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خبر متواتر ھمواره در علم اصول و درایه از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار بوده است
به گونهای که اگر شرایط تواتر برای یک خبر محقق شود در علم اصول حجیّت آن قطعی است
و در علم منطق ھم از یقینیات شمرده میشود .با بررسی تاریخ جم آوری قرآن کریم و سیر
نقل آن تا زمان حاضر درمییابیم که ھمۀ شرایط تواتر در مورد قرآن کریم محقق است .بنابراین
جایگاه حجیّت و صحت آن بسیار سترگ بوده و قابل خدشه نمیباشد .عالوه بر دالیل گوناگونی
که برای تواتر قرآن اقامه شده است ،احادیث و تاییداتی ھم از جانب اهلبیت& بر تواتر و
حجیّت قرآن موجود به ما رسیده است که استحکام استداللها را صد چندان میکند.
آنچه از این گفتار استفاده میشود این است که قرائتهای هفتگانه به تواتر از پیامبر نقل
نشده است وگرنه ردّ آنها هرگز جایز نبوده و همچنین متواتربودن قرآن ارتباطی با قرائات سبعه
ندارد و بحث از تواتر قرآن و قرائات هفتگانه دو بحث ازهم منفک میباشند .این نوشتار در پى
بیان اثبات متواتر بودن قرآن و عدم تواتر قرائات است.
واژههای کلیدی :تواتر قرآن ،تواتر قراءات ،حدیث سبعة أحرف ،قراء سبعة.

تاریخ دریافت6131/61/61 :
تاریخ پذیرش6131/65/52 :

سال دوّم ،شماره سوّم ،بهار و تابستان  ،4931صفحات 14ـ21

 .1مقدمه
وقتی به جایگاه قرآن کریم در اندیشههای دینی و معارف مسلمانان مینگریم درمییابیم که بایستی توجه و همّت
زیادی از طرف علما و اندیشمندان مسلمان نسبت به تاریخ قرآن نشان داده شود و تمامی زوایای سیر تطور قرآن کریم
تا عصر حاضر مورد بررسی قرار گیرد .در حالی که بررسی تاریخ قرآن و روند رسیدن آن به دست ما از اساسیترین
مباحث دینی است؛ چرا که اگر حجیّت و صحّت قرآن کریم ثابت نشود ،مبنای همۀ معارف زیر سؤال خواهد رفت و
دیگر مجالی برای بحثهای مفصّل فقهی و اصولی باقی نخواهد ماند.
لرا اثبات حجیّت قرآن جایگاهی بس رفی و مهم مییابد .بحث تواتر قرآن کریم ھمواره به عنوان یکی از دالیل
حجیّت و عدم تحری

قرآن درکتا های مختل

مطرح شده است و با اثبات آن بر صحت آیات قرآن احتجا شده

است .یکی از مباحث مهم در حوزۀ قرآنپژوهی ،بحث قرائات قرآن کریم است که بنابه دالیلی ،اختالف در آن راه یافته
است و این اختالف ،در تفاسیر قرآن و در احکام فقهی وارد شده است.
این مقاله در پی آن است که تواتر قرآن کریم و متواتر بودن قرائات را مورد بررسی قرار دهد .سؤال مطرح شده در
این مقاله این است که آیا قرآن متواتر است؟ آیا قرائات قرآن متواترهستند؟ آیا میان قرآن و قرائات تفاوت وجود دارد؟
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 .2بررسی تواتر
 .222بررسی لغوی تواتر
تواتر در لغت از ریشه (و ،ت ،ر) است که به با «تفاعل» رفته است و به معنای در پی هم آمدن بال فاصله و بدون
انقطاع است« .متواتر در لغت ،آمدن یکى پس از دیگرى بالفاصله است  ...و در اصطالح علمالحدیث منظور خبر
جماعتى است که ـ فى حدّ نفسه نه به ضمیمه قراین ـ اتفاع آنان بر کر محال باشد و در نتیجه موجب علم (یقین) به
مضمون خبر شود .و خبرى که یک یا چند نفر نقل کرده باشند ،واحد یا آحاد نامند که غالباً گفتۀ آنان یقینآور نمىباشد»
(رکنی3159 ،ش ،ص .)15

 .222تعریف اصطالحی تواتر
حال برای تعری اصطالحی تواتر به ذکر قول برخی از علمای اصول میپردازیم:
شرح المبادی :خبر متواتر خبری است که بنفسه برای انسان علمآور باشد .پس خبری که همراه قرائن مفید علم
باشد ،متواتر نیست (نک :دانشنامۀ جهان اسالم ،بیتا ،33 ،ص .)3907
الوافیه :عبارت است از خبر جماعتی که در کثرت به حدی رسیدهاند که امکان ندارد تواطی بر کر کرده باشند.
مثل کسانی که از وجود مکه خبر میدهند (البشروی الخراسانی3132 ،ع ،3 ،ص .)277
البدایه :خبر متواتر خبری است که راویان آن به حدی زیادند که تواطی و اجتماع آنها بر دروغگویی منتفی باشد و
این انتفاء تواطی بر کر  ،در همۀ طبقات روایت حاصل باشد ،به این صورت که قومی خبری را از قوم دیگری نقل کنند
تا به سرچشمه روایت برسد (مجاهد ،بیتا ،3 ،ص .)395
با توجه به این بخش کوچک از تعری های نقل شده در کتب اصولی میتوان دریافت که تواتر چند رکن اساسی دارد:
اوّالً کثرت تعداد راویان در هر طبقه از روایت؛
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ثانیاً :اینکه کثرت باید به حدی باشد که احتمال اینکه راویان از قبل اجتماع کرده باشند تا خبر کربی به ما برسانند را
منتفی کند؛
ثالثاً :آنکه همین کثرت راویان ،به تنهایی برای ما مفید علم به صحّت خبر باشد و برای تصدیق آن نیازی به انضمام
قرائن دیگر نباشد.
با توجه به قیود مطرح شده ،میتوانیم این چنین تعریفی برای خبر متواتر بیان کنیم:
خبر متواتر خبری است که تعداد راویان آن در هر طبقه به قدری زیاد هستند که امکان اجتماع راویان بر دروغگویی
منتفی باشد.

