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Abstract 

With the revelation of the first verses of the Quran by the Gabriel [= Holy 
Spirit] on the Prophet’s (P) heart and its reading [tilawat] and reciting [qira’at] 
by him for people of that time, he faced various attacks and suspicions on 
behalf of the pagans, Jews, Christians, etc. From the doubt concerning the 
possibility of revelation and its occurrence to accusing him of magic and 
being influenced by priests and regarding it mankind’s speech, etc., which the 
Quran itself has dealt with. This series continued until the recent centuries 
when Quran was attacked systematically by Orientalists under the guise of 
scientific research to prove the breach in the words of revelation or the 
distortion in the Quran and they have done several types of research in this 
regard. These activities have been done in the form of editing a lot of old 
books on the history of the Quran and differences in recitation [qira’t] or 
presenting academic theses or dissertations and parts of books or 
compilations. Due to differences in recitation [qira’t] in the Quran and due to 
the multiplicity of codices [masahif] and belief in multiple recitations [qira’at] 
on behalf of the Muslims, they have presented objections against the 
authenticity of the text of the Quran in some way, taking it as a sign against 
the stability and the originality of the text of the Quran. In this article, using a 
descriptive-analytical method, this claim has been criticized and reviewed. 
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  ترویجیمقاله علمی ـ 

  گاه مستشرقانگاه مستشرقاندید دید بودن الفاظ و قرائت قرآن و نقد بودن الفاظ و قرائت قرآن و نقد   ییانانییوحوح
   ١هايورداله يمحمدمهد

  چکیده
و تالوت و اقراء آن توسـط ایشـان بـر  االمین بر قلب پیامبربا نزول اولین آیات قرآنی توسط روح

ها و شبهات گوناگونی از جانب مشـرکان و یهودیـان و مسـیحیان و ... روبـرو با هجمه، ارمردم آن روزگ

تا مـتهم کـردن بـه سـحر و جـادو و تأثیرپـذیری از ، شد. از تردید در اصل امکان نزول وحی و وقوع آن

ها پرداختـه اسـت تـا قـرون اخیـر کـه بـا هجمـه کاهنان و قول بشر دانسـتن و... کـه قـرآن خـود بـدان

ن در پوشش تحقیقات علمی برای اثبات رخنـه در الفـاظ وحـی و یـا ادهی شده توسط مستشرقمانساز

هـا در در قالـب تصـحیح انـد. ایـن فعالیتوجود تحریف در قرآن دست به تألیفاتی در ایـن زمینـه زده

هـایی های دانشگاهی و بخشهای قدیمی تاریخ قرآن و اختالف قرائت و یا ارائه رسالهبسیاری از کتاب

به دلیل وجود اختالف قرائـت در قـرآن و بـه دلیـل تعـدد ، شده در این زمینهاز کتاب و یا تألیفات انجام

نوعی نسـبت بـه اصـالت مـتن قـرآن مناقشـه بـه، مصاحف و اعتقاد به تعدد قرائات از ناحیه مسلمانان

ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش اند. در ای بر عدم ثبات و اصالت متن قرآن گرفتهاند و آن را نشانهکردده

 .نقد و بررسی این ادعا پرداخته شده استتوصیفی ـ تحلیلی به

  

  الفاظ قرآن، قرائت قرآن ، مستشرقان. ت،وحیانیقرآن، : واژگان کلیدی

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ و  ٢٢/١٠/١٣٩٩ تار   ٢٣/٠١/١٤٠٠ :پذیرشتار

 solookaallhm@pnu.ac.ir  -ایران .تهران دانشگاه پیام نور گروه معارف و الهیات اسالمی و عضو هیئت علمی  اراستادی - ١



  

 

  

  شناسی.مفهوم١

  الف. معنای لغوی قرائات
ست؛ قرائت یعنی ضـمیمه کردن و پیوستن اگرفته شده که به معنای جمع» قرء«از ریشه ، واژه قرائت

بـه لحـاظ آن ، گذاری قرآن به قـرآنکردن حروف و کلمات در کنار هم در هنگام ترتیل و خواندن؛ و نام

، مفـردات ألفـاظ القـرآن، های آسمانی گذشته اسـت (راغـباست که قرآن نتیجه و حاصل همه کتاب

اند و یـا بـه رگرفته و پیوسـته شـدهو یا به لحاظ آنکه جمالت و آیات در کنار یکدیگر قرا)؛ ۶۶۸: ۱۳۸۸

  ).٤١٤: ۱۳۸۸: گیرد (همانخاطر آن است که این متن مورد قرائت امت اسالمی قرار می

  . معنی اصطالحی قرائات٢
شود و گـاهی نیـز بـه جمع قرائت است که گاهی به خواندن آیات شریفه قرآن استعمال می، قرائات

نسـبت بـه هـردو ، رخی تعاریف گوناگون محققان این علـممعنای رشته علم قرائت است. در اینجا به ب

  شود:استعمال اشاره می

کـه قرائت ازنظر ابن جزری عبارت است از: علم به کیفیت ادا کلمات قرآن و چگونگی اخـتالف آن

امـا )؛ ۳ /١هــ ق:  ۱۳۵۰، النشـر فـی القرائـات العشـر، جـزرییابـد (ابنبه ناقل و راوی آن نسبت می

، گوید: علم قرائات علمی اسـت کـه از آن اتفـاق نـاقالن کتـاب خـداعریف این علم میقسطالنی در ت

علم القرائات هو علم یعرف منـه «شود. واسطه آن شناخته میحذف و اثبات به، اعراب، اختالف در لغت

، ئـاتلطائف االشارات لفنون القرا، (قسطالنی» اتفاق الناقلین لکتاب الله واختالفهم فی اللغه واالعراب

توانـد می، جهت که در مقام معرفی علم قرائـت بـه گونـه عـام اسـتازآن، این تعریف). ۶۷ /۱: ١٣٩٢

 جامع باشد.
ً
  تعریفی نسبتا

گاهی به کیفیت ادای کلمات قرآن و اختالف آنبرخی نیز گفته ها اند: قرائت عبارت است از علم و آ

ردد؛ یعنی بداننـد کـه کیفیـت ادای کلمـات از به شرطی که ادای این کلمات به راوی ناقل آن منسوب گ

  ).٧٩: ١٣٦٣، ای بر تاریخ قرائت قرآن کریممقدمه، کدام قاری است (فضلی

اصطالحی اسـت کـه ، در میان محققان علوم قرآنی، قرائت به معنای خواندن آیات (نه علم قرائت)

، کـه در تعریـف اصـطالحیشود؛ چراتنها قسمی خاص ازآنچه در تعریف علم قرائت آمده را شامل می

به معنی نقل نوعی خاص از قرائت بـا اسـتناد بـه قرائـت ، قرائتی است که سند و روایت، قرائت صحیح



  

 

اگرچـه ، رود. به همین دلیل قرائتی که سند و روایت نداردرکن اصلی تعریف به شمار می رسول خدا

  ت.از دایره بحث خارج اس، ازلحاظ ادبی نیز وجهی صحیح داشته باشد

راه و روش تـالوت و رسـم قـرآن بـا حـروف و ، معنـای اصـطالحی قرائـت را، غالب خاورشناسان

  .دانندها میها یا عبارت از روش تالوت قرآن یا رسم آن با برخی از آنحرکات و نقطه

داند کـه ایـن اخـتالف در قرائات را عبارت از اختالف مربوط به الفاظ و عبارات وحی می، زرکشی

هـا از سـوی قـراء نقـل شـده اسـت ها از قبیل تخفیـف تشـدید و امثـال آنحروف و کلمات آنرابطه با 

دانند که از رهگـذر آن علمی مینیز قرائت را برخی  ).٣٨ /١: ١٣٧٦، البرهان فی علوم القرآن(زرکشی: 

فصل  ،متحرک خواندن و ساکن کردن، نظر یا اختالف ناقالن کتاب خدا در رابطه با حذف و اثباتاتفاق

هـا کـه از طریـق شـنیدن از قبیـل کیفیـت تلفـظ و ابـدال آن، هـاو وصل حروف و کلمـات و امثـال آن

ه.ق).  ١٣٥٩، اتحاف فضالء البشر بالقراءات االربع عشـره، دانند (ر.ک: دمیاطیشناسی است میقابل

رآن و کیفیـت عبارت است از علم به کیفیت ادا کلمات قـ، جزری گفته است: قرائتدر همین رابطه ابن

  ).٣ق:  ١٣٥٠، المنجد المقرئین، جزریکه به ناقل و راوی آن منسوب است (ابناختالف آن

علـم القرائـات هـو علـم «در تعریف این علم می گویـد : » لطائف االشارات لفنون القرائات«مولف 

ثبـات و التحـرک و یعرف منه اتفاق الناقلین لکتاب الله و اختالفهم فـی اللغـه و االعـراب و الحـذف و اال
، (قسـطالنی »مـن حیـث السـماع، االشکال و الفصل و االتصال و غیر ذلک من هیئته النطـق و االبـدال

). از ایـن تعریـف فایـده اصـلی آن نیـز کـه صـیانت و ١/٦٧: ١٣٩٢، لطائف االشارات لفنون القرائات

ایـن تعریـف از آن ، شـودمعلـوم می، محافظت از قرآن در مقابل هرگونه تحریف عمدی وسهوی است

 جامعی باشد؛ امـا قرائـت می، جهت که درصدد معرفی علم قرائت به گونه عام است
ً
تواند تعریف نسبتا

(نه علم قرائت) در میان محققان علوم قرآنی اصطالحی است که تنها قسم خاصی از آنچـه در تعریـف 

به معنی نقـل نـوع ، و روایتسند ، شود؛ چراکه در تعریف اصطالحی قرائتشامل می، علم قرائت آمده

شود. برای همین قرائتی رکن اصلی تعریف محسوب می، خاص قرائت با استناد به قرائت رسول خدا

از دایره بحـث خـارج ، که فاقد سند و روایت باشد؛ اگرچه از لحاظ ادبی نیز وجه صحیحی داشته باشد

  است.

