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 درمورد قرائات یاالسالم طبرس ینام یخش یدگاهد
 این ینیحس محمدرضاو  نژاد اکبر یمهدو  گراوند یهنجم

  چکیده
ید کهه اانمهماداع علهوم آ می علوِم قرآنی به شمارترین  ترین و قدیمیاختالف قرائت از مهم

الم، اخهتالف نررههاب باهیارب ار راببهه بها انهوا  آع اسالمی، همواره و ار طهو  تهاریا اسه
از جملهه  اند، قرائات را در هفـ  دسـ م مورـنر نمای ـد. اند. شماری از آنان سعی کرده ااشته

هایی کم اخ الف قرائات را بم هف  دس م تقسیم کـرده انـدا امـا در نـنت دسـ م ب ـدی بـا  ایدگاه
 است.   امام ابنالفضل رازیایدگاه  و ، ایدگاه امین االسالم طبرسییکدیگر م فاوت د

ه و بهه صهورت توصهیفی ای  پژوهش حاضر ار صدا است تا با استفااه از روش کتابخانهه 
ار این باره، با ارائه یک چارچوب ار تقایم بادب  دانشم دتحلیلی، عالوه بر بیاع ایدگاه هر او 

تی کامه  و همهه جانبهه را ناهبت بهه انوا ، به مقایاه هر او ایدگاه بپراازا و از این مارر شااخ
  حاص  نماید. هاانوا  اختالف قرائت

تری از انـنات اخـ الف  تر و جـام  ب دی م اسـ  های این پژوهش عالوه بـر ارائـم تقسـیم یاف م
ابوالفضه  رازب،  امـام ترین تفاوت ایدگاه طبرسی با ایدگاهمهمقرائات، بدین نک م دس  یاف  کم 

   .  انواِ  تقایم بادب شده، و نیز ار توجه و عدم توجه به معااستار اختالف لهجه، تداخ
 

 .، اخ الف لهجمامام ابنالفضل رازی اختالف قرائت، طبرسی، انوا  اختالف قرائت،  واژگان کلیدی:

                                                           
  .:یافت یخ در یخ تأیید:و  71/2/89 تار  .71/4/7189 تار
ـ ننیس ده مسئنل ایالم علنم قرآن و حدیث دانشگاهدک ری  آمنخ م . دانش (Na_geravand@yahoo.com.) 
 ایالم . دانشیار دانشگاه(M.akbarnezhad@ilam.ac.ir.) 
( اس ادیار دانشگاه ایالم .Mohhos313@yahoo.com.) 
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 درآمد
تعداا اخهتالف  شوا. می علم قرائت قرآع، مبااب بایارب از علوم ایگر قرآع کریم محاوب

مورا ه مهم  0011ق( ار حدوا  444تیایر فی قراءات الابع نوشته اانی )م قرائات طبق ثبت ال
به ااغام و ضمیر یا صیغه حاضر و غایب، ماناد: فهرق ها  از او سوم آع و غیر مهم ه است و بیش

و (. 79شهوا )خرممهاهی، قهرآع شهااخت، بهی تها:  و امثا  آع مربوط می« يعلمون و تعلمون»
بهه ثبهت  کـریم قهرآع در کـل  القرآنیه که موارا اخهتالف قرائهات را نویاادگاع معجم القرائات 

کااد؛ که بخش اعرم آع به ااغام یها عهدم ااغهام،  مورا اختالف را ذکر می 01241اند،  رسانده
شوا )به نقه  از عرهیم زااه، نگرشهی  مربوط می بوث وقف و اب دااماله و جزئیات تجویدب و 

 . (74: 0131نوین بر تاریا و علوم قرآنی، 

ها، اختالف نرهر وجهوا اارا. بین ائّمه قراب پیمین و متأّخر نابت به انوا  اختالف قرائت 
ند که این اختالفات را ار هفت نو ، معاا کااد؛ اما برخهی نیهز ا مولفاع کوشش کراه شماری از

هاسهت: اخهتالف ها، بیش از حّد شمارش است، از جملهه آعقرائت  اختالف  ند که انوا معتقد
ار حرکات از نرر اعراب و بااء، تقدیم و تأخیر، زیاات و نقصاع، مد و قصر، تحفیف و تمدید، 

هها ترقیق و تفخیم، اخفاء و اظهار، فک و ااغام، اماله و روم و اشمام به انوا  مختلف، و جز این
هایی از علهوم قرآنهی،  ارسپرااخته است )طاهرب، ها هاب قرائت به تفصی  به ذکر آع تابکه ک

  (. 73 /2 :0194التمهید فی علوم القرآع، ؛ معرفت، 410/ 0  :0199
ب دی هف  گانـم را بـرای انـنات اخـ الف قرائـ  ان  ـا   کم تقسیم ،اندیشم دانی میاع در

 نیـ  در بـین خـنرد. بـم ششـم می [2]ام ابنالفضـل رازیو امـ [3]اند، امین االسالم طبرسـی کرده
ق )ابهن جهزرب، الامهر فهی 388اندیمماداع ایای، نرر برخی همچوع ابهن جهزرب متوفهاب 

ق )زرکمی، البرهاع فی علوم القهرآع، 497(، زرکمی متوفاب 83ه62/ 1تا:  القرائات العمر، بی
: 1917، تأویه  ممه   القهرآع، ق )ابهن قتیبهه642( و ابن قتیبه متوفاب 732ه738/ 1: 1711

