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ــوص.ایرانیان.آثار.زیادی. ــلمانان.و.به.خص با.وجود.آن.که.مس

ــد.و.قرائت.قرآن.کریم.از.خود.به.یادگار. ــۀ.دو.علم.تجوی در.زمین

گذاشته.اند،.ولی.کمتر.شاهدیم.که.این.آثار.مورد.توّجه.مصّححان.

ــد..این.در.حالی.است.که. ــورمان.قرار.گرفته.باش و.محّققان.کش

ــرقان.عالقه.مند.به.فرهنگ.عربی. محّققان.عرب.و.حّتی.مستش

ــالمی،.بیش.از.یک.قرن.است.که.به.این.مهم.می.پردازند.. و.اس

ــار.متن. ــاهد.انتش ــال.جاری)1390(.ش با.این.حال،.در.آغاز.س

ــدۀ.کتاب.تحفةالقّراء.اثر.مصطفی.بن.ابراهیم.قاری. تصحیح.ش

ــهدی.)د..حدود.1080.هـ(.از.قاریان.دورۀ.صفوی. تبریزی.مش

ــن.فؤادیان.)دانشیار. ــط.دکتر.محمدحس بودیم..این.کتاب.توّس

ــارات.آژنگ.منتشر. ــوی.انتش ــگاه.تهران(.تصحیح.و.از.س دانش

شده.است.

مؤلّف کتاب

آن.طور.که.در.مقّدمۀ.مصّحح.آمده:.

ــد.ابراهیم.از.علماء.قرن. ــاّل.مصطفی.قاری،.فرزند.محّم »م

ــال.1007.هـ.ق.در.تبریز. ــت.که.در.س یازدهم..هـجری.اس

ــده.است.و.عمر.خویش.را.در.طلب.قرآنی.و.معارف. متولد.ش

اهل.بیت.علیهم.السالم.گذرانیده.است«.2..

وی.در.ادامه،.وفات.تبریزی.را.پس.از.سال.1088.هـ.ق.تخمین.

زده.است.3.

ــاب.دارای.تألیفات.متعّددی.در.تجوید.و.قرائت.و. مؤلّف.این.کت

سایر.علوم.قرآنی.است.که.عبارت.اند.از:.

-.تحفةالقّراء )در.تجوید.و.قرائت(

-.متّمم.تحفةالقّراء.)در.اسامی.ُسَور.و.تعداد.آیات.آن(

-.ملحق.تحفةالقّراء.)در.زندگی.نامۀ.عاصم.و.راویان.او(

- تحفةاالبرار.)خالصۀ.تحفةالقّراء(

ــتن.آن.5.سال.به.طول. ــاد.القاری.)کتابی.بزرگ.که.نوش -.ارش

انجامید(

در.مقّدمۀ.آقای.دکتر.فؤادیان.به.کتاب.تحفةاالبرار.اشاره.نشده.

است.

کتاب تحفةالقّراء

ــق.و.تصحیح.دو.نوع.معیار.را.در. ــخه.برای.تحقی در.انتخاب.نس

نظر.می.گیرند:

-.قدمت.)ارزش.تاریخی.اثر(

-.موضوع.)ارزش.محتوایی.اثر(

ــن.به.موضوع.و. ــت.چگونگی.پرداخت ــورد.اخیر.ممکن.اس در.م

تجزیه.و.تحلیل.آن.نیز.موضوعّیت.داشته.باشد.

ــّراء.از.نظر.قدمت. ــاب.تحفةالق ــت.که.کت ــت.آن.اس حقیق

ــان.دهندۀ.وضعّیت. ارزش.چندانی.ندارد؛.مگر.آن.که.بگوییم.نش

ــّخص.تاریخی. ــت.و.آموزش.قرآن.کریم.در.یک.دورۀ.مش قرائ

ــات.این.کتاب.که.برای. ــت..از.جملۀ.اّطالع )عصر.صفوی(.اس

ــت.اشارۀ.مؤلّف. پژوهندگان.عرصۀ.تاریخ.قرائات.قابل.توّجه.اس

به.رواج.قرائت.عاصم.به.هر.دو.روایتش.است:.

ــه.قرآن.مجید.و.فرقان.حمید،.در.اکثر.بالد.به.قرائت. »بدانک

عاصم.نوشته.شده.و.به.روایت.عاصم.خوانده.می.شود..بنا.بر.

