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چکیده :کتاب در باب تکثر تمدن ها اثر کانشنی ،کتابی در حوزه تمدن پژوهی است که نویسنده آن درصدد است تا با بررسی متغیرهایی چون زبان،
نژاد ،دین و اخالق ،تبیینی روشن از تنوع و تکثر تمدن ها ارائه دهد .وی با بررسی تاریخ تمدن بشری ،نظریه ای در باب تمدن و عناصر تشکیل دهنده

آن و نیز شــرط اســتمرار بقای آن را ارائه می دهد و سپس با استفاده از آن نظریه ،تمایز میان تمدن ها را تبیین کرده و علل برتری یکی بر دیگری
را تشــریح می نماید .کتاب مذکور برای نخســتین بار در سال  1935م .در لهســتان چاپ شده و متن انگلیسی آن در سال  1962م .به چاپ رسید.

نویسنده در نوشتار حاضر ،به ارائه گزارشی از کتاب بر اساس ساختار آن همت گمارده و محتوای فصول کتاب را به تصویر کشیده است.
کلیدواژه :کتاب در باب تکثر تمدن ها ،تمدن پژوهی ،کانشنی ،تاریخ تمدن بشری ،مطالعه تمدن ،معرفی کتاب.

موضــوع «عــدم تحریف کتب آســمانی» برای همه ادیان آســمانی بســیار

در دهههــای اخیــر ک مکــم ،رویکــرد موضــوع «تحر یــف قــرآن» از حالــت

مهــم اســت ،اما آنچه بــرای دین اســام مهمتر مینماید ،معجزهدانســتن

تاریخــی ـ روایــی ،بــه رویکــرد فلســفی ـ کالمی در حال تغییر اســت .ســیر
ً
روزافــزون و گســترش موضوعــات و احیانــا شــبهات دینی در بــارۀ وحی،

وارد شود ،میتواند بسیاری از باورهای اسالمی دیگر را نیز متزلزل نماید.

میتواند شاهد این ادعا باشد.

در نگاهــی اجمالــی به کتب عدم تحریــف قرآن ،درمییابیــم که رویکرد

قرن اخیر ،قرن «فلســفه زبان»« ،فلســفه ذهن» و به دنبال آن ،موضوعات

ایــن کتابهــا ،رویکردی تاریخی و نزاع فرقهای اســت که از قرن ســوم تا
ِ
پنجم شکل گرفته و تا کنون ادامه یافته است.

هرمنوتیــک اســت .ایــن فلســفهها برخــی از شــاخصترین آموز ههــا و

قرآن کریم و عدم تحریف آن است .هر خدشهای که به این باور اسالمی

توجــه آنهــا بــه محفوظماندن آیات قــرآن کریم از «نقــص و اضافه» و عدم
کتاب قرآن ،از عصر «جمع قرآن» تا کنون است .ایشان در کتب
تحریف ِ
ِ
مســتقل و غیرمســتقل ،اســتداللهای متنوعــی در محفوظمانــدن آیات
قرآن کریم پس از پیامبر(صلی اهلل علیه و آلهو سلم) مطرح نمودهاند.
به نظر میرســد که موضــوع «قرآن و تحریف» ،فراتر از ســتیزههای فرقهای
و مذهبــی ،میتواند ابعاد گســتردهتر و متنوعتری داشــته باشــد .بنابراین
در کتــاب «موضوع شناســی قــرآن و تحریف»« ،عدم تحریــف قرآن» را از

دیــری نمیپایــد که موضوع «عدم تحریف به زیاده و نقصان قرآن کریم»،
از مرکز توجهات علمای دین و فلسفه دین خارج خواهد شد.

* * *

ً
گذشــته از مطالبــی کــه گذشــت ،فعال بــا توجه بــه حجم اتهاماتــی که به
شــیعه ،دربارۀ موضوع تحریف قرآن و در محاورات گرایشــات تند «سنی
ـ اســامی» زده میشــود ،ضــروری اســت تــا حــد امــکان بــه ایــن موضوع
پرداخته شود.
بــه همیــن دلیل یکی از ایــن ضرورتها ،تدوین کتابشناســی بهروز برای

منظرهای مختلفی و بیشتر از رویکردهای تاریخی بررسی کردهایم.

1

 . 1و توجه به تحریف قرآن را متوجه به «مباحث روز» و «فلسفه دین» نموده و به چهار مرحله و بخش
تقسیم نمودهایم:
مرحله :1بررسی «عدم تحریف قرآن» در دریافت و انتقال «فرشتۀ وحی» از خداوند متعال.
مرحله  :2بررسی «عدم تحریف قرآن» در دریافت و انتقال «پیامبران» از فرشتۀ وحی.
مرحله  :3بررسی «عدم تحریف قرآن» در دریافت و انتقال «صحابۀ پیامبران» از پیامبران.
مرحله  :4بررسی «عدم تحریف قرآن» در دریافت و انتقال «مردم» از صحابۀ پیامبران تا کنون.
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دیدگاههــای ادیــان آســمانی و از جمله اســام را در بر گرفتهانــد .بنابراین
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موضــوع «عــدم تحر یــف قــرآن» اســت .كتابشناســى یــک موضــوع ،براى
مؤلفــان و محققــان آن موضوع ،جــزء حیاتىترین ابزارهــاى موفقیت آنها
اســت .قــدم اول در تألیــف كتابهــاى تحقیقــى و علمــی ،مراجعــه بــه
كتابشناسى آن موضوع است.
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در ایــن نوشــتار ،قصــد معرفــی کتابشناســیهای موضــوع عــدم تحریف

نمازهایشــان مىخواندند و براى تعلیم دیگــران قرائت مىکردندّ ،اما بعد

قرآن را داریم .در مقدمه این کتابشناســی ،شایســته اســت تاریخچهای

از وفات پیامبر شــرایط تغییر کرد و در اوضاع و احوال جدید ،جمعآورى

مختصر از سیر پیدایش بحث تحریف یا عدم تحریف قرآن آورده شود.

قرآن الزامى شد .این الزام بنا بر داستانی ،باورمند گشت.

سیر پیدایش بحث تحریف قرآن

داستان تدوین قرآن را واقعیتى مسلم انگاشتهاند .آنگونه که
سراسر این
ِ

2

نخســتین متکلمــان شــیعى در مجادله با ســنیها ،احادیثــى را از مآخذ

خواهیم دید ،این دیدگاه مبنایىشــد بــراى نظر متأخرترى که مدعى بود

ســنى نقل و با آنها ضد خود ایشــان اســتدالل مىکردند ،اما از میانه قرن

متــنقرآن کامل نیســت .در احادیث اهل ســنت روایات فراوانى هســت
ّ
دال بر ازدس ـترفتن بخشــى از وحــى قبل از آنکه ابوبکــر جمعآورى قرآن
ً
را آغاز کند .اخبار مشــابهى خصوصا دربارۀ مصحف عثمانى ذکر شــده

مىدهــد .ایــن فــرض موجب نســبتدادن مطالب نادرســت به اندیشــه

اســت .ایــن اخبار حکایــت از آن دارند که بســیارى از صحابۀ برجســته

شیعى شد.

بخشهایى از وحى را که خودشــان از پیامبر یا به شــکل دیگرى شــنیده

ســوم بــه بعد ،برخــی تصور مىکردنــد که هر چــه برخی محدثــان قدیمى
ً
شــیعى ،گفتــه یــا نوشــتهاند ،ضرورتــا دیدگاههــا و اخبــار ائمــه را نشــان

بســیارى از این گفتوشــنودهاى محدثان شــیعى با اهلســنت در گذر
زمان فراموش شــده بودند .از این جهت روشــن نبوده اســت که آیا برخی
از عقایدى که بعدها دیدگاهى سنى یا شیعى قلمداد شدهاند ،در اصل
دیدگاههــای گروههــاى مختلــف بــوده اســت یــا حداقــل در جریانهــاى
اصلى جامعه اسالمى مطرح بودهاند یا خیر؟
مســئله عدم نقصان و زیادت مصحــف عثمانى و مجادالت دربارۀ آن،
مثال مهمى از این پدیده اســت .مســئله اصلى در این منازعات این بود
کــه آیــا مصحف عثمانى تمــام آیات قرآن را در بر دارد یــا آیات دیگرى نیز
وجود داشــته که از مصحف عثمانى حذف شدهاند؟ شواهدى در خود

بودنــد ،در مصحــف عثمانــى نمىیافتنــد .ایــن اخبــار دربردارنــده ایــن
نکتهانــد کــه تفاوتهاى چشــمگیرى بین مصحفهــاى مختلف قرآن
وجود داشته است.
ً
عموما در ســنت اســامى این مطلب پذیرفته شــده اســت که مصحف
رســمى قرآن را عثمان نشــر داد و همو دیگر قرائتهاى قرآن را تحریم کرد.
ً
مسلما تفاوتهایى بین مصحف عثمانى و دیگر مصحفهاى قدیمى
بوده؛ چنانچه بین خود مصحفها نیز تفاوتهایى بوده است .گذشته
از مســائل دیگر ،این تفاوتها بود که ضرورت تدوین مصحف عثمانى
و متن مورد پذیرش همگان را پدید آورد.

