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 بن کعب  یقرائت اب یبررس
 نسب یحاتم یمرتضو  یلندیاکبرپناه بفرزانه و  یقدس یرجبمحسن 

 چکیده
 شیبـه بـبا اخـتالف ههوـه و  ـو یدر عهد نبـو ریانکارناپذ یتیاختالف قرائت به عنوان واقع

رآن و ابـلو  فهـم زبـان قـ یبرا ،بهتر نهیآوردن زم  به منظور فراهم مسلمانان آغاز شد. ربول خدا
کننـد.  نیـیو تب انیـقرائت قرآن ب گامآن به صحابه اجازه دادند تا فهم و تدّبر خود از قرآن را در هن یانیب

 یآنان به صورت مزجـ یفیو تصر یریتفس ،یحیرو، در قرائات صحابه، کلمات و جمالت توض نیازا
به صـحابه اجـازه  پیامبر اکرم با وجود اینکه (  زارش شده ابت.یقرآن یعبارات و فرازها یال )البه

دادند که فهم خود از قرآن را هنگام قرائت و تالوت آن بیان کنند؛ اما همواره تأکید داشتند که نبایـد آن 
ربـول  یقرآن و صـحاب یهو معّلم برجست یُمقر ا،کعبنّی ُاب  ز ارا ثبت و وارد متن اصلی قرآن نمود. 

حاضـر  یهشده که مقاه تیروا یتنابهععرضه کرد، قرائات م نشایمرتبه قرآن را بر ا نیکه چند خدا
   .آنها بپردازد یبند ابت به دبته دهیبا  زارش آنها کوش

 
، قرائـت ابـی قرائت قرآن، اختالف قرائات، قرائات تفسیری، قرائات تصـریفی کلید واژگان:

 .بن کعا

                                                           
 .:یافت یخ در یخ تأیید:و  61/61/6931 تار  .61/13/6931  تار
 .میعلوم و معارف قرآن کر دانشگاه اریابتاد :rajabi@quran.ac.ir 
 .نویسنده مسئول( شهدمدرس م تیترب دانشکده ارشد یکارشناب( :farzaneh.akbarpanah@gmail.com 

 .ملآ ینآارشد دانشکده علوم قر یکارشناب :morteza.hatami1122@gmail.com 
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 مقدمه 
لم قرائت را به خـود جلـا توجه دانشمندان ع ،جمله مسائلی که از بده نخست هوری از

ی کتا  اههی بود. افزون بر اخـتالف ههوـه و  ـویش عرصه نموده، پیدایش اختالف قرائت در
مسلمانان، فهم ابلو  بیانی قرآن و توضیح و تفسیر البـالی کلمـات و فرازهـای قرآنـی را نیـز 

ی صـدور روایـت هاکه زمینه توان از عوامل اختالف مسلمانان در قرائت قرآن دانست. چنان می
: ربـول ویـدکعـا  بـنابـّی برای نمونه  ؛نزول قرآن بر هفت حرف به همین مسئله ناظر ابت

قراء کرد. در مسود نشسته بودم که شـنیدم فـردی همـان بـوره را بـه ای را بر من ا   بوره خدا
و تعلیم کند که با قرائت من اختالف دارد. به او  فتم: چه کسی این بوره را به ت نحوی قرائت می

وارد شـود.   ذارم از من جدا شوی تا ربول خدا  فتم: نمی داده ابت؟  فت: ربول خدا
ای را که پـیش از ایـن  این فرد همان بوره ،حضرت آوردم.  فتم: ای ربول خدا  پس او را نزد آن

خواندن من تفـاوت دارد  ربـول خـدا  یهکند که با نحو به من تعلیم فرمودید، طوری قرائت می
ّی بخوان  من بوره را خواف ندم. ربول خدارمود: ُاب 

: احسنت. بپس به فرد دیگـر فرمـود:  فت 
بـه او نیـز  شما بخوان  او بوره را به همان  ونه که مخاهف قرائت من بود، خواند. ربول خدا

َّا ََّّه َّإن َّ»احسنت  فت. بپس فرمود:  َّاقرزن     َ ِل زَّیعلزَّنز َّأحزن َّبع َّس  َّل ٍَّفَّك َّةل همانـا  ؛«شزفٍفَّكزفٍفََّّهز  
)نسـائی،  انـد هـا شـفابخش و بسـنده خداوند قرآن را بر هفت حرف نازل کرده ابت که همه آن

 (.619/ 2: ق6931بنن، 

دانستند که در مقام فرا یری زبان قرآن، اختالف در قرائـت نـه تنهـا هـی  می پیامبر اکرم
یج و تعمـیم قرائـت بازد، بلکه موجا تروای به قرآن و قرائت واحد آن وارد نمیآبیا و هطمه

ی نبـوی، شود )رجبی قدبی، آیـین قرائـت و کتابـت قـرآن کـریم در بـیرهآن در میان مردم می
کعا بنمسعود، ابیمشهور از جمله ابناختالف قرائت در بین صحابه  .(213ـ261: ش6913

بـا  کعـا رابـنو... نیز نمایان ابت. مقاهه حاضر در پی آن ابت که موارد اختالف قرائت ابـی
 برربی کند. ،قرائت رایج که به قرائت حفص از عاصم مشهور ابت

 صور اختالف قرائات 
 اختالف قرائت قاریان اشکال مختلفی دارد که عبارتند از:

بَوااُُ تغییر به زیاده در نص قرآن )اضافه کردن یک کلمه یا بیشتر(؛ مانند  ـ6
َ
ا الُْغالُم فاَكَن أ مَّ

َ
َو أ

ن َّ»( که به صورت 11/ )کهف ...یِ ُمْؤمِنَ  ْؤمل َّم  واه  ب 
 
َّكففًناَّأ كف   َّف  الم  فَّاْقغ  م 

 
َّأ َّیو   قرائت شده ابت. « ل
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 ... ْطُهوْرنَ یَو ال َتْقَرُباُهنَّ َحَّتَّ تغییر به زیاده در نص قرآن )اضافه کردن حرف(؛ مانند  ـ2
ب َّ»خوانده شده ابت « تشدید»و « تاء»( که به اضافه 222)بقره/  ْرن  َّالَّت  یَّو  ت  َّح  ...یوه     .«تطّهْن  
َّ»( که به صـورت 3)فاتحه/  نِ یْاِم الد یمالِِك تغییر به نقصان مانند  ـ9 ِل ز لل َّیزم  َّاقز   َّیْومل  « ل

 قرائت شده ابت.
ْقَاُم قِ  ِل ِه یإِنَّ ناِشَئَة اللَّ مانند تغییر در اصل کلمه ـ 3

َ
َشدُّ َوْطئاً َو أ

َ
َّ»( که 1)مزمل/  اًل یأ إل  

ئ َّ َّاقل َّنفشل َّهلَّیة  َّقلََّّیلل ب  َّأصو  ْطئًفَّو  َّو  ش  ُّ
 
 شده ابت. خوانده «اًلَّیأ

َحِ کلمه مانند تغییر در هیئت و اعرا   ـ1
ْ
ْصحاِب اْل

َ
( کـه 663)بقـره/  مِ یَو ال تُْسَئُل َعْن أ

«َّ حل َّاْقج  ْصحفبل
 
ْ َّأ َّع   َ سأ َّمفَّت  َّیو   قرائت شده ابت. «مل

َحد   ُكْن َلُ یَو لَْم تغییر در ههوه مانند  ـ1
َ
زؤا»( در قرائت با همزه 3/ )اخالص ُكُفااً أ ف   «ك 

ْفًوا»و یا با حذف همزه و بکون فاء   قرائت شده ابت. «ك 
...تقدیم و تأخیر( مانند تغییر در ترکیا آیات ) ـ1 َ.د

ْ
( 63)ق/   َو جاَءْت َسْكَرةُ الَْموْاِت بِواَ

َّ»که به صورت  ْتَّ و  ة َّ جفء  ْكن  َّ س  قل فْقح  َََّّّبل ْوتل  قرائت شده« اقموت»به « اقحق»، یعنی تقدیم «...َّاْقم 
 (.99-91ق: 6399عه، ابت )غفاری، اهقرائات و األحرف اهسب

 کعببنشخصیت و جایگاه ابی  
که قرآن  معروف به بّیداهقراء نوار انصار، از اصحا  پیامبری بنیکعا از قبیلهبنابّی 

و « ابواقمنزر »(. وی را 61/ 6م: 6331عرضـه کـرد )بهبـی، تـذکرح اهحفـا ،  را بر پیامبر
(؛ و 11/ 6ق: 6362عبداهبر، االبتیعا  فی معرفة االصحا ، خواندند )ابنمی« ابواقطفیل»

هقا داد )حاکم نیشابوری، « سی َّاالنصف »او را  همچنین روایت شده ابت که ربول اکرم
عربـی، وحی بود )ابـن کعا از کاتبان بن(. ابّی 9/936: 6331اهمستدرک علی اهصحیحین، 

 ذار مکتا تفسیری اهل مدینـه دانسـت؛ توان بنیان(، وی را می131م/ 631قانون اهتأویل، 
-کعا در امر تفسیر قـرآن پیـروی مـیبن چرا که مفسران عصر تابعین در مدینه غاهبًا از ابّی 

ربـول (. در عهـد 16ش: 6911اههی و بواهفقاری، تـاری  تفسـیر قـرآن کـریم، کردند )فتح
قرآن را جمع کردنـد کـه ـ  کعا، معاب بن جبل، زید بن ثابت و ابوزیدبن ابّی  ـ نفر  3اهله
ی آنها جزء انصار بودند )ابوشامه، اهمرشد اهوجیز اهـی علـوم تتعلـا باهکتـا  اهعزیـز، همه

کعا به تأیید امام بن (. قرائت ابی311ق: 6311؛ نحاس، اهناب  و اهمنسوخ، 91ق: 6931
)کلینـی، « خـوانیمکعا مـیبنما قرآن را طبا قرائت ابی»ربیده و فرموده ابت:  صادق

 (.312/ 2ق: 6369اهکافی، 
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 کعببن قرائت ابی   
 کعببنقرائت ابی قرائت حفص از عاصم آیه نام سوره ردیف

ْواَّفلَّ 21 بقره 6 ش  ْمَّم  ه  َّق  ضفء 
 
مفَّأ ل  ْمََّّه...یك  ه  َّق  ضفء 

 
مفَّأ ل  ّنواك  واَّم  ع  َّ[1](َّفیه...)س 

ْصناًَّ 16 بقره 2 واَّمل ط  ...َّاْهبل
و   ق  ْب ل ْست  َّت 

 
ََّّأ و   ق  ْب ل َّت 

 
واَّأ ط  ْصن َّ...َّاْهبل َّ[2]...مل

صف ى 12 بقره 9 َّاقن  واَّو  ئلَََّّّهفد  فبل َّاقص  ...یو  صف ىَّ   َّاقن  واَّو  َََّّّهفد  َّو  و   ئ  فبل َّ[3]...اقص 
... 19 بقره 3 ه  َّاقل  ال  َّإل

و   ْعب    ال ََّّالتعب واَّالَّت  ...إل ه  َّ[4]َّاقل 
نف... 613 بقره 1 واَّ اعل

وق  ر  واََّّالَّت  وق  ر  وًنفالَّت  َّ[5]... اع 
ْ َّ  611 بقره 1 ْخَّمل ْنس  هف...یمفَّن  ْنسل ْوَّن 

 
ْ َّ ٍَّةَّأ ْخَّمل ْنس  ْوَّیمفَّن 

 
ٍَّةَّأ  ِ ْنسل َّ[6]...َّن 

صف ى 666 بقره 1 ْوَّن 
 
ودًاَّأ َّه  ْ َّكف   َّم  ال  ََّّ...َّإل ْ َّكف   َّم  ال  ْوَّإل

 
َّ[7]...َّنصنانًیفیهودیفَّأ

َّ 663 بقره 1 حل َّاْقج  ْصحفبل
 
ْ َّأ َّع  ل  ْسئ  َّالَّت  َّیو  َّمل

َّ  َ سأ َّ)َّوَّمفَّت   َ سأ َّق َّت  َّو  ْصحفبل
 
ْ َّأ (َّع 

َّ حل َّیاْقج  َّ[8]مل
للَّ 621 بقره 3

َّق  ه  ع  ت  م 
 
أ َّف  ن  ف  ْ َّك  َّم  ََّّاًل...یو  ن  ف  ْ َّك  َّم  هو  ع  تُّ م  ن  للََّّف 

َّ[9]اًل...یق 

نلَّی 692 بقره 61 ََّّیفَّب  َّإل   فیاْصَّاقله  نلَّیَّأ َّ...َّط  ََّّیفَّب  َّإل   فیاقله  َّ[11]...َّاْصط 

