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 )نمونه: سوره کهف( در معنی عاصم با ورش قرائت اختالفات مقایسه 

 

 مهدی محمدی نژاد

 

 دکترای زبان و ادبیات عرب، استادیار دانشگاه گلستان

 

Mohammadi111nejad@gmail.com 

 

همچون اختالفات لهجه ای و کیفیت کتابت و غیره باعث وجود قرائات  یعوامل چکیده:

مختلف قرآن کریم شد. قرائت حفص و ورش دو قرائت معروف از قرآن کریم است که در 

جهان اسالم مورد توجه قرار گرفته است. اختالفات موجود در این دو قرائت گاهی اوقات به 

دو بخش عمده  قاله ضمن تقسیم بحث بهلفظ و گاهی به معنا برمی گردد. در این م

سعی شده با تکیه بر سوره کهف موارد مورد اختالف إحصاء شده  اختالفات لفظی و معنایی

و تأثیری که ممکن است هر کدام از دو قرائت  رجحان هر کدام بر دیگری عدم یا و ترجیح

 کهف سوره شده بانتخا بررسی برای که ای سورهبررسی شود.  بر ترجمه آیات داشته باشد

 کوتاه نه و طوالنی نه و بوده متوسط ای سوره اینکه و آیات مقدار تناسب خاطر به که است

 مقاله یک برای تواند می شود می معنایی و لفظی اختالفات شامل آن اختالف موارد و است

 .باشد مناسب

 اختالف، قرائت، ورش، حفص، لفظ، معنی. :واژگان کلیدي

 

 طرح مسأله:

موارد مختلفی است که اختالف لهجه و نحوه کتابت از جمله آن عوامل است و ناشی از  اختالف در قرائت های قرآنی

یکی از  در برخی موارد جواز قرائت بر موارد مختلف در یک کلمه یا عبارت را داده اند.و فقهاء مفسران  بسیاری از

وری که از یک عبارت معانی بسیار زیاد و مختلفی را می ویژگی های قرآن کریم وجوه مختلف معنایی آن است به ط

خواهد قرآن را خوب بکسی اگر توان فهمید و هر کس به اندازه قابلیت خود می تواند از دریای معارغ آن بهره بگیرد. 

به وجه وجه )که البته وجوه شاذ و نادر مورد نظر نیست( را بداند که هر کدام نسبت  چنددر مورد کلمه ای و بفهمد 

   کند. معانی مختلفی را از آیات برداشتمی تواند دیگر ترجیح ندارد 
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و گفت که دامن زدن زیاد به  شود باید به آنان حق داد اختالف قرائت باعث اختالف ملت مبادا که نگراننداگر برخی 

 نکات ذیل را مد نظر قرار داد: باید اما امری بیانجامداین امر ممکن است به چنین 

 .اوال اختالف قرائات در بین عموم مردم بررسی نمی شود و مخصوص محافل خاص علمی است

ثانیا اختالف قرائت را اگر در مورد ظاهر ألفاظ نفی کنیم در مورد باطن ألفاظ نمی توانیم مثال برخی حرف ال در آیه 

یا اینکه الصمد در آیه  (83: ص )عکبری: نافیه و برخی ناهیه و الف آن را إشباع دانسته اند را "فال تنسی"شریفه 

أحیانا که  اتآیا این اختالفرا برخی صفت و برخی خبر فرض کرده اند و هر دو نیز جایز است  "اهلل الصمد"شریفه 

ی آنها را بر هم ترجیح نمی دهد تفاوتی با اختالف قرائت های مشهور که احیانا ترجیحی بر هم ندارند یا هیچ قرینه ا

 رجحان آنها بر هم ناچیز است دارد؟  

و باید و نباید ها این فقه است که نظر می دهد و نه سلیقه افراد لذا غالب فقهاء قرائت در مورد مسائل شرعی  او ثالث

 شهور را جائز دانسته اند.بر اساس قرائات م

نکته دیگر این که در مورد موضوع این مقاله با وجود اینکه بحث های جسته و گریخته ای در برخی تفاسیر نوشته 

اما مباحث مقایسه ای به صورت مستقل  نوشته شده یا فارسی و احیانا بحث هایی تخصصی به زبان عربی شده است

 وضوع را بیشتر می کند. انجام نگرفته که این مطلب اهمیت م

 همچون: زبان عربی صورت گرفته  از جمله مباحثی که به

  .م{1991 بمصر، المعارف دار مطبعة مکرم، سالم العال عبد. }د النحویة، الدراسات فی وأثره الکریم القرآن

 م{1991 دمشق، جامعة منشورات ،5ط عتر، الدین نور. }د األدبیة والدراسات الکریم القرآن

 {..م1999 بیروت، الفکر، دار ،1ط الصغیر، أحمد محمود. }د النحوی وتوجیهها الشاذة القراءات

 مرجان، مجلة انیس نعیم و روفائیل إسماعیل مزید النّحوی }متعلق به الدکتور الدّرس فی القرآنیة القراءات مقاله أثر

 {.1002(1) العدد( 13) المجلد اإلنسانیة والعلوم اآلداب سلسلة _ العلمیة البحوث و للدراسات تشرین جامعة

 العلوم کلیة/  األنبار جامعةمجلة الرحمن  عبد قاسم أحمد.التفسیری }د توجیه المعنى فی القرآنیة القراءات مقاله أثر

  وعلوم القرآن. التفسیر قسم -الرمادی -اإلسالمیة

 عبارت است از: که برخی از آنها نوشته شده یمقاالت کتاب یا در این موردنیز اما به زبان فارسی 

 پژوهشهای ، مرکز11 – 18 قرآنی، شماره پژوهشهای ،همامی،عباس، فصلنامه"تفسیر در قرائات اختالف تاثیر"مقاله 

 اسالمی. انسانی علوم

  قم دانشگاه:  دانشگاه رضا، محمد نیا، ، ستوده "تفسیر بر قراءات تاثیر"پایان نامه 
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 .1831:  دفاع تاریخ

 پژوهشی و آموزشی مؤسسه:فر،  دانشگاهاسالمی ، جعفر"فقهی هایبرداشت در آن تاثیر و قرائات اختالف"پایان نامه 

