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 دهیچک
مسائل پیرامونی،  ایدلیل طرح پاره ن علم قرائت بوده كه بهيادیاز جمله مسائل بن قرآنرباز، تواتر ياز د

ها رائتائل به تواتر ق، قیزش مذهبیو انگ قرآنر دفاع از یدر مس یبرخ ؛نشده است فهم یت آن به خوبیفیك

 یبرخ همچنین در دوران معاصر، اند.ات محدود نمودهياز آ ینیزان معیرا به م قرآنز تواتر ین یشده و بعض

رائات ر قيسته اعتنا قلمداد نموده و به سايتنها قرائت حفص از عاصم را متواتر و شا از مفسران و محققان

 اند.ننهاده یوقع

 یهااتر قرائت، توقرآنتواتر نص  طهین مسئله، كاربرد تواتر را در سه حين اییتب یپژوهش حاضر در راستا

و  یلیتحلـ ی خيده است با نگاه تاریحفص از عاصم مطرح نموده و كوش ز تواتر قرائتیگانه و نا دهيهفت 

با  تينهاد. در يآن ارائه نما یو چگونگ قرآناز تواتر  یر واضحيمختلف، تصو یهادگاهيبا طرح و نقد د

ن يترت كه مهماس قرآناهه ین تواتر، تواتر سيجه به دست آمده كه منظور از این نتي، اقرآند بر لزوم تواتر یتأك

 ست.یرش هر قرائت بوده و منحصر به قرائت حفص از عاصم نيضابطه پذ

 ، تواتر قرائات، تواتر سیاهه، قرائت حفص.قرآنقرائات، تواتر : واژگان كلیدی

                                                           

 Morteza.arab40@gmail.com/  استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان )نويسنده مسئول( .1

 Iravany@ferdowsi.um.ac.ir. دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد/  2



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   66

 مقدمه ـ1

 در جهت انتقال آن به یاریبس یهاملفوظ است که مسلمانان، تالش یگانه وحيم، يکر قرآن

رداخته و در پ قرآنو قرائت  یو کتب یوسته به حفظ شفاهیاند. آنان پش انجام دادهيان خوینیپس

 اند.دن به محفوظات خود بهره جستهیعمق بخش یهم در راستا ینوشتار ضمن آن، از رسانه

اقراء، تالوت و  ،به آموزش ینزول کالم اله ین روزهايل اکرم )ص(، خود از آغازالبته رسو

ز یموزش نآ محدوده یعیطور طباند. با گسترش اسالم، بهاز صحابه پرداخته یر آن به برخیتفس

ن امر پرداخته و در آن، صاحب تخصص شدند؛ يمنحصراً به ا یاکه عده یاگونهبه .افتيتوسعه 

ا ب یقرائت کالم اله یاز موارد در چگونگ یاد هم به مانند گذشتگان خود، در پارهن افرايا یول

علم قرائت را فراهم  يیايخود موجبات پو نوبهبه ن اختالفات،يگر دچار اختالف شدند که ايکدي

 آن شدند. یبرا یم قواعدین علم نهاده و منشأ تنظيا یش رویرا پ یآوردند و مسائل

از موارد  یان امر در پارهياست؛ ا ی، نقل شفاهقرآندر آموزش قرائت عمده و غالب  وهیش

، موجبات اختالف در یداریآموزش شن وهیش یهاز ضعفیها و نلهجه یبا توجه به گوناگون

ود بوده مشه ین امرین و تبع تابعیتابع رو، اختالف قرائت در دورهنينمود؛ ازایقرائت را فراهم م

 یهاهفت قرائت از قرائت نکه در قرن چهارم، ابن مجاهديش نهاد تا ايافزا و در گذر زمان، رو به

ن ي(. بعدها ا22، ص1972ابن مجاهد، ) 1ر قرائات را شاذ انگاشتيده و و سايمتداول را برگز

دند ن جمع افزويگر را به ايد یسه قار یبعد، برخ یهامشهور شدند. در دوره« سبعةقراء »افراد به 

گانه ان چهاردهيت، اصطالح قارينان ملحق نمودند تا در نهايگر را به ايچهار نفر دز ین یگرانيو د

                                                           

اند که مهان قرائات برگزيده ها مورد اتفاق قاريان شهرها بوده: قسمي از آنداندميبر دو نوع  را . ابن جين قرائات1

د؛ يعين انها را شاذ نام هنادهوده و معاصرين ما آنابن جماهد هستند و قسم ديگر، قرائايت هستند که غري از اين قرائات ب

رسد اصطالح شاذ در آن دوران نزد قاريان، (. لذا به نظر مي32تا، صخارج از قرائات سبعه هستند )ابن جين، يب

ويل أ ما هو مقبول خمالفًا ِلَمن هو»متفاوت از معناي اين اصطالح نزد حمدثان اهل سنت بوده است که ايشان، شاذ را به 

(. اما در نگاه قاريان، شاذ به خمالف با مشهور و متداول تعريف شده که 79، ص1421اند )ابن صالح، تعريف منوده« منه

( زيرا ابن جماهد تصريح به اشتهار اين قرائات منوده 410، ص1424به تعريف شاذ نزد شيعه نزديک است )عاملي، 

واعد اخلط، موافقت با قگانه موافقت با رسماست که از يکي از شروط سه اما امروزه منظور از قرائت شاذ، قرائيت است؛

 (.203، ص1، ج1416عريب و صحت اسناد هتي باشد )سيوطي، 
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 یاها در بالد مختلف، در دورهن قرائتيك از ايهر  .(250ـ247تا، صصی)صالح، ب 1به وجود آمد

تر بالد شینکه در دوران معاصر، قرائت حفص از عاصم در بيبه عنوان قرائت غالب مطرح بود تا ا

ت ورش از نافع و قالون يکه همچنان، روای(. درحال16ـ15تا، صصیالباز، ب) افتيوع یش یاسالم

 همانجا(.) ها، متداول استنیسرزم یز در برخین

واتر ت اش اختالف افتاد، مؤلفهن گذار، دربارهيعلم قرائت که در ا ین مبانيتريیربناياز ز یکي

، 1، ج1425 ،یزرکش) شودینها با تواتر اثبات م، تیقرآننکه قرائت معتبر ياست. با توجه به ا

ه طه به کار گرفته شد کین مؤلفه در سه حيها، اقرائت ی( به منظور اثبات اعتبار برخ333ص

 گانه و تواتر قرائت حفص از عاصم.ا دهيهفت  یها، تواتر قرائتقرآنعبارتند از: تواتر نص 

 رآنقگاه تواتر را منحصر به خودِ يمحققان، جااز  یل خواهد آمد برخیتفصکه در ادامه بهچنان

اند مودهز مطرح نیگانه نا دهيهفت  یهان، تواتر را در ارتباط با قرائتيعالوه بر ا یدانسته و برخ

 هم تواتر را منحصر به قرائت حفص از عاصم دانسته و آن قرائت را همان قرائت نازل یو گروه

 یرآنق یهامرتبط با قرائت یهاطهیاه مؤلفه تواتر در حگي، جایراستبه یاند. ولشده دانسته

 ابد.ين پرسش دست يا یبرا یش رو تالش نموده به پاسخیکجاست؟ پژوهش پ

ائت علم قر تواتر در حوزه ت مؤلفهیبا توجه به اهمدرباره ضرورت اين پژوهش بايد گفت 

دد مج یو بررس طرح دوبارهسته است با ين علم، شايگاه آن در ايو اختالف محققان درباره جا

از  ین رهگذر بتوان عالوه بر آگاهيت آن در هندسه علم قرائت روشن شود تا از ایآن، موقع

و  یرعربیغ یهاها، واژهر لهجهینظ یقرآنعلوم  یهاگر عرصهياش در ديینقش آن، از کارا

 یرچه برختواتر گ در باب مؤلفهدرباره پیشینه پژوهش نیز بايد گفت،  بهره جست. یشناسلغت

 ، به بحث در تواتریجزرر ابنینظ یقلم زده و بعض قرآندر باب تواتر نص  یر حر عاملینظ

اهلل معرفت، درباره تواتر قرائت تياز جمله آ یگرانياند و دگانه پرداختهگانه و دهقرائات هفت

ق یآن، تاکنون تحقهمه انحاء  یتواتر و بررس درباره مؤلفه یاند ولسخن گفته حفص از عاصم

 یهادگاهيد مسائل و یش رو تالش نموده با بررسیلذا، پژوهش پ .رفته استيصورت نپذ یمستقل

                                                           

. عالمه عسکري بر اين عقيده است که پيدايش علم قرائات، ناشي از انگيزه امويان در احياء مرياث عريب جاهلي و 1

هاي قبائل جاهلي، و از سوي ديگر با ت. اينان از سويي با زنده منودن لغتکرمي بوده اس قرآننشاندن آن در عرض 

 به رآينقهاي قبائل عريب، طريق جايگزيين الفاظ  با ديگر واههقرآينجعل احاديث نبوي در جواز جايگزيين الفاظ 

 قرآنص تعليم ن»ه به معناي ک« القراءة»قبائل را مهوار منوده و در ترويج آن کوشيدند و در اين راستا لفظ  ديگر لغات

به کار بردند و علم قرائت را « هاي عربه با  ديگر واهقرآينجايگزيين نص »بود را در معناي جديد « و معاين آن

 (.195ـ193، صص2تا، جعسکري، يب) اجياد منوده و به آن هبا دادند
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ن موضوع در يگاه ايدر روشن نمودن جا یطور خاص، گاممطرح شده در باب مؤلفه تواتر به

 علم قرائت بردارد.

