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چکیده
آیتالله فاضل لنکرانی در کتاب مدخل التفسیر پس از آنکه دیدگاه مذهب امامی ه را درب اره تحریفناپ ذیر
قرآن بیان میکند ،به نقد محمود آلوسی (م )0721/مؤلف تفسیر روحالمعانی میپردازد که بهص راتت ش یعه
را به تحریف قرآن متهم ساخته است .آیتالله فاضل در سه محور ادعا آلوسی را نقد و ابط ا ک رده اس ت:

الف) چشمپوشی آلوسی درباره اجماع امامیه و محققان مذهب در تحریفناپذیر قرآن و نی ز ع ج آن ان
از روایات تحریفنما در مدارک شیعی ،ب) ابطا ادعا آلوسی درباره اجماع اهلسنت ب ر ع دم تحری ف

براساس معیارها آلوسی ،ج) ابطا نظریه نس ال تجو در ع ج روای ات تحریفنم ا در م دارک س نی و
اثبات همسانی این نظریه با قو به تحریف .این مقاله کوشیده در هر کدام از این سه محور ،دی دگاه آی تالل ه
فاضل را غنا بخشد و با تکمیل ،شرح ،پاس ها نقضی و ...به گزافگوییها آلوسی پایان دهد.
کلیدواژه :آیتالله فاضل ،آلوسی ،تحریفناپذیر قرآن.

مقدمه
مرتوم آیتالله فاضل لنکرانی در کتاب مدخل التفسیر فصلی را تحت عنوان «عدم تحری ف الکت اب»
 .1تاری وصو  0938/8/07 :تاری تصویب.0938/00/01 :
 .2استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران najarzadegan@ut.ac.ir

 .3دانشجو

کارشناسی ارشد پردیس فاربی دانشگاه تهران najjarzadehgan@gmail.com
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گشوده و در آن پس از تعریف مع انی تحری ف و ارزی ابی و نق د آن ،دی دگاه م ذهب امامی ه را درب اره
تحریفناپذیر قرآن بیان کرده است .ایشان که فقط در این کتاب به این موضوع پرداختهاند ،این نظریه
را براساس دیدگاه جمعی از محققان امامیه (مانند شی صدوق ،مفی د ،س ید مرتض ی ،ش ی طوس ی،
طبرسی ،کاشفالغط ا ،سیدقاض ی نورالل ه شوش تر و ش ی به ایی) اس تحکام بخش یده و س سس در
جمعبند این بخش مینو یسد« :وبالجمله المجال لالرتياب في المشهور بين علماء الشيعه االماميه بل
المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف و ّإنما ذهب اليه ملنهم اافةلق يليللق ملن االييلاريينللل التلي
سيجيء الجواب عن االستدالل بها».
آیتالله فاضل برهمیناساس چنین ادامه میدهد« :و مع ذلك فال مساغ لنسيق هذا القول إلی الطافةق
ّ
المحقه و جع ذلك من المطاعن في الةريق الناجيق كما يظهر ملن بعلم ّ
مةسلره اهل السلنق و يلرهم»
(فاضل لنکرانی ،0278 ،ص.)712
آیتالله فاضل این نسبت را باطل و دروغ مینامد و برا آنکه لغزش چنین نسبتی را اثب ات کن د،
بخشی از دیدگاه آلوسی را بهعنوان یکی از مفسران اهلسنت (که نسبتا با تفصیل دراینباره بحث ک رده)
گزارش کرده و آن را به نقد کشیده است .گزارش دیدگاه آلوسی در کجم آیتالله فاضل در چند بند بدین
شرح است:
 .0نسبت تحریف قرآن به شیعه براساس روایاتی که آلوسی از کتاب کافی مرت وم کلین ی و کت اب
مثالب مرتوم ابنشهرآشوب نقل کرده است.
 .7نقل آلوسی از کجم سید مرتضی (از مقدمه تفسیر مجمع البیان طبرسی) که میگو ید« :تشو یه
از عامه قائل به تحریف قرآنند» و سسس انکار آلوسی نسبت به دیدگاه ایش ان و ادع ا اجم اع عام ه از
سو و بر عدم تحریف قرآن.
 .9نقل جمعبند کجم آلوسی که نوشته است« :و الروايات [يعني روايات التحريف في مصادر اهل
ّ
السنق] اكثر من تحصي اال انها محمولق علي ما ذكرناه [يعني يحم علي النسخالتالوة] و أين ذلك مما يقوله
الشيعي الجسور [يعني :الشريف المرتضی] { َو َمنْْلَمْيَج َع ِلْهللاُْلَهُْنُو ًراْفَ َماْلَههُْ ِمهنْنُهورْ} (ن ور ،آی ه)21
(فاضل لنکرانی ،0278 ،ص.)718 _ 712
آیتالله فاضل پس از نقل این گزارش در چند محور به ادعاها و پندارها آلوسی پاس م یده د.
ما در این پژوهش پاس ها آیتالله فاضل را در هرکدام از این محورها نقل میکنیم و هر ج ا نی از ب ه
تکمیل ،شرح ،پاس نقضی و ...داشته باشد ،ذکر خواهیم کرد تا قرآنپژوهان ،دیدگاه ایشان را ژرفتر و
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مشروحتر بنگرند و به گزافگوییها آلوسی به صورت شفاف و روشن پی ببرند.

