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An Assessment of Recitations [Qira’at] With A Narrational Method 

and Oral Narrative Criteria

 

Masoud Abbasi1 

Abstract 

The Holy Quran is an oral text and the root of its recitation [qira’t] is revelatory, and its basis is 

based on the narrational method and oral narrative criteria. The level of serious attention and 

importance of the Muslim public to the issue of recitation [qira’t] of the Qur’an and its accurate 

interpretive comprehensions, from the time of revelation until now, indicates the significance and 

necessity of the subject of research. In this article, with narrative and intellectual method and 

historical-analytical approach, in order to acquire the purpose of narrational method in recitations 

[qira’at], the views of effective and transformational scholars in the recitation [qira’t] studies, along 

with expressing the stages of measuring recitations [qira’at] with narrational method and oral 

narrative criteria from the era of the Prophet (PBUH & His Progeny) upto the present as the final 

results have been examined as follows: 1- In the era of the Holy Prophet (PBUH & His Progeny), 

direct listening to the Prophet; was the standard. 2- In the era of the Companions and their followers 

[tabi’een], the oral narrative was in the form of individual narrations. 3- From the time of the famous 

reciters until the advent of Ibn Mujahid, authority, preference of recitations [qira’at], consensus and 

multiplicity [istifadha] in recitations [qira’at] were common, and also, the subject of limiting 

recitations [qira’at] in seven recitations [qira’at] was suggested by Ibn Mujahid; 4- From the era of 

Ibn Mujahid to Dani, the limitation and septuple [tasbie’] of recitations [qira’at] was done with two 

scales of recitation [qira’t]-centred and reciter-centred. 5. From the time of Dani until Ibn Jazari, the 

authenticity of the septette recitations [qira’at], the sanctity of the recitations [qira’at], the emergence 

of the idea of the massiveness [tawatur] of recitations [qira’at] were prospered. 6- From the time of 

Ibn Jazari until now, the idea of the being revelatory of the recitations [qira’at] and its alignment with 

the text of the Quran was formed, as well as arguing with the criteria of authenticity of the chain of 

narration [sanad], conforming to the custom [= description / rasm] of the Mus’haf in a possible way 

and being the recitation [qira’t] in accordance with one aspect of the Arabic language in order 

recognizing as a correct recitation [qira’t] are among other results of this era. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

    سنجش قراءات با  اسلوب روایی و معیار نقل شفاهیسنجش قراءات با  اسلوب روایی و معیار نقل شفاهی
 

 7مسعود عباسی
 چکیده      

ی قراءت آن وحیانی است و اساس آن بر مبنـای اسـلوب روایـی و متنی گفتاری و ریشه، قرآن کریم
ی قـراءت قـرآن و وار است. میاان توّجه و اهتمام جّدی عموم مسلمانان به مسـئلهمعیار نقل شفاهی است

بیانگر میاان اهمّیت و ضرورت موضوع پـژوهش ، از عصر ناول تاکنون، های دقیق تفسیری آنبرداشت
غـر  اسـلوب روایـی در ، تحلیلـی -با روش نقلی و عقلی و رویکـردی تـاریخی، است. در این مقاله

همراه بـا بیـان مراحـل سـنجش ، گرای مسیر قراءت پژوهیهای دانشمندان مؤّثر و تحّولدیدگاه، قراءت
مورد بررسـی قـرار ، تا عصر حاضر قراءات با اسلوب روایی و معیار نقل شفاهی از عصر رسول خدا

 پیـامبر؛ معیـار بـود. از مستقیم سماع، در عصر پیامبر اکرم -7گرفته که نتایج پایانی آن چنین است: 

از عصـر قاریـان مشـهور تـا  -0 بود. آحاد شفاهی به صورت روایات نقل، در عصر صحابه و تابعین -2
، رواج داشـت و همچنـین، إجمـاع و إستفاضـه در قـراءات، ترجیح قـراءات، اریاخت، ظهور ابن مجاهد

از عصـر ابـن مجاهـد تـا  -4موضوع حصر قراءات در هفت قراءت از سوی ابن مجاهد؛ مطـرح شـد. 
از عصر  -0شد. انجام می، محور و قاری محور مقیاس قراءت تحدید و تسبیع قراءات با دو، دانی ظهور

 تـواتر یظهـور اندیشـه، قداسـت قـراءات، گانـههفـت حّجیت یافتن قراءات، دانی تا ظهور ابن جاری

ی آن بـا به وحیانی بودن قـراءات و همتـراز عقیده، از عصر ابن جاری تاکنون -6رونق داشت. ، قراءات
 بـه مصحف رسم با مطابقت، سند صّحت همچنین استدالل نمودن با معیارهای، نّص قرآن شکل یافت

از دیگر ، جهت شناخت قراءت صحیح، عربی زبان وجوه از وجهی با موافقت قراءت و صورت احتمالی
 باشد.نتایج این عصر می

، رسـم مصـحف، إستفاضـه، قـراءات تسـبیع، إجمـاع، معیار نقل شفاهی، اسلوب رواییواژگان کلیدی: 
 ابن جاری.، ابن مجاهد، تواتر قراءات، حّجیت قراءات

                                                                 
.  یافت یخ در یخ تایید و 29/8/00تار  11/3/1499تار
 دکتــرای تخصصــی الهیــات و معــارف اســالمی، گــرایش علــوم قــرآن و حــدیث و مربــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همــدان: مســعود عباســی،  . 1

@gmail.com55abbasimas. 
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 مقّدمه

اّولین معّلم آموزش قراءت قرآن به مردمان بود و هفت نفر از اصحاب خود را کـه در  پیامبر اکرم
را ق( بودند 25ق( و ابّی بن کع )م 02عبدالله بن مسعود)م ، ق(45)م  حضرت علی، رأس ایشان

 (. 247: 7076، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، جهت آموزش قرآن به شهرها و قبایل اعاام کرد )حّجتی
در قراءت صحابه و مردمان تـازه مسـلمان آن روز ممالـک اسـالمی؛ ، پ  از رحلت رسول خدا

را مطابق با  قرآن، های اسالمیای که مسلمانان هر منطقه از مناطق سرزمیناختالفاتی راه یافت. به گونه
کردنـد. ایـن وضـعیت تـا دوره خالفـت عثمـان بـن آنچه از بارگان خود فـرا گرفتـه بودنـد قـراءت مـی

 (. 47: 7454، تاریخ القرآن، ق( ادامه یافت )زنجانی00عّفان)م
ق( و ابّی بـن کعـ  را مـأمور ایـن کـار کـرد. 40گروهی از صحابه چون زید بن ثابت)م ، عثمان»
مصـحف واحدی)مصـحف امـام( را فـراهم ، مصاحف از بین مصاحف پیشینی یکسان سازی کمیته

اعـاام کردنـد تـا ، هایی از آن را به همراه یک قاری به هـر یـک از بـالد اسـالمی آن روزساخته و نسخه
« آموزش دیده و قراءت کنند و مصـاحف دیگـر را کنـار گذارنـد.، مسلمانان طبق همان مصحف واحد

 (. 274: 7076، رآن کریمپژوهشی در تاریخ ق، )حّجتی
هـا و معیارهـایی جهـت حـّل مسـائل اسلوب، های نخستین تاکنوندانشمندان اسالمی پ  از سده

شناخت و انتخاب قراءت صحیح مطرح کردند که از فراز و فرودهای بسیاری ، مربوط به اختالف قراءت
 برخوردار بوده است.  

 طرح مسئله. 1
ََا  قُْرآنَاُه * وَ  ََجَْعاهُ  َناریَعلَ  * إِن    بِاهِ  ِِلَْعَجَل  لَِسرنَکَ بِهِ  الَُُتَرِّ ْچونبنابر برخی از آیات  -قرآن کریم اِِ

نَار ُ  فَ
ْ
 قَرَأ

ای پیامبر! )هنگام ناول وحی( زبانت را بخاطر عجلـه » (76 -73/ ت)قیام رنَاهُ یبَ  َنریَعلَ  إِن   قُْرآنَُه * ُثم   فَرت بِعْ 
پـ  هرگـاه  *ی ماستچرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده * ت مدهحرک، برای خواندن آن )قرآن(

 َقْبالِ  ِما ْ  بِرلُْقْرآنِ  الََتْعَجْل  وَ و « بیان آن بر عهده ماست.، سپ  * از خواندن آن پیروی کن، آن را خواندیم
نْ 
َ
وحی آن بر تـو تمـام  پیش از آنکه، و )ای پیامبر!( نسبت به تالوت قرآن» (774)طه/ هُ یوَحْ  کَإَِل  ْقَض ی أ

و هرگـا  خـوانیمما باودی )قـرآن را( بـر تـو مـی( »6)أعلی/ فاَلَ تَنَْس  َسنُْقِرئُکَو « شتاب مکن!، شود
 طریـق از بایسـتمـی و کالم بوده جن  از از متن مقّدسی برخوردار است که -« فراموش نخواهی کرد.

اّما ، البته دالیل دیگری نیا در این رابطه هست مسلمانان رواج یابد. مختلف هایبین نسل، روایت و نقل
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ی ایشان و صحابه از سماع یا همان نقل شفاهی، قراءت صّحت معیار تنها، عصر پیامبر در از آنجا که
، چنانکـه پـ  از رحلـت پیـامبر، معیار متن مکتوب؛ در مرتبه بعدی قرار داشت، مورد تأیید ایشان بود

ی یکسان سـازی ق( با تشکیل کمیته00)م  -ی سومخلیفه -د و عثماناختالف قراءت قاریان بوجود آم
تالش نمود تا با ارسال مصاحف تدوین یافته این کمیته به همراه یک قاری به منـاطق و بـالد ، مصاحف

سـب  اخـتالف قـراءت منـاطق شـد ، به اختالف قراءت قاریان خاتمه دهـد؛ اّمـا ایـن اقـدام، اسالمی
  (. 2/75، 7037، وم القرآنالّتمهید فی عل، )معرفت

وجود ، دانشمندان علم قراءت در مواجهه با این مسئله که، ی اختالف قراءتسپ  با گسترش دامنه
ابـن ، ی چهـارم هجـریتوانـد قابـل قبـول باشـد. در اوایـل سـدهنمـی، قراءات مختلف در یک زمـان

قـراءات را در ، «فب  الربءاتا الّسبعة  »ها و نگارش کتابسری مقیاسی یکق( با ارائه024مجاهد)م
بصـره و شـام؛ محـدود ، کوفـه، مدینـه، هفت قراءت مشهور مورد وثوق مسلمانان پنج بوم اسالمی مّکه