 قرآنـ تواتر نص 2

به مسلمانان نسل  به رو، نسلني؛ ازان اسالم استيو اساس د یم، متنِ محوريکر قرآن

ه نحو ن آن است که، بین چنيا یکتاب ین، اقتضايبنابرا ؛اندهمت گماشتهی و آموزش آن ریفراگ

 ه الزمهنکيش موجود باشد؛ کوتاه سخن ايهاتواتر در همه واژگان و گزاره یژگيده و ویمتواتر رس

اده نسبت د قرآنکه به  یان، هر واژه و گزارهين متن، تواتر آن است؛ بنابرايبه ا یتوجه همگان

ا ياژه بودنِ و قرآنبه  یعلم قطع ینخواهد داشت و تنها در صورت یاعتبار ،شده و متواتر نباشد

، 10، ج1407، ینوو / 126، ص9تا، جی، بیعسقالن)که متواتر باشد  ردیگیتعلق م یاجمله

 (.30ص

 ان مسلماننزد قاطبه انديشمند قرآنـ لزوم تواتر 1ـ2

ك از مفسران و يشمندان مسلمان بوده و هر يد اندیهمواره مورد تأک قرآنله لزوم تواتر أمس

اع بر که اجم یبه نحو ؛اندن مطلب اشاره نموده و بر آن استدالل کردهيخود به ا ان به نوبهیاصول

واتر با نقل مت، جز قرآنبودن  قرآن»د: يگویم یخ طوسین مشهود است. شیقيان فرین امر در ميا

را منوط  قرآنت یقرآن( جّصاص، ثبوت 345، ص1، ج1407، طوسی) «شودی، ثابت نم1ضیمستف

 قرآنبر ضرورت تواتر  ی(. غزال88، ص3، ج1405به نقل متواتر آن دانسته است )جصاص، 

 یادگاه علمياز د قرآنن ضرورت تواتر ییبه تب ی(. زرکش375، ص1419، ید کرده است )غزالیتأک

 قرآن، قرائتِ آنچه از یلی(. مقدس اردب125، ص2، ج1425 ،یسنت پرداخته است )زرکش اهل

خ ی(. ش218، ص2، ج1403ی، لیده را فسق، بلکه کفر انگاشته است )مقدس اردبیبه تواتر نرس

 دیتأک قرآنبر لزوم تواتر  ی(. قرطب86، ص1423 ،يیخ بهایرا متواتر دانسته است )ش قرآن يیبها

را « قرآنتواتر ال»ن امر، کتاب يدر اثبات ا ی(. حر عامل93، ص1، ج1405 ی،طبقر) کرده است

اره وجود بنيدر ا یکه اختالف یاند به نحود کردهین امر تأکيز بر ایر علما نينگاشته است و سا

 ندارد.
 

                                                           

 متواتر به کار برده است.آيد که لفظ مستفيض را در اينجا به معناي . از ظاهر گفتار شيخ برمي1
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  قرآنـ داليل بر لزوم تواتر 2ـ2

ه و پرداخت قرآنتواتر  ، به مسئلهقرآنت یك به هنگام بحث از حجيهر  یدانشمندان اصول

 .ميپردازیها ماند که در ادامه به آنبر لزوم آن اقامه کرده یليدال

 یداکثراهتمام ح یعني، قرآن یژگيآنکه با توجه به و يابی به آيات الهی: توضیحستالف( د

ت آن است که تنها آن دسته از گفتار به عنوان کالم ین خصوصيا یهمه مسلمانان به آن، مقتضا

ده باشند و مورد اتفاق امت اسالم واقع شوند و یرند که به تواتر رسیگ رش قراري، مورد پذیهال

 د.نخواهد بو قرآنات نازل شده به عنوان يشك از آیباشد ب یصه تهین خصيکه از ا یگفتار

ه حکم ح آنکیتوض تا آيات آن بتواند منبع احکام قرار گیرد؛ وم حاصل شدن علم به آنب( لز

 قرآنکه  آنجا م، جهل است و ازيعلم ندار ی ـقیدر امور حق ـکه بدان  یزیله چیوس نمودن به

رد تا بر اساسش حکم صادر شود. به یاست الزم است علم به آن تعلق گ یقیحق یم امريکر

در امور  یم ولیم بر اساس آن حکم کنیم تا بتوانیازمند علم هستین یقیگر، در امور حقيعبارت د

 یقیحق یکه امر قرآنحکم صادر کرد؛ حال،  به ظن اعتماد نمود و بر طبق آن توانیم یاعتبار

ه آن ، منوط بیرد و علم قطعیبه آن تعلق گ یاست منبع بودنش منوط به آن است که علم قطع

، یزالده باشد )غیر تواتر، به ما رسیشود نظیله آنچه به آن قطع حاصل میبه وس قرآناست که 

 (.81، ص1، ج1419

 شانيت نبوت ایبه حقان یابيص( است و دست) م مصدِّق نبوت رسول اکرميکر رآنقج( 

ا م متواتر باشد تيکر قرآنن ضرورت دارد يبه معجزه اوست؛ بنابرا یص(، منوط به علم قطع)

 (114، ص2، ج1402، ید علم واقع شود )آمدیبتواند مف

 در آن یادت و کاستيز ، امکانقرآن: در صورت عدم تواتر قرآنپیشگیری از تحريف د( 

ف واقع ي، محتمل است مورد دستبرد تحرقرآنگر در صورت متواتر نبودن يرود؛ به عبارت دیم

 ؛دف به دور باشيد از تحريت را دارد بايبشر ت جاودانهيهدا هیکه داع ین کتابيشود؛ بنابرا

ن عوامل، نقل يه اباشند که از جمل یز در آن منتفیف نيرو الزم است عوامل امکان تحرنيازا

 آحاد و عدم تواتر است.

 نزد برخی انديشمندان مسلمان قرآنتواتر نبودن م زـ ال3ـ2

گر يد یگفته شد؛ اما برخ قرآنشمندان مسلمان درباره لزوم تواتر ياند ین، نظر بعضيش از ایپ

ن يمتأخراز  یبرخ»د: يگویم یاند؛ از جمله ابن جزررا منکر شده قرآننان، لزوم تواتر ياز ا

ابت بودنش ث قرآنق آحاد نقل شود يچه از طرآن ، منوط به تواتر است وقرآناند ثبات پنداشته
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ز با نقل ین ی(. شوکان13، ص1تا، جی، بی)ابن جزر« ستیاز اشکال ن ین سخن خاليا یست ولین

بر  یريونفشرده است و نامبرده بعد از آنکه اشکال ابوالقاسم  ین امر پاي، بر ایگفتار ابن جزر

ا ر ـده جمهور علمایبا عق یابن جزر یو مخالفت رأ قرآنبر ضرورت تواتر  یمبن ـ یابن جزر

مانند  یتیرا رد کرده و آن را قابل معارضه با شخص یري، گفتار نویلیکند بدون ارائه دلینقل م

اًل، ن سبب که اويز بدین ی(. فخر راز265ـ263، صص2تا، جی، بیند )شوکانیبینم یابن جزر

ده یتر نرساً، اگر قرائات به نقل متوایثابت است و ثان یو وجدان یل نقلیدله متواتر نبودن قرائات ب

خدشه  رآنقبودن  یشود که به قطعین مين امر منجر به ايجه اید قطع نخواهند بود در نتیباشند مف