ایدگاه امین االسالم طبرسهی بها با این وجوا اند.  (، با نرر طبرسی هماو و بایار شبیه83ه 82
ایدگاه برخی اندیمماداِع قب  و بعد از خوا، متفاوت است. از جمله اانمماداع علوم ایای قب  

؛ مواب، نهزو  173/ 6: 1847 )معرفت، التمهید فی علوم القرآع،امام ابنالفضل رازی از وب، 
( و 373/ 3  :1833؛ سیوطی، االتقاع فی علوم القهرآع، 316 :1843قرآع و رویاب هفت حرف، 
هاب ارائهه شهده ار قرائهات  بادب باف اولتی، تحلی  و بررسی تقایم ابو غانم بن حمداع )پارچه



 

 

ید
گاه

د
 نیام خیش 

رس
 طب

الم
الس

ا
 ی

ت
رائا

رد ق
مو

در
 

455 

انهوا  اخهتالف  ( است. و از پژوهمهگراع پها از وب، کهه ار مهورا68/ 6: 1891قرآع کریم، 
اع به صبحی صالح )جهواع آراسهته، ارسهاامه علهوم تن می هاب متفاوتی اارند،ها، ایدگاهقرائت

 ( اشاره نموا.646: 1833قرآنی، 
آنچه که ار این نوشتار مّدنرر است؛ بررسی ایدگاه شهیا طبرسهی اربهاره انهوا  اخهتالف 

ا بدین طریق تجزیه و تحلیه  ارسهتی از است؛ ت ابنالفضل رازیها و مقایاه آع با ایدگاه قرائت
تر اسهت  تهر و صهحیح باهدب مابقی انوا  اختالف قرائت به است آید. و ار آخر به یهک اسهته

سپا بهه تجزیهه و تحلیه  و بیهاع  ویابیم. باابراین ار ابتدا ایدگاه این او اانمماد را ذکر نمواه 
 نماییم: نقاط ضعف و قوت هریک اشاره می

 هاباره انواع اختالف قرائتدیدگاه طبرسی در 
 ا:شن می تصور صورت هفت ها از ایدگاه طبرسی، بر قرائت اختالف

 كلمات اعراب در . اختالف1

ار آیهه  «فيضاعفه » کلمهه ماناد ورا:آ نمی پدید هاآع معااب و نوشتن صورت ار تفاوتی که
 تفهاوت معاها و صهورت حها  هر ار ولی اند؛ خوانده نصب یا به رفع را فاء که سوره بقره؛ 242
 (.07/ 0: 0131کاد )طبرسی، مجمع البیاع فی تفایر القرآع،  نمی

تفایر خوا، ار البه الب آیات ایگهر، بهه معرفهی و ممهخ   شیا طبرسی عالوه بر مقدمه
 ماید: فرها پرااخته است؛ از جمله ار موارا زیر؛ که قرآع کریم مینمواع انوا  اختالف قرائت


نَ َالَوَ  ِْرم  ن آنََُُكمََْي  نََْق ْومَ َش 

 
وُكمََْأ دُّ نََِص  ْسِجدََِع   رامََِالْم 

ْ
نََْاْل

 
 البّتهه و» ؛(6)مائهده/  ت ْعت ُدواَأ

 «.وااارا تعّدب به را شما ااشتاد، باز الحرام ماجد از را شما که گروهی توزب کیاه نباید
نن  »طبرسی ار تفایر مجمع البیاع، اختالف قرائت ارباره لفظ       ََ از نهو  اخهتالف  را« َشا

نویاد: نافع بهه روایهت اسهماعی  و ااند. و میکاد، میار اعراب که تفاوتی ار معاا ایجاا نمی
نن  »ابن عامر و ابو ب ر،  ََ اند.  اند. باقی قاریاع به فتح نوع خوانده را به س وِع نوِع او  خوانده« َش

 ایهن بهر باا نیز نوع س وع و ست.ا غلیاع و ضرباع وزع بر و مصدر که است این بر فتح نوع، باا
 بهه کاهد کهه: کلمههسپا اضافه مهی .لیاع: مث  هاتاد. وزع این بر مصدرها از برخی که است

. اسهت شهده است ه وارا قاعده طبق کهـ  همزه حذف و نوع به فتحه با انتقا  ثانیا   و نوع س وع
بهر طبهق  (.316 /6 نیات )همهاع،  معای اختالف موجب قرائت، اختالف این صورت، هر ار

مثا  فوق، برخی از اختالف ار اعراب ار هیئت و ش   کلمه و نیز ار معااب آع تفاوتی ایجهاا 
     روا. می کااد و همین امر ی ی از موارا اختالف قرائات از ایدگاه طبرسی به شمار نمی
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 صورت نه دد؛گر می معنا تغيير باعث كه اعراب در . اختالف2

گراا؛ یعای موجب تغییر کهارکرا آع  موجب تغییر إعراب کلمه می  قرائت  ار این نو ، اختالف
شهوا  طورب که به کلمه ایگرب تبدی  می ار ترکیب یا حرکات باایی آع. یعای ساختار صرفی آع؛ به

