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Abstract 

In Shiite commentaries, there are recitations attributed to the Infallibles (AS) 

which are in the position of proving independent readings for the Infallibles (AS). The 

analysis of this issue is important because the prerequisite and one of the principles in 

the interpretation of the Qur'an is to know the correct recitation.  

Throughout the history of Islam, various recitations [qira’at] have been narrated for 

the Holy Quran, but not all of them have validity and authority, and none of the famous 

recitations [qira’at] have been narrated and quoted from the Prophet (PBUH) in a 

massive [mutawatir] manner and with a completely reliable document. Scholars of 

Quranic sciences have mentioned various causes and factors for differences in 

recitations [qira’at]. In this article, only the most important factor in order to limit the 

subject of research; i.e., the ijtihad and personal opinion of the reciters [qurra’] have 

been studied using the descriptive-analytical and critical methods. One of the aspects of 

the significance and necessity of this discussion is the correct inference [instinbat] of 

the jurists from the jurisprudential verses and also perceiving the interpretive points as 

some of those words have been recited in a different way. In the present study, the 

phenomenon of differences in recitations [qira’at] has been pathologically examined 

and the negative role of personal ijtihad of reciters [qurra’] in differences in recitations 

[qira’at] has been discussed both from the perspective of Muslim scholars and from the 

perspective of Régis Blachère. Then, the arguments of the pros and cons are mentioned 

as to whether the recitation [qira’t] of Hafs by A’sim can be an example of a single and 

common recitation [qira’t] among Muslims throughout the history of Islam. The results 

of research show that although the narrations of Hafs from A’sim have not been 

accepted by all Quranic scholars in terms of documents and there is no single consensus 

in this regard, but in any case, A’sim's recitation [qira’t], like other famous recitations 

[qira’at], is applicable to all people and is of great significance. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  اجتهاد شخصی قاریان از منظر عالمان مسلمان و رژی بالشراجتهاد شخصی قاریان از منظر عالمان مسلمان و رژی بالشر
 8عباس کریمی - 0محمد جواد اسکندرلو

 چکیده
هـا  های گوناگون برای قرآن کریم صورت گرفته است کـه البتـه همـه آن در طول تاریخ اسالم قرائت

صورت متواتر و دارای سند کاماًل موثق از  یک از قرائات مشهور هم به نبوده و هیچ واجد اعتبار و حجیت
عالمان علوم قرآنی علل و عوامل گونـاگونی را بـرای اخـتالف قرائـات  اند. روایت و نقل نشده پیامبر

تـرین عامـل؛ یعنـی اجتهـاد و رأی  در این مقاله از باب تحدید موضوع پژوهش صرفًا مهم، اند ذکر کرده
یکـی از  ی ـ تحلیلی و نقدی موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت.شخصی قاریان با استفاده از روش توصیف

اسـتنباط صـحیح فقهـا از آیـات فقهـی و نیـا دریافـت نکـات ، جهات اهمیت و ضرورت چنین بحثی
پدیـده ، روی در پژوهش پیش اند. ها مورد اختالف قرائت قرارگرفته تفسیری است که برخی از کلمات آن

هـم از ، منفی اجتهاد شخصی قاریـان در اخـتالف قرائـات شناسی شده و نقش آسی ، اختالف قرائات
سـپ  در مـورد اینکـه آیـا  منظر عالمان مسلمان و هم از نگاه رژی بالشر بحث و بررسی شـده اسـت.

تواند مصداق قرائت واحد و متداول بـین مسـلمانان در طـول تـاریخ اسـالم  قرائت حفص از عاصم می
گرچـه روایـات حفـص از ، دهـد است. نتایج تحقیق نشـان میادله موافقان و مخالفان ذکر شده ، باشد

پژوه قرار نگرفته است و اجماع واحدی در این زمینـه  عاصم به لحاظ سندی موردقبول همه عالمان قرآن
ولی درهرصورت قرائت عاصم همچون سایر قرائات مشهور برای همه مردم کـاربرد ، فراهم نیامده است

 دار است.داشته و از اهمیت واالیی برخور
 

 حفص از عاصم.، اجتهاد قاریان، منشأ اختالف قرائات، قرائت، قرآن واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ای را پشت سرنهاده است. فرایند  مسئله قرائت قرآن امری تدریجی بوده و سیر تحول و پیدایش ویژه

 توان در قال  هفت مرحله یا برهه گاارش کرد. این تحول و تکون را می
به بعضـی از صـحابه و عرضـه نمـودن آن توسـط  رائت از جان  نبی مکرم اسالمیک: آموزش ق

 صحابه؛
دو: آموزش قرائت از سوی گروه طبقه نخست به برخی صحابه و رواج مصاحف و قرائات برخـی از 

 قراء طبقه نخست و انتساب قرائات به افراد نخست؛
خت به شهرها و انتسـاب قرائـات سازی قرائات توسط عثمان و فرستادن مصاحف یکنوا سه: یکسان
 به مراکا اصلی؛

ها از نیمه دوم قرن اول هجری و پدیدار شدن نسلی نوین از  چهار: از سر گرفته شدن اختالف قرائت
 حافظان و قاریان قرآن در بالد گوناگون؛

 ترین قاریان قرآن در بالد گوناگون؛ پنج: به اوج رسیدن قرائات و آشکار شدن برجسته
ابوحـاتم ، تدوین قرائات در سده سوم به دست اشخاصی مانند ابوعبید قاسـم بـن سـالم شش: دوره

 ابوجعفر طبری و ...؛، سجستانی
قرائت به دست ابـن مجاهـد. ایـن عمـل در ابتـدای سـده  هفت: مرحله انحصاری قرائات در هفت

 ی شد.ده وسوی جهت ازآن تألیفات دیگران نیا به همین سمت چهارم هجری تحقق یافت و پ 

 مسئله تحقیق
هـا  منظور اتحاد و یکنواختی همه قرائت سازی قرائات مصاحف در دوره عثمانی که به پ  از یکسان

گردد که چرا مسلمانان بار دیگـر  پژوهان مطرح می انجام گرفت. این پرسش در ذهن پژوهشگران و قرآن
ین علـل و عوامـل اخـتالف در تـر مهم، به آسی  مهم اختالف در قرائات گرفتار شدند؟ به دیگر سـخن

ترین قرائت در بالد اسالمی کدام قرائت بوده  قرائات قرآن چه بوده است؟ و دیگر اینکه معتبرترین و رایج
 است؟

تواند در راستای اتخاذ موضع قاریان و مفسران  بدیهی است که نیل به پاسخ روشن در این مسئله می
روی عالمـان و اندیشـمندان علـوم قرانـی چنـد  باشد. ازایـن قرآن در برابر قرائات گوناگون بسیار رهگشا

ابتـدایی و ، ها عبارتند از: اجتهاد قاریان و اعمـال سـلیقه شخصـی اند که مهمترین آن عامل را بیان کرده
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نبودن الف در کلمـات و تفـاوت  ، فقدان حرکات و عالئم ، خالی بودن حروف از نقطه، ساده بودن خط
 ها. لهجه

روی نخستین عامل یاد شده ـ اجتهاد قاریان و اعمال سلیقه شخصی ـ موردبحث و  در پژوهش پیش
 شود. بررسی قرار گرفته و راهکاری الزم و سودمند در مراجعه با اختالف فراوان معرفی می

 پیشینه پژوهش
های آن از نیمه دوم قرن نخست هجری با تألیف کتـاب  تدوین رساله و کتاب با دانش قرائت و گونه 

تـدریج روبـه فاونـی نهـاد )ر.ک:  قمری( شروع شـد و به 723توسط یحیی بن یعمر )متوفای « القرائه»
(. برخی از کارشناسان فن بـر اسـاس گـاارش 21-02ق:  7450، القرائات القرانیه، فضلی عبد الهادی

تغلـ   یعنـی ابـان بـن اولین تألیف درباره انواع قرائات را مربوط بـه شـاگرد امـام سـجاد، ابن ندیم
 ها در این باب ادامه و گسترش یافت. اند و در قرون بعدی نگاشته قمری( دانسته 727)متوفای 

هایی درزمینه انواع قرائات با رویکرد استقرایی و استقصایی نگاشته شـده  در دوران کنونی نیا معجم
معجـم »ن مکـرم و سـالم بـ، از احمد مختار؛ عمرو عبدالعال« معجم القرائات القرانیه»از قبیل ، است

 از عبد اللطیف محمد خطی .« القرائات القرانیه
، الـدین سـیوطی جالل، «االتقـان فـی علـوم القـرآن»های علوم قرآنی همچون  تقریبًا در همه کتاب

التمهیـد فـی علـوم »زرقـانی و ، «مناهل العرفان فی علوم القرآن»زرکشی و ، «البرهان فی علوم القرآن»
فصل یا بخشی به بحث از علل و عوامل اخـتالف قرائـات اختصـاص یافتـه ، رفتالله مع آیت، «القرآن
 است.