ْ َّ 611 بقره 66
 
مف...یأ هل َّبل

ف  و  ََّّط  ّ الل
 
مف...یَّأ هل َّبل

ف  و  َّ[11]ط 
میق َّ 611 بقره 62 ك  وه  ج  واَّو  قُّ و  ْ َّت 

 
َّأ ن  َّاْقبل َّیق ََّّ...َّس  ن  َّاْقبل ْ َّس 

 
مَّبأ ك  وه  ج  واَّو  قُّ و  َّ[12]...َّت 

هفَّ 611 بقره 69 واَّبل
ْ ق  َّت  فمو  ك  یَّاْقح  ق  ََّّ...َّإل واو  ْ ق  فمَّالَّت  ك  یَّاْقح  ق  هفَّإل َّ[13]...َّبل

َّ 631 بقره 63 صل
َّیف 

 
َّأ ةل الث  َّث  ...َّیفٍمَّفلَّیفم  ج  ََّّاْقح  صل

َّیف 
 
َّأ ةل الث  َّث  َّیفلََّّمتتفبعفتفٍمَّیفم 

... ج  َّ[14]اْقح 

ْ َّ 261 بقره 61
 
َّأ ال  تلَّیإل

ْ
َّیأ م  َّه  ََّّیفلَّاقله  ٍلَّمل  

ل  ظ 
... مفمل

َّاْقغ 
َّ ال  تلَّیَّإذإل

ْ
َّیأ م  َّه  ََّّیفلََّّوَّاقمالئكةاقله  ٍلَّمل  

ل  ظ 
... مفمل

َّ[15]اْقغ 

َّ 269 بقره 61 ث  ع  ب  ًةَّف  ًةَّواحل   م 
 
َّأ فس  َّاقن  َّكف   اقله 

بلَّ
ََّّ ...ییاقن 

ًةَّ ًةَّواحل   م 
 
َّأ فس  َّاقن  َّففختلفواَّكف   ث  ع  ب  َّف  اقله 

بلَّ
16َّ...َّ ییاقن 

َّی 221 بقره 61
 
َّأ ص  بُّ ن  ْمَّت  هل سفئل ْ َّنل َّمل و  

َّْؤق  ةل ع  ب   ْ
... ه  َّاقل  إل  

َّف  ْ َّففؤ  إل
ٍنَّف  ْشه 

 
ََّّأ

َّی و   م  ٍنََّّرسل ْشه 
 
َّأ ةل ع  ب   ْ

 
َّأ ص  بُّ ن  ْمَّت  هل سفئل ْ َّنل مل

َّ ْ إل
َّف 
َّ َّففؤ  یهل   َّ[17]...فل

ْ َّ 223 بقره 61
 
َّأ ال  َّیإل ال 

 
ه...یرلَّیخفففَّأ َّاقل  ود  ْ ََّّمفَّح   

 
َّأ ال  فَّیإل َّظن  ال 

 
ه...یرلَّیأ َّاقل  ود  َّ[18]َّمفَّح   

وا... 291 بقره 63 وم  َّق  ْسطیَّو  َّاْقو  الةل َّاقص  ْسطیَّو  َّاْقو  الةل َّاقص  َّاقعصنََّّو  الةل ََّّوَّاقص  و 
وا... وم  َّ[19]ق 
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 کعببنقرائت ابی قرائت حفص از عاصم آیه نام سوره ردیف

َّ 231 بقره 21 َّیو  صل ْزواجًفَّو 
 
َّأ و   ْم...یر    هل ْزواجل

 
ًََّّةَِّلل ْزواجًفَّیو 

 
َّأ و   ْم...فمتفعَّر    هل ْزواجل

 
َّ[21]ِلل

للَّ 233 بقره 26
ٍةَّق  ئ  ْ َّفل ْمَّمل ٍةَّیك  أّی ََّّ...ل  للَّك 

ٍةَّق  ئ  ْ َّفل ٍة...یمل َّ[21]ل 
... 213 بقره 22 ه  َّاقل    

 
َّأ م  ْعل 

 
َّأ  َ َّقف ه  ََّّق  ه  ...َّقیلَّقهق  ه  َّاقل    

 
مَّأ ْعل 

 
َّ[22]أ

رلَّ 211 بقره 29 واَّمفَّب    
َّذ  بف...َّیو  َّاقن  واََّّمل   َّذ    رلَّو  بف...ََّّیمفَّب  َّاقن  َّ[23]مل  

واَّ 216 بقره 23 ر  َّات  َّیو  ْنج  ...ْومًفَّت  و   واَََّّّع  ر  َّات  َّْومًفَّیو  و   ین  صل َّ[24]...ت 
َّفلَّ 1 عمرانآل 21 و   خ  اسل َّاقن  ...َّیو  ْلمل ََّّاْقعل َّو   َ َّفلََّّیرو و   خ  اسل ...َّیاقن  ْلمل َّ[25]اْقعل
ْوقلَّی 611 عمرانآل 21

 
َّأ ف  و  ه...یخ  َّ[26]...یخوفكمَّبأوقیفئهََّّفء 

ْ َّ 63 نساء 21
 
َّأ ال  تلَّیإل

ْ
ب َّیأ ٍةَّم  ش  ففحل َّبل ْ ٍََّّة...ن َّی  

 
َّأ ال  َّ[27]...فحش َّعلیكمیَّإل

... 23 نساء 21 وه    آت  َّف  ْنه    َّمل هل ْمَّبل
ْعت  ْمت  فَّاْست  م  ََّّف  ْنه    َّمل هل ْمَّبل

ْعت  ْمت  فَّاْست  م  إقیَّأجلَّمسّمیَّف 
... وه    آت  َّ[28]ف 

للَّ 11 نساء 23
َّق  ال  َّإل وه 

ل  ع  میمفَّف  ْنه  ََّّ...ٌَّلَّمل ال  َّإل وه 
ل  ع  للَّمفَّف 

ْنَّاًلَّیق  ممل َّ[29]...َّه 

... 13 نساء 91 ْلنفك  ْ س 
 
َّأ َّو   ِ ْفسل ْ َّن  مل

َّوََّّف  ك  ْفسل ْ َّن  مل
َّف   ِ هفَّعلی بت  ت  ََّّأنفَّك  و 

... ْلنفك  ْ س 
 
َّ[31]أ

ْتَّیملَّ 31 نساء 96 ن  صل ْمَّح  ك  ْوَّجفؤ 
 
ثفٌقَّأ

م... ه  و   م...یملَََّّّص    ه  و   ْتَّص    ن  صل َّ[31]َّثفٌقَّح 

ْمَّ 616 نساء 92 ْفت  ْ َّخل َّإل الةل َّاقص  ْ ََّّمل  
 
...یأ م  ك  ن  ْ َََّّّْفتل

 
َّأ الةل َّاقص  ...یمل   م  ك  ن  َّ[32]ْفتل

ْمَّف َّ 612 نساء 99 ك  تل ع  ْمتل
 
...یملَّیأ و   ْمََّّل  ك  تل ع  ْمتل

 
وایملَّیف َّأ َّ[33]...ل 

ن َّ 663 نساء 93 م  َِّل   ْمَّو  ه  ن  ل  ضل
َِّل   ْم...یو  ه  ََّّن 

 
َّأ ََّّضلهمو 

 
یهموَّأ ن  َّ[34]...م 

فْقم َّ 623 نساء 91 وهفَّك  ر    ت  ة...ف  ر  ل  وهفََّّع  ر    ت  سجونةف  فْقم  َّ[35]...ك 
نلَّ 691 نساء 91

رلَّیغ 
ْوَّف 
 
َّنًاَّف َّیفَّأ ْوقیفقله 

 
مف...ََّّأ هل ََّّبل ی  نل

ْوََّّغ 
 
رلَّأ

َّف ٌََّّنَّیف  ْوقیفقله 
 
م...ََّّأ هل بل

[36]َّ
نلَّ 636 نساء 91 ْؤمل َّاْقم  ْمَّمل   ْعك  ْمن  َّن  ...یو    ََّّ عنفكْمََّّو  ن  نلََّّم  ْؤمل َّاْقم  ...یمل     [37]َّ
... 613 نساء 91 هل ْوتل َّم 

ْبل  َّق  هل هم...َّبل ْوتل َّم 
ْبل  َّق  هل بل

[38]َّ
ل َّ 613 نساء 93 ْمَّع  ْصه  ْرص  ْمَّن  اًلَّق  س    َّ ...یو  ََّّك  ٌلَّو  س  ل ََّّ   ْمَّع  ْصه  ْرص  ْمَّن  ...یق  َّ[39]ك 
َّقَّْ 31 مائده 31 میو  َّإ َّأحكمَّ...َّْحك  َّ[41]...و 
ْوقلَّ 11 مائده 36

 
َّأ ف   ف  َّاْقك  ْمَّو  ك  ْبلل

ْ َّق  ...یمل ََّّفء  ْمَّو  ك  ْبلل
ْ َّق  َّمل ْوقلََّّمل  

 
َّأ ف   ف  ...یاْقك  َّ[41]فء 

... 11 مائده 32 وت  فغ  َّاقط  ب    َّع  ََّّو  واو  ب    ...َّع  وت  فغ  َّ[42]اقط 
صف ى 13 مائده 39 َّاقن  َّو  و   ئ  فبل َّاقص  ََّّ...َّو  ی و  ئل فبل صف ى...َّاقص  َّاقن  َّ[43]َّو 
َّ 13 مائده 33 صل

َّیف 
 
َّأ ةل الث  َّث  ف َّیفم  َّك  ك  ...فٍمَّذقل ة  وم ََّّف   ص  ََّّف 

 
َّأ ةل الث  َّفٍمَّیث  َّ[44]...متتفبعفتل

... 661 مائده 31 ك  بفد  ْمَّعل ه  ن  إل
ْمَّف  ْبه  ر  ع  ْ َّت  ْمََّّإل ْبه  ر  ع  ْ َّت  ََّّإل ك  فد  ب  عل َّ[45]...ف 
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َّمفَّ 613 انعام 31 ْتَّالَّیو  ذاَّجفء  هفَّإل
ن 
 
ْمَّأ ك  ن  ْشعل
َّی و   ن  ْتهمَّْؤمل ذاَّجفء  هفَّإل

ل  ع  َّیالََّّق  و   ن  َّ[46]َّْؤمل

َّ 666 انعام 31 َّش  ل  اًل...َّیك  ب  ٍََّّءَّق  َّش  ل  یاًلٍَّءََّّیك  بل
َّ[47]...ق 

ْجٌن... 691 انعام 31 ْنٌثَّحل ْنٌثََّّح  نجَّح  َّ[48]...حل

َّ 22 اعراف 33 َّو  ةل ن  ج  فَّاقش  م  ْلك  ْ َّتل مفَّع  ك  ْنه 
 
ْمَّأ َّق 

 
أ

مف... ك  ْلَّق  ق 
 
َّأ

ْمَّت َّ َّق 
 
یفأ ََّّنه  َّو  ةل ن  ج  فَّاقش  م  ْلك  ْ َّتل یلَّع  قل

مف ك  َّ[49]ق 
ْروى 21 اعراف 11 َّاقت  بفس  َََّّّقل َّخ  ك  ْ ...یذقل َّمل ك  ْروىٌَّنَّذقل َّاقت  بفس  َََّّّقل َّیخ  ك  ْ ...ٌَّنَّذقل َّ[51]مل
نلَّ 91 اعراف 16

نلَََّّّرًفَّه  ىیف 
َّف  ...یو  ق  یری َّرًفَّح  نل

نلََّّف 
نلَََّّّرًفَّه  ىیف 

َّف  ...یو  ق  َّ[51]رًفَّح 
فَّ 91 اعراف 12 م  تلَّیإل

ْ
م...یأ ك  فَََّّّن  م  َّإل

ْ
أ میتلَّت  ك  َّ[52]...َّن 

ذاَّهلَّ 661 اعراف 19 إل
َّمفََّّیف  ف  ْلر  َّیت  و   ك  فل

ْ
ذاَّهلَََّّّأ إل

ْلرم ََّّیف  و یمفََّّت  ك  فل
ْ
َّ[53]َّأ

ََّّیفلَّ 621 اعراف 13 َّو  ...یاِْل ْ ضل ك  ت  ه  َّ قل َّو  ك  ََّّیفلََّّر    َّو  َّاِْل ْ ضل عب وک  َّأ َّی  كوک  ن  َّ[54]...ق َّت 

بلَّیالَّ 631 اعراف 11 َّس  وه 
ر  خل ...َّیت  َّیاًلَّو  وه  ر  خل ت 

بلَّ َّاًل...یس 
ویالَّ ر  خل فَّت  بلَّه  ...َّیس  ویاًلَّو  ر  خل فَّت  ه 

بلَّ َّ[55]اًل...یس 

ْمَّ 633 اعراف 11 ْ َّق  ئل
واَّق  َّیقفق  نفَّو  بُّ ْمنفَّ   ْنَّیْنح  ْغفل

نف... واََّّق  نفَّقفق  ْمَّ ب  ْ َّق  ئل
َّت َّق  ْمنفَّو  نف...ت َّْنح  ْنَّق  َّ[56]ْغفل

