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بررسى علل برترى قرائت عاصم
علی اکبر محمدی



چکیده
یکی از شاخه های قرآن پژوهی علم قرائت است .این علم به دنبال تعیین قرائت
صحیح قرآن ،مطابق با قرائت پیامبر گرامی اسالم(ص) ،است .از صاحبان مکتب در این
زمینه هفت نفر برگزیده و به قرّاء سبعه مشهور شدند  :ابو عمرو بن عالء ،حمزه بن حبیب
زیّات ،عاصم بن ابی النجود ،کسائی ،ابن کثیر ،ابن عامر و نافع.
از این میان ،عاصم بر دیگران ترجیح دارد .اهل تشیّع و تسنّن بر صالحیّت های دینی و
علمی وی اعتراف دارند و سند قرائت او راممتاز دانسته اند ؛ زیرا این قرائت تنها با یک
واسطه به امیر المؤمنین علی(ع) وازطریق ایشان نیز به خود پیامبر(ص) می رسد.

کلید واژگان  :علم قرائت ،قرّاء سبعه ،قرائت عاصم.
مقدمه
با شروع نززول قزرآن ،امزر قرائزت نیزز در میزان مسزلمانان رونزق و جایگزاه اساسز
 .مربی ،دانشکده شهید محالتی
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م یابزد ،امزا اقتضزا حضزور شزپي پیزامبر گرامز اسزالم (ص) و پز
حضرت ،حضور صحابه
ها اولیه

از رحلزت آن

گرانقدر ایشان در میان مسلمانان ،آن بود که این علم در سال

ظهور اسالم در شکل ابتدای و غیر تپصص خود سیر نماید.

با رحلت پیامبر اسالم (ص) و سپر شدن عصر صحابه ،علم قرائت شکل تپصص به
خود م گیرد .قرآن کریم در این دوره متحمّل قرائزتهزا گونزاگون شزد و نحلزههزا
متعدّد در این زمینه پدیدار شدند .از آن زمان تاکنون ،علم قرائت تکامل شایان یافته و
با طرح مباحث گوناگون و دقیق روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است.
ارائه

تعریف اصطالح برا علزم قرائزت ،انجزام مباحزث گسزترده در ایزن زمینزه،

ظهور تألیفات متعدّد پیرامون آن ،تقسیم بند قرائتها به معتبر و غیر معتبر و تعیین حدّ و
مرزها مشپي برا قرائتها و ،...معلول همان تپصص شدن و پیشرفت است کزه در
طول زمان در این حوزه به وجود آمده است.
ما در این نوشتار برآنیم تا با بهرهگیر از مساع محققان به بررس علل برتر قرائت
عاصم بردیگر قرائت ها بپردازیم .با توجه به این که قرآن ها موجود بزر پایزه ی قرائزت
عاصم به روایت حفي نگارش یافتزه اسزت اهمیزت تحقیزق در ایزن زمینزه بیشزتر نمایزان
م گردد.

علم قرائت ،تعریف ،موضوع و فایده
علم قرائت درباره

قرائت قرآن کریم و وجوه گوناگون مرتبط با آن بحث م کنزد

و از آن جهت که با یگانه کتاب آسمان در میان بشریت ارتبزا ویزژه دارد ،در مباحزث
علوم قرآن و نزد پژوهشگران از جایگاه خاص برخوردار است.
«قراءات» ،جمع «قرائت» و ساختار جمع این کلمه حاک از تنوع و اخزتالف قرائزت
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است .بدرالدین زرکش در تعریف قراءات چنین آورده است:

قراءات عبارت از اختالف مربو به «الفاظ» و «عبارات» وح است که ایزن اخزتالف
در ارتبا با حروف و کلمات قرآن و کیفیزت آنهزا -از قبیزل تپفیزف و تشزدید و امثزال
آن -از سو قرّاء نقل شده است( .زرکش )38/1/
امززا دمیززاط  ،بززر خززالف زرکشز  ،قززراءات را منحصززر در وا ههززا و الفززاظ اختالفز
نم داند بلکه اظهار م دارد که:

قراءات عبارت است از علم که از رهگذر آن ،اتفاق نظر و یا اختالف ناقالن کتزاب
خدا درباره حذف و اثبات ،حرکت و سکون ،فصل و وصل حروف و کلمات و نظیزر
آن از قبیل :کیفیت تلفظ و ابدال و غیره از طریزق سزماع و شزنیدن قابزل شناسزای باشزد.
(دمیاط )5 /
ابن الجزر نیز مانند دمیاط  ،سماع را در تعریف قراءات گنجانده و م گوید:

