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«قرائة الناس»
 1مطلق یعام نیرحسیام

 2دیدرضا مستفیحم

 

 چکیده
در قرائت قرآن به يک  تاکنونبرخی از علمای معاصر بر اين باورند که عموم مسلمانان از صدر اسالم 

اند. آن قرائت، همان قرائتی است که از جانب خداوند متعال نازل شده و بر زبان قرائت واحد ملتزم بوده

اند و فرمان تا به امروز آن را حفظ نموده نهیسبهنهیسص( جاری گشته و مسلمانان اعظم )مبارک رسول 

، اشاره به همان قرائت واحد دارد و حفص «الناس قرائة»ع( مبنی بر قرائت قرآن مطابق معصومین )حضرات 

بوط به ت مربن سلیمان نیز به همان قرائت واحد، ملتزم بوده است. لکن با بررسی متن، سند و داللت روايا

 قرائة»توان دريافت که اوالً منظور از ی میروشنبهو همچنین اسناد و مدارک تاريخی و تفسیری،  «الناس قرائة»

 هامانزدر تمامی اعصار و امصار نیست و ثانیاً قرائت حفص از عاصم در  فردمنحصربه، يک قرائت «الناس

نبوده و به گواهی علما و مفسران متقدم و متأخر،  برخورداری مختلف اسالمی، از شیوع امروزی هامکانو 

 در موارد متعددی با قرائت رايج در میان مردم مطابقت نداشته است.

 .، قرآن کريمالناس قرائة، عاصم، حفص قرائات، واژگان کلیدی:

                                                           

 h_motlaq@yahoo.comی)نويسنده مسئول(/ دانشگاه مذاهب اسالم. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث 1

 ي/شهر ر ثيواحد هتران مشال و مدرس دانشگاه علوم قرآن و حد ياسالمدانشگاه آزاد  ارياستاد. 2
hr.mostafid@yahoo.com 
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 مقدمه -1

ن توان به میزان توجه و عنایت آنامی روشنیبهبا مروری بر آثار علما و مفسران قرون گذشته 

، چه در حوزه تفسیر و علوم قرآنی و چه در حوزه فقه پی برد. تأثیر گزینش قرائاتبه موضوع 

موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. گستردگی  ،بر استنباط احکام فقهی از قرآن قرائات

های قرون گذشته، و ترجمه به حدی است که غیر از نسخ خطی کهن و تفاسیر قرائاتعلم 

های توان در آثار غیر قرآنی مانند کتب تاریخی و بعضاً جغرافیایی و حتی در کتیبهحضور آن را می

مختلف در میان مسلمانان  قرائاتموجود در ابنیه تاریخی نیز مشاهده نمود که حاکی از رواج 

 مختلف است. یهازماندر بالد و 

معرفت، عسکری و صادقی تهرانی، مواضع  ازجملهمعاصر  برخی از علمای ،از سوی دیگر

مختلف  رائاتقاند که اصوالً وجود اتخاذ کرده و تا جایی پیش رفته قرائاتبسیار متفاوتی در قبال 

 اند.را حاصل اجتهاد قراء دانسته قرائاتهای پیشین منکر شده و اختالف در میان مردم را در سده

تمامی  صراحتبهنیز اعتقادی ندارد و  هاآنبه صحت  بلکه، ئاتقرابه تواتر  تنهانه عسکری

بجز قرائت عاصم به روایت حفص که آن را قرائت عموم مسلمین در طول  کندرا رد می قرائات

)با  «لقةاملخت قرائاتال»از عبارت « املختلفة قرائاتال»جای عبارت ه . وی بتاریخ فرض کرده است

تمامی  ،ایشان است. وی در نهایت زعمبه قرائاتاستفاده کرده که حاکی از ساختگی بودن  قاف(

انسان به این  کهیهنگام»کند: یکجا و به شکل کامل انکار می صورتبهرا  قرائاتروایات و علم 

کند، آن را مانند سرابی در نظر می -قدیم و جدیدش-و این علوم،  -مسند و مرسلش-روایات، 

: نور) یابدچیزی نمی آیدپندارد اما وقتی نزد آن مییآن را آب م ،یابد که تشنهی هموار میزمین

کند که این کند یقین میبه این قرآن موجود در دست عموم مردم نظر می کهیهنگامو  (39 /24

، 2، ج1378)ر.ک. عسکری، « (2 /2: ه)بقرکتاب شکی در آن نیست و هدایتی برای متقین است 

 (.266-265صص

اگر  ؟اند منظورشان از تنها قرآن موجود در دست عموم مردم چیستایشان مشخص نکرده

منظور، قرآن به معنای واقعی قرآن است، که مشکل به قوّت خود باقی است چون اختالف، بر 

اما اگر منظور، قرائت فعلی رایج بین مردم در بخش ؛ سر نحوه قرائت همین قرآن موجود است

قرائت فعلی، قرائت حفص از  نکهیاشود؛ اول عظیمی از جهان اسالم است، مشکل دو تا می

ست که وی یکسره همه را افتراء ا قرائاتیعاصم است و قرائت حفص از عاصم یکی از همان 
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ز رسول ا نهیسبهنهیسد که قرائت فعلی، شوثابت می چطور نکهیاو دوم  ستا بر کالم خدا خوانده 

 اند؟همه مسلمانان به همین یک قرائت ملتزم بوده ،اکرم )ص( به ما رسیده و در طول تاریخ

( 82-81، صص2ج، 1386کند )معرفت، را رد می قرائاتبه دالیلی تواتر  تنهانهنیز  معرفت

داند شده، ساختگی و تشریفاتی می ذکر قرائاتحتی اسنادی را که به طریق آحاد برای این  بلکه

ؤال را نیز زیر س هاآناعتبار  بلکه، قرائاتتواتر  تنهانه لهیوسنیبد( و 60-59، صص2، جهمان)

، بالذات هیچ شأنی نزد ما ندارند. وی معتقد است تنها قرائاتگوید که می صراحتبهبرده و 

فص نیز به ما رسیده و ح نهیسبهنهیسنسل و بهقرائت صحیح، قرائت عموم مسلمین است که نسل

اسناد ذکر شده برای  نکهیا رغمبه(. وی 163، ص2، جهمانبند بوده است )به همین قرائت پای

 ی خوانده که رجالشیداند، اما سند روایت حفص را سندی عالی و طالرا تشریفاتی می قرائات

 (. 228، ص2، جاناند )هماز اعالم شیعه بوده

 ئاتقراترین محبوب: »ستا با تقطیع جمله عالمه حلی، از ایشان نقل کردهایشان همچنین 

جمله، تصریح کرده  ادامهعالمه در  کهیدرحال( 224، ص2، ج! )همان«نزد من قرائت عاصم است

وی در کنار  نکهیا عالوهبهکه منظورش از قرائت عاصم، روایت شعبه است نه روایت حفص؛ 

.وی با نقل چند روایت از ائمه طاهرین )ع( 1هم نام برده است عمروابو روایت شعبه، از قرائت 

که  قرائت مردم، چنین نتیجه گرفته مانندبهاز جمله روایت سالم ابی سلمه مبنی بر قرائت قرآن 

نسل از رسول اکرم )ص( از جبرئیل امین از خداوند بهقرائت مردم همان قرائتی است که نسل

توان چنین برداشت کرد که از مجموع کالم ایشان می؛ (163، ص2ج ،انمتعال به ما رسیده )هم

در کالم امام صادق )ع( « الناس قرائة»و همان  شده از سوی خدانازل قرائت حفص، همان قرائت

 اند.است که مسلمانان همواره به آن ملتزم بوده

که  با قرائتی استکند و آن مغایرت را رد می قرائاتصادقی تهرانی تنها به یک دلیل، تمام 

ت. وی به ما رسیده اس نهیسبهنهیسمتواتر بین مسلمانان بوده و  ایشان تنها قرائت فوقِ زعمبه

انیاً است؛ ث)ص(  اوالً قرائت منسوب به حفص، قرائت متواتر قرآنی از رسول گرامی»گوید: می

 در حفظ قرآن و نقل ان و حافظانی کهاز عموم مسلمان بلکه  این قرائت تنها از حفص نرسیده،

بت پس این قرائت متواتر قرآنی، چه به کسی نس ... نیز رسیده است اندکردهآن تالش  سینهبهسینه

داده شود و یا هرگز منسوب به کسی نباشد، به دلیل تواتر فوق تصور آن، همان قرائت اصلی 

                                                           

أحب القرائات إيّل ما قرأه عاصم من طريق أيب بكر بن عياش و قرائة أيب »است:  نيچننيامجله كامل عالمه حلي  .1

 نقل كرده است!« عاصم»اژه (. معرفت، آن را تنها تا و64، ص5ج ،1419)عالمه حلي، « عمرو بن العالء
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حتی  دارند، بلکه تضادبین خود اختالف، تناقض و  تنهانهدیگر  یهاقرائتثالثًا . قرآنی است

