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چكيده
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مقدمه.1
قـرآن بـين در پـژوهش مورد مسائل جمله از آن تعدد و اختالف قرآن، قرائات موضوع

گونه به هركدام خاورشناس محققان و مسلمان عالمان كه است بهپژوهان آن زمينه در اي
پرداخته بالشرتحقيق رژي مقدمهاند. نگاشتهدر فرانسه زبان به خود قرآن ترجمه بر كه اي

معيـار و برتر قرائات ظهور آن، عوامل و علل قرائات، اختالف مسئله به خود سهم به است،
عالقه نظريهآن، باره اين در و داده نشان مفهـوممندي و معنـا شناخت است. كرده پردازي

بندي طبقه و قرائات اختالف عوامل سـقمقرائات، و صـحت در داوري زمان، طول در آنها
متكفـل مقالـه ايـن كـه اسـت مسـائلي جملـه از قرائات، اختالف تحليل در بالشر ديدگاه

است. آن به پرداختن

او2 قرآني مطالعات و بالشر رژي .
ادبيـات مجيـد، قـرآن خصوص در كه است فرانسوي معاصر دانشمندان از بالشر رژي

علوم مباحث ديگر و راميـار،عرب (نـك: اسـت متعـدد آثـار صاحب ؛3-1362:2اسالمي
طباطبــايي،134-1377:132بــدوي، حســيني مهــم112-1375:108؛ در). او اثــر تــرين

كـار بـه را خود تالش نهايت او است. فرانسوي زبان به قرآن كامل ترجمه قرآن، خصوص
ترجمه تا اينبرده از باشد، فصاحت كمال و اعتدال حد در بهترينراش از يكي او ترجمه و،

زبانترجمه به قرآن (راميار،هاي است شده شناخته اروپايي عنـوان1362:3هاي به وي .(
او تبحـر كه داده انجام قرآني علوم و قرآن تاريخ خصوص در تحقيقاتي ترجمه، اين مقدمه

مي نشان را قرآن پيراموني مباحث به ورود ]1دهد.[در
مطالعا در بالشر ورژي حـديثي تـاريخي، منـابع بـه مراجعـه بـر عـالوه خود قرآني ت

آلمـاني، نولدكه تئودور ويژه به خود، از قبل خاورشناسان افكار و آثار از مسلمانان، تفسيري
بي و منصف محققي عنوان به است كوشيده و است جسته بهسود ابتدا از و كند جلوه طرف

آثار تخريب و قرآن بردن سؤال زير محققـانانگيزه از برخي گفته به برندارد. گام اسالمي
ديدگاه« رويدر تند وجه هيچ به بالشر ...هاي و گلـدزيهر حتـي و كازانوا ويل، امثال هاي

نمي بـيديده و تند حمالت از خالي او كتاب نتيجه در جامعـهرويـهشود؛ در كـه اسـت اي
بود د1378:5(راميار،»استشراق ترتيب اين به بالشر مي). قرار خاورشناساني شمار گيردر

پرداخته قرآن و عرب ادبيات اسالم، مطالعه به علمي انگيزه با معـارف،كه (نك: :1384اند
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تحليـل42 و عقايـد بـا مقايسه در قرآن زمينه در بالشر تحقيقات حال عين در اما هـاي).
بي جهت تالش وجود با او زيرا نيست؛ اشكال از خالي دمسمانان اسالمي،طرفي مطالعات ر

(راميـار، است شيعه مخالفان تأثير تحت شدت برداشـت1378:5به در لـذا قرآنـي). هـاي
كرده اشاره آن به برخي كه دارد وجود بزرگي خطاهاي طباطبـايي،بالشر حسيني (ر.ك: اند

برداشـت1375:112-121 در خطاها اين دليل به قـرآن). از برخـي بالشـر، قرآنـي هـاي
بيپژوهان و نيت حسن به خاورشناسـانينسبت شـمار در را او و كـرده ترديـد وي طرفي

نموده (زمـاني،معرفي اسـت شـده مواجـه اسالم با تبشيري و ديني انگيزه با كه :1386اند
مي83 نظر به اسـت:). نوشـته كـه داده انجـام راميـار مرحـوم را منصـفانه داوري كه رسد
اسال« در شيعه عظيم سهم از بيبالشر درم بنام استادان از يكي او هرچند است؛ مانده خبر

بي رعايت در سعي و باشد غرب حـالجهان هر به باشد، كرده هم غيـرويطرفي فـردي
باشـد الزم هرجـا دليـل، همـين بـه دور. به مطالب از بسياري حقيقت و كنه از و مسلمان

است تصحيح و نقد قابل او اند1378:5(راميار،»نظرات ايـنبا در تصرف). و تلخيص كي
مـورد آن اخـتالف و قـرآن قرائـات زمينه در بالشر ديدگاه شد. اشاره كه طور همان مقاله

است. گرفته قرار نقد و بررسي

قرائات3 زمينه در بالشر نظريه اركان .
جمله: از است؛ چند مباحثي شامل قرائات زمينه در بالشر نظريه

تا3-1 خاستگاه و قرائت مفهوم آن. ريخي
معنـاي بـه دقيـق غير طور به را آن لغوي، نظر از قرائت گسترده كنكاش بدون بالشر

دقيق مفهوم در را قرائت، حال عين در وي است. كرده ترجمه يـاخواندن به برخواني از تر،
دانسـته حـافظ معـادل را قاري ترتيب، اين به و نموده تلقي مكتوب متن يك كمك بدون

او عقيده به مياست. كه بوده مسلماني قاري از منظور اسالم، اول قرن دو بـادر توانسـته
(بالشـر، بخوانـد حفـظ از را قـرآن از آياتي كامل، تجويد با و بلند صداي با و كامل امانت

پيشـينه1378:120-122 قرائت علم بالشر، نظر از و). دارد وحـي نـزول بـا همزمـان اي
ت و دخل هيچ بدون اسالم صدر پيغمبـرقاريان دهـان از را آنچـه فقـط شـنيدهoصرفي