محور اول :پاسخ به ادعای آلوسی درباره نسبت تحر یف قرآن به ش یعه ب ر پای ه روای ات
کتاب کافی کلینی و مثالب ابنشهرآشوب
آیتالله فاضل دراینباره در دو مقام پاس دادهاند:
مقام اول :شهرت قول به عدم تحر یف قرآن بین علمای شیعه
ایشان در این مقام مینو یسدّ « :إنك عرفت ان المشهور عند اصحابنا االماميه ب المتسالم عليه بيلنهم هلو
القول بعدم التحريف ب يد عرفت ّأن الصدوق جعله من عقايد االماميق و ّادعي كاشف الغطا فيه الضرورة و
اليداهق و معه ال وجه االفتراء عليهم و نسيق هذا القول السخيف إللی الطافةلق المحقلق» (فاض ل لنکران ی،
 ،0278ص.)713
آیتالله فاضل دیدگاه چند نفر از علما امامیه را دراینباره نقل کردهاند که عبارتند از:
شی صدوق ،شی مفید ،شریف مرتض ی ،ش ی طوس ی ،طبرس ی ،کاش فالغط ا ،قاض ی نورالل ه
شوشتر  ،شی بهائی ،محقق بغداد (کاظمی اعرج ی) و ش ی عل ی ب ن عب دالعالی (محق ق کرک ی)،
عجمه شهشهانی ،مولی فیض کاشانی (فاضل لنکرانی ،همان ،ص.)712 _ 711
آنچه ایش ان در مق ام او آوردهان د درس ت و واق عبینان ه اس ت ،چ ون ه رکس در من ابع امامی ه
جستوجو کند به این واقعیت میرسد که مشهور بین علما شیعه قو به عدم تحریف قرآن است.
ابتدا باید به این نکته اشاره شود که افزون بر کتب االعتقاااا  ،اوائال المقااال و مقدما ففسایر
مجمع البیان ک ه در نق ل آیتالل ه فاض ل آم ده؛ در کت ب معاانی االخباار (ش ی ص دوق 0920ش،
ص ،)099مسائل السرو یة ،المسألةالتاسعة (شی مفی د0209 ،ق ،ص ،)82 _ 89الاخخیرة فا علا
الکالم (شریف مرتضی0200 ،ق ،ص )922 _ 920و جوامع الجاامع (طبرس ی0927 ،ش ،ص)792
نیز قو این علما آمده است.
افزون بر آن با تتبع در آثار مفسران ،محدثان ،اصولیون ،متکلمان و فقها امامیه نیز ب ه انب وهی از
دانشمندان برمیخوریم که به سجمت قرآن از تحریف گواهی دادهاند که اسامی تدود  01تن از آنان از
قرن  2تا  02بدین شرح است:
ابوالفت وح راز (ابوالفت وح راز 0212 ،ق ،00 ،ص)900؛ قطبال دین راون د (قطبال دین
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راون د 0213 ،ق ،ص)0112؛ اب نادری س تل ی (ابنادری س تل ی0213 ،ق ،7 ،ص)722؛
اب نشهرآش وب (اب نشهرآش وب0978 ،ش ،7 ،ص 22و مثالااب الاوا ااب م ااو  :ورق ه )228؛
عبدالجلیل قزو ینی راز ؛ علی بن طاوس (علی ب ن ط اوس0929 ،ش ،ص 022و فص ل  ،22ص_ 730
)739؛ س دیدالدین راز (س دیدالدین راز  ،ب یت ا ،ص)228 _ 222؛ ابوالمک ارم تس نی (تس نی،
0380م ،0 ،ص 722و )708؛ محمد بن تسن ش یبانی (محم د ب ن تس ن ش یبانی0922 ،ش،9 ،
ص)082؛ عجمه تلی (عجمه تلی0202 ،ق ،9 ،ص020؛ ب یت ا ،0 ،ص 220ب ه نق ل از معرف ت،
محمدهاد 0208 ،ق ،ص)98؛ مق داد س یور (مق داد س یور 0921 ،ق ،ص ،)0 _ 7ش ی بیاض ی
عاملی (شی بیاضی عاملی ،بیت ا ،0 ،ص ،)20کما ال دین کاش فی (کما ال دین کاش فی0902 ،ش،
 ،7ص)972؛ مج فتحالله کاشانی (مج فتحالله کاشانی ،بیتا ،0 ،ص)002؛ محقق اردبیلی (محق ق
اردبیل ی0217 ،ق ،7 ،ص)708؛ محم د ب ن عل ی نق ی ش یبانی (ش یبانی0922 ،ش ،ص)727؛
ابوالمحاسن جرجانی (جرجانی0922 ،ش ،0 ،ص)078؛ ش ی اب وفیض ن اکور (ن اکور 0202ق،
 ،9ص)702؛ میردام اد (میردام اد ،حاشای علای القبسااا  ،ب ه نق ل از :رسااال اابااا فااوافر القاارآن،
ّ
ّ
ص)212؛ صدرالمتألهین (صدرالمتألهین0920 ،ق ،ص 921و بیتا ،2 ،ص 77و  ،)07علو ع املی
(علو عاملی ،شرح القبسات ،به نقل از ال ن الخال د ل م و ل ن یح رف اب دا ،ص)010؛ فاض ل ت ونی
(فاضل تونی ،بیتا ،ص 028و نسخة مخطوطةع ورقه  ،)09فاضل هند (فاض ل هن د 0291 ،ق،2 ،
ص)027؛ شریف الهیجی (شریف الهیجی ،بیتا ،7 ،ص)208؛ شی تر عاملی (شی ت ر ع املی،
0291ق)2 ،؛ محمد بن مرتضی کاشانی (محمد بن مرتضی کاشانی ،بیتا ،7 ،ص)201؛ محمد بن
محمدرضا قمی مش هد (قم ی مش هد 0200 ،ق ،2 ،ص)012؛ وتی د بهبه انی (بهبه انی ،ب یت ا،
ص)789؛ سیدمحسن طباطبائی (طباطبائی ،بیتا ،ص)927؛ شی اب راهیم کلباس ی (کلباس ی ،ب یت ا،
ص)72؛ محمدصادق موسو خوانسار (خوانس ار  ،ب یت ا ،0 ،ص ،)220سیدتس ین ک وهکمر
(کوهکمر  ،بشر الوصو به نقل از میجنی0202 ،ق ،ص ،)72شی محمد تنکابنی (تنک ابنی0200 ،ق،
ص ،)0 _ 2رتمةالله هند دهل و (هن د دهل و  ،ب یت ا ،0 ،ص ،)082محق ق تبری ز (محق ق
تبری ز  ،ب یت ا ،ص)30؛ مع ّرب تهران ی (مع رب تهران ی0932 ،ش)؛ سیدمحمدتس ین شهرس تانی
(شهرستانی0930 ،ق)؛ شی محمدتسن آشتیانی (آشتیانی0212 ،ق ،ص)33؛ شی می رزا محم دعلی
چهاردهی؛ شی عبدالله المامقانی (مامقانی0291 ،ق ،0 ،القسم الثانی ،ص ،272في ترجمة ربیع ب ن
خث یم)؛ س یدمحمدجواد تس ینی ع املی (تس ینی ع املی ،ب یت ا ،7 ،ص)931؛ می رزا عل ی ب ن
عبدالحسین ایروانی (بشر المحققین ،مخطوط به نقل از البرهان علی ع دم تحری ف الق رآن ،ص)070؛
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شی عبدالکریم تائر یزد (تائر یزد  ،بیت ا ،0 ،ص)922؛ ش ی محمدتس ین کاش فالغط ا
(کاش فالغطا 0210 ،ق ،ص)099؛ سیدمحس ن ام ین (ام ین0217 ،ق ،0 ،ص ،)20ش ی محم د
نهاوند (نهاون د  ،ب یت ا ،0 ،ص)21؛ میرجعف ر عل و تس ینی (عل و تس ینی0923 ،ق،2 ،
ص)81؛ سید شرفالدین عاملی (عاملی ،بیتا ،ص ،027ب یت ا ،ص ،)78عبدالحس ین امین ی (امین ی،
0922ش ،9 ،ص .)010این فهرست تا قرن  02است.
در قرن  00بررسیها درباره تحریفناپذیر قرآن ژرفتر و گستردهت ر ش د .از جمل ه م یت وان از
عجمه محمدتسین طباطب ائی (طباطب ائی0930 ،ق ،07 ،ص ،)099 _ 012ام ام روحالل ه خمین ی
(امام خمینی ،بیت ا ،7 ،ص020؛ ب یت ا ،ص ،)722 _ 727آی تالل ه ابوالقاس م خ وئی (خ وئی،
0921ش ،ص 032به بعد) یاد کرد .الزم به ذکر است برخ ی دانش مندانی ک ه اس امی آن ان را آوردی م
درباره موضوع تحریفناپذیر قرآن ،اثر مستقل به صورت رساله یا کتاب نگاشتهاند؛ مانند رساالة فا
اابا فوافر القرآن از شی محمد بن تسن تر عاملی ،کتاب کشف االرفیاب عا فرریاف کتااب رب
االرباب نگاشته مرتوم شی محمود بن ابیالقاسم طهرانی معروف به مع برب طهران ی و کت اب الرجاة
علی فصل ال اب اثر مرتوم عبدالرتمان محم د هی دجی ایانة القارآن ما الترریاف از اس تاد
محمدهاد معرفت ،حقائقهامة حول القرآن الکری س یدجعفر مرتض ی ع املی ،الترقیاق فا نفای
الترریف سید علی میجنی ،فدو ی القرآن شی علی کورانی نزاهت قرآن از فرریف آی تالل ه ج واد
آملی و سالمة القرآن م الترریف و ففاید االفتراءا از راقم این سطور اشاره کرد.
برایناساس ضرور است به نظریه «تواتر ق رآن» ک ه براس اس هم ین ش واهد ت اریخی و اهتم ام
مسلمین شکل گرفته اشاره کنیم .برخی دانشمندان امامیه آن را دلیل ی م تقن ب ر تحریفناپ ذیر ق رآن
قلمداد کردهاند و براساس آن روایات تحریفنما را از اعتبار ساقط میدانند؛ مانند مرتوم ُم ب
عرب تهرانی
که نخستین ّردیه را در عصر محدث نور بر کتاب فصل ال اب نوشته است .و م یگو ی د« :چ ون
انگیزه برا نقل قرآن از جانب باورمندان و منکران قرآن فراوان بوده است ،این ام ر موج ب ت واتر هم ه
الفاظ قرآن خواهد بود ...افزون بر آن اعتنا شدید پیامبر اکرم؟صل؟ و مسلمین نسبت ب ه ق رآن آن را در
رتبه تواتر قرار میدهد و تصور عدم تواتر را از اذهان فرو میریزد» ( .ب
معرب طهرانی0932 ،ش ،المقال ة
الثانیه ،المقام االو ) مرتوم ب
معرب دراینباره نام چندین نفر از دانشمندان ن امور ش یعی را ک ه قائ ل ب ه
تواتر قرآن هستند با متن عبارات آنان همراه با دلیلشان ذکر میکند.
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مقام دوم :پاسخ به نقد آلوسی درباره روایات کتاب کافی کلینی و مثالب ابنشهرآشوب
آیتالله فاضل در این مقام میگو ید[ :بر فرض] برخی از محدثان شیعی مانند مرت وم کلین ی و عل ی ب ن
ابراهیم قمی قائل به تحریف باشند ،نمیتوان از آن نتیجه گرفت که پس همه شیعه یا مشهور آن ان قائ ل ب ه
تحریفاند .افزون بر آن منشأ نسبت به تحریف ب ه این ان ب هخ اطر اخب ار اس ت ک ه در کت ابهایش ان
آوردهاند با آنکه اولا :نقل خبر داللتی بر دیدگاه ناقل خبر ندارد ،ثانی اا :باید مفاد خبر را بررسی کرد ک ه

آیا ظهور در تحریف قرآن (به معنا متنازعفیه) دارد یا خیر .ثالث اا :آیا ای ن خب ر ب دون مع ارض اس ت

رابع اا :آیا خبر (بهویژه خبر واتد) در این مسئله (تساس) تجی ت دارد و م یت وان ب ه آن ملت زم ش د.