در قرآن هیچ تناقض و  نکهیباا، دهندیمآیات خود قرآن را نیز با آیات دیگر دارای تناقض نشان 

ایشان هر قرائتی را که با قرائت  1«(.قرآن قرائاتچرا »)صادقی تهرانی، مقاله « نیست یتضاد

(. این 49، ص1ج، 1406امروزی موافق نباشد، باور ندارند )صادقی تهرانی،  شدهچاپمتداول 

یًا به ما رسیده منحصر به قرائت حفص نیست، ثان سینهبهسینهکه  قرائاتی اوالً در حالی است که 

به معنای وجود اختالف و تناقض در قرآن نیست چون قرآن و  وجههیچبه، قرائاتاختالف در 

وند هم منحصراً به روایت شکه امروزه چاپ می ییهاقرآنثالثاً  ؛ وانددو حقیقت متفاوت قرائات

 .ییقایآفراز کشورهای  ییهابخشدر  ژهیوبهشوند، حفص چاپ نمی

و  «الناس قرائة»در این نوشتار سعی شده تا با مرور متن، سند، زمان و سبب ورود روایات 

که -، تأملی بر نظریات اخیر «الناس قرائة»همچنین میزان مطابقت قرائت حفص از عاصم با 

صورت گیرد تا از گسترش یک پندار ناصواب در  -بعضاً مورد استقبال هم واقع شدهمتأسفانه 

 حوزه علوم قرآنی در حد امکان و توان جلوگیری شود.

 بحث  پیشینه -2

دیگری نیز در راستای روشن شدن مفهوم  یهاتالشکه در مقدمه ذکر شد،  ییهابخشغیر از 

بعضاً با پژوهش حاضر  هاآنتایج حاصل از صورت گرفته است که ن« الناس قرائة»روایات 

 متفاوت است.

، با توجه به قرائنی که برای 2«اقرأ كما يقرء الناسداللت و مصداق روایت: »پسند در مقاله شاه

گانه در ادوار گذشته وجود دارد، بر آن است که اثبات کند شهرت هفت یهاقرائتشهرت دیگر 

« الناس قرائة»تواند مصداقی برای رایج بین عموم مردم در هر زمان، می یهاقرائتهریک از 

اما در نهایت به این نتیجه رسیده که در عصر حاضر قرائت عاصم به روایت حفص، تنها ؛ باشد

 مصداق آن است.

                                                           

آقای نوشته كه اين مقاله دست. قابل ذكر است http://alforghan.loxblog.com/post/39 نك. سايت:. 1

است و شخصًا با ايشان در زمان حياتشان  اي از آن را ديدهنسخه ،اي چاپ نشده ويل نويسندهصادقي است و در نشريه

 .اردديقني  ،اي كه در سايت درج شده به مؤلفمالقات كرده و نظر ايشان را دقيقًا جويا شد و به صحت انتساب مقاله

قرآن و حديث، سال هاي ؛ دوفصلنامه پژوهش«داللت و مصداق روايت اقرأ كما يقرء الناس»پسند، اهله؛ شاهر.ک.  .2

 ش. 1393، پاييز و زمستان 2، ش47

http://alforghan.loxblog.com/post/39
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، با مردود 1«، با نگاهی به فهم شیخ انصاریاقرأ كما يقرأ الناسبررسی روایت »نصرتی در مقاله 

را تکرار  انشیرأهمهمان مدّعای معرفت و  ینوعبهدن فهم شیخ انصاری از روایت مذکور، خوان

 کند.می

، سعی 2«و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم العامة قرائةبررسی تاریخی »حسینی در مقاله 

سلمانان ه موجود داشته که هم« العامة قرائة»بر اثبات این معنا دارد که قرائتی در قرون اولیه به نام 

اند و آن قرائت، با همین قرائت رایج کنونی میان مسلمانان مطابقت دارد. این به آن التزام داشته

 وجههیچبهدر حالی است که اواًل التزام همه مسلمانان در قرون اولیه به یک قرائت واحد 

طقه سلمانان هر مننیست. ثانیاً شواهد زیادی حاکی از وجود اختالف قرائت در میان م اثباتقابل

صد درصد به  صورتبهاز بالد اسالمی با بالد دیگر وجود دارد. ثالثاً امروز هم همه مسلمانان 

 بو عمروادیگری مانند نافع و  یهاقرائت ییقایآفریک قرائت واحد ملتزم نیستند و در کشورهای 

صم به روایت حفص که کند قرائت عارابعاً شواهد متعددی وجود دارد که اثبات می .رواج دارد

های نخستین یا قرائت مردم در سده« العامة قرائة»در شرق جهان اسالم رایج است، با  اکنونهم

 اختالف دارد که به برخی از این اختالفات در این پژوهش اشاره شده است.

 ديدگاه علما در قبال قرائات -3

که قرآن، تنها بر یک قرائت نازل ع( بر این باورند معصومین )علمای شیعه بر اساس روایات 

آن یک قرائت واحد برای آنان مشخص و معین نبوده است، به امید  ازآنجاکهاما ؛ شده است

 بارهنیدرااند. شیخ طوسی رسیدن به قرائت اصلی، ناگزیر، به نقل قرائات مشهور پرداخته

شیعه این است که قرآن بدانید که عرف مذهب ما و عقیده شایع در اخبار و روایات »گوید: می

بر حرف واحد و بر پیامبری واحد نازل شده است اما علما بر جواز قرائت به شیوه متداول بین 

قاریان و مخیّر بودن انسان در انتخاب هر یک از قرءات، اجماع دارند و نسبت به گزینش عین 

اند اما است، اجازه دادهیی کراهت دارند بلکه به هر قرائتی که بین قراء مجاز تنهابهیک قرائت 

(. بدین ترتیب، وی معتقد 7، ص1تا، ج)طوسی، بی« رسداین کراهت به حد تحریم و منع نمی

                                                           

امه ؛ دوفصلن«رمحه اهلل یبه فهم شيخ انصار یبررسي روايت اقرأ كما يقرأ الناس با نگاه»نصريت، علي؛ ر.ک.  .1

 ش. 1392، هبار و تابستان 17هاي قرآين، شآموزه

نامه ؛ دوفصل«ط آن با روايت حفص از عاصمبررسي تارخيي قرائة العامة و ارتبا»يب زينب؛ حسيين، يبر.ک.  .2

 ش. 1394، هبار و تابستان 2مطالعات قرآن و حديث، سال هشتم، ش
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است که از نظر علمای شیعه اگرچه قرائت قرآن عیناً مطابق با قرائت یکی از قراء، حرام و ممنوع 

 نیست اما پسندیده هم نیست.

 که به نصب و ﴾َفُيضاِعَفُه﴿ه مبارکه بقره در کلمه سور 245بر این اساس، وی در تفسیر آیه 

نحوی  قرائت حفص، به دالیل برخالفرفع قرائت شده، مطابق با قرائت پنج نفر از قراء سبعه و 

گزینش ما قرائت رفع است چون معنای جزا در آن است و »گوید: قرائت رفع را برگزیده و می

 (.286، ص2)همان، ج« كاربرد بيشتري دارد« ُيضاعُفه»و شود جواب جزا با فاء، جز با رفع نمی

بدان که ظاهر در مذهب امامیه این است که آنان »گوید: طبرسی هم در عبارت مشابهی می

بر جواز قرائت به قرائات متداول بین قراء اجماع دارند اما قرائتی را از بین قرائات مجاز بین قراء 

(. 10، ص1، ج1372)طبرسی، « یی کراهت دارندتنهابهگزینند و از گزینش یک قرائت برمی

سوره مبارکه بقره که بر اساس قرائت نافع  62در آیه  ﴾الّصاِبئنَي﴿نمونه در قرائت کلمه  عنوانبه

( و بر اساس قرائت سایرین با همزه قرائت شده است، طبرسی قرائت الّصابنَيبدون همزه )

پس گزینش ما قرائت به همزه است چون »کند: می سایرین را برگزیده و دلیل آن را چنین بیان

(. یا در 258، ص1)همان، ج« است ترکینزدقرائت بیشتر قاریان چنین است و به تفسیر نیز 

)به  ﴾أهَلكُتها﴿سوره مبارکه حج، قرائت ابو عمرو و شعبه ) 45در آیه  ﴾أْهَلْكناها﴿قرائت کلمه 

 گونهنیاصیغه متکلم وحده( را بر قرائت سایرین ترجیح داده است که این بار دلیل اختیارش را 

]در  ﴾َلْيُتَفَاْم﴿گزینش ما قرائت با تاء ]به صیغه متکلم وحده[ است به دلیل واژه »کند: مطرح می

ئت بود که با قرا (. در آیه اول، دلیل گزینشش، تبعیت از اکثر قراء141، ص7ج )همان،« آیه قبل[

حفص مطابقت دارد و در آیه دوم، دلیلش مناسبت با سیاق بود که اتفاقاً با قرائت حفص مطابقت 

 ندارد.

