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 استناد به قرائات قرآنی در استنباط قواعد نحوی
 1علی حاجی پور

 

 

 

 چکیده 

نحویان از همان ابتدای تدوین علم نحو تالش خود را برای قاعده مند سازی این علم مبذول داشتند و بدین 

تا  4از وسیله علم اصول نحو را تاسیس کردند. دانشمندان اصول نحو، ادله موجود برای قاعده سازی نحو را 

مورد و فراتر از آن ذکر کرده اند. یکی از مهمترین ادله نحوی سماع است، که تمامی میراث فصیح عرب  21

را در بر می گیرد. قرآن یکی از منابع دست اول در سماع به شمار می رود. بدین صورت که قرائت در 

یرد. ولیکن قرآن در پس از رحلت استعمال شناسی و داللت یابی از سوی نحویون مورد استفاده قرار می گ

پیغمبر اکرم )ص( دچار اختالف شد و تا به جایی که صاحب بعضی قرائات بعض دیگر را تکفیر می کردند. 

رشد سریع قرائات، ابن جزری را واداشت که با وضع قواعدی در حوزه قرائات، آشفتگی موجود را برطرف 

تر ین نماید. علمای نحو نیز می توانند با ثبوت شرط توانماید و ضوابطی را برای تشخیص قرائت صحیح تعی

از معصوم )ع( از قرائات در استعمال شناسی و داللت یابی استفاده کنند. این قاعده تنها در قرائت حفص از 

عاصم جاری است؛ چرا که سند آن به معصوم منتهی می شود و قرائت رایج مسلمین در طول قرون بوده 

 است.

 

 کلید واژه

 ادله نحو، اختالف قرائت، گویش، اجتهاد قراء، تواتر قرائات
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 مقدمه. 1

 تمرکزی در همواره قرآن حکیم، کتاب آسمانی مسلمانان و معجزه پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم

 نای جمله از. را به وجود آوردند علومی میراث، این حفظ برای که آنجا تا است، داشته قرار مسلمانان توجه

 .تاس بوده قرآن الفاظ وقوع تحریف در از صیانت این علم، تاسیس هدف از که است بوده نحو علم علوم،

 پیشرفت اوج و طالیی دوره در حکیم قرآن که آنجا از (36، ص2632؛ صدر، 693، ص2)ابن جنّی، بی تا، ج

 دبیاتیا با کتابی. است بوده اول دست منبع یک عنوان به نحویون نگاه در قرآن همواره شد، نازل عربی زبان

استنباط، استعمال شناسی و  در تواند می و است شده نازل 1عربی دوره اوج تطور زبان در که رسا و بلیغ

 می مشخص زمانی سماع در قرآن به استناد اهمیت. بگیرد قرار استفاده مورد نحو علم قواعد داللت یابی در

 رسیدهن ما دست به کمی جز نیز عرب اشعار از و نیست دست در اطالعاتی هیچ بادیه عرب از بدانیم که شود

مضاف بر این که عده ای از علما و دانشمندان ( 212، ص2، ج2631؛ جعفریان، 16، ص2631)الراجحی، . است

اهل ادب در بسیاری از اشعار جاهلی تردید نموده و آن را از دوران جاهلیت نمی دانند، بلکه آن اشعار را 

خته و پرداخته شعرای دوره اسالمی می دانند. از طرفی اولین کسی که اشعار جاهلی را گردآوری کرده سا

شخصی به نام حماد ابن ابی لیلی معروف به حماد الروایه بوده است که از نظر بسیاری به جعل و دروغ متهم 

 اپید بروز قرآن قرائت در اختالفاتی قرآن نزول عصر در ( ولیکن611، ص1، ج2649شده است. )عسقالنی، 

( 26، ص1معرفت، بی تا،ج. )رسید خود اوج به بعدها اختالفات این و (231، ص3، ج2621کرد. )بخاری، 

 به واندت می همچنان قرآن آیا کرد؟ نگاه اعتبار عین به قرآن به میتوان همچنان اختالفات این وجود با آیا حال

د؟ فلذا بگیر قرار استفاده مورد نحویون توسط سازی قاعده همچنین و استشهاد و احتجاج در منبع یک عنوان

 شایسته است اختالف قرائات از این حیث مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد. 

 المیاس پژوهشگران و دانشمندان بررسی و توجة مورد مختلفی، ابعاد و زوایا از همواره قرآنی قرائات مبحث

 علیه صادق امام موال که همانطور. شوند می مند بهره حکیم قرآن از علمی، حوزه هر پژوهشگران. است بوده

 ستادهفر فرو قرآن در را دارد، نیاز آن به بشریت که آنچه تمام متعال خداوند: است فرموده باره این در السالم

 (19، ص2، ج2633)کلینی،  .است نکرده فروگذار چیز هیچ از و است

پژوهش های زیادی با محوریت موضوع اختالف قرائات انجام گرفته است، لیکن به نظر می رسد در این  

 موضوع به خصوص چندان مورد بحث قرار نگرفته است. 

                                                           

ساله قبل از  166تا حداکثر  216دوران جاهلیت به یک دوره زبان عربی در دوران جاهلیت به اوج تطور خود می رسد. 1 

 (63، ص2، ج2634بعثت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله گفته می شود. )شوقی، 
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)قرآن و تاثیر گذاری های مختلف آن بر نحو عربی اثر قاسم بستانی این مقاله به موضوع، ایجاد علم   -

رآن و همچنین تاثیرات قرائات قرآنی بروی قاعده سازی نحویون نحو با هدف صیانت از الفاظ ق

مورد بررسی قرار داده است ولیکن تاثیر اجتهاد قراء را بر حجیت این کتاب شریف در قاعده سازی 

 مسکوت گذاشته و بی تفاوت از کنار آن گذشته است. 

ر تاریخی به وجود آمدن )پژوهشی پیرامون اختالف قرائت ها اثر زهرا شبیری( مسئله قراء و سی  -

 اختالف قرائت را مورد بررسی قرار می دهد. 

)چالش های نحوی قرائت حمزه و خاستگاه تاریخی آن اثر روح اهلل نجفی( نیز قرائت حمزه را  -

بررسی کرده و به منازعه میان نحویون و این قاری به صورت خاص می پردازد. در عین حال به 

پردازد. چه که بعضی از نحویون مطابقت قرائات را با قواعد  مسئله شروط صحت قرائت نیز می

 نحوی الزم می دانند و قرائت حمزه را دارای اشتباهاتی در صناعت ادبی و قواعد عربی می دانند.