کـل قرائـة وافقـت «گویـد: ن چنـین میجزری در مقام تعریف قرائت صحیح و بیان معیارهای آابن

فهی القرائـة الصـحیحة ال ، العربیه و لو بوجه و وافقت احد المصاحف العثمانیه و لو احتماًال و صح سندها
، یجوز ردها و الیحل انکارها بل هی من االحرف السبعة التی نزل بها القـرآن و وجـب علـی النـاس قبولهـا



  

 

ام عن غیرهم من االئمة المقبولین و متی اختل رکن مـن هـذه العشرة ام عن سواء کانت عن االئمة السبعه 
» ام عمـن هـو اکبـر مـنهمالرکان الثالثة اطلق علیها ضعیفه او شـاذه او باطلـه سـواء کانـت عـن السـبعة 

معیار در صحت ، جزری)؛ بنابراین از نظر ابن١/٩هـ ق:  ۱۳۵۰، النشر فی القرائات العشر، جزری(ابن

الخط یکـی از موافقت با وجهی از وجوه عربیت و موافقت بـا رسـم، گانه سندارکان سه، ائتو اعتبار قر

  کند.قرائت را از اعتبار ساقط می، مصاحف عثمانی است و اختالل در هر کدام از سه رکن مذکور

، عنوان یـک علـم مسـتقلگیری آن بـهبندی کرد که علم قرائت و شکلتوان چنین جمعدر اینجا می

 از اهمیت بزرگ آن در نزد مسلمانان بوده است. از این نظر که فقـط قرائـت منقـول از پیـامبر حاکی

حال توجه به ضوابط و شرایط صحت یک قرائت در تعاریف ارائه شـده نیـز قرینـه و اعتبار دارد و درعین

طابق با مصحف و یا ت مند بودن نوع قرائت است؛ ضوابطی مانند استناد به قول پیامبردلیلی بر ضابطه

دارد کـه خـود نشـانگر  موجود و معیارهایی که کشف از نوع قرائـت متـواتر و قرائـت و اقـراء پیـامبر

مند بودن و محصور بودن قرائت قرآن در استناد به اقراء پیامبر دارد و به اجتهاد قاریـان و یـا امـور ضابطه

  دیگری مستند نیست.

  نی بودن الفاظ و قرائت قرآن:نسبت به وحیا، الف .شبهات زمان نزول وحی
ها و بر مـردم آن روزگـار بـا هجمـه با نزول اولین آیات قرآنی و تالوت و اقراء آن توسط پیامبر

از تردیـد در اصـل نـزول ، شبهات گوناگونی از جانب مشرکان و یهودیان و مسیحیان و ... روبرو شد

َ َحقَّ قَْدِرِه وحی که در آیه  َّ ُ َعلَی بََشٍر ِمْن َشیءٍ َوَما قََدُروا  َّ )؛ بـه دلیـل ٩١(انعـام/ إِذْ قَالُوا َما أَْنَزَل 

کند که در کردند که خداوند بر هیچ بشری وحی نازل نمیشناخت ناکافی نسبت به خداوند گمان می

خداوند فرمود: پس چه کسی کتاب آسمانی که بر موسـی از پیـامبران پیشـین ، پاسخ و رفع این شبهه

ذِ نـازل کـرده اسـت: ، اده بودفرست َب ٱلَّ َزَل ٱلِكتَ ن أَن ل َم هُۥ  یقُ اِس تَجعَلُونَ لنَّ دى لِّ ورا َوهُ ى نُ هِۦ ُموَس اَء بِ َج

م فِ يَس تُبُدونََها َوتُخفُوَن َكثِ يقََراطِ  مَّ ذَرهُ ُ ُ ث َّ ِل ٱ اُؤكُم قُ ا لَم تَعلَُمواْ أَنتُم َوَال َءابَ لِّمتُم مَّ ِهم  یر َوعُ ونَ لعَ يَخوِض  بُ
، های کاهنانداشتند که قرآن متأثر از آموزه)؛ ویا در منشاء نزول آن تردید و تشکیک روا می٩١(انعام/

رٌ يقُولُوَن إِنََّما يَولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم یا تعلیم و آموزش دیدن است که  هُ بََش )؛ کـه قـرآن بـه ١٠٣(نحل/ عَِلُّم

ید: پردازند و میطور واضح به پاسخ آن می ی گو يُن  َعل وُح اْألَِم رُّ ِه ال َزَل بِ الَِميَن  نَ ُل َرِبّ اْلع َو إِنَّهُ لَتَْنِزي

  ).١٩٤- ١٩٢(شعراء/ قَْلبِک ِلتَکوَن ِمَن اْلُمْنِذِرينَ 

خداوند بر آنان وحی نـازل ، کردندبستند و یا ادعا میگوید: برخی افترا بر خداوند میقرآن کریم می

  کرده است:



  

 

 ََكِذبًا أَْو قَاَل أُوحِ َوَمْن أ ِ َّ ِن اْفتََرى َعلَى  ُ یِه شَ يوَح ِإلَ يَولَْم  یِإلَ  یْظلَُم ِممَّ َّ َزَل  ا أَْن َل َم أُْنِزُل ِمثْ  ٌء َوَمْن قَاَل َس
یا گفت که به من وحـی شـده و ، کیست سـتمکارتر از آن کـس کـه بـه خـدا دروغ بست«)؛ ٩٣(انعام/ 

چیز وحی نشده بود و آن کس که گفت: من نیز همانند آیـاتی کـه خـدا نـازل کـرده  حال آنکه به او هیچ

در واقع این سخن نیز پاسخ شبهاتی است که ناشـی از فهـم نادرسـت کـالم » نازل خواهم کرد؟، است

به گمان آنکه این نیز سخنی است از جنس سخنان کاهنان و یا شعری چـون اشـعار ، خداوند بوده است

جز خدا هرکه ، گوییددهد؛ بگو: اگر راست میوان مثل آن را آورد و قرآن محکم پاسخ میتکه می، شعرا

ِه توانید بـه یاری بطلبید و ده سوره مانند آن بیاوریـد: را که می َوٍر مثِْل ِر ُس أْتُواْ بِعَْش ْل فَ هُ قُ وَن اْفتَرئ أَْم يقُولُ

ن دُ  ِ إِن ُکنتُْم َصاِدقِينُمْفتَرياٍت َو اْدُعواْ َمـِن اْسـتََطْعتُم ّمِ َّ ِن )؛ ١٣(هود/  وِن  واْ َم ِه َو اْدُع ورة مثِْل أْتُواْ بُِس قُْل فَ

ـن ُدوِن اللَّـِه إِن ُکنـتُْم َصـاِدقِين گوید: چگونـه ممکـن اسـت ایـن قـرآن از )؛ و می٣٨(یـونس/  اْستََطْعتُم ّمِ

خواندی و به دسـت خـویش ن هیچ کتابی را نمیدرحالی که تو پیش از قرآ، های ذهنی پیامبر باشدیافته

اٍب َو َال اهل باطل به شک افتاده بودنـد: ، نوشتی؛ اگر چنان بودکتابی نمی ن ِکتَ ِه ِم ن قَْبِل واْ ِم َو َما ُکنَت تَتْلُ

ون ال کرده و بـه ایــن توانند آن را ابط)؛ دیگر مبطالن نمی٤٨(عنکبوت/  تُخطُّهُ بِيِمينَِک إِذًا الَّْرتَاَب اْلُمْبِطلُ

گفتنـد کـه )؛ و یـا وقتـی می١٦/١٣٩: ١٤١٧، المیزان فی تفسیر القـرآن، عذر اعتذار جویند (طباطبایی

 َهُ...يْرُجوَن ِلَقاَءَنا ائِْت بِقُْرآٍن غَ يَن َال يَناٍت قَاَل الَّذِ ياتُنَا بَ يِهْم آيَوإِذَا تُتْلَى َعل ذَا أَْو بَِدّْل بر )؛ پیـام١٥(یـونس/  ِر َه

ـِه أَ فَداد: پاسخ می اکرم ـن قَْبِل ًرا ّمِ يُکْم ُعُم ُت فِ ْد لَبِثْ ِه فَقَ م بِ يُکْم َو َال أَْدَرئُک هُ َعلَ ا تَلَْوتُ ُ َم َّ اَء  ْو َش ل لَّ َال قُ