سوره مبارکه جن نیز به دالیل نحوی، قرائت نافع، ابن کثیر، ابو عمرو  14تا  3وی در آیات 

است، چون ادامه قول  «نّإ»انتخاب ما کسر »گوید: و شعبه را بر قرائت حفص ترجیح داده و می

، 10)همان، ج ﴾ِإّنا َسِمْعنا ُقْرءاًنا َعَجًبا َفقاُلوا﴿جن به قومش است و عطف است بر عبارت 

سر به ک «إنّ»قرائت  تیارجحرأی است و (. عالمه طباطبایی نیز در اینجا با طبرسی هم554ص

و در این آیه به کسر  به فتح همزه است ﴾أنَّهُ﴿قرائت مشهور، »کند: بیان می گونهنیاهمزه را 

سیاق آیات، ظهور در این دارد که این  نکهیاهمزه نیز قرائت شده ... که ترجیح دارد به خاطر 

(. در مورد اخیر نیز این دو مفسر بزرگ 40، ص20، ج1390)طباطبایی،  «جمله نیز قول جن است

 اند.شیعی قرائتی غیر از حفص را برگزیده
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قرائات  به ذکر و تفسیر شیوبکمعالمه طباطبایی از جمله مفسران معاصر است که در المیزان،  

 ِإنَُّه َخبرٌي﴿نمونه در آیه  عنوانبهپرداخته است و بعضاً قرائتی غیر از حفص را ترجیح داده است. 

ل آخر آیه را به که فع-(، قرائت ابن کثیر، ابو عمرو و ابن عامر را 88/ 27)نمل: ﴾ ِبما َتفَعلوَن

 به صیغه غایب بر قرائت ﴾لوَنفَعيَ ﴿قرائت »گوید: ترجیح داده و می -اندصیغه غایب خوانده

ود، شروزی که در صور دمیده می: معنای آن چنین است ؛ ومتداول به صیغه مخاطب ترجیح دارد

، 15، ج1390)طباطبایی، « دهند آگاه استو زمین انجام می هاآسماناهل  آنچهخداوند تعالی به 

 (.402ص

ر ، روش گزینش قرائتش را دصراحتبهمال محسن فیض کاشانی از دیگر مفسرانی است که 

حق این است که امروزه قرائت متواتر از قرآن، قدر »مقدمه هشتم تفسیر صافی بیان کرده است: 

ایم رگزیدهین قرائتی را بمشترک بین قرائات است نه یک قرائت واحد ... اما ما در این تفسیر بهتر

تر، برای تر، برای فهم استوار بلیغتر، برای طبع سلیم مأنوستر، در بیان واضحکه در تلفظ آسان

ا در موارد تساوی ی ؛ وبیان مراد آیه از تکلف دورتر و با اخبار معصومین )ع( سازگارتر باشد

(. وی 62، ص1، ج1415انی، )فیض کاش« مشابهت دو قرائت، قرائت اکثریت مالک خواهد بود

ع( را مالک قرار معصومین )، موافقت با اخبار تکلفپس از سادگی در لفظ و معنا و دوری از 

های مذکور اما در صورت عدم کفاف مالک؛ نیست ارتباطیبی وی گریاخبارداده که با سلوک 

 برای گزینش قرائت، موافقت با قرائت اکثر قراء را مالک قرار داده است.

را به صیغه  1﴾َتْسَتطيعوَن﴿سوره مبارکه فرقان، کلمه  19بر این اساس فیض در تفسیر آیه 

اما همو ؛ (9، ص4گوید به تاء هم قرائت شده است )همان، جغایب تفسیر کرده و در انتها می

 َو َتأُكُلوَن التُّراَث * َعلي َطعاِ  امِلْسكنِي َو ال َتحآّضوَن *الَيتيَم  َكّلا َبل ال ُتْكِرُموَن﴿در قرائت آیات 

( قرائت اکثریت را مبنا قرار نداده و تمامی 20-17/ 89)فجر:  ﴾َو ُتِحبُّوَن املاَل ُحباا َجماا *َأْكاًل َلماا 

مام افعال ت»گوید: افعال را بر اساس قرائت ابو عمرو به صیغه غایب تفسیر کرده و در پایان می

کاشانی،  )فیض« در آن، تقدیر گرفته شده« قُل»فات است یا فعل به تاء هم قرائت شده که یا الت

 (؛ که ظاهرًا مالک فیض در این گزینش، تناسب با سیاق آیات قبل است.326، ص5، ج1415

و  و نقل سوکدر مجموع با توجه به اعتقاد علمای شیعه به نزول قرآن بر قرائت واحد از ی

تفسیر قرائات مختلف توسط مفسران شیعی )غیر از برخی از معاصران که تحت تأثیر جوّ اشتهار 

                                                           

 راوي قراء عشره تنها است. 20. حفص در قرائت اين كلمه به صيغه خماطب در بني 1
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توان چنین نتیجه گرفت که آنان معتقدند قرائت اند( از سوی دیگر، میقرائت حفص قرار گرفته

 قرائات یکی از این نکهیاشده را باید در میان همین قرائات مشهور جستجو نمود نه واحد نازل

و طبرسی:  «َكِرهوا َتجريَد ِقراَئٍة ِبَعيِنها»دقیقًا منطبق بر آن قرائت واحد باشد و قول شیخ طوسی 

 الَقدُر املشترُك بنَي القرائات َجميعًا دوَن ُخصوِص»و فیض کاشانی: « َكِرهوا َتجريَد ِقراَئٍة ُمفَرَدٍة»

شده، برای شیعیان مشخص ائت واحد نازلاگر آن قر چراکهبه همین مطلب اشاره دارد. « آحاِدها

 ااقرؤو»و « الّناس يقرأ كما اقرؤوا»ع( به جای عباراتی نظیر طاهرین )و معین بود، حضرات ائمه 

یا اگر آن قرائت واحد دقیقاً مطابق با قرائت « اهلل أنزل كما اقرؤوا»فرمودند: باید میمی« ُعّلمتم كما

 ماك اقرؤوا»فرمودند: یا از آن بهتر، می« فالن قرأ كما اقرؤوا»فرمودند: مییکی از قراء بود، باید 

اما چنین چیزی نفرمودند تا مردم در دیار مختلف اسالمی برای یافتن آن قرائت واحد به ؛ 1«نقرأ

 خوانند.اند، باز اساتیدشان آموخته آنچهفتند و قرآن را مانند عموم مردم دیارشان مطابق با احرج نی

 «اقرؤوا کما يقرأ الناس»حديث  -4

افتن ، کلید خوبی برای ی«اْقَرأوا َكَما َيْقَرُأ النَّاس»ع( مبنی بر معصومین )رجوع به فرمایش 

مان ، هالناس قرائةبه این معنا که یا  ؛قرائتی است که امروزه ما مکّلف به پیروی از آن هستیم

ما در عصر غیبت، مکلّف به قرائت مطابق با قرائت  نکهیاص( است، یا اعظم )قرائت رسول 

 کند. مردم کفایت می عامهشده نیستیم و قرائت مطابق با قرائت واحد نازل

اکرم بر زبان مبارک رسول  شدهیجارقرائت مردم با قرائت واحدِ  نکهیادر حالت اول برای 

انی قرائت یکس تاکنونصدر ص( مطابقت داشته باشد، الزم است مردم تمامی بالد اسالمی از )

اما در حالت دوم برای یافتن ؛ کندداشته باشند که شواهد تاریخی متعدد، خالف آن را ثابت می

 قرائت مردم، نیاز است که متن و سند حدیث، با دقت بیشتری بازخوانی شود.

