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  چکیده

تـرین تألیفـات    آن بـه قـدیمی   ۀعلوم قرآنی است که ریش ۀاز جمل »قرائت قرآن کریم«

استوار است. انواع اختالف  ،نقل ۀگردد و به عنوان علمی بر پای دانشمندان قرآنی بازمی

نگـری در خصـوص    جامعبندی این انواع و  باشند که تقسیم در قرائات قرآنی متعدد می

باره   وگوی صاحبان این فن بوده است. اختالف نظریات در این آن، از دیرباز مورد گفت

و  رو کـرده اسـت   فراوان است که دستیابی به الگوی مناسب و جامع را با دشواری روبه

همین مسأله، این شبهه را القا کرده است که قرائات مختلـف ممکـن اسـت بـه حـدی      

بررسی  ،در این مقاله، پس از نقل .فراوان و متنوع باشند که اساس قرآن را تغییر دهند

در نـدی جـامعی   ب ، الگوی تقسیمتقسیم قرائات ۀدربار شدهنظریات مطرح  ۀعمدو نقد 

. سپس، با همین الگو، هفت و ده قرائت مشهور در تمام ه استدیرائه گرداانواع قرائات 

شـمارش   ۀبندی موارد، جدول نتیج و دسته آیات قرآن کریم بررسی و پس از شمارش

رغم اصالت قرائـت   علیه است و نشان دادشده  ارایهو انفراد قاریان و راویان، اختالفات 

و عدم پذیرش قرائات مختلف به عنوان اصل نازل شده از جانب خدای  واحد نبوی(ص)

اشـکال  متن متواتر قرآنی به حدی نیست که در منقول تعداد و تنوع اختالفات ، متعال

 .  ایجاد کند

  

قرائـات   ،قرائات سـبع  ، انواع اختالف قرائات،اختالف قرائاتقرآن کریم،   : ها کلید واژه

  .عشر

                                                
، واحد علـوم و  ول: دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمیمسؤ . نویسندۀ1
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  مقدمه  - 1

ترین علم از علوم قرآنی و مبنای بسـیاری از علـوم دیگـر قـرآن      قرائت قرآن، قدیمی

شود. موضوع علم قرائت عبارت است از: اصول قرائی و فرش الحـروف   کریم محسوب می

گیرد؛ نظیر: ادغام، مد، ). اصول قرائی، قواعد کلی در قرائت را دربر می139ـ138 (فضلی،

 ؛موارد جزئی از اختالف قرائاتاحکام همزه، اماله و وقف؛ و فرش الحروف عبارت است از: 

شود.  قیاس نمی) 26 ،عمران(آل» مالِک«قرائت  اب )4 ،الحمد(» مالِک« ۀمثالً قرائت کلم

های  ر سورهبه عبارت دیگر در قرآن کریم کلماتی وجود دارد که عالوه بر پراکنده بودن د

رش به معنای نشر آید. فَ ای معین و مشخص درنمی ها تحت قاعده مختلف قرآن، تلفظ آن

پس وقتی گفتـه   .دهد در این جا معنای قرائت می ـ  جمع حرفـ   و بسط است و حروف

در اصطالح یعنی قرائت عاصـم، قرائـت   » ، حرفُ نافعهحرفُ عاصم، حرفُ حمز«شود:  می

در هر صورت، مراد از فروع یا فرش الحروفِ هر قاری، احکام و قواعد  قرائت نافع. حمزه و

ت آن قاری به صورت کلی جاری نیست بلکه اختصاص ئخاصی است که موارد آن در قرا

. اصول قرائی تنها به تلفظ و ادای حروف )165 ،حجتی( به موارد جزیی و استثنایی دارد

اند. برخی از اختالفـات فـرش الحـروف    و کلمات مربوط است، اما فرش الحروف متفاوت

) 48 ،بقـره ال» (وَ التُقبَلُ مِنهـا شَـفاعَةٌ  «و » وَ الیُقبَلُ مِنها شَفاعَةٌ«نظیر اخـتالف در  

معنای کلمات و عبارات قرآنی که در  آن  ) اختالف در کلمات را دربر دارد بی 73، دانی(

 ،نبیـاء اال» (قُل«و » قالَ«تغییری ایجاد کند. در مقابل، تعدادی از فرش الحروف از قبیل 

بندی  کنند. در علم قرائت قرآن کریم پای )، تغییر در معنا را ایجاد می156، دانی) (112

وانـدن کـالم   بـوده و خ  خواندن منقول با سند صحیح از رسول اکرم(ص) الزامی ۀبه نحو

الهی به شکلی مغایر با آن روش، نادرسـت و اگـر از روی عمـد باشـد، بـدعت محسـوب       

  شود.  می

علوم قرآن مطرح بوده  ۀگوی اندیشمندان حوز و مهمی که از دیرباز مورد گفت ۀمسأل

که در قرائات مختلف منقول از پیامبر اعظـم اسـالم(ص) از    آن است که با عنایت به این

هـا وجـود    آن تلفظ حروف و کلمات یا اصـل   ۀهایی از اختالف در نحو طریق صحابه، رگه

دار شود؟ و  اختالف سبب گردیده تا متن اصلی و متواتر قرآن خدشه ۀدارد، آیا این گستر

شـود؟ و ایـن    عداد اختالفات به نسبت کل کلمـات قـرآن چـه درصـدی را شـامل مـی      ت

هـا، گویـای ایـن     بندی شوند تا جامع تمام موارد باشند؟ بررسـی  اختالفات چگونه دسته
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بندی این اختالفات، نظریات متفاوتی از سوی دانشمندان ابراز گردیده  است که در دسته

زمان ناظر به محتوای قرائات بوده و در  توانند هم نمیها  بندی است. اما هیچ کدام از دسته

  عین حال آمار واقعی از این اختالفات در مقایسه با تعداد کلمات قرآنی به دست دهند. 

  

  شناسی   روش -2

علم قرائت، علوم قرآن  ۀدانشمندان شاخص در حوزابتدا اصل نظریات در این مقاله، 

نظریـات  سـپس  شود.  می اختالف قرائات نقل در خصوص انواعو حتی تفسیر از فریقین 

شـود و در   بیـان مـی  و اشکال یا نواقص هر کـدام   هدبررسی شبندی و  ارایه شده، دسته

توان دست یافت که در عین داشتن شباهت  بندی قرائات می نهایت به الگویی در تقسیم

ت مشهور را در خود قرائاانواع تواند تمام  باشد و می با بسیاری از نظریات، جامع آنها می

  جای دهد. 

