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چکیده

دو مسئله تحریف و اختالف قرائـت قـر  ،از مسـتئل اتـک ـه از تـ هـت خسسـت
اتالم  ،گفتگوهت فراواخ ب محققت قر خ را براخگ سته اتـک از تـوی ودـود روایـت
ضع ف در تتبهت فریق  ،توهم ودود تحریف در قر را ایجتد رد اتک .از تو دیگر،
به ختطر پ وخ تنگتتنگ ه بب تحریف و اختالف قرائک ودود دارد ،قرائکهـت مستلـف از
قر  ،به مسئله تحریف قر دام زد اتک .مستشرقت برا خشت داد روخ بشر شـل -
گ ر قر  ،اق ام به تتریخخگتر قر خمود و درای ب بـه اخـتالف قرائـت و تحریـف قـر
اتک ه بت بهر گ ر از روش تتبستخها و به طریـ
اهم ک فراواخ داد اخ  .ای قلم در پ
تحل ل ـ توص ف خشت دهـ ـه اخـتالف قرائـت در نـتر اخگ ـ هـت و روشهـت تحق قـ
ختورشنتتت  ،در شل گ ر توهم ودود تحریف قر تأث ر بهت ای داشته اتک.
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قر ریم تتب اتک ه از ابت ا مر توده و عنتیک مسلمتخت و غ رمسلمتخت بود اتک
مستلفت قر خ از همت ابت ا در ترزار خویش بت دعو پ تمبر ا رم ،قر را خشتخه گرفته و
حرـر بـر م خـ و در ایـ راتـتت گـته
بت اب ارهت مستلف در پ خنث تتز دعـو
پ تمبر را متهم م ردخ ه قر را از افستخههت ه برگرفته و بر مردم عرضـه داشـته اتـک
(فرقت  .)5 /گـته خ ـ بـرا ـمارزش خشـت داد قـر  ،پ ـتمبر را دـ زد مـ خواخ خـ
(حجر .)2/ای مشل مستلفک بـت قـر در دور هـت مستلـف ادامـه داشـته اتـک و در هـر
دور ا  ،شل تتز ا به خود م گرفته اتک.
خ اعهت فرقها بود اتک ،گـته دتـک ویـ
مسئله تحریف قر ه ب شتر زائ
برا مستلفت قر قرار م گرفته اتک درای ب برخ از افراد و گرو هت اتالم بـت تل ـهبر
روایت ب پتیه و اتتس به ای مسئله دام مـ زدخـ خوشـته شـ تتبهـتی چـو «فصـ
السطتب» توتط مح ث خور  ،برا مستلفت قر فرصت ایجتد رد تت حملـههـت خـود بـه
قر را ش ی تر نن اگرچه محققت و ب رگت دی اتفتقخظر دارخ ه مت حتضـر قـر ـریم
همت قر خ اتک ه بر پ تمبر ا رم ختزل ش اتک و ای خظر در ثتر و تتبهت مستلـف
بتزتتب یتفته اتک (ح ر  ،ص تخة القر م التحریف )12 :2311،امت ودود هم مسـئله
در برخ تتبهت روای مسلمتخت بتعث ش تت مستلفت اتالم بت اشت تق فراواخ ایـ مسـئله
را پ گر خمتین و شتخ و برگهت مستلف به ب هن .
مستشرقت خ ه ازدمله اول ستخ هستن ه دربتر تتریخ ت وی قر قلمفرتـتی
خمودخ  ،به اشلتل گوختگو به مسئله تحریف قر پرداخته و بسـشهـت زیـتد از تتبهـت
خود را به ای مسئله اختصتص داد اخـ (رک :خول ـه ،تـتریخ قـر  )323 :1002 ،و تحـک
عنوا تتریخ ت وی قر بت اتتنتد به روایت ش عه و تن  ،دربـتر تحریـف قـر  ،ادعتهـت
مستلف را مطرح خمود اخ  .برخ م گوین ه یت و تور هتی بـود ـه در زمـت پ ـتمبر
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تالو م ش  ،امت دمع نن گت قر به دالی مستلف خهت را از مصحف ه پـ از رحلـک
پ تمبر گرد ور و ت وی ش  ،از قلم اخ اختهاخ برخـ از خهـت مـ ع شـ ـه عثمـت و
صحتبه به تل قه خود برخ از یت و حت تور هت را به قر اف ود اخ (همت .)321:
از تو دیگر ،موضوع «اختالف قرائت » خ از همت تـ هـت خسسـت هجـر  ،م ـت
محققت و اخ یشمن ا قر خ  ،گفتگوهت فراواخ به را به ودود ورد اتک اگرچه قـر ـریم

مسئلهاختالفقرائات

قب از ورود به موضوع رابطه اختالف قرائک و تحریف قر در خظر مستشـرقت  ،دـت دارد
در ابت ا دو مسئله تحریف و اختالف قرائت را بهروشن تب خمتی م شـنتخک حـ ودوثغور
ای دو مسئله و دی گت هتی ه پ رامو ایـ مسـتئ ودـود دارد ،همچنـ اخـواع گـته از
تحریفتت ه در مورد قر مطرح ش و مق ار تفتو هتی ه ب هر ام از قرائـکهـت ودـود
دارد تت ح زیتد در ب ت ارتبتط ای دو مسئله راهگشت خواه بود.

