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 دهیچک

بحث مبانی تفسیر از مسائل مهم دانش تفسیر است که از دیرباز مورد توجه دانشـنداا  ایـف  ـف 
قرار داشته است و در عصر حاضر بیش از پیش مورد کدکاش قرار گر ته اسـت  یـد دسـته از مبـانی 

ورود به تفسیر ناگزیر بایا در ایـف زمیدـه تفسیر ریشه در دانش قرائات دارد  روشف است مفسر قبل از 
نیز به ید نظریه برسا و تفسیر را بر آ  بدیا  نها  ایف نوشـتار در دـاد بررسـی مبـانی قرائـی تفسـیر 

کوشا با روش تودیفی تحلیلی سه مبدا از مبانی قرائی تفسیر که عبارتدا از: تـواتر قرائـات   است و می
بار قرائات در ید قرائت را مـورد بررسـی قـرار دهـا  برآیدـا نزول قرآ  بر هفت حرف و انحصار اعت

توانـا مبدـای  پژوهش حاکی از آ  است که ادعای تـواتر قرائـات قابـل قبـول نیسـت  از ایـف رو ننی
دحیحی برای تفسیر قرآ  قرار گیرد  هنچدیف احادیث نزول قرآ  بر هفت حرف ا زو  بر غیر معتبـر 

ل سدت نیز از حیث سدای محل تامل و از حیث داللی مبهم اسـت بود  در مدابع شیعی در مدابع اه
و تدها در مورد اختال ات ناشی از لهجات مختلف قابل پذیرش است و مبدا قرار داد  آ  برای تفسـیر 
قرآ  بر اساس قرائات متعاد دحیح به نظر ننی رسا  انحصار اعتبار و حجیت به قرائت عادـم نیـز 

با گزارشات تاریخی هنخوانی ناارد  بدابر ایف مفسر در تفسیر بایا عـالوه  اقا مستداات کا ی بوده و 
بر قرائت عادم به سایر قرائات معتبر نیز نظر داشته باشا و ذکر احتناالت متعاد تفسـیری بـر اسـاس 

 آیا  های مشهور و معتبر ید مزیت تفسیری به حساب می قرائت
ت  احادیث سبعه احرف )نزول قرآ  بر هفـت مبانی تفسیر قرآ   تواتر قرائا واژگان کلیدی:

  حرف(  قرائت واحاه  حفص از عادم

                                                           
   :یافت یخ در یخ تأیید:و  02/3/89 تار   61/5/89 تار
نصطفی العالنیة  دانشیار جامعة ال (mjeskandarlo@miu.ac.ir ) 
ـ نویسداه مسئول    دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعة النصطفی العالنیة(smujtabarizvi@yahoo.com ) 
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 مقدمه
 بوده مطرح رمکا امبریپ عصر از قرآ   خوانا  وهیش در اختالف و قرآ  های قرائت بحث

 و اقسـام» مبحـث اسـت  شاه نوشته باره  فیا در ادییز یها کتاب اسالم  خیتار طول در  است
 هکـآن ژهیو به است؛ آماه شنار به قرآ  علوم و قرآ  خیتار مباحث از «آنها اراعتب و قرائات انواع

 تیسـرا مردم ا یم به آنها اختال ات و انا  داشته توجه   (  و عشره سبعه) قرائات به قرآ  ا یقار
حنا  خوانا  مورد در حتی و (311: 6391  (6))رضایی ادفهانی  مدطق تفسیر قرآ   ردک می

 اسـت شـاه دـادر دـهیزم فیـا در یی تواهـا و شـاه مطـرح  قهـی مباحـث در زننا در و سوره
 شاه مطرح زین الفقه ادول علم در هک گونه هنا  ( 75ـ75: مسئله 4141، یزدی طباطبائی)

امـا آنچـه بـیش از هنـه اهنیـت دارد ارتبـا   ( 928ق: 6319)قنی  قوانیف االدـول    است
پرداختف به تفسیر الزم است ید سری مبانی اعـم از  قرائات قرآ  با تفسیر است  مفسر پیش از

ریـزی کدـا  در  هـا پـی مبانی عام و مبانی خاص اتخاذ ننوده و تفسیر را مبتدی بر آ  زیرساخت
بحث قرائات نیز مفسر ناگزیر بایا رویکرد خود را معیف ننایـا  مسـئلا اساسـی در ایـف زمیدـه 

یت است  به عبارت دیگر بررسی ایف که کاام حجیت قرائات در تفسیر  و تعییف مقاار ایف حج
بـرای و غیر آ  تفسیر قرار گیرد و آیا تنام قرائات هفتگانه مشهور  هتوانا پشتوان می ید از قرائات

 شود  می مبدا از مبانی قرائی تفسیر اشاره سهبه نوشتار تفسیر حجت است؟ در ایف 

 پیشینه 
های اخیر نظم و انسجام خادی بـه خـود  ورهمباحث دانش تفسیر و علوم وابسته به آ  در د

گر ته است  از جنله شواها ایف انسجام مستقل شـا  و جااسـازی مبـاحای از قبیـل مبـانی  
های متعـادی در زمیدـه مبـانی تفسـیری بـه  قواعا و مسائل دانش تفسیر است  از ایف رو کتاب

مدطـق ف سـیا رضـا مـ؛دب؛ انا  از جنله کتاب مبانی تفسیر قـرآ   تـیلی رشته تحریر در آماه
  تیلیف محنا علی رضایی ادفهانی؛ مبانی و میقرآ  کر ریو قواعا تفس یمبان (6) قرآ  ریتفس

هـای تفسـیری   های تفسیر قرآ  کریم  تیلیف عباس علی عنیـا زنجـانی؛ مبـانی و روش روش
مقـاالت  ها و هـا  پایـا  نامـه تیلیف محنا کاظم شاکر  گفتدی است عالوه بر ایف کتـ،  کتاب

 متعادی در زمیده مبانی تفسیر نوشته شاه است 
پردازنـا و  نکته حایز اهنیت ایف است که ایف آثار ناظر به مبانی تفسیر به دـورت کلـی می

 انا  بحث مستقلی در زمیده مبانی قرائی تفسیر مطرح نکرده
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ار متعـادی آثـ ـ یکی از مسائل مورد بحث در ایـف پـژوهش ـ نیـز اما در مورد تواتر قرائات
هـای علـوم قرآنـی از جنلـه: زرکشـی   کتابتاکدو  نگاشته شاه است  بسیاری از نویسداگا  

های  انـا  در سـال سیوطی  خویی  معر ت  در بحث قرائات به مسئله تواتر قرائات اشـاره کرده
مقاله انا  از جنله  اخیر مقاالت متعادی نیز به دورت ویژه ایف مسئله را مورد واکاوی قرار داده

 دـاتیمجلـه ب  یادـفهان یفیشـر فیمهـ  نویسـداه «میتواتر قرائات قرآ  کر رامو یپ یقیتحق»
انگـاره تـواتر  یبررسـ»؛ مقالـه 6338بهـار  26شناره   (امام رضا یاسالم)موسسه معارف 

مطالعـات قرائـت قـرآ    مجلـه  ـرد  یرضا محنـا یعل و رضا م؛دب ایس سداهینو«  قرائات
 ایسـ: سـداهینو  «جیـتـواتر قرائـات را لیـدال یبررسـ»؛ مقاله 6353ابستا  بهار و ت 2شناره 

تـواتر »؛ مقالـه 6353و زمسـتا   زییپـا 3مطالعات قرائت قرآ    شناره  مجله  یمحسف کاظن
 یمرتضـ و عـرب یمرتضـ: سـداهینو  «آورد بـه آ  یرو یها دـهیمحاوده و زم قت یقرآ ؛ حق

   6359ر و تابستا  بها 61شناره  میکتاب ق مجله  یروانیا
یکی دیگر از مسائل مورد بحث در ایف نوشتار احادیث نزول قرآ  بر هفت حرف است کـه 

تریف ایف  انا که برخی از مهم ها و مقاالت متعادی به رشته تحریر درآماه در ایف زمیده نیز کتاب
 آثار عبارتدا از:

  ها کتابالف( 

 فیالـا یتقـ  ةاالحرف السبع ی  یهنیابف ت هسالر ؛یاالحرف السبعه للقرآ   ابو عنرو الاان
 یاحـرف  هنـو؛ الکلنـات الحسـا   ـ ةسـبع یانزل القرآ  علـ ثیشرح حا ؛ةینیاحنا بف ت

سـبعة احـرف  مدـاع  ینزول القرآ  علـ ؛یعیمط تیو جنع القرآ   محنا بخ ةالحروف السبع
؛ االحـرف السـبعة و عتـر فیاءالایمدزلة القرائـات مدهـا  حسـف ضـ و ةالقطا ؛ االحرف السبع
الرؤیة االستشـراقیة لححـرف السـبعة و القـراءات  ؛یخناس ،یبف ط یارتباطها بالقرائات   تح

القراءات  ؛یعباالرحنف النطرود  ةالسبع ةیالقرآنیة  رج، عبا النرضی عامر؛ االحرف القرآن
ع  نزول قـرآ  و القرائات السب ااالحرف السبع هبیام حب ؛و االحرف السبعة  محنا  ها خاروف

  رضا م؛دب ایهفت حرف  س یایو رؤ

 ب( مقاالت

 مجلـه  یاعرابـ فیغالمحسـ: سـداهینو  «نزول قرآ  بر هفت حـرف اتینو به روا ینگاه»
احرف  اتیداور رواهای  دهیزم»؛ 6338تابستا    65شناره   ثیقرآ  و حا یخیمطالعات تار

 ثیحـا»؛ 6389تابسـتا  32ناره ش یمطالعات اسالم مجله  یرجب محسف: سداهینو  «سبعه
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 26شـناره  دهی: سـفمجلـه  ی تح محنا ایس: سداهینو  «در محد عقل و نقل« سبعة احرف»
 فیغالمحسـ: سـداهینو  «درباره نزول قرآ  بـر هفـت حـرف ایجاای  هینظر»؛ 6383زمستا  

 شـواها یبررسـ»؛ 6351و زمسـتا   زییپـا 5شناره  ثیپژوهش نامه قرآ  و حا مجله  یاعراب
لسـا   مجلـه  یسـیاو کـامرا   مـودب ارضـایس: سداهینو  «سبعه احرف تیمدتقله بود  روا

: سـداهینو  «هیـإمام یـیروا راثیـدر م« احـرف سـبعه» اتیـروا یبررس»؛ 6356 زییداق  پا
جنع  اتیروا یبازخوان»؛ 6353تابستا   ثیعلوم حا مجله  کار نهیمحسف د  ینیکر محنود