 1831:  دفاع خمینی، تاریخ امام

 :براي بحث ورشحفص و علت اختیار قرائت 

حفص مشهور ترین قرائت در جهان اسالم بوده و در غالب کشورهای اسالمی مورد استفاده قرار می گیرد  قرائت

در طول سالهای متمادی است و امروزه در برخی کشور ها  و مشهور ورش یکی از قرائت های ماندگار همچنین قرائت

ست ضمن اینکه این قرائت با قرائت مشهور رائج تر مطرح ا به جز مصر به عنوان قرائتشمال آفریقا و خصوصا مراکش

ست که هضم آن نسبت به یا معنایی ساده ا حفص اختالفات زیادی ندارد و اختالفات آن بیشتر اختالفات لهجه ای

 راحت تر است. ریشه ای اختالفات معنایی

 :آن تاریخچه قراءات و از تعریفی مختصر

 از که است عزیز کتاب این تفسیر و معنا شناخت اصول از یکی آن روایات انواع و کریم قرآن قرائت بررسی و شناخت

 . است بوده اسالم جهان دانشمندان اهتمام مورد باز دیر

 قرائت پنجاه برخی چگونه "الواحد عند من نزل واحد القرآن" اینکه وجود با و شد شروع کی از قرائت اختالف اینکه

 گنجد نمی مقاله این در آن به پرداختن که است مفصل بحثهایی همه اینها اند کرده ذکر قرآن برای کمتر برخی و

 :که گفت مجمل و گذرا صورت به توان می اما

 هـ1110 ابن جزری،) ."است راویان به آن انتساب در که اختالفاتی و قرآن کلمات تلفظ کیفیت به قرائت علم علم"

 .(9ص  م،1999-

 و جبیر بن أَحمد او از بعد و سَلَّام بن قَاسم عبید أَبو نوشت قرائات باره در که کسی اولین گفته سیوطی چنانکه 

 می ها شخصیت این بارزترین از که پرداختند قرائت اصحاب درجات بررسی به برخی همچنین و  اند بوده دیگران

 .(158: ص 1م: ج 1991 )سیوطی: را نام برد جزری ابن الخیر و أبو ذهبی اللَّه عبد أَبو توان

 بحث:روش 

اختالفی در دو قرائت حفص و  موارد ،ضروری و مرتبط به عنوان مقدمه باحثدر این مقاله ضمن توضیح برخی م

و ی که باعث اختالف معنایی ورش را احصاء کرده و به دو قسم مؤثر و غیر مؤثر در معنا تقسیم کردیم و سپس موارد

به توجیه و تاثیر معنایی هر دو قرائت و احیانا  بخشی در ذکر کرده و سپس در مورد کلمه یا عبارتی شده رالفظی  یا

   ترجیح یکی از آنها بر دیگری بر می آییم.
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 : ورش شخصیت

 همه از که راوى دو نافع بوده ، شاگردان و راویان یکی ازورش  به معروف( ق 199 م) مصرى سعید بن عثمان

 مینا بن عیسى ابوموسى که یکی ورش بوده و دیگری هستند، آیندگان به نافع قراءت انتقال عامل بودند تر معروف

 است. قالون به معروف( ق110 م)

بوده و مکان  قیرواناز بزرگان قرائت بوده که به خاطر سفیدی چهره لقب ورش به او داده شد. اصل او از  وَرْش

  .(10 ص :1931: دانی)و ( 1201ص  1م: ج1998)حموی: .والدت و وفاتش مصر بوده است

 شخصت حفص:

پارچه  کوفه بوده است وی أهل قاری "حفیص" و همچنین "عمر أبو" معروف به ،أسدی مغیره بن سلیمان بن حفص

 .ساکن بغداد بوده و مدتی در مجاورت مکه نیز بوده است و آگاهترین شاگردان عاصم به قرائت او بوده است فروش و

هـ:  1851ابن جزری:  )و  (121ص 1)زرکلی: ج از طریق اوست. وی فرزند خوانده عاصم نیز بوده و قرائت أهل مشرق

  .(151 ص 1 ج

 :در سوره کهف حفص قرائت با ورش اختالف موارد

 اختالفات غیر مؤثر در معنا:

 است از جمله: یا کتابت ناشی از اختالفات لهجه عمدتا این اختالفات

 ."مَرْفِقًا أَمْرِکُمْ مِنْ لَکُمْ وَیُهَیِّئْ"و ورش:  "مِرْفَقًا أَمْرِکُمْ مِنْ لَکُمْ وَیُهَیِّئْ": قرائت حفص: "مرفقا": کلمه 12آیه 

را در مورد امور سهل همچون حفص به کسر میم و فتحه  "مرفقا"وحسن کلمه  چنانکه فراء در معانی آورده أعمش

 (182 ص 1 ج )فراء: بی تا: فاء و در مورد آرنج انسان با فتحه میم آورده اند.

ء در ادامه می گوید ظاهرا علت فتحه و کسره دادن میم نزد برخی ایجاد تفاوت بین دو کلمه در مورد امور آسان  فرا

 .و فتحه میم بنا بر لهجه ای است و آرنج انسان است و اال اکثر عرب این کلمه را با کسر میم می خوانند

 )ابن درید:الذکر به کوفی ها نسبت داده شده است ا تفاوت فوقدر جمهرة اللغة مِرفَق به دو معنا به بصری ها و ب

 .(931ص  1جم: 1939

چنان که در مجمع البیان آمده این لفظ نه مصدر است و نه اسم مکان لذا آمدن آن بر وزن اسم مکان همچون 

 ضروری نیست بلکه از این جهت که استعمال آن در بین عرب کم بوده لذا قرائت حفص موجه تر به نظر میمسجد 

 .( 299: ص ،2ج هـ ش: 1891)طبرسی:  رسد
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قرائت حفص وجاهت بیشتری  صاحب مجمع البیان پس چنانکه به نظر رسید هم از نظر فراء و هم از نظر طبرسی

 دارد.

