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  )استاد دانشگاه تهران( دکتر مجید معارف

  )دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا( فاخره فراهانی

  دهچکی

اي که  موضوع قرائات و اختالف در آن ارتباط مستقیم با نص قرآن کریم دارد به گونه

اثبات آزادي در قرائت قرآن، تحریف قرآن کریم را در پی دارد. این مسئله مورد اهتمام 

پژوهان محقق که به اهتمام واالي  مستشرقانی چون گلدزیهر قرار گرفته است. قرآن

آن و وجود قرائت واحد و معیار بودن قرائت عامه معتقد هستند، در صیانت از قر پیامبر

اند و نتایج تحقیق گلدزیهر را ناشی از  این اختالفات را به پس از حیات ایشان نسبت داده

هاي خاص و تعصب و  فرض سنت، داشتن پیش مراجعه تک بعدي وي به منابع اهل

، اثبات عدم وجود نص به پیامبرداند. نسبت دادن تمامی قرائات  سویه نگري وي می یک

ثابت براي قرآن، اثبات آزادي و اختیار افراد در قرائت دلخواه از قرآن و در نهایت حکم 

هاي گلدزیهر در زمینه قرائات است که مورد  به تحریف و برابري قرآن با عهدین از دیدگاه

  قرار گرفته است.نقد و  بررسی
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  مقدمه

ترین و جنجال برانگیزترین  کریم و کیفیت قرائت آن یکی از مهم نزول قرآن

موضوعات تاریخ قرآن کریم بوده است. یکی از ارکان اساسی این موضوع، وجود روایات 

ت. سنت و نوع تفسیر ناظر به آن از جانب برخی از آنان اس هفت حرف در منابع روایی اهل

ها،  این موضوع مورد اهتمام گسترده خاورشناسان نیز قرار گرفته است تا آنجا که کتاب

  اند. هاي دانشگاهی بسیاري را به آن اختصاص داده مقاالت و رساله

اي دارد و  هاي ویژه گلدزیهر یهودي از جمله مستشرقانی است که در این زمینه دیدگاه

سنت در این  هاي خاص برخی از اهل ائات و دیدگاهگیري از مسئله قر کوشد تا با بهره می

  خصوص به تثبیت موقعیت دین یهود در برابر اسالم بپردازد.

را نگاشت و اختالف قرائات قرآن » مذاهب التفسیر ااالسالمی«وي در این باره کتاب 

کریم را نخستین گام در سیر تاریخی علم تفسیر دانست. نقل، تحلیل و نقد آراي او در 

  دهد. ه اختالف قرائات موضوع نوشتار حاضر را تشکیل میحوز

  معرفی اجمالی گلدزیهر

) مستشرقی یهودي است که در بیست و دوم Ignaz goldzigerایگناس گلدزیهر (

دکتراي خود را در رشته  1870م در مجارستان به دنیا آمد. او در سال 1850ژوئن سال 

وي از جمله خاورشناسانی است که براي فراگیري هاي سامی به پایان رساند.  الهیات و زبان

  بهتر دین و فرهنگ شرق و اسالم به سوریه، فلسطین و مصر سفر کرد.

اثر  592شناسی معاصر است. آثار علمی وي تا  ترین منابع شرق هاي وي از مهم نگاشته

  ).3/41برشمرده شد (ر.ك: العقیقی، المستشرقون، 

شناسی و مؤسس  را پدر روحانی نسل جدید در اسالمبیکر، مستشرق آلمانی، او  هنریش

داند (ر.ك: سالم الحاج، نقد الخطاب  هاي غربی می شناسی در دانشگاه رشته اسالم

  ).173و1/172االستشراق، 
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  الف) دیدگاه گلدزیهر پیرامون اختالف قرائات

  . اختالف قرائات قرآن کریم1

خ اختالف قرائت قرآن کریم را تاری» مذاهب التفسیر االسالمی«گلدزیهر در کتاب 

شمارد. او با استناد  زمان با نخستین دوره تفسیر و پیشینه تالش در تفسیر قرآن کریم برمی هم

هر «)، از پیروان کلیساي جدید مبنی بر اینکه Peter wernfelsبه دیدگاه پیترورنفلس (

ی عقاید ویژه و یابد، مخصوصاً آنجا که در پ انسانی عقاید خود را در کتاب مقدس می

). معتقد است این مطلب در مورد 3(گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، » مخصوصی است

تواند عقاید خود را با قرآن قرآن کریم نیز صادق است و در اسالم نیز هر جریان فکري می

تطبیق دهد. وي وجود مکاتب فکري مختلف و تالش براي اثبات حقانیتشان را دلیلی بر 

  داند.ن عقیده میصحت ای

گیري گلدزیهر هر چند اختالف قرائات و تاریخ آن را از بذرهاي مناسب براي شکل

در « .کند داند، آن را دلیلی بر عدم وحدانیت نص قرآن نیز تلقّی میعلم تفسیر قرآن می

هاي مختلف دینی معتقدند نص وحیانی و نازل شده از جانب هاي دینی که گروهمیان کتاب

هیچ کتابی همچون قرآن از نخستین دوران رواج آن، دچار پریشانی و عدم ثبات  خداست،

گاه )؛ لذا به نظر او در صدر اسالم هیچ4 ،(همان» لحاظ نص و متن وجود نداشته است از

  اي براي قرآن باشد، به وجود نیامد.اي که خواهان تشکیل نص یکپارچهروح یگانه

سنت و اخبار مربوط به اختالف قرائت  ایی اهلوجود روایات هفت حرف در منابع رو

دهد که به نظریه قرائت قرآن بر اساس معنا روي قرآن کریم، گلدزیهر را تا بدانجا سوق می

گونه که از منظر او براي مسلمانان تنها حفظ معانی و مفاهیم قرآن کریم داراي آورد، آن

است این مسئله از جنبه آزادي شایع  ). او معتقد48اهمیت بود و نه الفاظ آن (ر.ك: همان، 

کرد که نص قرآنی را به گذشته و به آزادي فردي رسیده بود تا جایی که براي مردم فرقی نمی

را به  اي قرائت کنند که موافق با قرائت عمومی نباشد. او حتی معتقد است عثمان قرآنگونه

