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Abstract 

The Qur'an is the word of revelation and the eternal miracle of the Prophet of 

Islam (peace and blessings of Allaah be upon him) and its non-distortion is one 

of the certain beliefs of Muslims. 

But in the meantime, due to certain accents in Arabic, there were differences 

in the way of reading, reciting and writing. 

In the middle of the second century AH, seven readers became known as 

experts and skilled, each of whom had two narrators. 

The only recitation that is common among Muslims in the third class of 

Quran reciters has a correct and consistent document is the recitation of Hafs 

from Asim. 

Then,the difference between the readings and the clarification of its facts is 

of special importance. 

By examining the differences in readings in Quranic words, the effect or 

non-effect of these readings on the meaning of the Quran is realized. 

This research has dealt with a descriptive-analytical approach regarding the 

difference in readings of  Yasin Surah which has 93 verses and the findings of 

this study indicate that out of 29 cases of differences in readings in  Yasin 

Surah , 22 words have no effect on the meaning and 6 words is effective in the 

sense that most of these cases are in the realm of morphological categories; 

It was also found that despite these differences, it does not have a significant 

effect on reading and understanding the content of the verses and has a good 

compatibility with the structures of the Arabic language. 
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 ترویجیمقاله علمی ـ 

  اختالف قرائات سبع در سوره یساختالف قرائات سبع در سوره یس  و بررسیو بررسی  واکاویواکاوی
 8فاطمه اسبقی - 0سودیعلی ا

 هچکید
اسـت کـه عـدم تحریـف آن از اعتقـادات مسـلم  قرآن کالم وحی و معجاه جاوید پیامبر اسالم
، هایی در شیوه قرائتاختالف، های خاص زبان عربیمسلمانان است؛ در این میان به دلیل وجود لهجه

عنوان قاریـان  هجـری قمـری بـهتجوید و نگارش پیش آمده است. هفت نفر از قـراء در نیمـه قـرن دوم 
ها دارای دو راوی بودند. تنها قرائتی کـه در طبقـه سـوم  متخصص و ماهر شهرت یافتند که هرکدام از آن

قرائـت حفـص از عاصـم اسـت. ، قاریان قرآن دارای سند صحیح و متواتر میان مسلمانان متـداول بـود
است. با بررسـی اخـتالف  برخوردار  ای یژهرو اختالف قرائات و روشن شدن حقائق آن از اهمیت و ازاین

شود. این پـژوهش  ها در معنای قرآن پی برده می به تأثیر یا عدم تأثیر این قرائت، قرائت در واژگان قرآنی
های پردازد. یافته آیه ـ می 70با روش توصیفی ـ تحلیلی در خصوص اختالف قرائات سوره ی  ـ دارای 

واژه آن بـدون تـأثیر در  22تالف قرائت در سوره ی  وجود دارد که مورد اخ 27دهد:  پژوهش نشان می
هـای صـرفی اسـت؛ واژه آن در معنا تأثیرگذار است که غال  این موارد مربوط به حوزه مقولـه 6معنا و 

این اختالفات تأثیر بساایی در خوانش و درک محتوای آیـات ایجـاد نکـرده و ، همچنین مشخص گردید
 ساختارهای زبان عربی دارد.سازگارِی مناسبی با 

 
 قراء سبعه.، قرائات سبع، سوره ی ، تأثیر معنایی، اختالف قرائات قرآن، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
هـای قبایـل یکـی از دالیـل تفـاوت لهجـه، هـای جـاهلیپ  از ناول قرآن و مسلمان شدن عـرب

های حافظان قـرآن توسـط سینهآیات پراکنده در  اختالف قرائت قرآن کریم شد. بعد از رحلت پیامبر
کنندگان  نظرها در مورد تعداد تدوین به ترتی  ناول قرآن تدوین شد. با توجه به اختالف امیرالمؤمنین

، مکـه، تکثیر کرد و به مدینه، عثمان قرآن را بعد از تنظیم، جهت جلوگیری از عواق  وخیم، در آن عصر
د. با وجود اهتمامی که در نگـارش صـحیح مصـاحف مصر و الجایره فرستا، یمن، بحرین، شام، بصره

یکـی دیگـر از دالیـل بـروز ، هـای امالیـیوجود غلـط، در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم به عمل آمد
، عنوان قراء سـبعه انتخـاب کـرد طور خاص قاریانی را که به اختالف قرائات شد. از طرفی ابن مجاهد به

تالش قراء نیا رسیدن بـه ، که قرآن دارای نص واحدی است ه به اینمتعلق به همین دوره هستند و با توج
 همان نص واحد است.

، ق( 721عاصـم کـوفی )، ق( 725کثیـر مکـی ) ابن، ق( 777عامر دمشـقی )  قراء سبعه شامل: ابن
ق( 737یا  773کسایی کوفی )، ق( 763نافع مدنی )، ق( 706حماه کوفی )، ق( 704ابوعمرو بصری )

 (.04/  7ق:  7477، النشر فی قرائات العشر، جاریهستند )ابن 
قرائت حفص از عاصم بیشترین اعتبار را در میـان مسـلمانان دارد؛ چراکـه ، در بین قرائات مختلف

قرائـت ، ترین قرائـات به همین دلیل فصیح، است حفص با دو واسطه راوی قرائت امیرالمؤمنین علی
قواعـد و ، وجـوه، درباره صحت یا عدم صحت ایـن قرائـات، عاصم است. بنا بر همین اختالف قرائات

 های مفصلی نگاشته شده است. ها کتاب مبانی آن
اقسام قرائات بنا به دالیلی در تفسیر نقش دارند؛ همانند اختالف در لفظ و معنـی بـا امکـان جمـع 

خـتالف شدن در یک کلمه و اختالف در لفظ و معنا با عدم امکـان جمـع شـدن در یـک کلمـه؛ زیـرا ا
کند و همین امر سب  اخـتالف  معانی مختلف و متعددی را در یک آیه ایجاد می، قرائات در الفاظ قرآن

مقدار مد و اماله و تحقیـق و ... نقشـی ، تسهیل، شود؛ و اختالف قرائاتی همانند: تخفیف در تفاسیر می
 در تفسیر ندارند.

ا اینکـه در برخـی مـوارد ترجمـه قـرآن را نکته حائا اهمیت در بحث اختالف قرائات این است که ب
 دهد. ولی مفهوم و هدف اصلی واژه قرآنی و تفاسیر متأثر از آن را تغییر نمی، دهد تغییر می

پ  از بیان نام قاریان و قرائتشان اختالف قرائات سبع را به روش توصـیفی ، این مقاله درصدد است
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 ت پاسخ دهد:بررسی کرده و به این سؤاال« ی »ـ تحلیلی در سوره 
 شود؟ یک از موارد اختالف قرائت منجر به تأثیر معنایی می کدام« ی »ـ در سوره  7
 ـ منشأ و خاستگاه این اختالف معنایی از نگاه تفسیری چگونه است؟ 2

 پیشینه تحقیق
مقاله در ارتبـاط بـا موضـوع اخـتالف قرائـات بـه  ۱۳های صورت گرفته مشخص شد که با بررسی
 شود:مورد از آن اشاره می ۱های ست که به نتایج و یافتهچاپ رسیده ا

کیـد بـر دیـدگاه آیت». مقاله 7 اللـه فاضـل  تحلیل اختالف قرائات و رابطه آن با تحریف قـرآن بـا تأ
، پـاییا و زمسـتان، مطالعات قرائت قرآن، ط  و محمدجواد عامرینویسندگان: صدیقه نیک، «لنکرانی
ن در این مقاله بیان داشتند که اختالف قرائت قاریان ارتبـاطی بـا مـتن ؛ نویسندگا۱۳شماره ، ش ۱۳۸۹

 قرآن و تحریف قرآن ندارد؛
نویسندگان: سمیه صیادی و سید ، «واکاوی تأثیر اختالف قرائات سبع در تفسیر سوره نور». مقاله 2

مقالـه کـه ؛ ایـن 7۲شـماره ، ش ۱۳۸۹بهار و تابسـتان ، مجله مطالعات قرائت قرآن، محمد میرحسینی
بـه عـدم تـأثیر ، طور نمونه تأثیر اختالف قرائات را در تغییر معنای آیات یک سوره بررسی نموده است به

 گیر اختالف قرائات رسیده است؛ چشم
مجلـه ، نویسـنده: محمـد سـلطانیه رنـانی، «دیدگاه شیخ طوسی در مـورد قرائـت قـرآن». مقاله 0

؛ نظر شیخ طوسی در مورد انتخـاب قرائـت ۱۲شماره ، ش ۱۳۸۹بهار و تابستان ، مطالعات قرائت قرآن
قرائـت ، معتبر در اختالف قرائات چهار مالک و قاعده است: قرائت مخالف اصول قطعی زبـان عربـی

 و قرائت مخالف خط مصحف مرسوم نامعتبر است؛ قرائت مورد نهی معصوم، شاذ و نارایج
نویسـندگان: طـاهره ، «رخـی از آیـات سـوره بقـرهتأثیر اختالف قرائات در تفسیر و فهم ب». مقاله 4

؛ در ایـن مقالـه ۳۱شـماره ، ش ۱۳۸۷تابسـتان ، مجلـه سـراج منیـر، محسنی و خدیجه احمدی بغیش
نویسندگان پ  از بررسی و مقایسه قرائات سبع به میاان باالیی از تطابق برخی تفاسیر با روایت حفـص 

 عنوان مشهورترین قرائت رسیدند. از عاصم به

 . سیمای کلی سوره مبارکه یس1
آوری سی و ششمین سوره قرآن و به ترتی  ناول چهلمـین سـوره از  سوره مبارکه ی  به ترتی  جمع

های مکـی  آیه از سوره 70نازل شده و با « فرقان»و قبل از سوره « جن»قرآن کریم است که بعد از سوره 
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شـده کـه هـم از حـروف  شـروع « یـ »با  آیه اول این سوره است که، گذاری سوره ی  است. وجه نام
؛ 66ش:  7070، های قرآن آشنایی با سوره، االسالمی شیخاست ) مقطعه و هم از القاب رسول خدا

 (.734/  7ش:  7075،  االتقان فی علوم القرآن، وطییس
و بارگـان دیـن بـه مقـام و موقعیـت ویـژه  و ائمه اطهـار با اندکی توجه به بیانات پیامبر اکرم

به جهت آشـنایی مؤمنـان از مرتبـه و جایگـاه ممتـاز  شود. پیامبر اکرامتعالی سوره ی  پی برده میم
/  7ش:  7012، البیان فـی التفسـیر القـرآن مجمع، )طبرسی« یاسین قل  قرآن است»اند: سوره فرموده

 (.755ش:  7017، ثواب االعمال و عقاب االعمال، بابویه قمی ؛ ابن470
بر این مقیاس سوره ی  نیا همان جایگاه برتر و متعالی در ، فرد قل  در بدن منحصربهبنا بر جایگاه 

کیـد بـر مسـئله ، های قرآن را داراست؛ چراکه پیام اصلی سورهمیان سوره یادآوری توحیـد و معـاد بـا تأ
رسالت و قرآن است. با دقت در این مسئله مطل  مهمی کشف خواهـد شـد کـه اگـر حقیقـت بـاطنی 

انسـان بـه مراتبـی کـه در ، مانی وارد حقیقت باطنی انسان شود و دو قل  بر هم منطبق گردندکتاب آس
صـعود کـرده و بـه مقامـات عـالی ، بیان شده و ائمه معصومین فضایل سوره یاسین توسط پیامبر

 خواهد رسید.
 فرماید: در روایت دیگری می پیامبر اکرم

، وطیی)سـ« است که ده بار قرآن را خـتم کـرده اسـتمانند آن ، هر ک  سوره ی  را قرائت نماید»
 (.206/  0:  ق 7454، ر بالماثوریالدر المنثور فی التفس

 یاسین عالوه بر فضیلت قرائت دارای فضائل دیگری نیا است. در کتاب المصباح قید شده است:
بـوده و زخم و از شـر جنیـان در امـان  از چشـم، هر ک  سوره ی  را با خود همـراه داشـته باشـد»