افزون بر آن ،اثبات همه این مراتل نزد ناقل خبر ،آشکار نیست تا بتوان به و نسبت تحری ف داد (فاض ل
لنکرانی ،همان ،ص.)713
دیدگاه مرتوم آیتالله فاضل در مقام دوم بحث نیز درباره محدثان ش یعی مانن د اب وجعفر کلین ی
صحیح و واقعبینانه است .توضیح آنکه :کتاب کافی مرتوم کلینی به لحاظ وثاق ت س ند (ک ه ب ا س ند
قطعی به دست ما رسیده) و گواهی ضمنی ثقةاالسجم کلینی بر پ ذیرش محت وا روای اتی ک ه در ای ن
کتاب آورده (کلینی0929 ،ش ،0 ،ص )8و نیز عناو ین کتابها و بابها آنک ه از دی دگاه و پ رده
برمیدارد ،نقطهعطفی در مدارک و اسناد کهن شیعی در زمینه مورد بحث بهشمار میآید.
افراد ابوجعفر کلینی را با استناد به برخی عناو ین بابها کتاب کافی و پارها از اتادیث در این
کتاب در زمره قائلین به تحریف قلمداد کردهاند (نور 0738 ،ق ،ص72 _ 70؛ قفار  ،ناصر0200 ،ق،
 ،0ص778 _ 772؛ ما الله ،محمد0213 ،ق ،ص90؛ اله ی ظهی ر ،اتس ان0219 ،ق ،ص)92؛
لیکن این ادعا قابل اثبات نیست ،چون اولا :شیوه کلینی در کافی بر نقد و ّرد روایات نیس ت؛ ثانی اا:
همانگونه که آیتالله فاضل گفتند ،هرگز ذکر روایات در کت اب ت دیثی ،بی انگر اعتق اد مؤل ف آن ب ه
تکتک مضامین آن روایات نیست؛ هرچند مؤلف ملتزم به نقل اتادیث معتبره باشد ،چون اعتبار س ند
تدیث ،علت تامه برا اعتبار متن آن نیست؛ بهویژه اگر آن متن (و بهطور خاص در خود آن کت اب) ب ا
متنی دیگر معارض باشد؛ بنابراین بر فرض ،روایاتی در کافی بر تحریف به معن ا م ورد ن زاع دالل ت
داشته باشند ،این روایات با اتادیثی دیگر (از جمله اتادیث کت اب فضال القارآن (کلین ی0929 ،ش،
 ،7ص )272 _ 032در کتاب کافی) در تعارضند؛ تعداد این روایات بیشتر و ب ا متن ی ق و ت ر و در
تحت عناو ین روشن درباره اوصاف و آثار قرآن قرار دارند .این دو دسته از اتادیث بر پایه قاع ده ع رض
اخبار بر قرآن که کلینی نیز در مقدمه کتابش آورده و به آن ملتزم شده است (کلینی ،همان ،0 ،ص،)8
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باید به قرآن عرضه شود و آن دسته که با قرآن موافق است ،اخذ گردد .ازاینرو از نظر کلینی؟ره؟ روای اتی
که داللت بر تحریف قرآن دارند در صورت عدم تأو یل درست ،در تعارض با اتادی ث دیگ ر از اعتب ار
ساقطند ،چون با قرآن در تعارضند .ثالث اا :در هیچیک از عناو ین اب واب کت اب کاافی (ک ه تکای ت از
دیدگاه کلینی دارد) ،بابی تحت عنوان «تحری ف ق رآن» ی ا چی ز نزدی ک ب ه آن نمیی ابیم .آن ان ک ه
ّ ّ
خواستهاند از عناو ین بابها چنین استفادها کنند ،تنها بهعنوان این بابّ « :إنه لم يجملع القلر ن كلله إال
ّ
االفمق ّ
ّ
وإنهم يعلمون علمه كله؛ هیچ کسی ج ز ائم ه ق رآن را گ رد نی اورده و آن ان تم ام دان ش ق رآن را
میدانند» (کلینی ،همان ،0 ،ص )778تمسک کردهاند .لیکن این عنوان ربطی به مسئله تحری ف ب ه
معنا مورد نزاع ندارد .شاهد آن هم شش تدیثی است که ذیل این باب آمده است؛ ت دیث ی ک و دو
به صورت مجمل و چهار تدیث بعد در تکم شرح و تفصیل آن دو روایتند؛ عنوان ب اب نی ز از ای ن
اجما و تفصیل خبر میدهد .مجموع اتادیث این باب درصدد بیان این نکتهان د ک ه تنز ی ل و تأو ی ل،
علوم ظاهر و باطنی و تمام دانشها ق رآن ن زد ائم ه ط اهرین اس ت و کس ی همانن د آن ان نیس ت
(طباطبائی0929 ،ش ،0 ،ص .)778گواه آن هم این است که در این عنوان جمع قرآن را به تمام ائمه
نسبت داده است و تمام ائمه در عصر نزو قرآن نبودند ت ا الف اظ و تع ابیر ق رآن را گ رد آورن د .ش اید
ازهمینروست که استوانهها شیعه همچون شی ص دوق ،عل ماله د س ید مرتض ی ،ش ی الطائف ه
ابوجعفر طوسی با آنکه کتاب کافی نزد آنان بوده اس ت (ص دوق0931 ،ق ،2 ،ص 00و 020؛ عل م
الهد 0210 ،ق ،0 ،ص213؛ طوسی0219 ،ق ،ص .)020از روایات کافی و نیز عناو ین اب واب آن،
تحریف قرآن را استنتا نکردهاند .رابع اا :اتادیثی که کلینی در باب «فيه نكت ونتف ملن التنييل فلي
الواليق» آورده و تعداد از آنها مورد استناد محدث نور و برخی سلفیان در تحری ف اس ت (ن ور ،

0738ق ،ص73؛ قف ار 0200 ،ق ،0 ،ص 778و 909؛ م ا الل ه0213 ،ق ،ص ،)29 _ 27ب ا
ضعف سند و عدم تمامیت داللت مواجه است .چون عجمه مجلسی از ای ن مجموع ه ک ه ت دود 31
روایت است فقط  8تدیث را صحیح میشناسد (مجلسی0929 ،ش ،0 ،ص( )021 _ 7ارقام آنها
عبارتند از 81 ،28 ،22 ،22 ،27 ،02 :و  )89متن این ارقام از اتادیث با مس ئله تحری ف ب ه معن ا
مورد نزاع بیگانهاند .شاید از اینکه مرتوم کلینی در عنوان باب واژه «تنز یل» را به کار برده ،اشاره به این
دارد که مفاد این روایات (بر فرض صدور) به مطلق وتی (نهتنها وتی قرآنی) داللت دارد و از تحریف
قرآن بیگانه است.
آلوسی در این میان بهطور مشخ چند روایت از کافی کلینی نقل کرده تا ادع ا خ ود را درب اره
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تحریفگرایی شیعه اثبات کند؛ از جمله تدیثی که با سند صحیح (و بنا به یک اتتما با س ند موث ق)
ّ
محمد؟صل؟ آورد،
(مجلسی ،همان ،07 ،ص )070در کافی آمده و میگو ید« :قرآنی که جبرئیل برا
هفدههزار آیه دارد( ».کلینی0929 ،ش ،7 ،ص ،292رقم  .)78برا درک صحیح ای ن ت دیث بای د
چند نکته را در نظر گرفت:

اوّ لا :به نظر میرسد ساختار این تدیث بدین ش کل ،تکای ت از تقطی ع در م تن آن دارد .چگون ه

ممکن است امام معصوم بدون هیچ مقدم ها بفرمای د« :قرآن ی ک ه جبرائی ل ب را محم د؟ص ل؟ آورد،
هفدههزار آیه دارد»؟! البد پرسشی یا بحثی در این میان بوده که منجر به چنین سخنی شده اس ت؛ بن ابراین

اگر بخشها دیگر روایت میبود ،تلقی از آن بهگونه دیگر میشد .ثانی اا :در برخی از نسخهه ا معتب ر

کتاب کافی این تدیث با عدد هفتهزار ثبت شده که عدد تقریبی است و با تع داد آی ات ق رآن انطب اق
دارد (فیض کاشانی ،بیتا ،7 ،ص )722پس اختجف نسخه در نقل این ت دیث مط رح اس ت .ثالث اا:
مقدار زاید بر آیات موجود قرآن ،بر پایه قراین و شواهد تمل بر تدیث قدسی و یا وتی تفسیر م یش ود
(صدوق0209 ،ق ،ص ،)82چون گاهی واژه «قرآن» به معنا مطلق «م ا یق ر » اس ت؛ هم انگون ه ک ه

ضىْإِلَيكَْ َوحيُه ْهُ} (طه ،آیه )002باور دارند (مفید،
برخی بزرگان درباره آیه { َو ََلْتَع َجلْبِالقُرآ ِنْ ِمنْقَب ِلْأَنْيُق َ
0920ش ،ص )80و دیگران هم اتتما دادهاند (بیضاو  ،بیتا ،2 ،ص )03افزون بر آن اگر مقدار زای د

وتی قرآنی بود ،به دلیل ادله سجمت قرآن از تحریف از قرآن جدا نبود .رابع اا :امکان دارد آیات قرآن ب ا
قطعهها کوچکتر شمارش شوند تا به این عدد برسند (فیض کاشانی ،بیتا ،7 ،ص .)722تتی اگ ر
این پاس ها را کافی ندانیم ،باز هم نمیتوانیم به مفاد این تدیث ملتزم شو یم ،چون هرگز در من ابع ش یعی
_ به تعداد انگشتان یک دست _ اتادیثی دیده نشده که از تذف (یا افزایش) یک آیه کامل یا آیاتی از ق رآن
خبر دهد تا مصداقی از تدود یازدههزار آیها باشد که طبق این تدیث از قرآن ساقط شده است .ب ا آنک ه
انگیزه فراوان برا نقل این آیات از دوست و دشمن قطعی است ،دوستان قرآن ب را تف کت اب خ دا و
دشمنان قرآن برا تضعیف و توهین به کتاب خدا داعی داشتهاند.
الزم است در پایان این بحث به این نکته اشاره کنیم که متأسفانه آلوس ی متع رض ع ج محقق ان
شیعه درباره این روایت و روایات مشابه آن نمیشود ،ولی چون به شبیه به این روای ت در م دارک س نی
برخورد میکند (که خواهید دید) آن را با «نس التجو » عج میکند.
ادعا دیگر آلوسی در این زمینه که آیتالله فاض ل نی ز آن را نق ل ک ردهان د درب اره اب نشهرآش وب
مازندرانی و کتاب المثالب اوست .و مینو یسد« :وذكر ابنشهر شوب المازندراني في كتاب المثاللب لله:
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ّأن سورة الواليق اسقطت بتمامها» .این ادع ا از آلوس ی خط ایی مح ض اس ت و معل وم نیس ت م درک او
دراینباره چیست .محدث نور که در تتبع کمنظیر است ،دراینباره میگو ید« :من هیچ اثر از این س وره
در کتابها شیعه نیافتم ،جز بنا به آنچ ه از محم د ب ن شهرآش وب مازن درانی در کت اب المثالاب نق ل
میکنند که مخالفان ،سوره والیت را از قرآن برانداختند و شاید منظور و همین سوره باش د» .بخ ش او
این کجم درست است (که میگو ید :هیچ اثر از این سوره در کتابها ش یعه نی افتم) ،ول ی بخ ش دوم
آن ،یعنی نسبتی که به ابنشهرآشوب دادهاند ،ک امج ب یاس اس و ب دون مطالع ه اس ت ،چ ون در کت اب
المثالااب _ ب ا وج ود بررس ی بس یار _ ه یچ اث ر از بران داختن س وره والی ت نیس ت .اف زون ب ر آن،
ابنشهرآشوب بهطور روشن دیدگاهش را درباره سجمت قرآن از تحریف بیان ک رده و ه مس ان ب ا دی دگاه
سید مرتضی (م298 /ق) بر این باور است که قرآن در عصر تضرت رسو ؟ص ل؟ به همین صورت کن ونی
جمع و بین دو جلد تدو ین شده است( .ابنشهرآشوب0978 ،ش ،نسخه کتابخان ه سسهس ار ورق ه  220و
نسخه لکنهو ،ورقه  228و نیز 0978ش ،7 ،ص )22در واقع آلوسی به ابنشهرآشوب این اته ام را زده و
محدث نور نیز که از تفسیر او در تدوین فصلال اب استفاده ک رده ،ب ه ق و و اس تناد ک رده اس ت.
(نور 0738 ،ق ،ص)027