 یمحسـف رجبـ  ییطباطبا کاظم ایس: سداهینو  «آ  بر هفت حرفنزول قر ثیحا یاقرآ  بر پا
  6353و زمستا   زییپا  ثیمطالعات  هم حا مجله  یقاس

   شناسی مفهوم
 گیرد  سه واژه مبدا  قرائت و تفسیر مورد بررسی قرار می

 مبنا

 «اسـاس و ا یـبد  شـالوده  ادیـبدجای بدای چیزی  محل بدا  پایه  »مبدا در لغت به معدای 
  ماده مبدا( لیذ    رهدگ دهخاا و دهخاا    رهدگ معیففیمع) است

گاهی هک هر علنی قییتصا و تصوری مبادی اما مبدا در ادطالح عبارت است از  آنهـا از آ
)رضـایی  اسـت پـرداختف بـه آ  علـم الزم از قبـل آنهـا  مـورد در نظریـه انتخـاب و فیتعر و

 ( 61ش: 6391  6ادفهانی  مدطق تفسیر قرآ 

 قرائت

به معدای خوانا  است  در کتاب العیف تصریح شـاه اسـت کـه واژه « قرأ»قرائت از ریشه 
رود که خوانا  از روی نوشته باشـا ) راهیـای   قرائت در مورد شعر یا حایث زمانی به کار می

  (211 /9: 6161العیف  
گاشـته راغ، ادفهانی هم معدای قرائت را جنع کرد  و ضنینه کرد  حـروف و کلنـات ن

گویدا و تلفظ ید حرف به تدهـایی را نیـز  کدا که هر جنع کردنی را قرأ ننی است و تصریح می
  (115: 6162ألفاظ القرآ    ی غری، نفردات الادفهانی  گویدا ) قرائت ننی

گذاری قرآ  ایـف  علت نام»کدا  جوهری هم آ  را به معدای جنع دانسته و از ابو عبیاه نقل می
: 6125)جوهری  معجم الصـحاح  « بردارد ای متعاد را در خود جنع کرده و دره است که سوره

 ( 628/ 6: 6161( ابف مدظور نیز نظر جوهری را ذکر کرده است )ابف مدظور  لسا  العرب  819
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رسا جامع معانی ایف واژه هنا  جنع باشا که بر اساس کاربردها به نوعی ظهور  به نظر می
 کدا  و بروز پیاا می

 ئت در اصطالحقرا

کدا: قرائات عبارت است از اختالف مربو  به الفاظ  زرکشی قرائات را ایف گونه تعریف می
و عبارات وحی در کتابت یا کیفیت حروف مال تخفیف و تاقیل و اماال آ  که از سوی قراء نقل 

  (119 /6: 6161شاه است )زرکشی  البرها   ی علوم القرآ   
در مقابـل او   دانـا ئـات را در مـورد کلنـات دارای اخـتالف میبه عبارت دیگر زرکشی قرا

گویـا:  انا  او در تعریف دانش قرائـات می گر تهتر  قرائات را وسیع ها رادی مال ابف جزری دایر
ابـف قرائات  علم به کیفیت ادای کلنات قرآ  و اختالف در آ  که به ناقـل آ  مدسـوب اسـت )

 ( 68: 6909یف  بو مرشا الطال یفمدجا النقرئی  جزر
دمیاطی تعریف قرائات را بایف دورت بیا  کرده است: قرائات عبارت است از علنـی کـه 
از طریق آ  اتفاق و اختالف ناقال  کتاب الهی در حذف و اثبات و حرکـات و سـکدات و سـایر 

 شـود مواردی که مربو  به چگونگی تلفظ یا اباال حروف اسـت  از طریـق شـدیا  معلـوم می
  (1: 6900اتحاف  ضالء البشر  ی القراءات األربعة عشر  ی  یاطدم)

ت یـفکیعلـم بـه کدـا:     قرائات را چدیف تعریـف میدکتر محنا سالم محیسف از معادرا
دای کلنات قرآ  کریم از تخفیـف و تشـایا و اخـتالف الفـاظ وحـی در حـروف )محیسـف  ا

  (19 /6: 6163القرائات العشر   یهتوج ی  یالنغد
 نویسا:  ه معر ت میممعدای ادطالحی قرائت مرحوم عال هدربار

از تـالوت قـرآ   ای گونـه بـه ادـطالحا  م اسـت و یرکـقرائت هنا  تالوت و خوانا  قرآ  
ای  ه هرگاه تالوت قرآ  بـه گونـهکف معدا یهای خادی است  با ژگییه دارای وکشود  اطالق می

ه و یـبـر پا ـ  ی از قـّراء معـروفیکاد دا و بر حس، اجتهکت یاکه از نّص وحی الهی حکباشا 
تا تـه اسـیاستوار باشـا  قرائـت قـرآ  تحقـق ـ  ه در علم قرائت شر  شاهکادول مضبوطی 

 ( 682 :6381  یمعر ت  علوم قرآن)
شود که علم قرائات متـولی بحـث  می با بررسی تعاریفی که برای قرائات شاه چدیف استفاده

 از ناحیه قاریا  معروف قرآ  به ما رسیاه است از کیفیت تلفظ کلنات قرآ  است که 
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 تفسیر

 بـاب یعدـی «کالفسی  المبالغی  فی  التفسیر : »نویسا می تفسیر معدای در ادفهانی راغ،
  سـر بـه نسـبت تفسـیر در کـه تفاوت ایف با است  مجرد ثالثی معدای هنا  به ماده ایف تفعیل
 پرده کشف  یعدی «المعقول المعن  اظهار: »اکد می معدا چدیف را  سر واژۀ او  دارد وجود مبالغه

 را محسـوس شـ  از بـرداری پـرده کـه سفر ماده مقابل در) معقول معدای ید اظهار و برداری
 ( 131: 6162راغ،  النفردات  )( گویدا

 اصطالح در تفسیر

 ایـف مـوجزتریف از یکـی  اسـت شـاه متعـادی تعـاریف تفسیر  ادطالحی معدای هدربار
 ایضیا  هیو التفسیر : » رمایـا می که است خوئی العظنی الله آیت مرحوم تعریف تعاریف

 از عبـارت تفسـیر(  353: 6168القـرآ    ریتفسـ ی  ا یالب  ییخو) «العزیز کتابه من الله م اد
 آیـت مرحـوم زمیدـه هنـیف در  است قرآ  عزیزش کتاب از متعال خااونا مراد تبییف و توضیح

 لفـظ از ابهـام زدود  از اسـت عبـارت مفسرا  ادطالح در رتفسی: »نویسا می معر ت الله
و  ریمعر ـت  تفسـ) «است اشکال دچار و نارسا نظر  مورد معدای انتقال در که دشوار و مشکل

هیو بریا  » رمایـا  عالمه طباطبایی دانش تفسیر را چدیف تعریـف می ( 61/ 6 :6318 مفسرا  
)طباطبایی  النیزا   ی تفسیر القرآ   « مدالرلها معان  اآلیات الق آنر  و الکشف عن مقاصدها و

  ستا ل آ یشف مقادا و ماالکات قرآنی  و یا  معانی آیمعدای ببه ر یتفس (1/ 6: 6331

رسا تفسیر متصای توضیح مراد خاا و ابهام زدایی از معانی آیات قرآ  و روشـف  به نظر می
 باشا  ساختف مقادا آ  می

 مبانی قرائی تفسیر
نه که اشاره شا  برخی از مبانی تفسیر مرتبط با دانش قرائات است  در ایف پژوهش گو هنا 

شود  مبدای نخست تواتر قرائات  مبدـای دوم نـزول  به سه مبدا از مبانی قرائی تفسیر پرداخته می
قرآ  بر هفت حرف و مبدای سوم واحا بود  قرائت معتبر قرآ   روشف است برداشت مفسـر در 

 ای در تفسیر او از آیات قرآنی خواها داشت    کدداه سه مبانی نقش تعییفهر ید از ایف 

 تواتر قرائات  یکم ـمبنای 

ز پـرداختف انا  البته قبل ا گانه را متواتر دانسته از مسلنانا  قرائات هفتگانه و حتی دهای  عاه
 آ  روشف شود  الزم است ادطالح تواتر مورد بررسی قرار گیرد تا معدا و مفهوم مسئلهبه ادل 
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 تواتر در لغت

است  خلیل معانی عاد  رد  راه و روش و مااومت را برای وتر ذکر کـرده « وتر»تواتر از ریشه 
  ابف  ارس نیز وتر را به معدای عاد طاق و قـوس گر تـه و (8/632: 6161ف یالع  یای راهاست )

  راغـ، (1/81: 6111  ةلغـال سیمعجم مقـائ  یرازرا مااومت بر ش  معدا کرده است )« وتیره»
 ،یـغر یالنفـردات  ـ  یادفهانادفهانی تواتر را به معدای پی در پی آما  چیزی دانسته است )

  ابف مدظور در لسا  العرب ضنف ایف که تواتر را بـه معدـای آمـا  (893ق: 6162الفاظ القرآ   
ا که پشـت سـر هـم کد کدا که تواتر زمانی داق می کدا  تصریح می یکی پس از دیگری ذکر می

ای باشـا   آما  توأم با  ادله و گذشت اناک زمانی باشا و اگر پی در پی بود  باو  هیچ  ادـله
  مطل، اخیر را طریحی نیـز آورده (9/239: 6161ابف مدظور  لسا  العرب  شود ) تواتر گفته ننی

  یحـیطرگویدا ) ل میکدا که اگر آما  با  ادله باشا به جای متواتر  ماارک و مواد او اضا ه می
معدـای وتیـره هنیشـگی و کدـا کـه     یومی از ازهـری نقـل می(3/918: 6161 ف یمجنع البحر

نویسا: تواترِت الخیل به معدای آما   کدا  و می مااومت است  او کلنه را میخوذ از تواتر بیا  می
  (2/113تا:  ی  النصباح الندیر  ب یومیها یکی پس از دیگری است ) اس،

 اتر در اصطالحتو

کددا که راویا  ید روایـت در کاـرت  شهیا ثانی معدای ادطالحی متواتر را چدیف معدا می
به حای برسدا که در حالت عادی اجتناعشا  بر کـذب محـال باشـا  و ایـف ویژگـی بایـا در 