رغم اختالف ار ش   کتابت؛ یعای رمزههاب نوشهتارب، پیهدا خواههد  و معااب متفاوتی هم، علی
جا تغییر خواهد کرا، چوع لفظ تغییر کراه است؛ اّما ارزش معاایی تغییهر  کرا. معااب لفظ ار این

   (.637/ 1 : 1836شااختی وجوه و نرایر ار قرآع،   ن راه است )العوا، بررسی زباع
انـد،  هایی که ار اعراب کلمه، تغییراتهی پدیهد آوراهباابراین گاهی برخی از اختالف قرائت

آن ه ار ش   و صورت اصهلی کلمهه تغییهرب  گراند، بیمیسبب اختالف و تغییر معااب کلمه 
 فرماید:هاب زیر که قرآع کریم میایجاا کااد. هماناد مثا 


ُتناَتِلْك ََوَ  ََإِبْراِهيمَ َآت يْناهاَُحج  ََن ْرف عََُق ْوِمهََََِع  ر جات  نََْد  ب ك ََإِنَ َن شاءََُم  ِكيمَ َر  لِيمَ َح   )انعام/ ع 

 بخهواهیم کهه را کا هر ارجات ،ااایم قومش برابر ار ابراهیم به هک بوا ما حّجت آع و»(؛ 31
 .«ااناست ح یم تو پروراگار زیرا بریم، می فرا

 است؛ که طبق فرمواه« َدَرجعت  »ار این آیه، اختالف قرائت از نو  اختالف ار اعراب کلمه 
. انهد کهراه قرائهت تاوین بدوع ایگراع و تاوین به را کلمه این یعقوب و کوفه اه  شیا طبرسی،

 ایهن بهه اوم قرائهت و ارجاتاد. صاحباع شوا،می براه باال چهآع که معااست این به او  قرائت
/ 3: 1823اسهت )طبرسهی، مجمهع البیهاع، ارجات خوا شوا،می براه باال چهآع که معااست

 باشد.می(. باابراین، اختالف از نو  اختالف ار اعراب که سبب تغییر معاا گرایده است، 129
 است محفوظ چنان هم صورت ولى دهد،می تغيير را معنا كه كلمات؛ حروف در . اختالف3

هع َكْيَف »قرائِت  ماناد ِشز  َْ  ار آیه شریفه: (؛19/ 1)هماع،  «نَشرهع كيفا  يعـ  ن 

ََاْنُظرََْوَ  ََالِْعظامََِإِل  ْيف  ْما ََن ْكُسوهاَُثمَ َنُنِِْشُهاَك  اَْل  َ َف ل م  ََُت ب ّي  ْعل مََُقال ََل 

 
نَ َأ

 
ََأ َاهلل  ََُْكلََََع  َءَ َش 

 پیونهد ههم بهه برااشهته را ههاآع چگونهه باگهر، ههااسهتخواع[  این] به و»(؛ 619)بقره/  ق دير
 براب[  مراه ساختن زنده چگونگِی ] که هاگامی پا .«پوشانیم می آع بر گوشت سپا اهیم. می

 تواناست. چیزب هر بر خداوند که اانم می[  اکاوع: » ]گفت شد، آش ار او
ناگفته پیداست که اختالف ار حروف کلمه فوق، تغییرب ار صهورت اصهلی کلمهه ایجهاا 

 یابد.کاد؛ اما معااب آع به صورت زیر اگرگوع و تغییر مینمی
هع ِشز  َْ   کاهیم ها را زنهده مهی؛ یعای: او باره آعنَشرهعها را جمع خواهیم کرا. و یعای: ما آع ن 

در این مثال، هم حروف کلمم تغییر پیدا کـرده اسـ  و (. 688: 1847ر، ار آستانه قرآع، )بالش
 هم مع ای آن، اما در شکل ننش اری تغییری پدیدار نشده اس .
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 معنا نه است؛ صورت تغيير باعث كه حروف؛ . اختالف4

 کریمه: آیه ماناد
َََْاكن ْتََإِن ةَ َإاِل  ْيح  ة ََص   «.با و بوا فریاا کی تاها»(؛ 69)یا/  واِحد 

نیهز قرائهت شهده اسهت. از قهو  ( صهیحه یک جز نبوا) «واحاه  زقية إال» که به صورت    
 (.63/ 1: 1823باشاد )طبرسی، مجمع البیاع، می معاا به یک او هر زقیه و صیحه طبرسی

نمونه ایگرب از اختالف حروف که ار معاا تغییهر ایجهاا ن هراه اسهت؛ امها صهورت آع را 
 فرماید:که قرآع کریم میکراه است، عبارت است از این اگرگوع


نْعامَ َهِذهََِقالُواَوَ 

 
ْرث ََوَ َأ ُمهاَالَِحْجرَ َح  نََْإاِل ََي ْطع  َ ْعِمِهمََْن شااءََُم  نْعاامَ َوَ َبِا

 
اْتََأ م  َوَ َُظُهوُرهااَُحرل

نْعامَ 
 
ااهللََِاْسمَ َي ْذُكُرونَ َالَأ ل ْيه  ل ْيهََِاْفِِتاءَ َع  َِيِهمََْع  ْج

ي  ََِس  ونَ َاكنُاواَماب ُ  بهه و»(؛ 183)انعهام/  ي ْفاِت 
 بخهواهیم مها که کای جز که است، مماو [  هاب]کمتزار و هااام هااین: »گفتاد خواشاع زعم
 هاییاام و .«است شده حرام هاآع پمت[ بر شدع سوار] که است هاییاام و بخورا، آع از نباید

