
  

  ویقرائات مطلوب ایرانیان در عهد صف
  

  1ایدنیوح آالء
  )26/4/1401تاریخ پذیرش مقاله: -2/2/1401(تاریخ دریافت مقاله:

  

  چکیده
 بهادوار مختلف  یدر ط انیرانیبه جامانده از ا یمخطوطاتِ فراوان و متنوع قرآن ۀمطالع
 یریتصو ۀارائ به تواندیتحول قرائات م ریاز سرگذشت و س یخیتار یمستند عنوان
از  یمهم و پهناور ییایجغراف ۀمنطق در عهیش خیتار و یقرآن متنِ نتقالا خیتار از  ترروشن

 سینوقرآن دست 40از  شیب ۀمطالعمقاله با  نیشود. ا منجر ران،یا یعنیجهان اسالم 
حکومت  نیبه عنوان نخست یدوران صفو ،ژهیمغول و به و ۀحمل از پس رانیا به مربوط

از سرگذشت  یخیمستندات تار گرید یر بررسدرکنا ،اسالم از پس رانیادر  عهیو ش یمل
 یگذارریدرخشش و تأث رانیمغول به ا ۀحمل یدرپ که دهدینشان م رانیقرائات در ا

 محافل نیا بعدهارو به افول نهاده و  ی،خراسان کهن محافل همچون ،رانیا یقرائ محافل
 قرائات رشیپذ با ران،یا از خارج در شده تیتثب یقرائ محافل ریتأث تحت جیتدر به

 یرانیا یخط یها قرآن یبررس از که یریتصو. اندگرفته پا دوباره یمرس ۀدهگان ای هفتگانه
 به روزگار آن مصاحف در آن ثبتۀ نحو و یعیش انیرانیا مطلوب قرائات از یصفو دوران
قرائات  گریبه د نسبت یریگ طور چشم هرچند قرائت عاصم به دهد ینشان م ،دیآ یم دست
حفص از عاصم  تیمطلق بر روا حیترج رانیدر ا یاما برخالف عثمان ،اشتهد تیارجح

قرائت  نیابوبکر شعبه از عاصم به عنوان دوم تینبوده است. نه تنها حضور پررنگ روا
او به عنوان  تیبلکه گاه روا ،شود یم دهید یخط یهااز قرآن یاریدر بس شانیمطلوب ا

  ها ثبت شده است. قرآندر  ،حفص تیو مرجّح بر روا یاصل تیروا
  

  .قرائت ،یخط قرآنابوبکر شعبه، صفویه،  :واژگان کلیدی
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  مقدمه
 علـم  همچون یاسالم مختلف علوم به ارشانید در اسالم نید استقرار با همزمان انیرانیا

 کتـاب  گـزارش  بر بنا. کردند ورود یعرب نحو و صرف علم یحت و ثیحد ر،یتفس و قرائت
 هیـ اب بـن  ادیـ ز بـه  سـتان یس و خراسان بصره، حکومت ه،یمعاو رروزگا در ستان،یس خیتار

مردمان را جبـر کـرد تـا     زین عیفرستاد و رب ستانیرا به س یالحارث عیرب یسپرده شد و و
 عنـوان  به را یعرب زبان شانیا نکهیا رغمیعل). 91 ناشناخته، مؤلف( اموزندیعلم و قرآن ب

 دندیدرخشـ  خوش یعرب و یمعلوم اسال ۀنیزماما در  ،آموختند یمادر زبان از ریغ یزبان
ـ قرا علـم  ر. درندیبگ یشیپ زین اعراب از توانستند یحت و  یچگـونگ  بـه  کـه  یدانشـ  -اتئ

 مـا  بحـث  مـورد  که - پردازدیم متفاوت ناقالن سبب به آن در هااختالف و قرآن خوانش
 انیـ م از. اندداشتهآن  ۀو توسع نیبه سزا در تکو یریتأث انیرانیا زین ،است نوشتار نیا در
ع ینافع بن عبدالرحمن بن اب ،گانههفت انیقار  اتیـ الز بیـ )؛ حمزه بن حب17 ،یدان( مینُ

 امـا . انـد دانسته انیرانیا نژاد از را) 31 م،ی(ابن ند ری) و ابن کث7/90 االعالم، ریس ،یذهب(
 یبـرا مناسـب   یبسـتر  رانیـ بومگـاه ا  ،یچهارم هجر ۀسد حدود از خچه،یتار نیا از جدا

  عالمان علم قرائت بوده است. 
کـرد: در   بررسـی کـامالً مجـزا    ۀدو دور تـوان در مـی را  یرانیانا یمحافل قرائ یتفعال
  پس از آن. ۀدر دور دیگریو  یراناز حمله مغول به ا یشروزگار پ

درخشــش و  ۀدور یــران،مغــول بــه ا ۀاز حملــ یشروزگــار پــ یعنــینخســت  ۀدور. 1
ـ  محافل ،یخیتار منابع یگواه بهدانش قرائات است.  ۀزدر حو یرانیانا یاثرگذار  در یقرائ
 تیـ فعال...  رازیشـ  همـدان،  ن،یقـزو  ،یر اصفهان، خراسان، جمله از رانیا مختلف مناطق
خراسان اشاره  قرائیتوان به محافل یم یرانکهن ا یمحافل قرائ تریناز به نام 1.اندداشته
و کتـب مختلـف    یو شـاگردان و  یشـابوری ان نمهر چون ابنهم افرادینقش مهم  2کرد.
اسـت. ابـن مهـران     ناپـذیر علم قرائت قرآن انکار ۀشان در روند توسعیشده توسط ا یفتأل
 یکسـ  ین) نخستهـ.ق 381-295بن مهران ( ینهمان ابوبکر احمد بن حس یا یشابوری،ن

                                                                                                                                        
ر تعداد 1.  ،یراز پسـوند  بـا  قرائـت  اسناد و قراء طبقات به مربوط مختلف کتب در انیقار یاسام شمار پُ

  .کند یم ثابت را ادعا نیا...  ،ینیقزو ،یرازیش ،یفارس ،یسابورین ،یاصبهان
 عکرمـه  چـون هـم  یسرشناسـ  یهـا تیشخص و نیتابع اتباع و نیتابع ۀدور به راآن خیتار بتوان دیشا 2.

خسـ  مُصْعب بن خارجَة و یشابورین حیصب بن ییحی مزاحم، بن ضحاک عباس، ابن یموال رَ  -98( یسَ
  .بازگرداند) هـ.ق 168
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 یمقـر  ،)هــ.ق  324- 245ابـن مجاهـد (   ۀیـ گانـه، نظر است که با مطرح ساختن قرائات ده
مختلف قرآن به چالش  یهاقرائت یانبودن تنها هفت قرائت در م یبزرگ بغداد را در رسم

ابوحـاتم   یـار اخترا بـه همـراه    یکه در آن ده قرائـت رسـم   یهالغاکتاب  یفبا تأل ی. ویدکش
 .یـد حصر قرائات بر عدد هفت مخالفـت ورز  ۀیبا نظر ،قرار داده بود یمورد بررس یسجستان

الشـارة  اتوان بـه کتـاب   یم یانم ینرا ادامه دادند که از ا یکردیرو ینچن زین یشاگردان و
اشـاره کـرد (ابـن     هــ.ق)  465. د، ابی نصر منصـور بـن احمـد العراقـی (    فی القرائات العشر

منحصر به مکتب خراسـان   یکردیرو ینالبته چن). 1/93 النشر،؛ همو، 1/93 یة،غا، الجزری
مـی شـد کـه    تألیفگانه و فراتر قرائات ده ۀیندر زم هاییبکتا ایراننقاط  اقصینماند و در 

 1)یرازی(شـ  فارسی احمد بن زی، نصربن عبدالعزالجامع فی القرائات العشر هایتوان به کتاب
 یاز خزاعـ  قـراءة  عشرة خمس هیف و یالمنته ،)8/343االعالم ریس ،یذهبهـ.ق)، ( 461. د(

 و العشـر  القـراءات  یفـ  الکامـل و کتـاب   2قرائـت،  15 بـر  مشـتمل ) هـ.ق 408. د( یگرگان
 465. د( 4یهـذل  لیـ محمد بن عق ابن ةبن جبار یبن عل وسفیاثر  3،هایعل الزائده نیاالربع
 .کرد اشاره است گانهده قرائات بر افزون قرائت 40 بر مشتمل که) هـ.ق

 ۀئلدوران، مطـرح سـاختن مسـ    یـن به قرائـت در ا  یرانیانا یکردبارز رو هاییژگیاز و
بـر اسـاس    قاریـان قرائـات   دیگر میاناز  ینشبر گز یمبتن ییهاقرائت یجادا یعنی یاراخت

چـون   کسـانی  یـل خاص توسط صاحبان دانش گسترده در علـم قرائـات از قب   معیارهای
بوعُبِهـ.ق 255(د.  یابوحاتم سجستان زاعـ   ی)، اَ (د.  خراسـانی عـالم   یدْ قاسم بـن سَـالم خُ

بـود   یـران در ا یارهـایی اخت ین) و رواج چنـ هـ.ق 168. (د حیبن صب ییحی) و هـ.ق 224
   ). 202-14/201، بجنوردیموسوینکـ: (

حـاتم و  و ابـو  یـد عبمردم اصفهان قرائت ابو یچهارم هجر ۀدر سد یبه گزارش مَقدِس

                                                                                                                                        
  .است محفوظ استانبول ۀیعثمان نور ۀکتابخان در ،کتاب نیا ۀشد شناخته ۀنسخ تنها 1.
 ،یالخزاعـ  قـراءة،  عشـرة  خمـس  هیـ ف و یالمنتهـ  ،)ق ه 1434( جعفـر  بن محمد ضلالف یاب ،یخزاع 2.