محور دوم :نقد ادعای وی در باب اجماع اهلسنت بر عدم تحریف قرآن
آیتالله فاضل در نقد محور دوم از کجم آلوسی که ادعا میکرد اهلسنت بر عدم تحریف قرآن اجم اع
دارند ،به دو صورت پاس داده است:
اولا :برا بطجن این ادعا همین بس که نظریه نس التجو ک ه آلوس ی ب هعنوان ع ج روای ات

تحریف آورده ،عین قو به تحریف است (توضیح آن در ادامه میآید) .پس نمیت وان گف ت «جمه ور

علما سنی قائل به عدم تحریفاند»؛ ثانی اا :اگر بخواهیم بر شیوه آلوسی مشی کنیم ،باید از ی کس و
همه اهلسنت را قائل به تحریف بدانیم ،زیرا و به دلیل ذکر اخبار تحریفنما در برخ ی کت ب روای ی
شیعه ،همه آنان را قائل به تحریف میداند و چنین مینو یسد« :و زعمت الشليعق ّان عثملان بل ابلابكر و
ً
ً
ايضا ّ
حرفوا ،و أسقطوا كثيرا من اياته و ُس َوره ،فقد روه الكلينيللل» و از س و دیگ ر مؤلف کان کت ب
عمر
روایی سنی را نیز _ که ناقل این روایات هستند _ در زمره تحریفگرایان محسوب کنیم.
ازجمله منابع کهن روایی اهلسنت که از چالش در تحریفناپذیر قرآن تکایت میکند ،موط ا
مالک بن انس (م023/ق) است که با سند خود از عایشه نقل میکند« :آیه ...خمس رضعات معلوم ات
یحرمن ...از جمله آیات بود .پیامبر خدا؟صل؟ از دنیا رفتند ،درتالیکه این آی ه از ق رآن ،قرائ ت م یش د»
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(ابن انس ،بیتا ،ص ،218رقم  .)02تاکم در مستدرک نیز از مالک بن انس چنین نقل میکند« :چون
اوایل سوره برائت ساقط شد ،در پی آن بسم الله هم افتاد ،و این ثابت است که تج م س وره برائ ت ب ه
اندازه سوره بقره بوده است» (به نقل از سیوطی ،بیتا ،0 ،ص ،20نوع .)03
پس از آن در منابع تدیثی اهلسنت از صحاح ،مسانید ،سنن و ...که در قرن س وم ت دو ین ش دهان د
ف
کمو بیش اتادیثی به چشم میخورد که در ظاهر بر تحریف قرآن دالل ت دارن د؛ از جمل ه« :المص نف»
(صنعانی0219 ،ق ،7 ،ص ،30رقم )7200؛ «فضائل القرآن» (و این روایات را تحت عنوان دو باب:
«باب الروايق من الحروف التي يولف بها الخط القر ن» (ابن سجم0200 ،ق ،ص )971 _ 783و ب اب «ملا
رفع من القر ن بعد نيوله ولم يثيت في المصاحف» (اب ن س جم ،هم ان ،ص 971و  )972آورده و در پ ی آن
میگو ید« :این موارد و مانند آنها زیادند»)( .اب ن س جم ،هم ان ،ص« )972المص ّنف» (ابن ابی ش یبه،
0200ق ،2 ،ص ،297رقم )92197؛ «مسند اتمد ب ن تنب ل» (اب ن تنب ل0203 ،ق ،2 ،ص30؛
 ،0ص )099و به نقل از سیوطی ،بیتا ،8 ،ص)89؛ «صحیح محمد بن اسماعیل بخار » (بخ ار ،
بیتا ،8 ،باب رجم الحبلی ،ص )700 _ 718و تاری و با ن ام التااریخ الکبیار (ب ه نق ل از س یوطی،
بیتا ،0 ،ص)081؛ «صحیح مسلم بن تج ا » (اب ن تج ا  ،ب یت ا ،7 ،ص272؛  ،2ص022؛
 ،0ص)002؛ «ت اری المدین ة المن ور » (اب ن ش به0201 ،ق ،ص)207 ،212 ،788؛ «کت اب
المصاتف» (ابنابیداود0932 ،م ،ص 23و )01؛ «الجامع الصحیح» یا سنن الترمذ (ترمذ  ،بیت ا،
 ،0ص 220رقم )9239؛ «فضائل القرآن» (ابنضریس0218 ،ق ،ص ،93رقم 78وص )008نی ز ،در
زمره منابع تدیثیاند که از این نوع اخبار نقل کردهاند .پس از قرن سوم نیز از این من ابع نی ز م یت وان ی اد
کرد« :السنن الکب ر » (نس ائی0200 ،ق ،7 ،ص 87و )918؛ «ج امع البی ان ف ي تأو ی ل آ الق رآن»
محمد بن جریر طبر و معاجم سهگانه «المعجم الكيير ،المعجم االوسط و المعجم الصغير» از سلیمان ب ن
اتمد طبرانی (به نقل از س یوطی ،ب یت ا ،0 ،ص27؛ متق ی هن د 0210 ،ق ،0 ،ص 221و )280و
«المستدرک علی الصحیحین» (تاکم نیشابور 0212 ،ق ،7 ،ص 200و .)090به نظر میرس د من ابع
متأخرتر از همین کتابها ریشه گرفتهاند و منابعی مستقل در این زمینه به شمار نمیآیند.
افزون بر آن ،پندار افراد چون ابنش نبوذ بغ داد و ش عرانی نی ز چالش ی در ای ن بس تر اس ت.
ابنشنبوذ (م978 /ق) که ُمقر بغداد بوده و نزد اهلسنت در فهرست قاریان چهاردهگانه بهشمار میآید
(دمیاطی0201 ،ق) ،قرآن را بر شواذ قرائات میخوانده و بر این پندار بوده است« :عثمان نتوانست تمام
قرآن را جمعآور کند ،پانصد ترف از قرآن موجود س اقط ش ده و ص حابه نی ز ب ه ق رآن چیزه ایی را
افزودهاند» (به نقل از قرطبی0982 ،ش ،0 ،ص80 _ 81؛ بغداد  ،بیت ا ،0 ،ص 781رق م 077و
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مقدسی0930 ،ق ،ص .)082شعرانی (م329 /ق) نیز در قرن دهم چنین ادعایی دارد« :اگر در د ها
ناتوان شک و تردید به وجود نمیآمد و تکمت در جا خ ود ق رار نم یگرف ت ،تم ام آنچ ه را ک ه از
مصحف عثمان ساقط شده ،بیان میکردم» (شعرانی ،بیتا ،0 ،ص .)029در عصر تاضر نیز محم د
الخطیب با کتاب «الفرقان» خود ،به این پندار دامن زده است.