  (62: 6161 ةیعلم الارا ی  ةیشرح الباا  یعامل) تنامی طبقات وجود داشته باشا
سدا آ  در هـر طبقـه بـه حـای  ه رمایدا که خبری که سلسل ز در الوجیزه میشیخ بهایی نی

برسا که از تبانی بر کذب در اما  باشا  متواتر خواها بود که در ایف دورت به تدهایی موجـ، 
  (9: 6381  یةالارا ی  ةزیالوج  یعامل یبهائشود ) یقیف می

هـایی کـه در  اسـت از خبـر گروه نویسا: تواتر در ادطالح علنا عبـارت  خر رازی نیز می
علـم ادـول  یالنحصـول  ـ  یراز راوانی به حای برسدا که علم به گفتارشا  حادل شـود )

  (3/820: 6902الفقه  
 آ  نـاقال  هکـ  راوا  و اپییپ های نقل توا  چدیف خالده کرد کهبدابر ایف مفهوم تواتر را می

 بـه و شـاه نقـل گونه فیبا هک مطلبی هر و «اترتو» را باشا آور فیقیه ک باشدا حای به ارتک در
اسـت  است و آ  خبـری« خبر واحا»در مقابل آ   و دایگو می «متواتر» را برسا گرا ید دست

 از کارت نرسدا  حا آ  به ناقالنش هک
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 تفکیک بین سه اصطالح

 :ستبیف سه ادطالح ذیل ا انا و آ  لزوم تفکید برخی از داح، نظرا  ید نکته را تذکر داده
 نـازل امبریـپ بـر متعـال خـاای طرف از هک معانی دارای الفاظ از است عبارت: قرآ   6
  است اهیرس ما به متواتر دورت به نسل از بعا نسل و است خواناه مردم بر او و است شاه

 بـرای و انا  خواناه آنها براساس را قرآ  خ یتار طول در ا یقار هک وجوهی: قرآ  قرائات  0
  تاس سبعه قرائات آنها فیمشهورتر هک  است هشا نقل ما

 عصـر در سپس شاه  نوشته امبریپ عصر در قرآ  آ  لهیوس به هک خطی: قرآ  مکتوب  3
 و و یکـ خـط نگـارش نحـوه در جزئی راتییتغ خیتار طول در و شا سازی هنسا خلیفه سوم 

 است شاه گذاری اعراب و گذاری نقطه و ردهک شر تیپ اعصار طول در و است داشته     و نسخ
   (6/311ش: 6391قرآ    ریمدطق تفس  یادفهان یی)رضا

 تواتر قرآن 
پیش از پرداختف به تواتر قرائات الزم است به تواتر قرآ  اشاره شود و تواتر قرائات را جـاای 
 از تواتر قرآ  مورد بررسی قرار داد  تنام مسلنانا  با وجود اختال ات زیاد  کری و عقیاتی  در
ایف مطل، اتفاق نظر دارنا که راه ثابت شا  قرآ  مدحصر به تواتر است و قـرآ  مجیـا تدهـا از 

آور ثابـت شـاه اسـت و راه دومـی هـم نـاارد  مرحـوم امـام  های  راوا  و یقـیف راه تواتر و نقل
نویسا کنتـر چیـزی در عـالم  دانا و می می نه تدها قرآ  را متواتر بلکه  وق حا تواتر خنیدی

  (098 /6ق: 6906  ةکتاب الطهار  یدیخن) ندا قرآ  در ایف حا قرار داردما
ه قرآ  اساس اسالم و معجزه آسـنانی کف یبا توجه به امرحوم آیت الله خویی معتقا است  

عی علل یای برخوردار است  به طور طب العاده ت  وقیف جهت از اهنیبرای گواه نبوت است  با
ت یـف اهنیه از چدـکـاد بـوده اسـت  هـر خبـر یـا  مسلنانا  زیر مآ   د ها برای نقل زهیو انگ
شـود و    طبیعتا   راوا  نقل مـیاستاد یای برخوردار باشا  علل و دواعی بر نقل آ  ز العاده  وق

ه بـه طـور تـواتر کف هر سخدی یبدابرا تر خواها بود  شیدداگا  آ  بکرسا و نقل  به حا تواتر می
ه آ  سخف جدبـه قرآنـی نااشـته  از کباشا معلوم است « ر واحاخب»ه به دورت کنقل نشود بل

آنگـاه مرحـوم خـویی  شود  ه از قرآ  محسوب ننیکف است یت برخوردار نبوده است و ایاهن
ه گروهـی کف آورده است یکدا که قاضی در انتصار چد می ر را نقلکوطی از قاضی ابوبیکالم س

م قـرآ  خواهـا کـای با خبر واحا نقل گردد  در ح هیه اگر آکالم معتقانا کاز دانشنداا   قه و 
ه یـف نظریـه گفته شا  بطـال  اکلی یولی به دل ف نتوا  آ  را جزء قرآ  دانست یقیبود  گرچه به 
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های نقل  به دورت خبر واحا  زهیارت دواعی و انگکرا اگر موضوعی با یواضح و روشف است ز
ود  چو  اگر دحت داشت  با آ  هنه علل و ذب و دروغ بود  آ  خواها بکل بر ینقل شود  دل

دهـا بـا ایـف بیـا  بـه شا  مرحوم خویی ادامه مـی  راوا  و تواتر نقل میموجبات نقل  به طور 
شود که اگر سخدی با خبر واحا نقل گردد و به خـاا نسـبت داده شـود  دلیـل  خوبی روشف می

شـود و هدگـامی کـه  ننـی قطعی بر ایف است که آ  سخف کالم خاا نیست و از قرآ  محسوب
باشـا و  دروغ بود  آ  ثابت گردیا  حکنی هم که از چدیف آیه استفاده شـود  قابـل تعبـا ننـی

 ریتفسـ یالبیا     ییخوامکا  ناارد که عنل کرد  به چدیف حکنی شرعا  واج، و الزم باشا )
  (603: 6969القرآ   

و بیـا   -در زما  ابوبکر است  آ قرعالمه جعفر مرتضی عاملی نیز روایتی که درباره جنع 
را بـه ایـف دلیـل رد ـ  کدا که دو آیه انتهایی سوره توبه را تدها نزد ابوخزینـه انصـاری یا تدـامی
توانا جزء  است  و هرچه از طریق تواتر به اثبات نرسا ننی قرآ کدا که ایف مخالف با تواتر  می

گروه به گروه  طبقه به طبقه و نسل به نسل باال  باشا  ایشا  معتقا است قرآ  تناما  با تواتر قرآ 
خ و مسلنات یات تاریت  مخالف ضروریف ادعای روایبرسا  لذا ا رم کامبر ایرود تا به پ می

 -م هـزارا  تـفییاگـر نگـو ـ م داها تفیه باانکگردد  تر می ف مطل، وقتی روشفیف است  اید
ا ینامه یتف از قّراء و حا ظا  قرآ  در واقعه ا داها یها  ه دهکمعروف است  و حا ظ قرآ  بودنا؛

نـة یف هنه حا ظ و قاری قرآ  تدها خزیا معقول است با وجود ایانا  آیبئر معونة به شهادت رس
ات غفلت یف آیگرا  از ایه از قرآ  را بااندا و دیگری دو آیا  رد دینه انصاری یا ابو خزیبف ثابت 

 ات را نااندـا؟ یـف آیـ  ابی و ابف مسـعود هـم افیدر الن؛میسانی چو  امکاه باشدا و یورز
  (91ش: 6311حقایقی مهم پیرامو  قرآ     ی)عامل

انا  مرحوم آیت الله  انی ادـفهانی در  بسیاری از علنای دیگر نیز به تواتر قرآ  اذعا  کرده
یا ـت  تـوا  کدا بلکه معتقا است کنتر چیزی را می کتاب خویش نه تدها قرآ  را متواتر ذکر می

توانـا عدـوا   تریف چیـزی اسـت کـه می که ماندا قرآ  در حا اعالی تواتر باشا و قرآ  شایسته
متواتر را داشته باشا و هنه مسلنانا  در طـول تـاریخ در تعلـیم و حفـظ و قرائـت و کتابـت آ  

آراء حـول   یادـفهان ی ـان) انا  پس سخف گفتف از عام تواتر قرآ  معقول نیست اهتنام داشته
مرحوم عالمه معر ت معتقا است احای از مسلنانا  شد در تواتر قرآ    (38: 6166لقرآ   ا

کـه ای  ها بـه گونـه ها و حتی کلنه ها  آیه ناارد و قرآ  به گونه قطعی متواتر است در تنامی سوره
امر  ای دیگر را جایگزیف آ  سازیم  هنه مسلنانا  ایفای از قرآ  را برداشته و کلنه اگر ما کلنه
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معر ت  التنهیا  ـی علـوم ) را انکار کرده و آ  را امری عجی، در مورد قرآ  تلقی خواهدا کرد
: 6162حّلی  مدتهـی النطلـ،  ـی تحقیـق النـذه،    )عالمه حلی ؛(2/31: 6169القرآ   

عالمــه  ؛(268/ 2ق: 6113مجنــع الفائــاة و البرهــا     یلــیاردب  )مقــاس اردبیلــی ؛(9/11 
 یمرعشـ  )آیت الله مرعشی ؛(25 /6 : 6121آالء الرحنف  ی تفسیر القرآ     یبالغ  )بالغی

عالمـه محنـا حسـیف  ؛(23: 6382 ف یـالتحر یمـاع یالـرد علـ یالقول الفادل    ینجف
)دار  ما وراء الفقه  و شهیا محنا دار (1/355 : 6126نور ملکوت قرآ     ی)طهرانطهرانی
  اناآ  تصریح کردهنیز به لزوم تواتر قر (281 /6: 6122

 توانا باشا  آور می فیقیاپی و یهای پ ات قرآ   تدها از راه تواتر و نقلیبدابرایف ثابت شا  آ

  گانه هاى هفت طرفداران تواتر قرائت

ات مختلفـی از طـرف دانشـنداا  اسـالمی یگانه مشهور  آرا و نظر های هفت درباره قرائت
 ابراز و مطرح شاه است 

بـه خـود  گانه  به طور تواتر های هفت شنداا  اهل سدت  معتقانا که هنه قرائتای از دان عاه
 خواناه است  گانه می های هفت رسا که پیامبر اسالم قرآ  را با ایف قرائت می رسول خاا

 العطـار هی  حاشـ)عطـار یکانا و سب اه را معروف و مشهور دانستهیف عقیبعضی از علناء ا
 /6: 6969  یادـول السرخسـ  ی)سرخسـی سرخسـ ؛(088 /6: 6902جنع الجوامـع   یعل