ونَ  کــردم و شـما را از آن من آن را بر شما تـالوت نمی، خواستبگو: اگر خدا می«)؛ ١٦(یونس/  تَْعِقلُ

گاه نمی و آوردن قرآن » یابید؟ام؛ چرا بـه عقـل در نمیساختم و پیش از این در میان شما عمری زیستهآ

ذَا إِالَّ اختیـار آن بـه مشیت خدا است؛ چون من رسولی بـیش نیسـتم: ، به دست مـن نیـست اَل إِْن َه فَقَ

رِ يِسْحٌر  ین قرآن هیچ کجـی و انحرافـی در او راه نـدارد: )؛ ولی ا٢٥-٢٤(مدثر/ ْؤثَُر إِْن َهذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََش

قُْرآناً َعَربِيا َغيَر ذی ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم يتَّقُون  /٢٨(زمر.(  

ای اسـت کـه مـتن آن تمـامی تنها وحـی سـالم و تغییـر نیافتـه محتوا و قالب وحی محمدی

، ن المصـطفیالهـدی الـی دیـ، صورت متواتر در میان فرهنگ بشری بـاقی مانـده اسـت (بالغـیبه

  ).١٨- ٥٩ /١ق:۱۴۰۵

او همیشـه بـا خـود و ، هرگز تحت تأثیر خیاالت و احساسات زنـدگی نکـرده اسـت رسول خدا

سـبل ، دهنـد (الصـالحی الشـامیدیگران صادق و امین بوده است و دوست و دشمن بر آن گـواهی می

ای کـه هـای اولیـهموع پیامبینیم که مج). ما می١١/٣٥٣ق: ١٤١٤، الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد



  

 

سازی و اعتقاد آفرینـی بـرای حمد) جنبه پیام، قلم، مزمل، مدثر، های علق(عتایق نام دارند؛ یعنی سوره

ای که بـر او تبلـور دارد آن وحی، شخص پیامبر نسبت به پدیده وحی که یک نیروی مرموز و قاهر است

ای را از هایی را با خود به همراه دارد کـه هرگونـه شـبهههزند که نشاندارد و حاالتی را برای پیامبر رقم می

  ).١٣/١٧٣: ١٣٧٢، تفسیر نمونه، نماید (مکارم شیرازیدر ذهن و قلب او زایل می

گـذارد تـا نیازمنـد گونه تردیدی در غیبی بودن این پیام بـاقی نمیای که برای شخص او هیچگونهبه 

و  ؛)١/٥٢: ١٤١٢، التمهیـد فـی علـوم القـرآن، : معرفـتبخشی از جانب دیگران باشـد (ر.کاطمینان

 محفـوظ بـوده اسـت: 
ً
ْم هشیاری و شعور کامل او در متن جریان پـذیرش وحـی کـامال ا يأََولَ ُروا َم تَفَكَّ

ضـائی )؛ و در تعامالت اجتمایی خود و نیازهـای اقت١٨٤(اعراف / نٌ يٌر ُمبِ يبَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن هَُو إِالَّ نَذِ 

چنانچه در جریان افک که مدتی طول کشید تا بـا ، آن نشان داده است که وحی در اختیارش نبوده است

، بحـاراالنوار، مجلسی؛ ١/٨٣: ١٤١٢، التمهید فی علوم القرآن، نزول وحی تکلیف روشن شد (معرفت

  ).١٨/١٩٧ق:  ١٤٠٣

َو عَ غیر از بیان وحی وظیفه و کاری نداشـت:  پیامبر ا ُه ى اْلغَ َو م نِ يلَ )؛ و ٢٤(تکـویر/ نٍ يِب بَِض

اُدوا لَ هاسـت: همه جریان وحی مستند و منتسب به قدرتی ما فوق قدرت ذِ يَوإِْن َك ِن الَّ َك َع ا يأَْوحَ  یْفتِنُونَ نَ

شـود و سـان می)؛ کـه مـانع نفـوذ و القائـات خنا٧٣(اسراء / ًال يَرهُ َوِإذًا َالتََّخذُوَك َخِليَنا غَ يَعلَ  یَك ِلتَْفتَرِ يِإلَ 

نمایـد تـا جـایی کـه رگ حال خود شخص پیامبر را از هرگونه دخل و تصرف به شدت تحذیر میدرعین

َل َعلَ گیرد: گردن و حیات او مورد خطر قرار می )؛ و از فرط نگرانـی ٤٤(حاقه/ لِ ينَا بَْعَض اْألََقاوِ يَولَْو تَقَوَّ

دهد و وعده حفظ قرآن را آن خداوند به او دلداری میو حساسیت پیامبر بر حفظ امانت الهی و الفاظ قر

ْلنَا الِذّْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ دهد: می ازحـد او در )؛  و بـر تعجیـل و حساسـیت بیش٩(حجـر/ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ْک بِِه ِلَسانََک ِلتَْعَجَل بِهِ ای دارد: اوایل زمان نزول وحی عنایت ویژه هُ إِنَّ  َال تَُحّرِ (قیامت   َعلَْيَنا َجْمعَهُ َو قُْرآنَ

حال حاالت درونی پیامبر این گونه بوده است که همیشه یک حالت انتظار و اقبـال )؛  و درعین١٧ – ١٦/

به وحی و احساس مقهوریت نسبت به نزول وحی و در برابر قدرت الیـزال الهـی وجـود داشـته اسـت: 

 ًَّال ينَا َوكِ يَك ثُمَّ َال تَِجُد لََك بِِه َعلَ يَنا ِإلَ يأَْوحَ  یذِ َولَئِْن ِشئَْنا لَنَْذَهبَنَّ بِال / ٨٦(اسراء.(  

اختیـار و خود را در برابر درخواست تغییر مضامین و عبارات وحی از ناحیه مشرکان و مخاطبـان بی

ا دانست و برای خود هیچ نقشی قائل نبود و از عذاب الهی هراسان بود: می ْل َم وُن ِليقُ ْن  یُك هُ ِم لَ أَْن أُبَِدّ

َّبُِع إِالَّ َما  یتِْلقَاِء نَْفسِ    ).١٥(یونس/ یوَحى ِإلَ يإِْن أَت

های برگزیده پیش از چه اینکه این یک سنت الهی بوده است که خداوند وحی را بر پیامبران و انسان



  

 

ا ِإلَ  یْن ُكْنَت فِ فَإِ کرده است که هم تو و هم دیگران در آن باید تعقل نمایید: او نیز نازل می ا أَْنَزْلنَ َك يَشٍكّ ِممَّ

رِ يَن يَفاْسأَِل الَّذِ  َن اْلُمْمتَ )؛ البته این ٩٤(یونس/ نَ يْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلَك  لَقَْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فََال تَُكونَنَّ ِم

 به معنای وجود تردید و دو دلی در شخص نبی 
ً
و گیرنده وحی نسبت بـه مبـدأ  اکرمروش قرآن لزوما

بلکه نشانگر روش اثباتی و اقنـاء آمیـز وحـی نسـبت بـه مبـداء غیبـی وحـی اسـت ، غیبی وحی نیست

 نمی١٠/١٢٢: ١٤١٧، المیزان فی تفسیر القرآن، (طباطبایی
ً
تواند جز )؛ و مضامین بلند این کتاب مسلما

های مدیـدی در میـان آنـان زنـدگی پیامبر مدتاز منشا الهی صادر شده باشد و این در حالی است که 

ْدرِ ينَا ِإلَ يَوَكذَِلَك أَْوحَ کرده و درس ناخوانده بود: می َت تَ ا ُكْن ا َم ْن أَْمِرنَ اُب َوَال اْإلِ  یَك ُروًحا ِم ا اْلِكتَ ْن يَم اُن َولَِك َم

  ).٥٢(شوری / مٍ يإِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِ  یتَْهدِ بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا  َوإِنََّك لَ  یَجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهدِ 

ِ  یقُْل َال أَقُوُل لَُكْم ِعْندِ همراه است: ، سخنان پیامبر با تعابیری چون قل (بگو) َّ )؛ ٥٠(انعام/ َخَزائُِن 

ُك ِلنَْفِس ْل َال أَْمِل را یقُ ا َوَال َض اَن ِل)؛ ١٨٨(اعــراف/ نَْفعً ا َك الْ  یَم ٍم بِ ْن ِعْل ى إِْذ ِم ُمونَ يَمَإلِ اْألَْعلَ  ْختَِص

ُسِل َوَما أَْدرِ )؛ ٦٩(ص/ ا  یْفعَُل بِ يَما  یقُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ ُع إِالَّ َم َّبِ ذِ  یوَحى ِإلَيَوَال بُِكْم إِْن أَت ا إِالَّ نَ ا أَنَ ٌر يَوَم

گا٩(احقاف/ نٌ يُمبِ  های تاریخی است که خـود هی) و گاه نیز سخن از محدویت دریافت اطالعات و آ

اَن ای است بر این عدم اخیار و دخالت و خواست و اراده پیامبر در متن پیـام الهـی اسـت: قرینه ا َك َوَم

