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 �رفع اختالف قرائات یعلم یراهکارها
 ����عبدالحميد نورديو  ���محمدجواد كوچك يزديو  ��احمد صادقيان

 چکیده
ت، نقد و یا ترجیح یک قرائت بر قرائات دیگر، یکـی از موضـوعاتی ئابررسی اختالفات قرا

وجود این اختالف، یکی از  و با ،که جایگاه ویژه نزد مفسرین و فقیهان جهان اسالم دارد ؛است
رف، نحـو و صـتمسک به دانش زبان عربی از حیث  ؛تواند به رفع آن بپردازد می هایی کهراهکار

ها، حـاکی از آن  این حوزه کار شده و برآیند بررسیمرور بر روی مقاالتی که در . باشد می لغت
دان علـم قرائـت موافقـت بـا است، که ادعای تواتر قرائات قابل قبول نیست، هرچند که دانشمن

خط مصحف، صحت سند و شهرت قرائـت و پـذیرفتگی در زبـان عربـی را مشـروط صـحت 
گیری از ادبیـات عـرب و  ترین راه رفع اختالف بهره ترین و علمی دانند؛ ولیکن منطقی قرائت می

هـای ترجیحـی از جملـه تـرجیح واژگـان، تـرجیح نحـوی، تـرجیح مبتنـی بـر  الهام از مالک
باشد؛که اهمیـت تحقیـق فراگیـر در  رسی به قرائت صحیح و ارجح می گی، جهت دستپیوست

 سازد.  این علم را نمایان می
 

 ،قرآن کریم، اختالف قرائت، تواتر قرائات، نقد و ترجیح قرائت، تواتر قـرآن واژگان کلیدی:
 گانه هفتقرائت عامه، قرائت صحیح، قرائت 

                                                           
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ٢٤/٠٦/١٣٩٨ تار  .١٢/٠٩/١٣٩٨ تار
 ahmadsadeghian13@yahoo. com: زدی یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. ��
 Mj. koochakyazdi@yahoo. com: زینور واحد مهر امیدانشگاه پ اریاستاد. ���
 abdolhamid. navardi@gmail. com: مسئول) سندهی(نو زدی یدانشگاه آزاد اسالم ثیقرآن و حد یدکترا ی. دانشجو����
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 قدمهم
 هـا و عبـارتها  خواندن و تکلم کردن و به لفظ آوردن کلمه قرائت در لغت و عرف به معنای

 :١٤٠٨المعجـم الوسـیط،  ، انیس و دیگـران،١٠٠٥ / ٣: تا بیمنتهی العرب،  پور، صفی( ستا
خواندن قرآن در واقع همان قرائت اسـت، کـه کلمـات و عبـارات آن بـه لفـظ، جـاری )، ٧٧٢

و از آن جایی که روح االمـین، بـرای اولـین ) ١٤١٦/ ١: ٤١٢گردد (زرقانی، مناهل العرفان،  می
دانیم که پیامبر  قرائت و نازل کرده، لذا قرائت صحیح را همان قرائتی می  �بار قرآن را بر پیامبر

ــا خوانده�اســالم ــان،  ، قــرآن را ب ــد (طبرســی، مجمــع البی ). و حضــرت ٣٩٧/  ٥: ١٤١٥ان
ان وحـی شـده، بـر مـردم تـالوت و در زمان خود، با همان قرائتی که بر قلب نازنینش �محمد

ابالغ فرمودند. از زمانی که قرآن نازل شده، اکثر آیات آن با یک قرائت، اداء شده اسـت و هـیچ 
باشد ولیکن بعضی از کلمات آن موجـب اخـتالف  مشکلی در قرائت درست و صحیح آن نمی

ن اسالم بـر سـر های متفاوتی روبرو شده است. موضوعی که اکنون علمای جها شده و با قرائت
 مطابقت دارد.  �ها، با خواندن پیامبر اسالم آن بحث دارند که کدام از آن خواندن

شناخت قرائت صحیح آیات از دو جهت برای مسلمانان اهمیـت و ضـرورت دارد: اول لذا 
و  )٥٨٢ /٢ :١٤١٣اصـول الکـافی،  ؛ کلینـی،٢٠ /مزمـل( آنبه از جهت قرائت قرآن و ترغیب 

و دوم از جهـت تفسـیر  قرآنی در نمـازهای  ئت سوره حمد و یکی دیگر از سورهواجب بودن قرا
 . )٦٣٤/ ١: ١٤٠٩ طباطبائی یزدی،(العروة الوثقی،  قرآن

از این جهت فقهای جهان اسالم، در خصوص قرائت صحیح آن، موضوع را مورد کنکـاش 
 /١ :١٤٢٠حکـام، تحریـر اال همـو، ؛١١٥/ ١: ١٤١٣رجـال العامـه حلـی، حلی، اند، ( قرارداده

؛ ٢٧٣ /١ : تـا بـیالمعـاد، ؛ سـبزواری، ٢٣٩ /١: تـا بـیکشف الغطـاء،  ؛ کاشف الغطاء،٢٤٥
 /١ :١٤٠٩العـروة الـوثقی، ؛ طباطبـائی یـزدی، ٣٩ /٢ :تـا بـیمفتاح الکرامـة، عاملی،  یحسین
هان، البر زرکشی،اند ( و از سوی دیگر مفسرین قرآن نیز درباره آن بحث و استدالل نموده) ٦٥٥

ــانی، ؛٤٦٦ /١: ١٤١٠ ــان، زرق ــل العرف ــی، ٤٣٦ /١ :١٤١٦ مناه ــان، ؛ طوس ــیالبی ــا ب ؛ ٧ /١ :ت
روح  ؛ آلوسـی،٥ /١ :تـا بـیالضـواء البیـان، ؛ شـنقیطی، ١٠ /١ :١٣٦٥ مجمع البیان، طبرسی،
 . )٨٣ /١ :١٤٠٥ المعانی،

طـه و اعـراب تـاکنون و بـه دلیـل عـدم نق �با توجه به اختالف قرائات از زمان پیامبر اکرم
مواجـه ای  گذاری در مصاحیف اولیه، رفته رفته در جهان اسالم، قرائت قرآن، با اختالف عدیده

در رفع اختالف کاری  تواند، راه می علمای اهل تسنن و شیعههای  شده است؛ که بررسی دیدگاه
 . قرائت قرآن ارائه دهد
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صوص ارائه شـده و محققـان مقاالت متعددی تا کنون در این خبا توجه به اهمیت موضوع 
که پنج مقاله در این خصـوص مـورد اند  مهم به کنکاش پرداختهمسأله  هرکدام در خصوص این

 ،صرف( قرار داده و در پایان مرور این مقاالت، به رفع اختالف از نقطه نظر علمیدقیق بررسی 
 . شود می گیری از ادبیات عرب و ترجیح واژگانی و نحوی پرداخته نحو و لغت) و بهره

در شـماره  ١٣٧٣توسط حبیب اله احمدی که در بهمـن  »قرآن و قرائت متواتر آن« مقاله. ١
هـایی چـون چـرا وحـی بـه  در این مقاله به سرفصـل. مجله کیهان اندیشه چاپ شده است ٥٨

زبانان با قوم خود، نزول تدریجی قرآن، سیرهای عقلی  شود، پیامبران و هم می صورت لفظ نازل
قرائت  ،امامان شیعه و اختالف در قرائتـ و اختالف قرائت  �پیامبر اسالمـ ف قرائت و اختال

 . پرداخته است... صحیح و
توسط محمدتقی دیاری بیدگلی اسـتادیار  »گانه در فقه شیعه کارکرد قرائات هفت« مقاله. ٢

 .  است در شماره سوم پژوهش نامه قرآن و حدیث درج شده ١٣٨٦دانشگاه قم که در زمستان 
قـراء سـبعه و  ،مسألهموارد مطروحه در این مقاله علمی و پژوهشی و بعد از چکیده و طرح 

های  گونـه، حجیت قرائات هفت گانـه از نظـر فقهـای شـیعه ،سبب رواج و شهرت قرائات آنان
 راه تشخیص قرائت صحیح ، اختالفات قرائات

 دانشـگاه شـهید ی اسـتادیارتوسـط نانسـی سـاک» فـراروهای  تواتر قرآن وچالش« مقاله. ٣
مجلـه سـراج منیـر دانشـگاه عالمـه  در محمدکاظم شـاکر اسـتاد دانشـگاه قـم چمران اهواز و

فرهنـگ  کـه بـه مسـائلی چـون تـواتر در. درج شـده اسـت ١٧شماره  ٩٣طباطبایی درزمستان 
ی سـازگار، فـراروی تـواتر قـرآنهای  چالش، تواتر قرآن در احوال دانشمندان اسالمی ،اسالمی

 . پرداخته استها  تواتر قرآن واختالف قرائت
توسط علی اکبر بابایی دانشیار پژوهشگاه حوزه » پژوهشی درقرائت صحیح قرآن« مقاله. ٤

های قرآن درج  پژوهشی پژوهشـ  فصلنامه علمی در ٧٥شماره  ١٣٩٤تابستان  دانشگاه که در و
این مقاله بـه آن پرداختـه  برده در ه ناممقدمه، عناوینی ک واقع بعد از چکیده و که در. شده است

هـای  قرائت متـداول یـاهای  جواز قرائت طبق قرائتگانه،  دهگانه و  هفتهای  تواتر قرائت؛ است
 .  اعتبار درخصوص قرائت کنونی، گانه گانه یا ده هفت
» اخـتالف قرائـت در تفسـیر المیـزان  روش عالمه طباطبایی در مواجهـه بـا«ای  مقالهـ  ٥

 حدیث دانشگاه فردوسـی مشـهد و محسن دیمه کارگراب دانشجوی دکترای علوم قرآن وتوسط 
درشـماره ، کـه حدیث دانشگاه فردوسی مشهد مرتضی ایروانی نجفی دانشیار گروه علوم قرآن و

 ١٣٩٤پـاییز  حدیث دانشگاه الزهـراء در پژوهشی تحقیقات علوم قرآن وـ  در فصلنامه علمی ٣
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شیوه مواجهه عالمه طباطبـایی ، اختالف قرائت ینه تاریخی مواجهه بابه پیش ، وچاپ شده است
توان به مقاالتی دیگر کـه در ایـن  می در ضمن. پرداخته است ترجیح قرائتو  اختالف قرائت با

 راستا در مجله مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه چاپ شده است اشاره کرد:
که در شماره دوازدهم این مجلـه و توسـط آقـای » ائاتدیدگاه زمخشری در مورد قر« مقاله

حسـینی ارائـه شـده اسـت، و زمخشـری در قبـال  طیـبسید ابراهیم مرتضوی و سید محمـود 
اسـتفاده از اخـتالف قرائـت « رویکردهای مختلفی در پیش گرفته است که عبارتند از: ، قرائات

استخدام قرائـت در « ،»ختلف آیهلغوی قرائات مهای  تفاوت حشر« ،»برای غنا بخشی به تفسیر
او برای ارزش گذاری و گزینش . »ترجیح و ارزش گذاری قرائات«و » ترجیح وجوه تفسیری آیه

