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سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 8931

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلیبت
با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم



1

_____________________حامد شریفی نسب_____________________ 2
مسألۀ قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی
دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر ،گاه در طریق استنباط احکام فقهی از
آیات قرآن کریم قرار میگیرد ،همواره مورد توجه فقها قرار داشته است.
بررسی و مالحظۀ این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت
تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد.
شناخت قرائات مُجاز و معتبر ،از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم
ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان .با توجه به رواج
روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بالد اسالمی
شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

 .1تاریخ دریافت0931/10/01 :
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت

چکیده

تاریخ تأیید0933/10/00 :

H.SHARIFINASAB@CHMAIL.IR

65

بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در
عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند،
فیالجمله مشمول تجویز است .تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات
معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است ،از
دایرۀ این تجویز ،خارجاند .بر این اساس ،روایت حفص از قرائت عاصم نیز –
جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است -در کنار سایر قرائات و
روایاتِ راویانشان ،معتبر و مُجاز تلقی میشود.
واژگان کلیدی :تقریر ،حفص از عاصم ،روایات ،قرائت ،قرائة الناس.

مقدمه

د
بررسی ابعاد مختلف مسألۀ قرائت از منظر فقه نشان میدهدد کده قرائدت ،گداه مسدتقیًا در
موضوع برخی احکام فقهی همچون وجوب قرائت صحیح در نًاز ،وجدوب ههدارب بدرای

لًس آیاب ،حرمت کذب و سخن بدون علم بر خداوند متعال دخالت دارد و گداهی نیدد در
هریق استنباط حکم فقهی از آیاب مورد استفاده قرار میگیرد؛ از جًله استنباط حکم مسدح
یا شستن پا در وضو یا استنباط غایت حکم حیض از میان غسل و پاکی هبیعی.
از منظر روایاب شیعه ،قرآن تنها با یک قرائت از بستر وحی توسط جبرئیل بر پیامبر
اکرم نازل شده است1؛ چنانکه بسیاری از بدرگان شیعه با استناد به هًین روایاب ،انتساب
قرائاب متعدد به مرحلۀ ندول را مردود دانستهاند2؛ هرچند این قرائت یگانه ،پس از پیامبر
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به تدریج در میان قرائاب مختلف ،مفقود و غیر قابل تًاید شد؛ اما شاید بتوان از میان قرائاب
مختلفی که در عصر حضور اهلبیت در قرون نخست هجری میان مردم جریان داشت به
قرائت یا قرائاتی دست یافت که به تأیید اهلبیت رسیده است .این امر از دو راه قابل
پیگیری است :یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییداب روایی آنان.
تقریر آن است که در حضور معصوم عًلی انجام گیرد یا در عصر معصوم عًلی انجام
شود که ایشان از آن اهالع داشته باشد و از آن ،ردع و منعی نکند؛ به شکلی که از
سکوتشان ،جواز آن فعل کشف شود .داللت سکوب معصوم بر تأیید و تجوید فعل ،به
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.091
 .2هوسی ،التبیان ،ج ،0ص0؛ هبرسی ،ج ،0ص01؛ خویی ،البیان ،صص 013-011و صص.000-000
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د
وجود شرایط نهی و ردع بستگی دارد؛ چه آنکه اگر مثال معصوم در تقیه باشد و شرایط
سیاسی اظهار نظر فراهم نباشد ،سکوب او داللتی بر تأیید ندارد.1
در مقابل تقریر که دلیلی از جنس سکوب و بدون کالم است ،تأیید روایی قرار دارد که
ِ
تأییدی است از جنس سخن و کالم؛ کالمی که از زبان معصوم صادر شده است .شایان
توجه است که در این زمینه باید روایاتی که در تأیید کلی یک یا چند قرائت مطرح شدهاند
مورد توجه قرار گیرند.
بر این اساس تقریر و تأیید روایی ،دو ابدار مناسب برای ارزیابی و پاالیش قرائاب است تا
بدین وسیله قرائت ُمجاز و معتبر از غیر آن تبیین شود و در فقه و حتی تفسیر قرآن کریم،
مورد استفاده قرار گیرد .این مقاله در صدد بررسی این موضوع است که «تقریر
اهلبیت »و «تأیید روایی اهلبیت »هر یک چه قرائت یا قرائاتی را در بر میگیرد.

مبانی و پیشفرضها

نوشتار حاضر بر اساس مبانی و پیشفرضهایی سامان یافتده اسدت کده الزم اسدت پدیش از
ورود به موضوع اصلی مقاله به تشریح و تبیین آن پرداخت.

 .1بی اساس بودن ادعای تواتر قرائات هفتگانه یا دهگانه

این تفکر در برخی آثار و تألیفداب دانشدًندان شدیعی نیدد راه یافتده اسدت4؛ امدا عددهای از
محققان اهل سنت و شیعه بر بطالن این دیدگاه تأکید کردهاند.5
تواتر در اصطالح به خبری گفته میشود که به سبب کثرب ناقالن و راویان آن در هر
 .1نکد :میرزای قًی ،قوانین االصول ،ج100 ،2؛ صدر ،دروس فی علم االصول ،ج ،0ص02؛ مظفر ،اصول
الفقه ،ج ،2ص.00
 .2نویری ،شرح طیبة النشر ،ج ،0ص.021
 .3ابنجدری ،منجد المقرئین ،ص21؛ زرقانی ،مناهل العرفان ،ج ،0ص.494
 .4نکد :شهیدثانی ،روض الجنان204 ،؛ میرزایقًی ،قوانین االصول ،ج ،2ص.921
 .5فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،0ص01؛ زرکشی ،البرهان ،ج ،0ص400؛ خویی ،البیان ،صص-011
013؛ معرفت ،التمهید ،ج ،2صص.13-41
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بسیاری از علًای اهل سنت قرائاب هفتگانه 2و بلکه قرائاب دهگانه 3را متواتر دانستهاند کده
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هبقه ،به صحت آن علم حاصل شود و امکان تبانی هًۀ آنها بر کذب ،مًکن نباشد .1این
در حالی است که هر یک از قرائاب هفتگانه یا دهگانه ،دستکم در هبقۀ قاری و راوی آن
ّ
قرائت ،هیچ تعددی ندارد و خبر منفرد از منفرد محسوب میشود.2
به عنوان مثال در قرائت عاصم به روایت حفص ،نه در هبقۀ عاصم و نه در هبقۀ حفص،

ّ
تعددی وجود ندارد .در سایر قرائاب مثل روایت ورش از قرائت نافع ،روایت قالون از قرائت
نافع ،روایت ّبدی از قرائت ابنکثیر ،روایت قنبل از قرائت ابنکثیر و سایر روایاب و قرائاب،
ّ
در هیچ یک از آنها ،نه در هبقۀ قاری و نه در هبقۀ راوی ،هیچ تعددی وجود ندارد؛ چه
رسد به آنکه این تعدد به اندازهای باشد که تبانی بر کذب را منتفی کند .البته باید در نظر
د
روایت راوی دیگر است .مثال روایت حفص و
داشت که روایت هر راوی ،متفاوب از
ِ
ابوبکربنعیاش (شعبة) که هر دو قرائت عاصم را نقل کردهاند ،دارای تفاوب بسیار است و
مختلف یک قاری را به
هر یک ،نقل مستقل محسوب میشود .بنابر این نباید دو راوی
ِ
معنای تعدد نقل یک قرائت دانست؛ زیرا هر یک قرائت مستقل و متفاوتی را روایت کردهاند
ِ
که خود در نقل آن منفردند.
افدون بر این در هبقاب میان قاری و پیامبر اکرم نید تعدد ناقالن قرائت ،احراز نشده
د
است؛ چنانکه در بیشتر قرائاب هفتگانه و دهگانه ،اساسا سند متصلی برای قرائتشان ذکر
نشده است؛ هرچند برای هر یک از آنها سلسلۀ مشایخ و اساتید قرائت ذکر شده است.
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برخی از قرائاب نید که برای آنها سند ارائه شده است مانند روایت حفص از قرائت عاصم -
که ادعا شده از هریق ابوعبدالرحًن ُسلًی به حضرب علی منتهی میشود  -در هر
هبقه ،بیش از یک شخص وجود ندارد.
همچنین در هبقاب متأخر از قاریان نید تواتری وجود ندارد؛ چنانکه روایت حفص از
قرائت عاصم ،در هبقۀ بعد به دو راوی (عبیدبنصباح و عًروبنصباح) و در هبقۀ بعد از آن
به سه راوی (اشنانی ،فیل و زرعان) منتهی میشود 3که تعداد دو یا سه راوی در هر هبقه،

 .1ابنشهید ثانی ،معالم الدین ،صص010-014؛ میرزای قًی ،قوانین االصول ،ج ،2ص.911
 .2زرکشی ،البرهان ،ج ،0ص400؛ خویی ،البیان ،ص.013
 .3ابنجدری ،النشر فی القرائات العشر ،ج ،0ص.11
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د
کثرب علمآور ناقالن فاصله دارد.
قطعا با تواتر مبتنی بر ِ

بنابر این ادعای تواتر قرائت هفتگانه یا دهگانه ،نه در هبقۀ قاریان و راویان آنها

پذیرفتنی است و نه در هبقاب پیش از آنان و نه در هبقاب متأخر؛ بلکه این قرائاب در اکثر
هبقاب ،انفراد دارند.
 .2ظاهری بودن جواز برآمده از تقریر
د
مطابق واقع بودن آن قرائدت نیسدت؛
و
صحت
معنای
به
اما
تجوید یک قرائت از راه تقریر ،الد
ِ
د
بلکه صرفا نوعی حجت شرعی در مسائل فقهی است؛ بده ایدن معندا کده آن قرائدت ،از نظدر
د
شرعی ُمجاز تلقی شده و قرائت آن مثال در نًاز ،مجدی از تکلیف است .دلیدل ایدن امدر آن
است که تقریر -به معنای سکوب معصوم در برابر یک فعل -تنها بر آن داللت دارد که فعدل
انجام گرفته در حضور ایشان ،حرام نیست؛ وگرنه مورد نهی و ردع ایشان قرار میگرفت؛ امدا
د
اینکه آیا این جواز ،حکم واقعی آن عًل است یا صرفا حکًی ظاهری است -که مربدوط بده
حال مکلف در زمان جهل به حکم واقعی یا موضوع آن است -،تقریر بیانگر آن نیست؛ زیرا
هًین اندازه که یک فعل جاید باشد -حتی ظداهری -سدکوب معصدوم در مقابدل آن ّ
موجده
است .به هًین دلیل است که تقریر میتواند به چند قرائت مختلدف تعلدق بگیدرد ،در عدین
آنکه قرائت صحیح و واقعی ،تنها یک قرائت است؛ چه آنکه اجتًداع حکدم واقعدی و حکدم
البته در رابطه با تأیید روایی اهلبیت مًکن است گفته شود که در بیان حکم واقعی
ظهور دارد؛ اما به نظر میرسد در خصوص روایاب نید باید ظهور هر روایت به صورب مستقل
د
د
بررسی شود تا روشن شود که اوال آیا اساسا روایتی که قرائت خاصی را تأیید کرده باشد وجود
د
دارد یا خیر؟ و ثانیا آیا آن روایت در مقام بیان حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟
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ظاهری در یک موضوع ،محذور و تضادی ندارد.

