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چکیده
از ديرباز ،تواتر قرآن از جمله مسائل بنیادين علم قرائت بوده كه به دلیل طرح پارهای مسائل پیرامونی،
كیفیت آن به خوبی فهم نشده است؛ برخی در مسیر دفاع از قرآن و انگیزش مذهبی ،قائل به تواتر قرائتها
شده و بعضی نیز تواتر قرآن را به میزان معینی از آيات محدود نمودهاند .همچنین در دوران معاصر ،برخی
از مفسران و محققان تنها قرائت حفص از عاصم را متواتر و شايسته اعتنا قلمداد نموده و به ساير قرائات
وقعی ننهادهاند.
پژوهش حاضر در راستای تبیین اين مسئله ،كاربرد تواتر را در سه حیطه تواتر نص قرآن ،تواتر قرائتهای
هفت يا دهگانه و نیز تواتر قرائت حفص از عاصم مطرح نموده و كوشیده است با نگاه تاريخی ـ تحلیلی و
با طرح و نقد ديدگاههای مختلف ،تصوير واضحی از تواتر قرآن و چگونگی آن ارائه نمايد .در نهايت با
تأكید بر لزوم تواتر قرآن ،اين نتیجه به دست آمده كه منظور از اين تواتر ،تواتر سیاهه قرآن است كه مهمترين
ضابطه پذيرش هر قرائت بوده و منحصر به قرائت حفص از عاصم نیست.
واژگان كلیدی :قرائات ،تواتر قرآن ،تواتر قرائات ،تواتر سیاهه ،قرائت حفص.
 .1استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان (نويسنده مسئول)Morteza.arab40@gmail.com /
 .2دانشيار دانشگاه فردوسي مشهدIravany@ferdowsi.um.ac.ir /
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1ـ مقدمه
قرآن کريم ،يگانه وحی ملفوظ است که مسلمانان ،تالشهای بسیاری در جهت انتقال آن به
پسینیان خويش انجام دادهاند .آنان پیوسته به حفظ شفاهی و کتبی و قرائت قرآن پرداخته و در
ضمن آن ،از رسانه نوشتاری هم در راستای عمق بخشیدن به محفوظات خود بهره جستهاند.
البته رسول اکرم (ص) ،خود از آغازين روزهای نزول کالم الهی به آموزش ،اقراء ،تالوت و
تفسیر آن به برخی از صحابه پرداختهاند .با گسترش اسالم ،بهطور طبیعی محدوده آموزش نیز
توسعه يافت .بهگونهای که عدهای منحصراً به اين امر پرداخته و در آن ،صاحب تخصص شدند؛
ولی اين افراد هم به مانند گذشتگان خود ،در پارهای از موارد در چگونگی قرائت کالم الهی با
يکديگر دچار اختالف شدند که اين اختالفات ،بهنوبه خود موجبات پويايی علم قرائت را فراهم
آوردند و مسائلی را پیش روی اين علم نهاده و منشأ تنظیم قواعدی برای آن شدند.
شیوه عمده و غالب در آموزش قرائت قرآن ،نقل شفاهی است؛ اين امر در پارهای از موارد
با توجه به گوناگونی لهجهها و نیز ضعفهای شیوه آموزش شنیداری ،موجبات اختالف در
قرائت را فراهم مینمود؛ ازاينرو ،اختالف قرائت در دوره تابعین و تبع تابعین امری مشهود بوده
و در گذر زمان ،رو به افزايش نهاد تا اينکه در قرن چهارم ،ابن مجاهد هفت قرائت از قرائتهای
متداول را برگزيده و و ساير قرائات را شاذ انگاشت( 1ابن مجاهد ،1972 ،ص .)22بعدها اين
افراد به «قراء سبعة» مشهور شدند .در دورههای بعد ،برخی سه قاری ديگر را به اين جمع افزودند
و ديگرانی نیز چهار نفر ديگر را به اينان ملحق نمودند تا در نهايت ،اصطالح قاريان چهاردهگانه

 .1ابن جين قرائات را بر دو نوع ميداند :قسمي از آنها مورد اتفاق قاريان شهرها بودهاند که مهان قرائات برگزيده
ابن جماهد هستند و قسم ديگر ،قرائايت هستند که غري از اين قرائات بوده و معاصرين ما آنها را شاذ نام هنادهاند؛ يعين
خارج از قرائات سبعه هستند (ابن جين ،يبتا ،ص .)32لذا به نظر ميرسد اصطالح شاذ در آن دوران نزد قاريان،
متفاوت از معناي اين اصطالح نزد حمدثان اهل سنت بوده است که ايشان ،شاذ را به «ما هو مقبول خمالفًا ِلمَن هو أويل
منه» تعريف منودهاند (ابن صالح ،1421 ،ص .)79اما در نگاه قاريان ،شاذ به خمالف با مشهور و متداول تعريف شده که
به تعريف شاذ نزد شيعه نزديک است (عاملي ،1424 ،ص )410زيرا ابن جماهد تصريح به اشتهار اين قرائات منوده
است؛ اما امروزه منظور از قرائت شاذ ،قرائيت است که از يکي از شروط سهگانه موافقت با رسماخلط ،موافقت با قواعد
عريب و صحت اسناد هتي باشد (سيوطي ،1416 ،ج ،1ص.)203
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به وجود آمد( 1صالح ،بیتا ،صص247ـ .)250هر يك از اين قرائتها در بالد مختلف ،در دورهای
به عنوان قرائت غالب مطرح بود تا اينکه در دوران معاصر ،قرائت حفص از عاصم در بیشتر بالد
اسالمی شیوع يافت (الباز ،بیتا ،صص15ـ .)16درحالیکه همچنان ،روايت ورش از نافع و قالون
نیز در برخی سرزمینها ،متداول است (همانجا).
يکی از زيربنايیترين مبانی علم قرائت که در اين گذار ،دربارهاش اختالف افتاد ،مؤلفه تواتر
است .با توجه به اينکه قرائت معتبر قرآنی ،تنها با تواتر اثبات میشود (زرکشی ،1425 ،ج،1
ص )333به منظور اثبات اعتبار برخی قرائتها ،اين مؤلفه در سه حیطه به کار گرفته شد که
عبارتند از :تواتر نص قرآن ،تواتر قرائتهای هفت يا دهگانه و تواتر قرائت حفص از عاصم.
چنانکه در ادامه بهتفصیل خواهد آمد برخی از محققان ،جايگاه تواتر را منحصر به خودِ قرآن
دانسته و برخی عالوه بر اين ،تواتر را در ارتباط با قرائتهای هفت يا دهگانه نیز مطرح نمودهاند
و گروهی هم تواتر را منحصر به قرائت حفص از عاصم دانسته و آن قرائت را همان قرائت نازل
شده دانستهاند .ولی بهراستی ،جايگاه مؤلفه تواتر در حیطههای مرتبط با قرائتهای قرآنی
کجاست؟ پژوهش پیش رو تالش نموده به پاسخی برای اين پرسش دست يابد.
درباره ضرورت اين پژوهش بايد گفت با توجه به اهمیت مؤلفه تواتر در حوزه علم قرائت
و اختالف محققان درباره جايگاه آن در اين علم ،شايسته است با طرح دوباره و بررسی مجدد
آن ،موقعیت آن در هندسه علم قرائت روشن شود تا از اين رهگذر بتوان عالوه بر آگاهی از
نقش آن ،از کارايیاش در ديگر عرصههای علوم قرآنی نظیر لهجهها ،واژههای غیرعربی و
لغتشناسی بهره جست .درباره پیشینه پژوهش نیز بايد گفت ،در باب مؤلفه تواتر گرچه برخی
نظیر حر عاملی در باب تواتر نص قرآن قلم زده و بعضی نظیر ابنجزری ،به بحث در تواتر
قرائات هفتگانه و دهگانه پرداختهاند و ديگرانی از جمله آيتاهلل معرفت ،درباره تواتر قرائت
حفص از عاصم سخن گفتهاند ولی درباره مؤلفه تواتر و بررسی همه انحاء آن ،تاکنون تحقیق
مستقلی صورت نپذيرفته است .لذا ،پژوهش پیش رو تالش نموده با بررسی مسائل و ديدگاههای
 .1عالمه عسکري بر اين عقيده است که پيدايش علم قرائات ،ناشي از انگيزه امويان در احياء مرياث عريب جاهلي و
نشاندن آن در عرض قرآن کرمي بوده است .اينان از سويي با زنده منودن لغتهاي قبائل جاهلي ،و از سوي ديگر با
جعل احاديث نبوي در جواز جايگزيين الفاظ قرآين با ديگر واهههاي قبائل عريب ،طريق جايگزيين الفاظ قرآين به
ديگر لغات قبائل را مهوار منوده و در ترويج آن کوشيدند و در اين راستا لفظ «القراءة» که به معناي «تعليم نص قرآن
و معاين آن» بود را در معناي جديد «جايگزيين نص قرآين با ديگر واهههاي عرب» به کار بردند و علم قرائت را
اجياد منوده و به آن هبا دادند (عسکري ،يبتا ،ج ،2صص193ـ.)195
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مطرح شده در باب مؤلفه تواتر بهطور خاص ،گامی در روشن نمودن جايگاه اين موضوع در
علم قرائت بردارد.

