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 اختالف قزائات ٍ ػذم تحزیف قزآى تؼارض

 *عیذ هزتضی پَرایَاًی    20/1/86تاریخ دریافت: 
 9/4/86تاریخ پذیزػ: 

 

 چکیذُ
اؾت کٍ ذوًز أککٕوس زاضز َط وع  وطز      اؾالم)ل(پٕبمجط قطآن مٗجعٌ جبيزان ي جُبوٓ 

َوبْ مرلفیوٓ کوٍ اظ آٔوب  آن      قطائوت  پبک آن ضا ورًاَس آلًز. ثب مكبَسٌزامه  أحطٔف

َبْ  ًووب ًن ثوٍ مٗىوبْ يضيز     ومبٔس کٍ آٔب يجًز قطائت يجًز زاضز، أه پطؾف ضخ مٓ

مجحث قطائب  ي وٕع ٖسم أحطٔف قطآن اظ مجبحث مُم ي کفٕوسْ   أحطٔف زض قطآن وٕؿت.

َوط ٔو     بن زض َوً  اٖهوبض مرلفوف زضثوبضٌ    پػيَو  کٍ زاوف ٖفًم قطآوٓ اؾت، أب جبئٓ

َوب   اووًأ قطائوب  ي حجٕوت آن    اوس ي أیهٕالً زض مًضز پٕكٕىٍ َبٔٓ وگبقلٍ مؿلقالً کلبة

َبٔٓ قسٌ اؾت. َمچىٕه زض زفٕ قجٍُ أحطٔف زالئل ملٗوسزْ ثٕوبن  كولٍ ي     نحجت

أٗبضو  اوس. ا طچٍ َمًاضٌ أه ؾؤا  زض قطآن کطٔم ضا اظ َط ًوٍ زؾلکبضْ مهًن زاوؿلٍ

قًز اظ َطفٓ مٗلقس ثٍ ٖسم أحطٔف قطآن ثًز ي  أه زي مُفت مُطح ثًزٌ کٍ چگًوٍ مٓ

َبْ فطايان ضا زض ظمٕىٍ قطائوت قوطآن قوبَس     َبْ مرلفف ي اذلالف اظ َطف زٔگط قطائت

زي ضا زض أٗبضو َوم وساوىوس ي ٔوب ا وط َوم       اوس َط ع أه ثًز؟ امب محققٕه ٔب ؾٗٓ کطزٌ

مب اؾبؾک  اوس مكکل ضا حل کىىس. ثب أمؿ  ثٍ ٖجبضاأٓ مجُم ذًاؾلٍاوس  أٗبضو قبئل قسٌ

أه زي مقًلٍ ضا زض أٗبضو َم زاوؿولٍ ي أوالـ ٖفموب ضا زض حول أوه مكوکل وبکوبفٓ        

ٔىحول ثوبقٓ مبووسٌ ي اقوسام موؤرطْ زض أوه ظمٕىوٍ         زاوٕم ي مٗلقسٔم َىًظ مؿکلٍ ال مٓ

ًٌ محلمول زض نوسز حول    ثٕبن يجنًض  وگطفلٍ اؾت، زض ولٕجٍ زض أه ضاؾلب زض مقبم 

 أم. مؿکلٍ ثطآمسٌ

 اذلالف قطائب ، ٖسم أحطٔف قطآن، أٗبضو، حقٕقت قطآن. :کلیذٍاصگاى
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 هقذهِ

ٍ  ٔکٓ اظ پسٔسٌ اْ زض مٕوبن   َبٔٓ کٍ زض أبضٔد قطآن ضخ ومًز ي آربض آن ثٍ نًض  ضٔكو

زؾلبئعْ ثوطاْ   مؿفمبوبن ثط جبْ مبوسٌ، پسٔسٌ اذلالف قطائب  اؾت. اظ آوجب کٍ أه امط

ثطذٓ اظ ذبيضقىبؾبن ثطاْ أُبجم ثٍ قطآن ي ازٖبْ أحطٔف زض أه کلبة آؾمبوٓ فوطاَم  

پسٔسٌ ثًزٌ ي زض مقبم حول  قبئل ثٍ أٗبضو مٕبن أه زي ضزٌ، أه مقبلٍ ثب وقس أه قجٍُ آي

ولٕجٍ مجبحث مقبلٍ ثطاْ زؾلٕبثٓ ثٍ مقهوًز کوالم زض ؾوٍ     زض .أٗبضو ثطآمسٌ اؾتأه 

 ثسٔه قطح أىٕٓم قسٌ اؾت:   ثرف ي

زض ثرف ورؿت مٗىٓ ي میًُم قطائت ي پٕسأف اذلالف قطائوب  ضا موًضز ثطضؾوٓ    -1

 قطاض زازٔم.

 زض ثرف زيم يمه أککٕس ثط حقٕقت قطآن، ٖسم أحطٔف آن ضا مىٗکؽ ؾبذلٕم.-2

َبْ  زض ثرف ؾًم أٗبضو اذلالف قطائب  ي ٖسم أحطٔف قطآن ضا أجٕٕه کطزٌ ي ضاٌ-3

 ضو ضا قطح زازٔم. حل أٗب

 

 فزضیِ تحقیق

مًئً اذلالف قطائب  ي ٖسم أحطٔف قطآن، ٔکٓ اظ مؿبئل مُم ي چبلف ثطاوگٕع زٔوه  

ثبقس. ثب يجًز مٗجوعٌ زاوؿوله قوطآن کوطٔم ي ٖوسم       کىًن مٓ اؾالم اظ اثلساْ أکؾٕؽ أب

ضَوبْ  أًاوس ثؿوٕبضْ اظ ثبي  اْ کٍ ثط أه ثبيض اؾالمٓ ياضز قًز، مٓ أحطٔف آن، َط ذسقٍ

اؾالمٓ زٔگط ضا وٕع ملعلع  ؾبظز. فطيٍٕ محًضْ ثحث مصکًض أه اؾت کٍ آٔوب اذولالف   

ٖواليٌ مىبظٖوب    ٍ يجًز أه اذولالف قطائوب  ثو   قًز؟  زض قطائب  مًجت أحطٔف قطآن مٓ

َبْ مرلفف، ثبٖث قسٌ کٍ ثطذٓ أوًَم   اْ مٕبن اَل ؾىت ي قٍٕٗ زض زيضٌ زٔىٓ ي فطقٍ

 قسٌ اؾت. ومبٔىس کٍ مله قطآن، أحطٔف

أطْ ثطذوًضزاض   مُطح ثًزٌ ي اظ حؿبؾٕت ثٕف قطآن ٔکٓ اظ مؿبئل مُمٓ کٍ زض مًضز

ئوػٌ  ٍ بوٓ ثثبقس کٍ پًٕؾلٍ زض حًظٌ قطآوٓ، شَه َط مؿفم لٍ أحطٔف قطآن مٓاؾت مؿک

َوب اٖوم اظ    زاوكمىسان أه ٖفم ضا ثٍ ذوًز مكولً  زاقولٍ، الجلوٍ َطچىوس کوٍ َموٍ آن       

مؿفمبوبن ٖبزْ ي ٔب زاوكمىسان ثب وٓط ثٍ زالٔل ٖقفٓ ي  ًآَ أبضٔد، ٔقٕه ي اٖلقوبز ثوط   

ٖسم أحطٔف قطآن ضا زاضوس ي مٗلقسوس کٍ أه قطآوٓ کٍ امطيظ زض زؾت زاضوس ٖوٕه َموبن   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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وبظ  قسٌ ي چٕعْ اظ آن کوم   حًط  محمس نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ٍ زٔطيظ ثطقطآوٓ اؾت ک

اْ وٕع ثط اؾبؼ  ط ي ٖسٌوگثٕه ي ْبَط اْ اظ افطاز کًأٍ ي ظٔبز وگطزٔسٌ، امب زض أه مٕبن ٖسٌ

َبْ پٕكوٕه أحطٔوف قوسٌ اؾوت      ًَض کٍ کلبة  ًٔىس َمبن مٓ زقمىٓ ثٍ اؾالم ي قطآن

َب وٕع اقبضٌ  ي ضيأته مٕبن ثٍ ًْاَط ثطذٓ اظ احبزٔث أه کلبة وٕع أحطٔف قسٌ ي زض أ

 کىىس. مٓ

َیوت ٔوب    ضا َبْ  ًوب ًن اظ قطآن کطٔم کٍ ثطذٓ آن لٍ اذلالف قطائب  ي ٔب قطائتمؿک

زاوىس اظ جمفٍ مؿبئل ثؿوٕبض مُموٓ اؾوت کوٍ َموًاضٌ قوجٍُ        زٌ ي ٔب چُبضزٌ قطائت مٓ

 أحطٔف قطآن کطٔم ضا ثٍ زوجب  زاقلٍ اؾت.

 

 ٌِ تحقیقپیؾی

أوطٔه   أٗبضو اذلالف قطآئب  ي ٖسم أحطٔوف قوطآن ٔکوٓ اظ مؿوبئل محوًضْ ي مُوم      

ٍ   ثبقس کٍ ٖقٕسٌ ثط َط کوسام اظ آن  ظٔطثىبْ ٖفًم اؾالمٓ مٓ اْ اظ مًيوًٖب    َوب مجمًٖو

زَوس. اظ آوجوب کوٍ زض زيضان حبيوط أوه مًيؤً زض کوبوًن         اؾالمٓ ي زٔىٓ ضا ألٕٕط مٓ

لٍ زض زض أوه مؿوک   مٓ قطاض  طفلٍ اؾوت  الظموٍ أحقٕو    أًجُب  فطق اؾالمٓ ي غٕطاؾال

ثبقس کٍ زض أه ثرف ثٍ ثطضؾٓ آن  قىبؾٓ آن مٓ اذلٕبض زاقله پٕكٕىٍ أحقٕ  ي کلبة

 پطزاظٔم. مٓ

ظمبن ثب وعي  قطآن ي زض مله آٔب  يحٓ  ث أحطٔف وبپصٔطْ قطآن ضا ثبٔس َمپٕكٕىٍ ثح

وبپصٔطْ  لکٍ وقٍُ آغبظ ي ؾىگ ثىبْ ذفأًان ثٍ أه وکلٍ اشٖبن ومًز  جً کطز. مٓي جؿت

الیبِ قطآن ضا، ذًز قطآن پٓ وُبزٌ اؾت. أه مًئً مًضز اقجب  جسْ زاوكمىسان قٕٗٓ 

ق( کٍ أب حوسيزْ فطنوت ثوطاْ    1134 -906)أب زيضَٓ اذٕط اؾت. أىُب زض ٖهط نیًْ

ٍ    جمٕ ؿوٕط  الْ مىوبثٕ حوسٔ،ٓ، أی   آيضْ اذجبض فطاَم قس ضيأب  أحطٔف وموب وٕوع زض الثو

 ؾوٕس چىوس اظ امبمٕوٍ، مووبوىس    ثبلمکرًض أیبؾٕط ضيأٓ ي قطح اذجوبض قوطاض  طفلىوس ي أىوٓ     

ثٍ اؾلىبز ثٍ أه اذجبض ثٍ أحطٔوف قوطآن    اثًالحؿه فلًوٓق( ي 1112)م/اهلل جعائطْ وٗمت

 طأف ٔبفلىس. لٕکه اک،ط قطٔت ثٍ اأیبق امبمٍٕ َمچىبن ثٍ ٖالج احبزٔث زض أوه ظمٕىوٍ   

 محوس   «فهول الرُوبة  »أحطٔف وبپصٔطْ قطآن  ًآَ زازوس، أىُب کلبة پطزاذلىس ي ثٍ 

 آٔس. ق( چبلكٓ زٔگط زض أه ثؿلط أبضٔرٓ ثٍ قمبض م1320ٓ)م/ وًضْ
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أطْ وكبن زازووس   زاوكمىسان امبمٍٕ ثٍ أه مؿکلٍ أًجٍ افعين أه کلبة،پؽ اظ أکلٕف 

ٍ   ي زٌ أحطٔوط زضآيضزووس. ووعز      َب کلبة مؿلقل زض ظمٕىٍ ؾالمت قطآن اظ أحطٔف ثوٍ ضقول

     ٍ آووبن کوٍ     اْ ثوؽ زٔطٔىوٍ زاضز   زاوكمىسان وٕع ثحوث أحطٔوف وبپوصٔطْ قوطآن، پٕكوٕى

اوس، میؿطان زض مقسمٍ أیؿٕط ٔب زض َٓ قطح آٔبأٓ کٍ  َبٔٓ زض فًبٔل قطآن وگبقلٍ کلبة

مطثًٌ ثٍ مًئً ؾالمت قطآن اؾت، انًلًٕن زض ثحث وبؾد ي مىؿًخ ي حجٕت ْوًاَط  

ض ثحث جًاظ قطائت ؾجٍٗ زض ومبظَب ي  عٔىف ٔ  ؾًضٌ ثٗس اظ حمس ي وٕع زض آٔب ، فقُب ز

ٍ  َبْ مٗبض اْ اظ کلبة پبضٌ  :1385، وجوبض ظاز وبن   اووس)و :  ف زٔىٓ ثٍ أه مؿوکلٍ پطزاذلو

72). 