رابطه اختالف قرائات و تحر یف قرآن از دیدگاه مستشرقان

هموار یک حق قک داشته اتک و مسلمتخت ای حق قک را خس بـه خسـ بـه همـ یگر منتقـ
تتخته و بهعنوا یک امتخک گرا بهت از مراقبک رد اخـ و تواخسـتن را در تـ نههـت حفـ
را در یک مصحف گرد وردخ ّامت ابت ای بود خط عرب و
خمتین و ب و ه چ مو تتت
ودود لهجههت و گویشهت مستلف ،بتعث ش تت برخ از مسلمتخت  ،قـر را بـهدلسوا خـود
قرائک خمتین و هم عتم بتعث به ودود م اختالفهتی در قرائت قر ش .
درواقع ،قر یک قرائک داشته اتک و بـه یکشـل بـر پ ـتمبر خـتزل شـ اتـک امـت
دشوار تلف قر برا قبتیل ه قر به لهجه خت ختزل ش اتک ،بتعث ش ه خت برخـ
از حروف و لمت را به لهجه خود ادا خمتین (طه حس  ،ف االدب الجتهل  ،ب تـت.)10 :
هم امر بتعث ایجتد شفتگ در قرائکهت قر گشک ،بهگوخها ه پ از تسـب ع قرائـت ،
ای قرائت  ،رخگ ق اتک به خود گرفک.
ودود ای قرائکهت ه به گفته ب رگت ش عه و تن  ،دارا حق قت مغتیر بت حق قک قـر
هستن (رک :زر ش  ،البرهت ف علوم القر  323/2 :2135 ،البنـت ،اتحـتف فرـالل البشـر،
 21 :2133صتلح ،مبتحث ف علوم القر  203 :1000 ،خوی  ،الب ت فـ علـوم القـر ،
 ،)222 :2331بتعث ش تت ختورشنتتت  ،تمتم تالش خود را به تر ببرخ تـت از ایـ را بتواخنـ
اضطراب و بههمریستگ قر و ودود یت و معتخ مرطرب در را به مستطبت خـود القـت
نن تت از ای رهگذر بتواخنـ بـه اهـ اف خـود دتـک یتبنـ درای بـ  ،حتـ سـتخ متخنـ
گل زیهر ،تأل ف د اگتخها به ای امر اختصتص دادخ و بت ارائه مثتلهـت مستلـف از قرائـت
شتذ و ضع ف ،تع م ردخ ای قرائکهت را همسنگ یت قر خشت دهن .
مت در ای خوشتتر بر خ م تت بت بررت برخ از ثتر ختورشنتتت در دو حوز تحریف و قرائـک و
همچن بهر گ ر از مستع محققت در ای زم نههت ،رابطه ب تحریـف و اخـتالف قرائـت را از
دی گت ختورشنتتت بررت خمتی م و به ای پرتش پتتخ ده م ه یـت اخگـتر تحریـف قـر خـ د
ختورشنتتت از اختالف قرائت خشأ م گ رد یـت اینلـه ایـ دو مقولـه رابطـها بـتهم خ اشـته و در
هم یگر تأث ر خ اشتهاخ  .در ای راتتت از روش اتنتد و تتبستخها بهر گرفتهایم.
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قـر ــریم در دور زخـ گتخ پ ــتمبر ا ــرم بــت اب ارهــت و وتــتی مستلــف بهوتـ له
خگترخ گت خوشته م ش  .در روزگتر به ختطر اهم تـ ـه مسـلمتخت بـه محتفظـک از قـر
م دادخ  ،گروه قر را خگترش م ردخ و گروه یت را در ت نههت حف مـ ردخـ (رک.
زر ش  ،البرهت فـ علـوم القـر  132/2 :2135 ،دراز ،مـ خ الـ القـر 32 :2132 ،
صتلح ،مبتحث ف علوم القر  .)33 :1000 ،اگرچه قر به یک صـور بـر پ ـتمبر خـتزل
را به همت شل به مردم ابالغ م ردخـ امـت ابتـ ائ بـود خـط و
م ش و حرر
اختالف لهجههت بتعث ش تت پ از رحلک حرر قرائکهت مستلف از قر شود.
محم حس عل الصـغ ر ،خو یسـن معتصـر عراقـ  ،در تـتریخ قـر خش ،دل ـ اصـل
اختالف قرائت را ادتهتد قتریت معرف رد اتک« :اختالف قرائت بس تر گسترد بود  ،ه ف
مصحف ه بهوت له عثمت گرد ور ش  ،از ب برد ای اختالف اتک و ای مصحف بتعث
توح مصتحف گشک امت ای وح متخع ای خم شود ه ادتهتد در قرائک خـط مصـحف
بتعث ایجتد اختالف خشود ،به هم تبب تع اد زیتد از قرائکهت درخت جـه همـ ادتهـتد
ظتهر گشک( ».صغ ر ،تتریخ القر .)12 :2111 ،
ای قرائکهت اخواع دارد ،اب قت به قرائکهت را به هفک خوع تقس م رد اتک .در برخـ از
قرائکهت ،تنهت اعراب لمه تغ ر م ن و در معنت لمت تغ ر ایجتد خم ن گـت تغ ـر
اعراب ،بتعث تغ ر معنت لمه هم م شـ اتـک در برخـ از قرائـکهـت ،متـرداف لمـه،
دتیگ ی لمه دیگر م شود ،ب و خله در معنت خواتته ش  ،تغ ر رخ ده گت شـل
ثتبک م متخ گت همشل و هممعنت لمه دگرگو م -
لمها تغ ر م ن  ،امت معنت
شود گته قرائکهت به شل موزیتد ش برخ از لمت ظتهر م شود (ال ینور  ،تأوی
مشل القر  ،ب تت.)32 :
بنتبرای  ،همت طور ه مشته م شود ،قبول برخ از اخواع قرائت  ،منجر به قبول را یتفت
تحریف در قر م شود یعن برخ از قرائت بت تحریف قر  ،مرز مشسص خ ارد و همـ
 202امر بتعث ش ه مح ث خور ای قرائکهت را بهعنوا دل تحریف قر معرف ن (خـور ،
فص السطتب ف تحریف تتب رب االربتب ،ب تت )101 :درحتل ه اتتس ای قرائکهـت
شتذ ،روایت ضع ف اتک .اتتتد معرفک ،تعـ اد روایـتت ـه مربـوط بـه قرائـک اتـک ـ امـت
مح ث خور برا اثبت تحریف قر به خهت اتتنتد رد اتک ـ را  203روایک معرفـ ـرد
اتک (معرفک ،ص تخة القر م التحریف.)102 :2331 ،

