
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *پژوهشی در قرائت صحیح قرآن
  

  **ییعلی اکبر بابا
  

  :چکیده

قرائت صحیح قرآن یکی از مباحث مهم فقهی در حوزه قرآن و فقه است، زیرا افزون بر استحباب مؤکد 

بیشتر آیات قرآن از زمان نزول تا . طور کلی، قرائت حمد و سوره در نماز واجب است قرائت قرآن به

اند و در قرائت صحیح آنها اختالفی نیست،  ا قرائت مطابق با اعراب کنونی آیات قرائت نشدهکنون، جز ب
هاي دیگري غیر از قرائت مطابق با اعراب آنها گزارش شده و در قرائت  اما در بخشی از آیات، قرائت

هاي  ن قرائتهاي مختلفی پدید آمده است؛ برخی بر اساس متواتر دانست صحیح این دسته از آیات، دیدگاه

اند، و برخی تواتر آنها را ثابت ندانسته و بر  ها قائل شده گانه، به صحت همۀ آن قرائت گانه یا ده هفت

اند، و برخی قرائت صحیح را در قرائت مطابق  ها، به صحت آنها فتوا داده اساس حجت دانستن آن قرائت
ها بررسی و نقد، و بر تعیین صحت  ل این دیدگاهدر این مقاله دالی. اند با اعراب کنونی آیات متعین دانسته

  .شود قرائت مطابق با اعراب ـ جز در برخی آیات ـ استدالل و تأکید می
  

   :ها کلیدواژه

   آل ِیاسین /قرائت مطابق با اعراب آیات /حجیت قرائات /تواتر قرائات /قرائت آیات

                                            
  . 11/4/1394: ، تاریخ تأیید10/3/1394: تاریخ دریافت* 

 ababayi@rihu.ac.ir  حوزه و دانشگاهپژوهشگاه  دانشیار** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 27-4 ، صفحات1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  مقدمه

ها و  به لفظ آوردن کلمهو  خواندن و تکلم کردن يمعنا قرائت در لغت و عرف به

 يمعنا و قرائت قرآن به، 1)772 انیس و دیگران، ؛3/1005 پور، صفی :ك.ر( استه عبارت

و  ،)1/412 زرقانی،( خواندن و به لفظ آوردن حروف، کلمات و عبارات قرآن است

آیات را با آن قرائت  6قرائتی است که رسول خدا ،منظور از قرائت صحیحِ آیات

 6اکرم امبریمتعال بر پ يبه فرمان خدا نیام لیقرآن را جبرئ ۀمیکر اتیآ زیرا ؛اند کرده

امت حاضر بر  ،ان قرائت جبرئیلهم با را نهاآ نیزایشان  و) 5/397 ،یطبرس( قرائت کرده

  ) 164/عمران آل ؛151/بقره؛ 2/جمعه( .اند در عصر خود تالوت کرده

اند و در قرائت  قرائت خوانده شدهبیشتر آیات قرآن از زمان نزول تاکنون با یک 

قرائت برخی کلمات آنها  بخشی از آیات قرآن که در اما در ،صحیح آنها بحثی نیست

بحث است که قرائت صحیح آن  اند، شدهي مختلفی خوانده ها قرائتاختالف شده و با 

   .ستمطابق با قرائت رسول خدا ها قرائتکلمات چه قرائتی است و کدام یک از آن 

 اول: اهمیت و ضرورت دارد مسلمانانبراي  از دو جهت آیات حیخت قرائت صحشنا

شده  بیفراوان به قرائت قرآن ترغ تأکیدبا  اتیو روا اتیدر آ رایاز جهت قرائت قرآن؛ ز

از  یکیقرائت قرآن  زیمسلمانان ن انیو در م) 586- 2/582؛ کلینی، 20/مزمل( است

 تقرائ ،مهم اسالم است يها ضهیر نماز که از فرو د ،دیآ یشمار م به تیمستحبات بااهم

  )1/643 طباطبایی یزدي،( .قرآن واجب است يها از سوره گرید یکیحمد و  ةسور

حروف و  انگرینما ،که گفته شد ییقرائت قرآن به معنا رایقرآن؛ ز ریاز جهت تفس مدو

و با ، ن استآ اتیها و آ آنها در جمله تیقرآن و موقع يها کلمه) شکل و صورت( تأیه

که در  یگوناگون يها تیمختلف و موقع يها ها براساس حروف و شکل کلمه نکهیتوجه به ا

ها  کلمه يقرائت در معنا یچگونگ ریأثت ،کنند یرا افاده م یمختلف یمعان ،دارند اتیها و آ جمله

قرائت  ةاردرب هانیهم فق رو نیااز .آشکار است اتیآ ریها و ارتباط قرائت و تفس و مفاد عبارت

؛ همو، تحریر 1/115 ،الفقهاء ةحلی، تذکر: ك.براي نمونه ر( اند بحث کرده اتیآ حیصح

طباطبایی  ؛2/39، حسینی عاملی؛ 1/273 ؛ سبزواري،1/239 ؛ کاشف الغطاء،245 /1 ،االحکام

زرکشی، : ك.ر( .اند داده رآن نظ ةو مفسران دربار یو هم دانشمندان علوم قرآن ،)1/655 یزدي،

  )1/83؛ آلوسی، 1/5شنقیطی،  ؛1/10 ؛ طبرسی،1/7؛ طوسی، التبیان، 1/436؛ زرقانی، 1/466
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 یاتیآ حیاتفاق نظر دارند که قرائت صح یدانشمندان اسالم دیگر مفسران و یتمام

 اتیهمان قرائت معمول در آن آ ،اند قرائت خوانده شده کیکه از زمان نزول تاکنون با 

 یجز قرائت اتیآن آ رقرائت معمول د رایز ؛ستیحت آن ندر ص یتأملو  دیاست و ترد

 نکهیباشد و احتمال ا تواند ینم ،اند را با آن تالوت کرده اتیآن آ 6که رسول خدا

 کی چیرا هایشان مستلزم آن است که  ،قرائت باشد نیاز ا ریغ 6قرائت رسول خدا

رده باشند و نک يرویپ اتینزول آ مانو ز در عصر رسول خدا یحت ،از مسلمانان

مسلمانان  یحت ،مسلمانان یاختراع شده و تمام يگریقرائت د ات،یزمان با نزول آ هم

کرده باشند و  يرویپ یاز آن قرائت اختراع زیو حاضر در زمان نزول ن امبریعصر پ

  .است يمحال عاد يا دهیپد نیچن

 يآرا ،اند قرائت خوانده شده کیاز  شیکه با ب یاتیآ حیدر قرائت صح اما

را با  اتیآ گونه نیا نکهیا ةمختلف است و دربار )مفسران فقها و( یدانشمندان اسالم

متعال نسبت  يکرد و به خدا ریتفس توان یم یخواند و طبق چه قرائت توان یم یچه قرائت

و نقد  ی، بررسانیب ها دگاهیآن دترین  مهم ،مقالهن یوجود دارد که در ا دگاهیچند د ،داد

  .شود یم تأکیدیح استدالل و و بر دیدگاه صح
  

  گانه دهیا  گانه هفتهاي  تواتر قرائت .1

یک در برخی از شهرهاي   هفت نفر از قاریان معروف قرآن در قرن دوم که هر

نشین، امام در قرائت بوده و گروهی از مسلمانان از قرائت آنان پیروي  مسلمان

ي آنان با ها قرائتاند و از  معروف شده) گانه هفتقاریان ( »هالقُراّء السبع«به  ،اند کرده می

به آن  2شود، و با افزودن سه قاري معروف دیگر یاد می» گانه هفتي ها قرائت«عنوان 

هاي آنان با عنوان  نامیده و از قرائت) گانه دهقاریان ( 3»هالقراّء العشر«آنان را  ،هفت قاري

  4.کنند یاد می) گانه دههاي  قرائت( »القرائات العشر«

اند قرآن را باید مطابق قرائت متواتر قرائت کرد و  گروهی از فقهاي شیعه گفته

، حسینی عاملی؛ 1/115الفقهاء،  ةحلّی، تذکر( هاي متواتر هفت قرائت است قرائت

باب وجوب «با عنوان  یله را در بابأمس نیمرتبط با ا اتیروا زین یعامل حرّ خیش .)2/39

