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عالباشديم جهت از عاصم قرائت به مسلمانان اقبال تعي. در شده باعث آن سند نييبودن
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مقدمه

بهقرائت لغت قرآندر خواندن و گونه،ميكرتالوت به اصطالح در قرآنياو تالوت از
م وحشودياطالق نص از اجتهـادتيحكايالهيكه حسب بر و معـروفيكـيكند قـراء از

(معرفت، باشد قرآن،استوار مشافهه142و1379:141تاريخ و سماع بر آن اساس و اسـت)
عباس، القر(فضل ق.)1430:2/110،نآاتقان ميراودويدارايارهر بـهباشديمشهور كه

مستق كردهميمستقريغايميطور قرائت اخذ او برايانداز ع،مثال؛ بن حفـصاشيـابوبكر و
كرده قرائت اخذ عاصم از واسطه بزبدون و راوياند واسطه با قُنبل شـمارريكثابنانيو بـه

راووندريم دو هر كه آنچه قراي. دارند، نظر اتفاق آن خواندن قاربر آن ميئت ؛شـوديگفته
كلمات قرائت عيمثالً بن ابوبكر و حفص اتفاق مورد گو،باشـداشيكه عاصـم ونـديقرائـت
راو هر كه اماميآنچه ميشخوقرائتاز راوكندينقل نقل با باشدگريديو تيروا،متفاوت
نامند كلمه روا»كُفُوءاً«نمونهيبرا؛آن عابوبكرتيبنابر عااشيبن واز بنـابر»كُفُـواً«صـم

متيروا عاصم از .باشديحفص
بهترانيمدر از عاصم قرائت سبعه، استنيقراء ا.قرائات عنيدر بـن ابـوبكر اشيـباره

ابوديگويم از كرات به سب: مدميشنيعياسحاق «گفتيكه ر: مـنتأيما للقـرآن أقـرأ احدا

ابي بن (النَجودعاصم فـ،يرجزابن» النهايـه القـراء،غايه طبقـات از.)1402:1/347ي بعـد
سل بن حفص چندانمانيعاصم، اقبال كوفه عشتندايدر بن ابوبكر قرائـتسكاناشيو دار

شد باو او امامشي. سال پنجاه طراز از تنهـا را عاصـم قرائت مسلمانان و بود كوفه قيـالقُراء
ع بن احادرفتنديپذاشيابوبكر بنابر قدما شدهثيو ا،وارد ومـيفتـواتيـروانيطبق دادنـد

انامفسر اساس تفستيروانيبر را ا.ندنمودميريقرآن نشـاننيهمه گـاهيجادهنـدهموارد
اتيپراهم رواج عامهتيروانيو مـنزد اباشـديمسلمانان صـددنوشـتارنيـ. جادر گـاهيتـا

ا شده تأثيادآوريراتيروانيفراموش و فمذكورتيرواريكند تفسدر و نـزدريقه هيـامامدر
تحق و بحث بدگذاردبقيبه روايهي. رواج سـدهتياست در عاصـم از بـهريـاخهـايحفص
و سهولت گراجهت و لهجه با آن خاورمشيمطابقت در مسلمانان باشد.يمانهيعام
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عنامهيزندگ بن اشيابوبكر
عابوبكر كوفاشيبن حنّاط سالم راويكييبن دو عياز بقرائت ق97ــ94يهـاسالنياصم

دن به كوفه (خطايدر بغداد،،يبغدادبيآمد نـام.)1417:14/385تاريخ و اسـت اختالف او نام در
(نيبهتر»شُعبه« است القـراء،،يرجزابناقوال طبقـات فـي النهايـه در.)1402:2/326غايـه او

پرورش جا راافتيهمان از درآمدش كه جهت آن از فروشـهو معـروف،بـوديگنـدم حنّـاط بـه
برخدهيگرد در و باياست بناطيخنسخ دوران است. شده بنهيامياشتباه نمـودعبـاسيو درك را

صادق امام امامت با مصادف هشتمjكه امام قرباشديمjتا او دربي. و نمـود عمـر سال صد
هارونق193سال مرگ با ب،يبغـدادبيـ(خطگذشتدرديالرشهمزمان /1417:14غـداد،تـاريخ
عسقالن385 التهذيب،،ي؛ د1327:12/36تهذيب الطوال،،ينوري؛ .)1368:392اخبار

عياخالقتيشخص بن اشيابوبكر
هنگامابن عيمبارك بن ابوبكر از مكرديمادياشيكه درود او ،ي(عسـقالنفرستاديبر

التهذيب، س.)1327:12/35تهذيب را كث[القراءامامد،ياو برالعلمي]، و العمل يمعرفهمتايو
(ذهبكرده القراء،،ياند بهاو.)111:تايبمعرفه اللرا النهارليقائم صائم كـردهو انـد:توصيف

سبع« صام قد النيكان كان و قامها و باللعلميسنة التهـذيب،،ي(عسقالن»نومليله تهذيب
زندهآن.)1327:12/35 شب و تهجد به سالياردگونه كه بود زمانيمشغول بر پهلو نيسال

بستر و (خطيبراينگذارد نگسترد. بغـداد،،يبغدادبيخواب ابـن.)1417:14/385تـاريخ
م «ديگويمبارك رأ: التيما اسرع ابياحداً من العبادة و ،ي(عسـقالن»اشيعنببكريالسنة

التهذيب، اهل.)1327:12/36تهذيب و عبادت به بودناسك ويعمرونوافل تـالوت با را
سپر قرآن (خطيقرائت بغداد،،يبغدادبينمود بـه.)1417:14/385تاريخ مـرگ موقـع در

«گفتخواهرش الكيبكيما: الزاويانظري فةيتلك ختمت ختمـةيثمانهايفقد الـف »عشر
القراء،،يرجزابن( طبقات في النهايه شـنيهمچنـ.)1402:1/326غايه كـهنقـل اسـت ده

فرزندش به دادن جان گفتهنگام سچنين از روزيسالگي: داشـتهكيـهر قـرآن ام.خـتم
التهذيب،،ي(عسقالن ).1327:12/36تهذيب

آمبرخي مبالغه بر ازيمحققان خبرنيبودن دارند.دو اغراقاصرار زيـنيگـريدزيآماخبار
عدرباره بن (خطاشيابوبكر اسـت شـده بغـداد،،يبغـدادبيـنقل ؛1417:14/380تـاريخ

التهذيب،،يعسقالن مي)1327:12/37تهذيب تأييد را مذكور محققان ديدگاه كند.كه
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عياعتقادتيشخص بن اشيابوبكر
صادقيبرق امام اصحاب از را عبارتjاو با و است را»يعاميكوف«شمرده او مذهب

(برق است نموده الرجال،،يمعلوم عديمفخيش.)1342:42كتاب بن ابوبكر بناشياز انس از
م نقل پكنديمالك علaامبري: حضرت به راjيرو تـو كـس هـر علـى اى فرمود: و كرد

بى و كفر (حال جاهليت مرگ به را وى خداوند دارد بـهدشمن قيامـت روز و بميرانـد، دينى)
نمايد رسيدگى اعمالش ابوب)1364:87األمالي،د،ي(مف»حساب عياشي. بن حضرتهضربكر

مباركjيعل را خندق جنگ ضـربهنيتـردر و اسـالم در مـراديضـربه ملجـم رايابـن
معرفنيترشوم الحديـد،كنديميضربه أبي البالغـه،(ابن نهـج در1404:19/61شـرح و (

مثال برتريضمن عليبه دjيحضرت به مگرينسبت اشاره ،يبغـدادبيـ(خطكنـديخلفا
بغ ع.)1417:14/379داد،تاريخ بن واشيابوبكر به كه حاكم دستگاه برابر اماميرانيدر قبر

جلوگjنيحس زيريو بـودارتياز گماشـته همـت حضـرت اسـتيمجاهـدات،آن داشـته
ب.)1414:321األمالي،،ي(طوس اهل فقه موداشتييآشناbتيبا قضاوت آن نموديطبق

راونيهمچن.)1407:5/173الكافي،،يني(كل المـزار،ي(مشـهداسـتهيـرجبارتيزيتنها
قضاوتنيهمچن.)1419:203كبير، او دريهااز عقانابجا (خطانيعيشديباره شـده بيـنقل
بغداد،،يبغداد برخ،)1417:14/380تاريخ كه ناتيآيچنان را تأوزيقرآن خلفا مدح ليـدر

