
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  عهیاحرف در منابع ش ث سبعةیبررسی حد

  

  *مقدم محمدصادق یوسفی

  

  چکیده  

به قرائات گوناگونی احادیث متعددي صادر شده است کـه از   ،نزول و یا جواز قرائت قرآن کریم ۀباردر

برانگیـز در قرائـت و    از احادیث بحثاحادیث یادشده  .شود می یاداحرف  إلحدیث سبعبه ها  آن مجموع

بررسـی  را هـا   آن قرآن کریم است که فقیهان و عالمـان قرائـت   گوناگونی برداشت از حجیت در مؤثر

عالمـان و   .اند که از منابع اهل سـنت نقـل شـده اسـت     عمده به روایاتی پرداخته طور بهآنان  .اند کرده

سـبعإل  اند که نزول قرآن بـر   نیز در بررسی آن روایات، به روایاتی از منابع شیعه پرداختهفقیهان شیعه 

غفلـت   ،دارد سـبعإل احـرف  ن بر کند و از بررسی روایاتی که داللت بر اثبات نزول قرآ می را نفی احرف

افزون بر  ،در این مقاله اند. دهکر صرف نظرها  آن ها، از بررسی عدم اعتماد به اسناد آن دلیل بهکرده و یا 

نزول قـرآن بـر هفـت     ۀکنند قرآن بر هفت حرف را نفی کرده و احادیث اثباتبررسی احادیثی که نزول 

نزول قرآن بر هفت حرف که  کنندۀ احادیث اثبات ،د شدهارحرف که از منابع اهل سنت به منابع شیعه و

   .بررسی شده استنیز  ،در منابع شیعه موجود است باالصالإل

  .، منابعاحراف، شیعه، سند، داللت، حدیث سبعإل ها: کلیدواژه

                                                           
  maarefquran@isca.ac.irاس�می/  فرهنگ و علوم پژوهشگاه دانشیار *

  28/11/98تاریخ پذیرش:         21/10/98تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 ستانبهار و تاب، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 94ـ75صفحات: 
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  مقدمه .1

أ مسائل مهـم و  که منشآمده  سبعإل احرفثى با عنوان یعه، احادیدر منابع اهل سنّت و ش

دو عه بـه  یشده در منابع شـ ادیث یاحاد .برانگیزي در قرائت قرآن کریم شده است بحث

هرچنـد مفـاد    ؛د نزول قرآن بر هفت حرف استیمؤ یبرخ .شود می میتقس یاصل دستۀ

این است ها  آن واحدي ندارند و برخی مخالف نزول قرآن بر هفت حرف است و مفاد

در منابع اهل سنت نیـز احادیـث    .بر یک حرف و قرائت نازل شده است که قرآن فقط

ادیث مفاد آن اح هرچند ؛که بیانگر نزول قرآن بر هفت حرف است وجود داردبسیاري 

طبـري،  (.آورى کـرده اسـت   ث را جمـع یطبـرى حـدود چهـل حـد     .نیز متفاوت است

 .انـد  ن احادیث را متواتر دانسـته یبرخى از عالمان اهل سنت، ا )19ـ9، ص1ق، ج1412

تی سـؤا� در منابع شیعه  سبعإل احرفمفاد احادیث  بارۀدر )46ص ،1ج تا، بی وطی،یس(

 و قرائـات  احـرف  بـر  قـرآن  ایـ آست؟ ینزول قرآن به هفت حرف چ معناي نکهیامانند 

آنکه قرآن بر حرف واحد نازل شده است ولـی بـه جهـت     ای ،است شده نازل متفاوت

 فـرض  بـر  شـود؟  قرائت احرف سبعه به قرآن که است شده داده اجازهتسهیل بر امت 

 چـه  در اجازه ای نزول نیا متفاوت، قرائاتبر  اجازه ای و متفاوت قرائات بر قرآن نزول

گانه دارد یـا   آیا هفت حرف ربطی به قرائات هفت ؟است بوده) نهیمد ای مکه در(یزمان

چهل  تقانا�وطى در یى که سیات گوناگون ارائه شده است تا جاینه؟ در این مورد نظر

 ،1377طـاهري،  (.پنج معنا را بیان کرده استو نقل و سی سبعإل احرفث یمعنا براى حد

   )426ص ،1 ج

، نـزول قـرآن بـه قرائـات     سـبعإل احـرف  روایات  ۀبارن اهل سنت دریج بیدگاه راید

ـ ان اخبار و روایعه و پذیرفته شده از میمتفاوت است در برابر معروف در مذهب ش ات ی

 .نـازل شـده اسـت    امبریـ ک قرائـت بـر پ  یک حرف و یشان آن است که قرآن، به یا

  )104ص ،1384ک�نتري ارسنجانی،  ؛7ص ،1ج تا، بیطوسی، (

 ياز سـو  سوم، قرن اواخرمشهور که در  يث را بر هفت قرائت قاریبرخی آن احاد

شده بر فـرض  ؛ حال آنکه احادیث یاداند داده ق ید، تطبشدن روشهو م مطرحابن مجاهد 

ر بـه عمـل ابـن مجاهـد     تواند ناظ ستی د�لت بر قرائات متفاوت، نمیصحت سند و در

، قرائـات موجـود در   سـبعإل احـرف  کـه مـراد از   رو ابن جزري این ادعـا را   ازاین .باشد
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چه در آن دو نیست از قرائات شاذ است، به جاه�ن نسبت و التیسیر است و هرشاطبیه 

کاست یا  می داده و آرزو کرده است که اي کاش ابن مجاهد از آن هفت قرائت یکی را

ابن (.کرد می وضیحی از این ذهنیت اشتباه پیشگیريافزود و یا آنکه با ت ها می آن یکی بر

اند کـه   نویسد بسیاري از عوام گمان کرده می سیوطی نیز )36ص ،1 ج ق،1418جزري، 

سـیوطی،  (.قرائات سبع است و ایـن جهـل قبیحـی اسـت     ،سبعإل احرفمراد به حدیث 

  )184ـ182، ص1 ج تا، بی

  در منابع شیعه سبعة احرفحدیث . 2

در منابع امامیه از حیث سـند   سبعإل احرفبراي تبیین دیدگاه شیعه، �زم است احادیث 

توان بـه   اول می را در مرحلۀمنابع شیعه در  سبعإل احرفروایات  .شود و د�لت بررسی 

شـده اسـت و    که در منابع قدیمی و معتبر وارد یاتیاول روا دستۀ .دو دسته تقسیم کرد

دوم روایاتی که از منابع اهـل سـنت وارد کتـب شـیعی شـده       دستۀ .داراي سند هستند

   .است

ـ اول را نقل و از ح ، نخست احادیث دستۀن بخشیدر ا ث منبـع، سـند و د�لـت    ی

  .میپرداز می دوم و سپس به بررسی اجمالی دستۀ کنیم می یبررس

گروهـی بیـانگر آن    :دشـو  می نیز در نگاه اول به دو دسته تقسیم دستۀ اولث یاحاد

و گروه دیگر در جهت نفـی نـزول قـرآن بـر      که قرآن بر هفت حرف نازل شده، است

  .احرف سبعه، صادر شده است

  احادیث دال بر نزول قرآن به هفت قرائت. 3

از حیث معنـا بـه اقسـام     ،روایاتی که بر نزول قرآن بر هفت حرف و قرائت د�لت دارد

