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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

   علل آنو اختالف مصاحف امصار زانیم
    ١ی قدسی رجبمحسن  
    ٢ییا طباطبیدکاظمس  
    ٣ی نجفیروانی ایمرتض  

  دهکیچ
 کتاب و رساله با موضوع اخـتالف مـصاحف هشت از ی دوم و سوم قمرۀ سددر

هـا بـه دسـت مـا   کتـابنیـگرچه ا.  شده استادی) عراق و شام و حجاز(امصار 
 یافتـه بازتـاب و قرائـات المصحف  علم رسمِی در منابع بعدها  مطالب آنیده،نرس
  : اسـتریپـذ می مـصاحف امـصار بـه دو دسـته تقـسالخـط اخـتالف رسـم. است
 نبود ای »ی« مانند ثبت اند؛ ه موجب اختالف در قرائت نشدهک ییها تفاوت) الف
 شـامل انـد؛ قرائت در تفاوت باعث هک ییها اختالف)  ب؛»ائتون/ یائتون «در آن

مجمـوع . گـری دی حـرف بـه حرفـیـکل یا تبـدیـ حـرف یـکادت یـا زیحذف 
 و ییدایـ زمـان پو علـت ۀدربار کنون تا. رسد ی ممورد ۵۴ دوم به ۀاختالفات دست

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(rajabiqodsi@yahoo.com) مشهدی فردوس دانشگاه ثیحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. ١
  .(tabatabaei@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول (مشهدی فردوس دانشگاه استاد. ٢
  .(iravany@um.ac.ir) مشهدی فردوس دانشگاه اریدانش. ٣
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.  اسـتنـشده انیـ جـامع بیدگاهیـ د،قرائات آن از یریرپذی تأثای آن در قرائات اثر
ِدسـتور ثبـت .) ق ٣۵ د(  سـومۀیف باورند که عثمان خلنی متقدم بر ای علمااغلب
 جمـع قـرآن در زمـان عثمـان یات روادر ی است ولداده امام را در مصاحف ها آن
 اتحـاد امـت یرا هـدف او بـبـا کـار یـن ایی، سـواز و  وجود نـداردی مطلبنیچن

  . مصحف واحد در تضاد استکی بر یاسالم
 سبعه، کتابـت یان قرآن، قرائات سبع، قاریخ تارالمصحف، رسم :یدیلکواژگان 

  .قرائتقرآن، اختالف 
  مقدمه

 امـصار مـصاحف اخـتالف موضوع با کتاب هشت الفهرست در.) ق ٣٨٠ د( میند ابن
 گـزارشی قمـر سوم و دومۀ سد از را) شام بصره؛ و کوفه: عراق مکه؛ و نهیمد: حجاز(

  :از اند عبارت که )٨٧ و ۵۴: ١۴١٧( کرده
  ؛.)ق ١١٨ د( عامر ابن فیتأل العراق و الحجاز و الشام مصاحف اختالف .١
  ؛.)ق ١٨٩د ( یکسائ از البصره اهل و ةالکوف اهل و ةنیالمد اهل مصاحف اختالف .٢
  ؛.)ق ٢٠٧ د( فراء از المصاحفی ف الشام ورة البص و ةالکوف اهل اختالف .٣
  ؛.)ق ٢٢٩ د( ی بغدادبزار هشام بن خلف از المصاحف اختالف .۴
  بنیعل از جمع القرآن/ )۶٢: ١۴١٧ م،یند ابن( اتء القراجمیعاختالف المصاحف و  .۵

  ؛.)ق ٢٢۵د ( یمحمد مدائن
  ؛.)ق ٢۵۵د ( ی سجستانابوحاتم از  المصاحفاختالف .۶
  ؛.)ق ٢٨٨ د( ی بن عبدالرحمن اصفهانمحمد از  المصاحفاختالف .٧
 ۵۶ـ ۵۵: ١۴١٧ م،یند ابن( .)ق ٣١۶ د( یداود سجستان ی ابابن از  المصاحفاختالف .٨

  .)٨٢ و
 ی را در منـابع بعـدها  مطالب آنتوان ی است، میده فوق به دست ما نرستب کگرچه

 و ة و البـصرة اهـل الکوفـاختالفً مثال کتاب ؛د کرییابالمصحف و قرائات باز رسمعلم 
 پـانزده القرآن یمعان او در کتاب ی ولیست، در دسترس نّفراء ۀنوشت  المصاحفیالشام ف

 المصاحف تابک در یز نداود یابن اب. مورد از اختالف مصاحف را به دست داده است
 مطالـب کتـاب ً اختالف مصاحف امصار را آورده است که احتماال همـان)٢٨۴: همـان(

 اخـتالف مـواردی احـصا بـا میکوشـ یمـ جـستار نیـا در . باشـداو ِالمصاحف اختالف
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 قرائات در آن اثر و اختالف نیا تیفیک و تیّکم ،ییدایپ زمان علت، ،امصار مصاحف
  .میکنی واکاو را قرائات از آنی ریرپذیتأث یا

  امصار مصاحف اختالف منابع
 بـه تـوان یم اند، کرده گزارش را امصار مصاحف فاختال که را موجود منابع نیتر کهن
  :کرد میتقس دسته دو

 از گرفتـه تأنـش هکـ انـد ردهکـ اشـاره ییهـا اختالف به فقط منابع یبرخ) کمۀ یدست
  :از ندا عبارت منابع نیا. است عثمان زمان در امام مصاحف /مصحف

  ؛.)ق ٢٢۴ د( ّسالم بن قاسم دیابوعب فیتأل القرآن فضائل .١
  ؛.)ق ٣١۶ د( داود یاب ابن ِمصاحفال .٢
  ؛.)ق ٣٢۴ د( مجاهد ابن از اتءالقرای ف السبعة .٣
  ؛)۵۴۴: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( یرهن بحر بن محمد از القرآن علم ّمقدمات .۴
  .)١/۵٧٠: ١۴٢٢( .)ق ٧۴۵ د( یاندلس ابوحیان از طیالمح البحر .۵

 مصاحف انیم یها اختالف ته،گف شیپ یها اختالف بر افزون هک یمنابع) دومۀ دست
  :از ندا عبارت منابع نیا. اند کرده احصا خود زمان تا را امصار
  ؛.)ق ٣٢٨ د( یانبار ابن از الخط مرسوم .١
ــصار مــصاحف هجــاء .٢ ــاس از االم ــن عمــار مهــدوابوالعب    ازپــس د( یّ احمــد ب
  ؛.)ق ۴٣٠
  ؛.)ق ۴۴۴ د( ین داابوعمرو از  مرسوم مصاحف االمصارةمعرف / فی رسمالمقنع .٣
  .).ق ۴٩۶ د(  بن نجاحیمان سلابوداود از یل لهجاء التنزیین التبمختصر .۴

  امصار مصاحف در اختالف زانیم
 پنداشته امام مصاحف از برآمده که را امصار مصاحف اختالف گفته، شیپ منابع ۀیپا بر

  :کرد میتنظ جدول دو در توان یم است، شده
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  اند نشده قرائت در اختالف موجب هک ییها تفاوت )١ۀ شمار جدول

ف
ردی

  

 مصاحف  یهآ/ سوره
مصاحف١ مکهمصاحف  ینهمد

 مصاحف  کوفه مصاحف  شام
  ٢بصره

 القربی یذ ٣ذا القربی/ القربی یذ      القربی یذ  ٣۶ /نساء  ١
    دونیک      یدونیک ١٩۵ /اعراف  ٢
    یائتون  یائتون    ائتون  ۵٠ /وسفی  ٣
    یائتون  یائتون    ائتون  ۵۴ /وسفی  ۴
َللتخذت    ّلتخذت  ٧٧ /کهف  ۵ َ ّ     ّلتخذت َ
    یعباد  یعبادی یعبادی/ ٤یعباد  یعبادی  ۶٨/ زخرف  ۶

  
  اند قرائت در اختالف موجب هک ییها تفاوت) ٢ۀ شمار جدول

یرد
  ف

مصاحف   ینه مدمصاحف  یه آ/سوره
 مصاحفم شامصاحف  ّمکه

  کوفه
مصاحف 

  هبصر

/ ٥اً ولد اهللاخذّات وقالوا  ١١۶ /بقره  ١
    قالواو  قالوا  وقالوا  لواقا

    یّوصو  یوصأو  یّوصو  برهـمإ بها یوصأو  ١٣٢ /بقره  ٢

 /عمران آل  ٣
    سارعواو      ة مغفریلإ سارعوا  ١٣٣

 / عمرانآل  ۴
١٨۴  

الزبر  وّینت بالبجاءوا
جاءوا/ ٦یروالکتب المن

 ّینت بالبجاءوا
الکتب بر ووالز

نت ّیجاءوا بالب
وبالکتبوبالزبر 

 ّینت بالبجاءوا
  الکتب بر ووالز

                                                                 
 نـشده ثبـت جـدول در است، یکسان نهیمد با شام و مکه مصاحف و مدینه با مکه مصحف کهی موارد. ١

  .است
  .است نشده ثبت جدول در ستا یکسان کوفه با بصره مصاحف کهی موارد. ٢
 »الـف «بای کس و ام دهیند را »ذا«ی یعن »الف «با کتابت کوفه مصاحف در: است گفته یدان ابوعمرو. ٣

  .)١٠٧: ١٩٧٨ (خواند ینم را آن
ی نـص رایـز باشد؛» ی «بدون آنان مصاحف در که داند یم ستهیشا مکه اهل قرائت ۀیپا بری دان ابوعمرو. ٤

  .)١١١: همان (است کرده گزارش» ی «بدون که مجاهد ابن تیروا جز ست،ین اریختا در مصاحفشان از
 قرائـت با الخط رسمی هماهنگ رای ابیارزی ارهایمع ازی یک اگر دارد، وجود گزارش دو که موارد نیا در. ٥

 آن سـبع انیقار گرید و است کرده قرائت» واو «بدون را آن عامر ابن که آنجا از م،یبدان شهر آن در جیرا
 ابـوداود،( است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم) ١۶٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »واو «با را

١۴٢/٢٠٢: ٢٣.(  
 »بـاء «بـدون »والزبـر «سـبعه ّقراء گرید و ردهک قرائت شام اهل مصاحف مطابق »بالزبر «را آن عامر ابن. ٦

  .است شده تابتک» باء «بدون زین نهیمد حفمص در نیبنابرا). ٢٢١: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده
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 جاءوا/١ریالمن  یرالمن   وبالزبرنتّیبالب
بالزبر  ونتّیبالب

  ٢والکتاب

  یرالمن

    یل قلّالإ  ًیالقل ّالإ   ل منهمی قلّالإ فعلوه ما  ۶۶ /نساء  ۵
ُورسله  باهللامنواآف  ١٧١ /نساء  ۶ ُرسلهو  ٣ورسوله  ُ ُورسله  ُ ُ    
    یقولو      منواآ نیالذ قولی  ۵٣ /مائده  ٧
    َّرتدی      مکمن رتددی من  ۵۴ /مائده  ٨
ّللدار و  ٣٢ /انعام  ٩ ُلدارو    ریخ خرةاآلَ ّللدارو  َ َ    
  تناینجأ  نجـناأ      تناینجأ لئن  ۶٣ /انعام ١٠

/٤والدهم شرکاؤهمأ قتل  ١٣٧ /انعام ١١
    اؤهمکشر  ٥ائهمکشر  اؤهمکشر  ائهمکشر

/ ٦رونّکتذ ما ًالیقل  ٣ /اعراف ١٢
/ رونّکتذی  رونّکتذ  رونّکتذی

    رونّکتذ  ٧رونّکتتذ

                                                                                                                                          
ی یعنـ دو هـر فرسـتاد، شـام بـه عثمان که حمص اهل مصحف در که است منقولی سجستان ابوحاتم از. ١

 عمـار بـن هـشام تیـروا در زیـن). ١٠۶ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو( بودند شده رسم »  ب «با »کتاب «و »زبر«
  ).٩٧: ١۴٢٨ ،یمهدو (است آمده »  ب «با دو هر عامر، ابن قرائتی راو ،.)ق ٢۴٣ د( یسلم