  .فیالشر المصحف لطباعة فهد الملک مجمع ،یربان شفاعت محمد: قیتحق
 نیاالربع و العشر القراءات یف الکامل). م 2007( لیعق بن محمد ابن جبارة بن یعل بن وسفی ،یهذل. 3

  .عیالتوز و للنشر سما مؤسسه ب،یالشا یرفاع بن دیالس بن جمال: قیتحق ،هایعل الزائده
 امـا . است کرده سفر یاسالم یها نیسرزم شرق به تا غرب از علم طلب در و دارد یمغرب یتبار یذله 4.

 زیـ ن شـابور ین در یو. بـود  کـرده  قرائـت  را قـرآن  زیـ ن اصـفهان  خیمشـا  بر و کرده سکونت شابورین در
  ).2/821 القراء، معرفة ،یذهب ؛1381/ 2 فه،یخلیحاج( درگذشت
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در قرن ششـم   زین ی). رافع395، یمقدس(کرده بودند  یاررا اخت یرکثعمرو و ابنابو 1ادغام
ـ  یاحمد بن الحسن بن اب هک دهد یمگزارش   میبـه تعلـ   نیدر قـزو  یزنجـان  یالفرج مقرئ

 یاهواز یمقر میبن ابراه یحسن بن عل االقناعکتاب  اراتیقرائات بر اساس قرائات و اخت
بن نصـاح، محمـد    بةیش ،یجعفر مدن ی(اب قرائت 11 بر مشتمل کتاب نیا بوده، مشغول
ـ  ابـن اعمـش،   ،یبصـر حسن  ،یزهرابن شهاب  س،یبن ق دیحم صن،یبن مح  ،یلـ یل یاب

 عقـوب ی( اریـ اخت 10 و) یمـدن  منـاذر  بـن  ،محمـد  یسـکون  هیبحر یطلحة بن مطرف، اب
قاسم بن سـالم، خلـف بـن هشـام      دیبعبن مبارک، ابو ییحیبن متوکل،  وبیا ،یحضرم
 حـاتم  ابـو  ،یاصـبهان  یسـ یمحمـد بـن ع   ،ینحـو سـعدان   بـن جعفر بن محمد  یاب بزاز،

). 2/159 ،یرافعـ ( است بوده) یطبر ریجر بن محمد ،یانطاک ریجب بن احمد ،یسجستان
 جیو تـرو  میبـه تعلـ   متصـدر  یمقـر  مؤدب زیچون عبدهللا بن عبدالعز یکسان اصفهان در
کـان   "کند کـه:  ینقل م اواز قول  ةیالغامهران در کتاب . ابنپرداختندیابوحاتم م اریاخت

که  آنگونه). 30، صمهران ابن( "قارئاً عدی حاتم لمیاب اریباخت قرأیعندنا بأصبهان من لم 
قرائـات آورده اسـت.    ۀحاتم را در زمـر ابو اریاخت ةیالغاگفته شد ابن مهران خود در کتاب 

پـنجم و از شـاگردان ابـو     ۀبزرگ خراسـان در سـد   انیاز مقر ،یعمرو اندرابیاحمد بن اب
مهران اسـت،  اگردان ابناز ش زیکه او خود ن شابورین یمقر ،یبن محمد فارس یالحسن عل
 شـابور یدر ن ایـ پرداخته اسـت. گو  دیابوحاتم و ابوعب اریاختبه دو  2خود ضاحیاالدر کتاب 

 ،یثعلب چون یکسان و است داشته رواج) هـ.ق 168(د.  حیبن صب ییحی یقرائ اریاخت زین
 ه،یـ نهاال هیـ غا ،یالجزر ابن( اندداشته ییبسزا سهم آن انتشار در یطراز و یمقر ابوطاهر

 245(د.  یمسعود بن صالح سمرقند اریاخت هامدت زین النهر ماوراء در). 1203و3/1375
  ).3/1275 ه،یالنها هیغاابن الجزری،  ؛70-69 ،وحیدنیا( است بوده جیرا) هـ.ق

 یهـا گـزارش  نیدوران و همچنـ  نیـ ا انیـ رانیدر مجموع، آنچه از آثار به جامانده از ا
نقـش   ۀدهنـد  نشـان  آمده؛ دست به رانیا یشهرها در یرانیا عالمان و انیمقر از دهیرس

                                                                                                                                        
 ادغـام  را ریـ کث ابن و ابوعمرو قرائت مردم ایآ ؛است بوده چه ادغام از منظور که ستین مشخص قاًیدق .1

  .اندبوده ریکث ابن و ابوعمرو قرائت رویپ "ادغام" در نکهیا ای و بودند کرده
نشـده اسـت.    حیو تصـح در دسترس است و هنوز چاپ  یخط ۀنسخ صورت به تنها امروزه کتاب نیا 2.

 ۀوابسته به دانشگاه استانبول، تحـت شـمار   یشرق قاتیبخش تحق ۀدر کتابخانکتاب  نیا یخط ۀنسخ
1350 /A .Y. نکــ:   یانـدراب  ضـاح یاالکتـاب   یخط ۀنسخ خصوص در لیتفص یبرا( شودیم یدارنگه
 ۀنـ یآ، "خراسـان  انیمکهن از کرا یالقراءات: متن یف ضاحیو کتاب اال یاندراب" ،محمد کاظم ،یرحمت

 ).66-18، صص 27 یاپی، پ1383چهارم، زمستان  ۀسال دوم شمار دیجد ۀدور ،راثیم
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 رفتـه یرپذیو تأث رویمنفعل، پ ینه نقش ؛قرائت است ۀحوز در انیرانیا مؤثر و روشیفعال، پ
 در یموضع اندلس در قبال قرائات که عالمـان اندلسـ   چونهم ،اسالم جهان نقاط گرید از
 مجاهـد،  ابن توسط شده انتخاب رائتق هفت همان بر اندک یموارد در جز خود فاتیتأل
  .شناسندیم تیرسم به را هاهمان و بوده بندیپا
  

  یرانیکهن ا یو انقطاع محافل قرائ رانیمغول به ا ۀحمل
 ۀقرائت در دوران پس از حمل ۀسئلبه م انیرانیا کردیرو یپژوهش بررس نیا یاصل ۀئلمس

از  رانیکه مفهوم ا یاز زمان یعنی. است یرانیکهن ا یو انقطاع محافل قرائ رانیمغول به ا
. دیـ گرد جیـ را یاسیو س یخیتار ،یهـ.ق) در متون ادب 750 – 654(حک.  لخانانیا ۀدور
حکومت  کیبه عنوان  کههـ.ق)  1135- 907(حک.  انیدر روزگار حکومت صفو ژهیبه و

  قرار داشت. یمذهب عثمان یسن یبه موازات امپراطور یعیمقتدر ش
 یدر قرن هفـتم هجـر   یرانمغول به ا ۀبا حمل یرانیان،ا یژهو یقرائمحافل کهن  ۀرشت
گسسته شد. امـا   یگرد یهاینبه سرزم یران) و مهاجرت عالمان قرائت اهـ.ق 616(حدود 

ـ   ییبرپـا  یبـرا  یبـازهم مجـال   ران،یـ احتماالً پس از بازگشت آرامش به ا و  یمحافـل قرائ
 یهـا موزه و هاکتابخانه. است هآمد دیپد رانیمختلف ا یدر شهرها و نواح انیمقر تیفعال