گرد آورده و از » ۀوالمروی ذّقرائات السبعۀ المتواترة دون الشواالقرائۀ فی الصالة و غیرها بال

 اتیقرائت آرا متواتر دانسته و  گانه هفتي ها قرائت زین شانیکه ا داستیعنوان باب پ
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 اتیقرائت آ ،ی به نظر ایشانعنی ؛داند میبلکه واجب  ،زینه تنها جا را ها قرائت آن طبق

برخی عالمان اهل  .)4/821عاملی،  حرّ( باشد هگان هفتي ها قرائتاز  یکیطبق  دیبا

 ،و به نظر آنان) 1/441 زرقانی،( اند را متواتر دانسته گانه دههاي  تسنن، تمامی قرائت

  .جایز باشد گانه دهي ها قرائتطبق هر یک از  آیات باید قرائت و تفسیر
  

  ی و نقدبررس

 که چنانباشد،  6ول خدارس ها از اگر منظور آنان از تواتر، تواتر نقل آن قرائت

به نظر این دسته از فقها و  شود میمعلوم  ،)436، همان( اند برخی به آن تصریح کرده

 گانه دهیا  گانه هفتهاي  یک از قرائت  عالمان شیعه و اهل تسنن، آیات قرآن را طبق هر

 ؛داد تفسیر کرد و مفاد آن را به خداي متعال نسبت توان میتوان قرائت کرد، و هم  هم می

بازگشت سخن آنان به این است که قرآن با هفت یا ده قرائت از  ،زیرا در این صورت

ها بر امت  نیز آیات قرآن را با تمامی آن قرائت 6جانب خدا نازل شده و رسول خدا

شنقیطی در مقدمۀ تفسیرش ملتزم شده است که  ،و گویا بر همین اساس .اند تالوت کرده

 مالک{، و آلوسی در تفسیر )1/5 ،یطیشنق( تفسیر کند گانه فتههاي  قرآن را طبق قرائت

  :گفته است» مالک«هاي مختلف در کلمۀ  پس از نقل قرائت }الدینِ یومِ

اي براي این اختالف نیست و این دو  متواترند و ثمره» ملک«و » مالک«قرائت «

  )1/83 ،یسآلو( ».)هر دو صحیح هستند( اند دو اسب یک مسابقه ،قرائت

است و  6ها از رسول خدا ولی صحت این دیدگاه منوط به اثبات تواتر این قرائت

تواتر آن  ،توان در این خصوص ادعا کرد حداکثر آنچه می. چنین تواتري ثابت نیست

ها از قاریان یاد شده است، هرچند که اصل این تواتر نیز شایان بررسی است و  قرائت

اما نسبت به طبقه  .)1/27، بی؛ ط165 البیان، ،ییخو( اند نستهبرخی آن را نیز نادرست دا

هیچ نقل ، 6خود قاریان و زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عصر رسول خدا

یک از آنها مورد هست، اخبار آحادي است که صحت هیچ آنچه  .متواتري وجود ندارد

: ك.ر شتریب حیتوض يبرا( اتفاق نیست و حتی اتصال سند برخی از آنها مورد تردید است

به همین دلیل، بسیاري از محققان سنّی و  .)1/319 ،ی؛ زرکش156-140همان،  ،ییخو

، محدث کاشانی، سید جزایري، وحید بهبهانی، هاالئمطاووس، نجم  شیعی، مانند ابن

حسینی ( اند ها را مردود دانسته تواتر قرائت ،اي دیگر زمخشري، رازي، زرکشی و عده
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کننده معنا باشد،  افزون بر این، در مواردي که اختالف قرائت دگرگون .)2/390 ،عاملی

هاي گوناگون  هیأتهاي مختلف، داراي  مستلزم آن است که یک آیۀ قرآن برحسب قرائت

 ،یطیشنق( اند تسنن به این مطلب ملتزم شده گرچه بعضی از اهل 5.با معانی متفاوت باشد

و قرآن داراي  این مطلب نادرست دانسته شده ،یات شیعهولی در روا ،)1/83 ،یآلوس ؛1/5

به عالوه در  6.شده از سوي خداي واحد معرفی گردیده استقرائت واحد و نازل 

  .التزام به آن غیر ممکن است 7هاي مختلف معانی متضادي داشته باشند، مواردي که قرائت

را قرائت واقعی قرآن  گانه دهیا  گانه هفتهاي قاریان  تمامی قرائت توان میبنابراین ن

توانیم آیات را طبق  همچنان که نمی ،قرائت کرد ها قرائتآیات را طبق هر یک از آن  دانست و

قرآن  ،ها زیرا آیات با تمامی آن قرائت ؛ها تفسیر کنیم و به خداي متعال نسبت دهیم آن قرائت

اي اما به خد ،ها بیان کرد تتوان معناي آیات را طبق هر یک از قرائ البته می .واقعی نیستند

  .توان به آنها استدالل یا استناد کرد عنوان کالم خدا نمی توان نسبت داد و به متعال نمی
  

   گانه دهیا  گانه هفتهاي  یا قرائت متداول يها قرائتجواز قرائت طبق  .2

عی را قرائت واق گانه دهیا  گانه هفتهاي  گروهی از فقهاي شیعه با اینکه همه قرائت

 دانند، به استناد اجماع دانند و آیات قرآن را فقط با یک قرائت، قرآن واقعی می قران نمی

قرائت آیات  ،)4/821 ،یحرّ عامل( یا برخی روایات) 1/7 طبرسی، ؛1/7طوسی، التبیان، (

 گانه هفتهاي  هاي متداول در میان قاریان یا هر یک از قرائت یک از قرائت را طبق هر

  :گوید میشیخ طوسی  .دانند جایز می گانه دهیا 

بدانید که معروف از مذهب اصحاب ما و شایع در اخبار و روایات آنان این است «

جز اینکه آنان  ،بر پیامبر واحد نازل شده است) یک قرائت( که قرآن با حرف واحد

ل اتفاق نظر دارند بر جایز بودن قرائت قرآن طبق هر قرائتی که در میان قاریان متداو

قرائت  ،خواهد که می )ها از آن قرائت(است و انسان اختیار دارد که با هر قرائتی 

  )1/7التبیان،  طوسی،( ».کند

اول در االسالم طبرسی نیز از اجماع امامیه بر جایز بودن قرائت طبق قرائت متد  امین

  :گوید میعالمۀ حلّی  ).1/10طبرسی، ( میان قاریان خبر داده است

 ».، جایز استکه بخواهد گانه هفتهاي  یک از قرائت با هر )قرآن(قرائت کردن «

  )1/245حلّی، تحریر االحکام، (
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  :کاشف الغطاء نیز فرموده است

 ».جایز است گانه دهبلکه  ،گانه هفتهاي  با موافقت یکی از قرائت )قرآن(قرائت «

  )1/239لغطاء، کاشف ا(

  :گفته است گانه هفتهاي  قرائت سبزواري نیز بعد از اشاره به مناقشه در تواتر

اختالفی  گانه هفتهاي  لکن ظاهر این است که در جواز قرائت آیات طبق قرائت«

  )1/273 ،يسبزوار( ».نیست

  :استآورده سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدي نیز 

  ».اما احتیاط است ،هرچند واجب نیست گانه هفتهاي  یک از قرائت  قرائت طبق هر«

یک از  با صحت قرائت طبق هر ،بر عروه هان معاصر در حاشیو نُه نفر از فقیه

با این تفاوت که شماري از آنان مطابقت با یکی  ،اند موافقت کرده گانه هفتهاي  قرائت

  )1/655، يزدی ییطباطبا( .اند ها را احتیاط واجب دانسته از آن قرائت

قرائت قرآن طبق جایز بودن  ،توان گفت مشهور در میان فقیهان شیعه بنابراین می

؛ است گانه دهیا  گانه هفتي ها قرائتهاي متداول در میان قاریان یا  یک از قرائت هر

آخوند  .اختالف استآنها تمسک به  ها و آن قرائتچند در جایز بودن استدالل به هر

  :گوید میخراسانی 

ند مان ،شود )آیات(تحقیق این است که اختالف قرائتی که موجب اختالف در ظهور «

به جواز تمسک و استدالل به آیات آسیب  ،»رْنَطْهی«تشدید و تخفیف در  )قرائت(

ها و  محرز نیست و تواتر قرائت )واقعی(قرآن  )گونه کلمات در این(زیرا  ؛رساند می

ها ثابت  و فقط جایز بودن قرائت طبق آن قرائت... جواز استدالل به آنها ثابت نیست

  )285 ،یآخوند خراسان( ».ي نیستا است و بین آن دو مالزمه

 اهللا خویی نیز از نظر دادن بیشتر دانشمندان شیعه و سنّی به جواز قرائت طبق هر آیت

ات برخی از آنان خبر و ادعاي اجماع بر جواز آن در کلم گانه هفتهاي  یک از قرائت

را  :هاي معروف در زمان معصومان یک از قرائت قرائت آیات طبق هر خود نیز و داده

ها در  ولی حجیت قرائت ،)167 البیان، ،ییخو( به استناد تقریر ایشان جایز دانسته است

  )164، همان( .اي نقل کرده و بر نادرستی آن دلیل آورده است تفسیر را از دسته
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  بررسی و نقد