 ابوالبرهـسم از نقـل بـه داود یابـ ابـن). ٩٧: ١۴٢٨( است دانسته شام اهل مصاحف خاص فقط را آنی مهدو. ٢
 موسـی بـن هـارون). ۵۴: ١۴٠۵( اسـت بـوده ثبـت »وبالزبر ناتّبالبی جاءوا«: شام اهل امام در که است آورده
. دیـگرد افـزوده شـد فرسـتاده شـام بـه کهی امام به فقط و »وبالزبر «به تنها »  ب «که است گفته دمشقی اخفش

 تیروای دان ابوعمرو حال، نیا با. است کرده تیروا دیزی بن حیشر وهیابوح از را سخن نیهم زین یسائک
  .)١٠۶: ١٩٧٨( داند یم گریدی ها گزارش از واالتری سند ِازنظر را شام مصاحف از ابودرداء و عامر ابن

 دوم ّضـمۀ مکـه مـصحف در رسـد یمـ نظر به. است نشده ثبت عبارت نیا دری اختالف چیه قرائت کتب در. ٣
  .ستین مصاحف دومۀ دست اختالفات ءجز فیرد نیا پس. اند داده نشان »و «حرف با را) /و /کوتاه ّمصوت(
 گانـه هفـت انیـقار گـرید و هخوانـد »ِئهماکشـر َأولدهم ُقتل نکیالمشر من ریثکل نّیُز كذلکو «عامر ابن. ٤

 رو، نیا از). ٢٧٠: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »ُؤهماکشر ِأولدهم َقتل نکیالمشر من ریثکل نّیَز كذلکو«
  .است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم

  .)١/٣۵٧ :تا بی (است بوده »شرکائهم «شام اهل مصاحفی بعض در: دیگو ّفراء. ٥
 در عاصـم و یسائکـ حمـزه، ؛»رونّکّتـذ مـا ًیالقلـ«: رکابوب تیروا در عاصم و روابوعم نافع، ر،یثک ابن. ٦

 مـصحف از تیـروا نیهم ن،یبنابرا). ١/٢٧٨: همان (اند ردهک قرائت »رونّکتذ ما ًیالقل«: حفص تیروا
  .است حیصح نهیمد

ابـن ( اسـت کـرده رشگـزا» ّتـذکرونی «شـام اهـل ِامـام در را هیـآ نیا ابوالبرهسم از نقل به داود یاب ابن. ٧
 اهل مصاحف ِخاص فقط را »رونّتذکی «وخشیش از سماع طبق زینی دان ابوعمرو). ۵۵: ١۴٠۵داود،  ابی
 مــا ًیالقلـ «عـامر ابــن). ٩٨: ١۴٢٨ ،یمهـدو ؛١١۵: همـان: ک.ر زیــن؛ ١٠٧: ١٩٧٨( اسـت دانـسته شـام

  ).٢٧٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( است خوانده زین »رونّتتذک «او که شده تیروا و کرده قرائت »رونّکتذی
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/ ١ لوالَیّما کنا لنهتدو  ۴٣ /اعراف ١٣
    ماو  ما  ماو  ما

  /٢نیقال المأل الذ  ٧۵ /اعراف ١۴
    قال  وقال/ ٣قال  قال  قالو

    قال  ٤قالو    ین الذالمأل قال  ٨٨ /اعراف ١۵
    مکنینجأ  مکنجاأ  نکمینجأ نجاکمأ/ ٥نکمینجأ ذإو  ١۴١ /اعراف ١۶
َ کان للنما      ۶٧ /انفال ١٧ َ کان لنبما ٦ٍّیبِ     ٍّیِ

ِ من یتجر  نهر تحتها األیتجر  ١٠٠ /توبه ١٨
 ٧نهرتحتها األ

 حتها تیتجر
  نهراأل

 تحتها یتجر
    نهراأل

    ینالذو      اً مسجدخذواّات نیالذ  ١٠٧ /توبه ١٩
ُنشرُی    مکُرّیسُی ی الذهو  ٢٢ /ونسی ٢٠     مکُرّیسُی  ٨مکِ

َاتخ قالوا  ۶٨ /ونسی ٢١ ً ولد اهللاذواَّ َ مصحف( وقالوا    اَ
    قالوا  )حمص

                                                                 
 »واو «بـا گانـه هفـت انیـقار گـرید و است ردهک قرائت »واو «بدون شام اهل مصاحف مطابق عامر ابن. ١

  .است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم ن،یبنابرا). ٢٨٠: همان( اند خوانده
 قرائـت »واو «ونبـد گانـه هفـت انیـقار گـرید و اسـت خوانـده »واو «بـا شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٢

  .است حیصح نهیمد مصحف از تیروا نیهم رو، نیا از). ٢٨۴: همان( اند ردهک
: ١۴٠٠( مجاهـد ابـنی ولـ )٣٣١: تا بی (است کرده گزارش» واو «بدون ابودرداء از نقل به را آن دیابوعب. ٣

 »واو «بـا )١١۵ و ١٠٧: ١٩٧٨( یدانـ ابـوعمرو و) ٩٩: ١۴٢٨( یمهـدو ،)۵۵: ١۴٠۵( داود یاب ابن ،)٢٨۴
  .اند آورده

 گـزارش ریـاخ مـورد دو در رسـد یمـ نظر به است، نشده تیروای قرائت اختالف مورد نیا در که آنجا از. ٤
 مـصاحف اخـتالف ءجـز زیـن فیرد نیا رو، نیا از). ٣٣١: تا بی( است شده ثبت و نقل جا جابه دیابوعب

  .ستین
: ١۴٠٠ مجاهـد، ابـن( اند ردهک قرائت »مکنیأنج وإذ« سبعه ّ خوانده و دیگر قراء»مکأنجا وإذا «عامر ابن. ٥

 اهـل مـصاحف خاص را »نجاکمأ «زینی مهدو. است درست نهیمد مصحف از گزارش نیا پس ؛)٢٩٣
  ).٩٩: ١۴٢٨( داند یم شام

: ١٩٧٨( یدانـ ابـوعمرو و) ۶٢٣: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( القرآن علم مقدمات دری رهن بحر بن محمد. ٦
  .است آورده حمص مصحف خاص را آن ابوحاتم از قلن به) ١١٧

 تحتهـا یتجـر «گانـه هفـت انیـقار گـرید و »تحتهـا من یتجر «مصحفشان مطابق هکم اهل و ریثک ابن. ٧
  ).٣١٧: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »األنهار

 انـد خوانـده »مکرّیسیـ «سـبعه انیـقار گرید و است کرده قرائت »مکنشری «را آن دمشق،ی قار عامر، ابن. ٨
ی گـذار نقطه به توجه با باشد، شده استنساخ عثمان زمان در مصاحف از گزارش نیا اگر). ٣٢۵: همان(

 ءجـز زیـن فیـرد نیا پس. است بوده یکسان دو هر »ینشرکم «و »رکمّییس «زمان آن در مصاحف نشدن
  .ستین مصاحف اختالف
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٣کلمت /ةکلم  ٢لمـتک    ١كّ ربکلمت  ٩۶ /ونسی ٢٢

  

    ٦ قال/قل  ٥قال  قال ٤ قال/یّ ربسبحان قل  ٩٣ /اسراء ٢٣
ّجدنأل  ٣۶ /هفک ٢۴     منها      منهماا ًری خَ

/ یّ ربهی فیّمکن ما  ٩۵ /کهف ٢۵
ّمکن  یّمکنن  ٧یّمکنن ّمکن  یّ / یّ

  یّمکن  ٨یّمکنن

  قل  ٩قال      یّرب لق  ۴ /اءیانب ٢۶
    ولمأ  ولمأ  لمأ  ین الذری ولمأ  ٣٠ /اءیانب ٢٧
  قل  ١٠ّ ربقال        ١١٢ /اءیانب ٢٨

                                                                 
: ١٩٧٨( اسـت دهید »کلمت «نهیمد اهل حفمصا در و »کلمه «عراق اهل مصاحف دری دان ابوعمرو. ١

  ).١١۵ و ٨۴
 اسـت کـرده تیـروا) جمع (»کلمات/ کلمـت «شام اهل مصاحف در را آن ابودرداء از نقل به دیابوعب. ٢

 سـبعه انیـقار گـرید و کرده قرائت جمع را آن نافع و عامر ابن). ١١۵: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو ؛٣٣١: تا بی(
  ).۵۶٧ و ٣٢۶: ١۴٠٠ د،مجاه ابن( اند خوانده مفرد

 ؛١۵۴: ٢٠١٠ ،یانبار ابن: ک.ر زین ؛٢/٢٧٧: ١۴٢٨ ابوداود،( دهید »ةکلم «عراق اهل مصاحف در نافع. ٣
 گـزارش »کلمـت «خـاص یمصحف به اشاره بدونی شابورین مهران ابنی ول) ٨۴: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو
 مـصاحف، گـرید در و اسـت آمده »ت «با نهیمد مصاحف درکه  گفته ابوداود). ٧: ١٣٨٠( است کرده

  ).۶۵٧ و ٣/۵١١ ؛٢/٢٧۴: ١۴٢٨( است مختلف
 قـال”: لیإسـرائ یبنـ یوفـ... نةیالمد أهل مصحف یف ّأن آخرون وزعم «زیدآمیترد عبارت با را آنی رهن. ٤

  ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( است آورده» “یّرب سبحان
 مجاهـد، ابـن( اسـت شـام و هکـم اهل مصاحف مطابق ،»یرب سبحن قال«: عامر ابن و ریثک ابن قرائت. ٥

  ).٩٩: ١۴٢٨( داند یم شام و مکه مصاحف خاص را »قال «زینی مهدو). ٣٨۵: ١۴٠٠
 نـه،یمد مـصاحف در پـس). ٣٨۵: همـان( اسـت »قـل «ابوعمرو و یسائک حمزه، عاصم، نافع، قرائت. ٦

  .است بوده ثبت »قل «زین بصره و کوفه
 مـا”: هفکال یوف... نةیالمد أهل مصحف یف ّأن آخرون وزعم«: است آورده زیمدآیتردی عبارت بای رهن. ٧

ِننّکَم   ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( »واحد بنون نیّیالبصر وعند ن،یبنون “هیف یَ
 حیتـصر کـرده، تیـروا» یننـّمک ما «عراق اهل امام در را آن دیعب بن مبشر از نقل به داود یاب ابن گرچه. ٨

 مـصاحف مطـابق ریـثک ابن). ۵۵: ١۴٠۵( است دهینشن دیعب بن مبشر از جز را سخن نیا که است نموده
 ابـن( انـد خوانـده مـدغم را »ینـّکم مـا «گـرید یقـار شـش و اسـت ردهک قرائت »یننّکم ما «هکم اهل

 و) ١٠٠: ١۴٢٨( یمهـدو. اسـت درسـت وفـهک مـصحف از نخـست ِتیـروا پس). ۴٠٠: ١۴٠٠ مجاهد،
  .دانند یم مکه مصاحف خاص را» یمکنن «زین )٣/٨٢١: ١۴٢٣ (ابوداود

 و یسائکـ حمـزه، و ؛»علـمی یّربـ قـل«: رکابـوب تیـروا در عاصم و عامر ابن ابوعمرو، نافع، ر،یثک ابن. ٩
  ).۴٢٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »یّرب قال« ـ وفهک اهل مصاحف مطابق ـ عاصم از حفص

  ).۴٣٢ـ۴٣١: همان( اند خوانده »قل «هسبع انیقار گرید و »قال «عاصم از حفص. ١٠
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  اهللا  هللا      هللا قولونیس  ٨٧ /مؤمنون ٢٩
  اهللا  هللا      هللا قولونیس  ٨٩ /مؤمنون ٣٠
  قال  ٣قل  قال  ٢ قال/١ قل   لبثتمکم قال ١١٢ /مؤمنون ٣١
  قال  ٤قل      بثتم لنإ قال ١١۴ /مؤمنون ٣٢
    ّنزلو  ّنزلو  ّننزل و  ةالملـئکّنزل و  ٢۵ /فرقان ٣٣

