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 هچکید
 مر ا ک  از کره  است پراکن ه امی  ا از یا مجم،عه ،قرآن فیتحر انیم ع مستن   یتر مهم
  ا یمختلفر  یهرا    ش یاسالم داوشمن ان ام،ی  ا  ،وه  یا  دّ د . است ش ه ی ردآ   مختلف

 از که ییها   ش از یبرخ یحت ای   و ا و   ا الز  تیجاما ها   ش  یا شتریب ی ح او ، برده کا  به
   ،  یر ا از. اسرت  شر ه  قررآن  فیر تحر شربهة  بره  منجرر  خر،د  ش ه،  رفته کا  به تسن  اهل یس،
. دا د د چنر ان  عرر  م   یر د یعلمرا  یسر،  از امرر   یر ا د  جامع    یصح ی  ش یریکا   به
 اتخراذ   ا یجراما    ش امیر   ا  ،وه  یا  دّ د  که است یمااصر داوشمن ان از مارفت اهلل تیآ

 ا ل مرحلرة  د . اسرت  یا مرحلره  سره  ومرا  فیر تحر امیر   ا هیت،ج   وق  د  شانیا   ش. او  کرده
 اعتبرا   یبر   ا ییادعرا  امیر   ا مر ا ک  شرتر یب شانیا. دا و  ت،جه امی  ا منابع به مارفت اهلل تیآ
   مجهر،ل  هرا  آن صراحبان  کره  هسرتن   ییهرا   سراحه  ها آن از یا یبس که کنن  یم عن،ان   داون  یم

 بره  مارفرت  اهلل تیآ مرحله،  یا د . است ییادعا امی  ا سن  به ت،جه   د مرحلة. هستن  مجا،ل
 وقر   بره  س،  مرحلة د      زو  یم مباد م وما فیتحر امی  ا وق  به یلیتفص   یاجماح ،ةیش د 
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 مهمقد

اسرت.   قرآنواپذیری    اقع وش ن تحریف د   تحریف قرآویز مسائل مهم عل،  یکی ا
، د  کنا  برخی دالیل   ایام  ا ده د  منرابع غیرر ماتبرر  ا    قرآنقائالن  ق،ع تحریف د  

اسرت.   قررآن ها بر  ق،ع تحریف د   تری  دحیل آن او  که مهم ویز مستمسک خ،د قرا  داده
او  تا د  مقا  دفاع برآین    از حریم کرامت   اجب داوسته د  مقابل، علمای متاه  بر خ،د

فصرل احخطراب فری تحریرف کتراب  ب      حراست وماین . از زمان و،شته ش ن کتاب  قرآن
هرای  ،ورا ،وی دالیرل قرائالن بره       به قلم مح ث و، ی، علمرای زیرادی بره شری،ه     األ باب

الی  برخرری د  البرره اورر . ومررا  ا وقرر    بر سرری کرررده تحریررف از جملرره   ایررام تحریررف
های خ،د د  پاسخ به سلاالم یا به قص  یادکرد عقای  شیاه یا د  مق مرة تفاسریر بره     کتاب

هرای مسرتقل    ای ویز با اختصراو وگاشرته   او    پا ه تبیی  دی  اه شیاه د  ای  زمینه پرداخته
عن،ان مج د  یکی از ای  داوشمن ان است که به اهلل مارفت او . آیت د  ای   اه  ا  برداشته

برا ک،شرش      قررآن ش،د. ایشان د   استای مبازه با پنر ا  تحریرف    شناخته می قرآویعل،  

اور . برا ت،جره بره اینکره ایشران         ا وگاشرته  م  احتحریف قرآناح صیانةج یت فرا ان کتاب 
اور    تالش علمای قبل از خ،د  ا د  ای  زمینه مشاه ه   وقاط ق،ّم   عاف آوان  ا شناخته

اور ، پررداخت  بره   ش   شری،ة      پر  ش یافتره  اهلل خ،یی محضر استادی همچ،ن آیت  د  
کنر . ایر     عر  م د چن ان پی ا می اهلل مارفت وق  دالیل قائالن به تحریف از منظر آیت

 است. پژ هش ویز د   استای تحقق ای  ه ف به  شتة تحریر د آم ه

ست. برا د  وظرر  ررفت  ایر      وما تری  مستمسک م عیان تحریف،   ایام تحریف مهم
   مانرا  بره  وقرل  تقطیرع،  اسررائیلیام،    غاحیان های او یشه یافت   اه جال، مسئله که احتمال

اسرت، بر سری ایر    ایرام  ا برا       خ، ده پی،و  احادیث سرشت با دیگر علل    ا ی سه،
اسرت. برا  جر،د ایر ، پرس از اوتشرا  کتراب محر ث ور، ی د  براب            مشکل م،اجه کررده 

اور . از   وظران د  آثا  خ،یش به وق  آ ای  ی پرداختره  ف، بسیا ی از علما   صاحبتحری
 اهلل تأحیف آیت احشریف قرآناحتحقیق فی وفی احتحریف ع  احت،ان به  تری  ای  آثا  می مهم
اهلل  ترأحیف آیرت   فصل احخطراب فری عر   تحریرف کتراب  ب اال براب      میالوی،  علی سی 
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ترأحیف  « مر  احتحریرف   قررآن اح ص یانة »، فصرل  قررآن فسریر اح احبیان فری ت زاده آملی،  حس 
ترأحیف   احکریم     ایام احم  ستی  قرآناحاهلل سی  اب،احقاسم خ،یی، جل  س،  کتاب  آیت
اهلل جر،ادی آملری    ترأحیف آیرت   از تحریرف  قررآن وزاهت اهلل سی  مرتضی عسکری    آیت

اهلل مارفرت جایگراه    تأحیف آیرت  مِ  احتحریف قرآناح صیانةاشا ه کرد. د  ای  بی ، کتاب 
ای دا د، به سبب اینکه به ص، م کامالً   شمن    با سبک ب یای به بر سی   ایرام    یژه

ای  است. بنرابرای ، عرر  م دیر ه شر  ترا پرژ هش بره صر، م مقاحره          وما پرداخته تحریف
وگا ش ش،د   فشرده   مختصرر   ش ایشران مارفری شر،د. د برا ة پیشرینة پرژ هش بایر          

اسرت،   کر ش  که ا رچه کتب   مقاالم بسیا ی د با ة دفع شبهه تحریف و،شته شر ه متذ
ومرا   چگر،وگی پاسرخ     به بیان اقسرا    ایرام تحریرف    ای که به ص، م   شمن  اما مقاحه

 است. ها به آن ها پرداخته باش ، و،شته وش ه علمی ب ان

 نما در نقد روایات تحریف اهلل معرفت . روش آیت1

است    یشة ایر  اعتقراد     ا ک، ک، اوه خ،او ه قرآنوسبت تحریف به  ارفتاهلل م آیت
. (01، احرف:  0313مارفرت،    .ک؛ داور    هرای وخسرتی  مری     ا اختالف صاحبان مصرحف 

د   قررآن ایشان ماتق  هستن  زماوی  قابت تنگاتنگ برای وگرا ش مرت ، تهجری   قرائرت     
اوگاشت   آوچره  ا ورزد دیگرران     ت میای هجا   قرائت خ،د  ا د س جریان ب،د   هر دسته

شمردو . ای  جریان ادامه داشت ترا آوکره د  د  ة خلیفرة سر،  اهرل سرنالت،        ب،د، باطل می
ای کرره شایسررتگی ایرر  کررا  مهررم  ا و اشررتن ، یک سررت شرر     مصرراحف برره دسررت عرر ه

هرای مصراحف د  قیراس برا       خ داد   اختالف د  وسخه قرآناحخط  هایی د   سم اختالف
ق.، 0805 .ک؛ همران،    ش ، پ ی ا   شت اصل( که د  م ینه وگه ا ی می  اُ ّمصحف 

هرای مصراحف، هجرا       (. د  کنا  ای  اختالف، برخی از صحابه   تابای  وسرخه 311: 0 ر
هرای   هرایی از آن مشراجره   ها   حکایرت  قرائام  ا به باد اوتقاد  رفتن  که سراوجا ،   ایت

ون  حش،یه  حرع   اشرتیاق زیرادی وسربت بره وقرل، عربط          هایی ما حفظی باقی ماو     ر ه
تری  منابع   ایی از خ،د وشان دادو    ب ی  ترتیرب، مشرکل  جر،د     ها د  مهم وگا ش آن
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هرای خرا  جراهلی     ایجاد کردو . از س،ی دیگر، صراحبان او یشره   قرآنتحریف  ا د  مت  
: 0313 .ک؛ همان،   زدو  میکردو    به ای  غ،غا دام   برای وشر چنی  اباطیلی تالش می

 کَررِهَ  وَلَروْ  نُرورِهِ  مُتِمُّ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ اللَّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُوا یُرِیدُونَ. ایشان با اشا ه به آیة (01

 .ک؛  هرا بره آ ز ی باطرل خر،د ورسری و        کنن  که آن ( عن،ان می0 احصفن الْکَافِرُونَ
 (.01همان: 

، ایشران بره ترالش    قرآنه   منشاا پی ایش   ایام م،ه،  تحریف پس از اشا ه به  یش
اورر    چنرری   فنالرری   ایررام دال بررر تحریررف اشررا ه کرررده حررلالبرخرری از محققرران د بررا ة 

چ،ن اهل تسن  به صحت   د ستی سن    ایام   صرراحت دالحرت   ایرام    »و،یسن :  می
شرت   بره تراشری ن مسرئلة     ها ثمری و ا مستلز  ب،دو ، تالش آن قرآنبه  ق،ع تحریف د  

وا زیر ش و ، د  حاحی که واد سرتی ایر  ور،ع وسرخ برر اسراس ق،اعر  علرم          "التالوةوسخ "
 (.01همان:  « اص،ل مبره  است

وگرر بره    هایی با وگاه وقرادی   کُرل   با تصری  به واکا آم ی چنی    ش اهلل مارفت آیت
بن و  که وسربت بره    کا  می   به کنن  ای  ا پیشنهاد می وما،   ش سه مرحله   ایام تحریف