رلَّ 611 اعراف 11
َّاق  َّیو  ...ی   و   ك  س  رلَََّّّم 

َّاق  َّیو  وا   ك  س  َّ[57]...م 
ْنففَ...ی 6 انفال 11 َّاِْل   ل

َّع  ك  ون  ل  َّیََّّْسئ  ك  ون  ل  ...َّْسئ  َل ْنفف
َّ[58]اِْل 

اًل... 11 توبه 13 خ  ْوَّم   
 
ْوََّّأ

 
الًَّأ خ  ن   َّ[59]...م 

َّ 21 یونس 11 ْغشل
 
مفَّأ ن 

 
أ َّیك  عًفَّمل   ط  ْمَّقل ه  وه  ج  ْتَّو 

مًف...یاقل َّ ْظلل َّم  َّلل
مفَّ ن 

 
أ یك  غش  ْمََّّی  ه  وه  ج  ْطٌعََّّو  َّاقل ََّّقل َّیمل   لل

ٌمَّ ْظلل َّ[61]...م 
لَّْ 11 ونسی 16 َّیف  َّخ  و  واَّه  ح  فَّیْفن  م  َّیٌنَّمل و   ع  واَََّّّْجم  ح  فْفن  َّف  َّخ  و  فَّیه  م  َّت ٌَّنَّمل و   ع  َّ[61]َّْجم 
... 16 ونسی 12 ْحن  َّاقس  هل ْمَّبل

ْئت  مَّمفَّجل ...َّمفَّأتیت  ْحن  َّاقس  هل بل
[62]َّ

فقَّْ 32 ونسی 19 َّیف  ج  ن  َّن  ...یْوم  فقَََّّّْك  ن َّیف  َّن  َّْوم  َّ[63]...َّكیح 
ْنَّ 31 ونسی 13 ْتَّق  ْوَّالَّكفن  ل  اّلٌََّّة...یف  ه  ْنََّّف  ْتَّق  َّ[64]ٌة...یكفن 
م َّ 21 هود 11 ع  ل َّیف  میْتَّع  فَّ...َّك  ّمفه  ع  ل ََّّف  میع  َّ[65]...َّك 
َّ  1 وبفی 11 هل تل ْخو  َّإل للَّیو  فئل لس  َّیفٌتَّقل   ََّّ هل تل ْخو  َّإل للَّعبنٌةَّو  فئل لس  َّیقل   َّ[66]َّ
ََّّیفلَّ 61 وبفی 11 ...یغ  ب  َّاْقج  تل ََّّیفلََّّفب  ...َّْبهیغ  ب  َّ[67]اْقج 
َّ 61 وبفی 11 مل ْبٌنَّج  ص 

ْبناٌََّّل...یف  ص  ملََّّف  َّ[68]َّ...اًلَّیج 
َّ 31 یوبف 13 ْنت  َِّل   ك  ن  َّإل

 
واَّأ ...یقفق  ف  واََّّوس  َّقفق  َّأنت  و 

 
...یَّأ ف  َّ[69]وس 

ْ َّب َّ 66 رعد 11 بفٌتَّمل ر  ع  َّم  ه  َّیق  َّی ل
ْ َّی   َّمل َّو  هل
... هل ْلفل َّخ 

ْ َّب َّ بفٌتَّمل ر  ع  َّم  ه  َّیق  َّی ل
َّی   َّو  قیبهل   ََّّ ْ مل
... هل ْلفل َّ[71]خ 
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َّ 32 رعد 16 َّس  ...یو  ف   ف  َّاْقك  م  ََّّْعل  َّس  َّیو  م  واْعل  ن  ف  َّك  َّ[71]...اقری  

َّ 66 نحل 12  ِ َّاق َّو  ْ ع   ِ َّیاق خل َّاقن  َّو  و   َّیت  َّو  ل 
... َّاِْل ْعنفب 

َّ ْ  ِ َّاق ِ َّع  َّاق ویو  َّت    ََّّ خل َّاقن  َّیو  َّل  و 
َّْعنفاِْل َّ َّ[72]...ب 

َّ 91 نحل 19 إل  
َّف  ْ ََّّىْه لَّیالَّاقله  ...یم  لُّ ََّّضل إل  

َّف  َّ[73]...الهفدىَّقم َّأضلَّاقلهاقله 
... 662 نحل 13 ْوفل َّاْقخ  َّو  وعل

َّاْقج  بفس  ََّّقل بفس  َّقل ْوفل َّاْقخ  َّو  وعل
َّ[74]...اْقج 

میقلَّ 1 ابراء 11 ك  وه  ج  اَّو  وؤ  وء َّ…َّس  س  ن  وًءا(َّقل س  ن  ،َّقل یء  سل یل َّ)قل
َّ مو  ك  وه  َّ[75]...َّج 

ََّّیفلَّ 69 ابراء 11 ه  َّق  ج  ْخنل
َّن  َّو  هل رل ن  َّاْقرلَّیع  ...یْوم  ةل ََّّیفلََّّفم  هل رل ن  (ع  ه  ؤ  رن  َّ)ی  أه  رن  َّاْقرلَّیَّی  ...یْوم  ةل َّ[76]فم 

ْنَّ 61 ابراء 11 فلَّیق  ْتن  ْننفَّم  م 
 
واَّفلَّیًةَّأ ر  س  ف  ْنََّّهف...یهفَّف  واًةَّیق  ن  ك  م  فَّف  یه  مل جنل َّبعثنفَّفیهفَّأكفبنَّم 

َّ[77].فیهف..
ضی 29 ابراء 11 َّق  ...ََّّو  ك  بُّ   ََّّ صیو  ...ََّّو  ك  بُّ   َّ[78]َّ
الَّ 99 ابراء 13 ْفَّفلَّیف  ...َّیْسنل ْتلل

الَََّّّاْقر  فواَّیف  ََّّیفلَّْسنل ْتلل
َّ[79]...َّاْقر 

َّ 91 ابراء 11 َّس  َّكف   ك  َّذقل
لُّ ...یك  ه  ََّّئ  َّكف   ك  َّذقل

لُّ َّك  ه َّیس  َّ[81]...فت 
ن َّ 612 ابراء 16 َّإل ََّّیو  ك  نُّ وً اَّفیِل  ظ  ْثب  َّم  ْو   ْنع  ََّّفل َّیَّإخفقَِّإل و  ْو   ْنع  وً افَّفل ْثب  َّ[81]َّقم 
َّ 91 کهف 12 و  فَّه  ن  َّقكل ب َّاقله  فَّقكل َّ...َّی   ََّّأن  و  َّه  ب َّاقله  َّ[82]...َّی  
ال 33 کهف 19 َّاْقو  ك  نفقل ََّّة َّیه  لهل ...قل ق  الَّاْقح  َّاْقو  ك  نفقل َّیه  هلَّة  ل  َّقل قُّ َّ[83]...اْقح 
َّ 31 کهف 13 ََّّْوم َّیو  س  ...ین   َ بف َّاْقجل ََّّن  َّیو  تْوم  ن  ی  ...َّس   َ بف َّ[84]َّاْقجل
ال 11 کهف 11 ب  الَّق  بل

َّ[85ق 
فلَّی 13 کهف 11 َّس 

ل  َّك  ر  خ 
ْ
ْصًبفیأ ٍةَّغ  فلَّیَّن  َّس 

ل  َّك  ر  خ 
ْ
ٍةَّیأ ْصًبفَّصفقحةن  َّ[86]َّغ 

َّ 11 کهف 11 شل خ  ْ َّیف 
 
مف...ینفَّأ ه  ر  َِّْنهل ففَّ بُّ خ  ْ ََّّف 

 
مف...یأ ه  ر  َّ[87]ْنهل

... 612 فکه 11 ب  سل ح  َّف 
 
ََّّأ ح  َّف 

 
َّأ ...س  َّ[88]ب 

تلَّ 1 میمر 13 سَّفیعل َّ[89]َّفیعل
رلَّ 93 میمر 31

َّیفلََّّىاق  َّیهل و   ن  رلََّّْمت 
َّیفلََّّكف َّاقنفسَّىاق  َّیهل و   ن  َّ[91]َّْمت 

َّ 91 میمر 36 َّإل   َّو  ب َّاقله  ْمََّّی   ك  بُّ   َّ ََّّ...َّو  َّإل   ب َّاقله  ْمََّّی   ك  بُّ   َّ َّ[91]...َّو 
َّال 11 میمر 32 َّو 

 
...یَّأ ْنسف   َّاْْلل ن 

َّالََّّْرك  َّو 
 
َّیأ ن  ك  ر  ...َّت  ْنسف   َّ[92]اْْلل

... 69 طه 39 ك  ْنت  فَّاْخت  ن 
 
َّأ ََّّو  كَّإّنیَّو  ْنت  َّ[93]...َّاْخت 

 61 طه 33
ْخفلَّ 

 
ْجِىیأ ت  ْفٍس...ََّّهفَّقل َّن  لُّ ْخفلََّّك 

 
ظهنكمَّعلیهفهفَّیأ

 
َّأ یف  ك  فسیَّف  َّمل َّن 

ْجِى ت  ْفٍس...ََّّقل َّن  لُّ َّ[94]ك 

 96 طه 31
ْز لَّ 92

 
َّأ هل ْدَّبل

َّفلَّىاْش   ْكه  ْشنل
 
َّأ ْمنلََّّی*َّو 

 
َّفلَََّّّىأ ْكه  ْشنل

 
ْمنلََّّیأ

 
ْز لََّّىأ

 
َّأ هل ْدَّبل

َّاْش   َّ[95]ى*َّو 

... 19 طه 31 نا ل سفحل
َّق  ْ َّهرا ل ْ ََّّإل َّإل نا ل َّسفحل

َّإال  َّ[96]...ذا ل
ْواَّفلَّ 16 طه 31 ْطغ  َّالَّت  َّف َّیو  ل َّیهل َّع  ل  ْمَّیحل ْواَّفلََّّ...َّك  ْطغ  َّالَّت  َّیو  َّهل ح  َّالَّی  َّو  ل ََّّل    ْم...یع  َّ[97]ك 
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 کعببنقرائت ابی قرائت حفص از عاصم آیه نام سوره ردیف
َّ 31 انبیاء 31 م  ن  ه  َّج  ب  ص  ََّّ...َّح  ب  ط  م ََّّح  ن  ه  َّ[98]...َّج 
ل َّ 91 حج 33 ...یع  واف  ل ََّّهفَّص  یهفَّیع  واف  َّ[99]...ص 

َّ 11 حج 611 مل ْسلل َّاْقم  م  فك  م  َّس  و  ...یه    ََّّ ملَّاقله  ْسلل َّاْقم  م  فك  م  ...یس    [111]َّ
َّ 11 مؤمنون 616 هلَّیس  ل  َّقل و  

وق  ََّّ...ر  َّیس  و   وق  ََّّر  لهل َّقل هلَّقلهل ل  َّ[111]...قل
ف َّی 21 نور 612 َّیو  م  َّهل ...یدلَّاقله  ق  َّاْقح  م  ه  ف َّیَّن  َّیو  م  َّهل َّدلَّاقله  ق  م َّیاْقح  ه  َّ[112]...ن 
ْشكفٍةَّفلَّ 91 نور 619 مل

َّك  هل و ل
َّن  ل  ث  ْصبفٌح...یم  هلَََّّّهفَّمل َّبل و َّم  َّ م    َّن  ثل  َّ[113]...مل

ْ َّ 11 نور 613
 
َّیأ ْع   ...یثلََّّض  ه    ْ َََّّّفب 

 
َّیأ ْع   ...یثلََّّم ض  ه    َّ[114]فب 

ْ َّ 12 فرقان 611
 
َّأ  اد 

 
...یأ ن  ك  ْ ََّّر 

 
َّأ  اد 

 
َّیأ ر  ...ت  ن  َّ[115]ك 

نلَّ 13 شعراء 611
َّاْلْخ  م  ْفنفَّث  ْزق 

 
َّأ َّیو  ْزق ََّّ  

 
َّأ نلَّْرَّو 

َّاْلْخ  م  َّینفَّث    [116]َّ
بلَّ 11 شعراء 611

 
ْنَِّلل َّاْغفل ْنََّّ...َّیو  َّاْغفل َّ[117]...بوىِلل َّو 

ودلَّ 1 نمل 611 ْ َّفلََّّىن  َّم  ك  و ل ْ َّب 
 
...َّیأ ف ل

ودلََّّاقن  ف لََّّىن 
َّاقن  تل و لك  َّإْ َّب  َّ[118]...و 

َّ 21 نمل 613 ال 
 
َّیأ و   ن  ْعلل َّمفَّت  وا...َّو  ََّّْسج    ال 

 
ََّّتسج و أ لهل رلَّقل

كمیَّىاق  ن  َّسل م 
َّمفََّّْعل  و 

َّ و   ن  ْعلل َّ[119]َّت 
َّ 91 نمل 661 ْسمل َّبل

ه  ن  َّإل َّاو  حلَّقلهل َّاقن  ْحم ل َّیاقن  ََّّمل ََّّأْ َّو  ْسمل َّبل حلَّاقلهل َّاقن  ْحم ل َّیاقن  َّ[111]مل
... 11 نمل 666 ك  ا   َّاد  لل لََّّب  َّب  ک  َّ[111]...ت  ا  

