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Abstract 

Recitations [qira’at] and description [rasm] is one of the most important topics in 

Quranic sciences that can be studied from angles. To properly understand these two 

areas, expressing their relationship and interaction with emphasizing Ibn Jazari’s 

viewpoint, who has a special role in these two sciences, can lead to new outputs 

concerning this issue. The research method of this article is descriptive-analytical and 

critical using the written sources of this science. In this article, by presenting the 

viewpoint of Ibn Jazari, who considers both the sciences of “recitations [qira’at]” and 

“description [rasm]” as strict [tawqifi] and revelatory, the subject has been studied. 

Unlike the scholars of previous periods, such as Farra’ and Ibn Mujahid, Ibn Jazari, 

by proposing the view of possible and hypothetical agreement, has introduced all the 

ten famous recitations [qira’at] as compatible with the criterion of agreeing with the 

Quranic description [rasm]. From his time (ninth century AH) until today, this view 

has been considered. However, from the Shia point of view, Ibn Jazari’s view has 

problem same as the results of its also lead to some problems. One of the problems is 

that, with the condition of possible agreement, weak and irregular recitations [qira’at] 

can also be included in the correct recitations [qira’at], or at least create such 

suspicion for some. At the same time, the harmony and agreement of the recitation 

[qira’t] with the depcription [rasm] of the Qur’an should undoubtedly be considered 

as one of the criteria for correct recitation [qira’t]. Another result of this study is that 

in the areas where certain recitations [qira’at] were prevalent, the Qurans were also 

written based on those recitations [qira’at], and in practice, the practical effect of the 

recitations [qira’at] on descrition [rasm] will be visible.  

 

Keywords Quran, recitations, Rasm al-Mushaf, Mushaf al-Amsar, Ibn Jazri, ten 

recitations. 
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 پژوهشیـ مقاله علمی 

مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقینمصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین
  

0ابرارحسین گلگتی
  1کریم پارچه باف دولتی - 8پور محمدرضا شهیدی - 

 چکیده
بررسـی اسـت.  قرائات و رسم از مهمترین موضوعات علوم قرآنی است که از زوایای مختلفـی قابل

کید بر دیدگاه ابن آنان رابطه و تأثیر متقابل یب، برای شناخت صحیح این دو حوزه جاری که نقش  ها با تأ
ین هایی جدیدی از این موضوع در پی خواهد داشت. روش تحقیق ا یافت ره، ای در این دو علم دارد ویژه

جاری  با ارائه دیدگاه ابنست. و انتقادی اتحلیلی توصیفی ـ ، با استفاده از منابع مکتوب این علم، مقاله
به بررسی موضـوع پرداختـه ، داند می یانیرا توقیفی و وح« رسم المصحف»و « قرائات»که هر دو علم 
بـا طـرح ، همانند فراء و ابن مجاهـد، های پیش از خود برخالف دانشمندان دوره یجار شده است. ابن

المصـحف  ار موافقـت رسمیـتمامی قرائات عشره و معروف را با مع، یریو تقد یدگاه موافقت احتمالید
ایـن دیـدگاه موردتوجـه بـوده ، ( تا امـروزیقمر یاز دوره وی )قرن نهم هجر است. کرده یسازگار معرف

جاری دارای اشکال است؛ نتـایج آن نیـا مشـکالتی را بـه دنبـال  دیدگاه ابن، است. هرچند ازنظر شیعه
تواننـد  ف نیا مییقرائات شاذ و ضع، یآن است که با شرط موافقت احتمال، دارد. ازجمله این اشکاالت

، حـال ای را ایجـاد کننـد. درعین یا حداقل برای برخی چنـین شـبهه، ین قرائات صحیح قرار بگیرنددر ب
المصـحف را بـدون شـک بایـد یکـی از معیارهـای قرائـت صـحیح  هماهنگی و موافقت قرائت با رسم
، آن اسـت کـه در منـاطقی کـه قرائـات خاصـی در آن رواج داشـته، دانست. از دیگر نتایج این بررسـی

مشـاهده  شده است و عماًل تأثیر عملی قرائات بر رسـم قابل نیا بر اساس آن قرائات نوشته می مصاحف
 خواهد بود.

 قرائات عشر.، ابن جاری، مصاحف امصار، المصحف رسم،  قرائات قرآن، ها: کلیدواژه
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 mohmadreza.shahidi@gmail.com :استادیار جامعه المصطفی العالمیه  - 2
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 مقدمه
 محمد بـن محمـد الجـاری اسـت کـه از بررسـی، یکی از دانشمندان قرآنی در قرون هشتم و نهم

تعمـق او در علـوم مختلـف ، «النشر فی القرائـات العشـر»خصوص در کتاب  دیدگاه او در تألیفاتش به
نامه ایـن  المصحف قابل دریافت است. در این نوشتار پ  از بیان مختصر زندگی ازجمله قرائات و رسم

ات مطـرح المصـحف و قرائـ جاری و دیگـر دانشـمندان در رسم اجمال دیدگاه ابن دانشمند و آثارش به
هایی از تأثیر قرائات بر مصاحف امصـار و وضـعیت قرائـت مـردم منـاطق  گردیده است. در ادامه نمونه

جاری و دانشمندان دیگر بررسی شده است. آنگاه موضوع تـأثیر قرائـات بـر  مختلف از خالل کت  ابن
دگاه تأثیر قرائات بـر شود تا درنهایت به دی بندی می طور ویژه در جدولی ارائه و جمع مصاحف امصار به

 یابیم. مصاحف امصار قرائت دست

 شناسی الف. مفهوم

 . قرائات1

 در لغت قرائات
و « مقـروء»را  نویسد: قرآن دی مییاست. فراه« الِقَراَءة»جمعش قرائات و مصدرش « قرائت»کلمه 

َقرِّ »فعل و عمل قاری را  این : 7453، نیتاب العک، یدیداند )فراه می یقار های از ویژگی وقرائات را« یتَّ
کنـد  چـون قـاری آنچـه در آن اسـت را آشـکار و واضـح می، انـد (. قرآن را قـرآن نامیده 0/254-250

قرائت  (.77/17: 7474، لسان العرب، و ا بن منظور 3/ 6: 7474، اللغة یط فیالمح، )صاح  ابن عباد
: 7071، ث و األثـری  الحـدیـغر یة فـیـالنها، ریار شدن است )ابن االثکبه معنای گردهم آمدن و آش

، به معنای ضمیمه و پیوستن حروف و کلمـات بـه هـم دیگـر اسـت )راغـ  اصـفهانی (؛ قَرائت4/05
معـانی مختلفـی به اسـت و « أئت »قراقر(؛ پ  ریشه اصلی لفـظ 667: 7472، مفردات ألفاظ القرآن

 غ و رساندن است.بالا، ننداخو، نمودنع ـجم، مانند: گردآوردنست ه امدآ
 در اصطالح قرائات

، قرائـات»نویسـد:  می، جاری از دنیا رفته اسـت قبل از ابن 03حدود که  ق( ۷۸۱ شی )متوفیکزر
لمـات کدر مـورد حـروف و ، ن اخـتالفیه اکعبارت از اختالف مربوط به الفاظ و عبارات وحی است 

« ء نقـل شـده اسـت.د( و ماننـد آن از طـرف قـرایف و تثقیـل )تشـدیـل تخفیها از قب ت آنیفیکقرآن و 
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قرائات منحصر به الفـاظ قـرآن ، (. در تعریف زرکشی7/077: 7475، البرهان فی علوم القرآن، شیک)زر
از علماء در تعریف قرائات دایره قرائـات را وسـعت  دیگر ولی برخی، که در آن الفاظ اختالف واقع شود

، )دمیـاطیکننـد  القراء( را نیا شامل میبلکه الفاظ قرآن که در آن اتفاق است )متفق علیه بین ، دهند می
 (.14-12-07: 7422، اتحاف فضالء البشر فی القراءات األربعة عشر

، ؛ علم قرائـات«وما  الرءن  واختنفِا مةّوا لناقو ک  أدات ی یکالرءاتا  نو   »د: یگو جاری می ابن
اختالفی کـه بـه ، یت استو اختالف این کیف« قرآن»لمات کت تلفظ و ادای یفیکه در آن کعلمی است 

