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اي جدید نظریه
درباره نزول قرآن بر هفت حرف

1غالمحسین اعرابی

دهچکی
درباره نزول قرآن بر هفت حرف، بیش از شصت روایت در منابع روایی نقل شده اسـت؛  

هـاي  دانشـمندان علـوم قـرآن و مفسـران فـریقین؛ بحـث      طول تاریخ اسالمی بینو در
فراوانی صورت گرفته است؛ نکته مهم آن است که گمان رفته، همـه روایـات مربـوط در    
مقام بیان یک موضوع است؛ از ایـن رو در مقـام تبیـین مفـاد ایـن روایـات اختالفـات        

مفادشـان  در ایـن مقالـه ابتـدا روایـات مربـوط بـر اسـاس       . فراوانی پدید آمده اسـت  
بندي و آن گاه هر کدام از اقوال مهم مورد بررسی قـرار گرفتـه و در نهایـت چنـین     دسته
هـا  اي از آنپاره. گیري شده است که این روایات ناظر بر موضوعات متعددي استنتیجه

داللت دارد بر این که قراءات ناصحیح افرادي که قادر به قرائت صحیح نیستند، در خـور  
. گذشت است

. حرفحرف، اختالف قراءات، بطون قرآن، تعددمضامین قرآن، یکقرآن هفتنزول:هاهکلیدواژ

ـ مقدمه 1
: رسدضروري به نظر می،قبل از ورود به بحث، یادآوري چند نکته

این موضوع از دیر زمان مورد تحقیق و گفتگوي صاحب نظران علـوم قـرآن و   ـالف
دارد؛ لذا اغلب مؤلفان بحث قراءات قرآنارتباطی وثیق بامفسران فریقین قرارگرفته است و

.دانشیار دانشگاه قمـ1
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نـزول قـرآن   .اندهاي قراءات به بحث درباره نزول قرآن بر هفت حرف نیز پرداختهدر کتاب

در «: جا کـه گفتـه شـده اسـت    نظران است؛ تا آنبین صاحب» اآلراءمعرکۀ«برهفت حرف 
)1/164سیوطی، . (»ل شده استمعناي حدیث نزول قرآن بر هفت حرف تا چهل قول نق

برخی از ایـن  . ب ـ روایات نزول قرآن بر هفت حرف از طریق فریقین نقل شده است 
ولـی در هـیچ کـدام از کتـب     ) 7/452قسـطالنی،  (روایات در صحیح بخاري و مسلم آمده

االنـوار نقـل   اربعه شیعه نیامده است؛ فقط در بصائر الدرجات و خصـال و بعـدها در بحـار   
. ه استگردید

این است کـه قـرآن بـر    ] شیعه[شایع در اخبار آنان «: یکی از مفسران شیعه گفته است
اند، ایـن اسـت کـه    نقل کرده) ص(و آن چه که عامه از پیامبر » .یک حرف نازل شده است

دانشمند و مفسر دیگر شیعی نوشته ) 1/79طبرسی، (» .قرآن بر هفت حرف نازل شده است
این است کـه قـرآن بـر یـک     ] شیعه[ر مذهب و اخبار اصحاب ما معروف و شایع د«: است

) 1/7طوسی، (» .حرف نازل شده است
فرموده ) ص(یافته که پیامبرطریق عامه شهرتاز«: نیز مفسر متأخر شیعی نوشته است

: و فقیه معاصـر نوشـته اسـت   ) 1/59فیض، (» .قرآن بر هفت حرف نازل شده است«:است
)171خویی، (» .ه است که قرآن بر هفت حرف نازل شده استدر روایات اهل سنت آمد«

رسد اختالف نظر فراوان در مورد روایات نزول قرآن بـر هفـت حـرف    به نظر میـج
اول آن که ظاهر روایات مذکور با یکدیگر مغایرت زیادي دارد، بـه  : ناشی از چند امر است

که ابن عربی گفته اسـت، هـیچ   طوري که به ظاهر قابل جمع نیستند؛ دوم آن که همان طور
قسـطالنی،  . (را روشـن سـازد  » احرف سـبعه «وجود ندارد که معناي ] روایی[نصی و اثري 

سوم آن که گمان رفته است که همه روایات احرف سـبعه نـاظر بـه یـک معنـی و      ) 7/452
موضوع است؛ از این رو در راهیابی به مفادي که بتوان آن را مدلول همـه روایـات احـرف    