مسیر قراءت پژوهی را متحـّول ، با تأثیر پذیری از وی، های بعدیدانشمندان اسالمی سده، نمود. سپ 
 (.  766: 7067، القراءات و الّلهجات، نموده و جهت بخشیدند )حموده

مراحل سنجش قراءات با اسلوب روایی و معیـار ، پژوهش حاضر تالش دارد تا بنابر شواهد تاریخی
مورد بررسـی قـرار ، تا عصر حاضر را با روش تحلیل عقلی و نقلی، نقل شفاهی از عصر رسول خدا

 داده و پاسخ سؤاالت ذیل را بیابد.
 منظور از اسلوب روایی در قراءت قرآن چیست؟ -1
 هایی بوده است؟نجش قراءات با معیار نقل شفاهی از گذشته تاکنون دارای چه فراز و نشی س -2
دیدگاه و رویکرد دانشمندان علم قراءت از کـاربرد معیـار نقـل شـفاهی در سـنجش قـراءات  -3

 چگونه است؟
های مختلف گیری مفهوم سنجش قراءات با معیار نقل شفاهی در دورهعلل اختالف در شکل -4

 یست؟ تاریخی چ

 مفهوم شناسی.2

ضـروری بـه نظـر ، توّجه به اصطالحات تخّصصی ذیـل، یابی به پاسخ سؤاالت پژوهشبرای دست
 رسد:می

 قراءت  -1/2

، ِگـرد آوردن، تلّفظ کردن کلمات یک مجموعـه»به معنای « َقَرأَ »یدر لغت از ریشه« قراءت»یواژه 
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لسـان ، شـود )ابـن منظـوراطالق می، به خواندن است که به صورت عام و کّلی« خواندن و ِابالغ کردن
، 7دوره ، مطالعـات قـراءت قـرآن، رابطه قراءات و بیانـات تفسـیری، ؛ رستم نژاد7/727: 7450، العرب
تلّفـظ کـردن آیـات و کلمـات آن ، (. با این نگاه که قـراءت قـرآن755: 7032پاییا و زمستان ، 7شماره 

ای علمی در رابطه بـا قـراءت و قاریـان کـه گـاه مقابـل نوان رشتهبه ع، باشد. اّما قراءت در اصطالح می
إتحـاف ، َاخباری است که به اّتفاق قاریان منسوب باشد )دمیـاطی، گیرد و مقصود از آنروایت  قرار می

ق( به معنای علم به 700( از دیدگاه ابن جاری)م 7/26: 7473، عشربعة فضالء البشر فی القراءات األر
کند و اختالف نطق به آن بـین قاریـان لمات قرآن بر مبنای روایات مربوط به آن بحث میکیفّیت ادای ک

سـّنتی کـه بایـد از آن پیـروی (. »3-7/0: 7040، الّنشر فی القراءات العشر، معروف است )ابن جاری
از آن حضـرت و یـا  سّنتی که اصحاب رسول خـدا، نموده و آن را پذیرفت و سرانجام بدان روی آورد

نسل به نسـل  -آنگاه متأّخران، اندآن را نقل و روایت کرده، از آنها و تابعین از اصحاب حاب ائّمهاص
ثبوتها و حّجتهـا و ، تاریخها، آنیةالقراءات القر، )قابه« آن را به یکدیگر منتقل ساختند. -و در طول قرون

َأقـرب المـوارد فـی ، شـرتونی؛ 3/6: 7474، المحیط فی اللغه، عباد؛ ر.ک: ابن 764: 7333، أحکامها
وارد ؛ 250: 7405، تاریخها و تعریفهـا، القراءات القرآنّیه، ؛ فضلی2/316: 7450، فصح العربّیه و الشَّ

، مطالعـات قـراءت قـرآن، بررسی کیفّیت قراءت هماه در قراءات منسوب به اهل بیـت، کهن ترابی
 (.72: 7033پاییا و زمستان ، 70شماره ، 7دوره 

 اعإجم -2/2

تـاج العـروس مـن جـواهر ، است )زبیدی واسـطی کار یک انجام بر اّتفاق و عام معنای به، لغت در
 قراءات در پذیرش مستقل معیار یک عنوان به قراءت علم در اجماع از استفاده (.77/10: 7474، القاموس

، د )ر.ک: دوسـریرومـی شـمار بـه سـند و شفاهی نقل معیار از ایزیر مجموعه، واقع در و ندارد کاربرد
، األحکـام فـی أصـول األحکـام، ؛ آمدی742: 7423، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات

 (.7/720: 7017، الّشرح نهج البالغه، ؛ ابن أبی الحدید0/676: 7470، سنن، ؛ ترمذی7/057: 7477

 إستفاضه -3/2

 معنـای (. بـه61/ 1: 7453 ،کتـاب العـین، آب است )فراهیدی انتشار و کثرت معنای به، در لغت

، مختلـف مـرتبط اسـت )ابـن دریـد قراءات ترجیح در شفاهی نقل مردم که با بین مشهور و شایع قراءت
 (.353/ 2: 7377، للّغةا ةجمهر

 معیارهای قرائی -4/2
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معیارهای مشهور و متقن قرائی شامل موافقت قراءت قاری بـا قـراءت عمـوم مسـلمانان یـا قـراءت 
موافقت قراءت با قواعد زبان عربی یـا عـدم ، ت قراءت با رسم الخّط مصاحف عثمانیمطابق، همگانی

الّتمهید فی علـوم ، ؛ معرفت760: 7425، تاریخ القرآن، مخالفت قراءت با براهین عقلی هستند )صغیر
 (.2/743: 7037، القرآن

 متواتر -5/2

: 7313، غةأسـاس الـبال، به معنی در پی هـم آمـدن اسـت )زمخشـری« َوتر»ی از ریشه، در لغت
َُُسالََنر انـد: فرسـتاده شـده، پیـامبران الهـی بصـورت متـواتر، (. در بیان قرآن کـریم7/660 ََْسالَْنر 

َ
ُثام  أ

اصـطالحی «. فرستادیم. -برای هدایت بشر -سپ  پیامبران را یکی پ  از دیگری( »44)مؤمنون/َتْْتَا  
خبر گروهی را گوینـد کـه بـه ، ه است. متواتر در اصطالحدر علم فقه که به علم حدیث و قراءت راه یافت

تبـانی نـاقالن آن ، علم به درستی آن حاصل شود و به دلیل کثرت نقل آن در تمامی طبقات، خودی علم
: 7404، و ما أثیر حوله من الّشـبهات نیةالّتواتر فی القراءات القرآ، محال باشد )عو  هبشان، بر کذب

 (.74: 7030، بررسی ِانگاره تواتر قراءات ،فرد؛ مؤّدب و محّمدی24
 اختیار در قراءات -6/2

« ِإفِتَعـال»اختیار بر وزن ، است که داللت بر عطف و میل دارد« ر، ی، خ»از اصل ، اختیار در لغت
لسان ، منظورآن اسمی است برای شیء اختیار کننده که همان معنی برگایدن و انتخاب کردن است )ابن

پیرامون موضوعی خاص بـا در ، های مختلف(. به معنی راه حّلی از بین راه حّل 4/264 :7450، العرب
مختصـر العبـارات لمعجـم ، شـود )دوسـریهای تطبیقی که گـاینش مـیها و روشنظر گرفتن مقیاس

وجه یا حرفی که قاری آن را از میان آنچه بـرای او ، (. اّما در اصطالح07: 7423، مصطلحات القراءات
-بکار مـی، مساعی خویش را نیا، برگایده است در حالی که برای گاینش و انتخاب خود، شدهروایت 

 (.206: 7427، مراحله و أثره فی القراءات، مفهومه، اإلختیار عند القّراء، گیرد )فالته

 ی اسلوب روایی و  نقل شفاهیی دوسویهرابطه.3
تـرین قـراءت ترین و ثابتیعنی: صحیحی نقل شفاهی و روایت است. اساس اسلوب روایی بر پایه

ه صـّحت کـنیآن قراءتی است که عموم مسلمین به آن؛ ملتام هستند. بین علمـا در ا، در نقل برای قاری
، ه اختالف آنهـا بـه سـطحکگونه اختالفی وجود ندارد. بل چیه، ت در قراءات معتبر شرط استیسند روا

 رسد:                                                                                   چنین به نظر می، نهین زمیعلما در ا اتینظر، شود ی صّحت سند مربوط میه و درجهیپا
ه آنها کن است یشیگویای رأی محّققان پ، نندک ر مییتعب« إستفاضه»ه از آن به ک، د علمیشهرت مف -۱
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ات از لحاظ درجـه ین روایه اکد ید نماییمشهوری آنها را تأ اتید روایاند با ردهکشرط ، در اعتبار قراءات
 د علم باشد.یشهرت بتواند مف

 ه رأی جمهور علما است.کتواتر  -۲
، د قطع و علم باشد )فضلییباید مف، ت مربوط به قراءتیسند روا، هکا استفاضه مبنی بر اینیتواتر  -۳

 (.  744ص ، 7405، امهاثبوتها و حّجتها و أحک، تاریخها، نیةالقراءات القرآ
د قطـع یـمف، ه همـراه بـا قـرائنکـات آحـادی یـض و روایات متواتر و مستفیان روایم، ن راستایدر ا

اد یـتابش)الّسـبعة( که ابن مجاهد در کهایی توان با مثالن سخن را مییتفاوتی وجود ندارد. ا، باشد می
راوی در  کیه فقط کرده است کاد یراءات را ای از ق پاره، ح داد. برای نمونه: ابن مجاهدیرده است توضک

ه کـر از پـدرش یـثکار بـن عبدالّلـه بـن کـت بیـماننـد روا»رده است. کآن را نقل ، ا زمان خودیطبقه و 
ُکَبِ یآیه، گفت: پدر او می

َهر ََلِْحَدى الْ
« رد.کـ قـراءت مـی َبِ کاََلَدى ال( را بدون الف: 00)مّدثر/ إِن 

 (.741: ۱۱55، فی القراءات لسّبعةا، )ابن مجاهد
د علـم ید مفیه باکاند  ردهکشرط ، ت که مربوط به قراءت استیی علما در صّحت سند رواپ  همه

د از ییـر و تأیـچـه بـه صـورت فعـل و چـه بـه صـورت تقر، ه قـراءتکند کجاد علم ید ایعنی بای، باشد
ن ینه آنها چنـیه در زمکو قراءاتی بین قرآن ، ن دسته از دانشمندانیصادر شده است. از نظر ا معصوم

