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 چکیده

  این تعارض، در حوزه. انجامد اختالف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می
 تعامل با روایات متعارض، از اخبار  شود با این تفاوت که شیوه روایات نیز مشاهده می
طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار  قابل  مسأله. آید عالجیه به دست می
کنند؟ در این صورت، چه   تعارض قرائات نیز راه پیدا می عالجیه به حوزه

 تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد  هایی برای راهیابی این قواعد به حوزه شرط پیش
بوده است؟ اصولیان و فقیهان شیعه به اجرای این قواعد بر حوزه تعارض قرائات چگونه 

این مقاله کوشیده است از راه بررسی شرایط الزم برای اجرای قواعد اخبار عالجیه در 
 تعارض قرائات را   کردن این قواعد در حوزه مورد قرائات متعارض، چگونگی پیاده

رسد حل تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به  به نظر می. بررسی کند
و بنا بر مورد، قواعد موجود در این اخبار در مورد دو قرائت اخبار عالجیه سپرد شده 
بر این اساس، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی . متعارض نیز قابل اجرا است

با این حال، فقهاي شیعه با رعایت .  تعارض قرائات امکان ورود دارد است که به حوزه
 فقهی و به عنوان مؤید، مورد توجه  لهجانب احتیاط، این راهکارها را در کنار دیگر اد

 .اند قرار داده
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 طرح بحث
فقهای امامیه، بر اساس . انجامد اختالف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می

گونی را برای حل  ناهای گو مبنای خود در اصول فقه، به هنگام بروز این تعارض، شیوه
این تعارض در بعضی از روایات نیز اتفاق افتاده است، با این تفاوت . اند آن پیش گرفته

   قواعدی، وظیفه وجود دارد که با ارائه) ع(که در تعارض روایات، اخباری از معصومان
ر کاربرد قواعد موجود در این اخبار د. کنند مکلف را در قبال دو خبر متعارض بیان می

، عنوان )ع(مورد قرائات متعارض، مبتنی بر اثبات این مسأله است که در بیان ائمه 
همچنین باید دلیلی وجود داشته باشد که .  نیز اطالق شده باشد"قرائت" به "روایت"

 تعارض، به تنهایی حجت هستند؛  نشان دهد هریک از این قرائات، صرف نظر از مسأله
ت شود دو روایت به خودی خود حجت هستند، نوبت به زیرا تنها بعد از این که ثاب

 . رسد اجرای قواعد موجود در اخبار عالجیه می
، به قرائت نیز روایت )ع(کند در بیان ائمه   دالیلی که ثابت می این مقاله بعد از ارائه

 در مورد قرائات "دالیل حجیت خبر واحد"اطالق شده است، به جستجوی جایگزین 
نیاز، بررسی چگونگی اجرای قواعد موجود در اخبار   این دو پیش رائها. پرداخته است

 راه  به این منظور، افزون بر ارائه. سازد های متعارض را ممکن می عالجیه در مورد قرائت
 بقره تطبیق   سوره222  حل در تمام موارد بر اختالف قرائت در آیه حل اصولی، این راه  

 در این آیه و تأثیر آن در اختالف حکم، از دیرباز مورد  اختالف قرائت شد؛ زیرا مسأله
 تعارض قرائات را تنها به مناسبت بحث از  توجه فقها بوده است؛ تا آنجا که برخی، مسأله

 .اند حکم این آیه مطرح کرده
 
 مقدمه
 آن، کیفیت نطق به کلمات قرآن و طریق ادای  قرائات، علمی است که به واسطه) الف

در حالی که هر وجه، به ناقل آن . شود مورد اتفاق و اختالف معلوم میآن، در وجوه 
  ]257، ص62؛ 7، ص53. [شود نسبت داده می

و پس از آن، برخی از صحابه و تابعان به امر ) ص(در زمان پیامبر گرامی اسالم 
برخی از . شدند تر داشته و به عنوان معلم قرآن شناخته می قرائت قرآن اهتمامی افزون

به ) ق324.د(گردان ایشان نیز در امر قرائت شهرت پیدا کردند تا این که ابن مجاهد شا
شود مصاحف  تسبیع سبعه پرداخت و هفت نفر از قاریان را از شهرهایی که گفته می



  107  از منظر فقیهان و اصولیان شیعه قرائات تعارض حوزه به حکم اخبار عالجیه تسری

 ابن عامر ـ1: برگزید) مکه، مدینه، کوفه، بصره و شام(عثمانی به آنها فرستاده شده 
 از کوفه، ) ق128.د( عاصم ـ3از مکه، ) ق120.د ( ابن کثیرـ2از شام، ) ق118.د(
از ) ق169.د( نافع ـ6از کوفه، ) ق156.د( حمزه ـ5از بصره، ) ق154.د(ابو عمرو ـ 4

 ].21ـ17، ص 27[از کوفه ) ق189.د( کسائي ـ7مدینه، 
به دلیل اهمال برخی قرائات، بر ابن مجاهد خرده ) ق833.د(در قرن نهم، ابن جزری 

 از مدینه، ) ق128.د( ابوجعفر ـ8: ائت را به هفت مورد پیشین افزودگرفت و سه قر
 ].27، ص4[از بغداد ) ق229.د( خلف ـ10از بصره، ) ق205.د(یعقوب ـ 9

ترین دالیل انتخاب این افراد از سوی ابن مجاهد و ابن جزری،  گرچه یکی از مهم
ها افزود تا جایی که  ها بین مردم بود، اما همین گزینش بر شهرت آن شهرت قرائت آن
 .گیری از قرائات سبع یا عشر را جایز شمردند برخی تنها بهره

) ع(برخی از یاران ائمه : اخبار عالجیه، عنوانی برای اخباری با این مضمون است) ب
ها به تنهایی حجت   وظیفه خود هنگام دریافت دو خبر متعارض که هر کدام از آن درباره

] 169، ص1 ، ج54. [روی ایشان قرار دادند راهکارهایی را پیش) ع(است، پرسیده و ائمه 
تعادل و " و "اخبار عالجیه"، "اختالف اخبار": مدلول این اخبار، ذیل عناوینی چون

که کلینی این اخبار را در  چنان اند؛  در کتب حدیث و اصول فقه مطرح شده"تراجیح
 ]171ـ157، ص1  ج،54. [ مطرح کرده است"اختالف الحدیث"بابی با عنوان 
مرجحات "رفت از تنگنای تعارض اخبار، از   راهکار اخبار عالجیه در برون گستره
ها از باب  تخییر در عمل به هر کدام از آن"گرفته تا ] 168، ص1 ، ج54 ["سندی
توقف تا هنگام مالقات با امام یا فردی آگاه به حقیقت "و ] 166، ص1 ، ج54 ["تسلیم
ادامه دارد و این فقیه است که در مقام دریافت حکم، ] 171و 166، ص1 ، ج54 ["امر

  .  کند ها را انتخاب می یکی از آن
 

 تواتر یا عدم تواتر قرائات
شیخ . شود تصریح به تواتر یا عدم تواتر قرائات در کالم متقدمان امامیه دیده نمی

:  اکتفا کرده است قرائات،  کتاب تبیان، به این بیان درباره در مقدمه) ق460.د(طوسی
آن چه در مذهب اصحاب ما عرف و در اخبار و روایاتشان شایع است، این است که «

چه بین  ها بر جواز قرائت به آن قرآن به حرف واحد، بر نبی واحد نازل شده است؛ اما آن
قاریان متداول است و این که انسان اختیار دارد به هر قرائتی که خواست، قرائت کند، 
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در میان متقدمان اهل سنت نیز ]. 36، ص1ج ،41؛ نیز 7، ص1 ج ،43[ارند اجماع د
که خود به تسبیع سبعه ) ق324.د(ابن مجاهد . شود تصریح به تواتر قرائات دیده نمی

، سنت بودن قرائت و لزوم ]49، ص8[اقدام کرد، به اجماع اهل هر شهر بر یک قرائت 
رد؛ اما به متواتر بودن قرائات تصریح نکرده اشاره دا] 52ـ50همان،[اخذ آن از پیشینیان 

نیز به هنگام اشاره به قرائات سبع، تنها با عنوان ) ق437.د(طالب  مکی بن ابی. است
 ].118 و115 ،103، ص64[ها یاد کرده است   از آن"السبعة المشهورین"

 مشاهده توان بین فقهای امامیه  تواتر قرائات، دو نظر کلی را می به هر تقدیر، درباره
در این میان، برخی از فقها که ). ص(عدم تواتر قرائات و تواتر قرائات از نبی اکرم : کرد

بودند، بر آن شدند تا اثبات کنند جواز ) ص(معتقد به عدم تواتر قرائات از رسول اکرم 
جا که این نظر،  از آن. به ما رسیده است) ع(قرائت به این قرائات به صورت متواتر از ائمه 

است، ذیل این عنوان ) ص( عملی همسو با اعتقاد به تواتر از نبی اکرم  از جهت نتیجه
 .گردد مطرح می

 
 عدم تواتر قرائات) الف

شیخ . اند ها و اصولیان متأخر شیعه به عدم تواتر قرائات سبعه تصریح کرده بسیاری از اخباری
اند   از علمای ما ادعا کردهگرچه برخی« :در این باره آورده است) ق1186.د (ییوسف بحران

اند، اما آن چه در اخبار ما ثابت شده و  نقل شده) ص(که قرائات سبع به تواتر از پیامبر اکرم 
بله اخبار ما . برخی اصحاب ما بر آن هستند، خالف آن است؛ حال چه رسد به قرائات عشر

 ].289، ص2 ، ج15[» صراحت دارند) عج(ها تا ظهور صاحب األمر  در رخصت قرائت به آن
جواز قرائت به یکی از قرائات عشر، حقیقت دارد ... «: آورده است) ق1245.د (ی احمد نراقالم

