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  گفتار پیش

هلنـد، در   »گـرونینگن «هویس، استاد مطالعات اسالمی در دانشـگاه  فردریک لیم
چشـم از   1942ر سـال  وي د. هلند بـه دنیـا آمـد    »میدولداي«ر در شه م1889سال 

  .جهان فرو بست

                                            
 .10/4/1390: ، تاریخ تأیید22/8/1389: تاریخ دریافت*

 :چکیده
 )Frederik Leemhuis(» هویس ریک لیمفرد«در این مقاله که نوشته 

یري قرائات قرآن ارائه گ خاورشناس هلندي است، گزارش اجمالی از روند شکل
ه در ادوار مختلف تاریخ قرائات همرا تکوین و تحول قرائات شده، سپس سیر

هاي  كالشده و در ادامه، به محوزه بررسی  ها در این ترین کتاب با مهم
 .و شاذ اشاره شده است ، مشهورپذیرفته شده در باب تعیین قرائات متواتر

نویسنده سیر تاریخی تثبیت و رواج یافتن قرائات قرّاء چهاردهگانه در مناطق 
گذاري قرآن مورد  مختلف جهان اسالم را در جریان مرحله نقطه و اعراب

  .دهد مطالعه قرار می
مورد، فصلنامه پژوهشهاي قرآنی نگاه انتقادي داشته است که در در دو 

  .پانوشت تذکر داده شده است

  :ها کلیدواژه
  ادوار قرائات/ گانه قرّاء چهارده/ قرائات شاذ/ قرائات متواتر/ قرائات
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 ،هاي قرآنی از جمله مصاحف، نسخ خطی و قرائاتهویس در زمینه پژوهش لیم
 »الزمـان آخر«توان به مقالـه  از جمله آنها می .آورده است مقاالتی به رشتۀ تحریر در

المعارف  ةاو همچنین در دائر. آیدیترین مقاالت وي به شمار ماشاره کرد که از مهم
، »بـن عبـدالمطلب   ةحمـز «مقاالت دیگـري چـون    ،)سرویراستار مک اولیف(قرآن 

»نگاشته است »قرائات قرآن«و  »ونعلی.  
لیم هویس در ایـن مقالـه گـزارش    . مقاله حاضر به قرائات قرآن اختصاص دارد

وي ضمن پـرداختن بـه سـیر    . دهدگیري قرائات ارائه مینسبتاً کاملی از روند شکل
تکوین و تحول قرائات در ادوار مختلف، به بررسـی کتـب مهـم در ایـن حـوزه و      

. هاي پذیرفته شده براي تعیین قرائات متواتر، مشهور و شاذ اشاره داردمعرفی مالك
. ورزد گانه اهتمام می یت قرائات و معرفی قاریان چهاردهبه روند تثب ،او عالوه بر این

شود که قرائات رایج در مناطق مختلف جهان اسالم و در ادامه یادآور میهویس لیم
سیر تحول و تکامل شکل و نَقط در مصاحف از ابتدا تا دوران معاصر چگونه بـوده  

  .است
  

  قرائات قرآن
هـاي گونـاگون خوانـدن    اصطالحی عام براي نشان دادن قرائات یا همان شـیوه 

اما قرائات به چیزي بیش از اند،  تالوت قرآن اي مهم ازقرائات مختلف، جنبه. قرآن
هـا،   مانند اختالفات ناظر بر طـول سـیالب   عناصر دیگر. داللت دارد] خواندن[این 

بخـش   ،و مواضع وقـف و ابتـدا  ] ادغام[موارد همگون سازي دو صامت با یکدیگر 
  .دهند هاي مختلف قرائات را تشکیل می اي از نظامعمده

هاي مختلف قرائت قرآن، از صـدر اسـالم روایـت     وههاي مربوط به شی گزارش
در خوانـدن قـرآن   6از زمـان پیـامبر   ،بـر اسـاس روایـات موجـود    . شده است

هـیچ   دانسـته اسـت، امـا    اختالفاتی وجود داشته است که پیامبر آنهـا را مجـاز مـی   
روایـات معتبـر منسـوب بـه      در. جزئیاتی درباره ماهیت این اختالفات وجود ندارد

این گونه اختالفات در خواندن قرآن با احـرف سـبعه مـرتبط دانسـته      ،6پیامبر
متن ایـن روایـات   . خواند6شده است که جبرئیل قرآن را مطابق با آن بر پیامبر
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اما از . همان شیوه خواندن یا نوع تلفظ است» حرف«دهند مقصود از واژة نشان می
در » حـرف « ،ومتـوان دریافـت کـه در قـرن د    روشنی می هاي نخست بهکتب سده

  .کار رفته است ق کلمه به معناي قرائت متفاوت بهمعناي دقی معناي مشابه قرائت و به
 ،)162م( سـفیان ثـوري  ، )104م( نخستین تفاسیر قرآن از جمله آثار ابن مجاهـد 

) 221و210م(اخفش اوسـط   ،)211م(، عبدالرزاق صنعانی )197م( عبداهللا بن وهب
تمامی محـدوده مباحـث    که قرائات مختلف در واقع دهند می، نشان )207م(و فراء 

هاي افعال،  اختالفات ساده تلفظ، مواضع اتمام آیات یا صورت: بر دارند لغوي را در
  . هایی به عبارات کامل هاي مترادف یا قریب المعنی و زیادت واژه

  
  قرائات پیش از قبول همگانی مصحف عثمان

ات مختلف قاطع بر محدودسازي قرائاثري فوري و  ظاهراً عثمانارائه مصحف 
 ).سـاختار صـامت بـدون اعـراب و شـکل سـندي متنـی       (با رسمی متمایز نداشت 