 (.070ق:  7474، المصباح، )کفعمی« بیندهای خوش می خواب
رسـالت پیـامبر ، چگـونگی رسـتاخیا و پاسـخگویی، محتوای سوره مشـتمل بـر یـادآوری توحیـد

سرگذشـت ، اعجازهای علمی قرآن در زوجیت عمومی و حرکت خورشید، هدف ناول قرآن، اسالم
 (.740/  71:  ش 7071، ر قرآن مهریتفس، نیی اصفهایحبی  نجار و مردم انطاکیه است )رضا

، های زندگی بست انگیا و زیادی ازجمله: مرتفع ساختن بن از حقیقت محتوای سوره آثاری اعجاب
رسوا نمـودن ، عمر و مال، برکت بخشش در علم، گشودن درهای بسته، آسان نمودن امور شاق و دشوار

قل  قرآن؛ آشـنایی بـا فضـیلت و ، شود )عبداللهیانمیهای آنان و ... دیده  دشمنان و خنثی کردن نقشه
 ش(. 7073، عظمت سوره مبارکه ی 
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های بامسمایی همچون: قلـ  قـرآن و اش دارای نام این سوره با توجه به جایگاه ویژه و بطن آسمانی
ه کننـد دافعـه )دفع، (755ش:  7017، ثواب االعمال و عقـاب االعمـال، بابویه قمی ریحانه القرآن )ابن

، هـای قـاری سـوره یـ ( )شـیخ بهـاییها از زندگی انسان( و قاضیه )برآورنده حاجتها و زشتیبدی
معمه )در تورات نیا به سـوره یـ  اشـاره شـده ، (777ش:  7017، مفتاح الفالح فی عمل الیوم و اللیل 

خـود عطـا زیرا خیر دنیا و آخـرت بـه قـاری ، سوره ی  در تورات )عمومیت آفرین( نامیده شده، است
، رازییارم شـک؛ م237/  32تا: بی، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، کند( )مجلسی می
: 7033، هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنـی پرسش و پاسخ، ؛ معارف077/  77 : 7017،  ر نمونهیتفس

 ( است.756

 . قرائات سبع در قرآن کریم2
، ؛ طوسـی60/  7ق:  7472، ر القرآنیان فی تفسیجامع الب، ن )طبریقرائت در لغت به معنی خواند

، شناسی به معنـی شـیوه خـوانش اسـت )بهـارزاده (؛ و از نظر واژه77/ 7تا: بی،  ر القرآنیتفس یان فیالتب
(. قرائـات جمـع قرائـت و نشـانگر 10-30: 7010، روایت حفص از قرائت عامی و دالیل تـرجیح آن

 گوید:در تعریف اصطالحی قرائت می زرکشیبدرالدین  ت است.گوناگونی انواع قرائ
اره حروف و کلمات قرآن و است که درب وحی قرائات عبارت از اختالف مربوط به الفاظ و عبارات»

البرهـان فـی ، شیک)زر« ها از سوی قراء نقل شده است ها از قبیل تخفیف و تشدید و امثال آن کیفیت آن
 (.077/  7:  ق 7475،  علوم القرآن

گردد کـه بـه چگـونگی ادای کلمـات قـرآن و شـناخت علم قرائت در اصطالح به علمی اطالق می
 (.43: 7425، نین و مرشد الطالبیمنجد المقرئ، یست )ابن الجارحس  راویان ا ها بهاختالف آن

در بین قّراء رواج یافـت. هـر کـ  بـا  اختالف قرائات بنا به دالیل متعددی بعد از رحلت پیامبر
کرد و همین امر موج  شـد تـا در زمـان خالفـت عثمـان الخط و لهجه متفاوت قرآن را قرائت می رسم

طور ضـمنی اشـاره  صحف واحدی تألیف گردد. باید به این مطالـ  بـهصورت م تمام مصاحف قرآن به
شناسان به اختالف در روایات مربوط به توحید مصاحف عثمانی اشاره  شود که دانشمندان شیعه و شرق

گشای مسـئله اخـتالف قرائـات  توحید مصاحف باز هم مشکل، طور که بیان خواهد شد اند. همان کرده
 نشد.

تعدادی از قراء به بالد مختلف اسالمی جهت آموزش و تبلی  ارسال شد؛ اما این مصحف به همراه 
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های امالیی که در مصحف عثمـان عالوه بر وجود غلط، عامل دیگری مجددًا باعث اختالف قرائت شد
نبـودن ، گـذاری در خـط عربـینبـودن اعـراب، هااختالف لهجهمسائل دیگری همچون ، وجود داشت

نبودن عالئم سجاوندی و وقـف و ، اجتهادهای فردی صحابه و قاریان، در حروفاعجام یا نقطه و نشان 
نیـا منشـأ اخـتالف قرائـات  دار تـدارک آن شـدابتدا و هرگونه فصل و وصلی که بعدها علم قرائت عـده

 گردید.
هـای معتبـر از محققان و علما در جهت معرفی قرائـت، پ  از بروز اختالف قرائات در قرآن کریم

هـای معتبـر بایـد آن معیارهـا لحـاظ اند که در تشخیص قرائـتشروط و معیارهایی را بیان کردهنامعتبر 
 گردد.

ق از  022در سـال ، پژوه نامداری بـود ق( که قرآن 024-240ابوبکر بن مجاهد )، در سده چهارم
ن شـناخته مرجـع طـراز اول قرائـت قـرآ، ازآن زمان قراء سبعه را انتخاب کرد که پ ، میان قاریان بسیار

 (.2/7606: 7030، پژوهی دانشنامه قرآن و قرآن، )خرمشاهی شدند
حمـاه ، ابوعمرو )اهل بصره(، کثیر )از زمره تابعان( ابن، عامر )از بارگان تابعان و قاضی دمشق(  ابن

قـرآن  نافع )اهل اصفهان( هفـت قـاری برجسـته، کسائی )اهل کوفه(، عاصم )اهل کوفه(، )اهل کوفه(
( که تعلیم قرائت قرآن را به عهـده 400/  7تا: بی،   مناهل العرفان فی علوم القرآن، ند )زرقانیکریم هست

 گرفتند.
بـه  در دوره امام باقر و امـام صـادقاش ادامه داشت تا های علمیاین روش با تمام فراز و نشی 

پرداخته شد. در همین دلیل عدم وجود مااحم از سوی حکومت به مسائل اجتماعی و دینی بیشتر به آن 
کار تألیف و تدوین در آن گسترش یافت؛ همچنین اختیاری کـردن  دوران علم قرائت بسیار مطرح شد و
قواعد نحو در علم قرائـت راه یافـت و ، گیری علم نحو در قرن سوم قرائت در این دوره آغاز شد. با شکل

شدن علـم قرائـت نشـانگر تائیـد  مطرح گسترش و معیار مطابقت قرائت با دستور زبان عربی پدید آمد.
 است. ائمه

 عر  کردم: کند که به امام صادق عالمه مجلسی به سند خود از حماد بن عثمان نقل می
قرآن با هفت حرف نـازل شـده اسـت و »احادیث شما برای ما مختلف نقل شده است؛ فرمودند: »

تـوانیم آن را بـه  ن هدیه خداسـت و مـا میاین است که فتوا بدهد و ای، کمترین حقی که برای امام است
، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبـار األئمـة األطهـار، )مجلسی« مردم ببخشیم یا نبخشیم و امساک کنیم

 (.007/  2: 7450، الخصال، بابویه قمی ؛ ابن70/  32تا: بی
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ضـایت خودشـان را بسـا ر ولی چه، در این روایت اگرچه مستقیمًا به قرائات سبعه اشاره نشده است
اللـه  ای از دانشـمندان علـوم قرآنـی همچـون آیت اند. البته در این میان عدهنسبت به قرائات ابراز نموده

در  دانند که امام صادقاند و این روایت را مخالف روایتی میالله خویی اشکال نموده معرفت و آیت
صـحت دارد؟ ، خوانـد حـرف ۷تـوان بـا گویند: قـرآن را مـی آیا آنچه مردم می، جواب کسی که پرسید

« فرماید: قرآن با یک حرف و از طرف خدا نازل شده است گویند...؛ تا اینکه می فرمودند: نه دروغ می»
 (.605/  2: ۱۱۲۱، یافکاصول ، ینیلک)

 نویسد: صاح  مصباح الفقیه می
مربوط به  امنه سند آن؛ یعنی تکذی  ام، مربوط به داللت روایت است تکذی  امام صادق»

با قرائات مشهوری که بین مسـلمانان  اند. یقینًا ائمه اطهار مطل  و تفسیری است که از حدیث کرده
، اند؛ چراکه در روایـت آمـده اسـت مخالفت نورزیده، ها نیا قرائت قراء سبعه بود بوده و مشهورترین آن

یـا درجـایی  «اقءتوا کما نومبت »فرمود: ، در سؤال شخصی که در مورد قرائات قرآن بود امام صادق
،  الشـریعه الشـیعه الـی تحصـیل مسـائل  وسـائل ،  )حر عاملی« اقءت کما یرءت الناس»فرمایند: دیگر می

سر البیان فـی علـم القـرآن بـا تجویـد ، ؛ بیگلری۲۳/  ۲: ۱۱۲۱، یافکاصول ، ینیلک؛ ۹۲/  ۱: 7450
 (.۰۱: 7066، کامل استداللی

 فرمایند:زاده آملی می در این زمینه عالمه حسن
چون در عمر ایشان رایج بوده است و ایشان مـردم را ، اند ها موافقت نموده ما با این قرائت ائمه»

کـه  جا قرائات امامان موافق یکی از هفت قرائـت اسـت و این کردند و همه از عمل با آن قرائات منع نمی
بسیار کم است و این مسائل با دقت برای ، اتر باشدهای متو قرائتی از ایشان روایت شود که غیر از قرائت

 (.17: 7017، قرآن هرگا تحریف نشد، زاده آملی )حسن« گردد متبحر علوم قرآنی واضح می
اخـتالف قرائـات ، این است که در طول تاریخ، نکته حائا اهمیتی که در اختالف قرائات وجود دارد

 ید فـیـالتمه، )معرفـت آن خللی وارد نکرده اسـتبه قرائت اصلی قر، صورت و إعراب، از جهت ماده
دقـت و اهتمـام ، بیـت زیـرا عـواملی همچـون نظـارت اهل (؛746 -740/  2:  7475،  علوم القرآن

بـه دلیـل انطبـاق بـا قرائـت امـام ، مسلمانان به حفظ قرائت اصلی و مقبولیت قرائت حفـص از عاصـم
ارتبـاط اخـتالف قرائـات بـا تحریـف ، تادیموج  شد تا قرائت اصلی قرآن مصون بماند )اس علی
 (.707: 7034، قرآن
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 الف. قرائات مؤثر در معنای آیات سوره یس

قرآن دارای نص واحدی است و اختالف میان قّراء بر سر به دست آوردن و رسیدن به آن نص واحـد 
اند از:  تهای عمده اختالف قرائات عبار علت(. 72ح ، 605/  2ق:  ۱۱۲۱، یافکاصول ، ینیلکاست )

، نبـودن اعجـام یـا نقطـه و نشـان در حـروف، گـذاری در خـط عربـی نبـودن إعراب، هااختالف لهجه
نبودن عالئم سجاوندی و وقف و ابتدا و هرگونه فصـل و وصـلی کـه ، اجتهادهای فردی صحابه و قاریان

؛ 7706/  2: 7030، پژوهـی دانشنامه قرآن و قرآن، دار تدارک آن شد )خرمشاهیبعدها علم قرائت عده
 (.747:  ق 7475،  علوم القرآن ید فیالتمه، معرفت

مـورد اعـم از  7755در حدود ، طبق گفته برخی از مقّریان، ها در سراسر قرآن مجیداختالف قرائت
ها به ادغام یا اظهـار و غائـ  خوانـدن صـیغه مضـارع )بـه مهم یا غیر مهم است که بیشتر از دوسوم آن

، قـرآن کـریم )همـراه بـا ترجمـه، شـود )خرمشـاهیبر سر فعل مضارع مربوط مـی اختالف یاء یا تاء(
 (607ش:  7016، نامه( واژه، توضیحات