و تخصیص جواز به سبع به خاطر تواتر یا مورد اجماع بودن آن، صحیح نیست؛ زیرا تواتر 
 ]. 79، ص5 ، ج69[» ممکن نیست و اجماع نیز داللت بر تعیّن ندارد

 
 )ص( از نبی اکرمتواتر قرائات) ب

. است) ق643.د(اولین منبع دستیاب که به تواتر قرائات تصریح کرده، اثری از سخاوی 
ا«: گوید شنیدم که مردی به ابوعمرو می«: وی از محمد بن صالح آورده است عَذّبُ لَ  یُ

ابهُ حَدٌ عَذَ ا«: کنی؟ گفت  را چگونه قرائت می]25: الفجر[ »أَ عَذِّبُ لَ هُ یُ ابَ آن مرد . »حَدٌأَ عَذَ
عَذَّبُ لَا«: چگونه چنین در حالی که از رسول خدا این گونه رسیده است: گفت هُ یُ ابُ  عَذَ
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حَدٌ شنیدم، ) ص(از رسول خدا: اگر خود نیز از مردی که گفت: ؟ ابوعمرو گفت»أَ
کردم؛ زیرا من قرائت واحد شاذی را که مخالف با قرائت عامه  شنیدم، از او اخذ نمی می

قرائت فتح نیز با «: وی بعد از این نقل افزوده است]. 323، ص32[» دانم متهم میباشد، 
. تواتر ثابت شده؛ گاهی خبر نزد گروهی متواتر است و نزد گروهی دیگر متواتر نیست

 ].324، ص32[» ابوعمرو این قرائت را انکار کرده؛ زیرا تواترش به او نرسیده است
که در استفتای ابن  به میزان زیادی تثبیت یافت، چنانانگاره تواتر قرائات تا قرن نهم 

از او پرسیدم نظر ائمه و «: آمده است) ق771.د(از عبدالوهاب سُبکی ) ق833.د(جزری 
آیا انفرادات هریک از  چیست؟ متواتر است یا غیر متواتر؟ عشر علمای دین درباره قرائات

عشر متواتر بوده و بالضروره   قرائات: عشر متواتر است؟ او در پاسخ این گونه نگاشت ائمه
هریک از انفرادات عشر نیز متواتر است و طبق ضروری دین . شوند جزء دین شمرده می

 ].67، ص4[» کند نازل شده است و تنها جاهل در آن مناقشه می) ص(بر پیامبر
کایک به تواتر ی) ق726.د(عالمه حلی .  تواتر به آثار عالمان شیعه نیز راه یافت اندیشه

خواهد، قرائت کند؛  جایز است به هرکدام از سبع که می«: قرائات سبع تصریح داشته است
ها متواتر است و جایز نیست با شاذ، گرچه روایتش متصل باشد، قرائت کند؛ چرا   آن زیرا همه
قرائات دهگانه را متواتر ) ق940.د(محقق کرکی]. 64، ص5 ، ج48[» ها متواتر نیستند که این
وی بعد از نقل شهادت شهید ]. 262، ص3 ، ج59[شمارد  ها را صحیح می ته و نماز با آندانس

این از ثبوت اجماع به «: نویسد ، می] 305، ص3 ، ج34[اول به تواتر سه قرائت متمم عشر 
ابن پس قرائت با آن جایز است و غیر عشر؛ مثل قرائت .  خبر واحد، چیزی کم ندارد وسیله

].  246، ص2  ج،60[» کند ها، نماز را باطل می ، شاذ است و قرائت با آندمحیصن و ابن مسعو
 ].700، ص2 ، ج36؛ 244، ص35[عقیده است  شهید ثانی نیز با شهید اول هم

گذشته از این افراد، بیشتر دانشمندان شیعه، با وجود اعتقاد به عدم تواتر قرائات، 
این . به دست ما رسیده است) ع(مه معتقدند جواز قرائت به این قرائات، از طریق ائ

مسأله از کالم شیخ یوسف بحرانی که پیشتر ذیل عنوان عدم تواتر از نظر گذشت نیز 
دلیل این گرایش، روایاتی از طرق شیعه است حاکی از این که قرائت مردم . پیداست

فردی بر «: برای نمونه، در روایتی از سالم آمده است. قرار گرفته است) ع(مورد تأیید ائمه
. شنیدم ئت مردم را از او میکرد و من قرائتی بر خالف قرا قرائت می) ع(امام صادق

کنند، قرائت کن  از این قرائت دست بردار؛ همان گونه که مردم قرائت می: فرمود) ع(امام
 ].671، ص4 ، ج54؛ 193، ص1 ، ج40[»... 
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ی از قرائات رائج، از سوی بر این اساس، برخی معتقدند جواز، بلکه وجوب قرائت به یک
 ].  333، ص6 ، ج31؛ 406، ص1، ج67[به صورت متواتر به ما رسیده است ) ع(ائمه 

از اینجا، وجوب اکتفا بر ... «: گوید در باب قرائت نماز می) ق1205.د(وحید بهبهانی 
 ، بین مسلمانان رایج بوده و)ع(شود؛ یعنی آن چه در زمان ائمه  منقول متواتر روشن می

. اند اند، بلکه آن را صحیح شمرده ایشان بر آن اقرار داشته و حکم به بطالن آن نکرده
وگرنه به نظر ما، قرآن به حرف واحد و از نزد واحد نازل شده و اختالف از جانب راویان 

در برخی مواضع به قرائت آن چه حق و واقع بود، راضی ) ع(است؛ چه بسا که ایشان 
از برخی . است) عج(ین قرائت مخصوص به زمان ظهور قائم ا: گفتند نبودند و می

اصحاب، ادعای تواتر سبع نقل شده و تواتر سه دیگر نیز در الذکری ترجیح داده شده 
است؛ اما روشن است که اعتبار با اجماع علمای ما مبنی بر صحت قرائت یک قاری یا 

 ].225ـ 224 ص،7 ، ج70[» باشد می) ع(ثبوت تداول آن قرائت در زمان ائمه
مراد از «: نگارد  مدارک األحکام در ردّ نظر شهید ثانی مبنی بر تواتر قرائات می وی در حاشیه

به طور متواتر به ما رسیده است؛ به ) ع(متواتر، چیزی است که صحت قرائت آن در زمان ائمه 
شمارند و قرائت  ای که برایمان روشن شود ایشان به آن قرائت راضی بوده و آن را صحیح می گونه

 ].21-20، ص3 ، ج71[» اند شمرده آن را در نماز و غیر آن جایز می
 

 اختالف قرائات
در بیان ) ق444.د(دانی . دانند می) ص(اهل سنت منشأ اختالف در قرائات را نبی اکرم 

عرضه ) ص(جبرئیل هر سال قرآن را بر نبی اکرم «: علت اختالف قرائات آورده است
جبرئیل در هر عرضه، قرآن را . ال وفات ایشان، دو بار قرآن را عرضه کردکرد و در س می

: فرموده است) ص(کرد؛ از همین رو، نبی اکرم  به یکی از این وجوه مختلف عرضه می
ها بر امت من مباح است، اگر  قرآن بر این وجوه نازل شده است و قرائت به همگی آن

اما ]. 46، ص24[» ها از نزد خداست  این ا همهها باشد؛ زیر همراه با ایمان به همگی آن
معتقد است که قرآن واحد بوده، از نزد خدای واحد نازل ) ع(شیعه بر اساس روایات ائمه 

، )ع(در خبری از امام صادق]. 664، ص4 ، ج54[شده و اختالف از جانب راویان است 
) ع(پرسد؛ امام راوی در مورد نزول قرآن به هفت حرف که نزد مردم رواج داشت، می

گویند دشمنان خدا، قرآن بر حرف واحد و از نزد واحد نازل شده  دروغ می«: فرماید می
در شرح این حدیث، کالمی با این ) ق1091.د(فیض کاشانی ]. 665، ص4 ، ج54[» است
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ها از این کالم، یعنی تفسیر هفت حرف به  فهم آن) ع(احتماال امام «: مضمون دارد
پس این تکذیب، با این مسأله منافات ندارد که . را تخطئه کرده استاختالف قرائات، 

 ].1776-1775، ص9 ، ج52[» حدیث به معنای اختالف لهجات در قرآن، صحیح باشد
 : اند دانسته دانی و به دنبال او، ابن جزری، اختالف قرائات را سه گونه 

در قرائت کلمه  اختالف در لفظ در حالی که معنا یکی است؛ مانند اختالف ـ1
اطَ" رَ  .شود  با سین و صاد که اختالف لهجه شمرده می]6: الفاتحة[ "الصِّ

ها در شیء واحد  ای که اجتماع آن  اختالف در لفظ همراه با اختالف معنا به گونهـ2
لِکِ": ممکن باشد؛ مانند ؛ چرا که مراد از هر دو، خداوند است ]4: الفاتحة ["مَالِکِ" و "مَ

 .ک و هم ملک یوم الدین استو او هم مال
ها در شیء واحد  ای که اجتماع آن  اختالف دو قرائت در لفظ و معنا به گونهـ3

 مانند. ها است ها در وجهی دیگر، مانع از ایجاد تضاد بین آن ممتنع است، اما اتفاق آن
وا" بُ وا" و "کُذِّ بُ  لفظ و در این موارد، گرچه.  با تشدید و تخفیف ذال]110: یوسف[ "کُذِ

معنا مختلف است و اجتماع آن در شیء واحد ممکن نیست؛ اما در وجه دیگری با 
تَّ«که در  چنان. یکدیگر اجتماع دارند و این مانع از تضاد آن دو است ا یحَ سَ إِذَ أَ  اسْتَیْ

لُ سُ وا الرُّ ظَنُّ مْ وَ هُ نَّ دْ أَ وا قَ بُ ن ، با تشدید ذال، معنا این است که رسوال]110: یوسف[»کُذِ
گانه به رسوالن  در این معنا، ضمایر سه. اند یقین کردند که قومشان آنان را تکذیب کرده