قرائت مختلف ذکر شده که  67 ،مختصر سفیان ثوري عنوان نمونه در تفسیر نسبتاً به
کـان  «یـا   »...ئـۀ فی قرا«از آنها رسمی متمایز دارند و همه با تعابیري مانند  مورد 24

  .اي مترادف منسوب به ابن مسعودندهبیشتر آنها واژه. شوندآغاز می» ونهایقرؤ
ویـژه از مصـحف   روي هم رفته، ظاهراً قرائات مختلف داراي رسم متفاوت، به 

شـدند و آنهـا را گـاه    هنوز آزادانـه طـرح مـی   ] نیز[مسعود، در قرن دوم هجري ابن
وامـددناهم  «، قرائـت  )3/44معـانی،  (فـراء  . خواندند می» حروف«یا حتی » قرائات«

-عبـد . دانـد را قرائت ابن مسعود مـی » جناهم بحور عینو زو« جاي به» بعیسٍ عین
بعـیس  « :نویسـد سوره دخـان مـی   54در تفسیر آیه ) 3/210تفسیر، ( الرزاق صنعانی

 ،)20/ذیل طور(که سفیان ثوري در تفسیر  در حالی ،ابن مسعود است» حرف«، »عین
و بر اساس  »قرائت«کند و طبري در روایتی آن را عود ذکر میابن مس» قرائت«آن را 

  )سوره دخان 54، ذیل آیه طبري( .خواندمسعود میابن »حرف«آن را  ،روایتی دیگر
. کند کاربردي مشابه براي این دو اصطالح را ذکر می) 1/390تفسیر، (الرزاق  عبد

تـرجیح  ] بر قرائت[ مسعودبه ویژه در مورد قرائات ابن »حرف«اگر چه ظاهراً واژه 
هـاي مصـحف    هـم بـراي قرائـت    ،ها، یعنی حرف و قرائتدارد، هر دوي این واژه
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هاي غیر عثمانی در یک معنا و به جاي یکدیگر بـه کـار    و هم براي قرائت ،عثمانی
مـا  : کنـد سوره اسراء، روایتی از ابن مجاهد نقل مـی  93الرزاق ذیل آیه  عبد. اندرفته
ـ  بیـت «چیست تا اینکه در قرائت ابن مسعود » خرفز نْم یتب«ه دانستیم ک نمی ن م

و  ،به اختالف نگارشی و رسم اشاره »حرف«بنابراین این احتمال که . دیدیم» ذهب
  .آیداز متون کهن بر نمی ،اشاره به اختالف شفاهی دارد »قرائت«

دهد که یهاي پیرامون قرائات مختلف در قرون دوم و سوم نشان م بررسی بحث
اي کسـب کـرد و   حد امکان، اهمیـت و شـهرت فزاینـده    هاي ابن مسعود تا قرائت

اي داشـتند، از مصـحف ابـن مسـعود مـتن       هاي موجهی که رواج گسـترده اختالف
معـانی  «. ساخت که در کل بـا رسـم عثمـانی مطابقـت داشـت      یکدست و یکسانی

ویـژه قرائـت ابـن     بـه مختلـف  فراء به سبب بحث پیرامون گنجینۀ قرائات  »القرآن
خور توجه  مسعود، که بسیاري از آنها رسمی متفاوت با مصحف عثمان داشتند، در

  .است
ر دوره او ها د با این اختالفات نشان از آن دارد که این قرائت نحوه برخورد فراء

الوه به ع. ردیف و مساوي با مصاحف عثمانی مطرح شوند توانستند هم همچنان می
هـا   اي به عدم مقبولیت این قرائـت  الرزاق، هیچ اشارهن ثوري و عبددر تفاسیر سفیا

شهرت قرائت بوده است؛  اصل اساسی براي پذیرش یک قرائت، ظاهراً. نشده است
ــ و حتـی    بـراي فـراء  . بدین معنا که برگرفته از مصحف یا یک روایت موثق باشد

ـ   ـ معیار دیگري نیز وجود داشـته کـه ه     براي دیگران احتماالً ت امانـا مطابقـت قرائ
  .مختلف با قواعد زبان عربی بوده است

هـاي مختلـف بـاقی     براي قرائـت  ییالبته با وجود این، خود مصحف عثمان جا
اند مصاحف مدینه، مکه، دمشق، کوفـه و بصـره، داراي مواضـع    گفته. گذاشته است

اي بـه جـ   »ذي«یـا   »الف«اضافی یا  »واو«مختلف اختالفات مختصر و جزئی مانند 
در فصلی از کتاب خـود دربـاره اختالفـات    ) 316 م(سجستانی . هستند »ذا«یا  »ذو«

این موارد را که ) از متن عربی Material ،/39-49آرتور جفري، (بین مصاحف کهن 
  . هایی گرد آوردتا آن زمان تثبیت شده بودند، در فهرست ظاهراً
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هی نیـز نقـش مهمـی در    اما این بحث که متن اصلی و اولیه مکتوب بود یا شفا
. تاریخ مقبولیت تدریجی مصحف عثمانی به مثابه مرجعی منحصر به فرد ایفـا کـرد  

از  »معانی القرآن«در ) 215م(توان از تلقی متفاوت اخفش اوسط این موضوع را می
هدف کلی و مشابه هر دو . قرائات مختلف و نیز فراء در کتابی با همین نام دریافت

اي بـراي گـزینش    طرح ادلـه  ،زومت صحیح قرآن و در صورت لتثبیت قرائا ،کتاب
  .ستآنها

