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موضــوع «عــدم تحریف کتب آســمانی» برای همه ادیان آســمانی بســیار
مهــم اســت ،اما آنچه بــرای دین اســام مهمتر مینماید ،معجزهدانســتن

چکیده :مســأله تحریف یا عدم تحریف قرآن ،مهم ترین
زیربنای علوم اســامی می باشــد که عقیده بر هر کدام از
آن ها مجموعــه ای از موضوعات اســامی و دینی را تغییر
می دهد .از آنجا کــه در دوران حاضر این موضوع در کانون
توجهات فرق اسالمی و غیر اسالمی قرار گرفته است؛ اهمیت
پرداختن به آن دو چندان شده اســت .الزمه تحقیق دراین
مسأله ،در اختیار داشتن یک کتابشناسی اختصاصی پیرامون
عدم تحریف قرآن اســت .در نگاهی اجمالی به کتب عدم
تحریف قرآن ،دریافته می شود که رویکرد غالب این کتاب
ها ،رویکردی تاریخی و نزاع فرقه ای اســت که از قرن سوم
تا پنجم شــکل گرفته و تاکنون ادامه یافته است .نویسنده
در نوشتار حاضر درصدد اســت تا پیرامون کتابشناسی های
تحریف قرآن ،اطالعاتی ارائه دهد.
کلیدواژه :تحریف قرآن ،عدم تحریف قرآن ،کتابشناسی.
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قرآن کریم و عدم تحریف آن است .هر خدشهای که به این باور اسالمی
وارد شود ،میتواند بسیاری از باورهای اسالمی دیگر را نیز متزلزل نماید.
در نگاهــی اجمالــی به کتب عدم تحر یــف قرآن ،درمییابیــم که رویکرد
بهــا ،رویکــردی تاریخی و نزاع فرقهای اســت کــه از قرن
بیشــتر ایــن کتا 
ِ
سوم تا پنجم شکل گرفته و تا کنون ادامه یافته است.
نص آیات قرآن کریم از «نقص و
توجه این نویســندگان به محفوظماندن ِ
اضافه» و عدم تحریف قرآن ،از عصر «جمع قرآن» تا کنون اســت .ایشان
ِ
در کتب مستقل و غیرمستقل ،استدال لهای متنوعی در محفوظماندن

آیات قرآن کریم پس از پیامبر(ص) تا کنون مطرح نمودهاند.
بــه نظــر میرســد ،جــدای از بحث در بــاره اینکــه آیا خروجــی وحی ،کالم
خداوند متعال اســت یا کالم حضرت محمد(ص) ،باید روشن و واضح
ً
شود که مراد ما ،پیامبر(ص) یا خداوند متعال از «کالم وحی» و مشخصا
یشــود« :قــرآن هرگز تحریف
لفظ «قرآن» چیســت؟ برای مثال اگر گفته م 
ِ
ً
نشده است» ،مشخص گردد که منظور ما از قرآن یا کالم وحی ،مشخصا
یشــود؟ و یا
کدام قرآن و کدام کالم وحی اســت که تحریف نشــده یا نم 
اگر قائالنی سخن از تحریف قرآن میزنند ،مرادشان کدام قرآن است؟
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به نظر میرسد که تا تعیین
مصداق یــا تعریف «جامع
و مانعی» از «قــرآن» ارائه
نشــود ،مناقشــات دربارۀ
قرآن از بین نخواهد رفت
و تا پاسخ به برخی سؤاالت
مشخص نباشد ،ابهامات و
کژتابیهای دربارۀ مسائل
قــرآن و نزاعهای فرقهای
یــا عقیدهای مناســب آن
ناگزیــر و ناگریز اســت.
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در بســیاری از کتــب ،بــه ویــژه

و فــرض این اســت که جدای از شــبهات مطرحشــده 7 ،بپذیر یــم مراد از

کتابهــای متأخــر ،بــه مهمتریــن و

«ذکر» در این آیهها «قرآن» است و خداوند متعال فرموده است:

اصلیتریــن آیاتــی کــه در رد و انــکار

ّ
حن َن َّزلنا القرآن و ا ّنا َل ُه َلحاف َ
«انا َن ُ
ظون».
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هــر گونه تحریــف به کاســتی و فزونی
و تغییر در قرآن اســتناد کردهاند ،این
دو آیه است:
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الذک َــر و ِا ّنــا ل ُــه
«انــا ن
حــن ن ّزلنــا ِ
َ
َ
2
حافظون».
ل ِ

حال ســؤال اینجاســت کــه در این آیه ،مراد خداوند متعــال از واژه و لفظ
قرآن چیست؟ و به کدام مفهوم خاص و مصداق خاص اشاره دارد؟
مصداق
بــه عبــارت دیگــر داللــت «لفـ ِـظ قــرآن» بر چــه چیــزی اســت؟ و
ِ
مشــخص لفـ ِـظ «قرآن» کدام اســت؟ و خداوند تضمین نموده اســت که
ِ
کدام «قرآن» را مصون از خطا نگه دارد و آن را حفظ نماید؟

متــن ظاهر و الفاظ تصویری قرآن مراد اســت یا محتــوا و معانی قرآن یا
آیــا ِ

بــه نظــر بیشــتر مفســران و متکلمــان،

باطن قرآن مراد اســت؟ آیا منظور قرآن موجود در حافظه انســانها اســت

مــراد از «ذکــر» در ایــن آیــه اخیــر قــرآن

َ
اســت و مرجــع ضمیــر در «ل ُــه» کلمــۀ ذکــر اســت .بدینســان خداوند با

کتابت وحی مراد
یــا قرآن موجود در حافظۀ پیامبــر(ص)؟ آیا قرآن قبل از
ِ

اســت یــا قــرآن منتشرشــده پــس از عثمــان مــراد؟ آیا متــن مکتــوب دورۀ

تصریــح و تأ کیــد ،صیانــت و حفــظ قــرآن را وعــده داده اســت و از اینکه

پیامبر مراد اســت یا متن چاپی اکنون؟ آیا برگی از کالم وحی مراد اســت

3

ضهــای مختلــف دیگری که
یــا برگهــای کامــل کالم وحــی؟ و انواع فر 

اغلب مفســران در این معنای آیه ،بر یک نظر هســتند و بنابراین قرآن را از

لفظ قــرآن و مــراد خداونــد از کالم وحی،
میتــوان تصــور نمــود و یــا اینکه ِ

بــدان باطلــی افــزوده یــا حقــی از آن کاســته شــود ،آن را حفــظ میکنــد.

شامل هر نوع تفسیری از آن خواهد شد؟

هرگونه افزونی و کاستی دور دانستهاند.
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هــر چنــد که دربارۀ این اســتدالل مناقشــه شــده اســت 5.با ایــن بیان که

ـف مرجعــی از قــرآن وجود نــدارد و اگر کســی
بــه نظــر میرســد هیــچ تعر یـ ِ

اســتناد به این آیه برای اثبات عدم تحریف مســتلزم نوعی «دور» اســت،

یــا کســانی قــرآن را تعر یــف نمودهانــد ،انشــاء رأی خود میکننــد و عقیده

6

دارند که قرآن اینگونه اســت که ما میگوییم .هرچند که این انشــاء رأی

زیرا الزمۀ صحت استدالل ،اطمینان از عدم تحریف همین آیه است.

فرض این است که استناد به این آیه در «عدم تحریف قرآن» دور نیست
 .1کســانى كه به اين قرآن چون بديشــان رسيد كفر ورزيدند [به كيفر خود مىرسند] و به راستى كه آن
كتابى ارجمند اســت * از پيش رو ى آن و از پشتســرش باطل به ســويش نمىآيد وحى [نامه]اى
است از حكيمى ستوده[صفات]( .فصلت)42 - 41 :
 .2بىترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كردهايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود( .حجر :آیه )9
 .3ر.ک .به :زجاج ،ابراهیم بن ســری؛ معانی القرآن و اعرابه؛ چاپ شــلبی ،بیروت  ،1408ج  ،3ص
 174و نیــز ابــن ابیحاتم؛ تفســیر القرآن العظیم؛ چاپ طیب ،صیــدا  ،1419ج  ،7ص  2258یا به
کتابهــای متأخــر ،هماننــد نزاهت قــرآن از تحریف ،آیتاهلل جــوادی آملی؛ عــدم تحریف قرآن،
آیتاهلل طاهری خرم آبادی رجوع شود.
 .4نیز ر.ک .به :صنعانی ،عبدالرزاقبن همام؛ تفســیرالقرآن العزیز؛ چاپ قلعهجی ،بیروت  ،1411ج
 ،1ص  .299و نیــز فخــررازی ،محمدبــن عمر؛ التفســیرالکبیر؛ بیــروت؛  ،1417ج  ،19ص  160و نیز
قرطبی ،محمدبن احمد؛ الجامع الحکام القرآن؛ چاپ بخاری ،بیروت  ،1416ج  ،1ص  84و ابن
کثیر؛ تفســیرالقرآن العظیم؛ چاپ بناء ،بیروت  ،1419ج  ،2ص  547و فیض کاشــانی ،محمدبن
شاه مرتضی؛ کتاب الصافی فی تفسیر القرآن؛ چاپ امینی ،تهران  ،1419 ،1419ج  ،3ص .102
 .5ر.ک .بــهّ :
فــراء ،یحیــی بن زیــاد؛ معانی القــرآن؛ تهران :ناصر خســرو ،بیتــا ،ج ،2ص  85و نوری،
محمدتقی؛ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب؛ چاپ سنگی ،ص .360
 .6در عیــن حــال از آنجــا کــه همــۀ قائــان بــه تحریف قــرآن صحت آنچــه را کــه در متن کنونــی قرآن
وجــود دارد پذیرفتــه و مــوارد مفــروض تحریــف قــرآن را مشــخص کرده و ایــن آیه را از آیــات محکم و
تحریفنشــده دانستهاند ،مناقشــة مذکور مردود است .ر.ک به :خوئی ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر
القــرآن؛ قــم  ،1418ص  207و معرفــت ،محمدهــادی؛ صیانــة القرآن من التحر یــف؛ قم 1413ق،
ص ( 47به نقل از دانشنامه جهان اسالم ،عنوان« :تحریف در قرآن» ،محمدعلی مهدوی راد).
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میتواند از جهاتی روشنکنندۀ مباحث درباره قرآن باشد.
بنابرایــن تــا زمانــی کــه مفهــوم و مصــداق مشــخص و همگانــی از ســوی
نپــژوه ارائــه نگــردد ،شــاید حــق نباشــد کــه بــه برخــی از
دانشــمندان دی 
دانشــمندان بــا نظرهای خاص ،خــرده گرفت .به عنوان مثــال وقتی این
عقیده مطرح است که
ّ
ََ
الذ ْک َر و ا ّنــا َل ُه َلحافظـ َ
ّ َ
نبــاره باید گفت:
ـون» 8در ای 
ِ
انــا نحـ ُـن ن ّزلنــا ِ ِ
حفــظ کــردن (علــم) نازلشــده از مرتبــه ذات مقــدس بــه منــزل
مشــیت و بــه همیــن ترتیب ســایر منــازل تــا اینکه بــه عالم ملک
برسد ،هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا آن (علم) نازل شده (قرآن) در هر
عالمــی عین آن عالم اســت .از این رو منظور از حفظ آن ،حفظ
قرآن عینی یا حقیقت قرآن نیســت و این امری واضح اســت .به
 .7در دال لت ذکر پنج شــبهه یا بیشــتر مطرح شــده اســت .برای اطالع بیشــتر رجوع کنید به :جوادی
آملی ،عبداهلل؛ نزاهت قرآن از تحریف؛ قم :اســراء 1386 ،و طاهری خرم آبادی؛ سیدحســن؛ عدم
تحریف قرآن؛ قم :بوستان کتاب.1385 ،
 .8سورۀ حجر ،آیه .9
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همیــن دلیــل در ایــن کار منتی بر بندگان نیســت .ظهور صورت

«زیدبــن ثابــت» جم ـعآوری و تدو یــن شــده اســت و احتمــال

آن در ذهن یا ظهور آن در خارج به شکل نوشته و صوت ،نیازی
ً
حکایت قرآن یا نمایانگر آن هســتند،
بــه حفــظ ندارد؛ زیرا صرفــا
ِ

تحریف در قرآن امری عقالیی به نظر میرسد.

نــه حقیقت آن .به همین خاطر امکان دارد قرآن حفظ شــده (در
ذهــن) فرامــوش شــود و از ذهــن محــو گــردد .همچنانکه ممکن
اســت قــرآن مکتــوب هم به وســیله یــک فرد ســتمکار یــا عوامل
دیگــری از میــان بــرود و از قرائت آن ممانعت کنــد .در حالی که
ظهــور علمــی قرآن در عالم تعقل که نهایت ســیر قرآن و اتحاد آن
ً
با انســان اســت ،حقیقتا قرآن نازل شــده اســت و این قرآن است
کــه حفظ آن واجب اســت .خالصــه کالم اینکه ،ظهــور قرآن بر
حســب تکویــن محفــوظ اســت و ظهــور آن بــر حســب صورت،
صــوت و مکتوب ،مشــمول آیه حفظ نمیشــوند؛ زیــرا این موارد
ســه گانه حالت حکایتگری دارند .البته واضح اســت که ظهور
علمی قرآن ،مورد نظر آیه است.

9

13

وی معتقــد اســت وجــود مصحــف
حضــرت علــی(ع) از دالیــل محکــم
تحریــف قــرآن اســت؛ 14ز یــرا ا گــر
مصحــف امــام(ع) منطبــق بــا
مصحــف شناختهشــده مــردم آن
عصــر بــود ،دلیلی نداشــت امــام(ع)
جداگانــه بــه گــردآوری آن اقــدام
نمایــد و وجهی نداشــت کــه برخی از
صحابــه ،بــه و یــژه خلفــا ،از پذیــرش
آن امتنــاع کنند و حضــرت علی(ع)
بفرمایــد که؛ این مصحــف را تا ظهور
مهدی(عج) نخواهید دید.

15

مصداق
همانند ایــن تعریف و
بنابرایــن با وجود وســعت و گســترههایی
ِ
ِ
قــرآن ،دیگــر نمیتــوان بــر امثــال دانشــمندانی همچــون «محــدث نوری»
اعتــراض نمود که چــرا دربارۀ تحریف قرآن اینگونــه میگویی؟ 10زیرا وی
قرآن موجود نداشــت .وی عقیده داشــت که این
نیــز اعتقاد بــه تحریف ِ

مصحــف عثمانــی هیچ تغییری نکرده اســت .او تعریف خاصی از قرآن
ارائــه مــیداد که بــا آن تعریف  -همان قرآن ّ
معرف خــود را  -قرآن واقعی و
این قرآن موجود را تحریفشدۀ از آن میدانست.

11

به نظر میرســد که تــا تعیین مصداق
یــا تعریف «جامع و مانعــی» از «قرآن»
ارائه نشــود ،مناقشــات در بــارۀ قرآن از
بین نخواهد رفت و تا پاسخ به برخی
ســؤاالت مشخص نباشــد ،ابهامات
و کژتابیهــای در بــارۀ مســائل قــرآن و

قرن اخیر قرن «فلسفه زبان»
و «فلسفه ذهن» و به دنبال
آن موضوعات هرمنوتیک
است .این فلسفهها برخی
از شــاخصترین آموزهها
و دیدگاههــای ادیــان
آســمانی و از جمله اسالم
را در بــر گرفتهاند .بنابراین
دیری نمیپاید که موضوع
«عدم تحریف بــه زیاده و
نقصان قرآن کریم» از مرکز
توجهاتعلماءدینوفلسفه
دین خار ج خواهد شــد.

نزاعهای فرقهای یا عقیدهای مناســب آن ناگزیر و ناگریز اســت .سؤاالتی
همانند:

«محدث نوری» مینویسد:
یکــی از دال ئــل تحریــف قــرآن کریم ،عــدم اســتناد جمع قــرآن به

 «وجه تمایز» قرآن و غیر قرآن در چیست؟ -یک شــیء باید دارای چه «شــاخصهها و یا صفاتی» باشــد که ما آن را

معصــوم(ع) اســت و از آنجــا کــه نحــوۀ جمــع و تألیف قــرآن که
ً
پــس از پیامبر انجام گرفت ،طبعا مســتلزم افتادگی برخی آیات،

قرآن بدانیم؟

کلمــات یــا جابهجایی آنها میگردد 12.براســاس روایات و تحلیل

 -یک شیء چه شاخصهای نداشته باشد قرآن نیست؟

تاریخــی دربــارۀ جمــعآوری قــرآن ،در مییابیــم کــه جمع قــرآن با
درخواســت خلفــاء و بــه دســت افــرادی غیــر معصــوم ،همچون
 .9شــاه آبادی ،محمدعلی؛ رشــحات البحار؛ ترجمه زاهد ویســی؛ قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه،
 ،1386ص .264
 .10وی در ســال ۱۲۹۲ق کتابی با عنوان «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب االرباب» نگاشــته
و در آن دالیلی در تحریف قرآن ارائه نمود .شــمارگان این روایتها بیش از هزار اســت و تحریف آن
را نــه از جهــت تغییــر و زیاده ،بلکه فقط از جهت نقیصه خواســتهاســت به اثبات برســاند .وی در
دیباچه این کتاب مینویســد« :این کتابی اســت لطیف که در اثبات تحریف قرآن و فضایح اهل
جور و عدوان فراهم آوردهام».
ّ
الذريعة الي تصانيف ّ
الشــيعة؛ قم :اســماعیلیان ،ج
 .11برای اطالع بیشــتر ر.ک به :تهرانی ،آقا بزرگ؛
ص  231و ص  232و نوری ،میرزا حســن؛ رســالة فی جواب عن شــبهات کشــف االرتباب؛
 ،16
خطی (کتابخانه مجلس شــورای اســامی با شــماره  .)9125همچنین صاحب الذریعه رسالهای
دارد به نام «النقد اللطیف فی نفی التحریف عن القرآن الشریف» که در آن از استاد خود ،محدث
نوری دفاع کرده است.
 .12نوری ،میرزا حسین؛ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب االرباب؛ چاپ سنگی ،فصل دوم،
ص .104 - 96
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از ســوی دیگــر ،موضــوع «قــرآن و تحر یــف» فراتــر از ســتیزههای فرق ـهای و
مذهبی ،میتواند ابعاد گســتردهتر و متنوعتری داشــته باشــد .در دهههای
اخیــر ،کــم کم رویکرد موضوع «تحریف قرآن» از حالت تاریخی  -روایی به
رویکرد فلســفی  -کالمی در حال تغییر اســت و ســیر روزافزون و گســترش
ً
موضوعــات و احیانا شــبهات دینــی درباره وحی میتواند شــاهد این ادعا
باشد.
قــرن اخیــر قرن «فلســفه زبان» و «فلســفه ذهن» و به دنبــال آن موضوعات
هرمنوتیــک اســت .ایــن فلســفهها برخــی از شــاخصترین آموز ههــا و
 .13ر.ک به :خوئی ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ قم  ،1418ص .255 - 247
 .14نــوری ،میــرزا حســین؛ فصــل الخطاب فــی تحریف کتــاب رب االرباب؛ چاپ ســنگی ،صص
.134 - 120
 .15جوادی آملی ،عبداهلل؛ نزاهت قرآن از تحریف؛ قم :اسراء1386 ،ش ،ص .166 - 165
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کتابشناسی عدم تحریف قرآن

دیدگاههــای ادیــان آســمانی و از جمله اســام را در بر گرفتهانــد .بنابراین
دیری نمیپاید که موضوع «عدم تحریف به زیاده و نقصان قرآن کریم» از
مرکز توجهات علماء دین و فلسفه دین خارج خواهد شد.

کتابشنایسموضویع
آ گاهی ،معصومه ← پویازاده ،اعظم.
آل غــازی ،عبدالقــادر مالحو یــش ،بیــان المعانــی ،کتــاب غیــر مســتقل
(تفسیری) ،1 ،دمشق ،چاپی ،مطبعة الترقی 1341 ،ش (1382ق)،

ً
امــا گذشــته از مطالبــی کــه گذشــت ،فعــا و اکنــون و بــا توجه بــه حجم

6ج ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانه تخصصی تفســیر و علــوم قرآن (دفتر

اتهاماتــی کــه بــه شــیعه دربــارۀ موضــوع تحریــف قــرآن و در محــاورات

تبلیغات حوزه علمیه قم).

گرایشــات تند «ســنی  -اســامی» زده میشــود ،ضروری اســت که تا حد
امکان به این موضوع پرداخته شود.

آیتاللهی ،ســیداحمد ،بســوی قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنی)،
 ،1تهــران ،چاپی ،مدرســه چهلســتون 1362 ،ش 203 ،ص ،وزیری،

یکــی از ایــن ضرورتهــا تدوین کتابشناســی روزآمد بــرای موضوع «عدم
تحریــف قــرآن» اســت .كتابشناســى یــک موضــوع ،بــراى مؤلفــان و
محققــان آن موضوع جــزء حیاتىترین ابزارهاى موفقیت آنها به حســاب

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
ابراهیــم ،محمدتقــی ،ادلــۀ نفی تحر یــف قرآن در تفســیر المیــزان تألیف
عالمــه طباطبایی ،مقاله ،1 ،تهــران ،چاپی ،التوحید 1362 ،3 ،ش

مىآیــد و قــدم اول در تألیــف كتابهــاى تحقیقــى و علمــی ،مراجعه به

(1404ق) ،16 ،وزیری ،عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

كتابشناسى آن موضوع است.