  

  اهم نظریات دانشمندان  -3

  است. مهم اختالف در قرائات مشهور نظریاتی مطرح شده انواع  ۀدربار

اسـت.   ق)248سجسـتانی (م  یکی از نخستین نظریات موجود، از آنِ ابوحاتم ـ 1ـ3

قبایل قریش، هذیل، تمیم، ازد، ربیعه، هوازن و  ۀقرآن به لهج« نویسد:میباره  وی در این

   )33، عسقالنی( .»ه استسعد بن بکر نازل شد

) پس از اشاره به اندیشیدن در وجوه اختالف بین ق276(م  دینوری قتیبه ابنـ 2ـ3

 شمرد:  قرائات، آن را بر هفت وجه یافته و چنین برمی

ای که کلمـه را از شـکل    ه گونهاختالف در اعراب کلمه یا حرکات بنای آن بـ 1ـ2ـ3

 ،(هود» هؤالء بناتی هن اَطهَرُ ـ اَطهَرَ لکم «دهد؛ همانند:  نگارش و معنایش تغییر نمی

، مکـرم  و عمـر به رفع، قرائـت معـروف اسـت (     که قرائت به نصب، در شواذ و قرائت )78

که قرائـات   )17 ،(سبأ» ی اال الکفورُزَایُجو هل ـ اال الکفورَ  زی او هل نُج«و  )2/402

اسـت و  » و هل یُجـازَي اال الکفـورُ  «عامر و شعبه  کثیر، ابن ابوعمرو، ابن نافع، ابوجعفر، 

  . )2/350، جزری ابناند ( قرائت کرده» و هل نُجازي اال الکفورَ«سایر قاریان و راویان 

ای که کلمـه را از شـکل    آن به گونه اختالف در اعراب کلمه و حرکات بنای ـ 2ـ2ـ3

ربنا بَعِّد ـ باعِد ـ باعَدَ بین «دهد؛ نظیر:  دهد ولی معنا را تغییر می نگارشش تغییر نمی
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و قرائـت  » باعِـد «کثیـر، ابـوعمرو و هشـام     . در این کلمه قرائات ابن)19 ،(سبأ» اسفارنا

البته این اختالف  .)پیشین(اند  خوانده» بَعِّد«است و سایر قاریان و راویان » باعَدَ«یعقوب 

جزئی و بسیار محدود باشد و از تغییـر در بـاب افعـال و نظـایر آن     ر معنا ممکن است د

  تجاوز نکند.

باشد؛  اختالف در اصل کلمه با تغییر در شکل نگارش و بدون تغییر معنا می -3-2-3

در شـواذ و  » هزقیـ «کـه قرائـت    )29 ،(یـس » ۀزقیـ   ۀواحد ۀان کانت اال صیح«مانند: 

کـالعهن  کالصـوف ـ   «و  )4/170، عمـر و مکـرم  معروف اسـت. (  ، قرائت»هصیح«قرائت 

، »کـالعهن «در شـواذ و قرائـت   » کالصـوف «در این کلمه قرائت  ).5 ،قارعهال» (المنفوش

  ).8/221، عمر و مکرمقرائت معروف است (

ـ   و طلـح «اختالف در کلمه با تغییر در شکل نگارش و معنـای آن؛ مثـل:    -3-2-4

، قرائت معروف اسـت  »طلح«در شواذ و قرائت » طلع«قرائت  ).29 ،واقعهال» (منضودطلع 

امام علـي    اي که این قرائت به ایشان منسوب است، ). یکي از صحابه7/66، عمر و مکرم(

شخصي در حضور امیرالمؤمنین(ع) قرائـت  «طالب(ع) است. نقل آن چنین است:  بن ابي

جـا چـه    در ایـن » طلح«مزمه کرد: امام علي(ع) زیر لب با خود ز». و طلحٍ منضود«کرد: 

) 10 ،(ق» لها طلع نضید« ۀاست همان گونه که در آیـ » طلع«جایگاهي دارد؟ آن کلمه، 

امام بر قـاري نبـود و قصـد تغییـر کلمـه را نیـز        ۀالبته این اعتراض از ناحی» آمده است.

دهي؟  نداشت. افرادي که کالم حضرتش را شنیدند، از ایشان پرسیدند: آیا تغییرش نمي

کـه بـا ایـن    » الیُهاجُ الیَومَ و الیُحَوَّل«آن حضرت، از این خواسته در عجب ماند و فرمود: 

بـا انـدکی    ؛9/330، طبرسیسخن، راه هرگونه تغییر و جا به جایي در قرآن را بستند. (

دادن چنین مطلبی به نسبت مشخص است که البته  ).1/342، معرفت ،اختالف در متن

  نیست.صحیح با عنایت به ظاهر نقل و محتوایش  امیرالمؤمنین(ع)

ـ الحق  الموت بالحق ةو جاءت سکر«اختالف در تقدیم و تأخیر؛ همانند:  -3-2-5

، »الموت بالحق ةسکر«در شواذ و قرائت » الحق بالموت ۀسکر«قرائت  ).19 ،(ق» بالموت

  ).4/474، عمر و مکرمقرائت معروف است (

کلمه بدون تغییر در اعراب و شکل و با تغییر معنا باشد؛ اختالف در حروف  -3-2-6

قرائـات عاصـم،    ).259 ،بقـره ال» (و انظر الی العظام کیف ننشـزها ـ ننشـرها   «نظیر: 

انـد   قرائت کرده» ننشرها«است و سایر قاریان » ننشزها«عامر  حمزه، کسائي، خلف و ابن
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  ).2/231، جزری ابن(

 ،(یس» و ما عملت ـ عملته ایدیهم «کاهش؛ مانند: اختالف در افزایش و  -3-2-7

است و سایر قاریان و » و ما عملت ایدیهم«که قرائات حمزه، کسائي، خلف و شعبه  )35

، قتیبـه دینـوری   ابـن ؛ 2/353، جـزری  ابن( اند قرائت کرده» و ما عملته ایدیهم«راویان 

  .)94ـ92

خصوص نزول قرآن به هفت  ) پس از ذکر روایاتی درق310ابوجعفر طبری (م  -3-3

خدا بـه قرائـت   « شمرد: حرف، وجوه اختالف بین قرائات را در عبارتی کلی، چنین برمی

دیگر مخالف باشـند نظیـر امـر و    که با یک ستور داده است بدون اینقرآن بر هفت زبان د

بن ها ... عمر بن خطاب، عبدهللا  ها و نظایر آن ها و مثل نهی، تشویق و ترساندن، داستان

مسعود و ابی بن کعب در قرآن جدال کردند و بعضی از ایشان، در اصل تالوت و نـه در  

ترسیدند و اختالف را برای حکمیّت نزد رسول خدا(ص) بردند  معانی از گروهی دیگر می

، طبـری ( »را شنید و همه را در قرائتشـان تأییـد کـرد.    ها تک ایشان قرائت و ایشان، تک

