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   و ارتباط آن با روايت حفص از عاصم» قرائة العامة« بررسي تاريخي

  

  4/7/1393تاريخ دريافت:                                                                            ∗ينيحس نبيز يب يب

  3/5/1394تاريخ پذيرش:                                                                     ∗∗يروانيا يمرتض

 
  چكيده  

كريم است، درباره زمان پيدايش اختالف ترين مسائل تاريخ قرآن  قرائت قرآن، يكي از مهم
هاي متعددي از ... ديدگاهقراء، تواتر قرائات، قرائات سبع و قرائات، انتساب آن به پيامبر يا

رسد، روشي كه تا كنون  جانب قرآن پژوهان شيعه و اهل سنت ارائه شده است، به نظر مي
شده است، بيشتر مبتني بر اعتماد ها، از جانب قرآن پژوهان مسلمان استفاده  براي اين پژوهش

هاي روايي عصر اموي بوده است، با توجه به امكان وجود جعل و تحربف در  به گزارش
رسد، روش مطالعه اسناد و شواهد، در اين زمينه روشي  هاي تاريخي به نظر مي گزارش

 سودمند باشد.

و مورد اتفاق قبل از اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه؛ آيا قرائتي عمومي 
توحيد مصاحف عثمان و يا بعد از آن، كه با قرائت امروز مسلمانان همخواني داشته باشد، 
وجود داشته است؟ آيا قرائت توده مسلمانان در عصر حاضر، بر اساس روايت حفص از 

ها و شواهد در كتب  عاصم است، يا همان قرائت العامة در صدر اسالم است؟ بررسي نمونه
دانشمنداني چون فراء، اخفش،  دهد، در آن زمان در بين اسير قرن دوم هجري نشان ميتف

شده است،  مي» قراءة العامة«ن مثني، ... قرائتي وجود داشته كه از آن تعبير به ابوعبيده معمر ب
و آن قرائت با قرائت امروز مسلمانان انطباق دارد، اين مطالعه با روش مطالعه تاريخيِ شواهد 

، با نسخه خطي صنعاء از مصاحف عثماني شاهد ديگر، مقايسه دارك صورت گرفته است.مو 
ف صنعاء بر اساس مصح از عاصم، به آن قرائت خوانده است.مواردي است كه تنها حفص 

كه دوره پيدايش اختالف قرائات، بعد از توحيد  وجود دارداين احتمال  ساير قرائات است لذا
  است. بوده مصاحف، توسط عثمان

   حفص از عاصم، فراء، قرائات سبع. تيقرائت، قراءة العامة، روا: واژگان كليدي

                                                
  Ze_ho38@mail.yu.ac.ir(نويسنده مسئول)         اسوجيدانشگاه  ثيعلوم قرآن و حد ارگروهياستاد  ∗

 Iravani@um.ac.ir             مشهد يدانشگاه فردوس ثيگروه علوم قرآن و حد اريدانش  ∗∗
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  طرح مسئله

قرآن است كه ترين موضوعات علوم  دانش قرائت قرآن يا همان علم القرائه يكي از مهم
كنون، صدها اثر مستقل و غير مستقل درباره آن نگاشته شده از قرن نخست هجري تا

وسيعي دارد، تا آن جا كه رسيدن به ديدگاه قطعي و روشن، در آن است، و گستره 
باشد. از آن جا كه مسأله تاريخ قرائات و تواتر قرائات سبع،  تقريبا امري غير ممكن مي

نيز به اين موضوع  كند، برخي فقهاء و اصوليانمي ت الفاظ قرآن ارتباط برقراربا حجي
اره دارند، زيرا به اين ب موضعي روشن دربسياري اهل سنت تقريبا  اند.پرداخته
 دانند. كنند، و قرائات سبع را حجت مي هاي روايي در اين زمينه اعتماد مي گزارش

اند، اهل سنت، مسأله تاريخ قرآن و تاريخ قرائات را به روشي حديثي طرح كرده
زارش البته دليل آن است كه؛ نخستين تاريخ نگاران مسلمان، در دوره اموي از سبك گ

هاي تاريخي  تاريخ نگاران مسلمان، گزارش كردند.ر تاريخ نگاري، استفاده ميروايي د
ل را همچون روايات ديگر با سلسله سند، و به صورت منقطع در قالب روايات نق

  )72، ص 1386كردند. (سجادي،  مي
ترين دليل پذيرش روايات تاريخي، از جانب اهل سنت، وجود اسناد صحيح و  مهم

كه باب هرگونه اعتراض و  قرآن و مسأله پيدايش قرائات است ل در مسأله جمعمتص
بندد، به ويژه آن كه برخي از اين روايات، مانند روايت  مخالفتي را بر يك اهل سنت مي

صحيح و  صحيح بخاريپيدايش اختالف قرائت در زمان عثمان، در صحاح معتبر چون 
؛ نسائي، 591، ص4ج ،1395؛ ترمذي، 71ص  ،6ج ،1422(بخاري،  آمده است. نسائي
  )395، ص 10، ج2001

اند، در بين مفسران و فقهاء شيعه نيز بسياري، اگر چه منكر تواتر قرائات سبع شده
زيرا روايات مربوط به قرائات گسترده است، و همچنين  ،دانند ولي آن را معتبر مي

قرآن رسيده است كه براي  در قرائتي مختلف با قرائت روايات مختلفي از اهل بيت(ع)
 يك فقيه يا محدث سبب پذيرش قرائات سبع و يا قرائاتي غير از قرائت مشهور

مانند شيخ  اندات سبعه، در نماز اجازه دادهجمهور فقهاء شيعه به جواز قرائ ردد.گ مي
، 1404 ؛ يزدي،73، ص 1، ج1407... (طوسي، طوسي، شهيد ثاني، صدر، سيد مرتضي و
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؛ خوئي، بي تا، 266ص  ،10، ج1420؛ صدر، 498، ص 2، ج1418اني، ؛ اصفه205ص 
  )137ص ،2، ج1428؛ بهجت، 147ص 

سبع را در بين شيعه انكار  ت قرائاتدر مقابل برخي هم تواتر و هم حجي
قرائت دو حقيقت متغاير هستند و عدم  اند، دليل ايشان آن است كه قرائات و نموده

گردد، و اين اختالف اندك در قرائات  واتر قرآن نميعدم ت ، موجبتواتر قرائات سبع
 مانند: آيت اهللا خوئي و محمد هادي معرفت كنددر تواتر نص قرآن ايجاد نمي مشكلي

  )146ص ،2، ج1386؛ معرفت، 164ص خويي، بي تا،(
باشد، و  برخي بر اين باورند كه خواندن نماز، بر اساس قرائات سبع، جايز نمي

روشن باشد. و قرائت نماز، بجز با قرائت  (ص)انتساب قرائت به پيامبرت بايستي صح
 شيرازي و همكاران،خوانند، جايز نيست. (مكارم  معاصري كه مردم بر اساس آن مي

) آيت اهللا خوئي با روش اصولي، به موضوع سرگذشت قرآن كه 68ص  ،3، ج1427
رائات سبع را انكار نموده و تواتر ق و حجيت  و است، اي تاريخي است پرداختهمسأله

رائات سبع متفاوت است. (خوئي، داند، كه با ققرائت مسلمانان را قرائتي متواتر مي
  )255تا، ص بي

دهد، كه مسأله پيدايش اختالف قرائات در بين  برخي قرائن تاريخي نشان مي
مسلمانان، پيش از توحيد مصاحف امري قابل ترديد است.  محمد حسين مدرسي 

را به حفص از عاصم نسبت دادند، » قرائت عامة«گويد؛ اين كه مسلمانان بايي ميطباط
در قرن دوم هجري در عصر اموي، احتماال در پاسخ گويي به مجادالت كالمي با شيعه 
بود، براي اين كه شيعه را قانع كنند، كه اين قرائت علي (ع) است، و قرآن علي چيزي 

م، براي كنار مسأله مصحف علي، شيعه در قرن سوبيش از آن نداشته است. زيرا در 
د (ع) رواياتي را نقل كردند، كه موهم تحربف قرآن بواثبات امامت و برتري علي

) و بحث تحريف قرآن در كنار مجادالت 72-41، صص1380(مدرسي طباطبايي، 
كالمي شكل گرفت. در مقابل، برخي شيعيان نيز روايت حفص از عاصم را به عنوان 

  )25، ص1385(مدرسي طباطبايي،   قبول نكردند. (ع)ت عليقرائ
همچنين رواياتي وجود دارد، كه قرائت عاصم را به زيد بن ثابت،  و يا از طريق 

اين مسأله، از ) 441، ص2ج ،1993 (ذهبي،دهد.  ن حبيش به ابن مسعود نسبت ميزر ب
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قرائات، منبع آن ذكر آن جهت اهميت دارد كه در هنگام ذكر قرائت عاصم، در كتب 
شود كه؛ اين قرائت از امام علي (ع) است، يا ابن مسعود و يا زيد بن ثابت. نكته  نمي

يث اهل سنت، در نزد ديگر درباره طريق حفص از عاصم آن است كه در كتب حد
و شيعيان نيز ) 175، ص12، ج2005متروك و ضعيف است (عاملي،  ...بخاري، نسائي و

اند، زيرا از اين طريق، روايات متعددي در فضيلت خليفه يي نداشتهبه اين طريق اعتنا
اتم، يوسف بن ح ؛61و 56، ص13، ج1410(ابن ابي شيبه،  اول و دوم نقل شده است.

