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   ارزيابي ادلة ديدگاه رواج تاريخي قرائت عاصم به روايت حفص
  

  6/7/1395تاريخ دريافت:                                                                                نسب يفيحامد شر
  22/4/1396تاريخ پذيرش:                                                               يمحمد باقر حجت ديس
  يقربانخان ديام
  
 

  چكيده  
هاي مختلف نه تنها به عنوان يك بحث  از ميان قرائت شناخت قرائت صحيح قرآن كريم

نظري در علوم قرآني، بلكه به عنوان يكي از مباني تفسير قرآن كريم داراي اهميت است. در 
هاي مختلف مطرح است امروزه ديدگاه رواج  ميان رويكردهاي متفاوتي كه نسبت به قرائت

در ميان اماميه برخوردار شده و اين تاريخي روايت حفص از قرائت عاصم از شهرت بيشتري 
رود. بر اساس اين باور، قرائت  درحالي است كه پيشينة اين ديدگاه از صد سال فراتر نمي

حفص يگانه قرائت صحيح از قرآن است كه به صورت متواتر از پيامبر اكرم (ص) روايت 
داشته است. اين شده و همواره در طول تاريخ بين مسلمانان در سراسر بالد اسالمي رواج 

پژوهش با تبيين ادلة باورمندان اين نظريه، به نقد و ارزيابي اين ادله پرداخته و به اين نتيجه 
گونه شاهد تاريخي براي اثبات اين  رسد كه ادلة ارائه شده، ناتمام بوده و نه تنها هيچ مي

  .كند شود بلكه شواهد متعدد تاريخي آن را ابطال مي ديدگاه يافت نمي

  واژگان كليدي
   .علم القرائه، قراء سبعه، عاصم، حفص، تواتر قرائات

                                                 
  نويسـنده   قم هيدرس خارج حوزه علم ةطلب و دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث يدكتر يدانشجو)

  h.sharifinasab@chmail.ir                                 مسئول)
   دانشگاه تهران ثيعلوم قرآن و حد گروهاستاد                 hojati@tpf-iau.ir  
 قم هيطلبه حوزه علم و دانشگاه قم تفسير تطبيقي يدكتر يدانشجو     ghorbankhani@rihu.ac.ir 
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  طرح مسئله

هاي آن در عصر رسالت شكل گرفت چرا  از جمله علومي بود كه پايه 1علم قرائت
طريقة صحيح قرائت قرآن كريم را از پيامبر اكرم (ص)  ابتداكه مسلمانان از همان 

آموختند. اما پس از رحلت رسول خدا (ص) به تدريج اختالفاتي در قرائت قرآن  مي
كريم به وجود آمد و رفته رفته دامنة اين اختالفات چنان اوج گرفت كه در آغاز 

را تكفير خالفت عثمان، برخي قرائت برخي ديگر را تخطئه كرده، حتي يكديگر 
 يساز كساني) كه عثمان را بر آن داشت تا براي 81، ص1372كردند (صبحي صالح،  مي

 ).21، ص1، ج1412مصاحف اقدام كند (طبري، 

از آنجا كه ابداع نقاط نشانگر اعراب قرآن براي اولين بار توسط ابواالسود دئلي در 
جام گرفت (زنجاني، هجري ان 53تا  50زمان واليت زياد بن سمية بر كوفه بين سال 

) و همچنين نقاط نشانگر تمايز حروف نيز توسط يحيي بن يعمر 136-135، ص1360
هجري  86تا  75و نصر بن عاصم در زمان واليت حجاج بن يوسف بر عراق بين سال 

 سازي يكسان) بنابراين اقدام عثمان در 160، ص1420(ميرمحمدي،  2.ابداع گرديد
د وحدت اصل حروف و كلمات قرآن كريم محدود هجري در ح 30مصاحف در سال 

ماند و مصاحف وي اختالفات قرائي در تلفظ متن واحد را مرتفع نساخت. اين عامل به 
 الخط رسمهمراه عوامل ديگري همچون عدم وجود قواعد روشن و منضبط نگارشي در 

كتاب قرآن كريم، موجب شد كه پس از عثمان نيز بار ديگر اختالفات در قرائت اين 
  الهي بيشتر شود.

دامنة اين اختالفات در قرن سوم، برخي از ائمة قرائت را بر آن داشت تا با گزينش 
 تأليفقرائات، دامنة اختالفات را محدود سازند و در اين راستا اولين شخصي كه با 

ه) بود 224آوري نمود ابوعبيد قاسم بن سلّام (م قاري را جمع 25كتاب، قرائت 
متعددي در گزينش قاريان  هاي كتاب). بعد از وي نيز 34، ص1تا، ج يجزري، ب (ابن

) تا آنكه ابوبكر احمد بن موسي بن العباس بن مجاهد 34نگارش يافت (نكـ: همان، ص
ه) كه از ائمة قرائت عصر خود در بغداد بود با برگزيدن قرائت هفت تن از 324(م

رو، حمزة، نافع و كسائي قرائات قرآن را كثير، عاصم، ابوعم عامر، ابن قاريان به نام ابن
  ). 190-189، ص1381به اين هفت قرائت محدود ساخت (معرفت، 
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مجاهد از ميان  از آنجا كه قرائت اين قاريان نيز خود محل اختالف قرار داشت ابن
راويان مختلف هر يك از اين هفت قاري، تنها دو تن از آنان را انتخاب كرد و به اين 

  هر قرائت دو روايت متفاوت گزارش كرد (همان). ترتيب براي
در گزينش قاريان و افزايش يا كاهش آنان  تأليفاتمجاهد نيز انواع  اما پس از ابن
) چنانكه احمد بن حسين بن مهران 34، ص1تا، ج جزري، بي نگارش يافت (ابن

، 1381ت، چند كتاب سه قاري ديگر به قاريان سبعه اضافه كرد (معرف تأليفه) با 381(م
مجاهد و سه قرائت افزوده شدة ديگر،  ) و در نهايت هفت قرائت برگزيدة ابن225ص

را به وجود آورد و رفته رفته اين قرائات » قرائات عشره«و » قرائات سبعة«دو اصطالح 
اي هر  چنان رواج يافت كه ساير قرائات و قاريان را به حاشيه كشاند تا آنجا كه عده

  ).36، ص1تا، ج جزري، بي قرائات را شاذ ناميدند (نكـ: ابن قرائتي غير از اين
شايان ذكر است كه برخي از دانشمندان اهل سنت با استناد به چند روايت در 

) 104-99، ص6تا، ج ؛ مسلم، بي1049، ص3، ج1407جوامع حديثي (نكـ: بخاري، 
هفت «قرآن بر  تعدد قرائات قرآن كريم را به مرحلة نزول قرآن مرتبط دانسته و نزول

اما از منظر روايات  3اند را به تعدد قرائات نازل شده بر پيامبر (ص)، تفسير كرده» حرف
شيعه، قرائت نازل شده توسط جبرئيل بر پيامبر اكرم (ص) واحد بوده و تعدد و 

باشد چنانكه در روايتي از امام باقر (ع) به واحد  ها منتسب به قاريان مي اختالف قرائت
رائت قرآن اشاره شده و منشأ اختالف قرائت، از ناحية قاريان معرفي شده است بودن ق

) و در روايت ديگري از امام صادق (ع) نيز روايت عامه 630، ص2، ج1407(كليني، 
، 2، ج1407در مورد نزول قرآن بر هفت حرف، كذب ناميده شده است (كليني، 

مين روايات، تواتر اين قرائات و ). دانشمندان بزرگ شيعه نيز با استناد به ه630ص
؛ طبرسي، 7، ص1تا، ج اند (طوسي، بي انتساب آن به مرحلة نزول را مردود دانسته

  ).167-166و ص 159-155تا، ص ؛ خوئي، بي10، ص1، ج1426
البته انكار تواتر قرائات قاريان از پيامبر اكرم (ص)، منافاتي با پذيرش تواتر قرائات 

گانه از قرائات سبعه هرچند به تواتر  به اين معنا كه روايات چهاردهاز خود قاريان ندارد 
شان را به صورت متواتر از از خود آنان نقل شده باشد اما به هر حال آنان قرائت

  اند. (ص) نقل نكردهپيامبر



  20ياپي، پ1396 بهار و تابستان دوم،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      8  

  تحقيقپيشينة  .1
بحث قرائات همواره از ابعاد مختلفي مورد توجه دانشمندان و محققان اسالمي 

شده در مباحث مختلف اين موضوع، خارج از شمارش است  تأليفقرار داشته و آثار 
ها به صورت  اي از اينگونه تحقيقات مرتبط، از اين قرار است: برخي از نگارش كه نمونه

بررسي «اند مانند مقالة  رد نقد و بررسي قرار دادهتواتر قرائات مختلف را مو مسئلةكلي 
» بررسي انگارة تواتر قرائات«اثر سيد محسن كاظمي و مقالة » داليل تواتر قرائات رايج

فرد كه در اين دو مقاله ادلة تواتر قرائات نقد شده است البته  و محمدي مؤدباثر دكتر 
يخي قرائت حفص از عاصم در مقالة دوم در پايان مباحثش ادعاي رواج و شهرت تار

تمام اعصار را طرح كرده كه اين ادعا قابل پذيرش نيست و ادلة اين ادعا در اين مقاله 
  مورد نقد قرار خواهد گرفت.

در خصوص قرائت حفص از عاصم نيز تحقيقات متعددي از زواياي مختلف 
 انجام شده است كه برخي به بررسي رجالي سند قرائت حفص تا پيامبر (ص)

اثر دكتر » بررسي و تحليل سندي روايت قرآني حفص از عاصم«اند مانند مقالة  پرداخته
اثر فريده پيشوايي » بررسي سند قرائت حفص از عاصم«قاسم بستاني و همچنين مقالة 

مقدم، هرچند اين مقالة دوم به علت استفاده از منابع غير رجالي و ناديده  و دكتر يوسفي
لي، در معرفي رجال موجود در سند قرائت حفص، مشتمل بر گرفتن منابع اصلي رجا

  باشد.  اشكاالت بزرگ و نتايج نادرستي مي
برخي از تحقيقات نيز به صورت جزئي و متمركز در مورد برخي از رجال اين 

پژوهشي پيرامون ابوعبدالرّحمن سلمي و «قرائت نگاشته شده است همانند مقالة 
بررسي اختالف طرق در روايت «و همكاران. مقالة  پسند اثر شاه» شخصيت رجالي وي

  اثر دكتر بستاني نيز طرق مختلف روايت حفص را به بحث گذاشته است.» حفص
همچنين در مورد روايتي كه در بحث قرائت، فراوان به آن استناد شده نيز آثار 

اثر » داللت و مصداق روايت اقرأ كما يقرء النّاس«مستقلي نگاشته شده همانند مقالة 
پسند هرچند در اين مقاله با خلط بين قضية حقيقي و قضية خارجي، روايت  دكتر شاه

به عنوان يك قضية خارجي فرض شده و مدلول آن، امر به مطابعت از » اقرٔا کام یقرء النّاس«
هر قرائتي كه در هر عصري رواج يابد دانسته شده است. همچنين در خصوص اين 
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اثر » روايت اقرأ كما يقرأ الناس با نگاهي به فهم شيخ انصاريبررسي «روايت مقالة 
فرض  دكتر مهدوي راد و همكاران نيز نگاشته شده است كه البته اين مقاله نيز با پيش

گرفتن وجود قرائت عمومي، روايت مذكور را ناظر به آن دانسته است كه اين 
  فرض در مقالة حاضر مورد نقد قرار خواهد گرفت. پيش

اثر دكتر حاجي » گستره جغرافياي تاريخي قرائات در جهان اسالم«قالة در م
اسماعيلي قرائات رايج در هر منطقه تا پيش از قرن دوازدهم هجري بررسي شده است. 