   )43ـ1/42

قرآن را محیط بـه تمـام لغـات     ق)333مظفر بن احمد بن حمدان (م  ابوغانم -3-4

 کند: فصیح دانسته و تفصیل آن را چنین بیان می

که ورش از نافع، سوسي  »یؤمنون«تحقیق و تخفیف همزه در قرآن؛ نظیر:  -3-4-1

چنین کلماتي را بـه حـذف همـزه و سـایر قاریـان و       از ابوعمرو و حمزه در حالت وقف، 

 )37 ،توبـه ال» (النَّسیء«و  )39ـ35و  34، دانیاند. ( راویان به تحقیق همزه قرائت کرده

. حمـزه  اند قرائت کرده» النسيءُ«و سایر قاریان و راویان » النسِيُّ«که ورش این کلمه را 

که یک معنا دارند و مواردی که  )،118، دانیاند ( و هشام در وقف مانند ورش عمل کرده

) از مصدر نسـیان و  106 ،بقرهال» (نُنسِها«قرائت با همزه و ترک آن دو معناست؛ مانند: 

» نُنسِـها «و سایر قاریـان  » نَنسَأها«کثیر و ابوعمرو  در این کلمه، ابن تأخیر. از» نَنسَأها«

   ).76، دانیاند ( رائت کردهق

کثیـر و   ابـن  ».و مـنهم امّیّـون  «اثبات و حذف واو در آخر ضمیر؛ همانند:  -3-4-2

قالون از نافع بنابر برخي طرق، در تمام کلماتي که مختوم به ضـمیر جمـع هسـتند، در    

اگر بعد از کلمـه،   صورت قرار نگرفتن پیش از همزه وصل با صله واو قرائت کرده است و

   .)19، دانیهمزه قطع باشد، ورش از نافع با صله قرائت کرده است (
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در  ).23 ،جاثیـه ال» (ۀـ غَشـوَ   ۀوَاغِش«اختالف در حرکت و سکون؛ مثـل:   -3-4-3

، دانیاند ( قرائت کرده» ۀوَغِشا«خوانده و بقیه قاریان » ۀغَشوَ«این کلمه، حمزه و کسائي 

199.(  

در این  ).57 ،نعاماال» (یَقضِ ـ یَقُصُّ الحق «نظیر: اختالف در تغییر حرف؛  -3-4-4

انـد   قرائت کرده» یَـقضِ«و سایر قاریان » یَقُصُّ«کثیر و نافع به صورت  عبارت، عاصم، ابن

  ).103، دانی(

 ).21 ،توبـه ال» (یُبَشِّرُهم ـ یَبشُرُهم «اختالف در تشدید و تخفیف؛ مانند:  -3-4-5

  ).88ـ87، دانیاند ( قرائت کرده» یُبَشِّرهم«سایر قاریان و » یَبشُرهم«حمزه به صورت 

حمـزه، کسـائي، خلـف و     ».زَکَرِیّاء ـ زَکَرِیّا «اختالف در مد و قصر؛ همانند:  -3-4-6

قرائـت  » زکریـاء «و سایر قاریـان و راویـان، آن را   » زکریا«حفص از عاصم در تمام قرآن 

  ).87، دانیاند ( کرده

 ؛81 :(هـود » فَاَسـرِ ـ فَاسـرِ باهلـک    «افزایش حرف؛ همانند: اختالف با  -3-4-7

، دانـی انـد (  قرائـت کـرده  » فَاسرِ«و سایر قاریـان  » فَاَسرِ«عامر  که نافع و ابن )65 :حجرال

  .)121ـ118، ابوشامه مقدسی؛ 125

قتیبـه در ایـن خصـوص و بـا بیـان       ضمن نقد نظر ابن ق)338عبدالبر (م  ابن -3-5

، هفت وجـه در قرائـات را    که زبان هشام بن حکیم و عمر بن خطاب یکی بوده است این

لُمَّ، تَعالَ دانسته است کلمات هم   . )36 ،عسقالنی( معنا دارای الفاظ مختلف نظیر: اَقبِل، هَ

انواع اخـتالف در قرائـت را    ق)370ابوعبدهللا حسین بن احمد بن خالویه (م  -3-6

  شمرد:  چنین برمی

» فاجلـدوا و الزانـیَ   ۀَـ الزانیـ   و الزانـی  ةُالزانی«اختالف در اعراب؛ مانند:  -3-6-1

اند ولی قرائـت   عیسي بن عمر و برخي دیگر به نصب هر دو کلمه قرائت کرده ).2 ،نورال(

   ).3/354، عمر و مکرممشهور به رفع است (

عاصـم،   ).57 ،نعـام اال» (یَقـضِ ـ یَقُـصُّ الحـق    «در حروف؛ مثل: اختالف  -3-6-2

   ).103، دانیاند ( قرائت کرده» یَـقضِ«و سایر قاریان » یَقُصُّ«کثیر و نافع به صورت  ابن

و فیهـا مـا تشـتهیه ـ تشـتهی      «اختالف در افزایش و کاهش؛ همانند:  -3-6-3

انـد و سـایر    خوانده» تشتهیه«عامر و حفص از عاصم  نافع، ابن ).71 ،زخرفال» (االنفس

  ).197، دانیاند ( قرائت کرده» تشتهي«قاریان و راویان 
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ـ الحـق    الموت بالحق ۀو جاءت سکر«اختالف در تقدیم و تأخیر؛ نظیـر:   -3-6-4

المـوت   ۀسـکر «در شـواذ و قرائـت   » الحق بالموت ۀسکر«که قرائت  )19 ،(ق» بالموت

  .)23-22، خالویه ابن؛ 4/474، عمر و مکرم، قرائت معروف است (»بالحق

دانـد و   اختالف در کالم را خارج از هفت وجه نمی ق)454ابوالفضل رازی (م  -3-7

  کند:  این وجوه را چنین ذکر می

  اختالف در اسماء در تعداد و جنس -3-7-1

 اختالف در صرف افعال -3-7-2

 وجوه مختلف اعرابی اختالف در -3-7-3

 اختالف در کاهش و افزایش -3-7-4

 اختالف در تقدیم و تأخیر -3-7-5

 اختالف در ابدال -3-7-6

 )144-1/143، زرقانی( ها و لغات اختالف در لهجه -3-7-7

که در مذهب و روایات  با بیان این ق)460ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (م  -3-8

شیعه، نزول قرآن به یک شکل مطرح شده است، به اجماع عالمان شیعه به جواز قرائـت  

اختالف  ۀکند. سپس چند نظر را دربار های متداول بین قاریان اشاره می قرآن به صورت

  کند:  قرائات بدون اشاره به قائالنش بیان می

  )3-3 ۀ(شمار گروهی مشابه نظر طبری -3-8-1

  )5-3 ۀعبد البر (شمار بعضی مشابه نظر ابن -3-8-2

  ) 1-3 ۀبرخی شبیه نظر ابوحاتم سجستانی (شمار -3-8-3

  )2-3 ۀقتیبه (شمار ای همانند نظر ابن عده -3-8-4

از  »جواز قرائت مطابق قرائات مشهور«داند زیرا با  سپس نظر اخیر را بهترین وجه می

  . )9-1/7، طوسی( باشد معصوم(ع) نیز قابل جمع می ۀسوی ائم

دوم مجمـع البیـان بـا     ۀدر مقدمـ  ق)548(م طبرسی ابوعلی فضل بن حسن  -3-9

) ذکر 2ـ3 ۀقتیبه (شمار اش را شبیه نظر ابن اشاره به قاریان مشهور، به تفصیل نظر اصلی