    .زیر قابل تقسیم است

  زبان قرآن  . 1ـ3

بـر اسـاس    زبـان قـرآن کـریم    از احادیث بیانگر آن است که روش محـاوره در  برخی

قصـص بهـره    و مثـل  موعظه، ب،یتره ق،یتشو نهى، امر، از ج است و در آنمحاورۀ رای

وجدت رسـاله قدیمـه مفتتحهـا    « آمده است: بحار ا�نواردر  که چنان ؛گرفته شده است

 يالْأَشْـعرِ  سـعد  یحـدثَن  قَـالَ  اللَّه رحمه یالْقُم هیقُولَو بنِ محمد بنُ جعفَرُ هکذا حدثَنَا

و یالْقُممِ أَبالْقَاس همحر اللَّه و وه نِّفُهصم دمالْح لَّهل يذ اءمالنَّع و الْآلَاء و دجالْم زِّ والْع و 
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 عـنْ  خُنَایمشَا روى اءیالْأَتْق الْبرَرةِ آله علَى و اءیالْأَنْبِ دیس محمد  علَى اللَّه صلَّى و اءیالْکبرِ

ـ علَ اللَّه صلَوات نَیالْمؤْمن رُیأَم قَالَ قَالَ ع عبداهللاِ یأَبِ عنْ أَصحابِنَا  علَـى   الْقُـرْآنُ  أُنْـزِلَ   هی

» .مثَـلٍ  و قصصٍ و جدلٍ و بٍیتَرْه و بٍیتَرْغ و زجرٍ و أَمرٍ کَاف شَاف کُلُّها  أَحرُف سبعإلِ

  ) 347ص ،1ق، ج1415 ،نوري؛ 97، ص90 ج ق،1403مجلسی، (

  بررسی سنديـ 

دریافـت نمـوده،    *»وجـاده «صـورت   بـه افزون بـر آنکـه   ادشده را یمجلسی روایت 

تـوان   نمـی  به ایـن روایـت  رو  ازاین ؛اصحاب امامیه نقل کرده استصورت مرسل از  به

ط دشـواري  براي تحمل حدیث نیسـت مگـر بـا شـرای     وجاده راه صحیحی .اعتماد کرد

ـ   یمانند وجود خطّ مصنّف بر کتاب، یا شهادت اع�م معروف ا اصـل مقابلـه   کـه آن را ب

ـ ا(.وجود داردهمه در چنین نسبتی باز هم امکان خطا  کرده باشند. با این  يزرا غالـب  وب

   .)296ص ،5 ق، ج1414زبیدي، ؛ 78ش، ص1369

  بررسی دإللتـ 

ن روایت، به صنعت زبان و یدر ا سبعإل احرف توان گفت: میمل در مفاد روایت با تأ

ب، موعظه، مثل و یق، ترهیکیفیت بیان قرآن نظر دارد که عبارت است از: امر، نهى، تشو

جـاي   کـه در آن بـه   نیرالمؤمنیما از یتیشده با روایادمفاد روایت همچنین  .قصص

سـازگارتر   )4ص ،90 ج ق،1403مجلسـی،  نک: (تعبیر به سبعه اقسام شده سبعإل احرف

   .ن روایت بر نزول قرآن بر هفت قرائت د�لت نداردیبر این اساس ا .است

  قرآن باطنی یانمعوجوه و . 2ـ3

بطـون  وجـوه و  انگر آن است کـه قـرآن کـریم از نظـر معنـا داراي      یات بیاز روا یبرخ

حدثَنَا الْفَضْـلُ عـنْ موسـى بـنِ     «مده است: آ بصائر الدرجاتدر  که چنان؛ مختلف است

ـ رٍ أَو غَیعم یالْقَاسمِ عنْ أَبانٍ عنِ ابنِ أَبِ ـ رِه عـنْ جم ی ـ    ی  یلِ بـنِ دراجٍ عـنْ زرارةَ عـنْ أَبِ

کُـنْ بعـد ذَلـک    یمنْه ما کَانَ و منْه ما لَم   سبعإلِ أَحرُف  علَى  رُ الْقُرْآنِیتَفْسقَالَ:  جعفَرٍ

  )194، ص1 ج ،ش1374صفار، (.»تَعرِفُه الْأَئمإلُ

  بررسی سندـ 

ـ  ابـنِ  عنِ(عنه در آن با تردید زیرا مروي ؛شده از نظر سند اشکال داردروایت یاد  یأَبِ

مرٍیع یغَ أَوبیان شده است )رِه.  
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  بررسی دإللتـ 

تـوان قـرآن را بـر     می ی قرآن د�لت دارد که بر اساس آناین روایت بر بطون معنای

بر اساس بطـون قـرآن فتـوا     ر کرد و امامان معصومیا هفت وجه تفسیهفت حرف 

ۀ جملـ  مصادیق در گذشته د�لت دارد، تحققبر  »کَانَ ما منْه«ۀ جمل هرچندزیرا  ؛اند دهدا

»و نْها مم کُنْی لَم دعب کبه مصادیقی د�لت دارد که هنوز تحقـق نیافتـه اسـت کـه      »ذَل

شـده  ث یادرا براي حـدی  برخی از محققان همین معنا .شود می همان معانی باطنی قرآن

ت با مفاد مفاد این روایت مطابق اس ،در حقیقت )180ق، ص1410 ،یعامل(ند.ا برگزیده

بطون قرآن وارد شـده اسـت، ماننـد اینکـه آن حضـرت      دربارۀ  روایاتی که از پیامبر

 للْقُـرْآنِ  إِنَّ(فرموده است: براي قرآن ظهري و بطنی است و بطن آن نیز هفت بطن دارد

؛ ابن ابی 31ص ،1 ج ق،1415فیض کاشانی، ().أَبطُنٍ سبعإلِ إِلَى بطْنٌ لبطْنه و بطْناً و ظَهراً

  )107ص ،4 ج ق،1403جمهور احسائی، 

؛ بدل اوجه نیز آمده است شود که تعبیر احرف در روایت یادشده با نسخه می یادآور

ـ ن .اسـت  شـده  اشاره آن به  ینجف یمرعش اهللا تیآ مرحوم ۀمکتب چاپ در که چنان  در زی

؛ معرفـــت، 197ص ،27جق، 1409 ،حـــر عـــاملی ؛98ص ،93ج ق،1403مجلســـی، 

 اوجـه  تعبیـر  القـرآن،  آي صـنوف  فی النعمانی، رسالإل از نقل به .94ص ،2 ج ،ش1386

   .است  آمده

 در نتیجه .جوه مختلف معنا اشاره داردبه و یادشده حدیث ،بدل نسخهاین  بر اساس

د�لـت  شده افزون بر ضعف سند، بر اخت�ف قرائـات نیـز   ادیتوان گفت که روایت  می

کـه مسـاوي در   ی بـه وجـوه معنـای    برخی از محققان حدیث یادشده را که چنان .ندارد