محور سوم :ارزیابی و نقد نظریه نسخالتاوة و اثبات همسانی آن با قول به تحر یف
آیتالله فاضل در محور سوم ابتدا دیدگاه آلوسی را نقل کرده که میگوید« :و الروایات [يعني الروايات التلي
ّ
ذكر في كتب اه السنق] اكثر من أن تحصي اال أنها محمولق علي ما ذكرناه [يعني :الحم عللي نسلخالتالوة] و
أين ذلك مما يقوله الشيعي الجسور [يعني :الشريف المرتضي] { َو َمنْْلَمْيَج َعه ِلْهللاُْلَههُْنُهو ًراْفَ َمهاْلَههُْ ِمهنْنُهورْ}
(نور ،آیه )21ایشان در نقد این محور از دیدگاه و  ،ابتدا برخی دیگر از روایات س نی را (اف زون ب ر آنچ ه
آلوسی نقل کرده) در این زمینه بیان میکند تا نشان دهد متن این روایات با ص راتتی ک ه دارد ،ب هگون ها
است که نمیتوان آنها را _ طبق دیدگاه آلوسی _ بر نس التجو  ،تمل کرد و س سس نظری ه نس التجو را
نقد میکند؛ مانند روایات این افراد:
 .0روایت المسور بن مخرمه« :يال عمر لعيدالرحمن بن عوف :الم تجد فيما انيل علينا« :ان جاهدوا
ُ
ُ
ّ
ّ
سقط ْت فيما اسقط من القر ن».
كما جاهدتم اول مرة»؟ فإنا النجدها! يال :ا ِ
 .7روایت عرو بن الزبیر از عایشه« :كانت سورة االحياب ُتقرا في زمن النيلي ملافتي ايلق ّ
فلملا كتلب
ّ
عثمان المصاحف لم يقدر منها اال ما هو االن» و نمونهها دیگر که آیتالله فاضل از مدارک سنی نق ل
کرده تا بهخوبی نشان دهد نظریه نس التجو (افزون بر ضعفها و کاستیها دیگر) نمیتواند این نوع
روایات را عج کند.
البته افزون بر این روایات _ که آیتالله فاضل آوردهاند _ اتادیث دیگر هم هست که بر خ جف
ادعا آلوسی ،نمیتوان آنها را با نس التجو ع ج ک رد .از آن جمل ه عب اراتی اس ت ک ه ب ه عم ر،
ابنسجم ،ابوموسی اشعر  ،تذیفه و ...اسناد داده شده است:
 .9عمر بن الخطاب« :قرآن یک میلیونو بیستوهف ته زار ت رف دارد» (س یوطی ،ب یت ا،0 ،
ص27؛ 0219ق ،2 ،ص277؛ متقی هند 0210 ،ق ،0 ،ص 221و ص )280یعنی :باید بیش از
دو ثل ث ق رآن را از دس ت رفت ه باش د ،چ ون ع دد ت روف ق رآن ب ال ب ر ( 921221نزدی ک ب ه
سیصدوپنجاههزار ترف) است( .زرکشی ،بیتا ،0 ،ص)723
 .2عبدالله بن عمر« :هیچکس از شما نمیتواند ادعا کند تمام قرآن ن زد اوس ت ...بیش تر ق رآن از
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دست رفته است( »...ابنسجم0200 ،ق ،ص031؛ سیوطی ،بیتا ،9 ،ص.)27
 .0ابوموسی اشعر « :ما [در عصر پیامبر خدا؟صل؟] سورها را میخواندیم و تجم آیات و شدت
خطابها آن را به سوره برائت تشبیه میکردیم .هماکنون جز این فراز از این سوره را فرام وش ک ردهام:
ً ً
ّ
«لو كان البن دم واديان من مال البتغی واديا ثانيا وال يمأل جوف ابن دم إال التراب» .سوره دیگر نی ز ک ه
به یکی از سورهها مسبحات تشبیه میکردیم ،قرائت میشد که هماکنون جز این فراز از آن را فرام وش
کردهام« :يا أيها الذين منوا لم تقولون ما ال تةعلون فتكتب شهادة فی أعنايكم فتسألون عنهلا يلوم القياملق»
ّ
(ابنتجا  ،بیتا ،کتاب الزکا  ،ص ،272رقم 003؛ ابنسجم0200 ،ق ،ص )037آلوسی فقط بخش ی
از روایت ابوموسی اشعر را ذکر کرده و آی تالل ه فاض ل نی ز ب ه نق ل از و آن را آوردهان د( .فاض ل
لنکرانی0278 ،ق ،ص )718اتمد بن تنبل نیز از ابیواقد لیثی همین مضمون را بیان کرده است (ابن
تنبل0203 ،ق ،0 ،ص703؛ نیشابور  ،7 ،ص.)090
 .2تذیفة بن یمان« :سورها که سوره توب ه م ینامی د ...ج ز (ی کچه ارم) از آن مق دار ک ه م ا
م یخوان دیم ،نم یخوانی د» (س یوطی ،هم ان ،2 ،ص071؛ ت اکم نیش ابور 0212 ،ق،7 ،
ص .)790در تدیثی دیگر میگو ید« :شما تنها ثلث این سوره را قرائت میکنید» (همان ،ب یت ا،2 ،
ص)070؛ همچنانکه مالک بن انس درباره آن میگوید« :این سوره به اندازه سوره بقره بوده و با اس قاط
آیات او آن ،آیه بسم الله الرتمن الرتیم از آن ساقط ش د» (هم ان ،ب یت ا ،0 ،ص )22ای ن پن دار
ّ
درباره سوره اتزاب نیز گفته شده اس ت( .هم ان ،ب یت ا ،0 ،ص081؛ اب نس جم0200 ،ق ،ص031و
030؛ راغب ،بیتا ،7 ،ص297؛ ابنتنب ل0203 ،ق ،0 ،ص097؛ ت اکم نیش ابور 0212 ،ق،7 ،
ص.)200
ُ
 .2اب ّی بن کعب« :در ضمن سوره ب ّینه چنین خوان ده م یش دّ « :إن ذات اللدين عنلد اللله الحنيةيلق
ً
ً
المسلمق ،ال اليهوديق وال النصرانيق وال المجوسيق من يعم ييرا فلن يكةره» و نيي «لو أن البن دم واديا من
ً
ً
ّ
مال البتغی إليه ثانيا البتغی له ثالثا وال يمأل جوف ابن دم إال التلراب ويتلوب اللله عليله ملن تلاب»( .اب ن
ّ
تنب ل ،هم ان ،0 ،ص 090و 099؛ ت اکم نیش ابور  ،هم ان ،7 ،ص090؛ اب نس جم0200 ،ق،
ص037؛ هیثمی0217 ،ق ،2 ،ص )021ترمذ این تدیث را بهعنوان «تسن صحیح» میشناس د.
(ترمذ  ،بیتا ،0 ،ص)222
 .8عایشه« :از جمله آیات قرآن« :عشر رضعات معلومات یحرمن» بود که با آیه «خمس رض عات
معلومات» نس شد ،پیامبر خدا؟صل؟ از دنیا رفتند ،درتالیک ه ای ن آی ات از ق رآن ،قرائ ت م یش د»
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(ابنانس ،بیتا ،کتاب الرضاع ،ص ،218رقم02؛ ابنتجا  ،ب یت ا ،8 ،ص022؛ نس ائی0200 ،ق،
 ،7ص .)87ابو یعلی موصلی به نقل از عایشه میافزاید« :چون پیامبر خدا؟صل؟ از دنیا رفتند مش غو
کفن و دفن تضرت بودیم؛ تیوانی درون خانه شد و آن را خورد!» (موصلی ،8 ،ص ،22رق م 790و
797؛ ر.ک :گلدزیهر0922 ،ق ،ص.)911
 .3عمر بن الخطاب« :از جمله موارد که از قرآن قرائت میکردیم این آی ه ب ود« :وال تر يلوا علن
بافكم فانه كةر بكم إن تر يوا عن بافكم» و نیز گفته اس ت« :پی امبر؟ص ل؟ زان ی [محص نه] را سنگس ار
میکرد و ما نیز با ایشان چنین میکردیم به خدایی که جان محم د؟ص ل؟ در دس ت اوس ت ،ای ن آی ه را
تف کردم و آموختم و درک کردم و اگر گفته نمیشد ،عمر در مصحف چیز افزوده ک ه از آن نیس ت،
با دست خود آن را م ینوش تم( »...بخ ار  ،ب یت ا ،8 ،ص700 _ 718؛ اب نتج ا  ،ب یت ا،2 ،
ص 022و  ،0ص002؛ ابنابی شیبة0202 ،ق ،2 ،ص ،290رقم 9219؛ درباره آرا خاورشناس ان
ُ
درباره این آیات ر.کُ :برتن ،ص02 _ 93؛ بل.)30 _ 83 ،
در میان برخی از این اتادیث نیز سخن از تذف و تبدیل کلمات و عبارات در برخ ی از آی ات ب ه
َهناَاْ ِمهنْقَبنِهكَْ ِمهنْ
چشم میخورد؛ مانند نقل بخار از قرائت ابنعباس در آیه  07سوره تجَ { :و َمهاْأَر َ
َر َُولْ َو ََلْنَبِيْ} وال محدث _ {إِ اَلْإِ َذاْتَ َمااى( }...عسقجنی ،بیتا ،2 ،ص.)00
ّ
این روایات در منابع اهلسنت متعددند ،بهگونها که قاسم بن سجم  072مورد از آنه ا را در ب اب
الزوائد م الرروف التی خولف بها ال ط فی القرآن گرد آورده و میگو ید« :شبیه به اینها زیاد اس ت»
(ابن سجم0200 ،ق ،ص .)083سیوطی نیز پس از ذکر آیه مزعومه رجم و مانند آن میگو ی د« :همانن د
این نمونهها زیاد است» (سیوطی ،بیتا ،0 ،ص .)88آلوسی میگو ید« :آنه ا ب یش از آن اس ت ک ه
بتوان شمرد» (آلوسی020 ،ق ،0 ،ص.)22
اهلسنت درباره صحت و سقم اسانید این اتادیث اختجف نظر دارند( ،عاصمی ،المبانی به نق ل
از جفر 0302 ،م ،ص37؛ ابنتزم ،ب یت ا ،01 ،ص 02 _ 02و ،00 ،ص79؛ ّنح اس0213 ،ق،
ّ
ص07؛ زمخشر 0212 ،ق ،9 ،ص ،)008لیکن بهاتفاق ،محتوا این اتادیث را دا بر تحریف در
الفاظ قرآن ندانسته ،با توجه به قرائن و شواهد آنها را فراخور مضامینشان عج کردهاند .پ ارها از ای ن
راهکارها بدین شرح است:
ّ
 .0این روایات از جنس تفسیر و معانی قرآن است (ابنسجم0200 ،ق ،ص030؛ زرکش ی ،ب یت ا،
 ،0ص700؛ عاصمی ،المبانی به نقل از جفر  ،همان ،ص.)89
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ّ
ّ
 .7از سنت به شمار میآید؛ مانند نحاس که درباره تدیث رج م م یگو ی د ...« :آن س نتی ثاب ت
است» (نحاس0213 ،ق ،ص8؛ عاصمی ،المبانی به نقل از جف ر  ،هم ان ،ص .)80ش مار دیگ ر
مانند زبید (به نقل از جف ر  ،هم ان ،ص )88 _ 82و مس لم (اب نتج ا  ،ب یت ا ،9 ،ص011؛
ابونعیم0212 ،ق ،9 ،ص )902نیز درباره آیه مزعومه «لو كان البن دمللل» همین دیدگاه را دارند.
 .9در زمره وتی غیرقرآنی (تدیث قدسی) است .همچون ابنقتیبه و دیگ ران (اب نقتیب ة ،ص737؛
عاصمی ،بیتا ،مخطوط ،ورقه  27و مطبوع از جفر  ،همان ،ص.)82 ،80
ً
ّ
 .2این اتادیث جعل یا خطا راو است؛ مثج ابنانب ار ت دیث «للو أن البلن دم واديلاللل» از
سوره ب ّینه را باطل شمرده ،میگو ید« :ابنکثیر و ابیعمرو با سندها متصل از اب ّی بن کعب (که قرائ ت
این آیه را به او نسبت میدهند) سوره ب ّینه را نقل کردهاند؛ بدون آنکه در آن این آیه مزعوم ه باش د» (ب ه
نقل از جفر  ،همان ،ص .)80نیز مانند آلوسی که برخجف لحن تند خود در مواجه ه ب ا ش یعه _ ک ه
همه آنان را به دلیل روایت درباره سوره اتزاب به تحریف قرآن متهم کرده (آلوسی ،همان ،0 ،ص)99
و از تأو یل (یا عج ) علما امامیه چشم میپوشد _ در خصوص تدیث عایشه درباره این س وره و نی ز
تمام اتادیثی که بدینگونهاند ،میگو ید« :این تدیث که تکایت از تب اهش دن بخش ی از آی ات س وره
اتزاب دارد ،تدیثی ساختگی است و تق این است هر خبر که درباره ازدسترفتن آیات قرآن اس ت
یا ساختگی است ،یا باید [به صورت درست] تأو یل شود» (آلوسی0202 ،ق ،07 ،ص .)702رافع ی
نیز در یک قاعده کل ی م یگو ی د« :چن ین نیس ت ک ه هرچ ه ص حابه گفت هان د ص حیح باش د؛ آن ان
غیرمعصومند ...گاهی در فهم شنیدهها خطا میکنند» (ب ه نق ل از نجارزادگ ان ،ف تحالل ه0982 ،ش،
ص.)009
 .0آیاتی (در تحریف به نقیصه) مذکور در این اتادی ث ،منس و ال تجو هس تند؛ یعن ی مش مو
قاعده «نس التجو » قرار میگیرند .به نظر میرسد نخستین کسی که این قاعده را مطرح ک رده« ،قاس م
ّ
بن سجم» (م 777 /ق) در کتاب فضائل القرآن است .نیز کتابی با نام الااساخ و الماساو نگاش ته ک ه
ابوجعفر نحاس (م 998 /ق) ضمن اشاره به مطالب این کت اب ،از س ه ن وع نس در آن ی اد میکن د و
آنگاه میگو ید« :برخی بر این باورند که نوع چهارمی از نس وجود دارد و آن ای ن اس ت :آی ها ن از
شود و مدتی هم تجوت گ ردد ،س سس ت جوت آن نس ش ود ،ول ی تکم ش ب اقی باش د» ( ّنح اس،
0213ق ،ص .)00این عبارت سند تاریخی درباره نظریه معروف «نس التجو دون الحکم» است که
همواره در عج اتادیث تحریف به نقیصه مورد توجه دانشمندان اهلسنت میباشد.
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بیشتر اهلسنت (طبق این نظریه) ،معتقدند این دسته از آی ات ابت دا از ناتی ه خ دا فروآمدهان د و
سسس یا الفاظ آنها همراه با تکمشان منسو شده (نس التجو مع الحکم) ،یا فقط تجوتشان منس و
شده ،ولی تکمشان باقی است (نس التجو بدون تکم) .ابنتزم (ابنتزم ،ب یت ا ،00 ،ص)292؛
َ
قدسی0930 ،ق ،ص)27؛ طحاو (ب ه نق ل
زرقانی (زرقانی7110 ،م ،ص)022 _ 020؛ ابوشامه (م ک
از همان :ص)27؛ سیوطی (سیوطی ،بیتا ،7 ،ص )80و ...به ای ن نظری ه ب اور دارن د( .نی ز برخ ی
ُ
خاورشناسان به طور مبسوط به این نظریه پرداختهاند؛ مانندُ :برتن ،ص )02 _ 72برخ ی از اهلس نت
در دفاع از این نظریه به قدر استوارند که هر کس در آن مناقشه کند و را متهم ب ه تظ اهر ب ه دف اع از
قرآن میکنند( 1قفار 0200 ،ق ،0 ،ص 728 _ 722و ،ح ،9ص.)0109
آلوسی نیز دراینباره قاعده کلی بهدست داده و میگو ید« :هنگام جمع قرآن توسط ابابکر ،آیاتی که
متواتر نبوده و تجوتشان منسو بوده است ،در قرآن نوشته نشد؛ لیکن کسانی که نس آنه ا را نش نیده
بودند باز آنها را بهعنوان آیات قرآن تجوت میکردند جملگی اتادیثی که دراینب ارهان د (و ب یش از آن
است که به شمارش در آیند) بر نس التجو تمل میشوند» (آلوسی ،همان ،0 ،ص.)20
آیتالله فاضل در نقد و ابطا نظریه نس التجو میگو ید :یا این نس در زم ان پی امبر خ دا و ب ه
دستور ایشان بوده است (که دلیلی بر این امر نیست ،چراکه اهلسنت بر این باورن د ک ه آی ات منس و
باید به نحو تواتر نقل شود) ،یا آنکه به دستور پیامبر خدا نبوده و پس اززمان ن زو وت ی مط رح ش ده
است .در تالت دوم این نظریه همان قو به تحریف خواهد بود.
گذشته از مناقشهها امامیه (ازجمله آیتالله فاضل) ،گروهی از قدما و مت أخران خ ود اهلس نت