و » زیبـایی لفـظ معنـا وقـوت « ،»تناسب معنـوی« ،»بلوغ معنایی«معیارهایی چون: ها  قرائت
 .  را به کار بسته است» قواعد علم نحو«

عب و تطبیق آن با قرائت مشهور که در شماره دوزادهـم کن پژوهشی در قرائت ابی ب« مقاله 
ارائـه گردیـده  همکـارانمجله مطالعات قرائت قرآن و توسط آقای دکتر محمـد فـاکر میبـدی و 

بی نـه دهد که قرائت اُ  می به عمل آمده نشانهای  در چکیده این مقاله آمده است: بررسی. است
شـیوه قرائـت خـود را  �ائت داشته، بلکـه اهـل بیـتتنها جایگاه واالیی در نزد عالمان علم قر

که این  ؛گردد می روایت شش تن از قرای سبعه در نهایت به قرائت او بازاند.  مطابق با آن دانسته
 .  گسترده او بر قرائت مشهور استتأثیر  امر به وضوح نشانگر

کـه در » رائـتشناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه اصـطالحات دانـش ق گونه «مقاله 
علـی رضـایی اصـفهانی و آقـای محمـد  شماره هشتم مجله فوق الذکر توسط آقای دکتر محمد

در چکیده مقاله آمده است : بررسی زبـان دانـش و شـیوه تعلـیم . امینی تهرانی درج شده است
توجه بـه اصـطالحات دانـش قرائـت و علـوم . ضروری در علوم اسالمی استهای  از نیازها  آن

بایسته در حـوزه تحلیـل های  ه آن به عنوان یکی از علوم متقدم اسالمی از جمله راهکاروابسته ب
ترجمـه، تـدوین متـون، نقـد کتـب مصـطلحات، بررسـی . رود مـی زبان دانش قرائت به شمار

ــه و بررســی نقــش دانشــمندان فــریقین از جملــه هــا  شناســی آن خاســتگاه اصــطالحات، گون
 .  رصه استمفید و الزم در این عهای  فعالیت

کـه توسـط آقـای دکتـر محمـد فـاکر » بررسی تحلیلی تاریخی روایت قرائت الناس«مقاله 
میبدی و آقای سعید رحیمی در شماره هفتم مجله مطالعات قرائت قرآن انتشار یافتـه اسـت کـه 

تـرین  مهم از �موضوع قرائت قرآن و دستیابی به قرائت رسول اللـه :در چکیده مقاله میخوانیم
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تمام محققان و دانشمندان قرآنی از صدر اسـالم تـا کنـون بـوده هتی است که موجب اموضوعا
روایت مورد استناد در تعیین قرائت صحیح، روایـت ترین  است که با تحقیق به عمل آمده و بارز

توان  می که با فرض صحت سندی،. است» اقرا کمایقرا الناس«با عنوان  �منقول از امام صادق
رایـج و مرسـوم آن هـای  تأیید همه قرائت �مقصود از قرائت مردم در نزد ائمهکه  ؛نتیجه گرفت

باشد و روایـت مـذکور در  می بزرگ جهان اسالم بوده،های  زمان که مورد تأیید امام القرائه شهر
 .  باشد صدد بیان انحصار یک قرائت نمی

 مفاهیم و اصطالحات 
را مطابق تعریف دانشـمندان ها  ید آندر هر علمی اصطالحات و مفاهیمی وجود دارد که با

 .کنیم می از این رو، برخی از این اصطالحات و مفاهیم را مرور. آن علم فهمید و به کار بست

 واژه شناسي قرائت . 1

 قرائت در لغتاول ـ 
قرأت الشیء قرانًا: جمعه و ضممت بعضه إلی بعض، و منه قولهم: ما قرأت هذه الناقه سـلی «

ای لم تضم رحمها علی ولد. وقرأت الکتاب قراءه و قرآنًا، و منه سمی القرآن.  ینًا،قط و ما قرأت جن
 �إِن� َعلَيَنا ََْعُه َوقُْرآنَـهُ � و قال أبوعبیده: سمی القرآن، ألنه یجمع السور فیضمها. و قوله تعالی:

نَاهُ فَات�بِْع قُْرآنَهُ � ،ای جمعه و قراءه  )17/ قيامت(
ْ
(جـوهری،  »ای قـراءه  )18/ قيامت( �فَإَِذا قَرَأ

 ).٦٥/ ١: ١٤٠٧الصحاح، 
القراءته ضم الحروف و الکلمات بعضها الی بعض فی الترتیل و الیقال للحرف الواحد اذا تفّوه «

 ). ٦٦٨: ١٤٢٧(راغب اصفهانی، مفردات الفاظ،  »به قراءه
ی ضـمیمه کـردن و از ریشه قرأ به معنا اصلآید که قرائت در  می از کالم اهل لغت به دست

گردآوری اجزای شیء است و از آن رو که شخص در هنگام خواندن و بر زبان آوردن کلمـات و 
 . شود کند به او قرائت گفته می می ضمیمه دیگر یکجمالت حروفی را به 

 قرائت در اصطالحدوم ـ 
ت از نگاه قراّ عبارت اسـ به كسر قاف و تخفيف راء  ـ قرائت  «كريا انصاري گويد: ز

و  ءاز: خواندن قرآن كريم، اعم از آن كـه بـه صـورت تـالوت باشـد يـا بـه صـورت ادا        
 . )1312 /2 :1996 كشاف، تهانوي،( »دريافت از مشايخ و استادان
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قرائت در اصطالح عبارت اسـت از تـالوت وحـی الهـی بـه «نویسد:  می آیت الله معرفت
 »که در علم قرائت مشخص شده استحسب اجتهاد یکی از قرّاء معروف، بر پایه اصول معینی 

 . )٨٥ :١٣٨١، آموزش علوم قرآنی، معرفت(
مـورد ای  یا بـه گونـه �مقصود از عنوان قرائت خواندن قرآن همانند قرائت و تالوت پیامبر

هایی را که  عالمان اهل سنت همه قرائت« شود می تایید آن حضرت باشد، قرائت صحیح نامیده
ا رسم الخط مصحف عثمانی و قواعـد عربـی هماهنـگ باشـد، به سند صحیح روایت شده و ب

 . )٢٩٣ /١ :١٤٢٢مناهل العرفان، زرقانی، ( »دندان می صحیح

  قرائات. 2
قرائات را به اخـتالف  ،�بدرالدین زرکشی پس از تعریف قرآن به وحی نازل شده بر پیامبر

 ند آن تعریف کرده اسـتالفاظ این وحی در حروف یا کیفیت آن از قبیل تخفیف و تشدید و مان
گونـه  همان، )١٧٢ /١ :١٣٩٢لطائف االشارات،  ؛ قسطالنی،٣١٨ /١: ١٤١٠البرهان، زرکشی، (

 آید، قرائات و الفاظی از قرآن کریم که در آن اختالف شده است محدود می از این تعریف برکه 
 :١٤٣٠ئـات القرآنیـه، القرا فضـلی، ( گیرد ماند و الفاظ مورد اتفاق قرآن کریم را در بر نمی می
تـر، قرائـات را بـه  ) و شاید به همین جهت ابراهیم دوسری در تالش برای ارائه تعریفی عـام٦٧

 تعریف کرده استها  مذاهب اهل اداء در کیفیت الفاظ قرآن کریم از تخفیف و تشدید و غیر آن
 . )٩٠ :١٤٢٩مختصر العبارات، دوسری، (

 علم قرائات. 3
همراه با انتصاب ایـن اخـتالف بـه ها  کلمات قرآن کریم و اختالف آن به دانش کیفیت ادای

 . )١٧٠ /١ :١٣٩٢البرهان،  قسطالنی،؛ ٣: ١٣٥٠ ابن جزری،( شود می ناقلین آن گفته

 هفت گانه) ( قرائات سبع. 4
قرائت از پنج بوم قرائی مکه، مدینه، شام، بصـره و  گانه هفتقرائات مشهور منصوب به ائمه 

ائمه قرائت عبارتند از : نافع ابن عبدالرحمن بن ابی نعیم از بوم مدینـه، عبداللـه ابـن  این. کوفه
کثیر از بوم مکه، عبدالله ابن عامر یحصبی از بوم شام، ابوعمروبن العالء از بـوم بصـره، عاصـم 

 .  بن ابی النجود، حمزه بن حبیب زیات و علی بن حمزه کسائی از بوم کوفه

 انه)گ ده ( قرائات عشر. 5
شـامل  ،غیـر از ائمـه قرائـت فـوق الـذکر ،قرائات مشهور منصوب به ائمـه ده گانـه قرائـت

یعقوب بن اسـحاق حضـرمی از بـوم بصـره و خلـف بـن  ،ابوجعفر یزید بن قعقاع از بوم مدینه
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برخی دانشمندان از این قرائات یا قرائات هفت گانه بـه قرائـات . شود می حشام بزاز از بوم کوفه
گونـه کـه  امـا همـان .)١٥ :١٣٥٠ النشـر فـی قرائـت العشـر، ابن جـزری،اند ( د کردهمتواتر یا

ناقلین به حدی باشد کـه  دتمام طبقات تعداکه  ( این تعریف تواتراند  دیگر تذکر داده ندانشمندا
امکان تبانی بر کذب وجود نداشته باشد) خصوصًا در طبقات نخستین سند این قرائات که نقـل 

زرکشـی،  ؛١٧٨ :١٤٠٦المرشـد الـوجیز، ابوشـامه، ( کنـد اسـت، صـدق نمـیواحد از واحد 
 .  )٣١٩ /١: ١٤١٠البرهان، 

 قرائات شاذ. 6
وافقـت داشـته باشـد از مدر قرائتی که با رسم مصـاحف عثمـانی  ،از دید دانشمندان قرائت

خوانی داشته باشد قرائت صحیح و معتبـر  صحت نقل برخوردار بوده و با لغت فصیح عرب هم
 شـود مـی است و اگر یکی از این سه شرط مختـل شـود بـه آن قرائـت شـاذ و ضـعیف اطـالق

) البته در برخی منابع قرائـت شـاذ را قسـمی از قرائـات ١٧١ :١٤٠٦ المرشد الوجیز، ابوشامه،(
دانند که به رغم صحت سند و موافق با لغت فصیح عرب، با رسم مصاحف عثمانی  می صحیح

 ابن جزری،( شود می که در روایات صحیح از ابن مسعود نقل چه آند مخالفت داشته باشد مانن
بوده و بر پایـه آن قرائـات تر  ) ولی تعریف نخست معروف١٦ :١٣٥٠ النشر فی القرائت العشر،

؛ بناء، ١٥ :١٣٥٠ النشر فی قرائت العشر، ابن جزری،( شود می گانه، شاذ خوانده غیر قرائات ده
 . )١٤ /٦ :١٤٢٢إتحاف فضالء، 

 قرآن وقرائت متواتر آن

 برهان عقلي واختالف قرائت. 1
اعراب  نوع هیأت و دو. یک مرتبه تلفظ هر کلمه ای، یک نوع اعراب بیشتر متحمل نیست« 