 و یمـور یت دوران در کـه  اسـت  قرائـت  و دیـ تجو علم در ییهارساله از مملو امروزه رانیا
 نـزد  قرائـت  علم به اهتمام بر است یگواه امر نیهم 1.انددر آمده ریتحر ۀرشت به یصفو

 تـاً ینها ایـ  گانـه ئات هفتقرا ۀهم ای یکی شرح به عمدتاً هارساله و هاکتاب نیا در. شانیا
 هـا آنر قرائـات د  ۀئلمسـ  بـه  نینو یکردیرو و شده پرداخته یمرس ۀگانچهارده و گانهده
 از یخبـر  گـر یدوران د نیـ حدس زد که احتماالً در ا توانیم جانیهم از. شودینم دهید

ـ بلکه محافـل قرا  ،ستین مبدع و رگذاریتأث مستقل یهاحلقه  بـه  بنـد یپا کـامالً  رانیـ ا یئ
  . اندبوده شده تیتثب یرسم یهاقرائت
را کـه مـا آن   یادر دوره انیرانیا انیدر م افتهیرواج  یهاقرآن و مصاحف قطع طور به

                                                                                                                                        
 1158 خیتـار  به نافع قرائت در یا رساله به توان یم جمله آن از  اما ،فراوانند اریبس دست نیا از موارد .1

 ۀمـوز  در 002/4,062741393,0 ۀشـمار  بـه  ینیحس یعبدالغن بن نیحس مالک نام به یکاتب توسط
 ۀشمار به 981 سال به متعلق یمک ریکث بن عبدهللا قرائت انیب در یمختصر ای دیتجو در رساله ملک؛

IR  10-11606 ۀشـمار  به ،یزیتبر یقار میبن ابراه یمصطف االبرار، تحفةمجلس،  ۀدر کتابخان -IR10

 ۀشـمار  نسـخه  ،یاسـترآباد  نیعمادالـد  عاصـم،  قرائت در رساله نیمجلس و همچن ۀکتابخان ،16913
                              ملک اشاره کرد. ۀموز در م،008/1393,04,06200
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 اسـت  یمستند نیتریقو ران،یمغول به ا ۀدوران پس از حمل یعنی م،یدوم نام نهاد ۀدور
 کـرد یو رو رانیـ در ا تحـول قرائـات   ریسـ  ۀنیرا در زم یفراوان دیاطالعات مف تواندیم که
ـ  یقرائات و حتـ  ۀئلبه مس انیرانیا در آن  شـان یا انیـ در م مـرجّح  یهـا قرائـت  ایـ  تقرائ

 قـرن  چهـار  ژهیـ و بـه  ،ینخست اسالم یهاما قرار دهد. برخالف سده اریروزگاران در اخت
 انیـ رانیو کتابت شده توسط ا یرانیرا به طور قطع اکه بتوان آن یقرآن افتنیکه  نخست،

و  یرانیا یهاقرآن افتنیبه بعد  یهفتم و هشتم هجر ۀت، دشوار است؛ از حدود سددانس
مغول  ۀحمل از پس یرانیا یخطمصاحف  نیا ۀمطالعشود. یتر ممراتب آسان بهدار خیتار
پـس از گسسـته شـدن محافـل     کـه محافـل علـم قرائـت      دهـد یبازهم نشان م رانیبه ا
ـ یـن متفـاوت، ا  یگذار کهن بـه شـکل  تأثیر بلکـه   ،گـذار یرتأث یار نـه بـه صـورت محـافل    ب
گانه و قرائات هفت یرشبا پذ یران،شده در خارج از ا یتتثب یاز محافل قرائ یرفتهپذیرتأث
  دوباره پا گرفته است. یرسم ۀگانده یا

  
  هاآن در شده ثبت قرائت ثیها از حنسخه یررسب

 بـوده  افتـه ی تیتثب کامالًدوران  نیدر ا گانهده ای گانههفت یرسم قرائات که میریبپذ اگر
کـدام بـوده    انیـ رانی) مـرجّح ا یقرائت هـا  ایقرائت ( ،نیب نیا در که دید دیبا حال. است

  است؟
-جهان اسالم هـم  یایمهم و پهناور در جغراف یامنطقه ایاست که آ نیا پرسش

در  رانیـ ا ،کـه بـه حـق    ییآراو کتاب یسیعالوه بر سبک خاص خوشنو ران،یچون ا
 ۀدیـ اصاحب  زیقرائت ن مکتب انتخابدر  ،گذار بودهریرو و تاثشیدر آن پ ییهادوره

   ر؟یخ ایخاص خود بوده است 
 و هاموزه در اندکتابت شده یکه در دوران صفو یاریبس یرانیا یمصاحف خط امروزه
 ۀمحـدود  ییهـا قـرآن  نیقابل دسترس هسـتند. چنـ   رانیو خارج از ا رانیا یهاکتابخانه

پـژوهش   نیکنند. اساساً در ایم انیآن دوران نما یاسیس رانیاز ا شیرا ب ینگفره رانیا
. امـا تعـداد   یاسـ یس یشده با مرزهـا  نییتع رانیمورد نظر است و نه ا یفرهنگ رانیا زین

 بـه . است ساخته ناممکن بلکه و دشوار را هاآن یتمام یبررس کار هاقرآن نیا ادیز اریبس
چـه در   ،مـوزه و کتابخانـه   نیچنـد  انیـ از م ،هاسینودست نیا انبوه انیم از منظور نیا
 هـا بـه آن  یکه امکان دسترس هیصفو ۀدور یرانیا یهاقرآن ران،یو چه در خارج از ا رانیا

 .است شده گرفته مدنظر بوده ریپذامکان ،یمجاز صورت به چه و یحضور صورت به چه
ـ  به مربوط یبررس مورد یهاقرآن ۀعمد ـ  ران،یـ ا یملـ  ۀکتابخان  یمجلـس شـورا   ۀکتابخان
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 نیوزارت خارجـه و همچنـ   ۀکتابخان ،دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان ۀکتابخان ،یاسالم
-هـم  گـر ید یهادر کتابخانه یصفو ۀدور یرانیا یهاقرآن از یمواردملک است. اما  ۀموز

 کـان ام کـه  زیـ ن... و هیـ ترک یهـا کتابخانـه  و جیکمبر دانشگاه ،آلمان یمل ۀکتابخان چون
 تـالش  هـا نسـخه  نیـ ا انیاز م .اندمورد مطالعه قرار گرفته زین ،داشتوجود  هاآن یبررس
 هـا آن در کاتـب  نـام  ایـ  و کتابـت  خیتـار کـه   ،انجامـه  یدارا یهاقرآن امکان حد تا شده

 زیـ و نام کاتب ن قیدق خیقرآن بدون تار یشوند. هرچند که تعداد نشیگز ،است مشخص
 یشـواهد  ،شـده  انتخاب مصاحف تمام درقرار دارند.  یرد بررسمو یهانسخهدر فهرست 

 ،یفارسـ  ۀترجمـ  ب،یتـذه  خـط،  لیقب از یبودن نسخه وجود دارد. شواهد یرانیدال بر ا
محـل سـکونت    ایـ انجامه دال بـر تبـار    ،یفارس ۀنامفال ،یبه زبان فارس حاتیوجود توض

بر آن بوده اسـت کـه    یسعتوجه شده و  زیبودن آن ن سیبه نف ،نسخه نشیگز درکاتب. 
کـه تـا    باشـند  داشته وجود یبررس مورد یهادر فهرست نسخه زین سینف ۀنسخ یتعداد

 .میباش افتهی دست تریرسم یهاحد امکان به نسخه
  
   مصاحف در قرائات اختالف ثبت یها روش
اند کـه  گرفتهیم شیرا در پ یمختلف یهاات روشئثبت اختالف قرا یبرا مصاحف کاتبان

  ادامه خواهد آمد. در
  
 انیه نسخه با نام قاریان در حاشی. آوردن اختالف قرائات مربوط به قار1
از مـتن قـرآن کـه     1یانتقـاد  ۀکامل از بنانهادن سـازوار  یاروش را بتوان نمونه نیا دیشا

 روش، نیـ ا در البتـه دهد دانسـت.  یچشم خواننده قرار م شیاختالف قرائات را پ یتمام
 اخـتالف  ایـ  و کهـن  مصـاحف  اخـتالف  از یسـخن  و است شده انیب ائاتقر اختالف تنها
ـ  2 ۀسـطور بـه شـمار    نیب ،یفارس ۀبا ترجم یدر قرآن .ستین الخطرسم  ایـ ا ۀدر کتابخان
 نیـ توان مشاهده کرد: ایاختالف قرائات را م انیدست ب نیاز ا یانمونه ه،یدر ترک ایصوف