 .322رشایط تواتر
علمای علم اصول و منطق برای تحقق و علمآور بودن تواتر شرایطی را ذکر کردهاند:
 .3مخبرین به حدی برسند که عادتاً تواطی بر کر آنها ممتن باشد .یعنی کسانی که خبری را به ما میدهند
آنقدر تعدادشان زیاد باشد که ما حتی این احتمال را هم ندهیم که اخبار آنها حاصل نقشه و تبانی آنها بر
دروغپراکنی است.
 .2علم مخبرین نسبت به واقعهای که از آن خبر میدهند از طریق حس به دست آمده باشد :یعنی مخبرین اتفاع
یا واقعهای که از آن خبر میدهند را با یکی از حواس ظاهری خودشان درک کرده باشند .بنابراین اگر علم
آنها به چیزی غیر از حس مثل حدس یا عقل مستند باشد ،تواتر حاصل نخواهد شد.
 .1در صورتی که طبقات خبر متعدد است ،تعداد راویان در همۀ طبقات باید به کثرت معتبر برسد تا تواتر قط
نشود و در همۀ طبقات ادامه یابد .چرا که خبر هر طبقهای یک خبر مستقل به حسا میآید.
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 .1دریافتکننده و شنوندۀ خبر به مضمون آن آگاهی نداشته باشد .چرا که اگر سام نسبت به مضمون خبر آگاه
باشد خبری که به او رسیده است یا عین علم قبلی اوست که تحصیل حاصل میشود یا مثل آن است که
اجتماع مثلین خواهد بود که هر دو محال اند.
 .7مخبرین ،علم قطعی به آنچه از آن خبر میدهند داشته باشند ،نه اینکه به آن مظنون باشند .چرا که حتی با
اجتماع ظنون نامتناهی هم علم حاصل نمیشود.
 .3سام خبر نسبت به مضمون خبر شبهه سابقه ،یا تقلید از غیر در نفی آن ،نداشته باشد .چرا که اگر اینگونه باشد
علمی برای او از طریق تواتر بدست نخواهد آمد زیرا این علم به اختالف احوال افراد مختل میباشد و اگر
فردی به نقیض آن معتقد باشد ،هیچگاه این علم برایش حاصل نمیشود .البته الزم به ذکر است عدم حصول
علم در این مورد به دلیل آن شبهه یا تقلید است و اگر اینها نباشند ،قطعاً به واسطۀ تواتر علم حاصل خواهد
شد (محمّدآبادی3133 ،ش ،ص .)2

 .422اثبات تواتر قرآن کریم
در دوران نزول قرآن کریم وقتی آیهای بر پیامبر اکرم

نازل میشد عدّهای از صحابه به حفظ آیات پرداختند و

عدّهای دیگر که قدرت خواندن و نوشتن داشتند آیات را کتابت میکردند (حجتی3133 ،ش ،ص .)23
پس از ایشان اقدامات زیادی از طرف اشخاص گوناگون برای جم آوری قرآن به صورت مجموعهای واحد انجام
گرفت .اما این گوناگونی با توجه به گسترش وسعت جغرافیایی اسالم تا جایی پیش رفت که در هر خطّه از مملکت
اسالمی نسخهای از قرآن وجود داشت که اختالفاتی هر چند جزئی با نسخۀ مناطق دیگر داشت؛ تا اینکه در زمان خلیفه
سوم ،او به منظور از بین بردن این اختالفات همۀ نسخهها را جم کرد و با تشکیل یک گروه اقدام به یکسانسازی
مصاح موجود یا همان «توحید مصاح » کرد و چند نسخه از این مصح واحد و یکسانسازی شده را به مناطق

سال دوّم ،شماره سوّم ،بهار و تابستان 4931

19

مختل سرزمین اسالمی فرستاد و دیگر اوراع قرآنی را از بین برد .در بین متکلمین اشکالی نسبت به تحری یا عدم
تواتر قرآن بعد از توحید مصاح وجود ندارد ،لکن محل بحث و نزاع در مورد قبل از توحید مصاح است و اینکه آیا
همان قرآن نازل شده بر پیامبر

بین مسلمین روا یافت یا اینکه با تغییرات و احیاناً تحریفاتی رو به رو شد

(حرعاملی3131 ،ش ،ص  .)12ما در این مقاله در صدد اثبات این مدعا هستیم که همان قرآن بدست ما رسیده است و
تواتر قرآن نازل شده بر پیامبر

تا زمان توحید مصاح حفظ شده است.

 .522دالیل اثبات تواتر قرآن
 .22522اجامع همۀ مسلامنان اعم از شیعه و اهل تسنن
همۀ مسلمانان دربارۀ متواتر بودن قرآن کریم اتفاع نظر دارند .اساساً حجیت قرآن به عنوان مهمترین منب معارف
دینی ،جز با تواتر و قطعیت صدور آن ،ثابت نمیگردد .آیتا خویی در اینباره میگوید:
«همۀ مسلمانان از همۀ فرقهها و مراهب ،در اینکه ثبوت قرآن ،منحصراً با تواتر امکانپریر است؛ اتفاع نظر دارند»
(همو 3170،ش ،ص .)321
از نظر قواعد علم اصول فقه هم اجماعی که بر تواتر قرآن شکل گرفته است ،حجّت میباشد .همۀ علمای فریقین بر
تواتر قرآن اتفاع نظر دارند و جز عدهای که معلومالنسب هستند ،مخال دیگری در اینباره وجود ندارد .که با توجه به
اجماع کلی و معلومالنسب بودن مخالفین ،شرایط اجماع حاصل میشود .در نتیجه کش میشود که قول معصوم هم
همین است و وقتی اجماع کاش از قول معصوم باشد ،حجّت خواهد بود.
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 .22522رضوری بودن تواتر قرآن
متواتر بودن قرآن و مصون بودن آن از تغییر و نقصان یا راه یافتن زیاده در آن ،از ضروریات دین است .یعنی اگر
قرآنی که در اختیار امت قرار میگیرد ،غیر از قرآن نازل شده باشد ،غرض و مقصود اصلی از نزول قرآن که همانا هدایت
یافتن مردم به واسطۀ آن است ،نقض خواهد شد و در مورد خدا و دین خدا چنین امری (نقض غرض) محال است.
اگر اشکال شود چگونه ادعای اجماع و ضرورت بر تواتر میکنید در حالی که عدهای آن را قبول ندارند ،جوا این
است که همانطور که گفتیم از شرایط علمآور بودن تواتر این است که سام تواتر شبهۀ سابقه نسبت به مضمون تواتر
نداشته باشد ،در حالیکه در این مورد شبهۀ موجود در ذهن مخالفین موجب علمآور نبودن تواتر برای آنان شده است.