لذا برهان عقلی قائم است که یک مرتبـه نـزول قـرآن . نماید می تلفظ را ایجاب از یک کلمه دو
های بیشتر از یـک، خـارج از  قرائت پذیرد، و نمییک نوع اعراب بیشتر  ویک مرتبه تلفظ آیات،

 . )٨٩، ٥٨ :١٣٧٣قرآن و قرائت متواتر آن، احمدی، ( »باشد می حقیقت قرآن

 اختالف قرائت و �پيامبر اسالم. 2
به نقل از ابن مسعود؛ در خواندن قرآن، بین دو نفر اختالفـی پـیش آمـد و خـدمت پیـامبر 

ن دو نفر به قرائت قرآن پرداختند و قرائت خودشان را بـه حضور یافتن و به امر ایشان آ �اسالم
برآشفته شدند و روی مبارکشان دگرگون شد و بـه آن  �استناد دادند. حضرت محمد �پیامبر



 
 

 

رآن
ت ق

قرائ
ت 

لعا
مطا

ال 
، س

فتم
ه

اره 
شم

 ،
یزد

س
م، 

ه
تان

مس
و ز

ییز 
پا

  
۱۳

۹۸
 

172 

دو گفتند؛ کالم خدا را همان جوری که آموزش دیدید، بخوانید و از نزد خویش اختراع نکنیـد و 
همین اختالف در مقابل پیامبران به ورطه نـابودی  های سابق به دلیل بدعت قرار ندهید که امت

 . )١٢ /١ :١٤١٢جامع البیان، طبری، اند ( کشیده شده

 اختالف در قرائت امامان شيعه و. 3
در برابر اخـتالف قرائـت ایسـتادند و آن را امـری واحـی  �چون حضرت رسول �امامان

اخـتالف از  و خدای واحد است از نزد نقل شده است قرآن یکی و �امام باقر«از  پنداشتند؛ و
 از حضـرت سـوال. نقل شده است �مشابه همین مضمون از امام صادق. جانب روات است

هفـت حـرف  قرآن بر گوید و می از مسلمانان تعمد بر قرائت متفاوت دارند تعدادیکنند که  می
اسـت گویند دشمنان خدا، قرآن یکی  می فرماید: دروغ با جدیت مینازل نشده است، حضرت 

. لذا ) ٦٣١ /٢ :١٣٦٥: ١٤١٣اصول الکافی،  کلینی،( »از طرف خدای واحد نازل شده است و
ها دور از واقعیت نص  به لحاظ دالیل عقلی و روایی، کالم خدا حاوی یک اعراب و سایر قرائت

 قرآن است. 

 قرائت صحيح. 4
ه تواتر سینه به سـینه همه محققین بلکه همه مسلمانان در این مطلب اتفاق دارند که قرآن ب«

هـیچ محققـی در تـواتر قـرآن . نسل به نسل از بدو نزول تا کنون سیر خود را طی کرده اسـت و
دانند، در عین حال که قرائات را متـواتر  می قرائات مختلف را صحیح که ان تردید ندارد، حتی آن

در بحـث مصـونیت  و سـلمانان متـواتر بـودهماما معتقدند قرآن نسل به نسل در بین  دانند، نمی
 قرآن و قرائت متـواتر آن، احمدی،( »یکی از ادله عمده همین تواتر قرآن است ،قرآن از تحریف

٩١ /٥٨ :١٣٧٣(  . 

 قرآن تحريف. 5
قرآن از تحریف مبراء است، که از هرگونه تغییر و تحریـف در امـان بـوده اسـت و خداونـد 

جایی کلمـات و  ه و یـا اعـراب و جابـهحافظ کالم خود بوده است و قرآن کریم در صورت کلم
چـه بـه غیـر آن باشـد یکـی از  آیات و در افزون و نقصان، هـیچ تغییـری نیافتـه اسـت، و چنان

های  از نظر زرقانی اگر کسی قرائتش غیر از قرائت« . همان)های الهی محقق نشده است ( وعده
داننـد ولـی  مـی حیحصحیح قرآن باشد تحریف وحرام است چون امثال وی همه قرائات را صـ

وقتی قرآن یک نوع اعراب بیشتر نداشته باشد هر قرائتی غیر از قرائت اصلی و متـداول صـحیح 
 . )١٥٤ /١ :١٤١٦مناهل العرفان،  زرقانی،( »نیست
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 »احرف سبعه«روایات نزول قرآن بر 
احادیث زیادی از طرف امامیه و اهل سنت آمده که کالم وحی به هفت حرف نـازل شـده، 

باشند و روایت صحیح که دال بر این باشد کـه  ها از حیث سند مخدوش می در واقع همه آنکه 
بحـاراالنوار،  مجلسـی،قرآن بیش از یک اعراب و قرائت برخوردار باشد، یافـت نشـده اسـت (

 . )٣٥٨ /٢ :١٤١٤االعتقادات، ؛ صدوق، ٩٠١/ ٤: ١٤٠٤
ثمره اخـتالف قرائـات بـه دلیـل  قرآن از شکل واحدی و بیش از یک اعراب نداشته و همانا

باشد، که بعضـًا در حاشـیه قرائـت اصـلی بـوده  اعتماد به احادیث ضعیف و یا اجتهاد افراد می
چنـین سـایر قرائـات  است. و قرائت واقعی و صحیح در دوران مختلف متواتر بـوده اسـت. هم

ذا بـا توجـه بـه معیـار (قرائت قراء سبع) دارای سند نیستند و از واقعیت کالم وحی دور بوده و ل
قرائت صحیح بـر تـواتر در قرائـت، قرائـت عاصـم از حفـص بـا قرائـت واقعـی، انطبـاق دارد 

 . )٩٧ /٥٨ :١٣٧٣قرآن و قرائت متواتر آن،  ،احمدی(

 کارکرد واعتبار قرائات هفت گانه در فقه شیعه

 شهرت قرائات آنان قراء سبعه وسبب رواج و. 1
مدینه، بصره، کوفه و شام در قرن دوم، همه تالش خـود را  جمعی از مردم در شهرهای مکه،

به تعلیم قرائت قرآن قرار دادند و به حفظ و حراست آن همت گماشتند، تا جـایی کـه از دیـدگاه 
؛ ٤٧٦ /١: ١٤١٠البرهـان، زرکشـی، مردم تحت عنوان قاریان مشهور و مورد تأیید یـاد شـدند (

 . ) ٢٢٩ /٢ :١٤١١التمهید،  معرفت،
هـا بـرای اولـین  گانه و مشهور بودن آن بر سایر قرائت های هفت به ذکر است که قرائت الزم

ای بـر  مقدمـهفضـلی، دفعه از طرف ابن مجاهد از قاریان مشهور و تراز اول بغداد بحث شـد (
. ازطرفی بعضی نیز چنان برداشت کردند که روایت سبعه احرف بر )٤٦ :١٤٠٦تاریخ قرائات، 

دلیـل تبعیـت مـردم را در  �. طبرسـی)٤٥ /١ :١٤١٦االتقان،  سیوطی،رد (این مهم نظارت دا
 گیرد: ارتباط با این قرائات دو امر در نظر می

ـ توجه خاص و قراردادن زمان زیاد در خصوص قرائت قرآن و از سوی دیگر کـه از دانـش ١
 بیشتری نسبت به سایر قراء بهره مند بودند.

مًا از آغاز تا انجام قرآن کریم به مستند به دست آمده است و ـ قرائت این قاریان لفظًا و تما٢
طبرسـی، های قرآنی به تالش و کوشش معـروف بودنـد ( چنین به طور عملی نسبت به وجه هم

 ). ٥٧ـ٤٦ :١٤٠٦ای بر تاریخ قرائات،  مقدمهفضلی، ؛ ٢٥/ ١: ١٤١٥طبرسی، 
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 از نظر فقهاي شيعه گانه هفت قرائاتصحت . 2
های هفت گانه در بین علمـای فقیـه شـیعه، دو نظـر مختلـف  عتبر بودن قرائتدر رابطه با م

 توان دید: می
 گانه تواتر قرائات هفت ـ دیدگاه اول

اند. سید محمـد جـواد حسـینی عـاملی در ایـن بـاره  گروهی به تواتر قرائات سبع قائل شده« 
شـود کـه بیشـتر  آور میضمن گزارش اقوال فقها و ادعای اجمـاع علمـا برتـواتر قرائـات سـبع یـاد

دانشمندان شیعه براین نظریه که واجب است قرائت طبق قرائـات متـواتر باشـد وآن همـان قرائـت 
ها نقل شده و در برخی از آثار دیگـر نقـل  گانه است. در برخی از آثار فقهی اجماع برتواتر آن هفت

 ).  ٦٩٠/ ٢تا:  ، بی(نجفی، تحریر الوسیله» شده است که کسی درباره آن اختالف نظر ندارد
راه احتیـاط را برگزیدنـد و یزدی وسـید ابوالحسـن اصـفهانی طباطبایی سید محمد کاظم «

هـا بـه هـر  مطرح کردند که در نماز از خواندن قرائت هفت گانه عدول نشود، در صورتی کـه آن
ی، طباطبـایی یـزد» (اند، چه از قرائت هفت گانه باشد چه نباشد قرائت صحیحی نیز حکم داده

 . )٦٥٥ /١ :١٤٠٩العروة الوثقی، 
گانـه عـدول  ، بنا را بر احتیاط قرار دادند و تأکید کردند کـه از قرائـت هفت�حضرت امام

اقـراء کمـا . اگرچـه محتمـل اسـت روایـت ()١٦٥ /١: تـا بـیتحریـر الوسـیله،  خمینی،نشود (
باشـد. البتـه  شـده میگانه که در بین مردم معـروف  های هفت ) ناظر به همین قرائتیقراءالنـاس

هـا اجتهـاد قـراء  ها دارای اعتبار و سـایر قرائت همو بر این اعتقاد است که فقط یکی از خواندن
هـا در مقابـل قرائـت خـویش  باشد که هرکدام صـاحبان قرائت است و بارزترین دلیل بر این می

شد این  منتهی می چه خواندن این قراء به طرق مستند به حضرت پیامبر کند و لذا چنان دفاع می
تفسـیر  ، خمینی،١٧٠ :١٣٧٨های قرآن،  جلوهسبحانی، همه دلیل و بحث و حجت الزم نبود (

 .  )٥١: ١٣٨٣سوره حمد، 
 »تواتر قرائات سبع از سوی بسیاری از محققان وفقهای شیعه مـردود شـمرده شـده اسـت«

 /٦ :تـا بـیالـوثقی،  مستمسک العـروة؛ حکیم، ٦٩١ /٢ :تا بیمفتاح الکرامة، حسینی عاملی، (
 . )٢٩٥ /٩: ١٣٥٦جواهر الکالم، ؛ نجفی، ٢٤٣

ها به نقل قراء هفت گانه باشـد، بـا حقیقـت دور   چه هدف از متواتر بودن این خواندن چنان
است، چرا که هرکدام از این قرائات از سوی دو نفـر راوی آن و بـا ارتبـاط و بـدون ارتبـاط نقـل 