. هاي مطرح شده ـ نه همه آنهاـ در دو کتاب مشـترك هسـتند    بسیاري از قرائت
، ءاما بر خـالف فـرا  . کندفراء قرائات داراي رسم متفاوت را بیش از اخفش نقل می

ه بـه رغـم   هایی ایـن اسـت کـ    مالك اصلی اخفش براي عدم پذیرش چنین قرائت
صحت آنها از حیث قواعد زبان عربی، موافق با کتابت مصـحف یـا مـتن عثمـانی     

اصـل بنیـادین او    این استدالل براي اخفش در درجه اول اهمیـت و ظـاهراً  . نیستند
  .باشد می

دهد کـه تـا پایـان    اختالف عقیده میان اخفش و فراء بر سر این مسئله نشان می
. هـا و گفتگوهـا حـل نشـده بـاقی مانـده بـود        هنوز این مشـاجره  ،قرن دوم هجري

توان دریافت مسلماً در همان زمان و شاید بتـوان گفـت   همچنین از آثار این دو می
عنـوان   متنی مقبول العام وجود داشته که در حقیقت بـه  ،یک یا دو نسل پیش از آن

داراي چنـان ارزشـی بـوده کـه      پذیرفته شده بـود، ایـن مـتن معیـار     متن استاندارد
اعتبـار   داراي رسمی متفاوت را لزوماً بی متخصصان تنها بر پایه آن، قرائات مختلف

  . بشمارند
  

  هاي مقبول و مردود پس از تصویب مصحف عثمان قرائت
کند که همه قرائـات منطبـق بـا رسـم      دو نسل بعد، ابن قتیبه این نظر را بیان می

د که اختالف میان قرائـت  به گفته او، عثمان بر آن بو. مصحف عثمانی مجاز هستند
ید مطابق با لهجـه  رسم نیز با ،رو  اعراب است و ازاین) لحن(وکتاب ناشی از لهجۀ 

  .حفظ شود) لحن(
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مالك عـدم پـذیرش    ،در تفسیر طبري که نزدیک به اواخر قرن سوم نوشته شده
اي بـود کـه بـه شـهرها      گانـه  یک قرائت، عدم سازگاري آن با مصاحف عثمانی پنج

 »هبِ لکیل«وي این مالك را به روشنی در مورد قرائت ابوعمرو یعنی . شدفرستاده 
او قرائـت دوم را  . بـرد  سـورة مـریم بـه کـار مـی      19در آیـۀ   »ب لـک هأَل«به جاي 

ـ غیـر     ، و هم از سوي قدماچرا که هم در مصاحف مسلمانان وجود دارد ،پذیرد می
در  اما ایـن مـالك  . یرفته شده استر پذخمتأ] اندیشمندان[ـ و از سوي   از ابوعمرو

شود، مالك مـوجهی بـراي تمـایز    مواردي که اختالف قرائت در رسم مشاهده نمی
کـس نبایـد مخـالف بـا مصـاحف        هیچ] قرائت[قائل شدن میان قراء نیست و البته 

  .عثمانی باشد
 ،هاي منطبـق بـا رسـم عثمـانی     در همین دوران بود که سرانجام در نماز، قرائت

ایـن امـر تـا    . هاي پیشین به ویژه قرائت ابن مسعود را تحت الشعاع قرار داد قرائت
کـه اعتقـاد داشـت حکـم بـه اعتبـار        هاي ابن مجاهد بـود  الشحد زیادي مدیون ت

ابن شنبوذ در نمـاز  . هاي مختلف از سوي ابن مقله وزیر صورت گرفته است قرائت
ـ    ن کامـل بـه صـحت آنهـا     اجماعت، قرائات ابن مسعود و پیشـینیان او را بـا اطمین

این عمل باعث . که این قرائات با مصاحف عثمانی منطبق نبودند حالیخواند، در می
مطـابق  هاي غیـر   دادگاهی شدن و شالق خوردن او شد و در نهایت دفاع از قرائت

  .)280-1/281بغدادي، تاریخ بغدادي، (مانی را رها کرد عثبا مصاحف 
بـه عنـوان    )یا همان مصاحف عثمانی(مدون متون توان گفت که از آن پس،  می

از آن پس معنـاي  . متون اولیه و تنها مصاحف مجاز براي قرائت قرآن شمرده شدند
روش خواندن مـتن مکتـوب و مصـوب    «به » روش خواندن قرآن«از  »قرائت«واژه 
  .تبدیل شد» قرآن

ئـات  گانه از گـزینش ایـن قرا   ابن مجاهد در مقدمه کتابش در باب قرائات هفت
  :اما کامالً روشن است که گزینش او از سه مالك تأثیر پذیرفته است. کنددفاع نمی

  . گانه باشدقرائت باید منطبق با مصاحف عثمانی پنج. 1
دانشمندان بر آن اتفاق نظر  بیشتریعنی  ؛قرائت از منابع معتبر نقل شده باشند. 2

  .داشته باشند
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 .قرائت مطابق با نحو عربی باشد. 3
زیرا اختالفاتی جزئـی در   ؛این وجود، معیار نخست خود سبب انحرافاتی شد با

 ابـن مجاهـد  . ن توافـق دارنـد  رسم مصاحف عثمانی وجود داشته که همگـان بـر آ  
آشکارا اختالفات میان مصاحف عثمـانی را کـه تـا آن زمـان شناسـایی شـده بـود،        

تاب مصاحفش آورده، او از پنجاه مورد اختالف قرائت که سجستانی در ک. پذیرد می
گاه براي مطابقـت   او حتی گاه. کندخود رد می »السبعه«تنها چهار مورد را در کتاب 