قــرآن و نیــز احادیث وجود دارد که نشــان مىدهد پیامبر متــن مکتوبى را

احتمــال مــىرود کــه مصحــف علــى(ع) کــه کاملتریــن و معتبرتریــن

در دوره حیاتشان و به احتمال بیشتر در نخستین سالهاى حضورشان
ً
در مدینــه تدویــن کــرده بودند .ایشــان ظاهــرا کار تدویــن قرآن را تــا پایان

مصحفها بوده ،مصحف رســمى پیشــنهاد شــده به عثمان باشــد ،اما
او آن را رد کــرده و ترجیــح داده اســت اجزاى همــه مصحفهاى موجود

حیاتشــان ادامه دادند و به کاتبــان وحى مىگفتند که بخشهاى جدید

را جمــعآورى و تدو یــن کنــد .ایــن امــر موجــب شــد علــى(ع) نیــز از ارائه

وحىشده را کجاى قرآن قرار دهند.

مصحفــش براى تدوین مصحــف عثمانى خوددارى کند .روایت شــده

ً
آورى قــرآن با آنچه پیشتر آمــد ،کامال متفاوت
روایــت ســنى درباره جمع ِ

ـعود صحابى نیز از جریان تدوین کناره گرفت و
اســت که عبداهلل بن مسـ ِ

اســت .ایــن روایت مدعى اســت که قــرآن تا پس از زمان وفــات پیامبر در
سال یازدهم هجرى در یک مجلد تدوین نشده بود .کاتبان وحى پس از
آن کــه پیامبــر آیات قرآن را درمىیافت و بر آنان قرائت مىکرد ،بهســرعت

از ارائه مصحف خویش خوددارى کرد.
ـار پیشگفته در بــارۀ تدوین قرآن بعــد از وفات
اگــر ایــن نکتــه اخیر با اخبـ ِ
پیامبــر بــه دســت علــى(ع) تطبیــق داده شــود ،ممکــن اســت موجــب

مىنوشــتند .برخــى مؤمنــان بخشهایــى از وحــى را حفــظ مىکردنــد یــا
گاهــى وحــى را بــر هــر چیزى که مىشــد بــر آن نوشــت و در دســترس بود،
ثبت مىکردند.
بــر اســاس نظــر طرفــداران این قــول ،ایــن واقعیت کــه قرآن به شــکل یک
ً
کتاب تا وفات پیامبر تدوین نشده بود ،کامال منطقى است؛ زیرا تا وقتى
که پیامبر در قید حیات بود ،همیشه وحى دیگری انتظار مىرفت .هیچ
شــکل تدوینشــدهاى از اجزایى که پیشتر وحى شده بود ،نمىتوانست
تهیه شود که تمام متن قرآن را دربرگیرد.
افــراد متعــددى بخشهــاى زیــادى از وحــى را حفــظ کــرده بودنــد و در
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داســتان گزارششــده در منابع ســنى از این قرار اســت :دو ســال بعد از وفات پیامبر ،مســلمانان
.2
ِ
در نبردهــاى خونیــن بــا جامعــه رقیب یمامــه در صحــراى عربى درگیــر بودند .بســیارى از حافظان
بیم آن پیش آمده بود که بخش عمدهاى
(قاریان قرآن) زندگىشان را در این زمان از دست دادندِ .
از قرآن به دلیل وفات بسیارى از حافظان قرآن از دست برود .این مسائل ابوبکر را واداشت تا دستور
جمعآورى قرآن را بدهد .براى انجام این کار ،از صحابه پیامبر و حافظان قرآن خواست هر بخشى
از وحــى را کــه حفــظ کرده یا به هر شــکلى نوشــتهاند بیاورنــد .ابوبکر به عمر و زید بن ثابت دســتور
داد تا در مدخل مســجد مدینه بنشــینند و هر آیه یا بخشــى از وحى را که دستکم دو گواه شهادت
دهند که آن را از پیامبر شنیدهاند بنویسند .همه اجزا تدوین شد و بر رو ى اوراق کاغذى یا پوست
آهــو ثبــت گردید ،اما هنوز در یک مجلد (مابین الدفتین) تدوین نشــده بود .افزون بر آنکه این اجزا
براى همه جامعه اســامى که قرآن را تنها در شــکل اجزاى پراکنده شــخصى در دســت داشتند در
دسترس نبود .اوراق نزد ابوبکر و عمر باقى ماند و بعد از مرگ عمر به دخترش حفصه رسید .عثمان
در دوره خالفتش اوراق را از حفصه گرفت و آنها را در یک مجلد تدوین کرد .او نسخههاى چندى
از آن را فراهم آورد و به بخشهایى از جهان اسالم فرستاد.
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روشنشدن خاســتگاههاى داستان گردد .با درنظرگرفتن برخى مباحث

در حقیقــت ســتیزهگران فرق ـهاى قدیمــى ّ
مکرر این ســؤال را بیــان کردهاند:
ً
اگــر علــى(ع) و اوالدش واقعا داراى اهمیت اساســى بودند ،چرا اســم آنان و

گیرى آن
جامعــه اســامى ،مىتوان از وجــود جریان چندمرحلهاى شــکل ِ

موقعیتهــاى دینىشــان بهصراحت در قرآن ذکر نشــده اســت؟ در برخى

سیاســى صــدر اســام و مباحــث جدلــى ـ منازعــهاى بعــدى در درون
سخن گفت.

در طول زمان مطالبى درباره قول به نقصانها و تغییرها در قرآن تا حدی
زیاد شــد که به شــکل تکنگار ىهاى گستردهاى در ادبیات اهل سنت

قدیمى مصحف
اخبار سنى درباره تدوین قرآن اشاره شده است که روایت
ِ

عبارتهایى داشته است که نام على(ع) و جایگاه مهم اهل بیت پیامبر
که در مصحف عثمانى حذف شدهاند ،در آن وجود داشته است.

3

تجلــى یافــت .بنابرایــن ایــن نظــر کــه مصحــف عثمانــى ناقص اســت،

همچنیــن گفتهاند که یــاد على(ع) و اهلبیت پیامبــر در مصحفهاى

نتیجه منطقى روایتى است که به احتمال زیاد در مقام تالشى فرقهاى از
ً
ســوى ســنیها جعل شد و بنابراین در ابتدا مفهومى کامال سنى داشت.

قدیمى در عبارتهاى دیگرى از قرآن آورده شــده است .چنین اخبارى
بــراى متکلمــان قدیمـ ِـى شــیعه ،ســاح آمــادهاى بــراى مســکوتکردن

جنبههایــى از ایــن نظــر مثل این ادعــا که مطالــب غیرقرآنى به مصحف

مخالفانشــان شــد تا اســتدالل کنند که ا گــر متن قرآن تبدیل نشــده بود،

چ یــک از فرقههــاى
عبــداهلل بــن مســعود افــزوده شــده بــود ،حمایــت هیــ 

حق اهلبیت
مردم بهروشــنى مىتوانســتند در قــرآن ،برهانهایى دال بــر ِ
ّ
پیامبــر را ببیننــد .اشــاره بــه قرائتهــاى مختلــف ســنیها ،مکــرر در

اسالمى را به دنبال نداشت.
ســرانجام ایــن تــاش منتهــى به بــروز مشــکالتى براى اهل ســنت شــد و

منازعات فرقهاى بین سنیها و شیعیان ظاهر مىشود.

مخالفانشــان در منازعــات جدلــى ،اســتدالل تــازهاى ضد ایشــان مبنى
ً
بــر تغییــر در مصحــف عثمانــى یافتند .این مســئله در مورد شــیعه کامال
درســت است که تردیدهایى درباره شــرایطى که مصحف عثمانى رواج

الحادى غلــو در میان
نهــاى
داشــته ،عالقــه خاص پیــروان برخــى جریا 
ِ

فرقههاى شــیعه بوده اســت .غالت از این اخبار در منازعات مذهبى با

یافت داشــته اســت و اینکه ممکن اســت تصرفات چندى در گردآورى

معاصر خود بهرهبردارى کردهاند.
شیعیان معتدل
ِ

قرآن بهدست کسانى که مسئول تدوین بودهاند رخ داده باشد.