ه آحاد هستند ک یخها متواتر و براز قرائت یح شود؛ برخینگونه توجيداند ایوارد شود الزم م

 فخر) کندیبودن خارج نم یرا از قطع قرآنت یقرائات، کل ین صورت، واحد بودن برخيدر ا

را متواتر  قرآن همه یض کاشانیز ظاهراً فیه نیامام یان علمای(. در م63، ص1تا، جی، بیراز

، یفاختال یهاقرائت داند و لذا از نظر اویها را متواتر مان قرائتیندانسته و تنها، قدر مشترك م

 (.62، ص1، ج1416، یض کاشانیند )فيآیدر شمار آحاد به حساب م

رش يپذ گانهط سهيشمندان مسلمان، برابر با شراياز نظر اند قرآنتواتر  یاست معنا یگفتن

قت ، موافیالخط مصحف عثمانن سه شرط عبارت از موافقت قرائت با رسميا .ك قرائت استي

تواتر  از نظر علما، قرآنح آنکه منظور از تواتر یو صحّت اسناد آن هستند. توض یآن با قواعد عرب

، یغزال)تواتر مصحف مکتوب دانسته را  قرآنمنظور از تواتر  یکه غزالچنان .است 1آن اههیس

را ثبوت آن در جوهر  قرآنان در باب تواتر ی، اعتقاد غالب اصولی( و زرکش81، ص1، ج1419

 یعني( لذا قرائت مطابق با جوهر لفظ 125، ص2، ج1425، یزرکش) رده استان کیاش باههیو س

ت قرائت بر صحّ یط ضروريان و از جمله شرايب به اتفاق قاري، مورد اجماع قرقرآناهه یس

و صّحت  یالخط است و موافقت قرائت با قواعد عربن امر، برابر با شرط موافقت با رسميااست. 

ن، ينابراب ؛است قرآنمشهور بافت نزول  یهار قرائت بر طبق لهجهبر رخصت د یاسناد آن، مبتن

  .(9، ص1تا، جی، بیشود )ابن جزریم ین سه شرط را داشته باشد مقبول تلقيکه ا یهر قرائت

، به رد یتوجه دانشمندان نبوده و ابن جزر ك از حرکات و اعراب، مورديرو، تواتر هر نيازا

 یرين امر بر نويمخالفت نموده باشد؛ ظاهراً ا قرآنه با لزوم تواتر کن امر پرداخته است نه آنيا

و  قرآناهه ین تواتر سیز بین ید فخر رازيآیافته است. به نظر میمشتبه شده و منظور او را درن

                                                           

شده و در ابتدا فاقد حرکت بوده و پس از مديت با اختراع به قلم سياه نوشته مي قرآن. از آن جهت که در گذشته،  1

 شهرت يافته است. « سياهه»، به قرآننوشتند منت مکتوب ها را به رنگ قرمز ميها، آنحرکت
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اهه، ی، عالوه بر تواتر سقرآنهم از تواتر  یض کاشانیف يیتواتر قرائات خلط کرده است و گو

وده حکم نم قرآناز  یبه آحاد بودن قسمت داشته و لذا ز مدنظریرکات را نلزوم تواتر اعراب و ح

 گرنديکدير با يقت متغای، دو حقیقرآناهه یان از سيقار یهاو قرائت قرآنحال آنکه  ؛است

( و لذا 160، ص1364، يیخو/ 214، ص1، ج1416، یوطیس/ 318، ص1، ج1425، ی)زرکش

اطبه مورد اتفاق ق قرآنندارد و لزوم تواتر  یقرآنبا نص  یها، ارتباطا عدم تواتر قرائتيتواتر 

 شمندان مسلمان است.ياند

 ـ چگونگی اثبات تواتر سیاهه4ـ2

ها غالب تنم بر همه که یرا متنيز ؛ل استیاز از دلینی، بقرآناهه یاست اثبات تواتر س یگفتن

ماشته آن همت گ یریادگيبر  که همگان یاگونهافته بهي یزه بر نقل و حفظ آن، فزونیشده و انگ

، از آن یست در حرفیممکن ن ،انددر فهم هر چه بهتر آن داشته یجاد علوم مختلف، سعيو با ا

نگاشته  یهان امر، با تتبع در کتابي( و ا43، ص1، ج1415، یطبرس) افت نشوديتواتر  یژگيو

 (.54تا، صیب ،یحر عامل) مشهود است قرآنش يدایشده بعد از پ

 هاتر قرائتـ توا3

گانه و هفت یهاقائل به تواتر قرائت یمطرح است برخ یها در سطوح مختلفتواتر قرائت

 یهائتقائل به تواتر کل قرا یگرچه کس یگانه هستند. حتده یهامعتقد به تواتر قرائت یبعض

 دانند.یتوجه مز قابلیها را نآن یااما عده ،ستیگانه نچهارده

 تر قرائاتـ قائالن به توا1ـ3

در  یکه عالمه حلچنان اند؛بودهگانه هفت یهاتواتر قرائتتنها برخی طرفدار ه، یان امامیدر م

، 1409، یدر رسائل العشر )ابن فهد حل ی(، ابن فهد حل141، ص3، ج1414، یالفقهاء )حل ةتذکر

شرح ه بر یدر حاش ی(، شعران209، ص7، ج1414، ی)عامل مةدر مفتاح الکرا ی(، عامل77ص

زاده، حسنفصل الخطاب ) يه برردی در زاده آمل( و حسن76، ص11ج تا،ی، بیمالصالح )شعران

 ین امر پافشارياما در اهل تسنن، قاطبه علما بر ا .اندح نمودهين امر تصري( بر ا61ص ،1371

ابن  (،51، ص1399، یسی)ق نةطالب در اإلبایابن اب یتوان به مکیم ،به عنوان نمونه اند.کرده

ه بر کّشاف )ابن یدر حاش یر اسکندری(، ابن من253، ص3تا، جی)ابن حزم، ب یحزم در المحل

، 2، ج1422ان، یط )ابو حیالمح در بحر یان اندلسی(، ابو ح177ـ176، صص2، ج1385ر، یمن
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، یزرقان) در مناهل العرفان یزرقان ( و66، ص3تا، جی، بیان )آلوسیدر روح الب ی(، آلوس275ص

 ( اشاره نمود.434، ص1، ج1424

 سنتاهل یان علمایدگاه در مين دياند. ارفتهيگانه را پذده یهااز علما تواتر قرائت یبرخ

ن يد اول ایز تنها شهیه نیان دانشمندان امامی(. در م39، ص1ج ،تای، بی)ابن جزر دارد یطرفداران

ائت ز به مانند قریعقوب و خلف را ني، ابوجعفر، یهاتواتر قرائت یدگاه را اظهار کرده است؛ ويد

که قائل به تواتر  یاما کس ؛(305، ص3، ج1418د اول، یداند )شهیشده مگانه، اثباتان هفتيقار

 م.یافتیگانه باشد را نچهارده یهاقرائت

 هاـ منکران تواتر قرائت2ـ3

ن و مقارن با متأخرا هاست؛ البته در دورهه، عدم تواتر قرائتیامام یدگاه غالب علمايد

ه بوده است و با افول قدرت یدگاه غالب اماميها د، تواتر قرائتیگریتفکر اخبار یریگاوج

ن بر متأخرا متأخری متقدمان و ن، نظر عمدهيز رنگ باخته است؛ بنابرایدگاه نين ديها، ایاخبار

عدم  در خصوص هیدگاه اماميان، دیر تبیدر تفس یخ طوسیها است. از جمله شعدم تواتر قرائت

خ، مُهر صحت یبر گفتار ش ی(؛ طبرس7، ص1، ج1409، ید )طوسينماین مییتواتر قرائات را تب

، یکند )سبزواریح ميها تصربر عدم تواتر قرائت ی(؛ سبزوار38، ص1ج ،1415، ینهد )طبرسیم

نسته دود دان امر پرداخته و قول به تواتر را مريل به ایبه تفص یقم یرزایم (.273، ص1ج، تایب

داند یب ميغر یها را امرتواتر قرائت یصاحب جواهر، ادعا .(403تا، صی، بیقم یرزایاست )م

 معتبر یها را فاقد اصلاعتقاد به تواتر قرائت ی( و آخوند خراسان297، ص9، ج1365، ی)نجف

به عدم حکم  یز برخین اهل سنتان دانشمندان ی(. در م285تا، صی، بیداند )آخوند خراسانیم