2ـ تواتر نص قرآن
قرآن کريم ،متنِ محوری و اساس دين اسالم است؛ ازاينرو ،نسل به نسل مسلمانان به
فراگیری و آموزش آن همت گماشتهاند؛ بنابراين ،اقتضای کتابی اين چنین آن است که ،به نحو
متواتر رسیده و ويژگی تواتر در همه واژگان و گزارههايش موجود باشد؛ کوتاه سخن اينکه الزمه
توجه همگانی به اين متن ،تواتر آن است؛ بنابراين ،هر واژه و گزارهای که به قرآن نسبت داده
شده و متواتر نباشد ،اعتباری نخواهد داشت و تنها در صورتی علم قطعی به قرآن بودنِ واژه يا
جملهای تعلق میگیرد که متواتر باشد (عسقالنی ،بیتا ،ج ،9ص /126نووی ،1407 ،ج،10
ص.)30

2ـ1ـ لزوم تواتر قرآن نزد قاطبه انديشمندان مسلمان
مسأله لزوم تواتر قرآن همواره مورد تأکید انديشمندان مسلمان بوده و هر يك از مفسران و
اصولیان به نوبه خود به اين مطلب اشاره نموده و بر آن استدالل کردهاند؛ به نحوی که اجماع بر
اين امر در میان فريقین مشهود است .شیخ طوسی میگويد« :قرآن بودن قرآن ،جز با نقل متواتر
مستفیض ،1ثابت نمیشود» (طوسی ،1407 ،ج ،1ص )345جصّاص ،ثبوت قرآنیت قرآن را منوط
به نقل متواتر آن دانسته است (جصاص ،1405 ،ج ،3ص .)88غزالی بر ضرورت تواتر قرآن
تأکید کرده است (غزالی ،1419 ،ص .)375زرکشی به تبیین ضرورت تواتر قرآن از ديدگاه علمای
اهل سنت پرداخته است (زرکشی ،1425 ،ج ،2ص .)125مقدس اردبیلی ،قرائتِ آنچه از قرآن
به تواتر نرسیده را فسق ،بلکه کفر انگاشته است (مقدس اردبیلی ،1403 ،ج ،2ص .)218شیخ
بهايی قرآن را متواتر دانسته است (شیخ بهايی ،1423 ،ص .)86قرطبی بر لزوم تواتر قرآن تأکید
کرده است (قرطبی ،1405 ،ج ،1ص .)93حر عاملی در اثبات اين امر ،کتاب «تواتر القرآن» را
نگاشته است و ساير علما نیز بر اين امر تأکید کردهاند به نحوی که اختالفی در اينباره وجود
ندارد.

 .1از ظاهر گفتار شيخ برميآيد که لفظ مستفيض را در اينجا به معناي متواتر به کار برده است.
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2ـ2ـ داليل بر لزوم تواتر قرآن
دانشمندان اصولی هر يك به هنگام بحث از حجیت قرآن ،به مسئله تواتر قرآن پرداخته و
داليلی بر لزوم آن اقامه کردهاند که در ادامه به آنها میپردازيم.
الف) دستيابی به آيات الهی :توضیح آنکه با توجه به ويژگی قرآن ،يعنی اهتمام حداکثری
همه مسلمانان به آن ،مقتضای اين خصوصیت آن است که تنها آن دسته از گفتار به عنوان کالم
الهی ،مورد پذيرش قرار گیرند که به تواتر رسیده باشند و مورد اتفاق امت اسالم واقع شوند و
گفتاری که از اين خصیصه تهی باشد بیشك از آيات نازل شده به عنوان قرآن نخواهد بود.
ب) لزوم حاصل شدن علم به آن تا آيات آن بتواند منبع احکام قرار گیرد؛ توضیح آنکه حکم
نمودن به وسیله چیزی که بدان ـ در امور حقیقی ـ علم نداريم ،جهل است و از آنجا که قرآن
کريم امری حقیقی است الزم است علم به آن تعلق گیرد تا بر اساسش حکم صادر شود .به
عبارت ديگر ،در امور حقیقی نیازمند علم هستیم تا بتوانیم بر اساس آن حکم کنیم ولی در امور
اعتباری میتوان به ظن اعتماد نمود و بر طبق آن حکم صادر کرد؛ حال ،قرآن که امری حقیقی
است منبع بودنش منوط به آن است که علم قطعی به آن تعلق گیرد و علم قطعی ،منوط به آن
است که قرآن به وسیله آنچه به آن قطع حاصل میشود نظیر تواتر ،به ما رسیده باشد (غزالی،
 ،1419ج ،1ص.)81
ج) قرآن کريم مصدِّق نبوت رسول اکرم (ص) است و دستيابی به حقانیت نبوت ايشان
(ص) ،منوط به علم قطعی به معجزه اوست؛ بنابراين ضرورت دارد قرآن کريم متواتر باشد تا
بتواند مفید علم واقع شود (آمدی ،1402 ،ج ،2ص)114
د) پیشگیری از تحريف قرآن :در صورت عدم تواتر قرآن ،امکان زيادت و کاستی در آن
میرود؛ به عبارت ديگر در صورت متواتر نبودن قرآن ،محتمل است مورد دستبرد تحريف واقع
شود؛ بنابراين کتابی که داعیه هدايت جاودانه بشريت را دارد بايد از تحريف به دور باشد؛
ازاينرو الزم است عوامل امکان تحريف نیز در آن منتفی باشند که از جمله اين عوامل ،نقل
آحاد و عدم تواتر است.

2ـ3ـ الزم نبودن تواتر قرآن نزد برخی انديشمندان مسلمان
پیش از اين ،نظر بعضی انديشمندان مسلمان درباره لزوم تواتر قرآن گفته شد؛ اما برخی ديگر
از اينان ،لزوم تواتر قرآن را منکر شدهاند؛ از جمله ابن جزری میگويد« :برخی از متأخرين
پنداشتهاند ثبات قرآن ،منوط به تواتر است و آنچه از طريق آحاد نقل شود قرآن بودنش ثابت
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نیست ولی اين سخن خالی از اشکال نیست» (ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص .)13شوکانی نیز با نقل
گفتار ابن جزری ،بر اين امر پای فشرده است و نامبرده بعد از آنکه اشکال ابوالقاسم نويری بر
ابن جزری ـ مبنی بر ضرورت تواتر قرآن و مخالفت رأی ابن جزری با عقیده جمهور علماـ را
نقل میکند بدون ارائه دلیلی ،گفتار نويری را رد کرده و آن را قابل معارضه با شخصیتی مانند
ابن جزری نمیبیند (شوکانی ،بیتا ،ج ،2صص263ـ .)265فخر رازی نیز بدين سبب که اوالً،
متواتر نبودن قرائات به دلیل نقلی و وجدانی ثابت است و ثانیاً ،اگر قرائات به نقل متواتر نرسیده
باشند مفید قطع نخواهند بود در نتیجه اين امر منجر به اين میشود که به قطعی بودن قرآن خدشه
وارد شود الزم میداند اينگونه توجیح شود؛ برخی از قرائتها متواتر و برخی آحاد هستند که
در اين صورت ،واحد بودن برخی قرائات ،کلیت قرآن را از قطعی بودن خارج نمیکند (فخر
رازی ،بیتا ،ج ،1ص .)63در میان علمای امامیه نیز ظاهراً فیض کاشانی همه قرآن را متواتر
ندانسته و تنها ،قدر مشترك میان قرائتها را متواتر میداند و لذا از نظر او قرائتهای اختالفی،
در شمار آحاد به حساب میآيند (فیض کاشانی ،1416 ،ج ،1ص.)62
گفتنی است معنای تواتر قرآن از نظر انديشمندان مسلمان ،برابر با شرايط سهگانه پذيرش
يك قرائت است .اين سه شرط عبارت از موافقت قرائت با رسمالخط مصحف عثمانی ،موافقت
آن با قواعد عربی و صحّت اسناد آن هستند .توضیح آنکه منظور از تواتر قرآن از نظر علما ،تواتر
سیاهه آن 1است .چنانکه غزالی منظور از تواتر قرآن را تواتر مصحف مکتوب دانسته (غزالی،
 ،1419ج ،1ص )81و زرکشی ،اعتقاد غالب اصولیان در باب تواتر قرآن را ثبوت آن در جوهر
و سیاههاش بیان کرده است (زرکشی ،1425 ،ج ،2ص )125لذا قرائت مطابق با جوهر لفظ يعنی
سیاهه قرآن ،مورد اجماع قريب به اتفاق قاريان و از جمله شرايط ضروری بر صحّت قرائت
است .اين امر ،برابر با شرط موافقت با رسمالخط است و موافقت قرائت با قواعد عربی و صحّت
اسناد آن ،مبتنی بر رخصت در قرائت بر طبق لهجههای مشهور بافت نزول قرآن است؛ بنابراين،
هر قرائتی که اين سه شرط را داشته باشد مقبول تلقی میشود (ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص.)9
ازاينرو ،تواتر هر يك از حرکات و اعراب ،مورد توجه دانشمندان نبوده و ابن جزری ،به رد
اين امر پرداخته است نه آنکه با لزوم تواتر قرآن مخالفت نموده باشد؛ ظاهراً اين امر بر نويری
مشتبه شده و منظور او را درنیافته است .به نظر میآيد فخر رازی نیز بین تواتر سیاهه قرآن و

 .1از آن جهت که در گذشته ،قرآن به قلم سياه نوشته ميشده و در ابتدا فاقد حرکت بوده و پس از مديت با اختراع
حرکتها ،آنها را به رنگ قرمز مينوشتند منت مکتوب قرآن ،به «سياهه» شهرت يافته است.
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تواتر قرائات خلط کرده است و گويی فیض کاشانی هم از تواتر قرآن ،عالوه بر تواتر سیاهه،
لزوم تواتر اعراب و حرکات را نیز مدنظر داشته و لذا به آحاد بودن قسمتی از قرآن حکم نموده
است؛ حال آنکه قرآن و قرائتهای قاريان از سیاهه قرآنی ،دو حقیقت متغاير با يکديگرند
(زرکشی ،1425 ،ج ،1ص /318سیوطی ،1416 ،ج ،1ص /214خويی ،1364 ،ص )160و لذا
تواتر يا عدم تواتر قرائتها ،ارتباطی با نص قرآنی ندارد و لزوم تواتر قرآن مورد اتفاق قاطبه
انديشمندان مسلمان است.