اخـتالف قرائـات و    یداخل ۀیدر حاشاست که  هیحاش یبرا یکشدو جدول یمصحف دارا
هـا بـه طـور    آن انیـ و راو انیقار یهاامثبت شده است. ن اتیآ ریتفس ،یخارج ۀیدر حاش

                                                                                                                                        
1 apparatus criticus . ـ   یسازواره انتقاد ۀدربار در  یمالحظـات  "،آالء ا،یدنیـ وحنکــ:   یدر مصـاحف قرآن

و  خیتـار  ۀلنامدوفصـ ، "متـون  حیکارل الخمان در تصح ۀویش یبرمبنا یمخطوطات کهن قرآن حیتصح
  به بعد. 213 ۀ، صفح1398بهار و تابستان  )،29 یاپی(پ 1، 15 ۀدور ،یتمدن اسالم
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، آمـده اسـت و   مختلـف  یهـا پـس از خـوانش   زتـر یر یکامل و به رنگ شنگرف و با خط
 بـر  یاصـل  مـتن  که است یحال در نیاداده شده است.  حیتوض یاختالف قرائات به روشن

 .است شده کتابت عاصم از حفص قرائت اساس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  یریتفس حاتیاول و توض ۀیحاش در یقرائ حاتیتوض: هیترک ا،یاصوفیا ۀکتابخان 2 ۀشمار ۀنسخ
  .است آمده قرمز رنگ به سطور نیماب زین یفارس ۀدوم و ترجم ۀیحاش

  
 متفاوت  یگر در متن با رنگید یاشاره به قرائت .2

 قرائـت  کیـ بلکه متن قرآن بر اسـاس   ، انشانیو راو انیقار یبه اسام یارهاشا وهیش نیدر ا
متفـاوت در مواضـع مـورد     یبا رنگ زین گریقرائت د کیعراب و اعجام شده و اِ کتابت، نیمع

 اخـتالف  ثبـت  در وهیشـ  نیتـر جیـ را را وهیشـ  نیا بتوان دیشااختالف مشخص شده است. 
دوره فراواننـد   نیـ ا یهاقرآن در دست نیاز ا ییهانهدانست. نمو یرانیا یهاقرآن در قرائات

(بـه   نسـتون یپر دانشـگاه  در عبـدهللا  نیالد به خط شمس یتوان به قرآنیم انیکه از آن م
قرائـت   یاشاره کرد که در آن موارد اختالفـ  Hitti, P. Garrett coll., 1159(1شماره مرجع 

  مشخص شده است. شعبه از عاصم با حفص از عاصم به رنگ قرمز در متن

                                                                                                                                        
   :است ریپذ امکان ریز یتارنما قیطر از نسخه نیا به یدسترس. 1

http://pudl.princeton.edu/objects/2r36tx59x 

http://pudl.princeton.edu/objects/2r36tx59x
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به خط  Hitti, P. Garrett coll., 1159 ۀدادن اختالف قرائت شعبه از عاصم در قرآن شمار نشان
  .نستونیدر دانشگاه پر محفوظ عبدهللا، نیالدشمس

  
 یاشاره به اختالف قرائات با عالئم اختصار .3
ئـم  عال یخر قـرآن حـاو  أمتـ  یاز نسـخ خطـ   یاریبسـ  ،یگـر ید یخط ۀچون هر نسخهم

)، یقرآن ریو غ ی(قرآن یرانیا یخط نسخ درهستند.  یفراوان یهانشانه وو رموز  یاختصار
هسـتند   یمعمو باًیتقر ییهارموز، نشانه نیکه گاه ا اند،رفته کار به فراوان رموز و هانشانه

 اضیـ ب از رمـز  "ض". مـثالً حـرف   دارنـد  کسانی ییها معنانسخه از یاریبسدر  و معموالً
 سـت ین هـم است و قـرار   یو خال دیبخش از نسخه سف نینشان دهند ا نکهیا یراب ؛است
 نیا یمعنا ،. اما بسته به متن مکتوب در نسخهصحّرمز است از  "ح" اینوشته شود.  بعداً

باشـد ممکـن    ثیاگر در کتب حـد  "ح" نیهم مثال عنوان به. کند رییتغ تواندیمعالئم 
رمـز   ثینشانه مؤخر بودن است در کتب حد ه اصوالًک "خ " ایباشد.  لولهیحاست رمز از 

است که بـاز هـم بسـته بـه مـتن       "ق"حرف  گرید ۀنمون. یبخار حیاست از صاحب صح
 ئـت یدر کتب ه "ق". به عنوان مثال کندیم رییعالمت تغ نیا یمعنا ،مکتوب در نسخه

ز قرائـت  کتـب رمـز ا   یو در برخ صادق امام اصحاب از رمز ثیدر کتب حد و احتراقرمز 
 یآبـاد  روزیف نیمجدالد قاموسرمز از  زیقرائت عاصم؛ گاه ن یعنیعاصم،  "ق" مثالً ؛است

رمـز   "ید"هستند. مـثالً   یدو حرف زین یگاه ،ستندیتک حرف ن شهیرموز هم نیاست. ا
ر" ای یاست از اصحاب امام هاد رمز  "خ م" مثالً ای. یرمز است از اصحاب امام عسکر "کُ

  شدن. شیپس و پ یعنیمؤخر است از مقدم و 
 یادیز حد تا رموز و ها. نشانهستیقرار ن نیداستان از ا ،یقرآن یهاسینودست دراما 
 یرا بـه معنـا   هـا نشـانه  نیا یستیقرآن نبا ینسخ خط ۀپژوهند و هستند فرد به منحصر

 یهـا کاتبـان نسـخه  فهم کند.  یقرآن ریغ یعرب ای یفارس ینسخ خط گریمعمول آن در د
هـر   یبـرا  یو وجه التهـان  یحرز االمان ةیشاطب ۀدیقص در یشاطب امام از تیبه تبع ینقرآ
هـا  آن بیـ اند، کـه ترک در نظر گرفته بجدحرف از حروف ا کی ،یقار آن یِو هر روا یقار
  باشد:   یو یهر دو راو ای کی قیاز طر یقار کیقرائت مربوط به  ۀتواند نشان دهندیم
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قـالون و ورش قـرار    یبـرا  بیـ به ترت "ج"و  "ب"و حروف نافع  یبرا "ا"مثالً حرف 
هـر دو   قیـ قرائت مربوط بـه نـافع از طر   ۀنشان دهند "ابج"رمز نیداده شده است. بنابرا

 یبـرا  یاز مصاحف به گذاشتن عالئم اختصار یقالون و ورش است. در برخ یعنی شیراو
گانـه در نظـر   ده انیـ ارق یعالئـم بـرا   نیا گرید یگانه بسنده شده و در برخهفت انیقار

  .است آمده انشانیراو و گانهده انی، رموز مربوط به قار1گرفته شده است. در جدول 
  

  شانیا انیراو و گانهده انیقار یاسام رموز. 1 جدول
: یراو دو هر و نافع  "ج": ورش  "ب"قالون:   "ا"نافع: 

  "ابج"
: یوو هر دو را ریکث ابن  "ز"قنبل:   "ه": یبز  "د": ریابن کث

هَز"   "دَ
: یو هر دو راو ابوعمرو  "ی": یسوس  "ط": یدور  "ح": وبوعمرا

طِّ"   "یحُ
: یو هر دو راو ابوعمرو  "م"زکوان:   "ل"هشام:   "ک"ابن عامر: 

م "   "کَلَ
: یو هر دو راو عاصم  "ع"حفص:   "ص"ابوبکر شعبه:   "ن"عاصم: 

صَع"   "نَ
 :یو هر دو راو حمزه  "ق"خالد:   "ض"خلف:   "ف"حمزه: 

ضَق"   :"فَ
: یراو دو هر و یکسائ  "ت": یدور  "س": ثیل  "ر": یکسائ

  "رَسَت"
: یو هر دو راو ابوجعفر  "ذ"ابن جماز   "خ" یسیع  "ث"ابوجعفر: 

  "ثخذ"
: یو هر دو راو عقوبی  "س"روح   "غ" سیرو  "ظ" عقوبی

  "ظغس"
اسحاق : دو نقطه کنار   "∴"خلف: 

  ".."هم 
 رهیدا کی: سیادر

  "˳" کوچک
  

  

