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 1پسند الهه شاه
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 چکیده

های   تئ با قرا  )ع(تیباهل قرائت یاجمال اختالف دییتأ رغمیعل ،مردم مجوز قرائت    اتیروا
ـ  قرا  وجـود  ،یبرخـ . کننـد  ی همانند مردم مـأمور مـ      ی به قرائت  را پرسشگر ج،یرا  هـای   تئ

 هـا  آن ، زمان صدور   با نظر به   ی اما بعض  دان  خوانده اتیروا نیا زیتجو مصداق را گانه  هفت
 حفـص را تنهـا      تیـ  روا زیـ  ن یبعض. اند  دهشمر )ع(ائمه عصر در جیرا یها  قرائت به ناظر را

هـای    قرائـت  یگر شهرت د  ی که برا  ی به قرائن  توجه با پژوهش،   این. دانند یم نآمصداق  
 و »النـاس  قـراءة « ماننـد  اصطالحاتی کاربرد نیز و دارد وجود گذشته ادوار درگانه    هفت

 ها تئ از قرایک که اثبات شهرت هر ست ا بر آنیخی، و تار یدر متون قرآن  »  العامة ةءقرا«
بـه  . باشد یات رواین موجود در ایز تجوی برایمصداق تواند می زمان، هر عموم مردم    ینب
 ی مـشرق اسـالم    در حفـص    یـت  قرائت عاصم بـه روا     فقط در عصر حاضر که      یب ترت ینا

 »قرائـت مـردم   «،  تنهـا مـصداق       یـات  روا یناللت ا  د ی به مقتضا  ، این قرائت   دارد شهرت
 .است
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 مسئلهطرح . 1
 بـاز  )ص(برخی اخبار به زمان نبـی اکـرم  مطابق  و کهن دارد  ای  اختالف در قرائت، پیشینه   

در . انـد   ال این اختالف داشـته    العمل مشابهی در قب     عکس )ع( و ائمه  )ص( نبی اکرم  .گردد  می
، راوی از قرائـت قـرآن       )ع( و امام رضـا    )ع( و روایاتی از امام کاظم     )ع(دو روایت از امام صادق    

را بـه او    » انـد   که آموختـه   گونه    همان«و قرائتی    » مردم ۀشیو« قرائت به    )ع(پرسد و امام    می
انـد نیـز       نقـل کـرده    مضمون این اخبار، در روایتی که منابع اهل سـنت         . نماید  تجویز می 

بدون تجویز یکی  ،)ص( در حضور رسول اکرم )ع(در این خبر، امیر مؤمنان    . شود  مشاهده می 
 به قرائت بر اساس آموخته را به کـسانی کـه در             )ص(پیامبرامر   ،از دو قرائت مورد اختالف    

 .کند میپرداخته بودند، ابالغ به اختالف و جدال ای  قرائت سوره
 اسـت   رسـیده  چهار روایتی که از طریق شـیعه      به بحث و بررسی     اندیشمندان امامیه   

ـ   نـسبت  هـا   برخی به دلیل سبب ورود این روایات، بر داللـت آن           اند و   پرداخته  تجـویز   ه ب
ابراز تردید   تواند مصداق این تجویز قرار گیرد       ی که می  های  ئت و نیز تعیین قرا    مردمقرائت  
ای بـه صـورت        گرچـه مقالـه    .اسـت  ضروری    بررسی داللی این روایات    از این رو  . اند  کرده

-70، ص 77 :نـک [  است  پرداخته یکی از روایات این باب    سند و متن    بررسی  جداگانه به   
فرض گرفتن شهرت و فراگیری قرائـت         ، با پیش  پژوهشن  آاما تفاوت اینجاست که      ؛]49

ا امـ . تجویز قرائت حفـص دانـسته اسـت       گفته را دال بر       حفص در تمام ادوار، اخبار پیش     
در ادوار  گانـه  هفـت  هـای  قرائـت  پژوهش حاضر، با توجه به قرائنی که بـر شـهرت دیگـر            

 در متون   » العامة ةئقرا« و   »ة الناس ئقرا«اتی مانند    و نیز کاربرد اصطالح    گذشته وجود دارد  
داند بلکـه    قرائت عاصم به روایت حفص نمی      اًمدلول قرائت مردم را صرف    ،  قرآنی و تاریخی  

بین عمـوم  گانه  دهیا  گانه های هفت قرائتاثبات شهرت هر یک از       رت در صو  کهبر آنست   
بـه  د مصداقی از تجویز موجـود در ایـن روایـات            نتوان  میها    این قرائت مردم در هر زمان،     

به این ترتیب، در عصر حاضر که در بالد شرق اسالمی، تنها قرائت عاصم بـه                . شمار آیند 
 این روایـات، قرائـت حفـص تنهـا مـصداق            به مقتضای داللت   روایت حفص شهرت دارد،   

ـ              .شود  قرائت مردم شمرده می     ۀ بر اساس آنچه گذشت، ایـن پـژوهش نیـز همچـون مقال
دهد اما نه به دلیل  گفته، ضرورت التزام به روایت حفص در عصر حاضر را نتیجه می  پیش

یـات بـا    ها بلکه تطبیق دلیل موجود در این روا         ها و مکان    شهرت و رواج آن در تمام زمان      
آن را نتیجـه    بـه   و التـزام    کـرده   » ة النـاس  ئقرا«عصر حاضر، قرائت حفص را مصداق بارز        

      .دهد می
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  روایات سند و متن. 2
  سالمیتروا. 1. 2
مَنِ بْنِ أَبِي           « دِ الرَّحْ بْ یْنِ عَنْ عَ سَ دِ بْنِ الْحُ مَّ یَى عَنْ مُحَ دُ بْنُ یَحْ مَّ  هَاشِـمٍ عَـنْ سَـالِمِ بْـنِ        مُحَ

مَةَ َرأَ رَجُلٌ عَلى أَبِي    :سَلَ اللّهِ قَ دِ بْ آنِ لَـیْسَ عَلـى          )ع(عَ رْ وفاً مِنَ الْقُ رُ مِعُ حُ تَ ا أَسْ هَـا      وَ أَنَ رَؤُ  مَـا یَقْ
اللّهِ   دِ بْ الَ أَبُوعَ اسُ، فَقَ ةِ، اقْـَرأْ        ’ )ع(النَّ رَاءَ هِ الْقِ اسُ     مَهْ، کُفَّ عَنْ هذِ مَـا یَقْـَرأُ النـَّ تّـى یَقُـومَ     کَ  حَ

ائِ ائِمُ)ع(مُالْقَ امَ الْقَ ا قَ ابَ اللّهِ )ع(، فَإِذَ تَ َرأَ کِ ـ قَ وَجَلَّ  زَّ هِ ـ  عَ دِّ  ،51؛ 671، ص4  ج،64  [»‘. عَلى حَ
شـنیدم   ی از قـرآن را مـی  یاه ئتکرد و من قرا  قرائت می )ع(مردی بر امام صادق   : ]193ص

هماننـد  .  بـردار  از این قرائت دسـت    «:  به او فرمود   )ع(پس امام . که مانند قرائت مردم نبود    
هنگـامی کـه او قیـام کنـد، کتـاب خـدا را              .  به پا خیزد   )عج(مردم قرائت کن تا اینکه قائم     

  .»کند میگونه که هست قرائت  همان
 دارد؛ در نتیجه، در صـورت       تحا صر موم مردم مضمون این روایت، در تجویز قرائت ع      

 .تواند دلیل خوبی بر تجویز قرائت عامه باشد صحت سند، می
 

  بن سمطانی سفتیروا. 2.2
نْـدَبٍ، عَـنْ                     هِ بْـنِ جُ اللـَّ دِ بْ ادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اْلحَکَمِ، عَنْ عَ نَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَ ابِ ةٌ مِنْ أَصْحَ دَّ عِ

الَ    مْطِ، قَ انَ بْنِ السِّ یَ اللَّهِ : سُفْ دِ بْ اعَ لْتُ أَبَ زِیلِ  )ع(سَأَ نْ آنِ  عَنْ تَ رْ الَ   الْقُ وا   «:  ، قَ مْـتُمْ   اقْـرَؤُ مَـا عُلِّ   »کَ
 تنزیـل قـرآن     ۀ دربـار  )ع(از امام صادق  «:  سفیان بن سمط گوید    .]666-667، ص 4 ج ،64[

 .»‘  قرائت کنید،اید که آموختهگونه  همان’ :پرسیدم، فرمود
 

 مانی محمد بن سلتیروا. 2.3
دِ بْـنِ سُـلَ             مَّ ادٍ، عَنْ مُحَ نَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَ ابِ ةٌ مِنْ أَصْحَ دَّ ابِهِ      عِ انَ، عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَ مَ عَـنْ  : یْ

سَنِ أَبِي الَ )ع(الْحَ ا             ’: قُلْتُ لَهُ «: ، قَ نْـدَنَ آنِ لَـیْسَ هِـيَ عِ رْ اتِ فِي الْقُ مَعُ اآلیَ سْ ا نَ اكَ، إِنَّ دَ جُعِلْتُ فِ
مَعُهَا، وَ ال    سْ ا نَ مَ ثَُم؟             کَ ا عَـْنکُمْ، فَهَـلْ نَـأْ نَ ا بََلغَ مَ ا کَ هَ َرأَ سِنُ أَنْ نَقْ وا    «: فَقَـالَ نُحْ مَـا  ال، اقْـرَؤُ کَ

تُمْ مْ ُمکُـمْ    تَعَلَّ یئُکُمْ مَنْ یُعَلِّ جِ یَ سَ  محمـد بـن سـلیمان از برخـی          .] 640، ص 4  ج ،64  [»‘.، فَ
شنویم   فدایت شوم، آیاتی از قرآن می     «:  گفتم )ع(بوالحسن به ا   که اصحابش نقل کرده است   

گونه که از شما به ما  ن را همانکه با آنچه نزد ماست، تفاوت دارد و ما خوش نداریم که آ
اید قرائـت     که آموخته  گونه نه، همان  ’:کنیم؟ فرمود   آیا گناه می  . رسیده است قرائت کنیم   

  1.»‘کس که باید شما را بیاموزاند، خواهد آمد کنید، آن
                                                                                                                             

 ]1777ص ،9 ج ،61. [است) عج(األمرصاحب آموزاند، می و آید می که کسی از مراد. 1
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  ی بن مهتدیز عبدالعزیتروا. 4. 2
گویـا   .پرسـد   توحیـد مـی  ۀری چگونگی قرائت سو    درباره )ع(در این خبر، راوی از امام رضا      

 قرائتـی هماننـد     )ع(در مقابل، امام  . رایج نظر دارد   های  سؤال وی به انتخاب یکی از قرائت      
 1،اسـت و مرفـوع     در کافی مرسل     ،روایتاین  . قرائت مردم را برای وی جایز شمرده است       

 :  قابل دستیابی است به صورت زیردر آثار شیخ صدوقآن، اما سند کامل 
ا نَ ثَ دَّ دُ بْنُ                حَ مَّ ا مُحَ نَ ثَ دَّ الَ حَ نْهُ قَ اقُ رَضِيَ اللَّهُ عَ انَ الدَّقَّ رَ مْ دِ بْنِ عِ مَّ دَ بْنِ مُحَ مَ  عَلِيُّ بْنُ أَحْ
دِ    أَبِي بْ یْنُ بْـنُ               اللَّهِ اْلکُوفِيُّ عَ نِي الْحُـسَ ثَ رَْمکِيُّ قَـالَ حَـدَّ بَ اعِیلَ الْ مَ دُ بْنُ إِسْ مَّ ا مُحَ نَ ثَ دَّ الَ حَ قَ