اثر دكتر » بررسي تاريخ قرائة العامة و ارتباط آن با روايت حفص از عاصم«اما مقالة 
باشد كه  ود قرائت عمومي در قرن دوم ميحسيني و دكتر ايرواني به دنبال اثبات وج

گيرد و اشتباهات فاحش و متعدد  مباحث اين مقاله نيز در مقالة حاضر مورد نقد قرار مي
  شود.  اين مقاله ذكر مي

قرائت به شهرت رسيده و در  مسئلةالزم به ذكر است كه ديدگاهي كه امروزه در 
يدگاه مرحوم بالغي و به تبع فرض تلقي شده است د برخي از مقاالت به صورت پيش

باشد كه معتقدند قرائت حفص از عاصم در سراسر تاريخ و  ايشان آيت اهللا معرفت مي
هاي مردم تنها اين قرائت  در سراسر بالد اسالمي همواره مشهور ميان مردم بوده و توده

عصر  اند تا آنكه به را برگزيده و آن را سينه به سينه از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده
حاضر رسيده است. از آنجا كه تاكنون تحقيقي در خصوص گرداوري و ارزيابي ادلة 
اين ديدگاه صورت نگرفته است پژوهش حاضر به جمع و ارزيابي اين ادله پرداخته تا 

  ميزان اعتبار اين ديدگاه را مورد سنجش قرار دهد.
  

 تاريخچة ديدگاه رواج تاريخي روايت حفص از قرائت عاصم .2

دهد كه تا قرن چهاردهم هجري هيچ  ديدگاه مفسران و محدثان نشان مي بررسي
يك از علماء اسالمي، اعم از عالمان اهل سنت و اماميه و اعم از قائالن به تواتر قرائات 

گاه از وجود قرائت واحد  گانه و قائلين به عدم تواتر اين قرائات، هيچ گانه يا ده هفت
يك ادعايي مبني بر رواج قرائت حفص  نگفته و هيچ رايج در سراسر بالد اسالمي سخن

اند. اما در قرن چهاردهم  از عاصم در طول تاريخ در سراسر بالد اسالمي را مطرح نكرده
ه) ديدگاه رواج تاريخي قرائت حفص از عاصم در 1352هجري محمد جواد بالغي (م
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) و سپس 29، ص1، ج1420كند (نكـ: بالغي،  گذاري مي سراسر بالد اسالمي را پايه
، 1، ج1378پذيرد (طيب،  سيد عبدالحسين طيب نيز اين ديدگاه را در تفسيرش مي

  ). 31ص
هر چند پس از آنان نيز اين ديدگاه از سوي بسياري از علماء از جمله آيت اهللا 

) اما در نهايت آيت اهللا 159-157تا، ص خوئي مورد پذيرش قرار نگرفت (خوئي، بي
ويج اين نظريه، اين ديدگاه را به اوج شهرت رسانيد (معرفت، معرفت با پذيرش و تر

اي از فقهاء نيز اين ديدگاه را پذيرفتند (مكارم  ) و در نهايت عده247-246، ص1381
  ).37، ص1419؛ سبحاني، 349، ص2، ج1428شيرازي، 

قرائت حفص از عاصم در كالم اين عده، » رواجِ«الزم به ذكر است كه مقصود از 
باشد به اين معنا كه اين قرائت  ق و غلبة آن قرائت در هر عصر و طبقه ميشهرت مطل

در طول تاريخ مورد قبول عموم مردم بوده و عموم مسلمانان آن را سينه به سينه نقل 
) كه بر اين اساس 31، ص1، ج1378اند (نكـ: طيب،  هاي بعد منتقل كرده كرده و به نسل

مراتب از تواتر مصطلح در علوم حديث باالتر  در تعبيرات آنان، به» رواج«اصطالح 
شود اما بر اساس  خواهد بود چرا كه تواتر تنها با افراد معدودي در هر طبقه محقق مي

ادعاي اين ديدگاه، در هر طبقه، عموم مردم در سراسر بالد اسالمي منتقل كنندة اين 
ان. بر اين اساس نبايد شوند نه صرفاً افراد معدودي از آن قرائت به نسل بعد محسوب مي

بين ادعاي رواج تاريخي يك قرائت و ادعاي تواتر آن خلط كرد چرا كه ممكن است 
گاه آن قرائت بين مردم رايج  يك قرائت به تواتر از يك راوي نقل شده باشد اما هيچ

  نشده باشد.
به هر حال بيان و ارزيابي ادلة ديدگاه رواج تاريخي قرائت حفص از عاصم 

  د بيانگر ميزان اعتبار اين ديدگاه باشد.توان مي
  

  ادلة ديدگاه رواج تاريخي قرائت عاصم به روايت حفص .3
باورمندان به رواج تاريخي روايت حفص از قرائت عاصم در سراسر بالد اسالمي، 

انب خداوند متعال بر پيامبر اند كه قرآن با همان قرائت نازل شده از ج بر اين عقيده
(ص)، در طول تاريخ رواج داشته و عواملي از قبيل ابتدائي بودن خط و فقدان اكرم
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هاي شخصي و نادر شده  مصاحف اوليه از نقطه و اعراب تنها منجر به ايجاد قرائت
اي بزند چرا كه اين قرائات مورد اعتناي عموم  بدون آنكه به قرائت رايج بين مردم لطمه

  ). 29، ص1، ج1420جامعة اسالمي نبوده است (بالغي، 
اين گروه از علماء همچنين بر اين باورند كه انتساب اين قرائت رايج به روايت 
حفص از عاصم، از آن جهت است كه عاصم قرآن را موافق با همان قرائت مشهور بين 
مردم قرائت كرده است نه اينكه مشهور مردم قرائتشان را از عاصم گرفته باشند (طيب، 

پژوهان دالئل  ). اين عده از قرآن245، ص2، ج1415معرفت، ؛ 31، ص1، ج1378
متفاوتي براي اثبات ديدگاه خود ارائه كرده كه هر يك نيازمند تبيين جداگانه است. اين 

  دالئل بدين شرح است:
  

  »اقْرَأْ كَما يقْرَأُ النَّاس«استدالل به روايت  .3- 1
در طول تاريخ ارائه يكي از مستنداتي كه بر رواج قرائت عاصم به روايت حفص 

شده، رواياتي است كه به قرائت همگون با قرائت مردم امر كرده است. از مشهورترين 
كند كه  نقل مي 4سالم بن سلمة«اين روايات، روايت نقل شده از امام صادق (ع) است: 

صورتي كه مردم  خواند كه به هايي از قرآن را مي شخصي نزد امام صادق (ع) بخش
شنيدم. پس امام صادق (ع) فرمود: از اين قرائت  نبود، در حالي كه من ميخواندند،  مي

َ یَْقَرأُ النَّاسدست بردار،  َ خوانند بخوان تا اينكه قائم (عج) قيام  گونه كه مردم مي آن اْقَرأْ 
خواند و  كند، پس زماني كه قائم قيام كند كتاب خداوند عزوجل را بر طبق حدودش مي

؛ 633، ص2، ج1407(كليني، » سازد ) نگاشته است را آشكار ميمصحفي كه علي (ع
  سلمه). : به نقل از سالم بن ابي193، ص1، ج1404صفار، 

كه به قرائت آنان » الناس«استدالل به اين روايت بر اساس آن است كه مقصود از 
يج امر شده، عموم مسلمانان باشد كه به اعتقاد باورمندان، قرائت واحدي در ميانشان را

 ).30، ص1، ج1420بوده است (نكـ: بالغي، 

ٕاقَرٔاُوا حديث «آيت اهللا معرفت نيز به اين روايت استناد كرده و چنين نگاشته است: 

َ یَْقَرأُ النَّاُس  دم جريان دارد و آن را از ناظر به همان حقيقتي است كه در دست مر  َ
جاري است و مولود اجتهادات آنان چه بر زبان قاريان  اند، نه آن (ص) به ارث بردهپيامبر
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چه معتبر است و حجيت شرعي دارد،  باشد و بر سر آن اختالف دارند. بنابراين آن مي
  ).247-246، ص1381(معرفت، » قرائتي است كه جنبه همگاني و مردمي دارد

البته شيخ كليني روايت ديگري نيز با همين مضمون، اينگونه نقل كرده است: 
كند كه به حضرت ابي الحسن (ع)  ن از بعضي از اصحابش نقل ميمحمد بن سليما«

شنويم در حالي  (امام كاظم يا امام رضا ع) عرض كردم فدايت شوم، ما آيات قرآن را مي
ايم نيست و دوست نداريم آنگونه كه از شما به ما  كه آن آيات نزد ما آنگونه كه شنيده

َّْمُمتْ ايم؟ پس ايشان فرمودند: خير،  هرسيده آن آيات را بخوانيم، پس آيا گناه كرد َ تََعل   اْقَرُءوا 

ُِّممكْ  یِجیُئْمك َمْن یَعل ايد بخوانيد چرا كه در آينده كسي كه به شما  همانگونه كه تعليم ديده فََس
  ).619، ص2، ج1407(كليني، » تعليم دهد نزدتان خواهد آمد

از امام صادق «در روايت ديگر نيز از سفيان بن سمط نيز چنين نقل شده است: 
ِّْمُمتْ (ع) در مورد تنزيل قرآن پرسيدم. امام صادق (ع) فرمود:  ُل  َ همانگونه كه تعليم  اْقَرُءوا 

). در روايتي از امام رضا (ع) نيز در پاسخ 631، ص2، ج1407(كليني، » ايد بخوانيد ديده
امر » الناس«شخصي كه از كيفيت قرائت سورة توحيد پرسيده بود به قرائت به سوال 

، 1، ج1378و  284، ص1398؛ صدوق، 92، ص1، ج1407شده است (كليني، 
  ).133ص

 
  استدالل به اهتمام پيامبر اكرم (ص) و مسلمانان به قرائت .4- 1

ائلين اهتمام پيامبر (ص) و مسلمانان به قرآن و قرائت آياتش از ديگر مستندات ق
اي بسيار پيامبر ه باشد. به باور آنان سفارش به رواج قرائت حفص از عاصم مي

(ص) به قرائت قرآن كريم و اهتمام مسلمانان به آن، مستلزم آن است كه قرائت اكرم
پيامبر اكرم (ص) نزد مشهور مسلمانان باقي مانده باشد و از آنجا كه قرائت مشهور 

ت پس اين قرائت همان قرائت پيامبر اكرم (ص) امروزي، قرائت حفص از عاصم اس
خواهد بود كه نسل به نسل توسط مسلمانان نقل شده است (نكـ: بابايي و ديگران، 

  5).75، ص1388
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  استدالل به تقرير قرائت عاصم از جانب معصومين .5- 1
پژوهان معاصر، به شهرت و رواج قرائت كنوني در عصر معصومين  اي از قرآن عده

از آنجا كه قرآن «اند:  ن نسبت به اين قرائت استناد كرده و چنين استالل آوردهو تقرير آنا
گذاري شده و از جانب آن  گذاري و اعراب در عصر حضور امامان معصوم نقطه
شود نقطه و  گذاري قرآن صادر نشده، مشخص مي بزرگواران اعتراضي به نقطه و اعراب

