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Abstract 

The difference in recitations [qira’at] is a matter of fact existed in the 

Quranic sciences and a factor in interpretive and jurisprudential 

comprehensions. Since in some cases, the difference in recitations [qira’at], in 

addition to the difference in words, causes conflict in the content of the Holy 

Quran, Shiite scholars, based on the narrations, deny the revelation of the Quran 

in different letters [ahruf] and accept the revelation of the Quran in just single 

letter. But the Sunni scholars, emphasizing the principle of non-contradiction of 

recitations [qira’at], believe that the difference of readings is due to diversity 

and multiplicity, not conflict and contradiction; And this claim is considered as 

the sovereign principle on the recitations [qira’at] as different possibilities of 

the text of the Holy Quran. Just as in the science of principles of jurisprudence, 

the causal [sababi] principle takes precedence over the effectual [musabbabi] 

principle, the principle of non-contradict of recitations [qira’at] takes 

precedence over any opposing reason. Therefore, if the recitations [qira’at] 

seem to conflict apparently in certain cases, that conflict must be justified. This 

article examines this claim with the method of des research and data analysis 

method and has concluded that the claim of non-contradict of recitations 

[qira’at] is incomplete and the content contradiction is constant and 

unjustifiable in some recitations [qira’at] as we have to choose one of the 

recitations [qira’at]. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

    قرائاتقرائات  بررسی نظریه اصل عدم تعارضبررسی نظریه اصل عدم تعارض
 1یوسفی مقدممحمد صادق 

 چکیده
های تفسیری و فقهی است. آفرین در برداشت اختالف قرائات واقعیت موجود در علوم قرآنی و نقش

تـوای سب  تعار  در مح، اختالف قرائات افاون بر تفاوت در لفظ، با توجه به اینکه در برخی از موارد
عالمان شیعه با استناد به روایات ناول قرآن بر احرف متفاوت را نفـی و نـاول قـرآن ، شودقرآن کریم می

کید بر اصل عدم تعـار  قرائـات، اندتنها بر یک حرف را پذیرفته بـر ایـن ، ولی عالمان اهل سنت با تأ
، عنوان اصـل و این ادعا را بـهنه تعار  و تناقض؛ ، باورند که اختالف قرائات از باب تنوع و تعدد است

اصـل ، داننـد. چنانکـه در علـم اصـولعنوان احتماالت متفاوت نص قرآن کریم مـی حاکم بر قرائات به
رو  اصل عدم تعار  قرائات بـر هـر دلیـل مخـالفی تقـدم دارد. ازایـن، سببی بر اصل مسببی تقدم دارد

باید آن تعار  توجیه شود. این مقاله بـا  ،که قرائات در موارد خاصی به ظاهر تعار  داشتند درصورتی
ها به بررسی این ادعا پرداخته و به این نتیجه رسیده اسـت کـه ادعـای ای و تحلیل دادهخانهروش کتاب

توجیـه اسـت و  عدم تعار  قرائات ناتمام است و تعار  محتوایی در برخی از قرائات ثابت و غیرقابل
 ائات ملتام باشد.انسان در مقام عمل باید به یکی از قر

 
 نص واحد.، تعدد ناول، تنوع، اصل حاکم، تعار ، قرائات، قرائت قرآن، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
موضوع اختالف قرائات از موضوعات مهم علوم قرآنی و علم تفسیر است. عالمان شـیعه بـر اینکـه 

 -1/ 7تـا:  بی،  ر القرآنیسان فی تفیالتب، نظر دارند )طوسی اتفاق، قرآن کریم بر یک وجه نازل شده است
نقـش دانـش رجـال در تفسـیر و ، النتری ارسنجانیک؛ 45ـ  07ق:  7470، الوافی، اشانیک؛ فیض 00

ناول قرآن بر هفت حرف  (؛ و مستند اصلی نظر آنان روایات خاصی است که754: 7074، علوم قرآنی
معجم رجال الحدیث ، موثق )خوئی کند. چنانکه در روایتی را باطل و واحد بودن نص قرآن را ثابت می

(؛ وشاء از جمیل بن دراج و او از محمد بن مسلم و زراره که 777/ 6ق:  7470، و تفصیل طبقات الرواة
(؛ 607/ 2 ق:  7451، الکـافی، کند )کلینی ناول قرآن بر احرف سبعه را نفی می، اند از اصحاب اجماع

معجـم رجـال الحـدیث و تفصـیل ، می هستند )خوئیو در روایتی دیگر که همه رجال سندش ثقه و اما
ناول قرآن بر بیش از یک حـرف را نفـی کـرده و قرائـت ، (؛ با صراحت12/ 6ق:  7470، طبقات الرواة

مشهور عالمان ، (؛ در مقابل607/ 2ق:  7451، الکافی، متفاوت را از سوی راویان دانسته است )کلینی
ده و معتقدند: قرآن کریم بـر قرائـات متفـاوت متـواتر نـازل اهل سنت بر وجود اختالف قرائت تأکید کر

القرائـات  النشر فی ، جاری شده است. مستند اصلی دیدگاه آنان حدیث معروف سبعة احرف است )ابن
؛ 7ه.ق:  7422، القرائـات األربعـة عشـر اتحاف فضـالء البشـر فـی   ، ؛ الدمیاطی70/ 7: 7477، العشر

 (.405/ 7 : 7476، مناهل العرفان، زرقانی
سب  تعار  در محتوا ، با توجه به اینکه در برخی از موارد اختالف قرائات افاون بر تفاوت در لفظ

مجـالی بـرای ، عالمان شیعه بر این باورند که در صورت تعار  قرائـات، شودو مفاهیم قرآن کریم می
روایـاتی اسـت کـه ، ادله عالج نیست؛ زیرا مورد، رجوع به ادله عالج که داللت بر ترجیح و تخییر دارد

شـود؛ بلکـه قاعـده در  نمی، هاسـت سند ظنی دارد و شامل آیات و نیا قرائات که فر  صدور قطعی آن
رجوع به قرائت اظهـر ، ها مراد واقعی نیست فر  تعار  قرائات به جهت علم اجمالی به اینکه همه آن

شرط وجود آن در میـان قرائـات و قرینـه عرفـی  اند: قاعده رجوع به قرائت اظهر بهاست. برخی نیا گفته
تساقط قرائات و رجوع بـه ، صورت مقتضای قاعده  این غیر در، بودن آن بر تصرف در قرائت ظاهر است

در ، (. بـدیهی اسـت704ـ  700: 7076، التفسـیر  مـدخل، دلیل دیگر است )فاضل موحدی لنکرانـی
 تنها ملتام به یک قرائت باشد.، تواند مکلف می، گرددمواردی که اختالف قرائات به اختالف در محتوا بر

کید دارند که تفاوت قرائـات نـه از  عالمان اهل سنت در مقام دفاع از آن قرائات به   ظاهر متعار  تأ
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عـدم تعـار  ، باب تعار  که از باب تنوع و تغایر است و بر این باورند کـه اصـل حـاکم بـر قرائـات
 د که ادعای عدم تعار  در همه قرائات صحیح است یا خیر.هاست. اکنون باید بررسی شو آن

 شناسی مفهوم

 مک. اصل حا ۱

بر آن اصل یـا دلیـل مقـدم ، ا دلیل دیگریاست که در صورت تعار  با اصل و  یاصل، مکاصل حا
شـوند؛ بـه ایـن ها حاکم بوده و مقدم مـی بر آن، شود. چنانکه اصول عملیه در تعار  با سایر اصولمی

کنـد؛ چنانکـه  متعلق و یا حکِم اصل و دلیل دیگر را توسعه و یا تضییق می، با نظارت بر موضوع معنا که
عنوان اصل مسببی( حاکم است و بر آن  بر اصل طهارت )به، عنوان اصل عملی )و سببی( استصحاب به

ز (. منظور ا451 – 7/456؛ ۰۷۵/ 2م:  7376 - 7456، علم األصول یدروس ف، شود )صدرمقدم می
عنوان احتمـاالت نـص قـرآن کـریم بـا یکـدیگر  ه قرائات بـهکن است یم بر قرائات در اینجا اکاصل حا

این اصل بر آن دلیل مقدم اسـت و بایـد ، ها وجود داشته باشد تعار  ندارند و اگر دلیلی بر تعار  آن
 آن دلیل توجیه و یا کنار گذاشته شود.