 زی العزیعل لّکفتو  ٢١٧ /شعراء ٣۴
    لّکوتو      یمالرح

ّینِأتَیَ لوأ  ٢١ /نمل ٣۵ ّیننِأتَیَ لوأین مببسلطـن یَ ّینِأتَیَ لوأ  یَ ّینِأتَیَ لوأ  یَ     یَ
    قالو  قالو  قال  یموسقال و  ٣٧ /قصص ٣۶

)/کهمالئ (فاطر ٣٧
  ١٠ًلؤلؤ ٩لؤلؤ /٨اًلؤلؤ  ٧اًلؤلؤ    ٦اًلؤلؤ  ٥ ٣٣

                                                                 
  .)١٠٩: ١٩٧٨ (باشد »الف« یب مکه اهل مصاحف در که داند یم ستهیشا ّمکه اهل قرائت بر پایۀ یدان ابوعمرو. ١
 »الـف« اثبـات بـارا ) ١١۴ و ١١٢ اتیـآ (مورد دو هر) ۴/٨٩٨: ١۴٢٣( ابوداود و) همان: ک.ر( دیابوعب. ٢

  ).١٠٠: ١۴٢٨( داند یم کوفه مصاحف خاص را »قل «زینی مهدو. اند کرده گزارش
مهـدوی، ( انـد کـرده قرائـت »قـال «عامر ابن و عاصم ابوعمرو، نافع، ،»قل «یکسائ و حمزه ر،یثک ابن. ٣

١۴٢٨ :۴۴٩.(  
 تیـروا بـه ریـثک ابـن و ،»لبثـتم إن قل«) اصحابش از نبال از قنبل تیروا در (ریثک ابن و یکسائ حمزه،. ٤

  ).۴۴٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده قرائت »لبثتم إن قال «عامر ابن و عاصم عمرو،ابو نافع، ،یبز
 امـام مـصحف از برگرفتـه امـصار ِمـصاحف اخـتالف شـمار در را مورد نیا یسجستان داود یاب ابن فقط. ٥

  ).۵٧ و ۵٣ ،۵٠: ١۴٠۵( است آورده
 ،)١١۶ :همـان( دیـیز بـن دیاسـ از وبیا بن ّبشار ،)۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( یکسائۀ حمز بنی عل. ٦

 بـن سـوادة). ۴٧ :١٩٧٨ ،یدانـ ابـوعمرو( اند کرده گزارش »الف« با را آن نافع از قالون و اعرج از دیاس
 ؛۵٣: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است بوده »اًلؤلؤ و ذهب من «نهیمد اهل قرائت که است آورده زینی ُبرح ادیز
  ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس ؛٢/٢٢٠: تا بی ّفراء،: ک.ر زین
  ).٢٣٢: ١۴٢٧( است دهید» الف «با را آن شام در قیعتی مصحف دری سخاو. ٧
  ).۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( شود یم ثبت »الف« کوفه مصاحف دری کسائۀ حمز بنی عل ۀگفت طبق. ٨
ۀ هم در یوسف بن رینص. )٢/٢٢٠: تا بی( است »الف«دون ب] بغداد/ کوفه [ما مصاحف در: دیگو ّفراء. ٩

 بدون ـی شابورین مهران ابن). ١٢۴: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است کرده گزارش »الف« بدون را آن مصاحف
  ).١٩: ١٣٨٠( نوشت »الف« دونب دیباکه  است گفته ـ یمصحف کردن مشخص

 داود، یابـ ابـن( اسـت بـوده »لؤلـؤ و ذهب من «عراق اهل قرائت که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة. ١٠
 و) ۴/٨٧٣: ١۴٢٣ ابـوداود، (ازّخـز ابـوحفص ،)۵٧ و ۵٠: همـان( یکـسائۀ حمـز بنی عل). ۵٣: ١۴٠۵
 بدون بصره مصاحف در که اند آوردهی اصفهانی سیع بن محمد از اسنادش بای اصفهان عبداهللا بن محمد

 و یسائکـ حمـزه، امر،عـ ابـن ابـوعمرو، ر،یـثک ابن). ۴٨ ـ۴٧: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو( است بوده »الف«
 قرائـت »اًلولـؤ «عاصـم از رکابـوب از یـیحی و »اًلؤلـؤ «عاصـم از حفص و نافع ،»ٍلؤلؤ «عاصم از ّمفضل
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   عملتهوما  ١ عملتوما      همیدیأ عملته وما  ٣۵ /سی ٣٨

/عبدأ یّتأمرون  اهللاریفغأ  ۶۴ /زمر ٣٩
/ یّتأمرون    ٢یتأمرونن

    یّتأمرون  ٣یتأمرونن

 /٤ّشد منهمأ هم انواک  ٢١ /مؤمن ۴٠
    منهم  مکمن  منهم  کممن

 ٥نأ و/نأ ْوأ  ْن أ ْوأ      رض األی فَرِظهُین أو  ٢۶ /مؤمن ۴١
    فبما      میکدیأ سبتک بما  ٣٠ /یشور ۴٢
    ٦یتشته      نفساأل هیتشته  ٧١ /زخرف ۴٣

  اًحسانإ      اًحسن هیبوالد  ١۵ /احقاف ۴۴
/ ٧اًحسن

  ٨اًحسانإ
   /همیتأت نأ  همیتأت نأ  ٩تأتهم نإ الساعة ّإال نظرونی فهل  ١٨ /محمد ۴۵

                                                                                                                                          
  ).۵٣۵ ـ ۵٣۴ و ۴٣۵: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده

 و حمـزه ر،کابـوب تیروا در عاصم  و»عملته وما «عاصم از حفص و عامر ابن ابوعمرو، نافع، ر،یثک ابن. ١
  ).۵۴٠: همان( اند ردهک قرائت »عملت وما «یسائک
  .٢٠٠: ١۴٢٧ ،یسخاو. ٢
 و وبیـا از تـابمک در: دیـگو وانکذ ابن. اند خوانده »یتأمرونن «عامر ابن از هشام  و»یّتأمرون «عامر ابن. ٣

 »یّتـأمرون «سـبعه انیـقار گـرید و »َیّتـأمرون «ریثک ابن  و»َیتأمرون «نافع. است »یتأمرونن «ام حافظه در
  ).۵۶٣: همان( اند کرده قرائت

 گانـه هفـت انیـقار گـرید و است ردهک قرائت »ةّقو مکمن ّأشد هم انواک «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٤
 نـهیمد مـصحف از گـزارش نیهم نیبنابرا). ۵۶٩: همان( اند خوانده »ةّقو منهم ّشدأ «مصاحفشان مطابق
  .است حیصح

: ١۴٠٢ زنجلـه، ابـن( انـد خوانـده »ظهـری وأن «سبعه اءّقر گرید و »ظهری أن أو «یسائک و حمزه و عاصم. ٥
 خـاص را آنی دان ابوعمروی ول). ٣/٧: تا بی( است بوده »نأ وأ «عراق مصاحف در: دیگو ّفراء). ۶٢٩

 کـرده تیروا شام مصاحف مختص را »نأو «دیابوعب). ١١٠: ١٩٧٨( است کرده گزارش کوفه مصاحف
  ).٢٠٣: ١۴٢٧( است دهید »وأن «شام در قیعتی مصحف در.) ق ۶۴٣ د( یسخاو). ٣٣٢: تا بی( است

 تیـروا در عاصـم و یسائکـ حمـزه، ابـوعمرو، ر،یثک ابن و »هیتشته «عاصم از حفص و عامر ابن نافع،. ٦
  ).۵٨٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن (اند خوانده »یتشته «رکابوب

: همـان( انـد خوانـده »اًحـسـنإ «یسائکـ و حمـزه عاصم،  و»اًحسن «عامر ابن و ابوعمرو نافع، ر،یثک ابن. ٧
۵٩۶.(  

 وأهـل ،“اًإحسان” وفةکال أهل األحقاف، یوف«: است مبهمی کسائ ۀحمز بنی عل از داود یاب ابن گزارش. ٨
  ).۵٨: ١۴٠۵( »ألف ریبغ “اًحسن” البصرة وأهل نةیالمد وأهل مصاحفهم، یف كذلک البصرة

ابـوعمر  (اسـت ّمکـه اهـل مصاحف مخصوص رسم نیا که تاس آوردهی کسائ از نقل بهی دان ابوعمرو. ٩
 گونـه نیـا کـه شناسـم ینمـ را ّمکه اهل ازی احدکه  است گفته هشام بن خلفی ول )١١١: ١٩٧٨دانی، 
 آن ۀدربـار کـه اسـت کـرده حیتـصری ولـ آورده مکـه مـصاحفی بـرا را آن زیـنی مهدو. باشد خوانده
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  ٢همیتأت نأ  ١تأتهم نإ  بغتة همیتأت نأ

 /٣ العصفذو ّوالحب  ١٢ /الرحمن ۴۶
     العصفذو  ٤ العصفذا   العصفذو  ذا العصف

/٥رامک الجلـل واإلیذ ٧٨ /الرحمن ۴٧
     الجلـلیذ   الجلـلذو   الجلـلیذ  ذو الجلـل 

  اهللاوعد ًّالکو  ١٠ /دیحد ۴٨
    ًّالکو  ّکلو  ًّالکو  ّلوک/ ٦یالحسن

 هو  اهللاّنإف      دی الحمّین الغ اهللاّنإف  ٢۴ /دیحد ۴٩
   دی الحمّیالغن

  ٧قال  قل      دعواأّنما إ قل  ٢٠/ جن ۵٠

                                                                                                                                          
  ).١٠١: ١۴٢٨( است اختالف

 تیـروا مکـه و کوفـه مـصاحفۀ ژیو را »تأتهم نإ«.) ق ٢٢٩ د( هشام بن خلف از نقل هبی دان ابوعمرو. ١
 انیـوفک ِمـصاحفی بعـض در: دیگو اءّفری ول .)۴/١١٢۴: ١۴٢٨ ابوداود،: ک.ر زین: همان( است کرده

: تا بی( است نخوانده الخط رسم مطابق را آنی کس اما است شده کتابت) دندانه (»نهیس «یک با »تأتهم«
.) ق ٣١۶ د( داود یابـ ابـن). ١٠٢: ١۴٢٨( دانـد یم کوفه مصاحفی بعض ۀژیو را آن زینی مهدو). ۶١/٣
 را سـخن نیـا همو). ۵٠: ١۴٠۵( باشد کرده قرائت گونه نیا کوفه اهل ازی کس ام دهینشن: است گفته زین
 بـه قرائـت، ِیاصل ِمنابع در چون نیبنابرا). ۵٨ :همان( است کرده تیروا زین هشام بن خلف وی کسائ از

. دانـست مصاحف ِدومۀ دست ِاختالفات ءجز توان ینم را مورد نیا است، نشده اشاره هیآ نیا دری اختالف
  ).٨٢: ١۴٢٩ (است آورده زخرف ۀسور ۶۶ۀ یآ لیذ در را اختالف نیا.) ق ٣٢٧ د( یانبار ابن

! خدا بر پناه: گفت است؟ مفتوح »همیتأت أن«: گفتمی بصر عالء بن ابوعمرو به: دیگو یرؤاس ابوجعفر. ٢
 رایـز باشد؛ دهیشن ّمکه اهل از را قرائت نیا ابوعمرو کنم یم گمان: دیگو اءّفر. است درست »تأتهم إن«
  .)٣/۶١: تا بی( است خوانده زین آنان بر را قرآن او
 ذو ّبوالحـ «سـبعه انیـقار گـرید و )١٠٢: ١۴٢٨ ،یمهـدو (خوانده »ذا «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٣

  .است حیصح تیروا نیهم رو، نیا از). ۶١٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »العصف
  ).٣/١١۴: تا بی( میا دهینشنی کس از را» الف «با قرائت ما: دیگو ّفراء. ٤
 عراق و حجاز اهل مصاحف مطابق سبعه ّقراء گرید و است خوانده »ذو «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٥