کننـد،   مـی  تفسیر کرده و بر این باور است که عقول اندکی آن معانی را ادراك ،ظهورند

ق، 1400 ،يزرنـد میرمحمـدي  (.باید به راسخان در علم رجوع کردها  آن در فهم معانی

  )35ص

شـده صـادر   مطابق مفـاد روایـت یاد   طالب یأب آل مناقبنیز روایت دیگري از 

ابنِ مسعود إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ علَى سبعإلِ أَحرُف مـا منْهـا إِلَّـا و لَـه      عبداهللاعن «: شده است

لإِنَّ ع طْنٌ وب رٌ ونَ أَبِ یظَهنَ یباطالْب رَ والظَّاه ملبٍ ع2 ج ،1376، آشوبابن شهر(».طَال ،

  )103ق، ص1411ابن طاووس، ؛ 43ص
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  بررسی سند

  .ستیقابل اعتماد نرو  ازاین ؛صورت مرسل نقل شده است این روایت از ابن مسعود به

  بررسی دإللیـ 

ح است بـر وجـود ظهـر و    یدر این روایت صر» ما منْها إِلَّا و لَه ظَهرٌ و بطْنٌ«عبارت 

  .قرائات ندارد يبر احرف به معنا یبطن در قرآن و د�لت

  متفاوت   يها اعتبار لهجه. 3ـ3

نه نـزول   است هاي متفاوت قرائت قرآن کریم بر اساس لهجهجواز  مفاد برخی روایات

، بدیهی است این جواز متوقف بر نـاتوانی از قرائـت   هاي متفاوت ن بر اساس لهجهآقر

حدثَنَا محمـد  «آمده است:  خصالدر کتاب شریف  که چنان ؛بر اساس لغت فصیح است

لنُ عاجِ  یبیمیلَوضر نُ  یهب دمحثَنَا مدقَالَ ح نْهع یاللَّهیح دمنِ أَحب دمحنْ مع طَّارى الْع

نْ علَالٍ عنِ هب دمنْ أَحنِ یعى باهللاِسدبع ماشنْ أَبِ یالْهایعنْ آبع ههئ  ـ سولُ قَالَ قَالَ ر

اللَّه  لَّ  یأَتَانج زَّ وع فَقَالَ إِنَّ اللَّه نَ اللَّهم أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَیآت رُكأْم   داحو رْفلَى حع

 یفَقُلْتتلَى أُمع عسو بلَّ  یا رج زَّ وع یفَقَالَ إِنَّ اللَّه   ـرْفلَـى حأَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ ع رُكأْم

 فَقُلْت داحیوتلَى أُمع عسو بلَّ  یا رج زَّ وع لَـى   یفَقَالَ إِنَّ اللَّهأَنْ تَقْرَأَ الْقُـرْآنَ ع رُكأْم

 فَقُلْت داحو رْفیحتلَى أُمع عسو بیا ر  یفَقَالَ إِنَّ اللَّهإلِ أْمعبلَى سأَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ ع رُك

رُف358ص ،2 ج ق،1403صدوق، (». أَح(  

  بررسی سندـ 

دینی مـتهم کـرده و    در عقیدۀرا  »هلَالٍ بنِ أَحمد«با ادعاي غالی بودن عالمان رجال 

از نظر حلی روایت وي  )384ص ق،1415طوسی، (.اند دهنسبت فساد مذهب دا يبه و

 ) 202ص ،ش1381حلی، (.قبول نیستقابل 

ی روایات احمد بن ه�ل را پذیرفته و بر ایـن بـاور اسـت کـه     یاهللا خو آیت هرچند

فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن ه�ل ثقإل، (فساد مذهب د�لت بر فساد روایت ندارد

نـراه مـن   اته، علی ما یضر بصحإل روایدة � یدة، و فساد العقیإل األمر أنه کان فاسد العقیغا

نظر از احمـد بـن هـ�ل     صرف )359ص ،2ج ق،1413ی، یخو؛ إل خبر الثقإل مطلقایحج

 ،1342رقـی،  ب؛ 30ص ،ق1420طوسـی،  (عالمان بـراي عیسـی بـن عبـد اهللا الهاشـمی     

توصیفی  )229ص ق،1415طوسی، (و پدرش عبد اهللا بن محمد عمر ا�طرف )334ص
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اشـکال   یی بـی خـو  اهللا آیـت با پذیرش مبنـاي  سند روایت  ،با این وصف اند. دهذکر نکر

  .ستا

  بررسی دإللتـ 

، بیانگر آن است کـه مـراد از   که سه بار تکرار شده» یأُمت علَى وسع رب ای« عبارت

 .مت، تسهیل قرائت بر آنـان اسـت  حرف در این روایت لهجه بوده و مراد از توسعه بر ا

اینکـه   دلیل بهقرآن بر قرائت و حرف واحد نازل شده است ولی  نخست توضیح اینکه:

ل که از لغات و لهجات متفاوت برخوردار بودند قادر نبودند بـر لغـت فصـیح    همۀ قبای

سازي قرائـت بـر امـت اجـازه      کنند، خداوند براي تسهیل و آسان نزول، قرآن را قرائت

ند قرآن را با لغتی که قرآن کریم بـر  داده است تا هر قبیله و مردم هر زبانی که قادر نیست

    .خودشان قرائت کنند قرائت کنند، بر اساس لغت و لهجۀ اساس آن نازل شده است

خداوند  .ن روایت به معناى لهجات استیاحرف در ا«گوید:  می معرفت نیز اهللا آیت

بـه  اي داده است تا هریـک بتوانـد قـرآن را     ن امت توسعهیت قرآن، براى ادر مورد قرائ

قرائـت   پس حرف به معناي لهجۀ )202ص ،1386معرفت، (».خودش قرائت کند  ۀلهج

ت از نـزول قـرآن بـر    یویژه آنکه در روا هب ؛است و استعمال حرف در لهجه منعی ندارد

 .قرائت بر هفت حـرف د�لـت دارد   ت حرف سخنی به میان نیامده و فقط به اجازۀهف

 حرف  راي اثبات نزول قرآن بر هفتروایت ب استد�ل به اینرو  ازاین )202ص همان،(

  .صحیح نیست

  حجیت قرائات متفاوت .4ـ3

قرائـت نـازل شـده    حـرف و  شود که قرآن کریم بر هفـت   می ات استفادهیروا یاز برخ

 نصـر  ابو به منسوب تفسیر از یادشده روایت(در روایتی از تفسیر عیاشی که ؛ چناناست

؛ صـغرا  بـت یغ دوران بـه  متعلـق  و امامیـه  کهـن  ریتفاسـ  از اشـی یع مسـعود  بن محمد

 منهج با و کهف ۀسور انیپا تا قرآن ابتداي از عیاشی ریتفس .است شده نقل) 329ـ260

 ،ق1392حلـی،  ابـن داود  (سـتایش کـرده   وي را  رجـال  برخـی عالمـان   .اسـت  ییروا