 . قرائت۲

جهـت قـرآن  کردن اسـت و قـرآن را ازآن جمع یدر اصل به معنا (7)«قرء»مصدر ، قرائت مانند قرآن
، لسـان العـرب، منظـور کنـد )ابن رده و بـه یکـدیگر ضـمیمه میکها را در خود جمع ه سورهکاند  دهینام

گر در وقـت تـالوت یدکـیلمات بـه کردن حروف و کمه یجمع و ضم ی(؛ و یا به معنا727/ 7ق: 7474
قرئـُت »گـویی  نمی، ردیککه گروهی را جمع  ند. مثاًل وقتییگو نمی قرائت یرو به هر جمع است. ازاین

؛ 727/ 7ق:  7474، لسـان العـرب، منظور ؛ ابن17/ 0: 7454، معجم مقایی  اللغة، فارس  )ابن« القوم
قرائت در اصل بـه ، بر طبق این معنا (. 667/ 0ق:  7472،    القرآنیغر یالمفردات ف، راغ  اصفهانی
رو که قاری هنگام خواندن قـرآن حـروف و کلمـات آن را بـه یکـدیگر  یست؛ بلکه ازآنمعنای خواندن ن

 قرائت نیا اطالق شده است.، بر خواندن، کندضمیمه و جمع می
شـاف عـن کال، تـالوت کـردن اسـت )زمخشـری، اند: یکی از معانی اصطالحی قرائتبرخی گفته

؛ شـافعی 73تا:  بی، مباحث فی علوم قرآن،  ؛ صبحی صالح447/ 2 ق:  7451، لیحقائق غوامض التنا
(؛ بر این اساس معنـای اصـلی مـاده 253:  ق7427، االجابات الواضحات لسئواالت القراءات، انیحف

کردن حروف و کلمات. برخی با توجه بـه مـوارد اسـتعمال واژه قرائـت در  نه جمع، خواندن است« قرأ»
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ای خواندن با توجه و ادراک معنای آیـات دانسـته و بـر قرائت را به معن، روایات و در زمان صحابه، قرآن
شده است که همراه با قرائـت قـرآن بـه به کسی گفته می در زمان پیامبر« ُمقِری»این باور هستند که 
(. عالمـه 06ق:  7450، فیخ و تعریالقرائات القرآنیه: تار،  پرداخته است )الفضلی تفسیر آیات نیا می

قرائـت را بـه ، روایـات و در زمـان صـحابه، ارد استعمال واژه قرائـت در قـرآنعسکری با استشهاد به مو
شخصی معرفـی  الله معنای خواندن همراه با فهم معنای آیات دانسته است و مقری را در زمان رسول

ات یـم و روایرکـالقـرآن ال، آموخته است )عسکری کند که قرآن را همراه با تفسیر آیات به دیگران میمی
 (.021/ 7 ه. ق:  7476، نیالمدرست

طور  اصـطالحی در علـوم قرآنـی اسـت و بـه، شـودمعنای دیگر قرائت که به قرائات جمع بسته می
قرآن را با قرائت ، از ائمه قرائت کیه هر کاست  یهای متفاوت خاص در علم قرائت و منظور از آن قرائت

از  کیـهـر ، ر اسـاس ایـن معنـا و اصـطالحاند. بـردهک ویژه خود از استادش دریافته و با آن تالوت می
احتمالی از احتماالت متفاوت نص و متن قرآن کریم است. درنتیجه قرائات؛ یعنـی احتمـاالت ، قرائات

 (.75/ 2: 7476، التمهید فی علوم القرآن، متفاوت نص قرآن کریم )معرفت

 . تعارض۳

و مقابله دو چیا بـا یکـدیگر اسـت به معنای معارضه ، ( َتَعاُر  باب تفاعل )از ثالثی مجرد عر 
(؛ و مقصـود از 761/ 1ق:  7474، لسـان العـرب، منظور )ابن«  َت ُمةارضً : قاَ َوه َت  الش  ناَرَض الش »

سـتادگی و مقاومـت یگر ایدکیمعارضه در اینجا این است که گاه دو مفهوم مستفاد از دو قرائت در برابر 
جمع نیسـتند و مکلـف در  اند و در یکجـا قابـلا یکدیگر معار دیگر آن دو مفهوم ب عبارت کنند. به می

 شود.مقام عمل تنها ملتام به یکی از آن دو قرائت می

 بررسی ادعای اصل حاکم بر اختالف قرائات
عـدم ، شود که آنان بر این باورنـد کـه اصـل حـاکم بـر قرائـاتاز عبارات علمای قرائت استفاده می

سوره نساء و اینکه خداوند قـرآن کـریم را منـاه از اخـتالف و  72اد به آیه هاست. آنان با استن تعار  آن
فاَل یَتَدب ُروَن الُْقْرآَن َو لَْو تناقض دانسته و فرموده است: 

َ
 ثِایاکَن ِماْ  ِعْناِد َغایِ اهلل ِ لَوََجاُدوا فِیاِه اْختاِلفار  اکأ

« افتند.ی اختالف فراوانی در آن می، ر خدا بودیشند؟ اگر از سوی غیاند ا درباره قرآن نمییآ»(؛ 72)نساء/
ای کـه ورود بطـالن در  نشانه بطالن آن است و نیا با استناد به آیه یبا توجه به اینکه تناقض در هر گفتار

تیِه اْْلرِطُل ِمْ  بنَِی یَدیِه َو ال ِمْ  َخلِْفِه َتْنیٌل ِمْ  حَ کند:  قرآن را رد می
ْ
چ یهـ»(؛ 42/)فصـلت یٍم َْحیدٍ کال یأ
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م و یکـه از سـوی خداونـد حکـد؛ چرایـآ بـه سـراغ آن نمـی، رو و نه از پشت سر شینه از پ، گونه باطلی
هـای گونـاگون نـص قـرآن بـوده و بـا  اند که قرائات احتمال ادعا کرده« ش نازل شده است.یسته ستایشا

 یکدیگر تعار  ندارند.
نشـانگر تعـار  میـان ، ای علمای قرائتاز طرفی روشن خواهد شد که ظاهر قرائات برخالف ادع

های گوناگون ثابت کنند که قرائات با یکدیگر تعار  نداشته و  اند تا با روشرو کوشیده ازاین، هاست آن
نـه تعـار  و تنـاقض ، اند کـه اخـتالف قرائـات از بـاب تنـوع و تعـدد اسـت بسیاری از آنان ادعا کرده

 7401، اضواء البیان فی تاریخ القرآن،  مانی؛ ابوسل27/ 7 :7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری )ابن
از اثبـات تنـوع و  (. مراد آنـان705:  ق 7424، دیاإلتقان و التجو ید فیالتجد، انی؛ شافعی حف770ق: 

امر به انجام  یه در قرائتکست یآن ن یتعدد و نفی تعار  و تناقض این است که اختالف قرائات به معنا
 شود. یاز آن نه یگریقرائت د شود و در یعمل

 نقد استناد به آیات قرآن
فاَل یَتَدب ُروَن الُْقْرآَن َو لَْو استناد علمای قرائت به آیه: 

َ
 ثِایاکَن ِمْ  ِعْناِد َغایِ اهلل ِ لَوََجاُدوا فِیاِه اْختاِلفار  اکأ

تیِه اْْلرِطُل ِمْ  بنَِی یَدیِه َو ال ِمْ  (؛ و آیه: 72)نساء/
ْ
(؛ بـرای 42)فصـلت/ یٍم َْحیادٍ کَخلِْفِه َتْنیٌل ِمْ  حَ ال یأ