ٓ زض وگبَٓ اجمبلٓ ثٍ کلت اذلالف قطائ قوًز کوٍ    ب  ي ٖسم أحطٔف قطآن، زضٔبفلٍ مو

اْ اؾت کٍ اظ قطن ؾًم أب پوىجم   أبضٔرٓ ي وعأ فطقٍ َب ضئکطزْ ضئکطز غبلت أه کلبة

َبْ ثؿٕبضْ ثٍ ضقلٍ أوکلٕف   کىًن ازامٍ ٔبفلٍ اؾت. زض أه ظمٕىٍ کلبة قکل  طفلٍ ي أب

ٍ    ٔ  اظ ضيظوٍ ي زضٔچٍ زضآمسٌ اؾت کٍ َط اووس)ضک:   اْ ذبل ثٍ مًيؤً موصکًض پطزاذلو

، 1394ي إٔوط   ذوطزاز  کلبثكىبؾٓ ٖسم أحطٔف قطآن، ؾب  ثٕؿوت ي قكوم، قومبضٌ زيم،   

 فهفىبمٍ آٔىٍ پػيَف(.

ثٍ شکط ثٕف اظ نسَب کلبة، مقبلٍ ي پبٔبن وبمٍ پطزاذلٍ اؾت کوٍ   اجمبالًمقبلٍ مصکًض 

ٓ اظ أه آربض، ثوٍ  لٍ ٖسم أحطٔف قطآن زاضوس. زض ثطذَط ٔ  وگبَٓ ملیبي  ي ئػٌ ثٍ مؿک

کٍ مًيؤً محوًضْ ثحوث    لٍ ثب أٗبضو اذلالف قطائب  وٕع پطزاذلٍ قسٌ اضأجبٌ أه مؿک

  ٕطز.   ي ٖسم أحطٔف قطآن ضا زض ثط ومٓأه مقبلٍ ٔٗىٓ اذلالف قطائب

کىًن نسَب مؿلكطق ضاجٕ ثٍ قوطآن کوطٔم    زض ضاثٍُ ثب اذلالف قطائب  اظ قطآن وٕع أب

ه اوس کٍ ثؿٕبض قبثل أکمول ي ثطضؾوٓ اؾوت، اموب زض أو      أحقٕ  کطزٌ ي آربضْ مىلكط کطزٌ

ىمبٔس ي آن ٖفت  عٔىف َسفمىس ثطذٓ مًيًٖب  ٍ يطيضْ مٕذهًل أًجٍ ثٍ ٔ  وکل

مجوبح،ٓ کوٍ ذبيضقىبؾوبن زض      أوطٔه  أحقٕقٓ زض ذهًل قطآن کطٔم اؾت. ٔکٓ اظ مُوم 

بلٗوٍ ي أحقٕو  زض ذهوًل آن    َبْ قطآوٓ ذًز ثسان أًجٍ جسْ ومًزٌ ي ثٍ مُ پػيَف

ملٗفو  ثوسان،    َبْ ٍ أطٔه ظٔطقبذ ثبقس کٍ ٔکٓ اظ مُم لٍ أبضٔد قطآن مٓاوس، مؿک پطزاذلٍ

َبْ مرلفف زض مٕبن اٖطاة ي وقوف آن زض   لٍ جمٕ آيضْ قطآن، قطائب  ي يجًز لُجٍمؿک

 قطآوٓ اؾت.   ثٍ يجًز آمسن اذلالف قطائب  
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ٓ  پٕكٕىٍ يجًٌ اذلالف قطائب  ي اضأجبٌ آن ثب أحطٔف قطآن أوًان پوؽ اظ ضحفوت     ضا مو

ؿجت ثٍ آمًظـ قوطآن، ثوٍ أوسضٔ     ثب أًجٍ ثٍ اَلمبم مؿفمبوبن وضؾً  ذسا)ل( زاوؿت. 

محبفل ي مساضؾٓ زض حًظٌ قطائت قطآن زض وقبٌ مرلفف ثوط پوب  طزٔوس کوٍ زض ضرؼ َوط      

ظموبن ثوب  ؿولطزٌ قوسن زأوطٌ       کسام، ٔکٓ اظ نحبثٍ ثىبم پٕبمجط)ل( قطاض  طفت. امب َوم 

ب  ثوٍ  أٗفٕم ي أٗفّم قطآن ثٍ أسضٔ  اذلالفبأٓ وٕع زض ثٕه قبضٔبن پسٔساض قس ي أه اذلالفو 

أوًان ثوٍ    وًثٍ ذًز مًجت أحًالأٓ زض ظمٕىٍ ثُؿبظْ قطائت قطآن  طزٔس کٍ اظ جمفٍ مٓ

قکل  ٕطْ قطائب  ؾجٍٗ اقوبضٌ   ي مؿبئفٓ چًن أًحٕس مهبحف، انالح ضؾم الرٍ قطآن،

 کطز. 

َبْ مرلفف اظ قطآن قبئل قسوس، قٍٕٗ اظ َمبن آغوبظ   ثب يجًْ کٍ اَل ؾىت ثٍ قطائت

زَوس ي قبئول ثوٍ ووعي       ط اؾبؼ يجًٌ  ًوب ًن ضا مًضز أطزٔس قطاض مٓاوسٔكٍ وعي  قطآن ث

 طزز کٍ أه اوسٔكٍ ثوٍ وًثوٍ ذوًز ضاٌ ضا ثوط      کلبة ذسا ثط اؾبؼ حطف ي قطائت ياحس مٓ

 ثىسز. أحطٔف قطآن مٓ

ن  طزٔس کٍ زض ضاثٍُ ثب پٕكوٕىٍ  ثبٔؿت ثٍ أه ولٕجٍ ضَىمً پؽ اظ مقسمب  معثًض مٓ

ٍ  ٖسم ئب  يأحقٕ  ٔٗىٓ اذلالف قطا مقبلوٍ، کلوبة ي    أحطٔف قطآن آربض ثؿٕبضْ مه جمفو

   ٍ اووس    پبٔبن وبمٍ مًجًز اؾت کٍ َط ٔ  ثٍ وحًْ ملمبٔع ي جسا ثٍ ثحوث موصکًض پطزاذلو

أط ثوٍ ٖوسم أحطٔوف     لٕکه زض مىبثٗٓ کٍ زض أه ظمٕىٍ ثٍ ضقلٍ أحطٔط زضآمسٌ اؾت، ثٕف

قوجُب  أحطٔوف، زٔوس بٌ ٖبلموبن     قطآن زض قبلت وقس ي ثطضؾٓ ضيأب  أحطٔف، پبؾد ثوٍ  

پًقوٓ   اؾالمٓ زض ضاثٍُ ثب أحطٔف ي ... پطزاذلٍ قسٌ ي اظ اضأجبٌ أه زي ثب ٔکسٔگط چكوم 

قسٌ اؾت کٍ وگبضوسٌ زض أحقٕ  مصکًض ؾوٗٓ زاضز کوٍ ثوٍ أوه مقهوًز ٔٗىوٓ أٗوبضو        

 اذلالف قطائب  ي ٖسم أحطٔف قطآن ضاٌ جًٔس.

 

 یؼ اختالف قزائاتگفتار اٍل: هؼٌی ٍ هفَْم قزائت ٍ پیذا

 هفَْم قزائت هؼٌی ٍ.1

ثٍ مٗىٓ جمٕ کطزن ي يومٕمٍ وموًزن حوطيف ثوٍ ٔکوسٔگط زض      « قطر»قطائت اظ ضٔكٍ 

 ٓ قوًز   جُت ذًاوسن پكت ؾط َم کفمب  اؾت. قطائت ا طچٍ ثٍ مُف  ذًاوسن  یلٍ مو

امب َج  أهطٔح للت قىبؾبن ثٍ مٗىٓ ذًاوسن ثب زقت اؾت کٍ زض أطإٔل قطآن وٕوع أوه   
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ثوٍ مٗىوبْ ذًاووسن َموطاٌ ثوب زقوت       « قوطآن »ىب لحبِ قسٌ اؾت ي ثط أه اؾبؼ ياغٌ مٗ

فطإَوسْ، مٗجوم مقوبٕٔؽ    اوس) حطيف ي کفمبأٓ اؾت کٍ ثٍ َم پًٕؾلٍ ي يومٕمٍ قوسٌ  

(. امط ثٍ قطائت زض آغبظ ايلٕه آٔب  وبظ  قسٌ، حبکٓ اظ اَمٕت مًئً الفلٍ، شٔل مبزٌ قطر

ٍ ؾًضٌ معمّل، ذسايوس پٕبمجطـ ضا ثٍ قطائت قطآن کطٔم وعز پطيضز بض اؾت ي زض آذطٔه آٔ

َر ٔمَو الُقرآى﴿ذًاوس:  فطا مٓ  .﴾َفأقَرُؤا َما َتَیسَّ

 

 پیذایؼ اختالف قزائات.2

ملوکذّط اظ ووعي  يحوٓ اؾوت ي زض ٖهوط نوحبثٍ ي        -جمٕ قطائت -ب انُالح قطائب ام

ْ  ًوب ًن ي مرلفیوٓ اظ  َب أبثٕٗه، ثٍ أسضٔ  قکل  طفت. اذلالف قطائب  حبکٓ اظ قطائت

  ًاض زض مٕبن مؿفمبوبن ضياج ٔبفت.قطآن اؾت کٍ ثٍ ؾجت ًٖامفٓ، أه ضذساز وب

قس. قرم  وبظ  مٓ (ل)زض حقٕقت، کالم يحٓ ثٍ ٔ  َطٔ  ي قطائت ثط ضؾً  اکطم

ٓ    أكبن وٕع َمبن قطائت ي موب مٗلقوسٔم کوٍ     فطموًز.  وم ياحس ضا ثط مؿوفمبوبن اثوال٘ مو

ؿالم َم ثط َمبن قطائت پبٔجىس ثًزوس ي ثب اقبضاأٓ ثٍ پٕطياوكبن ؾوٗٓ  مٗهًمٕه ٖفُٕم ال

إنَّ القطآنَ ياحسٌ وع  مِه ٖىوس  » فطمًزوس: (ٔ)امبم ثبقطزض پبالٔف َط ًوٍ اذلالفٓ زاقلىس. 