اما با تخفیف ذال معنای آیه این است که مردم گمان کردند رسوالن در . گردد باز می
گانه به مرسل الیهم باز  با این معنا، ضمایر سه. اند اند، دروغ گفته خبری که به آنان داده

در مثال اخیر، هر دو معنا ]. 50ـ49، ص1، ج3؛ 121ـ120، ص1 ، ج26[گردد  می
توانند به طور جداگانه صحیح باشند، اما نه با هم؛ چرا که با در نظر گرفتن هر قرائت  می

 .کند  و مرجع ضمایر نیز متناسب با آن، تغییر می"ظنوا"، معنای "کذبوا"برای 
 دانی و ابن جزری را بر این گونه رسد آن چه به نظر میها،  گذشته از این مثال

ها به نزول تمام قرائات از جانب خداوند است؛ وگرنه، جمع دو  تقسیم واداشته، اعتقاد آن
قرائت، ممکن باشد یا غیر ممکن، یکی از دو یا چند قرائت صحیح است؛ حال بنا بر واحد 

 : بودن قرائت منزل، افزودن گونه دیگری نیز به این اقسام ممکن است
انجامد؛   قرائاتی که در لفظ و معنا متفاوتند و این تفاوت، به تعارض دو قرائت میـ4
رن": مانند هَّ نَ" و "یطَّ رْ هُ ونَکَ «  در آیه]222:البقرة["َیطْ أَلُ یَسْ نِ وَ لْ الْمَحِیضِ عَ وَ قُ  یأَذً هُ

وا زِلُ اءَ فَاعْتَ لَا الْمَحِیضِ فِي النِّسَ نَّ وَ وهُ بُ رَ هُ یحَتَّ تَقْ نََیطْ ا رْ نَ َفإِذَ رْ هَّ نَّ َتطَ وهُ تُ أْ نْ فَ  حَیْثُ مِ
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رَکُمُ مَ هُ أَ  دو گونه قرائت شده است؛ حمزه، کسائی و "یطهرن"لفظ . ]222: البقرة [»... اللَّ
رن"عاصم به روایت ابوبکر، آن را  هَّ  با تشدید و عاصم به روایت حفص و دیگران، آن "یطَّ

نَ"را  رْ هُ  ].68، ص25؛ 913، ص2 ، ج26[اند  ه بدون تشدید قرائت کرد"َیطْ
. شوند این دو قرائت، عالوه بر تغییر معنا، موجب تغییر در حکم مستفاد از آیه نیز می

قرائت با تخفیف به این معناست که آمیزش بعد از پایان عادت ماهیانه و پیش از غسل، 
ایز است جایز است و قرائت با تشدید، به این معناست که آمیزش تنها پس از غسل ج

 پیشین در این است که در  تفاوت اختالف قرائت در این آیه با آیه]. 55، ص1 ، ج27[
توان با صرف نظر از دیگر قرائن، اطمینان یافت که احکام مستفاد از هر دو  اینجا، نمی

هرچند این دو حکم، از دالیل دیگر قابل . قرائت، به صورت جداگانه صحیح هستند
ها از این آیه و به عبارت دیگر، جمع این دو قرائت،   آن استفادهاستفاده باشند؛ اما 

 .ها اشاره خواهد شد رو دارد که به آن مشکالتی پیش
 
 های تسری قواعد اخبار عالجیه به قرائات متعارض شرط پیش

 "قرائت" به "روایت"اطالق عنوان . 1
ربوط به روایات درباره ای از رویکردها به قرائات، بر مبنای جریان یافتن احکام م پاره
ترین مصادیق این  تسری حکم اخبار عالجیه به تعارض قرائات، از مهم. ها است آن

 عالج بر غیر اخبار این است که  رویکرد است؛ چرا که دلیل برخی در عدم شمول ادله
؛ اما به ] 5، ص1 ، ج42) [المتعارضان الخبران جاءکم إذا(مفاد دلیل عالج دو خبر است 

]. 132، ص3، ج14[شود   اطالق نمی"خبر" از جانب خداوند به ما رسیده است، آن چه
در نتیجه، برای جریان یافتن اخبار عالجیه نسبت به ترجیح غیر روایت، دلیلی وجود 

 ].221ـ220، ص4، ج29؛ 134، ص3ج ،51؛ 217، ج، ص63 ؛285، ص12[ندارد 
 خواند و ثابت شود که این "ایترو" را "قرائت"توان  بنابراین، اگر ثابت شود که می

توان دلیل اخبار عالجیه را که ناظر به دو  نیز رایج بوده، می) ع(کاربرد در بیان ائمه 
 در جوامع روایی احادیثی 1.روایت متعارض است، به دو قرائت متعارض هم تسری داد

 : اند انده خو"روایت قرآن" و نقل قرآن را "راوی"ناقل قرآن را ) ع(وجود دارد که ائمه 

                                                                                                                                                                        
در صورت اثبات این کاربرد، اصل تمام کلمات قرآن و  نیز اعراب این کلمات در موارد اتفاق، به مانند . 1

 اخبار آحاد  هروایت متواتر لفظی است و تنها برخی حرکات اعراب مورد اختالف بین قاریان، به منزل
 .خواهند بود و این تعارضی با تواتر اصل قرآن ندارد
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مْ«: فرمایند به عنوان عالمان به قرآن می) ع(در وصف ائمه ) ع(امیر مؤمنان . 1ـ1 هُ   فَ
ونَ فِیهِ  ... لِفُ خْتَ ونَ الْحَقَّ وَ لَا یَ خَالِفُ وهُ ...  لَایُ لُ عْقِ ا تَ لَ رِعَایَةٍ، وَ لَ وهُ عَقْ مُ تُ عْ ا سَمِ وا الْحَقَّ إِذَ لُ اعْقِ فَ

نَّ ایَةٍ؛ َفإِ وَ لَ رِ تَابِعَقْ اةَ الْکِ وَ هُ  رُ عَاتَ لِیلٌ  کَثِیرٌ، وَ رُ ، 15 ، ج54؛ 853، ص15 ، ج53[»  قَ
 با توجه به سیاق "اعقلوا الحق"مقصود از حق در عبارت ]. 228ـ227، ص6؛ 854ص

ها با حق  آن«: قبل و بعد از آن، قرآن کریم است؛ در نتیجه، معنای آن چنین خواهد بود
پس در حق، به . در مورد آن، با یکدیگر نیز اختالف ندارندمخالفتی ندارند و ) قرآن(

منظور عمل و رعایت آن، تعقل کنید و نه به منظور روایت آن، زیرا راویان کتاب زیادند و 
 .»عامالن به آن اندک

هُمْ عِ... «: به سعد الخیر آمده است) ع( امام باقر در نامه. 2ـ1 هُ عَنْ عَ اللَّ مَّةٍ قَدْ رَفَ لُّ أُ مَ کُ لْ
وهُ،  بَذُ تَابِ حِینَ نَ مْ ... الْکِ هُ ، فَ هُ ودَ وا حُدُ رَّفُ هُ وَ حَ وفَ رُ وا حُ نْ أَقَامُ ابَ أَ مُ الْکِتَ هِ نْ نَبْذِ وَ کَانَ مِ

هُمْ مْ حِفْظُ هُ جِبُ عْ الُ یُ هَّ جُ هُ، وَ الْ نَ وْ رْعَ هُ وَ لَا یَ ونَ وُ رْ مْ یَ هُ رْکُ مْ تَ هُ نُ زُ اءُ یَحْ مَ لَ عُ ایَةِ، وَ الْ وَ لرِّ عَایَة لِ لرِّ »  لِ
. گیرد ؛ خداوند علم کتاب را از هر امتی که به آن عمل نکند، می]141، ص15 ، ج54[

. ها بود های واگذاشتن کتاب توسط آن برپا داشتن حروف و تحریف معانی، یکی از نشانه
جاهالن حفظ کتاب را به . کردند کردند، ولی بدان عمل نمی ها کتاب را روایت می آن

ها عمل را ترک  شمارند و عالمان از این که آن  کردن آن، بزرگ میمنظور روایت
 . اند، اندوهگین هستند کرده

 در این خبر، قرائات باشد؛ زیرا این کاربرد در زمان "حروف"ممکن است مراد از 
 را بر هفت قرائت "سبعة احرف"که برخی حدیث  صدور روایت مرسوم بوده است؛ چنان

نیز این برداشت را تخطئه کرده و نزول قرآن را بر یک ) ع(دقکردند و امام صا حمل می
به هر حال، اگر مقصود از حروف در ]. 665، ص4 ، ج54[دانسته است ] قرائت[حرف 

توان به  نیز قرائات باشد، این روایت داللت بیشتری دارد بر این که می) ع(روایت امام باقر
ز حروف، حروف الفبا باشد، باز هم این  کرد؛ اما حتی اگر مراد ا"روایت"قرائت اطالق 

 . نامید، داللت خواهد داشت"روایت" را "نقل قرآن"توان  خبر بر این که می
احِدٍ وَ «: نقل کرده است) ع(زراره از امام باقر . 3ـ1 نْدِ وَ نْ عِ زَلَ مِ احِدٌ نَ آنَ وَ رْ نَّ الْقُ إِ

جِي لَافَ یَ نَّ الِاخْتِ اةِ لَکِ وَ لِ الرُّ نْ قِبَ ؛ قرآن واحد است و از نزد خدای ]665، ص4 ، ج54[» ءُ مِ
 . واحد نازل شده است و اختالف از جانب راویان ایجاد شده است

 تطبیق حدیث سبعة  با توجه به این که خبر در زمانی صادر شده است که اندیشه
. احرف بر اختالف قرائات رواج داشته، اختالف در این خبر، ناظر به اختالف قرائات است
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در نتیجه، این خبر . باشد  در انتهای حدیث، قاریان قرآن می"رواة"همچنین مقصود از 
رواج داشته ) ع( در زمان ائمه "قرائت" بر "روایت"تصریح دارد بر این که اطالق عنوان 