خاورشناسانوقرائات

همت طور ه مشته ش  ،در مورد قرائت  ،خظرا مستلف و گـت متنتقرـ ودـود دارد و
اگرچه گتهت ف قرائک ،قرائکهت را به ته خوع متواتر ،مشهور و شـتذ تقسـ م ـرد اخـ (البنـت،
اتحتف فرالل البشر )30 :2133 ،همه اتفتقخظر دارخ ه قر فقط بت تـواتر ثتبـک مـ شـود
(رک .خوی  ،الب ت ف علوم القر  .)122 :2331 ،به ختطر هم  ،تع د قرائت و اختالفـتت
ه در ای زم نه ودود دارد و به ختطر ای ه قر تتو رتتلک پ تمبر را تشل م ده و بت
براخگ ست شبهت بر قر راحک م توا همه اتالم را زیر تؤال برد ،مستشرقت درزم نـه
قرائک تحق قت فراوا را اخجتم دادخ ب شتری س ه در ای زم نه بـه تحق ـ پرداخـک و
تؤاال مستلف در مورد قرائت مطرح رد ،گل زیهر ،ختورشنتس مجترتتتخ بود.
مستشرقت به ختطر اه اف ه دخبتل م ردخ و همچن درخت جه روشهـتی تحق قـ
ه برا خود در پ شگرفتهاخ  ،همه قرائکهت را بهعنوا قر تلق رد اخ و درخت جه هم
مق مت غلط قر را به تحریف متهم تتختن مت در ادامه تع م ن م ـه برخـ از را
ای ختورشنتتت دربتر قرائک را ب ت خمتئ م.
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از تو دیگر ،ودود روایتت ه ب تخگر خ ول قر به هفک حرف اتک ،بتعث ش تت برخ
حروف تبعه را به قرائکهت هفتگتخه تفس ر نن (اب د ر  ،النشرف القرالا العشر.)3/2 ،
اگرچه ش عه در اتتوار تن ای روایت تردی رد و معتق اتـک حتـ اگـر تـن خهـت هـم
درتک بتش  ،ای احتدیث بهه چوده بر خ ول قر بر هفک قرائک داللک خ ارد و ممل اتک
به تع اد لهجههتی ه قر به خهت ختزل ش  ،اشتر داشته بتش (خوی  ،الب ت ف علوم القر ،
 122 :2331معرفک ،التمه .)112-132 /2 :2333 ،
اه تنک بر ای بتورخ  ،قرائت هفکگتخه بت تواتر از پ تمبر خق ش و قر مطتب هم
قرائکهت بر پ تمبر ا رم ختزل ش و حرر هم قرائـکهـت را بـه صـحتبه مـوزش داد
اتک (ت وط  ،االتقت ف علـوم القـر  223 :1003 ،صـتلح ،مبتحـث فـ علـوم القـر ،
 )202 :1000ول ش عه معتق اتک ه ای قرائکهت از تواتر برخوردار خبود و بهصور خبـر
واح خق ش اخ  .درحتل ه قر خ ک یت قر  ،فقط بت تواتر ثتبک م شود (خوی  ،الب ت ف
علوم القر  .)103 :2331 ،ش عه درای بتر به روایت اه ب ک اتـتنتد مـ خمتیـ  .در ایـ
روایت ائمه مردم را به پ رو از یک قرائک دعو خمود اخ (مه و راد ،بررت روایک اقرأ
مت یقرأ النتس.)50 :2311 ،
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رتور دفر  ،قر پـوو غربـ در مق مـه تـتب «المصـتحف» دور هـت شـل گ ـر
قرائکهت را شش دور داخسته اتک و خری مرحلـه ایـ دورا را اختسـتب روایـک حفـز از
عتصم ،بهعنوا قرائـک رتـم مـ داخـ (تجسـتتخ /دفر  ،المصـتحف .)1 :2132 ،خلتـه
قتب توده در تسنت دفر ای اتک ه قرائک نوخ قر را خت جه اختستب صـحتبه معرفـ
رد اتک ...« :ای خظر مستشرقت دربتر تـتریخ قرائـک قـر اتـک از زمـت شـل گ ـر
مصحف در زمت صحتبه تت مصحف عثمتخ  ...تت زمـتخ ـه صـحتبه از بـ روایـت زیـتد و
متفتو یک روایک را بهعنوا روایک رتم اختستب ردخ » (همت ) .خت جـه تـس دفـر
ای اتک ه ای قرائک به ختطر منتتبک بت قواع عرب و رتمالسط اختسـتب شـ اتـک ،خـه
ای ه ای قرائک ،قرائک پ تمبر اتک.
همچن گل زیهر در تتب مذاهب تفس رش ،بهطور مفصـ بـه موضـوع قرائـک پرداختـه
اتک و بت ذ ر مثتلهت مستلف ،اخواع قرائکهت را خشـت داد اتـک (گلـ زیهر ،المـذاهب
االتالم ة ف التفس ر .)13-5 :8000 ،ایشت اختالفتت ه درخت جـه فقـ ا خقطـه حتصـ
ش را در تغ ر معنت م تأث ر داخسته اتک (همـت  )2 :امـت معتقـ اتـک برخـ اختالفـت ،
معنت واژ هت را دگرگو م تتخته اتک ،متخن دتیگ ین واژ «ب رتل» بت «صفرال» در یـه
 22تور صتفت (همت  .)23 :همچن و معتق اتک ه برخ قرائـکهـت بـتهم تنـتق
دارخ ه برا خشت داد ای تنتق هت به معنتهت متنتقر ـه از قرائـک معلـوم و مجهـول
سی َغلبون» و « َغلبت و َ
« ُغلبت و ُ
سیی بغلبون» در تور مبتر ه روم ،به دتک م ی  ،اشتر ـرد
اتک (همت .)21 :
خول ه ،ودو اختالف قرائکهت را هفک مورد برشمرد اتک ه همگ خهت به اخـتالف در
حروف ،وقف ،تلک ،م  ،امتله و ...برم گردد (خول ه ،تـتریخ قـر .)232-212 :1002 ،
ای خوع اختالفت ه خول ه برا قرائک ذ ر رد اتک تغ ر چن اخ در معنت لمت ایجتد
خم ن  .و درای بتر م گوی « :قرائکهت هفکگتخه ،چ د اتتفتد محـ ود از زاد
 202زیتد ه ابهتم حروف وف به ختطر فق ا خقطه ایجتد رد  ،خ سک( ».همت .)232 :
رتور دفر  ،بت اتتنتد به دملها از عثمت  ،قر را دارا لح داخسته اتک اه لغک لحـ
را به معن خطت و اخحراف تس از معنت درتک ،گرفتهاخـ (فراه ـ  ،العـ 130/3 :2220 ،
َّ
اب منظور ،لست العرب« )331/3 :2222 ،الل ْح ُن :صرف الكالم عین سیهها الری ی علییا ،إمی
بإزالة اإلعراب ،أو ّالتصحیف و هو المذموم و ذلك أكثر استعم ال و ّإم بإزالتا عن ّالتصیر یح و صیرها
بمعه ه إلى تعر یض و هحوی» (راغب ،المفردا ف غریب القر .)333 :2221 ،