قراءات ،عبارت از علم به کیفیت ادا کلمات قزرآن و اخزتالف ایزن کیفیزت اسزت.
اختالف که به ناقل و راو آن منسوب است( .ابن الجرز )3/
حاصل آن که مقصود از قرائت تلقّ قرآن و اخذ ثقه از ثقه است که اسزناد سزرانجام
به رسول خدا (ص) م رسد .به عبارت دیگر :قرائت ،عبارت از تلفظ الفزاظ قزرآن کزریم
به همان صورت و کیفیت است که بر زبان مبارك رسول خدا (ص) جریان مز یافزت یزا
در حضور ایشان خوانده م شد و حضرتش آن را تأیید م کرد.
مصاحف حت بعد از نشانهگذار  ،اعراب و شکل نیز واف به القزا صزورت صزوت
صحیح برا قرائت نیست و نم تواند به تنهای مأخزذ قزرار گیرد.بنزابراین ،قاریزان زمزان
رسول اکرم (ص) که مستقیماً قراءات قزرآن را از آن حضزرت اخزذ کزرده بودنزد ،سزع
کردند معارف و اطالعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند .به این ترتیب ،گروه از

 / 28فصلنامه ی دین و سیاست

ایشان به مقام استاد و تعلیم قرائت نایل شدند .گروه از تابعین نیز ،قرائت را از صحابه
اخذ کرده و آن عده که در این امر بارز و برجسته شدند خود بر مسند اقراء و تعلیم تکیزه
زدند و مردم برا آموزش قرائت قرآن از اطراف به سو آنها آمده و در شهرهای چون
مدینه ،مکه ،بصره ،کوفه و شام حلقهها قرائت قرآن بر گرد اساتید تشکیل م شد.
بنا به نقل ابن الجزر  ،قرّاء قدیم  ،هفت ،ده ،یا سیزده نفر بودند که در اعصار اولیزه
اسالم شهرت زیادتر داشتند و دیگران از آنان اخذ قرائت م کردند( .خوی )177/
از تعاریف یاد شده ،موضوع علم قرائت نیز به دسزت مز آیزد و آن عبزارت اسزت از
کلمات قرآن مجید از جهات مورد نظر در تعاریف .فایزده علزم قرائزت نیزز قبزل از هزر
چیز ،صیانت و محافظت از قرآن کریم در مقابل هر گونه تحریف عمد و سهو است.

قرّاء سبعه
پ

از دوره

صحابه و عصر تابعین ،گروه خاص در فنّ قرائت و کارآی در آن،

شهرت یافتند و صاحبان تپصي و مهارت در امر قرائت شناخته شدند .از این میان هفت
نفر سرآمد دیگران گشته و به قرّاء سبعه شهرت یافتند .اما علت اشتهار و انحصار آنان چه
بوده است؟
تعداد راویان که قراءات را از اساتید قرائت روایت کردهاند ،در دوره
فزون داشته و اختالف آنان در امر قرائت بیشتر بوده است .در دوره

دوم و سزوم

چهارم ،مزردم بزر

آن شدند که از میان قراءات که با رسم الپط قرآن منطبق بود بر قراءات بسنده کنند کزه
حفظ آنها آسان و نیز قرائت بر طبق آنها قابل ضزبط و شایسزته

انطبزاق بزا قواعزد کلز

عرب باشد؛ لذا آن ها در صدد جست و جو و یافتن پیشزوای در قرائزت برآمدنزد کزه بزه
وثاقت و امانت و حسن تدیّن و کمال ،معزروف و از عمزر طزو ن و شزهرت در خزور

بررسی علل برتری قرائت عاصم29/

بهرهمند باشد و نیز معاصران او ،عدالت و وثاقتش را در روایات و قراءات و همچنین علم
و آگاه او را نسبت به آنچه قرائت کرده است ،متّفقزاً مزورد تأییزد قزرار دهنزد .بزر ایزن
اساس ،در هر سرزمین مردم امام و پیشوای در قرائت برگزیدند که عبارت بودند از:
 ابو عمرو بن عالء ،از بصره. حمزة بن حبیب زیّات و عاصم بن أب النجود ،از کوفه و حوال آن. کسائ  ،از مردم عراق. ابن کثیر ،از اهل مکه. ابن عامر ،از اهل شام. نافع ،از اهل مدینه( .فضل )48/طبرس نیز در انگیزه

توافق و هماهنگ مردم درباره

این قرّاء و پیزرو از آنزان،

به دو علت اشاره م کند:
 -1این قاریان عالوه بر فزون دانش نسبت به دیگران ،عمده
را درباره

همت و فرصت خزود

قرائت مصروف داشته و در این امر سپتکوش بودند.

 -2قرائت این قرّاء هم لفظاً و هم سماعاً از آغاز تا پایان قرآن کریم ،به گونه مُسزند
به دست آمده است .عالوه بر این که عمالً نسبت به وجوه قرآن به پرکار شهره بزوده و
با این وجوه عمالً در مقام اقراء سر و کار داشتند( .طبرس )25/1/
دمیاط نیز در این باره م نویسد :پز

از آن کزه اخزتالف مربزو بزه قزراءات رو بزه

فزون گذاشت ،مردم تصمیم گرفتند پیشوایان و قاریان معروف به وثاقت و امانت در نقل
و درك صززحیح و کمززال علززم را کززه عمززر را در قرائززت و اقززراء سززپر کززرده بودنززد
برگزیدند( .دمیاط )5/
اما ابن مجاهد که خود اولین بار عنوان قزرّاء سزبعه را بزه کزار بزرد در بیزان سزبب ایزن
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گزینش مطالب ذکر نموده است که به اختصار آن را از نظر م گذرانیم:
قاریان و حامالن کتاب خدا چهار دستهاند:
دسته

اول :قاریان مُعرب که وجوه اعراب و قراءات را نیک مز داننزد و بزا لتزات و

معان کالم ،آشنا و از عیوب و لتزشها قراءات ،آگاهند.
دسته دوم :قاریان فطر کزه هماننزد ارعزراب بادیزه نشزین قرائزت و تکلّزم مز کننزد و
کیفیت خواندن و مکالمه
دسته

آنها فطر است.

