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 مواضع مختلفه در برابر عنصراختالف قرائات

 

 سید علی موسویدکتر یداله ملکی، 

 

است اسالم)ص( از آنجا که قرآن کالم وحی و معجزه جاوید پیامبر گرامی  :چکیده

( إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ)خداوند بشارت حفظ آن را از پیش داده است؛ 

برای تهاجم به  دشمناناز  دستاویزی برای برخیاختالف قرائات امر  و چون (9حجر/)

از باز این رو،  قرآن و ادعای راهیافت تحریف در این کتاب آسمانی فراهم آورده است.

ای روشن شدن حقایق آن از اهمیت ویژهدرها  اختالف قرائت مواجه با شناخت 

برخوردار است؛ چرا که دیدگاه ما را نسبت به اصل اعتبار و سندیّت قرآن روشن 

 داده می شود. هایی که در این زمینه مطرح است، پاسخ سؤالبه کند و می

 پیامبر)ص(، ائمه)ع(، قراأت، تحریف، تواتر  واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

 و آمد خواهد حساب به قرآن، تحریف و تغییر گوناگون قرائت های نشود، متحمل بیشتر را اعراب نوع یک قرآن وقتی

 فریقین طریق از که روایاتی. گرفت خواهد جبهه موضوعی، چنین مقابل در است تغییر و تحریف از قرآن حافظ که(ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر

 که را افرادی و شدمی آشفته و نگران قرائات اختالف مقابل در سخت پیامبر که کندمی بیان را حضرت موضع همین شده، نقل

 فی رجالن اختلف قال مسعود، بن اهلل عبد عن». کردمی راهنمایی اصلی قرائت به شدند،می قرآن در قرائت اختالف موجب

 کما اقرؤا فقال رجل عنده و وجهه فتغیر قال بذلک، فاخبر النبی فأتی النبی اقرأنی عذا اآلخر قال و النبی اقرانی هذا فقال سورة،

 نقل مسعود بن اللّه عبد ؛انبیائهم علی اختالفهم قبلکم کان من هلک فانما نفسه قبل من ابتدعه ءبشی امر ءابشی ادری فال علّمتم

 دو هر و کردند، قرائت دو هر حضرت دستور به. رسیدند(ملسو هيلع هللا ىلص) اهلل رسول محضر به داشتند، اختالف قرائت در نفر دو: است کرده
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 همان را قرآن فرمودند، آنها به و شد دگرگون مبارکش چهره و آشفت بر سخت حضرت. دادند نسبت پیامبر به را خود قرائت

 خاطر به پیشین ملت های که ننمائید گذاریبدعت و نکنید اختراع قرائت خود پیش از. کنید قرائت ایدآموخته که طوری

 .(41ص .4جق،4141 طبری، ).«شدند کشیده نابودی به پیامبران برابر در اختالف، همین

 این با داشتند؛ عهده بر را پیشوایى و هدایتگرى رسالت همان ،(ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر از پس نیز السّالم علیهم معصومین ائمه

 انجام را خود پیشوایى وظیفه و رسالت خویش، حیات زمان در بزرگواران، آن از کدام هر. شدنمى نازل وحى آنها بر که تفاوت

 که داشتند تأکید آنان. بود قرآن قرائت و نص از صیانت ،(ملسو هيلع هللا ىلص) اسالم گرامى پیامبر همانند ایشان، اقدامات جمله از. است داده

 امام روایت در که چنان آن است؛ روات ناحیه از شود، حاصل اگر قرائات، در اختالف و است واحد نص داراى و واحد قرآن نزول

 .است شده تصریح آن بر السّالم علیهما صادق امام و باقر

 در برابر اختالف قرائت (ملسو هيلع هللا ىلص)مواضع پیامبر 

 تا خواندندمى مسلمانان بر را شده وحى آیات (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر و است بوده واحد نص داراى و واحد (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر بر قرآن نزول

 از یکى واقع در. گردد متفاوت آن، نص و واقعى قرائت مبادا تا نمودندمى تکرار را کار این و گیرند، فرا را آیات قرائت آنها

 .بود آن صحیح شکل به مردم دست به آسمانى کتاب رساندن ،(ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر هاىرسالت

 خود پیش از و شدنمى اشتباه دچار گاههیچ آن، خواندن و وحى گرفتن فرا در و بود« معصوم» حضرت خود رو این از

 به نشود، هااختالف از برخى دچار هم مردم نزد در قرآن، قرائت که این براى و دادنمى نسبت خدا به قرآن عنوان به را سخنى

 بیان او براى را صحیح قرائت نمود،مى مراجعه حضرت آن به قرآن قرائت مورد در کس هر و پرداختمى دیگران قرائت تصحیح

 .داشتمى

 :است قرار بدین قرائات تصحیح به (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر اهتمام از چند اىنمونه

 حضرت با و بود ایشان نزد )علیه السالم( على که حالى در رفتیم، (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول حضرت نزد: گویدمى مسعود بن اللّه عبد. 4

( ملّت: )فرمود و شد ناراحت سخت حضرت. داریم اختالف یکدیگر با قرائت در کردیم عرض حضرت خدمت. کردمى گو و گفت

 (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر: گفت ما براى )علیه السالم( على و فرمودند را مطلبى )علیه السالم( على به سپس. شدند هالك اختالف، خاطر به شما از قبل

 .(9 ص ،4 جق، 4141 طبرى، ).نمایید قرائت شد، داده تعلیم شما به که طور همان که این بر کندمى امر را شما
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 بسیار (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر نمودند،مى اختالف یکدیگر با اىآیه قرائت مورد در صحابه وقتى که آیدمى بر مذکور روایت از

 .را آن از غیر نه بخوانید، را( صحیح قرائت یعنى) شده داده تعلیم شما به که قرائتى که دادندمى دستور و شدمى ناراحت

 و نمود قرائت من بر را اىسوره مسعود بن اللّه عبد: گفت و آمد (ملسو هيلع هللا ىلص) اللّه رسول نزد مردى: ارقم می گوید بن زید. 1

 پیروى آنها از یک کدام قرائت از. است متفاوت یکدیگر با آنها قرائات لکن و نمودند قرائت را سوره آن من بر هم ابىّ و زید

 آن باید،مى کسى هر: گفت )علیه السالم( على ایشان، کنار در )علیه السالم( على و بود ساکت (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر که حالى در: گویدمى زید نمایم؟