هاي  یا قرائت گانه دهیا  گانه هفتهاي  بر صحت و حجیت قرائتدلیل معتبري اگر 

 ،توانیم آیاتی را که در قرائت آنها اختالف شده است می ،ان قاریان باشدمتداول در می

به  ،آید دست می و تفسیر کنیم و معنایی را که به قرائت ،ها یک از آن قرائت طبق هر

عنوان کالم خدا  به خداي متعال نسبت دهیم و به آنها به ،استناد دلیل حجیت آنها

 ،شود میاین مدعا دیده  قها و مفسران یادشده برعبارات ف دالیلی که در. استدالل کنیم

  .:امامان معصوم ریتقر -3 ،روایات -2 ،اجماع -1: سه دلیل است

و استناد به آن روایات در عبارات  مسألهبا وجود روایات مرتبط با این  :اما اجماع

 مدرکی است و ،د دلیل مستقلی باشد و به اصطالحِ فقهاتوان میصاحبان این دیدگاه، ن

  .اعتبار ندارد

باب وجوب القرائۀ فی الصالة و غیرها «برحسب آنچه شیخ حرّ عاملی در  :اما روایات

حر : ك.ر( آورده، شش روایت است گرد» ۀبالقرائات السبعۀ المتواترة دون الشواذّ والمروی

م ، روایت دیگري نیز از اماالنسبۀ کتاب التوحید، بابالبته کلینی در  .)822- 4/821 عاملی،

را قرائت کند و به  »قل هو اهللا احد« )سوره(هر کس «: نقل کرده است که فرمود 7رضا

آن را چگونه  :عبدالعزیز بن مهتدي پرسید. توحید را شناخته است تحقیقاً ،آن ایمان آورد

اما این . )1/145 ،ینیکل( »کنند مان گونه که مردم آن را قرائت میه :قرائت کند؟ فرمود

بیان چگونگی قرائت خصوص سورة  در 8از اینکه سندش مرفوعه است،روایت گذشته 

  .هاي قرآن داللتی ندارد است و بر چگونگی قرائت دیگر سورهتوحید 

روایت مرسلی است که  ،یکی از آنها اما آن شش روایتی که شیخ حر گرد آورده،

طوسی نقل از شیخ  »بما اختلف القراّء ئۀجواز القرا :روِي عنهم«طبرسی با عنوان 

مضمون روایات دیگر است  و ست که روایت مستقلی نیستو از عنوان آن پیدا 9کرده

پنج روایت است که  پس مجموع روایات شیخ حرّ. که با این عبارت نقل شده است

  .نقل کرده است خصال، و یک روایت آن را از کافیچهار روایت آن را از 

بن عبداهللا   زیرا در آن عیسی ؛است ضعیف 10نقل کرده، خصالسند روایتی را که از 

یکی  ،بن هالل در وثاقت احمد 11.اند کدام توثیق نشده هاشمی و پدرش هست و هیچ

 کافیهایی که از  در سند دو روایت از روایت 12.دیگر از رجال سند آن نیز اختالف است
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 ، و شیخ)185نجاشی، ( که نجاشی او را ضعیف دانسته 13بن زیاد است  نقل کرده، سهل

؛ همو، 80طوسی، الفهرست، ( طوسی نیز در دو جا او را ضعیف معرفی کرده است

خویی، ( از او روایت شده »تفسیر القمی«و  »کامل الزیارات«البته در  .)1/261االستبصار، 

 جا از ثقه بودن او خبر داده است و شیخ طوسی نیز در یک )8/339معجم رجال الحدیث، 

وثاقت او با این امور ثابت  ،ها اما با وجود آن تضعیف .)416رجال الطوسی،  طوسی،(

حر ( شود بن سمط منتهی می افزون بر آن، سند یکی از آن دو روایت به سفیان. شود نمی

، و سند روایت )8/155خویی، معجم رجال الحدیث، ( که توثیق ندارد) 4/821 عاملی،

نتیجه  در .، مرسل است)4/821حر عاملی، ( »بعض اصحابه«دیگر بر اثر اشتمال به تعبیر 

  .ثقه، سند این دو روایت ضعیف استچه سهل را ضعیف بدانیم و چه 

معتبر ، شود بن خنیس منتهی می بن فرقد و معلّی  دوسند روایت چهارم که به داو

زیرا در آن،  ؛ندارد گانه دهیا  گانه هفتهاي  اما هیچ داللتی بر حجیت قرائت 14،است

که در قرن دوم اسالم پدید  گانه هفتبیان شده و به قرائت قاریان  »اُبی«اعتبار قرائت 

  15.اي نشده است آمده، هیچ اشاره

 گانه دهي ها قرائتد دلیل معتبري بر صحت توان میپس هیچ یک از این پنج روایت ن

که هرچند ماند  باقی می) سلَمه روایت سالم ابی(فقط روایت نخست . باشد گانه هفتیا 

که از سند آن دفاع، و در ، اما با توجه به اینهایی وجود دارد یز اشکالدر سند آن ن

جا دارد که سند و متن کامل  ،است استدالل بر صحت قرائات به داللت آن اعتماد شده

  .آن را ذکر و با تفصیل بررسی کنیم
  

  بررسی سندي و داللی روایت سالم

ئۀ فی الصالة و غیرها وجوب القرا«نخستین روایتی که شیخ حرّ عاملی در باب 

  : است زیرآورده، روایت سالم ابی سلمه با سند و متن » ...بالقرائات السبعۀ

»عن یعقوب بن  دمحم عن یحیی بن دمحم بن  حمنعبدالرّ عن الحسین بن  دمحم 

منَ  و اَنَا اَستَمع حرُوفاً 7عبداللّه اَبی علی رجلٌ قَرَأَ: قال سلمۀ ابی سالم عن هاشم ابی

کُفّ عنْ هذه الْقَرائَۀِ اقْرَء کَما یقْرَؤُ  7الْقُرْآنِ لَیس علی ما یقْرَؤُها النّاس فَقالَ اَبوعبداللّه

تابقَرَأَ ک ئمالْقا ذا قامفا ئمالْقا قُومتّی یح النّاس لی حع اللّه4/821 ،یحرّ عامل( »...هد(  
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هاشم و او از سالم  بن ابی  بن یحیی و او از عبدالرحمن  محمد بن یعقوب از  محمد«

آن را شنیدم مردي حروفی از قر در حالی که من می: ابوسلمه روایت کرده است که گفت

 7ابوعبداهللا. قرائت کرد 7خوانند، بر ابوعبداهللا اي متفاوت با آنچه مردم می گونه به

 )زمانی که(خوانند، قرائت کن تا  ه مردم میگونه ک همان .از این قرائت خودداري کن: فرمود