  ) 178، ص21، ج1413؛ مزي، 806بي تا، ص 
در يافتن پاسخ پرسش وجود يا عدم وجود يك قرائت مشهور، در نزد همه 

جري، روش مطالعه اسناد و شواهد تاريخي باقي مانده، از قرن مسلمانان، در قرن اول ه
گشا باشد. در اين پژوهش سه نوع از شواهد و مدارك تواند، راه اول و دوم هجري مي

  شود؛  هاي سه قرن نخست هجري بررسي مي از كتاب
بررسي مواردي از قرائت كه تنها حفص از عاصم، به آن شكل خوانده  نخست

هاي تفسيري قرن دوم در كتابء سبعه و يا عشره، به شكلي ديگر است، و ديگر قرا
  اند. خوانده ائات سبع،هجري، يعني دوره پيدايش و شكل گيري تدريجي قر

تواند حكايتگر قرائت عمومي، در بين  كه مي »قرائت عامة«دوم رهگيري اصطالح 
مسلمانان آن دوره زماني باشد. و سوم بررسي موارد انحصار روايت حفص از عاصم در 

  مصحف صنعاء.

 . تعريف قرائت1

اطالق اي از تالوت قرآن، به گونه و اصطالحاً استتالوت و خواندن  قرآن كريم 
اي معنا كه هرگاه تالوت قرآن به گونه هاي خاصي است. بدين شود كه داراي ويژگي مي

ه و باشد كه از نص الهي، حكايت كند و بر حسب اجتهاد يكي از قراء معروف، بر پاي
، تحقق يافته »قرائت قرآن«استوار باشد،  ،شرط شده اصول مضبوطي كه در علم قرائت

ست است. البته قرآن داراي نص واحدي است و اختالف در  ميان قراء، بر سر به د
  آوردن و رسيدن به آن نص واحد است. 
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د كه قرآن وحي منزل بر حضرت دو حقيقت متغايرن» قرائات«و » قرآن«
ا كيفيت اختالف الفاظ وحي مذكور در شكل نوشتاري و ي» قرائات«(ص) است و محمد

  ) 80، ص2، ج1386آن است. (معرفت، 
قيقتي جدا ناپذيرند. قرائت قرآن ح البته برخي نيز در مقابل معتقدند كه قرآن و

كسي كه گمان كند كه قرآن و قرائات سبع متواتر «گويد:  مي وسعيد الفرج بن اندلسياب
نيست، گفتار و پندارش كفر است، زيرا اين عقيده با اعتقاد، به عدم تواتر قرآن برابر 

ابن جزري به عنوان  ) آنچه صاحب نظراني مانند35، ص1، ج1362(زرقاني، ». است
: صحت سند، موافقت با رسم اند عبارت است از قبول قرائت بيان كردهضابطه 

  )10، ص1ابن جزري، بي تا، جالمصحف، موافقت با ادبيات عرب. (
  

 . روايت حفص از عاصم 2

ابو عمرو حفص بن سليمان بن مغيره بزاز اسدى كوفى، مشهور به حفص راوي قرائت 
(ق) به  90دانند. وى در سال  مى عاصم است. او را ربيب، يعنى فرزند همسر عاصم

اين  ه روايت حفص از عاصم چنين است كهدنيا آمد. باور عمومي و مشهور، دربار
قرائت، داراى سندى صحيح و با پشتوانه جمهور مسلمين، استحكام و رسميت يافته 

از عاصم و او از از شيخ خود، ابو است. گفته شده است: حفص روايت خود را 
اخذ كرده است و على (ع) به هيچ » امير المؤمنين«مى و او از امام لعبدالرحمان س
چه با نص اصلى وحى كه ميان مسلمانان از پيامبر (ص) متواتر بوده،   قرائتى، جز آن

  كرده است.  قرائت نمى
اين قرائت را عاصم، به شاگرد خود حفص آموخته است. از اين رو مورد اعتماد 

اعتماد عمومى احتماال از آن جهت بوده است كه با نص مسلمانان قرار گرفت و اين 
اصلى و قرائت متداول توافق و تطابق داشته است. عاصم در بين قرّاء، معروف به 

هايى ممتاز بوده؛ وى ضابط و در اخذ قرآن از ديگران، بسيار  خصوصيات و خصلت
ز ابو صم به من گفت: هيچ كس جعا«گويد:  محتاط بوده است. ابان بن عياش مى

الرحمان، حرفى از قرآن را براى من قرائت نكرد و من هر وقت كه از پيش وى باز عبد
كردم. ابو  ه زر بن حبيش عرضه مىگشتم، مسموعات خود را درباره قرآن ب مى
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عبدالرحمان نيز قرائت را از على عليه السالم و زر بن حبيش از عبد اللّه بن مسعود، 
  )441، ص 2، ج1993 (ذهبي، .»اخذ كرده بودند

 

  قرائت در قرن اول و دوم هجري  مطالعه تاريخي شواهد. 3

اين پژوهش در پي آن است، كه از مسأله قرائت و يا قرائات در سده نخست هجري 
رسد، روش  تبيين تاريخي بر اساس مستندات و شواهد ارائه  دهد. زيرا به نظر مي

) 112ص ،1362(زرين كوب،  نيز هستند.اصولي و حديثي با وجود مزايا، داراي معايبي 
ها  يا سرگذشت اقوام، شهرها، كتابمورخان، در تبيين تاريخي از حوادث، وقايع مهم، 

  كنند؛ گزارش و اسناد تاريخي.  از دو نوع منبع استفاده مي ... معموالًو
ات از يك رود، كه فردي آگاهانه به ارائه اطالعجايي به كار مي تعبير گزارش در«

در اين موضوع، مثالً روايات مربوط به جمع قرآن در كتاب  پردازد. قعه تاريخي ميوا
ابن ابي داوود سجستاني، كه به صورت مستقل به مسأله تاريخ مصاحف به  المصاحف

بع تاريخ قرآن، به شمار ترين من مهم كتاب وي كهرواش گزارش روايي پرداخته است. 
  آيد.مينوعي گزارش تاريخي به شمار  آيد، مي

ورد اي غير از موضوع تاريخي مولي گاه يك نفر به طور ناخودآگاه و يا در زمينه 
 مورخ بسيار ارزشمند و مفيد باشد. تواند، برايكه مي كندنظر، اطالعاتي را ثبت مي
مدارك،  :شامل ندگستره وسيعي دار يزي باشند وتوانند هر چ اسناد تاريخي يا ردپاها مي

تواند مكتوب يا مادي  كه مي... ها و ظروف، نسخ خطي، اشعار، ديوان ها، ها، كتيبه نوشته
به عبارت ديگر يك واقعه تاريخي ممكن است در چيزهاي مختلفي اثر گذاشته  باشد.

برخي به اين اسناد  يخي كنند.توانند، حكايت از آن رويداد تارباشد، و اين اسناد مي
چه در كتب روش شناسي تاريخي از ، اگرو به اين روش، مطالعه ردپاييگويند  ردپا مي

رسد اين تعبير گوياتر و رساتر  اند، ولي به نظر ميآن به اسناد و يا شواهد تعبير كرده
 .»است، يعني دنبال كردن اثر و ردپاي برخي رويدادهاي تاريخي در غير گزارشات

  )41، ص1392(پاكتچي، 
، از جهت صحت و عدم تحريف، در درجه باالتري از اسناد و شواهد تاريخي

كه به داليل مختلف ممكن است، در آن  بت به گزارشات تاريخي قرار دارنداعتبار نس
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) مسأله پيدايش قرائات از زمان 113ص ،1386(هروي، تبديل صورت گيرد.  تحريف و
مسائلي تالف قرائات، از جمله رسول خدا و مسأله تحريق مصاحف به دليل رفع اخ

تبديل به داليل مختلف، در آن وجود دارد و ممكن است،  كه امكان تحريف و است
هاي تاريخي را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين مطالعه ردپايي، از اين جهت گزارش

تواند مسأله پيدايش اختالف قرائت در زمان  تري باشد، كه مي تواند، روش مناسب مي
  عثمان را نشان دهد. 