 .(9 ص ،4 جق، 4141 طبرى، ).است گرفته فرا که نماید قرائت چنان

 عثمان، رضاعى برادر سرح، ابى بن سعد بن اللّه عبد: فرمود حضرت که نمایدمى نقل )علیه السالم( صادق امام از بصیر ابى. 3

 را وحى او بر و خواندمى فرا را او (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر وحى، نزول هنگام به بود، خوشى خط داراى چون و شد مدینه وارد و آورد اسالم

 سمیع: کردمى امال او بر (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر که هنگامى مرحله، یک در. نوشتمى کرد،مى امال او بر پیامبر را چه آن او، و خواندمى

 تعلمون بما اللّه و»: نوشتمى او ،«خبير تعملون بما اللّه و»: گفتمى (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر که هنگامى. علیم سمیع: نوشتمى او بصیر،

 قمی، ).بازگشت مکّه به و شد مرتد[ او با (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر مخالفت خاطر به] او! است؟ یکى آنها آیا فرمودمى (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر و «بصير

 .( 142 ص.  4 ج. ش 4331

 سعد بن اللّه عبد مورد (در93)انعام/  (اللَّهُ أَنْزَلَ ما مِثْلَ سَأُنْزِلُ): شریفه آیه که است آمده هم البیان مجمع تفسیر در

 هنگامى و «رحيما غفورا»: نوشتمى او ،«حكيما عليما»: بنویس: فرمودمى (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر که هنگامى و بود وحى کاتب که است

 طبرسی، ) .بازگشت مکه به و شد مرتد او. «حكيما عليما»: نوشتمى او «رحيما غفورا»: بنویس: فرمودمى حضرت که

 .(845 . ص1 جش،4311

 قرائت در و کردند قرائت را احقاف سوره از آیه سى نفر دو: که کندمى نقل طوالنى روایتى در عیاش، ابى بن بکر ابى. 1

 از حضرت. برد (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر نزد را دو آن و. نخوانید را آن و نیست، صحیح( قرائت) این: گفت مسعود ابن. نمودند اختالف آیات

 امر را شما (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر: فرمود )علیه السالم( على حضرت. بود او نزد )علیه السالم( حضرت که حالى در شد خشمگین( آنها قرائت اختالف)

   .(483 ص .12 جق،4123 مجلسی، ).نمایید قرائت شده، داده یاد شما به که چنان آن تا کندمى
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 به توجه و دقت همین. بود کلمات صحیح کتابت به توجّه قرائات، تصحیح بر (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر نظارتى هاىاقدام از یکى

 شکل به قرآن قرائت بیان (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر مهم هاىرسالت از. انجامید سعد بن اللّه عبد عزل به که بود کلمات صحت و کیفیت

 (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر نزد که نیز فرقان سوره قرائت در حکیم بن هشام با عمر اختالف حتى. بود اختالف موارد در آن تصحیح و صحیح

 است، نبوده بیش قرائت یک که را صحیح و واقعى قرائت (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر و است شده منجر واقعى غیر قرائت تصحیح به رفتند،

 نظر به صحیح (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر سوى از قرائت دو هر تجویز بر مبتنى حکیم، بن هشام و عمر اختالف روایت لذا. اندفرموده بیان

 . رسدنمى

 در برابر عنصر اختالف قرائت  )علیه السالم(مواضع امامان 

 اختالف ،(ملسو هيلع هللا ىلص) اسالم پیامبر ارتحال از پس که است آن شود، واقع توجه مورد بایدمى معصومین، ائمه زندگى در آنچه امّا

 و (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر دستور به که قرآنى و داشتمى بیان را واقعى قرائت )علیه السالم( على حضرت چند هر و شد آغاز تدریج به قرائات در

 پاى از قرائات تصحیح در )علیه السالم( على حضرت ولى نپذیرفتند، آنها و کرد عرضه مردم بر نمود، آورىجمع واحد قرائت بر

 به عثمان، زمان در. نیافت نشر حکومت، طرف از واحدى قرائت با واحدى قرآن دوم، و اول خلیفه زمان در طرفى از. ننشست

 در و یافت نشر )علیه السالم( على حضرت تأیید و نظارت با واحدى، قرائت با واحدى مصحف در قرآن قرائات، اختالف گسترش علت

 رواج مسلمانان همه میان تاکنون و است بوده آنان تأیید مورد دیگر، امامان امامت زمان در و حضرت خالفت و حکومت زمان

 . دارد

 در عثمان قرآن و مصحف با نمود، آورىجمع (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر ارتحال از پس )علیه السالم( على حضرت خود که نیز قرآنى اگر

 تأیید مورد عثمانى، مصحف در )علیه السالم( على حضرت نظر از اختالف موارد مسلما باشد، داشته اختالف هاواژه از برخى قرائت

 قرآن که است آن بیانگر السّالم علیهم معصومین ائمه دیگر موافقت استمرار و عثمانى قرآن با حضرت آن موافقت و است بوده

 تفاوت وجود صورت در معصومین ائمه الّا و دانست متفاوت واقعى قرائت با بایدنمى را آن قرائت و( الدفتین بین ما) موجود

 گذاشتند،نمى صحه عثمانى مصحف و آن بر آورد،مى وارد لطمه قرآن اساس بر که شکلى به آنها، بین کلمات تفاوت و قرائت

 .نمودندمى مخالفت آن با بلکه
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 امری را قرائت اختالف (ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر همانند بوده، تحریف و تغییر گونه هر از قرآن حافظان السالم معصومین علیهم ائمه

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ »: است شده نقل باقر امام از روایتی در چنانکه. اندگرفته موضع آن مقابل در دانسته، باطل

وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَّ  الْقُرْآنَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَ

 ).«است روات جانب از اختالف است، واحد خدای نزد از و یکی قرآن ؛ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِالِاخْتِلَافَ يَجِی

عَلِیُّ بْنُ »: فرمایند می که شده، نقل )علیه السالم(صادق امام از مضمون همین مشابه . (41حدیث ،332.ص1ق،ج4121کلینی،

 يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَإِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ 

 ،332.ص1ق،ج4121کلینی، ) ؛احِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِوَ لَکِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ

 گویندمی( دارند متفاوت قرائات بر تعمد که است مسلمانان از برخی منظور) اینها که کندمی سؤال حضرت از . (43حدیث