). وي گستره 56: همان، خواند (ر.كطریقی دیگر و خالف آنچه خود جمع کرده بود، می

  ).55این آزادي در قرائات را حتی در حوزه عبادات وفقه نیز پذیرفته است (ر.ك: همان، 
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معتقد است با  دهد و چناننسبت می گلدزیهر آزادي در قرائات را به رسول خدا

گونه عسر و حرجی در قرائت قرآن کریم به طرق مختلف هیچ استناد به قرائات پیامبر

نداشته است. از دیدگاه وي، این امر از نوعی تساهل و تسامح نسبت به قرائت قرآن  وجود

سرح و تأیید حکایت دارد. البته وي حکایت عبداهللا بن ابی کریم از جانب پیامبر اکرم

). گلدزیهر هر چند 51هاي مختلف اوست (ر.ك: همان، در مورد نگارش و قرائت پیامبر

دهد، در عمل معتقد است هیچنسبت می ائات را به پیامبر اکرماین تساهل و تسامح در قر

این  گونه ارتباطی میان احادیث هفت حرف و اختالف قرائات موجود نیست و صدور

  ).61تا 51احادیث تنها تدبیر پیامبر در مواجهه با آغاز اختالف قرائات است (ر.ك: همان، 

مود درباره فرو فرستاده شدن گلدزیهر احادیث هفت حرف را نزدیک به دیدگاه تل

داند و در پیرامون تفاوت جنس این تغییر زبانی در مورد  هاي گوناگون میتورات به لغت

تغییرات لفظی که در کتاب عهد عتیق روي داده است، برخاسته «نویسد:  قرآن و تورات می

ییرات در گونه تغ شود حال آنکه این هاي زبانی است که موجب اعتماد بدان میاز ویژگی

). لکن باید از وي 32(همان، » قرآن کریم ممکن است مورد حمایت قاریان قرار نگیرد

شود به آن اعتماد کرد در  هاي زبانی چیست؟ و چگونه می پرسید که مقصود از این ویژگی

صورتی که همین تغییرات در قرآن کریم از سوي وي موجب مضطرب خواندن آن 

اینکه گلدزیهر فردي یهودي و از اهل کتاب است، اعتقاد و  رغم توان گفت به شود؟ می می

  برداشت صحیحی از مسئله وحی و صیانت کتاب الهی ندارد.

  گیري اختالف قرائات. عوامل مؤثر در شکل2

تر بیان شد، گلدزیهر پیدایش اختالف قرائات را به تساهل و تسامح  گونه که پیش همان

دهد.  دوین قرآن در زمان حیات ایشان نسبت میدر امر قرائت و عدم ت پیامبر اکرم

داشتن روحیه آزاد نسبت به قرائت قرآن و واگذاردن کیفیت قرائت به اختیار صحابه به 

گیري اختالف قرائات بوده است. از منظر وي  ترین عوامل شکل زعم گلدزیهر از مهم

از قبیل رسم الخط عوامل مهم دیگري در پیدایش اختالف قرائات مؤثر بوده است؛ عواملی 
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عاري از نقطه مصاحف عثمانی، خطا نگارشی در مصاحف عثمانی، وجود ملحقات 

سازي مصاحف از سوي عثمان)، تأثیر  تفسیري، جایگزینی مترادفات (حتی پس از یکسان

دخالت نحویان در قرائت، تنزیه خداوند و پیامبران از برخی اوصاف از سوي قاریان، و 

  ).46و کالمی (ر.ك: همان،  گیري مکاتب فقهی شکل

  .کنیم در ذیل برخی از آیات مورد استناد گلدزیهر در این باره اشاره می

  گذاري اختالف قرائات ناشی از عدم نقطه .1ـ2

از جمله آیات مورد استناد گلدزیهر در این زمینه 

 /باشد اسرائیل می ) است که درباره کیفیت توبه بنی54(بقره.  

اسرائیل همدیگر  اي از بنی خدا فرمان داده باشد که عده اگر پیامبر«نویسد:  گلدزیهر می

را بکشند، کاري همراه با سنگدلی و قساوت است و تناسبی با کار خطاي آنها ندارد. در 

بوده است؛ یعنی: از راه خود برگردید و از کاري » فاقیلوا انفسکم«حقیقت، آیه به صورت 

و این قرائت را به قتاده مصري متوفی به سال ). ا11(همان، » کنید که کردید، اظهار پیشمانی

، 57و 48از دیگر آیات مورد اشاره گلدزیهر در این زمینه اعراف/ ق نسبت داده است.117

  ).12ـ  9است (ر.ك: همان،  22و یونس /  94، نساء/ 114توبه/ 

  . اختالف قرائات ناشی از اختالف حرکات2ـ2

از جمله آیات مورد استناد گلدزیهر آیه 

  /است.43(رعد (  

یعنی: » ومن عنده علم الکتاب«موضوع مورد مناقشه گلدزیهر در این آیه بر سر عبارت 

هاي دیگري از  ته باشد، است. او معتقد است قرائتخدا و هر کس که از کتاب آگاهی داش

» ومِن عنده علم الکتاب«یا » منْ عنْده علْم الْکتابِ«این آیه موجود بوده است که به صورت 

  ).14نیز خوانده شده است. (ر.ك: همان، 

  ).15ـ12ك: همان، (ر. است 6، مائده/8، حجر/128دیگر آیات مورد اشاره گلدزیهر در این زمینه توبه/
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  . اختالف قرائات و ارتباط آن با مسائل کالمی3ـ2

