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Abstract  

The Qiraah of Hafis (informant of Abu Malek Kaab bin Asem) enjoys a 

unique position among other Qiraahs as it’s the one and only Qiraah, the 

authenticity of which has been truly confirmed. Backed by the majority of the 

Moslem community, this Qiraah has been consolidated and frequently quoted 

by Moslems throughout the centuries. 

This study is purported to examine the reasons behind this Qiraah’s 

frequency of quotation among Moslems. 

We will therefore demonstrate that the true Qiraah is the one which has been 

quoted from the Holy Prophet. This inherited Qiraah has noting to do with 

Qurra’s Qiraahs, which rely on their subjective opinions or personal attitudes. 

As a matter of fact, The Qiraah of Hafis Douri represents at its best this 

inherited Qiraah. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  اعتبارسنجی قرائت عاصم به روایت حفص و بازنمود ارزشمندی آناعتبارسنجی قرائت عاصم به روایت حفص و بازنمود ارزشمندی آن
 0احمد زرنگار

 

 چکیده
 

مسئله قرائات قرآن از دیرباز علمای اسالم را مشغول به خودساخته و ایشان را بـه آراء گونـاگونی در 
قـول از سـلف بـوده و بـه این خصوص سوق داده است. برخی از ایشان قائل به برابری تمامی قرائات من

از و یـر قرائـات از امتیان سایروایت حفص از عاصم در م، وجود اند. بااین حجیت تمامی قرائات معترف
عالی و با پشتوانه جمهـور مسـلمانان  یسند یه داراکرا روایتی است یبرخوردار است؛ ز یا ژهیشهرت و

معتبر بوده و تـداول آن متواتر و ان مسلمانان یمدرپی تا به امروز همواره  قرون پی یافته و در طیام کاستح
 ل قرار خواهد گرفت.یق موردبررسی و تحلین تحقیه در اکبه جهاتی است 

 
 قراء سبعه.، عاصم، روایت حفص، قرائت، قرآن ها: کلیدواژه
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 مقدمه
همـان  کـه از طوری به، رود ترین مسائل قرآن به شمار مـی از مهم یکیات آن یقرائت قرآن و تالوت آ

م آن در جامعـه یدار قـرائت قرآن و تعل ار همـت گماشتـه و عهـدهکن یای به ا وسته عدهیپ، نیادوار نخست
 اند. بوده یاسالم

در ، ع کبن  یاب، عبدالله بن مسعود، یهمچون حضرت عل، طبقات قراء شامل بارگان صحابه
در طبقـه دوم  یابوعبـدالرحمن سـلم ،یابواالسـود دؤلـ، همچون عبدالله بن عباس یطبقه اول؛ و افراد

ن یـین قرائات آغاز شد و به دنبال آن قراء سـبعه تعیعهد تدو، شوند. بعد از طبقات اولیه و ثانویه قراء یم
ر بـن کابـوب، ه در اوایل قـرن چهـارمکنیتا ا، وسته ادامه داشتیتا سه قرن پ، شدند. سلسله قراء و قرائات

ت شـناخت یبـه رسـم، مشـهور یقرائـت از هفـت قـار را در هفتقرائـات ، خ القراء بغـدادیش، مجاهد
 (.021/ 7ه.ق.:  7016، علوم القرآن یالبرهان ف، )زرکشی

  مجموعـًا ده قرائـت معـروف یـن ترتیه بدکگر اضافه شد ید یمختلف سه قار یها بعدها در دوره
وع قرائـت متـداول بـه مجمـ، ت شـدهیـروا یوسیله دو راو ن قرائات بهیکه هرکدام از ا ل آنیگشت. به دل

های قرآن کریم در پهنه ممالـک اسـالمی از دیربـاز بـه قرائـت مشـارقه و  رسد. قرائت یست روایت میب
بـه ، های مطبـوع در ممالـک اسـالمی در مشـرق زمـین های قرآن مغاربه تقسیم شده است. اکثر نسخه

لیبـی و ، ملـه الجاائـرهایی که در مغـرب زمـین ازج روایت حفص از عاصم است. تنها بعضی از قرآن
 و ورش است. قرائت نافع به روایت قالون، رسد تون  و مراکش به چاپ می

اسـت.  طالـ  عاصم شاگرد ابوعبدالرحمن سلمی است که او از شـاگردان امـام علـی ابـن ابی
َلْت ِمَا اْلُرْءنِ  ن»روایت  َّ  یَما َن

َ
َلْت َو فِ یٌ  ِىالَّ َو َقْب َنِوْمُت أ َّ َلتَمْا نَ یَا َن ش:  7016، یاألمـال، بابویـه )ابن«  َّ

است. این مایه سربلندی و افتخار شیعیان اسـت کـه  همه در شأن امام علی، ( و روایات مشابه216
شاگردان باواسطه آن امام همام از چنان درجه وثوق و اعتباری برخوردار باشند که قرائت و روایت ایشان 

ا یـه آکـهـا  ت قرائات و تـواتر آنیدر جهان اسالم گردد. در حج های معتبر ازجمله قرائت، از قرآن کریم
 گفتگو و بحث فراوان است.، ا نهینقل و ضبط شده است  رمکامبر ایطور متواتر از پ تمامی قرائات به

، جه گرفت )خویییتواتر قرائات را نت یتوان نف یم، های قرائات مختلف طورکلی با توجه به ویژگی به
یـک  رمکـامبر ایـقرائـت پ، محققان یرا طبق رأی(؛ ز737-257ه.ق:  7034، القرآنر یتفس یان فیالب
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ه با ک یمتداول است و هر قرائت -یعنی جمهور مسلمانان-ان مردم یه در مکاست  یقرائت بوده و آن قرائت
-226/ 2ش:  7017، علـوم القـرآن ید فـیـالتمه، مقبول وگرنه مردود است )معرفـت، آن مطابق باشد

 ین قرائـت مـوروثیـانـد و ا گرفته رمکـامبر ایه مردم از پکح همان است یرو قرائت صح زاین(. ا277
 همان قرائت حفص از عاصم است.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی بر آن است که علل شـهرت و برتـری روایـت حفـص را  
 تبیین کند.

 پیشینه تحقیق
 ازجمله: ،هایی صورت گرفته است پژوهش، پیرامون این مسئله

ضمن نفی تواتر قرائـات سـبع و عشـر و « آالء الرحمن»عالمه محمدجواد بالغی در مقدمه تفسیر 
گانه و دیگر قرائات و با تمسک به حـدیث  عدم داللت حدیث ناول قرآن بر هفت حرف به قرائات هفت

را بـه پیـروی از که بر ناول قرآن بر یک حرف داللت داشته و مـردم  منقول از امام باقر و امام صادق
قرائـت رایـج میـان مسـلمانان ، روایت حفص از عاصم که در این زمـان، قرائت )ناس( فراخوانده است

-05/ 7ق:  7473، ر القـرآنیتفسـ یآالء الرحمن ف، است را تنها قرائت موردقبول دانسته است )بالغی
02.) 