گانه را متـواتر  های هفت قرائت (3/380تا:  یالنجنوع شرح النهذب  ب  ی)نوونووی و  (086
زرقانی  مداهـل   )دانا داندا  داح، مداهل العر ا  هم تواتر قرائات عشره را موا ق ادله می می

الایف بلقیدی قرائات سبع را متواتر و بقیه قرائات طبق نقل سیوطی  جالل  (909تا:  یالعر ا   ب
: 6906اإلتقـا   ـی علـوم القـرآ     یوطی)سـ دانـا گانه از قرائات عشر را اخبـار آحـاد می سه

 )هنا (  کدا سیوطی هم باو  ایف که توضیحی باها غال، قرائات را متواتر بیا  می (6/051
گانـه را متـواتر  های هفـت ه هر کس ایف قرائتانا ک بعضی دیگر پا را  راتر نهاده  خیال کرده

ناانا  کفر ورزیاه و عقیاه او مخالف با اسالم است  ایف نظریه به مفتی انالس ابو سعیا  ـر  
 .(909تا:  یزرقانی  مداهل العر ا   ببف ل، نسبت داده شاه است )

املی  ذکـری )عـدر کتاب ذکری الشیعه  ی احکام الشریعه از میا  علنای شیعه  شهیا اول 
النقادا العلیـة  ـی شـرح و شهیا ثانی در کتاب  ( 3/325 : 6968الشیعة  ی أحکام الشریعة  

عشر را  قرائات ( 099: 6902النقادا العلیة  ی شرح الرسالة األلفیة    ی)عامل الرسالة األلفیة
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األذهـا   إرشـاد شـرح  ی الجدا  شنارنا  و عجی، ایف است که ایشا  در کتاب روضمتواتر می
تواتر قرائات هفتگانه را مورد اجناع علناء ذکر کرده است  عالمه حلی در کتاب مدتهـی النطلـ، 

    (19 /5 : 6960حّلی  مدتهی النطل،  ی تحقیق النذه،  کدا ) قرائات سبعه را متواتر ذکر می
خی چدیف انا  و بردر مورد نظر شهیا ثانی بایا گفت بزرگا  شیعه به ایف کالم اشکال گر ته

انا  برخی از ایف اشکاالت را مرحوم عالمـه معر ـت در کتـابش کالمی را از ایشا  بعیا دانسته
دهدـا کـه ایشا  احتنال می  (0/58: 6965معر ت  التنهیا  ی علوم القرآ   ) ذکر کرده است

ری را ی مبسوطی که بعاا  نگاشته چدیف نظها کتابایف کالم شهیا از روی تحقیق نبوده و لذا در 
  هنا () ذکر نکرده است

توا  ایف کالم مرحوم معر ت را پـذیر ت  زیـرا با توجه به تاریخ نگارش آثار شهیا ثانی می
 898کـه در سـال  األذهـا  إرشـاد شـرح  ـی الجدـا  چدانچه اشاره شا ایشا  در کتاب روض

شـرح الرسـالة  النقادـا العلیـة  ـی نگاشته تواتر قرائات سبعه را اجناعی دانسـته و در کتـاب
نوشته قرائات عشر را متواتر معر ی کرده است  در حالی کـه در کتـاب  852که در سال  األلفیة

به رشته تحریر در آورده سخدی  851مبسو  روضا البهیة  ی شرح اللنعة الامشقیة که در سال 
د سـال و یـ 819شود  هنچدیف در کتاب مسالد األ هام که در سال از تواتر قرائات دیاه ننی

 خیتـارقبل از رحلتش آ  را تکنیل کرده است نیز متـواتر بـود  قرائـات را بیـا  نکـرده اسـت )
  آما( ها به دست کتاب فینگارش کت، مذکور با مراجعه به مقامه ا

 طرفداران عدم تواتر قرائات

ها به طـور متـواتر نقـل نشـاه اسـت و  عقیاه معروف در میا  شیعه ایف است که ایف قرائت
ها ید نوع اجتهـاد از طـرف خـود  قطعی نیست بلکه بعضی از قرائت ها به پیامبر اب آ انتس

از پیامبر اسالم نقل شاه است نه بـه طـور « خبر واحا»ای دیگر هم به دورت بوده  پاره  قاریا 
 دـهیزم فیـ)در اانـا  ای از محققا  و دانشنداا  اهل سدت نیـز پذیر تـه تواتر و ایف نظریه را عاه

سیامحنا لطیفی؛ مقاله بررسی قرائات به لحاظ دارا بود  تواتر   صلدامه حسدا  شـناره  ر ک:
  (6382  تابستا  و پاییز 62

 توا  به دانشنداا  ذیل اشاره کرد: تریف کسانی که تواتر قرائات را قبول ناارنا می از مهم
 ی جفـن؛ دـاح، جـواهر  )(922 /3: 6965  ةکتـاب الطهـار  یانصـارشیخ انصاری؛ )

آالء الرحنف   یبالغ؛ عالمه بالغی  )(8/085: 6311شرح شرائع االسالم   یجواهر الکالم  
؛ (098 /6: 6906  ةکتـاب الطهـار  یدـیخن؛ امام خنیدـی  )(6/08 : 6902 ی تفسیر القرآ   
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 ی ـان؛ عالمه  انی ادفهانی  )(698: 6969القرآ    ریتفس یالبیا     ییخوآیت الله خویی  )
معر ت  التنهیا  ی علـوم القـرآ   ؛ عالمه معر ـت  )(19: 6966آراء حول القرآ     ینادفها
  (691: 6900  یهریالنداهج التفس  ی)سبحانو آیت الله سبحانی  (56و  90/ 0: 6965

  یمقاسـ هابوشـامکدـا ) شامه تواتر قرائات را انکار می از میا  اهل سدت شهاب الایف ابو
   خر رازی هم تواتر هنه قرائات (631: 6900م تتعلق بالکتاب العزیز  النرشا الوجیز إلی علو
  ظاهرا  ابف جزری هـم (6/12: 6903 ، یالغ حیمفات ریکب ریتفس  یرازمشهور را قبول ناارد  )

تا:  یالقرائات العشر  ب یالدشر    یابف جزردانا ) در نظر اخیر خود تواتر قرائات را دحیح ننی
تواتر قرائات ده  فیاو در کتاب مدجا النقرئهای قبلی خود قائل آ  بود ) وشته  اگرچه در ن(6/63

 ف یو مرشا الطـالب فیمدجا النقرئ  یگانه را در ادول و  روش مطرح کرده بود  ر ک: ابف جزر
  (6/939تا:  یمداهل العر ا   ب  یو زرقان 629: 6909

 قرائاتادله تواتر 
انا  که به برخـی از  استداد جستهای  ت ادعای خویش به ادلهقائلیف به تواتر قرائات برای اثبا

 شود  آنها اشاره می

 اجماع یک ـ 

در تنام قرو  و اعصار بـه متـواتر بـود   مسلنانا ها اجناعی است و تنام  متواتر بود  قرائت
هیا از میا  شـیعیا  شـ  (35: 6168)ابو زهرة  النعجزة الکبری القرآ    انا اه داشتهیها عق قرائت

ی  )کرکـ و محقـق کرکـی (2/311: 6112شرح ارشاد االذهـا    یروض الجدا     ی)عامل ثانی
کددـا کـه اتفـاق بـر تـواتر قرائـات  نقـل می (219 /2: 6161شـرح القواعـا   یامع النقادـا  ـ

 گانه وجود دارد  هفت

 بررسی
نامی مذاهبشا  در مورد اجناع بایا گفت: اگر مراد از اجناع  اتفاق تنام امت اسالمی با ت

گونه که بیا  شـا اکاریـت قـاطع دانشـنداا   است  ایف اجناع ادال  متحقق نیست  زیرا هنا 
 شیعه قائل به تواتر قرائات نیست 

اثبـات ایـف امـر هـم : اهل سدت باشا  بایا گفت: اوال   یو اگر مراد از اجناع  اجناِع علنا
اهل سدت هم در ایف زمیده  ینامشکل است  زیرا طبق آنچه گذشت  مشخص شا که حتی عل

انا  و برخـی دیگـر بـا قیـود و  ید رأی و ید نظر نیستدا  برخی تواتر قرائات را به کلی رد کرده
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: بر  رض ایف که اجناع علنا تفادیلی آ  را پذیر ته اهل سدت هم ثابـت شـود  ایـف  یانا  ثانیا 
باری نخواهـا داشـت  زیـرا مـالک تدها برای پیروا  اهل سدت معتبر است  اما برای امامیه اعت

 اجناع نزد آنا  متفاوت از دانشنداا  امامیه است 
گونـه کـه در بحـث  و اما سخف شهیا ثانی و مرحوم کرکی نیز جای تیمل اسـت زیـرا هنا 

طر اارا  عام تواتر قرائات گذشـت بسـیاری از  قهـاء و بزرگـا  شـیعه ایـف قرائـات را متـواتر 
نال وجود دارد که مراد از اتفاق  که مرحوم نقل کرده اجناع اهل سـدت داندا  البته ایف احت ننی

باشا  که آ  هم خالی از اشکال نیست  عالوه بر آ  داح، مفتاح الکرامه معتقا است کسانی 
انا  مقصودشا  تـواتر از قاریـا  اسـت نـه از رسـول  مال شهیا ثانی که قرائات را متواتر دانسته

  (1/061 ق: 6968مة  ی شرح قواعا العالمة  مفتاح الکرا  یعامل) خاا
 لزوم متواتر بودن قرآن ـ دو

گانه مستلزم متواتر نبود  خود قرآ  است و چو  متواتر نبود   های هفت متواتر نبود  قرائت
ف یز باطل خواها بود و علت تالزم این گانه هفتهای  خود قرآ  باطل است  متواتر نبود  قرائت

متف قرآ  بـه باشدا  یا از ایف رو که  هایی از قرآ  می د قرآ  هر کاام بخشقرائات متعاه کاست 
اه است و اگر قرائت آنا  متـواتر باشـا  یا  معروف و حا ظا  مشهور به ما رسیله هنا  قاریوس

ا خواهـا بـود  یز مورد تردیای در قرائت آنا  باشا  تواتر قرآ  نیز متواتر است و اگر تردیقرآ  ن
القرائـات  ل یاسـناع) میریهـا را بپـذ ه متـواتر بـود  قرائـتکف یم جز ایای ناار چارهف  یبدابر ا