، نحـوی، ناشی از قواعد صـرفی های اختالف قرائات قرآن را توان علتبندی کلی میدر یک تقسیم
انـد( و ا پیـاده کـردههـای متفـاوتی رسـازی آوایـی سـلیقه آوایی )زیرا قراء هنگام جاری ساختن همگون

ها شوند. حتی گاهی این اختالف قرائت بندی می آیات دسته، دانست که بر اساس همین قواعد ای لهجه
 گردند.موج  تغییر در معنا نیا می

 اول. اختالف قرائت ناشی از قواعد صرفی
7.  لَْم

َ
لَ کَرْوا یأ ُْ

َ
ن ُهْم إَِل کْم أ

َ
ه چـه کـاند  دهیمگر ند»(؛ ۳۱)ی /  رِْجُعونَ یاَل  ِهمْ َنر َقْبلَُهْم ِمَ  الُْقُروِن أ

 «گردند؟ شان بازنمییها به سو گر آنیه دکم یدیگردان کش از آنان هالیها را پار نسلیبس
قرائـت « مضـارع معلـوم»، «رِْجُعاونَ یاَل »عـامر: کثیر و ابـنابن، کسایی، حماه، نافع، قرائت: عاصم

قرائـت کـرده اسـت « رِْجُعاونَ یاَل »ن و تـرک تسـمیه مضـارع مجهـول اند. ابوعمرو بنا بر مفعول بودکرده
 (.72/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، )خطی 

سـوی  هـا بهقطعـًا آن»گونه اسـت:  )ثالثی مجرد( معنی آیه این« رِْجُعونی»در صورت قرائت مشهور 
« رجعوا»در اصل هم  عاملی درونی است و« گردنداراده خودشان برنمی»؛ یعنی به «گردند شما بازنمی

ِجُعونی»بوده است. و ابوعمرو  ها به سوی شما قطعًا آن»را به باب افعال برده تا متعدی در نظر بگیرد: « رأ
شـود و اصـل معنـا هـا مـیدر این قرائت عامل خارجی موج  عدم بازگشـت آ«. شوندبازگردانده نمی

مشـاهده  هاسـت کـه در طـول تـاریخ قابلندادن به انسا است. از طرفی هدف آیه عبرت« ارجعهم الله»
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شما در دوران گذشته مالحظه کنید که ما چه بسـیار ماننـد شـما را »فرماید: که قرآن می طوری است؛ به
اختالف در إعراب موج  تغییر در «. سوی شما برنگشتند و نخواهند برگشت ایم و دیدید بههالک کرده

را « عبـرت گـرفتن»معنـای ، الـت معلـوم و ثالثـی مجـردمعنا و مفهوم شده و تا زمانی کـه فعـل در ح
« الیَرِجُعاونَ »، «لام یَاروا»نیازی به بردن به باب ماید نیست و با توجه به صـیغه و زمـان فعـل ، رساند می

 متناس  با آیه است.
2. َُْض یَو آ حْ  َتةُ یالْمَ ٌة لَُهُم اْْلَ

َ
ْخرَْجَنر ِمْنَهر َحب ر فَِمْنُه ییأ

َ
ر َو أ َُ  یاَنر

ْ
، ن مـردهیو زمـ»(؛ ۳۳)یـ /  ونَ لُ کأ

 «خورند. ه از آن میکم یم و دانه از آن برآوردیدیه آن را زنده گردانکشان یبرهانی است برای ا
معجـم ، )خطیـ « َتاةُ یالْمَ »عـامر:   کثیـر و ابنابـن، کسـایی، حمـاه، ؛ عاصم«الَمیِّتة»، قرائت: نافع

 (.14/  77:  ش 7067،  ا الدقائق و بحر الغرائ نکر یتفس، ؛ قمی مشهدی472/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
به معنی این است که آن چیا یا آن ک  مرده است )کان ، کار رفته است در هر جای قرآن به« میت»

َمْت َعلَ سوره مائده  0قد مات( که آیه  ْن سوره حجرات  72و آیه  َتةُ یُم الْمَ کیُحِر 
َ
 یأ

ْ
خِ کأ

َ
 ت اریِه مَ یاَل ََلْاَم أ

پذیر است یا نادیک مرگ اسـت یـا  مطل  هستند. مّیت در قرآن یعنی چیای یا کسی که مرگ مؤید این
 «.لم یکن مات»مرگ در فرجام او است )یعنی هنوز نمرده است( 

ُهْم مَ یمَ  کإِنَ  در آیه  « ها هـم خواهنـد مـرد.بدون شک تو خواهی مرد و آن»(؛ 05)زمر/ ُتونَ یٌت َو إَِن 
 بودن ایشان بوده و مرگ را در آینده پیامبر زنده  دهنده گردد و نشان برمی ابه پیامبر خد« ک»ضمیر 

شـود  هـا روشـن میآیه نیا عمومیت قانون مرگ نسـبت بـه فرجـام همـه انسـان کند. در ادامهترسیم می
 (.767/  2ق:  7077،  مجاز القرآن، دهی)ابوعب

صـحیح نیسـت؛ وی معتقـد اسـت کـه بـا  دیدگاه ابن عاشور، رسدبه نظر می، با توجه به این شرح
ر و یـالتحر، عاشـور تشدید و بدون تشدید هر دو در یک معنـا هسـتند و اسـتعمال مسـاوی دارنـد )ابـن

ولی با توجه ، ها منجر به اختالف معنا گردید(. اختالف در إعراب و نشانه220/  22:  ق 7425، ریالتنو
تر است و قراء دلیل به قرائـت تخفیـف تخفیف صحیح به سیاق و ترجمه آیه )زمین مرده( میت به قرائت

 (.74/  4ق:  7451،  شافکال، اند )زمخشریرا سهولت در قرائت عنوان کرده
0. ن ر َْحَلَْنر یَوآ

َ
َِّ ٌة لَُهْم أ ه: کـنیگر  برای آنـان ایای ]د و نشانه( »۱۱)ی /  الَْمْشُحونِ  کالُْفلْ  ِف  َتُهمْ یَُ

 .« میردکسوار ، انباشتهشتِی کانشان را در کایما ن
َِّ »ابوعمرو و کسایی: ، عاصم، کثیر؛ ابن«ُذّریاِتهم»عامر:  قرائت: نافع و ابن معجـم ، )خطی « َتُهمْ یَُ

(؛ 271/  2ق:  7451، الکشف عـن وجـوه القرائـات، ؛ مکی بن حموش473/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
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هایی پـر از وسـایل حمـل کـردیم. ان را در کشتیهایی است. اینکه فرزندانشبرای آنان نشانه«: ََی رتِهم»
النِب  هب  »، انـدگونـه معنـا کـرده را این« حملنـا»عـامر ایـن اسـت کـه  دلیل جمـع گـرفتن نـافع و ابن

گـروه  0بر « ذریه»اند. از طرفی این آیه به دلیل اطالق لفظ مفرد قرائت کرده، ؛ اما بقیه قراء«المحمإلإ 
، به اعتبار آن است که ایشـان اصـل خلقـت اوالدنـد« آباء»ریه بر محل بحث شده است. اطالق لفظ ذ

مـراد ، بر اوالد باشـد« ذریت»اگر اطالق ، به معنای خلق است« ذر»شود. زیرا اوالد از ایشان خلق می
آن است که خدای تعالی پدران پیشین آنان را در کشتی نشاند و ذریت آنـان در اصـالب ایشـان بودنـد؛ 

به جهت بلی  بودن آن در امتنان و مدخلیت آن در تعج  با وجود مالحظـه « ریتذ»بنابراین تخصیص 
 (72/  77:  ش 7067،  نا الدقائق و بحر الغرائ کر یتفس، ایجاز است )قمی مشهدی

فرستند که به تجارت می« ما اوالد ایشان را در کشتی نشاندیم»در این صورت معنی آیه آن است که 
بـه « زنـان»بـر « ذریـت»برند. از طرفی اطـالق را که به همراه خود به سفر می های ایشان یا زنان و بچه

اند؛ یعنی چون رو مجاهدان از قتل ایشان نهی شده اند؛ ازاین اعتبار آن است که ایشان کشت زار فرزندان
برای ایشـان کشـتی ، قوت آن ندارند که در خشکی رنج سفر کشند« زنان»اند و ایشان ضعیف« ذریت»

، اشانیکفرمودیم و باد را مسخر کردیم در راندن کشتی تا هر جا که خواهند به فراعنه توانند رفت ) مقرر
 (.444/  1تا: بی،  نیإلاام المخالف ین فیمنهج الصادق

اختالف در این واژه در تعداد )مفرد و جمع( است )به همین دلیل جاء قواعد صرفی است(. در این 
، شوددارد و در صورت جمع نیا بنا بر اینکه که به چه کسی منسوب می صورت یک تغییر معنایی وجود

َتُهم»قرائت ، دوباره تغییر معنایی دارد. بنا بر اصل عدم تقدیر و بنا بر قرائت مشهور یَّ صحیح است و « ُذرِّ
 ولی در داخل خود معنای جمع را نیا دارد.، رسداگرچه مفرد به نظر می« ذریه»از طرفی لفظ 

4.  َرْ ُ َو م َلِْ   ِف  ْسهُ کُننَ ْ  ُنَعمِّ
ْ
فاََل اْل

َ
او را در ، میه را عمـر دراز دهـکـو هـر »(؛ 67)ی /  ْعِقلُونَ یأ

ت می  «شند؟یاند ا نمییم؛ آینک خلقت دچار افأ
سهُ »قرائت: عاصم و حماه   «.َننُکسه»کسایی و نافع ، ابوعمرو، عامر  ابن، کثیر ؛ ابن«ُنَنکِّ

، البیـان فـی التفسـیر القـرآن مجمع، اند )طبرسی گرفته« نک »گروه دوم از  و« َنکَّ »گروه اول از 
است که بـه معنـای برگردانـدن چیـای بـه « تنکی »از مصدر « ننکسه»( کلمه 405/  25ش:  7012

صورتی که باالیش پایین شود و نیا قوتش مبدل به ضعف گردد؛ و زیادتش رو به نقصان گذارد و انسـان 
قدرت مبدل به ضعف و علم مبدل به جهل و یاد و هوش مبـدل بـه ، شود طور می یندر روزگار پیری هم

،  شـافکال، ؛ زمخشـری710/  00ق:  7471، المیاان فی تفسیر القـرآن، گردد )طباطبایی فراموشی می
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یک معنـا  اگرچه هر دو به « َنَک »و « َنکَّ »، (. اختالف در اعراب این دو واژه است26/  4ق:  7451
کیـد  ا توجه به اینب، است که گفته شده با تشدید دال بر هـر دو حالـت کثـرت و قلـت خواهـد بـود و تأ

تـر صـحیح« ُننّکسهُ »شود که قرائت بیشتر است. با توجه به معنای تنکی  معلوم می« َنکَّ »معنایی در 
 (.777/ 1:  ش 7017،  قاموس قرآن، است )قرشی بنابی

فاََل »عامر:   ابن، قرائت: نافع
َ
فَااَل »عاصـم: ، حمـاه، کسایی، کثیر ؛ ابن«َتْعِقلُونَ  أ

َ
، )خطیـ « ْعِقلُاونَ یأ

 (.11/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات
ولی بر اساس سیاق آیات کـه مـتکلم در ، اختالف در تغییر شکل خطی کلمه با تغییر در معنا است

 ر است.سازگا« أفال یعقلون»انتهای آیه با قرائت ، مورد عمل بر غای  سخن رانده
 دوم. اختالف قرائات ناشی از قواعد نحوی

7.  ِمِ یِز الر حِ یالَْعزِ  َل یَتْن  / ناپذیر و مهربان است. قرآن  نازل شده توانای شکست»](؛ 0)ی» 
ی بـن کـ)م« تنایـُل »کثیر و ابوعمرو:  ابن، نافع، ؛ عاصم«تنایَل »حماه و کسائی: ، عامر  قرائت: ابن

