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 قرائات حجیت یبررس
  فاضل یاهللا العظم تیآ ازمنظر

  *محمدصادق یوسفی مقدم   ___________________________________________________  

 چکیده
کلمـات قـرآن بـه صـور      ینقل شـده اسـت، برخـ    میقرآن کر يکه برا يدر قرائات متعدد

متفـاوت   ،حکم مستنبط از قرآن بر اساس هر قرائـت  که اي گونه به شود یم دهیگوناگون د
 .ده اسـت را مطرح کـر  قرائات حجیتو عدم  حجیتاین نکته بحث  .از قرائت دیگر است

 عـدم  و حجیت را مبناي قرائات تواتر عدم و تواتر به العظمی فاضل لنکرانی اعتقاد اهللا آیت
به تبیـین نظـر و ادلـه ایشـان بـر      حاضر مقاله  .داند می قرائاتاستناد حکم شرعی به  حجیت

هـاي ایشـان و بـا     بـا اسـتفاده از مجمـوع دیـدگاه     درنهایـت  .پـردازد  مـی  قرائـات عدم تواتر 
 بـه  ،باشند داشته تعارض یکدیگر نباید با قرائات اینکه بر مبنی قاریان دیدگاهکردن  ضمیمه

غیـر از   تـواتر  و اسـت  تـواتر  بـر  متوقـف  کالمـی  هـر  قرآنیـت  اینکـه  بر دیدگاه استاد مبنی
 فرض به اگرگیرد که  مینتیجه  ،ندارد قرائاتمحتواي  تعارض رفع نقشی در ،تصحیح سند

 و بـود  خواهیم قرائات درباره تعارض قواعد عمالا از ناچار ،شد حاصل تعارض يدرمورد
  .ماند نمی باقی آنها به شرعی حکم استناد جواز و قرائات حجیت ادعاي براي مجالی

  .تعارض ،تواتر ،تیروا ،قرائات ،حجیت :کلیدي واژگان
 

                                                      
  .)y_moqaddam@yahoo.comی (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اری* دانش

mailto:y_moqaddam@yahoo.com
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  مقدمه
و  حیقرائـت صـح  فقیهـان و مفسـران بـه     ،اصـولیان  ،قرائـات عالمان  ،عالمان تجوید

؛ انـد  جداگانـه بررسـی کـرده    هاي و آن را با حیث اند پرداختهکریم قرآن  قرائات حجیت
  :که چنان
 اصـطالح اصـول قرائـی را بررسـی     و به و صفات حروف مخارج ،عالمان تجوید .1

آنـان   . ...احکام تنوین و نـون سـاکن و   ،مانند اماله ؛اند که احکامی کلی و شامل کنند مى
 ؛تـا]  [بـی  ،انیـ حفشـافعی  ( اعم از عدم جواز لحن جلی و خفـی  ،لحن در قرائت درباره

 مطلـق  صـورت  بـه جلـی   لحـن عـدم جـواز    ،)194ص ،1جتـا]،   [بی ،الدسوقی /80ص
باعـث  اگـر از روي تعمـد قـاري باشـد و      یحرمت لحن جل ،)40ص ،1424 ،ءوفاابوال(

یـا حرمـت لحـن     )33ص ،2005 ،عبد /22ص ،1427 ،نیمصطفى حس( تغییر معنا گردد
 ...و )47ص ،1413 ،صخر( دوش اخالل در معنا سبباگر  ،قاري تساهل درصورتجلی 

همچـون  و احکامی  حجیتاست مقصود آنان از روشن  اند. ل بحث کردهمفص صورت به
ت صناعی اسـت و   ،وجوب و جواز ،حرمت دنظر اصـولی و احکـام فقهـی آن مـ     حجیـ
  .)26صتا]،  [بی ، سىیالجر( نیست
 ،زرقــانی /466ص، 1ج ،1410 ،زرکشــی :ر.ك( قرائــاتموضــوع بحــث عالمــان . 2
متفـاوت   احتمـاالت  عنـوان  بـه  قرائاتبودن  ط معتبریو شرافرش  ،)436ص، 1ج ،1416
 واژه ییسـا ک و عاصـم اینکـه   ؛ ماننـد نـد ا است که احکامی جزئـی و موضـعی   قرآن نص

انـد   ردهکـ بدون الف قرائت  »کمل« ،قراء سبعه دیگردر سوره فاتحه را با الف و  »کمال«
وجه نامگذاري به فرش این است که آنها بر مواضع آیـات   .)35صتا]،  [بی ،هادي قابه(

  .)33ص ،ه.ق 1419 ، محمدالحبش،  ( شود می گسترده
 دو موضـوع اساسـی بررسـی    ،در علم اصـول  قرائات حجیتدر مبحث مستقل . 3

رو  ؛ ازایـن متفـاوت  قرائـات و جواز استناد حکم شـرعی بـه    حجیتنخست،  ؛شود می
از فقیهان جامع شرائطی است که به موضوع قرائات به صـورت جـامع   فاضل  اهللا آیت

، 1386، فاضـل موحـدى لنکرانـى   ( التفسیر مدخلافزون بر کتاب پرداخته است. ایشان 
 )149ص ،3 ج ،1381 ،همـو ( است ن پرداختهداهاي اصولی خود ب در بحث ،)134ص
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 قرائـات  میـان لـزوم جمـع    ،قرائـات و برخی افزون بر جواز استناد حکم شـرعی بـه   
 ىیطباطبا( دانسته است قرائاتمد اعتقاد به تواتر اتعارض آنها پی درصورتمتفاوت را 

 ،بـا اسـتناد بـه روایـات امامـان اهـل بیـت        ییخواهللا  تآی .)325صتا]،  [بی ،مجاهد
ت مبنـا   همـین  برو  )191ص ،1395 ،خویی( زند میحدیث سبعه احرف را کنار  حجیـ 

ت بحـث   ،موضـوع دوم  .)167ــ 166ص ،همو( داند می را منتفی قرائاتاصولیِ  حجیـ 
متفـاوت در نمـاز و غیرنمـاز     قرائـات جواز و عدم جواز خواندن بـه   معناي به قرائات

انـد   یادشـده را در فقـه بررسـی کـرده     معنـاي  بـه  قرائات حجیت هانیفق هرچند ؛است
ــراي( ــه ب ــ :ر.ك نمون ــی هعالم ــو /115ص ،1ج ،1414 ،حلّ  /245ص ،1ج ،1420 ،هم

 ،1424 ،عـاملی  /273ص ،1ج ،1413 ،سـبزواري  /239ص، 1جتـا]،   [بی، الغطاء کاشف
  .)655ص ،1ج، 1419 ،یزدي طباطبایی /39ص ،2ج