)در آمدی بر موضوع حجیت قرائات قرآنی اثر محمد اخوان( این مقاله ابتدا سیر تاریخی قرائات و  -

را بررسی کرده و سپس دالیلی که باعث شده است بعضی، حجیت چگونگی شکلگیری اختالفات 

قرائات را مورد تشکیک قرار بدهند را مورد بررسی و نقد قرار داده است. البته اشکاالتی جزئی نیز 

در متن مقاله وجود دارد. به عنوان مثال نویسنده به تواتر قرائات اشاره کرده است.  مسئله ای که البته 

دان اهل سنت مشهور است ولیکن از سوی دانشمندان جهان تشیع در حوزه علوم در میان دانشمن

 یقرآنی مانند آیت اهلل معرفت، آیت اهلل سبحانی، آیت اهلل خوئی و ... رد شده است و انشاءاهلل در جا

 مناسب به آن پرداخته خواهد شد.

 

 علم اصول نحو . 2

اصول از لحاظ لغوی از کلمه اصل گرفته شده است و اصل هر شیئی به قسمت زیرین یک شیء گفته می 

شود. چرا که قسمت زیرین به عبارتی چونان فوندانسیون و اساس است که قسمت های باالتر از آن متفرع 

 ( 443، ص6، ج2634شده و شاخ و برگ گرفته اند. )فیروز آبادی، 

واعد معینی گفته می شود که به وسیله آن قواعد می توانیم احکام خاصه علم مورد علم اصول به یکسری ق

نظر را تفریع و استنباط نماییم. به عبارت روشن تر، اصول نحو به علمی گفته می شود که در آن از ادلة النحو 

ولین کسی که ( ا1، ص 2633و چگونگی استدالل به این ادله در استنباط قواعد بحث می شود. )محمد عید، 

و افسار  علم نحو چموش»در این علم کتابی تالیف نمود ابوبکر بن سراج بوده است. سیوطی درباره او می گوید: 

 (1سیوطی، بی تا، ص« )گسیخته بود تا آن که ابن سراج آن را قاعده مند نمود.



4 
 

لم را در این باب، این ع ی، ابن انباری و سیوطی با تالیف کتبیپس از ابن سراج، دانشمندانی چون ابن جنّ

 (23، ص22، ج2636؛ ابن منظور، 1، ص 2633کامل تر نمودند.)محمد عید، عالم الکتب، 

 

  نحو ادلّه. 2،1

ادله ای که غالب علمای اصول نحو برآن اتفاق . اند کرده تعریف را منابعی نحوی قواعد استنباط برای نحاة

، 2616ابن انباری، )( 13استصحاب. )سیوطی، بی تا، صدارند، چهار مورد است: سماع، قیاس، اجماع و 

 بر شمرده اند.  النحو ادلة باب در نیز مورد 21 تا البته دانشمندان اصول نحو و( 41ص

سماع همانطور که گفته شد، یک از ادله نحات برای استنباط قواعد نحوی به شمار می رود. سماع عبارت 

 اهلل صلی اکرم رسول حضرت احادیث قرآن، شامل که ه باشد،است از کالمی که از شخصی فصیح صادر شد

 (43)سیوطی، بی تا، ص. شود و نثرعربی می آله، اشعار و علیه

نحات در مورد فصاحت قرآن اتفاق نظر دارند، فلذا آن را در زمره ادله قطعیه اصول نحو به شمار آورده اند 

 د، مورد تشکیک و اختالف می باشد.شمرده شولیکن بعضی از دیگر مواردی که در زمره منابع سماع 

 

 منهج نحویون بصره و کوفه در استناد به قرائات در قاعده سازی. 2،2

رویکرد بصره و کوفه در استنباط قواعد عربی به نوبه خود جالب توجه است. شاکله ذهنی خلیل بن احمد 

غت ستوار بود، تا آنجا که باب قیاس در لفراهیدی به عنوان الگوی و پیشوای نحاة بصره بر استدالل و قیاس ا

را نیز باز کرد و همین نکته بعد ها موجبات اختالفات گسترده میان نحاة بصره و کوفه شد. چرا که کوفیان 

اعتقاد داشتند که زبان اصال در دایره قیاس نمی گنجد و بسیاری از اتفاقات زبانی متاثر از تحوالت اجتماعی، 

 (46، ص2، ج2694ن بوده و هرگز با قیاس و استدالل به دست نمی آید. )کشمیری، سیاسی، تجاری و غیر آ

از همین جهت، بصریون در بسیاری از موارد به قرائات قرآنی احتجاج نمی کنند و تنها در مواردی که قرائات 

دند که ن معتقبا مقاییس و قواعد آن همگون و سازگار باشد، به قرائات روی می آورند. به عنوان مثال، بصریو

ان مخففه از ثقیله همچنان قدرت نصب اسم را دارا می باشد. آن ها در اینباره به قرائت نافع و ابن کثیر در 

( 222هود، «)أَعْمَالَهُمْ رَبُّکَ لَیُوَف ّیَنَّهُمْ لَمَا کُل ّا و إِن»سوره مبارکه هود احتجاج می کنند، که بصورت  222آیه 

 (219، ص2انباری، بی تا، جقرائت نموده اند. )ابن 
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اما کوفیون در نقطه مقابل بصریون فکر می کنند. به اعتقاد کوفیون، از آنجا قرائات قائم به روایت و نقل است 

و از منابع سماع عرب به شمار می رود، باعث می شود که در عرصه قاعده سازی از شعر و نثر و غیره به 

ه قرائات قرآنی باز نحاة بصره ورد اطمینان باشد. فلذا کوفیون بیشتر عنوان ابزار قویتری عمل کند و بیشتر م

 (13اعتماد کرده و از آن در استنباط قواعد کمک می گیرند. )سالم مکرم، بی تا، ص

ابن حزم اندلسی نیز نیز در این باره نتوانسته است که در مقابل رای بصریون در قرائات ساکت بنشیند و 

در شگفتم از آن ها که اشعار امرو القیس، زهیر و طرمّاح را در قاعده سازی مورد »د وگفته است: شگفتی خود را پنهان کن

 (19، 2646)افغانی،  «استفاده قرار می دهند ولی قرائات قرآنی را کنار گذاشته و در اینباره حجت قرار نمی دهند.

 

 بررسی معنای قرائت در لغت و اصطالح . 3

 . قرائت در لغت3،1 

این کلمه در واقع از مصدر قرأ می باشد که زجاج آن را در لغت به جمع کردن و گردآوری معنا کرده است.  