 صورت مطلق صحیح نیست؛ زیرا: عدم تعار  قرائات به
آیات یادشده در مقام بیان این معنا هستند که در قرآن کریم اخـتالف و بطـالن راه نـدارد و ایـن  .1

با یکدیگر ، اندن نص قرآنبر اینکه قرائات متفاوت قرآن نیا که احتماالت گوناگو، مفاد داللت ندارد
به جهت اینکه تعار  و اختالف در ظاهر برخـی قرائـات بـا یکـدیگر ـ ، اختالف و تعار  ندارند

 امری آشکار و قطعی است.، چنانکه در بررسی موارد خواهد آمد ـ
داند کـه قرائتی را بدون اختالف و تناقض می، برفر  آنکه آن آیات ناظر به موضوع قرائت باشد .2
یکـی ، نازل شده است و روشن است که آن قرائت نازل شـده بـر پیـامبر ورقطع بر پیامبرط به

درصورتی که هـر یـک ، اندهای متفاوت حاکی از نص قرآن بیش نیست؛ اما قرائات موجود احتمال
کنیم تا نادرسـتی ادعا را بررسی می طورقطع نص قرآن کریم نیستند. اکنون موارد و مصادیق مورد به

 یادشده آشکارتر شود. ادعای

 .بررسی و نقد دیدگاه أبوالعالء الحافظ در عدم تعارض قرائات۱
گوید: بدان که دو نـوع اخـتالف  ( درباره عدم تعار  در قرائات می025 یأبوالعالء الحافظ )متوفا
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کـه ر و دیگری از نوع تضاد. وی بر این باور اسـت ییکی اختالف از نوع تغا، تصور است در قرائات قابل
ولی اختالف از نـوع تضـاد جـا در آیـات ناسـخ و منسـوخ ، اختالف از نوع تغایر در قرائات جایا است

(. نـامبرده در 33ق:  7030، ایـعلوم تتعلق بالکتـاب العا یا الیالمرشد الوج، شود )ابوشامه یافت نمی
انـد: وهـی گفتـهنویسـد: گر راستای عدم تعار  قرائات و نیا در تبیین و توجیه حدیث سبعة احرف می

، الفـاظ متـرادف، شش حرف از هفت حرف )حدیث سبعة احرف( عبارت است از مواردی مانند زیاده
 کنیم:ها را با توضیحی مختصر بیان می زند که برخی از آن هایی می تقدیم و تأخیر و برای هر یک مثال

نُوَب ََجِیعار  و ال یبارىمانند: ، زیاده .7 بـه آن « و ال یبارى»(؛ کـه جملـه 00)الامـر/  إِن  اهلل َ یْغِفُر ال 
ُرافاوده شده است؛  افـاوده شـده « و نوائـ  الـّدهر»(؛ که جملـه 7)العصر/  و العرص و نوائب ادل 

به آیه افاوده شده است « صالحة»(؛ که کلمه 13هف/ ک)ال« نة صالحة غصبایّل سفکأخذ ی»است؛ 
 و...

ِ مانند آیه ، الفاظ مترادف  .2 ارلِّنیَ ِِصاَط ال  ْنَعْمَت َعلَیِهْم َغیِ الَْمْغُضوِب َعلَایِهْم َو ال الض 
َ
)الفاتحـة/  یَ  أ

رلنیصورت  (؛ به1 قرائـت شـده اسـت؛ یعنـی  ِصاط م  أنعمت علیهم غی اَلغضوب علیهم و غی الض 
ِذ »جای موصول  به شـده قرائـت « غیـر»کلمـه « ال»جای حرف نفی  و به« من»کلمه مرادف ، «َن یالَّ

قرائـت  نت إال  زقیة واحدةاکإن صورت  (؛ به23 / ی) نَْت إاِل  َصیَحة  واِحَدة  اکإِْن است؛ یا اینکه آیه 
ِبارلکاَو تَ شده است؛ و یا اینکه آیه 

ْ
اوف اکو صـورت  (؛ به0)القارعـة/  لِْعْهاِ  الَْمْنُفاوِ  اک  وُن اِج لص 

 قرائت شده است، اَلنفو 
َ ِّ کَو جرَءْت سَ : تقدیم و تأخیر مانند .0

ْ
َ »با تقدیم  ( که در قرائت ابوبکر73)ق/  َرةُ الَْمْوِت بِرَل

ْ
« اَل

َ ِّ بِرلَْمْوتِ کَو جرَءْت سَ ، قرائت شده است« بِرلَْمْوتِ »بر 
ْ
صاربَ ؛ یا اینکه در َرةُ اَل

َ
ِماْ  َحَساَنٍة فَِماَ   کمر أ

صربَ 
َ
إن ار  کم  سیئة فما  نفسا کو مر أصربصورت  (؛ به13)النساء/  کِمْ  َسیَئٍة فَِمْ  َنْفسِ  کاهلل ِ َو مر أ

افاودن کلمات و نیا حذف کلمـات هـم دارد ، قرائت شده است که افاون بر تقدیم، کتبنرُر علیک
 و....

کند که مـراد از  ابوالعالء معتقد است: این قرائات تا زمان عثمان جریان داشته است و سپ  ادعا می
نویسد: عثمان آن حـروف را بـر حـرف وی می، جمع عثمان است، سبعة احرف حرف هفتم در حدیث

هفتم )توحید مصاحف و محدودیت در قرائات( جمع کرد و بر اساس آن مصاحف نوشـته شـد و سـایر 
معتبر بودند. به نظر وی انـدکی از ، یافته دوران عثمان حروف تنها در صورت موافقت با مصاحف تدوین

( و ... 04)المائـدة/ « َمْ  یْرتَِدرْ »و « َمْ  یْرتَد  »(؛ و 702)البقرة/ « وىص»و « أوىص»د: قرائاِت متفاوت مانن
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با اختالف رسم در مصاحف ارسالی به شهرها باقی ماند. همچنین بـر ایـن بـاور اسـت کـه در توحیـد 
بـر جبرئیـل  و عرضه رسـول خـدا مصاحف قرائاتی را که در آخرین عرضه جبرئیل بر رسول خدا

علـوم  یا الیالمرشد الوج، حذف کردند و سایر قرائات را نوشته و ابقاء کردند )ابوشامه، اسقاط شده بود
خواهـد بگویـد کـه بـا توحیـد  (. گویـا أبـو العـالء الحـافظ می33ق:  7030، ایـتتعلق بالکتـاب العا

 قرائات متعار  و متضاد زایل شده است.، مصاحف
کننده اصل عدم تعـار   تواند توجیهفظ صحیح نیست و نمیروشن است که ادعای أبو العالء الحا

 قرائات باشد؛ زیرا:
ادعای وی مبنی بر اینکه: شش حرف از هفت حرف )حدیث سـبعة احـرف( عبـارت اسـت از  .7

الفاظ مترادف و... که تا زمان عثمان جریـان داشـت... و حـرف هفـتم جمـع ، مواردی مانند: زیاده
ه احرف است؛ زیرا ظاهر حدیث سبعة احرف این است کـه خالف ظاهر حدیث سبع، عثمان است

، نازل شده و در همـان زمـان جریـان داشـته اسـت گانه در زمان حیات پیامبر همه حروف هفت
قرائـات در زمـان ، بدیهی است ادعای یاد شده با مفاد ظاهر حدیث سبعة احـرف کـه داللـت دارد

واند حرف هفـتم مربـوط بـه جمـع قـرآن در تتناس  ندارد و نمی، نازل شده است حیات پیامبر
 زمان عثمان باشد.