2ـ4ـ چگونگی اثبات تواتر سیاهه
گفتنی است اثبات تواتر سیاهه قرآن ،بینیاز از دلیل است؛ زيرا متنی که بر همه متنها غالب
شده و انگیزه بر نقل و حفظ آن ،فزونی يافته بهگونهای که همگان بر يادگیری آن همت گماشته
و با ايجاد علوم مختلف ،سعی در فهم هر چه بهتر آن داشتهاند ،ممکن نیست در حرفی از آن،
ويژگی تواتر يافت نشود (طبرسی ،1415 ،ج ،1ص )43و اين امر ،با تتبع در کتابهای نگاشته
شده بعد از پیدايش قرآن مشهود است (حر عاملی ،بیتا ،ص.)54

3ـ تواتر قرائتها
تواتر قرائتها در سطوح مختلفی مطرح است برخی قائل به تواتر قرائتهای هفتگانه و
بعضی معتقد به تواتر قرائتهای دهگانه هستند .حتی گرچه کسی قائل به تواتر کل قرائتهای
چهاردهگانه نیست ،اما عدهای آنها را نیز قابلتوجه میدانند.

3ـ1ـ قائالن به تواتر قرائات
در میان امامیه ،تنها برخی طرفدار تواتر قرائتهای هفتگانه بودهاند؛ چنانکه عالمه حلی در
تذکرة الفقهاء (حلی ،1414 ،ج ،3ص ،)141ابن فهد حلی در رسائل العشر (ابن فهد حلی،1409 ،
ص ،)77عاملی در مفتاح الکرامة (عاملی ،1414 ،ج ،7ص ،)209شعرانی در حاشیه بر شرح
مالصالح (شعرانی ،بیتا ،ج ،11ص )76و حسنزاده آملی در رديه بر فصل الخطاب (حسنزاده،
 ،1371ص )61بر اين امر تصريح نمودهاند .اما در اهل تسنن ،قاطبه علما بر اين امر پافشاری
کردهاند .به عنوان نمونه ،میتوان به مکی ابن ابیطالب در اإلبانة (قیسی ،1399 ،ص ،)51ابن
حزم در المحلی (ابن حزم ،بیتا ،ج ،3ص ،)253ابن منیر اسکندری در حاشیه بر کشّاف (ابن
منیر ،1385 ،ج ،2صص176ـ ،)177ابو حیان اندلسی در بحر المحیط (ابو حیان ،1422 ،ج،2
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ص ،)275آلوسی در روح البیان (آلوسی ،بیتا ،ج ،3ص )66و زرقانی در مناهل العرفان (زرقانی،
 ،1424ج ،1ص )434اشاره نمود.
برخی از علما تواتر قرائتهای دهگانه را پذيرفتهاند .اين ديدگاه در میان علمای اهلسنت
طرفدارانی دارد (ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص .)39در میان دانشمندان امامیه نیز تنها شهید اول اين
ديدگاه را اظهار کرده است؛ وی تواتر قرائتهای ،ابوجعفر ،يعقوب و خلف را نیز به مانند قرائت
قاريان هفتگانه ،اثباتشده میداند (شهید اول ،1418 ،ج ،3ص)305؛ اما کسی که قائل به تواتر
قرائتهای چهاردهگانه باشد را نیافتیم.

3ـ2ـ منکران تواتر قرائتها
ديدگاه غالب علمای امامیه ،عدم تواتر قرائتهاست؛ البته در دوره متأخران و مقارن با
اوجگیری تفکر اخباریگری ،تواتر قرائتها ديدگاه غالب امامیه بوده است و با افول قدرت
اخباریها ،اين ديدگاه نیز رنگ باخته است؛ بنابراين ،نظر عمده متقدمان و متأخری متأخران بر
عدم تواتر قرائتها است .از جمله شیخ طوسی در تفسیر تبیان ،ديدگاه امامیه در خصوص عدم
تواتر قرائات را تبیین مینمايد (طوسی ،1409 ،ج ،1ص)7؛ طبرسی بر گفتار شیخ ،مُهر صحت
مینهد (طبرسی ،1415 ،ج ،1ص)38؛ سبزواری بر عدم تواتر قرائتها تصريح میکند (سبزواری،
بیتا ،ج ،1ص .)273میرزای قمی به تفصیل به اي ن امر پرداخته و قول به تواتر را مردود دانسته
است (میرزای قمی ،بیتا ،ص .)403صاحب جواهر ،ادعای تواتر قرائتها را امری غريب میداند
(نجفی ،1365 ،ج ،9ص )297و آخوند خراسانی اعتقاد به تواتر قرائتها را فاقد اصلی معتبر
میداند (آخوند خراسانی ،بیتا ،ص .)285در میان دانشمندان اهل سنت نیز برخی حکم به عدم
تواتر قرائتها نمودهاند .از جمله زمخشری برخی از قرائتها را نتیجه اجتهاد راويان دانسته و
بر آنها خرده میگیرد (زمخشری ،1407 ،ج ،2ص)70؛ فخر رازی قول به تواتر قرائتها را رد
کرده است (فخر رازی ،بیتا ،ج ،1ص)70؛ ابو شامه قول به تواتر را نفی نموده است (ابوشامه
مقدسی ،1395 ،صص176ـ)177؛ ابن جزری مسأله تواتر قرائتها را منتفی دانسته (ابن جزری،
بیتا ،ج ،1ص )13و ابن حجر عسقالنی ،نظرات بسیاری از علمای جمهور را در متواتر نبودن
قرائتها آورده است (عسقالنی ،بیتا ،ج ،9صص27ـ.)30
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3ـ3ـ علل پیدايش ديدگاه تواتر قرائتها و گرايش به آن
در برههای از زمان ،قرائتهای هفتگانه بهطور ويژه مورد توجه قرار گرفتند بهگونهای که
از سوی برخی ،تواتر آنها از امور قطعی تلقی شده و به دنبال آن تواتر قرائتهای دهگانه مطرح
شد .چنانکه ابوحیان میگويد« :قرائتهای هفتگانه به نحو متواتر نقل شدهاند بهگونهای که بر
طبق اعتقاد حق ،امکان وقوع خطا در تواتر آنها وجود ندارد» (ابوحیان ،1422 ،ج ،2ص )338و
حتی برخی نظیر آلوسی ،انکار قرائتهای هفتگانه را برابر با انکار رسول اکرم (ص) انگاشته و
احتمال کفر منکران اين قرائتها را مطرح نمودهاند (آلوسی ،بیتا ،ج ،8ص .)32اما اگر به
عملکرد قاريان معاصرِ قراء هفت يا دهگانه بنگريم ،با توجه خاص و ويژهای نسبت بدانها روبه
رو نمیشويم و تاريخ ،اعتراضاتی نسبت به آنها نقل کرده است چنانکه قرائت برخی از ايشان،
بهشدت مورد انکار قرار گرفته است (صالح ،همانجا) .از جمله زجاج ،ادغام «راء» را در «الم»
از سوی ابی عمرو بن عالء ،خطايی فاحش دانسته است (زرکشی ،1425 ،ج ،1ص )399و فرّاء،
قرائت کسايی و حمزه و يعقوب از آيه ﴿أَ َفتُمَارُونَهُ عَلی مَا يَ َری﴾ (نجم )12 /53 :را به استهزاء،
«قرائت عوام» خوانده است (ابن منظور ،1405 ،ج ،15ص .)278نیز ابوشامه مقدسی ،تنها قرائت
های متفق قاريان سبعه را متواتر قلمداد کرده است (ابوشامه مقدسی ،بیتا ،ص .)122بنابراين از
نگاه اينان قرائتهای سبعه در هالهای از تقدس قرار ندارند که مخالفت با آنها منجر به کفر شود
ولی اندکی بعد از تألیف «السبعة يف القراءات» ابن مجاهد ،اعتقاد به تواتر قرائتها ديده میشود.
ابن حزم يك قرن بعد از ابن مجاهد درباره قرائتهای سبعه میگويد« :حتی دو تن از میان اهل
اسالم اختالف ندارند که قرائتهای هفتگانه همگی حق هستند و به طور قطع از پیامبر (ص)
رسیدهاند» (ابن حزم ،بیتا ،ج ،3ص .)253بنابراين ،شايسته است علت پیدايش اين ديدگاه
بررسی شود:
الف) از جمله اين علل میتوان به خلط میان تواتر قرآن و تواتر قرائتها از سوی برخی
اشاره نمود .توضیح آنکه برخی به ضرورت تواتر قرآن واقف بودند ،اما از آنجا که چگونگی و
میزان لزوم تواتر ،به خوبی برايشان مکشوف نشده بود ،ملتزم به تواتر قرائتهای هفتگانه يا
دهگانه شدند .به عنوان نمونه نووی گويد« :اصحاب ما و ديگران ،قرائت هر يك از قاريان
هفتگانه را در نماز جايز دانستهاند و ساير قرائتها را به سبب شذوذ ،رد نمودهاند زيرا آنها
قرآن نیستند؛ قرآن ،تنها با تواتر ثابت میشود و هر يك از قرائتهای هفتگانه ،متواتر هستند»
(نووی ،بیتا ،ج ،3ص.)392
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ب) يکی انگاشتن قرآن و قرائتها ،علت ديگری است که میتوان به آن اشاره کرد .برخی
به دلیل عدم تفکیك اين دو واقعیت از يکديگر ،چنین پنداشتهاند که الزمه عدم تواتر قرائتها،
عدم تواتر قرآن است 1.بنابراين ،در تقابل با اين ديدگاه ،گروهی بر تواتر قرائتها پای فشردند
چنانکه بعضی گفتهاند :قرائتهای هفتگانه ،قرآن هستند؛ حال اگر اين قرائتها متواتر نباشد
منتهی به متواتر نبودن قرآن خواهد شد (عاملی ،1421 ،ج ،7ص .)223به نظر میآيد سخن
مشهور زرکشی« :القرآن و القراءات حقیقتان متغايرتان» ناظر به رد اين ديدگاه غلط است.
ج) از اثرگذاری ديدگاه تحريف قرآن بر اين امر نیز نبايد غافل بود .توضیح آنکه از ديرباز
قائالن به تحريف قرآن ،در میان داليل خود بر تحريف ،به مسئله اختالف قرائتها اشاره
نمودهاند؛ زيرا به زعم ايشان با وجود اينکه قرآن يکی هست ،اختالفهای بسیاری از سوی
قاريان در قرائت آن رخ داده بهگونهای که مصحف موجود ،شامل برخی از اين اختالفها بوده
و از آنها پیراسته نیست؛ بنابراين تحريف در آن واقع شده است (بحرانی ،بیتا ،ج،8
صص97ـ /99نوری ،بیتا ،صص209ـ)233؛ از اينرو ،برخی در جهت رد نظر اينان ،ديدگاه
تواتر قرائتها را پذيرفتند .برای نمونه میرزا ابوالحسن شعرانی میگويد« :محفوظترين و
کماختالفترين چیزی که ماندگار شده ،قرآن کريم است لذا اختالف قرائت در آن شايسته
نیست؛ زيرا شرط است آنچه قرائت میشود ،متواتر باشد و از سوی بزرگان ،آنها که حفظ و
ضبطشان مورد اتفاق است ،نقل شود زيرا اينان تنها آنچه به تواتر برايشان رسیده را نقل میکنند»
(شعرانی ،1421 ،ج ،11ص .)76شايان توجه است اوجگیری تفکر تواتر قرائتها در میان علمای
امامیه ،مقارن با ظهور مکتب اخباریگری و نیز تألیف کتاب «فصل الخطاب» میرزای نوری است.
گويی دانشمندان اصولی ،با توجه به ديدگاه برخی از اخباريان و در پاسخ به استناد آنان به
روايتهايی مبنی بر تأثیر اختالف قرائتها در تغییر قرآن ،بر طبل تواتر قرائتها کوبیدهاند.
چنانکه میرزا ابوالحسن شعرانی و حسن حسنزاده آملی نیز در پاسخ به سخنان میرزای نوری
اين ديدگاه را مطرح نمودهاند و حتی حر عاملی که خود از اخباريان بود ،رسالهای در تواتر نص
قرآن در پاسخ به ادعای يکی از معاصرانش مبنی بر وقوع افزايش يا کاستی در قرآن نگاشت (حر
عاملی ،بیتا ،ص.)37
د) از ديگر علل پیدايش اين ديدگاه ،میتوان به عدد هفت اشاره نمود که ابن مجاهد
قرائتهای معتبر از ديدگاه خود را منحصر به آن نمود به نحوی که کوتهانديشان دچار توهم