  .است درست گزارش نیهم پس). ۶٢١: همان( اند ردهک قرائت »الجلل یذ«
 »ًّالکـو «گانـه هفـت انیـقار گـرید و اسـت ردهکـ قرائـت »ٌّلکـو «شـام اهـل مصاحف مطابق عامر ابن. ٦

  .است درست گزارش نیهم نیبنابرا). ۶٢۵: همان( اند خوانده
: ینّالبصری وعند ألف بنقصان “ّربی واأدع ّإنما ُقل”... المدینة أهل مصحف فی ّأن آخرون وزعم«: آورده رهنی. ٧

: اسـت گفتـه یمـصحف تعیـین بـدون داود ابـی ابـن  و)۵۴۶: ١٣۶٩ طـاووس، ابن دّیس( »“ّربی أدعوا ّإنما قال”
 انبـاری، ابـن: ک.ر نیـز ؛۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵(“» قل” و “قال”: یقولون ؛“یّرب أدعو ماّإن قال”: فیها ّکلهم اختلفوا«

. انـد دهخوانـ »ماّإن قال«: کسائی و عامر ابن ابوعمرو، نافع، کثیر، ابن ؛»ماّإن قل «حمزه و عاصم). ١٠٠: ١۴٢٩
 ار،یبـس موارد درچون ). ۶۵٧: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( است کرده روایت »ماّإن قل«: ابوعمرو از ابوزید از ابوالربیع
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ّمدثر ۵١     دبرأ ذإ  ١دبرأ ذاإ    دبرأ ذإ لیّوال  ٣٣ /ّ

      ریقوار /رایقوار  ١۵٢ /انسان ۵٢
 /٣رایقوار
    ٤ریقوار

   /٥رایقوار      ریقوار /رایقوار  ١۶ /انسان ۵٣
                                                                                                                                          

  .مصاحف الفاخت نه است قرائت اختالف انگریب زین مورد نیا شده، یم کتابت »قل «مانند »قال«
ــ. ١ ــن دّیســ: ک.ر( یرهن ــوعمرو و) ۵۵٠: ١٣۶٩ طــاووس، اب ــ اب ــه) ١١٧: ١٩٧٨( یدان  ابوحــاتم از نقــل ب

 ذاإ «را آن سـبعه انیقار از کی چیه حال، نیا با. اند ردهک گزارش حمص مصحف ۀژیو را آن یسجستان
َدبر إذا «عاصم از رکابوب و یسائک عامر، ابن ابوعمرو، ر،یثک ابن .اند نخوانده» دبرأ   از حفـص نـافع، و ،»َ

  »دبـرأ ذاإ «البتـه). ۶۵٩: ١۴٠٠ مجاهـد، ابـن( اند کرده قرائت) دال سکون به (»أدبر إذ«: حمزه و عاصم
: ١۴١٢ مکـرم، ــ عمـر( اسـت شـده گـزارش تابعان از گریدی برخ و کعب بن ّیاب مسعود، ابن قرائت در
۵/٢۴٠.(  
 از برگرفتـه امـصار مـصاحف اخـتالف شمار در رای بعد فیرد و فیرد نیای سجستان داود یاب ابن فقط. ٢

  ).۵٨ ـ۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵( است آورده امام مصحف
 دیجد و میقد مصاحفۀ هم درکه  اند گفته خلف و) ١٢٧: ١۴٠۵ داود، یاب ابن: ک.ر( یوسف بن رینص. ٣

 تیـروا زیـن لکمتو بن وبیا از یُقطع ییحی بن محمد). ١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبار ابن( است بوده ثبت »الف«
 شده یم کتابت »الف «مکه و نهیمد مصاحف و بصره قیعتی ها مصحف و کوفه مصاحف در که کرده
 و) ۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، بـیا ابـن: ک.ر( یکسائۀ حمز بنی عل). ۴۶ـ۴۵: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( است
 قاسم دیابوعب. شود یم بتکتا» الف «نهیمد و بصره کوفه، مصاحف درکه  اند گفته) ٣/٢١۴: تا بی( ّفراء
 ؛۴۵: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( است بوده »الف «با حجاز و بصره و کوفه مصاحف در: دیگو زین ّسالم بن

 است بوده »رایقوار کانت «نهیمد اهل قرائت که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة). ۶٣: ١۴٢٨ ،یمهدو
ــن( ــ اب ــنی ســخاو). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یاب ــعتی مــصحف در زی ــا را آن شــام رد قی ــد »الــف «ب   اســت دهی
)١۴٢٣٢: ٢٧.(  
 نینخـست مـصاحف در کـه کرده گزارش.) ق ١٩٢ د( سیادر بن] عبداهللا [از.) ق ٢٠٣ د( آدم بنیی حی. ٤

 سیادر ابن از زینی مهدو). ۴۶: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛١٩١: ٢٠١٠ ،یانبار ابن( است بوده »الف «بدون
 آوردهی ُبرحـ ادیـز بـن سـوادة). ۶۴: ١۴٢٨( اسـت بوده »الف «بدون مصاحف عیجم در که کرده نقل
 ،»ریقـوار «حمـزه). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن( اسـت بـوده »ریقـوار کانـت «عراق اهل قرائت که است
 عـالء بـن ابـوعمرو و عـامر ابـن عاصـم، از حفص و »اًریقوار «یکسائ و نافع ر،یکث ابن عاصم، از ابوبکر

  ).۶۶۴ـ ۶۶٣: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده قرائت »رایقوار«
). ١٢٧: ١۴٠۵ داود، یابـ ابن( است بوده ثبت »الف «با امصار مصاحفۀ هم در: دیگو یوسف بن رینص. ٥

 ،یمهـدو( اسـت شـده کتابـت »الـف «کوفـه و حجـاز مـصاحف در ّسالم بن قاسم دیابوعب ۀگفت طبق
 ابـن( خلـف ،)٣/٢١۴: تـا بـی( ّفراء ،)۵٨و ۵٠: ١۴٠۵ داود، بیا ابن( یکسائۀ حمز بنی عل). ۶٣: ١۴٢٨
) ١٠١: ١۴٢٩( یانبـار ابـن و) ۶۴: ١۴٢٨ ،یمهـدو ؛۴۶ــ۴۵: ١٩٧٨ ،یدانـ ابوعمرو ؛١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبار
 که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة. است شده یم رسم »الف «کوفه و نهیمد مصاحف درکه  اند گفته
 طـاووس، ابـن دّیسـ: ک.ر زیـن ؛۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن (است بوده »رایقوار کانت «نهیمد اهل قرائت
١٣۶٩ :۵۴٨.(  
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  ٢َریقوار  ١ریقوار

 وال /فال     عقبـهایخاف فال  ١۵ /شمس ۵۴
    یخافال و  ٣یخاف

  :٢ و ١ ۀول شمارا جدیها  اساس دادهبر
 آن باعـث مـورد مـورد اسـت کـه شـش ۶٠ مـصاحف امـصار ِالخط  رسمختالف اـ

 ،انـد  موجب تفاوت در قرائت شـدهگرچه زین گری مورد د۵۴. گردد یاختالف قرائت نم
 در ریّ تنـوع و تغـاِلیـقب  بلکـه ازیستض ن از نوع تضاد و تناقاختالف نی مفهوم، اِنظر از
  .گردند ی معنا باز میک قرائات مختلف در هر موضع به که یطور  است، بهیرتعب

 مـورد بـا ١٣ بـصره در ف مـصاح،ینـه موضع بـا مـصاحف مد٨ مکه در حف مصاـ
 و مـصاحف شـام در ، موضع با مصاحف کوفـه٢٢ در نهی مصاحف مد،مصاحف کوفه

 مصاحف مکـه یان اختالف مین کمترنیبنابرا. رندفه تفاوت دا با مصاحف کوورد م٣٧
  اسـتد مـور٣٧ مصاحف کوفه و شام با یان اختالف منییشتر موضع، و ب٨ در ینهو مد

  .)١١٧: ١٩۵۴ ،جفری: قس(
 مـوارد اخـتالف ء جـزتـوان ی را مـ۵٠ و ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢۶، ٢٣، ٢٢، ٢٠ یها فی ردـ

                                                                                                                                          
 ثبـت» الف «نهیمد مصاحف در که است آوردهی کسائۀ حمز بنی عل از نقل بهی کوف انیسف بن محمد. ١

 یفـ ّأن آخـرون وزعم«: است آورده زیدآمیترد یعبارت با را آنی رهن). ۵٨: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( شود ینم
 طـاووس، ابـن دّیسـ( »ةیـالثان یفـ ألـف ادةیـبز “اًیرقـوار .اًیرقوار”: یأت هل یوف... نةیالمد أهل مصحف
 بنیی حی). ٢٢٩: ١۴٢٧ (است دهید» الف «با را آن شام در قیعتی مصحف در زینی سخاو). ۵۴۶: ١٣۶٩
 ،یانبـار ابـن( اسـت بوده »الف «بدون مصاحف، نینخست در که است کرده گزارش سیادر ابن از آدم
ی تمـام در کـه اسـت کـرده بـازگو سیـادر ابـن از زیـن یمهدو). ۴۶: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛١٩١: ٢٠١٠

  .)۶۴: ١۴٢٨( است »الف «بدون مصاحف،
: ٢٠١٠ ،یانبـار ابن( خلف ،)٣/٢١۴: تا بی( ّفراء ،)۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( یکسائۀ حمز بنی عل. ٢

ــ ابــوعمرو ؛١٨٩  درکــه  انــد گفتــه ّســالم بــن قاســم دیــابوعب و )۶۴: ١۴٢٨ ،یمهــدو ؛۴۶: ١٩٧٨ ،یدان
 در را کلمـه نیـای ُبرحـ ادیـز بن ةسواد). ۶٣: ١۴٢٨ ،یمهدو( است بوده »الف «بدون بصره مصاحف
 کـه یمـصحف در خلـف). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن( اسـت کرده تیروا »الف «بدون عراق اهل قرائت
 بدون است، شده یمی نگهدار بصره در مالک بن انس آل نزد و بوده کعب بن ّیاب به منسوب آن قرائت

 عـامر ابـن ،»اًیرقـوار «یسائکـ و نـافع عاصـم، از ابـوبکر). ١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبـار ابن( است دهید» الف«
 انـد کـرده قرائـت »ریقـوار «ریکث ابن و حمزه و »َریقوار «عالء بن ابوعمرو و عاصم از حفص ،»رایقوار«
  ).۶۶۴ـ ۶۶٣: ١۴٠٠ مجاهد، ابن(
 ابـوعمرو، عاصم، ر،یثک ابن و اند خوانده شام و نهیمد اهل مصاحف مطابق »خافی فال «عامر ابن و نافع. ٣

  ).۶٨٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( خود ِمصاحف مطابق »خافی وال «یسائک و حمزه
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 یگـذار در زمان عثمان هنوز مصاحف نقطـه رای ز؛ دانست نه اختالف مصاحفقرائات
 است یکسان هر دو »ینشرکم «و »رکمّییس «الخط ، رسم٢٠ یف در ردنیبنابرا. نشده بود

، ٢۶، ٢٣ یهـا فیـرد: ک.ر(  اسـتشده ی اغلب کلمات کتابت نمدر/ ا/ ۀدیّو مصوت کش
  .)۵٠ و ٣٢، ٣١، ٢٨

 المـصاحف کتاب در.) ق ٣١۶ د( داود یاب ابن مانندی برخ که گفت دیبا حال، نیا با
 ِالخــط رســم اخــتالف و قرائــات اخــتالف از اعــم را »مــصاحف اخــتالف «ِاصــطالح
  ١.اند دانسته مصاحف

ِ قرائت حفص از عاصم را همان قرائت عامـه و جمهـوراگر ـ  کـه می مـسلمانان بـدانّ
: ١٣٧٨ معرفـت، ؛١۶۵: ١٣٩٠ ،یفشارکی لسان(  استدهی متواتر از رسول خدا به ما رسصورت به