 (.601: 2کفٕىٓ، کبفٓ، ج«)اإلذلالف ٔجٓءٔ مِه قجل الطّياِ ياحس يلکهّ

ض ظمبن وعي  يحٓ، اذولالف قطائوب  ثوًزٌ ي    زض ثطاثط أه زٔس بٌ  طيَٓ مٗلقسوس کٍ ز

نًض   طفلٍ اؾت. آوچٍ وبْط ثوٍ أوه َوطظ أیکّوط      پٕبمجط اکطمأه امط ثٍ زؾلًض قرم 

ٓ « رحطُفّ ع  القطآنُ ٖفٓ ؾٓجٗووَ» كلٍ َمبن حسٔث مٗطيف  ٓ ثبقوس کوٍ    مو زض  ؾوًَٕ

ٓ   کطزٌآن ضا اظ ثٕؿت ي ٔ  نحبثٓ وقل  «االأقبن» مهوساق   زاووس ا طچوٍ زض   ي ملوًاأط مو

 (.123ؾًَٕٓ، االأقبن فٓ ٖفًم القطآن: کىس) جٗوّ احطف أب چُل مًضز ضا وقل مٓؾ

بن اَل ؾىت، قطائوب  مرلفوف   پػيَ حطف: قً  غبلت زض مٕبن آضاء قطآنأًجٍٕ ؾجّٗ ر

حجلوٓ، پػيَكوٓ زض أوبضٔد قوطآن:     )ٍ اذلالف لُجٍ وٕع قبثل زفوبٔ اؾوت  چىس کاؾت َط

زض ثطاثوط أوه ضيأوت ؾوبذلگٓ      ٓمًيٕ  ٕطْ نوطٔح زض  م نبزق ٖفٍٕ الؿالمامب  (279

کفٕىوٓ، الکوبفٓ،   «)ٓ حٓطفٍ ياحسٍ مِه ِٖىسِ الًاحوسِ کصثًا رٖساءٔ اهللِ لکىٍّ وَعَ  ٖٓف»فطمبٔس:  مٓ

پٕبمجط نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي أه حسٔث ال اقل زاللت قطائب  مرلفف قطآن زض ظمبن  (.601: 2ج
ٓ  ،کىس ضز مٓمکذًش اظ حسٔث ؾجٗوّ احطف ضا  آلٍ ي ؾفّم زاضز کوٍ يحوٓ    ي مؤکّساً ثٕبن مو



 19/ قرآو یفتعارض اختالف قرائات و عدم تحر

الُٓ ثٍ ٔ  قطائت ثط وجٓ مکطّم اؾالم نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ي ؾفّم وبظ   كلٍ ي أكبن َم 

اوس. ثٍ َٕچ يجٍ مؿکلٍ قطائب  زض ظموبن   ثٍ َمبن نًض  آٔب  ضا ثط مؿفمبوبن اقطاء فطمًزٌ

کوٍ قطائوت قوطآن     ب  اظ آن جبئٓثٕه مؿفمبوبن مُطح وجًزٌ اؾت. ثٍ َط ح پٕبمجطحًًض 

َبْ مؿفمٕه ثب کلبة الُٓ ثًز ي آٔب  ي ضيأب  فطاياوٓ، موطزم ضا   أطٔه أٗبمل ٔکٓ اظ مُم

اْ ملکیّول أوه    کطز اظ َمبن ازياض ورؿلٕه، پًٕؾلٍ ٖسٌ أه مُم أطغٕت ي أكًٔ  مٓثٍ 

 ٖجوساهلل  زْ چوًن زاض قطائت ي أٗفٕم قطآن زض جبمٍٗ اؾالمٓ ثًزوس، افطا ي ُٖسٌ ،ًلٕتمؿئ

ٓ  ، ٖجساهلل ثه ٖجوبؼ ، ثه ربثت ظٔس، السضزاء اثً، اثّٓ ثه کٗت، ثه مؿًٗز ، اثًاالؾوًز زيئفو

أًان اظ ايلٕه َجقب  قطاء نحبثٍ ي أوبثٕٗه   ضا مٓ اثًٖجسالطحمه ؾفّمٓي  قٕؽ ثهّ ٖفقمو

 (.170َمبن: ثطقمطز)

، غٕوط قبثول مقبٔؿوٍ    ثٕه أوه افوطاز   امٕط المؤمىٕه ٖفٍٕ الؿالمٖسم يجًز وبم مجبضک 

َب ثٍ قوطآن ثوًز ي قبٔؿولٍ     ثًزن أكبن ثب زٔگطان اؾت ي اي مطجٕ َمٍ نحبثٍ ي اٖفم آن

 َطاظ زٔگطان آيضز. حًط  ضا َموٕؿت کٍ آن 

ٓ  پٕبمجط نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ي ؾوفّم نحبثٍ قبضْ، آٔب  ضا اظ  قوىٕسوس ي زض حبفٓوٍ    مو

َب ثًز. ثٍ ٖواليٌ زض   ک ي مٕٗبض حبفٍٓکطزوس ي حلٓ زض نًض  وگبضـ، مال ذًز يجٍ مٓ

فهول  پٕوبمجط نوفٓ اهلل ٖفٕوٍ ي آلوٍ ي ؾوفّم      نًض  اذلالف قطائب  ثٕه نحبثٍ، قورم  

 فطمًزوس. الرُبة ثًزوس ي قطائت نًاة ضا اقطاء مٓ

ي کكلٍ قسن ثؿٕبضْ اظ حبفٓوبن قوطآن    پٕبمجط نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ي ؾفّمامّب پؽ اظ 

َبْ ثعض بن نحبثٍ ي أبثٕٗه، محًضٔت پٕوسا کوطز ي    ي قطائتَب، کم کم مهبحف  زض جىگ

َب امطْ اجلىبة وبپصٔط اؾوت   اذلالف قطائب  پسٔساض  كت. ثبٔس پصٔطفت کٍ اذلالف لُجٍ

ي َمبوگًوٍ کٍ امطيظٌ ثٕه قُطَب ي ضيؾلبَبْ مجوبيض ي حلوٓ زض مٕوبن قجبئول اذولالف      

لُجٍ مطزم مکوٍ، مسٔىوٍ، َوبئف ي     َب ومبٔبن اؾت، زض ضيظ بض وعي  يحٓ وٕع مؿفّمبً لُجٍ

پٕبمجط اکطم ضؾس کٍ  ثٍ وٓط مٓ ... ثب ٔکسٔگط ملیبي  ثًزٌ اؾت وٕع قطٔف، أمٕم، رقٕف ي 
َب ضا زض قطائت قوطآن جوبٔع قومطزٌ ثبقوس ي      أه اذلالف لُجٍ نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ي ؾفّم

بلٍ، فلح، وقل ي حوصف،  َبٔٓ زض ام َب، أیبي  مًـ کطز کٍ مىًٓض اظ اذلالف لُجٍوجبٔس فطا

ٍ   ؾکت ي  َوب، حوصف ي جوبٔگعٔىٓ     چٕعَبْ زٔگطْ اظ أه زؾت اؾوت ي اال ألٕٕوط نوٕل

 ٓ قؤًم کوٍ قوطآن     حطيف ي کفمب  َط ع قبثل زفبٔ ورًاَس ثًز. ثب أه حب  ثبظ ٔبزآيض مو



 3101 پاییز، 13 ، شمارههشتنفصلناهه هطالعات قرآنی، سال  /01

کطٔم أىُب ثٍ ٔ  قطائت ي لُجٍ ثط حًط  ذلمٓ مطأجت نفٓ اهلل ٖفٍٕ ي آلٍ ي ؾفّم وبظ  

 ت. كلٍ اؾ

 

 ػذم تحزیف آى گفتار دٍم: حقیقت قزآى ٍ

 جوغ ػثواى حقیقت قزآى ٍ.1

جمٕ کوطز قطآووٓ ثوًز کوٍ کؿوٓ ثوط آن أوطازْ         ٖ،مبنثط َج  قطائه مًجًز، آوچٍ 

وٕوع   امٕط المؤمىٕه ٖفٍٕ الؿالموگطفت ي مقجً  نحبثٍ ياقٕ قس. حلٓ ثطذٓ مٗلقسوس کٍ 

 (.444قطآن:  حجلٓ، پػيَكٓ زض أبضٔدآن ضا أکٕٔس کطزٌ اؾت)

اوس کٍ أوه   ٕه السفلٕه جمٕ کطزٌ نحٍّ  صاضزٌچٍ مب ثَمچىٕه امبمبن زٔگط وٕع ثط آو

ٖه ؾویٕبن ثوه الؿومٍ قوب : ؾوکلتٔ رثوب       » :زض اقبضا  امبمبن ٖفُٕم الؿالم ومبٔبن اؾت

 (.602: 2کفٕىٓ، کبفٓ، ج«)ٖجساهلل ٖفٍٕ الؿالم ٖه أىعٔل القطآن قب َ: اقطؤيا کمب ٖفّملم

حلوٓ أوب    َجوطْ ي  260زض  امبم حؿه ٖؿکطْ ٖفٍٕ الؿوالم أه أب پبٔبن امبمت ثىبثط

اَلمبم مٗهًمٕه ٖفٍٕ الؿوالم ضا ثوٍ مهوحف مًجوًز زض      ق 329پبٔبن غٕجت نلطْ زض 

ثٕه مؿفمبوبن قبَسٔم. َطچىس ذجطَبْ ياحسْ اظ مٗهًمٕه ٖفوُٕم الؿوالم زض قطائلوٓ    

زاضز امّب ٖفمب ثٍ زلٕل أٗوبضو آن اذجوبض    ملبٔط ثب قطائت ضأ  زض مًضز ثطذٓ کفمب  يجًز

القوطآن  ّ وجبض ظاز بن، ؾالموو زاوىس) َب ضا مطزيز مٓ آحبز ثب وم ملًاأط مهحف مًجًز، آن

 (.75مه اللحطٔف: 

َب وٕوع ذوًز    ثبٔس ايبفٍ کطز کٍ حلٓ احبزٔث ياضزٌ زض ثبة ذلم قطآن ي فًٕفت ؾًضٌ

ؿوالم ثوب يحوٓ مىوع  ثوًزٌ اؾوت.        ًاٌ ثط نحت ي اوُجبق مهحف ظمبن ائموٍ ٖفوُٕم ال  

َمچىٕه أٗبمل ثعض بن ثب أه قطآن َم زض َمٍ اٖهبض ثٍ زٔس يحٓ مىعلٓ ثًزٌ کٍ جع زض 

أطإٔت وعي  اذلالف زٔگطْ ثب قطآن حقٕقٓ وساقلٍ اؾت. ثىبثطأه ثبٔوس اشٖوبن کوطز کوٍ     

 آوچٍ زض ثٕه مؿفمبوبن ملساي  قس، َمبن وم کالم الُٓ ي حقٕقت قطآن ثًز.

 

 یقت قزآى در هیاى قزائات هختلفحق.2

زض ايائل قطن چُبضم قطائوب  مرلفوف ضا زض َیوت قطائوت ذالنوٍ کوطز. اظ        اثه مجبَس

قُط ، مٗطيفٕت زض فقبَوت، امبووت زض   اي ثطاْ اولربة أه َیت قبضْ  َبْ جمفٍ مالک
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وقل، زٔىساضْ، ٖبلم ثًزن، پٕكکؿًأٓ زض قطائت، اجمبٔ موطزم ثوط ٖوسالت اي، قوُط  زض     

بز لیٓوٓ ي ؾومبٖٓ قطائوب     مت ثوط موطزم، اوُجوبق قطائوت ثوب ضؾوم المهوحف ي اؾوى        امب

 (.406: 1ظضکكٓ، الجطَبن فٓ ٖفًم القطآن، ج)اؾت

ثوٍ   َوب  أطٔه قطائوت  اوس کٍ قطائلكبن وعزٔ  ثىبثطأه ْبَطاً أه َیت قبضْ، افطازْ ثًزٌ

بوٓ زض نوسز ضزّ   ٕطْ وكس ي کؿ . لصا َمٕه کٍ زض ثطاثط اي مًيٕحقٕقت قطآن ثًزٌ اؾت

َوبْ زٔگوطْ زض    َبْ زٔگط ثط وٕبمسوس، ي اأیبقبً کلوبة  أه َیت قطائت ي جبٔگعٔىٓ قطائت

 ٖبنمَمٕه ضاؾلب وگبقلٍ قس، وكبن اظ مقجًلٕت ٖمًمٓ ثٍ أه َیت قطائت اؾت. قطائت 

أطٔه قُط  ثطذًضزاض قس کٍ الجلٍ أًجُٕبأٓ زض أوه ثوبضٌ شکوط     اظ ثٕف حیمثٍ ضيأت 

 (.221: 2مٗطفت، اللمُٕس فٓ ٖفًم القطآن، ج)اوس کطزٌ

قًوس َم ثط اؾبؼ َمٕه قطائوت   َب وگُساضْ مٓ َبْ قسٔمٓ کٍ ثًٗبً زض مًظٌ مهحف

ٖطثؿلبن ؾوًٗزْ نوسَب مٕفٕوًن     مكًُض اؾت ي ثط أه اؾبؼ حسيز ؾٓ ؾب  اؾت کٍ

ًٗفٓ، الکىوس)  ح ي ثٍ ؾطاؾط زوٕب اضؾب  مٓچب ٖبنماظ  حیمَبٔٓ ثٍ ضيأت  ، قطآنوؿرٍ

أًجٍ ثٍ أه وکلٍ يطيضْ اؾت کوٍ ثوٍ َىگوبم     (.144المهحف الكطٔف يَجبٖلٍ: ّ کلبثو

وعي  آٔب  الُٓ، مؿوفمبوبن ثوٕف اظ وگوبضـ، کوالم الُوٓ ضا زض حبفٓوٍ ذوًز وگُوساضْ         

الٗبزٌ، آٔب  کالم اهلل ضا ٖٕىبً ثوٍ وؿول پوؽ اظ     يجٍ فًق کطزوس ي ثب ثطذًضزاضْ اظ قًٌ مٓ

ي أه وقل ؾٕىٍ ثٍ ؾٕىٍ کٍ ثؿٕبض فطاأط اظ حس أًاأط ثًز وؿالً ثٗوس   کطزوس ذًز مىلقل مٓ