قرائت مناطق مختلف  یا یانمربوط به اتفاق قار یزن یشتریوه بر موارد فوق عالئم بعال
 خطـی  هـای از نسـخه  یبرخ یانتها یادر ابتدا  بعضاً شود کهیم یدهها داز قرآن یدر برخ
  :است آمده هاآن شرح قرآن
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  انیقار اتفاق به مربوط رموز. 2 جدول
  کوفیون  ث
  نافع از غیر قاری شش  خ
  شامی و یونکوف  ذ
  مکی و کوفیون  ظ
  بصری و کوفیون  غ

  عاصم از غیر کوفی دو  ش
ن   و نافع) یون(کوف مدنی و کوفیون  حَصَ
م رَ   و ابو جعفر) یر(حرم: نافع و ابن کث یو مدن یمک  یحَ
  (نافع و ابن عامر و ابوجعفر) یو مدن یشام  عَمَّ
  )یعقوبو ابوعمرو و  یر(ابن کث یو بصر یمک  حق
ا   )یرو ابن کث بصره قاری دو مدینه، قاری دو( یو مدن یو بصر یکم  سَمَ
ر   یو شام یو بصر یمک  نَفَ

  و ابوبکر یحمزه و کسائ  صَحبَه
اب   و حفص یحمزه و کسائ  صَحَ

  لفخ و کسائیشامل عاصم و حمزه و  یونکوف  کفا
  و خلف یحمزه و کسائ  شفا

  فو حفص و خل یحمزه و کسائ  صحب
  یحمزه و کسائ  یرض
  و خلف یکسائ  یرو

  خلف و ابوبکر  صفا
  یعقوبابوجعفر و   یوث

  (نافع و جعفر) یانمدن  مدا
  )یعقوب(ابوعمرو و  یانبصر  حما
  وابن عامر یونکوف  کنز
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 بر افزون مجلس؛ کتابخانه 3 ۀشمار ۀنسخ در قرمز رنگ به متن در شعبه به مربوط قرائت دادن نشان
 آن در شعبه با گرید انیقار از کیکدام که است شده داده نشان یاختصار الئمع با نسخه ۀیحاش در نیا

  .اندکرده یهمراه قرائت

 
   ی،اختصار حروف با قرائات اختالف یتمام دادن نشان

  .مجلس 1078 ۀشمار ۀمصحف در نسخ هیدر حاش
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و  یـه بـه همـراه مشخصـات اول    نـویس قرآن دست 42از  یفهرست 3 ۀشمار جدول در
ثبت شده در مصحف، آمـده اسـت. الزم    دیگر های قرائت ،وجود صورت در و اصلی قرائت

 یاسـتفاده از رنگـ   ۀوسـیل  به بیشتر ها نسخه ینبه ذکر است که ثبت اختالف قرائات در ا
 نـام  بـه  مربـوط  اختصاری عالئم آوردن همچنین و متن در ،)قرمز رنگ(معموالً  متفاوت
 ذکـر  یسپانو درثبت اختالف قرائت  ۀیوکه ش . هرجااست گرفته صورت حاشیه در قاری
  .است بوده متن در یگرد رنگی از استفاده همان شیوه نشده،
  .3 جدول

 ۀشمار  
  نسخه

 (ها)قرائت  اصلی قرائت  کاتب نام  تاریخ  نگهداری محل
  دیگر

  شعبه  حفص  تبریزی الدین عالء  ق 955  مجلس ۀکتابخان  س 340  1
 محمد بن هاشم محمد  ق 1139  ملک ۀموز  3  2

  اصفهانی باقر
  شعبه  حفص

 احتماالً  ملک ۀموز  8  3
  تیموری

  شعبه  حفص  --

  شعبه  حفص  علی حیدر  1009  مجلس ۀکتابخان  4175  4
 مهر مال بن محمد حافظ  1087  مجلس ۀکتابخان  4021  5

  علی
  شعبه  حفص

وزارت  ۀکتابخان  1 ۀشمار  6
  خارجه

اسدهللا بن محمد   971
  یالکاشان

  شعبه  حفص

وزارت  ۀکتابخان  26 ۀشمار  7
  خارجه

 احتماالً
  11 قرن

  شعبه حفص  --

وزارت  ۀکتابخان  27 ۀشمار  8
  خارجه

 وقف تاریخ
1221  

  شعبه  حفص  --

 ۀشمار  9
1083735  

 احتماالً  یرانا یمل ۀکتابخان
  10 قرن

  شعبه  حفص  --

 ۀشمار  10
806725  

 شاه برای شده(ترجمه   1084  مجلس ۀکتابخان
  )صفوی سلیمان

  شعبه  حفص

 یخاناسم ۀکتابخان  3 ۀشمار  11
  1یهترک-سلطان

  شعبه  حفص  --  --

 محمد حسن بن حسن  977  مجلس ۀکتابخان  3  12
  الخانیساری علی بن

  2شعبه  حفص

                                                                                                                                        
  است. یفارس ۀنامختم و فال یدعا یحاو ،نسخه نیا 1.
از  کیـ نشان داده شده است که کدام یبه شعبه، با عالئم اختصار مربوطدر کنار قرائت مشخص شده . 2

 و حفـص  تیروا دو هر به مصحف که شده ذکر زین انجامه در .اندقرائت خوانده نیبه ا زین انیقار گرید
  .است شده کتابت بکر
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 محمد بن قاسم محمد  1034  مجلس ۀکتابخان  12174  13
  1القاری قاسم محمد بن

  2شعبه  حفص

  شعبه  حفص  3نیریزی احمد  1122  مجلس ۀکتابخان  2  14
  شعبه  حفص  --  --  مجلس ۀکتابخان  1043  15
16  1068664

4  
  شعبه  حفص  --  1101  یمل ۀکتابخان

17  1642/
  س14975

  شعبه  حفص  محمد نورالدین  1099  مجلس ۀکتابخان

 ۀشمار  18
016  

  شعبه  حفص  --  1017  قرآن ۀموز

19  6

Nn.3.75  
دانشگاه  ۀکتابخان

  یجکمبر
 وقف تاریخ

 و 1028
1066  

  شعبه  حفص  --

سلطان  ۀکتابخان  1  20
  یهترک-احمد

  شعبه  حفص  --  --

21  Hitti, P. 
Garrett 
coll., 

71159.  

 دانشگاه ۀکتابخان
  پرینستون

 احتماالً
  11 قرن

  شعبه  حفص  عبدهللا الدین شمس

22  Diez A 
oct. 
1718  

  شعبه  حفص    1100  آلمان یمل ۀکتابخان

23  
  

  شعبه  حفص      10مجلس ۀکتابخان 9359

دانشگاه  ۀکتابخان  580  24
  فهاناص

و ابن  شعبه  حفص  --  ق 1124
به هر  یرکث

  11یتدو روا

                                                                                                                                        
  .است یعیش صلوات یحاو نسخه نیا. 1
 مـتن  در قرمز رنگ بر عالوه. است شعبه و حفص تیروا دو هر به مصحف که شده ذکر هم انجامه در. 2

  .دارد شعبه ابوبکر به اشاره زین هیحاش در "ص" حرف
  .است ائمه حضرت از تالوت از قبل یدعا یحاو نسخه نیا  .3

4. http://dl.nlai.ir/UI/7d9314a7-f3e6-4dac-a0c2-eeb5f5f468fd/LRRView.aspx. 
5.http://dlib.ical.ir/faces/search/digitalresources/searchContentDownloadConfirmationPage.js

px?_afPfm=15l7dv3cvb. 
6. https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-NN-00003-00075/15. 
7. http://pudl.princeton.edu/objects/2r36tx59x. 
8. https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN769984525&PHYSID 

=PHYS_0006. 
9.http://dlib.ical.ir/faces/search/digitalresources/searchContentDownloadConfirmationPage.jsp

x?_afPfm=-198d5dhtgg. 
، صـلوات  "یمرتض یعل ایشاه اول"چون نقل از  یاما شواهد ،ستین مشخص کاتب نشان و نام گرچه. 10
  .دارد کاتب بودن یرانیا و یعیش از نشان یفارس نامهختم قرآن و فال یدعا ،یعیش
  .اند شده ثبت یاختصار عالئم با هیحاش در قرائات اختالف 11.

http://dl.nlai.ir/UI/7d9314a7-f3e6-4dac-a0c2-eeb5f5f468fd/LRRView.aspx
http://dlib.ical.ir/faces/search/digitalresources/searchContentDownloadConfirmationPage.js
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-NN-00003-00075/15
http://pudl.princeton.edu/objects/2r36tx59x
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN769984525&PHYSID
http://dlib.ical.ir/faces/search/digitalresources/searchContentDownloadConfirmationPage.jsp
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(در  شعبه  حفص  2)ی(قمابراهیم محمد  1102  یمل ۀکتابخان  1807693  25
 از برخی
  )موارد