اي از اختالف قرائات از سوي برخی از قاریان و با هدف  گلدزیهر معتقد است پاره

تنزیه خداوند و رسوالن از برخی صفات که در قرآن کریم به آنها نسبت داده شده، 

صورت گرفته است. وي ذیل آیه 

 معتقد است شهادت خداوند بر ذات 18عمران/ (آل (

هایی است و متناسب با جایگاه ربوبیت  خویش آن هم به همراه فرشتگان داراي دشواري

این مشکل را مرتفع خواهد ساخت » اهللا  شهداء«به » شهداهللا«تبدیل عبارت نیست؛ لذا 

  ).33و  32(ر.ك: همان، 

، 112، انبیاء/ 112، مائده/2، عنکبوت/11و  12، صافات/8و  9گلدزیهر همچنین به فتح/

اشاره است.  106بقره/  و 161عمران/ ، آل81، یوسف/80، کهف/ 137، بقره / 106مائده/

  ).44ـ32، (ر.ك: همان

  . ملحقات تفسیري4ـ2

گلدزیهر در این زمینه به آیه 

 کند و بر آن است  ) اشاره می104عمران/  (آل

کرد  ن آیه را خالف نص مکتوبی که خود فرمان به نگارش آن داد، قرائت میکه عثمان ای

» یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر + ویستعینون اهللا علی ما اصابهم«که چنین بود: 

  ).48(ر.ك: منبع، 

، 213، 198، بقره/ 6، احزاب/50عمران/ سایر آیات مورد استناد گلدزیهر در این باره آل

  ).49ـ 48و  27ـ21است (ر.ك: همان،  89مائده /  و 24، نساء/ 71، هود/ 7 ، مجادله /238

  . مترادفات5ـ2

گلدزیهر با استناد به آیه 

 /از » تستأنسوا«) معتقد است واژه 27(نور

  قرائت شده است.» تستأذنوا«سوي برخی از قاریان به صورت 
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هاي  از دیگر نمونه 5فاتحه/ و 93، اسراء/27، مریم/9، رحمن/38، مائده/48هاي بقره/ آیه

  ).50و  49و  29ـ27مورد اشاره گلدزیهر است (ر.ك: همان، 

  نگارشی مصاحف عثمان . خطاي6ـ2

گلدزیهر برخی از موارد اختالف قرائت را به خطاي کاتبان مصاحف عثمانی نسبت 

دهد و به آیه  می

 /کند. ) اشاره می162(نساء  

گلدزیهر در رابطه با قرائت این آیه به نقل از زبیر بن عوام و ابان بن عثمان بن عفان و 

به » المقیمین«ت که با توجه به عدم صحت عطف بن زبیر از عایشه آورده اس ةهمچنین عرو

  ).46ما قبل خود، این مسئله از خطاهاي نویسندگان مصاحف عثمان است (ر.ك: همان، 

  ب) نقد و بررسی آراي گلدزیهر پیرامون اختالف قرائات

  . آیات مورد استناد گلدزیهر1

گلدزیهر، عدم تر گذشت، یکی از موارد اختالف قرائات از منظر  گونه که پیش همان

باره به آیه پنجاه و چهارم از سوره بقره اشاره  گذاري قرآن بوده است. او در این نقطه

کند. باید در تفسیر طبري که مرجع گلدزیهر در ذکر قرائات مخالف است، به نقل از  می

یعنی در دو صف مقابل یکدیگر بایستید و شروع به » فاقتلوا انفسکم«قتاده آمده است: 

ید تا زمانی که فرمان کفایت آید و بدین ترتیب، شهادت براي مقتول و توبه براي جنگ کن

). از برخی معتزله ذکر شده 1/228(طبري، الجامع االحکام القرآن، » شود فرد زنده ثبت می

) باید 1/402است که از منظر آنها دستور به قتل نفس قبیح بوده است (قرطبی، جامع البیان، 

داند، پس  ن حکم قرآن را شبیه به رأي کتاب مقدس در این زمینه میافزود گلدزیهر ای

دلی و قساوت است، اما نسبت به تورات  چگونه است که این مسئله در قرآن نوعی سنگ

  !گونه نیست؟ این
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در مورد آیه مورد استشهاد گلدزیهر براي اختالف قرائات ناشی از اختالف حرکات 

بیان شده است  در آیه شریفه، حضرت علی» من«باید گفت در تفاسیر شیعی مصداق 

که روایات بسیاري مؤید این نیز هست (ر.ك: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

؛ ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان، 6/462؛ طبرسی، مجمع البیان، 389ـ11/387

عمر نسبت داده شده است  به» و مِِن عنده علم الکتاب«). در درالمنثور قرائت 11/243

توان گفت، انگیزه عمر از این تغییر،  ). در این صورت، می4/69(ر.ك: سیوطی، درالمنثور، 

ها بوده است، اما این قرائت تنها از سر زبان تنها انگیزه سیاسی در حذف نام امام علی

زمخشري اند. قرائت دوم را  منسوب به اوست و هیچ یک از قاریان بدان تمسک نورزیده

براساس مفعول بودن منصوب » علم«جاره فرض شود » من«ارائه کرده است با این فرض که 

اي را  )، اما براي این قرائت هیچ قاري2/536قرائت شود (ر.ك: زمخشري، الکشاف، 

  ت گرفته باشد.أمشخص نکرده است و ممکن است تنها از توجیهات نحوي وي نش

آیه مورد استشهاد براي ارتباط اختالف قرائات با  در تصحیح دیدگاه گلدزیهر در باره

) 166) باید اذعان داشت مفهوم مورد استناد وي در آیه (نساء/18عمران/ مسائل کالمی (آل

  به کار نیز

گوید:  رفته است. فراتر از این، گاهی خداوند از اعضا و جوارح براي خود سخن می

 /و 5(طه (  / فتح)توسط  ) این مفاهیم حتی10

  آن است.ترین دلیل براي اثبات وحدت نص قرهم هیچ تغییري نیافت و مهم پیامبر

خداوند به عنوان شاهدي «نویسد: درباره کیفیت این شهادت می عالمه طباطبایی

دهد که عادل با فعل خود یعنی نظام عالم و با قول خود که ظاهر آیه است، شهادت می

  ).3/114(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، » معبودي جز او نیست

) 104عمران /  مربوط به ملحقات تفسیري (آلدر پاسخ به شبهه گلدزیهر در مورد آیه 

توان اشاره کرد که استناد گلدزیهر به تفسیر طبري است که این قرائت را به عثمان و ابن  می

). ولی باید افزود که ملحقات 4/26زبیر نسبت داده است (ر.ك: طبري، جامع البیان، 

جرید این ملحقات از نص تفسیري تنها در صدد تبیین مفهوم آیه است و عثمان فقط به ت
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قرآن فرمان داد. حتی این قبیل قرائات که مخالف با رسم الخط مصحف عثمانی است، به رأي 

  ).9سنت باطل بوده و شایسته تمسک نیست (ر.ك: ابن جزري، النشر فی القرائات العشر،  اهل

ل ) باید گفت این قبی27در مورد آیه مربوط به استفاده از واژگان مترادف (نور/

که در تفسیر پذیرفت؛ چنانجایگزینی مترادفات گاه براي فهم بهتر از آیات صورت می

(ر.ك: » تستأنسوا: اي تستأذنوا«آلوسی به نقل از ابن عباس در تفسیر این آیه آمده است. 