 

 

                                                           

 ﴾ باِطَنةً َعَليُكم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َوَو َأسَبَغ ﴿ذيل عبارت « تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العترة الطاهرة»در تفسري  .1

م ِنعَمٌة َو أسَبَغ َعَليُك﴿َهِذِه ِقراَئُة العامَِّة َو أّما َنحُن َفَنقَرأ ... »ع( نقل شده كه فرمودند: صادق )( از امام 20/ 31)لقمان: 

ُة الباِطَنُة َفُمواالُتنا جآَء ِبِه ِمن َمعِرَفِة اهلِل َو َتوحيِدِه َو أمَّا النِّعَمص( َو ما النَِّبيُّ )َفأمَّا النِّعَمُة الّظاِهَرُة َفِهَي  ﴾ظاِهَرٌة َو باِطَنٌة

 اما به راوي نفرمودند كه مشا هم مانند ما خبوانيد.؛ (431، ص1409)استرآبادي، « أهَل الَبيِت َو َعقُد َمَودَِّتنا
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 احصاء روايات -4-1 

و امثال آن، با الفاظ مختلف از امام صادق، امام کاظم و امام « اْقَرأوا َكَما َيْقَرُأ النَّاس»اما روایات 

 شود:به شرح زیر خالصه می 1ع( نقل شده است. مجموع این روایات، در چهار روایترضا )

 روايت سفیان بن السمط -4-1-1

ٍب، َعن ُسفَياَن بِن ِه بِن ُجنَدِعدٌَّة ِمن َأصَحاِبَنا، َعن َسهِل بِن ِزَياٍد، َعن َعِليِّ بِن احَلَكِم، َعن َعبِد اللَّ

)کلینی،  2«لِّْمُتماقَرُؤوا َكَما عُ : »الُقرآِن، َقاَل السِّمِط، َقاَل: َسَألُت َأَبا َعبِد اللَِّه عليه السالم َعن َتزِنيِل

 (.667-666، صص4، ج1429

 3روايت سالم ابی سلمه -4-1-2

اَل: ، َعن ُمَحمَِّد بِن احُلَسنِي، َعن َعبِد الرَّمحِن بِن َأِبي َهاِشٍم، َعن َساِلٍم َأِبي َسَلَمَة، قَ ُمَحمَُّد بُن َيحىي

، َأِبي َعبِد اللَِّه عليه السالم َو َأَنا َأسَتِمُع ُحُروفًا ِمَن الُقرآِن َليَس َعلی َما َيقَرُؤَها النَّاُس َقَرَأ َرُجٌل َعلی

َيُقوَم الَقاِئُم عليه  ّتيَح اقَرأ َكَما َيقَرُأ النَّاُس، ُكفَّ َعن هِذِه الِقَراَئِة، َمه»َفَقاَل َأُبو َعبِد اللَِّه عليه السالم: 

-671، صص4)همان، ج 4«َحدِِّه َعلي -َعزَّ وَ َجلَّ-السالم، َفِإَذا َقامَ الَقاِئمُ عليه السالم، َقَرأَ ِكَتابَ اللَِّه

672.) 

 روايت محمد بن سلیمان -4-1-3

ِعدٌَّة ِمن َأصَحاِبَنا، َعن َسهِل بِن ِزَياٍد، َعن ُمَحمَِّد بِن ُسَليَماَن، َعن َبعِض َأصَحاِبِه: َعن َأِبي احَلَسِن 

ا َكَما َنسَمُعَها، َو ال َدَنِهَي ِعن الُقرآِن َليَس عليه السالم، َقاَل: ُقلُت َلُه: ُجِعلُت ِفَداَك، ِإنَّا َنسَمُع اآلَياِت ِفي

                                                           

ص( با مضموين مشابه رسيده است كه ابن ) اكرمرواييت نيز از طريق اهل سنت به نقل از ابن مسعود از پيامرب  .1

 .(42، ص2، ج1379)ر.ك. ابن شهرآشوب،  آورده است طالبیابآن را در مناقب آل  شهرآشوب

  .«ايد، خبوانيدگونه كه آموختهمهان»فرمودند: امام ال كردم، ؤاز امام صادق )ع( در مورد نزول قرآن س.  2

 سامل بن سلمه هم ذكر شده است. ،منظور، ابو سلمه، سامل بن مكرم ملقب به ابو خدجيه است كه گاهي به خطا .3

امام صادق )ع( با قرائيت  دهايي از قرآن را نزشنيدم كه مردي خبشه كه گفت: من ميشدمه نقل از سامل ايب سل.  4

گونه كه مردم كرد، امام )ع( فرمودند: دست از اين قرائت بردار و قرآن را مهانمتفاوت از قرائت مردم تالوت مي

 قرائت كند. شاه صورت واقعيخوانند، خبوان تا زماين كه قائم )ع( قيام كند و قرآن را بمي
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 1«َمن ُيَعلُِّمُكم َسَيِجيُئُكم، َفاقَرُؤوا َكَما َتَعلَّْمُتمال، »ُنحِسُن َأن َنقَرَأَها َكَما َبَلَغَنا َعنُكْم، َفَهل َنأَثُم؟ َفَقاَل: 

 (.640، ص4)همان، ج

 روايت عبد العزيز بن المهتدی -4-1-4

بِد اللَِّه َحدََّثَنا َعِليُّ بُن َأمَحَد بِن ُمَحمَِّد بِن ِعمَراَن الدَّقَّاُق َرِحَمُه اللَُّه َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن َأِبي َع

ِني َبكُر بُن ِزَياٍد َثالُكوِفيُّ َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن ِإمَساِعيَل الَبرَمِكيُّ َقاَل َحدََّثِني احُلَسنُي بُن احَلَسِن َقاَل َحدَّ

ُكلُّ َمن َقَرَأ ُقل ُهَو اللَُّه »َسَألُت الرَِّضا عليه السالم َعِن التَّوِحيِد َفَقاَل  َقاَل امُلهَتِدي َعبِد الَعِزيِز بِن َعن

اللَُّه َربِّي  اَد ِفيِه َكَذِلكَ َو َز ُسَقاَل َكَما َيقَرُأ النَّاَأَحٌد َو آَمَن ِبَها َفَقد َعَرَف التَّوِحيَد. ُقلُت َكيَف َيقَرُؤَها؟ 

 (.284، ص1398)ابن بابویه،  2«َكَذِلَك اللَُّه َربِّي َكَذِلَك اللَُّه َربِّي

 در اين احاديث« ناس»مفهوم  -4-2

ع(، نیاز است در متن حدیث به لحاظ معصوم )در کالم « الناس»برای یافتن منظور از واژه 

در نظر بگیریم،  3باشیم. اگر روایت را به شکل بیان یک قضیه حقیقیه منطقی تأمل بیشتری داشته

خوانند، بخواند. اگر گونه که عموم مردم زمان خودش میمکلّف در هر زمان باید قرآن را همان

خوانند، او هم به همان قرائت بخواند، اما اگر مردم به چند قرائت همه مردم به یک قرائت می

عسکری و معرفت خوانند، برای وی جایز است. ظاهراً خوانند، تمام قرائاتی که مردم میمی

همین نظر را دارند، لکن معتقدند عموم مسلمین در تمامی اعصار و امصار یک قرائت واحد 

 قرائة»( و منظور از 158، ص2، ج1386/ معرفت، 265، ص2، ج1424اند )ر.ک. عسکری، داشته

                                                           

 شنومي كهبه راستی ما آياتی در قرآن میفدايت شوم،  :ه امام عرض كردماند كه گفت: باز امام كاظم )ع( نقل كرده. 1

امام  ؟آيا گنهكارمي توانيم آهنا را چنانچه از مشا به ما رسيده خبوانيم،شنومي و ما منیآهنا در نزد ما چنان نيستند كه می

 .وزدبه مشا بيام]قرائت صحيح را[ آمد كه به زودی كسی نزد مشا خواهد  .خبوانيد ايدتهآموخگونه كه انمه نه، :ندفرمود

 هر كسند: فرمودامام  درباره توحيد پرسيدم، )ع(از امام رضا : كه گفتاند روايت كردهاز عبد العزيز بن املهتدی . 2

عرض كردم چگونه آن سوره را  .توحيد را شناخته است ،داشته باشد اميانآن ه را خبواند و ب« قل هو اهلل أحد» هسور

 را به آن افزودند.« كذلك اهلل ريب». و سه مرتبه كنندمردم قرائت ميگونه كه مهان ند:فرمود ؟قرائت كند

 ،هرچه که حتت اين عنوان قرار بگريد و رودرود، روي يک عنوان کلي ميقضيه حقيقيه حکم روي افراد منيدر  .3

 .حتمًا داراي اين خاصيت است
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 ر، همان قرائت واحد است که این مطلب با اسناد تاریخی مبنی بر تفاوت قرائت مردم د«الناس 

 بالد مختلف اسالمی سازگاری ندارد.