 کند است، اشاره میکند و در انتها، به نظرهای دیگری که شیخ طوسی نیز بیان کرده  می

  . )80ـ1/79، طبرسی(

در باب نزول قرآن بر هفت حرف،  ق)597ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی (م  -3-10
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  کند:  چهارده نظر را درخصوص قرائات ذکر می

های محتوایی آیات قرآن شبیه نظر  بندی نظرهای اول تا هشتم به تقسیم -3-10-1

  گردد.  ) برمی3ـ3 ۀطبری (شمار

گردد؛ نظیر: همزه، فتح و کسر، اماله و تفخیم، مد و  ها بازمی آنچه به لهجه -3-10-2

  قصر.  

  ). 5-3 ۀعبدالبر (شمار شبیه نظر ابن -3-10-3

  وجوه مختلف کالمی:  -3-10-4

 ،معارجال» (بشهادَتِهم ـ بشَهاداتِهم «اختالف در جمع و مفرد؛ مانند:  -3-10-4-1

انـد   قرائت کرده» بشهادَتِهم«سایر قاریان و راویان  و» بشهاداتِهم«حفص از عاصم  ).33

 ).214، دانی(

» لِتُحصِـنَکم ـ لِیُحصِـنَکم   «اختالف در مذکر و مؤنث بـودن؛ مثـل:    -3-10-4-2

و » لنحصـنکم «، شعبه از عاصـم  »لتحصنکم«عامر و حفص از عاصم  ابن ).80 ،نبیاءاال(

   ).155، دانیاند ( خوانده» لیحصنکم«سایر قاریان 

 ).15 ،بروجال» (ذو العرش المجیدِ ـ المجیدُ«اختالف در اعراب؛ نظیر:  -3-10-4-3

   ).221، دانیاند ( قرائت کرده» المجیدُ«و سایر قاریان » المجیدِ«حمزه و کسائي 

 ).138 ،عـراف اال» (یعکُفـون ـ یعکِفـون   «اختالف در صرف؛ همانند:  -3-10-4-4

   ).113، دانیاند ( قرائت کرده» یعکُفون«قاریان و سایر » یعکِفون«حمزه و کسائي 

 و 177 ،بقـره ال» (و لکنَّ البرَّ ـ و لکنِ البرُّ «اختالف در ادوات؛ مانند:  -3-10-4-5

، دانـی اند ( قرائت کرده» و لکنَّ البرَّ«و سایر قاریان » و لکنِ البرُّ«عامر  نافع و ابن ).189

79.(  

ها در مواردی نظیر مد و قصر، حذف و اثبات همزه، اماله  اختالف لهجه -3-10-4-6

  و تفخیم و غیر آنها. 

 ،(نساء» نؤتیه ـ یؤتیه «اختالف در تغییر لفظ از حاضر به غایب؛ مثل:  -3-10-4-7

   ).97، دانیاند ( خوانده» نؤتیه«و سایر قاریان » یؤتیه«ابوعمرو و حمزه  ).114

  )2-3 ۀقتیبه (شمار شبیه نظر ابن -3-10-5

  ی)(با اختالف جزئ 4-3 ۀشبیه شمار -3-10-6

  )3-3 ۀشبیه نظر طبری (شمار -3-10-7
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داند ولی تعیین لهجه و لغـات خـاص عـرب کـه      جوزی آخرین نظر را صحیح می ابن

داند بلکه با ذکر این نکته که قـرآن مطـابق    ها نازل شده را ممکن نمی قرآن به آن لهجه

  . )219ـ  196ص، 3( کند بندی می نازل شده، مطلب را جمعلغت فصیح عرب 

 در ق)643علم الدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالصـمد سـخاوی (م    -3-11

  کند:  خصوص نزول قرآن به هفت حرف، هفت وجه در قرائات را چنین ذکر می

یُسَـیِّرُکم ـ   «انـد؛ ماننـد:    مختلـف کـه هـر کـدام قرائـت شـده       ۀدو کلم -3-11-1

انـد   قرائت کـرده » یُسَیِّرُکم«و سایر قاریان » یَنشُرُکم«عامر  ابن ).22 ،(یونس» یَنشُرُکم

   ).121، دانی(

» فان هللا هو الغنی ـ فان هللا الغنـی  «اختالف در افزایش کلمه؛ مثل:  -3-11-2

» ان هللا هـو الغنـي  ف«و سایر قاریـان  » ان هللا الغنيف«عامر  نافع و ابن ).24 ،حدیدال(

  ).208، دانیاند ( خوانده

 ).30 ،شـوری ال» (فبما ـ بما کسبت «اختالف در افزایش حرف؛ هماننـد:   -3-11-3

  ).195، دانیاند ( خوانده» فبما کسبت«و سایر قاریان » بما کسبت«عامر  نافع و ابن

 ).30 ،(یـونس » تبلـو ـ تتلـو   «آمدن حرفی به جای حرف دیگر؛ نظیـر:   -3-11-4

  ).121، دانیاند ( قرائت کرده» تبلو«و سایر قاریان » تتلو«حمزه و کسائي 

فتلقـی آدمُ  «اختالف در تغییر حرکات به حرکت دیگر یا سکون؛ مانند:  -3-11-5

فتلقي آدمَ مـن ربـه   «کثیر  ابن ).37 ،بقرهال» (من ربه کلماتٍ ـ آدمَ من ربه کلماتٌ 

  ).73، دانیاند ( قرائت کرده» فتلقي آدمُ من ربه کلماتٍ«و سایر قاریان » کلماتٌ

نـافع،   ).9 ،(فـاطر » بلدٍ مَیتٍ ـ مَیِّتٍ «اختالف در تشدید و تخفیف؛ مثل:  -3-11-6

، دانیاند ( خوانده» مَیت«و سایر قاریان و راویان » مَیِّت«حمزه، کسائي و حفص از عاصم 

87.( 

» و قُتِلوا و قـاتَلوا و قاتَلوا و قُتِلوا ـ  «اختالف در تقدیم و تأخیر؛ نظیـر:   -3-11-7

» و قاتَلوا و قُتِلـوا «و سایر قاریـان  » و قُتِلوا و قاتَلوا«حمزه و کسائي  ).195 ،عمران (آل