هررا جامایررت   کررا آیی الز   ا دا د   د  ادامرره برره شرررح ایرر  سرره مرحلرره     سررایر   ش
 پردازیم. می

 نما . مرحلة اول: نقد منابع روایات تحریف1ـ1

وما،  تری  مرحله د  وق    بر سی   ایام تحریف ا حی    مهم اهلل مارفت، از منظر آیت
اسرت؛   هرا وقرل شر ه    ک   منابای اسرت کره ایر   ،وره   ایرام د  آن     ت،جه به اعتبا  م ا 

ای  چراکه د  بر سی مقب،حیت هر خبری، ابت ا بای  سن  منبع   ایرت بر سری شر،د. مرحلره    
که بسیا ی از محققان ب ان ت،جه و ا و    از میان بز  ان، فقط ایشان بره بر سری مبسر،ط    

ترک منرابع    د  ای  زمینه تک اهلل مارفت آیت(. 031: 0331او    .ک؛ مفت ،  منابع پرداخته
ها  ا آشرکا    اهل تسنال  ر تشیع(  ا بر سی،   با ت،عی  کافی   مبس،ط عاف آن     ایام

 پردازیم. او ، می ها پرداخته به وق  آن اهلل مارفت کنن . د  ذیل به شرح منابای که آیت می
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 دبستان المذاهب. کتاب 1ـ1ـ1

یل هشتم محر ث ور، ی کره بره   ایرام اهرل تسرنال  اسرتناد         د  وق  دح اهلل مارفت آیت
 و،یسن : است، چنی  می کرده

شگفت آوکه مح ث و، ی س، ة م،ه،   الیت  ا به ط،  کامل بره وقرل از   »
 ا د  شرما    ایرام مخاحفران د  ایر       اسرت   آن   آ  ده دبستان احمذاهبکتاب 

ن  د  کترب خاصره   است   د  آخر ک،شش وم،ده که اثبام ک باب قلم اد کرده
 (.101، احف: 0313مارفت،  « است ای به ای  س، ه ش ه ویز اشا ه

ای  سر، ه   دبستان احمذاهبصاحب »او   ایشان د  ج،اب مح ث و، ی که عن،ان کرده
 و،یسن : ، چنی  می«است   د  کتاب خ،د آ  ده اخذ کرده مثاحب و،اصب ا از کتاب 

دست    ا که اخیراً د  هن  به اصبمثاحب احن،اینجاوب د  وسخة خطی کتاب »
آم ه، م، د دقت قرا  داد    وه تنها اثری از ای  سر، ة سراختگی  جر،د ور ا د،     

اسرت   همچر،ن سری  مرتضری      آ  ده قررآن بلکه دالیل فرا اوی بر ع   تحریف 
 «است تاکن،ن محف،ظ   مص،ن ماو ه  و(از زمان پیامبر قرآناست که  اثبام کرده

 (.001همان:  

اثرری از ایر  سر، ه د  کترب شریاه      »کنر  کره    ته خ،د مح ث و، ی ویز اعتراف مری احب
اسرت تمرا  سر، ة      فتره  احمثاحرب او  که د  کتراب   ویافتم، اما به اب  شهرآش،ب وسبت داده

ترا:    محر ث ور، ی، بری   « اور . شرای  مقصر،د ا  همری  سر، ه باشر         الیت  ا حذف کرده
هرای دیگرران    ظاهراً ای  هم از دسیسه»و،یس :  می د  ای  زمینه اهلل مارفت (. آیت001ر013

چنری    مثاحرب   د  کتاب  (000، احف: 0313مارفت،  « است است که بر شیاه تحمیل ش ه
 مطلبی  ج،د و ا د.

 و،یس : د با ة اوتساب کتاب به صاحب آن چنی  می اهلل مارفت آیت

محسر   و،یسرن ة کتراب  ا    ترا یخ ادبیرام ایرران   سِر جران ملکرم د  کتراب    »
ایضاح احمکنر،ن فری احر حیل    است   د  کتاب  داوسته "فاوی"کشمیری متخلص به 
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اسرت. مرالال فیرر ز د  حاشریة      مارفی شر ه  "م،ب  شاه هن ی"، علی کشف احظن،ن
اسرت. آخرری  وظرری کره      اعرال  داشرته   "میر ذ احفقا  علری "، ا   ا دساتیرکتاب 

از فرزور ان   "سر  اسفن یا م،ب  کیخ"محققان به آن دست یافته، ای  است که ا  
 0108رر 313  آذ  کی،ان، بنیاوگذا  فرقة کی،اویه د  هن  د  د  ة اکبرشاه تیم، ی

های دیگر  ا  کرد   مذهب است. ا  مرد   ا به مذهب کی،اویه دع،م می ق.( ب،ده
 (.031ر030همان:   «کرد طرد می

ی بررای ا حری  برا  بره     میالد 0013کنن  که ای  کتاب د  سال  ایشان د  آخر اعافه می
هرا     فرمان وماین ة اوگلستان،  یلیا  بیلی، د  کلکته چاپ   منتشر ش    احبته سرال ای  چراپ 

 (.031 .ک؛ همان:   اوتشا های  سیع بر افراد تیزبی  پ،شی ه ویست

 النسب ای مجهول . رساله1ـ1ـ1

احنسربی   جهر،ل او ،  سراحة م  هایی که م عیان تحریف به آن تمسک کرده یکی از کتاب
اسرت.   های مختلف به افراد  ،وا ،وی منتسرب شر ه    غم  ح م اصل با عن،ان است که به

مرا  »ق.(،  اهی با وا  310  .  به سا ب  عب اهلل اشاری«  ساحة واسخ   منس،خ» اه با عن،ان 
 سراحة  »ق.(    راهی برا عنر،ان    311  .  به محم ب  ابراهیم واماوی« قرآن ر ِد فی صن،ف اح

 است. ق.( وسبت داده ش ه831  .  به سی  مرتضی« م   متشابهمحک

اوتساب ای   ساحه به سا  اشاری واتما  است. ایشان با اشا ه بره   اهلل مارفت، از وظر آیت
کننر    از س،ی عالمه مجلسی، کال  ایشان  ا د  ای  زمینه وقرل مری    ساحة واماویوقل کامل 

 او : که چنی  و،شته

نی  یافتم: جافرب  محمر ب  ق،ح،یره از اب،احقاسرم سرا      ای که  چ د  و،شته»
اشاری برای ما چنی    ایت کرد: اححم  هلل ذی احنالاماا  ... . مشرایخ   اصرحاب   

فرمر،د:... . ایر      ع(اور  کره امیرر احمرلمنی        ایرت کررده    ع(ح یث از اما  صادق
« اسرت  هآم ه ر با اور کی اخرتالف ر آمر        ساحة واماویح یث همان  ،وه که د  

 (.31: 31  .، ر 0303 مجلسی، 
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 و،یسن : پس از اشا ه به کال  عالمه مجلسی چنی  می اهلل مارفت آیت

ق،ح،یه تنها به  اسطة براد  یا پ   خر،د از   داویم اب  ای  د حاحی است که می»
که   ع(است. بنابرای ، آن دسته از   ایام منتسب به اما  صادق سا    ایت کرده

اإلسناد است، چ،ن ا  از طریق آن دسته از مشایخ  ، مجه،ل وقل ش هاز طریق سا  
، احرف:  0313 مارفرت،  « اسرت  خ،د که وا  آوان  ا وبررده، از امرا    ایرت کررده    

 (.103ر100

 و،یسن : د با ة اوتساب ای   ساحه به واماوی ویز چنی  می اهلل مارفت آیت

بر ان ای   اسرت:  آمر ه د  مق مة ای  کتاب با  از حم    ثنرای احهری چنری     »
اسرت:   دا ای شأوی عظیم   منزحتی بلن  است. تا جایی که  فته قرآنبراد  که د  

عق ه از جافی  چنی   ،ی : اب  قرآنتفسیر احاب،عب اهلل محم ب  ابراهیم د  کتاب 
شرنی   کره     ع(مهران... از جرابر بررای مرا   ایرت کررد کره از امرا  صرادق         از اب 
کنن :[ ظاهر ای  تابیرر آن   د  ادامه چنی  اعافه می اهلل مارفت فرم،د:... . ]آیت می

است که  ردآ  و ة  ساحه کسی غیر از واماوی است؛ زیرا ا  از کتاب واماوی د  
ش،د کتاب واماوی غیر از ایر   سراحه اسرت.     است. پس مال،  می تفسیر وقل کرده

هرا بسریا     یران آن د  م "بطرائنی "افز ن بر ای ، اسناد ایر  کتراب بره دحیرل  جر،د      
 (.103 همان: « عایف است

داونر    چنرری    همچنری ، ایشران اوتسراب ایر  کتراب برره سری  مرتضری  ا صرحی  ومری         
 و،یسن : می

اوتساب ای   ساحه به سی  مرتضی به احتمال ق،ی از مشابهت وا  کاتب  ساحه »
است، چ،ن هریچ یرک از و،یسرن  ان کترب ترراجم چنری         با وا  سی  وشأم یافته

او    د  فهرست تأحیفرام سری  مرتضری ویرز      ابی  ا به سی  مرتضی وسبت و ادهکت
است. از ای   ذشرته، محتر،ای ایر   سراحه برا دیر  اه سرّی  د  مسرئلة          ذکر وش ه
 (.111  همان:« از تحریف، مخاحفت صری  دا د قرآنمص،ویت 

  یرو : سراوجا ، ایشان چنی  وتیجه می
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یانی و،یسن ه   واسخ آن وامشخص اسرت    ای که چنی   عایتی دا د  ساحه»
  سن  آن صحی  ویست   هیچ کس از بز  ان علم   ح یث بره ت،ثیرق آن  أی   

است،(  او    اح ی از پیش،ایان تحقیق بر اعتبا    سن یت آن تصری  وکرده و اده
 همران:  « صالحیت و ا د به عن،ان مسرتن    منبرع  رزینش   ایرام تلقری  رردد      

111.) 