در مقابـل  (.0: 7005، نین و مرشـد الطـالبیمنجد المقرئ، جاری )ابن« ناقل و راوی آن منسوب است.
و « قـرآن»لمـات کت تلفـظ و ادای یـفیکعلم بـه ، جاری به دایره قرائات وسعت داده است ابن، زرکشی

علـم ، علـم لغـت، علم نحـو« وا لناقلةمعا»کند. با قید  اختالف در آن را به ناقل و راوی آن منسوب می
، کننـد در قرائات صرف شنیدن و سماع لفـظ از شـیخ اکتفـا نمی«. تفسیر همانند این علوم خارج شدند

گونه نیسـت کـه  ت أداء و تلفظ است و اینیفیکمقصد ، چون در قرائات، کنند ث اکتفا مییاگرچه در حد
النشـر فـی القـرءات ، جـاری )ابن و اداء هـم باشـدقادر به تلفـظ ، کسی از شیخ هرچه از الفاظ بشنود

شـاید بـه ایـن ، را شرط نمودند« سماع»و « نقل»جاری و دمیاطی در قرائت  ابن (.01-2تا:  بی، العشر
: 7361، االتقـان فـی علـوم القـرآن، )سیوطی« قرائت سنتی است که از آن پیروی شده است»ه کدلیل 

شود که علم قرائـات متکفـل بحـث از کیفیـت  ین استفاده میچن درنتیجه از تعاریف مذکور این(؛ 7/10
 تلفظ الفاظ قرآن است که از طرف قاریان مشهور قرآن به ما رسیده است.

 . رسم2

 در لغت رسم
، گوید: رسـم دارد. فراهیدی می اربردک این کتابت یمعنا در و است نشانه و اثر یبه معنا« رسم»لفظ 

هـای پنهـان  رسم به معنای نشـانه و خط (. 200/ 1: 7453، نیتاب العک، دییمانده )فراه یعنی أثر باقی
و از همـین معنـی (؛ 2/224: 7071، ث و األثـری  الحـدیـغر یة فـیالنها، ریابن اثشود ) هم گفته می

، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، )زبیدی های آن های دین و روش و راه ها و نشانه عالمت، است
هـم آمـده اسـت  نیسـطح زمـ از مرتفـع ریـغ نشـانه و معنای اثـر ین رسم به؛ و همچن( 76/235: 7474

انـد  برخـی دیگـر معنـای رسـم را خـط و نگـارش گرفته .(4/7: 7470، طیالقاموس المح، روزآبادییف)
 :7016، ةیــالصــحاح تــاج اللغــة و صــحاح العرب، ؛ جــوهری220: 7425، مختــار الصــحاح، )رازی

اع؛ 0/7302 ، پ  در لغت کلمه رسم، (25: 7425، ی رسم وضبط الکتاب المبینسمیرالطالبین ف، َضبَّ
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 کند. اند که بر مفاهیم و معانی خاصی داللت می هایی خط و کتابت عبارت شکل
 رسم در اصطالح

، در اصطالح علمای ایـن فـن، یکی از اصطالحاتی است که برای نگارش وضع شده است« رسم»
کتابـت و نگـارش یافتـه اسـت و یـا  ن رسـول خـدارسم خطی است که توسط کاتبان وحی در زمـا

کـه  (؛ وقتی76: 7031، ّتـابکتاب الک، هیاست )ابن درستو« کتابت خاص قرآن کریم»دیگر:  عبارت به
مراد همان کتاب خداونـد متعـال ، کتاب یا به لفظ ُمّتبع یا به عثمانی اضافه شود، مصحف، رسم به خط
؛ ۲/۱۱: 7475، البرهان فی علـوم القـرآن، شیک)زر« ثمانیالرسم الع»یا « رسم المصحف»است مانند 

 (.۱۱: 7402، القراءات یاإلبانة عن معان، مکی
های بعدی و متـأخر بـوده  المصحف برای هجای مصحف در دوره نویسند: استعمال رسم برخی می

 :7420، رسـم المصـحف، ؛ غانم قدوری حمد7/707: 7427، مقدمة مختصر التبیین، است )ابوداوود
، چون جوهری در کتاب لغت خـود و دانـی قبـل از قـرن پـنجم هسـتند، (. این قول درست نیست706

انـد. از قـرن چهـارم بـه بعـد ایـن کلمـه  ها از متقدمانی هستند که رسم را به معنای کتابت نیا گرفته این
 المصحف اطالق گردیده است. ای برای رسم صورت دو کلمه به

 . مصحف3

 در لغت مصحف
َحف»است. « فهیصِح »جمع  «ُصُحف» های نوشـته شـده بـین دو جلـد  جمع کننده صحیفه« ُمصأ

و « ُصـُحف»تاب است و جمع آن ک« َفهیصِح »مراد از (. 0/725: 7453، کتاب العین، دییفراهاست )
َحف»است. در زبان عربی « َصَحاِئف» َحف»و « ُمصأ الصـحاح ، )جـوهریکننـد  نیا استفاده می« ِمصأ

فه وجـه یچیا مثل صـح به معنای گستره یک« َفهیصِح » (.7074 /4: 7016، ةیاح العربتاج اللغة و صح
َحف»است. مراد از « ُصُحف»و « َصَحاِئف»جمع آن ، شود که در آن نوشته می چیـای اسـت کـه « ُمصأ

 لفـظ رو ازایـن .(416: 7472، مفردات ألفاظ القـرآن، )راغ  اصفهانی جامع ُصُحف نوشته شده باشد
 گویند که میان دو جلد قرار گرفته باشد. می یبه کتاب یزبان عرب ُمصَحف در

 ُمصَحف در اصطالح 
دانشـنامه قـرآن و ، خرمشـاهی) برای قرآن کریم اطالق گردیده اسـت بعد از رحلت رسول خدا

ها مصاحف گفتـه  هایی که داشتند به آن از صحابه قرآن یرو برخ ازاین (.۲/۲۵۰۰ :۱۳۷۷، پژوهی قرآن
 شود. می
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 ب. زندگی ابن جزری

، الدین و کنیـه او ابـوالخیر لقـبش شـم ، یالجـار یوسـف بن یمحمد بن عل بن محمد بن محمد
در شهر دمشق به دنیا آمده است. ایشان در یکی از شـهرهای ایـران بنـام ، یالشافع یالشیراز، یالدمشق

شذرات الـذه  ، یالحنبل یرکابن العماد َع ق از دنیا رفته است ) 700شیراز بنا بر قول مشهور در سال 
ق یـا در سـال  175در سال ، در تاریخ والدت او اختالف است(؛ 2/050: 7456، أخبار من ذه  یف

، تابـهک یاقتبـاس مـوارده فـ یفـ یمنهج ابـن الجـار، اانی)زبار عنق در دمشق به دنیا آمده است  107
سالگی حافظ کل قـرآن  ر سیادهو د، . تحصیالت مقدماتی خود را در شهر دمشق گااردند(7-2: 2577
سـفر ، ایشان برای کس  بیشتر علم و دانش به شهرهای مختلف و کشورهای اسـالمی متعـددی، شدند

ویژه علـوم و فنـون القرائـات بـه اوج  نمود و از اساتید برجسته کس  دانش نمود در علوم زیادی ولی بـه
؛ 072 – 2/077: 7073، مـر بأبنـاء العمـرإنباء الغ، خود رسید و امام القرائات شد )ابن حجرعسقالنی

ة یـة النهایـغا، ؛ جـاری0/61 :7456، أخبار من ذه  یشذرات الذه  ف، یالحنبل یرکابن العماد َع 
 (.241/ 2: 7423، طبقات القراء یف

: 7476، یشیخ القراء اإلمام ابن الجار، جاری از نود کتاب فراتر رفته است )الحافظ تعداد آثار ابن
النشـر »(. یکی از مهمترین آثـار او 75 - 10: 7427، فی کتاب النشر یالجار منهج ابن، ؛ شنقیطی20

جاری بعد از نگارش این کتـاب کـه بـه  المصحف است. ابن درباره قرائات و رسم« فی القرائات العشر
 شـرح طیبـة، یریانـد )نـو ان آن پرداختهیـدانشمندان زیادی به شرح و ب، معروف شده بود« بة النشریط»

یکــی از جــاری را در علــوم قرآنــی و قرائــات  علمــاء ابن(. 7/70: 7424، النشــر فــی القرائــات العشــر
کنـد )ابـن  امام قرائـات معرفـی می شمار آورده و در طبقه اصحاب شیوخ خود به، ترین محققان برجسته

دیث معرفـی او را شیخ قرائات و ح(؛ همچنین 7/756: 7073، إنباء الغمر بأبناء العمر، حجر عسقالنی
 یة فیشرح الهدا یة فیالغا، ؛ همو3/200: 7472، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، )سخاوی کنند می

 (؛2/201: 7423، البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن السـابع، ؛ شوکانی7/61: 2557، ةیعلم الروا
و جایگـاه واالی وی در  جاری آمده است که بیانگر مقـام طور کلمات دیگر علماء در ستایش ابن همین

 این علوم است.