قابـل اثبـات ، ق علـمیـجـا از طر، ت قـرآنیرا قرآنیست. زیچ تفاوتی نیحی وجود دارد هیات صحیروا
قـرآن باشـد. از ، بطـور قطـع و یقـین، شـود د آنچه به عنوان قرآن قـراءت مییر بایعنی: ناگایباشد.  نمی
ح یات مربوط به آنها از لحاظ سند صحیه رواکاتی را قراء، ای از علما بر آن شدند ه عّدهکجا است  نیهم
نند و حروف و وجوه کا یتجو -علیرغم عدم مطابقت آنها با رسم الخّط مصحف -ا متواتر بوده استیو 

إیضاح الّرموز ، ند )قباقبییتلّقی به قبول نما، رسد ه مخالف با رسم الخّط مصحف به نظر میکمتواتری 
 (. 263: 7424، ةت األربع عشرو مفتاح الکنوز فی القراءا

 های زیر؛ قابل توّجه و تأّمل است:نمونه مثال، در رابطه با اسلوب روایی
میـان  از و کـردم قـراءت تـابعین از نفـر هفتـاد بـر را قـرآن»گویـد: ق( مـی716مـدنی)م  . نافعالف

 آنهـا صـّحت درباره تابعین از نفر دو حداقل که کردم اختیار را قراءاتی تنها، خواندم آنان بر که هایی قراءت

یک از حروف نبـود کـه بطوری که هیچ، رسدمی و سند قراءت ایشان به رسول خدا داشتند اّتفاق نظر
بیـان شـده ، متابعت نکرده باشم. مگر بر اساس آنچه برایم از طریـق روایـت و نقـل، در قراءتم از ایشان

 (. 7/205:  7427، جامع البیان فی القراءات الّسبع، )دانی« بود.
از قراءت تو را  ق( گفت: عموم مردم دو حرف در دو کلمه747روزی حماه کوفی به اعمش)م » ب.
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َحاَم( )نساء/دانند. اعمش گفت: آنها کدام هستند؟ حماه گفت: خواندن کلمهصحیح نمی رأ
َ ( بـه 7ی)األأ

ِرِخ حرف)ِم( و خواندن کلمه اعمش گفـت: سرزنشـی بـر ( به حرف)ِی( است. 22( )ابراهیم/یی)ِبُمصأ
ق( و قراءت او 70ق( بر زّر بن حبیش)م 750زیرا که این قراءت یحیی بن وّثاب)م ، نحویان وارد نیست

، الکامل فـی القـراءات الخمسـین، )هذلی« است. بر عبدالله بن مسعود و قراءت وی بر پیامبر اکرم
7377 :74  .) 

فًا( )روم/ ج. ٍف/َضعأ ٍف/َضعأ ق( 723ق( از عاصم)م 775حفص)م ، ه موضع( در س04کلمات)َضعأ
ــه فــتح حــرف) ( قــراءت کــرده در حــالی کــه شــعبه)م  و  -راوی دیگــر قــراءت عاصــم -ق(730ب

روزی عبداللـه بـن »به این دلیـل کـه ، اندکلمات مذکور را به ضّم حرف) ( خوانده، ق(706حماه)م
قـراءت او را بـه ضـّم ، ی ایشـانبه فتح حرف) ( قراءت کرد. ولـ این آیه را بر پیامبر، ق(10عمر)م

مخـالف قـراءت عاصـم نیسـت مگـر در کلمـات ، گوید: قراءت منحرف) ( اصالح کرد. شعبه می
 (.  776/ 2: 7034، الکشف عن وجوه القراءات الّسبع، )مّکی« همین آیه.

مدنی  قراءات نافع، ترین اختیارات قاریان را از نظر سند و فصاحت در عربّیتموّثق، عموم مردمناد 
، از نظـر فصـاحت، و عاصم کوفی است و اختیارات قاریانی چون ابوعمرو بصری و کسائی کـوفی نیـا

ریشـه ، (. عّلت وثاقت قراءت ایشان73: 7077، عن معانی القراءاتنة اإلبا، )مّکی« مورد وثوق است.
ل و روایـت بـوده تبعّیـت از نقـ، در مبنای روایی اختیاراتشان دارد. پ  مبنای اختیار اعمش در قـراءت

 است.

 مراحل تاریخی سنجش قراءات با معیار نقل شفاهی .4

چنـین ، مراحل تاریخی سنجش قراءات با معیار نقل شـفاهی، با پژوهش در تاریخ علم قراءت قرآن
 رسد:به نظر می

 عصر پیامبر اکرم -1/4

 یدر جامعـه را آن بـر نظـارت و قراءت تعلیم مسئولّیت، قرآن مقری نخستین عنوان به اکرم پیامبر
 از آیه ده قراءت، آن حضرت» کند:ق( نقل می02مسعود)م  بن عبدالله برای نمونه: داشتند. عهده بر نبوی

 شـروع را دیگـر یآیه ده إقراء، آنها به عمل و گانهآیات ده آن یادگیری از پ  و دادمی آموزش آنان به را قرآن

القّراء الکبـار علـی الّطبقـات و فة معر، ذهبی ؛00: 7476، الّسبع الّتیسیر فی القراءات، )دانی« کرد.می
 (. 23: 7473، األعصار

 امکان اکرم پیامبر به افراد تمامی دسترسی، مسلمانان شمار افاایش و با این همه و گسترش اسالم
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 آمـوزش کـار، ایشان از نمایندگی به و شدند معرفی حضرت آن جان  از اشخاصی، رو این از، نبود پذیر

 اکـرم پیامبر که است بیانگر این، تاریخی هایگاارش نمونه: برای گرفتند. عهده را بر مسلمانان به قرآن
 بـه پیـامبر خارج و اوس قبایل بود. فرستاده آنجا به قراءت آموزش برای را افرادی، به مدینه هجرت از پیش

 بـه درخواسـت پاسخ در اکرم یامبرپ، کردند درخواست حضرت آن از را مقرئی و نوشتند نامه اکرم

 :7400، طبقـات الکبـری، سـعد فرسـتاد )ابـن مدینـه به منظور این به را ق(4عمیر)م  بن مصع ، آنان
 امّ  عبداللـه بـن و عمیـر بـن مصـع ، شـدند مدینـه وارد، مهـاجران از کـه کسـانی نخستین(. »7/225

تاریخ ، )زنجانی« گرفتند. دست به را قرآن قراءت کار، مدینه در استقرار از پ   آنان، بودند ق(76مکتوم)م
عصـر  در، (. نتیجه اینکه36: 7405، ها الّنحوّی  و توجیه ةالقراءات الّشاذّ ، ؛ صغیر722: 7454، القرآن
حضرت و اعتمـاد بـه اینکـه از پیـامبر  آن از مستقیم سماع، قراءت صحیح پذیرش معیار، اکرم پیامبر
  بود. اند همشنیده
، ایشان از واسطهبی سماع یا اکرم پیامبر به دسترسی، مسلمانان جمعّیت و اسالم یدامنه شافاای با
 بـه قـرآن قـراءت آموزش، صحابه از، حضرت آن نمایندگان، مواقع این که در بود ناممکن یا مشکل امری

 قراءت برای آن لامثا یا واحد خبر اصطالح داشتند. البته کاربرد عهده واحد بر خبر صورت به را مسلمانان

 نبوی یجامعه در قراءت جریان آموزش است. چنانکه پذیرفته صورت تسامح قدری با، موارد این در قرآن

 پیمـوده هـابنـدیتقسیم این از مستقّل  و متفاوت کامالً  مسیری، اسالمی نخستین هایسده در آن از پ  و

 و جریان این به توّجه بدون، متواتر و واحد هاینقل به نیا بعد هایدوره در قرآن قراءات بندیتقسیم .است
للقـّراء لحجّة ا، اسـت )ابـن درسـتویه گرفتـه انجـام هادوره آن و اجتماعی فرهنگی خاّص  شرایط از متأّثر

 (.262: 7450، األمصار بالحجاز و العراق و الّشام اّلذین ذکرهم أبوبکر بن مجاهدئمّة ألسّبعة ا
 الخـّط  رسم جمله از دیگر معیارهای، و رجوع به ایشان اکرم یامبرپ شخص از سماع غیر از معیار

فـی طبقـات ية الّنهـاية غـا، نبود )ابن جاری اعتنا قابل، این عصر در معنا و قیاس، عربی زبان، مصحف
 (.200: 7302، القّراء

 عصر صحابه و تابعین -2/4

 اکرم پیامبر قراءت نقل در ضبط و ِاتقان به که صحابه از برخی، اکرم پیامبر رحلت از پ الف. 

 منـاطق بـه، قـرآن إقـراء منظـور به صحابه این گرفتند. عهده بر را قراءت آموزش مسئولّیت، بودند مشهور

 عبدالله، دوم یخلیفه زمان در نمونه: شدند. برای مستقّر  شهری در کدام هر و کردند سفر مختلف اسالمی

، )حّجـاج نیشـابوری کـرد عایمـت کوفـه سـوی بـه قرآن متعلی برای خالفت دستگاه از سوی مسعود بن
 (.407/ 0: 7477، المستدرک علی الّصحیحین



 

 

 

      Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading ,  spring and summer 0202, 9(21), P:9-38 

An Assessment of Recitations [Qira’at] With A Narrational Method and Oral 

Narrative Criteria 
Masoud Abbasi 

18 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

، نهایـت در کـه آمـد پـیش اختالف، قرآن قراءت در صحابه از برخی بین، سوم یخلیفه زمان در ب.
 نقل ،زمان آن از پ  .صحابه گردید از سوی شفاهی نقل کنار در مصحف رسم معیار شدن افاوده به منجر

رسـم الخـّط  متن کّلیات موافقت با شرط به آحاد اخبار صورت به اکرم پیامبر از اعتماد مورد یصحابه
 هاینسخه و تدوین مصاحف سازی یکسان از پ ، راستا همین در نیا بود. خلیفه پذیرش قابل، مصحف

 زید، ق(00اد. عثمان)م فرست نظر مورد شهرهای به، مصاحف همراه به اعتماد مورد قاریان، شهرها قرآنی

، ق(67سائ )م  بن عبدالله، این بر عالوه .کرد معرفی مدینه در قرآن آموزش مسئول ق( را40ثابت)م  بن
 را ق(00 عبدالقی )م بن عامر و ق( 41ُسَلمی)م ابوعبدالّرحمن، ق(17 مخاومی)م شهاب بن ابی مغیرة

: 7037، الّتمهیـد فـی علـوم القـرآن، معرفـت) فرسـتاد بصـره کوفـه و، شـام، مّکه شهرهای به، ترتی  به
علـوم ، )عتـر بود آحاد صورت روایات به شفاهی و نقل، این عصر در قرآن پذیرش اصلی معیار (.7/005

 (.716: 7476، القرآن الکریم

 عصر قاریان مشهور تا ظهور ابن مجاهد -3/4

 بـه قرآن را قراءت، د اسالمیهجری در بال نخستین هایسده گانهده و گانههفت مشهور قاریان الف.