عامــل دیگــر کــه گو یــا در ورود این نــوع احادیث به ادبیات شــیعى ســهم

بســیارى از روایات ســنى دربارۀ تحریف قرآن و به واســطه راویان حدیث

در مواجهه با این تحدى ،فقهاى سنى بعدها به دور ىگزیدن از نقل این

چــون احمــد بــن محمــد ســیارى 4،محمــد بن حســن بــن جمهــور عمى

اخبار رو آوردند و در مقابل بر عدم تحریف قرآن تاکید کردند .آنان بعدها

بصــرى ،مفضــل بن عمــر جعفى ،یونس بــن ظبیان و منخــل بن جمیل

نقل و ارجاع به این اخبار قدیمى را ممنوع کردند ،حتى اگر سلسله روات

کوفــى 6بــه ادبیــات شــیعه وارد شــده بــود .همــه ایــن افــراد بــه آراى غلــو و

ثقه خودشان آنها را نقل کرده بودند.

گرایشهــاى الحادى معروف بودند و به دلیل همین دیدگاهها ،از جریان

بنابرایــن عقیــده بــه تحریــف قــرآن کــه در بین جامعه اهل ســنت شــکل
گرفتــه بــود ،بهتدریــج به صــورت ادعایــى بىاســاس و ضدســنى تبدیل
احادیــث اینگونه
شــد .بــا وجود ایــن ،اهل ســنت نمىتوانســتند از همه
ِ

راویان ثقه و مقبول نقل
چشمپوشــى کنند؛ زیرا بسیارى از آنها را سلسله
ِ
کرده بودند.

5

غالب تشیع در زمانشان و همچنین در زمانهاى بعد کنار نهاده شدند.
ً
مقاوم گروههاى غلو در داخل جامعه شیعه،
اساسا به واسطه تالشهاى
ِ
تمــام مطالــب مربوط بــه این موضوع ،به شــکل شــگفتانگیزى در نیمه
نخست قرن سوم هجرى بر مبناى روایات مورد پذیرش رجال اهل سنت
شکل گرفت.

ســنیها تقســیمبندى جدیــدى را از َنســخ بــه منظــور توجیــه عــدم وجود

غالت تالشهاى بیشترى در دیگر موارد مشابه که نام على(ع) یا اشارهاى

مطالب حذفشده از مصحف عثمانى ارائه کردند .این نظر بیانگر این

به اهلبیت پیامبر مىتوانست در آیه اضافه گردد انجام دادند .برای طرح

بود که با وجودى که خود آیه حذف شده است ،هنوز مردم آن را به خاطر

این مدعا که مورد یا مواردى به عمد از قرآن حذف شدهاند ،نفوذ جامعى

دارند .این نظر تا زمان حاضر ،صحیح تلقى مىشود.

از این تالشها در کتاب القراءات سیارى در دسترس است.

در اندیشــه تشــیع ،بنیــاد ایمــان بــر والیــت ائمــه و خانــدان پیامبر اســت.

در آغــاز میانــه قرن ســوم ،بســیارى از محدثان شــیعى به پذیــرش وثاقت

7

شــیعیان نخستین
والیت مهمترین عنصر و برترین جزء شــریعت اســت.
ِ
بىمانند على(ع) ،فاضلترین جانشین پیامبر و پس از وى ائمه
به تقواى
ِ
حقیقى زمانشان اعتقاد داشتهاند،
که از نسل او هستند به مثابه حاکمان
ِ

چ یک از این موارد ندارد.
گرچه قرآن اشاره صریح و بىابهامى به هی 

سالبیستوپنجم،مشارۀدوم،خـــــرداد وتیـــر1393
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 . 3مىتــوان بــه مــوارد ذیل اشــاره کرد .1 :مائــده .2 ،67 :آلعمران .3 ،33 :واقعــه .4 ،12-10 :فرقان:
5 .1و نور.35 :
سوم همه روایات دربارۀ این موضوع در کتب شیعه است.
یک
از
بیش
نهایى
 . 4او مرجع
ِ
ِ
 . 5هر دو در میانه قرن سوم مىزیستهاند.
 . 6همگى از رجال اواخر قرن دوم.
 . 7این کتاب به کتاب التنزیل و التحریف نیز مشهور است.
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دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

کتابشنایسموضویع

ب فى تحریف الكتاب محدث نوری 11است.
همتایــان بسیارى از روایات سنى دربارۀ الخطا 
هماننــد
ایــن اخبــار تمایــل داشــتند .آنــان
ِ
ِ
سنىشــان ،مدعــى بودنــد کــه در قــرآن حــذف و
تحریف قــرآن و به واســطه ایشــان در بــارۀ غیر آیات احــكام ،اختیار كرده اس ـت
8
تبدیلهاى صورت گرفته است.
ل شــد ه اس ـت
ص (نه زیاده) حاص 
راویــان حدیث چــون احمد ك ـ ه در قــرآن ،تنقی 

ن را نمیدانیم ،امــا نزد اهلش
دیگــر فقهــا به نقــل روایاتى کــه درباره ایــن موضوعاند بن محمــد ســیارى ،محمد ب ـه طــورى ك ه ما عی ـن آ 
ص و موجــود اســت ،بلك ـ ه از اخبارى ك ـه آنها
بســنده کردهانــد ،بــدون اینکــه توضیــح دهنــد آیــا به بن حســن بن جمهــور عمى مشـ ّـخ 
وثاقتشــان اعتقــاد دارنــد یــا خیــر 9.بــا اینهمــه اتفاق

نظرى درباره این مســئله میان محدثان شــیعى نبوده

بصرى ،مفضل بن عمر جعفى،

یونس بن ظبیان و منخل بن

ب بــه صورت مفصل ذكر كرده اســت  ،علم
را در كتــا 
ط حاصل است.
اجمالى به ثبوت نقص فق 

است.
ب ردى بر وى
خ محمود طهرانى مشــهور ب ـ ه ُم َعـ َّـر 
شــی 
جمیل کوفى به ادبیات شیعه
َ
ن تحر ی ـف
ب عـ 
ش را «ك ْش ـفاالرتیا 
ت و نام ـ 
نگاش ـ 
نظــر محدثــان بــه زودى در مقابــل حمــات فقهــاى
شــیعه قرن چهارم رو به انحطــاط نهاد و در نهایت در

وارد شده بود .همه این افراد

ب ب ـه شــیخ نــورى
ن مطل ـ 
الكتــاب» نهــاد .چــون ای ـ 

ب از
دهههــاى نخســتین قــرن بعــدى در نتیجه شکســت بــه آراى غلــو و گرایشهاى رســید ،رســالهاى فارســى جداگان ـ ه در جــوا 
الحادى معروف بودند.
ت «كش ـفاالرتیاب» نوشت .شــیخنا عادتش
شــبها 
از مکتــب فکــرى ـ عقلــى شــیعه از صحنــه حــذف
این بود كه میگفت :راضى نیستم از كسى كه «فصل

گردید و نظر تحریف قرآن در ادبیات شــیعه ،نکتهاى
حاشیهاى ماند و تنها برخى از محدثان قرن سوم و چهارم از آن حمایت
کردند».

10

الخطاب» را مطالعه كند و نظر در این رساله را واگذارد.
ض بر کتاب من ،بر اساس
ل رسال ۀ جوابی ه گفت ه است :اعترا 
ایشان در او 

نهضت ردیهنویسی بر تحریف قرآن

ن از تحریف ،زیادکردن و
مغالطــ ه در لفظ تحریف اس ـت؛ چرا ك ه مراد م ـ 

از پایــان قــرن چهــارم تاکنون ،فقط چنــد نفر از علمای شــیعه بودند که از
ً
احتمــال حــذف و تغییر در مصحف عثمانى ،ـ اساســا با اتــکا بر روایات

ط بعض از آن چیزى اس ـت
ص اســقا 
ل نیس ـت ،بلك ه خصو 
تغییر و تبدی 

دربــاره ایــن مســئله ـ حمایت کردهاند .بــرای دفع این نظریه ،نوشــتههای
غیرمســتقل و مســتقلی نگارش یافت ،که بســیار اندکاند و برخی از آنها
عبارتند از:

ش محفوظ است.
كه نازل شده است و نزد اهل 
َّ
ّ
ن موجود میان َدف َتین نیست؛ به علت
به عالو ه مراد من هم از كتاب ،قرآ 
ّ
ن در عصر عثمان بــود ،اینک
ن بــر آن حالتى ك ـه بینالدفتی ـ 
آنكــه آن قــرآ 
ت ن ـ ه نقصان .بلكه
ن عارض شــده اس ـ 
ت و ن ه زیادى بر آ 
هنــوز باقــى اس ـ 