 .3حجیت فیالجمله قرائت مورد تقریر یا تأیید روایی
حجیت یک قرائت میتواند مبنای احکام فقهی متعددی قرار گیرد؛ از جًله جدواز قرائدت مطدابق
غیر نًاز ،جواز فتوا هبق یک یا چند قرائت ،جواز تفسیر هبق یدک یدا
یک یا چند قرائت در نًاز یا ِ

چند قرائت؛ اما آنچه در پژوهش حاضر مورد توجه است ،حجیدت فیالجًلدۀ قرائدت اسدت کده
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احراز آن در هر یک از جواز قرائت ،فتوا و تفسیر هبدق یدک یدا چندد قرائدت و مانندد آن ضدروری
د
است؛ اما مًکن است افدون بر آن ،هر یک نیازمند قیود و شرایط دیگری نید باشدد .مدثال مًکدن
است در صورب تقریر چند قرائت ،علم اجًالی به صحت انحصاری یک قرائت ،مدانع از جدواز
تفسیر هبق چند قرائت و نسبت دادن هًۀ آنها به خداوند دانسته شود و یا در فقه و فتدوا ،حجیدت
قرائت ،به عدم تعارض با ُمفاد قرائاب دیگر وابسته باشد .به هر حال در پدژوهش حاضدر حجیدت
فیالجًلۀ قرائت ،مورد توجه است و دیگر شرایط و ضوابط ،پیگیری نًیشود.
 .4میزان اعتماد به گزارشات تاریخی
تشخیص قرائت مورد تقریر یا تأیید اهلبیت از دو سو نیازمند بررسی و تحقیق اسدت :از
سویی الزم است محدودۀ تقریر و تأیید مشخص شود که قرائت کدام شهر یدا شدهرها و دوره
یا دورهها را شامل میشود و از سوی دیگر ،الزم است موضدوع ایدن تقریدر یدا تأییدد از نظدر
تاریخی مشخص شود که قرائت شهری که در عصدر معصدومان مدورد تقریدر یدا تأییدد قدرار
گرفته ،چه قرائتی بوده است.
تاریخی متقدم ،در گدارش قرائت هر شهر در عصر معصومان
شایان توجه است که منابع
ِ د
بسیار اندکاند و منابع متأخر نید عًدتا از هًان اندک منابع متقدم گدارش کردهاند؛ حال
اگر این گدارشاب تاریخی را به دلیل اهًینانآور نبودن یا عدم احراز وثاقت مؤلفان این آثار،
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قابل اعتًاد ندانیم در این صورب موضوع تقریر و تأیید احراز نخواهد شد و در نتیجه از
د
هریق تقریر و تأیید ،هیچ قرائتی را نًیتوان تجوید شده دانست .مثال اگر در تبیین گسترۀ
داللت تقریر این نتیجه حاصل شود که قرائت مدینه ،مورد تقریر اهلبیت بوده است؛ اما
اندک گدارشاب تاریخی مبنی بر رواج قرائت نافع در شهر مدینه در عصر معصومان را قابل
اعتًاد ندانیم در این صورب موضوع تقریر ،احراز نشده است و در نهایت ،تقریر ،اعتبار
ِ
هیچ قرائتی را اثباب نخواهد کرد و باید به سایر ادله یا اصول عًلیه مراجعه کرد.
اما اگر در مجًوع ،گدارشاب تاریخی و دیگر شواهد در حصول اهًینان کافی دانسته
شود و شواهدی چون عدم گدارش تاریخی متناقض و یا عدم تکذیب گدارش موجود توسط
د
مؤلفان متعدد در قرون مختلف ،به این گدارشاب ضًیًه شود و یا اساسا انگیدۀ
دروغ پردازی توسط مؤلفان شناختهشده در گدارش قرائت رایج ،ضعیف دانسته شود-؛ چه
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آنکه دروغهای چنین آشکاری میتواند منجر به رسوایی آنها و از دست دادن وجهۀ
عًومیشان شود ،-در این صورب تبیین گسترۀ داللت تقریر میتواند در کنار گدارشاب
تاریخی ،قرائت مورد تقریر اهلبیت را تعیین کند که روند پژوهش پیشرو نید بر هًین
پیشفرض استوار شده است.
 .5نقش گزارههای روایی در کشف متعلق تقریر

 .1سورۀ مائده ،آیۀ .0
 .2هوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،0صص00-01
 .3سورۀ صافاب ،آیۀ .091
 .4صدوق ،األمالی ،ص.400
 .5سورۀ آلعًران ،آیۀ .040
 .6عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،0ص.210
 .7سورۀ هود ،آیۀ .40
 .8صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.00
 .9سورۀ أنعام ،آیۀ .99
 .10کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.211
 .11سورۀ أنعام ،آیۀ .040
 .12حًیری ،قرب االسناد ،صص.901 -900
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در برخی از روایاب اهلبیت به قرائت صحیح برخی آیاب قرآن کریم اشاره شده است ،از
جًله :آیۀ َ و ْام َس ُحوا ب ُر ُؤس ُک ْم َو َأ ْر ُج َل ُک ْم إ َلی ْال َک ْع َب ْ
1
رجلکم» به کسر 2کده از
أ
«
ائت
ر
ق
با

ن
ی
ِ
ِ ِ
ِ
میان قرائاب قاریان چهاردهگانه ،با قرائت نافع ،ابنعامر ،حفص از عاصم ،کسائی و یعقدوب
مخالفت دارد .آیۀ َ س ٌ
الم َعلی إ ْل َ
یاسین 3با قرائت « ِآل یاسین» 4که بدا قرائدت اکثدر قاریدان
ِ
ََ
ََ
َ
َ
چهاردهگانه به جد نافع ،ابنعامر و یعقوب ،مخالف است .آیۀ َ و کأ ِّی ْن ِم ْن ن ِب ٍّي قاتل َم َع ُه ِر ِّب ُّیون
ُ َ
َک ٌ
ثیر 5با قرائت «ق ِتل َم َع ُه» 6که از میان قاریان چهاردهگانه ،با قرائت شش قاری یعندی ندافع،
َّ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ
صالح 7بدا
ابنکثیر ،ابوعًرو ،یعقوب ،ابنمحیصن و یدیدی موافق است .آیۀ ِ إنه عًل غیر ِ
َ َّ
قرائت « َعً َل َ
غیر صالح» 8که تنها با قرائت کسائی و یعقدوب مطابقدت دارد .آیدۀ ف ِدِن ُه ْم ال
ِ
ُ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َّ
ُ ْ
َّ َ ْ َ ُ
َ
10
9
آیاب الل ِه یجحدون با قرائت «ال یک ِذبونک» که از میان قاریان
یکذبونك و ِلکن الظ ِال ًِین ِب ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ ُ ََْ َ
َ
11
صاد ِه َو ال ت ْسرفوا
چهاردهگانه ،تنها با قرائت نافع و کسائی موافق است .آیۀ و آتوا حقه یوم ح ِ
ِ
با قرائت « َحصاده» 12که با قرائت ابوعًرو ،ابنعامر ،عاصم ،یعقوب ،یدیدی مطابقت دارد.
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همچنین در برخی روایاب گاه قرائتی از آیۀ صحیح معرفی شده است که هیچیک از قاریان
ُ ْ
َ ٌ ُ ُ
غاث َّالن ُ
اس
چهاردهگانه به آن صورب قرائت نکردهاند؛ مانند آیۀ ث َّم َیأ ِتي ِم ْن َب ْع ِد ِذلك عام ِف ِیه ی
ََ ُ ْ َ
ْ
َو فیه َی ْعص ُرون 1با قرائت « ُی َ
عصرون» .2همچنین آیۀ هذا ِک ُتابنا َین ِط ُق عل ْیک ْم ِبالح ِق 3با
ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َّ َّ
ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
4
قرائت «ینطق»  .همچنین آیۀ الحًد ِلل ِه ال ِذی وهب ل ِی علی ال ِکب ِر ِإسً ِاعیل و ِإسحاق...
ََ
َ
َ
َ َّ َ ْ ْ
والد َّي 5با قرائت « ِل َولد َّی» .6در برخی دیگر از روایاب نید قرائتی صحیح
ربنا اغ ِفر ِلي و ِل ِ
ُْ َ ُ ُ ْ ْ
دانسته شده که با رسم الخط کنونی قرآن کریم منطبق نیست؛ مانند آیۀ کن ُت ْم خ ْی َر أ َّمة أخ ِر َجت
َ َْ ْ ُ
ْ ُ
َّ
اس 7با قرائت «خیر ِأء َّمة» 8و آیۀ َ یحک ُم ِب ِه ذوا عدل ِمنک ْم 9با قرائت «ذو عدل».10
ِللن ِ
به هر حال هر یک از اینگونه روایاب اگر از نظر سندی معتبر باشد ،حجت خواهد بود
و تبعیت از آن ،چه در نًاز و چه در فتوا یا تفسیر ،الزم خواهد بود و قرائت مخالف آنها
نادرست تلقی خواهد شد .همچنین اگر فرض شود که قرائت یک یا چند قاری از هریق
تقریر یا تأیید روایی اثباب شود ،باز هم این روایاب به مندلۀ استثنا از آنها خواهند بود و
عًومیت تقریر آن قرائت یا قرائاب را تخصیص خواهند زد؛ زیرا این روایاب با فرض اعتبار
سندی ،به مندلۀ ردع و نهی در آیۀ خاص محسوب میشوند و در نتیجه مانع انعقاد تقریر
نسبت به این آیاب میشوند.
ّ
شایان توجه است که اینگونه روایاب به دلیل قلت موارد ،در حد موجبۀ جدئیه هستند و
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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قابلیت آن را ندارند که به صورب کلی ،به معنای تأیید یا ابطال قرائت یک یا چند قاری در
ْ
نظر گرفته شوند .به عنوان مثال قرائت «ال ُیک ِذبونک» که از میان قاریان چهاردهگانه ،تنها با
قرائت نافع و کسائی مطابق است نًیتواند به صورب کلی به معنای تأیید کلی قرائت این دو
 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .43
 .2قًی ،تفسیر القمی ،ج ،0ص940؛ عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.011
 .3سورۀ جاثیه ،آیۀ .23
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.11
 .5سورۀ ابراهیم ،آیاب .40-93
 .6عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.294
 .7سورۀ آلعًران ،آیۀ .001
 .8قًی ،تفسیر القمی ،ج ،0ص001؛ عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،0ص.031
 .9سورۀ مائده ،آیۀ .31
 .10کلینی ،الکافی ،ج ،1ص211؛ ج ،4ص 930و 930؛ هوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،0ص.904

قار ی دانسته شود یا به معنای انکار کلی قرائت دوازده قاری دیگر باشد؛ زیرا موجبۀ جدئیه
نًی تواند موجبۀ کلیه یا سالبۀ کلیه را نتیجه دهد.
 .6منصب قرائت و قرائت رسمی هر شهر در قرون نخست هجری
در قرون نخست هجری در هر یک از شهرهای بدرگ اسالمی ،یک قاری برای تعلیم عًومی
قرائت به مردم به عنوان «امام در قرائت» منصوب میشد که قرائدت قدرآن را بده مدردم تعلدیم
می داد و مردم آن شهر و شهرهای مجاور ،قرائت قرآن را از او فدرا میگرفتندد و حتدی پدس از
امدام قرائدت شدهر خدود،
ابداع اعراب و اعجام ،برخی مردم مصاحفشدان را مطدابق قرائدت ِ

اعرابگذاری میکردند.1

به هًین دلیل بود که قرائت مردم یک شهر گاهی با تغییر امام قرائت آن شهر تغییر
میکرد؛ چنانکه در شهر مدینه پس از آنکه نافع (م003ق) به امامت در قرائت رسید ،به
تدریج قرائت ابوجعفر (م091ق) کنار گذاشته شد و عًوم مردم از قرائت نافع پیروی
کردند .2همچنین در شهر بصره پس از آنکه ابوعًرو (م014ق) امامت در قرائت را به عهده
گرفت ،قرائت او در میان مردم به تدریج بر قرائت حسن بصری (م001ق) غلبه یافت و اکثر
مردم از قرائت او تبعیت کردند .3در شهر کوفه نید با رسیدن حًده (م010ق) به منصب
قرائت ،از پیروان قرائت عاصم (م020ق) و اعًش (م041ق) که پیش از او امام قرائت کوفه
البته گاهی در یک شهر در عین شهرب قرائت رسًی ،قرائت دیگری وجود داشت که
دارای هرفداران بیشتری بود .به عنوان مثال با اینکه پس از درگذشت حًده ،کسائی
(م 013ق) به امامت قرائت در شهر کوفه رسید؛ اما همچنان پیروان قرائت حًده در
کوفه ،از پیروان قرائت او بیشتر بودند .5یعقوب حضرمی (م211ق) نید با آن که در شهر
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بودند ،کاسته شد و اکثر مردم کوفه به قرائت حًده روی آوردند.4