بنـابراین  . کنـد  هایی را نیز مطرح می مطابقت ،دادن قرائتی مشهور با رسم المصحف
که طبري آن را رد کرده بود، با این توضیح که نـافع و  ) لیهب لک(عمرو قرائت ابو
  .خواندند، حفظ شد می) لیهب لک(ه این آیه را طبق رسم اما بدون همزنیز  ابوعمرو

 مطابقت نداشـتند، آشـکارا رد شـدند؛    هاي دیگري که با رسم عثمانی اما قرائت
ابن مجاهد دریافـت کـه   . مانند قرائت ابن شنبوذ در نماز که پیش از این مطرح شد

امـا او دلیـل    خواندنـد،  یا به قرائت ابن مسـعود مـ  کوفیان قرآن ر بیشتر ،در گذشته
گشت که عثمان بازمی» حرف«روشنی بر رد این قرائت داشت که سابقۀ آن به واژة 

  .ات را یکپارچه کردئبر اساس آن قرا
توجه به داستان ابن مقسم بغدادي به ابن مجاهد فهماند که مالك دوم بر سـوم  

عتقـاد داشـت   ابن مقسم عالم قرائات بود و مشهور اسـت کـه وي ا  . ارجحیت دارد
گونه که هر قرائت منطبق با رسم معتبر است، قرائاتی که با عربی فصیح منطبق  همان

او پس از یک سال، مانند ابن شنبوذ به زنـدان افکنـده شـد، امـا     . باشند نیز معتبرند
  .کرد و از مواضع خویش بازگشت اظهار پشیمانیپیش از مجازات 

ها و قراء موثق را در شهرهایی که  ائتابن مجاهد براي اعمال معیارهاي خود، قر
بن نافع : مدینه معرفی کرد؛ نخستین مصاحف عثمانی به آنها فرستاده شد، انتخاب و

عاصـم بـن ابـی النجـود     : ؛ کوفه)120م(عبداهللا بن کثیر : ؛ مکه)169م (الرحمن عبد
: ؛ بصـره )189م(بن حمزه کسایی ، علی )156م(بن حبیب بن زیات  ة، حمز)127م(

  .)118م (عبداهللا بن عامر : ؛ دمشق)154م (عمرو بن عالء ابو
هاي تلفظ دقیق را نیز کمابیش  هاي مقبول، نظام ابن مجاهد ضمن معرفی قرائت

تر قرائات شاذ هاي کلی این کوشش او، از توضیحات وي درباره ویژگی. حفظ کرد
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در مورد مصوت هاي قراء مختلف را  او دیدگاه ،به عنوان نمونه. گردد نیز روشن می
مصوت کسـره بیایـد،    »هاء«که آیا اگر پیش از (کند  بررسی می» مه«پیش از ضمیر 

» مـیم «ماند، یا اینکه آیـا حـرف    شود یا ضمه باقی می حرکت آن تبدیل به کسره می
در عـین حـال   ). باید بدون مصوت باشد یا ضمه کوتاه یا بلند بـه آن افـزوده شـود   

هـاي بـدون مصـوت در نخسـتین حـرف       ادغام صامت هاي آنان را در مورد دیدگاه
یعنی خداوند (» بل رفعه اهللا الیه«کند، مانند اینکه آیا  مشابه واژه پس از خود بیان می

  تلفظ شود یا خیر؟»  الیهبرّفعه اهللا«باید ) او را به سوي خودش باال برد
ائت هستند متفاوت قر هاي کامالً گر شیوهها نشان ، این ویژگیبه گفته ابن مجاهد

بـا   .دهنـد ها را در تلفظ عربی نشان می هاي اساسی لهجهتفاوت ،که به احتمال زیاد
امـا  . اي از ابهـام اسـت   ها هنوز هـم در پـرده   وجود این، ارزیابی نظام مند این داده

هـاي   نحوه تلفظ همزه در قرائت: کم یک پدیده در این زمینه قابل توجه استدست
بر اساس . و غربی است هاي عربی شرقیتالف میان لهجهنشانگر اخ مختلف ظاهراً

آن نمونـۀ  . شود روایت ورش از قرائت نافع، زمانی که همزه ساکن باشد، تلفظ نمی
، »الذین یؤمنـون «عمرو در هنگام نماز دید که طبق آن توان در قرائت قرآن ابورا می

ز یـک سـو مطـابق بـا     این قاعده ا. خوانده شده است »بیر«، »بئر«و » الذین یومنون«
. مطابق با تلفظی است که با رسـم تطبیـق دارد   ،قواعد تلفظ عربی و از سوي دیگر

انـد کـه    غالباً زمانی استثنا خـورده  کند که همه این قواعد کلی طرح میابن مجاهد م
  .اي دیده شده است این اختالفات عمده براي نخستین بار در آیه

، ي از حمایـت آشـکار حکومـت عباسـی    عملکرد ابن مجاهد به دلیل برخوردار
مطابق با از زمان ابن مجاهد به بعد، قرائات غیر . ثیر فراوانی بر قرائت قرآن داشتتأ

کنار گذاشته شد و تنها دو نوع قرائت مطابق با رسم عثمانی  عثمانی کامالًمصحف 
ـ     ،قرائات منقول از منابع موثق و صـحیح  :باقی ماند ر و قرائـات منقـول از منـابع غی

ایـن  . هـاي نـوع اول مجـاز شـناخته شـدند      از میان این دو دسته، تنها قرائت. موثق
او خود این واژه را به نام گرفتند، زیرا » قرائات متواتر«ها پس از ابن مجاهد،  قرائت