ادعای وی مبنی بر رفع تعار  قرائات در جمع عثمان خالف واقع است؛ زیرا اگر مراد از رفـع  .2
باید گفت: تمـام مـوارد مربـوط بـه فـرش قرائـات بـا ، زوال تفاوت در الفاظ قرائات است، تعار 

نیـا ، مقصـود رفـع تعـار  در معنـای قرائـات اسـتیکدیگر از حیث تلفظ تفاوت دارنـد؛ و اگـر 
صورت مطلـق برطـرف شـده  توان مدعی شد که تعار  قرائات از حیث معنا با جمع عثمان به نمی

از حیـث معنـا بـا یکـدیگر ، است؛ زیرا برخی از فرش قرائی که با مصحف عثمانی نیا انطباق دارد
ُُ   َحاَّت  آیـه  از« یْطُهْرنَ »  طور مثال: در کلمه تعار  دارند. به ارْعَزِلُوا النِّسارَء ِف الَْمِحایِو َو ال َتْقَرُباو

فَ
د طاء و هـاء و بقیـه بـه تخفیـف یر آن را به تشدکخلف و أبوب، سائیک، (؛ حماه222)بقره/ یْطُهْرن

(. روشن است کـه تفـاوت 67ق: ، ه 7427، القراءات السبع یجامع البیان ف، اند )دانیقرائت کرده
بلکـه در حـد تعـار  اسـت؛ زیـرا مکلـف در مقـام ، آن دو قرائت در حـد تغـایر نیسـت معنا در

 شود که به معنای کدام قرائت التاام عملی پیدا کند. وظیفه سرگردان می انجام
َُْجلَ »همچنین کلمه 

َ
َُ در آیه: « مْ کأ الةِ فَرْغِسلُوا وُُجاو ِیَ  آَمُنوا إَِا ُقْمُتْم إَِى الص  یَهر ال 

َ
یاِدیکیر أ

َ
ْم إَِى کْم َو أ

َُْجلَ کالَْمرافِِ  َو اْمَسُحوا بُِرُهسِ 
َ
و حفص از عاصـم  یسائک، (؛ را ابن عامر6)مائده/ ْعَبنیِ کْم إَِى الْ کْم َو أ
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انـد ر از عاصـم آن کلمـه را بـه جـر قرائـت کـردهکحماة و أبوب، ریثکاند و ابن قرائت کرده  به نص 
شـود معنایش این می، (. بر اساس قرائت نص 700 - 702/ 7ش:  7063، نا الفوائدک، )کراجکی

شود که مکلف که مکلف وظیفه دارد پاها را در وضو بشوید و بر اساس قرائت جر معنای آیه این می
موظف است پاها را مسح کند. روشن است کـه ایـن دو معنـای متضـاد کـه از دو قرائـت متفـاوت 

 یستند.جمع ن در یک کلمه قابل، گیردسرچشمه می
با دقت در برخی از مواردی که ابوالعالء برای اختالف در قرائات پیش از جمع عثمان نقل کرده  .0

ولـی ، به اختالف در عمل نیـا منتهـی شـود، اختالف در معنا نیا وجود دارد که ممکن است، است
وده و سوره کهف افـا 13به آیه « صالحه»طور مثال اگر کلمه  این اختالف در حد تعار  نیست. به

هایی را که از هـر نظـر  شود که تنها کشتیمعنای آیه این می  سفینة صرَلة غصبرُک  یأخذ گفته شود: 
اسـتفاده  شود که هر کشتی قابل معنایش این می، ولی اگر این قید نباشد، کندغص  می، سالم باشد

غص  کشتی از سـوی کند. اگر گفته شود که قید صالحه در مفاد آیه مستتر است؛ زیرا  را غص  می
حاکم برای استفاده در صورتی است که آن کشتی صالح باشد. بر این اساس دو قرائت با هم تفاوتی 

و هبإ ضبّب ، هبإ مبا  بو  مبا ال سباد»ندارند. جواب این است که کلمه صالح مقابل فاسد اسـت. 
اگـر کلمـه (. در این صـورت 266/ 6 ش:  7065، التحقیق فی کلمات القرآن، )مصطفوی« ال ساد

غص  ، نوعی فاسد باشد هایی را که به کشتی، شود که حاکم معنایش این می، اضافه شود« صالحه»
، اسـتفاده هسـتند هایی را که قابل شود که حاکم کشتی معنایش این می، ولی اگر مقید نشد، کند نمی

عیبـی داشـته  کند. مثاًل اگر یک کشتی رنگش رفته باشـد یـا غص  می، نوعی فاسد باشند هرچند به
کند. در این صورت بـودن و  حاکم آن را غص  می، طورکلی از استفاده ساقط نکند باشند که آن را به

 کند. معنای آیه را متفاوت می« صالحه»نبودن کلمه 
نه از نـوع ، ر استیدرنتیجه ادعای أبوالعالء الحافظ مبنی بر اینکه اختالف در قرائات تنها از نوع تغا

ت مطلق ادعای صحیحی نیست؛ و روشن شد که در برخی موارد اختالف در قرائات به صور به، تعار 
شـود؛ و در شود و در برخی موارد اختالف به تعار  منتهـی نمـیاختالف در معنا و تعار  منتهی می

این مطل  فرقی بین اختالف قرائات پیش از جمع عثمان )توحیـد مصـاحف( و بعـد از جمـع عثمـان 
 نیست.
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 جزری و نقد دیدگاه ابن.بررسی ۲
کیـد دارد جـاری اسـت. وی پـ  از بیـان اینکـه  ابن، یکی از کسانی که بر عدم تعار  قرائـات تأ

نه اختالف از ، ر استیصورت تنوع و تغا حقیقت اختالف مورداشاره در حدیث سبعة احرف اختالف به
و تناقض در کالم خدا محـال اند های نص قرآن کریم نوع تضاد و تناقض؛ به جهت آنکه قرائات احتمال

ازآن به دست آوردیم کـه اخـتالف  نویسد: ما در همه موارد اختالف قرائات تدبر کردیم و پ  می، است
 در قرائات از سه حالت خارج نیست:

ولی ازنظر معنا یکی هسـتند. ماننـد اخـتالف در کلمـه ، اندیکم: برخی قرائات ازنظر لفظ مختلف
ءاَط » عقـوب از ی ق قنبـل و یـر از طریـثککه با سین هم قرائت شده است. چنانچه ابـن  «الِسءاَط »و « الصِّ

(؛ و 70/ 7 : 7014، رو  الجنـان و روح الجنـان، انـد )رازی ن قرائـت کردهی  آن را بـه سـیق رویطر
به معنای ممـر ، «السءط»را مشتق از «  ءاط»داند؛ زیرا  ن را أصل مییقرائت با س، البیان صاح  مجمع

  َ بَءْطُت »اصل را رعایت کـرده اسـت. ، نسته و بر این باور است که اگر کسی به سین قرائت کندطعام دا
َةاَم  ْ  »(. یا کلمه 750/ 7 : 7012، انیمجمع الب، )طبرسی  دمیعنی غذا را به راحتی بلعی؛ «الطَّ ِِ کـه   «َنَوبی

ّ ْ »به ضم هاء  ُِ م قرائـت یون مـکضم هـاء و سـ هم( را بهی)عل هچنانچه حما، نیا قرائت شده است« َنَوی
اعـم از ، نه باشـدکاء سـایـقبلش « هاء»عقوب هرجا یرا؛ و « لبیِ  و ىلیِ »قرائت کرده است. همچنین 

بـه « نویِما و فیِما و نویِ  و فیِ  و نویِا و فیِا»ر و جمع مؤنث باشد مانند: کجمع مذ، هیاینکه تثن
تبـدیل   «ووُدهُ یـ»که برخـی همـاه را بـه واو   «یُؤُدوُ »(؛ یا کلمه 750/ 7 ضم آن قرائت کرده است )همان: 

انـد  را بـه واو تبـدیل کرده«  ؤدهیـال »و در « کىلیب  یبؤدو»چنانچه ورش و أبـوجعفر همـاه در ، کنند می
کـه ، « اْلُرُبِس »(؛ یا کلمه 220ه.ق:  7422، القرائات األربعة عشر اتحاف فضالء البشر فی   ، )الدمیاطی

ُقدِس »به سکون  برخی حرف دال را را در همـه آیـا « القـدس»ر یـثک چنانچه ابـن، کنند نیا قرائت می«  الأ
 (.7/050: 7012، انیمجمع الب، )طبرسی اند  ون دال و باقی به ضم قاف و دال قرائت کردهکقرآن به س