... 12 نمل 662 فس  َّاقن    
 
ْمَّأ ه  م  ل  ك  ْمََّّت  ئه  ب  ن  ...َّت  فس  َّاقن    

 
َّ[112]أ

ْدءًاَّ 93 قصص 669 نلَّی ل
ق  ْدءًاَََّّّ...یص    ق َّی ل َّ[113]...َّیونلَّص   

َّ 21 عنکبوت 663 و ل ْ َّد  َّمل َّب َّاقلهل ة  د  و  ْوثفنًفَّم 
 
ْم...یأ ك  ََّّنل و ل ْ َّد  َّمل مفَّاقلهل َّب َّإن  ة  د  و  َّ[114]...همنلَّیم 

... 1 احزا  661 ْ حفمل
واَّاِْل  وق 

 
َّأ ْمَّو  ه  هفت  م 

 
ََّّأ ْمَّو  ه  هفت  م 

 
مأ ه  َّ[115]...هوَّأٌبَّق 

ْت... 11 احزا  661 ب  ه  ْ َّو  ْ ََّّإل
 
ْت...َّأ ب  ه  َّ[116]و 

َّ[117]اضففهَّش هَّاست«َّحم»اوََّسو هََّّ- 6 زمر 661
ْوقلَّ 9 زمر 661

 
ْم...یأ ه  ْعب    َّمفَّن  ْوقلََّّفء 

 
َّیأ ْم...َّقفقواَّفء  ه  ْعب    َّ[118]مفَّن 

رلَّ 63 زخرف 663
َّاق  ة  ك  الئل ...یاْقم  ْحم ل َّاقن 

بفد  ْمَّعل َّه    ََّّ ة  ك  الئل َّاْقم  ْحم   َّاقن  ّبفد  َّ[119]...ع 

ٌة... 19 خرفز 621 ْسول  
 
ةٌََّّأ سفول  

 
َّ[121]...أ

َّ 11 زخرف 626 نفَّخ  ت  ه  َّ قل
 
...یأ و  ْمَّه 

 
ٌََّّنَّأ نفَّخ  ت  ه  َّ قل

 
ْمَّیأ

 
َّ[121]...هراٌنَّأ

... 16 زخرف 622 ةل فع  لس  ْلٌمَّقل عل
َّق  ه  ن  َّإل ه ََّّو  ن  َّإل ْكٌنََّّو  رل

...َّق  ةل فع  لس  َّ[122]قل
ْوٍمَّی  1 جاثیه 629 ر  َّیفٌتَّقل و   ل  ْوٍمَّْل یفتَََّّّْعرل ر  َّیقل و   ل  َّ[123]ْعرل
ْوَّ 61 فتح 623

 
...یأ و   م  ْوََّّْسلل

 
وایأ م  َّ[124]...ْسلل

للَّ 21 فتح 621 ...یاْقجفهل  َ  ِ ْن
 
أ َّف  للََّّةل َّیاْقجفهل س  َّةل ف  واَّق  م  َّقوَّحمیتمَّكمفَّح  و 

َّاقحنام ...َّاقمسج    َ  ِ ْن
 
أ َّ[125]ف 

... 63 ق 621 قل فْقح  َّبل ْوتل َّاْقم  ة  ْكن  ْتَّس  َّجفء  َََّّّو  َّجفء  َّو  ة  ْكن  َّْتَّس  قل فْقح  َََّّّبل ْوتل َّ[126]...اْقم 
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 کعببنقرائت ابی قرائت حفص از عاصم آیه نام سوره ردیف
لییإلَّ 23 ببأ 621 ع  ْمَّق  ْمَّیإلََّّه  ًى...ََّّفك  فَّعلیفك  َّ[127]ه  ًى...ََّّْلم 

َّی 33 یس 621 و   م  ص  َّیَّخل و   م  صل َّ[128]خت 
نف... 12 یس 623 ْنق  ل ْ َّم  نفَّمل ث  ع  ْ َّب  ْ ََّّم  ّبنفَّم  نف...ه  ْنق  ل ْ َّم  َّ[129]مل
َّ[131]صفدلََّّص 6 ص 691
َّ 22 واقعه 696 وٌ َّعل َّح  ٌََّّ َّیو  وً اَّعلَّو  َّ[131َّ]ًنفیح 

رلَّ 69 حدید 692 ل  ونف...یقل ن  واَّاْنظ  ن  َّ م  رلََّّ   ل  واَّیقل ن  َّ م  ف،َّ   ون  ل  ه  نونف،َّم  )أخ 
َّ[132]...أ جئونف(

قلَّ 61 حدید 699 ص    َّاْقم  ...یإل   قفتل ص    َّاْقم  َّو  َّاْقم َََّّّ   قلَّتإل   َّاْقم َّیص    َّو  قت   ...ص    َّ[133]فتل

رلَّ 2 موادهه 693
َّیاق  ْ َّی   ْمَّمل ْنك  َّمل و   ن  ظفهل

م... هل سفئل رلََّّنل
َّیاق  َّی   و   ن  م...تظفهل هل سفئل ْ َّنل َّ[134]مل

ْوا... 3 جمعه 691 فْسع  ْواَّف  فمض  َّ[135]...ف 

َّ 61 منافقون 691 حل فقل َّاقص  ْ َّمل   ك 
 
َّیأ وْ َََّّّ   ك 

 
ََّّأ حل فقل َّاقص  َّیمل     َّ[136]َّ

َّ 16 قلم 691 ن  ف  میواَّق َّك  هل ْبصف ل
 
أ َّبل

ك  ون  ر  قل واََّّ...َِّْ ن  ف  َّاالخنی ك  م  َّأزقرنفَّث  َّ[137]...و 
... 3 اهحاّقه 691 ه  ْبل  ْ َّق  َّم  ْ َََّّّو  َّم  ه ََّّو  ع  َّ[138]...م 
رلَّ 91 مدثر 693 َّین  نل

ش  ْلب  رلََّّنًاَّقل نلٌََّّنَّین 
ش  ْلب  َّ[139]قل

َّدانلَّ 63 انسان 631 ًََّّة...یو  َّ[141]...داٍ َّو 

ل َّ 1 تکویر 636 ئل أقْتَََّّّْتَّس  َّ[141]ََّّس 
ی 6 اعلی 632 َّاِْل ْعل  ك  ب    َّ َّاْسم  حل

ب  یََّّس  َّ ب  ف   بح  یَّس  َّ[142]اِْل ْعل 
َّ 61 اعلی 639 َّاْقح  و   ن  ْؤثل ْلَّت  نَّْیب  َّاق ُّ ْلََّّف...یفة  ََّّأنتمب  َّاْقح  و   ن  ْؤثل نَّْیت  َّاق ُّ َّ[143]فیفة 
... 61 اهغاشیه 633 لل بل یَّاْْلل

ق  بلَََّّّإل یَّاْْلل
ق  َّإل َّ[144]َّ...ل 

َّی 21 فور 631
 
ة َّیفَّأ ن  ئل ْطم  َّاْقم  ْفس  فَّاقن  ه  َّیَّت 

 
َّیفَّأ ْفس  فَّاقن  ه  ة َّاْلمنةَّت  ن  ئل ْطم  َّ[145]اْقم 

... 2 بینه 631 هل َّاقل  َّمل  
ٌَ و س  واًلََّّ   س    َّ... هل َّاقل  َّ[146]مل  

َّمفَّفلَّ 3 عادیات 631 ن  ْعثل ذاَّب  و لََّّیإل ب 
ذاََّّاْقر  َّإل ن  ْحثل و لََّّیمفَّفلََّّب  ب 

َّ[147]اْقر 

 کعببن سی قرائت ابیبرر 
هـای قرائت ابّی تحت تأثیر عوامل متفاوت، اختالفاتی با مصحف رایج دارد، طبا برربـی

 ترین این عوامل عبارتند از:صورت  رفته مهم

 . اختالط تفسیر با نص قرآن1

دادند تفسیرهایی که از ایشان در تبیین آیات هر ز اجازه نمی ی فداکار ربول خداصحابه
شد کـه صـحابه در حفـی بیانـات شود. این امر ببا مینیده بودند، به فراموشی بپرده قرآن ش
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هـای خاهصـانه، ایـن  ونـه تـالش ای از اینبه مثابه کالم خدا تالش نمایند. پاره ربول خدا
ظهور پیدا کرد که تفابیر نیز در کنار آیات مربوطه درج  ردد و این امر در  ذر زمان از یک بـو 

تحریف در قرآن و از بوی دیگر موجـا بـروز اخـتالف در قرائـت قـرآن  ردیـد موجا توهم 
 (.669ش: 6911)کالنتری، عوامل اختالف قرائات قرآن کریم، 

اّ َّكاّلَّم َّأّمَّاقمزؤمنی َّ»کند که مؤید این مطلا ابت: میعالمه عسکری، روایاتی را بکر 
اقمصزحفَّاذاَّبلزفَّفزیَّكتفبتزهَّقوقزهَّعفیشهَّوَّأّمَّاقمؤمنی َّحفصهَّامنتفَّاقكفتبَّاقرىَّیكتبَّقهمزفَّ

تعفقی:َّ)وَّاقصلوةَّاقوسطی(َّیؤذنهمفَّفلمفَّبلغهفَّوَّ ذنهمفَّأمنتفهَّ  َّیكتزبَّبعز هفَّ)وَّصزالةَّاقعصزن(َّ
اّنهمفَّقمَّترص اَّم َّذاقَِّأ َّوَّصالةَّاقعصنَّجزِءَّمز َّاالیزةَّوَّاّنمزفَّا ادتزفَّوَّصزالةَّاقعصزنَّتفسزینَّ

 (.613/ ص 2: ق6361، مدربتین)عسکری، اهقرآن اهکریم و روایات اه« )قلصالةَّاقوسطی(
الی آیات قرآن بـه قصـد اضـافه کـردن  همان  ونه که واضح ابت آوردن این تفابیر در البه

ربیده بود.  چیزی بر نّص قرآن نبوده، بلکه فقط برای حفی تفسیری بوده که از شخص پیامبر
ه بـین مصـاحف ی مصاحف حاوی این  ونه تفابیر نبود، این امر باعث شد کـاز آنوا که همه

 ونا ون اختالفاتی پدید آید و هر کدام واجد جمالتی باشند که مصاحف دیگر فاقد آنها بـود و 
ها هم تحریفی صورت  رفته ابت و از بوی دیگر قرائتای خیال کردند که در قرآن بعدها عده

کعـا را  نبهای منسو  به ابن مسعود و ابیاهله معرفت اکثر قرائت دچار اختالف  ردید. آیت
این  روه از قاریان  ـاه بـا افـزودن کلمـاتی در »کند: از همین دبت شمرده ابت. وی بیان می

انـد، وهـی قاریـان حین قرائت یا تغییر هفظی به هفی دیگر، آیاتی را به قصد تفسـیر قرائـت کـرده
ان بیـان اند، در حـاهی کـه مقصـود آنـعنوان قرائت نص تلقی نموده های بال بعد آنها را بهنسل

کنـد: (. ابوهیله بیان می32/ 2ق: 6361)معرفت، اهتمهید فی علوم اهقرآن، « تفسیری بوده ابت
ها درج شده ابـت نـه قرائـت، بـرای همـین عنوان تفسیر آیه در مصحف امثال این زیادات، به»

م آیـا دانعمران  فت: نمیبوره آل 613زبیر در آیه ی زیادت در قرائت ابنخطا  دربارهبنعمر
 (.613ق: 6329)ابوهیله، اهقرآن اهکریم من اهمنظور االبتشراقی، « قرائت بود یا تفسیر

إّ َّاقرص َّم َّاقرناءةَّاقشزفّذةَّ»کند: میزرکشی نیز از کتا  فضائل اهقرآن ابوعبید چنین نقل 
؛ 311/ 6ق: 6911)زرکشی، اهبرهان فی علوم اهقرآن، « تفسینَّاقرناءةَّاقمشهو ةَّوَّتبیی َّمعفنیهف