 .1ابنمجاهد ،السبعة ،صص01و .10
 .2هًان ،ص.09
 .3هًان ،ص.14
 .4هًان ،ص.00
 .5هًان ،ص.00
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بصره به منصب امامت در قرائت رسیده بود ،با این حال ،هم چنان پیروان قرائت
ابوعًرو از پیروان قرائت او بیشتر بودند.1
در هر صورب امام قرائت یک شهر در جهت دهی قرائت شهر خود نقش مهًی
داشته است و اگر نتوانسته باشد عًوم یا اکثریت مردم شهر را با قرائت خود هًراه کند،
دست کم در قرائت جًع کثیری از مردم شهر تأثیرگذار بوده است .بنابر این شناخت امام
قرائت هر یک از شهرهای بدرگ در هر دوره می تواند راهی برای شناخت قرائت رسًی
آن شهر در آن دوره محسوب شود.
 .7مبانی مختلف در شرایط تقریر
تقریر به معنای سکوب معصوم نسبت به یک فعل است و در صورتی بر جواز آن فعل داللت
ّ
دارد که معصوم از آن عًل ،ردع و منعی نکرده باشد .اما آیا در تحقق تقریر ،عدم احدراز ردع
کافی است یا آنکه احراز عدم ردع شرط است؟ به عبارب دیگر ،آیا هًدینکده ردعدی بده مدا
فقدان ردع احراز شود؟
نرسیده باشد کفایت میکند یا آنکه باید
ِ

دیدگاه فقها در این رابطه متفاوب است؛ اما به نظر میرسد در مسألۀ قرائت ،این دو
َ َ َ
دیدگاه نتیجۀ متفاوتی به دنبال ندارند؛ زیرا عدم احراز ردع با انضًام قاعدۀ «لو کان لبان»

می تواند به احراز عدم ردع منتهی شود .به هر حال از آنجا که در روایاب اهلبیت و
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

گدارشاب تاریخی ،به صورب کلی هیچ ردعی از قرائت یک قاری خاص یافت نشده است،
در این پژوهش عدم ردع به عنوان یک پیشفرض در نظر گرفته شده است.
مبانی و پیشفرضهای مقاله تبیین گردید و اکنون الزم است بررسی کنیم چه قرائت یا
قرائاتی مورد تقریر یا مورد تأیید روایی اهلبیت قرار گرفتهاند.

شناخت قرائت تجویز شده اهلبیت از طریق تقریر

در تعیین قرائتی که از هریق تقریر مورد تجوید دانسته شود چند نظریه یا فرضدیه قابدل هدرح

است:

 .1هًان ،ص.14
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 .1تقریر یگانه قرائت رایج در سراسر بالد اسالمی در عصر معصومان
برخی از قرآنپژوهان در سالهای اخیر بر این عقیده شدهاند که قرائت واحدی در سراسر بالد
اسالمی از عهد رسول خدا تا امروز جریان داشته است که آن ،قرائت عاصم بده روایدت
حفص است که امروزه در اکثر بالد اسالمی رواج دارد .بر اساس این بداور ،قدرآن بدا هًدان
ائت نازل شده از جانب خداوند متعال بر پیامبر اکرم ،در هدول تداریخ رواج داشدته و
قر ِ
عواملی از قبیل ابتدائی بودن خط و فقدان مصاحف اولیه از نقطه و اعراب ،تنها منجر به ایجاد

قرائتهای شخصی و نادر شده است؛ بدون آنکه به قرائت رایج میان مردم لطًهای بدند؛ چرا
که این قرائاب مورد اعتنای عًوم جامعۀ اسالمی نبوده است .1بر مبنای این دیددگاه ،روایدت
حفص از قرائت عاصم ،یگانه قرائتی است که با پشتوانۀ جًهور مسلًانان استحکام یافتده و
ّ
هی قرون پی درپی تا امروز هًواره میان مسلًانان متداول بوده است.2
اگر این دیدگاه پذیرفته شود و پدیدۀ قرائاب مختلف ،یک امر حاشیهای و خارج از
فضای حاکم بر جامعۀ مسلًانان تصور شود ،در این صورب هبیعی است که تقریر
معصومان را منحصر به هًان یگانه قرائت فرض شده بدانیم؛ زیرا مفروض آن است که سایر
قرائاب مختلف بین تودههای مردم مطرح نبودهاند ،تا تقریر و سکوب معصومان به معنای
تجوید آن قرائاب باشد.
شود از باالترین مراتب تواتر خواهد بود که در این صورب هًین تواتر ،اتصال آن قرائت را تا
پیامبر اکرم اثباب خواهد کرد .در این صورب ،دیگر نیازی به اثباب اعتبار آن به واسطۀ
استناد به تقریر اهلبیت در قرون بعد نیست.
به هر حال بر مبنای این دیدگاه ،به جد قرائت عاصم به روایت حفص ،سایر قرائاب از دایرۀ
تقریر اهلبیت خارجاند و تقریر عًلی اهلبیت ،به آن قرائاب اعتباری نخواهد بخشید.
ارزیابی :این دیدگاه بر دو مبنا استوار است که هر دو مبنا ،فاقد مستند و دلیل است .0 :وجود
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البته ناگفته نًاند که اگر چنین قرائت رایجی بین عًوم مسلًانان در هر عصر ،اثباب

یک قرائت واحد و عًومی بین تودههای مردم در هول تاریخ از عصر پیامبر تا عصر حاضر؛
 .1بالغی ،آالء الرحمن ،ج ،0ص.23
 .2معرفت ،علوم قرآنی ،ص.291
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ائت رایج با قرائت عاصم به روایت حفص.
 .2مطابقت این قر ِ

در هول تاریخ هیچ دلیل یا گدارشی از وجود یک قرائت واحد در بالد مختلف وجود

ندارد ،بلکه بهعکس ،دالیل و گدارشهای متعدد و بیشًاری مبنی بر تعدد و اختالف
قرائت در شهرهای مختلف موجود است .از هرف دیگر ،هیچ دلیل و گدارش تاریخی مبنی
بر رواج روایت حفص از قرائت عاصم ،حتی در یک عصر خاص و حتی در یک شهر (به
جد در چند قرن اخیر) وجود ندارد و این به معنای مطرود بودن روایت حفص از قرائت
عاصم در هول تاریخ است هرچند در چند قرن اخیر در اکثر بالد اسالمی رواج یافته است.1
بر این اساس این دیدگاه پذیرفتنی نیست و نًیتوان بر اساس آن ،تقریر معصومان را به
قرائت عاصم به روایت حفص منحصر دانست.
 .2تقریر یگانه قرائت مندرج در مصاحف در عصر معصومان
برخی بر این باورند که یگانه قرائتی که در هول تاریخ در مصداحف مختلدف منددرج بدوده،
قرائت عاصم به روایت حفص است که به عندوان سدیاهۀ مصداحف شدهرب دارد .هیدب در
تفسیرش چنین مینویسد:
از زمان نبی به بعد هدارها قرآن نوشته شده و هداران نفر آن را حفظ داشتند و
حافظان قرآن رقیب قرآنها بوده ،اگر یک قرآن بر خالف سیاهی نوشته میشد آن را
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

تصحیح میکردند و قرآنها رقیب حافظان بوده ،اگر یک نفر بر خالف سیاهی
میخواند غلط شًرده میشد و حتی کسانی که میخواستند قرائت ّقراء را رعایت کنند
در حواشی قرآن به خط قرمد مینوشتند و از این جهت سیاهی قرآن به سواد یا سیاهی
قرآن معروف شد و این سیاهی به نحو تواتر ،بلکه فوق آن از زمان پیغًبر دست به
دست به ما رسیده و قابل هیچگونه خدشه نیست.2

برخی از قرآنپژوهان معاصر نید با استناد به هًین مسأله ،تقریر اهلبیت را ناظر به
روایت حفص از قرائت عاصم دانسته و سایر قرائاب را از دایرۀ تقریر خارج و در نتیجه فاقد
 .1نکد :شریفینسب و دیگران ،ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص ،مطالعاب
قرآن و حدیث ،ش ،21صص.03-01
 .2هیب ،اطیب البیان ،ج ،0ص.90
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اعتبار نامیدهاند .اینان چنین نوشتهاند:
از آنجا که قرآن در عصر حضور امامان معصوم نقطهگذاری و اعرابگذاری شده و
از جانب آن بدرگواران اعتراضی به نقطه و اعرابگذاری قرآن صادر نشده ،مشخص
میشود نقطه و اعرابگذاری آیاب مورد تأیید و تقریر ایشان بوده است و با توجه به
اینکه پس از عصر حضور امامان معصوم نید تغییری در اعراب رسًی قرآنهای
کنونی قرآن در
معروف و مشهور در میان مسلًانان گدارش نشده ،بنابر این اعراب
ِ
عصر حاضر ،هًان اعراب مورد تقریر عصر معصومان است و سایر قرائتهای

مخالف با این اعراب فاقد اعتبار خواهند بود.

1

ارزیابی :در این دیدگاه نید مانند دیدگاه سابق ،رواج قرائت واحد در عصر ائًه مفروض
تلقی شده که به دنبال آن عدم نهی از جانب اهلبیت ،به عنوان تقریر ایشان عنوان شده
است؛ اما چنانکه اشاره شد ،نه تنها هیچ مستندی در تاریخ چنین ادعائی را تأیید نًیکند،
بلکه حتی مصاحف متعدد به جایمانده از قرون مختلف ،چنین ادعایی را تکذیب میکند.2
استناد به «سیاهۀ مصاحف» نید نادرست است و معنای صحیح این اصطالح مالحظه
نشده است؛ زیرا مقصود از سیاهۀ مصاحف ،تنها حروف قرآنی (بدون هرگونه اعراب و نقطه)
است که به رنگ سیاه نگاشته میشد و این بدان جهت بود که از هًان ابتدای ابداع نقاط و
حروف ،این عالئم با رنگ قرمد بر روی حروف قرآن که به رنگ سیاه بود نگاشته میشد.3
قرآن مشتبه نشود و جدء قرآن محسوب نشود ،بلکه حتی تا قرن پنجم هجری نید برخی با اصل
نقطهگذاری قرآن مخالفت کرده و آن را بدعت میدانستند4؛ اما به تدریج مسلًانان اصل
اعراب و نقطهگذاری قرآن را پذیرفتند؛ ولی آن را مشروط به تفاوب رنگ اعراب و نقطه با
حروف قرآن دانستند .چنانکه ابوعًرو دانی در قرن پنجم بهرغم آنکه خود به صراحت
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سیاه حروف قرآن کریم به آن جهت بود که با اصل
متفاوب بودن رنگ اعراب و نقاط با رنگ ِ

 .1بابایی ،قواعد تفسیر قرآن ،صص.11-10
 .2نکد :کریًینیا ،نسخهشناسی مصاحف قرآنی ( ،)2آینۀ پژوهش ،ش ،009صص.021-010
 .3رامیار ،تاریخ قرآن ،ص.191
 .4هًان ،ص.141
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نقطهگذاری قرآن با رنگ سیاه را جاید ندانسته است ،1از اتفاقنظر علًا تنها بر جواز
نقطهگذاری قرآن با رنگ قرمد خبر میدهد .2بدین رو اصل حروف قرآن که فاقد اعراب و نقطه
بود و تنها به رنگ سیاه در مصحف ثبت میشد به عنوان «سیاهۀ مصاحف» شهرب یافت.
به هر حال تصور اینکه قرائتی از قرآن هًواره در هول تاریخ (بهویژه در قرون نخست
هجری) به رنگ سیاه نگاشته شده باشد ،فاقد هر گونه مستند است .افدون بر آنکه شواهد
متعدد و گدارشهای فراوان تاریخی ،آن را تکذیب میکند.
اما اینکه گفته شده قرآنها در عصر معصوم اعرابگذاری شدهاند نید سخن دقیقی نیست؛
زیرا آنچه توسط ابواالسود و دو شاگردش نصربنعاصم و یحییبنیعًر صورب گرفت تنها
ابداع اعراب و اعجام برای قرآن بوده ،نه آنکه تکتک قرآنهای منتشر شده در بالد اسالمی را
د
شخصا اعرابگذاری کرده باشند .به هًین جهت مردم مصاحف خود را هبق هر قرائتی که
میپسندیدند اعرابگذاری میکردند؛ چنانکه به عنوان نًونه نقل شده پیروان کسائی در کوفه
3
فرض
(م013ق) مصاحف خود را بر هبق قرائت وی نقطهگذاری میکردند  .افدون بر این ،بر ِ
تقریر قرائتی که ابواالسود قرآن را اولین بار آنگونه اعرابگذاری کرد ،در این صورب ناگدیر

باید قرائت رایج بصره ،یعنی قرائت ابوعًرو را مورد تقریر بدانیم؛ زیرا ابواالسود و هر دو
شاگردش (یحییبنیعًر و نصربنعاصم) اهل بصره بودهاند 4و ابوعًرو بصری نید قرائتش را
بر یحییبنیعًر و نصربنعاصم عرضه کرده بود.5
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

بر این اساس این دیدگاه نید پذیرفتنی نیست و نًیتوان بر اساس آن ،تقریر معصومان را
منحصر به قرائت عاصم به روایت حفص دانست ،بلکه حتی اگر از اشکاالب این دیدگاه
چشمپوشی کنیم نتیجۀ آن ،تقریر قرائت ابوعًرو خواهد بود ،نه تقریر قرائت عاصم.