، قرائت توان به اين پرسش پاسخ گفت كه؛ آيا قرائت پيش از زمان عثمانمينيز 
و قرائات مختلف پس از زمان وي به وجود آمده است يا قرائات  واحدي بوده است

پيش از جمع وي به وجود آمده بود و وي به دنبال جلوگيري از تشت و آشتفتگي 
  قرائت قرآن بود؟

باشد، ارزش  تران واقعه تاريخي، نزديكدر مطالعه ردپايي، هرچه اسناد به زم
شود. اولويت زماني آن به اين مسأله اولويت زماني گفته مي استناد باالتري دارد كه

، 1386. (هروي، تواند به يك مدرك و يا منبع اعتبار بيشتري ببخشد كه ميچيزي است 
  )113ص

ابراين دسترسي به قرائت مردم در سده نخست هجري كاري بس دشوار است. بن
اسناد مورد نظر بايستي مربوط به قرن نخست و يا نزديك به قرن نخست هجري باشد، 
تا بتوان قرائت آن زمان را بررسي كرد، متأسفانه مدارك بسيار اندكي از قرن اول و دوم 

  هجري باقي مانده است.
يا  ي تاريخي را اصالحهاتوان با استفاده اسناد و ردپا، گزارش در برخي موارد، مي

ند، صحيح باشد. (پاكتچي، تواكه يك گزارش تاريخي نمي يا ثابت كرد تكميل نمود،
) مثال؛ اگر ردپاها نشان دهد كه در سده نخست هجري، قرائت عمومي 52، ص1392

توان قرائت امروز  رواج داشته است كه با قرائت امروز مسلمانان يكسان است، نمي
و  هجري است 180ت، زيرا حفص متوفاي سمسلمانان را، روايت حفص از عاصم دان

  ا، تابع روايت حفص از عاصم دانست،توان قرائت توده مردم در قرن نخست ر نمي
  زيرا نسبت به قرائت مسلمانان، از نظر زماني تأخر دارد.
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ها و اسناد تاريخي نيست، بلكه از تعقيب علل  مورخ، در پي ارزش گذاري گزارش
ورزد.  اصولي مبادرت مي ادثه به نتيجه گيري منطقي وهاي موجود در يك ح و معلول

گر به دنبال پاسخ گويي به مسأله حجيت ) بنابراين پژوهش116، ص1385(نوذري، 
الفاظ قرآن يا اثبات حجيت روايت حفص از عاصم و يا قرائات سبع نيست و تنها بر 

اخبار آحاد  اين نتايج ممكن است به نفي برخي گويد. ئن سخن مياساس شواهد و قرا
در روايات اهل بيت عليهم السالم در زمينه قرائات و يا نفي قرائات سبع منجر گردد. 
ممكن است، شواهد و مدارك قطعي، بسياري باورهاي عمومي و رايج درباره قرآن را 
به چالش بكشاند، ولي  مورخ در اين به اره مسئوليتي ندارد و تنها در پي كشف حقيقت 

  است.
تبار اسناد تاريخي، حاصل رابطه مستقيم اثر و موثر است، و آن چه از اصالت و اع
شود، خالي از هرگونه دروغ، مبالغه، مالحظه كاري و پرده پوشي و  اسناد استنباط مي

هاي تاريخي مشتمل بر شرح، توضيح، تأويل و تفسير است كه  نظائر آن است. گزارش
، ولي اسناد تاريخي خالي از هرگونه تواند، در انحراف ذهن مورخ موثر باشد خود مي

  ) 157، ص1388(جعفري،  تفسير و تأويل است.
گستره  ،: اعتبار بيشترها داراي سه ويژگي است ردپا و اسناد نسبت به گزارش

ژوهشگر زيرا پ) 223، ص1385(استنفورد،  تر، امكان ادامه تحقيقات بيشتر وسيع
دسترس پژوهشگر ديگر نبوده و يا پژوهشگر تواند، به مستنداتي دست يابد كه در  مي

يخي يا موضوع مورد اي ديگر ردپايي از واقعه تاركرده كه بتواند در حوزه گمان نمي
هاي جغرافيايي،  د از كتابمثال ممكن است يك پژوهشگر، بتوان بحث بدست آورد

   ... مستندات ديگري بيابد.و تاريخي
اي قرائن و هان و براساس پارهاگر فرض شود، طبق ديدگاه برخي قرآن پژو

روايات، قرائت عمومي در بين مسلمانان در سده اول هجري وجود داشته است، شايد 
بتوان شواهد و مداركي از وجود چنين قرائتي دركتب قرن دوم هجري پيدا كرد، زيرا 

هش توانسته است، با گذشت يك قرن به كلي از بين برود. در اين پژو چنين قرائتي نمي
  شود:ه نوع از اسناد بررسي ميس
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 تفاسير و متون باقي مانده از قرن دوم هجري بررسي . 3-1

دهد كه قرائت  مربوط به قرن اول هجري، نشان مي يبررسي برخي اسناد و ردپاها
مشهور در بين مسلمانان در قرن اول هجري، همان قرائت مشهوري است كه تا كنون 

كه  هكار، ابتدا مواردي از قرائت حفصدر اين را است.در ميان مسلمانان رواج داشته 
اند خوانده هاي ديگري ت، و ديگر قراء به شكلتنها او بدين شكل قرائت كرده اس

» ابن مجاهد«اثر » السبعه في القرائات«توان، از كتاب  شود، اين قرائات را مي بررسي مي
كرد. سپس همين موارد در  استخراج» معجم القرائات القرآنيه«در قرن چهارم هجري و 

گردد. و دليل ، ... جستجو مي»أخفش« و» فراء« اثر» معاني القرآن«كتب قرون اوليه مثل؛ 
در اين كتاب، به » فراء«در قرن دوم هجري آن است كه؛ » معاني القرآن«انتخاب كتاب 

  دنبال تدوين قرائات نيست.
» حفص از عاصم«بود، بنابراين، اگر قرائتي را طبق قرائت » كسائي«، شاگرد »فراء« 

دهد كه اين قرائت، در بين مسلمانان، قرائت مشهور و اصل بوده است. خوانده نشان مي
بن مثني، هاي متقدم، مانند: ابوعبيد قاسم بن سالم، معمر  البته، اگر در ساير كتاب

... شاهدي باشد، ذكر خواهد شد. همچنين روايات اخفش، تستري، حبري كوفي و
امامان معصوم(ع) به دليل نزديكي به دوران مورد نظر، شايسته است بررسي گردد. 
زماني كه امام در روايت، در پي بيان قرائت نيست، بلكه تفسيري بر مبناي قرائتي از آيه 

عنوان شاهد و مدركي از ها، به  توان ازاين نوع نمونه كند، در اين صورت مي ارائه مي
  قرائت رايج  درآن زمان، همچون تفاسير قرن دوم هجري استفاده كرد.

قابل مالحظه است؛ وي اگر چه » فراء«پيش از طرح مسأله چند نكته ديگر درباره 
بود، ولي برخي بر اين باورند كه؛ وي خود در قرائات صاحب اختيار » كسائي«شاگرد 

زيست، و بعد به  وي در كوفه مي اند.قل به شمار آوردهي مستبود، و او را به عنوان قار
زيست، چه در كوفه ميرا در همان جا نوشت، فراء اگر» معاني القرآن« بغداد رفت و

ترين منبع براي جمع  ولي نسبت به قرائات احاطه بااليي داشت، و كتاب وي مهم
  آورندگان قرائات، مانند ابن مجاهد شد.

مان علم نحو و از دانشمندان قرن سوم بود، و وي اگر چه بسيار نيز از عال» اخفش«
تر از فراء  ، ولي به قرائات پرداخته است. و البته از نظر احاطه به قرائات كم»فراء«كمتر از
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نيست. اين منابع به لحاظ نزديكي به دوره تاريخي مورد نظر، از اهميت بيشتري 
غالم بني مشاجع بن دارم بزرگترين ، »دهابو الحسن سعيد بن مسع«برخوردار است. وي 

كتاب سيبويه تنها از طريق او بدست رسيده و درباره وي گفته  بود.» سيبويه«شاگرد 
ر علم نحو، عروض  و وي آثار زيادي د تر نبوده است. از او در نحو عالم شده، كسي

  ) 40، ص1373رافي، از دنيا رفت. (سي 207در سال  قوافي دارد. فراء
ض شود در زمان عثمان اختالف قرائتي وجود نداشت و مردم همه به يك اگر فر

اند، خواندند و مصاحف عثماني سبب پيدايش اختالف قرائات شده شكل قرآن را مي
  بنابراين بايد، اين تواتر يا شهرت تا قرن بعدي باقي بماند.