 یطباطبـای  ) ع�مه372ق، ص1416نجاشی، (اند. کرده  فیتضع ) و برخی او را328ص

 آن روایـات  تمـام  آنکـه  نخسـت  :اسـت  دیده آسیب جهت دو از تفسیر این«: گوید می

 نیـز  را روایـات  سـندهاي  و کـرده  مختصـر  را آن نساخ از برخی ولی است بوده مسند
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 ایـن  دوم آسـیب  و است مختصر نسخۀ همان ،است موجود که اي نسخه و کرده حذف

 اول جـزء  از تنها محدثین و تفاسیر ارباب و است شده مفقود کتاب دوم جزء که است

 معتبـري  منبع کتاب این حال هر به )4ص ،1 ج ش،1380 عیاشی،(.کنند می روایت نقل

  .آید نمی شمار به

ـ    قـال «از حماد بن عثمان چنین آمده اسـت:   ـ إن األحاد اهللاعبـد  یقلـت ألب ث ی

ـ یمـام أن  و أدنى مـا ل�  ـ سبعإل أحرف  نزل على  قال: فقال: إن القرآن ـ تختلف عنکم  یفت

حسن بصري  )39 :ص(.رِ حسابٍیهذا عطاؤُنا فَامنُنْ أَو أَمسک بِغَسبعإل وجوه، ثم قال:   على

را  مانیگفت: خداي تعالی هرکس را که نعمتی داد، از او حساب خواهد مگـر سـل  

ت آن اسـت کـه   یو گفت: معنی آ .رِ حسابٍیهذا عطاؤُنا فَامنُنْ أَو أَمسک بِغَ که او را گفت:

زي دهی مزد اسـت تـو را، و اگـر نـدهی �     یم اگر تو کسی را چین ملک به تو دادیما ا

آن را که خواهی  عنیی ؛طان استین در حقّ شیمقاتل گفت: ا .ک و � حسابیحرج عل

ري یم و تـأخ یبعضی دگر گفتند: در ک�م تقـد  .دار بنده و آن را که خواهی بگشاده دار 

ـ ا ،ر حسـاب فـامنن او امسـک   یر به این صورت است: هذا عطاؤنا بغیهست، و تقد ن ی

 ،1367، يرازالفتوح بوا»(.خواهی ببخش و خواهی بدار ،عطاي ماست تو را بی حساب

ــی، یع؛ 282ص ،1ج ــی،  ؛12، ص1 ج ،1380اشـ ؛ 30و  22ص ،19ج ق،1403مجلسـ

  )47، ص1ق، ج1416بحرانی، 

  بررسی سندـ 

حماد ابن عثمـان در سـال    است و 260زیرا عیاشی متولد  ؛این روایت مرسل است

افزون بر آن حماد بـن  ) 213ص ،6ج ،ق1413 ی،خوی(.در کوفه از دنیا رفته است 190

 داند. میهر دو نفر را یکی  خویی اهللا آیتهرچند مرحوم ؛ عثمان مردد بین دو نفر است

و بر فرض اینکه منظور حماد بن عثمان الناب باشد که وي از اصحاب امـام  ) جا همان(

از دنیـا رفتـه    190است یا فزاري غیر ناب باشد که در سـال   صادق و کاظم و رضا

 ؛وجـود نـدارد  هـا   آن امکان نقل مسـتقیم عیاشـی از  ) 143ق، ص1416نجاشی، (.است

   .ارسال فاقد اعتبار است دلیل بهروایت رو  ازاین

  بررسی دإللتـ 

  القـرآن  إن(ظاهر روایت د�لت دارد بر اینکه قرآن بر هفت قرائت نازل شـده اسـت  
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رائـات نیـز   شده بر حجیـت آن ق روایت یاداهر ظافزون بر آن،  .أحرف) سبعإل  على نزل

متفـاوت،   قرائـات هـاي متفـاوت از    افزون بر اعتبار برداشتاساس این بر  .د�لت دارد

 ،پـذیرد  و هر فقیهی بر اسـاس قرائتـی کـه مـی    حجت بوده در فقه نیز فتاواي گوناگون 

فرمایـد:   می امام صادق که چنان ؛دشای متفاوت از فقیهی دیگر داشته بیفتواتواند  می

نزول قرآن بـر هفـت حـرف     کمترین ثمرۀ؛ وجوه سبعإل  على یفتی أن مامل� ما أدنى و«

 ؛12ص ،1 ج ،1380 عیاشـى، (.»تواند بر اساس آن بطون فتوا بدهد می این است که امام

  ) 22ص ،19ج ق،1403 مجلسى،

شده در مقام بیان وجوه اخت�ف قرائات نیست ممکن است گفته شود که روایت یاد

وارد شده و برخوردار  بلکه در مقام بیان اخت�ف روایاتی است که از امامان معصوم

ایـن روایـت    ،در نتیجـه  .از وجوه متفاوتی است که قابلیت صدور فتاواي متفاوت دارد

 فتـوا بدهـد بیـان   هـا   آن تواند بـر طبـق   میربوط به بطن قرآن را که امام وجوه معنایی م

توان با ادعـاي اینکـه ایـن     نمی آید می به نظر .کند و د�لتی بر اخت�ف قرائات ندارد می

ی د�لت بـر بطـون معنـای   است و  ناظر به روایات مختلف از امامان معصومروایت 

تنهـا   ، این روایت نـه بیان شد که چنانزیرا  د�لتش بر اخت�ف قرائات منع کرد؛از  ،دارد

 نیـز  .بر حجیت قرائات د�لت دارد بلکه بر حجیت اصولی آن قرائات نیـز د�لـت دارد  

رائات را مخصوص امـام  اعتبار ق ،کار رفتهه امام ب اینکه در روایت کلمۀ دلیل بهتوان  نمی

   .زیرا کلمه امام بر اعم از امام معصوم و غیر معصوم د�لت دارد معصوم دانست؛

 آن را سـاقط  اعتبـار  آن است که ارسال یکی ،شدهروایت یاد تترین اشکا� مهمآري 

 ؛شـود  نمـی  ثابـت  چیزي ن، قرآن بودآنکند و دیگري خبر واحد بودن آن است که با  می

زرکشـی،  (.شـود  مـی  اند: قرآن تنها با خبر متواتر ثابـت  یرا بزرگان علم قرائت و فقه گفتهز

 )152ص، 1396 ،فاضل لنکرانـی  ؛158ـ157ص ق،1394ی، ؛ خوی466ص ،1 ج ق،1410

و اشکال سوم آن است که این روایت با روایت صحیحی که نزول قرآن بر هفت حرف 

  .متعارض است و یاراي مقاومت در برابر آن احادي ندارد ،داند نمی صحیحرا 

حدثَنَا محمد بنُ الْحسنِ بـنِ أَحمـد   «ن آمده است: یچن خصالدر روایت دیگري از 

لنِ الْویبضر نْ  یدع رُوفعنِ ماسِ ببنِ الْعع فَّارنِ الصسنُ الْحب دمحثَنَا مدقَالَ ح نْهع اللَّه

ـ : إِنَّ الْأَحادعبداهللاِ ی: قُلْت لأَبِ عنْ حماد بنِ عثْمانَ قَالَ یرَفیى الصیحیمحمد بنِ  ثَ ی
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علَـى   یفْتیو أَدنَى ما للْإِمامِ أَنْ   سبعإلِ أَحرُف  نَزَلَ علَى  قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَتَخْتَلف عنْکُم قَالَ فَ