 عالج به دو قرائت متعارض، به  برخی از فقها نیز برای نشان دادن جواز تسری ادله. است
، 19[ بعد از نقل، همچون روایت خواهد بود "قرآن"اند؛ چرا که  اشتهاین روایت اشاره د

 ].319، ص4، ج61[شود  ، راوی قرآن شمرده می"قاری"و  ]132، ص3، ج14؛ 91، ص2ج
اةَ «: فرمود می) ع(شنیدم که امام صادق: از طلحة بن زید نقل شده است. 4ـ1 وَ نَّ رُ إِ
تَابِ هُ الْکِ عَاتَ نَّ رُ صِحٍ   کَثِیرٌ، وَ إِ نْ مُسْتَنْ مْ مِ ، وَ کَ لِیلٌ لَمَاءُ  قَ عُ ، فَالْ ابِ لْکِتَ شٌّ لِ یثِ مُسْتَغِ لْحَدِ  لِ

هَّالُ جُ عَایَةِ وَ الْ رْكُ الرِّ هُمْ تَ نُ زُ هُمْ یَحْ نُ زُ ایَةِ  یَحْ وَ فْظُ الرِّ :  ؛ نیز نکـ122ـ121، ص1 ، ج54[»  حِ
و نقل قرائت را روایت این خبر، قاری قرآن را راوی آن ] 370، ص37؛ 640، ص3 ، ج1

 ،65[گرچه ممکن است مراد از کتاب، اعم از قرآن و کتب روایت باشد، . آن خوانده است
که در این صورت نیز برای اطالق روایت به نقل قرآن، ] 223، ص2 ، ج55؛ 247، ص2 ج
 توان به روایت استناد کرد، اما با توجه به تقابل حدیث و کتاب، شاید بتوان گفت مراد می

که برخی شارحان، مقصود از راویان کتاب را راویان قرآن  چنان. از کتاب، قرآن است
عالمه مجلسی بعد از نقل هر دو احتمال، مورد اخیر را ] 201، ص33. [اند دانسته
 ] 163، ص1 ، ج57. [تر خوانده است روشن

، نقل کتاب و "مستنصح للحدیث"شاید بتوان مدعی شد مراد از حدیث در عبارت 
که برخی شارحان،  ، مضمون آن است؛ چنان"مستغش للکتاب"مراد از کتاب در عبارت 

 تصحیح الفاظ قرآن و قرائت نیکو  کسانی که به واسطه«: اند گونه شرح کرده حدیث را این
کنند، زیاد هستند؛ اما کسانی  و نگاهبانی حروف آن از خطا و اشتباه، از آن محافظت می

در این ]. 479، ص1 ، ج56؛ 170، ص1 ، ج52[» نند، اندکندکه در آن تدبر و تفهم ک
راویان کتاب فراوانند و کسانی که از مضمون «: صورت، معنای حدیث چنین خواهد بود

کتاب هستند و به ) قرائت(چه بسا افرادی که اهل اصالح نقل. کنند، اندک آن پیروی می
ا است، ترک رعایت است، چه موجب نگرانی علم آن. پردازند خلط در مضمون کتاب می

 .»اما همّ و غم جاهالن، حفظ روایت است
. کند  بر قرائت قرآن نیز صدق می"روایت"کنند که عنوان  این روایات، ثابت می

بنابراین، گرچه اعتقاد بیشتر اندیشمندان شیعه به عدم تواتر قرائات، قطعی الصدور بودن 
، همچنان برای )ع(کاربرد در بیان ائمه کند؛ اما اثبات این  هر دو قرائت را مخدوش می

.  هستند، کارایی دارد) ع(کسانی که معتقد به تواتر جواز استعمال قرائات از سوی ائمه
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 عالج، همان  همچنین برخی از عالمان شیعه بر این باورند که مراد از دو خبر در ادله
 پس ادله وصول دو حجت است و آن چه از کتاب به ما واصل شود، نیز حجت است؛

 ].132، ص3، ج14؛ 91، ص2، ج19[گیرد  عالج به هنگام تعارض، آن را هم در بر می
 

 حجیت هریک از قرائات در استنباط حکم. 2
اجرای قواعد موجود در اخبار عالجیه، منوط به احراز حجیت هریک از دو خبر متعارض 

 خبر متعارض، به است؛ چرا که ظاهر این اخبار، گویای آن است که هر یک از این دو
. اند اند، اما به دلیل تعارض با هم، مکلف را دچار چالش کرده خودی خود حجیت داشته

. کنند دالیلی مانند وثاقت راوی، حجیت خبر واحد را اثبات می] 169، ص1 ، ج54[
توان عین این دالیل را در مورد قرائات انتظار داشت؛ برای نمونه، بیشتر  هرچند نمی
اما شاید بتوان گفت که .  وثاقت راه به جایی برد اند تا بتوان با مسأله ه نبودهقاریان، شیع

ای جایگزین   این قرائات حجیت بخشیده و به گونه روایات مجوز قرائت عامه به مجموعه
 .اند دالیل حجیت خبر واحد بوده
اوی از ، ر)ع(و امام رضا ) ع(و روایاتی از امام کاظم ) ع(در دو روایت از امام صادق

 "اند گونه که آموخته همان" و قرائتی " مردم شیوه" به پرسد و امام قرائت قرائت قرآن می
 نمونه در روایت برای].  640 و666، ص4 ؛ ج230، ص1 ، ج54[کنند  را به او تجویز می

ل«: آمده است) ع(امام صادق لٌ عَ جُ رَأَ رَ بِيیقَ سْتَ  أَ نَا أَ هِ علیه السالم وَ أَ اللّ نَ عَبْدِ وفاً مِ رُ عُ حُ مِ
ل آنِ لَیْسَ عَ رْ هِ علیه السالمیالْقُ اللّ وعَبْدِ بُ اسُ، فَقَالَ أَ هَا النَّ رَؤُ ا یَقْ ، :  مَ اءَةِ رَ هِ الْقِ نْ هذِ فَّ عَ هْ، کُ مَ

رَأْ  رَأُ النَّاسُاقْ ا یَقْ تّکَمَ رَی حَ قَائِمُ علیه السالم، قَ ا قَامَ الْ مُ علیه السالم، َفإِذَ ومَ الْقَائِ ابَ  یَقُ أَ کِتَ
هِ لَّ ـاللّ جَ وَ زَّ ل ـ عَ هِی عَ کرد و  قرائت می) ع( بر امام صادق؛ مردی]671، ص4 ، ج54[» حَدِّ

از این : به او فرمود) ع(امام . شنیدم که مانند قرائت مردم نبود من قرائاتی از قرآن را می
هنگامی که . به پا خیزد) عج(همانند مردم قرائت کن تا این که قائم . قرائت دست بردار

 .کند او قیام کند، کتاب خدا را همان گونه که هست قرائت می
مضمون این روایت بر تجویز قرائت عموم مردم صراحت دارد؛ با این حال، برخی 

 حکم از قرائات  اند که این روایات ناظر به جواز قرائت هستند نه استفاده اشکال کرده
توان مدعی شد در صورت احتمال رسیدن  ؛ اما می]317، ص4، ج61؛ 335، ص1 ، ج21[

 حکم شرعی، متعبد  به واقع و نه در صورت قطع به مخالفت با واقع، بایستی در استفاده
به قرائات بود و این اخبار، برای اثبات حجیت چیزی که در آن، مخالفت قراء با قرائت 
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مر موجود در این برخی فقها نیز از ا]  135، ص2 ، ج9. [واقعی یقینی است، کافی نیستند
 ].286، ص72[اند  را استفاده کرده) اخذ طریقی(روایات، جواز عمل به قرائات سبع 

شرط، دو قرائت متعارض همانند دو روایت فقهی متعارض بوده  با وجود این دو پیش
در نتیجه، اگر بین قرائات مختلف، . و همچون اخبار آحاد در باب احکام، حجت هستند

تر یا ظهور بیشتری نسبت به دیگری داشت،   نص بود یا داللت قوییکی به حسب داللت
همچنین، اگر یکی از مرجحات دو روایت، در مورد دو آیه وجود . اخذ به آن الزم است

توان یک قرائت را بر اساس آن ترجیح داد و اگر مرجحی وجود نداشته  داشته باشد، می
 ]. 96، ص1 ج ،13[ آن جاری کرد  توان تخییر را درباره باشد، می

 
  عالجیه بر قرائات متعارض تطبیق راهکارهای ادله

شود، بسته به این که این  راهکارهایی که در اصول فقه برای تعارض قرائات ارائه می
 . قرائات متواتر باشند یا نه، متفاوت است

 
 در صورت عدم تواتر قرائات. 1

ها  قرائات، معتقدند جواز استدالل به آنبرخی از فقهای امامیه، افزون بر مخالفت با تواتر 
.  دلیل عقلی یا نقلی بر وجوب تبعیت از یک قاری معین وجود نداردنیز ثابت نشده و

ها ثابت   هرچند جایز بودن قرائت آناند؛ عقل و شرع نیز تبعیت از غیر علم را منع کرده
. به آن وجود نداردای بین جواز قرائت و جواز استدالل  با این حال، مالزمه. شده است

 هم ]671، ص4 ، ج54؛ 193، ص1 ، ج40 [»الناس یقرأ کما اقرأ«): ع(قول معصوم 
؛ 91، ص2، ج19[ارتباطی به جواز استدالل ندارد؛ زیرا تنها در جواز قرائت ظهور دارد 

 ].317، ص4، ج61؛ 165ـ163 ص،22
ا فرقی ندارد، چه ه اگر قرائات از نظر موضوع و حکم متواتر نباشند، نص و ظاهر آن

رسد به ظاهر و اظهر؛ زیرا اجرای حکم تعارض، فرع بر حجیت دو متعارض است و با 
، 1، ج13[شوند  عدم حجیت، سایر احکام تعارض، مانند ترجیح و تخییر، جاری نمی