 خدای طرف از و است یکی قرآن گویندمی دروغ خدا دشمنان: فرمایدمی قاطعانه حضرت است، شده نازل حرف هفت بر قرآن

 گیریموضع قرآن قرائت در اختالف مقابل در چگونه )علیه السالم(صادق امام که است تامل قابل نکته این«. است شده نازل واحد

از  که است ضعیف احادیث آن مقابل در مبارك حدیث این گفت؟ سخن بارهاین در است ممکن این از صریح تر آیا. کندمی

  .است شده نازل حرف هفت بر قرآن که شده وارد فریقین طریق

 شد، سوال قرآن، نزول مورد در )علیه السالم(صادق امام از وقتی روایتی، به بنا. دارد داللت ائمه واکنش همین بر هم دیگری روایات

 )).«عَنْ تَنْزِيلِ الْقُرْآنِ قَالَ اقْرَءُوا کَمَا عُلِّمْتُمْ )علیه السالم(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ »؛ کنید قرائت اید،آموخته که همانطوری: فرمودند حضرت

 متداول قرائت خالف بر )علیه السالم(صادق امام محضر در شخصی که است شده نقل نیز و .(48حدیث ،334. ص1ق،ج4121کلینی،

قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ قَالَ: : »دادند ارجاع مردم بین متداول قرائت به و کردند نهی را او حضرت کرد، قرائت

ابن فروح  ).«اقْرَأْ کَمَا يَقْرَأُ النَّاسحُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَیْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ 

 ؛(493،ص4جق،4121صفار،

 قرائت های ثانیا. است بوده متداول مردم بین در قرائت یک اینکه نخست: آیدمی دست به اساسی نکته دو روایت دو این از

 .دهدمی ارجاع متداول قرائت همان به را افراد و کندمی نهی حضرت را مختلف

 حتی است، شده محسوب گمراهی متداول شیوه از تخطی و قرائت اختالف شده، نقل )علیه السالم(صادق امام از که دیگر روایت در
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کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم وَ مَعَنَا رَبِیعَةُ الرَّأْیِ، فَذَکَرْنَا فَضْلَ : کند چنین معروف صحابی« مسعود بن اهلل عبد» مثل اگر

«. نَعَمْ، ضَالٌّ»فَقَالَ رَبِیعَةُ: ضَالٌّ؟! فَقَالَ: « قِرَاءَتِنَا، فَهُوَ ضَالٌّ مَسْعُودٍ لَايَقْرَأُ عَلى إِنْ کَانَ ابْنُ»الْقُرْآنِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم: 

  .(11حدیث ،331. ص1جق، 4121 کلینی، ) .«قِرَاءَةِ أُبَیٍّ أَمَّا نَحْنُ، فَنَقْرَأُ عَلى»ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم: 

 مشاهده قابل زیر روایات در قرائات، اختالف از قرآن صیانت امر بهعلیهم السالم  معصومین حضرات اهتمام از چند ای نمونه 

 : است

 ؛کَذَلِکَ فَکَتَبَهُ التَّابُوتَ اکْتُبْهُ ع عَلِیٌّ قَالَ التَّابُوهَ قَرَأَ لَمَّا زَيْداً  أَنَّ رُوِیَ وَ. »1

 . ص12 جق،4123) مجلسی، .«بنویسید« تابوت» را آن: فرمود حضرت خواند،مى را تابوة ثابت، بن زید که هنگامى

483). 

أَبُو حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَیْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ فَقَالَ  عَنْ سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ. »1

( قرآن) قرائت )علیه السالم( صادق حضرت نزد فردى: گویدمى سلمه بن سالم ؛عَبْدِ اللَّهِ ع کُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ کَمَا يَقْرَأُ النَّاس

 آن کن؛ خوددارى قرائتى چنین از: گفت بدو حضرت. خواندمى( مردم« )ناس» قرائت خالف بر او که شنیدم من و نمودمى

  .(13حدیث ،333 . ص1 جق، 4121 کلینی، ).«خوانندمى مردم که بخوان چنان

 را آنها و پرداختهمى قرائات تصحیح به )علیه السالم( صادق امام کهدارد  این بر داللت است، معتبر نیز سند جهت از که مذکور روایت

 . است دادهمى ارجاع است« ناس» قرائت همان که مشهور قرائت بر

 امام از: گوید سمط بن سفیان ؛عَنْ تَنْزِيلِ الْقُرْآنِ قَالَ اقْرَءُوا کَمَا عُلِّمْتُمْ -عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع. »3

 ص،48ق، ج4121 کلینی، ) .«ایدگرفته فرا که چنان آن بخوانید،: فرمود حضرت. پرسیدم قرآن تنزیل درباره )علیه السالم( صادق

334،)  

هُ أَحَدٌ وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّ. »1

 هر: فرمود حضرت. نمودم سؤال توحید درباره )علیه السالم( رضا امام از: گوید العزیز عبد ؛يَقْرَأُ النَّاسالتَّوْحِیدَ قُلْتُ کَیْفَ يَقْرَؤُهَا قَالَ کَمَا 

 قرائت را توحید سوره چگونه. کردم عرض. است شناخته را توحید بیاورد، ایمان آن بر و بخواند را احد اللّه هو قل سوره کس
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                                                                          ( ،3حدیث ،151ص. ق4395 صدوق، ).«خوانندمى مردم که طورى همان: فرمود حضرت کنیم؟

 ائمه و است بوده واحد آن نزول است؛ واحد نص داراى و حرف یک بر قرآن )علیه السالم( صادق امام نورانى کالم مقتضاىبه  به

 از پس قرآن که روست همین از. اندداشته باز مجاز، غیر قرائات از را مردم و داشته کامل نظارت قرآن قرائت بر السّالم علیهم

 خداوند طرف از که آن آیات و کلمات تمامى و مانده باقى لفظى تحریف گونه هر از دور به سال، صد و اندی چهار و هزار یک

                                                                                           .است مانده محفوظ افزایشی، یا نقصان گونه هیچ بدون شده نازل (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر بر

 مانده سانیک مسلمین همه نزد گردد،مى ختم« ناس» سوره به و آغاز« حمد» سوره از که الدفتین، بین ما موجودقرآن  قرآن