، 2 ، جق1403صـدوق،  (». رِ حسـابٍ یهذا عطاؤُنا فَامنُنْ أَو أَمسک بِغَ  سبعإلِ وجوه ثُم قَالَ

   )164ص ،6 ج ق،1409حر عاملی، ؛ 358ص

  بررسی سندـ 

شیخ صدوق) و محمد بن حسن صفار، هـر دو  (محمد بن حسن بن احمد بن ولید

 ق،1416نجاشـی،  (.عباس بن معروف نیز امامی و ثقـه اسـت    .اند ثقه و از بزرگان امامیه

ولی محمد بـن یحیـی   ، محمد بن یحیی صیرفی مطلق، مجهول است هرچند )280ص

ق، 1419ترابـی،  (اسـت  خـراز  یرفیصـ  یـی حی بـن  محمدوقتی از حماد نقل کند مراد 

و ع�مـه  ) 340ق، ص1392(حلـی ابـن داود   ،)144ص ق،1416(که نجاشی) 619ص

     )158ص ،ش1381حلی، (اند. دهحلی او را توثیق کر

  بررسی دإللتـ 

آنچـه  رو  ازایـن  .مضمون این روایت مانند روایتی است که از تفسیر عیاشی نقل شد

ظاهر ایـن   هرچندزیرا  ؛در این روایت نیز جریان دارد ،از وجوه در آن روایت بیان شد

، ذیل روایت احرف سبعه را تفضـل  آن است که قرآن بر هفت حرف نازل شده وایتر

ی هـاي معنـای   و این تفضل تنها با بطون و �یـه  و نعمتی بر امامان معصوم دانسته است،

بدیهی است کـه امـام    .نه با احرف متفاوت و گاه متعارض داردمت�ئم و همسو تناسب 

بر فرض د�لت روایت بر نزول قرآن بر هفـت   همچنین .معصوم فتاواي متعارض ندارد

 .ی اثبات قرآن بودن چیـزي را نـدارد  خبر واحد توانای اشکال وارد است که حرف، این

کامل اسـت در تعـارض   روایت یادشده با روایاتی که از نظر سند و د�لت افزون بر آن 

   باشد. می

  بندي جمع

  با بررسی سندي احادیث یادشده مشخص شد که: 

حرف در متون شـیعه متـواتر نبـوده و خبـر واحـد      نزول قرآن بر هفت  دیثاحا. 1

ر هفت قرائت نازل شـده  توان ثابت کرد که قرآن ب نمی بدیهی است با خبر واحد .است

  .شود می تنها با خبر متواتر ثابتقرآن بودن چیزي زیرا  ؛است

تـوان بـه آن    ضعف سند معتبر نبـوده و نمـی   دلیل بهآن احادیث در نقل آحاد نیز . 2
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 .استناد و اعتماد کردها  آن احادیث براي نزول قرآن بر قرائات متفاوت و حجیت

اند که مخـالف نـزول قـرآن بـر      شده در تعارض با احادیثیتر آنکه احادیث یاد مهم

محتوا در نزول قرآن بر قرائت واحد، بر قوت سند و صراحت  دلیل بهاند و  احرف سبعه

وم نویسـد: مرحـ   معرفـت مـی   اهللا آیت .روایات نزول قرآن بر احرف سبعه ترجیح دارند

یک از مستندات آن قرائـات در اصـط�ح اهـل سـنت      ب�غی بر این باور است که هیچ

 و شگفتا از کسی که ادعـاي تـواتر ایـن قرائـات را     .صحیح نیست تا چه رسد به امامیه

  )71ص ،1ج، ق1420 ،نجفی ب�غی(.کند می

اهـل  یـا  شیعه که از طریق اعم از آن سبعإل احرفروایات  ۀی در نقد همخوی اهللا آیت

بـا قـرآن و اهـل بیـت      مرجعیت دینی بعد از پیامبر بر این باور است که سنت آمده،

صحیح منقول از اهـل بیـت وجـود    مطهر ایشان است پس اگر روایتی مخالف روایات 

اعتبار و حجیت سـاقط   ، از درجۀ)یا منابع سنیعه باشد ینابع شدر ماعم از اینکه (داشت

چراکـه مخـالف    ؛م نیسـت در روایات سبعإل احرف سـخن از سـند مهـ   رو  ازاین .است

  )177ص ق،1394ی، یخو(.است اهل بیتروایات صحیح 

گانـه   شده بـر قرائـات هفـت   در بررسی د�لی نیز مشخص شد که بیشتر روایات یاد

  د�لت ندارد زیرا:  

برخی از روایات به چگونگی محاوره در زبان قرآن اشاره دارد که از آن به اقسـام  ـ 

 و قسـم  بـه  قرائات، و قرائتاز  يسند چیه در و سبعه تعبیر شده است نه احرف سبعه

 ظـواهر )، ...امـر و زجـر، عـام و خـاص و    (اقسـام  از مقصـود  .است نشده ریتعب اقسام،

 خارج قرائت، موضوع از گونه روایات اینرو  ازاین .است قرآن زبان گوناگون و متفاوت

  .و ارتباطی به احرف به معناي قرائات ندارد است

از  کـه  اسـت  یی قرآن کـریم معنا وجوهناظر به بطون و  یادشده ثیداحا برخی ازـ 

بدیهی اسـت برخـورداري قـرآن از وجـوه معنـایی       .شود می جانب تفسیر قرآن حاصل

شـود کـه از    مـی  یـادآور  .تفـاوت دارد  ،تفسیري مختلف، با نزول آن به قرائات مختلف

 .اسـت  اهـل بیـت   ۀشود که علم به بطون قرآن کریم ویژ می برخی روایات استفاده

مراتـب بطـون یـا برخـی از مراتـب بطـون نیازمنـد         بدیهی است اختصاصی بودن همۀ

   .رسی است که در جاي خود باید به آن پرداخته شودبر
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و لغـت   لهجه هلَال، بنِ در برخی روایات مانند روایت أَحمد سبعه احرف از مرادـ 

 قرآن نبودند و قادر داشتند متفاوت لهجات و لغات عرب لقبای اینکه دلیل به زیرا ؛است

 اجـازه  تسهیل بر آنان، براي خداوندکنند،  قرائت شده است لازن ی کهفصیح لغت بر را

 .کننـد  خودشان قرائت ۀبا لهج قرآن را ،در صورت ناتوانی زبانی هر مردم تا است داده

اعتبـار   روایت احمد بن هـ�ل دربارۀ  یخوی اهللا آیتبا پذیرش مبناي  داشت فقطاین بر

 اعتبـار  شـده را بـی  برداشـت یاد روایـت،  ضعف سـند   ،اما با بر اساس سایر مبانی ،دارد