ی از ارزش الزم برخوردار نیست، زیرا از ابتدا باید معصوم باشـد اند و در ثانی چنین گفتار کرده
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به  �تا منقول، از اعتبار و حجیت الزم همراه باشد و اگر منظور از تواتر نقل از حضرت محمد
قراء سبعه است این نیز به اثبات نرسیده، چون اکثریت قاریان از سند صحیح قرائـت برخـوردار 

. و هرچه نقل شده از )١٤٩ :١٤١١التمهید،  معرفت،مراه تواتر باشد (که گفته آنان ه نبوده تا این
ها بـه اجمـاع نرسـیده و سـندیت بعضـی از  خبرهایی است که واقعیت و درستی هیچ یک از آن

 . )١٦٥ /١ :١٤٠١البیان، خوئی، باشد ( ها و اتصالش مورد ابهام می آن
 دیدگاه دوم ـ قرائات متداول عصر ائمه

گانه نمی باشد؛ اگرچـه جمـع زیـادی از  های هفت دگاه قرائات صرف، در قرائتبر اساس این دی
 اجازه دادند (همان).  �های مرسوم زمان ائمه علما من جمله آیت الله خوئی خواندن مطابق قرائت

 انکار مالزمه بین جواز قرائت و نیز آقای خوئی نیز بر دیدگاه کسانی نظیر آخوند خراسانی و
 نمایـد مـی نادرسـت» اعملـوا « آمده است، نـه » اقرء«در روایات که  این لیلبه دها  آن حجیت

 . )٣٨١ /١ :١٤١٦انوار االصول، مکارم شیرازی، (
در ادامه بحث الزم به ذکر است دلیل اصلی این نظر روایتـی اسـت کـه مرحـوم کلینـی بـه 

 الی کـهحـ گویـد: در مـی سـالم ابوسـلمه«کنـد  نقـل می �طریق مستند از امام جعفر صـاق
خواندند، امام  می مردم چه آنمتفاوت از ای  خواند به گونه می شنیدم مردی حروفی از قرآن را می

 کـه آنخواننـد بخـوان تـا  مـی فرمود: از این قرائت خودداری کن همان گونه که مردم �صادق
» قیام کند کتاب خدا را طبق حدش قرائـت خواهـد کـرد �ظهور کند سپس هرگاه قائم �قائم

 . )٦٣٣ /٢: ١٤١٣اصول الکافی، ینی، کل(
در خصوص روایـت فـوق الـذکر نقـل عالمه مجلسی در مراه العقول  سید محسن حکیم و

زیرا حصر قرائات در سـبع در اوایـل های هفت گانه باشد  تواند ناظر بر قرائت کند که آن نمی می
را بایـد بـه  روایتاین بنابر. حدیث قرن پس از صدور یعنی دو اتفاق افتادقرن چهارم هجری به 

. لذا هر خواندنی کـه ناظر دانست که پیش از قرائات سبع است �ائمه زماندر  مشهورقرائات 
بین مردم از معروفیت بیشتری برخـوردار بـوده، جـایز قرائـت  �به اثبات برسد در زمان امامان

 . )٢٤٢ /٦ :تا بیمستمسک العروة الوثقی، حکیم، باشد (طباطبایی  می

 تشخيص قرائت صحيحراه . 3
اختالف در خصوص نحوه تلفظ واژگان قرآنی در میان قراء معروف، حدود سی واژه فراتـر «
شود. و حـال کـه ظـاهر  های فقهی با اختالف مواجه می ها دیدگاه رود که غالبًا به واسطه آن نمی

جهت فهم و بایست اصول و مبنایی  ها کدام را می قرآن برای ما حجت است، از میان این قرائت
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ها  ها و قرائت توان همه خواندن درک احکام فقهی قرار داد؟ و قرائت ارجح کدام است؟ و آیا می
شود و افرادی به متواتر بودن همـه  های مختلفی ایراد می را صحیح و ضروری تلقی کرد؟ دیدگاه

ه و با الزمه عرفـی ها را جایز دانست بایست همه قرائت ها و یا قرائات سبع اعتقاد دارند، می قرائت
 ». ها را حجت بدانند همه آن

احکـام) ( هفـت گانـههـای  تـوان بـا قرائت مـی خوئی در پاسخ به این پرسش که آیامرحوم 
حجیت ندارند و نمی تـوان در ها  نویسد: حق این است که این قرائت می شرعی استدالل نمود،

نمود، زیـرا اوال، ممکـن اسـت به یک کلمه شرعی استدالل ها  آن صورت اختالف طبق یکی از
قرائت قاریان اشتباه باشد وثانیا، نه تنها دلیل شرعی یا عقلی بر وجوب عمل به گفتار یکی از آن 
قاریان به طور قطع ومعین در دست نیست، بلکه عقًال وشرعًا پیروی از غیر علم ویقـین ممنـوع 

 . )٩٧ /٣ :١٣٨٦کارکرد و اعتبار قرائات، دیاری بیدگلی، ( »شده است
و برحسب نظر مرحوم آیت الله معرفت، قرائتی صحیح است که بـا نـص متـواتر در میـان «

مسلمین ابتدای اسالم تا کنون مطابقت داشته و ایشان در این اعتقاد هستند که در تفسیر باید بر 
 های ذیل، قرائت درست را شناخت: پایه مالک

در مـوارد . ٢؛ رت متواتر نقل شده اسـتانطباق با قرآن مکتوب که در طول تاریخ به صو. ١
قدیم های  ها، قرائت توده مردم مسلمان که سینه به سینه نقل شده است ودر قرآن اختالف قرائت

های پی بردن به قرائت توده مردم، اتفاق همه یا اکثر قـراء  یکی از راه. ٣وجدید ثبت شده است؛ 
یح با قرائتی است که با قواعـد زبـان در صورت تساوی دو یا چند قرائت ترج. ٤؛ معروف است

 . )٣٩٩ /١ :١٤١١التمهید،  ،معرفت( »باشدتر  در زبان عربی رایج وتر  فصیح عربی سازگارتر و
حضرت و یک قرائت نداشته و  نصبا توجه به نظریات فوق، مسلمًا قرآن کریم بیش از یک 

به دالیل ذیـل اسـت:  فقط یک قرائت را به امت آموزش داده است و اختالف موجود �محمد
ها برگرفته از تفاوت گویشی و لهجه قبیلـه هاسـت و برخـی بـه اجتهـاد و دالیـل و  بعضی از آن

های غلط و اشتباه  در مقابل این قرائت �گردد و دفاع امامان های ادبی و نحوی قراء بر می بحث
ری با انحراف و گی داشت از حریم کالم وحی و پیش حاکی از هم و غم و مسئولیت آنان در پاس

تحریف در نص کالم الهی است. بنابراین تواتر قرائت سبع و عشر قابل قبول نیست، بـه خـاطر 
هـا از ناحیـه پیـامبر  باشـد و بـه یقـین برخـی از آن ها حاصل اجتهاد قاریـان می که بیشتر آن این

 ابالغ نشده است.  �اسالم
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 فراروهای  تواتر قرآن وچالش

 ف قرائات در آيات قرآنروايات دال بر اختال. 1
ای برخوردار اسـت کـه برخـی از احادیـث  اختالف قرائات از سابقه بحث برانگیز و دیرینه

آیـد کـه دالیلـی بـرای  رسد. از محتوای این احادیث بر می می �مربوطه به زمان رسول گرامی
نـد و از ها که به هفت لهجـه قـرآن را قرائـت کن و اجازه به آن �آسان گیری امت توسط پیغمبر

های مختلف اصحاب خود دلیل تأیید کننده بر این  در مقابل قرائت �سویی این سکوت پیامبر
ها  احادیث تلقی شده است. از طرفی با توجه به توسعه اسالم در سایر ممالک اسالمی و لهجـه

ها و آداب و فرهنگ مختلف، اختالف قرائت گسترش پیدا کـرد و در زمـان عثمـان در  و گویش
صوص احساس خطر کردند و لذا با توجه به شواهد تاریخی و یکسان سازی مصـاحیف این خ

و داشتن هرکدام از شهرهای مهم اسالمی از یک امام قرائت، مجددًا مشـکل در ایـن خصـوص 
کردند که در واقع ایـن موضـوع  ها به روش خاص قرآن را قرائت می حل نگردید، و هرکدام از آن
 . )٦٩ /١٧ :١٣٩٣ساکی، کند ( اصلی کالم وحی وارد نمی خسارت واقعی به تواتر متن

 ها اختالف قرائت سازگازي تواتر قرآن با. 2
 که قـرآن کـریم از طریـق حفـاظ واند  داشته تأکیدمحققان علوم قرآنی همواره براین نکته « 

قراء معروف به دست ما رسیده است واختالف قرائـات مسـتلزم عـدم تـواتر قـرآن نیسـت زیـرا 
 داننــد و را منــافی بــا اتفــاق در وجــود اصــل آن کلمــه نمــیای  ف در کیفیــت اداء کلمــهاخــتال
. سـتا قرائـت آنهـا کیفیـت خـوانش وهای  هایی که از قراء به ما رسیده، نمایانگر ویژگی قرائت

انـد  اصل متن قرآن به طریق متواتر در دسترس ما قرار دارد وآن خلف از سلف برای ما نقل کرده
سعی اند ـ  منهای اشخاصی که حافظ قرآن بودهـ  قراء ؛نگاه داشتندها  نوشتهها  ر سینهقرآن را د و

 . )٣٦٨ :١٣٧٢حجتی، ( »در نگاهبانی متن قرآن داشتند
 ها دالیلی برای رد تواتر قرائت. ٣
 قرآن اختالف نیست واختالف قرائت بـه واژگـان معـدودی منـوطهای  در همه واژه )الف«

مقبـول تمـام  ایـن تـواتر همگـانی و دارد و اختالف نیست، تواتر وجـود که جا آنپس . شود می
دلیل دوم مربوط به آن دسته از واژگان که اخـتالف قرائـت دارنـد کـه ایـن ) ب. مسلمانان است

سـبعه کـه های  سند صحیح باشد، مانند قرائت اساس روایات معتبر و بر اختالف پایه عقالیی و
را هـا  آن فقها جواز خوانـدن نمـاز بـه هـر کـدام از پذیرند و می اهل تشیع آن را هم اهل تسنن و

همـه مسـلمانان در سـاختار  اختالف قرائت فقط محدود در واژگان است و )جاند.  صادر کرده
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 �این امر نیز موید تواتر قرآن از بدو رسـالت پیـامبر اکـرم. محتوایی قرآن اتفاق دارند لفظی و
چگونگی تلفظ یا ساختمان کلمه است واخـتالف  ا از نظرتاکنون است و اختالف در قرائت تنه

تواتر در خود کلمه، منافات با تواتر اصل قـرآن  در ساختمان کلمه یا حرکات آن با حفظ اتفاق و
 . )٧٦ /١٧ :١٣٩٣(نانسی، تواتر قرآن،  »ندارد

ار شود که متواترات از امور روشن و یقینـی و بـدیهی بـه شـم برداشت می گفته شد چه آناز 
رود و در بحث قرائات روایت واحد هیچ صالحیتی جهت اثبات کلمـات قرآنـی را ندارنـد.  می