اند تا آن جا که برخی قایل بـه اجمـال   ه دانست، بسیار دچار مشکل و تشتت آراء شدهسبع
)193خویی، . (اندها متصور ندیدهروایات مربوط گشته و معناي صحیحی براي آن



43اي جدیددرباره نزول قرآن بر هفت حرفنظریه
هاي روایی اهل سنتروایات احرف سبعه در کتابـ 2

آن جـا کـه   گرچه برخی از این روایات در صحیح بخاري و مسلم آمده است، ولی از 
و در کتاب علوم القـرآن  ) 1/925طبري، (ها را طبري در تفسیر خود نقل کرده تمامی آن

بنـدي ایـن روایـات بـر     و دسـته ) 156-2/129(گذاري آمده استعندالمفسرین با شماره
گیري و سهولت مراجعه مؤثر است، بر اساس این دو کتاب به نقـل  اساس مفادشان در نتیجه

: پردازیمها میآنبنديو دسته
ها بر نزول قرآن بر هفت حرف داللت دارد؛ اما مراد از هفت روایاتی که مفاد آنـالف

» انـزل القـرآن علـی سـبعۀ احـرف     ) ص(اهللا قال رسـول «: حرف را بیان نکرده است؛ مانند
قـرآن بـر هفـت    : فرمـود ) ص(رسول خـدا :یعنی)  37و36-25-22-21-13-1روایات (

.استحرف نازل شده 
روایاتی که ضمن بیان نزول قرآن بر هفت حرف به این معنا اشاره دارد که قـاري  ـب

قــال «: قــرآن مجــاز اســت، کلمــات متــرادف را جــایگزین کلمــات قرآنــی کنــد؛ ماننــد 
) ص(؛ رسـول خـدا   »علیم حکیم، غفور رحیم: انزل القرآن علی سبعۀ احرف): ص(اهللارسول
: و یـا مثـل  . علیم حکیم و غفور و رحیم] مثل[ه است؛ قرآن بر هفت حرف نازل شد: فرمود

مـادامی  :؛ یعنـی »ما لم یختم آیۀ عذاب برحمۀ او آیۀ رحمۀ بعذاب کقولک هلم و تعال... «
نک روایـات  . (که آیه عذاب به رحمت یا آیه رحمت به عذاب ختم نشود؛ مانند هلم و تعال

)39ـ34ـ41ـ51ـ45ـ42ـ3ـ2
شود، مراد از سبعۀ احـرف، ظـاهر و بـاطن قـرآن     استفاده میها روایاتی که از آنـج

انزل القرآن علی سبعۀ احرف، لکل منها ظهر و بطن و لکل ) ص(اهللاقال رسول«: است؛ مانند
قرآن بر هفت حرف نازل شده است، که براي هـر  : یعنی) 5و4روایات (» حرف حد و مطلّع

. باشدها ظاهر  و باطنی و حد و مطلعی مییک از آن
در قرائت قرآن ) ص(روایاتی که داللت بر وجود اختالف برخی از اصحاب پیامبر ـد

ـ 3332ـ35ـ26ـ24ـ9روایات (دارد؛ بدون آن که موارد اختالف را ذکر کند؛  ) 20و 19ـ
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) ص(اختالف عمر بن خطاب و هشام بن حکیم در قرائت سـوره فرقـان کـه پیـامبر    : مانند

ان هذا القـرآن  . کذلک انزلت«: و درباره قرائت هر دو فرمودقرائت هر دو را صحیح دانست
این چنین نازل شده، این قـرآن بـر هفـت    :یعنی) 3/320بخاري، ( » انزل علی سبعۀ احرف
.حرف نازل شده است

روایاتی که داللت دارد بر این که مراد از احرف سبعه، اختالف در قرائت و الفـاظ  ـه
ماننـد ایـن   ) 41-34-38-18-16-15-14-12روایـات  . (قرآن اسـت؛ نـه مفـاهیم آن   

نزل القرآن علـی سـبعۀ احـرف، فمـا     : یقول) ص(عن ام ایوب، انها سمعت النبی... «: روایت
قرآن بر هفـت حـرف   :شنیده است، که فرمود) ص(ام أیوب از پیامبر : یعنی» قرأت أصبت 