26  1143597
3 

  شعبه  حفص  احمد بن محمد پیرنور  941  یمل ۀکتابخان

27  1638294
4  

 احتماالً  یمل ۀکتابخان
  105 قرن

  شعبه  حفص  -

وزارت  ۀکتابخان  14  28
  خارجه

  حفص  شعبه  --  --

29  808301 
6  

  --  7حفص  --  992  یمل ۀکتابخان

30  812714 
8  

  روزب  939  یمل ۀکتابخان
  الکاتب محمد هان

 یتمام  حفص
 اختالف
  9قرائات

    شعبه  --  --  سلطان احمد ۀکتابخان  5  31
 یحاج نیفوالد صمد    یمل ۀکتابخان  1272972  32

  10یسارخت محمد
 گاه  شعبه

  11حفص
33  2756931

12  
  شعبه  حفص  13موسوی عبدالصمد  1115  یمل ۀکتابخان

34  806716 
14  

و ابن شعبه  حفص  اصفهانی محسن محمد  1141  یمل ۀکتابخان
  15کثیر
  

                                                                                                                                        
1. http://dl.nlai.ir/UI/38ef7715-2dc8-4788-a8cc-f12c413dc0af/LRRView.aspx. 

  .شوندیم دهید هیحاش در سور لتیفض در ائمه ثیاحاد  2.
3. http://dl.nlai.ir/UI/d0be58f8-0419-4ca8-b72f-fb6964fa3996/LRRView.aspx. 
4. http://dl.nlai.ir/UI/2df83238-0bfe-4f93-8752-208be4677209/LRRView.aspx. 

  .دهد یم نشان راآن بودن یرانیا که است نامهفال و قرآن ختم یدعا یحاو نسخه نیا  5.
6. http://dl.nlai.ir/UI/85a82a86-ae51-42ae-b68a-53d0ca9d779a/LRRView.aspx. 

  .افتی توانینم آن در کاتب عیتش از ینشان و است هیحاش و حیتوض فاقد مصحف نیا  7.
8. http://dl.nlai.ir/UI/808d8ced-8434-4188-9cda-a545d886fbec/LRRView.aspx. 

 زیـ ن ائمه ثیاحاد. اندشده مشخص هیحاش در یاختصار عالئم و قرمز رنگ به متن در قرائات فاختال 9.
  .اندآمده هیحاش در

  است. یعیختم ش یصلوات و دعا یچراکه نسخه حاو ؛است عیاهل تش احتماالً کاتب. 10
  .است شده اشاره هیحاش در حفص قرائت به گاه . 11

12. http://dl.nlai.ir/UI/319405ec-2be0-4254-b783-3b5da0b64cb1/LRRView.aspx 
  آمده است. یبه فارس هیائمه در حاش ثینسخه احاد نیا در 13.

14. http://dl.nlai.ir/UI/61700bf9-5c08-4ca7-9478-c33a66510470/LRRView.aspx. 
 ریکث ابن به مربوط قرائت اختالف اما ،شده وارد گرید رنگ به متن در شعبه به مربوط قرائت اختالف. 15

  .است شده داده نشان یاختصار عالئم کمک با هیحاش در

http://dl.nlai.ir/UI/38ef7715-2dc8-4788-a8cc-f12c413dc0af/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/d0be58f8-0419-4ca8-b72f-fb6964fa3996/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/2df83238-0bfe-4f93-8752-208be4677209/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/85a82a86-ae51-42ae-b68a-53d0ca9d779a/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/808d8ced-8434-4188-9cda-a545d886fbec/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/319405ec-2be0-4254-b783-3b5da0b64cb1/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/61700bf9-5c08-4ca7-9478-c33a66510470/LRRView.aspx
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35  806217 
1 

 احتماالً  یمل ۀکتابخان
  10قرن 

) حفص    شعبه  (اکثراً
(   (اکثراً

 محمد بن حسن محمد  1109  یمل کتابخانه  806249  36
  یانسارالخو العطار قاسم

 یتمام  حفص
 اختالف
  2قرائات

 ۀشمار  37
812714  

 یتمام  حفص  روزبهان الکاتب محمد  939  مجلس ۀکتابخان
 اختالف
  3قرائات

 ۀشمار  38
1078/
1099  

 احتماالً  مجلس ۀکتابخان
  10قرن 

 یتمام  حفص  --
 اختالف
  4قرائات

 ۀشمار  39
4902  

دانشگاه  ۀکتابخان
  تهران

  --  حفص  یزیرین احمد  1032

وزارت  ۀکتابخان  23 ۀشمار  40
  خارجه

 احتماالً
  11 قرن

  --  حفص  --

41  1778132
5  

/شعابوجعفر  حفص    10796  یمل ۀکتابخان
  7به؟

42  2185647
8 

 محمد بن رضا یعل  1078  یمل ۀکتابخان
  9نیحس

 و شعبه  حفص
 از یموارد

 گرید انیقار
  

غلبـه قرائـت    ۀدهنـد  نشـان  توانـد یمـ  یحدود تا نمونه طور به قرآن 42 نیا یبررس
 هـا قـرآن  اکثر است، مشخص فوق فهرست از چنانکهآن دوران باشد. آن رانیمطلوب در ا

 از اشیـ ع بن ابوبکرشعبه تیروااما  ،اندشده کتابت عاصم از حفص قرائت یمبنا بر اساساً
مصـاحف بـه    از صد در 80 حدود فوق یآمار ۀدر متن ذکر شده است. از جامع زین عاصم

                                                                                                                                        
1. http://dl.nlai.ir/UI/55670e5e-6305-4cb4-889b-db7b26bea189/LRRView.aspx. 

  .اندشده ثبت یاختصار عالئم با متن در قرائات اختالف 2.

  .اندشده ثبت یاختصار عالئم با هیحاش و متن در قرائات اختالف 3.

  .اند شده ثبت یاختصار عالئم با قرائات اختالف 4.
5. http://dl.nlai.ir/UI/874f803b-7f8c-4523-aa2b-0acc59b2c3a9/LRRView.aspx. 

  .است یعیش صلوات یحاو نسخه نیا. 6
است که مهمـوز   یقرائت ۀشده است که نشان دهند دهیقرمز کش ۀریدا ها همزه دور مصحف به نیا در 7.
دو  نیمصحف تکرار شده است. ا نیدر ا اریبس "هُمیعل"اعراب قرمز رنگ به صورت  نیو همچن ستین

 .ستندین شعبه یقرائ یهایژگیاز و
8. http://dl.nlai.ir/UI/2c57d990-63e7-4eaa-9383-233efca506e2/LRRView.aspx. 

 هانسخه خواص و فضائل سوره ۀیدر حاش ی) است. ومی(شاه عبدالعظ یرساکن شهر نسخه نیا کاتب 9.
  .است کرده ذکر را

http://dl.nlai.ir/UI/55670e5e-6305-4cb4-889b-db7b26bea189/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/874f803b-7f8c-4523-aa2b-0acc59b2c3a9/LRRView.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/2c57d990-63e7-4eaa-9383-233efca506e2/LRRView.aspx
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مصـحف مـورد    42مـورد از   32تـا   30 (حدوداً اندشده کتابت شعبه ابوبکر و حفص تیادو رو
 هـردو  بـه  زیـ ن یصـفو  مانیسـل  شاه یبرا شده ترجمه یمقرآن رس انیم نی) که در ایبررس
بـر   یبـازهم مـتن اصـل    ،زین مصاحف از یتعداد در. است عاصم از حفص و شعبه ابوبکر تیروا
 اهتمـام  قرائـات  اخـتالف  یمبـان بـه ذکـر تمـا    امـا کات  ،حفص از عاصـم اسـت   تیروا یمبنا
    .اندحفص از عاصم کتابت شده تیتنها سه قرآن فقط به روا فوق جدول در. اند دهیورز

شـعبه بـن    ابـوبکر  تیـ روا یمبنـا  بر اساساً که است ییهاقرآن وجود ،جالب ۀنکت اما
عاصـم بـوده    شـعبه از  تیـ اساسِ کار کاتب تنها روا یعنی. انداز عاصم کتابت شده اشیع

حفـص بـه    تیکتابت مصحف است و روا یاصل یمبنا ،شعبه تیروا زیمورد ن دواست. در 
ـ  14 ۀبه رنـگ قرمـز نشـان داده شـده اسـت (قـرآن شـمار        هیعنوان قرائت ثانو  ۀکتابخان