(همان، است مطالب.)379كرده به توجه اهلهارائبا خاندان ارادتمندان از او مجموع در شده
مbتيب شمار عامروديبه مذهب لحاظ از ميو .شوديمحسوب

عيعلمتيشخص بن اشيابوبكر
عياشي بن چندانيسالگ16تاابوبكر نداشتيبرايتالش دانش سالآن.كسب سه گاه

هم و گرفت فرا را قرائت عاصم بانزد تفسزمان اريآن كلبرا وز مغي از را آموخـت.رهيـفقه
ازييرواخيش و داد قرار اعمش را اوزمرهخود خاص گرفت؛شاگردان گونـهقرار كـهيابـه

برخ در رواياعمش نقل عكسيبهتيمجالس بن ابوبكر نماشيجز ورود ،ي(ذهبدادياجازه
القراء، بس.)113:تايبمعرفه از مشـايارياو اخياز هماننـد سـبكوفـه اسـتاديعيبواسـحاق و

روا عاصم بستيقرائتش و است كرده مبـاركيارينقل بن عبداهللا همچون عراق محدثان از
وييحيو از آدم كردهتيروايبن روانقل در ابوبكر تـاراتيحكاتياند. اخبـار سـهميخيو

رجـالييبسزا نظر از و رايبرخـيدارد برخـازاو و خوانـدگـريديضـعفا صـدوق را انـدهاو
التهذيب،،ي(عسقالن .)1327:2/400تهذيب
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قرآنيخيتاريهاكتابدر علوم سليو بن حفص كه است ابـمانيآمده بـن عاصـم يبه
م «ديگويالنجود أقري،خالفنيابوبكر: بما أقرأتك السّلَمأفقال: ابوعبدالرحمن علـييني عـن

أقر بما أقرأته و ابيطالب حبينأبن بن عبدشيزِرِ مسعودعن بن (اهللا النهايه،يرجزابن» غايه
القراء، طبقات حنيا،)1402:1/254في عيالدر بن ابوبكر كه «ديگويماشياست ل: يقال

أقر ما ابوعبدينأعاصم: اال حرفاً السلَماحد علـيالرحمن فـاعرض عنـده مـن ارجع كنت يو

ابوعبـ.)348(همان،»زِِر از را قرائت آنكه از پس سـلَمدعاصم يبـرا،نمـوداخـذيالـرحمن
خدميادآوريوآنتيتثب حبـتمجدد بن عاصـمرايـز؛ديرسـيمـشيزر جـواب در ابـوبكر
«ديگويم استوثقت: تحقلقد به مجاهد،»يانمودهيكارمحكمقي؛ القرائات،(ابن سبعه كتاب
گذشت.)70:تايب آنچه به توجه ازنيايجا،با چگونـه كه هست عاصـمطـكيـسؤال رف

سلَمياستاد ابوعبدالرحمن ويجز دنداشته طرف مگرياز ادعا بـنابوبكرتيرواكنديحفص
حباشيع بن زر قرائت براساس عاصم است؟شياز

م نظر شكايادعارسديبه مقام در چون اوستتيحفص خود نفع به نشـودرفتـهيپذ،و
ع بن ابوبكر خبر خالف داشيبه طرف از مناب،گري. عدر بـن ابوبكر و»صـدوق«رااشيـع،

سل بن (عسقالكردهيمعرف»كذاب«رامانيحفص التهـذيب،،يناند .)1327:2/400تهذيب
روا عتيپس بن طراشيابوبكر از ابوعبدقيتنها از سلَمعاصم همچنـباشـديميالرحمن ني.

خبريذهب جواب بيدر عكنديمانيكه بن سائباشيابوبكر بن عطاء منقراز اُسلم اخذيو
كرده «ديگويم،قرائت الروا: ابييحييروةيواهةيهذه عن آدم مـنبكـريبن تعلمـت قـال:

غ من اتعلم لم و خمساً خمساً علرهيعاصم قرأت ال الرهيغيو اختلفت ثـالثهيـو مـن نحـواً

االمطـارنيسن و الشتاء و الحر القراء،،ي(ذهب»في بك.)114:تايبمعرفه عابو بـن نـهاشيـر
حرفريغياستاد نه و داشته عاصم اياز مگر است واگذارده را قرآن قرائـتنكهياز عاصـم از

آ پنج كودكان همانند است. كرده اخذ را آه،يآن گرفتـههيپنج فـرا را قـرآن قرائت عاصم نزد
ذهب عالنبالءاعالمريسدرزينياست. بن ابوبكر قرائت غاشياخذ رارياز تردعاصم ديـمورد

(ذهب است داده النبالء،،يقرار اعالم .)1419:8/495سير
بسحاصل عتيرواياريآنكه بن روااشيابوبكر به نسبت اثبتتيرا و اوثق انـددانستهحفص

التهذيب،،ي(عسقالن ا.)1327:12/36تهذيب در مجاهد منيابن «سدينويباره :NNVV�� ��		 ~~EEbb��
�� ��"" ��CC""��""�� ��\\���� ����cc����«،مجاهد القرائات،(ابن في .)71تا،يبالسبعه
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رواقيطر76مجموعدر عتياز بن همهيبرااشيابوبكر و است شده نقل عاصم قرائت
مشاه و اعالم از مريآنان العشر،،يرجزابن(باشنديكوفه القرائات في ،)1/127:تـايبالنشر

ا طرشتريبتيروانياما وييحيقياز آدم علييحيبن محمد (افتهيرواجيميبن ابـناسـت
القراء،،يرجز طبقات في النهايه .)1402:1/326غايه

تعدجرح عتيرواليو بن اشيابوبكر
نقصبيعنيترمهم عو بن اصـلكهاشيابوبكر علت را اويآن قرائـت از اعـراض

اضطرابئمس،اندنمودهانيب و حفظ سوء حداوله حجـرباشديمثيدر ابـن يعسـقالن.
«ديگويم فضعفي: التهذيب،،ي(عسقالن»ثيالحديابابكر هم.)1327:12/35تهذيب

م نقل «كندياو وييحي: المدائنيعليالقطان اب36(همان،»هيفيالرأئانيسيبن مينعو)
«ديگويم شكنيلم: ابيوخنايمن من غلطاً عاكثر بن تـاريخ،يبغدادبي(خط»اشيبكر

كتاب.)1417:14/381بغداد، قرآنيخيتاريهادر علوم بنراديانيهميو حفص به را
حتمانيسل شيو اخيبه ابيعنيدونيإقراء بن عسـقالنيانـد.كردهواردالنجوديعاصم

مي گزارش چنين باه اين در را أنـه«كند:سخناني ... سعد: ابن كث]عاصـم[قال ريـكـان

حد في الثهيالخطا ابن قال حد... في العقنكرةثهيخراش قال لمليي... سـوءهيـفكني: اال

التهذيب،،ي(عسقالن»الحفظ ن1327:5/39تهذيب حفص به و عنيهمزي) و بينقص
استوارد .)2/400(همان،شده

اديشا از جواب در باراديانيبتوان كه حـدحـوزهنيبـديگفت حـوزه و فـرقثيقرائـت
ا ضوابط و قواعد فننيگذاشت. عسقالنازدو حجر ابن است. متفاوت «ديگويميهم كـان:

علختاريشعبة الحد]عاصم[هياالعمش ثبت ع.)5/39(همان،»ثيفي بن اعمشاشيابوبكر
ش بريثيحدخيرا منديگزيمخود عاصم جناب قرائتش استاد اباشديگرچه پس بـاني. فن دو

م متفاوت دباشديهم شاهد اانيبيبراگري. انيتفاوت حوزه ذهبـنيدو كـه بـارهدرياست
م حدديگويحفص در گرچه است ثقه قرائت در النهايـه،يرجزابن(ستينگونهنياثي: غايه

القراء، طبقات جز.)1402:1/254في احيتصرزينيرابن تفاوت (همـان)نيبه دارد فن .دو
ا تمام حديراداتيپس جهت از شده وارد عاصم به سلعقوبي.باشديمثيكه دربـارهمانيبن
م «ديگويعاصم حد: التهذيب،،ي(عسقالن»اضطرابثهيفي بكر1327:5/39تهذيب ابو و (