بنت بر تسن

ه دفر خق رد  ،اخحرافتت

ه در قر ودود دارد را مردم اصالح خواهن خمـود

«عن عبداالعلى بن عبداللا بن ع مر القرشى ق ل لم هرغ من المصحف اتى عثم ن ههظیر هییا هقی ل قید
ً
احسهتم وأجملتم أ ی هیا شیئ من اللحن ستقیما العرب ب لسهته » (تجسـتتخ /دفر  ،المصـتحف،

 )31 :2132ای تس تت ح زیتد اعتقتد به توهم تحریف ش قر را خشت م ده .
مت در اینجت در پ قرتو و حلم دربتر ای تسنت خ ست م زیرا ای امر مـت را از هـ ف
اصل خویش بتزم دارد و مجتل خق ای تسنت  ،در اینجت ودود خ ارد زیرا هـ ف مـت صـرفت
خشت داد خظرا ختورشنتتت دربتر قرائت اتک ه به خظر م رت خچه گذشک تت حـ
مت را به رت به ای مهم یتر م خمتی .
مسئلهتحریف

محققت قر خ را به خود مشغول تتخته اتک از توی  ،مستلفت قر از ای مسـئله بـهعنوا
حربها برا ضربه زد به قر بهر م بردخ و از توی دیگر ،پووهشگرا مسلمت بت دالیـ
مستلف قر خ و روای  ،به رد پن ارهت م ع ت تحریف قر م پرداختن .
اگرچه خ اوخ متعتل به پ تمبر ا رم اطم نت داد ه ای قر بهه چودـه مـورد دتـتبرد
قرار خسواه گرفک و در حفتظک ختزل نن

خواه بود (حجر )1/امت ای ضمتخک اله

متخع بهتخه گ ر مستلفت بر قر خش و عوام مستلف بتعث به ودـود مـ
اتک .شتی مهمتری عتم  ،اختالفت مذهب بتش  ،بهگوخها

ایـ ادعـت شـ

ه هریک از فرقههت مـذهب ،

دیگر را به تحریف قر متهم م تتزخ تت از ای رهگذر خویش را برحـ معرفـ خمتیـ در
ای م ت  ،بت ودود روش بود تست ای ادعت و تأ
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مسئله تحریف قر از موضوعتت اتـک ـه از دیربـتز ذهـ بسـ تر از پووهشـگرا و

ب رگت ش عه و تن بر مصوخ ک قر از

تحریف (اب بتبویه (ص وق) ،االعتقتدا  35 :2332 ،طبتطبتی  ،الم ا ف تفسـ ر القـر ،
 202/21 :2223فرـ الله ،مـ وحـ القـر  223/23 :2221 ،زمسشـر  ،اللشـتف عـ
حقتئ غوام التن ی  531/1 :2203 ،فسرال ی راز  ،مفـتت ح الغ ـب213/21 :2210 ،
اب عتشور ،التحریـر و التنـویر ،ب تـت 21/23 :مراغـ  ،تفسـ ر المراغـ  ،ب تـتّ )1/22 :امـت
مستلفت همچنت بر ادعت خویش اصرار م ورزخ .
دت دارد در اینجت به اخواع تحریف اشتر ا داشـته بتشـم .پووهشـگرا قر خـ تحریفـ
ممل اتک ،به قر خسبک داد شود را به اخواع زیر تقس م رد اخ :

ـه

202

 .2تحریف در معنت :در صورت ه چ یت لمها از مورد خود تغ ر داد شـ و در غ ـر
معنت واقع اش اتتعمتل شود ،ای عم را خوع تحریف م ختمن (خوی  ،الب ـت فـ علـوم
القر  .)150 :2331 ،درواقع در ای خوع تحریف ،قر بهدلسوا تفس ر م شود و یت قـر
به معنتی غ ر از خچه مراد قر اتک ،تفس ر م شود .تردی خ سک ه چن تحریف رخداد
َ
ِل
و
و
ِل
الّینَاهندُالایا ُفِّرون االَم ِنَا نَا
اتک و قر خ به وقوع ای تحریف اشتر ـرد اتـک مِنَ ِا
م لضِ ن ِِ ( خستل ،)22/همچن حتلوروز مسلمتخت هم بـ ش از هـر چ ـ گویـت وقـوع ایـ
تحریف اتک.
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 .1تحریف در حروف و حر ت  :در صورت
قر تغ ر داد شود ،بهطور ه معنت