نیز بر ابطا این نظریه ر دادهاند ،زیرا اولا :این اتادیث خبر واتدند .با خب ر وات د ،اثب ات آی ات
قرآن یا نس آنها امکانپذیر نیست و اکثر دانشمندان بر این مطلب اتفاق نظر دارن د (ص بحی ص الح،
بیتا ،ص722 _ 720؛ رشیدرضا ،بیتا ،0 ،ص200 _ 209؛ مص طفی زی د789 ،0 ،؛ زرکش ی،
بیتا ،7 ،ص21 _ 93؛ ابنجزر  ،بیتا ،0 ،ص)97؛ ثانی اا :محتوا آیات مزعومه با آی ات ق رآن
سنخیتی ندارد .روشن است هر آیها که منسو شده ،باید مانند آیات دیگر قرآن ،اوصاف و یژه ق رآن را
َْبِ َ يهرْ ِما ََهاْ( }...بق ره،
 .1برخی از اهل تسنن برا صحت نظریه نس التجو به آی ه ش ریفه { َمهاْنَا َ
َه ََاْنَهِ ِ
َه ْ ِمهنْآيَهَْأَوْنُا ِ
آیه )012تمسک کردهاند .استدال به این آیه برا نظریه مذکور ،از ناقجن آیات منسوخه از ص حابه نق ل نش ده اس ت .ب ا
آنکه بر پایه مبنا اهل تسنن آنان سزاوارتر به فهم کتاب خدایند ،ضمن آنکه هرگز در آیات منس وخه ،ج ایگزینی بهت ر ی ا
همانند آن _ که در آیه اشاره شده است _ در کجم این قائجن و دیگران نمیبینیم.
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از نظر محتوا و اسلوب و جهات فصاتت و بجغت و ...در تد اعجاز داشته باشد .لیکن هر کس اندک
آشنایی با آیات قرآنی داشته باشد ،اذعان میکند ،موارد یادشده از این جهات تهی است ،بلکه در آنه ا
تناقض و اختجف به چشم میخورد؛ اگر آنها از ناتیه خدا بود ،در متن آنها اضطراب و اختجف نبود،
چراکه قرآن میفرماید« :اگر [ق رآن] از ناتی ه غیرخ دا ب ود ،در آن اخ تجف زی اد مییافتن د» (نس ا ،
آیه .)22محمد خطیب (ابن خطی ب0922 ،ق ،ص ،)008 _ 002ص بحی ص الح (ص بحی ص الح،
بیتا ،ص )722و دیگران به این نکته توجه کردهاند .بجغی نجفی (م0907 /ق) از دانش مندان امامی ه،
مضامین این آیات مزعومه را کاو یده و از غلطها و اختجفها موجود در آنها ،پ رده برداش ته اس ت.
(بجغی ،الف ،بیتا ،ص )71ثالث اا :نس آیات قرآن به عصر نزو وتی اختصاص دارد ،ولی س بک و
سیاق برخی از این اخبار داللت بر نس بعد از وفات پیامبر؟صل؟ و انقطاع وت ی ،میکن د (اب نان س،
بیتا ،7 ،ص210؛ ابنسجم ،همان ،ص030 _ 031؛ راغب ،همان ،7 ،ص292؛ سیوطی ،همان،
 ،9ص80؛ نحاس ،همان ،ص( )07برا توضیح بیشتر درباره ابط ا نس التجو ر .ک :طباطب ائی،
0930ق ،07 ،ص002؛ خوئی0922 ،ش ،ص)712
بنابراین با این مناقشهها و با توجه اینکه معلوم نیست این آیات دقیقا در می ان ک دام آی ات در چ ه
سورها قرار دارد (چون نظریه توقیفیبودن آیات نزد اهل تسنن تقریبا قطع ی اس ت) و نی ز ن اقجن ای ن
روایات از نس آنها سخنی نگفتهاند و در متن این روایات نیز سخنی از نس نیست ،ای ن نظری ه قاب ل
دفاع نمیباشد؛ هرچند این به معنا اسقاط یا سقوط آیات و کلمات قرآن نیست ،چ ون ای ن روای ات،
ّ
عج ها دیگر هم دارد که خود اهلسنت هم متعرض آن شدهاند .افزون بر آن ،این روای ات ب ا ادل ه
سجمت قرآن از تحریف در تعارض و ناگز یر ساقطاند.
پس از بیان آرا اهلسنت ،الزم است به دیدگاه دانشمندان امامیه نیز درب اره ای ن اتادی ث اش اره
کنیم .ایشان بدون آنکه تردید کنند ،این سن روایات را (جز آن مورد که تأو یلی مناس ب داش ته باش د)
باطل شمردهاند .از جمله قدما امامیه میتوان به فض ل ب ن ش اذان (م712 /ق) در ّرد نس بتی ک ه ب ه
ابنمسعود درباره معوذتین دادهاند( ،ابنشاذان ،بیتا ،ص )773سید مرتضی (م292 /ق) در ّرد نظری ه
نس التجو و وج ود خط ا در الف اظ ق رآن (ش ریف مرتض ی ،هم ان ،0 ،ص )712 _ 710و ش ی
طبرسی (م 098 /ق) در رد و ابطا وجود خطا در الفاظ ق رآن (طبرس ی0212 ،ق ،0 ،ص،7 ،31
ص ،)700 _ 702عل ی ب ن ط اووس تل ی (م222 /ق) در نق د پن دار زی ادت آی ه بس مله در ق رآن
(ابنطاوس0929 ،ش ،ص ،)020 _ 022عجمه تلی (م272/ق) در بررسی و نق د س ورها خل ع و
ّ
تفد (تلی0202 ،ق ،9 ،ص )729 _ 727و درباره آیه بسمله (همان :ص )099 _ 097اشاره ک رد.
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از جمله متأخران نیز میتوان شی محمد جواد بجغی (بجغی ،الف ،ب یت ا ،ص00 _ 09؛ ب ،ب یت ا،
ص ،)072 _ 079عجمه طباطبائی (طباطب ائی0930 ،ق ،07 ،ص ،)002آی تالل ه خ وئی (خ وئی،
0922ش ،ص712به بعد) ،سید مرتض ی عس کر (عس کر 0200 ،ق ،7 ،ص_ 291 ،22 _ 90
 290و  )220و استاد محمدهاد معرفت (معرفت0938 ،ق ،ص )027 _ 008نام برد .آن ان مبات ث
گسترده و همهجانبها را در این زمینه سامان دادهاند.