  ).یمل ۀکتابخان 1272972 ۀشمار ۀوزارت خارجه و نسخ یتخصص
 اشـاره  زیـ ن ریـ کث ابـن  قرائت به صم،عا یراو دو قرائت بر عالوه زین یمعدود موارد در
  .است شده
-پابـه  دوران آن در اشیع بن شعبه ابوبکر قرائت تیمحبوب انگرینما یخوب به آمار نیا
  .است عاصم از حفص قرائت یپا

 توانیم زیبعدتر ن انیسال یهانسخه در را عاصم از اشیع بن شعبه ابوبکر تیروا ثبت
 یبه خـط روزبهـان محمـد الطبعـ     ،یتیچسترب ۀبخان، کتاIs1558 ۀشمار ۀ. مثالً نسخدید

قرائـت حفـص از عاصـم     یبازهم اساساً بر مبنا ،یهجر 1535حدود  خیبه تار ،یرازیالش
قرائـت بـه رنـگ     نیاز عاصم به عنوان دوم اشیاما قرائت ابوبکر شعبه بن ع ،کتابت شده

  قرمز در موارد اختالف مشخص شده است.
اگـر بـه    یقرائـت دوم حتـ   نیر مصاحف آن است که امهم در ثبت قرائت دوم د ۀنکت

یمـ با هم تفـاوت   یاما در مصاحف مختلف اندک ،دیایب اشینظر قرائت ابوبکر شعبه بن ع
ام " از بعـد عنوان قرائت دوم  به 140بقره  در "قولونی ما" ها نسخه یبرخ در مثالً. کنند

 از یقرائتـ  نیچن به یا رهاشا گرید یها نسخهاما در  ،شده مشخص قرمز رنگ به "تقولون
  .است نشده شعبه

یمـ  نظـر  به اول نگاه در آنکه وجود با هانسخه یبرخ در که است آن گرید مهم مورد
 دوجـود دار  یاما موارد ،دهدیم نشان را شعبه تیروا مصحف، رنگکه اعراب قرمز  رسد
 باشدابوعمرو  ایچون ابن عامر  یبه کسان متعلق تواندیبلکه م ،ستین شعبه به متعلق که

ـخ "بقـره و   149 ۀیـ آ در "عملونی": مثال عنوان(به   ۀبقـره در نسـخ   106 ۀیـ در آ "نَنسِ
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ـ  806217 ۀشمار ۀنسخ در). یمل ۀکتابخان 2185647 ۀشمار بـه نظـر    زیـ ن یملـ  ۀکتابخان
حفص از عاصم باشد و قرائت دوم به رنـگ قرمـز از آن شـعبه     تیاساس نسخه روا ،رسد یم

 و اسـت  گرفته قرار اصل شعبه تیروا موارد یبرخ در. ستین یصد در صد زین نیباشد. اما ا
 و بقـره  67 ۀیـ آ در "هـزؤا " مثـال  عنوان به: است شده مشخص قرمز رنگ با حفص تیروا
است که قرائت را به جـز   یتفاوت به حد نیا یبقره. در موارد معدود 124 ۀیآ در "یَعهد"

 1778132 ۀشمار یهانسخه خصوص در ثالًم. کندیم کینزد زین یگریشعبه به شخص د
شباهت  نکهیعالوه بر ا ،قرائت دوم مشخص شده در متن ،رانیا یمل ۀکتابخان 2185647 و
در مـتن مشـخص    زیـ از قرائت ابوجعفر ن یاما موارد ،دهدیمبه قرائت شعبه نشان  یاریبس

  .دینمایدشوار م ،تاس بوده نظر مد یقرائتچه  قاًیدق نکهیا نیینسخه تع نی. در ااست شده
 آنچـه  مطابق قاًیدق زین حفص تیروانسخه بر اساس  یموارد ثبت اصل یدر برخ یحت

 یمل ۀکتابخان 2185647 ۀدر نسخ مثالً. ستین میشناسیم حفص قرائت از امروزه ما که
مطابق با قرائت شعبه ثبت شده اسـت نـه    اهیبه رنگ س "هزوءاً"بقره  231 ۀیدر آ ران،یا

 نیبنـابرا . استحفص  تیروا یاساس مصحف بر مبنا ،رسدیم نظربه  کهیالحفص، در ح
  .  میهست ییهایگاه شاهد آشفتگ ،نسخه در قرائت ثبت در
  

  انیرانیا مطلوب قرائت از یمستندات
 را شـعبه  و حفص تیروا دو هر به عاصم قرائت رواج که یقرآن یخط یهانسخه بر عالوه

 نیـ ا که شوندیم افتی زین یگرید یقرآن ریمستندات غ دهند،یم نشان انیرانیا انیم در
ابـن   ،ینامدار قرن دهم هجـر  یقار ۀرسال به توانیم جمله آن از: کنندیم دییتأ را جینتا
معاصـر شـاه طهماسـب     یو. کـرد اشـاره   نی، ملقب به عمادالدیمازندران یاسترآباد یعل

 بـه  و یاسالم علوم در چند یفاتیتأل صاحب و است بوده) هـ.ق995(زنده در سال  یصفو
 است نگاشته عاصم قرائت باب در که یارساله در یاسترآباد نیعمادالد. است یقرآن ژهیو
 ،اسـت  محفـوظ  008/1393,04,06200اموال  ۀملک به شمار ۀموز در آن از یانسخه و

 ،کند تیروا زیهذا قراءت عاصم روح هللا روحه العز"آورده است: نیدر خصوص عاصم چن
 هیـ عل طالبیبن اب یاسد هللا الغالب مطلوب کل طالب عل نیو امام المتق نیرالمؤمنیاماز 

  1 ".اتیالتح اکمل و الصلوة افضل

                                                                                                                                        
ـــ: . (1 ــخنکـ ــ ۀنسـ ــاله ،یخطـ ــت در رسـ ــم، قرائـ ــد عاصـ ــترآبا نیعمادالـ ــخ ،یداسـ ــمار ۀنسـ  ۀشـ

  .)ملک ۀموز م،008/1393,04,06200
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  ملک ۀدر قرائت عاصم در موز یاسترآباد یابن عل ۀرسالاز  یابرگه

  
 نیالـد  عمـاد  همچـون  ینامـدار  یقـار  کـه  دهـد یمـ  نشـان  وضـوح  بـه  جمالت نیا

شـده از   تیـ قرائـت عاصـم را بـه عنـوان قرائـت روا      ،هیصفو دوران یابتدا در یاسترآباد
 است. رفتهیبرخوردار است پذ یا ژهیو تیاز اهم عهی(ع)، که نزد شیعل نیرالمؤمنیام

 یاثر مصطف یالقار تحفظ ای القراء تحفةکتاب  ،کرد اشاره آن به دیبا که یگرید مورد
 1.اسـت  سـته یزیم هـ.ق1080 تا 1007 یهاسال نیاست که احتماالً ب یقار میبن ابراه
 نیـ ا از یانسـخه . عاصم قرائت یمبنا بر قرآن دیتجو در است یارساله القراء تحفةکتاب 
 2محفوظ است. مؤلـف  IR10-35536 ۀشمار به یماسال یشورا سمجل ۀکتابخان در کتاب

را  در بـاب قرائـت عاصـم کـرده اسـت      یکتاب فیاقدام به تأل نکهیا لیدل ،کتاب ۀمقدم در
 بـازهم  ؛ "...3اسـت  عاصـم  قرائـت  بر اوقات شتریب قرائتچون " که کندیم انیب گونهنیا

 ،عاصـم  قرائـت  کـه  دهـد یمـ  نشان یقمر یهجر ازدهمی قرن یابتدا در یاظهارات نیچن
  بوده است.  انیرانیا انیغالب در م یاو قرائت یهر دو راو تیاحتماالً به روا

                                                                                                                                        
 1067که در سال  دارد یکتاب مؤلف اظهار م نیاز ا یاسالم یمجلس شورا  IR4370ۀشمار ۀنسخ در . 1

  به اتمام رسانده است.   ،یمسجدالنب در 1068 سال در و کرده آغاز را کتاب فیتأل الحرامدر مسجد
 فیتـأل  1078را در کـه آن  ارشـاد القـاري  قرائت عاصم دارد به نام دیگر در یکتاب یزیتبر یمصطفمال 2.

  .است کرده
 ،IR10-35536  ۀشـمار  ۀنسـخ  ،یقـار  میابراه بن یمصطف ،یالقار تحفظ ای القراء تحفة ،یخط ۀنسخ3. 