ه حروف و یت حر ت بعرـ از لمـههـت

ه چگوخه تغ ر پ ا خلن  ،ای عم خ ـ یـک خـوع

تحریف محسوب مـ شـود (خـوی  ،الب ـت فـ علـوم القـر  .)150 :2331 ،تغ راتـ

ـه

درخت جه اختالف لهجههت رخداد اتک ،خ ـ از ایـ تـنخ تحریـف اتـک (معرفـک ،صـ تخة
القر م التحریف )12 :2331 ،یعن تغ ر حروف ه منته به غ ر معنت قـر مـ شـود،
خوع تحریف به شمتر م رود ای خوع از تحریف خ

ه به موضوع قرائت مربـوط مـ شـود،

قطعت در مورد قر اتفتق افتتد اتک.
 .3تغ ر در لمت قر

ه منجر به تغ ر معنت خهت شـود را خ ـ از تحریـف برشـمرد اخ

(رک .خوی  ،الب ت ف علوم القر  .)150 :2331 ،گفته م شود اب مسعود ای خوع از تب ی
را تجوی م رد و بهعنوا مثتل قرائـک «حلـ م» بـهدت «علـ م» را دـتی مـ داخسـک (رک.
معرفک ،ص تخة القر م التحریف.)12 :2331 ،
 .2تحریف از طری اف ود لمه یت یها به قر و ادعت اینله ای

لمه یـت یـه د ئـ از

قر اتک و از دتخب خ ا بر پ تمبر ا رم ختزل ش اتک (خوی  ،الب ت فـ علـوم القـر ،
 .)152 :2331واقع خش

ای تحریف در قر  ،مورد اتفتق همه مسلمتخت اتک (شـریف ،

 202اتطور تحریف .)15 :2333 ،از خجت ه خت جه قبول وقوع ای تحریف در قر  ،تواختی بشـر
در به ودود ورد یتت خظ ر خچه بر حرر محم  ختزل م شـ اتـک و ایـ مطلـب بـت

َ ِل
ِل
ِل و ِل و
ِل و و
بامِمدان َزْلداَعاا بدِنداونُْ لاُِِن ر ٍا
دعو همتخن ور قر در یه  13بقر ااإِااكنت ِلَ ِ ا
افارای ٍ
ِل ِل
ِل و ِل
ِل و و
و ِل ِل و
ااالهللِاإِااكن وت ِلَاصد ُِ اقِیا تعترض شلتر دارد ،ه چ مسـلمت
مَِامِث الِ ِااالُع لاشهدلءكَامَِاُ ِ

بتورمن

ای خوع تحریف را خم پذیرد.

خاورشناسانوتح ریف

همت طور ه گذشک ،برخ از اخواع تحریف در قر اتفتق افتـتد اتـک و برخـ از خهـت
اگرچه رخ خ اد امت ستخ هستن ه اعتقتد به ودود ای تحریفهت در قر دارخ مستشرقت
ه هموار از موضوعتت ه قر را تتب بشر و درخت جه فکهتی ه گریبـت تـتبهـت
بشر را گرفته اتک ،بر عترض ش را خشت ده  ،اتتقبتل رد و در تحق قـت خـویش بـه
پرداختهاخ  ،در بس تر از تتبهت خویش بسشهتی را به ای موضوع اختصتص داد اخ
و اخواع مستلف ای تحریفهت را به قر خسبک داد اخ .
تئودور خول ه ،ختورشنتس لمتخ  ،در تتب «تتریخ قر » ذی عنوا «م ال یتضمها القرآن
مم اوحى الى محمید» ،به گمت خویش به یت و تور هتی ـه بـر حرـر محمـ  خـتزل
ش امت از قر نوخ افتتد اتک ،م پردازد (خول ه ،تتریخ قر  .)120 :1002 ،و در ای
بسش ،پ از ذ ر روایتت ه به فق ا یت و تور هتی از قر اشتر دارد ،م خویس  :ممل
اتک ای تسنت پتر ا از تور ا ه مفقود ش  ،بتشـن (همـت  )123 :اگرچـه او احتمـتل
ای ه تسنت خق ش در روایک ممل اتک تس شسز پ تمبر بتش را رد خلرد اتک
امت احتمتل قو تر خ د و قر بود ای تسنت اتک ،هرچنـ بـه گفتـه و مملـ اتـک،
برخ از لمت ای یت دتتسوش تغ رات ش بتش (همت ) یت بتز در دت دیگـر بـت خقـ
روایت از تفس ر طبر « ...ق لوا ی لیت بیهه و بین اخوانه َمن یبلغهم انض لقیه به هرضى عهی
و أ ض ن » م خویس  :تشس ز اینله ای تس قر اتک یت ح یث ،دشوار اتک ،خچـه در
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 .5تحریف بت مخمود یت و لمتت از قر  ،یل دیگر از معتخ «تحریـف» تنقـ ز و
م خمود اتک ،ب ی معن ه بگوی م :قر مودود بر تمتم خچه از تمت ختزل ش  ،مشتم
خ سک و قسمت از در موقع ت وی و یت در دورا بع از ب رفته اتک (خوی  ،الب ت فـ
علوم القر  .)152 :2331 ،درای ب گرو اخ از فریق به ای خوع تحریف اعتقتد دارخـ
از عوامل ه بتعث شـ ایـ گـرو بـه ایـ دیـ گت گـرایش پ ـ ا ننـ  ،رخ داد تحریـف در
تتبهت پ ش و همچن ودود مصحفهت مستلف از صحتبه اتک ـه گفتـه شـ ایـ
مصحفهت بتهم تفتو هـتی داشـتن (رک .خـور  ،فصـ السطـتب فـ تحریـف تـتب رب
االربتب ،ب تت .)2 :همچن ودود روایکهتی در تتبهت ح یث فریق ه از خهت مسئله
تحریف متبتدر م شود ،به ای مسئله دام م زخ (اللرد  ،تتریخ القـر و غرائـب رتـمه و
حلمه.)23 :2331 ،
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شل خ سک ای اتک ه ای لمت طب عک قر خ دارد و هم بتعث قر داخسـت شـ
ه در شه ا ای تس را ب ت داشتهاخ  ،از ب
اتک اگر ای مت قر بتش  ،قطعت ابت ا
رفته اتک (همت  .)111:و همچن دائرةالمعترف اتالم  ،در مـ خ قـر  ،ورد اتـک:
ب و تردی قسمکهتی از قر از ب رفته اتک (ابو شهبه ،الم خ ل راتة القـر اللـریم،
.)135 :2203
حس ه ل  ،در تتب «ح تة محم » ورد اتک ،برخ از مستشرقت معتق خ ه تـتب
قر یک تن تتریس مورد اعتمتد خ سک ،بلله پ از رحلک پ تمبر یتت به اف ود ش
و یتت از تتته ش اتک (ه لـ  ،ح ـتة محمـ  )23 :2213 ،همچنـ «ك زانوهی » در
رتتله خود به ختم «محمد و نه یة الع م» در پ خشت داد اف ود ش یتت به قر اتک .و
بر ای بتور اتک ه ابوبلر و عمر پ ازاینله مشته ردخ ه پ شگوی هت پ تمبر مبنـ
بر اینله ق تمک در زمت ح ت ایشت یت اخ پ از رخ م دهـ  ،محقـ خشـ  ،یـتت ـه
خشت گر اخحصتر تتریخ ق تمک در علم اله را خشت م دهـ را بـه قـر اف ودخـ (بنـ عـتمر،
المستشرقو و القر  .)133-131 :1002 ،تزاخوفت م گوی  :اگر دی حق قـ محمـ ]
تحریف خش  ،دتک م برخ از تعتل م به بهتری شل پوشتخ ش اتک و دالی تتد ا
ه ب ت خواهم رد ،بتعث ش ه ابوبلر و تپ عثمت به تراغ مت مق س بروخ و ای تغ ـر
بهگوخها متهراخه اتفتق افتتد ه دتکیتب به مت اصـل قـر ] را غ ـرممل تـتخته اتـک
(همت .)133 :
ختورشنتتت دیگر متخن درمنگهتم ،بر ای بتورخ ه قر مـ زیـتد بعـ از خـ ولش
گرد ور ش و درای ب ممل اتک برخ تسنت خود پ تمبر در بـهعنوا قـر دـت
گرفتــه بتش ـ (لــوثروب ،حتضــر العــتلم االتــالم  .)13/2 :2132 ،تع ـ اد قتب ـ تــوده از
قر شنتتت غرب ودود دارخ ه اعتقتد دارخ یت و حت و تور هتی به دالیـ مستلفـ بـه
مت فعل قر اف ود ش اخ ه ذ ر برخـ از خهـت گذشـک .خول ـه ذیـ عنـوا «اتهتمـت
 210ودههت علمتل مس ح و غرب و » یت و تور هتی ه ای ختورشنتتت اعتقـتد دارخـ  ،پـ از
پ تمبر در قر قرار داد ش اخ را از قول خت خق رد اتک (خول ه ،تتریخ قـر :1002 ،
.)312-322
بت توده به خچه گذشک ،مشسز م شود ه ختورشنتتت همه اخواع تحریـف را بـه قـر
خسبک م دهن و را متخن تتبهت تمتخ دیگر تحریف ش م داخن و وقـوع هر ـ ام از