 .1دانی ،المحکم ،ص.03
 .2هًان ،ص.201
 .3ابنمجاهد ،السبعة ،ص.01
 .4دانی ،المحکم ،ص.90-91
 .5ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0ص.221
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 .3تقریر قرائت رایج در شهر سکونت معصومان
مًکن است گفته شود قرائتی مورد تقریر اهلبیت بوده است که در شدهر سدکونت آندان
رواج داشته باشد؛ زیرا وقتی یک قرائت در شهر سکونت معصومان رایج باشد و ایشدان از آن
منع نکرده باشند ،به نوعی تأیید آن قرائت محسوب میشود.
بر اساس این احتًال ،از آنجا که اکثر امامان معصوم عًدۀ حیاب خویش را در شهر
مدینه گذراندهاند قرائت رایج در این شهر از اهًیت ویژهای برخوردار خواهد بود؛ زیرا
قرائتی است که مورد تقریر اهلبیت دانسته میشود.
ابوجعفر یدیدبنقعقاع مدنی (م ) 091در شهر مدینه امام قرائت بود و پیش از سال 09
هجری تا آخر عًرش ،قرآن را بر مردم مدینه قرائت میکرد .1بر این اساس قرائت ابوجعفر
مدنی در شهر مدینه از عصر امامت امام

سجاد

(31-00ق) تا دورۀ امامت امام

صادق 041-004( ق) متداول بوده است .پس از ابوجعفر ،ریاست قرائت در مدینه به
نافعبنعبدالرحًن مدنی (م )003رسید و اهل مدینه قرائت او را برگدیدند 2و چنانکه
ابنمجاهد گدارش کرده تا عصر او ،یعنی تا اوایل قرن چهارم هجری ،اهل مدینه قرآن را
مطابق قرائت نافع تالوب میکردند .3در نتیجه قرائت نافع از عصر امامت امام صادق تا
زمان درگذشت نافع در عصر امامت امام کاظم019( ق) ،بلکه دستکم تا دورۀ غیبت
بر این اساس دو قرائت ابوجعفر و قرائت نافع که سالهای هوالنی در عصر معصومان و
در شهر سکونت ایشان رواج داشته است را باید مورد تقریر و تجوید اهلبیت دانست.
افدون بر شهر مدینه اگر سکونت یکی از امامان معصوم به مدب قابل مالحظهای در
شهر دیگری ثابت شود ،تقریر قرائت قاری آن شهر را نید به دنبال خواهد داشت؛ البته
مشروط به آنکه امام مدب قابل مالحظهای در آن شهر سکونت داشته باشد و شرایط (اعم از
شرایط سیاسی و مذهبی و )...برای اظهار نظر امام فراهم باشد .در غیر این صورب نًیتوان
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امام زمان201( ق) در میان اهل مدینه رایج بود.

 .1ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،2صص919 -912؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0ص.009
 .2ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،2ص990؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0ص.242
 .3ابنمجاهد ،السبعة ،ص.09
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از سکوب امام ،تأیید را نتیجه گرفت .چنانکه محبوس بودن چهارسالۀ امام کاظم در
زندانهای بغداد (019-003ق) ،1داللتی بر تجوید و تقریر قرائت شهر بغداد در آن عصر
ندارد .نسبت به اقامت بیست سالۀ امام هادی214-294( ق) و اقامت بیست و شش
سالۀ امام حسن عسکری در شهر سامرا (201- 294ق) 2نید ابهاماتی مطرح است؛ از
جًله اینکه در آن عصر چه قرائتی در شهر سامرا رواج داشت و آیا در این شهر که مرکد
خالفت عباسی بود شرایط سیاسی برای اظهار نظر امام مساعد بود یا خیر؟
ارزیابی :به نظر میرسد اینکه قرائت رایج در شهر سکونت اهلبیت را مورد تقریر
ّ
ایشان بدانیم قدر متیقن از تقریر است که شکی در آن وجود ندارد؛ اما محدود کردن تقریر به
محل سکونت ایشان وجهی ندارد؛ زیرا امامت معصومان منحصر به مرزهای جغرافیایی
شهر محل سکونتشان نیست و اهلبیت نسبت به تکلیف مسلًانان از جًله پیروانشان در
سایر شهرها اهًال ندارند؛ بهویژه نسبت به شهرهای بدرگ و مشهور جهان اسالم مانند مکه،
کوفه و بصره که مسلًانان و حتی شیعیان بسیاری در آن شهرها زندگی میکردند .بر این اساس
صحیح نیست تقریر اهلبیت را محدود و مختص به یک شهر بدانیم.
 .4تقریر قرائت رایج در هر یک از شهرهای بزرگ اسالمی در عصر معصومان
مًکن است گسترۀ تقریر را شامل قرائاب رایدج در هدر یدک از شدهرهای بددرگ اسدالمی در
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عصر معصومان بدانیم و در نتیجه هر قرائتی که رواج عًومی آن در یکی از شدهرهای بددرگ
اسالمی اثباب شود مورد تجوید و تقریر اهلبیت دانسته شود؛ زیرا هر قرائتی که در یکدی
از شهرهای سرزمینهای اسالمی رواج داشته باشد و معصوم با فرض مساعد بدودن شدرایط،
از آن منع و نهی نکند معنایش تقریر و تجوید آن قرائت است .بر اسداس ایدن دیددگاه ،دایدرۀ
تقریر به قرائت شهر سکونت امامان معصدوم منحصدر نخواهدد بدود و عدالوه بدر قرائدت
ابوجعفر و نافع که بین مردم مدینه رایج بود ،قرائت دیگر شهرهای بددرگ اسدالمی از جًلده
مکه ،بصره و کوفه و مانند آن نید مورد تقریر و تجوید دانسته میشود.

 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج ،0صص011 -014؛ جعفریان ،حیات فکری و سیاسی ائمة ،ص.939
 .2جعفریان ،حیات فکری و سیاسی ائمة ،صص 110و .191
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در شهر مکه ،قرائت ابنکثیر (م021ق) بین مردم رواج داشت و او امام قرائت در این شهر
بود .1این قرائت رایج ،دستکم در زمان حیاب ابنکثیر (021-41ق) ،با دورۀ امامت امام
باقر004-31( ق) و مدتی از دورۀ امامت امام صادق041-004( ق) مقارنت داشته است،
بلکه با توجه به گدارش ابنمجاهد که قرائت او را تا عصر خود (اوائل قرن چهارم هجری) رایج
دانسته است ،2این قرائت از عصر امامت امام باقر004-31( ق) تا عصر غیبت امام زمان

(201ق) در مکه رایج بوده است و در نتیجه مورد تجوید و تقریر اهلبیت دانسته میشود؛
بهویژه آنکه ایشان بارها برای انجام مناسک حج به این شهر مسافرب داشتهاند.
در شهر بصره ،حسن بصری (م001ق) به عنوان امام قرائت شناخته میشد 3و دستکم
با دورۀ امامت امام

سجاد

(31-00ق) و امام

باقر

(004-31ق) مقارنت دارد و

می تواند مورد تجوید و تقریر ایشان دانسته شود .پس از حسن بصری ،ابوعًرو بصری
(م 014ق) که از اواخر عًر حسن بصری ،جایگاهی پیدا کرده بود ،4در نهایت ،امامت در
قرائت به او رسید و قرائتش در بصره رواج یافت و عًوم یا اکثر اهل بصره به قرائت او اقتدا
کردند .5رواج قرائت او در زمان حیاتش ،دستکم با دورۀ امامت امام صادق-004( 
041ق) و مدتی از امامت امام کاظم019-041( ق) مقارنت داشته است ،بلکه با توجه
به گدارش ابن مجاهد که قرائت او را تا عصر خود ،رایج دانسته است ،6میتوان دریافت که
این قرائت از عصر امام صادق041-004( ق) تا عصر غیبت امام زمان201( ق) در
در شهر کوفه ،هی سال های مختلف قرائاب متفاوتی جریان پیدا کرد .یحییبنوثاب
(م019م) که در زمان خود قرائتش را در کوفه بر مردم اقراء می کرد در حکومت

 .1ابنمجاهد ،السبعة ،صص01-04؛ ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،0ص449؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار،
ج ،0ص.030
 .2ابنمجاهد ،السبعة ،ص.01
 .3ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،0ص.291
 .4ابنمجاهد ،السبعة ،صص11-03؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0ص.223
 .5ابنمجاهد ،السبعة ،ص14؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0ص.223
 .6ابنمجاهد ،السبعة ،ص.10
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حجاجبنیوسف ،به دالیلی از این منصب کنارهگیری کرد 1که با توجه به نامعلوم بودن مدب
اقراء او در کوفه و نامعلوم بودن رواج قرائتش در عصر خودش ،افدون بر شرایط آشفتۀ
سیاسی آن دوره ،مورد تقریر دانستن قرائت او مشکل به نظر میرسد .به هر ح ال چندی بعد،
ریاست قرائت در کوفه به عاصم (م020ق) میرسد 2که دست کم با عصر امامت امام
باقر004-31( ق) و امام صادق041-004( ق) مقارن است .پس از عاصم ،امامت
ائت شهر کوفه به اعًش (م041ق) رسید 3که مصادف است با بیش از بیست سال از
در قر ِ
امامت قرائت به حًده (م010ق) میرسد 4که قرائت او
دورۀ امامت امام صادق .سپس
ِ

در زمان حیاتش با دورۀ امامت امام کاظم019- 041( ق) هًدمان بوده است و هبق

گدارش ابن مجاهد که رواج قرائت حًده در کوفه را تا اوائل قرن چهارم هجری نقل کرده
است ،5میتوان دریافت که از دورۀ امامت امام کاظم تا عصر غیبت ،قرائت حًده در
شهر کوفه رایج بوده است .بر این اساس قرائاتی که در دورههای مختلف در شهر کوفه رواج
داشتهاند و نهی و منعی از جانب معصومان نسبت به آنها گدارش نشده است عبارتند از:
قرائت عاصم ،قرائت اعًش و قرائت حًده.
در شام نید قرائت ابنعامر (م001ق) رواج داشت 6که دستکم با دورۀ امامت امام
سجاد ،امام باقر و چهار سال از امامت امام صادق مصادف بود ،بلکه با توجه به
رواج این قرائت تا اوایل قرن چهارم هجری ،7این قرائت از دورۀ امام سجاد تا عصر غیبت
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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در شام رایج بوده است که مًکن است این قرائت را نید مورد تقریر معصومان بدانیم.
حاصل آنچه بیان شد این است که دو قرائت رایج در شهر مدینه ،یعنی قرائت ابوجعفر و
نافع و همچنین دو قرائت رایج در شهر بصره ،یعنی قرائت حسن بصری و قرائت ابوعًرو و
همچنین قرائت رایج شهر مکه ،یعنی قرائت ابنکثیر و هًینهور سه قرائت رایج در شهر
 .1نکد :ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،2ص911؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج ،0صص.000-001
 .2ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،0ص.940
 .3ابنندیم ،الفهرست ،ص40؛ قدوری ،رسم المصحف ،صص.142-140
 .4ابنجدری ،غایة النهایة ،ج ،0ص.209
 .5ابنمجاهد ،السبعة ،ص.00
 .6هًان ،ص.10
 .7هًان ،ص.10