  ».دکن حدش قرائت می را بر کتاب خدا قیام کند، 7پس هرگاه قائم .قیام کند 7قائم

بحث و اشکالی  ،سلمه جز سالم ابی ،در وثاقت راویان سند این روایت :سند روایت

  :اما در وثاقت سالم از دو جهت اشکال است ،نیست

 ،ینیکل( شود بن سلمه منتهی می د این روایت به سالمسن ،در اصول کافی) الف

و گویا به همین ) 8/19خویی، معجم رجال الحدیث، ( توثیق نشده استاو و ) 2/633

  ) 12/523، یمجلس( .علت، عالمه مجلسی این حدیث را ضعیف معرفی کرده است

لمه س سلمه روایت شده و سالم ابی گرچه در وسائل، این روایت از سالم ابی) ب

 ،ینجاش( بن مکرَم معروف به ابوخدیجه است که نجاشی او را توثیق کرده همان سالم

و از شیخ طوسی نیز توثیقی براي او نقل شده ) 8/22، معجم رجال الحدیث ،یی؛ خو88

 ،یطوس( او را تضعیف کرده است» فهرست«، اما شیخ طوسی در )227 ،یحل( است

 در ،)10/464، یلیاردب( »و هو ضعیف« :فته استگ محقق اردبیلی نیز و) 79الفهرست، 

  .نتیجه توثیق نجاشی معارض دارد

کنندة از سالم،  در سند این روایت، روایت: اند در رفع اشکال نخست گفته

 ،کامل الزیاراتو  رجال کشّیهاشم است و در ابواب مختلف فقه و  بن ابی عبدالرحمن

 ،یحرّ عامل: ك.نمونه ر يبرا( ایت کردههاشم از سالم ابوسلمه رو بن ابی عبدالرحمن

بن سلمه هیچ روایتی نقل نکرده است و با توجه به این نکته،   ولی از سالم ،)8/386

  .شود شود و اشکال نخست برطرف می نقل صاحب وسائل تثبیت می

 بن مکْرَم با سالم  تضعیف شیخ به تصور آن بوده که سالم: اند گفته در رفع اشکال دوم نیز

بن   سلَمه را جداي از سالم ابی سلَمه یکی بوده است و لذا با اینکه نجاشی، سالم بن بیبن ا

حدیث او پاکیزه «: اش گفته است مکْرَم ذکر نموده و او را صاحب کتاب معرفی کرده و درباره

، شیخ نه در رجال و نه در فهرست خویش، ذکري از او به میان )190 ،ینجاش( »نیست

سلمه یکی دانسته  بن ابی  بن مکرم را با سالم  این شاهد آن است که وي، سالمنیاورده است و 
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بن مکْرَم نسبت داده است و   به سالم ،سلمه بوده بن ابی  است و ضعفی را که مربوط به سالم

 ،بن مکرم اعتبار و توثیق نجاشی نسبت به سالم چون این تطبیق اشتباه است، تضعیف آن بی

و تضعیف محقق اردبیلی نیز ) 8/25، معجم رجال الحدیث ،ییخو( بدون معارض است

د با توان مین ،در هر صورت اجتهادي است و چه بسا مستندش همان تضعیف شیخ باشد و

را  تیروا نیدر سند ا ریاخ يراو ییخو اهللا تیآ ،حال نیبا اولی . توثیق نجاشی معارضه کند

) سلَمه یسالم بن اب( فیو ضع) لَمهسالم بن س( و مجهول) سلمه یسالم اب( ثقه نیمردد ب

به  ،متعارف يها ندانسته و در جواز قرائت طبق قرائت حیرا صح تیدانسته و استدالل به روا

گویا آنچه . )3/477، هکتاب الصال ،ییخو( استاستدالل کرده  :اصحاب ائمه یقطع ةریس

  .تمام ندانسته است ،را که در رفع اشکال نخست بیان شد

هاشم از سالم  عبدالرحمن بن ابی گفته شود نقلم نبودن آن ممکن است در وجه تما

هر چند آن موارد فراوان باشد و دیده نشدن نقل وي از سالم  ،سلمه در موارد دیگر ابی

بن سلمه در غیر این حدیث، با اینکه وي این حدیث را از سالم بن سلمه روایت کرده 

با این  یث از سالم بن ابی سلمه وجود دارد ومنافات ندارد و احتمال نقل این حد ،باشد

  .شود مینقل صاحب وسائل تثبیت نشده و صحت این حدیث احراز ن ،احتمال

، معلوم است که )الناس( و موضوع) یقرء( با توجه به مناسبت حکم :داللت روایت

پس اگر الف و  .مطلق مردم نیست، مردمی است که اهل قرائت باشند» الناس«مراد از 

مراد از آن، اهل قرائت در تمام اعصار و  ،آن جنس و قضیه، قضیه حقیقیه باشد الم

ولی اگر الف و الم آن عهد حضوري و قضیه، قضیه خارجیه باشد،  .ها خواهد بود زمان

بسا عبارت حدیث به  و چه. مراد از آن، اهل قرائت از مردمِ زمان صدور کالم است

بوده و مخاطب به خطاب  7امام صادق ،ایتقرینۀ اینکه گوینده آن برحسب این رو

»قْرَءدر عهد بودن الف و الم و خارجیه  ،، شخصی از مردم عصر آن حضرت است»ا

مردمی باشد که در عصر  ،»الناس«منظور از  ،نتیجه بودن قضیه ظهور داشته باشد و در

و  کم، شمول روایت نسبت به تمام اعصار و دست اند اهل قرائت بوده 7امام صادق

توان استفاده کرد، لزوم  این استظهار، آنچه از این روایت می بر ازمنه ثابت نیست و بنا

قرائت مطابق با قرائت مشهور آن زمان و خودداري از قرائت غیر آنان است و با توجه 

قرائت قاریانی که دوران زندگی  ،ق بوده است148امام صادق سال شهادت به اینکه 
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 بن هشام و خلف) ق240م( مانند کسایی ،است 7م صادقاماشهادت آنان بعد از 

ي ها قرائت مشمول این حدیث نیست و ،)ق205م( بن اسحاق و یعقوب) ق229م(

ت اند نیز در صورتی که شهر بوده 7که در عصر امام صادق گانه هفتسایر قاریان 

 ،دق کنداي ثابت باشد که قرائت مردم بر آنها ص گونه آنها در زمان صدور این حدیث به

ند مشمول این حدیث باشند و با شک در شهرت آنها و احتمال اینکه در آن توان می

هاي کنونی  همین قرائت ثبت شده در مصحف ،و آنعصر فقط یک قرائت مشهور بوده 

و جواز قرائت آیات  گانه هفتیا  گانه دهي ها قرائتداللت این روایت بر اعتبار  ،است

  .ثابت نیست ،هاي کنونی ئت ثبت شده در قرآن، جز قرایک از آنها طبق هر

آن شخص را  7البته ممکن است کسی تنقیح مناط کند و بگوید مناط اینکه امام

فرمان داده و از غیر آن منع نموده، با  ـ که در آن زمان مشهور بودهـ به قرائت مردم 

نبوده است،  شود که آن قرائت، قرائت واقعی توجه به اینکه از ذیل روایت استفاده می

خواسته شیعه در قرائت قرآن از قرائت مشهور در میان  می چیزي جز این نیست که امام

مسلمانان جدا نشوند و اختالف در قرائت قرآن تشدید نشود و این مناط در همه 

شود که شیعه تا زمان ظهور  از روایت استفاده می ،ها وجود دارد و بر این اساس زمان

زمانی موظف است قرآن را مطابق با قرائت مشهور و متداول میان ، در هر 7امام زمان

ي مشهوري که ها قرائتاین روایت بر اعتبار  ،اهل منطقه خود قرائت کند و در نتیجه

  .پدید آمده باشند نیز داللت دارد 7بعد از عصر امام صادق

جز  ،گانه هفتیا  گانه دهي ها قرائتاما با این حال در صورتی این روایت بر اعتبار 

 تشهر محرز باشد و با توجه به اینکه ها قرائتقرائت کنونی داللت دارد که شهرت آن 

از  صورت مرسل به آنها را ،از مفسران ياریاساس است که بس نیبر ا ها قرائت آن

 اینقل مرسل  ،خرأاز مفسران مت ياریاحتمال دارد مستند نقل بس اند و نقل کرده انیقار

 ؛شود دیردت ها قرائتآن بسیاري از  شهرت واقعی در بسا باشد، چه از متقدمان یفیضع

 ،نتیجه در و ستیثابت ن ،شود ها قرائتکه موجب شهرت آن  ییها کثرت نقل رایز

تا بتوانند مشمول اعتبار این حدیث باشند و به عبارت  شود میشهرت آنها احراز ن

هاي بعد از آن تا عصر  زمانو  7قدر متیقن از قرائت مردم در عصر امام صادق ،دیگر

گذاري شده است و قرائت  هاي کنونی اعراب همین قرائتی است که در قرآن ،حاضر
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نقل شده و  گانه دهو  گانه هفتیی که از قاریان ها قرائتچه  ـ ها قرائتمردم بودن سایر 