سوم :حافظان قرآن ،قاریان که از اعراب و قواعد و ضوابط زبان عرب آگزاه

نیستند و تنها آنچه را از دیگران فراگرفته و حفظ کردهاند بر زبان م آورند.
دسته

چهارم :بدعتگزاران که قرآن را از لحاظ اعراب ،صحیح قرائت م کنند و بزه

معان آیات آشنا هستند و لتات قزرآن را مز شناسزند ،امزا نسزبت بزه قزراءات مپتلزف و
روایات مربو فاقد علم هستند .لذا چه بسا آگاه آنان به اعراب و دستور زبان ،آنزان را
وادار کند که قرآن را به وجه قرائت کنند که در زبزان عربز جزایز و بزا قواعزد عربز
منطبق بوده ،لیکن از پیشینیان چنین قرائت نرسیده باشد.
او سرانجام م گوید :دسته

اول همان پیشوایان هستند که حفّاظ قرآن کریم در هر

سرزمین از بالد اسالم به آنها پناه برده و حل مشکل مربو به قرائت را نزد آنان جست
و جو م کنند( .ابن مجاهد)391/1/
انگیزه

ابن مجاهد از این گزینش ،پاسدار راه و رسزم قزراءات اسزت تزا از طریزق

نقل و روایت مورد اعتماد منحرف نشود و به طریق اجتهاد شپص مایل نگردد.

الف :نَسَب قرّاء سبعه
از میان قرّاء هفتگانه ،پنج نفر به تحقیق ایران اند:
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 .1نافع بن أب نُعیم ،از اهال اصفهان( .ابن ندیم)42 /
 .2ابو عمرو بن عالء ،از مردم فارس و از قریه

کازرون( .الجزر )288 /1 /1351/

 .3حمزة بن حبیب زیّات کوف که از طریق دو نیا ،ایران است( .حجت )328 /1372/
 .4کسائ  ،ابوالحسن عل بن حمزة بن عبداهلل بن بهمن بن فیزروز ،از اهزال طزوس یزا
ر ( .الجزر  /همان)274/1/
 .5عبداهلل بن کثیر مک  ،از کسان بود که کسرا ایران آنان را با کشت هزای کزه بزه
یمن فرستاده بود برا فتح حبشه گسیل داشت( .خوی )94 /
تنها دو تن از قاریان احتما ً غیر ایران هستند -1 :عاصم بن أب النجود  -2عبداهلل بزن
عامر یحصب  ،قار دمشق.
بنا به نظر ابوعمرو دان  ،عبداهلل بن عامر عرب است( .الدان  )6/لیکن ابنحجزر و را
از جمله کسان دانسته که نسبش مورد تردید است( .عسقالن  )274/1/عامر را نیز برخز
ایران و اهل اهواز دانستهاند( .حموده)218 /

ب :مذاهب قرّاء سبعه
چهار تن از قرّاء:عاصمبن أب النجود ،ابوعمر بن العزالء ،حمززةبن حبیزب و علز بزن
حمزه کسائ را شیعه

اهلبیت (ع) و مذهب آنان را ثابزت و مزورد قبزول اربزاب سزیره

دانستهاند( .صدر)347/
شیخ عبدالجلیل راز در کتاب نقض الفضائح علز تشزیّع عاصزم و انّزه کزان مقتزد
الشیعه آورده است :تشیّع،آیین اکثر پیشوایان و اسزتادان قرائزت بزوده اسزت و اکثزر قزراء
مک و مدن و کوف و بصر ،عدلیه و شزیعه بزودهانزد نزه مشزبهه و خزوارج و جبریّزه .و
روایات آنان نیز منقول از امیرالمؤمنین عل (ع) است( .همان.)346 /
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یک از قاریان را نیز پیرو معاویه دانستهاند.ابن جزر م گوید:
ابن عامر از فسق و دروغ ،پرهیز نداشته است .و از پیروان معاویه بوده و
ادعا اخذ قرائت از کسان داشته کزه اصزال"آنزان را ندیزده یزا ماننزد معاویزه
اصو " قار نبودهاند( .الجزر .)297/1/
مذهب دو قار دیگر ابن کثیر و نافع نامعلوم است.