 ق.( 09 م.) بن قیس هاللی نوشتة سلیم قیفهالس. 2ـ1ـ1

ا  از اصحاب خراو امرا    »او :  ب  قیس هالحی چنی  و،شته د با ة سلیم اهلل مارفت آیت
ای از اسرا  امامت    الیت  ا جمع آ  ده بر،د.   ب،د. ا  کتابی و،شته که د  آن پا ه  ع(علی

 «اسرت  منر  بر،ده   ز آن بهرره تری  کتبی بر،ده کره شریاه د  آن د  ه ا    ای  کتاب جزا وفیس
بسیا ی از محققران د برا ة   »و،یسن :  چنی  می احسقیفه. اما ایشان د با ة کتاب (111 همان: 

(. ایشران  111همران:   « اور   اصلی یا ب حی ب،دن وسخة م،ج،د   مت ا ل آن تشرکیک کررده  
ا   قتی حجار د  پری سرلیم بر،د ترا ا   ا بکشر ،      »دهن :  علت تشکیک  ا چنی  شرح می

فیر ز( پناه برد. هنگرا  مررز کتراب  ا بره عنر،ان پراداش         عیاش ب  ابی فرا  کرد   به ابان
ای  ابان جزا تاباران    »کنن  که:  . سرس اعافه می(110 همان: « حطف ابان به ا  تسلیم کرد

خر،د ا     جرال است. شیخ ط،سی د   از صحابة اما  باقر   اما  صادق ر علیهمااحسال  ر ب،ده  
عرایف اسرت   شایسرتة    "است کره   غضائری ویز د  حقال ا   فته است. اب  یف داوسته ا عا

عیاش    ب  ابی . ایشان پس از ذکر وظرام  جاحی،ن د با ة ابان(110 همان: « "احتفام ویست
، ب  ن آوکره د   «کافی»ش،اه ی از جمله  ج،د   ایاتی از سلیم د  کتب ماتبر شیاه، مثل 

احتمال اینکه ایر  کتراب سراخته      » یرو  که  ، د  پایان وتیجه میآم ه باش  احسقیفهکتاب 
عیاش باش    ا  خ،د ای  کتاب  ا به ای  سبک قرا  داده، از آن کاسرته   ب  ابی پرداختة ابان

« ومای  تا به سلیم، هرچن  اصل کتاب از سلیم اسرت  یا بر آن افز ده باش ، احتماحی ق،ی می
 .(111 همان: 
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 ق.(262 م.) وشتة احمدبن محمد سیّاری. قرائات ن3ـ1ـ1

یکی از م ا ک   مصاد ی که طرفر ا ان شربهة تحریرف بره آن اعتمراد     ایرام  ا       
: 0331 .ک؛ اکبرری،    اور ، کتراب احمر ب  محمر  سریّا ی اسرت       ازآن اخذ   وقل کرده

 د با ة احم ب  محم  سیّا ی اق،احی  ا به شرح ذیل د  تضرایف ا   اهلل مارفت (. آیت815
 کن : از علمای  جال وقل می

سریّا  کاترب از کاتبران آل     محمر   احمر ب  »  ،یر :  * شیخ ط،سی د با ة ا  چنی  می
 (.50تا:   ط،سی، بی« پرد  غ( است  احمراسیل   ایت، ب دی    کثیر طاهر، فردی سرست

 ر است.  ا   سیّا ( بسیا  عایف، غل،کنن ه   تحریف»و،یس :  غضائری چنی  می * اب 
اسرت ا  قائرل بره تناسرخ ا  اح       فتره  و،اد  احمصنالفهب  محب،ب ویز د  کتاب  م ب  علیمح

 (.80: 0 ، ر0318غضائری،   اب « است ب،ده

ورزد ماسرت، د     قرائرام ای کری شر ه از کتراب    با اشا ه به اینکه وسخه اهلل مارفت آیت
 و،یسن : ادامه چنی  می

 مختصراحبصرائر لالری د   بر  سرلیمان ح   کره شریخ حسر     ، چنران قرائرام کتاب »
مار ف است   ای  عن،ان با ت،جه بره محتر،ای    احتنزیل   احتحریفاست، به   فته

مح ثان قمی ویرز د  کترب   . ومای  تر می وزدیک قرائامکتاب از عن،ان مرب،ط به 
کردور .   ح یث خ،د تما    ایاتی  ا که از طریق سیّا ی وقرل شر ه، حرذف مری    

 (.113 ، احف:0313 مارفت، «   تکیه ونماین !پس سزا ا  است اصحاب به کتب ا

 ق.( 159 م.) . تفسیر ابوالجارود زیادبن مُنذر معروف به سُرحُوب4ـ1ـ1

د برا ة   اهلل مارفت وما، تفسیر اب،احجا  د است. آیت یکی دیگر از مصاد  اخبا  تحریف
 و،یسن : و،یسن ة آن چنی  می

 از بسریا ی  از ا . اسرت  اوسرته د 011 ترا  051 های سال بی   ا ا   فام بخا ی»
   ایرت  حسر   بر   عب احلاله   بصری حس  وباته، ب  اصبغ ع،فی، عطیة ماون  تاباان
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 د  تفسریر  ایر     است کرده   ایت  ع(باقر اما  از که دا د تفسیری ا  .است کرده
 امرا   آوگراه     ع(براقر  امرا   خر،او  زمررة  د  وخسرت  ا . اسرت  آمر ه  قمی تفسیر
 امرا   از    ردیر   ا  هر،ادا ان  از علری  زیر ب   قیرا   از پرس   حری  بر،د،   ع(صادق
 مر، د  کره  کررد   فترا    ستاخاوه ای او ازه به  اه ای  د     رفت کنا ه  ع(صادق
( د یایی وابینای حی،ان  «سررح،ب» حقب با ا .  رفت قرا  حضرم وفری    وفرم
 خاصره    امره ع  جاحی،ن. ا ست به منتسب «زی یه ر سررح،بیه» فرقة   یافت شهرم

 (.811: 0 ، ب، ر0313مارفت،   «او  شمرده عایف ح یث ر وقل ر د   ا ا 

تفسیر ا  همان است » و،یسن : ایشان پس از مارفی اب،احجا  د د با ة تفسیر ا  چنی  می
سرس از شیخ  (.113 همان، احف: « است که اب،سهل کثیرب  عیاش قطان از ا    ایت کرده

 (.118تا:   ط،سی، بی« اب،سهل عایف است» است: تهکن  که  ف ط،سی وقل می

 ق.( 320 م.) . تفسیر علی بن ابراهیم قمی5ـ1ـ1

بر    کننر ، تفسریر علری    به آن اسرتناد مری   قرآنیکی دیگر از منابای که قائالن تحریف 
 کنن : د با ة ای  تفسیر چنی  اظها  وظر می اهلل مارفت ابراهیم قمی است. آیت

ای از امالئام ا  به  ه ا ست، وه و،شتة ا . د   اقع، آمیزهای  تفسیر منس،ب ب»
  بخش زیادی از تفسیر اب،احجا  د  "ب  محم  عل،ی اب،احفضل عباس"شا ردش 

است   برا   ایراتی از پریش خر،د تکمیرل       که اب،احفضل آن  ا ب ان عمیمه کرده
ده، از اسرتاد  وقل کر قرآند  تفسیر   ع(است. ا    ایاتی  ا که از اما  صادق وم،ده

  ایرت شر ه، بره      ع(است   تفسیر اب،احجا  د  ا که از اما  باقر خ،د قمی بر رفته
است   برای تکمیل فائ ة کتاب،   ایاتی از دیگر مشایخ   ایی  آن منضم ساخته

 (.118، احف: 0313 مارفت، « است خ،د  ا به ای  مجم،عه افز ده

اب،احفضرل  "شر،د:   ایر  عبرا م آغراز مری    ایر  تفسریر برا    »کننر :   سرس ایشان اعافه می
  همران: « ب  ابراهیم برای ما حر یث  فرت...   ب  محم  برای م    ایت کرد که علی عباس
کنن  که برای اعتبا  یافت  ای  ح یث بای  به د  سرلال ذیرل پاسرخ     (. سرس عن،ان می118
 داد:
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 ، چه کسی است؟«برای م    ایت کرد»احف(  ،ین ة جمله 

 ، چه کسی است؟ عباس عل،ی که از استاد خ،د  قمی(   ایت کردهب( اب،احفضل 

. احبتره د   (همران  « ایر  شرخص، مجهر،ل اسرت    »  ،ینر :  ایشان د  پاسخ سلال ا ل می
بر  حراتم فرزور      است ایر  شرخص احتمراالً علری     پا  قی از سی  م،سی زوجاوی وقل کرده
 .( .ک؛ همان  است کرده اححال بسیا    ایت اب،حاتم قز ینی باش  که از افراد عایف

خ،د اب،احفضل ویز مجه،ل اسرت؛ زیررا هریچ    » و،یسن : د  پاسخ سلال د   ویز چنی  می
او    تنهرا چیرزی کره د برا ة ا  د  دسرت       یک از تراجم از ا  به م ح یا مذمت یاد وکرده

. (115 همان:  «است  ع(ب  جافر است، ای  است که ا  از و،اد ان حمزه، فرزو  اما  م،سی
ه،یررت   ای ا ل مجهرر،ل اسررت   » یرورر :  د  آخررر چنرری  وتیجرره مرری  اهلل مارفررت آیررت

است. بنابرای ، اَسناد ای  تفسیر، بری ه یا  اب،احفضل عباس عل،ی ویز د  کتب  جال واشناخته
« اصطالحًا مجه،ل است   چنی  ترأحیفی ورزد ا براب حر یث از د جرة اعتبرا  سراقط اسرت        

 .(115 ، احف:0313مارفت،  

 ق.( 325 م.) بن احمد کوفی علی اإلستغاثة. 6ـ1ـ1

کنن  که د  ذیرل   اهلل مارفت د با ة ای  کتاب به وقل اق،ال علمای  جال بسن ه می آیت
 کنیم تا میزان اعتبا  ای  کتاب مشخص ش،د. به برخی اشا ه می

 ررذا   د  غگرر،، غل،کننرر ه   برر عت »  ،یرر : غضررائری د بررا ة ا  چنرری  مرری  * ابرر 
: 0 ، ر0318 غضرائری،  « های زیادی از ا  دی   که شایستة ت،جره ویسرت   ت، کتاباس ب،ده
03.) 