چنـین اخـتالف قرائـات چالشـی  که روایت در خصوص اختالف مصاحیف و هم باتوجه به این
گردد که تواتر قـرآن بـا ایـن  باشد ولی با دید عمقی در آن مشخص می برای تواتر کالم وحی می

کند، چراکه تنها در بعضی  نمی شود و اختالفات قرائات تواتر قرآن را نفی نمیاخبار خدشه دار 
از کلمات قرآن اختالف است و امت در غیر واژگان اختالفی، اجماع دارند و ایـن اخـتالف در 

 آورد.  های قرآنی هیچ مشکل مبنایی را به وجود نمی ساختار آیات و سوره

 قرائت صحیح قرآن

 گانه هفت گانه يا دههاي  تواتر قرائت. 1
در قرن دوم هجری قمری، هفت نفر از قراء مشهور در برخی از شهرهای مهم جهان اسـالم 

هـا  به عنوان امام در قرائت قرآن بودند و تعدادی از مسـلمین در ارتبـاط بـا خوانـدن قـرآن از آن
هـا بـه  ت آناند و از قرائـ کردند که این هفت نفر به قاریان هفـت گانـه مشـهور شـده تبعیت می

شود و در ضمن با اضافه شدن سه قاری مشـهور دیگـر، قاریـان ده  های هفت گانه یاد می قرائت
 نمایند.  گانه یاد می های ده ها تحت عنوان قرائت دادند و از قرائت آن گانه را شکل می

 هـای قرآن را باید مطابق قرائـت متـواتر قرائـت کـرد وقرائتاند  گروهی از فقهای شیعه گفته
مفتـاح  ؛ حسینی عـاملی،١١٥ /١ :١٤١٣رجال العالمه حلی،  حلی،( متواتر هفت قرائت است

اند  گانـه را متـواتر دانسـته دههای  )، برخی عالمان اهل تسنن تمامی قرائت٣٩/ ٢ :تا بیالکرامة، 
. و به عقیده آن علماء، قرائت و تفسـیر بایـد براسـاس )٦١١ /١ :١٤١٦، مناهل العرفان، زرقانی(
 گانه مشهور مورد قبول باشد.  های ده رائتق

 هفت گانه يا ده گانههاي  متداول يا قرائتهاي  جواز قرائت طبق قرائت. 2
داننـد، بـا  های فوق را قرائت صـحیح نمی برخی از علمای شیعه با وجود این که همه قرائت

گیـرد  نظـر می های اسنادی و اجماعی، قرائت صحیح را یک قرائت در توجه به تحلیل و بررسی
 . )٧١ /١: ١٤١٣االستبصار،  طوسی،(
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) ٨٢١ /٤: تـا بـیتفصیل وسـائل الشـیعه، حرعاملی، ( روایاتو با توجه به استناد برخی از 
هفـت هـای  اول در میان قاریان یا هر یک از قرائتدمتهای  قرائت آیات را طبق هر یک از قرائت

توجه به اجماع شیعیان بر جواز خواندن مطـابق  . مرحوم طبرسی بادانند می گانه یا ده گانه جایز
. )١٠ /١ :١٤١٥ مجمـع البیـان، طبرسـی،قرائت معمـول در بـین قـراء قـرآن خبـر داده اسـت (

گانه را صادر کرده  های معمول هفت چنین عالمه حلی جواز خواندن قرآن با هریک از قرائت هم
ضبط واستواری حفص و عاصـم  چنین . هم)٢٦٥ /١ :١٤١٣  رجال العالمه حلی،حلی، است (
نمی توان به آن اعتماد و استناد کرد، که سـند شده است  ها مطرح آن که برای هایی ویژگیودیگر 

صحیحی دال بر قرائت عاصم از روایت حفص به اثبات نرسیده است. چـون در کتـاب رجـال 
 /١٠ ؛١٤٨ /٧ :١٤١٣ البیـان فـی علـوم القـرآن، خوئی، ها به وثاقت یاد نشده است ( شیعه از آن

. و رجالیون اهل سنت نیز در ضبط و توثیق عاصم و حفص جـای اخـتالف دارنـد. ابـن )١٩٥
ابـن سـعد، باشد ولی در حدیث خطای وی افـزون اسـت ( سعد مطرح کرده که عاصم، ثقه می

ضمن وثاقـت عاصـم بـه اختیـار اهـل کوفـه در ابن حنبل . و )٣٢٠ /٦ :تا بیالطبقات الکبری، 
و به نقلی از ابن حجـر، عقیلـی  )٤٢١ /١ :١٤٠٨العلل، ابن حنبل، حه گذاشتند (قرائت وی ص

از سوی حفص عاصم و دار قطنی از اشکال در حفص وی و عجیلی از عثمـانی بـودن او خبـر 
 ).  ٣٥/ ٥تا:  اند (عسقالنی، فتح الباری، بی داده

ه گانه حقیقـت نداشـته و های هفت گانه و د با توجه به بررسی موارد فوق متواتر بودن قرائت
بایست بـا  باشد چراکه، در این صورت آیات کالم الله می هیچ برهان و سندی محکم بر آن نمی

شد و این مهم در احادیث امامیه بـه روشـنی رد  هفت یا ده قرائت از سوی فرشته وحی نازل می
حیح بودن قرائت، توان استعانت جست ولیکن با ص ها نمی که به این قرائت شده است. نتیجه آن

 توان موافقت کرد و براساس آن حکم شرعی داد.  طبق اعراب ثبت شده در آیات الهی، می

 روش عالمه طباطبایی در مواجهه بااختالف قرائات در تفسیر المیزان
در تفسیر قرآن اگر چه قرائت حفص از عاصـم را مبنـای تفسـیر خـود  �عالمه طباطبایی«

بی توجهی وی به قرائات دیگر نشده اسـت لـذا گـاه قرائـات دیگـر  لکن این امر سبب قرار داده
این امـر بیـانگر جایگـاه  هرچند غیر مشهود و یا شاذ باشد بر قرائت حفص ترجیح داده است و

به عبارت دیگر وی شهرت قرائت در میـان قـراء را . ویژه اختالف قرائات در تفسیر المیزان است
لـذا . دیگر را مرجع یک قرائت دانسته استهای  بلکه مالکبه تنهایی مرجع یک قرائت ندانسته 

دیگر موافق قرائت مشهور باشد ترجیح با قرائت مشهور است ودر صـورتی های  که مالک جا آن
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. های دیگر متناسب با قرائت غیر مشهور باشد، قرائت غیر مشهور را ترجیح داده است که مالک
با اختالف قرائات بیشترین شیوه مربوط به توجـه بـه مواجهه عالمه طباطبایی های  در مورد شیوه

تشخیص مورد تفسـیر . شود می مورد در المیزان به وضوح دیده ١٢سیاق آیات است که بیش از 
عـدم تـرجیح بـه  نیز توجه به معنـای آیـه و مورد و ١٠از قرائت در روایات تحریف نما قریب به 

مـورد در المیـزان دیـده  ٦از برد است کـه بـیش پرکارهای  دلیل افاده معنای یکسان نیز از شیوه
 . )٧٨ /٢٧: ١٣٩٤روش عالمه طباطبایی، دیمه کارگراب،  ( »شود می

 رفع اختالف قرائت قرآن از نقطه نظر علمی
آیـد،  مـی باتوجه به بررسی مقاالت علمی در راستای اختالف قرائت در قرآن کریم بـه نظـر

صـحت قرائـت و های تـرجیح  مالکتوان با توجه به  می در آن موجود است کهای  حلقه مفقوده
دانشمندان علم قرائت شروط صـحت . زبان عربی به رفع اختالف پرداختهای  توسل به دانش

موافقت با خط مصحف، صحت سند و شهرت قرائت و پذیرفتگی  :اند قرائت را سه چیز دانسته
المرشـد الـوجیز،  بوشـامه،؛ ا٩٠ /٥١ :١٣٧٩اإلبانـه، مکـی بـن ابـی طالـب،  ( در زبان عربی

با رسم مصحف، الزم به ذکر است پس از جریان توحیـد موافقت در خصوص . )٨٤٥ :١٤٠٦
ملزم به پیروی از مصاحف عثمانی شدند و پس از عرضه به ها  مصاحف، مسلمانان در همه بوم

ابـن  ( »کنـد مـی بینم که عرب آن را با زبان خود اصالح می در آن اندکی لحن،« عثمان،گفت: 
)؛ و اگـر ٣٢ :١٣٥٥کتـاب المصـاحف، ؛ ابن ابـی داود، ١٠٣٣ /٣ :١٣٩٩تاریخ مدینه،  ،شبه

 ابوعبیـد، ( »شـد امالء کننده از هذیل و نویسنده از ثقیف بود، ایـن خطاهـا در آن یافـت نمـی
در ارتبـاط بــا . )٣٣ :١٣٥٥کتـاب المصـاحف،  ،؛ ابـن ابـی داود٩٩ :١٤٢٦فضـائل القـرآن، 

 قرائت، کـه ابـن جـزری معیـار اصـلی در پـذیرش یـک قرائـت را در آن صحت سند و شهرت
جایی که اگر قرائتی بـه لحـاظ نحـوی محـل اخـتالف باشـد، امـا از رواج و شـیاع  داند، تا می

چنان معتبر و مورد اتباع خواهد  برخوردار بود و ائمه قرائت سند آن را صحیح بداند آن قرائت هم
 و در مـورد پـذیرفتگی در زبـان عربـی خـاطر نشـان. )١٠ /١: ١٣٥٠النشـر، ابن جزری، ( بود
) که از هـر کـژی بـه ١٩٥ /؛ شعراء١٠٣ /نحل( شود که قرآن زبان خود را عربی مبین دانسته می

) با وجود این ابن جزری اصل در اعتبار قرائت را بر صحت سند ١ /؛ کهف٢٨ /زمر( دور است
گانه حرفی وجود داشـت کـه بـا  دههای  ز قرائتاگر در یکی اای  و شهرت قرائت گذاشته به گونه

زبان فصیح عربی سازگار نبود یا در فصاحت آن اختالف بـود، آن را مـانعی در صـحت قرائـت 
که این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه ابوشامه و  ،)١٠ /١ :١٣٥١النشر،  ابن جزری،( دانست نمی
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این که ما گفتیم قرائات صحیح بـه «گوید  می ر کتاب خوددابوشامه . دیگر ائمه قرائت قرار دارد
کـه از  چه آنگردد به این معنا نیست که تمام  می نقلها  شود و از آن می این هفت تن نسبت داده

بلکه از آنان مواردی روایت شده که به خاطر اختالل . شود به همین صفت است می آنان روایت
پس نباید به هر قرائتی که بـه یکـی از . شود می در یکی از شروط سه گانه ضعیف و شاذ خوانده

واجد شـرایط مـذکور  که آنشود، غره شد و نام صحیح بر آن نهاد مگر  می ائمه سبعه نسبت داده
 »شـود مـی است نه آن کسی که قرائت بـه او منصـوبها  باشد زیرا مالک، استجماع این ویژگی