  .کار نبرد
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هاي نوع دوم سلسـله راویـان معتبـري نداشـتند، شـاذ نـام        از آنجایی که قرائت
هاي شاذ نوشت که در گذر زمان از میـان   در مورد قرائت ابن مجاهد کتابی. گرفتند

هاي شاذ و مخالف با رسم عثمـانی   اما واقعیت آن است که تعدادي از قرائت. رفت
ها یا تفاسیر آنها  هاي تخصصی باقی ماندند تا شاهد مثالی براي معانی واژه در کتاب

تـوان در  مـی  ،خن رفتتر از آن س براي نمونه، قرائت ابن مسعود را که پیش. باشند
  .مشاهده کرد) 606م (و فخر رازي  )538م (تفسیر زمخشري 

حـوزه قرائـات    آمیزة قدرت حکومت عباسی و شهرت و نفوذ ابـن مجاهـد در  
پس ثیر بسزایی در پذیرش نظرات وي داشته است و شاید کمتر از نیم قرن قرآن، تأ

این نظام قرائی پـیش از  . افتگانه وي مقبولیت عام ی از او، نظام قرائات معتبر هفت
اما به دلیل فقـدان دو پشـتوانه مـذکور، مـورد قبـول      [ابن مجاهد نیز وجود داشت 

براي نافع، چنـد راوي و   مجاهد در بعضی موارد، مثالًابن ]. همگان واقع نشده بود
هـر    ،عمرو دانیابو »تیسیر«اما در کتاب . کند براي عاصم تنها یک راوي را ذکر می

اگر چه برخی از این راویـان در فهرسـت    ارند؛ین دو قاري تنها دو راوي دیک از ا
  .گانه به نظامی ثابت تبدیل شدسرانجام این قالب دو. اند ابن مجاهد نیامده

وي تنها هفت قـاري را بـه   . البته ابن مجاهد به مسائل دیگري نیز پرداخته است
انتخـاب   ،از سـویی دیگـر   .هاي خود انتخاب کرد دلیل سازگاري قرائتشان با مالك

نمایاند که اینهـا در حقیقـت همـان هفـت حـرف      او چنین میاز سوي هفت قاري 
روایات نبوي بودند، اما این مطلب مورد قبول همه مسلمانان جهـان  ] احرف سبعه[

  4.قرار نگرفت

هاي دیگر قراء معروف نیـز کـه داراي    ئتبر اساس مالك سازگاري فراگیر، قرا
المنعم بـن  بـن عبـد   تر، ابوالحسـن طـاهر   پیش. همان مالك بودند، مقبول واقع شد

، دومین )205م (ق حضرمی امحمد بن اسح ،خود »تذکره«در کتاب ) 399م(غلبون 
تـوان چنـین گفـت کـه     مـی . قاري بصره را به عنوان هشتمین قاري ذکر کرده است

یکی از معلمان نافع است که مجاهد او  ،)130م(فر یزید بن قعقاع جعقاري دیگر ابو
او  وي در علم قرائات از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و نـام . را بسیار ستوده است

  .در لیست ابن مجاهد آمده است
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این موضوع در مورد حمزه و کسائی که هم معلم و هم شاگرد بودند نیز صادق 
، بـا آنکـه در   که از راویان حمـزه بـود  ) 229م(بزار  بن هشام همچنین خلف. است
 قرائت متفاوت خودش را بر قرائت استادش حمزه ترجیح داده است، به مورد 120

بدین ترتیب این سه قاري که هـر یـک داراي   . عنوان یک قاري مستقل شناخته شد
ه قرائت س«هاي این سه قاري  قرائت. مورد تأیید قرار گرفتند ،دو راوي اصلی بودند

  .نام گرفت» مشهور پس از قرائات سبعه
آینـد، در   ها متواتراند یا تنها مشهور به حساب مـی  این پرسش که آیا این قرائت

هفـت قرائـت ابـن    . نظـري هسـتند   تنهـا گفته دهد که مباحث پیشنهایت نشان می
 کممعروف شدند که دست) عشر(گانه  ه با این سه قرائت، به قرائات دهمجاهد همرا

  .همگی از قرائات متواتر به حساب آمدند ،با گذشت زمان
که روایت معتبـر یـک   اعتقاد به این. ن قابل طرح هستنداما مسائلی نیز در این میا

کند، اگر با دو مالك دیگر نیز همراه شود، پیوسـته  قرائت آن را مجاز به خواندن می
حتمـاالً نخسـتین   بـن ابیطالـب قرطبـی ا    محمد مکی. سبب جذب پیروان بیشتر شد

خـود   »نشـر «در کتاب ) 833م(ابن جزري . کسی بود که از این عقیده حمایت کرد
عقیده مکـی را در خصـوص وجـود سـه نـوع قرائـت تأییـد         ،با شواهدي) 13-4(

شود و هر سه ویژگی در  اي است که امروزه قرائت می نخستین نوع آن گونه. کند می
  :اند از ها عبارت این ویژگی. اندآن گرد آمده

  .ایت پیامبر از طریق راویان موثقنقل رو. 1
  .که قرآن بر اساس آن وحی شده است مطابقت با عربی فصیح. 2
  . مطابقت قرائت با مصحف عثمان. 3

قرائتی باید مورد پذیرش همگان قرار چه دهد این مالك آخر است که نشان می
و قابل خواندن است و هـر  دارا بودن هر سه مالك نشانگر قرائت مورد قبول  .گیرد

  5.آید کافر به حساب می ،کس آنها را رد کند
هاي نوع دوم تنها داراي دو مـالك نخسـت اسـت و فاقـد مـالك سـوم        قرائت