 . "رُعْبًا  مِنْهُمْ وَلَمُلِّئْتَ "و ورش:  "رُعْبًا مِنْهُمْ وَلَمُلِئْتَ": حفص : قرائت"لمئت": کلمه 13آیه 

در هر دو قرائت بنا بر لهجه ای است اما تشدیدی که در قرائت ورش آمده با توجه به مقام که نشان دهنده اگر چه 

 می تواند ترجیح داشته باشد. "زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی"از باب  است بیننده شدت ترس

با تکیه بر شواهدی  لکن. است تکثیر بمعناى تشدید، قرائتالبته در مجمع البیان بعد از ذکر دو قرائت آمده است که 

 و قطاأ بیتنا فتمأل"ست: اداده ترجیح را تشدید بدون قرائت و به استناد قول ابی الحسن همچون شعر امرئ القیس

  (901: ص ،2ج: ش هـ 1891: طبرسی)"میکنى روغن و پنیر از پر را ما خانه :سمنا

برد کم آن معنا را رساتر می کند ولیکن کار گیرد این است که اگر چه تشدیدآنچه که در اینجا باید مورد توجه قرار 

به همین خاطر  شاید باعث نوعی غرابت می شود و غرابت نیز خود از اسباب خروج کلمه از دایره فصاحت است و

 صاحب مجمع البیان این قرائت را به صورت خفیف و بدون تشدید ترجیح می دهد. است که 

اگر چه گاهی ضعیف تر از کلمه غیر رائج باشد فصاحت بیشتری دارد و لذا از  ر استفاده از کلمات رائجبه عبارت دیگ

 این حیث می توان گفت که قرائت حفص موجه تر است.

 ."رُقُودٌ  وَهُمْ أَیْقَاظًا وَتَحْسِبُهُمْ " :ورش و "رُقُودٌ وَهُمْ أَیْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ"  :حفص : قرائت"تحسبهم"کلمه : 13 آیه

با نصب سین خوانده شده که از نظر قیاس کار برد آن نزد اهل لغت بیشتر است اگر چه  "تحسبهم" در قرائت حفص

 .(815 ص 1ابن منظور: ج) با کسر عین الفعل مضارع نیز نیکوست

 ص 1 هـ ش: ج1820)مصطفوی:  و معروفیت آن نزد جمیع عرب غیر از بنی کنانة سن رواج کلمهدر قرائت حفص حُ

باعث وجاهت بیشتر این  (که چون ماضی آن بر وزن فَعِل بوده لذا مضارعش یَفعَل است) و موافقت آن با قیاس (110

 قرائت شده است.

 ."هَاأَکلَ آتَتْ الْجَنَّتَیْنِ کِلْتَا ": ورش قرائت "أُکُلَهَا آتَتْ الْجَنَّتَیْنِ کِلْتَا ": حفص قرائت: "أکلها" کلمه: 88 آیه

 :وجود دارددر مورد آن  دو نظر بر وزن عنقبه ضمه همزه و کاف ل کُأُ

 .(105ص  1ج  هـ ش: 1820)مصطفوی:  .میوه و خوردنى بمعنى است، مشبهه صفت :اول

  (.108: ص1ج :ش هـ 1820 :مصطفویدوم: أکل همان مخفف مأکول و به معنای آن است. )

از فعل أکل یَأکُلُ که در سوره فجر آمده :  به معنای مأکول مصدر استاما أَکل: به فتحه همزه و سکون کاف 

 .(19)فجر  "لَمًّا أَکْلًا التُّراثَ أْکُلُونَوتَ"
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با  "أکل"در قرائت ورش  بپذیریم بر موارد دیگر ترجیح ندارد اما "أکل" هر کدام از سه مورد فوق را در مورد واژهاگر 

و  "لم"م در یو م "آتت"و تاء  "جنتین"از جمله یاء  ساکن آمده که با توجه با تعدد حرکات ساکن قبل و بعد از کاف

تکلف آن از نظر قرائت بیشتر از قرائت حفص است چه از نظر تلفظ و چه از  و یاء در شیئا "منه"و نون در  "تظلم"

در بین چند ساکن جلوگیری کرده و قرائت را روان تر  اییایست به نوعی از أکلها کاف در نظر موسیقایی چون ضمه

 می کند.

  ."الشَّیْطَان إِلَّا أَنْسَانِیهِ وَمَا": ورش قرائت "الشَّیْطَان إِلَّا أَنْسَانِیهُ وَمَا " :حفص قرائت: "أنسانیه" کلمه: 28آیه 

قرائت ضمه بر روی هاء اگر چه نزد قراء جائز است و حجازیان اینگونه قرائت می کرده اند ولیکن  در این آیه شریفه

. )أبو ولذا أبوشامة این وجه را ترجیح داده است تلفظ کسره به خاطر وجود یاء قبل از هاء راحت تر به نظر می رسد

   (108شامة: بی تا: ص 

  "نُکُرًا شَیْئًا جِئْتَ لَقَدْ " :ورش قرائت "نُکْرًا شَیْئًا جِئْتَ لَقَدْ " :حفص قرائت "نکرا" :کلمه: کهف 91 آیه

   "نُکُرًا عَذَابًا فَیُعَذِّبُهُ ": ورش قرائت "نُکْرًا عَذَابًا فَیُعَذِّبُهُ ": حفص قرائت: "نکرا"کلمه  39:  همچنین: آیه

 کاف سکون و نون بضم دیگران و ضمه بدو ذکوان ابن و سهل و یعقوب و بکر ابو و -اسماعیل بجز -مدینه اهل: نکر

 .( 915: ص ،2ج هـ :1891)طبرسی:  است تخفیف بر بنا کاف، سکون. اندخوانده

 سخت و دشوارظاهرا تاثیری در معنای کلمه ندارد بلکه دو لهجه است به معنی  "نکر"و حرکت در کاف سکون 

را تخفیف دانسته  "نکرا"و صاحب مجمع البیان نیز علت سکون در کاف  (139ص  11)مرتضی زبیدی: بی تا: ج 

 .(91: ص ،2ج:  هـ1891: طبرسی) است

آنچه که وجاهت قرائت حفص را بیشتر می کند رواج بیشتر آن است لذا صاحب مجمع البیان افراد معدودی را که 

 خالف حفص قرائت کرده اند ذکر کرده است.