 .32522شدّ ت کوشش مسلمین به حفظ قرآن
قرآن ،معجزۀ نبوت و منب دریافت علوم شرعی و احکام دینی است و عامۀ مسلمین در حفظ و حراست از قرآن
نهایت کوشش خود را به کار بستند ،به گونهای که هر چیز خالفی از جمله اعرا  ،قرائت ،حروف و آیات را تشخیص می
دادند .با این حال چگونه امکان دارد چیزی در آن تغییر داده شود یا از آن حرف شود و مسلمین نسبت به آن
بیتفاوت یا ناآگاه باشند؟
همانگونه که در مورد آثار برخی نویسندگان محتوای اصلی آن کامالً واضح و شناخته شده است و اگر بخشی به آن
اضافه شود کامالً آشکار خواهد بود و دوستداران آن کتا در حفظ آن کوشا هستند و از تحری

در آن جلوگیری

میکنند؛ در مورد قرآن کریم این حفظ و حراست بسیار شدیدتر و از طرف همۀ مسلمانان وجود داشته و دارد (حرعاملی،
3131ش ،ص  .)10آیتا خویی در اینباره میگوید« :بسیاری از علمای شیعه و اهلتسنن چنین استدالل کردهاند که،
چون قرآن پایه و اساس دین و معجزه االهی بوده است؛ دواعی و انگیزهها برای نقل آیات آن فراوان بوده است و هر
چیزی که انگیزه برای نقل آن زیاد باشد ،ناگزیر باید متواتر باشد» (همو3170 ،ش ،ص .)321
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 .42522اثبات تواتر با تتبع در آثار مکتوب
با تحقیق و جست و جو در آثار مکتو حدیثی ،تاریخی و غیره درمییابیم چون صحابه قرآن را هنگام نزول از
پیامبر

دریافت میکردند و برای مردم نقل کردند و پس از آنها تابعین هم به این کار ادامه دادند؛ قرآن در حد

اعالی تواتر و شهرت قرار داشته است.

 .52522تعلق گرفنت احادیث امئه& به همین قرآن
احادیث بسیاری از سوی اهلبیت& وجود دارد که به همین قرآن موجود تعلق گرفته است .مثل امر به تعلم قرآن،
خواندن قرآن یا بیان ثوابی که در خواندن هر حرف از قرآن وجود دارد .این در حالی است که اگر زیاده یا تحریفی در
قرآن وجود داشت ،امر به خواندن آن قبیح بود و خواندن آن به نیت قرآن نازل شده از طرف خدا ،حرام بود .اما تعلق
گرفتن اوامری از طرف اهلبیت &به ھمین قرآن مسلم است .پس امکان رهیافت تحری یا زیاده در قرآن منتفی
است.

 .22522احادیث قرائت قرآن در مناز
احادیث متواتری وجود دارد که امر به خواندن سورههای مخصوص یا به طور کلی خواندن سوره در نمازهای واجب و
مستحب کرده است .تا جایی که برای خواندن بیشتر سورههای قرآن در نماز فضیلتی ذکر شده است .حال چگونه
میشود بین این روایات و فرض تحری یا ورود زیاده در قرآن جم کرد ،در حالی که ما میدانیم خواندن غیر قرآن در
نماز موجب بطالن نماز میشود؟ در حالیکه اگر امری موجب بطالن نماز باشد ،حتماً ائمه& طبق وظیفهشان آن را به
شیعیان تعلیم میدادند .پس امر به خواندن سورههای همین قرآن در نماز ،نشانگر عدم تحری و زیاده و در نتیجه تواتر
قرآن میبریم.
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 .22522عدم وجود خربی بر عدم تواتر قرآن
در نقلهای تاریخی احوال جزئیه و محاورات بین صحابه و تابعین که بعضاً حتی ارزش و فائدهای هم ندارد وارد شده
است .بنابراین اگر حلقۀ اتصال و تواتر قرآن کریم قط میشد ،حتماً در نقلهای تاریخی به آن اشاره میشد .در حالی
که هیچ نقلی در این باره وجود ندارد.

 .22522بطالن استدالل به قرآن در صورت عدم تواتر
اگر قرآن متواتر نباشد و دچار تحری

یا ورود زیاده در آن شده باشد ،استدالل به قرآن برای اثبات هیچ چیزی

صحیح نخواهد بود و نباید به آن اعتماد و اطمینان حاصل کرد و این عدم اطمینان به همۀ آیات بلکه همۀ حروف آن
سرایت میکند ،چون در صورت عدم تواتر احتمال تحری متوجه تک تک اجزای قرآن خواهد بود .در این صورت دیگر
هیچ منب قابل اعتمادی در اسالم وجود نخواهد داشت .امّا میبینیم که ائمه& و علمای اسالم استداللهای
بیشماری برای اثبات مدعای خود ،از قرآن آوردهاند و امرهای زیادی به عمل به قرآن داشتهاند که از این موارد پی به
تواتر قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم

میبریم.

 .22522احادیث عرضۀ بر قرآن
احادیث زیادی از سوی اهلبیت& وجود دارد که امر میکند برای تشخیص صحت روایات نقل شده از اهل
بیت& یا هنگام تعارض دو روایت ،آنها را بر قرآن عرضه کنیم و آنکه مطابق با قرآن است را بگیریم .این روایات با
فرض عدم تواتر قرآن منافات دارد ،چرا که اگر قرآن متواتر نباشد خودش اعتبار ندارد .حال چگونه اهلبیت& آن را
معیار پریرش روایاتشان قرار میدهند .چنین کاری از حجّتهای االهی بعید است ،پس عدم تواتر قرآن منتفی است
(حرعاملی3131 ،ش ،صص .)79-71
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 .222بررسی تواتر قرائات
 .22222بررسی مفهوم قرائت
راغب اصفهانی در معنی قرائت میگوید« :القراءة ضمُّ الحروف و الکلمات بعضها الی بعض» (همو3132 ،ع ،ص
 .)371یعنی :قرائت پیوسته نمودن برخی از حروف و کلمات به یکدیگر است و قرائت در اصطالح همان خواندن و
تالوت قرآن است و الزمۀ آن آشنایی با تجوید حروف و آگاهی بر مواض وق و وصل است .قرائات جم قرائت است،
و آن مصدر سماعى براى «قرأ» مىباشد ،و در اصطالح شیوۀ خاصى است که یکى از امامان قرائت براى تالوت و نطق
به قرآن برگزیده باشد (ابن منظور3107 ،ع ،ص  )323و این وجه تمایزى که در قرائت قاریان است ،یا در نطق به خود
حروف است ،یا در نطق به هیأت حروف (کمالی3150 ،ش ،ص .)331