حوزههاى قرائت در کوفه
اینک حوزهها قرائت در کوفه از زمان پیامبر اکرم (ص) تا سزال  75هجزر  ،آغزاز
تصد عاصم بن أب النجود ،را به اختصار از نظر م گذرانیم.
دانستیم که بنیاد حوزهها قرائت توسط شپي رسول اکرم (ص) نهاده شد .سپ
تأیید پیامبر بعض از صحابه حوزه

با

قرائت تشکیل دادند و به این ترتیزب مراکزز قرائزت

قرآن شکل گرفت.
الف :حوزه ى عبداهلل بن مسعود
اولین مقر رسم قرآن که از طزرف خلیفزه

دوم جهزت اقزراء اهزل کوفزه مزأمور

گردید عبداهلل بن مسعود بود .و اولین صحاب بود که آشکارا در مکه قرآن خواند و در
این راه مورد آزار و اذیزت قزریش قزرار گرفزت .او در بسزیار از کارهزا پیزامبر (ص)
خدمتگزار ایشان بود بدون مانع به خانه پیامبر (ص) آمد و شد داشت ،ان

او بزا پیزامبر

تا حد بود که برخ گمزان کردنزد کزه او از اهزل بیزت پیزامبر (ص) اسزت .و در دو
هجرت مسلمانان شرکت داشت ،به سو دو قبله نماز گزارد و در تمزام جنگهزا بزا پیزامبر
(ص) همراه بود .در بین صحابه ،پ

از عل (ع) از همزه در حفزظ قزرآن کوشزاتر بزود و
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پیامبر استماع قرائت او را دوست م داشت .و مدت بیست سال با اشتیاق و عالقهمنزد
فراوان به کار اقراء ادامه داد و سرانجام در سزال  33هجزر در اثزر ضزربها کزه بزه امزر
عثمان بر و وارد آمد ،در گذشت.
ب :حوزهى عبدالرحمن سُلَمى
ابوعبدالرحمن ،عبداهلل بن حبیب بن ربیعه سلم  ،در زمزان حیزات پیزامبر (ص) متولزد
شد .قرائت قرآن را از ابن مسعود فرا گرفت و بنا به نقل ذهبز  ،قرائزت خزود را بزر علز
(ع) ،زیدبن ثابت و اُب بن کعب عرضه کرد.
پ

از وفات عبداهلل بن مسعود ،ابو عبدالرحمن سزلم  ،قزار کوفزه شزد .و مزدت

چهل سال در مسجد کوفه به مردم قرائت م آموخت؛ در ایام خالفت عثمان قار بود تا
اینکه در سال  74به هنگام حکومت شبر بر عزراق یزا ،بزه قزول  ،اوایزل حکومزت حجزاج
درگذشت.
همزمان با سلم یک دیگر از تابعین که حوزه

قرائت پر رونق داشت و بعضز از

شاگردان سلم نیز از او قرائت آموختند ابو مریم زر بن حبیش بود.
ج :حوزهى ابومریم زربن حُبیش
زر بن حبیش مکنّ به ابزومریم یزا ابزو مطزرف ،دوران جاهلیزت را درك کزرده ولز
پیامبر (ص) را ندیده بود .و از بزرگان تابعین و مورد وثوق امیرالمؤمنین علز (ع) بزود.
قرائت قرآن را از عل (ع) و ابن مسعود فرا گرفت .در عربیت از همه برتر بود به گونها
که ابن مسعود در این زمینه به او مراجعه م کرد .و در سال  83هجزر و در سزن 127
سالگ دار فان را وداع گفت .حزوزه

پررونزق ابوعبزدالرحمن سزلم پز

تحت تصد ابوبکر عاصم بن أب النجود قرار گرفت.

از وفزاتش
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د :حوزه ى عاصم بن ابىالنجود

1

نام پدر عاصم ،بهدله بوده است (برخ نیز مادر و را به این نزام دانسزتهانزد) .و در
دوران امارت معاویه بن اب سفیان به دنیا آمده و قرآن را بزر ابوعبزدالرحمن سزلم و زر
بن حبیش و ابو عمرو شیبان قرائت کرده است( .خوی )95/
عاصم پ

از وفات استادش ابوعبدالرحمن ،قار کوفه شد و هماننزد اسزتادش ،نابینزا

بززود و غالبزاً یززک نفززر عصززاکش داشززت کززه او را جابجززا مز کززرد( .ذهبز  )256/5/و
م گوید:

هیچ ک

جز عبدالرحمن به من قرائت قزرآن را نیاموخزت و مزن هرگزز از

قرائت او تپط نکردم( .اندراب )108/
ابوعبدالرحمن نیز از حضرت عل (ع) قرائزت آموختزه و همزواره بزه آن پایبنزد بزوده
است .بنابراین عاصم با یک واسطه راو قرائت امیرالمؤمنین عل (ع) است.
حوزه

بزرگ قرائت عاصم 54 ،سال ادامه یافت .ابن جرز  29نفر از قراء سزده

دوم هجر را که از عاصم روایت کردهاند ،نام برده است( .ذهب /حزافظ )73-76/1/و
در سال  127یا 128ه.ق درگذشت.