وافقـت در زبـان مند کـه مـالک ک تأکید میابوشامه . )١٧٣ :١٤٠٦المرشد الوجیز، ابوشامه، (
 آن اسـت دگویش فصیح و بلکه لغت فصـحی اسـت کـه همـان گـویش قـریش و ماننـ ،عربی

 .  )١٤٥، همان(
که قرآن بدان نـازل شـده ای  دارد وجه قرائت باید در عربی می مکی بن ابی طالب نیز عنوان

ار قرائـت هـم قـوت و در بحث از اختیـ. )٥١ :١٣٧٩اإلبانه، مکی بن ابی طالب،  ( شایع باشد
در بازگشـت بـه دانشـمندان . )٨٩ ،همان( کند می وجه در لغت عرب را به عنوان مالک معرفی

کنـیم کـه آنـان  مـی قبل از تحدید قرائات به وسیله ابن مجاهد) مشـاهده ( دوم و سومهای  سده
 نظـربـه هـر روی بـه «. کردنـد مـی قرائات را با مالک پذیرفتگی در زبان عربی نقـد و حتـی رد

بـه پیـروی از قرائـت  �رسد اگر ما اجماع امت را بر رسم مصحف بپذیریم و سفارش ائمه می
باید در قرائاتی که از طریق قاریان ده گانه بـه  می )،٦١٩ /٢: ١٤١٣اصول الکافی،  کلینی،( مردم

 تـرین همخـوانی را داشـته ما رسیده قرائاتی را برگزینیم که با زبان فصیح عربی عصر نزول بیش
هـای  مالکذوقـی، ( »باشد و از قرائت به حروفی که از ضعف زبانی برخوردارنـد پرهیـز کنـیم

 . )٦٤ :١٣٥٨ترجیح، 

 صرف، نحو و لغت) ( زبان عربيهاي  دانش. 1
فرّا، ابـن قتیبـه،  چون همنقد قرائات با معیار زبان فصیح عربی که در آثار دانشمندان متقدم 

فراوان دارد، های  ابوشامه نمونه چون همشمندان دوره میانی زجاج، نحاس ومکی و نیز برخی دان
از دیدگاه دانشمندان متأخر است که با ابتناء بر تواتر قرائات با هرگونه نقـدی تر  به مراتب منطقی

؛ ٥٨٦/ ١ :١٤٢٠البحـر محـیط، ابوحیـان، ( کنـد مـی زبان عربـی مخالفـتهای  بر پایه دانش
 . ) ٣٢١ :١٤٣٠قواعد نقد القرائات، سیسی، 

  �يـأُ'ُرُ&م�)، ٥٤/ بقـره( �بـارِئُ"م�دانی نقل کرده است که ابوعمروبن العالء حـروف 
ُ&م�)، ١٥٧/ اعراف( �يأُ'رُهم�)، ٦٧/ بقره( / انعـام( �-ُشـِعُرُ&م�) و ١٦٠/عمران آل( �يَنُ+ُ

ده بـه سـکون خوانـها  یر آنغ) را از طریق بغدادیین به اختالس حرکت و از طریق رقیین و ١٠٩
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ابوشامه پس از نقل ایـن . )٧٣ :١٤٠٦التسیر،  دانی،( است و اختیار سیبویه به قرائت اول است
داند زیرا اسکان حرکات اعراب بدون وجود ادغام اعالل یـا  می روایات روایت عراقیین را مختار

سپس جداگانه به سخنانی از . وقف ناپسند است و با حکمت وضع حرکات اعرابی منافات دارد
کند که سیبویه قرائت ابـوعمرو را بـا اخـتالس کسـر  می اج و ابوالفتح عثمان بن جنی استنادزج

از ای  ابـو شـامه بـه گفتـه. فـرد در روایـت از ابـوعمرو اسـتترین  روایت کرده و سیبویه ضابط
کند که یک اعرابی چنان کسره  می ابوعمرو به نقل از اصمعی در کتاب ابوعلی اهوازی نیز اشاره

و در نهایت با اشاره بـه . را به اختالس اداء کرد که نزدیک بود همزه آن را متوجه نشوم» ِئُکمبارِ « 
 داند که هیچ محققی نباید غیـر آن را اختیـار کنـد می کالم شاطبی، قول حق را روایت اختالس

 . )٣٣٣ :١٤٣١المرشد الوجیز،  ،ابوشامه(
؛ فـیض ٧/ ١تـا:  (طوسـی، البیـان، بی به هر روی اعتقاد شیعیان به نزول قـرآن بـر یـک حـرف«

) در ٦٣٠/ ٢: ١٤٠٧؛ کلینـی، ١٩٣: ١٣٩٤؛ خـوئی، البیـان، ٦١/ ١: ١٤١٥کاشانی، تفسیر الصافی، 
) زمینـه را بـرای نقـد قرائـات بـر پایـه ١٥١: ١٣٩٤کنار عدم باور آنان به تواتر قرائات (خوئی، البیـان، 

ه قرآن زبان خود را عربی مبین دانسته قوت وجـه در جا ک سازد و از آن های زبان عربی فراهم می دانش
 ).  ٩٠: ١٣٥٨های ترجیح،  (ذوقی، مالک» زبان عربی، مالک مناسبی در این جهت خواهد بود

 ترجيح متني با استفاده از علم زبان شناسي. 2

 قرآنهاي  ترجيح مبتني بر پيوستگي سورهاول ـ 
دچار ها  باشد و اگر یکی از این معیار می متن رخدادی ارتباطی است، که دارای هفت معیار

 بوگرانـد و درسـلر، ( نامتن قلمداد خواهـد شـد اختالل شود، متن دیگر ارتباطی نخواهد بود و
 عبارتند از :ها  این معیار. )٣ :١٩٨١
گاهی بخشی، موقعیت انسجام، پیوستگی، نیت«  .  )٣ ،همان( »مندی مندی، پذیرفتگی، آ
ویژگی مـتن اسـت، هنگـامی کـه یـک عنصـر متنـی ترین  مهم وجود ارتباط بین جمالت«

وابسته به عنصر دیگری در متن باشد، سخن از انسجام است و هنگامی که مقـوم ارتبـاط امـری 
در تفسیر دوره معاصرهر «. )٤٩ :٢٠٠٤رنکما، ( »خارج از متن باشد سخن از پیوستگی است

گردد روابـط پیوسـتگی آن  می شود و سعی می سوره به مثابه یک متن به هم پیوسته در نظر گرفته
آن حـرف را تـرحیج  یهـا کشف گردد و با تکیه بر روابط پیوسـتگی آن سـوره یکـی از خـوانش

 .  )١١٧ :١٣٥٨ های ترجیح، مالک ذوقی،( »بخشید
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 ترجيح مبتني بر همنشيني واژگان در قرآن كريمدوم ـ 
هر زبان از قواعـد نحـوی و معنـایی در ها  زبانی و در نتیجه همنشینی آنهای  ترکیب نشانه«

تر  تواند در فهـم دقیـق می در یک متنها  و جانشینها  کند و توجه به همنشین می آن زبان پیروی 
ـ/ِيَل �. یک نمونه قرآنی در این خصوص قابل ارائه است: آن متن بسیار مفید باشد إِن�ا َهَديَناهُ ا1س�

ا َكُفوًرا ا َشاكًِرا َو8ِم� گر  در این آیه همنشینی دو صفت متقابـل را داریـم کـه نشـان )٣/ نانسا( �إِم�
ا« تقابل در آن است که چرا تفصیل  کند  چه که در محور جانشینی جلب توجه می است. آن» ِإمَّ

صـفت » ( کافراً «، »)کافراً «صیغه مبالغه » ( َکُفوًرا «به جای » َشاِکًرا«آن است که چرا در مقابل 
صیغه » ( شکوًرا«صفت مشبه)، » ( شاکراً «به جای » َکُفوًرا«یا در مقابل  مشبه) انتخاب نشده و

(صفت مشبه) در » َشاِکًرا«نیامده است ؟ وقتی به لحاظ تفسیری به این گزینش » شاِکراً «مبالغه 
کنیم، در  (صیغه مبالغه) در طرف امتناع از قبول هدایت نگـاه مـی» َکُفوًرا«طرف قبول هدایت و 

ها باشد  شمار االهی، قدردان این نعمت های بی ها و نعمت انسانی در مقابل تفّضل یابیم اگر می
اطالق شود. اما اگـر بـا وجـود ایـن همـه » شکور«است اما در آن پایه نیست که به او » شاکر«

نعمت و تفضل االهی قدردان نباشد و طریـق ایمـان را برنگزینـد، تنهـا ناسـپاس نیسـت بلکـه 
 ). ١٢٢ور) است ( همان، کف» ( بسیار ناسپاس«

 ترجيح سبك شناختي در قرآن كريمسوم ـ 
هـای  شناسی تحلیل متون با استفاده توصیفات زبان شناختی است که نه تنهـا ویژگی سبک«

 »دهـد مـی را در تفسیر متن نشانها  دهد که اهمیت کاربردی آن می متن را توضیح هکلصوری ب
 .  )٥١٧ :٢٠١٠رکه، وب(

و عمًال  اسی در این معنا رابطه نزدیکی با بالغت کالسیک عربی دارددر حقیقت سبک شن«
، ذوقـی( »کنـد فعلـی بـه صـورت مخاطـب، غایـب یـا مـتکلم بیایـد می بافت متنی آن اقتضا

 .  )١٣١ :١٣٥٨ های ترجیح، مالک

 ترجيح واژگاني در قرآن كريمچهارم ـ 
ر عبارت دا ساخت صرفی ترجیح واژگانی یا ترجیح در سطح واژه ترجیح یک ریشه فعلی ی

ُهما«مورد نظر است مانند ترجیح  سوره بقره که از دو ریشه فعلـی  ٣٦آیه  رد» فأزاَلُهما«بر » فأزلَّ
ِيـَن آَمُنـوا  هللاَ ;َاِدُعوَن ا�. یک نمونه قرآنی در این خصوص قابل ارائه است: متفاوت هستند َوا<�

ْ@ُفَسُهْم َوَما -ْش 
َ
نافع، ابن کثیر، ابوعمرو و یزیدی، این حـروف  )٩ /بقره( �ُعُرونَ َوَما ْ;َدُعوَن إِال� أ

 ). ١٧٠: ١٤٢٢اند (بّنا، إتحاف،  خوانده» ْخَدُعوَن یَوَما «و بقیه قاریان » َخاِدُعوَن یَوَما «را 
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در معنـای ثالثـی مجـرد اسـت » یَخـاِدُعوَن «کـه  طبری ضمن رد نظر ابوعبیده مبنی بـر این
َوَمـا «)، قرائـت صـحیح را ١٥٨/ ١: ١٤٣٤؛ طبـری، ٣١/ ١: ١٣٩٠، (ابوعبیده، فضـائل القـرآن

داند زیرا اگرچه منافق با ظاهر سازی برای مومنین (مخادعه) جان و مـال خـود را  می» ْخَدُعوَن ی
در دنیا حفظ کرده است اما به واقع خود را به مهلکه عذاب آخرت انداخته و در حقیقت به خود 