ابراهیم ،محمدتقی ← الطباطبایی ،سیدمحمدحسین.

در این نوشتار قصد معرفی کتابشناسیعدم تحریف قرآن را داریم.
در پایان الزم است از جناب آقای روحاهلل صباحی و سركار خانم فاطمه

ابن طاووس ،الســیدرضیالدین علی ،سعد السعود ،کتاب غیر مستقل
(علــوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپــی ،الشــریف الرضــی 1363 ،ش313 ،

اناری كه در تصحیح و تطبیق یاریم كردند سپاسگزارى نمایم.

ص ،وزیری ،عربی ،کتابخانهآیتاهلل مرعشی.

کتابشناسی عدم تحریف قرآن
الگوی کتابشناسی

ّ
ابن فضال ،ابوالحســن علی بن الحســن ،التنزیل من القرآن و التحریف،
کتاب مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی،

نامخانوادگی  /نام  /عنوان اثر  /ترجمه ،نوع اثر (کتاب ،مقاله ،پایاننامه)

رجوع کنید به الذریعة.

 /نوبت چاپ  /شهر  /چاپی  /خطی  /نام ناشر یا نشریه  /شماره نشریه
 /تاریــخ نشــر  /تعــداد جلد یا تعداد صفحه  /قطــع کتاب  /زبان کتاب /

احســانی ،آمنــه ،تحریفناپذیــری قــرآن ،پایاننامــه ،1 ،بیجــا ،چاپــی،

محل نگهداری (کتابخانه).

بینا 1384 ،ش ،رحلی ،فارسی.

آتشــی (و یعقوبعلــی عابدینــی نــژاد) ،مهــدی ،تجســم اعمــال ،زینــت و

احمــدی ،مهــدی ،قــرآن در قــرآن ،کتــاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،1 ،
قم ،چاپی ،اشــراق 1374 ،ش 293 ،ص ،وزیری ،فارســی ،سازمان

تجمــل از دیدگاه اســام ،عدم تحریــف قرآن ،پایاننامه ،1 ،مشــهد،

اسناد و کتابخانه ملی.

چاپــی ،دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد ،بیتــا 48 ،ص ،رحلــی،
فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

احمــدی ،محمدحســن ،غالیان و اندیشــه تحریف قرآن ،مقالــه ،1 ،قم،
چاپــی ،علــوم حدیــث1388 ،52 ،ش ،ص  ،186وزیری ،فارســی،

آخونــدی ،علیاصغر ،نســخ از دیدگاه شــیخ طوســی ،مقاله ،1 ،مشــهد،

پایگاه مجالت تخصصی نور.

چاپــی ،پژوهشهــای قرآنــی 1386 ،50 ،ش ،ص  ،298وزیــری،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

احمــدی ،محمدحســن ،محدثــان شــیعه و آسیبشناســی روایــات
تحریف قرآن ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،شیعهشناســی1385 ،16 ،ش،

آرخــی ،علــی ،قــرآن کتــاب الهــی ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،هشــتمین

ص  ،97وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

کنفرانــس بینالمللــی وحــدت اســامی1374 ،ش ،8 ،رحلــی،
فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

احمــدی (و ســیدرضا مــؤدب) ،محمدحســن ،بررســی نقــش غالیان در
روایات تحریف قرآن ،پایان نامه ،1 ،قم ،چاپی ،دانشگاه قم1385 ،

اآلصفــی ،علیمحمــد ،دراســات فی القــرآن الکریم ،کتاب غیر مســتقل

ش 130 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

(علــوم قرآنــی) ،2 ،بیروت ،چاپــی ،دارالجیل المســلم ( و نیز مکتبه
النجاح) 1345 ،ش (1386ق) 287 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان
اسناد و کتابخانه ملی.
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احمدی جمالآبادی ،مهدی ← رضازاده ،جعفر.
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کتابشنایسموضویع

کتابشناسی عدم تحریف قرآن

اســتادولی ،حســین ،افســانۀ تحریــف و اثبــات بالغــت ادبی قــرآن کریم
(نقــدی بــر مقالــۀ مســئلۀ تحریــف و مشــکالت ادبــی قــرآن مجید)،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــیّ ،بینــات 1373 ،4 ،ش ،9 ،وزیری ،فارســی،
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

طباطبایــی) ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،معرفــت 1386 ،122 ،ش14 ،
ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
اصغــری ،فخرالدیــن ،نســبتدادن تحر یــف قــرآن بــه شــیعه ،مقالــه
الکترونیکــی ،1 ،تهــران ،نشــر الکترونیکی ،موسســه فرهنگی تبیان،

استادی ،رضا ،آشنایی با تفاسیر (به ضمیمۀ مسألۀ عدم تحریف القرآن
و چنــد بحــث قرآنــی) ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،4 ،قم،
چاپی ،قدس ( ونیز برگزیده) 1383 ،ش 432 ،ص ،رقعی ،فارسی،

 1387ش ،فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.
اصفهانــی نجفی ،شــیخ محمدحســین ،مجدالبیــان فی تفســیر القرآن،
کتــاب غیــر مســتقل (تفســیری) ،1 ،تهــران ،چاپی ،مؤسســه بعثت،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1366ش 663 ،ص ،وزیری ،فارسی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اســتادی ،رضــا ،روایــات فصــل الخطاب نــوری ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی،
علوم حدیث 1379 ،16 ،ش ،44 ،وزیری ،فارســی ،پایگاه مجالت
تخصصی نور.
اســدعلیزاده ،اکبــر ،ســورههای دروغیــن در اینترنــت ،مقالــه ،1 ،تهــران،

دانشگاه تهران.
اصالح ،سیروس ← بوکایل ،موریس.
اصالنــی منفــرد ،فاطمه ،مســئله تحریف قرآن در نگاه عالمان اســامی،
مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،رشــد آمــوزش معــارف اســامی،75 ،

چاپــی ،روزنامهایــران 28 ،مهــر 1383 ،ش ،ص  ،19روزنامــهای،

1388ش ،ص  ،42رحلی ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
اســرار ،مصطفی ،دانســتنیهای قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،

اعجــاز حســین ،محمــد ،ازالــه خرافات شــکوریه جــواب تحر یــف قرآن،
کتاب مستقل ،1 ،بیجا ،چاپی ،بینا 1311 ،ش (1932م) ،اردو.

 ،28تهــران ،چاپــی ،محیــا 1374 ،ش 249 ،ص ،رقعــی ،فارســی،

اعظمی ،محمد حسن ← جوادی آملی ،عبداهلل.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
اســکندرلو ،محمدجواد ،علــوم قرآنی (تقریــرات درس آیتاهلل معرفت)،
کتــاب غیــر مســتقل (علوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپی ،ســازمان حوزهها
و مــدارس علمیــۀ خــارج از کشــور 1379 ،ش 431 ،ص ،وزیــری،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

افتخارزاده سبزواری ،سیدحسن ← عسگری ،سیدمرتضی.
افشــارپور ،الهام ،روششناســی تفســیر الفرقان در تفســیر القرآن بالقرآن و
ّ
السنه ،پایاننامه ،1 ،قم ،چاپی ،دانشگاه قم 1384 ،ش 255 ،ص،
رحلی ،فارسی ،دانشگاه قم.

اســکندرلو ،محمدجــواد ،اعجاز قرآن و مصونیــت از تحریف (درسنامه
علوم قرآن 2مقطع كارشناســى) ،کتاب مستقل ،1 ،قم ،چاپی ،مركز

افغانــی ،سیدشــمسالحق صاحــب ،علــوم القــرآن ،کتاب غیر مســتقل
(علــوم قرآنــی) ،1 ،الهــور ،چاپی ،المکتبه االشــرفیه (و نیــز المطبعه

بینالمللــی ترجمــه و نشــر المصطفــی(ص) 1390 ،ش 312 ،ص،

العربیه) ،بیتا 288 ،ص ،رقعی ،اردو ،کتابخانه تخصصی تفسیر و

وزیری ،فارسی ،کتابخانه موسسه آموزش عالی الزهراء (س).

علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم(.

اسکندرلو ،محمد جواد ← حقانی ،سکینه.

افغانی ،سیدشــمسالحق صاحب ،علوم القرآن ،محمدشــهداد مسکن

اإلســامبولی ،ســامر ،ظاهــرة ّ
النــص القرآنــی تاریــخ و معاصــره ،کتــاب

زهیو سیدمحمدیوسفحسینپور ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی)،

مســتقل ،1 ،دمشــق ،چاپی ،االوائل 1381 ،ش (2002م) 159 ،ص،

 ،1تربــت جــام ،چاپــی ،احمدجــام 1381 ،ش 264 ،ص ،وز یــری،

رقعی ،عربی ،کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

اسالمی ،سیدحسن ← عاملی ،سیدجعفر مرتضی.

اقبال ،ابراهیم ،فرهنگنامه علوم قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنی)،
 ،1تهــران ،چاپــی ،امیرکبیــر 1385 ،ش 440 ،ص ،وزیری ،فارســی،

اســماعیلی ،محســن ،کلیــات علــوم قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،بنیــان 1374 ،ش 135 ،ص ،رقعــی،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

امروهــوی ،سیداحمدحســین ،شــائبه الکــذب و النقصــان عــن تنز یــه
یجــا ،چاپــی ،عزیــزی 1268 ،ش
الرحمــان ،کتــاب مســتقل ،1 ،ب 

اشــرفی ،امیررضــا ،قــرآن مصــون از تحریــف (بررســی دیــدگاه عالمــه
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امروهــوی ،ســیدزیرک حســین رضــی ،تفهیم القــرآن ،کتاب مســتقل،1 ،

قرآنی) ،1 ،رشت ،چاپی ،کتاب مبین 1380 ،ش 198 ،ص ،رقعی،

دهلــی ،چاپــی ،مقبــول پریــس 1290 ،ش (1911م) 60 ،ص ،اردو،
کتابخانه بزرگ آیتاهلل مرعشی نجفی.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
بابایی ،علیاکبر ،نقدی بر ســخنان ذهبی در معرفی مفســران نخســتین

امروهوی ،محمدشا کر ،تحریف قرآن یا تحریف تاریخ ،مقاله ،1 ،بیجا،

و تفسیر شیعه ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،قرآن شناخت 1387 ،2 ،ش،

چاپی ،اصالح 1369 ،ش (1411ق) ،مجلد  ،86وزیری ،اردو.

ص  ،169وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

امیرزاده ،محدثه ،تحریف در قرآن ،مقاله ،1 ،شــاهرود ،چاپی ،دانشکده

باقریان همایونشهری ،مرتضی ،پیرامون قرآن و عهدین (تورات وانجیل)،

علوم قرآنی شــاهرود 1382 ،ش100 ،ص ،رحلی ،فارســی ،کتابخانه

کتاب غیر مســتقل ،1 ،قــم ،چاپی ،مؤلف ،بیتــا 232 ،ص ،رقعی،

گنجینه نور.

فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

امینــی ،محمــد ،کتابشناســی تحریفناپذیری قــرآن کریــم ،مقاله،1 ،
قــم ،چاپــیّ ،بینــات 1378 ،21 ،ش ،18 ،وزیــری ،فارســی ،پایــگاه

بامــری (و صغــری شــهرکی قو یــدل) ،فاطمــه ،عــدم تحر یــف قــرآن از نظر
علمای شــیعه و ســنى ،پایان نامه ،1 ،زاهــدان ،چاپی ،حوزه علمیه

مجالت تخصصی نور.

نرجــس (س) زاهــدان 1385 ،ش 127 ،ص ،رحلــی ،فارســی،
کتابخانه گنجینه نور.

امیری ،جهانگیر ← ذبیحی مقدم ،شریف.
األندلســی ،ابوحیــان محمــد بــن یوســف ،البحــر المحیط فی التفســیر،

براشــر ،میخائیل ،تشــیع و قرآن ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،پژوهشنامه علوم و
معــارف قــرآن کر یــم 1389 ،8 ،ش 22 ،ص ،رحلی ،فارســی ،پایگاه

کتــاب غیر مســتقل (تفســیری) ،1 ،بیروت ،چاپــی ،دارالفکر1370 ،

مجالت تخصصی نور.

ش (1412ق)10 ،ج ،وزیــری ،عربــی ،کتابخانــه معاونــت مجمــع
جهانی اهل بیت (ع).

برقعــی ،ابوالفضــل ،تابشــی از قــرآن ،کتــاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،
یتــا 38 ،ص ،وز یــری ،فارســی،
 ،1تهــران ،چاپــی ،مســجد گــذر ،ب 

اندیشــه ،علی ،قرآن را از تحریــف مصون داریم ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی،

کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

روزنامــه همشــهری 22 ،فروردیــن 1378 ،ش ،ص  ،9روزنامــهای،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

برقــی کاشــانی ،مرتضــی ،قــرآن و علــوم روز ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،تابــان 1380 ،ش 336 ،ص ،وز یــری،

انصــاری ،عبدالرحمــن ،آنچــه از قــرآن بایــد بدانیــم ،کتاب غیر مســتقل

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

(علــوم قرآنی) ،2 ،قم ،چاپی ،مولــف 1371 ،ش 159 ،ص ،وزیری،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

بروجــردی ،میــرزا مهــدی ،برهــان روشــن (البرهــان علــی عــدم تحر یــف
القــرآن) ،کتــاب مســتقل ،3 ،تهــران ،چاپــی ،بوذرجمهــوری (و نیــز

انصــاری قمــی ،ناصرالدیــن ،دفــاع امــام از صیانــت قــرآن کریــم ،مقاله،
 ،1قــم ،چاپــیّ ،بینــات 22 ،و 1378 ،23ش ،8 ،وزیــری ،فارســی،

مصطفــوی ،اســماعیلیان) 1333 ،ش (1374ق) 190 ،ص ،رقعی،
فارسی ،کتابخانه بزرگ آیتاهلل مرعشی نجفی.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
انــواری ،جعفــر ،انــگارۀ تحریــف قــرآن (ویراســت اول) ،کتاب مســتقل،

بروجــردی ،ســیدابراهیم ،تفســیر جامع ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری)،
 ،3تهــران ،چاپــی ،کتابخانــه شــمس 1375 ،ش (1375ق)7 ،ج،

 ،2قــم ،چاپــی ،مرکــز انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام

وزیری ،فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

خمینی (ره)1384 ،ش 208 ،ص ،رقعی ،فارســی ،ســازمان اســناد
و کتابخانه ملی.

البروجــردی ،مهــدی ،کتابات و رســاالت حــول اثبات عــدم التحریف،
کتاب مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی.

انــواری ،جعفر ،انگارۀ تحریف قرآن (ویراســت دوم) ،کتاب مســتقل،1 ،
قم ،چاپی ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،

برومند و طاهره بیدخوری ،ســپیده ،دیــدگاه قرآن درباره تحریف ،مقاله،

1390ش 264 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،کتابخانه تخصصی تفســیر و

 ،1تهــران ،چاپــی ،مشــکات النــور 1379 ،13 ،ش ،رحلی ،فارســی،

علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

پایگاه مجالت تخصصی نور.

ایــازی ،ســیدمحمدعلی ،جامعیــت قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
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(علــوم قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،مؤسســة البــاغ 1385 ،ش

بهجتپــور ،عبدالکر یــم ،تحریفناپذیــری قرآن ،کتاب مســتقل ،1 ،قم،

(1427ق) ،535 ،وزیــری ،عربــی ،کتابخانــه تخصصــی تفســیر و

چاپی ،موسسه آموزشی پزوهشی مذاهب اسالمی 1388 ،ش119 ،

علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

بســیونی رســان ،صالحالدیــن ،القــرآن الحکیــم (رؤیة منهجیــة جدیدة

بهرامــی ،محمد ،نقد مســتندات قرآنی  -نظر یــه تحریف کتاب مقدس،

لمباحث القرآن الکریم) ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی) ،1 ،قاهره،

مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،پژوهشهای قرآن 1382 ،33 ،ش ،ص ،80

چاپی ،مکتبة نهضة الشرق 1364 ،ش (1985م) 312 ،ص ،وزیری،

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

عربی ،کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

بهشتی ،نرگس ← کورانی عاملی ،علی.

بشــری جعفــری ،نگهــت ،تحریفناپذیــری قــرآن و پاســخ بــه شــبهات،
پایاننامه ،1 ،بیجا ،چاپی ،بینا ،بیتا ،رحلی ،فارسی.

بــیآزار شــیرازی ،عبدالکر یــم ،نقــد دیدگاههــای شــیخ جبرییــن در بــاره
اعتقاد شــیعه به تحریف قرآن ،مقاله ،1 ،مشــهد ،چاپی ،مشــکات،

بالغــی نجفــی ،محمدجواد ،آالء الرحمان فی تفســیر القــرآن ،کتاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپــی ،مکتبــه وجدانــی 1387 ،ش
(1420ق)2 ،ج ،وزیری ،عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

 1370 ،1ش ،رحلی ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.
بیات ،محسن ،بررسی و نقد روایات تحریف در کتاب فصل الخطاب،
پایاننامــه ،1 ،تهــران ،چاپی ،دانشــگاه تربیت مــدرس 1373 ،ش،

بندرچی ،محمدرضا ← رفیعی قزوینی ،سیدابوالحسن.

 277ص ،رحلی ،فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

بوکایــل ،موریــس ،پاســخ بــه یــک شــبهه ،قــرآن و علــوم جدید ،ســیروس

بیگلــری ،حســن ،سـ ّـر البیان فــی علم القــرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم

اصــاح ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپی ،گلســتان قــرآن ،58 ،بیتا ،مجله

قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،ســنایی 1344 ،ش 276 ،ص ،وز یــری،

ای ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

فارسی ،کتابخانه مرکز اسنادو مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

بهبــودی ،محمدباقر ،معارف قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنی)،1 ،

بینــام ،بینــام ،پاســخی فراتــر از یــک پاســخ ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی،

تهران ،چاپی ،ســرا 1380 ،ش 536 ،ص ،وزیری ،فارســی ،سازمان

گاستان قرآن 1379 ،11 ،ش 2 ،ص ،رحلی ،فارسی ،پایگاه مجالت

اسناد و کتابخانه ملی.

تخصصی نور.

بهبــودی ،محمدباقــر ،نقــد و بررســی روایــات تحریــف در کتــاب فصــل

بینام ،بینام ،آیا اختالف در قرائات ،موجب تحریف قرآن نمیشــود؟،

الخطــاب ( ،)1مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،حــوزه 1373 ،2 ،ش،34 ،

مقالــه الکترونیکــی ،1 ،تهــران ،نشــر الکترونیکــی ،موسســه فرهنگی

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

تبیان 1387 ،ش ،فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

بهبــودی ،محمدباقــر ،نقــد و بررســی روایــات تحریــف در کتــاب فصــل

ینــام ،آیا علمای شــیعه بر تحریف قرآن تصر یــح دارند؟ ،مقاله
بینــام ،ب 

الخطــاب ( ،)2مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،حــوزه 1373 ،5 ،ش،33 ،

الکترونیکــی ،1 ،تهــران ،نشــر الکترونیکی ،موسســه فرهنگی تبیان،

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 1387ش ،فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

بهبــودی ،محمدباقــر ،نقــد و بررســی روایــات تحریــف در کتــاب فصــل

بینــام ،بینام ،دســتهای ناپاکی که برای تحریف قــرآن تالش میکنند،

الخطــاب ( ،)3مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،حــوزه 1373 ،6 ،ش،16 ،

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،درســهای از مکتب اســام 1355 ،5 ،ش1 ،

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

بهبــودی ،محمدباقــر ،بحثــی پیرامــون تحریف و بررســی کتب آســمانی

ینــام ،زمزمــه تحر یــف قــرآن از کجــا آغــاز شــد ،مقالــه ،1 ،قــم،
بینــام ،ب 

تــورات و انجیــل و قرآن ،مقاله ،1 ،قــم ،چاپی ،حوزه 1373 ،6 ،ش،

چاپــی ،درســهای از مکتــب اســام 1366 ،5 ،ش 3 ،ص ،وز یــری،

وزیری ،فارسی.

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

بهبــودی ،محمدباقــر ،مســئله تحریــف و مشــکالت ادبــی قــرآن مجیــد،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپیّ ،بینــات 1373 ،3 ،ش ،12 ،وزیری ،فارســی،

بینام ،بینام ،چه کسانی قائل به تحریف قرآنند ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،
درســهای از مکتب اســام 1366 ،3 ،ش 4 ،ص ،وزیری ،فارســی،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394
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بینــام ،بینــام ،اینهمــه تبلیغات مســموم از کجاســت؟ ،مقالــه ،1 ،قم،

الســیدمرتضی عســگری) ،مقالــه ،1 ،بیجا ،چاپی ،الوحــده،180 ،

چاپــی ،درســهای از مکتــب اســام 1366 ،2 ،ش 3 ،ص ،وزیــری،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

بیتا ،عربی.
بینــام ،مرکــز الثقافــة و المعــارف القرآنیه ،علــوم القرآن عند المفســرین،

بینام ،بینام ،نقل اقوال بزرگان شیعه در عدم تحریف قرآن (گمان بیجا

کتــاب غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپی ،مکتــب االعالم

و اشتباهی بیمنشاء) ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،راهنمای حقیقت،1 ،

االســامی 1374 ،ش 600 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و

 1325ش 8 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

کتابخانه ملی.