ترجیح داللی ثابت نشده است، زیرا ترجیح داللی، فرع بر اعتبار دو متعارض از ]. 96ص
 فرض بر این است که نه تواتر دو قرائت ثابت شده و نه جواز عمل به نظر سند است؛ اما

توان ترجیح به حسب سند را مطرح کرد،  شود که چرا نمی از همین جا روشن می. آن دو
افزون بر این، مرجحات سندی به اخبار . زیرا آن هم فرع بر اعتبار دو متعارض است
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کند،  ات و نیز تواتر امضا را انکار میاختصاص دارند؛ در نتیجه، کسی که تواتر قرائ
ای ندارد جز این که به هنگام تعارض، توقف کرده و به مقتضای قواعد رجوع کند  چاره

 ].96، ص1، ج13؛ 90، ص18[
 بقره، استدالل به 222بر فرض عدم حجیت قرائات در موارد اختالف، در مورد آیه 

، ] 422، ص7 ، ج23[ز نیست ، همچنین قرائت تخفیف جای]163، ص22[قرائت مشدد 
هرچند بیشتر قراء آن را با تخفیف قرائت کرده باشند؛ زیرا قرائت مشدد نیز محتمل 

در این صورت، آیه . است و در نتیجه، استدالل به آیه از این جهت ناکارآمد خواهد بود
اخذ کرد؛ ) حرمت آمیزش در عادت ماهیانه(توان به قدر متیقن  مجمل شده و تنها می

ما حرمت آن بعد از پایان عادت ماهیانه، مشکوک بوده، باید به مقتضای اطالق یا عموم ا
ای جز  در نتیجه، چاره].  422، ص7 ، ج23؛  289، ص50 ؛ 401، ص3  ج،39 [عمل کرد 

وا«توقف و رجوع به عموم ازمانی آیه  تُ أْ مْ فَ ثَکُ رْ نَّ حَ تُمْ یأَ  یا رجوع به ]223: البقرة[»شِئْ
 ].93، ص3، ج46[اب حرمت نیست اصل استصح

به )  طریقی استفاده(رسد انضمام دیدگاه عدم جواز استدالل به قرائات  به نظر می
، موجب بازماندن فقیه از )نظر بسیاری از فقهای شیعه(دیدگاه عدم تواتر قرائات 

استدالل به قرائات و عمل او به اصول عملیه شده است؛ حال آن که اصول عملیه، دست 
 . کنند بخش ارائه نمی در مورد این آیه، راهکاری یقینکم 

در این میان، برخی از معتقدان به عدم تواتر قرائات، بر آن هستند که تنها به آن چه 
 "یطهرن"در مصحف درج شده است باید عمل شود؛ به عنوان مثال، در تمام مصاحف 

سناد  چیزی که در مصحف بدون تشدید درج شده است و بر فرض واحد بودن قرائت، اِ
اما این مسأله، با وجود بدون ]. 131، ص3، ج14[درج نشده به خداوند، کذب است 

رسد؛ مگر آن که ثابت شود قرائت  اعراب بودن مصاحف در اوان امر، بعید به نظر می
واحدی که قرآن بدان نازل شده، همین قرائت عاصم به روایت حفص است که در 

رهای مسلمان محور قرار گرفته است، حال آن که مصاحف موجود در بیشتر کشو
دانیم نه تنها در طول تاریخ، بلکه هم اکنون نیز در برخی از کشورهای مسلمان،  می

 . قرائات دیگری رواج داشته و دارد
 

 در صورت تواتر یا در حکم متواتر بودن قرائات. 2
داند؛   می  دو آیه  به منزلهاگر کسی به تواتر قرائات معتقد باشد، یک آیه با دو قرائت را
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در این . شوند یعنی هر دو قرائت به جهت برخورداری از تواتر، مقطوع السند محسوب می
  اما درباره. جایز است) ها در نماز خواندن آن( موضوعی از هر دو قرائت  صورت، استفاده

د، زیرا از دو قرائت، اختالف نظر وجود دار)  حکم شرعی استفاده(ی طریقی  استفاده
.  شود ها می اختالف قرائات، گاه منجر به اختالف حکم مستفاد از آیه و حتی تعارض آن

کند، ولی مدعی است که امضای  همچنین، کسی که تواتر را به طور مطلق انکار می
ها  ای که استدالل و عمل به هر کدام از آن شارع بر قرائات سبع، متواتر است، به گونه

 طریقی از قرائات، همان راهکار معتقدان به تواتر را ارائه   استفادهجایز است، نسبت به
، )ص(تنها فرق این دو دیدگاه آن است که معتقدان به تواتر قرائات از نبی اکرم. کند می

از جهت اشتمال این قرائات به احکام واقعی و معتقدان به تواتر امضا، از جهت اشتمال 
 ]. 90، ص18؛ 66، ص1، ج37[کنند  ئت عمل میها به احکام ظاهری، به آن قرا آن

 
 جمع دو قرائت. 1ـ2

.  اختالف بین دو دلیل شرعی، جمع آن دو دلیل است اولین گزینه به هنگام مشاهده
 قرائات،  جمع دو قرائت نیز در صورت ثبوت تواتر قرائات یا ثبوت جواز عمل به همه

، 39[ قرائات وجود ندارد  ارهفرض اخیر درب گرچه برخی معتقدند دو پیش. واجب است
، اما برخی برآن هستند که در مورد قرائات نیز اگر دو ] 288 ص،50؛ 401ـ400، ص3 ج

قرائت از نظر ظهور متفاوت باشند، واجب است با حمل ظاهر بر نص یا اظهر، بین آنها 
 ،18[ متعارض هستند  جمع شود؛ زیرا دو قرائت بعد از فرض تواترشان، همچون دو آیه

همچنین با فرض تواتر امضای شارع بر عمل به قرائات سبع، باید در صورت ]. 90ص
تر است، مقدم  امکان جمع، دو قرائت را جمع کرد؛ البته آن قرائتی که از نظر داللت قوی

 ] 217، ص3، ج63. [شود می
نَ حروف بیشتری دار  بقره،222  در مورد آیه رْ هُ رن نسبت به َیطْ هَّ د و از آنجا که یطَّ

نَ"توان ادعا کرد که  انجامد، می اضافه شدن مبانی، به اضافه شدن معانی می رْ هُ  در "َیطْ
رن"وجوب صبر تا تمام شدن عادت ماهیانه، نص است و  هَّ ، در وجوب صبر تا بعد از "یطَّ

ر، عالوه بر انقطاع دم که از قرائت مخفف استفاده  غسل، ظهور دارد؛ یعنی در مورد تطهّ
توان ظاهر را بر نص حمل کرد و حکم به  این جا می. ل نیز شرط استشود، غس می

، 46[، استحباب غسل قبل از آمیزش)بر اساس نص قرائت تخفیف(وجوب انقطاع دم 
، 39[کرد ) بر اساس ظهور قرائت تشدید(و کراهت آمیزش قبل از غسل  ]93، ص3ج
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ر وجوب انقطاع دم و به عبارت دیگر، در اینجا قرائت مخفف نص د]. 401ـ400، ص3 ج
قرائت مشدد ظاهر در وجوب غسل است؛ از این رو، برای حمل ظاهر بر نص و جمع دو 

شود که با وجوب مستفاد از  قرائت، از قرائت مشدد استحباب و کراهتی استفاده می
 المعتبرنیز گرچه در باب القراءة ) ق676.د(محقق حلی . قرائت مخفف هماهنگ باشد

 تواتر یا عدم تواتر قرائات نپرداخته، اما به حلیت  به مسأله] 191ـ164، ص2، ج58[
همراه با کراهت آمیزش قبل از غسل حکم کرده و حمل قرائت تشدید بر استحباب را 

 ].235، ص1 ، ج58[برای جمع بین دو قرائت، واجب دانسته است 
ر جمع دو قرائت در این آیه، هرچند با این مشکل روبروست که تعدد قرائت د

 ؛401ـ400، ص3 ، ج39[شود   نمی"ال تقربوهن"، موجب تعدد استعمال در "یطهرن"
؛ اما برخی از فقها آن را با طرح احتمال تعدد استعمال نهی موجود در آیه، ] 289 ص،50

هر "حرمت"اند؛ زیرا این نهی، بر  برطرف کرده  قبل "کراهت"و نیز ) انقطاع دم( قبل از طُ
ر   ]. 289 ص،50؛ نیز 70، ص11[ت دارد ، دالل)غسل(از تطهُّ

 
 ترجیح. 2ـ2

اما چند .  ترجیح در باب دو قرائت متعارض، مبتنی بر اخبار عالجیه است طرح مسأله
 :کند نکته، راهیابی ترجیح به باب قرائات را دشوار می

 اخبار واحد متعارضی است که   عالج است، درباره ترجیحی که مقتضای ادله. 1
واتر، قطعی یا همچون برخی از اخبار واحد، محفوف به قرائن صحت همچون اخبار مت

، حال ] 4، ص1 ، ج42[شود  نیستند؛ در نتیجه، این ترجیح از مرجحات سندی آغاز می
، 3، ج63[ها است  آن که فرض بر قطعی بودن سند قرائات یا تواتر امضای استدالل به آن

 ].134، ص3، ج51؛ 217ص
ها از حجیت در صورت اعتبار طریقی و تخییر  ل بر سقوط آندر تعارض امارات، اص. 2
 ]. 221ـ220، ص4، ج29 ؛285، ص12[ها در صورت اعتبار موضوعی است  بین آن

ترجیح در جایی است که مقصود کشف واقع باشد؛ اما معلوم نیست که مسأله . 3
ها حق  کی از آنقرائات چنین باشد، زیرا شرع تمام این قرائات را امضا کرده با این که ی

شرع تمسک به این قرائات . حق باشد) ع(بلکه چه بسا قرائت منسوب به اهل بیت . است
که قرائت موافق با واقع  چه معتبر است، تجویز شرع است نه این را جائز شمرده و آن