 .1چنانکه ديدگاه فخر رازي در اين زمينه نقل شد (ر.ک .فخر رازي ،يبتا ،ج ،1ص.)63
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شدند و قرائتهای سبعه را همان احرف سبعهای پنداشتند که در روايات منسوب به نبی اکرم
(ص) به آنها اشاره شده است (سیوطی ،1416 ،ج ،1ص.)215

3ـ4ـ نقد ديدگاههای فراگرد تواتر قرائات
با توجه به معنای مورد اتفاق که برای تواتر بیان شد ،ديدگاه تواتر قرائتها چندان مستحکم
به نظر نمیرسد؛ زيرا بدون شك ،تواتر سند اين قرائتها حداقل به هنگام رسیدن سلسله سند
به خود قاريان قطع میشود؛ زيرا در آن طبقه ،تنها قاری آن قرائت قرار دارد؛ همچنین پذيرفتن
تواتر قرائتها با ترجیح برخی از آنها نسبت به برخی ديگر ،سازگاری ندارد (فخر رازی ،بیتا،
ج ،1ص)63؛ زيرا اين ديدگاه ،مبتنی بر تواتر همه اين قرائتها از پیامبر (ص) است .عالوه بر
اين ،برخی از معاصرانِ قاريان و علمای بعد از ايشان ،برخی از قرائتها را مورد انکار قرار
دادهاند و بعضی از راويان ،قرائت شیخ خود را بیچون و چرا نپذيرفته و سعی در اصالح قرائت
او داشتهاند (طبرسی ،1415 ،ج ،10صص52ـ .)53با توجه به اين نکات ،نمیتوان به اجماع
منقول برخی در رابطه با تواتر اين قرائتها اعتماد نمود؛ به ويژه آنکه بنا بر احاديث صحیح
منقول از ائمه (ع) ،قرائت پیامبر اکرم (ص) يکی بیش نبوده است و اختالف قرائتها ،به راويان
آنها بازمیگردد (کلینی ،1365 ،ج ،2ص.)63

4ـ تواتر قرائت واحد قرآن
برخی از دانشمندان نظريهای را ابراز نمودهاند مبنی بر اينکه قرائت قرآن و انتقال آن از
گذشتگان تاکنون ،دو مسیر را پیموده است :يکی از طريق عامه مردم و ديگری ،مسیر قاريان
قرآن بوده است .عامه مسلمین فارغ از اختالفهای موجود در میان قاريان ،قرائت اصلی قرآن را
که از پیامبر (ص) فراگرفته بودند نسل به نسل ،به يکديگر منتقل مینمودند که آن قرائت ،همان
قرائت متداول کنونی در میان مسلمانان است که به اشتباه ،به قرائت حفص از عاصم شهرت يافته
است؛ زيرا واقعیت ،عکس آن است يعنی حفص بنا بر قرائت جمهور قرائت کرده است؛ قرائتی
که توده مردم از پیامبر (ص) شنیده بودند و به تالوت آن میپرداختند (معرفت ،1425 ،ج،2
صص134ـ)135؛ از اينرو ،قرائتهای هفتگانه و دهگانه ،قرائتهای آحاد و مخالف قرائت
متداول و متواتر در میان مردم هستند که شايستگی اعتماد را ندارند (بالغی ،بیتا ،ج ،1ص.)29
فیالجمله ،تواتر قرائت متداول ،مبتنی بر تواتر سیاهه است که شايستگی پیروی را دارد چرا که
حفص نیز ،مطابق با سیاهه قرآن قرائت کرده است؛ سیاههای که در میان مردم شايع و متواتر
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است (طیب ،1378 ،ج ،1صص31ـ .)32در واقع ،قرآن کريم از ابتدا در زمان خلفا ،مطابق با
قرائت واحد متواتر از پیامبر (ص) مکتوب شد که مسلمین بر آن اجماع کردند تا قرآن در قرائتش
نیز وحی خالص باشد به نحوی که مجالی برای اختالف در آن فراهم نیايد؛ بنابراين پرداختن به
ساير قرائتها ،امری لغو و بیهوده است چرا که ساير قرائتها ،مخالف با قرآن متواتر و غیر قابل
اعتماد هستند (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،29ص.)284

