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  چكيده
اند كه  تاكنون صدها مستشرق راجع به قرآن كريم تحقيق كرده و آثاري منتشر كرده

- اين خصوص توجه به يك نكته ضروري مي بسيار قابل تأمل و بررسي است، اما در

نمايد و آن علت گزينش هدفمند برخي موضوعات تحقيقي در خصوص قرآن كريم 
مباحثي كه خاورشناسان در پژوهش هاي قرآني خود بدان  است. يكي از مهمترين 

توجه جدي نموده و به مطالعه و تحقيق در خصوص آن پرداخته اند، مسئله تاريخ 
متعلق بدان، مسئله جمع آوري  ه يكي از مهمترين زيرشاخه هاي قرآن مي باشد ك

قرآن، قرائات و وجود لهجه هاي مختلف در ميان اعراب و نقش آن در به وجود 
قرآني است. اين پژوهش به دنبال آن است كه پس از بيان  آمدن اختالف قرائات 

رائات قرآني، پيشينه تاريخي و احصاء اجمالي آثار مستشرقين در خصوص اختالف ق
هاي ايشان از ورود به اين عرصه تخصصي پرداخته و با ارائه به تبيين علل و انگيزه

يك دسته بندي كلي و تحليل برخي آثار و جمالت ايشان، نكات مهمي را در اين 
   .زمينه بازگو نمايد

  

  واژگان كليدي

   .استشراق، علم القرائه، اختالف قرائات، تحريف

                                                 
  استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان            janpoor@gmail.com  
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  مقدمه

كه به مطالعه و پژوهش در خصوص دين اسالم و قرآن كريم به عنوان مستشرقيني 
مطالعه در خصوص كتب متقدم و تاريخي قرآن و  كتاب آسماني اين دين پرداخته اند، 

حوادث تاريخي دوران صدر اسالم را به عنوان پژوهشي اوليه و مركزي در رأس برنامه 
سائلي همچون تاريخ قرآن و قرائات هاي تحقيقاتي خود قرار داده و از اين روي به م 

  قرآني پرداخته اند.

از آنجا كه نگاه عموم مستشرقان به قرآن كريم، به مثابه يك كتاب آسماني، مقدس 
باب انتقاد، ترديد و پژوهش هاي تخريبي بر اين كتاب را  و وحي منزل نمي باشد، لذا 

د تا با انگيزه هاي علمي و بينند. برخي از آنان تالش داشته انبر روي خود باز مي
و پژوهش در خصوص ماهيت اين كتاب پرداخته و به گونه اي  آكادميك به تحقيق 

با  آزادمنشانه نظرات خود را در اين خصوص بيان كنند، اما در عين حال برخي ديگر
انگيزه هاي تبشيري و سياسي تالش كرده اند تا انتقاداتي ناروا، سخيف و بدون استدالل 

گرويدن عموم مردم به اين دين جهاني  قرآن كريم وارد كرده و بدين طريق مانع  را بر
  گردند.

واقعيت آن است كه كمتر مستشرق و پژوهشگر غربي را مي توان يافت كه بدون 
انگيزه خاص و جهت گيري قبلي و كامالً بي طرفانه و صرفاً به دليل عالقه به آشنايي با 

خويش را وقف پژوهش هاي قرآني كرده باشد. البته معارف قرآن و مسلمانان، عمر 
قصد آن نيست كه بطور كلي و با نگاه بدبينانه قضاوتي عجوالنه صورت گيرد و حكمي 
قاطع براي همه پژوهش هاي غربي در خصوص قرآن كريم صادر گردد، چه آنكه 
 ممكن است برخي به عشق حقيقت يابي، دانش افزايي و  كشف بهترين و الهي ترين

دين آسماني و يا به سفارش مجامع دانشگاهي و اداري دست به پژوهش هاي قرآني 
زده و در اين مسير يافته هاي قابل تأملي توليد كرده باشند كه موجبات رهنمون شدن 

  آنان به سمت حق و حقيقت گرديده است. 
اما هدف از بيان اين مطالب آن است كه با نگاهي عقلي و منطقي مي توان به 

يين اين مسئله پرداخت كه هيچ اقدامي، بويژه تحقيق و پژوهش در خصوص مذهبي تب
غير از دين رسمي، بدون انگيزه هايي هدفمند و خاص صورت نمي پذيرد. عقل انسان 
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به روشني درك مي كند كه شيوه اين پژوهش هاي قرآني مستشرقان در غرب قطعاً به 
نان و طراحان و پشتيبانان اين پروژه ها گونه اي طراحي شده كه منافعي براي كارگردا

  دربر دارد.
ايشان در مراجعه به منابع نيز غالباً به گزينش كتابهايي پرداخته اند كه داراي يك 
نحوه ضعف واقعي يا ضعف از ديدگاه غربيان باشد تا بدين وسيله بتوانند ضعف 

كتابهايي همانند قرائات معارف اسالمي را ترويج كنند. از اين روي به تصحيح و انتشار 
شاذ و منابع تاريخي اسالم پرداخته كه آغشته به اخبار دروغين و جعلي است و در كنار 
آن به ترويج كتب و بزرگ نمايي فرقه هايي همچون صوفيه، باطنيه و خوارج پرداخته و 
تالش مي كنند اين فرقه ها را در كنار و هم عرض مذاهبي همچون شيعه و اهل سنت 

  دهند. قرار
در اين مقاله تالش مي شود تا ابتدا فهرستي از اقدامات و پژوهش هاي صورت 
گرفته توسط مستشرقين در خصوص موضوع اختالف قرائات قرآني، به عنوان يكي از 
مهمترين مباحثي كه تاكنون بدان پرداخته اند، ارائه شده و در نهايت علل و انگيزه هاي 

  ع تبيين شود.ايشان از پرداختن به اين موضو
  

  هاي استشراقي موج پژوهش .1
جريان استشراق از قرن نوزده ميالدي با هدف شناسايي دين اسالم و آموزه هاي آن 
آغاز شد. اين مطالعات در مرحله اول بر مطالعه اصل دين اسالم و كتاب آسماني آن، 
 قرآن كريم متمركز بوده و پس از گذشت يك قرن تحقيق و پژوهش و انتشار آثار
متعدد در اين زمينه، در مرحله دوم به صورت جزئي به مطالعه فرق و مذاهب اسالمي 

  به ويژه مذهب تشيع روي آورده است.
عمده مطالعات صورت گرفته توسط مستشرقان در يك قرن اخير در قالب مقاالت 
 پژوهشي در دايرةالمعارف هايي همچون دايرةالمعارف قرآن چاپ آلمان و دايرة

يدن چاپ هلند و يا در قالب تصحيح و بازسازي متون كهن منتشر شده المعارف ل
  است.
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آنچه در اين ميان قابل توجه مي باشد، رشد فزاينده اين مطالعات در طول نيم قرن 
موج تهاجم «اخير است به گونه اي كه باعث شده برخي انديشمندان از آن با عنوان 

از ناحيه قرآن در  گسترده و فراگيري كه  ياد كنند. به نظر مي رسد تغييرات» استشراقي
جوامع عربي و اسالمي پديد آمد و نيز تمدن و فرهنگ هستي ساز و متكاملي كه قرآن 

حيرت و شگفتي خاورشناسان و عرب شناسان را فراهم  بر جوامع بشري افزود، اسباب 
همانند  آورده است، به گونه اي كه باعث شده بسياري از مؤسسات دولتي و غير دولتي

انجمن هاي خيريه و كليساها با صرف هزينه هاي گزاف و تربيت اساتيد و دانشجوياني 
مسلط به زبان عربي، تالش كنند تا هرچه بيشتر با اين دين آسماني و ابعاد اجتماعي، 

  فرهنگي و تاريخي آن آشنا شوند.
قرآن  به دنبال اين جريان افراد متعددي با صبر و پشتكار به تحقيق در خصوص

گمارده و با دقت فراوان مباحث آن را دنبال كردند. دسته اي  كريم و دين اسالم همت 
نگرش به  از ايشان قرآن را ماده اي شايسته براي پژوهش هاي تخصصي يافتند و با اين 

بررسي و كاوش قرآن مشغول شدند. گروهي نيز برآشفتند و كينه نهاني خود را با 
رساندند، آشكار ساختند. حاصل اين دو جريان  قرآن به انجام پژوهش هايي كه پيرامون 

، 1372موجب تولد پژوهش هايي خاورشناسانه در سطح آكادميك شد (علي الصغير، 
   ).6ص 

بايد توجه داشت كه نگاه عموم مستشرقان به قرآن كريم، به مثابه يك كتاب 
باب انتقاد، ترديد و   آسماني، مقدس و وحي منزل نمي باشد و به همين دليل است كه

پژوهش هاي تخريبي بر اين كتاب را بر روي خود باز كرده اند. البته در اين ميان بايد 
با انگيزه هاي تبشيري و سياسي تالش كرده اند تا  توجه داشت كه برخي از آنان 

انتقاداتي ناروا، سخيف و بدون استدالل را بر قرآن كريم وارد كرده و بدين طريق مانع 
گرويدن عموم مردم به اين دين جهاني گردند. در عين حال برخي ديگر نيز تالش  

و پژوهش در خصوص ماهيت  داشته اند تا با انگيزه هاي علمي و آكادميك به تحقيق 
   اين كتاب پرداخته و به گونه اي آزادمنشانه نظرات خود را در اين خصوص بيان كنند.
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  مستشرقين و علم قرائات .2
اره تالش ها و پژوهش هاي خاورشناسان تحقيقات اندكي صورت گرفته و اگرچه درب

همين منابع معدود و عناوين مقاالت  منابع معدودي در اختيار هست، اما مراجعه به 
ايشان نشان از آن دارد كه مباحث تاريخي و زبان شناختي پيرامون قرآن كريم، بيشترين 

ي متعددي در اين زمينه انجام داده اند. همت و عالقه ايشان بوده و پژوهش ها وجهه 
هر دو حوزه تاريخ و زبان  بي شك يكي از مهمترين مباحث علوم قرآني كه در ذيل 

شناسي قرار مي گيرد، مسئله قرائات قرآني و اختالفات آن است كه پرداختن بدان يكي 
   هر دو طيف مستشرقان مي باشد. از مهمترين دغدغه هاي 
علوم قرآني و محققيني كه در زمينه مطالعات مستشرقان به  از اين روي عالمان

مباحثي كه خاورشناسان در پژوهش  پژوهش پرداخته اند، معتقدند يكي از مهمترين 
هاي قرآني خود بدان پرداخته اند، مسئله تاريخ قرآن مي باشد كه يكي از مهمترين 

وجود لهجه هاي مختلف  متعلق بدان، مسئله جمع آوري قرآن، قرائات و زيرشاخه هاي 
قرآني است (علي الصغير،  در ميان اعراب و نقش آن در به وجود آمدن اختالف قرائات 

   )101ق، ص1404؛ زنجاني، 7، ص1372
به عنوان نمونه، در حالي كه نسخه مكتوب و رايج قرآن در طول تاريخ و در 

ل اربعه به عنوان يك اقصي نقاط جهان داراي اتقان و استحكام بوده وليكن تعدد اناجي
تابلو آشكار، نشان از ابهام و فقدان متن اصلي و ثابت كتاب مقدس مسيحيان دارد، بسي 

به عنوان يكي از بزرگترين مستشرقين » گلدزيهر«مايه شگفتي است كه فردي همانند 
المذاهب االسالميه في تفسير «يهودي، در آغازين صفحات كتاب مشهور خود به نام 

هيچ كتاب «دعاي وارونه اي را فرياد بزند كه هيچگاه قابل اثبات نيست: ، ا»القرآن
مقدس ديني در جهان نيست كه پيروان آن دين، آن را نص وحياني نازل شده كهن و 
» اصلي بدانند و اين همه اضطراب و بي ثباتي كه قرآن دارد، در آن وجود نداشته باشد

  ).2م، ص1955(گلدزيهر، 
قرائت هاي قرآني در اعراب و حركات، در مقايسه با تفاوت آيا واقعاً اختالف 