 مواردي از روايت حفص از عاصم كه مواردبراي اثبات اين فرضيه، ابتدا  
السبعة في «اند، از كتاب به روايت اوست و ساير قراء به شكل ديگري خوانده» منحصر«

شود. قرائت مشهور معاصر مسلمانان، به گفته  انتخاب مي» ابن مجاهد«اثر » القرائات
است. اين »  حفص از عاصم«بسياري از قرآن پژوهان و طبق باور عمومي روايت 

ص از عاصم به عنوان قرائت معاصر نيست، بلكه انتخاب، به معناي پذيرش روايت حف
راه كاري براي شناخت قرائت معتبر و متداول در نزد مفسران آن زمان است. چون اين 

  ترين قرائت، به قرائت معاصر از بين قرائات است. قرائت نزديك
معاني « در مرحله بعد، همين موارد در كتب و روايات قرن دوم و سوم به ويژه در 
ت به آن  موارد منحصر، روشن شود، تا موضع فراء، نسب بررسي مي» فراء« اثر» القرآن
ا اگر فراء و اخفش در موارد انحصاري، روايت حفص از عاصم را قبول كنند، و ي گردد.

اين مسأله شاهدي است بر اينكه؛ در قرن دوم، همچنان آن را قرائت عامه معرفي كنند، 
وجود داشت كه با قرائت معاصر مسلمانان، يكسان در جامعه اسالمي، قرائتي يكسان 
براي خود طرفداراني داشتند. و اگر با » قرائة العامة«است. ولي قرائات ديگر، در كنار 

مستنداتي، اين فرضيه ثابت و يا تقويت شود، كه قرائت قرن اول، مطابق روايت حفص 
ترين روايت به آن توان نتيجه گرفت روايت حفص از عاصم نزديكاز عاصم است، مي

قرائت توده  ا آن يكي نيست، زيرا امكان نداردقرائت متواتر يا عمومي است، ولي ب
مردم، در قرن اول تابع روايت راوي در قرن دوم باشد، زيرا حفص در قرن دوم 

  زيست. مي
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  . بررسي قرائات انحصاري حفص از عاصم در تفاسير قرن دوم و سوم هجري3-2

منْ كُلٍّ حتَّى إِذا جاء أَمرُنا و فار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فيها « 40 در سوره هود آيه -1
ر ا با تنوين خوانده  است و مسلمانان معاصر » كلٍ«تنها حفص از عاصم  » زوجينِ اثْنَينِ

» من كل ِزوجين«نند؛ ولي شش قاري ديگر با كسره خوا نيز به همين شكل مي
و الذكر «نويسد:  اء درباره اين آيه چنين مي) فر340، ص 1119 جاهد،(ابن م اند. خوانده

بوده است. » فراء« دهد؛ قرائت مشهور منتخب اين نشان مي» و االنثي من كل نوع زوجان
گفت: از نر و ماده يك جفت در  زيرا اگر قرائت ساير قراء مد نظرش بود، بايد مي

، 2،  ج1980 ، يعني از هر نوع. (فراء،»نوعمن كل «كه در تفسير وي آمده است؛ حالي
  ) 14ص

خواند،  را با تنوين مي» كل«گويند: كسي كه  ابن خالويه و ابوعلي الفارسي مي
خواند، منظورش هر حيواني  منظورش از هر نوع است، ولي كسي كه بدون تنوين مي

د را است كه امكان ازدواجش وجود دارد، بنابراين، در فرض اول، حداقل چهار فر
تواند كمتر از سه، يعني دو باشد. (ابن خالويه،  شود، ولي در فرض دوم، مي شامل مي

، 107، ص1423؛ اخفش، 332ص  ،4، ج1413؛ ابوعلي الفارسي، 186ص ،2000
  ) 50، ص 4ج ،2000 ؛ خطيب،244، ص 5طبرسي، ج 

ا توان، از روايات معصومين(ع) هنگامي كه مستقيم همان طور كه گفته شد، مي  
كنند، به عنوان  كنند، ولي بر اساس قرائتي، اقدام به تفسير آيه مي قرائتي را ذكر نمي

شاهد استفاده كرد. در روايات باقي مانده از معصومين عليهم السالم فقط معناي اول به 
حدثني أبي، عن صفوان، عن أبي بصير، عن   في تفسير علي بن إبراهيم« :خورد چشم مي

(عروسي  »... فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين في السفينة أبي عبد اللَّه،
  )355، ص 2، ج1415حويزي، 

عن محمد بن أبي عبد اهللا، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن «
بن أبي الديلم، عن أبي عبد  إسماعيل الجعفي و عبد الكريم بن عمرو، و عبد الحميد

ي السفينة األزواج الثمانية التي قال اهللا عز و جل: ثَمانيةَ (ع) قال: حمل نوح (ع) فاهللا
فكان من   و منَ الْإِبِلِ اثْنَينِ و منَ الْبقَرِ اثْنَينِ  أَزواجٍ منَ الضَّأْنِ اثْنَينِ و منَ الْمعزِ اثْنَينِ

في الجبال الضأن اثنين: زوج داجنة تربيها الناس، و الزوج اآلخر الضأن التي تكون 
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، 1408(كليني، » الوحشية، أحل لهم صيدها؛ و من المعز اثنين: زوج داجنة يربيها الناس...
  ) 104ص، 3ج ،1416؛ بحراني،  283، ص8 ج

گويد: دو زوج كه يكي  اين روايت با قرائت كل با تنوين انطباق دارد، زيرا امام مي
حداقل چهار تا است. با اين  را انسان پرورش داده باشد و زوجي كه وحشي با شد. كه

 تابد.مي حال عالمه مجلسي، بر اين باور است كه اين روايت هر دو قرائت را بر
) ولي به گفته اخفش، 336، ص 11، ج1403؛ همان، 302، ص26، ج1404(مجلسي، 

تواند دو باشد، پس اين روايت  شود، بنابراين مي زوج به هركدام از ذكر و انثي گفته مي
با تنوين سازگاري بيشتري دارد و فراء نيز بر اساس قرائتي تفسير نمود، كه با  با قرائت

 قرائت استاد خود كسائي، مغاير بوده است.

تواند، شاهدي باشد، بر اين كه قرائتي كه مبناي تفسير معصومين اين نمونه مي
اء اين آيه عليهم السالم بوده است، با قرائت معاصر مسلمانان تطابق دارد، زيرا ساير قر

  با تنوين خوانده است.» كلٍ«اند، وتنها حفص از عاصمرا  همه به شكلي ديگر خوانده
  قالَ تَزْرعونَ سبع سنينَ دأَباً فَما حصدتُم فَذَروه في«  47در سوره يوسف آيه  -2

با همزه مفتوح خوانده است و را » دأَبا«تنها حفص از عاصم » سنْبله إِالَّ قَليالً مما تَأْكُلُون
 316، ص 1119 ،اند. (ابن مجاهده ساكن، يا بدون همزه خواندهساير قرا ء آن را با همز

قرأ بعض قرائنا «نويسد:  درباره اين آيه چنين مي) فراء، 27، ص 3ج ،2000 ؛ خطيب،
همزه او يز اذا كان سبع سنين دأبا، فعال و كذلك حرف فتح اوله و سكن ثانيه فتثقيله جا

  )47، ص2، ج1980. (فراء، »عينا او غينا
اند، اين در حالي است كه همه قراء به  گويد: برخي از قراء ما چنين خوانده فراء مي

خواند،  اند. فراء ساكن خواندن آن را جايز ميجز حفص از عاصم اين طور خوانده
سكون خوانده چون كسائي هم به  قرائت مشهور همان فتحه بوده است توان گفت: مي

و احتماال چون ) 127، ص3ج ،2000، خطيب، 349، ص1119(ابن مجاهد، است. 
  استادش به سكون خوانده است آن را نيز جايز دانسته است.

إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا و يصدونَ عنْ سبيلِ اللَّه و الْمسجِد « 25در سوره حج آيه  -3
ظلم نُذقْه منْ نَّاسِ سواء الْعاكف فيه و الْباد و منْ يرِد فيه بِإِلْحاد به الْحرامِ الَّذي جعلْناه لل

» سواء«است و سايرين همگي » سواءاً«تنها روايت حفص از عاصم »  عذابٍ أَليم
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و قوله «نويسد:  درباره اين آيه چنين مي). فراء 445، ص 1119ابن مجاهد، ( اند.خوانده
اكف فيه و الباد  عاكف، من كان من  اهل المكه و الباد من فزع اليه الحج و سواءا الع

) در اين جا 221، ص2، ج1980 (فراء،». العمره و قد اجتمع القراء علي رفع سواء هاهنا
  متفاوت است....» تمع القراء علي اج«با عبارت » قرائه العامة«بايد توجه داشت كه 

كه به خاطر تقدم فراء بر ابن مجاهد، ابن مجاهد،  بنابراين اين احتمال وجود دارد
اشتباها گمان كرده اين روايت حفص از عاصم است، زيرا فراء تعبير به اجتماع قراء 
كرده و عاصم از قراء بوده است. و اين اشتباه به خاطر نزديكي روايت حفص، به قرائت 

هد در حالي كه به گفته د عامه رخ داده باشد. نحاس، اين قرائت را به اعمش نسبت مي
پس از ابن جاثيه منصوب خوانده است، نه در اين سوره.  21فراء، اعمش در آيه 

ي اند. (ابو علنسبت داده» حفص«مجاهد، ديگران به پيروي از وي، اين قرائت را به 
؛ دمياطي، 604تا، ص ؛ عبدالرحمن بن اسماعيل، بي 270ص  ،5، ج1413الفارسي، 

  )398، ص 1422
بوده است و اين » سواء«توان گفت: روايت حفص از عاصم نيز همان راين ميبناب

دهد كه از نظر فراء بين قرائت  اشتباه از جانب ابن مجاهد بوده است. اين نشان مي
را به صورت منصوب » سواءا«مشهور و قرائت ساير قراء كامال تفاوت است. زيرا ابتدا 

  اند.ع كردهگويد، قراء بر رفع آن اجما و بعد مي
لخَسف « تنها حفص از عاصم چنين خوانده است؛  82در سوره قصص آيه  -4

اء، همگي آن را به صورت مجهول، ). ولي ساير قر495، ص1119 (ابن مجاهد،» بنا
مسلمانان، » قرائت عامه«گويد: اند. فراء، درباره اين آيه چنين مي خوانده» لخُسف بنا«
، 2، ج1980 ،اند. (فراءخوانده» لخُسف بنا«حسن و شيبه است. و » خَسف بنال«

دوره با قرائت كه قرائت عمومي مسلمانان، در آن ). اين نكته بسيار مهم است، 313ص
معاصر، يكي است و فراء كه بر ابن مجاهد، از نظر زماني تقدم دارد، اين قرائت را به 

از عاصم. و اين خطا، يعني نسبت  كند، نه قرائت حفص معرفي مي» قرائة العامة«عنوان 
به حفص، احتماال از جانب ابن مجاهد رخ داده است. زيرا فراء در » قرائة العامة«دادن

قرائت، به ويژه قرائت كوفيان، اعلم از ابن مجاهد بوده است. در اين به اره در بخش 
 بعدي سخن گفته خواهد شد. 
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ا حفص از عاصم چنين خوانده تنه» آليات للعالمين« 22در سوره روم آيه  -5
). فراء  507، ص1119 اند. (ابن مجاهد، خوانده» آليات للعالَِمين«است، ولي ساير قراء 

يريد العالَم من الجن و االنس و » آليات للعالَمين«گويد: قوله  در تفسير اين آيه چنين مي
ن و آليات الولي آليات لقوم يعقلو« فهو وجه جيد، النه قد قال»  للعالمين«من قرأها 

آورد،  با توجه به اينكه فراء شاگرد كسائي است و در اينجا قرائت غير مشهور مي» الباب
كند. هركس عالَمين بخواند به معناي عالم جن  باز به بهتربودن قرائت مشهور اشاره مي

و انس است و هركس عالمين بخواند، به معناي عالم و دانشمند است. و براي آن به 
تار فراء، همان )  و قرائت مخ323ص ،2، ج1980 كند . (فراء، ديگر نيز استناد ميآيات 

مطابق قرائت معاصر است، زيرا وي يكي از كلماتي كه به هنگام و » قرائة العامة«
  ) 20(منيع، بي تا، ص  است.» فهو وجه جيد«آورد،  انتخاب قرائت مي

تواند، روايت امام صادق (ع) باشد كه؛ در اين آيه بر  اره ميشاهد ديگر در اين ب
عن أبي عبد اهللا(ع) قال: إن «كند؛  اساس قرائت معاصر مسلمانان، اقدام به تفسير آيه مي

وانكم إن في اهللا يقول: و من آياته خلق السماوات و األرض و اختالف ألسنتكم و أل
، 1413؛ مفيد، 439، ص 1ج ،1407ي، (كلين ». و هم العلماء  ذلك آليات للعالمين

را مالك تفسير قرار داده است، اين به عنوان » عالمين«جا، امام قرائت ) در اين306ص
  شاهدي بر اعتبار اين قرائت در دوران امام صادق(ع) است.

طبري مفسر قرن سوم هجري نيز، اين آيه را بر اساس قرائت متواتر و نه ساير 
إِنَّ في ذَلك آليات للْعالمينَ يقول: إن في فعله ذلك كذلك «د، انقرائات، تفسير نموده

لعبرا وأدلة لخلقه الذين يعقلون أنه ال يعييه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم 
رسد تفسير طبري هر  ) اگر چه به نظر مي87، ص 20، ج1420(طبري، ». من بعد فنائهم

  ل ازويژگي هاي عالمان و جن و انس است.تابد، چون تعقدو وجه را برمي
فَلَو ال أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ منْ ذَهبٍ أَو جاء معه « 53در سوره زخرف آيه  -6

است و قرائت ساير قراء،  »اسوره«قرائت حفص از عاصم  تنها» الْمالئكَةُ مقْتَرِنينَ
نويسد:  در كتاب خود چنين مي) فراء 583، ص 1119است. (ابن مجاهد، » اساوره«

اند و هر دو  خوانده» اسوره«خوانده است و اهل مدينه » اساوره«يحيي بن وثاب آن را 
كرد و بود بايد آن را ذكر مي» اسوره«صحيح است. اگر قرائت مردم كوفه، چيزي جز 
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كه فقط حفص از عاصم چنين دهد در حالياين قرائت را به مردم مدينه نسبت مي
» اسوره«ائت مشهور همان ه است و عاصم نيز از مردم كوفه است، بنابراين قرخواند

  كه با قرائت معاصر نيز انطباق دارد. بوده است
» أساورة«و هركس » سوار«بخواند آن را جمع » أسوره«گويد: هركس  ازهري مي  

 ) يحيي بن366ص  ،2ج ،1412 (ازهري،قرار داده است. » إسوار«آن را جمع بخواند، 
هجري در قرن دوم، أسوره را جمع سوار معرفي كرده است، بنابراين  200سالم متوفي  

) در قرن 360، ص 1425قرائت أسورة را مالك تفسير قرار داده است. (يحيي بن سالم، 
چهارم كه زمان پيدايش قرائات نيز هست، سجستاني آن را بر اساس قرائت مشهور 

) 85، ص 1416(سجستاني،  است.» سوار«جمع  »أسوره«گويد خوانده است، زيرا مي
دهد و از قول ديگر به شكل غير  را اصل قرار مي» أسورة«اخفش قرائت عامة يعني 

)  در حالي كه اين 284،ص 1423(اخفش، » و قال بعضهم اساورة« كند؛  مشهور ياد مي
  )583، ص 1119قرائت ساير شش قاري از قراء سبع است. (ابن مجاهد، 

ت و تنها قرائت حفص از عاصم اس» يأجوج و مأجوج« 94ره كهف آيه در سو -7
) اخفش قرائت يأجوج و  399، ص1119اند. (ابن مجاهد، سايرين بدون همزه خوانده

  يأجوج  و قال« كند. دهد و قرائت ديگر را نيز توجيه مي مأجوج را با همزه اصل قرار مي
» مأجوج«من يفعول و » يأجوج«فهمز و جعل األلف من األصل و جعل   و مأجوج

و الذي ال يهمز يجعل األلفين فيهما زائدتين و يجعلهما من فعل مختلف و » مفعول«
فراء قرائت همزه را به عاصم ». من مججت» ماجوج«من يججت و » ياجوج«يجعل 

) ابو عبيدة معمر بن مثني آن را غير منصرف 159ص ،2، ج1980كند.(فراء، منسوب مي
) ابن خالويه 414، ص1، ج1381كند، (معمر بن مثني،  علت آن را بيان نميداند، ولي  مي

، 1421بن خالويه، خواند، (اقرائت مهموز، را عربي و قرائت غير مهموز، را غيرعربي مي
  ) 321ص

را » يأجوج«داند، بنابراين قرائت سجستاني اين كلمه را عربي و بر وزن يفعلول مي
) شواهد ياد شده از كتب 513، ص 1416(سجستاني،  ا.پذيرد، نه قرائت با الف ر مي

گرآن است كه قرائت عمومي در آن زمان، همراه با همزه قرن دوم و سوم هجري نشان
اند. بنابراين توان گفت ايشان ازقرائت حفص از عاصم تبعيت كرده بوده است، و نمي
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، »يأجوج«در » العامة قرائة« ترين قرائت، به توان گفت، از بين قرائات سبع، نزديك مي
  روايت حفص از عاصم بوده است.