دالیل ترجیح قرائت عاصم
الف :شخصیت علمى و دینى عاصم
عاصم از دیدگاه دانشمندان شیعه و نیز علماء اهل سنت ،شپصیت بزارز و بزا تقزو و
مورد اعتماد در قرائت بوده است .آنان و را جامع فصاحت و قرائزت صزحیح و تجویزد
معرف کرده و صاحب صوت خوش و دلنواز دانستهاند.
 .1ابوبکر عاصم بن اب النجود بن بهدله ،مول بن خزیمه (یا بن خذیمه) ابن مالک بن نصر بن قعین.

بررسی علل برتری قرائت عاصم35/

قاض نوراهلل شوشتر و نیز سید حسن صدر ،به تشیّع عاصم تصریح دارند ،بزه همزین
جهت قاطبه

دانشمندان شیعه ،قرائت عاصم را فصیحترین قراءات دانستهاند .چنانکه ابن

جزر نیز در ردهبند قراءات قرّاء سبعه ،قرائت عاصم را افصح القزراءات نامیزده اسزت.
(الجزر /همان)75/1/
اینک به برخ از آراء صاحب نظران حاک از وثاقت و ارج و مقدار او در امر قرائت
اشاره م شود .ابن خلکان م گوید :عاصم در قرائت مزورد توجزه همگزان و انگشزتنمزا
بود( .ابن خلکان)9/1/
عبداهلل بن احمد بن حنبل مز گویزد :از پزدرم دربزاره عاصزم سزؤال کزردم .در پاسزخ
گفت :شپصیت شایسته و فرد ثقه و مورد اعتماد است .سزپ

پرسزیدم :کزدام یزک از

قراءات نزد تو محبوبتر و دلپذیرتر است؟ او گفزت :قرائزت اهزل مدینزه .گفزتم :و بعزد.
گفت :قرائت عاصزم ،مزردم کوفزه قرائزت عاصزم را پذیرفتزهانزد و مزن نیزز آن را اختیزار
کردهام( .عسقالن )39/5/
ابن الجزر م نویسد :ابزو زُرعزه و گروهز از محزدثان ،عاصزم را توثیزق کزردهانزد.
(الجزر  /همان )326/1 /مرحوم خوانسار نیز آورده است کزه :قرائزت عاصزم ،قرائزت
متداول بین مسلمانان است و از این رو ،قرائت او همه جا با مرکب سیاه نوشته مز شزود و
قرائتها دیگزر را بزا رنز

هزا دیگزر مز نویسزند تزا بزا قرائزت عاصزم اشزتباه نشزود.

(خوانسار )4/5/
ابو بکر بن عیاش ،راو عاصم ،رویداد را از آخرین لحظزات زنزدگ عاصزم نقزل
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کرده و م گوید :وارد بزر عاصزم شزدم در حزال کزه سزاعات پایزان عمزر خزود را طز
م کزرد ،شزنیدم کزه آیزها را بزه روش تحقیزق و بزه صزورت کزه گویزا آن را در نمزاز
م خواند ،قرائت م کرد و آن این آیه بود:

«و ردُّوا ال اللّه مو هم الحقَّ و ضلّ عنهم ماکانوا یفترون» (یون )30/
(خوانسار /همان.)5/
با توجه به اینکه هیچ یک از قراء مانند عاصم مورد تأیید نبودهاند ،اهمیّزت مقزام او در
قرائت ثابت م گردد.عالوه بر موقعیت علم و فرد عاصم ،یک از عمدهتزرین د یزل

ترجیح قرائت او بر دیگر قراءات ،اسناد قرائت اوست.
ب :اسناد قرائت عاصم
ابو محمد مک بن ابیطالب م گوید:

صززحیحتززرین قرائززتهززا از نظززر سززند ،قرائززت عاصززم و نززافع اسززت.
(سیوط )225/1/
علم اسناد خصوصاً در زمینه

قراءات و حدیث توجه دقیق و وافر عالمان مسزلمان را

به خود جلب کرده است .شهاب الدین قسطالن در کتاب خود لطائف ا شزارات لفنزون
القراءات ،اهمیت این علم را چنین بیان کرده است:

علم اسناد ،بزرگترین محور فن قرائت اسزت .زیزرا قزراءات بزه پیزرو از
سنّت و صرفاً بر پایه نقل اسزت .لزذا گزیزر جزز اثبزات و صزحت آن نیسزت.

بررسی علل برتری قرائت عاصم37/

صحت و اثبات آن نیز جز از طریزق اسزناد ممکزن نیسزت .از ایزن روسزت کزه
شناخت علم قرائت بر پایه درك اسناد بنا شده است( .قسطالن )88/
انواع اسناد از نظر قسطالن چنین است:
 -1اسناد صحیح که به نقل عدل ضابط ،ثقه و متقن از مانند خود تا پایزان سزند متکز
است ،بدون هیچ شذوذ و علت مضر.
این اسناد متّصل است و در آن هیچ واسطه از سلسله راویان مفقود نیست به گونها
که هر یک قرائت را از شیخ و استاد خویش فراگرفته است.
 -2اسناد حسن که مُپرج آن به شام  ،عراق  ،مک یا کوف بزودن معزروف اسزت و
رجال آن در عدالت و ضبط شهرت دارند ،البته عدالت و ضبط که حد وسط صزحیح و
ضعیف و نیز شاذ و معلّل نباشد .یعن علت و نقص در آن پیدا نشود کزه بزه رغزم دور
ظاهر آن از نقي ،صحت آن را خدشهدار کند.
 -3اسناد ضعیف که فاقد یک از شرو پنجگانه

اسناد صحیح است.