شتر فقیهان یب که ؛ چنانشود می بسیاري از مباحث قرائت در علم فقه نیز بررسی. 4
ــی عالمــه( عهیشــ ــی ،الغطــاء کاشــف /157ص ،3ج ،1414 ؛حلّ ــا]،  [ب  /238ص ،1جت

 ،نـووي ( سنّی و )531ص ،2ج ،1419 ،ی یزديایطباطب /420ص ،1ج ،1415 ،يانصار
 )758ص ،1جتا]،  [بی ،قدامه بنا /101ص ،2جتا]،  [بی ،شروانی /165ص ،2جتا]،  [بی

، 1363تـا]،   [بی ،بحرانی( آن را واجب یو برخاند  به استحباب قرائت ترتیلی فتوا داده
 داننــد یمــ 1دکــمؤ ســنّت آن را یو برخــ )229ص ،7ج ،1424 ،عــاملی /174ص ،8ج
 تقرائفقیهان  که چنانو  )18ص ،4ج ،1413 ،یسمعان /152ص ،1ج ،1384 ،يوریس(

 طباطبـایی (انـد   را واجب دانسـته  نماز در کریم قرآندیگر از  هسور کیحمد و  هسور
  .)643ص ،1ج ،1419 ،یزدي
در  قرائـات هاي تفسیري به  جواز استناد برداشت معناي به قرائاتتفسیريِ  حجیت. 5

قرآن  اتکلم تیصورت و موقع ،شکل گر انیقرائت نما ؛ زیراشود می علم تفسیر بررسی

                                                      
معناي واجب مستفاد از حـدیث و   آنان از سنّت مؤکد، باید استحباب مؤکد باشد، نه سنّت به قصود. م1

حکـم ترتیـل را مسـکوت     ،زیـرا کتـاب   ؛روایت در برابر فریضه و واجب که مستفاد از کتاب اسـت 
  نگذاشته است.



142
 محمدصادق یوسفی مقدم  

 يهـا  شکل ،حروف بر اساسکریم  ت قرآنکلما نکهیبه ا باتوجهرو  ؛ ازایناست اتیدر آ
ـ  ،کند یافاده مگوناگونی  یمعان ،متفاوت يها تیو موقع گوناگون  قرائـات اخـتالف   ریأثت
 و محققان دینـی  مفسران اساس براین ؛شود می آشکار ریتفس آن باارتباط  آیات و در مفاد

 /5ص ،1جتـا]،   [بـی  ،شنقیطی /10ص ،1ج ،1372 ،طبرسی /7ص ،1جتا]،  [بی ،طوسی(
و  قرائاتاختالف  ،)325ـ322صتا]،  [بی ،طباطبایی مجاهد /83ص ،1ج، 1415 ،آلوسی

  .)پیشین ،مجاهد طباطبایی(اند  را بررسی کرده حیقرائت صحشناخت 
فقیهان نامداري است که به موضوع قرائـت از جهـات    ازجمله فاضلالعظمی  اهللا آیت

اینکـه بـه    ازجملـه  ؛آن را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت     ،گفته توجه خاص کرده پیش
در استنباطات فقهی که عبارت است از  قرائات و عدم جواز استناد به موضوع مهم جواز

متکفل بررسی پیش رو مقاله  .فنی پرداخته استکامالً  صورت به ،قرائاتاصولی  حجیت
  .ازمنظر آن استاد فرزانه است قرائاتاصولی  حجیت

  قرائت شناسی مفهوم. 1
 :نـد یگو مـی  اهـل لغـت   .اسـت کـردن   جمع معناي به »أقر« 1مصدر ،قرائت مانند قرآن

»رَائَت؛ تـالوت اسـت   هنگـام گر یدیکـ لمـات بـه   کحـروف و  کردن  مهیضم معناي به »ق
ـ  گویـد:  مـی  منظـور  ابن. ندیگو نمی قرائت یبه هر جمعرو  ازاین گروهـى را جمـع    یوقت

 ،1429، اصـفهانى  راغب /128ص ،1ج ،1405 ،منظور ابن( »القوم قرئت« ىیگو ینم ،ردىک
را در خود جمع ها  ه سورهکاند  دهیجهت قرآن نام قرآن را ازآن« :سدینو میوي  .)668ص

 ،1405 ،منظـور  ابـن (القاء مجموع آن است.به معناي تلفظ و  :»القُرآن تقَرَئ«و  »رده استک
رو  ازآن ، بلکـه خواندن نیسـت  معناي به مطابق این معنا قرائت درحقیقت .)128ص ،1 ج

 حروف و کلمات آن را به یکدیگر ضـمیمه و جمـع  کریم که قاري هنگام خواندن قرآن 
 /128ص ،1ج ،1405 ،منظـور  ابـن  :ر.ك( بر خواندن او قرائت اطالق شده است ،کند می

                                                      
 معنـاى  به و کتاب، مصدر که چنان است؛ مقروء مفعول اسم معناى به و مصدر ،»رجحان« وزن بر . قرآن1

  .است مکتوب مفعول اسم
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  .)668ص ،1429 ،اصفهانی راغب
 ،2 ج ،1407 ،زمخشـري ( اسـت کـردن   تـالوت  ،یکی از معانی قرائـت  اند برخی گفته

؛ )209صتـا]،   [بـی  ،حفیـان  شـافعی  /12 و 19صصـ تـا]،   [بـی  ،صالح صبحى /441ص
به مـوارد   باتوجهبرخی  .نه معناي الزمی آن است،معناي اصلی قرأ  ،خواندن اساس براین

 معنـاي  بـه قرائـت را   ،زمـان صـحابه   روایـات و در  ،کریم استعمال واژه قرائت در قرآن
بـه کسـی    مقـري در زمـان پیـامبر    معتقدندو  اند آیات دانسته معناي به باتوجهخواندن 

الفضـلى،  ( پرداخـت  می به تفسیر آیات نیز ،شده است که همراه با قرائت قرآن می اطالق
  .)56صتا]،  [بی

  قرائاتمفهوم . 2
از  هریـک ه کـ است  یمتفاوت يها قرائت ،در اصطالح عالمان قرائت قرائاتمنظور از 

احتمـال   یک ،قرائت رو ؛ ازایناست ردهک می را با آن تالوت کریم قرآن ،قرائتپیشوایان 
کـریم  احتماالت متفاوت نـص قـرآن    معناي به قرائاتو  باشد میاز احتماالت نص قرآن 

  .)9ص  ،2ج ،1388 ،معرفت( آمده است

و عـدم   حجیـت مبنـاي   قرائـات عدم تـواتر   اعتقاد به تواتر و. 3
  استناد حجیت

اعتقاد به تـواتر   ایشانبیانگر آن است که ازمنظر  فاضلالعظمی  اهللا آیتهاي  دیدگاه
ت و عدم  حجیتمبناي بحث  ،قرائاتو عدم تواتر  بـاره  درایـن  .اسـت  قرائـات  حجیـ 