هاي متني و محتوايي و سبك شناختي اناجيل اربعه يا متون متناقض عهد قديم يا 
اوستاي ناقص و درهم زردتشت، قابل قياس است؟ به چه علت عمده مستشرقين 
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حديث، مسئله تالش دارند تا در كتب و مقاالت خود در همه زمينه هاي علوم قرآني و 
را به اختالف قرائات قرآني كشانده و از رهگذر آن در نهايت به بي ثباتي متن و 
محتواي قرآن و وقوع تحريف و جعل در اين كتاب الهي را نتيجه بگيرند؟ به راستي 
چرا اولين آثار نگاشته شده در زمينه اختالف مصاحف و اختالف قرائات قرآني توسط 

ت؟ به راستي چرا طيف عظيمي از مستشرقين با پيشفرض مستشرقين انجام شده اس
گرفتن وجود اختالف در متن مكتوب قرآن، با استفاده از دانش زبان شناسي به دنبال 
يافتن واژگان اصلي و مفقود شده هستند؟ انگيزه پژوهش هاي گسترده اينان در حوزه 

ن هاي سامي، كشف مصاحف و قرائت هاي جديد و تطبيق آنها با واژگان كهن زبا
اكدي و عبري چيست؟ اين پژوهش ها در نهايت چه نتيجه اي را به دنبال خواهند 
داشت؟ آيا بر فرض اثبات، مي توان دست به تغيير و جايگزيني زده و متن مكتوب 

  جديدي براي اين كتاب آسماني نگاشت؟
  

  علل و انگيزه هاي مستشرقين از پرداختن به علم قرائات .3
ين مقاله تالش بر آن است تا در خصوص مطالعات صورت گرفته در از آنجا كه در ا

حوزه علم قرائات و انگيزه هاي مستشرقان از اين اقدام بحث شود، لذا در ادامه به بيان 
انگيزه هايي پرداخته خواهد شد كه صرفاً به اين موضوع مربوط بوده و ارتباطي مستقيم 

است مجدداً بر اين مسئله تأكيد شود كه  با طرح اين مسائل دارند. بنابراين شايسته
هدف اين مقاله پرداختن به همه علل و انگيزه هاي مستشرقان از پژوهش هاي قرآني 

  نبوده و اين امر پژوهش ديگري را طلب مي كند.
  

  انگيزه هاي علمي ـ پژوهشي .3-1
الزم به ذكر است كه نوع نگاه و دركي كه خاورشناسان به قرآن كريم داشته و بر اساس 

اين خصوص انجام مي دهند،  آن به موضوعات قرآني پرداخته و پژوهش هايي را در 
بسيار متفاوت از نوع نگاهي است كه مسلمانان به اين كتاب آسماني به عنوان وحي 

ديدگاه مؤلف، علل و انگيزه هايي كه باعث شده  از  دارند. الهي و منزل داشته و 
مستشرقان به مطالعاتي در خصوص علم قرائات قرآني روي آورند، در قالب دو 
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رويكرد كلي قابل تقسيم است: انگيزه هاي علمي ـ پژوهشي و انگيزه هاي تبشيري ـ 
  تبليغي.

صرفاً بر مبناي منظور از انگيزه هاي علمي ـ پژوهشي آن دسته اقداماتي است كه 
ها و متدهاي علمي اوليه و ابتدايي در كليه مطالعات ايشان تجلي يافته و به عنوان روش

اصلي اوليه و اساسي در تحقيق و پژوهش، مبناي مطالعات آنان قرار گرفته است. اين 
  باشد.شناسي ميها عمدتاً در دو حوزه مطالعات تاريخي و مطالعات زبانپژوهش
  

  يخيمطالعات تار .3-1-1
از منظر مستشرقين و خاورشناسان، پرداختن به تاريخ و ثبت و ضبط دقيق وقايع و 
حوادث تاريخي و كشف جريانهاي متوالي آن، به عنوان متد و روشي اصلي و بنيادين 
براي ورود به عرصه هاي مختلف تحقيق و پژوهش است كه در اغلب پژوهش هاي 

فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي توان انجام شده توسط ايشان در موضوعات مختلف 
   متعدد آن بود. به وضوح شاهد نمونه هاي 

در ضمن مطالعات تاريخي، شناسايي كتب و منابع اصلي نيز به عنوان هدفي اصلي 
خصوص همه اديان، فرق، مذاهب و اقوام الزم است به  و مركزي به شمار آمده كه در 

بديهي است در مطالعات شرق شناسي   شود.عنوان اولين و مهمترين گام بدان پرداخته 
و اسالم شناسي نيز اولين گام جهت آشنايي با اين دين و كتاب آسماني آن، بررسي 

  فرايند نزول وحي و ثبت و ضبط آن توسط پيامبر اكرم(ص) است. 
همچنين از آنجا كه در منابع تاريخي و آيات متعدد قرآن كريم بر اين مطلب تأكيد 

امعه اعراب و بويژه پيامبر اكرم(ص) به دانش خواندن و نوشتن آگاهي شده كه عموم ج
نداشته و تعداد باسوادان بسيار اندك بوده است، لذا طبيعي است كه ثبت و ضبط و 

  كتابت اين آيات مي بايست توسط افرادي خاص صورت پذيرد.
آنچه در حوزه مباحث تاريخي براي مستشرقان در اين خصوص قابل توجه و 

ل مي باشد، غلبه فرهنگ شفاهي بر فرهنگ مكتوب در آن زمان و در ميان اعراب تأم
شبه جزيره است كه باعث شده در طول ساليان متمادي، بسياري از آداب و رسوم و 
اشعار و آيين هاي مذهبي ايشان بدون نگارش بر چيزي، تنها از طريق حافظه و نقل 
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و سرمايه فرهنگي  عظيمي را براي اعراب  سينه به سينه به نسل هاي متمادي منتقل شده
  )82، ص1386پديد آورد. (آذرنوش، 

اين مطلب اگرچه در رابطه با ديگر ملل و فرهنگ ها نيز در دوره هاي زماني 
خاصي ساري و جاري بوده، لكن اعراب در اين زمينه به دليل كثرت آيين هاي مذهبي 

ن را مي توان در مقابله هاي صورت و آداب و رسوم شُهره بوده كه برخي نشانه هاي آ
  گرفته توسط قرآن با اعراب مشاهده كرد.

در اين ميان، پيامبر اكرم(ص) به منظور گسترش و ثبت و ضبط آيات قرآن نازل 
شده بر وي، از رايج ترين وسيله موجود در ميان اعراب، يعني حافظه شفاهي استفاده 

سينه آن به عنوان اولين ابزار حفظ وحي  كرده و لذا مسئله قرائت قرآن و نقل سينه به
مورد استفاده پيامبر قرار گرفته است. نمودهاي تأكيد بر اين مطلب بويژه در مكه را مي 
توان در روايات متواتر صادره از ايشان در خصوص فضيلت حفظ قرآن و قرائت دائمي 

  ).50-35، صص1ق، ج1407آن مشاهده نمود (ر.ك: كليني، 
رداختن به مسئله قرائات قرآني به عنوان اولين گام در مطالعات طبيعي است كه پ

تاريخي دين اسالم هميشه مدنظر مستشرقان بوده و در اين خصوص تالش كرده اند تا 
تمامي قرائت هاي مختلف ثبت شده از قرآن را جمع آوري و منتشر نمايند. اين اقدام 

دامه بدان اشاره مي شود، لكن در ايشان اگرچه انگيزه هاي تبشيري نيز داشته كه در ا
  مرحله اول برخواسته از نوع نگاه تاريخ محور ايشان به موضوعات مختلف مي باشد.

مستشرقان در طول چند قرن اخير اهتمام زيادي در تهيه و تصحيح و نشر كتابهاي 
مربوط به موضوع تاريخ تدوين و جمع آوري قرآن كريم داشته و در كنار آن تحقيقات 

ي در خصوص چگونگي نگارش و ثبت و ضبط وحي توسط معاصران مفصل
  پيامبر(ص) انجام داده اند كه در ادامه به بخشي از اقدامات ايشان اشاره مي شود.

  
 اقدامات گلدزيهر .3-1-1-1

از جمله كساني كه در زمينه علوم قرآني، به ويژه مسئله قرائات مختف آن به تحقيق و 
م) 1921  ـ  1850( 1اند، ايگناس گلدزيهر ردهپژوهش پرداخته و نظرياتي را مطرح ك

مذاهب التفسير «باشد. وي از مستشرقين مجارستاني بوده و در كتاب مشهور خود  مي
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و نيز در ديگر مقاالتش تالش دارد تا مباحثي تاريخي در خصوص دين » االسالمي
 )20-8صص م، 1955اسالم و كتاب قرآن و چگونگي تفسير آن بيان كند. (گلدزيهر، 

مواردي كه وي در خصوص علم قرائات قرآن بدان اشاره كرده به  برجسته ترين 
   شرح ذيل است:

اختالفات ايجاد شده در خصوص قرائت قرآن كريم، اساساً ساخته و پرداخته  -1 
   وجود نداشته است. قراء بوده و هيچ كدام از آنها در زمان پيامبر اكرم(ص) 

هاي گوناگون، اجتهادهاي زباني و ادبي قاريان علت اصلي شكل گيري قرائت  -2 
   بوده كه در موارد متعددي به خطا رفته است.

از آنجا كه بسياري از قرائات قرآني در معني با يكديگر متناقض و در تأويل  -3 
از اساس ريشه و پايه اي  مختلفند، به گونه اي كه جمع ميان آنها ممكن نيست، لذا 

   رآن بدين صورت وجود نداشته است.نداشته و امكان نزول ق
مرجع برخي از اختالف قرائات ترس قاريان است تا مبادا عباراتي از آنها به  -4 

   )20-8صص ش، 1357خدا و پيامبر نسبت داده شود. (گلدزيهر، 
الزم به ذكر است كه بسياري از نظريات مطرح شده توسط گلدزيهر، عبارت از 

از اين روي برخي  ها دشوار است.  دالل بر آنيك سلسله فرضياتي است كه است
اند تا نظريات نااستوار  انديشمندان مسلمان از جمله استاد عبدالوهاب حموده بر آن شده

  )213-182، صص10م، فصل1948كنند. (ر.ك: حموده،  اين خاورشناس مجاري را نقد 
  

 اقدامات تئودور نولدكه .3-1-1-2
ات اسالم شناسي دستي بر قلم دارند، از عموم مستشرقين و كساني كه در حوزه مطالع

هاي سرشناس كه باعث ايجاد تحول در مطالعات  يكي از چهره به عنوان  2تئودور نولدكه
يك رويكرد  وري از شرق شناسي شده، ياد كرده و آثار وي را نقط عطفي براي بهره

ترين ميراث  اند. نولدكه، قرآن را به عنوان يكي از مهم جديد بدين حوزه معرفي كرده
   و متن پژوهي بدان نگريسته است. اعراب مورد كاوش قرار داده و با ديدگاهي تاريخي
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باشد  وي مي 3»تاريخ قرآن«هاي وي در اين زمينه، كتاب  از جمله مهمرين پژوهش
تصحيح  5و برگشتراستر  4كه در اصل رساله دكتري وي بوده و توسط شاگردانش شوالي

  و منتشر شده است.
هاي  ديگري همچون رژي بالشر، اتو پريتسل و بول نيز در كنار پژوهش افراد

هايي از اين  اند تا بخشتاريخ قرآن نولدكه توجه كرده و تالش كرده خود، به كتاب 
توان به  به عنوان مثال مي  كتاب را به طور جداگانه منتشر و شروحي بر آن بنگارند.

سبعة «قرآن و ارتباط آن با احاديث مباحث مستقل نولدكه در خصوص كيفيت نزول 
اشاره كرد كه توسط شاگردانش منتشر شده است. (ر.ك: اسكندرلو و احمدي » أحرف

 )169- 150، صص1389فر، 

مستشرقان آلماني پس از جنگ جهاني دوم در شهر مونيخ با تشكيل مركزي به نام 
نسخه هاي خطي ميالدي تالش كردند تمامي  19از ابتداي قرن » مجمع علمي باواري«

و چاپي كهن قرآن كريم را جمع آوري نموده و به بررسي و مطابقت ميان آنها با قرآن 
  فعلي پرداخته و از اين رهگذر با چگونگي كتابت قرآن آشنا شوند.