در سـال « عوامـل اخـتالف قرائـت قـرآن کـریم»ای را تحت عنوان  همچنین ابراهیم کالنتری مقاله
نشریه بینات چـاپ شـده اسـت. در مقالـه دیگـری بـا عنـوان  7به نگارش درآورده که در شماره  7011

 7مهر و محمودی در شماره  که توسط علوی« ص قرائت صحیح قرآن و حجیت آنبررسی معیار تشخی»
های قرآن کریم نیـا  عوامل اختالف قرائت، چاپ شده است 7036نشریه مطالعات قرائت قرآن در سال 

بررسـی عوامـل و کاربردهـای »ای تحـت عنـوان  اختصار ذکر شده است. محمد امینی نیا در مقالـه به
نشـریه  70که در شماره « الله فاضل لنکرانی از دیدگاه دانشمندان علوم قرآن و آیت اختالف قرائات قرآن

از علل اختالف قرائات بحـث کـرده اسـت. همچنـین محسـن ، مطالعات قرائت قرآن چاپ شده است
نشریه مطالعات قرائت  74در شماره « بررسی قرائت ابی بن کع »رجبی قدسی و همکارانش در مقاله 
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یک از آثار یاد شده به نقش منفی اجتهاد شخصـی  اند. البته در هیچ ع موردبحث پرداختهبه موضو، قرآن
عنوان مهمترین عامل اختالف قرائات تصریح و تأکید نشده است و فاقد جنبه تطبیقی با دیدگاه  قاریان به

 استشراقی هستند.
، مهـم اسـت: نخسـت چند مطل ، روی نسبت به آثار یاد شده است پیش  آنچه موج  امتیاز مقاله

مسـئله عامـل اجتهـاد ، فرایند تحول مسئله قرائت قرآن در قال  هفت مرحله گاارش شـده اسـت؛ دوم
در مورد اینکـه ، شناسی و تبیین قرار گرفته است؛ سوم مورد آسی ، شخصی و اعمال رأی از سوی قاریان

صورت تطبیقـی و  به، ت دیگرانآیا قرائت واحد در طول تاریخ همان قرائت حفص از عاصم بوده یا قرائا
 تحلیلی داوری شده است.

 شناسی قرائت .مفهوم1

 یکم. قرائت در لغت

و جمع آن قرائات است. از باب لغت و ادب معانی گوناگونی برای قرائـت ذکـر « قرا»قرائت مصدر 
 گردد؛ ها ارائه می اند که در ذیل برخی از آن کرده
قءأ  المبات فب  »کردن و گردآوری نمودن است. عبارت  عیک: در دیدگاه زجاج قرائت به معنی جم 

(؛ دو: قرائـت بـه معنـای 7:7474/727، لسان العـرب، منظور است )ابن« جمعته»به معنای ، «الحإض
« قءأ  الناقب  تسبو  قب »به عبارت ، انداختن و اسقاط و القا است. قطرب نحوی برای اثبات این معنا

البرهان فـی ، در آغاز به معنای ما اسقطت است )ر.ک: زرکشی« تما قرأ»استشهاد کرده و گفته است: 
عطیـه بـر ایـن  (؛ سـه: ابن7/05: 7476، االتقان فی علوم القرآن، ؛ سیوطی7/217: 7475، علوم القرآن

مقـدمتان فـی علـوم ، عطیه باور است که قرائت به معنای تالوت و خواندن است )صاح  المبانی و ابن
 (.272: 7304، القرآن

 وم. قرائت در اصطالحد

هـای گونـاگونی از اصـطالح قرائـت ارائـه داده و  تعریف، نظران علوم قرآن در آثار خـویش صاح 
اند که در ذیل به دیدگاه استاد محمدهادی معرفت در  های خاصی برای آن بیان کرده ها و شاخصه ویژگی

 شود: این زمینه بسنده می
ای از تـالوت قـرآن  گونـه است و اصطالحًا به همان تالوت و خواندن قرآن کریم، قرائت»
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بدین معنا که هرگاه تالوت قراء معروف بـر ، های خاص است شود که دارای ویژگی اطالق می
پایه و اصول مضبوطی که در علم قرائت شرط شده ـ استوار باشد ـ قرائت قـرآن تحقـق یافتـه 

 (.772: 7017، علوم قرآنی، )معرفت« است.

 ف قرائات در میان علمای مسلمانهای اختال .گونه2
ها  توان در اختالف لهجه می، توجهی از اختالفی که در قرائت قرآن پدید آمده است گرچه منشأ قابل

اند. برخـی از اختالفـات  تردید عوامل دیگـری هـم در اخـتالف قرائـات نقـش داشـته ولی بی، پیدا کرد
، و نقصان یک واژه یـا حـرف و یـا اخـتالف اعـراباز قبیل تقدیم و تأخیر یک کلمه و یا زیادی ، قرائات

 اند. ها ناشی نشده ربطی به تفاوت لهجه نداشته و طبیعتًا از آن

 یکم. دیدگاه ابن قتیبه

 قتیبه هفت اختالف را برای قرائات ذکر کرده است؛ ابن
اختالف در حرکت اعرابی یا بنایی کلمه بدون آنکه شکل کلمـه یـا معنـای آن تغییـر یابـد.  .7

ْطَهر لَ ند آیه: مان
َ
َ   أ ْطَهر»(؛ به رفع 17)هود/ مْ کُُ

َ
 یا نص  آن؛« أ

ای که شکل کلمه ثـابتبوده؛ امـا معنـا تغییـر  گونه اختالف در حرکت اعرابی یا بنایی کلمه به .2
َنر بَرِعْد بَ  کند. مانند: َب  ْسَفرَِنَر نیَ ََ

َ
(؛ که بـه دو صـورت فعـل ماضـی و امـر قرائـت شـده 73)سبا/  أ

 است؛
از ، گونه تغییری در شکل و معنای کلمه اختالف در حروف کلمه نه در اعراب آن بدون هیچ .0
 خوانده شده است؛ «نُنِْْشُُر»که (؛ 203)بقره/ َف نُنِِْشُُریکَو اْنُظْر إَِى الِْعظرِم قبیل: 
ِ مانند آیـه ، ولی معنا ثابت بماند، ای که شکل کلمه عو  شود گونه اختالف در کلمه به .4 ْن إ

 خوانده شده است؛« زقیة واحدة»صورت  (؛ که به23)ی / َحة  وَاِحَدة  ینَْت إاَِل  َص اک
« َطلْاٍح َمْنُضاورٍ »ماننـد: ، ای که شـکل و معنـا هـر دو عـو  شـوند گونه اختالف در کلمه به .0

 قرائت شده است؛« َطلٍْع َمْنُضورٍ »(؛ که 23)واقعه/ 
َِ   کوََجرَءْت سَ : مانند آیه، اختالف از حیث تقدیم و تأخیر .6