 ،1414 ،حلّـی  عالمه( دانند می سبعه را متواتر  قرائات ،شیعه فقیهان برخیرغم آنکه  به
حـرّ   شـیخ  همچـون برخی محدثان  و اینکه )39ص ،2ج ،1424 ،عاملی /115ص ،1ج

 غیرهـا  و الصـالة  فـی  القرائـۀ  وجـوب  بـاب « عنوان را ذیل قرائاتروایات مربوط به  عاملی
وي بـه   اعتقـاد  و بیـانگر  جمع کرده است »والمرویۀ الشواذّ دون المتواترة السبعۀ قرائاتبال

بـا اعتقـاد بـه عـدم      له معظم ،)821ص ،4ج ،1414 ،حرّ عاملی( باشد می قرائات تواتر
بـه بررسـی و نقـد دیـدگاه      ،)152ص، 1386 ،فاضل موحدي لنکرانـی ( قرائاتتواتر 
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و با بیان اینکه بـه   )152ـ146ص، 1386 ،همان( است پرداخته قرائاتقائالن به تواتر 
 ،1جتـا]،   [بـی  ،جـزري  ابن( سبع قرائاتنسبت داده شده که  سنّت اهل يمشهور علما

ــدم  /13ص ــا  1)8ص ،1422 ،اطىی ــاتی ــانی( عشــر قرائ  2)430ص ،1 ج ،1416، زرق
است و برخی پا را فراتر نهـاده   رمکااز پیامبر تواتر آنان  مقصود ظاهراًو بوده  متواتر

 فـر ک ،اسـت  قـرآن  تـواتر  عدم اینکه مستلزم دلیل بهسبع را  قرائاتتواتر و ادعاي عدم 
بر ایـن بـاور اسـت کـه اجمـاع مسـلمانان از جمیـع         3،)428ص ،همان( دانسته است

نحصر م ،بودنقرآن  به یالمکثبوت و اتصاف بر این است که  ،فرق و مذاهب ها، نحله
 بلکـه  سنّت اهل نیمحققه و گروهی از یامامه عین شیف بومعراست و  واترتق یطربه 

 ،1جتا]،  [بی ،جزري ابن( نیست متواتر )سبع یا عشر( قرائاتآن است که  ،آنانمشهور 
ــانی /13ص ــ136ص ،1424 ،مقدســى /428ص ،1416 ،زرق ــی ،)137ـ ــه برخ از  بلک

 ،لنکرانـی  فاضـل موحـدي  ( اسـت  خبر واحـد ه منقول ب رخیو ب ياجتهاد قار قرائات
ی حجیتـ حیـث   یادشده متـواتر نیسـتند و ازایـن    قرائات اساس براین ؛)135ص ،1386

  .ندارند تا مستند حکم شرعی قرار گیرند

  قرائت و روایت . تفاوت4
و  یـا اجتهـاد قـاري یـا خبـر واحـد اسـت        قرائـات اعتقاد که این با  فاضل اهللا آیت

                                                      
نویسد: بر زبان گروهی از مقرئین متأخر و غیر آنان از مقلّدین شایع شده است کـه همـه    . ابوشامه می1

باورنـد قطـع بـه اینکـه آنهـا       قرائات سبع که از ائمه سبع روایت شده است، متواتر است. آنان بـراین 
د: ما نیز در قرائتی که همه طرق بر آن اتفاق داشته نویس ازجانب خدا نازل شده، واجب است. وي می

 اسـت،  متـواتر  اتفاق و اجماع طور به سبع قرائات اینکه بیان نیز با باشند، همین نظر را داریم. دمیاطی
 متواترند. نیز خلف و ابوجعفر، یعقوب قرائات که است این ما مختار و صحیح نظر: نویسد می

 شـارح و محشـاي آن، تمـامی    و الجوامـع  جمـع  در سـبکى  برخی مانند ابـن نویسد: ازنظر  . زرقانی می2
 .است متواتر از پیامبر گانه ده هاي قرائت

 را هـا  قرائـت  ایـن  کـه  را کسانى و کرده مبالغه گانه هفت هاى قرائت درباره برخى: نویسد مى . زرقانى3
 عـدم  مسـتلزم  قرائـات،  تواتر نفی آنان نظر به زیرا اند؛ پنداشته اسالم از خارج و دانند، کافر نمى متواتر
   است. اندلسی مفتى لب بن فرج ابوسعید عقیده گویى مبالغه این. است قرآن تواتر
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بایـد   ،که متواتر نیستند قرائاتکه متواتر است و کریم ن قرآن میااساس این مبنا که   بر
 تفـاوتی چـه   پردازد کـه  می این اشکال به بیان ،)151ـ149ص ،همان(تفاوت قائل شد 

ـ نیسـت و  منحصر که اثبات آن به خبر متواتر  هستبا کالم معصومان  اهللا المکمیان  ه ب
امـام   قـول  ،هزرارخبر با  که چنانپس  ؛شود می نیز ثابت ط اعتباریخبر واحد جامع شرا

 اهللا المکـ کننـده   اثبات نیز خبر واحدچه منعی دارد  ،شود می ه ثابتجمعنمازوجوب بر 
آن حضـرت   خبـار و ا پیامبرقول  ،کالمیبودن  ت قرآناثبتنها راه ا اینبر افزون .باشد
بـا   ،اسـت  یم شـرع کـ متضمن حکه  پیامبرالم کمیان  تفاوتیچه  اساس ؛ برایناست

ـ  که چنان بنابراین ، وجود دارد؟است قرآنآیه از  فالن آن حضرت به اینکه خبارا ی اول
خبـر   همچـون اشکالی ندارد که دومی نیز بـا خبـر واحـد     ،شود می ثابتبر واحد خ با

  .)137ـ136ص ،همان( متواتر ثابت شود
  :نویسد می در پاسخ اشکال یادشده له معظم

م این اصل مسـلّ با اجماع مسلمانان مخالف است و برگشت اجماع به مذکور دیدگاه 
ادعـاي   ...وهـا   کیکه مـال اي  گونه به ؛شود نمی ت جز با تواتر اثباتیاست که وصف قرآن

بـر اسـاس    وطىیسـ  کـه  چنـان  1؛)137ص ،همان(اند  ار بسمله را بر این اصل بنا نهادهکان
را فاتحـه و معـوذتین   بـودن   مبنـی بـر انکـار قـرآن     فخر رازىصحت نقل  ،اصل یادشده

                                                      
فرماید: اثبات بسمله در مصاحف صـحابه و سـایر مصـاحف     اهللا فاضل در نقد دیدگاه مالکیه می . آیت1