ِ يبِآ یأْتِ يِلَرُسوٍل أَْن  َّ   ).٣٨(رعد/ ٍة إِالَّ بِِإْذِن 

های گذشـتگان ابقرآن خود در برابر انتساب سخنان رسول خدا به آموزش دیدن و یا برداشت از کت

ــد: می ُف اْآل گوی ِرّ ذَِلَك نَُص َت َوِلنُبَ ياِت َولِ يَوَك وا َدَرْس ْوٍم يقُولُ هُ ِلقَ ونَ ينَ اطِ )؛ ١٠٥(انعــام / ْعلَُم الُوا أََس ُر يَوقَ

ِل ا فَِهياْألَوَّ ى َعلَ  یَن اْكتَتَبََه َرةً َوأَِصيتُْملَ ذِ يِه بُْك هُ الَّ ْل أَْنَزلَ رَّ ي یًال قُ ُم الِسّ وًرا  ی فِْعلَ اَن َغفُ هُ َك َماَواِت َواْألَْرِض إِنَّ السَّ

  ).٦-٥(فرقان/ ًمايَرحِ 

  ویژه بالشر نسبت به اتقان الفاظ قرائت:ب .نگاهی اجمالی به شبهات مستشرقان به
با یک نگاه اجمالی و سیر تاریخی نسبت به شبهات مطرح شده در رابطـه بـا علـم قرائـت و ایجـاد 

خاورشناسـان نقـش ، شـودهات نسبت به اصالت قرآن در قرون اخیر مشخص میشبهه و زنده کردن شب

جا گذارده بسزایی دارند. نخستین خاورشناسی که درخصوص تاریخ قرآن تحقیق کرده و اثری از خود به

م نشـر یافتـه  ١٨٤٠در سـال » تاریخ قـرآن کـریم«م) بوده که اثر او  ١٨٨٣ ١٨٠٠فرانسی بوتیه (، است

م) و تئــودور نولدکــه  ١٨٨٩ــــ  ١٨٠٨خاورشناســان دیگــری چــون گوســتاو وایــل ( اســت. پــس از او

)؛ ٤١-٢٧ق /:  ١٤٢٠، تـاریخ القـرآن، الصـغیراند (علیم) آثاری در تاریخ قرآن نوشته١٩٣٠ـ١٨٣٦(

در شناخت و نگارش تاریخ قرآن اسـت. او ، شناس مشهور آلمانیتحقیقات نولدکه خاورشناس و اسالم



  

 

م انتشار داد. شـاید بتـوان گفـت: آثـار مستشـرقانی چـون  ١٨٦٠را در سال » ریخ قرآنتا«اثر معروفش 

ساز همت پژوهنـدگان مسـلمان اعـم از ریچارد بل و رژی بالشر زمینه، آرتور جفری، گلدزیهر، نولدکه

، شیعه و سنی و حرکت آنان برای تعمیق ایـن علـم و پاسـخ بـه شـبهات آنـان بـوده اسـت (خرمشـاهی

)؛ گرچه به اعتقاد ما از دیرباز و از آغاز نزول وحی اندیشـمندان مسـلمان ٤٥٨ش:  ١٣٧٢ ،پژوهیقرآن

  اند.الی مباحث علوم قرآن و تفسیر مباحث مهمی را مطرح کردهدر این زمینه و در البه

الزم به ذکر است که نخستین کتاب تاریخ قرآن به زبان فارسی را دکتر محمود رامیار نگاشته اسـت. 

، ایـن تـاریخ«کنـد: زه اندیشمندان مسـلمان از نگـارش کتـب تـاریخ قـرآن را چنـین بیـان میوی انگی

، نـازل شـده اسـت ای جبرئیل نام بـر پیـامبرسرگذشت کتابی است که از لوح محفوظ توسط فرشته

، سرگذشت آن از لحظه نزول و یا حتی پیش از آن تا امروز که میان دستان و پـیش روی ماسـت (رامیـار

  ).١٠ش:  ١٣٨٤، قرآنتاریخ 

با توجه به آنکه موضوع اختالف قرائات در طی قـرون متمـادی چـه مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم در 

ترین مباحـث ترین و اصـلیطور مستقل از جهت آنکـه جـزء حیـاتیهای علوم قرآن و یا بهضمن کتاب

ها و فته است. لذا کتابپژوهان قرار گرهمیشه موردتوجه قرآن، شودعلوم قرآنی و مقدماتی محسوب می

مقاالت بسیاری از صدر اسالم تاکنون در این رابطه تـدوین شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن حـال بـه لحـاظ 

حساسیت موضوع اختالف قرائات و ارتباط آن با صیانت قرآن از تحریف و صحه نهـادن بـر اصـالت و 

و » درآمـدی بـر قـرآن«کتاب ازجمله رژی بالشر را در ، این موضوع توجه مستشرقان، وثاقت نص قرآن

به خود جلـب کـرده » مذاهب التفسیر«و گلدزیهر را در کناب » تاریخ قرآن«تئودور نودلکه را در کتاب 

  است

آنان به دلیل وجود اختالف قرائت در قرآن و اعتقاد به تعدد قرائت از ناحیه مسلمانان به نوعی نسبت 

ای برعدم ثبـات و اصـالت مـتن قـرآن گرفتـه و سـعی انهاند و آن را نشبه اصالت متن قرآن مناقشه کرده

طور گسترده و وسیعی به این موضوع دامن بزنند؛ حال چـه در قالـب تصـحیح بسـیاری از اند تا بهکرده

های دانشگاهی های قدیمی که درزمینه تاریخ قرآن و اختالف قرائت بوده و یا در قالب ارائه رسالهکتاب

طور خـاص بـه هایی از کتاب ویا تألیفات انجام شده. در اینجا بهقالب بخشو چه در شکل ارائه آن در 

  .پردازیمتوسط بالشر می، برخی شبهات مطرح شده

  ها از نظر بالشر:ج .تأثیر فکری مراکز فرهنگی بر شیوه قرائت
کید دارد و در این رابط، بالشر ه به تحلیل بر تاثیر فرهنگی مراکز قاریان و بر نوع قرائت و روش آنان تأ



  

 

بصره و کوفه بر نوع قرائت هر شـهر اشـاره کـرده و فاصـله ، مدینه، های محیطی مکهپرداخته و به تفاوت

  گوید:ساز و آغازی بر تفسیر کتاب مقدس دانسته و میها را زمینهنسل

بـر  به حساب آورد. آنچه از شواهد، دادندباید اهمّیت نفوذ مراکزی را که قاریان در آنجا آموزش می

کار بـوده اسـت و در بصـره بـر این است که محیط مکه و مدینه بیش از محـیط عـراق محافظـه، آیدمی

روشن نیست که چطور شور و احساس مذهبی و سیاسی که همیشه ، ویژه در کوفه آشفتهو به، خالف آن

، قـرآنبـر  یدرآمـد، گـردد (بالشـرولـی در علـم قاریـان قـرآن نمـودار نمی، آماده آشکار شـدن بـوده

١٣٧٢:۶۸.(  

توان فرض کرد که در می، همین که با نسل دوم مسلمانان موجبات تفسیر کتاب مقدس فراهم گردید

هایی از مردم تشکیل یافت که های معتبر حلقهمراکز شهرهای حجاز و عراق و سوریه پیرامون شخصیت

  ).١٤٠آمد (همان: عمل میها و استفسارها بهدر آنجا در مورد نص مصحف پرسش

مکتب بصره در مطالعات نحوی به روش قاعده گرایی و مفهوم معیاری گرایش داشت و ناچار بر آن 

شد تا وقایع قرآنی و موارد شاذ و نادر و مطالب غیرعادی و غیر مألوف را به قواعد دقیق که بر پایـه زبـان 

  ).١٢٢باز گرداند (همان: ، گذاری شده استقرآن و لغات عامیانه بنیان

  د و بررسینق

  هنگام اختالف کننده بودن قرائت پیامبرمرجعیت و تعیین .١

حرف بهو دقت مینیاتوری در حرف در پاسخ به بالشر باید گفت: تعّبد مسلمانان به قرائت رسول

سینه در میان مسـلمانان جـایی بـرای اجتهـاد شخصـی و بهنقطه قرآن و نیز تواتر موجود و سینهبهو نقطه

یـک ، گیری قـرآنکتابت و سـیر شـکل، تدوین، ابالغ، گذارد؛ چراکه روند حفظباقی نمیقیاس و غیره 

جریان مشخص و روند معّینی داشته است که حتی اختالف ناشی از قرائت سبعه که ازنظر اهـل سـنت 

توانـد بـر تـواتر و تعبـدی بـودن نمی، برفرض صحت، )۸۷-۵۳: ۱۴۰۰مشروعیت دارد (ابن مجاهد: 

مشروعیت یافتـه  ای وارد نماید؛ چراکه باز به خاطر استناد آن به قرائت رسول خداشهالفاظ قرآن خد

و موردقبول جمعی قرارگرفته است و نه اجتهاد و رأی اشخاص و تعدد قرائـات مشـهور نتوانسـته قرائـت 

