بسمه تعالی
معاونت آموزش و پژوهش

**توضیحات تکمیلی:

*طرق منتخب روايت حفص از عاصم*
 مقدمه
در بحث قرائات  ،توجه به چهار واژه ضروري است:
قرائت :آنچه كه راويان يك قاري از قرّاء عشره بر آن اتفاق نظر دارند؛ مانند :قرائت كلمه «يَكْذبون» (بقره )01 :كه حفص و
شعبه روايان عاصم ،باالتفاق از وي نقل كردهاند و در قرائت برخي ديگر از قراء عشره «يُكَذِّبون» آمدهاست.
روايت :آنچه هر يك از راويان يك قاري در نقل آن اختالف كردهاند؛ مانند« :هُزُواً» باا واو باه روايات حفاص از عاصام و
«هُزُؤاً» با همزه به روايت شعبه از عاصم.
طريق :آنچه از يك راوي به اختالف نقل شدهاست ،نكته اين كه نقل كنندگان را نيز نسالً بعدالنّسال  ،طرياق مينامناد؛
مانند :توسط مد منفصل از طريق شاطبيه از هاشمي و قصر منفصل از طريق روضه المعدّل از زرعان.
وجه :آنچه قاري بدون التزام به يك طريق خاص ،در خواندن انواع آن مختار است؛ مانند :وجوه مختلف وقاف بار سااكن
عارضي در آخر كلمات (اسكان ،رَوم  ،اشمام و  )..و يا ميزان مد سكون عارضي.
نكته :در منابع مختلف ،از قرائات و روايات و طرق به «خالف واجب» و از وجوه به «خالف جائز» تعبير شدهاست1.
با توجه به تأكيد اغلب منابع مبني بر عدم تركيب قرائات ،روايات و طرق ،به ويژه توجه خاصي كه از سوي علمااي معتبار
الّابّاع2
علم قرائت در منابع منتشر شده در سالهاي اخير همچون كتاب مشهور «صريح النّص» تأليف عالماه علاي محماد ع
شيخ القراء و المقاري اسبق مصر ،نسبت به لزوم رعايت طرق حفص و عدم تركيب آنها مبذول شاده اسات ،ضارورت اشاراف
قاريان و حافظان جمهوري اسالمي ايران بر ميزان حداقلّي از طرق مشهور حفص احساس مي شود.
عالمه كبير محمد بن الجزري (م  388ق) در كتاب «النشر في القراءات العشر» و نيز در منظومه معروف «طيباه النشار»،
روايت حفص از عاصم را از دو طريق عبيد بن صباح و عمرو بن صباح برگزيده است.
وي طريق عبيد را از طريق هاشمي و ابوطاهر (از طريق اشناني) و طريق عمرو را از دو طريق فيل و زرعاان نقال نماوده
است.
 1و اما الخالف الجائز :فهو خالف اوالوجه التی علی سبيل التخيير  ...فالقاريء مخير االتيان بأي وجهه منها  ...و هذا االوجه الختياريه ال يقال لها قراءات و ال روايات و ال طرق بل يقال لها اوجه درايه
فقط (.المهذب  ،محمد سالم محيسن)
 2عالمه محقق معاصر شيخ علی بن محمد الضباع (م  1831هـ.ق مطابق با سال  1831ش شيخ القراء و المقاريء مصر ،تنها مرجع تصحيح و تأييد مصاحف قبل از تشكيل اولين لجنة تصحيح
مصاحف در جهان اسالم.
آثار عديدة وي از منابع معتبر علوم قرآنی محسوب میشود .بسياري از علما و قاريان مشهور جهان اسالم از جمله عالمه شيخ عبدالفتاح القاضی رئيس سابق لجنة تصحيح مصاحف جهان اسالم،
شيخ امين الطنطاوي  ،شيخ محمود خليل الحصري ،شيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد و  ...از شاگردان وي به شمار میآيند.
كتاب مشهور «صريح النص فی الكلمات المختلف فيها عن حفص» از آثار بديع اين دانشمند زمانه محسوب میشود .وي در اين كتاب ،طرق گوناگون حفص راوي عاصم كوفی را براساس طريق
«طيبه النشر» عالمه محمد بن الجزري گردآوري و به تعبيري احيا نمودهاست.
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بدين ترتيب:
چهار طريق روايت حفص عبارت اند از :هاشمي  ،ابوطاهر ،فيل و زرعان.
الزم به ذكر است كه ابن الجزري ،طرق چهارگانه فوق را نيز از دهها طريق نقل نموده كه نهايتاً تعداد طرق حفص ،آنگوناه
كه در برخي منابع همچون كتاب «رفع االلغاز» نوشته دانشمند معاصر مصري ،حمداهلل حافظ الصفْتي آمده است به  56طرياق
بالغ ميشود.
توجه به اين نكته ضروري است كه در طرق گوناگون حفص ،تمام موارد اختالف فقط به  10مورد محدود ميشود كه از اين
موارد  10گانه به خلف حفص تعبير شدهاست.
در ساير كلمات قرآنكريم به روايت حفص از عاصم ،اتفاق نظر وجود دارد.
شرح مختصر موارد  12گانه خلف از طريق «طیبه النشر»
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 -1تكبير
اختالف اهل ادا در تكبير:
اول – عدم تكبير به طور مطلق  .اين روش اكثر طرق محسوب و بر گفتن تكبير ارجح است.
دوم – تكبير عام در آغاز تمام سورههاي قرآن غير از سوره توبه چرا كه سوره توبه بدون بسمه نازل شده و تكبير مرتبط
با بسماهلل است .اين روش در تعدد يكي از طرق آمدهاست.
سوم – تكبير خاص:
الف  .از آخر سوره ضحي و مابعد آن تا آخر سوره ناس.
ب  .از اول سوره شرح و ما بعد آن تا اول سوره ناس.
وجه نامگذاري تكبير خاص ،اختصاص آن به سور ختم (از ضحي تا آخر قرآن) ميباشد.
ناگفته نماند كه افزودن اختياري تهليل (الاله اال اهلل) و تحميد (الحمداهلل) به تكبير ،فقط در سور ختم مجاز است.
 -2مد منفصل
طرق حفص در كشش مد منفصل ،به مقادير مختلف (از قصر تا حداكثر فوق توسط) نقل كردهاند .ناگفته نماند كه در مورد
مد «النافيه» در عبارت توحيد (الاله اال اهلل) مشهور به «مد تعظيم» به جز يك طريق ،تمام طق حفص ميزان آن را برابر با ساير
مدهاي منفصل گرفتهاند .تنها طريق هُذَلي در قصر منفصل ،مد تعظيم را به توسط اختيار كردهاست.
 -3مد متصل
طرق مختلف ،در كشش اين مد به سه صورت توسط ،فوق توسط و طول اختالف دارند.