مي نقل مـيبودند، انجـام بـه اكمـل وفاي با را كار اين و تـدوينكردند هنگـام رسـاندند.
افـزوده آنها نقش اهميت بر زماني و شد مشخص بهتر آنها نقش ابوبكر، زمان در مصحف



دوم،42 سال تابستان،دومشماره/ و 1393بهار

قرائت كه بودگشت ناقص كتابت اين گرچه درآمد؛ كتابت به آنها نميهاي كه آنجا شـدتا
(همان، پوشيد چشم آنها شفاهي آموزش تلخيص).123-122از اندكي با

آن3-2 مراحل و قرائت اختالف .
قابـل ذيـل شـرح به مرحله دو در را آن و دانسته واقعي امري را قرائت اختالف بالشر

مي داند:بررسي

اسالم3-2-1 پيامبر دوره در قرآن قرائت اختالف .oo

رژ نظر اسالماز پيامبر عصر به قرآن گوناگون قرائات پيشينه بالشر ويميoي رسد.
مـي اشاره امر اين به پيامبر زمان در قرآن جمع مسئله در جمله از مواردي بالشـردر كنـد.

پيامبر توسط جمع دشواري داليل از احتـرازoيكي و دوره ايـن در قرائـات تعدد وجود را
خدا قرoرسول يك دادن برتري قرائتاز بر ميائت اعالم ديگر (همـان،هاي -43كنـد

پيامبر44 عصر در قاريان تعداد كثرت بر همچنين وي .(oمرجعيـت بـر و كـرده تأكيـد
خدا مـيoرسول صـحه خـود اصحاب به قرآن قرائات تعليم (همـان،در در33گـذارد .(

صـور شـده وحـي مـتن خوانـدن براي هم دوران همان در بالشر نظر از مختلفـينتيجه،
كتابمي از موضع چند در بالشر ديدگاه. اين به توجه با (همان). باشد داشته وجود توانسته

رسـول داوري و فرقـان سـوره قرائـت در حكـم بن هشام و عمر اختالف ماجراي به خود
قرائتoخدا تأييد با اختالف رفع همـان،در (ر.ك: اسـت كرده اشاره صحابه دو هر هاي
پاو43-45 و متن نتيجه: ميرقي). شواهد اين از كه دراي قـرآن قرائـت آنكـه گرفت توان

پيامبر پيامبرoعصر عصر به قرائات تعدد ريشه و بوده سماعي كامالً رسد.ميoامري
قرائت شفاهي انتقال نتيجه نيز را قرائت علم پيدايش ميبالشر قاريان سماعي داندهاي

اصحاب از يكي به آنها سند نهايتاً ميكه نـافعشاخص قرائت سند جهت، اين در وي رسد.
(همان، است كرده معين تاريخي شواهد به توجه با را تلخيص).126-125مدني اندكي با

از تابعـان از تن چند و سلمه ام از سلمه) ام شده آزاد (بنده ميمونه ابن طريق از قرائت اين
خدا رسول به عباس ابن و نظريـه2[(همـان).رسدميoابوهريره در ذكـر قابـل نكتـه [

پيامبر عصر در قرائات تعدد وجود به تصريح رغم به وي كه است آن درoبالشر سخني
ندارد.ماهيت دوره اين در قرائات اختالف شناسي
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پيامبر3-2-2 رحلت از پس قرآن قرائت اختالف .oo

مي تاريخي امري را صحابه دوران در قرائات اختالف يكبالشر خود كه وجـوهداند از ي
مي تشكيل دوره اين در را مصاحف ازاختالف متعـددي مواضع در را موضوع اين وي دهد.

مـي مطـرح خود (ر.ك:كتاب كـه64و58،59،61،62كنـد اسـت معتقـد هرچنـد از«)؛
گفته باز روايات كه قرائت اختالف چند جز قديمي ومصاحف نمانـده جـاي بـر چيـزي اند،

ارزش فاقد هم هستندهمانها زيادي مي61(همان،»بسيار تصريح همچنين او كـه). كنـد
قرائت« در و جزئيات در صحابه بـودهمصاحف متفـاوت خيلـي مـاهـا امـروز معـذلك انـد؛

قرائتنمي آيا كه عليدانيم ،اُبي به بعدها كه دادهgهايي نسـبت غيـره و مسـعود ابن و
بسياري نه. يا است عصر اين به مربوط آيا قرائـتشده، اين مصـاحفاز نخسـتين بـه هـا

استمي دسترسي قابل ما براي آنها از يكي هنوز ظاهراً كه چنان ).68(همان،»رسد.
بـه منسوب مصحف موجود، مصحف سه در را والعصر سوره قرائت اختالف سپس وي

ميgعلي قرار مقايسه مورد زير شرح به مسعود ابن به منسوب مصحف دهد:و

م قرآن ��Pوجود:قرائت ��..//�� �� �� ����00�� ���� ��11�� ������ �� �� ����22�� 33�� ���� ��   �� 		44 �� ""&&���� ���� ��--�� �� ##����00�� 55��66������ ���� ��22���� ������ 77�� 88�� 99 �� �� ����
 �� ���� ���� :: ��22������ ** ���� ����;;������ ,, �� �� ��<<�� ���� ������ ** ���� ����;;������ ,,O؛

مسعود: ابن به منسوب الـدهر«قرائت آخر الي لفيه انه و خسر لفي االنسان ان والعصر
الصال عملوا و آمنوا الذين بالصبراال تواصوا و بالحق تواصوا و ؛»حات
علي به منسوب «gقرائت و: الـيوالعصر فيه انه و خسر لفي االنسان ان الدهر نوائب

بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و الصالحات عملوا و آمنوا الذين اال الدهر ».آخر
د موجـود قرائت اختالف صحابه، مصاحف اختالف علل از يكي بالشر، عقيده ايـنبه ر

(همان، گرديد اسالمي جامعه در اختالف بروز عامل خود كه بود آنكه70مصاحف با وي .(
مي كهتصريح مي«كند كم وخيلي سستي معلول واحد متن يك تغيير كه داد احتمال توان