و به همین خاطر تخییر مشهور است و نه ترجیح؛ در نتیجه، ] 381، ص1  ج،71[باشد 
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در برابر، . ها را جایز شمرده، عمل کرد  از قرائاتی که شرع تمسک به آنتوان به یکی می
 ورود  اند، در یک پاسخ کلی، مسأله  قرائات نیز وارد کرده کسانی که ترجیح را به حوزه

اگر تعارض قرائات مانند تعارض اخبار . اند  اخبار عالجیه را مطرح کرده قرائات به حوزه
شود، به جز مرجحات سندی، در این  ارض اخبار مطرح میباشد، مرجحاتی که در باب تع

بر این اساس، وجهی برای تساقط باقی ]. 132، ص3، ج14[یابد جا نیز جریان می
توان در صورت فقدان مرجح،  همچنین با این مبنا، می]. 319، ص4، ج61[ماند  نمی

 ].91، ص2، ج19[تخییر را جاری دانست 
شود تا قطع  ورد دو روایت متعارض نیز سبب نمیباید توجه داشت که ترجیح، در م

به صحت صدور روایتی که ترجیح داده شده، پیدا شود، بلکه تنها احتمال صحت را 
روی  این روش را در مورد روایات متعارض پیش) ع(رو که ائمه  اما از آن. دهد افزایش می

 .   ح نیز صحیح باشداند، برای او مجزی خواهد بود؛ هرچند روایت مرجو مکلف قرار داده
از قرائت عاصم به روایت ابوبکر و ابوعمرو بن ) ق726.د(     برخی تمجید عالمه حلی

، 68؛ 95، ص28[اند   ترجیح این دو قرائت شمرده و به آن تمسک جسته عالء را به منزله
عالمه که به تواتر قرائات معتقد است، قرائت عاصم از طریق ابوبکر بن ]. 163، ص1ج

، 48[ترین قرائات نزد خویش خوانده است   و قرائت ابوعمرو بن عالء را محبوبعیاش
ها از  اما باید توجه داشت که عالمه ترجیح این دو قرائت را به سالمت آن. ]64، ص5 ج

ادغام، اماله و مدّ معلل کرده و این همان معیاری است که موجب کراهت او از قرائت 
این در حالی است که بعد از فرض تواتر هر ]. 64، ص5 ، ج48[حمزه و کسائی شده است 

ظاهرا عالمه . توانند در مقام استدالل موجب ترجیح باشند دو قرائت، اماله و ادغام نمی
شود، مانند قرائت در نماز نظر داشته  در ترجیح، به برخی از آن چه بر قرآن مترتب می

؛ 95، ص28[شود   مترتب میاست و نه استدالل بر حکمی از احکام فرعی که بر قرآن
؛ در نتیجه، این تعلیل تنها در جایی که قرائت به صورت موضوع ]166و163، ص1، ج68

رسد عالمه در مکروه شمردن  افزون بر این، به نظر می. حکم مطرح باشد، کارآیی دارد
: قرائت حمزه و کسائی، متأثر از نظری است که خود از احمد حنبل نقل کرده است

دانست و قرائت حمزه و کسائی را به دلیل کسر و ادغام  ئات دهگانه را جایز میاحمد قرا
اند، احمد قرائت  چنان که نقل کرده]. 141، ص3 ، ج47[شمرد  موجود در آن، مکروه می

نافع از طریق اسماعیل بن جعفر را اختیار کرده بود و در غیر این صورت، قرائت عاصم از 
او قرائت . ستود داد و قرائت ابوعمرو بن عالء را می یح میطریق ابوبکر بن عیاش را ترج
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دانست، مگر قرائت حمزه و کسائی به دلیل اماله و  یک از قراء عشر را ناپسند نمی هیچ
 ].354، ص1، ج7[ادغام و تکلف و مد زیاد 

  به هر حال، اگر استفاده از مرجح در مورد تعارض قرائات ثابت شود، در مورد آیه
، 1، ج67[شود   بقره، به قرائت تخفیف که دارای مرجح است، عمل می  سوره222
  :عبارتند ازقرائت تخفیف مرجحات  ].409ص

شهرت حکم مستفاد از قرائت تخفیف؛ یعنی جواز همراه با کراهت آمیزش بعد از . 1
؛ 72، ص1 ، ج30؛ 72، ص10؛ 265، ص1 ، ج47[پایان عادت ماهیانه و پیش از غسل 

 ].93، ص3 ج،46؛ 90، ص18
برای تأیید یکی از دو ) ع(اخبار؛ چنان که فاضل تونی، رجوع به تفسیر اهل بیت . 2

 در این جا نیز ؛]149، ص49[کند  قرائت را به عنوان راهکار قبل از توقف، پیشنهاد می
]. 166، ص1 ، ج45[اخباری وجود دارند که بر جواز آمیزش پیش از غسل داللت دارند 

اما در برابر، اخباری نیز ؛ ]423، ص3 ، ج16[اند  را مستفیض شمردهبرخی این اخبار 
شیخ طوسی، ]. 166، ص1 ، ج45[اند  وجود دارند که جواز آمیزش را منوط به غسل کرده

در وجه جمع، اخبار دال بر ترک آمیزش را حمل بر افضلیت کرده و روایاتی را نیز بر این 
 ]167، ص1 ، ج45. [گیرد جمع، شاهد می

، 1 ، ج44[ و پیش از غسل آمیزش بعد از پایان عادت ماهیانه اجماع بر جواز .3
 ].39، ص5؛ 229ص

 
 تساقط. 3ـ2

 اخبار متعارض، توقف است به واسطه تساقط دو دلیل در داللت   اولیه درباره قاعده
البته این منافاتی با این ]. 397، ص7، ج29[ و نه التزامی که بر مدلول داشتند  مطابقی

؛ زیرا ]593، ص2، ج66[ارد که به مقتضای اخبار عالجیه، ترجیح بر توقف مقدم شود ند
اند، اما در   عالجیه، ترجیح را به عنوان راهکار اولیه در تعارض اخبار مطرح کرده ادله

براساس برخی از اخبار . حل مطرح شده است همین اخبار، توقف نیز به عنوان آخرین راه
که  کنند تا آن  مختلف دو متعارض را برای سؤال کننده تبیین میحاالت) ع(عالجیه، امام

در بیان ) ع(امام. ها وجود ندارد پرسد که امکان ترجیح بین آن راوی از دو متعارضی می
هْ حَتّ«: فرماید حکم این حالت، چنین می جِ أَرْ قیفَ لْ هَاتِ ی تَ نْدَ الشُّبُ وفَ عِ وُقُ نَّ الْ مَامَکَ؛ َفإِ  إِ

نَ  رٌ مِ کَاتِخَیْ لَ هَ تِحَامِ فِي الْ  ].303، ص6 ، ج45؛ 11، ص3 ، ج2؛ 171، ص1 ، ج54[» الِاقْ



 1395، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  122

 عالجیه، بعد از  اگر اختالف قرائات همانند اختالف روایات باشد، به مقتضای ادله
ترجیح داللی بین دو متعارض، مقتضای اصل اولیه، تساقط و مقتضای اصل ثانوی، تخییر 

برخی معتقدند در صورتی که دو ]. 132، ص3، ج14[ت ها اس در عمل به هریک از آن
ای جز توقف و رجوع به این  قرائت از نظر ظهور و مرجحات معتبر، مساوی باشند، چاره

در صورت سقوط دو قرائت از حجیت به دلیل تعارض و در نتیجه، توقف . دالیل نیست
 عملیه، جایگزین ها، رجوع به عموم یا اطالق و نیز مراجعه به اصول استدالل به آن

آیت هللا خویی که معتقد به عدم تواتر قرائات و نیز عدم . استدالل به قرائت خواهد شد
ها است، حکم تعارض قرائات را در صورت تواتر یا عدم  جواز استدالل به هر کدام از آن

متواتر ) ص(اگر دو قرائت از سوی پیامبر«: نویسد تواتر قرائات، تساقط ندانسته و می
ها حاصل شده و در نتیجه، تعارضی به لحاظ سند  ند، قطع بر قرآن بودن هر دوی آنباش

وقتی علم اجمالی داشته باشیم به این که . ندارند، بلکه تعارضشان به جهت داللت است
ای جز اعتقاد به تساقط و رجوع به اصل لفظی  یکی از دو ظاهر، مراد واقعی نیست، چاره

است که سندش   ترجیح و تخییر، مخصوص به مواردی  را ادلهماند؛ زی یا عملی باقی نمی
 ].165، ص22[» گیرد ظنی باشد و آن چه را که سندش قطعی باشد، در بر نمی

کند که مرجحی غیر داللی وجود  شود که در حکم به تساقط، تفاوت نمی گفته می
متعارض است، داشته باشد یا نه؛ زیرا مرجع ترجیح غیر داللی، کنارگذاشتن یکی از دو 

توان  حال آن که بعد از فرض قطعیت دو قرائت یا الحاق آن دو به دو قرائت متواتر، نمی
به هر حال، بعد از حکم به ]. 96، ص1، ج13[یکی از آن دو را به دلیل سند رد کرد 
 : گیرد تساقط، دو راهکار پیش روی فرد قرار می

 
 توقف و رجوع به عموم یا اطالق. 1ـ3ـ2

از دو قرائت با عموم یا اطالق موافق باشد، باید به مقتضای عموم یا اطالق عمل اگر یکی 
وا« در آیه "أنّی"چنان که اگر . ]96، ص1، ج13؛ 90، ص17[کرد  تُ أْ ثَکُمْ فَ رْ نَّ حَ  یأَ
 بوده و در نتیجه، این آیه دارای عموم زمانی باشد، "متی" به معنای ]223: البقرة[»شِئْتُمْ

شود و  زمان عادت ماهیانه از این عموم خارج می. ز مطلق آمیزش استمقتضای آن، جوا
در این صورت، جواز آمیزش قبل از غسل با این . ها، باقی است عموم نسبت به دیگر زمان