این.ضرور.شد.ذکر.روایَتین.راویان.عاصم.و....«5..

ــط.این.دوره.در.ایران.تثبیت. می.دانیم.که.روایت.حفص.در.اواس

ــت6..اّما.این.که.این.اتّفاق.دقیقًا.در.چه.زمانی.رخ.داده. ــده.اس ش

ــت.که.با.استفاده.از.این.گونه.متون.می.توان.از.آن. موضوعی.اس

آگاهی.یافت.

این.کتاب.به.لحاظ.محتوا.نیز.حرفی.برای.گفتن.ندارد.چون.

نگاهـی به نسخۀ تصحیح شدۀ تحفـة القـّراء

سیدحسیـن مرعشـی*

Hosein_marashi@yahoo.com./)1..دانشجوی.دکتری.زبان.و.ادبّیات.عربی.)دانشگاه.سن.ژوزف.بیروت

2..تحفةالقّراء،.ص.نوزده.

3..همان،.ص.بیست..البته.بر.روی.جلد.کتاب.به.تاریخ.1080.هـ.ق.اشاره.شده.که.ظاهراً.همان.صحیح.است.

4..قاريان و حافظان ايرانی،.ص.46.

5..تحفةالقّراء،.ص.105..نیز:.ص.2.

6..قاریان.و.حافظان.ایرانی،.ص.3.
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مطلب.تازه.ای.در.آن.ذکر.نشده.است..ولی.شاید.چگونگی.ارائۀ.

ــد..امروزه. ــرای.خوانندگان.این.کتاب.قابل.توّجه.باش مطالب.ب

ـ. ـ.عمدتًاـ. شاهد.آن.هستیم.که.مؤلّفان.کتب.تجوید.و.قرائتـ.

به.شکلی.سلیقه.ای.به.این.کار.می.پردازند،.در.حالی.که.در.قدیم.

این.گونه.نبوده.است..مصّحح.محترم.در.این.باره.می.گوید:.

ــت.تصحیح.و.معّرفی. »....و.هدف.دوم.که.هدف.مصّحح.اس

ــم.الخّط.قرآن.از.تألیفات. کتاب.جامعی.در.علم.تجوید.و.رس

متقّدمین.به.زبان.فارسی.است.تا.به.این.وسیله.میزان.توّجه.

ــد.و.کیفّیت.آموزش.آن.در. ــنایی.متقّدمین.با.فن.تجوی و.آش

ــی.زبانان.در.آن.روزگاران.مشّخص.گردیده.و.راه. میان.فارس

برای.مقایسۀ.شیوه.آموزش،.و.بهره.گیری.هرچه.بهتر.هموار.

گردد«7...

ــژه.ای.به.مخاطبان. ــت.مصّحح.عنایت.وی همان.طور.که.پیداس

فارسی.زبان.دارد..او.در.جای.دیگری.می.گوید:.

ــده.و.مالحظۀ.فهرست.های. ــی.های.انجام.ش »نتیجۀ.بررس

ــان.می.دهد.که.تا.قرن. ــف.کتاب.های.علم.تجوید.نش مختل

ــی.در.این.علم.به. ــم.تألیفات.قابل.توّجهی.به.زبان.فارس ده

ــمند.تحفةالقّراء.اثر.مال. ــیده.است.و.کتاب.ارزش انجام.نرس

ــهدی.....از.اّولین.کتاب.های. ــزی.مش مصطفی.قاری.تبری

تألیف.شده.در.علم.تجوید.به.زبان.فارسی.است....«8...

ــی.تألیفات.فارسی.در. با.توّجه.به.این.اظهارات.در.ادامه.به.بررس

حیطه.علم.تجوید.و.سایر.علوم.مرتبط.می.پردازیم.

کتاب های تجوید و قرائت به زبان فارسی

ـ.اعّم.از.ایرانی.و.غیر.ایرانی. واقعّیت.آن.است.که.فارسی.زبانانـ.

ــ.از.دیرباز.به.علم.تجوید.اهتمام.نشان.داده.و.تألیفات.متعّددی.

ــته.اند..در.ادامه.به.برخی.از. ــن.باره.از.خود.به.یادگار.گذاش در.ای

این.تألیفات،.که.در.دو.قرن.8.و.9.هجری.نوشته.شده.اند،.اشاره.