سَنِ   تَـدِي قَـالَ           الْحَ مُهْ زِیزِ بْنِ الْ دِ الْعَ بْ ادٍ عَنْ عَ رُ بْنُ زِیَ نِي َبکْ ثَ دَّ الَ حَ ، 1  ج،4؛ 284 ص،3  [قَ
لْتُ «:]133ص ا علیه السالم عَنِ     سَأَ الَ    الرِّضَ یدِ، فَقَ َرأَ    ’: التَّوْحِ هُ أَحَـدٌ     «کُلُّ مَنْ قَ وَ » قُلْ هُوَ اللـَّ

ی     رَفَ التَّوْحِ دْ عَ الَ  «: قُلْتُ. »‘.دَآمَنَ بِهَا، فَقَ ا؟ قَ هَ رَؤُ یْفَ یَقْ اسُ     ’:کَ هَـا النـَّ رَؤُ مَـا یَقْ یـهِ    کَ ادَ فِ :  ، وَ زَ
کَ اللَّهُ « ذلِ کَ اللَّهُ رَبِّي     کَ ذلِ  ۀ دربـار  )ع( از امـام رضـا     .]230، ص 1  ج ،64و  همـان     [»‘ رَبِّي، کَ

دٌ    «هرکس«: توحید پرسیدم، فرمود   ن ایمان داشته باشـد،     را بخواند و به آ    » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَ
 که مردم قرائـت     گونه    همان«:  فرمود »چگونه قرائت کند؟  «: گفتم. را شناخته است   توحید
کَ اللَّهُ«: کنند و بیفزاید می ذلِ کَ اللَّهُ رَبِّي کَ ذلِ  .» رَبِّي، کَ

 
 مسعود ابن تروای. 5. 2

 اهل سنت نیز آمده      در منابع  )ع(مضمون روایات مجوز قرائت عامه، به نقل از امیر مؤمنان         
بـه مـردی    «:  کـه گفـت    عاصم از زر بن حبیش و او از ابن مسعود نقل کرده اسـت             . است

 بر من اقراء    )ص( احقاف برایم قرائت کن و او خالف آنچه رسول هللا          ۀآیه از سور  سی  گفتم  
 احقـاف بـرایم قرائـت کـن و او           ۀآیه از سـور   سی  به دیگری گفتم    . کرده بود، قرائت کرد   

 )ص(دو نزد رسول خدا      همراه با آن  .  فرد اول بر من اقراء کرده بود، قرائت کرد         خالف آنچه 
به شما ] رسول هللا[’:  که نزدش نشسته بود گفت)ع( خشمگین شد و علی)ص(پیامبر. رفتم
 ؛199، ص 2 ج ،13  [»‘.2 که به شما آموزش داده شده، قرائت کنید        گونه    همان فرماید  می
؛ 125، ص 1ج،  42؛  23، ص 1 ج ،56؛  470، ص 8 ج و408، ص 1 ج ،12؛  472، ص 1 ج ،19
 .]198، ص5 ج،54؛ 24، ص1 ج،56 :نکنیز 

 بر علم امام    ،آشوب نیز روایت مذکور را از منابع اهل سنت نقل کرده و با آن              شهرابن  
 .]42، ص2  ج،6: نکـ  [ده استکراستدالل قرائات  وجوه مختلف ه ب)ع(علی

                                                                                                                             
مَّدُ. 1 عَهُ، اللَّهِ عَبْدِ أَِبي بْنُ ُمحَ یزِ عَبْدِ عَنْ رَفَ زِ عَ هْتَِدي بْنِ الْ مُ الَ ، الْ  ]230ص، 1 ج، 64: ... [قَ
وا. 2 ءُ رَ مَا اقْ مْتُمْ کَ لِّ  .عُ



  225 »اس کما یقرء النّأاقر«داللت و مصداق روایت 

 

 سند روایاتبررسی . 3
، 12 ج،  67: نکــ   [  تـضعیف ایـن سـند از سـوی برخـی           .الم صـحیح اسـت    سند روایت س  

حال آنکـه، ایـن فـرد        ؛ به دلیل ضعفی است که به سالم نسبت داده شده است           ]523ص
سالم بـن   «و  » سالم بن سلمه  « و   ]188ص،  80: نکـ  [  و موثق است   »سالم ابوسلمه «همان  
 مؤید 1.از سالم ابوسلمه هستند، در سند روایات کافی و بصائر، هر دو تصحیفی           »سلمه  ابی

، 34  [»سـلمة  عن سالم أَبي  «،  ر عاملی از این روایت کافی     آنکه در نقل شیخ ح    این مطلب   
نیز برخی در اشـاره بـه ایـن حـدیث، آن را          . آمده است  ]314، ص 3  ج ،32؛  162، ص 6 ج

 و در ایـن     صـحیح  در نتیجـه، ایـن روایـت         ]21، ص 10  ج ،68:  نکــ   [.اند  صحیح خوانده 
  .استوضوع قابل استدالل م

  سند روایت سفیان بن سـمط و       ]185 ص ،80 [بنا بر پذیرش ضعف سهل بن زیاد      اما  
 بـه دلیـل     عبدالعزیز بـن مهتـدي     نیز سند روایت     .، ضعیف خواهد بود   محمد بن سلیمان  

، مهمل و به دلیـل       نامی از او در کتب رجالی نیامده       که» حسین بن حسن بن برد    «وجود  
 او در کتب رجالی وجود ندارد، مجهـول   دربارۀکه توثیق و تضعیفی     » ر بن زیاد  بک«حضور  
توان این روایـت را       رو می   از این .  روایت این باب، روایت سالم است      ۀدر نتیجه، عمد  . است

 . قرار دادتوجهد ور م،حدیثی آنۀ به عنوان محور و دیگر روایات را به عنوان خانواد
 

  روایات سبب ورود. 4
وجـود   گانـه  های هفـت  ئت برای اکتفا به یکی از قرا استدالل به این روایات    شکالی که در  ا

ـ روایت سالم و محمد بـن سـلیمان   ـ به ویژه   این روایات،برخیدارد آن است که   را بـا   
ئـات  ، ناظر به تجویز قراکردهخود ترسیم توجه به صدر و ذیل و فضایی که راوی با سؤال       

اینان معتقدند این روایات، ناظر بـه قرائتـی هـستند کـه برخـی               . دان   ندانسته وم مردم عم
پس نهی در این اخبـار، بـه       . راز نزد برخی راویان به امانت گذاشته بودند       شکل   به   )ع(ائمه

، 1 ج، 18: نکــ   [گـردد  مـی باز  )ع(منع از قرائت زیادات مروی از ایشانافشای این اسرار و    
در و   ] 423، ص 4 ج ،43؛   127، ص 2 ج ،15؛  244-245، ص 6 ج،  35؛  359-360ص

 . ترجیح قرائتی بر قرائت دیگر داللت ندارند نتیجه بر
 و  )ع( مردم از مـصحف امـام علـی        شتننیز شاید بتوان گفت مقصود روایت سالم، بازدا       

                                                                                                                             
 یبـرا ). ن سـلمه   سالم ب  یلذ( 22ص،  9ج همان، و) سلمه  ی سالم بن اب   یلذ (20ص،  9 ج،  39؛  184ص،  83:  نکـ. 1

 .52-55، ص77:  نکـیت، رواین سند ایلی تفصیبررس



 1393پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      226

 )ع( و ایـشان   پنهـان خواهـد بـود      )عـج (حجت بیان این نکته است که این مصحف، تا روز ظهور         
 با این .] 164، ص15 ج، 17؛  135، ص2 ج ،15؛ 74، ص5 ج، 82  [.پسندد مینقرائت به آن را 

مورد توجه روایت نبوده است؛ چرا که اخذ به اطالق، فـرع ورود             قاریان  سبب ورود، رجوع به     
توان گفت اقتضای     است که در این صورت، می     قاریان  این اخبار برای تأسیس حکم ارجاع به        

  .] 135، ص2 ج ،15 [، اخذ کندبخواهدرا ات ئام از قرادست که مکلف هر ک ا ایناطالق
 )ع(بیت که زیادات موجود در قرائت اهل      است   این،  ای که نباید از نظر دور داشت        نکته

در خبـر   » حـروف «مراد از   . از جنس تفسیر است اما در این روایات، سخن از قرائت است           
ـ ترین روایت این مبحث است که مهم ـ  سالم  این کاربرد، در زمان صـدور   و استتئا قرا 

 را بر هفت قرائت حمل      »سبعة احرف «روایت نیز مرسوم بوده است چنانکه برخی حدیث         
 نیـز مالحظـه   )ع(خبـری از امـام صـادق     این کـاربرد از حـروف، در         همچنین. اند  کرده می
 در خبــر .]1775-1776، ص9 ج، 61:  و شــرح آن در665، ص4 ج ،64: نکـــ  [شــود مــی

 اینگونـه بـه حـرف       )ع(که کالم امـام     چنان حث نیز مراد راوی از حرف، قرائت است       محل ب 
هِ    «: مورد نظر راوی اشاره دارد     اکُفَّ عَنْ هذِ رَ روایـت پیرامـون    این  حال به فرض که      .»ةئَالْقِ

ها باشد، باز هم این نکته باقی اسـت کـه         و منع از آن    )ع(اضافات تفسیری قرائت اهل بیت    
 در دو روایـت      و  و محمد بن سلیمان دارای چنین سبب ورودی هستند         تنها روایت سالم  

، راوی از    نیـز  سـفیان بـن سـمط      در روایـت  . نیـست  )ع(دیگر، سخن از قرائت اهـل بیـت       
 ،گونـه کـه آموختـه اسـت          همـان به   او را به قرائت      )ع(پرسد و امام    ترتیل قرآن می  /تنزیل

 توحیـد   ۀ شأن و جایگاه سـور     ازن  نیز در خبر عبدالعزیز بن مهتدی، سخ      . دهد  فرمان می 
 بـه اخـتالف در       اسـت و صـراحتاً     )ص(خبر ابن مسعود نیز مربوط به زمان نبی اکرم        . است

بـه  «قرائـت   این روایت نیـز همچـون روایـت سـفیان و ابـن سـلیمان،                . ردقرائت اشاره دا  
ر اجتهاد د این اخبار داللت دارند که      .  را توصیه کرده است    » که آموخته شده   صورت همان
   .باشد م از استادتعلیم و تعلّ ۀه شیوبمستند و ید  قرائت با و جایز نیستقرائت
 )ص( رسول خـدا   ۀ چهر  دگرگون شدن   ابن مسعود آنکه    دیگر درمورد سبب ورود خبر     ۀنکت

ن آن امری طبیعـی اسـت   با شنیدن اختالف در قرائت و ناپسند شمرد    که رهبر جامعه است   
 نـشان   ، نجـوا نمـود    )ع(با علـی  تنها   را اعالم نکرد و آن را        مسئلهاین   خود   )ص( پیامبر اینکهاما  
 از قصد مناقان در اختالف افکنـی میـان قاریـان            )ع( و هم علی   )ص(دهد که هم رسول خدا      می
، منافقان فرصت را برای کرد می از قرائت خاصی حمایت )ص(اگر رسول خدا و  آگاه بودندقرآن

