ی، نیلک) هتاب آوردک
 .دیآیشمار مهنه مورد بحث بیدر زم یعیهن شکو اسناد  کدر مدار یعطفنقطه، داردبرمی

ن یدر ا ثیاتاداز   او پاره یافکتاب ک  هان بابیعناو یرا با استناد به برخ ینیلکابوجعفر   افراد
، ق0200، ناصر ، قفار؛ 72_  70ص، ق0738 ، نور) اندردهکف قلمداد ین به تحریتاب در زمره قائلک

 ؛(92ص، ق0219، اتس ان، ری ظه یاله ؛ 90ص، ق0213، محمد، اللهما ؛ 778_  772ص، 0 
: اا ی ثان ؛س تیات نیروا بر نقد و ردّ  یافکدر  ینیلکوه یش: اولا  چون ،ستین ادعا قابل اثبات نین ایکل

اعتق اد مؤل ف آن ب ه  گری، بی انثیت اب ت دکات در یر رواکهرگز ذ ،الله فاضل گفتندتیگونه که آهمان
چون اعتبار س ند  ،ث معتبره باشدیمؤلف ملتزم به نقل اتاد هرچند ؛ستیات نین آن روایمضام کتکت

ب ا  (ت ابکطور خاص در خود آن و به) اگر آن متن ویژهبه ؛ستیاعتبار متن آن ن  علت تامه برا، ثیتد
م ورد ن زاع دالل ت   ف به معن ایبر تحر یافکدر  یاتیروا، بر فرض نیبنابرا ؛گر معارض باشدید یمتن

، ش0929ی، ن یلک) فضال القارآن ت ابکث یاز جمله اتاد) گرید یثیات با اتادین روایا، داشته باشند
ت ر و در  ق و یو ب ا متن  بیشترات ین روایتعداد ا؛ در تعارضند (یافکتاب کدر  (272_  032ص، 7 

قاع ده ع رض بر پایه ث ین دو دسته از اتادیا .وصاف و آثار قرآن قرار دارندن روشن درباره ایتحت عناو
 ،(8ص، 0 ، همانی، نیلک) تابش آورده و به آن ملتزم شده استکز در مقدمه ین ینیلکه ک اخبار بر قرآن
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 یاتی روا ؟ره؟ینیلکاز نظر  روازاین .اخذ گردد، ه با قرآن موافق استکد و آن دسته د به قرآن عرضه شویبا
گ ر از اعتب ار یث دی تعارض با اتاد در، ل درستیف قرآن دارند در صورت عدم تأویه داللت بر تحرک

ت از ی اکه ت)ک ی افکات اب کن اب واب یاز عناو یکچیدر ه: ثالثاا  .چون با قرآن در تعارضند ،ساقطند
ه ک آن ان  .میابی یب ه آن نم ی کنزد  زی ا چی  «ف ق رآنی تحر» تحت عنوان یباب، (دارد ینیلکدگاه ید

إّنه لم يجملع القلر ن كّلله إاّل »: ن بابیا عنوانبهتنها  ،نندک  ان استفادهیها چنن بابیاند از عناوخواسته
اورده و آن ان تم ام دان ش ق رآن را ی ج ز ائم ه ق رآن را گ رد ن یسکچ یه؛ االفّمق وإّنهم يعلمون علمه كّله

ف ب ه ی تحر مسئلهربطی به ن عنوان ین ایکل .اندردهک کتمس (778ص، 0 ، همان، کلینی) «دانندیم
و دو  ی کث یت د ؛ن باب آمده استیل ایه ذکاست  یثیتد شششاهد آن هم  .مورد نزاع ندارد  معنا

ن ی ز از ای عنوان ب اب ن؛ تندیل آن دو روایم شرح و تفصکدر ت  ث بعدیتد چهاربه صورت مجمل و 
، لی ل و تأوی تنز ک ه ان دتهکن نیان ایصدد بدر ن بابیث ایمجموع اتاد .دهدیل خبر میاجما  و تفص

 س تیهمانن د آن ان ن یس کن اس ت و یق رآن ن زد ائم ه ط اهر  هاو تمام دانش یو باطن  علوم ظاهر
ن عنوان جمع قرآن را به تمام ائمه یه در اکن است یآن هم ا گواه .(778ص، 0 ، ش0929، یطباطبائ)

د یش ا .ر ق رآن را گ رد آورن دین نبودند ت ا الف اظ و تع ابنسبت داده است و تمام ائمه در عصر نزو  قرآ
الطائف ه  یش ی، د مرتض یس   اله دعل م،   ص دوقیش عه همچونیش  هاوانهته اسکست روازهمین

عل م ؛ 020 و 00ص، 2 ، ق0931، ص دوق) تنزد آنان بوده اس  یافکتاب ک کهآنبا  یجعفر طوسابو
، ن اب واب آنیز عناویو ن یافکات یاز روا .(020ص، ق0219ی، طوس؛ 213ص، 0 ، ق0210 ، الهد
فيه نكت ونتف ملن التنييل  فلي » در باب ینیلکه ک یثیاتاد: رابعاا  .اندردهکف قرآن را استنتا  نیتحر

 ، ن ور) ف اس تی ان در تحریسلف یو برخ  ها مورد استناد محدث نوراز آن  آورده و تعداد «الواليق
ب  ا  ،(29_  27ص، ق0213، الل  هم  ا ؛ 909 و 778ص، 0 ، ق0200 ، قف  ار؛ 73ص، ق0738

 31ن مجموع ه ک ه ت دود ی از ا یچون عجمه مجلس .ت داللت مواجه استیضعف سند و عدم تمام
 هاآنارقام ) (021_  7ص، 0 ، ش0929ی، مجلس) شناسدیح میث را صحیتد 8فقط ت است یروا

  ف ب ه معن ای تحر مس ئلهث با یاتاد ن ارقام ازیمتن ا (89 و 81، 28، 22، 22، 27، 02: عبارتند از
ن یاشاره به ا، را به کار برده «لیتنز»ه در عنوان باب واژ ینیمرتوم کل کهایند از یشا .اندگانهیمورد نزاع ب

ف یداللت دارد و از تحر (یقرآن یتنها وتنهی )به مطلق وت (بر فرض صدور) اتین روایدارد که مفاد ا
 .گانه استیقرآن ب

 هخ ود را درب ار  نقل کرده تا ادع ا ینیکل یکافت از یمشخ  چند روا طوران بهین میدر ا یآلوس
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 (اتتما  با س ند موث ق یکو بنا به ) حیه با سند صحک یثیتداز جمله ؛ کندعه اثبات یش ییگرافیتحر
 ،آورد ؟صل؟محّمد  ل برایئه جبرک یقرآن»: دیگویمو آمده  یافکدر  (070ص، 07 ، همانی، مجلس)

بای د ث ین ت دی ا برا  درک صحیح .(78رقم ، 292ص، 7 ، ش0929ی، نیلک) «.ه داردیهزار آهفده
 :را در نظر گرفتته کچند ن

چگون ه  .ع در م تن آن داردی ت از تقطی تکا، ن ش کلیث بدین تدیرسد ساختار ایبه نظر م: اّولا 
، آورد ؟ص ل؟محم د  ال ب ری ک ه جبرائ یقرآن : »دی بفرما  اچ مقدم هیممکن است امام معصوم بدون ه

 نیبن ابرا ؛شده اس ت ین سخنیان بوده که منجر به چنین میدر ا یا بحثی یالبد پرسش ؟!«ه داردیهزار آهفده
معتب ر   ه ااز نسخه یدر برخ: اا یانث. شدیگر مید هگوناز آن به یتلق ،بودیت میگر رواید  هااگر بخش

ات ق رآن انطب اق ی است و با تع داد آ یبیتقر  عدد هکهزار ثبت شده ث با عدد هفتین تدیا یافکتاب ک
: ثالث اا  .ث مط رح اس تین ت دیپس اختجف نسخه در نقل ا( 722، ص7 ، تابیی، اشانکض یف) دارد

 ش ودیم   ریتفس یا وتیو  یث قدسین و شواهد تمل بر تدیقرابر پایه ، ات موجود قرآنید بر آیمقدار زا
گون ه ک ه ؛ هم اناس ت« ق ر یم ا » مطلق  به معنا« قرآن» واژه یگاهچون (، 82ص، ق0209، صدوق)