 » با اشاره به حـدیث شـریف:« اطی  البیان»مرحوم طی  در مقدمه تفسیر 
ْ
باُس یَمبا کِاْقبَءأ  َالنَّ

ُ
« ْربَءأ

نویسد: ظاهر از ناس عموم مسلمانان از عامه و خاصـه هسـتند کـه قـرآن را مطـابق سـیاهی قرائـت  می
اعتمـاد  گانـه قابل ادله مشهور بر اثبات صحت قرائات هفت، افااید: بنا بر آنچه ذکر شد کنند. وی می می

معتبـر ، تا این زمان به نحو تواتر به مـا رسـیده رم اسالمنیست و تنها سیاهی قرآن که از زمان نبی مک
 (.07/ 7ش: 7017، اطی  البیان فی تفسیر القرآن، است )طی 

عالمه معرفت در کتاب التمهید به بررسی روایت حفص از عاصم پرداخته و آن را نسـبت بـه سـایر 
 (.706-766/ 2ش:  7017، علوم القرآن ید فیالتمه، قرائات و روایات ترجیح داده است )معرفت

عالمه جعفر مرتضی عاملی ضمن بررسی عوامل اختالف در قرائت و نفـی داللـت حـدیث نـاول 
قرائت قرآن را مطابق با قرائت رایج و مشـهور میـان مسـلمانان ، گانه قرآن بر هفت حرف بر قرائات هفت

 (.215-266: 7475، حقائق هامة حول القرآن الکریم، داند. )عاملی جایا می
تحلیل مباحثی که عالمه عسکری در خصوص اهمیت و ترجیح قـراءة حفـص بـر سـایر روایـات و 
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 ش(. 7014، القرآن الکریم و روایات المدرستین، قرائات ذکر نموده است )ر.ک: عسکری
مبـاحثی را کـه در تألیفـات فـوق بـه آن ، طور جامع ضمن اشاره به مطالـ  فـوق ما در این مقاله به

 توان موارد ذیل اشاره کرد: مورد دقت قرار داده که از این میان می، ای نشده اشاره

 قرائت . نفی برابری ارزشی هفت1
از قرائات سبع است. مستند این سخن روایت مشـهور  کیر در انتخاب هر ییتخ، ان فقهایمشهور م

ْمُءف  »
َ
َ  َنَو  َ ْعَةِ  أ ِّ ْن

ُ
/ 6ه.ق:  7422، صحیح البخـاری، )بخاری« َء ِمْنُه َسّ یَفاْقَءُتوا َما تَ ، ِىَ ّ َهَذا اْلُرْءنَ  أ

اُس »(. در منابع اهل سنت و روایت 774  النَّ
ُ
 َکَما َیْرَءأ

ْ
/ 2ش:  7077، هیت  االسـالمکدارال، )کلینی« اْقَءأ

برابری ارزشی قرائات مختلـف قـرآن را بـه ذهـن ، در منابع شیعه است. روایاتی با این مضمون، (600
خورد که نظریه ناول  روایات دیگری در منابع شیعه و اهل سنت به چشم می، حال ااینسازد. ب متبادر می

  اْلُرْءنَ    ِىَ  »فرمایند: که حضرت می برد. دو روایت زراره از امام صادق گانه قرآن را زیر سؤال می هفت
َ  ِمْا ِنْنِب َواِمب  َو لَ  َّ َواةِ  ُت ِمْا ِقَعِ    ِج یاَّ ااِلْخِتَنَف کَواِمٌب َن (؛ و نیـا روایـت دیگـری 605)همـان: « البءُّ

باَس »کنـد:  سـؤال می سار که از امام صـادقی قری  به همین مضمون از فضیل بن  ُرإُلبإَ  ِى َّ یِى َّ َالنَّ
ْمُءف  َفَراَ  

َ
َ  َنَو  َ ْعَةِ  أ َّ ِه َو لَ کَاْلُرْءنَ  َن ْنَباُت َالوَّ

َ
َ  َنَو  َمْءف  َواکَذُ إا أ َّ ُه َن )همـان(؛ « ِمب  ِمْا ِنْنِب َاْلَإاِمِب نَّ

 کند. ای از روایات متعار  با روایتی است که نظریه ناول قرآن بر هفت حرف را پیشنهاد می نمونه
زده و آن را به شکلی کـه مخـالف بـا سـخن  برخی به تأویل حدیث سبعة احرف دست، در این میان

ه( در حاشیه اصول کـافی در ذیـل حـدیث سـبعة اند. آقای غفاری )ر توجیه کرده، نباشد امام صادق
َّ  الربءن  نوب  »چنین مرقوم داشـتند: « النهایة فی غری  الحدیث از ابن اثیر»احرف به نقل از کتاب  َنب

عنی قرآن بر هفـت ی های رایج در زبان عربی است؛  لهجه، مراد از حروف«.  عة  أمءف ُکوِا کاف  شاف  
اند. برخـی بـه لهجـه  است که این لغات در قرآن کریم پخـش شـدههای عربی نازل شده  لهجه از لهجه

من؛ و معنایش این نیست ی  قریش و برخی به لغت ُهذیل و برخی دیگر به لهجه هوازن و دیگری به لغت
کالم ابن مسعود است که ، سازد هفت وجه وجود دارد. آنچه این مسئله را روشن می، که در حرف واحد

گونـه بخوانیـد کـه  آن»ام؛ قرائـت آنـان بـه یکـدیگر نادیـک اسـت.  گوش کـرده گفته بود: من به قاریان
َهُوبّ  و تةبا  و »ک واژه را با الفاظ مختلف بیان کننـد: ی  کی از آنان است کهی  این مانند قول«. اید آموخته

 (.ها همین قول است که بیان شد )همان و در این مسئله اقوال دیگری وجود دارد که بهترین آن« أقع 
انـد.  ای در رد آن ارائـه نموده طورقطع مخالفـت کـرده و ادلـه برخی با این حدیث به، از سوی دیگر
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 داند: این نظریه را از جهات زیر مردود می« البیان»الله خویی در  آیت، عنوان نمونه به
معنـا کنند کـه بـا ایـن  گانه را به معانی دیگری تفسیر می هایی وجود دارد که حروف هفت . روایت7

 سازش ندارند؛
منافـات دارد ، گانه با آنچه از عمر نقل شـده اسـت گانه به لغات هفت . تأویل نمودن حروف هفت2

ان لـبعض المباحـث المتعلقـة یالتب، نازل شده است )جاایری« ُمضر»گفت: قرآن تنها با لغت  که او می
را « َمّت  مبیا  »  عود را که جملهقرائت ابن مس، (. خلیفه دوم64ش:  7004، ق االتقانیبالقرآن علی طر

تـو بایـد ، نازل نگشته اسـت« ُهذیل»انکار کرد و به وی نوشت که قرآن با لغت ، خواند می« َنّت  میا  »
 (.60یاددهی نه لغت ُهذیل را )همان:  لغت قریش را به مردم 

