
 
 

 

  
  
  
  

  
 قرآن قرائاتارتباط اختالف با تحریف*  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  کاظم استادي

  دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه غرب 
  

  :چکیده
سنت و شیعه باعث  ان اسالمی، وجود برخی از روایات در جوامع روایی اهلدر طول دور

 کتابِي نور محدث .شود» تحریف در قرآن«اي، منشأ ایجاد توهم شده تا براي عده
 مجموعه و نوشت »فی تحریف کتاب رب االرباب الخطاب فصل« مستقلی با عنوان

شتر آنها شاملِ روایات اختالف بی که داشت عرضه» تحریف قرآن« ۀزمین در را روایاتى
  .باشنددر قرآن می قرائات

یکی از دالیلی که در این . ي بسیاري در رد این کتاب نگارش شده استها کتابتاکنون 
به تحریف قرآن ندارد و ربطی  قرائاتاین مهم است که اختالف  ،عرضه شده ها کتاب

  .دسازاي بر مصونیت قرآن وارد نمیوجود آنها هیچ خدشه
تبیین » تحریف قرآن«را با موضوع » قرائاتاختالف «این مقاله در صدد است تا ارتباط 

  .به تحریف قرآن مرتبط است قرائاتکه اختالف  گیري نمایدنموده و در نهایت نتیجه
  

   :ها کلیدواژه
 قرآن /تحریف /قرآن /قرائاتاختالف لفظی /تحریف تحریف  

  
هاي مختلف عربی در مناطق گوناگون و گویش هادر صدر اسالم زبان و لهجه

نظر صرف(اي عده عقیده بهالعرب و جغرافیاي اسالم وجود داشته است که  ةجزیر
 نتیجه قرآن، کلمات از برخى در قرائات اختالفات ،)از موضوع تعدد نزول قرآن

 )دبع به 1/9 طبرى،( ستبوده ا آنها تعدد و عربى هاى لهجه و لغات اختالف همین
                                            

 . 17/4/1392: ، تاریخ تأیید25/3/1392: تاریخ دریافت* 
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معرفت، ( .هاي خونین شده استاي، این اختالفات موجب جنگکه حتی در برهه
  )340ـ1/333، القرآن علوم یف دیالتمه

ل، آنچه در موضوع نسبت اختالف ئجداي از درستی یا نادرستی این مسا
باشد که در کتب تاریخ این نکته می ،بسیار مهم است به تحریف قرآن قرائات
تطورات مختلفی را براي قرائت قرآن از نزول وحی تا دسترسی ، مراحل و قرائات

ذکر زده مرحله براي این سیر و تطور و حتی برخی تا شان برشمرده کنونی آن
  )176ـ21فضلی، ( .اندنموده

در صدر  هاي خط عربیعالوة نواقص و کمبوده در هر صورت این تطورات ب
 این تحوالت. وحی پدید آورد کالم اسالم، تغییراتی در سیر خوانش و نگارش

ء به این جدید در قرائت قرآن شد و پس از آن نیز، اجتهاد قرّا منجر به ظهورِ علمی
  )130، همان( .دامن زده است تغییرات خوانش قرآن

مختلف و گوناگون قرآن، اکنون که ما  قرائاتنظر از دالیل بروز و ظهور صرف
» مصحف امام«جه با متنِ مستند تاریخی از در پیشگاه قرآن کریم قرار داریم، موا

ي ها قرائتها و هایی موجودند که هر کدام داراي نگارشنیستیم و در مقابل ما قرآن
  1.باشندخاص خود می

یا مورد تأیید  6، قرائت پیامبرقرائاتدانیم که کدام یک از این ما به یقین نمی
قرآن مختص یک زمان  قرائاتت تر اینکه تغییر و تحوالاز همه مهم. ایشان است

رسد به صرف بنابراین به نظر می. اندهاي مختلف، متکثر شدهنیست و در دوره
توانیم حقیقت اصلیِ کالم ، نمییا محدثان :ییدات ثانوي حدیثی از معصومینتأ

ختص به الهی را از میان این تنوع پیدا کنیم؛ چرا که این تأییدات، ممکن است م
پس از  قرائاتاما تعدادي از این  ،بوده باشند :برخی معصومیندوران حضور 

یی، خو( اندیا تأییدات حدیثی آنها، ایجاد یا ترویج شده :دورة حضور معصومین
اي قرآنی، پدیده قرائاتو گفته شده که انحصارِ  )بعد  به 130 ،القرآن ریتفس یف انیالب

  )110رکی، لسانی فشا( .باشدمربوط به قرن چهارم هجري می
آشکار است  آنچه اکنون مهم است، چرایی این اتفاقات نیست، بلکه این حقیقت

وجود دارند که حتی  که اکنون در مقابل ما چندین قرائت با اختالفات مشخص
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و برخی نیز عقیده دارند قرآن واحد است و . برخی در تواتر همه آنها مشکوکند
  .باشد 6انب پیامبر، صحیح و از جقرائاتتواند همه این نمی

اي میان اهل سنت و منازعات دینی و فرقه به عالوه قرائاتوجود این اختالف 
تحریف  که برخی توهم نمایند که متن قرآنهاي مختلف، باعث شده شیعه در دوره

   .شده است
 طور مستقل به زمینه این در کهاز شیعه  کسى نخستیندر دو قرنِ اخیر، شاید 

-می جزایرى اللّه نعمت سید ه است،نمود مطرح را تحریف هلأمس و هنوشت مطلب
 فیتحر یف الخطاب فصل« مستقلی با عنوان کتابِ نورى محدث از وي، پس .باشد
 عرضهتحریف قرآن  ۀزمین در را روایاتى مجموعه و نوشت »االرباب رب کتاب

در  ائاتقرکید دارند بیشتر آنها شاملِ روایات اختالف أمنتقدان وي ت که داشت
  .باشندقرآن می

یکی از دالیلی  2.ي بسیاري در رد این کتاب نگارش شده استها کتابتاکنون 
 ربطی قرائاتاین مهم است که اختالف  ،ي انتقادي عرضه شدهها کتابکه در این 

اي بر مصونیت قرآن به موضوع تحریف قرآن ندارد و یا وجود آنها هیچ خدشه
  .سازدوارد نمی

تواند باطل کنندة نظر قائالن رسد طرح این ادعا به صورت کلی نمیبه نظر می
به تحریف  قرائاتنسبت اختالف «بنابراین مناسب است که  ،به تحریف قرآن باشد

و توسط محققین، مورد  مطرح شده ه صورت ریزموضوعات متنوع و مرتبطب »قرآن
  . پژوهشِ دقیق قرار گیرد

  
  » قرائاتاختالف « ی از مفهومِیزداح یا ابهامتوضی

شود و توسط شخصی با لهجۀ تهرانی خوانده شود و  مطلبی وحی فرض کنید
توسط شش  »واحد اصل«اگر این متنِ . ش شودبر اساس همان لهجۀ تهرانی، نگار

آبادانی خوانده شود،  و لهجۀ دیگر، همانند شیرازي، اصفهانی، یزدي، مشهدي، قمی
 ؛ياگراد امیلیو مارك؛ آرنف، :ك.ر( .کنددا میحاالت تلفظی و شکلی متفاوتی پی

   )معاصر یشناس زبان بر يدرآمد ی،دابروولسک کلیما



 

 

149 

 قر
الف

اخت
ط 

رتبا
ا

ائ
رآن

ف ق
حری

با ت
ت 

ا
  

ساز نیست؛ چراکه در هر جا و هر اما این حاالت فعالً براي متن اصلی مشکل
واندن از آن متن، و تنها خ است» واحد«متن اصل، ) دة فرضی مادر محدو(زمانی 

توان هاي هر لهجۀ قرائت شده، میحذف شاخصهبا ی و راحت بهو  متغیر شده است
  .پی برد به متن اصلی و لهجۀ تهرانی

هایی از هر هفت لهجه و توسط گویندگان همان حتی اگر در موقعیتی، متن
یی قابل ها تفاوتهاي جدید، هنوز هم این متن ،ها نگارش و مکتوب شودلهجه

، متن نوشته شده به لهجۀ اصفهانی و به عنوان مثال. شناسایی با متن اصلی دارند
توان که با شناخت لهجۀ اصفهانی، می 3هایی داردنگارندة اصفهانی، شاخصه