با تأکید بر اینکه هـر   )ص(حال آنکه ایشان. شمردند نیمت میای با قرائت دیگر، غ ایجاد معرکه 
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 یـا بـرای سـست        و آن قرائت را بـرای تـسهیل       که آموخته قرائت کند،      گونه    همانکس باید   
در  ؛]68ص،  28  [کـرد اثر  هـای منافقـان را بـی        مجاز شمرد و نقشه   منافقان  های    کردن نقشه 
 . عامه را از آن استفاده نمودئتقراتوان اطالق روایت را اخذ کرد و تجویز  نتیجه می

 نـاظر بـه    این روایات، ظـاهراً    ست که  ا دیگری که به این روایات وارد شده این       اشکال  
 ۀاسـتفاد  استدالل به قرائـت بـرای     هستند و نه    ) اتئموضوعی از قرا   ۀاستفاد( جواز قرائت 

 روایـات، ایـن   که  چرا]317، ص4ج،  69؛  335، ص 1 ج،  38: نکـ[ )طریقیاستفادة  ( حکم
 صحت  یاند و رواج قرائت، لزوما به معنا        رواج قرائت بین مردم را مالک اخذ آن قرار داده         

امـا چـه بـسا بتـوان گفـت در            ]254ص ،84: نکـ  [و اصالت آن در مقام استدالل نیست      
تـوان بـر     مـی  ـ  صورت قطع به مخالفت با واقعنه در و ـصورت احتمال رسیدن به واقع  

ـ  حکم، متعبد بـه قرا     ۀدر استفاد اساس این روایات،      برخـی   ] 135، ص 2 ج،  15[ .ات بـود  ئ
را ) اخذ طریقی ( گانه  های هفت   تئفقها نیز از امر موجود در این روایات، جواز عمل به قرا           

  .]286 ص،86: نکـ  [اند استفاده کرده
حتی در صورتی که این روایـات نـاظر بـه اخـذ موضـوعی               رسد    حال، به نظر می    به هر 

در بلکـه     منتفـی اسـت    کـامالً  ،ئـات  طریقـی از قرا    ۀاین بدان معنا نیست که استفاد     شند،  با
در . شـود   ، به این حوزه محدود می      نماز موضوعی، تخییر در انتخاب قرائت    اخذ  صورت جواز   

قرائـات  تواند بدون دلیل به هر کـدام از           مکلف نمی  طریقی،   ۀ و استفاد  مقام عمل مقابل، در   
هـا، متفـاوت و یـا          در جایی که احکام مستفاد از قرائت       خصوص  به ندخواهد، عمل ک    که می 

شـود و قرائـت بـه عنـوان مؤیـد        در این موارد، به روایات مراجعه می هلکب ؛متعارض هستند 
 راه  هـا   تئ تعارض قرا  ۀ روایات متعارض، به حوز    ۀ عالجی ۀگیرد و یا ادل     مورد استفاده قرار می   

   .یکی از دو قرائت را در مقام عمل اخذ کردتوان  ی م و با توجه به این ادلهیابند می
 

  روایات بررسی داللت. 5
سـالم و نیـز روایـت محمـد بـن           روایـت   ،  ی که توسط شیعه رسـیده اسـت       از چهار خبر  

ـ    با ، بین آیاتی که راوی شنیده      هستند؛ اختالف  ، متضمن یک اختالف   سلیمان  زد آنچـه ن
را بـه اخـتالف در نـص آیـات حمـل            ف   برخی این اخـتال    .وی، معمول و رائج بوده است     

و انـد     هدانـست  )ع(بیـت   زوائد تفسیری در قرائت اهـل       آن را مربوط به     دیگر بعضی. اند  کرده
در این . اند ج حمل کردهی با قرائت را)ع(بیت  آن را بر اختالف قرائت اهلتعداد بیشتری هم

ـ میان، اختالف در نص قرآن  دیـدگاه اخیـر   و دو مردود است ـ به دالیلی که خواهد آمد 
 . دارند احتمال صحت بیشتری
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 اتیآ نص در اختالف. 1. 5
 روایاتی بینرا در سالم  روایت آلوسی. اند برخی این روایات را دال بر تحریف قرآن دانسته

 استدالل ، خلفاۀها بر اعتقاد شیعه به تحریف و نقصان قرآن به واسط است که با آن آورده
مورد برخی دانشمندان شیعه نیز همین برداشت را از روایات           .]25، ص 1 ج،  21[ کند  می

  شبر برای این روایـات برگزیـده       بابی که سید عبدهللا   به عنوان مثال، نام     . اند  داشتهبحث  
در دست ماست و عـدم  که وجوب عمل به آنچه از قرآن      «:  دارد ، نشان از این مطلب    است

، 49 [»الـدفتین واجـب اسـت      مل به بـین   جواز قرائت به آنچه از آن حذف شده و اینکه ع          
را  )عـج ( قرائت حضرت ولی امر    ۀدر شیو » علی حده «قید  شیخ یوسف بحرانی    نیز   .]133ص

در ایـن زمـان نهـی        آن    از قرائـت   )ع( همـان زیـاداتی کـه ائمـه        ۀیعنی به اضاف  «با عبارت   
 به  اند  کردهنع  م آن   از قرائت  )ع(ایشانحمل آیاتی که    «:  است معنا کرده و افزوده   » اند  کرده

بن سـلیمان و سـالم   اخبر (ها تأویل بوده و نه تنزیل، با داللت ظاهر این دو خبر            اینکه آن 
 قرائـت کـرده و   آنچنان آن را )ع(قائم’ :ها آمده است  چرا که در آن    منافات دارد ) بن سلمة 

  .] 72، ص4  ج،23[ »‘دهد به مردم تعلیم می
دهد که تحریف قرآن را مفـروض         رادی خبر می   اف ۀشیخ حر عاملی از عقید    همچنین  

مـا مـأموریم   «: انـد  بر تقیه حمـل کـرده   را  قرائت همانند مردمهگرفته و امر این روایات ب   
دانیم قرآن را قرائت کنیم و بر این قرائت، ثواب قرائـت صـحیح قـرآن                   که می  گونه    همان

  .]43ص، 31  [»گردد مترتب می
وی . نماید   نیز همین عقیده را محتمل می      هیالسرو سائلالمظاهر کالم شیخ مفید در      

  مـصحف کنـونی وجـود دارد، قـرآنِ          در جمیع آنچه بین الـدفتین    «: بعد از این سخن که    
 » نیـست   اسـت   آنچه نازل شده   ۀاما این هم   است   نزل است و چیزی بر آن افزوده نشده       مُ
افـزون بـر آنچـه در       ی   از قرائتـ   )ع(در بیان وجه نهی ائمه    همچنین وی    .]78-79ص،  74[

زیرا آن بر وجه تواتر نرسیده و تنها بـه صـورت آحـاد              «: گوید  می است   مصحف ثبت شده  
نیز وقتی انسان چیزی مخـالف بـا   . کند  خطا می خود گاه در نقل،وارد شده است و واحد   

 خویش برانگیخته و نفس خود را به هالکت         بر ضد الدفتین را قرائت کند، دشمنان را        بین
  .]82همان، [»دانداز می

ممکـن  چهار روایت محل بحث، تنها روایات سالم و محمد بن سلیمان هستند که              از  
ترین روایت ایـن مبحـث،       همآنجا که م   از.  داللتشان مطرح شود   ۀدرباراحتمال  است این   

بر فـرض صـحت خبـر، از کجـا           اند   و گفته   آن کوشیده  توجیه برخی در خبر سالم است،    
، صحیح یا مروی و یا قرآن بـوده اسـت؟ چگونـه             خوانده  که آن مرد می   که حروفی   معلوم  
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توان ثابت کرد که این قرآن، صحیح نیست و تنها جاری مجرای صحیح اسـت؟ بعیـد           می
ابَ اللّهِ  « )ع(نیست که سخن امام    تَ َرأَ کِ هِ  قَ دِّ  شود اول حدیث، بر این حمل       ۀبه قرین » عَلى حَ

نیز بعید نیست کـه     . کند  می را برای قرائت معین      گانه  های هفت   تئ یکی از قرا   )عج(که قائم 
 قرائتی واحـد داشـته و در آن اخـتالف قرائتـی             )ع(مراد آن باشد که مصحف امیر مؤمنان      

 نیز  تعلیل به تقیه  .  و این قرآن اختالفی نبوده است       مصحف بین آن  و افزون بر این      نبوده
تر از خـودش       معارضی قوی   است دههر چه از باب تقیه وارد ش       وجهی ندارد زیرا     جادر این 

 اسـت   مروی، قرآن باشد، چرا حتی خبر واحـدی نرسـیده         تِئاما اگر این قرا   . داشته است 
، )عج(ها داللت داشته باشد؟ بلکه مشخص کردن زمان تا قیام قائم           که بر جواز قرائت به آن     

ـ          شود چرا   مانع از حمل بر تقیه می      ه که ظاهرش حصول نقـص در قـرآن اسـت و عامـه ب
حـدیث داللتـی بـر صـحت حـروف          ایـن   بـه عـالوه،     . کنند   را انکار می   مسئلهشدت این   

  .]44-45ص، 31[ ها داللت دارد  بلکه بر عدم صحت آن وعنه نداردٌ منهی
  ـ نه به شکل نقصان و نـه زیـاده   ـ  این روایت، بر تحریفتر آنست که  صحیحتحلیل اما 

کـاربرد حـروف بـه معنـای        ور این خبر نیز     در زمان صد  که گذشت،     چنانرا  زیداللت ندارد   
، تنها بر   مردم )قرائت( حروفبر خالف   ) اتیئقرا( حروفیشنیدن  رواج داشته است و      تئاقرا

 در مـصحف    کـه شـنیده   تی  ئاقرا: گوید   سالم نمی   زیرا اختالف در کیفیت قرائت داللت دارد     
 و ضـمیر در     »کننـد نیـست     به شکلی کـه مـردم قرائـت مـی         «: گوید  موجود نیست بلکه می   

 و نـه اخـتالف      صراحت دارد  در اختالف کیفی      مطلب این. 1گردد   به حروف باز می    »یقرؤها«
 .]113ص، 59[ کرد هم او را از مخالفت با مردم در کیفیت ادای الفاظ نهی )ع( امام وکمی

خبر محمد بن سلیمان نیز تنها بر اختالف بر کیفیت ادا و اتفـاق در مـاده و صـورت                    
ا  «: گویـد   چـرا کـه راوی مـی       ؛]71ص،  59  [رد و بر بیش از این داللت ندارد       داللت دا  إِنـَّ

مَعُ  سْ آنِاآلنَ رْ اتِ فِي الْقُ یْسَ یَ ا لَ دَنَ نْ مَعُهَهِيَ عِ سْ ا نَ مَ  در این خبر، به آیات »هی«ضمیر »  2ا کَ
وی  بـا آنچـه نـزد را       ،شود   آیاتی که شنیده می    ۀ و این نشان از آن دارد که ماد        اشاره دارد 

 .است، یکی است اما کیفیت آن در شنیدار متفاوت است
 الـسرویة  المـسائل  گرچه ظاهر کالم شیخ در        نیز باید گفت   کالم شیخ مفید  در مورد   

ش، این احتمال، با توجـه بـه اثـر دیگـر          سازد اما     اعتقاد او به تحریف قرآن را محتمل می       
روهی از امامیه معتقدند کـه هـیچ        گ«:  آورده است  المقاالت أوائل در   وی  زیرا مردود است 