ابابـًا منظـور از قرائـت شـاب همـان »(؛ 211/ 6ق: 6933بیوطی، االتقان فی علوم اهقـرآن، 
 «.جدید( تفسیر قرائت مشهور و بیان معانی آنها ابت )نه عرضه یک قرائت
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بوره یونس که  23قرائتی غیر مشهور از ابن عباس در مورد آیه کثیر پس از نقل همچنین ابن
یز تَّقلتفسزین»نویسـد: اه بـود، مـیبا اضافاتی در متن آیه همر ؛ «هزرهَّقزناءةَّغنیبزةَّوَّكأّنهزفَّز

، وهـی  ویـا ایـن قرائـت غریبـی ابـت( »221/ 3ق: 6363کثیر، تفسیر اهقـرآن اهعظـیم،  )ابن
 «.عنوان تفسیر بر نص اضافه شده ابت به

بخشی از اختالفات قرائت ابّی مربوط به اضافات تفسیری بوده ابت که وی برای رو،  این از
 ، برای نمونه:کند تا معنای مبهم روشن شودیم روشن شدن آیه، مطاهبی را اضافه

وًة واِحوَدةً را به آیـه اضـافه کـرده ابـت:  «فاختلفوا»بن کعا عبارت ابی ـ6 مَّ
ُ
ُُ أ اكَن انلَّوا

یـن ( و این اضافه از روی مفهوم منطقی ابت و بیانگر ا269 /)بقره  ییانلَّبِ اهلُل َفَبَعَث  فاختلفاا
 ،اما آن زمان که در مسـائل مختلـف بـا هـم اخـتالف کردنـد ؛ابت که مردم امتی واحد بودند

هـای تفسـیری در میـان خداوند انبیاء را بـرای هـدایت آنـان مبعـود کـرد ) لـدزیهر،  ـرایش
 (.93: 6939مسلمانان، 

 یفَِص به آیه  «متتفبعفت»اضافه کردن عبارت  ـ2
َ
َو د  ِف  متتابعواتاٍم یاُم ثاَلثَِة أ

ْ
/ )بقـره ... اَ

اند ، آن را با این اضافه توضیح دادهابتروزه واجا  زپی بودن به رودر ( نظر به این که پی631
 (.921/ 6: ق6361)معرفت، اهتمهید فی علوم اهقرآن، 

نلَّیَّأ »( را به صورت 692)بقره/  ... اْصَطىفاهلَل إِنَّ  ا بَِن یعبارت  ـ9 ََّّیفَّب  َّإل   قرائـت « ...اقلزه 
نصیحت و توصیه مانند قول ابت و هر کالمی که به قول بر ـردد، »کند: نموده ابت؛ فراء بیان می

 (.691/ 2ق: 6313)قرطبی، اهوامع الحکام اهقرآن، « بر آن جایز ابت« أن»دخول 
إیل  َفَموا اْسوَتْمَتْعُتْم بِوِم ِموْنُهنَّ را به آیه اضافه کرده ابت:  «اقیَّأجلَّمسّمی»ابّی عبارت  ـ3

ُجاَرُهنَّ فَرِ  أجل مسّم 
ُ
( و این قسـمت اضـافه شـده ابـت تـا از آن 23 /)نساء ... َضةِ یفَآتُاُهنَّ أ

 (.921/ 6: ق6361جواز ازدواج موقت  رفته شود )معرفت، اهتمهید فی علوم اهقرآن، 

ُبد یغَ در بوره یوبف به جای  ـ1
ْ
بة»( 61 /)یوبف ... ابَِت اْل یل

بـت؛ خوانده شـده ا «غ 
کند. غیبه نیز مصدر ابـت و بـه معنـای غیابت یعنی محلی که باکن خود را مخفی و نهان می

خاهویه قرائـت مفـرد ابن(. 611/ 66: ق6363منظور، هسان اهعر ، شود )ابنغیابه ابتعمال می
کند با این ابتدالل که برادران یوبف، او را در یک موضع واحد از چـاه افکندنـد و را اختیار می

خاهویه، اعرا  اهقرائـات اهسـبع و عللهـا، کند )ابنجسم واحد، دو یا چند مکان را اشغال نمی
 (.916/ 6: ق6369

ُخُذ ُُكَّ َسفِ یَو اكَن َوراَءُهْم َملِك  عبارت  ـ1
ْ
ٌكَّ»( را 13)کهف/  َنٍة َغْصًبایأ لل ْمَّم  ه  َّو  اء  َّكف   و 

فلَّی َّس 
ل  َّك  ر  خ 

ْ
ٍةَّیأ ْصًبفَّصفقحةن  رده ابت )زرقانی، مناهـل اهعرفـان فـی علـوم اهقـرآن، قرائت ک« غ 

 (.619/ 6تا:  بی
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...»( را 91)نـور/  ... ها ِمْصباح  یَمَثُل نُارُِِ َكِمْشاكٍة فِ عبارت  ـ1 زهل َّبل ز   ز َّ م  زو َّم 
َّن  ثزل  « مل

اهکشـاف عـن ی، ؛ زمخشـر911ق: 6361بن بالم، فضـائل اهقـرآن، قابمقرائت کرده ابت )
(؛ 911/ 29ق: 6321؛ فخر رازی، اهتفسیر اهکبیر، 232/ 9ق: 6323، حقائا غوامض اهتنزیل

 ـردد به مؤمن بر می« نو ه»کند: هاء در کعا مرجع ضمیر را مشخص نموده و بیان میبن ابی
و تقدیرش مثل نور کسی که در قلبش هدایت خدابـت )طوبـی، اهتبیـان فـی تفسـیر اهقـرآن، 

 (.391ـ391/ 1ق: 6396

 اجتهاد شخصی .2

از بودن با  اجتهاد، یکی دیگر از عواملی ابت که موجا بروز اختالف در قرائـت قـرآن ب
کریم  ردیده ابت. اجتهاد کردن از همان ابتدا در میان بعضی از صحابه رواج داشته و این امـر 

قزفََّ»کننـد: در عصرهای متأخر نیز ادامه یافته ابت. چنانچه روایاتی این موضوع را تأییـد مـی
(:َّاخنجَّعب اقنزاقَّوَّسعی َّب َّمنصو 116َّ)برنه/ََّّما ننسخ من آیم أو ننسهابتفسین:َّاقسیوطیَّ

وَّابوداودَّفیَّنفسخهَّوَّابنهَّفیَّاقمصفحفَّوَّاقنسفییَّوَّابز َّجنیزنَّوَّابز َّمنزر َّوَّابز َّابزیَّحزفتمَّوَّ
اقحفكمَّوَّصّححهَّع َّسع َّب َّأبیَّوقفص،َّاّنهَّقنأ:َّ)مفَّننسخَّم َّ یةَّاوَّننسهف(،َّفریلَّقه:َّاّ َّسزعی َّ

 َّاقمسیبَّیرنأ:َّننسهف،َّفرفََّسع :َّاّ َّاقرن  َّقمَّینََِّعلیَّاقمسزیبَّوَّالَّعلزیَّ ََّاقمسزیب،َّقزفََّاب
)عسـکری،  «(24)كهزف/ََّّو اذكر ربوک اذا سسویت(،6َّ)اعلی/ََّّسنقرئک فال تنیساقله:َّ

 (.639/ 2: ق6361اهقرآن اهکریم و روایات اهمدربتین، 
روایت به طور صـریح آمـده ابـت. عالمـه اجتهاد و قیاس در تغییر هفی قرآن کریم در این 

ی اجتهادی کـه بـه صـحابه شویم که ریشهاز حدیث مذکور متوجه می»کند: عسکری بیان می
نسبت داده شده، در تحریف کلمه )ننسها( به )ننسـاها(، آمـدن )تنسـی( و )نسـیت( در دو آیـه 

 .)همان(« دیگر و قیاس این مورد بر آن دو مورد ابت
تـر های بعـد در روایـت دیگـری نمایـانهای شخصی و تبعات آن در نسلاین  ونه اجتهاد

اقمزؤمنی َّعفیشزةَّوَّاقخلیفزةَّعثمزف ،َّفرزفالَّفزیَّ)اّ َّهزرا ََّّ وواَّاّنزهَّاجتهز َّكزلَّمز َّام»ابت: 
وَّتبعهمَّعلیَّذقَِّاقحس َّوَّسعی َّب َّجبیزنَّوَّابزناهیمَّاقنخعزیَّوََّّقسفحنا (:َّ)اّ َّهری َّقسفحنا (

 (.633 :)همان «ءَّعیسیَّب َّعمنوَّوَّعفصمَّوَّغینهمفَّم َّاقعلمفوَّم َّاقرناَّغینَّهمَّم َّاقتفبعی 
نیـز وجـود داشـت،  رچـه ربـول  کعا به عنوان صحابه ربول خـدابن این عامل در قرائت ابی

نمود؛ این عمل تنها جهت فهم قرآن و آبان بازی آن برای قرآن آمـوزان ابـت و هماره تأکید می خدا
 کردند.و صحابه هم این قرائات را از نص اصلی قرآن جدا می هر ز نباید به نص قرآن وارد  ردد
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بازی قـرآن برخـی کعا بنا بر اجتهاد شخصی خود، در جهت فهم و آبانبن رو ابی این از
تـالوت نمـوده ابـت، چنانچـه  ـاه در بعضـی از آیـات،  از آیات را متفاوت از قرائت مشـهور

 وده ابت برای نمونه:های مترادف را جایگزین عبارات قرآنی نم واژه
وا»( را 21)بقره/ ... میَمَشْاا فِ عبارت ـ 6 ع  قرائت نموده ابـت )معرفـت، اهتمهیـد « فیهَّس 

 (.221/ 6ق: 6911؛ زرکشی، اهبرهان فی علوم اهقرآن، 921/ 6ق: 6361فی علوم اهقرآن، 
َّ» ،(216 /)بقره  ... ْاماً تُرَْجُعانَ یَو اتَُّقاا در بوره بقره به جای  ـ2 و   زین  صل قرائـت شـده  «ت 

ن َّ»شنابان چنان که هغت ،ابت؛ باید دانست که این دو واژه هم معنی هستند ی  را چنین معنا « ص 
(؛ و معنـی 611/ 3: ش6916)قرشـی بنـابی، قـاموس قـرآن،  کنند: رجـوع، انتقـال، تحـّولمی

اهقـرآن،  باز رداندن و تکـرار کـردن ابـت )راغـا اصـفهانی، اهمفـردات فـی اهفـا  ،« جع»
 (.932: ق6362

سجونة» ( را623)نساء/  ... َفَتَذُروها اَكلُْمَعلََّقة ـ9 فْقم  وهفَّك  ر    ت  قرائـت کـرده ابـت « ...َّف 
 (.236/ 6ق: 6319فراء، معانی اهقرآن، )

ْوا»تالوت  ـ3 فمض  ْوا»به جای « ف  فْسع  بـه بـوی بکـر »(؛ 3)جمعه/  ...اهللِ ذِْكِر   إیِل« ف 
؛ اهمضی، اهسعی و اهـذها  در معنـی واحـد هسـتند )فـراء، معـانی اهقـرآن، «دخدا بشتابی

 (.611/ 9ق: 6319

 اختالف لهجه .3

یکی دیگر از عوامل اختالف قرائت، اخـتالف ههوـه ابـت. چنانکـه بعضـی از محققـان، 
هـای منشـأ قرائـت» وینـد: اند و مـی ی اختالف قرائات را تنها همـین عمـل دانسـتهبرچشمه

ها و کیفیت تکلـم و نحـوه ادای کلمـات از تفخـیم، ترقیـا، اماهـه، ، اختالف در ههوه ونا ون
)اهقطـان، مباحـث فـی علـوم « ادغام، اظهار، اشباع، مّد، قصر، تشـدید، تخفیـف و ... ابـت

 (.612ـ619ق: 6326اهقرآن، 
ل ها، به هی  وجه مـورد قبـوا ر چه خالصه کردن، منشأ قرائات متعدد در عامل تعدد ههوه

 نیست؛ اما این امر حاکی از تأثیر شدید این عامل در اختالف قرائات قرآن ابت.
قنأَّاعنابیَّبفقحنمَّعلیَّاب َّحفتمَّاقسجستفنیَّ)طیبیَّقهمَّوَّحسز َّمزآب(َّ» وید: جنی میابن

فرفََّقه:َّطوبی،َّفرفَ:َّطیبیَّفعفدَّابوحفتمَّیصلحهفَّقهَّمّنةَّبع َّأخنىَّقزفئال:َّطزوبیَّفرزفََّاِلعنابزیَّ
وحفتمَّعلیَّاصالحهفَّبفقواوَّوَّاِلعنابیَّیمتنعَّع َّنطرهفَّكمفَّهیَّفیَّاقرزن  َّوَّیسزتمنَّطیبیَّفأصنَّاب