؛ 90، ص17[ بقره است 222 شود و این موافق با قرائت تخفیف در آیه  عموم ثابت می
 ].97، ص1، ج13
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  عملیهتوقف و رجوع به اصول. 2ـ3ـ2
اگر یکی از آن دو قرائت موافق با عموم یا اطالق نباشد، توقف و رجوع به مقتضای اصل 

باید به اصل ]. 96، ص1، ج13؛ 90، ص17[عملی موافق با یکی از دو قرائت، واجب است 
موافق رجوع شود، چون اصل مخالف، مستلزم کنار گذاشتن قول خداوند است؛ حال آن 

؛ 90، ص17[ها به حکم متواتر است  رض تواتر قرائات یا الحاق آنکه کالم در اینجا بر ف
 ].98، ص1، ج13

وا«به عنوان مثال، اگر در آیه  تُ أْ ثَکُمْ فَ رْ نَّ حَ  به معنای "أنّی"، ]223: البقرة[»شِئْتُمْ یأَ
.  باشد؛ آیه دیگر دارای عموم زمانی نیست و باید به اصول عملیه مراجعه کرد"حیث"

حاب حرمت آمیزش تا زمان غسل است که با قرائت تشدید موافقت دارد این اصل، استص
همچنین شاید بتوان اصل برائت را که مقتضای جواز و ]. 98، ص1، ج13؛ 90، ص17[

 ].320، ص4، ج61[موافق با قرائت تخفیف است، جاری دانست 
 

 تخییر. 4ـ2
   عالجیه به حوزه تخییر نیز همچون ترجیح، مبتنی بر تسری دلیل اخبار طرح مسأله
جمع دو "، "ترجیح سندی": هایی چون حل  راه شیخ طوسی بعد از ارائه. قرائات است

عمل به یکی و تأویل دیگری به طوری که بر آن تأویل، مؤیدی از روایات " و "روایت
، تخییر را در مورد عمل به هر کدام از دو خبر متعارض مطرح کرده و برای آن "بیابیم
وقتی دو حدیث : اند روایت شده است که فرموده) ع(زیرا از ایشان«: آورد  میگونه علت این

به شما رسید و مرجحی برای ترجیح یکی بر دیگری نیافتید، در مورد عمل به آن دو 
همچنین، از آن روست که وقتی دو خبر متعارض وارد شده باشد و اجماع . مخیرید

 نباشد، گویی که اجماعی بر صحت هر طائفه بر صحت یکی از دو خبر یا ابطال دیگری
 ].5ـ 4، ص1 ، ج42[» در این حالت، عمل به هر کدامشان جایز است. دو خبر وجود دارد

خالف گروه پیشین معتقدند که حکم این دو روایت، توقف نیست؛ این گروه از فقها بر
ات با دهد که توقف، در صورت امکان مالق زیرا ظاهر، بلکه صریح اخبار توقف نشان می

، اما در زمان غیبت، حکم تخییر است ]11، ص3 ، ج2؛ 171، ص1 ،ج54[است ) ع(امام
 .]596-594، ص2، ج66؛ 302، ص20[

 موضوعی   قرائات، برخی آن را مخصوص به استفاده اما در مورد تسری تخییر به حوزه
اعده درباره بر فرض که استدالل به هر قرائتی جائز باشد، مقتضای ق«: اند از قرائت شمرده

ها تساقط و به هنگام استفاده  تعارض دو قرائت، به هنگام استفاده طریقی از آن
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 طریقی نیز  اما بعضی آن را به استفاده] 318، ص4، ج61. [»موضوعی، تخییر است
در این حالت، اگر هیچ کدام از قرائات موافق با اصل نبود، همان گونه که . اند تسری داده

شود، مکلف اختیار  عارضی که از نظر مرجحات برابرند، حکم به تخییر می اخبار مت درباره
 ].161، ص1ج ،68[خواهد، عمل کند  دارد به هر قرائتی که می

برخی نیز در این حالت، تخییر را پیش از تساقط جاری دانسته و آن را این گونه 
 در این جا، فرض موافقت با اصل به اخبار ظنی السند اختصاص دارد و«: اند تعلیل کرده

 تعارض قرائات که  چنان که برخی معتقدند درباره ].90، ص17[» بر تواتر قرائات است
شود، راهکار مشهور و ضابط اکثریت، تخییر مکلف  منجر به اختالف در حکم شرعی می

خواهد، است و این، مبتنی بر تواتر قرائات است که به  در عمل به هر قرائتی که می
؛ 95، ص28؛ 286، ص72 ؛149، ص49[گردد  تعارض ظواهر لفظی باز میتخییر در باب 

این گروه، تساقط و رجوع به اصل را نظر برخی از اهل سنت ]. 164و 162، ص1، ج68
 ]. 164و 162، ص1، ج68[اند  دانسته

 در ردّ سخن صاحب وافیة که در صورت تعارض قرائات، "األصول الوافیة في "شارح 
 : گوید می] 61، ص49[ است،  دهتوقف را پیشنهاد کر

 به صورت نص، تقریر و اجماع ثابت "ناس"به دلیل اذنی که برای مطلق قرائت «
توان هر کدام از آن دو قرائت را اخذ کرد و  پس می. شده است، توقف موجه نیست

: توان گفت در نهایت می. ها است  ورود آن تقریری که بر آن دو صورت گرفته، به منزله
ما را ) ع(کی از آن دو است؛ چنان که در هر خطاب متعارضی چنین است و ایشانواقع ی

. اند ها واقع است، برای رفع حیرت، مختار کرده بین دو متعارض با این که یکی از آن
 دو آیه هستند؛ پس هنگامی که اختالف  معروف قوم، این است که دو قرائت به منزله

کنند و یکی   مقتضای این گونه اختالف عمل میآن دو، به اختالف حکم منجر شود، به
رن"زنند؛ چنان که  را با دیگری تخصیص و تقیید می  را که قرائت اکثریت است، "یطهُ

اند و آن گاه که دو قرائت تنافی  با قرائت تشدید که قرائت بعضی است، تخصیص زده
» ین مشهور استاند؛ چنان که هم اند، به تخییری که مقتضای آن بوده عمل کرده داشته

 ]. 206، ص18؛ نیز 165ـ164، ص1، ج68[
 

 گیری نتیجه
 تعارض قرائات، منوط به احراز دو  اند به حوزه  عالجیه ارائه کرده تسری قواعدی که ادله

 شده باشد؛ زیرا اخبار "روایت" اطالق "قرائت"به ) ع(در بیان ائمه. 1: فرض است پیش
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هر کدام از دو قرائت متعارض به خودی . 2. دعالجیه ناظر به تعارض دو روایت هستن
شود هر کدام از دو روایت  خود حجت باشد؛ چرا که از ظاهر این اخبار استفاده می

 .نفسه حجت هستند متعارض فی
 و ناقل آن را "روایت قرآن"فرض اول، با توجه به روایاتی که نقل قرآن را  پیش

 روایات مجوز قرائت عامه در مورد قرائات همچنین،. اند، قابل اثبات است  خوانده"راوی"
در این صورت، حل . ای جایگزین دالیل حجیت خبر واحد شمرد توان به گونه را می

تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به اخبار عالجیه سپرده شده و بنا بر 
به این . ستمورد، قواعد موجود در این اخبار، درباره دو قرائت متعارض نیز اجرا شده ا

  اند که اصولیان آن را به حوزه ترتیب، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی بوده
 . اند تعارض قرائات وارد کرده

گرچه راهکارهای اصولی جمع بین دو روایت متعارض به بحث قرائات نیز راه یافته 
اهکارها را در کنار رسد فقها برای رعایت جانب احتیاط، بیشتر این ر است؛ اما به نظر می

 222که در مورد آیه  اند؛ چنان  فقهی و به عنوان مؤید مورد توجه قرار داده دیگر ادله
ای سامان یافته که  بقره، تطبیق هریک از این راهکارها بر تعارض قرائات به گونه

 . ای مطابق با حکم مستفاد از روایات داشته است نتیجه
 
 منابع

 علی رضایی اصفهانیحمدترجمه م ،قرآن کریم ].1[
حسن : ، تحقیقالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، )ق1410(ابن ادریس، محمد بن احمد]. 2[

 .موسوی، جامعه مدرسین، قم، چ دوم
، دفتر یاکبر غفار یعل: ، تحقیقمن ال یحضره الفقیه ،)ق1413(یابن بابویه، محمد بن عل ].3[

 .، قم، چ دومیانتشارات اسالم
الضباع، دار  محمد علي: ، تحقیقالنشر في القرائات العشر، )؟(محمد بن محمد ري،جز ابن ].4[

 .الکتب العلمیة، بیروت

 .یاألول العلمیة، ط الکتب ، دارالطالبین ومرشد المقرئین  منجد،)ق1420(ـــــــــــــ  ].5[
  .چ اول، )ع(، مؤسسه امام صادقغنیة النزوع ،)ق1417(ابن زهره حلبی، حمزه بن علی ].6[
: ، تحقیق)ص(تحف العقول عن آل الرسول، )ق1404(ی، حسن بن علیابن شعبه حران ].7[

 .اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم، چ دوم علی
 .القاهرة، القاهرة ، مکتبةالمغني ،)ق1388(احمد بن هللا قدامة مقدسي، عبد ابن ].8[



 1395، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  126

 ضیف، دارالمعارف، شوقي: ق، تحقیالسبعة کتاب، )ق1400(یموس احمدبن مجاهد، ابن ].9[
 .الثانیة مصر، ط

 .، قم، دفتر مؤلف، چ اولکتاب الصالة). ق1421 (ی، محمد علی اراک].10[
: ، تحقیقآیات األحکام في تفسیر کالم الملک العالم، )ق1394(استرآبادي، محمد بن علی ].11[

 . کتابفروشی معراجی، تهران، چ اولمحمد باقر شریف زاده،
، ی، دفتر انتشارات اسالمرسالة في الدماء الثالثة ،)ق1413(کاظم مالمحمد ،یخراسانآخوند ].12[