 متواتر موجود  (قرائت حفص از عاصم) را از قطعیت بیندازد و این به خاطر پای بنـدی و تعّبـد محـض

وجه امکان دخـل تصـرف را بـه هیچسینه و متواتر بهبهاست که سینه به قرائت رسول خدا، مسلمانان

  ).۴۲: ۲: ۱۳۷۴، آموزش علوم قرآن، دهد (معرفتکسی نمی

ةَ چنانچه نقل شده است: وقتی عثمان خواست واو  ذََّهَب َواْلِفضَّ ُزوَن ال ِذيَن يکنِ بـه/ َوالَّ ) را از ٣٥(تو



  

 

» نهمام مـیجایش بنهیـد و یـا شمشـیرم را بـر شـانهیا باید واو را به«ابی بن کعب گفت: ، دارداین آیه بر

 کننده بودن قرائت پیامبرپس مرجعیت و تعیین)؛ ۲۳۲ /۳: ١٤١٤، االتقان فی علوم القرآن، (سیوطی

بـوده و  نظر بر پایه قرائت متـواتر بـین عمـوم مسـلمانان رافـع هرگونـه اخـتالف محتمـلهنگام اختالف

منسوب به روایـان اسـت و ، ظاهر اختالفی هم هستالخطاب هرگونه اختالفی بوده است و اگر بهفصل

  که حقیقت قرآن یکی است.راستینه حقیقت قرآن؛ و به

  سازوکار اسناد .٢

 از ناحیـه اسـناد بـه قرائـت رسـول خـدا، وجود سازوکار اسناد و مشروعیت یافتن قرائت
ً
 صـرفا

، باشـد است و لذا تنها قرائتی مشروع و مقبول است که مستند به قرائت پیـامبرمصونیت بخش بوده 

کل قرائة وافقت العربیه ولو بوجه و وافقت احد المصاحف العثمانیه «اند: چنانچه برخی بدان تصریح کرده

نشر فـی ال، جزری((ابن »فهی القرائه الصحیحه ال یجوز ردها و الیحل انکارها، ولو احتماال و صح سندها

معیار درتشـخیص صـحت و ، ). ازعبارت  مذکور چنین برمی اید که١/٩هـ ق:  ۱۳۵۰، القرائات العشر

الخط یکـی از و موافقت با وجهی از وجوه عربیت ونیز موافقـت بـا رسـم، سه رکن سند، ، اعتبار قرائت

  سوال می برد. اعتبارقرائت را زیر، مصاحف عثمانی می باشد  و اختالل در هرکدام ازاین سه رکن

  تعبد و التزام به قرائت قرآن .٣

های علوم از عوامـل محیطـی و فکـری ناشـی از مبنـای اجتهـاد آزاد در ایـن تأثیرپذیری سایر حوزه

داننـد؛ امـا همـه چنانچه اهل سنت اعتقاد به اجتهاد به رأی دارنـد و آن را جـایز می، ها بوده استزمینه

ه قرائت قرآن تعبد و التزام عملی داشته و دارند و هرگز اجتهاد در مسلمانان در حوزه قرائت قرآن نسبت ب

دانند تا جایی که صرفیان و نحویان نیز به این اصول پایبند هستند و حق دخالـت امر قرائت را جایز نمی

چنانچه ابن شنبوذ را در قرن دهم در بغـداد بـه همـین دلیـل ، دادندو تحمیل قواعد ادبی را بر قرآن نمی

  ).٢٨٠: ١٤١٧، تاریخ بغداد، مه کردند (خطیبمحاک

  حساسیت ویژه مسلمانان نسبت به قرآن .٤

ترین اضافه و یـا ازحد و وسواس گونه مسلمانان و صحابی و قاریان قرآن نسبت به کوچکدقت بیش

، ؛ فخر رازی۷-۸: ۷: ۱۴۱۲، جامع البیان فی تاویل القرآن، کم شدن یک حرف و واوی از قرآن (طبری

  ) مانع نفوذ هرگونه تأثیر عوامل محیطی بر اصالت قرآن بوده و هست.۱۷۱ /۱۶: ١٤٢٠، الکبیرتفسیر 

  د .شبهه تأثیر عوامل سیاسی و اعتقادی بر انتخاب یک قرائت از نگاه بالشر:
کید می   ورزد:بالشر در این رابطه به موارد ذیل تأ



  

 

ولتـی در برابـر مسـائل وحـدت . حساسیت رجال دولتی نسبت به اختالف در متن قرآن: رجـال د١

، توجه باشـندتوانستند بینمی، هایی که گاهی ممکن بود از متن قرآنی سرچشمه گیردداخلی و اختالف

حـال درعین، تـوجهی نکنـدلذا دولت اموی را بر آن داشت که درباره مسئله انتشار مصحف عثمانی بی

گردید کـه بایـد بـا یـک ت بزرگ روبرو میای با مشکالاندازهقدری حّساس بود و بهبه، نوشتن مصحف

 نمی، زدندآمیزی بدان دست میهای احترامکاریچنان ریزه
ً
توانسـته بـدون نظـر موافـق عمـومی مسلما

  ).۶۱: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، پذیر باشد (بالشرانجام

های خطـی قـرآن: حـوادث سیاسـی ناشـی از اخـتالف . شدت عمل حاکمیت در رابطه با نسخه٢

ائت موجب شدت عمل حاکمیت در رابطه با حذف مصاحف رقیب و تثبیت مصـحف عثمـان شـده قر

تی میچنانچه می، است
ّ

های بایستی دستور داده باشـد کـه نسـخهتوان تجّسم کرد که حجاج با چه شد

، بـر قـرآن یدرآمـد، (بالشر وجو کرده و نابود کنندجست، خطی مصاحفی را که مظنون اعالم شده بود

١٣٧٢ :۶۱.(  

  نقد و بررسی

کید گردد:در پاسخ به بالشر بر این گزاره   ها بر موارد ذیل تأ

کننده بـودن قـرآن در جریانـات وکاستی در قرآن: گرچه به دلیل تعیین. حساسیت مسلمانان به کم۱

ولی به همان میزان نیـز ، موردتوجه خاص حاکمان بوده است، وحدت مصاحف و قرائت قرآن، سیاسی

واوی از قـرآن ، دادنـدسبت به هرگونه خدشه به قرآن تا پای جان ایستاده بودنـد و اجـازه نمیمسلمانان ن

، تفسـیر الکبیـر، فخـر رازیو  ۷-۸: ۷: ۱۴۱۲، جامع البیـان فـی تاویـل القـرآن، طبریوزیاد شود (کم

١٤٢٠ :۱۶/ ۱۷۱.(  

رد تأییـد : رویـه توحیـد مصـاحف عثمـان مـو. تأیید توحید مصاحف عثمان توسط امام علی٢

کـرد (توحیـد بوده اسـت کـه اگـر عثمـان ایـن کـار را نمی ای چون امام علیاصحاب بزرگ و یگانه

پس دیگر وجهی نداشته که حاکمیت از وجود مصحف امام ، دادممصاحف) من خودم این را انجام می

م من النار و نجوت، ان اخذتم بما فیه). «٦٦: ١٣٧٥، االصول من الکافی، در هراس باشد (کلینی علی

  ).٨٩/٤٢ ق: ١٤٠٣، بحاراالنوار، مجلسی» (دخلتم الجنه

های متأثر از ضـرورت تـاریخی و کشـمکش، چه بسا می تواند، پدید آمده، های. اختالف قرائت٣

، های وقت بـه  دلیـل نقـش ایـن اندیشـه هـا درتحقـقکه در حاکمیت، سیاسی و کالمی و فکری  باشد

بیشـتر نمایـان  شده و در بستر زمان بعد از رحلـت پیـامبرمی ویت تق، تحوالت سیاسی و اجتماعی



  

 

یک روّیه و قرائت مرسوم و مشخصـی وجـود  اما به معنای این نیست که در زمان پیامبر، شده است

منافـات  و وجود  قرائت خاص در زمان  پیـامبر نداشته است ـ این نظریه ـ با سیره و روش پیامبر

قـرآن یکـی ، چراکه که به دلیل قراین وشواهد و ادله معتبر از نگـاه شـیعه، اشددارد ونمی تواند صحیح ب

  ).۸۶تا: بی، مختصر التذکرة بأصول الفقه، است و به یک روش و قرائت نازل شده است (مفید

ها و خطاهـای انسـانی و یـا سـایر واسطه مرور زمان و کثـرت لهجـهولی اگر منظور آن است که به 

تـوان آن را نفـی کـرد؛ یعنـی این واقعیتی است کـه نمی، به وجود آمده است، ونادر قرائات شاذ، عوامل

ولـی هرگـز بـه ، واسطه قرائات شاذ در مقطعی از تاریخ قرآن وجود داشـتهاصل وجود اختالف قرائت به

چراکـه تنهـا قرائـت مشـروع از نظـر ، معنای مشروعیت و مقبولیـت آن نـزد مسـلمانان نبـوده ونیسـت

وزیـاد شـدن قـرآن و تحریـف را تنها کمرو شیعه نـهموجود است. ازاین، همان قرائت متواتر، مسلمانان