 .22222تاریخ اختالف قرائات
تاریخ اختالف قرائت به زمان پیامبر بازگشت میکند ،لرا گرچه حضرت سعی میکرد از این موضوع مان شود
لیکن از همان ابتدا اختالف در قرائت بروز کرد .آنگاه در اثر گسترش اسالم و برخورد با زبانها و فرهنگهای مختل
اختالف قرائت رو به افزونی نهاد تا اینکه در زمان خلیفه سوّم احساس شد که اگر به همین منوال پیش برود خطر
تحری قرآن را تهدید میکند .خلیفه سوم با تشکیل شورایی تصمیم گرفت قرآنی به عنوان قرآن الگو و امام انتخا
شود و از روی آن نسخه هایی استنساخ شده به بالد مهم و پر جمعیت آن زمان ،مثل مکّه ،شام ،بصره ،کوفه ،بحرین و
یمن فرستاده شود و قرآن امام را هم در نزد خود نگهداشت و دستور داد تا تمام قرآنهای مکتو را بسوزانند یا در آ
جوش محو کنند.
لیکن این اقدام چون بر اساس معیارهای صحیح نبود و نیز دقت کافی در استنساخ این قرآنها انجام نگرفت ،نه تنها
مشکلی را در رف اختالف قرائات حل نکرد بلکه چون نسخهها با یکدیگر شدیداً اختالف داشته و مشتمل بر غلطهای
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فراوان نیز بودند و با قرائت اصلی و رایج اختالف داشتند ،متداول نشده و در نهایت دیری نپایید که به فراموشی سپرده
شدند .لرا نباید گمان کرد که اقدام فردی و یا حتی حکومتی باعث پایان دادن به اختالف قرائات شد و همۀ مردم را به
یک قرائت برگردانید (معرفت3133 ،ش ،3 ،ص  .)293البته همۀ این اختالفات در حالی بود که قرائت اصلی ،در بین
عموم مسلمانان متداوّل بوده و هیچگاه اختالف قرائت کوچکترین آسیبی به قرائت اصلی وارد نکرده است.

 .32222قراء سبع
اختالف قرائت در کنار قرائت متداول همچنان ادامه داشت و همواره در گوشه و کنار بالد اسالمی افرادی پیدا
می شدند که یا بر اساس اعتماد به روایات ضعی و یا با اجتهاد و سلیقۀ شخصی ،قرائتی را میپسندیدند .تا اینکه در
زمان خلفای عباسی وقتی «ابنمجاهد» مسئولیت اقرا و قرائت را در دربار عباسی پیدا کرد و توجّه همگان را جلب نمود،
برای نوعی وحدت بخشیدن و رف اختالف قرائات بدون مالک صحیح هفت نفر از قرا را انتخا کرد و اجازۀ نشر این
قرائات را داد و بقیۀ قرائات را ممنوع نمود .آن هفت نفر از این زمان معروف و مشهور به قرا سب شدند و عبارتند از:
 .3عبدا بنعامر دمشقی؛  .2ابنکثیر مکّی؛  .1عاصمبنابیالنجود کوفی؛  .1ابوعمرو بصری؛  .7حمزه کوفی؛
 .3ناف مدنی؛  .5کسائی کوفی (البیلی ،بیتا ،ص  .)59ولی چون اقدام ابنمجاهد بدون مالک و ترجیح بال مرج بود
طعن و خردهگیری بسیاری شد .لرا به عقیده بسیاری خصوصیتی برای قرا سبعه نیست و قرائت غیر این هفت تن مانند
قرا عشره جایز است ،بلکه برخی بیشتر قرا عشره را جایز میدانند (احمدی3133 ،ش ،ص  .)321دانشمندان اسالمى
دربارۀ قرائتهاى هفتگانه مشهور آرا و نظریات مختلفى ابراز کردهاند؛ عدهاى از دانشمندان اهلتسنن میگویند همۀ
قرائتهاى هفتگانه به طور متواتر به شخص رسول خدا

میرسد و پیامبر اسالم

قرآن را با این قرائتهاى هفت

گانه میخوانده است .بعضى از علما این عقیده را معروف و مشهور دانستهاند (آرمین3137 ،ش ،ص .)111
بعضى دیگر پنداشتهاند هر کس این قرائتهاى هفتگانه را متواتر نداند ،کفر ورزیده و عقیدۀ او مخال اسالم است .این
نظریه به مفتى اندلس ،ابوسعید فر بنلب نسبت داده شده است .ولى عقیدۀ معروف میان شیعه این است که این
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منتهى نمیشوند (زرقانی ،بیتا ،ص )119؛ بلکه بعضى از این

قرائتها یک نوع اجتهاد خود قاریان بوده است و پارهاى دیگر به صورت خبر واحد به پیامبر اسالم

میرسد ،نه به

طور تواتر .همین نظریه را عدهاى از محققان و دانشمندان اهلتسنن نیز پریرفتهاند (حجتی3133 ،ش ،ص .)51

 .222بررسی نظریات تواتر قرائات هفتگانه
 .22222ترصیح دانشمندان بر تواتر قرائتها
 .3عالمه حلى مىنویسد :جایز است قرآن را با قرائت هر یک از قراء هفتگانه تالوت نمود ،زیرا همۀ هفت قرائت
متواتر است (میرمحمدی3155 ،ش ،ص .)339
 .2شهید اوّل (شیخ محمّدبنمکّى) مىنویسد :قرائت قرآن مجید ،با قرائات متواتره جایز است و گروهى قرائت ابى
جعفر ،یعقو و خل را من کردهاند و اینان ،همان مکمل عشره یعنى قراء دهگانه مىباشند ،ولى اصح ،این است که
قرائت این سه نفر نیز مانند آن هفت نفر دیگر جایز است ،زیرا قرائت اینان نیز متواتر است (خوئی3170 ،ش ،ص
.)210
 .1مشهور بین علماء اهلتسنن ،بنابر فرمایش بعضى از علماء ،این است که قرائت هر یک از این هفت نفر متواتر
است ،و ابو شامه در کتا مرشد مىنویسد :تمام قرائات هفتگانه متواتر است و این معنى در میان قراء متقدم و
مقلدان متأخر ،شای است ،و حتى گفتهاند :اعتقاد به اینکه این قرائات ،منزل از جانب خدا است ،الزم و فرض است،
و ما هم ،چنین معتقدیم ،لیکن در صورتى که راویان روایت ،زیاد و متواتر باشند (ابن الجزری ،بیتا ،3 ،ص .)23