می.کنیم.:

-.کتاب.تجوید،.نوشتۀ.احمد.بن.حسین.همدانی.9.)قرن.8(.

ــه.التهانی،.حافظ. ــرح.حرز.االمانی.و.وج -.مبرز.المعانی.فی.ش

محّمد.بن.عمر.عمادی.)زنده.در.762.هـ(

ــوط.فی.القرائات.السبع.و.المضبوط.من.إضائات.الطبع،. -.المبس

محّمد.سمرقندی.)د.780.هـ(..این.کتاب.دارای.3.مجلّد.کاماًل.

مجّزاست.که.دو.مجلّد.آن.به.فارسی.است..تصحیح.بخش.دوم.

ــرکار.خانم.اخوان.دانش.آموختۀ. ــن.کتاب.عنوان.پایان.نامۀ.س ای

ــت.در.گنجینۀ  ــت.و.قرار.اس ــن.بوده.اس ــگاه.اصول.الدی دانش

بهارستان.)علوم.قرآنی،.5(.به.چاپ.رسد.

ــمرقندی. ــرح.آن:.عین.الترتیل،.محّمد.س -.قصیدۀ.الترتیل.و.ش

)د..780.هـ(

ــی.)د..838.هـ.(..از. ــن.علی.جرجان ــرآن،.محّمد.ب -.تجویدالق

ــط.راقم. ــت..این.کتاب.توّس این.کتاب.چاپ.های.مختلفی.هس

ــطور.تصحیح.و.در.کتاب.گنجینۀ.بهارستان.)علوم.قرآنی. این.س

شماره.4(.به.چاپ.رسیده.است.

ــن.عرب.اصفهانی. ــی.معرفة.التجوید،.طاهر.ب ــدّر.الفرید.ف -.ال

ــر.در.تجوید.قرآن.به.زبان. ـــ(..این.اثر.کتابی.بی.نظی )د..886.ه

فارسی.است..مؤلّف.که.شاگرد.مبّرز.ابن.جزری.)د..833.هـ..ق(.

ــائل.تجوید.را.به.شکلی. ــیراز.بوده.است.در.این.کتاب.مس در.ش

ــّنتی.تجوید،. ــت..او.عالوه.بر.مطالب.س علمی.مطرح.کرده.اس

ــی.زبانان.در.تلّفظ.حروف.نیز.اشاره.کرده. به.لغزشگاه.های.فارس

است..از.این.کتاب.نیز.دو.تصحیح.و.چاپ.موجود.است:.نخست،.

ــت؛10.و.دیگر،. ــّید.محّمدرضا.رضاپور.و.زکّیه.دهش تصحیح.س

تصحیح.آقای.ابوالفضل.عاّلمی11..

ــالۀ.مفّصلی.در.رسم.الخّط.قرآن. .اصفهانی.همچنین.صاحب.رس

است.به.نام:.َمنَهل.الَعطشان.فی.رسم.اَحُرف.القرآن..این.کتاب.

توّسط.مؤلّف.این.مقاله.تصحیح،.و.در.کتاب.گنجینۀ بهارستان.

)علوم.قرآنی،.3(.به.چاپ.رسیده.است..

ــر،.حسین.بن.عثمان.َسَروی. ــر.فی.القرائات.العش -.منهاج.النش

)اواخر.قرن9(..مؤلّف.که.از.شاگردان.ابن.جزری.است.این.کتاب.

را.در.دو.بخش.اصل.و.فرش.به.فارسی.نوشته.است..

ــمرقندی.)نیمۀ.قرن.10(.. -.قواعد.القرآن،.یارمحّمد.خداداد.س

ــط.دکتر.بیژن.کرمی.تصحیح...و.در.کتاب.گنجینۀ. این.اثر.توّس

بهارستان.)علوم.قرآنی،.4(.به.چاپ.رسیده.است.

ــی.زبان.در. ــی.از.آثار.برجای.مانده.از.قاریان.فارس .این.تنها.بخش

ــت..نکتۀ.قابل.توّجه.آن. عرصۀ.تجوید.و.قرائت.قرآن.کریم.اس

است.که.در.اکثر.این.کتاب.ها.عالوه.بر.قواعد.تجوید،.به.قواعد.