  .ي این متن جدید را با متن اصلی، که مثالً تهرانی است، شناسایی نمودها تفاوت
اما مشکلِ تغییر و تحوالت غیر قابل شناسایی متن اصلی موقعی خواهد بود که 

مان، فردي مثالً شیرازي از روي متنی با لهجۀ اصفهانی، مطلبی را بخواند و در طول ز
خواهد بود » ترکیبی«این متن جدید . هاي لهجۀ خودش نگارش کندآن را با شاخصه

 نیستممکن ) اگر در دسترس نباشد(ي آن با متن اصلیِ تهرانی ها تفاوتو شناسایی 
  :، به تغییرات متن زیر توجه کنیدابراي دقت در این معن .یا بسیار مشکل است و

  )تهرانی. (گوید واي نهگویمش راست بگو دوستم داري؟ میمی
  )شیرازي از روي متن تهرانی( .نه يو گهیم ؟يداریم دوسم بوگو راسش گمشیم

اصفهانی از روي متن ( .میگَمدا راسشّو بوگو دوسم میداري؟ میگه وي نه
  ...و) شیرازي

هاي بعدي متن اصلی مفقود شود، در ادامه پیدا کنند و در زماناگر این تغییرات 
کن یا بسیار ممنا ،هاي بعديی و تشخیص متنِ اصلی از متنیاین وضعیت، شناسا

  .مشکل و داراي ابهام خواهد بود
 4از نواقصِ مهم خط عربی در صدر اسالم،به غیر  رسددر حال حاضر به نظر می

خوش این تغییرات یا مشابه آن، در طول حدود یک تا دو احتماالً متن قرآنِ نازل، دست
 قرائاتبا توجه به این موضوع، الزم است پیرامون اختالف  .قرنِ ابتدایی شده است

  :گران واقع شودمتفاوت و مستقل مورد دقت پژوهش قرآن، دو مفهومِ
وجود داشته و  6اي که در زمان حضور پیامبرلهجه قرائاتاختالف  -1

 که ممکن است) 4/821حرّ عاملی، (» الناس أقری کما واءاقر«: ه استسفارش شد
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مثالً از  .و شاید برخی از روایات ناظر بر آن باشد اي باشدشامل هفت قرائت لهجه
 ما یادن و احرف ۀسبع یعل نزل القرآن نّإ« :که است شده تیروا 7صادق امام

 حرف هفت به قرآن«؛ )2/358 ،شیخ صدوق( »...وجوه ۀسبع یعل یفتی ان لالمام
   ».دهد فتوا وجه هفت به تواندیم یامام هر کمدست و شده نازل

 5»احرف سبعۀ على القرآن انزل« روایت جمله از ،روایاتاین  از اى پارههمچنین 
 ها هلهج از مرکب قرآن که است  نظریه این طرفدارانهاي مستمسک از یکى

 ،طبرى جمله از سنت اهل علماى از خىبربه عنوان نمونه،  6.است  عرب گوناگون
 عربى مختلف هاى لهجه از عبارت ،را روایت این در »حرف هفت« از منظور

  )1/9طبري، ( .دانند مى
 به را قرآن نزول که روایاتى نقد ضمن دانشمندان از دیگر رخىهر چند ب

 و شده نازل لهجه یک به قرآن که باورند این بر اند، دانسته عرب گوناگون هاى لهجه
 مبعوث پیامبرى به آنها میان از 6اسالم پیامبر که است قریش لهجه فقط نیز آن

  )23همان، ( .شد
در طول مدت حدود  اي است که شکلِ جدید و تحول یافته قرائاتاختالف  -2
تعداد  قرائاتاین . رایج شده است 6ا سه قرن پس از رحلت پیامبرتیک 

آن، بیشتر مورد توجه محققین و هفت ورد مشود که چهارده بسیاري را شامل می
اي، هاي لهجه، جداي از تفاوت فرمقرائاتاین . باشدآن مشهور می مورد

و زیادي در حروف و کلمات نیز دارند که در  اي همانند کمیي غیر لهجهها تفاوت
  .آینده، به انواع آنها خواهیم پرداخت

 ثیحد اند،داده ارائهوجود م قرائاتاین  تیحج يبرا که دلیلی برخی از علما
شده نازل حرف هفت به قرآن یعنی ؛است »احرف ۀسبع یعل القرآن انزل« معروف 

  7.موجود سبعِ قرائات به باشد يااشاره تا ،است
سؤال برانگیز  »احرف ۀسبع«از سوي دیگر، وجود برخی روایات مقابلِ احادیث 

قرآن یکی است و «: ه که فرمودندروایت شد 7از امام باقربه عنوان مثال، . باشدمی
نظیر  ».ولی اختالف از ناحیه راویان است ،از پیشگاه خداي یکتا نازل گردیده است

-بنابراین عده ).630و  2/453کلینی، ( است آمده 7صادق امامنیز از  تیرواهمین 
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حروف «نزول قرآن با  و عقیده دارند برآمده» احرف سبعۀ«رد حدیث اي در مقام 
د کنار رو این گونه روایات را بای ایناز ،و مفهوم صحیحی ندارد امعن» نهگا هفت

دروغ بودن بر  8که روایاتی از امام باقر و امام صادقگذاشت؛ مخصوصاً بعد از آن
که قرآن تنها با یک حرف نازل شده و تمام مبنی بر این دکنآن روایات داللت می

  )260، خویی( .اریان استاز طرف راویان و ق ،اختالفاتی که وجود دارد
  : نویسدیماحرف،  سبعۀپیرامون حدیث م یحک محسن دیس مرحومهمچنین 
 در قرائات حصر دهیپد رایز باشد، سبع قرائات به ناظر تواندینم مزبور ثیحد«

 ثیحد صدور از پس قرن دو یعنی وست،یپ وقوع به چهارم سده لیاوا در ،سبع
   )6/242حکیم، ( ».مذکور

 ناظر اگر صحیح باشند، ست این حدیث و روایات از این دستکن اهر چند مم
متأخر،  سبع قرائاتپیدایش  از شپی که دباش ائمه عصر در معروف قرائات به

  .موجود بوده و در حالت اول بیان شد
 :ائمهو پیامبر  عصر در شود ثابت یقرائتدر هر صورت منطقی است که اگر 

 اما نکته بسیار مهم این است که. باشد ائتالقر زیجا است، داشته یمردم شهرت
 رساي تاریخی و مکتوب از متن اصلی قرآن در صدر اسالم در دستاکنون نمونه

بر . را تشخیص بدهیم 6تا بتوانیم با تطبیق با آن، قرائت صحیحِ پیامبر 8نیست
خاطر معایب خط عربیِ مصاحف  ن نمونۀ کهن و کامل یافت شود، بهفرض که ای

  .نیستمقدور  هاتالفاسالم، تشخیص قرائت اصلی و درست از این اخصدر 
برخی برگزیده و استعمال ی که اکنون توسط قرائاتتوان گفته انتخابِ بنابراین می

ثانويِ سفارشی، از سوي بلکه به استناد برخی از روایات  ،تاریخمند نیستشود، می
. اندپذیرش واقع شدهو دالیل دیگر، مورد  :و یا غیر معصومین معصومین

  .نون در بیشتر کشورهاي اسالمی رایج استکهمانند قرائت حفص از عاصم، که ا
به این مطلب بلکه اشاره  ،اکنون موضوع ما پرداختن به این ابهامات نیست

نباید آن را دست کم بود و  قرائاتموضوع اختالف شدن اهمیت  نروشجهت 
بپردازیم،  قرآن به تحریف قرآن قرائاتالف اما قبل از اینکه به نسبت اخت. گرفت

زمینه اشاره داشته باشیم که توجه الزم است به شش موضوع به عنوان مقدمه و پیش
  .نمایدگیري نهایی را براي خواننده آسان میبه آنها، نتیجه
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  قرآنی قرائاتصحت تواتر و استعمال  .1
ور، آحاد، شاذّ، مجعول و حدیث متواتر، مشه: اندانواع قرائت را شش نوع دانسته

و  اقِ با عربیت و دستور زبان و لغتبا توجه به صحت سند، انطب قرائاتاما . مدرج
  :شودالخط مصحف عثمانی، به دو بخش تقسیم میمطابقت با رسم