گانه قریش  یف سهمخالفت دارد که او به طوا، . تأویل و این نظریه با آنچه از عثمان نقل شده است0
با لغت قریش بنویسند؛ زیرا قـرآن بـه ، دستور داد اگر در قرائت قرآن با زید بن ثابت اختالف پیدا کردند

 (.775/ 4ه.ق:  7422، صحیح البخاری، زبان و لغت قریش نازل شده است )بخاری
خالف اسـت گانه با مضمون روایت دیگری م گانه به لغات هفت . این نظریه و تفسیر حروف هفت4

که نقل گردیده است: عمر و هشام بن حکیم در قرائت سوره فرقـان اخـتالف کردنـد. هشـام بـا قرائتـی 
بـاز رسـول ، چنین نازل گشته است و عمر با قرائت دیگـری خوانـد فرمودند: این رسول خدا، خواند

شـده اسـت  سپ  فرمودند: این قرائت با هفت حرف نـازل، فرمودند: چنین نازل گردیده است خدا
تـاریخ ، عسـاکر دانیم عمر و هشام هر دو از قبیله قـریش بودنـد )ابن که می (. درصورتی722/ 0)همان: 

موج  و علتـی بـرای ، خواندند (؛ و قرآن را با لغت قریش می0/ 14؛ 044/ 4م:  7330، مدینه دمشق
 ختالف در لغات تفسیر کنیم.اختالف آنان در قرائت ازنظر لغت نبود تا بتوانیم اختالف در حروف را با ا

گانه ادعـایی بـدون دلیـل و گفتـاری  گانه به لغات هفت تأویل کردن حروف هفت، . گذشته از این0
 (.202ق:  7034، ر القرآنیتفس یان فیالب، اساس است که پایه علمی ندارد )خویی بی

ایـن باشـد کـه ، زل شده. اگر طرفداران این نظریه منظورشان از این گفتار که قرآن به هفت لغت نا6
نـاول قـرآن بـا ایـن ، در ایـن صـورت، ها خالی است قرآن بر لغاتی مشتمل است که لهجه قریش از آن

تر خواهـد کـرد. از طـرف  بلکـه آن را مشـکل، تنها موج  تسهیل قرائت نخواهد بود گانه نه لغات هفت
تفوق بر سایر لغات داشته و از میان کند؛ زیرا لغت قریش برتری و  این گفتار با واقع مطابقت نمی، دیگر

ای رسیده است کـه عربـی  آوری نموده است و در این مورد به مرحله کلمات فصیح را جمع، تمام لغات
کنند. اگـر هـم  سنجند و در قواعد عربی به آن لغت رجوع می ک جمله را با همان لغت قریش میی بودن 
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 636-615:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم ، سالمطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
  اعتبارسنجی قرائت عاصم به روایت حفص و بازنمود ارزشمندی آن
 احمد زرنگار

ولی این لغات با لغت قریش متحـد ، نیا مشتمل است منظورشان این باشد که قرآن بر لغات قبائل دیگر
 05گانه منحصر کنیم؛ زیرا در قـرآن بـیش از  در این صورت دلیلی نیست که آن را به لغات هفت، است

کاررفته اسـت. چنانچـه سـیوطی آن لغـات را چنـین  به، ها با لغت قریش متحد هستند لغت که همه آن
شـرح ، نمیـر و... )سـیوطی، اشـعر، خـارج، خـثعم، کنانـه ،هـذیل، قریش  برشمرده است: لغت قبیله

 (.205/ 7: 7370، الشاطبیة
عالمه عسکری به گردآوری تعداد زیادی از روایات دال بر جواز قرائت سبعة احرف و برابری ارزشی 

 هیچ نویسنده یا شاعری در گذشـته و امـروز»نویسد:  ها پرداخته و نهایتًا همه را مردود برشمرده و می آن
تغییـر دهنـد؛ حتـی امـروزه ، سـخن او را هرگونـه خواسـتند، شود که به همه مردم اجازه دهـد پیدا نمی

القرآن الکریم ، )عسکری« گیرد. مورد مؤاخذه قرار می، عبارتی را اشتباه نسخ کند، بینیم اگر چاپخانه می
راویـان متـأخر و نـه   هایـن روایـات را برسـاخت، (. البته ایشان707/ 2ش:  7014، و روایات المدرستین

سـخن ، کنند کـه دلیـل آن بیان می -گردد که سند روایات سبعه احرف به ایشان ختم می-پیامبر   صحابه
ــادق ــام ص ــان  ام ــات را زاده راوی ــتالف در قرائ ــه اخ ــت ک ــحابه-اس ــه ص ــد  -و ن ــوان فرمودن عن

 (.7/773)همان:
ش از یبـ، نازل شده اسـت امبریپ ه از جان  خداوند برک یقرآن»عالمه معرفت نیا معتقد است: 

ح همـان اسـت یقرائت صح، نندک یم یه مردم از آن پاسدارکاست  ین قرآنیست و آن همینبود و ن یکی
ه مولود اجتهادهای کبا قرائت قراء  یگونه ارتباط هیچ، یاند و آن قرائت موروث گرفته امبریه مردم از پک

« اسـت یجدا از قرائت اجتهاد، یرا قرائت موروثیشد؛ زتواند داشته با یندارد و نم، آنان است یشخص
 (.706-766/ 2ش:  7017، علوم القرآن ید فیالتمه، )معرفت
ها را: نخست  عنوان ضوابط پذیرش قرائت پنداشته و آن هایی که برخی به ایشان با مالک، جهت بدین

اگرچـه ، از مصاحف عثمـانی موافقت با یکی، موافقت با زبان عربی اگرچه به وجهی اندک؛ دوم، اینکه
، اند (؛ نام برده7/3تا:  بی، القرائات العشر یالنشر ف، جاری السند )ابن صحیح، صورت احتمالی؛ سوم به

 اند: صورت تصحیح کرده مخالفت ورزیده و ضوابط درست را بدین
های موجود که به دسـت توانـای مسـلمانان ثبـت و ضـبط شـده  الخط مصحف توافق با رسم -1
 است؛
ترین لغـت  ترین اصول و قواعد لغت عرب؛ زیرا قرآن با فصـیح ترین و معروف افق با فصیحتو -2

 شود؛ های شذوذ لغوی در آن یافت نمی نازل شده و هرگا جنبه
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گـذار شـریعت و  توافق با اصول ثابت شریعت و احکـام قطعـی عقلـی کـه قـران پیوسـته پایه -3
 ید فـیالتمه، آن مخالف باشد )نک. معرفت های صحیح عقلی است و ممکن نیست با روشنگر اندیشه

 (.717-704/ 2ش:  7017، علوم القرآن
توان به یک شاهد تاریخی نیا برای تأیید رأی فـوق اشـاره کـرد و آن حکایـت کربالیـی  درنهایت می

إذن الهی حافظ قرآن کریم گشت. او بـه  شبه به اما باتقوایی که یک، سواد کاظم ساروقی است؛ پیرمرد بی
علمای زمان خود دعوت گردید و صحت این مدعا مورد تأییـد ایشـان واقـع شـد؛ امـا آنچـه حـائا ناد 

روایت حفص از عاصـم بیـان ، الله بروجردی است که قرائت خود را سخن ایشان به آیت، اهمیت است
آراء و آن با   تحلیل و تبیین نظریه عالمه عسکری در مورد اختالف قرائات و مقایسه، ای نموده بود )حماه

 (.774: 7034، فتاوای دیگر علما و فقهای شیعه
بـه تبیـین و دلیـل انتخـاب قرائـت حفـص ، که سستی نظریه سـبعة احـرف مشـخص گردیـد اکنون

به ارث  قرائتی که با سندی عالی نقل شده و با قرائتی که جمهور مسلمانان از پیامبر اکرم، پردازیم می
داشته و همواره ثابـت و بـدون اخـتالف  یو مردم یکه جنبه همگانمطابقت دارد؛ همان قرائتی ، اند برده

 بوده است.