7..تحفةالقّراء،.ص.هجده.

8..همان،.ص.نه.

9..فهرست.کتابخانۀ.مجلس.شورای.ملی،.ج2،.ص30؛.فهرست.کتب.خطی.کتابخانۀ.مرکزی.آستان.قدس.رضوی،.ج23،.ص24.

10...بنیاد.پژوهش.های.اسالمی.آستان.قدس.رضوی،.مجموعه.رسائل.فارسی،.دفتر.نهم،.ص.77.

11...سّید.حسین.مرعشی،.گنجینه.بهارستان.)علوم.قرآنی؛.4(،.ص.343..با.توّجه.به.اطالعات.موجود.در.زمان.تصحیح،.نام.و.مؤلّف.این.رساله.اشتباهاً.درج.شده.است.
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ــاره.شده.است،. ــم.الخط.و.وقف.و.ابتدا.در.قرآن.کریم.نیز.اش رس

بنابراین.وجود.این.گونه.مسائل.در.کتاب.تحفةالقّراء امر.غریب.

یا.جدیدی.نیست..عالوه.بر.این،.برخی.از.این.آثار.حاوی.مطالبی.

ــت..از.جملۀ.این. ــورد.بحث.ما.فاقد.آن.اس ــتند.که.کتاب.م هس

مطالب.می.توان.به.مراتب.قرائت.و.عیوب.قرائت.و.مستحسنات.

ــت.که.اگر.بناست. ــؤال.مطرح.اس ــاره.کرد..حال.این.س آن.اش

ــیوۀ.نگارش.تألیفات.تجویدی.متقّدمین.الگو.بگیریم،.چه. از.ش

نیازی.است.که.سراغ.کتابی.مثل.تحفةالقّراء برویم؟!.

ح.اشاره.می.کنیم. در.پایان.به.برخی.لغزش.های.مصحِّ

لغزشگاه های تصحیح

ــح.این.کتاب.موّفق. ــد.مصّحح.در.مجموع.در.کار.تصحی هرچن

بوده.ولی.کاستی.ها.و.لغزش.هایی.هم.در.آن.دیده.می.شود.

ــخه،.یکی. ــاس.دو.نس ــن.اثر.بر.اس ــح،.ای ــۀ.مصّح ــه.گفت 1..ب

ــت.نویس.و.دیگری.چاپ.سنگی.تصحیح.شده.است..نسخۀ. دس

ــتفاده.در.این.تصحیح،.طبق.آنچه.در.مقّدمه.ذکر.شده،. مورد.اس

ــتان.قدس.رضوی.است.که. ــخۀ.شمارۀ.1440.کتابخانۀ.آس نس

ــال.1230.کتابت.کرده. ــن.بن.غالمعلی.آن.را.در.حدود.س حس

است.12..در.اینجا.باید.به.دو.نکته.اشاره.کنیم:.

ــاله.62.دست.نویس.در.ایران،.و. ــت.آن.که.از.این.رس نخس

ــخه.در.خارج.کشور.موجود.است..از.این.میان.دو.نسخه. چند.نس

ــمارۀ.12147/1.کتابخانۀ. ــت:.یکی.نسخۀ.ش به.خّط.مؤلّف.اس

ــده،13.و.دیگری. ــال.1068.کتابت.ش ــه.در.رجب.س مجلس.ک

ــمارۀ.2018.کتابخانۀ.سپهساالر.که.تاریخ.کتابت.آن. نسخۀ.ش

ــت.14.با.توّجه.به.فاصلۀ.زمانی.میان.دو.نسخه. ــال.1072.اس س

احتمال.دارد.تغییرات.و.اصالحاتی.در.نسخۀ.دوم.رخ.داده.باشد..

ــتفاده.از.این.دو.نسخه.می.توانست.نواقصی.را. در.هر.صورت.اس

که.در.نسخۀ.چاپ.شده.مشاهده.می.شود.برطرف.کند.

نکتۀ.دیگر.آن.که.نسخۀ.دست.نویس.مورد.استفادۀ.مصّحح.

در.کتابخانۀ.وزیری.یزد.نگهداری.می.شود.نه.در.کتابخانۀ.آستان.

قدس!15.

2..در.بسیاری.از.موارد.به.منبع.احادیث.در.پانوشت.اشاره.نشده.

است.
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