 مـورد فقـط در چهـار یعنـی تطـابق را بـا آن دارد؛ نییـشتر بفـه مـصاحف کو،)٢۴٢ـ٢٣۵
 یئکه حمزه و کسا آنجا از. ّ با قرائت عامه متفاوت بوده است)۴٢ و ٣٧، ٣٢، ٣١ یهـا فیرد(
 دو  مـصاحف کوفـه بـر اسـاس قرائـت آنایـاند، گو  مانند هم خواندهرا مورد چهار نیا

  .کتابت شده بوده است

  امصار مصاحف در اختالف شیدایپ لتع

  عثمان زمان در امام مصاحف در معتبر قرائات ثبت. ١
 نـزول اتیـروا از برآمـده را ادشدهی اختالف المصحف رسم و قرائات علم عالمان اغلب
: ١٣٧٩ ،عـسقالنی( داننـد یمـ عثمـان زمـان در قـرآن نیتدو و جمع و حرف هفت بر قرآن

 از. اسـت بـوده اکرم امبریپ میتعل وی وح از برگرفته د،موار نیاکه  معتقدند و )٩/٣٠
 بـه مـصاحف سـپس و شـود ثبـت مصاحف در موارد نیا که داد دستور عثمان رو، نیا

 نیا ثبت علتۀ دربار. )٣٣٣: تا  بید،یابوعب ؛١١٩ ـ١١٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( شوند ارسال شهرها
  :دارد وجود دگاهید دو مصاحف در موارد

                                                                 
ه ک مورد ٢۶جز  رده بهکر کذ» اختالف مصاحف الصحابه«ل یه ذک ی مورد٢۴٠حدود « از داود یابن اب. ١

ه فالن مورد قرائت کح نموده یا تصری موارد یۀ اشاره نموده، در بقها توب بودن آنک به مًاحیا تلوی ًحایتصر
 »رده اسـتکـ نیا  اشـارهنظـر  مـوردِلمـاتکا یـلمـه ک مقـروء بـودن ایتوب کا به می است یفالن صحاب

  ).۶٨/۴٨ش: ١٣٨۴ یلی،اسماع یحاج(
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  معتبر قرائات حفظ و ضبط )الف
 نیتـدو و هیـتهی بـرا ّعفـان بـن عثمـان هکـ بـود بـاور نیا بر.) ق ۴۴۴ د( یدان ابوعمرو

 را) یعربـی ها شیگو( لغات گرید و دیبرگز را شیقر) زبان یا شیگو( لغت مصاحف،
 حـروف نیـا هک بود شده ثابت عثمانی برا. ردکن انتخاب نداشت، ثبوت و ّصحت هک
 هـا آن یگـردآور هکـ دانست و است شده دهیشن امبریپ از و شده نازل خداوند طرف از
 سـبب ارکـ نیـا کـه آنجـا ازی ولـ ست؛ین نکمم کلمات رارکت با جز مصحف کی در

 کـرد نـدهکپرا مـصاحف در را حـروف نیـا شـد، یمـ قـرآن الخط رسم در رییتغ و خلط
  .)١١٩ ـ١١٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو(

  شهر هر در جیار) قرائت( تیروا با تطابق تیرعا )ب
  : استمعتقد.) ق ۴۴٠ از پس د( یمهدو ابوالعباس

رو  آن  کـه بـه امـصار فرسـتادند، ازییهـا عثمان و موافقـان او ایـن مـوارد را در نـسخه
دانستند که قرآن بر آن اساس نازل شده بـود  ها را از مواردی می ردند که آنکب یتصو

  .)١٠٣ـ١٠٢: ١۴٢٨( بخواند خود) رائتق( تیروا با مطابق بتواندی قوم هرو دیگر اینکه 

گاهانه کتابت. ٢ گاه یا آ  و شهرت علت به قرائت دو از یک هر ناخودآ
  دو آن کسان یاعتبار
  :دیگو الحمدی ّقدور غانم

 مییبگـو هکـ اسـت تـر یـکنزد تیواقع به قول نیا ده،یپد نیا ریتفس در رسد یم نظر به
 کـهی ا صـحابه نـزد اسـت، شـده تیـارو موارد نیا ِقرائت در کهی وجه دو از یک هر
 حـد یک در رواج و شهرت لحاظ از بودند، عثمان زمان در مصاحف استنساخی متول
 حـرف یـک جـز ایگو و کردند ثبتی مصحف در را یک هر نانیا رو، نیا از. اند بوده

 یـک یعنـی حـرف یـک شـد، یم نوشته امام یها مصحف در آنچه نیبنابرا. اند ننوشته
 و دارد وجـود یمـساو وجـه دو ها آن در هک معدود حرف چند نیا مگر است، قرائت
 نیـا. اند ردهک ثبت گرید یبعض در را یگرید و مصاحف از یبعض در را یکی صحابه

 هـری یکنزد و باال اعتبار علت به ای و است گرفته یم انجام اراده و قصد یرو از ای ارک
 حمـد،( انـد وجـه یـک ۀمنزلـ بـه وجه دو ییگو اند؛ شده یم ثبت مصاحف در وجه دو

١٣٧۶ :۶۴٨(.  
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  دگاهید دو نیای بررس و نقد
 گونـه هفـت بر قرآن نزولی معنا به گانه هفت حروف بر قرآن نزول دگاه،ید نیا در )ًاوال

 کـه یحال در است، بوده متواتر و جیرا صحابه انیم در که شده پنداشته مشخص ِقرائت
 نظـر اخـتالفّ و صحت صدور آن )١۵٧ـ١/١۴۴: ١۴١۶ ،یوطیس( ثیحد نیا مراد و معنا در
 ثیحـد صدور یها نهیزم اساس بر رسد یم نظر به. )١٣٧٨ّمـؤدب، : ک.ر( دارد وجود اریبس

 بـه گونـاگون جهات از آموزان قرآن هک آنجا از گفت توان یم حرف، هفت بر قرآن نزول
 قـرآن آمـوزش یها روش و اهداف و ندا متفاوت گریدیک با روان و زبان ۀجنب دو از ژهیو
 لکشـ آن یریادگی ندیفرا بودن یشناخت روان و آن، زبان ییایزا و یشفاه اصل دو یۀپا بر

 عنـوان بـه قـرآن آمـوزش »یساز آسان «اصل یاجرا و نییتب انگریب تیروا نیا اند، گرفته
 بـر) هـا سـوره و اتیآ لمات،ک فیتصر (قرآن قرائت ۀحوز گسترش و زبان یک آموزش

 زبـان «یریادگیـ نـدیفرا تـا اسـت آن واحـد قرائت و ّمنظم ساختار فظح و تیتثب یمبنا
 قرائـت هفـت بـر قـرآن نـزول انگریـب ،احرف سبعة ثیحد نیبنابرا. گردد لیتسه »قرآن

 انجـام ایـ ننـدک اقدام ها آن تابتک و ثبت به خدا رسول تا ستین آن مانند و مختلف
 بـر شانیـا دیـتأک هکـبل ،)١٢٧ــ ٧٢/٨٣ش: ١٣٨۵ ،یرجبـ( نـدینما سفارش مسلمانان به را آن

 و کدسـتی صـورت بـه اخـتالف، نیکمتـر بـدون تـا بـود قـرآن متن داشتن نگه خالص
 .)۴/٢٢٩٨: ١٣٧۴ ، بن حجاجمسلم( ردیگ قرار مسلمانانی بعدی ها نسل اریاخت در یکنواخت

[=  حـرف هفـت بـر قـرآن: گوینـد مـی مـردم: دیگو صادق امام به یسار بن فضیل
  :فرمود پاسخ در امام! است شده ازلن] قرائت

 نـازل واحد یخدا نزد از و واحد] قرائت [حرف بر قرآن. اند گفته دروغ خدا دشمنان
  .)٢/۶٣٠: ١٣٨١ کلینی،( است شده

  :دیفرما یم باقر امام زین
] ندارد قرائت یک از شیب پس [است شده نازل گانهی یخدا نزد از و است یکی قرآن
  .)همان( است انیراو جانب از] قرآن ئتقرا در [اختالف نیا یول

 ریتـأث تحـت یای سهو اشتباه وی فراموش ای زبان و لهجه ِاختالف سبب به هک یانیراو
 ای وی پرداز نکته و بهیُمطا ِسر ازی گاه ای یریتفس خاصی ها دگاهید و نحو و صرف علم
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 بـه ایـ و )۵٨۴ــ ۵۶٢: ١٣٩٠ ،یفـشارکی لسان( اند خوانده متفاوت را قرآن قرائت، در ییشاذگرا
 اخـد رسـول نـزد هک را ها قرائتی برخ احرف، سبعة ثیحد گاهیجا دنینفهم علت
  .اند پنداشته »قرآن «اند، شده ریتقر و دییتأ گرید یمنظور به

 آن و اسـت یکـی ثیحـد دو هـر از مـراد: است آورده.) ق ١٠٩١ د( یاشانک ضیف
 هکـ آنجـا از  باقر و امام صـادقامام. است قرائت یک یاصل و درست ِقرائت هکنیا
 قرائات اشتباه، نیا ۀیپا بر و اند افتاده اشتباه به احرف سبعة ثیحد فهم در مردم دندان یم

 طبـق بررا  نادرست گمان نیا پندارند، یم حیصح و خدا جانب از شده نازل را گوناگون
 رفاحـ سـبعة ثیحـد و امـامدو  ثیحـد نیب اما. دننک یم بیذکت ثیحددو  نیا

 ّصـحت گـر،ید یمقـام در یهـد ۀائمـ هکـ چرا ؛)١/۴٠: ١٣۶٢( ندارد وجود یمنافات
 را »شـاف ٍافکـ ّلهاک حرفأ سبعة یعل القرآن نزلأ«: احرف سبعةی نبو ثیحد صدور

 راسـت انیـراو: فرمود ثیحد نیای درستۀ دربار یعل امام که چنان اند؛ ردهک دییتأ
َلمتکت ذاإف... حرفأ سبعة یعل القرآن نزلأ«: اند گفته : ١٩۵۴ ،جفری( »...اًصواب انک به ّ
٢١۵(.  

  :دیفرما یم باقر امام
 ًمثـاالأو اًوسـنن اًومتشابه اًمکومح اًومنسوخ اًوناسخ اًینومعا اًوباطن اًظاهر اهللا تابکل ّنإ«

 برقی،( »كهلأو كهل فقد مبهم اهللا تابک ّنأ زعم فمن ا،ًفیوتصر اًحرفأو ًووصال ًوفصال
 و سـنن متـشابه، و مکـمح منـسوخ، و ناسخ باطن، و ظاهر با یسک اگر ؛)١/٢٧٠: ات بی

 نیـیتب او یبـرا مـسائل نیا و نباشد آشنا قرآن فیتصر و احرف و وصل و فصل امثال،
 کهـال را خـود هم صورت، نیا در و بود خواهد مبهم و مجمل او یبرا قرآن نگردد،

  .را گرانید هم و ندک یم

 از متفـاوت و مختلـف شـما ثیـاحاد: گفـت صـادق امـام بـه عثمان بن ّحماد
 حـرفأ سـبعة یعلـ نزل القرآن ّنإ«: فرمود جواب در امام. رسد یم نظر به گریدیک
 یا گونـه به قرآن یعنی ؛)٢/٣۵٨: ١٣۶٢ ،صدوق( »وجوه سبعة یعل یفتی نأ ماملإل ما یدنأو

 مقابـل در و دارد نظر در را خود مخاطبان یها یژگیو و طیشرا ۀهم هک است شده نازل
 طیشـرا بـه توجه با تواند یم مک دستی امام هر رو، نیا از. است ریپذ انعطاف ها آن ۀهم

  .دهد فتوا وجه هفت به ها انسان مختلف
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 نیـا اصـل ۀدربـاری نظـر وحـدت عثمـان، زمان در قرآن جمع شهرت ِرغم به) ًایثان
 ،یبرخـ نـدارد؛ وجـود منداندانش یها دگاهید و اتیروا انیم در آن چگونگی و موضوع