يُههُْ}ه یآ هدرباربزرگان  یبرخ ْيُق َضىْإِلَي َكَْوح  ْقَب ِلْأَن  آِنِْمن  ْبِال قُر  ، دیمف) باور دارند( 002آیه ،طه) {َوََلْتَع َجل 
د ی مقدار زا اگرافزون بر آن ( 03، ص2،  تا ، بیضاویب) اندگران هم اتتما  دادهیو د( 80، صش0920

ات قرآن ب ا یان دارد آکام: رابعاا  .ف از قرآن جدا نبودیل ادله سجمت قرآن از تحریبه دل، بود یقرآن یوت
اگ ر تتی  .(722ص، 7 ، تابیی، اشانکض یف) ن عدد برسندیشمارش شوند تا به ا  ترکوچک  هاقطعه

ی عیچون هرگز در من ابع ش  ،میث ملتزم شویتدن یم به مفاد ایتوانینمباز هم  ،میندان یافکها را ن پاس یا
از ق رآن  یاتیا آیامل که یآ ( یکشیا افزا)ی ه از تذفک دیده نشده یثیاتاد _ ک دستیبه تعداد انگشتان  _

 ک هآن ب ا .ث از قرآن ساقط شده استین تدیباشد که طبق ا  اهیهزار آازدهیاز تدود  یخبر دهد تا مصداق
تف   کت اب خ دا و   دوستان قرآن ب را، است یات از دوست و دشمن قطعیآاین نقل   زه فراوان برایانگ

 .اندداشته ین به کتاب خدا داعیف و توهیتضع  دشمنان قرآن برا

متع رض ع ج  محقق ان  ین نکته اشاره کنیم که متأسفانه آلوس ین بحث به ایان ایالزم است در پا
 یت در م دارک س نی ن روایه به ایچون به شب یول ،دشویات مشابه آن نمیت و رواین روایعه درباره ایش

 .کندیعج  م «التجو نس » آن را با (دید دیکه خواه) کندیبرخورد م
شهرآش وب ان د درب اره اب نز آن را نق ل ک ردهی الله فاض ل نتینه که آین زمیدر ا یگر آلوسید  ادعا

تاب المثاللب لله: كر  شوب المازندراني في شهابن ركوذ: »سدینویم  و .اوست المثالب و کتاب یمازندران
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س ت م درک او یی مح ض اس ت و معل وم نیخط ا ین ادع ا از آلوس یا .«أّن سورة الواليق اسقطت بتمامها
ن س وره یاز ا  چ اثریمن ه: »دیگویم بارهدراین ،ر استینظکه در تتبع کم  محدث نور .ستیچ بارهدراین

نق ل  المثالاب ت ابکدر  یچ ه از محم د ب ن شهرآش وب مازن درانآنجز بنا به  ،افتمیعه نیش  هاتابکدر 
بخ ش او   .«ن سوره باش دیهم  د منظور ویت را از قرآن برانداختند و شایسوره وال، مخالفانکه نند کیم
بخ ش دوم  یول  ،(افتمی عه نیش   هان سوره در کتابیاز ا  چ اثریه: دیگویکه م) جم درست استکن یا

 ت ابکچ ون در  ،اس اس و ب دون مطالع ه اس تیب  ک امج   ،اندشهرآشوب دادهابن بهه ک ینسبت یعنی ،آن
، ف  زون ب  ر آنا. س  تیت نی  از بران  داختن س  وره وال  چ اث  ریه   _ ب  ا وج  ود بررس  ی بس  یار_  المثالااب

دگاه ی س ان ب ا درده و ه مک ان یف بیدگاهش را درباره سجمت قرآن از تحریطور روشن دشهرآشوب بهابن
 ین ونکن صورت یبه هم ؟ص ل؟ه قرآن در عصر تضرت رسو کن باور است یبر اق( 298م/ )ی د مرتضیس

و  220تابخان ه سسهس ار ورق ه ک نسخه، ش0978، شهرآشوبابن. )ن شده استین دو جلد تدویجمع و ب
ن اته ام را زده و یشهرآشوب اابن به یدر واقع آلوس( 22، ص7 ، ش0978 زیو ن 228ورقه ، نهوکنسخه ل

. اس ت ردهک اس تناد و   ب ه ق و  ،ردهک استفاده ال  اب فصل تدوین در اور یه از تفسکز ین  ورمحدث ن
 (027ص، ق0738 ، نور)

یف قرآن سنتاهل نقد ادعای وی در باب اجماع: دوممحور   بر عدم تحر
 ف قرآن اجم اعیبر عدم تحر سنتاهلکرد یکه ادعا م یالله فاضل در نقد محور دوم از کجم آلوستیآ

 :به دو صورت پاس  داده است ،دارند
ات ی ع ج  روا عنوانب ه یک ه آلوس  التجو نس  ه ین بس که نظرین ادعا همیبطجن ا  برا: اولا 

جمه ور » ت وان گف تینم سپ. (آیدمیتوضیح آن در ادامه ) ف استین قو  به تحریع، ف آوردهیتحر
س و کی د از یبا ،میکن یمش یوه آلوسیهیم بر شاگر بخوا :اا یثان ؛«اندفیقائل به عدم تحر یسن  علما
 ی یدر برخ ی کت ب روا نماتحریفل ذکر اخبار یزیرا و  به دل ،میف بدانیرا قائل به تحر سنتاهلهمه 

ر و كو زعمت الشليعق اّن عثملان بل  ابلاب»: سدینوین میداند و چنیف میهمه آنان را قائل به تحر، عهیش
گ ر مؤلف انک کت ب ید  و از س و «لينيلللكيرًا من اياته و ُسَوره، فقد روه الثكعمر ايضًا حّرفوا، و أسقطوا 

 .میان محسوب کنیگرافیتحر هر زمرد_  ده ناقل این روایات هستنک_  زیرا ن یسن ییروا
موط ا  ، ندکیت میاکت قرآن ناپذیر تحریفدر ه از چالش ک سنتاهل روایی هنکمنابع ازجمله 

مس رضعات معلوم ات خ ...هیآ»: ندکیشه نقل میبا سند خود از عا که تاس (ق023/م) بن انس کمال
 «ش دیقرائ ت م ، از ق رآن هی ن آیه اکیتالدر ،ا رفتندیاز دن ؟صل؟امبر خدا. پیات بودیز جمله آا. ..حرمنی
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چون »: ندکین نقل میبن انس چن کز از مالین کمستدرم در کات .(02 رقم، 218ص، تابی، ابن انس)
ه تج م س وره برائ ت ب ه کن ثابت است یو ا، آن بسم الله هم افتاد یدر پ، ره برائت ساقط شدل سویاوا

 .(03نوع  ،20ص، 0 ، تابیی، وطیبه نقل از س) «اندازه سوره بقره بوده است

ان د ن ش دهیه در قرن س وم ت دوک ...سنن و، دیمسان، از صحاح سنتاهل یثیپس از آن در منابع تد
ف: »از جمل ه ؛دارن ددالل ت ف قرآن یه در ظاهر بر تحرکخورد یچشم م به یثیش اتادیبومک « المص نف
: ات را تحت عنوان دو بابین روایا  و)« فضائل القرآن»(؛ 7200 رقم، 30، ص7 ، ق0219، صنعانی)
ملا » و ب اب( 971_  783ص، ق0200، ابن سجم)« باب الروايق من الحروف التي يولف بها الخط القر ن»

آن  یو در پ  آورده( 972 و 971ص، هم ان، اب ن س جم)« لقر ن بعد نيوله ولم يثيت في المصاحفرفع من ا
، بهیش  یابن اب)« المص ّنف»( 972ص، هم ان، اب ن س جم) .(«ادندیز هاآنن موارد و مانند یا: »دیگویم

؛ 30، ص2 ، ق0203، اب ن تنب ل)« مسند اتمد ب ن تنب ل»(؛ 92197 رقم، 297، ص2 ، ق0200
 ، بخ ار)«  ل بخاریح محمد بن اسماعیصح»(؛ 89، ص8 ، تابیی، وطیو به نقل از س( 099ص، 0 