 جزری ج. تأثیر قرائات بر رسم مصاحف امصار با تأکید بر دیدگاه ابن

بررسـی  بحث قرائات و رسم است که از زوایای مختلـف قابل، یکی از مهمترین مسائل علوم قرآنی
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گاهی و شناخت صحیح از علم قرائات و ب المصـحف بعـد  رسم ان رابطه و تأثیر قرائات بریاست. برای آ
از توحید مصاحف بحث شده است. بعد از توحید مصاحف به خاطر حکم حرمت تبـدیلی و تصـرف 

بـاوجوداین در کتابـت برخـی ، الخط مصاحف شدند در خط و کتابت قرآن و قائل به توقیفی بودن رسم
ولی بعد  ،نوشتند قرآن را طبق قرائات منطقه خودشان می الخط  حروف مصاحف شهرهای مختلف رسم

شود قـرآن کـریم را طبـق  از قرن چهارم هجری قمری تا حد زیادی این نظریه پابرجا و ثابت شد که نمی
 های سابق باید نوشته شود. بلکه مثل زمان، قواعد رسم االمالء نوشت

های از وضـعیت  جـاری و نمونـه های علمای این فـن و خصوصـًا این در این مقاله برخی از دیدگاه
بـین در د مصـاحف در زمـان خلیفـه سـوم یـشرق و غرب بحث شده است. بعد از توح مصاحف بالد

طور واضـح اثـری از اخـتالف قرائـات در آن مصـاحف دیـده  اگرچـه بـه، هجـری 05تا  20های  سال
ای از علمــاء قــرون بعــدی کــه شــرط صــحت قرائــت را مطابقــت بــا  حــال عــده ولــی بااین، شــود نمی
ــته رسم ــروری دانس ــحف ض ــین  اند و المص ــه ب ــت ک ــواردی اس ــهور م ــات مش ــین قرائ ــی در ب از طرف
عقیـده برخـی بـر ، اده یا نقصان کلمهیمانند ز، المصحف و قرائات با یکدیگر مخالفت وجود دارد رسم

حکم خلیفـه سـوم  این است که این قرائات با مصاحف عثمانی مخالفت ندارند؛ چون این اختالفات به
ح نیـا بـاقی بمانـد. اگـر یتاده شـدند تـا اینکـه قرائـات صـحدر مصاحف نوشته شده و به شـهرها فرسـ

رو از قرآن مثال آوردند  رفتند. ازاین برخی از قرائات معروف از بین می، المصحف به این کیفت نبود رسم
در مصحف مکه بدون واو نوشته شده و در بقیه مصـاحف بـا واو  که «و قال موسی»مانند: سوره قصص 

ای نوشته شوند که کلمه امکان قرائـات مختلـف را  برخی حروف دیگر به گونه یا اینکه .نوشته شده است
بـا « خـادعونی»در بقره بدون الف نوشته شده تـا اینکـه احتمـال قرائـت « خدعونی»داشته باشد مانند: 

ع  کبن  یاءهای زائده است. در زمان عثمان اهل شام قرائت أبیطور که در  همان، نیا داشته باشد، ألف
طـور اهـل هـر شـهری  کردنـد و همین وفه قرائت عبدالله بن مسعود را قرائت میکخواندند و اهل  را می

، مختصـر التبیـین لهجـاء التنایـل، کردنـد )ابـوداوود قرائـت می، قرائت آن کسـی را کـه در آنجـا بـود
کنـد و  . مهـدوی نیـا بـه ایـن مطلـ  تصـریح می(20: 7405، القرائات القرآنیـه، فضلی؛ 7427:7/۰

های مصحف شریف کـه نوشـته شـده و بـه  گوید: عثمان و موافقان نظر او بر این باورند که در نسخه می
اختالفاتی وجود دارد؛ زیرا اعتقاد داشتند که این اختالف بر اسـاس ، تمامی بالد اسالمی فرستاده شدند

تیجـه عثمـان بـه در ناول قرآن بوده است؛ درن، اصل تنایل قرآن است و به عبارتی سرمنشأ این اختالف
قرائت کند ، تا هر قومی بتواند بر اساس آنچه در مصحف خودش آمده است، این مطل  تصریح داشت
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، فوق درست باشـداگر دیدگاه (. ۲۳: 7405، القرائات القرآنیه، فضلی؛ 727/ 7: 7427همان: ، )ابوداود
ف قرائت در مصاحف هجری اختال ۳۵تا  ۲۰در هنگام توحید مصاحف که در سال ، پذیرفت پ  باید

ولـی بـر ایـن ، اند و درنتیجه باید قبول کرد که قرائت بر نگارش مصحف تأثیر گذاشته اسـت داخل شده
ای نگارش یافته بود که تحمل قرائات مختلف  گونه شود؛ چون برخی از کلمات به دیدگاه اشکال وارد می

بـه ، ط عربی در آن روزگار بوده استهای خ که حدف الف از ویژگی« خدعونی»مانند: ، را داشته باشند
، ها وجـود نـدارد المصحف که در آن هیچ اختالفی در قرائات آن خاطر همین در کلمات زیادی از رسم

 اسمعیل و... .، سموت، باز هم این حالت وجود دارد مانند: رحمن
 این اختالف قرائات چگونـه در آن مصـاحف وجـود خـود را حفـظ کـرده، قبل از توحید مصاحف

توان حکمی نمود. این اختالف در قرائـات کـه بعـدها بـه  طورقطع از کیفیت تأثیر متقابل نمی به، بودند
بیشتر آن علمای قرون بعدی مدعی همچنـین اختالفـاتی بـین ، شکل اختالف در رسم نیا مطرح گردید

احف و بـین رسـم مصـ، ای که باشـد درهرصورت به هراندازه، اند رسم مصاحف عثمانی و قرائات شده
کید بـر دیـدگاه ابن، تأثیر متقابلی بر یکدیگر وجود دارد ارتباط و، قرائات جـاری همـراه بـا  در ذیل با تأ

 های قرآنی مطرح گردیده است. مثال

 المصحف جزری در قرائات و رسم د. دیدگاه ابن
ف؛ و المصـح یکی تـوقیفی بـودن قرائـات و رسم، در بین دانشمندان این علم دو دیدگاه وجود دارد

در ایـن قسـم ، گویند دیدگاه دیگر توقیفی نبودن آن است. اول: رسم قیاسی که به آن رسم امالئی نیا می
شوند؛ دوم: رسم توقیفی که بـه آن رسـم اصـطالحی  نوشته می، شوند گونه که تلفظ می تمام الفاظ همان

 گویند. نیا می
شوند؛ چون برخـی حـروف نوشـته  نمی نوشته، شوند گونه که تلفظ می در این قسم تمام الفاظ همان

شـوند. برخـی  خوانـده می« َت  ِجب»و ، «َئُسإیت»صورت  که به«  ِجْایَت  َو »و « ئسإایتا» مانند:، شوند می
ْیِیْیَا »، « ُنْنِج »صورت  ؛ اما به«َیْسَتُإ »و  «َا یِلْوَحَإارِ »، « ُنِج »مانند: ، حروف نیا نوشته نشده « ِلْوَحإاِر