  ).93، دانیاند ( قرائت کرده

 هـا وجـود دارد   کند که هفت وجه قرائت در آن سخاوی در پایان، عباراتی را ذکر می

  . )125ـ123، ابوشامه مقدسی(

در بـاب   ق)665عبدالرحمن بن اسماعیل ابوشامه مقدسـی (م  شهاب الدین  -3-12
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بـه  » اُنزِلَ القرآن علـی سـبعه احـرف   «ضمن اشاره به روایت » المرشد الوجیز«سوم کتاب 

  کند:  وجوه مختلف قرائات اشاره و نظرهای مختلفی را ذکر می

  )1-3 ۀشمارنظر ابوحاتم سجستانی ( شبیه -3-12-1

  )5-3 ۀشمارعبدالبر ( ابنشبیه نظر  -3-12-2

  )3-3 ۀشمارشبیه نظر طبری ( -3-12-3

  )2-3 ۀشمارقتیبه ( شبیه نظر ابن -3-12-4

  جوزی از ابن 11-3شبیه نظر  -3-12-5

  هفت وجه در قرائت به صورت زیر:  -3-12-6

 ،بقـره ال» (تعملون ـ یعملـون  «گذاری حروف؛ مانند:  اختالف در نقطه -3-12-7-1

  ).74، دانیاند ( قرائت کرده» تعملون«و سایر قاریان » یعملون«کثیر  ابن ).74

 ،جمعهال» (ـ فامضوا  فاسعوا«اختالف در لفظ با معنای یکسان؛ همانند:  -3-12-7-2

، عمر و مکـرم باشد ( مي» فاسعوا«رائت مشهور و ق» فامضوا«در قرائات شاذّ به صورت  ).9

5/123-124.(  

» مَلِک ـ مـلِک «معنای مختلف در موصوف؛ نظیر: اختالف در لفظ با  -3-12-7-3

  ).18، دانیاند ( قرائت کرده» مَـلِکِ«و سایر قاریان » مالِکِ«عاصم و کسائي  ).4 ،الحمد(

ـ  الرَّشَـد «اختالف در لفظ با معنا و شکل یکسـان؛ مثـل:    -3-12-7-4 » الرُّشـد  ـ

، دانـی انـد (  خوانـده » الرُّشـد «و سایر قاریـان  » الرَّشَد«کسائي  حمزه و  ).146 ،عرافاال(

113.(   

روایـت   ۀ، نظیر آنچه درباراختالف در مهموز یا غیر مهموز بودن کلمه -3-12-7-5

 ۀکثیر و ابوعمرو در کلم ) و قرائات ابن37 ،توبهال» (النسِيُّ« ۀورش از نافع در قرائت کلم

   ) نقل شده است.106 ،بقرهال» (نَنسَأها«

 ).4 ،رعدال» (االُکُل ـ االُکل «تثقیل یا تخفیف کلمه؛ نظیر: اختالف در  -3-12-7-6

  ).83، دانیاند ( قرائت کرده» االُکُل«و سایر قاریان » االُکل«کثیر  نافع و ابن

 ).41 ،(ق» المنـادِ ـ المنـادی   «اختالف در حذف یـا اثبـات؛ ماننـد:     -3-12-7-7

و بقیـه قاریـان   » المنادي«وصـل  ، نافع و ابوعمرو در »المنادي«کثیر در وصل و وقف  ابن

   ).202، دانیاند ( قرائت کرده» المناد«

  )4-3 ۀشمارنظر ابوغانم ( -3-12-8
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  )2-3 ۀشمارقتیبه ( شبیه نظر ابن -3-12-9

   ).137-77، ابوشامه مقدسی( )11-3 ۀشمارنظر سخاوی ( -3-12-10

وجوه مختلف قرائـات را بـه    ق)794بدرالدین محمد بن عبدهللا زرکشی (م  -3-13

، زرکشـی ( ) اسـت 2-3 ۀشـمار قتیبـه (  کند کـه شـبیه نظـر ابـن     هفت دسته تقسیم می

1/483-486( .  

در ابتدا نظری شبیه  ق)833ابوالخیر محمد بن محمد بن جزری دمشقی (م  -3-14

کند. سـپس نظـر    ) را اعالن نموده و تمایل خود را به آن بیان می2-3 ۀشمارقتیبه ( ابن

ذکر  ) را2-3 ۀشمارقتیبه ( کند. در ادامه نظر ابن ) را ذکر می7-3 ۀشماربوالفضل رازی (ا

های دیگـر در ایـن خصـوص نیـز      پذیرد. البته به نظر ها، آن را می و با تغییراتی در مثال

  . )30-1/26، جزری ابن( کند اشاره می

  

  بررسی نظریات  -4

کل نظریات در موضوع وجوه اختالف در قرائات، ابتدا  دانشمنداننظر  بررسیپیش از 

  د: نموبندی  دستهتوان به صورت ذیل و در چهار عنوان کلی را می

، 2-10-3، 1-3هـای   های عرب (شـماره  به لهجهقرائات  اختالفوجوه تقسیم  -4-1

3-12-1 .(  

  

  بررسی

کـه قـوم    قرآن کریم به زبان عربی و در اصل به لهجه قـریش نـازل گشـت    -4-1-1

های  که اختالف قرائات به لهجه ترین لهجات بودند و این رسول اکرم(ص) و دارای فصیح

  ). 1/72، عمر و مکرمعرب مربوط شود، صحیح نیست (

گیرد و اختصاص دادن به  های عرب را دربر می عربی بودن قرآن، تمام لهجه -4-1-2

 ). مانجاههای خاص همانند هذیل و تمیم هیچ مؤیدی ندارد ( لهجه

های قطعی مطرح شده در این بـاب را   هایی وجود دارد که بعضی لهجه نقل -4-1-3

بر ایشـان  » عتی«هذیل  ۀگاه که عبدهللا بن مسعود به لهج اند آن شمارد. گفته مردود می

طایفه یعنـی قـریش نـازل     خدا قرآن را به زبان این «خواند، خلیفه دوم به او نوشت:  می

با همین زبان به مردم تعلیم ده و به لغت هذیل به آنان تعلـیم قرائـت   نمود. تو قرآن را 
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 ). 33، عسقالنی» (نکن

ها نازل شده است را بپـذیریم بایـد    هایی که ادعا شده قرآن به آن اگر لهجه -4-1-4

کـه   قرائـت کنـیم، حـال آن   » عتّی حـین «)، 35 ،(یوسف» حتی حین«در قرآن به جای 

مسعود نظیـر زر بـن    ابن ۀواسط حتی شاگردان مستقیم یا باـ یک از قاریان مشهور   هیچ

 اند.  حبیش و عاصم از وی ـ چنین قرائت نکرده

کار گرفتـه شـده توسـط     های به رسد به لهجه * در این دسته از نظریات، به نظر می

اند  ها فراتر از هفت مورد بوده بعضی از صحابه در قرائت قرآن توجه شده است. این لهجه