کوفه ،یعنی قرائت عاصم ،اعًش و حًده و قرائت رایج شام ،یعنی قرائت ابنعامر ،مقارن با
عصر اهلبیت بوده است و میتوان این قرائاب را مورد تجوید و تقریر اهلبیت عنوان
کرد .همچنین اگر رواج قرائت دیگری در سایر مناهق و شهرهای بدرگ اسالمی همچون
بغداد ،خراسان و یًن ثابت شود ،می تواند در کنار این قرائاب مورد تقریر دانسته شود.
البته در خصوص قرائت قاریانی که پس از درگذشتشان ،قرائتشان در آن شهر تغییر کرده
است -مانند قرائت ابوجعفر در مدینه ،قرائت حسن بصری در بصره و قرائت عاصم و اعًش
در کوفه -نکتۀ بسیار مهًی وجود دارد که نباید از آن غفلت شود و آن ،دقت در عدم خلط
مسألۀ «رواج قرائت یک قاری» با مسألۀ «رواج قرائت راویان او» است؛ زیرا رواج و به دنبال
ائت راویان آن قاری نیست .به عنوان مثال ،قرائت
تقریر قر ِ
تقریر قر ِ
ائت یک قاری به معنای ِ
آنِ ،

روایت
عاصم هرچند مورد تقریر دانسته شود؛ اما از آنجا که پس از درگذشت او ،هیچگاه
ِ
راویان قرائت او -از جًله ابوبکربنعیاش و حفص و دیگران -رواج نیافت ،-بلکه قرائت
اعًش و سپس قرائت حًده در کوفه رایج شد -بنابر این قرائتی که راویان او نقل کردهاند
هیچگاه خود رواج نداشته و در نتیجه مورد تقریر قرار نگرفتهاند .1بنابر این قرائت عاصم تنها در
مواردی که احراز شود قرائت او است معتبر خواهد بود؛ به این صورب که تًام راویانش،
د
قرائت او را بدون اختالف نقل کرده باشند .بدین روی اگر مثال حفص قرائتی را از عاصم نقل
کرده باشد که ابوبکربنعیاش یا یکی دیگر از راویان عاصم ،خالف آن را از عاصم نقل کرده
اختالف نقل راویان از قرائت عاصم ،نه روایت حفص معتبر خواهد بود و نه روایت
ِ
ابوبکربنعیاش و نه روایت دیگر راویان او؛ زیرا هیچ یک از این روایاب ،تقریر نشدهاند ،بلکه
آنچه تقریر شده ،قرائت عاصم است که تنها در صورب اتفاق راویان در نقل ،قرائتش احراز
میشود .این نکته در رابطه با قرائت ابوجعفر ،حسن و اعًش نید مطرح است.
اما قرائاتی که حتی پس از درگذشت قاریانش ،همچنان در آن شهر رایج مانده است،

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت

باشند ،قرائت عاصم احراز نشده و روایت حفص معتبر نخواهد بود .به عبارب دیگر ،در موارد

 .1برخی از نویسندگان با استناد ناقص به سخن ابنمجاهد سعی کردهاند که قرائت رایج در کوفه پس از
درگذشت عاصم را روایت شعبه (ابوبکربنعیاش) از قرائت عاصم القا کنند (عابدی و ترابی میبدی،
جایگاه روایت شعبه از عاصم نزد مفسرین امامیه ،مطالعاب قرائت قرآن ،ش ،4ص)04؛ اما ابنمجاهد
تصریح میکند که قرائت ابوبکربنعیاش در کوفه رواج نیافته بود .نکد :ابنمجاهد ،السبعة ،ص.00
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مانند قرائت نافع در مدینه ،قرائت ابوعًرو در بصره ،قرائت ابنکثیر در مکه ،قرائت حًده در
کوفه و قرائت ابنعامر در شام ،وضعیت کًی متفاوب است؛ زیرا قرائت آنان پس از
درگذشتشان توسط راویان نقل میشد و بین مردم رایج بود .بنابر این خود روایت راویان که
در عصر معصومان وجود داشته است ،می تواند مورد تقریر و تجوید ایشان قرار گرفته باشد؛
هًانهور که اصل قرائت مورد تقریر قرار گرفته بود .بر این اساس اگر بتوان احراز نًود که از
هر یک از این قاریان ،کدام روایت در عصر معصومان رایج بوده است ،آن روایت نید مورد
تجوید و تقریر دانسته میشود؛ اما اگر این امر احراز نشود ،در حکم دستۀ قبل خواهد بود
که تنها قرائت خود قاری معتبر دانسته میشود و مختص مواردی است که راویان بدون
اختالف آن را نقل کرده باشند.
ارزیابی :بر اساس این فرضیه ،تجوید و تقریر اهلبیت ،انحصار به قرائت رایج بین
مردم در هر یک از شهرها پیدا کرده است که این امر ،هرچند صحیح است و تقریر چنین
قرائت رایجی ،جای تردید ندارد؛ اما منحصر کردن تقریر و مشروط کردن آن به رواج عًومی
بین مردم ،چندان پذیرفتنی نیست؛ زیرا منع یا تأیید امام معصوم را نًیتوان منحصر در امور
رایج عًومی تصور کرد ،بلکه هر عًلی که بین تعداد قابل توجهی از مسلًانان جریان داشته
باشد و بین مردم شناخته شده باشد ،هر چند در تًام شهر رایج نشده باشد ،اگر امام نسبت به
آن سکوب کند و از آن منع و ردع نکند ،به معنای تقریر و تجوید آن خواهد بود .بر این اساس
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

درست نیست که تقریر اهلبیت را به قرائت رایج در شهرها ،محدود و خالصه کنیم.
 .5تقریر قرائات متعارف و شناخته شده

در عصر اهلبیت

مًکن است برای تقریر قرائت ،دایرۀ وسیع تری تصور کرد که عالوه بر قرائاب رایدج در شدهر
معصومان و در هر یک از شهرهای بدرگ اسالمی ،سایر قرائاب متعارف و شناخته شدده کده
دستکم گروهی از مسلًانان مطابق آن قرائت میکردندد را نیدد شدامل شدود ،هرچندد ایدن
قرائاب شناخته شده ،در میان اکثریت مردم شهر ،رواج عًومی نداشته باشد .بر اسداس ایدن
نظریه ،تنها قرائداب شداذی کده بدین عًدوم مدردم ناشدناختهاند و تنهدا فدرد یدا افدراد شداذ و
ائداب
ناشناختهای آنگونه قرائت میکنند ،از دایرۀ تقریدر خدارج خواهندد بدود؛ امدا سدایر قر ِ
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شناخته شده ،اعم از قرائاب هفتگانه ،دهگانده و چهاردهگانده و راویدان آنهدا و حتدی دیگدر
قاریانی که بین مردم قرائتشان شناخته شده باشد ،در دایرۀ این تقریر گنجانده میشوند.
این نظریه از ظاهر عبارب آیتالله خویی نید بر میآید که گفته است:
در مسألۀ قرائت در نًاز ،اقتضای قاعدۀ اولی ،عدم کفایت قرائتی است که قرآن بودنش
احراز نشده باشد...؛ اما با توجه به آنچه قطعی است که معصومان هر یک از قرائاب
شناخته شده در زمانشان را تقریر کردهاند شکی در کفایت هر یک از این قرائاب (در
نًاز) وجود ندارد؛ زیرا این قرائاب در زمان ایشان شناخته شده بوده است و از جانب
آنان ردع و منعی از این قرائاب صادر نشده است؛ چه آنکه اگر منعی بود به صورب
متواتر و یا دستکم با اخبار واحد نقل میشد ...بنابر این معنا ندارد که جواز قرائاب را
به قرائاب هفتگانه یا ده گانه تخصیص بدنیم .بله شرط جواز آن است که قرائت شاذی
نباشد که نقل آن با نقل ثقاب ندد علًای اهل سنت ثابت نشده باشد و همچنین شرط
ََ َ
ک َ
یوم الدین»
است که قرائت جعلی (موضوع) نباشد که مثال قرائت شاذ ،قرائت «مل
به صیغۀ ماضی و نصب یوم است (که هیچ یک از قاریان چهاردهگانه اینگونه
نخواندهاند ،بلکه به صورب شاذ از انسبنمالک نقل شده است) و مثال قرائت جعلی،
العلًاء» به رفع « ُ
قرائت «إ ّنًا یخشی ُ
َ
َ
العلًاء» است که
الله» و نصب «
الله من عباده
قرائت خداعی از ابوحنیفه است .خالصه آنکه قرائت در نًاز با هر قرائتی که در زمان

اهلبیت متعارف بوده است جاید است.1

شناخته شده باشد دلیلی بر اختصاص تقریر به مشهورترین قرائت شهر وجود ندارد؛ زیرا
تقریر ،به مشهورترین امور انحصار ندارد ،بلکه هر امری که متعارف باشد و جًع قابل توجهی
به آن پرداخته باشند اگر منع و ردعی نسبت به آن صادر نشود ،مورد تقریر دانسته میشود.
تقریر یک قرائت ،به رواج و شهرب عًومی آن وابسته نیست و در
بر اساس این نظریهِ ،

نتیجه افدون بر قرائاتی که دست کم مدتی در یک شهر رایج بودند (مانند قرائت ابوجعفر،

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت

این نظریه مستند به این است که وقتی در یک شهر چند قرائت بین مردم ،متعارف و

نافع ،حسن ،ابوعًرو ،ابنکثیر ،عاصم ،اعًش ،حًده و ابنعامر) ،قرائاب متعدد دیگری نید
مورد تقریر دانسته میشوند ،قرائاتی همچون قرائت کسائی که در کوفه بر مردم قرائت
 .1خویی ،البیان ،صص.000-000
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میکرد1؛ اما قرائتش بر قرائت رایج کوفه ،یعنی قرائت حًده غلبه نیافت و یا قرائت
ابن محیصن که قرائتش ندد اهل مکه به اندازۀ قرائت ابنکثیر رواج نداشت 2و همچنین قرائت
ْ َ
َ ّ
سایر قاریان شناخته شدهای همچون عاصمبنعجاج َجحدری (م021ق) ،یحییبنمبارک
َ ْ
َْ
یدیدی (م212ق) ،یعقوببناسحاق حض َرمی (م211ق) ،ابانبنتغ ِلب (م040ق)،
محًدبنعبدالرحًنبنأبیلیلی (م041ق) ،سلیمبنعیسیبنسلیم (م011ق) و کسانی دیگر
روایت راویان شناخته شدۀ هر قرائت مانند ابوبکربنعیاش ،حفص ،ورش،
و هًینهور
ِ
قالون ،عیسیبنوردان ،ابن ّ
جًاز و دیگر راویان قرائاب شناخته شده.
ّ
در مقابل اینگونه قرائاب که مورد تقریر دانسته میشوند ،قرائاب شاذی قرار دارند که تنها به
یک شخص یا افراد اندکی منتسباند و عًوم مردم با آن بیگانهاند؛ چه آنکه در جامعه شناخته
شده نبوده و پیروان قابل توجهی ندارند .اینگونه قرائاب گاهی با کلًاب و یا رسم الخط
د
مصحف عثًانی نید مطابقت ندارند .از آنجا که اساسا تقریر به اموری اختصاص دارد که در
منظر معصوم انجام گیرد و معصوم در مقابل آن سکوب کند ،بنابر این تا زمانی که افراد قابل
توجهی در جامعه به آن عًل نکنند ،در منظر بودن آن ،احراز نًیشود و در نتیجه قرائاب
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شاذی که در منظر معصوم بودن آنها احراز نشده باشد ،مشًول تقریر و تجوید نخواهند بود.
ّ
د
البته شاذ بودن یک قرائت ،الداما به معنای باهل بودن آن نیست ،بلکه شاذ بودن یک قرائت
د
صرفا به این معناست که تقریر ،موجب اعتبار بخشیدن به آن نشده است؛ اما یک قرائت شاذ،
د
َ َ ُ
میتواند اعتبارش را از جهت دیگری کسب کند؛ مانند قرائت آیۀ َ و َم ْن ق َتل ُه ِم ْنک ْم ُم َت َع ًِّدا
َ
َ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ ْ
ف َجداء ِمثل ما ق َتل ِم َن َّالن َع ِم َی ْحک ُم ِب ِه ذوا َعدل ِم ْنک ْم 3که عًوم قاریان «ذوا عدل» را به صیغۀ
تثنیه قرائت کردهاند؛ اما در جوامع حدیثی شیعه در چندین روایت از اهلبیت ،قرائت «ذو