؛ 10/  1ق:  ۱۱۲۲، معجـم القرائـات، ؛ خطیـ 202/  2ق:  7420 ، ل اعـراب القـرآنکمش،  حموش
 (.770:  ق  ،7427تیالب ة أهلیر للقرآن بروایالتفس یف ریسیالت، دییزب

« نـّال تنـایالً »یا بنا بر مصدر بـودن « تنایَل »دلیل منصوب بودن ، اند قرائی که منصوب قرائت کرده
خبر بـرای ، اند کرده  مرفوع قرائت« تنایُل »اند؛ و قاریانی که  تهپذیرف« اعّنی تنایل»اند و یا بر آنکه  دانسته

شـده از طـرف رحمـان و  )او یا این نازل« هذا تنایُل »و یا « هو تنایُل »اند؛ یعنی مبتدای محذوف گرفته
ــیم( ) ــریرح ــافکال، زمخش ــی75/  4ق:  7451،  ش ــرآن مجمع، ؛ طبرس ــیر الق ــی التفس ــان ف ، البی

 (.201/ 0ش:7012
ل َتْنِ »طباطبائی دلیل نص  تنایل را بر این تقدیر عاّلمه  کنـد: چنـین بیـان مـی« مِ یِز الار حِ یاَل الَْعزِ ینز 

بنـابراین منصـوب اسـت و ترجمـه آیـه چنـین ، مصدری است که معنای مفعـولی دارد« تنایل»چون »
مـت در او آنکـه عـات و رح، ای است که خدای عایا و رحیم شده شود: منظورم از قرآن همین نازل می

 (.755/  00ق:  7471، المیاان فی تفسیر القرآن، )طباطبایی« نازلش کرده است، مستقر است
کید و مبالغه است. درهرصورت قرائت با ، منصوب بگیریم، اگر تنایل را بنا بر مفعول مطلق دارای تأ

کی رو بر  د دارد؛ ازایننص  برای قرار گرفتن بعد از قسم داللت بر جواب قسم محذوف دارد که نیاز به تأ
رفع تنایل ترجیح دارد. نوع اختالف در قرائت این واژه اعرابی است که همـین اخـتالف موجـ  تغییـر 

 معنایی است.
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2.  َنیِ وََجَعلَْنر ِمْ  ب 
َ
اِهْم یدِ ی أ اَو ِماْ  َخلِْفِهاْم  َسد  ْغَشا َساد 

َ
ْم َفُهاْم اَل یفَأ ُُ اونَ یَنر و ]مـا  ( »۸)یـ /  ْبرِصُ

درنتیجـه ، میـا   آنـان فـرو گسـترده ای بر ]چشمان سّدی و پشت سرشان سّدی نهاده و پرده ها فراروی آن
 «نند.یتوانند بب نمی

، دییـزب« )َسـّدا»حمـاه و کسـائی: ، ؛ عاصـم«ُسـّدا»عامر و ابـوعمرو:   ابن، نافع، کثیر قرائت: ابن
 7454، حج  القرءات، نجل ؛ ابن ز770:  ه. ق  ،7427تیة أهل البیر للقرآن بروایالتفس یف ریسیالت

 (274/  2ق:  7451، الکشف عن وجوه القرائات، ؛ مکی بن حموش036ق: 
انـد. گرفتـه« ابـر سـیاه»این است که این واژه را بـه معنـای ، اندقرائت کرده« ُسّدا»دلیل گروهی که 
ذارد انسـان را به سدی تشبیه کرده که اطراف آدمی کشیده شـده باشـد و نگـ« َسّدا»صاح  تفسیر کبیر 

تشبیه شـده بـه اینکـه مـانعی « اغالالً »نیا مانند « َسّداً »آیات موجود در آفاق را ببیند. با توجه به آیه قبل 
چه آفـاقی ـ نظـر کنـد )فخـر ، گذارد انسان در آیات خدا ـ چه انفسیآید و نمیبرای انسان به وجود می

« ما کا  ما نم  الناس«: »َسّداً »معنای (. صاح  کشاف 206/  26ق:  7425، ریبکر الیالتفس، رازی
 (.6/ 4 ق:  7451،  شافکال، بیان کرده است )زمخشری« ما کان من خلق الله«: »ُسّداً »و معنای 

دانـد و جملـه به معنای حائل بین دو چیـای مـی، را در حالت نص « َسّدا»عالمه طباطبایی کلمه 
 یِمْا  َ »

َ
ِِ یِب یِا أ ا َو ِمْا َخْوِ  ْ  َ بًّ از »دارد؛ بنابراین معنای آیه این اسـت: را کنایه از همه جهات بیان می« ْ  ِِ

المیـاان فـی ، )طباطبـایی« توانند ببیند و نه هدایت شـونددیگر نه می، ایمهمه اطراف دورشان سد بسته
 (.754/  00ق:  7471، تفسیر القرآن

شـده « سـدا»ه تغییـر معنـا در اختالف قرائت در این واژه إعرابی است؛ یعنی اختالفی که منجـر بـ
رو با توجه بـه ایـن  شود. ازاینبه دلیل شاذ بودن و عدم همخوانی با سیاق آیه رد می« ُسّداً »است. قرائت 

هـا را از هـدایت هـا را احاطـه کـرده و خداونـد آنمعنا )گمراهی و کفر و طغیان کفار همچون سّدی آن
 ترجیح دارد.« ُسّداً »بر « َسّداً »سیاق آیات قرائت  سوی ایمان محروم ساخته است( و با توجه به به

0.  َنَر ُ َمَنرزَِل َحَّت  ََعَر  َو الَْقَمر َْ ن یی معـیهـا و بـرای مـاه منال»(؛ ۳۸)یـ /  مِ یلُْعرُْجوِن الَْقادِ اکقَد 
 «خوشه خرما برگردد. کخش کتا چون شاخ، میا ردهک

معجم ، )خطی « َقَمُر »کثیر و ابوعمرو: ابن، نافع؛ «َقَمَر »عامر و کسایی:   ابن، حماه، قرائت: عاصم
 (.276/  2ق:  7451، الکشف عن وجوه القرائات، ؛ مکی بن حموش471/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
هایی برایش قرار دادیم(؛ مفعول بـرای از باب اشتغال است )و ماه منال، منصوب باشد« القمر»اگر 

، اسمی که عاملش متأخر شد و در ضمیرش عمل نمود ،فعل محذوف است. در باب اشتغال آمده است
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معـانی ، شـود )صـالح سـامراییدرواقع ضمیر راجع به آن وجود دارد که از باب اشتغال محسـوب مـی
 (00ش:  7030، النحو

 دارد:گونه بیان می را این« القمر»البیان دلیل رفع  صاح  مجمع
صـفت آن و خبـر آن « لهـم»بـر ابتـدائیت و بنـا ، مرفـوع اسـت 01در آیه « و آیٌة لهم»در عبارت »

بـرای همـین مرفـوع ، اسـت« آیٌة لهـم»تفسیر « القمُر قّدرناه»و « اّلیُل نسلُخ »محذوف است و در ادامه 
 (.451/  25ش:  7012، البیان فی التفسیر القرآن مجمع، )طبرسی« آیدمی

بـه تغییـر نقـش نحـوی واژه  اختالف قرائت در این واژه نیا ازلحاظ إعراب است و همین امر منجـر
در حکـم نقـش ، مرفوع شود« القمُر »یابد و داللت معنایی دارد. اگر شود که در پی آن معنا تغییر میمی

در حقیقت خداوند خالق هستی نقش مهم و کلیـدی را ، که در این آیه درحالی، شودکلیدی و عمده می
 دارد.

4.  َِ ََاَر 
َ
ََا أ ِ ْمرُ ُ إ

َ
نْ یإِن َمر أ

َ
ارش ک، دیای اراده فرمایچون به چ»(؛ ۹۲)ی /  ونُ کیفَ ْ  کُقوَل َ ُ ی ئ ر أ

 «شود.   موجود می درنگ ؛ پ  ]بی«باش»د: یگو ه میکن ب  یا
، )خطیـ « فیکـوُن »ابوعمرو و حماه: ، عاصم، نافع، کثیر؛ ابن«َفَیکوَن »عامر و کسایی:   قرائت: ابن
 (.026/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات

اسـت؛ « ُکـن»جواب فعل امـر « َفَیکون»ت منصوب گروه اول نخست برای این است که علت قرائ
است که چـون پدیـد آمـدن چیـای را اراده  شأن او این»شده است: « أن َیقوَل »عطف بر « َفَیکون»دوم: 

 «شود.گوید: باش و او موجود میفقط به آن می، کند
« فـاء»؛ بنـابراین «َفُهـَو َیکـوُن »اند؛ یعنی ت کردهگروه دوم به دلیل جدا شدن از ماقبلش مرفوع قرائ

« فیکـوُن »(؛ زمخشری نیا معتقد اسـت: 026/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، مستأنفه است )خطی 
 گوید:زمخشری در ادامه می، است« فهو یکون»ای از مبتدا و خبر است که تقدیرش جمله
ب به خود قادر عالم به ذاتش است که تمام درواقع کاری است که منسو، اگر منصوب خوانده شود»
گیرد. چنین کسـی کـه بـه ایجـاد مقـدرات قـادر اسـت و عـاجا از آن اش به ایجاد چیای تعلق میاراده

، المیــاان فــی تفســیر القــرآن، )طباطبــایی« توانــد بــرای اعــاده آن عــاجا باشــدچطــور مــی، نیســت
 (.71/776 ق:7471

، د واژه قبل ازلحـاظ إعرابـی اسـت کـه بـه دنبـال ایـن اخـتالفنوع اختالف قرائت در این واژه مانن
اختالف معنایی پیدا شده است؛ ولی چون اصل بر عدم تقدیر است و دو دلیل منصوب بودن قرائـت بـه 
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شود. با توجه به بیان اختالف قرائت در نتیجه قرائت به رفع مردود می، تر است حق بوده و به واقع نادیک
بیشترین اختالفات در بخش إعراب کلمات قرآنی قواعـد نحـوی بـوده کـه ، شدمشخص ، آیه 6در این 

 منجر به اختالف معنا شده است.

 تأثیر در معنای آیات سوره یس ب. قرائات بی

حروف و تعداد )قواعد صرفی( و گاهی ناشـی ، اختالف قرائات که گاهی ناشی از تفاوت در إعراب
الف در تقدم و تـأخر کلمـات و اخـتالف در حـذف و اثبـات از اختالف در آوردن کلمه مترادف یا اخت

تـأثیر  تواند در بسـیاری از مـوارد در معنـا بیمی، حرف )قواعد نحوی( و گاهی اختالف در لهجه است
 باشد.