  .محرز نیست ـ چه غیر آنها

امامان  حضور ه در عصربا این بیان است ک :تقریر امامان معصوماما استدالل به 

ائمه و و اصحاب  مشهور و متداول بوده گانه دهو  گانه هفتي ها قرائت ،:معصوم

ردع و  ،آن بزرگوارانجانب  اند و از کرده قرائت می ها قرائتآیات قرآن را با آن  ،غیر آنان

 بریید آنان بوده و معتأت مورد تقریر و ها قرائتآن  شود میپس معلوم  .اند شدهنهی ن

 ي مشهور و متداول در عصر حضورها قرائتاعتبار تمامی  ،نتیجۀ این استدالل. هستند

 .و چه از غیر آنها ،باشند گانه دهو  گانه هفتي ها قرائتچه از  ؛است :امامان معصوم

 اثر ضعف سند تمام ندانسته آیت اهللا خویی که استدالل به روایت سالم را بررو  ازاین

و به این استدالل اعتماد کرده، بر اساس آن، قرائت ) 3/477 ،هخویی، کتاب الصال(

، همو( جایز دانسته است :ي معروف در زمان ائمهها قرائتآیات را طبق هر یک از 

ي ها قرائتو جواز قرائت را مخصوص به ) 3/477 ،ه؛ همو، کتاب الصال167 البیان،

 )1/165همو، منهاج الصالحین، ( .ندانسته است گانه هفت

ي ها قرائتکال این استدالل نیز این است که شهرت و تداول اکثر قریب به اتفاق اش

زیرا  ؛گذاري شده در قرآن ثابت نیست جز قرائت اعراب ،و غیر آنها گانه دهو  گانه هفت

هاي تفسیري یا قرائی  در کتاب ها قرائتنقل آن  ،مستند شهرت آنها ،که گذشت چنان

 ،قوي احتمالبه  وها مرسل و بدون سند است  ر آن نقلاست و با توجه به اینکه بیشت

 ،است از متقدمان یفیضع اینقل مرسل  ،خرأمتو عالمان از مفسران  يارینقل بسأخذ م

 و در ستین محرز ،شود ها قرائتآن  بسیاري از که موجب شهرت ییها کثرت نقل

 بیشتر شهرت ست کم درو ددلیل و شاهدي بر شهرت بیشتر آنها وجود ندارد  ،نتیجه

در شهرت  تأملتردید و  است و با تأملتردید و  ،در عصر امامان معصوم ها قرائت آن

  .شود میحراز نن نسبت به اعتبار آنها ااتقریر معصوم ،آنها
  

  قرائت کنونی خصوص  اعتبار .3

برخی از مفسران و فقها و دانشمندان علوم قرآن، حروف و اعراب فعلی قرآن را 

محمد جواد  .اند اساس آن روا و معتبر دانسته ت و تفسیر قرآن را تنها برو قرائ ،متواتر

  :در این باره گفته است» آالء الرحمن«نویسندة تفسیر  ،بالغی
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به سبب تواتر قرآن کریم در میان عموم مسلمانان در هر قرنی بعد از قرن، ماده و «

قرائت متداول آن به یک نحو ادامه یافته  قرآن و) حروف و شکل کلمات( صورت

غیر آنان از برخی مردم روایت  اختالف قرائتی که از هفت قاري معروف و است و

، قرائت هیچ یک از آنان بر صورت آن صورت قرآن نداشته و اثري در ماده و ،شود می

ي مخالف فراوانی که در ها قرائتهاي آن حاکم نشده است و  حتی در برخی نسخه

و ابن عباس و  7و حضرت علی 6هایی مانند بخاري و مستدرك از پیامبر ابکت

یدرداء و ابن زبیر روایت شده است ن مسعود و ابن عمر و عایشه و ابوو اب عمر و اُب

فقط در شکل  ،آري. سیطره نیافته است) قرائت متداول قرآن اعراب و( نیز بر آن

مانند الف زاید  ؛نی اثر داشته استهاي عثما نوشتاري برخی کلمات در برخی مصحف

 »هلَأاذبحنّ«ه کلم و الف زاید در) 23/کهف( »لشايء«بین شین و یاء در کلمۀ 

چه رسد به ) هستند گانه دهي ها قرائتکه برتر از ( گانه هفتي ها قرائت، و )21/نمل(

نه در زیاد یا کم شدن  ،فقط در صورت برخی کلمات آن است ،گانه دهي ها قرائت

 ، خبرهاي واحدي هستند که اطمینان و وثوقی راها قرائتاي، و با این حال آن  مهکل

و مخالفت آنها ) آنها با یکدیگر( گذشته از سستی آنها بر اثر تعارض ؛آورند پدید نمی

  )1/29بالغی، ( ».تر قرآن در میان عموم مسلمانانبا شکل نوشتاري متداول و متوا

  :قرآن نیز نوشته استمفسر دیگر  ،سید عبدالحسین طیب

مانند مرحوم استاد شیخ  ؛اند قرآن را مطابق سیاهی جایز دانستهجماعتی تنها قرائت «

  )1/27طیب، ( ».آید، همین قول است و آنچه به نظر صحیح و درست می ،جواد بالغی

  :در ادامه نوشته است و

تنها سیاهی  هیچ قابل اعتماد نیست و گانه هفتادله مشهور بر اثبات صحت قرائات «

تا این زمان به نحو تواتر به ما رسیده، معتبر است و دلیل  6قرآن که از زمان نبی

شد، مسلمین با کمال جدیت و تمام  بر این مدعا این است که قرآن مجید آنچه نازل می

نمودند و چنانچه گذشت، عده  رغبت ضبط، و مکرر بر یکدیگر قرائت و تصحیح می

کردند و از زمان  قرائت می 6ظ نموده و بر رسول اکرمزیادي تمام قرآن را حف

به بعد، هزارها قرآن نوشته شده و هزاران نفر آن را حفظ داشتند و حافظین  6نبی

آن را تصحیح  ،شد ها بوده، اگر یک قرآن برخالف سیاهی نوشده می قرآن رقیب قرآن
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خواند، غلط  ی میها رقیب حافظین بوده، اگر یک نفر برخالف سیاه کردند و قرآن می