ن بوده است و با توجه به اينكه پس از گذاري آيات مورد تاييد و تقرير ايشا اعراب
هاي معروف و مشهور در  عصر حضور امامان معصوم نيز تغييري در اعراب رسمي قرآن

ميان مسلمانان گزارش نشده بنابراين اعراب كنونيِ قرآن در عصر حاضر، همان اعراب 
فاقد هاي مخالف با اين اعراب  باشد و ساير قرائت مورد تقرير عصر معصومين (ع) مي

  ).58-57، ص1394(بابايي، » اعتبار خواهند بود
  

  »إنَّا لَه لَحافظُونَ«استدالل به آيه  .6- 1
برخي از معاصران براي اثبات رواج تاريخي قرائت حفص از عاصم به آية شريفة 

اِفُظونَ ( َ ُ ل َ  َّ
ِٕ
کَر َو ا ِ ّ لْنَا ا َزَّ ُن  َّ َحنْ

ِٕ
در اين آيه را شامل ) استناد كرده و اطالق حفظ 9) (حجر: ا

داللت التزامي اين آيه آن است كه «اند:   حفظ قرائت قرآن نيز دانسته و چنين نوشته
قرائتي كه جبرئيل آن را نازل كرده همين قرائت [رايج امروزي] است و دليلي بر شهرت 

، 2، ج1428(مكارم شيرازي، » اي از زمان وجود ندارد ساير قرائات حتي در برهه
  ).349ص

  
  استدالل به سياهة مصاحف .7- 1

اي با بيان اين مطلب كه در طول تاريخ، عالئم و نقاط قرآن همانند حروفش با  عده
شد، قرائت حفص از عاصم را حتي از زمان پيامبر  رنگ سياه در قرآن كريم نگاشته مي
اند. مرحوم طيب در تفسيرش اين استدالل را چنين  اكرم (ص) رايج و متواتر دانسته

  شته است: بيان دا
از زمان نبي (ص) به بعد هزارها قرآن نوشته شده و هزاران نفر آن را حفظ «

شد  ها بوده اگر يك قرآن بر خالف سياهي نوشته مي داشتند و حافظين قرآن رقيب قرآن
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ها رقيب حافظين بوده اگر يك نفر بر خالف سياهي  كردند و قرآن آن را تصحيح مي
خواستند قرائت قرّاء را رعايت كنند  حتي كساني كه ميشد و  خواند غلط شمرده مي مي

نوشتند و از اين جهت سياهي قرآن بسواد يا سياهي  در حواشي قرآن بخط قرمز مي
قرآن معروف شد و اين سياهي بنحو تواتر بلكه فوق آن از زمان پيغمبر (ص) دست 

  .)31، ص1، ج1378(طيب، » گونه خدشه نيست بدست بما رسيده و قابل هيچ
آيت اهللا معرفت نيز با استناد به سخني از محقق خوانساري كه نگارش جميع 
مصاحف قرآني را به رنگ سياه بر طبق قرائت عاصم و ساير قرائات را در حاشية قرآن 

) قرائت حفص از 4، ص5، ج1391و به رنگ قرمز معرفي كرده است (نكـ: خوانساري، 
  ).244، ص2، ج1415ه است (معرفت، عاصم را قرائت رايج در تمام اعصار دانست

  
  در كتب قرن دوم» قرائة العامة«استدالل به تعبير  .8- 1

برخي از نويسندگان معاصر با بررسي تعدادي از تفاسير قرن دوم مانند معاني 
اند كه قرائت  ) ادعا كرده215) و كتابي به همين نام از اخفش (م207القرآن اثر فراء (م

ري ميان عموم مردم رواج داشته كه از آن به عنوان مشهوري در قرن اول و دوم هج
شد كه اين قرائت عمومي تنها با قرائت امروزي يعني قرائت حفص  تعبير مي» العامه قرائة«

از عاصم مطابقت دارد. به باور آنان منتسب شدن اين قرائت عمومي به عنوان قرائت 
ن چهارم هجري حفص، ناشي از خلط قرائت عمومي مردم با قرائت حفص در قر

صورت گرفته است كه در اين دوره از قرائت عمومي به عنوان قرائت حفص نام برده 
  ).183، ص1394(حسيني و ايرواني،  شد و به عنوان قرائت حفص شناخته شد

در » خلََسف«اين دسته از مدعيان براي اثبات ادعاي خويش به سخن فراء كه قرائت 
سورة قصص را قرائت عامة مسلمانان ناميده است تمسك كرده در حالي كه از  82آية 

گانه فقط روايت حفص از قرائت عاصم اينگونه است و ساير قراء آن  ميان قاريان هفت
  ). 171، ص1394اند (حسيني و ايرواني،  خوانده» لخُسف«را 

باشد  در كتاب معاني القرآن مي از ديگر مستندات آنان براي اين مدعا، تعبير اخفش
َی فاتقون«كه در باب ياء اضافه مانند  مجاهد آن را ويژگي  كه ابن» معَی بىن ارسائیل«يا » و ا

كند كه داللت بر  خاص قرائت حفص از عاصم معرفي كرده به عنوان قرائة العامه ياد مي
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، 1394ني، مطابقت قرائت عامه با قرائت انحصاري حفص دارد (حسيني و ايروا
در كتاب » قرائۀ العامۀ«). ايشان همچنين با مالحظة ساير موارد استفاده از تعبير 178ص

در آثار فراء و  قرائۀ العامهبار اصطالح  25نويسند: در مجموع حدود  فراء و اخفش مي
اخفش به كار رفته است كه همة اين موارد با قرائت كنوني مسلمانان تطابق دارد 

  ).176، ص1394اني، (حسيني و ايرو
  

  . نقد ادلة ديدگاه رواج تاريخي قرائت عاصم به روايت حفص4
هر چند ادعاي تواتر و رواج يك قرائت خاص در طول تاريخ، نيازمند ادلة و 

باشد لكن چنانكه مالحظه شد مدعيان رواج قرائت حفص از عاصم،  شواهد تاريخي مي
يا عقلي اكتفاء كرده و براي مدعاي خود  تاريخي تنها به ذكر ادلة نقلي مسئلةدر اين 

  اند. هيچ دليل و مستندي از تاريخ ارائه نكرده
به هر حال از آنجا كه پايه و اساس تمام ادلة ذكر شده، باور به وجود قرائت 

باشد الزم است در  واحدي در طول تاريخ، از دورة پيامبر اكرم (ص) تا عصر حاضر مي
ه عنوان پاسخ عام و كلي به ذكر شواهد تاريخي بر عدم وجود مقام نقد اين ادله، ابتداء ب

قرائت واحد در طول تاريخ پرداخته و بطالن تصور رواج قرائت حفص از عاصم با 
  مستندات تاريخي تبيين شود و سپس پاسخ هر يك از ادله، به صورت خاص ارائه شود.

تاريخي به دست آنچه به عنوان نقد كلي از مالحظة شواهد و مستندات متعدد 
آيد اين است كه نه تنها قرائت حفص از عاصم بلكه هيچ قرائت واحدي به صورت  مي

مطلق در طول تاريخ رواج نداشته است، چرا كه از همان ابتدا پس از رحلت پيامبر اكرم 
ص، اختالف قرائت در ميان صحابه پديد آمد و در عصر عثمان نيز اقدام به توحيد 

ئت را از بين نبرد بلكه اختالفات موجود در مصاحف عثماني، مصاحف، اختالف قرا
- 144، ص1423خود منشا بوجود آمدن بخشي از اختالف قرائات شدند (سجستاني، 

) كه برخي تعداد اين اختالفات در مصاحف 200-196، ص1426؛ قاسم بن سلّام، 158
  ).100، ص1405اند (فضلي،  مورد برشمرده 50عثماني را تا بيش از 

هاي بعد نيز كه به ظهور قاريان متعدد از جمله قاريان سبعه و عشره  ر دورهد
شود بلكه گاه تنها در يك  انجاميد هيچ اثري از قرائت واحد بين مسلمين مشاهده نمي
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). 159تا، ص شهر همچون بغداد بيش از سيصد قرائت مطرح بود (نكـ: خوئي، بي
مكه، مدينه، بصره، كوفه و شام  همچنين هر يك از شهرهاي بزرگ اسالمي همچون

  ). 87، ص1400مجاهد،  قرائتي متمايز از ساير قرائات داشت (ابن
) در بالد مختلف را اينگونه 4مجاهد قرائت رايج تا عصر خودش (اوائل قرن ابن

)، قرائت مورد 63، ص1400مجاهد،  شرح داده است: قرائت اهل مدينه قرائت نافع (ابن
)، قرائت غالب اهل كوفه قرائت حمزه 65كثير (همان، ص ابناتفاق اهل مكه قرائت 

) و قرائت غالب 84)، قرائت اكثر اهل بصره قرائت ابوعمرو (همان، ص71(همان، ص
  ).87عامر (همان، ص اهل شام قرائت ابن

عالوه بر اين حتي چنين نبود كه يك شهر در طول تاريخ قرائت واحدي داشته 
كرد چنانكه  قاريان در يك شهر، قرائت آن شهر نيز تغيير مي باشد بلكه گاه با تغيير امام

)، حمزه 127اي صد ساله، سه قرائت متفاوت از عاصم (م در شهر كوفه در حدود دوره
) شكل گرفت. شايان ذكر است كه در اين ميان قرائت عاصم 189) و كسائي (م156(م

) بلكه 71، ص1400مجاهد،  حتي در شهر كوفه نيز مدت زيادي رواج نداشت (ابن
عموم مردم كوفه بدون رجوع به راويان قرائت عاصم به قرائت حمزه روي آورده بودند 

مجاهد گزارش داده حتي تا دورة او يعني  ) و چنانكه ابن252، ص1، ج1416(ذهبي، 
مجاهد،  اوائل قرن چهارم هجري، قرائت رايج كوفه همان قرائت حمزه بوده است (ابن

  ).71، ص1400
ن سوم و چهارم هجري نيز اختالف و تعدد قرائات در بالد مختلف اسالمي در قر

به حدي رسيد كه ائمة قرائت را بر آن داشت تا با گزينش قرائات، دامنة اختالفات را 
متعددي از اوائل قرن سوم به نگارش در آمد  هاي كتابمحدود سازند كه در اين زمينه 

، 1تا، ج جزري، بي اين كار ادامه يافت (ابن مجاهد و تا قرن چهارم و حتي پس از ابن
  ).34ص

إعراب «نويسد:  عالمه محمد تقي مجلسي در مورد تعدد قرائات در اين دوره مي
قرآن ناشي از اجتهاد قاريان بوده كه بيش از هزار قاري بودند اما بر هفت قرائت توافق 

، 1406، محمدتقي، (مجلسي» كردند همچنانكه بر مذاهب فقهي چهارگانه توافق كردند
قرائات «نويسد:  جزري نيز در مورد وضعيت قرائات در قرن سوم مي ). ابن20، ص10ج
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هاي سابق وجود  گانة امروزي نسبت به قرائاتي كه در دوره گانه يا سيزده گانه و ده هفت
  ).33، ص1تا، ج جزري، بي (ابن» باشد اي از دريا مي داشت اندكي از كثير و قطره

مجاهد كه با حمايت و پشتيباني حكومت  محدود سازي قرائات توسط ابنالبته 
) نيز حتي نتوانست در آن دوره 266-265، ص1422وقت همراه بود (حسيني جاللي، 