مطابق قرائت مشهور و قرائت حفص »  نزاعه للشوي« 16در سوره معارج آيه  -8
) اخفش در 285ص، 3ج ،1980(فراء،  اند. خوانده» نزاعه ٌ«از عاصم است و سايرين 

بدل من الهاء وخبر إن و لِّلشَّوى نصب على النَزَّاعةً قال كَالَّ إِنَّها لَظَى «ويد: گ اره مياين ب
». على االبتداء» النزّاعة«رفعت  على خبر إِنَّ وان شئت جعلت لَظَى رفعا  ونزَاعةٌ 

  )549، ص 2، ج1411 (اخفش،
ت فراء قرائت مردم را با ضم و قرائ»  فَمكَثَ غير بعيد« 22در سوره نمل آيه  -9

، در حالي كه ابن مجاهد )289، ص2، ج1980 ،راءفكند. ( عاصم را با فتحه معرفي مي
اند. اين قرائت را روايت حفص از عاصم است، در حالي كه ساير قراء با ضم خوانده

) ابو علي الفارسي قرائت فمكث با لفتح را  بر اساس نقل 480، ص 1119 (ابن مجاهد،
ند، كه اين مانند دا داند و دليل قوت اين ديدگاه را اين ميقولي از سيبويه صحيح مي

) ابو عبيده معمر بن مثني قرائت 381ص ،5ج ،1413قَعد يقعد است. (ابو علي الفارسي، 
  )94، ص 2، ج1374(معمر بن مثني،  داند. فتح را صحيح مي

دهد قرائت فمكث بالفتح مشهور بود. و به عنوان قرائت مالك و  اين نشان مي
اند، و قاري ديگر به شكلي ديگر خوانده شده است، در حالي كه شش معتبر شناخته مي

  اين قرائت، با قرائت معاصر مسلمانان منطبق است. 
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رسد، مستندات مفيدي در راستاي تبيين وجود يا عدم وجود  راه ديگري كه به نظر مي
قرائات سبع ري جدي قرائت عمومي در قرن دوم هجري، يعني دوران پيش از شكل گي

قراءة العامة، قرائة الناس، قرائة الجمهور، در  ؛گيري واژگاني چونارائه دهد، ره
هاي قرن دوم هجري به ويژه تفاسير مهمي است كه از اين قرن بدست رسيده و  كتاب

مانند معاني  اند،به مسأله قرائات و ذكر قرائات سبع يا برخي از قرائات توجه داشته
  .شالقرآن فراء و اخف
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  » قرائة العامة«مفهوم شناسي . 1- 3-3

هاي مختلف از قرن دوم هجري تا كنون بارها  اين اصطالحي است كه اگر چه در كتاب
به كار رفته است، دقتي بر روي مفهوم نشده و اتفاق نظري نيز درباره آن وجود ندارد، 

 ي شده است.معرف ...و تر، قرائت مالك قرائت برترو واضحولي اين قرائت به عنوان 
؛ نميري،  517، ص1418؛ شافعي، 401، ص 1420ني، ؛ ابن ج389، ص1412(ازهري، 

توان به موارد ذيل اشاره  مي از معاني طرح شده براي اين قرائت) 710، ص2، ج1399
  كرد:

قرائتي كه ييامبر خدا در سال آخر حيات خود قرآن را بر اساس خواند، و  .1
فقال «خواندند.  ابوبكر، عمر، علي (ع)، عثمان و زيد بن ثابت بر اساس آن قرائت مي

» أبي أنا أقرأتهم، فقال عمر لزيد اقرأ، فقرأ زيد قراءة العامة، فقال اللهم ال أعرف إال هذا
؛ 710، ص 2، ج1399؛ نميري، 525، ص 1403وي، ؛ بغ517، ص 1418همذاني، (

  )118، ص 1424 ؛ مقدسي،357، ص 2002سجستاني، 
و إذا قالوا: قراءة « خواندند: اهل كوفه بر اساس آن مي قرائتي كه اهل مدينه و .2

) 134ص ،1424(مقدسي، ». العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة و أهل الكوفة
) 522، ص1418ن اتفاق داشتند، (شافعي، اهل كوفه و مكه و مدينه بر آو يا قرائتي كه 

است، اند، چون اصح قرائات بودهو يا برخي آن را به معناي اتفاق عاصم و نافع دانسته
دانست؛ انطباق با قواعد زبان  ابو محمد مكي براي پذيرش قرائت سه شرط را الزم مي

  )  89بي تا، ص (مكي بن ابي طالب،  يه.عربي، موافقت مصحف، و اجتماع العامة عل
و ربما اختاروا ما اجتمع « قرائتي كه اهل مكه و مدينه بر آن اتفاق نظر داشتند. .3

 )522، ص 1418(شافعي، » عليه أهل الحرمين، و سموه أيضا بقراءة العامة

 اند يعنيهالي مصر، بر اساس آن خواندهقرائتي كه مردم مناطق گوناگون مانند ا .4
(محمد بن محمد،  »و هى قراءة العامة فى أهل مصر و غيرها«معناي خاصي ندارد: 

 ) 175، ص 2001؛ شافعي، 320ص  ،1، ج1424

اند؛ اين تنها يك لغت و زبان است و نه يك روايت. (ابن برخي گمان كرده .5
 )142، ص 1، ج1351جزري، 
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به عنوان يك احتمال اين ديدگاه اگر چه از جانب كسي طرح نشده است، ولي  .6
شود. اگر همه قراء بر قرائات سبع نيز بررسي مي» قرائة العامة«درباره مفهوم اصطالح 

قرائات ديگري مانند: » قرائة العامة« و اگر در برابر» قرائة العامة«كردند،  اجتماع مي
د بن ثابت، حسن قرائات ابوجعفر، اعمش و يا قرائات منسوب به صحابه مانند زي

 از اين اصطالح استفاده شده است.  گرفت، ممكن بود ، ابي بن كعب و... قرار ميبصري

هايي است كه بيش از  بيان شد، حدس» قرائة العامة«آن چه درباره مفهوم اصطالح 
آن كه مبتني بر واقعيت و يا داراي دليل مستندي باشد، مبتني بر باور مسلمانان نسبت به 

هاي ختالف قرائات پيش از عثمان بن عفان است، ديدگاهتواتر قرائات سبع و يا وجود ا
اند، ليكن گر آن است كه صاحبان اين فن بدان توجه داشتهمطرح شده، اگر چه نشان

هيچ اتفاق نظري درباره آن وجود ندارد، برخي آن را اصح قرائات و برخي آن را  تنها 
سوم و چهارم هجري به هاي قرن اند. رهگيري اين اصطالح در كتابيك لغت دانسته

قرائتي بوده است، مشهور در بين مردم همه » قرائة العامة«دهد كه  روشني نشان مي
  گرفته است. هاي اسالمي و تنها حجاز يا عراق را در بر نمي سرزمين

فراء و اخفش مورد بررسي قرار  معاني القرآنهايي در اين زمينه از تفسير نمونه
در آثار فراء و اخفش به كار » قرائة العامة«بار، اصطالح  25گيرد. در مجموع حدود  مي

رفته است. كه همه اين موارد، با قرائت كنوني مسلمانان تطابق دارد و در برابر آن هم 
قراء سبعه از كوفه و حجاز و شام قرار دارد، هم قراء قرائات شاذ، هم قرائات منسوب 