المصـحف اسـت.  جـاری بـر تـوقیفی بـودن قرائـات و رسم شوند. دیدگاه ابن انده میخو« َیْسبَتُإو »و 
گوید: رسم توقیفی علمی است که به سب  آن اختالفات مصاحف عثمانی از رسـم قیاسـی  مارغنی می
به خاطر اینکـه اصـطالح و روش صـحابه ، شود نیا گفته می« رسم اصطالحی»شود و به آن  شناخته می

(. در نوشـتن کلمـات عربـی 20: 7470، دلیل الحیران علی مـورد الظمـآن، تونسی بوده است )مارغنی
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درجاهای که بین مکتوب و ملفوظ مطابقت ، شده و تلفظ آن مطابقت باشد اصل این است که بین نوشته
 اند. بعضی از دانشمندان به توجیه و تشریح آن پرداخته، صد در صد رعایت نشده است

 حفالمص . توقیفی بودن رسم1

جـایا نیسـت ، المصـحف گ  دیـدگاه جمهـور علمـاء اسـت گویـد: مخالفـت رسم جاری می ابن
(. استدالل پیروان این دیدگاه عبارت است از اینکـه 07/ 7تا:  بی، النشر فی القراءات العشر، جاری )ابن

در ، دندبودند که در محضر ایشان با تأیید ایشان به این نحو کتابت نمو یاتبان وحک برای رسول خدا
: 7340، مناهـل العرفـان، آن زمان به همین کتابت گذشت و در آن تغییر و تبدیلی ایجاد نشـد )زرقـانی

(؛ بنابراین بعد از زمان آن حضرت نیا نباید تغییری ایجاد شود. مدعیان این دیدگاه گرچه 013- 7/011
تـرین دلیـل ایـن ولی اصلی، (45 – 20: 7031، رسم المصحف، اند )فرماوی های زیادی را آورده دلیل

 دیدگاه همان توقیفی بودن است.

 . توقیفی بودن قرائات2

حـق و صـحیح ، درواقـع و حقیقـت امـر، هر یک از این قرائات را در مقایسه با دیگری، جاری ابن
بـه  هـا از رسـول خـدا هر یک از اختالف قرائاتی که صحت صدور آن نویسد: باره می داند. دراین می

آن را رد کند و ایمان ، ک  از ائمه قرائات امت حق ندارد قبول آن واج  است و هیچ، باشدثبوت رسیده 
به آن الزم است. به این صورت که همه قرائات از ناد خداوند نازل شده است؛ زیرا هر قرائتی از بین این 

ها پیروی و اتبـاع  آنای نسبت به آیه دیگر است که ایمان داشتن به تمام  قرائات نسبت به دیگری مانند آیه
ک  بـه  ها )چه در مرحله علم و اعتقاد و چه در مرحله عمل( واج  اسـت و بـرای هـیچ از مضامین آن

رها کردن یک قرائت به خـاطر قرائـت دیگـر جـایا نیسـت ، گمان اینکه تعارضی بین قرائات وجود دارد
 (.07/ 7تا:  بی، النشر فی القراءات العشر، جاری )ابن

هـا از  هر یک از اختالف قرائاتی که صحت صـدور آن»جاری این شرط که آمده است:  در کالم ابن
به نظر نگارنده اگر صحت صدور از رسول « قبول آن واج  است.، به ثبوت رسیده باشد رسول اکرم

ولی چون همه اختالفـات در ایـن اسـت کـه کـدام ، جاری درست است حرف ابن، ثابت شود خدا
های خود اختالفات بین قراء را نقـل  جاری نیا در کتاب ری درست است و لذا ابنتوسط کدام قا، قرائت

ها بین قرائات و رسم به خاطر چه اموری بین قّراء به وجود آمـده اسـت؟ خـود  کرده است. این اختالف
های آن آمده دلیـل بـر یـک سـری تعـامالت و تـأثیر متقابـل بـین  این اختالفات در ذیل برخی از نمونه
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چـون ، جاری از یک لحاظ قابل خدشه اسـت قول ابن، رسد نظر می مصحف و قرائات نیست؟ بهال رسم
بـه ، اند ها در اثبات صحت صدور سند به وجود آمده ها و نوشتن کتاب همه این مسائل و بحث و بررسی

عدم وجود بصیرت و علم کافی برخی از نویسـندگان و ، خاطر کوتاهی برخی افراد و نیا اغرا  سیاسی
المصحف که این روایات ضعیف و نسنجیده باعـث شـدند کـه  راویان نقل اقوالی نسبت به قرائات رسم

قرآنی که حافظ آن خداست. این دیدگاه ، مستشرقان و دیگران به ساحت مقدس قرآن مجید اشکال کنند
و المصــحف در رابطــه بــا تعامــل و تــأثیرات متقابــل قرائــات  جــاری در نســبت بــه قرائــات و رسم ابن

 بحث خواهد شد. طور مختصر المصحف چه نقشی ایفا نموده است؟ در ذیل به رسم

 الخط مصحف . هماهنگی و موافقت قرائت با رسم3

الخط یکـی از مصـاحف عثمـانی  موافقت قرائت با رسم، ان قرائت صحیح راکی از ارکیجاری  ابن
یک از مصـاحف عثمـانی  الخط هیچ هرچند این موافقت احتمالی هم باشد. اگر قرائتی با رسم، داند می

(؛ 3/ 7تـا:  بی، النشر فی القراءات العشـر، جاری این قرائت شاذ خواهد بود )ابن، مطابقت نداشته باشد
اد اسـتفاده کـرده یار قرائت صحیح زیرا مع« مطابقت قرائت با رسم المصحف» ن رکنیابن مجاهد نیا ا

 (.674-425-751: 7455، القراءات یتاب السبعة فک، مجاهد ابن) است
ه کـاجماع قاریان بر ایـن اسـت هـر قرائتـی »نویسد:  می« ه.ق 027»ابن انباری متوفی قرن چهارم 

تـاب اللـه ک یایضـاح الوقـف واالبتـداء فـ، )االنبـاری« باید تـرک شـود، المصحف باشد مخالف رسم
قت قرائت با رسـم جاری نیا درباره رکن مذکور )مطاب پ  علمای قبل از ابن، (7:7035/272، عاوجل

 یقمـر یمتوفی قرن نهم هجـر یجار ابن ولی، اند ها آورده های خودشان را در کتاب المصحف( دیدگاه
مفهـوم  در یینها یبازنگر مصحف( رسم با مطابقت قرائت اریاین رکن )مع یخیتار ق( در مراحل 700)

 یبـرا یجـار ابن، نه کـه ذکـر شـدگو است؛ همان افتهی امروز ادامه جاری تا ابن دگاهید است که آن کرده
 یارهـایمع شـمول وسـعت دایـره رو برای است. ازاین قائل یانیوح ریشه گانه ده المصحف و قرائات رسم
ار یـدربـاره مع، نمونـه یگانه را در زمره آن قرار بدهد. برا تا همه قرائات ده، سعی بر این دارد قرائات قبول

 طالـ  بـن ابی یکق( و م 015ه )متوفی یخالو د مثل ابنبرخالف گذشتگان خو، یموافقت با زبان عرب
 (.722: 7405، القراءات القرآنیة، داند )فضلی ا موردپذیرش مییف را نیق( وجه ضع 401متوفی )

لمـه ک کیـه قرائـت کـح کرده است یالمصحف تصر ار مطابقت قرائت با رسمیجاری درباره مع ابن
ه بـا کـ یهر قرائت»نویسد:  وردقبول است. وی در النشر میم، آن سازگار باشد یاگر با رسم احتمال یحت

 یصـورت احتمـال اگرچـه به، یاز مصـاحف عثمـان یکـیموافق باشـد و بـا  یاز وجوه زبان عرب یوجه
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ست ین ایجا آن ارکان و رد و است حیصح، ا داشته باشدین یمطابقت داشته باشد و عالوه بر آن سند درست
شـود؛ چـه از  ا باطل گفتـه مییا شاذ یف یضع، به آن قرائت، ه مختل گرددگان ان سهکن اریاز ا یکیو اگر 

 (.3/ 7تا:  بی، النشر فی القراءات العشر، جاری )ابن «تر از آنان. یا بارگ، ان سبعه باشدیسوی قار
دگاه یـمجاهد و دیگران با طـرح د ابن، ازجمله فراء، های پیشین برخالف دانشمندان دوره یجار ابن