ا  خ،د م عی ب،د که از آل اب،طاحب اسرت. د  آخرر   »است:  * وجاشی د با ة ا  و،شته
هرا   عمر به غل،  رایی    مذهب ا  فاس   شرت. ا  کترب فرا اوری وگاشرت، امرا بیشرتر آن      

 (.111: 0811وجاشی،   «ا ر است مایه   بی کم
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که شیخ آ  ده، ایر    چنان»و،یسن :  پس از وقل ق،ل وجاشی چنی  می اهلل مارفت * آیت
 (.115، احف: 0313 مارفت، « کتاب جزا ای  دسته است

 نوشتة طبرسی احتجاج. 7ـ1ـ1

چه کسری اسرت، بره وقرل از سری        احتجارد با ة اینکه و،یسن ه کتاب  اهلل مارفت آیت
ایشران د برا ة    (.111رر 115کننر    .ک؛ همران:    احتمال مطرح میمحم  بحراحال، ، شش 

 و،یسن : خ،د کتاب چنی  می

ای  بای  داوست مطاحب آن مرسرل   بر  ن اسرناد اسرت   بیشرتر آن آمیختره      »
هرا   ت،ان بره خر،د اسرت الل    های عقلی که تنها می است از   ایام وقلی   است الل

، علما از اعتماد بره   ایرام ایر  کتراب     ها. به همی  دحیل اعتماد کرد، وه اسناد آن
هرا   او ، وه وقلی ب،دن آن او    به عقالوی ب،دن مت،ن   ایام ت،جه کرده منع وم،ده

« کاهر     ای  مسئله از منزحت کتاب به عن،ان سرن    ایری   ترا یخی پیشری  مری     
 .(111همان:  

است، چنی  وتیجه   ه ایشان با اشا ه به اوگیزة ملحف که ترغیب شیایان به مجادحة پسن ی
   تر است تا کتاب ح یثی   ترا یخی،  بنابرای ، ای  کتاب به کتابی کالمی شبیه»  یرو : می

 .(111 همان: « است الل عقلی د  آن بیشتر از وقل است

 )ع(. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری2ـ1ـ1

 و،یسن : د با ه ای  تفسیر چنی  می اهلل مارفت آیت

 آیام   حم  س، ة تفسیر بر مشتمل  ع(عسکری حس  اما  به منس،ب تفسیر»
 101 شرما ة  آیرة  از دُعُروا  مَا إِذَا الشُّهَداءُ یأْبَ الَ وَ تا بقره س، ة از ای پراکن ه

 مرد  از وفر د    است کرده امال  ا آن  ع(عسکری اما  که او  پن اشته چنی  .است
 سریّا   محمر ب   بر   علی ب،اححس ا   زیاد محم ب  ب  ی،سف اب،یاق،ب استرآبادر

  ا آن ر ب،دور   شر ه  یراب  شرف سامرا د   ع(اما  محضر به علم آم،خت  پی د  که
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 مفسرر  بره  مارر ف  خطیرب،  قاسرم  محمر ب   اب،اححسر   د ، آن  ا ی .اور   و،شته
 (.851: 0 ، ب، ر0313 مارفت، « است استرآبادی

 ثاقت اب،اححس  محم ب  قاسم » و،یسن : سرس ایشان د با ة اعتبا  ای  تفسیر چنی  می
اسرت. افرز ن برر ایر ، حرال اب،یاقر،ب          خطیب، مار ف به مفسر استرآبادی، ثابت وش ه

ر  ا یان تفسیرر ویز مجه،ل است. پس ای  سه شخصی که مص   کتراب هسرتن ،    اب،اححس 
ی (. ایشان د  ادامه به اق،ال علمرای  جرال بررا   111 همان، احف: « مجه،ل   واشناس هستن 
 کنن . تأیی  وظر خ،د استناد می

 السند . تفاسیر مقطوع0ـ1ـ1

اور ، امرا متأسرفاوه     ها  ا وگاشته ای  ج،د دا د که او یشمن اوی وامی آن تفاسیر بلن مرتبه
ماو ه، مختصری است که سن  آن حذف  است   آوچه باقی های اصلی آن از بی   فته وسخه

اسرت   ایر  مسرائل سربب شر ه کره        یختگی ش ه  هم   بسا احادیث آن دچا  دستبرد   به
هرا اسرتناد    هایی که قائالن به تحریف به آن ها از بی  بر د. د  ذیل به وم،وه اصاحت بیشتر آن

 کنیم. او ، اشا ه می کرده

 . تفسیر عیاشی1ـ0ـ1ـ1

 و،یسن : ایشان د با ة تفسیر عیاشی چنی  می

 د   ا( احسّرال   علیهم طها ،ا ائمة   استان سخ  که دا د وفیسی تفسیر عیاشی»
   سرن   برا   ا  ی   ایام. باش  می س،دمن    ا زو ه بسیا    است آ  ده  رد آن
 ایر   امرا  اسرت.   رفته بر د   ا قرآن پایان تا   است آ  ده اعتبا    دقت کمال د 

  ا آن سرن های  غفلرت    ی از ویرز  برخی. است ورسی ه ما به کامل ط،  به تفسیر
 وا  ای کا  ای  برای   او  کرده اکتفا اما  از ح یث  ا ی ا حی  به تنها   حذف،
  ا کسری  دیا  ای  د  چ،ن که مضم،ن ب ی  او ، کرده ا ائه وام،جّهی عذ  خ،د،
 حرذف   ا آن سن های از ای    ، باش ، ملحف از اجازه   سماع دا ای که ویافتیم
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   دا د  جر،د  کهرف  ةسر،   پایران  آن ترا  ا ل قسرمت  تنهرا  تفسیر ای  کردیم! از
 د   ا مفقر،د  بخرش  از او کی ت،ان می اکن،ن هم   است ش ه مفق،د دیگر قسمت

 است. داشته  ج،د آوان وزد کامل وسخة یافت که  ی کتاب از متق مان منق،الم
 تفسریر  از  ف،  به که احتنزیل ش،اه  کتاب د  ویشاب، ی حسکاوی حاکم جمله، از

 مشایخ شیخ   پنجم قرن بز  ان از  ی. کن  می وقل( قرآن آخر تا  عیاشی کامل
 یرک  برا  تفسریرش ر   د  طبرسری  عالمه. است احبیان مجمع صاحب طبرسی، عالمه

 کتراب  د  آوکره  عمر ه . اسرت  آ  ده زیرادی    ایام حسکاوی حاکم از  اسطه ر 
 ر همان، ب، « ش،د می یافت  فته، بی  از سن هایی که از بسیا ی ،احتنزیل ش،اه 

1 :011). 

 . تفسیر فرات کوفی2ـ0ـ1ـ1

ای  اما وا  یا ترجمره »و،یسن :  ایشان د با ة اعتبا  تفسیر م،ج،د از فرام ک،فی چنی  می
که از خ،د فرام ویز ر خر،ب    است؛ چنان از اح،ال بیشتر اساتی  ا  د  کتب  جاحی ما ویام ه

 (.113 ، احف:0313 مارفت، « است! یا ب  ر ذکری به میان ویام ه

 . تفسیر ماهیار3ـ0ـ1ـ1

بر    بر  علری   محمر ب  عبراس  »و،یسرن :   د با ة صاحب تفسیر چنی  می اهلل مارفت آیت
ق.( شخصری ثقره     331 حر  د   .   حجرا   عب اهلل احبزاز، مار ف به اب  ب  ماهیا ، اب، مر ان

ترأحیف   احسّرال   فری أهرل بیرت، علریهم     قررآن مرا ورزل مر  اح   د ستکا  بر،د   کترابی بره ورا      
کننر . وجاشری    . سرس کال  وجاشی  ا د با ة ای  تفسیر وقرل مری  (113 همان: « است کرده

 ،ین  تاکن،ن د با ة ای  م،ع،ع، چنی  کترابی وگاشرته     ر هی از اصحاب ما می» ،ی : 
   301ق.: 0811 وجاشرری، « اسررت! اورر : ایرر  کترراب هررزا    ق برر،ده   اسررت.  فترره وشرر ه
امرا هریچ یرک از    » کننر :  اعرافه مری   فرت اهلل مار (. سرس آیت030: 01 ق.، ر0801خ،یی،

 ساو  که ا  خ،د ویز آن  ا  است. ظاهر سخ  وجاشی می محققان متأخر ای  تفسیر  ا و ی ه
(. 131، احرف:  0313مارفرت،    «است و ی ه   مق ا  حجم آن  ا از زبان دیگران وقل کرده
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تأ یرل اآلیرام   کتراب  احر ّی  د    د  ادامه با یادکرد ای  وکته که سی  شرف اهلل مارفت آیت
است   خر،د ا  اذعران کررده کره تمرا  تفسریر ماهیرا   ا         از تفسیر ماهیا  وقل کرده الظاهرة
 و،یسن : است، سراوجا  چنی  می و ی ه

اسررت   ور، ی بررا  سرراطت شرریخ   ور، ی مشررتبه شرر ه ایر  وکترره بررر محرر ث  »
دالحت برر     ایاتی  ا که ظاهراً الباهرةتأ یل اآلیام اح ّی  وجفی د  کتاب  شرف

است   ای  خلط  تحریف دا د، به  مان اینکه جزا تفسیر ماهیا  است، وقل کرده
 احر ّی   آ  ی است، چ،ن کسی که از تفسیر ماهیا  وقل کرده، سی  شرف شگفت

تأ یرل  اسرت، د  حراحی کره کتراب      الظ اهرة تأ یل اآلیرام  استرآبادی د  کتاب 
اسرت کره وگرا ش آن از سر،ی      اح ّی  ترجمة فا سی کتاب شرف الباهرةاآلیام 

« اسرررت شرریخ محمرر تقی، ماررر ف برره آقررا وجفرری اصررفهاوی اوجررا   رفترره         
 .(130ر131همان 