اي ديگر در  اختالفات قرائي را به هفت قرائت منحصر سازد چنانكه بعد از او نيز عده
  ).34، ص1تا، ج جزري، بي بنگزينش قرائات و حذف و اضافة قاريان پرداختند (ا

در قرون بعد نيز اتفاق بر قرائت واحد محقق نشد چنانكه در قرن پنجم و ششم، 
) انتخاب قرائت واحد را از منظر علماء 548) و مرحوم طبرسي (م460شيخ طوسي (م

، 1، ج1426؛ طبرسي، 7، ص1تا، ج دانستند (طوسي، بي امري زشت و ناپسند مي
  ). 10ص

هاي قرآن كريم در منطقة خراسان  در مصاحف، تفاسير و ترجمه برخي تحقيقات
بزرگ تا قرن ششم، نيز نشان داده است كه تا آن عصر هيچ قرائتي در خراسان تعين 

باف  نداشته هرچند تمايل زيادي به قرائت ابوعمرو بصري وجود داشته است (پارچه
عاصم به روايت ابوبكر بن  ) نيز قرائت8). ابوحيان اندلسي (م قرن53، ص1392دولتي، 

، 1، ج1420كنند (ابوحيان اندلسي،  داند كه اهل عراق با آن رشد مي عياش را قرائتي مي
  ).23ص

اهل مصر نيز از ابتداي ورود اسالم تا قرن پنجم هجري طبق روايت ورش از نافع 
 كردند اما پس از آن تا حدود قرن دوازده هجري قرائت ابوعمرو بصري در قرائت مي

عامر را تالوت  ). مردم شام نيز قرائت ابن47، ص1425يابد (الباز،  ميانشان رواج مي
) تا آنكه در قرن پنجم هجري، قرائت 292، ص1، ج1351جزري،  كردند (ابن مي

ابوعمرو، در بسياري از بالد اسالمي از بصره، شام و حجاز تا يمن و مصر رواج يافت 
) قرائت بالد تا 9جزري (قرن چنانكه طبق گزارش ابنها استمرار يافت  (همان) و تا قرن

عصر وي قرائت ابوعمرو بصري بوده و هيچ كس قرآن را جز به قرائت ابوعمرو 
  خواند (همان). نمي

اما اينكه از چه زماني و چگونه قرائت حفص از عاصم كه در طول تاريخ مطرود 
ت. برخي معتقدند كه بود گسترش و در بسياري از كشورها رواج يافت محل تامل اس
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اين تحول اساسي در قرائت، زماني رخ داد كه امپراتوري عثماني در قرن ده هجري، 
قرائت حفص از عاصم را برگزيد كه به مرور منجر به رواج و تثبيت اين قرائت در گذر 
زمان شد در حالي كه ساير قرائات تنها در حواشي امپراتوري عثماني يا خارج از آن 

؛ 63، ص1422غربي آفريقا، متداول ماند (نكـ: مفلح القضاة و ديگران،  همچون شمال
  ). 348-347، ص1390هويس،  ليم

علت گرايش امپراتوري عثماني به قرائت حفص از عاصم نيز آن بود كه از يك 
) در 150طرف مذهب رسمي عثمانيان، فقه ابوحنيفه بود و از طرف ديگر ابوحنيفه (م

) و حفص 342، ص2، ج1351جزري،  ) بود (ابن127عاصم (م قرائت، شاگرد بالواسطة
، 1، ج1416نيز به عنوان شريك ابوحنيفه [در امور مالي] مطرح بوده است (نيشابوري، 

  ).11ص
اي نيز اختراع دستگاه چاپ و انتشار نسخ چاپي قرآن به قرائت حفص از  عده

ي انجام گرفت را از ديگر عاصم را كه اولين بار توسط آلمان در اوائل قرن دوازده هجر
). در اواخر قرن 150، ص1423اند (غانم غدوري،  عوامل رواج قرائت حفص دانسته

سيزده هجري نيز با انتشار نسخ چاپي قرآن در تركيه و سپس مصر، رواج اين قرائت 
  ).63، ص1422روز افزون گشت (مفلح القضاة و ديگران، 

ق بر قرائت واحد تحقق نيافته چرا كه با اين حال در عصر حاضر نيز همچنان اتفا
در تعداد قابل توجهي از كشورهاي اسالمي قرائتي غير از قرائت حفص از عاصم بين 
مسلمانان، متداول و رايج است. چنانكه در سودان، سومالي و نيجريه قرائت دوري از 

ائت ) ... قر ابوعمرو، و در كشورهاي مغرب اسالمي (ليبي، تونس، الجزاير و مراكش
، 1422ورش از نافع و در يمن قرائت قالون از نافع رواج دارد (نكـ: حسيني جاللي، 

  ).347، ص1390هويس،  ؛ ليم342ص
لكن آنچه بسيار جاي تعجب دارد اين است كه علي رغم كثرت شواهد تاريخي بر 
متعدد بودن قرائات شايع در طول تاريخ در بالد مختلف اسالمي از يك طرف و 

اي با  روك بودن قرائت حفص از عاصم تا چند قرن اخير از طرف ديگر، عدههمچنين مت
غفلت از مالحظه و مراجعه به مدارك تاريخي، قرائت حفص را يگانه قرائت رايج در 
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تمام تاريخ و در سراسر بالد اسالمي عنوان كرده و ساير قرائات را از ديدگاه عموم 
  اند! مسلمانان باطل فرض كرده

ز آنجا كه ادعاي رواج قرائت واحد يا ادعاي رواج قرائت حفص از به هر حال ا
عاصم در طول تاريخ و در سراسر بالد اسالمي، فاقد مستند و مدرك تاريخي بوده بلكه 

كند، اساس و پاية تمام ادلة ذكر شده از جانب مدعيان،  شواهد تاريخي آن را تكذيب مي
  گردد. ابطال مي

  
  »اقرأ كما يقرأ الناس« . نقد استدالل به روايت1- 4

استناد به اين روايت براي تاييد قرائت عاصم به روايت حفص از چند جهت 
  مخدوش است:

: چنانكه گذشت اين استناد، ناشي از غفلت از تاريخ قرائات است چرا كه اين اوال
آيا چه قرائتي بوده و » الناس«داده اما اينكه قرائت » الناس«روايت تنها ارجاع به قرائت 

اصالً قرائتي واحد بوده يا متعدد، اين روايت داللتي بر آن ندارد بلكه بايد اين مطلب را 
با مراجعه به تاريخ قرائت در عصر صدورِ روايت كشف كرد. از اين رو اين روايت 
داللتي بر واحد بودن قرائت در عصر صدور روايت ندارد چه رسد به آنكه رواج قرائت 

  ت حفص از عاصم را اثبات كند.واحد معيني چون قرائ
در اين روايت چه كساني هستند چندين احتمال » الناس«: اينكه مقصود از ثانياً

  مطرح است:
: مقصود قرائت عموم مردم در هر يك از بالد اسالمي و يا هر يك از احتمال اول

ز شهرهاي اصلي مثل مكه، مدينه، كوفه، بصره و ... بوده باشد، كه در اين صورت جوا
شود و  اند ثابت مي قرائت بر طبق تمام قرائاتي كه در آن عصر در اين بالد رايج بوده
؛ 10، ص1، ج1426اختصاصي به قرائت حفص از عاصم نخواهد داشت (طبرسي، 

؛ 79، ص5، ج1415؛ نراقي، 167-166تا، ص ؛ خوئي، بي7، ص1تا، ج طوسي، بي
  ).120، ص12، ج1416همداني، 

رائت يك شهر خاص مقصود باشد. مثال با توجه به اينكه : اينكه قاحتمال دوم
رود اين روايت در اين  بخش عمدة حيات امام صادق (ع) در مدينه بوده و احتمال مي
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در روايت، قرائت رايج مدينه » الناس«شهر از ايشان صادر شده باشد بنابراين مقصود از 
يا آنكه با توجه به كوفي  ) بوده باشد. و63، ص1400مجاهد،  يعني قرائت نافع (ابن
مجاهد،  ، قرائت رايج كوفه در آن عصر يعني قرائت حمزه (ابن6بودن راويان اين روايت

) مقصود بوده باشد و يا به جهت احتمال 252، ص1، ج1416؛ ذهبي، 71، ص1400
كثير  صدور اين روايت در مكه در مراسم حج، قرائت رايج اين شهر يعني قرائت ابن

  ) مقصود بوده باشد. 65، ص1400 مجاهد، (ابن
كثير  به هر حال جواز قرائت بنابر اين احتمال، مردد بين قرائت نافع، حمزه و ابن

خواهد بود كه در اين صورت اگر مفهومي مبني بر عدم جواز قرائت غير رايج نيز براي 
ق اين روايت قائل باشيم، در اين صورت اين روايت داللت بر نفي جواز قرائت بر طب

قرائت حفص از عاصم خواهد داشت چرا كه نه تنها مردم مكه و مدينه بلكه حتي مردم 
) و وي را متهم به 71، ص1400مجاهد،  كوفه به روايت حفص اعتماد نداشتند (ابن

) 558، ص1، ج1382؛ ذهبي، 345، ص2، ج1404دانستند (عسقالني،  وضع حديث مي
يز به جهت عمومي نبودن تعليم قرائت بلكه حتي روايت ابوبكر بن عياش از عاصم ن
  .7)71، ص1400مجاهد،  توسط وي، بين مردم كوفه رايج نگشت (ابن

بوده باشد » اهل سنت«در اين روايت، » الناس«: مقصود از تعبير احتمال سوم
در لسان روايات متعدد اماميه، گوياي اين حقيقت » الناس«چنانكه مالحظة كاربرد تعبير 

). بر اين 215، ص1378(نكـ: مودب،  8باشد اين تعبير، اهل سنت مي است كه مقصود از
اساس، مفاد اين روايت تنها بيان تجويز قرائت بر طبق قرائت اهل سنت و عدم 
ضرورت تالش براي به دست آوردن قرائت خاص اهل بيت پيش از ظهور امام زمان 

  باشد.  (عج) مي
كند از جمله اينكه راوي روايت  مي قرائن متعدد ديگري نيز اين احتمال را تقويت

ابتداء از غالت شيعه و از پيروان ابوالخطاب بوده » سالم ابي سلمه«امام صادق (ع) يعني 
) و راوي روايت دوم 353، ص1409كند (كشي،  كه پس از كشته شدن يارانش توبه مي

(كشي،  نيز متهم به غلو است» محمد بن سليمان ديلمي«از امام ابي الحسن (ع) يعني 
دهد كه آنان به قرائت مختص  ) و اين نشان مي343، ص1373؛ طوسي، 182، ص1409
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اند اما ائمه معصومين  اهل بيت كه متفاوت با قرائت اهل سنت باشد گرايشاتي داشته
  كنند. همان قرائت اهل سنت را برايشان تجويز مي

(ع) اد امام صادقروايت ابي سلمه استنالبته توجه به اين نكته ضروري است كه در 
براي قرائت قرآن بر طبق حدودش به آشكار شدن مصحف حضرت علي (ع) توسط 

در اين روايت به معناي مصطلح » قرائت«امام زمان (عج)، بر اين داللت دارد كه مادة 
امروزي آن يعني صرفاً اختالف قرائي در اعراب كلمات به كار نرفته چرا كه مصحفي 

گاشته شد، فاقد عاليم و نقاط بوده و نقطه و اعراب كه توسط حضرت علي (ع) ن
؛ معارف، 136-135، ص1360(زنجاني،  .ها بعد از شهادت آن حضرت ابداع شد سال
  )206ص

در اين روايت، اعم از اختالف قرائت در اعراب و » قرائت«بر اين اساس، مراد از 
در مصحف حضرت اي كه  ات زيادهاعجام كلمات است كه اختالفاتي نظير قرائت كلم

نقل شده (نكـ: فيض كاشاني،  -به عنوان تفسير-(ع) و يا برخي روايات اهل بيت علي
؛ 245، ص6، ج1416؛ حكيم، 360، ص1، ج1415؛ انصاري، 1778، ص9، ج1406

شود. بر اين اساس، اين روايات كه به  ) را نيز شامل مي423، ص4، ج1412روحاني، 
گيرد كه در آنها بحث از  ناظر و در مقابل رواياتي قرار مي امر كرده» کام یقرء الناس«قرائت 
زل هللا«قرائت  ، 1404؛ قمي، 13، ص1، ج1380مطرح شده است (نكـ: عياشي، » کام ا

  ).633، ص2، ج1407؛ كليني، 193، ص1، ج1404؛ صفار، 451، ص2ج
يا  ها تفسير شود داللتي بر رواج به هر حال اين روايت طبق هريك از اين احتمال

  تاييد قرائت حفص از عاصم نخواهد داشت.
  