 زواب بهه[ خهدا] بهر افتهرا صهرف بهه براند نمی[ ها]آع بر را خدا نام[  ذبح هاگام] که[ ااشتاد]
 اهد. می جزا باتاد می افترا چهآع خاطر به را آناع[ خدا]

 مم هن و اند خوانده «حرج» را به صورت« ِحْجر  »ممهور، کلمه  غیر نویاد: قراءطبرسی می
 عقه  ست: حرام،ار معااب زیر به کار رفته ا ِحْجر  نباشد و  هاآع میاع تفاوتی معاا لحاظ از است

 (.693/ 3او )هماع،  نگهدارب یعای: زع؛ حجرِ . قاضی ماع یعای: قاضی؛ حجرِ . ماع و
ند و ار صورت آع تغییر ایجاا شده است؛ امها ا ار این آیه، حروف راء و جیم، جابه جا شده

 شیا طبرسی؛ مم ن است از لحاظ معاا، تفاوتی میاع آع او نباشد.گف م طبق 

 دهدمی تغيير را معنا و صورت كه كلمه؛ . اختالف5

قرائهت  مثا  زیهر آمهده اسهت: ار مقدمه تفایر مجمع البیاع، براب این نو  اختالف قرائت
 (.63/ 1نیز وارا شده است )هماع،  «مَضود طلح»که به صورت  «مَضود طلع»

 كلمات تقدیم و تأخيرِ در . اختالف6

 آیم شریفم: ماناد 

ْتََوَ  ةََُجاء  ْكر  وََْس   قلََِتَالْم 

ْ
 ایهن آورا[  پهیش به] را حقیقت مرگ، س رات و»(؛ 07ق/ ) بِاْل

 .«!گریختی می آع از که است هماع
 نیز قرائت شده است )هماع(.« بعلموت الحق سكرة جعءت و»که به صورت 
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 كلمات زیاده و نقصان در . اختالف7

 آیم شریفم: قرائت ماناد

ِمل ْتهََُماَوَ  يِْديِهمََْع 

 
 «.بخورند خواشاع استهاِب  کارکراِ [ از] و آع میوه از تا» ؛(81)یا/  أ

همان طنر کم مشهند اسـ  در عبـارت دوم،  نیز قرائت شده است.« و مع فملت ايهيهم»که  
 نیامده اس .« ه»ضمیر 

 از زیهرا اسهت؛ بهتر و زیباتر وجه اوم: گویدکاد که وب مینق  می طوسی طبرسی از شیا
  (.63/ 1تواع خواند )هماع،  می را کدام هر قرائت اختالف مورا را که است شده وارا ائمه

 دیدگاه ابوالفضل رازى 
ها پرااخته است امام ابوالفض  رازب از جمله قاریاع به نامی است که به استه بادب انوا  اختالف قرائت

ت کهه انهوا  (؛ ایماع نیز بهه نحهوب تهالش کهراه اسه833/ 1: 1844هایی از علوم قرآنی،  )طاهرب، ارس
 (.173/ 6: 1847ها را به هفت نو ، ماحصر کاد )معرفت، التمهید فی علوم القرآع، اختالف قرائت

شوند )خویی، میب دی  ها ار هفت نو ، تقایمرازب نیز، اختالف قرائت ابنالفضل از مارر
مواب، نهزو  قهرآع و روایهات هفهت حهرف،  ؛636: 1836بیاع ار علوم و ماائ  کلی قرآع، 

(؛ اما ایدگاه ابوالفض  رازب ار 373/ 3  :1833؛ سیوطی، االتقاع فی علوم القرآع، 316 :1843
زرقانی ار مااه  العرفهاع اارا. ای  هاب قاب  مالحرهبادب با ایدگاه طبرسی تفاوت تقایم نحوه

 الزرقهانی، مااهه  العرفهاع فهی علهوم) را بر ایگراع ترجیح اااه است« ابنالفضل رازی»نرریه 
ما  باابراین،. نیات همراه مثا  با رازب سخن»ا که: شن می (. وب یااآور023/ 0: 0409القرآع، 

)زرقانی، ترجمه مااه  العرفهاع فهی علهوم « کایم می ارائه مثالی هفتگانه وجوه از مورا هر براب
تاییهد و مهورا ابنالفضـل رازی . با این بیاع؛ انوا  اختالف قرائت از سوب  (131: 1831القرآع، 

 ها از سوب زرقانی آمده است.زرقانی است؛ اما مثا 
 انوا  اختالف قرائت از ایدگاه ابوالفض  رازب عبارتاد از:

 . اختالف اسماء1

 شریفم: ها، به عاواع نمونه آیهار مفرا و مثّای و جمع و مذکر و مؤنث و مبالغه و نرایر این

ِينَ َوَ  ماناتِِهمََُْهمََْاَّل 

 
ْهِدهََِوَ َِِل و عهدشهاع هـا  و کاانی که امانت»(؛ 3 ماوع/ؤ)م راُعونَ َمَْع 

  «.دکاا می را مراعات
 (.136است )هماع،  شده قرائت او هر ألمانتهم إفراا و ألماناتهم جمع بهاین آیم 
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 . اختالف در افعال 2