ی، وطیب ه نق ل از س ) ریابکخ الیالتاار ن ام با    ویو تار( 700_  718ی، صاب رجم الحبلب، 8 ، تابی
؛ 022ص، 2 ؛ 272، ص7 ، ت اب ی، اب ن تج ا )« ح مسلم بن تج ا یصح»(؛ 081ص، 0 ، تابی
ت   اب ک»(؛ 207، 212، 788ص، ق0201، ش   به اب   ن)« ن   ة المن   ور ی  المدیارت   »(؛ 002ص، 0 

، ت ابی ، ترمذ)  ا سنن الترمذی« حیالجامع الصح»(؛ 01 و 23ص، م0932، داودیابابن)« المصاتف
در ، زی ن( 008صو 78رقم، 93ص، ق0218، سیضرابن)« فضائل القرآن»(؛ 9239رقم  220ص، 0 

اد ی ت وان یز م ی ن من ابع نیز از ایس از قرن سوم ن. پاندردهکن نوع اخبار نقل یاه از کاند یثیمنابع تد هزمر
« الق رآن  ل آی تأوف ي  انی ج امع الب»(؛ 918و  87، ص7 ، ق0200ی، نس ائ)«  ب رکالسنن ال: »ردک

مان ب ن یاز سل« المعجم الكيير، المعجم االوسط و المعجم الصغير» گانهو معاجم سه  ر طبریمحمد بن جر
 و( 280و 221ص، 0 ، ق0210،  هن د یمتق ؛ 27ص، 0 ، ت اب یی، وطیبه نقل از س ی )د طبراناتم

رس د من ابع یبه نظر م (.090و 200، ص7 ، ق0212 ، شابوریم نکتا)« نیحیالصح یعل کالمستدر»
 .ندیآینه به شمار نمین زمیمستقل در ا یاند و منابعگرفتهریشه ها تابکن یمتأخرتر از هم

. اس تن بس تر ی در ا یچالش ی ز ن یش عران و  ش نبوذ بغ دادابن افراد  چون پندار ،نافزون بر آ
 دیآیشمار مهگانه بان چهاردهیدر فهرست قار سنتاهلبغداد بوده و نزد   ه ُمقرک (ق978م/ ) شنبوذابن

نست تمام عثمان نتوا»: ن پندار بوده استیخوانده و بر ایات مئقرآن را بر شواذ قرا ،(ق0201ی، اطیدم)
را  ییزه ایز ب ه ق رآن چی پانصد ترف از قرآن موجود س اقط ش ده و ص حابه ن، ندک آور قرآن را جمع

و 077رق م  781ص، 0 ، ت ابی ، بغداد؛ 80_  81ص، 0 ، ش0982ی، به نقل از قرطب) «اندافزوده
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  هار د اگر د»: دارد یین ادعایز در قرن دهم چنین (ق329م/ ی )شعران .(082ص، ق0930ی، مقدس
ه از ک چ ه را تم ام آن، گرف تیخ ود ق رار نم   مت در جاکآمد و تید به وجود نمیو ترد کناتوان ش

ز محم د یدر عصر تاضر ن .(029ص، 0 ، تابیی، شعران) «ردمکیان میب ،مصحف عثمان ساقط شده
 .ن پندار دامن زده استیابه ، خود «الفرقان» تابکب با یالخط

یابی و ن: محور سوم یه ارز  فیبا قول به تحر  آن یو اثبات همسان التاوةنسخقد نظر
يعني الروايات التلي ات ]یو الروا: »گویدمیرا نقل کرده که  یدگاه آلوسیالله فاضل در محور سوم ابتدا دتیآ
 [ والتالوةنسلخيعني: الحم  عللي ] رناهكثر من أن تحصي ااّل أنها محمولق علي ما ذكا [تب اه  السنقكر في كذ

ْنُهورْ َْوَمنْ }[ مما يقوله الشيعي الجسور ]يعني: الشريف المرتضي كأين ذل َعهِلْهللاُْلَههُْنُهوًراْفََمهاْلَههُِْمهن  ْيَج   {لَم 
 آنچ هاف زون ب ر ) را یات س نیگر از رواید یابتدا برخ ،دگاه و ین محور از دیایشان در نقد ا( 21آیه، نور)

  اگون ه، ب هک ه دارد یات با ص راتتین روایمتن ا تا نشان دهد کندینه بیان مین زمیدر ا( نقل کرده یآلوس
را  التجو نس  ه ی تمل کرد و س سس نظر، التجو نس بر  _ طبق دیدگاه آلوسی _ را هاآنتوان یاست که نم

 :مانند روایات این افراد ؛کندینقد م
ان جاهدوا »: ا انيل علينايال عمر لعيدالرحمن بن عوف: الم تجد فيم»: المسور بن مخرمه تیروا .0

 .«؟ فإّنا النجدها! يال: ُاسقِطْت فيما ُاسقط من القر ن«ما جاهدتم اّول مرةك
تلب كانت سورة االحياب ُتقرا في زمن النيلي ملافتي ايلق فلّملا ك»: شهیر از عایت عرو  بن الزبیروا .7

نق ل  یالله فاضل از مدارک سنتیآکه   گرید  هاو نمونه «عثمان المصاحف لم يقدر منها ااّل ما هو االن
ن نوع یتواند اینم (گرید  هایها و کاستافزون بر ضعف) التجو نس ه ینشان دهد نظر یخوبتا به کرده

 .ات را عج  کندیروا
گر  هم هست که بر خ جف یتادیث دااند _ فاضل آورده اللهآیته ک_  تایافزون بر این روا البته

 ،عب اراتی اس ت ک ه ب ه عم ر جمل ه آن زا. ع ج  ک رد التجو نس  را با  هاآن توانینم ،یآلوس  ادعا
 :اسناد داده شده است ...تذیفه و،  ابوموسی اشعر، سجمابن

، 0 ، ت اب یی، وطیس ) «ه زار ت رف داردوهف تستیبوونیلیم یکقرآن »: عمر بن الخطاب .9
ش از ید بیبای: عنی (280ص و 221ص، 0 ، ق0210 ، هند یمتق؛ 277ص، 2 ، ق0219؛ 27ص

ب  ه  ی  کنزد) 921221چ  ون ع  دد ت  روف ق  رآن ب  ال  ب  ر  ،دو ثل  ث ق  رآن را از دس  ت رفت  ه باش  د
 (723ص، 0 ، تابیی، شکزر) .است (هزار ترفصدوپنجاهیس

ق رآن از  بیش تر ...ند تمام قرآن ن زد اوس تکتواند ادعا یس از شما نمکچیه»: الله بن عمرعبد .2
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 .(27ص، 9 ، تابیی، وطیس؛ 031ص، ق0200، مسجابن) «...دست رفته است

ات و شدت یم و تجم آیخواندیرا م  اسوره [؟؟صلامبر خدایدر عصر پ]ما » : اشعر یموسابو .0
: امردهک ن سوره را فرام وش ین فراز از اینون جز اکاهم .میردکیه میآن را به سوره برائت تشب  هاخطاب

ه ک ز ی ن  گریسوره د .«وال يمأل جوف ابن  دم إاّل التراب نياً مال البتغی واديًا ثا لو كان البن  دم واديان من»
ن فراز از آن را فرام وش ینون جز اکاه همکشد یقرائت م، میردکیه میمسبحات تشب  هااز سوره یکیبه 
 «عنهلا يلوم القياملق فتكتب شهادة فی أعنايكم فتسألون ونلعةون ما ال تلقوم تنوا لين  مذها اليا أي» :امردهک
 یبخش فقط  یآلوس (037ص، ق0200، سّجمابن ؛003 رقم، 272ص، ا کالز تابک، تابی، تجا ابن)

فاض ل ان د. )آن را آورده  ز ب ه نق ل از وی الل ه فاض ل نتی را ذکر کرده و آ  اشعر یت ابوموسیروا از
ابن ) بیان کرده استمضمون را ن یهم یثیواقد لیباز از یتمد بن تنبل نا (718ص، ق0278ی، لنکران
 .(090ص، 7  ، شابورین؛ 703ص، 0 ، ق0203، تنبل

 ه م اک از آن مق دار ( چه ارمک)ی  ج ز ...دی نامیه سوره توب ه م ک  اسوره»: مانیفة بن یتذ .2
، 7 ، ق0212 ، ش  ابوریم نکت  ا؛ 071ص، 2 ، هم  انی، وطیس  ) «دی  خوانینم  ، میخوان  دیم  