  (86: 6121احکامها و مصارها  
به عبارت دیگر از آنجا که برای اثبات قرآ  تواتر الزم است اگر ما تـواتر قرائـات را نپـذیریم 

تـوا  هـر دو  د و مالد ننیهایی از قرآ  متواتر نباشا  ماال  در قرائت مل آیا که قسنت الزم می
قرائت را غیر متواتر دانست  چرا که قطعا  یکی از ایف دو قرآ  است و قرآ  غیر از ایف دو نیست  

انا و یکـی از  که هر کـاام از حیـث نقـل مسـاوی و قول به تواتر یکی از ایف دو باطل است چرا
  یشـابورینواتر دانسـت )ها بر دیگری ترجیح ناارد  پس الزم اسـت تنـامی قرائـات را متـ ایف

  (03 /6 : 6961تفسیر غرائ، القرآ  و رغائ، الفرقا   

 بررسی
در پاسخ استاالل بایا گفت هنا  گونه که ذکر شا  بـیف حقیقـت قـرآ  و قرائـات تفـاوت 

 توانا دلیلی بر تـواتر تنـام قرائـات مشـهور باشـا وجود دارد و لزوم متواتر بود  ادل قرآ  ننی
  (698: 6168القرآ    ریتفس یالبیا     ییخو)
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 و اصحاب نسبت به قرآن اهتمام ویژه رسول اهلل ـ سه

اهنیت خادی که ادحاب پیامبر و مسلنانا  قر  اول و دوم نسبت به قـرآ  قائـل بودنـا  
جـو  ها متواتر باشا  چدا  که هر  رد مدصـف و حقیقـت مستلزم و موج، آ  بود که هنه قرائت

نقل کرده و به نقا آ   ییالله خو تیمطل، را مرحوم آ فیا) کدا رک میایف مطل، را به خوبی د
  (363 :6903النتخصصة   ةیر ک: زقروق  النوسوعة القرآن زیپردازد  نیم

 بررسی

نویسا: اهنیت داد  مسلنانا  به قرآ  مجیا  متـواتر  آیت الله خویی در پاسخ به ایف دلیل می
واتر بود  چگونگی قرائـت آ  را  مخصودـا  ایـف کـه قرائـت کدا نه مت بود  خود قرآ  را ثابت می

ای از قاریا  مبتدی بر اجتهاد و یا بر سناع و شدیا  از دیگرا  بـود گرچـه از یـد  قرآ  در میا  عاه
هـای قـرآ  جریـا  و نفر باشا  عالوه بر ایف اگر ایف گفتار و دلیل درسـت باشـا  در تنـام قرائـت

گانـه وجـود نـاارد و  گانه و ده های هفت اختصاص داد  آ  به قرائتو هیچ علتی برای سریا  دارد 
ها خبری نبود و ایـف ادـطالحات بعـاا  بـه  اساسا  قبل از قر  سوم از ایف ادطالحات و اختصاص

ها به هفت قرائت معروف و مدحصر گردیاه است  روی ایف ادل یا بایا هنـه  وجود آماه و قرائت
هـا را متـواتر نـاانیم   ها را متواتر باانیم و یا هیچ یـد از آ  و غیر آ  گانه گانه و ده های هفت قرائت

ها مسلنا  باطل است  پس بایـا نظریـه دوم را قبـول ننـود و  نظریه اول و عقیاه به تواتر تنام قرائت
  (691 :6123التبیا   ی تفسیر القرآ     ییخوها را متواتر ناانست ) هیچ ید از قرائت

 رائات از پیامبرادله عدم تواتر ق
در مقابل کسانی که سعی در اثبات تواتر قرائات دارنا  بعضـی از دانشـنداا  ادلـه  راوانـی ذکـر 

 ز ایف ادله عبارتدا از:ارسدا  برخی  ننی انا مبدی بر ایف که قرائات به دورت متواتر به پیامبر کرده

 یک ـ تواترقرائات، ادعای بدون دلیل

متواتر بود  قرائات اقامه نشاه  و کسانی که ادعای تواتر قرائـات هیچ دلیل معتبری مبدی بر 
  (0/93: 6965معر ـت  التنهیـا  ـی علـوم القـرآ   را دارنا  بایا مستدا خود را ذکر کددـا  )

ادعای تواتر قرائات ید کالم ظاهری تشریفاتی است که از لحاظ عنلی هـیچ از دانشـنداا  از 
  روا  نااشـتف اکاـر (39 /0  )هنـا  انـا ی نکردهیبه آ  اعتدـا قایم و جایا باا  پایدا نبوده و

  یدـیخن) باشا دلیل محکنی بر عام تواتر قرائات میتاریخ قرائات بیف توده مسلنانا  در طول 
  (215 /6: 6126  ةکتاب الطهار
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 دو ـ منافات تواتر با اجتهاد، احتجاج و انکار قرائات

ل یـف دالیآورنا و با هنـ لی مییش دالیحت قرائت خوروا  آنا  بر دیا  و پیاز قار یدهر 
هـا بـر  ف قرائـتیـه اکدها  ف عنل نشا  مییددا  خود اک گر اعتراض مییهای د نسبت به قرائت

ها به دـورت تـواتر و قطعـی از  از آ  یدرا اگر هر یا  مستدا است  زیه خود قاریاجتهاد و نظر
قرائت و اعراض از  یدل و برها  نبود و انتخاب یگر اثبات آ  محتا  به دلیشا  د امبر نقل مییپ
  ()هنا  و مفهومی نااشت اها معد گر قرائتید

ل یددا  خود دلک ار میکهای معنولی را ان ه قسنتی از قرائتکای از بزرگا  و دانشنداا   عاه
 ی بـراییدیگـر جـا را با بود  تواتر قرائتی از رسول خاا یروشدی است بر عام تواتر قرائات ز

هنـا  گونـه کـه  (691 :6123التبیا   ی تفسیر القرآ     ییخو) مانا ار آ  باقی ننیکنفی و ان
انا  از بزرگا  اسالم نسبت به برخی از قرائات اظهار کراهت کرده و آ  را ناپسـدا دانسـتهای  عاه

ماندا امام احنا بف حدبل که حس بای به قرائت حنزه کو ی داشته اسـت  در حـالی کـه اگـر 
علـوم  یالبرها   ـ  یزرکشبود جای ایف چدیف کراهتی نبود ) متواتر می ائات از رسول خااقر

  (919 /6ق: 6962القرآ   
شود که اجتهـاد قاریـا  در اختیـار قرائـت  با بررسی در عوامل اختالف قرائات   هنیاه می

معر ـت  ) ستا آنا  نقش داشته است  و ایف خود دلیلی بر عام تواتر قرائات از رسول خاا 
  (12 /2: 6169التنهیا  ی علوم القرآ   

 سه: اشکاالت سندی

انـا  ثابـت و  هـا را  ـرا گر تـه ف قرائتیجا اکا  چگونه و از یف قاریه اکف یدقت و تابر در ا
اه است  نه یز به دورت خبر واحا نقل گردیا  نیها برای خود قار ف قرائتیه اکسازد  روشف می

  (236 /6: 6126اإلتقا   ی علوم القرآ     یوطیس) مبربه طور متواتر از پیا

 یـداسداد قرائات به اشخاص معیف خود مدقطع کدداه تواتر است زیرا هر قرائت را در ادل 
شود و به دورت خبر واحـا در  تر  پس تواتر آ  قطع می شیرده است نه بکقاری خواناه و ارائه 

درحالی که اگر قرائات از رسول اللـه بـه  (2/11  ؛ معر ت  هنا 615هنا     ییخو  )آیا می
  ی اضـل لدکرانـ) بـود شا  نسبت داد  قرائات بـه قاریـا  بـی معدـا می دورت متواتر نقل می

  (690: 6969 ر یماخل التفس
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 چهار ـ اشکاالت محتوایی   

هناهدگ نبود  برخی از قرائات با قواعا دستوری زبا  عربی شاهای قوی است بر ایف کـه 
اگـر قرائـات   (15 /2  معر ت  هنـا ) انا نقل نشاه قرائات به دورت متواتر از پیامبر ایف 

وجود قرائـات شـاذ در بـیف قـراء   (15 /2  هنا ) متواتر بودنا  دیگر جایی برای اختالف نبود
  (2/81  هنا ) سبعه با تواتر هر ید از ایف قرائات مدا ات دارد

 نتیجه
شود که تواتر قرائات به هیچ عدوا  قابـل قبـول نیسـت و  می از مجنوع آنچه ذکر شا روشف

تفسـیر بـرای ی ی درسـتتوانا مبدا است  و با وجود ایف اشکاالت ننی یدارای اشکاالت متعاد
توانا در تفسیرش بـه قرائـات  به عبارت دیگر مفسر ننی قرار گیرد بر اساس قرائات متعاد قرآ  

 کدا  متعاد به دلیل متواتر بود  آ  استداد 

 نزول قرآن بر هفت حروف  ـ مبنای دوم
شود کـه در آ  سـخف از  در میا  میراث روایی شیعه و اهل سدت روایات متعادی یا ت می

در میـا  شـیعه و  مبانی حـایایبا توجه به تفاوت نزول قرآ  بر هفت حرف به میا  آماه است  
 بررسی قرار گیرد  اهل سدت  بهتر است بحث درباره ایف روایات از دو مدظر مورد

 : روایات احرف سبعه در منابع شیعییکدیدگاه 

دسـته  احادیای که در مدابع شیعه آماه خود از حیث مالول به چدا دسته قابل تقسیم است 
 امام بـاقراز جنله روایت  کدا  که نزول قرآ  بر هفت حرف را رد میاست روایاتی نخست 

گانه نازل شاه اسـت ولـی اخـتالف از طـرف یاز نزد  ی است ویکه قرآ  کراستی به  رمود: که 
  قریـ، بـه هنـیف (60  بـاب الدـوادر  ح0/132: 6315الکـا ی    یدی)کل ایآ ا مییا  پایراو

آ  بـر قـرولـی   دا دشندا  خاایگو می   رمود: دروغاست که  امام دادقمضنو  روایتی از 
  (63  )هنا   حگانهینازل شاه است از نزد خاای   حرف  ید

روایتی است که بر توسعه و تسهیل قرائت قرآ  برای امت رسول الله داللـت دارد  دسته دوم
پروردگـار بـه اّمـت وسـعت کدا کـه  از خاا درخواست می امبر خاایپنقل شیخ داوق طبق و 