  (ص) و مسلمانان به قرائت. نقد استدالل به اهتمام پيامبر2- 4
اهتمام پيامبر به قرآن نيز هرچند قابل انكار نيست، اما از آنجا كه علل متعددي 
چون عدم ابداع اعراب و نقطه براي حروف، امي بودن بسياري از صحابه، تنوع و 
مشابهت بسياري از كلمات قرآن و... امكان اشتباه و خطا و يا در مواردي كه قرائت 

مينة اعمال اجتهاد و قياس را براي بسياري از آوردند ز پيامبر (ص) را به خاطر نمي
آورد، پيامبر اكرم (ص) تمام علوم قرآن كريم از جمله قرائت قرآن  صحابه به وجود مي
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كريم را به فردي تعليم داد كه از هر گونه خطا و اشتباه معصوم بود و مردم را به اخذ 
ابل افتراق دانست (صفار، قرآن از اين خاندان وحي امر كرده و قرآن را از آنان غير ق

  ).415، ص2، ج1407؛ كليني، 413، ص1، ج1404
اما بعد از آنكه حضرت علي (ع) و اهل بيت پيامبر (ص) را از خالفت كنار 

ا کتاب هللا«گذاشته شدند و با شعار  بين قرآن و اهل بيت جدايي حاصل شد طبيعي » حس
بل ثبت در مصاحف نبود به بود كه به مرور قرائت صحيح قرآن كه در آن عصر قا

فراموشي سپرده شود يا در آن به اشتباه افتاده و در مواردي به اجتهاد دست بزنند. 
گونه كه در تعليم احكام شرعي نيز نه از جانب پيامبر اكرم (ص) و نه ائمة  بنابراين همان

 معصومين اهمالي صورت نگرفت اما در عين حال به خاطر فاصله گرفتن مردم از اهل
بيت حتي در احكام رايجي همچون نحوة شستن دست و يا مسح سر و پا در وضو كه 

شد، نيز به اختالف و انحراف  روزانه پنج وعده از شخص پيامبر اكرم (ص) مشاهده مي
كشيده شدند طبيعي بود در جزئيات قرائت قرآن نيز به اختالف نظر و اشتباه كشيده 

مد نيز كه روزانه در هر نماز از رسول خدا شوند به حدي كه حتي در قرائت سورة ح
  9.شنيدند نيز به اختالف افتادند (ص) آن را مي

بنابراين اهمالي نه از جانب پيامبر در امر قرآن صورت گرفت و نه از جانب ائمة 
معصومين، بلكه منشأ اختالفات و اشتباهات در قرائت قرآن و احكام شرعي بعد از 

شتن وصيت پيامبر اكرم (ص) در جانشيني حضرت علي (ع) پيامبر اكرم (ص)، كنار گذا
  و اهل بيت پيامبر (ص) بوده است.

  
  . نقد استدالل به تقرير قرائت عاصم از جانب معصومين3- 4

در اين استدالل نيز همانند ساير ادله، رواج قرائت واحد در عصر ائمه مفروض 
(ع)، به عنوان تقرير ايشان عنوان تلقي شده كه به دنبال آن عدم نهي از جانب اهل بيت 

كند و تعدد  شده است لكن چنانكه گذشت تاريخ، كذب چنين ادعايي را ثابت مي
  رساند. قرائات در عصر معصومان را در بالد مختلف اسالمي به اثبات مي

اند نيز غفلت ديگري  گذاري شده اما اينكه گفته شده قرآنها در عصر معصوم اعراب
است چرا كه آنچه توسط ابواالسود و دو شاگردش نصر بن عاصم و از منابع تاريخي 
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يحيي بن يعمر صورت گرفت تنها ابداع اعراب و اعجام براي قرآن بوده نه آنكه 
گذاري كرده باشند. به  هاي منتشر شده در بالد اسالمي را شخصاً اعراب تك قرآن تك

دند اعراب گذاري پسندي همين جهت مردم مصاحف خود را طبق هر قرائتي كه مي
ه) مصاحف 189كردند چنانكه به عنوان نمونه نقل شده پيروان كسائي در كوفه (م مي

  ).78، ص1400مجاهد،  كردند (ابن گذاري مي خود را بر طبق قرائت وي نقطه
ها مورد  شايان ذكر است كه تعليم و به كارگيري اعراب و اعجام در قرآن تا مدت

ت و به صورت رسمي رواج نيافت بلكه حتي برخي آن را استقبال مسلمانان قرار نگرف
). امام مالك 545، ص1369پرداختند (راميار،  بدعت دانسته و به مقابله با آن مي

گذاري مصاحف آموزشي براي كودكان را از روي ناچاري مباح  ه) نيز تنها نقطه179(م
و  11تا، ص اني، بيداد (نكـ: د گذاري ساير مصاحف را اجازه نمي دانست اما نقطه مي
گذاري در  ه) نيز تنها عالمت324مجاهد (م ). ابن419، ص2، ج1421؛ سيوطي، 17

تا،  مواضعي كه امكان اشتباه در آن وجود دارد را صحيح دانسته است (داني، بي
  ).210ص

گذاري قرآن در عصر معصومين، و بر فرض  عالوه بر اين، بر فرض رواج اعراب
ت رايج از ابواالسود را تقرير كرده باشند بايد به قرائت رايج آنكه اهل بيت اين قرائ

بصره يعني قرائت ابوعمرو مراجعه كنيم چرا كه ابواالسود و هر دو شاگردش (يحيي بن 
) و ابوعمرو بصري 31-30تا، ص اند (داني، بي يعمر و نصر بن عاصم) اهل بصره بوده

، 1، ج1416رضه كرده بود (ذهبي، نيز قرائتش را بر يحيي بن يعمر و نصر بن عاصم ع
)، نه آنكه قرائت غير رايج كوفه يعني قرائت حفص از عاصم را مورد تقرير 225ص

بدانيم، چگونه ممكن است قرائت ابواالسود در بصره را مطابق قرائت حفص كوفي 
بدانيم در حالي كه قرائت حفص حتي در كوفه نيز رواج نداشت و مسلمانان از قرائت 

  ردان بودند.وي روي گ
گذاري واحدي براي قرآن در طول تاريخ، به همان  به هر حال تصور رواج اعراب

  باشد. اندازة تصور رواج قرائت واحدي از قرآن در طول تاريخ ضعيف مي
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  »إنَّا لَه لَحافظُونَ«. نقد استدالل به آية 4- 4
 استناد به اطالق آيه (

ِٕ
کَر َو ا ِ ّ لْنَا ا َزَّ ُن  َّ َحنْ

ِٕ
اِفُظونَ ا ُ لَ َ ) براي اثبات حفظ 9) (حجر: َّ 

قرائت صحيح قرآن در طول تاريخ نيز قابل پذيرش نيست چرا كه تمسك به اطالق 
اي بر تقييد موجود نباشد در حالي كه مستندات متعدد  وقتي درست است كه قرينه

اي است كه  هتاريخي در تعدد قرائات رايج در بالد مختلف اسالمي در طول تاريخ، قرين
زند، چرا كه بديهي است  مراد از حفظ قرآن را بيان كرده و اطالق آيه را تقييد مي

ساز واقع شده و آنچه در تاريخ وجود ندارد را  تواند تاريخ اطالقات قرآن يا روايات نمي
  به تاريخ بيافزايند.

سلمانان البته در باطن اين استدالل الزمة حفظ قرائت صحيح قرآن، رواج آن بين م
دانسته شده و به همين جهت به رواج قرائت حفص در عصر حاضر، به صحت آن و 
قرائت محفوظه بودن آن در طول تاريخ استدالل شده است اما در اين صورت بايد 

توان با استداللي مشابه، عكس اين مطلب را اثبات كرد و با استناد به  دانست كه مي
ائت حفص تا بيش از ده قرن، صحيح نبودن شواهد تاريخي مبني بر عدم رواج قر

  قرائت وي را اثبات كرد.
همچنين نقض ديگري كه به اين استدالل وارد است آن است كه عالوه بر بالد 
مختلفي كه در طول تاريخ، قرائت ديگري در بين آنها رايج بوده است، حتي امروزه نيز 

م، رواج دارد كه اين امر نيز در بسياري از كشورها قرائتي غير از قرائت حفص از عاص
باشد چرا كه اگر براي اين آيه چنين  گيري از آيه حفظ مي دهندة نادرستي اطالق نشان

  اطالقي قائل شويم كذب آن الزم خواهد آمد.
در اين ميان آنچه موجب تعجب است آن است كه استناد كنندگان به اين آيه با 

ي بر تعدد قرائات رايج در بالد مختلف غفلت از مراجعه به منابع متعدد تاريخي مبن
اي از زمان وجود  اند كه دليلي بر شهرت ساير قرائات حتي در برهه اسالمي، مدعي شده

) در حالي كه خود دليلي بر رواج قرائت 345، ص2، ج1428ندارد! (مكارم شيرازي، 
ز حفص از عاصم در طول تاريخ اقامه نكرده و نسبت به مطرود بودن قرائت حفص ا

  اند. قرن، هيچ توجيهي ارائه نكرده 10عاصم در بيش از 
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  . نقد استدالل به سياهة مصاحف5- 4
در خصوص استناد به سياهة مصاحف نيز توجه به معناي صحيح سياهة مصاحف 
مورد غفلت قرار گرفته چرا كه مقصود از سياهة مصاحف، تنها حروف قرآني (بدون 

شد و اين بدان جهت بود  ه رنگ سياه نگاشته ميباشد كه ب هرگونه اعراب و نقطه) مي
كه از همان ابتداء ابداع نقاط و حروف، اين عالئم با رنگ قرمز بر روي حروف قرآن 

هاي ديگري  ) بعدها نيز رنگ535، ص1369شد (راميار،  كه به رنگ سياه بود نگاشته مي
هاي وصل به  لفها و رنگ سبز براي ا براي ساير عالئم همچون رنگ زرد براي همزه

  ).129-128تا، ص كار گرفته شد (داني، بي
متفاوت بودن رنگ اعراب و نقاط با رنگ سياه حروف قرآن كريم به جهت آن بود 
كه با اصل قرآن مشتبه نشود و جزء قرآن محسوب نشود بلكه حتي تا قرن پنجم هجري 