  9.متواتر قرائات الف
 قرائاتگانه و نیز  جامع ارکان و شرایط سه قرائاتکه شاملِ (صحیح  قرائات ب

  .)اذّ استش
  ):173 ،یکمال :ك.ر( مفروض است قول سه، سبع قرائات تواتر در

 یعل نیاألم الرّوح به نزل مما« قیمصاد از آنها همه و متواترند مطلقاً آنکه اول
  10.باشند یم »نیالمرسل دیس قلب

 نیل و مد مثل ؛است »کلمه أتیه« لیقب از آنها از یقسمت سبع، قرائات آنکه دوم
 و الزم آنها تواتر ولکن ،متواترند ریغ نهایا .آن امثال و اماله و همزه فیتخف و

 و؛ »مالک« و »ملک« مانند ؛است لفظ جوهر مثل آنها از یقسمت و .ستین واجب
   11.متواترند نهایا

  12.باشد »لفظ جوهر« که چند هر، ستندین متواتر مطلقاً آنکه سوم
عشره قرآن  قرائاتسبع و حتی  قرائاتمشهور علماي عامه اعتقاد به تواتر 

 به شانیرأ علما، شتریب :است گفته »ریکب ریتفس« در يراز ،عنوان نمونه به. دارند
شیعه در تواتر یا عدم  ياما پیرامون نظرِ غالب علما .)106عباسی، ( است تواتر
 در قمی نیصدرالد دیسبرخی همانند . قرآن دو ادعاي متناقض وجود دارد تواتر

  :است فرموده »هیواف شرح«
به عنوان . اند کرده حکم سبع قرائات تواترِ به ما اصحاب از نیمجتهد معظم«

 زیجا گانه هفت قرائات از کی هر با قرآن قرائت: نویسدی میحل مهعالّ ،نمونه
   )بخش صلوة، قمی(» .است متواتر ،قرائت هفت ههم رایز است؛

جدا  قرائاتاز موضوع تواتر اما از سوي دیگر، برخی موضوع جواز قرائت را 
استدالل کرد و از این نظر  قرائاتتوان به این اند؛ به این بیان که در فتاوا نمینموده

خالف آنچه که مشهور عشره و یا سبعه بر قرائاتو عقیده دارند که . حجیت ندارند
شهید اول در ذکري و شهید ثانی در روض (شیعه  يعامه و دو نفر از علما يعلما
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 هانیفق و علما ازاي عده بنابراین .)281 شکوري،( اند، متواتر نیستندگفته) جنانال
 قرائات تواتر مورد در) معرفت و خویی اهللا تیآ و يانصار خیشهمچون ( عهیش

معرفت، التمهید فی علوم  ؛137 ،فی تفسیر القرآن انیالب، خویی( .ندارند موافق نظر
   )ات سبعئبخش تواتر قرا ،2جالقرآن، 

 موثّق و صحتبه  الاقل ،نیمتأخّر و نیمتقدم از یسنّ و عهیش يعلما عامهالبته 
 در بعضاً و قرآن تالوت نماز، خواندن در خصوص هب ه،سبع قرّاء يها قرائت بودن

 اهل يعلما از همچنین بسیاري .اند داده موافق نظر یفقه يفتاوا و احکام صدور
 طبق بر قرائت و دانسته موثّق زین را عشره اءقرّ ع،یتش دانشمندان از اندکی و تسن
 گانه، چهارده قرائات بر تسنن اهل يعلما ازعده کمی  و نیز، .دانند یم زیجا را آن
  )ات قرآنی از دیدگاه تشیعئمجدد عباسی، قرا :ك.ر( .دارند موافق و مساعد يرأ

معرفت، ( دنیستن متواتر گوناگون قرائات گرچهبرخی عقیده دارند  ،از سوي دیگر
 نسل به نسلى هر از یعنى است؛ متواتر بالضروره ،قرآن نص اما ،)193 ،علوم قرآنی

  )37 التحریف، من القرآن نۀصیاهمو، ( .است گردیده نقل تواتر به دیگر
سست است؛ چراکه ما اکنون متن و نصِ اصلی قرآن  رسد که این ادعابه نظر می

و آنچه اکنون و در  را در دسترس نداریم 6ریا متنی کامل و مستند از دوران پیامب
هاي گوناگون از نص قرآن در دسترس بوده است، دچار همان مشکالت و دوره

نصی در دسترس نیست تا بالضروره متواتر  بنابراین. باشندقرآن می قرائاتمعضالت 
ات ائکه یا قر هاي مختلفی استآنچه اکنون در دست ماست، متنبلکه  ،باشد

نگارش  گوناگون قرائاتهایی است که از اند، و یا متناز آنها استخراج شدهگوناگون 
   .اند؛ همانند متن رایج کنونی در بیشتر کشورهاي اسالمییافته

از جمله مسائلی که جا دارد در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، مسألۀ فرق  بنابراین
یا هر قرائتی از کالم وحی، آ. باشدسو و قرآن از سوي دیگر می از یک قرائاتمیانِ 

  موجود، قرآن هستند؟ قرائاتشود؟ کدام یک از قرآن محسوب می
  )86 فضلی،: (به قرار زیر استاهم اقوال و آراء در این زمینه 

  

  دو حقیقت متفاوت از یکدیگر هستند، قرائاتقرآن و  )الف
  :بدرالدین زرکشی و برخی دیگر عقیده دارند

قرآن عبارت از وحیی است که بر . متغایر هستند دو حقیقت قرائاتقرآن و «
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 قرائاتاما  ،به منظور بیان قوانینِ الهی و اعجاز نازل شده است 6محمد
حروف این  يعبارت از اختالف وحی از لحاظ حروف و کلمات و کیفیت ادا

  )1/318زرکشی، ( ».کلمات از نظر مشدد و یا مخفف خواندن و امثال آنها است
 قرائاتشمندان معاصر نیز چند تن قائل به تفاوت میان قرآن و همچنین از دان

. خوییابوالقاسم اهللا سید آیت و هستند؛ همانند دکتر صبحی صالح، ابراهیم ابیاري
  :نویسدوي می

 از دلیلی و باشند، شده اشتباه گرفتار احیاناً است ممکن سبعه قرّاء این از یک هر«
 یا و سبعه قرّاء این از خاصی قاري از باید ماًلزو که ندارد وجود شرع و عقل نظر

 که امري پیروي از را ما نیز شرع و عقل. نمود پیروي قرآن قرائت در دیگران
  )1/171 القرآن، ریتفس یف انیالب ،خویی(» .است کرده منع ،نیست یقینی و قطعی

  
  صحیح قرائاتآنها بر شرایط  شمولاز لحاظ  قرائاتتفاوت  )ب

ی واجد صحت سند و منطبق با دستور زبان قرائاتآمده است اگر  در این نظریه
عنوان قرآن تلقی  توان آن را بهالخط مصحف عثمانی باشد، میعربی و مطابق با رسم

ی که حتی قرائاتاما آن . و خود قرآن تفاوتی وجود ندارد قرائاتو میان چنین  کرد
آن را به عنوان قرآن تلقی کرد  توانگانه باشد، نمی یط سهفاقد یک شرط از این شرا

گونه  و یا قرائت را بر آن اطالق نمود و باید میان این قرائاتتوان عنوان و فقط می
هر چند  .اند اظهار کرده این نظریه را جمهور علما. گذاشت و قرآن تفاوت قرائات

تواند نمی مبرّا از خطا ندارد و در انتها که تشخیص این شرایط، محک و معیارِ
  .را مطلقاً ثابت کند 6تطابق قرائت تأیید شده با قرائت پیامبر» همانی این«
  
  است» قرآن«نیز شایستۀ احراز عنوان  شاذ قرائاتحتی هر قرائتی  )ج

  )87فضلی، ( .اي را متذکر شده استابن دقیق العید، چنین نظریه
  

  ي مشهورها قرائتمعرفی  .2
 324تا  90سال توانید به آثاري که از می ي قرآن،ها قرائتبراي اطالع از انواع 

 قرائات آید کهمیاز این آثار بر .)40همان، ( اند، مراجعه فرماییدتألیف شده مريق
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 قرائات«و » آحاد قرائات« ،»سبعه قرائات«یا  مشهور قرائاتموجود قرآن، شامل 
  )366-395آشوري، ( .باشندمی» شاذ