 .22222دالیل تواتر قرائتها
قائالن به تواتر قرائتهاى هفتگانه براى اثبات نظریه خویش دالیلی به قرار ذیل آوردهاند:
 .3اجماع :متواتر بودن قرائتها اجماعى است و دانشمندان در هر عصر و زمان به متواتر بودن قرائتها عقیده
داشتهاند.
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پاسخ :از آنچه در بخش بعدی (دالیل عدم تواتر قرائات) خواهیم آورد بیاساس بودن این ادعا کامالً آشکار میشود.
همچنین مفهوم اجماع در صورتى صحیح و محقق خواهد بود که پیروان نظریه دیگر با نظریۀ مورد اجماع ،مخال
نباشند؛ ولى این مخالفت دربارۀ قرائتهاى هفتگانه وجود دارد؛ زیرا پیروان هریک از این قرائتها پیروان قرائت
دیگر را تخطئه کرده ،با آن مخالفت میورزند (فاضل لنکرانی3133 ،ش ،ص .)231
 .2اهمیّت خاصى که اصحا پیامبر

و مسلمانان قرن اوّل و دوم براى قرآن قائل بودند ،مستلزم تواتر همۀ

قرائتها است.
پاسخ :اهتمام مسلمانان به قرآن مجید تواتر خود قرآن را ثابت میکند ،نه تواتر چگونگى قرائت آن؛ بهویژه جایى که
قرائت قرآن در میان برخى از قاریان ،مبتنى بر اجتهاد یا شنیدن از دیگران است ،هرچند از یک نفر باشد (مرکز
فرهنگ و معارف قرآن3133 ،ش ،2 ،ص .)57
 .1متواترنبودن قرائتهاى هفتگانه مستلزم متواتر نبودن خود قرآن است و چون متواتر نبودن قرآن باطل است،
متواتر نبودن قرائتهاى هفتگانه نیز باطل خواهد بود؛ زیرا متن قرآن توسط همان قاریان معروف و حافظان به ما
رسیده است ،و اگر قرائت آنان متواتر باشد ،قرآن نیز متواتر خواهد بود ،و اگر تردیدى در قرائت آنان باشد ،خود قرآن
نیز مورد تردید خواهد بود (فاضل لنکرانی3133 ،ش ،ص .)313
پاسخ :اوّالً :میان متواتر بودن خود قرآن و قرائت آن هیچ مالزمهاى نیست؛ زیرا وجود اختالف در قرائت یک کلمه
منافاتى با وجود اتفاع بر اصل آن کلمه ندارد؛ ثانیاً :آنچه دربارۀ قرآن توسط قاریان به ما رسیده ویژگى قرائت آنها
است؛ اما خود قرآن با تواترى به ما رسیده که در میان همه مسلمانان وجود داشته است (حجتی ،بیتا ،ص .)233
 .1اگر قرائتها متواتر نباشد ،قسمتى از قرآن مانند «ملک» و «مالک» و مانند آنها متواتر نخواهد بود زیرا صحیح
دانستن یکى از این دو قرائت و ردّ دیگرى ادعایى است بدون دلیل ،بنابراین باید هر دو را متواتر دانست .این دلیل را
ابنحاجب آورده و عدهاى نیز در نقل آن از وى پیروى نمودهاند (خوئی3170 ،ش ،ص .)232
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پاسخ :اوّالً :اختالف در قرائت تنها از نظر چگونگى تلفظ و یا ساختمان کلمه مىباشد و اختالف در ساختمان کلمه و
یا حرکات آن با حفظ اتفاع و تواتر در خود کلمه ،منافات با تواتر اصل قرآن ندارد؛ ثانیاً :طبق این دلیل باید تمام
قرائتها را متواتر دانست و منحصر نمودن تواتر به قرائتهاى هفتگانه ادعایى است بدون دلیل.

 .222بررىس نظریۀ عدم تواتر قرائتهاى هفتگانه
ولى در مقابل اینان ،دانشمندانى نیز دیده مىشوند که قائل به تواتر نیستند که عبارتند از:
 .3ابو شامه مىنویسد :سزاوار نیست که انسان به مجرد اینکه ببیند قرائتى را به یکى از قراء هفتگانه نسبت دادهاند
مغرور شود و به آن عمل نماید تا اینکه مىگوید :قرائتى که از آنان نقل مىشود بر دو نوع است مجم علیه و شاذ
(خوئی3170 ،ش ،ص .)203
 .2ابنالجزرى مىنویسد :هر قرائتى که با ادبیت ،موافق باشد هر چند به وجهى از وجوه ،و با یکى از قرآنهاى
عثمانى نیز موافق و لو احتماالً ،و سند آن نیز صحیح باشد ،پس آن قرائت صحیح است .و اما هرگاه یکى از این
ارکان ثالثه مفقود شود ،چنین قرائتى را ضعی و یا شاذ و باطل مىگویند چه از قرائات هفت نفر معروف باشد و چه
باالتر از آنها  ...و این معنا ،از سل و خل به ما واصل شده و امام حافظ ابو عمرو عثمان بنسعید دانى نیز بر آن
تصریح کرده است (همو3170 ،ش ،ص .)203
سیوطى مىگوید :بهترین سخن دربارۀ قرائتها همان است که استاد اساتید ابوالخیربنجزرى که پیشواى قاریان در
دوران خویش بود ،در اوّل کتا النشر گفته است :هر قرائت صحیح داراى سه شرط است :مطابقت با قواعد عربى،
موافقت با یکى از نسخههاى قرآن عثمانى ،صحّت سند (سیوطی ،بیتا ،ص .)273
 .1رافعى در اعجازالقرآن مىنویسد :قرائات این هفت نفر ،مورد اتفاع و اجماع مىباشد و آنها حجتاند باالتفاع و
باالجماع ،نه اینکه اینها قرائت پیغمبر اسالم