هاي قرآني،  ترين تأثيرات تئودور نولدكه در حوزه پژوهش در حقيقت از جمله مهم
اي تخصصي تالش  ود كه محققين آن به گونهشكل گيري اين مجمع علمي در آلمان ب

داشتند تا در زمينه قرآن و مباحث تاريخي آن به تحقيق و پژوهش بپردازند. آنان در 
هاي خطي قرآن در كشورهاي مختلف جهان، ابتدا به دنبال يافتن  جستجوي نسخه

هايي در خصوص اختالف قرائت قرآن بوده و در پي اين اقدام بسياري از  كتاب
هاي قرآن براي اولين بار توسط مستشرقان آلماني به ويژه  هاي اختالف قرائت بكتا

  )12م، ص1962برگشتراستر، اتو پريتسل و آرتور جفري منتشر شد. (ديتريش، 
  

  اقدامات برگشتراستر و اتو پريتسل .3-1-1-3
م) كه در ابتدا مسئوليت انجمن باواري را بر عهده گرفته 1933ـ1886» (برگشتراستر«

م به معرفي و 1912در سال » فرهنگ قراء قرآن«پژوهش ارزنده خود به نام بود، در 
اتو «   طبقه بندي قراء قرآن پرداخته و اولين كتاب جامع در اين خصوص را تأليف كرد. 

م) استاد زبان عربي دانشگاه مونيخ نيز كه به عنوان جانشين 1941ـ1893» (پريتسل
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پس از مرگ وي به سمت مسئول اين كميته بود،  برگشتراستر، به كمك وي برخاسته 
انتخاب شد. وي پيامي براي مجمع علمي عربي دمشق فرستاده و ايشان را نسبت به كار 
مجمع باواري مطلع كرده و تقاضاي كمك و همراهي كرد. وي در بخشي از پيام خود 

    نويسد: چنين مي
لم و دانش تصميم ما جهت فراهم آوردن تسهيالت الزم براي عالقه مندان به ع« 

هاي  دربر گيرنده كتابت گرفتيم هر آيه از قرآن كريم را در تابلويي مخصوص كه 
هاي مختلف آن در متون مختلف  هاي گوناگون و نيز قرائت مختلف آيه در مصحف

هاي متوالي از آن شده، در  تفسيرهاي فراواني را كه در طي سده است را ثبت كرده و 
  )12ق، ص1404(زنجاني،  .»اين تابلو گرد آوريم

هاي تحقيقي خود،  وي به عنوان اولين پيشگام در اين زمينه، در يكي از پژوهش
با جمع آوري و ضبط  زده و » تاريخ علم قرآن«دست به نگارش كتابي با عنوان 

هاي مختلف هر آيه بر مبناي مصاحف و كتب مختلف، در اين زمينه  ها و قرائت صورت
تعليل القرائات «تهيه كرده است. پريتسل در اقدامي ديگر، كتب   اثري شگرف و ماندگار

منتشر و  مجله اسالميكاكسائي را بازيابي و در  » المشتبه في القرآن«از شيرازي و » السبع
رسد كه  به نظر مي  تأليف كرده است.» تاريخ علم قرائت قرآن«كتابي مستقل با عنوان 

به بررسي قرآن كريم و نشر آثار مربوط بدان  برگشتراستر و پريتسل، بيش از ديگران
اند. (ر.ك: علي  اي در اين زمينه منتشر كرده و ارزنده اهتمام نشان داده و آثار متعدد 

  )76، ص1372الصغير، 
  

  اقدامات آرتور جفري .3-1-1-4
آرتور جفري، خاورشناس آمريكايي نيز به كمك انجمن علمي باواري شتافته و در اين 

ددي درباره قرآن كريم و قرائات آن انجام داده است. به عنوان هاي متع مسير پژوهش
تأليف ابوبكر عبداهللا بن ابي داود را براي اولين بار » المصاحف«نمونه وي ابتدا كتاب 

اي نوشته كه مملو از  ميالدي منتشر كرد. وي بر اين كتاب مقدمه 20در ابتداي قرن 
دروغ و تهمت بوده و در آن اختالف قرائات موجود در اين كتاب آسماني را به منزله 

  تحريف آن دانسته است. 
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تأليف » القرآن، نزوله، تدوينه، ترجمته و تأثيره«ب جفري در انتهاي مقدمه خود، كتا
را نيز » رژي بالشر«يكي ديگر از مستشرقين فرانسوي معتقد به تحريف قرآن، يعني 

  هاي خود را بدين وسيله توجيه نمايد. بدان ملحق كرده تا گفته
را كه » مقدمتان في علوم القرآن«آرتور جفري سپس در اقدامي ديگر، كتاب 

هاي قرآني  مقدمه در فن قرائت قرآن و بيان مواردي از اختالف قرائت مجموع دو
كند. مقدمه اول از كتاب  منتشر مي» برگشترايسر«باشد، به درخواست استاد خود  مي

تأليف يكي از علماي اسالمي كشور مغرب و مقدمه دوم از » المباني في نظم المعاني«
خطي آن در مخزن كتابخانه ليدن هلند باشد كه تنها نسخه  كتاب تفسير ابن عطيه مي

  نويسد:  وجود داشت. آرتور جفري در مقدمه خود بر اين كتاب مي
نشر اين رساله پاسخ به عالقه استاد برگشترايسر است كه در هنگام اقامت در «

مصر، دو سال قبل از نوشتن آن را ابراز كرد. وي در آن دوران با من درباره تاريخ قرآن 
تطور قرائات قرآن از زمان خلفا تا قرائت خطي و مشهور حفص كه در قرآن و اختالف 

نمود. بر او ناگوار بود كه اين دو رساله مورد استفاده  كنوني رايج است، پژوهش مي
  )3م، ص1972(جفري،  ».عموم قرار نگرفته است

از ديگر اقدامات آرتور جفري، تصحيح و انتشار كتب ذيل در حوزه اختالف 
م)، 1938» (ابوعبيده و قرآن«م)، 1935» (نصوصي از قرآن«قرآني است:  قرائات

قرائت زيد بن «م)، 1938» (پژوهشي درباره كتاب مختصر شواذ القرائات ابن خالويه«
م) و 1942» (شيوه نگارش قرآن در سمرقند«م)، 1939» (فاتحة الكتاب«م)، 1940» (علي 

. بديهي است اين اقدامات اگرچه در نگاه  )م1947( دايرةالمعارف ليدندر » قرآن«مقاله 
باشد، لكن بايد توجه داشت كه  اول برخاسته از رويكرد تاريخ محوري مستشرقان مي

تنها اين انگيزه، باعث به وجود آمدن چنين مركزي و انتشار آثار متعددي در اين زمينه 
و فرانسه بدانجا هاي آمريكا، هلند، انگليس  نشده و مستشرقان متعددي را از دانشگاه

  نكشانده است. 
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 اقدامات رژي بالشر .3-1-1-5
از ديگر مستشرقاني كه در زمينه قرآن به تحقيق و پژوهش پرداخته و از اين رهگذر، 

مستشرق   م)1973ـ1900( 6اند، رژي بالشر مسائلي در خصوص قرائت قرآن بيان كرده
فرانسوي است كه اقدام به ترجمه قرآن به زبان فرانسوي نموده و بر ترجمه خود مقدمه 

» در آستانه قرآن«مفصل و مستقلي نگاشته كه توسط محمود راميار ترجمه و با عنوان 
  منتشر شده است. 

نه مدي بالشر در اين مقدمه به مباحث تاريخي قرآن و نگارش آن در مكه و 
پرداخته و معتقد است كه كتابت قرآن بدين اعتبار كه پيامبر مكّي بوده، در ابتدا به زبان 

هجرت به مدينه، اين نگارش با نگارش مردم  مردم مكه صورت گرفته، لكن پس از 
مدينه در هم آميخته و در همان زمان موجبات اختالف جزئي در قرائت آيات قرآني 

گسترش اسالم در دوره خلفا و در هم آميخته شدن  است. اين جريان پس از شده 
و كوفه، موجب شيوع  هايي مانند بصره  هاي قرآني مصاحف صحابه در بوم نگارش

اختالف قرائات قرآني شده كه اگرچه عثمان تالش كرد تا با توحيد مصاحف مانع 
و  الگوهاي زباني منحصر به فرد هر بوم در تلفظ گسترش اين اختالفات شود، اما 

ش، 1365ها اين اختالف قرائات را به همراه داشته است. (بالشر،  كتابت، تا سال
 )105-90صص

وي در اين كتاب با تقسيم شيعيان به دو گروه تندرو رافضي و معتدل اماميه، 
شيعيان را به وقوع تحريف در قرآن متهم كرده و اين مسئله را بيشتر به شيعيان رافضي 

    نويسد: نسبت داده و مي
طوري كه بايد هم انتظار داشته باشيم حمالتي كه بيش از حمالت ديگر  همان «

حذف  شده به  مؤثرند از طرف رافضيان شيعه وارد شده است ... اين تغييرات مربوط مي 
فرزندانش  در بعضي از آيات قرآن كه مربوط به تفوق اين شخصيت و   اسم امام علي(ع)

هذا صراط «كه در اصل وحي چنين بوده: » ط مستقيمهذا صرا«در جامعه است، مانند 
اند، كامالً  اي كه فرق شيعه در برابر اين تغييرات آيات قرآني گرفته جبهه». علي مستقيم

ها، كه تمايالت معتدالنه دارند، از تعيين دقيق تعداد و  كند. در تحليلي كه امامي فرق مي
هاي حذف شده يا  رعكس، قسمتكنند. افراطيون ب وسعت اين تحريفات خودداري مي
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تغيير داده شده را با گشاده رويي برمي شمارند. انتقادات شيعيان كه تأكيدات زيادي بر 
  )209ش، ص1365(بالشر،  ».شود، حتي يك دليل هم ندارد مي آن نقل 

از آنجا كه حوزه اصلي مطالعات بالشر، تاريخ ادبيات عرب بوده و در 
پرداخته، لذا در ترجمه خود با تأكيد بر مباحث  ش مقاله ميدايرةالمعارف اسالم به نگار

هاي مختلف تالش كرده تا نشان دهد كه جمع آوري قرآن در  لغوي، تاريخي و قرائت
پروسه زماني طوالني (يك قرن) انجام شده و به همين دليل شاهد اختالف در قرائت 

ر هنگام نزول وحي، باشيم. وي با طرح بحث ناقص بودن خط عربي د آيات قرآني مي
داليل متعددي را براي عدم كتابت وحي در عصر پيامبر(ص) ارائه كرده و در خصوص 

  نويسد:  هاي مختلف از آيات قرآن مي مواجه پيامبر(ص) با قرائت
محمد در مواجهه با اين پرسش كه كدام قرائت صحيح است، چون خودش هم «

نداشت، و اين اقدام  قرائت خاص  فراموش كرده بود، هيچ تأكيدي براي انتخاب يك
  )45ش، ص1365(بالشر،  ».براي جلوگيري از نفاق در جامعه بود

اين مصحف را دليل بر تأخير در  وي همچنين با اشاره به مصحف علي(ع)، وجود
  نويسد:  زمان كتابت وحي و كتابت آن توسط صحابه [حواريون محمد] دانسته و مي

از وفات پيامبر (ص) از مصحفي منسوب به از نخستين روزهاي آغازين پس «
عميقي با مصحف رايج در جامعه اسالمي آن  علي(ع) صحبت بوده كه گويا اختالفات 

زمان داشته است. به عنوان نمونه در نقلي آمده است كه اين مصحف در نزد يكي از 
ي ها با نظم مصحف عثمان حضرت صادق(ع) وجود داشته كه در آن، نظم سوره فرزندان 

  ) 62م، ص1974(بالشر،  . »متفاوت بوده است
وحي الهي بر  رژي بالشر در نهايت از همه اين مباحث كمك گرفته تا ناپايداري

پيامبر اكرم(ص) و نگارش متن مكتوب قرآن توسط صحابه و وقوع تحريف در آن را 
  اثبات نمايد. مطلبي كه پس از وي، ديگر مستشرقان به تكميل آن پرداختند. 