. نازل شده است؛ به هر کدام قرائت کنی، درست است
دانـد و نـه   هـاي قرآنـی مـی   که مراد از احرف سبعه را تنوع مفاهیم و پیامروایاتیـو

نزل القرآن علی ) ص(عن النبی:مانند) 64-62-61روایات . (اختالف قراءات و الفاظ قرآن
» زاجر و آمر و حالل و حرام و محکـم و متشـابه و امثـال   : سبعۀ ابواب و علی سبعۀ احرف

ت که قرآن بر هفت باب و بر هفـت حـرف نـازل شـده     روایت شده اس) ص(از پیامبر: یعنی
.نهی کننده، امر کننده، حالل، حرام، محکم، متشابه و أمثال: است

هاي روایی شیعهروایات احرف سبعه در برخی از کتابـ 3
هـاي روایـی شـیعه نقـل شـده اسـت بـه ایـن         روایاتی که در این زمینه در برخی از کتاب

: قراراست
. اّن االحادیث تختلف عـنکم ) ع(قلت ألبی عبداهللا: اد بن عثمان قالعن حم... «ـالف

» ان القرآن نزل علی سبعۀ احرف و ادنی ما لإلمـام ان یفتـی علـی سـبعۀ وجـوه     :فقال: قال
] چـرا : [عـرض کـردم  ) ع(بـه امـام صـادق   : حماد بن عثمان گوید:یعنی) 1/358صدوق، (

آن بـر هفـت حـرف نـازل شـده اسـت و       قر: شود؟ فرموداحادیث از شما گوناگون نقل می
. کمترین حقی که براي امام است، این است که بر هفت وجه فتوا دهد
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ان اهللا عزوجـل یـأمرك ان تقـرأ    : أتانی آت من اهللا فقـال ) ص(اهللاقال رسول... «ـب

ان اهللا عزوجلّ یأمرك ان تقـرأ  :فقال. یارب وسع علی امتی:فقلت. القرآن علی حرف واحد
اي از جانـب خـدا   فرستاده: فرمود) ص(خدارسول: یعنی) همان(» آن علی سبعۀ احرفالقر

دهد که قرآن را بر یـک حـرف قرائـت    خداي عزوجل تو را فرمان می: به نزدم آمد و گفت
دهـد کـه   خداي عزوجل تو را فرمـان مـی  : گفت! پروردگارا بر امت گشایش ده: گفتم. کنی

.قرآن را بر هفت حرف قرائت کنی
ان اهللا تبارك و تعالی انزل القرآن علی سبعۀ اقسام، کـل منهـا   : قال) ع(عن علی«ـج

و 89/4مجلسی، (» شاف کاف و هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص
خداي تبـارك و تعـالی قـرآن را بـر     : نقل شده است که فرمود) ع(از علی: یعنی) 90/128

: هـا عبارتنـد از  ها شفابخش و کفایت کننـده اسـت و آن  نهر یک از آ. هفت قسم نازل کرد
.هاامر، نهی، امیدوار ساختن، بیم دادن، جدل، مثل و قصه

منه کان و منه ما لم یکـن  . تفسیر القرآن علی سبعۀ احرف: قال) ع(جعفر عن ابی«ـد
از امام :ییعن) 1/551؛ فیض کاشانی، علم الیقین، 216ابن صفار،  (» بعد، ذلک تعرفه األئمۀ

هـا بـه   برخـی از آن . تفسیر قرآن بر هفت حرف اسـت : روایت شده است که فرمود) ع(باقر
. دانندوجود آمده و برخی دیگر هنوز به وجود نیامده است؛ آن را امامان می

طالـب و  جلّ ما تعلمت من التفسیر من علی بن ابـی «: از ابن عباس نقل شده استـه
ما منها اال و لـه ظهـر و بطـن و ان علـی بـن      . انزل علی سبعۀ احرفابن مسعود، ان القرآن 

) ع(طالـب بن ابیبیشتر تفسیر را از علی: یعنی) همانجا( » علم الظاهر و الباطن) ع(طالبابی
ها نیسـت مگـر   هیچ یک از آن. قرآن بر هفت حرف نازل شده است. و ابن مسعود آموختم

. دانستطالب ظاهر و باطن را میبن ابیآن که ظاهر و باطنی دارد و علی
هـاي  یکی آن که مفـاهیم و پیـام  : شوداز روایاتی که نقل گردید، دو مطلب استفاده می