بینام ،بینام ،آیا عدم تصریح به نام ائمه و فضائل آنان در قرآن میتواند

پانیپتــی ،غــام حســنین ،تقدیــس القــرآن عن شــبهات اهــل الطغیان،
کتاب مستقل ،1 ،الهور ،چاپی ،رفاه عام پریس ،بیتا ،اردو.

انگیــزهای برای شــیعه باشــد تا قــرآن را تحریفشــده بدانــد؟ ،مقاله
الکترونیکــی ،1 ،قــم ،نشــر الکترونیکــی ،موسســه فرهنگــی تبیــان،
 1387ش ،فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

پرنــده غیبــی (و علــی عزتی) ،زهــرا ،بررســی تطبیقی عــدم تحریف قرآن
از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی و آی ـتاهلل خویی ،مقالــه ،1 ،اصفهان،
چاپــی ،کوثــر1390 ،39 ،ش 16 ،ص ،وز یــری ،فارســی ،پایــگاه

بینــام ،بینــام ،خداونــد متعــال وعده فرموده اســت کــه از تحریف قرآن

مجالت تخصصی نور.

جلوگیــری نمایــد؛ چرا از تحریف تــورات و انجیل جلوگیــری ننموده
اســت؟ ،مقالــه الکترونیکــی ،1 ،قــم ،نشــر الکترونیکــی ،موسســه
فرهنگی تبیان 1387 ،ش ،فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

پویــا ،میــرزا مهدی ،اصالــت قرآن مجیــد ،کتاب مســتقل (ظ) جزوه،1 ،
بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،فارسی ،رجوع کنید به الذریعة.

بینام ،بینام ،آیا شــیعه برای رفع تناقض بین آیاتی که در شــأن صحابه
نــازل شــده بــا روایاتــی کــه در نکوهــش آنهــا در کتــب شــیعه آمــده،

پویــازاده (و معصومــه آ گاهی) ،اعظــم ،چالشهای آغاز یــن تاریخ قرآن،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی ،قرآنپژوهی خاورشناســان1390 ،10 ،ش ،ص

قائل به تحریف قرآن شــده اســت؟ ،مقاله الکترونیکی ،1 ،قم ،نشــر
الکترونیکی ،موسســه فرهنگی تبیان 1387 ،ش ،فارســی ،موسسه
فرهنگی تبیان.

 ،33وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
تســخیری ،محمدعلــی ،قــرآن کر یــم در آیینــه روایــات «اصــول کافــی»،
محمــد مقــدس ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی ،ســفینه1387 ،18 ،ش،

بینام ،مرکز الرساله ،سالمة القرآن من التحریف ،کتاب مستقل ،1 ،قم،
چاپی ،مرکز الرســاله 1375 ،ش (1417ق) 111 ،ص ،رقعی ،عربی،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
بینام ،مرکز الرســاله ،تحریف ســی قرآن کی سالمتی ،کتاب مستقل،1 ،
قــم ،چاپــی ،مرکــز الرســاله 1377 ،ش (1419ق) 168 ،ص ،رقعــی،

ص  ،156وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
التقــوی اللکهنــوی ،الســیدعلی نقــی بــن السیدابیالحســن ،تحر یــف
القرآن ،کتاب مستقل ،1 ،بیجا ،بینا ،بیتا ،اردو.
ثقفی تهرانی ،محمد ،تفسیر روان جاوید ،کتاب غیر مستقل (تفسیری)،
 ،3تهــران ،چاپــی ،برهــان 1357 ،ش (1398ق)5 ،ج ،وز یــری،

اردو  -عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
بینام ،بینام ،ســوره وال و نورین ،کتاب مســتقل ،1 ،بیجا ،خطی ،بینا،
بیتــا ،فارســی  -عربی .این نســخه در لوح فشــرده مخطوطات کتب

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الجابــری ،محمدعابــد ،مدخــل الــی القــرآن الکریــم ،کتاب غیر مســتقل
(علوم قرآنی) ،1 ،بیروت ،چاپی ،مرکز دراسات الوحدة العربیة1385 ،

خانه جامعه ایمانیه مقیم گنج در بنارس به شماره  37موجود است..
بــی نــام ،بینــام ،دالیــل عــدم تحریــف قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی،
روزنامه جمهوری اســامی 26 ،آبان1382 ،ش ،ص  ،12روزنامهای،

ش (2006م)2 ،ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
جــاودان ،محمدعلی ،راز ماندگاری قرآن (تمهیدات ظریف پیامبر اكرم
صلی اهللعلیهو آلهو سلم به منظور صیانت قرآن از آفت تحریف)،

فارسی( ،ظ) کتابخانه ملی.

یجــا ،چاپی ،بینــا 1377 ،ش ،فارســی،
کتــاب غیــر مســتقل ،1 ،ب 

بــینــام ،بینــام ،دالیــل عــدم تحریــف قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی،
روزنامــه رســالت 23 ،تیــر 1389 ،ش ،ص  ،5روزنامــهای ،فارســی،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتابخانه امام صادق (ع).
جزینــی ،اعظم ،تحریفناپذیــری قرآن ،پایان نامــه ،1 ،اصفهان ،چاپی،
حوزه علمیه مجتهده امین اصفهان 1387 ،ش 172 ،ص ،رحلی،

بــی نام ،مؤسســة الفکر االســامی ،امتناع القرآن عــن التحریف (لقاء مع

84

فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

152

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394

کتابشنایسموضویع

کتابشناسی عدم تحریف قرآن

جعفری ،یعقوب ،سیری در علوم قرآن ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی)،

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،نشــر نقــره ( و نیــز ســخن

 ،3تهــران ،چاپــی ،اســوه 1373 ،ش 400 ،ص ،وزیــری ،فارســی،

1384ش) 1365 ،ش 494 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان اســناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

و کتابخانه ملی.

جعفــری ،ســیدمحمدمهدی ،دیــدگاه علمــی شــیعه نســبت به مســئله

جــوادی آملی ،عبــداهلل ،نزاهت قرآن از تحریف (تحقیق :علی نصیری)،

تحریف قــرآن ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،میراث جاویدان1372 ،7 ،

کتاب مستقل ،3 ،قم ،چاپی ،اسراء 1386 ،ش 214 ،ص ،وزیری،

ش ،رحلی ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جعفــری ،ســیدمحمدمهدی ،شــیعه و صیانــت قــرآن کریــم ،مقالــه،1 ،

جــوادی آملــی ،عبــداهلل ،نزاهــت قــرآن از تحر یــف (اردو) ،محمدحســن

تهــران ،چاپــی ،همشــهری 1375 ،ش ،9 ،روزنامــهای ،فارســی،

اعظمــی و سیداحتشــام عبــاس ز یــدی ،پایــان نامه ،1 ،قــم ،چاپی،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مدرســه عالی فقه و معارف اســامی 1386 ،ش 136 ،ص ،رحلی،
اردو ،کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

جعفــری ،یعقــوب ،مصونیــت قــرآن از تحریــف ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی،
درســهایی از مکتب اســام 1373 ،5 ،ش 6 ،ص ،وزیری ،فارسی،

جوادی آملی ،عبداهلل ،نه یک واو کم و نه یک واو زیاد ،مقاله ،1 ،بیجا،

پایگاه مجالت تخصصی نور.

چاپی ،بشارت ،10 ،بیتا ،وزیری.

جعفــری ،یعقــوب ،مصونیــت قــرآن از تحریــف ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی،

جوان آراسته ،حسین ،علوم قرآن (اعلی تعلیمی نصاب) ،هادی حسن،

درســهایی از مکتب اسالم 1383 ،7 ،ش 5 ،ص ،وزیری ،فارسی،

کتــاب غیر مســتقل (علوم قرآنــی) ،1 ،قم ،چاپی ،ســازمان حوزهها و

پایگاه مجالت تخصصی نور.

مــدارس علمیۀ خــارج از کشــور1383 ،ش 302 ،ص ،وزیری ،اردو،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جعفــری ،یعقوب ،نگرشــی بر جایــگاه قرآن و مصونیــت آن از تحریف در
آیات و روایات ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،درسهایی از مکتب اسالم،5 ،

جوان آراسته ،حسین ،درسنامه علوم قرآنی (سطح  ،)1کتاب غیر مستقل

 1373ش ،وزیری ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

(علوم قرآنی) ،3 ،قم ،چاپی ،بوستان کتاب1381 ،ش (چ،)1380 ،1
 336ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جعفــری ،ســیدمحمدمهدی ،شــیعه و صیانــت از قرآن کریــم ،مقاله،1 ،
تهــران ،چاپــی ،وقف ،میــراث جاویــدان 1372 ،3 ،ش ،5 ،رحلی،

جوان آراســته ،حســین ،علــوم قرآنی ،کتاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

 ،2قم ،چاپی ،سپهراندیشــه (و نیز پژهشــکده تحقیقات اســامی)،
 1387ش ،144 ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جعفریان ،رســول ،افســانه تحریف قرآن ،محمود شریفی ،کتاب مستقل،
 ،2تهــران ،چاپــی ،شــرکت چــاپ و نشــر بینالملــل1384 ،ش (چ،1

الجــوان آراســته ،حســین ،دروس فــی علــوم القــرآن ،کتــاب غیر مســتقل

1381ش) 138 ،ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

(علــوم قرآنی) ،1 ،قم ،چاپی ،منظمة العالمیة للحوزات و المدارس
االســامیه 1383 ،ش (1425ق) 355 ،ص ،وز یــری ،عر بــی،

جعفریان ،رســول ،تحریف قرآن ،ممتاز علــی صاحب ،مقاله ،1 ،تهران،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

چاپی ،ســازمان تبلیغــات اســامی 1369 ،86 ،ش (1411ق)،100 ،
رقعی ،اردو ،کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و معارف قرآن.

جواهــری ،میکاییــل ،تحریفناپذیــری قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی،
کتــاب مــاه دیــن 1380 ،44 ،ش 7 ،ص ،رحلــی ،فارســی ،پایــگاه

الجعفریان ،رســول ،اکذوبة التحریف القرآن بین ّ
الســنة و الشــیعه ،کتاب

مجالت تخصصی نور.

مستقل ،2 ،قم ،چاپی ،المجمع العالمی الهل البیت(ع) 1377 ،ش
(1419ق) 147 ،ص ،رقعی ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جواهری ،محمدحسن ،پرسمان علوم قرآنی (ویراست اول) ،کتاب غیر
مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،قم ،چاپی ،بوســتان کتــاب 1384 ،ش،

جاللــی ،سیدمحمدحســین ،قرآنشناســی ،کتــاب غیــر مســتقل (علوم

 200ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

قرآنــی) ،1 ،پاکســتان ،چاپــی ،صــراط حــق 1384 ،ش (1426ق)،
 518ص ،وزیری ،اردو ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

جواهری ،محمدحسن ،پرسمان علوم قرآنی (ویراست دوم) ،کتاب غیر
مســتقل (علــوم قرآنــی) ،6 ،قــم ،چاپی ،بوســتان کتــاب1391 ،ش،

جاللــی نائینــی ،ســیدمحمدرضا ،تاریــخ جمــع قــرآن کریم ،کتــاب غیر
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جــودوی ،امیــر ،ترجمــه و تحقیــق و تعلیق کتــاب «کشــف االرتیاب عن
تحریف کتاب ّ
رب االرباب» ،پایاننامه ،1 ،تهران ،چاپی ،دانشــگاه

کتابشنایسموضویع
حدادیــان (و ســیدرضا مــؤدب) ،عبدالرضــا ،بررســی داللــی روایــات
تحریفنمــا در کتــاب کافــی ،مقالــه ،1 ،کاشــان ،چاپــی ،حدیــث

تهران 1370 ،ش 208 ،ص ،رحلی ،فارسی ،دانشگاه تهران.

پژوهــی 1388 ،2 ،ش ،ص  ،29وز یــری ،فارســی ،پایــگاه مجــات
تخصصی نور.

جهانبخش ،جویا ← حسینی جاللی ،سیدمحمدرضا.
جهانشــاهی (و محمــد علــی راغبــی) ،حســین ،عــدم تحریــف قــرآن از

حدادیان (و ســیدرضا مؤدب) ،عبدالرضا ،بررســی روایات تحریف قرآن
در کتب کافی و تفســیر عیاشی ،پایان نامه ،1 ،قم ،چاپی ،دانشگاه

دیــدگاه علمــای شــیعه و اهــل ســنت ،پایاننامــه ،1 ،اراک ،چاپــی،

قم 1387 ،ش 206 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

دانشــگاه آزاد اســامی اراک 1375 ،ش 175 ،ص ،رحلی ،فارســی،
کتابخانه گنجینه نور.

الحداری ،مشــعل ،الوجیز فــی علوم الکتاب العزیز ،کتاب غیر مســتقل
(علــوم قرآنی) ،2 ،کو یــت ،چاپی ،دارغراس 1383 ،ش (1425ق)،

الحائــری االصفهانــی الهمدانــی ،مــا عبدالــرزاق ،الفیصــل فــی تحریــف

 145ص ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانــه دانشــکده علــوم حدیــث

الکتــاب ،کتاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجــا( ،ظ) خطی ،بینا،
بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.
الحائــری الالهــوری ،ســیدعلی بن ابیالقاســم ،موعظة تحریــف القرآن،
کتاب مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی،
رجوع کنید به الذریعة.
الحائــری الیــزدی ،عبدالکریــم ،رســالة مختصــرة حــول عــدم تحریــف
القــرآن ،کتــاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجــا( ،ظ) خطــی ،بینــا،
بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

(شهرری).
ّ
الحر العاملی ،محمد بن الحسن ،تواتر القرآن ،کتاب مستقل ،1 ،بیجا،
چاپی ،بینا 1384 ،ش 128 ،ص ،وزیری ،عربی.
حسن ،هادی ← جوان آراسته ،حسین.
حسنزاده ،بینام ← نیکطلب ،عذرا.
حســنزاده اآلملی ،حســن ،هشــت رســاله عربی ،کتاب غیر مستقل،1 ،
تهــران ،چاپــی ،موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی (وزارت

حبــش ،محمــد ،قــرآن و عــدم تحریــف آن از نظــر شــیعه ،مقالــه،1 ،

فرهنــگ و آمــوز عالــی) 1365 ،ش 597 ،ص ،عر بــی ،کتابخانــه

تهــران ،چاپــی ،روزنامه رســالت 18 ،فروردیــن 1386 ،ش ،ص ،12
روزنامهای ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مجلس شورای اسالمی.
حســنزاده آملی ،حسن ،قرآن هرگز تحریف نشــده ،عبدالعلی محمدی

حبیب زاده (و نژاد مزارع) ،زهرا ،عدم تحریف قرآن ،پایان نامه ،1 ،شیراز،

شاهرودی ،کتاب مستقل ،5 ،قم ،چاپی ،الف الم میم (و نیز قیام،

چاپــی ،مجتمــع علــوم قرآنــی غدیــر شــیراز 1387 ،ش 38 ،ص،

 1386 ،)1378ش 119 ،ص ،رقعــی ،فارســی ،ســازمان اســناد و

رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

کتابخانه ملی.

حجازی ،فخرالدین ،پژوهشــی درباره قرآن و پیامبر ،کتاب غیر مســتقل

حســنزاده آملی ،حســن ،تبیین رأی علمای امامیه دربــاره تحریف قرآن،

(علــوم قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،بعثــت 1353 ،ش 359 ،ص،

مقالــه ،1 ،تهران ،چاپــی ،روزنامه اطالعات 1373 ،ش ،روزنامهای،

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

ّ
حجتی کرمانی ،علی ،جمعآوری قرآن پس از رحلت رســول خدا(ص)،

حســنزاده آملــی ،حســن ،قرآن و قــرب ربوبــی ،مقاله ،1 ،تهــران ،چاپی،

مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،درســهایی از مکتب اسالم 1352 ،3 ،ش،3 ،

گلســتان قــرآن 1379 ،17 ،ش ،4 ،رحلــی ،فارســی ،پایگاه مجالت

وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

تخصصی نور.

حجتی کرمانی ،محمد باقر ← مولوی ،محمد.

حســنزاده آملی ،حســن ،عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیتاهلل شــعرانی،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،نــور علــم 50 ،و  1372 ،51ش ،23 ،وز یــری،

حدادیــان (و ســیدرضا مــؤدب) ،عبدالرضــا ،بررســی داللــی روایــات

فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

تحریفنمــا در تفســیر عیاشــی ،مقاله ،1 ،کاشــان ،چاپــی ،حدیث
پژوهــی 1391 ،8 ،ش ،ص  ،141وزیــری ،فارســی ،پایــگاه مجــات

حســننیا ،علی ،گزارشــی از یک کتاب «الفرقان الحق» کوشش نافرجام

تخصصی نور.

در تحر یــف قرآن ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،اندیشــه تقریب (ویژهنامه
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پیامبــر اعظــم ص) 1385 ،2 ،ش 18 ،ص ،وزیری ،فارســی ،پایگاه
مجالت تخصصی نور.

1383ش ،ص  ،150وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
الحسینی الجاللی ،الســیدمحمدرضا ،دفاع عن القرآن الکریم (الجامع

حســننژاد ،قربانعلی ،قرآنپژوهی ،مقالــه ،1 ،بیجا ،چاپی ،تبیان،36 ،

للمســلمین علــی کلمــه التوحید) ،کتاب مســتقل ،2 ،قــم ،چاپی،

 1378ش ،8 ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

دلیــل مــا 1385 ،ش (1427ق) 209 ،ص ،وز یــری ،عربی ،ســازمان
اسناد و کتابخانه ملی.

حسینپور،سیدمحمدیوسف← افغانی ،سیدشمسالحق صاحب.
حســین رضــوی ،ســیدابرار ← موســوی بلتســتایی (ظ علــی آبــادی)،

الحســینی الجاللی ،محمدحســین ،دراســة حول القــرآن الکریم ،کتاب
غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،مؤسســة االعلمــی

سیدعلی شرفالدین.

للمطبوعــات 1380 ،ش (1422ق) 399 ،ص ،وز یــری ،عر بــی،

حســین نقوی ،ســیدصادق ،دالیل تحریفناپذیری قرآن ،مقاله ،1 ،قم،
چاپی ،طلوع 1381 ،2 ،ش 4 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت
تخصصی نور.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الحســینی شــاه عبدالعظیمی ،حســین ،تفسیر اثنی عشــری ،کتاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،میقــات1363 ،ش14 ،ج،

حســینی ،ســیدنعمتاهلل ،ســیری در حریم و حرمت قــرآن کریم ،کتاب
غیر مســتقل (علوم قرآنی) ،1 ،قــم ،چاپی ،عصرانقالب 1382 ،ش،
 496ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الحســینی الشــیرازی ،محمــد ،متــی جمع القــرآن؟ ،کتاب غیر مســتقل
(علوم قرآنی) ،1 ،بیروت ،چاپی ،مرکز الرســول االعظم (ص)1377 ،

حســینی ،ســیدعبداهلل ،تحلیــل آرای ذهبــی پیرامــون «عقائــد شــیعه»،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی ،طلوع نور 1383 ،12 ،ش ،ص  ،125فارســی،
پایگاه مجالت تخصصی نور.

ش (1998م) 80 ،ص ،رقعی ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
حســینی صــدر ،علــی ،عــدم تحر یــف قــرآن ،ســخنرانی الکترونیکی،1 ،
قم ،نشــر الکترونیکی ،موسســه فرهنگی تبیان 1389 ،ش ،فارســی،

الحســینی ،شــهابالدین ،اتفــاق المســلمین علــی صیانــة القــرآن مــن
التحریــف ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،رســالة التقریــب1375 ،13 ،
ش ،22 ،وزیری ،عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

موسسه فرهنگی تبیان.
الحســینی المرعشــی النجفی ،السیدشــهابالدین ،القــول الفاصل فی
ّ
ّ
الرد علی مدعی التحریف ،کتاب مستقل ،1 ،قم ،چاپی ،کتابخانه

حســینی ادیانــی ،ابوالحســن ،گامــی به ســوی قــرآن ،کتاب غیر مســتقل

آیــتاهلل مرعشــی 1382 ،ش (1424ق) 72 ،ص ،رقعــی ،عر بــی،

(علــوم قرآنی) ،1 ،تهران ،چاپی ،دانشــگاه الزهراء 1381 ،ش374 ،
ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
حســینی میالنــی ،ســیدعلی ،شــیعه اور تحر یــف قــرآن ،محمدافضــل

حســینی اشــرفی ،جعفــر ،نقــد نظــرات محمدهــادی معرفــت در مــورد

حیــدری ،کتاب مســتقل ،1 ،الهــور ،چاپی ،مصباح القرآن ترســت،

تحریــف در قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کیهــان فرهنگــی،6 ،

 1368ش (1410ق) 141 ،ص ،اردو ،كتابخانــه مركــز اســناد و مركــز

 1373ش ،رحلی ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

دایرةالمعارف بزرگ اسالمى.