ْ
َرةُ کَسا»(؛ که 73)ق/ َرةُ الَْمْوِت بِرَل

 خوانده شده است؛« برلَْمْوتِ « »الَْمْوتِ 
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یِْدیِهمْ مانند آیه: ، اختالف به جهت زیادی و نقصان .1
َ
َو َمار َعِملَاْت (؛ 00)ی / َو َمر َعِملَْتُه أ

یِْدیِهمْ 
َ
َعَد  لَُهْم َجَن رٍت ََتْرِ و آیه:  أ

َ
َُ  یوَأ ْنَهار

َ
قرائـت شـده اسـت « َُتَْتَهار یََتْارِ »(؛ 755)توبـه/ َُتَْتَهر اْْل

 (.00-07: 7030، تأویل مشکل القرآن، قتیبه دینوری )ر.ک: ابن

 جزری دوم. دیدگاه ابن

 جاری اختالف قرائات به هفت وجه بازگشت دارند: از منظر ابن
کـه بـه چهـار « البخـل»د ماننـ، اختالف در حرکات بدون تغییر در شکل و معنای کلمـه .7

 صورت خوانده شده است؛
بِّاِه اختالف در حرکات یا تغییر در معنا و ثابت بودن شکل کلمه از قبیـل  .2 ََ َفاَتلََّق  آَرُم ِماْ  

 (؛ که به نص  آدم و رفع کلمات نیا قرائت شده است.01)بقره/ مرتکِ 
و یـا « تبلاوا و تتلاوا»د اختالف در حروف با تغییر در معنا و ثابت بودن شـکل کلمـه ماننـ .0

 (؛32)یون /  ننجیکو « ننجیک»اختالف قرائت در 
و یـا « الرساط»و « الرصاط»اختالف در حروف با تغییر در شکل و ثابت بودن معنا از قبیل  .4

 (؛241)بقره/  بسطةو « بصطة»
د  ِمنْ »مانند ، اختالف در حروف با تغییر در شکل و معنای کلمه  .0 َِ

َ
اد  »و « کأ َِ

َ
و « مْ کِمانْ  أ

 (؛3)جمعه/ ِر اهلل  کَِ   فَرْسَعْوا إِىجای  به« ِر اهلل  کَِ   فَرمضْوا إِى»نیا مانند 
َ کَو جرَءْت سَ اختالف در تقدیم و تأخیر کلمه از قبیل  .6

ْ
 (؛73؛ )ق/َرةُ الَْمْوِت بِرَل

 اختالف در زیادی و نقصان کلمه مانند  .1
َ
َو َمار َعِملَاْت »و (« 00 )یـ / ِهمیدِ یَو َمر َعِملَْتُه أ

 
َ
که قرائت دوم بدون ضمیر هـاء اسـت کـه در مصـاحف اهـل کوفـه آمـده اسـت )ر.ک: « همِ یدِ یاأ

 (.2/202: 7451، الکشاف، زمخشری
 بررسی

ولی مواردی از قبیل ، ها خارج نخواهد بود الذکر وجوهی هستند که اختالف قرائات از آن موارد فوق
ابـدال و نقـل ، تسهیل، تحقیق، فتح، اماله، قصر، مد، ترقیق، تفخیم، ماماش، اختالف در اظهار و ادغام

، جـاری ها متنـوع گـردد )ابن از مواردی نیستند که لفظ و معنا در آن، شود ها به اصول تعبیر می که از آن
-703/ 7تـا:  بی، مناهل العرفان فـی علـوم القـرآن، ؛ زرقانی6-21/ 7تا:  بی، النشر فی القرائات العشر

/ 2: 7475، التمهیـد فـی علـوم القـرآن، ؛ معرفت7/76: 7476، االتقان فی علوم القرآن، ؛ سیوطی765
777-772.) 
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 شاذان سوم. دیدگاه ابن

 قرار ذیل است: شاذان به گانه در انواع اختالف قرائات از نگاه ابن وجوه هفت
 ها در مفرد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث و مبالغه؛ اختالف اسم .7
 امر و اسناد فعل به مذکر و مؤنث و متکلم؛، مضارع، ها مانند ماضی الف در فعلاخت .2
 اختالف در انواع اعراب؛ .0
 اختالف در زیادی و نقصان؛  .4
اختالف در قل  و تبدیل از یک واژه به واژه دیگر و از یک حرف به حرف دیگـر همچـون  .0
 ؛«السراط»و « الصراط»
 اختالف در تقدیم و تأخیر؛ .6
 ادغام و اظهار.، تسهیل، تحقیق، تفخیم، ترقیق، از قبیل فتح و امالهاختالف لغات  .1

 تحلیل و بررسی
های  اصول قرائات که بیشترین ارتبـاط بـا تفـاوت لهجـه، حس  واقع تالش کرده است شاذان به ابن

ها در چنـین مـواردی آشـکار  هـای لهجـه در تقسیم خود درج نماید؛ چراکه اغل  تفاوت، عرب را دارد
تسـهیل و ، علت و حکمت ناول قرآن بـر هفـت حـرف« سبعة احرف»اگر بر اساس حدیث ، دشون می

بیش از هر چیا اختالفاتی نظیر اظهار و ادغام و روم و اشمام و مد و قصر و ، توسعه بر امت مطرح است
تـرین  مهم، جـاری قتیبه و ابن آنکه ابن فتح و اماله و تسهیل و تحقیق و ... باید مدنظر قرار گیرند؛ و حال

 (.263: 7011، درسنامه علوم قرآن، اند )جوان آراسته بخش و عامل را در تقسیم انواع خود نیاورده

 چهارم. دیدگاه صبحی صالح

 قرار ذیل است: گانه اختالف قرائات به وجوه هفت، در دیدگاه صبحی صالح
 خواه معنا ثابت باشد یا تغییر کند؛، اختالف در وجوه اعراب  .7
، حروف یا با تغییر معنا بدون تغییر در شکل کلمه و یا بـا تغییـر شـکل کلمـهاختالف در  .2

 ؛«السراط»و « الصراط»مثل ، بدون تغییر در معنا
 ها در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث؛ اختالف اسم  .0
از قبیـل ، ای که اغل  یکی به دیگری باشـد گونه اختالف با تبدیل یک واژه به واژه دیگر به .4
ِعْهِ  الَْمْنُفو لْ اک /خوانده شده است؛« اکلصوف الَْمْنُفو »صورت  (؛ که به0)قارعه 
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 اختالف در تقدیم و تأخیر آن؛ .0
عطـف ، به خاطر عادت عـرب در حـذف ادوات جـر، اختالف اندک در زیادی و نقصان .6

 ها در مواقع دیگر؛ در برخی از موارد و اثبات آن، و...
مباحث فـی علـوم ، ماله و ترقیق و تفخیم )صبحی صالحها در فتح و ا اختالف در گویش .1

 (.776م:  7312القرآن: 
 بررسی

، ترین وجه دانسته است؛ چراکه حکمت نـاول قـرآن صبحی صالح پ  از ذکر نوع هفتم آن را مهم 
، گیری بر مردمی که از قبایـل متعددنـد داند و بر این باور است که آسان بر هفت حرف را در آن نهفته می

« سـبعة احـرف»یابد و همه آنچه را که سیوطی و دانشمندان عامه از حدیث  همین زمینه مصداق میدر 
 ورزد که قرآن تنها به لغت قریش نازل شده است. مردود دانسته و تأکید می، اند برداشت کرده

 مبنی بر اینکه قرآن به لغت قریش نازل نشده است:، دالیلی وجود دارد
، عثمان به کسانی کـه نگـارش قـرآن را بـه عهـده گرفتنـد، از محدثان یک: بر اساس گاارش برخی

یک از این دو قبیله از قـریش  امالءکننده از قبیله هذیل و نویسنده از قبیله ثقیف باشد و هیچ، دستور داد
 اند. نبوده

ج تـا، اند که در لهجه قریش نوعی ابهام و پیچیدگی وجود دارد )زبیـدی ها اظهارنظر کرده دو: همان
 (.6/3: 7056، العروس من جواهر القاموس