بدانیم، دو فرض محتمل  1ع( را به شکل بیان یک قضیه خارجیهمعصوم )اما اگر روایت 

ن معصومی، قرائات منسوب به قاریانی است که در زمان «الناس قرائة»منظور از  نکهیااست: اول 

ا قرائات رایج در میان عموم مردم ، قرائت ی«الناس قرائة» نکهیاع( در بین مردم رایج بوده؛ دوم )

، 1419(، شهید اول )65-64، صص5، ج1419آن زمان است و ربطی به قراء ندارد. عالمه حلی )

( 246-244، صص1434(، شهید ثانی )246-245، صص2، ج1429(، محقق کََرکی )305، ص3ج

ض از روایت، با فراند، برداشتشان و سایر کسانی که حکم به جواز قرائات سبعه یا عشره داده

اول مطابقت دارد و کسانی که مانند آیت اهلل خوئی خواندن قرآن را به هر قرائتی که در عصر 

(، نظرشان با فرض دوم 168، ص1401دانند )خوئی، ع( رواج داشته است جایز میمعصومین )

دانند، بلکه را مردم زمان خودشان نمی« ناس»، هر دو دسته منظور از هرحالبهاما ؛ منطبق است

 دانند.مردم زمان صدور روایت می

منحصر  ع(ائمه )آوردن قرائت مردم در عصر  به دسترسد تنها راه در نهایت به نظر می

 اند وع( بودهطاهرین )اوالً تمامی قراء سبعه، معاصر ائمه  چراکهاست در رجوع به قرائت قراء؛ 

سمت قرائت مردم در زمان و دیار خود است و  ثانیاً قاری هر یک از بالد اسالمی هدایتگر ما به

، 2، ج1386کرده )معرفت، این سخن معرفت که حفص، از قرائت عموم مردم تبعیت می

اند با (، سخن درستی است که منحصر به حفص نیست بلکه سایر قراء نیز چنین بوده141ص

ممکن  بیترتنیابهند. ااین تفاوت که هر یک، تابع قرائت جمع کثیری از مردم دیار خود بوده

است قرائت قاری یک شهر که مطابق با قرائت مردم همان شهر است با قرائت عموم مردم در 

شهری دیگر متفاوت باشد و این به معنای شذوذ قرائت وی نیست. عالمه شعرانی در این 

د وحقیقت عکس این است؛ هر قرائتی نزد قومی غیر از قوم دیگر متواتر ب»گوید: خصوص می

« ردندکو اگر قرار بود آنان به نقل آحاد اکتفا کنند، باید هرکدام قرائت دیگری را هم قبول می

در میان انبوه قرائات موجود، قرائات شاذی هم  کهییازآنجااما ؛ (822، ص2، ج1386)شعرانی، 

ع( مردم را سفارش طاهرین )اند، لذا اوالً ائمه کردهوجود داشته است که مردم آن را قرائت نمی

کردند و ثانیاً علمای گذشته بر آن شدند که قرائاتی را برگزینند که به قرائت عموم مردم می

                                                           

اي است که در عني اينکه کلي است ويل از اول يک جمموعه افراد حمدود و معيين را در موضوع خارجيه قضيه قضيه .1

 .کننددر نظر گرفته شده بيان مي گريند و بعد حکم را براي آن جمموعه افراِدقضيه در نظر مي
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و در نهایت، تالش آنان منجر به گزینش قرائات سبعه یا عشره  نماینده قرائت عموم مردم باشد

تر، تواتر اصطالحی رایج منظورشان از توا کهیدرحالبه قرائات متواتر تعبیر کردند  هاآنشد و از 

در حدیث با ذکر نام تمام راویان در هر طبقه نبوده است بلکه منظور، همان قرائات رایج در بین 

 مردم بوده است که لزوماً یک قرائت واحد نیست.

 بررسی رجالی -4-3

/ نجاشی، 67، ص1364در روایت اول، سهل بن زیاد تضعیف شده است )ابن غضائری، 

 (.228، ص1420وسی، / ط185، ص1365

، 1373اند )طوسی، در روایت سوم، سهل بن زیاد و محمد بن سلیمان دیلمی تضعیف شده

هم مجهول است. که این سه « بعض اصحابه»( و 504، ص1342/ ابن داوود حلی، 363ص

 سازد.ضعف، صحت روایت را مخدوش می

وی را بدون هیچ در روایت چهارم، بکر بن زیاد مجهول است و فقط شیخ طوسی نام 

(. حسین 170، ص1373ع( ذکر کرده است )طوسی، صادق )ی در میان اصحاب امام لیوتعدجرح

، 6ا، جتبن حسن هم که به عقیده خوئی همان حسین بن حسن بن بُرد دینوری است )خوئی، بی

 (، مهمل است یعنی نامی از او در کتب رجالی به میان نیامده است.230ص

اقت رجال و صحت سند روایت دوم، محور اصلی بحث ما همین روایت اما با توجه به وث

 است و البته از روایات دیگر نیز کمک خواهیم گرفت.

 سبب ورود -4-4

قرائات تفسیری است. این نوع  هاآنع(، انواعی دارد که یکی از بیت )قرائات منسوب به اهل 

 عنوانبهع( معصومین )ا جمالتی که از کلمات ی اندعبارت -که تعدادشان هم کم نیست-قرائات 

ای که به یا امثال آن و بدون هیچ نشانه« قرأ»اند و با عباراتی نظیر تفسیر و بیان معنای آیه فرموده

مزجی با آیات، نگاشته شده و امروزه تحت عنوان  صورتبهاشاره کند،  هاآنتفسیری بودن 

 روایات، اشاره به گونهنیانیز در « لتهكذا نز»قرائت در کتب مختلف نقل شده است. عبارت 

وحی  وانعنبهعبارات مورد نظر  نکهیااما گاهی شیعیان به تصور ؛ وحی بیانی دارد نه وحی قرآنی

، 1388، مطلق یعامخواندند )ر.ک. اختالف قرائت می عنوانبهرا  هاآنقرآنی نازل شده، 

ه شد ک( و برای کسانی که به این موضوع آگاهی نداشتند این شبهه ایجاد می294-292صص

قرآن شیعیان، با قرآن سایر مسلمانان تفاوت دارد. اگرچه روایات رسیده از معصومین )ع( بر 
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تفاوت قرائت موجود با قرائتی که در آینده توسط حضرت حجت )ع( تالوت خواهد شد،  

اما در نهایت ما را به پیروی از همین قرائت موجود در بین مردم تا زمان ظهور تصریح دارد، 

 اند.سفارش کرده

در روایات مورد بحث ما، اگر بپذیریم که اوالً سبب ورود حدیث، آموزش قرائت باشد نه 

امام ور و ثانیاً منظ ع( به سبب تقیه یا حفظ اتحاد امتبیت )نهی راوی از قرائات تفسیری اهل 

راوی به قرائت قرآن مطابق با مردم عهد و دیار خودش باشد،  هیتوص، «اقَرأ َكَما َيقَرأ النَّاس»ع( از )

زیسته و در زمان و زمین وی، چه حال باید ببینیم راوی حدیث اهل کجاست و در چه زمانی می

 قرائتی بین مردم رواج داشته است؟

 مکان و زمان راوی -4-5

در میان راویان حدیث دوم، علمای رجال، به کوفی بودن دو تن یعنی سالم ابو سلمه )ر.ک. 

( و محمد بن الحسین 217، ص1373/ طوسی، 352، ص1409/ کشی، 188، ص1365نجاشی، 

( تصریح 391، 379، صص1373/ طوسی، 334، ص1365بن أبی الخطاب )ر.ک. نجاشی، 

( با 236، ص1365هاشم نیز که از ثقات است )نجاشی،  اند. عبد الرحمن بن محمد بن ابیکرده

/ 40، ص1342)ر.ک. برقی، کوفی است  نیقیبهبیقر احتمالبه ،عنبسة بن جبادتوجه به نقلش از 

 .(377، ص10تا، جخوئی، بی

در سند روایت اول نیز سفیان بن السِمط، عبداهلل بن جندب و علی بن الحکم همگی کوفی 

 (.361، 340، 220صص ،1373هستند )طوسی، 

نقل شده که امکان بررسی محل  ضعفاروایات سوم و چهارم هم از مجاهیل و مهملین و 

 زندگی روات آنها فراهم نیست.

ع( را حمل بر این کنیم که صادق )رسد اگر بخواهیم فرمایش امام با این اوصاف به نظر می

راوی، باید قرآن را بر اساس قرائت مردم شهر خودش بخواند، باید ببینیم در زمان امامت امام 

 اند؟خواندهق(، مردم کوفه به چه قرائتی قرآن می148-114ع( )صادق )

 د:شوع( به بعد، قرائت غالب در کوفه به سه بخش عمده تقسیم میصادق )از آغاز امامت امام 

 ق(127-114بخش اول ) -4-5-1

السلمی، عاصم بن أبی النجود کوفی بر کرسی امامت قاریان کوفه تکیه  ابو عبدالرحمنپس از 

اعتبار  رغمبهاما ؛ این مسند بود دارعهدهقمری  127(. وی تا سال 69تا، صزد )ابن مجاهد، بی
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ع عیاش به قرائت عاصم رجو قرائت حفص، مردم کوفه فقط از طریق ابوبکر بن انکاررقابلیغ

اهل کوفه در قرائت عاصم، از بین کسانی که قرائت وی را »گوید: کردند. ابن مجاهد میمی

، 1(. شاید گرایش عالمه حلی71)همان، ص« کردندخواندند، تنها به ابوبکر بن عیاش رجوع میمی

 د.اریخی نباشطبرسی و سایر علمای سلف به قرائت ابوبکر، بدون نظر به این سابقه ت

 ق(148-127بخش دوم ) -4-5-2

به  ع() نیرالمؤمنیاماز شیعیان  اعمشپس از عاصم، امامت قاریان کوفه را سلیمان بن مهران 