4ـ1ـ داليل تواتر قرائت حفص
معتقدان و ملتزمان به اين ديدگاه ،داليلی ارائه نمودهاند که به برخی از آنها اشاره میشود:
الف) انتقال سینه به سینه قرآن در طی قرنها و از نسلی به نسل ديگر ،چنین اقتضا میکند
که قرائت واحدی در میان مسلمانان موجود باشد و از سوی ديگر ،اختالف قاريان تنها در کیفیت
تعبیر از اين نص است که به اجتهاد اينان بازگشته و شايسته توجه نمیباشد (بالغی ،بیتا ،ج،1
صص284ـ.)289
ب) تواتر سیاهه قرآن از زمان پیامبر (ص) تاکنون از سويی و لزوم تواتر قرائت قرآن بر طبق
سیاهه آن بنا بر اجماع مسلمین از سوی ديگر ،ايجاب میکند تنها يك قرائت ،مورد اتفاق
مسلمانان و قطعی باشد و آن قرائتی است که منطبق با سیاهه قرآن بوده و همان قرائت حفص
است .البته حفص ،مطابق سیاهی قرائت کرده است نه آنکه سیاهی قرآن مطابق قرائت حفص
نوشته شده باشد (طیب ،1378 ،ج ،1صص31ـ.)33
ج) تغییر نیافتن رسم مصحف موجود در طی قرنها ،به واسطه قرائت يك قاری و يا خواست
نسخهبرداران ،خود بر تواتر نص موجود در میان مسلمانان داللت دارد؛ چنانکه گفتار خداوند
تعالی ﴿لَمْ َيتَسَنَّه﴾ (بقرة )259 /2 :با آنکه «هاء» زائد است ،از گذشته تاکنون به همینگونه بوده
و تغییر نیافته است (معرفت ،1425 ،ج ،2صص138ـ.)139
د) اعرابگذاری مصحف توسط ابواالسود دوئلی و شاگردان او ،دلیلی محکم بر ثبوت و
يگانگی قرائت قرآن در میان مسلمانان است (همان ،ج ،2ص .)140در واقع ،مخالفت ننمودن
هیچکس با نحوه اعرابگذاری مصحف از جانب ابواالسود ،خود دلیل بر موافقت همگان با او
و بهتبع آن ،موافقت اعرابگذاری ابواالسود با قرائت همگانی و رايج میان مردم است.
هـ) تعبیراتی نظیر «قِراءة العامّة ،قِراءة الناس ،قِراءة اجلُمهور و قِراءة العَوام» اشاره به تمايز قرائت
مردم ،از ساير قرائاتی است که به افراد نسبت داده میشود (ناصحیان ،1389 ،ص .)229از جمله
ابن سیرين از عبید سلمانی نقل کرده« :القراءةُ اليت عُرِضت عَلي النّيب (ص) فِي العَامِ الذي قُِبضَ فِيه،
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هِي القِراءةُ الّيت يقرؤُهَا النَّاسُ اليومَ»( 1ابن ابی شیبه ،1409 ،ج ،7ص )204و نیز از خالد بن يزيد
باهلی نقل شده است« :به يحیی بن عبداهلل بن ابی ملیکه گفتم :نافع از طريق پدرت از عايشه
برايم نقل کرد عايشه آيه ﴿ َتل ََّقوْنَه﴾ (نور )15 /24 :را به کسر الم و ضم قاف میخواند و بر اين
اعتقاد بوده که اين لفظ از ريشه «ولق الکذب» است .يحیی گفت :اگر آن را نشنیده بودی هم
چیزی را از دست نداده بودی  ...و من نیز از قرائت اينگونه ـ نقل مشهورـ ضرر نکردهام گرچه
چنین باشد که گفتی .گفتیم :از چه رو میپنداری او اينگونه قرائت ننموده است؟ گفت :النه غري
قراءة الناس ( »...مقريزی ،ج ،4ص .)319لفظ «ناس» در اين روايتها دلیل بر آن است که تنها
قرائت شايسته اعتماد ،قرائت متداول در میان مردم است (معرفت ،1425 ،ج ،2صص135ـ.)136
خلیل بن احمد نیز در باب قرائت آيه ﴿بَدِي ُُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾ (انعام )117 /6 :گويد« :بديع،
به نصب نیز قرائت شده  ...و قراءة العامة الرفع» (فراهیدی ،1414 ،ج ،2صص54ـ .)55ابن قتیبه
کأً﴾
نقل میکند برخی از قاريان «لَهنَّ مُتَکا» را بدون همزه قرائت کردهاند «و قرأ الناس»﴿ :لَهنَّ ُمتَ ِ

(يوسف( )31 /12 :ابن قتیبه ،1401 ،ص .)24فراء گويد :عاصم و اعمش « ُافّ» در آيه ﴿فَال َتقُل
َلهُما اُف﴾ (اسراء )23 /17 :را مخفوض و بدون نون قرائت کردهاند و حال آنکه «قراءة العوام»،
﴿اُف﴾ است (فراء ،بیتا ،ج ،2ص .)121مالحظه میشود قراءة العامة ،قراءة الناس و قراءة العوام
در برابر ساير قرائات قرار دارد و اين حاکی از آن است که قرائت توده مردم ،قرائت ِمشهوری
بوده که در بین عموم ايشان رايج بوده است ،نه آن قرائتی که توسط قاريان رسیده باشد (ناصحیان،
 ،1389ص.)232
و) روايت «احرف سبعه» ،از ناسازگاریهای درونی برخوردار است و داللتی بر نزول قرآن بر
چند حرف ندارد؛ همچنین ،تواتر قرائتها نیز ثابت نشده است .بنابراين ،قرائت قرآن واحد است
و آن ،همان قرائتی است که از پیامبر (ص) نقل شده و در بین مسلمین به «قراء العامة» يا «عامة
القرآن» و يا «سیاهه قرآن» شهرت دارد و مصحفنگاران ،به هنگام نگارش کلمات قرآن ،طبق آن
عمل مینمودند (مؤدب ،1388 ،ص .)86
ز) ابن شهرآشوب نقل میکند که فصیحترين قرائت ،قرائت عاصم است که مطابق با اصل
میباشد (ابن شهرآشوب ،1376 ،ج ،1ص  .)321به عبارت ديگر ،قرائت عاصم از آن جهت

 .1قرائيت که امروزه در ميان مردم تالوت ميشود مهان قرائيت است که بر پيامرب (ص) در سال رحلتشان عرضه شد.
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فصیحترين قرائتهاست که مطابق با قرائت عامه مردم است و آن ،همان قرائت رسول اهلل (ص)
است (مؤدب ،1388 ،ص.)90