هستند که وسیلۀ تواتر براى ما معلوم شده است و سپس اضافه

بررسی تواتر قرآن و قرائات

10

مىکند :جهت اینکه اکتفاء به هفت نفر کردیم این است که اینان ،مشهور به وثوع و امانتاند و داراى طول عمر
مىباشند (میرمحمدی3155 ،ش ،ص .)350

دالیل عدم تواتر قرائتها
قرآن به اتفاع همۀ مسلمانان متواتر است ولى در تواتر قرائتها اقوال مختلفى وجود دارد که به نظر ما این قرائتها
متواتر نمىباشند و دالیل زیادى عدم تواتر قرائات را تأیید مىکند که اینک قسمتى از آنها را در اینجا مىآوریم:
 .3بررسى شرح حال راویان قرائات ،سبب قط و یقین به این میشود که این قرائتها براى ما به صورت خبر واحد
نقل شدهاند ،نه متواتر .عالوه بر این ،وثاقت برخى راویان این قرائتها ثابت نیست.
 .2دقّت و تدبّر در اینکه این قاریان چگونه و از کجا این قرائتها را فراگرفتهاند ،ثابت میکند این قرائتها براى خود
قاریان نیز به صورت خبر واحد نقل شده است ،نه متواتر.
 .1اگر فرض کنیم روایت راویان قرائتها در هر طبقه به حد تواتر رسیده و از افرادى بودهاند که هرگز بر دروغ
اجتماع نمیکنند ،باز هم سند روایت که به قاریان میرسد ،تواتر آن قط میشود و بهصورت خبر واحد درمیآید
(معرفت3132 ،ش ،ص .)372
 .1هر یک از قاریان و پیروان آنان ،بر صحت قرائت خویش دالیلى میآورند و با آنها به قرائتهاى دیگر اعتراض
میکنند .خود این عمل نشان میدهد این قرائتها مستند به اجتهاد و نظریۀ خاص خود قاریان است (خوئی،
3170ش ،ص .)201
 .7عدهاى از دانشمندان بزرگ ،بخشى از قرائتهاى معمول را انکار میکنند؛ چنانکه ابنجریر طبرى قرائت ابنعامر
را انکار میکند ،و بعضى از علما هم قرائت حمزه را مورد طعن و ایراد قرار داده ،و بعضى دیگر قرائت ابوعمرو و
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پارهاى قرائت ابنکثیر را مردود شناختهاند .این انکار خود دلیل روشنى بر عدم تواتر قرائتها است؛ زیرا با متواتر بودن
قرائات جایى براى نفى و انکار باقى نمیماند (جزایری ،بیتا ،ص .)303
دو عامل مهم در اینجا وجود داشته است که علیرغم وضوح و روشنى عدم تواتر قرائتها ،بعضى چنین توهمى را
نمودهاند :اوّلین عامل یعنى خلط میان قرآن و قرائات .بعضى از افراد که نگرش سطحى داشتهاند در مورد قرائات همان
نظر را دادهاند که در تواتر خود قرآن قایل بودهاند؛ در حالى که نص قرآنى چیزى است و نحوۀ قرائت این نص ،چیز
دیگر .قرآن عبارت است از وحیاى که براى بیان و اعجاز بر پیامبر

نازل شده است؛ اما قرائات عبارت است از:

اختالف الفاظ همین وحى در کتابت حروف یا کیفیّت آنها .از این مطلب نکتۀ دیگری روشن شد قرائت قراء سب سند
معتبری ندارد تا چه رسد به تواتر آنها.
لرا ادعای تواتر قرآن هیچگونه ربطی به تواتر قرائات سبعه ندارد و آنچه مسلم است در نزد محققین ،تواتر قرآن است
نه تواتر قرائات مختل (جوان آراسته ،3130 ،ص  .)277مرحوم بالغی نیز میفرماید« :قرائات هفتگانه و نیز دهگانه،
به روایات آحاد است وسبب اطمینان نیست» (البالغی3170 ،ع ،3 ،ص .)29
عامل دوم خلط میان قرائتها و احرف سبعه است .بعضى قرائتهاى قراى سبعه را همان احرف سبعهاى دانستهاند
که براساس روایات اهل تسنن قرآن بر هفتحرف نازل شده است؛ در حالى که هیچ ارتباطى میان این دو وجود ندارد .در
قرائت قاریان هفتگانه نیز ،قرائاتى شاذ دیده شده که ائمه فن به آن تصریح نمودهاند (مودّ 3153 ،ش.)372 ،
دکتر صبحى صالح در انتقاد از ابنمجاهد در مورد انحصار قرائات در هفت قرائت مىگوید :بسیارى با توجه به این
عدد ،توهم نمودند که این قرائات همان احرف سبعهاى هستند که در حدیث نبوى وارد شده است (صبحی صالح،
3152ش ،ص .)219
بررسی روایات نشان داده است که تمام آن روایات از نظر سند مخدوش هستند ،یعنی سند این اخبار حتى در رجال عامّه
ضعی شمرده شده ،و معارض با اخبار دیگرى است که نقل کردهاند در معناى سبعة احرف در خود اخبارش اختالف
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است و هیچ روایت صحیحی که داللت کند قرآن بیش از یک نوع اعرا و قرائت دارد موجود نیست (مجلسی3101 ،ع،
 ،90ص .)1
چنانکه ابنجزری در معنای این روایات میگوید :من قرائتهای مختل