ء واحـد  هـا در شـی ولـی اجتمـاع آن، انددوم: آنکه برخی قرائات هم در لفظ و هم در معنا مختلف
در سوره فاتحه؛ زیرا مراد در هر دو قرائت یادشده خـدای   «کَموِ »و «  کمالِ »ایا است. مانند: قرائت ج

یوم الدین اسـت و معنـای مالـک و  کن است و هم ملِ یوم الدیبه جهت آنکه او هم مالک ، متعال است
 جمع است. در خداوند قابل کملِ 

ء واحـد نیـا  ها در شی ختالف دارند و اجتماع آنسوم: آنکه برخی قرائات هم در لفظ و هم در معنا ا
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النشـر فـی ، جـاری جایا نیست؛ ولی از وجه دیگری اتفاق دارنـد کـه مقتضـی رفـع تضـاد اسـت )ابن
ُ إاک»(؛ مانند: 43/ 7 : 7477، القرائات العشر  ن ُهْم قَْد در آیه « ذَّ

َ
(؛ که هم بـه 775)یوسف/ ِذبُواکَو َظن وا أ

هـا  قرائت شده است. در این مورد هرچند لفظ و معنا اختالف دارند و اجتمـاع آن فید و هم تخفیتشد
هـا را ممتنـع  اند که تضـاد و تنـاقض آنولی از وجه دیگری قابل اجتماع، ء واحد نیا ممتنع است در شی

 کند. می
یک از  گوید: هر می، یک از این قرائات تنافی و تناقضی نیست جاری سپ  با بیان اینکه در هیچ ابن

باید آن را پذیرفت و ایمان داشت که آن قرائـت ، صادر شده باشد قرائات که به نحو صحیح از پیامبر
منالـه  از جان  خدا نازل شده است و کسی حق ندارد آن را رد کند. وی با اعتقاد به اینکه هـر قرائتـی به

ها در مقام علـم و  باید از معنای آن، اتکند که افاون بر لاوم ایمان به قرائ تأکید می، ای از قرآن استآیه
 (.07عمل پیروی کرد و نباید از مفاد یکی به گمان تعار  با دیگری دست کشید )همان: 

گانه یادشـده نیـا ناتمـام اسـت؛  جاری مبنی بر عدم تعار  قرائات در همه حاالت سـه ادعای ابن 
 زیرا:

ماننـد ، و معنـای واحـد آورده اسـتجـاری بـرای لفـظ مختلـف  هایی را که ابن برخی از مثال  .7
ءاَط »اختالف  ْ  »، «الِسءاَط »با « الصِّ ِِ ّ ْ »با   «َنَوی ُِ ، « اْلُرببِس »با «  اْلُرُبِس »و   «یإوُدوُ »با   «یُؤُدوُ »، «َنَوی

هـا بـا  از باب اختالف لغت و یا اختالف در لهجه اسـت. در ایـن صـورت پـذیرفتنی اسـت کـه آن
ها نه از باب ایـن اسـت کـه قرائـات  عدم تعار  آن، نکه خواهد آمدیکدیگر تعار  ندارند؛ و چنا

بلکه برای این است که اختالف لهجـه و اخـتالف لغـت از ، اند و با یکدیگر تعار  ندارندمتفاوت
هـا حـاکم  باب اختالف قرائت نیست. درنتیجه اختالف قرائتی نیست تا اصل عـدم تعـار  بـر آن

 باشد.
هـا در  انـد و اجتمـاع آنر برخی موارد هم لفظ و هم معنا مختلفهمچنین پذیرفتنی است که د .2

در سـوره فاتحـه کـه مصـداق هـر دو قرائـت   «کَمِوب»و ، «کماِلب»مانند: ، ء واحد جایا است شی
 ها نیست. خداوند است و از این حیث تضادی میان آن

رنـد و اجتماعشـان برخی قرائات در لفظ و در معنا اختالف دا»جاری مبنی بر اینکه  ادعای ابن  .0
پـذیرفتنی ، «ولی از وجه دیگری اتفاق دارند که مقتضـی تضـاد نیسـت، ء واحد جایا نیست در شی

کنـد. بـر  کند که آن وجه دیگر چگونه تضاد را از میان قرائات برطرف می نیست؛ زیرا وی تبیین نمی
ن ُهاف در آیـه یـد بـا قرائـت بـه تخفیاین اساس قرائت به تشد

َ
( 775)یوسـف/ ِذبُواکاْم قَاْد َو َظن اوا أ
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اند و چنانکـه خـود وی و غیرقابل اجتماع تصریح خود ابن جاری با یکدیگر ازنظر معنا متعار  به
ُبوا( مرجع ضمیر در هر سه مورد به رسـوالن برمیکد )یدر قرائت تشد، اذعان دارد گـردد و معنـای  ذِّ
کننـد؛ و در صـورت  آنـان را تکـذی  می قین دارند کـه قومشـان حتمـاً یشود که رسوالن  آیه این می

شود که مردمـی کـه رسـوالن تخفیف مرجع ضمیر در هر سه مورد مرسل الیهم است و معنا این می
دروغ ، انـد هـا خبـر داده گمان دارند که آنچه رسوالن به آن، اند )مرسل الیهم( سوی آنان آمده خدا به

گردد؛ و ظـن در  هر سه ضمیر به رسوالن برمیبوده است. ظن در قرائت اول به معنای یقین است و 
سوی آنـان آمـده  قرائت دوم به معنای شک است و هر سه ضمیر به مرسل الیهم )کسانی که پیامبر به

ُبوا(کد )یگردد. توضیح اینکه در قرائت تشد است( برمی قـین یمعنای آیه این اسـت کـه رسـوالن ، ذَّ
ف ایـن اسـت کـه آنـان کـه یـند؛ و معنا در قرائت تخفکن دارند که قومشان حتمًا آنان را تکذی  می

کـذب ، انـد ها خبـر داده کنند که رسوالن در آنچه به آن گمان می، اند سوی آنان آمده رسوالن خدا به
گردد؛ و ظـن در  بوده است. ظن در قرائت اول به معنای یقین است و هر سه ضمیر به رسوالن برمی

سوی آنـان آمـده  ضمیر به مرسل الیهم )کسانی که پیامبر بهقرائت دوم به معنای شک است و هر سه 
ایـن ، (. بدیهی اسـت05و  43/ 7 : 7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری گردد )ابن است( برمی

 جمع نیست. دو معنای متفاوت با یکدیگر در آیه قابل

 وجوه اختالف قرائات
جاری درباره وجوه اخـتالف قرائـات  ابن اکنون برای بیشتر روشن شدن مطل  به بررسی بیان دیگر

 پردازیم. می
وی در ذیل بحث از اینکه آیا کلمه سبع در حدیث سبعة احرف بـر کثـرت و عـدم انحصـار داللـت 

عنوان مشـکلی  نویسد: فهم این حـدیث بـه می، یا بر حقیقت عدد و انحصار قرائات در هفت عدد، دارد
به این صـورت کـه ، کردم تا آنکه خداوند حق را بر من گشود برایم بود و بیش از سی سال در آن فکر می

ها دریافتم که تفاوت و اخـتالف  ضعیف و منکر و پ  از بررسی آن، شاذ، بعد از تتبع در قرائات صحیح
 (.26/ 7 : 7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری از هفت وجه خارج نیست )ابن، در قرائات

؛ 01)نسـاء/ اْلخالماننـد: ، ری در معنـا و صـورتییـتغ بدون هرگونـه، اتکاختالف در حر .7
(؛ که 0؛ هماه/ 1؛ بلد/06و  0)قیامت/ یَْساُب ه به چهار نوع قرائت شده و عبارت ک(؛ 24حدید/

ل یـتأو، قتیبـه ؛ ابن26/ 7: 7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری به دو نوع قرائت شده است )ابن
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سی بـن عمـر یکه ع اَطهَر لکم( و 17)هود/ مکُُ   اَْطَهُر لَ انند: (؛ و م02تا:  بی، ل القرآنکمش
الجامع ، اند )قرطبی آنکه دیگران به رفع راء قرائت کرده کرد. حال قرائت می« أطَهَر »به نص   یبصر
(. 02/ 72 ق:  7472،  ر القـرآنیان فـی تفسـیـجـامع الب، ؛ طبـری16/ 75 : 7064،  ام القـرآنکألح

ُُ َ   هیدر آ« اطهر»لمه که کنه یّرد با قرائت اهل مدابوالعباس مب ْطَهُر لَ   ُُؤالءِ بَنرِِت 
َ
(؛ 17)هـود/  مْ کأ

مـروان  ن قرائت ابنیا»د: یگو رده و در علت مخالفت خود میکمخالفت ، اند خوانده را منصوب می
گاهی نداشته استکاست  ؛ 00و  07/ 2: 7476، علـوم قرآنـی، )معرفت« ه در دانش و ادب عربی آ

بـا ، (. روشن است که قرائات یاد شده با وجود تفاوت در معنا731ه. ش:  7077، علوم قرآنی، همو
 یکدیگر تعار  ندارند.