عهده گرفت. وی که یکی از اساتید قرائت حمزه )از قراء سبعه( است، محدث، مقرئ و رئیس 

صادق وی را در اصحاب امام  (. شیخ طوسی نام8، ص10، ج1422القراء کوفه بود )بغدادی، 

ع اعمش خالفی نیست و از روایاتی که در تشیّ(. 215، ص1373ع( ذکر کرده است )طوسی، )

د انگردد، مانند این حدیث که خاصه و عامه ذکر کردهتشیعش ظاهر می یخوباز او نقل شده به

که اعمش بر منصور وارد شد و منصور از او پرسید: چند فضیلت درباره حضرت علی بن ابی

شهید ثانی، شیخ  .(436، ص1400ابن بابویه، کنی؟ گفت: ده هزار حدیث )وایت میع( رطالب )

شهید ثانی، کنند )اند، ابراز تعجب میی رجال وی را توثیق نکردهعلما کهنیابهائی و میرداماد از 

(. وی در زمره قاریان 78، ص1311/ میرداماد، 6، ص1387/ شیخ بهائی، 1068، ص2، ج1380

ن اند )اباذعان به شیعی بودن او، توثیقش کرده رغمبهگانه است. علمای رجال اهل سنت چهارده

 .(147-146، صص4، ج1373ابی حاتم، 

 بوده است. اعمش، قرائت غالب در کوفه، قرائت 148تا سال  هرحالبه

 ق به بعد(148بخش سوم ) -4-5-3

ق( که یکی از قراء سبعه است، 156)د.  محزة بن حبيب الزيات، شاگردش اعمشپس از 

(. قرائت وی 237، ص1، ج1427شد )ابن جزری،  دارعهدهریاست کرسی قرائت را در کوفه 

گوید سال از مرگش، ابن مجاهد می 160وفه فراگیر شد که با گذشت بیش از در ک چنانآن

(. محمد بن الهیثم 71تا، صامروزه قرائت غالب اهل کوفه، قرائت حمزه است )ابن مجاهد، بی

قرائت حمزه بر آن  کهیدرحالگوید: کوفه و مسجدش را درک کردم ق( می279د. حماد )بن 

های قرائت در مسجد جامع ندیدم که در آن به قرائت عاصم ز حلقهای را اغالب بود و هیچ حلقه

                                                           

ما قرأه عاصم من طريق أيب بكر بن عياش أحّب القرائات إيّل »گويد: ترين قرائتش ميعالمه حلي در مورد حمبوب .1

 (64، ص5، ج1419)عالمه حلي، « و قرائة أيب عمرو بن العالء
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ع( صادق )(. شیخ طوسی نام حمزه را در زمره اصحاب امام 64، ص1426دانی، بخوانند )قرآن  

ع( نیز عرضه کرده صادق )(. وی قرائتش را بر امام 190، ص1373ذکر کرده است )طوسی، 

 (.112، ص1، ج1408ذهبی، است )

راوی روایت دوم یعنی ابو سلمه، ابتدا از غالیان خّطابیه بوده که در مسجد کوفه ظاهراً برای 

کردند. به دستور عیسی شدند و پنهانی مردم را به نبوت ابو الخطّاب دعوت میعبادت جمع می

 مجروح شده شدتبهکه  هاآنکُشند و یکی از بن موسی والی عباسیان در کوفه، همه آنان را می

ود. شکند و از راویان حدیث میشود و توبه میماَند و شبانه خالص میها میبود در میان کشته

(. وی ساربان بوده و 81، ص1361او همان ابو سلمه راوی حدیث مورد نظر ماست )اشعری، 

 جهیابو خدع( را با شتر از مکه به مدینه برده است و حضرت کنیه وی را از صادق )امام  بارکی

 (.353 -352، صص1409اند )کشی، ابو سلمه تغییر داده به

، 1407بوده است )براقی،  147تا  132والیت عیسی بن موسی بر کوفه از سال  کهییازآنجااما 

تواند مربوط به دوره اول، یعنی رواج قرائت (، قطعاً تاریخ صدور حدیث نمی252-251صص

ابو سلمه هنوز در جرگه محدثان  132از سال عاصم در میان بعضی از اهل کوفه باشد چون قبل 

و ناقالن حدیث وارد نشده بود. بنابراین در زمان صدور روایت، یکی از دو قرائت اعمش یا 

ع( راوی را به پیروی از قرائت اعمش یا حمزه که امام )حمزه در کوفه غالب بوده است. یعنی 

 د.انقرائت غالب مردم کوفه در آن زمان بوده توصیه کرده

 کردنداما اگر راوی مثالً اهل مدینه بود، امام قطعاً دیگر وی را توصیه به قرائت حمزه نمی

هم  شد، بلکه بازچراکه در آن صورت، کار مردم برای فراگیری قرائت صحیح بسیار دشوار می

 از آناین حاکی  ؛ وبود« اقرؤوا كما ُعّلمتم»یا « اقرأ كما يقرأ الناس»سفارش ایشان همان عبارت 

است که قرآن در هر عصر و مصری باید مطابق با قرائت عموم مردم همان عصر و مصر باشد و 

دسترسی به چنین قرائتی برای همگان سهل است. لکن اگر ما امروزه بخواهیم بدانیم که مردم 

اند، راهی جز رجوع به امام قرائت مردم در هر دوره و هر دیاری در گذشته چه قرائتی داشته

این همان  ؛ واری نداریم، چون آنان بهترین نماینده قرائت مردم در هر شهر و زمان هستنددی

 جواز قرائت به قرائات مشهور است که غالب علمای شیعه و سنی به آن باور دارند.
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 «قرائة الناس»وجه تمايز قرائت حفص با  -5

قرائة »میان مردم، با عباراتی نظیر در کتب تفسیری و قرائی غالباً از قرائات مشهور و رایج در 

شود. با توجه به مشخص بودن و ثبت دقیق یاد می« اجلمهور قرائة»یا « العاّمة/ العوام قرائة»، «الناس

یز کشف وجه تما منظوربهرسد تمامی کلمات قرآن بر اساس قرائت حفص از عاصم، به نظر می

، «راجلمهو قرائة»بتدا منظور از عبارات قرائت حفص با قرائت جمهور مسلمانان، ضروری است ا

 مشخص گردد.« الناس قرائة»و « العاّمة قرائة»

 الجمهور قرائة -5-1

انه، گة قرائتِ یک یا چند قاری با قرائِت اکثریت قراء هفتسیمقااین ترکیب غالبًا در هنگام 

رود. وقتی منظور، مابقی قاریان باشد غالباً از واژه گانه یا عموم مردم به کار می، چهاردهگانهده

 شود. مثالًاستفاده می« جمهور القراء»یا « ةجمهور العشر»، «السبعةجمهور »یا عبارات « الباقون»

 َضراا َأو َأراَد يئًا ِإن َأراَد ِبُكْمُقل َفَمن َيْمِلُك َلُكْم ِمَن اللَِّه َش﴿سوره مبارکه فتح  11ابن عطیه ذیل آیه 

به  ﴾رااضُ ﴿حمزه و کسائی،  ؛ واندبه فتح ضاد خوانده ﴾َضراا﴿، جمهور قراء»گوید: می ﴾ِبُكْم َنفًعا

 (.130، ص5، ج1422)ابن عطیه، « اندضم خوانده

 بواآید که غالباً منظور، قرائت بیشینه مردم است. مثالً مطلق می صورتبهاما گاهی این کلمه 

 ﴾سْمَعونال يَ﴿، جمهور»گوید: می ﴾َيسَّمَّعوَن ال﴿در تفسیر آیه هشتم سوره مبارکه صافات  انیح

، 9، ج1420)ابو حیان، « انداند و ... حمزه، کسائی و حفص، با تشدید سین و میم خواندهخوانده

، به معنای عموم مردم است کالم سایر «جمهور»مطلب که در اینجا اطالقِ لفظ  (. مؤید این92ص

 و سین به سکون «يَسْمَعون» مردم جمهور»گوید: مفسران است. قرطبی در ذیل همین آیه می

میم  و سین به تشدید ﴾َيسَّمَّعوَن ال﴿حفص،  در روایت عاصم و حمزه؛ و اندمیم خوانده تخفیف

اصحاب عبداهلل بن مسعود آن را با »گوید: (. فراء می65، ص15، ج1364)قرطبی، « اندخوانده

، 2، ج1980)فراء، « اندخوانده يَسمَعونآن را  مردماند ولی تشدید به معناى یتسمّعون خوانده

اما معموالً اگر به هر دلیلی منظور مفسر از واژه جمهور، عموم مردم نباشد، آن را ؛ (382ص