4ـ2ـ بررسی داليل ديدگاه تواتر قرائت حفص
الف) برای درك بهتر مسأله تعدد قرائتها ،توجه به چند نکته الزم است .اول ،سیر تاريخی
قرائت قرآن را به خوبی و با بینشی مبتنی بر واقعنگری تصور کنیم .توضیح آنکه اولین
قرآنآموزان ،صحابه رسول اکرم (ص) بودند و برخی از اينان نظیر امیرالمؤمنین (ع) ،ابی بن
کعب ،ابن مسعود ،معاذ ،ابودرداء ،زيد بن ثابت ،ابوموسی اشعری و عثمان در آن روزگار ،در اين
امر شهره بودند .اينان در دوره بعد ،قرآن را به ساير صحابه متأخر و تابعان آموزش دادند .در
سالهای آتی نیز با توجه به گسترش اسالم در سرزمینهای گوناگون ،جماعتی از تابعین به عنوان
آگاهان به قرائت قرآن ،پرورش يافتند؛ چنانکه به اختصار ،سیوطی  11تن از قاريان مدينه ،شش
نفر از قاريان مکه 14 ،نفر از قاريان کوفه ،هفت نفر از قاريان بصره و دو نفر از قاريان شام را
نام میبرد (سیوطی ،1416 ،ج ،1ص .)197اينان و همگنانشان ،حلقه واسط میان صحابه و نسل
بعد از خويش را شکل داده و محفوظات خود را به آنان آموختند و به همین ترتیب ،نص قرآن
نسل به نسل در میان مسلمانان منتقل شد.
دوم ،فراگیری قرآن تنها از طريق مصحف مکتوب میسر نبوده و عمده آموزش در عصر
صحابه و تابعین ،مبتنی بر شیوه شنیداری بوده است؛ گرچه از نوشتار نیز در مواردی استفاده
میشده ولی به دلیل کمبود امکانات نوشتاری ،بهرهگیری همگان از اين مؤلفه در مسیر آموزش
مقدور نبوده است؛ بنابراين با توجه به اختالف لهجههای قبايل عرب ،در اختیار نداشتن مصحف
دارای نقطه و اعراب و مشکالت شیوه شنیداری ،1اختالفاتی در میان قاريان قرآن در طبقه اول
بروز مینمود و اين اختالفها ،به هنگام آموزش به نسلهای بعد منتقل میشد و به مرور زمان،
در پارهای از موارد گسترش میيافت.
با اين وصف چندان موجه نمینمايد از سويی قاريان را به عنوان گروهی جدا از جامعه
مسلمین و سرمنشأ اختالفها انگاشته و از سوی ديگر ،عامه مسلمین را دارای قرائت واحد و
رسیده از پیغمبر (ص) دانست؛ زيرا در اين وضعیت ،اين سؤال پیش میآيد که مردم عوام ،قرائت
را از که آموختهاند؟ آيا غیر از آنانی که به يادگیری نص قرآن اهتمام داشتند مرجع ديگری برای
 .1چنانکه اختالف درباره قرائت «ملک» و «مالک» ـ با توجه به عدم اعجام قرآن در آن روزگارـ تنها در ميزان
کشيدن فتحه روي ميم به هنگام تلفظ است.
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آموزش قرآن وجود دارد؟ آيا میتوان تصور کرد مردم ،قرآن را در هر دوره ،از قاريان بزرگ
همان برهه ،فرانگرفتهاند و برای خود ،مسلك و روشی خاص داشتهاند؟!
بر فرض اينکه قبول کنیم چنین رويهای وجود داشته است بايد پرسید :آيا همه مردم در امر
قرائت خبره بوده و به آموزش آن اشتغال داشتهاند؟ يا اينکه تنها گروه خاصی به نحو کامل به
چگونگی قرائت قرآن آگاه بوده و آن را آموزش میدادهاند؟ صورت اول ،بدون شك باطل است
زيرا اين مهم ،از توان عموم مردم خارج است .حال اگر گروهی را تصور کنیم که آگاه به قرائت
قرآن بودهاند ،اينان به دو گونه متصور هستند؛ يا آگاه به قرائت بخشی از قرآن بودهاند يا علم
کامل به قرائت قرآن داشتهاند .از آنجا که گروه اول ما را بینیاز ننموده و محتمل است افراد برای
آموزش نص قرآن ،به قاريان جدا از توده مردم رجوع کنند و در نتیجه ،تواتر قرائت واحد نقض
شود .بنابراين ،الزم است افرادی باشند که به قرائت همه قرآن احاطه داشته باشند؛ در ضمن،
تعدادشان نیز بايد قابل توجه باشد تا هم شرط تواتر حفظ شود و هم از عهده اين مسئولیت
برآيند .عالوه بر اينکه بايد فاقد هر اختالفی با يکديگر بوده و در همه ادوار بیهیچ خللی ،يك
قرائت را آموزش دهند.
اکنون میپرسیم اين افراد در کجا قرار داشتهاند؟ آيا نمیبايست تاريخ يادی از آنها ،با توجه
به تأثیرشان در اجتماع بنمايد؟ حال آنکه تاريخ نهتنها از چنین گروهی نامی به میان نیاورده بلکه
تنها از قاريان مشهور به عنوان معلمان قرآن ياد کرده است 1.در نتیجه ،اينان همان گروه آخر ما
هستند اما به دلیل مشکالت ياد شده ،در مواردی با هم اختالف قرائت پیدا کردهاند در عین اينکه
از سیاهه قرآن تخطی نکردهاند.
ب) تاريخ قرآن و قرائات حکايت میکند موارد اختالف در میان قرائتها آنگونه نیست که
همیشه يك قرائت مشهور و ساير قرائتها شاذ و غیرقابل اعتنا باشند .بهعنوانمثال ،آيه کريمه
﴿مَاِلكِ َي ْومِ الدِّين﴾ (حمد )4 /1 :به يازده صورت قرائت شده و گرچه نُه قرائت آن شاذ به حساب
میآيد اما دو قرائت آن مشهور است :عاصم ،کسايی ،خلف و يعقوب از قاريان دهگانه ،ابی بن
کعب ،ابن مسعود ،معاذ و ابن عباس از صحابه ،قتاده و اعمش از تابعین ،آن را به صورت «مالك»
قرائت کردهاند؛ در مقابل ،ابن عامر ،عبداهلل بن کثیر ،ابوعمرو بن عالء ،حمزه و نافع از قاريان
هفتگانه ،زيد ،ابودرداء ،ابن عمرو و مسعود و بسیاری ديگر از صحابه و تابعین «مَلِك» خواندهاند
(آلوسی ،بیتا ،ج ،1ص .)82با توجه به اينکه در هر دو دسته ،افرادی که امام قرائت بودهاند
 .1گفتين است تنها مشسالدين ذهيب در معرفة قرّاء الکبار از  1242تن از قاريان ياد کرده است.
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وجود دارد ،معلوم میشود که در همه دورهها ،اين دو نوع قرائت از اين جوهر ـ «م ل ك» ـ
مشهور و معروف بوده و طرفدارانی داشته است (رجبی ،1379 ،صص76ـ .)77در اين صورت،
چگونه میتوان قرائت ﴿مَاِلكِ﴾ را به لحاظ اينکه در قرآن چاپی فعلی با الف نوشته شده قرائت
مشهور و متداول در میان مردم دانست و قرائت ﴿ َملِكِ﴾ را شاذ و غیرقابل اعتنا معرفی نمود .حال
آنکه بر طبق برخی از روايتها امام صادق (ع) کراراً ﴿ َملِكِ﴾ را قرائت میفرمودند (حويزی،
 ،1415ج ،1ص .)19از گذشته تاکنون نیز بسیاری از مفسران ـ صرفنظر از صواب و ناصواب
بودن آن ـ قرائت ﴿ َملِكِ﴾ را بر ﴿مَالِكِ﴾ ترجیح داده و بر آن اقامه دلیل نمودهاند (طبری،1415 ،
ج ،1صص97ـ /98حکیم ،1420 ،صص200ـ.)201
ج) پیش از اين گفته شد سیاهه قرآن ،مورد اتفاق همه امت اسالمی است و همگان بر تواتر
آن اذعان دارند و شرط پذيرش يك قرائت هم ،مطابقت با آن است؛ اما اين دو مقدمه ،منتهی به
تواتر قرائت حفص نمیشوند زيرا سیاهه قرآن به تصريح تاريخ ،فاقد حرکتگذاری بوده است
(ابن خلکان ،بیتا ،ج ،2صص536ـ )537و تواتر آن نمیتواند منجر به يك قرائت مورد اتفاق
در میان مسلمانان شود .از سوی ديگر ،تنها قرائت حفص مختص به انطباق با سیاهه قرآن نیست
بلکه قرائتهای مشهور ،همگی بر طبق سیاهه قرآن هستند و در واقع ،اجماع بر آن است قرائتی
که از چنین ويژگی تهی باشد قابلاعتنا نیست (ابوشامه مقدسی ،1395 ،ص.)122
همچنین گفتنی است حفص ،خود به تبلیغ قرائت عاصم پرداخته و در ترويج آن میکوشید
و در بغداد و مکه ،قرائت عاصم را آموزش میداد (ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص )254پس چگونه
میشود که حفص ،بر طبق قرائت عامه مردم قرائت کرده باشد و باز ،به تبلیغ همان قرائت که
متواتر در میان مردم بوده است بپردازد؟! در ضمن ،قرائت عاصم حتی در کوفه نیز تنها در میان
بعضی از اهل کوفه رواج داشته و بیشتر کوفیان به قرائت حمزه پایبند بودهاند و آن عده محدود
هم ،قرائت عاصم را به طريق ابن عیاش قرائت میکردند (ابن مجاهد ،1972 ،ص .)71لذا حفص
ناچار به تبلیغ قرائت خود بوده است .در ساير بالد اسالمی نیز قرائت قاريان ديگری رواج داشته
است :در مکه قرائت ابن کثیر (همان ،ص ،)64در شام و بالد جزيره و اندکی از مصر ،قرائت
ابن عامر (همان ،ص )87و در ساير بالد نیز قرائت ديگر قاريان مشهور ،رواج داشت .لذا ابن
مجاهد از هر شهر ،قاریای را برگزيد که قرائت او نزد مردم آن ديار رجحان داشته و خودشان
بر آن متفق بودهاند (همان ،ص .)45خود ابن مجاهد نیز قرائتی را برگزيده بوده که به قرائت قنبل
از ابن کثیر نزديك بوده است (ذهبی ،1416 ،ج ،1ص.)217
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د) از ديگر داليل ذکر شده ،عدمتغییر مصحف موجود در طی قرنها بود .اما اين سخن تنها
بر تواتر سیاهه قرآن و نص آن داللت میکند که مورد پذيرش همه مسلمین است .اما تواتر