این مضـامین در بسـیاري   . قرآنی متعدد است و دیگر آن که قرآن داراي ظاهر و باطن است
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» حـرف سـبعه  ا«از روایات اهل سنت نیز آمده است، با مقایسه بین روایات فریقین دربـاره  

: شود کهروشن می
باشـد،  اوال؛ روایات شیعه در این مورد از تالئم و همـاهنگی بیشـتري برخـوردار مـی    

برخالف روایاتی که در منابع اهل سنت نقل گردیده است؛ 
هـا در  هاي روایی شیعه به مراتـب کمتـر از تعـداد آن   ثانیا؛ تعداد این روایات در کتاب

منابع روایی اهل سنت است؛
ثالثا؛ این روایات در صحیح بخاري و مسلم نقل شده و حال آن کـه در هـیچ یـک از    

. کتب اربعه شیعه نقل نشده است

نقل و نقد اقوال درباره سبعۀ احرفـ 4
گرچه برخی از علماي اهل سنت مانند ابوعبیده به تواتر روایات سـبعۀ احـرف قایـل    

هفت حرف بسـیار دچـار تشـتت آراء    لیکن در مورد معناي) 1/163سیوطی، (شده است، 
. کنـد اند و همین کثرت و تعارض نظریات، کار را براي محقق دشوار و مشـکل مـی  گردیده

ها نیست؛ از ایـن  البته بطالن برخی از آراء واضح و روشن است و نیازي به مطرح کردن آن
. شودترین اقوال اکتفا میرو در این جا تنها به نقل و نقد مهم

هـا  فهمیم و معنـاي صـحیحی بـراي آن   رخی گفته اند مراد این احادیث را نمیبـالف
. فهم این احادیث دشوار است« : ابوجعفر محمد بن سعدان نحوي گفته است. توان یافتنمی

)7/452قسطالنی، (ز»رودمعنایش معلوم نیست؛ زیرا حرف به معانی فراوانی به کار می
به معانی حروف هجا، کلمه، معنی و جهت آمده » حرف«شایان یادآوري است که واژه

نزول قرآن برهفت حرف بـه  : اندبرخی از دانشمندان شیعه نیز گفته) 1/165سیوطی، . (است
)193خویی، . (آن را باید دورافکنداین رو روایات دال برمعناي درستی بازگشت ندارد؛ از
شود که دست از باعث نمی»حرف«اوالً؛ تعدد معانی واژه : در مورد این نظر باید گفت

یافـت  توان به معناي مقصود دستتوجه به قراین و شواهدي میبرداریم؛ زیرا بااین روایات
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. سـاخت را روشن» حرف«ها معناي و در هردسته از روایات مذکور، باتوجه به مضامین آن

ر این دسته از توان گفت که مراد از حرف دبراي مثال با توجه به متن روایات دسته دوم می
. پذیرفتتواندیگر نمیلحاظ دالیل و شواهداست؛ گرچه این روایات را به» کلمه«روایات 

هـا بـه معنـاي    ثانیا؛ طرح و دور افکندن تمامی روایات مـذکور و عـدم بازگشـت آن   
صحیح، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بسیاري از روایـات داراي معنـاي صـحیحی اسـت و بـا      

ها با تعبیرهاي دیگري در روایات شیعه آمده اسـت،  قابل تأیید است و آنروایات شیعه نیز 
. چنان که گذشت

اند که مراد از هفت حرف؛ هفت وجه از الفاظی است که معنـاي  بعضی بر این نظرـب
طبري، طحـاوي، سـفیان بـن عینیـه و از     . ها به هم نزدیک است؛ مثل أقبل، تعال و هلُمآن

این وجه را عقل، بعیـد  «: زنجانی گفته است. اندانی این نظر را پذیرفتهدانشمندان شیعه، زنج
)45زنجانی،  (ز »یابدنمی

مفاد این دسته از روایات جواز قرائـت  . استدالل این گروه، به روایات دسته دوم است
. قرآن به الفاظ مختلف قریب المعنی است

رفت، زیـرا اوال مسـتلزم تحریـف    توان پذیقطعا این نظر و این دسته از روایات را نمی
قرآن است و حال آن که به اتفاق امت اسالمی قرآن مصون از تحریف است و خـود قـرآن   