  "عُذْرًا لَدُنِی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ " :ورش قرائت "عُذْرًا لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ " :حفص قرائت "لدنی" :کلمه 92 : آیه

لدن همچون قد و قط برای تلفظ راحت تر نیاز به تقویت دارد و عرب بیشتر این کلمات را با تشدید خوانده است و 

 1 )ابن هشام: بی تا: ج "یفی قد أیضا الحذف "وقطنی دنیق"...  وفی "قلَّ" لدُنِّی" وفی"چنان که ابن مالک گفته: 

 .(113 ص

 تشدید با دیگران و تشدید بدون را "لدنی" -عاصم از بنقل -ابوبکر و مدینه چنانکه صاحب مجمع البیان گفته اهل

: )طبرسیشود اضافه نون یک یاء از پیش است بهتر نون سکون حفظ براى زیرا است، بهتر دوم قرائت لکن. اندخوانده

 .(.91: ص ،2ج : هـ1891

  چنانکه گذشت تلفظ راحت تر و رواج بیشتر قرائت با تشدید وجاهت قرائت تشدید را بیشتر کرده است.
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 :اختالفات مؤثر در معنا

 است. "(1... )قَیِّمًا( 1) عِوَجًا لَهُ یَجْعَلْ وَلَمْ "در دو آیه:  "عِوَجًا "اولین مورد اختالفی در مورد سکت روی کلمه 

به عنوان وجه ارجح ذکر کرده  در صورت وصل دو آیه به هم حفص در بین قراء مشهور تنها کسی است که سکت را

 و باقی قراء از جمله ورش آن را بدون سکت خوانده اند. 

ل می و در صورت وصل آنان به هم ایهام در معنا حاصمختلفند  وصفعلت سکت در آیه این است که عوج و قیم دو 

و همچنین دلیل دیگری نیز بر رجحان قرائت حفص است که خواهد  شود و لذا از این نظر قرائت حفص ارجح است

 دو چیز باشد: شاید دلیل آنانی که بدون سکت خوانده انداما  آمد

که  کردهیوطی از قول بزرگانی نقل س چنانکه تکیه بر سنت پیامبر اکرم که انتهای آیات را وقف می فرمودنداول: 

در انتهای آیات حتی اگر معنای آیه وابسته به بعد بود وقف کرد چون این کار پیروی از سنت پیامبر اکرم  بهتر است

  .شوند قائل سکت تا اند نکرده وصل تصور دلیل همین به .(199 ص 1:: ج1993سیوطی: ) است

 عَبْدِهِ عَلَى أَنْزَلَ "است و در اصل اینگونه است که  "کتابال"حال برای  "قیما"توجیه معنایی آنان این است که دوم: 

به ماقبل  "قیما"و چون ( 10: ص ،1ج :دعاس و 58: ص ،5ج ق،1115درویش: ) "عِوَجًا لَهُ یَجْعَلْ وَلَمْ قَیِّمًا الْکِتَابَ

 که البته این توجیه بی تکلف نیست بر می گردد لذا با هم خواندن آنان بدون مکث مشکلی ایجاد نمی کند "عوجا"

 . چون این معنا در ابتدا و به سادگی به ذهن نمی رسد

بهتر  ذکر شده همان است که زمخشری ذکر کرده و فرموده است که "قیما"بهترین وجهی که در توجیه إعراب بلکه 

که است  "أنزل"عطوف بر م "ولم یجعل"چون  "کتابال"باشد و نه حال برای منصوب به فعلی مضمر  "قیما" است

می داند بین حال و صاحب حال فاصله انداخته  "کتابال"را حال برای  "قیما"داخل در حیز صله است لذا کسی که 

 (901: ص ،1هـ : ج 1109)زمخشری:  است.

را در کنار  "عوجا"اینکه قرار گرفتن وبا توجه به توجیهی که زمخشری در مورد إعراب آیه فرموده است و خصوصا 

به مثابه تأکید گرفته مثل اینکه بگویی زید جاهل نیست عالم است. لذا سکت به بهترین وجه می تواند این قیما 

ضروری نیز به نظر می رسد چون ایهامی که در جمله اول است با یک مکث کوتاه بر طرف می  بلکهتأکید را برساند 

 شود. 

 لکنْ عِوَجاً، له یَجْعَلْ ولم"صاحف برخی از صحابه اینگونه آمده است که نیز گفته است در م "الدر المصون"صاحب 

 (185: ص 9)السمین الحلبی: بی تا: ج  و این می تواند وجه فوق را تأکید کند. "قیَّماً جَعَلَه

 با توجه به مطالب گذشته سکت از نظر معنایی موجه تر از عدم آن است و لذا قرائت حفص بر قرائت ورش برتری

 دارد.

 .ثُمُرٌ لَهُ وَکَانَ: ورش قرائت "ثَمَرٌ لَهُ وَکَانَ :حفص قرائت: "ثمر"کلمه : 81 آیه
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   "بِثُمُرِهِ وَأُحِیطَ ": ورش قرائت و "بِثَمَرِهِ وَأُحِیطَ: حفص قرائت: "ثمره" کلمه: 11آیه

أعم از طال و نقره و  أموال أنواع شاملبا ضمه ثاء و میم  "ثُمُر"ت که این اس  آنچه که در کتابهای لغت مشهور است

  (199: ص ،1ج: م1925: مال بن القادر عبد) .غیره است و با فتحه ثاء و میم میوه درخت است

مذکور در عالء چنین چیزی را نقل کرده و گفته است که آن شخص  بن عمرو صاحب تفسیر غرائب القرآن از قول

قرائت با ضمه را ترجیح به صورت ضمنی عالوه بر باغ ممتلکات دیگری هم داشته و لذا شاید خواسته است این آیات 

 (18: ص ،1ق: ج 1112)نیشابوری:  .دهد

 عمرو، ابو و فاء بفتح مورد دو هر در سهل، و یعقوب و عاصم و جعفر ابو قراء بین ازبنا بر گفته صاحب مجمع البیان 

 .اندخوانده میم و ثاء بضم دیگران و میم سکون و ثاء بضم

می داند ایشان چنین توجیه می  برتردر تفسیر مجمع البیان توجیهی آورده است که معقول است و قرائت با فتحه را 

 مفرد کلمه "عنق" مثل "ثمر" است ممکن. "بدن و بدنه" مثل. باشد "ثَمَره" جمع "ثُمرْ" است ممکنفرمایند که 

 درخت و نخل "ثمر" از مقصودهمچنین . انددانسته خوردنى چیز را "ثَمر" و مال را "ثُمر" لغویان از برخى. باشد