ردم دربارة این قرّاء و اقتدا و پیروي از توافق و هماهنگی م صرف نظر از دالیل
 اصحابِ را قرائات نیا از یبرخ، باید دانست که )1/25طبرسی، مجمع البیان، ( آنان
 و ریتفس کتبِ سندگانِینو بیشتر آنها ناقل بلکه 13،اند نکرده نقل :معصومین ائمه

   .اند بوده يرجزَال ابن و یدان بوعمروا ،هیخالو ابن ي،زمخشر ي،طبر چونهم ،قرائات
 عهیش مفسرانِ ،مییآ یم جلو به بتیغ عصرِ از پس يها سده از چه هرهمچنین 

روایات  حجم ،عوض در و پردازند یم :تیباهل خاصِ قرائات نقل به کمتر
نیا، اختالف کریمی :ك.ر( شود یم شتریب ،شاذ یحت ای مشهور انیقار از قرائات

هایی را ، مالكقرائاتبرخی مؤلفان کتب  اي کهگونه به .)قراءات یا تحریف قرآن
عنوان مثال، ابن الجزري در  به. ی را انتخاب نمودندقرائاتمعرفی و بر اساس آن، 

  :گویدمی قرائاتمعرفی این 
 قرائاتشود و این ی است که سند آنها از مزیت صحت برخوردار میقرائات«

 الجزري،ابن(» .باشدالخط عثمانی میمنطبق با ضوابط عربیت و موافق با رسم
  )15 منجد المقرئین،

و نیز معیار صحت سند نیز اختالفاتی  14هاهرچند در تعریف و تشخیص این مالك
البته این تنوعِ نظرات و معیارها و نیز وجود مؤلفان و آثار . )71فضلی، ( وجود دارد
توانست ن، که از قرن چهارم تا دوازدهم هجري امتداد داشته است قرائاتمرتبط با 

خود را حفظ ، شهرت قرائاتبلکه این  ،سبع بکاهد قرائاتاز شهرت و حیثیت 
عنوان محور بحث و مطالعه و تدریس، مورد توجه و عنایت بوده و  کرده و به

  )66همان، ( .هست
  
  قرائاتیات اختالف ابرخی از رو .3

تقسیم حداقل داراي دو  ،شودمطرح می قرائاتروایاتی که در موضوع اختالف 
  :بندي است
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  روایات موضوعی. یک
قرآنی، ادعایی را  قرائاتصورت کلی نسبت به قرائت قرآن یا  برخی از آنها به

آن را یکی از  ،)همانند محدث نوري(اي اندك از علما که عده اندمطرح نموده
 متن نقد و »ثیالحد فقه« به ،اتیروا نیا یبررس در. داننددالیل تحریف قرآن می

 اتیروا نیا در رفته کار به يرهایتعب از مراد که است شده داده حیتوض و شده هتوج
 کنّا« مانند ؛است متن یافتادگ و یکاست از یحاک این تعابیر معموالً. شود معلوم دیبا

 بر دالّ راتیتعب زین و »اُنْزِلَت هکَذا« و »اُنْزِلَت کذا« ،»...نَقْرَئُها« ،»قَرَأَها« ،»...أٌنَقْرَ
   .جمله ای واژه یافزون

اند، ن بیان داشتهآتحریف قر رمنتقدان دالیلی را بر رد داللت این روایات ب
 به اسالم صدر در »اقْراء« و »قَرَأَ« واژه که است آن از یحاک شواهدهمانند اینکه 

 است، »اَقْرَء« کس فالن شد یم گفته اگر مثالً است؛ نبوده »خواندن« يِلغو يمعنا
 هشام، ابن ؛4/331شوشتري، ( .است نیتر خوشخوان او که نبوده نامع نیبد
  )1/343 یعل دبنیز ؛4/1071

  

  روایات مصداقی .دو
به  طورمستقیم به ،اندپرداخته قرائاتزیادي از روایاتی که به اختالف تعداد اما 

جایی برخی از آنها اشاره دارند که  همصداق برخی از حروف و کلمات و یا جاب
 قرائاتي ها کتابباشد و اکنون در بر تفاوتی اندك در برخی از آیات قرآن می یلدل

  .آوري شده و در دسترس هستند صورت یکجا جمع قرآنی، به
دنظر ، مقرائاتیعنی روایات مصداقیِ اختالف  ،در مقالۀ حاضر، دسته دوم

و  6روایات صحیح از رسول خدا :گوییمباشد که پیرامون آنها می می
اسالمی  يفرد و منبعِ اصیل قرائت از دیدگاه علما ، مأخذ منحصربه:مینمعصو
قرآن  قرائاتبه موضوع  طور مستقل بهیی که ها کتابجداي از  بنابراین. است

در این پنج عنوان کتاب نیز  ،اند و روایات از این دست در آنها فراوان است پرداخته
 -2 ماهیار، ابن تفسیر -1: بیابید اتقرائتوانید روایات متعددي پیرامون اختالف  می

 ناسخ -5 کلینى، شیخ الکافى -4 القمى، ابراهیم بن على تفسیر -3 العیاشى، تفسیر
 .قمى عبداهللا بن سعد القرآن

  :ذکر شده است قرائاتهمچنین در آثار زیر نیز مواردي از روایات اختالف 
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 به منسوب اص،االختص. 2. )354 و 279ش( روایت دو طبرسى، ،االحتجاج. 1
 روایت یک ،ثۀالثال بدع فى ثۀاالستغا. 3. )1038 و 884ش( روایت دو مفید، شیخ

 ،الدین کمالا. 5. )906ش( روایت یک حناط، حمید بن عاصم ،اصل. 4. )271ش(
. 7. )971ش( روایت یک مرتضى، سید ،االمالى. 6. )271ش( روایت یک صدوق،
 دو طوسى، شیخ ،االمالى. 8. )661 و 283ش( روایت دو صدوق، شیخ ،االمالى
 بصائر. 10. )828ش( روایت یک المصطفى، ةبشار. 9. )799 و 151ش( روایت

 هجده نجفى، الدین شرف ،ةالباهر اآلیات تأویل. 11. روایت شش صفار، ،الدرجات
 هاشم سید ،البرهان تفسیر. 13. )828ش( روایت یک ،العقول تحف. 12. روایت

 فرات ،تفسیر. 15 .روایت نه النعمانى، ،تفسیر. 14). 612ش( روایت یک بحرانى،
. روایت هشت شیبانى، ،البیان نهج تفسیر. 16). 1025 و 1024ش( روایت دو الکوفى،

 ،الجامع جوامع. 18. )272 و 270ش( روایت دو طوسى، شیخ ،االحکام تهذیب. 17
. 20. )274ش( روایت یک نعمان، قاضى ،االسالم دعائم. 19 .روایت دوازده طبرسى،

 روایت دو طاووس، ابن سید ،السعود سعد. 21. )617ش( روایت یک الکشى، ،رجال
 االخبار عیون. 23. )466ش( روایت یک طاووس، ابن ،الطرائف. 22. )166 و 112ش(

 ،حمیرى ،االسناد قرب. 24). 742 و 710 و 564ش( روایت سه صدوق، شیخ ،الرضا
. )717ش( روایت یک شریح، بن محمد نب جعفر کتاب. 25. )855ش( روایت یک
 روایت یک ،شاذان ابن ،مناقب. 27. روایت پانزده و صد ،طبرسى ،البیان مجمع. 26

 ).465ش( روایت یک ،حلى سلیمان بن حسن شیخ ،البصائر منتخب. 28. )472ش(
  15.)281 و 280ش( روایت دو طاووس، ابن ،الیقین. 29

  
  قرائاتاختالف  موارد تعداد .4

 نوشته »السبع قرائات فى التیسیر« ثبت طبق قرائات اختالفموارد  دتعدا
 ضمیر و ادغام به ،آنها دوسوم از بیشتر و است مورد 1100 حدود در ،دانىابوعمرو 

  )97خرمشاهی، ( .شودمى مربوط آن امثال و غایب و حاضر صیغه یا
 تا آغاز از را ائاتقر اختالف موارد که »هالقرآنی قرائاتال معجم« نویسندگانالبته 

عمده  بخش که اندکرده ذکر را اختالف مورد 10243 اند،رسانده ثبت به قرآن انجام
  .شود یم مربوط سجاوندى و تجویدى جزئیات و اماله ادغام، عدم یا ادغام به آن
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  قرائات انواعِ اختالف میان .5
 قرائات قراىاست مقام در ،جزرىابن و رازى ابوالفضل همانند برخی از علما