المصحف  موافقت رسم اریهمه قرائات عشره موردنظر خود را سازگار با مع، یریو تقد یمالموافقت احت
 یثرکو حـدا یدر مقابل موافقت واقعـ یموافقت حداقل، یاست. منظور از موافقت احتمال  کرده یمعرف

، المصـحف در بعضـی کلمـات رسم بـا نویسد: موافقت قرائت است. وی در توضیح دیدگاه مذکور می
الخط  رسـم همه قرائات بـا است در برخی کلمات یو احتمال یریتقد، گریدر بعضی د و حیصر و واضح

موافقـت  و ...، «الء بإا»، «إةکالّ»، «الصوإة»، «الصوحت»، «السمإا » :مانند است مصحف مخالفت
 یریتقـد و یاحتمال صورت گر بهیموافقت بعضی د و قطعی صورت المصحف به رسم با قرائات بعضی از

تـوان  رو می اسـت. ازایـن نگـارش شـده الف بدون مصاحف در همه هک «ایالب إمی کمو»مانند: ، است
؛ «الف با قرائت»المصحف است(. و  با رسم یقطع )موافقت« کمو»عنی ی الف؛ حذف به قرائت گفت:

 (.77-75/ 7المصحف با آن موافق است )همان:  رسم یریتقد و یاحتمال صورت به این« کمال» عنیی
 یارهـایمع درباره چه و گانه ده قرائات بودن یانیوح درباره نویسد: دیدگاه مذکور ـ چه لی نیا میفض 

ادامـه  سـنت اهـل تـر بیش در میـان امـروز تا ـ، المصحف رسم با مطابقت اریمع ازجمله، حیقرائت صح
 (.727:7405، القراءات القرآنیة، است )فضلی داشته

رش قرائـات دارد. وی یدر پـذ، لمصـحف ا رسم ه موافقـت بـاعالمه معرفت دیدگاهی متفاوت دربار
ار قرار گـرفتن قرائـت مطـابق بـا یت معیصالح، ها رسم آن ینبودن چگونگ یبه دلیل قطع، معتقد است

ار قرائـت صـحیح مطابقـت بـا یـن معیـدر ا یجـار المصحف را ندارد. به نظر ایشـان دیـدگاه ابن رسم
، اثر کـرده اسـت ار را بیین معیالمصحف ا با رسم یاحتمال د موافقتیالمصحف و اضافه نمودن ق رسم

های موافق با  ف نیا در زمره قرائتیهای شاذ و ضع از قرائت یاریبس، یچون در صورت موافقت احتمال
(؛ همچنین عالمه معرفت 744-721/ 2: 7475، التمهید، المصحف قرار خواهند گرفت )معرفت رسم

گانه قبـول قرائـات را  مناقشه کرده است. ایشان پیروی از معیارهای سه، اتگانه قبول قرائ درباره ارکان سه
ه مـتن متـواتر قـرآن کـدانـد. همچنـین بیـان کـرده اسـت  خلف از سلف نمی ید ظاهریجا تقل یایچ

 همان، شده و ناد عموم مردم محفوظ مانده است ات در بین مسلمانان قرائت ینسل و با تمام جائ به نسل

(. این دیدگاه نیـا 772-715-740/ 2ت حفص مطابقت دارد )همان: یرائت عاصم به رواه با قکقرائتی 
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 961-633:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یو فصلنامه علمد
 مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین

 و همکاران ابرار حسین گلگتی

گنجـد )ر.ک:  ن مقالـه نمییات آن در ایه بحث از جائکاز پژوهشگران نقد شده است  یاریاز طرف بس
، های نخسـت و نقـش آن در تـرجیح قرائـت جویی قرائت عامه در کت  تفسیری سده ی، یذوق و یادیا

، «القــراءات فــی نشــأتها وتطورهــانقــدی بــر نوشــتار »، لیپوراســماع و ی؛ همــام66-43ش:  7036
 (.04-02ش: 7071

جاری در قرن نهـم بـا آن تبحـری کـه  دیدگاه ابن، البته هرکدام از این دو دیدگاه قابل مناقشه هستند 
، اسـتبرای درست نمودن نظریه خودش که توقیفی بودن رسم و قرائات یک قاعده درست بوده ، داشت

، جـاری وارد اسـت ابن یریو تقد ینظریه ایشان قطعی نیست. اشکال عالمه معرفت بر موافقت احتمال
هـای صـحیح  تواننـد در بـین قرائت ف نیا مییهای شاذ و ضع قرائت یچون با این شرط موافقت احتمال

وافقـت قرائـت ولی درهرحال این شرط همـاهنگی و م، قرار بگیرند یا حداقل برای برخی شبه ایجاد کند
بین قرائـات ، شود از این شرط فهمیده می، الخط مصحف یکی از معیارهای قرائت صحیح است با رسم
المصـحف بـر  تأثیر رسم وضوح بالخصوص از این شرط مذکور به، المصحف تأثیر متقابل است و رسم

 شود. قرائات فهمیده می

 جزری . وضعیت مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان و ابنـه
طور مختصر بررسـی شـده اسـت. طبـق دیـدگاه  المصحف به تأثیر قرائات در الفاظ و کلمات رسم

از ، اند؛ یعنـی هـر دو از جانـ  المصحف و قرائات جاری و موافقان او که قائل به توقیفی بودن رسم ابن
جـود قرائات و از همان ابتدای ناول آیات به رسول اکرم، طرف خداوند عاوجل و وحی الهی هستند

المصـحف بـر  دیگر جای بحث و بررسی تعامل یا تـأثیر کتابـت و رسم، داشته است. مطابق این اعتقاد
چون همه قرائات بعینه برگرفته از وحی الهی توسط جبرئیل امین هستند. بر ایـن کـالم ، ماند قرائات نمی

مباحث اختالفی رسم های خودشان  جاری و دیگران در کتاب که ابن درحالی، دلیل متقنی وجود ندارند
 شود. اند که در ذیل مالحظه می و قرائات را مطرح کرده

در قرائت با ابن عـامر ، ه بن قی  کالبیینویسد: عط   از ابوشامه مییة بن قیابن مجاهد درباره عط
المرشـد ، ابوشامه مقدسـیکرد ) مصاحف را طبق قرائت خود در دمشق اصالح می، طراز بوده است هم

کـه نـاد کسـائی حاضـر  هنگامی، کنـد (. خلف نیا در مورد کسائی نقل می764-762: 7030، ایالوج
گـذاری  های خودشـان را طبـق قرائـت کسـائی نقطه کرد و مردم مصحف او بر مردم قرائت می، شدم می
های دیگـر ماننـد مـاجرای  ها و نقل از دیدگاه(. 17: 7455، السبعة فی القرائات، مجاهد ابنکردند ) می
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، (۱۹۹ - ۱۹۷: 7030، ایالمرشــد الــوج، المصــحف )ابوشــامه مقدســی شــنبوذ از رسم ابنمخالفــت 
 المصحف بوده است های صحیح در این زمان مطابقت با رسم توان فهمید که مراد او مقیاس قرائت می

« ینـه خـرج عـن المصـحف العثمـانکشـنبوذ ل ابن»... گویـد:  شـنبوذ می جاری در مـورد ابن ابن 
منظـور از خـروج از مصـحف ، در ایـن گفتـه (؛7/00: تـا بی، شر فـی القـرءات العشـرالن، جاری ابن)

مخالفـت بـا رسـم ، وزیاد کردن بعضی از حـروف قرائت منسوب به ابن مسعود است و اال کم، عثمانی
ولـی ، المصـحف اسـت رسم مجاهـد ملتـام به ها عالمت این هستند کـه ابن این نقل تلقی نشده است.