)ابـن « علیَّقحنهَّطیَّطیَّفلمَّیؤّثنَّفیهَّاقتلری َّوَّالَّثنیَّطبعهَّع َّاقتمزفسَّاقخفزةَّهزِوَّالَّتمزنی 
 (.11/ 6تا: جنی، اهخصائص، بی
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منحصـر بـه صـدر های  ونا ون عر  در قرائت قرآن تأثیر  ذاشت و این امـر نـه تنهـا ههوه
ابالم و ایام حیات ربول خدا

های بعد نیز بعضی از قاریـان، قـرآن را بـر شد، حتی در دورهمی 
 (.21/ 2ق: 6361های جدید خود قرائت کردند )معرفت، اهتمهید فی علوم اهقرآن، طبا ههوه

ده تـرین آنهـا ابـت، نـازل شـدر اصل باید پذیرفت، قرآن تنها بر یک ههوه که طبعًا فصیح
هـا های  ونا ون متأثر از این ههوـههای مختلف، قرائتابت؛ و با توجه به وجود طبیعی ههوه

ی اصیل را منشأ فهم خود از قـرآن قـرار ای غیر از ههوهتابد؛ و ا ر کسی به اشتباه ههوهرا برمی
توجـه دهد که به خاطر عدم ی اصیل باز  ردد. تاری  قرائات نشان میبایست به ههوهدهد، می

ای از موارد باعث اختالف قرائات شده ابت. درواقع برای ها در پارهبه این نکته، اختالف ههوه
کردنـد، اخـتالف قرائـت صـدق کسانی که خود به آن ههوه و نوع  ویش، قرآن را تـالوت مـی

عنوان چنـد  ونـه بـودن  کرده ابت؛ اما برای کسانی که بعدها همین  ونا ونی  ویش را بـه نمی
اند، اختالف قرائات صدق کـرده ابـت )نصـیری، عوامـل پیـدایش اخـتالف ئت تلقی کردهقرا

 (.11: 6913قرائت، 
کعـا نیـز  بـنرو، یکی از عوامل اختالف قرائات، تعدد ههوه ابت که در قرائت ابی این از

 نمودار ابت، برای مثال:
با َو َذُروا ما بَِق عبارت  ـ6 بعد « یفء»به دهیل تخفیف حرکت از  ( را211)بقره/  ... ِمَن الرد

واَّمفَّ»ی طی و بعضی از اعرا  قرائت کرده ابت؛ ی قبیلهبه ههوه« یاء»از کسره، با بکون  َّذ    و 
رلَّ بف...َّیب  َّاقن   (.636/ 6ق: 6321، وجوه شواب اهقراءات نییتب یاهمحتسا فجنی، ابن« )مل  

َّ»( را 691)انعام/  ... َحْرث  ِحْجر  عبارت  ـ2 نجْنٌثَّح  قرائـت کـرده ابـت )همـان:  «...حل
داند و آن را تبدیل آواها در موقعیـت جنی این اختالف را از جنبه آواشنابی مواز می(. ابن296

 (.11ـ11کند )همان: خاص خود تفسیر می
َّ»( را 1)مـریم/  ایوِعتِ عبارت  ـ9 خوانـده ابـت )فخـر رازی، اهتفسـیر اهکبیـر، « فیسزعل

دو هغـت « عسزیف»و « عتیف»کند: عباس روایت میحمد بن حنبل از ابن(. ا169/ 26ق: 6321
 (.9231 / ح3تا: حنبل، مسند احمد، بیاند )ابنهستند که بزر ان به هر دو وجه قرائت کرده

( را به صورت 31)انبیاء/  ... َحَصُب َجَهنَّمَ اهللِ إِنَُّكْم َو ما َتْعبُُدوَن مِْن ُدوِن عبارت  ـ3
ْمَّ» ك  ن  ََّّإل و ل ْ َّد  َّمل و   ْعب    َّمفَّت  َّو  َّاقلهل ب  ط  م ََّّح  ن  ه  « اقحصب»و « اقحضب»قرائت کرده ابت؛ « ...َّج 

، وجـوه شـواب اهقـراءات نیـیتب یاهمحتسـا فـجنـی، هستند )ابن« اقحطب»هر دو به معنی 
 (.11/ 2ق: 6321
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َّمفَّفلَّعبارت  ـ1 ن  ْعثل ذاَّب  و لََّّی...إل ب 
اهمخرج بودن به صـورت  ( را به دهیل قریا3)عادیات/  اْقر 

َّمفَّفلَّ» ن  ْحثل ذاَّب  و لََّّیإل ب 
)ابوحیان، اهبحر اهمحیط فی « حفء»به « عی »قرائت کرده ابت؛ با تبدیل « اْقر 

این قرائت ممکن ابت مربوط به قبایل حوـاز »نویسد: جنی می( ابن111/ 1ق: 6321اهتفسیر، 
 (.939/ 6ق: 6321، وجوه شواب اهقراءات نییتب یاهمحتسا فجنی، )ابن« باشد

 قرائت تصریفی
ابـت از  در طبیعت زبان قـرآن عبـارت و ی جابوا کردن و تغییر دادنصریف در هغت یعنت

ای  ـ اّوهین بـوره« نزفس»آیه بعدی از روی کلمه یا آیۀ قبلی. مثاًل بورۀ  شدن یک کلمه یا باخته 
الفاصـله در  ردد. ب آغاز می قل اعاذ برّب انلاُۀ شود ـ با آی  که آموزش قرآن از آن شروع می

هـا،  آورده شده ابـت کـه ایـن بـاخت« اقهَّاقنفس»و « ملَِّاقنفس»های  آیۀ دوم و بوم ترکیا
نیز تصریفی از آیات یکم تـا  قل اعاذ برّب الفل.اند؛ آیۀ  در آیه اول« بنّبَّاقنفس»ریفی از تص

َفروا ف تَكذیببَِل اّلَّ بورۀ بروج:  63ابت. همچنین آیۀ « نفس»بوم بورۀ  ََ تصریفی  یَن 
بانانشقاق ابت:  22از آیۀ  َفروا یَُكذد ََ یَن  . به همین ترتیا، در برابـر قـرآن، ایـن بَِل اّلَّ

برای فرا یری زبـان  [631]پیوبته،  سترده شده ابت.هم  ابلو  به صورت یک زنویرۀ کالمی به
آمـوزان   قـرآند. رش داها  ست ت و بورها در به حوزۀ کلمات، آیاقرآن باید این ببک تصریفی ر

عهد نبوی نخست بـه صـورت ناخودآ ـاه ایـن  سـترش را در قاهـا قرائـات مختلـف انوـام 
 ای از تصــریفات قرآنـی هســتیمکــه در قرائـات  صـحابه شــاهد  سـتره دادنـد؛ بــه طـوری مـی

 (.11-313ق: 6391عبداهلطیف، مرویات نس  اهتالوح، )
به شکل دربـت  هافرا یری و مداومت بر قرائت بوره آنان را به، با این حال، ربول خدا

 کردند؛ زیرا تصریف در صورتی ارزشمند ابت که اصل قـرآن در بهـن وو کامل آن توصیه می
تثبیـت شـده باشـد. بـرای نمونـه  آموزی قـرآنهای پایه زبان آموزان به عنوان باختقلا قرآن 

و  «دوطلزٍعَّمنضزو»را  (23/ واقعه) دَمنضا َوَطلٍح که  علیامام  توان به قرائت تصریفی  می
یا َویلَنا َمن َبَعَثنا (را 12 /یابین )«نف عثل طبـری، جـامع ) اشـاره کـرد ،انـد قرائت کـرده« مل َّب 

ینَ  باقر امام (666 /29: ق6311 اهبیان، ویلاؤُهُم الّطاغات َواّلَّ
َ
َفروا أ ََ بـه  ( را211 /)بقره

 (.213 / 1: ق6369 اهکافی، کلینی،) اند تصریف کرده« اقطواغیت»صورت 

 پیـامبر فته ابت: نـزد  روایت بلمان فاربی اشاره کرد که  توان بهاز قرائات تفسیری می
نیسوَی َوُرهبانواً خواندم:  نَّ ِمونُهم قِسد

َ
، «قّسیسزی »، ایشـان بـه جـای (12/ مائـده) ذلِک بِوأ

یوَن مسعود آیۀ  ابن یا (.661: ق6329اهمصاحف، )ابن ابی داود، نیز خواندند « صّ یری » لَِّلَّ
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نونزفَّ...»، «امهلونفَّ...: »سیر کرده ابتتف ها را به این صورت (11 /حدید) آَمناا انُظرونا « اخ 
بیوطی، االتقان فی علـوم اهقـرآن، ؛ 613: ق6931، اهمرشد اهوجیز، ابوشامه« )ا جئونفَّ...»یا 

را به صورت  (21 /مریم) اِِّند نََذرُت لِلرَّمحوِن َصْاماً  هک، آیۀانس بن ما یا ؛(633 /6ق: 6933
متف»  (.913ق: 6361ابوعبید، فضائل اهقرآن، )ت تفسیر کرده اب« اّنیَّنر تَّقلنحم َّصومًفَّوص 

 نتیجه
فهم و توضـیح  ،)قرائت متواتر( افزون بر آموزش و قرائت قرآن واحد ،صحابه در عهد نبوی 

بـر مبنـای  ای بود که پیـامبرکردند؛ این رویهقاها قرائات بیان و تبیین میخود را از قرآن در 
 ـاه ایـن اختالفـات ؛ وهـی هـی جـواز آن را داده بودنـد« نََِّاقرن  َّعلیَّسبعةَّاحزنف»روایت 

کردنـد. عنوان متن کالم اههی تلقی نشد و صحابه آن را در مصحف ربمی ثبت و ضبط نمـی به
بلکـه  ،مسـعود نیسـتکعا یا ابـن بننبوی رایج بوده و خاص ابیعهد های تفسیری در قرائت

همواره تأکید داشتند  بازی آموزش قرآن و فهم آن بوده ابت و پیامبر اکرمای برای آبانرویه
های جدول این پژوهش، اکثر آیاتی را که که این اختالفات را نباید مکتو  و نشر داد. طبا یافته

اضـافات  ، به علـتخوانده ابتـ  قرائت حفص از عاصمـ رائت رایج کعا متفاوت از ق بنابی
افـزون بـر تـأثیر اضـافات تفسـیری در  که در مقام فهم مخاطا ارائه شده ابت. ابتتفسیری 

قرائت وی، اجتهادهای شخصی و تعدد ههوه نیز از عوامل اختالف قرائت وی بـا قرائـت رایـج 
ها بـه نحـوی ابـت کـه در بیشتر این اختالفشود. همچنین باید توجه داشت که محسو  می

-کند و همچنین چیزی بر قرآن اضافه یا چیـزی از آن نمـیاصل معنی هفی، تغییری ایواد نمی

ای برای توویز تحریف بـه زیـاده یـا نقصـان در رو، مبحث اختالف قرائات، وبیله کاهد، ازاین
 قرآن نیست.
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 هانوشتپی
علـوم اهقـرآن،  یاهبرهان ف ،ی؛ زرکش921/ 6: 6361آن، علوم اهقر یف دیمعرفت، اهتمه[ 6]

6911 :6/221. 
 ر،یـاهکب ریاهتفسـ ،ی؛ فخـر راز6/233: 6362 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجامع اهب ،یطبر[ 2]

6321 :9/192. 
 .211: 6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  قابم[ 9]
: 6362 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجـامع اهب ،ی؛ طبـر6/19: 6319اهقـرآن،  ی[ فراء، معـان3]

6/913. 
نابـ  ـ  نواب  اهقرآن یجوز ؛ ابن6/931: تا یاالببا ، ب انیب یاهعوا  ف ،ی[ عسقالن1]

 .631: 6329اهقرآن و منسوخه، 
 .62: 6361بن بالم، اهناب  و اهمنسوخ،  [ قابم1]
 .3/1: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی؛ فخر راز6/19: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان1]
: 6362 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجـامع اهب ،ی؛ طبـر6/11: 6319اهقـرآن،  یء، معـان[ فرا1]

 .2/261: 6369األصل، اهحوة هلقراء اهسبعة،  ی؛ اهفارب6/131
 .6/11: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان3]
 .11[ همان: 61]
 .111: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن66]
 .6/231: 6391اهقراءات،  معوم ا،ی[ خط62]
 .6/661: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان69]
 .91: 6396 ،یالبن جوز لیهعلوم اهتنز لیشرح مقدمه اهتسه ار،ی[ اهط63]
 .2/631: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی[ طبر61]
 .631[ همان: 61]
 یو أثرهـا فـ هیـاهقرآن ؛ طواهه، اهقرائات921ق: 6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  [ قابم61]

 .331: 6391علوم اهقرآن، 
: 6362 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجـامع اهب ،ی؛ طبر6/631: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان61]

2/213. 
 .119: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن63]
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 .6/611: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان21]
 .611[ همان: 26]
 .613ان: [ هم22]
 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،یجن ن[ اب29]
 .231-231/ 6: 6323 ل،یاهکشاف عن حقائا غوامض اهتنز ،ی[ زمخشر23]
و  میاهقرآن اهعظ ریتفس یف یروح اهمعان ،ی؛ آهوب6/636: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان21]

؛ 6/611: 6311اعوـاز اهقـرآن،  یرک اهقـرآن فـمعتـ ،یوطی؛ بـ2/12: 6361 ،یاهسبع اهمثان
 یو أثرهـا فـ هیـ؛ طواهه، اهقرائات اهقرآن11: 6321 ث،یعلوم اهقرآن و اهحد یف ثیاهحد و ،یا

 .69/1ق: 6933علوم اهقرآن،  یاالتقان ف ،یوطی؛ ب311: 6391علوم اهقرآن، 
 .3/391: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی[ فخر راز21]
 ریاهتفسـ ،ی؛ فخـر راز9/399: 6311اعوـاز اهقـرآن،  یقـرآن فـمعترک اه ،یوطی[ ب21]
 .61/62: 6321 ر،یاهکب

؛ 2/11: تـا یواهمفسـرون، بـ ریاهتفسـ ،ی؛ بهبـ9/31: 6311احکام اهقـرآن،  ،ی[ راز21]
االحکام،  اتیآ ریاهمرام من تفس لین ،یاهبخار ینی؛ اهحس613: 6329اهمصاحف،  ،یبوستان
2119 :611. 