 اول. اختالف قرائات ناشی از قواعد صرفی
7.  ََتُهمْ ِهْم یَوَسوَاٌء َعل َْ نَْذ

َ
أ
َ
ْم اَل  أ ُُ َْ ْم لَْم ُتْنِذ

َ
م یم دهی ]و  چه بـیو آنان را چه ب»(؛ ۱۵)ی /  ْؤِمُنونَ یأ

 «د.ینخواهند گرو، ندک به حالشان تفاوت نمی، ندهی
کثیر و ابوعمرو: هماه به تسهیل ابن، عامر تحقیق دو هماه را دارند؛ نافعکسایی و ابن، قرائت: عاصم

، جـم القرائـاتمع، گیـرد )خطیـ تخفیف هماه صورت مـی، شودهماه دوم و تحقیق دومی قرائت می
 (.17/  7: 7451، الکشف عن وجوه القرائات، ؛ مکی بن حموش460/  1ق:  ۱۱۲۲

جایا است یـا بنـا ، زمانی که دو هماه کنار هم بیایند، الشرطونی در کتاب مبادی العربیه آورده است
ی شود ها حذف شود و یا بنا بر قاعده تخفیف وجوبی دو هماه تبدیل به حرف مدبر تخفیف یکی از آن

ها به همان حالت باقی بمانند که درهرصورت تخفیف یا عـدم تخفیـف همـاه در معنـا اثـری و یا هماه
، مبــادی العربــی، نـدارد؛ چراکــه در صـورت تخفیــف نیـا دریافــت اسـتفهام وجــود دارد )الشـرطونی

7071:4/077.) 
و همـاه دوم دستور تخفیف هماه واج  طبق قواعد مهموز در صورتی است که هماه اول متحـرک 

، رو دهد. ازاینبنابراین تخفیف هماه رخ نمی، که در اینجا هماه دوم متحرک است ساکن باشد. درحالی
تحقیق دو هماه ارجح است. بیشترین تخفیف هماه را به جهت سهولت در تلفظ قبیله قـریش و حجـاز 

 اند.در گویش خود داشته
2.  یْنُظُروَن إاِل  َص یَمر 

ْ
ْم َحة  وَاِحَدة  تَأ ُُ ْم َو ُُ اُمونَ خیِ ُخُذ اد ]مرگبـار  را یـفر کیـجـا »(؛ ۱۸)یـ /  صِّ

 «ند.کرشان یغافلگ، ه سرگرم جدالندکه هنگامی کد یشکانتظار نخواهند 
ـُموَن ی»عامر:   کسایی و ابن، قرائت: عاصم ـُموَن »کثیـر و ابـوعمرو:  ابن، ؛ نـافع«ِخصِّ ، )فـراء« َیَخصِّ
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 (.013 / 2:  م 7375، معانی القرآن )فراء(
ُمون» حرکـت ، مجادلـه و مخاصـمه اسـت، مصدرش اختصام، بوده« َیخَتِصمون»در اصل « َیخصِّ

شده است  ادغام « صاد»شده و در  تبدیل« صاد»طبق قاعده ابدال به « تاء»انتقال یافته و « خاء»به « تاء»
. به همین دلیـل التقاء ساکنین رخ داده است، «تاء»هم ، ساکن است« خاء»که در این صورت چون هم 

،  یر الثعلبـیان المعـروف تفسـیـشف و البکال، اند که این بهترین وجه است )ثعلبیکسره داده« خاء»به 
(. 75/  20ق:  7472، ر الطبـری(یر القـرآن )تفسـیان فـی تفسـیـجامع الب، ؛ طبری705/  7:  ق 7422

نیسـت؛ و « خـاء»اصـل بـرای  فتحـه در« اختالس»معتقدند: ، اندرا به فتحه خوانده« خاء»کسانی که 
بنـابراین ، نیسـت« خـاء»اخفاء آن هـم در اصـل بـرای ، را مخفی کرده« خاء»طور کسی حرکت همین

آید؛ پ  الزم است یـا حـذف شـود یـا متحـرک چون التقاء ساکنین پیش می، نباید ساکن باشد« خاء»
(. اختالف در اعراب که ناشـی 716/  00ق:  7471، المیاان فی تفسیر القرآن، )فتحه( گردد )طباطبایی

 دهد. از قاعده ادغام است )اجرای قاعده ادغام جایا است( تغییر معنایی در واژه رخ نمی
0.  ِن اْعُبُدوِن

َ
َذا ِِصَاٌط ُمْسَتقِ  َو أ  «راه راست است!، نید؛ ایه مرا بپرستکنیو ا»(؛ ۰۱)ی /  مٌ یَُ

ِن اْعُبُدوِن »حماه و ابوعمرو: ، قرائت: عاصم
َ
« اَُن اعُباُدون»عـامر و کسـایی: ابـن، نـافع، کثیرابن ؛«أ

 (.037/  2ق:  7451،  شافکال، ؛ زمخشری057/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، )خطی 
جهـت جلـوگیری از التقـاء سـاکنین و بنـا بـر وصـل ، اندبه کسره خوانده« َأِن »کسانی که نون را در 

ُبـُدوِنی»انـد را ضمه قرائت کـرده« نون»ابتدا به فعل  اند. باقی قراء به دلیلچنین قرائت کرده این «. َأُن اعأ
اختالف قرائت در این آیه ناشی از تفاوت اعراب است که با توجه به رعایت قواعد تجویدی دلیل قرائت 

 گروه اول صحیح است.
4.  َمْ  ِل ََ م یبـ،   زنـده اسـت ه را ]دلـیکتا هر »(؛ ۷۵)ی /   َ یفِرِ َک   الَْقْوُل لََعَ الْ یِ ر وَ یَن حَ اکْنِذ

 «افران محّقق گردد.کدهد و گفتار ]خدا  در باره 
ََ ِل »حماه و کسایی: ، عاصم، ابوعمرو، کثیرقرائت: ابن ََ »عـامر: ؛ نـافع و ابـن«ْنِذ ، )خطیـ « ِِلُناِذ
 (.077/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات

انـد و گـروه دیگـر مخاطـ  را پیـامبر هفاعل را پیامبر یا قرآن گرفتـ، اندگروهی که غای  تلفظ کرده
 7012، البیـان فـی التفسـیر القـرآن مجمع، ؛ طبرسی21/  4ق:  7451،  شافکال، زمخشریاند )گرفته
ْعرَ چه این تعلیل مربوط به جمله  (.405/  25ش:  چـه متعلـق بـه ، (؛ باشد63)ی /  َو مر َعل ْمنر ُ الشِّ

َِ جمله  َو إاِل   ُُ آن کسی را کـه ، شود: تا انذار کندگونه می(؛ در هر دو صورت معنا این63)ی /  رٌ کإِْن 
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دلیـل ، (. صـاح  تفسـیر خـازن710/  00ق:  7471، المیاان فی تفسیر القرآن، زنده است )طباطبایی
ََ ِل »انتخاب   یل فـیـر الخـازن المسـمی لبـاب التأویتفس، داند )خازنرا انذار دهندگی خداوند می« ْنِذ

 (.70/  4:  ق 7470،  لیاالتن یمعان
، اسـت اختالف قرائت ناشی از تفاوت در حروف است. در این آیه چون مخاطـ  پیـامبر اکـرم

ََ ِل »انتخـاب « َیِ   »گردد و از جهت هماهنگی و همسو بودن با فعل غائ  تغییر معنایی ایجاد نمی « ْناِذ
 شایسته و با قرائت مشهور سازگارتر است.

 ت ناشی از قواعد نحویدوم. اختالف قرائا
7.  ُکْم َمعَ کقَرلُوا َطرئِر َُ ئِْ  

َ
ْنُتْم قَْوٌم ُمرْسِافُونَ کْم أ

َ
  گفتنـد: شـومِی  رسـوالن»](؛ ۱۸)ی /  ْرُتْم بَْل أ

ه شـما قـومی اسـراف کد؟ نه!  بلیورز فر میک]باز ، ا اگر شما را پند دهندیآ، شما با خود شماست
 «د.یارک

اند. هماه نخست مفتوحـه بـوده و به دو هماه قرائت کرده»ی و حماه کسای، عامرابن، قرائت: عاصم
کثیر و ابوعمرو: جهت تسـهیل بـین ابن، ؛ نافع«برای استفهام و هماه دوم مکسوره برای أن شرطیه است

 (.467/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، )خطی « اندتلفظ کرده« یاء»هماه دوم را ، دو هماه
بءُت  »را ادات شرط گرفتـه و جـواب شـرط « إن»ا استفهام گرفته و ر« أین»طبرسی هماه اول  تى  ُ کِّ

و هرآینـه شـما فـال « إن تطیرنـا بکـم تشـاءمتم بکـم»گونه است:  حذف شده و تقدیرش این« تشاتمت 
ایـن معنـا را اراده ، ای به خود شماست؛ و قاری که هماه را فتح قرائـت کـردهفال بد شما نتیجه، بدزدید

بـه فـتح « َأن»دانیـد. چـون ؛ به خاطر تذکر دادن به شما آن را شوم می«ألّن ذّکرتم تشاءمُتم»کرده است 
ــده ــت ش ــاه قرائ ــی، هم ــا م ــؤول معن ــدر م ــود )مص ــیش ــرآن مجمع، طبرس ــیر الق ــی التفس ــان ف ، البی

 (.25/016ش:7012
رُتم»عالمه طباطبایی استفهام در جمله  ا جمله شـرطیه؛ را استفهام توبیخی گرفته و جمله ر« أءن ُذکِّ

قـدر شـنیع اسـت کـه  جاای شرط حذف شده است تا اشاره به این کنـد کـه جـاایش آن، داردو بیان می
این تذکر را با انکـار شـنیع و ، حق اگر تذکر داده شوید؛ به»توان بیان کرد. تقدیر جمله چنین است:  نمی

 (.740/  00ق:  7471، تفسیر القرآن المیاان فی، )طباطبایی« کنیدمقابله می، تطهیر و تهدید رسوایتان
شـرایط ، اختالف قرائت ناشی از إعراب و تغییر حرف در این واژ تغییر معنایی به دنبال نداشته است

، وجود ندارد؛ چراکه طبق قاعده مهموز دو همـاه در کنـار هـم اولـی کسـره« َأِئن»تبدیل هماه به یاء در 
ه در این واژه هماه اول فتح اسـت. از طرفـی حـرف شـرط ک درحالی، شوددومی ساکن تبدیل به یاء می
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 گرفتن با سیاق و تفسیر آیه سازگارتر است.
7.  َو َمر ِى  ِ ْعُبُد ال 

َ
ه مـرا کـسـی را نپرسـتم کآخـر چـرا »(؛ ۲۲)یـ /  ِه تُرَْجُعونَ َو إَِل  َفَطَرِن  یاَل أ

 «د؟یابی   شما به سوی او بازگشت می ده است و ]همهیآفر
معجـم ، )خطیـ « مـالَی »کثیـر و نـافع: ابـن، کسـایی، عاصـم، عـامر؛ ابن«ماِلی»اه: قرائت: حم

 (.225/  2ق:  7451، الکشف عن وجوه القرائات، ؛ مکی بن حموش410/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
که اجرای  اند. درحالی طبق قاعده تجویدی وقف کرده، اند را به سکون قرائت کرده« یاء»گروهی که 

کـه طبـق سـیاق و تفسـیر  درحالی، شودمستأنفه می« ال اعبُد »چون ، اینجا صحیح نیست این قاعده در
َد الَط  ولی در آیه: ، تواند )ال اعبد( مستأنفه باشد نمی ْم   َفَقرَل َمر ِى یَ َوَتَفَق 

َ
اَد أ ُُ ََى الُْهْد

َ
َغارئِبِ اکاَل أ

 نیَ َن ِماَ  الْ
د یا شـاینم؟ یب ه هدهد را نمیکمرا چه شده است »   پرندگان شد و گفت: ای ]حاِل یو جو»؛ (25)نمل/

المیاان فی تفسـیر ، مستأنفه است )طباطبایی« َأَری ال»چون ، باید ساکن شود« یاء»، «بان است؟یاز غا
 (.761/  00ق:  7471، القرآن

شود. اختالف قرائت در ایـن آیـه به دلیل رفع التقای ساکنین فتحه قرائت می، اگر فتحه خوانده شود
ولی قرائت به سکون به دلیل ذکـر شـده و ، کند إعرابی و آوایی است و در این آیه تغییر معنایی ایجاد نمی

ولـی ، های متفـاوت تغییـر معنـایی نداشـته اسـتکه این واژه با قرائت اعتنا نیست. با این شاذ بودن قابل
 حرکتش در جمله بعد و نهایتًا در ترجمه آیه تأثیرگذار است.

2.  رُکل َو إِْن ونَ یٌع دَلَ یََجِ   لَم  شگاه ما احضار خواهنـد یو قطعًا همه آنان در پ»(؛ 02)ی /  َنر ُمََْضُ
 «شد.