  اند.) و هیچ یک از قاریان نیز این آیه را بدین صورت قرائت نکرده18/122آلوسی، 

توان به قول عایشه و ابان بن عثمان تمسک ورزید،  ل خطاها نمیباید گفت در این قبی

زیرا آنها از پیشوایان قرائت نیستند. حوزه علم القرائت از نحو جداست؛ بنابراین، سؤال و 

  اند، اعتباري براي استناد ندارد. پاسخ افرادي که از علماي قرائت نبوده

د که مفسران این واژه را منصوب بر ) باید اذعان کر162(نساء/ » مقیمین«درباره واژه 

یؤمنون ) و یا مجرور به فعل محذوف (یعنی امدح مقیمین الصالةمدح نمازگزاران (یعنی 

؛ طبرسی، مجمع 5/139دانند (ر.ك: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،  ) میبالمقیمین

بوالفتوح رازي، ؛ ا131؛ سیوطی، تفسیر جاللین، 1/590؛ زمخشري، الکشاف، 3/214البیان، 

  ).3/389طوسی، التبیان،  و 6/18؛ طبري، جامع البیان، 6/190روض الجنان و روح الجنان، 

این قبیل قرائات مورد استناد گلدزیهر تنها بهره جستن از روایات شاذ براي خرده 

هرگز اشتباهات قاریان متأخر «گوید: قتیبه میگرفتن نسبت به قرآن است؛ به همین دلیل ابن

)؛ یعنی قرائت به 58(ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، » ا حجتی در قرائت قرآن قرار مدهر

همان شکل مقبول است که قبل از اجتهاد قراء مرسوم بوده است. اساس قرائت طبق اصل 

گیري برخی از قرائات به اجتهادات قراء و خطاي نص متواتر میان مسلمانان است و شکل

  گردد.  منتشر میان آنها برمی

  گیري قرائات مختلف. عوامل مؤثر در شکل2

الخط مصاحف عثمانی و خلو آن از نقطه را طور که پیشتر بیان شد، گلدزیهر رسم همان

الخط داند. باید گفت این رسم گیري اختالف قرائات می ترین عوامل شکلیکی از مهم
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یر نبوده است؛ چه اینکه تأث اي از اختالفات بیگیري پارهناقص و ابتدایی عرب در شکل

الخط به منظور اصالح قرائت قرآن دارد، اما کتابت به خط تاریخ خبر از اصالح این رسم

مصوت و حرکات در حکم وسیلۀ مدد کار حافظه بود. اگر حقیقتاً قرائات تابع رسمبی

آمد و همگی از حکم صحت برخوردار الخط بود باید قرائات متعددي به وجود می

دروزه معتقد است ة عز ). محمد36د (ر.ك: شلبی، رسم المصحف العثمانی و...، بودن می

توان همچون خاورشناسان تنها آن را سبب الخط مصاحف عثمانی نه میدر مورد رسم

گیري اختالف قرائات دانست و نه اینکه آن را توقیفی و الزم االتباع خواند (ر.ك: شکل

). البته باید در نظر داشت که عثمان همراه مصاحف 129و  128، تاریخ القرآن، عزة دروزة

  کردند.ارسالی، قاریانی را نیز روانه ساخت که به قرائت صحیح قرآن کمک می

استناد گلدزیهر در این رأي به قول خلیفه سوم است که پس از اکمال نگارش مصاحف 

گلدزیهر، مذاهب (ر.ك: » احسنتم واجملتم اري فیه لحناً سیقیمه العرب بالسنتهم«گفت: 

  ).48التفسیر االسالمی، 

یعمر از عثمان نقل شده است، نقد و جرحی را ابن و این سخن که به نقل از عکرمه

این خبر نزد ما از دو نظر از «نویسد:  که ابوعمر و عثمان بن سعیددانی می برانگیخته است؛ چنان

ب در متن و اینکه این حجیت و صحت ساقط است؛ اول به علت تخلیط در اسناد و اضطرا

اند. اند و نه حتی او را دیده و ابن یعمر از عثمان چیزي نشنیدهروایت مرسل است؛ زیرا عکرمه 

کند؛ زیرا بر  عالوه بر این، الفاظ این روایت احتمال صدور آن را از خلیفه مسلمانان سلب می

المقنع فی معرفۀ الدانی، » (عثمان به عنوان خلیفه مسلمانان حفظ نص صحیح قرآن الزامی بود

از دیگر عوامل مؤثر در  ).453؛ رامیار، تاریخ قرآن، 116و115، االمصار... مرسوم مصاحف

مختلف و دخالت نحویان در  اختالف قرائات به زعم گلدزیهر، تأثیر مکاتب فقهی و کالمی

  قرائت است، اما هرگز این قبیل قرائات مورد تبعیت عامه مردم قرار نگرفت.