نـه در صـورت و ، کند ات و اعراب کلمه که تنها در معنای کلمه تغییر ایجاد میکاختالف در حر .2
، ل القـرآنکل مشـیتأو، قتیبه ؛ ابن26/ 7 : 7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری )ابن (2)شکل آن

بِِّه در آیه « کلمات»و « آدم»(. مانند: کلمات 02تا:  بی ََ ر یثک (؛ که ابن0)بقره/ مرٍت کِ َفَتلََّق  آَرُم ِمْ  
انـد قرائت کـرده« ِلماتک»و نص  « آَدمُ »قرائت کرده و بقیه با رفع « لماتک»و رفع « آدم»با نص  
ــی ــّراء ا، )فارس ــة للق ــبعةالحج ــی۲۳/ ۲ه:  ۱۱۱۳، لس ــع الب، ؛ طبرس ــمجم (. 7/255: 7012، انی

لمـاتی را کشود که آدم از پروردگـار خـود  معنای آیه این می، قرائت شود« آدم»که به رفع  درصورتی
، لمـاتکه کشود ین میآیه چن یمعنا، به نص  قرائت شود« آدم»و تلقی کرد؛ اما اگر کلمه   افتیدر

لهر»را نجات داد. و مانند:  افت کرد و اویآدم را در نْبََتهار نَبرتار  در آیه « کف 
َ
ب هر بَِقُباوٍل َحَساٍ  َو أ ََ َفَتَقب لَهر 

لَهر زَ کَحَسنر  َو  َلهاک»د یوفه با تشدک(؛ که اهل 01عمران/ )آل ِریارکف  « کَفلهـا»ف یو دیگران با تخف« فَّ
قـول خـدای ، به تخفیف قرائت کـرده اسـتگوید: مستند کسی که آن را  می یاند. أبوعلقرائت کرده

یُهْم یفرماید:  تعالی است که می
َ
« ِریرکزَ »کار رفته است؛ و  در این آیه کفل با تخفیف به ُفُل َمْریمَ کأ

، فالت به زکریا اسناد داده شده است؛ اما کسی که با تشدید قرائـت کـرده اسـتکمرفوع است؛ زیرا 
لَهرک»فاعل فعل  ها»به ری است که یضم« ف  ب هاردر قول خداونـد « َرب  ََ گـردد و در بـر مـی َفَتَقب لَهار 

برای زکریا ، ا مفعول است و فعل کفالت که مستند به خداوند استیرکز، صورت تشدید عین الفعل
 (.103/ 2: 7012، انیمجمع الب، قرار داده شده است )طبرسی

یـری در صـورت کلمـه رخ دهـد بـدون آنکـه تغی، ر در معنـا فقـطییـاختالف در حروف بـا تغ .0
(؛ 02تـا:  بی، ل القـرآنکل مشیتأو، قتیبه ؛ ابن26/ 7 : 7477، القرائات العشر النشر فی ، جاری )ابن

ِ در آیه « تبلوا»مانند: کلمه  نرل ْسالََفتُک  َتْبلُوا  کُُ
َ
نیا قرائت شـده « تتلو»(؛ که 05)یون /  َنْفٍس مر أ
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ه قـباًل انجـام داده کـ  عملـی را کـدر آنجا )قیامت( هر ، ستدر قرائت اول معنای آیه این ا، است
  نامـه کشـود: در قیامـت هـر د؛ اما معنا در قرائـت دوم ایـن مییآزما است )سود و زیانش را( می
یا»کند؛ و ماننـد کلمـه تالوت می، عملش را که از پیش فرستاده یادر آیـه « کُنَنجِّ ِ  کُنَنجِّ  کبَِباَدن

ی»(؛ که به حاء 32)یون / ِ  کُنَنحِّ -نیا قرائت شده است. در قرائت اول معنای آیـه ایـن مـی« کبَِبَدن

شـود: امـروز ؛ و در قرائـت دوم معنـای آیـه مـی میده بدنت را )از آب( نجات می، شود: ولی امروز
 یَف نُنِِْشُُرکَو اْنُظْر إَِى الِْعظرِم از آیه « نُنِِْشُُر»افکنیم؛ و مانند: ای )از ساحل( میبدنت را در ناحیه

ِشُاها»وفه و شام ک(؛ که اهل 203)بقره/ بـه فـتح « نَنُْْشُُر»اند و أبان از عاصم  قرائت کرده« زا»با « ُننأ
، قرائـت کـرده اسـت« راء»ن و با راء قرائت کرده است. بر اساس قرائت کسی کـه بـا ینون و ضم ش

قرائـت کـرده « زاء»کند و کسی که بـا ها را زنده می معنای آیه این است که خداوند چگونه استخوان
انگیاانـد. نشـا بـا زاء بـه  ها را بلنـد کـرده و برمی که خداوند چگونه آن به معنای آن، (نُنِِْشُُراست )

 (607/ 2 است )همان:  معنای ارتفاع
، دهـد ولی معنای آن را تغییر نمی، دهد اختالف در حروف که شکل و صورت کلمه را تغییر می .4

َطةً »که « َطةً َبصأ »مانند:  نیـا قرائـت شـده « السـراط»کـه « الصـراط»نیا قرائت شده است و یا « َبسأ
ُفـوِش »مسعود  که ابن  (757/مائده) لِْعْهِ  الَْمْنُفو اکاست. همچنین مانند  َمنأ وِف الأ ُصّ قرائـت « َکالأ

 ی پشم است.(؛ و هردو واژه به معنا01/ 7 ق: 7030، التحریر و التنویر، عاشور کرده است )ابن
ضـمیر ، بـدیهی اسـت، «منهم»و « مکمن»ر در صورت و معنا؛ مانند ییاختالف در حروف با تغ .0

َتـِل یو »اند؛ و مانند: غای  و ضمیر مخاط  هم ازنظر لفظ و هم ازنظر معنا با یکدیگر متفاوت و  « أأ
ُ ؛ اولی از باب افتعال و دومی از باب تفعل در آیه «تألی» ول

ُ
تَِل أ
ْ
(؛ که 22)نور/  مکوا الَْفْضِل ِمنْ َو ال یأ

، ان شما دارای برتری )مالی( و وسعت زندگی هستندیه از مکها  شود: آندر قرائت اول معنای آیه می
ان شما دارای برتری )مـالی( و یه از مکها  شود: آن نند؛ و در قرائت دوم معنای آیه میکد کوتاهی ینبا

ند. تفاوت معنا بر این اساس است که گفته شـود: قرائـت نکاد ید سوگند ینبا، وسعت زندگی هستند
بـه معنـی قصـور « ایـال»به معنی سـوگند و هـم از « هیال»اّول که از وزن افتعال است و اصل آن هم 

ق:  7472،  ر القـرآنیان فـی تفسـیجامع الب، ؛ طبری275/ 1 : 7012، انیمجمع الب، )طبرسی  است
(؛ تنها به معنای قصور است و قرائت دّوم کـه از 027/ 6 ش:  7065،  ر عاملییتفس، ؛ عاملی77/77 