قرائتـي چنـين بايـد آغـاز همان از بلكه است، آمده پيش متن آن نقل در كه باشد فتوري
مي اصـلي69مان،(ه»داشتوجود انگيـزه را صـحابه مصـاحف در قرائت اختالف وجود .(
مييكسان عثمان خالفت در مصاحف زودسازي يـا ديـر بالشـر عقيـده به كه كاري داند؛

(همان،مي دهد دست به قرآن از تغيير غيرقابل ثابت متن يك و شود انجام ).70بايستي
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مق در بالشر كه مثالي از كه است يادآوري معلـومشايان كـرده، ذكر مصحف سه ايسه
ميمي اضافاتي حد در را صحابه مصاحف در قرائات اختالف وي برخيشود ذيل در كه داند

است. داشته وجود ديگر مصحف به نسبت مصاحف از برخي در آيات از

قرآن3-3 قرائات اختالف تشديد عارضي علل .
ريشـه و دانسـته سماعي امري را قرائات آنكه با عصـربالشر بـه را قرائـات اخـتالف

ميميoپيامبر قرآن نزول طبيعي وضع حاصل را قرائات تعدد جهت اين از و داند،رساند
از: است عبارت عوامل اين نيست. غافل قرائات اختالف تشديد ديگر عوامل تأثير از

الخط3-3-1 رسم ضعف معناي به كتابت عامل .
عصر در قرآن ويژه الخط رسم تأثير درoپيامبربالشر احتمالي عنوان به را صحابه و

مي قرائات انتقال گزارش از قسمتي در و نداشته دور نظر از قرائات هنگـام«نويسـد:ظهور
افـزوده آنهـا اهميـت بر و شده مشخص بهتر قاريان نقش ابوبكر زمان در مصحف تدوين

ب«هايقرائت».گشت ناقص بسيار كتابت اين ولي آمد، كتابت به كـهآنها قسـمي بـه ود؛
پوشيدنمي چشم آنها شفاهي آموزش از چنين123(همان،»شد نقش ديگر، جايي در وي .(

مي عنوان چنين را قرائت اختالف پيدايش در الخطي كهرسم قرائت«كند بـهاگر تنهـا هـا
بحث قابل خيلي اين بود؟ شده حفظ حال به تا كنوني صورت به آيا بود شده سپرده حافظه

ز مـياست؛ اتفـاق كـم بسيار و ندرت به كه ديد خواهيم مـايرا كـه اختالفـاتي كـه افتـد
مـيمي فكـر اين به انسان پس بدهد. نشان را تضادي چنين اختالفـاتشناسيم، كـه افتـد

چيـزي چنين چون البته است. شده ايجاد كتابت وسيله به اوليه عصر مقارن قديمي، بسيار
مي نظر اينبه آثار تمام كه اثـريرسد مصـاحف اين از ديگر و رفته بين از امروز مصاحف

مصاحف اين كتابت درباره محتاطانه فرضيه از بتوانيم كه ندارد امكان بنابراين نمانده، باقي
بگوييم بيشتر ).69(همان،»چيز

قرآن3-3-2 خواندن مقام در مترادف كلمات از استفاده شدن مجاز .
به اشاره بدون خصوص اين در آنبالشر جز و هفتگانه حروف پايه بر قرآن نزول بحث

به متمايل برخي تدريج به اسالمي جامعه در عثماني مصاحف تثبيت از پس كه است معتقد
نظريـه بـه معتقـد آنها گويا و شدند قرآن خواندن مقام در قرآن مترادف كلمات از استفاده
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كه»بالمعني¸القراء« صورت اين به پاره«بودند؛ كلمـاتايبراي ايـن واقـع به مؤمنان از
آن از بـود. آن معنـاي و آن روح بـه توجه مهم بلكه داشت، اهميت كه نبوده قرآن (كالم)
و يكسـان آن انتخـاب نداشـتند، ديگـري اختالف بودندو مترادف كلماتي اگر بعد، به وقت

مي (القـراءمساوي معنـي حسـب بـر خوانـدن حفظ از نظريه اين بنابر دربـالمع¸نمود. ني)
مي واگذار افراد هوس و ميل به را قرآن رواج زيرا بود؛ خطرناك بسيار چنـينحقيقت كـرد؛

نمي شمرده بدعت اگر مـيروشي متشـتت مصـاحف موقعيت استحكام موجب گرديـدشد،
).88(همان،

تشديد با ارتباط بي نيز را اسالمي جامعه در عرب غير عناصر ورود بحث همين در وي
قرائ نمياختالف (همان).ات داند

قرائات3-3-3 امر در راي دخالت و قاريان ذوق اعمال .
اسـت: معتقد و شناخته رسميت به قرائات گسترش در را سليقه و ذوق تأثير از«بالشر

عادي منبع را قرائت آنان و كرده پيدا تخصصي جنبه قاريان كار هجري نخست قرن اواخر
مي خود ركار اين از اخالق ميسازند. آسيب كه است شـهرتهگذر سوم قرن آغاز در بيند.

مي چركين ميآنها كم كم حريصشود. جاهل، اشخاصي عنوان به اينان كه روزي آن رسد
بـه قـرن همان پايان در كار اين و است اصالحي مستلزم فساد اين شوند. معرفي فاسق و

رسيد ).124(همان،»انجام
چني رخنه چرايي به پاسخ در احسـاسبالشر نهايـت، در و قاريـان بـين در فسـادي ن

است: معتقد قرائات نظام در اصالح روايتعده«ضرورت بر مبتني قرائت علم تدوين در اي
گرانه وسواس مقتـدرمراقبت و عميـق بسيار و كارانه محافظه جرياني اينجا در داشتند. اي

عام قبولي با سرانجام اسالمي شريعت ادامه در كه دارد ميوجود پيروزي بايـدبه اما رسد.
مي برخورد ديگري عوامل با قرائت پيشرفت بيشتريگفت: نوآوري جنبه اساس در كه كند