ع حدزيناشيبن جهت است.فيتضعثياز شده
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عنكهياگريدجواب بن ابوبكر و عاصم مورد دچـارشـدهنقلاشيدر عمـر آخـر در كـه
نس فراموشانيعارضه عمره«:اندشدهيو آخر في عاصم بـن»خلط ابـوبكر دربـاره و (همان)

است:اشيع علييحي«آمده و المدائنيالقطان ساءهيفيالرأئانيسييبن كبر لما إنه ذلك و

عسقالن.)12/36(همان،»حفظه حجر ميابن ادامه «سدينويدر ال: كان منهكثريفمن ذلك

حدستحقيفال عدالتهثهيترك تقوم ف...بعد فيفالصواب أخطـأ انّـه علم ما مجانبة وهيـأمره

بما خالفهمهيروياالحتجاج او الثقات وافق ع.(همان)»سواء بـن ابوبكر حفظ كـماشيـسوء
است حدآنبوده حوزه در استثيهم بوده او عمر آخر دهه به مربوط و قرائت ا؛نه ،رونياز

حت حفظش حديسوء خدشهثيدر وارياهم وثاقتش نمبه اكنديد بـهنـانياطمنكـهيمگر
حدشيخطا نقل باشد.ثيدر داشته وجود

حدديشا در اضطراب و ضعف اثينسبت شـنياز كـه باشـد برخـيثيحـدخيجهت ياو
برااتيروا فقط استيرا كرده نقل ا؛او شـمارهبهفيضعگرانيديبراثياحادنيا،رونياز

است ابوبكرابنيول،آمده درباره ععدي «ديگويماشيبن ف: روايهو مـناتهيكل كـل عن

ايرو ذلك و به بأس ال حدنيعنه له اجد .(همان)»منكراًثاًيلم
آن بر دوران،عالوه در نسياو به مبتال امامانيكه از دست برداشـتهيالقرائـشده، كوفـه

جز ابن نقيراست. و طعن عنوان عدربارهصهيبه بن قطـع«:ديـگويماشيابوبكر انـه اال ...

سن بسبع موته قبل قنياإلقراء (بأكثرليو طبقـات،يرجزابن» في النهايه غايه النهايه، غايه
حالنيا،)1402:1/326القراء، كنيدر كه تقويريگارهاست شدت از قرائت در امامت وياز
رواتياهم حفظ استشيخوتيبه بوده عاصم ا؛از توص،رونياز گفيدر من«اند:فتهاو كان

المتق الحفاظ التهـذيب،،ي(عسقالن»نيالعباد حـال)1327:12/36تهذيب بـن، ابـوبكر كـه
نماشيع قرائت در حفظ سوء به قلدينباباشديمتهم اخبار ويلـيبه حفـظ سـوء دربـاره كـه

م عاصم قرائت از او (فارسـ،باشدياعراض نمود السـبع،،يتوجه القرائـات علـل فـي الحجـه
1430:2/952(.

روايگريداشكال به عتيكه بن كردهاشيابوبكر بـرنيا،اندوارد عـالوه او كـه اسـت
گرفته فرا عاصم استادش از كه قرا،آنچه اتفاق را قرائتش قرارئمالك شام و بصره حجاز، ات

(بهارزاده، است عاصم،داده از حفص .)95ـ1375:75روايت
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مبه ارسدينظر پاسخ در منيكه عتوانيادعا بن ابوبكر كه غاشيگفت عاصـمريبه از
ه مدچينزد قرّاء از رانهيكدام آنهـا اتفاق بتواند تا است نكرده قرائت اخذ شام و بصره مكه، و

روا اتشيمالك بر عالوه بدهد. زنكهيقرار رواياديموارد ساتياز با دارياو اخـتالف .ردقرّاء
روايموارد از عابوبتيچند بن هماشيكر با داردهكه اختالف است.،قرّاء قرار بدين

عابوبكر آاشيبن ��Pبقره185هيدر UU ������ ��!! ���� ������ ���� >>!! CC�� 77�� �� �� 

Oّلُـوا«راتُكَمل تشـد»و ميمـديبـا
(طبرسي،تيروا است البيـان،كرده ابوزرعـه،1417:2/29مجمـع القرائـات،؛ :1404حجـه

فارس126 ال،ي؛ علل في السبع،حجه و1430:1/449قرائات ضـمه»رضـوان«) بـا راءيرا
البيان،(طبرسي، اب1417:1/314مجمع القرائـات،م،يمري؛ وجـوه في ؛2009:231الموضح

السبع،،يسفار القرائات علل في و1430:1/576حجه (طبرسـي،»هيـخُف«) خـاء كسـر بـا را
البيان، ابوزرعه،1417:1/295مجمع فارس1404:255القرائات،حجه؛ فـ،ي؛ علـليحجـه

السبع، آ.)1430:2/907القرائات سبأ سوره ��Pهيدر ���� %%������ �� ��>>!! ''�� ����MM�� �� �� 

))��!! ((�� ll ��== BB

�� ���� ��O»الريح«
روا رفع با (طبرسي،تيرا است البيان،نموده ابوزرعه،1417،8/216مجمع القرائـات،؛ حجه

آ1404:583 در و البيـان،(طبرسـي،»تُنذرل«انعام92هي) ابوزرعـه،1417:4/121مجمـع ؛
آ1404:261 در و تَعلَمون«اعراف38هي) البيان،(طبرسي،»ال بـه1417:4/275مجمع را (

آبيغاغهيص در و صـ»جحدوني«نحل71هيآورده به رواغهيرا اسـتتيـمخاطـب كـرده
البيان،(طبرسي، ابوزر1417:6/205مجمع القرائـات،ه،ع؛ آ1404:392حجـه در 135هيـ)

����Pانعام CC�� 77�� ,,rr�� 		O،البيان،(طبرسي ابوزرعـه،1417:4/185مجمع القرائـات،؛ :1404حجـه
آ272 در و البيـان،(طبرسي،OعشيرَتُكُمPتوبه24هي) فارسـ1417:5/30مجمع حجـه،ي؛

السبع، القرائات علل جم1430:2/1002في بنابر را روا) آتيع در است. مؤمنون29هينموده
Pًكابارم (طبرسي،»منزِالً«راOمنْزَالً زاء كسر و ميم فتح البيـان،به ؛1417:7/198مجمـع

السبع،،يفارس القرائات علل في آ1430:3/1428حجه در و ��P��ZZنـور55هي) ��!! ���� 7711!! ���� ���� >>�� PP
���� ((�� ��!! EE�� // !! ���� 		 �� ����NN�� ����Oصورت به اس«را روا»تُخلفكما الم كسـر و تاء ضمه اسـتتيـبا كـرده

البيان،(طبرسي، ابوزرعه،1417:7/282مجمع القرائـات،؛ آ.)1404:504حجه در 14هيـاو
����«سي ����TT�� "" ��,,!! �� ��oo�� ���� (طبرسي،»-- زاء تخفيف البيان،با ابوزرعـه،1417:8/288مجمع حجـه؛

آ1404:597القرائات، در و لَمغْرَمونإِ«واقعه66هي) صورت»نَّا به لَمغْرَمـون«را إِنَّا آورده»أ
البيان،(طبرسي، ابوزرعـه،1417:9/412مجمع القرائـات،؛ سـوره1404:697حجـه در و (
آ ��6Pهيصافات ���� �� ���� ,,�� DD��������gg�� PP������ CC!! ���� AA**�� ����oo�� "" ��''!! ,, BB������ �� ##��>> ��MM����O»روا»الكواكب نصب با كردهتيرا

(طبرسي البيان،،است ابوزرعه،1417:9/324مجمع القرائات،؛ .)1404:604حجه
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بييهامثال عيموارد،شدانيكه بن ابوبكر كه شاماشياست و عراق حجاز، قرّاء همه با
است كرده موارد.مخالفت برخياگر با قراءيكه بعضـاياز راويبـا كـردهانيـاز ،مخالفـت

كن ادعااساسيب،مياحصا قرايبودن روشنئاتفاق مات .شوديتر
عانيالبمجمعريتفسدر بن ابوبكر كه تـااشيآمده كـرده تخلـف عاصـم قرائت از مورد ده در

علـتشيروا حضـرت قرائـت مطـابق اjيكـامالً و بصـرنيـباشـد حسـن قرائـت ويهمـان
سلم البيان،(طبرسي،باشديميابوعبدالرحمن .)4/134؛4/43؛10/55؛1417:6/447مجمع