گیري زیهر به عواملی همچون ملحقات تفسیري و جایگزینی مترادفات در شکلگلد

طور که بیان شد، هدف از این اضافات تفسیري و کند. همان اختالف قرائات نیز اشاره می
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مترادفات، تبیین آیات قرآن بوده است، اما به سبب پیدایش اختالف قرائات و توحید 

از نص قرآن جدا گشت؛ لذا آیاتی مورد اشاره  مصاحف در زمان عثمان این مطالب نیز

  اند. گلدزیهر در این زمینه، از دایره اعتبار خارج

این قرائاتی که ناشی از اختالف با خط «نویسد: طالب در این باره می مکی بن ابی

مصحف عثمانی است و هرآنچه به نوعی زیادت یا نقصان یا تبدیل نسبت به مصاحف 

بسیار زیاد است ـ همان چیزي است که حذیفه در جنگ آذربایجان  عثمانی تلقی شود ـ که

به سبب آن تکفیر مسلمانان را نسبت به یکدیگر دید و از خلیفه خواست مسلمانان را بر 

طالب، االبانه عن معانی  (ابن ابی» یک مصحف واحد جمع کند تا آن اختالفات از بین برود

  ).80و  79القرائات، 

  کنیم. گیري اختالف قرائات از دیدگاه قرآن پژوهان اشاره می لاکنون عامل اصلی شک

هاي مختلفی آغاز گشت، دوره پدیده اختالف قرائات که پس از وفات رسول اکرم

را به خود دید که مطابق آن اصالحاتی براي حفظ قرائت اصیل قرآنی صورت گرفت. بعد 

نگارش مصاحف موجود،  از وفات پیامبر به سبب لهجات مختلف قبایل عرب، کیفیت

اعتماد به مصاحف شخصی و اجتهاد قاریان و اختالف روایات و نقل از صحابه، اختالفاتی 

در قرائت حادث گشت که به توحید مصاحف در زمان عثمان منجر شد. بعد از توحید 

الخط مصحف در کنار اجتهاد قاریان و پیدایش علم نحو و هاي رسممصاحف، ویژگی

وجیه قرائات مختلف، به ایجاد اختالفات دیگري در قرائت منجر گشت که به تأثیر آن در ت

تاریخ اختالف قرائات قرآن «الخط قرآن کریم ختم شد (ر.ك: معارف اصالح رسم

  ).10ها،  ، مقاالت و بررسی»کریم

توان اجتهاد قاریان دانست که در پی گیري این اختالفات را میرکن اصلی شکل

لبی، ایجاد قرائات متمایز یا حتی تالش براي رسیدن به قرائت اصیل طعواملی چون شهرت

نقطه و اعراب عثمان، زمینه را براي اجتهادات قراء گرفت. مصحف بیقرآنی صورت می
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اي که هر کسی فراخور درکی که از قرآن و زبان عربی داشت، نمود؛ به گونهتر میفراهم

  پرداخت.یبه اعمال سلیقه خود درباره قرائت قرآن م

 اگر«نویسد: داند و میتأثیر در اجتهاد قراء نمیالخط قرآن را بی آیت اهللا خویی رسم

ها از نقطه و حرکت در نظر بگیریم، احتمال سبب اختالف قاریان را خالی بودن قرآن

). سید جعفر 165(خویی، البیان فی تفسیر القرآن، » شوداجتهاد قاریان بیشتر تقویت می

الخط لی نیز معتقد است، قراء براي اثبات قرائات خود به اسبابی همچون رسممرتضی عام

اند و مصحف، مقصود و مراد آیه، ترکیب نحوي و بناي صرفی و اشتقاق لغوي رجوع کرده

اند (ر.ك: عاملی، حقایق عامه حول در تأویالت استحسانی از حد معقول خارج شده

  ).289ـ286القرآن الکریم، 

دوم (بعد از توحید مصاحف از سوي عثمان) وجود روایات هفت حرف  در نیمه قرن

سزایی داشت. ه گیري این اختالفات تأثیر بکه در میان مسلمانان رواج یافته بود، در شکل

اي  بود، به گونه هاي زنادقه در تخریب اسالم و سنت پیامبر این مسئله ناشی از فعالیت

ادیث با ارجاع به صحابه ساخته و هنگام تدوین که در اواخر حکومت اموي این قبیل اح

کتب حدیث در آنها گنجانده شد (ر.ك: عسکري، القرآن الکریم وروایات المدرستین، 

)؛ لذا این قبیل روایات که داللت بر عدم ثبات نص قرآن دارد، هرگز از صحت 2/186

  برخوردار نیست.

تأثیر است. و نحویان در آن بیقرائت قرآن کریم امري است توقیفی که اجتهاد قاریان 

است که در  یا ائمه معصومین آنچه حائز اهمیت است، استناد قرائت به پیامبر اکرم

روایات ایشان از این قرائت به قرائت عامه مردم یاد شده است. کلینی به نقل از سالم بن 

ستمع حروفا قرأ رجل علی ابی عبد اهللا وأنا ا«آورده است:  سلمه از امام جعفر صادق

من القرآن لیس علی مایقرأها الناس فقال ابوعبداهللا کف عن هذه القراءة، اقرأ کما یقرأ الناس 

  ).2/633(کلینی، الکافی، » حتی یقوم القائم
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» اعداءاهللا«و نیز » راویان«در روایات ائمه از عامل اصلی شکل دهنده این اختالفات به 

قلت البی عبداهللا ان الناس یقولون ان القرآن نزل « گوید: تعبیر شده است. فضل بن یسار می

 و قال ابوجعفر:» علی سبعۀ احرف، فقال: کذبوا اعداءاهللا ولکن نزل علی حرف من عندالواحد

  ).2/630(همان، » ان القرآن واحد نزل من عندالواحد و لکن االختالف یجی ومن قبل الرواة«

باشد که از دیرباز راه امه مردم میبنابراین مالك صحت قرائت، سند آن و توافق ع

ل به تواتر قرائات هفتگانه نیستند ئپژوهان قا شناخت قرائت صحیح از سقیم بوده است. قرآن

شود (ر.ك:  و سند طالیی قرائت از منظر آنها تنها در قرائت حفص از عاصم دیده می

  ).193مؤدب، نزول قرآن و رؤیاي هفت حرف، 

  اس معنا و تأثیر آن در اختالف قرائات. نظریه قرائت قرآن بر اس3

هاي  ترین نظریهنظریه قرائت قرآن بر اساس معنا که به آن اشاره شد، یکی از خطرناك

گلدزیهر است که پیامدي جز اثبات تحریف قرآن در برنخواهد داشت. موضوع قرائات در 

روایات  ارتباط وثیق با صحت نص قرآنی است و مشکل قرائت برحسب معنا، برآمده از

سنت است که نتیجه آن، آسیب  هفت حرف و تجویز قرائات گوناگون توسط برخی از اهل

گونه که گلدزیهر اعتقاد دارد، اگر همان وارد شدن بر وثاقت نص قرآن کریم است.