هرا   پس از مارفی م ا کی که مح ث و، ی   قائالن به تحریف بره آن  اهلل مارفت آیت
 و،یسن : کنن ، چنی  می استناد می

صر      ایاتی کره محر ث ور، ی د برا ة تحریرف آ  ده، بریش از هرزا          »
اسرت   (   ایت از منابای وقل شر ه 005  ( ح یث است که هشتص  پاوزده0011 

هایی که یاد کردیم، جملگی یا  ها   وگاشته که اعتبا  چن اوی و ا و ؛ یانی کتاب
 .(130 همان: « اساس هستن  مجه،ل، یا بری ه   یا جالی   بی

 . نقد سندی2ـ1

های ا زیابی ح یث  تری   اه یکی از مهماز دیرباز تأمل د   ا یان ح یث وزد مح ثان 
 بِنَبَرإٍ  فَاسِقٌ جَاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیَّهَا یَاپژ هان با ت،جه به مفه،  آیة  است. ح یث ب،ده

 کره تحقیرق   (1ن اححجررام   نَادِمینَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَی فَتُصْبِحُوا بِجَهالَةٍ قَوْماً تُصیبُوا أَنْ فَتَبَیّنُوا
 .ک؛ وفیسری،    اور    ذا  ایر  اصرل داوسرته     ا پایه قرآناست،  د  خبر فاسق  ا الز  داوسته

0303 :81.) 
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ت،او  م،جرب یقری  بره صر    حر یث از       ط،  کامل ومی  د  مقابل، صحت سن  ویز به
ش،و  کره متر،اتر    احساّل ( باش . از ای  میان، تنها احادیثی یقینی تلقی می علیه  س،ی ماص، 

باشرن  کره    (. ای  م،ا د ویز چنان او ک مری 011ر00: 0 ق.، ر0800 .ک؛ مامقاوی،   باشن 
(. حتالی شهی  11 :5 ر  .ک؛ همان،  او  برخی مت،اتر حفظی  ا د  یک م، د منحصر داوسته

 ا « مَرر  کررذب علرریّ...»داورر    فقررط حرر یث  ثرراوی ترر،اتر  ا د  هرریچ حرر یثی ثابررت ومرری
(.  ذشرته از ایر ، ور،ع احادیرث     011: 0300یر شراوچی،   .ک؛ م   شمرد احت،اتر می ممک 

تما  او،اع دیگر ح یث، از جمله بهتری  او،اع احادیث صرحی  د  شرما  آحراد بره شرما       
قطع به ماص،  وسبت داد. افز ن بر اینکره ترا یخ  ر،اه   شرنی      ت،ان آن  ا به آم ه که ومی

کردور . چنری       جال میسازان ه،شمن   اه احادیث  ا با سن های صحی است که ح یث
ظاهر سن شران صرحی  اسرت،     ای م،ا د،   ایاتی  ا که به است که عالمه ش،شتری د  پا ه

 .ک؛   ها دسرت بررده باشرن     سازان د  آن او  که ح یث او    احتمال داده م،ع،ع خ،او ه
 (.011: 0 ق.، ر0811تستری، 

او    شرر طی  ا بررای پرذیرش     ویز ت،جه به سن    ایام  ا الز  داوسته اهلل مارفت آیت
 و،یسن : داون . ایشان د  ای  زمینه چنی  می سن    ایت الز  می

شر،د   هرر    هر کسی ص ق   اماوت ا ی ا    ش  باش ، خبرش پذیرفته مری »
 ،یی   خیاوت د  خبر شهره باش ، سرخنش پذیرفتره ویسرت   هرر      کس به د  غ
ا ر قررائ  صر ق ا  آشرکا      اححال باش ، الز  است د وگ کنیم تا کس مجه،ل

 (.15: 1 ، ب، ر0313 مارفت، « ش،د، خبر  ا برذیریم،   روه آن  ا  د کنیم

اور    وما  ا به د  شی،ة اجماحی   مفصل وقر  کررده   سن    ایام تحریف اهلل مارفت آیت
 ش،د. که د  ادامه ذکر می

 . شیوة اجمالی1ـ2ـ1

ان حر یث بره ور،ع حر یث اشرا ه      بر  ن بر سری  ا یر    اهلل مارفرت  د  ای  شی،ه، آیرت 
 کنن . می
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ق.( چنی   0001ر0151پس از وقل آ ای مح ث جزایری   اهلل مارفت آیت .9ر9ر1ر9
، 0313 مارفت، « ا  ای  فکر  ا بر پایة   ایام مجه،ل   آثا  واد ست بنا وهاد»و،یسن :  می

 (.031احف: 

ز آیرة سر،  سر، ة    ا قررآن سر،    د با ة   ایت حذف یک مارفت اهلل آیت .1ر9ر1ر9
 ر ماون  بسیا ی از   ایام مجا،ل دیگری کره و،یسرن ه     ای    ایت»و،یسن :  وساا چنی  می

 (.111   111 همان: « ( آ  ده ر مرسل   مجا،ل استاإلحتجارصاحب  

 . شیوة تفصیلی2ـ2ـ1

با بر سی اح،ال   ایان   ایت   وقل اق،ال علمای  جال  اهلل مارفت د  ای  شی،ه، آیت
 کنیم. به بیان چن  وم،وه اکتفا میدهن . د  اینجا  وما  ا وشان می اف   ایام تحریفع

ب  سنبر دسرت،ایی   ب  عیسی افریقی از هشا  * ث،ابه م،صلی از اب،عر به حرالاوی از م،سی
بر  عمررب  احخطراب بر ی       بر  عبر اهلل   از عمرب  شمرب  یزی  از جابر یزی  جافی از سراحم 

األسر،د   ایتری  ا بررای     ب  عب اهلل د  مکاله وزدیرک حجرر   : ساحماست ص، م   ایت کرده
 بیان کرد... .  ع(اما  محم  باقر

 و،یسن : چنی  می د  وق  سن    ایت مارفت اهلل آیت

افریقری هرر سره مجهر،ل      عیسری  بر   م،سی   حرالاوی م،صلی، اب،عر به ث،ابة»
 ت اسرت   عمررب   از بز  ان ح یث وزد اهرل سرنال   دست،ایی سنبر ب  هستن . هشا 

است   د  آن  یزی  د  ح یث عایف است   کتاب جابر  ا   ایت کرده شمرب 
همران:    «است که ب ی  سبب، احادیث جابر از طریق ا  م، د شربهه اسرت   افز ده
105.) 

هرای ا    به هریچ یرک از   ایرت   » ،ی :  است که می سرس به وقل از عالمه حلی آ  ده
 (.181 :0300 حلالی، « کنم اعتماد ومی
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یرک   قررآن » اسرت کره   * طبراوی از طریق محم ب  عبی ب  آد  از عمر   ایرت کررده  
 هفت هزا  حرف است. هر کس آن  ا با تأمل ترال م کنر ، د  مقابرل هرر       بیست میلی،ن

 (.030: 0  .، ر 0311 سی،طی، « حرفی همسری از ح، یان بهشت برایش خ،اه  ب،د

کنر :   ت، کال  ذهبی  ا به ایر  صر، م وقرل مری    د  وق  سن  ای    ای اهلل مارفت آیت
 (.133: 3 ، ر0301 ذهبی، « است تنها محم ب  عبی  ای    ایت باطل  ا وقل کرده»

 . نقد محتوایی3ـ1

تری   اه ا زیرابی حر یث تلقری کررد. ت،جره برا ایر  امرر د  طر،ل           وق  مت   ا بای  مهم
اسرت. عاحمران      پژ هران بر،ده   تا یخ، فراز  فر د داشته، امرا همر،ا ه مر، د ت،جره حر یث     

اور ؛   مح ثان با ححاظ کردن ای  امر، ح یث  ا به دحیل  ج،د ماا د، شاذ یا منکر داوسرته 
که ح یث مضطرب، مقل،ب، مصرحف، مر  ر   مزیر  ویرز تنهرا برا بر سری مرت           همچنان

ش،و . عال ه بر ای ، مح ثان اهل سنالت، د  تاریف حر یث صرحی    حَسَر ،     شناسایی می
 رردد، داخرل    های سن ی، ع   شذ ذ   علت  ا که به بر سی مت  بازمی  ه بر  یژ یعال

اسرت   جایگراه    همه، د  د  ة اخیر، وق  مرت  اهمیتری بریش از پریش یافتره      او . با ای   کرده
 .ک؛ وفیسری،    است های م،شکافاوة متأخران از احادیث وم،دا   شته ممتاز آن د  بر سی

0303 :51.) 

ومرا   اسرقاط بریش از     پرس از بر سری منرابع   سرن    ایرام تحریرف       رفتاهلل ما آیت
 هفرت   پردازو . ایشان یکصر   هشتص  پاوزده   ایت، به بر سی دالحت اینگ،وه   ایام می

طبرسری   احبیران  مجمرع  یژه   ایاتی  ا که مح ث ور، ی از   ماو ه، به   ایت از   ایام باقی
کنر ؛ زیررا ا الً    است   از محل بحث خا ر می هوقل کرده، مرب،ط به اختالف قرائت داوست

او    حجیت و ا و ، ثاویاً ا تباطی به مسئلة تحریف اصطالحی  به طریق خبر  اح  وقل ش ه
 (.130، احف: 0313و ا و    .ک؛ مارفت، 

ماو ه  ا از ححاد محتر،ایی بره هفرت دسرته ذیرل       د یست   ایت باقی اهلل مارفت آیت
 دالحت و ا و . ای  هفت دسته عبا تن  از: قرآنیک به تحریف کنن  که هیچ  تقسیم می
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 . روایات تفسیری1ـ3ـ1

داونر    د  ایر     وما  ا از ای  دسته می بخش عظیمی از   ایام تحریف اهلل مارفت آیت
منظ،  ت،عی  آیه یا شرأن ورز ل یرا تأ یرل آن   یرا       ای    ایام به »و،یسن :  زمینه چنی  می

هرای  ا   (. سررس ایشران وم،وره   131  همران: « است ادیق با ز آیه آم هتایی  مص اقی از مص
 کنیم. پردازو  که د  ادامه به چن  م، د اشا ه می ها می ذکر   به شرح آن