اسـماء سـور، آمـین و اعشـار، بـراي تـواتر        پس از آنها، با تقید آنان بر عدم کتابت غیر قـرآن ماننـد  
کند و اقدام آنان مبنی بر کتابت بسمله در آغاز سور، دلیل اعتقاد آنان بـه   بودن بسمله کفایت می قرآنی
دادنـد بسـمله بـا خـط قـرآن بـدون تمییـز، در         صورت اجازه نمـی  بودن بسمله است؛ درغیراین قرآن

شوند و آنان را بر اعتقاد بـه    خطا در مسلمانان ندنافک و جهل به اغراء مصاحف نوشته شود و سبب
بـرآن   بودن چیزي که قرآن نیست، وادار کننند و چنین باوري درباره صحابه جایز نیست. افزون قرآنی

بودن بسمله داللـت دارد، بلکـه در    که بر قرآناند  احمد، ابوداود، حاکم و... روایات بسیاري نقل کرده
که اي  را آیه اعظم دانسته است و در برخی نقل شده است که مردم از آیه برخی از آن روایات بسمله

داود نازل نشده است، غافل شـدند. در برخـی روایـات آمـده اسـت کـه        بن و سلیمان جز بر پیامبر
شد، آنگـاه   اللّه الرّحمن الرّحیم نازل می دانستند تا آنکه بسم مسلمانان جداشدن و انقضاء سوره را نمی

/ نیـز ر.ك:  137ــ 136، ص1386فاضل موحدي لنکرانی، (پایان رسیده است  ند که سوره بهفهمید می
  ).265، ص1 ، ج1421سیوطی، 
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  :کند می اشکال گونه اینو داند  میغایت دشوار  به مسعود ابن ازسوي
 درنتیجـه فاتحه و معوذتین در عصر صحابه حاصل بـوده اسـت و   بودن  نقل متواتر قرآن

حاصـل نشـده    یم نقل تواتر در زمـان پیـامبر  یاگر بگوو  شود می فرکار آن موجب کان
گمان غالب مـن ایـن    اساس براین؛ آید که قرآن در اصل نیز متواتر نباشد می الزم ،است

 ،بطالن نقـل را  وي .)137(همان، ص مسعود باطل است ابن است که نقل این مذهب از
  .داند می مسعود ابن دیدگاه منتسب به تنگناي راه بازشدن گره خروج از

  :گیرد می نتیجهگونه  اینآنگاه استاد 
اصل ثابت و غیرقابل تردیـد   ،آنبودن  چیزي بر متواتربودن  ابتناء قرآن سنّت در بین اهل

بـودن   بـر قـرآن   است و همین در جواب از اشکال یادشده و براي فـرق بـین خبـر دالّ   
  .)137(همان، ص کند می بر حکم شرعی کفایت کالمی و خبر دالّ

به اقامـه   ،افزون بر اجماع ،چیزي بر تواتربودن  قرآن براي اثبات ابتناي فاضـل  اهللا آیت
  :دنویس می و زدپردا میدلیل عقلی 

ام نازل نشده کان احیب عنوان بهضروري و روشن است که قرآن از همان آغاز نزول تنها 
امـت از  یمعجزه جاویدي نازل شده است که انس و جـن تـا روز ق   عنوان بهبلکه  ،است

نقل  هاي انگیزه ،طلبی قرآنهماورد دلیل بهرو  ؛ ازاینآوردن مثل یک سوره از آن عاجزند
؛ فـراوان بـوده اسـت    ،الشـرائع  ان و أتـم یـ داأل ملکف أین حنید و حفظ قرآن براي بقاي

 .طور قطع قرآن نیست ، بهقرآن نقل شود عنوان بههر چیزي که با خبر واحد  اساس براین
ف یبه عدم قرآنیت آن قطـع حاصـل و از وصـف شـر     ،هر چیزيبودن  با شک در قرآن

اي  ارهامـ  تحجیدر  ککه شاند  آور شدهدر علم اصول یاد که ؛ چنانشود می قرآن خارج
ت مساوي با قطع به عدم  ت آن و عـدم ترتـب آثـار     حجیـ همـان ( بـر آن اسـت   حجیـ، 

  .)554ـ552ص ،1 ج ،1381 همو، :ك.نیز ر /138ص
اثبات قرآنیت با خبر واحد را به ورود پادشاه بزرگـی بـه شـهري    بودن  ایشان ناکافی

الزمـه ورود   ؛ زیراماند نمی عادي بر بیشتر مردم آن شهر پوشیده طور بهکند که  می تشبیه
رو  ؛ ازایـن باشـد  مینمودن مردم براي استقبال از وي  و آمادهکردن  آگاه ،آن پادشاه به شهر

قطع به کذب یـا  سبب  فقطعادي محال است و  طور بهدر چنین مواردي اطالع یک نفر 
ن یـ کـه اسـاس د  کریم پس چگونه براي اثبات قرآنیت قرآن  ؛شود می اشتباه گوینده خبر

اخـالق برجسـته و اعمـال شایسـته      ،اسالم است و کسی که بخواهد از عقایـد صـحیح  
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العمل برتر و اطالع درست از سرنوشـت و  دنبال دستور بهبرخوردار باشد و نیز کسی که 
  .کند می احد کفایتخبر و ،جز رجوع به قرآن ندارداي  چاره ،است ...حاالت پیشینیان و

اعتقـاد بـه   معتقد است  ،با نگاهی کالمی در موضوع نیاز قرآن به تواتر فاضلاهللا  آیت
الم کـ جهت آن اسـت کـه    بلکه به ،براي ترتیب آثار عملی بر کالم خدا نیستفقط قرآن 
امـت  یمردم از ظلمات به نور تـا ق کردن  ت و خارجیهدا ،اعجاز متضمن تحدى، وندخدا

صـورت ماننـد    درغیـراین  ؛مسلمانان باید به این ویژگی قرآن اعتقاد داشته باشنداست و 
کـریم  بیانگر آن است که اعتقاد به قرآن امر این  .ث قدسى لزومی ندارد متواتر باشدیحد
 ،و امام یالم معصوم اعم از نبکولی اثبات  ،شود می با تواتر ثابتفقط کالم خدا  عنوان به
الم معصـوم  کـ ى از کخبر واحدي که حا حجیتل یدل ؛ زیرانیست منحصرخبر متواتر  به

بـه  لزومـی نـدارد   و  ب آثار بر آن خبر در مقام عمـل اسـت  یتنها ناظر به لزوم ترت ،است
غرض دلیل حاکی  ؛ زیراو صدور آن از معصوم نیز اعتقاد حاصل شودبودن  کالم معصوم

نه اعتقاد باشد،  میق عمل درخارج بر اساس مفاد کالم معصوم یتطبفقط  از کالم معصوم
ه کـ که با هدف تحدى و اعجـاز   وندالم خداکخالف بر .سناد آن به معصومبه صدور و ا