وؿل ازامٍ زاقت ي أه چٕعْ وجًز کٍ زؾلرًـ ألٕٕط ي أحطٔف قًز چطاکٍ مؿوفمبوبن  

أوًان ولٕجوٍ  طفوت     کطزوس. ثط مجىبْ أه قطائه مٓ َمچًن جبن ذًز اظ آن محبفٓت مٓ

  ؾوجٕ  مكًُض اؾت ي ٔب زض ثوٕه قطائوب  ضؾس حقٕقت قطآن ٔب َمٕه ضيأت  کٍ ثٍ وٓط مٓ

 کٍ زقٕقبً ثلًان ثٍ آن زؾت ٔبفت، قبٔس ازٖبْ ثعض ٓ ثبقس.ثبٔس زوجب  آن  كت امب أى

 

 تحزیف ٍ اًَاع آى.2

ثٍ مٗىبْ لجٍ، کىبضٌ ي مطظ ٔو  چٕوع( زض للوت، ثوٍ مٗىوبْ      «)حطف»أحطٔف اظ ضٔكٍ 

، زض (132بؼ الجالغّ: ظمركطْ، اؾمبٔل کطزن ي مىحطف کطزن ي ز ط ًن ؾبذله اؾت)

أًان ثٍ زي وؤً أحطٔوف    ثىسْ کفٓ، أحطٔف َط ؾرىٓ اظ جمفٍ أحطٔف قطآن ضا مٓ زؾلٍ

 مٗىًْ ي أحطٔف لیٓٓ أقؿٕم کطز.
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 تحزیف هؼٌَی.4

، ٓؾورى  ظ مٗىبْ کالم ٔب أیؿٕط ي أًجٍٕمقهًز اظ أحطٔف مٗىًْ، ثطزاقت اوحطافٓ ا

، قُٗبً وؿجت ثٍ قوطآن نوًض   طفلوٍ    ذالف مقهًز  ًٔىسٌ آن اؾت. أه ؤً أحطٔف ثط

الجالغٍ اظ يقًٔ چىٕه أحطٔیٓ زض ظموبن ذؤًف،     زض وُ  حًط  ٖفٓ ٖفٍٕ الؿالماؾت. 

ي اظ يقوؤً آن زض آٔىووسٌ وٕووع ذجووط  (17وُ  الجالغووٍ، ذُجووٍ ثووطز) ثووٍ ذووسا قووکًٌ مووٓ

َوبْ   قطآن مجٕس وٕع اظ يقؤً أوه وؤً أحطٔوف زض کلوبة      .(147َمبن، ذُجٍ زَس) مٓ

 ٓ  صقلٍ زض آٔبأٓ ٔبز کطزٌ اؾت: آؾمبو

ُفوَى اِلكَلَٔم َعِو َموأضعٔ  ﴿  (46/وؿبء)﴾هٔ يَُحرِّ

 «ؾبظوس َبٔف مىحطف مٓ کفمب  الُٓ ضا اظ جبٔگبٌ»

ُفوَى اِلكَلَٔم ٔمِو َبِعٔد َموأضٔعهٔ  ﴿  (41/مبئسٌ)﴾ يَُحرِّ

 «کىىس َبٔف مىحطف مٓ کفمب  الُٓ ضا پؽ اظ )اؾلقطاض( زض جبٔگبٌ»

﴿  ُ ُف َوي  (75/ثقطٌ)﴾وَنُه ٔمِو َبِعٔد ما َعَقلُوهُ َحرِّ

 «کىىس اوس، أحطٔف مٓ ؾره ذسا ضا پؽ اظ آوکٍ زضٔبفلٍ»

 

 دالیل ػذم تحزیف قزآى.5

 الف( دالیل ػقلى

 . ضزٍرت اتوام حجت1

ضؾبلت پٕوبمجطان اؾوت    َبْ ي اأمبم حجت ثط مطزم اظ ثطوبمٍ يطيض  اثال٘ احکبم الُٓ

اؾت ي ذسايوس ثط اؾبؼ چىٕه حکملٓ اؾت کٍ پٕوبمجطان ضا   زٌکٍ قطآن ثط آن أککٕس کط

َبْ آؾمبوٓ  مطزم  ؿٕل زاقلٍ اؾت ي کلبة َبْ الُٓ ثٍ ؾًْ َسأت ي اثال٘ پٕبم ثطاْ

  ٔٗىٓ ثب اثال٘ ايامط ي ووًآَ ذسايووس، حجوت ضا ثوط     ضا ثط ُٖسٌ زاضوس اْ وٕع چىٕه يْٕیٍ

 بٔس:فطم کىىس. قطآن زض أه ثبضٌ مٓ مطزم أمبم مٓ

 (42 /اویب )﴾ة ويَحيى َمو َحىَّ َعو َبيَِّهةلَٔیهلَٔك َمو َهلََك َعو َبيَِّه  ﴿ 

َالک قًز، ثب زلٕفٓ ضيقه َالک  وطزز ي کؿوٓ کوٍ     کٍ ]ثبٔس[ أب کؿٓ»

 «يايح ظوسٌ ثمبوس ]ثبٔس[ ظوسٌ قًز، ثب زلٕفٓ
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احلموب  زَوس،    حب  ا ط کؿٓ أحطٔف ضا َطچىس ثوٍ مٗىوبْ کبؾولٓ زض آٔوب  قوطآن     

  ظٔوطا احلموب    ضيز  طْ آن ظٔط ؾؤا  مٓ قًز ي حٕ،ّٕت َسأت جٕت قطآن مرسيـ مٓح

َبْ الُٓ اؾوت، ي ثوب    بْ زض زؾلطؼ قطاض وگطفله ثركٓ اظ پٕبمثٍ مٗى أحطٔف ثٍ کبؾلٓ

 طزز. حب  ا ط ثوط أوه اؾولسال      َب اظ حجٕت ؾبقٍ مٓ َب َمٍ آن اظ آمًظٌ حصف ثركٓ

 ٕطووس کوٍ اظ حؿبؾوٕت ثوبالٔٓ      أٗطو ي أحطٔف قطاض مٓ آٔبأٓ مًضز ثٕیعإٔم کٍ مٗمًالً

س کٍ ثب أهًض أه مُفوت، زلٕول   زاقلٍ ثبقى ثطذًضزاض ثبقىس ي ٔب ئػ ٓ مىحهط ثٍ فطزْ

ذبأمٕت زٔه اؾالم ي پٕبمجط  طامٓ)ل( ي  کىس.  طْ مٓ ٔبزقسٌ ثٕف اظ پٕف جفًٌ ٖقفٓ

 ومبٔس. زلٕل ضا مؿلحکم مٓٔبن زوٕب، أه أب پب يطيض  يجًز حجت الُٓ ي پٕبم آؾمبوٓ

 

 . اػجاس ٍ تحزیف ًاپذیزى قزآى2

 طزاوس. أحطٔف ثوٍ   َم زض کبؾلٓ ثبَل مٓاٖجبظ قطآن وٓطٍٔ أحطٔف ضا َم زض ظٔبز ي 

ٓ    اف  ًووٍ  وٕوبظ اظ َط  عيزن ثط قطآن ثٍ زلٕل اأیبق ٖفمبْ قٕٗٓ ي ؾوىٓ ثوط ثُوالن آن، ثو

ٍ احلمب  أحطٔوف  آن ثٍ زي  ًوزض ذهًل أحطٔف ثٍ وقهبن، اٖجبظ قط أًيٕح اؾت، يلٓ

ْ   زاوٕم کٍ قطآن ثٍ آيضزن حلٓ ؾًضٌ اي : مٓ زاضز: ضا اظ مٕبن ثطمٓ ٌ کوطز  اْ کًأوبٌ أحوس

    ٓ مبووس، ظٔوطا مجوبضظ     اؾت. حب  ثب فطو أحطٔف ثٍ کبؾلٓ، أوه َموبيضزَفجٓ وبأموبم مو

ْ     أًاوس ازٖب کىس کٍ قبٔس ثلوًان ثوب ؾوًضٌ    مٓ چىوس  کوطز، َط  َوبْ حوصف قوسٌ َموبيضز

ٕه احلموب  اٖجوبظ قوطآن ضا مروسيـ     ثبقس، ي َمو  َبْ مًجًز مىلیٓ ثب ؾًضٌ يضزَْمب

ٓ   کٍ ق ظ مًاضزْا زيم: ٔکٓ ؾبظز. مٓ اذولالف مٕوبن    طآن ثط اٖجبظ ذًز أککٕوس کوطزٌ، ویو

ْ    ملٗسز آن اؾت. حب  ثب فطو کبؾلٓ، ممکه اؾوت ازٖوب قوًز کوٍ زض ثروف     آٔب  َوب

. ثىبثطأه ثب فوطو أحطٔوف   زاقلٍ اؾتيجًز  َبْ آقکبض ي وبَمبَىگٓ حصف قسٌ أىبقى

 ٔبثس. ٖجبظ وٕع مجب  ًُْض ي أمبمٕت ومٓ، أه يجٍ اثٍ کبؾلٓ

 

 ب( دالیل ًقلى

 . قزآى1

 اظ جمفٍ:  قطآن زاللت زاضوس آٔبأٓ اظ قطآن ثط أحطٔف وبپصٔطْ

 آٍٔ حیّ:
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كَر وأنٓا َلُه َلحـفٔظوى﴿  (9 /حجط)﴾أنٓا َنحُو َنزَّلَها الذِّ

 «کىٕم طي فطؾلبزٔم ي ذًز اظ آن وگُساضْ ي محبفٓت مٓضا فمب قطآن »

ملٗسز ثط حیّ قوطآن اظ َط ًووٍ أحطٔف)ثوٍ زلٕول      أه آٍٔ ثٍ نطاحت ي ثب أککٕسَبْ

 اَالق آٍٔ( زاللت زاضز. زضثبضٌ أه آٍٔ الظم اؾت ثٍ وکب  شٔل أًجٍ قًز:

حت آٔوب   وساضز، ظٔطا َوٕچ کوؽ زض نو    و ارجب  أحطٔف وبپصٔطْ قطآن ثب قطآن مبوٗٓ

ثىبثطأه ثب اؾولیبزٌ اظ َموٕه آٔوٍ، َموٍ آٔوب  اظ قوجٍُ         مًجًز قطآن ق  وکطزٌ اؾت

 قًوس. حطٔف ذبضج مٓأ

وعز  قًز، ظٔطا قطآن انفٓ ٔىس أه آٍٔ قبمل زيضان غٕجت ومٓممکه اؾت ثگً و ثطذٓ

ئل ثٍ أحطٔف قس. أًان قب محیًِ اؾت  ٔٗىٓ َم آٍٔ زضؾت اؾت ي َم مٓ امبم ظمبن)ٔ(

َسأت ٖمًم وبظ  قسٌ ي أىکٍ زض لًح محیًِ ٔوب   قًز ايالً: قطآن ثطاْ پبؾد  یلٍ مٓ زض

أط  یلٕم ثوب   )ثٍ ئػٌ کٍ پٕفثبقس، ثب ٖمًمٕت آن مىبفب  زاضز وعز امبم ٖهط)ٔ( محیًِ

أًاوس اظ  أه ازٖب ومٓ ثىبثطأه  فطو أحطٔف، اؾبؾبً اٖجبظ قطآن وٕع ظٔط ؾؤا  ذًاَس ضفت(

مقٕس  ٍٔ اَالق زاضز ثٍ ظمبن ي قرم ذبنْٓبَط آ ضْ ثطذًضزاض ثبقس. ربوٕبً:جبٔگبٌ اؾلًا

اظ أه ضي فطو حیّ آن ثٍ يؾٕفٍ ٔ  قرم ي أحطٔف آن زض ٔ  زيضٌ، ثوب    وكسٌ اؾت

گًوٍ حیّ کطزن اظ قکن ازٖوبْ نوطٔح ي   اَالق مىبفب  زاضز، ي اؾبؾبً ثبٔس زاوؿت کٍ أى

ثٍ زيض اؾت. چىٕه حیّ کطزوٓ اؾبؾوبً وٕوبظ ثوٍ     َمطاٌ ثب أککٕسَبْ ملٗسز زض آٍٔ حیّ

حجٕت ٔب أطجٕح ٔ  ضيأوت  ارجب   َبْ ٔکٓ اظ ضاٌوساضز. ربل،بً اَل ثٕت)ٔ(  چىٕه ازٖبٔٓ