حسینی جرجانی ،سیدامیر ابوالفتح ،آیات االحکام ،کتاب غیر مستقل

ی نفــی
ق فـ 
حســینی میال نــی ،ســیدعلی ،ترجمــه و تحقیــق التحقی ـ 

(تفسیری) ،1 ،تهران ،چاپی ،نوید1362 ،ش2 ،ج ،وزیری ،فارسی،

ن الش ـریف ،شمســی نجفی ،پایــان نامه،
ن القرآ 
ف ع 
تحر ی ـ 
ال 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 ،1تهران ،چاپی ،دانشــگاه آزاد اســامی (تهران شــمال) ،دانشــکده
الهیــات و معارف اســامی1385 ،ش 384 ،ص ،رحلی ،فارســی،

حســینی جاللــی ،سیدمحمدحســین ،تحقیــق در قرآن ،عمران حســین

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

راجانی ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی) ،1 ،شیکا گو ،چاپی ،اوپن
اســکول ،بیتا 524 ،ص ،رقعی ،اردو ،ســازمان کتابخانهها ،موزهها

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحر یــف عــن

و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ع).

القــرآن الشــریف ،کتاب مســتقل ،2 ،قم ،چاپی ،شــریف الرضی (و
نیــز :دارالقــرآن الکر یــم) 1375 ،ش (1417ق)( 400 ،ونیز  371ص)،

حســینی جاللی ،ســیدمحمدرضا ،نگاهی به المســائل المســرویه شیخ

وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مفید ،جویا جهانبخش ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،آیینه میراث،26 ،

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394

152

87

کتابشناسی عدم تحریف قرآن

کتابشنایسموضویع

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف عــن

مصونیــت قرآن از تحریف ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،بینات1390 ،69 ،

القــرآن الشــریف ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،رســالة القــرآن 1369 ،2 ،ش
(1411ق)4 ،ص ،وزیری ،عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

ش 9 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
حقانــی (و محمدجــواد اســکندرلو) ،ســکینه ،بررســی مســئله تحر یــف

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)1

قــرآن در دایرةالمعــارف لیــدن ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،قرآنپژوهــی

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1365 ،1 ،ش (1407ق) ،32 ،وزیری،

خاورشناســان1387 ،5 ،ش 10 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،پایــگاه

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

مجالت تخصصی نور.

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)2

الحکیــم ،الســیدمحمدباقر ،علــوم القــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا2 ،و 1365 ،3ش (1407ق)،34 ،

قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دارالتعــارف للمطبوعــات 1373 ،ش

وزیری ،عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

(1415ق) 564 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملی.

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)3
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1365 ،4 ،ش (1407ق) ،30 ،وزیری،

الحکیــم ،الســیدریاض ،علــوم القــرآن دروس المنهجیــه ،کتــاب غیــر

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،نجــف ،چاپــی ،دار الهــال 1383 ،ش
(1425ق) 247 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و کتابخانــه

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)4

ملی.

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1366 ،1 ،ش (1408ق) ،24 ،وزیری،
عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

حکیم ،سیدمحمدباقر ،علوم قرآنی ،محمدعلی لسانی فشارکی ،کتاب
غیر مستقل (علوم قرآنی) ،1 ،تهران ،چاپی ،تبیان 1378 ،ش509 ،

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)5
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی ،تراثنــا 1366 ،2 ،ش (1408ق) ،33 ،وزیری،
عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
حکیمباشی ،حسن ← معرفت ،محمدهادی.

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)6

ّ
المحرفــون (رصــد تاریخــی
الحلــو ،الســیدمحمدعلی ،التحر یــف و

مقالــه ،1 ،قم ،چاپــی ،تراثنــا 1366 ،3 ،ش (1408ق) ،26 ،وزیری،

لالســباب و الدوافــع) ،کتــاب مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی ،الســبطین

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

العالمیــه 1384 ،ش 108 ،ص ،رقعــی ،عربی ،کتابخانه تخصصی
تفسیر و علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم) .

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)7
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1366 ،4 ،ش (1408ق) ،40 ،وزیری،

حمیدیفرد ،نیره ،بررسی تطبیقی آیات دال بر صیانت قرآن از تحریف،

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

پایان نامه ،1 ،قم ،چاپی ،دانشگاه قم 1388 ،ش 150 ،ص ،رحلی،
فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

الحســینی المیالنــی ،الســیدعلی ،التحقیــق فــی نفــی التحریــف (،)8
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1367 ،1 ،ش (1409ق) ،45 ،وزیری،

حیاتــی ،مهــدی ،بررســی تحر یــف معنــوی قــرآن از دیــدگاه مفســران و

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

دانشمندان علوم قرآن ،پایان نامه ،1 ،تهران ،چاپی ،دانشکده علوم
قرآنی تهران 1389 ،ش 155 ،ص ،رحلی ،فارســی ،ســازمان اسناد و

حســینی همدانــی ،سیدمحمدحســین ،انــوار درخشــان ،کتــاب غیــر

کتابخانه ملی.

مســتقل (تفســیری) ،1 ،تهران ،چاپی ،انتشــارات لطفی 1363 ،ش
(1404ق)18 ،ج ،وزیری ،فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

حیدری ،ســیدکمال ،قرآن و مصونیت از تحریف ،گروهی از مترجمان،
کتــاب مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپــی ،مشــعر 1392 ،ش 144 ،ص،

حســینی همدانــی ،ســیدمحمدباقر ،ترجمۀ تفســیر المیــزان ،کتاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،5 ،قــم ،چاپــی ،جامعۀ مدرســین 1374 ،ش،
20ج ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
حقانــی ،ســکینه ،بررســی آرای دکتــر بــوکای و پرفســور آربــری پیرامــون

88

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
حیدری ،محمدافضل ← حسینی میالنی ،سیدعلی.
الحیــدری ،ســیدکمال ،الغلــو (حقیقــه و اقســامه) ،صیانــة القــرآن مــن
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خسروشاهی ،سیدهادی ← طباطبایی ،سیدمحمدحسین.
الخمینــی ،الســیدمصطفی ،تفســیر القــرآن الکر یــم ،کتاب غیر مســتقل
(تفســیری) ،1 ،قم ،چاپی ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امام خمینی،

حیــدری (و رقیــه لطفــی) ،حبیــباهلل ،قرآن هرگز تحریف نشــده اســت،

 1376ش (1418ق)4 ،ج ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و

کتاب مستقل ،1 ،قم ،چاپی ،نشر روح 1385 ،ش 88 ،ص ،رقعی،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتابخانه ملی.
خوران ،محمد ← متقیزاده ،عیسی.

خادمی ،عیناهلل ← رجبی ،غالمرضا.

خویی ،سیدابوالقاســم ،بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،محمدصادق

خدایاری ،علینقی ← ملکی میانجی ،محمد باقر.

نجمــی و هاش ـمزاده هریســی ،کتــاب غیــر مســتقل (تفســیری)،3 ،
تهــران ،چاپــی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی (و نیز ناشــر دیگر)،

خرمشــاهی ،بهاءالدیــن ،قرآنپژوهــی (ج ،)1کتــاب غیــر مســتقل (علوم

 1385ش 728 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان اســناد و کتابخانه

قرآنــی) ،4 ،تهــران ،چاپی ،مشــرق (و نیز علمــی و فرهنگی ،)1389

ملی.

 1389ش (چ2 ،)1373 ،1ج ،وزیــری ،فارســی ،ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی.

الخویی ،السیدابوالقاســم ،البیان فی تفســیر القرآن ،کتاب غیر مســتقل
(تفســیری) ،8 ،تهــران ،چاپــی ،کعبــه (و نیــز موسســه امــام خوئی)،

خرمشاهی ،بهاءالدین ،دانشنامه قرآن و قرآنپژوهی ،کتاب غیر مستقل

 1324ش (1364ق) 557 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و

(علوم قرآنی) ،1 ،تهران ،چاپی ،دوســتان -ناهید 1377 ،ش2 ،ج،

کتابخانه ملی.

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
خرمشــاهی ،بهاءالدیــن و جمعی از نویســندگان ،دایرةالمعارف تشــیع،

الخویی ،السیدابوالقاسم ،صیانة القرآن من التحریف ،مقاله ،1 ،تهران،
چاپی ،الفکر االسالمی 1352 ،5 ،ش (1393ق) ،وزیری ،عربی.

کتــاب غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،موسســه
دایرةالمعــارف تشــیع 1373 ،ش14 ،ج ،رحلــی ،فارســی ،ســازمان

الخویی ،السیدابوالقاســم ،صیانة القرآن من التحریف ،مقاله ،1 ،قاهره،

اسناد و کتابخانه ملی.

چاپی ،رسالة االسالم 1336 ،2 ،ش (1377ق) ،وزیری ،عربی.

خرمشــاهی ،بهاءالدیــن ،تحریفناپذیــری قــرآن کریم ،مقالــه ،1 ،تهران،

الخویی ،ابویعقوب یوسف بن طاهر بن یوسف بن الحسن ،تنزیه القرآن

چاپــی ،وقــف ،میــراث جاویــدان 1372 ،2 ،ش10 ،ص ،رحلــی،

الشــریف عن وصمة اللحن و التحریف ،کتاب مستقل (ظ) جزوه،

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

 ،1بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی.

خرمشــاهی ،بهاءالدیــن ،بحثی درباره تحریف قــرآن و قائالن به تحریف

الخویی ،السیدابوالقاســم ،البیان فی تفســیر القرآن ،کتاب غیر مســتقل

از شــیعه و امامیه ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،وقف ،میراث جاویدان،

(علــوم قرآنــی) ،8 ،قــم ،چاپــی ،انــوار الهــدی 1360 ،ش (1401ق)،

 1372 ،4ش ،رحلی ،فارسی.- ،

 557ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الخرمشــاهی ،بهاءالدین ،استحالة تحریف القرآن الکریم (بحثی درباره

الداالتــی ،هیثــم ،تعریف عام بالقــرآن الکریم ،مقالــه ،1 ،بیجا ،چاپی،

مســئله تحریــف قــرآن و بررســی دیــدگاه مذهــب تشــیع) ،مقالــه،1 ،
تهــران ،چاپــی ،التوحیــد 1374 ،79 ،ش (1416ق) ،14 ،وزیــری،
عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

نهج االسالم 1373 ،60 ،ش (1415ق) ،عربی.
دخیــل ،علــی محمدعلــی ،دراســات فــی القــرآن الکر یــم ،کتــاب غیــر
مســتقل (علــوم قرآنی) ،1 ،بیروت ،چاپــی ،دار المرتضی 1364 ،ش

الخرمشاهی ،بهاءالدین ،استحالة تحریف القرآن الکریم القسم الثانی و
االخیر (بررســی دالیل نقلی و علقی تحریف قرآن) ،مقاله ،1 ،تهران،
چاپــی ،التوحیــد 1374 ،80 ،ش (1416ق) ،7 ،وزیــری ،عربــی،

(1406ق) 119 ،ص ،رقعی ،عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
ّ
دراز ،محمــد عبــداهلل ،النبــأ العظیــم نظــرات جدیــدة فی القــرآن ،کتاب
غیــر مســتقل (تفســیری) ،3 ،کو یــت ،چاپــی ،دارالقلــم 1353 ،ش

پایگاه مجالت تخصصی نور.

(1394ق) 216 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و کتابخانــه

خسروانی ،علیرضا ← الشهرستانی ،هبةالدین محمدعلی.
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دروزه ،محمدعــزه ،تفســیر الحدیث ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری)،1 ،
قاهــره ،چاپــی ،دار احیــاء الکتــب العربیــه 1340 ،ش (1381ق)،
12ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتابشنایسموضویع
ربیع نتاج ،سیدعلی اکبر ← ذوالفقاری ،یوسف.
رجبــی (و عی ـناهلل خادمی) ،غالمرضا ،مصونیت قــرآن کریم از تحریف،
پایاننامه(کارشناســی) ،1 ،قــم ،چاپــی ،تربیــت معلم شــهید مدنی

درویــش شــاهمرادی ،عارفــه ،مصونیــت قــرآن از تحریــف ،پایــان نامه،1 ،
ری ،چاپــی ،حوزه علمیه عبدالعظیم(ع) ری 1385 ،ش 41 ،ص،
رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجیه نور.

قم 1374 ،ش 117 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
رحمتــی ،محمدکاظــم ،شــیخ صــدوق و نظر یــه تحر یــف قــرآن ،مقالــه،
 ،1تهــران ،چاپــی ،کتــاب مــاه دیــن 45 ،و  1380 ،46ش 28 ،ص،

دریایی ،محمدرسول ← ّ
طباره ،عفیف عبدالفتاح.

رحلی ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

الدلیمــی ،جــواد حســین ،شــبهات الســلفیه :تحریــف قــرآن  -التقیــه -
عداله الصحابه ،کتاب غیر مستقل ،1 ،بیروت ،چاپی ،دارالمحجة
البیضــاء 1383 ،ش ( 1425ق) 432 ،ص ،وزیــری ،عربــی،
كتابخانه جامعة المصطفی(ص) العالمیه ،واحد مشهد مقدس.

رحمتی ،محمدکاظم ← کلبرگ ،اتان.
رحمتی ،محمدکاظم ← مدرسی طباطبایی ،حسین.
الرشــتی ،عبدالحســین ،کشــف االشــتباه ،کتــاب مســتقل ،2 ،تهــران،
چاپــی ،المطبعــة العســکریة االمپراطور یــه 1289 ،ش (1328ق)،

دیــاری بیدگلــی ،محمدتقــی ،درآمدی بــر تاریخ علوم قرآنــی ،کتاب غیر

 215ص ،وز یــری ،عربی ،کتابخانه اســناد و مرکز دائرالمعارف برزگ

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،2 ،قــم ،چاپــی ،دانشــگاه قــم 1387 ،ش،

اسالمی.

 386ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
دیــاری بیدگلــی ،محمدتقــی ،نیمنگاهــی بــه کتــاب صیانــة القــرآن من

الرشــتی ،عبدالحســین ،نفحــة طفیف نور مــن اهلل فی اخماد نار موســی
جــاراهلل ،کتــاب مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپــی ،مجمــع جهانــی اهــل

التحریــف ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپی ،پیــام جاویدان 1384 ،6 ،ش،

البیت(ع) 1336 ،ش (1377ق) 130 ،ص ،وزیری ،عربی.

 10ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

رضاخانی ،محمد ← ریاضی ،حشمت اهلل.

دینپرور ،سهیال ← طباطبایی ،سیدمحمدحسین.
ذبیحــی مقدم (و جهانگیر امیری) ،شــریف ،تحریفناپذیــری قرآن ،پایان

رضــازاده (و مهــدی احمــدی جمالآبــادی) ،جعفــر ،تحریفناپذیــری
قــرآن کریم در دو دیــدگاه اهلبیت(ع) و مکتب خلفــاء ،پایان نامه،

نامــه ،1 ،کرمانشــاه ،چاپــی ،دانشــکده علــوم قرآنی اشــرفی اصفهانی

 ،1مشــهد ،چاپــی ،کمیته ارزشــیابی تحصیالت حوزوی خراســان،

کرمانشاه 1384 ،ش 163 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجیه نور.

 1379ش 173 ،ص ،رحلی ،فارســی ،كتابخانه بنیاد پژوهش های

ذوالفقاری (و علی اکبر ربیع نتاج) ،یوسف ،تحریف قرآن از نظر روایات
شیعه ،پایان نامه ،1 ،آمل ،چاپی ،دانشکده علوم قرآنی آمل1382 ،
ش 145 ،ص ،رحلــی ،فارســی ،کتابخانــه موسســه علمــی فرهنگی

آستان قدس رضوى(ع).
رضازاده عســگری ،زهرا ،نقش غالت در تخریب چهره شــیعه ،مقاله،1 ،
قم ،چاپی ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1390 ،4 ،ش ،ص ،155

دارالحدیث.

وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

راجانی ،عمران حسین ← حسینی جاللی ،سیدمحمدحسین.

رضایی ،اســداهلل ،وهابیان و اتهام به کلینی درباره تحریف قرآن ،مقاله،

راغبی ،محمد علی ← جهانشاهی ،حسین.

 ،1قــم ،چاپــی ،ســراج منیــر 7 ،و  1391 ،8ش ،ص 36( 43ص)،
وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

ربیــع نتــاج ،ســیدعلیاکبر ،نقــدی بــر ادعــای تعــارض در نصــوص قرآن
کریم ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنی) ،1 ،بابلســر ،چاپی ،دانشگاه

رضایــی ،اســداهلل ،وهابیــان و تحریف قــرآن کریم ،مقالــه ،1 ،قم ،چاپی،

مازنــدران 1381 ،ش 278 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان اســناد و

ســراج منیــر 1391 ،6 ،ش ،ص  22( 137ص) ،وز یــری ،فارســی،

کتابخانه ملی.

پایگاه مجالت تخصصی نور.

ربیــع نتــاج ،ســیدعلیاکبر ،شبهشناســی تحریــف قــرآن از دیــدگاه

رضایی ،اســداهلل ،شــیعه و تحریفناپذیری قرآن ،مقالــه ،1 ،قم ،چاپی،

خاورشناســان ،مقالــه ،1 ،بیجــا ،چاپی ،پژوهش های اســامی،1 ،

سراج منیر 1391 ،5 ،ش ،ص  ،131وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت

1386ش ،ص  ،51وزیری ،فارسی.- ،

تخصصی نور.
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رضایــی اصفهانــی ،محمدعلی ،ســخن مدیر مســئول و ســردبیر ،مقاله،

الدینیــه 1351 ،ش (1972م) ،381 ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانــه

 ،1قــم ،چاپــی ،قرآنپژوهــی خاورشناســان 1387 ،5 ،ش 2 ،ص،
وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

آیتاهلل مرعشی.
ریاضــی (و محمــد رضاخانــی) ،حشــمتاهلل ،ترجمــة بیان الســعادة فی

رضایی هفتادر (و فاطمه سروری) ،حسن ،نقد نظر اتان کلبرگ در تحریف

مقامــات العباده ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری) ،1 ،تهران ،چاپی،

قــرآن ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،پژوهشــهای قــرآن و حدیث1392 ،8 ،

دانشــگاه پیــام نــور 1372 ،ش14 ،ج ،وز یــری ،فارســی  -عر بــی،

ش17 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

رضــوی ،سیدســعید اختــر ،نظرة مســتعجلة فی مســألة تحریــف القرآن،

زاهــدی تیر ،اصغــر ،مباحث علوم قرآن در المیــزان ،پایاننامه ،1 ،تهران،

کتاب مستقل ،1 ،بیجا ،بینا ،بیتا ،اردو.

چاپــی ،دانشــگاه آزاد اســامی 1374 ،ش ،402 ،رحلــی ،فارســی،
دانشگاه آزاد اسالمی.

الرضوی ،الســیدمرتضی ،آراء علماء المســلمین فــی التقیة و الصحابة و
صیانــة القرآن الکریم ،کتاب مســتقل ،2 ،بیروت ،چاپی ،االرشــاد،

زبرجد ،ســیدمحمدهادی ،پژوهشــی در عدم اختالف و تعارض در قرآن،

 1369ش (1411ق) 262 ،ص ،وزیری ،عربی.

یجــا ،چاپــی ،دانشــکده الهیات و معارف اســامی،
پایاننامــه ،1 ،ب 
 1369ش ،217 ،رحلی ،فارسی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.

الرضوی ،الســیدمرتضی ،المنتقی من کتاب آراء علماء المســلمین فی
التقیة و الصحابة و صیانة القرآن الکریم ،کتاب مستقل ،1 ،بیروت،

الزرقانی ،محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،کتاب غیر

چاپی ،االرشاد ،بیتا 137 ،ص ،وزیری ،عربی.

مســتقل ،1 ،بیروت ،چاپــی ،دارالکتب العلمیــة 1374 ،ش (1416
ق) 2 ،ج ،وزیری ،عربی ،کتابخانه دیجیتال نور.

الرضــوی ،الســیدمرتضی ،عصمة القرآن مــن الزیــادة و النقصان ،کتاب
مســتقل ،1 ،قــم ،چاپی ،مؤسســة دار الهجــره 1380 ،ش 271 ،ص،

زرکشــی ،محمد بن بهادر ،البرهان فی علوم القرآن ،کتاب غیر مســتقل،

وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 ،2بیــروت ،چاپــی ،دارالفکر (و نیــز :دارالمعرفــة) 1366 ،ش (1408
ق)4 ،ج ،وزیری ،عربی ،کتابخانه دیجیتال نور.

الرضــوی ،سیدســعید اختــر ،رســائل ،کتــاب مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی،
انصاریــان 1374 ،ش (1416ق) 96 ،ص ،وزیری ،عربی ،کتابخانه

زمانــی ،محمدحســن ،مستشــرقان و قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل ،2 ،قم،

آیتاهلل مرعشی.

چاپــی ،بوســتان کتــاب 1387 ،ش 592 ،ص ،وز یــری ،فارســی،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الرضوی ،مرتضی ،البرهان علی عدم تحریف القرآن ،کتاب مستقل،1 ،
بیــروت ،چاپــی ،االرشــاد 1384 ،ش (1426ق) 364 ،ص ،رقعــی،

زمانی ،محمدحســن ،نقدی بر دایرةالمعارف قرآن ،لیدن ،مقاله ،1 ،قم،

عربی ،کتابخانه مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره).