را تحقیق کردم ،به این نتیجه رسیدم که

اختالف قرائات از هفت نوع بیشتر نیست:
 .3اختالف در حرکات بدون تغییر در معنا؛
 .2اختالف در تغییرمعنا؛
 .1تغییر در حروف و معنا بدون تغییر در کلمه؛
 .1عکس فرض سوم؛
 .7تغییر معنا و صورت؛
 .3تغییر به تقدیم و تأخیر؛
 .5تغییر به زیاده و نقصان.
آنگاه مشابه همین معنا را از رازی نقل میکند و نیز همین را از ابنقتیبه نقل و تأیید و تحسین مینماید (همو،
بیتا ،3 ،ص  .)23زرکشی میگوید« :اختالف قرائت به هفت چیز بازگشت دارد:
 .3اختالف در اعرا بدون تغییر معنا؛
 .2اختالف در اعرا با تغییر در معنا؛
 .1تبدیل حروف؛
 .1تغییر صورت کلمه در نوشتن؛
 .7تغییر در صورت و معنا؛
 .3تقدیم و تأخیر؛
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 .5زیاده و نقصان» (زرکشی ،بیتا ،3 ،ص .)113
مضمون روایات احرف سبعه لطمهای به قرائات سبعه وارد نمیکند یا ارتباطی به قرائات سبعه ندارد ،بلکه اختالفات
غیر قرا سب هم به همین هفت مورد بازگشت میکند .اما عمده سخن در مورد روایات سبعه آن است که فاقد سند
صحیح می باشند.
تمام مسلمانان با وجود اختالفات زیاد فکری و عقیدتی ،در این مطلب اتفاع نظر دارند که راه ثابت شدن قرآن
منحصر به تواتر است و قرآن مجید تنها از راه تواتر و نقلهای فراوان و یقینآور ثابت شده است و راه دومی هم ندارد.
عدۀ زیادی از دانشمندان شیعه و اهلتسنن بر این مطلب چنین استدالل کردهاند :با توجّه به اینکه قرآن اساس اسالم و
معجزۀ آسمانی برای گواه نبوت است ،بدین جهت از اهمیت فوع العادهای برخوردار است ،به طور طبیعی علل و انگیزهها
برای نقل آن ،در میان مسلمانان زیاد بوده است .هر خبر که از چنین اهمیت فوع العادهای برخوردار باشد ،علل و دواعی
بر نقل آن زیاد باشد ،طبیعتاً فراوان نقل میشود و به حد تواتر میرسد و نقلکنندگان آن بیشتر خواهد بود .بنابراین هر
سخنی که به طور تواتر نقل نشود ،بلکه به صورت «خبر واحد» باشد ،معلوم است که آن سخن جنبۀ قرآنی نداشته ،از
اهمیت برخوردار نبوده است و این است که از قرآن محسو نمیشود.
با این بیان به خوبی روشن می شود که اگر سخنی با خبر واحد نقل گردد و به خدا نسبت داده شود ،دلیل قطعی بر
این است که آن سخن کالم خدا نیست و از قرآن محسو نمیشود و هنگامی که دروغ بودن آن ثابت گردید ،حکمی
هم که از چنین آیه استفاده شود ،قابل تعبد نمیباشد و امکان ندارد که عمل کردن به چنین حکمی شرعاً واجب و الزم
باشد.
به هر صورت تمام مسلمانان در این مطلب اتفاع نظر دارند که ثابت شدن آیات قرآن ،تنها از راه تواتر و نقلهای
پیاپی و یقینآور میتواند باشد و از طرف دیگر معلوم است که در میان متواتر بودن آیات قرآن با متواتر بودن قرائتها،
کوچکترین ارتباط و مالزمهای وجود ندارد .ممکن است در عین اینکه خود آیات قرآن متواتر باشند ،قسمتی و یا تمام
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قرائتهای هفتگانه متواتر نباشند ،زیرا متواتر بودن قرآن دلیل بر تواتر قرائتها نیست ،چنانکه دالیل نفی تواتر قرائتها
دلیل بر عدم تواتر آیات قرآن نمیتواند باشد )حسینی3123 ،ع ،1 ،ص .)100

 .222بررسی آراء علامء شیعه در باره قرائات و تواتر آن
 .3اختالف در قرائات قابل اسناد به پیامبر خدا

نمیباشد ،چون آن حضرت فرمودهاند« :لو أنّ الناس قرؤا القرآن

کما أنزل ما اختل اثنان» (مجلسی3101 ،ع ، 39 ،ص  .)13یعنی :اگر مردم قرآن را آنگونه که نازل شده است
قرائت نمایند دو نفر نیز اختالف نکنند و قابل اسناد به ائمه& نیز نیست ،چون در حدیث معتبر از امام باقر $نقل
است که آن حضرت فرمودند« :إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولکن االختالف یجی ء من قبل الرواه» (طبرسی،
3152ش،

 ،3ص  .)59یعنی :قرآن یک قرائت دارد که از سوى خداى واحد نازل گشته است .اما اختالف (در

قرائت آن) از ناحیۀ راویان قرآن ناشى شده است (معرفت3132 ،ش ،ص .)372
 .2سکوت ائمۀ هدی& در مقابل اختالف در قرائات نشان تأیید آن نیست چون آن بزرگان از با تقیه گاهی
همراهیهایی نمودهاند ولی آنجا که از ناحیۀ مخالفین مطالبی به پیامبر خدا

نسبت داده میشد که آثار زیانبار و

گرانی برای اسالم داشت به شدت در مقابل آن ایستاده و آن را مردود اعالم نمودهاند .مانند :پاسخ حضرت امام
صادع $به سؤالی دربارۀ نزول قرآن بر هفت حرف که آن حضرت قاطعانه و کوبنده فرمودند« :کربوا ـ اعدا اللّه ـ
و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد» (کلینی3105 ،ع ،2 ،ص  )310و حضرت امام باقر $نیز فرمودهاند:
«انّ القرآن نزّل من عند واحد ولکنّ االختالف یجی ء من قبل الرواه» (طبرسی3152 ،ش ،3 ،ص .)59
 .1تواتر قرآن و قرائات دو امر متغایر و مختل است ،قرآن ما که به تواتر از امّت اسالمی سینه به سینه و نسل به
نسل شفاهی و کتباً منتقل گردیده و این تواتری محکم و غیر قابل خدشه است و قرائات مختلفه چون نقل عامه
مسلمین نبوده و عدهای خاص در پی تعلیم و ترویج آن بودهاند ،برای اثبات خود نیاز به دست و پا کردن اسناد و
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به روشنی صبح میماند و برای