 بر مواظبت آنها، جمله از که باشدمى متفاوت ابعاد در و نبوده محدود خاصى بعد به تحریف، گونه هر از قرآن مصونیت. است

 تا آغاز از قرآن معتقدند شیعه علماى.یابد تغییر محتوا و معنا صحیحى، غیر قرائت با بسا چه زیرا. باشدمى آیات صحیح قرائت

 :نمایندمى استدالل ادّله این به همواره خود، مدّعاى بر ایشان. است مصون تغییرى و تحریفى گونه هر از همیشه

 آیه این. آنیم حافظ خود ما و کردیم نازل را قرآن همواره ما ؛(9() حجر/ لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا: )شریفه آیه. 4

 در خداوند. است ناپذیر تخلّف آن ضمانت و الهى وعده و است تحریف گونه هر از قرآن حفظ بر الهى وعده و ضمانت متضمن

 .است مصون دستبردى گونه هر از قرآن که است داشته بیان صراحت به حصر، سیاق و تأکید چند با شریفه آیه

 بر باطل که است عزیزى کتاب قرآن (؛14)فصلت/ (خَلْفِهِ مِنْ ال وَ يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ يَأْتِيهِ ال عَزِيزٌ لَكِتابٌ إِنَّهُ وَ: )شریفه آیه. 1

 قرآن از تحریف گونه هر نفى مستلزم که است شده نفى قرآن از باطل اقسام تمام آیه،این  در.« یابدنمى راه پس و پیش از آن

 .هست نیز بطالن و آسیب و تغییر گونه هر از آن بودن مصون و

مَا إِنْ  الثَّقَلَیْنِ فِیکُمُ إِنِّی تَارِكٌ»:سنت اهل از چه و شیعه از چه اند؛کرده نقل را آن صحابه، از زیادى افراد که ثقلین حدیث. 3

 و خدا کتاب: دادم قرار گرانبها چیز دو شما بین در من .(11 . ص8 ق،ج4391مسلم،  )؛ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا ]بَعْدِی أَبَداً[

 .«شویدنمى گمراه کنید، هرگز تمسک دو آن به که صورتى در. هستند بیتم اهل همان که عترتم

 .است آن تحریف عدم قرآن، به همیشگى تمسک وجوب الزمه

 ،114ص ،4ج.ق 4314) برقى، ؛کُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ : »فرمود )علیه السالم( صادق امام«. عرض» روایت. 1

 .«است( ساز دست و) شده زینت ندارد، موافقت خدا کتاب با که حدیثى هر ( ،415حدیث
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 امام که حالى در باشد، شده تحریف خود است ممکن چگونه. است باطل و حق مقیاس و معیار قرآن مذکور، حدیث طبق

 .نمایدمى بیان باطل و حق تمیز معیار عنوان به همیشه براى را آن )علیه السالم( صادق

 لفظى و بیانى اعجاز ویژه به نماید؛مى تحدّى به دعوت متعدد، موارد در قرآن خود و است قطعى و مسلّم امرى قرآن، اعجاز. 8

 .است قرآن بالغتى و فصاحتى اعجاز محو آن، الزمه باشد، کرده تغییر و تحریف قرآن اگر. آن

 تغییر و تحریف از هاسوره سالمت بر دلیل که واجب نمازهاى در قرآن سور از یک هر قرائت بر  علیهم السّالم ائمه رخصت. 3

 نماز سوره صورت این غیر در چون گردید؛ خواهد نماز بطالن موجب ها،سوره در تحریف و تغییر گونه هر صورت در زیرا؛ است

 .است شده نقصان به مبتال نماز و نشده قرائت آن کامل شکل به

 مختلف های قرائت و ندارد بیشتر اعراب نوع یک قرآن که دارد داللت فریقین طریق از روایات، هم و عقلی برهان هم بنابراین

 تحریف گونه هر از قرآن صیانت به معتقد متأخران، تا متقدمان از شیعه بزرگوار علماى لذا. باشدمی قرآن حقیقت از خارج

 .اندبوده

 

 نقد نظریه تواتر قرائات

به قرآن و تشویق خود قرآن در این رابطه، قرآن از  (ملسو هيلع هللا ىلص)به لحاظ جاذبه فوق العاده قرآن و به لحاظ اهتمام رسول اکرم 

هنگام نزول در بین مسلمانان به صورت گسترده مطرح بود. در صدر اسالم سخن روز مردم چه مؤمن و چه مخالف قرآن بود، 

ول اللّه کردند و قرآن را از دو لب رسشد، مؤمنان با شوق و حرص وصف ناشدنى به سوى آن شتاب مىاى نازل مىوقتى سوره

شدند و هاى قرآن شیفته آن مىها و زیبایىدادند. مخالفان نیز به لحاظ اعجابگرفتند و در قلب و سینه خود جا مىمى (ملسو هيلع هللا ىلص)

 همواره در هر محفلى سخن از قرآن بود.

ت و اعراب شناختند و به حروف و کلماقرآن به نوعى در بین مسلمانان مطرح بود که تمام حدود آن را کامال و دقیقا مى

کرد، همگان متوجه گفت یا اعرابى را اشتباه قرائت مىاى را اشتباه مىاى که اگر کسى کلمهآن کامال آگاه بودند، به گونه

ترین سخن قرآن بود در مسجد و منزل آواى کردند. در محفل مسلمانان شیرینشدند و او را به اشتباهش گوشزد مىمى

مکه و مدینه عطرآگین از قرائت و حفظ قرآن بود. قرآن در بین مسلمانان با حدود و شؤونش در ملکوتى قرآن بلند بود و فضاى 

حدّ تواتر مطرح بود. عامل اصلى بقای قرآن و حفاظت آن از هر گونه خطر تحریف، هم همین تواتر آن است و هیچ دلیلى بهتر 
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اس اگر نویسندگان قرآن دهها نفر بودند، حافظان قرآن توان طرح نمود. بر همین اساز تواتر به حراست و صیانت قرآن نمى

 شد.از این رو در بین مسلمانان قرآن با تواتر شناخته مى صدها و قاریان قرآن هزاران نفر بودند.

ا اى و یا حتى اعرابى از قرآن با خبر واحد و یا شهادت دو فرد عادل و یاى و یا کلمههیچ گاه پذیرفته نبود و نیست که جمله 

 ظنون دیگر ثابت شود. تواتر قرآن مورد پذیرش همه مسلمانان است، کسى در تواتر قرآن تردید ندارد. 