 کرده باغ در که مخارجى از و مالیدمى بهم بحسرت، را دستها و": فرمایدمى که است این آن مؤید. میوه نه است

 (.11 کهف:) "میکرد تأسف اظهار است،

 .آنها میوه نه کنندمى درختها خود صرف را پولها داران، باغ که است بدیهى

 فَأَصْبَحَتْ": فرمایدمى در قرآن دیگرى باغ باره در که چنان. آنها میوه به نه بود، رسیده درختها بخود هم آفت

 مانده برگبى طورى و شده شبیه شب سیاهى به که بودند شده سوخته طورى درختها: یعنى( 10 :قلم) "کَالصَّرِیمِ

 . بودند شده روز شبیه سفیدى به که بودند

 . است مال انواع "ثُمُر و ثُمر": که است شده حکایت عمرو ابو از

با ضمه  قرائت این بر بنا. ماندنمى مصون آسیب از نیز آن میوه بشود، سیبآ دچار درخت خود گاه هر که است روشن

 . است بهتر با فتحه قرائت از 

 آن همه نه باشد، رفتهمیوه های ازبین  از بعضى بیان منظور که است صحیح جهت این به هم اول قرائتو البته 

 (911: ص ،2هـ ش ج1891)طبرسی:  .یعنی برخی میوه ها آسیب ندیده بود

چون لفظ ارجحیت  اما آنچه که تفسیر مجمع البیان در ارجحیت قرائت با ضمه فرموده نمی تواند صحیح باشد

  .بر ترجیح باشد حال آنکه چنین چیزی نیستدلیلی متقن هنگامی صادق است که 

ذکر میوه باشد )یعنی قرائت با فتحه(  "ثمر"از  اگر منظوردر برابر ترجیح قرائت ضمه می توان این چنین گفت: 

جزء  آسیب دیدگی میوه ها یا می تواند از باب مجاز جزئیه بوده باشد یعنی میوه ها که جزء درخت بودند را به عنوان
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و نابودی آن بر صاحب  ماحصل زحمت صاحب باغ بوده منظور به جهت اینکه یاو را اراده فرمودهدرخت  لک آورده و

از جمله مواردی که می تواند وجه قرائت با فتحه را  باشد. ذکر فرموده آن را لذا خداوند متعال باغ گران می آمده

کسانی که گرفتار أمواج طوفان شدند آمده و است که در جای دیگری از قرآن در مورد  "أحیط"تایید کند لفظ 

 .(11)أنعام:  "اندگرفته قرار( بال و موج) محاصره در که کردند یقین و وظنوا أنهم أحیط بهم:"فرموده است: 

در آیه شریفه مورد بحث نیز می توان این معنا را در نظر گرفت که بال و مصیبت و نابودی درختان در نهایت میوه 

ا که به آنها می بالید فرا گرفت و شروع به دست بر دست زدن کرد چونکه هیچ باغداری به درخت های آن شخص ر

نیست بلکه محصول درخت است که باعث شادی او می شود چنانکه اگر باغداری صدها درخت بی  و خوشحال راضی

حالت که برای این شخص مورد دچار همین  نتیجه ای از آنها نگرفتهمیوه داشته باشد که با وجود هزینه های زیاد 

 .بحث پیش آمد می شود

   "قِبَلًا الْعَذَابُ یَأْتِیَهُمُ أَوْ " :ورش قرائت "قُبُلًا الْعَذَابُ یَأْتِیَهُمُ أَوْ " :حفص قرائت: "قبال" کلمه: 52 آیه

 به قبیل جمع است ممکن زیرادانسته  معنى یک داراىرا  قرائت دو هر زید ابوصاحب مجمع البیان با تکیه بر نظر 

 (.511: ص ،1ش: ج هـ1891: طبرسی) .باشد بودن روبرو معناى به است ممکن و صنف یا کفیل معناى

چنانکه ما در فارسی آن را صفت قرار می دهیم و می گوییم مثال: دیوار روبرو و در قرآن کریم نمونه  صفت است قُبُل

 حَشَرْنا وَ". (12 یوسف:) "الْکاذِبِینَ مِنَ هُوَ وَ فَصَدَقَتْ قُبُلٍ مِنْ قُدَّ قَمِیصُهُ کانَ إِنْ" دیگر هم دارد چنانکه فرمود:

گرفته به معنای ت یصفمعنای و "قبل"در تمام موارد فوق . (111 أنعام: ) "لِیُؤْمِنُوا کانُوا ما: قُبُلًا ءٍشَیْ کُلَّ عَلَیْهِمْ

 روبرو.

  .نشان از معنای وصفی آن دارد "قبال"در آیه مورد بحث نقش حالیت 

هـ:  1820)مصطفوی:  باشدمصدر اسم یا مصدر بعید نیست که اصل آنو مقابل، جانب بمعنى است اسم: "لبَقِ" أمّا و

 مانند آیات ذیل: (13: ص ،9ج

 وَ". (18 )نمل: "بِها لَهُمْ قِبَلَ ال بِجُنُودٍ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ". (199 )بقره: "الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَکُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَیْسَ"

 (.18 )حدید: "الْعَذابُ قِبَلِهِ مِنْ ظاهِرُهُ

یأتیهم العذاب "که به صورت منصوب آمده آن را اینگونه تأویل می کند که  "البُقُ"در کلمه  به هر حال نقش حال

پیوسته و در اینجا به معنای  "قبال"ممکن است چنانکه فراء در معانی گفته و یا آن "یا صنفا صنفا یعنی متفرقا مواجها

یأتیهم العذاب من "ونقش ظرفیت آن را اینگونه تأویل می کند:   (119 ص 1 فراء: بی تا: ج) تکه تکه آمده باشد.