 نظور،م الحوض استشهاد نموده است که به معنای جمعت الماء فی الحوض می باشد.)ابن فی الماء او به قرأت

 به قطّ سلى الناقة به فاقرأت ( قطرب نیز معنای رمی و اسقاط را برای آن ذکر کرده و219، ص2ج ،2636

( گروهی از محققین نیز معتقدند که کلمه 112، ص2، ج2636کند. )زبیدی، مى استشهاد اسقطت ما معنى

قرائت به معنای تالوت و خواندن است. ابن عطیه نیز همین رای را پذیرفته است. لیکن آنطور که عده ای از 

معنای خواندن و نوشتن( دارای ریشه عربی نبوده و از زبان پژوهشگران می گویند اصال کلمه قرائت )به 

( دراین 143، ص2691آرامی وارد عربی شده و سپس در معنای تالوت معمول و متداول شده است. )حجتی، 

باره بالشر مثال های متعددی از لغات آرامی و غیر آرامی را که وارد زبان عربی شده اند، در کتاب خود نقل 

جستجو می کند.  همچنین، علت این مسئله را در همجواری قوم عرب با یهود و سایر اقوامکرده است. او 

 (149)نک: همان، ص

 

 . قرائت در اصطالح3،2

قرائت در اصطالح به علمی گفته می شود که در آن از وجوه اختالفی متواتر در آیات قرآن بحث می شود.  

ارات وحی است که از سوی قراء نقل شده است. )حاجی به عبارت دیگر قرائت علم به اختالف الفاظ و عب

 (2623خلیفه، بی تا، ص
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گاهی اوقات قرائت تنها یک وجه دارد که در این صورت قراء بر آن اتفاق دارند از آن با متفق علیه القراء 

ایی دتعبیر می کنند و یا دارای وجوه مختلف است که از آن با نام مختلف فیه بین قراء یاد می کنند. )خ

 (26، ص2636اصفهانی، 

 

 بررسی گستره اختالفات میان قراء . 4

 اختالفات موجود در میان قراء بر چند نوع است که به آن اشاره می شود. 

سوره بقره:  141اختالف در اعراب بدون تغییر معنا و یا تغییر صورت کلمه. مانند آیه  (2

 که به دوصورت رفع و نصب قرائت شده است. « فیضاعفَهُ»

اختالف در اعراب که موجب تغییر در معنا می شود اما صورت کلمه همچنان بدون تغییر  (1

 «ونه.اذ تَّلَقَّونه و اذا تَلَقَّ»باقی می ماند. مانند: 

اختالف در حروف کلمه بدون اختالف در اعراب؛ بدین صورت که صورت کلمه را تغییر  (6

 «کیف ننشرها و ننشزها.»می دهد ولی معنا تغییری نمی کند. مانند: 

 «ان کانت اال صیحه و اال زقیة.»اختالف در کلمه بدون تغییر معنا. مانند:  (4

 «طلح منضود، و طلع.»اختالف در کلمه همراه با تغییر معنا. مانند:  (1

و جاءت سکرة الموت بالحق، و جاءت سکرة »اختالف در تقدیم و تاخیر کلمات. مانند:  (3

 «الحق بالموت.

، 2639)طبرسی، « ایدیهم.و ما عملت ایدیهم، و ما عملته »اختالف در زیادت و نقصان. مانند:  (3

 (49، ص2ج

 

 علل شکلگیری اختالف قرائات . 5

 ن خط عربی. صباوت و بدوی بود5،1

بعضی از محققین صباوت خط عربی و عاری بودن از نقطه و عالئم نگارشی را یکی از مهمترین دالیل 

قرائات  رد اختالف سبب: است در این باره گفته هاشم ابى شکلگیری اختالفات موجود بیان کرده اند. ابن

 شکل ه،نقط مشخصه، عالئم گونه هر از اسالمى مراکز و مناطق به شده فرستاده مصاحف که است هفتگانه این

 آمد. پدید اختالف شهرها قاریان میان لذا. کردندمى برداشت مصاحف همین از مردم و بود عارى غیره و

به عنوان مثال عرب جاهلی در کتابت الف وسط کلمه را اسقاط می کردند. چرا که 6؛(91تا،ص بی فضلی،)
                                                           

 .241ص ،2631 ؛ معرفت،66،ص2636 اصفهانی، خدایی 6
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خط عربی کوفی از خط سریانی نشات گرفته و در خط سریانی مرسوم نبود که الف وسط کلمه را بنویسند. 

فلذا سماوات را سموات می نوشتند. به همین دلیل است طبیعی است که قراء در بعضی موارد از این قبیل 

را یخادعون قرائت کرده اند. سوره بقره  9اختالف کنند. کما این که نافع، عمرو و ابن کثیر یخدعون در آیه 

 ( 61، ص2636)خدایی اصفهانی، 

اگرچه محققین اعتقاد دارند که خط اصال تاثیری در به وجود آمدن اختالفات نداشته است. چرا که پیغمبر 

اکرم صلی اهلل علیه و آله در طول نزول قرآن سنت اقراء را پایه گذاری کردند. بدین معنا که صحابه ابتدا قرآن 

کامال از حضرت بصورت مشافهه آموخته و سپس برای حضرت بازخوانی میکردند. در صورت صحت را 

( 61، ص2636قرائت از سوی پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله مامور آموزش مسلمانان می شدند. )زنجانی، 

رآن تالوت قفلذا در قرن اول اصال مصاحف نقشی در یادگیری تالوت قرآن ایفا نمی کرده است ویادگیری 

از مصحف همواره از سوی مسلمانان منع می شده است. به عنوان مثال عثمان ابن ابی شیبة در آیه جعل 

آن من ال تاخذوا القر»السقایة فی رحل اخیه، کلمه رحل را اشتباها  رِجل خواند! فلذا در این باره گفته شده است: 

(. در همان قرن اول، اعراب گذاری قرآن نیز آغاز شد. 26)سالم مکرم، بی تا، ص« مصحفی و ال العلم من صحفی.

ی در ر(. بنابراین به قطع می توان گفت که اختالف صحف و صباوت خط عربی تاثی123، ص2633)آراسته، 

 اختالف قرائات نداشته است.