ما قرآن را نازل کردیم و ما : یعنی،)9الحجر، (»انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون«:فرموده
. کنیمآن را حفظ می

ترادف و قریب المعنی در حد محـدودي  اگر گفته شود تغییر کلمات قرآنی به کلمات م
مجاز بوده است؛ ادعایی بدون دلیل است؛ زیرا مقتضـاي  ) ص(در زمان خود حضرت رسول

روایات دسته دوم که مستند این نظر است، اطالق دارد و محدود به قیدي نشده است؛ پـس  
ـ    رآن اگر هر کس در هر زمان مجاز به چنین تغییري باشد، چنین چیزي موجب بـازي بـا ق

قُلْ ما یکُونُ لی أَنْ أُبدّلَه منْ تلْقَاء نَفْسی إِنْ أَتَّبِـع إِال مـا یـوحى    «: وقتی به مقتضاي آیه. شودمی
بگو بر من روا نیست کـه  : یعنی) 15یونس، (»إِلَی إِنّی أَخَاف إِنْ عصیت ربِّی عذَاب یومٍ عظیمٍ

mailto:@�3
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. کـنم شود، پیروي نمیمن جز از آن چه که به من وحی می. دهماز پیش خود قرآن را تغییر

.من اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روزي بزرگ بیم دارم
نیز حق تغییر و تبدیل قرآن را ندارد؛ چگونـه دیگـران   ) ص(خود پیامبر) طبق این آیه(

. شوند که به تغییر و تبدیل کلمات قرآنی بپردازدمجاز می
نسخ کرد؛ زیرا هیچ کس تاکنون ادعايتوانهم نمیروایات رادسته ازنسخ اینادعاي 

این روایات را نکرده و دلیل قرآنی یا روایی هم که بیان گر نسخ باشـد وجـود نـدارد پـس     
. ها وجودنداردگذاشتن آنروایات و یا مسکوتاي جزطرح و دورافکندن این دسته ازچاره

در ایـن  . برخی از خود روایات احرف سـبعه در تعـارض اسـت   ثانیاً، این نظر با مفاد 
از اختالف اصـحاب در قرائـت قـرآن بسـیار انـدوهگین      ) ص(روایات آمده است که پیامبر

از [قرآن را آن گونه که : یعنی) 7و 6روایات ( » اقرءوا کما علّمتم«: فرمودندشدند و میمی
.اید قرائت کنیدآموخته] من 

است که حق دخـل و تصـرف در قرائـت قـرآن را نداریـد بلکـه       مفاد این روایت آن
. گونه که به شما یاد داده شده قرآن را قرائت کنیدهمان

ثالثا؛ اگر اصحاب در تغییر دادن کلمات قرآنی مجاز بودند، معنی نداشت کـه خلفـا از   
کـه خطـر   جویی بیفتند؛ زیرا در پاسخ کسـانی  اختالف قرائت افراد برآشوبند و به فکر چاره

بـه آنـان اجـازه    ) ص(پیـامبر : توانسـتند بگوینـد  کردند؛ میاختالف در قرائت را گوشزد می
. اختالف در قرائت را داده است

وارد شود؛ فصاحت و بالغت و حتی اعجازقرآن خللشود که بهمیرابعاً؛ این نظر باعث
ـ  قـرآن اعجـازي   تزیرا اگر هر کس در تغییر کلمات قرآنی مجاز باشد، در فصاحت و بالغ

.خواهد گرفتباقی نخواهد ماند و کلمات غیر فصیح و بلیغ بشري جاي جاي آن را
گروه دیگري از دانشمندان بر این باورند که مراد از نزول قرآن بـر هفـت حـرف،    ـج

بکـر  هاي فصیح قریش، هذیل، تمیم، ازد، ربیعه، هوازن و سـعد ابـن ابـی   نزول قرآن به لهجه
) 1/70احمد مختار، عمر، (.جستانی این نظر را برگزیده استابوحاتم س. است
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توان پـذیرفت؛ اوال، از هـیچ کـدام از احادیـث سـبعۀ      این نظر را نیز به چند دلیل نمی

. هاي فصیح قبایل یاد شـده اسـت  توان استفاده کرد که مراد از احرف سبعه، لهجهاحرف نمی
نقل شده و داللـت بـر نـزول قـرآن بـه      ) ص(برثانیا، این نظر با روایاتی که از اصحاب پیام