قـرآ  را بـا هفـت حـرف بخـوا رسا کـه  بعا از چدایف مرتبه درخواست دستور خاا می  دها
 (  0/359: 6923داوق  الخصال  )
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حّنـاد بـف عانـا  ماندا روایتی که   روایاتی که بر بطو  آیات داللت دارد شامل  دسته سوم
بـر   ث از شنا گوناگو  است   رمود: قـرآ یه احادکردم کعرض  به امام دادق کدا نقل می

 تـوا   وجـه  ه بـر هفـتکـف است یه برای امام است  اکزی یف چینترکهفت حرف نازل شاه و 
: هنـا )ف کـا خـودداری یـر یا با مّدت بپـذیحساب ماست   ف عطای بیی  سپس  رمود: ادها

نقل شاه است کـه امـام  رمـود:  روایتی از امام باقرنیز در کتاب بصائر الارجات ( 0/359
تفسیر قرآ  بر هفت حرف )وجه( است  برخی مربو  به گذشته و برخی مربو  به آیداه است  

 ( 89/ 98: 6923 بحاراألنوار   یمجلس)ادان که امام آ  را می
امـر و زجـر و تشـویق و تهایـا و  شامل روایتی که به هفت دسته از آیات قرآ  دسته چهارم

  (81/ 82  هنا ) کدا جال و قصص و مال اشاره می
 تر اسـت هم نقل شاه است که از حیث معدـا واضـح« سبعه اقسام»ایف روایات با کلنات 

  (9/ 82هنا : )
تدها به نزول قرآ  بـر هفـت حـرف اشـاره دارد روایاتی که باو  هیچ توضیحی: پدجم دسته

 ( 10/ 5: 6963مواه، الرحنف    یسبزوار)

 بررسی سندی و داللی روایات و دیدگاه علماء شیعه در این باره
تـوا  بـر اعتبـار  توا   هنیا که تدها روایتی که از آ  می با دقت در ایف روایات به روشدی می

قرائات استداد کرد  روایتی است که در دسته دوم ذکر شا  زیرا روایت پدجم با توجه بـه ایـف کـه 
مراد از سبعه احرف در آ  مشخص نیست  ابهام دارد  از ایف رو روایات دسته دوم تـا چهـارم را 

 توا  مبیدی برای ایف روایت دانست  می
وجوه بود  قرآ  داللـت دارد و  بر ذو مالول دسته سوم از بحث اعتبار قرائات بیگانه است و

هفت حرف تعبیری از بطو  متعاد برای قرآ  است  شاها ایف معدـا روایتـی اسـت کـه از ابـف 
را عالم ظـاهر و بـاطف قـرآ  بیـا   مسعود راجع به سبعه احرف نقل شاه و او امیرالن؛مدیف 

رم از روایـات نـاظر بـه اما دسـته چهـا  (80/ 98 :6923بحاراالنوار    یر ک: مجلس) کدا می
کدا  و تعبیر حرف برای  محتوی آیات است که قرآ  را از حیث نوعیت به هفت دسته تقسیم می

هر قسم آ  بیا  شاه است  م؛یا ایف معدا روایاتی است که با هنیف مضنو  وارد شاه اسـت و 
هم ارتباطی بـا به جای سبعه احرف سبعه اقسام در آ  ذکر شاه است و مسلنا  ایف گونه روایات 

 قرائات ناارنا 
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 کدا بایا نکات ذیل را متذکر شا: در مورد روایت دوم که ادعا شاه اعتبار قرائات را ثابت می
از مدظر رجال شیعه سدا روایت ضعیف و دارای اشکال است  بزرگانی ماندا: عالمـه  ـ ید
االدـول   فینقـوا  یقنـ  )میـرزای قنـی ؛(82/19: 6113بحـاراالنوار    یمجلس  )مجلسی

 یالنسـتدا  ـ 61: 6131  ییموسوعه االمام الخو  ییخو  )آیت الله خویی ؛(6/113: 6338
 /1 :6963مهـذب االحکـام    یسـبزوار  )آیـت اللـه سـبزواری ؛(111 ی شرح العروه الـوثق

 عالمـه بالغـی ؛(83 /2: 6169معر ت  التنهیـا  ـی علـوم القـرآ     )عالمه معر ت ؛(336
نظـرا  علـم رجـال بـه سـدا    و داح، (36 /6 : 6121الرحنف  ی تفسیر القرآ   آالء   ی)بالغ

  (216: 6338هفت حرف   یایر ک: م؛دب  نزول قرآ  و رؤ) روایت اشکال گر تدا
 مالول روایـت بـا روایـت دـحیحی کـه در دسـته اول ذکـر شـا مدا ـات دارد معدا و ـ دو

ش: 6333حقایقی مهـم پیرامـو  قـرآ     ی؛ عامل1/336 :6963مهذب االحکام    یسبزوار)
؛ 113  6االدـول:  فیقـوان  ی)قنـ عالوه بر ایف که برخی ادال  داللت روایـت را مـبهم (611

مفتـاح الکرامـة  ـی   ی)عامل و برخی جای تیمل ( 336 /1  :6963مهذب االحکام  سبزواری  
 انا  دانسته (269 /3 : 6165شرح قواعا العالمة  

یف روایت هناهدگ با نظر اهل سدت است  برخـی از بزرگـا  از دـاح، از آنجا که ا ـ سه
شـرح شـرائع االسـالم   یجـواهر الکـالم  ـ ی )نجفـ و داح، جواهر )هنا (مفتاح الکرامه

 انا  آ  را حنل بر تقیه کرده (259 /5: 6311
 ایف روایت در هیچ کاام از جوامع حایای اولیه شیعه نیاماه است و تدهـا در کتـاب ـ چهار

الخصال شیخ داوق آماه است  اما شیخ داوق  قط قصا ذکر روایـت را در احادیـث سـبعه 
احرف داشت  و خودش هم ایف روایت را قبول ناارد  از ایف رو در دیگر کتـ، او اثـری از ایـف 
روایت نیست لذا ایشا  در کتاب اعتقادات در مقام بیا  شـنرد  ادـول عقایـا شـیعه حـایث 

  کدـا دی بر ایف که قرآ  بر حرف واحا نـازل شـاه اسـت را ذکـر میمب شریف امام دادق 
توانا دلیلی باشا بر ایف مطل، که خود شـیخ هـم  و ایف می (81: 6161  االعتقادات   داوق)

 روایت هفت حرف را قبول ناارد 
 کدا و سخدی از نزول بر هفت حرف نیست  روایت  قرائت بر هفت حرف را بیا  می ـ پدج

ر ک:   )انـا و بزرگا  امامیه از ایـف روایـت اعـراض کـرده و آ  را انکـار کرده علناء ـ شش
هفت حـرف  دیـاگاه علنـا و دانشـنداا  شـیعه در حـایث سـبعة  یایم؛دب  نزول قرآ  و رؤ

  آیـت اللـه (211)ر ک: هنـا   حتی برخی مال محاث نـوری (213ـ293: 6338   احرف
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و مرحـوم  (111 ی شرح العروه الـوثق یستدا  الن 61: 6131  یی)موسوعه االمام الخوخویی
انا  عالمـه  ایـف حـایث را جعلـی دانسـته (38: 6166آراء حول القرآ     یادفهان ی) ان  انی

القرآ   )عسکری  مرتضی عسکری ایف گونه احادیث را ساخته و پرداخته دشندا  اسالم و زنادقه
ایـف گونـه احادیـث را  ام خنیدـیو مرحوم ام (2/651: 6161الکریم و روایات النارستیف  

  (215 /6: 6126  هکتاب الطهار  یدیخن) انا ساخته ا راد گنراه و جاهل دانسته
)معر ـت  هفت ـ بر  رض قبول روایت  بایا آ  را بر لغات و لهجات مختلف حنـل کـرد 

 ناارد  و ارتباطی به قرائات (0/91: 6969التنهیا  ی علوم القرآ   

 اهل سنت ات احرف سبعه در منابعروای ـ دوم دیدگاه

از لحـاظ ه کـات زیادی درباره نزول قرآ  بر هفت حرف آماه اسـت یدر مدابع اهل سدت روا
 یـدل قـرآ  را بـا یـجبرئهایی با هم دارنا  برخـی داللـت دارنـا کـه  مضنونی تقارب و تفاوت

گاه ایشا  از  خوانا  آ  او هم با هنا  ید حرف میخوانا و  می حضرت رسول خاابر « حرف»
جـامع البیـا     یطبـر) ایرد تا به هفت حـرف رسـک اد یز زیدا  او نکاد ی  زکرد جبرئیل تقاضا 

  طبـق تعـاادی از (395و  5/601تـا:  یر ک: احنا بـف حدبـل  مسـدا  بـ زی  ن6/32 : 6965
ه (  برخی داللـت دارنـا کـ6/39هنا : )روایت ایف توسعه به اشاره میکائیل انجام گر ته است

برخی از روایات بیانگر ایف اسـت  (6/36هنا : رسول الله چدا قرائت مختلف را تیییا کردنا  )
  یوطیسـکه جابجایی کلناتی مادامی که آیه رحنت به آیه عـذاب تبـایل نشـود جـایز اسـت )

ق: 6926ر ک: بخـاری  الجـامع الصـحیح   زیـ  ن611 /6 ق: 6906اإلتقا   ـی علـوم القـرآ 
 /6ق: 6962البرهـا   ـی علـوم القـرآ     ی؛ زرکشـ6/35 :6965ع البیا   جام  ی؛ طبر1/622

اه اسـت  یـرسول خاا  رمود: قرآ  بـا هفـت حـرف نـازل گرد  در روایتی آماه است که (060
  (111و  2/332 تا: مسدا  بی)احنا بف حدبل  « میرحـ  غفورـ  مکیحـ  میعل»

هـا زمیده بود  و شنار روایات مشـابه بـه دهای از روایات اهل سدت در ایف ها تدها ننونهایف
  کدا(یباره نقل م فیدر ا تیروا 11از شیب یبه عدوا  ماال طبر  )رساروایت می

 دیدگاه علمای اهل سنت درباره مفهوم هفت حرف

مفهوم هفت حرف هنواره دچار نوعی حیرت بودنا تـا جـایی  هدانشنداا  اهل سدت دربار
  یوطیسـ) رسـا مفهوم احرف سبعه به بیش از چهل قـول می هبارکه اقوال علنای اهل سدت در

  (632 /6 : 6126االتقا   



 

 