ای هت را بر قر روا م دارخ  ،در ای را خت عالو بر روایت ضع ف ه در تتبهـت روایـ
مسلمتخت ودود دارد ،تل ه م ردخ و در برخ موارد بت ح س و گمت تع م ردخ بـرا
دی گت خود دل ب تورخ .
بررسی
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پ از مشته خظرا ختورشنتتت دربتر دو مسئله تحریف و قرائک ،به خظر م رتـ
ه وقت خت دربتر تتریخ ت وی و خگترش قر گفتگو م نن  ،ه ف خهت ای اتک ه خشـت
دهن قر ریم بهتت هر تتب بشر دیگر  ،دارا تتریخ ت وی و خگترش اتک و درگذر از
دور ت وی  ،ممل اتک دتتسوش تغ را و تحریفتت گشته بتش  .خت بت همت اب ارهـتی
ه تتبهت دیگر را مورد تتریخگذار قـرار مـ دهنـ  ،بـه بررتـ تـتریخ قـر پرداختـه و
درای ب از روشهت تحق م ر ه عمومت برا بررت تتبهت بشر مورد اتتفتد قـرار
م گ رد ،بهر م برخ  .ب شتر ای تحق قت خشت م ده ه خـت تـت حـ زیـتد تحـک تـأث ر
پ شفرضهت دین و فرهنگ مح ط خود قرار گرفته و احلتم ختصـواب در مـورد قـر صـتدر
نن  ،خت تمتی ب قر و تتیر تتبهت تحریف ش قتئ خش و بت اتتنتد به روایتت ـه
دربتر عمل ت دمع ور قر ودود دارد ،مت قر را تحریف ش م داخن .
ختگفته خمتخ ه در ب مسلمتخت خ سـتخ متخنـ محـ ث خـور  ،اخـتالف قرائـک را
به عنوا تحریف قر برشمرد اخ و همت طور ه گذشک 203 ،ح یث را ه ب تخگر قرائـک-
هت مستلف از یت قر اتک را مستن برا تحریف قر قـرار داد اخـ (خـور  ،فصـ
السطتب ف تحریف تتب رب االربتب ،ب تت .)232 :شتی ای به ختطر رابطـه تنگتتنـگ
ب اختالف قرائک و تحریف اتک .درواقع ،خوا خـتخوا برخـ از قرائـکهـت دارا معنـت
یلستخ خبود و ممل اتک پذیرفت یل از قرائک هت معنت یه را دگرگو تتزد همت طـور
ه گذشک ابوالقتتم خوی در برشـمرد اخـواع تحریـف ،اخـتالف قرائـک را خ ـ از اخـواع
تحریف ذ ر رد اتک.
اگرچه همه قرائکهت از یک درده اعتبتر برخوردار خ ستن و بس تر از خهـت بهوتـ له
مسلمتخت بهعنوا قرائک شتذ معرف ش اخ امت ودود اختالف قرائت بتعث شـ اتـک ـه
ختورشنتتت  ،قر را تتب مرطرب ب اخن گل زیهر در تتب «مذاهب التفس ر» م خویس :
را در دورا مستلـف ،بـهعنوا وحـ
«ه چ تتب تشریع ودود خ ارد ه یک گرو مذهب
اله تلق رد و ای ق ر از اضطراب و ختپتی ار ه در قـر ودـود دارد ،برخـوردار بتشـ ».
(گل زیهر ،المذاهب االتالم ة ف التفس ر.)2 :8000 ،
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هرچن ختورشنتتت همه اخواع تحریفهت را در مورد قر پذیرفتـهاخـ و همـت طـور ـه
و اضتفه ش