  
 دامات ديگر مستشرقاناق .3-1-1-6

از ديگر آثار مستشرقان كه به طور تخصصي در حوزه علم قرائات نگاشته شده است، 
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي
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  »قرآن به لهجه مردم مكه«م) خاورشناس اتريشي با اثر 1909كارل وللز، (   .1 
  »قرآن و عربيت«م) خاورشناس آلماني با اثر 1875كاله، (   .2 
  »در برخي از اجزاي قرآن مئون«م) با اثر 1921د. استيل، (   .3 
تالوت قرآن در دمشق و «م) خاورشناس فرانسوي با اثر 1956جان كانتينو، (   .4 
  »الجزائر
  »نصوص قرآن«م) مستشرق انگليسي با اثر 1940مرگليوث، (   .6 
  »بررسي يك آيه از قرآن«م) با اثر 1914گريفو، (   .7 

آن  كه در » صحائف القرآن«م) خاورشناس آمريكايي با اثر 1947زومي (كومارا   .8
هاي دوم تا چهارم هجري  هايي از قرآن نگاشته شده بر روي پوست متعلق به سده قطعه

ش، 1372مونيخ منتشر كرده است. (علي الصغير،  را با نظارت علمي مجمع باواري 
  )99-90صص

اغلب مستشرقان در خصوص علم  نهايت آنكه بايد گفت عموم مطالعاتي كه
هاي مختلف از آيات قرآني انجام داده و كتبي كه در اين زمينه  قرائات و وجود قرائت

اند، همه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين هدف بوده كه اوالً وحياني  منتشر كرده
بات كنند. نبودن اين كتاب آسماني را به اثبات رسانده و ثانياً وقوع تحريف در آن را اث

پرداخته و » اختالف قرائات«و » تعدد مصاحف«آنان براي اثبات اين مطلب، به طرح 
مرتب آن را به رخ كشيده و آمار موارد اختالف مصاحف را در كتابت و قرائت، در 

  كنند.  مقاالت خود مطرح مي
هاي كتب انجيل  بديهي است اين امر براي مستشرقاني كه با مسئله اختالف نسخه

اند، بسيار  تورات مواجه بوده و از اين منظر توسط مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفتهو 
توانند با طرح  حائز اهميت بوده و كاركردي فرا استعماري داشته، بدين صورت كه مي

نقاط ضعف قرآن و همانند سازي آن با ديگر كتب مقدس در تحريف شدن، همچنان 
  دين و كتابي معتبر معرفي كنند. دين و كتاب مقدس خود را به عنوان 
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  مطالعات زبان شناسي .3-1-2
» شناسي عمومي دوره زبان«شناسي به مفهوم مدرن و جديدش با انتشار كتاب   علم زبان

آغاز شد كه بين مطالعات همزماني و درزماني زبان، تمايز » دوسوسور فردينان «نوشته 
).  177 - 174، ص1369راد،  يانتأكيد كرد  (محسن» نظام زبان«قائل شد و بر مطالعه 

اين نظريات را به نحوي بيان كرده بود، اما » بولت هوم «برخي نيز معتقدند قبل از وي 
 ,Crystal, 1996عدم توجه به نظرات وي باعث شهرت كاذب سوسور شده است (

p.150.(  
و نيز انقالبي در اين رشته به وجود آورد » نوام چامسكي«م، نظريات 1950دهه  در 

). از زماني كه زبان شناسي 24، ص1371باعث پيدايش دستور زبان زايشي شد. (نجفي، 
ميالدي، پاي به عرصه ظهور  20در اوايل سده  7»فردينال دو سوسو«جديد با الگوي 

مطرح شد. در اين ميان  9»درزماني«زبان در تقابل با مطالعه  8»هم زباني«نهاد، مطالعه 
براي مدتي اين تلقي پديد آمد كه سوق دادن زبان شناسي از مطالعه درزماني، كه نزد 

م معمول بود، به مطالعه هم زماني با 19در قرن  10»زبان شناسان تاريخي ـ تطبيقي«
نجات از نوعي عقب افتادگي و گشوده شدن درهاي پيشرفت به  11،»ساخت گرا«الگوي 

» نشانه«بان شناسي است. جوهره بحث مطالعه هم زباني، مبتني بر مفهوم روي دانش ز
 را به مثابه يك نظام و نشانه مورد بررسي قرار دهد. » زبان«است و تالش دارد تا  

در » هم زماني«و » ساخت گرا«م، زبان شناسي 20با وجود آنكه در طي سده 
هاي چشمگيري برخوردار شد،  كانون توجه عالمان اين علم قرار گرفت و از پيشرفت
رفت و روابط بين دو يا چند زبان  اما آنگاه كه دايره سوال از ساختار هر زبان فراتر مي

  موضوع سوال بود، زبان شناسي ساخت گرا، الگوهاي كارآمدي براي عرضه نداشت. 
اي بوده  در اين ميان، جستجوي ريشه و نحوه ساخت واژگان قرآن كريم، دغدغه

شناسان را به خود مشغول  طول تاريخ اسالم بسياري از عالمان لغت و زبان است كه در
هاي متعددي در اين خصوص توليد شود، همانند نظريه  داشته و باعث شده نظريه

هاي عربي و  وجود واژگان دخيل يا نظريه تشكيل شدن زبان قرآن از مخلوط زبان
زبان عربي ـ چه در قرآن و چه  شناسي جديد نشان داده است كه آرامي. تحقيقات زبان

هاي ديگر  توجهي از واژگان بيگانه از برخي لهجه در ديگر متون ـ حاوي شمار قابل 
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هاي سامي ـ حامي همچون؛ سرياني، آرامي، سامي، بابلي و مانند آن است.  خانواده زبان
و سينا،  النهرين  تمام منطقه بين علت آن است كه بيش از يك هزار سال، زبانِ فرهنگي 

هاي منطقه از جمله زبان  سامي بوده و اين زبان فرهنگي، تأثير بسيار عميقي بر زبان
   است. عبري و عربي داشته 

اين واقعيت تاريخي باعث شده امروزه بسياري از خاورشناسان بر اين نظريه تأكيد 
ه و كنند كه الفاظ عربي قرآن كريم به زباني مخلوط از عربي و آرامي نگارش يافت

اي سرياني يا آرامي دارد، و بر اساس اين تفكر، به ترجمه و  اكثريت واژگان آن ريشه
تفسير اين كتاب مقدس پرداخته و تالش دارند تا برخي نظريات خود را از اين طريق 

 وارد مباحث اسالمي كنند.

به عنوان مثال كريستوف لوگزنبرگ، از جمله زبان شناسان آلماني است كه 
قرآني منحصر كرده در اين زمينه  خصصي خود را در خصوص ريشه واژگان مطالعات ت

قرائت آرامي ـ سرياني قرآن؛ «آثاري منتشر نموده است. وي در يكي از آثار خود به نام 
  كند كه:  بيان مي» ايضاح زبان قرآن جستاري در 

مي آرا -قرآن به زبان عربي نوشته نشده است، بلكه به زباني مخلوط از عربي «
اي آرامي بوده  در مكه رايج بوده، چون مكه، در اصل منطقه است كه در زمان پيامبر 

شده، يعني بدون  مي است. اين زبان مختلط (عربي و آرامي) از آغاز با خطي ناقص بيان 
 »اند گذاري را بعداً براي تمايز حروف ابداع كرده اعراب و بدون نقطه، و سيستم نقطه

)Luxenberg, 2000, p. 299.(  
بر اساس اين مبنا، وي در نهايت نظريه تحريف قرآن و تكميل نگارش و جمع 
قرآن توسط صحابه و تابعان در قرن دوم هجري را بيان نموده و از اين رهگذر، نتايج 
نامطلوب ديگري را نيز استخراج نموده است. بديهي است توجه به چنين مطالبي، 

  دارد. واژگان قرآني را بيش از پيش بيان مي ضرورت مطالعه در حوزه ريشه شناسي
» لوت«از » حروف مقطعه«اي ديگر در اين زمينه مي توان به مقاله به عنوان نمونه

اشاره كرد كه در آن به پندار خويش درج اين واژگان را اقتباسي از كتاب تورات 
اي خود را اثبات يهوديان مدينه دانسته و تالش كرده با انجام مطالعاتي زبان شناسي، ادع

  كند. وي در بخشي از مقاله خود مي نويسد: 
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به نظر مي رسد كه پيامبر اسالم در طراحي حروف مقطعه مديون يهوديان مدينه «
بوده است زيرا وقتي به مدينه هجرت كرد، احتماالً از آنها فراگرفته و در سوره هاي 

  ).mohammad at mecca, p.84ق، به نقل از: 1417(النعيم،  »مدني به كار برده است
سوره  29سوره از مجموع  27علي رغم ادلّه لوت در اين مقاله، بايد گفت كه 

قرآن كريم كه با حروف مقطعه آغاز شده، مكي بوده و همگان به قرائت اين حروف 
توسط پيامبر(ص) در مكه آگاه بودند، پس چگونه امكان دارد كه پس از هجرت پيامبر 

  )5م، ص1996ف به آغاز سور اضافه شده باشد. (بيرك، به مدينه اين حرو
بر عدم وجود انسجام و » رژي بالشر«در اين زمينه همچنين مي توان به اشكاالت 

نظم در آيات قرآني اشاره كرد كه اگرچه با رويكرد زبان شناسي بدين موضوع پرداخته، 
اشته است. وي در وليكن در نهايت قصد تخريب جايگاه اين آخرين كتاب آسماني را د

  مقدمه خود بر ترجمه قرآن مي نويسد: 
خواننده اروپايي با اطالعات محدودي كه درباره اسالم دارد ... از برخورد با اين «

نثر خشك و بي جال، با آن اصطالحات مرسوم دانشمندان فرانسوي، سخت دچار 
اخالقي و حيرت مي گردد و بعد در اثر روش درهم وحيي كه در آن شورهاي محرك 

مقررات قضائي و داستان هاي ديني وجود دارد ـ ولي در آنها فكر در تالش براي يافتن 
رابطه اي است كه اصالً وجود ندارد ـ به كلي مسير اصلي خود را از دست مي دهد. و 
بالخره اگر خواننده به قرائت خود ادامه دهد، از عباراتي كه بارها و بارها تكرار شده، از 

ي كتب مقدس و يا افسانه هايي كه باز از سر گرفته شده ... خسته و فرسوده داستانها
مي گردد. ... روشن ترين نتيجه اي كه از اين تجربه حاصل مي گردد، عبارت از اين 
خواهد بود كه خواننده اي كه در ابتدا با حسن نيت به خواندن قرآن پرداخته، نه عقيده 

 »و نه مفهومي رضايت بخش از وحي محمداي صحيح درباره اسالم خواهد داشت 
  ).301ش، ص1365(بالشر، 

در دايرة المعارف » قرآن«نويسنده مقاله » جان ديون پورت«اين در حالي است كه 
بسياري از سوره هاي قرآن بدون شك آن چنان داراي قوت بيان «بريتانيكا مي نويسد: 

قرآن از نظر زيبايي و فن  است كه حتي براي خواننده غير مسلمان قابل تقدير است.
  ).268تا، ص(پورت، بي »بيان در مقام اول است
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  انگيزه هاي تبشيري ـ تبليغي .3-2
منظور از انگيزه هاي تبشيري ـ تبليغي آن دسته از انگيزه هايي است كه با اهداف 
استعماري و ضد اسالمي به منظور بيان نقاط ضعف دين اسالم و نقاط قوت اديان ديگر 

مسيحيت و يهوديت، توسط بسياري از مستشرقين در پژوهش هاي تاريخي از جمله 
خود جريان داشته و توسط دولت هاي غربي و مؤسسات و مراكز علمي به شدت مورد 

  حمايت واقع شده است.
در دنيايي كه نيازمندي هاي مالي و گرفتاري هاي اجتماعي و حل مشكالت 