 «.لما»کثیر و کسایی: ابن، عمروابن، ؛ نافع«لّما»عامر: حماه و ابن، قرائت: عاصم
و « مـای نافیـه»را بـه معنـای « إن»و « إاّل »آن را بـه معنـای ، انـدرا مشدد خوانده« لّما»گروهی که 

الیـه محـذوف اسـت. بنـابراین تقـدیر آیـه نشانگر مضـاف، که تنوین دارد« ل  ک»اند و گرفته« ابتدائیت»
...گونه است:  این ون لِلِحسرب یَوَم الِقیرَمة إال  ون ََمُموُعون َمَُضُ َُ . اگر گفتـه شـود کـه معنـای مر ُک ُهم َمُشو

داللت بر « ل  ک»اید؟ در پاسخ باید گفت: از آن معنای جمع گرفته چرا شما، داللت بر واحد دارد« ل  ک»
گرفت. معنای جمیع هم در آیه اجتماع اسـت و بـا ایـن « أحد»توان معنای احاطه دارد و از احاطه نمی

 سازگار است.، شوندها جمع میمعنا که در قیامت همه آن
وجهـی بـرای ، دارنـدا نفی کرده و بیان میاین نظر ر، اندرا به تخفیف قرائت کرده« میم»گروهی که 

کیـد « إن»برای تأکید است و « ما»تشدید در قرائت نیست.  داللت بر مخففه از ثقیله دارد و چون دو تأ
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فارقـه « لّمـا»در « الم»آمده است و ایـن « ما»بر سر « الم»صورت قهری  به، گیرنددر کنار هم قرار نمی
 (.74/  4ق:  7451،  شافکال، زمخشری« )ٌل ِلجمیعإن کُ »زائده است؛ یعنی « ما»است و 

مبتـدا و تنـوینش « کـل  »در اینجا حرف نفی است و کلمه « ان»لفظ ، عالمه طباطبایی معتقد است
« لدینا»و کلمه جمیع به معنای مجموع است و « ااّل »به معنای « لّما»الیه است و کلمه  عو  از مضاف

خبر بعد از خبر است که همان جمیع باشد. « ُمحَضُرون»کلمه  ظرفی است و متعلق به همان مجموع و
جمعی در روز قیامت برای حساب و جااء ناد  شان دسته گونه است: بدون استثناء همه هرحال معنا این به

، ؛ طبرســی700/  05ق:  7471، المیــاان فــی تفســیر القــرآن، ایی)طباطبــ« مــا حاضــر خواهنــد شــد
 (.036/  25ش:  7012، آنالبیان فی التفسیر القر مجمع

تغییـر معنـایی ایجـاد نگردیـده ، با توجه به وجود اختالف قرائت ناشی از تفاوت در إعراب و نشـانه
این قرائت هم بنـا بـر ، البیان بیان داشتند است و بنا بر دالیل نحوی که صاح  المیاان و صاح  مجمع

 سیاق و تفسیر صحیح و هم طبق قرائت مشهور است.
0.  ِل 

ْ
ِ وا ِمْ  لُ کأ   َعِملَْتهُ َوَمر  َثَمرِ 

َ
فَااَل یدِ یاأ

َ
رِد کارکـوه آن و ]از  یـتـا از م»(؛ ۳۰)یـ /  ُرونَ کْشایِهْم أ

 «گاارند؟   سپاس نمی ا باز ]همیآ، هاِی خودشان بخورنددست
، )خطیـ « َعِمَلـتأ »؛ حماه و کسایی: «َعِمَلتهُ »عامر و عاصم: ابن، ابوعمرو، نافع، کثیرقرائت: ابن

، الکشـــف عـــن وجـــوه القرائـــات، مکـــی بـــن حمـــوش؛ 474/  1ق:  ۱۱۲۲، جـــم القرائـــاتمع
 (.2/276ق:7451

انـد و عاصـم در خوانـده« َعِمَلتـهُ »، حفص از عاصم و عبدالله بن مسعود، نافع، کثیر در این آیه ابن
مصـحف خـود اند. هر دو گروه بنا بر کتـابتی کـه در خوانده« َعِمَلتأ »بکر و حماه و کسایی  روایت ابی

اند. اختالف قرائت در حذف و اثبات حرف است که با دالیل نحوی اثبات حـرف قرائت کرده، اندداشته
هُ »در « ما»مرجح است.  تواند ما موصوله یـا موصـوفه یـا نافیـه باشـد. اگـر آن موصـوله و می« َما َعِمَلتأ
شود؛ زیـرا در هـر دو حذوف میضمیر عائد به موصول یا موصوف م« َعِمَلتأ »در قرائت ، موصوفه باشد
خواهد بود و در این صورت « َثَمِره»برگشت ضمیر به ، نافیه باشد« ما»است؛ اما اگر « ما»مرجع ضمیر 
که قرائت شایع دارای ضمیر عائد بوده و  بدون ضمیر رابط خواهد بود. درصورتی« َعِمَلتأ »نیا در قرائت 

 غیر مشهور ترجیح دارد. نیازی به گرفتن تقدیر نیست و نسبت به قرائت
 سوم. اختالف قرائات ناشی از قواعد لهجه

7. سی  / نیاسی  ]ی(؛ ۱)ی .»  
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عـامر و ابـوعمرو ابـن، نـافع، کثیـرانـد. ابـنقرائت کـرده« یاسین»عاصم و کسایی: ، قرائت: حماه
، رءاتحجـ  القـ، / ابـن زنجلـ  400/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، اند )خطی قرائت کرده« َیسین»

 (.030ق:  7454
از بهترین اقوال در مورد حروف مقطعه ایـن اسـت کـه ایـن ، ی قرآن استاز حروف مقطعه« ی »

بلکـه ، اختصاصی است. غر  تفهیم و تفّهم دیگران نیسـت، حروف رمای بوده و میان خدا و رسولش
بـرای فهمیـدن آیات دیگـر قـرآن ، است؛ غیرازاین حروف ای بین خدا و حضرت محمدرما و نشانه

توجیهی هـم ، «یا انسان»یعنی « ی »همگان است. از ابن عباس رسیده که بنا به لغت و لهجه قوم طّی 
 نیلَِماَ  الُْمْرَسالِ  کإِن او دلـیلش آیـه « یا محمـد»؛ یعنی «یا انسان کامل»اند بنابراین که یعنی داشته
 (.7067، که ی تفسیر سوره مبار، قل  قرآن، ( است )دستغی  شیرازی0)ی /

 فرمودند: امام صادق
« نیلَِماَ  الُْمْرَسالِ  کإِن ا»فرماینـد: مـی« یاسـین»زیرا خداوند بعد از آیـه ، یاسین نام پیامبر خداست»
 (.010/  4ق:  7470،  نیر نور الثقلیتفس، ایی)حو

طـّی قرائـت  تأسی به بیان ابن عبـاس نمـوده و بـه لهجـه قـوم، اند قرائت کرده« یاسین»قّرائی که به 
، انـد )خطیـ  در نظـر گرفته« َکیف»و « َاین»لفظ را مانند ، اند قرائت کرده« َیسین»اند و قرائی که  کرده

 (.0/  2ق:  7451،  شافکال، ؛ زمخشری406/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات
به دلیل حـروف « ی »ولی ، ناشی از لهجه است، اختالف قرائت در اعراب و حذف و اثبات حرف

تـأثیری در معنـا نـدارد؛ چراکـه ، ای قرائت شود و هر حالتی خوانـده شـودطعه بودن اگر به هر لهجهمق
 حقیقت آن ناد خدا و رسولش است.

2.  ََْسلَْنر
َ
َْ أ ِ ْزنَر بَِثرلٍِث َفَقرلُوا إِن ر إَِل ک فَ نیِ اثْنَ  ِهمُ إَِل إ َمر َفَعز  ُُ بُو ه دو کـگاه  آن»(؛ ۱۱)ی /  ْم ُمْرَسالُونَ کذ 

، میردکد یین ]آنان را  تأی  سّوم تا با ]فرستاده،   آن دو را دروغان پنداشتند و ]لی، میتن سوی آنان فرستاد
 .« میا امبری فرستاده شدهی  گفتند: ما به سوی شما به پ پ  ]رسوالن

، خطیـ « )ِهُم یِإَلـ»کثیـر و ابـوعمرو: ابـن، نافع، عامرابن، کسایی، ؛ عاصم«الیُهم»قرائت: حماه: 
 (.466/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات

مانـده قـّرا بـه دلیـل  کند. باقیقرائت می« مضموم»، حماه بنا بر اصل که زبان قریش و حجاز است
ناشی از لهجه قبیله قریش و حجـاز اسـت. ، همان(. اختالف قرائتخوانند )می« یاء کسره»مناسبت به 

به دلیل شاذ بودن قرائت به ضمه شاذ مورد اعتنا واقع  علت لهجه در اختالف قرائت منجر به تغییر معنا و
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 شود.نمی
0.  وَن َوَمر یقَْولُُهْم إِن ر َنْعلَُم َمر  کُزنْ یْ فاََل ن یگفتـار آنـان تـو را غمگـ، پ »(؛ ۷۰)ی /  ْعلُِنونَ یرِس 

 «م.یدان می، نندک ار میکه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکنگرداند 
« َیحُانـَک »کسـایی و حمـاه: ، ابـوعمرو، عـامرابـن، عاصم، کثیر؛ ابن«حَانکفال یُ »قرائت: نافع: 

 (.022/  1ق: ۱۱۲۲، معجم القرائات، خطی )
گرفتـه و آن زبـان « حان»تمیم است؛ و گروه دوم از گرفته و این زبان قبیله بنی« َاحَاَن »گروه اول از 

کـه بـر  تمیم است. نافع بـا این ریش و بنیاختالف در قرائت ناشی از لهجه قبایل ققریش است )همان(. 
ولی تفاوتی با معنای ثالثی مجردش ندارد. قرائت نافع بـه ، را به باب برده« حان»تمیم  مبنای لهجه بنی

 صحیح است.« َیحُانَک »قرائت ، دلیل شاذ بودن و نادیک بودن زبان قریش به قرآن
 چهارم. اختالف قرائات ناشی از قواعد آوایی

7.  ِ
ْخ 
َ
أ
َ
َِ  الر ْْحَُ  بَُِضٍّ اَل ُتْغِ  َع ِّ  رِْرنِ یإِْن ُذ ِمْ  ُرونِِه آلَِهة  أ َفرَعُتُهْم  ا یـآ»(؛ ۲۳)یـ /  ْنِقُذونِ یاَل ئ ر َو یَِ

نه شفاعتشـان بـه ، به من گاندی برساند،   رحمان بخواهد ه اگر ]خدایکانی را بپرستم یبه جای او خدا
 «ا برهانند؟توانند مر دهد و نه می حالم سود می

، )زمخشـری« یردِن »عامر: کسایی و ابن، کثیرابن، ؛ حماه«یردنی»نافع و ابوعمرو: ، قرائت: عاصم
، ؛ حمـاه«ینقـذونی»(؛ نافع: 36/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، ؛ خطی 75/  4ق:  7451،  شافکال

 ؛75/  4ق:  7451،  شـافکال، زمخشـری« )ینقـذوِن »عاصـم و ابـوعمرو: ، عامرابن، کسایی، کثیرابن
 (.36/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، خطی 

اند. اختالف قرائت  را حذف کرده« یاء»اند و  کسره قرائت کرده« الرحمن»گروه دوم به دلیل وصل به 
« یـاء مـتکلم»در این دو واژه ناشی از حذف و اثبات حرف است و در هر دو فعل کسره قرینه بر وجـود 

-این حذف و اثبات هیچ تغییر معنایی ایجـاد نمـی، «ینقذونی»و « یردنی»است که حذف شده است. 

« ینقـذوِن ، تغـِن ، یردِن » کند؛ چراکه کسره نیابت از ضمیر است و از طرفی همگونی زیبایی بین سه واژه
 ایجاد شده است.