نفــی التحریف عن القرآن الشــریف ،ابولحســن علی واحدی نیشــابوری( 398ـ  468ق).
رسالة فی نفی النقیصة ،علی بن عبدالعالی کرکی (م  940ق).کشــف الحجــاب و النقــاب فــی وجــه تحریــف الکتــاب ،مــا محمــدسلیمانی ( ق )12

مراد من كتاب الهى نازلشده است.
عالمه طهرانی که شاگرد او است ،در ذریعه میگوید:
ً
ن در این كتاب
ن خودم از او شــفاها شــنیدم ك ـ ه میگفت :م ـ 
مـ 
ّ
ً
ثاب ـت نمــودها م كــه آنچ ـه فعــا در میــان دفتی ـن موجــود اس ـت،
ً
ن بود ه اس ـت .أبدا
ن اس ـت كه در عصر عثما 
دس ـتنخورد ه هما 
ل
تغییــرى و تبدیلــى ماننــد آنچــه در ســایر كت ـب ســماوی ه حاص 

-تواتر القرآن ،محمد بن حسن ( 1104 -1033ق)

ت ب ه آنك ه
ن سزاوار اس 
خ نداد ه اس ـت .بنابرای 
نر 
شــد ه اس ـت در آ 
ف الكتاب.
ب فى عدم تحری 
نامیده شود« :فصل الخطا 

به واســطۀ نگارش یک کتاب« ،نهضت ردیهنویســی» بــر تحریف قرآن به
اوج رســید .یکی از جنجالیترین کتابهــای متأخر که احتمال حذف
َ
و تغییــر در مصحــف عثمانــى را صحیح دانســته اســت ،کتــاب الف ْصل
 . 8محدثانــى چــون علــى بــن ابراهیــم قمــى (زنــده بــه ســال 307ق) و ســعد بــن عبــداهلل اشــعرى
(م299ـ301ق).
 . 9ایــن فقهــا عبارتاند از :محمد بن مســعود عیاشــى (اواخر قرن ســوم) ،محمد بــن یعقوب کلینى
(م329ق) ،محمد بن عمر کشــى (اوایل قرن چهارم) و محمد بن ابراهیم نعمانى (متوفاى حدود
350ق).
 . 10ایــن چنــد صفحــه ،خالصــهای بود از مقاله« :بررســی ســتیزه هــای دیرین درباره تحریــف قرآن»،
سیدحســین مدرســی طباطبایــی ،مترجم محمدکاظــم رحمتی ،هفت آســمان ،شــماره  .11برای
اطالع بیشتر و استفاده از منابع و ارجاعات ،به اصل مقاله رجوع کنید.
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ن را بر خالف منظور و
ن نامى ك ه مرد م آ 
ن ب ه ای 
نآ 
و علیهذا نامید 
ت در نامگذار ی . ...مراد
مراد من حمل میكنند ،اشــتباهى اس ـ 
من ،إسقاط بعض وحى ُم ْن َزل الهى است و اگر میخواهى تو نا م
َْ ُْ َ ُ
َ
اط َب ْعض ْال َو ْحى َّ
12
الن ِاز ِل ...
آ
اصل ِفى ْإسق ِ
ن را بگذار« :القول الف ِ
ِ
محمد ّ
ن المیرزا على ّ
 . 11ابــن المولــى ّ
النورى كه در یالو از قراى نور طبرســتان در ســا 
ل
محمــد تقى ب 
ُ
ّ
 1254ق متولد شــدند و در ســال  1320در شــب چهارشــنبه  27ماه جمادىاالخرى فوت میكند
راســت كســى ك ه از بــاب قبله داخل صحن مرتضوى میشــود
ف
ن ســو م از طر 
و همــان روز در ایوا 
ِ
دفن میگردد.
ّ
ّ
« . 12الذریعة الی تصانیف الشیعة» ج  ،16ص  231و ص 232.
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کتابشنایسموضویع

دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

بیشــک از زمــان تألیــف کتــاب وی پیرامــون تحریــف قــرآن تاکنــون،

عناوین مستقل که به صورت جزوه ،کتاب ،مقاله و پایاننامه به موضوع

بیشــترین حجم کتابها و مقاالت دربارۀ عــدم تحریف قرآن در جامعه

تحریف یا عدم تحریف قرآن پرداختهاند.

شــیعی نگاشــته شده است که اکنون در این نوشتار به کتابشناسیهای
آنها میپردازیم.

عناوین غیر مســتقل که به مناســبتی ،دربارۀ عدم تحریف قرآن مطلب
نوشتهاند .این عناوین فرعی را میتوان در نوشتههای علوم قرآن ،تفسیر،

سختی تدوین کتابشناسی عدم تحریف قرآن

ً
یــک :اساســا تدویــن و تنظیــم كتابشناســى ،كارى طاقتفرســا و زمانبــر
ً
اســت .مراجعهكننــدگان محدود دارد و معموال در كتابفروشــیها به دید
كتاب بیمشــتری به آن مىنگرند .کتابشناســیها شــاید سالهاى سال
در انبار ناشران مىمانند.
اســفنا کتر اینکــه تــا مراجعــهای بــه متــن کتابشناســی صــورت نگیــرد،
كاســتىها و نقصهاى آن مشــخص نمىشــود .با این وصف كسانى كه
اقــدام به تدوین و تنظیم كتابشناســى مــى كنند ،اگر وقت زیاد و دقت
ً
فراوان صرف كار نكنند ،حتما كارى نامطمئن خواهد بود.
از ســوى دیگر تنظیم كتابشناســى واقعآ دشــوار و خســتهكننده اســت؛
زیرا تدوینگر با یک سرى اعداد و اسامى سركار دارد كه اگر خوب دقت
كند ،باز در مراحل حروفچینى و صفحه آرایى زمینه اشتباه او مهیاست.
اگر اشــتباههای كتابهاى معمولى را بتــوان با خواندن كلمات قبل و بعد
تشــخیص داد ،در كتابشناســى اگر در مراحل حروفچینى قصورى رخ
دهــد ،بــه هیچ عنوان بــدون تطبیق مكرر و دقیق نمىتوان اشــتباهات را

اصول فقه و اصول عقاید یافت.
عناویــن غیــر مســتقل ،کار یــک تدوینگــر کتابشناســی را بســیار مشــکل
میکنــد؛ چــرا کــه بــرای فراگیــر بــودن کار ،بایــد تمامــی کتابهایــی کــه
احتمال میرود به صورتی دربارۀ این موضوع سخن گفتهاند را ببیند.
برای مثال افزون بر کتابهای علوم قرآنی ،کتابهایی دربارۀ جمع قرآن
یــا مصحــف علی(ع) هســتند ،به صورت مســتقیم یا به نوعــی به بحث
ـب
تحریــف قــرآن مربوط خواهند شــد یا دانشــمندان علم اصول به تناسـ ِ
بحث از دیدگاه اخباریان در مورد عدم حجیت ظواهرکتاب ،به بررســى
این مسئله نیز پرداختهاند.

14

بنابراین بررسی این دامنه کار عمر طوالنی و صرف هزینۀ زیاد میطلبد که
ً
وسعت کار منصرف میکند.
غالبا تدوینگر را از پرداختن به این دامنه و
ِ

معرفی منابع برای تدوین کتابشناسی عدم تحریف قرآن
معرفــی برخی از منابعی که میتوان این کتابشناســی را از آنها اســتخراج
نمود به ترتیب سال انتشار:

15

 .1343الکتب المصنفه فی القرآن ،ابن ندیم ،ترجمۀ م.رضا تجدد.

تشخیص داد.

 .1343کتابشناسی ملی ایران (بخش قرآن و علوم قرآنی) ،بی نام.

دو :بخشــی از مصادر و مراجع قدیمی شــیعه 13و ســنی شــامل گزارههای
واحد یا مختصری دربارۀ موضوع تحریف قرآن هســتندّ ،اما نوشــتههایی
ً
نیز اختصاصا به این موضوع پرداختهاند که آنها را میتوان به چند دسته

 .1352کتابشناسی موضوعی ایران (بخش قرآن) ،حسین بنیآدم.