، عاصـم»گویـد: مـی عاصم یابن مجاهد درباره نمونه: برای گرفتند.می فرا خود از استادان آحاد صورت
)ابـن « کرد. عرضه ق(70حبیش)م  بن زّر  بر و ق( فراگرفت41سلمی)م  قراءت قرآن را از ابوعبدالّرحمن

 نـاد تنهـا را مـن قـراءت»کنـد: می نقل عاصم قول ز(. شعبه ا15: 7455، فی القراءاتلسّبعة ا، مجاهد

نکرد. ابوعبـدالّرحمن نیـا  إقراء من بر را قرآن از حرفی، او جا ک  هیچ و فرا گرفتم سلمی ابوعبدالّرحمن
 بـر کـه حبـیش بـن زّر  بر را قراءت، ابوعبدالّرحمن ناد از بازگشت قراءت کرد. هنگام بر حضرت علی

 (.00/ 1:  7421، سیر أعالم الّنبالء، )ذهبی «کردم. عرضه، بود دهکر قراءت مسعود بن عبدالله
 با اند.نکرده قراءت، پیشینیان از شفاهی نقل وجود بدون را قراءات از وجهی هیچ، قاریان مشهور ب.

 از برخـی، این عصـر در چنانکه کرد. ِانکار کّلی به قاریان این قراءت در تواننمی را اجتهاد نقل، حال این

 در ِاتقـان عـدم همچنین و پیشینیان نقل و سّنت از تبعّیت عدم جمله از دالیلی به بنا را برخی دیگر، یانقار

 دانسـتحمـاه را بـدعت و غیـر قابـل پـذیرش مـی قـراءت، شـعبه نمونه: برای .کردندمحکوم می، نقل

 (. 015 : 7477، جمال القّراء و کمال اإلقراء، )سخاوی
 آحـاد اخبـار صورت به و لو متقن قاریان از نقل، لاوماً ، شفاهی نقل با تباطدر ار قاریان مشهور معیار

 .بود
نش قـراءات یار و گـایش اختیدایعصر پ، ی دوم هجریی اّول سدهمهیی اّول و نی دوم سدهمهین ج.

هـای سـوم و إجماع در اختیار قراءات را کـه در سـده اصطالح، ایشانتوسط دانشمندان اسالمی است. 
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ق( در 251به کار گرفتند. برای نمونه: یحیـی بـن زیـاد فـّراء)م ، فراوانی یافته بود هجری؛ کاربردچهارم 
َِ ِ َکِمْشََکٍة فِ  یدر آیه الز َجرَجةُ یارتباط با قراءت واژه َِْض َمَثُل نُو َمروَاِت َو اْْلَ َُ الس  َهر ِمْصَبرٌح الِْمْصاَبرُح یاهلل ُ نُو

اجتمـاع  الز َجرَجةُ  یبه ضّم حرف)ج( در واژه، قاریان»( بیان داشته است: 00)نور/ َجةُ زَُجرَجٍة الز َجر ِف 
 (.2/202: 7450، معانی القرآن، )فّراء« اند.کرده

 قاریان اجماع معیار از بارها، در تفسیر قرآن ق( 075طبری)م جریر بن محّمد، ی سوم هجریدر سده

َحدٌ یی واژهاست. برای نمونه: او درباره کرده استفاده مختلف قراءات ترجیح در
َ
اَو اهلل ُ  یدر آیه أ ُُ قُاْل 

َحدٌ 
َ
این واژه را بـا تنـوین قـراءت ، عموم قاریان شهرها»گوید: با تنوین یا بدون تنوین می (7)إخالص/ أ

-نقـل کـرده تنوین بدون کلمه را این قراءت، اسحاق ابی بن الله عبد و عاصم بن نصر از آنکه جا، اندکرده

، جامع البیان عن تأویـل آی القـرآن، )طبری« است. تنوین با قراءت، ما ناد کلمه این صحیح قراءت اند.
 قـراءت بـر شهرها قاریان اجماع ثانیًا: و نیکوتر است و مشهورتر، ترفصیح اّواًل: زیرا (.673/ 24: 7425

، بـاره ایـن در و شودمی اثبات ٌد( به تنوینی)أَح قراءت واژه صّحت، مذکور دالیل به توّجه است. با تنوین
 ماند )همان منبع(.نمی باقی دیگر مستندات به نیازی

 قراءات اختیار در اجماع معیار به زیادی توّجه ق( 077ابراهیم بن سهل زّجاج)م، ی دیگر اینکهنمونه

، بـرای نمونـه: زّجـاج اسـت. دانسـته پـذیرش قابل غیر را اجماع با مخالف منفرد قراءات است. او داشته
َْجَِعا یق( را در آیه775قراءت حسن بصری)م 

َ
َو الَْمالَئَِکاُة َو بـه  (767( )بقـره/ نیَ َو الَْمالَئَِکاِة َو اَّ ارِ  أ

َْجَعِ قراءت  به قاریان دلیل اجماع به اَّ رُ  
َ
 قواعد لحاظ به آن بودن نیکو با وجود  نیَ َو الَْمالَئَِکِة َو اَّ رِ  أ

 (.060/ 7: 7457، معانی القرآن و إعرابه، )زّجاج« است. دانسته ناپسند، عربی زبان
، مختلـف بـود قـراءات ترجیح در قراءات اختیار این عصر که در شفاهی نقل با اصطالح إستفاضه د.

ََا اْنَقلَُباوا إَِى یَحرلِِهْم لََعل ُهْم َِ  رنِِه اْجَعلُوا بَِضرَعَتُهْم ِف یَو قَرَل لِِفتْ  یکاربرد یافت. برای نمونه: فّراء در آیه ِ ْعرِفُوَنَهر إ
لِِهْم لََعل ُهْم  ُْ

َ
مستفیض و قابل قبول دانسـته  را لَِفَتَیرنِهِ و  رنِهِ یلِِفتْ قراءت:  دو هر (62)یوسف:   رِْجُعونَ یأ

 (.47/ 0: 7450، معانی القرآن، )فّراء است.
 یافـت. تـریوسـیع کـاربرد، قراءات پذیرش برای معیاری نعنوا به مستفیض اصطالح، در این عصر

 بودن حّجت یدرباره است. برای نمونه: او برده بکار بارها، تفسیر قرآن را در اصطالح این، چنانکه طبری

ِت ِبَ یَمر نَنَْسْخ ِمْ  آ یدر آیه»گفته است:  مستفیض قراءت
ْ
ْو نُنِْسَهر نَأ

َ
ْو ِمْثلَِهریٍ ٍة أ

َ
ن  اهلل َ لََعَ ُُکِّ   ِمْنَهر أ

َ
لَْم َتْعلَْم أ

َ
أ

( را به صورت )ُننَسخ(واژه، برخی (.756)بقره/  رٌ یٍء قَدِ  َش  َسخأ این قراءت نـاد مـا ، اندقراءت کرده ی)َننأ
جامع ، )طبری« است. خارج، رسیده مستفیض نقل طریق از حّجت عنوان به که آنچه از اشتباه است. زیرا
 بیش، متعّددی موارد در طبری، اینکه اهمّیت حائا ینکته (.7/217: 7425، ی القرآنالبیان عن تأویل آ
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 معیـار اهمّیـت از حکایت که است دانسته صواب را تمامی آنها و آورده شمار به مستفیض را قراءت یک از

 دارد. ناد او قراءات ترجیح و پذیرش در استفاضه
شـهرهای  در مشـهور قاریان هایمالک کّلی پذیرش با ی سوم هجریمجاهد در ابتدای سده ابن .ـه

تنهـا ، قراءات این از خاّص  وجوهی اختیار و ترجیح، قاریان قراءات یکایک نقد جای به، اسالمی مختلف
 پیروانشـان برای را ایشان تمامی قراءات نوعی به پرداخت و قاریان در هفت قراءت این معرفی و تحدید به

 و پیشـینیان کـه بـود رویکـردی از متفـاوت کـامالً ، مجاهد ابن سوی از ردرویک این شناخت. رسّمیت به
توّجه به معیارهای اجماع و استفاضه ، پیدایش اختیار در قراءات، قراءات داشتند. پ  درباره او معاصران

باشد. همچنین ساماندهی قراءات و حصر آن در هفت قراءت از ابداعات توسط دانشمندان اسالمی می
 ابن مجاهد در این عصر است. و اقدامات

 عصر ابن مجاهد تا ظهور دانی -4/4

 مقیاس ارائه نموده است: نوع برای تحدید و تسبیع قراءات دو مجاهد ابن الف.
 در معرفـی او داشـته اسـت. زیـرا کمتـری قراءت که بـروز یک پذیرش محور برای قراءت مقیاس -7

 از جمله معیارهایی از استفاده با و است شده نیا واژگان تقراء نقد یمسئله وارد بیش و کم، قاریان قراءت

  است. کرده رد یا پذیرفته را قراءتی، عربی زبان
در مقیـاس قـاری محـور؛ ، رسـدگانه. به نظـر مـیقاریان هفت معرفی محور برای قاری مقیاس -2

، قراءات با مواجهه در او رویکرد چون است. داده شکل لسّبعة(کتاب)ا در ابن مجاهد را کار اصلی ماهّیت
 نموده معطوف قاریان به را خود توّجه، نخست یوهله در او است. محور قاری رویکردی، چیا هر از بیش

 در قاریـان تـرینمقبـول و تـرینبرجسته از نفر هفت معرفی و گاینش به، خاص از معیارهایی استفاده با و

 هـاییبسـته، آنهـا نقـد و مختلف قراءات کت تک بررسی جای به او پرداخت. مختلف اسالمی شهرهای

، اساس این بر داده است. قرار مسلمانان اختیار در معتبر قراءاتی عنوان به را قاریان مشهور قراءات از کامل
 گانه و معیارهفت قاریان شده گرفته کار به معیارهای، قراءات پذیرش از منظر مجاهد ابن که گفت توانمی

قاریـان  معرفی در او، حال این با است. شناخته رسمّیت به آحاد اخبار یواسطه به اقراءات ر شفاهی انتقال
 قـرار اسالمی مختلف شهرهای قاریان گاینش مالک را قاریان قراءت بر مردم اجتماع و اجماع، گانههفت

 (. 17: 7455، فی القراءاتلسّبعة ا، مجاهد است )ابنداده 
 را برای خاّصی قراءت، خود عصران هم خالف بر او که است این دمجاه ابن کار دیگر در مهّم  ینکته

فة معـر، نگشت )ذهبی مشغول قراءات ترجیح کار به و نکرد اختیار محور قراءت مقیاس از استفاده با خود
 عنـوان بـه را گانـههفـت قاریان از هر یک، او (. زیرا700: 7421، القّراء الکبار علی الّطبقات و األعصار
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 معیار، او سوی از قراءات تسبیع از پ  کرد. اعالم معتبر را آنان قراءت و تلویحاً  کرد معرفی قراءات یائّمه

 پذیرش برای مالکی، سوی وی از شده معرفی قاریان این از یک هر و شد رنگکم به تدریج قاریان ِاجماع

 چشم به گانههفت قاریان سوی از شده مطرح قراءات تمامی به، بعد هایدوره در حّتی و تلّقی شدند قراءت

 .دانستند وحیانی بسا چه و صحیح را آنان تک تک و تقدی  نگریستند
 از اکـرم پیـامبر بـه قراءت استناد با صرفاً  اسالمی مختلف شهرهای قاریان، گذشت که چنان ب.