 8مأخذ «صريح النص»  -عالمه علی محمد الضّباع
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 -4مد عَيْن
اين مورد از مد لين صرفاً در هجاء «عَيْن» در حروف مقطعه دو سوره مريم و شوري (كهيعص – حم عسق) واقع شاده و طارق
حفص آن را به سه ميزان طول ،توسط و قصر آوردهاند.
 -5يَبْصُطُ (بقره )245:؛ بَصْطهً (اعراف )96 :
به دو صورت «س» و «ص» مورد اختالف است .در مصاحف موافق با طريق شاطبيه« ،س» بر باالي كلمه ،داللت بر صحت قرائت
به «س» دارد.
 -9المصيطرون (طور)33:
به دو صورت «ص» و «س» خوانده شدهاست و در مصاحف موافق با شاطبيه «،س» در زير كلمه ،داللت بر ارجحيات «ص»
همراه با جواز «س» دارد.
 -3بمصيطر (غاشيه )22:
در طرق ،به اختالف «ص» و «س» آمدهاست.
 -8آلذّكرين ،اَآلن ،اَهلل:
به دو صورت ابدال به الف مدي همراه با مد الزم (از جمع طرق) و نيز تساهيل همازه وصال (ءَاَلاذكرين  ،ءَ اَالن ،ءَاَهلل) در
برخي طرق ،آمده است.
 -6يلهث ذلك (اعراف)139 :
اغلب طرق حفص به ادغام «ث» در «ذ» خواندهاند غير از دو طريق كه «ث» را اظهار نمودهاند.
 -11اركب معنا(هود)42 :
به دو صورت ادغام و اظهار «ب» خوانده شدهاست .اكثراً به ادغام «ب» در «م» خواناده و تعادادي نياز «ب» را نازد «م»
اظهار نمودهاند.
 -11يس و القرآن (يس  )1:؛ ن و القلم (قلم)1:
در صورت وصل حروف مقطعه به ادامه عبارت ،اكثراً نون ساكنه را نزد واو ،اظهار و تعدادي نيز ادغام كردهاند.
 -12التأمنّا (يوسف)11:
به دو صورت«اشمام» و «رَوْم» نقل شدهاست.
 -13سكتهاي چهارگانه (عوجا قيما؛ مرقدنا هذا ؛ من راق ؛ بل ران)
طرق حفص در سكت يا ادراج (عدم سكت) اين كلمات به اشكال عديده خواندهاند :سكت چهارگانه ادراج چهارگانه ساكت دو
مورد اول ،سكت دو مورد آخر ،سكت در غير «مرقدنا».
 -14فِرق (شعراء)93:
اغلب به تفخيم «ر» و برخي به ترقيق «ر» خواندهاند.
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 -15فما آَتاني (نمل)39 :
در وقف ،از برخي به اثبات ياء (فما آتاني) و از برخي ديگر به حذف آن (فما آتان) نقل شدهاست .بديهي است كه در وصل
«فما آتاني اهلل» خوانده ميشود.
 -19ماليه هلك (حاقّه 28 :و )26
در صورت وصل ،به دو صورت ادغام كامل و نيز اظهار همراه با سكت مختصر خوانده شدهاست.
 -13الم نخلقكم (مرسالت )21 :
اكثر قريب به اتفاق ،به ادغام محض خوانده و تنها تعداد كمي از طرق ،آن را به ادغام ناقص (همراه با ابقاي صفت استعالي قااف
) نقل كردهاند.
 -18سالسال (انسان)4:
هنگام وقف ،اكثر طرق به سكون «ل» آخر و حذف الف بدل از تنوين (سالسل) خواندهاند و توسط تعدادي از طرق نيز به اثبات
الف «سَالسِال» نقل شدهاست.
 -16ضعف ،ضعفاً (روم)54 :
طرق حفص در فتحه و ضمة ضاء اختالف كردها ند .مطابق آنچه از حفص نقل شده ،وي در تمام كلمات قرآن غير از ضامه «ض»
در كلمه فوقالذكر از عاصم تبعيت كردهاست.
 -21ساكن قبل از همزه:
سكت ميان حرف صحيح ساكن و همزه پس از آن مانند قُرآن ،و االخره  ،سَوْء شَيْ ء  ،من آمن  ،خلوْا الي ،ابنْي ادم و  ...به ساه
صورت:
الف – عدم سكت مطلق (توسط تمام اهل اداء)
ب -سكت عام (در تمام موارد)
ج -سكت خاص (فقط بر الف و الم تعريف ،شي ء و ساكن منفصل نظير من آمن)
 -21ادغام نون ساكن در (ل ،ر)
آراي اكثر طرق حفص بر ادغام بالغنه استوار است ،اما تعدادي از طرق به ادغام مع الغنّه نون در «ل» « ،ر» خواندهاند.
شوراي بررسي و تدوين آئين نامه مسابقات كشور ،پس از بحث و بررسي جوانب امر ،نهايتاً چهار طريق از طرق حفص را با
ويژگيهاي مندرج در جدول پيوست برگزيده است و التزام شركتكنندگان مسابقات قرائات و حفاظ در ساطح منطقاهاي و
كشوري را به يكي از طرق چهارگانه فوق با رعايت «اصل عدم تركيب طرق» ضروري ميشمارد.
امروز سطح توانايي قاريان و حافظان ميهن اسالمي تا به آنجا رسيدهاست كه به خوبي از عهده رعايت طرق حفص و عدم
تركيب آنها ميآيند ،به ويژه آن كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،به موازات حّور روزافزون ،چشمگير و قدرتمندانه آنان در
عرصه مجامع مختلف بينالمللي ،سطح انتظار مخاطبان و به ويژه اهل فنّ از اين عزيزان افزايش يافته است و لذا تسلط علماي
و عملي ايشان بر اين امر ،قرين مصلحت ميباشد.
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منتخب طرق مختلف حفص (از طريق طيبه النشر)
عبيد بن صباح (از طريق اشناني)
رديف