2.  ِّا لَِف  إِن َ ِ ی خـواهم ارکدر آن صورت من قطعًا در گمراهـی آشـ»(؛ ۲۱)ی /  نیٍ َعاَلٍل ُمبِا إ
 «.بود

معجـم ، خطی « )إّنی»حماه و کسایی: ، عامرابن، کثیرابن، ؛ عاصم«إّنَی »قرائت: نافع و ابوعمرو: 
 (.15/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
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 گونه تغییر معنایی در پی ندارد. اختالف قرائت ناشی از إعراب و آواست و هیچ
0.  ِّفَرْسَمُعونِ ْم کآَمْنُت بَِربِّ  إِن  / از من )ای رسوالن( بشنوید )و گـواه باشـید( ، پ »(؛ ۲۰)ی

 .«که به خدای )فرستنده( شما ایمان آوردم
َمُعوَن »قرائت: عاصم:  َمُعوِن »کسایی و حماه: ، عامرابن، ابوعمرو، کثیرابن، ؛ نافع«َفاسأ  «.َفاسأ

قرائت فتحه  شود. عاصم بااختالف قرائت ناشی از إعراب است که در این آیه منجر به تغییر معنا می
و « إّنـی»در « یـاء»که با توجه به ضمیر  درحالی، را نادیده گرفته و حذف کرده است« یاء»ضمیر متکلم 

کسـره ، طور که قباًل اشـاره شـد الاامی است. البته همان« فاسمعون»در « یاء»ضمیر « آمنُت »در « ُت »
 سره صحیح است.کند و طبق سیاق و تفسیر آیه قرائت به کنیابت از ضمیر متکلم می

4.  ِْرنَر فِ یَهر َجن رٍت ِمْ  ََنِ یَو َجَعلَْنر ف ْعَنرٍب وَ فَج 
َ
   نیو در آن ]زمـ»(؛ ۳۱)یـ /  ونِ یاالْعُ َهر ِماَ  یٍل َو أ

 .« میردکها در آن روان  م و چشمهیقرار داد کی از درختان خرما و تایهاباغ
ُع »عمرو و حمـاه: ؛ ابو«الِعیون»کثیر و کسایی: ابن، عاصم، قرائت: نافع معجـم ، خطیـ « )وِن یـالأ

 (.274/  7ق:  7451، الکشف عن وجوه القرائات، ؛ مکی بن حموش470/  1ق:  ۱۱۲۲، القرائات
ولی تغییر معنا را به دنبال خود ندارد. گـروه اول ، اختالف قرائت در این آیه هم ازلحاظ إعراب است

اند و همخوانی کسره بـا ضـمه را مدنظر گرفته« یاء»ا مناسبت کسره ب، اندقرائت کرده« عین»که به کسر 
که بـا توجـه بـه همخـوانی  اند که همین امر موج  ثقالت در تلفظ است. درحالیبعد را در نظر نگرفته

 ضمه بگیرد تا سهولت در خواندن ایجاد گردد.« عین»، ضمه با واو بهتر است
0.  َن ِة اْل

ْ
ْصَحرَب اِج

َ
ُغلٍ  ْوَم ِف إِن  أ اروبار خـوش کاهل بهشت ، ن روزیدر ا»(؛ ۰۰)ی /  ُهونَ کرفَ  ُِ

 «ش دارند.یدر پ
ٍل »کثیر و ابوعمرو: ابن، قرائت: نافع ، )خطیـ « ُشـُغٍل »حمـاه و کسـایی: ، عاصم، عامر؛ ابن«ُشغأ
 (.050/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات

کند. هر دو بـه معنـای د نمیاختالف قرائت در این آیه نیا ازلحاظ إعراب است و تغییر در معنا ایجا
ٍل »تنها تفاوت در نوع مشغولیت است. ، مشغول بودن به کاری هستند ولـی ، کار یدی منظور است« ُشغأ

 تر است.تری دارد که با توجه به معنای آیه تلفظ ضمه صحیحمعنای عام« ُشُغٍل »
6.  ْزوَاُجُهْم ِف

َ
ْم وَأ ِ  ِظاَللٍ  ُُ ََائ

َ
هـا  هیر سـایشان در زها با همسرانآن»(؛ ۰۰ / )ی ُئونَ کُمت   کلََعَ اْْل

 «زنند. ه مییکها تبر تخت
ه(»قرائت: حماه و کسایی:  ِظـاَلٍل »عامر و ابـوعمرو: ابن، کثیرابن، نافع، ؛ عاصم«ُظَلل )جمع: ِظلَّ
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ه(، )جمع: ِظّله الکشـف عـن ، ؛ مکی بـن حمـوش054/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، خطی « )ُظلَّ
 (.773/  2ق:  7451، ائاتوجوه القر

حال هـیچ تغییـر معنـایی در پـی نـدارد؛  ولی بااین، اختالف قرائت در حذف و اثبات حروف است
قبـل از کسـره « یـاء»چراکه هر دو جمع بوده و ازنظر معنایی و سیاق هماهنگ است؛ اما به دلیل وجود 

 .همخوانی و منطبق بودن با قرائت مشهور این قرائت صحیح است، ظالل
1.  َْعل  ِمن

َ
فَلَْم تَ ی  ثِ ک ِجباِل  ْم کَو لََقْد أ

َ
ان یـو ]او  گروهـی انبـوه از م»(؛ ۰۲)ی /  ونُوا َتْعِقلُونَ کا أ

 «د؟یردک ا تعّقل نمییرد؛ آکشما را سخت گمراه 
« ِجـِباًل »؛ نـافع و عاصـم: «ُجـبالً »عـامر: ؛ ابوعمرو و ابن«ُجُبالً »حماه و کسایی: ، کثیرقرائت: ابن

 (.105/  2:  ق 7427، اعراب القرآن، ؛ نحاس077/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، خطی )
/  00ق:  7471، المیـاان فـی تفسـیر القـرآن، طباطبـاییبه معنای جماعـت اسـت )« ِجباّلً »کلمه 

اختالف قرائت در إعراب است که با توجه به نظر مفسر بارگ طبرسی همه بـه یـک معنـا اسـت (؛ 771
-خلق فراوان و جماعت انبوه و جمع افرادی است که طبیعت و سرشـت« جبال»های لغت )معنای تمام

 (.401/  25ش:  7012، البیان فی التفسیر القرآن مجمع، طبرسیشان بر اوست( )
عـامر   بنابراین قرائت به سـکون ابـوعمرو و ابن، سهولت در تلفظ را به دنبال دارد، یکی بودن حرکات

کثیـر و حمـاه و کسـایی  اعتنایی به قرائت ابن پیروی از قرائت مشهور منجر به بی شود وکنار گذاشته می
 است.« ِجباّلً »شود. و قرائت صحیح می

7.  ََو ل
َ
ِ یأ ْن  یَس ال 

َ
ٍَ لََعَ أ َض بَِقرِر

َْ َمروَاِت َو اْْلَ ُق الَْعلِا بَاىَل لَُ  ِماثْلَُهْم خیْ َخلََ  الس  َاال 
ْ
اَو اْل ُُ  ایـآ»(؛ ۹۱)یـ /  مُ یَو 

 «ننده داناست.یاو آفر، ند؟ آرییافریها را ب ه ]باز  مانند آنکست یتوانا ن، دهین را آفریها و زم ه آسمانکسی ک
قرائـت « فـتح»ابـوعمرو و نـافع بـه ، عاصم، عامرابن، کثیر؛ ابن«اماله»به ، قرائت: حماه و کسایی

 (.020/  1ق:  ۱۱۲۲، معجم القرائات، اند )خطی کرده
آوایی است؛ به همین دلیل تغییر معنایی به دنبال ندارد. عاصـم فقـط « َبَلی»در واژه  اختالف قرائت

را قبول دارد و باقی قّراء اماله صغری را در آیات مختلف قبول « مجریها»سوره هود  47اماله کبری در آیه 
 (.200ش:  7034، روانخوانی و تجوید قرآن کریم، دارند )حبیبی

 نتیجه
مـورد بـدون  73مورد همراه با تغییر معنـایی و  7، اختالف قرائت در سوره ی  مورد 21از مجموع 
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 تغییر معنایی بوده است.
 4، مورد اختالف قرائـت ناشـی از قواعـد صـرفی 4، مورد اختالف قرائت همراه تغییر معنایی 7از 

 است.مورد اختالف قرائت ناشی از آوایی بوده  7مورد اختالف قرائت ناشی از قواعد نحوی و 
 4، مورد اختالف قرائـت ناشـی از قواعـد صـرفی 4، مورد اختالف قرائت بدون تغییر معنایی 73از 

مـورد اخـتالف  7مورد اختالف قرائت ناشی از لهجـه و  0، مورد اختالف قرائت ناشی از قواعد نحوی
 قرائت ناشی از قواعد آوایی بوده است.

ژگان قرآنی بر اساس قرائت مشهور و سیاق آیات قابل تر وامعنای دقیق، هایی که انجام شدبا بررسی
 سو با سیاق آیات و ساختارهای زبان عربی است.قرائت مشهور هم، تحصیل و در قال  موارد

قرائت عاصـم ماننـد قرائـت قـرآن نیسـت؛ چراکـه  04-20-20-3-0در برخی موارد مانند آیات 
 نگ باشد و شهرت تنها دلیل قرائت معتبر نیست.اولویت با قرائتی است که با سیاق و تفسیر آیات هماه

ای اسـت آوایی و لهجه، نحوی، های قرآنی مورد اختالف در کیفیت قرائت ازلحاظ صرفیاکثر واژه
تـوان آن مـوارد را نـوعی مالحـت و گیر و بساایی در ترجمه و تفسیر آیـات نداشـته و مـی که تأثیر چشم

 ظرافت دانست.
 ر در معنای آیات سوره یسقرائات مؤث -1جدول شماره 

 آیه
مصحف)قرائت 

 عاصم(
 قاریان مغایر با عاصم قاریان موافق با عاصم سایر قرائات

 اختالف قرائات ناشی از قواعد صرفی

ِجُعونَ یاَل  07 ِجُعونَ یاَل  رأ  رأ
، کثیرابن، کسایی، حماه، نافع

 عامرابن
 ابوعمرو

َم  00 ته َتةُ یالأ  الَمیِّ
-ابن، ثیرکابن، کسایی، حماه

 عامر
 نافع

ـِتهم 47  عامر  ابن، نافع کسایی، ابوعمرو، کثیرابن ُذّریاِتهم ذرَیّ

67 
سهُ   حماه َننُکسه ُنَنکِّ

، عمروابو، عامرابن، کثیرابن
 کسایی و نافع

ِقُلونَ یَأَفاَل  ِقُلونَ  عأ  عامرابن، نافع حماه، کسایی، کثیرابن َأَفاَل َتعأ
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 ز قواعد نحویاختالف قرائات ناشی ا

 کسائی، حماه، عامرابن ابوعمرو، کثیرابن، نافع تنایَل  تنایُل  0

 َسّدا ُسّدا 3
، عامرابن، نافع، کثیرابن

 عمرو ابو
 کسائی، حماه

 ابوعمرو، کثیرابن، نافع کسایی، عامر  ابن، حماه َقَمُر  َقَمَر  03

 َفَیکوَن  فیکوُن  72
ابوعمرو و ، نافع، کثیرابن

 حماه
 کسایی، عامر  ناب

 قرائات بدون تأثیر در معنای آیات سوره یس -2جدول شماره 

 آیه
 مصحف
)قرائت 
 عاصم(

 قاریان مغایر با عاصم قاریان موافق با عاصم سایر قرائات

 اختالف قرائات ناشی از قواعد صرفی

75 
 تحقیق

 دو هماه

حماه به تسهیل »
و « حماه دوم

 «تحقیق دومی»
 ابوعمرو، کثیرابن، فعنا عامرابن، کسایی

ُمونَ ی 43  ِخصِّ
مون  صِّ َیخِّ
ُمون  یِخصِّ

 ابوعمرو، کثیر ابن، نافع عامر  ابن، کسایی

ُبُدونِ  67  عامر کساییابن، نافع، کثیرابن حماه و ابوعمرو َان اعُبدونی یَأِن اعأ

ِذَر یلِ  15 ِذَر  نأ  ِلُتنأ
، ابوعمرو، کثیرابن

 کسایی، حماه
 عامرابن، نافع

 تالف قرائات ناشی از قواعد نحویاخ

73 

هماه »
مفتوحه برای 

 «استفهام
هماه دوم »و 

مکسوره 
 برای

جهت تسهیل بین 
هماه دوم ، دو هماه

 است« یاء»

کسایی و ، عامرابن
 حماه

 ابوعمرو، کثیرابن، نافع
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 «أن شرطیه

22 
 ماِلی مالَی 

-ابن، کسایی، عامرابن

 کثیر
 حماه

 الیهی هِ یِإلَ 
-ابن، ماهح، کسایی

 نافع، ابوعمرو، عامر
 کثیرابن

ا 02  کسایی، کثیرابن، عمروابن، نافع عامرحماه و ابن لما َلمَّ

00 
 ُثُمره َثَمِرهِ 

-ابن، کثیرابن، نافع

 ، عامر
 ابوعمرو

 کسایی، حماه

 «هاء»غیر  هاء
، نافع، کثیرابن

 عامرابن، ابوعمرو
 کسایی، حماه

 عد لهجهاختالف قرائات ناشی از قوا

7 

 عامر و ابوعمروابن، نافع، کثیرابن کسایی، حماه یاء مفتوحه یاء

 ادغام
 «نون ی »