                                                                                                                             
ا وَ«. 1 نَ عُ أَ مِ سْتَ وفاً أَ رُ رْآنِ مِنَ حُ قُ ا عَلى لَیْسَ الْ ا مَ رَؤُهَ قْ اسُ یَ  »النَّ
  .است متفاوت ماست، نزد] آیات هماناز  [آنچه با که شنویم می ای گونه به است، قرآن در که را آیاتی ما. 2
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 لیکن تأویل و تفسیر معانی مصحف امیـر         است ای از قرآن حذف نشده      آیه یا سوره  کلمه،  
این مطالب نیز ثابـت     .  که بر اساس حقیقت تنزیل قرآن بوده، حذف شده است          )ع(مؤمنان

د کـه   شـو   عجز است، نیست و گاه می      مُ  که قرآنِ  »هللا کالم«و منزل بوده است گرچه جزء       
ال’ :تأویل قرآن، قرآن خوانده شده است      جَلْ وَ آنِ تَعْ رْ الْقُ بْلِ مِنْ بِ ضَى أَنْ قَ یْـکَ  یُقْ لَ یُـهُ  إِ  وَحْ

دْنِي رَبِّ وَقُلْ ا زِ مً  و این    است در این آیه، تأویل قرآن، قرآن خوانده شده       . ]114 ،طه  [‘عِلْ
این قول از نظر کسی کـه    به نظر من،    . چیزی است که اهل تفسیر در آن اختالفی ندارند        

تر اسـت و تـأویلی نیـز در آن            ادعای نقص کالمی از نفس قرآن را دارد، به حقیقت شبیه          
در نتیجه، نهایـت چیـزی کـه از          .]81 ص ،73  [»نیست و من به همین نظر مایل هستم       

  و ت مشهور است  ئا با قرا  )ع(قرائت اهل بیت  اجمالی  شود، اختالف     این احادیث استفاده می   
  با قرآن موجود ندارد )عـج (حضرت مهدیقرآن در عهد    الفاظ   وایات، داللتی بر تفاوت   این ر 

  .]148و  94-95 ص،79: نکـ[
، موجـب ایجـاد   اخـتالف در قرائـت   ای که نباید از نظر دور داشت این است کـه              نکته

 ، آیات و کلمات قرآنی، به اتفـاق مـسلمانان         ها  ه چرا که سور   شود  نمی تحریف قرآن    ۀشبه
 و تنها چگونگی خواندن این متن است که در مواضعی اندک، مورد اختالف              1متواتر است 

یا امالـه و   ـ  فروع قرائیـ   اعراب برخی کلماتۀ بدیهی است که اختالف نظر دربار2.است
  3.نیستبه  تحریف  به هیچ وجه  ـاصول قرائیـ ادغام در برخی کلمات 

  ـ  سفیان بن سمطمی این روایات ـ خصوصاً روایت  از داللت التزا برخیاز سوی دیگر
الزم اسـت   « :آنان از داللت این روایـات بـر اینکـه         . اند  را استفاده کرده  قرآن  عدم تحریف   

                                                                                                                             
 .نیست تواتر این بر ای خدشه شاذ، اتئقرا برخی وجود طبیعتا. 1
 متمم قراء نیز و ها آن راویان و سبعه قراء اختالف گرفتن نظر در با را الحروف رشفَ در اختالف حبش. 2

 وجـه سـه   ی کلمـه، کلمـات دارا  1315:  قرائتوجه دو یکلمات دارا:  شمار کرده است   چنین عشره،
 کلمـه   3:  قرائت وجه پنج ی کلمه، کلمات دارا   24:  قرائت وجه چهار یلمه، کلمات دارا   ک 105: قرائت

 یرشـ  اخـتالف فَ یـشتر  بیـا  وجـه  شـش  که در یا و کلمه) بار تکرار شده است    یازده    از آنها  یکیکه  (
 1996 کلمـات مـورد اخـتالف،        یگـر،  د یدر آمار ] به بعد 170، ص 30: نکـ. [داشته باشد، وجود ندارد   

 اسـت   ی با احتساب موارد   که ظاهراً ] 35، ص 25: نکـ[ شده یینتع) از کل کلمات قرآن   % 56/2( کلمه
 .   شوند یکه چند بار تکرار م

اخـتالف قرائـت یـا تحریـف        « ، مرتضي ،نیا   کریمي ؛»ات و تحریف قرآن   ئاختالف قرا « ، علي ،نصیري: نکـ. 3
 اهـل   یهـا    از آن دسـته قرائـت      یانتب یر تفس یادکرد ۀنحو رهگذر از است کوشیده اخیر ۀمقال. »قرآن

 ین بودن ا  یری بر تفس  ی مبن ی طوس یخ ش یدگاهاند، د    بوده یه نسبت به اصل آ    یاداتی ز ی که دارا  )ع(یتب
 .  ها را به اثبات برساند قرائت
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اند که قرآن    د، نتیجه گرفته  کرقرآن شایع و معروف بین مردم را تالوت و غیر آن را ترك              
 ،59  [نخواهـد یافـت   راه   و   ت اس موجود، حجت قاطع خدا است و باطل به آن راه نیافته          

 مجـاز  و مشروع را مأثور قرائت گونه چند که روایاتيزیرا معنای    ؛]302ص،  78؛  106ص
ـ گونه چند آن ۀهم که است این ،شمارد مي  گرچـه  اسـت  قرائـت  قابـل  ـخداوند اذن به  
 بـوده  هـا  قرائـت  آن از یکـي  ،شده نازل )ص(پیامبر بر قرآني وحي قالب در مستقیماً آنچه

 احکـام  ۀدربار معصوم کامل انسانِ هرگز و دارد الهي ۀپشتوان )ع(معصوم تجویز زیرا ؛ستا
  .]49ص، 37[ گوید نمي سخن غیرخدا از ،دیني
 

 یریتفس اداتیز در اختالف. 2. 5
کند کـه   فیض کاشانی استماع حروفی را که بر خالف قرائت مردم است، بر این حمل می             

 وحـی   ۀکند و مـراد آن را بـه واسـط            می ری تفس  قرآن را  راوی حروفی را شنیده که الفاظ     
 مجلسی بـرای ایـن روایـات    ۀ از عنوان بابی که عالم.]1778، ص9 ج، 61 [کند میروشن  
ـ   اقرآن ظـ  «: شود   نیز همین معنا استفاده می      است برگزیده طنی دارد و علـم همـه       اهر و ب

دانند مگـر بـه     آن را نمی است و غیر ایشان)ع(چیز در قرآن است و تمام آن علم نزد ائمه        
 و  )عـج (انتهای این حدیث، بشارتی است به قیـام قـائم          .]88، ص 89 ج،  66  [»تعلیم ایشان 

اینکه کتاب را با حدود خود تالوت خواهد نمود و معلوم است که قرائت قرآن، همـراه بـا                   
 .]113 ص،59 [فهم مطالب بلند آن، حدی از حدود قرآن است

 
 قرائت در اختالف . 3. 5

 وـ ج بین مـردم   یراهای  قرائت با )ع(بیت این روایات، حداکثر بر تفاوت اجمالی قرائت اهل
ـ نه تفاوت در اصل کلمات قرآنی بسیاری از علمای شـیعه نیـز بـر همـین     . داللت دارند  

آنان این اخبار را . اند  از این روایات داشتهیهای دیگر عقیده بوده و بر این اساس برداشت
ـ گرچـه تـواتر قرا    و معتقدنـد حمل کردهرائج قرائات لکه وجوب استعمال بر جواز و ب   ات ئ

 ء، انسان را از تکلیـف قرائـت قـرآن، بـری    ها ئتهر کدام از این قرا    ، است سبع ثابت نشده  
اگر اختالف قراء در برخی کلمات، از جهـت        در نتیجه،    .] 205ص،  29: نکـ [کند  میمه  الذّ
 و یا از جهت هیأت، مربوط به صـدر اول باشـد،    ـو کفؤا  کفوا   ،سراط و صراط  : مانندـ  مواد

 صـدق   شانبر هـر کدامـ    » اقرءوا کما یقرأ الناس   « زیرا   ؛اخذ هر کدام از آنها اشکالی ندارد      
  .]17، ص2 ج، 58[ کند می
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 » قرائت مردم«مصداق . 1. 3. 5
تعیـین   باشـند، بحـث بـر مـدلول آنهـا بـه        ئتبنا بر اینکه این روایات دال بر اختالف قرا        

مقتـضای قاعـده    . رسد   می ،اند  هایی که مورد نظر تجویز موجود در آن بوده          مصداق قرائت 
ت خـصوصیات آن    یـ نزل همـراه بـا رعا      قرائت قرآن در نماز، لزوم اکتفا به قرائت مُ         ۀدربار
 بـا ایـن حـال،     .  قرآن با یک قرائت نازل شده است       شود که   نیز از اخبار استفاده می    . است

امـا بیـشتر    . احتیـاط الزم اسـت    ،  بر امت ملتبس شـده    ات،  ئل و دیگر قرا   نزَچون قرائت مُ  
ات مـشهور و نیـز      ئدانشمندان شیعه، روایات محل بحث را بر جواز یا وجوب قرائت با قرا            

 ۀ حمل کرده و به این وسیله، از مقتضای قاعـد )ع(ات مروی از ائمهئممنوعیت قرائت با قرا   
 .اند اولیه خارج شده
، نـشان از     اسـت  باب مربوط به این روایات برگزیده     برای   یشیخ حرّ عامل   عناوینی که 

های  و نه شواذ و قرائت     1متواترگانۀ    هفتات  ئباب وجوب قرائت به قرا    «:  دارد مسئلههمین  
هـای مـشهور      باب جواز قرائت به قرائت    « و   ]226، ص 4  ج ،85؛  163، ص 6  ج ،34[ »مرویه

قرائـت بـه    « و   ]315-314، ص 3 ج،  32[ »مان غیبت های مرویه در ز     بین عامه و نه قرائت    
 در این حالت، جواز قرائت بـا        .]64-63، ص 3ج،  33  [»ات مشهوره و نه شواذ و مرویه      ئقرا
 مـشهور   هـای   ئـت ، منوط به موافقت آن بـا یکـی از قرا           رسیده )ع(ه از جانب ائمه   اتی ک ئقرا

   .]385، ص1 ج، 20: نکـ [است
، بـر اسـاس تلقـی       انـد   داق تجویز موجود در این روایات بوده      اتی که مص  ئقرا ۀاما دربار 

ات ئ؛ جواز یا وجوب استعمال قرا     شکل گرفته است  ، نظرات متفاوتی    »قراءة الناس «افراد از   
 از  هـایی    قرائـت حفـص، برداشـت       و حتی صرفاً   )ع(ج در عصر ائمه   یات را ئ، قرا عشر یا سبع

 .همین قبیل هستند
 

   یا عشر سبعقرائات )الف
آن  تـواتر  دال بررا این روایات ات سبع دانسته و حتی ئقرارا » اسة النّئقرا«مصداق  ی  برخ

اسُ   «طبق  اینان معتقدند   .اند شمرده َرأُ النَّ ا یَقْ مَ َرأْ کَ شارع مکلفان را به قرائت قرآن امـر         ،»اقْ
تـا برائـت    باشـد   رسـیده    )ص(پیـامبرش از خداوند بـه      باید   ضرورتاً این قرائت،    .کرده است 

تلُوّ( تالوت شده آنچه  ینی حاصل شود که     یق بایـست     شـارع مـی     لـذا  .هللا اسـت   کـالم  ،)مَ
                                                                                                                             