  .یاسالم یشورا مجلس ۀکتابخان
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 یهـا تیـ روا یعنـ ی ،عاصم تیروا دو هر رواج از وضوح به یگرید شواهد و مستندات
 منهـل مسـتندات کتـاب    نیـ ا نیتـر مهـم  از یکی. دهندیم خبر رانیا در شعبه و حفص

 ۀشـمار  بـه  کـه  کتـاب  نیـ ا از یانسـخه  ۀاست. در مقدم یحافظ اصفهان فیتأل العطشان
حـافظ ابوالحسـن    یعنـ ی سـنده ینواسـت،   وظمحفـ  رانیـ ا یملـ  ۀکتابخان در 1102767

که پـس از تـرک    دهدیم شرح 1،یبن احمد اصفهان میطاهر بن عرب بن ابراه نیالدفخر
شـهر،   نیـ ا یهـا  پـاره  یهـا و سـ   قـرآن  یبرخـ  ،کند یاصفهان و سفر به هرات، مشاهده م

دارد.  اتیـ آ ماتیها و تقس و سرسوره اتیالخط، شمار آ عراب، رسمدر اِ یاریاشتباهات بس
و  شـود  یمـ  ادآوریـ را  ئلهمسـ  نیهرخ بهادر سلطان، اپس از حضور در بارگاه ابوالنصر شا

او بگذارنـد، تـا آن    اریـ اشتباهات، دراخت گونه نیا حیتصح یبرا یقرآن ،کند یدرخواست م
ـ ردیـ قرآن قرار گ یها نسخه گریقرآن پس از اصالح، اساس استنساخ د  نیکـه بـد   ی. قرآن

ها و شکل حـروف   در نقطهخصوص  به یادیاشتباهات ز ،دهند یم قراراو  اریمنظور در اخت
 عاصـم  قرائت به را قرآن که کندیم حیتصر هرات به سفر در یاصفهانداشته است. حافظ 

بـوده اسـت) و بلکـه در     ۀهرات که دار السـلطن  یعنی( بالد نیا درکه " تشیروا دو هر به
  3کرده است. حیتصح 2"معظم ممالک عجم بان مشغولند

  
  رانیا یمل کتابخانهدر 1102767 شماره به انالعطش منهل نسخهاز مقدمه  یریتصو

                                                                                                                                        
 دیدر فن تجو دهیکتب عدو قرائت در اصفهان بوده،  دیتجو دیمحقق و از اسات ،یقار ،محدث ،عالم یو. 1

  ها اجازه نوشته است.از آن ینموده، و جهت برخ تیشاگرد ترب ریکث یا نموده، و عده فیتأل
  است: ریامکان پذ ریز تینسخه از سا نیا ۀمشاهد. 2

http://dl.nlai.ir/UI/5dbc7d03-493e-434c-82f4-1b168c1c582c/LRRView.aspx 
 یقار حافظ( یاصفهان میابراه بن عرب بن طاهر القرآن، احرف رسم یف العطشان منهل ،یخط ۀنسخ 3.

  .رانیا یمل ۀکتابخان ،1102767 ۀشمار ۀنسخ ،)نیفخرالد ابوالحسن

http://dl.nlai.ir/UI/5dbc7d03-493e-434c-82f4-1b168c1c582c/LRRView.aspx
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یم نشان دوران آن رانیا در را حفص تیروا کنار در شعبه تیروا تیاهم بازهم آنچه
 ابـوبکر  تیـ روا بـه  قـرآن  مـتن  هاآن اساس که است دوران نیا در یریتفاس فیتأل دهد،
 .است بوده عاصم از شعبه

 واعـظ  نیحسـ  هـ.ق مال899 – 789 یها سال یط ه،یاز آغاز عصر صفو شیپ یاندک
یـا   »مواهب عِلیّـه «معروف به  ریبه نگارش تفس اقدام هـ.ق910 سال به درگذشته یکاشف

کـه اسـاس    کنـد یم ،شود یهم شناخته م »تفسیر مال« عنوانبه  گاهکه  »ینیتفسیر حس«
 و یازیـ انکـ:  لیتفص ی(برااست  اشیکار او متن قرآن مطابق با قرائت ابوبکر شعبه بن ع

ـ یعالم و مفسر مشهور ا ران،یدر ا یمذهب ی). بازهم در اوج روند دگرگون22و  21 ،...  یران
 مـنهج بـه نـام    یریتفسـ دسـت بـه نگـارش     ،)هــ.ق 988(ت  یکاشان هللا فتح به نام مال
 ؛7 ا،یـ نسـتوده شعبه از عاصم است ( تیکه اساس آن متن قرآن به روا 1زندیم نیالصادق

  ). 23 ،... و یازیا
 یمرجّحـ  قرائـت  که انددرآمده ریتحر ۀدوران به رشت نیا در یمتعدد ریتفاس ندهرچ

 تیـ روا یابـر مبنـ   ،ژهیـ که به طور و یریوجود تفاس انیم نیاما در ا 2دهند ینم نشان را
مفسـران   ژهیبه و وقرائت را نزد عالمان  نیممتاز ا تیموقع ،اندشده فیتأل عاصم از شعبه

  .دهدیمدر آن روزگار نشان  یرانیا
  
  یریگجهینت
دوران  انیـ و پا رانیـ مغـول بـه ا   ۀحملـ  از پـس  کـه  دهـد ینشان م انیرانیبه جامانده از ا آثار

ـ    ۀدر حوز یرانیانا یگذاریردرخشش و تأث هرگـز   یـران در ا یدانش قرائـات، محافـل قرائ
شـده در   یفبلکـه کتـب تـأل    ،رو باشـد پیشمستقل و  محافلیچون گذشته هم ،نتوانست

بوده اسـت.   ایرانشده در خارج از  تثبیت میقرائات رس یینتب یائات عمدتاً در پقر ۀحوز
در انتخـاب قرائـت مـرجّح خـود و ثبـت آن در       ایشـان تـوان گفـت کـه    مـی حال  اینبا 

  اند.   مستقل عمل کرده حدودیشان تا  مصاحف
و  هیدر دوران صـفو  انیـ رانیبـه جامانـده از ا   یاز مخطوطاتِ قرآن یادیشمار ز یبررس

                                                                                                                                        
  است. دهیرس انیبه پا هـ.ق984  سال در ریتفس نیا از یبخش مؤلف اظهار بنابر .1 

 نشان را یمرجح قرائت "ریالتفاس زبدة" نام به گرشید ریتفس در یکاشان هللا فتح مال نمونه عنوان به2. 
 ،یازیـ ا ،یدولتـ نکـ: ( کند ذکر هیآ هر لیذ را گانهده قرائات اختالف تمام که کند یم تالش و دهد ینم

  ).25-23 ،یحجت
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 گـر یقرائـت عاصـم بـر د    حیدر تـرج  انیرانیکه هرچند ا اندیاز آن، نما شیپس و پ یاندک
مطلـق بـر    حیعاصـم تـرج   انیراو انیاما در م ،اندکرده عمل هماهنگ انیعثمان با ان،یقار
ابوبکر شعبه از عاصم به عنـوان   تی. نه تنها که حضور پررنگ روااست نبودهحفص  تیروا
 تیبلکه گاه روا ،شودیم دهید یخط یهاقرآن از یاریبس در شانیا مطلوب تقرائ نیدوم

 نیچنـ . اسـت  شـده  ثبـت  هـا قرآن در حفص تیروا بر مرجّح و یلاص تیاو به عنوان روا
 تحفـة  ؛یاسـترآباد  نیرساله عماد الـد  ۀ: مقدمهمچون یقرآن ریغ مستندات را یکردیرو

 یاصـفهان  حافظاثر  العطشان منهلو  یقار میبن ابراه یاثر مصطف یالقار تحفظ ای القراء
 هـا ترجمـه  در وفور به زین قرآن یرانیا مفسران و مترجمان هانیا بر عالوه. کنندیم دییتأ
. انـد کـرده  ریتفسـ  وترجمـه   راآن و داده قرار متن را عاصم از شعبه تیروا خود ریتفاس و

 انیـ رانیا نـزد  فـص ح تیـ روا یپـا پابـه  شعبه ابوبکر تیروا تیموارد خبر از اهم نیا ۀهم
  .دارد هیصفو روزگار
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  منابع
محمـد شـرف و    نیالـد  : جمـال قیـ ، تحقطبقات القراء یف ةیالنها ةیغا ،محمد بن محمد ،ی. ابن الجزر1

  .م2009دار الصحابة للتراث،  ،طنطا د؛یالس یفتح یمجد
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