ها بـه دیگـران  در شرح آن، نظر بوده و ناگایر بودند ها در درک الفاظ قرآن دچار اختالف سه: قریشی
که اگر قرآن به لهجه قـریش  (؛ درصورتی3/7: 7076، جامع البیان فی تفسیر القرآن، رجوع کنند )طبری

 شد. گان قرآن مطرح نمینظر در درک واژ اختالف، نازل شده بود
بسی جای شگفتی اسـت کـه خـود را در ، از دانشمند اندیشمندی همچون زرقانی و صبحی صالح

در یــک ، داننـد خوبی می آنکـه چنــین کسـانی بــه انــد و حال تنگنـای هفــت نـوع از اخــتالف قـرار داده
امـا شـیفتگان و دست کم بـیش از ده نـوع کلـی از اخـتالف قرائـات وجـود دارد؛ ، بندی طبیعی تقسیم

 اند. نداشته، ظاهرًا راهی جا اینکه همه را در هفت نوع جای دهند« سبعة احرف»متعبدان حدیث 

 علل اختالف قرائات
خالی بودن از ، نقطه بودن حروف بی، ابتدایی بودن خط، مواردی از قبیل اعمال رأی و اجتهاد قاریان
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تـرین علـل و عوامـل اخـتالف قرائـات  عنوان مهم هتوان ب عالئم و حرکات و نبودن الف در کلمات را می
 (.44-74/ 2: 7475التمهید فی علوم القرآن: ، قرآن برشمرد )ر.ک: معرفت
به شرح و تبیین عامل نخست؛ یعنی اعمال رأی و اجتهاد شخصـی قاریـان ، این مقاله درصدد است

 بپردازد.
کی از عوامل مهم بـروز اخـتالف های مختلف درواقع ی نظر و سلیقه شخصی قاریان در سده اعمال

عنوان مؤثرترین عامـل در اخـتالف قرائـات یـادکرد. بـه  توان از این عامل به بلکه می، قرائات بوده است
(. به سخن 05/ 2همین علت است که مقاله کنونی فقط آن را برای بررسی برگایده است )ر.ک: همان: 

ای از مـوارد از ایـن قاعـده  در پـاره، و نقل است قرائت قرآن که صحت و اتقان آن منوط به سماع، دیگر
ها )توحیـد مصـاحف( و اعـاام  سـازی مصـحف ضروری و معیاری فاصله گرفته است. پـ  از یکسان

ای در مصحف کـه  بسا قاری یک شهر در مورد چگونگی قرائت آیه چه، قاریان قرآن به شهرهای مختلف
تر  گونه موارد آنچه را در نظر او مناسـ  در این، شد میدچار تردید ، خالی از هرگونه اعراب و اعجام بود

استدالل ، حتی برای اثبات اعتبار و درستی آن قرائت، شد انتخاب و به حدس و گمان عمل می، نمود می
 نمود. نیا می

بـر همـین « الکشف عن وجوه القرائات السـبع»، «الحجه للقراء السبعه»های فراوانی از قبیل  کتاب
ن راستا تدوین شدند تا قرائات مختلف قراء را توجیه نموده و برای صحت از قواعد ادبی اساس و در همی

 (.05-04/ 2و نحوی دلیل اقامه کنند )ر.ک: همان: 
مصـحف واحـدی تهیـه شـود و از روی آن ، هـا موجـ  شـد تـا در عهـد عثمـان گونه اختالف این

، مهم کشـورهای اسـالمی فرسـتاده شـود به مراکا، های متعدد و یکسان و یکنواخت تهیه گردیده نسخه
یافت شد کـه بعـدها مایـه برخـی ، بایست کاماًل یکسان باشند ها که می البته اختالفاتی میان این نسخه

سازی مصحف به کـار رفتـه  همه تالش و کوشش که در جهت یکسان ولی این، اختالفات قرائات گردید
تر  روز گسـترده آمـد و دامنـه ایـن اختالفـات روزبـه ر مینتیجه به نظـ متأسفانه تقریبًا هدررفته و بی، بود
اخـتالف ، اختالف در مورد قرائت صحابه بود و امروز پ  از یکسان شدن مصـاحف، شد. تا دیروز می

نارساهایی را در همان آغاز کار در مصـحفی کـه در اختیـار او ، بر سر خود مصاحف است. البته عثمان
ها در این مصحف وجود داشته باشد و  گونه نارسایی که چرا باید این مشاهده کرد و اعترا  کرد، نهادند
، آیا آن را تغییـر نـدهیم« أفال تغیرة؟»بینم. به او گفتند:  خطای نوشتاری در آن می« اری فیه لحنا»گفت 

ولـی عثمـان فکـر ، خوانـد اش آن را اسـتوار می عرب خود با زبان فطری، دیگر دیر شده است، گفت نه
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های گوناگون باید ایـن قـرآن را بخواننـد و سـلیقه عربـی  های مختلف با زبان ه در آینده ملتکرد ک نمی
 (.4-7/ 2اصیل را حتی خود عرب نیا در روزگاران بعد نخواهند داشت )ر.ک: همان: 

، توجه این است که در برهه خاصی که بازار قاریان قرائات در سده دوم و سـوم رواج یافـت نکته قابل
، گیرنـد جا را می گیرنـد و آوازه و شـهرت آنـان همـه ان گروهی از قاریان از دیگران سـبقت میدر این می

های نادر و  شهرت خویش را در گاینش قرائت، وجوی نام و مقامی هستند ای دیگر نیا که در جست عده
ه دیگـران دهند که قرآن را چگونه بخوانند ک یافتند. اینان همت خود را بر این قرار می مخصوص خود می

 کنند. تراشی نیا می پذیری قواعد ادبی دلیل خوانند و البته برای قرائت پیشین نیا با توجه به انعطاف نمی
زیاد  احتمال انـد و بـه های شاذ و نادر روی آورده و شیفته چنـین قرائـاتی گردیده قاریانی که به قرائت

، انـد ای برای شهرت خویش قرار داده ا وسیلهتحت تأثیر این خوی ناپسند قرار گرفته و آیات قرآن کریم ر
: 7011، درسـنامه علـوم قـرآن، ها مطرود و نادرست است )جوان آراسـته شناسان این قرائت ازنظر قرآن

240.) 
آنـان را وادار کـرده اسـت کـه ، تعص  و پایبند بودن برخی از نحویان نسبت به صناعت و فن خـود

جایا بدانند و بـر پایـه ، لغت و عربیت آشنایی الزم را داشته باشنداجتهاد در قرائت را برای کسانی که به 
گرچـه ، باید به صـحت آن اعتقـاد پیـدا کـرد، صرف اینکه قرائتی مطابق با قواعد عربی باشد این باور به

چنین باوری ناشی از تأثیرپـذیری شـدید نحویـان ، ولی بدیهی است، آن را تأیید نکند، روایت و نقل آن
اند و اساسًا هـر طریـق  ص و آراء و قواعدی است که خود را در چارچوب آن مقید ساختهنسبت به تخص

مشمول معنـای اصـطالحی ، و روشی که مستند به قواعد باشد و نتوان آن را مبتنی بر نقل و روایتی نمود
قرائت نخواهد بود. کارشناسان قرائت ایـن گـروه از عالمـان نحـوی را موردحملـه شـدید قـرار دادنـد. 