 ،باشـد  مـی زان خروج از ظلمات جهل به عـالم نـور و معرفـت    یت و میهدا ،نیاساس د
ور و انتساب آن به خـداي  هر چیزي و صدبودن  کالم خدا بایدرو  ؛ ازایننازل شده است

  .باشد که مخاطب به آن معتقد شوداي  گونه بهمتعال 
را که در برابـر تحـدي قـرآن    اي  ط محیط نزول و حساسیت ویژهشرای فاضل اهللا آیت

  نویسد می داند و می فرهنگی بر نقل متواتر قرآن ،دلیل تاریخی وجود داشت،
بلیغان از دسـتیابی   ،این مرتبه ط بالغت و فصاحت نازل شده است و دریقرآن در مح

برخـی در برابـر    اساس ؛ براینبه کنه آن و فصیحان از رسیدن به مانند آن عاجز بودند
منظـر نیـز مـورد     پـس ازایـن   ؛قرآن خضوع کرده و برخی آن را به سحر نسبت دادند

 لت و شــرفینی بــود کــه فصــاحت و بالغــت را تنهــا ســبب فضــیتوجــه متخصصــ
چـه آنـان کـه ایمـان آورده     رو  ؛ ازاینکردند می بر یکدیگر تفاخردانستند و به آن  می

قرآن را مورد مالحظه و نظـر   هر جزئی از اجزاي ،بودند و چه آنان که ایمان نداشتند
قـرآن   عنـوان  بـه وجود این همه حساسیت ممکن نیست نقل چیـزي  با .دادند می قرار

و عنـاد دور اسـت و از   این مطلب بر کسی که از تعصب  .منحصر به خبر واحد باشد
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 نیز /140ـ139ص، 1386 ن،هما( پوشیده نیست ،کند می عقل و اندیشه استوار تبعیت
  .)554ـ552ص ،1 ج ،1381 ،همو :ك.ر

  :گیرد مینتیجه گونه  اینپایان ایشان در
قرآنیت و اتصاف کالمی به کـالم خـدا کـه     که چنان آشکار گردید که ،از آنچه بیان شد

اي  اتصاف کالمی به اینکه آیه ،جز با تواتر ممکن نیست ،اعجاز نازل شده است عنوان به
تنهـا راه   کـه  چنـان شـود و   نمی جز با تواتر ثابت نیز نه سوره دیگر ،از فالن سوره است

 ،تواتر اسـت  ،است »الرحمن« به اینکه جزء سوره »ذِّبانِکما تُکآالء رب يفَبِأَ« :اتصاف آیه
 جـز بـا تـواتر ثابـت     ،به اینکه در فالن محـلّ و موضـع سـوره اسـت     هیاتّصاف فالن آ

مثل آنکـه فـتح و    ؛عراب کلمات از همین قرار استجهت اهمچنین مطلب از .شود نمی
طریق تـواتر  تنها از »تَسائَلُونَ بِه والْأَرحام يواتَّقُوا اللَّه الَّذ« هیدر آ »رحاماألو« کلمه یا جرّ

  .از آن دو متفاوت خواهد شد هریکزیرا معنا در  ؛باید ثابت شود
زیرا  ؛تواتر الزم نیست ...ن ویل ،مد ،اماله شود که در مواردي مانند می بسا گفته ! چهآري

شده سبب اختالف افزون بر آنکه موارد یاد .الم نیستکالم است و صفات الفاظ کقرآن 
ایشان  هرچند ؛گیرد نمی متواتر آنها تعلقی به نقل فائده مهم درنتیجهشود و  نمی در معنا

مـل  مخاطـب را بـه تأ   ،بلکـه منـع اسـت    ،این مطلب محـلّ نظـر   با بیان اینکه درنهایت
  .)141ص، 1386 ،لنکرانی فاضل موحدي( واداشته است

  .شود می مل بیان، وجه این تأادامه مقالهدر

  قرائات حجیتفاضل در عدم  اهللا آیتبررسی مبناي . 5
دیدگاه ایشان که عدم تـواتر   باید گفت قرائاتمبناي ایشان مبنی بر عدم تواتر  درباره

 .دیـدگاه حقـی اسـت    باشـد،  می سنّی موضوع مورد توافق بیشتر عالمان شیعه و قرائات
ی در ، نقـش کلیـدي و مبنـای   قرائاتاین دیدگاه که اعتقاد به تواتر و عدم تواتر همچنین 

  .جاي انکار و تأمل ندارد ،نی که گفتندبه همان بیا ،دارد قرائات حجیت
حاصـل   ،قرائـات برخـی  « گوید می 1عالماأل بعض اما اینکه ایشان بر اساس تصریح

                                                      
 ،1395تفسیرالقرآن (خویی،  فی البیان اهللا خویی است که در . ظاهراً مقصود ایشان از برخی اعالم، آیت1

 



    فاضل یالعظم اهللا تیقرائات ازمنظر آ تیحج یبررس
149

 

باورنـد کـه    مـان قرائـت همگـی بـراین    زیرا عال ؛جاي تأمل دارد ،»اجتهاد قاریان است
 قرائـات کننـده در اخـتالف    تنها نقـش تعیـین   است و اجتهاد نه سنّت قرائت بر اساس

مبتنی بـر اجتهـاد مـورد     قرائات ،قرائتبودن  سنّت حساسیت روي دلیل بهبلکه  ،ندارد
 ،2جتـا]،   [بی ،بیهقی(اند  آنان روایاتی بر ادعاي خود نقل کرده .اعتنا قرار نگرفته است

ایشان  که چنانو  )133ص ،5ج، 1405 ،طبرانی /115ص ،2ج ،1408 ،هیثمی /385ص
کـه  انـد   مرکب از سه شرط قـرار داده اي  قاعده ،حیبراي ضبط قرائت صح ،بیان کردند

ولـی   ،مطابقت با مصحف و مطابقت با قواعد زبان عرب ،عبارت است از صحت سند
آنان نخستین شـرط قرائـت صـحیح را     .قرائت تأکید دارندبودن  سنّت بر ،بیش از همه

و قرائـت   )214ص ،2جتـا]،   [بی ،جزري ابن( اند دانسته برخورداري آن از سند صحیح
حتـی عالمـان قرائـت چنـدان      .)263ص ،همان( دانند نمی بدون استناد به نقل را جایز

باورنـد کـه قرائـت     کنند و بـراین  نمیجایگاهی براي مطابقت قرائت با قواعد نحو باز 
بـا قواعـد عـرب موافـق      ،پس از برخورداري از سند صحیح باید به وجهی از وجـوه 