مث  ماضی، مضار ، امر؛ و اسااا فع  به مذکر و مؤنهث؛ و مهت لم و مخاطهب؛ و فاعه  و 
 :؛ به عاواع نمونه آیهمفعو  به
ب ناَف قالُوا ْسفارِناَب ّْيَ َباِعدََْر 

 
ههاب مها را  گفتاد: اب پروراگار ما، مازلگاه و»؛ (19)سباء/  أ

 «.از هم اور گرااع
 شهمراه اعها فعه  بهتر عبارت به و فع  امر عاواع به بعِفاْه  و باشد ماااا رباا لفظ که آع باابر

 عاهواع بهه رب رفهع« ... ب  بّعه رّبَع» به صورت که چااع هم است؛ شده خوانده نصب به شوا،
  (.138و  136است  )هماع،  شده قرائت خبریه جمله عاواع به بّعد ماضی فع  و مبتدا

 . اختالف در اقسام اِعراب. مثل آیه3


ارَ َالَإِذاَت باي ْعُتْمَوَ  ََيُض  ِهيدَ َالَوَ َاكتِب  د، شهاهدب اب کایه و چوع معامله»(؛ 232)بقره/  ش 

 .«گیرید. و نباید به کاتب و شاهد زیانی برسد
َضعر»  باشهد؛ ناهیهه ال کهآع باابر فتح، .است شده قرائت آع رفع به هم و راء فتح به هم« ال ي 

 متماثه  حهرف او ااغهام الی  به راء حرف و شوا، می مجزوم آع از بعد فع  صورت این ار که
 نافیهه «الى» از بعهد فهتح زیهرا باشد؛ نافیه ال که آع بر باا یضار رفع به قرائت اما. گیرا می فتحه

اْرِ ََُذو شهریفه آیهه آع نریر و. است مرفو  ِجيادََُالْع   لفهظ آع ار کهه اسهت (11)بهرو//  الْم 
 باشهد «العار » کلمه صفت که آع باابر و رفع، به باشد «ذو» اسم صفت که آع بر باا «المجيه»
 وجهوه کهه کاهد نمی فرقی شوا، می مالحره که گونه هماع جه،و این ار. است شده قرائت جر به

 .(138فع  )هماع،  یا باشد اسم ار اعراب اختالف

 و نقصان  ه. اختالف در زیاد4

   :ماناد آیه

ل ق ََماَوَ  رَ َخ  ك  نىْثَوَ َاَّل 

ُ
 «.و سنگ د بم آن کم نر و ماده را بیافرید»(ا 1)لیل/   اِْل

 (.138)هماع،   است شده قرائت نیز «األنثى و الذكر و» ورتص به «خلق مع» کلمه حذف با که

 . اختالف در تقدیم و تأخير 5

 :نریر آیه شریفه


ْتََوَ  ةََُجاء  ْكر  ْوِتََس   قلََالْم 

ْ
 «.رسد می به راستی که بیهوشی مرگ فرا» ؛(07 )ق/ بِاْل

 (.138است )هماع،  شده قرائت نیز «بعلموت الحق سكرة جعءت و» صورت که به
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 . اختالف در قلب و تبدیل از یك كلمه به كلمه دیگر و از یك حرف به حرف دیگر 6

 آیه ار( با زاء) نامزها مث  لفظ


ََاْنُظرََْوَ  ََالِْعظامََِإِل  ْيف  هـا را شگننـم بـم هـم  ب گر کم اسـ  نان»ا (227)بقره / نُنِِْشُهاَك 

 «.پینندیم می
 . است شده قرائت نیز راء با کم

 :آیه ار ْلح  َط  کلمه چاین هم


ََوَ  لْح  ْنُضودَ َط   «.شده  اش بر یکدیگر شیده مینه و درخ  منزی کم»ا (69)واقعه/  م 
 فعه  و اسهم میهاع فرقهی ابهدا  بهه اختالف ار باابراین، است. شده خوانده نی « طلاع» کم

 (.138نیات )هماع، 

 ها  ق، تسهيل، ادغام، اظهار و امثال این؛ مانند: فتح و اماله، ترقيق، تفخيم، تحقيها اختالف لغات یا لهجه .7

 آیه مثال  ار

َْل تاكَ َه 
 
ِديُثََأ  «.آیا خبر موسی به تو رسدیه است؟» ؛(9)طه/   ُموىسَح 
ََب اى عبهارت ار همچاهین. اسهت شهده قرائت نیز اماله و فتح به «موسى» و «أتى» الفاظ

 نیهز وجهه این ار باابراین .است شده تقرائ اماله و فتح به «بلى» حرف (4 )قیامت/ ...َقاِدرِينَ 
 (.034هماع، نیات ) حرف و فع  و اسم میاع تفاوتی

 بررسی 
رسد ار حیبه اختالف قرائات باهیار مههم هاهتاد، بها او ایدگاه ار ماائلی که به نرر می

 ی دیگر ار اختالفاد. باا براین ار بیاع موارا اختالفی، ذکر ن ات ذی  ضرورب است.