  اووس  ثط ٖسم أٗبضو ثب آٔب  قطآن ثٕبن کوطزٌ  آَىگٓ زٔگط ضا مٗبضو ثًزن ٔب َم ثط ضيألٓ

 ثط آٔب  وبٔل قس؟! أًان ثٍ ٖطيٍ کطزن ضيأب  حب  ثب فطو أحطٔف چگًوٍ مٓ

 وبٌ   ٔه َوٕچ ثىوبثطا  ،کٍ اظ قطآن حصف قسٌ ثب أوه ضيأوت مٗوبضو ثبقوس     اْ قبٔس آٍٔ

 أًان ثب فطو أحطٔف، ثط ولٕجٍ ٖطيٍ ضيأب  ثط آٔب  اَمٕىبن ٔبفت. ومٓ

 آٍٔ ویٓ ثبَل

َّه َلٔكتـْب َعزيز ﴿ كٔر َلٓما جاَءُهم وأن َّذيَو َكَفروا ٔبالذِّ البـٔطـُل ٔمو َبئن يََديـهٔ ولـا ٔمـو  لا يَأتیهٔ  )(أىَّ ال

 (42و  41 /فهفت)﴾َخلفٔهٔ َتهزيْل ٔمو َحكيم َحمید

ن آموس، کوبفط قوسوس    کٍ ثٍ ؾطاغكب ىگبمَٓ کٍ ثٍ أه شکط ]قطآن[ بوٓکؿ»

اؾت قُٗبً قکؿت وبپوصٔط کوٍ    ي أه کلبثٓ ورًاَىس مبوس[ ]وٕع ثط مب مریٓ
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ٍ کو آٔس  چطا ؾط ثٍ ؾطا٘ آن ومٓي ي وٍ اظ پكت وٍ اظ پٕف ض  ًوٍ ثبَفٓ َٕچ

 «ذسايوس حکٕم ي قبٔؿلٍ ؾلبٔف وبظ  قسٌ اؾت اظ ؾًْ

ویًشپوصٔط   ًز ٔب اظ حٕ،ٕت اولیبٔ ؾبقٍ  طزززض ارط قجٍُ ٔب أحطٔف وبثًز ق ا ط کلبثٓ

ثٍ ًَض مُف  ٖعٔع اؾت کٍ اظ َمٍ  عوسَب مهوًن   ثًزٌ ي ٖعٔع وٕؿت، ي أىُب زض نًضأٓ

 ثمبوس.

ٍ    ال» یلىٓ اؾت ٖکؽ  ظموبوٓ أحقو    «  ٔٓکإٍِٔ الجوُِولُ مِه ثٓوٕهِ ٔٓسٓٔوٍِ يال مِوه ذَفیِو

  ظٔطا زض فطو أحطٔف مٗىوًْ ثبَول ثوٍ قوطآن ضاٌ     زَس خ مٓض ٔبثس کٍ أحطٔف لیٓٓ مٓ

ٓ ٔبثس ومٓ ومبٔبووس ي ثوٍ افوً      . زض ياقٕ أیؿٕط ي ضرْ ثبَل زض کىبض أیؿٕط نحٕح ذًز مو

ٔبثس، أىُب ثبَول اؾوت،    زض مٕسان مجب  ثقب مٓ طأس، يلٓ ا ط لیّ أحطٔف قًز، آوچٍ  مٓ

ثوٍ آن   ٍ ي اؾبؾٓ وساضز کٍ ثب اأکبْچٍ أىکٍ أیؿٕط ي آمًظٌ نحٕح زض فطو أحطٔف پبٔ

 ثطقطاض ثبقس.

وٕع اؾلسال  قسٌ اؾت کٍ ثٍ جُوت ضٖبٔوت    قسٌ، ثٍ آٔب  زٔگطْافعين ثط زي آٍٔ ٔبز

 کىٕم. َب ذًززاضْ مٓ اذلهبض اظ شکط آن

 

 . رٍایات2

ْ  ثط ٖسم أحطٔف ثٍ ظٔبز قسن ي ألٕٕط مٗوبضف ي آموًظٌ   ؿٕبضْ اظ ضيأب  اؾالمٓث  َوب

ٓ قطآن زاللت زاضوس کٍ حسٔث رقفٕه ي احبزٔث ٖطيٍ ضيأب  َوب( ثوط    آن )ثٍ مىًٓض اضظٔوبث

 اوس. آٔب  اظ آن زؾلٍ

، أحطٔف ثٍ کبؾله ضا وٕع زض أه مٕبن ضيأب  ٖطيٍ ثط قطآن، افعين ثط ألٕٕط ي افعأف

ٓ قًز، ظٔطا  مل مٓقب أوًاوٕم ثوٍ قُوٕ زضٔوبثٕم کوٍ       زض فطو کبؾلٍ قسن اظ آٔب  مب ومو

اظ » زض أه ثوبضٌ آيضزٌ اؾوت:   آّٔ اهلل جًازْ آمفٓآن زض أٗبضو وٕؿت. ثب آٔب  قط ضيألٓ

. ثط 1ارجب  مهًوٕت قطآن اظ أحطٔف ثٍ زي  ًوٍ اؾلیبزٌ کطز:  أًان ثطاْ ضيأب  ٖطيٍ مٓ

ىبذت ضيأب  نحٕح اظ وبنحٕح مٗطفٓ قوسٌ اؾوت ي   آن مٕٗبض ثبظقاؾبؼ أه ضيأب ، قط

ٓ    ثبق ثبٔؿت قُٗٓ مٓ« مقٕؽ ٖفٍٕ»مٕٗبض  أوًان اظ   س ي ثب احلموب  أحطٔوف زض قوطآن ومو

م أٗبضو ثُطٌ جؿت، ظٔطا چىٕه کبضْ ثٍ مٗىبْ اؾلىبز أطجٕح ضيأب  زض مقب قطآن ثطاْ

قجوٕح   اؾوت کوٍ ٖقوالً    ثط زٔگطْثٍ زي ال حجت ثطاْ أطجٕح ٔکٓ اظ زي ضيأت ملٗبضو 
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اوس،  حطٔف فبقس حجٕتأًان ولٕجٍ  طفت کٍ ضيأب  زا  ثط أ . اظ ضيأب  ٖطيٍ م2ٓ اؾت.

کٍ ْبَطقبن ثوط أحطٔوف زاللوت زاضووس، ثوط قوطآن        ظٔطا َج  ضيأب  ٖطيٍ يقلٓ ضيأبأٓ

ٓ ثطذٓ اظ آٔب  ثٍ ذًث چًن چىبوکٍ  صقت  ٖطيٍ قًوس، مربلف آٔب  قطآن ذًاَىس ثًز

ا وط   . حلٓاوس پؽ ضيأب  أحطٔف فبقس حجٕت  قطآن اظ أحطٔف زاللت زاضوس ثط پٕطاؾلگٓ

 .«مٗبضو َم وساقلٍ ثبقىس

 

 . تَاتز ٍ ؽْزت قزآى3

مؿفمبوبن اأیبق وٓط زاضوس کٍ قطآن وؿل ثٍ وؿل اظ پٕبمجط وقل قسٌ ي ثٍ يؾٕفٍ حیّ 

اؾت. أه  أحطٔف مهًن مبوسٌ َب اظ َط ًوٍ ي قطائت مؿلمط آن ي وٕع کلبثت آن ي جع أه

 اوس. ٔح کطزٌثط آن أهط وٓط ثٕه زاوكمىسان قٕٗٓ ي ؾىٓ قُط  زاضز ي ثؿٕبضْ

لمبم مؿفمبوبن ثوٍ حیوّ قوطآن اظ    وٕع ثط اَ افعين ثط أهطٔح ثعض بن، قًاَسْ أبضٔرٓ

 ومبٕٔم: ض أه ذهًل ثٍ زي ومًوٍ اقبضٌ مٓ ًوٍ أحطٔف زاللت زاضوس. زَط

َىگبم کلبثوت مهوبحف زض ظموبن    »آيضزٌ اؾت: « المى،ًض السض»زض  ؾًَٕٓومًوٍ اي : 

ة﴿ضا زض آٍٔ « ياي»ف ذًاؾلىس حط ، اقربنٓ مٖٓ،مبن َّذيَو يَكهٔزوَى الذََّهَب والفٔضَّ حوصف   ﴾وال

 صاضٔس ٔب قمكوٕط   جبٔف مٓ ضا ؾط« ياي»اٖالم کطز: ٔب  اثه کٗت اثٓکىىس. زض أه َىگبم 

ضا « ياي»َب زٔسوس ؾره اظ قمكٕط اؾت، حوطف   زاظم. آنپط کكم ي ثب قمب ثٍ جىگ مٓ مٓ

 .«ؾط جبٔف  صاقلىس

اٖلقوبز زاقوت کوٍ زض آٔوٍ      ٖموط » أًثٍ آيضزٌ اؾت: 100ومًوٍ زيم: َمً زض شٔل آٍٔ 

ََّبعـوُهم ٔبٔاحســو﴿ َّـذيَو ات ريَو والاَصاـأ  وال ِٔ « يالوصٔه »وجبٔوس زض  « ياي» ﴾والٓسـبٔقوَى الاَوَّلوَى ٔمَو الُمهــ

يالؿّوجِقًنَ االَيَّلًنَ مِهَ المُٔوجِطٔهَ ياالَوهوبضِ  »قس:  ي آٍٔ مٓ ثبٔؿت چىٕه قطائت مٓثبقس 

ثوٍ نوًض  مطفؤً ذًاووسٌ قوسٌ، ثوط       « االوهبض»زض أه نًض    «الَّصٔهَ اأَّجًَٓٗٔم ثِبِحؿوه

ٓ « طٔهالمُبج» ذًاؾت ثگًٔس: أىُب مُبجطان ؾبثقبن ايلوٕه   ُٖف ورًاَس قس و اي قبٔس م

اوس و   ثفکٍ جعء أبثٗبن ;ظٔطا ذًزـ اظ مُبجطان ثًز ي اوهبض جعء أه زؾلٍ وٕؿلىسَؿلىس، 

« يالوصٔه » یوت:   ٖمط یت: آٍٔ ثب ياي اؾت وٍ ثسين ياي، ي ثٍ ظٔس ثه ربثت  زض أه َىگبم

 یوت: قومب ثوب     ظٔسثسين ياي زضؾت اؾت. « الصٔه» یت:  ٖمط«. الصٔه»زضؾت اؾت وٍ 

 ب چٍ ثگًٕٔم! ًٕٔس، حب  م فكبض ي ظيض مٓ
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مًيؤً   ٖمطآمس،  اثّٓط کىٕس أب وٓط اي ضا ثساوٕم. يقلٓ ضا حبي ثه کٗت اثٓ یت:  ٖمط

ثوب أوه   «. الوصٔه »زضؾوت اؾوت ووٍ    « يالصٔه» یت:  ثه کٗت اثٓضا اظ اي پطؾف ومًز ي 

 (.269: 3السضالمى،ًض، ج «)وکطز زٔگط مربلیلٓ ٖمطؾره، 

 (.َمبنقل کطزٌ اؾت)وٕع و أه جطٔبن ضا ثٍ نًض  زٔگطْ ؾًَٕٓ

فطا ٕط ثًز ي ثوٍ زلٕول يجوًز     وؿجت ثٍ الیبِ قطآن کبمالً  ًوٍ آ بَٓ ي پبفكبضْ أه

 ي پؽ اظ اي وٕع ثط جبْ مبوس.  یلىٓ ٖ،مبنحیّبِ ي قطٔت الُٗس ثًزن وعي  قطآن، أب ظمبن 

قوًز ي َوٕچ کوؽ،     ؾٍ زٍَ اي  پؽ اظ ضحفت مطثًٌ مٓ اؾت قجٍُ أحطٔف أىُب ثٍ زي

ئالن ثٍ أحطٔف، وؿجت ثٍ ٖسم أحطٔف قوطآن پوؽ اظ أًحٕوس مهوبحف زض ظموبن      قب حلٓ

 ضيز. ٔف قطآن امطْ مؿفم ثٍ قمبض مٓثب أه ينف، ٖسم أحط  وساضز َٕچ قکٓ ٖ،مبن

اٖطاة  صاضْ قسٌ اؾت، چگًووٍ   ضؾً  اکطم)ل(م پؽ اظ کٍ قطآن کطٔثب أًجٍ ثٍ أى

 ٌ ثبقس؟زضؾت اوجبم قس أًان ٔقٕه کطز کٍ اٖطاة  صاضْ مٓ

ًزٌ اؾت. قبضٔوبن ي  ث أب وٕمٍ اي  قطن اي  َجطْ قمطْ، ٔگبوٍ ضاٌ قطائت قطآن ؾمبٖٓ

 طفلىس ي ؾىس  ثٍ ؾٕىٍ اظ قبضٔبن پٕف اظ ذًز مٓ، قطائت ذًٔف ضا ؾٕىٍ حبفٓبن فطاياوٓ

 حًط  امٕطالموؤمىٕه)ٔ( ي  طم)ل(اک پٕبمجطَب ثٍ قبضٔبن مكًُض نسض اؾالم ي  أه قطائت

پطيضـ ٔبفلىس کٍ ثٗسَب ذوًز، حبمول قطائوت     أه مس  زضاظ، قبضٔبن فطاياوٓزض  ضؾٕس. مٓ

 نحٕح قطآن ي وگُجبن آن قسوس.