نظـر از شناسـي زبان مطالعات به مربوط اساسي نقش چيز هر از پيش مسير، اين در دارند.
ديده بارها كه طور همان حقيقت، در اگر است. اللغه علم و نحو و تفسصرف علـمايم، و ير

از و تثبيـت در خـود نوبـه بـه نيـز علـوم ايـن عكس به باشد، نحو و صرف اساس قرائت
مي اثر متقابالً قرآن تـالشبرخواندن بـا قـاري فعاليـت بصره در اوائل همان از لذا گذارد؛
مي اشتباه هم با لغوي و ).127(همان،»شدنحوي
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ويژه نظام پيدايش از بالشر اينجا عنواندر به عقلي«اي قرائت مي»نظام كهياد كند
خـود،مي قرائـت، عقلـي نظام اما برخيزد. ستيزه به روايي قرائت شديد تسلط عليه تواند

لكن است، بررسي نيازمند خود نوبه به كه است گوناگوني عوامل از درجـه«متأثر بيـان
مي نظر به چنين مشكل. است كاري مختلف عوامل اين ايـنتأثير همه كه عوامـلرسد

بـه اصـل چنـد صـورت اين در و باشند آمده پيش زمان يك در دوم قرن اواسط مقارن
مي ميدست قرار مقبول قاريان، تكثر اينكه يكي بازگوآيد. را تعدد اين نيز روايات و گيرد

پيامبرمي رحلت از پس سال پنجاه و يكصد اينكه ديگر قرائتoكنند. تنوع، حدي به ها
شده زياد و قرائـتيافته شـناخت هم، در توده اين ميان از پيـامبركه معاصـر oهـاي

است مشكل ).129(همان،»سخت

قرائت3-4 ظهور و بالشر هفتگانه. هاي
قرائت ظهور ميبالشر نظامي نتيجه را هفتگانه درهاي و هجري سوم قرن در كه داند

هرج به كه شد موفق نظام اين آمد. وجود به قرائات اصالح بـازارراستاي در موجود مرج و
اما بود. خود عصر القراء شيخ مجاهد بن موسي ابوبكر كار اين مبتكر بخشد. خاتمه قرائات

تقسـيم از نخسـت بالشر بود؟ چه هفتگانه قرائات انتخاب در او آنمعيار در قرائـات بنـدي
مـي ياد شاذ و صحيح متواتر، نوع سه به مـيدوران يـادآور سـپس تعيـيكنـد. كـه نشـود

پـذيرفتقرائت صورت مصحف با موافقت و اجماع تصويب اصل دو به توجه با قانوني هاي
مي135(همان، تصريح او كه). دسته«كند بسيار، دودلي و ترديد از قرائتپس از بـااي ها

شدند طرد استثناء عنوان به بقيه و شده انتخاب شده ذكر (همان).»معيارهاي
تن مجاهد ابن كه شد چه قرائتاما ساير و ورزيد مبادرت قرائت هفت انتخاب به راها ها

است: چنين بالشر پاسخ گذاشت؟ قـوي«كنار بسـيار جريـاني سـوم قـرن اواسط حدود در
مي فكـرمشاهده اين بشناساند. قرآني قرائات نماينده را قاري هفت تنها دارد سعي كه شود

مي پشتيباني نيز روايات كبا خبر دو به بنا ميشود. عمـره خليفـه و عبـاس ابـن بـه گويند
محمدمي بهoرسد، قرآن كه است كرده تأييد حرف«شخصاً اين»هفت است. شده نازل

حرف«كلمه جمع آمـده»احرف پـيش بـاره ايـن در تفسير چهل حدود در و شده معمايي
مي نظر به چنين معناست. اينجا در كه اي»احرف«يارسد غالباً باشد. قرائت كلمههمان ن

معن همان كوچكي اختالف يك با و رفته كار به قرائت معناي به مياقريب را امـاي دهـد.
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سامي بر عدد اين كه جادويي اثر بر عالوه هفت، عدد صـدقدرباره هـم اينجا در و دارد ها
نميمي نامعين معناي يك جز به چيزي اصطالح اين در يعنيكند، باشد داشته مقدار«تواند

).144(همان،»زيادي
نظـر در حقيقـي هفـت عـدد آن در (كـه قرائت هفت تعين رابطه به آنكه بدون بالشر
كند، توجه شده) فرض كثرت تعيين مجازي عدد هفت عدد آن در (كه احرف و شده) گرفته

مي كرده، اشاره تحديد اين از ناشي مشكالت عصـر«نويسد:به آن در كه نيست گفتگويي
اح مسـلمانان از رقـمبعضـي ايـن در حصـر كـه نكردنـد انـدازه»هفـت«سـاس چـه تـا ،

ميمحدوديت وجود به ميهايي موجب و آنآورد از معارضـي بـدون معتبـر قاريان كه شود
صورت البته بيشتر؟ نه و قاري هفت چرا شوند. خارج گانـهدايره چهـارده و دهگانـه هـاي
ه العمل عكس فقط كار اين ولي شد. داده بعداً هم بود.قاريان هفت در تحديد مان
مي ثبات با و مستقر قرائت دهگانه، قاريان صورت نـامدر بـردن بـاال حقيقت در گردد.

قاريـان از قرائتـي مسـتقل مكتـب رياسـت مقـام به حمزه، راويان و ناقالن رديف از خلف
شـاگرداني كه استادي نام به ابوجعفر شناسايي كه همچنين و نبوده ناهنجار كاري دهگانه،
معـذلك اسـت. نبـوده آميـز جسارت كاري داشت، مدينه در العالء بن ابوعمرو و نافع چون
دهگانـه قرائـات طرفـداران هيچگـاه شايد و بوده طوالني بسيار آن برابر در مقاومت گويا

نكرده احساس را خود قطعي تشـخيصپيروزي الزم جـزري ابـن نهـم قـرن اوايل در اند.
امي روش بودن قانوني كه دارددهد اعالم را ).145-144(همان،»بوجعفر

قرآن4 قرائات اختالف باره در بالشر آراء بررسي و نقد .
بـه كـه اسـت خاورشناسـان دسـتاويزهاي جمله از آن اختالفات و قرآن قرائات مسئله