 

 . اختالف لهجه ها در قرائت قرآن5،2

ای آنان با یکدیگر متفاوت می نمود. مانند اختالف گرچه زبان تمامی قبایل جزیرة العرب واحد بود اما لهجه ه 

سیوطی، . )استعمال می کنندلغات در مع، که قبیله بنی ربیعه آن را مبنی بر سکون و باقی عرب آن را معرب 

( فلذا این لهجه ها از لحاظ کیفیت اداء و حرکات در قرائت قرآن تاثیر می گذاشت. بنابراین 132بی تا، ص

در سوره فاتحه الکتاب که روزانه در نماز قرائت می شود نیز اختالف پیش آمده است و می بینیم که حتی 

سوره حمد به فتح و کسر نون قرائت شده است. فراء در این باره می گوید: در لغت  1کلمه نستعین در آیه 

قبیله  ( یا63، ص2633قیس و اسد مفتوح است ولی غیر ایشان می گویند مکسور است. )خدایی اصفهانی، 

بنی اسد که مطلقا کلمات غیر منصرف را بصورت منصرف استعمال می نموده اند. )ابن محمد الدمیاطی، 

2633 ،113) 

البته بعضی به این رای خرده گرفته و اشکال کرده اند: قرائت بدین صورت نبوده است که تمامی افراد قرآن 

البد بعضی از عیوب موجود در کالم عرب در  را طبق لغت قبیله خود بخوانند. چون در این صورت اال و
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در  3در لغت قیس و تمیم و فحفحة 1در لغت ربیعة و مضر، عنعنة 4قرآن پدیدار می شد. عیوبی از قبیل کشکة

 (. 11لغت هذیل. در حالی که می بینیم تمامی قرائات قرآنی از این عیوب بدور هستند. )سالم مکرم، بی تا، ص

اصل روایت و نقل است و محیط زندگی قاری و قبیله منتسب به آن اصال ذره ای  از طرفی قرائت قائم بر

تاثیر در قرائت قاری ندارد. بارز ترین مثال این مورد ابن کثیر قاری مکه است؛ چرا که مکی ها لهجه ی قریش 

 هرا نمایندگی می کنند. یکی از بارزترین خصوصیت های لهجه قریش این است که در گویش قرشی همز

را  24ه در سوره بقره آی« خَلَوا الی شیاطینهم»بیشترمورد تسهیل و قلب قرار می گیرد. به عنوان مثال عبارت 

.  با این حال مشاهده می کنیم که ابن کثیر (261ص ،2ج ،2639 طبرسی،) به صورت خَلَوِلی قرائت کرده اند.

 (.31، ص2631)الراجحی، قاری اهل مکه اکثر اوقات به همزه قرائت نموده است. 

 حال در این که قرآن به لغت کدام یک از قبایل عرب نازل شده است اختالف است: 

  ،ابو حاتم سجستانی و بعض دیگر از علما قائل به تبعیض می باشند. و قائلند که قرآن به قریش، هذیل

 (11تا، ص تیم، ازد، ربیعه، هوازن و سعد ابن ابی بکر نازل شده است. )سالم مکرم، بی

عبداهلل بن عباس، مفسری که در میان فریقین شخصیت مقبول و مورد اعتمادی به شمار می رود، در این باره 

می گوید: قرآن به لغت هوازن نازل شده است که متشکل از چهار قبیله است: سعد ابن بکر، جشم ابن بکر، 

 نصر ابن معاویه و ثقیف. 

البته این رای محل مناقشه بسیاری محققان بوده است. و در اینباره اشکاالتی مطرح نموده اند. بعنوان مثال 

قبیله تیم که ابو حاتم سجستانی از آن نام برد، در فضای اجتماعی مکه از پست ترین قبایل زیرمجموعه قریش 

ست که اصلیت آن ها به سودان باز می به شمار می رفته است. چرا که از قبایل هجین به شمار می رفته ا

گردد. پرواضح است که لغت چنین قبیله ای نمی تواند مبنا قرار بگیرد. جریر تمیمی درباره این قبیله شعری 

 مشهوری دارد: 

  شهود هم و یستاذنون ال و        تیم تغیب حین االمر یقضی و

 (233، ص2633)مفید،  العبید   همایّ: قلت  تیما  و        تیم   عبید رایت  لو  انّک  و

                                                           
 کنند: رایتکش، سالمدر لغت ربیعة و مضر همواره بعد از کاف خطاب یک شین اضافه ی کنند و بدین صورت تلفظ می  4

 علیکش. 
 در لغت قیس و تمیم همزه ابتدای کالم را عین تلفظ می کنند.  1
 در لغت هذیل حاء را عین تلفظ می کنند.  3
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 م نْ أَرْسَلْنا ما وَ»ابن قتیبة نیز دراین باره اشکالی مطرح کرده است که بدین قرار است: با توجه به آیه شریفه 

لغات موجود در قرآن بایستی همه در بطن قبیله قریش بوده باشد. عده ای نیز در پاسخ  «قَوْم ه  بِل سانِ إِلَّا رَسُولٍ

اشکال ابن قتیبه متذکر این نکته شده اند که قوم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تمامی عرب را به 

  3(.11ص تا، بی مکرم، سالم) دربر میگیرد و نه تنها قبیله قریش.

  قرآن به لغت قریش قریش نازل شده است، دانشمندانی چون ابن فارس و سیوطی در کتب خود به این

ه اند که لغت قریش سید لغات عرب به شمار می رود. چرا که شهر مکه به وجود کعبه مسئله تصریح کرد

و همچنین تکیه مردم مکه بر در آمد بازرگانی همواره محل رفت و آمد بوده است. این رفت و آمد ها از 

ای ه سوی اقوام و قبایل مختلف باعث شده است تا صراع و کارزار لغات به وجود بیاید. در چنین کارزار

لغوی وامداری هایی صورت می گیرد. بدین صورت که لغت غالب بعضی از ویژگی ها از اصوات، قواعد 

و اسالیب لغت مقهور و مغلوب را اخذ می کند. از آنجا که شهر مکه به علت وجود کعبه، به عنوان 

؛ محمد بن 121، ص2، ج2646مرکزیتی زیارتی و اقتصادی برای اعراب تعریف شده بود. )ابن واضح، 

(. خداوند متعال در سوره قریش به این رفاه و گشایش اقتصادی ناشی از 41، ص2634حبیب بغدادی، 

 مرکزیت مکه در گذرگاه های بازرگانی آن روز اشاره نموده است.

همچنین می توان به سوق عکاظ اشاره کرد.  شهرت و اهمیت بازار عکاظ به اجتماع سالیانه اعراب برای 

 (133، ص2رهنگی و اقتصادی باز می گردد. )آلوسی، بی تا، جمبادالت ف

فلذا در اثر این رفت آمد های قبایل مختلف به مکه، قبیله قریش زیباترین اصوات، آسانترین قواعد و 

 (192ص ،2691 حجتی،)بهترین اسالیب را از آن ها گلچین کرده است. 

 است هگفت و است زده تایید مهر رای این به یزن عربی ادب معاصرین از حسین و ابراهین انیس طه دکتر

 سلطه به هک توانست جزیره شبه های شهر مهمترین از یکی بر اقتصادی و سیاسی سلطه اثر بر قریش که

یعنی گویش قرشی به عنوان گویش رسمی جزیره به  .یابد دست بود، لغت سیادت همان که فرهنگی

بنابراین لغت قریش سید لغات عرب است و شایسته است که قرآن بر این لغت  شمار می رفته است.

 افصح انا»: فرمایند می که حضرت از منقول حدیث این مخصوصا ( 46، ص2631 الراجحی،)نازل شود. 