 .6/611: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان23]
بــن بــالم، فضــائل اهقــرآن، ¬؛ قابــم2/323: 6322االنتصــار هلقــرآن،  ،ی[ بــاقالن91]

 .231ق: 6361
 .311: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن96]
 .1/611: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی[ طبر92]
 .6/611: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان99]
 .213[ همان: 93]
 .236[ همان: 91]
 .211[ همان: 91]
 .232[ همان: 91]
 .162: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی؛ طواهه، اهقرائات اهقرآن231[ همان: 91]
 .6/231: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان93]
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 .1/616: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،یطبر[31]
؛ 2/231: 6391معوـم اهقـراءات،  ا،یـ؛ خط6/969: 6319ن، اهقـرآ ی[ فراء، معـان36]

 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجـامع اهب ،ی؛ طبر2/221: 6321 ه،یمختارعمر، معوم اهقرائات اهقرآن
6362 :1/611. 
 .1/636: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی؛ طبر6/963: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان32]
: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی؛ فخر راز1/912: 6912 ،یاهمعان انیب ،یاهعان یغاز  [ آل39]

62/312. 
 .62/322: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی[ فخر راز33]
 .6/321: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان31]
 .911[ همان:31]
 .233ق: 6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  [ قابم31]
 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،یجن [ ابن31]
 .6/232: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان33]
 .911[ همان: 11]
 .211[ همان: 16]
 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،یجن [ ابن12]
 .311: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن19]
 .6/936: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان13]
 .2/921[ همان: 11]
معوــم  ا،یــ؛ خط6/211: 6369اعــرا  اهقرائــات اهســبع و عللهــا،  ه،یــخاهو [ ابــن11]

 .9/611: 6391اهقراءات، 
اهکشاف عـن  ،ی؛ زمخشر6/263: 6369اعرا  اهقرائات اهسبع و عللها،  ه،یخاهو [ ابن11]

 ،یاهمعـان اهقـراءات و یفـ یاألغـان حیمفـات ،ی؛ حنفـ2/696: 6323 ل،یـحقائا غوامض اهتنز
6322 :611. 

 .611: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن11]
 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،ی[ ابن جن13]
: 6321 ه،یـ؛ مختارعمر، معوـم اهقرائـات اهقرآن6/312: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان11]

 .2/393: 6323 ل،یائا غوامض اهتنزاهکشاف عن حق ،ی؛ زمخشر9/16
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؛ شرف 3/223ق: 6362؛ نحاس، اعرا  اهقرآن، 6/313: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان16]
 .3/91: 6321خصائص اهسور،  ةیاهموبوعة اهقرآن ن،یاهد

: 6362 راهقرآن،یتفسـ یفـ انیـجامع اهب ،ی؛ طبر6/311: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان12]
66/619. 

 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،ی[ ابن جن19]
 .6/313: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان13]
 .62/63: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی؛ طبر2/62[ همان: 11]
 .311: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هی[ طواهه، اهقرائات اهقرآن11]
ــات اهســ ه،یــخاهو [ ابــن11] ــ؛ خط6/916: 6369بع و عللهــا، اعــرا  اهقرائ معوــم  ا،ی

 .3/611: 6391اهقراءات، 
 .2/93: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان11]
 یفـ یاألغـان حیمفـات ،ی؛ حنفـ69/91: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی[ طبر13]

 .221: 6322 ،یاهقراءات و اهمعان
 .69/11: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی[ طبر11]
 یفـ انیـجامع اهب ،ی؛ طبر6/992: 6369اعرا  اهقرائات اهسبع و عللها،  ه،یخاهو [ ابن16]

 .69/211: 6362 راهقرآن،یتفس
 .2/131: 6323 ل،یاهکشاف عن حقائا غوامض اهتنز ،ی[ زمخشر12]
 .2/33: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان19]
 .1/111: 6321 ر،یاهتفس یف طیاهبحراهمح ان،ی[ ابوح13]
 .2/211ق: 6362؛ نحاس، اعرا  اهقرآن، 2/661: 6319اهقرآن،  یفراء، معان [11]
؛ 1/92: 6361 ،یو اهسـبع اهمثـان میاهقـرآن اهعظـ ریتفسـ یفـ یروح اهمعان ،ی[ آهوب11]
 .919ق: 6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  قابم
 .911 ق:6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  ؛ قابم2/663: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان11]
 .61/31: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،ی[ طبر11]
 .2/629: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان13]
 ه،یـ؛ مختـارعمر، معوـم اهقرائـات اهقرآن1/11: 6391معوـم اهقـراءات،  ا،ی[ خط11]

6321 :9/922. 
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 .2/331: 6323 ل،یاهکشاف عن حقائا غوامض اهتنز ،ی[ زمخشر16]
 .2/231ق: 6362هقرآن، [ نحاس، اعرا  ا12]
 .631-631/ 2: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان19]
 یفـ انیـاهتب ،ی؛ طوبـ6/931: 6369اعرا  اهقرائـات اهسـبع و عللهـا،  ه،یخاهو [ ابن13]

 .1/31: 6396 راهقرآن،یتفس
 .1/633: 6321 ر،یاهتفس یف طیاهبحراهمح ان،ی[ ابوح11]
علـوم  یاه زیشامه، اهمرشد اهوج¬؛ ابو233: ق6361بن بالم، فضائل اهقرآن،   [ قابم11]

 .666: 6931 ز،یتتعلا باهکتا  اهعز
 .2/611: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان11]
 .211: 6322 ،یاهقراءات و اهمعان یف یاألغان حیمفات ،ی[ حنف11]
 .26/169: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی[ فخر راز13]
 .9/61: 6323 ل،یاهکشاف عن حقائا غوامض اهتنز ،ی[ زمخشر31]
ــان: 36] ــان63[ هم ــراء، مع ــرآن،  ی؛ ف ــر2/611: 6319اهق ــامع اهب ،ی؛ طب ــج ــ انی  یف

 .61/616: 6362 راهقرآن،یتفس
 .2/616: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان32]
 .22/63: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی[ فخر راز39]
 .2/611: 6319اهقرآن،  ی[ فراء، معان33]
 .9/12: 6323 ل،یقائا غوامض اهتنزاهکشاف عن ح ،یزمخشر[ 31]
 .2/613: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 31]
 .611همان: [ 31]
 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،یابن جن[ 31]
 .9/236: 6323احکام اهقرآن،  ،یعرب ابن[ 33]
حقـائا  اهکشـاف عـن ،ی؛ زمخشـر121: 2112االحکـام،  اتیآ ریتفس س،یاهسا[ 611]

 .9/619: 6323 ل،یغوامض اهتنز
 .2/231: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 616]
 .61/13: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،یطبر[ 612]
اهکشـاف عـن حقـائا  ،ی؛ زمخشـر911ق: 6361بن بالم، فضائل اهقـرآن،  قابم[ 619]

 .29/911 :6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی؛ فخر راز9/232: 6323 ل،یغوامض اهتنز
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 .61/621: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،یطبر[ 613]
 .23/311: 6321 ر،یاهکب ریاهتفس ،ی؛ فخر راز2/216: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 611]
 .261: 6362اهقرآن،  ایغر یاهمفردات ف ،یراغا اصفهان[ 611]
 .1/311ق: 6321 ر،یاهتفس یف طیاهبحر اهمح ان،یابوح[ 611]
علـوم تتعلـا  یاهـ زیشامه، اهمرشد اهوج¬؛ ابو2/211: 6319اهقرآن،  یفراء، معان  [611]

 .662: 6931 ز،یباهکتا  اهعز
 .2/231: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 613]
 .236همان: [ 661]
 یاهمحتسـا فـ ،ی؛ابـن جنـ9/633ق: 6362؛ نحاس، اعرا  اهقرآن، 233همان: [ 666]

 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب
 .2/911: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 662]
 .1/39: 6391معوم اهقراءات،  ا،یخط[ 669]
 .961-2/961: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 663]
 .611: 6361اهکتا ،  اتیاالضطرا  عن آ هامیدفع ا ،یطیاهشنق ی؛ اهوکن991همان: [ 661]
 .636/ 6ق: 6321اهقراءات، وجوه شواب  نییتب یاهمحتسا ف ،یابن جن[ 661]
 .69/ 1: 6321خصائص اهسور،  ةیاهموبوعة اهقرآن ن،یشرف اهد[ 661]
 .2/363: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 661]
 .966ق: 6361بن بالم، فضائل اهقرآن،  قابم[ 663]
 .21/11: 6362 راهقرآن،یتفس یف انیجامع اهب ،یطبر[ 621]
 .19همان: [ 626]
 .9/91: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 622]
 .31همان: [ 629]
 .3/699ق: 6362نحاس، اعرا  اهقرآن، [ 623]
 .6/921: 6361علوم اهقرآن،  یف دیمعرفت، اهتمه[ 621]
 .31: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هیطواهه، اهقرائات اهقرآن[ 621]
 .6/931: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 621]
 .2/913همان: [ 621]
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: 6319اهقـرآن،  ی؛ فـراء، معـان6/921: 6361علـوم اهقـرآن،  یف دیمعرفت، اهتمه [623]
2/913. 

 .636/ 6ق: 6321وجوه شواب اهقراءات،  نییتب یاهمحتسا ف ،یابن جن[ 691]
؛ابـن 3/261ق: 6362؛ نحاس، اعرا  اهقـرآن، 6/311: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 696]

 .636/ 6ق: 6321راءات، وجوه شواب اهق نییتب یاهمحتسا ف ،یجن
؛ طواهـه، 613: 6931 ز،یـعلوم تتعلـا باهکتـا  اهعز یاه زیشامه، اهمرشد اهوج ابو[ 692]

 .11: 6391علوم اهقرآن،  یو أثرها ف هیاهقرائات اهقرآن
اهکشف عن وجـوه اهقـراءات اهسـبع و  ،یسی؛ ق2/116: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 699]

 .123: 6321عللها و حووها، 
 .9/693: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 693]
 .611همان: [ 691]
ــرآن،  [691] ــرا  اهق ــاس، اع ــ؛ خط3/363ق: 6362نح ــراءات،  ا،ی ــم اهق : 6391معو

3/311. 
 .9/691: 6361 ز،یهطائف اهکتا  اهعز یف زییاهتم یبصائر بو ،یروزآبادیف[ 691]
 .9/611: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 691]
 .6/913همان: [ 693]
 .9/261همان: [ 631]
 .231همان: [ 636]
؛ 61/961: 6361 ،یو اهسـبع اهمثـان میاهقرآن اهعظ ریتفس یف یروح اهمعان ،یآهوب[ 632]

 .6/611: 2111فضائل اهقرآن،  ،ینسف
 .9/211: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 639]
 .66/221: 6321خصائص اهسور،  ةیاهموبوعة اهقرآن ن،یشرف اهد[ 633]
 .9/339: 6311اعواز اهقرآن،  یمعترک اهقرآن ف ،یوطیب[ 631]
 .9/212: 6319اهقرآن،  یفراء، معان[ 631]
 .1/111ق: 6321 ر،یاهتفس یف طیاهبحر اهمح ان،یابوح[ 631]
 .(911/ 2برقی، اهمحابن،)؛ «هوَّقن  َّكالٌمَّمّتص»: دیفرما می [ امام باقر631] 
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 منابع
 یقـاتیموبسـه تحق و همکـاران،  ی، محمـدعلیفهاناص ییقرآن کریم، ترجمه: رضا .6