ها مقبولیت دارند، اما مجاز به قرائت نیستند و هر کس آنهـا   این نوع قرائت. هستند
لمـا در آن بـا ابـن    اي اسـت کـه ع   شود و این نکتـه  کافر محسوب نمی ،را نفی کند
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ند کـه طبـق سـنت صـحابه و     ا شمار اندکی از علما برآن. نظر دارندجزري اختالف 
  .جایز استـ مانند قرائت ابن مسعود ـ در نماز   هایی خواندن چنین قرائت ،تابعین

ها  این قرائت. هایی هستند که یک یا دو مالك نخست را ندارند نوع سوم قرائت
نبـوده و نفـی کننـده آن کـافر     مورد قبول  ،رسم عثمانی حتی در صورت مطابقت با

  .نیست
بـن   اي از معیارهـاي روزگـار مکـی    که سه معیار ابن مجاهد تـدوین دوبـاره  این

ابیطالب است یا خیر، کامالً روشن نیست، اما این بحث که مطابقت با رسم عثمانی 
چهـار قـاري   به خودي خود مورد اجماع یا توافق کلی بوده است، امکـان افـزودن   

  .گانه ء دهچهار قاري پس از قراّ  یگر به فهرست را فراهم کرد؛د
به طور کلی با استناد به نظریه مکی و ابن  گانه م قراء چهاردهطرفداران نظا عقیده

جزري شکل گرفت و مقبولیتی نسبی نیز یافت، اما نتوانسـت اقبـال عمـومی را بـه     
 گانه نبودنـد،  خیر را که جزء قرائات دهقرائت ا دانشمندان، چهار بیشتر. دست آورد

هاي مقبول و غیر  قرائت با وجود این، مرز میان .کردند یوسته قرائاتی شاذ تلقی میپ
  .مقبول همچنان نامشخص و مبهم باقی ماند

تابع قرائت ورش از  ،در تفسیر خود) 741م ( رناطیغابوالقاسم محمد بن جزي 
وي در . غرب جهان اسالم رواج داشته استس و وده، زیرا این قرائت در اندلنافع ب
خـاص و   ـ2، )مشهور(معروف و رایج  ـ1: داندوتاهی قرائات را دو گونه میبیان ک

 .)شاذ(انحرافی 
ند؛ مثـل قرائـت یعقـوب و ابـن     قرائات سبعه و ماننـد آن هسـت   ،قرائات مشهور

  .آیند اما قرائات شاذ، مشهور به حساب نمی .محیصن
گانه، از هر قاري دو روایت نقل شده که هر روایت  ائات چهاردهکل نظامِ قر در

توسط یکی از دو راوي یا هر دوي آنها روایت شده است، مانند قرائـت   آن معموالً
  .عمرو و غیرهنافع، حفص از عاصم، دوري از ابو ورش از

  : از قرار زیر است گانه نظام قراء چهارده 
 )169م (نافع بن عبد الرحمن . 1

  )197م (ورش، عثمان بن سعید بن عبداهللا قطبی  )الف
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  )220م (موسی عیسی بن مینا ازرق قالون، ابو )ب
  )120م (اهللا بن کثیر عبد. 2

  )240یا  250م (الحسن احمد بن محمد البزي ابو) الف
  )280یا  291م (الرحمن عمرو محمد بن عبدقنبل، ابو) ب

  ) 150م (عمرو بن عالء ابو. 3
  )246م(مرو حفص بن عمر بن عبدالعزیز عدوري، ابو) الف
  سوسی، ابو شعیب صالح بن زیاد ریقاع) ب

  )118م (عبداهللا بن عامر  .4
  )245م (السلمی الدمشقی  الولید هشام بن عمارابو) الف
  )242م (عمرو عبداهللا بن احمد بن بشر بن ذکوان ابو) ب

  )127م (عاصم بن ابی النجود  .5
  )193م (بن سالم بن عیاش  ۀشعببکر ابو) الف
  )180م (ابوعمرو حفص بن سلیمان  )ب

  )156م (بن حبیب بن زیات  ةحمز. 6
  )229م(خلف ابومحمد اسدي بزار بغدادي ) الف
  )220م (عیسی خالد بن خالد بغدادي ابو )ب

  )189م ( علی بن حمزه کسایی. 7
  )240م (ابوحارث لیث بن خالد بغدادي ) الف
  عمرودوري، همان راوي اول ابو )ب

  )130م (جعفر یزید بن قعقاع ابو. 8
  )160م (ابوحارث عیسی بن وردان مدنی  )الف
  )170م ( ربیع سلیمان بن مسلم بن جماز مدنیابو )ب

  )205م (محمد یعقوب بن اسحاق حضرمی ابو. 9
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  )238م (اهللا محمد بن متوکل بصري رویس ابوعبد) الف
  )234م (المؤمن بصري ابوالحسن روح بن عبد) ب

  حمزهاول راوي  نخلف، هما. 10
  )286م (یعقوب اسحاق بن ابراهیم وراق مروزي بغدادي ابو) الف
  )295م (الکریم حداد بغدادي الحسن ادریس بن عبدابو) ب

  )123م (الرحمن بن محیصن محمد بن عبد. 11
  بزي، راوي نخست ابن کثیر )الف
  )328م (الحسن محمد بن احمد بن ایوب بن شنبوذ ابو )ب

  )202م (محمد یحیی بن مبارك بن  بصري یزیدي، ابو .12
  )235م (ایوب سلیمان بن ایوب بن حکم بغدادي ابو )الف
  )303م(جعفر احمد بن فرح بن جبریل بغدادي ابو) ب