چاپی ،پژوهش های فلســفی کالمی 17 ،و  1382 ،18ش 30 ،ص،
وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

الرفاعــی ،عبدالجبــار ،معرفی کتاب فصل الخطاب میرزا حســین نوری
دربــاره تحریــف قــرآن ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،تراثنــا 1362 ،7 ،ش

ینــام ،والیــت علــی ابــن ابــی طالــب؛ اذان و مســئله
زیــن العابدیــن ،ب 

(1403ق) ،وزیری ،عربی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

تحریــف قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل ،1 ،پاکســتان ،چاپــی ،علــی
پبلیکیشنز ،بیتا 72 ،ص ،اردو ،سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز

رفیعی قزوینی ،سیدابوالحســن ،چند نکته قرآنی ،محمدرضا بندرچی،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــیّ ،بینــات 1376 ،14 ،ش 11 ،ص ،وزیــری،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

اسناد آستان قدس رضوى(ع).
ساجد ،سیدهلیال ،چرا شیعه را متهم به تحریف قرآن می كنند؟ ادلهای
چند بر اثبات مصونیت قرآن از تحریف ،نامعلوم ،1 ،تهران ،چاپی،

روحانی ،حسن ،تحریف در قرآن ،سخنرانی ،1 ،تهران ،نشر الکترونیک،

حــوزه علمیــه حضــرت خدیجــه(س) تهــران 1384 ،ش 28 ،ص،

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مرکــز مــدارک فرهنگــی انقــاب

فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

اسالمی ،بیتا ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الروحانــی النجفآبــادی ،علــی ،الفرقــان فــی تفســیر القرآن ،کتــاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،1 ،نجــف اشــرف ،چاپــی ،جامعــه النجــف
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ســبحانی ،جعفــر ،جلوههای قــرآن در بینش امــام خمینــی (ره) ،مقاله،
 ،1قــم ،چاپــیّ ،بینــات 22 ،و  1378 ،23ش ،12 ،وزیــری ،فارســی،

کتابشنایسموضویع
سلمانی کیاسری ،محمد ،تبدیل و تحریف آیات قرآن ،مقاله ،1 ،تهران،
چاپی ،روزنامه رسالت 1373 ،ش ،4 ،روزنامهای ،فارسی ،سازمان

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

اسناد و کتابخانه ملی.

سبحانی ،جعفر ،نگاهی به دیدگاه شیعه در مورد تحریف قرآن ،حدیث

الســلیمانی ،محمــد بن ســلیمان ،کشــف الحجــاب و النقــاب فی وجه
تحریف الکتاب ،کتاب مســتقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی،

غدیر و امامت ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،درسهایی از مکتب اسالم،3 ،

بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

 1374ش ،وزیری ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.
الســبزواری ،محمــد ،الجدیــد فــی تفســیر القــرآن المجیــد ،کتــاب غیــر

ّ
ســند ،محمــد زکیالدیــن ،تنویــر االذهــان فی الـ ّ
ـرد علی مدعــی تحریف
القرآن ،کتاب مستقل ،1 ،قاهره ،چاپی ،دارجرس1389 ،ش272 ،

مســتقل (تفســیری) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دار التعــارف 1360 ،ش

ص ،عربی ،کتابخانه بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

(1402ق)7 ،ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ســنگلجی ،شــریعت ،کلید فهم قرآن ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی)،

سپهری ،محمد ← عاملی ،سیدجعفرمرتضی.

 ،3تهــران ،چاپــی ،دانــش 1345 ،ش 249 ،ص ،وز یــری ،فارســی،

ســخایی ،مژگان ،بررســی شــبهه تحریف قرآن کریم ،مقاله الکترونیکی،
 ،1تهــران ،نشــر الکترونیکــی ،موسســه فرهنگــی تبیــان 1387 ،ش،
فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

کتابخانه آستان حضرت عبالعظیم حسنی(ع).
الســیف ،عبدالرحمــن ،الشــیعه و تحر یــف القــرآن ،کتــاب مســتقل،1 ،
اسکندریه ،چاپی ،داراالیمان 1383 ،ش 160 ،ص ،عربی ،سازمان

سروری ،فاطمه ← رضایی هفتادر ،حسن.

اسناد و کتابخانه ملی.

ســعید ،حســن ،دایرةالمعــارف قــرآن کریــم ،کتــاب غیــر مســتقل (علوم
قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کتابخانــه مدرســه چهل ســتون و مکتبه

شــادگانی ،فــروغ ،ترجمــه و تحقیــق بخشــی از مقالــه قــرآن و مقال ههــای
تحر یــف ،تفســیر ،اعجــاز از دایرةالمعــارف اســام ،پایاننامــه،1 ،

العامه 1364 ،ش (1406ق)9 ،ج ،وزیری ،فارســی ،ســازمان اســناد

ن ش ـمال،
حــد تهرا 
تهــران ،چاپــی ،دانش ـگا ه آزاد اس ـالمی ،وا 

و کتابخانه ملی.

ف اس ـالمی 1380 ،ش 400 ،ص،
دانش ـکد ه الهیــات و معــار 
رحلی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ســعید ،حســن ،دایرةالمعــارف قــرآن کریــم ،کتــاب غیــر مســتقل (علوم
قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،مبیــن 1365 ،ش (1407ق) ،وزیــری،

شــاهی ،محمــد ،عدم تحر یــف قــرآن ،پایاننامه(کارشناســی) ،1 ،مراغه،

عربی ،کتابخانه آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س).

چاپــی ،دانشــکده علــوم قرآنــی مراغــه 1381 ،ش 86 ،ص ،رحلی،

سعیدی روشن ،محمدباقر ،علوم قرآن ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی)،
 ،1قم ،چاپی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1377 ،ش،

فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
شبیری ،زهرا ،پژوهشی پیرامون اختالف قرائتها ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،
رواق هنــر و اندیشــه1383 ،31 ،ش ،102 ،وز یــری ،فارســی ،پایــگاه

 343ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
سلحشور ،م ،تهاجم شیطانی ،کتاب غیر مستقل ،1 ،قم ،چاپی ،فیضیه،
1380ش 72 ،ص ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مجالت تخصصی نور.
شــجاعی و میراحمدیان ،ســارا ،تحریفناپذیری قرآن ،پایاننامه ،1 ،قم،
چاپــی ،مجتمــع جامعــة الزهــرا(س) 1384 ،ش 47 ،ص ،رحلــی،

ســلطانآبادی ،محمدحســین ،مبرم البرهان فی تحریف القرآن و فضائح
اهــل العــدوان ،کتــاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجــا( ،ظ) خطــی،
بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
شــرعیاتی و محمدعلی مهدو یراد ،فاطمه ،علوم قرآن در مجمع البیان
(نســخ ،احکام و تشابه ،اعجاز و تحریفناپذیری قرآن) ،پایاننامه،

سلطانپوری ،شیخ روشن علی خان ← مطهری ،مرتضی.

 ،1قــم ،چاپی ،دانشــگاه قم 1376 ،ش 186 ،ص ،رحلی ،فارســی،

ســلمانپور ،محمدجواد ،بررســی نظریه اخباریین در عدم حجیت ظواهر

دانشگاه قم.

قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپی ،نشــریه علوم انســانی دانشــگاه الزهرا
(س) 1383 ،50 ،ش 30 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،پایــگاه مجــات

شــریعتی ،محمدتقــی ،تفســیر نوین ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری)،5 ،
تهــران ،چاپــی ،شــرکت ســهامی انتشــار1387 ،ق ( 435 ،ونیــز بــه

تخصصی نور.

صورت دو جلدی) ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
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شــریف ،علــی ،ویژگیهــای قــرآن و امتیــازات آن بــر ســایر کتابهــای

شــکوری ،ابوالفضــل ،گذری بر کرانه قرآن (مقــاالت قرآنپژوهی) ،کتاب

آســمانی ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپــی ،صحیفه مبیــن 13 ،و 1377 ،14

غیــر مســتقل ،1 ،قم ،چاپی ،عقل ســرخ (و نیز نقــش و نگار)1384 ،

ش ،4 ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ش328 ،ص ،وزیری ،فارسی ،کتابخانه دانشگاه مفید.

الشــریفی ،محمود ،اســطورة التحریف (دراســة فی مسألة التحریف عند
الشــیعة و ّ
الســنه) ،کتاب مســتقل ،1 ،تهران ،چاپی ،مشــعر1374 ،
ش 160 ،ص ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

شهرابی ،محمد ← معرفت ،محمدهادی.
الشهرســتانی ،هبةالدیــن محمدعلــی ،ترجمــه تنز یــه التنزیــل ،علیرضا
خســروانی ،کتــاب مســتقل ،1 ،تبریز ،چاپــی ،کتابفروشــی صابری،

الشــریفی ،محمــود ،اســطورةالتحریف ،پایــان نامــه ،1 ،بیجــا ،چاپــی،

 1292ش (1331ق) 207 ،ص ،وز یــری ،فارســی ،ســازمان اســناد و

بینا ،بیتا ،رحلی ،عربی ،کتابخانه فیضیه.

کتابخانه ملی.

شریفی ،محمود ← جعفریان ،رسول.

الشهرســتانی ،السیدمحمدحســین ،رســالة حفظ الکتاب الشریف عن
شــبهة القول بالتحریف ،کتاب مســتقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ)

شریفی ،علی ← براشر (باراشر) ،میخائیل.
شــریفی ،محمــد ،تحریفناپذیــری قــرآن از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی،
مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،بینــات 1389 ،67 ،ش ،ص  ،82وزیــری،

خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.
الشهرســتانی ،هبــة الدیــن ،نزاهــة المصحــف الشــریف عــن النســخ و
یجــا( ،ظ)
النقــص و التحر یــف ،کتــاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،ب 

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
الشــعرانی ،ابوالحســن ،مقدمــة تفســیر منهــج الصادقیــن ،کتــاب غیــر
مستقل (تفسیری) ،1 ،تهران ،چاپی ،کتاب فروشی اسالمیه1340 ،
ش10 ،ج (و نیز به صورت  5جلدی) ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد
و کتابخانه ملی.

خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.
شهرکی قویدل ،صغری ← بامری ،فاطمه.
شــهریاری (و ارجمنــد کرمانــی) ،الهــام ،تحر یــف در قــرآن ،پایاننامه،1 ،
کرمــان ،چاپــی ،حوزه علمیه حضــرت زینــب(س) 1384 ،ش41 ،
ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

شــعرانی ،ابوالحســن ،بررســی مســئله تحریف و نقصان در قــرآن مجید،
مقالــه ،1 ،تهران ،چاپــی ،روزنامه اطالعات 1373 ،ش ،روزنامهای،
فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

شــهیدی ،روح اهلل ،گونــه شناســی روایــات القرائــات ســیاری ،مقالــه،1 ،
قــم ،چاپی ،علــوم حدیث1390 ،61 ،ش ،ص  ،70وزیری ،فارســی،

شعرانی ،ابوالحسن ،تحقیقی راجع به مسئله تحریف در قرآن ،مقاله،1 ،
تهران ،چاپی ،روزنامه رسالت 1374 ،ش ،روزنامهای ،فارسی ،مرکز
مطالعات و تحقیقات اسالمی.

پایگاه مجالت تخصصی نور.
الشــیرازی ،الســیدمحمد ،تفســیر تقریب القرآن الی االذهان ،کتاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،1 ،بیــروت ،چاپی ،مؤسســة الوفــاء 1359 ،ش

شــعرانی ،ابوالحســن ،گفتــاری در بــاب قــرآن (مقالــهای منتشرنشــده از

(1400ق)10 ،ج ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانه تخصصی تفســیر و علوم

مرحوم عالمه شــیخ ابوالحســن شــعرانی در باب قرآن کریم) ،مقاله،
 ،1تهران ،چاپی ،وقف ،میراث جاویدان 1373 ،5 ،ش ،7 ،رحلی،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
شــعرانی ،ابوالحســن ،نگرشــی بــر تحریــف ،اختــاف قرائــت و قواعــد و

قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
صاحب ،ممتاز علی ← جعفریان  ،رسول.
صادق پور ،محمدحســن ،افسانه تحریف قصص قرآن ،کتاب مستقل،
 ،1مشهد ،چاپی ،مشکوة 1380 ،71 ،ش ،ص  ،29وزیری ،فارسی،

احکام تفسیر قرآن ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،وقف ،میراث جاویدان،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 1373 ،1ش ،رحلی ،فارسی.
شکری ،علی ،تحریفناپذیری قرآن ،پایاننامه ،1 ،بیجا ،چاپی ،بینا،

صادقی ،محمد ،الفرقان فی تفســیر القرآن و الســنه ،کتاب غیر مســتقل
(تفســیری) ،2 ،بیــروت ،چاپــی ،دارالتــراث اســامی (و نیز مؤسســه

 1381ش 91 ،ص ،رحلی ،فارسی.

الوفاء) 1366 ،ش (1408ق)28 ،ج ،وزیری ،عربی ،ســازمان اسناد

شــکریان ،ناصــر ،مصونیــت قــرآن کریــم از تحریــف ،مقالــه ،1 ،بیجــا،
چاپی ،بشــری 1388 ،69 ،ش ،ص  ،56فارســی ،ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی.
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تهران ،چاپی ،دار الکتب االسالمیه 1387 ،ش 219 ،ص ،وزیری،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
صدوقــی ،صــدرا ،عدم تحریف قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپــی ،روزنامه

صادقــی ،شــهره ،علــل تحریفناپذیــری قــرآن ،کتــاب الکترونیکــی،

اعتمــاد ملــی 22 ،دی 1386 ،ش ،ص  ،10روزنام ـهای ،فارســی،

 ،1اصفهــان ،مولتــی مدیــا ،مركــز تحقیقــات رایانــهای حــوزه علمیــه
اصفهــان (موسســه فرهنگــی و اطالعرســانی راســخون) 1391 ،ش،
فارســی ،ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قدس

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
صرامی ،سیفاهلل ،جایگاه قرآن در استنباط احکام ،کتاب غیر مستقل
(علــوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپی ،دفتــر تبلیغات اســامی 1378 ،ش،

رضوی(ع).

 352ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

صادقی ،مصطفی ← مشکانی ،عباسعلی.

صفــاری ،محمدعلــی ،بررســی پاســخ های ارائهشــده به شــبهۀ تحریف

صادقــی تهرانــی ،محمــد ،البــاغ فــی تفســیر القــرآن بالقرآن ،کتــاب غیر

قرآن کریم با تأ کید بر پاسخ های مبتنی بر ادله عقلی ،پایاننامه،1 ،

مســتقل (تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپــی ،مؤلــف 1377 ،ش (1419ق)،

تهران ،چاپی ،دانشــگاه پیام نور مرکــز تهران 1388 ،ش 187 ،ص،

 606ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

رحلی ،فارسی ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

صادقــی تهرانــی ،محمــد ،شــیوه برخــورد قرآن با تحریف ،تشــابه و نســخ

الصیرفــی الکوفــی ،ابوجعفــر محمدبــن الحســن ،التحر یــف و التبدیل،

( ،)4مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،بینــات 1381 ،ش 30 ،ص ،وزیــری،

کتاب مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی،

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

رجوع کنید به الذریعة.

الصافــی الگلپایگانــی ،لطــفاهلل ،القــرآن مصون عــن التحریف ،کتاب

ضیاءآبادی ،ســیدمحمد ،قرآن و قیامت یا تفســیر ســوره قیامت ،کتاب

مســتقل ،1 ،قم ،چاپــی ،دارالقرآن الکریــم 1370 ،ش (1412ق)،10 ،

غیر مســتقل (تفســیری) ،2 ،تهــران ،چاپی ،کتابفروشــی صدوق،

رقعی ،عربی.

 1358ش (1399ق) 816 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی.

الصافــی الگلپایگانــی ،لطــفاهلل ،صوت الحق و دعــوة الصدق ،کتاب
مســتقل ،3 ،بیــروت ،چاپی ،دار التعــارف للمطبوعات 1355 ،ش

ضیایینیا ،ســیدعبداهلل ،عدم تحریف قرآن کریم ،پایان نامه ،1 ،تهران،

(1396ق) 92 ،ص ،وزیری ،عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

چاپــی ،دانشــکده معقول و منقول دانشــگاه تهــران 1335 ،ش52 ،
ص ،رحلی ،فارسی ،دانشگاه تهران.

الصافــی الگلپایگانــی ،لطــفاهلل ،مع الخطیــب فی خطوطــه العریضه،
کتــاب مســتقل ،6 ،تهــران ،چاپــی ،مکتبــة الصــدر 1349 ،ش

طالقانــی ،ســیدعبدالوهاب ،علــوم قــرآن و فهرســت منابــع ،کتــاب غیر

(1390ق) 216 ،ص ،رقعی ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مســتقل (علــوم قرآنی) ،1 ،قــم ،چاپی ،دارالقــرآن الکریم 1361 ،ش،
 438ص ،وز یــری ،فارســی ،ســازمان کتابخان ههــا ،موزههــا و مرکــز

صحتی ســردرودی ،محمد ،کتابشناســی افســانه تحریف ( ،)1مقاله،

اسناد آستان قدس رضوی(ع).

 ،1اراک ،چاپی ،صحیفة مبین 1374 ،2 ،ش ،6 ،وزیری ،فارســی،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

طاهــر شــمس گلپایگانــی ،جــال ،صیانــت قــرآن از تحر یــف از دیــدگاه
فریقیــن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی ،هشــتمین كنفرانس بیــن المللی

صحتی ســردرودی ،محمد ،کتابشناسی افســانه تحریف ( ،)2مقاله،

وحــدت اســامی 1374 ،ش ،ص  ،6فارســی ،کتابخانــه آی ـتاهلل

 ،1اراک ،چاپی ،صحیفۀ مبین 1374 ،3 ،ش ،10 ،وزیری ،فارسی،

مرعشی.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
صحتی ســردرودی ،محمد ،کتابشناســی افســانۀ تحریــف ،مقاله،1 ،

طاهــری ،حبی ـباهلل ،درسهایــی از قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپی ،اســوه 1377 ،ش2 ،ج ،وزیری ،فارســی،

تهران ،چاپی ،مجموعه مقاالت صحیفۀ مبین 1379 ،2 ،ش،22 ،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
الصــدر ،محمد ،منــه المنان فی الدفاع عن القرآن ،کتاب غیر مســتقل،

طاهــری خرمآبــادی ،سیدحســن ،عــدم تحریف قــرآن ،کتاب مســتقل،
 ،3قم ،چاپی ،بوســتان کتــاب1387 ،ش (چ 180 ،)1385 ،1ص،

 ،1قــم ،چاپــی ،ذوی القربــی 1384 ،ش 485 ،ص ،وزیری ،عربی،
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الطاهــری الخرمآبــادی ،السیدحســن ،تحریــف القــرآن اســطورة ام واقع،

 1360ش34 ،ج ،وز یــری ،عر بــی  -فارســی ،ســازمان اســناد و

کتــاب مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپی ،المجمــع العالمــی للتقریب بین
المذاهــب االســامیه 1384 ،ش (1426ق) 164 ،ص ،رقعــی،
عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتابخانه ملی.
الطوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،کتاب غیر مستقل
(تفســیری) ،1 ،بیروت ،چاپی ،دار احیاء التراث العربی 1367 ،ش

ّ
طبــاره ،عفیــف عبدالفتــاح ،بحثــی در علــوم قــرآن ،حبیــباهلل مرزوقــی
شــمیرانی ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،2 ،تهــران ،چاپــی،
فراهانــی 1346 ،ش 156 ،ص ،جیبــی ،فارســی  -عربــی ،ســازمان

(1409ق)10 ،ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الطهرانــی ،آقابــزرگ ،النقــد اللطیــف فــی نفــی التحر یــف عــن القــرآن
یتــا ،عربی،
ینــا ،ب 
یجــا ،خطــی ،ب 
الشــریف ،کتــاب مســتقل ،1 ،ب 

اسناد و کتابخانه ملی.
ّ
طبــاره ،عفیــف عبدالفتــاح ،پایههــای اساســی شــناخت قــرآن،
محمدرســول دریایــی ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنــی) ،1 ،تهران،

الذریعه جلد  24ص .278
طهرانــی ،سیدمحمدحســین ،مهــر تابــان ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
قرآنی) ،1 ،قم ،چاپی ،باقرالعلوم(ع) 1360 ،ش (1402ق) 311 ،ص،

چاپی ،رســالت قلم 1361 ،ش 168 ،ص ،وزیری ،فارســی ،سازمان

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

اسناد و کتابخانه ملی.
طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،تاریــخ قــرآن (هفت گفتــار منتخب از
تفســیر المیزان در اثبات اصالت قرآن و ّرد بر تحریف قرآن) ،ســهیال

طیــب ،سیدعبدالحســین ،اطیــب البیــان فــی تفســیر القــرآن ،کتــاب
غیــر مســتقل (تفســیری) ،2 ،قــم ،چاپــی ،انتشــارات بنیــاد فرهنگ
اســامی 1341 ،ش (1382ق) 14 ،ج ،وز یــری ،فارســی ،ســازمان

دینپرور ،کتاب مستقل ،2 ،تهران ،چاپی ،نشر فرهنگ قرآن1361 ،

اسناد و کتابخانه ملی.