، 2 ، ت اب ی، همان) «دینکین سوره را قرائت میشما تنها ثلث ا»: دیگویگر مید یثیدر تد .(790ص
ن سوره به اندازه سوره بقره بوده و با اس قاط یا»: گویدمیدرباره آن  بن انس کمالکه همچنان ؛(070ص

ن پن دار ی ا (22ص، 0 ، ت اب ی، هم ان) «م از آن ساقط ش دیالرتبسم الله الرتمن  یهآ، ات او  آنیآ
 و031ص، ق0200، س ّجماب ن ؛081ص، 0 ، ت اب ی، هم ان. )ز گفته شده اس تیاتزاب ن درباره سوره

، 7 ، ق0212 ، ش ابوریم نکت ا؛ 097ص ،0 ، ق0203، تنب لابن ؛297، ص7 ، تابی، راغب؛ 030
 .(200ص

إّن ذات اللدين عنلد اللله الحنيةيلق »: ش دین خوان ده م ینه چنیّ در ضمن سوره ب»: عبکبن  ّی ُاب .2
لو أن البن  دم واديًا من »و نيي « ، ال اليهوديق وال النصرانيق وال المجوسيق من يعم  ييرًا فلن يكةرهالمسلمق

اب ن ) .«مال البتغی إليه ثانيًا البتغی له ثالثًا وال يمأل جوف ابن  دم إاّل التلراب ويتلوب اللله عليله ملن تلاب
، ق0200، س  ّجماب  ن ؛090ص، 7 ، هم  ان ، ش  ابوریم نکت  ا؛ 099 و 090ص، 0 ، هم  ان، تنب  ل

. شناس دیم «حیتسن صح» عنوانبهث را ین تدیا  ترمذ (021ص، 2 ، ق0217ی، ثمیه؛ 037ص
 (222ص، 0 ، تابی ، ترمذ)

خمس رض عات » هیه با آکبود  «حرمنیعشر رضعات معلومات »: ات قرآنیاز جمله آ»: شهیعا .8
 «ش دیقرائ ت م ، ات از ق رآنی ن آی ا ک هالیدرت ،ا رفتندیاز دن ؟صل؟اامبر خدیپ، نس  شد «معلومات
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، ق0200، ینس ائ؛ 022ص، 8 ، ت اب ی، تجا ابن ؛02رقم، 218ص، تاب الرضاعک، تابی، انسابن)
ا رفتند مش غو  یاز دن ؟صل؟امبر خدایچون پ»: دیافزایشه میبه نقل از عا یموصل یعلیابو .(87ص، 7 
و  790رق م، 22ص، 8 ی، موصل) «!آن را خورد درون خانه شد و یوانیت ؛میفن و دفن تضرت بودک

 .(911ص، ق0922، هریگلدزک: ر.؛ 797
وال تر يلوا علن »: ه ب ودی ن آیم ایردکیه از قرآن قرائت مک  از جمله موارد»: عمر بن الخطاب .3

را سنگس ار  [محص نه] یزان  ؟ص ل؟امبری پ»: ز گفته اس تیو ن « بافكم فانه كةر بكم إن تر يوا عن  بافكم
ه را ی ن آی ا ،در دس ت اوس ت ؟ص ل؟ه جان محم دک ییم به خدایردکین میشان چنیز با ایرد و ما نکیم

، س تیه از آن نک افزوده   زیعمر در مصحف چ، شدیردم و اگر گفته نمک کردم و آموختم و درکتف  
، 2 ، ت اب ی، تج ا ؛ اب ن700_  718ص، 8 ، ت اب ی ، بخ ار) «...نوش تمیبا دست خود آن را م 

خاورشناس ان   آرا هدربار؛ 9219 رقم، 290ص، 2 ، ق0202، بةیش یابابن ؛002ص، 0 و 022ص
 .(30_  83، بل؛ 02_  93ص، ُبرُتن: کر.ات ین آیادرباره 

ات ب ه ی از آ یلمات و عبارات در برخ کل یز سخن از تذف و تبدیث نین اتادیاز ا یان برخیدر م
ْ}: تج سوره 07ه یآ درعباس ابن قرائت از  بخار مانند نقل ؛خوردیچشم م ْقَب نِهَكِْمهن  هن اَاِْمهن  ََ َوَمهاْأَر 

َْوََلْنَبِيْ  َُول  ْإَِذاْتََمااى}_  وال محدث {َر  .(00ص ،2 ، تا، بییعسقجن) {...إَِلا
 ه ا را در ب ابمورد از آن 072قاسم بن سّجم  کها گونههب، نددمتعد سنتاهلات در منابع یروان یا

 «اد اس تیز هااینه به یشب»: دیگویگرد آورده و م لرروف التی خولف بها ال ط فی القرآنالزوائد م  ا
همانن د »: دی گویه مزعومه رجم و مانند آن میر آکز پس از ذین یوطیس .(083ص، ق0200، ابن سجم)
 هک ش از آن اس ت یه ا ب آن»: دیگویم یآلوس .(88ص، 0 ، تابیی، وطیس) «است ادیها زن نمونهیا

 .(22ص، 0 ، ق020ی، آلوس) «بتوان شمرد
به نق ل  یالمبانی، عاصم) ،ث اختجف نظر دارندین اتادید ایصحت و سقم اسان درباره سنتاهل

، ق0213، نّح اس؛ 79ص، 00 ، و 02_  02ص، 01 ، ت اب ی، تزمابن ؛37ص، م0302 ، از جفر
ف در یبر تحر ث را داّ  یاتاد نیا  محتوا ،اتفاقن بهیکل ،(008ص، 9 ، ق0212 ، زمخشر؛ 07ص

از ای ن  ا پ اره .اندردهکنشان عج  یخور مضامها را فران و شواهد آنئبا توجه به قرا ،الفاظ قرآن ندانسته
 :بدین شرح استراهکارها 

، ت اب یی، ش کزر؛ 030ص، ق0200، سّجمابن) استقرآن  یر و معانیاز جنس تفس این روایات .0
 .(89ص، همان ، به نقل از جفر یانالمبی، عاصم؛ 700ص، 0 
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ثاب ت  یآن س ّنت ...»: دی گویث رج م م یه درباره تدکمانند نّحاس  ؛آیدمیبه شمار سنت  از .7
گ ر ید  ش مار .(80ص، هم ان ، به نقل از جف ر یالمبانی، عاصم؛ 8ص، ق0213، نحاس) «است

؛ 011ص، 9 ، ت اب ی ،تج ا اب ن) و مس لم (88_  82ص، هم ان ، به نقل از جف ر)  دیمانند زب
 .دگاه را دارندین دیهم «لو كان البن  دمللل» ه مزعومهیز درباره آین (902ص، 9 ، ق0212، مینعابو

؛ 737ص، ب ةیقتاب ن) گ رانیو د هبیقتابن مچون. هاستی( ث قدسیتدی )قرآنریغ یوت هدر زمر .9
 .(82، 80ص، همان،  و مطبوع از جفر 27 ورقه، مخطوط، تابیی، عاصم

از  «للو أّن البلن  دم واديلًاللل» ثیت د  انب ارابن مثج   ؛است  راو  ا خطایث جعل ین اتادیا .2
ه قرائ ت )ک عبکبن  ّی متصل از اب  عمرو با سندهایر و ابیثکابن»: دیگویم ،نه را باطل شمردهیّ سوره ب

ب ه ) «ه مزعوم ه باش دین آیآن ا در کهآن بدون ؛اندردهکنه را نقل یّ سوره ب (دهندیه را به او نسبت مین آیا
ک ه  _ عهیلحن تند خود در مواجه ه ب ا ش  که برخجف یآلوسنیز مانند  .(80ص، همان ، نقل از جفر

 (99ص، 0 ، همان، آلوسی) ف قرآن متهم کردهیت درباره سوره اتزاب به تحریل روایهمه آنان را به دل
ز ی س وره و ناین شه درباره یث عایخصوص تد رد_  دپوشیه چشم میامام  علما (ا عج )ی لیو از تأو

ات س وره ی از آ یش دن بخش ت از تب اهیاکه تکث ین تدیا»: دیگویم، اندگونهنیه بدک یثیتمام اتاد
ات قرآن اس ت یرفتن آه درباره ازدستک  ن است هر خبریاست و تق ا یساختگ یثیتد، اتزاب دارد