 بلکه. تنیس )ص(اکرم نبی از اتئقرا تواتر به عاملی حر شیخ اعتقاد معنای به لزوما عنوان، این در متواتر لفظ ذکر. 1
 نیز. است آنان از شذوذ مقابل در قاریان از تواتر مرادش شود،  می استفاده مرویه و شواذ با آن تقابل از که  چنان
 . است عامه بین جیرا و مشهور اتئقرا متواتر، از وی مراد است، نمایان الفصول در او دهی عنوان از که چنان
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چـرا   ات سبع اسـت   ئ این طریق، همان قرا    وکند  طریقی برای وصول مکلف به آن تعیین        
یا متـواتر نیـست کـه در      و ـ  استش روشنکه امرـ ها یا متواتر است   که هر کدام از آن

، کرده استگان را به تدبر در آن موظف     ب خدا که بند    راهی برای علم به کتا     ،این صورت 
  که مانند مردم قرائت کننـد       است عالوه بر این، شارع به مکلفان اذن داده       . ماند  باقی نمی 
، بـدون   این قرائـات  پس قول به تواتر     . کنند  سبع قرائت می  قرائات  بر اساس    قطعاًو مردم   

ـ ، قرا در نتیجـه  .  گرچه در بیش از آن شک باشد       ،معارض است  ـ قرا«ات سـبع، همـان      ئ ة ئ
کمـا  «نیـز ظـاهر     . اند   ما را به رجوع به آن و قرائتش امر کرده          )ع(بیت  است که اهل   »الناس

انـد    دم بدان قرائـت کـرده      مر ۀ برای قرائت به آنچه هم     ،این است که این امر     »قرأ الناس ی
 ۀم است و همـ     و مفید عمو   ]به الف و الم     [یحلّ جمع مُ  »ناسال« زیرا لفظ     است وارد شده 

  .]209-210، ص3  ج، 20 [اند  قرائت کردهآنمردم، تنها به 
پیـامبر  ، تواتر از  فوق  در عبارتاتئآید، مراد از تواتر قرا  که از ظاهر عبارت برمی      چنان

بـین  رائـج   ت  ائیز قرا جوت روایت،   ظاهرعالوه بر این،    .  نیست  صحیح  است اما این   )ص(اکرم
سـبع  قرائـات  بـه  برخی این جـواز را  . ها ندارد در تعیین آن رساند و صراحتی      را می مردم  

اتفـاق نظـر    انـضمام   این روایات به     و معتقدند    ]118-119، ص 12 ج،  87[ اختصاص داده 
ـ ات سبع، یقین به فراغت از تکلیف را بر ایـن قرا           ئمسلمانان بر جواز اخذ قرا     ات متوقـف   ئ

آن را   خوانده و    دلیل را بی ین تخصیص   برخی ا اما   ؛]242-243، ص 6 ج،  35[ نموده است 
  .]144ص، 81؛ 79، ص5 ج، 82:  نکـ [اند هشر تعمیم دادبه عَ

 
 )ع(ج در زمان ائمهیات رائ قرا)ب

، 35: نکــ [ انـد   اشـکال کـرده   ،  یا عشر سبع  های    قرائت ۀهمحمل این نصوص بر     برخی بر   
تجـویز   تأمل در ایـن روایـات،   آقای حسینی جاللی نیز معتقد است        .]245- 244، ص 6 ج

شک از موالیان اهـل        بی سؤال کننده  و معتقد است     دده مینتیجه  قرائت عاصم و نافع را      
وطن مـ و یا در کوفـه کـه    ـ)ع( موطن امام ـ  مدینهدر این صورت، یا در. استبوده  )ع(بیت

قرائـت  ، در دمـشق     )ق148.د()ع( عـصر امـام    در. استزیسته    می ،بوده)ع(موالیان اهل بیت  
دو  این  اما در آن وقت،    معروف بود ) ق120.د(ابن کثیر در مکه قرائت     و) ق118.د(ابوعامر
بـاقی  ) ق128.د(در نتیجه، قرائت عاصـم    . ندشد   شناخته نمی  )ع( به مواالت اهل بیت    ،شهر
مد نظر داشته باشد    نیز   قرائت نافع را     )ق183.د()ع(روایت امام کاظم  ممکن است   . ماند  می

در ) ق189.د(قرائـت کـسائی    در مدینه و  ) ق169.د( قرائت نافع  )ع(چرا که در زمان ایشان    
مستقل نشده بود اما قرائت نافع به طور کامل ارائـه       هنوزقرائت کسائی   . بودمشهور  کوفه  
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پس ممکن است این قرائت نیز مراد باشد چنان کـه ممکـن اسـت کـالم امـام               . شده بود 
ـ    . باشـد )ع( تنها تأکیدی بر کالم امام صـادق       )ع(کاظم ت عاصـم، بـه دلیـل       در نتیجـه، قرائ

، به مـدلول    )ع( یا نافع به دلیل شهرتش در عصر امام کاظم         )ع(شهرتش در عصر امام صادق    
 .]342ص، 28[  به قرائت مشهور تصریح دارد،زیرا روایت  است روایت نزدیک

قرائتی که بـا    « :اند همچون   جزی در نماز آورده   مُ قرائتمعرفی  قیودی که برخی برای     
ــیکــی از قرا ، 1 ج ،40؛  520، ص2 ج، 53[ »موافــق باشــد )ع(ل در عــصر ائمــهات متــداوئ

ــا  ]228-229، ص1 ج ،44؛ 209، ص1 ج ،36؛ 111ص، 26؛ 166 ص،41؛ 165ص و یــ
 گویـای  ،] 520، ص2 ج، 53  [» که نزد مردم متعارف باشد، گرچه از سبعه نباشـد  قرائتی«

ای جـز     شـکال، چـاره   برای خروج از این ا    برخی  ،  به هر حال  . توجه به همین اشکال است    
 قطعـی   ۀو یـا سـیر     اسـت    ادعـا شـده    متداولات  ئ که برای کفایت قرا    1 اجماعی رجوع به 
ـ در قرائت قرا   )ع(نامعصوم  ،انکـار آن  بـه   ات متـداول در نمـاز و غیـر آن، بـدون تعـرض               ئ
 .] 459، ص4 ج ،52؛ 335، ص1 ج، 38؛  245، ص6  ج،35: نکـ[ اند ندیده

را بـه   آن  رای یک حکم کلی شمرده و دلیل موجود در          را دا بهتر است این روایات     اما  
مضمون روایت، یک حکم کلی است که ناظر         «:اند  که گفته   ؛ چنان ادها تعمیم د    دیگر زمان 

 حـادث شـده باشـد       )ع(به مطلق قرائت است گرچه آن قرائت بعـد از زمـان امـام صـادق               
اس حتّى یقوم القائممااقرأ ک’:  آمده است )ع( اینکه در برخی اخبار ایشان     خصوصاً  ‘ یقرأ النّ

مکم  ئکممتم فسیجی اقرأوا کما تعلّ  ’: و در برخی دیگر آمده است       به  )ع( گویی امام  .‘ من یعلّ
عراب قرآن  این نکته آگاهی داده است که آنچه بدان مأموریم، موافقت مردم در قرائت و اِ              

 ۀحظـ  بـا مال  خـصوصاً ، به پا خیـزد )ع( تا اینکه قائمـمگر آنچه با دلیل خارج شود ـ  است
  .] 201، ص15 ج ،17[ اند نبودهو مکان شهر یک اء سبعه، از اینکه قرّ

بلکه مراد . مراد از حدوث قرائت در این موارد، ابداعی و بدون سند بودن قرائت نیست   
ات مأثور داشـته و بـه نـام او مـشهور            ئ اختیاراتی است که یک قاری از میان قرا        ۀمجموع
ـ ش از او، کسی به این مجموعه از اختیارات قرائی شـناخته    گرچه که پی   ه است شد شده ن
 گـزینش و اختیـار آنهـا از         ۀوجه تفاوت هر یک از قاریان سبع یا عشر نیز در نحـو            . باشد
 نادر و نیز آنچـه از       های  تئبدیهی است که این جواز، به قرا       .ت مأثور پیشینیان است   ئاقرا

ها مخالف   گیرد زیرا این    ، تعلق نمی   است ل و نقصان که در برخی اخبار آمده       حذف و تبدی  

                                                                                                                             
. اسـت  کـرده  نقل امامیه از قاریان، بین متداول قرائات از استفاده زجوا برای طوسی شیخ که است اجماعی مراد. 1

 ]36ص ،1ج ،55 ؛7ص ،1 ج ،57: نکـ[
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 تعلق گرفتـه اسـت و نـه    قرائت مردم امر موجود در این روایات، به و استبا قرائت مردم    
  .] 202، ص15 ج ،17: نکـ [کندبر آن صدق عنوان قرائت مطلق آنچه که 

 
 )قرائت حفص( قرائت مصحف موجود )ج

در . کـرد توان قرائت      را می  ) حفص روایت(  قرائت مصحف موجود   ،ند تنها برخی معتقد 
اند و بعضی دیگر رواج        خود را تواتر همین یک قرائت دانسته       ۀاین بین، برخی دلیل عقید    

 دلیـل   اسـت ـ  معیار موجود در این روایات بر آنموجب صدق که  ـ آن در حال حاضر را
 . اند  خود شمردهنظر

ـ قرا«  مقصود از  داند، یم متواتر را قرائت   نیهم اًصرف  که یدگاهی د طبق  در »النـاس  ةئ
 تمـام   در قرائـت متـواتر اسـت و         نی تنها همـ   رای ز است حفص قرائت ، محل بحث  اتیروا

 ابـراز  نظـر  نیـ ا بـه  معتقـدان  کـه  یلـ یدال نیتر مهم. ادوار، قرائت عموم مردم بوده است     
. واج آن در تمام ادوار میـان مـردم         برتری سندی این قرائت و ر      از است عبارت اند،  داشته

 . پردازیم ذیالً به بررسی هریک از این دالیل می
 

 برتری سندی قرائت حفص
از سـوی دیگـر،     . وی ضابط و محتاط بود    . عاصم در میان قاریان، خصوصیاتی ممتاز دارد      

از ایـن رو، جمهـور   .  به ضـبط و اتقـان شـهره بـود    ـکه قرائت عاصم را رواج دادـ حفص  
عاصـم را صـحیح      اهـل نقـد، روایـت حفـص از        . نان به اخذ قرائت او اقبال داشتند      مسلما
رو، قرائتی که بین مسلمانان رائج شد، قرائت عاصم بود آن هم فقط به                از این . شمارند  می

 ، قرائـت   نیـز همـین    در تمام ادوار تـاریخ    و   ]245 -248، ص 2 ج،  72 :نکـ [روایت حفص 
  .]153ص ،70: نکـ[ شد می یقرائت برتر تلق

 آن با سند دیگر روایات، برتـری آن نـسبت           ۀبررسی سندی قرائت عاصم و نیز مقایس      
تـا    حفص، یعنی راوی عاصمۀدر این سند، فاصل دهد؛ چرا که به دیگر اسناد را نتیجه می     

در دیگـر اسـناد،       راویان تا صـحابه    ۀ صحابه است، نسبت به فاصل     ۀکه در طبق  )ع(امام علی 
گرچه در سند حمزه    و  نقل شده است   )ع(این قرائت از امام علی    سوی دیگر   از   .کمتر است 

 را از طریـق     )ع( قرائـت امیـر    ،شـود امـا ابـوعمرو        دیده می  )ع(مؤمنان و ابوعمرو نیز نام امیر    
 ، خـود  ۀحمزه نیز گرچه بـه گفتـ      .  و خود پیرو قرائت اهل حجاز بود       بصریان دریافت کرد  