 جهاختالف له. 1

انوا  اختالف قرائهت، بهه شهمار آوراع اخهتالف ب دی  ار تقایمها  ترین بحثی ی از مهم
باهدب خهوا،  طهور کهه گفتهه شهد، شهیا طبرسهی ار گروهست. هماعها بادب ار استه ها لهجه

ها به شمار نیاوراه است؛ اما صریحا  ار تقایم بادِب اختالف لهجه را جزِو انوا  اختالف قرائت
ترین، نو  از انهوا  اخهتالف قرائهت محاهوب  ترین و اساسی ف لهجه، جزِو اصلی، اختالرازی

 شده است.
تهر و قابه  قبهو  ، بهه االیه  زیهر، ایدگاه طبرسیهااختالف لهجه رسد ار مورانرر می به

 :باشد تر صحیح



 

 

ید
گاه

د
 نیام خیش 

رس
 طب

الم
الس

ا
 ی

ت
رائا

رد ق
مو

در
 

414 

باشهد و بها اخهتالف لهجهه فهرق  ه اختالف قرائت ار واقع اختالف ار اعراب کلمهات مهی
زبهاع  یرا مم ن است کای ار اثر ااشتن لهجه نتواند یک اعراب را هماناد یهک عربکاد؛ ز می

خواهد هماع قرائت و اعهراب اصهلی را تلفهظ نمایهد، لهی ن زبهاع او  ااا کاد که ار حقیقت می
انعباف ندارا و قاار نیات اعراب اصلی را واضح تلفظ کاد. باابراین، این تلفهظ ار اثهر لهجهه 

ههم چاهین چیهزب وجهوا ااشهت و  ئت نیات؛ لذا ار زماع رسو  الّلهاست، تفاوت ار قرا
نمواند. به عبهارت ایگهر  ااناتاد، چه باا تأیید هم می ها را مراوا نمی گونه تفاوتحضرت این

اب از صفات زبانی است که به محیبی خاص واباهته اسهت و همهه افهراا ایهن  لهجه مجموعه
)محیاهن، القرائهات و   هاسهت اب از این لهجهه عهمحیط ار این صفات ممترکاد و زباع مجمو

لهجه؛ توانایی آامهی بهر سهخن   (. باابراین مارور از اختالف97: 0403اثرها فی علوم العربیه، 
هها نیاهت )معرفهت، التمهیهد فهی  گفتن بر لغات گوناگوع و سخن گفتن به وسیله لغات و واژه

 مات اس .ا بلکم اخ الف در گنیش کل(223: 0194علوم القرآع، 

 ترقیهق، تفخهیم، اظههار، اب از قبیه : ااغهام،ه ن ته ایگر ایا ه اگرچه موارا اختالف لهجه
تحقیق، مربوط به چگهونگی تهالوت کهراع  و تلیین، تخفیف، تمدید، قصر، مّد، اشبا ، اماله،

 ار (؛ امها اخهتالف373 /3  :1833آیات قرآع کریم است )سیوطی، االتقاع فهی علهوم القهرآع، 
« اصهو »هها بهه کهه از آع تاههی  تخفیف، مد، قصر، فتح، ابدا  و اشمام، روم، اظهار، ام،ااغ

هها متاهو  و متعهدا شهوا. ایهن صهفات و شوا، از مواراب نیاتاد که لفظ و معاا ار آعتعبیر می
بهواع خهار/ « لفهظ واحهد»هها را از ها وجوا اارا، آعخصوصیات که تاو  ار تلفظ و اااب آع

خوئی، بیهاع )  بداریم محاوب حرف و کلمه ار اختالف رایف ار را ها آع بتوانیم تا سازا ؛ نمی
/ 0تها:  ؛ ابن جزرب، الامر فی العقرائهات العمهر، بی242 :0132ار علوم و ماائ  کلی قرآع، 

؛ الزرقانی، مااهه  العرفهاع 000و  001/ 2: 0194؛ معرفت، التمهید فی علوم القرآع، 29و  23
 (. و به تبِع آع ار شمار انوا  اختالف قرائت قرار گیرا.031و  027/ 0: 0409، فی علوم القرآع

رازب، و برخی ایگر از اانمهماداع، ار تقاهیم خهوا انجهام  ابنالفضله ار حقیقت آع چه 
تهرین ارتبهاط بها تفهاوت را، کهه بهیش« اصهو  قرائهات»اند، تالش ار این جهت بهواه کهه  اااه

هها ار چاهین مهواراب  ایم خوا بگاجاناد؛ زیرا غالبا  تفاوت لهجههاب عرب اارند، ار تق لهجه
ار صورتی که قهرآع کهریم  (.641: 1833گراند )جواع آراسته، ارساامه علوم قرآع،  آش ار می

تهرین و ااراب فصهیح به زباع عربی و ار اص  به لهجه قریش ناز  شده که قوم رسهو  اکهرم
شوا، صحیح نیات )عمر، عرب مربوط میهای  به لهجهکه اختالف قرائات لهجه بواند. و این

 (.92/ 0: 0779معجم القرائات القرآنیه، 
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ها، از گرچه ار تقایم بادب طبرسی ارباره انوا  اختالف قرائته الزم به یااآورب است که ا
ست، سخای به میاع نیامهده ها اشبا ، مد، ترقیق، تفخیم، اماله و ... که از موارا اختالف لهجه

باشهد؛ و  نمی هـا ست؛ اما این مورا الیلی بر عدم توجه شیا طبرسی به مائله اختالف لهجهها
الب تفایر مجمع البیاع موجوا است. و شیا طبرسی ضمن شهر   الی  بر این مدعا نیز ار البه