های گوناگون عـرب اشـاره    به همین علت است که در نظرهای مختلف، به لهجهو شاید 

های یاد شده ارتباطی بـه اصـل قـرآن     شود که لهجه شده است. به این ترتیب روشن می

شـوند و علـت فـراوان بـودن و      های بعد مربوط مـی  صحابه و نسل ۀندارند بلکه به مرحل

حابه و تعلـق ایشـان بـه قبایـل مختلـف      اختالف داشتن نام قبایل عرب نیز به اصالت ص

ها را فراتر از اعراب دانست زیرا پیامبر اسالم(ص) هـیچ   توان لهجه گردد. حتی می بازمی

خـویش   ۀخاص در قرائت قرآن نکوهش نکرده، او را به لهج ۀگاه، فردی را به خاطر لهج

  اند.  فرانخوانده

- 3های  تقسیم وجوه اختالف قرائات به اعراب، حرف، کلمه، صرف و ... (شماره -4-2

2 ،3-4 ،3-6 ،3-7 ،3-8 ،3-9 ،3-10-4 ،3-10-5 ،3-10-6 ،3-11 ،3-12-4 ،3-

12-5 ،3-12-6، 3-12-7، 3-12-8 ،3-12-9 ،3-13 ،3-14.(  

  

  بررسی

گـردد.   برمـی ها به جامع یا شـفاف نبـودن    ترین اشکال در خصوص آن مهم -4-2-1

شاید تالش بسیاری از محققان در انحصار انواع اختالف به هفت مورد، سبب بروز چنین 

عمـوم   ۀ) کـه پایـ  2-3 ۀقتیبـه (شـمار   اشکالی گردیده است. به عنوان نمونه در نظر ابن

بقره در هیچ یک از انواع ال ۀسور 58 ۀشود، اختالف قرائت در آی نظریات بعد محسوب می

» نَغفِر«و سایر قاریان » یُغفَر«، نافع و ابوجعفر »تُغفَر«عامر  گیرد. در این آیه، ابن نمیقرار 

  ).2/215، جزری ابناند ( قرائت کرده

اشکال دیگری که در عموم نظریات این دسته وجـود دارد، غیـر کـاربردی     -4-2-2

معنا نشده اسـت.  به  بودن بعضی از انواع است زیرا در تعدادی از انواع، توجه مستقیمی 
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) ـ که تنها نظر غیر مشتمل بر هفت نوع است ـ به   6-3 ۀخالویه (شمار همچنین نظر ابن

هیچ روی، به معنا و شکل کلمه توجهی نکرده و از این منظر، کاربرد معتنابهی برای آن 

 بندی قرائات وجود ندارد.  در تقسیم

بندی انواع  راهکار برای دسته * این دسته از نظریات به طور کلی و با اصالح، بهترین

بندی شباهت قابـل تـوجهی بـا آن     شوند که در ادامه، جمع اختالف قرائات محسوب می

  خواهد داشت. 

-3، 3-3هـای   تقسیم وجوه اختالف قرائات به حاالت مختلف معنایی (شماره -4-3

10-1، 3-10-7 ،3-12-3 .(  

 

  بررسی

فرالفظـی   ۀشود، توجه بـه جنبـ   این دسته از نظریات اشاره می ۀآنچه دربار -4-3-1

است و به همین سبب، در واقع به انواع اختالف قرائات مربـوط نیسـت بلکـه بـه انـواع      

  مفاهیم قرآنی مرتبط است.

تـوان محـدود کـرد و     انواع مربوط به مفاهیم قرآن را در هفـت مـورد نمـی    -4-3-2

توان  شود، انواع مختلفی را می گونه که در نظرهای گوناگون این دسته مشاهده می همان

 برشمرد. 

انـد ولـی    * در مجموع، این دسته از نظریات هرچند در خالل این بحث مطرح شده

  اخت. توان موضوعاً از این عنوان خارج س می

-3های  معنا با الفاظ مختلف (شماره تقسیم وجوه اختالف قرائات به کلمات هم -4-4

5 ،3-10-3 ،3-12-2.(  

  

 بررسی

معنای آن ـ حتی اگـر در متـون     جایگزینی یک کلمه با کلمه یا کلمات هم -4-4-1

  بشری ممکن باشد ـ ، در قرآن که از لحاظ لفظی معجزه است صحیح نیست. 

های لغوی، تفسیر و توضیح مفهوم لغت یـا   چه بسا منظور از این جایگزینی -4-4-2

شود و موضـوعاً از ایـن بحـث     عبارت باشد که در این صورت داخل در انواع قرائات نمی

 خارج است. 
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خـورد؛ یعنـی    در هیچ یک از قرائات مشهور، چنین قرائاتی به چشـم نمـی    -4-4-3

 در آن وجود داشته باشد. قرائتی که اختالف لغت با لغت دیگر 

توضیح مفـردات قـرآن و تفسـیرکالم     ۀتوان در محدود * این دسته از نظریات را می

  الهی مورد توجه قرار داد و از بحث حاضر خارج است. 

شاید توجه به این نکته قابل توجه باشد که بسیاری از اندیشمندان ـ اعم از شیعی و  

ها را به عدد هفت برسانند. در بین اهل سنت شاید هاند تا تعداد دستاصرار داشته ـسنی 

. مرتبط دانست» احرف ۀاُنزِل القرآن علی سبع«این امر را بتوان به روایت نبوی با مضمون 

این روایت با اختالف در الفاظ، دارای سندهای متعددی در میان منابع روایی و تفسیری 

(ص) روایت شده است که فرمودند: عباس از رسول اکرم از ابناهل سنت است؛ از جمله: 

اَنی جِبریلُ علی حرفٍ فَراجَعتُه، فلم  ۀاَزَل اَستَزیدُه و یَزیـدُنی حتـی اَنتَهِـیَ الـی سـبع      اَقرَ

ـ نظیر طوسی و طبرسـی    اما در میان دانشمندان شیعه ).6/227، بخاری جعفیاحرفٍ (

هیچ وجهی برای هفت دسته دانستن وجود ندارد زیرا نزول  ـ که قبالً نظرشان ذکر شد

ها در این خصوص، ترین آنشیعی که یکی از مهمقرآن بر هفت حرف با توجه به روایات 

إِنَّ النَّـاسَ  به امـام صـادق(ع) عـرض کـردم:      :: فضیل بن یسار گویدباشدروایت ذیل می

اءُ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ  :فرمودند (ع)امام صادق .أَحْرُفٍ ۀِإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَ :یَقُولُونَ کَذَبُوا أَعْدَ

   .مردود است)، 622ـ2/621 ،کلینی رازی( نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ

  

 بندی نهایی تقسیم -5

برای انواع قرائات ارائه نمود کـه در عـین جـامع بـودن،      خاصیبندی توان دستهمی

  بندی با توجه به مبانی زیر ارائه گردیده است:  این تقسیمکاربردی نیز باشد. 