ش 104 ،ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،قــرآن در اســام ،کتــاب غیر مســتقل،

طیبی ،زینب ،بررســی روایات تحریف سوره نساء ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،
حســنا 1388 ،1 ،ش ،ص  ،36وز یــری ،فارســی ،پایــگاه مجــات

مکــرر ،تهــران ،چاپــی ،دارالکتــب االســامیه 1370 ،ش171 ،ص،
وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الطباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،نقــدی بــر احادیــث تحریــف قــرآن،

تخصصی نور.
عابدینــی ،فی ـضاهلل ،تحریف قــرآن ّ
(توهم یا حقیقت) ،کتاب مســتقل،
 ،1ســاری ،چاپی ،مرکز انتشــارات توسعه علوم 1381 ،ش 96 ،ص،

مقالــه ،1 ،تهران ،چاپــی ،التوحید 1362 ،9 ،ش (1404ق) ،وزیری،

رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

عربی.
الطباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،مســألة التحریــف فــی القــرآن الکریم

عابدینی نژاد ،یعقوبعلی ← آتشی ،مهدی.

(( ،)1تقدیــم :محمــد تقــی ابراهیــم) ،مقالــه ،1 ،طهــران ،چاپــی،

عاشوری تلوکی ،نادعلی ،تحریفناپذیری قرآن از دیدگاه عالمه شعرانی،

التوحیــد 1362 ،6 ،ش (1404ق) 15 ،ص ،وزیــری ،عربــی ،پایــگاه

مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،صحیفه مبیــن 1379 ،23 ،ش 30 ،ص،

مجالت تخصصی نور.

وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

الطباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،مســألة التحریــف فــی القــرآن الکریم

عاقــل انصــاری ،فقیر علــی صاحب ،خلفائــی ثالثه کا ایمان اور مســأله

(( ،)2تقدیــم :محمــد تقــی ابراهیــم) ،مقالــه ،1 ،طهــران ،چاپــی،

عدم تحریف قرآن ،کتاب مســتقل ،1 ،الهور ،چاپ ســنگی ،مینجر

التوحید 1362 ،7 ،ش (1404ق) 12 ،ص ،وزیری ،عربی.

یتــا 15 ،ص ،رقعــی ،اردو ،کتابخانــه آیتاهلل
امامیــه کتــب خــاور ،ب 
مرعشی.

الطباطبائــی ،السیدمحمدحســین ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،کتــاب
غیــر مســتقل (تفســیری) ،2 ،بیــروت ،چاپــی ،مؤسســة االعلمــی

عاملــی ،ســیدجعفرمرتضی ،پژوهشــی نــو در بــاره قــرآن کر یــم ،محمــد

للمطبوعــات 1350 ،ش (1391ق) 377 ،ص ،وزیــری ،عربــی،

ســپهری ،کتــاب مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپــی ،شــورای هماهنگــی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

تبلیغات اسالمی 1374 ،ش 364 ،ص ،وزیری ،فارسی ،کتابخانه
مرکز اسناد و مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

طبرســی ،ابوعلی فضل بن حســن ،مجمع البیان فی تفســیر القرآن ،علی
کرمــی ،کتــاب غیر مســتقل (تفســیری) ،1 ،تهران ،چاپــی ،فراهانی،
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اســامی ،کتــاب مســتقل ،2 ،قــم ،چاپــی ،دفتر انتشــارات اســامی،

عثمانی ،محمدتقی ،علوم القرآن ،محمد عمر عیدی دهنه ،کتاب غیر

 1375ش 332 ،ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،تربــت جام ،چاپــی ،احمد جــام1383 ،

العاملــی ،حســن محمــد مکــی ،االنتصــار (اهــم مناظــرات الشــیعة فــی
شــبکات االنترنت) ،کتاب مســتقل ،1 ،بیروت ،چاپی ،دار السیره،
 1379ش (1421ق)6 ،ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه
ملی.

ش 417 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
عزتی ،علی ← پرنده غیبی ،زهرا.
عســگری ،ســیدمرتضی ،ادیــان آســمانی و مســئله تحریف ،سیدحســن
افتخارزاده سبزواری ،کتاب مستقل ،4 ،تهران ،چاپی ،روزبه1356 ،

العاملــی ،الســیدجعفرمرتضی ،حقائق ّ
هامة حول القــران الکریم ،کتاب
مستقل ،2 ،بیروت ،چاپی ،دار الصفوه 1371 ،ش (1413ق)477 ،
ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ش 62 ،ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
عســگری ،ســیدمرتضی ،تحریفناپذیــری قــرآن ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی،
کیهــان اندیشــه 1368 ،28 ،ش 7 ،ص ،رحلی ،فارســی ،کتابخانه

عبادی ،مهدی ،نقد و بررســی روایات اهل سنت پیرامون مصحف امام
علی (علیه الســام) ،مقاله ،1 ،مشــهد ،چاپی ،مشــکوه1390 ،112 ،
ش ،ص  ،67وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

مدرسه علمیه فیضیه.
العســگری ،الســیدمرتضی ،القرآن الکریم و روایات المدرســتین ،کتاب
مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی ،کلیة اصــول الدیــن 1378 ،ش3( 856 ،

عباس زیدی ،سیداحتشام ← جوادی آملی ،عبداهلل.

ج) ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

عباســی ،صدیقه ،عدم تحریف قرآن از نظر شیعه و سنی ،پایان نامه،1 ،

عصاصة ،ســامی ،القرآن لیس دعوة نصرانیه ،کتاب غیر مســتقل (علوم

ورامین ،چاپی ،حوزه علمیه فاطمیه 1387 ،ش 114 ،ص ،رحلی،

قرآنــی) ،1 ،دمشــق ،چاپــی ،دار الوثائــق 1382 ،ش (2003م)204 ،

فارسی ،كتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم حسنى (ع).

ص ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان کتابخانههــا ،موز ههــا و مرکــز اســناد

عبایــی ،عبدالرســول ،اختــاف قرائــات بــرای تحریــف قــرآن ،مقالــه،1 ،
تهــران ،چاپــی ،گلســتان قــرآن 1379 ،31 ،ش 2 ،ص ،رحلــی،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

آستان قدس رضوی(ع).
عظیمی ،سیدمحمود ← کورانی عاملی ،علی.
العالیــی ،صــادقِ ،اعــام الخلــف بمن قــال بتحر یــف القرآن مــن اعالم

عبائی الخراسانی ،محمد ،جمع القرآن و تألیفه ،کتاب مستقل ،1 ،قم،

الســلف ،کتــاب مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی ،مرکــز آفــاق 1383 ،ش

چاپــی ،کنگــره هــزاره شــیخ مفیــد 1371 ،ش (1413ق) 64 ،ص،

(1425ق) 3 ،جلد ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

العلوی ،یحیی بن الحسین بن القاسم بن الحسنّ ،
الرد علی من زعم ّان

عبدالســام ،عبدالوهــاب ،امتنــاع تحریــف القــرآن الکریــم ،مقالــه،1 ،

القــرآن قــد ذهب بعضه ،کتاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجا( ،ظ)

بیجا ،چاپی ،منار االسالم 1366 ،10 ،ش (1408ق) ،عربی.

خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

عبداللطیف ،عبدالمجید محمود ،مباحث فی علوم القرآن و الحدیث،

علــی الصغیــر ،محمدحســین ،الدراســات القرآنیــه ،کتاب غیر مســتقل

کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی) ،1 ،قاهره ،چاپی ،موسسه المختار،

(علــوم قرآنــی) ،2 ،قــم ،چاپــی ،دفتــر تبلیغــات اســامی 1371 ،ش

 1383ش (1425ق) 316 ،ص ،وزیری ،عربی ،کتابخانه تخصصی

(1413ق) 134 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

تفسیر و علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

عوض ،ابراهیم ،سورة النورین التی یزعم فریق من الشیعة ّانها من القرآن

عبداللهی عابد ،صمد ،ادله مصونیت قرآن از تحریف ،مقاله ،1 ،تهران،

الکریم ،کتاب مســتقل ،1 ،القاهره ،چاپی ،دار زهراءالشرق1377 ،

چاپی ،رشد (آموزش قرآن) 1383 ،6 ،ش 11 ،ص ،وزیری ،فارسی،

ش (1998م) 53 ،ص ،وز یــری ،عربی ،کتابخانه تخصصی تفســیر

پایگاه مجالت تخصصی نور.

و علوم قرآن (دفتر تبلیغات).

عبداللهی عابد ،صمد ،عدم تحریف قرآن ( ،)2مقاله ،1 ،تهران ،چاپی،
رشــد (آموزش قرآن) 1385 ،12 ،ش 5 ،ص ،وزیری ،فارســی ،پایگاه
مجالت تخصصی نور.

عیدی دهنه ،محمدعمر ← عثمانی ،محمدتقی.
ّ
الغفــار ،عبدالرســول ،الکلینــی و خصومــه ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دار المحجــة البیضــاء 1373 ،ش
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(1415ق) 96 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

شــماره1387 87ش ص  121نیــز بــه چــاپ رســیده اســت،80 ،).

ّ
الغفار ،عبدالرســول ،المیســر فی علــوم القرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم

 1387ش ،ص  ،161وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دار المحجــة البیضــاء 1373 ،ش

فرید گلپایگانی ،حســن ،بینات الفرید ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری)،

(1415ق) 271 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 ،1تهــران ،چاپی ،مــروی 1358 ،ش (1399ق) 342 ،ص ،وزیری،
عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

غفرانیان ،حســن ،دالیــل حفظ و صیانت قرآن کریــم از تحریف ،مقاله،
 ،1تهــران ،چاپــی ،روزنامــه کیهــان 1 ،مــرداد 1370 ،ش ،روزنامهای،
فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

فضــلاهلل ،الســیدعبدالکریم ،تهمة التحریف بین المســلمین الشــیعة و
ّ
الســنه ،کتاب مســتقل ،1 ،بیروت ،چاپــی ،دارالمهدی 1383 ،ش
(1425ق) 164 ،ص ،رقعــی ،عر بــی ،کتابخانــه تخصصــی تفســیر و

غنائــم ،محمدنبیــل ،بحوث فی علوم القرآن ،کتاب غیر مســتقل (علوم

علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

قرآنــی) ،1 ،قاهــره ،چاپــی ،دار الهدایــه 1371 ،ش (1413ق)234 ،
ص ،وزیــری ،عربی ،کتابخانه تخصصی تفســیر و علــوم قرآن (دفتر

فضل حســن ،عباس ،قضایا قرآنیة فی الموســوعة البریطانیه ،کتاب غیر

تبلیغات حوزه علمیه قم).

مستقل (علوم قرآنی) ،2 ،عمان ،چاپی ،دار البشیر للنشر 1368 ،ش
(1410ق) 283 ،ص ،رقعی ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الفاضل اللنکرانی ،محمد ،مدخل التفســیر ،کتاب غیر مستقل ،3 ،قم،
چاپی ،مکتبة االعالم االسالمی (و نیز :مطبعه حیدری) 1376 ،ش،

فعلــه شــرق و دانش پــور ،زهرا ،مصونیت قــرآن از تحر یــف ،پایاننامه،1 ،

( 112و نیز 300 :ص) ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

نیشــابور ،چاپی ،حوزه علمیه الزهراء (س) نیشــابور 1384 ،ش41 ،
ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

فاضــل لنکرانی ،محمد ،کیفیــت جمع قرآن ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،پیام
قرآن ،پیش شــماره 1372 ،ش 11 ،ص ،رحلی ،فارســی ،انتشــارات

فهــد ،ناصر بن حمد ،صیانه مجموع الفتاوی من الســقط والتصحیف،

دارالقرآن الکریم.

کتــاب غیر مســتقل ،1 ،ریاض ،چاپی ،أضواء الســلف 1386 ،ش،
 276ص ،وزیری ،عربی ،کتابخانه تخصصی فقه واصول قم.

فاضل لنکرانی ،محمد ،شــبهه تحریف قرآن و پاســخی بــر آن ،مقاله،1 ،
قم ،چاپی ،پیام قرآن 1372 ،3 ،ش ،رحلی ،فارسی.

فهیمــی تبــار ،حمیــد رضــا ،مصونیــت قــرآن از تحریــف در نــگاه فیــض
شــهای قرآنــی1385 ،48 ،
کاشــانی ،مقاله ،1 ،مشــهد ،چاپی ،پژوه 

الفانــی االصفهانــی ،الســیدعلی ،آراء حــول القــرآن ،کتاب غیر مســتقل

ش 12 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

(علــوم قرآنــی) ،1 ،بیروت ،چاپی ،دارالهــادی 1369 ،ش (1411ق)،
 216ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الفیــض الکاشــانی ،مالمحســن ،االصفی فی تفســیر القــرآن ،کتاب غیر
مســتقل (تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپــی ،مرکز انتشــارات دفتــر تبلیغات

فتحــی و علیــزاده ،نســیبه ،عــدم تحریف در قــرآن ،پایاننامــه ،1 ،تهران،

اســامی 1376 ،ش (1418ق) ،وز یــری ،عر بــی ،ســازمان اســناد و

چاپــی ،حــوزه علمیــه قبــا تهــران ،بیتــا 19 ،ص ،رحلــی ،فارســی،

کتابخانه ملی.

کتابخانه گنجینه نور.
الفتونــی ،ابوالحســن ،مــرآة االنــوار و مشــکوة االســرار ،کتاب غیر مســتقل

الفیــض الکاشــانی ،مالمحســن ،التفســیر الصافــی ،کتاب غیر مســتقل
(تفســیری) ،2 ،تهران ،چاپ ســنگی ،صدر 1373 ،ش (1415ق)،

(تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپــی ،اســماعیلیان 1333 ،ش (1374ق)،

وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

 362ص ،رحلی ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
فراهانــی ،فاخــره ،نقد بررســی آرای مستشــرقان پیرامون اختــاف قرائات

قبــادی ،مر یــم ،روایــات تحر یــف در تفســیر فــرات کوفــی ،مقالــه ،1 ،قــم،
چاپــی ،بینــات 1389 ،66 ،ش ،ص  ،126وز یــری ،فارســی ،پایگاه

قــرآن کریــم ،پایــان نامــه ،1 ،تهران ،چاپی ،دانشــگاه علــوم و معارف

مجالت تخصصی نور.

قــرآن کریــم تهــران 1389 ،ش 206 ،ص ،رحلــی ،فارســی ،دانشــگاه
علوم و معارف قرآن کریم تهران.

قدسی ،علی ،مسئله تحریف قرآن از دیدگاه علمای اسالمی ،پایاننامه،
 ،1کــرج ،چاپــی ،دانشــگاه آزاد کــرج 1379 ،ش ،رحلــی ،فارســی،

فرشــچیان ،رضا ،بررســی قرائتی منســوب بــه امیرمومنــان (ع) ،مقاله،1 ،

دانشگاه آزاد کرج.

مشهد ،چاپی ،مطالعات اسالمی ( و نیز در مجله مقاالت و بررسیها
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کبیــر ،عبدالــوارث ،القــول فــی تحریف القــرآن ،مقالــه ،1 ،مکــه ،چاپی،

 ،1بیجــا ،چاپــی ،باقرشــریف القرشــی 1376 ،ش (1418ق)80 ،
ص ،جیبــی ،عربــی ،کتابخانه تخصصی تفســیر و علــوم قرآن (دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم).

العرب 1341 ،40 ،ش (1962م) ،وزیری ،عربی.
الکجــوری طهرانی ،باقر ،هدایة المرتاب فی تحریف الکتاب لمن اخطأ
او اصــاب ،کتاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا،

قرشــی ،ســیدعلیاکبر ،تفســیر احســن الحدیــث ،کتــاب غیــر مســتقل
(تفســیری) ،3 ،تهــران ،چاپــی ،بنیــاد بعثــت 1377 ،ش12 ،ج،
وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
قرشــی ،ســیدعلیاکبر ،قاموس قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،
 ،1تهــران ،چاپــی ،دار الکتــب االســامیه 1352 ،ش5 ،ج ،وزیری،

بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.
کرمانی ،ارجمند ← شهریاری ،الهام.
کرمی ،علی ← طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن.
کرپالویــی ،طالــب حســین ،مســألة تحریف القــرآن ،کتاب مســتقل،2 ،

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الهور ،چاپی ،جعفریه دار التبلیغ ،بیتا 623 ،ص ،رقعی ،اردو.

قرضاوی ،یوســف ،تحریف قرآن توســط شــیعیان ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،

الکرکــی ،عبدالعــال ،رســالة فی نفــی النقیصــة بعد االجمــاع علی عدم

بازتــاب اندیشــه 1387 ،105 ،ش 10 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،پایــگاه

یجــا( ،ظ) خطــی ،بینا،
الزیــاده ،کتــاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،ب 

مجالت تخصصی نور.

بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

القرطبــی ،ابوعبــداهلل محمــد بن احمــد ،الجامع الحکام القــرآن ،کتاب

کریمــی ،عبدالرحمــن ،شــواهدی بــر مصونیــت قــرآن از تحر یــف ،مقاله،

غیــر مســتقل (تفســیری) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دارالکتــب العلمیــه،

 ،1تهران ،چاپی ،هشــتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اســامی،

 1363ش (1405ق)24 ،ج ،رحلــی ،عربــی ،ســازمان اســناد و

 1374ش ،ص  ،4فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

کتابخانه ملی.

کریمی ،محمود ← مصالیی پور ،عباس.

القزوینی ،السیدعالءالدین امیرمحمد ،شبهة القول بتحریف القرآن عند
اهل ّ
الســنة ،کتاب مســتقل ،2 ،بیــروت ،چاپی ،توزیــع دار المحجة

کریمــی نســب ،محمــد ،قــرآن مجیــد هرگــز تحر یــف نشــده «از نظــر
اندیشــمندان شیعه و ســنی» ،کتاب مستقل ،1 ،شیراز ،چاپی ،شاه

البیضــاء 1379 ،ش (1421ق) 160 ،ص ،وزیــری ،عربــی ،کتابخانه

چراغ 1391 ،ش 92 ،ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه

تخصصی تفسیر و علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

ملی.

القزوینی ،السیدعالءالدین امیرمحمد ،القائلون بتحریف القرآن :السنة
ام الشــیعه ،کتــاب مســتقل ،2 ،قــم ،چاپــی ،منشورســیدی (و نیــز

کریمینیــا ،مرتضــی ،اختــاف قرائــت یــا تحر یــف قــرآن (نگاهی بــه نقل
روایــات شــیعه در تفســیر التبیــان) ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،علــوم

یاس) 1383 ،ش (1425ق) ،232 ،وزیری ،عربی ،ســازمان اســناد

حدیــث 1385 ،40 ،ش ،ص  ،3وز یــری ،فارســی ،پایــگاه مجــات

و کتابخانه ملی.

تخصصی نور.

قصیــر العاملــی ،مصطفی ،الوجیــز فی علوم القــرآن و تاریخه ،کتاب غیر
مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،بیروت ،چاپــی ،الدار االســامیه1376 ،

کعبی ،علی موســی ،ســامة القرآم من التحریف ،کتاب مستقل ،1 ،قم،
چاپی ،مرکز الرســاله 1375 ،ش 111 ،ص ،عربی ،کتابخانه مجتمع

ش (1418ق) 128 ،ص ،وزیری ،عربی ،ســازمان اسناد و کتابخانه

آموزش عالی امام خمینی (ره).

ملی.
القفــاری ،ناصــر بــن عبــداهلل بن علــی ،اصــول مذهــب الشــیعة االمامیة

کالنتری ارسنجانی ،علی اکبر ،نقش دانش رجال در علوم قرآنی ،کتاب
غیر مســتقل (علــوم قرآنی) ،1 ،قــم ،چاپی ،بوســتان کتاب،1384 ،

االثنی عشریه ،کتاب مستقل ،4 ،بیروت ،چاپی ،دارالرضا1376 ،

 271ص ،رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

ش (1418ق)3 ،ج ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الکاشــانی ،فتــحاهلل ،تفســیر کبیر منهــج الصادقین ،کتاب غیر مســتقل

کالنتری ارسنجانی ،علی اکبر ،روایات تحریف از نگاه رجالی ،مقاله،1 ،
قم ،چاپی ،بینات 1383 ،41 ،ش 14 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه

(تفســیری) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کتابفروشــی اســامیه 1378 ،ش،

مجالت تخصصی نور.

10ج ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
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الکلباســی ،محمد ابراهیم ،االشارات فی عدم تحریف الکتاب ،کتاب

الالنی ،آرزینا ،شیعه ،تشیع و قرآن (مابرام باراشر) ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،

مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع

قرآنپژوهی خاورشناســان 1387 ،4 ،ش ،ص  ،11وزیری ،فارســی،

کنید به الذریعة.

پایگاه مجالت تخصصی نور.

کلبرگ ،اتان ،شیخ صدوق و نظریه تحریف قرآن ،محمد کاظم رحمتی،
مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،ماه دیــن1380 ،46 45 ،ش ،26 ،رحلی،
فارسی( ،ظ) کتابخانه وزارت ارشاد.
کمالــی دزفولــی ،ســیدعلی ،شــناخت قــرآن ،کتــاب غیر مســتقل (علوم

لسانی فشارکی ،محمدعلی ← حکیم ،سیدمحمدباقر.
لطفی ،رقیه ← حیدری ،حبیباهلل.
مازندرانــی خواجویــی ،محمداســماعیل ،الــدرر الملتقطــة فــی تفســیر
اآلیــات القرآنیــه ،کتاب غیر مســتقل (تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپی ،دار

قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،فجــر 1364 ،ش 660 ،ص ،وزیــری،

القــرآن الکر یــم 1372 ،ش (1414ق) 278 ،ص ،وز یــری ،عر بــی،

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کمالــی دزفولــی ،ســیدعلی ،قانــون تفســیر ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم
قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کتابخانــه صــدر 1355 ،ش (1396ق)،
 494ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مبارک پوری ،عارف حسین ← معرفت ،محمدهادی.
متقــیزاده (و محمــد خوران) ،عیســی ،بررســی ادعاهای مستشــرقان در
مورد تحریف قرآن ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،قرآنپژوهی خاورشناســان،

کنتــوری ،حامد حســین بــن محمدقلــی ،اســتقصاء االفخام و اســتیفاء

 1387 ،5ش 16 ،ص ،وز یــری ،فارســی ،پایگاه مجالت تخصصی

االنتقــام فــی نقــص منتهی الــکالم ،کتاب غیــر مســتقل ،1 ،لکنهو،

نور.