را قبول کرده است و صد در صد به دیدگاه خود عمل نکرده « ص»جای  به« س»انند خودش قرائاتی را م
المصحف است. با وجود التـاام آنـان بـه  ظاهرًا مخالف رسم« ص»جای  به« س»است که چون قرائت 

رو تمـام مـواردی کـه  ازایـن  اند. المصحف را قبول کرده ظاهر مخالف رسم المصحف درمواردی به رسم
وزیاد برخی حـروف  المصحف مطابقت ندارد را قبول کرده است و به خاطر کم اء سبعه با رسمقرائات ُقرَّ 

 آنان را رد نکرده است.
گفته شود: شاید ایشان اعتقاد داشت که مصاحف هم به ، ن استکدر توجیه این کار ابن مجاهد مم

ابـن مجاهـد در برخـی چون ، گویا قرائات نیا مانند کتابت مصحف هستند، اند همین نحو کتابت شده
ولـی در ، در مصاحف آنان به ایـن شـکلی نوشـته شـده اسـت، قرائتی که نقل نمودم»نویسد:  موارد می

 عنوان مثـال در قرائـت ابـوعمرو  بـه« ای نکـرده اسـت. چنـین اشـاره برخی موارد اصاًل این
َ
ْ  ِماَ  کاَو أ

رَِل  « واو»د: در مصاحف به خاطر جـام بـدون نویس دانی می« ونکَو أَ »(؛ در کلمه 75)منافقون/ نیَ الص 
 »جـاری در  ابن (770: 7317، رسم مصاحف األمصار یالمقنع ف، )دانیکتابت شده است 

َ
ْا ِمبَا کبَو أ

باِلح که ابوعمرو  آمده است. درحالی« واو»بدون « نأ کَو أَ »اند که در همه َمصاِحف  تصریح کرده «َا یالصَّ
 (2/277تا:  بی، النشر فی القرءات العشر، جاری ابن)با واو( خوانده است )« ونکَو أَ »

َزْقنردر آیه:  ََ نِْفُقوا ِمْ  مر 
َ
« باب ما اختلفت فیه مصاحف اهل االمصار»(؛ در 75)منافقون/ ْم..کَو أ
جـاری در  ابن، اند در فصل و وصل آن اختالف کرده« مما رزقنک »و « ْ  کِمْا ما َرَزْقنا»در کتابت کلمه 

: 7041، نثـر المرجـان، با هر دوجه کتابت کـرده اسـت )ارکـاتی، ش ارکاتی بودمصحف خودش که پی
1/003-065-067.) 

َو لََعَ الْغَ در آیه:  ُُ الجـاری تصـریح کـرده اسـت کـه در همـه  (؛ ابن۲۱)تکـویر/  نیِب بَِضانیاَو مر 
نـد ا کسـائی و رویـ  بـا ظـاء خوانده، ابـوعمرو، ریـثک حـال ابـن ولـی بااین، مصاحف با ) ( اسـت

 (.033-2/037تا:  بی، النشر فی القرءات العشر، جاری ابن)
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ْعَمرلِ کلِتْ یاَل در آیه: 
َ
اکْم ِمْ  أ َِ « مکلتی»(؛ دانی نوشته است: در تمام مصاحف 74)حجرات/ ئ ریْم 

 یالمقنـع فـ، خوانده است )دانی، ای که صورتش الف است به همین شکل است, ولی ابوعمرو با هماه
 (.770: 7317، اررسم مصاحف األمص

 َو لَْو ِجْئتُ در آیه: 
َ
در مصـاحف اظهـار « واو»قبل از « الف»(؛ دانی از وجود 24)زخرف/ مْ کقرَل أ

  مصبامف أهب  الشبام وال فب  ذلک مء بإم فبک کوال خعَء ننبنا ا   ل»گوید:  اطالعی کرده و می بی
 م با الف است.عامر و حفص از عاص که در قرائت ابن ( درحالی774)همان: .« ءهایغ

ْضمر  خیفاَل در آیه:  َُ ر بـا یـثک ولـی ابـن، با الف است« خافی»لمه ک(؛ رسم ۱۱۲)طه/ رُف ُظلْمر  َو ال 
گویـد:  (. مـارغنی می420: 7475، القراءات الثمـان یرة فکالتذ، حذف الف خوانده است )ابن غلبون

از خـود یکـی از آن ، ه ممکـن اسـتبلکـ، انـد ه نبودهیـائمه مستقیمًا ملتام بـه نقـل از مصـاحف عثمان
هـا یـا بـدون اجمـاع  شاید نقل از مصاحف با حکایت از اجماع آن، ه نقل نموده باشندیعثمان مصاحف

بنا بر اعتماد آنان بر این گمان که هر یـک از  یه یا شام یا عراقکه یا میاز مصاحف مدن، نقل نموده باشند
دلیـل الحیـران علـی ، است )مـارغنی تونسـی مصاحف شهرها مطابق مصحف عثمانی شهر خود بوده

 (.۱۲: 7470، مورد الظمآن
. مصـحفی از 7آینـد:  المصـحف نکـات ذیـل بـه دسـت می طبق گفته مارغنی دربـاره مأخـذ رسم

. ۳بصری و شامی(؛ ، کوفی، مدنی، . تمام مصاحف )یعنی اعم از مصاحف مکی۲ه؛ یمصاحف عثمان
ف هر شهری تابع و مانند مصحف عثمانی است که به آن گمان علمای رسم بر این بوده است که مصح

شهر فرستاده شده است. ظن و گمان دانشمندانی مانند دانی و دیگـران کـه ائمـه علـم رسـم محسـوب 
ولـی در مـورد ، آمده اسـت دست و معیاری به  که این ظن و گمان بر چه پایه بدون توجه به این، شوند می
تقدند که بخشی از علم رسم از خود مصـاحف عثمـانی بـا یکـی از مارغنی و سایر علماء رسم مع، اول
گوید: گروهـی  ولی این اعتقاد صرفًا یک ادعا است. دانی درباره بصره و کوفه می، ها گرفته شده است آن

گـذاری  کنند و آن را با رنگ سـبا نقطه گاهی قرائات شواذ را در مصاحف داخل می، از اهل کوفه و بصره
کردند و قرائت شواذ را با قرما  گذاری می سا قرائت مشهور صحیح را با رنگ سبا اعرابب کردند و چه می
 (.25: 7451، نقط المصاحف یم فکالمح، ی)دان

در زمان دانی )حدود اواخر قرن چهارم و اوائـل قـرن پـنجم( در بصـره و کوفـه ، شود پ  معلوم می
قرائاتی غیـر از قرائـات سـبعه هسـتند. ، ات شواذنوشتند و ظاهرًا قرائ قرائات شواذ را نیا در مصاحف می

از نقـل ، عالوه بر ایـن مطلـ  نامیدند. ر از سبعه را شاذ مییها غ ع ابن مجاهد تا مدتیچون بعد از تسب
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قرائـات ، ها را جاهل قلمـداد کـرده اسـت آید که در زمان وی گروهی از مردم که او آن دانی به دست می
ایـن ، اند. دانی بدون اینکه اشاره کند نوشته ( را با هم در یک مصحف میمختلفه )اعم از شاذ و غیر شاذ
ای از قـراء و  تر از آن این اسـت کـه عـده تر و قبیح گوید: زشت چنین می، عمل در کدام منطقه رایج بود

نویسـند و بـرای هـر  قرائات مختلـف را در یـک مصـحف می، گذاران مصاحف گروهی نادان از اعراب
زرد و آبـی و در آغـاز مصـحف تـذکر ، سـبا، ماننـد قرمـا، دهنـد غیر از سیاه قرار می، قرائت یک رنگ

 (.25: 7451، نقط المصاحف یم فکالمح، یداندهند که هر رنگ مربوط به کدام قرائت است ) می
در حدود قرن پنجم در بعضی از مناطق ازجمله بصره و کوفه قرائات مختلـف را بـا ، شود معلوم می

کردند. شاید این کار در مغرب نیـا جـاری و سـاری بـوده  در یک مصحف جمع میهای مختلف  رنگ
منطقه خود وی یعنی مغرب و انـدل  بـوده ، چون دانی اسم شهر خاصی را نبرده و ممکن است، است

شود که قرائت قاریان مشهور در کتابت مصـحف شـهرهای آنـان تـأثیر داشـته  رو معلوم می باشد. ازاین
در مناطقی که قرائـت ابوحـاتم رواج داشـته ، رفتیالقاعده باید پذ علی»نویسد:  میدکتر مستفید  است.
ها نیا بـر اسـاس قرائـت ابوحـاتم  مصاحف آن، الخصوص اصفهان مانند مناطقی از ایران و علی، است