 هم با هکیی تضادها و ها تناقض به توجه با را نیراشد یخلفا زمان در قرآن جمع اتیروا
 داننـد یمـ یجعلـ یا فیضع .)١٠١٧ــ٣/٩٩٠ و ٧٠۶ـ٢/٧٠۵،  ٨ ـ١/٧: تا  بیّشبه، ابن: ک.ر( دارند

 ؛١٣١ ،١٠٣ ،۵١: ١۴٠٧ عاملی، ؛٢۴٩ ـ٢۴٠: ١۴٠١ ی،یخوموسوی  ؛١٩٢ و ١۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس(
  .)٢٧۵ ـ٢۶۴: ١٣٨٩ ،یپاکتچ ؛١١٧ و ١٠٣: ١٣٧٨ حکیم، ؛۴۵ ـ١١/۴۴: ١٩۶٧ الحدید، ابی ابن

  :است باور نیا بر.) ق ۴٣۶ د( یالهد علم یمرتض دّیس
 قرآن رایز د؛یگرد نیتدو و جمع ینونک ِبیترت نیهم به خدا رسول زمان در قرآن همانا
 ...شـد یمـ تیتثب و حفظ زمان همان در آن متن تمام و بود ّتعلم و میتعل یاصل محور
 لیـدال نیا. ردندک ختم و عرضه رمکا امبریپ به بارها را قرآن... صحابه از یگروه

 و اتیـآ و بوده ّمدون و ّمرتب ۀمجموع یک قرآن هکنیا بر دارند داللت یّتأمل کاند با
 و درسـت و معلـوم ِلیـدال نیـا از دینبا نیبنابرا. است نبوده گسسته و ندهکپرا آن سور
 را هـا آن ثیحـد اصـحاب یبرخـ هکـ فیضـع اخبـار یبعض به و دیشک دست یقطع
 انـد، نمـوده اعتماد ها آن به هیحشو و هیامام از یبرخ و ردهک گزارش و پنداشته حیصح
  .)خامس فن: ١٣٧۴ ،یطبرس( ردک اعتنا

 د( یبروجـردی العظمـ اهللاةیآ و )٣٩ ـ٣۴: ١٣٧٣( یعاملی موسو نیالد دشرفیس ّعالمه
  ماسـت دسـت در نـونکا هکـ گونـه بـدان ًقطعـا قـرآن ِجمع  کهمعتقدند زین.) ق ١٣٨٠
 پـس قرآن جمع ِاتیروا یبروجردی العظم اهللاةیآ. است گرفته سامان امبریپ زمان در
 ِجعـل ۀنـیزم یالمـک و یاسـیس مجادالت هک داند یم موضوع و مجعول را امبریپ از
  ؛٣۶٧ــ٣۶۵: ١٣٨٢ راد، مهـدوی ؛١۴۵ ــ۴/١۴۴: ١٣٨۵ ،یدارابـی موسـو( است ردهک مفراه را ها آن
 و ٢۶ـــ ۵: ١۴٢٧ ،یبهبــود ؛١۵١: ١٣٨٨ ،یریشــب ؛٧٨ ـــ١١/۴١ش: ١٣٨٠ ،ییطباطبــای مدرســ: ک.ر زیــن

: ١٣٩١ ،یقدســی رجبــ وی یطباطبــا: قــس ؛ Burton, 1977: 18-19, 160-166, 174-187 ؛ ٨٠ـــ٧٣
  .)١١۶ـ ١/٨٧ش

 اتیـروا نیـا در ،عثمـان زمـان در قـرآن جمـع اتیـروا صدور صحت ِفرض با) ًالثثا
 باشـد، داده را مـصاحف در مختلـف قرائـات ِثبت دستور عثمان کند داللت که یمطلب
 واحـد مصحف یک بری اسالم امت اتحادی برا او هدف با ادعا نیا نیهمچن. ندارد وجود
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. باشـد داشـته مختلف قرائات ابتکت به اشعاری ا گونه به لیذ خبر دیشا. است تضاد در
 قـرآن قرائـت در مـسلمانان اختالف از نهیمد در عثمان سعد، بن مصعب گزارشیۀ پا بر

 دارد اریـاخت در را خـدا کتاب ازی ا نوشته کس هر خواست آنان از و کردی نگران اظهار
 بن دیسع هب آنگاه. رفتیپذ بودند، دهیشن خدا رسول از افراد که رای قرائات عثمان. اوردیب

ی رو از. سدیـبنو ثابـت بن دیز و کند امال که داد دستور بود همه از تر حیفص که عاص
: تـا بـی ّشـبه، ابـن( دیـگرد عیـتوز انیسپاه انیم و شد کتابت اریبس یمصاحف مصحف، نیا
  .)٣٢ـ٣١: ١۴٠۵ داود، یاب ابن: ک. رزین ؛٣/٩٩۴

 ابـوبکر زمـان در قـرآن جمـع تیروا با شتریب فوق خبر ّاول قسمتکه  گفت دیبا اما
 عثمـان زمـان در قـرآن جمع ِاخباری فضا با و )١۵ ــ١٢: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است هماهنگ

  .نداردی همخوان )١٠١٧ـ٣/٩٩٠: تا بی ّشبه، ابن(
عثمـان «: که گفته است.) ق ۴۴٠ از پس د( یمهدو ابوالعباس دگاهیدۀ دربار) ًارابع

ه دستور نوشـتن و ک ییها  را در نسخهین اختالفید چنردنکه با نظر او توافق ک یسانکو 
ی قـوم هـر تا ...ردندک بیتصو رو آن از بود، داده مختلف یها را به شهرها فرستادن آن

 مطـرح هـا پرسـش نیـا ،)١٠٣ـ١٠٢: ١۴٢٨ ،یمهدو( »بخواند خود) قرائت( تیروا با مطابق
 تیـتثب امـصار آن از یـک رهـ در جیرا ِقرائت امام، مصاحفیۀ ته از قبل ایآ که شود یم

 استنـساخی بـرا عثمـان کـهی انجمنـ در ایـآ داشـتند؟ی دسترس آن به همگان و بود شده
 در را شـهر آن قرائـت تـا داشـت وجودی ا ندهینمای شهر هر از گرفت نظر در مصاحف
 نخست ۀسد اواخر در که را گانه هفت انیقار قرائت توان یم ایآ کنند؟ ضبط مصحفشان

 دانـست؟ عثمان زمان در امصار آن در جیرا قرائات همان ستند،یز یمی رقم دوم ۀسد و
ی هـا مـالک ۀدربار انیقار نظر اختالف و اریاخت ۀمسئل و قرائات نیتدو ِخیتار به توجه با

 انیـقار قرائـت و یافـت دسـت قرائـات آن بـه تـوان ینمـ رسـد یم نظر به قرائاتی درست
 دگاهیـد نیبنـابرا. دانـست عثمـان زمـان در همنطقـ آن در جیـرا قرائت نیع را گانه هفت

 ،واحدی مصحفیۀ ته در عثمان اقدامی اصل علت رایز ست؛ینی رفتنیپذی مهدو ابوالعباس
 در. گرفـت یم نشئت ها آن از که بود مختلف یقرائات و مصاحف اختالف نیهم وجود
 دمیـد چـون: اسـت آمـده گونـه نیـا مصحف چهار نیتدو علت امصار، به عثمانۀ نام
 بری گروه و مسعود ابن قرائت بری بعض و ابودرداء قرائت اساس بر امصار اهل ازی برخ
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 زشـتی ا دهیـپد را نیـا است، مختلف گرییکد با که خوانند یم سیق بن عبداهللا حرف
 چهـار نیـا استنـساخ بـا گـرفتم میتـصم پـس. دمیترسـ اسـالم ّامـت اختالف از و دمید

 در اخـتالف راه اسـت، شده کتابت خدا رسول یامال با کهیی ها ورقی رو از مصحف
  .)٩٩٨ ـ٣/٩٩٧: تا بی ّشبه، ابن( شود بسته قرآن

  :است گفته و کرده حیتصری مهدو دگاهیدی نادرست به زین یلیعق ابوطاهر
 تـا نـشد نوشته شد، فرستاده آنجا به مصحف هک یشهر قرائت با مطابق مصحف رسم
 داده نـسبت شهر یک مصحف به هک ییزهایچ مرجع. باشد شهر آنی اهال ِقرائت ِتابع

 نیچنـ ًغالبـا هکـ اسـت موافق مصحف با قرائت یگاه هک است مسلسل تیروا شده،
  .)۶۵٢: ١٣٧۶ حمد،( ندارد یبیع و است متفاوت یگاه و است

  عثمان زمان در امام مصاحف کنندگان استنساخی سهو اشتباهات .٣
  :دیگو.) ق ٢۴٠ د( یف ثقفیرل بن طید بن جمیبة بن سعی قتیرجاء بلخ ابو

 ِسْمَّالـشَو  ۀاو در نمـاز سـور.  بـودمر همـسفهیاز اسکندر.) ق ١٧۵ د(  بن سعدیثبا ل
 ینـه مطـابق مـصاحف اهـل مد»بــهاْفال یخـاف عق«  آخر آن راۀی را خواند و آاَاهََُو

: ٢٠٠٨ ،یمــستغفر( ١داننــد ی قرائــت را اشــتباه کاتــب مــنیــاهــل عــراق ا. قرائــت کــرد
١/۴۵٧(.  

ی سـهو اشـتباهات ازی ناشـ را اخـتالف مـورد ۶٠ نیـا توان یم ایآکه  دیپرس دیبا اما
 توجـه بـا باشد مثبت پاسخ اگر دانست؟ عثمان زمان در امام مصاحف کنندگان استنساخ

 و انـدک اریبـسْاین اشتباهات  قرآن، متنی باال اریبس حجم و زمان آن در کتابت ابزار به
 کلمات درست نگارش بری وح کاتبان کمک به عثمان حال، هر به. است صفر حد در

  :دیگو عثمان،ۀ آزادشد غالم ،یهان .داشت نظارت قرآن
 اسـتخوان بـا مـرا عثمـان. کردنـد یمـ عرضـه او بر را مصاحف که بودم عثمان نزد من

 را »ه «)٢۵٩ /بقـره( »ّتـسنی لـم «بـه ّیبُا. فرستاد کعب بن ّیُابی سو به گوسفند کتف
 ،)١٧ /طارق( »نیافرکال فأمهل «از و »ل «کی )٣٠ /روم( »للخلق لیتبد ال «از و افزود

  .)١٠٠٢ـ٣/١٠٠٠: تا بیّشبه،  ابن: ک.ر نیز ؛٢٨٧ـ٢٨۶: تا بی د،یابوعب( کرد حذف را »أ«

                                                                 
  .کردند یم قرائت اَـھَبْقُع ُافََ َالَو  را هیآ نیا عراق انیقار. ١
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  عثمان از پس منطقه هر در مشهور قرائت درج .۴
 یـد توح معتقدنـد کـه کتابـت مـصحف، پـس ازنی قـرای بعـضبـه توجه با یبرخ) الف

 بـر اسـاس ، چهـارمۀ در آغـاز سـدگانـه  قرائات هفتیتمصاحف در زمان عثمان تا تثب
ّ مثال، کتابت مصحف ابن بواب در ی براچه ؛ هر منطقه بوده استِجیقرائت مشهور و را

 اسـماعیلی، حـاجی( اسـت.) ق ١۵۴ د( ی قرائت ابوعمرو بن عـالء بـصراساسبر . ق ٣٩٠
 یـان قارز ا،.)ق ١٢١ د( یالبـکس یة بن قیعطکه شده   گفتهنیهمچن. )۶٨/۶٢ش: ١٣٨۴

 اهـل دمـشق اصـالح ی مصاحف را بر اسـاس قرائـت خـود بـرا، ابن عامرِتراز شام و هم
  .)١۶۵: ١۴٠۶ ،یمقدس ةابوشام( نموده است

 کـه همـواره دهـد ی نشان مها  و مصاحف شهر آنگانه  هفتانی قرائت قاری بررسّاما
 ابـوعمرو رو، نیـا از. یـستن با مصحف شهرشان برقـرار ن قرائت آناانی می مساوینسبت
  : گفته استیاند