چاپ ســنگی ،مطبــع محمــدی 1276 ،ش (1315ق)10 ،ج (ج،)2
فارسی.- ،

محبــی ،عبدالرحمــن ،اتفــاق مســلمانان بــر صیانــت قــرآن مجیــد از
تحریف ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی ،آوای تقریب (هشــتمین کنفرانس

کورانی ،بشری ← کورانی عاملی ،علی.

بینالمللی وحدت اســامی) 1374 ،ش ،ص  ،13رحلی ،فارســی،

کورانــی عاملــی ،علــی ،تدویــن قــرآن ،ســیدمحمود عظیمــی ،کتــاب
مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپــی ،ســروش (و نیــز مؤسســه فرهنگــی طــه)،
 1379ش 216 ،ص ،رقعی ،فارســی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد

کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
محســنی دهکال تــی ،محمــد ،افســانه تحر یــف قــرآن ،مقالــه ،1 ،بابــل،
چاپی ،فقه و مبانی حقوق (دانشــگاه آزاد بابل) 1385 ،3 ،ش20 ،

دانشگاه تهران.

ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

کورانــی عاملــی ،علــی ،قــرآن علــی (ع) ،نرگس بهشــتی و بشــری کورانی،
کتاب مســتقل ،1 ،قم ،چاپی ،مترجم کتاب 1389 ،ش 144 ،ص،

محمــدی ،علــی ،تحر یــف ،منشــأ انحرافــات کالمــی ،مقالــه ،1 ،تهران،
چاپی ،روزنامه کیهان 23 ،فروردین 1386 ،ش ،ص  ،6روزنامهای،

رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کورانــی العاملــی ،علی ،قــرآن علی علیهالســام ،کتاب مســتقل ،1 ،قم،
چاپــی ،دارالهــدی 1385 ،ش 96 ،ص ،رقعــی ،عربــی ،ســازمان

محمدی ّ
(نجارزادگان) ،فتحاهلل ،تحریفناپذیری قرآن ،کتاب مستقل،
 ،1تهــران ،چاپــی ،مشــعر 1384 ،ش 256 ،ص ،وز یــری ،فارســی،

اسناد و کتابخانه ملی.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

الکوفی العلوی ،ابوالقاسم علی بن محمد ،التبدیل و التحریف ،کتاب
مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع

محمــدی ّ
(نجــارزادگان) ،فت ـحاهلل ،بررســی و نقــد اســناد مصحــف امام
علــی(ع) در منابــع فریقیــن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،مقــاالت و

کنید به الذریعة.

بررســیها 1379 ،68 ،ش 22 ،ص ،وزیری ،فارســی ،پایگاه مجالت

الگنابادی ،ســلطان محمد ،تفســیر بیان الســعادة فی مقامات العباده،
کتاب غیر مســتقل (تفســیری) ،2 ،بیروت ،چاپی ،مؤسسة االعلمی
للمطبوعــات 1366 ،ش (1408ق)4 ،ج ،وزیــری ،عربــی ،ســازمان

تخصصی نور.
محمدی ّ
(نجارزادگان) ،فتحاهلل ،افســانه سوره والیت و نورین ،مقاله،1 ،
قــم ،چاپــی ،طلــوع 1381 ،2 ،ش 17 ،ص ،وز یــری ،فارســی ،پایگاه

اسناد و کتابخانه ملی.
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المحمــدی ّ
(نجارزادگان) ،فتحاهلل ،ســامة القرآن من التحریف و تفنید
االفتراءات علی الشیعة االمامیه ،کتاب مستقل ،2 ،تهران ،چاپی،
مشعر ( و نیز پیام آزادی) 1382 ،ش 758 ،ص (و نیز چ قبل458 :

 1371ش 4 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
المــدرس ،ســیدعالءالدین ،الظاهــرة القرآنیــة و العقــل ،کتــاب غیــر
مســتقل (علوم قرآنی) ،1 ،بغداد ،چاپــی ،مطبعه العانی 1365 ،ش

ص) ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
المحمــدی ّ
(نجارزادگان) ،فتــحاهلل ،نزاهه القرآن عن التحریف و موازین
ّ
الوهابیــه ،پایاننامه ،1 ،بیجا ،چاپی ،دانشــگاه تهران 1378 ،ش،
رحلی ،عربی ،دانشگاه تهران.

(1986م) 288 ،ص ،وزیری ،عربی ،سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ع).
المــدرس الماهــر التبریزی الخیابانــی ،عبدالرحیم ،آالء الرحیــم فی ّ
الرد
علی تحریف القرآن الکریم ،کتاب مستقل ،1 ،بیجا ،چاپی ،بینا،

محمدی شاهرودی ،عبدالعلی ← حسن زاده آملی ،حسن.

 1340ش (1381ق) 63 ،ص ،رقعــی ،عر بــی ،کتابخانــه آی ـتاهلل
مرعشی.

المحمــدی الهیدجــی ،عبدالرحمــن ،الحجة علی فصــل الخطاب فی
ابطــال القــول بتحریــف الکتــاب ،کتــاب مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی،

مدرســی طباطبایی ،حســین ،بررسی ســتیزههای دیرین درباره تحریف

مطبعــة علمیــه 1363 ،ش 156 ،ص ،وزیــری ،عربــی ،کتابخانــه

قرآن ،محمدکاظم رحمتی ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،هفت آسمان،11 ،

آیتاهلل مرعشی.

 1380ش ،ص  ،41وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

محمــود عبدالنبــی ،حســین ســعد ،دفــاع عــن القــرآن الکریــم فــی وجــه

مدنی کرمانی ،سیدمحمدرضا ،قرآن و تهمت تحریف آن ،مقاله ،1 ،قم،

المالحــدة و المغرضیــن ،کتــاب مســتقل ،1 ،اســکندریه ،چاپــی،

چاپی ،جهان دانش 1339 ،1 ،ش 14 ،ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه

دارالمعرفــه جامعیــه 1371 ،ش (1992م) 320 ،ص ،وزیری ،عربی،

مجالت تخصصی نور.

کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

مــرادی ،محمــد ،نگاهی به «القرآن الکریم و معالم المدرســتین» ،مقاله،

محمودونــد و عبــاس مصال ئیپــور ،جــواد ،معصومین(علیهمالســام) و

 ،1قــم ،چاپــی ،علــوم حدیــث 1384 ،38 ،ش ،ص  ،253وزیری،

صیانــت قــرآن از تحریــف ،پایــان نامه ،1 ،تهــران ،چاپی ،دانشــکده
علــوم و فنــون قرآن کریم تهران 1390 ،ش 140 ،ص ،رحلی ،فارســی،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
مرتضایی و جاللیان ،مریمالســادات ،دالیلی بر عدم تحریف قرآن غیر از
کتــاب بیاور یــد ،پایان نامه ،1 ،تهران ،چاپــی ،حوزه علمیه حضرت

مختــاری ،محمــد ،غلطهــای شــفاهی و کتبــی حتــی در قــرآن ،کتــاب

خدیجه (س) تهران 1383 ،ش 29 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه

غیــر مســتقل ،1 ،تهران ،چاپــی ،بنیاد بعثــت 1377 ،ش 79 ،ص،
فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

گنجینه نور.
مرحبــا ،یوســف ،قــرآن در اســام ،کتــاب غیر مســتقل (علوم قرآنــی)،1 ،

مختــاری کیــا ،الهه ،ترجمه و تقد بررســی «مذاهب التفســیر االســامی»

تهــران ،چاپــی ،واحد فرهنگی بنیاد شــهید 1361 ،ش ،107 ،رقعی،

«التفسیر باألثور» ص« 120-73التفسیر فی ضوء الفرق الدینیه» ص
 ،313-286پایــان نامــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،دانشــگاه قــم 1378 ،ش،
 269ص ،رحلی ،فارسی ،دانشکده علوم اسالمی دانشگاه قم.

فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
مرزبــان راد ،علــی ،بحــث و بررســی پیرامــون عوامــل مصونیــت قــرآن از
تحر یــف از نظــر قرآن ،احادیث و دیدگاههای علمای شــیعه ،مقاله،

مــدرس ،ســید عالءالدیــن ،مباحثــی پیرامون قــرآن ،کتاب غیر مســتقل

 ،1قــم ،چاپــی ،درســهایی از مکتب اســام 1373 ،3 ،ش ،وزیری،

(علــوم قرآنــی) ،2 ،تهــران ،چاپــی ،مفیــد 1373 ،ش 336 ،ص،
وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
ّ
مــدرس ،علیاصغــر ،دالیــل عدم تحریف قــرآن ،کتاب غیر مســتقل،1 ،
قــم ،چاپــی ،مجموعه مقاالت کنگره شــیخ مفیــد 1371 ،45 ،ش،
 27ص ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.
مرزبــان راد ،علــی ،قــرآن بیزوال ،مقاله ،1 ،بیجا ،چاپــی ،بصائر 4 ،و،5
 1373ش ،6 ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
مرزبــان راد ،علــی ،مصونیــت قــرآن از تحریف و خطــا ،مقالــه ،1 ،تهران،
چاپــی ،حضــور 1371 ،3 ،ش ،وز یــری ،فارســی ،مرکــز مطالعــات و

ّ
مــدرس ،علیاصغــر ،عــدم تحریــف قــرآن :معانــی تحریــف ،کتــاب غیر

تحقیقات اسالمی.

مســتقل ،1 ،قــم ،چاپی ،مجموعه مقاالت کنگره شــیخ مفید،45 ،
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مطهری ،فرشــته ،گزارشــی از کتــاب نقش دانش رجال در تفســیر و علوم
قرآنــی ،مقالــه ،1 ،تهران ،چاپی ،کتاب ماه دیــن 1390 ،162 ،ش2 ،

مروی ،محمدحســین ،ســیری در مســئله تحریفناپذیری قــرآن ،مقاله،

ص ،رحلی ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

 ،1تهــران ،چاپــی ،روزنامــه رســالت 7 ،تیــر 1385 ،ش ،ص ،17
روزنامهای ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مطهــری ،مرتضــی ،تحریف قرآن ،شــیخ روشــن علیخان ســلطانپوری،
کتاب مستقل ،1 ،بیجا ،بینا 1374 ،ش (1995م) ،اردو.- ،

مزارعــی ،علــی ،بحثی درباره تصحیف و تحریــف قرآن یا عدم تحریف،
پایاننامــه ،1 ،تهــران ،چاپی ،دانشــگاه تهــران 1353 ،ش 89 ،ص،

مظفــری ،محمــد ،دانســتنیهایی از قــرآن ،کتــاب غیــر مســتقل (علــوم

رحلی ،فارسی ،دانشگاه تهران.

قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپــی ،علمیــه 1368 ،ش (1410ق) 246 ،ص،
رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مســائلی اردبیلی ،محمد ،تفســیر ســوره واقعه (بیان ابدیت اعجاز قرآن و
مصونیت آن از تحریف) ،کتاب غیر مســتقل (تفسیری) ،1 ،بیجا،

مظلومــی ،رجبعلــی ،پژوهشــی پیرامون آخر یــن کتاب الهــی ،کتاب غیر

چاپی ،کتابفروشی جال ئی 1348 ،ش 166 ،ص ،فارسی ،کتابخانه

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،آفــاق 1360 ،ش 5 ،ج،

مجلس شورای اسالمی.

رقعی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مســرور نعیم ،عبدالباقی ،تنزیه القرآن الشــریف عن التغییر و التحریف،

معارف ،مجید ،پرســش و پاسخهایی در شــناخت تاریخ و علوم قرآنی،

کتاب مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی،

کتــاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی) ،3 ،تهــران ،چاپــی ،کویر1376 ،

رجوع کنید به الذریعة.

ش 293 ،ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

مسکنزهی،محمدشهداد←افغانی ،سیدشمسالحق صاحب.

معاف ،علیرضا ،تحریف قرآن هرگز نمیتوانید! ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی،
روزنامهایــران 27 ،دی1385 ،ش ،ص  ،9روزنامهای ،فارســی( ،ظ)

مشــکانی (و مصطفی صادقی) ،عباسعلی ،بازکاوی داستان رفع القلم،

کتابخانه ملی.

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی ،معرفــت1390 ،170 ،ش ،ص  ،77وزیــری،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
مصباحــی ،فریــده ،گزیــدهای از آثار امــام خمینی (ره) :تمدن اســامی،

المعرب الطهرانی ،محمودبن ابیالقاســم ،کشف االرتیاب عن تحریف
کتاب ّ
یجــا ،چاپی ،بینا ،بیتا،
رب االرباب ،کتاب مســتقل ،1 ،ب 
 530ص ،عر بــی ،کتابخانــه تخصصــی تفســیر و علــوم قــرآن (دفتــر

کتاب غیر مســتقل ،1 ،تهران ،چاپی ،بینا ،بیتا ،فارســی ،ســازمان

تبلیغات حوزه علمیه قم).

اسناد و کتابخانه ملی.
مصبــاح یــزدی ،محمدتقــی ،قــرآن شناســی ،کتــاب غیــر مســتقل (علوم

المعرفــة ،محمدهــادی ،صیانة القــرآن من التحریف ،کتاب مســتقل،1 ،
قم ،چاپی ،موسسة النشر االسالمی 1371 ،ش (1413ق) 328 ،ص،

قرآنی) ،1 ،قم ،چاپی ،مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی1376 ،

وزیری ،عربی ،کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ش 272 ،ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،دلیل اعتقادی به عدم تحریف قرآن ،مقاله،

المعرفــة ،محمدهــادی ،تلخیص التمهید :موجز دراســات مبســطه عن
مختلــف شــؤون القران الکریم ،کتــاب غیر مســتقل ،1 ،قم ،چاپی،

 ،1قــم ،چاپی ،درســهایی از مکتــب اســام 1372 ،4 ،ش ،وزیری،

مرکــز مدیریت حــوزه علمیه (و نیز :جامعه مدرســین) 1369 ،ش2 ،

فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

ج ،وزیری ،عربی ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.

مصطفــوی ،زهــرا ،آراء متکلمــان و آیات مورد اســتفاده ایشــان در اثبات
عصمــت انبیــاء ،مقاله ،1 ،تهــران ،چاپی ،مقاالت و بررســیها (دفتر

المعرفة ،محمدهادی ،التمهید فی علوم القرآن ،کتاب غیر مســتقل،1 ،
قم ،چاپی ،دفتر انتشــارات اسالمی (جامعه مدرسین) 1378 ،ش،

دوم) 1382 ،74 ،ش( 27 ،ص  ،)138 – 111وزیــری ،فارســی،

 10ج ،وزیری ،عربی ،کتابخانه دیجیتال نور.

پایگاه مجالت تخصصی نور.

مصالیی پور (و محمود کریمی) ،عباس ،تحریف قرآن کریم در اینترنت،

معرفــت ،محمدهــادی ،تحریفناپذیــری قــرآن ،علــی نصیــری ،کتــاب
مستقل ،2 ،قم ،چاپی ،مؤسسة التمهید و سمت 1388 ،ش (چ،1

مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی ،روزنامهایران 31 ،تیــر 1378 ،ش ،ص ،12

 304 ،)1379ص (و نیز  279ص) ،وزیری ،فارســی ،سازمان اسناد

روزنامهای ،فارسی( ،ظ) کتابخانه ملی.
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معرفــت ،محمدهــادی ،تحریــف قــرآن کــی بطــان کا تحلیلــی جائــزه،

 1372ش (1414ق) ،18 ،وزیری ،عربی ،پایگاه مجالت تخصصی

عــارف حســین مبــارک پــوری ،کتــاب مســتقل ،1 ،قم ،چاپــی ،بین
المللــی المصطفــی 1388 ،ش 304 ،ص ،وزیــری ،اردو ،ســازمان
اسناد و کتابخانه ملی.

نور.
المعرفــت ،محمدهادی ،نفی تحریف القــرآن الکریم ( ،)2مقاله ،1 ،قم،
چاپــی ،رســالة الثقلیــن 1371 ،6 ،ش (1414ق) 17 ،ص ،وز یــری،

معرفــت ،محمدهادی ،مصونیت قــرآن از تحریف (ترجمه صیانة القرآن
مــن التحریــف) ،محمد شــهرابی ،کتاب مســتقل ،3 ،قــم ،چاپی،
بوســتان کتــاب 1387 ،ش 260 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،کتابخانــه

عربی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
مغنیه ،محمدجواد ،تالش رژیم صهیونیستی برای تحریف قرآن ،مقاله،
 ،1تهــران ،چاپــی ،روزنامــه جمهوری اســامی 25 ،شــهریور1387 ،

آیتاهلل مرعشی.

ش ،ص  ،9روزنامهای ،فارسی( ،ظ) کتابخانه ملی.

معرفــت ،محمدهــادی ،آمــوزش علوم قرآنــی ،کتاب غیر مســتقل (علوم
قرآنی) ،5 ،قم ،چاپی ،تمهید 1381 ،ش 190 ،ص ،وزیری ،فارسی،

المغنیه ،محمدجواد ،تفســیر المبین ،کتاب غیر مستقل (تفسیری)،1 ،
بیروت ،چاپی ،دارالجواد 1362 ،ش (1403ق) 827 ،ص ،رحلی،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

عربی ،کتابخانه مجلس اسالمی.

معرفــت ،محمدهــادی ،تاریــخ قرآن ،کتاب غیر مســتقل (علــوم قرآنی)،
 ،11تهــران ،چاپــی ،ســمت 1384 ،ش 216 ،ص ،وزیــری ،فارســی،

مفتــح ،محمدهــادی ،بررســی نظر یــه تحر یــف قــرآن در فصــل الخطاب
حاجــی نــوری و ردیــه های آن ،پایــان نامه ،1 ،قم ،چاپی ،دانشــکده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

اصول الدین 1390 ،ش 138 ،ص ،رحلی ،فارسی ،دانشکده اصول

معرفت ،محمدهادی ،علوم قرآنی ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی)،7 ،
قم ،چاپی ،تمهید 1384 ،ش 412 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان
اسناد و کتابخانه ملی.

الدین.
مفیــد ،محمدبــن محمــد ،تفســیر القــرآن المجیــد ،کتــاب غیر مســتقل
(تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپی ،مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات اســامی،

معرفــت ،محمدهــادی ،آراء الشــیخ المفید حول تحریف القــرآن و نزوله

 1382ش (1424ق) 600 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانــه مرکــزی و

الدفعی ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،مجموعه مقاالت کنگره شیخ مفید،
 1371 ،111ش ،14 ،وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.
معرفــت ،محمدهــادی ،بحثــی درباره تحریــف در قرآن ،انجیــل و تورات،
مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کیهــان فرهنگــی 1372 ،2 ،ش ،رحلــی،

مرکز اسناد دانشگاه تهران.
مقدس ،محمد ← تسخیری  ،محمدعلی.
مــکارم شــیرازی (و همــکاران) ،ناصــر ،تفســیر نمونــه (ج  2و  5و  11و  20و
 ،)21کتــاب غیر مســتقل (تفســیری) ،7 ،تهران ،چاپــی ،دارالکتب

فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

االســامیه 1376 ،ش27 ،ج ،وز یــری ،فارســی ،ســازمان اســناد و

معرفــت ،محمدهــادی ،نقــد شــبهات پیرامــون قــرآن کریــم ،حســن
حکیمباشــی و دیگــران ،کتــاب غیر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،قم،
چاپــی ،تمهیــد 1385 ،1 ،ش 720 ،ص ،وزیری ،فارســی ،ســازمان

کتابخانه ملی.
المــکارم الشــیرازی ،ناصــر ،االمثل فی تفســیر کتاب اهلل المنــزل ،کتاب
غیــر مســتقل (تفســیری) ،1 ،قــم ،چاپــی ،مدرســة امــام علــی ابــن

اسناد و کتابخانه ملی.