رسد که مى (ملسو هيلع هللا ىلص)هاى هفتگانه به طور متواتر به خود رسول اکرم اى از دانشمندان اهل سنت قائلند که همه قرائتعده

نده است. بعضى از علما، این عقیده را معروف و مشهور خواهاى هفتگانه مىخود پیامبر اسالم، قرآن را با این قرائت

بعضى،  .(133 صش،4358 زرقانى، )داند.هاى دهگانه را متواتر مىاند و از سبکى نقل گریده است که همه قرائتدانستهمى

مفتى اندلس، ابو سعید هاى هفتگانه را متواتر نداند، کفر ورزیده است. این نظریه به اند که هر کس این قرائتحتّى خیال کرده

ها متواتر نیست و به طور یقین آور به پیامبر اسالم خرج بن لب نسبت داده شده است. ولى عقیده شیعه این است که قرائت

رسد. این اى دیگر با )خبر واحد( به پیامبر مىها نوعى اجتهاد و از طرف قاریان است. پارهرسد، بلکه بعضى از این قرائتنمى

 گردد.اند، براى روشن شدن مطلب دو موضع بررسى مىبعضى از دانشمندان اهل سنت پذیرفته نظریه را

هر سخنى که بطور تواتر نقل نگردد و  دانند. بنابرایناوّل: همه مسلمانان راه ثابت شدن قرآن را منحصر به تواتر آن مى

 ست.به صورت خبر واحد باشد. جنبه قرآنى ندارد و از اهمیت برخوردار نی

 دوّم: آشنا شدن با خود قاریان و چگونگى نقل و ناقالن آنهاست.

ها براى خود قاریان به صورت سازد که این قرائتاند، روشن مىها را فرا گرفتهدقت در اینکه قاریان چگونه این قرائت

 خبر واحد بوده است.

و از خود قاریان به طور متواتر نقل نگردیده است.  (ملسو هيلع هللا ىلص)ر هاى هفتگانه از پیامبگردد که هیچ یک از قرائتبا این بیان روشن مى

 اگر فرض کنیم که از خود قاریان متواترا نقل شده است، قطعا از رسول اکرم متواترا نقل نگردیده است.

 اند،ها را بر احکام شرعى جایز دانستهها را حجت دانسته و استدالل با هر یک از این قرائتاى از علما، قرائتهر چند عده

 

توان استدالل نمود. ها حجیت ندارد. در صورت اختالف، طبق یکى از آنها، به یک حکم شرعى نمىولى حق این است که قرائت

 زیرا:

 اوال: ممکن است که این قاریان راه خطا پیموده باشند.
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نیست، بلکه عقال و شرعا  ثانیا: نه تنها دلیل شرعى و عقلى بر وجوب عمل به گفتار یکى از آن قاریان معینا در دست

 پیروى کردن از غیر علم، ممنوع است.

نقل گردیده است و  (ملسو هيلع هللا ىلص)ها، گرچه متواتر نیستند، ولى به هر صورت از پیامبر ثالثا: ممکن است کسى بگوید: این قرائت

نماید، ولى ز تثبیت مىها را نیکند، حجیت نقل این قرائتاز اقسام خبر واحد است و دالئلى که حجیت خبر واحد را ثابت مى

ها ثابت نیست تا دالئل اثبات حجیت خبر واحد، حجیت آنها را ثابت نماید؛ زیرا ممکن است این روایت بودن این قرائت

ها از نقطه و ها، یک نوع اجتهاد و اظهار عقیده از طرف خود قاریان باشد و سبب اختالف قاریان را اگر خالى بودن قرآنقرائت

 کند.، احتمال اجتهاد قاریان را بیشتر تقویت مىحرکت بدانیم

ولى ، «ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةوَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِی إِنَّ الْقُرْآنَ»آمده است:  )علیه السالم(با آنکه در روایت امام صادق 

 « اقْرَؤُا کَمَا يَقْرَأُ النَّاس » ه طبق هر یک از قرائات مشهور قرائت کنند. حدیثاند کائمه معصومین علیهم السالم رخصت فرموده

 اند. الزمه جمع بین دو حدیث انحصار قرائت اصلى در بیان همین قرائات معروف است. را دلیل براى مدّعا گرفته

رایج در زمان ائمه اطهار علیهم السالم بوده است، عالمان و اندیشمندان شیعی در تأیید این گفته که قرائت واقعی همان قرائت 

 سخنانی چند آورده اند که به قرار زیر است:

کما أن األحوط عدم التخلف عما فی المصاحف الکریمة الموجودة بین أیدی  »امام خمینى )ره( در تحریر الوسیله آورده اند:

،ص 4موسوی خمینی، ]بی تا[. ج )«لقراءة بإحدى القراءات.المسلمین، و إن کان التخلف فی بعض الکلما بل ال یبعد جواز ا

435) 

را قرائات متداول آن زمان « اقرأوا کما یقرأ الناس»و حدیث آیت اهلل خویى قرائت به قرائات متداول عصر ائمه را جایز دانسته 

 (114،ص 41ق. ج4143خویى،  )اند.تفسیر نموده

بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته فی زمان األئمة )علیهم السالم( بحیث يظهر أنهم کانوا المراد » نجفی در جواهر الکالم می نویسد:

 .(191. ص9ق،ج4352نجفى،  ) «يرضون به و يصححون و يجوزون ارتکابه فی الصالة

 (112،ص1ق. ج 4149عاملى، )«.إنّ آل اللَّه علیهم السالم أمروا بذلک فقالوا: اقرأوا کما يقرأ الناس»  عاملی:
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تواند ناظر به قرائات سبع باشد. زیرا حادثه حدیث مزبور نمى»فرماید: ولى مرحوم سید محسن حکیم در شرح عروة، مى

حصر قرائات در هفت قرائت در اوایل سده چهارم به وقوع پیوست، یعنى دو قرن پس از صدور حدیث مذکور. بنابراین حدیث را 

 .(111 ص،3. جه 4359 حکیم، ) «.که پیش از قرائات سبع است داندبه قرائات معروف در عصر ائمه ناظر مى

پس هر قرائتى که ثابت شود در عصر ائمه شهرت مردمى داشته جایز القرائة است. ما بر این باوریم، قرآنى که از جانب خدا 