وٕمٍ زيم قطن اي  َجطْ قمطْ کٍ پبْ ثٕگبوگبن وبآقىب ثوٍ ظثوبن ٖطثوٓ زض    زض ايأل 

کفمب  قطآن وٕبظ مجطم احؿوبؼ   َبٔٓ ثطاْ ثبظ قس، ثٍ ييٕ ٖالٔم ي وكبوٍ اجلمبٔ اؾالمٓ

ٓ  َب ثًز کٍ ٔکٓ اظ قب طزان  ي زض َمبن ؾب  طزٔس  ً ثوٍ ووبم    )ٔ(حًوط  ٖفو  االؾوًز  اثو

 ثٍ اوجبم ضؾبوس.  قس ي أه کبض ضا ثب زقت فطاياوٓزاض  قطآن ضا ُٖسٌ اٖطاة  صاضْ يئفٓز

ٓ ٖاليٌ ثط  االؾًز اثً ي  زاقوت  أؿفٍ ثٍ قطائت قطآن، ثٍ ظثبن ٖطثٓ ي قًاٖس آن أؿفٍ کوبف

زائطِ بقوت) ثٍ أسئه ٖفم وحوً َموت  م   )ٔ(حًط  ٖفَٓىمبٔٓ اي ثًز کٍ ثٍ اقبضٌ ي ضا

ْ   )مسذل اثًاالؾًز((.190-182: 5المٗبضف ثعضگ اؾالمٓ، ج   ايبفٍ ثط آن، اٖوطاة  وصاض

  ثٍ ًَضْ کٍ جفًْ َط ًووٍ اقولجبٌ ي ذُوبْ    اي زيض اظ زٔس قبضٔبن ي حبفٓبن قطآن وجًز

کبض وبآقىبٔبن ثٍ ظثبن ٖطثٓ فهٕح  چٍ ثٍ ط االؾًز اثً اٖطاة  صاضْ ثؿت. احلمبلٓ ضا مٓ

چىبن ثط اؾبؼ قىٕسن ثًزوس کٍ َم آمس، يلٓ قبضٔبن ي حبفٓبن ثؿٕبضْ ي قطائت قطآن مٓ
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ٔبن مكوًُض أوبضٔد قطائوت    ثٕىٕم قبض کٍ مٓچىبو  پطزاذلىس قجل، ثٍ قطائت قطآن مٓ اظ قبضْ

 الم ي ذًز پٕبمجطَب ثٍ قبضٔبن مكًُض نسض اؾ قطائت آن ٔٗىٓ  زاضوس َط ٔ  ؾىسْ قطائلٓ

 طچٍ   ضؾس  طفلٍ ثًز مٓ پٕبمجط)ل(کٍ اي وٕع اظ  )ٔ(حًط  ٖفٓ طامٓ اؾالم)ل( ي ٔب 

کٍ قطائلٓ  ٖبنماظ  حیمثطذًضزاض اؾت، مبوىس ضيأت  أطْ اظ ؾىسَب اظ اٖلجبض ثٕف ثطذٓ

    ْ ً  قٕٗٓ اؾت  ثىبثطأه زض اٖطاة  وصاضْ ثٗسْ)اؾلىؿوبخ اظ اٖوطاة  وصاض ي  االؾوًز  اثو

ن قسٌ أب اٖطاة قوطآ  َبْ مقجً  أُجٕ  زازٌ مٓ آن( َمًاضٌ اٖطاة  صاضْ ثب قطائتأکبمل 

َوب وٕوع ثوسان     ؾکًن، أكسٔس، موس ي غٕوط آن   ثٍ حس أکبمل ذًٔف ضؾٕس ي ٖالٔمٓ مبوىس

 (.175ي  174َمبن: ايبفٍ قس)

 

 آى تحزیف لفظی ٍ اًَاع.6

ىوسٌ اؾوت. اووًأ    أجسٔل ٔب کبَف ي افعأف الیبِ ؾوره  ًٔ  مقهًز اظ أحطٔف لیٓٓ

 وس اظ:ا أحطٔف لیٓٓ ٖجبض 

ثط ذالف قطائت ملساي  ثٕه ٖمًم مؿفمبوبن  اْ . أحطٔف زض قطائت قطآن: ٔٗىٓ کفم1ٍ

 ثٍ أحطٔف قطآن وٕىجبمٕسٌ اؾت.  طزز. أه ؤً ألٕٕط ضخ زازٌ، يلٓأالي  

حوًٌ  َىگبم أکفم زض و قجبٔل ٖطة کٍ َبْ . أحطٔف زض وحًٌ ازاْ کفمب : مبوىس لُج2ٍ

اذلالف زاقلىس. أه اذلالف موبزامٓ کوٍ ثىوبْ    ٔ  حطف ٔب کفمٍ ثب َم  حطکب  ي ازاْ

ا ط مًجت ذُب قوًز ي ثوب    ي مٗىبٔف ز ط ًن وكًز، ضياؾت، يلٓکفمٍ فطز وجبقس  انفٓ

حطٔف زض لُجٍ مًجوت ألٕٕوط زض   َمچىٕه ا ط أ  وبؾبظ بض ثبقس، مجبظ وٕؿت ثٓقًاٖس ٖط

 جبٔع وٕؿت. مٗىبْ کفمٍ  طزز

الم وٕوع ضخ  . أحطٔف ثٍ أجسٔل کفمٍ: أه ؤً أحطٔف وٕع وٕؿت ي زض ًَ  أبضٔد اؾو 3

اوجبم قسٌ ثبقس، زض حبقٍٕ ي حبلوت اووعيا    وسازٌ ي ا ط َم اظ ؾًْ ثًٗٓ چىٕه ألٕٕطاأٓ

ٓ   اظ مٕ ي ثب  صض ظمبن ثٍ ًَض کفٓ ثًزٌ  بن ضفلٍ اؾت ي جع ذبَطٌ، َوٕچ اروطْ اظ آن ثوبق

 ومبوسٌ اؾت.

ان ضخ ووسازٌ ي ا وط   ثٍ ظٔبز : أه ؤً أحطٔف ثٍ اأیبق زاوكمىسان ي میؿط. أحطٔف  4

ثوًزٌ   ي أیؿٕطَبٔٓ  ضيأب  وقس قسٌ کٍ ثٕه آٔب  آمسٌ، أًيٕح کفمٍ ٔب ٖجبضأٓ زض ثطذٓ

 .()مبوىس أیؿٕطَبْ معجٓمربَجبوف ثط آٍٔ افعيزٌ اؾت ضايْ ثطاْ آ بَٓ کٍ میؿط ٔب
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طآن حصف ي ؾبقٍ قسٌ ثبقس. أه ؤً أحطٔوف  اظ ق . أحطٔف ثٍ کبؾلٓ: ٔٗىٓ چٕع5ْ

پػيٌ  اٖلقبز اک،ط قطٔت ثٍ اأیبق ٖفمبْ قٍٕٗ ي ؾىّٓ ي محققبن قطآن محل ثحث اؾت ي ثٍ

 (.42اویب / ضخ وسازٌ اؾت) ي وٕع ثٍ زالٔل ٖقفٓ ي وقفٓ ي أبضٔرٓ

َوب زض مقوبم    أحطٔف لیٓٓ وٕع ا ط ثٍ مٗىبْ ٖسم ضٖبٔت أطإٔوت ووعي  آٔوب  ي ؾوًضٌ    

َب ثبقس، مؿفّمبً زض مًضز قطآن أحق  ٔبفلٍ اؾت  ثٍ أه مٗىب کٍ آٔوب    ـ ي قطائت آنوگبض

ي ؾًٔٓض قطآوٓ مًجًز، زض مًاضز ثؿٕبضْ ثط َج  أطإٔت ووعي  أوسضٔجٓ آن أىٓوٕم وكوسٌ     

اظ ظمبن  ي ؾفّم اهلل ٖفٍٕ يآلٍ پٕبمجط اکطم نفٓقسٌ ثط  طآن وبظ  زاوٕم کٍ، ق اؾت  الجلٍ مٓ

وٍ میقًز قسٌ ي وٍ ثط آن مُفجوٓ افوعيزٌ قوسٌ اؾوت، ثفکوٍ َموًاضٌ ثوٕه        کىًن  وعي  أب

وٕٓطْ، وؿل ثٍ وؿل قطائت قسٌ أوب   قسٌ ي ثب أًاأطِ قُٗٓ ثٓ مؿفمبوبن وًقلٍ ي حیّ مٓ

لٍ اظ مؿفّمب  أبضٔد ي موًضز اأیوبق ي قجوً  مؿوفمبوبن،     مؿکثٍ زؾت مب ضؾٕسٌ اؾت. أه 

 ثفکٍ اک،ط زاوكمىسان غٕط مؿفمبن اؾت.

جوبٔٓ   مب ا ط مقهًز اظ آن، ألٕٕط زض اٖطاة کفمب ، ٔب ز ط ًن قسن الیبِ آٔب )جبثٍا

َب( ي ٔب کبؾلٓ ثطذوٓ آٔوب ، کفموب  ي حوطيف قوطآن مجٕوس زض ٖوٕه         ٔب ألٕٕط الیبِ آن

 ًووٍ    )اظ ثٕه وطفله کل قطآن ثٍ ٖىًان ٔو  کلوبة( ثبقوس، أوه    آن محیًِ مبوسن انل

وعأ اؾت کٍ ثط أه اؾبؼ، اذلالف قطئب  ضا ثطذٓ  ألٕٕط ي أحطٔف مًضز اذلالف ي محل

 (.269: 3السض المى،ًض، ج اوس) زض ٖساز أحطٔف ثطقمطزٌ

 

 دفغ ؽثِْ تحزیف

قوًاَس  ثطاْ ارجب  مهًوٕت قطآن اظ أحطٔف زالٔل قطآوٓ، ٖقفٓ ي مؿلىسا  ضيأوٓ ي  

طٔف ضا کٍ ثٍ فطاذًض ثحث چىس زلٕل اؾبؾٓ زض زفٕ قجٍُ أح أبضٔرٓ ملٗسزْ شکط قسٌ

 قمطٔم: مٓ اجمبالً ثط

ي  ٕوبمجط)ل( پ ًآَ أبضٔد: قوطآن کوطٔم اظ ضيظ ورؿوت موًضز أًجوٍ ي ٖىبٔوت        -الف

 اوس. يافطْ زاقلٍ مؿفمبوبن ثًزٌ ي َمگبن ثٍ حیّ ي نٕبوت اظ کالم اهلل اَلمبم

أطٔه مله زٔىٓ ذوبأم االزٔوبن اظ َط ًووٍ     : الظم اؾت أه مُميطيض  أًاأط قطآن -ة

ثوٍ اظ   أحطٔف مجطّْ ثبقس ي أه امط آن قسض مُم اؾت کٍ ثبٔس زض َط ٖهطْ أٗساز مٗلىوب 

 مؿفمبوبن وؿل ثٍ وؿل آن ضا وقل کطزٌ ثبقىس ي اظ آن پبؾساضْ ومبٔىس.
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مؿکلٍ اٖجبظ: ضيقه اؾت کٍ زض نوًض  أحطٔوف، اٖجوبظ ي أحوسْ قوطآن ؾوبقٍ        -ج

 أه ثب ضؾبلت آذطٔه کلبة آؾمبوٓ مىبفب  زاضز.قًز ي  مٓ

إنٓـا َنحـُو ﴿يمبوت الُٓ: ذًز ذسايوس ملٗب  زض قطآن يٖسٌ حیوّ آن ضا زازٌ اؾوت.    -ز

 ﴾ٓزلها الٓذكر و إنٓا َله لحافظوىَن 
احبزٔث موالک ي مٕٗوبض أكورٕم احبزٔوث      جب کٍ زض: اظ آوٖطيٍ ضيأب  ثط قطآن -وَ

يوبثٍُ انوفٓ أكورٕم     زض نًض  أحطٔوف،  ،ٌ اؾتنحٕح اظ وبنحٕح قطآن مٗطفٓ قس

 ضيأب  نحٕح اظ حّٕع اولیبٔ ؾبقٍ ذًاَس قس.