دانستند (راميار،  گذاري قرآن مخالفت كرده و آن را بدعت مي نيز برخي با اصل نقطه
گذاري قرآن را پذيرفتند  صل اعراب و نقطه) لكن به تدريج مسلمانان ا545، ص1369

اما آن را مشروط به تفاوت رنگ اعراب و نقطه با حروف قرآن كريم دانستند چنانكه 
گذاري قرآن با رنگ  ابوعمرو داني در قرن پنجم عالوه بر آنكه خود به صراحت نقطه

نظر علماء تنها بر جواز  از اتفاق) 19تا، ص جايز دانسته (داني، بيسياه را غير 
  ). 210تا، ص دهد (داني، بي گذاري قرآن با رنگ قرمز خبر مي نقطه

رنگي بودن عالئم قرآني چندين قرن ادامه داشت و بر اين اساس در طول تاريخ، 
اصل حروف قرآن كه فاقد اعراب و نقطه بودند و تنها به رنگ سياه در مصحف ثبت 

  شدند. هة مصاحف شناخته ميشدند به عنوان سيا مي
ظاهرا منشأ اشتباه در فهم اصطالح سياهة مصاحف، سوء برداشت از سخن محقق 

دهد كه  خوانساري بوده است چرا كه مالحظة كامل سخن و ديدگاه ايشان نشان مي
آنجا كه ايشان نگارش جميع مصاحف قرآني را به رنگ سياه بر طبق قرائت عاصم و 

شية قرآن و به رنگ قرمز معرفي كرده است (نكـ: خوانساري، ساير قرائات را در حا
  ) 4، ص5، ج1391

تنها گزارش وضعيت مصاحف عصر خود » جميع مصاحف«مقصود ايشان از 
) نه گزارشي 256، ص3، ج1391ايشان يعني اواخر قرن سيزدهم بوده (نكـ: خوانساري، 
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عالئم اختصاري در حاشية از طول تاريخ، به همين جهت ايشان در ادامة همين بحث به 
مصاحف رايج عصر خود اشاره كرده و رموز اختصاري قرائات سبعه و راويان آنها كه 

، 3، ج1391دهد (نكـ: خوانساري،  در مصاحف آن زمان رايج بوده را توضيح مي
). همچنين به همين جهت خود ايشان قرائت حفص از عاصم را به عنوان تنها 256ص

گانه بين مردم در عصر  معرفي نكرده بلكه به شهرت قرائات هفت قرائت معتبر از قرآن
گانه معتقد شده است (نكـ:  معصومين و حتي به تواتر جميع اين قرائات هفت

  ).254، ص3، ج1391خوانساري، 
به هر حال تصور اينكه قرائتي از قرآن همواره در طول تاريخ به رنگ سياه در كنار 

تصوري است كه نه تنها هيچ مستندي در تاريخ آن را حروف قرآني نگاشته شده باشد 
  كند. كند بلكه قرائن متعدد بطالن آن را اثبات مي تاييد نمي

شايان ذكر است غفلت ديگري كه در استدالل صاحب تفسير اطيب البيان به سياهة 
شود آن است كه ظاهراً ايشان اعراب قرآن را از زمان پيامبر (ص)  مصاحف مشاهده مي

) و اين در 31، ص1، ج1378به در مصاحف مكتوب دانسته است (نكـ: طيب، و صحا
حالي است كه اعراب و اعجام تا قبل از ابواالسود به هيچ شكلي ابداع نشده بود هرچند 

هاي قرآني  هاي محدود و تنها براي مشخص كردن بخش در عصر صحابه گاهي نقطه
) 3-2تا، ص گرفت (داني، بي ميهمچون تعشير و تخميس (نه اعراب و اعجام) صورت 

سيرين، قتاده، و... با  عمر، ابن مسعود، ابن كه البته بسياري از صحابه و تابعين همچون ابن
  ).11-10تا، ص كردند (داني، بي آن نيز مخالف بوده و از آن نهي مي

  
  در كتب قرن دوم» قرائة العامة«. نقد استدالل به تعبير 6- 4

در كتاب فراء و اخفش نيز تنها بر قرائت حفص از » ۀ العامهقرائ«ادعاي اينكه تعبير 
سورة  82باشد نيز ادعايي خالف واقع است چرا كه فراء در آية  عاصم منطبق مي

را به عنوان قرائة العامه مطرح كرده كه تمام قاريان سبعه (به جز » لَُخِسف«قصص، قرائت 
را به شيبة و حسن » لََخَسف«ذ اند و در مقابل قرائت شا حفص) اينگونه قرائت كرده

  ).313، ص2، ج1980افق است (فراء، دهد كه قرائت حفص نيز با آن دو مو نسبت مي
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اشتباه مدعيان در استناد به اين عبارت فراء از آنجا ناشي شده است كه به 
اند كه در  افزارها همچون مكتبة الشاملة اعتماد كرده گذاري نسخة برخي از نرم اعراب

گذاري شده و هم قرائت مخالفش كه به شيبه و  اعراب» لََخَسف«قرائة العامة آن، هم 
حسن نسبت داده است! اما مراجعه به نسخة چاپ شدة كتاب كه از همان انتشارات 

دهد (مقايسه كنيد  گذاري را نشان مي افزاري در اعراب باشد اشتباه اين نسخة نرم مي
الهيئة «، انتشارات 313، ص2رآن فراء، جافزاري كتاب معاني الق نسخة چاپي و نرم

هاي چاپ شدة اين كتاب از ديگر انتشارات نيز  چنانكه ديگر نسخه 10»)المصرية
كند (نگاه كنيد همين كتاب را از  تر مي افزاري را روشن گذاري اشتباه نسخة نرم اعراب

. بر اين اساس قرائت حفص در اين آيه، 11)313، ص2، ج»عالم الكتب«انتشارات 
  ناميده است.» قرائة العامه«مخالف قرائتي است كه فراء آن را 

در كتاب اخفش نيز اشتباه فاحشي از دو » قرائۀ العامه«اما در خصوص استناد به تعبير 
اند كه  مجاهد مدعي شده جهت صورت گرفته است اول آنكه با استناد به سخن ابن

َی فاتقون«قرائت ياء مفتوح در آياتي چون  از اختصاصات قرائت » معَی بىن ارسائیل« يا» و ا
معَی بىن «مجاهد تنها مفتوح خواندن ياي اضافه در آية  حفص است در حالي كه ابن

، 1400مجاهد،  را از قرائات اختصاصي حفص ذكر كرده نه در تمام آيات (ابن» ارسائیل
  ). 302ص

صورت در عبارت اخفش » سكت و وصل«اشتباه دوم در فهم مقصود از تعبير 
خلط » سكون و اعراب«گرفته كه به معناي وقف و عدم وقف است اما مدعيان آن را با 

از اواخر آياتي » ياء«اند. موضوع بحثي كه اخفش آن را قرائة العامه ناميده، حذف  كرده
ی فاتقونِ «همچون آية  باشد كه در مقابل كساني كه ياء را مطلقا (چه در حالت  مي» و ا

در هنگام وصل، » ياء«كنند گفته است كه ذكر  لت وصل) حذف ميوقف و چه در حا
  ). 78، ص1411باشد (اخفش،  مي قرائۀ العامۀ

َی فاتقون«بنابراين از يك طرف فتح ياء در ميان آية  از اختصاصات قرائت » و ا
اند و از طرف ديگر استناد اخفش  حفص نيست بلكه تمام قاريان آن را اينگونه خوانده

يه نيز مربوط به ياء مفتوح در ميان آن نيست بلكه تنها به لحاظ بخش پاياني آيه به اين آ
باشد كه در حقيقت از فنون تالوت است نه مرتبط با علم قرائت  در هنگام وصل مي
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مصطلح. به هرحال نه آية مورد نظر از قرائات اختصاصي حفص است و نه استشهاد 
  اخفش مربوط به ياء مفتوح در اين آيه.

در كتاب فراء و » قرائۀ العامه«اي كه تعبير  مرتبه 25ما اينكه گفته شده در تمام ا
اخفش به كار رفته قرائت امروزي يعني قرائت حفص با آن مطابقت دارد (حسيني و 

) نيز در اثبات مدعي موثر نيست چرا كه اوالً در غالب اين 176، ص1394ايرواني، 
عه نيز با قرائت عنوان شده مطابقت دارد و حفص در موارد قرائت اكثر يا همة قاريان سب

قراءة «اين رابطه ويژگي ممتازي ندارد و ثانياً در چهار مورد از موارد استفاده از تعبير 
، 1، ج1980، قرائت حفص با آنها كامال در تضاد است (فراء، »قرٔاه العامۀ«و » العامة
  ). 382، ص2؛ ج313، ص2؛ ج12، ص2؛ ج283ص

ئت امروزي يعني قرائت حفص با قرائتي كه فراء از آن با تعابير عام همچنين قرا
» قرٔاها الناس«) و 258، ص2؛ ج141، ص3، ج1980(فراء، » قََرأَ النَّاس«كند همچون  ياد مي
، 1980(فراء، » وقراءة الناس«) و 63، ص3؛ ج382، ص2؛ ج289، ص2، ج1980(فراء، 

؛ 357، ص2؛ ج351، ص2؛ ج336، ص2، ج1980(فراء، » قراءة الَْعوامّ «) و 338، ص1ج
ا«) و 359، ص2ج   ) نيز سازگاري و مطابقت ندارد.23، ص3، ج1980(فراء، » العوام یقرءو

بر اين اساس از آنجا كه از يك طرف هيچ يك از اين تعابير فراء به صورت 
انحصاري منطبق بر قرائت حفص نيست و از طرف ديگر در موارد متعدد با قرائت او 

ر تضاد است ادعاي رواج اين قرائت در قرن اول و دوم، و به دنبال آن ادعاي مشتبه د
شدن و مطرح شدن اين قرائت رايج در قرن چهارم به عنوان قرائت حفص، سخني 

  باطل و بر خالف واقع است.
الزم به ذكر است كه با وجود تفاسير مختلف از اينگونه تعابير در كتب قدماء، 

نايي كه قرائت واحدي را براي عموم مردم در نظر بگيرد ارائه نشده گاه چنين مع هيچ
دهد  گونه تعابير در كتاب فراء نشان مي است بلكه بررسي موارد مختلف استفاده از اين

كه به صورت كلي اينگونه تعابير فراء اساساً اشاره به قرائت خاصي نداشته و انحصارا 
ندارد بلكه صرفاً اشاره به قرائت غالب بين  قابليت انطباق بر هيچ يك از قرائات را

  اند. باشد به اين معنا كه اكثر قاريان آن قرائت را پذيرفته قاريان مختلف مي
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هاي مردم كه از قرائت علماء  به هر حال تصور رواج قرائت واحدي بين توده
با اي در واقعيت ندارد بلكه  قرائت متمايز بوده باشد تصور غلطي است كه هيچ پايه

مجاهد پس از نقل قرائت قاريان  گزارشات صريح تاريخي در تضاد است چنانكه ابن
كند كه عموم مردم و  سبعه به عنوان قرائت رايج در هر يك از شهرها تصريح مي

  خواندند.  هاي هر شهر قرآن را مطابق همين قرائات، مي توده
شام بودند كه در  ها هفت نفر از اهل حجاز و عراق و اين«نويسد:  وي چنين مي

قرائت جانشين تابعين شدند و عوام از هر شهر از اين شهرهايي كه نام برده شد و 
اند مگر اينكه يك شخص قرائت شاذي را  شهرهاي نزديك به آنها، بر قرائت آنان متفق