 . قرائت عامه مسلمانان با مذاهب مختلف2
را حفص و استاد او عاصم شدیدًا به آنچه بـا یقرائت حفص همان قرائت اکثریت مسلمانان است؛ ز

سـعی بـر آن ، بودنـد و عاصـمپایبنـد ، ان مسلمانان موافـق بـودیت مشهور و متواتر میقرائت عامه و روا
، بخش به دست آورده بـود ها را که از طریق صحیح و اطمینان ترین و استوارترین قرائت داشت که محکم

به حفص تعلیم دهد و راِه به دست آوردن قرائِت همگانی و موروثی راهی است که عاصم انتخاب کـرده 
پرورده  شاگرد اول آن مکت  و دسـت، واسطه کی  درس گرفته بود و با بود. او از مکت  امیرالمؤمنین

جـا آنچـه بـا نـص  یچ قرائتـیبه ه یالشأن اسالم بود. ازآنجاکه امام عل باب مدینه علم پیامبر عظیم
اولـین و ، بعـد از پیـامبر، کرده اسـت قرائت نمی، آموزش دیده بود ه از رسول اکرمک یوح یاصل

اخـذ  یو او از امام علـ یخ خود ابوعبدالرحمن سلمیز شن قرائت را ایترین معلم قرآن بوده و ا بارگ
ن قرائـت را عاصـم بـه شـاگرد خـود یـ(. ا046تا:  بی، عة لعلوم االسالمی  الشیتأس، رده است )صدرک

صـرفًا  ین اعتماد عمـومیرو این قرائت مورد اعتماد مسلمانان قرار گرفت و ا حفص آموخته است. ازاین
 و قرائت متداول توافق و تطابق داشته است. یاصله با نص کجهت بوده است  ازاین



 

 
 

163 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
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 . عدم ابتناء روایت حفص بر اجتهاد شخصی3
ه نـامی کبل، بر اجتهاد اوست ین روایت مبتنیه اکست ین معنا نیا به حفص به این روایت نینسبت ا

ه کـروایتـی اسـت  یقبـول یگـذاری بـه معنـا برای شناسایی مسیر روایت و تشخیص آن. این نام، است
رده اسـت کـار یـآن را اخت، حفص از استادش یاد گرفته و به سب  اعتبار و متداول بـودن نـاد مسـلمانان

گوید: روایـت  (. صاح  کتاب معرفة الُقّراء می202/ 2ش:  7017، علوم القرآن ید فیالتمه، )معرفت
و پـ   برحفص از عاصم همان قرائت عموم است که قرائت همه صحابه بوده و همواره در زمان پیام

شـود  عنوان متن قرآن شناخته شده است و قرائات مختلف بـا آن سـنجیده می از رحلت ایشان تاکنون به
 (.204/ 7م:  7330، بار علی الطبقات و االعصارکمعرفة القراء ال، )ذهبی

 های شخصیتی عاصم . ویژگی4

 ا بودهیمتما ییها ات و خصلتیمعروف به خصوص، ر قراءین سایخ حفص( در بیعاصم )استاد و ش 
ار ینهایت استوار و در اخذ قرآن بسـ بی یضابط یده است. ویتوجه و معتبر به او بخش قابل یتیه شخصک

 یه او هـم از امـام علـکـ یر از ابوعبدالرحمن سلمیغ یسکقرائت را از ، رو محتاط بوده است. ازاین
عرضـه ، را از ابـن مسـعود آموختـه بـوده قرائت ک« شیزر بن حب»رد و آن را بر کیاخذ نم، فراگرفته بود

 رد )همان(.ک یم
مـن  یاز قـرآن را بـرا یحرفـ، ک  جا ابوعبـدالرحمن د: عاصم به من گفت: هیچیگو یاش میع ابن
عرضـه « شیزر بـن حبـ»مسموعات خود را به ، گشتم بازمی یش ویه از پکرده و من هر وقت کقرائت ن

اخـذ ، «عبدالله بن مسعود»از « شیزر بن حب»و ، یم علا قرائت را از امایردم. ابوعبدالرحمن نکیم
گانـه فـرد ی، ان: عاصـم در قرائـتکـخل ر ابنیـه بـه تعبکـجهـت اسـت  (. ازاین10رده بودند )همان: ک

 یهـا در تمـام دوره، ترتی  این (. بـه3تـا:  بی، وفیات االعیان، انکخل ت بوده است )ابنیموردتوجه و عنا
مسـلمانان رواج داشـته   ان عامـهیـح و در میهـا تـرج ه بر همه قرائتکبوده  یقرائت، قرائت عاصم، خیتار

گویـد: عاصـم در  می، ه از افراد ماهر و مـورد وثـوق بـودک( 232 یاط )متوفایاست. قاسم بن احمد خ
هـا  گـر قرائتیتا قرائت او را بـر د، نظر داشتند جهت مردم بر آن اتفاق د و ازاینیآ یامام به شمار م، قرائت

 (.271/ 2ه.ق:  7455، طبقات القراء یة فیة النهایغا، ح دهند )ابن الجارییترج
پـاناده تـن متخصـص ، مشهور بغـداد یقار، «ابن مجاهد»در جلسه قرائت ، قرن چهارم یدر ابتدا

م بـن یابـراه، هیـداد )همـان(. نفطو یم میقرائت عاصم وجود داشته و او تنها قرائت عاصم را به آنان تعل
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ه جلسـه خـود را آغـاز کـهرگـاه ، ه پنجاه سال آموزش قرائت را به عهده داشتک( 020 یامحمد )متوف
حجـر  پرداخـت )ابن یگـر مید یهـا ازآن بـه قرائت خوانـد و پـ  یقرآن را به قرائـت عاصـم م، ردک یم

 (.753/ 7ه.ق:  7026،  ی  التهذیتهذ، عسقالنی
ه اهل علـم و کوفه کرا مردم یداد؛ ز یح میجها تر گر قرائتیا قرائت عاصم را بر دین، احمد بن حنبل

رده است: کنقل  یه ذهبکطوری  (؛ و همان03/ 0رفته بودند )همان: یقرائت عاصم را پذ، لت بودندیفض
اان یـم، ام )ذهبـی ردهکـار یـاحمد بن حنبل گفته است: عاصم مـورد وثـوق بـود و مـن قرائـت او را اخت