» خدعـه«) مکی ابن ابی طالب نیز بـا ایـن اسـتدالل کـه ١٥٩ ـ ١٥٧نیرنگ زده است (همان، 
َوَمـا «لزومـًا چنـین نیسـت، قرائـت » مخادعـه«شـود امـا  فعلی است که ( برمفعول) واقـع می

  ).٢٢٦ ـ٢٢٥/ ١: ١٣٩٤دانسته است (مکی بن ابی طالب، الکشف، را ارجح » یْخَدُعوَن 
ذکر کرده آن است کـه در ابتـدای آیـه » وَن َدُع اَوَما یْخ «دلیل دیگری که طبری برای رد قرائت 

مخادعه را از سوی منافق نسبت به خدا و مومنین اثبات کرده ولی در انتهای آیه آن را نفی کـرده 
 ). ١٥٩است و این تناقض در کالم االهی جایز نیست (همان، 

 ترجيح نحوي در قرآن كريمپنجم ـ 
ی است که یک جمله دستوری یـا ترجیح نحوی و یا ترجیح در سطح جمله بررسی حروف«

َخـْذنَا ِميَثـاَق بَـDِ إCَِْاBِيـَل َال � زنیم : برای نمونه آیه ذیـل را مثـال مـی» غیر دستوری شود
َ
َو8ِْذ أ

يِن إِْحَسانًا َوِذی الُْقْرQَ َواPَْتاNَ َوا1َْمَسـاكLِِ َوقُو1ُـوا 1ِلن�ـاِس ُحْسـنً  هللاَ Iَْعُبُدوَن إِال� ا َUِِا1َْواVِيُمـوا َوW
َ
ا وَأ

ْ@ـُتْم ُمْعرُِضـونَ 
َ
ُتْم إِال� قَلِـيًال ِمـْنُ"ْم وَأ �Pـم� تَـَوZُ َة\َ ـَالةَ َوآتُـوا ا1ـز� ) قاریـان مکــه، ٨٣(بقـره/  �ا1ص�
» َال َتْعُبـُدوَن «و بقیـه قاریـان » ْعُبـُدوَن یَ َال «اعمش،حمزه،کسائی و حسن بصری این حـرف را 

َکـاةَ «تـا جملـه » َال َتْعُبـُدوَن «). از جمله ١٨٣: ١٤٢٢اند (بّناء، إتحاف،  خوانده مـتن » آُتـوا الزَّ
میثاقی است که خداوند از بنی اسرائیل گرفته و بـه لحـاظ نحـوی ایـن جملـه و معطوفـات آن، 

کـه مصـدر جانشـین فعـل امـر »  ِإْحَسـاًنا «خواهد بود اما به جز » میثاق«جمله تفسیریه برای 
صورت صیغه امر مخاطب آمده است؛ از ایـن رو اولـین بنـد  های متن میثاق به است، بقیه فعل

این میثاق نیز باید به لفظ خطاب بیاید. این ترجیح نحوی جدا از ترجیح سـیاقی ناشـی از ایـن 
انـد  به صـیغه مخاطـب آمده ٨٥مطلب است که همه افعال و ضمایر راجع به یهود تا انتهای آیه 

 ). ٣٧٣/ ١: ١٤٢٦؛ طبرسی، مجمع البیان، ٢٤٩/ ١: ١٣٩٤(مکی ابن ابی طالب، الکشف، 
 ترجيح سياقي در قرآن كريم ششم ـ 

 کند و لحاق به کالمی گفته می شود که معنای مابعد خود را تبیین می سیاق به کالمی گفته«
در . )٩١ /١ :١٤٣٣داللـة السـیاق،  ،قاسـم( »نمایـد مـی شود که معنای ماقبل خود را تبیین می

رود البته برخی معاصران  می عقالیی است که در هر کالم متصل به کارای  حقیقت سیاق قاعده
دانند: احـراز پیوسـتگی در نـزول و ارتبـاط  می تحقق سیاق در آیات را منوط به دو شرط اساسی

 . )١٢٨ :١٣٧٩شناسی تفسیر قرآن،  روش ،بابایی( موضوعی
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 نتیجه 
دلیـل وشـاهدی بـر که  این را افزون برگانه یا ده گانه واقعیت ندارد، زی هفتهای  تواتر قرائت

ایـن در روایـات  آن نیست، مستلزم آن است که قرآن کریم با هفت یا ده قرائت نازل شده باشد و
پـس بـه حجیـت . دلیل معتبـری نیسـتها  بر حجیت قرائت و شیعه با صراحت نفی شده است

 وان ملتزمت نمیها  قرائتگانه یا ده گانه چه براساس تواتر و چه براساس حجیت  هفتهای  قرائت
 از طرفی قرائت عامه یا قرائت مردم، قرائتی بوده که عموم مردم و نه لزومًا ائمه قرائات بـدان. شد
ایـن قرائـت تالزمـی بـا روایـت حفـص از اند  که برخی پنداشته چه آنخواندند و بر خالف  می

 ش یک مرجح جدی را ایفـاقرائت عامه در سنت قرایی و تفسیری پیوسته نق. قرائت عاصم ندارد
 . توان با مراجعه به این سنت از این مرجع در بسیاری از حروف بهره برد می کرده و امروزه نیز می

هـای  زبان عربـی اگرچـه بیشـتر دانشـمندان دورههای  در خصوص مالک موافقت با دانش
هرگونـه نقـدی بـر پایـه میانی و متأخر اهل سنت با ابتناء بر تواتر قرائات سبعه یا عشره عمًال بـا 

نقد قرائت مشـهور امـری متـداول در  که آنکنند؛ اما جدا از  می زبان عربی مخالفتهای  دانش
میان دانشمندان متقدم بوده باور شیعیان به نزول قرآن بر یک حرف و عـدم تعـین آن در یکـی از 

. کنـد می انی فراهمزبهای  قرائت سبعه یا عشره زمینه را برای نقد حروف قرائات بر اساس دانش
قوت وجه در زبان عربی و مطابقت با کالم فصیح عربی مالک هایی بودند کـه در ایـن راسـتا  و

در رفع اختالف قرائت قرآن از نقطـه نظـر  چنین . همدر کلمات دانشمندان به آن اشاره شده بود
از مقومـات  بـه عنـوان یکـیهـا  علمی به مفاهیم انسجام و پیوستگی اشاره شد که در این دانش

. کنـد مـی مطرح شده، ظرفیت خوبی هم در تفسیر و هم در ترجیح قرائـی ایجـاد» متن«اصلی
به عنوان یک کلیت واحد و به هم پیوسته که در تفسـیر سـده چهـاردهم بـه طـور » سوره«نگره 

 . است» پیوستگی«جدی مورد توجه دانشمندان اسالمی واقع شده محمل خوبی برای شاخص 
م زبان شناسی که در حوزه نشانه شناسی ساخت گـرا و بـه سـرعت در دانـش از مفاهیم مه

قـرآن کـریم را بـه  چـه چنانو . زبان شناسی به کار گرفته شد، روابط هم نشینی و جانشینی بـود
و جانشـینی بـین  منزله یک مجموعه نظام مند از مفاهیم در نظر بگیریم، از روابـط هـم نشـینی

دانش سبک شناسـی بـه . و کشف این نظام زبان الهی کمک گرفتتوان در تفسیر  می واژگان آن
مثابه مطالعه مجموعه عوامل بافتی اعم از بافت مـوقعیتی و بافـت متنـی کـه سـاختار و سـبک 

کند، رابطه نزدیکی با بالغـت کالسـیک عربـی دارد بـا عنایـت بـه  می خاصی را در کالم ایجاد
توان بـه  می گانی، ترجیح نحوی، ترجیح سیاقیترجیحات نازل به متن قرآن از جمله ترجیح واژ

تواند مبنای تحقیقات بعدی در این زمینه باشـد و در  می رفع اختالف در قرائت قرآن پرداخت و
شود اختالف قرائات تنها در برخی از واژگان قرآن است ونه همـه واژگـان  می پایان خاطر نشان

زبان عربی وسیاق آیات رفع کـرد های  دانش توان با لحاظ می لذا همین اختالف نظر نیز قرآن و
 . ارجح دست یافت و به قرائت صحیح و
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شناسـی تفسـیر  روش ،بابائی، علی اکبر، عزیزی کیا، غالمعلی و روحانی راد، مجتبـی .٢٠

 ش. ١٣٧٩، سمت :قرآن، زیر نظر محمود رجبی، تهران
 ق. ١٤١٢، دارالهادی :البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت ،بحرانی، سید هاشم .٢١
موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعـه  :حدائق الناظره، قم ،بحرانی، یوسف بن احمد .٢٢

 . تا بی، المدرسین بقم المشرفه
الهدایه واالرشـاد فـی معرفـه اهـل الثقـه والسـداد، تحقیـق  ،البخاری، احمدبن احمد .٢٣

 ق. ١٤٠٧، دارالمعرفه :عبدالله اللیثی، بیروت
، عربـیدار احیاء التراث ال :آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، بیروت ،بالغی، محمدجواد .٢٤

 ا. ت بی
االربعـه عشـر، بـه کوشـش أنـس  إتحاف فضالء البشر فی قرائات ،احمدبن محمد بنا، .٢٥

 ق. ١٤٢٢، دارالکتب العلمیه :مهره، بیروت
، مکتبــه لبنــان ناشــرون :کشــاف اصــطالحات الفنــون، بیــروت ،تهــانوی، محمــدعلی .٢٦

 م. ١٩٩٦
 . ش١٣٨٢ ،اسراء :نزاهت قرآن از تحریف، قم، جوادی آملی، عبدالله .٢٧
 :الصـحاح، تحقیـق العطـار، احمـد عبـدالغفور، بیـروت ،جوهری،اسماعیل بن حماد .٢٨

 ق. ١٤٠٧چاپ چهارم، ، دارالعلم للمالئین
، دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی :پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، تهران ،حجتی، محمدباقر .٢٩

 ش. ١٣٧٢
، �موسســه آل البیــت :تفصــیل وســایل الشــیعه، قــم ،حرعــاملی، محمــدبن حســن .٣٠

 ق.١٤٠٩
دار احیـاء  :مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، بیروت ،حسینی عاملی، محمدجواد .٣١

 . تا بی، التراث العربی
 ق. ١٤٢٠، �موسسه االمام صادق :تحریر االحکام، قم ،حلی، حسن بن یوسف .٣٢
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 ق. ١٤١٣، منشورات االسالمی :رجال العالمه حلی، قم ،حلی، حسن بن یوسف .٣٣
 تا.  ، بیموسسه مطبوعاتی دارالعلم :ریر الوسیله، قمتح ،خمینی، سید روح الله .٣٤
موسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام  :تفسیر سـوره حمـد، تهـران ،خمینی، سید روح الله .٣٥

 ش. ١٣٨٣، خمینی
ــم .٣٦ ــید ابوالقاس ــوئی، س ــروت ،خ ــرآن، بی ــیر الق ــی التفس ــان ف ــی  :البی ــه االعلم موسس