 أَنْفُسِرهِمْ  فِری  یَجِدُوا الَ ثُمَّ  ایت ش ه که د  آیة شریفة   ع(از اما  صادق .9ر9ر5ر9

هایشران احسراس    ای، د  دل پرس از حکمری کره کررده     تَسْلِیماً:یُسَلِّمُوا  وَ قَضَیْتَ مِمَّا حَرَجاً
(، چنری  قرائرت   15 احنسراان   وا احتی   تردیر  وکننر    کراماًل َسرِر تسرلیم فرر د آ  ور        

 عَ ةَ الطَّا حِلَّرهِ  یرسَرلممر،ا   َ احْر،َاحِی  أَمْررِ  مِ ْ قَضَیْتَ  مِمَّا حَرَجاً أَوْفُسِهِمْ فِی یَجِ ر ا الَ ثُمَّ»او :  کرده
 (.008: 0 ، ر0311 کلینی، « تَسْلِیماً

ظاهراً مقصر،د از ایر  جملره،    »و،یسن :  د  ت،عی  ای  ح یث چنی  می اهلل مارفت آیت
تفسیر   تبیی  م،اعع تق یر د  کال ، بر طبق ا ادة متکلم است   ما د ویرافتیم چگ،وره ایر     

 (.133احف: ، 0313 مارفت، « ت،او  مستمسک م عیان تحریف باش ! ح یث می

 کُنْرتُمْ  وَآیة   ع(است که اما  صادق کلینی از محم ب  خال   ایت کرده. 1ر9ر5ر9

 کُنْرتُمْ   َ»  ا چنری  قرائرت ومر،د:   ( 013 آل عمرانن  مِنْها فَأَنْقَذَکُمْ النَّارِ مِنَ حُفََْ ٍ شَفَا عَلَی

 مرحَمَّر ٍ  عَلَری   ع(جَبْرَئِیرلُ  بِهَا ر  وَزَلَ احلَّهِ  َ هَکَذَا حَمَّ ٍبِمر مِنْها فَأَوْقَذَکُمْ احنَّا ِ مِ َ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَی
 (.003: 0 ، ر0311 کلینی،  «و( 

 و،یسن : د با ة ای    ایت چنی  می مارفت اهلل آیت

ای  بر،ده کره سربب اصرلی وجرام مررد  از         ع(شکی ویست که مقص،د اما »
است، وه چیرز   باب تفسیر ب،ده است. پس ای  افز د ی از ب،ده و( هالکت، پیامبر

، بیان شأن وز ل   مناسبتی است کره   دیگر. مقص،د از اینکه ب ی  شکل وازل ش ه
است، وه آوکه اما  خ،استه باش  بگ،ی : ای  حفرظ جرزا آیره     باعث وز ل آیه ش ه

 .(130 ، احف:0313مارفت،  « است! ب،ده
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 )ع(( قرائات شاذ منقول از ائمه2ـ3ـ1

اسرت    راه مخراحف     تی است که به طریق خبر  اح  از ائمره وقرل شر ه   ای  دسته قرائا
اهلل مارفرت، ایر   ،وره   ایرام      قرائت مشه،    م،افق قرائام شراذ اسرت. از منظرر آیرت    

ش،د، وه برا خبرر  احر . همچنری ، اخرتالف د        با ت،اتر ثابت می قرآنحجیت و ا و ؛ زیرا 
  قرائرام آن د  چیرز مسرتقل       رآنقر قرائت دحیل بر اختالف د  وص  حی ویست، چر،ن  
ت،اون  به عن،ان دحیل برر تحریرف قلمر اد     متفا م هستن . بنابرای ، ای  دسته از   ایام ومی

بره حفرظ  احر  از     قرآنکه   ع((. سرس ایشان به ح یث اما  صادق183همان:   .ک؛  ش،د
هرای ذیرل  ا    وره (   وم،183کنن    .ک؛ همان:  است، استناد می وزد خ ای  اح  وازل ش ه

 دهن : او    شرح می آ  ده

چنری     ع(است که اما  صرادق  ب  ابراهیم از حریز   ایت ش ه از طریق علی .9ر1ر5ر9
ای از حباس خر،د  ا   ثِیَابَهر َّ: ا ر آوان پا ه یَضَاْ َ ر مِ  ر   أَنْ جرنَاحٌ عَلَیْهِ َّ فَلَیْسَ»   ایت کرد:

د  ت،عری    اهلل مارفرت  آیرت  (.511: 5، ر0311ینی،  کل« او  وش هبگیرو ،  ناهی مرتکب 
برای آن است کره بیران ومایر  مقصر،د از  ررفت        "مِ "افز دن »و،یسن :  ح یث چنی  می

بخشی از پ،شش، تنها برهنه کردن سر    ردن است، وه تما  ب ن. چنی  اعافام تفسریری  
 (.181، احف: 0313 مارفت، « است د  آن عصر  ایج ب،ده

 لَرنْ » اسرت:  چنی  قرائت ومر،ده   ع(ظبیان   ایت کرده که اما  کلینی از اب  .1ر1ر9ر9
(، د  حراحی کره   003: 0 ، ر0311 کلینی،  «فَاقْرَأْهَا هَکَذَا تُحِبُّونَ، مَا تُنْفِقُوا حَتَّی الْبِرَّ تَنَالُوا

 ( است.31عمرانن   آل تُحِبُّون مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّی الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ قرائت مشه، 

ت،عی  اینکه طبق قرائت مشه، ، خ ا و  آدمی  ا بره اوفراق بخشری از آوچره د سرت      
اسرت. بره هرر     است،  حی طبق ای  قرائت، به ایثا  تما  آن ترغیب شر ه  دا د، ترغیب وم،ده

حال، ای  قرائت ویز بر فرد ثب،م قرائتی از قرائرام اسرت   ا تبراطی برا مسرئلة تحریرف       
 (.181، احف: 0313مارفت،   .ک؛  و ا د



 11 6931پاییز ، 28، شمارة 8سال  سراج منیر؛

 

 . تحریف معنوی3ـ3ـ1

هرا   اور  مقصر،د از آن   است   برخری پن اشرته   آم ه« تحریف»ها حفظ    ایاتی که د  آن
 .ک؛  تحریف اصطالحی است، د  حاحی که مقص،د، تحریف مان،ی   تفسیر وا  اسرت  

 (.181 همان:

 أما   احسّج  فی ه،    لاأل أب،اححس  إحیّ کتب قال: احسائی س،ئ  ب  علی» .9ر5ر5ر9
 إن فإوالرک  شیاتنا غیر ع  دینک مااحم تأخذن ال: دینک مااحم تأخذ ممّ  علیّ یا ذکرم ما

 اؤتمنر،ا  إوالهم أماواتهم خاو،ا    س،حه   اهلل خاو،ا احالذی  احخائنی  ع  دینک أخذم تا یتهم
 لعنة   مالئکته لعنة    س،حه عنةل   اهلل لعنة فالیهم ب ّح،ه   فحرالف،ه عال   جلال اهلل کتاب عَلَی

: 0380کشری،    «ط،یرل  کتراب  فی القیامة ی،  إحی شیاتی لعنة   حانتی   البررة احکرا  آبائی
زماوی که د  زو ان ها  ن ب،د، به م  و،شرت:    ع(ب  س،ئ   ،ی : اما  کاظم (؛ یانی: علی8

دینت  ا از غیرر پیرر ان    ای علی! اینکه پرسی ی مباوی دینت  ا از چه کسی بیام،زی، مباوی
ما مگیر که ا ر آن  ا از کسی جز پیر ان ما بیام،زی، دی  خر،د   کسراوی کره بره خر ا        

به ایشران  ا رذا     قرآنای. وگه ا ی  او ، فرا رفته  س،ل ا    ویز  دایع احهی خیاوت کرده
اج اد     ا تحریف   تب یل کردو ! وفری  خ ا،  س،ل، مالئکه، م     قرآنش ، اما آوان 

 «.شیایان تا   ز قیامت بر ایشان باد

  ع(صرادق  امرا   کره  اسرت  کررده    ایرت  عطیره  ب  حس  از ق،ح،یه محمّ ب  .1ر5ر5ر9
 دِمَرااَ  سَرفَکُ،ا   َ کِتَابَرکَ  حَرَّفُ،ا  َ کَاْبَتَکَ هَ َمر،ا  َ  رسرلَکَ کَذَّبر،ا احَّذِی َ احْاَ ِ احلَّهرمَّ»: فرم،د
 تکرذیب،   ا پیامبراورت  کره   ا آوان خ ایا (؛ یانی:031: 0351ق،ح،یه،  اب  « کَوَبِیِّ بَیْتِ أَهْلِ
 حانرت   یختن ،  ا پیامبرم بیت اهل خ،ن   او  کرده تحریف  ا کتابت    یران  ا ام کابه
 .«بفرما

 الْقِیامَ ةِ  ی،ْ َ ار یجِی یقُ،لُ  و(احلَّهِ  َسر،لَ سَمِاْتر قَالَ جَابِرٍ عَ ْ احزُّبَیرِ أَبِی عَ ْ». 5ر5ر5ر9

  َبِّ یَرا  احْمرصْرحَفر  یقُر،لُ  الْعِتْ رَة    َ احْمَسْرجِ ر   َ احْمرصْرحَفر  جَرلَّ   َ عَزَّ احلَّهِ إِحَی یشْک،نَ ثَلَاثَةٌ

  َ تَلُ،وَرا قَ  َبِّ یَا الْعِتْرَة  تَقُ،لُ  َ عَیَّار،وِی  َ عَطَّلُ،وِی  َبِّ یَا احْمَسْجِ ر یَقُ،لُ  َ مَزَّقُ،وِی  َ حَرَّف،وِی
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 خ ا ور   ورزد  کس سه قیامت   ز د »یانی:  (؛111: 5 ق.، ر0813عاملی،  حرال  «...طَرَدر وَا
 تحریرف  مررا  اینران  پر  د را ا :  ،یر   مری  قررآن . عترم   مسج  ،قرآن: برو  می شکایت
   کردور   تبراه     اوهادور   مررا  اینان پر  د ا ا:  ،ی  می مسج   سیختن . هم از   کردو 
 از برخری  د    ایرت  ای  احبته ....«ساختن  آ ا ه   کشتن   ا ما پر  د ا ا:  ،ی  می عترم
: 0 ، ر0311 .ک؛ صر  ق،    اسرت  آمر ه  «حرالق،وی»  اژة« حرالف،وی» جای به ح یثی کتب
015.) 