 ابن ،به عنوان مثال. سازند مشخص را قرائات اختالف وجوه کردند سعى و هبرآمد
 :داندمی وجه هفتدر  را قرائات اختالف وجوه، قتیبه
 تغییرى آن شکلِ و صورت و امعن در اینکه بدون ،کلمه حرکات در اختالف. 1
 هم و )یضیقُ( قاف رفع به هم که )103/شعراء( }و یضیقُ صدرِي{ مانند ؛کند ایجاد

 .است شده قرائت )یضیقَ( آن نصبِ به
 و صورت لکن ،کند ایجاد امعن در تغییرى که کلمه، حرکات در اختالف. 2
. )37/عمرانآل( }و کَفَّلَها زکَرِیّا{ ۀآی در »لهاکفّ« مانند ،ماندمی محفوظ کلمه شکلِ

 و ،فاعل عنوان به »زکریا« )تقدیري( رفعِ و )کَفَلَها( فاء تخفیف به هم »لهاکفّ« ۀکلم
 قرائت دوم مفعولِ عنوان به »زکریا« )تقدیري( نصبِ و )کَفَّلَها( فاء تشدید بههم 
  )166دانی، ( .است شده

 شکلِ و صورت لکن ،کند ایجاد تغییر امعن در که ،کلمه حروف در اختالف. 3
 در »نشزهان«مانند  ؛)مصحف امامبه علت نبود نقطه در خط ( ماندمی ظومحف کلمه

 »نُنشزُها« »زاء« با هم »ننشزها« ۀکلم .)259/بقره( }وانْظُرْ إِلَى الْعظامِ کَیف نُنْشزُها{ ۀآی
  )82همان، ( .است شده قرائت )نُنشرُها( »راء« با هم و

 وجود به يتغییر کلمه شکل و صورت در که کلمه، حروف در اختالف. 4
 و{ ۀآی در» کَالْعهنِ الْمنْفُوشِ« مانند ؛ماندمى محفوظ کلمه معناىِ یول ،آورد یم

 نیز »کَالصوف المنفُوشِ« صورت به آیه این .)5/قارعه( }تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعهنِ الْمنْفُوشِ
 . است شده قرائت
 مانند ؛گرددمی شکل و امعنتغییر در  باعث که کلمه، حروف در اختالف. 5

 نیز و )طَلح( »حاء« با »طلح« کلمه .)29/واقعه( }و طَلْحٍ منْضُود{ آیه در »طلح« ۀکلم
  )1/68 ،هالقرآنی اتائالقر معجم( .است شده قرائت )طلع( »عین«

6 .قِ{ ماننده ،تأخیر و تقدیم در اختالفبِالْح توکْرَةُ الْمس تجاء که )19/ق( }و 
 به »الحق« تقدیمِ صورت به یعنى ،»بالموت الحق ةو جاءت سکر« صورت به
  )1/374معرفت، التمهید، ( .است شده قرائت »الموت«
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 که )35/یس( }و ما عملَتْه أَیدیهِم{ ، همانندنقصان و زیاده در اختالف. 7
و یا همانند  .)113فضلی، ( است شده قرائت نیز »عملت ایدیهم و ما« صورت به
}وه فَإِنَّ اللَّه یدمالْح یخوانده »هو« کلمه ،قرائات برخى در که )24/حدید( }الْغَن 

  )208دانی، ( .شود نمى
از آن » اختالف قرائت«که شاید نتوان به  دو اختالف دیگر نیز مفروض است

  :تعبیر نمود
 قرآن درو تحریف  صهینق وجود انیمدع که ،قرآن متن از جمالت کم شدن. 8
  )2 القرآن، ریتفس فى انیالب ى،یخو( .هستند معتقد بدان
 صرفاًممکن است  که مد زانیم و ادغام مانند تجویدي، قواعد در اختالف. 9

  16.باشد صورى
توان در سه قرآن را می قرائاتولی در مجموع و از جهتی دیگر، اختالف میان 

  :بندي نموددستۀ کلی، دسته
  .ي به اعراب و حرکاتها تفاوت )الف
  .ي به حروف و کلماتاه تفاوت )ب
  .و نقصان ي به زیادهها تفاوت )ج
  

   قرائاتاختالف رخی درباره تحریف نبودن ب نظرات
در سال » فی تحرف کتاب رب االرباب فصل الخطاب«کتاب اینکه پس از 

ي ها کتابق منتشر شد، علماي بسیاري در مقاالت و 1298ق تألیف و در 1292
ي اصولی به این ها کتابرآن و تفسیر و حتی تحریف قرآن و یا کتب علوم قعدم 

دث نوري در اثبات تحریف قرآن اند که بیشتر روایاتی که محمطلب پرداخته
قرآن است و اختالف در قرائت بر  قرائات، شامل اختالف آوري نموده جمع

به عنوان نمونه، آیت اهللا . اختالف در نص وحی و اثبات تحریف داللت ندارد
  :نویسدمیزاده آملی حسن

» ها قرائتگردد و با اختالف موجب تحریف و تغییر قرآن نمی ها قرائتاختالف 
گردد؛ زیرا اختالف شود و نه چیزي کاسته میاي افزوده میدر قرآن، نه کلمه

ت تلفّظ، و خطاب و غیبت، و و صداها و برگرداندن ضمیر و کیفیآنها در اعراب 
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تی است که شایستگی براي آن دارد و با هر مفرد و جمع و مانند اینها در کلما
حالت ه آیات و کلمات قرآن ب هاي قرائتکه خوانده شود، همه  ها قرائتیک از 

  )81حسن زاده، (» .مانددست نخورده باقی می ،اصلی خودش
شود که اختالف در قرائت بر اختالف در نص وحی و آنکه گفته می عالوه بر

ی برخی عقیده دارند که این روایات، هیچ ربطی به حت ،اثبات تحریف داللت ندارد
  :کنیم نقل میدر این رابطه را آیت اهللا معرفت  سخن .موضوع تحریف قرآن ندارند

که ... است روایت 1122 ،شده گردآورى »الخطاب فصل« کتاب در که روایاتى«
 هب قرائت در اطهار ائمه از برخى که است قرائات باب به مربوط آن روایت 107
 ارتباطى تحریف لهأمس با قرائت اختالف که است روشن. اندکرده قرائت دیگر گونه
 و بوده رایج مسلمانان میان در همواره عشر اربعۀ یا سبعه قرائات اختالف زیرا ،ندارد
 اشتباه این نورى حاجى چرا دانیمنمى .است ندانسته تحریف بر دلیل را آن کس هیچ

 و بوده متعارف امرى ،ثبوت فرض بر ها قرائت لیقب نای. است شده مرتکب را بزرگ
 چگونگى در ءاقرّ اجتهاد مبین صرفاً و شودنمى تلقى قرآن تحریف عنوان به هرگز
  )فیتحر به قول منشأ بخش د،یالتمه معرفت،( ».است قرآن قرائت

  

  نقد و بررسی
 قرآن را می قرائاتنسبت اختالف د نظر ماز دو منظر توان با موضوع تحریف

  .داشت
صورت کلی،  به قرآن) یا بیشتر(گانه هفت قرائاتاختالف آیا صرف وجود  )الف

عنوان  همان موضوعی است که حاجی نوري بهدلیل بر تحریف قرآن است؟ این 
  )209نوري، ( .از دالیل متعدد براي اثبات تحریف قرآن ذکر نموده است ییک

بسیار زیاد است و موردي، مشخص  وجود روایات و احادیثی که تعدادشان )ب
 تواند باعث در برخی آیات قرآن هستند، نمی قرائاتو جزئی، شاهد اختالف

این همان موضوعی است که استاد معرفت در مطلبی که . تحریف در قرآن باشد
: توان بیان کردگونه می به عبارت کوتاه، این. اندترگذشت، عنوان کردهپیش

  .»تحریف در قرآن نیستاختالف قرائت، موجب «
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جاي هفت و چهارده، حتی صدها  اگر بهتوان گفت می) الف( پیرامون منظر اول
یا یکی از : تلف از قرآن وجود داشته باشد، دو فرض متصور استخم قرائات گونه