که داللت دارد لغت قریش افصح لغات عربی   3.(96، ص8، ج8731)فخر رازی، « قریش من انّی بید بالضاد نطق من

 بوده است.

                                                           

 اهلل صلی اکرم برپیغم که چرا. دانند نمی عربی زبان به اشاره را آله و علیه اهلل صلی پیامبر لسان ،مفسران معاصر از بعضی البتها3 

 منحصر و است بوده جهانی آورانی پیام چنین رسالت که است پرواضح و رود می شمار به اولوالعزم پیامبران جمله از آله و علیه

 .(124، ص2633؛ مکارم شیرازی، 23، ص21، ج2696؛ طباطبایی، 24، ص23)صادقی تهرانی،بی تا، ج .باشد نمی اعراب به

  :نندک می استشهاد ابوعبیده شعر به اینباره در و اند گرفته( اینرو از سبب، بدین) الجل معنای به حدیث این دررا  بید3 
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اما به نظر می رسد که آراء و نظراتی از این قبیل تحت تاثیر شخصیت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 

همخوانی ندارد.  9جغرافیای لهجاتعلم صادر شده باشد. چرا که این رای اصال با مناسبات علم لغت و لهجه و

 . (46ص ،2631 الراجحی،)

آیا قبایل عرب همگی در دوری و عزلت اجتماعی از یکدیگر به سر می بردند و مکانی جز شهر مکه برای 

گردهمایی نداشتند؟ مخصوصا اگر ویژگی های سرزمینی مکه از قبیل خشکسالی ها و قحطی آب و غیره را 

ه مکان دیگری وجود نداشته است که در نظر بگیریم. آیا در تمامی شبه جزیره عرب جز بازار عکاظ و کعب

 در اثر اجتماع قبایل صراع لغوی به وجود بیاید؟ 

با مراجعه به کتب تاریخی خواهیم دید که عالوه بر بازار عکاظ، بازار های معروف دیگری چون دومة الجندل، 

جنگ  (134ص، 2؛ آلوسی، بی تا، ج16ص ،2631 الراجحی،)مشقر، هجر، عمان، صحار و ... نیز بوده است.

های طوالنی مدت عرب نیز نمونه ای دیگر برای تایید این موضوع به شمار می رود. جنگ هایی که منجر به 

برخورد چند قبیله برای سال های  طوالنی مدت می شده است. از جمله این جنگ ها می توان به جنگ های 

، 2، ج2641ل به طول انجامید.)ابن اثیر، سا 46چهارگانه فجار و یا جنگ تغلب و بکر اشاره نمود که بیش از 

 (239، ص2634؛ ابن حبیب، 116ص

بررسی ها و تحقیقات پژوهشگران حاکی از آن است که ویژگی های سرزمینی از قبیل خشکسالی و کم آبی، 

سرما و یا گرمای شدید هوا باعث می شود که مردم در دایره های جمعیتی بزرگتری در کنار هم زندگی کنند 

(. از جمله این شهر ها می توان به شهر یثرب پیش 12، 2669انیس، بی تا، )ر مشکالت طبیعت فائق آیند.تا ب

از اسالم اشاره کرد که به دلیل حاصلخیز بودن خاک قبایل زیادی از یهودیان و یا اعراب قحطانی چونان بنی 

(. شهر صنعا نیز از 233، 2633ریان، ظفر، بنی عبد اشهل، بنی زعور و ... در آنجا ساکن شده بوده اند. )جعف

جمله شهر های شگفت انگیز قبل از جاهلیت بوده است و از جمله مراکز تجاری شبه جزیره به شمار می 

، 2639رفته است. شعر معروف عرب که در این باره می گوید: البد من صنعا و ان طال السفر. )ابن حائک، 

ی و یا اجتماع اعراب نبوده است. آلوسی نیز در بلوغ االرب برخی (. بنابراین شهر مکه تنها مرکز تجار261ص

 (136، ص2از اجتماعات را ذکر می کند. )آلوسی، بی تا، ج

فلذا همانطور که اشاره شد، بررسی های موشکافانه قویا داللت دارد که رای نزول قرآن بر لغت قریش تنها 

 نشانی از تمجید قبیله حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله می باشد و ریشه و اساس علمی ندارد. 

                                                           

 (233ص ،6ج تا، بی سیوطی،) ترنّی أن هلکت إن أخاف              أنّی بید ذاک فعلت عمدا
9 Dialect geography 
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 نیز النیالباق بن کرابوب قاضی که این کما. است شده نازل عرب تمامی لغت به قرآن که معتقدند گروهی 

 اعَرَبِیًّ قُرْآنا  جَعَلْناهُ إِنَّا»: فرمایند می متعال خداوند که آنجا در. است کرده استشهاد قرآن به باره دراین

 ضتبعی به قائل که کس هر و گیرد می بر در را عرب لغت تمامی عربی کلمه («4)یوسف، .تَعْق لُون لَعَلَّکُمْ

این یکی از بهترین آراء گفته شده در این حوزه است . بیاورد دلیلی و حجت خود کالم بر بایستی است

 (11ص تا، بی مکرم، سالم)که توسط بعضی از دانشمندان معاصر نیز تقویت شده است. 

طبق بررسی  های انجام شده در حوزه ادوار پیشرفت و تطور لغات و لهجه ها بایستی گفت، که زبان عربی 

 به دو قسمت تقسیم می شود: 

 لهجه ها و گویش های خاص هر کدام از قبایل عربی، که با هم تفاوت هایی داشته و دارند.  (2

ازل ود و قرآن بدین گویش مشترک نگویش عام و یا عربی مشترک، که میان تمامی قبایل تکلم می ش (1

شده است. این گویش مشترک در طول ادوار تطور لغوی همواره کامل تر شده است و از خصائص 

لهجات مختلف بهره برده است. لذا این که بعضی از محققین گویش های مختلف وارده در قرآن را 

 مورد شمرده اند، از همین مسئله نشات گرفته است. 36تا 

ره شناسی شبه جزیراستا، قرائات قرآنی یکی از منابع دست اول مطالعه و تحقیق در حوزه گویش  در همین

 به شمار می رود.

 

 تحکیم رای و اجتهاد. 1،6

، 2696(، سبحانی )سبحانی، 219عده ای از دانشمندان علوم قرآن مانند آیات عظام خوئی )خوئی، بی تا،  

( معتقدند 623، ص3( و بدرالدین زرکشی )زرکشی، 211، ص2636؛ 143، ص2632 معرفت،)(، معرفت  161

که قراء در انتخاب وجوه قرائات خود اجتهاد می نموده اند. فلذا می بینیم که حتی میان راویان یک قاری نیز 

 ااختالف وجود دارد. به عنوان مثال ابوبکر بن عیاش و حفص بن سلیمان هر دو از عاصم روایت کرده اند ب

( و یا بعضی از قاریان که در قرائت با 23،ص2636مورد با هم اختالف دارند. )مهدوی،  116این وجود در 

مورد  6666اساتید خود اختالف دارند. مانند ابو عمرو که قرآن را بر استاد خود ابن کثیر قرائت نمود اما با او 

 (23،ص2636 مهدوی،)اختالف دارد. 