ع بن ابوبكر ااشياگر روانيدر تا كرده تخلف عاصم قرائت از مطـابقتشيموارد كـامالً
عليقرائت اديبا،گرددjامام عؤسنيبه بن ابوبكر كه داد پاسخ طراشيال چه بـهيقـياز

ام نافتهيدستjنيرالمؤمنيقرائت در كه او سدمهياست؟ هجرهدوم بودهاماميدوم ،القراء
قراچگ به علئتونه بـراريغيقيطراينكهمگراستافتهيدستjيحضرت عاصـم اوياز

دست حضرت قرائت به تا است داشته ابد؟يوجود
تب گفتانيالبمجمعيادعانييدر «بايد بـودديشا: مشهور و معروف مورد ده اسـت؛آن ه
ابوبكر پلذا علم آنها به شهرت راه مـونكـهياايـكردهداياز ده كسـبـا حسـابيرد شـاگرد

اينكهشودينم ديگر اشكال. كهيچه ادارد پنيابوبكر را مورد نشيده استاد گرفتهفرازيچند
مواردتوانيمنيز.»باشد قريبه از عاصـم سـلمائـتكـه نمـودهيابوعبـدالرحمن ،اعـراض

سلم عبدالرحمن ابو كرد. آ»يهد«ياستشهاد ����Pهيدر NN������ �� �� ��!! ((�� �� !! ���� ���� 

�� <<55!!&&�� !!YY�� �� ���� ���� ���� �� �� ��O)اعراف/
و100 Pهيآ)

������ $$!! ���� �� ���� 		 !! ���� ((�� ��!! EE�� // ����!! CC�� ��!! ==�� << !! ���� PP !! ���� ((�� �� �� ��!! ((�� �� !! ���� ���� --�� <<Oسجده128/(طه صورت26/؛ به (

(طبرسـريالغمعمتكلم است كرده البيـان،،يقرائت خط1417:4/343مجمـع معجـمب،يـ؛
آ1430:3/110القرائات، در و ��P����11توبـه118هي) 99%%���� VV �� ������ NN�� ���� �� **�� ����44��TT���� �� 22���� �� �� 

O»را»خُلِّفُـوا

القرائات،ب،ي(خط»خالفوا« آ1430:3/474معجم در و ��Pهي) ��11!! ���� ���� ������ ���� "" �� ��11��MM,, !!���� ���� ��!! '' ��\\�� 

 �� 


��88 ,,���� MM!! II�� DDO15/اف(احق(»انًاسناً«را»إِحسخط»ح)القرائات،ب،ي قرائت1430:8/489معجم (

است. آكرده ����Pهياو PP�� ##�� [[�� ���� llO)خط71/ونسي) رفع به را القرائـات،ب،ي) /1430:3معجـم
و592 تشد»عجاب«) با القرائـات،ب،ي(خطميجديرا و1430:8/80معجم بـا»أَثَـارة«) را

(خط الف بدون و ثاء القرائـات،ب،يسكون و1430:8/479معجم بـا38/(ق»غُـوبلُ«) را (
(خط الم القرائات،مب،يفتح و1430:9/116عجم تخف»عرَّف«) با (خطفيرا معجمب،يراء

ا1430:9/519القرائات، در است. كرده قرائت پ،مواردني) استادش از ؛ننمـودهيرويـعاصم
ادعاهمان موارد در كه نيي،گونه است.تيتبعزيابوبكر نكرده
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روا عتياعتبار بن اشيابوبكر
شيقرائت تأمعتبعهينزد به كه است معصومديير سـلمه.باشـددهيرسـjامام بـن سـالم

صادق امام براى مردى مىjگويد: گوش من و خواند قرآن از كلمه روشـىچند بـه و كردم
مى مردم صادق.نبود،خوانندكه فرمود:jامام او الْقـرَاءةِ«به هـذه عنْ قْـرَأُاقْـرَأْكُفي كَمـا

روا.)1407:2/633في،كا،يني(كل»النَّاس در فرمود:گريديتيو سمط بن سفيان به حضرت
»تُملِّمع كَما ا.)2/631(همان،»اقْرَءوا روانيدر معصومتيدو همانديفرمايمjامام گونه:

آموخته قرآن شما به كن،اندكه قرائت؛ديقرائت همان مـعمومكهيبه تـالوت ،كننـديمـردم
كن راوديتالوت حدنيااني. (طوسيكوفثيدو دونيا.)220و1428:217رجال،،يهستند

زندگيراو كوفه در كس،كننديميكه چه مياز كـدامآموزنـد؟يقرائت طبـق كوفـه مـردم
م تالوت كسـيقرائت چه كوفه القراء امام (ميكنند؟ عاصـم از بعـد بـ127اسـت؟ ازشيق)

ع بن ابوبكر سال صـادقالقراءاماماشيپنجاه امـام دوران از اسـت. بوده اواسـطjكوفه تـا
هشتم امام امامابوبكرjامامت طريالقرائسمت از كوفه مردم تنها و داشته بـهقيكوفه او

اعتماد عاصم مجاهد،داشتندقرائت القرائات،(ابن في طبق)70:تايبسبعه بنابراين دونيـا.
صادقثيحد كهجيراقرائتjامام كوفه روامردم به عاصم عتيقرائت بـن اشيـابـوبكر
روانمودهدييتأ،باشديم كاظميگريدتياند. امام مjاز كه شده دونيـاديـمؤتوانديوارد

(كلتيروا .)1407:2/619كافي،،ينيباشد
مسديبا داشت امرئتوجه قرائت راويله مرگ با كه سالينبوده گردد. بلكهانيمنسوخ سال
رواقرن عابتيها بن ماشيوبكر تفسانيدر صاحب است. داشته رواج طيالبحـرالمحريمسلمانان

هجر هشتم قرن در اديگويم،ستهيزيميكه اساس بر عراق مردم وتيـرواني: نمـوده رشـد
(ابوحيان،شدهتيربت التفسـير،اند في الميحيط ا.)1420:1/23البحر طبـق را قـرآن نيـعلمـا

تفميريتفستيروا ايكاملنمونهانيالبمجمعريسنمود. اساس بر كه رشـتهتيروانياست بـه
هجرهدرآمدتحرير دهم قرن در كركـزينياست. محقـق شـاگردان از كاشـانى اهللا فتح يمال
الزاتفسير فى الصادقين اراالمخالفينممنهج اساس بر كه ا.باشـديمـتيـروانينوشت نيـدر

رواينگرش«عنوانبايامقالهنهيزم به عاصم قرائت تأثتيبر و تفسريشُعبه بر دريعيشـريآن
صفو ن»هيعهد عاصم،ا،ي(ستوده قرائت به تحر21ـ1381:1نگرشي رشته به اسـت.ري) درآمـده
تفاســ الجنــانهماننــديريدر روض و الجنــان وريتفســ،يصــافالريتفســ،روح ــدقائق ال ــز كن

عشرى،الغرائببحر اثنا ازييهانمونهتوانيمزانيالمريتفسوياشيعريتفس،رشبريتفس،تفسير
ادامهيافتراتيروانيا در نوشتاركه موارداين اشارهيبه آن .شودمياز
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رواييهانمونه عتياز بن هيامامريتفاسدراشيابوبكر
بقبل تفاسيمواردانياز در رواعهيشريكه بر عتيبنا بن انيـبانـدشـدهريسفتاشيابوبكر

ضرورنيا پارهينكته كه ميااست اعراب به مربوط قرائات اختالف برخباشدياز آنيكه هااز
تأث معنا عيريدر بن ابوبكر مثال طور به «اشيـندارند����bb&&«ضـمه بـا ويرا �«راء�و»//��11

»//33��KKMM«ضمه با ويرا و»QQ>>""��88«قاف همزه سكون «با��ff��ll«روا نون سكون كـردهتيـبا
برخا و تأثگريديست. معنا در ولريكه هستند تفسـيگذار مـتن اريدر قرائـتنيـبـه اخـتالف

متعددافتيدستتوانينم موارد برايمثل قرائت اختالف فعـليكه بـودن مجهـول و معلوم
و ثالثاختالفكهنيااياست فعل سبب به ثالثيقرائت و .باشديمديمزيمجرد

رواكهياهيآنيمهمتر.1 عتياختالف بن ابوبكر و استاشيحفص مشهود آن هيـآ،در
P!!���� ((!! KK�� �� 22��77�� II ������ ==���� ""�� ��!! $$�� �� �� �� 