 ،1ج ،همـان ( اجماعی یا اختالفی باشـد  و اعم از اینکه آن وجه فصیح یا افصح ؛باشد
نظر عالمـان قرائـت   ازاست معتقد  قدوريغانم  .)258ص ،1ج ،1421 ،سیوطی /10ص

و خـط مصـحف اسـت و     سـنّت  شرط حتمی براي صحت قرائت مطابقت بـا  ،و نحو
تـوان   مـی  .)141ص ،تـا]  [بـی  ،قـدورى غانم ( قیاس و اجتهاد در آن هیچ نقشی ندارد

زیـرا   ؛گـردد  مـی بر سنّت شرط مطابقت قرائت با مصحف به شرط ،مدعی شد با تأمل
 مورد تأیید امامان معصوم عثماناقدام  ،افزون بر اجماع مسلمانان بر توحید مصاحف

  :دیگو می سلمه بن سالم که ؛ چناننیز بوده است
قْرَأُها النَّاس فَقَـالَ  یس علَى ما یو أَنَا أَستَمع حرُوفاً منَ الْقُرْآنِ لَ لَّهعبدال یقَرَأَ رجلٌ علَى أَبِ

  .)633ص ،2 ج ،1365 ،کلینی( ... قْرَأُ النَّاسیما کف عنْ هذه الْقرَاءةِ اقْرَأْ ک لَّهعبدالأَبو
میـان  کـه در  را التـزام بـه همـین قـرآن موجـود       امـام  ،بر اساس ظاهر این روایت

پس از «با ذیل روایت که امر داند و این  می الزم است،  مسلمانان سینه به سینه رایج شده
                                                                                                                             

  ) این مطلب را بیان کرده است.164ص
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 ،»یابـد  مـی  رسـمیت  ــ  که بر اساس نـزول اسـت   ـ علیقرآن  ،قیام حضرت حجت
  .منافات ندارد

مسـتند   قرائاتاین است که  ،سنّت به قرائاتبودن  نقد اصلی بر قراء بر فرض مستند
 ،بـه خبـر واحـد    قرائـات بـودن   ند و مستند به خبر متواتر نیستند و مسـتند به خبر واحد

کامـل آن را   صـورت  بـه ایشان  که ؛ چنانآنها نخواهد داشتبودن  اعتباري در اثبات قرآن
  .پرداخته و تبیین فرموده است

صـفات الفـاظ نقشـی در معنـا      دربارهنظر  پس از بیان اینکه اختالف فاضل اهللا آیت
امـر بـه تأمـل     ،نـدارد  دنبـال  بهده مهمی تواتر و عدم تواتر در آنها فای درنتیجهو  ندارد

 اسـت  عبارت تجوید علم اصطالح در صفت شاید وجه تأمل این باشد که .کرده است
 ،ویژگـی  آن رعایـت  .مربـوط  مخـرج  از آن اداي هنگام به ،حرف بر عارض ویژگی از

ــبب ــایز س ــروف تم ــم ح ــرج ه ــ از مخ ــى گریدیک ــود م ــدم( ش ــفی مق  ،1396 ،یوس
نقـش صـفات    ،مخـارج حـروف در محـاورات نقـش دارد     که چنان و 1)126ـ125ص

حـروف معجـم در زبـان     توضیح اینکـه  ؛حروف نیز در تلفظ صحیح بسیار مهم است
برخی حـروف بـا یکـدیگر در    رو  ازاین ؛حرف است که هفده مخرج دارند 28 ،عرب

المخـرج   كی و تمییـز حـروف مشـتر   تراك دارند و آن چیزي که سبب جدایمخرج اش
  :نویسد می جزري ابن .صفات حروف است ،شود می

 ،جهـر  ،شود کـه صـفت همـس    آنگاه صداها در حروف داراي مخرج واحد متفاوت می
دال  ،طـاء  ،اگـر صـفت اطبـاق نباشـد     مبنـا  بـراین  ؛ها رعایت شودآن دربارهاطباق و فتح 

صـفت اطبـاق اسـت     همچنین .تنها فرق آن دو در رعایت اطباق است زیرا؛ خواهد شد
  .)214ص ،1جتا]،  [بی ،جزري بنا( کند ممتاز می ...ن ویکه ظاء را از ذال و صاد را از س

انـد   را بـراي صـفات حـروف بیـان کـرده       ایـن ویژگـی   دیگر عالمان علم قرائت نیز
تـا]،   [بـی  ،قـدوري  غـانم  /45ــ 44صتا]،  [بی ، سىیلجرا /252ص ،1 جتا]،  [بی ،يرینو(

                                                      
 حـروف  بـازدم بـه   هـواى  آنجا در شود یا مى ادا و خارج آن از حرف که است محلی حرف، . مخرج1

 رعایـت  رو ؛ ازایـن اسـت  مخارج اسـتوار  از حروف اداى بر تجوید اساس. شود تبدیل می شنیدن قابل
  است. تجوید، الزامی دانشمندان ازنظر حروف مخارج
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  .که نقش صفات در قرائت و در معنا بسیار مهم است شداکنون روشن  .)199ـ198ص

  قرائات تواتر عدم و تواتر در فرض استناد حجیتبررسی . 6
متفاوت  ،قرائات تواتر و عدم تواتر درصورت قرائاتحکم شرعی به  استناد بی شک

بـا فـرض    قرائـات در فرض تـواتر   حجیتبا تفکیک دلیل  فاضل اهللا آیترو  ؛ ازایناست
قطـع   ،استناد حجیتل یدل قرائاتتواتر  درصورت :نقل قرائت به خبر واحد معتقد است

ـ منزلـه آ  جانب خداوند و بهل اززّ، قرآن منقطع طور به قرائاتاز  هریکیعنی  ؛است اي  هی
مشمول  قرائاتاز  هریکن است کمم ،قرائاتعدم تواتر  درصورت .استکریم از قرآن 

کـه هـر قرائتـی    معنا  بدین ؛قرار گیرد ،کند می خبر واحد داللت حجیتکه بر  یقطع ادله
مصداقی از مصـادیق احتمـالی    فرض، ، بااینمصداقی از مصادیق خبر واحد باشد منزله به

  .قرآن خواهد بود

  قرائاتبر تقدیر تواتر  حجیتنقد . 7
ت با تقسیم  ،در فرض تواتر قرائات تحجیدر نقد  فاضلاهللا  آیت بـه نفسـیه و    حجیـ

  :فرماید می مطلقه
ضمیمه ایـن فـرض کـه تـواتر آنهـا از زمـان خـود         به قرائاتفرض اعتقاد به تواتر 

ت یکـی   ؛خـود داراي دو فـرض اسـت    ،محقق شده اسـت  پیامبر نفسـیه و   حجیـ
  .مطلقه حجیتدیگري 
 قرائـات از  هریـک کـه   معنـا  بـدین  ؛نفسیه باشـد  حجیت ،حجیتد از اگر مقصو