 (.007/ 2تا:  بی، اإلعتدال
ژه بـه یو اند تا اسناد قرائت خـود را بـه عاصـم بـه وشش کردهکتمام بارگان علم قرائت ، بر این اساس

بـه ، وستیما به وقوع پ یه براک یاین چید: باالتریگو یم یالدین ذهب نند. شم کت حفص متصل یروا
بـار علـی الطبقـات و کمعرفـة القـراء ال، ق عاصـم اسـت )همـویـم از طریدست آوردن قرائت قرآن عظ

کند که حفص از عاصم و  سپ  اسناد خود را متصاًل تا حفص نقل می ی(. و11/ 7م:  7330 ،االعصار
ن دو یـش و او از ابـن مسـعود گرفتـه و ایو از زربن حب یاز امام عل یو و یاو از ابوعبدالرحمن سلم

ل از یـواسـطه جبرئ ا بهیـرده و حضـرت نکـاخـذ  رمکـامبر ایـو ابن مسعود( آن را از پ ی)امام عل
 اوند گرفته است )همان(.خد

انـد؛  ح داده و برگایدهیقرائت عاصم به روایت حفص را تـرج، هیامام یهمواره بارگان فقها، رو ازاین
 -ه قـرآن بـر اسـاس آن نـازل گشـته کـ -ش یح قـریگانه قرائت برتر و مطـابق بـا لهجـه فصـیرا آن را یز

(. 200/ 2ش:  7017، علـوم القـرآن ید فـیالتمه، ه مسلمانان بر آن توافق دارند )معرفتکدانستند  می
ه قرائت عاصم یح و توجیارزنده در ترج یتابک، ابوالحسن ثابت بن اسلم حلبی، دانشمند بارگ و مجاهد
ر یات المشاهیتاریخ اإلسالم و وف، ش است )ذهبییه قرائت او همان قرائت قرکنگاشته و روشن ساخته 

بـن شهرآشـوب  ین محمـد بـن علـیدالدیوجعفر رشـ(. همچنـین ابـ433/ 05ه.ق:  7470، و األعالم
فراگرفتـه  یعاصم قرائت را از ابوعبدالرحمن سلم»د: یگو می« المناق »تاب خود ک( در 077 ی)متوفا

قرائـت ، ِن قرائـاتیتر حید: فصـیـافاا یافت کرده؛ و میدر یقرآن را از امام عل یا قرائت تمامیه او نک
او راه ، اند ج رفتهکگران یح است قرائت نموده و هر آنچه دیصح را به آنچه مطابق اصل ویز، عاصم است

 (.4/ 2تا:  بی، المناق ، شهرآشوب )ابن« استوار را انتخاب کرده است

 . انضباط و استواری حفص5
، پ  از سخن دربـاره اعتبـار عاصـم، کنیم ازآنجاکه قرائت عاصم را بنا بر روایت حفص بررسی می
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، ه قرائت عاصم را در منـاطق مختلـف رواج دادهکحفص . هم مشخص گرددبایست اعتبار راوی او  می
مند بودند تا قرائت عاصـم را  جهت مسلمانان عالقه معروف بود و ازاین یا ستهیشا یبه انضباط و استوار

ِن اصحاِب عاصم نسبت به قرائت او بوده و در حفظ یتر عالم، ه حفصکاز حفص اخذ کنند. عالوه بر آن
، گرفته بود )ابن الجاری یشیپ -عاصم یگر راوید-اش یر بن عکبر ابوب، استادش عاصم و ضبط قرائت

 (.204/ 7ه.ق:  7455، طبقات القراء یة فیة النهایغا
م:  7305، هیشـرح شـاطب، )عذری« اَ  ُمَ ّضنکوم ٌص و االتراِ  »د: یگو یدرباره حفص م یشاطب

شد. حال چرا تعبیـر  یرتر از روایات دیگر شمرده مب، (؛ یعنی حفص به جهت دقت و اتقان در قرائت74
کاربرده و درباره دیگر قراء و راویان چنین تعبیری را نگفته است؟ این  را فقط در مورد حفص به« ُمَ ّضنً »

نویسـد:  بدان سب  است که وی در امر قرائت بر همه قـراء و راویـان ارجـح اسـت. ابـوعمرو دانـی می
او در بغـداد و ، کوشید کرد و در ترویج آن می صم را بر مردم تالوت میحفص کسی است که قرائت عا»

گویـد: حفـص  اللـه معرفـت )ره( می )همـان(. آیت« در مکه به آموزش قرائت عاصم همـت گماشـت
گاه ترین مردم به قرائت عاصم بوده و قرائت او پیوسته موردسـتایش علمـا و فقهـای امامیـه بـوده اسـت  آ

بـر آن « شـاطبیه»(. اکثـر شـارحان قصـیده 202/ 2ش:  7017، وم القـرآنعلـ ید فـیـالتمه، )معرفت
ن»اند که آنچه از  عقیده آن است که قرائت به روایت حفـص از عاصـم برتـر از ، شود استفاده می« ُمَ ضَّ

 ا روایات است.ی دیگر قرائات و 
 گوید: ن میچنی«   ف  م  قصیبة الشاطعیهیال ءیبة العارز»بارزی در  عنوان نمونه ابن به

حفص از مالزمین و نادیکان و خواص عاصم بـوده و فرزنـِد همسـر وی بـوده اسـت. قرائـت را از 
تریِن مردم به قرائت  آموزد. حفص عالم همانند کودکی که قرآن را از استاد خود می، عاصم اخذ کرده بود

کاربرده شـده  بـه« نً ُمَ ّضب»عاصم است و در خانه عاصم بارگ شده است و به همین دلیـل در مـورد او 
خـورد  در تمـامی شـروح شـاطبیه بـه چشـم می« کاَ  الَح ُص َانَو  الناِس  ِرءاتة ناِص »است و عبارت 

 (.00م:  7370، شرح الشاطبیة، ؛ سیوطی74ه.ق:  7054، شرح الشاطبیة سراج القاری، القاصح )ابن
مان یت حفـص بـن سـلیـروا ،است یه از قرائت عاصم باقک یحیت صحیروا»د: یگو ین میابن مع

 (.706/ 7تا:  بی، القرائات العشر یالنشر ف، )ابن الجاری« است
ق حفـص اسـت. یـقرائـت عاصـم از طر، افتـهین همـه مسـلمانان رواج یه بـک یبر این اساس قرائت

آن قصیده را شرح ، قرائت حفص بن سلیمان را به شعر سروده و خود او، ای عبدالغنی نابلسی در قصیده
اغنـاطیوس »را بر آن نهـاده اسـت. ایـن رسـاله را « صءف الةنا  ال  قءاتة م ص  ا  ویما »نام  کرده و
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( بـه چـاپ 7367-7360المشـرق )  تصحیح کـرده و در چنـد شـماره از مجلـه« عبده خلیفة الیسوعی
 رسانده است.