تقسیم کرد:

 .1357فهرست المطبوعات العراقیة (بخش القرآن الکریم ،تفسیر و علوم

 . 13برخــی از منابــع شــیعه عبارتنــد از .1 :اصــول الكافــی .2 ،فــروع الكافی .3 ،وســائل الشــیعه الی
تحصیــل مســائل الشــریعه .4 ،من ال یحضــره الفقیه .5 ،بحار االنوار .6 ،مســتدرک الوســائل.7 ،
الوافــی محســن الفیض الكاشــانی .8 ،بصائــر الدرجات الكبــری فی فضل آل محمد .9 ،تفســیر
الصافــی .10 ،تفســیر العیاشــی محمــد بــن مســعود العیاشــی .11 ،تفســیر القمــی علی بــن ابراهیم
القمــی .12 ،تفســیر بیــان الســعاده فــی مقامــات العبــاده .13 ،البرهــان فــی تفســیر القــرآن.14 ،
التبیــان فی تفســیر القــرآن .15 ،مجمع البیان فی تفســیر القرآن .16 ،مرآه االنوار ومشــكاه االســرار،
 .17البیــان فــی تفســیر القــرآن .18 ،رجــال الكشــی .19 ،رجال النجاشــی .20 ،لؤلــؤه البحرین فی
اإلجــازات وتراجــم رجال الحدیــث .21 ،رجال العالمــه الحلی .22 ،روضات الجنــات فی احوال
العلمــاء والســادات .23،تنقیــح المقــال .24 ،جامــع الــرواه .25 ،رجــال الطوســی .26 ،الكنــی
وااللقاب .27،الفهرست .28 ،نقباء البشر فی القرن الرابع عشر .29 ،اعیان الشیعه .30 ،طبقات
اعالم الشــیعه .31 ،الذریعه الی تصانیف الشــیعه .32 ،امل اآلمل .33 ،منهاج البراعه فی شــرح
نهج البالغه .34 ،شرح نهج البالغه .35 ،ارآء حول القرآن .36 ،لمحات فی تاریخ القرآن.37 ،
عقائد االمامیه .38 ،عقائد االثنی عشــریه .39 ،الصراط المســتقیم الی مســتحقی التقدیم.40 ،
االنوار النعمانیه .41 ،االختصاص .42 ،اوائل المقاالت فی فی المذاهب المختارات .43 ،علل
الشــرائع .44 ،المراجعــات .45 ،االحتجــاج .46 ،مــرآه العقول فی شــرح اخبار آل الرســول.47 ،
النجــم الثاقــب فــی احوال االمــام الحجه الغائــب .48 ،تذكره االئمــه .49 ،تحفه العــوام مقبول،
 .50اصل الشــیعه واصولها .51 ،االلفین .52،مشــارق الشموس الدریه .53 ،الدرر النجفیه.54 ،
المصباح .55 ،المسائل السرویه للمفید .56 ،السبعه من السلف .57 ،الناسخ والمنسوخ.
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 .1346کتابشناسی دهساله ایران (بخش قرآن) ،ایرج افشار.

القرآن) ،عبدالجبار عبدالرحمن.
 .1360معجم الدراسات القرآنیة :المطبوعة و المخطوطة ،مرهون الصفار.
ً
 .1361اعالم الدراســات القرآنیه فی خمســة عشــر قرنا ،مصطفی الصاوی
الجوینی.
ً
 . 14مثــا مرحــوم آیــتاهّلل بروجــردى بهاجمــال این بحــث را در درس اصــول خود مطــرح کردهاند .به
ّ
ّ
عقیده ایشان کتاب خدا در زمان پیامبر مدون شده بود و روایاتى که از عامه و خاصه دربارۀ تدوین
قــرآن پــس از وفات پیامبر(ص) نقل شــده مجعول اســت .عامه به دلیل بیان فضــل ابوبکر و عمر و
خدمت آنان به اسالم ،احادیث تدوین قرآن در زمان ابوبکر با اشاره عمر را جعل کردهاند و از آنجا،
خاصه انتقال یافته استّ .
این روایات به ّ
خاصه نیز در مقابل ،روایات جمع قرآن به دست حضرت
امیــر(ع) را بــه گونــهاى نقــل کردهاند کــه از آن انکار خالفــت ابىبکر اســتفاده گردد .البتــه اینگونه
روایــات را عامــه نیز نقــل کردهاند ،ولى به گونهاى که از آن خانهنشینشــدن حضرت و عدم حضور
براى بیعت با ابىبکر را توجیه کنند( .نهایة االصول ،ص483ـ.)484
 . 15بــرای اطــاع بیشــتر از اغلــب ایــن آثــار ر.ک بــه :ربانــی ،هــادی؛ «کتابشناســی توصیفــی
کتابشناســیهای قرآنــی»؛ فصلنامــه صحیفه مبین ،شــمارههای  13 ،8 ،4 ،2و  ،14ســال 1374
الی  .1377همچنین این مقاالت به صورت یکجا در گاهنامه صحیفه مبین منتشر شده است.

99

دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

کتابشنایسموضویع

 .1361علوم قرآن و فهرست منابع ،سید عبدالوهاب طالقانی.

 .1375کتابشناسی کتب علوم قرآنی ،معاونت فرهنگی وزارت ارشاد.

 .1361فهرســت مقــاالت فرهنگی (بخش قرآن و قرآنشناســی) ،ســازمان

 .1376چکیده پایاننامههای قرآنی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاهها

مدارک فرهنگی انقالب.

و مراکز آموزش عالی ،طاهر حدیثی.

 .1362دلیــل الرســائل الجامعیة فی کلیة الشــریعة و الدراســات االســامیه

 .1376قائمــة مطبوعــات دارالکتــاب المصــری و دارالکتــاب اللبنانــی

بجامعة ام القری ،محمد حسن الشبلی.

(بخش القرآن الکریم و علومه) ،حسن الزین.

 .1362معجم مصنفات القرآن الکریم ،علی شواخ اسحاق.

 .1376کارنامه نشر (بخش قرآن) معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد.

 .1363کتابنامه فهرست کتب منتشره (بخش قرآن و علوم قرآن) ،بینام.

 .1376کتابشناسی گزیده علوم و معارف قرآنی و حدیث ،ثریا پورحسین.

 .1365کتابشناســی مطالعات قرآنی در ســالهای اخیر ،مجله تحقیقات

 .1376معرفی کتابهای قرآنی و علوم قرآن ،کتاب ماه دین.16

اسالمی.

 .1377کتابشناسی علوم قرآن ،محمدعلی هاشمزاده.

 .1366کتابشناســی موضوعــی کتابهــای دینــی ایــران (بخــش قــرآن

 .1377کارنامه نشر (بخش قرآن) معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد.

شناسی) ،سیدمحمدباقر نجفی.

 .1378پایاننامههــای کارشناســی ارشــد و دکتــری علــوم قرآنــی ،جعفــر

 .1367آثار الحنابله فی علوم القرآن ،سعود بن عبداهلل الفنیسان.

نکونام.

 .1368علوم القرآن الکریم و التفسیر ،عبدالجبار عبدالرحمن.

1378ـ  .1383کارنامه نشــر (بخش قرآن) معاونــت امور فرهنگی وزارت

 .1368قرآن و علوم قرآنی ،محمدجواد خندان و محمدعلی خاکساری.

ارشاد.

 .1368کتابشناســیهای علوم قرآنی ،یوســف عبدالرحمن المرعشیلی،

 .1380مأخذشناسی علوم قرآن ،مهدی دغاغله.

جمال احمدی الذهبی و ابراهیم عبداهلل الکردی.

 .1384تألیفات شیعه در شبه قاره هند ،سیدشهسوار حسین نقوی.

 .1369کتابشناسی موضوعی کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسالمی (بخش

1384ـ  .1392کارنامــه نشــر (بخش قــرآن) معاونت امــور فرهنگی وزارت

قــرآن ،علــوم قرآنــی ،تفســیر و تفاســیر) ،محمدعلی خاکســاری و محمد
فهیمپور.

ارشاد.
و نیــز چهــار کتابشناســی اختصاصی عــدم تحریف قرآن کــه معرفی آنها

 .1370رسائل جامعیة حول القرآن الکریم ،عبدالجبار الرفاعی.

خواهد آمد.

 .1370علوم قرآنی و تفسیر ،مجله نمایه.

معرفی چهار کتابشناسی اختصاصی دربارۀ عدم تحریف قرآن

 .1370کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی ،صدیقه سلطانیفر.

ـث تحر یــف قــرآن ،بــه
جــدای از برخــی نوشــتهها کــه بــه مناســبت بحـ ِ

 .1370کشاف الفهارس ،محمدباقر حجتی.
 .1371دلیــل المؤلفات االســامیة فی المملکة العربیة الســعودیة ،محمد
خیر رمضان یوسف.

اجمال به عدهای از آثار دربارۀ این موضوع اشــاره داشــتهاند ،تاکنون سه

«کتابشناســی مســتقل» در موضوع عدم تحریف قرآن منتشــر شده است
که عبارتنداز:

 .1372التفسیر و علوم القرآن ،عبدالجبار الرفاعی.

 .1کتابشناسی افسانۀ تحریف

 .1372معجم الدراسات القرآنیة ،عبدالجبار الرفاعی.

ایــن کتابشناســی یک بار در ســال  1374شمســی ،توســط جنــاب آقای

 .1374سیر نگارشهای علوم قرآنی ،محمد علی مهدو یراد.
 .1374فهرســت پایاننامههای قرآنی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ،معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی.