  -قاریان -قرآن ناقالن شمار افاایش با پرداختند.می مردم به قرآن آموزش و قراءت نقل به، واحد طریق خبر
 صـورت به شفاهی نقل معیار، آنان سوی از قرآن واژگان از برخی نقل در اختالفات از ایپاره پدید آمدن و

 تـریمطمئن و ترمحکم هایگونه به باید و باشد پذیرش قابل چندان توانستنمی دیگر، واحِد صرف خبر

 قـراءت مسند بر برجسته قاریانی، اسالمی ایشهره از یک هر در زمان آن در گرفت.می بررسی قرار مورد

 اجتمـاع آنـان قراءت بر شهرها آن مردمان، بودند شده برخوردار ایویژه شهرت و از مقبولّیت و کرده تکیه

بـه  توّجـه بـا و وضـعیت این در بود. گرفته انجام قاریان این نام اساس بر نیا قراءات گذارینام حّتی کرده و
در  بدون قاری یک سخن به ِاستناد، مشهور قاریان سوی از قرآن کلمات از برخی لنق در موجود اختالفات

 بود.  ناممکن تقریباً  دیگر قاریان گرفتن نظر
 نقـل سـّنت بـا ارتبـاط در قاریـان اجماع معیار منجر به طرح، مجاهد ابن سوی از قراءات تسبیع ج.

 ق( مبحـث007 نّحـاس)م بن اسـماعیلاحمد  برای نمونه: شد. قراءات ترجیح یا پذیرش جهت شفاهی

ی (. نمونـه2/276: 7427، إعـراب القـرآن، اسـت )نّحـاس بـرده به کار را قاریان قراءت کثرت اجماع یا
 وجه قّوت معیار سه یپایه بر، عصر این در را قاریان اختیار، ق(401طال  اندلسی)م  ابی بن دیگر: مّکی

 آن بـر عاّمـه اجتماع و مصحف الخّط  رسم و -عاّمه اجتماع -مدینه قاریان با اجتماع موافقت، عربّیت در

 نافع اّتفاقات یا مدینه و مّکه قاریان یا را اجتماع قاریان مدینه و کوفه« اجتماع عاّمه»اصطالح ، دانسته؛ او

 و اجمـاع مفهـوم البتـه (.7/73: 7034، الکشف عن وجوه القراءات الّسبع، )مّکیاست  دانسته عاصم و
 شـهرت و استفاضـه جمله از دیگری مشابه با تعابیر، قاریان سوی از قراءت یک نقل کثرت یا ریانقا اّتفاق

 به سوم هایسده دانشمندان عبارات در قراءت یک بر آنان اجتماع و قاریان اّتفاق است. معیار شده بیان نیا

 مشهود است. کامالً  بعد
 عنوان به را ی اجماعق( مسئله 015ویه)مخال ابن معروف به، حسین بن احمد، چهارم یدر سده د.

فب  الحجّ  »کتـاب  در وی غالـ  زیـرا گـرایش بندد.نمی کار به قراءات ترجیح و پذیرش برای معیار یک
 قـراءت یـک بر قاریان  اجماع اگرچه از، کتاب این در است. او گانههفت قراءات توجیه« الرءاتا  الّسعع

 قائل مشهور قاریان و انفرادات اجماعی قراءت بین ترجیحی، موارد اغل  در، حال این با گوید.می سخن
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َُو الَْعْصِف َو الر   یآیه قراءت یدرباره نمونه: برای شود.نمی َب  
ْ
 اجماع»گوید: ( می72)رحمن/  رنُ یَ َو اَل

 را آیه که کسانی است. خوانده نص  الف و به را آن که عامر ابن جا به است؛ واو با آیه این قراءت در قاریان

ْکَمرمِ یفِ  یبه آیه را آن، اندکرده قراءت حرف)و( با
َ
ََاُت اْْل  در و اندبرگردانده (77)رحمن/ َهر فَرکَِهٌة َو اَّ ْخُل 

َََفَعَهار َو َوَعاَع یبه آیـه را آن، اندکرده قراءت منصوب صورت به و الف با را آیه که کسانی، مقابل اَمرَء  َو الس 
(. 007/ 7: 7471، فـی القـراءات الّسـبعالحجّة ، )ابن خالویه« اند.دانسته ( معطوف1)رحمن/ انَ یَ الْمِ 

 ی قرائیجامعه تدریجی تأثیر پذیری در او را از پ  دانشمندان سایر و خالویه ابن رویکرد عّلت، احتماالً 

 بـا زیـرا کـرد. جسـتجو توانمی، گانههفت قاریان قراءات به بخشی رسمّیت راستای در ابن مجاهد کار از

 از یـک هـر، قـراءات سـایر بودن شاذ تصّور و مسلمانان رسمی قراءات عنوان به سبع قراءات مطرح شدن

، دیگـر عبـارت شـدند. بـه تبـدیل قراءات پذیرش برای مستقل معیاری به خود خودی به گانهقاریان هفت
 بـین قاریـان میـان آنهـا از اختیار و قراءات تک تک بررسی یانگیاه و شد محور قاری رفته رفته هامقیاس

 بـه هجـری پـنجم یسده از قراءات ترجیح در اجماع معیار از استفاده، پ  نتیجه اینکه شد. کمتر، قرآن

 راسـتای در کردنـد سـعی، قـراءات اختیـار جای به دانشمندان، عصر این در .گذاشت کاهش به رو، بعد

 ارائه، کامل قرائی هایبسته قال  در را گانههفت قاریان قراءات تمامی، مجاهد تسریع اقدام ابن و تحدید

 یانـدازه بـه، مشـهور قاریان سوی از قراءت یک نقل اعتبار تدریج؛ به، هجری پنجم یسده از پ  کنند.
 .داشت رواج هجری چهارم و سوم هایسده در که بود اجماعی همان

 عصر دانی تا ظهور ابن جزری -5/4

 قـرار جامعـه اسـالمی توّجـه تا آنجا مورد مشهور قاریان قراءات، پنجم هجری یهپ  از سدالف. 

 را سب  شد. گانههفت قراءات کامل حّجیت گرفت که
 علـم در اسـالم جهـان مغـرب ق( در 444دانی)م ابوعمرو، مجاهد ابن از پ  سده حدود یکب. 

، کتـاب مـذکور شد. علم این یشهره« عالّتیسیر فی القراءات الّسب»و با نگارش کتاب  ظهور نمود قراءت
-قراءت و راویان شـد. رویکـردی تعّصـ  یافتن تدریجی هفت منجر به قداست و شد قراءت علم محور

 گرایانه نسبت به قراءات سبعه شکل یافت. گونه و مقّدس
 مبـاحثی، حـدیث و فقه اصول جمله از اسالمی علوم سایر متأّثر از، موضوع قراءات در این عصرج. 

، اصول فقه کرد. در تحّول دچار را سند و شفاهی نقل معیار کیف و کم که شد مطرح قراءات درباره حّجیت
 متـواتر اخبـار بخشی و یقین بودن آور علم یدرباره کردند.می تقسیم متواتر و واحد یدسته دو به را اخبار

 کردند سعی فقه اصول بود. عالمان جهموا تشکیک جدی با واحد اخبار با ارتباط در نبود. میان در تردیدی

 غر ، چنین است که کریم قرآن ی حقیقت و حّجیتدرباره» نمونه: کنند. برای ِاعالم متواتر را  نقل قرآن
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، مصـاحف دو جلـد بـین آن مکتـوب ینسـخه و اسـت خـدا رسول بر شده نازل قرآن همان، کتاب از
 دسـت مـا بـه متواتر صورت مشهور و به یگانههفت حروف قال  در آن شفاهی ینسخه و است محفوظ

اثبـات  آنهـا طریق از قرآن قرآنّیت و رسندنمی بخشی یقین یمرتبه به، غیر متواتر اخبار زیرا، است رسیده
 نیسـت. جایا إجماعاً ، مسعود عبدالله بن منفرد قراءات به نماز خواندن که است دلیل همین به، شودنمی

، متـواتر نقـل بـدون و اسـت اطمینـان و یقین باب، قرآن باب شود.نمی یافت اتریمتو نقل این باره در زیرا
  (.773/ 7تا: بی، أصول الّسرخسی، )سرخسی «رسد.نمی ثبوت یمرحله به آن قرآنّیت

 تـواتر یاندیشه تا شد سب  قرآن نقل به نسبت حدیث و فقه اصول عالمان سوی از فوق رویکرد اّتخاذ

 دانشـمندان در تألیفـات و آیـد پدیـد، داشتند کامل اعتقاد، قراءات حّجیت به که انیکس ناد قرآن قراءات

تـواتر گفتـه اسـت:  یدربـاره ق(656رازی)م  فخـر نمونه: برای یابد. بازتاب هجری هفتم و ششم یسده
اکثر قاریان بر این مطلبف اّتفاق نظر دارند که قراءات مشهور به صورت متواتر نقل شـده اسـت. حـال »

 (. 7/15: 7425، تفسیر مفاتیح الغی ، )فخر رازی« قابل مناقشه است.، این دیدگاه، آنکه
 تمـامی کـه است کرده ذکر مشهور قراءات تواتر عدم بر مبنی را استداللی، ی فوقرازی پ  از جمله

 ّلفانمک و است جایا آنها به تمامی قراءت، صورت این در است. شده نقل متواتر صورت به مشهور قراءات

 قراءات این از یک هر بودن متواتر صورت هستند. در مشهور قراءات این میان از انتخاب و اختیار به مجاز

 و نیسـت جـایا وجـه هیچ به و است تواتر یبه وسیله شده ثابت حکم خالف بر آنها میان ترجیح، مشهور
 آنکـه حـال، هسـتند تکفیـر بسا چه و مستوج  تفسیق، دیگر برخی بر قراءات از برخی دهندگان ترجیح