ر به جز مورد نخست را درباره آن هاي مذكو توان فرضيه به صحابه. بنابراين نمي
پذيرفت به ويژه گاهي اوقات كه اين قرائت را به عنوان قرائت اصح، اوضح، قرائت 

 اند.مالك، ... معرفي كرده

  

 »قرائة العامة«. بررسي شواهد 2- 3-3

گويد: تنها حفص از عاصم اين كلمه را به  سوره توبه مي 66ابن مجاهد در آيه . 1
» لَخُسف«ورت مجهول خوانده است و ساير قراء به ص» لَخَسف«صورت معلوم 

قرائة «را » لخَسف«در حالي كه فراء قرائت ) 316، ص 1119 ابن مجاهد،اند. (خوانده
) نه قرائت حفص و اين نشان دهنده 312، ص 2، ج1980(فراء،  كند معرفي مي» العامة
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قرائت اكثريت مسلمانان معاصر در آن است كه قرائت عمومي وجود داشته است كه با 
با قرائت همه قراء و » قرائة العامة«جهان اسالم مطابقت دارد. بايد توجه داشت بين 

  اجماع ايشان بر قرائتي خاص تفاوت مشخصي وجود داشته است. 
» قرائة العامة«گويد:  فراء مي» القيوم«سوره آل عمران در قرائت كلمه  1در آيه . 2

، 1، ج1980خوانده است. (فراء،  »القيام«مر بن خطاب آن را با لفظ رفع است، ولي ع
ارد و در كتب در برابر قرائت عمر بن خطاب قرار د» قرائة العامة«) بنابراين 190ص

  ) 461، ص 1ج 2000 (خطيب، كه اين قرائت اعمش نيز بوده است. قرائت آمده است
قرائة «خوانده است، در حالي كه  »يقاتلون«، آن را »كسائي«آل عمران  20آيه در  .3
بازگشت، چون با قرائت عامه تطابق » يقتلون«است. و كسائي به » يقتلون«، »العامة

) ابن مجاهد و خطيب اين قرائت را به ابن حمزه 202، ص1ج، 1980 (فراء، داشت.
) بنابراين 466، ص 1ج ،2000؛ خطيب، 203، ص 1119 (ابن مجاهد، اند.نسبت داده

 در برابر قرائت حمزه و كسائي قرار دارد.» قرائة العامة«اينجا 

 ،1، ج1980 (فراء، .است» يسيركم«، »قرائة العامة«نس سوره يو 22در آيه  .4
 اند. (ابن مجاهد،خوانده» ينشركم«) ولي ابن عامر، زيد بن ثابت و ابوجعفر 460ص

سجستاني  قرار دارد.) در برابر قرائت زيد بن ثابت و ابو جعفر مدني 325ص  ،1119
گفته است، اين  از جمله مواردي بود كه حجاج آن را در مصحف عثمان تغيير داد. و 

در برابر قرائت شام و قرائت زيد بن » قرائة العامة«در مصحف شام چنين بود. بنابراين 
  ) 521ص، 3ج ، 2000 (خطيب، ثابت است.

، 1980 (فراء،» قطَعا« ين استگويد قرائت العامة چن يونس، فراء مي 27در آيه  .5
با سكون عين الفعل است كه » قطعا«) در حالي كه در برابر آن قرائت 462، ص 1ج

، 2000 ؛ خطيب،325ص  ،1119قرائت ابن كثير، كسائي و يعقوب است، (ابن مجاهد، 
قرائت حجازيين يا اهل حرمين  »قرائة العامة«توان گفت  اين نمي) بنابر534، ص 3ج

 است.

، 1، ج1980(فراء،  است.» فليفرحوا«، »قرائة العامة«سوره يونس  58يه آ .6
و در مقابل آن قرائت ابن عامر يا روايت ابن جبير ازكسائي است كه  )469ص

گويد:  اره مي) اخفش در اين ب574، ص3، ج2000 اند. (خطيب،خوانده »رحوافلتف«
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رود  ل امر به اين شكل بكار مي، قرائتي بي ارزش است. زيرا زماني فع»فلتفرحوا« قرائت
  ) 218، ص 1423 ،(اخفش آن را به كار برد.» افعل«كه نتوان شكل 

كند و متعرض قرائات ديگر  را ذكر مي»  قرائة العامة«در برخي موارد فراء تنها  .7
زلَفا من «سوره هود،  114كند مانند آيه  شود، و يا با كلمه بعض از ديگر قراء ياد مي نمي
اند. خوانده» زلُفا«طلحه، ..  ) ابن محيصن، ابن شنبوذ،30، ص2ج، 1980(فراء،  »الليل

 ) 157، ص4، ج2000(خطيب، 

بدون تنوين » من كل ِ ما سألتموه«را » قرائة العامة«سوره ابراهيم فراء،  34در آيه  .8
قرار اند و ما را نفي خوانده» كلٍ ما سألتموه«گويد برخي ديگر من  كند و مي بيان مي

به قرائت امام باقر و امام  با تنوين» من كلٍ«) قرائت 77ص  ،2، ج1980(فراء،  اند.داده
(خطيب،  (ع) و اعمش از نافع، ابن فليح از ابن كثير، نسبت داده شده است.صادق
 ) 494، ص 4ج ،2000

، 1980 (فراء، است.» بزينةٍ الكواكب«، »قرائة العامة«سوره صافات  26در آيه  .9
) در حالي كه  قرائت ابن كثير، نافع، ابو عمرو، ابن عامر، كسائي بدون 382ص  ،2ج

در برابر » قرائة العامة«) بنابراين اين جا 547ص ، 1119 (ابن مجاهد، اند.تنوين خوانده
 قرائت قرائات سبع به جز حمزه و حفص از عاصم قرار گرفته است. 

كه از » معي بني اسرائيل«يا » اتقونف و يا«فش در باب ياءات اضافه مانند اخ .10
) از آن با 196، ص 1119 ويژگي خاص قرائت حفص از عاصم است. (ابن مجاهد،

در زبان كم است و » قرائة العامة«گويد اگر چه  كند. اخفش مي ياد مي» قرائة العامة«
 (اخفش، خوانيم. مي» قرائة العامة«قرائت سكوت بر ياء بهتر است، ولي ما بر اساس 

گويد، اهل المدينه  مي كند وياد مي»  قرائة العامة«آن را » دينا قيما«) و در 61ص ، 1423
در برابر » قرائة العامة«دهد  ) اين نشان مي188، ص1423 قياما (اخفش، خوانند: مي

را قرائة الحرمين دانست. مسأله » قرائة العامة«توان  ارد. و نميقرائت اهل الحرم قرار د
به عنوان قرائت الزم االتباع است، اگر چه سكوت » قرائة العامة«اخفش به  ديگر رجوع

 داند.بر ياء را در زبان عربي بهتر مي

در مصاحف ابن ابي داوود سجستاني » قراءه العامة«نمونه ديگر اصطالح  .11
توان از مواردي گفت كه مورخ بدون اين كه بخواهد، از  است، اين مورد را مي
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اي شايد خالف مقصود نويسنده را ارائه كرده  اده كرده است، كه مسألهاصطالحي استف
است، و آن در گفتگوي بين ابي بن كعب و زيد بن ثابت در حضور عمر بن خطاب 

 (سجستاني، ».فقرأ زيد قراءة العامة فقال اللهم ال اعرف اال هذا«گويد، زيد بن ثابت مي
 ) 358، ص 2002

هم كاربرد داشته است  قراءة الناس و يا قراءة الجمهورالبته در كنار اين اصطالح، 
با قرائت حفص از عاصم  26سوره نمل و محمد  22موارد بجز دو مورد آيه كه در همه 

 »قراءه الناس«شود.  تطابق دارد كه براي پرهيز از اطاله كالم از ذكر آن خود داري مي
، 105، 101، 71 ،45، ص 3؛ ج206و  207، ص 2؛ ج366، 353، ص 1، ج1980 ،(فراء
يا در آثار ساير نويسندگان نيز اين  )181، 145، 141، 97، 48، 46، ص 3؛ ج 210

الناس يقرؤون: و جاءت سكرة الموت به « گويد: عبارات چنين آمده است؛ ابن قتيبه مي
خوانند. (ابن قتيبه، بي تا،  ميم امروز كند، كه مرد و همان قرائتي را بيان مي» الحق
 )24ص

ياد شده است، » قرائة العامة«توان نتيجه گرفت: آن چه از آن با عنوان بنابراين مي
توان قرائة العامة  قراءة حفص از عاصم، يا نافع و عاصم، يا اهل حرمين،.... نبود و نمي