کرا    تنها برای تحریف مانر،ی بره   قرآند  حغت   « تحریف»بای  ت،جه داشت که  اژة 
ش،د، اصطالح ج ی ی است   مانایی    ان متأخر استامال می  د   آن  ،وه که د  د می

کا   فته، شایستة حمل بر آن ویست. تحریرف مانر،ی بره مانرای      که د  کلمام پیشینیان به
او ، ماونر  قتراده، عرحاک، کلبری        ب،ده  ع(تفسیر به  أی د  میان مفسراوی که مااصر ائمة
، احرف:  0313 .ک؛ مارفرت،    اسرت  ع ب،دهدیگران   ویز پیر ان ایشان د  ط،ل تا یخ، شای

 کنن : برای ادعای خ،د به د  ح یث زیر استناد می اهلل مارفت (. آیت151

 َ کانَ مِ ْ وَبْذِهِمر احْکتَابَ أَنْ أَقَامر،ا حررُ فَرهر   إِحَی سَاْ ٍ احخیر: ...  ع(أَبِی جَاْفَرٍ رِسَالَة » الف(

 َ احْارلَمَراار   لِلرِّوَای ةِ هر  َ الَ یرْعَ،ْوَرهر  َ احْجرهَّرالُ یراْجِربرهرمْ حِفْظُهررمْ      َ حَرَّفُ،ا حرر ر دَهر فَهررمْ یرْ ر وَر   

 َ َکرانَ ِمر ْ وَْبرذِهِمر احْکَِترابَ َأنْ  َحَّر،ْهر احَّرِذی َ الَ یْاَلمرر،ن َفرَأ ْ َدر هرمر          لِلرِّعَایةِیَحْزُوُهرمْ تَرْکُهرمْ 
 کلینری،  « دَی  َ غَیِّرُ ا عررَی اح ِّی ِ ثُمَّ  َ َّثُ،هر فِری احسَّرفَهِ  َ احصِّربَا   احْهَ،َی  َ أَصْ َ ر هرمْ إِحَی احرَّ

  ع(امرا  اسرت کره    به سرا احخیر آ  ده   ع((؛ یانی: د  عم  وامة اما  باقر53: 0 رق.، 0811
  ظاهرش  ا حفرظ     قرآنای  ب،د که حر ف  قرآنها به  فرم،د: ... مانای پشت کردن آن

سرینه وقرل    بره   ا سرینه  قررآن هرا    ،  حری حر  د آن  ا تحریرف وم،دور . آن    وگه ا ی کردو
. بنرابرای ، افرراد ورادان    بستن  یومکا   ،  حی آن  ا مراعام ونم،ده، احکامش  ا بهکردو  یم

سرینه بر،د، تاجرب     بره  به منظر،  وقرل کرردن سرینه     قرآنها که حفظ کردن ظاهر  از کا  آن
، غمنراک   محرز ن ب،دور .    شر   یومر بره آن عمرل    ،  حری داوشرمن ان از اینکره   کردور   یم

 ا بره کسراوی سررردو  کره      قررآن ایر  بر،د کره     قرآنها به  یی آناعتنا یبهمچنی ، از جمله 
 ا پایی   قرآن  عظمت  افز دو  یم  امیال خ،د  ا بر آن  کردو  یوم ا د ک  قرآنحقایق 
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فکرر، بره ا ث    اد ورادان   ک،تره   ا بررای افرر   قرآنتغییر داده،   ا  ویز ا کان آن  آ  دو  یم
 . ذاشتن  یم

اسرت، د  بخشری از ایر       ا تقسریم کررده   قرآنکنن  ان    ایتی که د  آن تال م ب(
 إِقَامَ ةَ  أَقَامَرهر   َ حرر ر دَهر  عَریَّعَ   َ حررُ فَرهر  فَحَفِرظَ  قررآن الْ قَررَأَ   َجررلٌ   َ» فرمایر :    ایت مری 

 .(111: 1 ق.، ر0811کلینی،  « احْقِ ْح...

د  ایر    ایرت،  اژة عرایع ومر،دن بره      »و،یسن :  ذیل ح یث چنی  می اهلل مارفت آیت
، آن اسرت کره آن  ا   قررآن است. مقص،د از عایع ساخت  حر  د   کا   فته جای تحریف به

ونهرادن آن د  جایگراه    قررآن کره مرراد از تحریرف      اوهن    بر طبق آن عمل ونماین ؛ چنان
 (.180، احف: 0313 مارفت، « باش  اش می بایسته

 های تفسیری ( افزودگی4ـ3ـ1

دالحرت   قرآنای از    ایاتی که به  مان م عیان تحریف، بر افتادن آیه یا جمله یا کلمه
های م،جر،د د  ایر     او  که فز وی ها  فته کن . پیش،ایان وق  ح یث د  حلال ای    ایت می

است، وه آوکه جزا  ام آم ههای تفسیری است   به قص  شرح آی   ایام از باب افز د ی
 (.150، احف: 0313 .ک؛ مارفت،   وص  حی باش 

ق.( وقرل   110  .  وصرر بزوطری کر،فی    کلبری از احمر ب  محمر ب  ابری     .9رر 4رر 5ر9
قبل از آ اه ش وم، مصحفی به م  داد   فرمر،د: د  آن    ع(ب  جافر اما  م،سی»است:  کرده

رائرت کررد . د  آن هفتراد مررد از قرریش  ا      منگر. اما م  آن  ا  ش،د    سر، ة بیّنره  ا ق  
« همراه پ  اوشان یافتم. اما  کسری  ا دوبرال مر  فرسرتاد کره مصرحف  ا بره مرا براز ردان         

 .(130 :1 ق.، ر0811کلینی،  

اسرت،   مضم،ن که کشالی وقرل کررده   با مقایسة ای    ایت یا   ایتی هم اهلل مارفت آیت
اسرت، ورا  سرران     بزوطی( پن اشته د  مصحف دی ه  هایی که ا  شای  وا » و،یسن : چنی  می

هرا شررح      است که یا بر کفر مرردو    یا از   ی اکراه ایمان آ  دو . ایر  ورا    قریش ب،ده
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« تردیر  د  حاشریة مصرحف و،شرته شر ه بر،د         مصرادیق آن،   بری   "احالذی  کفر ا"تفسیر 
 (.151، احف: 0313 مارفت، 

 . روایات غیر قابل استناد5ـ3ـ1

 است، اما به هیچ  جه شایستة استناد ویستن . ها استناد ش ه ایاتی که به آن  

ای علری! مررد  از   »فرمر،د:    ع(بره علری   و( اسرت کره پیرامبر      ایرت شر ه   .9ر3ر5ر9
د ختاوی پراکن ه آفری ه ش و    م    ت، از یرک د خرت آفریر ه شر یم؛ زیررا خ ا ور        

 بِمَراءٍ  یَسْقَی( تا  سی و  به 8 احرع ن مُتَجاوِراتٌ... قِطَعٌ الْأَرْضِ فِی وَفرمای :  تااحی می

 (.8 احرع ن وَاحِدٍ

حمرل کردور        ع(تأ یل آیه  ا بر خر،د   امرا  علری    و( پیامبر اهلل مارفت، به وظر آیت
وص آیه است،  حری   شر  اسرت کره ایر       « حتالی بلغ»که   شای  مح ث و، ی  مان کرده

 (.151، احف: 0313؛ مارفت،  .ک  جمله جزا کال   ا ی است

پ    هر راه ومراز شرفع    ترر  ا     »  ایت ش ه که فرم،د:   ع(از اما  صادق .1ر3ر5ر9
  فرت:  خ،اور    د  پایران مری     ا مری  قُرلْ هُروَ اهللُ أَحَردٌ   خ،او ، د  هر سه  کارت   می

 (.510: 8 ، ر0318بحراوی،   «"کَذَحِکَ اهللُ  َبِّی"

داونر ،   مری  قررآن به اینکه مح ث و، ی جملة مذک،   ا جرزا  اهلل مارفت با اشا ه  آیت
 (.151، احف: 0313 مارفت، « چه است الل شگفتی!»و،یسن :  می

 . احادیث فساطیط6ـ3ـ1

د  پشرت    عج(هایی که د  زمان ظه،  حضرم مه ی   ایاتی که د با ة خیمه   خر اه
بره    ع(مطابق با وسرخة علری   قرآنکنن  که قرائت  او    بیان می ش،د،  ا د ش ه ک،فه زده می

د  آن   ز برر کسراوی کره امرر ز آن  ا حفرظ       قررآن ش،د   فرا یری  مرد  تالیم داده می
 (.150 .ک؛ همان:   است قرآنومای ، چ،ن مخاحف ترتیب فالی  او ، دش،ا  می کرده
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اه هر »است که:    ایت کرده  ع(برای وم،وه شیخ مفی  از طریق جابر جافی از اما  باقر
اسرت ر بره مررد       کره ورازل شر ه    ر چنران  هایی  ا برای تالریم  قائم آل محم  قیا  کن ، خیمه

خ،اه  افراشت   چ،ن آن مصحف د  شی،ه تأحیف برا کتراب م،جر،د متفرا م اسرت، برر       
 (.301ق.: 0803 مفی ، « ومای  او ، دش،ا  می  ا امر ز به حافظه سررده قرآنکساوی که 

 ا د  آن  قررآن دشر،ا ی    ع(امرا  براقر  » و،یسرن :  ت چنی  مری ذیل   ای اهلل مارفت آیت
« اسرت  هنگا ، به علت مخاحفت د  تأحیف، یانی ساختا    ترکیب سر،َ    آیام اعال  داشته