 . برتری اسناد روایت حفص بر سایر روایات6

گـر یه در دکـاسـت  یسندهایی برجسـته و عـال یلاسناد حفص در نقل قرائت عاصم از امام ع 
عنـی ی قرائـت خـود را بـه فرزندخوانـده خـود؛  یاختصاصًا اسناد عـال، را عاصمیر ندارد؛ زیها نظ قرائت

ه تنها حفـص در کاست  یلت بارگین فضیگر منتقل ننموده است. ایک  د رده و به هیچکمنتقل ، حفص
حفص فراهم آمد تا مسـلمانان  یه براکژه است یو یستگین شان همایبدان ممتاز است. ا، ر قراءین سایب

ه بـه تـو کـرا  یعاصم به مـن گفـت: قرائتـ»د: یگو یرند. حفص میآورند و تنها قرائت او را بپذ به او روی
فراگرفته است و  ینًا از علیام و او ع ردهکاخذ  یه از ابوعبدالرحمن سلمکاست  یهمان قرائت، آموختم

ام و او از ابـن  ردهکـش عرضـه یه بـر زر بـن حبـکاست  یقرائت، اش آموختمیر بن عکابوبه به کرا  یقرائت
(؛ دوم اینکـه 047/ 7ه.ق:  7455، طبقـات القـراء یة فـیة النهایغا، الجاری مسعود اخذ کرده بود )ابن

ز او آنچه را ا، قین داشتی  گاه عاصم با استاد و شیخ خود ابوعبدالرحمن سلمی مخالفت نکرد؛ زیرا هیچ
مـن در »گویـد:  بـاره می آموخته اسـت. عاصـم دراین دقیقًا همان است که او از علی، فراگرفته است

هیچ اختالفی با ابوعبدالرحمن سلمی نداشتم و در هیچ مورد با قرائت او مخالفت نکردم؛ زیـرا ، قرائت
« اسـت  خالفت نکردهم دانستم که ابوعبدالرحمن سلمی نیا در هیچ موردی با قرائت علی قین میی به

 (.10/ 7تا:  بی، اان اإلعتدالیم، )ذهبی

 هایی از انطباق روایت حفص با تفسیر و ضوابط و اصول زبان عربی . نمونه7
بالغی و ، نحوی، قرائت حفص بر اساس ضوابط و اصول زبان عربی استوار است و از جهت لغوی 

، معجـم االدبـاء، شود )حمـوی رجیح داده میتفسیری بر سایر قرائات و حتی روایت ابوبکر بن عیاش ت
 کنیم: مثال به چند نمونه اشاره می عنوان (. به7775/ 0م:  7330

 در سوره مبارکه حمد« ملک»بر « مالک»الف. ترجیح قرائت 

« مالبک»؛ مفهـوم «موک»با الف و بقیه قراء « مالک»: عاصم و کسائی 4در سوره مبارکه حمد آیه 
، اسـت )فارسـی« مالبک»زیرمجموعه « موک»، است. همچنین« موک»از  تر و شمولش بیشتر وسیع

ب  ماِلبَک الُموبک»فرمایـد:  (؛ چنانکه در آیـه شـریفه می62: 7454، الحجة للقراء السبعة ُِ ...« ُقبِ  الّو
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و « ِموبک»شـامل « مالبک»، شمارد. بنابراین (؛ که ملک را برای مالک و از آِن مالک می26عمران/ )آل
(. عـالوه بـر 707ش:  7017 ، اهمیت قرائت عاصم به روایت حفص، شود )خدایی میهر دو « ُموک»

 ایم و بنا بر خبری که از پیـامبر اکـرم اضافه خوانده، ک حرفی، بخوانیم« مالک»صورت  اگر به، این
ک حرف دارای ده حسنه است )حقی یهمین ، (677/ 2ش:  7077، هیت  االسالمکدارال، داریم )کلینی

کـه شـاعری بـه « مالـک»(. این مطل  نیا دلیل است بـر درسـتی 7/70ق:7450، ح البیانرو، برسوی
حضـرت «. یا مالک الملـک و دیـان العـرب»رسید و از همسرش شکایت کرد:  خدمت پیامبر اکرم

، حجـة القرائـات، اینکه گفتی صـفت خـدای بـارگ اسـت )ابوزرعـه، فرمودند: ساکت باش رسول
 (.13ه.ق:  7452

هبإ »شـود  شود و گفتـه می ازنظر لفظ به همه مخلوقات اضافه می« مالک»این است که دلیل دیگر 
یاح و مالَک الّطیء و  ائء ااَلشیات موبک »شود  ولی گفته نمی« مالِک الناِس َو الِجا و الحیإا  و مالَک الّء

، ان العربلس، منظور است )ابن« ملک»اعم از وصف به « مالک»وصف به ، بنابراین«. الءیٍ و الحیإا 
فرماید: اقوی آن است کـه مالـک  باره چنین می دراین« التبیان»(. شیخ طوسی در 437/ 75ه.ق:  7450

تر و رساتر در مدح خداوند متعال است؛ زیرا اوست که مالک حقیقـی اسـت و مالـک تمـام اشـیا  بلی 
ود دارد که در این مقالـه (. دالیل بسیار دیگری وج00/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، است )طوسی

این است که از قواعد صحیح و آنچـه افصـح ، طورکلی آنچه در کالم عرب صحیح است گنجد و به نمی
ٍِ ااَلفَشب »در زبان عربی استفاده شود ، است َ  الرءن   الُوَغبه ااَلفَصب َّ و نـه اعتمـاد بـر وجـوهی کـه « َن

 کنند. نحویان ذکر می

 سوره روم: )للعاِلمین( 22آیه  ب. ترجیح قرائت )الم مکسور( در

هایی  قین در این امر نشانهی به»(؛ 22)روم/ اِن  ف َلک اَلیرٍت لِلعرَلنِیفقط حفص آیه ، در بین قاریان
به کسر الم خوانده و مابقی بـه فـتح الم! و قرائـت حفـص قرائـت معروفـی نـاد « برای دانشمندان است

رٍت یاَْل  کََلِا إَِن  ِف م به دلیل تناسبش با آیه ماقبل آن اسـت: گوید: این کسر ال همگان است. ابوزرعه می
  و آیـه« اندیشـند. بـرای گروهـی کـه می، هایی است همانا در این امر نشانه»(؛ 27)روم/ ُرونَ کاَتفَ یلَِقْوٍم 

ِ  إَِن  ِف مابعد آن:  یـات گیاهـان حقـا کـه در ایـن نـاول آب و ح»(؛ 24)روم/ ْعِقلُاونَ یرٍت لَِقاْوٍم یاَْل  کََل
ترجیح با قرائـت حفـص از ، رو در تمام این موارد ازاین«. اندیشند برای گروهی که می، هایی است نشانه

ترین لغـت عـرب  عاصم است؛ زیرا اوست که با آنچه در زبان عربی اصـل و قیـاس اسـت و بـا فصـیح
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بـاره چنـین  الجـاری دراین کننـد. ابن قرائت کرده است و این را بارگان فن قرائت اذعان می، تناس  دارد
گوید: عاصم بین فصاحت و اتقان و کتابت و تجوید جمع نمود و همـین امـر باعـث گردیـد کـه در  می