محمــد صحتی ســردرودی 17در شــانزده صفحه تنظیم شــده اســت و در
شــمارههای  2و  3فصلنامه نشــریه «صحیفۀ مبین» ،وابسته به معاونت
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در تاریخ تابستان و پاییز در صفحات 59

 .1374کتابنامه بزرگ قرآن کریم ،محمد حسن بکائی.
 .1375دلیل رســائل جامعة ام القری الــی نهایة عام  1415هجری ،عمادة
شؤون المکتبات جامعة ام القری.
 .1375فهرســت پایاننامههــای قرآنــی موجود در کتابخانــه مرکز فرهنگ و
معارف قرآن ،محمدعلی هاشم زاده.
 .1375کارنامه نشر (بخش قرآن) معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد.

100

یشــود ،ولــی از آنجا که همه این
 .16هــر مــاه کتابهای با موضوع علوم قرآنی در این نشــریه معرفی م 
آثار به صورت یکجا در کارنامه نشر هر سال منتشر میشود از ذکر بقیه شمارهها صرفنظر شد.
 . 17وی متولد ســال  1343شمســی در ســردرود تبریز اســت .در تبریز و بناب «مقدمات» و اندکی از
«سطح» را پیش ابراهیم وثوقی و سیدمهدی مرعشی و عبدالمجید بنابی آموخت و در سال 1369
به شهر قم هجرت کرد .پس از اتمام «سطح» در محضر حضرات آیات پایانی و اعتمادى ،مدت سه
ســال از درس «اصول» آقای مکارم شــیرازی و اندکی از درس «فقه» میرزا جواد تبریزی بهرهمند شد.
بیش از پنج ســال در تفســیر آیتاهلل جوادی آملی و یکســال در درس اســتاد حسنزاده آملی شرکت
کرد .از وی آثار متعددی منتشر شده است .برای اطالعات بیشتر به وبالگ ایشان مراجعه شود.
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کتابشنایسموضویع
ـ  64و  58ـ  67در اراک منتشر شده است.

18

ً
این مقاله مجددا به صورت یکجا در تابستان 1379

دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

از پایــان قرن چهارم تاکنون ،برخــی از عناو یــن کتابشناســی را حضــوری مالحظه
فقط چند نفر از علمای شیعه نمــوده اســت و در تنظیــم و ترتیــب آثــار تــا جایی که

در گاهنامۀ مجموعه مقاالت صحیفۀ مبین وابســته بودند کــه از احتمال حذف و

ممکــن بــوده ترتیــب تاریخــی کتابهــا لحاظ شــده
است.

بــه مرکــز فعالیتهــا و پژوهشهــای قــرآن و عتــرت تغییــر در مصحــف عثمانى،
اساســا با اتکا بــر روایات ایــن کتابشناســی هماننــد دو کتابشناســی دیگــر
ً
دانشــگاه آزاد ،شــمارۀ  ،2در  22صفحه و بدون هیچ ـ

تفاوتــی در تعــداد عناویــن چــاپ ســری قبــل منتشــر

درباره این مســئله ـ حمایت

کاستیهایی نیز دارد که از آن جمله:

شــده اســت .این مقالــه اولین کتابشناســی مســتقل
کردهاند .برای دفع این نظریه ،کمبــود در تعــداد عناو یــن مرتبــط بــا موضــوع ،طبــق
دربــارۀ این موضوع اســت کــه با عنــوان تحریف قرآن
الگویی که ناظم کتابشناســی برای گســترۀ تدوین اثر
نوشــتههای غیرمســتقل و
شناخته شد .و دربردارنده  134عنوان اثر است.
در نظر داشــته اســت .با نگاه اجمالی به برخی آثار ما
این مقاله دارای یک مقدمه کوتاه و سه بخش است.
در بخــش اول بــه کتابهــای مســتقل دربــارۀ عــدم

مســتقلی نگارش یافت ،که
بسیار اندکاند.

تحریف قرآن پرداخته شده که شامل چهل اثر است.
در بخش دوم به کتابهای غیرمستقل دربارۀ این موضوع پرداخته شده
کــه کتابهــای تفســیری و علــوم قرآنــی را در بــر میگیــرد و شــامل  54اثر
میباشــد .در بخش ســوم به افســانۀ تحریف در آینه مطبوعات پرداخته
شده که شامل چهل عنوان مقاله است .مؤلف در ابتدای معرفی آثار به
چند نکته اشاره کرده است:
الــف) در ایــن تحقیــق تنهــا از کتابهایــی نــام برده میشــود که اســاس
بحــث آنهــا بــر محــور افســانۀ تحریــف میچرخــد و تنهــا به دلیــل همین
موضوع تألیف شــدهاند .کتابهایی که در آنها به صورت جنبی بحث
یا مباحثی در این باره مطرح شده مورد نظر نیست.

قبل بهار سال  ،1374میتوان حدود شصت اثر دیگر
آورد که در کتابشناسی ایشان نیامده است.
یکدس ـتنبودن دادههــا و مشــخصات عناو یــن

کتابشناسی همانند نام خانوادگی ،نام مؤلف ،عنوان اثر،
ترجمــه ،نــوع اثر ،نوبت چاپ ،شــهر ،چاپی /خطی ،نام ناشــر یا نشــریه،
شماره نشریه ،تاریخ نشر ،تعداد جلد ،تعداد صفحه ،قطع کتاب ،زبان
کتاب و محل نگهداری.
نداشــتن ارجاعات کمکی برای دسترســی آسان محققان و پژوهشگران
هماننــد ترتیــب بــر اســاس الفبــای عناو یــن ،ترتیــب بــر اســاس الفبــای
مؤلفین ،ترتیب بر اساس محل نشر ،تاریخ و . ...
مشــخصنبودن توصیفــی یــا غیرتوصیفیبــودن کتابشناســی .برخــی از

ب) دایــرۀ مقالــه از حوزۀ تشــیع فراتر نمیرود و تنها کتابهایی را شــامل
میشــود که توســط نویسندگان شیعه مذهب نوشــته شده است .اگرچه

عناویــن توصیف و توضیحات اضافی دارند و در برخی عناوین فقط به
نام آنها اکتفا شده است.

دایــرۀ ایــن موضــوع در حوزه تســنن بســی فراتــر از اینهاســت؛ چرا کــه آنها

کتابشناســی اشــارهای بــه پایاننامههــای در بــارۀ موضــوع تحر یــف قــرآن

پیشتر و بســی بیشــتر از این دچار این افســانه گشــتهاند که خود بحثی

ندارد.

جداگانه و گسترده را میطلبد.

 .2کتابشناسی تحریفناپذیری قرآن کریم

ج) کتابشناســی تــا حد امکان همــه کتابهای مربــوط را در بر میگیرد و

ایــن کتابشناســی در بهــار ســال  1378شمســی ،توســط جنــاب آقــای

میــان مثبت و منفی تفکیکی به دســت نمیدهد ،مگــر آنجا که این کار
ّ
در خصــوص برخی کتابها الزم و ضروری مینمود .به این ترتیب غث

محمــد امینــی در هجــده صفحه تنظیم و در شــماره  21نشــریه «بینات»
موسسه معارف اسالمی امام رضا (ع) در صفحات ص  153ـ  170منتشر

و سمین و سره و ناسره را در بر میگیرد.

شده است.

* * *

این نوشتار دومین کتابشناسی مستقل در این موضوع است که شناخته

این کتابشناســی از دو کتابشناســی که در آینــده صحبت خواهیم کرد،
دقیقتــر اســت و در برخــی از عناویــن همراه بــا توضیحــات و توصیفاتی
اســت که میتواند برای محققان مفید باشد .به نظر میرسد که تدوینگر
 . 18شــمارۀ  3نشــریه در تاریخ فوق رؤیت شــد .قســمت دوم مقاله کتابشناسی در آن وجود داردّ ،اما
ً
قسمت اول مقاله در شمارۀ  2نشریه یافت نشد .ضمنا در مراجعه به پایگاه تخصصی مجالت نور
مشخص شد که شمارۀ  2نشریه در پاییز  1373منتشر شده است.