ابیطالــب(ع) 1379 ،ش (1421ق)20 ،ج ،وزیری ،عربی ،ســازمان

معرفــت ،محمدهــادی ،شــبهه تحریــف ،مقالــه ،1 ،مشــهد ،چاپــی،
پژوهشــهای اجتماعــی اســامی (اندیشــۀ حــوزه) 1375 ،5 ،ش8 ،
ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

اسناد و کتابخانه ملی.
مکارمــی ،مــژگان ،بررســی دالیــل تحریفناپذیــری قــرآن ،پایــان نامه،1 ،
تهــران ،چاپی ،دانشــکده علــوم قرآنــی تهــران 1386 ،ش 121 ،ص،

بهات و ردود حــول القرانالکریــم،
المعرفــت ،محمدهــادی ،شــ 
کتــاب غیــر مســتقل (علوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپی ،التمهیــد1381 ،
ش 607 ،ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
ن مختصر
الملکــی االصفهانی ،محمود ،مختصرالتمهید فی علومالقرآ 
لتمهیــد محمدهــادی معرف ـه فی علــومالقــرآن ،کتاب غیر مســتقل

المعرفــت ،محمدهــادی ،نفی تحریف القرآن ( ،)1نزاهة موقف الشــیعة

(علــوم قرآنــی) ،4 ،قــم ،چاپــی ،دارالعلــم 1382 ،ش 212 ،ص،

عن القول بتحریف القرآن ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،رسالة الثقلین،5 ،
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الموســوی آل اعتماد ،محمدحســین ،تحریفناپذیری قــرآن ،ابوالفضل
منصــوری رضی ،کتاب مســتقل ،1 ،قم ،چاپی ،اســوه 1387 ،ش،

ص ،رقعی ،فارسی ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.

 56ص ،رقعی ،فارسی ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.

المنامی ،عایشــه یوســف ،شــیعه امامیه در برابر قرآن ،کتاب مستقل،1 ،

الموســوی آل اعتماد ،محمدحســین ،العرفان فی عــدم تحریف القرآن،

تهران ،چاپی ،المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیه،

کتــاب مســتقل ،1 ،قــم ،چاپــی ،داراالســوه 1388 ،ش 63 ،ص،

 1372ش ،21 ،رقعی ،فارسی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

رقعــی ،فارســی ،كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم ،مؤسســه
معارف اسالمی امام رضا (ع).

منشور گرگانی ،معصومه ،نقد و بررسی نظرات مستشرقان در زمینه نسخ
و اختــاف قرائــت به عنوان ریشــههای تحریف قــرآن ،پایان نامه،1 ،

موســوی بلتســتایی (ظ علــی آبــادی) ،ســیدعلی شــرفالدین ،مکتــب

تهران ،چاپی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران 1389 ،ش،

تشــیع اور قرآن ،تصحیح و ترتیب :ســیدابرار حسین رضوی و عقیل

 122ص ،رحلی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

موســی ،کتاب مســتقل ،2 ،کراچی ،چاپــی ،دارالثقافة االســامیه،
 1371ش (1413ق) 63 ،ص ،رقعــی (ظ) ،اردو ،ســازمان اســناد و

منصوری رضی ،ابوالفضل ← الموسوی آل اعتماد ،محمدحسین.
منفرد ،افســانه ،دیدگاه دانشــمندان شــیعه و شــیخ صــدوق درباره عدم
تحریــف ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،تحقیقــات اســامی1373 ،1 ،

کتابخانه ملی.
الموســوی الخوانســاری ،محمدصــادق ،ضیــاء التفاســیر ،کتــاب غیــر
ینــا 1256 ،ش (1294ق)،
مســتقل (تفســیری) ،1 ،بیجا ،چاپی ،ب 

ش ،فارسی ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی.

 1054ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

منفــرد دهبالــی ،زهــرا ،نقد و بررســی دیــدگاه ریچــارد بل در مــورد جمع و
تدویــن و مســئله تحریف در قرآن با تکیه بر کتــاب درآمدی بر تاریخ

موســوی دارابــی ،ســیدعلی ،اســطوره تحریف یــا تحریفناپذیــری قرآن،
کتــاب مســتقل ،1 ،مشــهد ،چاپــی ،امامــت 1381 ،ش 352 ،ص،

قــرآن ،پایــان نامــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،دانشــگاه تهــران 137 ،ص،

وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

رحلی ،فارسی ،کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران.
موســوی ،ســیدمحمدعلی ،موقعیــت کتابهــای آســمانی در قــرآن،

الموسوی الدارابی ،سیدعلی ،النصالخالد لم و لن یحرف ابدا ،کتاب
مســتقل ،1 ،مشــهد ،چاپــی ،بنیاد پزوهشــهای اســامی 1391 ،ش،

پایاننامــه ،1 ،بیجــا ،چاپــی ،بینــا 1385 ،ش 316 ،ص ،رحلــی،
فارسی ،کتابخانه فیضیه.
موســوی ،ســیدکاظم ،نقد و بررســی مســئله تحریف قرآن در بین تســنن،

 640ص ،وزیری ،عربی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
الموســوی الدارابی (باشــراف واعظ زاده خراســانی) ،سیدعلی ،نصوص
فی علومالقرآن ،کتاب غیر مستقل (علوم قرآنی) ،1 ،مشهد ،چاپی،

پایــان نامــه ،1 ،اراک ،چاپی ،دانشــگاه آزاد اراک 1390 ،ش ،رحلی،

االســتانه الرضویه المقدسه ،مجمع البحوث االسالمیه 1380 ،ش،

فارسی ،دانشگاه آزاد اراک.

 8ج ،وز یــری ،عر بــی ،كتابخانــه بنیــاد پژوهــش هــای آســتان قدس
رضوى (ع).

الموســوی ،عبدالرحیــم ،صیانــة القــرآن الکریــم مــن التحریــف ،کتــاب
مســتقل ،1 ،قــم ،چاپی ،المجمــع العالمی الهل البیــت(ع)1380 ،
ش (1422ق) 95 ،ص ،رقعــی ،عربــی ،کتابخانــه آســتانه مقــدس

موســوی مقــدم (و ســیدرضا مــؤدب) ،ســیدمحمد ،تحلیــل مبانــی و
شــیوههای تفســیر شــیعه (مایــرم باراشــر) ،مقالــه ،1 ،قــم ،چاپــی،

حضرت معصومه(س).

قرآنپژوهی خاورشناســان 1387 ،5 ،ش 30 ،ص ،وزیری ،فارسی،
پایگاه مجالت تخصصی نور.

الموســوی ،عبدالرحیم ،اســطورة تحریف القرآن ،کتاب مســتقل ،1 ،قم،
چاپــی ،المجمع العالمــی الهل البیــت(ع) 1384 ،ش (1426ق)،
 126ص ،رقعی ،عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

موســوی مقــدم (و ســیدرضا مــؤدب) ،ســیدمحمد ،نقــد دایرةالمعــارف
قرآن لیدن براســاس آرا و مبانی شــیعه ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی ،شــیعه
شناسی 1387 ،23 ،ش ،ص  ،105وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت

الموســوی ،السیدهاشــم ،القــرآن فــی مدرســة اهــل البیــت ،کتــاب غیــر

تخصصی نور.

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،قــم ،چاپــی ،مرکــز الغدیــر للدراســات
االســامیه 1378 ،ش (1420ق) 207 ،ص ،رقعــی ،عربی ،ســازمان
اسناد و کتابخانه ملی.
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موالیینیــا ،عــزتاهلل ،نقــد و بررســی نظریــه نســخ تــاوت در قــرآن کریم،

چهــل ســتون 1366 ،ش (1408ق)4 ،ج ،رحلی ،فارســی ،ســازمان

مقالــه ،1 ،قــم ،چاپی ،کوثر معــارف 1387 ،8 ،ش ،ص  ،3وزیری،
فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

اسناد و کتابخانه ملی.
میرزایــی ،محمدربیــع ،شــبهات مستشــرقان در قــرآن ،مقالــه ،1 ،تهران،

مولوی ،محمد ،مأخذ شناســی افســانه تحریف قرآن ،مقاله ،1 ،مشــهد،

چاپــی ،کتــاب مــاه دیــن 1383 ،80 ،ش 7 ،ص ،رحلی ،فارســی،

چاپی ،آموزههای قرآنی 1387 ،30 ،ش ،ص  ،169وزیری ،فارسی،
پایگاه مجالت تخصصی نور.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
ّ
میرمحمــدی الزرنــدی ،ســیدابوالفضل ،مــن جمــع القــرآن؟ ،مقالــه،1 ،

مولوی (و محمد باقر حجتی) ،محمد ،کتابشناســی توصیفی افســانه

قــم ،چاپــی ،الهــادی 1356 ،26 ،ش ،10 ،عر بــی ،پایــگاه مجــات

تحریف قرآن ،پایان نامه ،1 ،مشــهد ،چاپی ،دانشــگاه علوم اسالمی
رضــوی 1387 ،ش 243 ،ص ،رحلــی ،فارســی ،کتابخانه گنجینه
نور.

تخصصی نور.
میرمحمــدی زرندی ،ســیدابوالفضل ،بحوث فی تار یــخ القرآن و علومه،
کتــاب غیــر مســتقل (علــوم قرآنــی) ،1 ،بیــروت ،چاپــی ،دارالتعارف

مؤدب ،سیدرضا ← حدادیان ،عبدالرضا.

للمطبوعــات 1359 ،ش (1400ق) 357 ،ص ،وز یــری ،عر بــی،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی.

مؤدب ،سیدرضا ← احمدی ،محمد حسن.
مهــدوی (فخرکرمانــی) ،ســیداحمد ،افســانه تحریــف قــرآن ،کتــاب

میرمحمــدی زرنــدی ،ســیدابوالفضل ،تار یــخ و علــوم قــرآن ،کتــاب غیــر
مستقل (علوم قرآنی) ،4 ،قم ،چاپی ،دفتر انتشارات اسالمی1375 ،

مســتقل ،1 ،تهــران ،چاپــی ،کانــون انتشــار 1350 ،ش 287 ،ص،
وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
مهــدوی دامغانی ،محمود ،انتقــاد از تحقیقات خاورشناســان در زمینه

ش 368 ،ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
ّ
میرمحمدی زرندی ،ســیدابوالفضل ،بررســی چند اصطالح علوم قرآنی،
مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،مقــاالت و بررســیها 53 ،و 1371 ،54ش و

تفاســیر شیعه و تحریف قرآن از دیدگاه شیعه ،مقاله ،1 ،قم ،چاپی،

 1372ش ،16 ،رحلی ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

درســهایی از مکتــب اســام 1354 ،8 ،ش ،وزیــری ،فارســی ،مرکــز
مطالعات و تحقیقات اسالمی.

میــری ،محمدحســن ،تحریفناپذیــری قرآن ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپی،
صــدای عدالــت 17 ،تیــر 1383 ،ش ،ص  ،6روزنام ـهای ،فارســی،

مهرافشــان ،محمــد رضــا ،شــبهه تحریــف قــرآن ،مقالــه الکترونیکی،1 ،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

تهــران ،نشــر الکترونیکــی ،موسســه فرهنگــی تبیــان 1387 ،ش،
فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.

میری میاندهی ،وجیههالســادات ،پژوهش و بررسی مباحث علوم قرآنی
در تفســیر المیزان ،پایاننامه غیرمستقل ،1 ،تهران ،چاپی ،دانشگاه

مؤمنــی ،علی اکبر ،بررســی دالئل تصریحنشــدن به نــام اهل بیت (ع) در

آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال 1385 ،ش 207 ،ص ،رحلــی،

قــرآن ،مقالــه ،1 ،مشــهد ،چاپــی ،مشــکوة 1385 ،90 ،ش 13 ،ص،

فارســی ،دانشگاه آزاد اســامی واحد تهران شمال دانشکده الهیات

وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

و معارف اسالمی.

مؤمنــی عبدلآبادی ،زهرا ،تحریفناپذیری قرآن از منظر شــیعه (امامیه)
و اهل ســنت ،پایان نامه ،1 ،مشــهد ،چاپی ،مدرســه علمیه پیروان
حضرت زهرا (س) 1386 ،ش 176 ،ص ،رحلی ،فارسی ،کتابخانه

نجارزادگان ← محمدی و المحمدی ،فتحاهلل.
نجفــی ،شمســی ،نگاهــی بــه بخــش اول کتــاب «التحقیــق فــی نفــی

گنجینه نور.

التحر یــف عــن القــرآن الشــریف» ،مقالــه ،1 ،تهــران ،چاپــی ،رشــد
(آمــوزش قــرآن) 1386 ،19 ،ش4 ،ص ،رحلــی ،فارســی ،پایــگاه

میرجهانــی الطباطبائــی ،السیدحســن ،تفســیر ّام الکتــاب ،کتــاب غیــر
مستقل (تفسیری) ،2 ،تهران ،چاپی ،صدرا 1357 ،ش (1398ق)،
 368ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
میردامادی (و جمعی از نویسندگان) ،سیدمحمود ،دایرةالمعارف قرآن

مجالت تخصصی نور.
نجفی ،شمسی ← حسینی میالنی ،سیدعلی.
نجفی ،حسن فخرالدین ،تحریف قرآن کا قائل کون ،کتاب مستقل،1 ،

کریم ،کتاب غیر مســتقل (علوم قرآنی) ،1 ،تهران ،چاپی ،کتابخانه
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نجمــی (و هاشــم هریــس) ،محمدصــادق ،شــناخت قــرآن ،کتــاب غیــر

نقــوی جونپــوری ،سیدســبط حســین ،صفائــح العقیــان فــی تبیــان

مســتقل (علــوم قرآنــی) ،2 ،تهــران ،چاپــی ،اســوه1387 ،ش296 ،

تحریــف القرآن ،کتاب مســتقل ،1 ،بیجا ،چاپــی ،بینا 1265 ،ش

ص ،وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

(1304ق) ،اردو.

نجمی ،محمدصادق ← خویی ،سیدابوالقاسم.

نقیئی ،عباس ،پژوهشــی پیرامون مصونیت قــرآن از تحریف ،پایاننامه،
 ،1تهــران ،چاپی ،دانشــگاه امــام صــادق (ع) 1368 ،ش 211 ،ص،

نژاد مزارع ← حبیبزاده ،زهرا.
ّ
نصــر الدجوی ،یوســف احمــد ،الجــواب المنیف فــی ّ
الرد علــی مدعی
التحریف فی الکتاب الشــریف ،کتاب مســتقل ،1 ،بیجا ،چاپی،

رحلی ،فارسی ،دانشگاه امام صادق (ع).
نکونــام ،محمدرضــا ،تحریفناپذیری و حجیت قرآن ،کتاب مســتقل،
 ،1قــم ،چاپــی ،ظهــور شــفق 1386 ،ش 120 ،ص ،رقعــی ،فارســی،

مطبعــة النهضــة االدبیــه 1292 ،ش (1331ق) 272 ،ص ،رقعــی،

سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (ع).

عربی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
نصیری ،علی ،اختالف قرائات و تحریف قرآن ،مقاله ،1 ،تهران ،چاپی،
معــارف 1387 ،60 ،ش ،ص  ،21وزیــری ،فارســی ،پایــگاه مجالت

نــوری طبرســی ،میــرزا حســین ،رســالة فــی جــواب عن شــبهات کشــف
االرتیــاب (رســاله در ّرد کشــف االرتیــاب) ،کتــاب مســتقل (ظ)
جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،کتابخانه مجلس شــورای

تخصصی نور.

اسالمی.

نصیــری ،علــی ،نگاهی به کتــاب الصیانة القرآن مــن التحریف ،مقاله،
 ،1قــم ،چاپــی ،بینــات 1383 ،44 ،ش 16 ،ص ،وزیــری ،فارســی،

النوری الطبرســی ،حســین بن محمد تقی ،فصــل الخطاب فی تحریف
کتاب رب االرباب ،کتاب مســتقل ،1 ،تهران ،چاپ سنگی ،بینا،

پایگاه مجالت تخصصی نور.

 1320ش 373 ،ص ،وز یــری ،عر بــی ،کتابخانــه آســتان حضــرت

نصیری ،علی ← جوادی آملی ،عبداهلل.

عبدالعظیم حسنی (ع).

نصیری ،علی ← معرفت ،محمدهادی.

النهاونــدی ،محمــد ،نفحــات الرحمــان فــی تفســیر القــرآن ،کتــاب غیر
مســتقل (تفسیری) ،1 ،تهران ،چاپ ســنگی ،مطبعه علمی1317 ،

نعیمآبــادی ،غالمعلــی ،تحریــف در آموزههــای دینــی ،کتــاب مســتقل،

ش (1357ق)4 ،ج ،ســلطانی ،عر بــی ،ســازمان اســناد و کتابخانه

 ،1قم ،چاپی ،موسســه فرهنگی انتشــاراتی توســعة قلم 1382 ،ش،

ملی.

 ،264وزیری ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
نقــوی ،ثاقــب ،قــرآن همــارا عقیــده ،کتــاب مســتقل ،1 ،الهــور ،چاپــی،

نیکطلب (و حسن زاده) ،عذرا ،مصونیت قرآن از تحریف ،پایان نامه،
 ،1قــم ،چاپــی ،مجتمــع جامعــة الزهــرا (س) 1384 ،ش 52 ،ص،

مکتبة الرضا 1366 ،ش (1408ق) 80 ،ص ،اردو.

رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.

نقوی ،علینقی ،تحریف قرآن کی حقیقت ،کتاب مســتقل ،3 ،لکهنو،
چاپــی ،امامیــه مشــن ( ونیــز ناشــران دیگــر) 1345 ،ش (1386ق)،

واحــدی النیشــابوری ،ابوالحســن علــی بــن احمــد ،نفــی التحر یــف عن
القرآن الشــریف ،کتاب مســتقل (ظ) جــزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی،

( 250و نیز  205ص) ،اردو ،سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد

بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

آستان قدس رضوی (ع).
نقوی ،میرخلیل ،گامی در راه شناسایی قرآن ،کتاب غیر مستقل (علوم

واحــدی هریســی ،رضــا ،تحریفناپذیــری قــرآن ،پایاننامــه ،1 ،خــوی،
چاپــی ،دانشــکده علــوم قرآنــی خــوی 1385 ،ش 111 ،ص ،رحلی،

قرآنــی) ،1 ،تهــران ،چاپــی ،هــدی 1363 ،ش 298 ،ص ،رقعــی،
فارســی ،کتابخانــه تخصصــی تفســیر و علــوم قــرآن (دفتــر تبلیغات
حوزه علمیه قم).

فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
واعظزاده خراسانی ← الموسوی الدارابی ،سیدعلی.

نقــوی ،حســین ،بررســی تطبیقی ویژگی های نوشــتاری کتــاب مقدس و

والیــی ،صدیقــه ،مصونیــت قــرآن از تحر یــف ،پایاننامه ،1 ،قــم ،چاپی،

قــرآن کریم ،مقاله ،1 ،قم ،چاپــی ،معرفت ادیان 1388 ،1 ،ش ،ص

مجتمــع جامعــة الزهــرا (س) ،بیتــا 89 ،ص ،رحلــی ،فارســی،

 ،9وزیری ،فارسی ،پایگاه مجالت تخصصی نور.

کتابخانه گنجینه نور.
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هــادوی تهرانــی ،مهدی ،مبانی کالمی اجتهاد در برداشــت قرآن ،کتاب
غیــر مســتقل (علــوم قرآنی) ،1 ،قــم ،چاپی ،موسســه فرهنگــی خانه
خــرد 1377 ،ش 413 ،ص ،وزیــری ،فارســی ،ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی.
هادی ،حسن ← جوان آراسته ،حسین.
هاشــمی شــاهرودی ،محمد صادق ،تحریف قرآن ،مقالــه الکترونیکی،
 ،1تهــران ،نشــر الکترونیکــی ،مؤسســه فرهنگــی تبیــان 1387 ،ش،
فارسی ،موسسه فرهنگی تبیان.
هاشمینژاد ،سیدعبدالکریم ،قرآن و کتابهای دیگر آسمانی ،کتاب غیر
مســتقل (علوم قرآنی) ،4 ،تهــران ،چاپی ،فراهانی 1346 ،ش308 ،
ص ،جیبی ،فارسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
هریسی ،هاشم زاده ← خویی ،سیدابوالقاسم.
هســتی ،آمنــه ،حفــظ قــرآن از تحریــف و بیاحترامــی ،نامعلــوم ،1 ،قــم،
چاپــی ،حــوزه علمیــه بنــت الهــدی صــدر قــم 1382 ،ش 6 ،ص،
رحلی ،فارسی ،کتابخانه گنجینه نور.
همتــی ،حســینعلی ،مســئله تحریــف در قــرآن و ســنت ،پایاننامــه،1 ،
اراک ،چاپــی ،دانشــگاه آزاد اســامی اراک 1374 ،ش 125 ،ص،
رحلی ،فارسی ،كتابخانه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
هندی ،ســیدمحمدمجتبی ،ترجمۀ کشــف االشــتباه ،کتاب مســتقل،
 ،1دهلــی ،چاپــی ،مطبعــه محبــوب المطابــع برقــی پریــس1317 ،
ش (1357ق) 533 ،ص ،وزیــری ،عربــی -اردو ،کتابخانــه آســتان
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
یاســین ،محمد سعدی بن اسعد ،البرهان علی سالمة القرآن من الزیادة
و النقصان ،کتاب مســتقل ،4 ،بیروت ،چاپی ،الکتب االســامیه،
 1357ش (1398ق) 120 ،ص ،رقعــی ،عربی ،کتابخانه تخصصی
تفسیر و علوم قرآن (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
الیــزدی ،محمــد صالــح بــن عبدالرحیــم ،التنزیــل و التحریــف ،کتــاب
مستقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا ،بیتا ،عربی ،رجوع
کنید به الذریعة.
الیزدی االصفهانی ،الســیدعلی بن محمدحســن ،غالبة البیان فی عدم
التحریف ،کتاب مســتقل (ظ) جزوه ،1 ،بیجا( ،ظ) خطی ،بینا،
بیتا ،عربی ،رجوع کنید به الذریعة.

106

152

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394