رآن
ت ق

قرائ
ت 

لعا
طا

م
ال 

  س
فتم

ه
اره 

شن
  

واز
د

   
ستا

 تاب
ر و

بها
م  

ده
63

58
 

001 

ه از نظـر کـای اسـت  گانه لنات هفتکگانه  الفاظ و  مدظور از حروف هفت برخی معتقانا
و « تعـال»و « هلـم»باشـدا  ماندـا:  به هم مـی یدا نزدیو  اگر هم معدیایکمعدی  مترادف و با 

معدـی و متضـنف  یـدبه  تقریبا   کاامه هر ک« قربی»و « نحوی»و « قصای»و « الّی »و « اقبل»
گانه  قرآ  را با هر  ات نزول قرآ  به حروف و وجوه هفتیه بدا به رواکهستدا  آما معدای امر به 

 توا  خوانا  لنات ماندا آ  میکو  کلناتف یاز ا ید
ار یـ  اختادیگـری از مفسـر عاه و (38/ 6: 6169جامع البیا     ی)طبر ه را طبرییف نظریا

ار علنا و دانشـنداا  که را به ایف نظریگانه قرآ  هن ه حروف هفتیز در توجین انا  قرطبی ننوده
  (6/12: 6311الجامع الحکام القرآ     ی)قرطب داده استنسبت 

ا هـ و آ  انا ای احرف سبعه را اشاره به  صول هفتگانه آیه یا هفت دسته از آیـات دانسـتهعاه
ات یـات متشـابه  آیـم  آکـات محیـات حرام  آیات حالل  آیات امر  آیات زجر  آیعبارتدا از: آ

  (53: 6121النرشا الوجیز إلی علوم تتعلق بالکتاب العزیز    ی)ابوشامه مقاس اماال
عدـی امـر  زجـر  یانـا گروهی دیگر هنیف نظر را به ید تقسیم بدـای دیگـر مطـرح کـرده

   ها  ها و مال دی  قصهیات د،  مداظری،  ترهیترغ
ه کـح عرب اسـت یهای  ص گانه هنا  لغت مدظور از حروف هفت دایگو گر میید یگروه

گانـه عـرب  ح هفـتیل  صیی از قبایکاه و هر قسنتی از قرآ  با لغت یدر تنام قرآ  پخش گرد
 و ابـف حجـر (213: 6121 ضـائل القـرآ     ی)هـرو ابوعبیا قاسم بف سالمنازل شاه است  

  انا  را پذیر تهه ینظرنیف ه (92تا:  ی ضائل القرآ   ب  ی)عسقالن عسقالنی
ل یـف قبایـا البته ایف که لغت کاام قبائل مراد است هم مورد اختالف است  برخی معتقانا

  بعضی از ا راد گفتدا حرف لغـت فیم و ثقیدانه  تنکنف  یل  هواز   یش  هذیعبارتدا از: قر
دـا: مدظـور از یگو ف مـییچدـ  گروهی یم و طیتن  قضاعة  هواز   مجره  نفی  شیقریعدی: 

« مضـر»لـه یگانه قب های مختلف و هفت رهیه تکای است  گانه گانه تدها لغات هفت حروف هفت
هـا عبارتدـا از  ه آ کـاه اسـت یـف لغات در مجنوع قرآ  پخش گردیردنا و اک لم میکها ت با آ 

ای پدج حرف را برای قبیلـه هـواز  و عاه س ی  ضّبه و قمیل  تنیدانه  هذکش  اسا  یلغات: قر
هـواز   های  داندا  گروهی هفت حرف را اشـاره بـه قبیلـه دو حرف دیگر را سهم بقیه قبائل می

گفتدا هفت حرف بـه لغـات ای  انا  دسته سعا  جشم و نظر و سه حرف را اشاره به قریش گر ته
هم هفت حرف را کدایه از تنام قبائل مشهور ای  اشاره دارد  عاه یع، بف ل؛کع، بف عنرو و ک

القـرآ  الکـریم و  ؛ عسـکری  6/633 : 6126اإلتقا   ی علوم القرآ     یوطی)ر ک: س انا گر ته
  (689: 6168القرآ    ریتفس یالبیا     یی؛ خو2/612: 6161روایات النارستیف  
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  ی)ابـف جـزر ه ابف جزریحروف هفتگانه  وجوه اختالف قرائات است ک هقول دیگر دربار
 است   مطرح کرده (21 /6تا:  یالقرائات العشر  ب یالدشر  

  (92تا:  ی ضائل القرآ   ب  ی)عسقالن انا برخی هفت حرف را قرائات مختلف معدا کرده
 متعـاد اشـاره داردهای  ید دیاگاه مهم در ایف زمیده ایف است که حروف هفتگانه به لهجـه

؛ معر ـت  51: 6121شا الوجیز إلـی علـوم تتعلـق بالکتـاب العزیـز  النر  یابوشامه مقاس)
  (88 /2: 6169التنهیا  ی علوم القرآ   

 اشاره دارد؟ئات هفتگانه آیا هفت حرف به قرا

منکف است در ابتاای امر گنا  شود احادیای که داللت بر هفت حرف دارنـا  بـه قاریـا  
ز إلی علوم تتعلق یالنرشا الوج  ی)ابوشامه مقاسمهشا گونه که ابو گانه اشاره دارنا  هنا هفت

/ 6 تـا: یالقرائـات العشـر  بـ یالدشر    ی)ابف جزر   ابف جزری(661: 6909ز  یتاب العزکبال
ایـف تـوهم را از ناحیـه برخـی ا ـراد  (016و  693/ 6 :6906االتقا     یوطی)س و سیوطی (31

گاه نقل کرده ایف حرف بر هیچ اهل علنی مخفی نیسـت  زیـرا پایه و اساس بود   انا  اما بی ناآ
تـوا  احادیـث قـر  اول را نـاظر بـه آ   پایاه حصر قرائات در قر  چهـارم اتفـاق ا تـاده و ننی

انا  از  دانست  بسیاری از علناء برای ر ع ایف توهم به عام ارتبا  میا  ایف دو امر تصریح کرده
القرائات العشـر   یالدشر    یابف جزرم القراب  )توا  به اسناعیل بف ابراهی جنله ایف ا راد می

مکـی بـف  (6/918: 6962علوم القرآ    یالبرها     یزرکشابو محنا الهروی  ) (91 /6 تا: یب
ز یالنرشـا الـوج  ی)ابوشامه مقاسشامه ابو (8/09تا:  یب  ی تح البار  یعسقالنابی طال،  )

 (693/ 6 :6906االتقـا     یوطیسـرسـی  )  م(661: 6909ز  یـتاب العزکإلی علوم تتعلق بال
االتقـا     یوطی)سـ و سـیوطی (918/ 6: 6962البرهـا   ـی علـوم القـرآ     ی)زرکشزرکشی
 اشاره کرد  (016/ 6 :6906

شـرح  یة  ـیا ثانی  النقادا العلیشهاز میا  دانشنداا  شیعه بزرگانی ماندا شهیا ثانی  )
 (658: 6969القـرآ    ریتفس یا   یالب  یی)خوخویی آیت الله ( 091: 6902ة  یالرسالة األلف

بـه عـام ارتبـا  میـا  ایـف دو  (959/ 9 : 6906وت قـرآ   کـنور مل  ی)طهرانو عالمه طهرانی
  انا تصریح کرده

برخی از بزرگا  ماندا قراب و مهاوی هم به ایـف کـار ابـف مجاهـا از ایـف جهـت اشـکال 
ئت زمیده ایف توهم را ایجاد کرد که مقصود از احرف انا چو  انحصار قرائات در هفت قرا گر ته

 ( 91/ 6 تا: یالقرائات العشر  ب یالدشر    یابف جزرسبعه هنا  قراء سبعه هستدا )
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 نقد و بررسی
روایات هفت حرف برخالف ادعایی که شاه  در تنام طبقات متواتر نیست  و مجنوع ایـف 

برخی از ایف احادیث نزد خود اهل سـدت  روایات دارای نوعی تعارض و اختالف است  و سدا
هم دارای ضعف است  عالوه بر آ  ایف احادیث با احادیای که داللت بر نـزول قـرآ  بـر پـدج  

کدا  تعارض دارد  از طر ی برخی از اموری که در ایف گونه احادیث آمـاه قابـل  سه  یا ید می
ناارد  زیرا طر اارا  ایف روایات پذیرش نیست  مال ایف که امت توانایی قرائت بر ید حرف را 

تنام حروف از بیف ر تدا و تدهـا یـد  یکسا  سازی مصاحف در دوره خلیفه ثالثمعتقانا  در 
درست بود که به امت اجازه قرائـت طبـق  حرف باقی مانا  اکدو  بایا پرسیا که کار رسول خاا

دـع کـرد؟ و امـا تفسـیر ایـف که مردم را از ایـف کـار م خلیفه سومهفت حرف را داده بود یا کار 
روایات به جواز تبایل کلنات قرآ  به کلنات مشابه و مترادف به هیچ عدوا  معقول و قابل قبول 

 برد  نیست و اساس اعجاز قرآ  را زیر س؛ال می
البته بر  رض دحت ایف احادیث ایف احتنال وجود دارد که مـراد از آ  لهجـات مختلـف 

که قرآ  دارای نزول متعاد طبق لهجات مختلف است  یا ایف کـه  باشا  آ  هم نه به معدای ایف
کـه بـا  رموده است  بلکه به ایف معدا که ا ـرادی  رسول الله قرآ  را به طرق گوناگو  تالوت می

وجود سعی و تالش  از نظر لهجه قادر نیستدا قرآ  را آ  طور که نازل شاه تالوت ننایدا  ایـف 
که قرآ  را با تفاوت لهجه بخواندا مشرو  به ایف کـه بـه دـحت  رخصت به ایف ا راد داده شاه

قرائت خللی وارد نشود  و در ایف امر تفاوتی بیف عرب و غیر آ  وجود ناارد  در ایف  رض عاد 
مـاال    (81/ 0: 6965علوم القـرآ    یا  یمعر ت  التنهکدا ) هفت داللت بر کارت نسبی می

کدا و به آ  خو گر ته  در قرائت قرآ   ف را با اماله تلفظ میی خود الاگر عرب زبانی طبق لهجه
خوانا  یا  رد عجنی کـه در زبـانش حـرف ق وجـود نـاارد اگـر در  هم بی اختیار ایف گونه می

توانـا  ننایا  ایف از او پذیر ته است  ایـف می دیگر تلفظ میای  قرائت قرآ  ایف حرف را به گونه
باشا که در برخی از روایات به آ  اشاره شا  شایا حـایث  مصااقی برای توسعه و تسهیل امت