قراء برای قرائت خود به نحو استناد می کرده اند. تا آنجا که زمخشری قرائت ابن عالوه بر این که می بینیم 

( و یا 36، ص1، ج2633عامر در قتل اوالدهم شرکاء را به علت مخالفت با نحو مردود می داند. )زمخشری، 
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، 2633عمرو بن عالء که برای صحت قرائتش احتجاج به اشعار عرب می نموده است. )ابن معاضة الش ّهری، 

 (333ص

قراء در زمینه ادبیات عرب نیز مهارت و تبحر ویژه ای داشته اند. کما این که در رابطه با ابن کثیر نقل شده 

است، که او در علوم عربی عالم تر از مجاهد بوده است. هر کدام از حمزه، عاصم و ابو عمرو نیز هرکدام در 

 . (34ص ،2631 الراجحی،) زمینه علم نحو ید طوالیی دارند.

بنابراین طبق قرائن موجود به نظر می رسد که بیش از تمامی دالیل گفته شده این اجتهاد قراء بوده است که 

 در پدید آمدن اختالف قرائات دخیل بوده است. 

لذا از همین روست که گفته شده قرآن و قرائات دو حقیقت متغایرند. قرآن، وحی الهی نازل بر حضرت 

یه و آله و سلم است. درحالی که قرائات، ناشی از شناخت قراء نسبت به قرآن است که رسول صلی اهلل عل

 (623، 2، ج2633بیشتر مبنی بر اجتهادات شخصی آنان می باشد. )زرکشی، 

البته الزم به ذکر است که عده ای از دانشمندان شیعه و قاطبه اهل سنت براین مذهبند که قراء هرگز در قرائت 

(چرا که قوام قرائت به روایت و نقل است و وثاقت قراء در 116، ص2691رده اند)حجتی، خود اجتهاد نک

(. ولیکن همچنان اشکال به قوت خود 313، ص4، ج2633نقل توسط علما تایید شده است. )ابوحیان، 

ته فایکه هر قاری تربیت شده و تعلیم  باقیست؛ چرا که روایت و نقل قراء به دالیل قوی تخطئه می شود. چرا

استاد خود است و نه راوی از او. به عبارت دیگر هر قاری نظرات و آراء خودش را در قرائت قرآن منعکس 

 صاحب هر حقیقت می کند، نه رای و نظرات استاد خویش تا گفته شود که روایت و نقل شده است. در

 ایخمش قرائت ناقل و راوى نه دانیممى اختیار صاحب را او لذا کندمى اجتهاد قرائت نحوه انتخاب در قرائت

 هر که فقها فقهیّه آراى همانند دهیممى نسبت او خود به را قرّاء از یک هر قرائت که است رو این از. خود

ر این عالوه ب !کند پیدا روایت و نقل حالت تا او شیخ به نه دارد، انتساب نظر صاحب همان به فقهى نظریه

ص به حف رااو قرائتی  جناب عاصم نقل شده است که جز این که ازکه خود قراء چنین ادعایی نداشته است؛ 

 (.291، 2632است. )معرفت، المومنین علیه السالم اخذ کرده از امیر  و او از ابو عبدالرحمن سلمی که آموخته

 دانند، چرا که موجب دور می شود. صحیح نمی قائلین به این رای استناد به نحو را در صحت قرائت 
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 : تفسیر5،4

گاهی اوقات اختالفات در باب زیادت، وجهه تفسیری داشته است. کما این که می بینیم بعضی از قراء این  

ناح ال ج»و یا آیه شریفه « و حافظوا علی الصلوات و الصالة الوسطی )صالة العصر(»گونه قرائت کرده اند. 

م بیشتر در احادیث معصومین علیه این نوع از قرائات« علیکم ان تبتغوا فضال من ربکم ) فی مواسم الحج(

 (33، ص2، ج2636السالم نیز دیده می شود. )بحرانی، 

 

 تعداد قرائات . 6

قرائات قرآنی را از پنج تا پنجاه قرائت و بیش از آن هم شمرده اند. گرچه از این تعداد، قراء سبع ابن مجاهد 

رتباطی میان قرائات سبعه ابن مجاهد و از شهرت بیشتری برخوردار هستند. البته پر واضح است که هیچ ا

حدیث سبعة احرف وجود ندارد فلذا می بینیم که از این جهت، عده ای از محققین بر ابن مجاهد خرده گرفته 

 (39اند. چرا که تسمیه او به قرائات سبعه محل اشتباه بسیاری از عوام بوده است. )بیلی، بی تا، ص

الزم به ذکر است اقوال مختلف در تعداد قرائات من باب تحدید قرائات در این تعداد نیست. چرا که اهل 

سنت به پیروی از صحابه قرائات مختلف را انکار نمی کنند بر تمامی قرائات صحه می گذارند. )مهدوی، 

 (. 26،ص2636

 

 شروط صحت قرائت . 3

 24تا  1حت یک قرائت بر شمرده اند، که تعداد این شروط از علمای علم قرائات شروط متعددی را برای ص

 مورد متغیر است. سه شرط مهمی که اکثر کتب قرائات آن را ذکر کرده اند عبارتند از: 

 موافقت با نحو و قواعد عربی  .2

 موافقت با رسم الخط قرآن  .1

 (13؛ مکی، بی تا، ص36، ص2636صحت اسنادی )القضاة،  .6

 نسبت انهگ هفت قاریان از یكى به که را قرائتى هر نباید»: گویدمى -الوجیز المرشد -خود کتاب در شامه، البته ابو

 حتص قوانین و ضوابط با آنكه مگر. است گردیده نازل صورت بدان قرآن واقعا که پنداشت چنین و دانست صحیح شود،مى داده

 «.داشت نخواهد اختصاص نفر یك به و بود خواهد اجماعى آن نقل صورت این در که کند مطابقت
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این سه شرط از شروطی است که عده ی قابل توجهی از علما مانند ابوعمرو عثمان بن سعید دانی، ابومحمد  

، 2639بن ابی طالب مکی، ابوالعباس بن احمد بن عمار مهدوی بدان تصریح کرده اند. )خدایی اصفهانی، 

 (63ص

ه است و بعضی از علما آن را تخطئه نموده اند. به عنوان مثال گرچه این شروط نیز مورد اختالف قرار گرفت

 درباره شرط صحت اسنادی همانطور که قبال ذکر شد، سلسله مشایخ را نمی توان سلسله اسناد روایت گرفت. 