 ان دانسته ويجه اجتهاد راویها را نتاز قرائت یبرخ یاند. از جمله زمخشرها نمودهتواتر قرائت

ها را رد قول به تواتر قرائت یراز (؛ فخر70، ص2، ج1407، یرد )زمخشریگیها خرده مبر آن

)ابوشامه  نموده است ی(؛ ابو شامه قول به تواتر را نف70، ص1تا، جی، بیکرده است )فخر راز

، یدانسته )ابن جزر یها را منتفله تواتر قرائتأمس ی(؛ ابن جزر177ـ176، صص1395، یمقدس

جمهور را در متواتر نبودن  یاز علما یاری، نظرات بسی( و ابن حجر عسقالن13، ص1تا، جیب

 (.30ـ27صص، 9تا، جی، بیها آورده است )عسقالنقرائت
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 ها و گرايش به آنرائتـ علل پیدايش ديدگاه تواتر ق3ـ3

ه ک یاگونهتوجه قرار گرفتند به ژه مورديطور وگانه بههفت یهااز زمان، قرائت یادر برهه

مطرح  گانهده یهاتواتر قرائت شده و به دنبال آن یتلق یها از امور قطع، تواتر آنیبرخ یاز سو

که بر  یاگونهاند بهتواتر نقل شدهگانه به نحو مهفت یهاقرائت»د: يگویان میکه ابوحچنان .شد

( و 338، ص2، ج1422ان، یابوح) «ها وجود نداردطبق اعتقاد حق، امکان وقوع خطا در تواتر آن

اشته و ص( انگ) گانه را برابر با انکار رسول اکرمهفت یها، انکار قرائتیر آلوسینظ یبرخ یحت

به (. اما اگر 32، ص8تا، جی، بیآلوس) اندها را مطرح نمودهن قرائتياحتمال کفر منکران ا

بهنسبت بدانها رو یاژهيتوجه خاص و وبا  گانه بنگريم،هفت يا ده عملکرد قاريان معاصرِ قراء

شان، يز اا یکه قرائت برخاست چنانکرده نقل  نسبت به آنها یخ، اعتراضاتيو تارشويم رو نمی

 «الم»را در  «راء»ادغام  ،زجاجاز جمله  .جا(شدت مورد انکار قرار گرفته است )صالح، همانبه

 ،( و فرّاء399، ص1ج ،1425، یزرکش) فاحش دانسته است يیبن عالء، خطا عمرو یاب یاز سو

( را به استهزاء، 12/ 53)نجم:  ﴾یَيرَ  َما َعلی َأَفُتَماُروَنُه﴿ه يعقوب از آيحمزه و  يی وقرائت کسا

تنها قرائت ،یمقدس مهابوشا(. نیز 278، ص15ج، 1405ر، ابن منظو) خوانده است «قرائت عوام»

ن از يبنابرا .(122تا، صی، بیابوشامه مقدس) را متواتر قلمداد کرده است سبعهان يمتفق قار یها

ود ها منجر به کفر شاز تقدس قرار ندارند که مخالفت با آن یاسبعه در هاله یهانان قرائتينگاه ا

شود. یه مديها دابن مجاهد، اعتقاد به تواتر قرائت« السبعة يف القراءات»ف یبعد از تأل یاندک یول

 ان اهلیدو تن از م یحت»د: يگویسبعه م یهاقرائت ك قرن بعد از ابن مجاهد دربارهيابن حزم 

ص( ) امبریحق هستند و به طور قطع از پ یگانه همگهفت یهااسالم اختالف ندارند که قرائت

دگاه ين ديش ايدایسته است علت پين، شايبنابرا .(253، ص3ج ،تایزم، ب)ابن ح« انددهیرس

 شود: یبررس

 یبرخ یها از سوو تواتر قرائت قرآنان تواتر یتوان به خلط مین علل مياز جمله االف( 

و  یکه چگونگ آنجا اما از ،واقف بودند قرآنبه ضرورت تواتر  یح آنکه برخیاشاره نمود. توض

ا يگانه تهف یهاملتزم به تواتر قرائت ،شان مکشوف نشده بوديبرا یر، به خوبزان لزوم تواتیم

ان يك از قاريگران، قرائت هر ياصحاب ما و د»د: يگو یگانه شدند. به عنوان نمونه نووده

ها را آنياند زرد نموده ،ها را به سبب شذوذر قرائتياند و ساز دانستهيگانه را در نماز جاهفت

 «ر هستندمتوات ،گانههفت یهاك از قرائتيشود و هر ی، تنها با تواتر ثابت مقرآند؛ ستنین قرآن

 (.392، ص3تا، جی، بینوو)
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 یتوان به آن اشاره کرد. برخیاست که م یگريها، علت دو قرائت قرآنانگاشتن  یکيب( 

ها، رائتتواتر ق اند که الزمه عدمن پنداشتهیگر، چنيکديت از ین دو واقعيك ایل عدم تفکیبه دل

شردند ف یها پابر تواتر قرائت یدگاه، گروهين دين، در تقابل با ايبنابرا 1.است قرآنعدم تواتر 

باشد ها متواتر نن قرائتيحال اگر ا ؛هستند قرآنگانه، هفت یهااند: قرائتگفته یکه بعضچنان

د سخن يآیبه نظر م (.223، ص7، ج1421، یعامل) خواهد شد قرآنبه متواتر نبودن  یمنته

 دگاه غلط است.ين ديناظر به رد ا «و القراءات حقیقتان متغايرتان قرآنال: »یمشهور زرکش

رباز يح آنکه از دید غافل بود. توضيز نباین امر نيبر ا قرآنف يدگاه تحريد یاز اثرگذارج( 

 ها اشارهتف، به مسئله اختالف قرائيل خود بر تحريان دالی، در مقرآنف يقائالن به تحر

 یاز سو یاریبس یهاهست، اختالف یکي قرآننکه يا وجود شان بايرا به زعم ايز اند؛نموده

ها بوده ن اختالفياز ا یکه مصحف موجود، شامل برخ یاگونهان در قرائت آن رخ داده بهيقار

 ،8تا، جی، بیبحران) ف در آن واقع شده استين تحريست؛ بنابرایراسته نیها پو از آن

دگاه ينان، ديدر جهت رد نظر ا یرو، برخنيا (؛ از233ـ209تا، صصی، بینور/ 99ـ97صص

ن و يترمحفوظ»د: يگویم یشعرانمیرزا ابوالحسن نمونه  یرفتند. برايها را پذتواتر قرائت

ه ستيم است لذا اختالف قرائت در آن شايکر قرآنکه ماندگار شده،  یزین چيتراختالفکم

 ها که حفظ وبزرگان، آن یمتواتر باشد و از سو ،شودیط است آنچه قرائت مرا شريز ؛ستین

 «کنندیقل مده را نیشان رسبه تواتر براينان تنها آنچه يرا اينقل شود ز ،ضبطشان مورد اتفاق است

 یاان علمیها در متفکر تواتر قرائت یریگان توجه است اوجي(. شا76، ص11، ج1421، یشعران)

است.  ینور یرزایم« فصل الخطاب»ف کتاب یز تألیو ن یگرین با ظهور مکتب اخباره، مقاریامام

ان و در پاسخ به استناد آنان به ياز اخبار یدگاه برخي، با توجه به دیدانشمندان اصول يیگو

 .انددهیوبها ک، بر طبل تواتر قرائتقرآنر ییها در تغر اختالف قرائتیبر تأث یمبن يیهاتيروا

 یورن یرزایز در پاسخ به سخنان مین یزاده آملحسن حسنو  یشعرانمیرزا ابوالحسن که چنان

ی در تواتر نص ارساله يان بود،که خود از اخبار یحر عامل یاند و حتدگاه را مطرح نمودهين ديا

حر ) اشتنگ قرآنی در ا کاستيش يبر وقوع افزا یمبن شاز معاصران یکي یدر پاسخ به ادعا قرآن

 (.37تا، صیب، یعامل

توان به عدد هفت اشاره نمود که ابن مجاهد یدگاه، مين ديش ايدایگر علل پياز دد( 

شان دچار توهم ياندکه کوته یدگاه خود را منحصر به آن نمود به نحويمعتبر از د یهاقرائت

                                                           

 (.63، ص1تا، جر.ک. فخر رازي، يب) ل شدکه ديدگاه فخر رازي در اين زمينه نق. چنان1
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م اکر یمنسوب به نب اتيپنداشتند که در روا یااحرف سبعهسبعه را همان  یهاشدند و قرائت