  )110م (حسن بصري . 13
  )190م (نعیم شجاع بن ابی نصر بلخی بغدادي ابو )الف
  عمرو همان نخستین راوي ابو دوري، )ب

  )148م (حمد سلیمان بن مهران اعمش کوفی ابوم. 14
  )371م (ابوالعباس حسن بن سعید بن جعفر مطوعی بصري  )الف
  )388م (الفرج محمد بن احمد بن ابراهیم شنبوذي بغدادي ابو )ب

  
  هاي مقبول کار بستن قرائت رواج و به

ا هاي مختلف ی توان با قاطعیت چیز زیادي درباره به کار بستن عملی قرائتنمی
قـرآن کـه در   شمار  خ بیستحلیل نُ. اهمیت نظري برخی قرائات نسبت به بقیه گفت

تر کمک بزرگی خواهد کرد، امـا  اند، به ارائۀ تصویري روشن طول تاریخ باقی مانده
  .ها تنها در نقطۀ آغازین خود قرار دارد تحلیل این داده
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گرفتنـد کـه    رار مـی در منـاطقی مـورد اسـتفاده قـ     اتظاهراً در ابتدا، بیشتر قرائ
ها نسبت بـه   توان دریافت که بعضی از قرائت می. خاستگاه آن قرائات خاص بودند

  .فته بودند، سابقه بیشتري داشتندآنهایی که از سوي ابن مجاهد مورد تأیید قرار گر
اما دربارة تحول تاریخی قرائات در برخی مناطق، اطالعات بسیار اندکی وجـود  

نافع جایگزین قرائت حمزه شد که بعدها بـه قرائـت مـورد     قرائت ،در مغرب. دارد
تر در مغرب و شمال آفریقا، به  امروزه قرائت رایج. استفاده در اندلس نیز تبدیل شد

هایی از تونس و الجزایر نیـز   در لیبی و بخش. جز مصر، قرائت ورش از نافع است
نافع تا حدود قرن دهم قرائت ورش از . قرائت قالون از نافع طرفداران بسیاري دارد

عمرو نیـز در ایـن   فت، اما قرائت ابـو به طور یکسان در همه جاي مصر گسترش یا
، قرائـت  »جاللـین «براي نمونه، در تفسیر معروف به . شناخته شده بود مناطق نسبتاً

  .عمرو اساس تفسیر قرار گرفته استابو
عمرو در حجـاز،  قرائت ابو ،عامر منسوخ شددر قرن پنجم، زمانی که قرائت ابن

هنـوز قرائـت دوري از ابـوعمرو در     ظاهراً امروزه. ریه و یمن جایگزین آن شدسو
برخـی از  . موت رایـج اسـت  آفریقا، سودان، سـومالی و حضـرَ   هایی از غرب بخش

طور اتفاقی در شـهر القصـر، بیابـان دخـال در     هاي قرآنی که به نوشتهبقایاي دست
در خصـوص مطالـب   ( التقاطی عجیبی اسـت داراي قرائت  ،غرب مصر یافت شده
بـا آنکـه   . )متن انگلیسی مقاله 3و 5تصاویر صفحات . ها، نک مربوط به این حفاري

رد تلفظ مکی همزه را برگزیده این نسخه به قرائت ابوعمرو است، در شماري از موا
مصحف در قرن نـوزدهم یـا   احتماالً این  .)بر خالف ابن کثیر و ابن محیصن( است

  .گرفته است مورد استفاده قرار می ز آنپیش ا
زمـانی رخ داد کـه امپراتـوري عثمـانی در قـرن       تحول اساسـی در ایـن زمینـه   

این قرائـت در گـذر زمـان بـه شـکل      . قرائت حفص از عاصم را برگزید ،شانزدهم
ها تنها در حواشی امپراتوري عثمـانی   اما دیگر قرائت. اي رایج و تثبیت شد گسترده
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نسخه قرآنـی کـه از   . ن مثالً در شمال غربی آفریقا، متداول و رایج شدیا خارج از آ
به چاپ رسید، به قرائت حفص از عاصم بود، اما  1342سوي دولت مصر در سال 

هاي کمتري به کار رفته بود و رواج این قرائـت بـه ویـژه پـس از      در رسم آن الف
ها قرائت نافع از هر دو تن جز این قرائت، ظاهراً. سقوط دولت عثمانی افزایش یافت

  .ش به چاپ رسیده استا راوي
  

  ثبت قرائات 
. ها بر روي صفحات گرامافون فـراهم شـد   در دوران معاصر، امکان ثبت قرائت

نخسـتین ضـبط کامـل از کـل     . صورت گرفت 1920ها از دهه  ظاهراً نخستین ضبط
شـیخ   از سـوي  ،قرآن به روش ترتیل طبق روایت حفص از عاصم و ورش از نافع

از آن پـس  . منتشـر شـد   1960در دهـه  » محمـود خلیـل حصـري   « ،مصـر  المقارئ
ها در  ها و وب سایت دي هاي صوتی، سی شمار قرآن از طریق کاست هاي بی تالوت

هاي ضبط شده به قرائت حفص از  قریب به اتفاق این تالوت. دسترس قرار گرفتند
  .ستندعاصم ه

ابوعمرو و نافع، قالون از نافع، سوسی از هایی بر طبق قرائت ورش از  اما تالوت
هـاي رادیـویی    ها نه تنهـا از ایسـتگاه   این تالوت. عمرو نیز وجود دارددوري از ابو