نتیجهگیری
آیتالله فاضل لنکرانی در فصل «عدم تحریف الکتاب» پس از تعریف معانی تحریف و ارزیابی و نق د
آن ،دیدگاه مذهب امامیه را درباره تحریفناپذیر قرآن بیان کرده است .سسس در سه مح ور ب ه نق د و
ابطا دیدگاه محمود آلوسی (م )0721/مؤلف تفسیر روح المعانی میپردازد که بهصراتت ش یعه را ب ه
تحریف قرآن متهم ساخته است .در این پژوهش پاس ها آیتالله فاضل در هرک دام از ای ن محوره ا
نقل شده به همراه تکمیل ،شرح ،پاس نقضی و ...نقل شده تا قرآنپژوهان ،دی دگاه ایش ان را ژرفت ر و
مشروحتر بنگرند و به گزافگوییها آلوسی به صورت شفاف و روشن پی ببرند:

محور اول :پاسخ به ادعای او درباره نسبت تحری ف ق رن ب ه یعه
هرن وب در دو ما ا  :ال ف)
بر پایه روایات کتاب کافی کلینی و مثالب اب

شهرت قو به عدم تحریف قرآن بین علما شیعه با تتبع در آثار مفسران ،محدثان ،اصولیون ،متکلمان
و فقها امامیه نیز به انبوهی از دانشمندان برمیخوریم که به سجمت قرآن از تحریف گ واهی دادهان د،
تا جایی که میتوان در این زمینه ادعا اجماع کرد .ب) پاس به نقد آلوسی درباره روایات کتاب کاافی
کلینی و مثالب ابنشهرآشوب :بر فرض برخی محدثان شیعی قائل به تحری ف باش ند ،نم یت وان از آن
نتیجه گرفت که پس همه شیعه یا مشهور آنان قائل به تحریفاند .افزون بر آن منشأ این نسبت ،بهخ اطر
اخبار مذکور در کتب این محدثان است .با آنکه باید مفاد خبر ،وجود مع ارض ،تجی تداش تن خب ر
(بهویژه خبر واتد) را در این مسئله بررسی کرد .مدعیان تحریف در کافی بهعنوان باب « ّإنله للم يجملع
ّ
ّ ّ
االفمق ّ
إال ّ
وإنهم يعلمون علمه كله» و نیز اتادیث باب «فيه نكت ونتف من التنيي في الواليق»،
القر ن كله
ّ
یا روایاتی چون «قرآنی که جبرائیل برا محم د؟ص ل؟ آورد هف دهه زار آی ه دارد» اس تناد کردهان د ک ه
بیاساس است.
استناد « ّأن سورة الواليق اسقطت بتمامها» به ابنشهرآشوب _ توسط آلوسی _ نیز خطایی مح ض و
فاقد مدرک است.
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محور دو  :ناد ادعای وی درباره اجم ا اهلس نت ب ر ع د تحری ف
قرن
برا بطجن این ادعا همین بس که نظریه نس التجو که آلوس ی ب هعنوان ع ج روای ات تحری ف
آورده ،عین قو به تحریف است .پس نمیتوان گفت «جمهور علما سنی قائل به ع دم تحری فان د»
در ضمن اگر بخواهیم بر شیوه آلوسی مشی کنیم ،باید از یک سو هم ه اهلس نت را قائ ل ب ه تحری ف
بدانیم ،زیرا و به دلیل ذکر اخبار تحریفنما در برخ ی از کت ب روای ی ش یعه ،هم ه آن ان را قائ ل ب ه
مؤلفان کتب روایی سنی را نیز _ که ناقل این روایات هستند _ در زم ره
تحریف میداند و از سو دیگر
ک
تحریفگرایان محسوب کنیم .بهعجوه پارها از علما اهلسنت قائل به تحریفاند که ن اقض اجم اع
ادعایی آلوسی است.

محور سو  :ارزیابی و ناد نظری ه نس خالتالوة و اثب ات همس انی ای
نظریه با قول به تحریف
اهلسنت _ از جمله آلوسی _ در توجیه روایاتی که به پارها از صحابه نسبت داده ش ده و دالل ت
بر کاهش یا افزایش در آیات دارد؛ راهتلهایی را پیشنهاد دادهاند که یکی از آنها «نس التجو » اس ت.
هرچند این نظریه عجوه بر علما شیعه (که این سن روایات را باطل ش مردهان د ،مگ ر آنک ه ت أو یلی
مناسب داشته باشد) ،مقبو گروهی از اهلسنت نیز واقع نشده است.
آیتالله فاضل برا رد این نظریه ابتدا برخی از روایات سنی را (افزون بر آنچه آلوسی نق ل ک رده)
در این زمینه بیان میکند تا نشان دهد متن این روایات با صراتتی که دارد بهگونها است که نم یت وان
آنها را _ طبق دیدگاه آلوسی _ بر نس التجو  ،تمل کرد و سسس به نقد نظریه نس التجو م یپ ردازد.
زیرا یا این نس در زمان پیامبر خدا و به دستور ایشان بوده است (که دلیلی بر ای ن ام ر نیس ت ،چراک ه
اهلسنت بر این باورند که آیات منسو باید به نحو تواتر نقل شود) ،یا آنکه به دستور پیامبر خدا نب وده
و پس از زمان نزو وتی مطرح شده است .در تالت دوم این نظریه همان قو به تحریف خواهد بود.
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 .70امام خمینی ،روحالله ،انوار الهدایة ،قم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی0270 ،ق.

 .72امام خمینی ،روحالله ،تهذیب الصول ،تقریر شی جعفر سبحانی ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان0981 ،ق.
.72امین ،سیدمحسن ،اعیان الشیعه ،تحقیق تسن االمین ،بیروت ،دارالتعاریف0217 ،ق.
.78امینی ،عبدالحسین ،الغدیر في الکتاب و السنة و الدب ،تهران[ ،بینا]0922 ،ش.
 .73بخار  ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،بیروت ،دار اتیا التراث[ ،بیتا].
 .91برتون ،جان ،دائرةالمعارف قرآن ،لیدن.

.90بل ،ریچارد ،درآمدی بر تار یخ قرآن ،بازنگر  ،مونتگمر وات.

 .97بجغی ،محمدجواد ،آلء الرحمن في تفسیر القرآن ،قم ،مکتبة الوجدانی[ ،بیتا].
 ،__________.99الهدی الی دین المصطفی ،قم ،دارالکتب االسجمیة[ ،بیتا].

 .92بیضاو  ،عبدالله ،انوار التنز یل و اسرار التأویل (تفسیر بیضاو ) ،بیروت ،دارالکتب العلمیة[ ،بیتا].
 .90تبریز  ،موسی (محقق تبریز ) ،اوثق الوسائل بشرح الرسائل ،انتشارات کتبی[ ،بیتا].

 .92ترمذ  ،محمد بن عیسی بن سور  ،الجامع الصحیح (السنن الترمذ ) ،تحقیق اتمد محمد شاکر ،طب ع
بیروت[ ،بیتا].
 .92تنکابنی ،شی محمد بن سلیمان ،توشیح التفسیر في قواعد التفسیر والتأویل ،قم ،بینا0200 ،ق.

 .98جرجانی ،ابوالمحاسن ،جاء الذهان (تفسیر گازر) ،به کوشش تسینی ارمو  ،تهران[ ،بینا]0922 ،ش.
 .93جفر  ،آرتور ،مقدمتان في علوم القرآن ،القاهره[ ،بینا]0302 ،م.

 .21جواد آملی ،عبدالله ،نزاهت قرآن از تحر یف ،تحقیق علی نصیر  ،قم ،مرکز نشر اسرا 0982 ،ش.

.20تاکم نیشابور  ،ابوعبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،با اشراف یوسف عبدالرتمن مرعشی ،بیروت،
0212ق.
 .27تائر یزد  ،شی عبدالکریم ،دررالفوائد في الصول ،طبع الحجریة[ ،بیتا].

 .29تر عاملی ،محمدبن الحسن ،رسالة في اثبات تواتر القرآن (فی ضمن تراث الش یعة القرآن ی المجل د
الرابع) ،قم ،مکتبة علوم القرآن و التفسیر0291 ،ق.
 .22تسنی ،ابوالمکارم محمد بن ابوالفضل ،تفسیر البابل و القاقل ،چ سوم0380 ،م.
 .20تسینی میجنی ،علی ،التحقیق ف ي نف ی التحر ی ف ع ن الق رآن الش ر یف ،انتش ارات ش ریف رض ی،
0202ق.
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 .22تلی ،تسن بن یوسف بن مطهر (عجمه تلی) ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسه آ البیت0202 ،ق.

 .22تلی ،محمد بن اتمد بن ادری س ،المنتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان،
تحقیق :رجالی0213 ،ق.
 .28تمصی راز  ،سدیدالدین محمود ،المنقذ من التقلید ،قم ،مؤسسة نشر االسجمی0207 ،ق.
 .23خوئی ،سید ابوالقاسم ،البیان في تفسیر القرآن ،تهران ،نشر مرو 0922 ،ش.

 .01دمیاطی ،اتحاف فضاء البشر في قراءة اربع عشر ،بیروت[ ،بینا].0201 ،ق

.00دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران0902 ،ش.

 .07راز  ،ابوالفتوح ،روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن ،قم ،مکتبة آیتالله المرعشی0212 ،ق.
 .09راغب اصفهانی ،تسین بن محمد ،محاضرات الدباء و محاورات الشعرا و البلغاء ،ط بیروت.
 .02راوند  ،قطبالدین ،الخرائج و الجرائح ،تحقیق مؤسسة االمام المهد  ،قم0213 ،ق.
 .00رشیدرضا ،محمد ،المنار (دروس شی محمد عبده) ،بیروت ،دارالمعرفة[ ،بیتا].