هـواداران ، ذکر است که عقیده و رأی به جواز اجتهاد در قرائات در میان علمای نحو و ارباب لغت شایان
گفت: هرگاه من یکی از قراء قلمـداد  یکی از نحویان و ادبای مشهور می، چنانکه ابوالعباس، اندکی دارد

ْن تَُول اوا یلَ که در آیه  خواندم. منظورش این است را به فتح می« البر»باء « لکن البر»در ، شدم می
َ
َس الِْب  أ

 َُ ِق َو الَْمْغرِِب َو لکوُُجو را « البـر»باء ، (؛ تمام قراء711)بقره/  ْوِم اْْلِخرِ    الِْب  َمْ  آَمَ  بِرهلل ِ َو اْل کْم قَِبَل الَْمْْشِ
برَّ یلَ »در ، آمد اند و اگر او از قراء به شمار می در هر دو مورد به کسر خوانده خوانـد  به فتح بـاء می« َ  الأ

سوره بقره(  711: ذیل اختالف قرائت درباره آیه 7302، غایة النهایة فی طبقات القراء، جاری )ر.ک: ابن
توانـد دربـاره  تخصص او نبوده است و نمی، بلکه صریح است که قرائت، اعتراف ضمنی، این بیان مبرد

 آن اجتهاد و اظهارنظر کند.
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 بررسی
بـه فـتح « لکن البـر»این است که اگر باء در ، مبرد در ترجیح دادن فتح باء نسبت به کسر آنمنظور 
مـن مـأمن »به معنای احسان است. بـاء ، ولی به کسر، یعنی نیکوکار است« بار»به معنای ، قرائت شود

نای اسـم فاعـل به کسر باء به مع« البر»اند که گاهی مصدر  تناسبی ندارد. البته مفسران پاسخ داده« بالله
اسـتعمال شـده اسـت. همچنـین وجـه دیگـری در « واسع االحسـان»یعنی « بار»کاررفته و به معنای  به

السـخاء حـاتم و »است از قبیـل « ولکن البر من آمن بالله»اند که آیه در تقدیر  گفته« باء»مکسور بودن 
ایـن وجـه اخیـر را زجـاج و  است.« السخاء سخاء حاتم و الشعر شعر زهیر»که به معنای « الشعر زهیر

البیـان فـی تفسـیر  مجمع، اند و جبایی نیا همان را اختیـار نمـوده اسـت )طبرسـی قطرب و قراء پذیرفته
 (.260-7/267: 7017، القرآن

انـد و خـود  نویسد: سیبویه و بسیاری از نحویان به رفع خوانده می« البیان مجمع»طبرسی در تفسیر 
ت و قواعد نحوی ترجیح داده است. البته بر این باور است که عامـه قـراء سیبویه نص  آن را ازنظر عربی

« زیدا فاضـربه»گونه آیات از  گوید: این به رفع آن قرائت نمودند. ابوالعباس مبرد رفع آن را برگایده و می
دانـد  زجـاج نیـا رفـع آن را بهتـر می، اسـت« من سرق فاقطع یده و من زنا فاجلده»بلکه مانند ، نیست

ه.ق( نقـل شـده  004(. همچنین از ابی بکر محمد حسن بن مقسم بغدادی نحوی )م 735/ 0مان: )ه
قرائـت آن در نمـاز جـایا اسـت. ، هر وجهی در قرائت که از عربیت صحیح باشـد، است که معتقد بود

به  افااید که ابن مقسم مطابق بدعتی که خود می« البیان»ابوطاهر بن هاشم به دنبال این سخن در کتاب 
 به بیراهه افتاده است.، وجود آورد

بـا حضـور ابـن ، نویسد: به خاطر همین بدعت در بغداد مجلسی که از فقیهـان بـود جاری میابن
مقسم نیا توبـه  گونه اظهارنظر نهی نمودند و ابن اتفاق آرا وی را از این مقسم تشکیل گردید و حاضران به

دهد: به همین جهت قـراء از قیـاس  جاری چنین ادامه می سپ  ابن، نامه نوشت جا توبه کرد و در همان
ممنوع شدند و بسـیاری از ائمـه ، اعتمادی ازنظر روایت و اسناد ندارد مطلق؛ یعنی از قرائتی که پایه قابل

موظـف ، گفتند: هرگاه ما بدانچـه بایـد قـرآن را قرائـت کنـیم عمرو بن عالء می قرائت از قبیل نافع و ابی
: 7070، پژوهشـی در تـاریخ قـرآن کـریم، ن و چنان قرآن را قرائت نمـاییم )حجتـیشدیم که چنی نمی

202-205.) 
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 606-666 :ص 6044بهار و تابستان  61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 اجتهاد شخصی قاریان از منظر عالمان مسلمان و رژی بالشر 
 محمد جواد اسکندرلو
یمی  عباس کر

 . دیدگاه رژی بالشر درباره نقش اجتهاد شخصی قاریان در اختالف قرائات3
ادبیات عـرب و دیگـر ، رژی بالشر از مستشرقان معاصر فرانسوی است که در خصوص قرآن مجید

، ؛ بـدوی0 -2: 7062، تـاریخ قـرآن، تعددی است )ر.ک: رامیـارمباحث علوم اسالمی صاح  آثار م
ترجمه کامـل قـرآن ، ترین اثر او در خصوص قرآن (؛ مهم702-704: 7011، دائرة المعارف مستشرقان

هـای اروپـایی شـناخته شـده  های قرآن بـه زبان به زبان فرانسوی است. ترجمه او یکی از بهترین ترجمه
تحقیقاتی در خصوص تاریخ قـرآن و ، (. وی در مقدمه این ترجمه0: 7062، تاریخ قرآن، است )رامیار

به سهم خود به مسئله اختالف قرائات و علـل و ، علوم قرآنی انجام داده است. رژی بالشر در این مقدمه
 پردازی کرده است. باره نظریه عوامل آن عالقه نشان داده و دراین

از اواخـر »ترش قرائات به رسمیت شناخته و معتقـد اسـت: تأثیر ذوق و سلیقه قاریان را در گس، بالشر
، سـازند کار قاریان جنبه تخصصی پیدا کرده و آنان قرائت را منبع عادی کـار خـود می، قرن نخست هجری

رود و کـم کـم  هـا از بـین مـی شـهرت آن، بینم. در آغاز قرن سوم اخالق از این رهگذر است که آسی  می
شـوند. ایـن فسـاد مسـتلام  حریص و فاسـق معرفـی می، نوان اشخاصی جاهلع رسد که اینان به روزی می

 (.724، 7017، در آستانه قرآن، اصالحی است و این کار در پایان همان قرن به انجام رسید )بالشر
احسـاس ضـرورت اصـالح ، بالشر در پاسخ به چرایی رخنه چنین فسادی در بین قاریان و سرانجام

ای در تدوین علـم قرائـت مبتنـی بـر روایـت مراقبـت وسـواس  عده»ور است: در نظام قرائات بر این با
کارانه و بسیار عمیق و مقتدر وجود دارد که در ادامه شـریعت  ای داشتند. در اینجا جریانی محافظه گرانه

رسد؛ اما باید گفت: پیشـرفت قرائـت بـا عوامـل دیگـری  اسالمی سرانجام با پذیرش عام به پیروزی می
پیش از هر چیـا نقـش اساسـی ، کند که در اساس جنبه نوآوری بیشتری دارند. در این مسیر برخورد می

گونه که بارهـا  شناسی ازنظر صرف و نحو و علم لغت است؛ اگر در حقیقت همان مربوط به مطالعه زبان
یـت و از نوبه خود در تثب عک  این علوم نیا به به، تفسیر و علم قرائت اساس صرف و نحو باشد، ایم دیده

رو از همان اوایل در بصره فعالیت قاری بـا تـالش نحـوی و  گذارد. ازاین بر خواندن قرآن متقاباًل اثر می
نظـام قرائـت »عنوان  ای به (. در اینجا بالشر از پیدایش نظام ویژه721شد )همان: لغوی با هم اشتباه می

، ه ستیاه برخیاد؛ اما نظام عقلـی قرائـتتواند علیه تسلط شدید قرائت روایی ب کند که می یاد می« عقلی
 نوبه خود نیازمند بررسی است. خود متأثر از عوامل گوناگونی است که به

تواند ناشی از تعص  و پایبندی برخی از علمای نحو به صناعت و فن خود باشد  برداشت بالشر می
با زبان عرب جایا بداننـد؛ حتـی  که آنان را وادار ساخته تا اجتهاد در قرائت را برای اهل لغت و آشنایان
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، چنانکـه کسـانی در مسـجدالنبی، زمانی که قرائت آنان با قرائت اهل تحقیق و قرائت عام سازگار نباشد
برخالف قاریان که به تسهیل و ابدال و یـا حـذف همـاه ، خواند ؛ یعنی با تحقیق هماه می«نبر»هماه را 

اسـد الغابـه فـی ، علی بن محمد، کردند )ابن اثیر رائت میق« قد فلح»را « قد افلح»مثاًل ، پرداختند می
کردنـد؛ امـا  (؛ این در حالی بود که بسیاری به قرائـت حمـاه اعتـرا  می1/0: 7453معرفة الصحابه: 

، (. در ایـن میـان21/0: 7456، تهذی  التهـذی ، کرد )عسقالنی کسائی به اعتراضات مردم اعتنا نمی
افکنـد کـه قرائـت شـاذی را  او را بـه ایـن ورطـه می، و دانـش خـود خودباختگی فرهنگی قاری به علـم

: 7422، البحـر المحـیط، الخط و هـم قرائـت جمهـور بـود )ابوحیـان گایند که هم مخالف رسم برمی
6/427.) 