ت انکار می
ّ

بلکه حّتی اصل پـذیرش اخـتالف قرائـت را هـم ، کندنسبت به حقیقت قرآن موجود به شد

کید داردهای شاذ اعتنایی نمیداند و به قرائتمردود می ؛ چراکـه کند و بر مصونیت قرآن در این زمینه تأ

؛ بر مسلمانان و بـر بـاب علـم نبـی تنها با یک قرائت نازل شده و آن قرائتی است که پیامبر، قرآن

نظران با کسـانی کـه قصـد اقراء فرمودند و مخالفت صریح و محکم مردم و صاحب یعنی امام علی

خـود  ، اندبوده است) داشته ( به این گمان که قرائت پیامبر به گونه دیگر، تغییر قرائت متواتر بین مردم را

های رسـول راحتی سـنتچنانچه شخصیت متنفذی چـون خلیفـه دوم کـه بـه، گواه این حقیقت  است

انـا «دانسـت: و همتـای پیـامبر می دادند و خود را (زمیل )را با رأی و اجتهاد خویش تغییر می خدا

نظر خـویش را در اعمـال ت )؛امکـان وقـدر۲۲۵ /۴ق:  ١٣٨٧، تاریخ الطبـری، (طبری» زمیل محمد

چنانچـه گفتـه ، اند و با موجی از مخالفت صحابی و مسلمانان مواجه مـی شـدندطور موارد نداشتهاین

نَصـارِ «کلمـه ، مهاجران بر انصار، وقتی خلیفه دوم به انگیزه برتری دادن، شده
َ
ابِقُوَن را در آیـه »األ َوالسَّ

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَ  هُ األَوَّ واْ َعْن ْنُهْم َوَرُض ُ َع ّ ی  ِض اٍن رَّ وُهم بِِإْحَس بـه/  نَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُ را بـه )؛ ۱۰۰(تو

وَن عطف شود  (طبریرفع قرائت می
ُ

اِبق  ؛۷-۸: ۷: ۱۴۱۲، جامع البیان فی تاویل القـرآن، کند تا بر السَّ

دهنـد کـه رسـول پیـامبر شـهادت میولی وقتی اصحاب ، )۱۷۱ /۱۶: ١٤٢٠، تفسیر الکبیر، فخر رازی

اراین آیه را به کسر قرائت کرده است:  خدا لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَص با ) ۱۰۰(توبه/  َوالسَّابِقُوَن األَوَّ

نَصارِ «در » را«کسر 
َ
َبُعوُهم«و اثبات واو قبل از » األ

َّ
ِذیَن ات

َّ
پـذیرد قرائت ابن کعـب را می، خلیفه دوم» ال

ذو یا اگر حـرف واو در آیـه )؛ ۱۷۱-۱۷۲ /۱: ١٤٢٠، تفسیر الکبیر، ر رازی(فخ ذََّهَب َو يَن يَو الَّ ُزوَن ال ْكنِ

ةَ  تا تنها احبار و رهبان مرجع این آیه ، خواهند بردارند) را به انگیزه طبقاتی و اشرافی می٣٤(توبه/ اْلِفضَّ



  

 

بـا مقاومـت سرسـختانه ، ذمت این آیـه  نشـوندتلقی  شوند و مسلمانان زراندوز جامعه آن روزشامل  م

جایش بنهید و یا باید شمشیرم ابی ابن کعب گفت: یا باید واو را به، اصحاب مواجه می شوند طوری که

). ونهایتا حـرف او ٢٣٢ /٣: ١٤١٤، االتقان فی علوم القرآن، ام بنهم در مقابله با شما (سیوطیرا بر شانه

  بقا می گردد .به کرسی می نشیند وحرف واو ا

  .ارتباط تعدد مصاحف با اختالف قرائت و تحریف از نظر بالشر: ـه
طلبـی و یـا تعصـبات قبیلگـی و ها مثل حس برتریهای درونی افراد و گروهبالشر با اشاره به انگیزه

سـازی مصـاحف تـا شخصی بر پافشاری بر قرائات خاص خود و یا فقدان انگیزه خاص جهـت یکسان

نظیـر مصـحف ، هاییهای فکری و اعتقادی و وجود مصحفز هجرت و یا وجود تفاوتسی سال بعد ا

م میو ســایرین درواقــع تفــاوت و تعــدد مصــحف امــام علــی
ّ
هــای شــمارد و نوآوریهایی را مســل

هـایی در نـوع چیـنش و گزاری و یا وجـود تفاوتگزاری و نقطهشده توسط مسلمانان را در اعراباعمال

بر وجود اختالف در مصاحف ، ابن مسعود را شاهد، ها را در مصاحفی نظیر مصحفنظم آیات و سوره

  گیرد.می

کید می، بالشر دراین رابطه   ورزد:بر موارد ذیل تأ

بـر  یدرآمـد، بالشربر دیگر رقیبان (، شده خودطلبی و تحمیل نسخه تهیهوجود حس برتری  .١

 )؛٦٥: ١٣٧٢، قرآن

گــذاری در ضــبط ف صــحابه از قبیــل روش نقطهدر نوشــتار مصــاح، هــاییوجــود نوآوری  .٢

در آسـتانه ، شـد (بالشـرکه بدون مواجهه با یک مقاومت طوالنی پذیرفتـه نمی، صداهای کوتاه و همزه

 )؛١١٣: ١٣٧٠، قرآن

 یدرآمـد، بالشـراختالف مصحف مقداد بن عمر با مصحف رسمی (، ابراز تردید در چرائی .٣

 )؛۵٨: ١٣٧٢، بر قرآن

های قبلی و باقی پذیرش مصحف عثمان از جانب شیعیان با وجود مخالفتاز ، ابراز شگفتی .٤

 )٦٢: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، بالشر(ماندن معدود اختالف قرائت 

های مصحف ابی بن کعب و ابن مسعود بـا هایی در نظم و چینش و تعداد سورهوجود تفاوت .٥

 به
ً
و  ١های مصحف ابن مسـعود سـوره سوره داشته است و در ١١٦سوره  ١١٤جای مصحف عثمان مثال

 )٦٢: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، بالشر(وجود نداشته است  ١١٤و  ١١٣



  

 

 آوری مصـحف واحـد وجـود نداشـته اسـت.تا سال سی هجری هیچ قصدی جهـت جمـع .٦

  )٦٢: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، بالشر(

  نقد و بررسی

یف ندارد-١   :تعدد مصاحف ارتباطی با اختالف قرائت و تحر

نجا این سؤال مطرح است که آیا وجود تعدد مصـاحف ارتبـاطی بـا اخـتالف قرائـت دارد؟ در در ای

 تفاوت
ً
 مصاحف صحابه نظیر مصحف امام علی، های اندکی بینپاسخ این موارد باید گفت: اصوال

طوری که هرگز مستلزم تحریف و یا اختالف قرائـت نیسـت و ایـن ، وجود داشته است؛ اما بسیار اندک

ها بـوده و بـر اسـاس ها و یا ترتیب چینش سـورهواسطه اضافات تفسیری و یا تفاوت لهجهها یا بهتفاوت

البیـان فـی ، کنـد (خـوییای بر محتوا و مصونیت قـرآن وارد نمینزول قرآن بوده است که هرگز خدشه

، لقـرآناالتقـان فـی علـوم ا، سیوطی؛ ۷۲ش:  ١٣٨٤، تاریخ قرآن، رامیار؛ ۲۴۲ :١٣٧١، تفسیر القران

ــی١٨٣ /١: ١٤١٤ ــاراالنوار، : مجلس ــانی٩٢/٨٨ق:  ١٤٠٣، بح ــریم، ؛ زنج ــرآن ک ــامع ق ــاریخ ج ، ت

  ).٦٩تا:بی

، به خاطربرتری و برجستگی خاص حضـرت و وصـیت نبـی تهیه مصحف توسط امام علی

 حضرت به جهت صیانت قرآن دست به ایـن 
ً
گرچه ممکن است نوعی مخالفت به شمار آید؛ اما اساسا

 به دلیل ابراز مخالفـت (مظفـرزده اقدام
ً
نـوآوری در مصـاحف  ).و۸۲: ١٣٥٢، السـقیفة، اند و نه صرفا

 در نوع نگارش و اعراب
ً
کاربرده شده و گذاری وتنهادر مواردی است که برای حفظ اصالت قرآن بهصرفا

سـینه ازاقـراءو هبمتن و نص قرآن بـه تـواتر و سینه، چنانچه، ای به حقیقت قرآن وارد نکردهخدشه، هرگز

  ، قرائت پیامبر تاکنون محفوظ و یکسان بود ه است

بـا رضـایت اصـحاب و توصـیه ، نوعی ایجاد یکپارچگی و توحید مصاحف، و کار عثمان نیز صرفا

صرفا  نسـبت بـه مـورد مشـورت ، بوده است  واگر مخالفتی از طرف برخی اصحاب بوده امام علی

مخالفت شـیعه نسـبت بـه عثمـان نـه دربـاره  ، ه الزم به یادآوری استواقع نشدن آنها در این زمینه  بود