 .(215، ص1، ج1416، یوطیس) ها اشاره شده است)ص( به آن

 اتتواتر قرائ های فراگردنقد ديدگاهـ 4ـ3

ستحکم ها چندان مدگاه تواتر قرائتيان شد، دیتواتر ب یمورد اتفاق که برا یبا توجه به معنا

ه سند لسلدن سیها حداقل به هنگام رسن قرائتيرا بدون شك، تواتر سند ايز ؛رسدیبه نظر نم

تن رفين پذیآن قرائت قرار دارد؛ همچن یرا در آن طبقه، تنها قاريشود؛ زیان قطع ميبه خود قار

 تا،ی، بیفخر راز) ندارد یگر، سازگاريد یها نسبت به برخاز آن یح برخیها با ترجتواتر قرائت

ر ص( است. عالوه ب) امبریها از پن قرائتيبر تواتر همه ا یدگاه، مبتنين ديرا اي(؛ ز63، ص1ج

ها را مورد انکار قرار از قرائت یشان، برخيبعد از ا یان و علماياز معاصرانِ قار ین، برخيا

در اصالح قرائت  یرفته و سعيچرا نپذ و چونیخ خود را بیان، قرائت شياز راو یاند و بعضداده

توان به اجماع یمن نکات، ني(. با توجه به ا53ـ52، صص10، ج1415، یطبرس) انداو داشته

ح یحث صيژه آنکه بنا بر احاديبه و ؛ها اعتماد نمودن قرائتيدر رابطه با تواتر ا یمنقول برخ

ان يه راوها، بش نبوده است و اختالف قرائتیب یکيامبر اکرم )ص( یمنقول از ائمه )ع(، قرائت پ

 (.63، ص2، ج1365، ینیکل) گرددیها بازمآن

 نقرآـ تواتر قرائت واحد 4

ز آن ا و انتقال قرآننکه قرائت يبر ا یمبن اندنمودهرا ابراز  یاهينظراز دانشمندان  یبرخ

ان ير قاری، مسیگريق عامه مردم و دياز طر یکيموده است: یر را پیگذشتگان تاکنون، دو مس

ا ر قرآن یان، قرائت اصليان قاریموجود در م یهان فارغ از اختالفیمسلم بوده است. عامه قرآن

رائت، همان نمودند که آن قیگر منتقل ميکديص( فراگرفته بودند نسل به نسل، به ) امبریکه از پ

افته ياشتباه، به قرائت حفص از عاصم شهرت  ان مسلمانان است که بهیدر م یقرائت متداول کنون

 یبر قرائت جمهور قرائت کرده است؛ قرائت حفص بنا یعنيعکس آن است  یت،را واقعيز ؛است

، 2، ج1425معرفت، ) پرداختندیده بودند و به تالوت آن میص( شن) امبریمردم از پ که توده

آحاد و مخالف قرائت  یهاگانه، قرائتگانه و دههفت یهارو، قرائتنيا (؛ از135ـ134صص

(. 29، ص1تا، جی، بیبالغ) اعتماد را ندارند یستگيان مردم هستند که شایمتداول و متواتر در م

را دارد چرا که  یرویپ یستگياهه است که شایبر تواتر س یالجمله، تواتر قرائت متداول، مبتنیف

ر ع و متواتيان مردم شایکه در م یااههیقرائت کرده است؛ س قرآناهه یز، مطابق با سیحفص ن
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م از ابتدا در زمان خلفا، مطابق با يکر قرآن(. در واقع، 32ـ31، صص1، ج1378ب، یط) است

ر قرائتش د قرآنن بر آن اجماع کردند تا یص( مکتوب شد که مسلم) امبریت واحد متواتر از پقرائ

ختن به ن پردايد؛ بنابرايایاختالف در آن فراهم ن یبرا یکه مجال یخالص باشد به نحو یز وحین

 ابلق ریمتواتر و غ قرآنها، مخالف با ر قرائتيهوده است چرا که سایلغو و ب یها، امرر قرائتيسا

 (.284، ص29، ج1365، یتهران ی)صادق اعتماد هستند

 ـ داليل تواتر قرائت حفص1ـ4

 شود:ی از آنها اشاره میبرخبه اند که نمودهارائه  یليدگاه، دالين ديمعتقدان و ملتزمان به ا

کند یا من اقتضیگر، چنيبه نسل د یها و از نسلقرن یدر ط قرآننه ینه به سیس الف( انتقال

ت یفیان تنها در کيگر، اختالف قاريد یان مسلمانان موجود باشد و از سویدر م یائت واحدکه قر

، 1تا، جی، بیباشد )بالغیسته توجه نمينان بازگشته و شاين نص است که به اجتهاد اير از ایتعب

 (.289ـ284صص

بر طبق  رآنقو لزوم تواتر قرائت  يیص( تاکنون از سو) امبریاز زمان پ قرآناهه یتواتر سب( 

ك قرائت، مورد اتفاق يکند تنها یجاب ميگر، ايد ین از سویبر اجماع مسلم آن بنا اههیس

 بوده و همان قرائت حفص قرآن اههیاست که منطبق با س یباشد و آن قرائت یمسلمانان و قطع

ص مطابق قرائت حف قرآن یاهیقرائت کرده است نه آنکه س یاهیاست. البته حفص، مطابق س

 (.33ـ31صص، 1، ج1378ب، یشته شده باشد )طنو

واست ا خيو  یك قاريها، به واسطه قرائت قرن یافتن رسم مصحف موجود در طیر نییتغج( 

که گفتار خداوند چنان ؛ان مسلمانان داللت داردیبرداران، خود بر تواتر نص موجود در منسخه

گونه بوده نیاز گذشته تاکنون به هم ،زائد است «هاء»با آنکه ( 259/ 2: ة)بقر ﴾َيَتَسنَّه َلْم﴿ یتعال

 (.139ـ138، صص2، ج1425افته است )معرفت، یر نییو تغ

محکم بر ثبوت و  یلیو شاگردان او، دل یمصحف توسط ابواالسود دوئل یگذاراعرابد( 

(. در واقع، مخالفت ننمودن 140، ص2ان مسلمانان است )همان، جیدر م قرآنقرائت  یگانگي

ل بر موافقت همگان با او یمصحف از جانب ابواالسود، خود دل یگذاراعراب با نحوه کسچیه

 ان مردم است.یج ميو را یابواالسود با قرائت همگان یگذارتبع آن، موافقت اعرابو به

رائت ز قياشاره به تما« ِقراءة العاّمة، ِقراءة الناس، ِقراءة اجُلمهور و ِقراءة الَعوام»ر ینظ یراتیتعبهـ( 

(. از جمله 229، ص1389ان، یشود )ناصحیاست که به افراد نسبت داده م یر قرائاتيمردم، از سا

 ِفيه، القراءُة اليت ُعِرضت َعلي الّنيب )ص( ِفي الَعاِم الذي ُقِبَض»نقل کرده:  ید سلمانین از عبيریابن س
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د يزيز از خالد بن ی( و ن204، ص7ج ،1409به، یش ی)ابن اب 1«ِهي الِقراءُة اّليت يقرُؤَها النَّاُس اليوَم

شه ياز عا ق پدرتيکه گفتم: نافع از طریمل یبن عبداهلل بن اب ییحيبه »نقل شده است:  یباهل

ن يخواند و بر ایرا به کسر الم و ضم قاف م (15/ 24)نور:  ﴾َتَلقَّْوَنه﴿ه يشه آيم نقل کرد عايبرا

هم  یده بودیگفت: اگر آن را نشن ییحياست. « کذبولق ال»شه ين لفظ از رياعتقاد بوده که ا

 ام گرچهضرر نکرده ـنقل مشهور ـ گونهنيز از قرائت ای... و من ن یرا از دست نداده بود یزیچ

نه غري الگونه قرائت ننموده است؟ گفت: نياو ا یپنداریم: از چه رو می. گفتین باشد که گفتیچن

ل بر آن است که تنها یها دلتين روايدر ا« ناس»(. لفظ 319ص ،4، جیزي)مقر« ...قراءة الناس 

(. 136ـ135صص، 2، ج1425ان مردم است )معرفت، یسته اعتماد، قرائت متداول در ميقرائت شا

ع، يبد»د: يگو (117/ 6)انعام:  ﴾اْلَأْرض َو السَّماواِت َبِدي ُُ﴿ه يز در باب قرائت آیل بن احمد نیخل