بازنویسـان  [هر گاه شما : عثمان، خلیفه سوم گفته است. دارد درتعارض است» قریشلسان«
اي از قرآن با یکدیگر اختالف پیـدا کردیـد، آن را   با زیدبن ثابت درباره اعراب کلمه] قرآن

نیـز  ) 3/318بخاري، (.»استقرآن به زبان آنان نازل شده طبق زبان قریش بنویسید؛ زیرا
خدا قرآن را به لهجه قبیله قریش نازل کرده است؛ از این «: خلیفه دوم به ابن مسعود نوشت

و این زمانی بود که ابـن  . رو قرآن را براي مردم به لهجه قریش قرائت کن؛ نه به لهجۀ هذیل
)همانجا(.»قرائت کرده بود) با عین(» عتی«را » حتی«مسعود واژه 

برخی از دانشمندان بر این نظراند که مراد از احـرف سـبعه، تنـوع مضـامین قـرآن      ـد
) 3/75عالمـه طباطبـایی،   . (نظیر امر، نهی، حـالل، حـرام، محکـم، متشـابه و امثـال     . است

. تواند مستند این نظریه باشدروایات دسته ششم می
و کسان دیگري ) ره(ییاوال، اگر مراد عالمه طباطبا: توان گفتدر مورد این دیدگاه می

اند، این است که روایات دسته ششم چنین مفـادي دارد، ایـن مطلـب    که این نظر را پذیرفته
صحیح است و در روایات دیگر فریقین قرآن از جهت معانی و مضامین به اقسـامی تقسـیم   

قرآن بـه «: فرمود) ع(مؤمنان، حضرت علیامیر: مثال در روایات شیعه آمده است. شده است
هـا و  ها و مثلسه بخش نازل شده است، بخشی درباره ما و دشمنان ما است و بخشی سنت

قـرآن بـر   «: فرمود) ع(و امام صادق) 6/464کلینی، (» .بخشی دیگر واجبات و احکام است
هـا و احکـام و بخشـی    بخشی حالل، بخشی حـرام، بخشـی سـنت   : چهار بخش نازل شده

)همانجا(. »و داور میان شماستخبر پیشینیان و پسینیان] مشتمل بر[
و فقـط رقـم   (کند داللت بر کثرت و تعدد می» سبعه«از آن جا که در عرف عرب عدد 

از این رو تعداد ارقام در روایات دالـه بـر تعـدد و تنـوع مطالـب      ) خاص هفت مراد نیست
ها عنوان جامع چند بخـش آمـده و  قرآنی با یکدیگر متعارض نیست، بلکه در برخی از آن
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هـاي قـرآن در   ها جداگانه ذکر شـده و لـذا تعـداد بخـش    در برخی دیگر هر کدام از بخش

. هاي گوناگون آمده استروایات مختلف به صورت
ثانیا، اگر مراد قائلین این نظر آن است که باید روایات دیگر را هم حمل بر این دسـته  

ـ  ) 3/75طباطبـایی،  (انـد،  ردهاز روایات کرد، چنان که برخی از قایالن به این نظر تصریح ک
توان پذیرفت؛ زیرا روایات دسته دوم بر جواز استفاده از کلمات قریب المعنی بـه  این را نمی

جاي کلمات قرآنی داللت دارد و روایات دسته سوم داللت دارد بـر ایـن کـه قـرآن داراي     
ـ       رآن ظاهر و باطن است و روایات دسته چهـارم از وجـود اخـتالف اصـحاب در قرائـت ق

حکایت دارد و روایات دسته پنجم داللت بر این دارد که مراد از احـرف سـبعه اخـتالف در    
پـس  . البته امکان حمل روایات دسته اول بر این نظر وجود دارد. قرائت و الفاظ قرآن است

توان مفاد همه روایات احرف سـبعه را بـه معنـاي تعـدد و     با توجه به آن چه گفته شد، نمی
. قرآن دانستتنوع مضامین 

و بـراي  . برخی عقیده دارند که احرف سبعه به بطون و تأویالت قرآن اشـاره دارد ـه
بسا بتوان از ایـن روایـات   «:انداثبات مدعاي خود به روایات دسته سوم استناد کرده و گفته
) 1/59فیض کاشانی، (.»استفاده کرد که حروف به بطون و تأویالت قرآن اشاره دارد