قرائت اصلی  است، یا هیچ کدام از آنها 6آنها قرائت اصلی و منتسب به پیامبر
  . نیست 6و منتسب به پیامبر
کامالً صادق  طرح مسألۀ تحریف قرآناصل نباشند،  ها قرائتاز اگر هیچ کدام 

در واقع و حقیقت، قرائت اصل  قرائاتاما اگر یکی از . باشداست و قابل مناقشه می
یا آن قرائت را : از دو حال خارج نیست ،باشد 6و صحیح و منتسب به پیامبر

است؛ چراکه اصل مصحف معنرآن بیدر این صورت، تحریف قایم که کشف نموده
  . وجه و لغو هستند همگی بی، قرائاتبا این قرائت صحیح در دست ماست و دیگر 

اما در حالت دوم، اگر ما به قطع و یقین نتوانستیم قرائت اصلی و منتسب به 
اي کشف کنیم، طرح موضوع تحریف قرآن تا اندازه قرائاترا از این  6پیامبر

را مد نظر  قرائاتتوانیم تمامی معنا باشد؛ چون ما می نا یا حداقل کممعتواند بیمی
از قرآن در کار است، بین آن اعمال، » عمل کردنی«بگیریم و اگر دستور و حکم 

  18.بخوانیم قرائاتمثالً سورة حمد را در نمازها، با تمامی حاالت و  17.جمع کنیم
قرائت، تحریف هست یا ، یعنی اینکه اختالف )ب( اما پیرامون منظر دوم

و عالقه افراد مستند شود و به صرف  تواند به انشاناً این موضوع نمینیست؟ مطمئ
ما از وي  ،»اختالف قرائت، موجب تحریف در قرآن نیست«اینکه کسی بگوید 

  .بنابراین الزم است دالیل محکم از سوي آنها در این موضوع ارائه شود. بپذیریم
عنوان  به» امعن«قت در این ادعا، توجه به اهمیت رسد براي دبه نظر می

کارگیري کلمه و لفظ، بسیار مهم  ترین علت بهترین و یا بهتر بگوییم، تنها اصلی
   )به بعد 66، رندذ جسمیاستادي، کاظم ( .است

 فم مخرج بر معتمد( گردد یم خارج دهان از که است یصوت لفظ، گفته شده
جرجانی، ( )مهمل( باشد معنایب خواه و) مستعمل( شدبا معنا يدارا خواه ؛)باشد یم

از سوي فاعل  »نشان« و »کلمه« يِریکارگ بهاستعمال یا  از هدف بنابراین. )83
اي نیز اگر از گوینده امعنطوري که حتی الفاظ بی به ،است» امعن«حکیم، افادة 

  . در خود دارند» تبادري«و » معناي داللی«صاحب اختیار صادر شوند، 
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یا  اتواند تغییر در معنروشن است که تغییر در کلمه و لفظ مستعمل، می بنابراین
. و چه آن را قراردادي بخوانیمرا جزء ذات لفظ بدانیم  اچه معن ؛داللت داشته باشد

  :از دو حال خارج نیست قرائاتطرح موضوعِ اختالف  پس
  .شودیمکالم الهی » يامعن«سبب تغییر در  قرائاتیا اختالف  -1
  .شودنمیکالم الهی » يامعن«سبب تغییر در  قرائاتیا اختالف  -2

. یقیناً محقق خواهد شد» تحریف«بشود،  اات موجب تغییر معنائاگر اختالف قر
تواند داشته باشد؛ به این نمی قرائاتربطی به زمانِ ایجاد اختالف  حتی این موضوع

گوناگون  قرائاتن قرآنِ موجود، داراي که اکنون که در پیشگاه قرآن هستیم، ای امعن
پس از  قرائاتمتعلق به قبل از جمع قرآن باشد، خواه این  قرائاتاست؛ خواه این 

  . جمع قرآن یا پس از دوران خلفاي صدر اسالم، مثالً عثمان رخ داده باشد
  

  شود؟می اباعث تغییر در معن قرائاتآیا اختالف 
اینکه برخی  ،آنچه مسلم است. ت را بیان کردیمدر آیا قرائاتقبالً انواع اختالف 
 اختالف«وجود  اما. شوندمی ا، سبب تغییر در معنقرائاتاز آن انواع اختالف 

  :است گونه سه بر خود ،امعن در مؤثّر شکل به »قرائات
 تنها و کند نمى جادیا محسوسى رییتغ عبارت کلّى ىامعن در که اى گونه )الف

 }أَو کَفَّارةٌ طَعام مساکینَ{: مانند شود، مى تلقّى گفتار در تفنّن ای و دارد دىیتأک جنبه
 آن اضافه با بعضى و اول کلمه نیتنو با» طَعام ةٌکَفَّار« برخى که )95/مائده(

 یا أَیها الَّذینَ آَمنُوا هلْ أَدلُّکُم علَى{در آیه » تنجیکم« کلمه ای و )100دانی، ( اند خوانده
 لیتفع باب از هم واز باب افعال  هم که )10/صف( }تجارةٍ تُنجِیکُم منْ عذَابٍ أَلیمٍ

   )370همان، ( .است شده خوانده
 چنان رییتغ نیا ولى کند، مى جادیا رییتغ عبارت کلّى ىامعن در که اى گونه )ب
دم من ربه کَلمات فَتَلَقَّى آ{ هیآ مانند د؛کن دایپ جدى تفاوتى ،مفهوم که ستین فاحش

هلَیع برعکس و »کلمات« بودن مفعول و »آدم« بودن فاعل بر بنا که )35/بقره( }فَتَاب 
   )202همان، ( .است شده  خوانده
 و کند مى جادیا جدى رییتغ عبارت ىامعن در که قرائات در اختالف از نوعى )ج
ما { :به این آیه توجه نمایید نهنمو براى .است آن رامونیپ مقاله نیا اصلى بحث
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قَد ءکُلِّ شَی لَىع أَنَّ اللّه لَمتَع ا أَلَمهثْلم ا أَونْهرٍ مبِخَی ا نَأْتهنُنس ۀٍ أَونْ آیخْ میرٌنَنس{ 
  ).106/بقره(

  19:اند کرده قرائت متعددى هاى اختالف با را فوق هیآ
  .»ننسک ما« و »نسخت ما« ،»سخنن ما« هاى شکل به »ننسخ ما« -1
 ،»تنسأها« ،»تنساها« ،»ننساها« ،»ننسأها« ،»ننسها« هاىشکل به »ننسها« -2

  .»ننسخها« و »تنسها« ،»ننسها« ،»ننسکها« ،»ننسک« ،»ننسها« ،»ننسئها ،»تنساها«
  .»ء نجى« و »نأت« شکل دو به »تأن« -3
 .»منها ریبخ أو بمثلها« و »مثلها أو هامن ریبخ« شکل دو به »مثلها أو منها ریبخ« -4

   )101ـ1/98 ،هیالقران القراءات معجم(
  
  گیرينتیجه

 ریتفسو  امعن در تفاوت موجب موارد، از اى پاره در قرائات اختالف بنابراین
ارتباط مستقیمی در موضوع  قرائاتاست که روایات اختالف که این بدان معن است

  .تحریف قرآن دارند
 اختالف بر مبتنى مختلف ریتفاستوان معانی و می د گفته شود کهشای البته
 امکان نیا ،موارد تمامى در اما باید دانست که. نمود کینزد گریکدی به را قرائات
 قرائات از کىی با منطبق رِیتفاس از کىی دیبا برخی موارد، تنها در و ندارد وجود
ات و ئهمائی، عباس، اختالف قرا :ك.ربراي اطالع بیشتر ( .دیبرگز را رشیپذ مورد

  )1383، پاییز 7شنقش آن در تفسیر، پژوهش دینی، 
در کالم و گفتار، اساساً و تنها به » تحریف« رسداز سوي دیگر، به نظر می

یعنی اینکه با تغییرِ در مراد و خواست گوینده،  ؛گرددصادق می» تحریف معنوي«
ن در کتب آسمانی، همانند قرآن یا تواهمین فرض را می. گرددتحریف محقق می

  .کتب دیگر، مورد دقت قرار داد
  :هاي مختلف اتفاق بیفتددانیم که تحریف معنوي ممکن است در صورتمی
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  . با وجود شکلِ صحیحِ و تصویري لفظ در یک جمله، رخ دهد )الف
اي وقتی گوینده. »مشترك لفظی«یا » مبهم«، »مجمل«همانند تفسیرِ کلمات 