  بـین قرائـت او و      )ع(، اما ده مورد اختالفی که امـام       د عرضه کر  )ع(قرائتش را به امام صادق    
 . وجود دارد متذکر شد، همچنان در قرائتش )ع( امیرقرائت
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هـا را تحـت تـأثیر قـرار          م قاریان نزد مشایخ متعدد، اختیارات آن      تعلّنکه    نکتۀ دیگر آ  
شایخش یک از م با قرائت هیچ قاری قرائتی میانه برگزیند که لزوماًشود   میداده و موجب    

این در حالی است که ادعای عاصم در انتقال قرائـت           . مطابقت کامل و جزء به جزء ندارد      
دهـد کـه وی جایگـاه          به حفص و انتقال قرائت ابن مسعود به ابـوبکر، نـشان مـی              )ع(امیر

 افـراد   ۀ هم تر اینکه طبق ادعای صریحِ      جالب. متفاوتی برای این دو قرائت قائل بوده است       
 )ع( قرائت شیخ خود را نقل کرده و آن را بـه امیـر مؤمنـان               ها عیناً  آنسند روایت حفص،    

 .شود نمی، در مورد سند دیگر روایات مشاهده مسئلهاین . اند رسانده
 بـسیاری از     زیـرا   ابوبکر اسـت    بهتر از   عاصم نیز وضعیت عمومی حفص     بین دو راویِ  

 بر ابـوبکر تـرجیح    وی را در حفظ و ضبط ـ  تضعیف حفص در حدیثبا وجودـ قدما نیز  
افراد سند روایت حفص، در علم به قرآن،        همچنین  . اند  داده و او را به قرائت داناتر خوانده       

تـضعیف برخـی رجالیـان اهـل        . انـد   ات، از جایگاه قابل قبولی برخوردار بوده      ئتفسیر و قرا  
در نتیجـه،    1.سنت نسبت به بعضی از ایشان نیز ناظر به وضعیت آنهـا در حـدیث اسـت                

 با توجه به  توان    نمیها برتر است، اما        نسبت به سند دیگر قرائت     سند قرائت حفص  چه  گر
  .ن قرائت شمرد، تواتر و رواج را مختص به ایمسئلهاین 

 
  مردم عموم نیب حفص در تمام ادوار قرائت رواج

 قرائت کنونی ما، همان قرائتی است که مسلمانان         ندمعتقدپژوهان معاصر     برخی قرآن 
 نقل اخباری از اهـل      یکی از دالیل ایشان،    .]146، ص 2 ج،  72: نکـ  [اند   عهد اول داشته   در

است؛ مانند اینکـه    » ة الناس ئقرا«کند قرائت کنونی، همان        ثابت می  که ظاهراً است  سنت  
بیده سلمانی    بـه   )ص(قرائتی که در سـال وفـات نبـی اکـرم          «: نقل شده است  ) ق73.د(از عَ

، 6ج،  1: نکــ [ »کننـد   ائتی است کـه مـردم امـروز قرائـت مـی           ایشان عرضه شد، همان قر    
ـ قرا«این خبر، معیار شـناخت قرائـت صـحیح را           :  در توضیح آورده است    وی .]154ص ة ئ

  .]147، ص2 ج، 72[ قرار داده و غیر آن را شاذ دانسته است»  الناس
ص قرائـت حفـ   «: گوید  در تبیین نسبت قرائت حاضر و قرائت حفص می        وی همچنین   

 مسلمانان است و انتساب این قرائت به او، یک نسبت مقلوب است چرا              ۀهمان قرائت عام  
ه و روایت صحیح متواتر بـین   ملتزم به موافقت با قرائت عامّ ـ  عاصم اوـکه حفص و شیخ

                                                                                                                             
 دکتـری،  لۀاسـ ر ،»شـهرت  تـا  ابتـدا  از حفـص؛  روایـت  به عاصم قرائت« الهه، پسند،  شاه: نکـ مطلب تفصیل برای. 1

 .ش1393 مشهد، فردوسی دانشگاه
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ختیار قرائتی است که حفـص      قرائت حفص، ا  کردن  پس معنای اختیار    . اند  مسلمانان بوده 
، 2 جهمـان،  [ » اسـت برگزیـده  مـسلمانان از همـان عهـد اول ـ     ـ به دلیل تواتر آن بـین 

 .]245 و154ص
دانـد کـه      خبر سالم را ناظر به تعیین قرائت واحدی می        در  »  اقرأ کما یقرأ الناس   «وی  

 مقیـاس  )ع(در نتیجه، امام. مورد نظر بوده است» نزل على حرف واحد من عند الواحد«در  
 اء را معتبـر نـشمرده اسـت      انان قـرار داده و قرائـت قـرّ         یعنی عموم مسلم   ،را قرائت مردم  

  .]157، ص2 جهمان، [
 ، در منـابع کهـن     »ة العامة ئقرا«و  » ة الناس ئقرا« تعابیر   کاربردبرای نقد این نظریه، بررسی      

ی   این بررسی، صرف نظر از نقد مضمون این اخبار، نحوه         . نماید  ، ضروری می  قرآنی و تاریخی  
 :یافته استبرای این تعبیر را مصادیق آتی ح را مورد نظر داده و کاربرد این اصطال

در برخی نصوص، مقصود از تطابق یک قرائت بـا          : قرائت مطابق با مصحف عثمان    .  1
که از ابوعبـدالرحمن سـلمی         ة عامه، مطابقت آن قرائت با مصحف عثمان است چنان         ئقرا

. یکـی بـود    و انـصار   و مهاجران  ثابت بن ابوبکر، عمر، عثمان، زید    قرائت«: نقل شده است  
 بـود کـه   )ص(هللا کردند و آن، همان قرائت رسول آنها به همان قرائت عامه مردم قرائت می   

 نیز در طول ایام عمر خود، مصحف عثمـان را           )ع(علی. بودکرده  ی اخیر دریافت      در عرضه 
  .]237، ص1ج ،46: نکـنیز . 68ص، 11[ »کرد و آن را مقتدای خود کرده بود قرائت می

توان بر اساس روایاتی از این قبیل، استدالل کرد که هـیچ اخـتالف                بدیهی است نمی  
مقصود از این اخبار، اشتراک و اتفاق آنـان در          بلکه  . قرائتی بین مردم وجود نداشته است     

وقتـی مـردم در زمـان       «: در گزارشی از جمع عثمان آمده است      . اصل کلمات قرآنی است   
 .اختالف کردند، او و دیگر صحابه بر آن شدند که قرائت را یکـی کننـد               عثمان در قرائت    

به این منظور، او را امر کـرد کـه مـصحف را بـر گروهـی از                  . عثمان قرائت زید را برگزید    
 کـه اکنـون در دسـت    گونـه   همان آنان نیز آن را  وقریش که او گرد آورده بود، امال کند  

  .]539، ص2ج، 7[ »مردم است، نوشتند
 را تأیید مسئلهدر خبر اخیر، این »  که اکنون در دست مردم است  گونه    همان«ارت  عب
 قـرآن   ۀاند، اصل کلمات قرآنی و سـیاه        کند که مراد از آنچه مردم در آن اتفاق داشته           می

حرکـات  ای برای ثبـت   به خصوص در آن زمان که هنوز شیوه ـ  بوده است چرا که قرائت
ـ وجود نداشت که برخی پژوهشگران معتقدنـد، کـاری کـه     بلکه چنان.  قابل کتابت نبود 

عثمان انجام داد، تجرید مصاحف از اضافات تفسیری بود که در آن زمان، در حین قرائت                
 .]121 ص،28: نکـ[ شد بیان می
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 ابـن مجاهـد  : ات سبع که مردم یک یا چند شهر بـر آن اجمـاع دارنـد           ئیکی از قرا  . 2
قرائتی که مردم در مدینه، «: گوید زمان خود، چنین می    قرائت مردم در     ۀدربار) ق324.د(

اند و در  مکه، کوفه، بصره و شام بر آن هستند، قرائتی است که از پیشینیان دریافت کرده
قراء آن اشـتغال داشـته اسـت؛ کـسی کـه قرائـت را از       هر کدام از این شهرها، فردی به اِ   

 نیـز بعـد از   .]49ص ،10[» ماع دارنـد تابعان دریافت کرده و خاصه و عامه بر قرائت او اج        
و شام هستند که در      ها هفت نفر از اهل حجاز، عراق       این«: معرفی قراء سبعه، آورده است    

 مردم در هر کـدام از ایـن شـهرها کـه نـام بـردم و                  ۀ جانشین تابعان شدند و عام     ،قرائت
  .]87ص، انهم[ »اند  اجماع کردهانها، بر قرائت آن شهرهای نزدیک به آن

: آورده اسـت چنین در زمان خودش،   » ة الناس ئقرا«در توصیف   ) ق833.د( نیز ابن جزری  
شام . عمرو است  بر آن هستند، قرائت ابو     و مصر  قرائتی که امروزه مردم در شام، حجاز، یمن       «

ـ        بر قرائت ابن عامر بود اما آن را ترک کردند          .ق500تا حدود    جـا  ه آن زیرا شخصی از عـراق ب
  .]292، ص1ج، 5[ »کردجد اموی، قرائت ابوعمرو را به مردم تلقین رفت و در مس

ة الناس یا قراءة العامة را قرائتـی معـین          ئتوان مصداق قرا     نمی در این کاربرد نیز لزوماً    
ة الناس است و    ئبلکه برای مثال در زمان ابن مجاهد، قرائت ابن عامر در شام قرا             ،دانست

در . شـود  ة النـاس شـمرده مـی   ئ قرا ،عمرو در همین منطقه   در زمان ابن جزری، قرائت ابو     
 قابـل تغییـر   ــ  قراء قاری آن شهر و اقبـال مردمـی   اِۀ بنا بر شیو ـ مردم ۀنتیجه، قرائت عام

شـود چـرا کـه عمـوم          ة الناس شمرده نمی   ئدر این تعریف، انفرادات قراء، خارج از قرا       . است
. انـد  کـرده  راد را بـه تبـع او قرائـت مـی     ، آن انف   است قری آن بوده  مردم در شهری که وی مُ     

، سـه لهجـه     »ربـوة  «ۀدربار «: آورده است  ]265: البقرة[ »بِرَبْوَةٍ جَنَّةٍ کَمَثَلِ«ۀ   آی  ةطبری دربار 
ی قاریان اهل     رُبوة؛ عامه  .1: اند  برخی از قراء قرائت کرده    وجود دارد و به هر کدام از آنها نیز          
رَبوة؛ بعضی از اهل شام و برخـی کوفیـان بـه            .2. اند  ردهمدینه، حجاز و عراق به آن قرائت ک       

. اند ابن عباس چنین قرائت کرده است        رِبوة؛ گفته .3 1.تمیم است لهجه  اند و     آن قرائت کرده  
) الناس ةئقرا( نزد من تنها جایز است که به فتح و یا به ضم راء قرائت کند زیرا قرائت مردم                 

 .]536، ص5ج ،56 [ت استدر شهرهایشان، به یکی از این دو قرائ
از قرائت عامـه   ـ  از جمله انفرادات حفص و عاصمـ گرچه با این کاربرد، انفرادات قراء

ات نیز مصداق قرائت عامه و      ئخارج نیست، اما باید توجه کرد که در این کاربرد، دیگر قرا           
 . حفص نیستروایت  منحصر به قرائت عاصم و مسئلهگیرند و این  قرائت مردم قرار می

                                                                                                                             
، 42: نکــ . [انـد   به ضـم راء خوانـده  یگران حفص، به فتح راء و د    یتو عاصم در روا   ) یدل و یت روا یردر غ ( ابن عامر . 1

  .]930، ص2ج



  239 »اس کما یقرء النّأاقر«داللت و مصداق روایت 

 