 و همانطور که صاحب مجمع البیان گفته بود بازگشت هر دو به یک معناست. "جهة المقابل

 . بلکه ظرفیت را می رساند اسم بوده و معنای وصفیت را نمی رساند تا بتوان آن را حمل بر حال کرد "قِبَال"قرائت اما 
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بلکه در برخی نکته قابل توجه این که از آنجایی که در آیات دیگر قرآن آمدن عذاب را مقید به جهت خاصی نکرده 

 مِنْ غَاشِیَةٌ تَأْتِیَهُمْ أَنْ أَفَأَمِنُوا"است مثل آیه شریفه:  ف فرمودهتوصی "بغتة"و ناگهانی  "غاشیة"فراگیر  موارد آن را

نباید حمل بر  "قبال"حال می توان نتیجه گرفت که  (109یوسف: ) "یَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ بَغْتَةً السَّاعَةُ تَأْتِیَهُمُ أَوْ اللَّهِ عَذَابِ

 است. "قُبُال"که حمل بر ظرفیت می شود ضعیف تر از  "قِبَال"ظرفیت شود و لذا قرائت 

  " مَوْعِدًا لِمُهْلَکِهِمْ وَجَعَلْنَا " :ورش قرائت " مَوْعِدًا لِمَهْلِکِهِمْ وَجَعَلْنَا " :حفص قرائت "مهلکهم"کلمه  59 : آیه

 . باشد اهالك وقت یا اهالك معناى بهزمان  اسم یا مصدر الم، فتح و میم بضم "مهلک" است کنمم

 :گویدمى تمیم که است شده نقل. است شده به مفعول به اضافه این بر بنا است، مصدر الم، و میم بفتح "مهلک"

 . است شده بفاعل اضافه بدانیم، الزم را فعل این اگر. است کرده استعمال متعدى را فعل و "زید هلکنى" 

تصور مهلک به ضم میم و فتح الم به معنای اسم زمان نمی تواند صحیح باشد چون در این صورت معنای آیه این 

حشو می شود که از ساحت مقدس  "موعدا"یعنی لفظ  "برای زمان هالك شدنشان زمانی قرار دادیم"می شود که : 

 قرآن مبراست.

از هر دو مورد  در قرآن کریمح میم و کسر الم و همچنین به ضم میم و فتح الم را مصدر بدانیم  اما اگر مهلک به فت

یعنی چه هالکت قومی به خداوند نسبت داده شود و چه به خود قوم یا به عبارت دیگر چه فعل الزم  نمونه داریم

که تقدیر آن می شود  "أهلک"یعنی و چه متعدی از باب إفعال "هالکهم"که تقدیر آن می شود  "هلک"باشد یعنی 

مبارکه أنفال هالك گمراهان را بعد از روشن شدن بینه به خودشان نسبت داده و فرموده:  همثال در سور  "إهالکهم"

 (11)أنفال:  "گرد هالك برهان و حجت روى از شودمى هالك که هر بَیِّنَةٍ: تا عَنْ هَلَکَ مَنْ لِیَهْلِکَ "

 هیچ ما مُنْذِرُونَ: و لَها قَرْیَةٍ إِلَّا مِنْ أَهْلَکْنا وَما"در سوره مبارکه شعراء این چنین آمده است: اما به صورت متعدی 

 (.103)شعراء:  "داشت وجود  انذارکنندگانى آنها براى اینکه مگر نساختیم هالك را قومی

کند و عدم پذیرش دعوت توسط هالك می در واقع آیه دوم مکمل آیه اول است که خداوند بعد از تکمیل حجت 

 کفار علت اصلی و مقدمه هالکت توسط خداوند است.

 پس با توجه به اینکه هر دو قرائت از خود قرآن مؤید دارد نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

 فَلَا اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ قَالَ " :ورش قرائت "شَیْءٍ عَنْ تَسْأَلْنِی فَلَا اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ قَالَ ": حفص قرائت :"یتَسألَن" کلمه 90 آیه

 ."شَیْءٍ عَنْ تَسْأَلَْنِّی

تفاوت دو قرائت تأکید و عدم تأکید است و با توجه به اینکه  و است شده آورده ثقیله تأکید نون ورش قرائت در

و حضرت خضر در مقام تعلیم مسائلی بوده که تردید و مخاطب حضرت موسی )ع( و متکلم حضرت خضر )ع( است 

لذا قرائت با نون ثقیله تأکید  می دادنداز جانب حضرت موسی و احتمال سؤال را سؤال زیادی را به همراه داشته 
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خصوصا اینکه در آیات قبل به این مطلب اشاره شده که حضرت خضر با تاکید فراوان به عدم  وجاهت بیشتری دارد

     .  "(29) صَبْرًا مَعِیَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّکَ "رت موسی اشاره کرده بود و فرموده بود: تحمل حض

 بِغَیْرِ زَاکِیَةً نَفْسًا أَقَتَلْتَ قَالَ " :ورش قرائت "نَفْسٍ بِغَیْرِ زَکِیَّةً نَفْسًا أَقَتَلْتَ قَالَ " :حفص قرائت :"زکیة" کلمه 91 آیه

   "نَفْسٍ

و بنا بر مشبهه بودن ثبوت صفت را در صاحب  است "زاکیة"بلیغ تر از  "زکیة"است این است که  آنچه که مسلم

به معنای جوانی است که تازه به سن بلوغ رسیده و هنوز نفس او از غالم ال با توجه به این که صفت می داند. ح

داشت لذا قرائت زکیة بر زاکیة می حالت پاکی خارج نشده و حضرت موسی نیز هیچ سابقه بدی از آن غالم در ذهن ن

  تواند أرجح باشد. 

و قرائت ورش:  "رُحْمًا وَأَقْرَبَ زَکَاةً مِنْهُ خَیْرًا رَبُّهُمَا یُبْدِلَهُمَا أَنْ فَأَرَدْنَا "قرائت حفص:  :"یبدلَهما " کلمه 31آیه 

 ."رُحْمًا وَأَقْرَبَ زَکَاةً مِنْهُ خَیْرًا رَبُّهُمَا یُبَدِّلَهُمَا أَنْ فَأَرَدْنَا"

: ص ،2هـ ش: ج 1891)طبرسی: إبدال و تبدیل اگر چه بنا برقول صاحب مجمع البیان از نظر معنا با هم متقاربند 

 اما به یک معنا هم نیستند قرائت یبدلهما بدون تشدید را می توان از دو جهت بر تشدید رجحان داد:( 950

در آیه پیشین از نظر وزن است یعنی آرایه سجع  "یُرهِقَهُمَا"مخفف با کلمه اوال تناسبی که بین این کلمه در حالت 

 متوازی بین دو کلمه.