 بندی جمع
یکی از عوامل مهمی بوده است که موج  بروز اختالف در قرائـت قـرآن کـریم ، باز بودن باب اجتهاد

اجتهاد کردن از همان ابتدا در میان برخی از صحابه رواج داشته و ایـن امـر در دوران متـأخر گردیده است. 
مر ننسخ ما  قا  السیإط   ت سیء: »کنند:  نیا ادامه یافته است. چنانچه روایاتی نیا این موضوع را تائید می

نا خه وا نبه فب  المصبامف و  (؛ اخءج نعبالءزاق و  ةیب  ا منصإر و ا إ داوود ف 601) رءو/ آیه او ننسهر
انبه قبءات: مبا ننسب  ، النسای  ا ا جءیء و ا ا منذر و ا ا ا   مات  و الحاک  و صححه نا  ةب  ا ا   وقاص

فری  له: ا   ةیب ا ا الحسیب یرءأ: ننسِا فرا   ةب: ا  الرءن  ل  ینبّ  نوب  المسبیب وال ، ما نی  او ننسِا
َْ (؛ 1)انو / فاَل تَنْس کئُ َسنُْقرِ قا  الوه: ، نو  ن  الحسیب ب  کَو ا ََ ؛ اجتهـاد (42)کِبف/ تیإَِا نَسا کْر 

نویسـد:  می« ره»طور کامل آمده است. عالمه عسـکری  دو قیاس در تغییر لفظ قرآن کریم در این روایت به
در تحریـف کلمـه ، شویم که ریشه اجتهادی که به صحابه نسـبت داده شـده از حدیث مذکور متوجه می»
در دو آیه دیگـر و قیـاس ایـن مـورد بـر آن دو مـورد اسـت « نسیت»و « تنسی»آمدن ، «نتسها»به « نسهان»

چنینـی و  (؛ اجتهادهـای شخصـی این730/2ق:  7476، القرآن الکریم و روایـات المدرسـتین، )عسکری
 تر است. های بعد در روایات دیگری نمایان پیامدهای آن در نسل

ِىْ  هبذیِا »، «ِىْ  هبذاِ  َلسباِمءا »المإمنیا نایشه و الخوی ه نثما  فراال رووا انه اجتِب ک  ما ام »
و تعةِ  نو   الک الحسا و  ةیب ا جعیء و ا ءاهی  النخة  و غیءه  ما التا ةیا و ما الربءات « َلساِمءا 

 (.734)همان: «نیس   ا نمءو وناص  و غیءهما ما الةومات
گرچـه رسـول ، نیا وجـود داشـت وان صحابی رسول خداعن این عامل در قرائت ابی بن کع  به
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سازی آن برای فراگیران قرآن است و هرگا  این عمل تنها جهت فهم قرآن و آسان، نمود تأکید می خدا
 کردند. نباید به نص قرآن وارد گردد و صحابه هم این قرائات را از نص اصلی قرآن جدا می

برخـی از آیـات را ، سـازی قـرآن هـت فهـم و آسانابی بن کع  بنا بر اجتهاد شخصـی خـود در ج
؛ 020/  7ق:  7475، التمهیـد فـی علـوم القـرآن، متفاوت از قرائت مشهور تالوت کرده است )معرفت

 (.706/ 0ق:  7450، معانی القرآن، ؛ فراء225/ 7ق:  7016، البرهان فی علوم القرآن
حال  ائات و مسـائل مربـوط بـه آن و شـرحهایی که در موضوع قر با مراجعه به تاریخ قرائات و کتاب

شود که اعمال سلیقه و اجتهـاد در قرائـت وجـود داشـته اسـت.  روشن می، صحابه و قاریان نوشته شده
تـرین عامـل در  ولـی عالمـه معرفـت آن را بارگ، اند اندیشمندان متعددی به این مسـئله اذعـان داشـته

هـای مختلـف را مسـتند کـالم  بر قرائات شاذ در کتابداند و ارائه استدالل و برهان  اختالف قرائات می
که در همـه مـوارد اخـتالف  (؛ عالوه بر این07/ 2: 7427، تلخیص التمهید، کند )معرفت خود ذکر می

ها شاذ و غیرقابل اعتنـا نبـوده اسـت و  ها؛ یعنی قرائت فعلی مشهور و سایر قرائت یکی از قرائت، قرائات
های مشهور متعددی وجود داشته کـه  قرائت، ازآن نیا ن عثمان و پ پیش از یکی شدن مصاحف در زما

 اند. ها هوادارانی در بین مسلمانان داشته هر یک از آن

 در برابر اختالف قرائات ائمه اطهارگیری موضع 

ازآن همـواره بـر  هـای پـ  در طول سه سده حضور خود از دوره صحابه تا تابعـان و دوره بیت اهل
، رو اند. ازایـن دانسـته قرآن از سوی خداوند تأکید داشته و اختالفات را ناشی از راویان می واحد بودن ناول

کردنـد. بـر همـین اسـاس امـام  آنان با گسترش اختالف قرائات مبارزه نموده و به قرائت واحد تشـویق می
یک قرائت و از  قرآن با، فرمودند ناول احرف سبعة قرآن را دروغ دشمنان خدا دانسته و تأکید می صادق

و  (. بـا تـالش ائمـه معصـومین605/  2: 7060، الکافی، جان  خداوند یکتا نازل شده است )کلینی
(؛ تـا 600/ 2دستور آن بارگواران مبنی بر خواندن قرآن برابر با قرائتی که میان مردم مشهور اسـت )همـان: 

 واحد رواج یافت.از اختالف قرائات جلوگیری شده و قرائتی ، آنجا که امکان داشت
توان فهمید که قرائتی متواتر در میان  درباره منع از قرائات گوناگون می بیت از برخی سخنان اهل

جامانـده بـود. ایـن قرائـت در تـدوین و انجـام مراحـل  به مسلمانان رواج داشت که از زمان پیـامبر
التمهیـد فـی علـوم القـرآن: ، فتگذاری واژگان و آیات قرآن رعایت شده بود )معر گذاری و اعراب نقطه

، اند )ر.ک: خـوئی در تشخیص قرائت مذبور دچار تردید شده، (؛ گرچه بعضی از فقها701/  2: 7475
پژوهان معروف معاصر آن را منحصـر  ولی بعضی از قرآن، (760-761: 7477، البیان فی تفسیر القرآن
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 (.704/ 2: 7475، وم القرآنالتمهید فی عل، اند )معرفت در روایت حفص از عاصم دانسته
در این مسئله بسیار مهم که آیا قرائت حفص از عاصـم همـان قرائـت متـداول در میـان مسـلمانان 

، توافق همگانی وجود نداشته و بلکه محل اخـتالف آراء اسـت و هریـک از موافقـان و مخالفـان، است
 شود: رداخته میاجمال به آن پ اند. که در ذیل به ای در این زمینه ذکر کرده ادله