کنند. قرائت صحیح مىبر پیامبر نازل شده است، بیش از یکى نبوده و نیست و آن همین قرآنى است که مردم از آن پاسدارى 

اند. قرائت موروثى هیچ گونه ارتباطى با قرائت قراء که مولود اجتهادات شخصى آنان است، همان است که مردم از پیامبر گرفته

 تواند داشته باشد. زیرا قرآن موروثى جدا از قرآن اجتهادى است.ندارد و نمى

 «.؛ قرآن و قرائات دو حقیقت متغایرندن و القرائات حقیقتان متغائرتانالقرآ»گفته است:  چنانچه بدر الدین زرکشى در برهان

  .(345 . ص4 جق،4142زرکشی،)

وقتى قرآن متواتر باشد به ناچار باید یک قرائت آن نیز متواتر باشد. بین تواتر قرآن و تواتر یک قرائت )قرائت اصلى( 

تواند متواتر شود. زیرا که یک اعراب جز حقیقت قرآن است مالزمه است. نه قرآن بدون آن اعراب و نه با غیر آن اعراب مى

نچه در تواتر قرآن نقش اصلى دارد ملفوظ بودن آن است؛ زیرا آنچه متواتر بود قرآن قرآن ملفوظ بدون اعراب ممکن نیست و آ

شد، بود نه قرآن مکتوب. و به همین جهت در ثبت و انتقال حدود قرآن ملفوظ، که در زبان هاى مردم صبح و شام تالوت مى

ها. ابن حفظ قرآن بر اذهان و قلب ها بود نه نوشتهمانند اعراب و ... از نسلى به نسل دیگر آنچه مورد اعتماد مردم بود، همان 

 .(3. ص4جبی تا، جزری، ابن )؛نقل القرآن على حفظ القلوب ال على خطّ المصاحف و الكتب»گوید: جزرى در این رابطه مى

لذا در قرن اول که قرآن نقطه و  «ها بود، نه نگاشتن آن بر کاغذ.انتقال قرآن از نسلى به نسل دیگر در اثر حفظ آن بر سینه

ها این خصوصیات را نسل به نسل منتقل کردند و قرآن ملفوظ همراه با اعراب گذارى نشده بود مسلمانان با حفظ آن در سینه

تواند اعراب است، اعراب اصلى قرآن جزء حقیقت قرآن است. بدین جهت قرآن نه بدون اعراب و نه با اعراب غیر اصلى نمى

شود و از طرفى اگر بخواهد با اعراب غیر اصلى زیرا بدون اعراب که ممکن نیست، چون یک اعراب قهرا تلفظ مى باشد. متواتر

گیرى متواتر شود، قرآن متواتر نشده است و چیزى خارج از حقیقت قرآن در آن ضمیمه شده است، لذا اعراب در تحقق و شکل

 اند، باید تواتر یک اعراب آن را نیز بپذیرند.پذیرفتهقرآن نقش دارد اگر قرآن متواتر است که همه 

، «ملک»و « مالک»مسلم است که بین  .(193 ص،9. جق 4352نجفی، )بین این دو، مالزمه غیر قابل انفکاك است.

و صدها مورد دیگر، تفاوت معنوی عمیق بوده و در برداشتها تغییرات اساسی « کُذّبوا»و « کُذِبوا»، «یخادعون»و « یخدعون»
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ن دو کند. کدام فقیه است که فرق میان یطهُرْنَ و یطّهّرن را نداند و در حکمی که الزمه هر یک است مردّد نشود و ایایجاد می

هاى گوناگون خارج از حقیقت آن اصلى آن است و قرائت نتیجه این مالزمه، تواتر قرآن بر قرائتتعبیر و حکم را یکسان بداند. 

 گیرد.خواهند بود. بر این اساس همان گونه که بر یک قرائت برهان اقامه شد به تواتر یک قرائت نیز برهان شکل مى

 با صحت قرائات نقد معیارهای اهل سنت در رابطه 

بحث در رابطه با شرایط سه گانه و یا به تعبیرى ارکان سه گانه این است که آیا این ارکان سه گانه )سند، رسم الخط و 

اند، در حلّ مشکل عربیت( که پیشینیان بیان کرده و متأخران بدون هیچ تحقیقى و از روى تقلید صرف، از آنان تبعیت کرده

حیت دارند؟ یا نه اگر با دیدى علمى و نظرى تحقیقى به این مشکل بنگریم، این قبیل مسائل غیر اختالف قرائت ها، صال

 توانند این مشکل را حل کنند.واقعى، نمى

توانند مالك قرائت صحیح قرار برخى از ائمه پیشین فن قرائت به این نقیصه پى برده و فهمیدند که این ارکان نمى

اند؛ زیرا اى نگرفتهمالك درستى پیدا کنند ولى از تالش خود نتیجهه در چهار چوب همین ارکان، اند کگیرند، لذا تالش کرده

اند، اما نگفتند که اگر براى اند به جاى کفایت صحت سند تواتر را که بین عوام از مردم رایج بود، شرط کردهتنها کارى که کرده

اند و گفته اند با ؟ به عالوه قسطالنى و ابن جزرى شرط تواتر را رد کردهبرخى از قراء سندى به دست نیامده باشد چه باید کرد

دهد و با وجود این شرط، نیازى به دو شرط دیگر این شرط بسیارى از قرائت هاى مورد قبول، اعتبار خود را از دست مى

 نخواهد بود.

توانند معیار پذیرش یا رد قرائتى و نمى در یک بررسی اجمالی معلوم می شود که هیچ یک از این سه شرط، صحیح نیستند

 قرار گیرند؛ زیرا:

اند که منظور، مطلق در رابطه با موافقت قرائت با رسم الخطّ مصحف که مهم ترین شرط از شروط سه گانه بود، تصریح کرده

د. و در این شمصحف هاى اولیه عثمانى است، نه فقط مصحف مخصوص به عثمان و یا مصحفى که در مدینه نگهدارى مى

اند منظور از موافقت قرائت با رسم الخطّ مصحف، موافقت با رسم الخطّ گوید: کسانى که گفتهرابطه شهاب الدین قسطالنى مى

داشت و آنچه که مد مصحف امام است، گفته آنان صحیح نیست؛ زیرا مصحف امام، خاصّ عثمان بوده و آن را نزد خود نگه مى