كلمات مورد اختالف

عمرو بن صباح

هاشمي

ابوطاهر

فيل

زرعان

شاطبيه

جامع

حمامي(از طريق مصباح)

روضه المعدل

0

تكبير

ندارد

ندارد

پايان سور ختم (ضحي تا ناس)

ندارد

1

مد منفصل

توسط – فوق توسط

توسط

قصر

قصر

8

مد متصل

توسط – فوق توسط

طول

توسط

طول

4

مدعين (مريم و شوري)

طول – توسط

قصر

توسط

قصر

6

يبصط – بصطه

س

س

ص

ص

5

المصيطرون

ص–س

س

س

س

7

بمصيطر

ص

ص

ص

س

3

آلذكرين – آالن – اهلل

ابدال – تسهيل

ابدال

ابدال

ابدال

9

يلهث ذلك

ادغام

ادغام

ادغام

ادغام

01

اركب معنا

ادغام

اظهار

ادغام

ادغام

00

يس – ن

اظهار

اظهار

اظهار

ادغام

01

التأمنّا

اشمام – روم

اشمام

اشمام

اشمام

سكت

ادراج

سكت

ادراج

04

فرق

ترقيق – تفخيم

تفخيم

تفخيم

تفخيم

06

فما آتان

اثبات – حذف

حذف

حذف

حذف

05

ماليه هلك

اظهار – ادغام

ادغام  -اظهار

ادغام  -اظهار

ادغام – اظهار

07

الم نخلقكم

تام – ناقص

تام

تام

تام

03

سالسال

اثبات – حذف

حذف

حذف

حذف

09

ضعف – ضعفاً

فتح – ضم

فتح

فتح

ضم

11

سكت بر ساكن قبل از همزه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

10

غنه نون در ل  ،ر

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

08

(خُلف حفص)

عوج ًا -مرقدنا – من راق –
بل ران
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