کردند (ر.ك: گلدزیهر، مذاهب التفسیر  مسلمانان قرآن را براساس معناي آن قرائت می

شد، تمام وجوه قرائات در جایگزینی الفاظ مترادف خالصه میبایست ) می49االسالمی، 

حال آنکه تعدد و تنوع این اختالفات حاکی از آن است که این اختالفات ریشه در عوامل 

جایگزینی مترادفات در قرائت و تالوت قرآن کریم، یکی از معانی است که  دیگري دارد.

سنت از زمان بقاي این  ا طبق آنچه اهلبراي روایات هفت حرف در نظر گرفته شده است، ام

  روایات تا هنگام خالفت عثمان قائل هستند، این مسئله باید با توحید مصاحف از بین رفته باشد.

همچنین می توان اذعان داشت که تبدیل کلمات به مترادفات آنها یکی از عوامل شکل

شود  مسلمانان خواسته می از گیري اختالف قرائات بود، اما طبق روایتی از پیامبر اکرم
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سالم، فضائل (ابن» فاقرووا کما اقرئتموه«اند، بخوانند: طور که آموختهکه قرآن را همان

  ).2/194القرآن ومعالمه وآدابه، 

از ابتدا به بیان یگانه معیار  اهمیت مسئله قرائت تا آنجا است که صحابه پیامبر

یامبر است. در روایتی به نقل از زیدبن صحت قرائت پرداختند که همان پیروي از سنت پ

النشر جزري، (ابن» کندقرائت سنتی است که الحق آن را از سابق اخذ می«ثابت آمده است: 

اند و معیار )؛ بنابراین، صحابه از ابتدا قرائت قرآن را سنت خوانده1/40، فی القرائات العشر

ن ـ قرائت قرآن بر اساس معنا و اند. همچنی دانسته صحت آن را استناد به پیامبراکرم

لغات،  هاي مترادف مخل فصاحت و بالغت است؛ چه هر کدام از این قبیلجایگزینی واژه

 شوند و با توجه به اینکه پیامبرداراي تفاوتی در کاربرد هستند که از نظایر هم متمایز می

  ه داده باشند؟اي اجازترین افراد عرب بودند، چگونه ممکن است به چنین مسئلهفصیح

  . ادعاي اضطراب نص قرآن4

دارد که نص قرآن گونه که گذشت، مسئله اختالف قرائات، گلدزیهر را بر آن می همان

)، 4ترین نص وحیانی بخواند (ر.ك: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، کریم را مضطرب

مقایسه آنها پرداخته و  در حالی باید پرسید آیا گلدزیهر متن تمام کتب وحیانی را دیده و به

  این اضطراب را تنها در قرآن دیده است؟

شود، بر نص قرآن اضطراب وارد نمی«نویسد: سنت، می عبدالفتاح قاضی، پژوهان اهل

همچنان که محال است بر آن دوگانگی و عدم ثبات چیره گردد؛ زیرا معناي اضطراب و 

مختلف و صور متعدد خوانده شود، به ثبات در نص قرآن آن است که نص قرآن بر وجوه عدم 

شکلی که میان آنها هیچ سازگاري نباشد و وحی از غیر وحی باز شناخته نشود. چنین اضطرابی 

  ).11، القرائات فی نظر المستشرقین والملحدین(عبدالغنی قاضی، » از قرآن منتفی است

متعدد، این  برخی از اهل سنت با اعتقاد به صحت روایات هفت حرف در جواز قرائات

دانند که در تضاد با یکدیگر باشد. ابن قتیبه اختالفات در قرآن اضطراب را در وجوهی می

هاي مختلف از  کند و قرائات متفاوت را صورتبندي میرا به دو نوع تغایر و تضاد تقسیم



  25/  ات قرآن کریمئبررسی آراي گلدزیهر پیرامون اختالف قرا

 

در یک معناي واحد می داند و از آن به اختالف به تغایر یاد می کند، اما از منظر او تضاد 

قرآن به معناي مخالفت قسمتی از آیات با بخشی دیگر مطرود است. او در این زمینه می

هرگونه اختالف از نوع تضاد در قرآن جایز نیست و در قرآن غیر از امر و نهی، «نویسد: 

ناسخ و منسوخ چیز دیگري نیست، اما اختالف به تغایرها جایز است؛ زیرا اختالف قرائات 

ع و تغایر است و نه تعارض و تضارب. در کالم عقالنی بشر چنین همان اختالف تنو

العالمین؛ لذا قرآن از هرگونه اضطرابی به دور تضادي متصور نیست تا چه رسد به کالم رب

  ).40قتیبه، تأویل مشکل القرآن، (ابن» است

قرآن داند، زیرا اما قرآن پژوهان محقق همین اختالفات را نیز حاصل اجتهادات قراء می

  در متن و قرائت واحد است و از جانب خداي واحد نازل شده است.

هاي متفاوت انجیل و اعتقاد به فرو فرستاده  باید پرسید گلدزیهر چگونه با وجود نسخه

) متن 53هاي گوناگون (ر.ك: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی،  شدن تورات به لغت

رسد که گلدزیهر با تجاهل نسبت  به نظر می خواند؟ ترین نص وحیانی می قرآن را مضطرب

اي عالقه به توحید نص قرآن کریم در به حقایق تاریخی معتقد شده است که در هیچ دوره

میان مسلمانان به وجود نیامد. در صورتی که نگارش مصحف در حقیقت، نوعی تعیین 

ب نیز به این طال قرائت و محدود کردن آن و از بین بردن اختالفات است. مکی بن ابی

کند که نگارش مصحف توسط عثمان در واقع نشان از اراده کردن یک مسئله اشاره می

)؛ بنابراین، 5و  4طالب، االبانه عن معانی القرائات،  قرائت واحد بوده است (ر.ك: ابن ابی

ها در حفظ قرائت واحد و اصالح رسم الخط قرآن حاکی از نگارش مصحف و تمام تالش

حفظ نص واحد قرآن و عدم اضطراب آن است. عالوه بر این، باید توجه تالش براي 

کریم بر سماع استوار است تا کتابت؛ به همین دلیل یکی از محققان  داشت که قرائت قرآن

آنچه مستشرقان را به وهم اضطراب نص قرآن انداخته است، جهل آنها نسبت «نویسد: می

ها و اعتماد در قرائت و نص قرآن بر حافظه به اسباب تلقی قرآن توسط مسلمانان است.