یی به معنای عموم تنهابه« جمهور»دهد واژه کند. شاهد دیگری که نشان میمی ی مشخصنوعبه

 68ابن عطیه ذیل آیه  آید. مثالًمی« باقون»مردم است این است که گاهی این واژه در کنار واژه 

 و اندبه باء از کبر خوانده ﴾لعنا كبريا﴿عاصم و ابن عامر و ... »گوید: می احزابسوره مبارکه 
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(. در این 401، ص4، ج1422)ابن عطیه، « اندخوانده نقطهسهبه ثاء  ﴾لعنا كثريا﴿ باقونو  جمهور

 به معنای عموم مردم است.« جمهور»به معنای بقیه قاریان و « باقون»عبارت، 

 قرائة العامة -5-2
ین توان دریافت که وضعیت ابا بررسی تفاسیر مختلف ذیل آیات دارای اختالف قرائت، می

 صورتهباست. به این معنا که غالباً ذکر این عبارت « اجلمهور قرائة»هم تقریباً شبیه عبارت  عبارت

ی آن را نشان نوعبهمطلق به معنای قرائت عموم مردم است و اگر منظور، عموم قاریان باشد 

 ﴾َعقوَنذي فيِه ُيْصَفَذْرُهم َحّتي ُيالُقوا َيوَمُهُم الَّ﴿سوره مبارکه طور  45دهند. مثالً طبری ذیل آیه می

ا است، اما عاصم آن ر ﴾َيصَعقون﴿قاریان شهرها غیر از عاصم، به فتح یاء  عامهقرائت »گوید: می

« عامه»(. وی در اینجا کلمه 21، ص27، ج1412)طبری، « به ضم یاء خوانده است ﴾ُيْصَعُقوَن﴿

، عموم مردم نیست بلکه عامهکند تا نشان دهد که منظورش از اضافه می« قراء األمصار»را به 

اند. مثالً فراء ذیل ( استعمال کردهعوامجمع ) صورتبهعموم قاریان است. گاهی هم این واژه را 

، یحیى و ﴾َو َهل ُنجازي ِإلَّا الَكفوَر﴿: در مورد عبارت»گوید: سوره مبارکه سبأ می 17آیه 

، )فراء ﴾ِإلَّا الَكفوُر َو َهل ُيجازٰي﴿ اند:خوانده عوام اند اماخوانده نیچننیاأبوعبدالرحمن آن را 

 .(35، ص2، ج1980

 و مطابقت آن با قرائت حفص الناس قرائة -5-3

م منظور از عمو نکهیامنظور از این عبارت، قرائت عموم مردم است شکی نیست، اما  نکهیادر 

توان گفت که منظور است که شرح آن قبالً گذشت. اجماالً می علما اختالفمردم چیست بین 

مفسران از این عبارت، عموم مردم زمان و مکان خودشان است نه عموم مسلمانان در طول تاریخ 

بنا به شواهد مسلّم تاریخی، قرائت یکسانی که تمامی مسلمانان در  چراکهو گستره بالد اسالمی. 

ملتزم باشند و از آن عدول نکنند، وجود نداشته است. لذا منظور همه جا و در طول تاریخ به آن 

از یافتن وجه تمایز قرائت حفص با قرائت مردم، اختالف قرائت حفص با عموم مسلمانان 

ای خاص است. مثالً وقتی ابن عطیه آندلسی که تمام یکی از بالد اسالمی در دوره کمدست

خوانند، قطعاً منظورش الن کلمه را به فالن شکل میگوید مردم، فعمرش را در آندلس بوده، می

مردم عراق، حجاز، خراسان و... نیست بلکه منظورش مردم معاصرش در سرزمین خودش است. 

ی در نقاط مختلف بالد اسالمی، قرائت واحدی را برای یک کلمه از عصرهمحال اگر مفسرانِ 
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اند؛ که این باز هم به کلمه اجماع داشتهجانب مردم ذکر کنند یعنی مردم آن عصر در قرائت آن 

، عدم مطابقت قرائت حفص با قرائات هرحالبهمعنای قرائت واحد در طول تاریخ نخواهد بود. 

تواند ما را به این نتیجه برساند که قرائت ی مختلف میهامکانو  هازمانرایج بین مردم در 

 ه است.حفص از ابتدا از شهرت و شیوع امروزی برخوردار نبود

مورد در قرآن  50 کمدستموارد اختالف قرائت حفص از عاصم با قرائت عموم مردم به 

 شود:رسد که ذیالً به سه نمونه اشاره میمی

 ﴾َجَعلناُه ِللّناِس َسوآًء العاِكُف فيِه َو الباِد الَّذي﴿حج سوره  25آيه  -5-3-1

اند )عمر و را مرفوع خوانده ﴾سواء﴿غیر از حفص، سایر راویان قراء سبعه و حتی عشره، 

 ﴾العاكُف﴿خبر مقدم برای  نکهیا( بنا بر 100، ص6، ج1422/ خطیب، 174، ص4، ج1408مکرم، 

ر این به رفع د ﴾سواء﴿باشد. طیف وسیعی از مفسران متقدم، متأخر و حتی معاصر، قرائت واژه 

 اند.آیه را قرائت جمهور معرفی کرده

در آن سه وجه از قرائات وجود »معرفی کرده است:  ﴾سواء﴿نحاس قرائت عموم را به رفع 

، 3، ج1421)نحاس، « است ﴾البادي﴿ و ﴾العاكُف﴿ و ﴾سواٌء﴿مردم به رفع  عامهدارد: قرائت 

ر اند که برا به رفع خوانده ﴾سواٌء﴿ مردم جمهور»گوید: (. ابن عطیه در تفسیر این آیه می66ص

 ﴾َسواءٌ ﴿و همچنین گفته شده که خبر،  خواهد بود ﴾العاِكفُ ﴿اساس مبتدا بودنش است و خبر آن 

 )ابن« به نصب خوانده است ﴾سواًء﴿است و بر مبتدا مقدم شده و ...، و حفص از عاصم آن را 

 جمهور مردم»گوید: می(. قرطبی هم در عباراتی مشابه ابن عطیه 115، ص4، ج1422عطیه، 

گفته شده که خبر،  است؛ و ﴾العاِكُف﴿به رفع، که مبتدا است و خبرش  ﴾سواٌء﴿اند: خوانده

 و این قول ابو علی انداست و بر مبتدا مقدم شده، یعنی مقیم و مسافر در آن یکسان ﴾سواٌء﴿

قرار دادیم، مقیم و است و معناى آن چنین است: جایی که آن را برای مردم قبله یا عبادتگاه 

، 12، ج1364)قرطبی، « به نصب ﴾َسواًء﴿حفص از عاصم خوانده:  ؛ واندمسافر در آن یکسان

 ﴾سواءٌ ﴿به رفع  جمهور»گوید: را مبتدا یا خبر مقدم دانسته و می ﴾سواء﴿(. شوکانی 34ص

؛ ﴾العاِكُف﴿خبر مقدم باشد و مبتدایش،  نکهیا؛ یا ﴾العاِكُف﴿اند تا مبتدا باشد و خبرش، خوانده

 ﴾العاكِف﴿هم خوانده شده و به جرّ  ﴾َسواًء﴿ و به نصب اندیعنی: مقیم و مسافر در آن یکسان

اند و مسافران نیز خوانده شده که صفت ناس است، یعنی: آن را برای مردمی که در آن مقیم

داند و مبتدا بودنش را ی آن را خبر می(. آلوس528، ص3، ج1414)شوکانی، « یکسان قرار دادیم
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دا، مبت ﴾العاكف﴿اند که خبر است و به رفع خوانده ﴾سواء﴿، آن را جمهور»تضعیف کرده است: 

)آلوسی، « خواهد بودو عکس آن ضعیف است چون در آن صورت، مبتدا نکره و خبر معرفه 

اند که مبتداست و به رفع خوانده ﴾َسواٌء﴿، جمهور»گوید: (. ابن عاشور می133، ص9، ج1415

؛ است ﴾َجَعلناُه﴿فاعلی است که سدّ مسدّ از خبر کرده، و جمله، مفعول دوم برای  ﴾ِفيِه العاِكفُ ﴿

، 17، ج1420)ابن عاشور، « است ﴾َجَعلناُه﴿حفص آن را به نصب خوانده که مفعول دوم برای  و

 (.172ص

 ﴾ِإَلی اْلَمَلِإ اْلَاْعلي َيسَّمَُّعوَنال ﴿صافات سوره  8آيه  -5-3-2

د که انحفص از عاصم و حمزه و کسائی فعل را به تشدید سین و میم از باب تفعّل خوانده

« َيسَمعوَن»اما سایر راویان قراء سبعه ؛ گردددر آن تاء تفعل به سین تبدیل و در فاء الفعل ادغام می