 از را آنان و کندمی ترغی  آن به را مردم دارد که را خود خاص قراءت، مشهور قاریان این از یک هر بینیم می

 و نشـده وارد متـواتر نقـل یوسیله به این قراءات از یک هیچ که شود گفته اگر دارد. اّمامی باز قراءات سایر
 خـارج بخشـی یقـین و قطعّیت از قرآن متن، صورت این در، است هشد نقل آحاد اخبار طریق از جملگی

 و هسـتند متـواتر قـراءات این از برخی پ  تنها است. باطل، دانشمندان اجماع به مطلبی چنین و شودمی
، واحـد خبـر صـورت بـه قـراءات از برخی شدن وارد و است آحاد از باب آنها از کدام هر به قراءت تجویا
 را قراءات تواتر به اعتقاد، رازی کند )همان منبع(. پ  فخرخارج نمی بودن قطعی حالت از را قرآن کلّیت

، مطل  این داند.می ِاشکال دارای را اعتقاد این، خود دالیل با او، حال این دهد. بامی نسبت قاریان اکثر به
 بود گرفته خود به تواتر قال ، شفاهی نقل معیار، هجری ی ششمسده در اواخر که دارد آن از نشان آشکارا

 بحـث زمـان آن در، واقـع در گرفـت. قـرار بررسی و مورد بحث، قراءت علم دانشمندان بین مسئله این و

 یـا است کافی آن مرجعّیت اثبات برای اکرم پیامبر تا سندی قراءت صّحت آیا که بود این مدار بر اصلی

، بـاره ایـن در ق( 660مقّدسـی)م ابوشـاّمه مونـه:باشد؟! برای ن نقل شده متواتر صورت به باید قراءت آن
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 متـواتر معنـای بـه گانـههفت قراءات تواتر به رواج اعتقاد ذکر از پ  او است. دانسته کافی را سند صّحت

 بـودن وحیـانی به آنان اعتقاد و متأّخر مقریان برخی از سوی از سبعه قاریان از منقول قراءات تک تک بودن

 در مختلف طرق که دانسته متواتر مواردی تنها در را مشهور قراءات و نپذیرفته را بورما دیدگاه، آنها تمامی

إبـراز المعـانی مـن حـرز األمـانی فـی القـراءات الّسـبع ل مـام ، باشند )ابوشاّمه داشته اجماع، آن نقل
 (.717م: 7377، الشاطبّی 

 قـاری تـا قـراءات ایـن که است اینکنند  اّدعا توانندمی مشهور قراءات تواتر مّدعیان که چیای نهایت

 بـه آنهـا اکثـر کـه دهـدنشـان مـی  اکرم پیامبر تا قراءات این سند بررسی زیرا متواتر هستند. نظر مورد

 کرد. تواتر اّدعای، باره این در تواننمی و اندشده نقل واحد خبر صورت
 ایـن در و حدیث فقه علوم یحوزه در مشهور عالمان از برخی مقّدسی و ابوشاّمه چون دانشمندانی د.

 تواتر به اعتقاد، هجری هشتم یسده دادند. درمی فتوا، اساس این بر و انستنددمی متواتر را قراءات، عصر

ق( در تفسـیر قـرآن   140اندلسی)م ق( در احکام و ابوحّیان616گرفت. چنانکه نووی)م  شدت قراءات
 اعتقاد، هجری هشتم یسده در اند.دانسته متواتر را گانههفت قراءات تمامی و کرده اشاره تواتر یمسئله به

  فقیهـان و دانشـمندان، اعتقـاد بود و ایـن شده تثبیت سّنت دانشمندان اهل از بسیاری بین قراءات تواتر به
 تـواتر بـه اعتقـاد، بـار نخستین ق( برای126حّلی)م  عاّلمه قرار داد. برای نمونه: تأثیر تحت نیا را شیعه 

 همگـی، دلیـل تـواتر به گانههفت قراءات از یک هر به قرآن قراءت»کرد.  بیان صریح صورت به را ءاتقرا

، تـواتر آنهـا عدم دلیل به باشد مّتصل سند دارای هر چند شواذ قراءات یپایه بر قراءت اّما، است جایا آنها
  (.0/64: 7474، منتهی المطل  فی تحقیق المذه ، )حّلی« جایا نیست.

بـه  بود. کرده پیدا کامل قداست تقریباً  گانههفت قراءات، پیشین هایدوره خالف بر، دوران این در .ـه
، پنداشته و اینکه قراءات خداوند سوی از شده نازل را قراءات این تمامی، دانشمندان از بسیاری که ایگونه

، تصـّور این با (. ایشان7/463: 7474، البرهان فی علوم القرآن، نیست )زرکشی اختیاری و است توقیفی
بـه  قـراءات صـّحتمـالک  را گانههفت قاریان خود و بسته را محور مقیاس قراءت با قراءات بررسی مسیر

 هجـری نهـم یسـده در ق( 700جـاری)م ابن همچون دانشمندی، شرایطی چنین در آوردند.شمار می

 گذاشت. قراءات علم در مهّمی و تأثیر کرد ظهور

 ن جزری تاکنونعصر اب -6/4

 معیارهـای بـه بحـث« الّنشر فی القراءات العشـر»با نگارش کتاب  جاری ابن، در این عصر الف.

 بـا کـه قراءتی را هر، است. بطوری که وی پرداخته شفاهی نقل معیار کیف و صحیح از حیث کّم  قراءات

 مطابقـت، احتمـالی رتصـو به و لو عثمانی مصاحف از یکی با و باشد موافق عربی زبان وجوه از وجهی
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-جـایا نمـی آن را انکار و ردّ  است. صحیح دانسته، باشد داشته نیا درستی سند، آن بر عالوه، باشد داشته

بیان کـرده اسـت )ابـن ، باطل یا شاذّ ، ضعیف، قراءت آن شود؛ مختل گانهسه ارکان این از یکی اگر و داند
صّحت سند را در ارتباط با معیار نقل ، ابن جاریپ   (.7/3: 7040، الّنشر فی القراءات العشر، جاری

قائـل بـه تـواتر قـراءات ، ی چگونگی انتقـال قـراءاتدرباره، دانست. البته پیش از اینشفاهی کافی می
 (. 77: 7425، منجد المقرئین و مرشد الّطالبین، مشهور بود )ابن جاری

ن ابی طالـ  و ابوشـاّمه مقّدسـی؛ از ایـن او به تأثیر از دانشمندانی چون مّکی ب، بعدها، نکته اینکه
 ایـن در را تـواتر شـرط، برخـی از متـأّخران» رأی خویش برگشته و لاوم تواتر قراءات را نفی کرده است.

 قرآن که اندپنداشته آنان چنین اند.نکرده اکتفاء سند صّحت صرف به و انددانسته الزم -شفاهی نقل -رکن

 آشـکار، سخن این باشد. ِاشکال ی قرآنکننده اثبات تواندنمی واحد هاینقل و شودمی اثبات تواتر با تنها

 پیـامبر از قـراءات مختلـف تـواتر اگـر و نیسـت نیازی دیگر رکن دو به، تواتر ثبوت صورت در زیرا است.

 اگر آن. مخالف چه، باشد رسم با موافق چه است. واج  قرآن عنوان به آنها پذیرش، شود مسّجلاکرم

 و گانـهی قـراءات هفـتائّمـه از که قراءات این از بسیاری، بدانیم شرط مختلف قراءات تمامی در را تواتر
 فساد، ادامه در اّما بودم. متمایل دیدگاه همین به قبالً  گردد. منمی منتفی، است رسیده ما دست به دیگران

 به جاری ابن کالم در پ  (.7/77: 7040، الّنشر فی القراءات العشر، )ابن جاری« شد. آشکار برایم آن

 اّما بود. داده نشان تمایل آن به گذشته در او که است. اعتقادی شده اشاره قراءات تواتر به اعتقاد بودن متأّخر

 است. تغییر داده آن به نسبت را خود دیدگاه بعدها
 عمـوم بـین روزام تا قراءت صحیح معیارهای و گانهده قراءات بودن وحیانی جاری به اعتقاد ابن ب.

 صـّحت به اکتفاء بجای، دانشمندان اهل سّنت اکثرّیت، وی از پ  آنکه جا است. داشته ادامه سّنت اهل

ق( گفتـه اسـت: 701برای نمونه: محّمـد بـن نـویری)م  اند.دانسته ضروری را گانهده قراءات تواتر، سند
ز آن صـرف نظـر کـرده و صـّحت صفت تواتر است که ابن جاری ا، ترین ویژگی برای ثبوت قرآنمهم»

 زبـان -دیگـر شـرط  دو کنـار در تنهـایی به سند را در این باره کافی دانسته است. حال آنکه صّحت سند

، سـخن این شود.نمی دیده تواتر به ِاحراز نیازی و کندمی کفایت، قرآن ثبوت برای -مصحف رسم و عربی
، الّنشـر طیبـةشرح ، )نویری« مخالفت دارد. دیگر دانشمندان و محّدثان، فقیهان اجماع با و است جدید

 همـراه بـه را گانـهقراءات هفـت، ق(7771دمیاطی)م  بّناء محّمد بن احمد، عالوه برآن (.7/771:  7424

خلـف العاشـر)م  و ق(250یعقـوب حضـرمی)م ، ق(705ابوجعفر مخاومی)م  -متّمم گانهسه قراءات
محّمـد بـن ، ق(775ی حسـن بصـری)م چهارگانـه قـراءات و متـواتر اجماعـاً  -ق(: )قـّراء عشـره(223

ق( را بـه 252ق( و یحیـی بـن مبـارک یایـدی)م 747سلیمان بن مهران أعمش)م ، ق(720محیصن)م 
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 (.7/727: 7473 ، عشربعة إتحاف فضالء البشر فی القراءات األر، شاذ دانسته است )دمیاطی، اّتفاق
 قابـل غیـر و متـأّخر دیـدگاهی، قـراءات انتقـال در ندسـ صّحت به اکتفاء بر مبنی جاری ابن یعقیده

 مـذاه  فقیهان و دیدگاه اصولیان»ق( گفته است: 7777چنانکه صفاقسی)م   است. دانسته شده پذیرش

 بدون، قراءت اثبات و الزم است قراءت صّحت در تواتر شرط که است این قّراء میان از محّدثان و چهارگانه

 عربـی زبـان و مصـاحف عثمـانی رسم معیار دو با اگرچه صحیح سند به اکتفاء با صرفاً  و شرط این ِاحراز

 قراءتـی بـه صـحیح قراءت است: گفته طال  ابی بن مّکی، وجود این با نیست. پذیر امکان، باشد سازگار

 رسـم بـا و عربی زبان با قواعد، آن بر عالوه و باشد داشته اکرم پیامبر تا صحیحی سند که شودمی گفته

 در نیـا جـاری و ابـن انـدکـرده روی دنباله مّکی؛ سخن این از، متأّخران از برخی باشد. سازگار فمصح

 دیـدگاهی، سـخن ایـن است. کرده تبعّیت او از« الّنشر طیبة »و « الّنشر فی القراءات العشر»های کتاب

 در قـراءات اخـتالف ود.شمی منجر قرآن با قرآن غیر یتسویه به و کرد تکیه آن بر توانکه نمی است جدید

 قومی ناد و باشد متواتر، قوم یک ناد قراءتی است ممکن آنکه چه، کندنمی ایجاد قرآن اشکالی تواتر ثبوت

 (.74: 7420، غیث الّنفع فی القراءات الّسبع، )صفاقسی« به شمار نیاید. متواتر، دیگر
اسـت.  داشـته وجـود سـّنت اهـل نداندانشـم اکثرّیت بین تاکنون زمان آن از قراءات تواتر دیدگاه ج.