 .02زرقانی ،محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان ،بیروت ،دارالمدار االسجمی7110 ،م.

 .02زرکشی ،بدرالدین ،البرهان في علوم القرآن ،تحقی ق محم د ابوالفض ل اب راهیم ،بی روت ،دارالمعرف ة ،ط
الثانیة.
 .08زمخشر  ،جارالله محمود ،الکشاف في حقائق غوامض التنز یل و عیون القاویل في وج وه التأوی ل،
بیروت ،دارالکتاب العربی0212 ،ق.
.03سیور  ،مقداد ،کنز العرفان في فقه القرآن ،تصحیح محمدباقر شریفزاده ،تهران0929 ،ق.
.21سیوطی ،جج الدین ،التقان في علوم القرآن ،بیروت ،دارالندو [ ،بیتا].
 ، __________.20الدر المنثور في تفسیر المأثور ،بیروت0219 ،ق.
.27شرفالدین ،سید عبدالحسین ،اجوبة المسائل جارالله ،نجف ،نعمان0982 ،ق.
 ،__________.29الفصول المهمة في تألیف المة ،ط نجف0920 ،ق.
.22شعرانی ،عبدالوهاب بن اتمد ،الکبر یت الحمر ،هامش الیواقیت و الجواهر.
 .20شهرستانی ،سید محمدتسین ،حفظ الکتاب الشر یف عن شبهة القول بالتحر یف[ ،بیجا]0930 ،ق.
.22شیبانی ،محمد بن علی نقی ،مختصر نهج البیان عن کشف معانی القرآن ،تحقی ق درگ اهی ،داراالس و ،
0922ش.
.22شی مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،المس ائل الس رویة ،تحقی ق ص ائب عبدالحمی د ،ق م ،الم ؤتمر
العالمی أللفیة الشی المفید0209 ،ق.
 ،__________.28اوائل المقالت و مذاهب المختارات ،تعلیق زنجانی ،تبریز0920 ،ش.
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.23شیراز  ،صدرالدین محمد بن ابراهیم (مجصدرا) ،تفسیر القرآن الکر یم ،تصحیح محمد خواج و  ،ق م،
انتشارات بیدار0920 ،ق.
 .21صبحی ،صالح ،مباحث في علوم القرآن ،ط الرابع ،بیروت.
.20صدوق ،ابوجعفر ،العتقادات ،تصحیح عصام عبدالسید ،بیروت ،دارالمفید0209 ،ق.
 ،__________.27علل الشرایع ،تقدیم سید محمدصادق بحرالعلوم ،نجف ،منشورات المکتب ة الحیدری ة،
0980ش.
 ،__________.29معانی الخبار ،قم ،انتشارات اسجمی0920 ،ش.
 ،__________.22من لیحضره الفقیه ،تعلیق تسن موسو خرسان ،ط 0931ق.
 .20طباطبائی ،محمدتسین ،الحاشیة علی الکافی ،تهران ،دارالکتب االسجمیة0929 ،ش.
 .22طباطبائی ،محمدتسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات0930 ،ق.
 .22طبرسی ،فضل بن الحسن ،جوامع الجامع في تفسیر القرآن الکر یم ،تهران ،مکتبة الکعبه0927 ،ش.
 ،__________.28مجمع البیان لعلوم القرآن ،تحقیق محجتی و طباطبائی ،بیروت ،دارالمعرفه0212 ،ق.
 .23طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،الفهرست ،بیروت0219 ،ق.
.81عاملی بیاضی ،زینالدین ،الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم ،تصحیح محمدباقر بهبود  ،مکتب ه
الرضو یه.
.80عاملی ،السید محمدجواد الحسینی ،مفتاح الکرامة ،ط الحجر .
 .87عاملی ،السیدجعفر مرتضی ،حقائقهامة حول القرآن الکر یم ،قم ،مؤسسة النشر االسجمی[ ،بیتا].
 .89عسقجنی ،ابنتجر ،فتح الباری ،به شرح صحیح بخار  ،ط بیروت ،بیتا.
.82عسکر  ،سیدمرتضی ،القرآن الکر یم و روایات المدرستین ،قم ،دانشکده اصو الدین0200 ،ق.
.80علم الهد (شریف مرتضی) ،علی بن الحسین ،الذخیرة في علم الکام ،تحقیق سیداتمد تسینی ،قم،
مؤسسه نشر اسجمی0200 ،ق.
 ،__________ .82رسائل الشر یف المرتضی ،اعداد :سید مهد رجایی ،قم ،نشر دارالفکر الکریم0210 ،ق.
 ،__________.82غرر الفوائد و در القائد (االمالی) ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت[ ،بیتا].
 .88علو تسینی ،میرجعفر ،کشف الحقائق عن نکت الیات والدقائق ،تهران ،مطبعة الموسو .0923 ،
 .83فاضل تونی ،عبدالله ،الوافیة في اصول الفقه ،المخطوط ،مکتبة ا البیت؟عهم؟.
 .31فاضل لنکرانی ،محمد ،مدخل التفسیر ،تحقیق :مرکز فقه االئمة االطهار ،قم0278 ،ق.
.30فاضل هند  ،الکوکب الدر ی (المطبوع في ضمن تراث الشیعة القرآنی ،المجلد الخامس) ،ق م ،مؤسس ة
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آ البیت؟عهم؟0291 ،ق.
 .37فیض کاشانی ،محمد محسن ،کتاب الوافی ،قم ،منشورات مکتبة آیتالله المرعشی النجفی[ ،بیتا].
 .39قرطبی ،محمد بن اتمد ،الجامع لحکام القرآن ،قاهره ،دارالکتب العربی0982 ،ق.
 .32قفار  ،ناصر ،اصول مذهب الشیعة المامیه الثنی عشر یة[ ،بیجا]0200 ،ق.
 .30قمی مشهد  ،محمد بن محمدرضا ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق تسین درگاهی ،ته ران ،ارش اد
اسجمی0200 ،ق.
 .32کاشانی ،محمد بن مرتضی ،المعین في تفسیر الکتاب المعین ،تصحیح علی اکبر غفار [ ،بیتا].
 .32کاشانی ،مجفتحالله ،منهج الصادقین في الزام المخالفین ،تهران ،انتشارات اسجمیه[ ،بیتا].
 .38کاشفالغطا  ،محمدتسین ،اصل الشیعة و اصولها ،ط بیروت0210 ،ق.
 .33کاشفی ،کما الدین تسین ،المواهب العلیة ،تصحیح سیدمحمدرضا ججلی0902 ،ش.
 .011کلینی ،محمد بن یعقوب ،تصحیح :علیاکبر الغفار  ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسجمیة0929 ،ش.
 .010کورانی ،شی علی ،تدوین القرآن ،قم ،دار القرآن الکریم[ ،بیتا].
 .017گلدزیهر ،ایگناز ،مذاهب التفسیر السامی ،مصر ،مکتبة الخانجی0922 ،ق.
 .019الهیجی ،محمد بن شریف ،تفسیر شر یف لهیجی ،تصحیح جج الدین ارمو .
 .012ما الله ،محمد ،الشیعة و تحر یف القرآن ،مکتبة ابنتیمیه ،ط الثالثه0213 ،ق.
 .010مامقانی ،شی عبدالله ،تنقیح المقال في عل م الرج ال ،تحقی ق محیال دین المامق انی ،ق م ،مؤسس ة
آ البیت0291 ،ق.
 .012متقی هند  ،علی ،کنزالعمال في سنن القوال و الفعال ،بیروت ،مؤسسة الرسالة0210 ،ق.
 .012مجلسی ،محمدباقر ،مرآة العقول ،تهران ،دارالکتب االسجمیه0929 ،ش.
 .018معرب طهرانی ،محمد ،کشف الرتیاب في عدم تحر یف الکتاب( ،مطب وع ف ي ض من ت راث الش یعة
القرآنی ،المجلد  ،)8قم ،مکتبة التفسیر و علوم القرآن0932 ،ش.
 .013معرفت ،محمدهاد  ،التمهید في علوم القرآن ،قم ،مطبعة مهر0938 ،ق.
 ،__________ .001صیانة القرآن عن التحر یف ،قم ،مؤسسه نشر اسجمی0208 ،ق.
.000مقدسی ،عبدالرتمن ،المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العز یز ،تحقی ق طی ار ق وال  ،بی روت،
دارصادر0930 ،ق.
.007ناکور  ،ابوالفیض ،سواطع اللهام ،تحقیق سیدمرتضی آیتاللهزاده شیراز  ،انتشارات یاران0202 ،ق.
 .009نجارزادگان (محمد ) ،فتحالله ،تحریفناپذیری قرآن ،تهران ،نشر مشعر0982 ،ش.
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 ،__________ .002سامة القرآن عن التحر یف و تفنید الفتراءات علی الشیعة المامی ة ،ته ران ،نش ر
مشعر02072 ،ق.
 .000نحاس ،ابوجعفر محمد بن اتمد ،کتاب الناسخ و المنسوخ ،بیروت0213 ،ق.
 .002نسائی ،اتمد بن شعیب ،السنن الکبری ،تحقیق سلیمان البندار و س ید کس رو تس ن ،بی روت ،دار
الکتب العلمیة0200 ،ق.
 .002نور  ،میرزاتسین ،فصل الخطاب ،الطبع الحجر [ ،بیجا ،بینا]0738 ،ق.
 .008هیثمی ،ابوبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بتحریر العراقی و ابنتجر ،بیروت ،دارالکت اب العرب ی،
ط الثالثة0217 ،ق.
 .003وتید بهبهانی ،محمدباقر ،الفوائد الحائر یه ،تحقیق لجنة تحقیق مجمع الفک ر االس جمی ،ق م ،مجم ع
الفکر االسجمی0200 ،ق.