عدل» به صیغۀ مفرد ،صحیح دانسته شده است .4بنابر این عدم تقریر قرائاب شاذ ،به معنای
باهل بودن هرگونه قرائت شاذی نیست ،بلکه مًکن است یک قرائت شاذ که اعتبارش با تقریر
ثابت نشده ،با دلیل دیگری همچون روایت خاص ،معتبر تلقی شود.
 .1ابنمجاهد ،السبعة ،ص01؛ ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،ج.231 ،0
 .2ابنمجاهد ،السبعة ،ص.01
 .3سورۀ مائده ،آیۀ .31
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص211؛ هًان ،ج ،4صص 930و 930؛ هوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،0ص.904
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ارزیابی :از آنجا که این نظریه از یک هرف با مالحظۀ واقعیتهای تاریخی ،یعنی تعدد
قرائاب در عصر معصومان مطرح شده است و از هرف دیگر تقریر را در حیطۀ مرزهای شهر
ائت مشهور در هر شهر ،منحصر و محدود نکرده است ،بر این اساس
سکونت یا صرف قر ِ
این نظریه از اشکاالب سابق به دور است و از قوب بیشتری برخوردار است.

شایان ذکر است که تنها راهی که بر پایۀ حقایق تاریخی استوار باشد و بتواند روایت
راویان هر قرائت از جًله روایت حفص از قرائت عاصم را در دایرۀ تقریر بگنجاند ،هًین
روایاب
نظریه است که مطابق آن قرائت عاصم به روایت حفص ،در کنار سایر قرائاب و
ِ
ائاب مختلف در
راویانشان معتبر تلقی میشود .بر این اساس ،قرائت هبق هر یک از این قر ِ
نًاز جاید دانسته میشود.

البته یادآوری می شود که تجوید و تقریر قرائاب مختلف ،به این معنا نیست که هر یک از
این قرائاب مختلف ،ندول مستقل داشتهاند و قرآن کریم بر هبق چندین قرائت نازل شده
باشد .به عبارب دیگر ،تجوید و تقریر ،بیانگر حکم واقعی نیست که داللت بر تعدد ندول
د
داشته باشد ،بلکه بیان حکم ظاهری است که صرفا نوعی ترخیص و تجویدی است برای
قرائت هبق هر یک از این قرائاب .بنابر این هرچند قرائت واقعی و آنچه توسط جبرئیل بر
پیامبر اکرم نازل شده است تنها یک قرائت است؛ اما با توجه به نامشخص بودن این

شناخت قرائت تجویز شده اهلبیت از طریق تأیید روایی

دربارۀ قرائت قرآن کریم ،روایاتی از اهلبیت نقل شدده اسدت کده بدرای بررسدی داللدت
آنها ،ابتدا اصل روایاب ذکر می شود و به دنبال آن نظریاب یدا فرضدیاتی کده در تفسدیر ایدن
روایاب قابل هرح است ارائه میشود.
در روایتی از امام صادق چنین آمده است:

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت

قرائت واقعی ،ت الوب قرآن هبق هر یک از قرائاب مختلف ،تجوید شده است و در تکالیفی
همچون نًازُ ،مجدی دانسته شده است.

سالمبنسلًة نقل میکند که شخصی ندد امام صادق بخشهایی از قرآن را میخواند
که بهصورتی که مردم میخواندند ،نبود ،در حالی که من میشنیدم .امام صادق

فرمود :از این قرائت دست بردار و « ْاق َر ْأ َک ًَا َی ْق َر ُأ َّ
الناس؛ آنگونه که مردم میخوانند
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بخوان» ،تا اینکه قائم قیام کند ،پس زمانی که قائم قیام کند کتاب خداوند عدوجل را
بر هبق حدودش میخواند و مصحفی که علی نگاشته است را آشکار میسازد.1

سند این روایت بهدلیل وقوع تصحیف در نام «سالمبنسلًة» مردد بین مجهول ،ثقه و
ضعیف است؛ اما برخی با ذکر شواهدی راوی آن را «سالم ابو سلًة» دانستهاند و سند آن را
صحیح خواندهاند.2
روایت دیگری قریب به هًین مضًون اینگونه است:
محًدبنسلیًان از بعضی از اصحابش نقل میکند که به حضرب ابیالحسن (امام
کاظم یا امام رضا )عرض کردم فدایت شوم ،ما آیاب قرآن را میشنویم در حالی که
آن آیاب ندد ما آنگونه که شنیدهایم نیست و دوست نداریم آنگونه که از شًا به ما
رسیده آن آیاب را بخوانیم ،پس آیا گناه کردهایم؟ پس ایشان فرمودند :خیرْ « ،اق َر ُءوا َ
کًا
کم َم ْن ی َع ِّل ًُ ْ
َت َع َّل ًْ ُت ْم َف َسیجی ُئ ْ
کم؛ هًانگونه که تعلیم دیدهاید بخوانید؛ چرا که در آینده
ِ
3
کسی که به شًا تعلیم دهد نددتان خواهد آمد» .

سند این روایت به شدب ضعیف است؛ زیرا افدون بر وجود ارسال در آن ،محًدبنسلیًان
نید به شدب تضعیف شده است 4و سهلبنزیاد نید وثاقتش مورد اختالف است.5
در روایت دیگری از سفیانبن سًط نید چنین نقل شده است:
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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از امام صادق در مورد تندیل قرآن پرسیدم .امام صادق فرمودْ « :اق َر ُءوا َ
کًا


ِّ
6
ُعل ًْ ُت ْم؛ هًانگونه که تعلیم دیدهاید بخوانید» .

َ َ َ َ ٌ َ َ
« .1محًدبنیحیی عن محًدبنالحسین عن عبدالرحًنبنأبي هاشم عن سالمبنسلًة قال :ق َرأ َر ُجل َعلی أ ِبي
َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ د َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ
ْ
ْ ْ َ
َّ ُ َّ
اس فقال أ ُبو َع ْب ِد الل ِه کف َع ْن َه ِذ ِه ال ِق َر َاء ِة اق َرأ ک ًَا
عب ِد الل ِه و أنا أست ًِع حروفا ِمن القر ِآن لیس علی ما یقرأها الن
َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ
الله َع َّد َو َج َّل َع َلی َح ِّده َو َأ ْخ َر َج ْال ًُ ْص َح َف َّالذي َک َت َبهُ
ِ
ِ
َیقرأ الناس حتی یقوم الق ِائم ف ِِذا قام الق ِائم قرأ ِکتاب ِ
ع ِلي ».کلینی ،الکافی ،ج ،2ص099؛ صفار ،بصائر الدرجات ،ج ،0ص :039به نقل از سالمبنابیسلًة.
 .2بابایی و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،صص.09-02
َ َ ُْ ُ َ
ْ
« .3عدة من أصحابنا عن سهلبنزیاد عن محًدبنسلیًان عن بعض أصحابه عن ِأبيال َح َسن قال :قلت ل ُه
ُْ َ
َ ْ َْ َ َِ َ َ
ُ
َ ُ
ََ َ َ
ْ ُ َ َ َّ َ
اب ِفي الق ْر ِآن ل ْی َس ِه َي ِع ْندنا ک ًَا ن ْس ًَ ُع َها َو ال ن ْح ِس ُن أن نق َرأ َها ک ًَا َبلغ َنا َع ْنک ْم
ُج ِعلت ِفداك ِإنا ن ْس ًَ ُع اْل َْی
ِ
َ َ َّ َ
َ ْ ََْ ََ َ َ ْ
ِّ ُ
ُ
ف َهل نأث ُم فقال ال اق َر ُءوا ک ًَا ت َعل ًْ ُت ْم ف َس َی ِج ُیئک ْم َم ْن ُی َعل ًُکم ».کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.003
 .4نجاشی ،الرجال ،ص901؛ هوسی ،الرجال ،صص 949و.909
 .5نکد :خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،1صص.940-990
َ َ
« .6عدة من أصحابنا عن سهلبنزیاد عن عليبنالحکم عن عبداللهبنجندب عن سفیانبنالسًط قال:
َْ ُ َ
َ ِّ
َّ
ُْ َ َ ْ
َ
َسألت أ َبا َع ْب ِد الل ِه َع ْن ت ْن ِدیل الق ْر ِآن قال اق َر ُءوا ک ًَا ُعل ًْ ُت ْم ».کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.090
ِ

در سند این روایت نید افدون بر سهلبنزیاد که وثاقتش مورد اختالف است،1
سفیانبنسًط نید وجود دارد که فاقد توثیق است.2
در روایتی از امام رضا نید در پاسخ به سؤال شخصی که از کیفیت قرائت سورۀ توحید
پرسیده بود به قرائت «الناس» امر شده است .3در این روایت نید علیبنأحًدبن
محًدبنعًران دقاق وجود دارد که در کتب رجالی هیچ توثیقی ندارد؛ جد آنکه شیخ
صدوق بر او ترضی کرده است .4افدون بر آنکه دو راوی دیگر ،یعنی حسینبنحسن و
بکربنزیاد نید هیچگونه توثیقی ندارند.
در تحلیل اینکه چه قرائتی در این روایاب مورد امضا قرار گرفته و به آن امر شده است،
چند نظریه مطرح است؛ از جًله نظریاتی که در باب تقریر قرائت بیان شد .برخی با تصور
رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص و یا تصور اندراج این قرائت در جًیع
مصاحف در هول تاریخ ،این روایاب را تنها امضای روایت حفص از قرائت عاصم
دانسته اند که فساد مبنای این ادعا بیان شد .از دیگر احتًاالب این است که امضای این
روایاب را به قرائت رایج در شهر سکونت معصومان یعنی شهر مدینه مرتبط بدانیم و
احتًال دیگر آن است که قرائاب رایج در هر یک از شهرهای بدرگ اسالمی را امضا شده
بدانیم و نظریۀ دیگر آن است که این روایاب را تأیید و امضای تًام قرائاب شناخته شده و
متعارف بین مردم بدانیم.
مورد متعلق تقریر معصومان ،مطرح شده بود؛ اما چهار نظریه یا فرضیۀ دیگر در خصوص
تحلیل تأییداب روایی وجود دارد که در رابطه با تقریر مطرح نبود.