و مصـحف عثمـانی توسـط ، توحید مصاحف که  درباره عملکرد غلط سیاسی و اقتصادی او بوده است

طور از همـان آغـاز وحـی بـه، آوری و شروع تدوین قـرآنشیعه مورد پذیرش بوده است  چنانچه  جمع

سـازی سـازی و یگانهدر سال سی هجـری همسان، شده ونهایتاوشته میتدریج نعملی وجود داشته و به

  ).۱۲۴: ١٣٥٢، السقیفة، ها صورت پذیرفته است (مظفرنسخه

  و .آیا تعدد مصاحف حاکی از وجود تعدد و اختالف قرائات قرآنی است؟



  

 

هـم «گوید: ازنظر بالشر تعدد مصاحف حاکی از وجود تعدد و اختالف قرائات قرآنی است. او می

های دیگـری هـم بـا نـوآوری فـردی نسـخه، شدکه مصحف شخصی خلیفه گردآوری میزمان با وقتی

در آسـتانه ، بالشـر» (ها نیز از صـحابه پیـامبر بودنـد.گردید که گردآورندگان این مصحفگردآوری می

الف اخت، با متن مصحف موجود، هابرخی اطالعات بیانگر آن است که این نسخه)؛ ۵۵: ١٣٧٠، قرآن

ه بن عباس (متوفـای حـدود ). ۵۷: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، اند (بالشرداشته
ّ
چنانچه مصحف عبد الل

 ، وسیله نسخه خلیفه اولخیلی زود به، که یک نسخه مدنی بوده استم.) به دلیل آن ۶۸۷ /۸ ۶۸
ً
اجبارا

  )۵۸: ١٣٧٠، در آستانه قرآن، بالشردر محاق قرار گرفت (

پرسد که آیا مسـئله فقـط بـر میالدی) می ۶۵۳ ۳۳مقداد بن عمرو (متوفای درباره مصحف ، بالشر

، سر نوع قرائت او بوده است یا اینکه مسئله تنها بر سـر یـک مصـحف جداگانـه بـوده اسـت؟ (بالشـر

  ).۵۸ :١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد

 منزله یک وسـیلهبه برای علی، بایستمی، طور که در اختیار داشتن یک مصحف شخصیهمان

  ).۶۱تازه برای مخالفت باشد (همان: 

در دست ما نیست و شگفتا کـه بـا وجـود  های منسوب به علیامروزه اثری از محتوی مصحف

باز هم همـان مصـحف عثمـانی ، داشتندهای عثمانی روا میهایی که خوارج و شیعه بر مصحفبحث

هـا اختالف قرائـت کـه روایت، های قدیمی جز چندها پذیرفته می شود و از مصحفخیلی زود نزد آن

، بر قرآن یدرآمد، ها هم ارزش زیادی ندارند (بالشرهمان، چیزی بر جای نمانده که، بدان پرداخته اند

١٣٧٢: ۶۲.(  

گوید: مصحف عبدالله بن مسعود هم با نظم و ترتیب عثمانی تفاوت داشت و هم با نظـم بالشر می

ها وجود نداشـت؛ آیـا ابـن مسـعود های موجود در آنمصحف ۱۱۴و  ۱۱۳و  ۱های سوره، ابی بن کعب

انـد و برخـی دیگـر کـه ها را از کتاب حذف کرده بود؟ برخی از دانشمندان اسالمی این را نفـی کردهآن

همسان بـا ، ها مانند مصحف ابیهای بعضی از سورهاند. عنوانآن را پذیرفته، تعدادشان هم بیشتر است

هـا های متعـددی کـه بسـیاری از آنویژه که اختالفبه، ول قرارگرفته نیستهایی که امروز موردقبعنوان

س موجود متفاوت می، دارای نهایت اهمیت بوده است
ّ

  .ساختآن را از متن مقد

 ۶۵۰هجـری/  ۳۰های حـدود و سـال ۶۳۲ /۱۱بـه سـال  بدین ترتیب در فاصله رحلت محمد

چـه ، شده بود و هنوز مسئله گردآوری مصاحفمیالدی تعدادی از مصاحف به نوآوری فردی گردآوری 

، و ایجـاد یـک مـتن واحـد در میـان نیسـت در زمان خلیفه اول و چه در دوره سایر صـحابه پیـامبر



  

 

ها در درجه اّول تمایل دارند که برتری نسخه طور روشن مؤمنان و جمع آورندگان مصحفباوجوداین به

  ).۶۵: ١٣٧٢، بر قرآن یدرآمد، شرخود را بر دیگر رقیبان به تحمیل نمایند (بال

  ز .تعدد مصاحف حاکی از وجود تعدد و اختالف قرائات قرآنی نیست:
ها بـه معنـای گونـاگونی کند تا این نکته را مطرح نمایـد کـه گونـاگونی مصـحفبالشر کوشش می

حد نشانگر نپذیرفتن مصحف وا، هاهاست ونیز تعدد مصحفها و تعدد قرآنمضامین و کثرت برداشت

کـه درحالی، (عثمانی) از جانب مسلمانان و صحابه و شکل نگرفتن اجماع بر مصحف عثمـانی اسـت

د مصحف
ّ

درواقع همان نشر و انتشار و توسعه قرآنی اسـت کـه از یـک منبـع و یـک سرچشـمه ، هاتعد

 های گونـاگون و در محافـل وکه هر سـاله و بـه مناسـبت اقراء رسول خدا، یعنی همان؛ نشأت گرفته

د مصحف، شده استمساجد تکرار می
ّ

دارای منبع واحـد و مرجـع واحـد هسـتند و ، هادرواقعپس تعد

د وتفاوت مضامین آنها
ّ

ابـن ، نظیر مصحف امام علی، هایینیست چنانچه مصحف، هرگز به معنای تعد

ان و یا ولذا به معنای مقابله و تضاد با مصحف عثم، مسعود و... قبل از تهیه مصحف عثمانی بوده است

بلکـه مصـحف عثمـان در ، مشروعیت نداشتن آن و نپذیرفتن آن و نبود اجماع صحابی نمی تواند باشد

اسـت  های نوشتاری قرآن از زمان پیـامبرراستای سیر تاریخی تدوین  قرآن و ادامه سّنت تهیه نسخه

  پذیرد.تر صورت مییافتهتر و توسعهطور رسمیکه در زمان عثمان به

د مصحفاین سخن 
ّ

د قرائتکه تعد
ّ

بسا در نسخه واحد دو یا ها را پدید آورده باشدوچهها زمینه تعد

جای تأّمل دارد؛  این در حالی است که بعد از گسـترش و تثبیـت مصـحف ، شودچند قرائت مطرح می

 از بین می، هادیگر مصحف، پذیردصورت می، های دیگرعثمانی که با تطبیق بر مصحف
ً
 رونـد وعمال

اند ودیگر نباید اختالف قرائت باقی بماند واگر اختالف قرائتی  ها از بین رفتهدرواقع منشأ اختالف قرائت

ها بـوده اسـت کـه آن هـم های متفاوت مرسوم  در میان آنها و لهجهوجود داشته باشد منشا آن  گویش

  .کندای در درستی نص و حقیقت قرآن وارد نمیهیچ خدشه

حافظان و قاریان قران بودنـد ، های قرانبرداری مصحفآنکه اساس و منبع نسخهضمن ، درهرحال 

اقـراء ، هامبدأ تهیـه مصـحف، ها و درواقعکردند و نه خود مصحفارائه می که بر مبنای اقراء پیامبر

گرچـه ، ها نداردریشه در تعدد مصحف، ها در آن دورهپس اختالف، و متن شفاهی بوده است پیامبر

زمان تهیه شـده وزمـان و فاصـله بـا نـزول وحـی و ، مرورنیز به شده در زمان پیامبرمتنی تهیه نسخه

  ها و اضافات تفسیری موجبات اختالف قرائت جزئی را پدید آورده است.عواملی چون اختالف گویش

 فـرض آنکـه پیـامبر، عالوه بر آنکه تا زمانی که وحی هنوز به اتمام نرسـیده و کامـل نشـده بـود 



  

 

بی را ارائه نموده باشـند
ّ
 بلکـه پیـامبر اکـرم، تصـور نیسـتپـذیر و قابلامکان، مجموعه مدّون و مرت

یعنی ، ای که نازل شدتدریج و همراه با نزول وحی از آغاز دعوت نبوی و نزول آیه اقراء تا آخرین سورهبه

، این اگـر مصـحفی در آن دورهها پرداختند؛ بنـابرتدریج به تدوین و چینش آیات و سورهسال به ۲۳طی 

ها با اجازه و اشـاره در عین آنکه این مصحف، بوده است شفاهی پیامبر» اقراء«گرفته مطابق با شکل

، خود دلیل محکمی، آوری شده است و  اشاره بالشر به وجود مصحف هاجمع و بلکه دستور پیامبر

به دلیل خطای انسانی در نوشتن و تکیـه بـر  گرچه، بر انگیزه مسلمانان بر گردآوری و نوشتن قرآن است

جای هـم محتمـل بـوده احتمال اعمال سلیقه در قرائت و یا سهو در به کار بـردن مترادفـات بـه، حافظه