به ی(. ابن قت55ـ54، صص2ج ،1414 ،یدی)فراه «و قراءة العامة الرفعز قرائت شده ... یبه نصب ن

 ﴾ِکًأَلهنَّ ُمَت﴿«: و قرأ الناس»اند را بدون همزه قرائت کرده« َلهنَّ مُتَکا»ان ياز قار یکند برخینقل م

َفال َتُقل ﴿ه يدر آ« ُافّ»د: عاصم و اعمش ي(. فراء گو24، ص1401به، ی)ابن قت (31/ 12وسف: ي)

، «قراءة العوام»آنکه  اند و حالرا مخفوض و بدون نون قرائت کرده (23/ 17)اسراء:  ﴾ما ُاف  َلُه

 قراءة العامة، قراءة الناس و قراءة العوامشود ی(. مالحظه م121، ص2تا، جیاست )فراء، ب ﴾ُاف  ﴿

 یرائت ِمشهورمردم، ق از آن است که قرائت توده ین حاکير قرائات قرار دارد و ايدر برابر سا

ان، ید )ناصحده باشیان رسيکه توسط قار ینه آن قرائت ،ج بوده استيشان راين عموم ایبوده که در ب

 (.232ص ،1389

ر ب قرآنبر نزول  یبرخوردار است و داللت یدرون یهای، از ناسازگار«احرف سبعه»ت يرواو( 

احد است و قرآنن، قرائت يبنابرا .ز ثابت نشده استیها نن، تواتر قرائتیچند حرف ندارد؛ همچن

عامة » اي« قراء العامة»ن به ین مسلمیامبر )ص( نقل شده و در بیاست که از پ یهمان قرائت ،و آن

 ، طبق آنقرآننگاران، به هنگام نگارش کلمات شهرت دارد و مصحف« قرآناهه یس»ا يو « قرآنال

 (.86ص  ،1388مؤدب، ) نمودندیعمل م

ن قرائت، قرائت عاصم است که مطابق با اصل يترحیکند که فصیم ابن شهرآشوب نقل ز(

گر، قرائت عاصم از آن جهت ي(. به عبارت د321، ص 1، ج1376ابن شهرآشوب، ) باشدیم

                                                           

 ص( در سال رحلتشان عرضه شد.) شود مهان قرائيت است که بر پيامرب. قرائيت که امروزه در ميان مردم تالوت مي 1
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هاست که مطابق با قرائت عامه مردم است و آن، همان قرائت رسول اهلل )ص( ن قرائتيترحیفص

 (.90، ص1388مؤدب، ) است

 يل ديدگاه تواتر قرائت حفصـ بررسی دال2ـ4

 یخيارر تیها، توجه به چند نکته الزم است. اول، سله تعدد قرائتأدرك بهتر مس یبراالف( 

ن یه اولح آنکیم. توضیتصور کن ینگربر واقع یمبتن ینشیو با ب یرا به خوب قرآنقرائت 

ن ب ین )ع(، ابیؤمنرالمیر امینان نظياز ا یص( بودند و برخ) آموزان، صحابه رسول اکرمقرآن

ن يو عثمان در آن روزگار، در ا یاشعر ید بن ثابت، ابوموسيابودرداء، ز کعب، ابن مسعود، معاذ،

ر صحابه متأخر و تابعان آموزش دادند. در يرا به سا قرآنبعد،  نان در دورهيامر شهره بودند. ا

ن به عنوان یاز تابع یجماعت گوناگون، یهانیز با توجه به گسترش اسالم در سرزمین یآت یهاسال

نه، شش يان مديتن از قار 11 یوطیکه به اختصار، سچنان ؛افتندي، پرورش قرآنآگاهان به قرائت 

ا ان شام ريان بصره و دو نفر از قاريان کوفه، هفت نفر از قارينفر از قار 14ان مکه، ياز قار نفر

ان صحابه و نسل یان، حلقه واسط منان و همگنانشي(. ا197، ص1، ج1416سیوطی، برد )ینام م

 آنقرب، نص ین ترتیش را شکل داده و محفوظات خود را به آنان آموختند و به هميبعد از خو

 ان مسلمانان منتقل شد.ینسل به نسل در م

سر نبوده و عمده آموزش در عصر یق مصحف مکتوب ميتنها از طر قرآن یریدوم، فراگ

استفاده  یز در مواردیبوده است؛ گرچه از نوشتار ن یدارینش وهیبر ش ین، مبتنیصحابه و تابع

موزش ر آین مؤلفه در مسيهمگان از ا یریگ، بهرهیل کمبود امکانات نوشتاریبه دل یشده ولیم

صحف ار نداشتن میل عرب، در اختيقبا یهان با توجه به اختالف لهجهيبنابرا مقدور نبوده است؛

در طبقه اول  قرآنان يان قاریدر م ی، اختالفات1یداریه شنویو مشکالت ش نقطه و اعراب یدارا

شد و به مرور زمان، یبعد منتقل م یهاها، به هنگام آموزش به نسلن اختالفينمود و ایبروز م

 افت.يیاز موارد گسترش م یادر پاره

جدا از جامعه  یان را به عنوان گروهيقار يید از سوينماین وصف چندان موجه نميبا ا

قرائت واحد و  ین را دارایگر، عامه مسلميد یها انگاشته و از سون و سرمنشأ اختالفیسلمم

ئت د که مردم عوام، قرايآیش مین سؤال پيا ،تین وضعيرا در ايز ؛ص( دانست) غمبریده از پیرس

 یبرا یگرياهتمام داشتند مرجع د قرآننص  یریادگيکه به  یر از آنانیا غياند؟ آرا از که آموخته
                                                           

در آن روزگارـ تنها در ميزان  قرآنبا توجه به عدم اعجام  ـ« مالک»و « ملک»قرائت  که اختالف درباره. چنان 1

 روي ميم به هنگام تلفظ است. کشيدن فتحه
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ان بزرگ يرا در هر دوره، از قار قرآنتوان تصور کرد مردم، یا ميوجود دارد؟ آ قرآنآموزش 

 اند؟!خاص داشته یخود، مسلك و روش یاند و براهمان برهه، فرانگرفته

ر امر ا همه مردم ديد: آید پرسيوجود داشته است با یاهين رویم چنیکه قبول کننيبر فرض ا

ل به به نحو کام ینکه تنها گروه خاصيا اياند؟ آموزش آن اشتغال داشتهقرائت خبره بوده و به 

اند؟ صورت اول، بدون شك باطل است دادهیآگاه بوده و آن را آموزش م قرآنقرائت  یچگونگ

م که آگاه به قرائت یرا تصور کن ین مهم، از توان عموم مردم خارج است. حال اگر گروهيرا ايز

ا علم ي اندبوده قرآناز  یا آگاه به قرائت بخشيه دو گونه متصور هستند؛ نان بيا ،اندبوده قرآن

 یاز ننموده و محتمل است افراد براینیکه گروه اول ما را ب آنجا اند. ازداشته قرآنکامل به قرائت 

جه، تواتر قرائت واحد نقض یان جدا از توده مردم رجوع کنند و در نتي، به قارقرآنآموزش نص 

احاطه داشته باشند؛ در ضمن،  قرآن باشند که به قرائت همه ین، الزم است افراديبرابنا .شود

ت ین مسئوليا توجه باشد تا هم شرط تواتر حفظ شود و هم از عهدهد قابليز بایتعدادشان ن

ك ي ی،چ خللیهیگر بوده و در همه ادوار بيکديبا  ید فاقد هر اختالفينکه بايعالوه بر ا .نديبرآ

 را آموزش دهند. قرائت

ا توجه ها، باز آن یاديخ يست تاريبایا نمياند؟ آن افراد در کجا قرار داشتهيم ایپرسیاکنون م

ه اورده بلکیان نیبه م ینام ین گروهیتنها از چنخ نهيآنکه تار د؟ حاليرشان در اجتماع بنمایبه تأث

نان همان گروه آخر ما يا ،جهیدر نت 1.اد کرده استي قرآنان مشهور به عنوان معلمان يتنها از قار

نکه يا نیاند در عدا کردهیبا هم اختالف قرائت پ یاد شده، در موارديل مشکالت یهستند اما به دل

 اند.نکرده یتخط قرآن اههیاز س

ه ست کیگونه نها آنان قرائتیکند موارد اختالف در میت ميو قرائات حکا قرآنخ يتارب( 

مه يکر هيمثال، آعنوانرقابل اعتنا باشند. بهیها شاذ و غر قرائتيور و ساك قرائت مشهيشه یهم