نفسه صالحیت دارد مورد استناد و استدالل  فی ،از تعارض آنها با یکدیگر نظر صرف
ولـی از   ،نیسـت  قرائـات  حجیتمانعی از التزام به  هرچنددر این فرض  .قرار گیرد

ی حجیتـ چنین  ،قرائات حجیتآنان از مقصود شود که  می ظاهر کالم قاریان استفاده
  .نیست براي جواز استدالل

که جایز است اسـتدالل   معنا بدین ؛مطلقه باشد حجیت ،قرائات حجیتاز  نظوراگر م
 ،با یکـدیگر تعـارض و اخـتالف داشـته باشـند      قرائاتآن  هرچند ،قرائاتاز  هریکبه 
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یاد شده آن است که تواتر اقتضاي تصحیح داللت  معناي بهمتواتر  قرائات حجیتاشکال 
نـه قطـع از    ،حیث سند و صدور اسـت از قرائاتتنها قطع به  ،مقتضاي تواتر ؛ زیراندارد

  .حیث داللت تعارض باشداگرچه میان آنها از ؛ث داللتیح
ر ییـ ح و تخیه عالج که داللت بـر تـرج  ارض، مجالی براي رجوع به ادلتع درصورت

ـ دارد و شامل آ یمورد ادله عالج روایاتی است که سند ظن زیرا؛ نیست ،دارد ات و نیـز  ی
 قرائاتبلکه قاعده در فرض تعارض  ،شود نمی ،که فرض صدور قطعی آنهاست قرائات

رجـوع بـه قرائـت اظهـر بـه       ،به اینکه همه آنها مراد واقعی نیست یجهت علم اجمال به
 .آن بر تصرف در قرائت ظـاهر اسـت   بودن ینه عرفیو قر قرائات میانشرط وجود آن در

فاضـل  ( دیگـر اسـت   دلیـل  بـه و رجوع  قرائاتصورت مقتضاى قاعده تساقط  درغیراین
  .)154ـ153ص ،1386 ،لنکرانی موحدي

  قرائاتر عدم تواتر یبر تقد حجیتنقد . 8
شـرح   نیز اشـکاالتی بـه   قرائات حجیتبر  قرائاتدر فرض عدم تواتر  فاضل اهللا آیت
  :فرماید می ذیل بیان

ثابت نشده اسـت کـه    ؛ زیرابشود قرائاتخبر واحد شامل  حجیتمعلوم نیست ادلّه 
برخـی   کـه  چنان ؛اجتهاد و استنباط قراء باشدبلکه احتمال دارد  ،ت استیروا قرائاتآن 

 قرائـات برخـی از   هرچنـد  ؛و راهی از التزام به آن نیسـت  اند ن تصریح کردهاز اعالم بدا
شده نه از روي اجتهاد قرائت که براي تعیین و تـرجیح قرائتـی    یلِ اقامهروایت است و دل

  .است قرائاتبر دیگر 
 وثاقـت آنـان را ثابـت    ،بررسـی احـوال راویـان    ،روایت باشد قرائاتبر فرض اینکه 

  .ندا حجیتط راویان آنها واجد شرای شود که نمی کند و احراز نمی
و از نظـر صـدور مشـکلی      ـ باشد حجیتط بر فرض اینکه آن روایات جامع شرای

میان آنها  ،از پیامبر قرائاتبه عدم صدور برخی از آن  یبا علم اجمال ـ  نداشته باشند
خواهیم بود و  قرائاتآن  دربارهعمال قواعد تعارض و ناچار از اآید  پدید میتعارض 

بـراي ادعـاي    آشـکار مجـالی   صـورت  به اساس براین ؛ر استییح یا تخیترجآن  نتیجه
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 از آنهـا بـراي اثبـات حکـم شـرعی بـاقی       هریـک و جواز استدالل به  قرائات حجیت
  .)154ص ،همان( ماند نمی

  قرائات حجیتفاضل در عدم  اهللا آیتگاه دبررسی دی. 9
بر فـرض پـذیرش اخـتالف      ـ ولی ،نظر منطقی تمام استاز فاضلاهللا  آیتتفصیل 

 :قـرآن منـزه از تنـاقض و تعـارض اسـت      عالمان قرائـت بـر اسـاس اینکـه     ـ  قرائات
اینکـه  و  )82 :نسـاء ( »رایثکه اخْتالفاً ی لَوجدوا فاهللاِرِیانَ منْ عنْد غَکتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو یفَال  أَ«

 ه و ال مـنْ خَلْفـه  یدینِ یه الْباطلُ منْ بیأْتیال« :نشانه بطالن آن است يتناقض در هر گفتار
مگـر   1،نه تعـارض  ،دانند می را از باب تنوع و تعدد قرائاتاختالف  ،)42 :فصلت( »...

توانـد از   نمـی  فقیه ،قرائاتآنکه گفته شود منظور ایشان آن است که در فرض تفاوت 
در مقـام اسـتناد بـا     قرائـات آن  ؛ زیـرا مستند حکم شـرعی اسـتفاده کنـد    عنوان بهآنها 

  .یکدیگر سازش ندارند
 خبر حجیت هکند که ادل می این اشکال را بیان قرائات تواتر فرض عدم ایشان در

                                                      
 و اثبـات  وجـه  دو بـه  حمـد  سـوره  »الـدینِ  یومِ مالک« آیه از مالک کلمه که کند می گزارش  خالویه . ابن1

 ملـک  کـه  اسـت  این کرده، قرائت الف اثبات به را آن که کسی حجت. است شده قرائت حذف الف
 کـرده  استدالل) 26عمران:  آل( »الْملْک مالک اللَّهم قُلِ« آیه به خود نظر براي وي. است مالک در داخل
 مالـک  ازتـر   شایسته و مالک از اخص ملک که است این کند، می طرح را آن که کسی حجت و  است

حمـدان،   بـن  خالویه ابن( هست هم مالک همیشه ملک است، ولی غیرملک مالک گاهی زیرا باشد؛ می
و « آیه را در فعل هردو که عقیلی اشهب قرائت اساس بر اینکه به باتوجه همچنین ).62تا]، ص [بی هـ 
میطْع م ال وـ کند می قرائت معلوم صیغه به) 14 آیهنساء، ( »یطْع میطْع م وبـه  ضـمیر  هردو اگر و ـ الیطْع 
نخسـت،  : اسـت  شـده  توجیـه  ذیل هاي روش به وي است؛ کالم تضاد ظاهرش شود، برگردانده خدا

 و دهد می طعام بخواهد، هرگاه که است این معناي به فعل هردو بودن معلوم درصورت :اند گفته برخی
: نویسـند  مـی  ؛ دوم، برخـی )10، ص2 ج ،1407زمخشـري،  ( دهد نمی طعام بداند، مصلحت که گاهی