درون محيطي تمام ذهن و توجه انسان را  خانوادگي و تأمين زندگي آنان و جاذبه هاي
به خود معطوف مي دارد، چگونه مي توان تصور كرد كه يك انسان عاقل پشت پا به 
همه اين احتياجات و جاذبه ها زده و سالياني خويش را محبوس كتابخانه ها و مشغول 

  قرآن پژوهي كند؟
نه پژوهشگران اعم از از آن مهمتر، دولت ها و مراكز پشتيباني كننده مالي اين گو

اداره هاي دولتي وزارت خارجه كشورهاي غربي يا دانشگاه هاي دولتي يا كليساها و 
مؤسسات خيريه غربي، با چه انگيزه اي بخشي از بودجه مورد نياز ملت خويش را از 

  مردم سلب كرده و به پژوهش هاي قرآني تخصيص مي دهند؟
شده توسط مستشرقان در خصوص بررسي آماري و موضوعي پژوهش هاي انجام 

قرآن كريم نشان مي دهد كه بيشترين پژوهش هاي پشتيباني شده از ناحيه دولت هاي 
غربي و كليساها، با اهداف استعماري و ضد اسالمي انجام شده و تالش شده تا 
موضوعاتي در دستور كار قرار گيرند كه حاصل آن بتواند اثبات كننده ضعفي در معارف 

ند و استحكام قرآن فعلي و يا ترديدي در وحياني و الهي بودن آن باشد. قرآن يا س
عناوين مقاالت و كتب منتشر شده از جانب ايشان به خوبي گواه بر آن است كه جهت 
گيري عمومي اين آثار، استعماري و ضد اسالمي است. به عنوان نمونه موضوع كلي 

  بسياري از آثار مستشرقان به شرح ذيل است:
  ك در نبوت پيامبر اكرم(ص) و انكار نزول وحي بر ايشان.تشكي .1
اثبات تأخير در جمع آوري، تدوين و كتابت آيات قرآن و ترديد در اينكه  .2

  قرآن موجود، همان آيات قرائت شده توسط پيامبر اكرم(ص) است.
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طرح اشكال در ساختار و نظم منطقي قرآن كريم و ايراد اشكال هاي ادبي ـ  .3
  لمات آن.زبانشناسي بر ك

طرح اشكال هاي فراوان بر آموزه ها و معارف و محتواي آيات قرآن كريم در 
ش، 1385ابعاد عقيدتي، فلسفي، حقوقي، سياسي، اخالقي و مانند آن (ر.ك: زماني، 

  )71ص
در اين مقاله، مجال پرداختن به همه انگيزه هاي انحرافي و تبشيري مستشرقان از 

به آن دسته از علل و انگيزه هايي اشاره مي شود كه به  مطالعات اسالمي نبوده و تنها
موضوع قرائات قرآني ارتباط داشته و باعث شده ايشان با تأكيد بسياري به اين موضوع 

  بپردازند.
  

  اثبات وحياني نبودن قرآن .3-2-1
به عنوان اولين انتقاد اساسي بر ديدگاه هاي مستشرقان مي توان به اين مطلب اشاره كرد 

ن افراد در بررسي ها و پژوهش هاي اسالمي خود به جاي آنكه به روش كه عموم اي
ـ كه مدعي ابتكار آن در حوزه تحقيق و پژوهش هستند ـ » پيش فرض نداشتن«علمي 

الهي و وحياني نبودن قرآن و معارف «در عمل مستلزم باشند، پيش فرض هايي مبني بر 
هايشان را بر اساس آن پيش فرض  و مانند آن داشته و تمام حدس ها و تحليل» اسالمي

  ).49ش، ص1377باطل پايه گذاري كرده اند (سعيد، 
پيامبر اكرم(ص) و منشأ آن به عنوان مثال در مسئله نزول وحي قرآني بر 

آنها » اعتقاد به الهي نبودن«اند انواع احتماالتي را مطرح كنند كه حتماً مبني بر  كوشيده
ت صريح و بي خودي و احياناً يك نحوه جنون يا در باشد، لذا گاهي منشأ آن را حاال

؛ 42ش، ص1368نهايت خوشبيني تجلي نبوغ بشري دانسته اند. (ر.ك: ايزوتسو، 
  )83ش، ص1356نوربخش، 

اين در حالي است كه عموم مستشرقان نزول وحي الهي بر حضرت مسيح(ع) و 
جيل و تورات را حضرت موسي(ع) را پذيرفته و نسخه هاي متفاوت و گاه متناقض ان

به عنوان وحي آسماني بر اين دو پيامبر قبول كرده و تالش كرده اند تا به نحوي اين 
تناقضات محتوايي و ساختاري را توجيه نمايند، اما هيچ كدام از اين افراد كوچكترين 



  25    اختالف قرائات قرآني بررسي پيشينه و انگيزه هاي مستشرقين از پرداختن به موضوع

دليلي براي انكار نزول وحي بر پيامبر اسالم ارائه نكرده و اين مطلب را به عنوان 
  ابت خود قبول كرده اند.پيشفرض ث

يكي از نتايج اعتقاد به وحياني نبودن متن قرآن آن است كه اين متن مي تواند 
توسط پيامبر(ص)، كاتبان وحي و يا صحابه دستخوش تغيير شده و در قالب قرائات يا 
واژگاني مختلف بيان شوند. از اين روي تمسك به يك قرائت خاص و تالش براي 

به عنوان تنها قرائت صحيح، غيرممكن و نادرست بوده و الزم است توجيه و تثبيت آن 
به ديگر قرائت هاي مطرح از طرف صحابه و قراء قرآن نيز توجه شود. از اين روي 
مستشرقان در پژوهش هاي قرآني خود تالش كرده اند براي اثبات وحياني نبودن متن 

ان و صحابه معاصر پيامبر قرآن، به وجود قرائت هاي مختلف از اين متن توسط كاتب
اكرم(ص) اشاره كرده و با جمع آوري و انتشار كتب متعدد در اين زمينه، اوالً كثرت 
وجود اين قرائات را دليلي بر نادرست بودن تمسك به يك قرائت خاص معرفي كرده و 
ثانياً توجيهي ديگر براي پيش فرض اعتقادي خود مبني بر وحياني نبودن متن قرآن 

  )43، ص1391ائه دهند. (پاكتچي، كريم ار
در اين خصوص بايد توجه داشت كه در زمان صدر اسالم به دليل عدم وجود 
يك خط كامل و پيشرفته و همچنين عدم رواج فرهنگ كتابت، حفظ و قرائت قرآن و 
انتقال شفاهي آن سينه به سينه به عنوان فرهنگ غالب مطرح بوده و لذا پرداختن به 

رآني، در حقيقت پرداختن به اولين مسئله ريشه اي و اساسي در زمينه مسئله قرائات ق
  تاريخ و نزول قرآن كريم است.

اين مطلب عالوه بر آن است كه هر كدام از مستشرقان تربيت شده يكي از مكتب 
هاي فكري خاص جهان غرب بوده و به ناخودآگاه همه معارف اديان ديگر را از 

تقادي خويش تفسير كرده و بر آن نقد مي زنند. از اين ديدگاه همان مكتب فكري و اع
روي بايد بدين نكته توجه داشت كه شرق شناسي و اسالم شناسي علي رغم آنكه در 
ظاهر به عنوان يك رشته علمي و دانشي محض، ابزاري است كه غالباً در استخدام 

عموماً به اهداف تبشيري مسيحي يا اغراض استعماري دولت هاي غربي بوده است و 
دليل اينكه مسلمان و معتقد به اسالم نيستند، هيچ راهي براي شناخت آموزه هاي اين 
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دين جز از طريق ترجمه نداشته، عالوه بر اينكه همين مسئله نيز تأثير پذيرفته از مباني 
  )126ق، ص1417فكري بيگانه از مباني اسالمي است. (النعيم، 

ايان «و » جان هيك«بر مبناي وجود اينگونه شبهات است كه افرادي همچون 
در كتب خود نظريه وحي الهي را رد كرده و آيات دريافت شده توسط پيامبر را » باربور

دانسته اند. جان هيك در كتاب فلسفه دين » تجربه و برداشت شخصي از ارتباط با خدا«
  خود مي نويسد: 

ي، وحي مجموعه اي از حقايق درباره خدا نيست، بلكه به عقيده مصلحان دين«
خداوند از راه تأثير گذاشتن در تاريخ، به قلمرو تجربه بشري وارد مي گردد. از اين 
ديدگاه، كتب آسماني، مبتني بر وحي نيستن، بلكه بيانگر كوشش هاي انسان براي 

ق، به نقل 1417(النعيم،  »شناخت معنا و اهميت حوادث وحياني به شمار مي روند
  ). history of the islamic peoples, p.133از:

  باربور نيز مي نويسد: 
خداوند وحي فرستاده ولي نه به امالي خويش، بلكه با حضور خويش در حيات «

مردم. در اين صورت كتاب مقدس وحي مستقيم نيست بكله گواهي انسان بر بازتاب 
  )131ش، ص1362(باربور،  »وحي در آيينه احوال و تجارب بشري است

  فردريك شالير ماخر نيز در يكي از مقاالت خود مي نويسد: 
تجربه ديني يك نوع تجربه معرفتي نيست، بلكه از مقوله احساسات است زيرا «

(ر.ك:  »شخص احساس تعلق و وابستگي مطلق به منبعي مجزاي از جهان پيدا مي كند
  ).137، ص1381قائمي نيا، 

» مونتگمري وات«بناي اين گونه نظرات است كه فردي همچون و در نهايت بر م
  در خصوص ماهيت قرآن كريم مي نويسد: 

گفتن اينكه محمد در عقايد خود راستگو بوده، دليل آن نيست كه معتقدات وي «
همه درست بوده است. براي نويسندگان مغرب زمين نشان دادن اينكه محمد ممكن 

البي را از جانب خود بيان كرده باشد، كار چندان است اشتباهاتي كرده باشد و مط
  )mohammad at mecca, p.51ق، به نقل از: 1417(النعيم،  »دشواري نيست
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عبارتهايش [قرآن]، از نوع «، مستشرق انگليسي مي نويسد: »توماس كار اليل«
قرائت هاي مشكلي است كه خوانده ام، به اين معنا كه عبارتهايش خسته كننده، 

   ».پراكنده و سخت ناسازگار با يكديگر مي باشند مشوش،
هاى اصيل سبك  يكى از ويژگى«در مقدمه ترجمه قرآن به انگليسى: »: ريچاد بل« 

اى  در طول بخش عمده توان  قرآن اين است كه جسته و گريخته است و به بندرت مى
   . »از يك سوره اتساق و انسجام معنايى مشاهده كرد

قرآن از هرانسجامى كه «در مقدمه خود بر ترجمه قرآن: » آرتور جان آربرى« 
خواننده قرآن  مربوط به ترتيب نزول باشد و نيز از انسجام منطقى بسى بدور است ... 