خواستند قرائت قراّء را رعایت کنند، در حواشی  شد و حتی کسانی که می شمرده می

نوشتند و از این جهت، سیاهی قرآن به سواد یا سیاهی قرآن  قرآن به خط قرمز می

دست به  6معروف شد و این سیاهی به نحو تواتر، بلکه فوق آن، از زمان پیغمبر

چه اگر در این نحوه تواتر خدشه  ،اي نیست گونه خدشه ل هیچما رسیده و قاببه  ،دست

 تأملشود، در عالم تواتري یافت نخواهد شد و در این صورت، باید در سند قرآن هم 

نمود و اینکه معروف است سیاهی قرآن مطابق قرائت حفص از عاصم نوشته شده، 

همه  ،و عاصماشتباه است، بلکه حفص مطابق سیاهی قرائت کرده و قبل از حفص 

اند و دلیل دیگر اینکه،  نموده ها بر طبق همین سیاهی بوده و مطابق آن قرائت می قرآن

کس در  قرائت سیاهی قرآن به اجماع مسلمین بلکه ضرورت دین، صحیح است و هیچ

. صحت آن اشکال نکرده، ولی غیر سیاهی اگر باطل نباشد، مورد اشکال و شبهه است

  )31همان، ( ».عی را کنار گذارد و به مشکوك عمل کردبنابراین نباید امر قط

  :اند شان گفته نقل شده است که در درس اصول فقه زیاز امام خمینی ن

 است و) موجود( همان چیزي است که در میان دو جلد )قرآن( کتاب خدا تحقیقاً«

 چیزي جدید است و به آنچه جبرئیل بر قلب سید ،اختالف پدیدآمده در میان قاریان

  )2/195، یسبحان( ».ارتباطی ندارد ،پیامبران نازل کرده است

شده در  گذاري نیز این دیدگاه را پذیرفته و قرائت اعراب محمدهادي معرفت

هاي موجود را قرائت رایج میان مسلمانان از عصر نخست تا عصر حاضر  مصحف

  :در وصف آن گفته است دانسته و از آن با عنوان قرائت حفص یاد کرده و

جمهور مسلمین استحکام یافته،  هیگانه قرائتی که داراي سندي صحیح و با پشتوان«

همواره میان مسلمانان  ،پی تا امروزدر این قرائت در طی قرون پی. فص استقرائت ح

  ».متداول بوده و هست

وي نخستین سبب تداول این قرائت را موافقت آن با قرائت عامه و روایت صحیح 

  :لمانان دانسته و گفته استیان مسو متواتر م

نسبت این قرائت به حفص به این معنا نیست که این قرائت مبتنی بر اجتهاد حفص «

بلکه این یک نسبت رمزي است براي تشخیص این قرائت، و قبول قرائت  ،است
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زیرا این  ؛حفص به معناي قبول قرائتی است که حفص اختیار کرده و پذیرفته است

  ».مانان متواتر و متداول بوده استین مسلقرائت از روز نخست ب

  :یان دومین سبب تداول آن گفته استو در ب

هایی ممتاز بوده که شخصیتی  ء معروف به خصوصیات و خصلتاعاصم در میان قرّ«

نهایت استوار و در اخذ قرآن از  وي ضابطی بی. ه به او بخشیده استقابل توج

را از کسی غیر از ابوعبدالرحمن سلمی  دیگران بسیار محتاط بوده است، لذا قرائت

  ».کرد ، اخذ نمیگرفته بود فرا 7که از علی

معروف بودن حفص به انضباط و استواري و اعلم اصحابِ عاصم بودن را ایشان، 

 7ر نقل قرائت عاصم از امیرمؤمنانسبب سوم، و صحیح و عالی بودن اسناد حفص د

) 239-235معرفت، علوم قرآنی، : ك.ر(رده شمار آو هرا سبب چهارمِ تداول این قرائت ب

  :پایان سخنش نیز تأکید کرده است و در

نواخت بوده و ند قرن اخیر، یکهاي مخطوط در طول تاریخ و مطبوع در چ قرآن همه«

 ؛جملگی طبق قرائت حفص است که همان قرائت مشهور میان مسلمانان بوده و هست

وي از استاد خویش ابوعبدالرحمن  و ،زیرا حفص قرائت را از استاد خویش عاصم

همان قرائت پیامبر  گرفته است و طبعاً 7سلمی و وي از موال امیرمؤمنان

و  ؛247 همان،( ».اند ، شاهد و ناظر و ناقل آن بودهاست که تمامی مردم 6اکرم

  ) 2/245معرفت، التمهید فی علوم القرآن، : ك.نیز ر
  

  بررسی و نقد

یید أآید براي اثبات یا ت دست می ، بهاین دیدگاه نقل شددر آنچه از صاحبان  تأملبا 

  : صحت این دیدگاه به چهار چیز استناد شده است

و قرائت مطابق با ) حروف و اعراب کلمات( صورت تواتر قرآن کریم در ماده و -1

  16.آن در میان عموم مسلمانان هر قرن

رسالت تا کنون در  اهتمام مسلمانان به ضبط قرآن و قرائت صحیح آن از عصر -2

  17.ها همۀ زمان
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استوار و محتاط بودن عاصم در فراگیري قرائت قرآن و ضابط و استوار  ضابط، -3

اعلمِ اصحابِ عاصم بودن حفص و صحت و علو سند حفص در نقل قرائت عاصم  و

  7.18از امیر مؤمنان علی

دن اجماعی بودن صحت قرائت مطابق با اعراب کنونی آیات و اختالفی بو -4

   19.ها قرائتصحت دیگر 

در نقد استناد به برخی از این امور ممکن است گفته شود هرچند تواتر اصل قرآن و 

اما اینکه اعراب کنونی قرآن  ،ها و آیات آن قطعی، مسلم و مورد اتفاق است کلیت سوره

حتی کلمات و حروفی که در قرائت ـ تک کلمات و حروف  و قرائت مطابق با آن در تک

ي نقل ها قرائتي مختلف قاریان و ها قرائتمتواتر باشد و  ـ اختالف شدیدي است آنها

، تردید و محل تأمل ،شده در روایات در هیچ کلمه یا حرفی از آن اثر نگذاشته باشد

ي مشهور دیگري ها قرائتبرخی کلمات یا حروف که  اختالف است و دست کم در

همچنین ضبط و استواري . نیست چنین تواتري محرز ،گزارش یا روایت شده است

مستند قابل اعتمادي  ،حفص و عاصم و دیگر امتیازاتی که براي آن دو گفته شده است

؛ زیرا از حتی صحت سند قرائت عاصم به روایت حفص نیز ثابت نیست ندارد و

براي اطالع از ( شناسان شیعه توثیقی براي حفص و عاصم دیده نشده است رجال

؛ و براي اطالع از وضعیت 7/148 ،یی، معجم رجال الحدیثخو: ك.وضعیت حفص ر

شناسان اهل تسنن نیز در حفظ و وثاقت  ، و سخنان رجال)10/195 ،همان :ك.عاصم ر

اما خطاي او در  ،ابن سعد گفته است عاصم ثقه است .عاصم و حفص مختلف است

هل است ا ابن حنبل او را توثیق کرده و گفته .)6/320 ابن سعد،( حدیث زیاد است

و بر حسب گزارش  .)3/120 ؛1/421 ابن حنبل،( کنند کوفه قرائت عاصم را اختیار می

جیلی از دارقطنی از اشکال در حفظ وي، و ع ابن حجر، عقیلی از سوء حفظ عاصم، و

  )36-5/35 ابن حجر،( .اند عثمانی بودن او خبر داده

ی، ابن معین، اما از نسائ هرچند ثقه بودن او از وکیع نقل شده، در معرفی حفص نیز

 بارة اونیز در» ضعیف«، »لیس بثقه«، »متروك الحدیث«مانند هایی تعبیر... دارقطنی و

  )2/345 همان،( .گزارش شده است
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شناسان اهل تسنن توثیق  را نیز هرچند رجال) عبداهللا بن حبیب( ابوعبدالرحمن سلمی

برقی  از .کسی او را توثیق نکرده استشناسان شیعه  ، اما از رجال)5/161 همان،( اند کرده

ته ولی گف ،شمار آورده هب 7منان علیؤکه او را از خواص اصحاب امیرماند  کردهنقل 

و برخی  .)11/165 خویی، معجم رجال الحدیث،( زنند است برخی راویان بر او طعن می

و  .)5/161ابن حجر، ( اما بعد عثمانی شده است ،در صفین با آن حضرت بوده اند گفته

برخی بغض او نسبت به آن حضرت و انحراف او از آن حضرت را به علت اینکه آن 

و شاید به همین  .)4/510نمازي، ( اند ، گزارش دادهحضرت به او چیزي عطا نفرمود

را نام برده، او را در  7شیخ طوسی در رجال خود که اصحاب حضرت علی ،جهت

  20.ت وي نزد شیعه ثابت نیستدر هر صورت وثاق .شمار آنان نیاورده است

رائت و تصحیح آن انکار شدنی البته اهتمام و جدیت مسلمانان در ضبط قرآن و تکرار ق

و وجود حافظان قرآن و قرائت آنان بر پیامبر و نوشته شدن هزارها قرآن و رقابت  نیست

عیات ي مکتوب که در کالم طیب به آن اشاره شده، از مسلمات و قطها قرآنبین حافظان و 

تاریخ قرآن است و نقش بسیار زیاد این اهتمام و جدیت در صیانت قرآن از تحریف و 

بلکه  ،انکار کرد توان میجلوگیري از خطا در اعراب و قرائت کلمات و حروف آن را نیز ن

از آنجا که قرآن کریم سخن خداي متعال و آخرین : توان گفت در توضیح و تقویت آن می

. صدر اسالم تاکنون مورد اهتمام جدي مسلمانان بوده است است، از کتاب آسمانی

هاي اکید داشته و مسلمانان آن  سفارش آوري آن سبت به قرائت، حفظ و جمعن 6پیامبر

ه دینی خود را محور و اساس دین خود تلقی کرده و قرائت آن را از وظایف روزمرّ

دست، از نسلی به نسل  به و دستسینه  به در طول تاریخ اسالم، سینه متن قرآن. دانستند می