 یافع ر. (702ص، 07 ، ق0202ی، آلوس) «شود لیتأو [به صورت درست]د یا بای ،است یا ساختگی
آن ان  ؛ح باش دیان د ص حچ ه ص حابه گفت هه هرک س ت ین نیچن »: دی گویم  یل کقاعده  یکز در ین

، ش0982، الل هف تح، نجارزادگ ان از ب ه نق ل) «نندکیها خطا مدهیشندر فهم  یگاه ...معصومندریغ
 .(009ص

یعن ی مش مو   ؛ند  هس تال تجومنس و ، تادی ثمذکور در این ا (صهیف به نقیتحر در) آیاتی .0
قاس م »، نخستین کسی که این قاعده را مطرح ک رده رسدیه نظر مب. گیرندمیقرار  «التجو نس » قاعده

ک ه  نگاش ته الااساخ و الماساو  با نام یتابکیز ن. است فضائل القرآنتاب کدر  (ق777م / ) «بن سّجم
ن د و کیاد می از س ه ن وع نس   در آن ، این کت اببه مطالب  ضمن اشاره (ق998م / ) جعفر نحاسابو
ن از    اهی آ: ن اس تی از نس  وجود دارد و آن ا یه نوع چهارمکن باورند یبر ا یبرخ»: دیگویگاه مآن

، نّح اس) «باش د یم ش ب اقکت یول  ،س سس ت جوت آن نس   ش ود ،هم تجوت گ ردد یشود و مدت
ه کاست  «مکدون الح التجو نس » معروف یهدرباره نظر یخیتار  ن عبارت سندیا .(00ص، ق0213

 .باشدیم سنتاهلصه مورد توجه دانشمندان یف به نقیث تحریهمواره در عج  اتاد
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و  ان دآمدهفروه خ دا ی ات ابت دا از ناتی آمعتقدند این دسته از ، (هین نظریطبق ا) سنتاهل بیشتر
تجوتشان منس و  فقط یا  ،(مکمع الح التجو نس ) دهمشان منسو  شکها همراه با تا الفاظ آنیسسس 

؛ (292ص، 00 ، ت اب ی، تزمابن) تزمابن .(مکبدون ت التجو نس ) است یشان باقمکت یول ،شده
س) شامهابو(؛ 022_  020ص، م7110ی، زرقان) یزرقان ب ه نق ل )  طحاو؛ (27ص، ق0930ی، َمقدک

 یبرخ نی ز . )ه ب اور دارن دی ن نظری به ا ...و (80ص، 7 ، تابیی، وطیس)ی وطیس؛ (27ص: از همان
 س نتاهلاز  یبرخ  (02_  72ص، ُبرُتن: مانند ؛انده پرداختهینظراین خاورشناسان به طور مبسوط به 

متهم ب ه تظ اهر ب ه دف اع از  را  ند وکس در آن مناقشه که هر کاستوارند   ه به قدرین نظریدر دفاع از ا
 .(1090ص، 9ح، و 728_  227ص، 0 ، ق0020 ، قفار) 1نندکیقرآن م

ه ک یاتیآ، رکبهنگام جمع قرآن توسط ابا»: دیگویو م دادهدست هب یلکقاعده  بارهدرایننیز  یآلوس
ده یه ا را نش نه نس   آنک یسانکن یکل ؛در قرآن نوشته نشد، متواتر نبوده و تجوتشان منسو  بوده است

ش از آن یو ب ) ان دب ارهدراینه ک یثیاتاد یردند جملگکیتجوت م ات قرآنیآ عنوانبهها را بودند باز آن
 .(20ص، 0 ، همانی، آلوس) «شوندیتمل م التجو نس بر  (ندیه به شمارش در آکاست 
امبر خ دا و ب ه ی ن نس  در زم ان پییا ا: دیگویم التجو نس ه ینقد و ابطا  نظر درالله فاضل تیآ

 ات منس و ی ن باورن د ک ه آیبر ا سنتاهلچراکه  ،ستین امر نیبر ا یلیکه دل) شان بوده استیدستور ا
مط رح ش ده  یامبر خدا نبوده و پس اززمان ن زو  وت یبه دستور پ کهآن یا ،(د به نحو تواتر نقل شودیبا

 .ف خواهد بودیه همان قو  به تحرین نظریر تالت دوم اد. است
 س نتاهلو مت أخران خ ود  از قدما یگروه، (فاضل اللهآیتازجمله ) هیامام  هاگذشته از مناقشه

ات ی اثب ات آ، با خب ر وات د .ث خبر واتدندین اتادیا: اولا  یراز ،اندداده  ه ر ین نظریبر ابطا  انیز 
، ص الح یص بح) ن مطلب اتفاق نظر دارن دیثر دانشمندان بر اکاو ست یر نیپذانکها اما نس  آنیقرآن 

ی، ش کزر؛ 789، 0 ، دی ز یمص طف؛ 200_  209ص، 0 ، تابی، درضایرش؛ 722_  720ص، تابی
ات ق رآن ی ات مزعومه با آیآ  محتوا: اا یثان ؛(97ص، 0 ، تابی ، جزرابن ؛21_  93ص، 7 ، تابی

ژه ق رآن را یاوصاف و، گر قرآنیات دید مانند آیبا، ه منسو  شدهک  اهیروشن است هر آ .دندار یتیسنخ

                                                      
ََهاْ...}التجو  به آی ه ش ریفه . برخی از اهل تسنن برا  صحت نظریه نس 1 َِْبَِ ي هر ِْما  ََاْنَهِ  ه َِ ْنُا  َ ْأَو  ْآيَه ِْمهن  ه   ََ ، )بق ره {َمهاْنَا 

اقجن آیات منسوخه از ص حابه نق ل نش ده اس ت. ب ا برا  نظریه مذکور، از ن اند. استدال  به این آیه( تمسک کرده012آیه
که هرگز در آیات منس وخه، ج ایگزینی بهت ر ی ا که بر پایه مبنا  اهل تسنن آنان سزاوارتر به فهم کتاب خدایند، ضمن آنآن

 بینیم.در کجم این قائجن و دیگران نمی_  که در آیه اشاره شده استهمانند آن _ 
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 کس اندکن هر یکل .باشد شتهدر تد اعجاز دا ...جهات فصاتت و بجغت واز نظر محتوا و اسلوب و 
 ه اآنه در کبل، است ین جهات تهیشده از اادیموارد ، ندکیاذعان م، داشته باشد یات قرآنیبا آ ییآشنا

 ،اختجف نبود ها اضطراب ودر متن آن ،ه خدا بودیها از ناتاگر آن ؛خوردیتناقض و اختجف به چشم م
، نس ا ) «افتن دییاد می در آن اخ تجف ز ،خ دا ب ودریه غی از نات[ ق رآن]اگر »: دیفرمایقرآن مکه چرا
، ص الح یص بح) ص الح یص بح ،(008_  002ص، ق0922، بی ابن خط) بیمحمد خط .(22آیه
، هی از دانش مندان امام (ق0907م/ ی )نجف یجغب. اندردهکته توجه کن نیگران به ایو د (722ص، تابی

 .ه اس تداش ترپ رده ب، هاموجود در آن  هاها و اختجفده و از غلطیاوکات مزعومه را ین آین ایمضام
و  کس ب یول ،اختصاص دارد یات قرآن به عصر نزو  وتینس  آ: ثالثاا  (71ص، تا، بیالفی، بجغ)

، ان سناب ) ن دکیمی، و انقطاع وت  ؟صل؟امبرین اخبار داللت بر نس  بعد از وفات پیاز ا یاق برخیس
، همانی، وطیس؛ 292ص، 7 ، همان، راغب؛ 030_  031ص، همان، سجمابن ؛210ص، 7 ، تابی
ی، باطب ائط: ک. ر التجو نس  برا  توضیح بیشتر درباره ابط ا  ) (07ص، همان، نحاس؛ 80ص، 9 

 (712ص، ش0922، خوئی؛ 002ص، 07 ، ق0930
ات در چ ه ی ان ک دام آی قا  در میات دقین آیست ایم نمعلو کهاینها و با توجه ن مناقشهیبا ابنابراین 