  توجه به حرکت (اعراب و بناء)، سکون، حرف، کلمه.  *

 توجه به شکل نگارش کلمه در قرآن.  *

 توجه به معنای کلمات.  *

ای و تلفظی که شامل این عناوین است: تفخیم، تغلیظ  هدر نظر نداشتن موارد لهج *

و ترقیق؛ انواع مدود؛ انـواع ادغـام اعـم از کبیـر و صـغیر، کامـل و نـاقص، متمـاثلین و         

متجانسین و متقاربین؛ احکام نون ساکنه؛ احکام میم ساکنه؛ فتح، تقلیل و اماله؛ احکـام  

قبیل ابدال، سکت، تسهیل، نقل و هاء ضمیر؛ احکام ضمایر جمع؛ قواعد مختلف همزه از  
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حذف؛ اشمام حرکت و حرف؛ قواعد رفع التقای ساکنین؛ وقف بر موسوم الخـط؛ احکـام   

 هاء سکت؛ یائات اضافه و زائده.  وقف بر کلمات مهموز؛ احکام و انواع سکت و 

کثیر، ابـوعمرو،   توجه به قرائت هفت قاری مشهور (عاصم، حمزه، کسائی، نافع، ابن *

بنـدی انـواع و    ها (ابوجعفر، یعقـوب، خلـف) در دسـته    عامر) و سه قاری ملحق به آن ابن

 شمارش آنها در قرائات.

قـرآن کـریم، ده   «بر اساس کتـاب  گانه  مبنای یاد شده، تمام قرائات ده پنجبراساس 

 هـایی مورد بررسی قرار گرفت و انواع ذیل همراه مثـال » شاطبیه و الدره ۀقرائت از طریق

  شود:   ی هر کدام ارائه میبرا

 ؛ ماننـد:  آن  و معنـاي   تغییر در شـکل   بدون  کلمه  و عالیم  در حرکات  اختالف -5-1

  قرائات سایر  براساس» ثمودَل«و   کسائي  قرائت  اساس بر )68 ،(هود »ثمودٍل«  ۀکلم  قرائت

ـ   براسـاس  مواضـع) و سـایر   152 ،نعاماال» (تَذَکَّرون«  ۀکلم  قرائت؛ )125، دانی(   تاقرائ

؛  )108، دانی( قرائاتسایر   براساس »تَذَّکَّرون«و   از عاصم  حفص  روایتکسائي و و   حمزه

 »یَقتِـروا   لم و«عامر،  ابنو   نافع  تاقرائ  براساس )67 ،فرقانال» (یُقتِروا و لم« ۀکلم  قرائت

  .)164، دانی( براساس سایر قرائات »یَقتُروا  و لم«کثیر و ابوعمرو و  ابن  قرائات  براساس

اختالف در اصول قرائي از قبیل مد، ادغام، اماله و نظایر آن نیز جـزو همـین نـوع     *

  شوند. محسوب مي

ي  ابا تغییـر در معنـ  و  تغییر در شکل  بدون  کلمه  و عالیم  در حرکات  اختالف -5-2

  قرائـت   براسـاس  )37 ،بقـره ال( »کلمـاتٌ   ربه  من آدمَ  فتلقي«  عبارت  قرائت ؛ مانند: آن

  ۀکلمـ   قرائت؛  )73، دانی( تاقرائسایر   براساس» کلماتٍ  ربه  من آدمُ  فتلقي«و  کثیر ابن

؛  )225، دانی( تاقرائ سایر  براساس» ةُالحمّ«و   عاصم  قرائت براساس )4 ،مسدال( »ةَالحمّ«

و روایـت    کثیر و ابوعمرو ابن  تاقرائ  براساس )93 ،کهفال» (بین السَّدَّین«عبارت   قرائت

  .)145، دانی( و روایات  تاقرائسایر   براساس »بین السُّدَّین«و حفص از عاصم 

  ۀکلم  قرائت ؛ مانند:و معناي آن  تغییر در شکل  بدون  کلمه  در حروف  اختالف -5-3

   اسـاس  بـر » وَ الیُقبَـلُ «و   ابـوعمرو کثیر و  ابن  قرائات  اساس بر )48 ،بقرهال( »وَ التُقبَلُ«

ـ   اسـاس  بـر ) 158 ،نعـام اال( » اَن یَـأتِیَهُم «  ۀکلم  قرائت؛  )73، دانی( قرائاتسایر     تاقرائ

   ۀکلمــ  قرائــت؛  )108، دانـی ( قرائــاتسـایر    براســاس»  اَن تَـأتِیَهُم «و  حمـزه و کســائي 

سـایر    براسـاس »  فَنادَتـهُ «و  کسـائي حمـزه و    تاقرائ  براساس) 39 ،عمران (آل » فَناداهُ«
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  . )88-87، دانی( قرائات

؛  ي آن ابا تغییر در معنـ   همراهو  تغییر در شکل  بدون  کلمه  در حروف  اختالف -5-4

  کسائيو   حمزه  قرائات  براساس )6 ،حجراتال ؛94 ،نساءال( »واتبَّثَتَفَ«  ۀکلم  قرائت مانند:

 بـر  )55 ،عنکبوتال( »نَقولُ« ۀکلم  قرائت؛  )97، دانی( قرائاتسایر   اساس بر» نوایَّبَتَفَ«و 

؛ )174، دانـی ( قرائاتسایر   براساس » یَقولُ«و  کثیر عامر و ابن ، ابنابوعمرو  تاقرائ  اساس

و روایت شـعبه    حمزه و کسائي  تاقرائ  براساس )19 ،عنکبوتال» (تَرَوا لم او« ۀکلم  قرائت

  .)173، دانی( و روایات  تاقرائ سایر  براساس »یَرَوا لم او«و از عاصم 

؛  اي آنتغییر در معنـ   و بدون  با تغییر در شکل  همراه  کلمه  در حروف  اختالف -5-5

از   حفـص   روایـات  وابـوعمرو    قرائت  براساس )69 ،عرافاال( » ۀسطبَ«  ۀکلم  قرائت مانند:

سـایر    براسـاس »  ۀصـط بَ«کثیـر و   از ابـن   عامر و قنبل از ابن  ، هشام از حمزه  ، خلف عاصم

  روایـات   براسـاس  )37 ،طورال( » رونیطِسَالمُ«  ۀکلم  قرائت؛ )81، دانی( و روایات  قرائات

 و روایـات   قرائـات سـایر    براسـاس »  رونیطِصَالمُ«عـامر و   از ابن  کثیر و هشام از ابن  قنبل

قرائت حمزه (با   براساس و سایر مواضع) 6 ،الحمد» (الصِّراط«  ۀکلم  قرائت؛ )204، دانی(