Oم222/(بقره القرائـات،(ابوزرعه،باشدي) ؛1404:134حجـه

السبع،،يفارس القرائات علل في تفس1430:1/481حجه كمتر و درافتيتوانيميري) كـه
اهيآنيا باشنيبه ننموده توجه رواداختالف بنابر mm«حفصتي.��((KK«تخف بـهفيـبـا طـاء

ح«يمعنا خون غ»ضيانقطاع كوفه قرائت بنابر معنـاريو بـه مشـدده طـاء بـا حفـص ياز
تفسباشديم»اغتسالايغَسل« در است:يقمري. حتـى«آمده الفـرج فـي تـأتوهن ال النساء

القمي،،ي(قم»يغتسلن طبرس1404:1/73تفسير و رواي) دو هـر ريتفسـارهيـآتيـطبـق
روا مطابق نظرش و عتينموده بن البيـان،(طبرسـي،باشديماشيابوبكر /1417:2مجمـع

طبرسنيا.)117 ازياعتقاد تفسيطوسخيشنظربرگرفته ،ي(طوسـاسـتانيتبفيشرريدر
راز.)2/221تا،يبالتبيان، تفسيابوالفتوح «ديـگويمهيآريدر و: شـود منقطـع خـون چـون

ن كه باشد روا را الفـرجزديكىشوهرش غسـل بعـد رازى،»كند .)1408:3/234(ابوالفتـوح
ازينيگريدريتفاس تفستيروانيطبق (بحرانپرداختههيآنياريبه تفسـير،ياند في البرهان

حسينى،1416:1/462القرآن، عشـري،؛ اثنا درخيشـنظـر.)1363:1/389تفسير صـدوق
همبسترئمس حيله از زن طهارت از بعد حضيمرد غسل از قبل رواضيو بـنوبكرابـتيبا
بابويسازگاراشيع (ابن دارد الفقيه،ه،يكامل اليحضره ازنيا.)1414:1/95من ظاهراً فتوا

باقرحهيصح امام از مسلم بن (كلjمحمد اسـت شـده .)1407:5/539كـافي،،ينـياخـذ
تأزينيگريدثياحاد عتيروادييدر بن (همـان،اشيـابوبكر دارد تفسـ.)3/82وجـود ريدر
جمهيآليذيشاه به عمل كه آمده بحث جرجانى،ئاتقراعيمورد (حسينى است آياتواجب

همبستر1404:1/72االحكام، و اي) منيدر مرجوح (همان،يزمان .)74باشد
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عابوبكر.2 آاشيبن فعل دو ��Pهيهر 

��

����11�� 99!! CC�� �� ���� ���� -- AA��!! ''�� VV !! ���� 		!! ������ ���� ��!! 99�� �� ���� 		Oعمـران(آل/
روا115 مخاطب صورت به را (طبرسـتيـ) اسـت البيـان،،يكـرده ؛1417:4/446مجمـع

القرائات،ابوزرعه، اب1404:171حجه القرئـات،م،يمري؛ وجـوه فـي و2009:243الموضح (
تفسيطبرس طاع«فرموده:هيآريدر تجحد بمنال تستر ال و دو»الجزاءعتكم هـر كـه (همان)

ص به را است.غهيفعل آورده مخاطب
آ.3 قرائت اختالف ��Pهيدر �������� ��%%''�� EE�� 77�� �� ��LL��77�� CC!! ���� ������ ��

�� << �� ����NN�� ���� �� ����TT''		 �� ������ �� NN�� VV�� << !! kk�� DD �� 

�� �� 

 ��33���������� ��

���� ==�� &&���� ((�� || �� ##��&&�� 

 �� ��

�� NN�� EE�� ���� -- �� ���� ,,���� >>�� 77!! CC�� ��Oآمد187/عمران(آل «استه) :... عاصـمقرأ عـن بكـر أبـو

و»ليبيننه« يكتمونه«بالياء و»ال أيضا فيهمـاالباقونبالياء البيـان،(طبرسـي،»بالتاء مجمـع
ابوزرعه،ر.؛1417:2/555 القرائات،ك: فارس1404:185حجه القرائـات،ي؛ علل في الحجه
تفسيطوسخيش.)1430:1/648السبع، ��P«:ديفرمايمهيآريدر ������ �� NN�� VV�� << !! kk�� DDOالميثـاق منهم

النبي نبوة أمر يكتمونهaليبينن ال وي)3/73:تايبالتبيان،،ي(طوس»و بـه. را فعـل دو هر
غا رواآوردهبيصورت موافق عتيكه بن مـاشيابوبكر ادامه در و «ديـفرماياست الهـاء: و

محمد»ليبيننه«في على وي(همان)»aعائدة كلمه. اكنـديمحيتصر»ليبيننه«با نيـكـه
رواريتفس اساس عتيبر بن است.اشيابوبكر

ع.4 بن آ»أُحصنَّ«فعلاشيابوبكر ���Pهيرا���FF!! II�� << ��kk�� xx�� --��ZZ!!FF�� ,, ������ ((!! ''�� ���� ���� -- AA**�� jj�� II��99�� "" �� ��!! ''�� ���� << !! �� xx�� --
LL��NN�� ��!! ���� �� ���� 		 ��JJ������FF!!++�� >>!! ���� 22�� ���� �� ��		 Oهمزه25/(نساء با مفتوحـه) صاد اسـتتيـرواو كـرده

البيان،(طبرسي، ابوزرعه،1417:3/71مجمع القرائات،؛ فار1404:198حجه الحجـه،يسـ؛
السبع، القرائات علل تفسيطبرس.)1430:2/677في است:هيآريدر بـالفتح«آورده قـرأ من

أسلمن البيان،(طبرسي،»فمعناه طباطبا1417:3/73مجمع عالمه كهنيهميي) مطابقمعنا
عتيروا بن (طباطبايى،حيترج،باشديماشيابوبكر است .)1417:4/278الميزان،داده

آ.5 قرائت اختالف آمده152هيدر «استنساء حفـص: البـاقون»يـؤْتيهِم«قـرأ و باليـاء

البيان،(طبرسي،»بالنون»نؤتيهم« ابوزرعـه،1417:3/264مجمع القرائـات،؛ :1404حجـه
ف218 السبع،،يارس؛ القرائات علل في تفسـيطبرسـ.)1430:2/706الحجه هيـآنيـاريدر


��P��((''��SS,, dd���� ::ff«:ديفرمايم
<<Oأجورهم سنعطيهم البيـان،(طبرسي،»أي :1417مجمـع
وي)3/265 واقع، در صهيآ. به تفسغهيرا رواريمتكلم با كه است عتيكرده بن اشيابوبكر

عالم دارد. همهيآزينييطباطباهمطابقت اساس بر فرمودهريتفستيروانيرا و اسـت:كرده
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التفات اين دلوجه در گفتـار لحـن نظـر از تـا دهد نسبت خود به را كفار كيفر كه است اين
بيفتد مؤثر غا.)1417:5/127الميـزان،(طباطبايى،شنونده از طبـقبيـالتفـات مـتكلم بـه

عتيروا بن .شدبايمحيصحاشيابوبكر
آ.6 Pهيدر

�� oo�� hh!! ���� �� �� !! ���� ((�� ,,�� DD ������ $$�� EE�� �� ��

������ 99�� PP �� ������ NN�� ���� ������ EE�� MM!!++�� �� �� �� 

Oبـن59/(انفـال ابـوبكر (

ال«اشيع روا»حسبنيو تاء با (ابوزرعه،تيرا است القرائـات،كرده فارسـ1404:312حجه ،ي؛
السبع، القرائات علل في و1430:2/985الحجه صـورتهيـآازانيـالبمجمعتفسير) ال«بـه و

أ محمد يا البيان،(طبرسي،»الكافرينعداءكتحسبن روا1417:4/527مجمع با بنتي) ابوبكر
طباطبايخوانهماشيع عالمه دارد. تفسزينييكامل «ديـفرمايمـهيآريدر المشـهورة: القـراءة

للنبي»تحسبن« خطاب هو و الخطاب، .)1417:9/114الميزان،(طباطبايى،»بتاء
آ.7 در روا»صالتَك«توبه103هياو جمع صورت (ابوزرعـه،تيبه اسـت حجـهكـرده

فارس1404:323القرائات، السـبع،،ي؛ القرائـات علل في طبرسـ1430:2/1022الحجه و ي)
بهنيا را ���������«كلمه�QQ«طبرسـي،ريتفس) است البيـان،نموده بـر1417:5/127مجمـع (