(. پ  تا اوایل قـرن چهـارم در مغـرب و 05: 7077، تأثیر متقابل رسم و قرائات، )مستفید« بوده است
 یالنشر فـ، یجار ویژه روایت ورش رایج بوده است )ابن ازآن قرائت نافع و به رائت حماه و پ اندل  ق

بنــابراین ، (۱۳: 7335، القــراء و القــراءات بــالمغرب، دی؛ اعــراب ســع24/ 7تــا:  بی، القــراءات العشــر
 .شده است ها نیا بر اساس این قرائات رایج کتابت می مصاحف این سرزمین

ه و یـرة فراتیـر بالد شـام تـا جاینویسد: مردم در دمشق و سا مناطق مختلف می جاری نسبت به ابن
مرسـوم بـوده اسـت  ۰۵۵خواندند و این کار تا حدود سـال  عامر می مناطق اطراف آن فقط به قرائت ابن

قرائات رایج آن زمان ، معلوم گردید، (. آنچه بیان شد24/ 7تا: بی، القراءات العشر یالنشر ف، یجار )ابن
 و منطقه بر کتابت اثر گذاشته است.
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 961-633:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یو فصلنامه علمد
 مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین

 و همکاران ابرار حسین گلگتی

 
 نمونه موارد اختالف قرائات بین مصاحف امصار یا مناطق مختلف در آیات ذیل

 قرائت مصاحف امصار قرائت مصاحف امصار در قرآن فعلی

 ُه َذ اللَّ َو َقاُلواأ اتخَّ
 َوَلًد 

، اهل کوفه مغرب، مدینه 
أهل ، اندل  و مصر

 بصره و ایران
 او(وقالوا )با و

حجاز ، شام و جایره 
 )مکه(

قالوا )بدون 
 واو(

 (702بقره/)
 ی ِبَها َوَوَصّ

َراِه   ُم یِإبأ

، اهل کوفه مغرب 
أهل ، اندل  )در ابتدا(
 بصره و ایران

 و وصی»با واو: 

، مغرب، مصاحف مدینه
شام و ، اندل  و مصر

مصاحف حجاز ، جایره
 )مکه(

و »با هماه: 
 اوصی

( ۱۳۳عمران/  آل)
ِرُعواَوَسا 

، مغرب، اهل کوفه 
أهل ، اندل  )در ابتدا(
 بصره و ایران

 وسارعوا
، اندل ، مغرب، مدینه

حجاز ، شام و جایره، مصر
 )مکه(

سارعوا 
 )بدون واو(

 (۱74عمران/  آل)
 ُبِر َوالأ َتاِب کَوالُاّ

ُمنِ   رِ یالأ
 شام و جایره

تاب کوبالابر و بال
 )با دو باء(

اندل  و ، مغرب، مدینه
، مغرب، اهل کوفه ،مصر

حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

 )بدون باء(

 (66نساء/)
 َّما َفَعُلوُه ِإاَل

 ٌل یَقلِ 
 الً یَقلِ  شام و جایره

اندل  و ، مغرب، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

 ٌل یَقلِ 

 (00مائده/)
 ِذ یَو َن یُقوُل اَلّ

 آَمُنوا

، مغرب، اهل کوفه
أهل ، اندل  )در آغاز(
 بصره و ایران

 ُقوُل )با واو(یَو 
اندل  و ، مغرب، مدینه

حجاز ، شام و جایره، مصر
 )مکه(

)بدون ُقوُل ی
 واو(

 (04مائده/)
 َتَدّ یَمنأ  رأ

، مغرب، اهل کوفه
اندل  )در آغاز( أهل 

شام و ، بصره و ایران
 جایره

 )با ادغام(
َتَدّ یَمنأ   رأ

اندل  و ، مغرب، مدینه
 حجاز )مکه(، مصر

 ک)بف
 االدغام(

َتِددیَمنأ   رأ

 (۳۲انعام/ )
 ُاُر اآلأِخَرة  َوَللَدّ

 شام و جایره 
 َوَلَداُر اآلأِخَرُة 
 )با یک الم(

اندل  و ، مغرب، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

اُر  َوَللَدّ
 اآلأِخَرةُ 
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حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

 (۰۳انعام/ )
َجاَنا  َلِئنأ َأنأ

، مغرب، اهل کوفه
 اندل  )در آغاز(

 نایلئن انج
اندل  و ، مغرب، مدینه
، أهل بصره و ایران، مصر

 مکه، شام و جایره
 تنایلئن انج

 (۳اعراف/ )
 ِاًل َما یَقل

 ُرونَ کَتَذ 
 ُرونَ کاًل َما َیَتَذ یَقلِ  شام و جایره

اندل  و ، مغرب، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

 حجاز، أهل بصره و ایران
 )مکه(

اًل َما یَقلِ 
 ُرونَ کَتَذ 

 (۱۳اعراف/ )
 َتدِ کَوَما ا ِلَنهأ  یَنّ

 شام و جایره
نا لنهتدی کما 

 )بدون واو(

اندل  و ، مغرب، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

ا کَوَما  َنّ
َتدِ   یِلَنهأ

 )با واو(

 (۷۰اعراف/ )
 َُمََل َقاَل الأ

ِذ   َن یاَلّ
 و جایرهشام 

ِذ  َمََلُ اَلّ  َن یوَقاَل الأ
 )با واو(

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

أهل بصره ، اندل  )در آغاز
 مکه، و ایران

َمََلُ  َقاَل الأ
ِذ   َن یاَلّ

 )بدون واو(

 (747اعراف/ ) 
 َج ِإذأ َأنأ  مأ کَنایَو

َجا شام و جایره ِإذأ َأنأ  مأ کَو
مغرب اندل  و ، مدینه

، مغرب، کوفه اهل، مصر
 مکه، أهل بصره و ایران

ِإذأ  َو
َج   مأ کَنایَأنأ

 (۱۵۵توبه/ )
 ِر َتَها  یَتجأ َتحأ

َهاُر  نأ
َ  األأ

 حجاز )مکه(
رِ  َتَها  یَتجأ ِمن َتحأ

َهاُر  نأ
َ  األأ

 )با ثبات ِمن(

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

شام و ، أهل بصره و ایران
 جایره

رِ  َتَها  یَتجأ َتحأ
 
َ َهاُر األأ  نأ

 (751توبه/)
 ِذ َخُذوایَواَلّ  َن اَتّ

مغرب اندل  و ، مدینه
 شام و جایره، مصر

ِذ  َخُذوا یاَلّ َن اَتّ
 )بدون واو(

اندل  ، مغرب، اهل کوفه
 )در آغاز( حجاز )مکه(

ِذ  َن یَواَلّ
َخُذوا  اَتّ

 (30اسراء/)
 َحاَن ُقلأ ُسبأ

 یَربِّ 
 

حجاز ، شام و جایره
 )مکه(

َحاَن   یَربِّ  َقاَل ُسبأ
مغرب اندل  و ، مدینه

، مغرب، اهل کوفه، مصر
 أهل بصره و ایران

َحاَن  ُقلأ ُسبأ
 یَربِّ 
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 961-633:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یو فصلنامه علمد
 مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین

 و همکاران ابرار حسین گلگتی

 (06کهف/)
 ِجَدَنّ َخ

َ
ًرا یأَل

َها  ِمنأ

مغرب اندل  و ، مدینه
، شام و جایره، مصر

 حجاز )مکه(

ُهمایَخ   ًرا ِمنأ
 ة(ی)تثن

اندل  ، مغرب، اهل کوفه
 )در آغاز( أهل بصره و ایران

ِج 
َ
ًرا یَدَنّ َخ أَل

َها  ِمنأ

 (71مؤمنون/)
 هِ یَس  ُقوُلوَن ِلَلّ

 أهل بصره و ایران
ُقوُلوَن الله یَس 

 )الف قبل ازالم(

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

 مکه، شام و جایره
هِ یَس   ُقوُلوَن ِلَلّ

 (۲۱۷شعراء/ )
 لأ َعَلی کَوَتَو

َعاِ   اِ یالأ

مغرب اندل  و ، مدینه
 و جایرهشام ، مصر

َعاِ کَفَتَو   اِ یلأ َعَلی الأ
اندل  ، مغرب، اهل کوفه

 )در آغاز( حجاز )مکه(
لأ َعَلی کَوَتَو 

َعاِ   اِ یالأ

 (00ی /)
 ُه َوَما َعِمَلتأ

 ِهمأ یدِ یأَ 

مغرب اندل  و ، مدینه
 مصر

 ِهمأ یدِ یَوَما َعِمَلتأ أَ 

اندل  ، مغرب، اهل کوفه
)در آغاز( أهل بصره و 

حجاز  ،شام و جایره، ایران
 )مکه(

ُه  َوَما َعِمَلتأ
 ِهمأ یدِ یأَ 

 (64زمر/)
 ُِّمُرون  یَتأأ

ُمُروننی شام و جایره  َتأأ

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

ُمُرونِّ   یَتأأ

 (27غافر/ )
 ًة ُهمأ ُقَوّ  َأَشَدّ ِمنأ

 شام و جایره
ةً  ُکمأ ُقَوّ  َأَشَدّ ِمنأ

 اف(ک)با 

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

حجاز ، أهل بصره و ایران
 )مکه(

ُهمأ  َأَشَدّ ِمنأ
ةً   ُقَوّ

 (26غافر/)
 ِهَر یَأوأ َأنأ  ظأ

مغرب اندل  و ، مدینه
، أهل بصره و ایران، مصر

حجاز ، شام و جایره
 )مکه(

ِهَر یَو َأنأ   ظأ
اندل  ، مغرب، اهل کوفه

 )در آغاز(
ِهَر یَأوأ َأنأ   ظأ

 (05 /شوری)
 َسَبتأ کَفِبَما 

مغرب اندل  و ، مدینه
 شام و جایره، مصر

 َسَ  کِبَما 
 )بدون فاء(

اندل  ، مغرب، اهل کوفه
)در آغاز )أهل بصره و 

 حجاز )مکه(، ایران

 َسَبتأ کَفِبَما 
 )با فاء(

 (17زخرف/ )
 َتِه  هِ یَما َتشأ

، مغرب، اهل کوفه
اندل  )در آغاز( أهل 

َتِه   یَما َتشأ
مغرب اندل  و ، مدینه

 شام و جایره، مصر
َتِه   هِ یَما َتشأ
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 مکه، ایرانبصره و 

 (۱۰احقاف/ )
 َساًنایِبَواِلَد  ِه ِإحأ

مغرب اندل  و ، مدینه
، أهل بصره و ایران، مصر

حجاز ، شام و جایره
 )مکه(

 ِه حسنایِبَواِلَد 
اندل  ، مغرب، اهل کوفه

 )در آغاز(
ِه یِبَواِلَد 

َسانً   اِإحأ

 (۱۲الرحمن/ )
 َحُ ّ ُذو َوالأ

ِف  َعصأ  الأ
 شام و جایره

 
َحُ ّ َذا  َوالأ

ِف  َعصأ  الأ

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

 مکه، أهل بصره و ایران

َحُ ّ ُذو  َوالأ
ِف  َعصأ  الأ

 (۷۹الرحمن/ )
 َِجاَلِل  یذ  الأ

َجاَلِل  شام و جایره  ُذو الأ
مغرب اندل  و ، مدینه

، مغرب، کوفهاهل ، مصر
 مکه، أهل بصره و ایران

َجاَلِل  یذِ   الأ

 (۱۵حدید/ )
 هُ کَو  اًلّ َوَعَد الَلّ

 شام و جایره
هُ کَو   ٌل َوَعدالَلّ

 )با رفع(

مغرب اندل  و ، مدینه
، مغرب، اهل کوفه، مصر

 مکه، أهل بصره و ایران

اًلّ َوَعَد کَو 
هُ   الَلّ

 )با نص (

 (۲۱حدید/ )
 َِغن َه ُهَو الأ  یالَلّ

مغرب اندل  و ، مدینه
 شام و جایره، مصر

َغنِ  َه ُهَو الأ  یالَلّ
 )بدون هو(

اندل  ، مغرب، اهل کوفه
)در آغاز( أهل بصره و 

 حجاز )مکه(، ایران

َه ُهَو  الَلّ
َغنِ   یالأ

 )با هو(

 (۱۰شم / )
 َخاُف یَواَل

َباَها  ُعقأ

مغرب اندل  و ، مدینه
 شام و جایره، مصر

َباَه یَفاَل   اَخاُف ُعقأ
اندل  ، مغرب، اهل کوفه

)در آغاز( أهل بصره و 
 حجاز )مکه(، ایران

َخاُف یَواَل 
َباَها  ُعقأ

 

النشـر فـی »تـاب کابـن ابـی داوود و ، «المصـاحف»بر اساس کتاب ، آنچه در این جدول ذکر شد
شـده جـاری تـرجیح داده  جاری ذیل آیات موردنظر و در موارد اختالفی قول ابن ابن، «القراءات العشر

« نثر المرجان فی رسم نظـم القـرآن»و کتاب « رسم مصاحف األمصار یالمقنع ف» است و نیا از کتاب
و همچنین کتاب « مختصر التبیین لهجاء التنایل»، و نیا کتاب ابوداوود« اتحاف فضالء البشر»و کتاب 
 یمعـان»، ازهـری محمد بن احمد و کتاب« قراءات العشرة أئمة األمصار یغایة اإلختصار ف»، همدانی

 مراجعه شده است.« القراءات
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 جاری برخالف نظریه برخی از دانشمندان که قائل به توقیفی بودن رسم و قرائات هستند؛ دیدگاه ابن
المصحف متحمل این قرائات است. بـا توجـه  یعنی همه قرائات از طرف خدای متعال نازل شده و رسم

، رباره علل تأثیر قرائات بر خط و کتابت قرآن معنی و مفهوم نـدارددیگر جای بحث د، ای به چنین نظریه
جاری و دیگر دانشـمندان  های قرآنی از ابن چون رسم و قرائات هردو مّتخذ از وحی الهی هستند. نمونه

گردد. الزم به ذکر است کـه مـراد از ایـن  این علم ذکر گردید که تأثیر قرائات بر رسم در آن حد ثابت می
دیدگاه دیگری است که به توقیفی نبودن قرائـات ، در مقابل دیدگاه مذکور، ه معنای تحریف نیستتأثیر ب

بـه خـاطر عوامـل گونـاگون و ، ملتام است؛ یعنی قرائات بعدها و از طرف قّراء و راویان و شاگردان آنان
دن بـه یاطر رسان قاریان به خیقرآن دارای نّص واحدی است و اختالف در م، متعدد به وجود آمده است

 آن نّص واحد است.
ه یـخالو ق( برخالف دانشمندان گذشته ـ ماننـد ابن 700) یقمر یمتوفی قرن نهم هجر یابن جار

ار مطابقت قرائـت صـحیح بـا یق( و... ـ درباره مع 401طال  )متوفی  بن ابی یکق( و م 015)متوفی 
 مـورد، آن سازگار باشـد یاحتمالاگر با رسم  یلمه حتک کیه قرائت کح کرده است یرسم مصحف تصر

چون شبهه امکان دخول برخی از قرائـات شـاذ در ، قبول است. این دیدگاه مورد مناقشه قرار گرفته است
 گردد. زمره قرائات صحیح می

بـین ، ای کـه باشـد به هرانـدازهتدوین مصاحف در طول تاریخ بر اساس قرائات رایج مناطق جهان 
مانـده از ایـن  هـای باقی و تأثیر متقابل بر یکدیگر دارنـد. دلیـل آن قرآنرسم مصاحف و قرائات ارتباط 

ولـی ، نوشتند های مختلف می گر این واقعیت است که مصاحف در مشرق به قرائات هاست که بیان دوره
، ولی در مغرب از همـان ابتـدا، ها از قرون هفتم و هشتم به بعد به روایت حفص بیشتر شد کتابت قرآن

های  بـاره دیـدگاه شـده اسـت. دراین ر به قراءت نافع به روایت ورش یا قـالون کتابـت میمصاحف بیشت
 های قرآنی ذکر گردید. جاری همراه با مثال دانشمندان و ابن
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