 .ادله موافقان1
قرائت متعارف و متداول میان مسلمانان است و قرائت عامه مردم بـر ، یک. روایت حفص از عاصم

همواره میان مسلمانان رایج بـوده ، درپی تا به امروز های پی مبنای قرائت اوست. این روایت در طی قرن
/ 2: 7427، انـوار االصـول، شـیرازی مکـارم، 246-241: 7017، اطیـ  البیـان، است )ر.ک: طی 

 (.01: 7473، مصادر الفقه االسالمی، سبحانی، 043
قبول بـا پشـتوانه جمهـور  روایت حفص دارای سندی صحیح و قابل، های موجود دو. از میان قرائت

شدت به آنچـه بـا قرائـت عامـه مسـلمانان و روایـت  به، عاصم، مسلمانان است؛ زیرا حفص و استاد او
، غایة النهایة فی طبقـات القـراء، جاری پایبند بودند )ابن، متواتر میان مسلمانان هماهنگ بودصحیح و 

7302 :7/204.) 
، الکـافی، ؛ کلینـی730/ 7: 7454، بصائر الـدرجات، )صفار« ىقءأ کما یرءأ الناس»سه. در حدیث 

از ایـن ، دم اسـتهمان قرائت رایج و موردپـذیرش عمـوم مـر، (؛ منظور از قرائت ناس600/ 2: 7060
آالء الرحمـان فـی ، یک قرائت رایج وجود داشته است )بالغـی، شود که در آن زمان حدیث فهمیده می

آن قرائت رایج همـان قرائـت عاصـم بـه ، قرائن و شواهد، (. بر اساس ادله05/ 7: 7425، تفسیر القرآن
 روایت حفص است.

مسـتلام آن ، یم و اهتمام مسلمانان بـه آنبه قرائت قرآن کر های بسیار رسول اکرم چهار. سفارش
، ناد مشهور مسلمانان بـاقی باشـد و ازآنجاکـه قرائـت مشـهور امـروزی است که قرائت پیامبر اکرم

اسـت )ر.ک: بابـایی و  پ  ایـن قرائـت همـان قرائـت پیـامبر، قرائت عاصم به روایت حفص است
 (.10: 7070، شناسی تفسیر قرآن روش، دیگران

های اخیر به قرائت حفص از عاصم و بـه رنـگ مشـکی بـوده و سـایر  متن قرآن در سدهپنج. سیاهه 
روی گفته شده که سیاهی قرآن  شده است. ازاین ها ازجمله روایت شیعه با رنگ قرما مشخص می قرائت

مطابق قرائت حفص است و این خود دلیلی بر ترجیح قرائـت حفـص بـر دیگـر قرائـات اسـت )ر.ک: 
، مطالعات قرائت قرآن، بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت آن، دیمهر و محمو علوی
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 606-666 :ص 6044بهار و تابستان  61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 اجتهاد شخصی قاریان از منظر عالمان مسلمان و رژی بالشر 
 محمد جواد اسکندرلو
یمی  عباس کر

7036 :76-73.) 
 .ادله مخالفان2

سندی که بر اساس آن این روایت به حضرت ، یک. با وجود آنکه روایت حفص اسناد متعددی دارد
/ 7: 7476، ارمعرفة القراء الکبـ، تنها دو طریق ضعیف و مرسل دارد )ر.ک: ذهبی، منتس  شده علی
سـند روایـت ، (؛ بنـابراین006/ 7؛ 004/ 7: 7302، غایة النهایة فـی طبقـات القـراء، جاری ؛ ابن472

 از اساس دچار ضعف است.، حفص
یـک از  در کت  رجالی شیعه و اهل سنت وجود نـدارد و هیچ، دو. هیچ دلیلی بر شیعه بودن حفص

کـذاب و تغییردهنـده ، اهل سنت نیا وی را ضعیف رجالیان شیعه حفص را توثیق نکرده و عموم عالمان
ــات نامیده ــد )مامقــانی اســناد روای ــ  ، ؛ عســقالنی203-265/ 20: 7421، تنقــیح المقــال، ان تقری

 (.007: 7456، التهذی 
یک از رجالیان شیعه وی را توثیق نکـرده  سه. دلیل یا شاهدی بر شیعه بودن عاصم وجود ندارد. هیچ

، انـد )شوشـتری الحافظه توصـیف کرده او را ضـعیف، با وجـود توثیـق عاصـم و عموم عالمان سنی نیا
 (.706/ 6: 7473، المسند، ابن حنبل، 047-043/ 7: 7011، مجال  المؤمنین

یک از رجالیان شیعه او  هیچ، چها. با وجود توثیق ابوعبدالرحمن سالمی در کت  رجالی اهل سنت
کتاب ، اند )برقی المه با استناد به اصالة العدالة به او اعتماد کردهداوود و ع هرچند ابن، اند را توثیق نکرده

(؛ بنابراین شیعه بودن حفص و عاصم 057-053: 7475، قاموس الرجال، ؛ تستری0: 7042، الرجال
صـورت کامـل توثیـق  یک از این سـه نفـر به هیچ، و سلمی اثبات نشده و بر اساس منابع رجالی فریقین

نسـ :  اند )ر.ک: حجتـی و شریفی مواردی مورد طعن قرارگرفته و تضعیف نیـا شـدهبلکه در ، اند نشده
 (.700-725: 7036، ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

 بررسی ادله موافقان و مخالفان
 ها را غیر معتبر و جعلی دانست. توان حکم به بطالن سایر قرائات کرد و آن همچنین نمی .7
، بلکـه محـض دارد، هرگـا موضـوعیت نداشـته، صحیح باشد و چه ضعیف. سند هر روایتی چه 2

الربءن  »انـد:  فرموده مفاد و محتوا و مدعای اصلی است. با توجه اینکه امام صادق، آنچه مهم است
بـه ، انـد و از سوی دیگر همگان را موظف نموده« وامب نّ  ما ننب وامب ولکا االختنف ما قع  البءواة

تـوانیم هـر نـوع  قرائات پرهیا کرده و به قرائت مشهور روی آوردند؛ بنـابراین مـا نمی اینکه از اختالفات
بلکـه احتیـاط بهتـرین ، قرائتی را بپذیریم و از سوی دیگر دلیلی بر رد و ابطال همه قرائـات هـم نـداریم
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 طریق است
 د..امروزه در بسیاری از کشورها و بالد اسالمی روایت حفص از عاصم رواج و شهرت دار0
کلمات قرآن مطرح است و اکثر آیـات قـرآن  2/0ازآنجاکه مسئله اختالف قرائات تنها در حدود  .4

بنابراین قرائات مختلـف )جـا در اسـتنباط احکـام فقهـی و برخـی از ، کریم فاقد اختالف قرائت است
قرائـات  آورد. البتـه توجـه بـه نکات تفسیری( چندان تأثیری در معانی و مقاصد قرآن کـریم پدیـد نمـی

قرائت قرآن تـا عصـر ظهـور ، ولی برای عموم مردم، برای مفسر و فقیه ضرورت و اهمیت دارد، مختلف
حضرت حجت )عج( مطابق هر یک از قرائات مشهور تجویا شده اسـت و قرائـت عاصـم بـه روایـت 

 توجه است. حفص قطعًا یکی از قرائات مشهور است و برای عموم مردم بسیار مهم و قابل

 نتیجه
 ای را پشت سر نهاده است. مسئله قرائت قرآن امری تدریجی بوده و سیر تحول و پیدایش ویژه

ابتـدایی  اند از: اجتهاد قاریان و اعمال سلیقه شخص؛ ترین عوامل اختالف قرائات قرآن عبارت مهم
 نبودن الف در کلمات. فقدان حرکات و عالئم؛ خالی بودن حروف از نقاط؛ و ساده بودن خط؛