برخ مفسريخالف راكهنااز (آلوسنمودهريتفس»دعاءك«بهآن المعـاني،،ياند :1415روح
بغو6/15 القرآن،،ي؛ تفسير في التنزيل طبر1420:2/384معالم البيـان،،ي؛ :1412جـامع

بغداد11/13 التنزيل،،ي؛ معاني في التأويل .)1415:2/404لباب
ع.8 بن آاشيابوبكر ��Pهيدر ((BB���� << ����22���� �� !! ���� CC�� ''!! __�� "" ��>>�� ,,�� DD ��33���������� ����''!! ,, BB������ �� UU��''�� ++!! ���� �� ����77�� 		 !! ���� CC�� MM�� 99!! ,,�� <<O

كلمه23/ونسي( ع»		����77«) رفع به (ابوزرعه،تيروانيرا است القرائـات،كرده :1404حجه
فارس330 السبع،،ي؛ القرائات علل في زجـاج1430:2/1045الحجه و و»}}""__11«) مبتـدا را

قرا»		����77« خبر دارا (طبرسي،دهر البيان،است و1417:5/178مجمع ازيطبرسـتوضيح)
صورتهيآ الـدنيا«به فـي متـاع بـه ينالونـه ما و بعض على بعضكم )5/190(همـان،»بغي

روا و زجاج قول عتيمطابق بن .باشديماشيابوبكر
ع.9 بن سورههيآاشيابوبكر ��Pهودآخر ��>>�� �� AAGG�� --��__�� "" ��::BB""�� && ��		 �� 

���� ���� >>!! ���� ��Oص بيغاغهيبه

(ابوزرعه،تيروا است القرائات،كرده فارسـ1404:353حجه القرائـات،ي؛ علـل فـي الحجـه
نوع1430:2/1039السبع، آن در كه مـيبراديتهدي) صـباشـديكفـار در مخاطـب،غهيو

پ به مaامبريخطاب حضرت آن امت طورهيآانيالبمجمع.باشديو درنمودهريتفسيرا كه
نوع هم مخاطبديتهديآن هم و دارد پ،وجود (طبرسي،امبريتنها است البيان،اسالم مجمع

روا1417:5/395 با كه عتي) بن دارد.اشيابوبكر كامل سازگار
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آيطبرس.10 قرائت اختالف ��""��Pهيدر <<�� QQ �� ��''���� �� �� OO!! EE�� �� �� ���� ���� &&!! oo�� ��O)مـ47/وسفي :ديـفرماي)
بفتح« دأبا حفص بسـكونهاقرأ الباقون و البيـان،(طبرسـي،»الهمزة .)1417:5/455مجمـع

روايفارسيابوعل از دفاع كفاتيدر احتمال به دلتيحفص و كهيليكرده نكرده اقامه آن بر
دهنده عتيروايبرترنشان بن السبع،،ي(فارسباشديماشيابوبكر القرائات علل في الحجه

1430:2/1164(.
عابوبك.11 بن ����Pوسفي62هيآاشير ,,��''!! 77�� 99�� �� �� ..��// Oقلّـه جمع صورت »تـهيلفت«يعنـيبه

(ابوزرعه،تيروا است القرائـات،كرده فارسـ1404:61حجه القرائـات،ي؛ علـل فـي الحجـه
تأ.)1430:2/1167السبع، حدتيروانيادييدر بـاقريثيبه امام درjاز داسـتانكـه بـاره

دتوانيم،باشديموسفيحضرت كرد. «استآمدهيعيشريتفاسراستناد فتْيتَه]وسفي[أَمرَ:

بِضَاعتَهم يأْخُذُوا فتْيتُهأَنْ و فوسي مقَهفَلَح بحرانـ1380:182،ياشي(ع»... فـي،ي؛ البرهـان
ــرآن، الق ــويزى،1416:3/182تفســير ح عروســى ــورالثقلين،؛ ــ.)1415:2/439ن تفس ريدر

بهنياانيالبمجمع «كلمه������ن»�� (طبرسـي،هشـدريتفسزي(معاون) البيـان،اسـت مجمـع
سازگار1417:5/455 قلة جمع با كه نزدرايز؛دارديشتريبي) افراد و افـرادكيوزراء حاكم
تفسيمعدود برخالف غلمان.ريهستند به

آ.12 ��Pهياو ��%%EE�� MM�� ���� �� 

 �� OO!! EE ��MM���� ��JJ��

��>> ��MM���� �� ���� ��55!!&&�� !!YYOص44/(اسراء به تيـروابيـغاغهي)
(ابوزرعه، است القرائات،كرده فارس1404:405حجه السـبع،،ي؛ القرائـات علـل فـي الحجه

تفسيطوسخيش.)1430:2/1257 ص»شركهيال«و»نزههي«افعال»لهسبحي«ريدر غهيكه
برده،هستندبيغا كار تأ)6/482:تايبالتبيان،ي(طوساستبه باشد.تيروانيادييتا

ع.13 بن آيـهاشيابوبكر 
��P2211در
�� !!YY�� ��ZZ��++ BBFF���� ��66 ��		 �� **�� ��%%''�� "" !! ���� ((�� ��!! ���� �� !! ���� �� �� 

�� <<O133/(طـه(
»هِمصرا»تَأْت (ابوزرعه،تيروابيغاغهيبه است القرائـات،كرده فارسـ1404:465حجه ،ي؛

السبع، القرائات علل في طب1430:3/1392الحجه و تفسـيرس) مـوردخـويشريدر فعـل
ص به را (طبرسي،بيغاغهيبحث است البيان،آورده طباطبا1417:7/72مجمع عالمه و يي)

ش رواهيآنيانيزيطوسخيو طبق عتيرا بـن (طباطبـايى،نمـودهريتفسـاشيـابـوبكر انـد
طوس1417:14/240الميزان، .)7/225:تايب،ي؛
ربي«رااءيانب4هيآيراونيا.14 حفص»قل راو ربـ«آن اسـتتيـروا»يقال كـرده

القرائات،(ابوزرعه، فارس1404:465حجه السـبع،،ي؛ القرائـات علـل فـي /1430:3الحجـه
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1393» الخطاب) على فإنه قل قرأ من البيـان،(طبرسي،»و طبرسـ1417:7/75مجمع و ي)
تفس محمد»قل««:استفرمودههيآريدر اصـطفاني»يرب«يا و خلقني كـه»الذي (همـان)
عتيرواموافق بن آباشديماشيابوبكر در انيهميانيپاهي. شـدهنيسوره تكـرار اخـتالف

(ابوزرعه، القرائات،است فارس1404،471حجه السبع،،ي؛ القرائات علل في /1430:3الحجه
هم1402 طبق و (طبرسـي،ريتفسهيآتيرواني) است الشده ؛1417:7/129بيـان،مجمـع

رازى القـرآن،،ابوالفتوح تفسـير فـي الجنـان روح و الجنان طوسـ1408:13/290روض ،ي؛
كاشف7/286:تايبالتبيان، عليه،،يبزوارسي؛ آ1369:1/725مواهب و ن24هي) زيـزخـرف

(ابوزرعه،نيهم دارد را قرائت القرائات،اختالف فارس1404:649حجه علـلالحجه،ي؛ فـي
السبع، مفسـر1430:3/1709القرائات و همـنا) تفسـهيـآتيـروانيطبـق انـدنمـودهريرا

البيان،(طبرسي، طوس1417:9/79مجمع رازى9/192:تايبالتبيان،،ي؛ ابوالفتـوح روض،؛
القرآن، تفسير في الجنان روح و .)1408:17/160الجنان

ع.15 بن در»للْعالَمينَ«اشيابوبكر P66هيآرا ���� DD��''>>�� ������!! ���� �� AAJJ���� ��WW ��::�� ��kkOبه22/(روم (
روا الم (ابوزرعه،تيفتح است القرائات،كرده فارسـ1404:558حجه علـل،ي؛ فـي الحجـه

السبع، صـورتريتفسبايطوسخيش.)1430:3/1552القرائات به جميـع«آيه خلـق فـي إن

خ الذين خلقه لجميع واضحات لدالالت عالَم8/241تا،يبالتبيان،،ي(طوس»لقهمذلك راني)
جم تفسعيبه رواريخلق مطابق كه عتينموده بن مجمعاشيابوبكر صاحب زيـنانيالباست.
و (طبرسي،تيتبعياز است البيان،نموده آهيآنيا.)1417:8/58مجمع جمله استياتياز