و گرچه نُه قرائت آن شاذ به حساب  ازده صورت قرائت شدهيبه ( 4/ 1)حمد:  ﴾الدِّين َيْوِم َماِلِك﴿

ن ب یگانه، ابان دهيعقوب از قاري، خلف و يید اما دو قرائت آن مشهور است: عاصم، کسايآیم

« مالك»ن، آن را به صورت یبن مسعود، معاذ و ابن عباس از صحابه، قتاده و اعمش از تابعکعب، ا

ان ير، ابوعمرو بن عالء، حمزه و نافع از قاریاند؛ در مقابل، ابن عامر، عبداهلل بن کثقرائت کرده

اند واندهخ« مَلِك»ن یگر از صحابه و تابعيد یارید، ابودرداء، ابن عمرو و مسعود و بسيگانه، زهفت

اند که امام قرائت بوده ینکه در هر دو دسته، افرادي(. با توجه به ا82، ص1تا، جی، بی)آلوس
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 ـ« م ل ك» ـ ن جوهرين دو نوع قرائت از ايها، ادوره شود که در همهیمعلوم م ،وجود دارد

ت، ن صوري(. در ا77ـ76، صص1379، یداشته است )رجب یمشهور و معروف بوده و طرفداران

ئت با الف نوشته شده قرا یفعل یچاپ قرآننکه در يرا به لحاظ ا ﴾َماِلِك﴿توان قرائت یچگونه م

 النمود. ح یرقابل اعتنا معرفیرا شاذ و غ ﴾َمِلِك﴿ان مردم دانست و قرائت یمشهور و متداول در م

، یزيحو) فرمودندیرا قرائت م ﴾َمِلِك﴿ها امام صادق )ع( کراراً تياز روا یآنکه بر طبق برخ

نظر از صواب و ناصواب صرف ـ از مفسران یاریز بسی(. از گذشته تاکنون ن19، ص1، ج1415

، 1415، یطبر) اندل نمودهیو بر آن اقامه دل ح دادهیترج ﴾َماِلِك﴿را بر  ﴾َمِلِك﴿قرائت  ـ بودن آن

 (.201ـ200، صص1420م، یحک /98ـ97، صص1ج

است و همگان بر تواتر  یامت اسالم ، مورد اتفاق همهقرآن هاهین گفته شد سيش از ایپج( 

ه ب ین دو مقدمه، منتهيك قرائت هم، مطابقت با آن است؛ اما ايرش يآن اذعان دارند و شرط پذ

 وده استب یگذارخ، فاقد حرکتيح تاريبه تصر قرآناهه یرا سيشوند زیتواتر قرائت حفص نم

ك قرائت مورد اتفاق يتواند منجر به ی( و تواتر آن نم537ـ536، صص2تا، جیابن خلکان، ب)

ست ین نقرآاهه یگر، تنها قرائت حفص مختص به انطباق با سيد یان مسلمانان شود. از سویدر م

 یهستند و در واقع، اجماع بر آن است قرائت قرآناهه یبر طبق س یمشهور، همگ یهابلکه قرائت

 (.122، ص1395، یابوشامه مقدس) ستین اعتناباشد قابل یته یژگين ویکه از چن

د یکوشیج آن ميغ قرائت عاصم پرداخته و در ترویاست حفص، خود به تبل ین گفتنیهمچن

( پس چگونه 254، ص1تا، جی، بیابن جزر) دادیو در بغداد و مکه، قرائت عاصم را آموزش م

که  غ همان قرائتیبه تبلمردم قرائت کرده باشد و باز،  شود که حفص، بر طبق قرائت عامهیم

ان یم ز تنها دریدر کوفه ن یان مردم بوده است بپردازد؟! در ضمن، قرائت عاصم حتیمتواتر در م

ده محدود اند و آن عبند بودهیان به قرائت حمزه پایشتر کوفیاز اهل کوفه رواج داشته و ب یبعض

(. لذا حفص 71، ص1972جاهد، ابن م) کردندیاش قرائت میع ق ابنيهم، قرائت عاصم را به طر

 رواج داشته یگريان ديقرائت قارنیز  یر بالد اسالميدر سا .غ قرائت خود بوده استیناچار به تبل

از مصر، قرائت  یره و اندکي(، در شام و بالد جز64همان، ص) ری: در مکه قرائت ابن کثاست

رواج داشت. لذا ابن  ،مشهوران يقار ديگرز قرائت یر بالد ني( و در سا87ابن عامر )همان، ص

ار رجحان داشته و خودشان يد که قرائت او نزد مردم آن ديرا برگز یایمجاهد از هر شهر، قار

 ده بوده که به قرائت قنبليرا برگز یز قرائتی(. خود ابن مجاهد ن45همان، ص) اندبر آن متفق بوده

 (.217، ص1، ج1416، یذهب) ك بوده استير نزدیاز ابن کث
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ن سخن تنها ياما ا .ها بودقرن یر مصحف موجود در طییتغل ذکر شده، عدميگر دالياز دد( 

اما تواتر  .ن استیرش همه مسلميپذ کند که موردیو نص آن داللت م قرآناهه یبر تواتر س

ها. تن قرائیده است مگر در مواقع اتفاق بیبه تواتر نرس یچ قرائتیها، از هئتیها و هحرکت

 ستند.یاز گذشته موجود است که بر طبق قرائت حفص ن يیهاصحفضمن آنکه م

و اعجام مصحف توسط  یگذاراعراب یل تواتر قرائت حفص، چگونگيگر دالياز دهـ( 

، یارگذاعراب یبا چگونگ یاد نشدن مخالفت کسيا شاگردان اوست که از ي یابواألسود دوئل

د گفت يادر پاسخ ب جه گرفته شده است.ینت تبع آن قرائت عاصم مطابقت آن با قرائت عامه و به

ل بر مطابقت آن با قرائت عاصم که مطابق با قرائت عامه مردم ینان، دليا یاز سو قرآناعجام 

 یگذاررا به همان نسبت، امکان حرکتيست؛ زیل اعم از مدعاست و در اصطالح، دلین ،باشد

دي ُکنت احضَر َبنَي ي»د: يگویهشام م که خلف بنچنان ؛ها وجود داردر قرائتياهه بر طبق سایس

(؛ 101، ص1تا، جی، بی)ذهب 1«الِکسايي، و هو يقرَء َعلي الناِس و ينَقطوَن َمصاحَفهم ِبِقرائِته َعليهم

به مانند امروز  قرآنگر، نص يد یاست. از سو سبعهنِ قراء يق( آخر 189)م.  يیآنکه کسا حال

شده آن استنساخ شده و در دسترس همگان  یگذاراباعر یهانبوده که به محض اعجام، نسخه

را  یاز قرائات، حکم یکيآن مطابق با  یگذارا رد حرکتيد يیرد تا بر اساس آن، بر تأیقرار گ

 صادر نمود.

 يیهاع( طعن) نیرالمؤمنیاز ام یق سلمينسبت به قرائت عاصم از طر یبرخ ین از سویهمچن

ر داده یین قرائت را تغيبر اعتقاد خود، ده مورد از ا اش بنایکه ابوبکر بن عوارد شده است. چنان

 یگذارنکه اعرابي(. با توجه به ا53ـ52، صص10، ج1415، یطبرس) است تا آن را خالص گرداند

شده  یگذاروسته است، اگر مصحف اعرابیاش به وقوع پیدر حدود صد سال قبل از ابن ع قرآن

رد؟ یاش مورد خدشه قرار گیابن ع یتواند از سویچگونه م ،مردم باشد طبق قرائت عاصم و توده

( امبر )صیرا اگر قرائت عاصم همان قرائت متداول و متواتر از پيست زین نیظاهر چنپس به

ان را ياگر قار ید حتيح آن برآیاش به خود اجازه نخواهد داد که درصدد تصحیباشد هرگز ابن ع

 م.یمردم و قرائتشان بدان از توده یجدا

نکه ير اب یمبن یده سلمانیاز گذشتگان از جمله سخن عب یرات برخی، تعبيلگر دالياز دو( 

قول ن نقليشده بر رسول اکرم )ص( است؛ اما ا ن قرائت عرضهيقرائت امروز مردم، همان آخر

                                                           

ذاري گمنود و افراد، مطابق قرائت او مصاحف خويش را نقطهرا بر مردم قرائت مي قرآن. در حمضر نسائي بودم و او 1
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ن يبر ا «ِقراءة اليت يقرؤها الناُس اليوَم» را عبارتيز ؛اعم از مدعا است یلیز در صورت اثبات، دلین

امبر یبر پعرضه شده  ن قرائتيان مردم، بر اساس آخریمشهور در م یهاکند که قرائتیداللت م

ه د کيآیبرم یلغو یها، فارغ از بحث«الناس»و موضوع « يقرؤ»نه حکم يرا به قريز ؛)ص( است

ن، يابربنا .داخل باشند« الناس»ره يان در داينکه حداقل قاريا ايان باشند يقار« الناس»منظور از 

را از  یتنها مردم عوام را اراده نموده و بدون توجه به قرائن کالم، گروه« الناس»توان از ینم

 شمول آن خارج نمود.