قرائتـی « ء الوبهکبفامضبإا ىلب   »ردن است. همچنین مانند: کاد یبه معنی سوگند ، وزن تفّعل است
ُُمَعاِة فَرْساَعْوا إِىدیگر از آیه 

ْ
الةِ ِمْ  یاْوِم اِج ِیَ  آَمُنوا إَِا نُوِری لِلص  یَهر ال 

َ
(؛ کـه در 3)جمعـه/ ِر اهلل ِ کاَِ   یر أ
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قرائت اول به معنای به اجرا درآوردن و امتثال نماز جمعه اسـت و در قرائـت دوم بـه معنـای شـتاب 
ُضـودٍ »(؛ کـه 23)واقعـه/ َطلٍْح َمْنُضاورکردن برای اقامه نماز جمعه است؛ و مانند:  ـٍع َمنأ نیـا « َطلأ

َو »ردی در حضـور آن حضـرت آیـه اند که م نقل کرده یقرائت شده است. اهل سنت از امام عل
ُضودٍ  ٍح َمنأ درسـت « طلع»بلکه ، چه مقامی دارد« طلح»پ  آن حضرت فرمود: ، را قرائت کرد« َطلأ

ِضیمٌ است. مانند آیه  َُ دهـی؟ حضـرت  آیا آیـه را تغییـر نمی، . به آن حضرت گفته شدَو ََنٍْل َطلُْعهر 
/ 3 ه. ق:  7422، ر القـرآنیان عن تفسیشف و البکال، شود )ثعلبییر داده نمییفرمود: قرآن امروز تغ

  یاز پدرش و نیا قـ نویسد: این مطل  را امام مجتبی البیان در ادامه می (. صاح  مجمع251
-گوید: اصحاب ما نیا این روایت از یعقوب ابن شعی  نقل کـرده اند. وی میبن سعد روایت کرده

ٍ  َمْنُضبإد  »ئـت  گفتم: ]قرا گوید: به امام صادقاند که می ]صـحیح اسـت ؟ حضـرت « َو َطْوب
 (.005/ 3 : 7012، انیمجمع الب، است )طبرسی« و طلع منضود»]قرائت صحیح  ، فرمود نه

)که برخـی قرائـت فعـل مجهـول را بـر « َفیْرُتُوإَ  َو یْرَتُوإَ  »و تأخیر؛ مانند:  اختالف در تقدیم  .6
َحـق»)کـه در قرائـت ابـوبکر « بـالموترت الحـق کو جاءت سـ»اند( و  معلوم مقدم داشته بـر « الأ

ِت » َموأ َ کَو جرَءْت سَ شده است(. و مانند: « ِبالأ
ْ
ر و عبداللـه ک(؛ که در نقل أبوب73)ق/  َرةُ الَْمْوِت بِرَل

َ ِّ بِرلُْموتِ کجرَءْت سَ »، گونه قرائت کرده استبن مسعود آن را این
ْ
که در معنای آن دو قول است: « َرةُ اَل

یا آنکه مانند فراء ، «رة اهلل  برَلوتکو جرءت س»ینکه گفته شود: )حق خدای عا و جل است(؛ یعنی یا ا
رة الحّق( که در حقیقـت از بـاب اضـافه شـ  بـه کره حق است. یعنی )و جاءت السکگفته شود: س

 (.705/ 4 ق: 7427، اعراب القرآن، خودش است )نحاس
ـی« »و أوصـی»ادی و نقصان؛ مانند یاختالف در ز .1 القرائـات  النشـر فـی ، جـاری )ابن  «و َوصَّ

یادیِهم(؛ و مانند: 26/ 7 : 7477، العشر
َ
جا حفص به غیـر  وفه بهک(؛ که اهل 00)ی /  َو مر َعِملَْتُه أ

یدیِهم»، حرف هاء
َ
، ر القرآنیان فی تفسیالتب، اند )طوسیو بقیه با حرف هاء قرائت کرده«  َو مر َعِملَْت أ

 (.400/ 7 تا:  بی
تـوان  های وی دارای اشـکال اسـت و ثانیـًا نمی دهد که اواًل مثال بررسی در موارد یاد شده نشان می

 زیرا:، گونه تعارضی با یکدیگر ندارند ادعا کرد که قرائات هیچ
قَی ُ »قرائت  .1 ُّ بیَح ُ »بـه جـای « ال اْم خرِماُدونَ اکإِْن در آیـه ، «الصَّ ُُ  نَاْت إاِل  َصایَحة  واِحاَدة  فَاَِِا 

؛ به «اقی زقاء وزقوایاقو ویزقا الطائر « »حه فروگرفت.یچون صبح طالع شد آنان را ص»(؛ 23)ی /
اواًل برخالف مصحف امام است و پذیرفته نیست؛ و ثانیًا ادعـای ، معنای زمانی که پرنده صدا باند
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ظـاهر اسـت؛ خالف ، یری در معنی ندارند و تنها در صورت اختالف دارندیکه این دو قرائت تغ این
ای اسـت کـه هـیچ  صدای پرنده« زقیه»بیانگر صدای وحشتناک عذاب الهی است و « صیحه»زیرا 

 جمع نیستند. وحشت و ترس در آن نیست و این دو معنا قابل
انـد. با یکـدیگر متعـار ، اندبدون تردید در برخی موارد که قرائات ازنظر لفظ و معنا متفاوت  .2
ِ در آیه « تبلوا» و« تتلو»طور مثال قرائت  به نرل ْسلََفتُک  َتْبلُوا  کُُ

َ
(؛ که یکی به 05)یون /   َنْفٍس مر أ

بـا یکـدیگر ، آزمودن سود و زیان و دیگری به معنـای تـالوت نامـه عمـل در قیامـت اسـت، معنای
 جمع نیستند. قابل
ف در انجامد؛ ماننـد: اخـتالنیا می یم شرعکبه اختالف در ح، در برخی موارد اختالف قرائت .3

ُُ   َحَّت  یْطُهْرنَ در آیه ، «طهرنی»قرائت  کـه  ف آنیـد هـاء و تخفی(؛ بـه تشـد222)بقـره/ َواَل َتْقَرُبو
ّهـرنیحتی »ر حفص: یوفه غکم شرعی است. اهل کموج  اختالف در ح د طـاء و یرا بـه تشـد« َطّ

، اء حـول القـرآنآر، ؛ فـانی اصـفهانی70/ 2: 7012، انیـمجمـع الب، اند )طبرسیهاء قرائت کرده
(. بدیهی است این دو قرائت از حیث مفاد قابـل اجتمـاع نیسـتند؛ و مکلـف در مقـام 64ق: 7477

 ها ملتام شود. تواند به یکی از آن عمل تنها می
هرچند تالوت متفاوت آن بـدون اشـکال ، در مواردی که قرائات با یکدیگر قابل اجتماع نیستند .4

در مقام التاام تنها بایـد بـه یـک ، اقل در قرائت تحقیق بیان کردتوان چنین مطل  را حد باشد که می
 صورت اجتهادی ملتام شد. قرائت و البته به

 .بررسی توجیه قرائت اشهب عقیلی3
بسـیاری قرائـت اشـه  ، دانندبا توجه به دیدگاه یادشده که اصل در همه قرائات را عدم تعار  می

َو یه یه هردو فعل را در آکرا  یلیعق غه معلـوم قرائـت کـرده اسـت ی(؛ بـه صـ74)نساء/ ْطِعُم َو ال یْطَعمُُ
ِعُم َو ال ی) ِعم( و در درون خود دارای تعار  استیطأ اند؛ زیـرا های متفاوت ذیل توجیه کردهبه روش، طأ

توجیهـات قرائـت وی ، ظاهرش تضاد اسـت، ر به خدا برگردانده شودیاگر هر دو فعل معلوم باشد و ضم
 ز:عبارت است ا

معنای آیه این است که خدا هرگـاه بخواهـد ، اند: در صورت معلوم بودن هر دو فعل برخی گفته .7
شاف عن حقائق غوامض کال، دهد )زمخشری طعام نمی، ه مصلحت بداندک یدهد و گاه طعام می

 (.75/ 2 ق:  7451، لیالتنا
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ته است: أطعمت گف یاست. چنانکه أزهر« ستطعمی» یدوم به معنا« طعمی»نویسند:  برخی می .2
ق:  7422، ر القـرآنیان عـن تفسـیـشـف و البکال، شـود )ثعلبـی به معنای استطعمت استعمال می

(. در این صورت فعل اول به معنای طعام دادن و فعل دوم به معنـای طلـ  کـردن طعـام از 4/707 
 خداست.