 (.153، احف: 0313 مارفت، 

 )ع(( فضایل اهل بیت7ـ3ـ1

اسرت،  حری د  عرم       سری ه   ع(دستة هفتم،   ایاتی است که د با ة فضایل اهل بیرت 
آن  ،وره کره ورازل     قررآن اسرت؛ زیررا ا رر     از دیر  ان پنهران ماور ه    قررآن فاهیم آیرام  م

  بلنر ی    ع(است، خ،او ه ش،د، با دالیل آشکا    براهی    ش  بر شررافت اهرل بیرت    ش ه
 (.110 .ک؛ همان:   کن  مرتبة آوان وزد خ ا و  دالحت می

کتاب محکم احهی حقری اسرت    از جاوب خ ا برای ما د » فرم،د:  ع(اما  باقر .9ر7ر5ر9
« که ا ر آن  ا مح، سازو    بگ،ین  آن از خ ا ویست، یا اصالً آن  ا وشناسن ، برابرر اسرت  

 (.03: 0 تا، ر  عیاشی، بی

 و،یسن : ذیل ح یث چنی  می اهلل مارفت آیت

مقص،د اما  ای  است که ت،صیف ما    صرف م،عرع مرا وسربت بره مسرئلة       »
فرد آن  ا مح، سازو ،  مذک،  است   ا ر به قرآن  الیت به دالیل آشکا ، د 

یا از آن واآ اه باشن  ر یانری برر ایشران پ،شری ه ماور ه باش رر یکسران اسرت؛ بره           
، با محر، آن از  قرآنعبا تی، م،عع جهل ایشان وسبت به آم ن  صف عترم د  

 (.111، احف: 0313مارفت،   «برابر است قرآن
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وشناس ، از فر افتادن د   قرآنآن کس که امر ما  ا از » فرم،دو :  ع(اما  باقر .1ر7ر5ر9
 (.03: 0 تا، ر  عیاشی، بی« ها ایم  وخ،اه  ب،د فتنه

، قررآن مقصر،د از فز وری   کاسرتی د     » و،یسن : ذیل ح یث چنی  می اهلل مارفت آیت
ز عم  ا افزای    یا به تحمیل  أی   تفسیر وا  است که د  پی آن، د  م ح،ل کال  احهی می

اسرت   قررآن کاه ،   یا مقص،د، سخ   فت  ب  ن علم   ب  ن ه ایت احهی د با ة  آن می
 (.111 همان: « است که از آن به تفسیر به  أی تابیر ش ه

 گیری نتیجه

، یانرری   ایررام قرررآنتررری  دحیررل مرر عیان تحریررف   د  وقرر  مهررم اهلل مارفررت آیررت
او . ایشران د  وقر     ای اتخاذ کردهاست،   ش جام ومایی که د  منابع ح یثی آم ه تحریف

او . ایشران قبرل از هرر چیرز بره منرابع        کا   رفته ای  ا به مرحله وما   ش سه   ایام تحریف
کننر .   کنن    د  ای  زمینه، منابع ماتبر  ا از غیر ماتبرر جر ا مری      ایام استنادی ت،جه می

بره طر،  مبسر،ط     اهلل مارفت یتپرداختن ،  حی آ قبل از ایشان کمتر به وق  منابع   ایام می
 د    ایرت   اور    از بری  هزا  ص  بیسرت    منابع غیرر ماتبرر  ا برا اسرت الل مارفری کررده      
 ذا ور . ایشران د  مرحلرة د     ایرام  ا از      استنادی، هشتص  پاوزده   ایت  ا کنا  مری 

اتی  ا دهنر      ایر   به د  شی،ة اجماحی   تفصیلی م، د وق    بر سی قرا  می ححاظ سن ی
داون . د  مرحلرة سر، ، ایشران     که از ححاظ سن  عایف یا مرسل هستن ، شایستة استناد ومی

به مت  ح یث ت،جه دا و . د  ای  مرحله، ایشران یکصر  هفت   ایرت  ا بره دحیرل اینکره       
مربرر،ط برره اخررتالف قرائررت اسررت   هرریچ ا تبرراطی بررا تحریررف اصررطالحی ورر ا د، کنررا   

کننر  کره هریچ      ا از وظر محت،ایی به هفت دستة ذیل تقسیم مری  ذا و    باقی   ایام  می
 یک به تحریف اصطالحی دالحت و ا و :

 آن تأ یرل  یرا  وز ل شأن یا آیه ت،عی  منظ،  به ر دستة ا ل   ایام تفسیری هستن  که
   ایرام  از عظیمری  بخرش  اسرت. ایر  دسرته    آم ه آیه با ز مصادیق از مص اقی تایی  یا  

   بر دا د.د  ا وما تحریف
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   مشره،   قرائت مخاحف  اه   است ش ه وقل ائمه از که است هایی ر دستة د  ، قرائت
 ای  دسته به دحیل اینکه خبر  اح  هستن ، حجّیت و ا و .. است شاذ قرائام م،افق

 تحریرف  مقصر،د،    است آم ه «تحریف» حفظ ها آن د  است که دستة س، ،   ایاتیر 
 وا  است. تفسیر   مان،ی

 یرا  جملره  یرا  آیره  افترادن  بر تحریف، م عیان  مان به که دستة چها  ،   ایاتی استر 
   تفسریری  های افز د ی باب از   ایام که ای  د  حاحی  کن ، می دالحت قرآن از ای کلمه

 است. آم ه آیام شرح قص  به

ستناد برای است، اما به هیچ   ی شایستة ا ها استناد ش ه دستة پنجم،   ایاتی که به آنر 
 ویستن . قرآناثبام تحریف 

، د   عرج( دستة ششم،   ایاتی که دالحت دا د بر اینکه د  زمان ظه،  حضررم مهر ی  ر 
شر،د   برر کسراوی کره      تالریم داده مری    ع(طبق ترتیب مصحف اما  علی قرآنپشت ک،فه، 

 ومای . فالی  ا حفظ هستن ، دش،ا  می قرآن

 عرم    حری  اسرت،   سری ه   ع(اهرل بیرت   فضرایل   ةد با که است   ایاتی هفتم، دستةر 
 است. ماو ه پنهان ها دی ه از قرآن آیام مفاهیم

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
 م  سی . جاماة: قم .الخصال (.0311علی.   محم ب  باب،یه قمی، اب 

 .المرتضویة. وجف اشرف: دا  کامل الزیارات(. 0351ق،ح،یه، جافرب  محم .   اب 
. تهران: داوشک ة از تحریف نزد شیعه و اهل سنّت قرآنمصونیت (. 0331 اکبری، محم . 

 .قرآن کریمتهران از داوشگاه عل،    ماا ف  قرآویعل،  
 . تهران: چاپخاوة آفتاب.قرآنالبرهان فی تفسیر ال(. 0318بحراوی، هاشم.  

 احص  ق. مکتبة: تهران .1 . چالَخیلة األخبار ق.(.0811  .محم تقی تستری،
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. الشجَیعَةإلی تحصیل مسائل  الشیعةتفصیل وسائل ق.(. 0813رال عاملی، محم ب  حس .  ح
 . ع(قم: ملسسة آل احبیت

 . قم: افست خیا .الرجال(. 0300ب  ی،سف.   حلالی، حس 

 شیاه. آثا  وشر مرکز: قم .معجم الرجال الحدیث(. 0801خ،یی، اب،احقاسم.  

 .العربیةجا: دا  احیاا احکتب  . بیالاإلعتد میزان(. 0301اح ّی .   ذهبی، شمس

 وا. قاهره: بی .قرآنتقان فی علوم الاإل .(. 0311سی،طی، عب احرالحم .  

 .المرتضویة المکتبة . وجف:الفهرست تا(. ط،سی، محم ب  حس .  بی

 .سالمیةإلعلمیة االمکتبة . تهران: تفسیر عیاشیتا(.  ب  مسا،د.  بی عیاشی، محم 

 اسماعیلیان. قم: ملسسة .الغضائری ابن رجال (.0318ی .  حس غضائری، احم ب 

 . مشه : اوتشا ام داوشگاه مشه .رجال کشی (.0380کشالی، محم ب  عمر.  
 اسالمیه.: . تهران1 چ .الکافی (.0311یاق،ب.   کلینی، محم ب 

 مامقراوی.  محم  عرا  . تحقیرق الَرایجَة علم فی الهَایة مقبا ق.(. 0800عب اهلل.   مامقاوی،

 احتراث. إلحیاا  ع(احبیت آل مؤسسة: بیر م

 اح،فاا. مؤسسة. بیر م: بحاراألنوار .(. 0303مجلسی، محم باقر.  

 . قم: دفتر اوتشا ام اسالمی.0 . چالحدیث درایة(. 0300شاوچی، کاظم.   م یر

 . قم: دفتر اوتشا ام اسالمی.11 . چعلم الحدیث(. 0300ررررررررررررررررررررررر .  
احنشرر   مؤسس ة . قم: 1 . چ0 ر .قرآنالتمهید فی علوم الق.(. 0805محم هادی.   ،مارفت

 اإلسالمی.
. ترجمرة علری وصریری. قرم:     قررآن ناپرذیری   تحریف(. احرف.  0313رررررررررررررررررررررررر .  

 ملسسة فرهنگی اوتشا اتی احتمهی .
 سة فرهنگی احتمهی .. قم: ملستفسیر و مفسران(. ب. 0313رررررررررررررررررررررررر .  
در فصرل الخطراب نروری و     قررآن بررسی نظریرة تحریرف   (. 0331مفت ، محم هادی.  

 اح ّی . . قم: داوشک ة اص،لهای آن ردّیه
 . قم: کنگرة جهاوی هزا ة شیخ مفی .اإلرشادق.(. 0803مفی ، محم ب  محم .  
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 م  سی . ماةجا . قم: اوتشا امالنجّاشی رجال ق.(.0811علی.   ب  احم  وجاشی،
 در طباطبرائی  عالمره  دیردگاه  از حردیث  فهم و نقد شناسی روش (.0303  .شادی وفیسی،

 فرهنگی.   علمی اوتشا ام شرکت: . تهران1 چ .المیزان
جرا:   . بری األرباب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب تا(. و، ی، حسی  ب  محم تقی.  بی

 چاپ سنگی.