 (.7-6، صص8، ج1422/ خطیب، 229، ص5، ج1408اند )عمر و مکرم، به صیغه مجرد خوانده

اصحاب عبداهلل بن مسعود آن را »کند: فراء، قرائت به صیغه مجرد را قرائت مردم معرفی می

، 2، ج1980)فراء، « اندخوانده َيسَمعونآن را  مردماند اما خوانده يتسّمعونبا تشدید به معناى 

(. ابن عطیه با ذکر کلمه الناس در کنار عبارت جمهور القراء، به عمومیت این قرائت 382ص

ه و حمز اندبه سکون سین و تخفیف میم خوانده يسمعون، مردمجمهور قاریان و »کند: اشاره می

م اللّه بن مسلو عاصم در روایت حفص و ابن عباس با اختالف روایت از او و ابن وثاب و عبد 

، 4، ج1422)ابن عطیه، « اندبه تشدید سین و میم خوانده ﴾ال َيسَّمَّعوَن﴿و طلحه و اعمش، 

 يسمعون، مردم جمهور»کند: (. قرطبی هم قرائت عموم مردم را به صیغه مجرد معرفی می466ص

به  ﴾يّسّمعون ال﴿حفص،  روایت در عاصم و حمزه؛ و اندمیم خوانده تخفیف و سین به سکون

 چهاگربر اساس قرائت اول، شنیدن از آنان نفی شده . اندتسمّع خوانده از میم و سین تشدید

 ﴾وَنَلَمْعُزوُل السَّْمعِ  َعنِ  ِإنَُّهْم﴿و آیه  کردند و همین معنا صحیح استتالش برای شنیدن می

بر اساس قرائت دوم، شنیدن و تالش برای شنیدن از  ؛ وکندآن را تقویت می (212/ 26شعراء: )

، 1364، )قرطبی« شنیدندکردند اما نمیتالش برای شنیدن می هاآنشود. مجاهد، گفته آنان نفی می

 ﴾ال َيسَمُعون﴿جمهور، »داند: (. ابو حیان آندلسی قرائت جمهور را به صیغه مجرد می65، ص15ج

 السَّْمِع َعنِ  ِإنَُّهمْ ﴿کردند به دلیل آیه چه تالش برای شنیدن مینفی شنیدن است، اگر اند کهخوانده

متعدی کرده تا معنای إصغاء )به کسی یا چیزی گوش دادن( را در  ﴾إىل﴿و آن را با  ﴾َلَمْعُزوُلوَن
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آن تضمین کند. ابن عباس با اختالف نقل از او، ابن وثاب، عبد اللّه بن مسلم، طلحه، اعمش، 

ادغام  اند، تاء در سینخوانده ال يتسّمعونحفص، به تشدید سین و میم به معناى  حمزه، کسائی و

، داللت بر این دارد که آنان هنوز هم تالش ثیاحادظاهر  ؛ وشده و اقتضای نفی تسمّع را دارد

(. ثعالبی با بیان معنای قرائات، 92، ص9، ج1420)ابو حیان، « شنوندکنند اما نمیبرای شنیدن می

 حفص، روایت در عاصم حمزه و»کند: ضمنی به قرائت جمهور اشاره می ورتصبه

 اند. پس بر اساس قرائتخوانده ،يتسّمعون ال به معناى میم، و سین به تشدید ،﴾اليّسّمعون﴿

یح کنند و این همان معنای صحجمهور، شنیدن شیاطین منتفی است اگرچه تالش برای شنیدن می

(. 23، ص5، ج1418)ثعالبی، « کندآن را تقویت می ﴾َلَمْعُزوُلوَن السَّْمِع َعِن ِإنَُّهْم﴿است و آیه 

ال ﴿آیه »کند: آلوسی پس از ذکر معنای آیه بر اساس قرائت حفص، به قرائت جمهور اشاره می

بوده  يتسمعونل، در اص يسمعون کنند.یعنی تالشی برای شنیدن نمی ﴾ِإَلی اْلَمَلِإ اْلَاْعلي َيسَّمَُّعوَن

و  ؛مربوط به هر شیطان به معنای شیاطین است جمع ضمیر و سین ادغام شده است در که تاء

(. شوکانی قرائت 67، ص12، ج1415)آلوسی، « اندبه تخفیف خوانده ﴾َيْسَمُعوَن ال﴿ جمهور،

؛ اندندهمیم خوا تخفیف و سین به سکون َيسَمعون جمهور،»کند: جمهور را به تخفیف معرفی می

ر اصل، د َيسَّمَّعون و اند،سین خوانده و میم به تشدید حفص روایت به عاصم و کسائی و حمزهو 

پس قرائت اول داللت بر نفی سماع دارد نه نفی  در سین ادغام شده است، بوده که تاء َيَتَسمَّعون

 ، در معنای﴾َلَمعزولوَن السَّمِع َعِن ِإنَُّهم﴿ هیآاستماع و قرائت دوم داللت بر نفی هر دو دارد. 

، )شوکانی« شنیدندکردند اما نمیتالش برای شنیدن می هاآنقرائت اول است و مجاهد گفته: 

(، رشید رضا 14، ص23، ج1420(. در میان مفسران معاصر نیز ابن عاشور )444، ص4، ج1414

، 12، ج1997( و طنطاوی )562، ص5، ج1420(، صدیق حسن خان )482، ص6، ج1414)

 اند.( به قرائت جمهور اشاره کرده70ص

سوره مؤمنون  50و آيه  ﴾َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربَوٍة َأصاَبها واِبٌل﴿سوره بقره  265آيه  -5-3-3

 ﴾َو ءاَوْيناُهما ِإىٰل َرْبَوٍة ذاِت َقراٍر َو َمعنٍي﴿

، اند )عمر و مکرمخواندهبه ضم راء « ُربَوٍة»غیر از عاصم و ابن عامر، سایر قراء سبعه و عشره، 

 (.384، ص1، ج1422/ خطیب، 206، ص1، ج1408

طبری سه قرائت برای این کلمه ذکر کرده )به ضم و فتح و کسر راء( و قرائت به کسر راء را 

دانسته،  زیجا -شماردیبرمکه هر دو را قرائت مردم -داند. وی قرائت به فتح و ضم را نمی زیجا
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به  ﴾َوٍةِبُرب﴿کند چون معتقد است بین دو قرائت مذکور، قرائت یار میاما قرائت به ضم را اخت

د. ) نحویخفش (. ابوالحسن ا48، ص3، ج1412ضم راء، مشهورتر از دیگری است )طبری، 

 گزینیم چراکه در جمِع اینقرائت به ضم را برمی»گوید: ق( قرائت به ضم را برگزیده و می215

( یعنی چون جمعش فقط بر وزن 640، ص1، ج1414)سمین، « شودکلمه، غیر از رُبا شنیده نمی

 گونهنیا. ابن عطیه قرائات این واژه را ُصَورو  ُصوَرة مانندفُعَل است مفردش، مضموم الفاء است 

و عاصم و ابن عامر به فتح راء  اندبه ضم راء قرائت کرده« ُربوة»جمهور مردم، »کند: بیان می

سوره مبارکه مؤمنون  50در تفسیر آیه  انیح ابو(. 145، ص4، ج1422)ابن عطیه، « اندقرائت کرده

بو عبدالرحمن اند که لغت قریش است، و حسن و ابه ضم راء خوانده« ُربَوٍة»جمهور، »گوید: می

 (.565، ص7، ج1420)ابو حیان، « اندو عاصم و ابن عامر، به فتح راء خوانده

 گیرینتیجه

 و همچنین اسناد و مدارک تاریخی الناس قرائةبا بررسی متن، سند و داللت روایات مربوط به 

در  فردهمنحصرب، یک قرائت الناس قرائةتوان دریافت که اوالً منظور از می روشنیبهو تفسیری 

، مختلف اسالمی یهامکانو  هازمانثانیاً قرائت حفص از عاصم در  تمامی اعصار و امصار نیست؛

نبوده و به گواهی علما و  برخوردارع امروزی برخی از معاصران، از گسترش و شیو پندار رغمبه

 بقت ندارد. مفسران متقدم و متأخر، در موارد متعددی با قرائت رایج در میان مردم مطا

و  سبعه قرائاتاین عدم انطباق، منحصر به قرائت حفص از عاصم نبوده و در میان سایر 

را یافت که دقیقاً منطبق با قرائت مردم در تمامی بالد اسالمی  واحدتوان یک قرائت عشره نیز نمی

در میان تمام مسلمین و در  واحداوالً انگاره رواج یک قرائت  چراکهو در طول تاریخ باشد. 

طول تاریخ اسالم، جای تأمل جدی دارد و ثانیاً قرائت رایج در میان مردم هر منطقه از گستره 

 قرائاتاسالم را باید در میان قرائت شیوخ قرائت همان منطقه در همان عصر جستجو نمود و 

 هستند. در بالد مختلف اسالمی در گذشته الناس قرائةسبعه یا عشره نماینده 
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