 آن ِ مـصاحفِالخـط  قرائت پیشوایان قرائت شهرها به کیفیـت رسـمبه توجه توانیم با ما نمی
 در دست داشته باشیم؛ زیـرا ها  صحیح از مصاحف آنی روایتاینکه  مگرمیابیشهرها یقین ب
ً مـثال ابـوعمرو ؛ستیـابق با رسم مصحف شهرشان ن مط،اری بسی در مواردها قرائت آن

 ، در»یعبـادی«:  خوانـده»اءیـ« را بـا )۶٨ /زخـرف( مُکْیَلـَع ٌفْوَ خـَ الِادَبِـعَی  ۀیبن عالء آ
 /منـافقون( َنيِِاَّ الـصَنِ مـْنُکـَأَو  یۀ است و آ»اءی« مصحف اهل بصره بدون هک یحال
 در تمـام مـصاحف بـدون هکـ یحـال  در،»کونأو«: وانده و نصب خ»واو« را با )١٠
 ۀ از مـاد»واو« بـا )١١ /مرسـالت( ْتَتِّقُأ ُلُسُّا الرَذِإَو  ۀی و با جزم آمده است و در آ»واو«
  . آمده است»الف« در تمام مصاحف با هک یحال  در، خوانده»ّوقتت«: »وقت«

  :دهد ی و سپس ادامه مآورد یگر می دییها او مثال
 احف مـصی از هجـای مـواردیه بـه گـردآورکـام  دهیـن خـود د را از معاصرایسانک
 راه، نیـاند و از ا و آن را اصل قرار داده ه پرداختشده، گذاشته  فرویها اساس قرائت بر

 نـسبت ها  به مصاحف شهر آن،ان آمدهیه در قرائت قارک را شده ه کاستای افزوده ِموارد
 ؛ و دانش انـدکیدقت یت، بی رواهب از توجه نکردن ی است ناشین اشتباهی او اند داده
ه از کـ ی مگـر بـا خبـرکـردن حاصـل یقـی المصاحف م رسی به چگونگتوان یرا نمیز
 هن علـم کـیـه از دانشمندان متخصص اکح ی صحیتیا روایان گذشته نقل شده یشوایپ

  .)١١٨: ١٩٧٨ ی، دانابوعمرو( ده باشدی رسدارند،  مطمئن و امانتْدر نقل
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 کـهیی شهرها و عثمان زمان در شده استنساخ ِمصاحف تعداد در که آنجا از نیبنابرا
 یعقـوبی، ؛٩٩٨ ــ٣/٩٩٧: تـا بـی ّشـبه، ابـن( است نظر اختالف شد، فرستاده مصحف ها آنی برا

 زین و )۴۶۴ـ۴۵٩: ١٣۶٢ ار،یرام ؛١٩: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛۴۴ـ۴٣: ١۴٠۵ داود، یاب ابن ؛٢/١١٨: ١٣٨٧
 اسـت ردهکـ مقابله هم با و دهید کینزد از را مصاحف ۀهم هک است ردهکن ادعا یسک
 را خود زمان مصاحف ِاختالف مکتوبات، نیا بسا چه .)۶٨/۵۴ش: ١٣٨۴ ،یلیاسـماع یحاج(

  :سدینو یمتونسی  یمارغن. ندارند امام مصاحف بای ارتباط و کنند یم گزارش
 نقل میمستق ورط به یعثمان مصاحف از اند گفته را چه هر رسم علم انیشوایپ هک بدان

 هکـ بـسا و اسـت بـوده مـصاحف نیـا از یکـی از شانیـا ییبـازگو بسا چه و اند ردهکن
 بـه بـسا چه و اند ردهک بازگو را یسخن شده، مصاحف آن از هک ییها تیاکح اساس بر
 هکـنیا گمـان بـه و نمـوده اعتماد عراق و شام و هکم و نهیمد یها مصحف از یک هر
 شده، نگاشته فرستاده شهرها نیا به عثمان هک یصاحفم همان یرو از ها مصحف نیا

  .)١٢: ١٩٧۴( اند ردهک نقل را یمطالب

  ایـ ٩٠ د( هیـابوالعال شـامل نفـره پـنجی انجمنـ به.) ق ٩۵ د( یثقف یوسف بن ّحجاج
 بـه) سیخوشـنو کاتبـان از (نـارید بـن کمالـ و اصـمع ابـن ،یجحدر عاصم ،.)ق ٩۶

 بـود، عثمـان آل نـزد کـه عثمـان مصحفی رو از تا داد دستوری بصر حسنی سرپرست
 بـا کـه عثمـان مصحف بر مصاحف نیا ۀعرض و استنساخ از پس. سندیبنو رای مصاحف
 ،یبـاقالن( شـد رفـع ها آن اشکاالت و ها یکاست و گرفت صورتی جحدر عاصم اشراف
 سـاخت روانـه نـهیمد بـه را بزرگی مصحف و فرستاد امصار به را ها آن ّحجاج )٩۶: ١٩٧١

 گفتــه، شیپــ ِکتــب دیشــا رو، نیــا از. )٢/۴٣٩: ١۴٢١ ی،ّمکــ ابوطیــب ؛١/٧: تــا بــی ّشــبه، ابــن(
 منـابع گزارش باشد نظر نیا دّیمؤ تواند یم آنچه. کنند یم انیب را مصاحف نیا اختالف

ِّربْالـ ِىف مُْکُِّريَسُـ یِذَّال َوُه یۀ آ در کوفه و نهیمد با شام مصاحف اختالف از  )٢٢/ یـونس( ِرْـَْلاَو َ
 دمـشق،ی قـار عامر، ابن قرائت مطابق »ینشرکم «شام مصاحف در شده گفته که است
 انیـقار ۀیـبق قرائـت ِمطابق »مکرّیسی «مصاحف ریسا در و )٣٣١: تـا ، بیدیابوعب( است بوده
 توجـه بـا حال. )١٠٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛۵۵: ١۴٠۵ داود، یاب ابن ؛٣٢۵: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( سبع
 ؛١۵٨: ١۴٠۵ داود، یابـ ابن( است شده آغاز ّحجاج زمان در مصاحف ِیگذار نقطه نکهیا به

 اسـت؛ دوره نیـا بـه مربـوط گزارش نیا ،)۴٩۵: ١٣٧۶ حمد، ؛٢٩٠ و ٨۵: ١۴٢۶ ،یّمک ابوطالب
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 ثبـت مـصاحف اخـتالف ءجـز دینبا بود یم عثمان زمان مصاحف از یگزارش اگر رایز
 بـوده کـسان یدو هـر »ینـشرکم «و »رکمّیسیـ«ی ارشنگ شکل زمان آن در چون شد، یم

  .است

   مصحف اماما مصاحف امصار بۀسیمقا) ۵
 ِ اختالف مصاحف امصار زمان خود را با مصحفگفته، شی است مؤلفان منابع پممکن
. اند  است، گزارش کردهه عثمان مشهور بودیا مسلمانان که به مصحف امام انی میرسم

مسلم بـن مان بن ی سلعیابوالربو .) ق ١۶١ پس از د( والجهماب بن صخر بن اسیاخالد بن 
 بـا مـصحف نـهی مـصاحف اهـل مدِاختالف مورد ١٢ ،.)ق ١٧٠ پس از د( یّجماز زهر

 ، مـورد١٢ ین در ازیمصاحف اهل شام ن. )۴٧ـ۴۶: ١۴٠۵ داود، یاب ابن(  استآورده راعثمان 
، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١۶، ١٠، ٨، ٧، ۵ ،۴ یهـا فیـرد، ٣جدول شـمارۀ ( ندا با مصحف عثمان متفاوت

  .)٣۵ و ٣٢
 و او دمی مصحف عثمـان پرسـۀدربار ]بن انس [کاز مالکه  ید ابن وهب گوگرچه

 تیـ رؤِ جـا گـزارشنی در چنـدیدانـ ابـوعمرو .)۴۴: همـان(  رفته استیناز بکه گفت 
 از دیـیز بـن دیاسـ و ی ابوحـاتم سجـستان،ی بن حـارث، عاصـم جحـدریییح ید،ابوعب
، ۵٩، ۴۵، ٢٩: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو: ک.ر( است را آورده عثمان همان مصحف ایف امام مصح

 مصحف م،ییر اگر سخن مالک را بپذینبنابرا. )١١٧ و ١١٢ ،١١٠ـ١٠٩، ١٠٧، ١٠۶، ١٠٢ ،٩۶ـ٩۴
 بـا مـصحف آن ی هماهنگۀدهند  نشاناند، دهی که آن را دی عثمان در سخن کسانیاامام 
  .است صدر اسالم درامام 

  
  
  
  
  
  
  
  

  امام مصحف ِالخط رسم از دهیرس اتیروا) ٣ۀ شمار جدول

یرد
  کلمه در مصحف امامالخط رسم  یهآ/ سورهف

  یّحت  ...و ۵۵ /بقره  ١
  کمیخطـ  ۵٨ /بقره  ٢
  براهـمإ  ...و ١٢۴ /بقره ٣
ّ وصی بها َو  ١٣٢ /بقره  ۴   براهـمإَ
  لی مغفرةإسارعوا و  ١٣٣/ عمران آل  ۵
  جزؤا  ٣٣ و ٢٩ /مائده  ۶
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  منواآیقول الذین و  ۵٣ /مائده  ٧
  َّ یرتد منکممن  ۵۴ /مائده  ٨
  وضعواأ وال  ۴٧ /)توبه (برائت  ٩
  اًخذوا مسجدّالذین اتو  ١٠٧/)توبه (برائت ١٠
  ١لنظر  ١۴ /ونسی ١١
  أتی  ١٠۵ /هود ١٢
  هللا حاش  ۵١ و ٣١ /وسفی ١٣
  یفنج  ١١٠ /وسفی ١۴
  الکفر  ۴٢ /رعد ١۵
َجدأل  ٣۶ /کهف ١۶    منهااً خیرّنَ
  ینج  ٨٨ /اءیانب ١٧
  اًخرج  ٧٢ /مؤمنون ١٨
   هللاسیقولون٨٩  و٨۶ ،  ٨۵ /مؤمنون ١٩
   علی العزیزلّوتوک  ٢١٧ /شعراء ٢٠
  الظنونا  ١٠ /احزاب ٢١
  سـلونی  ٢٠ /احزاب ٢٢
  الرسوال  ۶۶ /احزاب ٢٣
  الیالسب  ۶٧ /احزاب ٢۴
  ٢لؤلؤ  ٣٣)/ مالئکه( فاطر ٢۵
  مناص نیتح وال  ٣ /صاد ٢۶
َظهر فی األُن یأ وأ  ٢۶ /مؤمن ٢٧   رضِ
  یدیکمأ کسبت فبما  ٣٠ /شوری ٢٨

                                                                 
 گفتـهی سیـع بن محمد که طور همان بلکه ،نشده ثبت گونه نیای مصحف چیه در: دیگو یدان ابوعمرو. ١

 ،انـد کـرده قرائـت »ن «دو بـا گانه هفت انیقار ۀهم. است آمده »نون «دو با دیجد و میقد مصاحف در
  .)٩۴: ١٩٧٨ (است آمده »ّلنظر «که عامر ابن از اسنادش با وبیا از ارکب بن دیعبدالحم تیروا در جز

 ؛٧٣: ١۴٢٩ ،یانبـار ابـن( اسـت بوده »الف «بدون »لؤلؤ «،امام مصحف درکه  گفتهی جحدر عاصم. ٢
 اعـرج از زیـن دیاس. است کرده گزارش »الف «با را آن نافع از قالون اما ،)۴٨ ـ۴٧ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو

). ۴٧ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو( کنند یم کتابت »الف «با جا همه در را »لؤلؤا «نهیمد اهل که کرده تیروا
 ّلکـ«: اسـت بـوده گونـه نیـا مـصاحفۀ همـ در که دیآ یبرم دییز بن دیاس از وبیا بن بشار گزارش از