 (.3: 2550، شرح طیبة النشر فی القرائات، جاری کت  تراجم قراء از وی تمجید کنند )ابن

 زوجین اثن»با تنوین بر « من کٍل زوجین اثنین»ج. ترجیح قرائت 
ِّ

 «ینمن کل

 سوره مؤمنون: 21سوره هود و نیا آیه  45در آیه 
« احمـل»را با تنوین خوانده است. در این قرائت کلمه زوجین مفعول « کل  »تنهایی کلمه  حفص به

امم  ف  الس ین  مبا کب  جبنس مبا ، قونا لنإح لما فار التنإر»صفت تأکیدی است یا « اثنین»بوده و 
 «.الحیإا  زوجیا ای  کء و انث 

و قءأ م ص ما ک ٍّ  التنإیا و مذف المضاف الیه والمءاد ما ک  ش ت زوجبیا »نویسد:  طبرسی می 
: 7472، جوامـع الجـامع، )طبرسـی« فةو  هذا یکإ  انتصاب االثنیا ایا یکإ  صب   مؤکببة لبّوجیا

2/271.) 
سـت: در سوره ذاریات آمده است: و من کل شیء خلقنا زوجین و نیا در سـوره رعـد چنـین آمـده ا

نا ا   نعیبة الّوج قب یکإ  وامبا و قب یکإ  اثنبیا و انمبا ، وما ک  الثمءا  جة  فیِا زوجیا اثنیا»
 (.400/  6: 7012، مجمع البیان، )همو« قا  اثنیا لوتأکیب

 »د. ترجیح قرائت 
 
 سوره اعراف 55بر دیگر قرائات در آیه « ُبشرا

ی ُُو ال  یرَح ی و  رسان و پیشاپیش  و اوست که بادها را مژده»(؛ 01)اعراف/ ی ََْحَتِهدی بنَیَ  بُْشا  رِسُل الر 
بـرخالف دیگـر قـراء. ، تنهایی قرائـت عاصـم اسـت )ُبشرًا( با حرف باء به« فرستد. رحمتش )باران( می

اٍت ی وِم  آیرته أناین کالم الهی است: ، گوید: و دلیل او ابوزرعه می ها باد»(؛ 46)روم/ رِسَل الریرح ُمبَْشِّ
زمـانی « گردانـد. عنـی زمـین را بعـد از مـردنش زنـده میی، باران نشر دهنده است، دهند مژده باران می

الحجـة فـی القرائـات ، خالویه شود که معنای زنده گرداندن مدنظر باشد )ابن گفته می« أنَشَر »و « َنَشَر »
کثیـر  جای ُبشرًا و نافع و ابن به« َنشرا»(؛ اما قرائت باقی قاریان )حماه و کسایی(: 276م:  7311، السبع

، الکشف عن وجوه القرائـات السـبع، طال  است )مکی ابن ابی« ُنشراً »عامر:  و ابن« ُنُشراً »و ابوعمرو: 
 (.460/ 7ه.ق:  7034

 ». ترجیح قرائت  ه
 
ّزاعة

َ
 سوره معارج 16بر رفع تاء در آیه ، به نصب تاء« ن
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ویحفص  « نّااعةٌ »نص  تاء در نّااعًة خوانده است؛ اما باقی قاریان (؛ را به 76)معارج/ نز اعة  للش 
در زبـان ، بر اساس آنچه اصـل اسـت، تنهایی خوانده اند. وجهی را که حفص به عنی به رفع تاء خواندهی 

عنی )حال( گرفته است و این استداللی روشن و معـروف در لغـت عـرب اسـت؛ امـا اسـتدالل یعربی 
در « َلظی»از کلمه ، گوید: همانا این بدل است نظر است. فّراء می ر آن اختالفد، «نّااعةٌ »قرائت به رفع 

، خبری بعـد از خبـر اسـت، (. زجاج معتقد است که همانا این کلمه70)معارج/ لََک  إن هر لَظا آیه قبل 
الحجـة فـی ، )ابـن خالویـه« إّنه حلٌو حـاِمٌض »شود:  گونه که گفته می همان، حرف عطف  بدون واسطه

کنـد  پنج وجـه ذکـر می، طال  برای قرائت رفع (؛ و مّکی بن ابی120-124م:  7311، لقرائات السبعا
(. خود این وجوه مختلف 006/ 2ه.ق:  7034، الکشف عن وجوه القرءات السبع، طال  )مکی بن ابی

 (.207/ 2ش:  7017، علوم القرآن ید فیالتمه، بر ضعف این قرائت داللت دارد )معرفت

 »ح قرائت و. ترجی
 

 »به نصب بر قرائت « معذرة
 

 سوره اعراف 164به رفع در آیه « معذرة

انـد. نصـ  ایـن  را به نص  و سایر قراء بـه رفـع خوانده« معذرة»تنهایی کلمه  حفص به، در این آیه
قـالوا نعتـذر معـذرة و اعـذارا؛ ای »له باشد و در اصل چنین اسـت:  کلمه بر این اساس است که مفعول

( سیبویه گفته است: و لـو قـال 74/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، تذارا الی ربکم )طوسینعظهم اع
 (.225/ 7: 7335، الکتاب، انتص  )سیبویه« معذرًة الی الله»رجل 

 به فتح تاء« َحّمالة»ز. ترجیح قرائت 

وَامرأتُُه َْح رلََة اََلَطب /خوانـده اسـت و  «َْح رلَاةَ » (؛ فقط عاصم در میان قّراء بـه نصـ  تـاء4)مسد
، گیرد )فراء نکره است و وصف برای معرفه قرار نمی« َحّماَلةَ »گوید: کلمه  دلیلش کالم فّراء است که می

(؛ و این بر اساس قاعده و اصل و قیاس در زبان عربی است؛ اما بقیـه 237/ 0م:  7366، معانی القرآن
هایی به لحاظ اصول و قواعـد  در آن ضعف، اند رفع خوانده به -ا نعت )صفت( ی عنوان خبر  به -قّراء که 

زبان عربی وجود دارد و نیاز به تکلف داشـته و بـر وفـق مشـهور اصـول و ضـوابط زبـان عربـی نیسـت 
 (.203/ 2ش:  7017، علوم القرآن ید فیالتمه، )معرفت

 سوره حج 25به رفع در آیه « سواء  »به نصب بر « سواء  »ح. ترجیح قرائت 

« جعلنـا»را منصـوب خوانـده اسـت تـا مفعـول دوم « سواءً »تنهایی کلمه  ین آیه فقط حفص بهدر ا
را « سـواء»ولـی کسـانی کـه ، فعل جعل دو مفعولی است، دانیم همه می« جعلناه مساویا»باشد؛ یعنی 

لعبادی أ ب  الةاکف و ا»گوید:  اند. ابوعلی فارسی می این جمله را مستانفه فر  کرده، اند مرفوع خوانده



 

 

 

189 

     Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading , Spring and Summer 0202, 9(21), P: 215-286  
A Look at the Importance, Value and Authenticity of the Qiraah of Asim by narration of Hafs 