ن ی ز ن اقجن ای و ن (اس ت یبا  قطع یات نزد اهل تسنن تقریبودن آیفیه توقیچون نظر) قرار دارد  اسوره
ه قاب ل ی ن نظری ا، ستیاز نس  ن یز سخنیات نین روایاند و در متن انگفته یها سخنات از نس  آنیروا

، اتی ن روای چ ون ا ،ستیلمات قرآن نکات و یا سقوط آیاسقاط   ن به معنایا چندهر؛ باشدیدفاع نم
ات ب ا ادّل ه ی ن روایا ،افزون بر آن .اندهم متعرض آن شده سنتاهلهم دارد که خود   گرید  هاعج 

 .ندار ساقطیف در تعارض و ناگزیسجمت قرآن از تحر
نیز درب اره ای ن اتادی ث اش اره ه یان امامدانشمندالزم است به دیدگاه ، سنتاهلپس از بیان آرا  

 (مناس ب داش ته باش د یلیتأو کهمورد  آن جز) ات راین سن  روایا، نندکد یترد کهآن بدونیشان ا. مکنی
 ه ب هک  یدر رّد نس بت (ق712م/ ) توان به فض ل ب ن ش اذانیه میامام  از جمله قدما .اندباطل شمرده

ه ی در رّد نظر (ق292م/ ی )د مرتضیس (773ص، تابی، شاذانابن)، اندن دادهیمسعود درباره معوذتابن
  یو ش  (712_  710ص، 0 ، هم انی، ف مرتض یش ر) و وج ود خط ا در الف اظ ق رآن التجو نس 

، 7 ، 31ص، 0 ، ق0212ی، طبرس ) در رد و ابطا  وجود خطا در الفاظ ق رآن (ق098م / ی )طبرس
 ه بس  مله در ق  رآنی  ادت آی  در نق  د پن  دار ز (ق222م/ ی )ب  ن ط  اووس تل   یعل  ، (700_  702ص

خل ع و   و نق د س ورها یدر بررس (ق272/می )عجمه تل، (020_  022ص، ش0929، طاوسابن)
 .ردک اشاره  (099_  097ص: همان) ه بسملهیو درباره آ (729_  727ص، 9 ، ق0202ی، تلّ ) تفد



 37      یفاضل لنکران اللهتیاز منظر آ عهیقرآن به ش فیدر باب نسبت تحر  یآلوس یادعا یابیارز 

 

، ت ا، ب یب؛ 00_  09ص، ت ا، ب یالفی، بجغی )  محمد جواد بجغیتوان شیز میاز جمله متأخران ن
، خ وئی) خ وئیالل ه آی ت ،(002ص، 07 ، ق0930ی، طباطب ائی )عجمه طباطبائ ،(072_  079ص

_  291، 22_  90ص، 7 ، ق0200 ، رکعس )  رکعس  ید مرتض یس ،(به بعد712ص، ش0922
مبات ث  آن ان .نام برد (027_  008ص، ق0938، معرفت) معرفت  و استاد محمدهاد (220و  290

 .اندنه سامان دادهین زمیرا در ا  اجانبهگسترده و همه

 گیرینتیجه
و نق د  یابیف و ارزیتحر یف معانیپس از تعر« ف الکتابیعدم تحر» در فصل یفاضل لنکران اللهتیآ

و ب ه نق د در سه مح ور  سسس .ستان کرده ایقرآن ب ناپذیر تحریفه را درباره یدگاه مذهب امامید، آن
عه را ب ه یش  صراتتبهپردازد که یم یروح المعانر یمؤلف تفس (0721م/ی )محمود آلوسدیدگاه  ابطا 

ن محوره ا ی ک دام از االله فاضل در هرتیآ  هان پژوهش پاس یر اد. ف قرآن متهم ساخته استیتحر
 ت ر وژرف را ایش اندگاه ی د، پژوهانتا قرآننقل شده  ...و یپاس  نقض، شرح، لیتکمشده به همراه نقل 

 :برندب یبه صورت شفاف و روشن پ یوسآل  هایگویگزافتر بنگرند و به مشروح
عه یف ق رن  ب ه   ی او درباره نسبت تحر یپاسخ به ادعا: محور اول

( ال ف:  هرن  وب در دو ما ا اب  مثالب و  ینیکل یکافات کتاب یروا هیبر پا
متکلمان ، ونیاصول، محدثان، در آثار مفسران با تتبع عهیش  ن علمایف قرآن بیشهرت قو  به عدم تحر

 ،ان دداده یف گ واهیم که به سجمت قرآن از تحریخوریمشمندان براز دان یه نیز به انبوهیامام  و فقها
 یکاافات کتاب یپاس  به نقد آلوسی درباره روا( ب .توان در این زمینه ادعا  اجماع کردمیا جایی که ت

ت وان از آن ینم  ،ف باش ندی قائل به تحر یعیمحدثان ش یبرخ بر فرض: شهرآشوبو مثالب ابن ینیکل
خ اطر به، فزون بر آن منشأ این نسبتا. اندفیا مشهور آنان قائل به تحریعه یجه گرفت که پس همه شینت

 داش تن خب رتجی ت، مع ارض دووج، د مفاد خبریبا کهآن با .است ن محدثاناخبار مذکور در کتب ای
إّنله للم يجملع » باب عنوانبه در کافی مدعیان تحریف .ن مسئله بررسی کردیرا در ا (اتدخبر و ویژه)به

 ،«فيه نكت ونتف من التنيي  في الواليق» ث بابیاتادو نیز « القر ن كّله إاّل االفّمق وإّنهم يعلمون علمه كّله
ک ه  ان داس تناد کرده «ه داردی ه زار آآورد هف ده ؟ص ل؟محّم د  ل برایه جبرائک یقرآن» یا روایاتی چون

 .اساس استبی
ی مح ض و یخطانیز  _ توسط آلوسی_  شهرآشوبابن به «أّن سورة الواليق اسقطت بتمامها» استناد

 .استمدرک  فاقد
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ب ر ع د  تحری ف  س نتاهلناد ادعای وی درباره اجم ا  : محور دو 

 قرن 
ف ی ات تحری ع ج  روا عنوانهب  یکه آلوس  التجو نس ه ین بس که نظرین ادعا همیبطجن ا  برا

 «ان دفی قائل به ع دم تحر یسن  جمهور علما» توان گفتینمس . پف استین قو  به تحریع، آورده
ف ی را قائ ل ب ه تحر س نتاهلک سو هم ه ید از یبا ،میکن یمش یوه آلوسیاگر بخواهیم بر شضمن  در

ه آن ان را قائ ل ب ه هم ، عهیش  ی یروا در برخ ی از کت ب نماتحریفل ذکر اخبار یزیرا و  به دل ،میبدان
 هر زم رد_  ده ناقل این روایات هستنک_  زیرا ن یسن ییگر مؤلفانک کتب رواید  و از سو داندیف میتحر
که ن اقض اجم اع  اندقائل به تحریف سنتاهلاز علما   ا عجوه پارهبه .میان محسوب کنیگرافیتحر

 .ادعایی آلوسی است
  ی ا یو اثب ات همس ان التالوةنس خناد نظری ه ارزیابی و : محور سو 

 فیه با قول به تحرینظر
از صحابه نسبت داده ش ده و دالل ت  ا در توجیه روایاتی که به پاره _ از جمله آلوسی _ سنتاهل

 .اس ت« التجو نس »ها که یکی از آن اندرا پیشنهاد داده هاییتلراه؛ بر کاهش یا افزایش در آیات دارد
 یلیت أو ک هآن مگ ر ،ان دش مرده باطل ات راین سن  روایاکه ) این نظریه عجوه بر علما  شیعههرچند 

 .نیز واقع نشده است سنتاهلمقبو  گروهی از (، مناسب داشته باشد
 (نق ل ک رده یآلوس آنچهافزون بر ) را یات سنیاز روا یابتدا برخبرا  رد این نظریه  فاضل اللهآیت

ت وان یاست که نم   اگونهکه دارد به یات با صراتتین روایمتن ا کند تا نشان دهدینه بیان میزم نیدر ا
 .پ ردازدم ی التجو نس ه ینظر به نقد تمل کرد و سسس، التجو نس بر  _ طبق دیدگاه آلوسی _ را هاآن

چراک ه  ،س تینن ام ر ی بر ا یلیکه دل) شان بوده استیامبر خدا و به دستور این نس  در زمان پییا ا زیرا
امبر خدا نب وده یبه دستور پ کهآن یا ،(د به نحو تواتر نقل شودیمنسو  با اتین باورند که آیبر ا سنتاهل