 ش. ١٣٩٤، للمطبوعات
 ق. ١٤٠١ ، انوار الهدی :جا فسیر القرآن، بیالبیان فی ت ،خوئی، سید ابوالقاسم .٣٧
 ق. ١٤١٣ ، دار الزهراء :البیان فی علوم القرآن، بیروت ،خوئی، سید ابوالقاسم .٣٨
 ق. ١٤٠٣ ، دارالزهراء :معجم رجال الحدیث، بیروت ،خوئی، سید ابوالقاسم .٣٩
 :بیـروتالتیسیر فی القرائات السبع، بـه کوشـش اوتوپرتسـل،  ،دانی، ابوعمروعثمان بن سعید .٤٠

 ق. ١٤٠٦، دارالکتاب العربی
دارالکتـب  :کتاب التیسـیر فـی القرائـات السـبع، بیـروت، دانی، ابوعمروعثمان بن سعید .٤١

 ق. ١٤٢٦، العلمیه
 ق. ١٤٢٨جامع البیان فی القرائات السبع، عمارات: جامعه الشارقه،  دانی، ابوعمروعثمان بن سعید، .٤٢
 :معجم مصـطلحات القرائـات، ریـاضمختصر العبارات ل ،دوسری، ابراهیم بن سعید .٤٣

 ق. ١٤٢٩، دارالحضاره للنشر و التوزیع
وهش کارکرد و اعتبار قرائات هفت گانه در فقـه شـیعه، پـژ، دیاری، بیدگلی، محمدتقی .٤٤

 ش. ١٣٨٦، ١٠٢ـ  ٨٧، ٣نامه قرآن و حدیث، 
روش عالمـه طباطبـائی در مواجهـه بـا  ،ایروانـی نجفـی، مرتضـی و دیمه کارگراب، محسـن .٤٥

پژوهشـی تحقیقـات علـوم و قـرآن و ـ  الف قرائات در تفسیر المیزان، فصـل نامـه علمـیاخت
 ش. ١٣٩٤، ٧٨ـ  ٤٩، ٢٧، ١٢س)، ( حدیث دانشگاه الزهراء

، �دانشـگاه امـام صـادق :ترجیح قرائت و توسـعه آن، تهـرانهای  مالک ،ذوقی، امیر .٤٦
 ش. ١٣٥٨

 :صفوان عـدنان، بیـروتالمفردات فی غریب القرآن، تحقیق  ،حسین راغب اصفهانی، .٤٧
 ق. ١٤١٢، الدارالشامیه

، طلیعه النـور :تحقیق صفوان عدنان، قم ،مفردات الفاظ قرآن ،حسین راغب اصفهانی، .٤٨
 ق. ١٤٢٧
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، دارالکتب العلمیـه :مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت ،زرقانی، محمدعبدالعظیم .٤٩
 ق. ١٤١٦

القرآن، تحقیق اللحام، بدیع السید، مناهل العرفان فی علوم  ،زرقانی، محمدعبدالعظیم .٥٠
 ق. ١٤٢٢چاپ دوم، ، دار قطیبه: جا بی

محمـد  ،البرهـان فـی علـوم القـرآن، بـه کوشـش ابـراهیم ،زرکشی، محمدبن عبداللـه .٥١
 ش. ١٣٩١فضل، بیروت: دارالمعرفه، چاپ دوم، ابوال

 .  ق١٤١٠، دار المعرفه :البرهان فی علوم القرآن، بیروت ،زرکشی، محمدبن عبدالله .٥٢
، ٢٢، ٢٣قـرآن در بیـنش امـام خمینـی، نشـریه بینـات، هـای  جلوه ،جعفـر سبحانی، .٥٣

 ش. ١٣٧٨
 . تا بی، موسسه آل البیت :جا ذخیره المعاد فی شرح االرشاد، بی ،سبزواری، محمدباقر .٥٤
دارکنـوز  :قواعـد نقـد القرائـات القرآنیـه، ریـاض ،سیسی، عبدالباقی بن عبـدالرحمان .٥٥

 ق. ١٤٣٠، إشبیلیا
 ق. ١٤١٦، دارابن کثیر :االتقان فی علوم القرآن، بیروت جالل الدین، سیوطی، .٥٦
 . تا بی، منشورات الشریف رضی :سیوطی، جالل الدین، االتقان فی علوم القرآن، قم .٥٧
کتابخانه آیـت اللـه مرعشـی  :سیوطی، جالل الدین، الدر المنثورفی تفسیر المأثور، قم .٥٨

 ق. ١٤٠٤، نجفی
اضواء البیان فـی ایضـاح القـرآن بـالقرآن،  ،د المختارشنقیطی، محمداالمین بن محم .٥٩

 . تا بی، عالم الکتب :بیروت
 ش.١٣٧٢منشورات رضی،  :مباحث فی علوم القرآن، قم، صالح، صبحی .٦٠
انتشـارات  :جـا منتهی العرب فی لغه العرب، بـی ،پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی .٦١

 . تا  بی، کتابخانه ثنایی
داراحیـاء التـراث  :مستمسک العـروه الـوثقی، بیـروت ،نی حکیم، سید محسیطباطبا .٦٢

 . تا بی، العربی
 ق. ١٤٠٩، موسسه االعلمی :العروه الوثقی، بیروت ،طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم .٦٣
دفتـر انتشـارات اسـالمی  :المیزان فی تفسیر القرآن، قم ،سید محمد حسین ،طباطبائی .٦٤

 ق. ١٤١٧، جامعه مدرسین
چاپ دوم، ، دارالکتب االسالمیه :قرآن در اسالم، تهران ،ینسید محمد حس ،طباطبائی .٦٥

 ش. ١٣٥٣
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موسسـه  :مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن، بیـروت ،طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن .٦٦
 ق. ١٤١٥، االعلمی للمطبوعات

، ناصرخسـرو :مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران ،طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن .٦٧
 ش. ١٣٦٥

 ق. ١٤١٢، دار المعرفه :جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ،ریرطبری، محمدبن ج .٦٨
، داراالضـواء :االستبصار فی مختلفـه مـن االخبـار، بیـروت ،طوسی، محمدبن الحسن .٦٩

 ق. ١٤١٣
، دار احیاء التراث العربـی :التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت ،طوسی، محمدبن الحسن .٧٠

 . تا بی
 ق. ١٣٨١، منشورات الحیدریه :نجف رجال طوسی، ،طوسی، محمدبن الحسن .٧١
کتـاب فروشـی  :الطیـب البیـان فـی تفسـیر القـرآن، تهـران ،طیب، سید عبدالحسـین .٧٢

 . تا  بی، اسالمی
، دارالمعرفـه :فتح الباری، فی شـرح صـحیح البخـاری، بیـروت ،عسقالنی، ابن حجر .٧٣

 . تا بی
 ق.١٤٣٠، ز الغدیرمرک :القرائات القرآنیه: تاریخ و تعریف، بیروت ،فضلی، عبدالهادی .٧٤
بر تـاریخ قرائـات قـرآن کـریم، متـرجم دکتـر سـید محمـدباقر ای  مقدمه ،فضلی، عبدالهادی .٧٥

 ق. ١٤٠٦، اسوه :حجتی، تهران
تفسـیر الصـافی، بـه کوشـش حسـین اعلمـی،  ،فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی .٧٦

 ق. ١٤١٥، مکتبه الصدر :تهران
 :اق القرآنـی و اثرهـا فـی التفسـیر، ریـاضداللـه السـی ،قاسم، عبدالحکیم بن عبدالله .٧٧

 ق. ١٤٣٣، دارالتدمریه
، دار احیـاء التـراث العربـی :الجامع االحکام القرآن، بیـروت ،قرطبی، محمدبن احمد .٧٨

 ق. ١٤٠٥
لطائف االشـارات لفنـون القرائـات، بـه کوشـش عثمـان،   قسطالنی، احمدبن محمد، .٧٩

 ش.١٣٩٢، المیاحیاء التراث اس :عامر؛ شاهین، عبدالصبور، قاهره
 . تا بی، انتشارات مهدوی :کشف الغطاء، اصفهان ،کاشف الغطاء، جعفر .٨٠
 ق. ١٤١٣، دارالضواء :اصول الکافی، بیروت ،کلینی، محمدبن یعقوب .٨١
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دارالکتـب  :الکافی، بـه کوشـش علـی اکبـر غفـاری، تهـران ،کلینی، محمدبن یعقوب .٨٢
 ق. ١٤٠٧، االسالمیه

چــاپ پــنجم، ، دار الکتــاب االســالمیه :انالکــافی، تهــر ،کلینــی، محمــدبن یعقــوب .٨٣
 ش. ١٣٦٣

 ق. ١٤٠٩، موسسه الرساله :کنزالعمال، بیروت ،متقی هندی، عالءالدین .٨٤
 ق. ١٤٠٣، داراحیاء التراث العربی :بحاراالنوار، بیروت ،مجلسی، محمدباقر .٨٥
 ش. ١٣٦٣چاپ دوم، ، دارالکتب االسالمیه :مرآت العقول، تهران ،مجلسی، محمدباقر .٨٦
، دفتـر انتشـارات اسـالمی :خدمات متقابل اسالم و ایران، قم ،شهید مرتضی مطهری، .٨٧

 ش. ١٣٦٢
، وزارت امـور خارجـه :صیانت القـرآن مـن التحریـف، تهـران ی، معرفت، محمدهاد .٨٨

 ش. ١٣٧٩
 ق. ١٤٢٩، موسسه التمهید :التفسیر االثری الجامع، قمی، معرفت، محمدهاد .٨٩
 ق. ١٤١١، موسسه نشر االسالمی :، قمالتمهیدفی علوم القرآنی، معرفت، محمدهاد .٩٠
 ش. ١٣٨١، موسسه انتشاراتی التمهید :آموزش علوم قرآنی، قمی، معرفت، محمدهاد .٩١
 ، جامعـه مدرســین حـوزه علمیـه قــم :تلخـیص التمهیــد، قـمی، معرفـت، محمـدهاد .٩٢

 ق١٤٢٨
 ق. ١٤١٦، انتشارات نسل جوان :انوار االصول، قم ،مکارم شیرازی، ناصر .٩٣
به کوشش عبدالفتاح اسماعیل شـلبی،  ،اإلبانه عن معانی القرائات ،بمکی بن ابی طال .٩٤

 ش. ١٣٧٩، دار نهضته مصر للطبع و النشر: مصر
 :الکشف عن وجـوه القرائـات سـبع و عللهـا و حججهـا، بیـروت ،مکی بن ابی طالب .٩٥

 ق. ١٤٠١، موسسه الرساله
 ٥٩، ١٧ج منیر، فرارو، سراهای  تواتر قرآن و چاش ،شاکر، محمدکاظم و نانسی، ساکی .٩٦

 ش. ١٣٩٤، ٨٤ـ 
 .تا بی، دار احیاء التراث العربی :جواهر الکالم، بیروت، نجفی، محمدحسن .٩٧
 ش. ١٣٥٦، دارالکتب االسالمیه :جواهر الکالم، تهران، نجفی، محمدحسن .٩٨
موسسـه عالمـه المجـدد  :جـا حاشیه مجمع الفائده و البرهان، بی ،وحید بهبهانی، محمدباقر .٩٩

 . ق١٤١٧، یالوحید البهبهان
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