شناختى  بويژه اگر ناچار باشد به يك ترجمه اكتفا كند هرچند كه آن ترجمه از نظر زبان
زده و دلسرد  ها حيرت سوره خيلى از نظم  شك از حالت ظاهرا بى دقيق باشد، بى

   ».شود مى
هاى بلند قرآن مشتمل بر موضوعات  سوره«دائرة المعارف بريتانيا ذيل عنوان قرآن: 

ها بى  دهد كه آيات سوره مى اى است و اين احساس را به خواننده  مختلف و پراكنده
به اند. كيفيت ختم آيات  جا جمع شده اى در يك شده هيچ برنامه و نقشه حساب 

و از اين قبيل نيز » إِنَّ اللَّه يعلَم ما تَفْعلُونَ«، »اهللا حكيم إن «، »فَإِنَّ اللَّه عليم«عباراتى مانند 
 -به خصوص عبارت آخر -كند. زيرا اين عبارات صحت اين برداشت را تأئيد مى

افيه رديف ارتباطى با آيات قبل خود ندارند و تنها براى كامل كردن وزن و ق هيچگونه 
  ، تمام اثر)1385؛ زماني، 46(ر.ك: خورشيد، بي تا، ص  ».اند شده

اينطور معروف است كه پيغمبر امى بوده است و آن مقرون به «»: گوستاولوبون«
 ».شد قرآن بهم بهتر مى هم هست زيرا اگر اهل علم بود ارتباط مطالب و فقرات   قياس

   )20(گوستاولوبون، بي تا، ص 
يادداشتي «در مقاله اي با عنوان  12»ويلفرد كانتول اسميت«لي است كه اين در حا

، قرآن را به عنوان يك متن ديني، داراي دو امتياز برجسته »درباره قرآن از ديدگاه تطبيقي
مي داند كه مهمترين آن، متن منسجم، قوي، فصيح و با ثبات اين كتاب ديني است. وي 

قرآن، از آغاز متن ديني محسوب شده و سخن خداوند است، در حالي كه « :معتقد است
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 Cantwell( »انجيل و تورات در زمان تدوين چنين نبوده و سپس متن ديني گشته است

Smit, 2009, p.23(  
  

  اثبات وقوع تحريف در قرآن .3-2-2
قرآن كريم به عنوان آخرين كتاب آسماني براي بشريت داراي جايگاه ويژه اي است. 

ين جايگاه آنگاه بيشتر خودنمايي مي كند كه بدانيم عالمان ديگر اديان آسماني صراحتاً ا
به وقوع تحريف و گاه آسماني نبودن كتب مقدس خويش اعتراف كرده اند. مسيحيان 
معترفند كه اناجيل اربعه پس از وفات عيسي(ع) و توسط چهار نفر از حواريون آن 

ن خاطرات مصاحبت خود با آن حضرت و نامه حضرت تأليف شده كه در آن به بيا
  هاي خود به مردم پرداخته اند.

يهوديان نيز علي رغم وجود رساله هاي متعدد در عهد قديم، متن خاصي را به 
عنوان كتاب وحي شده بر موسي(ع) معرفي نمي كنند. زردتشتيان نيز مدعي اند كه از 

بقيه دچار حريق شده است (زماني، جلد اوستا، تنها يك جلد آن باقي مانده و  50
  ).259، ص1385

بنابراين تنها كتاب آسماني موجود در جهان كه تمام آياتش توسط پيامبري الهي از 
خداوند دريافت شده و تاكنون كامالً مصون از هرگونه تغيير و تحريف باقي مانده، 

كرده اند تا قرآن كريم است. در اين ميان قرآن پژوهان مغرض و متعصب غربي تالش 
به هر طريق ممكن، وقوع تحريف در اين كتاب را نيز اثبات كرده و آن را از درجه 
اعتبار ساقط كنند. ايشان در اين مسير به شواهد و قرائن متعددي در كتب خود اشاره 
كرده كه از آن جمله مسئله يكسان نبودن قرآن فعلي با قرآن عصر پيامبر(ص) به دليل 

  ات است.وجود اختالف قرائ
توجه به همين مطلب مي تواند افشاگر راز و معماي علت اقدام مستشرقان و 
اهتمام آنان به تصحيح و چاپ كتب علماي سلف در موضوع اختالف قرائت هاي قرآن 

  در اولين قرن بهره برداري از صنعت چاپ در اروپا باشد.
اپ و نشر در حقيقت بايد گفت كه يكي از انگيزه هاي اصلي مستشرقان از چ

كتب اختالف قرائات قرآني، شعله ور كردن آتش فتنه اي بوده است كه در صدر اسالم 
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بواسطه ناقص بودن خط عربي و اختالف لهجه هاي اعراب به وجود آمده بود، اما پس 
از مدتي ابتدا به واسطه اقدام خليفه سوم در توحيد مصاحف و سپس تكامل خط و نَقط 

قدام ابن مجاهد در تحديد قرائات به هفت قرائت متواتر روي و شَكل آن و در نهايت ا
به كاهش گذاشته و همگان را بر آن داشت تا با انتخاب يكي از صحيح ترين و 
معتبرترين قرائات، يعني قرائت حفص از عاصم كه داراي سندي طاليي و متواتر بوده و 

م، 1990(عبدالعال،  بر مبناي رسم الخط مصحف عثماني است، مسئله را مختومه كنند
  ).57، ص1389؛ معرفت، 7ص

بايد گفت كه عموم مطالعاتي كه اغلب مستشرقان در خصوص علم قرائات و 
وجود قرائت هاي مختلف از آيات قرآني انجام داده و كتبي كه در اين زمينه منتشر 

ودن اين كرده اند، همه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين هدف بوده كه اوالً وحياني نب
كتاب آسماني را به اثبات رسانده و ثانياً وقوع تحريف در آن را اثبات كنند. بديهي است 
اثبات وجود قرائت هاي مختلف از آيات قرآني بويژه در صدر اسالم و هم زمان با 
عصر پيامبر(ص) و صحابه، مي تواند گام مهمي در نفي نزول قرآن به زبان واحد بر 

  قرائت واحد آن توسط پيامبر(ص) بر صحابه را خدشه دار كند. پيامبر(ص) بوده و يا
و اختالف قرائات پرداخته و » تعدد مصاحف«آنان براي اثبات اين مطلب، به طرح 

مرتب آن را به رخ كشيده و آمار موارد اختالف آن مصاحف را در كتابت و قرائت، در 
فراوان مستشرقان به استفاده  مقاالت خود مطرح مي كنند. به راستي راز اين همه اهتمام

  از اين سوژه چيست؟
هاي كتب انجيل و تورات اين امر براي مستشرقاني كه با مسئله اختالف نسخه

مواجه بوده و از اين منظر توسط مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته اند، بسيار حائز 
با طرح نقاط  اهميت بوده و كاركردي فرا استعماري داشته، بدين صورت كه مي توانند

ضعف قرآن و همانند سازي آن با ديگر كتب مقدس در تحريف شدن، همچنان دين و 
  كتاب مقدس خود را به عنوان دين و كتابي معتبر معرفي كنند.

ابي داود اشاره » المصاحف«به عنوان نمونه در اين زمينه مي توان به انتشار كتاب 
ر ابتداي قرن بيستم ميالدي منتشر شد. د» آرتور جفري«كرد كه براي اولين بار توسط 

وي بر اين كتاب مقدمه اي نوشته كه مملو از دروغ و تهمت بوده و در آن اختالف 
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قرائات موجود در اين كتاب آسماني را به منزله تحريف آن دانسته است. وي در انتهاي 
گر از تأليف يكي دي» القرآن، نزوله، تدوينه، ترجمته و تأثيره«مقدمه خود، كتاب 

را نيز بدان ملحق كرده » رژي بالشر«مستشرقين فرانسوي معتقد به تحريف قرآن، يعني 
  تا گفته هاي خود را بدين وسيله توجيه نمايد.

مترجم قرآن به زبان انگليسي نيز كه ترجمه وي به همراه مقدمه » جرج سيل«
م منتشر شده و نزديك به سه قرن است كه غربيان از اين 1736مغرضانه اش در سال 

ترجمه و مقدمه به عنوان يك سند مهم استفاده مي كنند، در مقدمه خود بر تأليف 
يد كرده و در اين زمينه به برخي گروهي قرآن توسط پيامبر(ص) و كاتبان وحي تأك

روايات مشعر به اختالف قرائت ميان دو صحابي در تعليم يك سوره از قرآن و يا 
رواياتي كه بر اختالف ميان مصاحف صحابه در افزايش يا كاهش سور و آيات داللت 

  دارند، اشاره كرده است. وي در بخشي از مقدمه خود مي نويسد: 
در حقيقت مؤلف قرآن و مخترع اصلي آن بوده است،  اما اين موضوع كه محمد«

از موضوعات ترديدناپذير است، گرچه بيشتر به نظر مي رسد كه همكاري ديگران با 
وي نيز كم نبوده است. اين موضوع آن قدر روشن بوده كه هم وطنانش هم بر اين كار 

  ).44م، ص1970(اللبان،  »وي اعتراض نكرده اند
ترجمه جرج سيل به همراه مقدمه آن عيناً توسط الزم به ذكر است كه 

  به فرانسه ترجمه شده و بسيار رواج دارد.» كاسميرسكي«
نكته جالب آن است كه برخي از مستشرقين در اين زمينه گوي سبقت از ديگران 

اين » استيگ ليكر«ربوده و دست به جعل و تحريف تاريخ نيز زده اند. به عنوان مثال 
وره معوذتين در مصحف ابن مسعود وجود نداشته و وي آنها را دو س«مطلب را كه 

 ,Stiglecker، يكي از مشهورات تاريخي قلمداد كرده است (»جزء قرآن نمي دانسته

1986, p.400.(  
خويش مدعي » محمد و پايان جهان«، مستشرق فرانسوي نيز در كتاب »كازانوفا«

قرآن كريم اضافه و يا حذف  شده است كه برخي صحابه از جانب خود آياتي را به
  ).Leemhuis, 2004, p. 34كرده اند. (
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اين در حالي است كه در منابع متعدد از قول افرادي همچون؛ فخر رازي، ابن حزم 
م، 1988) و قاضي ابوبكر باقالني (باقالني، 79، ص1ق، ج1380اندلسي (ر.ك: سيوطي، 

  ) اين مدعا رد و نقد شده است.292ص
تاريخ «م) خاورشناس آلماني نيز در كتاب خود 1956 – 1868كارل بروكمان (

كريم در زمان پيامبر اكرم(ص) و  ضمن تأييد كتابت بخشي از آيات قرآن » االدب العربي
، عرصه را براي »كتابت«تأكيد بر اقدام شايسته عثمان در توحيد مصاحف، معتقد است 

مختلف بر اساس اشكاالت  قرائات قرآني باز كرده و قراء شهرهاي برخي اختالف 
نهايت جامعه  نگارشي موجود در مصاحف عثماني به قرائت پرداختند كه باعث شد در 
، 1م، ج1968اسالمي با پديده اي به نام اختالف قرائات قرآني مواجه شود. (بروكمان، 

   )139ص
وي همچنين اسامي نويسندگاني را كه در خصوص قرائات قرآني دست به تأليف 

هاي برگشتراستر در كتاب  ند، را به گونه اي موجز و با استعانت از نوشته زده بود
وي و نيز آنچه خود شخصاً بدان آگاهي يافته است را در اثري مستقل به » تاريخ قرآن«

   )19-1، صص4م، ج1968(بروكمان،   چاپ رساند. 
  

  اثبات معارضه پذير بودن قرآن .3-2-3
كه ترديد در اين كتاب آسماني دارند را اگرچه آيات متعددي از قرآن كريم كساني 

دعوت به معارضه و تحدي كرده، لكن به گواهي تاريخ تاكنون كسي نتوانسته است 
كالمي همانند اين كتاب آسماني از لحاظ لفظ و معنا و سبك از جانب خود توليد كند. 
در اين ميان دشمنان سرسخت اسالم كه هرگونه مبارزه نظامي و مناظره علمي با 
مسلمانان در خصوص محتواي غني و معارف متعالي قرآن كريم را محكوم به شكست 
مي ديدند، از همان عصر نزول قرآن گاه و بي گاه اقدام به همĤوردي و معارضه با 
تحدي قرآن كردهه و اقدام به جعل و ساختن آياتي مشابه آيات قرآن كريم مي نمودند 

  ائه مي كردند. و آنها را به عنوان معارضه با قرآن ار
اما شگفت است كه هر كدام از آنان پس از ارائه آيات جعلي و مقايسه با قرآن، 
نتيجه اي جز شرمندگي و سرافكندگي نديدند (جهت آشنايي با معارضه كنندگان و 
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؛ رافعي، 54-30، صص1388؛ شمس، 40آيات ساختگي ايشان ر.ك: حموي، بي تا، ص
  ).187-173ق، صص1410

گزارش هاي تاريخي متعدد از اقدامات سخيف و ساختن آيات  به رغم وجود
جعلي توسط مشركان در برابر قرآن كريم و شكست مفتضحانه آنان و همچنين به رغم 
آگاهي مستشرقان از نتيجه اينگونه اقدامات، اما به نظر مي رسد اين همه شكست 

وپرداز غرب نيز وارد پيشينيان كافي نبوده و مستشرقان متجدد و مسيحيان و يهوديان ن
ميدان معارضه با تحدي قرآن كريم شده و خيال پنجه درانداختن با اين كتاب مقدس را 

  دارند.
اگرچه نمي توان اين افراد را به معناي واقعي مستشرق دانست، اما بر طبق تعريف 
رايج از اين اصطالح كه شامل هر پژوهشگر و صاحب نظر غيرمسلمان مي باشد، لذا با 

حل و تسامح مي توان اين گونه افراد را در زمره مستشرقان دانست چرا كه به اظهار تسا
  نظر در خصوص دين اسالم و كتاب آسماني آن پرداخته اند. 