 .ف خواهد بودیه همان قو  به تحرین نظریر تالت دوم اد. مطرح شده است یزمان نزو  وت و پس از
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 .ش0978، داریب انتشارات، قم، متشابه القرآن و مختلفهی، شهر آشوب محمد بن علابن .02

 .سسهساالر تهران مدرسه نهو و نسخهکل نسخه، مخطوط، مثالب النواصب __________، .02

 .ق0218، دمشق، ریق عرو  بدیتحق، فضائل القرآن، وبیبن ا محمد، سیضرابن .08

 .ش0929ی، المنشورات الرض، قم، سعد السعودی، عل، طاووسابن .03

 .ق0202، انیانصار انتشارات، قم، هیالسنة المحمد یعل اضواء، محمود، هیابور .71

ن ا[، ]بی، روتی ب، الخامس ة ط، اءیاء و طبق ات الص فیالول ةیحل، بن عبدالله اتمدی، م اصفهانیابونع .70
 ق.0212

 .ق0218، نا[ی]ب، روتیب، م اسدین سلیتس قیتحق، یعلی یاب مسند، اتمدی، موصل یعلیابو .77
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جامعة  منشورات، قم، شرح ارشاد الذهانفي  رهانالفوائد و الب مجمع، (یلیمحقق اردب) اتمدی، لیاردب .79
 ق.0217، نیالمدرس

 ق.0219، ترجمان السنة هادار، پاکستان الهور، عة والقرآنیالش، اتسان، ریظه یاله .72

 ق.0270ی، نیم و نشر آثار امام خمیتنظ مؤسسه، قم، ةیالهدا انوار، اللهروحی، نیامام خم .70

 .ق0981، انیلیمؤسسه اسماع، قمی، جعفر سبحان  یش ریتقر ،الصول بیتهذ، اللهروحی، نیامام خم .72

 ق.0217، فیدارالتعار، روتیب، نیتسن االم قیتحق، عهیالش انیاع، محسندیس، نیام .72

 ش.0922نا[، ]بی، هرانت، تاب و السنة و الدبکالفي  ریالغد، نیعبدالحسی، نیام .78

 .تا[ی]ب، لتراثا  ایات دار، روتیب، یبخار  حیصح، لیبن اسماع محمد ، بخار .73

 .دنیل، قرآن دائرةالمعارف، جان، برتون .91

 .وات  مونتگمر ، بازنگر، خ قرآنیبر تار  یدرآمد، چاردیر، بل .90

 .تا[ی]ب، یالوجدانة تبکم، قم، ر القرآنیتفسفي  الرحمن آلء، محمدجوادی، بجغ .97

 .تا[ی]ب، ةیاالسجم دارالکتب، قم، ین المصطفید یال یالهد، __________ .99

 .تا[ی]ب، ةیالعلم دارالکتب، روتیب (، ضاویر بیتفس) لیل و اسرار التأو یالتنز  انوار، عبدالله ، اوضیب .92

 .تا[ی]ب، یتبک انتشارات، الوسائل بشرح الرسائل اوثق، ( زیمحقق تبر) یموس ، زیتبر .90

ب ع ط، رکاتمد محمد شا قیتحق، ( السنن الترمذ) حیالصح الجامع، بن سور  یسیبن ع محمد ، ترمذ .92
 .تا[، ]بیروتیب

 ق.0200، نایب، قم، لیر والتأو یقواعد التفسفي  ریالتفس حیتوش، مانیمحمد بن سل  یشی، تنکابن .92

 .ش0922، نا[ی]ب، تهران ، ارمو ینیکوشش تس به(، ر گازریتفس) الذهان جاء، ابوالمحاسنی، جرجان .98

 .م0302، نا[ی]ب، القاهره، علوم القرآنفي  مقدمتان، آرتور ، جفر .93

 ش.0982، نشر اسرا  مرکز، قم ، رینص یعل قیتحق، فیقرآن از تحر  نزاهت، عبداللهی، آمل  جواد .21

، روتیبی، وسف عبدالرتمن مرعشیاشراف  با، نیحیالصح یعل کالمستدر ، ابوعبدالله ، شابوریم نکتا .20
 ق.0212

 .تا[ی]ب، ةیالحجر طبع، الصولفي  دررالفوائد، میعبدالکر  یش ، زدی  تائر .27

المجل د  یعة القرآن یضمن تراث الش  یف) اثبات تواتر القرآنفي  رسالة، حسنال محمدبنی، تر عامل .29
 .ق0291، ریعلوم القرآن و التفس مکتبة، قم، (الرابع

 .م0380، سوم چ، البابل و القاقل ریتفس، محمد بن ابوالفضل ابوالمکارمی، تسن .22

ی، ف رض یش ر انتش ارات، فیلق رآن الش ر ف ع ن ای التحر  ینف ف ي  قیالتحقی، علی، جنیم ینیتس .20
 .ق0202
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 .ق0202، تیالبآ  سسهؤم، قم، الفقهاء رةکذت، (یعجمه تل) وسف بن مطهریبن  تسنی، تل .22

، انیتاب التبکت المستخرجة من کر القرآن و النیمن تفس المنتخب، سی ادربن اتمد بن  محمدی، تل .22
 ق.0213ی، رجال: قیتحق

 .ق0207ی، نشر االسجم مؤسسة، قم، دیمن التقل المنقذ، محمود نیدالدیسد ، راز یتمص .28

 .ش0922 ، مرو نشر، تهران، ر القرآنیتفسفي  انیالب، ابوالقاسم دیسی، خوئ .23

 .ق0201، نا[ی]ب، روتیب، قراءة اربع عشرفي  فضاء البشر اتحافی، اطیدم .01

 ش.0902، دانشگاه تهران انتشارات، تهران، دهخدا لغتنامه، اکبر یعل، دهخدا .00

 .ق0212ی، الله المرعشآیت مکتبة، قم، ر القرآنیتفسفي  الجنان و روح الجنان روض، ابوالفتوح ، راز .07

 .روتیب ط، الدباء و محاورات الشعرا و البلغاء محاضرات، بن محمد نیتسی، راغب اصفهان .09

 .ق0213، قم ، مؤسسة االمام المهد قیتحق، و الجرائح الخرائج، الدینقطب ، راوند .02

 .تا[ی]ب، دارالمعرفة، روتیب، (  محمد عبدهیدروس ش) المنار، محمد، ضاردیرش .00

 .م7110ی، االسجم دارالمدار، روتیب، العرفان مناهل، میعبدالعظ محمدی، زرقان .02

 ط، المعرف ةدار، روتی ب، میمحم د ابوالفض ل اب راه قی تحق، علوم القرآنفي  البرهان، نیبدرالدی، شکزر .02
 .ةیالثان

، لی وج وه التأو في  لیون القاو یل و عیحقائق غوامض التنز في  شافکال، محمود جارالله ، زمخشر .08
 .ق0212ی، العرب دارالکتاب، روتیب

 .ق0929، تهران، زادهفیمحمدباقر شر حیتصح، فقه القرآنفي  رفانالع نزک، مقداد ، وریس .03

 .تا[ی]ب، الندو دار، روتیب، علوم القرآنفي  التقان، الدینجج ی، وطیس .21

 ق.0219، روتیب، ر المأثوریتفسفي  المنثور الدر،  __________ .20

 .ق0982، نعمان، نجف، اللهالمسائل جار  اجوبة، نیعبدالحس دیس، الدینشرف .27

 ق.0920، نجف ط، ف المةیتألفي  المهمة الفصول __________، .29

 .ت و الجواهریواقیهامش ال، الحمر تیبر کال، بن اتمد عبدالوهابی، شعران .22

 .ق0930، جا[ی]ب، فیف عن شبهة القول بالتحر یالکتاب الشر  حفظ، نیمحمدتس دیس ی،شهرستان .20

، االس و داری، درگ اه قی تحق، القرآن یشف معانکان عن ینهج الب مختصری، نق یبن عل محمدی، بانیش .22
 .ش0922

 الم ؤتمر، ق م، دی ص ائب عبدالحم قی تحق، ةیالس رو  المس ائل، بن محمد بن نعمان محمد، دی  مفیش .22
 .ق0209، دی  المفیة الشیأللف یلمالعا