 که:برخی از آیات، به این امور پرااخته است. از جمله این
َ: ها آمدهئتار تفایر مجمع البیاع ضمن شر  تفاوت قرا ََال  ْيب    لللُْمت ِقاّيَُهاد  ََفِياهَََِر 

 .  به اشبا  خوانده شده است« ال ريب فيهى»( به صورت 2)بقره/ 
قرائت کراه است و ار لفظ، هاء را به یهاء وصه  « فيهى ههى»نویاد: ابن کثیر طبرسی می
اگر قبه  از ههاء، حهرِف  چاین است هر هائی که قب  از آع یاء ساکن باشد. پانمواه و نیز این

گراا. و حف  نیز بها ایهن قهو  واو وص  می ساکای غیر از یاء وجوا ااشته باشد، آع به واسبه
قرائهت کهراه اسهت. و ماناهد نرهر قتیبهه ار قهولش؛ « فيهاى مهعناع»جها کهه موافق است ار آع

 [1].(003/ 0: 0192 )طبرسی، مجمع البیاع فی تفایر القرآع،« سأصلي »و « فمالقي »
نهد؛ امها از ا توجه ویژه ااشهته ها اختالف لهجه رسد که ایماع به مائلهبا این بیاع به نرر می

و ایهن  گیرنهد. هها جهاب نمیانوا  اختالف قرائهت ایدگاه ایماع، این اختالفات ار زیرمجموعه
نهوعی از ، به عاواع و برخی ایگر از قرآع پژوهاع ابنالفضل رازیکه ار ایدگاه  است مهمی ن ته

 .شواایده می انوا  اختالف قرائت
 متفهاوت هاب لهجه از ناشی اختالف وجه همگی ف راع وب، به عبارت ایگر؛ طبرسی و هم

 اختالفی وجه چاین که را واقعیت این اند؛ ولی شمراه مجاز امرب نرر، اظهار مقام ار چه گر را
هایی ارباره قرآع و وحی،  لح، پژوهشاند )صبحی صا گرفته ناایده اارا وجوا هاقرائت ار عمال  

اندا امـا  بم عبارت دیگرا وجند اخ الف لهجم را در برخی آیات قرآن تأیید نمنده (.141: 1847
 اند. با علم بم آن، اخ الف لهجم را از مرادیِق اخ الف قرائ  بم شمار نیاورده

 . تداخلِ برخی انواع2

باید مورا نقهد قهرار گیهرا، ایهن  نالفضل رازیاببادب  ه از جمله موارا ایگرب که ار تقایم
اسهماء و   است که هفت وجه یاا شده ار برخی جاها با ی دیگر تهداخ  اارنهد. زیهرا اخهتالف

: 0193آید )مهواب، نهزو  قهرآع و رویهاب هفهت حهرف،  افعا ، خوا یک وجه به حااب می
 یک از او هر است، شده محاوب نو  او نرریه، این ار که افعا  و اسماء ار اختالف(. و 013
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 ههم مقابه  ار و آوراع حااب به قام او را ها آع باابراین، .است هیئت ار اختالف یعای باب،
بهوا  نخواههد جههت شهش از بهیش اخهتالف اقاهام حااب این با و ندارا مفهومی اااع، قرار

ار حهالی کهه ار تقاهیم باهدب  .(242 :0132خوئی، بیهاع ار علهوم و ماهائ  کلهی قهرآع، )
طبرسی، تقایمات بر حاب تغییر ار حروف، حرکات و کلمات است. و بهین افعها  و اسهماء 

 تف ی ی قائ  نمده است.
 انهوا  اخهتالف قرائهت، بهر بهاب ار رازب را ایدگاه ابوالفضه  العرفاع، مااه  ار ه زرقانی

 حبهاقالنی و شهیا طبرسهی تهرجی البیب بن ب ر ابو قاضی ، الجرزب بن الخیر ابی ابن مذهب
ابنالفضـل ایدگاه  نق  (.023/ 0: 0409الزرقانی، مااه  العرفاع فی علوم القرآع، اااه است )

 ماناهد حهروف از ناشهی اختالف به اب اشاره هیچ «اللوائح» کتاب ار وب که این است ار رازی
 کهه ایگر اختالف وجه شش از کدامهیچ ار اختالف وجه این و ن راه؛ «تعلموع» و «یعلموع»

 ار امهر و مضار  و ماضی افعا  صرف از که را اختالفی وب کهاین ایگر و. نیات کراه ذکر وب
 ااخه  وجه را بایهد این کهحالی  ار آوراه؛ به شمار ماتق  وجه یک شوا می ناشی کلمات اااء
ههایی  ماهتق  )صهبحی صهالح، پژوهش وجهه یک ؛ نه بدانیم اعراب از ناشی اختالف وجه ار

 . (141: 1847 ارباره قرآع و وحی،

 . توجه به تغيير معنا و یا عدم توجه به آن3

 یک تاها باید آع را تغییر عدم و معاا برخی همچوع آیت الله خویی بر این باورند که تغییر -
 آع معاهاب خهواه شوا، می عوض کلمه ش   و ظاهر صورت او این ار زیرا کایم؛ حااب وجه
 چوع سازا، نمی رقم او و گونه او را قرائت و ااشت. خواهدن تفاوتی ن اد، تغییر یا و بیابد تغییر