وهًل اَل ثٕت ٖفُٕم الؿالم: احبزٔث فطاياوٓ اظ جبوت مٗهًمٕه ٖفوُٕم الؿوالم    -ي

زض ٖٕه أىکٍ ذًز قطآن َوم، ثوٍ يجوًز پٕوبمجط      ،کىس نحّت ي ؾالمت قطآن ضا أکٕٔس مٓ

مٗطفت، أحطٔوف وبپوصٔطْ قوطآن:     صاضز) م ي ايلٓ االمط نحٍّ مٓآلٍ ي ؾفّنفٓ اهلل ٖفٍٕ ي 

23- 27.) 

ٔبثس کٍ أه  يجساوٓ: َط آٔىٍ اوؿبن ثب قفجٓ ؾفٕم ثٍ أالي  قطآن کطٔم ثپطزاظز، مٓ -ظ

کالم، ؾرىٓ مبفًق کالم ثكط اؾت ي اظ اثلسا أب اولُبٔف زض َطاي  ي ظٔجبٔٓ، زض فهبحت 

 وٕٓط اؾت. ْ ٔکؿبن ي ثٓگطي ثالغت ي زض وًضاوٕت ي َسأل

أمبم اوسٔكمىسان مؿفمبن، ضإَبفت أحطٔف لیٓٓ اظ ؤً کبؾلٓ ي فعيوٓ زض قوطآن ضا  

اوس. زض حبلٓ کٍ ٖموًم آووبن زض آروبض     ثب اؾلىبز ثٍ ازلٍ مرلفف ٖقفٓ ي وقفٓ مطزيز زاوؿلٍ

ٕبن َبْ مرلفف ثب وگبٌ م،جت ؾره ثٍ م اظ قطائتقطآوٓ، حسٔ،ٓ، کالمٓ، فقُٓ ي أبضٔرٓ 

اثوه اثوٓ الجمُوًض،     «)اوع  القطآن ٖفٓ ؾجّٗ رحطف»ثطذٓ ثب اؾلىبز ثٍ حسٔث  اوس. آيضزٌ

ک،ط  قطائت ضا امطْ قطٖٓ ي مؿلىس ثٍ أًؾٍٗ ضحموت الُوٓ    (104: 4ًٖالٓ الفئبلٓ، ج 

ثبضٌ پسٔسٌ اذلالف قطائوب   َبْ فطاياوٓ زض  بن اضظٔبثٓ کطزٌ ي أب کىًن کلبةوؿجت ثٍ ثىس

اوس ي ثؿوٕبضْ اظ فقُٕوبن    اظ چىس ي چًن أه اذلالف ؾره ثٍ مٕبن آيضزٌفطاَم ؾبذلٍ ي 

ذًٔٓ، اووس)  َبْ َیلگبوٍ مكًُض أهوطٔح کوطزٌ   فطٔقٕه ثط جًاظ قطائت ومبظ ثط اؾبؼ قطائت

اظ َطفٓ َمٍ اوسٔكمىسان مؿفمبن ثوٍ ٔکهوسا َوط     (.ي ثٗس153الجٕبن فٓ أیؿٕط القطآن: 

زاوىس ي ٖمًم آوبن ثب أه وگوبٌ   حطام ي ممىًٔ مٓ اقسامٓ ضا زض جُت أحطٔف ي ألٕٕط قطآن

أهطف زض آن ضا ووبضيا اٖوالم    ضغم پصٔطـ ضإَبفت ذُب زض ضؾم الرٍ ٖ،مبوٓ، ألٕٕط يٍ ث

 ْ آن ثوط اؾوبؼ ووعي  چٕوىف قوسٌ ثبقوس      َوب  . چىبوکٍ ثب اولكبض قطآن کٍ ؾًضٌاوس کطزٌ
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ٓ    کىىس. زض حبلٓ کٍ َمگبن ضيأب  أطإٔت وعي  ؾوًضٌ  مربلیت مٓ کىىوس ي   َوب ضا وقول مو

 َبْ قطآن وٕؿت.  اولكبض چىٕه مهحیٓ ثٍ مٗىبْ ضإَبفت ألٕٕط زض کفمب  ٔب ٖجبض 

 

 ّای حل تؼارض گفتار عَم: تؼارض اختالف قزائات ٍ ػذم تحزیف قزآى، راُ

 تؼارض اختالف قزائات ٍ ػذم تحزیف قزآى.1

 ٍ ىوبَ   ًووب ًن   لفوف ٖطثوٓ زض م  َوبْ مر  َوب ي  ؤًف   زض نسض اؾالم، ظثبن ي لُجو

وٓوط اظ   اْ)نوطف  الٗطة ي جلطافٕبْ اؾالم يجًز زاقلٍ اؾت  کٍ ثٍ ٖقٕوسٌ ٖوسٌ   جعٔطِ

ٕجوٍ َموٕه   اظ کفمب  قطآن، ول آن(، أه اذلالفب  قطائب  زض ثطذٓمًئً أٗسزِ وعي  قط

ٍ       ي أٗوسّز آن  َبْ ٖطثٓ اذلالفِ للب  ي لُجٍ اْ، أوه   َوب ثوًزٌ اؾوت کوٍ حلوٓ زض ثطَو

 َبْ ذًوٕه قسٌ اؾت.   ىگاذلالفب  مًجت ج

ٓ أه مؿبٔل، آوچٍ زض مًئً وؿجت اذولالف قطائوب  ثوٍ    جساْ اظ زضؾلٓ ٔب وبزضؾل

لوت أوبضٔد قطائوب ، مطاحول ي     ثبقس کٍ  زض ک قطآن، ثؿٕبض مُم اؾت أه وکلٍ مٓ أحطٔف

 اووس.  ثطقومطزٌ  اظ وعي  يحٓ أب زؾلطؾٓ کىوًوٓ آن  مرلفیٓ ضا ثطاْ قطائت قطآن أًُضا 

 اوس.   شکط ومًزٌ ي أًُّضأب قبوعزٌ مطحفٍ ثطاْ أه ؾٕط  حلٓ ثطذٓ

زض نوسض اؾوالم،    وًاقم ي کمجًزَبْ ذٍ ٖطثٓ ٍ ٖاليٌزض َط نًض ، أه أًُضا ، ث

آيضز. أه أحوًال ، مىجوط ثوٍ ُْوًض      ألٕٕطاأٓ زض ؾٕط ذًاوف ي وگبضـ کالم يحٓ پسٔس

ء ثوٍ أوه ألٕٕوطا ِ ذوًاوف     ي پؽ اظ آن وٕع، اجلُبزِ قطّا ٖفمٓ جسٔس زض قطائت قطآن قس

 قطآن، زامه ظزٌ اؾت.

وٓط اظ زالٔل ثطيظ ي ًُْض قطائب  مرلفف ي  ًووب ًن قوطآن، اکىوًن کوٍ موب زض       نطف

ي  ،وٕؿلٕم« مهحفِ امبم»پٕكگبٌ قطآن کطٔم قطاض زاضٔم، مًاجٍ ثب ملهِ مؿلىسِ أبضٔرٓ، اظ 

َوبْ ذوبل ذوًز     َب ي قطائت َبٔٓ مًجًزوس، کٍ َط کسام زاضاْ وگبضـ زض مقبثل مب، قطآن

 ثبقىس. مٓ

ٔب مًضز أکٕٔوس أكوبن    پٕبمجط)ل(ٔ  اظ أه قطائب ، قطائت  زاوٕم کسام مب ثٍ ٔقٕه ومٓ

أط أىکٍ، ألٕٕط ي أحًال  قطائب  قطآن مرلم ٔو  ظموبن وٕؿوت ي زض     اؾت. اظ َمٍ مُم

 ِ ربوًْ حسٔ،ٓ ضؾس ثٍ نطف أکٕٔسا اوس. ثىبثطأه ثٍ وٓط مٓ َبْ مرلفف، ملک،ط قسٌ زيضٌ

أًاوٕم حقٕقتِ انفِٓ کالم الُٓ ضا اظ مٕبن أه أىًٔ پٕوسا   اظ مٗهًمٕه)ٔ( ٔب محسربن، ومٓ
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کٍ أه أکٕٔسا ، ممکه اؾت مرلم ثٍ زيضان حًًض ثطذٓ مٗهًمٕه)ٔ( ثًزٌ کىٕم  چطا

ٔوب أکٕٔوسا ِ حوسٔ،ٓ     أٗسازْ اظ أه قطائب ، پؽ اظ زيضٌ حًًض مٗهوًمٕه)ٔ( ثبقىس  امّب 

اْ مطثًٌ ثٍ  ي  یلٍ قسٌ کٍ اوحهبضِ قطائب  قطآوٓ، پسٔسٌ وس ا¬ب، أجبز ٔب أطئ  قسٌَ آن

 ثبقس.   قطن چُبضم َجطْ مٓ

آوچٍ اکىًن مُم اؾت، چطأٓ أه اأیبقب  وٕؿت، ثفکٍ أه حقٕقت آقوکبض اؾوت کوٍ    

اکىًن زض مقبثل مب، چىسٔه قطائت ثب اذلالفب ِ مكرم، يجًز زاضوس کٍ حلوٓ ثطذوٓ زض   

وس)ثٍ ظيزْ ثٍ أه مًئً ذًإَم پطزاذت( ي ثطذٓ وٕع ٖقٕسٌ ا َب مكکًک اأط َمٍ آنأً

 ثبقىس.   پٕبمجط)ل(ب ، نحٕح ي اظ جبوت أًاوس َمٍ أه قطائ زاضوس  قطآن ياحس اؾت ي ومٓ

اْ مٕبن اَل ؾىت ي قوٍٕٗ   ٖاليٌ مىبظٖب  زٔىٓ ي فطقٍٍ يجًز أه اذلالف قطائب ، ث

 ٖث قسٌ کٍ ثطذٓ أًَم ومبٔىس کٍ مله قطآن، أحطٔف قسٌ اؾت.  َبْ مرلفف، ثب زض زيضٌ

اظ قوٍٕٗ کوٍ زض أوه ظمٕىوٍ مؿولقالً مُفوت        ض زي قطنِ اذٕط، قبٔس وورؿلٕه کؿٓز

ثبقوس.   ( م1112ٓ)مؾٕس وٗمت الفٍّ جعأطْومًزٌ اؾت، وًقلٍ ي مؿکلٍ أحطٔف ضا مُطح 

الرُوبة فوٓ أحطٔوف     فهل»مؿلقفٓ ثب ٖىًان  ( کلبة1320)ممحس  وًضْپؽ اظ يْ، 

ٖووطيٍ  « أحطٔوف قوطآن  »وًقت ي مجمًٍٖ ضيأوبأٓ ضا زض ظموٕوىووٍ   « االضثبة کلبة ضة

اذلالف قطائوب  زض قوطآن    َب قبمل ضيأب  أط آن کٕس زاضوس، ثٕفزاقت کٍ مىلقسان يْ أک

 ثبقىس. مٓ

َبْ ثؿٕبضْ زض ضز أه کلبة وگبضـ قسٌ اؾت. ٔکٓ اظ زالٔفٓ کوٍ زض   کىًن کلبة أب

ثوٍ مًيؤً    اذلالفِ قطائب ،»َبْ اولقبزْ ٖطيٍ قسٌ اؾت  أه مُم اؾت کٍ  کلبة أه

ٍ    ي ٔوب يجوًز آن  « أحطٔف قطآن ضثُٓ وساضز اْ ثوط مهوًوٕت قوطآن ياضز     َوب، َوٕچ ذسقو

 ؾبظز. ومٓ

وٓوط قوبئالن ثوٍ     أًاوس ثبَل کىىوسٌ  ضؾس َطح أه ازٖب ثٍ نًض  کفٓ، ومٓ ثٍ وٓط مٓ

، «قوطآن  اذلالف قطائب  ثٍ أحطٔوف  وؿجتِ»مىبؾت اؾت کٍ أحطٔف قطآن ثبقس  ثىبثطأه 

 قًز  ي أًؾٍ محققٕه، موًضز پوػيَف   ثٍ نًض  ضٔع مًيًٖب  ملىًٔ ي مطأجُٓ مُطح

 زقٕ  قطاض  ٕطز.