مـي وارد شـبهاتي آن نـص وحـدت و كريم قرآن اصالت در آن بيلـي،موجب (ر.ك: كننـد
عنوا1404:90-105 القرائات«نبا من المستشرقين گلـدزيهر،»مواقف ).74-1383:30؛

نمـي گلـدزيهر امثال افكني شبهه به گرچه قرائات موضوع در بالشر ژري ]3رسـد[مواضع
بيلي، قـرآن101-1404:93(ر.ك: بـه نسـبت شـبهاتي القـاي از خالي خود جاي در اما ،(

است: صورت بدين عملي داوري خصوص اين در نيست.
حقـايقآرا اوليـه قـرون در قـرآن بـراي متعـدد قرائـات ظهـور دربـاره بالشر رژي ي

مي دست به رحلـتارزشمندي از پس قرائات اختالف علل زمينه در او آنچه خصوصاً دهد،
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بـهoپيامبر را مجاهـد ابـن ظهـور تا قرائات اختالف گسترش آن دنبال به و كرده بيان
ب تاريخي صحت از مجموع در گذاشته، دربحث بالشـر ديدگاه وجود، اين با است. رخوردار

است: ذيل موارد آن اهم كه است جدي نقد محتاج نيز جهاتي از قرائات زمينه

ريشه4-1 پيامبر. عصر در قرائات اختالف ooيابي

پيامبر عصر به قرائات اختالف ريشه كه است معتقد حضـرتميoبالشر آن و رسـد
قرائت خود حيات ازدر يك هر تأييدهاي ديگر صحابه قرائت با اختالف رغم به را صحابه

مي تصويب مـيو خـودداري ديگـر قرائت بر ترجيح بدون قرائتي ثبت از يا و فرمـود.نمود
نـزول بـه معتقـد كـه است سنت اهل مشهور عقيده همان نظر اين است روشن كه چنان

پايه بر سبعه«قرآن خدا»احرف رسول و قرائـاتoبوده مصوب ايـندانسـتهرا در انـد.
شده ياد عقيده صحت اما است، مشهور كامالً سنت اهل روايات از بالشر پذيري اثر جهت،

است: زير مطلب دو اثبات مستلزم
قرائات با سبعه احرف دانستن برابر ب) و هفتگانه حروف پايه بر قرآن قطعي نزول الف)

هفتگانه.
قرآني، علوم دانشمندان آراي به مراجعه نشـاناما شـيعه، معاصـر محققـان ويـژه بـه

بـرمي قـرآن نـزول خصوص در زيرا نيست؛ مسلم شده ياد مطلب دو از يك هيچ كه دهد
مبنـاي بـر قرآن نزول بر كه است رواياتي با معارض هم موضوع اين هفتگانه، حروف پايه

مي تأكيد واحد كلينـي،حروف (ر.ك: توجيـه4)[1363:2،630كند قابـل غيـر هـم و بـا]
مي نسبت عثمان به قرآن جمع قضيه در كه است ايناقداماتي زمان در آنكه بر مبني دهند

بـه دسـتور وي قـرآن قرائـات اختالف و صحابه مصاحف اختالف گسترش دليل به خليفه
جـزري ابـن گفته به و داد. واحدي قرائت مبناي بر قرآن جمع و مصاحف جمهـور«توحيد

جديد تا قديم از عقيدهدانشمندان اين ازبر حرفـي اسـاس بـر تنها عثماني مصاحف كه اند
رسـول ناحيـه از قـرآن عرضـه آخـرين بـا منطبق حرف اين و شده نوشته هفتگانه حروف

استoخدا جبرئيل جزري»بر بي(ابن سيوطي،1،13تا:، ر.ك: ).1363:1،177؛
گفت بايد هفتگانه قرائات با سبعه احرف دانستن برابر مورد دانشمنداندر گفته به اوالً :

ايـن در و دارد وجـود نظـر اخـتالف علمـا بـين سـبعه احرف ماهيت تفسير در سنت اهل
هـيچ كـه شـده وارد احتمال چهل تا ـ است كرده اشاره هم بالشر خود چنانكه ـ خصوص
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زركشي، (ر.ك: نيست قطعي سيوطي،1391:1،213كدام مـؤدب،176-1363:1،164؛ ؛
معناي:1386:147 در تحير و توجـهi.<︺¹ابهام با ثانياً سنت). اهل دانشمندان نزد احرف

تسـامح هفتگانـه، قرائـات بـا آن دانستن برابر هفتگانه حروف ماهيت بودن روشن عدم به
برداشته پرده ن آ از سني و شيعه بزرگان كه است معرفـتفاحشي اهللا آيـت گفتـه بـه اند.

من و محقق دانشمندان از مكي،بسياري محمد ابو زركشي، ابوشامه، الجوزي، ابن مانند تقد
كرده رد را شايعه اين اينان نظاير و تيميه وابن جاهل مردم به را توهم اين الجزري ابن اند.

معرفت، (ر.ك: است داده نسبت هستند، تهي دانش هرگونه از كه ).216-1378:214عوام
قرا با سبعه احرف برابري نيز شيعه دانستهمحققان توهمي را هفتگانه ازئات پـس كـه انـد

جهت اين از برخي و پيوست وقوع به برخي براي قرائت هفت گزينش در مجاهد ابن اقدام
ايـن پيـدايش بـه قرائـت هفت انتخاب با چرا كه كردند مجاهد ابن متوجه هم را انتقاداتي

خويي، (ر.ك: است كرده كمك عسـكري،178-1408:177توهم ؛135-1415:2،121؛
واكنش214-1383:211معارف، مجاهد).: ابن اقدام مقابل در مختلف هاي

صحابه4-2 مصاحف اختالف با قرائات اختالف رابطه .
مي اعالم و دانسته صحابه مصاحف تمايز وجوه از يكي را قرائات اختالف كهبالشر كند