نه غري قراءة أل»د: يگویشه ميکه که نسبت به قرائت عایمل ین نسبت به گفتار ابن ابیهمچن

طه یان در حيآن است که قارحداقل امر  یعنيشود؛ یبه مانند گفتار سابق استدالل م« الناس

ند ان هستينه حکم و موضوع، قارين اِخبار، به قريدر ا« الناس»گرچه منظور از  ؛قرار دارند« الناس»

مه شه برخالف قرائت هيآن است که قرائت منسوب به عا يین معنایو شاهد بر مقصود بودن چن

 الفشه، برخيهستند که قرائت از عاان يقار عامه ،«الناس»از  ن منظوريبنابرا .ان و شاذ استيقار

احمد نقل  ل بنین خليش از ایکه پ ﴾َبِديعُ ﴿اند؛ قرائت به نصب نیز چنیها نر مثاليست. ساهاآن

گانه ان چهاردهيقار ی( و تمام367، ص1تا، جی، بیقرائت شده )آلوس« منصور» یشد تنها از سو

ابن عباس، ابن عمر،  یز تنها از سوین ﴾ُمَتِکًأ﴿اند؛ قرائت بدون همزه متفقًا به رفع قرائت نموده

ع یآنکه جم ( حال228، ص12، جیآلوس) به نحو شاذ نقل شده است یگرانيمجاهد، قتاده و د

ان ذکر است منظور از قرائت عوام در سخن فّراء، ياند؛ شاکسان قرائت نمودهيگانه ان چهاردهيقار

 .(278، ص15ج ،1405)ابن منظور، هزاء است! ن کالم، از باب استيارزش بوده و ایقرائت ب

 بنا بر اين نظر بوده که ،اندگويد: آنان که مخفوض و با نون قرائت نمودهکه وی در ادامه میچنان

، 12تا، جیشود! )فراء، بیاز آن برداشت م يیدر برنداشته و تنها با نطق، معنا يیلفظ، معنا اين

، طبریح داده است )یها ترجر قرائتين را بر ساهم قرائت مخفوض بدون نو ی(. طبر121ص

 یتانگر قرائیب« قراءة الناس، عامة و مجهور»ر ینظ یراتی( لذا روشن است تعب83، ص15، ج1415

به  رین عبارات مشيست بلکه ظاهر آن است که در نگاه متقدمان، ایمجزا از قرائت توده مردم ن

 یوقت»د: يگویطالب در شروط اعتبار قرائت میبن اب یکه مکان مشهور است چنانيقرائت قار

 نکه بر اساسياول ا رفته شده است؛يعلما پذ یك واژه وجود داشته از سويز در قرائت یسه چ

موافق باشد و سوم، عامه بر آن  قرآناهه یدوم با مصحف و س ی استوار باشد؛، متنیقواعد عرب

« َليهإجتَماُع الَعامة َع» شرط سوم حیتوض، در یبعد از نقل سخن مک یزرکش .«اجتماع کرده باشند
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ان يشان، قارينه و کوفه است و چه بسا منظور ايان مدي، قارالَعاَمةمنظور دانشمندان از »د: يگویم

 (.331، ص1، ج1957، ی)زرکش« نه استيمکه و مد

« هبعاحرف س» یهاتينکه روايبر دو مقدمه است: اول ا یشده، مبتن اديل يگر از داليد یکيز( 

رائت جه قیثابت است در نت قرآننکه تواتر يبر چند حرف داللت ندارند و دوم ا قرآنبر نزول 

 قرآناهه یا سيان مردم است که به قرائت عامه یج در مي، واحد بوده و همان، قرائت راقرآن

ك ي ، با تواترقرآناهه یاز خلط تواتر س ین استدالل ناشيم ایابيیدقت درم یشهرت دارد. با اندک

جه یك قرائت را نتيتوان تواتر ین استدالل، نميشده در ا اديقرائت از آن است و لذا از مقدمات 

بر چند حرف و  قرآنبر نزول « احرف سبعه» یهاتيرش عدم داللت روايبا پذ يراز ؛گرفت

ر د قرآن، ثبوت جوهر کلمات آن است. قرآنمنظور از ثبوت تواتر نص  ،قرآنيرش وحدت پذ

بر  یقنل متی، دلقرآنرش وحدت ين پذین در عيبنابرا .بوده است یر، فاقد عالئم حرکتآن روزگا

قراءة »ن عبارت یچنم و همیق قرائت حفص بر آن قرائت وجود ندارد که ملتزم به آن باشیتطب

و  یقرائت عموم یان مردم، بلکه به معنایقرائت متداول در م یدر کالم علما، نه به معنا« العامة

 کند کهیداللت م ی، تنها بر مصحف عثمان«قرآن اههیس»ان است و عبارت يان قاریم غالب در

 ست.یك قرائت، قابل تالوت نياز  یرویبدون پ

َفقالوا أفصُح القراءات قراءُة عاصم ألّنه أَتي »د: يگویو اما سخن ابن شهرآشوب آنجا که مح( 

ح آنکه یندارد. توض ،قرائت کرده است را قرآنل ینکه عاصم، قرائت اصيبر ا یداللت« ِباألصِل

بن  یرا بر عل قرآنز گفته است همه ین یقرائت نموده و سلم یعاصم بر سلم»د: يگو یسارو

ها ن قرائتيرتحیاند قرائت عاصم، فصن گفتهيبنابرا»د: يگویآن گاه م« ع( قرائت نمودم) طالبیاب

اند اظهار گران ادغام نمودهيه آنچه را دن نحو است کيرا او اصل را آورده است و آن بديز ؛است

گران به اماله يکه د یکند و الفاظیاظهار م ،اندگران اخفا نمودهيکند و آنچه از همزه را که دیم

(. لذا منظور او 321، ص1، ج1376)ابن شهرآشوب، « مفتوح قرائت کرده است ،اندقرائت نموده

ز مطابق قرائت یاست که او ن یبق قرائت سلم، قرائت نمودن عاصم مطا«اصل» از آوردن واژه

، 1، ج1416، ین قرائت نداده )ذهبيدر ا یرییم داده و عاصم، تغیع(، به عاصم تعل) نیرالمؤمنیام

د يآیرمن گفتار بينکه به داللت اشاره از ايعالوه بر ا .آن نپرداخته است ( و به ادغام و اماله208ص

ائت بر حفظ قر یلیرا در صورت ثبوت آن، دلينبوده است ز مردم قرائت عاصم، همان قرائت عامه

ئت، ن قرايرا ايز ؛آن به حفص وجود نداشت یم خصوصیعاصم و تعل یع( از سو) نیرالمؤمنیام

 ان توده مردم موجود بوده است.یدر م
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 گیرینتیجه

 ه، مؤلفقرآنن مسائل در باب قرائات يتریاز ضرور یکيد که يآیاز مجموع سخنان برم (1

دانشمندان  یهاگاهديدر د ی، اختالفاتقرآنتواتر  یچگونگناکافی ح یتنق یلتواتر است؛ البته به دل

  وجود دارد.

آن بوده که در اعتماد  اههی، تواتر سقرآنن است که منظور از تواتر يخور توجه ادرله أمس (2

ه در الفاتِ به وجود آمدن اختیدر ع قرآنگر، نص يد. به عبارت دينمایت ميات کفايت آیقرآنبه 

 ش را حفظ نموده است. يتواتر خو یژگيالفاظش، همچنان و یتلفظ برخی چگونگ

ها ر قرائتيسا ینف یاز زمان، به معنا یادر برهه حفص از عاصمبه قرائت دن آوریرو (3

 ح بکوشند.یبه قرائت صح یابيدست یشمندان مسلمان است که در راستاينبوده و بر اند
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