شايد بتوان گفت اولين اقدام مستشرقان در قرن اخير با رويكرد استشراقي به 
در آن شركت م مي باشد كه 1997منظور معارضه با تحدي قرآن، مربوط به سال 

التجسد، االيمان، در اقدامي مشكوك چهار سوره جعلي با عنوان؛  13»آمريكا آن الين«
  را بر روي سايت خود منتشر كرد. الوصايا و المسلمون

اگرچه اقدام اين شركت مورد مخالفت مسلمانان قرار گرفت و شركت مذكور در 
بالفاصله توسط دو م حاضر شد اين سوره هاي جعلي را حذف كند، اما 1998سال 

مجدداً منتشر شد. گفته شده كه اين سوره » جيو سيتز«و » ترايبورد«شركت ديگر به نام 
منتشر شده است » سكوت جوزيف«ها با حمايت مالي فردي يهودي به نام 

)http://msanews.mynet/ashar, 25/03/2001.(  
منتشر شده در سالهاي اخير نيز سوره هاي ديگري در فضاي مجازي اينترنت 

)http://dialspace.dial.pipex.com, 2/2/99 - http://egyption newspaper.akhbar 

alyoom, p.2 كه اگرچه بسيار كوتاه و مختصر در حدود سه يا چهار خط بيشتر نبوده (
و بارها توسط عالمان ديني و اديبان نقد شده و نقاط ضعف و بي پايه بودن آنها به 

نظر مي رسد همچنان اين اقدامات انجام شده كافي به مقصود نبوده  اثبات رسيده اما به
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و الزم است نقد كامل اين اقدامات توسط مراكز و شخصيت هاي قرآن پژوه به صورت 
  مكتوب در سايت هاي مجازي عرضه شود.

در اين ميان برخي ديگر از مستشرقان با مراجعه به كتبي كه در آنها اختالف 
و ثبت شده، تالش داشته كرده اند تا بخشي از اين اختالفات را به  قرائات قرآني مندرج

كاتبان وحي و قاريان قرآن منتسب كرده و اين اقدام آنان را گامي در راستاي معارضه با 
  تحدي قرآن مطرح كنند. 

اگرچه در منابع تاريخي و روايي به تفصيل پاسخ اين گونه موارد از اختالف 
و شبهه مذكور در زمينه تحريف وحي نفي شده است، اما نكته قرائات قرآني بيان شده 

آن است كه برخي از مستشرقان تالش كرده اند تا اين مسئله را به اقدامي تهاجمي و 
خيانت كارانه از جانب كاتبان وحي و قراء معرفي كرده. و در راستاي اهداف استعماري 

ش نموده اند با تفحص بسيار در و ضد اسالمي خود به ويژه معارضه با قرآن كريم، تال
كتب و مصاحف صحابه، موارد اين اختالف واژگان و جابجايي هاي صورت گرفته را 

  استخراج و منتشر نمايند.
بديهي است تأكيد بر اين دست واژگاني كه از منابع غيرمعتبر و از افراد واحدي 

ه در طول تاريخ به عنوان نقل شده و در تقابل قرار دادن آنها با متن متواتر قرآن كريم ك
سنتي ثابت سينه به سينه نقل و ثبت و ضبط شده، هدفي جز اثبات تحريف در اين 

  كتاب آسماني و امكان معارضه با آن نداشته و ندارد.
در اين زمينه مي توان به اقدام آرتور جفري در تصحيح و چاپ كتاب 

دمه آن ضمن اشاره به تأليف ابي داود سجستاني اشاره كرد كه در مق» المصاحف«
ضرورت انجام چنين تحقيقاتي، بر لزوم مقابله واژگان قرآن كنوني با واژگاني كه در 

  مصاحف صحابه درج شده تأكيد مي كند. 
واژه هاي «همچنين برخي مدعي شده اند اقدام آرتور جفري در نگارش كتاب 

(ص) از واژگان ديگر م تالشي براي اثبات استفاده پيامبر1938در سال » دخيل در قرآن
واژه،  375زبانهاي معاصر و وام گيري از آنها بوده است. وي در اين كتاب با شمارش 

  )Jeffery, 1938به فقر زبان عربي و وام گيري آنها از ديگر زبانها اشاره كرده است. (
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  متهم كردن مذهب شيعه به وقوع تحريف در قرآن .3-2-4
تشرقان از پرداختن به مسئله اختالف قرائات همانگونه كه اشاره شد، يكي از داليل مس

قرآني، اثبات وقوع تحريف در اين كتاب آسماني است. الزم به ذكر است كه آنچه به 
عنوان يكي از ادلّه اصلي ايشان در اين خصوص بيان مي شود، توجه به روايات و 

از آن تأكيد  قرائاتي است كه در آنها بر وجود واژگاني اضافه بر نص قرآني و يا متفاوت
شده است. از آنجا كه عمده اين روايات و قرائات منسوب به ائمه اطهار(ع) بوده و در 
كتب شيعيان نقل شده است، لذا نوك پيكان اتهام آنان به سمت شيعيان بوده و به 
صراحت در نوشته هاي خود يكي از اعتقادت اين مذهب را، اعتقاد به تحريف قرآن 

  كريم مي دانند.
در دايرةالمعارف اسالمي » تحريف«در مقاله خود با عنوان   14»بول«وان نمونه به عن

ليدن كه نشان دهنده ناراحتي شديد وي از افشاي تحريف كتابهاي تورات و انجيل 
توسط قرآن كريم مي باشد، اكثر حجم مقاله خود را به پاسخگويي در اين زمينه 

با وقوع تحريف در قرآن چنين مي اختصاص داده و در پايان مقاله خود در رابطه 
  نويسد: 
تحريف در قرآن قطعاً روي داده اگرچه آن را به خالف واقع، به كتب مقدس «

مؤيد  ورزند كه اهل سنت آياتي از قرآن را كه  نسبت مي دهند ... شيعيان اصرار مي 
ه نسبت به شيع چنان كه اهل سنت هم همين ادعا را   اند؛ مذهب شيعه است حذف كرده

  . )608، ص4م، ج2000(دايرةالمعارف اسالمي ليدن،  »دارند
خود با تقسيم شيعيان به دو گروه تندرو » در آستانه قرآن«رژي بالشر نيز در كتاب 

  يان رافضي نسبت داده و مي نويسد:رافضي و معتدل اماميه، اين تهمت را بيشتر به شيع
طوري كه بايد هم انتظار داشته باشيم حمالتي كه بيش از حمالت ديگر  همان«

حذف  شده به  مؤثرند از طرف رافضيان شيعه وارد شده است ... اين تغييرات مربوط مي 
فرزندانش  در بعضي از آيات قرآن كه مربوط به تفوق اين شخصيت و   اسم امام علي(ع)

هذا صراط «كه در اصل وحي چنين بوده: » تقيمهذا صراط مس«در جامعه است، مانند 
جبهه اي كه فرق شيعه در برابر اين تغييرات آيات قرآني گرفته اند، ». ... علي مستقيم

كامالً فرق مي كند. در تحليلي كه امامي ها، كه تمايالت معتدالنه اي دارند، از تعيين 
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ن برعكس، قسمت هاي دقيق تعداد و وسعت اين تحريفات خودداري مي كنند. افراطيو
حذف شده يا تغيير داده شده را با گشاده رويي برميشمارند. ... انتقادات شيعيان كه 

   )209، ص1365(بالشر،  »شود، حتي يك دليل هم ندارد مي تأكيدات زيادي بر آن نقل 
اگرچه وي در نهايت شيعيان را به دليل عمل كردن به مصحف عثماني، از اتهام 

به نظر مي رسد علت اصلي متهم شدن يا متهم كردن شيعيان   ي كند، امامبرّا م تحريف 
به اين موضوع، اوالً؛ احساس خطر شديد دولت هاي غربي و مؤسسات به اصطالح 
خيريه شرق شناسي از مذهب شيعه به دليل عقايد استكبارستيز آنان بوده و ثانياً؛ كمبود 

هاي غربي به رغم وفور كثير تأليفات اهل و قلّت كتب و منابع معتبر شيعي در كتابخانه 
سنت كه بعضًا با غرض ورزي هاي فرقه اي و متعصبانه نگاشته شده و همين امر 

  موجب انحراف مستشرقان گرديده است.
نيز در مقاله ديگري، ضمن گزارشي از ادعاي تحريف در كتب  15»اتان كلبرگ«

را انتقام جويي از دستگاه خالفت شيعيان، مي كوشد انگيزه اقدام شيعه براي اين ادعا 
ن معرفي كند، اما غافل است از آنكه اين تحليل، عدم اعتقاد واقعي شيعه به تحريف قرآ

  را اثبات مي كند. وي مي نويسد:
كتب متعدد بزرگان شيعه داللت بر اعتقاد آنها به تحريف دارد ... انگيزه شيعيان «

راحتي هاي ناشي از بركناري علي از براي ادعاي تحريف قرآن، تالش جهت تالفي نا
، 6(كلبرگ، بي تا، ش »خالفت و ناكامي شيعه در به دست گيري حكومت بوده است

  ).77ص
نيز با نسبت دادن دروغين اين ادعا به عالمان و بزرگاني » ميخائيل بر آشر«

همچون؛ شيخ مفيد، شيخ طوسي، طبرسي، فيض كاشاني و علي بن ابراهيم قمي، در 
  مي نويسد:» افزوده ها و اختالف قرائات اماميه در قرآن«خود با عنوان مقاله 

با مطالعه كتب معتبر شيعه مي توان دريافت كه گرچه برخي از اضافات، از باب «
تفسير است ... اما بسياري از اين موارد، داللت بر جزئيت آن اضافات يا تغييرات در 

الدرجات هم حديثي دارد مبني بر آنكه متن نص وحي به اعتقاد شيعه است ... بصائر 
ائمه، خواندن قرآن به متن عثماني را تا زمان ظهور قائم اجازه داده اند. به نظر مي رسد 
شيعيان تا دوران آل بويه معتقد به وقوع اينگونه تحريفات در قرآن بوده و هم اعتقاد به 
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چرخش كلي انجام داده نزول قرآن بر هفت حرف داشته اند، اما در دوران آل بويه يك 
 »و به خاطر دست برداشتن از تحريف، نظريه نزول بر هفت حرف را نيز كنار گذاشتند

  ).75، ص6(برآشر، بي تا، ش
در حقيقت بايد گفت كه متأسفانه عموم مستشرقان در نقل معارف اسالمي از 
برخي كتب اهل سنت بهره گرفته اند كه داراي اشتباهات و ضعف هاي سندي و 

نها از وجود مذهب بزرگ شيعه توايي بيشماري است و علي رغم اينكه همه آمح
عشري و كشورهاي مسكوني آنان مانند ايران و لبنان و عراق خبر داشته، اما كمتر اثنا

حاضر شده اند كتاب هاي مهم و ديدگاه هاي ناب و معقول آنان را مطالعه كرده و به 
  جهانيان عرضه كنند.

دسترسي مستشرقان به بسياري از متون اصيل اسالمي بويژه  به عبارت ديگر عدم
متون معتبر مذهب شيعه اثني عشري، باعث ضعف علمي و كمبود اطالعات و خام 
بودن آراء ايشان شده كه در نهايت منجر به داوري ها و قضاوت هاي اشتباه در اين 

از خصوص گرديده است و همين امر موجب شده در نوشته هاي خود بسياري 
  16اتهامات نامقبول و نامعقول را به شيعيان وارد كرده و از اين مذهب به بدي ياد كنند.