قرائت در ويژه به و جزئيات در صحابه امصاحف يكديگر با داشتهها اينختالف ريشه او اند.
مـي مختلـف مصاحف درباره مانده جا به روايات در را تأكيـدعقيده حـال عـين در و دانـد

برخوردارنـدمي تـاريخي ارزش و صـحت از حد چه تا روايات اين كه نيست معلوم كه كند
بالشر، از68-1378:67(ر.ك: حتـي روايات اين صحت وقتي كه است آن مطرح سؤال .(

اختالفـات و مختلـف مصاحف وجود به نسبت چگونه وي است، مشكوك امري بالشر نظر
اهـل محققان نظر از كه است ذكر قابل است؟ كرده داوري و قضاوت قرائات زمينه در آنها

سـوره تعـداد زمينـه سه در آنها اختالفات و صحابه مصاحف وجود اصل ترتيـبسنت هـا،
لهجهسوره اختالف و قرائتها و آنانها جهت، همين به نيست؛ انكار قابل تفسيري زوائد و

گذشته كتابدر دور بـههاي موسوم المصـاحف«يـا»المصـاحف«هايي تـأليف»اخـتالف
بـاقيكرده اثـري سجستاني داود ابي بن ابوبكر المصاحف كتاب جز آثار اين بين از كه اند

(خرمشاهي، است ).1377:2،2064نمانده
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پژ قرآن از وجـوهبرخي بررسـي بـه تـاريخي پراكنـده اخبار بر تكيه با نيز معاصر وهان
علـي كعـب، بـن ابي مسعود، بن عبداهللا جمله از صحابه از برخي مصاحف و...gاختالف

راميـار،پرداخته (ر.ك: كتـاب380و1362:361،362،358،348،272اند بـه مراجعـه .(
ما باقي سند عنوان به داود ابي ابن آنهاالمصاحف اختالفات و صحابه مصاحف وجود از نده،

مي ميحكايت نشان صحابه مصاحف اختالف از حاكي اخبار همچنين اينكند. در كه دهد
بـا شـديدي اختالفات حال عين در و شده وارد مرسل صورت به غالباً تاريخي روايات آثار،

نمي اخبار اين بر تكيه با كه طوري به دارند؛ نسبتيكديگر نـامتوان بـه واقعيتي وجود به
بزرگ آنها اختالفات و صحابه خاورشناسـانيمصاحف سـوء نيات از نبايد بلكه و كرد نمايي

ابن المصاحف تصحيح در جفري آرتور يا االسالمي التفسير مذاهب كتاب در گلدزيهر مانند
(عسكري، گرديد غافل داود ).745-1415:2،744ابي

مي نمايان وقتي بحث كماهميت از جلوگيري در را مسلمانان دقت و حساسيت كه شود
نمي لذا گيريم؛ نظر در قرآن آيات شدن زياد حدو در قرآني عبارات اختالف راحتي به توان

قطعه شدن زياد و آنكم كـه آن مگر داد نسبت صحابه مصاحف به را عصر سوره از هايي
ثبت به مصحفي در كه بدانيم تفسيري زوائد باب از فـيرا مقدمتان كتاب در باشد. رسيده

نمونه القرآن حساسيتعلوم از ازاي اسـت: شـده ثبـت گونـه ايـن به اوليه مسلمانان هاي
سه مصاحف من گفت: او كه شده روايت قرظي كعب بن كـهمحمد مصحفي ديدم. را گانه

مي نشان را كعب بن ابي قرائت كه مصحفي و بود آن در مسعود ابن مصـقرائت و حفيداد
بعضـي بـه نسبت بعضي خالف كه چيزي مصحف سه اين در بود. زيد قرائت اساس بر كه

المبـاني، (صـاحب نيافتم دهد، نشان را آيات از سـپس1954:4ديگر المبـاني نويسـنده .(
مي مصاحفنتيجه اختالف عدم در ما ادعاي صحت به است روشني استدالل اين كه گيرد

مخا دعاوي بطالن و يكديگر شـدهبا ياد تاريخي سند بر اضافه (همان). ما معاندان و لفان
نپرداخته تحقيق به آن درباره خاورشناسان ساير و بالشر كه وموضوعي آمـوزش رواج انـد،

پيامبر عصر در قرآن بـينoقرائت در تـواتري نقـل از قـرآن شدن برخوردار نتيجه در و
عل و تاريخ در مباحثي معارف، (ر.ك: است قـرآنمسلمانان آمـوزش هفتم: فصل قرآني، وم

خدا رسول سيره ).oدر
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مترادف4-3 كلمات از استفاده جواز و قرائات اختالف .
مصـاحف تثبيـت از پـس مسلمانان از برخي كه موضوع اين نقد در شاهين عبدالصبور

مــي اســتفاده متــرادف كلمــات از قــرآن قرائــت هنگــام بــه مــيعثمــاني نويســد:كردنــد،
ميترينخطرناك« بالشر كه است آن قرآن مورد در بودنـدسخن مجـاز مسـلمانان گويد:

حرفي قرائت اباحه واقع در ... را آن نصوص و حروف نه و بخوانند معنا به قرائت با را قرآن
پيامبر عهد در موقت رخصتي معنا) به (قرائت ديگر حرفي جاي وoبه تيسـير جهـت به

ف كه قرائتي اساس بر هم آن بود بـهتسهيل عثمـان زمان در ها زمينه اين بود. آموخته رد
رسيد ).1966:85(شاهين،»پايان

بـه اشـاره بالشـر سـخن بـه پاسخ در شاهين عبدالصبور محققان، از يكي گفته به اما
پيامبر بـهميoرخصت را رخصـتي چنـين اسـتنادي چـه بـا او نيسـت معلـوم اما نمايد،

ميoپيامبر ايننسبت معناي آيا قرآنيدهد. نص ثبوت عدم از غير چيزي ادعاي رخصت
اسـت، مجهول آن وجود كه رخصتي چنين اگر اساساً باشد؟ كوتاهي مقطع در گرچه است؟

نمي بيان مسلمان دانشمندان طرف نمياز اجازه خود به هرگز مستشرقان بـرشد، كه دادند
كنند اعالم ناپايدار را قرآن نص آن، ).1386:157(مؤدب،»اساس