روا اختالف تأثتيكه معنا مريدر ز.باشديگذار مفسرياديتعداد شااز اهيآعهين طبـق نيـرا
رازى،نمودهريتفستيروا (ابوالفتوح القـرآن،اند تفسير في الجنان روح و الجنان :1408روض
كاشانى،15/251 فيض الصافي،؛ شـبر،1415:4/129تفسير تفسـير؛ فـي الثمـين الجـوهر

المبين، عـاملى،1407:5/83الكتاب تفسـي؛ فـي العزيـز،الـوجيز القـرآن ؛1413:2/509ر
الصادقين،كاشانى، نجفى،1336:7/171منهج سبزوارى المجيـد،؛ القرآن تفسير في الجديد

سبزوارى،1406:5/357 كاشفى عليه،؛ حسـينى،1369:900مواهب عشـري،؛ اثنـا تفسـير
برخ1363:10/284 مفسري) ننااز سنت اهيآزياهل طبق انـدنمـودهريفسـتتيـروانيـرا

الوجيز،(اندلسى، ميبـدى،1422:4/333المحرر االبـرار،؛ عـده و االسـرار /1371:7كشـف
ابوحيان،447 التفسير،؛ في المحيط .)1420:8/382البحر
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عابوبكر.16 در»مقام«يكلمهاشيبن ��Pهيـآرا 00��$$�� 		 �� ��LL�� ��!! TT�� �� �� GG!! ==�� << ���� ���� CC�� ��Oاحـزاب)/
م13 فتح به (ابوزرعـه،تيروامي) است القرائـات،كرده يفارسـيابـوعل.)1404:574حجـه
»00��$$�� معنا»		 به (فارسيرا دانسته مكان و السـبع،،يموضع القرائـات علل في :1430الحجه
و3/1557 صورتيطوسخيشتفسير) لك«به للقتـالمليس فيـه تقومـون ،ي(طوسـ»مكان

ا)8/323:تايبالتبيان، .باشديمتيروانيموافق
ع.17 بن دراشيابوبكر را ������PAAJJثمرات >>�� �� !! ���� 		 �� ������!! ���� �� ��		 �� 

Oصـورتبـه)47/(فصـلت
روا (ابوزرعه،تيمفرد القرائات،كرده فارسـ1404:638حجه القرائـات،ي؛ علـل فـي الحجـه
طبرس1430:3/1684السبع، و «بههيآريتفسباي) غلفهـ: و أوعيتهـا من ثمرة تخرج ما »او

البيان،(طبرسي، مفرد1417:9/31مجمع را ثمره شآورده) اسـاسزيـنيطوسخياست. بـر
تفسهيآتيروانيهم (طوسريرا است .)9/135:تايبالتبيان،،ينموده

آ.18 ��Pهياو ��''�� >>�� ++!! ���� �� XX!! ���� __�� PP �� ���� KK�� EE!! ���� ��66 XX�� ��!! __�� ��Oروايغلي)46و45/(دخان تاء با كردهتيرا
(ابوز القرائات،رعه،است مجمع1404:657حجه در و بهانيالب) أجـواف«آيه فـي حصلت إذا

الحرارة الشديد الحار الماء كغلي تغلي النار شده»أهل البيـان،(طبرسي،تفسير :1417مجمع
هم9/120 مطابق كه .باشديمتيرواني)

آ.19 قرائت اختالف �����Pهيدر��� ((�� hh�� �� �� ..���� $$�� ,, �� 00!! ���� ��Oاست:)30/(ق بكـر«آمده أبو و نافع قرأ

يقول« بالنون»يوم الباقون و البيان،(طبرسي،»بالياء فارس1417:9/266مجمع الحجـه،ي؛
السبع، القرائات علل ابوزرعه،1430:3/1763في القرائات،؛ طبرسـي)1404:678حجه بـا.

صورتهيآريتفس ال«به ذلك محمد يا فيوماذكر اهللا يقول لجهنمالذي مجمـع(طبرسـي،»يه
روا1417:9/270البيان، همانند عتي) بن صـ»$$��..mm«اشيـابوبكر بـه نظـربيـغاغهيرا در
است.گرفته

اختالف.20 آمـدهسورهقرائتدر حفـص«:اسـتاخالص الفـاء»كُفُـواً«قـرأ مضـمومة

الفـاء ضم و بالهمزة كفؤا الباقون قرأ و مهموزة غير و الواو ابـ10/452مـان،(ه»مفتوحة ي؛
عللها،م،يمر و القرائات وجوه في قرائـتيزديـديس.)2009:849الموضح فصـل هعـرودر

تأيالوثق عتيروادييدر بن «ديفرمايماشيابوبكر بضمزيجو: كُفُؤاً وجوه أربعة أحد كفوا في

... بالهمزة و الوثقي،،يزدييي(طباطبا»الفاء ايوجهنياول.)1409:1/675عروه شـانيكـه
آوردهيبرا اخالص سوره طبقاندقرائت عتيروا، بن حلـباشـديماشيابوبكر عالمـه دري.



يجا
گاه

يروا
ت

ن
ري
فس
رم
نظ
صم

عا
از
به
شع

مام
ا

هي

81

م نماز در سبعه قراء قرائت جواز «ديفرمايبحث طريـق: مـن عاصم قرأه ما إلي القراءات أحب

عياش بن بكر المـذهب،،ي(حل»أبي تحقيـق فـي المطلـب ازشـانيا.)1412:5/64منتهي
فقه عتيروايجهت بن بهتراشيابوبكر مقيطرنيرا قرآن .داننديقرائت

جهينت
طر.1 از فقط را عاصم قرائت عقيگذشتگان بن .اندرفتهيپذاشيابوبكر
م.2 كسانيدر عاصم عهيهمپايروات بن فضااشيابوبكر تقـو،ياخالقليدر و يزهـد

است. نداشته وجود
عتيروا.3 بن بشايابوبكر اضبط و اوثق اثبت، اوكـردهانيرا بـه ضـعف نسـبت و انـد

حد فن به نسثيمربوط نسبت و وانياست عمر آخر دوران به بهباشديميمربوط مبتال كه
نس است.انيعارضه شده

ع.4 بن موارداشيابوبكر تبعيدر عاصم قرائت همانتياز درنـگوننموده عاصـم كـه ه
ابيموارد قرائت از سلممعدود عبدالرحمن است.يو نموده اعراض
صادق.5 رواjامام دو فرمودهتيدر ناس قرائت به سفارش كوفه مردم مـرادبه كـه اند

طر از عاصم قرائت عقيهمان بن .باشديماشيابوبكر
منهجانيالبمجمعريتفس.6 روايكامليهانمونهنيالصادقو طبق كه ابـوبكرتيـهستند
ع تفساشيبن پرداختهريبه دقرآن در ايتوجهجالبآثارتوانيميعيشريتفاسگرياند. نياز
آورد.تيروا دست به را
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ماخذمنابع و
اب.1 فم،يمريابن بئالقراوجوهيالموضح عللها، و العلم:روتيات .2009،ةيدارالكتب

الحديد.2 أبي الحم،ابن اهللاديعبد هبة ال،بن أبـي البـن البالغـة نهـج حديـد،شرح

ابوالفضلقيتحق محمد قمابراهيم النجفي:، المرعشي اهللا آية .ق1404،مكتبة

بابويه.3 اسـالمى،،ابن انتشـارات دفتـر قـم، الفقيه، يحضره ال من على، بن محمد

.ق1413،دومچاپ

عسقالن.4 حجر عل،يابن بن تهذياحمد صادر:روتيبب،يالتهذبي، .ق1327،دار

م،يرجزابن.5 بن القرامحمد في النشر تحقئحمد، العشر، محمدنيالدجمالقيات

طنطا للتراث:شرف، الصحابة .تايب،دار

غا،يرجزابن.6 محمد، بن بةيالنهاةيمحمد القـراء، طبقات دارالكتـب:روتيـفي

.ق1402،دومچاپه،يالعلم

القرا.7 في السبعة كتاب مجاهد، تحقئابن شـوققيـات، :قـاهرهف،يضـيالـدكتور

.تايب،سومچاپرالمعارف،دا

زرعه.8 حجة،ابو محمد، بن تحقئالقراعبدالرحمن :روتيـب،ياالفغـانديسعقيات،

.ق1404،چهارمچاپالرسالة،مؤسسة

رازى.9 على،ابوالفتوح بن تفسـيرالقرآنحسين فـى الجنان روح و الجنان روض ،،

ناصح مهدى محمد و ياحقى جعفر محمد مشـهدتحقيق پـ:، هـاىژوهشبنيـاد

رضوىاسالمى قدس .ق1408،آستان

تحق،ابوحيان.10 التفسـير، فـى المحيط البحر يوسف، بن محمـدقيـمحمد صـدقي

بيروتجميل الفكر:، دار .ق1420،،
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عطيه،اندلسى.11 عبدالسـالم،ابن تحقيـق العزيـز، الكتاب تفسير فى الوجيز المحرر