حرکتها و هیئتها ،از هیچ قرائتی به تواتر نرسیده است مگر در مواقع اتفاق بین قرائتها.
ضمن آنکه مصحفهايی از گذشته موجود است که بر طبق قرائت حفص نیستند.
هـ) از ديگر داليل تواتر قرائت حفص ،چگونگی اعرابگذاری و اعجام مصحف توسط
ابواألسود دوئلی يا شاگردان اوست که از ياد نشدن مخالفت کسی با چگونگی اعرابگذاری،
مطابقت آن با قرائت عامه و به تبع آن قرائت عاصم نتیجه گرفته شده است .در پاسخ بايد گفت
اعجام قرآن از سوی اينان ،دلی ل بر مطابقت آن با قرائت عاصم که مطابق با قرائت عامه مردم
باشد ،نیست و در اصطالح ،دلیل اعم از مدعاست؛ زيرا به همان نسبت ،امکان حرکتگذاری
سیاهه بر طبق ساير قرائتها وجود دارد؛ چنانکه خلف بن هشام میگويد« :کُنت احضرَ بَنيَ يدي
الکِسايي ،و هو يقرءَ عَلي الناسِ و ينقَطونَ مَصاحفَهم بِقِرائتِه عَليهم»( 1ذهبی ،بیتا ،ج ،1ص)101؛
حال آنکه کسايی (م 189 .ق) آخرينِ قراء سبعه است .از سوی ديگر ،نص قرآن به مانند امروز
نبوده که به محض اعجام ،نسخههای اعرابگذاری شده آن استنساخ شده و در دسترس همگان
قرار گیرد تا بر اساس آن ،بر تأيید يا رد حرکتگذاری آن مطابق با يکی از قرائات ،حکمی را
صادر نمود.
همچنین از سوی برخی نسبت به قرائت عاصم از طريق سلمی از امیرالمؤمنین (ع) طعنهايی
وارد شده است .چنانکه ابوبکر بن عیاش بنا بر اعتقاد خود ،ده مورد از اين قرائت را تغییر داده
است تا آن را خالص گرداند (طبرسی ،1415 ،ج ،10صص52ـ .)53با توجه به اينکه اعرابگذاری
قرآن در حدود صد سال قبل از ابن عیاش به وقوع پیوسته است ،اگر مصحف اعرابگذاری شده
طبق قرائت عاصم و توده مردم باشد ،چگونه میتواند از سوی ابن عیاش مورد خدشه قرار گیرد؟
پس بهظاهر چنین نیست زيرا اگر قرائت عاصم همان قرائت متداول و متواتر از پیامبر (ص)
باشد هرگز ابن عیاش به خود اجازه نخواهد داد که درصدد تصحیح آن برآيد حتی اگر قاريان را
جدای از توده مردم و قرائتشان بدانیم.
و) از ديگر داليل ،تعبیرات برخی از گذشتگان از جمله سخن عبیده سلمانی مبنی بر اينکه
قرائت امروز مردم ،همان آخرين قرائت عرضه شده بر رسول اکرم (ص) است؛ اما اين نقلقول
 .1در حمضر نسائي بودم و او قرآن را بر مردم قرائت ميمنود و افراد ،مطابق قرائت او مصاحف خويش را نقطهگذاري
(اعراب گذاري) ميکردند.
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نیز در صورت اثبات ،دلیلی اعم از مدعا است؛ زيرا عبارت «قِراءة اليت يقرؤها الناسُ اليومَ» بر اين
داللت میکند که قرائتهای مشهور در میان مردم ،بر اساس آخرين قرائت عرضه شده بر پیامبر
(ص) است؛ زيرا به قرينه حکم «يقرؤ» و موضوع «الناس» ،فارغ از بحثهای لغوی برمیآيد که
منظور از «الناس» قاريان باشند يا اينکه حداقل قاريان در دايره «الناس» داخل باشند .بنابراين،
نمیتوان از «الناس» تنها مردم عوام را اراده نموده و بدون توجه به قرائن کالم ،گروهی را از
شمول آن خارج نمود.
همچنین نسبت به گفتار ابن ابی ملیکه که نسبت به قرائت عايشه میگويد« :ألنه غري قراءة
الناس» به مانند گفتار سابق استدالل میشود؛ يعنی حداقل امر آن است که قاريان در حیطه
«الناس» قرار دارند؛ گرچه منظور از «الناس» در اين اِخبار ،به قرينه حکم و موضوع ،قاريان هستند
و شاهد بر مقصود بودن چنین معنايی آن است که قرائت منسوب به عايشه برخالف قرائت همه
قاريان و شاذ است .بنابراين منظور از «الناس» ،عامه قاريان هستند که قرائت از عايشه ،برخالف
آنهاست .ساير مثالها نیز چنیناند؛ قرائت به نصب ﴿بَدِي ُع﴾ که پیش از اين خلیل بن احمد نقل
شد تنها از سوی «منصور» قرائت شده (آلوسی ،بیتا ،ج ،1ص )367و تمامی قاريان چهاردهگانه
متفق ًا به رفع قرائت نمودهاند؛ قرائت بدون همزه ﴿مُتَکِأً﴾ نیز تنها از سوی ابن عباس ،ابن عمر،
مجاهد ،قتاده و ديگرانی به نحو شاذ نقل شده است (آلوسی ،ج ،12ص )228حال آنکه جمیع
قاريان چهاردهگانه يکسان قرائت نمودهاند؛ شايان ذکر است منظور از قرائت عوام در سخن فرّاء،
قرائت بیارزش بوده و اين کالم ،از باب استهزاء است! (ابن منظور ،1405 ،ج ،15ص.)278
چنانکه وی در ادامه میگويد :آنان که مخفوض و با نون قرائت نمودهاند ،بنا بر اين نظر بوده که
اين لفظ ،معنايی در برنداشته و تنها با نطق ،معنايی از آن برداشت میشود! (فراء ،بیتا ،ج،12
ص .)121طبری هم قرائت مخفوض بدون نون را بر ساير قرائتها ترجیح داده است (طبری،
 ،1415ج ،15ص )83لذا روشن است تعبیراتی نظیر «قراءة الناس ،عامة و مجهور» بیانگر قرائتی
مجزا از قرائت توده مردم نی ست بلکه ظاهر آن است که در نگاه متقدمان ،اين عبارات مشیر به
قرائت قاريان مشهور است چنانکه مکی بن ابیطالب در شروط اعتبار قرائت میگويد« :وقتی
سه چیز در قرائت يك واژه وجود داشته از سوی علما پذيرفته شده است؛ اول اينکه بر اساس
قواعد عربی ،متنی استوار باشد؛ دوم با مصحف و سیاهه قرآن موافق باشد و سوم ،عامه بر آن
اجتماع کرده باشند» .زرکشی بعد از نقل سخن مکی ،در توضیح شرط سوم «إجتمَاعُ العَامة عَلَيه»
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میگويد« :منظور دانشمندان از العَامَة ،قاريان مدينه و کوفه است و چه بسا منظور ايشان ،قاريان
مکه و مدينه است» (زرکشی ،1957 ،ج ،1ص.)331
ز) يکی ديگر از داليل ياد شده ،مبتنی بر دو مقدمه است :اول اينکه روايتهای «احرف سبعه»
بر نزول قرآن بر چند حرف داللت ندارند و دوم اينکه تواتر قرآن ثابت است در نتیجه قرائت
قرآن ،واحد بوده و همان ،قرائت رايج در میان مردم است که به قرائت عامه يا سیاهه قرآن
شهرت دارد .با اندکی دقت درمیيابیم اين استدالل ناشی از خلط تواتر سیاهه قرآن ،با تواتر يك
قرائت از آن است و لذا از مقدمات ياد شده در اين استدالل ،نمیتوان تواتر يك قرائت را نتیجه
گرفت؛ زيرا با پذيرش عدم داللت روايتهای «احرف سبعه» بر نزول قرآن بر چند حرف و
پذيرش وحدت قرآن ،منظور از ثبوت تواتر نص قرآن ،ثبوت جوهر کلمات آن است .قرآن در
آن روزگار ،فاقد عالئم حرکتی بوده است .بنابراين در عین پذيرش وحدت قرآن ،دلیل متقنی بر
تطبی ق قرائت حفص بر آن قرائت وجود ندارد که ملتزم به آن باشیم و همچنین عبارت «قراءة
العامة» در کالم علما ،نه به معنای قرائت متداول در میان مردم ،بلکه به معنای قرائت عمومی و
غالب در میان قاريان است و عبارت «سیاهه قرآن» ،تنها بر مصحف عثمانی داللت میکند که
بدون پیروی از يك قرائت ،قابل تالوت نیست.
ح) و اما سخن ابن شهرآشوب آنجا که میگويد« :فَقالوا أفصحُ القراءات قراءةُ عاصم ألنّه أتَي
بِاألصلِ» داللتی بر اينکه عاصم ،قرائت اصیل قرآن را قرائت کرده است ،ندارد .توضیح آنکه
ساروی گويد« :عاصم بر سلمی قرائت نموده و سلمی نیز گفته است همه قرآن را بر علی بن
ابیطالب (ع) قرائت نمودم» آن گاه میگويد« :بنابراين گفتهاند قرائت عاصم ،فصیحترين قرائتها
است؛ زيرا او اصل را آورده است و آن بدين نحو است که آنچه را ديگران ادغام نمودهاند اظهار
میکند و آنچه از همزه را که ديگران اخفا نمودهاند ،اظهار میکند و الفاظی که ديگران به اماله
قرائت نمودهاند ،مفتوح قرائت کرده است» (ابن شهرآشوب ،1376 ،ج ،1ص .)321لذا منظور او
از آوردن واژه «اصل» ،قرائت نمودن عاصم مطابق قرائت سلمی است که او نیز مطابق قرائت
امیرالمؤمنین (ع) ،به عاصم تعلیم داده و عاصم ،تغییری در اين قرائت نداده (ذهبی ،1416 ،ج،1
ص )208و به ادغام و اماله آن نپرداخته است .عالوه بر اينکه به داللت اشاره از اين گفتار برمیآيد
قرائت عاصم ،همان قرائت عامه مردم نبوده است زيرا در صورت ثبوت آن ،دلیلی بر حفظ قرائت
امیرالمؤمنین (ع) از سوی عاصم و تعلیم خصوصی آن به حفص وجود نداشت؛ زيرا اين قرائت،
در میان توده مردم موجود بوده است.
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نتیجهگیری
 )1از مجموع سخنان برمیآيد که يکی از ضروریترين مسائل در باب قرائات قرآن ،مؤلفه
تواتر است؛ البته به دلیل تنقیح ناکافی چگونگی تواتر قرآن ،اختالفاتی در ديدگاههای دانشمندان
وجود دارد.
 )2مسأله درخور توجه اين است که منظور از تواتر قرآن ،تواتر سیاهه آن بوده که در اعتماد