 .1نکد :خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،1صص.940-990
 .2نکد :هًان ،ص.011
« .3حدثنا عليبنأحًدبنمحًدبنعًران الدقاق رحًه الله قال حدثنا محًدبنأبيعبدالله الکوفي قال حدثنا
محًدبناسًاعیل البرمکي قال حدثني الحسینبنالحسن قال حدثني بکربنزیاد عن عبدالعدیدبنالًهتدي
َ ُْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
ََ ْ َ
َ َُْ
َ َ َ ُ ُّ
َّ َ ٌ
الرضا َعن َّالت ْو ِح ِید فقال کل َم ْن ق َرأ قل ُه َو الل ُه أ َحد َو َآم َن ِب َها فقد َع َرف َّالت ْو ِحید قلت ک ْیف َیق َرأ َها
قال :سألت
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ِ
قال کًا یقرأها الناس ».کلینی ،الکافی ،ج ،0ص30؛ صدوق ،التوحید ،ص.214
 .4نکد :خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،00ص.214
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این پنج نظریه یا فرضیه در مورد متعلق تأیید روایاب ،مشابه هًان مباحثی است که در
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 .1تأیید قرائت رایج در عصر و شهر صدور روایت
روایاب تأیید قرائت را ناظر به قرائت رایج در شهر صدور روایدت بددانیم کده در
مًکن است
ِ
این صورب با توجه به صدور ایدن روایداب از امدام صدادق ،امدام کداظم و امدام رضدا و

سکونت ایشان در عًدۀ حیاب و دورۀ امامت در شهر مدینه ،احتًال اینکه محل صدور این
روایاب شهر مدینه باشد ،بیشتر از سایر احتًاالب اسدت کده در ایدن صدورب قرائدت ندافع
متعلق امضای روایاب خواهد بود؛ چرا که این قرائت از دورۀ امامت امدام صدادق-114( 
148ق) تا دستکم اوائل قرن چهارم هجری در شهر مدینه رواج داشت.1
اما این احتًال نید وجود دارد که محل صدور این روایاب یا برخی از آنها ،شهر مکه
باشد ،شهری که اهلبیت و جًع کثیری از شیعیان از سراسر نقاط اسالمی ،در موسم
حج به این شهر مشرف میشدند .در این صورب قرائت ابنکثیر که از دورۀ امامت امام
باقر004-31( ق) تا دست کم اوائل قرن چهارم هجری در شهر مکه رواج داشت،2
متعلق امضای روایاب خواهد بود.
با توجه به سایر مسافربهای

اهلبیت

به دیگر شهرها ،احتًال صدور روایت در

سایر شهرها نید وجود دارد .به عنوان مثال امام صادق با احضار حکومت وقت در زمان
حکومت سفاح ( 092ق تا 090ق) و منصور دوانیقی (090ق تا 011ق) پیش از شهادتشان
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در سال 041هجری قًری ،سفرهایی به شهرهای عراق از جًله کوفه داشتهاند که با توجه به
درگذشت عاصم در سال  020هجری ،در هنگام سفر امام به شهر کوفه ،اعًش در کوفه امام
قرائت بود و اهل کوفه به قرائت او روی آورده بودند 3که در این صورب قرائت وی مورد امضا
امضا قرار گرفته است.
بنابر این بر اساس اعتبار قرائت شهر صدور روایت ،یکی از سه قرائت نافع ،ابنکثیر و یا
اعًش مورد تأیید این روایاب دانسته میشود.

 .1ابنمجاهد ،السبعة ،ص.09
 .2هًان ،ص.01
 .3ابنندیم ،الفهرست ،ص40؛ قدوری ،رسم المصحف ،صص.142-140
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 .2تأیید قرائت رایج در عصر و شهر سکونت راوی
مًکن است گفته شود قرائتی که در شهر راوی رواج داشته اسدت مدورد تأییدد روایداب قدرار
َ ُ ِّ
َ َ َّ
د
کًا عل ًْ ُت ْم» است .بنابر این
کًا ت َعل ًْ ُت ْم» و «
گرفته است؛ زیرا راوی قطعا داخل در خطاب «
ْ ْ
د
قرائتی که او در شهر خود تعلیم دیده است قطعا مشًول امضا خواهد بود .در روایدت «اق َدرأ
َ ْ ُ َّ
ک ًَا َیق َرأ الناس» نید «الد» در «الناس» میتواند عهد ذهنی باشد و به مردم شهر سؤال کنندده
(راوی) اشاره داشته باشد .بر این اساس برای یافتن قرائت تأیید شده ،بایدد شدهر هدر یدک از
راویان مستقیم این روایاب مالحظه شود.
اگر راوی روایت اول را سالم ابوسلًه بدانیم ،در کوفی بودن او تردیدی نیست1؛ چنانکه
راوی روایت دوم ،یعنی سفیانبنسًط نید اهل کوفه است .2در روایت سوم نید اگر فردی که
محًدبنسلیًان روایتش را از او با تعبیر «عن بعض أصحابه» نقل کرده با خود او از یک
شهر بدانیم ،او نید کوفی یا بصری خواهد بود؛ زیرا نجاشی محًدبنسلیًان را اهل کوفه
دانسته است 3و شیخ هوسی او را اهل بصره معرفی کرده است4؛ اما راوی روایت چهارم
دربارۀ قرائت سورۀ توحید ،عبدالعدیدبنمهتدی است که اهل قم است.5
با این توضیح ،اگر کوفی بودن راویان سه راویت نخست پذیرفته شود و شهر سکونت
د
راوی مالک قرار گیرد ،تأیید روایی قطعا شامل قرائت اعًش و حًده میشود؛ زیرا قرائت
019ق) و امام رضا219-019( ق) در کوفه رواج داشته است؛ اما تأیید قرائت عاصم
احراز نًیشود؛ زیرا با توجه به در گذشت او در حدود بیست و یک سال پیش از شهادب
امام صادق ،ثابت نیست که روایت تأیید امام صادق ،در زمان رواج قرائت عاصم در
کوفه صادر شده باشد .چنانکه احراز نشدن بصری یا کوفی بودن محًدبنسلیًان نید منجر
به عدم احر ِاز تأیید ،نسبت به قرائت شهر بصره میشود .در خصوص قرائت رایج در شهر قم
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اعًش در زمان امام صادق041- 004( ق) و قرائت حًده در دورۀ امام کاظم- 041( 

 .1هوسی ،الرجال ،ص.200
 .2هًان ،ص.221
 .3نجاشی ،الرجال ،ص.012
 .4هوسی ،الرجال ،ص.909
 .5نجاشی ،الرجال ،ص440؛ هوسی ،الرجال ،ص.901
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که عبدالعدیدبن مهتدی در آن ساکن بود نید گدارشی در دست نیست.
 .3تأیید قرائ ت رایج در هر عصری با مناط همگامی با قرائت مشهور
برخی ادعا کرده اند که مناط و معیار تجوید حکم به قرائت الناس در این روایداب ،هًگدامی
با قرائت مشهور بین عًوم مردم است و در نتیجه قرائت عصر اهلبیت مددخلیتی در ایدن
تجوید نداشته ،بلکه باید در هر زمان و هر مکانی ،قرائتی را برگدید که بین عًدوم مسدلًانان
آن عصر و منطقه رواج دارد؛ بنابر این با توجه به رواج قرائت حفص در عصر حاضر در اکثدر
بالد شرقی اسالم ،مسلًانان در این بالد باید تنها بر هبق این قرائت ،قرآن را تالوب کنند.1
در تأیید این دیدگاه شاید گفته شود که صدور روایاب مختلف از چند امام در چند عصر
متفاوب و در چند شهر مختلف ،بیانگر آن است که قید زمان و مکان در این حکم مدخلیتی
ندارد و در نتیجه در هر زمان و مکانی الزم است قرائت مشهور بین مردم تبعیت شود.
ارزیابی :مًکن است در توجیه این نظریه ادعا شود که این روایاب ،قضیۀ خارجی
نیستند که به شرایط عصر صدور منحصر باشد ،بلکه قضیۀ حقیقیاند که در هر عصر و
د
دورهای مصادیق مربوط به آن عصر را دارند؛ اما این ادعا کامال اشتباه است؛ زیرا در قضیۀ
حقیقی ،حکم روی افراد نًیرود ،بلکه روی یک عنوان کلی میرود که در هر زمان و
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

مکانی که مصداقی برای این عنوان کلی وجود داشته باشد حکم به آن مصادیق تعلق
د
ُ
الصالة علی الًسلم» یک قضیۀ حقیقی است که در آن حکم وجوب
میگیرد؛ مثال «تجب
نًاز ،بر عنوان کلی «الًسلم» بار شده است و نتیجهاش آن است که هر گاه مسلًانی در هر
زمان و مکانی وجود داشته باشد نًاز بر او واجب خواهد بود .این در حالی است که حکم
ْ ْ
ْ
در روایاب مربوط به قرائت با تعابیری چون «اق َرأ» و «اق َر ُءوا» هًراه است که به مخاهب
ْ ْ
ْ
َ
خارجی بار شده است (أنت مستتر در اق َرأ؛ واو در اق َر ُءوا) ،نه یک عنوان کلی مثل
«االنسان» یا «الًسلم» که دارای مصادیق مختلف باشد .بنابر این معنا ندارد قضیه را قضیۀ
حقیقی فرض کنیم ،بلکه حتی اگر مخاهب این روایاب را جًیع مسلًانان جهان تا روز

 .1شاهپسند ،داللت و مصداق روایت اقرأ کما یقرء الناس ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال ،40ش،2
صص.240-241
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قیامت بدانیم ،باز هم قضیۀ حقیقی نخواهد شد؛ زیرا باز هم حکم به افراد (هر چند فراوان)
تعلق گرفته است ،نه به یک عنوان کلی .بنابر این تصور اینکه این روایاب بیان قضیۀ حقیقی
باشند ،تصور نادرستی است.
بر این اساس برای استفادۀ حکم کلی از این روایاب و تعًیم آنها به مکان و زمانی غیر
از مکان و زمان صدور ،ناگدیر باید ادعای تنقیح مناط و یا الغای خصوصیت شود؛ به این
معنا که ادعا شود مناط قطعی برآمده از این روایاب ،هًگامی با قرائت مشهور در هر عصر
د
است و یا ادعا شود قرائت عصر یا شهر سکونت امام ،قطعا هیچ مدخلیتی در حکم تجوید
د
قرائت نداشته است و این خصوصیاب ،شرعا ملغا و بدون اهًیت خواهند بود.
اما این ادعا نید پذیرفتنی نیست؛ زیرا مناط ذکر شده برای این روایاب (هًگامی با قرائت
مشهور) قطعی نیست ،بلکه ِصرف حدس و گًان است و دلیل و شاهدی بر اینکه مناط

قطعی این تجوید روایی ،هًگامی با قرائت مشهور در هر عصری باشد وجود ندارد ،در

مناط حکم ،قطعی
حالی که در تعًیم حکم از هریق تنقیح مناط ،شرط اصلی آن است که ِ
باشد و ندد عرف مردم ،خصوصیاب موضوع هیچ دخالتی در حکم نداشته باشند .1بنابر این

در صورب شک در مناط یک حکم ،نًیتوان حکم را تعًیم داد؛ چرا که تعًیم احکام با
مناط ظنی و غیر قطعی ،ه ًان قیاس است که در فقه امامیه حجیتی ندارد.