اثبات تواتر قرآن به قرائت عاصم متوسل نمیشویم .عاصم یکی از آن هزاران بوده است که قرآن را به قرائت عامۀ
مردم خوانده و حفص نیز آن را روایت نموده است و اگر قرآن موجود با قرائات مختلفه در روایات نسبت دارد نه آن
است که حفص تنها اینگونه روایت کرده است بلکه تدوین کنندگان قرائات از آن هزاران به یک اکتفا نمودهاند و
گویی عاصم نمایندۀ آن جماعت بسیار یعنی ناس میباشد .آن کسانی که امام صادع $به قرائت ایشان ترغیب
نمودهاند و فرمودند« :اقرؤا کما یقرا الناس» (کلینی3132 ،ش ،2 ،ص .)312
 .1قرائات صادره از قراء اختیارات و ابداعات ایشان است و ایشان با مقارنه بین قرائات به ایجاد قرائت خاص خود
مبادرت نمودهاند.
 .7اعتقاد به تواتر قرائات تالش تدوینکنندگان قرآن در صدر اسالم و خوف ایشان از اختالف مردم در قرائت قرآن
را بیپایه و اساس میداند .آیا تالش امام علی $در جم و تدوین کتا خدا و ارائۀ آن به مردم مشحون از
اختالفات به اصطالح مرویه از رسول خدا

بوده است و یا جم آوری قرآن و تدوین آن توسط عثمان و تالش

برای وحدت امت بر قرائت واحد ،پایه و اساسی نداشته است .آیا سوزانیدن مصح های برخی از مسلمانان بدان
سبب نبوده که وسیله و ابزاری برای اشاعۀ اختالفات میگردیده است و کتابت آن توسط برخی از مردم خالف مانزل
به روحاالمین بوده است و آیا این پندار صحیح نیست که ترویج اختالفات در قرائات بعد از توحید مصاح  ،احیاء آن
اشتباهاتی بوده است که عثمان و دیگران در صدد از بین بردن و زدودن آن از ساحت جامعه مسلمین بودهاند.
 .3در صورت متواتر دانستن قرائات منقوله از قراء دیگر محلی برای برشمردن عوامل اختالف در قرائت و یا اسبا
اختالف در قرائت باقی نمیماند .برشمردن این عوامل و اسبا در کتا های مختل علم قرائات داللت واضحی بر
ردّ تواتر قرائات و اعتبار آن دارد.

بررسی تواتر قرآن و قرائات

11

 .5در سلسلۀ قاریان و راویانی که قرآن را از یکدیگر فرا گرفتهاند ،تناقضاتی در قرائت و یا روایت به چشم میخورد
که مخلّ اعتبار قراءات و تواتر آن است .مثالً کسائی قرائت خود را از ابوبکر بن عیاش شعبه که از راویان قرائت
عاصم است اخر نموده و ابوبکربن عیاش قرائت عاصم را روایت کرده است ،ولی اختالفات بسیاری در قرائت کسائی
و عاصم است .چگونه است که حلقۀ اتصال یکی است ولی وجوه اختالف بسیار .آیا این داللت بر اجتهاد قاری و
اختیار قرائت مورد نظر خود ندارد.
 .3حدیث سبعة أحرف هیچ داللت و تأییدی بر قراءات هفتگانه ندارد ،به فرض صحت صدور این حدیث از ساحت
مقدس نبی اکرم

تا آن هنگام که ابنمجاهد قاریان سبعه را برگزید و قرائات سبعه را متداوّل نمود کسی به

قرائات هفتگانه اشارهای ننموده است و آنچه از طریق شیعه به ما رسیده این است که سبعة أحرف غیر از قرائات و
الفاظ آن است.
 .9جمهور علماء شیعه دربارۀ اختالف در قرائات و تواتر آن به دیده تردید نگریستهاند ،برخی اصل اختالفات را با
استناد به دالئلی که بعضی از آن در بخشهای قبل مرکور گشت مردود دانسته و دامن زدن به آن را کاری اشتباه
میدانند و طبیعی است که این دسته منکر تواتر آن هستند و گروهی نیز به دیده احتیاط در با آن سخن گفته و
قرائات را به طور نسبی و به تواتر از قراء میدانند و گروهی قلیل نیز راه افراط پیموده و بر خالف آراء صریح
ائمه& اختالف در قراءات را تأیید نموده و آن را متواتر از پیامبر

میدانند.

نتیجهگیری
پس از آنکه روشن شد که خبر متواتر قابل اعتمادترین نوع خبر است و اگر شرایط تواتر در مورد خبری احراز گردد،
هیچ شکی در درستی آن راه پیدا نخواهد کرد .با بررسی سیر تاریخی قرآن کریم و با توجه به همّت واالی مسلمین به
حفظ و حراست قرآن و از طرفی احتجا کردن و ارجاع دادن مردم از طرف اهل بیت (ع) به قرآن ،درمییابیم که شرایط
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تواتر در مورد قرآن کریم به طور کامل تحقق یافته است و بنابراین صحت و حجیت اخبار متواتر برای قرآن کریم ھم
جاری میشود .این امر مورد اتفاع و اجماع ھمه امت اسالمی است و مخالفت قابل توجهی در آن وجود ندارد .به عالوه
اینکه در کالم اهل بیت (ع) که خودشان منب معارف و همرتبه قرآن هستند ،هم تأییداتی در مورد صحت قرآن وجود
دارد.
آنچه که نهایتاً برای هر منصفی به دست میآید ،این است که قرآن کریم که اصلیترین منب معارف مسلمین است،
در طول تاریخ همواره متواتر بوده است و در صحت آن هیچ شکی نیست .آنچه از این بیان استفاده میشود این است که
متواتر بودن قرآن ارتباطی با قراء ندارد و بحث از تواتر قرآن و قراء سبعه دو بحث از هم منفک هستند .قرآن قطعاً متواتر
است ،ولی نه به وسیله قرا سبعه ،بلکه همه مسلمانان در انتقال آن سهیم بوده اند و قرا سبعه صرفاً سرآمدهای قرائت در
منطقه خود بودهاند.
بدیهی است که قرائت قرا سبعه خبر واحد میباشد نه متواتر زیرا که همه قرائتهای یک منطقه به یک شخص از
قرا سبعه برمیگردد .زیرا وقتى قرائت قراء سب بىسند باشد و نتوان آنها را به زمان رسولاللّه (ص) و ائمه (ع) متصل
کرد ،تواتر هفت قرائت نیز امرى موهوم خواهد بود .و با بررسی آراء علماء شیعه در باره قرائات و تواتر آن این نتیجه
حاصل میگردد که اکثر علماء شیعه که مقرون به اجماع است ،معتقدند قرائات مختلفه اعم از مشهور یا غیر مشهور
متواتر نبوده و آحاد است.

بررسی تواتر قرآن و قرائات
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