قلوب بوده است و نه کتابت. قرائت پیش از تدوین مصحف عثمان رواج داشت و بناي 
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القرائات (سلیمان الحلی، » خواندندقاریان در قرائتشان بر نقل بود و نه آنچه در مصاحف می

  ).31، القرآنیۀ بین المستشرقین والنحاة

دهد و حتی  در تعلیم قرآن نسبت می ت را به تساهل پیامبرگلدزیهر این اختالفا

گیري اختالف قرائات  در مواجه با شکل صدور روایات هفت حرف را تدبیر پیامبر

). حال باید پرسید چگونه صدور 51داند (ر.ك: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی،  می

این روایات، تشتت تمام شود، در حالی که روایات هفت حرف نوعی تدبیر قلمداد می

معناي «نویسد: قرائت قرآن کریم را در برخواهد گرفت؟ عالمه عسکري در این باره می

اش روایات احرف سبعۀ آن است که به هر قاري اجازه داده شود که مطابق میل و خواسته

به محض رغبت و به شرط حفظ دو مورد به تغییر در قرآن بپردازد؛ اول اینکه آیه رحمت 

ه عذاب تبدیل نشود و بالعکس و دوم اینکه تعداد تغییرها از هفت تغییر تجاوز نکند که ب

)؛ 2/138، الکریم وروایات المدرستین القرآن(عسکري، » این مسئله عین تحریف قرآن است

سرح  هرگز به تأئید قرائت و نگارش عبداهللا بن سعد بن ابی لذا براي مثال، پیامبر

سوره انعام در مورد وي نازل شد و  93در روایات آمده است، آیه نپرداخت. مطابق آنچه 

؛ کلینی، 22/34نیز او را مرتد و مهدورالدم خواند (ر.ك: مجلسی، بحاراالنوار،  پیامبر

پرداخت،  )؛ بنابراین، حکم الهی نسبت به کسی که به تحریف تغییر آیات می6/201الکافی،

  قرار نگرفته است. تأئید پیامبر حکم به ارتداد است و هرگز عمل وي مورد

در تعلیم قرآن کریم همچون آموزش تدریجی، اقراي  عالوه بر این، سیره پیامبر

واضح و روشن، رعایت وقف پایان هر آیه، صوت زیبا، به کارگیري نظام تحسین و تشویق 

آیات افراد بر مداومت بر قرائت و فهم آیات از جمله عواملی بود به فهم و قرائت واحد 

؛ رجبی، آیین قرائت و 177ـ107کرد (ر.ك: معارف، درآمدي بر تاریخ قرآن، کمک می

)؛ لذا تسهیل قرائت قرآن براي مردم نیازي به تساهل 84ـ ،61کتاب در زمان پیامبر

کمک فراوان به  روایات هفت حرف نداشت؛ زیرا قرائت ساده و روان پیامبر اکرم

در اقراي قرآن روشی را بنا نهاد که  پیامبر اکرم کرد.تعلیم قرآن و تکرار آن می
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هاي ها از جنبه بیشترین تناسب و هماهنگی را با ماهیت قرآن داشته باشد، به گوناگونی انسان

مختلف توجه شود و بیشترین شباهت را به الگوي تنزیل تدریجی و روش تعلیم الهی داشته 

 ).52امبرباشد (ر.ك: رجبی، آیین قرائت قرآن در زمان پی

اعتبار است؛ زیرا آن  کامالً بی اعتقاد به پیدایش قرائات گوناگون توسط پیامبر اکرم

ترین افراد در صیانت از کالم الهی بودند و بارها  حضرت، خود، معلم قرآن و حریص

  ).3/1611(بخاري، الصحیح، » خیرکم من تعلّم القرآن وعلّمه«فرمودند:  می

  اختالف قرائت قرآن کریم گلدزیهر در مسئله هايشناسی پژوهش . آسیب5

هاي صلیبی و به برخی از یهودیان مغرض به سبب اهداف دینی و سیاسی پس از جنگ

قصد اشغال جهان اسالم با مسیحیان هم پیمان شدند و بدین ترتیب آنان نیز پا به عرصه 

ات اسالمی و توان حضور اهداف دینی را در مطالعرو، می استشراق گذاشتند. از این

کوشد تا از خالل مباحث آکادمیک پژوهی گلدزیهر به راحتی مشاهده کرد. او می قرآن

خود ضعف قرآن در برابر تورات یا وامدار بودن قرآن در معارف و عقاید نسبت به تورات 

و برگرفته از معارف یهودي و مسیحی  را اثبات کند. وي قرآن را منتسب به پیامبر

). او حتی توحید را در قیاس با 12، ، العقیدة و الشریعۀ فی االسالمگلدزیهرداند (ر.ك:  می

  ).21شمارد. (ر.ك: همان،  تثلیث، مذهبی مبتنی بر نقایص برمی

وي با چنین سابقه ذهنی به مبحث اختالف قرائات قرآنی پرداخته است؛ بنابراین، در 

  ره کرد:توان به نکات زیر اشا هاي گلدزیهر می شناسی پژوهش آسیب

. انحراف مباحث گلدزیهر از یک بحث علمی صحیح و تکیه بر اهداف و نتایج از 1ـ5

  پیش تعیین شده

بحث علمی، بحثی است که از هرگونه طعنه، تجریح و تشویه به دور باشد. التزام محقق 

. تجرد از افکار سابق تا 1«پذیر است: به یک بحث علمی با پایبندي به این شروط امکان

. التزام به حفظ امانت در نص 3. علم به جوانب موضوع 2افکار گذشته نباشد   ق بر پایهتحقی

. التزام در به کارگیري معلومات صحیح و به کارگیري صحیح 4که به توهم فعاالنه نیامیزد 
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الرد علی المستشرق الیهودي جولدتسیهر فی مطاعنه علی القرائات (حسن جبل، » معلومات