  .کند می

ر نفی نزول قـرآن بـر   با توجه به روایاتی که از نظر سند صحیح و از نظر د�لت دـ 

انـد و از حیـث    توان به روایاتی را که از حیث سند ضـعیف  نمی اند، هفت حرف صریح

   .اند اعتماد کرد بر نزول قرآن به هفت حرف نیز مضطرب د�لت

   سبعة احرف دیثاحادربارۀ دیدگاه عالمان شیعه . 4

 اعراض یا روایات آناز  آنان و بوده عالمان شیعه منظر و مرئی درسبعإل احرف  روایات

 ضـعف  دلیـل  و این اند کامل رد کرده طور بهرا  اند و یا پس از تعرض آن روایات  نموده

نیز آنان در طول تـاریخ تنهـا    .است شیعه مذهب دیدگاه عالمان از سبعإل احرف روایات

زیـر   هاي توان به شخصیت میاند از جمله ایشان  کید کردهأقرآن بر یک حرف تبر نزول 

  اشاره کرد:

همان است  ،نازل کرده خدا بر پیامبر قرآنی که است کهبر این باور  صدوق خیش

ق، 1414صـدوق،  (.دارد و بـیش از آن نیسـت  که در دست مردم و بین دو جلـد قـرار   

ـ ا: فرمود و آورد سوي آنان و به دکر جمع را قرآن نیرالمؤمنیما که چنان) 84ص  نی

ـ  حرف کی نهاست  شده نازل شما امبریپ بر کهگونه  همان شماست پروردگار کتاب  رب

نیـازي بـه    ما :گفتندآنان در پاسخ  .شده است کم آن از حرف کی نه و شده افزوده آن

و شـد   منصرف حضرت آن پس است موجود توست نزد مثل آنچه ما نزد و آن نداریم

و  کـه در آن بـه نقـض عهـد     فرمود یمقرائت را آل عمران  سورۀ 187 در این حال آیۀ

 و اینکـه آنـان  اشـاره دارد  براي مردم از سوي اهـل کتـاب    خدا بیان حقایق کتاب ترك

 أَخَـذَ  وإِذْ« :تنـد ی انـدك فروخ به بهای را و آن ش افکندندیخو سر را به پشتخدا  کتاب

اللَّه ثَاقَیم أُوتُوا نَیالَّذ تَابالْک یلَتُبلنَّاسِ نُنَّهلَا لو  ونَهذُوهتَکْتُمفَنَب راءو مورِها ظُهاشْتَرَونـاً  بِـه  وثَم 



87  

 

 بررسی حدیث سبعه احرف در منابع شیعه

لًایقَل صادق ي سپس با استناد به فرمایش امامو ».شْتَرُونَی ما فَبِئْس  اسـت  فرمـوده که :

ـ راو جانـب  از در آن تنها اخت�ف واست  شده نازل کىینزد  و از است کىی قرآن  انی

 ). ويالرواة جهإل من ا�خت�ف وإنما ،واحد على واحد عند من نزل ،واحد القرآن(است

  )86ص ،همان(.داند نمی اخت�ف قرائات در قرآن را صحیح

 مجمـع  ریتفس صاحب و هجرى، پنجم قرن بزرگ علماى از ،طبرسى ا�س�م، نیام

 م(کاشـانى  ضیف م�محسن )38ص مقدمه،، 1372طبرسی، (همین دیدگاه را دارد انیالب

 ــ 38ق، ص1415(القرآن ریتفس فى الصافى نام به خود ریتفس کتاب ۀمقدم در )ق1091

ـ  الناضـرة  حـدائق ال بحث ص�ت کتـاب  در )ق1186 م(بحرانى وسفی خیشو  )40  یف

 کـه  اسـت  آن عه،یشـ  اتیروا در عمده و اساس که بر این باورند ،هالطاهر العترة أحکام

 ،8ج ،1363بحرانـی،  (.اسـت  واحـد  قرائـت  داراى ونـازل شـده    واحد حرف بر قرآن

با توجه به روایاتی که نزول قرآن بر هفت   میى حکید محسن طباطبایمرحوم س )99ص

اي توجیه  گونه را باید به سبعإل احرفروایات بر این باور است که  ،کند می حرف را نفی

 دلیـل  بـه سـبع را  ت وي ادعاي تـواتر قرائـا   .نداشته باشد کرد که با این روایات منافات

 ،6ج ،1363م، یحکـ (.دانـد  مـی  اینکه قراء سبع متاخر از زمان نـزول هسـتند مخـدوش   

 ،)395ص ،2ق، ج1417()ق1226 م(عاملى نىیحس محمدجواد دیسهمچنین ) 244ص

 م(همـدانى  رضـا  آقـا  حـاج  )،294ص ،9تـا، ج  یب()ق1266 م( نجفى محمدحسن خیش

 ع�مــه  ) 31ص ،1ق، ج1420(ب�غــى محمــدجواد خیشــ ،)276تــا، ص بــی()ق1322

 و )474ص ،3ج ق،1396( ىیخو اهللا تیآ ،)74ص ،3ج ق،1390(ىین طباطبایمحمدحس

   .نیز بر قرائت واحد تأکید دارند )177ق، ص1410عاملی، ( مرتضى جعفر ع�مه

 ،که در منابع شیعه وارد شـده اسـت   را روایاتیخاص  طور بههمه مناسب بود  با این

  .کردند می و نقدبررسی مورد  ،مانند روایات منابع اهل سنت

   شیعه منابع به سنت اهل منابع از وارده احادیث. 5

 از کـه  دارد وجـود  شیعه کتب در احرف سبعإل بارۀدر احادیث دیگري ،گذشت که چنان

 است از:   آن احادیث عبارت .شده است وارد سنت اهل منابع

ما منها حرف الّا و له   سبعإل احرف  نزل على  بن مسعود، قال: ان القرآن اهللاعن عبد«ـ 

ق، 1411ابن طاووس، (».طالب عنده علم الظاهر و الباطن یبن اب یظهر و بطن، و انّ عل
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  )103ص

ه و آله إن للقرآن ظهراً و بطناً و حـداً و  یصلّى اللَّه عل یق العامإل عن النبیو من طر« ـ 

 ) 30ص ،1 ج ق،1415ض کاشانی، یف(».مطلعاً

إل منها ظهـر و بطـن و   یلکل آ  ه الس�م إن القرآن أنزل على سبعإل أحرفیو عنه عل«ـ 

  ) 31همان، ص(».إل و لکل حرف حد و مطلعیروا یو ف .لکل حد مطلع

مجلسـی،  (».بطناً و لبطنه بطن إلى سبعإل أبطنه الس�م إن للقرآن ظهراً و یو عنه عل«ـ 

  ) 207ص ،31 ج ق،1403

ایـن   افـزون بـر آن   .حجیـت ندارنـد   و اعتبـار  سند، ارسال دلیل بهیاد شده  احادیث

 بـر نـزول قـرآن بـه     دارنـد و  د�لت آیات قرآن بطن و ظهرمعانی مربوط به  روایات بر

   .ندد�لت ندارگانه  هفت قرائات

  حادیث مخالف نزول قرآن بر هفت قرائت . ا6

نزول قـرآن   ،صراحت ، در منابع روایی شیعه احادیثی وجود دارد که بهگفته شد که چنان

 بنُ نُیالْحس«: کنیم اکنون آن احادیث را نقل و بررسی می .کند بر احرف سبعه را نفی می