 ) .و دیگر منابع آمده است« النشر»با یکى از مصحف هاى عثمانى است چنانکه در کتاب نظر است، موافقت قرائت 

 .(35 ص ،4 جق،4391قسطالنی،

بنابراین، مقیاس موافقت قرائت با رسم الخط مصحف، مصحف امام نیست بلکه منظور موافقت با هر یک از مصحف هاى 

تعداد آنها پنج یا هفت است، اما بر اهل فن پوشیده نیست که مصاحف عثمانى است که به مراکز مهم اسالمى فرستاده شده و 



 121-132، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir 

 

  

882 

 

عثمانى همگى قبل از پایان قرن اول از میان رفته و تنها کمتر از نیم قرن در دست مسلمانان بوده است و بعدا اثرى از آنها 

 قرائتى را با آنها به دست آورد؟توان آنها را مقیاس قرار داد و موافقت یا عدم موافقت باقى نمانده است، پس چگونه مى

این حادثه به هنگام تحوّل خط، به خصوص خط مصحف از وضع ابتدائى خود به مراحل دیگر که مقارن با حکومت 

ه ق به بعد( بود، اتفاق افتاد در این وقت دگرگونی هایى در مصاحف و بهبودى در  11حجاج بن یوسف ثقفى بر عراق )سال 

د و نقطه و شکل و دیگر محسنات در مصحف ها به کار رفت و حجاج مصحف هاى جدید را به مناطق خط و نوشتن آنها رخ دا

مختلف فرستاد و امر کرد که دیگر مصاحف و از جمله مصحف هاى اولیه عثمانى را جمع آورى کنند و حتى مصحف امام را که 

 مخفى کردند.شد، آل عثمان، آن را بردند و اى در مسجد نبوى نگهدارى مىدر محفظه

خود آورده است که مردم طى چهل و چند سال از مصحف عثمان بن عفان، استفاده « التّصحیف»ابواحمد العسکرى در کتاب 

کردند تا اینکه در زمان عبد الملک بن مروان که خطاها در قرائت رو به فزونى گذاشته بود و این اغالط در عراق رو به مى

به نویسندگان خود در این زمینه اظهار ناراحتى کرده و از آنان خواست براى حروفى که با انتشار داشت، حجاج بن یوسف، 

 .(43 ص. م 4933 عسکری، ) .یکدیگر قابل اشتباه هستند، عالئمى وضع کنند

کند که وى گفته است: در زمره محافظان حجاج بن یوسف محرز بن ثابت موالى سلمة بن عبد الملک، از پدر خود نقل مى

دم، حجاج به وسیله نصر بن عاصم اللیثى و یحیى بن یعمر، شاگردان ابواألسود الدؤلى، مصحف هایى داراى نقطه و شکل و بو

و آنها را به شهرهاى مختلف  .(85ص ،4جبی تا، ذهبى، )عالئم الزم که به پنج و برخى به ده بخش تقسیم شده بود تهیه کرد،

که براى آل عثمان خوشایند نبود و لذا به آنان گفته شد که مصحف عثمان را بیرون  فرستاد و مصحفى را نیز به مدینه فرستاد

گوید: شنیدم که مصحف بیاورند تا بخوانند و آنان گفتند: مصحف عثمان به هنگام قتل او از میان رفته است. و محرز مى

مهدى عباسى، به خالفت رسید، مصحفى را به کند: چون قرار گرفت. وى اضافه مى عثمان، در اختیار خالد بن عمرو بن عثمان

 مدینه فرستاد که در زمان خود، مورد قرائت بوده و مصحف حجاج را به کنار گذاشتند.

 زرکشى، ).گوید: از مالک بن انس )امام مذهب مالکى( درباره مصحف عثمان پرسیدم گفت: از میان رفته استابن وهب مى

 .(111 . ص4 ج ق،4142

ع مصحف هاى اولیّه عثمانى این بود که اشاره شد که از آنها اثرى در روزگار باقى نمانده است و اما به هر حال، وض

اند که مقیاسی براى تشخیص قرائت صحیح از غیر صحیح قرار گیرند براى اینکه مصاحف دیگر اساسا صالحیت آن را نداشته

 اند.مبر بوده و مصحف هاى دیگر داراى چنین اعتبارى نبودهارزش مصحف هاى اولیه، از نظر منسوب بودن آنها به صحابه پیا

البته ممکن است بر این مطلب اشکال شود که احتماال مصحف هاى بعدى دقیقا بر اساس همان مصاحف ابتدایى نوشته شده 

احتمالى اعتماد توان به چنین باشد. اما باید گفت: این احتمالى بیش نیست و مادامى که به طور قطع ثابت نشده باشد نمى
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اى نوین که اختالف اصولى با شیوه مصاحف متأخّر به شیوه اند کهکرد، عالوه بر اینکه بسیارى از علماى فن تصریح کرده

آورى مصاحف اولیه نبود و صرفا همانها را نقطه و اند وگرنه نیازى به جمعنوشتارى مصحف هاى ابتدایى داشته نوشته شده

و هیچ دلیل منطقى جهت از بین بردن کامل آنها به جز تغییر اصولی که در مصاحف بعدى ایجاد شد کردند گذارى مىحرکت

 وجود نداشت. 

و .( 341 ص ،4جق،4148 معرفت،)ناگفته نماند که اصل رسم الخط به همان صورت ابتدایى خود تا حدى محفوظ باقى ماند

آیند، ثبت به منزله حلقه اتصال بین ما و مصاحف اولیه به حساب مى جزئیات آن را افرادى چون ابن انبارى و ابن ابى داود که

 توان به طور قطع و یقین ثابت کرد.کردند. البته این مطلبى است که کلّیتش را نمى

برد؛ زیرا بیشتر قرائت هاى شاذّ و فایده این شرط را به طور کلى از بین مى« ولو احتماال»و در نهایت باید گفت: قید 

توان با ظاهر رسم الخط که عارى از هر گونه نقطه و حرکت و حرف ائت هایى که اجماعا مردود است را به نحوى مىحتى قر

 خوانده« تاء»( را به فتح 482)اعراف/  )فَال تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ( الف و امثال آن است، سازش داد. مثال قرائت ابن محیصن که آیه

( مرفوع 15)فاطر/  )إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ( و قرائت ابوحنیفه که لفظ جالله را در آیه .(34 ص. ق 4124 قتیبة، ابن )