گیري از احادیث ضعیف و قرائات شاذ به )، حال آنکه گلدزیهر با بهره29و  28، القرآنیۀ

پردازد. به عقیده یکی از محققان، عدم وجود انصاف و طرح  اثبات ضعف اسالم و قرآن می

صحیح موضوع و استفهام علمی در خالل تحلیل، نشانگر نوعی مطالعات سطحی در میان 

دهد که آنها را تنها مرتزقین را به سمتی سوق میاي که ما برخی از مستشرقان است به گونه

  ).286، مناهج البحث لدي المستشرقین وعلماء الغرباستشراق بنامیم (ر.ك: بشیر الفعلی، 

نتایج تحقیقات گلدزیهر ناشی از عدم آگاهی و یا تجاهل وي نسبت به حقیقت موضوع 

  تسلسل فکري است.قرائات و عدم به کارگیري معلومات صحیح و تالش براي ایجاد 

  . منهج تحقیقاتی گلدزیهر2ـ5

  هاي اسالمی الف) منهج مقایسه ادیان، تطبیق و تحمیل در پژوهش

گلدزیهر معتقد به شناخت اسالم از طریق مقایسه آن با آیین یهود است؛ زیرا به زعم 

توان در جمالت وي معارف اسالمی برگرفته از تورات است. ظهور این عقاید را می

دید (ر.ك: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، » مذاهب التفسیر االسالمی«یی کتاب ابتدا

داند و هاي گوناگون می). او اختالف قرائات قرآنی را همچون رأي نزول تورات بر لغت3

کند تا نشان دهد تصور یک پارچگی و وحدت نظر درباره از رهگذر این قیاس تالش می

تر شدن به تاریخ قرآن و رایج است، تصوري است که با نزدیکقرآن که در میان مسلمانان 

او در «نویسد: عبدالرحمان بدوي درباره روش علمی او می بازد.غور در آن رنگ می

هاي خویش نظامی استداللی داشت و نه استقرایی؛ یعنی با نظام ذهنی از پیش پژوهش

هاي کلی  رفت تا انطباقی میان نظریههاي کلی و اجمالی به سراغ منابع میساخته و با دیدگاه

  ).199، موسوعۀ المستشرقین(بدوي، » خود و آن منابع بیابد

مقایسه دو دین یهود و اسالم توسط گلدزیهر از آنجا که از حرکت در سایه روح علمی 

به دور است، به نفی عقاید بنیادي در اسالم همچون وحی، توحید، معجزات انبیاء منجر 

گلدزیهر در جوانی طرفدار نظریه ولهاوزن مبنی بر «نویسد: از محققان می گشته است. یکی
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نامتجانس بودن اجزاي تورات شد. گلدزیهر در اواخر عمر به این نتیجه رسید که اگر نظریه 

ولهاوزن ورنان درباره افسانه بودن تورات درست نباشد، باز هم باید تورات راهمچون یک 

). این مسئله سبب پیدایش 39و  38هایی درباره اسالم،  درس (گلدزیهر،» اثر هنري پذیرفت

هاي اسالمی گلدزیهر شده است که به معناي تفسیر  منهج تحمیل و تطبیق در پژوهش

عامر عبدالحمید اوضاع و حوادث تحت تأثیر تجارب و باورهاي فردي است (ر.ك: 

) و به نفی حقایقی منجر 5، مظاهر، منهج االسقاط فی الدراسات القرآنیۀ عند المستشرقین

  شود که به صورت تصویري عقالنی نزد وي موجود نیست.می

  ب) منهج نفی

منهج نفی که در قرآن پژوهی برخی از مستشرقان مشهود است، به معناي نفی روایات 

مناهج صحیح در یک موضوع و تمسک به روایات ضعیف و شاذ است. (عروزي، 

گونه  ). گلدزیهر در مبحث علم القرائات ـ همان43، مالمستشرقین فی دراسۀ القرآن الکری

اي از آیات اشاره شد ـ با انواع تجریح و نفی تام روایات صحیح و تمسک به  که به نمونه

روایات ضعیف به اثبات قرائات شاذ پرداخته و کوشیده است مدعاي خود را مبنی بر 

  اضطراب نص قرآن به اثبات رساند.

  . منابع گلدزیهر6

هاي مستشرقان گیري از نگاشتهتحقیقاتی گلدزیهر از حیث منابع در دو سیر بهرهضعف 

پیشین و رجوع تک بعدي به منابع اسالمی و استناد به آراي برخی از اهل سنت در صحت 

توان تأثیر آراي نولدکه در تاریخ و قرائات رو، می ت مختلف قابل بررسی است؛ از اینئاقرا

هاي وي مشاهده کرد. رجوع به منابع نامعتبر یکی دیگراز آسیبهاي در نگاشته قرآن را

(هزار و » الف لیلۀ ولیلۀ«تحقیقات وي است. او در بررسی اختالف قرائات قرآنی به کتاب 

یک شب) که کتابی غیر مرتبط به علم القرائات است، مراجعه کرده است (ر.ك: 

ئله به خطاي در استنتاج با توجه به ). این مس57و  18گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، 
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ها و اعتقاد به  گویی هاي قوي و تناقض ماده اولیه فکري و خالی بودن تحقیق از استدالل

  ) منجر شده است.10ـ4تحریف قرآن (ر.ك: همان، 

   نتیجه

آید کیفیت قرائت قرآن توقیفی و الزم االتباع  از آنچه گذشت نتایج ذیل به دست می

دهد، شاذ و از شود و قرائاتی که گلدزیهر به آنها اشاره می اتر اثبات میاست. قرآن به تو

  شود.دایره اعتبار خارج است؛ لذا قرآنیت آنها اثبات نمی

دهد، حال آنکه طبري از گلدزیهر روایات شاذ در قرائات را به تفسیر طبري نسبت می

رد و شش حرف جمله کسانی است که معتقد است عثمان قرآن را بر یک حرف جمع ک

  ).9باقی را کنار نهاد (ر.ك: طبري، جامع البیان، 

تفکر آزادي در برابر نص قرآن و قرائت آن مطابق معنا با توجه به تمسک قریب به 

  اتفاق مسلمانان بر یک قرائت واحد، تنها از ابداعات گلدزیهر است.
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