  
  نتيجه گيري

در اين مقاله ضمن ارائه گزارشي از عملكرد مستشرقان در زمينه علم قرائات و كتب و 
مقاالت منتشره ايشان در اين خصوص، تالش شد تا برخي علل و انگيزه هاي ايشان از 
پرداختن به اين موضوع، تحليل شود. مؤلف با نگاهي منصفانه تالش كرده تا اين انگيزه 

  د: ها را در دو دسته تفكيك كن
انگيزه هاي علمي ـ پژوهشي كه ناشي از رويكرد عمومي مستشرقان در  -1

اي از تحقيقات پرداختن به موضوعات تاريخي و زبان شناسي مي باشد و بخش عمده
  گيرد.آنان را دربر مي

انگيزه هاي تبشيري ـ تبليغي با هدف اثبات وحياني نبودن قرآن، اثبات وقوع  -2
ز جانب شيعيان، اثبات معارضه پذير بودن قرآن و باز كردن تحريف در قرآن بويژه ا

  زمينه هاي وجود فهم نسبي از كتب مقدس.
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گزارش اقدامات انجام شده و نتيجه گيري هاي ايشان در انتهاي مباحث مطروحه، 
نشان از آن دارد كه مهمترين هدف اين گروه از مستشرقين در پرداختن افراطي، 

اين موضوع، تالش براي اثبات وقوع تحريف در قرآن و خدشه  ناعادالنه و متعصبانه به
دار كردن ماهيت اين كتاب آسماني است. با اين وجود، همچنان مستشرقاني هستند كه 
با نگاهي تاريخي و زبان شناسانه، بر وحياني و معجزه بودن اين كتاب تأكيد كرده و 

ر اين مقاله تالش بر اين بود تا اند. دهاي قابل تأملي در اين خصوص انجام دادهپژوهش
برخي از ادعاهاي غير واقعي و دروغين مستشرقين در اين زمينه، طرح و اهداف نهاني 

گيري شود.  و مخفي ايشان از پرداختن افراطي و متعصبانه به اين حوزه پژوهشي ره
   بديهي است پاسخ به اين مدعيات، پژوهش مستقل ديگري را طلب مي كند

  كتابنامه
  .ن كريمقرآ

 ، تهران: نشر سروش.زبان قرآن)، 1386آذرنوش، آذرتاش (

   هره: دارالعلم.، به كوشش آرتور جفري، قاالمصاحفم)، 1936داوود، عبداهللا ( ابي ابن 
بررسي رويكرد مستشرقان درباره سبعة «)، 1389اسكندرلو، محمدجواد؛ احمدي فر، مصطفي، (

  .9شماره، 5، سالقرآن پژوهي خاورشناسان، »أحرف
، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتـر نشـر   خدا و انسان در قرآنش)، 1368ايزوتسو، توشي هيكو (

  فرهنگ اسالمي.
  ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران: نشر دانشگاهي.علم و دينش)، 1362باربور، ايان (

  ، بيروت: داراالحياء العلوم.اعجاز القرآنم)، 1988باقالني، قاضي عبدالجبار (
  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.مطالعات قرآني غرببرآشر، ميخائيل، (بي تا)، 

، ترجمه يعقوب بكرود و رمضان التواب، قـاهره:  تاريخ االدب العربي  م)،1968بروكمان، كارل (
   دارالمعارف.
  ئين.، نبيه امين فارس، بيروت: دارالعلم للمالتاريخ الشعوب االسالميهم)، 1988بروكمان، كارل (

، ترجمـه محمـود راميـار، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ        در آستانه قرآنش)، 1365بالشر، رژي (
   اسالمي.



 17ياپي، پ1394پاييز و زمستان ،اول، شمارة نهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      38  

، ترجمه رضا سعادة، بيـروت: دارالكتـب   قرآن ـ نزوله ـ تدوينه و تأثيره  م)، 1974بالشر، رژي (
   اللبناني.
  دارالتنوير.، ترجمه منذر عياشي، بيروت: القرآن و علم القرائهم)، 1996بيرك، جاك (

، تهيـه و تنظـيم: محمـد جـاني پـور،      تاريخ علم قرائات قرآن كريمش)، 1391پاكتچي، احمد (
  تهران: انجمن علمي دانشگاه امام صادق(ع).

  ، ترجمه غالمرضا سعيدي،عذر تقصير به پيشگاه محمدپورت، جان ديون (بي تا)، 
  تبة الخانجي، قاهره: مكمقدمتان في علوم القرآنم)، 1972جفري، آرتور (

   ، قاهره: مطبعة السعادة.القرائات و اللهجاتم)، 1948حموده، عبدالوهاب (
   ، بيروت: دار صادر.معجم البلدانحموي، ياقوت (بي تا)، 

  ، ترجمه غالمرضا سعيدي، قم: دارالتقريب.اسالم و غرب)، 1347خورشيد، احمد، (
ــالمي  ــارف اس ــي از مس  2000، (دايرةالمع ــت: گروه ــه هم ــارات   م)، ب ــدن: انتش ــرقان، لي تش

  دايرةالمعارف.
، الدراسات العربيه في المانيـا تطورهـا التـاريخي و وضـعها الحـالي     م)، 1962ديتريش، آلبرت (

   قاهره: دارالعلم.
  ، بيروت: دارالكتب العربي.اعجاز القرآن و البالغة النبويةق)، 1410رافعي، مصطفي صادق (

، قرآن: نقد و بررسي آراء مستشرقان درباره قـرآن  مستشرقان وش)، 1385زماني، محمد حسن (
  قم: بوستان كتاب.

   ، بيروت: مؤسسة االعلمي للمطبوعات.تاريخ القرآنق)، 1404( زنجانى، ابو عبداهللا 
، ترجمه عبـدالرحيم گـواهي، قـم: دفتـر نشـر فرهنـگ       شرق شناسيش)، 1377سعيد، ادوارد (
  اسالمي.

  ، بيروت: دارالفكر. االتقان في علوم القرآنق)، 1380سيوطي، جالل الدين (
  ، قم: مركز فرهنگ قرآنهمĤوردي با قرآن)، 1388شمس، سعيد (

  ، مكه: العالم االسالمي.المستشرقون و القرآنم)، 1990عبدالعال، اسماعيل سالم (
، ترجمه محمد صـادق  خاورشناسان و پژوهش هاي قرآني)، 1372علي الصغير، محمد حسين (

  م: نشر اميرشريعت، ق



  39    اختالف قرائات قرآني بررسي پيشينه و انگيزه هاي مستشرقين از پرداختن به موضوع

  ، تهران: بوستان كتاب.تجربه ديني و گوهر دينش)، 1381قائمي نيا، عليرضا (
بـولتن مطالعـات   ، در: »نكاتي چند درباره موضع اماميه نسبت بـه قـرآن  «كلبرگ، اتان، (بي تا)، 

  ، تهران: بي نا.قرآني غرب
تهـران: دارالكتـب   ، به تحقيق علـي اكبـر غفـاري،    الكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب، (

   االسالميه.
، ترجمه على نقى منزوى، تهـران: نشـر   هايي درباره اسالم درسش)، 1357گلدزيهر، ايگناس، (

  كمانگير.
، ترجمـه سـيد ناصـر    هاي تفسـيري در ميـان مسـلمانان    گرايشش)، 1388گلدزيهر، ايگناس، (

 طباطبايي، تهران: نشر كمانگير.

، ترجمه عبدالحليم نجار، قاهره: مطبعة السنة تفسير االسالميمذاهب الم)، 1955(ـــــــــــــ، 
  المحمديه.

  ، ترجمه حسين احمدي، تهران: نشر ديبا.تمدن اسالم و عربگوستاولوبون، (بي تا)، 
  ، قاهره: االزهر.المستشرقون و االسالمم)، 1970اللبان، ابراهيم (

  سروش.، تهران: ارتباط شناسي)، 1369راد، مهدي، ( محسنيان 
بررسي مختصري در باب منازعات قديمي راجع به عدم نقصات و «مدرسي طباطبايي، (بي تا)، 

  .بولتن مرجع شناسي، تهران: »زيادت در قرآن
  ، قم: انتشارات سمتعلوم قرآني)، 1389معرفت، محمد هادي (

  اهل بيت.، تهران: مجمع جهاني مستشرقيناالسالم و الشبهات المقدادي، فؤاد كاظم (بي تا)، 
  ، تهران: نيلوفر.شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي مباني زبان)، 1371نجفي، ابوالحسن، (

، االستشراق في سيرة النبوية ـ دراسة تاريخيـة ألراء وات  ق)، 1417النعيم، محمد االمين عبداهللا (
  ، آمريكا: المعهد العالمي للفكر االسالمي.بروكلمان، فلهاوزن

، به كوشش محمد تقي دانـش پـژوه، ضـمن    سلسلة االولياءش)، 1356، (نوربخش، سيد محمد
     مجموعه جشن نامه هانري كربن، تهران: بي نا.

   ، قم: موسسة آل البيت(ع) الحياء التراث.مستدرك الوسائل)، 1408نوري، حسين (



 17ياپي، پ1394پاييز و زمستان ،اول، شمارة نهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      40  

مـان:  ، به كوشش فريدريش شوالي، ترجمـة ژرژ تـامر، آل  تاريخ القرآنم)، 2000نولدكه، تئودر (
   زوريخ.

، ترجمــه دارالترجمــه ايــران، تهــران: محمــد پيــامبر و سياســتمدار)، 1386وات، مــونتگمري (
  كتابفروشي اسالميه.

  ، ترجمه بهرام راد، قم: انتشارات الهدي.فلسفه دين)، 1372هيك، جان (
Cantwell Smit, Wilfred (2009), “Studies in Arabic Literary Quranic 

commentary”, Leiden: Boston. 
 Crystal, D. (1996), The Cambridge Encyclopedia of Language, 2nd edition, 

Cambridge University  Press. 
Goldziher, ignaz, (1920); Die Richtungen der islamschen Koran auslegung, 

Leiden: Boston. 
http://dialspace.dial.pipex.com, 2/2/1999 
http://egyption newspaper.akhbar alyoom, 12/5/2003 
http://msanews.mynet/ashar, 25/03/2001 
Jeffery, A, (1938), the  Foreign Vocabulary of the Cor'ān, Baroda, London: 

Leiden.  
Kohlberg, Etaan, (1972), “some notes on the imamite attitude to the Quran”, 

in: S.M stern, Oxford. 
Leemhuis, Frederik, (2004), “Readings of the Quran”, Encycloaedia of the 

Quran. Brill, Leiden: Boston. 
Luxenberg, Christoph, (2000), “Die Syro-aramische Lesart des Koran”, Ein 

Beitrag zur Entschlsselung der  Koransprache, Berlin: Das Arabische 

Buch. 
Noldeke, Theodor, (1919), Geschichte des Qoran (GdQ), Oxford. 
Stiglecker, Hermann (1986), Die Giaubensienren Des Islam, Oxford. 

  
  ها: يادداشت

                                                 
1 Ignaz Goldziher 
2 Th. Noldeke 
3 Geschichte des Qorans 
4 schwally 



  41    اختالف قرائات قرآني بررسي پيشينه و انگيزه هاي مستشرقين از پرداختن به موضوع

 

5 Bergstrasser 
6  Regis Blachère 
7 Ferdinal de Saussure 
8 Synchronic 
9 Diachronic    
10 Historical Comparative Linguistics 
11 Structuralistic 
12 Wilfred Cantwell Smit 
13 Amerika on line 
14 Fr. Buhl 
15 Etan Kohlberg 

جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص رد اتهام تحريف قرآن به شيعيان ر.ك: مدرسي طباطبايي، (بـي تـا)،    .16
، تهران: بولتن مرجع شناسي، »بررسي مختصري در باب منازعات قديمي راجع به عدم نقصات و زيادت در قرآن«

  )79، ص6ش