سالبیستوپنجم،مشارۀدوم،خـــــرداد وتیـــر1393

146

شده و شامل  166اثر است که حدود  45اثر مشترک و  122اثر متفاوت با
کتابشناسی آقای صحتی دارد.
اثــر مــورد بحــث ،یک مقدمــه کوتــاه و پنج بخــش دارد .در بخــش اول به
کتابهــای مســتقل در ایــن مســئله پرداخته شــده که  54اثر اســت .در
بخش دوم به کتابهای غیرمســتقل پرداخته شده که کتابهای علوم

101

دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

قرآنــی را در بــر میگیــرد و دربردارنــده  35اثــر میباشــد .در بخش ســوم به
کتابهــای غیرمســتقل پرداختــه شــده که کتابهــای تفســیری را در بر
میگیــرد و شــامل  15عنــوان اســت .در بخــش چهارم بــه کتابهایی در
موضوعــات مختلــف کــه حــاوی این بحــث هم بودهانــد اشــاره دارد که
دربردارنــدۀ  21اثــر اســت .و در بخــش پنجــم مقاالتــی کــه در مطبوعــات
در موضــوع تحریــف یــا عــدم تحریف قــرآن به طبــع رســیده در  41عنوان
شناسانده شده است.

کتابشنایسموضویع
«کتابشناسی توصیفی کتابشناسیهای قرآنی» معرفی شده بود.

20

کمبود در تعداد عناوین مرتبط با موضوع در این کتابشناســی .با تطبیق
کتابشناسی آقای امینی ( )1378با کتابشناسی آقای صحتی (،)1374
مشــخص شــد که حدود  45عنوان مشــترک بین دو کتابشناسی است،
یتــوان حــدود  90اثــر در کتابشناســی آقــای صحتی پیدا
ّامــا متأســفانه م 
کرد ،که در کتابشناسی آقای امینی نامی از آنها برده نشده است.
یکدســتنبودن دادههــا و مشــخصات عناو یــن کتابشناســی و نیــز

تدوینگر در ابتدای شناساندن آثار ،به چند نکته اشاره کرده است:

مشخصنبودن ترتیب کار در چینش اطالعات .در چهار قسمت عنوان

الــف) آثار ارائهشــده دربــارۀ «تحریف یا عــدم تحریف قــرآن» تنها در این
مقاله خالصه نمیشــود ،بلكه این مجموعه تنها آثاری اســت كه یا خود
اثــر در دســترس بودهانــد یــا به هر شــكل دیگــر اطالعاتی از آنها به دســت
رسیده است.

کتاب ابتدا آمده است و در یک قسمت عنوان نشریه ابتدا آمده است.
اطالعــات عــددی در شناســنامه عناو یــن قابــل اعتمــاد نیســت .بــرای
مثال در قســمت مقاالت بیشتر شماره صفحات اشتباه است .نیز عدد
شماره نشریه یا ماه و فصل نشر اشتباه است.

ب) چون بیشــتر آثار ارائه شــده به اثبات عدم تحریف قرآن پرداختهاند،
نــام این مقاله «كتابشناســی تحریفناپذیری قرآن» اســت .هر چند به
بعضی از كتب مانند «فصل الخطاب» نیز اشاره شده است.

در بخش ســوم ،بخــش «کتابهایی در موضوعــات مختلف که حاوی
این بحث هم میباشند» ،تعداد عناوین بسیار ناقص و کمشمار است.
این بخش به دلیل گستردگی عناوین مرتبط با آن یا باید به عنوان بخش

ج) در ایــن مقالــه افــزون بــر کتابهایــی کــه بــه صــورت مســتقل دربــارۀ

مســتقل آورده نمیشد و یا تعداد بسیاری زیادی عنوان کتاب که شامل

موضــوع «تحریف یا عدم تحریف» نوشــته شــده ،به هــر کتابی كه بحث

این بخش میشوند در آن معرفی میشد.

قابل توجهی درباره تحریف قرآن داشته اشاره شده است.

نداشــتن ارجاعات کمکی برای دسترسی آســان محققین و پژوهشگران

* * *

مانند ترتیب بر اســاس الفبای عناوین ،ترتیب بر اساس الفبای مؤلفین،

ایــن کتابشناســی از کتابشناســی قبــل و کتابشناســی بعــدی کــه دربارۀ
آن صحبــت خواهیــم کــرد ،ضعیفتر و غیردقیقتر به نظر میرســد .گویا
ایشان فقط به اطالعات و دادههای کامپیوتری که در کتابخانهها تنظیم
میشــود اکتفا کرده اســت و فقط اطالعات بهدســتآمده از این منابع

19

را ذکر کرده است.

ترتیب بر اساس محل نشر ،تاریخ و . ...
مشــخصنبودن توصیفی یا غیرتوصیفیبودن کتابشناسی؛ زیرا برخی از
عناویــن توصیف و توضیحات اضافی دارند و در برخی عناوین فقط به
آوردن شناسنامه آنها اکتفا شده است.
در ایــن کتابشناســی نیز اشــارهای بــه پایاننام ههــای درباره ایــن موضوع

ایــن کتابشناســی بیدقتیهای فراوانی دارد که برخی از کاســتیهای اثر
عبارتند از:
مهمتریــن ضعــف ایــن کتابشناســی ،اطالعنداشــتن تدوینگر از انتشــار
«کتابشناســی قبلی» جناب آقای صحتی در این موضوع است که چهار

نشده است.
در نــگارش اســامی مؤلفان آثار عر بــی ،دقت در درج «ال» ابتدای بیشــتر
اسامی نشده است.

ســال پیش منتشــر شــده بوده اســت .بــا توجه بــه اینکه جدای از نشــر آن

در مجموع باید گفت که اگر این کتابشناســی قبل از کتابشناســی آقای

مقالــه ،کتابشناســی آقــای صحتــی در زمســتان ســال  1374در مقالــۀ:

صحتی منتشــر شــد ،در جایگاه اولین کتابشناســی دربارۀ این موضوع و
مبتدیبــودن تدوینگــر آن اثــری قابل قبول بود ،اما انتشــار آن چهار ســال

 .19كتابخانــه تخصصــی مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن .2 ،كتابخانــه حضــرت آیــتاهلل مرعشــی
نجفی(ره) .3 ،كتابخانه مجمع جهانی اهل بیت (علیهالســام) .4 ،كتابخانه تخصصی تفســیر
و علــوم قــرآن (آیــتاهلل شهرســتانی) .5 ،كتابخانه تخصصی تفســیر و علوم قــرآن حضرت آیتاهلل
گلپایگانــی(ره) .6 ،مركــز مطالعــات و تحقیقات اســامی ،برنامه نمایه (قســمت مطبوعات)؛ .7
كتابنامه بزرگ قرآن كریم ،حســن بكایی .8 ،الذریعه الی تصانیف الشــیع ،حاج آقا بزرگ تهرانی،
 .9علــوم قــرآن و فهرســت منابــع ،عبدالوهــاب طالقانــی .10 ،كتابخانــه پژوهشــكده باقــر العلــوم
علیهالسالم .11 ،كتابخانه مدرسه علمیه فیضیه.
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پس از اثر آقای صحتی وجهی نداشته است.

مأخذشناسی افسانۀ تحریف قرآن
ایــن کتابشناســی مقالهای اســت مأخــوذ از پایاننامهای که در زمســتان
 .20ر.ک بــه :ربانــی ،هادی ،کتابشناســی توصیفی کتابشناســیهای قرآنی (بخش دوم) ،نشــریه علوم
قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین) ،شماره  ، 4زمستان  ،1374ص  71ـ ..80
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کتابشنایسموضویع
ســال  1387شمســی توسط جناب آقای محمد مولوی 21در سی صفحه
با عنوان «کتابشناســی توصیفی افســانۀ تحریف قرآن» تنظیم شده است
و در شــماره 30ام نشــریه «تخصصــی الهیــات و حقــوق» دانشــگاه علوم
اسالمی رضوی و در صفحات ص  169ـ  196منتشر شده است.

دربارۀکتابشناسی عدم تحریف قرآن

صورت صحت احتمال دوم باید گفت:
مؤلف دو کتابشناسی آقایان صحتی و امینی را در اختیار داشته است،
امــا تنهــا  24مــورد از  134مورد کتابشناســی صحتی در مقاله ایشــان ذکر
منبع به نام صحتی شــده اســت .نیز  35مورد از  123مورد کتابشناســی

این کتابشناسی سومین کتابشناسی مستقل دربارۀ این موضوع است که
با عنوان تحریف قرآن شناخته شد و دربردارنده معرفی  332اثر است.

امینی در مقاله ایشان ذکر منبع به نام «بینات» شده است.
در پایاننامــه ایشــان بســیاری از عناوین بــا ذکر « :فهرســت مقاالت دهه

جنــاب آقــای محمد مولــوی در پاییــز  1387با تغییر و تصحیــح و بهبود

هفتــاد مربــوط بــه دبیرخانــه دهمین نمایشــگاه بیــن المللی قــرآن کریم »

پایاننامــه ،آن را بــه صــورت یــک مقالــه تنظیــم و بــا مشــخصاتی کــه در

نقــل منبــع شــده اســت ،امــا در مقاله ایشــان هیچ ذکــر منبعی نــه در آثار

ابتدای این گفتار بیان شد منتشر میکند.