، ق( 7001الحســینی)م خلــف بــن علــی بــن محّمــد همچــون معاصــر دانشــمندان بطــوری کــه
ق( این مطلـ  را در 7450ق( و عبدالفّتاح القاضی)م 7075محّمد الّضباع)م علی، ق(7061زرقانی)م

ر نـاول القـرءات مـن لمنکـحقة الّسیوف الّسـا، اند )خلف الحسینّی های خویش بیان کردهآثار و کتاب
ســمیر ، ؛ ضــّباع7/447: 7010، مناهــل العرفــان فــی علــوم القــرآن، ؛ زرقــانی043: 7407، قةالّانــاد

تاریخ القّراء العشرۀ و رواتهم و تواتر قراءاتهم و مـنهج کـّل فـی القـراءۀ ، ؛ قاضی726: 7425، الّطالبین
7037 :30.) 
 معاصـر بـین دانشـمندان در چنانکـه اسـت. اءاتقر تواتر عدم، حاضر عصر در شیعه رایج دیدگاه د.

 باره بحـث این در مفّصل طور به و دانسته مردود را قراءات تواتر ق(؛ دیدگاه7470عاّلمه خویی)م ، شیعی

اسـالمی  مـذاه  و هافرقه تمامی میان اجماعی امری را قرآن تواتر، قراءات تواتر خالف بر او است. کرده
 جملـه از مـواردی بـه استدالل با خویی است. دانسته هم از متمایا کامالً  وریام را مطل  دو این و دانسته

 ِاعرا  و خود قراءت بر قاریان احتجاج، قاریان سوی از قراءت فراگیری ُطُرق، راویان و قاریان شرح حال

 بـن حمدا چون بارگی دانشمندان سوی از گانهده و گانههفت قراءات از برخی انکار و دیگر از قراءات آنان

 شده منکر را قراءات تواتر، ق(007زمخشری)م  و ق(077زّجاج)م ، ق(075طبری)م ، ق(247حنبل)م 

البیان فی تفسیر ، است )خویی دانسته تواتر طریق از نه آحاد و اخبار طریق از را قراءات انتقال چگونگی و
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 (.7/705: 7457، القرآن

 نتیجه
انـد حضرت و اعتماد به اینکه از پیـامبر شـنیده آن از ممستقی سماع، صحیح قراءت پذیرش معیار -7

 مسـتقیم از سـماع یـا اکرم پیامبر به دسترسی، مسلمانان افاایش جمعّیت و اسالم با گسترش بود. هم

قرآن  قراءت آموزش، صحابه از حضرت آن نمایندگان، مواقع این در که بود ناممکن یا مشکل امری، ایشان
 داشتند.  عهده بر واحد خبر صورت به مسلمانان به را

 مسـئولّیت، بودنـد مشـهور اکـرم پیـامبر قـراءت نقـل در ضبط و اتقان به برخی از صحابه که -2

 پیش اختالف قرآن قراءت در صحابه از برخی میان، سوم خلیفه زمان در .گرفتند عهده بر را قراءت آموزش

 مـورد صحابه نقل گردید. صحابه از شفاهی نقل کنار در مصحف رسم معیار افاوده شدن به منجر که آمد

 قابل، رسم المصحف قرآن متن کّلیات با موافقت شرط به واحد خبر صورت به اسالم از پیامبر اعتماد

 .بود آحاد روایات به صورت شفاهی نقل، قرآن پذیرش معیار، مصاحف کردن یکسان از پ  بود. پذیرش
 آحـاد َاخبـار طریـق از و لـو مـتقن قاریان از نقل تصو به قرآن قراءت، هجری ی نخستسده دو -0

 اختالفات از ایپاره آمدن پدید و قرآن ناقالن شمار افاایش با، بعد به هجری سوم یسده گرفت.انجام می

 توانسـت چنـداننمی دیگر، صرف واحدِ  خبر صورت به شفاهی نقل معیار، قرآن واژگان از برخی در نقل

 هر زمان در آن در گرفت.می قرار بررسی مورد تریمطمئن و ترمحکم هایگونه هب باید و باشد پذیرش قابل

ای ویـژه شـهرت و مقبولّیـت از و کـرده تکیـه قـراءت مسـند بر برجسته قاریانی، اسالمی شهرهای از یک
بـا  و وضعیت این در بودند. کرده اجتماع آنان قراءت بر شهرها آن مردمان که از آنجا بودند. شده برخوردار

قـاری  یک سخن به إستناد، مشهور قاریان سوی از قرآن کلمات از برخی نقل در موجود اختالفات به توّجه
 جدیـدی مفهوم در صّحت سند و شفاهی نقل معیار بود. ناممکن تقریباً  دیگر، قاریان گرفتن نظر در بدون

  .گرفت قرار توّجه مورد، قاریان اجماع و اّتفاق به موسوم
 و خـاص بـه گـاینش معیارهـایی بـا و نمـود معطوف قاریان به را خود توّجه، نخست دمجاه ابن -4

 بـه جـای پرداخت. او اسالمی مختلف شهرهای در قاریان ترینمقبول و ترینبرجسته از نفر هفت معرفی

 عنـوان قراءاتـی به را مشهور قاریان قراءات از کامل هاییبسته، آنها نقد و مختلف قراءات تک تک بررسی

 داد.  قرار مسلمانان اختیار در معتبر
 واسـطه با شفاهی و قراءات نقل معیار، گانههفت قاریان شده گرفته کار به از معیارهای، مجاهد ابن -0

 قـراءت بـر مـردم اجتمـاع اجمـاع و، گانـههفت قاریان معرفی در است. شناخته رسمّیت به را آحاد اخبار
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 معاصـران خـالف بـر، داده اسـت. وی قـرار اسـالمی مختلـف شـهرهای قاریان گاینش مالک را قاریان

هـر  نپرداخته است. قراءات ترجیح کار به و نکرده اختیار محور قراءت با مقیاس را خاّصی قراءت، خویش
 تـدریج به قاریان اجماع معیار، قراءات از تسبیع پ . کرد معرفی قراءات یائّمه را گانهقاریان هفت از یک

 قراءات تمامی، بعد هایدوره در شدند. تلّقی قراءت پذیرش برای مالکی، شده معرفی نقاریا شد. کمرنگ

 .دانستندوحیانی می و صحیح را آنها تک تک، نگریسته تقدی  چشم به گانه راهفت
 سـایر از تأثیر به شکل گرفت. مقّدس و تعّص  گرایانه گانههفت قراءات، هجری پنجم یاز سده -1

 بین قراءات ی تواتراندیشه قرآن و بروز حجّیت درباره مباحثی، حدیث و فقه اصول نهمچو اسالمی علوم

  یافت. بازتاب هجری هفتم و ی ششمسده تألیفات ایشان در در مطرح شد و دانشمندان
 فقیهـان و دانشـمندان، یافـت شـدت سّنت اهل بین تواتر قراءات به اعتقاد، هجری ی هشتمسده -7

 مسیر، پنداشتندمی خدا سوی از شده نازل را قراءات، یافت قداست گانههفت قراءات، دهنیا متأّثر ش شیعه

 قـراءات صـّحت چـرای و چون بی مالک، گانههفت قاریان و بسته محور قراءت مقیاس با قراءات بررسی

 شدند.
، سـند صـّحت معیارهـای بـه، گانه را وحیانی دانسـتهقراءات ده، ابن جاری، ی نهم هجریسده -3

نمـوده  اسـتدالل عربی زبان وجوه از وجهی با موافقت و صورت احتمالی به ولو مصحف رسم با مطابقت
 بـه ایشـان اکثرّیت، جا آنکه، داشته ادامه سّنت اهل جمهور بین امروز تا صحیح قراءت معیارهای است.

 بـین تـاکنون زمـان آن از اتقـراء دیدگاه تواتر اند.دانسته الزم را قراءات تواتر، سند صّحت به اکتفاء جای

ابـن ، بـوده تـاریخ طـول در قـراءات تـواتر عـدم، غال  شـیعه دیدگاه، داشته وجود سّنت اهل دانشمندان
 تغییـر را خود دیدگاه، دانست. سپ می الزم آنها به اعتبار بخشی راستای در را قراءات تواتر شرط، جاری

 کرد. اکتفاء، سند صّحت صرف به و داده
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 منابع 
تهران: ، مرکا طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ایران، ناصر مکارم شیرازی ،قرآن کریم رجمهت .1

 ش.7073، چاپ اّول

، بیروت: چاپ سوم، تحقیق سّید الجمیلی، األحکام فی أصول األحکام، علی بن محّمد، آمدی .2
 ق.7477

قـراءات الّسـبع ل مـام إبراز المعانی من حرز األمـانی فـی ال، عبدالّرحمن بن ابراهیم، ابوشاّمه .3
 م.7377، قاهره: چاپ چهارم، مصطفی الحلبی، تحقیق ابراهیم عطوه عو ، الّشاطبّی 

بیـروت: داراإلحیـاء الکتـ  ، الّشـرح نهـج البالغـه، عبدالحمید بن هبه اللـه، ابن أبی الحدید .4
 ق.7017، چاپ دوم، العربّیه

قـاهره: ، دارالّاهـد القدسـّی ، البینمنجد المقرئین و مرشـد الّطـ ، محّمد بن محّمد، ابن جاری .5
 ق.7425، چاپ هفتم

ـحار، تحقیق برگشتراسـر، فی طبقات القّراءية الّنهاية غا، ـــــــــ .6 ، قـاهره: چـاپ سـوم، دارالسَّ
 م.7302

، دمشـق: چـاپ دوم، دارالفکـر، تحقیق علی محّمد ضّباع، الّنشر فی القراءات العشر، ـــــــــ .7
 ق. 7040