را نگفته » شیر«معناي  صراحت اگر گوینده به» .دوست دارم من شیر«: یدگو می
 که همچنان. را تفسیر نماید» شیر«تواند با دالیل خاص خود، باشد، هر مفسري می

 معناها به آن یقیحق يمعنا از را خدا گفتار انیهودی از یگروه«: در قرآن آمده است
 یقرآن اتیآ ریتفس رایز )46/نساء( ».کنند یم فیتحر و داده رییتغ گرید يموارد و
  .ستین فیتحر از ریغ يزیچ ،است قرآن مقصود و هدف که ییمعناها ریغ به

یاد » تحریف معنوي«از گذشته تاکنون، از این تغییر معنا در قرآن، به اصطالحِ 
  :انددو نوع از آن براي قرآن ذکر نمودهکرده، 
  .تغییر در معناي کلمه -1
  .شأن نزول و یا مدلول آیهتغییر در  -2
 فهیشر هیآ در »یول« کلمه همچون قرآن، کلمات از يا کلمه يمعنا رییتغ ماننده

}ر مهؤْتُونَ الزَّکَاةَ ویالَةَ وونَ الصیمقینَ ینُواْ الَّذینَ آمالَّذو ولُهسرو اللّه کُمیلا وونَإِنَّمعاک{ 
 ی،برخ اما است، آمده سرپرست و حاکم موال، يمعنا هب اصل در که )55/مائده(

 .است قیصد و دوست يمعنا به نجایا در »یول«: اند گفته و داده رییتغ را آن يمعنا
  )344ـ2/343؛ مکارم شیرازي، 3/155؛ سبحانی، 1/403، جیالنی(

در قرآن رخ داده  )یعنی تحریف معنوي(تحریف  القول هستند که این نوعِهمه متفق
کتب  فیتحر انواع نیب در نوع نیترعیشا ف،یتحر نوع نیا. دهد و خواهد دادمیو 

   )92ـ87 ،اسالم در قرآنطباطبایی،  ؛2/161زرکشی، ( .باشد یمآسمانی و نیز قرآن 
 ندهیآ و )17خطبه  نهج البالغه، ( خود زمان در این نوع تحریف از 7یعلامام 

 يرأ به ریتفس. باشد  يرأ به ریتفس همان نیاشاید  و اند داده خبر )147همان، خطبه (
 به ادیز متصوفه، و عرفا و فالسفه و متعصب متکلمان ریتفاس در پراکنده صورت به

عنوان  به. اند کرده ممنوع أير به ریتفس از را ما :البته معصومین 20.خورد یم چشم
 إِنْ بِرَأْیِه الْقُرْآنَ فَسرَ منْ«: فرمودند که کند می نقل 7صادق امام از عیاشینمونه، 
ابأَص رْ لَمؤْجی خَرَّ أَخْطَأَ إِنْ و دعنَ أَبم اءمرا قرآن که کسی«؛ )1/17 ،عیاشی( »الس 

 پاداشی و اجر باشد، واقع با مطابقِ و درست اگر کند، تفسیر خویش نظر و رأي به
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 فاصله از بیشتر )حقیقت و حق مرز از( آینه هر رود، خطا اگر و نیست برایش
  ».است شده دور یکدیگر، از ها آسمان

  
  . تحریفی که با تغییرِ شکلِ صحیحِ و تصویري لفظ در یک جمله رخ دهد )ب

که  ،جایی در کلمات و حروف یک متن ههمانند حذف و اضافه یا تغییر و جاب
چند سوره، یک سوره، بخشی از  :موارد باشداین شامل  دتوانپیرامون قرآن می

سوره، چند آیه، یک آیه، بخشی از یک آیه، چند کلمه، یک کلمه، چند حرف، یک 
  . حرف و اعرابِ کلمات

منجر به تغییرِ مراد و خواست گوینده و  در نهایت »ب«و » الف«حالت  هر دو
و هم  اتوان گفت که هم تغییر معنروشنی می به بنابراین. شوندتحریف می در نتیجه،

  . شوندمحسوب می» حریف معنويت«تغییر لفظ، هر دو 
 )براي قرآن(شتر از یک نوع تحریف طور کلی باید گفت بی در حقیقت و به
قرآن است؛ چه با وجود شکلِ صحیحِ الفاظ » تحریف معنوي« ،متصور نیست و آن

  21.قرآن باشد و چه با تغییر و کاستی برخی از الفاظ قرآن صورت بگیرد
، چه نتایجی بر با پذیرش تحریف لفظی در قرآناکنون جاي این پرسش است که 

و اگر این نتایج مضر است، آیا راه حل گذر از این اضرار، پاك  آن بار خواهد شد
  خواهد بود؟) حتی به مقدار اندك(نمودن صورت مسأله و انکار تحریف لفظی 

  

  :ها نوشت پی
  

 جیرا »سوئز شرقِِ« مخصوصاً ،یاسالم يکشورها شتریب نیب در امروزه که یقرآن ۀنسخ. 1
 در االزهر دانشگاه در 1923 سال در که »عاصم از حفص« قرائت از است يا نسخه است،
 از شور« قرائت با قرآن مراکش، همانند ،یاسالم يکشورها از یبرخ در. شد چاپ قاهره
 منتشر نافع از قالون قرائت با قرآن ،یتانیمور و یبیل و تونس در. شودیم چاپ »نافع

 هشتم و هفتم قرن تا که »عالء بن ابوعمرو از يدور« قرائت صحرا، جنوبِ در. شود یم
 .شودیم استفاده بود، دمشق در عیشا تیروا
االرباب؛ اب رب کشف االرتیاب عن تحریف کت ،معرّب طهرانی، محمود همانند. 2

ابوالقاسم، البیان فی سید علی فصل الخطاب؛ خویی،  الحجۀن، محمدي هیدجی، عبدالرّحم
 ...القرآن من التحریف و نۀتفسیر القرآن؛ معرفت، محمد هادي، صیا
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استفاده » یا«و  »د« از يکار انجام بر دیکأت يبرا یگاهبه عنوان مثال در لهجۀ اصفهانی، . 3
 و واژگان یبررس، ياخرو: ك.ر. (ایبوگو ا،یبخور :و نیز ؟يایمین چرا پ د همانند ؛شودمی

 )یاصفهان یفارس گونه ژهیو اصطالحات
 نوشته ها واژه انیم در »ا« مانند بلند يها مصوت یبرخ و کوتاه يها مصوت خط، نیا در. 4
 ح، ای و شدند یم نوشته هم همانند ي و ث ت، ن، ب، خط نیا در نمونه يبرا. شد ینم
استادي، کاظم، مجموعه مقاالتی پیرامون تغییر : ك.ر( .بودند همانند ش و س ای و ج خ،

 )تاریخچه تغییر خطخط فارسی، و نیز 
 به سنّت اهل حدیث و اتئقرا و تفسیر کتب در و است معروف و مشهور روایت این. 5

 6غمبرپی صحابه از گروهى به مذکور روایت. است شده نقل متعدد وجوه و طرق
 )1/78 ،یوطیس( .شنیدند پیغمبر از را آن که شود مى منتهى

 این که عقیده دارند و اند کرده مطرح قرآن در را غیرقرشى کلمات از هایى نمونه ،برخی. 6
 اصلِ برخى و نیز... و یفتنکم وزر، ال االرائک، قبیل از قریشی نیست، هاى لهجه از کلمات

 )229 ،همان( .اند داده ارجاع عرب قبائل مختلف هاى لهجه از هلهج پنجاه به را کلمات گونه این
 یوطیس .)2/358 صدوق،( »منه سریت ما فاقْرَؤُا أحرف ۀسبع یعل أُنزل القرآن هذا انّ«. 7

 يبرا«: گفته است یعرببنا و »است ینامفهوم و مشکل ثیحد ث،یحد نیا«: است  گفته
 سر بر مردم لیدل نیهم به و میندار یثیدح و نص گونه چیه ث،یحد نیا يمعنا صیتشخ
 )1/212 ی،زرکش( ».اند کرده اختالف ثیحد نیا حیصح فهم

ق انواع انحراف حذفی وحی در مصادی«: رجوع کنید به دو مقاله دیگرم تحت عنوان. 8
هاي زمانی پس از نزول بررسی دوره«و نیز » آوري و انتقال الفاظ مصحف تا کنون جمع