دانشمندان فریقین در مورد این که قران داراي ظاهر و بـاطن اسـت، بـه روایـات     البته 
لیکن حمل همه روایات احرف سـبعه بـر ظهـر و    ) 1/12طبري، .(مختلفی تمسک جسته اند

ها بر چیزهاي دیگري مثـل  بطن قران امکان پذیر نیست، زیرا چنان که گذشت، برخی از آن
.اللت دارداختالف قرائت و تنوع بیانات قران د

نظر نگارنده ـ 5
رسد روایات احرف سبعه با فرض صحت و اصالت صـدور نـاظر بـه یـک     به نظر می

موضوع نیست و این همه اختالفات نظر از آن جا ناشی شده که گمان رفته است تمـام ایـن   
.روایات ناظر به یک موضوع و در صدد بیان یک حقیقت است
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را اي که گذشت، مـا ها درشش دستهبندي دقیق آندقّت درمفاد روایات مذکور و دسته

توضیح ایـن  . متعددي استاین روایات درمقام بیان حقایقکند کهاین واقعیت راهنمایی میبه
ها و تفاوت اداي کلمات و حـروف بـراي   که برخی ازاین روایات بیانگر جواز اختالف لهجه

.   آیدید آن، روایاتی است که درپی میمؤ. قرائت صحیح قرآن نبودندمردمی است که قادر به
إنّی بعثت الی اُمۀ امیین، منهم الغالم و الخادم و الشـیخ الفـانی و   «: فرمودند) ص(پیامبر

من بسوي امتی بـی  : یعنی). همانجا(»فلیقرأوا القرآن علی سبعۀ احرف: العجوز فقال جبرئیل
. انـد رمـرد کهنسـال و پیـرزن نـاتوان    سواد مبعوث شدم برخی از آنان نوجوان، خدمتکار، پی

.پس قرآن را بر هفت حرف قرائت کنند: جبرئیل گفت
قادر نبود، »ش«حبشی براداي حرف، بالل)ص(شاهد دیگر آن که مؤذن رسمی پیامبر

او قهراً در قران هم چنین قرائتی داشته . کردقرائت می) با حرف سین(» اسهد«را » اشهد«و 
: نسبت به این نحوه قرائت نه تنها سخت گیرانه نبـود؛ بلکـه فرمـود   ) ص(رفتار پیامبر. است

.سین بالل در نزد خدا شین است: یعنی،)27علی، ابن فهد،(» ان سین بالل عنداهللا شین«
در مورد همه کسانی که در اداي صحیح حـروف و کلمـات قـران مشـکل     ) ص(پیامبر

ان الرجـل اال  «: نقـل فرمـوده  ) ص(راز پیـامب ) ع(امام صـادق . داشتند، بر چنان نظري بود
)2/453کلینی، (ز »عجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه المالئکه علی عربیته

کند؛ اما فرشـتگان  عجمی خود قرائت می]لحن و لهجه [فرد عجمی از اُمتم قرآن را با
.برندعربی اش باال می]صورت[آن را به 

احرف سبعه بیانگر تنوع مفـاهیم قـرآن و دسـته دیگـري     اي دیگر از روایاتالبته پاره
و دسـته  . ناظر به ظهر و بطن آن است و ربطی به ترخیص و تسهیل در قرائت قـرآن نـدارد  

. دوم روایات احرف سبعه هم قابل پذیرش نیست و باید طرح شود
کوتاه سخن این که وقتی روایات احرف سبعه نـاظر بـه یـک موضـوع نباشـد، دیگـر       

نیز دقت در مفاد روایات احرف . ها متصور نیستاند در بین آنکه برخی ادعا کردهتعارضی
.   کندها را رفع میها بر اساس مفاد و مضامینی که دارند اجمال آنسبعه و دسته بندي آن
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پاسخ به یک سئوالـ 6

شـده  آیا روایات شیعه مبنی بر اینکه قرآن یکی است و از سوي خـداي واحـد نـازل   
:آمده استت، درتعارض با روایات احرف سبعه نیست؟ دو روایت در منابع روایی شیعهاس

ان القـرآن واحـد نـزل مـن عنـد واحـد ولکـن        «: قـال ) ع(عن ابی جعفر: روایت اول
قـرآن یکـی اسـت    : فرمودند) ع(امام باقر:یعنی،)همانجا(»االختالف یحیی من قبل الرواة