براي خود برگزيده باشد و مطابق آن قرائت كند اما اين قرائت داخل در قرائت عوام 
  ).87، ص1400اهد، مج (ابن »نيست

به طور كلي آنچه از مالحظة تاريخ قرائت و رواج قرائات متعدد و مختلف در بالد 
گردد آن است كه با وجود رواج قرائات متعدد در بالد مختلف،  اسالمي روشن مي

جزري  گرفت. ابن گونه مخالفتي از جانب علماء يا عموم مردم با آنان صورت نمي هيچ
كردند و  مي تأليفمردم در خصوص قرائات زياد و كم آن، كتاب همواره «نويسد:  مي

پنداشتند نقل  شاذ و صحيح آن را آنگونه كه به آنان رسيده بود يا آن را صحيح مي
  ). 35، ص1تا، ج جزري، بي (ابن» كرد كردند و هيچ كس آن را تقبيح و انكار نمي مي

عنوان قرائت صحيح قرآني از اين درحالي است كه اگر قرائت واحدي از قرآن به 
داشت، در اين صورت ساير قرائات قراء، نوعي  پيامبر اكرم (ص) بين مردم رواج مي

شد و نه تنها علماء، بلكه تمام مسلمانان با آن  بدعت و بازي كردن با قرآن محسوب مي
 كردند. بر اين اساس تصور رواج قرائت واحد به عنوان تنها قرائت صحيح از مقابله مي

پذير به نظر  پيامبر اكرم (ص)، نه تنها مستند تاريخي ندارد بلكه امري معقول و امكان
  رسد. نمي

در پايان تذكر اين مطلب داراي اهميت است كه اثبات عدم رواج تاريخي قرائت 
سازد  حفص از عاصم، تنها استناد و اتكاء به اين قرائت را در فقه و تفسير مخدوش مي

م تا عصر ظهور امام زمان (عج) بر طبق اين قرائت همچون ساير اما قرائت قرآن كري
قرائات رايج ديگر تجويز شده و بر همين اساس بسياري از فقهاء به جواز قرائت سوره 
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، 1337اند (نكـ: يزدي،  گانه حكم كرده گانه يا ده در نماز بر طبق هر يك از قرائات هفت
  ).519، ص2ج

  
  نتيجه گيري

هجري هيچ يك از علماء شيعه و اهل سنت ادعاي رواج  . تا قرن چهاردهم1
تاريخي قرائت حفص از عاصم در سراسر بالد اسالمي را مطرح نكرده بلكه اين ديدگاه 

  گذاري شد. براي نخستين بار توسط عالمه بالغي در قرن چهاردهم هجري پايه
 . حفص به جهت متهم بودن به وضع حديث، حتي در عصر خودش مورد اعتناء2

مسلمانان قرار نگرفت بلكه حتي زماني كه در برخي از بالد اسالمي قرائت عاصم رايج 
شد مسلمانان آن را تنها به روايت ابوبكر بن عياش (راوي ديگر قرائت عاصم) قرائت 

كردند. بر اين اساس روايت حفص از قرائت عاصم تا قرن دهم هجري به كلي از  مي
  سوي مسلمانان مطرود بود.

شايع شدن قرائت حفص از عاصم در چند قرن اخير، انتخاب اين قرائت  . علت3
از سوي امپراتوري عثماني در قرن دهم هجري دانسته شده كه علت اين انتخاب نيز 
گرايش امپراتوري به فقه ابوحنيفه (با توجه به شاگردي ابوحنيفه نزد عاصم در قرائت و 

تراع دستگاه چاپ و انتشار نسخ چاپي مشاركت مالي ابوحنيفه با حفص) بوده است. اخ
قرآن مطابق قرائت حفص در قرن دوازده و سيزده هجري توسط آلمان، تركيه و مصر 

  باشد. نيز از علل ديگر شايع شدن قرائت حفص در چند قرن اخير مي
اقرء «. در رواياتي كه به قرائت مطابق بر قرائت مردم امر شده از جمله روايت 4

در » الناس«كنند كه مقصود از تعبير  شواهد اين احتمال را تقويت مي» كما يقرء الناس
اين روايت، اهل سنت بوده باشد كه بر اين اساس، مفاد اين روايات تنها بيان تجويز 
قرائت بر طبق قرائت اهل سنت و عدم ضرورت تالش براي به دست آوردن قرائت 

با اين تفسير، اين روايات كه به باشد.  خاص اهل بيت پيش از ظهور امام زمان (عج) مي
گيرد كه در آنها  امر كرده ناظر و در مقابل رواياتي قرار مي» كما يقرء الناس«قرائت 

  مطرح شده است.» كما انزل اهللا«بحث از قرائت 
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. عالوه بر اشكاالت مستقل مربوط به هر يك از ادلة باورمندان به رواج تاريخي 5
مي وارد بر اين ادله آن است كه اساس اين ادله بر قرائت حفص از عاصم، اشكال عمو

رواج تاريخي قرائت حفص از عاصم در بالد مختلف استوار گشته در حالي كه نه تنها 
هيچ شاهدي در تاريخ بر چنين ادعايي وجود ندارد بلكه شواهد و قرائن متعدد تاريخي 

ته بلكه قرائات در گاه قرائت واحدي وجود نداش دهد كه در طول تاريخ هيچ نشان مي
بالد مختلف، متعدد بوده و حتي قرائت يك سرزمين نيز در طول تاريخ دچار تغيير و 

  .گشت تحول مي

 
  كتابنامه

 .قرآن كريم -

، غاية النهاية في طبقات القراءق)، 1351الدين محمد بن محمد، ( جزري، شمس ابن -
  تيميه. جا: مكتبة ابن بي

  ، بيروت: الكتب العلمية.المقرئين ومرشد الطالبينمنجد ق)، 1420، (ـــــــــــــ  -
  ، بيروت: الكتب العلمية.النشر في القراءات العشرتا)،  (بيـــــــــــــ ،  -
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ق)، 1422عطية اندلسي، عبدالحق بن غالب، ( ابن -

  ، بيروت: الكتب العلمية.العزيز
، تحقيق: شوقي السبعه في القرائاتق)، 1400مجاهد، احمد بن موسي بن عباس، ( ابن -

  دوم. ضيف، قاهره: المعارف، چاپ
، بيروت: البحر المحيط في التفسيرق)، 1420ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف، ( -

  الفكر.
  ، قاهره: مكتبة الخانجي. معاني القرآنق)، 1411اخفش، سعيد بن مسعدة، ( -
  ، قاهره: الكلمه. م القراءاتمباحث في علق)، 1425الباز، محمد بن عباس، ( -
  ، قم: كنگرة بزرگداشت شيخ انصاري.كتاب الصالةق)، 1415انصاري، شيخ مرتضي، ( -
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قواعد تفسير قرآنش)، 1394بابايي، علي اكبر، ( -
، قم: پژوهشگاه حوزه شناسي تفسير قرآن روشش)، علي اكبر، 1388بابايي و ديگران، ( -

  چهارم. دانشگاه، چاپو 
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كثير اليمامه،  ، بيروت: ابنصحيح البخاريق)، 1407بخاري، محمد بن اسماعيل، ( -
  سوم.  چاپ

مطالعات قرائت ، »بررسي اختالف طرق در روايت حفص«ش)، 1394بستاني، قاسم، ( -
  . 5، سال سوم، شمارة قرآن

، »ص از عاصمبررسي و تحليل سندي روايت قرآني حف«ش)، 1395(ـــــــــــــ ،  -
  .6، سال چهارم، شمارة مطالعات قرائت قرآن

  ، قم: بنياد بعثت.آالء الرحمن في تفسير القرآنق)، 1420بالغي، محمد جواد، ( -
، »انتخاب قرائات از ديدگاه امين االسالم طبرسي«ش)، 1392باف دولتي، كريم، ( پارچه -

  .1پژوهي، ش قرائت
بررسي سند قرائت حفص «ش)، 1395ق، (مقدم، فريده و محمدصاد پيشوايي و يوسفي -

  .78، شپژوهشهاي قرآني، »از عاصم
گستره جغرافياي تاريخي قرائات در جهان «ش)، 1393اسماعيلي، محمد رضا، ( حاجي -

  .2، سال دوم، شمارة مطالعات قرائت قرآن (قرائت پژوهي)، »اسالم
بيروت: موسسة ، دراسة حول القرآن الكريمق)، 1422حسيني جاللي، محمد حسين، ( -

  االعلمي.
بررسي تاريخ قرائة العامة و «ش)، 1394بي زينب و مرتضي، ( حسيني و ايرواني، بي -

  .16، شمطالعات قرآن و حديث، »ارتباط آن با روايت حفص از عاصم
  ، قم: موسسة التفسير.مستمسك العروة الوثقيق)، 1416حكيم، سيد محسن، ( -
روضات الجنات في احوال العلماء و ق)، 1391خوانساري، ميرزا محمد باقر موسوي، ( -

 ، قم: اسماعيليان.السادات

، قم: موسسة احياء آثار االمام  البيان في تفسير القرآنتا)،  خوئي، سيد ابوالقاسم، (بي -
  الخوئي.

  ، مصر: الهيئة المصرية.معاني القرآنم)، 1980فراء، ابوزكرياء يحيي بن زياد، ( -
  ، تهران: ناصرخسرو.الجامع الحكام القرآن)، ش1364قرطبي، محمد بن احمد، ( -
، بيروت: الكتب المحكم في نقط المصاحفتا)،  داني، ابوعمرو عثمان بن سعيد، (بي -

  العلمية.
معرفة القراء الكبار علي ق)، 1416ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، ( -

  لبحوث االسالمية.، تحقيق: طيار آلتي قوالچ، استانبول: مركز االطبقات و األعصار
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، تحقيق: بجاوي، بيروت: ميزان االعتدال في نقد الرجالق)، 1382(ـــــــــــــ ،  -
  المعرفة.

  سوم. ، تهران: امير كبير، چاپتاريخ قرآنش)، 1369راميار، محمود، ( -
 ، قم: الكتاب.فقه الصادقق)، 1412روحاني، سيد صادق، ( -

، بيروت: احياء التراث  لعرفان في علوم القرآنمناهل اتا)،  زرقاني، محمد عبدالعظيم، (بي -
  العربي.