 ش.0920، زیتبری، زنجان قیتعل، المقالت و مذاهب المختارات اوائل __________، .28
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، ق م ، محمد خواج و حیتصح، میر کالقرآن ال ریتفس، (مجصدرا) میمحمد بن ابراه نیصدرالد ، رازیش .23
 .ق0920، داریب انتشارات

 .روتیب، ابعالر ط، علوم القرآنفي  مباحث، صالحی، صبح .21

 .ق0209، دیدارالمف، روتیب، دیعصام عبدالس حیتصح، العتقادات، ابوجعفر، صدوق .20

، ةی دریالمکتب ة الح منشورات، نجف، د محمدصادق بحرالعلومیس میتقد، عیالشرا علل __________، .27
 .ش0980

 .ش0920ی، اسجم انتشارات، قم، الخبار یمعان __________، .29

 .ق0931 ط، خرسان  تسن موسو قیتعل، هیالفقحضره یل  من __________، .22

 .ش0929، ةیدارالکتب االسجم، تهران، یالکاف یة علیالحاش، نیمحمدتس، طباطبائی .20

 .ق0930، للمطبوعات یاالعلم سسهؤم، روتیب، ر القرآنیتفسفي  زانیالم، نیمحمدتس، طباطبائی .22

 .ش0927، عبهکال تبةکم، تهران، میر کر القرآن الیتفسفي  الجامع جوامع، بن الحسن فضلی، طبرس .22

 ق.0212 ،دارالمعرفه، روتیبی، ئو طباطبا یمحجت قیتحق، ان لعلوم القرآنیالب مجمع، __________ .28

 .ق0219، روتیب، الفهرست، محمد بن الحسن ابوجعفری، طوس .23

 هتب کم ، محمدباقر بهبود حیتصح، میالتقد یمستحق یم الیالمستق الصراط، الدیننیزی، اضیب یعامل .81
 .هیالرضو

  .الحجر ط، الکرامة مفتاحی، نیمحمدجواد الحس دیالسی، عامل .80

 .تا[ی]بی، النشر االسجم مؤسسة، قم، میهامة حول القرآن الکر حقائقی، جعفر مرتضدیالسی، عامل .87

 .تایب، روتیب ط ، ح بخاریشرح صح به، یالبار  فتح، تجرابن ی،عسقجن .89

 ق.0200، الدیناصو  دانشکده، قم، نیات المدرستیوام و ر یر کال القرآنی، مرتضدیس ، رکعس .82

، قمی، نیاتمد تسدیس قیتحق، امکعلم الفي  رةیالذخ، نیحسالبن  یعل، (یف مرتضیشر  )علم الهد .80
 ق.0200ی، نشر اسجم سسهؤم

 ق.0210، میرکر الکدارالف نشر، قمیی، رجا  د مهدیس :اعداد، یف المرتضیرسائل الشر  __________، .82

 .تا[ی]ب، روتیب، میمحمد ابوالفضل ابراه قیتحق، (یاالمال) الفوائد و در القائد غرر ___،_______ .82

 .0923 ، الموسو مطبعة، تهران، ات والدقائقیالحقائق عن نکت ال  کشف، رجعفریمی، نیتس  علو .88

 .؟عهم؟تیالبا  مکتبة، المخطوط، اصول الفقهفي  ةیالواف، عبداللهی، فاضل تون .83

 .ق0278، قم، مرکز فقه االئمة االطهار: قیتحق، ریالتفس مدخل، محمد، یفاضل لنکران .31

 مؤسس ة، ق م، (المجلد الخامسی، عة القرآنیضمن تراث الشفي  المطبوع) یالدر  الکوکب ، فاضل هند .30
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 .ق0291، ؟عهم؟تیالبآ 

 .تا[ی]ب، یالنجف یالمرعش اللهآیتتبة کم منشورات، قم، یالواف کتاب، محسن محمدی، اشانکض یف .37

 .ق0982ی، العرب تبکدارال، قاهره، ام القرآنکلح الجامع، بن اتمد محمدی، قرطب .39

 .ق0200، جا[ی]ب، ةیعشر  یه الثنیعة المامیمذهب الش اصول، ناصر ، رقفا .32

 ارش اد، ته رانی، ن درگاهیتس قیتحق، الدقائق و بحر الغرائب نزک، محمدرضا بن محمد،  مشهد یقم .30
 ق.0200ی، اسجم

 .تا[، ]بی بر غفارکا یعل حیتصح، نیر الکتاب المعیتفسفي  نیالمعی، بن مرتض محمدی، اشانک .32

 .تا[ی]ب، هیاسجم انتشارات، تهران، نیمخالفالالزام في  نیالصادق منهج، اللهفتحمجی، اشانک .32

 ق.0210، روتیب ط، عة و اصولهایالش اصل، نیمحمدتس،  الغطاکاشف .38

 .ش0902ی، محمدرضا ججلدیس حیتصح، ةی  علال اهبو مال، نیتس الدینما ی، کاشفک .33

 .ش0929، ةیاالسجم دارالکتب، تهران، یالکاف ، اکبر الغفاریعل: حیتصح، عقوبیبن  محمدی، نیکل .011

 .تا[ی]ب، میالقرآن الکر دار، قم، القرآن نیتدو ی، عل  یشی، کوران .010

 ق.0922، یالخانج تبةکم، مصر، یر السامیالتفس مذاهب، گنازیا، هریگلدز .017

  .ارمو الدینجج  حیتصح، یجیف لهیشر  ریتفس، فیبن شر محمدی، جیهال .019

 ق.0213، الثالثه ط، هیمیتابن ةتبکم، ف القرآنیو تحر  عةیالش، محمد، اللهما  .012

 مؤسس ة، ق می، المامق ان ال دینیمح قی تحق، عل م الرج الفي  المقال حیتنق، عبدالله  یشی، مامقان .010
 .ق0291، تیالبآ 

 .ق0210، الرسالة مؤسسة، روتیب، سنن القوال و الفعالفي  کنزالعمالی، عل ، هند یمتق .012

 ش.0929، هیتب االسجمکالدار، تهران، العقول مرآة، محمدباقر، یمجلس .012

عة یض من ت راث الش ف ي  مطب وع، )ف الکتابیعدم تحر في  ابیالرت کشف، محمدی، معرب طهران .018
 .ش0932، ر و علوم القرآنیالتفس مکتبة، قم، (8 المجلدی، القرآن

 .ق0938، مهر مطبعة، قم، علوم القرآنفي  دیالتمه ، هاددمحم، معرفت .013

 .ق0208ی، اسجم نشر مؤسسه، قم، فیالقرآن عن التحر  انةیص __________، .001

، روتی ب، ار ق وال ی ط قی تحق، زیتاب العز کعلوم تتعلق بال یز الیالوج المرشد، عبدالرتمنی، مقدس .000
 ق.0930، دارصادر

 .ق0202، ارانی انتشارات ، رازیش زادهاللهآیت یدمرتضیس قیتحق، اللهام سواطع، ضیابوالف ، ورکنا.007

یف، اللهفتح، ( محمد) نجارزادگان .009  ش.0982، مشعر نشر، تهران، قرآن ناپذیریتحر
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 نش ر، ته ران، ةی عة المامیالش ید الفتراءات علیو تفن فیالقرآن عن التحر  سامة __________، .002
 .ق02072، شعرم

 .ق0213، روتیب، الناسخ و المنسوخ کتاب، محمد بن اتمد ابوجعفر، نحاس .000

دار ، روتی ب، تس ن  د کس رویو س   مان البنداریسل قیتحق، یالکبر  السنن، بیبن شع اتمدی، نسائ .002
 .ق0200، ةیالکتب العلم

 .ق0738، نا[یب، جای]ب ، الحجر الطبع، الخطاب فصل، نیتسرزایم ، نور .002

ی، الکت اب العرب دار، روتیب، تجرو ابن یالعراق ریبتحر، الزوائد و منبع الفوائد مجمع، ابوبکر، یثمیه .008
 .ق0217، الثالثة ط

 مجم ع، ق می، ق مجمع الفک ر االس جمیلجنة تحق قیتحق، هیالحائر  الفوائد، محمدباقری، د بهبهانیوت .003
 .ق0200ی، الفکر االسجم

 
 