) ق437.د(طالـب  مکـی بـن ابـی   : قرائتی که بین برخی از قراء سبعه مشترک باشد   . 3
عامه «:نزد افرادی چون طبری، آورده است     » اجماع عامه بر قرائت   «در شرط   » هعام «ۀدربار

این حجتـی قـوی   . نزد آنان، چیزی بود که اهل مدینه و اهل کوفه بر آن اجتماع داشتند       
و ) مکـه و مدینـه    ( مین چه بسا که عامه را اجتماع اهل حر        .شد  بود که موجب اختیار می    

قرائت این دو پیشوای قرائت،      زیرا   دادند  اتفاق نظر نافع و عاصم قرار می      آن را   چه بسا که    
؛ 522 ص،47؛ 89 ص،76[ تر است تر و از نظر عربیت فصیح تر و صحیح از نظر سند موثق  

  .]331، ص1 ج،46؛ 158ص، 11
 موافـق بـا قرائـت عاصـم         در این کاربرد، قرائت عامـه، لزومـاً       که مشخص است،      چنان
 به خصوص انفرادات عاصم و حفص که طبق هیچ کدام از تعاریفی که مکـی بـن                  ؛نیست
 . گیرد ، مصداق این کاربرد قرار نمیطالب آورده ابی

قـراءة  «بـا بررسـی کاربردهـای عبـارات         : قرائتی که بین بیشتر قراء مشترک باشد      . 4
ـ قرا« و   3»ة العـوام  ئقرا «2،»قراءة العامه « 1،»الناس  در منـابع کهـن تفـسیری،       4»الجمهـور  ةئ

برای معرفی قرائتی کـه بیـشتر قاریـان بـدان            اتبه کرّ  این عبارات،     از  که شود  معلوم می 
 ۀسـور 137 ۀدر بیـان دو قرائـت آیـ       ) ق370.د(ازهری.  است اند استفاده شده    قرائت کرده 

قرائت عامـه کـه   «: گوید دیگر می و در توصیف قرائتکرده ه انعام، به قرائت ابن عامر اشار
 نیز ابن کثیر در جایی برای تبیین مرادش         .]389، ص 1 ج ،16[ »قراء بر آن اجتماع دارند    

  .]481، ص5ج، 9[ »قرائت سبعه و غیر آنها«: آورده است» الجُمهور قراءةُ«از 
 در مقابل اقلیتی اسـت کـه قرائتـی         در این کاربرد، مراد از عامه، قرائت بیشتر قاریان،        

در ها    آن قرائت لذا گاه    .اند  عاصم و حفص نیز از این قاعده مستثنا نبوده        . دیگر گونه دارند  
 ،البقـرة  [»حَاضِرَةً تِجَارَةً« در مورد  زجاج برای نمونه . مقابل قرائت عامه قرار گرفته است     

د از اشـاره بـه قرائـت رفـع     بعـ  است ـ  که تنها عاصم آن را منصوب قرائت کردهـ  ]282
در نتیجه، در ایـن      5]366، ص 1ج ،45[» ة الناس است  ئرفع بیشتر، و همان قرا    «: گوید  می

 .کاربرد نیز لزوما قرائت عامه و قرائت مردم، مطابق با قرائت عاصم نیست
 

                                                                                                                             
  .280ص ،1ج، 22 ؛101ص ،3 و ج45ص ،3ج، 60: نکـ. 1
 ... و 218 و 181ص ،1ج، 27 ؛ 69ص ،2 و ج111ص ،1ج، 48 ؛198ص ،1ج، 14: نکـ. 2
  ...و ؛57ص ،3 ج و ؛53ص ،3 ج و359ص ،2 ج و 453ص ،1 ج، 60: نکـ. 3
 ...و 360و 51ص ،5ج و 112ص ،4 و ج112ص ،3ج، 8 ؛26ص ،4ج و 451ص ،3ج و 283ص ،1ج، 65: نکـ. 4
 .38ص ،10ج و 332ص ،8ج و 204 و 68ص ،7جو  269ص ،1ج، 27 ؛141ص ،3 ج ،357 و 351ص، 2  ج،60: ـ نک نیز. 5
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 مطابقت تمام مصاحف با روایت حفص
 ا مـصاحفی کـه در دسـت مـا    مصاحفی که از گذشته باقی است، ب: اند در این زمینه گفته  

 مخطوط در   یها  قرآن ۀهم .]152، ص 2 ج،  72  [عراب و حرکات تفاوتی ندارند    ست، در اِ  ا
 طبـق قرائـت حفـص    ی و جملگـ   طول تاریخ و مطبوع در چند قرن اخیر یکنواخت بـوده          

  1.است که همان قرائت مشهور میان مسلمانان بوده و هست
ینکه تمام مصاحف در طـول تـاریخ بـر اسـاس قرائـت               ا اثبات. استناتمام  این دلیل،   

ـ                    شدهحفص هستند، اگر بعید نباشد، بسیار دشوار است و شـواهدی از اثبـات آن ارائـه ن
رود مصاحف موجود در هر منطقـه، مطـابق بـا قرائـت رایـج در آن                    بلکه انتظار می   .است

 هند شلبی بعد از خانمبرای نمونه،   . سرزمین باشد و اثبات خالف آن، نیازمند دلیل است        
 قیـروان، تمـام آنهـا را بـر اسـاس            »ةیاألثر المکتبة« بررسی جزوات قدیمی ختم قرآن در     

انـد کـه      ، فقط چهار مورد دارای تـاریخ کتابـت بـوده          داز این تعدا  . قرائت نافع یافته است   
  .]236-235ص، 50[ رسد کتابت آنها به قرن پنجم می

 
  اتی موجود در روااری معمیتعم
 نه به این دلیل که تنها همین        اما دهد یم جهینت را حفص قرائت به التزام زین کردیور نیا

بلکه این . ات چنین نیستندئمتواتر بوده و از سند طالیی برخوردار است و دیگر قراقرائت  
 ۀرویکرد، معیار موجود در روایات مجوز قرائت عامه را تسری داده و آن را مربوط به همـ                 

شمارد؛ یعنی در هر زمان و مکانی، باید قرائتی را برگزیـد کـه بـین     ا میه ها و مکان  زمان
در نتیجه، با نظر به اینکه در حال حاضر، قرائت حفـص بـین              . عموم مسلمانان رواج دارد   

ـ بالد شرقیدر  خصوصاً ـ  عموم مسلمانان از بایـد  ، به مقتضای ایـن روایـات،   ج استیرا  
  .کردقرائت حفص پیروی 

ی موضوعی از قرائت حفص در این برهه از زمان،            رخی فقها بر تجویز استفاده    تعلیل ب 
اشـکالی در جـواز     « :آورده اسـت  ) ق1232.د( میـرزای قمـی    .نشانی از این رویکـرد دارد     

 وجود ندارد چنان که اخبـار       )عج( سبع مشهور تا زمان ظهور قائم      قرائاتموافقت با یکی از     
، بنا را بر قرائـت عاصـم        حلی ۀا بتوان همانند عالم   مستفیض بر آن داللت دارند و چه بس       

 به عالوه، پیروی از این قرائت، بـه دلیـل تـداول آن در ایـن اعـصار، بهتـر و بـا                        .گذاشت
  .]241-242ص، 63 [است تر احتیاط هماهنگ

                                                                                                                             
 شده چاپ اخیرا لیبى عربى کشور در تنها قالون روایت به ورش قرائت«: است شده تعقیب پانوشت این با اخیر جمالت. 1

 ]247ص ،71 ؛152ص ،70[» است گرفته قرار اسالمى کشورهاى از برخى سران و مسلمانان اعتراض مورد و
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  »رواج بین غالب مسلمانان   «: ر نماز را با قیدهایی چون     اینکه برخی فقها قرائت جایز د     
مطابقت با آنچه در مصاحف مـشهور بـین مـسلمانان ثبـت شـده               « و   ]421 ص ،1 ج ،23[

اند، گویـا بـه دلیـل کلـی شـمردن            خوانده تر   احتیاط موافق   با ]209 ص ،1 ج ،36  [»است
که برخـی فقهـای    چنان ] 201، ص 15 ج ،17: نکـنیز    [.استحکم موجود در این روایات      

 یغیر قرائت حفص از عاصم در شرایط      خواندن  «: اند   به صراحت چنین حکم کرده     ،صرامع
از آنجا «:  به تعبیر دیگر.]80، ص3 ج ،75[»   اشکال دارد،که فقط این قرائت مشهور است

 یهـا   روایـت حفـص اسـت کـه در قـرآن     بـه که در زمان ما، مشهور همان قرائت عاصـم     
، 1  ج ،انهمـ   [» از اشـکال نیـست     یات دیگـران خـال    ئ گرفتن از قرا   ، موجود است  یمعمول
ـ تواند مؤیدی باشد بر اینکه روایت تجـویز قرا         می» در زمان ما  «قید   .]72ص نـاس بـر   ال ةئ

ـ مردممطلق قرائت   در ایـن عـصر    در نتیجه،.استشده حمل  ـ)ع( قطع نظر از زمان ائمه 
قـرآن را   تواننـد    ی م یا  قرائت در میان مسلمانان رواج دارد، مردم هر منطقه         تنها چند که  

 تنها قرائت حفـص از      یچه زمان   حتى چنان  .ان خودشان قرائت کنند   به قرائت رایج در می    
 شـوند، مـردم تنهـا بایـد بـه           ات دیگر مهجور  ئین مسلمان رواج داشته باشد و قرا      بعاصم  

   .]252-253ص، 84: نکـ[ همین قرائت واحد قرآن را بخوانند
 حفـص   گرچه در این رویکرد نیز فرد خود را در قرائت نمـاز تنهـا ملتـزم بـه قرائـت                   

اینکه در اینجا، دارد و آن  پیشینبا نظر ای  قابل مالحظهتفاوت ،  اخیررویکردیابد، اما     می
توانـد بـه      حفص است اما مـی     تنها ملتزم به قرائت      ،اتئ موضوعی از قرا   ۀمکلف در استفاد  

زیـرا   ات نیز توجه داشته باشـد ئدیگر قرابه  ،)اخذ طریقی( اتئ حکم از قرا   ۀهنگام استفاد 
 امـا طبـق     .ات هستند ئ موضوعی از قرا   ۀه گذشت، این روایات تنها ناظر به استفاد       ک  چنان
 .باشدملتزم به قرائت حفص باید  طریقی نیز ۀ، فرد در مقام استفادپیشیننظر 

 
 نتیجه
ده بر شتوصیه در روایات مجوز قرائت مردم که از مصادیق مطرح شده برای قرائتی که  آنچنان
شهرت بین  «ت، یعنی   اند معیار موجود در این روایا       ان شیعه کوشیده  آید، فقها و اندیشمند     می

. د کنلف را روشنمکۀ  را مورد نظر قرار داده و مصادیقی را مطرح کنند که وظیف»عموم مردم
اند و بر این  ات سبع یا عشر شمردهئدر این روایات را قرا» ة الناسئقرا«برخی از ایشان مصداق 
ج در زمـان    یـ  را هـای   تئبعضی نیز قرا  . اند  را در نماز مجزی خوانده    ات  ئاساس، یکی از این قرا    

هـا بـر    اند و با توجه به زمان صدور ایـن روایـات، در اشـتمال آن     دانستهرا مصداق آن     )ع(ائمه
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 )ع(اما توجه به اینکه در این باب روایتی از امام رضا. اند  سبعه، اشکال کردههای  قرائتبرخی از
 . کند اشکال می تمال حکم روایات بر سبع را بینیز وارد شده است، اش