گذشک ،احتمتل م ش

یت و تور هتی به قر را داد اخـ درحتل ـه ایـ

خوع تحریفهت ارتبتط چن اخ بت اختالف قرائک خ ارد امت گته خت جه پذیرفت تـسنتخ

ـه

دربتر اختالف قرائک بر زبت راخ اخ  ،ختگ یر به پـذیرفت تحریـف قـر منتهـ مـ شـود.
خول ه معتق اتک ه حرف در روایک «سبعة احرف» به معن قرائک اتک و اختالف قرائکهت
را حت در ح حذف یت اضتفه رد یک یه یت قسمت از یک تـور مـ داخـ (خول ـه ،تـتریخ
قر .)25 :1002 ،
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ق ر مسلم ،اضتفه ش
مبترز همتوردطلب
متخن یت

یه یت یتت به قر  ،از موارد تحریف اتـک و مسـلمتخت بـه تـبب

ه پ تمبر بت مشر ت داشته اتک و ختتواخ خت از ورد حت یـک یـه

(بقر  ،)59/را یتفت ای خوع تحریف در قر را خم پذیرخـ امـت مـ ب نـ م ـه

خول ه را ضم اختالف قرائک ذ ر رد اتک.
همچن گل زیهر معتق اتک ،مسلمتخت به ختطر ق اتت
قتئ بودخ  ،قرائک برخ از لمتت

ه برا خ ا ،پ تمبر و قـر

ه گمت م ردخ  ،ای ق اتک را زیـر تـؤال مـ بـرد ،بـه

قرائک دیگر تغ ر داد اخ (گل زیهر ،المذاهب االتالم ة ف التفس ر21 :8000 ،ــ .)35و

ِل
ِل و
درای بتر مثتلهت متع د را ذ ر رد اتک :بهعنوا مثتل دربتر یه  233بقر وإِااآمن لاب ِ ِمث ِلا
ِل
ِل
مداآمان وت ِلَاب ِ ِافق ِدالهتد ِلال م گوی  :چو قبول ای یه ،منجر به پذیرفت س مث خ اوخ اتک

و ای بت اعتقتدا مسلمتخت همسواخ خ ارد ،بنتبرای قرائک «بم آمهتم با» ظتهر شـ (همـت :

ّ ِل
البنكاَسق ،به ختطر مغتیر بت عصمک اخب ـتل
 )12یت ای ه قرائک یه  32تور یوتف إِا

به « ّ
سرق» قرائک ش (همت  .)13 :مجتل ذ ر همه مثتلهتی

ه گل زیهر ذ ر ـرد خ سـک

امت ای مثتلهت خشت م ده ه و معتق اتک ،شل گ ـر برخـ از قرائـکهـت ،درخت جـه
دتتبرد مسلمتخت به قر به اخگ هت مستلف اتک و ای ب ا معنت اتـک ـه و اخـتالف
 212قرائکهت را بهعنوا تحریف قر در خظر گرفته اتک زیرا تغ رات

ه بهزعم ایـ ختورشـنتس،

عم ا به قرائت را یتفته اتک ،د تحریف خم توا ختم دیگر بر خهتد.