ثانیا: اگر تدریج در باب تفعیل و دفعی بودن در باب إفعال را در نظر بگیریم شاید این بدان معنا باشد که خداوند 

 الح به آنان عطا فرمود.خیلی زود غم و اندوه آن پدر و مادر را برطرف فرمود و فرزندی ص

 ثُمَّ " و "سَبَبًا فَاتَّبَعَ" :ورش قرائت "سَبَبًا أَتْبَعَ ثُمَّ "و  "سَبَبًا فَأَتْبَعَ" :حفص قرائت "اتبع" :کلمه: 91و  39و  35 آیه

 . "سَبَبًا اتَّبَعَ

 معنایی با هم تفاوتی جزئیز نظر در قرائت حفص از باب إفعال و در قرائت ورش از باب افتعال آمده و ا "أتبع"فعل 

در صورت اول سببا مفعول به دوم است و نیاز به تقدیر گرفتن مفعولی به عنوان مفعول اول است که تقدیر آن دارند 

و در صورت دوم نیاز به یک مفعول دارد که به معنای شتافتن باشد چنانکه می گویند:  می شود: فأتبع أمره سببا

 .( .839 ص 1 ج هـ : 1118)محیسن:  ه سمت قوم شتافتماتَّبعتُ القومَ: به سرعت ب

   : "الْحُسْنَى جَزَاءُ فَلَهُ " :ورش قرائت : "الْحُسْنَى جَزَاءً فَلَهُ " :حفص قرائت: "جزاء" کلمه  32 آیه

تمیز و یا  که است این بر بنا نصب و الحسنى الجنة جزاء له" تقدیر به باشد، مبتدا که است این بر بنا "جزاء" رفع

و دو وجه دیگر نیاز به تأویل دارد  أخیر هاین وج (1: ص ،2ج هـ:1115)درویش:  باشد حال و صفت جانشین مصدر

 نیاز به تأویل ندارد و موجه تر به نظر می رسد.
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 وَبَیْنَهُمْ بَیْنَنَا تَجْعَلَ أَنْ عَلَى": ورش قرائت " سَدًّا وَبَیْنَهُمْ بَیْنَنَا تَجْعَلَ أَنْ عَلَى" :حفص قرائت: "سدا" کلمه: 91 آیه

  " سُدًّا

 . اندخوانده بضم بعضى و سین بفتح دیگر جاهاى در چه و سوره این در چه را کلمه این قراء از بعضى "سداً"

 و سین بضم سد است، خداوند صنع از طبیعت در که دیوارهایى: گوید می عبیده ابوصاحب مجمع البیان از قول 

در این صورت قرائت حفص  (92: ص ،2ج:ش هـ 1891: طبرسی) .باشدمى فتح به سد است، انسان صنعت از آنچه

 موجه تر است. 

 یکى ضاد ضم و بفتح که ضعف مثل -لغت دو این: اندگفته برخى"اما همچنین صاحب مجمع البیان می گوید: 

 هـ 1891: طبرسی) هم رجحانی ندارند.. در این صورت هر دو قرائت به یک سطح بوده و بر "ندارند تفاوتى -است

                          (.92: ص ،2ج :ش

   "دَکًّا جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا" :ورش قرائت و  "دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا" :حفص قرائت: "دکاء" کلمه:  93 آیه

و چنانکه در مفردات آمده به معنای صاف و بدون  که مذکر آن أدك استصفت مشبهه بوده و بر وزن فعالء  "دکاء"

 ،راغب إصفهانی) پستی و بلندی آمده مثال أرض دکاء یعنی زمین هم سطح و ناقة دکاء یعنی شتر بدون کوهان

به دو صورت معنای آن را می توان  که در نظر بگیریم "دکاء"با این حال باید موصوفی را برای  (812: ص ق،1111

آن مضاف مفعول به  مفعول به دوم فرضش کنیم و یا اینکه مضافی برایش در نظر بگیریم کهتوجیه کرد اول اینکه 

. است جبل تذکیر بخاطر مضاف در واقع حذف .می توان اینگونه تأویلش کرد: جعله مثل أرض دکاء دوم است و

 (.92: ص ،2ج: ش هـ 1891: طبرسی)

یکی اینکه آن را  صدر از فعل دَكَّ بوده که در این صورت می توان دو معنا برایش فرض کرد: م"دکا"اما قرائت 

ه بدانیم: جعله مدکوکا و یا را فرض کنیم و تأویل آن را اینگون معنای مفعولی مفعول دوم فرض کنیم و از این مصدر

آن را مفعول مطلق بدانیم برای فعلی که داللت  (92: ص ،2ج :ش هـ 1891: طبرسی)چنانکه در مجمع البیان آمده 

فرض کنیم که البته این وجه بنا بر تقدیر گرفتنش از وجه  "دکّه"را  "جعله"بر فعل هم جنس این مصدر دارد یعنی 

   ت.اول ضعیف تر اس

 نتیجه ها:

 قرآن انتقال چون و است شده معنا در جزئی اختالف ایجاد باعث  یگر عواملی و قرآن کتابت تطور عامل -

 و مانده باقی زمان گذشت با اختالف این لذا داشته شفاهی قرائت بر تکیه کتابت از بیش دیگر نسل به نسلی از کریم

 .اند داده را عبارت یا کلمه یک در مختلف موارد بر قرائت جواز موارد برخی در مفسران

 .است علمی خاص محافل مخصوص و شود نمی بررسی مردم عموم بین در قرائات اختالف -
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 ال حرف برخی مثال توانیم نمی ألفاظ باطن مورد در کنیم نفی ألفاظ ظاهر مورد در اگر را قرائت اختالف -

 اهلل" شریفه آیه در الصمد اینکه یا  اند دانسته إشباع را آن الف و ناهیه برخی و نافیه را "تنسی فال" شریفه آیه در

 ای قرینه هیچ أحیانا که اختالفات این آیا است جایز نیز دو هر و اند کرده فرض خبر برخی و صفت برخی را "الصمد

 بر آنها رجحان یا ندارند هم بر ترجیحی احیانا که مشهور های قرائت اختالف با تفاوتی دهد نمی ترجیح هم بر را آنها

 دارد؟ است ناچیز هم

 کشور برخی در امروزه و است متمادی سالهای طول در مشهور و ماندگار های قرائت از یکی ورش قرائت -

 قرائت با قرائت این اینکه ضمن است مطرح تر رائج قرائت عنوان به مصر جز به آفریقا وشمال مراکش خصوصا ها

 آن هضم که است ساده معنایی یا ای لهجه اختالفات بیشتر آن اختالفات و ندارد زیادی اختالفات حفص مشهور

 .است تر راحت ای ریشه معنایی اختالفات به نسبت

اختالفات در قرائت های ورش و حفص دو نوع است: اختالفاتی که در معنی تغییری ایجاد نمی کند و عبارت است  -

 از تفاوت لهجه ها و ثانیا اختالفاتی که به معنی مرتبط است.