  این دلیل  هب گرچه پذیرش این نظر،      .اند  برخی نیز مصداق آن را قرائت حفص دانسته       
 ج بوده، محل اشکال است و قرائن      ها تنها قرائت رای     ها و مکان    که این قرائت در تمام زمان     

رواج قرائـت  « در این روایات؛ یعنی  دلیل موجودتوان می ، اماکند نمییید أ ت آن را  تاریخی
قرائت در حال حاضر،     به این نتیجه رسید که    ها تعمیم داده و        زمان ۀبه هم   را »بین مردم 

، التزام به قرائت حفص در گفته نظر پیشدو هر  گرچه .است» ة الناسئقرا«حفص مصداق 
 طریقی  ۀاستفادتفاوت آنجاست که رویکرد اخیر،      ، اما   دهد   موضوعی را نتیجه می    ۀاستفاد

 .شمارد ات را ممنوع نمیئدیگر قرااز 
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  .دار طیبة
 الثالثـة،   الطبعـة ، تحقیق شوقی ضـیف،      السبعة فی القراءات   ).ق1400(ابن مجاهد، احمد     .]10[

 .قاهره، دارالمعارف
 . صادر قوالج، بیروت، دار آلتي طیار ، تحقیقالوجیز المرشد ).ق1395(الرحمن  ابو شامة، عبد .]11[
 .للتراث أسد، دمشق، دارالمأمون حسین ، تحقیقالمسند ).ق1404 (حمدا موصلي، یابویعل .]12[
 .الرسالة أرنؤوط، مؤسسة شعیب تحقیق ،المسند ).ق1421(حنبل  بن احمد .]13[
 .مکتبة الخانجي، لقاهرة، ا تحقیق هدى قراعة، القرآنیمعان ).ق1411 (بوالحسن، اخفشا .]14[
 .، قم، دفتر مؤلفالةکتاب الص ).ق1421( ی، محمد علیاراک .]15[
 .کلیة اآلداب جامعة الملک سعود، السعودیة، معاني القراءات). ق1412 ( محمد،ازهري .]16[
 .، تهران، دار األسوة للطباعة و النشرمدارك العروة ).ق1417 ( پناهی، علیاشتهارد .]17[
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 .یاشت شیخ انصار بزرگدی جهانۀ، قم، کنگرکتاب الصالة ).ق1415( ی، مرتضی دزفولیانصار .]18[
 الثانیـة،   الطبعـة  الـدمیجي،  عمـر  بـن  عبـدهللا  ، تحقیق الشریعة ).ق1420 (آجري، محمد  .]19[

 .الوطن الریاض، دار
 .، بیروت، دارالمصطفى إلحیاء التراثرسائل آل طوق القطیفي ).ق1422 (آل طوق، احمد .]20[
 دارالکتـب  عطیة، بیروت،  یارعبدالب یعل تحقیق ،یالمعان روح ).ق1415(محمود   ،یآلوس. ]21[

 .العلمیه
 ،تحقیـق إبـراهیم ابیـاري     ،  ) للزجـاج   خطأ المنسوب(إعراب القرآن  ).ق1420 ( علي ،باقولي .]22[

 .دارالکتب اللبنانیة؛ دارالکتاب المصري،  القاهرة؛بیروت ، الرابعةبعةطال
، بیـروت،   وسـفیة الدرر النجفیـة مـن الملتقطـات الی        ).ق1423 (، زین الدین  ی بحران ی بصر .]23[

 .یدارالمصطف
 .ی قم، سید جواد وداع چ سوم،،یکلمة التقو ).ق1413( ---------- .]24[
های ارایـه شـده    بندی تحلیل و بررسی تقسیم «).1391(باف دولتی، کریم و دیگران        پارچه .]25[

 .19-38 ، پاییز و زمستان،2، ش45، سالهای قرآن و حدیث پژوهش، »ات قرآن کریمئدر قرا
، تهـران،    تحریـر الوسـیلة    یالتعلیقـة االسـتداللیة علـ      ).ق1421 (، ابوطالب یتجلیل تبریز  .]26[

 .)ره(ی تنظیم و نشر آثار امام خمینۀمؤسس
 ،محمد بن عاشـور   وبا: تحقیق،  البیان عن تفسیر القرآن    الکشف و  ).ق1422 (حمداثعلبي،   .]27[

 .ث العربيدار إحیاء الترا، بیروت، نظیر ساعدي: مراجعة وتدقیق
 .ی، بیروت، موسسة االعلمدراسة حول القرآن الکریم ).ق1422 (، محمد حسینیجالل .]28[
 .ی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمکتاب الصالة ).ق1404 (، عبد الکریمییزد یحائر .]29[
 .، دمشق، دارالکلم الطیبالشامل فی القراءات المتواترة ).ق1422(حبش، محمد  .]30[
  .، تصحیح محمدهادی گرامی، تهران، دارالکتب االسالمیةتواتر القرآن ).1384(، محمد یحرعامل .]31[
 .)ع( امام رضایمحمد قائنی، قم، معارف اسالم ، تحقیقالفصول المهمة ).ق1418( ---------- .]32[
 .میة، مشهد، مجمع البحوث اإلسال أحکام األئمةیهدایة األمة إل ).ق1412( ---------- .]33[
 .)ع(، قم، مؤسسه آل البیتوسائل الشیعة ).ق1409( ---------- .]34[
 .، قم، دارالتفسیرالوثقیمستمسک العروة  ).ق1416(حکیم، سید محسن  .]35[
 .، بیروت، دار الصفوةمنهاج الصالحین ).ق1415 (حکیم، سید محمد سعید .]36[
 .قم، اسراءچاپ چهارم،  احمد واعظی، ، تحقیقعقل منزلت ).1389 (جوادی آملی، عبدهللا .]37[
 قـم،  دوم،  چاپ اکبر غفاری، ، تحقیق علیجامع المدارك  ).ق1405 (، سیداحمد یخوانسار .]38[

  .مؤسسه اسماعیلیان
 .نا بیالطبعة الخامسة،  ،الحدیث رجال معجم ).ق1413(، سید ابو القاسم ی خوی.]39[
 .قم، نشر مدینة العلم چاپ بیست و هشتم،، منهاج الصالحین ).ق1410( ---------- .]40[
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  .ی، قم، موسسة احیاء آثار االمام الخوئالبیان في تفسیر القرآن . ---------- .]41[
 .، امارات، جامعة الشارقةجامع البیان في القراءات السبع ).ق1428 (، ابو عمروی دان.]42[
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 .الکتب شلبي، بیروت، عالم عبدالجلیل ، تحقیقوإعرابه القرآن معاني ).ق1408 (ابراهیم زجاج، .]45[
 .ن مرعشلی، بیروت، دارالمعرفةیوسف عبدالرحم: ، تحقیقالبرهان ).ق1410 (بدرالدینزرکشي،  .]46[
 .للتراث، بیروت، دمشق عطیَّة، دارالمأمون مروان ، تحقیقالقراء جمال ).ق1418(سخاوي، علي  .]47[
 .دارالفکر،  بیروت، عمر بن غرامة عمروى: تحقیق، بحرالعلوم).ق1416 ( نصر،یسمرقند .]48[
 . مفیدی، قم، کتابفروشعد الشرعیةاألصول األصلیة و القوا ).ق1404 (شبر، سیدعبدهللا .]49[
، الـدار   القراءات بإفریقیة من الفـتح الـی منتـصف القـرن الخـامس             ).م1983(شلبي، هند    .]50[

 .العربیة للکتاب
، چـاپ دوم،    ،  ی، تحقیـق محـسن کوچـه بـاغ        بـصائر الـدرجات   ). ق1404( صفار، محمـد     .]51[

 . آیت هللا مرعشی، قمۀکتابخان
، تحقیق عباس حاجیانی، قم، مباني منهاج الصالحین ).ق1426 (یدتق، سییقم ی طباطبای .]52[

 .الشرق قلم
 .ی، قم، دفترانتشارات اسالم)یمحشّ(العروة الوثقى ).ق1419 (، سیدمحمدکاظمی یزدیطباطبای .]53[
مکتبـة  ،  القـاهرة  ، الثانیة بعةطال ،،ق حمدي السلفي  یحقت ،المعجم الکبیر  . سلیمان ،طبراني .]54[

 .تیمیةابن 
  .بیروت، مؤسسة األعلمی ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع ).ق1415(فضل  ،یطبرس .]55[
 .الرسالة شاکر، مؤسسة محمد احمد ، تحقیقالبیان  جامع).ق1420(جریر  بن محمد طبري، .]56[
  .تراثال ، بیروت، داراحیاءیقصیرعامل احمد تحقیق ،القرآن تفسیر یف التبیان .محمد ،یطوس .]57[
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسالمشرح تبصرة المتعلمین ).ق1414(، ضیاء الدین یعراق .]58[
 .ی، بیروت، دار الهادآراء حول القرآن ).ق1411( ی، سید علی اصفهانیفان .]59[
 .دار المصریة للتألیف والترجمة،  مصر،حمد یوسفا: قیحق، تمعاني القرآن .ی یحی،فراء .]60[
 .)ع(، اصفهان، کتابخانه امام عليالوافي ).ق1406 (محسن ، محمدیفیض کاشان .]61[
 .قم، دار الکتاب ،چاپ سوم، ی جزائری، تحقیق طیّب موسوتفسیر القمي). ق1404 (ی، علیقم .]62[
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسالممناهج األحکام ).ق1420 (، میرزا ابو القاسمی گیالنمیق .]63[
 . ، دار الحدیث، قمالکافي). ق1429(مد ، محی کلین.]64[
 .دارالکتب العلمیة، بیروت، عبدالمقصود ابن: قیحق، تالنکت والعیون . علي،ماوردي .]65[
، بیـروت،   بحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار           ).ق1404(  محمدباقر ،یمجلس .]66[

 .مؤسسة الوفاء
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 .تهران، دارالکتب اإلسالمیةچاپ دوم، ، عقولمرآة ال ).ق1404( ---------- .]67[
 . کوشانبورۀقم، مؤسسچاپ دوم، ، روضة المتقین ).ق1406 (ی، محمدتقی مجلس.]68[
 .یجزایر الکتاب دار انتشارات  چاپ دوم،،الدرایة منتهى ).ق1415(جعفر  محمد مروج، سید .]69[
 .هران، سمتتچاپ پنجم، ، تاریخ قرآن). 1382( ی معرفت، محمد هاد.]70[
 . التمهیدی فرهنگۀ قم، موسس چاپ چهارم،،یعلوم قرآن ).1381( ---------- .]71[
 .می قم، مؤسسة النشر االسال چاپ دوم،،التمهید في علوم القرآن). ق1415( ---------- .]72[
 .، قم، المؤتمر العالمي للشیخ المفیدأوائل المقاالت). ق1413( مفید، محمد .]73[
 .، قم، المؤتمر العالمي للشیخ المفیدالمسائل السرویة ).ق1413( ---------- .]74[
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 .دار نهضة مصر، ق عبدالفتاح إسماعیل شلبيیحق، تاإلبانة عن معاني القراءات .طالب مکي بن أبي .]76[
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 49-70 صبهار و تابستان، ، 17ش
 قـم، دفتـر   یـازدهم      چاپ   ،تاریخ و علوم قرآن    ).1377(، سیدابوالفضل   ی زرند یمیرمحمد .]78[

 .یانتشارات اسالم
قـم، مرکـز    چاپ سـوم،    ،  لتحریف عن القرآن  التحقیق في نفي ا    ).1384 (ی، سیدعل یمیالن .]79[
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