قرائتی در هر عصری با هر خصوصیتی رایج شود ،تبعیتش الزم است!
افدون بر این ،مناط ادعا شده (هًگامی با قرائت مشهور) با واقعیتهای عصر صدور
د
روایت سازگار نیست؛ زیرا اساسا یک قرائت مشهور در جامعۀ اسالمی و بالد مختلف
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الغای خصوصیت نید هًین هور است و تنها نسبت به خصوصیاتی است که عرف برای
ّ
آن خصوصیت ،احتًال مدخلیت در حکم مطرح نداند و در غیر این صورب تعدی و تعًیم
به خارج از موضع ّ
نص ،شرعیت ندارد .این در حالی است که نًیتوان به صورب قطعی
ِ
ادعا کرد که قرائاب رایج در زمان معصومان ،هیچ خصوصیتی نداشتهاند و ادعا نًود هر

جریان نداشت که امام برای هًگامی با قرائت مشهور به آن امر کند .البته برخی از قرائاب
بین جامعۀ اسالمی ناشناخته بودند و شاذ محسوب میشدند که از ظاهر روایت
 .1نکد :حلی ،نهایة الوصول ،ج ،4صص.23-21
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ََْ ُ ُُ د
وفا م َن ْال ُق ْرآن َل ْی َس َع َلی َما َی ْق َر ُأ َها َّالن ُ
اس» و
سالمبنسلًه با تعبیر «أست ًِع حر
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ََْ َ َ
َْ َُ َ
اب ِفي الق ْر ِآن ل ْی َس ِه َي ِعندنا ک ًَا ن ْس ًَ ُع َها» نید چنین بر
محًدبنسلیًان با تعبیر «نسًع اْلْی ِ
می آید که این روایاب در مقام نهی از قرائاب شاذ و ناشناخته در جامعۀ اسالمی ،به قرائاب
شناخته شده در جامعۀ اسالمی امر کردهاند که در این صورب مناط این روایاب ،اجتناب از
قرائاب شاذی است که اعتبار شرعی ندارند.
روشن است که شاذ بودن قرائت در قرون نخست هجری که به عصر ندول قرآن نددیک
است ،موجب کاهش اعتبار یک قرائت بود؛ اما در قرون متأخر از جًله در عصر حاضر ،نه
رواج یافتن یک قرائت موجب کسب اعتبار شرعی میشود و نه شاذ شدن و رواج نداشتنش
در جوامع اسالمی موجب بیاعتباریاش میشود.
بر این اساس مالک اصلی روایت ،در حقیقت هرد قرائاتی است که در قرون نخست
هجری ،شاذ و ناشناخته بودهاند ،نه اینکه مالک ،توجه به قرائت یا قرائاب رایج در هر عصر
و دورهای باشد .شایان ذکر است که حتی محتًل دانستن این مسأله ،موجب میشود که
قطع و یقین نسبت به ادعای مناط بودن هًگامی با قرائت مشهور حاصل نشود و در نتیجه
این مناط به دلیل ظنی بودن ،فاقد اعتبار شرعی دانسته شود.
اینکه گفته شود صدور روایاب از چند امام در چند عصر متفاوب و چند شهر مختلف،
د
موجب الغای قید مکان و زمان است نید خالی از اشکال نیست؛ زیرا اوال اگر نگوییم سند
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هیچ یک از این روایاب صحیح نیست تردیدی در ضعف سندی برخی از آنها وجود ندارد
و در نتیجه صدور چند بارۀ این مضًون از چند امام و در چند مکان و زمان ،احراز نشده
است تا بتوان به آن استناد نًود.
د
ثانیا برای الغای قید مکان و زمان ،باید به صدور روایت در دو مکان مختلف و دو زمان
متفاوب ،قطع وجود داشته باشد در حالی که حتی بر فرض صحت سند این روایاب ،چنین
قطعی موجود نیست و احتًال صدور هًۀ این روایاب در شهر مدینه -که اهلبیت عًدۀ
حیاب خویش را در این شهر زندگی کردهاند -وجود دارد که با زمان رواج قرائت نافع
مصادف است؛ زیرا این قرائت در دورۀ امامت امام صادق041-004( ق) ،امام کاظم

(019-041ق) و امام رضا219-019( ق) که این روایاب از ایشان صادر شده است در
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مدینه رواج داشته است .بنابر این صدور این روایاب تنها در زمان رواج قرائت نافع در مدینه
ّ
ّ
بوده است؛ پس نه تعدد مکان احراز شده است ،و نه تعدد زمان.
د
د
ثالثا ملغا دانستن قید مکان و زمان ،الداما به معنای مناط بودن هًگامی با قرائت مشهور
شاذ قرون
در هر زمان و مکانی نیست ،بلکه میتواند به معنای مناط بودن اجتناب از قرائاب ِ

نخست ،در هر زمان و مکانی باشد؛ به این معنا که در قرون متأخر از جًله در عصر حاضر
و در هًۀ بالد اسالمی ،الزم است از قرائاتی که در قرون نخست هجری ،شاذ محسوب

میشدند اجتناب شود.
 .4تأیید قرائتِ اصل کلمات بدون تغییر و اضافات تفسیری
مالحظۀ معنای قرائت در قرون نخست و مالحظۀ قرائن موجود در این روایاب نشان میدهد
د
که اساسا این روایاب ،ارتباهی با مسألۀ قرائت به معنای امروزی ،یعنی کیفیت خواندن اعراب
د
نقاط کلًاب ندارد؛ زیرا مقصود از قرائت در قرون نخست هجری ،عًدتا مربوط به اصدل
و ِ
کلًاب قرآنی بوده است ،نه اعراب و نقاط کلًاب ،هًدانگونده کده در مصداحف مختلدف
صحابه ،اصل کلًاب قرآنی گاه با اضافاب تفسیری و گاه با تغییراب تفسیری هًراه بوده است.
اقدام خلیفۀ سوم برای توحید مصاحف و رفع اختالف قرائت نیدد تنهدا بدرای برهدرف کدردن
اینگونه اختالفاب قرائی بود؛ زیرا بدیهی است که در زمان صحابه و اقدام عثًان بده توحیدد
اختالفاب قرائی صحابه ریشه در مصاحفشان داشت و هًین ،خلیفۀ سوم را بده احدراق ایدن
مصاحف واداشت .این نکته نشان میدهد مقصود از اختالف قرائدت صدحابه و مصداحف،
ائت اصل کلًاب قرآنی همچون اضافاب تفسیری یا واژگان مترادف بوده است.
اختالف قر ِ
ِ
البته بعد از ابداع نقاط و عالئم اعرابی ،به تدریج معنای قرائت و اختالف قرائی توسعه
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مصاحف ،هیچگونه عالئم و نقاهی برای تبیین اعراب و نقطه ،ابداع نشده بود1؛ در حالی که

 .1اقدام عثًان (م91ق) در یکسانسازی مصاحف در سال  91هجری صورب گرفت در حالی که ابداع نقاط
نشانگر اعراب قرآن برای اولین بار توسط ابواالسود دئلی در زمان والیت زیادبنسًیه بر کوفه بین سال 11
تا  19هجری انجام گرفت (زنجانی ،تاریخ القرآن ،صص )090-091و ابداع نقاط نشانگر تًاید حروف
توسط یحییبنیعًر و نصربنعاصم در زمان والیت حجاجبنیوسف بر عراق بین سال  01تا  10هجری
انجام شد( .میرمحًدی ،بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ،ص.)001

95

متفاوب اصل کلًاب،
یافت و اینگونه اختالفاب را نید در بر گرفت؛ اما همچنان قرائت
ِ

قرائت نامیده میشد .چنانکه واژگان مترادفی که از مصحف ابن مسعود نقل میشد با عنوان
قرائت ابنمسعود مطرح بود.
از این رو برخی بر این عقیدهاند که امر به قرائت عًومی در روایاب ذکر شده ،در
حقیقت ناظر به قرائت اصل کلًاب قرآنی و اضافاب تفسیری است و ارتباهی با معنای
امروزی قرائت یعنی نحوۀ تالوب اعراب و نقاط کلًاب ندارد.1
شواهد این دیدگاه ،در هًین روایاب نید مشاهده میشود؛ چنانکه در ادامۀ هًان روایتی
ْ
(اق َر ْأ َک ًَا َی ْق َر ُأ َّالن ُ
اس) به آوردن مصحف حضرب علی
که به قرائت عًومی امر کرده
توسط امام زمان ارجاع داده است و از آنجا که مصحف حضرب سالها قبل از ابداع
اعراب و نقطه تدوین شده بود و در نتیجه فاقد این عالئم بود و از هرف دیگر این مصحف
مشتًل بر تفسیر و تندیل بود ،روشن میشود که گفتگوی بین امام و راوی در رابطه با
اضافاب تفسیری و اصل کلًاب قرآنی بوده است ،نه در رابطه با اعراب کلًاب.
شاهد دیگر ،کثرب استعًال تعبیر «الناس» در روایاب متعدد امامیه برای اشاره به اهل
سنت است 2که در این صورب روایت « ْاق َر ْأ َک ًَا َی ْق َر ُأ َّالن ُ
اس» ،در مقام تجوید هًان قرائت
اهل سنت است که خلیفۀ سوم با احراق مصاحف مختلف ،مردم را بر آن جًع کرد.
بر این اساس ُمفاد این روایت تنها بیان تجوید قرائت بر هبق مصحف عثًانی و عدم
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ضرورب تالش برای به دست آوردن قرائت مصحف حضرب علی پیش از ظهور امام
زمان است.
مؤید این مطلب ،گرایشاب غالیانۀ راویان این روایاب است؛ چنانکه سالم ابوسلًه
راوی روایت « ْاق َر ْأ َک ًَا َی ْق َر ُأ َّالن ُ
اس» ابتدا از غالب شیعه و از پیروان ابوالخطاب بوده که پس
ْ
از کشته شدن یارانش توبه میکند 3و همچنین محًدبنسلیًان دیلًی راوی روایت «اق َر ُءوا
َ
کم َم ْن َیع ِّل ًُ ْ
کًا َت َع َّل ًْ ُت ْم َف َسیج ُیئ ْ
کم» به غلو توصیف شده است .4این نشان میدهد که این
ِ
 .1فیض کاشانی ،الوافی ،ج ،3ص0001؛ انصاری ،کتاب الصالة ،ج ،0ص.901
 .2نکد :مؤدب ،نزول قرآن و رؤیای هفت حرف ،صص.221 -201
 .3کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.919
 .4هًان ،ص012؛ هوسی ،الرجال ،ص.949
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راویان در مواجهه با اضافاب تفسیری که برخی اصحاب ائًه نقل میکردند ،نسبت به
صحت این نقل ها و یا صحت اصل قرائت عًومی (که عثًان مردم را بر آن جًع کرده بود)
دچار تردید یا شبهه شده بودند که امام هًان قرائت عًومی را برایشان تجوید میکند و بیان
اضافاب تفسیری صحیح از ناصحیح را به عصر ظهور امام زمان موکول میکند.

جمعبندی و نتیجهگیری

بررسی و مالحظۀ این امر که کدام قرائت یا قرائاب از جانب اهلبیدت ،فیالجًلده مدورد
تجوید و تأیید قرار گرفتهاند از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیدت

و دیگری تأییداب روایی آنان.
در خصوص اینکه تقریر معصومان چه قرائت یا قرائاتی را در برمیگیرد پنج نظریه یا
فرضیه قابل هرح است که محکم ترین نظریه که از اشکاالب دیگر نظریاب به دور است ،آن
است که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از
مسلًانان مطابق آن قرائت می کردند را مشًول تقریر بدانیم؛ هرچند در میان اکثریت مردم
رواج عًومی نداشته باشد .بر اساس این نظریه ،تنها قرائاب شاذی که بین عًوم مردم
شناخته شده نبودند و فقط فرد یا افراد شاذ و ناشناختهای آنگونه قرائت میکردند از دایرۀ
ائاب شناخته شده اعم از قرائاب هفتگانه ،دهگانه و
تقریر خارج خواهند بود؛ اما سایر قر ِ
دایرۀ این تقریر گنجانده میشوند .شایان ذکر است تنها راهی که بر پایۀ حقائق تاریخی
استوار باشد و بتواند تقریر معصومان را نسبت به راویان هر قرائت ،از جًله روایت حفص از
قرائت عاصم جاری بداند ،هًین نظریه است که مطابق آن قرائت عاصم به روایت حفص،
روایاب راویانشان معتبر تلقی میشود .البته موارد مخالفت هر یک
در کنار سایر قرائاب و
ِ
از قاریان ،با قرائتی که در روایاب معتبر بیان شدهاند از این تجوید و اعتبار مستثنا هستند.

اما در خصوص تأییداب روایی معصومان و اینکه ناظر به چه قرائت یا قرائاتی هستند
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چهاردهگانه و راویان آنها و حتی دیگر قاریانی که بین مردم قرائتشان شناخته شده باشد ،در

افدون بر پنجنظریۀ مطرح در مسألۀ تقریر ،چهار نظریۀ دیگر وجود دارد که صحیحترین
د
نظریه آن است که گفته شود این روایاب اساسا ارتباهی با مسألۀ قرائت به معنای امروزی،
نقاط کلًاب ندارند؛ زیرا مقصود از قرائت در قرون نخست
یعنی کیفیت خواندن اعراب و ِ
97

د
هجری ،عًدتا مربوط به اصل کلًاب قرآنی ،یعنی اضافاب تفسیری و یا واژگان مترادف
بوده است .این نوع از قرائاب ،در دوره ای که اعراب و نقطه ابداع نشده بود در مصاحف قابل
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
ائت هًان مصحف
ثبت بود .بر این اساس ،روایت «اقرأ کًا یقرأ الناس» ،در مقام تجوید قر ِ
عثًانی است و قرائت بر هبق مصحف حضرب علی را به عصر ظهور امام زمان
موکول میکند.
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