Ahmad Zarnegar 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

، )فارسـی« فصار المةن  البذی جةونباو لوةباکف و العبادی  بإاًت ، ما الناس ما میث کانا کالشام  لِ 
 (.212/ 0: 7454، الحجة للقراء السبعة

 سوره مطففین 31در آیه « فاکهین»بر « فکهین»ط. ترجیح قرائت 

انـد. در  ا الـف خواندهب، «فاکهین»بدون الف و سایر قراء ، «فکهین»در این آیه تنها حفص است که 
ای متوبذ یا و معتِجببیا  ک بءه  و افةببالِ  « فکِبیا»» خــوانیم:  تفسـیر مواهـ  الــرحمن چنـین می

ولکا ااُلولب  َاولب  لکإنِبا صب   « فاکِیا»المذکإرة و غیءها و هذا قءائ  م ص نا ناص  و قءأ العاقإ  
داند؛ زیـرا در آن  بدون الف را برتر می« فکهین». وی قرائت «مشعِ  و فیِا دالل  نو  الثعإ  و الء إخ

، تفسـیر مواهـ  الـرحمن فـی تفسـیر القـرآن، دوام و ثبوت و رسوخ نهفته است. )موسـوی سـباواری
 (.777/ 05ق: 7454

سُتِحق  »بر « ِاسَتَحق  »ی. ترجیح قرائت 
ُ
 سوره مائده 105در آیه « ا

والمبءاد  البذیا »گویـد:  ین میعالمه طباطبایی در تفسیر المیاان ضمن ترجیح قرائـت حفـص چنـ
ا تحق نویِ  االولیا  اولیات المیت و ماص  المةن  انه ا ا نثبء نوب  ا  الشباهبیا اجءمبا نوب  اولیبات 
المیت  الخیان  و الکذب فیرإما  شاهبا  نخءا  ما اولیات المیبت البذیا اجبءم نوبیِ  الشباهبا  االوال  

(. سـمین 737/ 6 : 7471، ر القـرآنیتفس یاان فیالم، ایی)طباطب.«  المإ  قع  ظِإر ا تحراقِما االث 
و امبا قءائب  م بص فاالولیبا  مءفبإ   به »نویسد:  صورت معلوم می به« استحق»حلبی در توجیه قرائت 

صورت مجهول بـه  به« آُسُتحق»وی در توجیه قرائت .« ا تحق و م ةإله محذوف قبرو  ةضِ  وصیتِما
،  ون ن ک م ال  اب ت ک ال  وم ل ع  فـی  ون صـ م در ال ال، ه است. )سمین حلبیتکلف افتاده و مطال  زیادی آورد

قءأ م ص ما البذیا ا بتحق   بتٍ التبات األولیبا  نوب  التثنیب  »گوید:  ( ابوزرعه می475/  4: 7451
وی در توجیـه قرائـت «. ا بتحق نوبیِ  األولیبا   بءّد األیمبا » به مةنب  « ا بتحق»واألولیا  رفبع ب 

کـدام  چند وجه ذکر نموده اسـت کـه هیچ« األولیان»صورت مجهول برای عامل رفع کلمه  به« استحق»
 کننده نیست. قانع

 جهینت
ر قرائـات از ارزش و اعتبـار ین سـایدر بـ، ه داردکـ ییهـا یژگیروایت حفص از عاصم با توجه بـه و

نسل به مـا  به نسل رمکامبر ایه از پکاست از قرائت عامه مسلمانان  یبرخوردار است و نمودار یخاص
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گـر یه در دکـدارد  یعـال یاسـناد، یده است. اسناد حفص در نقل قرائـت عاصـم از امـام علـیرس
حفص فراهم آمد تـا مسـلمانان بـه او  یه براکژه است یو یستگین همان شاینظیر است؛ و ا ها کم قرائت

اسـت و مسـلمانان  تراو متو مهرند. روایت حفص از عاصم همان قرائت عایآورند و قرائت او را بپذ یرو
رو بیشـتر  عنوان متن قرآن شناخته شده و قرائـات مختلـف بـا آن سـنجیده شـده اسـت. ازایـن تاکنون به

 %35ان مسلمانان بـوده و بـیش از یه همان قرائت مشهور مکطبق قرائت حفص است ، مطبوع یها قرآن
 کنند. از این قرائت پیروی می، مسلمانان جهان اسالم
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 عمناب
 .7077، قم: دوم، نشر الهادی، ترجمه علی مشکینی، میرکقرآن  .7
مصـر: ، محمـد یتبـة مصـطفکم، القرائات العشـر یالنشر ف، محمد بن محمد، یالجار ابن .2

 تا. بی
 م. 2550بیروت: ، شرح طیبة النشر فی القرائات، ــــــ .0
 م. 7455روت: یب، هیت  العلمکدار ال، طبقات القراء یة فیة النهایغا، ــــــ .4
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 ه.ق. 7425بیروت: 
 7026هنـد: ، هیـدائره المعارف النظام،  ی  التهذیتهذ، احمد بن علی ،یحجر عسقالن ابن .7

 ه.ق
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 ه.ق. 7422، دار طوق النجاة، صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل، بخاری .70
 ق 7473قم: ،  وجدانی، ر القرآنیتفس یآالء الرحمن ف، محمدجواد، بالغی .76
ق یـان لبعض المباحـث المتعلقـة بـالقرآن علـی طریالتب، طاهر بن صالح بن احمد، جاایری .71

 م.۱۸۱۰ق / ۱۳۳۱قاهره: ، نا بی، االتقان
، بیـروت: چـاپ هفـتم، احیـاء التـراث العربـی دار، روح البیـان، اسـماعیل، حقـی برسـوی .77
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آن   تحلیل و تبیین نظریه عالمه عسکری در مورد اختالف قرائات و مقایسه، عبدالله، ای حماه .73
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د  م ق: اح ی ق ح ت،  ون ن ک م ال  اب ت ک ال  وم ل ع  ی ف  ون ص م در ال ال، ف وس ی  ن دب م اح،  ی ب ل ح ال  ن ی م س .21

 . ق ۱۱۵۷:  ق ش دم،  م ل ق دارال، راط خ د ال م ح م
 م. 7335بیروت: ، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، تابکال، ابوبشر عمرو بن عثمان، سیبویه .27
 م. 7370دمشق: ، الشاطبیةشرح ، الدین عبدالرحمن جالل، سیوطی .23
 تا. نجف: بی، هیه الطبع و النشرالعراقکشر، عة لعلوم االسالمی  الشیتأس، سید حسن، صدر .05
قـم: چـاپ ، دفتر انتشارات اسالمی، المیاان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین، طباطبایی .07

 ق. 7471، پنجم
، رات و چـاپ دانشـگاهتهران: موسسه انتشا، تفسیر جوامع الجامع، فضل بن حسن، طبرسی .02

 ق. 7472، چاپ سوم
 .7012تهران: ، ناصرخسرو، مجمع البیان فی علوم القرآن، ــــــ .00
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 ش.7017
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