ر عرب از امت مـف اگـر بـا ی ردی غ»ناظر به هنیف امر است  از رسول الله  امام دادق 
  یدـی)کل «برنا ح  باال مییه آ  را به دورت عربی دحکهنا  زبا  خودش قرآ  بخوانا  مالئ

 َّ اْلُقْ آ  168/ 0: 6315  یا کال
َ
ْنِزَل َباُب أ

ُ
  (6  حَ  یْ َفُع کَما أ



 

 

 یمبان
 یقرائ

فس
ت

 ری

009 

توا  گفت احادیث هفت حرف آ  دسته از قرائات را که ناشی  در دورت قبول ایف امر می
کدا  و روشف است که لهجات ربطی به تفسیر نـاارد از  از اختالف لهجات است را تیییا می

فسـیر دانسـت  ایف رو هرگز ننی توا  احادیث نزول قرآ  بر هفت حرف را به عدوا  مبدـای ت
بدابر ایف سخف برخی از ا راد که متعقانا اختالف قرائات به مدزلا دو آیه مختلف هستدا قابل 

 قبول نیست  

 انحصار اعتبار در یک قرائت  ـ ومسمبنای 
برخی از داح، نظرا  معتقانا قرائت دحیح و معتبر قرآ  تدها یکی است و سایر قرائات 

مدـای  توانا استوار باشـا و بهره تفسیر قرآ  تدها بر ید قرائت می هیچ اعتباری ناارنا  بدابر ایف
از سایر قرائات در تفسیر دحیح ننی باشا  بیشتر ایف ا راد به دورت ویژه قرائت عادم آ  هم 

رسـا ایـف دیـاگاه توسـط عالمـه  انا  به نظر می به روایت حفص را تدها قرائت معتبر تلقی کرده
( پایـه گـذاری شـا )شـریفی نسـ،  6/08: 6902الء الرحنف  محنا جواد بالغی )بالغی  آ

امـا ایـف نظریـه   (1: 6381  حفـص تیقرائت عادم به روا یخیروا  تار اگاهید هادل یابیارز
 ( 091: 6391توسط عالمه معر ت به او  شهرت رسیا )معر ت  علوم قرآنی  

 ترین دالیل نظریه یکی بودن قرائت معتبر مهم

انـا  از جنلـه  یه دالیل متعادی برای اثبات ادعـای خـویش اقامـه کردهدارا  ایف نظر طرف
اللـه معر ـت  تیـمرحـوم آ( 0/133: 6315)کلیدی  الکـا ی  « اق ءوا کما یق أ الناس»روایت 

« إق أوا کمیا یقی أ النیاس» ثیحا ساینو یقرائات م تیحج یبرا ثیحا فیاستاالل به ا هدربار
انـا  نـه  امبر به ارث بـردهیا  دارد و آ  را از پیت مردم جره در دسکقتی است یناظر به هنا  حق

باشا و بر سـر آ  اخـتالف دارنـا   ا  جاری است و مولود اجتهادات آنا  مییچه بر زبا  قار آ 
ه جدبه هنگانی و مردمی  دارد کشرعی دارد  قرائتی است  تیچه معتبر است و حّج  ف آ یبدابر ا

هـای  هـای موجـود در حـوزه اختالف بوده و تنـامی مصـحفو آ  قرائت هنواره ثابت و باو  
  )هنـا ( بوده  اختال ی در ثبت و ضبط آ  وجود ناارد کسا یخ یهای تار علنی معتبر در دوره

الزم اسـت انسـا  از تنـام  اتیـروا فیـ: بدابر اسانوییم اتیروا فیهم با ذکر ا یعالمه عسکر
 اخواندـمـی مسلنانا  عنوم که بخوانا گونهرا هنا کرده و تدها قرآ   زیکه نقل شاه پره یقرائات

 ( 2/213: 6161القرآ  الکریم و روایات النارستیف   عسکری  )
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توا  به اهتنام ویژه رسول خاا و مسلنانا  به قرائت اشاره کـرد   از دیگر دالیل ایف گروه می
لنانا  بـاقی باشـا بایف توضیح که ایف اهتنام مستلزم ایف است که قرائت حقیقی قرآ  نزد مسـ

 م یقـرآ  کـر ریتفسـ یروش شداسـ گـرا  یو د ییبابـاکه هنا  قرائت حفص از عادم است )
(  ایف عاه معتقانا هنـیف قرائـت عادـم قرائتـی اسـت کـه مـورد تقریـر و تاییـا 15: 6399

 ( 51: 6389واقع شاه است )بابایی  قواعا تفسیر قرآ    معصوما 

 نقد و بررسی
با ید پـیش  توا  به ایف نظریه مطرح کرد ایف است که گویا ایف ا راد می تریف نقای که مهم

انا و آ  روا  قرائت عادم به روایت حفص در طـول تـاریخ در   رض ایف مسئله را مطرح کرده
گستره عالم اسالم است که چدیف پیش  رضی به اثبات نرسـیاه اسـت  بـرای اثبـات روا  یـد 

ست که ایف نظریه  اقا آ  است  ایف نظریه ادعای روا  قرائت نیاز اقرائت به مستداات تاریخی 
را بـه لحـاظ تـاریخی ثابـت کدـا   عادم به روایت حفص را مطرح کرده است باو  ایدکـه آ 

کدـا  از لحـاظ تـاریخی پایـاه اخـتالف  ادوال  گزارشات تاریخی خالف ایف ادعا را ثابت می
خلیفه سوم برای از بیف برد  ایـف اختال ـات  قرائات از دورا  دحابه وجود داشت  تا جایی که

اقاام به هنسا  سازی مصاحف کرد  ایف اقاام خلیفه سوم نیز نتوانست اخـتالف قرائـات را بـه 
کلی از بیف ببرد  بلکه خود مصاحف عانانی نیز دارای اختال اتی هر چدا جزیی بـود کـه ایـف 

های بعای  (  در دوره611: 6123خود مدشی اختال اتی در قرائت شا )سجستانی  النصاحف  
نیز که قاریا  هفتگانه و دهگانه به وجود آمانا هیچ اثر یا شاهای دال بر وجـود قرائـت واحـا 

رسـیا   میا  مردم وجود ناارد  بلکه گاهی تعااد قاریا  در ید شهر مال بغااد به سیصا تف می
دها: قرائت اهل  ت گزارش میابف مجاها قرائات رایج تا زما  خود )قر  چهارم( را بایف دور

مایده قرائت نا ع  اهل مکه قرائت ابف کایر  غال، مردم کو ه قرائت حنزه  اهل بصره قرائت ابو 
(  طبـق ایـف 13: 6111عنرو و غال، مردم شام قرائت ابف عامر است )ابف مجاهـا  السـبعه  

که از قرائت عادـم پیـروی نقل حتی مردم کو ه نیز بر قرائت عادم اتفاق نااشتدا  البته کسانی 
کردنـا  ایـف وضـعیت کـم و بـیش در قـرو   کردنا نیز بیشتر مطابق روایت شعبه قرائت می می

بعای نیز تااوم یا ت  اما قرائت عادم در قرو  متاخر ابتاا به روایت شعبه و سپس بـه روایـت 
ائـت اتفـاق حفص روا  پیاا کرد  گفتدی است در عصر حاضر نیز تنام عالم اسالم بـه یـد قر

های اسالمی قرائت نا ع به روایت ورش  و روایت قالو  و در  هایی از سرزمیف ناارنا  در بخش
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هایی قرائت ابوعنرو بصری به روایت دوری متااول است  بدابر آنچـه ذکـر شـا داشـتف  قسنت
مبدای قرائت واحا برای تفسیر قرآ  درست نیست  به سخف دیگر ایف که ید مفسر تفسیر خود 

ا تدها بر ید قرائت مبتدی سازد  و هیچ توجهی به سایر قرائات نااشته باشـا  شایسـته نیسـت  ر
بلکه برای ارائه ید تفسیر جامع مفسر ناگزیر سایر قرائات مشهور و معتبر را نیز بایا مورد توجه 

سـت؛ شود  زیاد نی قرار دها  البته مواردی که اختالف قرائات مدجر تفاوت در معدا و مالول می
 زیرا بیشتر موارد اختالف قرائات مربو  به اداء و لهجه است که نقشی در تفسیر قرآ  ناارد 

  نتیجه
تواتر  :ازانا  مبدا از مبانی قرائی تفسیر مورد بررسی قرار گر ت  که عبارت نوشتار سهدر ایف 

تـریف  مهمقا و ن؛ پس از بیا  نظرات و بررسی و قرائت واحاه نزول قرآ  بر هفت حرف  قرائات
 توا  برشنرد عبارتدا از: نتایجی که می

مقبولی برای ا مبدای ننی توان   تواتر قرائات به دلیل اشکاالت متعادی که به آ  وارد است6
 تفسیر قرآ  قرار گیرد 

  احادیث نزول قرآ  بر هفت حرف نیز دارای اشکاالت سدای و داللی زیادی اسـت و از 2
د نقا و تردیا واقع شاه است  بر  رض پذیرش آ  تدها توجیـه قابـل سوی بسیاری از علناء مور

 قبول آ  حنل بر اختالف لهجات است  

تیثیری  شود را شامل میاختالف قرائات  یف مواردبیشتر  اختالف و تفاوت در لهجات که 3
 است تیثیر  های تفسیری نیز بی بر معانی قرآ  ناارد  در نتیجه در برداشت

شود  بایا گفت نص قطعی  اختال ات اناکی که موج، اختالف در معدا می آ   در مورد 1
  الی قرائات مشهور قرار داردقرآ   قط یکی است که در البه

  تدها روا  ید قرائت در طول تاریخ ثابت نیست  پس ایـف کـه گفتـه شـود  قـط قرائـت 9
آنکه گفته شـود قرائـت باشا؛ مگر  عادم  یا روایت حفص از عادم معتبر است قابل قبول ننی

 حفص از عادم مطابق قرائت متواتر مسلنیف در طول تاریخ بوده است 

قرائات مشـهور آ   با توجه بهشهور استفاده کدا و مبهتر است مفسر در تفسیر از قرائات   1
دهـا احتنـاالت  رخ میآیـات را تفسیر کدا و اگر از رهگذر قرائات تفـاوتی در مـراد و مـالول 

  بـه هنـیف دلیـل   باو  ایدکه نسبت قطعی به خاای تبارک و تعالی دهاتذکر شودمختلف را م
 تر هستدا  تفاسیری که به قرائات توجه دارنا  به نوعی کامل
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