نتیجه

ـه

رابطه اختالف قرائات و تحر یف قرآن از دیدگاه مستشرقان

ختورشنتتت  ،رخ داد اخواع تحریفهت در قر را روا م دارخ  ،به ختطر پ وخ خ دیل
ب برخ قرائت و تحریف قـر ودـود دارد ،ختورشنتتـت در خت جـه اختالفـتت ـه بـ
قرائــکهــت مستلــف ودــود دارد ،قــر را بــه تحریــف مــتهم تــتختهاخ ـ  .در مــوارد زیــتد
ختورشنتتت قرائکهتی ه مسلمتخت را بهعنوا قرائک شتذ در خظر گرفتهاخ بهعنوا قرائک
قر مطرح رد اخ ه قبول ای قرائکهت بـه تحریـف قـر منتهـ مـ شـود .هرچنـ ودـود
قرائکهت متفتو از قر  ،تـأث ر فراواخـ در ایجـتد تـوهم تحریـف قـر داشـته اتـک ّامـت
روشهت تحق ق ختورشنتتت و اه اف و پ شفرضهتی ه خسبک به قر داشتهاخـ  ،در بـه
ودود م ای توهم تأث رگذار بود اتک.
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قر ریم ،تردمه :رضتی اصفهتخ  ،محمـ عل و هملـترا  ،موتسـه تحق قـتت
فرهنگ دارالذ ر ،قم8919 :ش.
اب الج ر  ،الحتف اب الس ر محم اب محم  ،النشر ف القرائت العشر ،تحق
عل محم الربتع ،دار اللتب العلم ه ،ب رو  8991 :هـ .ش.
اب عتشور ،محم ب طتهر ،التحریر و التنو یر ،ب خت ،ب دت :ب تت.
اب منظور ،لست العرب ،دار اح تل التراث العرب  ،ب رو 8081 :ق.
اب بتبو یــه (ص ـ وق) ،ابــودعفر محم ـ اب ـ عل ـ  ،االعتقــتدا  ،تحق ـ  :عصــتم
عب الس  ،المؤتمر العتلم اللف ة الش خ المف  ،قم 8938 :هـ .ش.
ابو شهبه ،محم محم  ،الم خ ل راتة القر اللریم ،دار اللـوال ،ریـتض8043 :
هـ .ق.
ّ
البنت ،احم ب محم  ،اتحتف علمتل البشر ف القرائت االربعة عشر ،تحق ـ  ،د تـر
شعبت محم اتمتع  ،عتلم اللتب ،ب رو  8013 :م.
بن عتمر ،محمـ امـ حسـ محمـ  ،المستشـرقو و القـر  ،دار االمـ  ،اربـ :
(االرد ) 5440 ،م.
ح ر  ،ت متل ،ص تخة القر م التحریف ،تردمه گروه از متردمـت  ،خشـر
مشعر ،تهرا .8905 :
خوی  ،ابوالقتتم ،الب ت فـ علـوم القـر  ،تردمـه :محم صـتدق خجمـ  ،هتشـم
هتشمزاد هریس  ،وزار ارشتد ،تهرا  :چتپ اول  8915هـ .ش.
ال ینور  ،ابومحم عب الله ب مسلم ب قت به ،تأوی مشل القر  ،تحق  :ابراه م
شم  ،داراللتب العلم ه ،ب رو  :ب تت.
راغب اصفهتخ  ،حس ب محم  ،المفـردا فـ غریـب القـر  ،دارالعلـم الـ ار
الشتم ة ،دمش  8085 :هـ .ق
زر ش  ،ب ر ال ی محم ب عب الله ب بهتدر ،البرهت فـ علـوم القـر  ،تحق ـ :
محم ابوالفر ابراه م ،دار إح تل اللتب العرب ة ع س البـتب الحلبـ و شـر تئه،
دمش  :چتپ اول 8023 ،م.
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 .80زمسشر  ،محمـود ،اللشـتف عـ حقـتئ غـوام
ب رو  :چتپ توم 8043 ،هـ .ق.
 .82تتودارد ،لوثروب ،حتضر العتلم االتالم  ،تردمه :عجتج خـویه  ،تحق ـ  :ام ـر
شل ب ارتال  ،دار الفلر 8038 ،م.
 .81السجستتخ  ،عب الله ب اب داود تل مت ب أشعث ،المصـتحف ،تصـح ح :رتـور
دفر  ،طبع مصر 8091 ،م.
 .83ت وط  ،داللال ی  ،االتقت ف علوم القـر تحق ـ  :شـع ب االرخـؤوط ،موتسـة
الرتتله ،ب رو  :چتپ اول 5441 ،م.
 .81شریف  ،محمود ،اتطورة التحریف (دراتة حول التحریف عن الش عة والسنة) ،خشر
مشعر ،تهرا  8931 :هـ .ش.
 .80صتلح ،صبح  ،مبتحث ف علوم القر  ،دار العلم للمالی  ،القتهر  :الطبعة الرابعـة
والعشرو  5444 ،م.
 .54صغ ر ،محم حس  ،تتریخ القر  ،دار المورخ العرب  ،ب رو  8000 :م.
 .58طبتطبتی  ،ت محم حس  ،الم ا ف تفسـ ر القـر  ،دفتـر اختشـترا اتـالم
دتمعه م رت حوز علم ه قم ،قم 8083 :هـ .ق
 .55طه حس  ،ف االدب الجتهل  ،ملتبة دار الن وة االللتروخ ه ،القتهر  :ب تت.
 .59عب الله دراز ،محم  ،م خ ال القر اللریم ،تردمه :محم عب العظ م عل  ،دار
القلم ،اللویک 8010 :م.
 .50فسرال ی راز  ،ابوعب الله محم ب عمر ،مفتت ح الغ ب ،دار اح تل التراث العرب ،
ب رو  8054 :ق
 .52فراه  ،خل ب احم  ،تتب الع  ،اختشترا هجر  ،قم 8084 :هـ .ق.
 .51فر الله ،ت محم حس  ،تفس ر م وح القر  ،دار المالك للطبتعـة و النشـر،
ب رو  8080 :هـ .ق.
 .53اللرد  ،محم طتهر ،تـتریخ القـر و غرائـب رتـمه و حلمـه ،مصـطف البـتب
الحلب و أوالد  ،مصر8935:ق.
 .51گل زیهر ،ایگنتس ،المذاهب االتالم ه ف التفس ر ،تردمه :عل حس عبـ القتدر،
مطبعة العلوم ،القتهر  :چتپ اول 8000 ،م.
 .50مراغ  ،احم ب مصطف  ،تفس ر المراغ  ،دار اح تل التراث العرب  ،ب رو  :ب تت.
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 .94معرفک ،محم هتد  ،التمه ف علوم القر  ،مؤتسة النشر االتالم  ،قـم :چـتپ
هشتم 8911 ،هـ .ش.
 .98ــــــــــــــــــــ  ،ص تخة القر م التحریف ،وزار امور خترده ،تهرا  :چـتپ
اول 8930 ،هـ .ش.
 .95مه و راد ،محم عل دلبر  ،ت عل خصرت  ،عل « ،بررت روایک اقـرأ مـت
یقرأ النتس» ،مجله موز هت قر خ  ،شمتر  ،83بهتر -تتبستت  8905هـ .ش.
 .99خور  ،م رزا حس  ،فص السطتب ف تحریف تـتب رب االربـتب ،ب خـت ،ب دـت:
ب تت.
 .90خول ه ،تئودر ،تتریخ قر  ،تردمه دورج ثتمر ،موتسة وخراد ادختور ،ب رو  :چـتپ
اول5440 ،م.
 .35ه ل  ،محم حس  ،ح تة محم  ،دار المعترف ،القتهر  :چتپ دوازدهم8051 ،ق.