، تصـحیح عبـدالعال سـالم مکـرم، فی القـراءات السـّبعلحجّة ا، بن احمدحسین ، ابن خالویه .8
 ق.7471، بیروت: چاپ پنجم، دارالّشروق

األمصـار بالحجـاز و العـراق و ئمة ألسّبعة للقـّراء الحجّة ا، حسن بن عبـدالغّفار، ابن درستویه .9
دمشـق: ، للّتـراث دارالمأمون، تحقیق بدر الّدین قهوجی، الّشام اّلذین ذکرهم أبوبکر بن مجاهد

 ق.7450، چاپ سوم

 م.7377، بیروت: چاپ نهم، دارالعلم للمالیین، للّغةجمهرۀ ا، محّمد بن حسن، ابن درید .11

 ق.7400، بیروت: چاپ دوم، دارالّصادر، طبقات الکبری، محّمد بن منیع، ابن سعد .11

 ق.7474، بیروت: چاپ سوم، عالم الکت ، المحیط فی اللغه، اسماعیل، ابن عباد .12

قاهره: ، دارالمعارف، تصحیح شوقی ضیف، فی القراءاتلسّبعة ا، احمد بن موسی، ابن مجاهد  .13
 ق.7455، چاپ سوم
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 ، بیـروت: چـاپ نهـم، دارالفکـر، تعلیق علی شیری، محّمد بن مکرم؛ لسان العرب، ابن منظور .14
 ق.7450

 ق.7470، مچاپ چهار، بیروت: داراإلحیاء الّتراث العربّی ، سنن، محّمد بن سوره، ترمذی .15

تحقیق مصطفی عبـدالقادر ، المستدرک علی الّصحیحین، محّمد بن عبدالله، حّجاج نیشابوری .16
 ق.7477، بیروت: چاپ یازدهم، العلمیةدارالکت  ، عطا

، تهران:چـاپ سـوم، نشر فرهنـگ اسـالمی ، پژوهشی در تاریخ قرآن، سّید محّمد باقر، حّجتی .17
 ش.7076

مشهد: چاپ ، آستان قدس رضوی،   فی تحقیق المذه منتهی المطل، حسین بن علی، حّلی .18
 ق.7474، ششم

 ق.7067، قاهره: چاپ هفتم، ةدارالّسعاد، القراءات و اّللهجات، عبدالوّهاب، حموده .19

تصحیح ، قةلمنکر ناول القراءات من الّانادحقة الّسیوف الّسا، محّمد بن علی، خلف الحسینّی  .21
 ق.7407، دمشق: چاپ سوم، آنیةراسات القردارالغوثانی للّد ، حمدالله حافظ الّصفتی

 ق.7457، تهران: چاپ سوم، أنوارالهدی، البیان فی تفسیر القرآن، سّید ابوالقاسم، خویی .21

إمـارات المتحـدۀ ، قةالّشـارمعة جـا، جامع البیان فی القـراءات الّسـبع، عثمان بن سعید، دانی .22
 ق.7427، : چاپ سومبیةالعر

 ق.7476، بیروت: چاپ هشتم، العلمیةدارالکت  ، اءات الّسبعالّتیسیر فی القر، ـــــــــ .23

تصـحیح ، عشـربعة إتحاف فضالء البشـر فـی القـراءات األر، شهاب الّدین عبدالغنّی ، دمیاطی .24
 ق.7473، بیروت: چاپ سوم، العلمیةدارالکت  ، أن  مهره

، ةاردارالحضـ، مختصـر العبـارات لمعجـم مصـطلحات القـراءات، ابراهیم بن سعید، دوسری .25
 ق.7423، ریا : چاپ هفتم

تصـحیح طّیـار آلتـی ، القّراء الکبار علی الّطبقـات و األعصـارفة معر، محّمد بن قایماز، ذهبی .26
 ق.7473، بیروت: چاپ چهارم، لةمؤّسسه الّرسا، قوالج

 ق.7421، قاهره: چاپ دوم، دارالحدیث، سیر أعالم الّنبالء، ـــــــــ .27

، 7شـماره ، 7دوره ، مطالعات قـراءات قـرآن، و بیانات تفسیری رابطه قراءات، مهدی، رستم نژاد .28
 ش.7032پاییا و زمستان 

بیـروت: چـاپ ، دارالفکـر، تاج العروس من جواهر القـاموس، محّمد مرتضی، زبیدی واسطی .29
 ق.7474، دهم
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 ق.7457، بیروت: چاپ نهم، عالم الکت ، معانی القرآن و إعرابه، ابراهیم بن سهل، زّجاج .31

دارالفکر ، تحقیق فّواز احمد زمرلی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، حّمد عبدالعظیمم، زرقانی .31
 ق.7010، دمشق: چاپ سوم، و الّنشر و الّتوزیععة للّطبا

، تحقیـق یوسـف عبـدالّرحمن مرعشـلی، البرهان فی علوم القـرآن، محّمد بن عبدالّله، زرکشی .32
 ق.7474، بیروت: چاپ هفتم، فةدارالمعر

 م.7313، بیروت: چاپ دوم، دار الّصادر، غةأساس البال، حمود بن عمرم، زمخشری .33

، تهـران: چـاپ چهـارم، األعـالم اإلسـالمّی منظّمة ، تـاریخ القـرآن، میرزا ابوعبداللـه، زنجانی .34
 ق. 7454

، دمشق: چاپ پنجم، دارالمأمون للّتراث، جمال القّراء و کمال اإلقراء، علی بن محّمد، سخاوی .35
 ق7477

 تا.بیروت: بی، فةدارالمعر، أصول الّسرخسّی ، ّمد بن احمدمح، سرخسی .36

ـوارد، سعید، شرتونی   .37 قـم: مکتبـه آیـت اللـه العظمـی ، َأقرب الموارد فی فصـح العربّیـة و الشَّ
 ق.7450، چاپ سوم، المرعشّی الّنجفّی 

 ق.7425، بیروت: چاپ هفتم، دارالموّرخ العربّی ، تاریخ القرآن، محّمد علی، صغیر .38

، دمشـق: چـاپ دهـم، دارالفکـر، هـا الّنحـوّی  القراءات الّشاّذۀ و توجیه، محمود احمد، صغیر .39
 ق.7405

، بیـروت: چـاپ سـوم، العلمیـةدارالکتـ  ، غیث الّنفع فـی القـراءات الّسـبع، علی، صفاقسی .41
 ق. 7420

 ق.7425، قاهره: چاپ سوم، للّتراثية األزهرمكتبة ، سمیرالّطالبین، علی محّمد، ضّباع .41

، تصـحیح محمـود محّمـد شـاکر، جامع البیان عن تأویل آی القـرآن، حّمد بن جریرم، طبری .42
 ق.7425، قاهره: چاپ دوم، دارالمعارف

 ق.7476، دمشق: چاپ ششم، الّصباح، علوم القرآن الکریم، نورالّدین، عتر .43

-جـائاۀ دبـی، و ما أثیر حولـه مـن الّشـبهات انیةحسن؛ الّتواتر فی القراءات القر، هبشانعو   .44

 ق.7404، : دبیالعربیةإمارات المتحدۀ ، للقرآن الکریم لیةالّدو

، بیـروت: چـاپ ششـم، دارالغـدیر، تاریخها و تعریفهـا، القراءات القرآنیه، عبدالهادی، فضلی .45
 ق.7405

بیـروت: چـاپ ، داراإلحیـاء الّتـراث العربـّی ، تفسیر مفاتیح الغی ، محّمد بن عمر، فخر رازی .46
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 ق.7425، پنجم

 ق.7453، قم: چاپ سوم، نشر هجرت، کتاب العین، لیل بن احمدخ، فراهیدی .47

 ق.7450، بیروت: چاپ دوم، عالم الکتاب، معانی القرآن، یحیی بن زیاد، فّراء .48

مكّة ، القـریأّم معة جـا، مراحله و أثره فـی القـراءات، مفهومه، اإلختیار عند القّراء، أمین، فالته .49
 ق.7427لمكرّمة:  ا

حّجتهـا و أحکامهـا؛ دارالغـرب ، ثبوتهـا، تاریخهـا، آنیـةالقراءات القر، یممحّمد عبدالحل، قابه .51
 م. 7333، بیروت: چاپ چهارم، اإلسالمّی 

، ةتاریخ القّراء العشـرۀ و رواتهـم و تـواتر قـراءاتهم و مـنهج کـّل فـی القـراء، عبدالفّتاح، قاضی .51
 ق.7037، قاهره: چاپ ششم، المشهد الحسینّی 

، دارعّمـار، ضاح الّرموز و مفتاح الکنوز فی القـراءات األربـع عشـرۀإی، خلیل بن احمد، قباقبی .52
 ق.7424، بغداد: چاپ سوم

مطالعـات ، بررسی کیفّیت قراءت هماه در قراءات منسـوب بـه اهـل بیـت، میثم، کهن نژاد .53
 ش.7037بهار و تابستان ، 72شماره ، 1دوره ، قراءت قرآن

ی دوفصـلنامه، «سـی ِانگـاره تـواتر قـراءاتبرر»، علیرضـا، فـردرضـا و محّمـدیسّید، مؤّدب .54
 ش.7030پاییا و زمستان ، 2ی شماره، مطالعات قراءت قرآن

، انتشارات تمهیـد، ی علی اکبر رستمیترجمه، الّتمهید فی علوم القرآن، محّمد هادی، معرفت .55
 ش.7037، قم: چاپ اّول

 ش.7010، تهران: چاپ اّول، انتشارات سمت، تاریخ قرآن، ـــــــــ .56

، الـّدین رمضـانتحقیـق محـی، الکشف عن وجوه القـراءات الّسـبع، حموش بن مختار، مّکی .57
 ق.7034، دمشق: چاپ ششم، بیةالعرللّغة مجمع ا

 ق.7077، قاهره: چاپ هشتم، لنّهضةدارا، عن معانی القراءاتنة اإلبا، ـــــــــ .58

، قـم: چـاپ پـنجم، المیدفتـر تبلیغـات اسـ، تاریخ و علوم قرآن، سّید ابوالفضل، میرمحّمدی .59
 ش. 7017

 ق. 7427، بیروت: چاپ سوم، العلمیةدارالکت  ، إعراب القرآن، احمد بن اسماعیل، نّحاس .61

 ق.7424، بیروت: چاپ هفتم، العلمیةدارالکت  ، الّنشر طیبةشرح ، محّمد بن محّمد، نویری .61

قـاهره: چـاپ ، ریفاألزهر الّش مكتبة ، الکامل فی القراءات الخمسین، ةیوسف بن جبار، هذلی .62
 م.7377، سوم
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