و نادر و  اد و مشهوریت بیشتر آندر مورد اختالف قرائت آنچه که باعث وجاهت بیشتر یک قرائت می شود کاربرد زی

 است که این مورد در قرائت حفص بیش از ورش قابل رؤیت است. شاذ نبودن

 

 فهرست مصادر و مراجع.

 ابن مکتبة القراء، طبقات فی النهایة غایة یوسف، بن محمد بن محمد الخیر، أبو الدین شمس: الجزری ابن -

 .األولی الطبعة هـ،1851 تیمیة،

 الکتب دار الطالبین، ومرشد المقرئین منجد یوسف، بن محمد بن محمد الخیر، أبو الدین شمس: جزری ابن -

 .األولى: الطبعة م،1999- هـ1110 العلمیة،

 العرب، لسان اإلفریقى الرویفعى األنصاری الدین جمال الفضل، أبو على، بن مکرم بن محمد: منظور ابن -

 .الثالثة: الطبعة هـ، 1111بیروت - صادر دار: الناشر

 إلى المسالک أوضح الدین، جمال محمد، أبو یوسف، ابن اهلل عبد بن أحمد بن یوسف بن اهلل عبد: هشام ابن -

 .والتوزیع والنشر للطباعة الفکر البقاعی،دار محمد الشیخ یوسف: المحقق مالک، ابن ألفیة

 المعانی إبراز الدمشقی، المقدسی إبراهیم بن إسماعیل بن الرحمن عبد الدین شهاب القاسم أبو: شامة أبو -

 .العلمیة الکتب دار األمانی، حرز من

 – للمالیین العلم دار بعلبکی، منیر رمزی: المحقق اللغة، جمهرة درید، بن الحسن بن محمد بکر أبو: أزدی -

 .األولى: الطبعة م1939 ، بیروت

 األدیب، معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء معجم اهلل، عبد بن یاقوت اهلل عبد أبو الدین شهاب: رومی حموی -

 .األولى: الطبعة م، 1998 - هـ 1111 بیروت، اإلسالمی، الغرب دار: الناشر عباس إحسان: المحقق
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 دار تریزل، اوتو: المحقق السبع، القراءات فی التیسیر عمرو، أبو عمر بن عثمان بن سعید بن عثمان دانی، -

 .الثانیة: الطبعة م،1931/ هـ1101  بیروت، – العربی الکتاب

 .چهارم چاپ ،ق 1115 ،سوریه داراالرشاد، بیانه، و القرآن إعراب ،الدین محیى درویش -

 اول: چاپ ، ق 1115 ، دمشق ، دارالفارابى و دارالمنیر ،الکریم القرآن اعراب ، قاسم -حمیدان -دعاس -

 الدار دارالعلم، داودى، عدنان صفوان: تحقیق القرآن، غریب فی المفردات محمد، بن حسین اصفهانى راغب -

 .اول: چاپ ،ق 1111 بیروت دمشق الشامیة،

 م، 1001 ، للمالیین العلم دار األعالم، فارس، بن علی بن محمد بن محمود بن الدین خیر: دمشقی زرکلی -

 .عشر الخامسة: الطبعة

 .  سوم: چاپ ،ق 1109 ،بیروت ،العربی الکتاب دار ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف محمود، زمخشرى -

 الکتاب علوم فی المصون الدر الدائم، عبد بن یوسف بن أحمد الدین، شهاب العباس، أبو: الحلبی السمین -

 .دمشق القلم، دار الخراط، محمد أحمد الدکتور: المحقق المکنون

 إبراهیم، الفضل أبو محمد: محقق القرآن، علوم فی اإلتقان الدین، جالل بکر، أبی بن الرحمن عبد: سیوطی -

 .م 1991 للکتاب، العامة المصریة الهیئة

 .ش 1891 ،تهران خسرو، ناصر انتشارات ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع ،حسن بن فضل طبرسى -

 هـ 1831 دمشق، – الترقی مطبعة المعانی، بیان ، العانی غازی آل محمود السید حویش ملّا بن القادر عبد -

 .األولى: الطبعة م، 1925 -

 .اول: چاپ ،ریاض -عمان ،الدولیه االفکار بیت ،القرآن اعراب فى التبیان ،حسین بن عبداهلل عکبرى -

 عبدالفتاح/  نجار محمدعلى/  نجاتى یوسف أحمد:  تحقیق ،القرآن معانیزیاد،  بن یحیى زکریا فراء: أبو -

 مصر. ،والترجمة للتألیف دارالمصریة شلبى، إسماعیل

 والفروق المصطلحات فی معجم الکلیاتالحنفی،  البقاء أبو الحسینی، موسى بن الکفوی: أیوب القریمی -

 .بیروت – الرسالة مؤسسة ،المصری محمد - درویش عدنان: المحقق ،اللغویة

 من العروس تاج بمرتضى، الملقّب الفیض، أبو الحسینی، الرزّاق عبد بن محمّد بن زبیدی: محمّدمرتضی  -

 الهدایة. دار ،المحققین من مجموعة: المحقق: القاموس جواهر

   .ش 1820 ،تهران ،کتاب نشر و ترجمه بنگاه ،التحقیق ،حسن مصطفوى -

م، الطبعة 1998 -هـ 1118محیسن: محمد سالم، المغنی فی القراءات العشر المتواترة، دار الجیل: بیروت،  -

 الثالثة.

 ،بیروت ،العلمیه الکتب دار ،الفرقان رغائب و القرآن غرائب تفسیر محمد، بن حسن الدین نظام نیشابورى -
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