شده و به این دلیل، همواره قاریان و حافظان فراوانی از صدر اسالم تاکنون،  بعد منتقل می

  .اند در میان مسلمانان وجود داشته و از ارج و منزلت واالیی برخوردار بوده

و شده  که قرآن با همان الفاظ نازل شود میاطمینان حاصل  ،با توجه به این امور

در طول تاریخ رواج داشته است و عواملی از قبیل ابتدایی بودن  6قرائت رسول خدا

هاي قبایل عرب  خط در زمان کتابت قرآن و خالی بودن از نقطه و اعراب و اختالف لهجه

خللی در قرائت رایج ایجاد نکرده و تنها  ،و احیاناً اجتهادات شخصی برخی از مسلمانان

مورد اعتناي جامعه  مخالف مشهور پدید آورده است که هاي شخصی و برخی قرائت
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قرائت اند، و اگر کسی این بیان را براي اثبات تواتر اعراب کنونی قرآن و  اسالمی نبوده

حتی کلماتی که از  ،هاي تاریخی نسبت به تمامی کلمات قرآن مطابق با آن در تمامی دوره

 تأملکافی نداند یا در آن  ،ستقاریان معروف قرائت دیگري براي آنها گزارش شده ا

قرائت مطابق با آن  داشته باشد، دست کم این استدالل براي اثبات شهرت اعراب کنونی و

جانب  کافی است و از اینکه از :همۀ اعصار و از جمله در عصر امامان معصوم در

 :تقریر معصومان ،ایشان نسبت به این اعراب و قرائت تخطئه یا نهیی دیده نشده است

  .آید میدست  ت قرائت مطابق با اعراب کنونی بهبر صح

گفت در اجماع عموم مسلمانان  توان میدر نقد اجماعی بودن صحت قرائت کنونی نیز 

زیرا در کلماتی که  ؛ستائت در تمامی کلمات قرآن تردید اهمۀ اعصار بر صحت این قر در

نی نزد آن قاریان و صحت قرائت کنو ،از قاریان معروف قرائت دیگري نقل شده است

اما در اجماع دانشمندان مسلمان در عصر حاضر بر صحت این  ،پیروان آنان معلوم نیست

 د دلیلی مستقل برتوان میقرائت در تمامی کلمات تردیدي نیست و این اجماع هرچند ن

براین هرچند برخی بنا. ی نیستتأملولی در مؤید بودن آن  ،صحت این قرائت باشد

 توان میهاي آنان ن است و با تمامی استداللان این دیدگاه قابل مناقشه مستندات صاحب

در شهرت قرائت مطابق با اعراب کنونی قرآن در  ،اما با توجه به امور یاد شده ،موافقت کرد

همین براي اثبات  و تقریر ایشان نسبت به آن تردیدي نیست و :عصر امامان معصوم

دانشمندان مسلمان در عصر حاضر بر صحت  صحت قرائت کنونی کافی است و اجماع

 ـ ها قرائتید آن است و از اینکه چنین تقریر و اجماعی نسبت به سایر ؤقرائت کنونی نیز م

گیریم قرائت  نتیجه می ،ثابت نیست ـ مشهور باشند و گانه هفتهاي  هرچند از قرائت

رائت مطابق با اعراب حتی در موارد اختالف قرائت، تنها ق ،صحیح در تمامی کلمات قرآن

و حروف فعلی قرآن کریم است و قرائت و تفسیر آیات فقط بر طبق این قرائت جایز است 

   .باشند، روا نیست گانه هفتهاي  هرچند از قرائت ،ها و بر طبق سایر قرائت

البته اگر ثابت شود که برخی کلمات قرآن در عصر حضور امامان معصوم با قرائت مشهور 

از  اند و شده هاي موجود نیز قرائت می شده در مصحف گذاري ز قرائت اعرابدیگري غیر ا

سوي آنان رد نشده است، یا روایاتی معتبر با صراحت، قرائت دیگري براي آن کلمات بیان 

شده  گذاري قرائت صحیح را متعین در قرائت اعراب توان میگونه کلمات ن در این ،کند
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اعراب  }علَی إِلْ یاسینَ سلَام{ ،هاي کنونی صافّات در قرآنسورة  130آیۀ  ،براي مثال .دانست

 اتیروا نیا .داللت دارند »نیاسیآلِ «بر صحت قرائت  یفراوان اتیروا، اما گذاري شده است

از اهل  .و هم دانشمندان اهل تسنن ،اند خود نقل کرده يها در کتاب عهیرا هم دانشمندان ش

- 2/165 ،حاکم حسکانی( آورده است تیهفت روا لیتنزشواهد الدر  یحاکم حسکان ،تسنن

 م،یابونع ،یعسقالن جرح ابن ،یذهب ،یمانند طبران يگریو نقل شده است که افراد د) 170

 يها کتاب در را اتیروا نیا از یبرخ زیبن موفق باهللا ن ییحی دیس ،يعد ابن ،یمثیه حجر ابن

 تیدوازده روا بحاراالنواردر  یالمه مجلسع عه،یاز ش ).166همان، پاورقی ص( اند آورده خود

صدوق،  یِاألمال االخبار، ی، معان7اخبار الرضا ونیعمانند  ییها را از کتاب ها تیروا نیاز ا

 مجلسی،( کرده است يآور جمع کنز جامع الفوائدو  یفرات الکوف ریتفس ،یالقم ریتفس

 کی، بحاراالنوار اتیرواافزون بر  برهان ریتفسدر  یهاشم بحران دیو س )170- 23/167

  )4/34بحرانی، ( .آورده است زین یطبرس االحتجاجاز  تیروا

از  تی، پنج روا7یاز حضرت عل تیچهار روا ،ها تیروا نیاز ا تیروا ازدهیدر 

 »نیاسیآل «قرائت ، مالکواز اب تیروا کیو  ،7از امام رضا تیروا کی ،عباس بنا

به آل  »نیاسیآل «و  6به حضرت محمد »نیاسی«شمار آمده و  عنه به و مفروغ یقطع

شده  اشارهاست،  :تیب اهل يممتاز برا یلتیفض هیآ نیا نکهیو به ا ریآن حضرت تفس

 یسالم عل«را  هیآ نیبا دو سند از عمر بن خطاب نقل شده که ا تیروا کیو در  .است

  )همان( .است کرده یقرائت م »نیاسیآلِ 

درباره  7مقدسۀ امام زمان ۀیاز ناح يریاز محمد حم یکه طبرس یعیدر توق

: متعال فرموده است يشده که خدا حیتصر زینقل کرده است ن نیاسی آل ارتیخواندن ز

امام ( اند که نافع گزارش داده و ).2/315 طبرسی، احمد بن علی،( »نَیاسیآلِ  یسلَام عل«

این ، )م قرائت در بصرهاما( و یعقوب) امام قرائت در شام( عامر ، ابن)قرائت در مدینه

؛ ابن 8/456 طبرسی، فضل بن حسن،( اند قرائت کرده» یاسینَ آلِعلَی  سلَام«آیه را 

 امام و استاد علم قرائت در جامع اموي شام ،ق833جزري متوفاي  ابن). 2/269 جزري،

ز ا» یاسینَ آلِعلَی  سلَام«پس از نقل قرائت  ،)376سیوطی، ذیل طبقات الحفاظ، (

  :گفته است قاریان یادشده،

  )2/269جزري،  ابن( »و کذا رسمت فی جمیع المصاحف«

  ».ها چنین نگاشته شده است یع مصحفدر جم و«
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 عصر در هاي موجود قرآن در» إِلْ یاسینَ«که کلمۀ  آن دارد حکایت از این خبر