شرط مطابقت با قواعد زبان عربی و وجوه نحوی نیز بنابر رای بسیاری از نحویین بصره و تعدادی از پیروان 

مانند ابن قتیبة یا زمخشری می باشد که البته این شرط از سوی نحویین متاخر مردود اعالم شده است. آن ها 

و دلیل آورده اند که لغت و نحو به وسیله قرائات اثبات می شوند ولی این رابطه بالعکس صحیح نیست. چون 

ی قت با وجوه نحوی، شرطی باز لحاظ منطقی دور پیش می آید. بعضی دیگر نیز قائل شده اند که شرط مواف

فایده است. چرا که ما اصال قرائتی نداریم که به وجهی از وجوه زبان عربی صحیح نباشد. )فضلی، بی تا، 

 ( 92ص

به عنوان مثال، همین مسئله باعث شده که زمخشری به قرائت ابن عامر در آیه شریفه  قتل اوالدهم شرکاوهم 

مردود اعالم نماید. ابن عامر این آیه شریفه را به رفع قتل و جر شرکاء  سوره انعام خرده گرفته و آن را 263

که مضاف الیه قتل هست قرائت کرده است. درحالی که اوالد که ظرف نیست میان مضاف و مضاف الیه فاصل 

شده است. هنگامی که زمخشری به این جا می رسد طبق قواعد نحو که فصل بغیر ظرف را جایز نمی دانند، 

ت ابن عامر را خطا اعالم کرده و منشاء این خطا را، اشتباه مصاحف بیان می کند و در ادامه می گوید: قرائ

ابن عامر در اینجا به نقل و روایت، قرائت نکرده و تنها به خط مصحف اعتماد نموده است و همین مسئله 

 (36، ص1، ج2633موجب بروز اشتباه در قرائت او شده است. )زمخشری، 

عجیب است که شخصی عجمی و ضعیف در نحو، این گونه بر قاری عربی »ابن حیان نیز در پاسخ به زمخشری می گوید: 

خرده می گیرد. در حالی که نظیر چنین استعماالتی در زبان عربی موجود است و همچنین نسبت به سوء ظن این شخص نسبت به 

 (.313، ص4، ج2633)ابوحیان، « آنان نزد همه مسلمین ثابت است.قراء در شگفتم چرا که وثاقت قراء در نقل و دیانت 

سیوطی نیز در کتاب اقتراح، تصریح می کند که، اگر قرائتی شاذ باشد و با قواعد زبان عربی نیز همراه نباشد، 

 (43باز احتجاج به آن صحیح و بدون اشکال خواهد بود. )سیوطی، بی تا، ص

 حوی و رسم الخط را کافی می داند. ابن مقسم دو شرط موافقت با وجه ن
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ولو اگر قرائت  (33ص ،2631 الراجحی،.)ابن شنبوذ نیز دو شرط صحت نقل و وجه نحوی را الزم می داند. 

مذکور از طریق نقل به دست ما نرسیده باشد. این رای با مخالفت جدی ابن جزری مواجه شده است و ابن 

 د بدعت و گناه کبیره شمرده است.جزری قرائاتی را که مطابق خط مصحف نباشن

الزم به ذکر است، که عبد الفتاح القاضی شرط تواتر در نقل را نیز واجب و ضروری برشمرده است. این قول، 

( ابن جزری تواتر را برای هیچ 3، ص2636بیشتر از سوی فقها و علمای اصول مطرح شده است. )قاضی، 

 26واتر قرائات اثبات شود، ما اصال نیازی به شروط دیگر نداریم.اگر ت چرا کهکدام از قراء ثابت نمی داند 

( آیت اهلل سبحانی نیز شرط تواتر برای قرائات را مردود اعالم نموده اند. 63، ص2633)خدایی اصفهانی، 

ایشان در این باره به توجیه قرائات و کتاب هایی که در اینباره تالیف شده است، چون المحتسب ابن جنی یا 

این استدالالت بر وجوه مختلف ادبی قرائت قراء برترین دلیل بر عدم تواتر »ة ابوعلی فارسی اشاره کرده و گفته اند: الحج

این قرائات است؛ و اال با وجود تواتر سندی چه نیاز بود که به وجوه نحوی استدالل نمایند. از طرفی با بررسی های تاریخی، 

های فراوان پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و جنگ های صورت گرفته، ایشان به عنوان متوجه می شویم که با توجه به مشغله 

 پرداختن به قرائات هفتگانه یا دهگانه را نداشته اند.  ی برایزمان ،مصلح اجتماعی و رهبر جامعه

نها ت نمی شود چرا که هر قاری تعالوه بر این که این قرائات از سوی حضرت متواتر نیستند، تواتر قرائات از سوی قراء نیز ثاب

 «دو راوی دارد، بنابراین چگونه قرائت آنها برای ما متواتر خواهد شد؟

بنابراین، تنها قرائتی که متواتر است، قرائت حفص از عاصم است. که در طول قرون توسط مسلمین نقل شده 

 ه نه از سوی پیغمبر اکرم و نه از سویو اکنون به دست ما رسیده است. اما دیگر قرائات هفتگانه، دهگانه وغیر

 (296 ،2696 سبحانی،)قراء متواتر نخواهد بود. 

                                                           

 ائاتقر این همگانى نقل از مقصود پر واضح است که صرف تواتر موجب بی نیازی از دیگر شروط نمی شود. چرا که اگر26 

 اگر و ندک پیدا حجیت منقول تا باشد معصوم مقام باید تواتر مبدأ چرا که است؛ ارزش فاقد این باشد، سبعه قرّاء خود از نقل

 ندارند، قرائت سند حتى قرّاء، بیشتر زیرا نیست؛ ثابت امر این قرّاء، این به فقط باشد صلی اهلل علیه و آله پیغمبر از نقل مقصود

 تواتر رضاف اگر و نیست روایت و نقل به مستند هرگز و بوده شخصى اجتهاد روى از قرائات، بیشتر بعالوه تواتر، به رسد چه

 نه باشد دهش حاصل او خود به نسبت که دارد حجیت کسى براى تواتر زیرا داشت؛ نخواهد اثرى تواتر این بپذیریم را قاریان تا

 .دیگران

 آن تواتر شرط نتریاساسى زیرا است؛ تواتر شرط فاقد باشد، دیگران به آنها از و قرّاء به پیغمبرصلی اهلل علیه و آله از نقل اگر و

 به طوس در زیرا باشد؛نمى چنین فرض این در و باشد داشته وجود همگانى نقل طبقات، تمامى در مقصد تا مبدأ از که است