 ش.6919قم:  داراهذکر، یفرهنگ

 ق.6912بیان اهمعانی، مطبعة اهترقی، دمشا:  غازی اهعانی، محمود،آل .2

روح اهمعانی فی تفسیر اهقرآن اهعظیم و اهسبع اهمثـانی،  آهوبی، محمود بن عبداهله، .9
 ق.6361یروت: محقا: علی عبداهباری عطیه، داراهکتا اهعلمیه، ب

 ابوحیان، محمدبن یوبف، اهبحراهمحیط فی اهتفسیر، محقا: صدقی محمد جمیل، .3
 ق.6321بیروت: ـ  داراهفکر، هبنان

 ز،یـعلوم تتعلـا باهکتـا  اهعز یاه زیاهمرشد اهوج ،نیابواهقابم شها  اهد شامه،واب .1
 ق.6931: روتیقوالج، دارصادر، ب یآهت اریمحقا: ط

 ق.6321ث فی علوم اهقرآن و اهحدیث، داراهسالم، االبکندریة: ایو ، حسن محمد، اهحدی .1

وزارح جـا: بـیوجوه شـواب اهقـراءات،  نییتب یاهمحتسا ف عثمان، ابواهفتح ،جنیابن .1
 ق.6321 ه،یهلشئون االبالم یاهمولس األعلـ  االوقاف

 تا.جا: چ چهارم، بیاهخصائص، اههیئة اهمصریة اهعامة هلکتا ، بیــــــ،  .1
ناب  اهقرآن و منسـوخه، عمـادح اهبحـث ـ  نواب  اهقرآن بن محمد،وزی، علیجابن .3

 ق.6329چ دوم، اهعلمی باهوامعة االبالمیه، مدینه: 

 تا.حنبل، احمد، مسند احمد، داراهصادر، بیروت: بیابن .61

اعـرا  اهقرائـات اهسـبع و عللهـا، مکتبـه اهخـانوی،  خاهویه، حسین بن احمد،ابن .66
 ق.6369قاهره: 

اهمختصر فـی شـواب اهقـرآن مـن کتـا  اهبـدیع، مطبعـه اهرحمانیـه، مصـر: ــ، ــــ .62
 م.6393

محمـد  یمحقا: عل ،معرفة االصحا  یف عا یعبداهله، االبت بنوبفی عبداهبر،ابن .69
 ق.6362: روتیب ،لیداراهو ،یبواو

ـ  بیـروت احکـام اهقـرآن، داراهکتـا اهعلمیـه، عربی اشبیلی، محمدبن عبداهلـه،ابن .63
 ق.6323چ دوم،  :هبنان
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 م.631: روتیب ه،یداراهقبلة هلثقافة االبالم ،یمانی: محمد اهسلایتحق ل،یقانون اهتأوــــــ،  .61

 ق.6363ابن کثیر، ابماعیل بن عمر، تفسیر اهقرآن اهعظیم، دار اهکتا اهعلمیه، بیروت:  .61

 ق.6363: روتیهسان اهعر ، دار صادر، ب ،ابن منظور، محمد بن مکرم .61

بن محمــد، اهقــرآن اهکــریم مــن اهمنظــور االبتشــراقی، دار اهنشــر ابوهیلــه، محمــد .61
 ق.6329هلوامعات، مصر: 

 ق.6322باقالنی، ابوبکر، االنتصار هلقرآن، تحقیا: محمد عصام اهقضاح، داراهفتح، بیروت:  .63

تحقیا احمد محمد شـاکر، داراهکتـا  ترمذی، محمدبن عیسی، اهوامع اهصحیح،  .21
 ق.6311اهعلمیه، بیروت: 

دفـع ایهـام االضـطرا  عـن آیـات اهکتـا ، مکتبـة  ،اهشـنقیطی، عبـداهقادرجکنی  .26
 ق.6361تیمیه، قاهره:  ابن

 یمحقــا: مصــطف ن،یحیاهصــح یک علــرابوعبداهلــه، اهمســتد ،یشــابوریحــاکم ن .22
 .6331: روتیب ة،یعبداهقادر عطا، داراهکتا اهعلم

الحکـام، ا اتیـآ ریاهمـرام مـن تفسـ لیـن ،ایـأبواهط ،یاهقنـوج یبخـاراهحسینی اه .29
 .2119: جایب ه،یداراهکتا اهعلم

حزم هلطباعة واهنشر مفاتیح األغانی فی اهقراءات و اهمعانی، دار ابن حنفی، ابواهعالء، .23
 ق.6322هبنان: ـ  بیروت واهتوزیع،

 ق.6391معوم اهقراءات، دار بعداهدین، دمشا:  خطیا، عبداهلطیف، .21

 .تایة، قاهره: بواهمفسرون، مکتبة وهب ریاهتفس ،نیمحمدحس ،یبهب .21

داراهکتـا  رات،یعم ای: زکرایمحمد بن احمد بن عثمان، تذکرح اهحفا ، تحق ،یبهب .21
 م.6331: روتیب ه،یاهعلم

 ،یاحکــام اهقــرآن، محقــا: محمدصــادق اهقمحــاو ،یاحمــدبن علــابـوبکر  ،یراز .21
 ق.6311: روتیب ،یاهتراد اهعرب اءیدارإح

اهقـرآن، محقـا: صـفوان  ایـرغ یاهمفردات فـ ،بن محمد نیحس ،یاصفهان راغا .23
 ق.6362: روتیب -دمشا ،هیداراهقلم، داراهشام یعدنان اهداود

مؤبسـه  ،ینبـو یرهیدر بـ میقرائت و کتابت قـرآن کـر نییآ ،محسن ،یقدب یرجب .91
 ش.6913بوبتان کتا ، قم: 

زرقانی، محمد عبداهعظیم، مناهل اهعرفان فی علوم اهقرآن، دار احیاء اهکتا اهعربیه،  .96
 تا.: بیجابی
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 م،یعلـوم اهقـرآن، محقـا: محمـد ابواهفضـل ابـراه یاهبرهان فـ ،نیبدراهد ،یزرکش .92
 ق.6911: جابی ه،یاهکتا اهعرب اءیدارإح

اهکشـاف عـن حقـائا غـوامض اهتنزیـل، دار اهکتـا   زمخشری، محمـودبن عمـر، .99
 ق.6323 چ بوم،بیروت:  اهعربی،

بویدان، اهمکتبة اهعصریة  تفسیر آیات االحکام، محقا: ناجی اهسایس، محمدعلی، .93
 .2112جا: هلطباعة و اهنشر، بی

 ثـة،یداوود، اهمصـاحف، محقـا: محمـد عبـده، اهفـاروق اهحد یابن اب ،یبوستان .91
 ق.6329مصر: 

 م،یعلوم اهقرآن، محقـا: محمـد ابواهفضـل ابـراه یاالتقان ف ،نیجالل اهد ،یوطیب .91
 ق.6933اهعاصة هلکتا ، مصر:  ةیاهمصر ئةیاهه

چ دوم، هبنـان: ـ  روتیـب ه،یـاعواز اهقرآن، داراهکتا اهعلم یاهقرآن ف معترکــــــ،  .91
 ق.6311

بـن  زیخصـائص اهسـور، محقـا: عبـداهعز ةیـاهموبوعة اهقرآن ،جعفر ن،یاهد شرف .91
 ق.6321: روتیب ه،یاهمذاها اإلبالم نیب ایداراهتقر ،یوزیعثمان اهتو

اراحیـاء اهتـراد اهعربـی، دجـامع اهبیـان فـی تفسـیراهقرآن، طبری، محمدبن جریر،  .93
 ق.6362: بیروت

 ایلیعلوم اهقرآن، دارکنـوز أشـب یو أثرها ف هیاهقرائات اهقرآن ،اهلهطواهه، نمشة بنت عبد .31
 ق.6391: جایب ع،یهلنشر و اهتوز

اهتبیان فـی تفسـیراهقرآن، تصـحیح: احمـد حبیـا قصـیر  طوبی، محمدبن حسن، .36
 ق.6396اهعاملی، االمیره، بیروت: 

: جـایب ،جوزیدار ابن ،یالبن جوز لیهعلوم اهتنز لیشرح مقدمه اهتسه ،رناص ار،یط .32
 .ق6396

 ق.6391جا: اهتالوه، اهدار األثریه، بیعبداهلطیف، ریاض حسین، مرویات نس  .39

 س،یمحمد األن میاالببا ، محقا: عبداهحک انیب فی اهعوا  ،حورابن ،یعسقالن .33
 .تای: بجایب ،یدار ابن اهووز

ضی، اهقرآن اهکریم و روایات اهمدربتین، کلیة اصـول اهـدین، قـم: چ عسکری، مرت .31
 ق.6361اول، 
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اهقرائات و األحرف اهسبعة، مرکز اهمصطفی اهعاهمی هلترجمة و  غفاری، عبداهربول، .31
 ق.6399قم:  اهنشر،

: روتیـب -دمشـا اهحوة هلقراء اهسبعة، داراهمأمون هلتراد، ،یاألصل، ابوعل یفارب .31
 ق.6369 چ دوم،

تهران:  گر،ید ینگاه م،یقرآن کر ریتفس  یتار ،یو شهروز بواهفقار میابراه ،اههیحفت .31
 ش.6911

اء اهتـراد یـا(، دار إحیـح اهغیر )مفـاتیـر اهکبیفخر رازی، محمد بـن عمـر، اهتفسـ .33
 ق.6321چ بوم،هبنان:  -بیروت ،یاهعرب

 ق.6319 چ بوم،بیروت:  معانی اهقرآن، عاهم اهکتا،بن زیاد، یحیی فراء، .11

بصائر بوی اهتمییز فی هطائف اهکتا  اهعزیز، محقا:  فیروزآبادی، محمدبن یعقو ، .16
 ق.6361محمدعلی اهبخار، اهمولس األعلی هشئون اإلبالمیه، قاهره: 

اهناب  و اهمنسوخ فی قرآن اهعزیز و ما فیـه مـن اهفـرائض و  بن بالم، ابوعبید،قابم .12
 ق.6361چ دوم، جا: اهسنن، مکتبة اهرشد، بی

 ق.6361بیروت: ـ  دمشا اهقرآن هلقابم بن باّلم، دار ابن کثیر، فضائلــــ، ــ .19

 چ ششـم،تهـران:  ة،یقـاموس قـرآن، دار اهکتـا اإلبـالم ،اکبـر قرشی بنـابی، علـی .13
 ش.6916

قرطبی، محمد بـن احمـد، اهوـامع الحکـام اهقـرآن، داراهکتـا اهمصـریه، قـاهره:  .11
 ق.6313

م اهقرآن، مکتبة اهمعـارف هلنشـر و اهتوزیـع، اهقطان، مناع بن خلیل، مباحث فی علو .11
 ق.6326جا: چ دوم، بی

اهکشف عن وجوه اهقراءات اهسـبع و عللهـا و حووهـا،  ابی طاها،بن قیسی، مکی .11
 ق.6321-6321داراهفکر، بیروت: 

، 61، بینــات، شــماره «عوامــل اخــتالف قرائــات قــرآن کــریم»کالنتــری، ابــراهیم،  .11
 ش.6911

جـا: اهکافی، تحقیا: محمد جـواد فقیـه، داراالضـواء، بـیکلینی، محمدبن یعقو ،  .13
 ق.6369

های تفسیری در میان مسلمانان، مترجم: ناصر طباطبائی،  لدزیهر، ایگناس،  رایش .11
 .6939ققنوس، تهران: چ چهارم، 
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معوم اهقرائات اهقرآنیه، انتشـارات ابـوه،  رعمر، احمد و عبداهعال باهم مکرم،مختا .16
 ق.6321تهران: 

جـا: اهتمهید فی علوم اهقرآن، مؤبسه اهنشـر االبـالمی، بـی محمد هادی، معرفت، .12
 ق.6361

 ق.6326: روتبی ه،یداراهکتا اهعلم اهقرآن، اعرا  ،ابوجعفر نحاس، .19

: تیـواهمنسوخ، محقا: محمد عبداهسالم محمد، مکتبـه فـالح، کو اهناب ــــــ،  .13
6311. 

ن ،شعیا بن احمد نسائی، .11  .ق6931: روتبی ،اهفکر دار ،نسائی ُبن 

فضائل اهقرآن، محقا: احمـدبن فـارس اهسـلوم، دار ابـن حـزم،  ادریس،نسفی، ابن .11
 م.2111جا:  بی

 ش.6913، 21، بینات، شماره «عوامل پیدایش اختالف قرائت»نصیری، علی،  .16