کثیـر و   روایت قنبل از ابن  براساس »السراط«اختالف در راویانش) به اشمام صاد با زاء، 

  .)19-18، دانی( بر اساس سایر قرائات و روایات» الصراط«

  قرائـت  ؛ ماننـد:  اي آنو معنـ   با تغییر در شـکل   همراه  کلمه  حروفدر   اختالف -5-6

 قرائاتسایر   براساس»  لِاَهَبَ«و  نافع وابوعمرو   تاقرائ  براساس )19 ،(مریم » لِیَهَبَ«  ۀکلم

ـ   قرائت  اساس بر )12 ،رحمنال( » ذَا العَصفِ«  ۀکلم  قرائت؛ )148، دانی( ذُو «مر و اعـ  ناب

ـ ( » ذُو الجَـاللِ «  ۀکلم  قرائت؛ )206، دانی( قرائاتسایر   براساس»  العَصفِ  )78 ،رحمنال

  .)207، دانی( قرائاتسایر   براساس»  ذِي الجَاللِ«مر و اع ناب  قرائت  براساس

 » ۀمغفر  سارعوا الي«  عبارت  قرائت ؛ مانند:  حرف  یا کاهش  در افزایش  اختالف -5-7

سایر    براساس» ۀمغفر  و سارعوا الي«عامر و  و ابن  نافع  قرائات  براساس )133 ،عمران (آل

عامر و  و ابن  نافع  قرائات  براساس )54 ،مائدهال» (یَرتَدِد« ۀکلم  قرائت؛ )90، دانی( تاقرائ

 ؛38 ،فرقـان ال ؛68 ،(هود »ثَمودَا «  ۀکلم  قرائت؛ )99، دانی( تاقرائسایر   براساس »یَرتَدَّ«

سـایر    براسـاس »  ثَمـوداً «و  عاصـم و حمـزه    تاقرائ  براساس )51 ،نجمال ؛38 ،عنکبوتال

  .)205، دانی( قرائات

  هللا  فـان «  عبـارت   قرائـت  ؛ مانند: کلمهیا تبدیل   کاهش ،در افزایش  اختالف -5-8
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   براسـاس »  هو الغنـي   هللا  فان«عامر و  و ابن  نافع  قرائات  براساس )24 ،حدیدال( » الغني

 عامر ناب  تاقرائ  براساس )132 ،بقرهال( »وَ اَوصي«  ۀکلم  قرائت؛ )208، دانی( تاقرائسایر 

 )93 ،سـراء اال( »قالَ«  ۀکلمـ   قرائت؛ )77، دانی( قرائاتسایر   براساس» وَ وَصّي«و  نافع و

  .)141، دانی( قرائاتسایر   براساس» قُل«و  عامر کثیر و ابن ناب  تاقرائ  براساس

با تغییـر در  و  تغییر در شکل  بدون   کلمهو حروف   و عالیم  در حرکات  اختالف -5-9

براساس » تُغفَر«نافع،   قرائت  براساس )58 ،بقرهال( »یُغفَر«  ۀکلم  قرائت ؛ مانند: ي آن امعن

 »یَنتَجـونَ وَ «  ۀکلمـ   قرائـت ؛ )73، دانـی ( قرائاتسایر   براساس» نَغفِر«و  عامر قرائت ابن

  .)209، دانی( قرائاتسایر   اساس بر» وَ یَتَناجَونَ«و  حمزه  قرائت  براساس )8 ،مجادلهال(

 

  

  گیری نتیجه

عمـوم   ۀطبق روایـات منقـول از اهـل بیـت(ع) و عقیـد     هر چند اختالف قرائات  -1

راویان و ناقالن پدید آمده و ارتباطی به قرائت نازل شده از  ۀاندیشمندان شیعه، از ناحی

جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم(ص) ندارد، اما به جهات مختلف همواره مـورد توجـه   

 مفسران، فقیهان و دانشمندان علوم قرآنی در طول تاریخ بوده است.

های هفت قرائت الحروفشود، تمام فرشزمانی که کل اختالف قرائات بررسی می -2

مشهور ـ صرف نظر از موارد مربوط به لهجات عرب یا اصول قرائی از قبیل ادغام و مدّ ـ   

شود. این تعداد % از کل کلمات قرآن را شامل می28/2کلمه یعنی حدود  1776تنها در 

گـردد.  % بـالغ مـی  56/2کلمـه و حـدود    1996و درصد، در بررسی ده قرائت مشهور به 

 78000ین اختالفات، شمار اندکی از کل کلمـات قـرآن (در حـدود    مشخص است که ا

 کلمه) را دربر گرفته است.

یاد شده در قرائات سبع  ۀگانشمارش کلمات دارای اختالف از هر یک از انواع نه -3

  د:باش جدول ذیل ميشرح  و عشر در کل قرآن به

  

  نوع اختالف
در  اتتعداد اختالف

  هفت قرائت
در  اتتعداد اختالف

  ده قرائت
1  611  680  
2  766  886  
3  44  49  



 1391مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان   36

  نوع اختالف
در  اتتعداد اختالف

  هفت قرائت
در  اتتعداد اختالف

  ده قرائت
4  155  165  
5  56  56  
6  9  11  
7  41  43  
8  20  24  
9  55  71  
بین دو  مشترك

  نوع
9  11  

  1996  1766  جمع

  

، انفراد قاریان و راویان در قرائت کلمات قرآن است که اهمیتیکي از نکات حایز  -4

  :ارائه شده استدر جدول ذیل نیز از این بررسی مشخص و آمار آن 

  

  قاري یا راوي
تعداد مواضع انفراد در 

  هفت قرائت
تعداد مواضع انفراد در 

  ده قرائت
  عاصم
  حفص
  شعبه

31  
51  
60  

24  
37  
57  

  حمزه
  خلف
  خالد

76  
0  
0  

46  
0  
0  

  کسائي
  دوري

  ابوالحارث

61  
0  
0  

43  
0  
0  

  خلف
  اسحاق
  ادریس

  ــ
  ــ
  ــ

0  
0  
0  

  نافع
  ورش
  قالون

79  
1  
0  

35  
1  
0  

  ابوجعفر
  وردان ابن
  جماز ابن

  ــ
  ــ
  ــ

115  
6  
2  
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  قاري یا راوي
تعداد مواضع انفراد در 

  هفت قرائت
تعداد مواضع انفراد در 

  ده قرائت
  ابوعمرو
  دوري
  سوسي

96  
0  
0  

66  
0  
0  

  یعقوب
  رویس
  روح

  ــ
  ــ
  ــ

96  
28  
9  

  کثیر ابن
  بزي
  قنبل

74  
38  
48  

66  
38  
6  

  عامر ابن
  هشام

  ذکوان ابن

125  
27  
12  

92  
26  
8  

  801  779  جمع
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