و  «ال ريبا فيه»را  «ال ريب فيه»و یا قرائت حسن که  .(311ص،41جق،4351 قرطبى، )را منصوب خوانده است.« علماء»و 

که همگى با ظاهر خط مصحف  .(18 و 11 ص. ق 4314 قاضى، ) کرده است. را به کسر یاء، فاء و طاء قرائت «يخطف»

توان موافقت بسیارى از این گونه قرائت ها را با رسم الخط مصحف دریافت، پس موافقند. با مراجعه به کتب قرائت هاى شاذ مى

را به عنوان شاخصى که صالحیت تعیین قرائت صحیح و جداسازى آن را از قرائت « موافقت با رسم الخط»توان چگونه مى

 ود دارد، پذیرفت؟! نادرست و مرد

توان آن را باشد، چیزى است که نمى (ملسو هيلع هللا ىلص)و اما شرط صحت سند، به این معنا که تمام قرائت ها، سندشان متّصل به پیامبر 

 تعقل کرد تا چه رسد به اثبات آن؛ زیرا:

باشد که با ىاى مختص به خود ماوال: قاریان در قرائت هاى خود سبک هاى گوناگونى دارند و هر قارى داراى شیوه

روش قارى دیگر متفاوت است و هر کدام در هر آیه و بلکه در هر واژه فنون مختلفى از انواع قرائت را دارا می باشند. آیا واقعا 

 دانست؟ (ملسو هيلع هللا ىلص)توان همه این قرائت هاى گوناگون، از هر یک از قاریان و نسبت به همه آیات قرآن را منسوب به پیامبر اکرم مى
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ممکن است سندى طى دهها سال مخفى و ناشناخته بوده باشد تا اینکه به وسیله یکى از این قراء ارائه گردد؟ مثال  ثانیا: چگونه

اى است و حتى برخى از  پیش از او در طول یک قرن و نیم مخفى بوده و ناگهان ق.( داراى قرائت هاى ویژه 495کسائى )د. 

 بر زبان او جارى شده است؟! 

ایرادات و اعتراضات بر بسیارى از این قرائت هاى سبعه چگونه قابل توجیه است، اگر همه آنها به سند صحیح از ثالثا: این همه 

نقل شده است، این همه دلیل تراشى و استدالل و حجت هاى اجتهادى براى توجیه این قرائت ها چه لزومى دارد؟  (ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر

واضع بسیارى از برخى از قرائت هاى هفتگانه انتقاد کرده است. بعضى بر مثال طبرى قرائت ابن عامر را مردود شمرده و در م

 .(433 صق،4143خوئی، )اند.اى بر قرائت ابن کثیر خرده گرفتهقرائت حمزه و برخى بر قرائت ابو عمرو و عده

ما حل خواهد ما هرگاه قرآن کریم را حقیقت ثابت و مستقلى از همه قرائات بدانیم مسأله تشخیص قرائت صحیح براى 

شد و آن عبارت از موافقت قرائت با نص متواتر بین مسلمانان از بدو اسالم و طبقه صحابه تا حال حاضر است و اختالف قرائت 

باشد. بلکه آنچه ها چیزى جز اختالف در کیفیت تعبیر از این متن بر اساس اجتهاد قاریان که فاقد ارزش و اعتبار است، نمى

اصیل و کامال محفوظ که نسل بعد از نسل دست به دست منتقل گشته و تا امروز به ما رسیده،  معتبر است همان متن

 زرکشی،) باشد. چنانچه گفته شد زرکشى معتقد است که اصوال قرآن و قرائات دو حقیقت متغایر با هم هستند.مى

براى بیان اعجاز نازل شده و قرائات، اختالف الفاظ وحى در حروف  (ملسو هيلع هللا ىلص)قرآن وحیى است که بر محمد  .(345. ص4ق،ج4142

 و کیفیت اداى آنها چون تخفیف، تشدید و امثال آن است.

اى بین تواتر قرآن و تواتر قرائات وجود ندارد؛ زیرا اختالف در نویسد: مالزمه( در این باره مىرحمـۀ اهلل عليهآیة اهلل خوئى )

 .(413 ص ق،4143 خویی،) فات با اتفاق نظر نسبت به اصل آن ندارد.چگونگى اداى یک واژه منا

 نتیجه گیری 

بدین نحو مسلمانان متن آیات قرآن کریم را نسل بعد از نسل با تمام ویژگی هاى موجود در آنها از جهت نظم و ترتیب،      

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ) فرماید:اند چرا که خود مىکردهرسم و قرائت با امانت و خلوص نیت در طول قرن هاى متمادى به نحو تواتر نقل 

 «ما خود قرآن را نازل کردیم و )توسط این امت( تا ابد نگاهدار آن خواهیم بود.»( یعنى 9)حجر/ ( الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
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ن مقبول است، موافق باشد و غیر آن شاذ و بنابراین قرائت صحیح عبارت از قراینى است که با این متن که نزد همه مسلمانا

 پیروى از آن ابدا جایز نیست. بویژه اگر با متن آیات اختالف مبنایى داشته باشد که در این صورت اجماعا مردود و باطل است.

 یابد که شرایط ذیل در آن وجود داشته باشد:اما این موافقت در هر قرائت در صورتى تحقق مى

ا متن ثبت شده معروف بین عموم مسلمین از جهت ماده، صورت و جایگاه خاص واژگان به همان . موافقت قرائت ب4

 اند.نحو که مسلمانان نسل به نسل از گذشتگان دریافت داشته

. موافقت آن با فصیح ترین و شایع ترین وجه در زبان عربى و آن با مقایسه قرائت با قواعد ثابت و قطعى که از فصیح 1

 شود، قابل درك است.رب استفاده مىترین لغت ع

. عدم تعارض آن با ادله قطعى خواه برهان عقلى، سنت متواتر و یا روایت صحیح السندى که نزد اهل فن مقبول 3

 است.

بنابراین هر گاه در یک قرائت همه این سه شرط جمع باشد، آن قرائت صحیح خواهد بود که در نماز و غیر آن نیز 

یار نمود اما اگر همه و یا برخى از آنها در قرائتى مفقود باشد، شاذ خواهد بود و حداقل قرآن بودن آن توان آن را اختمى

 توان آن را به عنوان قرآن قرائت کرد.مشکوك است. لذا نه نماز و نه در هیچ حالت دیگرى نمى
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