دمحنْ مع لنِ یعب دمحنِ مع شَّاءنْ الْوع منِ لِیجاجٍ برـنْ  دع  ـدمحـنِ  ممٍ  بـلسـنْ  مع 

 ء یجِی الاخْتلَاف لَکنَّ و واحد عنْد منْ نَزَلَ واحد الْقُرْآنَ إِنَّ قَالَ جعفَرٍ یأَبِ عنْ زرارةَ

 )631ص ،2 ق، ج1407 ،کلینی(».الرُّواة قبلِ منْ

  بررسی سندـ 

 يشـعر ابـن محمـد، همـان     نیحسـ زیرا  سند قابل اعتماد است؛ وایت از نظراین ر

  )  188ص ،6ج ق،1413 ،یخوی(.ه استثق امامی

وشاء و جمیل هم از ثقات و امامی هستند و محمد بن مسـلم و زراره از اصـحاب   

   .صحیح السند است روایت از نظر سند کامل بوده و این، اینبنابر ؛اجماع هستند

  دإللت بررسیـ 

نزول قرآن بر بیش از یک حرف و قرائت را نفی کرده و  با صراحت یادشدهروایت 

ـ أَبِ عـنْ  میإِبرَاه بنُ یلع: «اخت�ف قرائت را از جانب راویان قرائت دانسته است  عـنِ  هی

 إِنَّ اهللاِعبـد  یلـأَبِ  قُلْـت  قَـالَ  سـارٍ ی بنِ لِیالْفُضَ عنِ نَإلَیأُذَ بنِ عمرَ عنْ رٍیعم یأَبِ ابنِ

لَى نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ قُولُونَی النَّاسإلِ ععبس رُفوا فَقَالَ أَحکَذَب اءدأَع اللَّه و  نَّـهلَـى  نَـزَلَ  لَکع 



89  

 

 بررسی حدیث سبعه احرف در منابع شیعه

رْفح داحنْ وم نْدد عاح631ص ،2ق، ج1407کلینی، (».الْو (    

  بررسی سند ـ 

را  هاشـم  بن میبراها ،یخوی اهللا آیت .رجال سند این روایت ثقه و امامی هستند ۀهم

، ق1413ی، یخـو (.دانسـته اسـت   حسن یا حیصح ه و روایتش راجازا و نشر خیمشااز 

 ،ش1381حلـی،  (.دانـد  ع�مه حلی قبـول روایـت او را ارجـح مـی     نبود)()72، ص6ج

ي واعتماد کلینـی بـه    دهندۀ نشان هاشم بن میبراها همچنین نقل فراوان کلینی از )4ص

او  .کنـد  ی بر ج�لت و تبحر وي در علم حدیث اشـاره مـی  است و مقدار روایات کلین

هایی کـه   گیري را در قم نشر داد و با وجود سخت اولین کسی است که حدیث کوفیین

 ایـن مـوارد   .قبول آنان واقع شـد مورد  ها در قبول روایت داشتند ولی روایات وي قمی

بـراي وي در برخـی منـابع،    شاید علت عدم ذکر مدح صریح  .بیانگر ج�لت وي است

توثیـق   ،اند لیف بودهل افرادي را که داراي تأبیشتر عالمان رجا نداشتن تألیف است؛ زیرا

تـوان بـه    به هر حال از مجموع قرائن وثاقت و ج�لت او را می .ند ا کرده یا تضعیف می

از خصـوص کـه    شـود بـه   یدست آورد و عدم ذکر صریح توثیق باعث ضعف وي نمـ 

ترابـی،  (.س اجماع و اتفـاق بـر وثاقـت وي نقـل شـده اسـت      وبزرگانی مانند ابن طاو

  )157ق، ص1414سبحانی،  ؛35و  34ق، ص1419

  دإللت بررسیـ 

کند و آن را کـذب   مخالفت می سبعإل احرفث یبا حدروایت یادشده نیز به صراحت 

رائت نازل شده و ادعـاي نـزول   بر یک ق �لت دارد بر اینکه قرآن کریم فقطدشمارد و  می

  .گو دانسته است بر بیشتر از یک قرائت را نفی کرده و مدعیان آن را دروغ قرآن

دمحنُ می بنْ ىیحع دمنِ أَحب دمحنْ مع لنِ یعکَمِ بـنْ  الْحاهللاِ  عـدبـنِ  عب  فَرْقَـد و 

 الْقُـرْآنِ  فَضْـلَ  فَـذَکَرْنَا  يالرَّأْ عإلُیربِ معنَا و اهللاِعبد یأَبِ عنْد کُنَّا قَا� سٍیخُنَ بنِ الْمعلَّى

 ضَـالٌّ  عـإلُ یربِ فَقَـالَ  ضَالٌّ فَهو قرَاءتنَا علَى قْرَأُی لَا مسعود ابنُ کَانَ إِنْ عبداهللاِ أَبو فَقَالَ

، 2 ق، ج1407کلینی، (». یأُب قرَاءةِ علَى فَنَقْرَأُ نَحنُ أَما ع عبداهللاِ أَبو قَالَ ثُم ضَالٌّ نَعم فَقَالَ

   )635ص

   سند بررسیـ 

البصـري)  (محمد بن معلىمعلی بن خنیس، بر این باورند که دربارۀ نجاشی و شیخ 
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 ؛418همـان، ص (.عنوان شاهد قبول دارنـد  الحدیث است آنان روایت او را به مضطرب

ولــی برخــی از عالمــان ) 96ق، ص1422ابــن غضــائري، ؛ 449ص ق،1415طوســی، 

و برخی از بزرگـان   )258ص ،18ج ق،1413(یخوی اهللا آیتمرحوم فقه مانند  و ثیحد

 )470ق، ص1419ترابی، (.هم وثاقت او را از کثرت روایت او مستفاد دانستند

قائل به وثاقت وي هستند و اضـطراب حـدیث    )257ق، ص1414(سبحانی اهللا آیت

    .او را قبول ندارد

 واست  مجهول فرقد بن اهللاعبد«نویسد:  سند روایت میدربارۀ ع�مه فانی اصفهانی 

اطاعت نکـرده   ،سر کتمانمبنی بر  صادقمام ا مرمتهم است که از ا سیخن بن معلى

ه اسـت  ثق در گفتار معلىبه نظر ما  کند: همه نامبرده اضافه می با این .شده استتا کشته 

 قتـل  خبـر وقتـی   صادقآن امام  افزون بر .کند او کفایت می أخبار قبولو همین در 

، نهـی  سر از افشاي شاید نهی معلیرو  ازاین ورزید؛ ترحم اورا شنید، گریه کرد و بر او

ویژه آنکه تعلیل ذیل حدیث مبنی بـر اینکـه اگـر     همولوي نبوده و ارشادي بوده است، ب

و اگـر افـرادي    .شود، بیانگر آن است که آن نهی ارشادي بوده است افشاء کند کشته می

فـانی  (».شود ا گذاشته میمانند معلی نباشند، دین خدا مندرس شده و احکام الهی زیر پ

   )70ـ69ق، ص1411اصفهانی، 

  دإللت بررسیـ 

شـده را تنهـا یـک     کند و قرائـت پذیرفتـه   می این روایت نیز اخت�ف قرائت را نفی