بيروت محمد، العلميه:عبدالشافى .ق1422،دارالكتب

محمود،،آلوسى.12 العظـيم،1415سيد القـرآن تفسـير فى المعانى روح تحقيـقق،

عطية، عبدالبارى العلميه:بيروتعلى .دارالكتب

سليمان،،بحرانى.13 بن مهاشم تحقيـق القـرآن، تفسـير فى البعثـة،ؤالبرهان سسـة

بعثت:تهران .ق1416،بنياد

بني،برق.14 تهرانخالداحمد الرجال، كتاب تهران:، .ش1342،دانشگاه

التنزيـل،بغدادى.15 معـانى فـى التأويـل لباب محمد، بن على الدين تحقيـقعالء ،

شاهين بيروتمحمدعلى العلميةدار:، .ق1415،الكتب

مسعود،،بغوى.16 بن القـرآن،حسين تفسـير فـى التنزيل عبـدالرزاقمعالم تحقيـق

العربى:بيروتالمهدى، التراث .ق1420،داراحياء

دالتيروان،يپرو،بهارزاده.17 و عاصم از ،12شماره،ناتيبآن،حيترجليحفص

.1375زمستان،95ـ75ص

جرجانى.18 ابوالفتوح،،حسينى امير تهرانسيد األحكام، .ق1404،نويد:آيات

عبدالعظيمى.19 شاه تهران،حسينى عشرى، اثنا تفسير احمد، بن .ش1363،ميقات:حسين

ي،حلّى.20 بن مشـهدحسن المـذهب، تحقيـق فـي المطلـب منتهى مطهر، بن :وسف

اإلسالمية البحوث .ق1412،مجمع

عل،يبغدادبيخط.21 بن تارياحمد بخي، العلم:روتيبغداد، .ق1417،ةيدارالكتب

معجمفيعبدالط،بيخط.22 دمشقئالقرامحمد، ق.1430،دومچاپن،يدارسعدالد:ات،

الطواي،نوريد.23 األخبار داود، بن تحقاحمد قـمميعبدالنعقيل، منشـورات:عامر،

.ش1368،يالرض
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سـي،ذهب.24 احمد، بن تحقاعـالريمحمد النـبالء، چـاپاألرنـؤوط،بيشـعقيـم

.ق1419،الرسالة:روتيبازدهم،ي

تحق،ذهبي.25 األعصـار، و الطبقـات علـى الكبار القراء معرفة احمد، بن قيـمحمد

س مصرديمحمد الحق، .تايب،فيالتألدار:جاد

نجفى.26 اهللا،،سبزوارى حبيب بن المجيـد،محمد القرآن تفسير فى :بيـروتالجديد

.ق1406،التعارفدار

نگرش،اينستوده.27 روايمحمدرضا، به عاصم قرائت تـأثتيـبر و بـرريشُـعبه آن

ــ ــريتفس صــفويعيش ــد عه ــه،يدر شناس ــه ــاربرديجامع ــماره،يك ،14يش

زمستانزييپا،21ـ1صص .1381و

اهللا،شبر.28 عبد المبين،سيد الكتاب تفسير في الثمين الجوهر األلفين:كويت، .ق1407،مكتبة

امال،ديمفشيخ.29 النعمان، بن محمد بن بص:قمد،يالمفخيالشيمحمد .تايبي،رتيمكتبة

محمد،،مفيدشيخ.30 بن حسينترجمهاألمالي،محمد مشـهدولى قـدس:، آسـتان

.ش1364،رضوى

يزدىطباطبا.31 بيـروت،يى الـوثقى، العـروة كاظم، محمد األعلمـي:سيد مؤسسـة

.ق1409،دومچاپللمطبوعات،

قـم،طباطبايى.32 القـرآن، تفسـير فى الميزان حسين، محمد انتشـارات:سيد دفتـر

.ق1417،پنجمچاپ،اسالمى

مجمع،طبرسي.33 حسن، بن القـرآن،انيـالبفضـل و:هـرانتلعلـوم الثقافـه رابطـة

االسالمالعال .ق1417،ةيقات

القـرآن،،طبرى.34 تفسـير فـى البيان جامع جرير، بن المعرفـه:بيـروتمحمد ،دار

.ق1412
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الطوسـ،يطوس.35 رجـال الحسـن، بـن محمد جعفر الققيـتحق،يابو يوميـجـواد

قمچاپ،ياالصفهان اسالم:چهارم، .ق1428،ينشر

حسن،طوسى.36 بن تحقمحمد األمالي، البعثة،قي، .ق1414،دارالثقافة:قممؤسسة

التبابي،طوسي.37 الحسن، بن محمد ققيتحقان،يجعفر :روتيـب،يالعاملصرياحمد

العربياءياح .تايب،التراث

حسين،،عاملى.38 بن محمودى،على مالك تحقيق العزيز، القرآن تفسير فى الوجيز

الكريم:قم القرآن .ق1413،دار

حويزى.39 جمعه،عروسى بن على الثقلين،،عبد نور محالتىتفسير رسولى تحقيق:

هاشم قمسيد .ق1415،چهارمچاپاسماعيليان،:،

محالتـى،عياشى.40 رسـولى هاشـم سـيد تحقيق التفسير، كتاب مسعود، بن ،محمد

علميه:تهران .ق138،چاپخانه

تحق،يفارس.41 السبع، القرائات علل في الحجة احمد، بن ابـراهقيـحسن ميمحمـد

طنطاسن همكاران، و للتراث:بل الصحابة .ق1430،دار

مقداد.42 اهللا،فاضل عبد بن قاضـىمقداد تحقيـق القرآن، فقه فى العرفان كنز سـيد،

اسالمى:تهرانمحمد، مذاهب تقريب جهانى .ق1419،مجمع

اهللا.43 حسين،فضل محمد بيروتسيد القرآن، وحى من تفسير للطباعة:، المالك دار

النشر، .ق1419،دومچاپو

القـر.44 اتقان عباس، فـآفضل اردنعين القـرآن، النفـائس،:لـوم ،دومچـاپدار

.ق1430

كاشانى.45 تهـران،فيض اعلمى، حسين تحقيق الصافى، تفسير محسن، الصـدر،:مال

.ق1415،دومچاپ
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مشهدى.46 الغرائـب،قمى بحـر و الـدقائق كنـز محمدرضـا، بـن تحقيـقمحمـد ،

و:رانتهـحسـين،درگاهى چـاپ اسـالمىسـازمان ارشـاد وزارت ،انتشـارات

.ش1368

ابراهيعل،قمي.47 تصحريتفسم،يابن الجزائـري،يالموسـوبيـطديالسحيالقمي،

.ق1404،سومچاپدارالكتاب،:قم

اهللاني،كاشا.48 فتح المخـالفين،مال الزام فى الصادقين منهج چـاپ،علمـى:تهـران،

.ش1336،سوم

سبزوار.49 على،،ىكاشفى بن تحقيقحسين عليه، نائينىمواهب محمدجاللى سيد

تهران .ش1369،اقبال:رضا،

تهران،كلينى.50 الكافي، يعقوب، بن اإلسـالمية،:محمد الكتـب ،چهـارمچـاپدار

.ق1407

قم،مشهدى.51 الكبير، المزار جعفر، بن اسالمى:محمد انتشارات .ق1419،دفتر

هاد،معرفت.52 تهرانخيتار،يمحمد .1379،سومچاپسمت،:قرآن،

حكمـت،ميبدى تحقيق األبرار، عدة و األسرار كشف محمد، بن اصـغر،احمد علـى
كبير،:تهران .ش1371،پنجمچاپامير