به قرآنیت آيات کفايت مینمايد .به عبارت ديگر ،نص قرآن در عین اختالفاتِ به وجود آمده در
چگونگی تلفظ برخی الفاظش ،همچنان ويژگی تواتر خويش را حفظ نموده است.
 )3رویآوردن به قرائت حفص از عاصم در برههای از زمان ،به معنای نفی ساير قرائتها
نبوده و بر انديشمندان مسلمان است که در راستای دستيابی به قرائت صحیح بکوشند.
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 .7ابن حجر عسقالين ،امحد بن حجر؛ فتح الباري؛ بريوت :داراملعرفة ،يبتا.
 .8ـــــ؛ هتذيب التهذيب؛ بريوت :دار الفکر 1404 ،ق.
 .9ابن حزم ،ابوحممد علي بن امحد بن سعيد؛ املحلي؛ بريوت :دار الفکر ،يبتا.
 .10ابن خلکان ،امحد بن حممد؛ وفيات االعيان؛ به کوشش احسان عباس ،بريوت :دارالثقافه ،يبتا.
 .11ابن شهرآشوب ،حممد بن علي بن شهرآشوب؛ مناقب آل ايبطالب؛ جنف اشرف :مکتبة احليدرية1376 ،ق.
 .12ابن صالح ،عثمان بن مقيت شهرزوري موصلي ،علوم احلديث؛ بريوت :دار الفکر1421،ق.
 .13ابن عطية ،عبداحلق بن غالب ،املحرر الوجيز؛ بريوت :دار الکتب العلميه 1413 ،ق.
 .14ابن فهد حلي ،امحد بن حممد بن فهد حلي؛ الرسائل العشر؛ قم :انتشارات آيت اهلل مرعشي جنفي 1409 ،ق.
 .15ابن قتيبة ،حممد بن مسلم؛ تأويل مشکل القرآن؛ بريوت :املکتبة العملية 1401 ،ق.
 .16ابن منظور ،حممد بن مکرم؛ لسان العرب؛ قم :ادب احلوزة 1405 ،ق.
 .17ابن منري اسکندري ،امحد؛ االنصاف فيما تضمنه الکشاف؛ قاهرة :مکتبة مصطفي حليب و اوالده 1385 ،ق.
 .18ابوحيان اندلسي ،حممد بن يوسف؛ حبراملحيط؛ بريوت :دار الکتب العملية 1422 ،ق.
 .19ابو شامه مقدسي ،عبدالرمحن بن امساعيل؛ املرشد الوجيز؛ بريوت :دار صادر 1395 ،ق.
 .20انصاري ،شيخ مرتضي؛ فرائد االصول؛ قم :جممع الفکر االسالمي 1219 ،ق.
 .21الباز ،حممد بن عباس؛ مباحث يف علم القراءات؛ بريوت :دارالکلمة ،يبتا.
 .22حبراين ،شيخ يوسف؛ حدائق الناضرة؛ به کوشش علي آخوندي ،قم :موسسه نشر اسالمي ،يبتا.
 .23بالغي ،حممدجواد؛ آالء الرمحن يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار احياء تراث العريب ،يبتا.
 .24هبايي ،حممد بن حسني بن عبدالصمد؛ زبدة االصول؛ به کوشش حسون کرمي ،يبجا :مرصاد 1423 ،ق.
 .25جصاص ،امحد بن علي رازي؛ الفصول يف االصول؛ به کوشش عجيل جاسم النمشي ،يبجا :يب نا1405 ،ق.
 .26حاجي خليفه ،کاتب چلپي؛ کشف الظنون؛ بريوت :دار احياء التراث العريب ،يبتا.
 .27حجيت ،سيد حممدباقر؛ تاريخ قرآن؛ هتران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي1382 ،ش.
 .28حر عاملي ،حممد بن حسن؛ تواتر القرآن؛ هتران :دار الکتب االسالمية ،يبتا.
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 .29حسنزاده آملي ،حسن؛ قرآن هرگز حتريف نشده؛ ترمجه :عبدالعلي حممدي شاهرودي ،قم :قيام 1371 ،ش.
 .30حکيم ،سيد حممدباقر؛ تفسري سوره محد؛ قم :جممع الفکراالسالمي 1420،ق.
 .31حلي ،يوسف بن مطهر؛ تذکرة الفقهاء؛ قم :موسسه آل البيت 1414،ق.
 .32حويزي ،عبد علي بن مجعه؛ نور الثقلني؛ قم :انتشارات امساعيليان 1415 ،ق.
 .33خويي ،سيد ابوالقاسم؛ البيان يف تفسري القرآن؛ هتران :انتشارات کعبه 1364 ،ش.
 .34ذهيب ،مشسالدين ابو عبداهلل؛ معرفة القراء الکبار؛ قاهرة :دار الکتب احلديثة ،يبتا.
 .35ــــــ ،معرفة قراء الکبار؛ به کوشش طيار آليت قوالچ ،استانبول :يب نا 1416 ،ق.
 .36رجيب ،حمسن؛ آيني قرائت و کتابت قرآن کرمي؛ قم :بوستان کتاب 1389 ،ش.
 .37رجيب حممود و مهکاران؛ روششناسي تفسري قرآن؛ هتران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1379 ،ش.
 .38زرقاين ،حممد عبدالعظيم؛ مناهل العرفان يف علوم القرآن؛ بريوت :دار الفکر 1424 ،ق.
 .39زرکشي ،بدرالدين حممد؛ الربهان يف علوم القرآن؛ به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا ،بريوت :دار الفکر 1425 ،ق.
 .40ــــــ؛ الربهان يف علوم القرآن؛ به کوشش حممد ابولفضل ابراهيم ،بريوت :دار إحياء الکتب العريب.1957 ،
 .41زخمشري ،حممود بن عمر؛ الکشاف؛ بريوت :دار الکتب العريب 1407 ،ق.
 .42سرخسي ،ابوبکر حممد بن امحد؛ اصول سرخسي؛ به کوشش ابوالوفا االفغاين ،بريوت :دار الکتب العملية 1212 ،ق.
 .43سيوطي ،عبدالرمحن ابن ايب بکر؛ االتقان يف علوم القرآن؛ به کوشش سعيد املندوب ،بريوت :دار الفکر 1416 ،ق،
 .44شعراين ،مريزا ابواحلسن؛ حاشيه بر شرح اصول کايف مازندراين؛ بريوت :دار احياء التراث العريب 1421 ،ق.
 .45شوکاين ،حممد بن علي؛ نيل االوطار؛ قاهرة :انتشارات مصطفي حليب و اوالده ،يبتا.
 .46شهيد اول ،حممد بن مجالالدين مکي؛ ذکري الشيعه؛ قم :موسسه آل البيت 1418 ،ق.
 .47طوسي ،حممد بن حسن؛ خالف؛ قم :موسسه نشر اسالمي 1407 ،ق.
 .48ــــــ؛ التبيان يف تفسري القرآن؛ قم :مکتب اعالم االسالمي 1409 ،ق.
 .49صادقي هتراين ،حممد؛ الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن؛ قم :انتشارات فرهنگ اسالمي 1365 ،ش.
 .50صاحل ،صبحي صاحل؛ مباحث يف علوم القرآن؛ قم :انتشارات رضي ،يبتا.
 .51طربسي ،فضل بن حسن؛ جمم ُ البيان؛ بريوت :موسسه اعلمي 1415 ،ق.
 .52طربي ،حممد بن جرير؛ جام ُ البيان؛ بريوت :دار الفکر 1415 ،ق.
 .53طيب ،سيد عبداحلسني؛ اطيب البيان؛ هتران :انتشارات اسالم 1378 ،ش.
 .54عاملي ،حسني بن عبدالصمد؛ وصول االخيار إيل اصول االخبار؛ قم :رسائل يف دراية احلديث 1424 ،ق.
 .55عاملي ،حممدجواد؛ مفتاح الکرامة؛ قم :موسسه نشر اسالمي 1421 ،ق.
 .56عسکري ،سيد مرتضي؛ القرآن الکرمي و روايات املدرستني؛ قم :جممع الفکر االسالمي ،يبتا.
 .57غزايل ،ابوحامد حممد بن حممد؛ املنخول؛ به کوشش حممد حسني هيتو ،بريوت :دار الفکر 1419 ،ق.
 .58ــــــ ،املستصفي؛ به کوشش حممد عبدالسالم شايف ،بريوت :دار الکتب العلميه 1417 ،ق.
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 .59فخر رازي ،حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
 .60فراء ،ابو زکريا حييي بن زياد؛ معاين القرآن؛ قاهرة :دار املصرية للتأليف و الترمجة ،يبتا.
 .61فراهيدي ،خليل بن امحد؛ العني؛ به کوشش حممدحسن بکايي ،قم :موسسه نشر اسالمي 1414 ،ق.
 .62فضلي ،عبداهلادي؛ تاريخ قرائات قرآن کرمي؛ ترمجه :سيد حممدباقر حجيت ،هتران :اسوه 1378 ،ش.
 .63فيض کاشاين ،مالحمسن؛ تفسري صايف؛ هتران :صدر 1416 ،ق.
 .64قرطيب ،حممد بن امحد؛ اجلام ُ الحکام القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العريب 1405 ،ق.
 .65کليين ،حممد بن يعقوب؛ کايف؛ به کوشش علياکرب غفاري ،هتران :دار الکتب االسالمية 1365 ،ق.
 .66حمقق سبزواري ،حممد باقر بن حممد؛ ذخرية املعاد؛ چاپ سنگي :يبتا.
 .67معرفت ،حممدهادي؛ التمهيد يف علوم القرآن؛ قم :موسسه نشر اسالمي 1425 ،ق.
 .68مقدس اردبيلي ،شيخ امحد؛ جمم ُ الفائدة و الربهان؛ قم :جامعه مدرسني 1403 ،ق.
 .69مقريزي ،امحد بن علي؛ امتاع السماع؛ به کوشش حممد عبداحلميد النميسي ،بريوت :دار الکتب العلمية 1420 ،ق.
 .70قيسي ،مکي بن ايبطالب؛ اإلبانة عن معاين القراءات؛ به کوشش حميي الدين رمضان ،دمشق :داراملامون 1399 ،ق.
 .71مؤدب ،سيد رضا؛ مباين تفسري قرآن؛ قم :انتشارات دانشگاه قم 1388 ،ق.
 .72مريزاي قمي؛ قوانني االصول؛ يبجا :چاپ سنگي ،يبتا.
 .73مريزاي نوري ،شيخ حسني؛ فصل اخلطاب؛ يبجا :چاپ سنگي ،يبتا.
 .74مري حممدي ،سيد ابوالفضل؛ حبوث يف تاريخ القرآن؛ قم :موسسه نشر اسالمي 1420،ق.
 .75ناصحيان ،علياصغر؛ علوم قرآين در مکتب اهلبيت (ع)؛ مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي 1379 ،ش.
 .76جنفي ،حممدحسن؛ جواهر الکالم؛ به کوشش شيخ عباس قوچاين ،هتران :دار الکتب االسالمية 1365 ،ش.
 .77نووي ،حميي الدين حييي بن شرف؛ املجموع؛ بريوت :دار الفکر ،يبتا.
 .78ـــــ؛ شرح مسلم؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب.1405 ،
 .79لساين فشارکي ،حممّدعلي؛ «قراء سبعه و گزارش قرائات ايشان»؛ استاد راهنما :حممّدباقر حجتی ،استاد مشاور:
آذرتاش آذرنوش ،هتران :دانشگاه تربيت مدرس.