ها دانست. و نكته مهم  ينرا قرائت برخي صحابه خاص، يا قراء و يا اهالي برخي سرزم
آن است كه تمامي موارد ذكر شده با قرائت معاصر مسلمانان انطباق دارد. همچنين اين 
شواهد نشان گر آن است كه علي رغم شيوع نسبي قرائات سبع، در اين دوره  زماني، 

به عنوان قرائت عمومي و مالك در بين توده مردم مسلمان در جريان  » قرائة العامة«
  .بود

 

  . بررسي شاهد تاريخي نسخه خطي صنعاء 3-4

مستند ديگر نسخه خطي از مصاحف صنعاء است كه در مسجد جامع كبير يمن 
پيداشده است، اين مسجد، يكي از نخستين مساجد جهان اسالم است كه قدمت آن به 

تاريخي، پيامبر عظيم الشان رسد. بر اساس روايات  زمان پيامبر اكرم(ص) مي
(ص)، هنگام ارسال پيام دعوت به اين دين مبين براي مردم يمن، والي به اين اسالم

كشور فرستاده و به وي دستور داده مسجدي را بنا كند كه خود آن حضرت (ص) مكان 
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و جهت قبله آن را تعيين كرده است. سال تأسيس اين مسجد طبق نقل مورخين سال 
  )  50، ص 2004(غسان،  ششم هجري بوده است.

م، در اثر بارندگي شديد در صنعا، قسمتي از سقف مسجد 1965ق / 1385سال  در
جامع در گوشه شمال غربي صدمه ديد. در زمان بازديد، كارگران حفره بزرگي را مملو 

. كشف كردندبا خطوط كوفى و حجازى از نسخ خطي و پوستي قرآني و غيرقرآني 
  رسد. ها به قرن اول هجري مي قدمت اين قرآن

كند، برخي از تصاوير  از دانشجويان يمني كه  مصحف صنعاء را معرفي مييكي 
گويد: اگر چه نقطه گذاري  اش ارائه كرده است، وي مي اين نسخه خطي را در پايان نامه

در قرن بعدي بر روي قرآن انجام شده است، ولي در برخي موارد كه احتمال بروز خطا 
)  35، ص2004(غسان،  گذاشته شده است وارد بسيار محدودبوده است،  نقطه در م
  سوره توبه است. 66يكي از اين موارد آيه 

ال تَعتَذروا قَد كَفَرْتُم بعد إيمانكُم إِنْ نَعف عنْ طائفَةٍ منْكُم « 66در سوره توبه آيه  
قرائت حفص از عاصم طبق گفته ابن مجاهد؛ تنها » نُعذِّب طائفَةً بِأَنَّهم كانُوا مجرِمين

، 1119اند. (ابن مجاهد،  خوانده» ان يعف«است، در حاليكه ساير قراء » نعف «
). در روايات شيعه و در مصحف قرن سوم كه منسوب يه حضرت علي(ع) رقم 316ص

است. زيرا در سبب نزول آن » إن يعف«قدس رضوي است، نيز آيه  كتابخانه آستان 1
عن جابر الجعفي قال ابو «؛ »ن ابي طالب عن المنافقينإن يعف علي ب«آمده است كه؛ 

يعني إن يعف علي بن ابي طالب عنهما في ان يلعنهما  جعفر نزلت هذه اآلية إن نعف ...
  )15، ص 2ج ،1380(عياشي،  .»علي المنابر و يلعن غيرهما

اره اختالف نظري بوده است كه متأثر از مسائل رسد در اين بنابراين به نظر ميب
» ان نعف«اي نيز هست. اين در حالي است كه از بين قراء سبعه، تنها كسي كه رقهف

عاصم است، كه اين مخالف رويكرد شيعي به  ده است، قاري منتسب به تشيع يعنيخوان
شود،  دو نقطه ريز كمرنگ ديده مي» يعف«زير قرائت اين آيه است. در مصحف صنعاء 

رد شيعي نيست، ايت حفص از عاصم با يك رويكتواند نشان گر آن باشد كه رواين مي
رسد، قرائت حفص از  است. بنابراين به نظر مي» ان يعف«(ع) نيز چون قرآن امام علي

عاصم ابزاري براي ساكت كردن شيعه، درباره ادعايي است كه ايشان درباره مصحف 



  181    حفص از عاصم تيو ارتباط آن با روا» قرائة العامة« يخيتار يبررس

بگويند،  علي (ع) داشتند، و اين مسأله را اهل سنت جهت اقناع شيعه بيان كردند، تا
عاصم از قرائت ابوعبدالرحمن سلمي خارج نشده است و ابو عبدالرحمن از قرائت امام 

  علي (ع) و اين همان قرائت امام علي (ع)است. 
رسد، آن چه در قرائت بدست رسيده است، با توجه به شواهد، و  به نظر مي

نقل  مستندات مختلف ربطي به حفص از عاصم، يا مصاحف عثماني ندارد، بلكه
عمومي بوده است، كه علي رغم قرائن مخالف متعدد، باز به همين شكل موجود يعني 

ئت حفص از عاصم را به عنوان قرائت امام علي(ع) شيعيان قراشود.  خوانده مي» نعف«
   اند.شناسند، گر چه برخي، به گرايش شيعي عاصم اشاره كردهبه رسميت نمي

  
  مصحف صنعاء قرن اول هجري

 
  المخطوطات القرآنية من صنعاء من قرن االول الهجري)، 2004 (غسان،
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  قدس رضوي كتابخانه آستان درمصحف قرن سوم هجري منسوب به امام علي(ع) 

  )66: توبهال(

  
  

  گيري نتيجه

تواند نشان دهد، آن چه  بررسي شواهد و مستندات مختلف با روش مطالعه تاريخي مي
حداقل در نزد صاحبان فن قرائت چون فراء، در قرن دوم به عنوان قرائت رسمي 

همان قرائتي بوده  ...ي، ابن خالويه، ابو علي الفارسي واخفش، ابو عبيده معمر بن مثن
موارد انحصاري خوانيم. بررسي  فص از عاصم مياست كه ما امروزه آن را روايت ح

به روايت حفص از عاصم در كتب تفسيري قرن دوم هجري توانست اين مسأله را 
  مرحله اثبات نزديك كند.

» قراءة الناس« ،»قراءة الجمهور«، »قرائة العامة«وجود كلمات و اصطالحاتي چون 
هاي قرن دوم هجري نشان  كند، كتاب ... به قرائت توده و جماعت مردم اشاره ميو
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دهد، كه قرائتي عمومي در بين مردم همزمان با دوره پيدايش و شكل گيري قرائات  مي
د داشته است، و از قرائات ديگر جايگاه باالتري داشته، زيرا برخي چون سبع وجو

كسائي اين قرائت را در برخي موارد مالك خود قرار داده است، و يا اين قرائت طبق 
اي كه در قرن تصريح صاحب نظران، قرائت بهتر و برتر بوده است. بررسي نمونه

از عاصم است ولي در قرن دوم،  چهارم هجري  در كتاب ابن مجاهد، مستند به حفص
» قرائة العامة«دهد، روايت حفص از عاصم به شود، نشان مي شناخته مي» قرائة العامة«با 

را به خطا به حفص » قرائة العامة«بسيار نزديك بود، تا آن جا كه احتماال در قرن چهارم 
  از عاصم نسبت دادند.

دهد، مصاحف  نشان مي بررسي نسخه خطي معتبر قرن اول هجري، در صنعاء
عثماني داراي اغالط فراوان امالئي است، كه سبب پيدايش قرائات متنوع شده است، و 

  قرائات العامة تابع مصاحف عثماني نبوده و از آن تأثير نپذيرفته است.
اي بوده است توان نتيجه گرفت، مسأله پيدايش اختالف قرائات مسألهبنابراين مي

ز دوره عثمان اتفاق افتاده است. احتماال قرائت توده مردم از زمان كه از نظر زماني پس ا
هاي  و قرائات سبعه در مجموعهبه صورت واحدي ادامه داشته است  نزول قرآن تا كنون

اند. مسأله تري در كنار قرائة العامة به وجود آمدند و به حيات خود ادامه داده كوچك
زمينه همچنان ادامه دارد، و بي ترديد با  جمع آوري شواهد و مستندات بيشتر در اين

تفكر و تأمل بيشتر در ردپاهايي كه ممكن است مسأله نزول قرآن و تاريخ قرآن از خود 
توان تاريخ  به جاي گذاشته است، به مسائل جديدتري در تاريخ قرآن دست يافت و مي

   قرآن را اصالح و بازسازي نمود.
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