بدین ترتیب پنج شر برا اسناد صحیح در تعریف لحاظ شده است:
 -1اتصال سند  -2نقل عدل ضابط ثقه  -3از عدل ضابط ثقه  -4وجزود شزرو  2و 3
تا انتها سند  -5نبود شذوذ و علت

1

اما اسناد قرائت عاصم و نافع که صحیحترین سزندها معرفز شزدهانزد ،بزه
شرح نمودار ارائه شده است( :مپتار عمر)81-87/1/
 .1هو المتصل ا سناد بنقل عدل ضابطٍ ،ثقةٍ ،متقنٍ عن مثله ال منتهاه ،من غیر شذوذٍ و علّةٍ قادحةٍ
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سند قرائت عاصم ،سند عال است و تنها با یک واسطه به علز بزن ابیطالزب (ع) و از
ایشان به رسول خدا (ص) منته م شود .البته سند قرائت ابزن عزامر نیزز از قلّزت وسزایط

بررسی علل برتری قرائت عاصم39/

بهرهمند است و تنها با واسطه

عثمان بن عفان به رسول خدا (ص) منسوب شزده اسزت؛

امّا با رجوع به شرح حال ابن عامر و بیانات ابن حجر و ابنالجزر در باره

او ،از اعتبار

آن کاسته م شود.
در توصیف مقام علم و دین عاصم ذکر این نکته نیزز ضزرور اسزت کزه ابزان بزن
تتلب قرآن را بر او خوانده و و اولین کسز اسزت کزه در علزم قرائزت کتزاب نگاشزته
است( .1شیخ طوس  /الفهرست )17/ابنندیم در فهرست خود ،ذیزل شزرح حزال ابزان ،از
کتب و نام م برد و م گوید:

له من الکتب کتاب معان القرآن لطیفٌ ،کتابالقراءات،کتابٌ من ا صول
ف الروایة عل مذهب الشیعه .نجاش نیزز در ترجمزه احزوال ابزان از کتزاب
القراءة یاد کرده است( .رجال نجاش )17/

راویان عاصم
قرائت هر قار را عدها نقل م کنند کزه از آنهزا بزه راو تعبیزر مز شزود و نزاقالن
روایت راو را طرق روایت م گویند .پ

طریق یعنز همزان واسزطههزای کزه قرائزت

راو را برا ما نقل کردهاند.
هر قار چند راو دارد که از میان آن ها ،دو راو از همزه مشزهورترند ،بزه طزور
که مشپصات آن دو ضبط گردیده است.به طور کل  ،هزر گزاه دو راو در یزک مزورد
متفقاً وجه و یا وجوه مشابه را از قار نقل کنند ،به آن وجه یا وجوه قرائت قار گفتزه
م شود .اما چنانچه دو راو  ،وجوه مپتلف را نقل کنند در آن صزورت ،بزه آن روایزت
راو از قار گفته م شود .از میان راویان عاصم نیزز ،دو نفزر معروفیزت دارنزد :ابزوبکر
 .1ابان بن تتلب در سال  141از دنیا رفته است.
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شعبة بن عیاش و حفي بن سلیمان.

الف :ابوبکر شعبة بن عیاش
نام کامل و  ،شعبة بن عیاش بن سالم اسد نهلش کوف و مکنّ بزه ابزوبکر اسزت.
پ

از وفات عاصم (در سزال 127ه.ق) ریاسزت حزوزه

قرائزت بزه او رسزید .او در آن

زمان  33سال داشت و تا آخر عمر (سال  )193نزدیک به  58سال فعّال بزود .و سزه بزار
قرآن را بر عاصم خوانده و از پیشوایان اهل سنت بوده است .ابوبکر حدود  7سال پیش از
مرگش ،سمت اقراء و بررس قرائت دیگران را رها کرد( .عسقالن )35/12/
اهل نظر غالباً و را دارا حافظها قو ندانسزته و بزه و نسزبت لتززش و اشزتباه و
اضطراب دادهاند .ابونعیم در طبقات القراء آورده است :در میان اساتید قرائت ،هیچ کز
بیش از ابوبکر گرفتار اشتباه نبوده است .و نیز بزّاز اسد گفته است :و حزافظ و ضزابط
در حدیث نبوده است( .حجت )327/1365/
ابن اب حاتم نیز م گوید :از پدرم در باره