اعصار در  بوده و چنین نبوده است که در همۀ» یاسین آلِ« ،)قرن نهم هجري( جزري ابن

 ؛گذاري شده باشد اعراب» إِلْ یاسینَ«صورت  هاي موجود میان مسلمانان به قرآن

جدا نوشته » یا«از » ل«هاي موجود در عصر حاضر نیز کلمۀ  خصوص که در قرآن به

الخط همیشگی قرآن از زمان نزول تا عصر حاضر  الخط که ظاهراً رسم شده و این رسم

الْ «بر قرائت  ؛ زیرا بنا»إِلْ یاسینَ«نه با قرائت  ،مناسبت دارد» یاسین آل«با قرائت  ،است

الخط  است و رسمیکی از پیامبران خد» الیاس«ضرت ح ،منظور از این کلمه ،»یاسین

همین چند آیه قبل در است و در » یا«و » ل«متصل بودن  ،صحیح در نام آن پیامبر

یا و «آمده است و بودن » یا«و » ل«اتصال عنوان نام آن پیامبر با  به» الیاس«، کلمۀ سوره

 زیرا بنا ؛است» الْ یاسین«مبعد و مشکل دیگري براي قرائت  ،در آخر کلمه) ین( »نون

  . نیست» نون«و » یا«است و در نام او » الیاس«نام حضرت  ،این قرائت بر

را مورد » إِلْ یاسینَ«توان قرائت  چگونه می ،با وجود این روایات و قراین یادشده

را قاطعانه » آل یاسین«تقریر امامان معصوم و تنها قرائت صحیح این کلمه، و قرائت 

» آل یاسین«اگر به صحت قرائت  ،با توجه به قراین و روایات یادشده! نادرست دانست

امامان معصوم  مورد تقریر» إِلْ یاسینَ«اینکه قرائت  کم در دست ،اطمینان حاصل نشود

 .شود صحیح این کلمه متعین در آن باشد، تردید حاصل می بوده و قرائت

  

  گیري نتیجه

یا  گانه هفتي ها قرائتگیریم تواتر  مینتیجه  ،ها بیان شد دگاهاز آنچه در بررسی دی

مستلزم آن است  ،زیرا افزون بر اینکه دلیل و شاهدي بر آن نیست ؛واقعیت ندارد گانه ده

نازل شده باشد و این در روایات شیعه با صراحت که قرآن کریم با هفت یا ده قرائت 

ي ها قرائتپس به صحت  .نیز دلیل معتبري نیست ها قرائتبر حجیت  .نفی شده است

و چه بر اساس حجیت  ،اساس تواتر چه برملتزم شد؛  توان مین گانه دهیا  گانه هفت

جز در  -ت اما با دیدگاه صحت قرائت مطابق با اعرابِ ثبت شده در آیا .ها قرائت

ن از قرائت دیگري براي آنها حکایت یبرخی آیات که روایات فراوان و محفوف به قرا

زیرا هرچند برخی از مستندات صاحبان  ؛موافقت کرد و طبق آن فتوا داد توان می -دارد 
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تقویت کرد و دلیل  توان میل آنها را یولی برخی از دال ،آن دیدگاه مخدوش است

  .صحت این قرائت دانست

  

 :ها نوشت پی
  

متن و  کیمختلف افراد از  يها برداشت ،مختلف يها از قرائت یدر عصر حاضر گاه -1

 .ستیمراد ن ییمعنا نیاز قرائت چن نجایدر ا یول ،شود یعبارت اراده م

براي . 142-126، البیان فی تفسیر القرآنخویی، : ك.براي آشنایی با آن هفت قاري ر -2

 .147-143همان، : ك.آشنایی با آن سه قاري ر

 .146و  144، 137همان، ص: ك.براي دیدن کاربرد این عنوان در مورد آنان ر -3

در دو جلد تألیف کرده » النشر فی القرائات العشر «با عنوان ق کتابی833جزري متوفاي  ابن -4

 .گانه سخن گفته است هاي ده و در آن از قرائت

در سورة  »ۀٍاَم«و » مۀٍأُ«؛ قرائت 15در سوره نور، آیه » تلقُونَه«و » تَلَقَّونَه«مانند قرائت  -5

معرفت، التمهید فی علوم : ك.دیگر رهایی  ها و مثال براي توضیح این مثال.. (.و 45یوسف، آیه 

 )169و  159، 158، 156، 155، 111، 110، 108، 107، 77، 2/75؛ 1/370القرآن، 

ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولکن «: روایت شده است که فرمود 7از امام باقر -6

 :ست که گفتبن یسار نیز روایت شده ا با سند معتبر از فضیل .»االختالف یجیئ من قبل الرواه

: فرمود. گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده است گفتم مردم می 7به ابوعبداهللا امام صادق

 ).2/601کلینی، (» اللّه ولکنه نزل علی حرف واحد من عند واحد  کذبوا اعداء«

با عنوان  ،هاي مختلف آنها معانی متضاد دارند آقاي معرفت یازده آیه از آیاتی را که قرائت -7

 )2/76 ،فی علوم القرآن معرفت، التمهید: ك.ر( .گرد آورده است» ض فی القرائاتتناق«

.. .محمد بن ابی عبداهللا رفعه عن عبدالعزیز بن المهتدي: زیرا سند روایت چنین است -8

 )1/145 کلینی،(

الفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان نقالً عن الشیخ «: استمتن آن روایت چنین  -9

 )4/821 حر عاملی،( .»اء فیهجواز القراءة بما اختلف القرّ :ال روي عنهمالطوسی ق

محمد بن علی بن الحسین فی کتاب الخصال عن محمد بن علی «: است نیسند آن چن -10

ماجیلویه عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هالل عن عیسی بن عبداللّه 

 )822 ،مانه(» ... :قال :الهاشمی عن أبیه عن آبائه
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از  .13/200، معجم رجال الحدیثخویی، : ك.عبداهللا ربن   براي اطالع از وضعیت عیسی -11

 .اطالعی یافت نشد بن عبداهللا نیز پدر عیسی

صالح الروایۀ یعرف منها و ینکر و قد روي فیه ذموم من سیدنا «: اش گفته است نجاشی درباره -12

و کان غالیاً متهماً فی «: ی در فهرست گفته استشیخ طوس .)83نجاشی، ( »7محمد العسکري ابی

آورده و گفته  7او را در شمار اصحاب امام هادي ،رجالو در  .)36، الفهرستطوسی، ( »دینه

هو عندي ان روایته «: عالمۀ حلّی گفته است .)410، رجال الطوسیطوسی، ( »بغدادي، غالٍ«: است

اهللا خویی در ترجیح و تقویت وثاقت او  ولی آیت .)202الحلی،  مۀرجال العالّ حلی،(» غیر مقبولۀ

 ).2/358، معجم رجال الحدیثخویی، : ك.ر(سخن گفته است 

و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن «: چنین است دو روایت آن سند -13

و عنهم عن سهل عن علی بن الحکم عن « ،»... :قال 7الحسن سلیمان عن بعض أصحابه عن أبی

 )4/821حر عاملی، (» ... :اللّه بن جندب عن سفیان بن السمط قالعبد

و عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن داود « :است آن چنین سند -14

 )همان( »... :بن فرقد والمعلی بن خنیس جمیعاً قاال

د ال یقرأ علی مسعو فقال إن کان ابن 7کنا عند أبی عبداللّه«: متن آن حدیث چنین است -15

 )همان( .»یال أما نحن فنقرؤه علی قراءة أبقرائتنا فهو ضالّ ثم ق

 ،هم در کالم طیب ،شود هم در کالم بالغی دیده می ،هاي مختلف استناد به تواتر با عبارت -16

 .و هم در کالم معرفت

 .استناد به این امر در کالم طیب است -17

 .ین امر استناد شده استدر کالم آقاي معرفت با تفصیل به ا -18

 .شود دیده میاستناد به این امر نیز در خصوص کالم آقاي طیب  -19

ن شد، نادرستی سخن برخی که عاصم و سلمی بیا با توجه به آنچه در معرفی حفص، -20

 7اسنادي که ذهبی در قرائت عاصم به روایت حفص از حضرت علی )الف«: اند گفته

مورد اعتماد و  حفص و عاصم و ابوعبدالرحمن سلمی کامالً) ج.. .عالی السند است ،آورد می

  .آشکار است ،)193 مؤدب،( »اطمینانند
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