بلکه از طریق چندین سـایت اینترنتـی نیـز پخـش      ،)القرآن الکریم مصر عۀاذامانند (
ز گوناگونی قرائات که در ذات خود سنتی شـفاهی اسـت، ا   ،بدین ترتیب. شوند می

  .شد طریق این توسعه نوین، احیا و ماندگار
) شـفاهی (البته پیش از دوران معاصر، اختالف قرائات به صورت دهان به دهان 

نیـز وجـود داشـتند کـه در پـی        هایی تخصصـی  ابشد، اما در عین حال کت نقل می
عالماتی نگارشی در نظر گرفته شد که بـراي   ،در مرحله نخست. توضیح آنها بودند

هاي  متشکل از خط تیره اي برنامهابتدا . الخط قرآن اضافه شود ، به رسمتلفظ تصحیح
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هـاي تیـره    سپس، این خط. کوچک ابداع شد تا حروف مشابه را از هم تفکیک کند
  : به این ترتیب دو نظام متفاوت شکل گرفت. به نقطه تبدیل شد

ره ایبریا رایج نظام مغربی که در گذشته و حال در آفریقاي شمالی و شبه جزی. 1
دو حرف را از یکـدیگر   ،»قاف«اي روي  و نقطه »فاء«اي زیر  بود و با گذاردن نقطه

  .کردمتمایز می
آن دو را  »قـاف «و دو نقطـه بـاالي    »فـاء «نظام شرقی که با یک نقطه بـاالي  . 2

در اورشلیم  »صخرهال قبۀ«هاي  تر نیز در کتیبه مشابه این سیستم پیش. کرد تفکیک می
اي  و خط تیره »فاء«اي در باالي با این تفاوت که در آنها خط تیره کار رفته است،به 

جالب است که همین اخـتالف در برخـی از نسـخ    . شدگذارده می »قاف«در پایین 
مانند مصحف حجازي کهن در کتابخانه ملی اتریش در شـهر  . قرآن نیز وجود دارد

و مصحف حجازي کهـن در   یمن استمتعلق به  اي دیگر که احتماالً نسخه ،»وین«
  .پترزبورگ سن

  .هاي نسخۀ اخیر، دو نقطه باالي قـاف گذاشـته شـده اسـت     اما در برخی نمونه
هـا از همـزه بـه     تفکیـک مصـوت  هایی قرمز رنگ بـراي   در دوره بعد، نقطه احتماالً

کردند کـه معمـوالً    گاه نیز همزه را با رنگی متفاوت مشخص می. حروف اضافه شد
  .ودسبز ب

تـوان گفـت ایـن     در چه زمانی ابداع شد، اما مـی  روشمشخص نیست که این 
نیز در مصحف بسیار کهنی به کار رفته که در مسجد اعظم صـنعا یافـت    روش قبالً
همانند دیگر نسخ کهن قرآن ممکن است این نقاط رنگی بعدها اضـافه  . شده است
متـداول بـوده    ظاهراً) 316م(گونه که این کار در دوره سجستانی  همان ،شده باشند

سجستانی فصلی از کتاب مصاحف خود را به ایـن موضـوع اختصـاص داده    . است
برخی از مصاحف کهن ). متن عربی 144-147، صmaterialsآرتور جفري، (است 

هاي جایگزین قرائـات   ، قرائتقرار دارند »بادلین«قرآن که امروزه بیشتر در کتابخانه 



 

 

350 

     
ال 

س
هم

فد
ه

 /
اره

شم
 

66-
65 /  

هار
ب

 
ان

بست
و تا

 
13

90
 

 

هایی داراي رنگی متفـاوت عالمـت    هاي شاذ را با نقطه قرائتگانه و  گانه یا ده هفت
  .کردند ي و مشخص میگذار

مشکل مهم در مورد مصاحف کهن آن است که هیچ اتفاق نظري درباره تـاریخ  
این مصاحف منسوب به قرن سوم و چهارم هستند،  بیشتر. گذاري آنها وجود ندارد

جـداي از عالمـات    .ز باشـند تـر نیـ   چه ممکن است که برخـی از آنهـا قـدیمی    اگر
کـه در رسـم الخـط عربـی     » الـف ممـدوده  «ها، براي نشان دادن  مخصوص مصوت
  .هایی نیز به رنگ قرمز اضافه شدند مشخص نبود، الف
ماننـد   ،منظور نشـان دادن جزئیـات تـالوت    بهعالمات بیشتري  ،در طول زمان

هـاي   نسـخه . بداع شـد او مشخص کردن وقف و ابتدا  »هغنّ«هایی براي تلفظ  نشانه
به تقلید از نسخه قرآن چاپ دولت مصر، معموالً داراي فهرسـتی   چاپ شده جدید

  .دهند اي این عالمات را توضیح میهستند که معن
جاي مانده است  تر در سنت نگارش مغربی برهاي قدیمی برخی بقایا از سیستم

شانگر تلفظ فتحه، کسـره  شدند تا نها باال، پایین یا در وسط الف نوشته میکه همزه
اي از قرآن بر اساس قرائت حفص از عاصم، پیشرفت جدید و نسخه. و ضمه باشند

ها به  طول سیالبهاي متفاوت براي نشان دادن تفاوت  جالبی است که در آن رنگ
استفاده شده  ناخوانابه عنوان نمونه رنگ خاکستري براي حروف  .شود کار برده می

 .است

هاي خاصـی   چاپ و انتشار قرآن. وزه پیشرفت چشمگیري داردعلم قرائات امر
گانـه اشـاره شـده، زمینـه ایـن       ف قرائات ده یا چهـارده که در حواشی آنها به اختال

  .پیشرفت را فراهم کرده است
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