 اسـتعمال  اسـتطعمت  معنـاى  بـه  »اطعمت«: است گفته ازهري. باشد می یستطعم معناي به دوم »یطعم«
 و اطعـام  بر هم او که این است معنایش: معتقدند ؛ سوم، برخی)138، ص4 ، ج1415ثعلبی، (شود  می
 دوم معلـوم  فعـل  در ضـمیر  برخـی،  نظـر  اسـاس  ؛ چهـارم، بـر  )همان( قادر است طعاما ترك بر هم

 ).273، ص2 ج ،1422اندلسی،  عطیه ابن( گردد میبر بت و وثن به »الیطعم«
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 ،باشد قرّاء استنباط و اجتهاد ،قرائات دارد احتمال زیرا ؛شود نمی قرائات شامل واحد
 دلیـل  و اسـت  روایـت  قرائـات  از کند برخی می حال آنکه ایشان تصریح ؛نه روایت

 دیگـر  بـر  قرائتـی  تـرجیح  و تعیـین  بـراي بلکه  ،قرائت اجتهاد روي از نه شده اقامه
کـه در اصـطالح از آن بـه     )154ص ،1386 ،لنکرانـی  فاضل موحدي( است قرائات

؛ )262صتـا]،   [بـی  ،قابه هادي /105صتا]،  [بیالفضلی، ( شود می اختیار قرائت یاد
 بـه  یالمـ کثبـوت و اتصـاف   مناسب بود ایشان به این مبناي خـود کـه    اساس براین
 ،اسـت  خبر واحـد ه منقول ب ی کهقرائاتاست و با  واترتق یطربه نحصر م ،بودن قرآن

  .کرد می استدالل ،شود نمی قرآن ثابت

 یینظر نها. 10

مبنی بر اینکـه قرآنیـت هـر     فاضلبه استحکام دیدگاه استاد  باتوجهآید  می نظر به
تواند سند قرائت را تصحیح کنـد و   می فقطکالمی متوقف بر تواتر آن است و تواتر 

به دیـدگاه قاریـان مبنـی بـر عـدم       باتوجهدر رفع تعارض محتوا نقشی ندارد و نیز 
اي  نظریـه  ،دیدگاه قاریـان بـه بیـان ایشـان    کردن  توان از ضمیمه می ،قرائاتتعارض 

با یکدیگر تعـارض   قرائاتپذیریم  می توضیح اینکه .استخراج کرد قرائاتحاکم بر 
 مجـالی  ،ي تعارض حاصل شددرمورد فرض بهپس اگر  ؛و نباید داشته باشند ندارند
 مـورد  ؛ زیـرا نیسـت  نیز دارد رییتخ و حیترج بر داللت که عالج هادل به رجوع براي
 صدور فرض که قرائات و اتیآ شامل و دارد یظن سند که است روایاتی ،عالج ادله

 یاجمال علم جهت به قرائات تعارض فرض در قاعده بلکه ،شود نمی ،آنهاست قطعی
 آن وجـود  شـرط  بـه  اظهـر  قرائت به رجوع ،نیست واقعیمقصود  آنها همه اینکه به
ــاندر ــات می ــهیقر و قرائ ــ ن ــودن  یعرف ــر آنب ــت در تصــرف ب ــاهر قرائ  ؛اســت ظ

فاضل ( است دیگر دلیلبه  رجوع و قرائات تساقط ،قاعده مقتضاى صورت درغیراین
ت بـراي ادعـاي    و مجـالی  )154ــ 153ص ،1386 ،لنکرانـی  موحدي قرائـات  حجیـ 

  .ماند نمی متعارض و جواز استدالل و استناد حکم شرعی به آنها باقی
 علم با ،باشد حجیت طشرای آنها جامع و روایات متواتر نباشند قرائاتی که درصورت
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 و شود می واقع تعارض آنها میان ،پیامبر از قرائات آن از برخی صدور عدم به یاجمال
 یـا  حیتـرج آن  نتیجـه  کـه  بـود  خواهیم قرائات آن درباره تعارض قواعد عمالا از ناچار

 حکـم  براي اسـتناد  متعارض قرائات حجیت براي نیز مجالی صورت ایندر ؛است رییتخ
  .)154ص ،همان( ماند نمی باقی شرعی به آنها

  نتیجه
اصـولی   حجیتنقش اساسی در  ،قرائاتبه اینکه اعتقاد به تواتر و عدم تواتر  باتوجه

 عالمـان  شـیعه و مشـهور   فقیهان اعتقاد برخی رغم به فاضلالعظمی  اهللا آیت ،دارد قرائات
 قرائاتعدم تواتر  ،به روش نقلی و عقلی ،گانه گانه یا ده هفت قرائاتبه تواتر  سنّت اهل

 آن قرآنیـت  عـدم  سبب قطع بـه  ،چیزيبودن  قرآن در شک اساس ؛ براینکند می را ثابت
در فـرض تـواتر و نیـز فـرض عـدم       حجیتبا بررسی  فاضل اهللا آیت حال بااین .شود می

 ایشـان  .تواند مستند حکم شرعی قـرار گیـرد   نمی قرائاتکند که  می اثبات ،قرائاتتواتر 
و بـودن   مطلقه حجیت و نفسیه حجیتدر هر دو قسم  تواتر فرض را در قرائات حجیت

 در .دهـد  مـی  در بوته نقد قـرار  ،باشد پیامبر زمان از آنها تواتر که فرض بر اساس این
و  شـود  نمـی  قرائات شامل واحد خبر حجیت با بیان اینکه ادلّه قرائات تواتر عدم فرض

 علـم  دلیـل  بهراویان آنها و  نبودن حجیت طیشرا واجد ،بودن اجتهادي احتمال دلیل بهنیز 
 دربـاره  تعـارض  قواعد عمالا از ناچار ،پیامبر از قرائات برخی صدور عدم به یاجمال

ت  بـراي  است و مجالی رییتخ یا حیترج اش نتیجه که هستیم قرائات آن جـواز  و حجیـ 
بر اساس مبناي ایشان که  پایاندر .ماند نمی باقی شرعی حکم اثبات براي آنها به استدالل

 یا »محتوا نقشی ندارد تصحیح کند و در رفع تعارضتواند  میسند قرائت را  فقطتواتر «
اصلی کلی و  ،نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند قرائات«دیدگاه قاریان مبنی بر اینکه 

 ،ي تعارض حاصل شـد درمورد فرض بهاستخراج کردیم که اگر  ،»است قرائاتحاکم بر 
  .خواهیم بود قرائات دربارهعمال قواعد تعارض از ا گزیرنا
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