  ، بيروت: المعرفة. البرهان في علوم القرآنق)، 1410زركشي، محمد بن عبداهللا، ( -
، بيروت: الكتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيق)، 1407زمخشري، محمود، ( -

  سوم. العربي، چاپ
  . ران: منظمة االعالم االسالمي، تهتاريخ القرآنش)، 1360زنجاني، ابوعبداهللا، ( -
 ، بيروت: األضواء.مصادر الفقه اإلسالمي و منابعهق)، 1419سبحاني، جعفر، ( -

  ، قاهره، الفاروق الحديثه. كتاب المصاحفق)، 1423سجستاني، ابوبكر بن ابوداود، ( -
، بيروت: الكتاب العربي، االتقان في علوم القرآنق)، 1421سيوطي، جالل الدين، ( -

  دوم. چاپ
پژوهشي پيرامون ابوعبدالرّحمن سلمي و «ش)، 1394پسند و همكاران، الهه، ( شاه -

  . 12، شمارة كتاب قيم، »شخصيت رجالي وي
هاي  پژوهش، »داللت و مصداق روايت اقرأ كما يقرء النّاس«ش)، 1393پسند، الهه، ( شاه -

  .2، ش47، سال قرآن و حديث
  پنجم. ، قم: منشورات الرضي، چاپالقرآن مباحث في علومش)، 1372صبحي صالح، ( -
  ، قم: جامعه مدرسين.التوحيدق)، 1398محمد بن علي بن بابويه، ( صدوق، -
  ، تهران: نشر جهان.عيون اخبار الرضا (ع)ق)، 1378(ـــــــــــــ ،  -
باغي، قم:  ، تحقيق: محسن كوچهبصائر الدرجاتق)، 1404صفار، محمد بن حسن، ( -

  دوم. ي نجفي، چاپمكتبة آيت اهللا مرعش
  ، بيروت: العلوم.مجمع البيان في تفسير القرآنق)، 1426طبرسي، فضل بن حسن، ( -
  ، بيروت: المعرفة.جامع البيانق)، 1412طبري، محمد بن جرير، ( -
  ، بيروت: احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا)،  طوسي، محمد بن حسن، (بي -
  سوم. ، قم: موسسة النشر االسالمي، چاپل طوسيرجاش)، 1373(ـــــــــــــ ،  -
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  ، تهران: اسالم، چاپاطيب البيان في تفسير القرآنش)، 1378طيب، سيد عبدالحسين، ( -
  دوم.

، »جايگاه روايت شعبه از عاصم نزد مفسرين اماميه«ش)، 1394عابدي و ترابي ميبدي، ( -
  .4، شمطالعات قرائت قرآن

  ، بيروت: الفكر.تهذيب التهذيبق)، 1404عسقالني، احمدبن علي بن حجر، ( -
  ، تهران: المطبعة العلمية.تفسير عياشيق)، 1380عياشي، محمدبن مسعود، ( -
  ، عمان: عمار.محاضرات في علوم القرآنق)، 1423غانم غدوري الحمد، ( -
، بيروت: احياء التراث مفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازي، فخر الدين محمدبن عمر، ( -

  سوم. چاپالعربي، 
  سوم. ، بيروت: القلم، چاپالقرائات القرآنيةق)، 1405فضلي، عبدالهادي، ( -
  دوم. ، تهران: صدر، چاپتفسير الصافيق)، 1415فيض كاشاني، مال محمد محسن، ( -
  ، اصفهان: كتابخانة امير المومنين (ع).الوافيق)، 1406(ـــــــــــــ ،  -
  ، بيروت: الكتب العلمية.ضائل القرآنفق)، 1426قاسم بن سلّام، ابوعبيد هروي، ( -
، مصحح: موسوي جزائري، قم: تفسير قميق)، 1404قمي، علي بن ابراهيم بن هاشم، ( -

  سوم. الكتاب، چاپ
مطالعات قرائت ، »بررسي داليل تواتر قرائات رايج«ش)، 1393كاظمي، سيد محسن، ( -

  .3، سال دوم، شمارة قرآن
، تحقيق: حسن مصطفوي، معرفة الرجالاختيار ق)، 1409كشي، محمد بن عمر، ( -

 مشهد: موسسة نشر دانشگاه مشهد.

  چهارم. ، تهران: الكتب االسالميه، چاپالكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب، ( -
، ترجمة: مژگان آقايي و راحله »قرائات قرآن«ش)، 1390ليم هويس، فردريك، ( -

  .66- 65، شفصلنامه پژوهشهاي قرآنينوشاوند، 
، قم: كتابخانة آيت مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبارق)، 1406مجلسي، محمد باقر، ( -

  اهللا مرعشي نجفي.
، تحقيق، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيهق)، 1406مجلسي، محمد تقي، ( -

 دوم. موسوي كرماني، قم: مؤسسه كوشانبور، چاپ

  ت: احياء التراث العربي.، بيروصحيح مسلمتا)،  مسلم، مسلم بن حجاج، (بي -
 ، تهران: نبا.مباحثى در تاريخ و علوم قرآنىش)، 1383معارف، مجيد، ( -
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  ، قم: موسسة فرهنگي التمهيد، چاپعلوم قرآنيش)، 1381معرفت، محمد هادي، ( -
  چهارم.

  ، قم: موسسة النشر االسالمي، چاپالتمهيد في علوم القرآنق)، 1415(ـــــــــــــ ،  -
  دوم.

، عمان: مقدمات في علم القرائاتق)، محمد بن احمد، 1422مفلح القضاة و ديگران، ( -
  عمار.

م: مدرسة االمام علي بن ابي ، قانوار األصولق)، 1428مكارم شيرازي، ناصر، ( -
  دوم. (ع)، چاپطالب

، قم: دفتر تبليغات  نزول قرآن و رؤياي هفت حرفش)، 1378مودب، سيد رضا، ( -
  اسالمي. 

، »بررسي انگارة تواتر قرائات«ش)، 1393فرد، سيد رضا و عليرضا ( حمديمودب و م -
  .2، سال دوم، شمارة مطالعات قرائت قرآن (قرائت پژوهي)

بررسي روايت اقرأ كما يقرأ الناس با «ش)، 1392راد و همكاران، محمدعلي، ( مهدوي -
  .17، شمارة هاي قرآني مجلة آموزه، »نگاهي به فهم شيخ انصاري

، قم: بحوث في تاريخ القرآن و علومهق)، سيد ابوالفضل، 1420دي زرندي، (ميرمحم -
  موسسة النشر االسالمي.

، قم: موسسة النشر االسالمي، رجال النجاشيش)، 1365نجاشي، احمد بن علي، ( -
  ششم. چاپ

  ، بيروت: الكتب العلمية.اعراب القرآنق)، 1421نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد، ( -
  البيت (ع).  ، قم: آلمستند الشيعه في احكام الشريعةق)، 1415، (نراقي، مولي احمد -
تفسير غرائب القرآن و رغائب ق)، 1416نيشابوري، نظام الدين حسن بن محمد، ( -

  ، بيروت: الكتب العلمية.الفرقان
  ، قم: موسسة الجعفرية.مصباح الفقيهق)، 1416همداني، آقا رضا، ( -
، با حاشية جمعي از فقهاء، قم: وة الوثقيالعرق)، 1419يزدي، سيد محمد كاظم، ( -

  .جامعة مدرسين
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   ها    يادداشت
                                                 

قرائت در لغت به معناي خواندن و در اصالح عبارت از علم به كيفيت اداى كلمات قرآن و  -1
اختالف اين كيفيت مى باشد، اختالفى كه به ناقل و راوى آن منسوب است (ابن جزري، 

 ).9، ص1420

هاي اعرابي را به شكل حركات امروزي تغيير داد  يت خليل بن احمد فراهيدي نقطهدر نها -2
  ).162-161، صص1420(ميرمحمدي، 

گانه را  فخر رازي و زركشي با آنكه خود تواتر قرائات را نپذيرفته اما تواتر قرائات هفت -3
، 1410شي، ؛ زرك70، ص1 ، ج1420اند (نكـ: فخر رازي،  نظر مشهور اهل سنت معرفي كرده

گانه را متواتر دانسته است  ). زرقاني نيز گام را فراتر نهاده و تمام قرائات ده466، ص1ج
  ). 434، ص1تا، ج (زرقاني، بي

گانه را نيز  گانه و ده شايان ذكر است كه بسياري از محققان اهل سنت اصل تواتر قرائات هفت
) 319- 318، صص1، ج1410زركشي () و 70، ص1، ج1420اند چنانكه فخر رازي ( نپذيرفته

اند همچنانكه ظاهر گفتار برخي از  گانه تصريح كرده به عدم اعتقاد بر تواتر قرائات هفت
اي از قاريان سبعه را تخطئه كرده و آن را مستند به اشتباه قاري  مفسران كه گاه قرائت عده

، 1، ج1421ند (نكـ: نحاس، ا اند نيز آن است كه اعتقادي به تواتر اين قرائات نداشته دانسته
، 1364؛ قرطبي، 372، ص5، ج1422عطيه اندلسي،  ؛ ابن70، ص2، ج1407؛ زمخشري، 152ص
  ).61، ص4ج

مردد بين مجهول، ثقه و » بن سلمة سالم«دليل وقوع تصحيف در نام  سند اين روايت به -4
اند و سند آن را  دانسته» سالم ابي سلمه«ضعيف است، اما برخي با ذكر شواهدي راوي آن را 

  ).73-72، صص1388اند (بابايي و ديگران،  صحيح خوانده
  اند. البته ايشان اين استدالل را نقد كرده -5
و » محمد بن سليمان ديلمي«، »سالم ابي سلمه«از آنجا كه راوي اين سه روايت يعني  -6
، 1365جاشي، ؛ ن220و  217، ص1373اهل كوفه بوده (نكـ: طوسي، » سفيان بن سمط«
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محمد بن «اند. البته شيخ طوسي  ) بنابراين ظاهراً اين سه روايت در كوفه صادر شده182ص
) كه در اين صورت بنابراين 363، ص1373را اهل بصره دانسته (طوسي، » سليمان ديلمي

احتمال، قرائت ابوعمرو بصري مقصود روايت دوم خواهد بود چرا كه قرائت رايج بصره در آن 
  ). 84، ص1400مجاهد،  رائت وي بوده است (ابنعصر ق

روايت امام رضا (ع) نيز با توجه به اينكه در خصوص سورة توحيد وارد شده چندان قابل 
، 1365اهل قم بوده (نجاشي، » عبد العزيز بن مهتدي«تعميم نيست اما به هر حال راوي آن 

در آن عصر در دست ) و گزارشي از قرائت رايج اهل قم 360، ص1373؛ طوسي، 447ص
  نيست.

اند كه قرائت رايج كوفه در عصر  مجاهد سعي كرده برخي با استناد ناقص به سخن ابن -7
صدور اين روايت را قرائت ابوبكر بن عياش از عاصم القاء كنند (عابدي و ترابي ميبدي، 

نيافته  كند كه قرائت ابوبكر بن عياش در كوفه رواج مجاهد تصريح مي ) اما ابن74، ص1394
  )71، ص1400مجاهد،  بود. (نكـ: ابن

براي اشاره به اهل » الناس«برخي از محققان بيست روايت از رواياتي كه در آنها تعبير  -8
  ).220- 215، صص1378اند (نكـ: مودب،  سنت به كار رفته است را گزارش كرده

  ف به وجود آمد.سورة حمد اختال 3در آيه » ملك«يا » مالك«چنانكه در قرائت قرائت  -9
افزاري روشن است  گذاري متن نرم حتي اگر ساير نسخ را نيز در نظر نگيريم اشتباه اعراب -10

قرائة العامه بود در مقابل آن به قرائت هفت قاري » لخَسف«چرا كه اگر به عقيدة فراء قرائت 
ن وقتي قرائت كرد نه به قرائت شيبه و حسن. همچني اند اشاره مي خوانده» لخُسف«كه آن را 

شود امكان ندارد قرائتي كه قبلش  به عنوان قرائت شاذ در مقابل قرائة العامة ذكر مي» لخَسف«
  به عنوان قرائة العامة ذكر شده نيز همان قرائت باشد.

گذاري متن كتاب  افزاري داراي اشتباهات متعدد در اعراب الزم به ذكر است اين نسخة نرم -11
گذاري آن در مقالة  افزاري و اعتماد به اعراب استفاده از اين نسخة نرمباشد كه به علت  مي

  سركار حسيني و جناب ايرواني، بسياري از مطالب ارجاع داده شده اشتباه و خالف واقع است.
 