قياس4-4 و رأي نفوذ با قرائات اختالف ارتباط .
گسـترش و پيـدايش در ادبـي علوم تأثير يا قياس و رأي نفوذ خصوص در بالشر آنچه
تأكيـد آن بـر نيـز اسالمي دانشمندان از برخي و است صحيحي مطلب است، آورده قرائت

عسكري،كرده (ر.ك: معرفت،1415:2،263اند ).1397:2،31؛
ضمن نيزوي و قرائات سماعي انتقال در آنها روش و قاريان فعاليت و حضور به اذعان

كالمـي و فقهي مكاتب پيدايش از بحث به حال عين در سنتي، نظام به وفاداري در تالش
نظـام مقابـل در عقلـي قرائـت نظـام عنوان تحت نظامي از و پرداخته سوم و دوم قرن در

مي ياد روايي آقرائت بازتاب و ميكند قرار بحث مورد قرآن تفاسير در را ايـنن بـه دهـد؛
كه واقـع«صورت (معتزليها) الهيون نفوذ تحت كه وقتي تا كلمه، اسالمي مفهوم به تفسير

مـي حفظ را خود (روايي) سنتي جنبه كامالً تفسـيرنشده، ديگـر بعـد بـه آن از ولـي كنـد.
جهنمي همين به شود: اقناع قدما اخبار با فقط ديگريتواند مستندات جستجوي در وي ت،
يـامي و (كالمي) الهي عالم يك رافضي، يك كند. تطبيق عقلي موازين با بيشتر كه گردد
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مي سعي شده، منطق شيفته چيز هر از بيش كه فقيهي مختلفييك تعابير ميان از كه كند
مـي اعجـام) و (اعـراب عالمت و نقطه بدون كلمه يك از آيـد،كه دسـت بـه راتوانـد آن

عقيده موافق بيشتر كه نمايد بـهاستنباط محض عقلي قرائت نظام ترتيب بدين هست. اش
مي ميوجود كه سـتيزهآيد بـه روايـي قرائت شديد تسلط عليه مفيدي) طور به (غالباً تواند

(همان،5»[برخيزد گسـترش128-129] در اجتهـاد و رأي نفـوذ از بيشـتر آگـاهي براي ؛
معار ر.ك: قرآني،قرائات، علوم و تاريخ در مباحثي اصـالح206ف، از پس قرائت اختالف :
قرآن). الخط رسم

دسته4-4-1 بالشر. نظر از روايات بندي
بـهتقسيم را آن وي كه ـ بالشر سوي از شاذ و صحيح متواتر، نوع سه به قرائات بندي

مي نسبت قرائات بهپيشوايان نيست، مانعي و جامع بندي تقسيم ـ محمـوددهد كه طوري
عبارت كه است شده تقسيم قسم شش بر قرائات است داده تذكر نيز متـواتر،راميار از: انـد

شبيه و موضوع شاذ، آحاد، راميـار،»مـدرج«مشهور، فضـلي1378:135(ر.ك: ،هـامش؛
مـورد86-81تا:بي ضـابطه و قاعـده سه قرائتي هر قبول براي كه است يادآوري شايان .(

قاري دارد.توجه وجود ان
عثماني مصحف الخط رسم با موافقت ؛الف)

عربي زبان اصول با سازگاري ؛ب)
جزري (ابن صحيح سند از برخورداري بيج) راميـار،1،43تا:، نـك نيـز 1378:134؛

هامش).
و اجمـاع (تصويب قرائات بودن قانوني دوگانه معيارهاي عنوان به بالشر آنچه بنابراين

مصحف با كافي.موافقت نه و است مجاهد ابن سوي از الزم معيارهاي كرده، اعالم (

بالشر4-4-2 نظر از اختيارقرائي معيار .
قرائت مانند برخي قرائات، اين بين در چرا و بود؟ چه هفتگانه قرائات اصلي پشتوانه اما

اجمـاع از تابعي را قاريان از هريك اختيار بالشر شدند؟ شاخص نافع قرائت يا علمـاعاصم
مي تفسير ديگر قاريان كهيا مدني نافع از سخناني نقل از پس او نـزد«كند. را قرائـت من

ام آموخته تابعين از تن داشـته«يا»هفتاد توافـق آن بـر (استاد) نفر دو كه قرائتي انـد،هر
كرده ميضبط ترك ايشان از يكي كه را قرائتي هر و ميام وا من نويسد:مي»گذاشتمكرد
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قرائتدر« از بسياري روشي، چنين مينتيجه سنديت بحث، قابل سـعيهاي بنابراين، يابد؛
كه علما«شده معتبـر»اجماع (صـحابه) نخسـتين اسـتادان اجازه كسوت در پوشاندن با را

قبوالند و ).1378:131(بالشر،»شمرده
تصري ديگر جاي در لذا است؛ واقف معيار اين بودن متزلزل به خود ميبالشر كهح كند

مي« احساس زود درخيلي مـثالً داشـت؛ برخواهـد در را بزرگـي خطر تسامح اين كه شود
مي قرار قياس برابر در اجماع موارد از ).1378:132(بالشر،»گيردبرخي

قرائت عنوان با مفهومي هرگز وي كه است آن بالشر نظرات از قسمت اين بر وارد نقد
در در ـ را قرآن از جهتمتواتر اين از و نداده قرار توجه مورد ـ هفتگانه قرائات بيرون يا ون
پاره برتري خصوص پايهدر بر هفتگانه قرائات از قرائتاي مانند ـ ديگر مدنياي نافع هاي

معارف، (ر.ك: ندارد روشني تحليل ـ كوفي عاصم ).1383:215و

نتيجه5 .
نـوع5-1 دو بـر بالشر ديدگاه در قرائت اختالف واخـتالف. طبيعـي قرائـات اخـتالف

هفتگانـه حـروف اسـاس بر قرآن نزول پايه بر اول نوع است: تقسيم قابل عارضي قرائات
پيامبر عصر در دخالـتoريشه و قـرآن الخـط رسـم ضـعف دليل به ديگر نوع و داشته