 قرائهت قام او این باید که است معاا. این نه باشد، می نرر مورا لفظ تاها ها قرائت اختالف ار
یابهد  مهی تقلیه  هها قرائت اختالف گانه هفت وجوه هم صورت این ار و گراا حااب قام یك

ار  ابنالفضـل رازی(. برخهی همچهوع 678: 1836، )خویی، بیاع ار علوم و ماائ  کلی قرآع
ند؛ و فقهط بهه ا خوا، هیچ اسمی از اختالف ار معاا یا عدم آع به میاع نیاوراههای  تقایم بادب

ند؛ اما توجه به تغییر و یا عدم تغییر ار معاا، ار تقاهیم باهدب طبرسهی کهامال  ا لفظ توجه ااشته
پاج نو  از انواِ  اختالف قرائهت از ایهدگاه وب،  جایی که علی الراهر ارمحاوس است؛ تا آع

تواع بدوع توجهه بهه معهانی ار این نگاه قاب  مماهده است. و به عبارتی، ایدگاه طبرسی را نمی
نرر گرفت. عالوه بر این، وب هرکدام از این تغییرات معاایی و یها عهدِم آع را مربهوط بهه تغییهر 

 ته است.اعراب، حروف و کلمات به صورت مجزا اانا
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  نتیجه
را بهه هفهت نهو  تقاهیم  مجمع البیاع با صراحت، اختالف قرائات شیا طبرسی ار مقدمه

جاب گرفته است؛ کهه ار واقهع بهدوع ای  نمواه است. ار تقایم بادب وب، ن ات قاب  مالحره
ها کام  نخواهد بوا. استه بادب وب شام : اختالف ار حرکهات، حهروف ها اختالف قرائتآع

ها به تغییرات معاایی و عدم تغییرات ار معاها توجهه شهده مات است؛ که ار هر کدام از آعو کل
است. عالوه بر این، افزایش یا کاهش عبارات، تقدیم و تهاخیر ار کلمهه نیهز از انهوا  اخهتالف 

 شوند. قرائت از ایدگاه طبرسی محاوب می
ب و زرکمی کامال  هماو و موافهق ایدگاه طبرسی با ایدگاه کاانی همچوع ابن قتیبه، ابن جزر

ابنالفضـل است. اما این ایدگاه عالوه بر ن ات اشتراکی که با برخی ایگر از قرآع پژوهاع همچوع 
 ، غانم ابن حمداع و صبحی صالح اارند، ااراب اختالفات اساسی و بایار مهم است. رازی

تالف لهجه، تداخ  انهواِ  ابوالفض  رازب، ار اخ ترین تفاوت ایدگاه طبرسی با ایدگاهمهم
 بادب شده، و نیز ار توجه و عدم توجه به معااست. تقایم

ار البه الب تفایر مجمع ای  امین االسالم طبرسی ضمن توجه کام  و بیاع اختالفات لهجه
کهه ار ایهدگاه البیاع، اختالف لهجه را از انوا  اختالف قرائت به حااب نیاوراه است؛ حا  آع

 ها به شمار آمده است.ترین انوا  اختالف قرائتاختالف لهجه از مهم ابوالفض  رازب،
هـایی  ، تهداخ ابنالفضل رازی هاب ارائه شده از انوا  اختالف قرائت از سوبار تقایم بادب

 اهد. خورا؛ که این تداخالت، محصور بواع آع را به هفت نو  تحت شعا  قرار میبه چمم می
ایدگاه ابوالفضه  رازب، ار توجهه شهیا طبرسهی بهه معاها و  تفاوت ایگر ایدگاه طبرسی با

 هاس . بادب ارنرر گرفتن تغییرات معاایی ار تقایم
هها، بادب جهامع و کامه  از انهوا  اخهتالف قرائهت با این وصف، بهراب ارائهه یهک تقاهیم

 گراا:می بادب زیر پیماهاا تقایم
 انواع اختالف قرائات

 ه اختالف ار هیئت کلمه1
 ه با تغییر معاا( همرا1 
 ( عدم تغییر در مع ا2 

 ـ اخ الف در اعرا 2
 ـ اخ الف در اف ایش و کاهش کلمات1
 ـ اخ الف در قل  حروف4
 ـ اخ الف در تقدیم و تأخیر5
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 ها نوشت پی
ق( از علماب قرع شمم هجرب و 173امین االسالم، ابو علی فض  بن حان طبرسی )[ 1]

 ثقم اسـ قدرب که  ، شخصیت عالی«فی تفایر القرآعمجمع البیاع »صاحب تفایر ارزشماد 
 (.27، ص1847؛ حلبی، 13، ص1849)مواب، 

عبد الرحمن بهن محهّدا احمهد بهن الحاهن بهن باهدار عجلهی، رازب، ابهو الفضه  [ 2]
)سیر اعالم الاهب،، محمهد بهن احمهد بهن عثمهاع  رود بم شمار می ق( عالم قرائت841ه717)

 (.181: 13الذهبی، 

ترجمه مجمع البیاع فی تفاهیر  طبرسی،)ر موارا ار این باره می تواع به آارس: از ایگ[ 1]
 مراجعه نموا. .(327/ 20 :0131القرآع، 
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