 .»ظی قرآنوحی در تحریف لف
هر قرائتی که با قواعد و دستور زبان : گویدات متواتره میئابن الجزري در معرفی قرا. 9

الخط یکی از مصاحف عثمانی است ـ ولو آنکه این انطباق هماهنگی دارد و منطبق با رسم
 قرائات«ات را باید ئبر سبیل فرض و احتمال باشد ـ اگر به طور متواتر نقل شود، این قرا

 )15الجزري، منجد المقرئین، ابن. (دانست» اتره و قطعیمتو
شهید اول عاملی  ،حلی فهد ابن ،)273 ،یالمنته(حلّی  مهعالّ ،قول نیا به نِِیقائل. 10

ی عاملی ثان دیشه ،کرکی عاملی محقق، )الرابع الواجب باب ،ةالصلو کتاب ،يالذکر(
 تواتر اثبات یف لۀرسا(ی عامل حرّ خیش و )هیالعل مقاصد کتاب در و نیز الجنان روض(

 .باشد یم )نآالقر
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 .است يعضد و حاجب ابن و ییبها خیش يرأ نیا. 11
 نیالد جمال و »هیکاف شرح در األئمه نجم« و »انیتبال« در یطوس خیش يرأ نیا. 12

 از یمحک و نیصدرالد دیس و یبحران وسفی خیش و يریجزا اهللا نعمت دیس و يخوانسار
 نیا به یحرفوش کالم و است يزمخشر و يراز و »السعود سعد« کتاب در طاووس ابن
 .است لیمتما يرأ

 اهل و عهیش يریتفس متون و مراجع در که :ائمه خاص قرائات از يا مجموعه. 13
 »شرابر ریما«همچنین، . شده يگردآور »هیالقرآن تیالب أهل قرائات« در ،است آمده سنت
 آورده گرد يا مقالهدر  را ینیکل عصر تا هیامام کهن یثیحد متون در یعیش اتیروا اغلب
  و نیز ،هیالقرآن تیالباهل قرائات ،بیمجی، عیرف: ك.ر( .است

Meir M. Bar-Asher, “Variant readings and additions of the ImÁmÐ-ŠÐÝa to the 
Quran”, in Israel Oriental Studies, 13 (1993) pp. 39-74) 

هماهنگ با دستور زبان  خب باید داراي وجهی قوي در عربیت ومنت قرائات :همانند. 14
و عموم مردم پذیراي آن بوده و  الخط مصحف عثمانی منطبق باشدرسمو با  عربی باشد

 )50ـ48قیسی، . (ر روي آن توافق داشته باشندب
ش، بحث 1383قدس، قم، استادي، رضا، آشنایی با تفاسیر، : ك.براي اطالع بیشتر، ر. 15

 .حریف قرآنعدم ت
 شروح و دانى »ریسیالت« جزرى، ابن »النّشر« چون کتبى در مفصل شکل به این موارد. 16

 .است آمده »هیشاطب« متعدد
 تعارض باب قواعد طبق متعارض، خبر چند ای دو انیم جمعهمانند یا شبیه آنچه در . 17

 .گرددیم عمل
 )2/65ی، عامل  ینیترح. (همانند تکرار نماز در ندانستن جهت قبله. 18
 بررسى از و است بوده توجه مورد الخطّرسم با موافق قرائات تنها بررسى، نیا در. 19

  .است شده خوددارى الخطّرسم با مخالف موارد
 }ؤمنونَي الَ تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم هِميعلَ سواٌء کَفَرواْ نيالَّذ إِنَّ{ هیآ ریتفس در يفخرراز مثال، يبرا. 20

 علم و کفر فرض با رایز دارد؛ داللت محال به فیتکل جواز بر هیآ نیا: دیگو یم) 6/بقره(
 .است شده امر محال کار نیا به ه،یآ نیا در و است، محال مانیا به امر کفر، به خداوند

 در ودموج قرائنِ ای کلمه کی یمعان شمولِ رهیدا در ابهام با را الفاظ چه ن،یبنابرا. 21
 ندارند هم با جهینت در یتفاوت م،یینما حذف ای رییتغ را الفاظ ما، چه و میکن امعن بد جمله،

 که نجاستیا سؤال حال. اندشده فیتحر ،یآسمان کتب گرید ای قرآن صورت، دو هر در و
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 وجود چرا شود،یم »يمعنو فیتحر« همان جادیا ،یلفظ فیتحر ۀجینت میریبپذ اگر
  رفت؟یپذ »يمعنو فیتحر« وجود همانند توانینم را »یظلف فیتحر«
  

 :منابع و مآخذ
  . ش1362 ،نیمدرس جامعه، قم، الخصال ؛یعل بن محمد ،هیبابو ابن .1
  . م1998بیروت، دارالکتب العلمیه،  ،العشر القرائات یف النشر ؛يجزر ابن .2
 .ق1350، ، قاهره، الوطنیۀ االسالمیۀمنجد المقرئین ؛ــــــــ  .3
  .تااالندلس، بی ، بیروت، دارفضائل القرآن دمشقی؛ کثیر ناب .4
  . ق1383 د،یعبدالحم چاپ ،قاهره م،هشا ابن رهیس ؛هشام ابن .5
  .ق1349، قاهره، البانی، ابراز المعانی من حرز االمانی ؛ابوشامه، عبدالرحمن .6
 .تاسجل العرب، بی ۀسسؤ، قاهره، مۀالقرآنی ۀالموسوع ؛ابیاري، ابراهیم .7
 نامهانیپا ی،اصفهان یفارس گونه ژهیو اصطالحات و واژگان یبررس ؛علیي، اخرو .8

 .ش1379، ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یهمگان یشناس زبان ارشد یکارشناس

 :هترجم ،معاصر یشناس زبان بر يدرآمد ؛یدابروولسک کلیما ؛ياگراد امیلیو مارك؛ آرنف .9
 .ش1380 سمت،، تهران ي،درز یعل
 .ش1383، قم، قدس، با تفاسیر آشنایی ؛استادي، رضا .10
، قرآن یلفظ فیتحر در یوح نزول از پس یزمان هايدوره نقش یبررس ؛استادي، کاظم .11

 .ش1392نا، بیجا،  بی

 .ش1391یت اهللا مرعشی، آ، قم، کتابخانه تاریخچه تغییر خط ـــــــــــ ؛ .12
 .ش1392 نا،قم، بی ؟تحریف چیست و مراد خداوند از آن کدام است ـــــــــــ ؛ .13
 .ش1392نا، ، تهران، بیرندذ جسمی ـــــــــــ ؛ .14
 .ش1392نا، بیجا،  بی، کتابشناسی عدم تحریف قرآن ـــــــــــ ؛ .15
  . ش1392نا، ، تهران، بیمجموعه مقاالتی پیرامون تغییر خط فارسی ـــــــــــ ؛ .16
آیت اهللا  ه، قم، کتابخانالفرائد شرح یف الفوائد بحر ؛جعفر بن حسن محمد ،یانیآشت .17

  .تامرعشی، بی
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و  بهار ،18- 17ماره ش، پژوهشهاي قرآنی، »کتابشناسی قرائات قرآن« ؛آشوري، حسین .18
 .366-395، ش1378تابستان 

  .م2013، المدینۀ مکتبۀ، مدینه، الروضۀ فی القرائات االحدي عشرةبغدادي، حسن بن محمد؛  .19
  . ق1407، الکتب عالم، قاهره، عشر ربعۀاال بالقرائات البشر فضالء اتحاف البنا، احمد بن محمد؛ .20
 .ش1385، دارالفقهقم،  ،ۀیالبه الروضۀ شرح فی ۀیالفقه ؛محمدحسن دیسی، عامل ینیترح .21
 .تاناصر خسرو، بیتهران، ، فاتیالتعر کتاب ؛محمد بن یعل ،یجرجان .22
  .ق1392، قاهره، دارالصاوي، مقدمتان فی علوم القرآن ؛جفري، آرتور .23
 .م1972 نا، بی بیروت، ،االسالم قبل العرب تاریخ ؛على جواد .24
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 .تا، بیجعفرى کتابفروشى ،السبع قرائاتال فى ریسیالت ؛عثمان ابوعمرو دانى، .36
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