مطرحشده و نه در منابع اصلی مقاله (انتهای مقاله) نشده است.

اثــر مورد بحث یک مقدمه بســیار کوتاه و ســه بخــش دارد .در بخش اول

حذف نام مؤلف کتابشناسی منتشرشدۀ بینات در منابع اصلی انتهای

به کتابهای مســتقل در اثبات تحریفناپذیری قرآن پرداخته شــده که

مقاله و پایاننامه .نیز معرفی نادرست نام آقای محمد امینی ،نویسندۀ

شــامل  102اثر اســت .در بخش دوم به کتابهای ضمنی و غیرمســتقل

مقاله کتابشناسی بینات ،در داخل مقاله و پایاننامه کتابشناسی آقای

پرداختــه شــده کــه در دو قســمت کتب تفســیر قرآن ،شــامل  44عنوان و

مولوی.

کتب علوم قرآنی ،شامل  91عنوان اثر سامان یافته است .در بخش سوم
به معرفی پایاننامهها و مقاالت پرداخته شده که در قسمت پایاننامهها
به  24اثر اشاره و در قسمت مقاالت  71اثر معرفی شده است.

23

24

مشخصنبودن دامنه و گسترۀ کار کتابشناسی .در مقدمه هیچ ذکری از
دامنه کار نشــده و مشــخص نیســت که این کتابشناسی مربوط به تشیع
اســت یا اهل ســنت و اگر شــامل آثار آنها نیز میشود ،چرا تعداد زیادی از

مؤلــف در ابتدای شناســاندن آثار ،به هیچ نکتــه ،راهنمایی و توضیحی
نسبت به کتابشناسی و روش تدوین و جمعآوری آن اشاره نکرده است.
ایــن کتابشناســی از کتابشناســی امینــی و صحتــی کاملتر اســت و 75
کتابشناسی بیشتر از آنها دارد.

آثار اهل سنت در عناوین وجود ندارد.
ذکر برخی از نویســندگان آثار به دو شــکل .برای مثال :حســینی میالنی و
میالنــی .در ایــن مورد چون ترتیب الفبایی در مقاله ایشــان اتخاذ شــده،
آثــار یــک مؤلــف در دو قســمت متفــاوت درج شــده اســت و ایــن بــرای

در این کتابشناسی نیز تدوینگر تنها به اطالعات و دادههای کامپیوتری
کــه در کتابخانهها تنظیم میشــود و برخی از کتابشناســیهای موردی

22

اکتفــا کرده اســت و فقــط اطالعات بهدســتآورده از این منابــع را بدون
دقت و بررسی الزم بیان کرده است.

مراجعهکنندگان به کتابشناسی دردسرساز خواهد بود.
در نــگارش اســامی مؤلفان آثار عر بــی ،دقت در درج «ال» ابتدای بیشــتر
اسامی نشده است.
ترتیــب الفبایــی در برخــی مــوارد نقــض شــده اســت .تدوینگــر بــه

برخی از نکتهها و کاستیهای اثر از این قرارند:
در انتهای شناســنامه برخی از آثار (نه همه) منبع اطالعات داخل پرانتز

محدودیتها و کاســتیهای نرمافزارهای نشــر رومیز همانند «زرنگار» 25و
ُ«و رد» 26توجه نداشــته اســت .برای مثال اآلصفی ابتدای قســمت کتب

نقــل شــده آمده اســت .این عمــل دو احتمــال دارد :احتمــال اول هرج و

الف همین بخش.
علوم قرآنی درج شده و آیتاللهی در انتهای قسمت ِ

مــرج در نقــل منابع را میرســاند؛ بــه این معنی که چرا برخــی از آثار منبع
دارند و برخی دیگر ندارند.

موارد.

یا باید هیچ کدام را نقل منبع نمیکردند و یا همه را نقل منبع مینمودند.
احتمــال دوم بــدان معنی اســت کــه تدوینگر بــه قرینه اعــام میکند که
آثــاری کــه منبــع ذکر نشــده ،تنظیــم و گردآور یشــان از مؤلف اســت .در
 . 21متولد  1358شهرســتان نهاوند هســتند .وی کارشناســی ارشــد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه
علــوم اســامی رضوی (شــهریور  )1387و نیز دانشــجوی دکتــری علوم قرآن و حدیث از دانشــگاه
فردوسی مشهد (زمستان )1387بودهاند.
 . 22هماننــد نکونام ،جعفر؛ چکیدۀ پایاننامههای کارشناســی ارشــد و دکتــری علوم قرآنی؛ تهران:
رایزن.1378 ،
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یکدســتنبودن داد ههــا و مشــخصات عناو یــن کتابشناســی در برخــی
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ً
همانطــور کــه قبــا بیــان شــد ،اطالعــات عــددی در شناســنامه عناوین
کتابشناســی آقــای امینــی قابــل اعتمــاد نیســت .همــان اشــتباهات در
 . 23فقط ذکر شده« :مجله بینات ،شماره .»21
 . 24امین ،محمد؛ «کتابشناسی تحریف ناپذیری قرآن کریم»؛ بینات ،شماره  21ص153ـ.173
 . 25مشــکل برنامــه «زرنــگار» در ترتیبکردن الفبایی این اســت که «ال» ابتــدای کلمات عربی را در
چینش محاسبه مینماید.
 . 26مشکل برنامه ُ«و رد» در ترتیبکردن الفبایی این است که «آ» را در چینش محاسبه نمینماید.
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کتابشناســی آقای مولوی نیز تکرار شــده است .همچنین نقص و اشتباه
در شناســنامۀ برخــی آثار دیگــر ،به دلیــل اعتماد و مراجعهنکــردن وجود
داشته است؛ مثل اطالعات دقیق جناب آقای صحتی.
نداشــتن ارجاعات کمکی برای دسترســی آســان محققان و پژوهشگران
هماننــد ترتیــب بــر اســاس الفبــای عناویــن ،ترتیــب بــر اســاس الفبــای
مؤلفین ،ترتیب بر اساس محل نشر ،تاریخ و . ...

معرفی آخرین کتابشناسی دربارۀ قرآن و تحریف
ایــن کتابشناســی در تابســتان ســال  1392شمســی توســط اینجانــب به
صورت یک کتاب تنظیم شده است و توسط کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی
نجفی منتشر خواهد شد.
ایــن کتــاب آخریــن کتابشناســی مســتقل دربــارۀ عــدم تحریــف قــرآن
اســت و دربردارنــده بیــش از  500اثر اســت .که دربردارنــدۀ  134عنوان از
کتابشناســی صحتــی 123 ،عنــوان از کتابشناســی امینــی 75 ،عنوان از
کتابشناسی مولوی و بقیه متفاوت از آنها است.
برخی مزایای این کتابشناسی عبارتند از:
 افزایــش تعداد عناوین کتاب 200( .عنوان بیشــتر از کتابشناســیهایقبلی)
 ارجاعــات کاربــردی 27در ســرفصلهای مختلــف؛ به گونــهای که اینارجاعــات میتوانــد حتــی بــه تحقیقــات و پژوهشهــای آمــاری دربــارۀ
موضــوع کمــک کنــد و گویای اطالعــات مفیدی بــرای نتایــج گزارههای
تاریخی واقع شود.
 تصحیــح و تکمیــل اطالعــات و دادههــای شناســنامهای عناویــنکتابشناسیهای قبلی.
 یکپارچگــی کلیــه عناویــن دربــارۀ موضوع عــدم تحریف قــرآن ،اعم ازکتاب مستقل و غیر مستقل ،مقاله و پایاننامه.

28

 ترتیــب و نظــم مناســب در دادههــا و اطالعــات شناســنامهای(حتیاالمــکان) همــۀ عناویــن همــراه نمــودن توصیفــات موجــود در
ســایتهای کتابخانههــا به شناســنامۀ عناوین که بســیاری از آنها برای
محققان کارســاز و قابل توجه هســتند 29و درج محل نگهداری اثر که کار
مراجعه و دسترسی محققان را به آثار تسهیل و تسریع مینماید.

 . 27فهرست ارجاع بر اساس نام خانوادگی ،نام کوچک ،عنوان کتاب ،تاریخ تألیف ،نوع اثر ،مکان
نشر ،محل نگهداری کتاب ،ناشر اثر ،جنس اثر ،مترجم اثر و زبان اثر.
 . 28البتــه در ایــن کتابشناســی جــدای از یکپارچگــی تمامی آثار ،عناوین بر اســاس نــوع اثر (مقاله،
کتاب ،پایاننامه) نیز معرفی شدهاند.
 . 29این کار به دلیل زمانبربودن در ویرایش دوم این کتاب محقق خواهد شد.
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