 (249، ص2631)معرفت،  .شودمى ساقط تواتر از و رسدمى فرد نقل
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البته رای آیت اهلل سبحانی درباره تواتر قرائت حفص از عاصم نیز با مناقشه و نقد های ضعیفی مواجه شده 

دیدگاه رواج قرائت حفص از عاصم در طول تاریخ و تواتر قطعی آن برای اولین »است چرا که برخی قائلند: 

 ت رسید. بار توسط محمد جواد بالغی مطرح شد وتوسط آیت اهلل معرفت به اوج شهر

بنابر بررسی ها تاریخی انجام شده، قرائت عاصم به روایت حفص، نیز قرائت غالب، در طول قرون به شمار 

 نمی رفته است. کما این که قرائت رایج در دوره ابن مجاهد بدین صورت بوده است: 

ت غالب ق داشته اند. قرائمردم مکه پیرو قرائت ابن کثیر، مدنی ها تابع نافع و مردم کوفه بر قرائت حمزه اتفا

مردم شام ابن عامر و اکثریت مردم بصره ابوعمرو بوده است. یعنی قرائت عاصم در دوره خودش نیز در کوفه 

 رواج نداشته است. 

قرائت مردم مصر تا قرن پنجم هجری، پیرو قرائت ورش از نافع بوده اند، لیکن از قرن پنجم تا قرن دوازدهم 

هجری قرائت ابوعمرو در میان آن ها رواج می یابد. قرائت ابوعمرو در قرن پنجم از مصر فراتر رفته و منطقه 

 ای به گستردگی نیل تا فرات را در بر می گیرد. 

 بوده است. تا این که امپراتوری عثمانیصم همواره در طول تاریخ، متروک ه قرائت حفص از عالذا می بینیم ک

برگزید و این مسئله به رواج این قرائت کمک شایانی نمود و ن دهم هجری قرائت حفص از عاصم را در قر

سالمی در حاضر حدود چهار قرن است که قرائت حفص از عاصم به عنوان قرائت غالب در کشور های ا

(، ارزیابی ادله دیدگاه 2693)حامد شریفی نسب، سید محمد باقر حجتی، امید قربانخانی،)« شناخته می شود.

(. اما همانطور که گفته 33-69، صص 1تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص، مطالعات قرآن و حدیث ش

حفص از عاصم در طول قرون شد این نقد چندان مستدل و قوی نبوده چرا که یکی از شواهد تواتر قرائت 

و اعصار، این است که تمامی کتب تفسیر قرآن را مطابق این قرائت تفسیر نموده اند. قرآن ها و مصاحف 

موجود و رایج میان مسلمانان نیز بنابر این قرائت بوده و هیچ قرائتی چنین مورد پذیرش مسلمانان نبوده است. 

 و انانمسلم اعتراض مورد شده بود، لیبى چاپ عربى کشور در اتنه قالون که روایت به ورش چنانکه قرائت

 (211، ص2631)معرفت،  .گرفت قرار اسالمى کشورهاى از برخى سران

بنابراین بایستی گفت که شرط تواتر برای صحت قرائات دارای اشکاالت عدیدی است. یکی واضح ترین 

ص از عاصم( رهنمون می سازد، مخالفت ائمه اهل ادله ای که ما را به عدم تواتر قرائات )غیر از قرائت حف

سنت با بعضی از قرائات و یا حتی خود قراء سبعه است. اگر این قرائات از سوی پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه 

 و آله و سلم متواتر باشند چگونه آن ها می توانند بر قراء اشکال کرده و با مخالفت کسی مواجه نشوند. 
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د بودم من عالقمن»ابن درید می گوید:  «از نظر ما قرائت حمزه بدعت است.»د عاصم می گفت: ابوبکر بن عیاش شاگر

مبرد نیز با قرائت حمزه که االرحام را به جر خوانده است، مخالفت کرده  «که قرائت حمزه را در کوفه ممنوع کنم.

چنانچه در مسجدی ببینم که امام جماعت این آیه را به قرائت حمزه می خواند، کفش های خود را »و در اینباره گفته است: 

 (129، ص2632)معرفت، « برداشته و از مسجد خارج خواهم شد.

 .صلی اهلل علیه و آله منتفی است بنابراین تواتر قرائات هفتگانه، هشتگانه، دهگانه و ... از حضرت رسول

 

 عیار قطعی در صحت قرائت ضابطه صحیح و م. 8

همانطور که گفته شد، هرکدام از شروط با اشکاالتی از سوی دانشمندان و پژوهشگران مواجه شده است. اما 

 سوالی که در اینجا مطرح می شود این است؛ به راستی ضابطه و مالک صحت یک قرائت چیست؟ 

ها در قرائت است و طبق این ضابطه تن السالم ائت تواتر از معصوم علیهبنابر نظر صحیح تنها ضابطه صحت قر 

 از او و سلمى الرحمان عبد ابو از او عاصم، از حفص زیرا داراست؛ را طالیى حفص از عاصم است که سند

ز ا جمله اشخاص مورد اطمینان و وثوق و تمامی این اشخاص از و است کرده نقل المؤمنین علیه السالم امیر

 بزرگان امت بوده اند. 

در طول تاریخ از جمله  مسلمانان همگانى قرائت با قرائت عاصم به روایت حفص سوی دیگر، توافقاز 

 که داشت آن بر سعى عاصم زیرا شواهد تواتر این قرائت از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می باشد؛

 تعلیم صحف به بود، آورده دست به بخشاطمینان و صحیح طریق از که را قرائتها استوارترین و محکمترین

 (.211، 2631؛ معرفت، 32، ص2633دهد. )خدایی اصفهانی، 

 

 نتیجه گیری. 9

بصریون جز در مواردی که قرائات با مقاییس و معیار آن ها هماهنگی داشته باشد، به قرائات احتجاج  .2

ر قاعده ا دنمی کنند. ولیکن کوفیون قرائات قرآنی را، معتبرترین منابع سماع معرفی کرده و از آن ه

 سازی کمک می گیرند. 

علت اصلی پیدایش اختالف قرائات اجتهاد قراء بوده است و این استناد به قرائات در قاعده سازی  .1

 را با مشکل مواجه می نماید؛ چرا که موجب دور است. 

شرط صحت یک قرائت، تواتر قرائت از معصوم علیه السالم است و اال نمی توان از آن در قاعده  .6

 ی بهره برد. ساز
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شرط تواتر از معصوم )علیه السالم( تنها برای قرائت حفص از عاصم ثابت است و برخالف اعتقاد  .4

 مشهور میان علمای نحو، تنها از این قرائت می توان در قاعده سازی کمک گرفت. 
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