 روایـت  ع�مه فانی بر این باور است که .داند و آن قرائت ابی بن کعب است می قرائت

ـ  لـزوم اسـت بـه    ناظرمعلی در جهت نفی یا اثبات قرائتی خاص نیست، بلکه   در تدق

  )جا همان(.موافق قواعد اعراب بوده است یأب ئتقرا و مقروءبر  اعراب قواعد قیتطب

یاد شده ایـن اسـت    ثیحد از مستفاد«: نویسد شده میفیض کاشانی ذیل روایت یاد

است، جـز آنکـه    کعب بن یأب ئتقرا، تیالب أهل ئتقراق مواف و حیصحئت قراکه 

به دست مـا   قرآن لفاظا قرائت او در تمام پیش ما نیست و مضبوط صورت آن قرائت به

اضافه شده باشد،  متکلم اءیبه  أبکه  »یأبِ« تصور هب »اُبی«ۀ برخی کلم.. .نرسیده است

   )1776ص ،9ق، ج1406، یض کاشانیف(».است دیبع که جداً اند، قرائت کرده

از شاگردان معـروف   کعب بن یاب« نویسد: می یید استبعاد فیضع�مه اصفهانی با تأ
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بـه شـهادت ذیـل     ،ثیحـد  صدر در "بقراءتنا"ۀ کلمرو  ازاین .است ئتقرادر  پیامبر

 ابـن  ئتقرا بط�نو از آن  ،است إعراب قواعدبر طبق  يجارو  متعارفئت قرابه  ناظر

بایـد گفـت کـه     .شود است، فهمیده نمی مانند ابی بن کعب شاگرد پیامبر که مسعود

این روایت ناظر به لزوم اتحاد در قرائت است و در مقام بیان ترجیح قرائتی نسـبت بـه   

ق، 1411فـانی اصـفهانی،   (».قرائت دیگر جز به موافقت با قواعـد زبـان عـرب نیسـت    

  )70ـ69ص

یم در حقیقـت  قرائت ابی آن است که بگـوی نسبت به یید امام نظر صحیح در باب تأ

 انـد.  دهارجـاع دا  ،ج استیامام مردم را به مصحف موجود که به نام مصحف عثمانی را

 يکرد و اعضـا  می عنوان رئیس گروه بر آنان ام� ابی در جریان توحید مصاحف به ازیر

ده نوشتند در حقیقت مصحف موجود مصحفی است که زیر نظر ابی تدوین ش می گروه

یید کرده و مـردم را  آن را تأ امامان معصوم ،در روایات آمده است که چنانو  .است

    اند. دهبه آن ارجاع دا

نقل  ،عهیى شیروا  ن منابعین و معتبرتریتر مىیاز قد ،الکافىده از کتاب شادیات یروا

د بـه ذکـر اسـناد    یـ بـت صـغرى نگاشـته و مق   یکتاب را در عصر غن یا يو .شده است

ـ بوده است که ارزش و اعتبار خاصى را بـه روا  تا امام معصوم اتیروا ات کتـاب  ی

عالمـان و   تیـ و عنا اسـتناد مـورد  است کـه  افزون بر هزار سال  یکافالکتاب  .دهد مى

از  یکـاف «سـد:  ینو مى آندربارۀ  دیخ مفیش که چنان ؛اند هان بوده و از آن تجلیل کردهیفق

ـ مف(.»ترین کتب شیعه استترین و مفید مهم ـ ن )70ص ق،1414د، ی ز ع�مـه مجلسـى   ی

 ».ترین کتب شیعه اسـت  ترین، نیکوترین و بزرگ ترین، جامع کافی از محکم« سد:ینو مى

   )3ص ،1 ج ق،1404مجلسی، (

  گیري نتیجه. 7

شود قرآن بر یک حـرف نـازل    می در منابع شیعه آشکار سبعإل احرفاز بررسی روایات 

روایت سـعد اشـعري قمـی    زیرا  ؛و ادعاي نزول قرآن بر هفت حرف ناتمام است شده

 .صورت وجاده و مرسل نقل شده است و بـه زبـان و کیفیـت بیـان قـرآن نظـر دارد       به

عنه در روایت زراره با تردید آمده است و بر وجوه و بطون مختلف معناي آیات  مروي

بدل اوجه نیز آمـده   شده با نسخهکه تعبیر احرف در روایت یاد ویژه آنکه هب ؛د�لت دارد



92 

 

 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو  

ح اسـت بـر وجـود ظهـر و     یو صرصورت مرسل نقل شده  روایت ابن مسعود به .است

روایـت عبـداهللا هاشـمی بـر      .قرائات نـدارد  يبر احرف به معنا یبطن در قرآن و د�لت

نسـبت   يدینی متهم کرده و بـه و  ۀرا در عقید» أَحمد بنِ هلَالٍ«مبناي عالمان رجال که 

ي د�لت ی که فساد مذهب ویخو اهللا آیتمردود است و بر مبناي  ،اند دهفساد مذهب دا

همه مـراد آن روایـت توسـعه بـر امـت و       با این .اشکال است بر فساد روایتش ندارد بی

هاي گوناگون در صورت ناتوانی از قرائت بر اساس لهجه قریش اسـت نـه    اعتبار لهجه

ایـن روایـت    .بن عثمان مرسل استو روایت عیاشی از حماد  متفاوت حجیت قرائات

 ارسال سند آن روایت از اعتبار ساقط ،قرآن بر هفت قرائت د�لت داردبر نزول  هرچند

هـاي   ل اعتماد است ولی با بطون و �یـه روایت حماد بن عثمان از نظر سند قاب .کند می

نیـز احادیـث    .رد نه با احرف متفاوت و گاه متعارضی مت�ئم و همسو تناسب دایمعنا

ارسال سند و اینکه بر معانی مربوط  دلیل بهاهل سنت که به منابع شیعه وارد شده است، 

به ظهر و بطن آیات قرآن د�لت دارنـد؛ ارتبـاطی بـه بحـث نـزول قـرآن بـه قرائـات         

خبر واحدند و  او�ً شده آن است کهروایات یاد ۀترین اشکال هم مهم .گانه ندارند هفت

نـزول   این روایات، با روایاتی که ثانیاً .شود نمی عنوان قرآن ثابت با خبر واحد چیزي به

ت سـند و صـراحت   قو دلیل بهاند و  کند در تعارض می قرآن بر هفت حرف را تکذیب

محتوا در نزول قرآن بر قرائت واحد، بر روایات نزول قـرآن بـر هفـت حـرف تـرجیح      

   .دارند

  

  نوشت پی

گرفتـه   (کتاب حـدیث) اسم است براي حدیثی کـه از صـحیفه   ،وِجادة، به کسر در اصط�ح محدثین* 

 غالـب  ابـو (یا بر او قرائت شـود.  نقل گرفته شود ۀشود بدون آنکه از شیخ حدیث شنیده و یا از او اجاز

  )296، ص5 ق، ج1414زبیدي، ؛ 78ش، ص1369 رازي
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