 در
واو و »

 «القرآن

 اظهار نون
، نافع، کسایی، عامرابن

 کثیرابن
 ابوعمرو و حماه

 الیُهم ِهُم یِإلَ  74
، نافع، عامرابن، کسایی
 ابوعمرو، کثیرابن

 حماه

 حماه، کسایی، ابوعمرو، عامرابن، کثیرابن عناف ُیحَانک َیحُانَک  16

 اختالف قرائات ناشی از قواعد آوایی

20 
 

 عامرابن، کسایی، کثیرابن، حماه ابوعمرو، نافع یردِن  إن یردنی

ِقُذوِن ی  ینقذونی نأ
، کثیرابن، حماه

 ، کسایی
 ابوعمرو، عامرابن

 نافع
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 إّنَی  إّنی 24
، عامرابن، کثیرابن

 ییکسا، حماه
 نافع و ابوعمرو

20 
 إّنَی  إّنی

، عامرابن، کثیرابن
 کسایی، حماه

 نافع و ابوعمرو

َمُعونَ  َمُعوِن  َفاسأ  ـ َفاسأ
، کسایی، عامرابن، ابوعمرو، کثیرابن، نافع

 حماه

ُع  الِعیون 04  حماه، ابوعمرو کسایی، کثیرابن، نافع وِن یالأ

 ُشغل ُشُغٍل  00
، حماه، عامرابن

 کسایی
 کثیر و ابوعمروابن، عناف

 ُظَلل ِظاَلٍل  06
-ابن، کثیرابن، نافع

 ابوعمرو، عامر
 کسایی، حماه

 ِجِباًل  62
 ُجُبالً 

 نافع
 کسایی، حماه، کثیرابن

 عامرابن، ابوعمرو ُجبالً 

 اماله فتح 77
، عامرابن، کثیرابن

 ابوعمرو و نافع
 کسایی، حماه
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 منابع
انتشـارات ، میرکئت علمی دارالقرآن الیتحقیق: ه، دی فوالدوندترجمه محمدمه، قرآن کریم .7

 ق. 7477، : چاپ سوم تهران،  خ و معارف اسالمییدفتر مطالعات تار
 ق. 7477بیروت: ، ةدارالکت  العلمی، النشر فی قرائات العشر، محمد بن محمد، ابن جاری .2
 ق. 7425یروت: ب، ةیت  العلمکدارال، نین و مرشد الطالبیمنجد المقرئ، ــــــ .0
 ق. 7454، بیروت: چاپ چهارم، مؤسس  الرسال ، حج  القرءات، عبدالرحمن، ابن زنجل  .4
ترجمـه: ابـراهیم محـدث ، ثواب االعمال و عقاب االعمـال، محمد بن علی، بابویه قمی ابن .0

 ش. 7017قم: ، نشر اخالق، بندرریگی
 ق. 7450قم: ، مؤسسه نشر اسالمی، الخصال، ــــــ .6
، 14شـماره ، های قرآنـی پژوهش، «ارتباط اختالف قرائات با تحریف قرآن»، اظمک، استادی .1

 ش. 7034
 . ق 7425بیروت: ،  یخ العربیمؤسسة التار، ریر و التنویر التحریتفس، محمدطاهر، عاشور ابن .7
 ق. 7077قاهره: ،  یتبة الخانجکم،  مجاز القرآن، معمر بن مثنی، دهیابوعب .3

مرکـا نشـر ، تهیه و تنظیم: حمیـد محمـدی، عربیه )قسمت نحو(مبادی ال، رشید، الشرطونی .75
 ش. 7071قم: ، هاجر

تهـران: ، نشـر سـنایی، سر البیان فی علم القرآن با تجوید کامـل اسـتداللی، حسن، بیگلری .77
 ش. 7066

سـال ، مجلـه بینـات، «روایت حفص از قرائت عامی و دالیـل تـرجیح آن»، پروین، بهارزاده .72
 .7010، 72شماره ، سوم
محقـق: ابومحمـد ،  یر الثعلبـیان المعـروف تفسـیـشـف و البکال، احمد بن محمـد، ثعلبی .70
 . ق 7422بیروت: ،  یاء التراث العربیدارإح، عاشور ابن
کتابفروشـی ،  الشـریعه الشـیعة الـی تحصـیل مسـائل  وسـائل ،  محمد بن حسن،  حر عاملی .74

 ق. 7450:  تهران،  اسالمیه
:  قـم،  انیلیاسـماع، مصحح: هاشم رسـولی،  نیر نور الثقلیتفس، عبد علی بن جمعه، اییحو .70

 . ق 7470، چاپ چهارم
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، متـرجم: عبـدالعلی محمـدی شـاهرودی، قرآن هرگا تحریف نشد، حسن، زاده آملی حسن .76
 ش. 7017قم: ، امیانتشارات ق

شرکت چاپ و نشر بین، خوانی و تجوید قرآن کریم روان، محمدرضا، علی؛ شهیدی، حبیبی .71
 ش. 7034هران: ت، الملل

، تهـران: چـاپ چهـارم، نشـر دوسـتان، پژوهـی دانشنامه قرآن و قرآن، الدین بهاء، خرمشاهی .77
 ش. 7030

، نیـا ویراسـتاران: مسـعود کریمی، نامـه( واژه، توضیحات، قرآن کریم )همراه با ترجمه، ــــــ .73
 ش. 7016تهران: ، نشر نیلوفر، مسعود انصاری

مصـحح: ،  لیـالتنا یمعـان یل فـیزن المسمی لباب التأور الخایتفس، علی بن محمد، خازن .25
بیـروت: ،  ضـونیمنشـورات محمـدعلی ب، ةیـتـ  العلمکدار ال ، نیعبدالسالم محمـد علـی شـاه

 . ق7470
 ق. ۱۱۲۲دمشق: ، دار سعدالدین للطباع  و النشر، معجم القرائات، عبداللطیف، خطی  .27
، انتشـارات صـبا، وره مبارکـه یـ (قل  قرآن )تفسیر س، سید عبدالحسین، دستغی  شیرازی .22

 ش. 7067تهران: 
قـم: ،  ر و علـوم قـرآنیهـای تفسـپـژوهش، ر قـرآن مهـریتفس،  محمدعلی، ی اصفهانییرضا .20

 . ش7071
، و دیگـران  محقق: جمال حمدی ذهبـی ،  البرهان فی علوم القرآن، محمد بن بهادر، شیکزر .24

 . ق 7475بیروت: ، دارالمعرفة
بیروت: ،  یاء التراث العربیدار إح،  مناهل العرفان فی علوم القرآن،  میمحمد عبدالعظ، زرقانی .20
 تا.بی

، ضـاءیدار المحجـة الب، تیالب ة أهلیر للقرآن بروایالتفس یر فیسیالت، ماجد ناصر، دییزب .26
 . ق 7427بیروت: 

ل فی وجـوه یون األقاویل و عیشاف عن حقائق غوامض التناکال، محمود بن عمر، زمخشری .21
 ق. 7451، بیروت: چاپ سوم،  یتاب العربکدار ال،  مصطفی، ن احمدیتحقیق: حس،  لیالتأو
، نـییترجمـه: مهـدی حـائری قاو،  االتقان فی علوم القرآن، رکب عبدالرحمن بن ابی، وطییس .27

  ش. 7075، تهران: چاپ سوم، نشر امیرکبیر
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العظمی مرعشـی  الله تیآتابخانه عمومی حضرت ک، ر بالماثوریالدر المنثور فی التفس، ــــــ .23
 . ق 7454قم: ، نجفی

 ش. 7070، تهران: چاپ ششم، پیام آزادی، های قرآن آشنایی با سوره، جعفر، االسالمی شیخ .05
، آقاجمـال خوانسـاری، مفتاح الفالح فی عمل الیوم و اللیلـ ، محمد بن حسین، شیخ بهایی .07
 ش. 7017، جا: دبیرخانه کنگره آقا حسین خوانساریبی

 ش. 7030تهران: ، انتشارات نظری، معانی النحو، فاضل، امراییصالح س .02
ــن حســن، طبرســی .00 ، ترجمــه هاشــم رســولی، البیــان فــی التفســیر القــرآن مجمع، فضــل ب

 .ش 7012، تهران: چاپ سوم، ناصرخسرو
  ق. 7472بیروت: ، دار المعرفة، ر القرآنیان فی تفسیجامع الب، ریمحمد بن جر، طبری .04
اء یـدار إح،    عاملییمصحح: احمد حب،  ر القرآنیتفس یان فیالتب ، محمد بن حسن، طوسی .00

 تا.بیروت: بی،  یالتراث العرب
دفتر انتشارات اسالمی جامعـه مدرسـین ، المیاان فی تفسیر القرآن، محمدحسین، طباطبایی .06

 ق. 7471، قم: چاپ پنجم، حوزه علمیه
انتشـارات ، وره مبارکـه یـ قل  قرآن؛ آشنایی با فضیلت و عظمـت سـ، محمد، عبداللهیان .01

 ش. 7073، قم: چاپ هفتم، مؤسسه معارف اسالمی امام رضا
، بیـروت: چـاپ سـوم،  یاء التراث العربـیدار إح، ریبکر الیالتفس، محمد بن عمر، فخر رازی .07

  ق. 7425
ئـة یاله،  وسف نجـاتییاحمد ،  محققان: محمدعلی نجار، معانی القرآن، ادیی بن زیحی، فراء .03

 . م 7375، قاهره: چاپ دوم،  تابکالعامة للة یالمصر
ن یمحقـق: حسـ،  نا الـدقائق و بحـر الغرائـ کر یتفس، محمد بن محمدرضا، قمی مشهدی .45

 . ش 7067تهران: ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درگاهی
 . ش 7017، تهران: چاپ ششم، ةیت  اإلسالمکدارال،  قاموس قرآن، برکا علی، قرشی بنابی .47
، مؤسسه االعلمـی للمطبوعـات، محقق: حسین اعلمی، المصباح، اهیم بن علیابر، کفعمی .42

 ق. 7474بیروت: 
دفتـر ، یا مـرهک، : محمـدباقریترجمه و شـرح فارسـ، یافکاصول ، عقوبیمحمدبن ، ینیلک .40

 ق. ۱۱۲۱تهران: ، یخ و معارف اسالمیمطالعات تار
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،  هیتابفروشـی اسـالمک،  نیخـالفإلـاام الم ین فـیمنهج الصادق، راللهکشالله بن  فتح، اشانیک .44
 تا.تهران: بی

، بحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار، محمدباقر بن محمدتقی، مجلسی .40
 تا.بیروت: بی،  یاء التراث العربیدار إح، تحقیق: محمدباقر محمودی

تهـران:  ،ةیتـ  اإلسـالمکدارال،  ر نمونـهیتفسـ، سـندگانیجمعی از نو، ناصر، رازییارم شکم .46
  ش. 7017، چاپ دهم

تهــران: ، کــویر، هایی در شــناخت تــاریخ و علــوم قرآنــی پرســش و پاســخ، مجیــد، معــارف .41
 ش.7033

قـم: چـاپ ، ه قـمیـحوزه علم  تیریا مدکمر،  علوم القرآن ید فیالتمه، محمدهادی، معرفت .47
 . ق 7475، سوم
بیـروت: ، مامـةیار الد، ن محمد سواسیاسیتحقیق: ،  ل اعراب القرآنکمش،  ی بن حموشکم .43

 . ق 7420، چاپ سوم
مؤسسـ  ، الدین رمضان تحقیق: محی، الکشف عن وجوه القرائات و عللها و حججها، ــــــ .05

 ق. 7451تهران: ، الرسال 
 . ق 7427بیروت: ، ةیت  العلمکدارال، اعراب القرآن، احمد بن محمد، نحاس .07
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