ابوبکر بن عیاش و ابز ا حزوص سزؤال

کردم گفت :ما اقرّ بهما (من صحت این دو را تأیید نمی کنم).
روایت شعبه از دو طریق نقل شده است:
 .1یحی بن آدم که روایت او نیز از دو طریق ابوحمدون (م )240.و شعیب بزن ایزوب
(م )261.وارد شده و در مجموع  58طریق برا او ذکر شده است.
 .2یحی العلیم (م )234.که روایت او نیز با واسطه

ابوبکرالوسزط (م )323.از دو

طریق الرزّاز ابو عمرو عثمان بن احمد بن سمعان بتزداد (م )360.و ابوالحسزن علز بزن
محمد بن محمد بن جعفر بن خلیزع (م )356.وارد شزده و در مجمزوع  10طریزق بزرا او
ذکر شده است.
بدین ترتیب برا ابوبکر شعبةبن عیاش 68 ،طریق عنوان شده است( .الجزر )152/1 /

بررسی علل برتری قرائت عاصم41/

ب :حفص بن سلیمان ()180-90
ابو عمرو ،حفي بن سلیمان بن متیره بزاز اسد کوف  ،مشهور به حفي بوده و او را
ربیب (فرزند همسر) عاصم م دانند .چنان که نوشزتهانزد ،حفزي ،هماننزد نوآمزوز کزه
قرآن از استاد م آموزد قرائت را پنج آیه ،پنج آیه از عاصم اخذ کرده است .و از نظزر
سن از ابوبکر بزرگتر بود ول در برابر شهرت و نفزوذ او در کوفزه جزا عزرد انزدام
نم دید .مدت در مکه و زمان نیز در بتداد به اقراء نشست( .زنجان )41/
روایت حفي ،دقیقترین روایات از عاصم شمرده شده اسزت و ابزن المنزاد  ،مقزر
معروف م گوید:

بارها بر عاصم قرآن را قرائت کرد و پیشینیان او را در حفظ از ابوبکر با تر
م شناسند و او را به ضبط دقیق حروف که بر عاصم قرائت م کرد ،توصزیف
م کنند .ابوحشام رفاع نیزز مز گویزد :کزان حفزي اعلمهزم بقزراءة عاصزم.
(الجزر )245 /1359/
یحی بن معین نیز روایزت حفزي را روایزت صزحیح از قرائزت عاصزم نامیزده اسزت.
حفي ،تشیع را از شیخ خود ،عاصم گرفته و شیخ ابوجعفر طوس و را از اصحاب امام
صززادق (ع) برشززمرده اسززت .قرائتزز را کززه عاصززم بززه حفززي آموخززت ،او خززود از
ابوعبدالرحمن سلم آموخته و ابوعبدالرحمن نیز از عل (ع) فرا گرفته بود.
قرائت حفي برخوردار از چنین سندیّت واعتبار تاکنون قرائزت متعزارف و متزداول

بین مسلمانان بوده و قرائت عامه ،بر مبنا آن بوده است.
طرق حفص
برا روایت حفي طرق عدیدها ذکر شده که عبارت است از:
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 .1عبید بن الصباح (م )235.که روایت او نیز به واسطه ابوالعباس ،احمد بزن سزهل بزن
الفیروزانز ا شززنان (م ،)307از دو طریززق طززاهر عبدالواحززد بززن ابز هاشززم البتززداد و
ابوالحسن الهاشم البصر (م )368.وارد شده است.
 .2عمرو بن الصباح (م )221.کزه روایزت او از دو طریزق ابوالحسزن زرعزان البتزداد
(م )29.و ابوجعفر احمد بن محمد بن حمید الفیل البتداد (م )289.وارد شده است.
در مجموع  52طریق برا روایت حفي از قرائت عاصم ،ذکر شده است که با احتساب
 76طریق روایت شعبه ،طرق روایت از عاصم به  128طرق م رسد( .الجزر )156 /

ج :تفاوت حفص و ابوبکر در روایت
ابوبکر ،شعبه بن عیاش ،عالوه بر آنچه از استادش عاصزم آموختزه بزود ،مزوارد اتفزاق
قراءات حجاز ،بصره و شام را نیز مدّ نظر داشته و بنا قرائت خود را بر آن نهاده است.
دیدگاهها لتو و نحو در روایت ابوبکر ،همواره حضور خزود را نشزان مز دهزد
که گاه به صورت تتییر صیته باب افعال و در بسیار موارد به صورت تتییر صیته
فعل از خطاب به غیبت ،از غیبت به متکلّم ،از معلوم به مجهول و برعک

دیده م شود.

بررس کل  ،حاک از این است که اختالف روایت حفي و شعبه از عاصزم بزه 520
مورد م رسد( .ذهب  )87/1/با این که حفي خود مز گویزد :قرائزت عاصزم کزه همزان
قرائت عل (ع) است را بدون کم و زیاد اقراء م کند.
به عبارت دیگر حفي بر خالف ابوبکر که داعیه اختیار در قرائزت داشزت ،اصزرار
نموده که قرائت عاصم را بدون هیچ دستبرد اقراء م کند.