از سـوي قاریـان پدیـد    ]قـراءات [اسـت، امـا اخـتالف   واحد نازل شده ]خداي[و از نزد 
.آمده است

ان : ان النـاس یقولـون  «): ع(قلت البـی عبـداهللا  : عن الفضیل بن یسار قال: روایت دوم
کذبوا اعداءاهللا و لکنه نزل علی حـرف واحـد مـن عنـد     : فقال. القرآن نزل علی سبعه احرف

عـرض کـردم مـردم    ) ع(امـام صـادق  بـه : گویدیعنی فضیل بن یسار می). همانجا(»الواحد
زیرا قـران  . دشمنان خدا دروغ گفتند: فرمود. قرآن بر هفت حرف نازل شده است: گویندمی

.یگانه نازل شده است]خداي[بر یک حرف و از سوي 
مفاد این دو روایت، نزول قران بر یک حرف است؛ از این رو برخی از علمـاي شـیعه   

احرف دانسته و از روایات داله بر نـزول قـرآن بـر هفـت     این روایات را معارض با روایات
لیکن عالوه بر مبـاحثی کـه گذشـت؛    ). 193؛ خویی، 1/37بالغی، .(اندحرف، اعراض کرده

اوالَ، این دو روایت در مقام تکذیب روایات احرف سبعه نیست؛ زیرا روایات نزول قرآن بـر  
طبـق  (از اکثـر ان روایـات  هفت حرف در مقام بیان یک موضوع نیست و برداشت صـحیح 

رسـد در زمـان امـام    ثانیاً، بـه نظـر مـی   . با این دو روایت تعارضی ندارد) بیانی که گذشت
کردنـد همـه   اختالف قرائت رو به گسترش بوده و مردم خیال می) ع(و امام صادق) ع(باقر

ا ناصـحیح  ؛ از این رو آن دو امام همام این برداشت راندقراءات مختلف و متعارض، صحیح
. هاي گوناگون و رو به فزونی، مستند وحیـانی نـدارد  دانسته و روشن ساختند که آن قرائت

ان «.شاهد آن که در روایت دوم برداشـت عامـه مـردم مـورد سـئوال قـرار گرفتـه اسـت        
»...الناس یقولون
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مرحوم فیض کاشانی به درستی به این حقیقت تفطّن پیدا کرده و در مقام تبیین مفهـوم 

و مقصود آن دو حدیث یک چیز است و آن این اسـت کـه   « :دو روایت مذکور نوشته است
]احـرف سـبعه  [قرائت صحیح یکی است؛ اما چون ان حضرت دانست که آنان از حـدیث  

صحت همه قراءات را با اختالفی که دارند، فهمیـده بودنـد، لـذا ایـن برداشـت را ناصـحیح       
منافاتی میان این دو حدیث با احادیث سـبعۀ  ]ود کهشروشن می[و به همین جهت . شمرد

).1/61فیض کاشانی، (...احرف وجود ندارد

نتیجه گیريـ 7
نـاظر بـه یـک    ،رسیم کـه روایـات احـرف سـبعه    میاز روند این تحقیق به این نتیجه 

ها روایات دسته و از بین آن. ها را معارض یکدیگر دانستتوان آنموضوع نیست و لذا نمی
ي مترادف و قریـب المعنـی اسـت،    هاژهم که مفادشان جواز جایگزینی کلمات قرآن به وادو

ي وسیع در کلمات قرآن خواهـد  هازیرا در نهایت منجر به دگرگونی؛باشدمیقابل پذیرش ن
ي هـا خبیر یا فهیم و امثال آن بیاورد با قرائت،مثالً اگر قاري مجاز باشد به جاي علیم. شد

ي دیگـر از بـین   هـا اجمال رویات دسته اول با ارجاع به دسـته . خواهیم شدمختلف روبرو 
باشـد و متعـارض   مـی ي دیگر هم فی نفسه مطلبـی درسـت   هابه عالوه مفاد دسته.رودمی

و بالخره برخی از این روایات ناظر بـه  . باشدمینیست و قابل تأیید با رویات دیگر فریقین 
توانند به صورت کامل و صحیح کلمات قرانـی  مینکه،ترخیص و تسهیل براي کسانی است

.را اداء نمایند
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