 ابـن( »كذلـ تبونیک نةیالمد أهل ّوإن اآلخرة الواو بعد اًألف هیف تبونیک ّفإنهم “اللؤلؤا” هیف القرآن یف موضع
  .ستینی رفتنیپذی جحدر عاصم تیروا نیبنابرا). ١١۶: ١۴٠۵ ،داود یاب
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  جزؤا  ۴٠ /یشور ٢٩
  نفس األیتشته  ٧١ /زخرف ٣٠
   العصفذو  ١٢ /رحمن ٣١
   الحمیدّ هو الغنی اهللاّنإف  ٢۴ /حدید ٣٢
  قل  ٢٠ /ّجن ٣٣
  رایقوار  ١۶ـ١۵ /انسان ٣۴
   یخاف عقبـهاوال  ١۵ /شمس ٣۵

 هّیـرو وحـدت نبودن وی شانیپر لیدل تنها نه امصار مصاحف اختالف کتب نیابرابن
 عالمـان و انیـقاری بـاال اریبـس تیاسّحـس و دقـت انگریـب بلکـه ستیـن قرآن کتابت در

 سـپردهی بعـدی هـا نـسل بـهی دار امانت کمال با وی درست به قرآن متن تا استی اسالم
 قرآن آموزش نظامی گذار انیبن در خدا لرسو ۀمانیحک میتعال ۀجینت ،همه نیا. شود
. اسـت آن صحت از نانیاطمی برا مصحف و قرائت ۀعرض آن عناصر ازی یک که است
 بـر بودنـد، نوشته و گرفته فرا هک رای یها سوره و اتیآ ْآموزان قرآن ،یآموزش نظام نیا در

 قرآن تابتک و قرائت تفاوت به شتریب توجه ضمن تا ردندک یم عرضه او مصحف ای معلم
 احتمـالیی هـا فزونـی و هـا یاسـتک وی نگارشـی خطاهـا آن، الخـط رسمی ها یژگیو و

 جملــه از امبریــپ ارانیــ ازی گروهــ«: دیــگو یمــ ابواالحــوص. شــود معلــوم مصحفــشان
. )٢/٢۶١: ١۴١٠ سـعد، ابـن( »پرداختنـد یمـ مـصحفۀ عرض بهی ابوموس دار در مسعود ابن
 مصحفـشان بای اریبس افراد و ردک یم عرضه را قرآن رمضان ماه در دیزب«: دیگو انیسف
 و مجاهـد«: دیـگو زیـن بـهیعت بن مکح. )١٧۵: ١۴٠۵داود،  ابن ابی( »شدند یم جمع او نزد

؛ ١٠٧: تـا بـیابوعبیـد، ( »ردنـدک یمـ عرضه را مصاحف مردم ازی گروه و لبابه یاب بن عبدة
  .)۵٣: ١٩٨٨ضریس،  ابن

 از نقـل به )٣٣٠: تا بی( القرآن فضائل در ّسالم بن قاسم دیابوعب گزارش بسا چهبنابراین 
 اسـت، گونـه نیـا شـام اهـل مصاحف از حرف ٢٨ است گفته که.) ق ٣٢ د( ابودرداء

 نهیمد در صحابه بارک مصاحف و شام اهل مصحف انیم هک باشد ییها اختالف به ناظر
 مـصحف صاحب عثمان از قبل شام اهل رایز است؛ داشته وجود عمر خالفت زمان در

. داشتند ژهیو یاهتمامی اسالم مناطق ریسا مانند آن الخط رسم صحت به نسبت و بودند
  :است آورده داود یاب ابن
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 با که رای مصحف تا شد نهیمد وارد عمر عهد در دمشق مردم ازی گروه همراه ابودرداء
 عرضه تثاب بن دیز و کعب بن ّیاب ، یعل جمله از نهیمد اهل بر بودند آورده خود
  .)٧١٠ـ٢/٧٠٩: تا بی ّشبه، ابن: ک.ر زین؛ ١٧۴: ١۴٠۵( کنند

  یریگ جهینت
 باعـث آن مـورد شـش کـه اسـت مـورد ۶٠ امـصار مـصاحف ِالخط رسم اختالف ـ

 از انـد، شـده قرائت در تفاوت موجب گرچه گرید مورد ۵۴ و گردد ینم قرائت اختالف
  .ندریتعب در ریتغا و ّتنوعی نوع لکهب ندستینیی معنا تناقض و تضاد انگریب ،یمفهوم نظر
 را امصار مصاحف اختالف سبب که مشهور نظر اثباتی برا ّموجه و روشن یلیدل ـ
  .نشد افتی داند، یم عثمان زمان در امام مصاحف در معتبر قرائات ِثبت از

 بـه کـه میبدان مسلمانان جمهور و ّعامه قرائت همان را عاصم از حفص قرائت اگر ـ
 مصاحف ِالخط رسم صورت نیا در است، دهیرس ما به خدا رسول از اترمتو صورت
 ّعامـه قرائـت بـا مـورد چهـار در فقـطی یعنـ دارد؛ قرائـت نیـا با را تطابق نیشتریب کوفه

ی مقـری کـسائ و حمـزه ،عاصم از پس چون زین مورد چهار نیا در. است بوده متفاوت
 شـده کتابـت دو آن قرائـت اسـاس بر کوفه مصاحف اند، خوانده هم مانند و بوده کوفه
  .است
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  یشناس تابک
تبـة ک، مـصر، ممتان فی علـوم القـرآنّمقدشده در  ، چاپالمبانی فی نظم المبانی، )ّمصحح(جفری، آرتور  .١

  .م ١٩۵۴، یالخانج
دار بیروت، م، ی ابراهحمد ابوالفضلوشش مک، به البالغه شرح نهجعبدالحمید بن هبةاهللا، الحدید،  ابن ابی .٢

  . م١٩۶٧ه، یتب العربکاء الیحا
  . ق١۴٠۵ه، یتب العلمکال روت، داری، بالمصاحف، داود، عبداهللا یابن اب .٣
 دار روت،یـب ،یمهـدل احمد قیتحق ، Uاهللا کتابی ف االبتداء و الوقف ضاحیا ،ابن انباری، محمد بن قاسم .۴

  .م ٢٠١٠ ه،یالعلم الکتب
  . ق١۴٢٩حده، الشارقه، ّ المتةمارات العربیاال، تحقیق حاتم صالح الضامن، مرسوم الخط، همو .۵
 مؤسسة الرسـاله، روت،یب، ی افغاندیسع یق تحق،اتء القراحجة عبدالرحمن بن محمد، ابوزرعه زنجله، ابن .۶

  .ق ١۴٠٢
  . ق١۴١٠ صادر، دار روت،یب عباس، احسان قیتحق ،الکبری الطبقاتمحمد، ابن سعد،  .٧
  .تا م محمد شلتوت، بییق فهی، تحقّتاریخ المدینة المنورهّابن شبه، عمر،  .٨
 غـزوه وشـشک به ،هبالمدین انزل ما و بمکة القرآن من انزل ما و القرآن فضائل وب،یا بن محمد س،یضر ابن .٩

  .م ١٩٨٨ ر،کالف داردمشق،  ر،یبد
  .ق ١۴٠٠ المعارف، دارقاهره،  ف،یض یشوق قیتحق ،اتءالقرا فی السبعة ،یموس بن احمدابن مجاهد،  . ١٠
 ۀگنجینـ، یوشش ابوالقاسـم امـامک به ،»رسم القرآن« احمد بن حسین،بن ر ک، ابوبیشابوری نابن مهران . ١١

، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد ی جهرمـیمهدیدوشـش سـک، بـه )١ علوم قرآنی و روایی (٣بهارستان 
  .ش ١٣٨٠، یاسالم

  .ق ١۴١٧ ه،المعرف روت، داری رمضان، بمیابراهق ی تحق،الفهرستسحاق، ا محمد بن م،یند ابن .١٢
 ی عبـدالموجود، علـاحمـد عادل یق تحق، المحیط فی التفسیرالبحروسف، ی محمد بن ،ی اندلسانیابوح . ١٣

  . ق١۴٢٢، هی العلمتبکال داربیروت، محمد معوض، 
 مجمـعّمنـوره، النـة یمدال ال، احمد شرشیق تحق،یل لهجاء التنزیین التبمختصر ، بن نجاحیمان سلابوداود .١۴

  . ق١۴٢٣ فهد، کالمل
ار یـ طیـق تحق، الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیزالمرشدل، ی، عبدالرحمن بن اسماعی مقدسوشامةاب .١۵

  .ق ١۴٠۶النشر،   للطباعة وکی الترانةی قوالچ، آنکارا، دار وقف الدیآلت
یـد وصـف القلوب فـی معاملـة المحبـوب و قوت ،ی، محمد بن علیّک مابوطالب .١۶ یـق المر لـی مقـام ا طر

  .ق ١۴٢۶، هیتب العلمکال داربیروت، ، یالکی المیابراه عاصم قیتحق، التوحید
  . ق١۴٢١ ه،یلم العتبکال داربیروت،  ،خبار البلد الحراما الغرام بشفاء احمد،، محمد بن یّک مبیابوط .١٧
الـدین، دار  ، تحقیـق مـروان العطیـه، محـسن خرابـه و وفـاء تقـیالقـرآن فـضائلّبن سالم، ابوعبید قاسم  .١٨

  .تا  بیروت، بی-کثیر، دمشق ابن
، یق محمـد صـادق قمحـاویـ، تحقالمقنع فی رسم مـصاحف االمـصار د،یسع بن عثمان ،یدان ابوعمرو .١٩

  . م١٩٧٨، هیات االزهریّلکتبة الکقاهره، م
ه، یندرکق محمـد زغلـول سـالم، اسـیـ، تحقنکت االنتصار لنقل القرآنب، ی، ابوبکر محمد بن طیباقالن .٢٠

  .م ١٩٧١منشأة المعارف، 
  .تا ، بیهیتب االسالمکال ، دارینین حسیالد جاللیدوشش سک، به المحاسنمد بن محمد، ، احیبرق .٢١
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 روت، داریـ، بثقافتـه عنـد الـشیعة االمامیـه تدوینـه و تـاریخ نـشره و معرفة الحدیث و ، محمدباقر،یبهبود .٢٢
  .ق ١۴٢٧، یالهاد

  .ش ١٣٨٩،  م صادقانجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه اماتهران، ، نقد متن پاکتچی، احمد، .٢٣
 قرائت و کتابت قرآن از عـصر نـزول ۀبررسی تعامل و تقابل بین دو حوز«، محمدرضا، یلیاسماع یحاج .٢۴

  .ش ١٣٨۴، تابستان ۶٨ۀ ، شمارمطالعات اسالمی، »اتئتا تسبیع قرا
  .ش ١٣٧٨ان، ی، تهران، تبکی فشاری لسانی محمدعلۀ، ترجمعلوم قرآنیمحمدباقر، یدم، سکیح .٢۵
  .ش ١٣٧۶اسوه، تهران، ، یعقوب جعفری ۀ، ترجمالخط مصحف رسمّ قدوری، حمد، غانم .٢۶
  .ش ١٣۶٢ ر،یبکریام تهران، ،قرآن تاریخ محمود، ار،یرام .٢٧
  .ش ١٣٨۵ ،٧٢ ۀشمار ،اسالمی مطالعات ،»سبعه احرف اتیروا صدور یها نهیزم «محسن، ،یرجب .٢٨
 للتـراث، ةالـصحاب دار طنطـا، ،دیسـع نـصر قیتحق ،لهیالعق کشفی ال لةیالوس بن محمد، ی، علیسخاو .٢٩

  . ق١۴٢٧
  .ق ١٣۶٩ ه،یدریالح نجف، ، السعودسعد، ی بن موسی طاووس، علابن دّیس .٣٠
  ـب البغـاء، دمـشقیـ دیوشـش مـصطفک، بـه االتقان فی علوم القرآن،  عبدالرحمننیالد ، جاللیوطیس . ٣١
  . ق١۴١۶ر، یثک روت، دار ابنیب
نقـصان و زیـادت  هـای دیـرین دربـارۀ عـدم از سـتیزهپیوست مقالۀ بررسی کوتـاه «شبیری، سیدجواد،  .٣٢
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