د :ترجیح روایت حفص
در غایة النهایة آمده است :روایت حفي از عاصم ،همان قرائت عامه است که قرائت
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همه صحابه بوده و همواره در زمان پیامبر (ص) و پ

از رحلت ایشان تاکنون به عنوان

متن قرآن شناخته شده و قراءات مپتلف با آن سنجیده شدهاند( .همان)254/
ابوشامه نیز م گوید :روایت حفزي از جهزات لتزو  ،نحزو  ،بالغز و تفسزیر بزر
دیگر قراءات حت روایت ابوبکر از عاصم ،مرجّح است.
قرائت حفي یک قرائت شیع ناب و خالي است که در سلسله

زیر به نب مکرم

اسالم (ص) م رسد:
حفي =< عاصم =< سُلرم =< عل بن ابیطالب (ع) =< رسول اکرم (ص)

نتیجهگیرى:
از آنچه گذشت نتیجه م گیریم که  2عامل ،دلیل ترجیح قرائت عاصم بر قزرّاء دیگزر
بوده است -1 :خصوصیات و خصایل ممتاز علم و دین عاصم  -2اسناد قرائت.
این دو عامل در ترجیح روایت حفي بر روایت شعبه از عاصم ،قابل پیگیر و اثبات
است .شپصیت علم حفي بر ابوبکر مرجّح است چرا که غالباً او را اضبط از ابزوبکر و
روایت او را دقیقترین روایات دانستهاند و نیزز او ،بزرخالف ابزوبکر ،در قرائزت ،داعیزه

اختیار نداشته و تنها آنچه را از استاد دانسته است عیناً قرائت کرده است( .بتداد )14/
عاصم ،اختصاصاً اسناد طالی و عال قرائزت خزود را بزه حفزي منتقزل کزرده و ایزن
فضیلت بزرگ است که حفي در بین دیگزر قزرّاء بزدان ممتزاز اسزت و ایزن ،آن چیزز
است که صالحیّت را برا حفي به وجزود آورده اسزت کزه همزه مسزلمانان بزه او رو
آوردند و تنها قرائت او را بپذیرند.
حفي م گوید:

عاصم به من گفت :قرائت را که به تو آموختم ،همان قرائتز اسزت کزه از
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ابوعبدالرحمن سلم اخذ کردم و او عیناً از عل (ع) فراگرفته اسزت و قرائتز
را که به ابوبکر بن عیاش آموختم ،قرائت اسزت کزه بزر زرّ بزن حبزیش عرضزه
کردم و او از ابن مسعود آن را اخذ کرده بود( .زینحار)58/
به این ترتیب ،در تمام دورهها تاریخ ،قرائت عاصم به روایت حفزي ،قرائتز بزوده
که بر همه قرائتها ترجیح داشته و بین عامه مسلمانان رایج بوده است.
در سال 1342ه.ق (.1923م) قرآن بر طبق روایت حفي از قرائت عاصم و تحت نظزر
اساتید ا زهر و تأیید کمیتها که از سزو ملزک فزؤاد اول تعیزین گردیزد ،در قزاهره بزه
چاپ رسید .اعضا این کمیته عبارت بودند از :شیخ محمد علز نجزار (اسزتاد دانشزکده
زبان و ادبیات عرب) ،شیخ عبدالحلیم بسیوف (مدیر دفتزر رئزی

جزامع ا زهزر) و شزیخ

عل محمد ضباع (استاد مقرئین مصر ).
به سال  1385ه نسپه از قرآن همراه با تفسیر عالمّه سید عبزداهلل شزبّر زیزر نظزر اسزاتید
برجسته

دانشگاه ا زهر و بر پایه

روایت حفي از قرائت عاصم به چزاپ رسزید .در

ابتدا آن چنین آمده است:

بحمداهلل و حسن توفيقه ثم طبع ذع ا اصمفعحل اصفعبال بعشاي ةفعشا
اصجشة االزذب بششباف ةباقب اصبحوث االسالةي بعد ةباجع صجنع اصمفعشحل
بشالزذب.
...كتب ذ اصمفحل و ضبط على ةش اوافق روااع حفع

بعن سعليمشي بعن

اصمغيبه االسدى اصكوفى صقباءة عشصم بن ابى اصنجود اصكوفى اصتعشبعى ععن ابعى
عبداصبحمن عبداهلل بن حبيب اصسلمى عن عثمشي بن عفشي و على بن ابيطشصب و
زاد بن ثشبت و اُبى بن كعب عن اصنّبى صلى اهلل عليه و سلم...

بررسی علل برتری قرائت عاصم45/

سرانجام جهان اسالم این مصحف را تلق به قبول کردند و ملیونهزا نسزپه در سزال از
این قرآن به چاپ رسید که به صورت مصحف منحصر به فرد در میان مسلمین در آمزد و
میان آنها متداول شد ،چرا که دانشمندان شرق و غرب بالد اسالم  ،با اتفاق نظزر و دقزت
کامزززل ،رسزززمالپزززط و کتابزززت ایزززن مصزززحف را گزززواه و تصزززدیق کزززرده بودنزززد.
(الجزر ،ب تا)156 ،1،
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