تردید غیر از اخـتالف  ترین عامل نام برد. بی توان مهم ستین عامل یاد شده )اجتهاد قاریان( را مینخ
اموری از قبیل تقدیم یا تأخیر یک کلمه و یا زیادی یا نقصان یک واژه یا حرف و یـا اختالفـات ، ها لهجه

 اند. اعرابی نیا مطرح بوده
ده است. ازجمله اینکه اگر قرآن به لهجـه قـریش دالیلی وجود ندارد که قرآن به لغت قریش نازل ش

شـد. تعصـ  و التـاام برخـی از نحویـان  مطـرح نمی، نظر در درک واژگان قرآن اختالف، نازل شده بود
آنان را وادار کرد که اجتهاد در قرائت را برای کسانی که به لغـت و عربیـت ، نسبت به صناعت و فن خود
بایـد بـه ، صرف اینکه قرائتی مطابق با قواعـد عربـی باشـد بدانند و بهجایا ، آشنایی الزم را داشته باشند

 صحت آن ایمان آورند.
توانـد علیـه  کند کـه می یاد می« نظام قرائت عقلی»عنوان  ای به رژی بالشر نیا از پیدایش نظام ویژه 

 تسلط شدید قرائت روایی به ستیاه برخیاد.
وی خداوند تأکید داشته و با گسترش اختالف قرائات همواره بر واحد بودن ناول قرآن از س ائمه 

کردند. در مورد اینکه قرائـت واحـد و متـداول میـان مسـلمانان  مبارزه کرده و به قرائت واحد تشویق می
هرچند که عالمه معرفت ، ایده و نظریه یکسانی وجود ندارد، پژوه در میان عالمان قرآن، کدام قرائت بوده
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 فص را مصداق آن معرفی کرده است.قرائت عاصم به روایت ح
ازجملـه ، ولی تمـام قرائـات مشـهور، صحت سندی روایت حفص از عاصم به اثبات نرسیده است

 ها استفاده کنند. توانند از آن قرائت عاصم ناد عموم مردم معتبر است و می
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 منابع
 ینگـفره یقـاتیموسسـه تحق ، و همکاران یمحمدعل، یاصفهان ییرضا ،قرآن کریمترجمه  .7

 ش.7070قم: ، رکدارالذ
 ق. 7453بیروت: ، دارالفکر، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، علی بن محمد، ابن أثیر .2
 تا. بیروت: بی، دارالفکر، النشر فی القرائات العشر، محمد بن محمد، جاری ابن .0
 .7302قاهره: ، مکتبة ابن تیمیه، غایة النهایة فی طبقات القراء، ــــــ .4
 .7473بیروت: ، عالم الکت ، مسند احمد بن حنبل، داحم، حنبل ابن .0
 .7030قاهره: ، دارالتراث، تأویل مشکل القرآن، احمد بن داود، قتیبه دینوری ابن .6
 ق. 7474بیروت: ، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مکرم، منظور ابن .1
، تحقیق: عـادل احمـد عبـد الموجـود، البحر المحیط، محمد بن یوسف، ابوحیان اندلسی .7

 .7422بیروت: ، دارالمعرفة
قـم: ، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، شناسی تفسـیر قـرآن روش، اکبر و دیگران علی، بابایی .3

7070. 
، انتشارات روزنـه، ترجمه: صالح طباطبایی، دایرة المعارف مستشرقان، عبدالرحمن، بدوی .75

 ش. 7011تهران: 
 .7042تهران: ، رانانتشارات دانشگاه ته، کتاب الرجال، برقی احمد بن محمد .77
تهـران: ، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی، ترجمه: محمود رامیار، در آستانه قرآن، رژی، بالشر .72

 .7017، چاپ ششم
 .7425قم: ، بنیاد بعثت، آالء الرحمان فی تفسیر القرآن، محمدجواد، بالغی .70
 ق. 7475تهران:، مؤسسة النشر االسالمی، قاموس الرجال، محمدتقی، تستری .74
 .7011قم: ، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، درسنامه علوم قرآن، حسین، تهجوان آراس .70
تهـران: ، دفتر نشر فرهنگ اسـالمی، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، سید محمدباقر، حجتی .76

7070. 
مطالعـات ، «ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصـم»، حامد، نس  ــــــ؛ شریفی .71

 .7036ابستان بهار و ت، ۹شماره ، قرائت قرآن
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قـم: ، موسسـه احیـاء آثـار االمـام الخـوئی، البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم، خوئی .77
 ق. 7477

 .7476استانبول: ، مرکا البحوث االسالمیه، معرفة القراء الکبار، الدین شم ، ذهبی .73
 .7062تهران: ، امیرکبیر، تاریخ قرآن، محمود، رامیار .25
 .7474بیروت: ، دارالفکر، العروس من جواهر القاموستاج ، سید محمد مرتضی، زبیدی .27
، دار احیـاء التـراث العربـی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، محمد بن عبدالعظیم، زرقانی .22

 تا. بیروت: بی
 ق. 7475بیروت: ، دارالمعرفة، البرهان فی علوم القرآن، محمد بن عبدالله، زرکشی .20
دارالکتـ  ، ف عـن حقـائق غـوامض التنایـلالکّشـا، جار الله محمود بن عمر، زمخشری .24

 ق.7451، بیروت: چاپ سوم، العربی
 .7473بیروت: ، داراألضواء، مصادر الفقه االسالمی، جعفر، سبحانی .20
 .7476بیروت: ، دارالفکر، االتقان فی علوم القرآن، الدین جالل، سیوطی .26
 .7011تهران: ، انتشارات اسالمیة، مجال  المؤمنین، قاضی نورالله، شوشتری .21
تصحیح: آرتـور ، مقدمتان فی علوم القرآن، عبدالحق بن غال ، صاح  المبانی؛ ابن عطیه .27

 م.7304مصر: ، مکتبة الخانجی، جفری
 .7312بیروت: ، دار العلم للمالیین، مباحث فی علوم القرآن، محمد، صبحی صالح .23
 .7454قم: ، مکتبة آیت الله مرعشی، بصائر الدرجات، محمد بن حسن، صفار .05
تهـران: ، انتشـارات ناصرخسـرو، البیان فی تفسـیر القـرآن مجمع، فضل بن حسن، برسیط .07

7017. 
 .7472بیروت: ، دار المعرفة، جامع البیان فی تفسیر القرآن، محمد بن جریر، طبری .02
 .7017تهران: ، انتشارات اسالم، اطی  البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین، طی  .00
 .7456حل : ، الرشید، التهذی تقری  ، حجر ابن، عسقالنی .04
مجمـع العلمـی االسـالمی ، القرآن الکریم و روایـات المدرسـتین، سید مرتضی، عسکری .00

 ق.7476تهران: 
بررسـی معیـار تشـخیص قرائـت صـحیح قـرآن و »، اکبـر، حسین؛ محمـودی، مهر علوی .06

 .7036بهار و تابستان ، 7شماره ، 0دوره ، مجله مطالعات قرائت قرآن، «حجیت آن
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دارالمصـریة للتـالیف ، تحقیق: احمـد یوسـف نجـاتی، معانی القرآن، یحیی بن زیاد، فراء .01
 ق. 7450مصر: ، والترجمه

 .7450بیروت: ، دارالقلم، القرائات القرآنیة، عبدالهادی، فضلی .07
 .7060تهران: ، ت  االسالمیةدارالک، الکافی، محمد بن یعقوب، کلینی .03
 .7421قم: ، البیت آل، تنقیح المقال فی احوال الرجال، عبدالله، مامقانی .45
 .7475قم: ، موسسه النشر االسالمی، التمهید فی علوم القرآن، محمدهادی، معرفت .47
 .7427قم: ، موسسه النشر االسالمی، تلخیص التمهید، ــــــ .42
 .7017قم: ، دموسسه التمهی، علوم قرآنی، ــــــ .40
 .7427قم: ، مدرسه امام علی بن ابیطال ، أنوار االصول، ناصر، مکارم شیرازی .44
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