با تکیه بر وحی و مصـونیت ، بر حفظ و قرائت و استمرار آن ولی با وجود نظارت کامل پیامبر، است

ت ودرستی آن نخواهد ماند دیگر جای هیچ تردیدی و پیامبر معصومین
ّ
  .درصحت و دق

های تـاریخی و روایـی پیرامـون وجـود مصـاحف هرحال آنچه بالشر و مستشرقان بر اساس یافتهبه

 های پیـامبربنا بر توصیه، چرا که، ندارد و فاطمه زهرا اند؛ اختصاص به شیعه و امام علیگفته

شتیاق به حفـظ کـالم خـدا وتهیـه مصـحف درمیـان و جّو حاکم آن روز نوعی رقابت درنوشتن قرآن و ا

های زیادی توسط صحابی درایـن دوره  تا مصحف، مسلمانان وصحابی پدیدار گشته بود که موجب شد

چنانچه امروزه  در هر  خانه  کتـاب  ، مصحفی را گردآوری کرده نماید، شکل بگیرد و هرکس برای خود

ن آس نسخه ای از قران  را برای سـهولت دسترسـی بـه قـرقران  موجود است  شاید درآن  دوره نیز هر ک

های ابی بن کعـب و ابـن توان از مصحفبرای نمونه می، برای خود فراهم نموده بوده است ، وحفظ آن

مصـحف خـود از ان  دفـاع ، درسـتی و اسـتواریسـختی نسـبت بهمسعود و... نام بـرد کـه هرکـدام به

 به معنای وجود تضاد و یا تناقض بین مصحف ،البته  همانطور که گفته شد، کردندمی
ً
ها نبوده این لزوما

 تفاوت در لهجه، بلکه، است
ً
موجب ، که به  مرور زمان، ها بودهها و یا نوع چینش سورهها و قرائتصرفا

این گمان شده است و شاید از انجایی که  داشتن مصحف تهیه شده  در هـر قبیلـه  ویـا شخصـیت هـر 

افراد  وقبایل  بـرای  انگیزه، موجبات  تشدید، تیاز و افتخار برای آنان تلقی می شده استنوعی  ام، قبیله

کیـدهای  ، های خویش و یا قبیله فراهم  می کردهپافشاری بر مصحف تا این افتخـار بـزرگ را کـه بـا تأ

نـد؛ اّمـا ایـن همراه بوده وبه  فرهنگ عمومی جامعه  تبدیل شده را به نام خود ثبت نمای فراوان پیامبر

 شور و تالش و این انگیزه همه در راستای حفظ اصالت قرآن بوده است که با محوریت رسـول خـدا

  .باره شکل گرفته باشدیکگونه نبود که در هنگام ترس از بین رفتن اصل قرآن بهگرفته بود و اینشکل

ها ن توحیـد مصـحفراستی انگیزه صحابی از داشتن مصاحف شخصی از آغاز وحی تا زماحال به



  

 

  چه بوده است؟

ای از آیـات الهـی را بـرای خـود توانسـت مجموعـهها تابعین و هـرکس کـه میصحابه و بعد از آن

های آن کم و حال هنوز نسخهبرای انجام فرایض مذهبی الزم بود و درعین، که در آیندهگردآورد؛ برای آن

ها بسـیار آموزش دیگر مسلمانان و کودکان و نامسـلماننمود و نیز برای نادر بود و تهیه آن نیز دشوار می

ص به شمار می، حالضروری بود و درعین
ّ

رفت و مالکیت آن بر شخصیت مـذهبی و ارزش نشانه تشخ

با نگـاهی اجمـالی بـه ، ). در این رابطه۳۳۳: ۱۳۸۴، تاریخ قرآن، افزود (رامیاراجتماعی دارنده آن می

، هـم از کـار جمـع آوری فهمید کـه صـحابه در زمـان رسـول خـداتوان خوبی میبه، هااین  کتاب

 می، اندهای قرآن غافل نبودهمصحف
ً
ـ هشـت ، که در جنگ احد عموی پیامبر، گویند: حمزهمثال

، تـاریخ قـرآن، مصحفی برای خود گـردآورده بـود (رامیـار، سال پیش از رحلت رسول خدا ـ شهید شد

مصحفی را گردآورده کرده بـود کـه در  ر در زمان رسول خداهمچنین عبدالله بن عم). ۳۳۳: ۱۳۸۴

، انـد (رامیـاردارای مصـاحفی بوده مجموع نام چهارده تن را در دست داریم که در زمان رسول خدا

  ).۳۳۳: ۱۳۸۴، تاریخ قرآن

های ها و داشـتن مجموعـهکـار گـردآوری مصـحف پس از رحلت رسول خدا، روشن است که

وسه نفر از صحابه را داریـم که امروزه درمجموع نام بیستطوریبه، تر شدافزونشخصی از آیات الهی 

تر انـد و دقیـقهـا پـیش از عثمـان بودههایشان به ما رسیده و همگـی آنوبیش خبری از مصحفکه کم

 به نام مصحف زمان با مصحف ابوبکر استبگویم: هم
ً
های علی ابن و آنچه نیز در گوشه و کنار احیانا

های قـدیمی های دوباره نوشته شده از مصحفمشهور بوده است و برگ یا ائمه اطهار طالبیاب

تـاریخ ، های پیش از مصحف قرآنی اسـت (رامیـاراز مصحف، را هم که لوئیس منگانا ادعا کرده است

  ).۳۳۳: ۱۳۸۴، قرآن

  نتیجه
الف قرائـت در مـوارد یـاد شـده ها و علل پدید آمـدن اخـتنظر ما دیدگاه بالشر در رابطه با زمینه از

تواند مؤثر بوده باشد؛ چراکه با توجه بـه وجـود سـازوکارهایی چـون اسـناد و وجـود تعبـد محـض نمی

، های یادشـدهازحـد مسـلمانان و سـایر مؤلفـهمسلمانان به قرائت پیامبر و حضور حافظان و دقت بیش

خود سد محکمی در برابـر ورود هرگونـه  سازد وامکان هرگونه نفوذ و تشویش و دوگانگی را ناممکن می

توانیم تأثیرات سیاسی و محیطی و یا فاصله زمانی و... دگرگونی در نص قرآن بوده و هست؛ پس ما نمی



  

 

قـرآن یکـی اسـت و قرائـت ، یافت اختالف و دوگانگی در قرآن قرار دهیم و باید تکرار کردرا دستاویز ره

  است.قرآن یکی است و از نزد یکی فرود آمده 
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  .ق ۱۴۱۲، بیروت، لمیهدارالکتب الع، جامع البیان فی تاویل القرآن، محمدبن جریر، طبری .٢٣

  ش. ١٣٦٠تهران: ، انتشارات صدوق، تفسیر عاملی، ابراهیم، عاملی .٢٤

 ق.١٤٢٠بیروت:، دار المؤرخ العربی، خ القرآنیتار، محمدحسین، الصغیرعلی .٢٥

 ق.١٤٢٠بیروت: ، داراحیاء التراث العربی، تفسیر الکبیر، محمد بن عمر، فخر رازی .٢٦

، ترجمه: سـید محمـدباقر حجتـی، خ قرائت قرآن کریمای بر تاریمقدمه، عبدالهادی، فضلی .٢٧

  .١٣٦٣جا: بی، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

دار احیاء التراث ، الجامع ألحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، ابوعبدالله محمد بن احمد، قرطبی .٢٨

  ق.١٤٠٥، بیروت: چاپ دوم، العربی

مجلــس األعلــی للشـؤون ، ـاتلطائف اإلشـارات لفنــون القرائـ، شهاب الدین، قسطالنی .٢٩

 ق.١٣٩٢قـاهره: ، االسالمیه

دفتـر نشـر ، ترجمـه: سـید جـواد مصـطفوی، االصول من الکافی، محمد بن یعقوب، کلینی .٣٠

  .١٣٧٥تهران: ، فرهنگ اسالمی

  .ق ١٤٠٣، بیروت: چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسی .٣١

  ه. ١٣٥٢بیروت: ، یموسسة االعلم، السقیفة، محمدرضا، مظفر .٣٢

ترجمـه: ابـو ، آموزش علوم قرآن (ترجمه التمهید فـی علـوم القـرآن)، محمد هادی، معرفت .٣٣

  .۱۳۷۴تهران: ، سازمان تبلیغات اسالمی، محمد وکیلی

 ق. ١٤١٢قم: ، دفتر انتشارات اسالمی، التمهید فی علوم القرآن ، محمد هادی، معرفت  .٣٤



  

 

مرکـز انتشـارات ، ترجمه: محمد شـهرابی، ریفمصونیت قرآن از تح، محمد هادی، معرفت .٣٥

  ش.١٣٧٧، قم: چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسالمی

کنگـره شـیخ ، محقق: مهـدی نجـف، التذکرة بأصول الفقهمختصر ، محمد بن محمد، مفید .٣٦

  تا.بی قم:، مفید

تهران: چـاپ بیسـت و ، الکتب االسالمیهدار، تفسیر نمونه، ناصر و همکاران، مکارم شیرازی .٣٧

 ش. ۱۳۷۲ ،ششم
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