 .اولچ قم، 
 . اول چ ،)ع(البیت آل مؤسسه ،األصول کفایة، )ق1409(  ـــــــــــ ].13[
  .یمرعش هللا آیت کتابخانه ،الفوائد بحر ،)ق1403( حسن، میرزا محمدیآشتیان ].14[

ه چاپخانه ،األفکار مجمع ،)ق1395(هاشم آملی، میرزا ].15[  .علمیّ
محمدتقی : ، تحقیقالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ،)ق1405(بحرانی، یوسف ].16[

 .دفتر انتشارات اسالمی، قم، چ اولایروانی، 
 .، مطبعة نعمان، نجف، چ اولمدارک العروة، )؟(بیارجمندی، یوسف ].17[

   .، قم، چ اولینجف یکتب انتشارات ،الوسائل أوثق ،)ش1369(، میرزا موسییتبریز ].18[
 .، قم، چ اولی، دفتر تبلیغات اسالمکتاب الصالة، )ق1404(، عبد الکریمی یزدیحائر ].19[
  .، چ پنجمیبصیرت یکتابفروش ،األصول حقائق ،)ق1408( سیدمحسن حکیم، ].20[
  . اول چقم، علمیه حوزه مدیریت یشورا ،االستنباط اصول ،)ق1412( ینق ی، علیحیدر ].22[
اکبر غفاری، اسماعیلیان،  علی: ، تحقیقجامع المدارك، )ق1405( احمد، سیدیخوانسار ].23[

 .قم، چ دوم
 . ، قمی، موسسة احیاء آثار االمام الخوئالبیان في تفسیر القرآن، )؟(، سید ابو القاسمیخوئ ].24[
 .، مؤسسة احیاء آثار اإلمام خوئی، قم، چ اول خوئیموسوعة اإلمام، )ق1418(ـــــــــــ  ].25[
طحان،  المهیمن عبد. د: ، تحقیقللقرآن السبعة األحرف، )ق1408(سعید بن  عثماندانی، ].26[

 .یاألول المکرمة، ط مکة المنارة، مکتبة
 تریزل، دار الکتاب اوتو: ، تحقیقالسبع القرائات في التیسیر ،)ق1404(ــــــــــــــ  ].27[

 .الثانیة بیروت، ط العربي،
لجامع البیان في القرائات السبع، )ق1428(ـــــــــــــ   ].28[  .، جامعة الشارقة، امارات، چ اوّ
هللا  کتابخانه آیتاحمد حسینی،  : تحقیق،فقه القرآن، )ق1405(راوندي، قطب الدین ].29[

 .مرعشی، قم، چ دوم
 .، قم)ع(البیت آل مؤسسه ،األفکار دائعب ،)ق1313( هللا ، میرزا حبیبیرشت ].30[
 .امیر، چ اول چاپخانه ،األصول یمنتق ،)ق1413(حسین ، محمدیروحان ].31[
، )ع(البیت آل  مؤسسه،ذخیرة المعاد في شرح اإلرشاد، )ق1247(سبزواری، محمد باقر ].32[

 . اولقم، چ



  127  از منظر فقیهان و اصولیان شیعه قرائات تعارض حوزه به حکم اخبار عالجیه تسری

 . چهارم، چ دفتر، قم،لمنار، مؤسسه امهذّب األحکام، )ق1413(ی، سید عبد األعلیسبزوار ].33[
 عطیَّة و مروان: ، تحقیقاإلقراء وکمال القراء جمال ،)ق1418(محمد بن سخاوي، علي ].34[

 .یاألول بیروت، ط  ـللتراث، دمشق المأمون خرابة، دار محسن
 .، دارالحدیث، قم، چ اولالکشف الوافي، )ش1388(ی، محمدهادیشریف شیراز ].35[
 .، قم، چ اول)ع(، مؤسسة آل البیتذکری الشیعة، )ق1419(بن مکیشهیداول، محمد  ].36[
 .، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، چ اولالمقاصد العلیة، )ق1420(علی بن الدین شهیدثانی، زین ].37[
 .، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، چ اولروض الجنان، )ق1402(ــــــــــــــــــ  ].38[
رضا مختاری، مکتب اإلعالم اإلسالمي، : ، تحقیقمنیة المرید، )ق1409(ـــــــــــــــــ  ].39[

 .قم، چ اول
    .، قمیاسالم انتشارات دفتر ،األصول فرائد ،)؟(، مرتضییانصار شیخ ].40[
 . ، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، قم، چ اولکتاب الطهارة ،)ق1415(ـــــــــــــ  ].41[
: ، تحقیق)ص(ر الدرجات في فضائل آل محمّدبصائ، )ق1404(حسن صفار، محمدبن ].42[

 .، کتابخانه آیت هللا مرعشی، قم، چ دومیمحسن کوچه باغ

مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت،  ،البیان مجمع ،)ق1415(حسن بن فضل ،یطبرس ].43[
   .ط األولی

حسن : ، تحقیقاإلستبصار فیما اختلف من األخبار، )ق1390(، محمد بن حسنیطوس ].44[
 .  تهران، چ اولـخرسان، دار الکتب اإلسالمیة 

  .بیروت ،یالعرب التراث احیاء ، داریقصیرعامل احمد :تحقیق ،التبیان ،)؟(ــــــــــــ  ].45[
 .علی خراسانی، دفتر انتشارات اسالمی، چ اول: ، تحقیقالخالف، )ق1407(ــــــــــــ  ].46[
 خرسان، دارالکتب اإلسالمیه،  حسن: ، تحقیقامتهذیب األحک ،)ق1407(ـــــــــــ  ].47[

 .تهران، چ چهارم
 .، قم، چ سومیاسالم انتشارات دفتر ،األفکار نهایة ،)ق1417(الدین  عراقی، ضیاء ].48[
 .، قم، چ اول)ع(البیت آل مؤسسه، تذکرة الفقهاء، )ق1414( عالمه حلی، حسن بن یوسف ].49[
 .، بنیاد پژوهشهای اسالمی، مشهد، چ اول المطلبیمنته، )ق1412(ـــــــــــــ  ].50[
 .اإلسالمي، چ دوم الفکر مجمع ،األصول في الوافیة ،)ق1415(، عبدهللا بن محمدیتون فاضل ].51[
 .اول  انتشارات اسالمی، قم، چ، دفترالرسائل الفشارکیة، )ق1413(قاسم  فشارکی، محمدبن ].52[
  .، قم، چ چهارمیفیروزآباد انتشارات ،األصول عنایة ،)ق1400(، سید مرتضییفیروزآباد ].53[
 .، اصفهان، چ اول)ع(المؤمنین ، کتابخانه امیرالوافي، )ق1406(، محمد محسنیفیض کاشان ].54[
 .دارالکتاب العربي، بیروت ،البدور الزاهرة في القرائات العشر ،)؟( عبدالفتاح،قاضي ].55[
 . ، دار الحدیث، قم، چ اولالکافي، )ق1429(، محمد بن یعقوبیکلین ].56[
، المکتبة اإلسالمیة، الروضة األصول و ـ شرح الکافي، )ق1382(، محمدصالحیمازندران ].57[

 .تهران، چ اول



 1395، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  128

محمدحسین : ، تحقیقیالهدایا لشیعة أئمة الهد، )ش1387(، محمدیمجذوب تبریز ].58[
 .ها، دار الحدیث، قم، چ اول غالمحسین قیصریه درایتی و

هاشم : ، تحقیقمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، )ق1404( باقر، محمدیمجلس ].59[
 .رسولی محالتی، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، چ دوم

محمد علی : ، تحقیقالمعتبر في شرح المختصر، )ق1407(محقق حلی، نجم الدین ].60[
 .، چ اول،قم)ع(حیدری، مؤسسه سید الشهدا

محمد حسون، کتابخانه : ، تحقیقالرسائل، )ق1409(، علی بن حسین کرکی محقق ].61[
 . هللا مرعشی، قم، چ اول آیت

 .، قم، چ دوم)ع(، مؤسسة آل البیتجامع المقاصد في شرح القواعد، )ق1414(ــــــــــ   ].62[
 .، چ دومیجزایر الکتاب دار انتشارات ،الدرایة یمنته ،)ق1415(جعفر محمد مروج، سید ].63[
، دارالسالم، القاهره، معجم مصطلحات علم القرائات القرآنیة، )ق1428( مسئول، عبدالعلی].64[

 .ط االولی
  .لقمان، چ اول انتشارات ،المشکیني حواشي ،)ق1413(الحسن ، میرزا ابویمشکین ].65[
 ، دارشلبي إسماعیل  عبدالفتاح:، تحقیقالقرائات معاني عن اإلبانة، )؟(طالب أبي بن مکي ].66[

 .مصر نهضة
محمد خواجوی، : ، تحقیقشرح أصول الکافي، )ش1383(، محمد بن ابراهیممالصدرا ].67[

 .، تهران، چ اولیمؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ
 .چ دوم،  یبصیرت یکتابفروش ،األصول یمنته ،)؟(حسن ، سیدیموسو ].68[
ه یکتابفروش ،صولاأل قوانین ،)ق1378(، ابوالقاسم بن محمدیمیرزای قم ].69[ ه، علمیّ  اسالمیّ

 .چ دوم
  ).ع(البیت آل مؤسسه ،الشیرازي تقریرات ،)ق1409(یشیراز یمیرزا ].70[
، )ع(مؤسسة آل البیت، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، )ق1415(نراقی، مولی احمد ].71[

 .قم، چ اول
 . عالمه وحیدبهبهانی، قم، چ اول، مؤسسه مصابیح الظالم، )ق1424( بهبهانی، محمدباقروحید ].72[
 .، قم، چ اول)ع(مؤسسة آل البیت،  مدارك األحکامیالحاشیة عل، )ق1419 (ـــــــــــــ ].73[
 .اإلسالمي الفکر مجمع ،الحائریة الفوائد ،)ق1415(ـــــــــــــ  ].74[