يكسان از پس اجتهاد و رأي گرديد.عوامل عارض قرآن بر مصاحف سازي
د5-2 بالشر عقيده پيـامبر. عصر به قرآن قرائت اختالف دادن نسبت نقـدoر قابـل

داراي قرائــات اخــتالف منظــر از صــحابه مصــاحف اخــتالف خصــوص در او نظــر اســت.
عـوامليبزرگ بـا قرائـات اختالف گسترش خصوص در برداشتش اما است، اغراق و نمايي

است. پذيرفتني قاريان ذوق اعمال و قرآن الخط رسم ضعف چون
ر5-3 سـنت. اهل منابع به او سويه يك مراجعه بالشر رژي ديدگاه بر وارده نقدهاي يشه

ديدگاه ديدگاهو و منابع به توجه عدم و خود از قبل خاورشناسان است.هاي شيعي هاي
ها:نوشتپي

به1[ موسوم كتابي داراي بالشر كه است ذكر قابل قرآن«] تاريخ بر اسـت.»درآمدي
م بر مشتمل كتاب فارسياين به را آن مبشري اسداهللا دكتر آقاي و است قرآني علوم باحث

عنـوان به كه قرآن آستانه در كتاب و است بالشر قرآني آثار از يكي كه است كرده ترجمه
نظـر تجديـد بـا سـپس و بـوده قـرآن ترجمه با همراه ابتدا است. وي قرآن ترجمه مقدمه
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سال در و درآمده مستقلي اثر صورت به وسيله1958اساسي به كتاب اين رسيد. چاپ به م
است. شده ترجمه فارسي به راميار محمود دكتر آقاي

كعـب،2[ بـن ابـي طريـق از را ديگـري سـند نـافع قرائت جهت راميار دكتر مرحوم [
عبـدالرحمان قعقاع، بن يزيد از آنها و ربيعه ابي بن عياش بن عبدااله عباس، ابن ابوهريره،

نق ... و هرمز همو،بن نك. است. كرده پاورقي.126ل
مقالـه3[ معـارف، ر.ك: آن، نقـد و قرائات اختالف پيرامون گلدزيهر آراء خصوص در [

كريم« قرآن قرائات اختالف پيرامون گلدزيهر آراء ».بررسي
است:4[ چنين روايات اين از يكي عبـداهللا«] ابـو امـام بـه گويـد: يسـار بـن فضـيل
گويندgصادق مدم فرمودنـد:گفتم: امام است، شده نازل حرف هفت اساس بر قرآن كه

گفته دروغ خدا اسـت.دشمنان شـده نـازل بـزرگ خـداي جانب از و است واحد قرآن »اند،
).1363:2،630(كليني،

كساني]5[ چه او مقصود نيست معلوم كه است شده وارد رافضي تعبير بالشر سخن در
كارگيري به در وي مسلم قدر بـههستند. حقيقتـاً و كـرده پيـروي سنت اهل از تعبير اين

است. نبوده آگاه تعبير اين كارگيري به در آنان شرايط و غرض
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اسالمي.

12.) عبداهللا بن محمد القرآنق)،1391زركشي، علوم في دوم.البرهان چاپ دارالمعرفه، بيرون، ،

ح.13 محمد (زماني، قرآنش)،1385سن و كتاب.مستشرقان بوستان قم، ،

14.) حسن محمد غربيـانشرقش)،1386زماني، شناسـي اسالم و بوسـتانشناسي قـم، ،

دوم. چاپ كتاب،

15.) الدين جالل القرآنش)،1363سيوطي علوم في بيدار.االتقان رضي، منشورات قم، ،

16.) عبدالصبور القرآنم)،1966شاهين، التاريخ دار بيروت، قلم.،

علي.17 بن محمد القدير،تا)(بيشوكاني، دارالمعرفه.فتح بيروت، ،

18.) عطيه ابن و المباني القرآنم)،1954صاحب علوم في جفري،مقدمتان آرتور تصحيح ،

الخانجي. مكتبه مصر،
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19.) حسن بن فضل القرآنق)،1408طبرسي، لعلوم البيان دارالمعرفه.مجمع بيروت، ،

20.) مرتضي سيد المدرستين،ق)1415عسكري، روايات و الكريم المجمعالقرآن تهران، ،

االسالمي. العلمي

21.) عمر بن محمد رازي، الغييبق)،1413فخر االسالمي.مفاتيح االعالم مكتب ،

عبدالهادي.22 كـريممقدمه،تا)(بيفضلي، قـرآن قرائت تاريخ بر سـيداي دكتـر ترجمـه ،

بي حجتي، امومحمدباقر و اوقاف و حج سازمان خيريه.جا، ر

23.) يعقوب بن محمد دارالكتـبالكافيش)،1363كليني، غفـاري، اكبر علي تصحيح به ،

االسالميه.

24.) ايگناس مسـلمانانگرايشش)،1383گلدزيهر، ميان در تفسيري سـيدهاي ترجمـه ،

بي طباطبايي، ققنوس.ناصر جا،

25.) مجيد قرآنيش)،1383معارف، علوم و تاريخ در نبأ.مباحثي انتشارات ،

26.) مجيد آنش)،1384معارف، شناسـي آسـيب و مستشرقان پژوهي قرآن بر ،درآمدي

ش ديني، .9پژوهش

27.) فراهاني فاخره و مجيد اخـتالفش)،1392معارف، پيرامـون گلـدزيهر آراء بررسي

كريم قرآن شقرائات مستشرقان، و قرآن قرآن فصلنامه ،14.

28.) هادي محمد قرآنيش)،1378معرفت، فرهنعلوم موسسه التمهيد.، انتشاراتي گي

29.) هادي محمد القرآنق)،1397معرفت، علوم في مهر.التمهيد مطبعه قم، ،

30.) رضا سيد حرفش)،1386مؤدب، هفت روياي و قرآن كتاب.نزول بوستان قم، ،