بر اطعام و هـم  ه خداوند هم قادرکن است یدو فعل معلوم یادشده ا یاند: معنا برخی دیگر گفته .0
 اطعام است )همان(. کقادر بر تر

ر در فعل معلوم اول به خداونـد و در معلـوم دوم کـه منفـی اسـت )ال یبر اساس نظر برخی ضم .4
، المحـرر الـوجیا فـی تفسـیر الکتـاب العایـا، گردد )ابن عطیه اندلسـی ُیطِعم( به وثن و بت برمی

 دهد. ام نمیدهد و بت طع (؛ یعنی خدا طعام می210/ 2 ق: 7422
آید توجیهات یادشده برای قرائت اشه  عقیلی و در جهت اثبات عـدم تعـار  قرائـات  به نظر می

 ناتمام است؛ زیرا:
یـک از آن  در جهت رفع تعار  درونی قرائت اشه  عقیلـی اسـت و هیچ، . آنچه آمده است7

اسـت کـه قرائـت  کند. روشـنتوجیهات تعار  معنائی آن قرائت را با قرائت رایج برطرف نمی
ِعُم َو ال یمعلوم بودن هر دو فعل )ُهَو  ِعم( با قرائـت رایـج کـه فعـل در اول معلـوم و در دوم یطأ طأ

ِعُم َو ال یمجهول است )ُهَو  َعم( با یکدیگر ازنظر معنا متعار یطأ اند؛ زیرا بـر اسـاس قرائـت طأ
ی ظـاهر قرائـت دوم ولـ، شـوددهـد و اطعـام نمـیشویم که خداوند طعام مـی رایج معتقد می

اراده دو معنـای ، بـدیهی اسـت، دهـددهد و طعام نمـیمعنایش این است که خداوند طعام می
 جمع نیست. متفاوت در دو قرائت )رائج و اشه  عقیلی( قابل

طور مثـال فعـل دوم کـه منفـی اسـت )َو ال  بـه، اند.توجیهات یادشده با یکدیگر نیا متعار 2
َعم( به تنهائی نمیی اند بر اساس یک توجیه به معنای ایـن باشـد کـه خداونـد طلـ  طعـام تو طأ

کند و بر اساس توجیه دیگر به معنای این باشد که خداونـد قـادر اسـت کـه اطعـام نکنـد. نمی
رو قرائت اشه  عقیلی از یکسو با قرائت رایج متعار  است و از سوی دیگـر توجیهـات  ازاین

 هم با یکدیگر تعار  درونی دارند. آن
ِعـُم َو ال ی. این توجیهات بیانگر آن است که اگر هر دو فعل به صیغه معلوم قرائت شود )ُهَو 0   طأ

َعم(ی یـاد ، کند و اگر این تعـار  نبـود با یکدیگر و نیا با معنای قرائت رایج تعار  پیدا می، طأ
 آمدند. شدگان در مقام توجیه آن برنمی
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 نتیجه
عنوان اصل حاکم و اینکه اختالف قرائات از  در قرائات بهروشن گردید که ادعای اصل عدم تعار  

پذیرفته نیست؛ زیرا در بسیاری از مـوارد اخـتالف از نـوع ، نه تعار  و تناقض، باب تنوع و تعدد است
بلکه از باب اختالف لهجه و یا تفسیر و تبیین است و در برخی موارد قرائات بـا ، اختالف قرائات نیست
دلیل دال بر تعار  را توجیه و یـا کنـار ، توان به ادعای حاکمیت این اصلو نمییکدیگر تعار  دارند 

زیـرا: ، فصلت برای عدم تعار  ناتمـام اسـت 42نساء و آیه  72گذاشت و استناد عالمان قرائت به آیه 
ه بـر اینکـ، این آیات در مقام بیان این است که در قرآن کریم اختالف و بطالن راه ندارد و داللت نـدارد

یک از قرائات متفاوت قرآن با یکدیگر اختالف و تعار  ندارند؛ و برفر  که آیات یادشده ناظر به  هیچ
نـاظر ، که بر اساس دیـدگاه شـیعه یکـی بـیش نیسـت تنها بر قرائت نازل شده بر پیامبر، قرائت باشد

کار گردیـد کـه آشـ، است که در آن اختالف و بطالن راه ندارد. همچنین با بررسی مصـادیق ذکـر شـده
برخی از قرائات با یکدیگر ازنظر محتوا و معنـا تعـار  دارنـد و از ایـن حیـث قرائـات قبـل از توحیـد 

بایـد ، اند؛ زیرا هر قرائتی که با مصحف امام مطـابق نباشـد مصاحف و بعد از توحید مصاحف متفاوت
اننـد دو خبـر متعـار  م، کنار گذاشته شود و با قرائات متعارضی که با مصـحف امـام منطبـق هسـتند

ویژه تالوت  هرچند در مقام تالوت به، اش توجیه و التاام عملی به یک قرائت استمعامله شود که نتیجه
 ها اشکالی نداشته باشد. قرائت آن، تحقیق

 :نوشت پی
مصدر و به معنی اسم مفعول مقـروء اسـت چنانکـه کتـاب مصـدر و بـه « رجحان»قرآن بر وزن  .7

 معنای اسم مفعول مکتوب است.
نظر از  نظر از حرکـات و صـرف این است که در صورت کلمه صرف مراد از عدم تغییر در صورت .2

نظر از اینکه نقطه در باالی کلمه باشد یا پایین کلمه، تغییری  داشتن نقطه و نداشتن آن و نیا صرف
 دهدرخ نمی
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 ق. 7422بیروت: ، دارالکت  العلمیه
 تا . بیروت: ]بی، دارالکت  العلمیه، تأویل مشکل القرآن، مسلم بن   عبدالله، قتیبه  ابن .6
 ق. 7474، بیروت: چاپ سوم، دار صادر،  لسان العرب ، رمکم  محمد بن، منظور ابن .1
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 ش. 7014مشهد: ، های اسالمی آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش
ــلیمان .3 ــد، ابوس ــن محم ــابر حس ــرآن، ص ــاریخ الق ــی ت ــان ف ــواء البی ــ ، اض ــالم الکت ، دار ع

 ق. 7401ریا : 
، ایــوم تتعلــق بالکتــاب العاعلــ یا الــیالمرشــد الــوج، لیاســماع  بــن عبــدالرحمن ، ابوشــامه .75

 ق. 7030روت: یب، دار صادر
دار  ، ر القــرآنیان عــن تفســیــشــف و البکال، ابواســحاق احمــد بــن ابـراهم، شــابورییثعلبـی ن .77
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تبـــة ک/ م - یتـــاب اللبنـــانکدار ال، علــم األصـــول یدروس فـــ، د محمـــدباقریســـ، صــدر .27

 م. 7376 - 7456، روت: چاپ دومیب، المدرسه
، انتشــارات ناصــر خســرو،  ر القــرآنیان فــی تفســیــمجمــع الب ، حســن  بــن فضــل ، طبرســی .22

 .7012، تهران: چاپ سوم
ــری .20 ــن ، طب ــد ب ــوجعفر محم ــجر اب ــامع الب ،ری ــج ــی ــی تفس ــرآنیان ف ــه،  ر الق ، دار المعرف

  ق. 7472بیروت: 
،  اء التــراث العربــییــدار اح،  ر القــرآنیان فــی تفســیــالتب، الحســن محمدبن، طوســی .24
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