چىبوکٍ اقبضٌ کطزٔم يجًز اذلالف قطائب  زض أبضٔد قطآن، زؾولبئعْ ثوطاْ ثطذوٓ اظ    

طآن ضا فطاَم ؾبذت. مب وٕع مٗلقوسٔم  پػيَكگطان زض ضاؾلبْ ازٖبْ ضإَبفت أحطٔف زض ق
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کٍ ثٕه اذلالف قطائب  ي ٖسم أحطٔف قطآن أٗبضو يجًز زاضز ي أوه أٗوبضو ثوٍ زالٔول     

 شٔل اؾلًاض اؾت:

زض ضيأب  اَل ثٕت ٖفُٕم الؿالم مٕبن قطآن ي پسٔسٌ قطائب  أیکٕو  ي اٖوالم قوسٌ کوٍ     

طؾولبزٌ قوس ي قطائوب     قطآن زاضاْ ٔ  حقٕقت ياحس اؾت کٍ اظ ؾًْ ذساْ ياحس فطي ف

زض أوه ثوبضٌ    ٖفٕوٍ الؿوالم   اموبم ثوبقط  اْ اؾت کٍ اظ ؾًْ قبضٔبن ضخ ومًزٌ اؾوت.   پسٔسٌ

ثطذوٓ  «. ءٔ مِهْ قِجٓلِ الطُّيٓاِِلَکِهَّ الِبذْلِفَبفٓ ٔٓجِٓوَعَ َ مِهْ ِٖىْسِ يٓاحِسٍ يٓ إِنَّ الْقُطْآنَ يٓاحِسٌ»فطمًز: 

قطائوب  ثوب    ٖفٕوٍ الؿوالم ثوط جوسأٓ پسٔوسٌ      بم ثبقطىٓطان ثب الُبم اظ أه  یلبض اماظ نبحج

 .(164ذًٔٓ، الجٕبن فٓ أیؿٕط القطآن: اوس) حقٕقت قطآن پبْ فكطزٌ

اظ ؾًٔٓ زٔگط، کلبثٓ کٍ ثٍ ٖىًان ضٔؿومبن الُوٓ ثوطاْ ضفوٕ اذولالف آموسٌ ي ٖوسم        

، ( آن اظ جمفٍ زالٔل اٖجبظ آن ثط قمطزٌ قسٌ اؾوت 82/ضإَبفت ي اذلالف زض آٔب )وؿبء

َوب ي أیبؾوٕط    ؾبظ اوًأ ثطزاقت ٖمًمبً ظمٕىٍ َبْ مرلفف ضا کٍ أًاوس قطائت گًوٍ ذًز مٓچ

 مرلفف ي  بٌ ملىبقى قسٌ ثطأبثس! 

ٍ ي  «الجٕوبن » زض آٔت اهلل ذًٔٓ، «الجطَبن» زضالسٔه ظضکكٓ  ثسضثعض بوٓ چًن   ٖالمو

ٍ ثسٔه جُت ثو « نالقطائب  حقٕقلبن مللبئطأبالقطآن ي»اوس کٍ  آيضزٌ «اللمُٕس» زض مٗطفت

ضغم آوکٍ زض ٖمًم أیبؾٕط پٕكٕه ثٍ اجمب  ٔب أیهٕل اظ پسٔسٌ اذلالف قطائب  ؾره ثوٍ  

ض مجبحوث میهول ي مجؿوًَٓ ز    «مجمٕ الجٕبن»مٕبن آمسٌ اؾت ي زض أیؿٕطْ َمچًن 

اوٗکبؼ ٔبفلٍ ثوٍ أوه مٗىوب کوٍ     « الحجّّ»ي « القطائّ» شٔل ٖمًم آٔب  زض قبلت زي محًض

زض محًض ورؿت اذلالف قطائب  آٍٔ ضا موىٗکؽ ؾوبذلٍ، آوگوبٌ زض     طؾٓامٕه االؾالم َج

 َب ضا شکط کطزٌ اؾت.   زالٔل َط ٔ  اظ قطائت« الحجٍّ»محًض 

 

 ّای حل تؼارض   راُ.2

 قًز.   ؾت کٍ ثب يجًز اذلالف زض قطائب  ؾبقٍ ومٓا مُم حجٕت قطآن .1

کٕس زاضوس کٍ قوطآن  فمب أکٍ نًض  کفّٓ أحطٔف وكسٌ اؾت. غبلجبً ٖث قطآن کطٔم اجمبالً

ب زض مًاجٍُ ثوب قطائوب  مرلفوف    حلٓ زض َٕچ حطف ي َٕچ حطکلٓ أحطٔف وكسٌ اؾت ام

ضؾس ثبٔس پصٔطفت کٍ قطآن کوطٔم   أًان أىگًوٍ ثط مًيٕ ذًز انطاض يضظٔس. ثٍ وٓط مٓ ومٓ

نًض  کفّٓ أحطٔف وكسٌ اؾت ي کم ي ظٔبز قوسن چىوس حوطف ي حطکوت زض انول ي      ٍ ث
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ضؾوس میُوًم کفّوٓ قوطآن ي ضؾوبلت       . ثٍ وٓط مٓؾبظز اْ ياضز ومٓ الُٓ ذسقٍکفّٕت کالم 

،  َوبْ افٗوب    َسألگطْ آن، َمچىٕه مطجٕٗت زٔىٓ أه کلبة ثب چىس مًضز ألٕٕط نٕلٍ

ٍ  ن حطيف ي ٔب أجسٔل کفمب  ي حطکب کم ي ظٔبز قس ٓ  ذسقو قوًز ي حجٕوت آن    زاض ومو

  طزز.   ؾبقٍ ومٓ

نوًض   ٍ آن کطٔم، مبزٌّ، نًض  ي قطائت کوالم الُوٓ ثو   زلٕل أًاأط وؿل ثٍ وؿل قطٍ ث

رٕط صاض وجًزٌ ي حلٓ اذولالف  َٕچ چٕعْ ثط مبزٌ ي نًض  قطآن أک ياحس اؾلمطاض ٔبفلٍ ي

 ط نًض  قطآن غفجٍ پٕسا وکطزٌ اؾت.قطائب  ث

 اضائٍ مٗىبْ جسٔسْ اظ أحطٔف ٔب وگبَٓ ملیبي  ثٍ اذلالف قطائب . . 2

بن اذلالف قطائب  ضا زض ٖساز مًاضز أحطٔف قطآن ثٍ حؿوبة  ا طچٍ أقطٔجبً ٖمًم محقّق

ْ اوس امّب زض أه ثٕه َم کؿبوٓ چًن  وٕبيضزٌ ي  «ِمىجوٕ الحٕوب  »زض  ؾٕس وٗمت اهلل جعائوط

َبْ  اوس ي َم ثب ثطضؾٓ اذلالف قطائب  ضا أحطٔف قمطزٌ «فهل الرُبة»زض  محس  وًضْ

  اظ ثٍ حؿبة آيضزن اذلالف قطائب نًض   طفلٍ زض أه وًقلبض ضيقه قس کٍ ضاٌ  طٔعْ

حطٔف قوطآن زضثوبضٌ اذولالف    اْ ثٍ أ . ثطذٓ وٕع ثب اقبضٌشٔل مًئً أحطٔف قطآن وٕؿت

اوس ي قبٔس پصٔطـ أه مًئً ثطاْ ثطذٓ ثؿٕبض  اظ کىبض أه مًئً ؾطٔٗبً  صقلٍ قطائب 

 (.207: 31مجفؿٓ، ثحبض االوًاض، ج کىس) ؾرت ي غٕط قبثل أًجٍٕ ياومًز مٓ

. زض أحطٔوف کوىف اضازْ يجوًز    1زض أحطٔف انُالحٓ زي ٖىهط انفٓ يجوًز زاضز:  

ٓ   زاضز، ثٍ أه مٗىب کٍ محّطف اظ ضيْ  اظ أوه   .ظووس  ٖمس ي آ بَٓ زؾت ثٍ ألٕٕوط موله مو

جُت أحطٔف ثب أهحٕف ملیبي  اؾت. ظٔطا زض أهحٕف مله ثسين أًجٍ ي آ بَٓ زض اروط  

. أحطٔف َمبضٌ ثب وًٖٓ ذٕبووت  2قًز.  ألٕٕط مٓ اقلجبٌ زض َىگبم اؾلىؿبخ ٔب چبح زچبض

زض وقل نحٕح ٔ   یلبض َمطاٌ اؾت ي محطّف اظ ضَگوصض ألٕٕوط موله ثوٍ زوجوب  پىُوبن       

 ؾبذله حقٕقت ٔب جبٔگعٔىٓ آمًظٌ ي اوگبضٌ مًضز وٓط ذًز اؾت. 

ٓ  یلٍ ضا أک کبضکطز أه کفمٍ زض قطآن وٓطٍٔ پٕف ثوبضٌ  کىوس. زض ؾوًضٌ ثقوطٌ زض    ٕٔس مو

 چىٕه آمسٌ اؾت:  ًُٔز 

ُفوَنُه ٔمـِو َبِعـٔد َمـيِؤٔمهُ  َأِى  َأَفَتِطَمُعوَى ﴿ ا وا َلكِم َوَقِد کاَى َفٔريْق ٔمِههُِم یِسَمُعوَى کَلاَم اهَّللٔ ثُمَّ يَحرِّ

 ﴾َعَقلُوُه َوُهِم يِعلَُموَى 
آٔب َمٕ زاضٔس کٍ )أىبن( ثٍ قمب أمبن ثٕبيضوس؟ ثب آوکوٍ  طيَوٓ اظ آووبن    »
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کطزوس،  قىٕسوس، ؾپؽ آن ضا ثٗس اظ فُمٕسوف أحطٔف مٓ مٓ ؾرىبن ذسا ضا

 (75/ثقطٌ«)زاوؿلىس ي ذًزقبن َم مٓ

ٍ ضغم فُم مله زَس کٍ آوبن ث کبمالً وكبن مٓ« مِهْ ثٕٓٗسِ مٓب ٖٓقَفًٌُٔ يَٓٔمٕ ٕٔٗفَمًٔنَ» ٖجبض 

قوطٌ  ؾوًضٌ ث  79زازووس. زض آٔوٍ    چٍ ذسايوس آيضزٌ اؾت، آن مله ضا ألٕٕط مٓي آ بَٓ اظ آو

 چىٕه آمسٌ اؾت:  

َّٔذيَو يكُتُبوَى اِلكَتاَب ٔبَأئديهِٔم ثُمَّ یُقولُـوَى َهـَذا ٔمـِو ٔعِهـٔد اهَّللٔ لٔیِرـَاُبوا ٔبـهٔ َثَمهّـا َقلٔیّلـ﴿ ا َفَويْل لٔل

ا كَتَبِت َأئديهِٔم َو  ا يكٔسُبوَى َفَويْل َلهُِم ٔممَّ  ﴾َويْل َلهُِم ٔممَّ
َوبْ ذوًز    اْ( ثوب زؾوت   سٌياْ ثط کؿوبوٓ کوٍ کلوبة )أحطٔوف قو     پؽ »

، أب ثسان ثُبْ وبچٕعْ ثٍ بوت ذساؾت ًٔىس: أه اظ ج ؤًؿىس، ؾپؽ مٓ مٓ

َبٔكبن وًقلٍ، ي ياْ ثط أكبن  وس  پؽ ياْ ثط أكبن اظ آوچٍ زؾتزؾت آض

 «آيضوس اظ آوچٍ )اظ أه ضاٌ( ثٍ زؾت مٓ

س، آ وبَٓ ي  زَس زض أحطٔوف ٖمو   زض أه آٍٔ قطٔیٍ ؾٍ وكبوٍ يجًز زاضز کٍ وكبن مٓ

. وگبقله کلبة ثٍ زؾت ذًز ي ازٖبْ وعي  آن اظ ؾًْ ذسايووس   1وٕت ؾًء يجًز زاضز: 

. يٖسٌ ٖصاة الُٓ کٍ َجٗبً ثب يجًز 3. زوجب  کطزن ثُبْ وبچٕع زوًْٕ زض ثطاثط أحطٔف  2

 ٖفم ي قهس ؾًء قبثل أًجٍٕ اؾت.  

ي ٖىهوط  یلوٍ قوسٌ ضا    وٕع يجًز ز أٗطٔیٓ کٍ زض مىبثٕ للت زضثبضٌ ياغٌ أحطٔف آمسٌ

ٓ   مىًٓض اثهکىس. ثٍ ٖىًان ومًوٍ  ٕٔس مٓأک  ًٔوس:   أحطٔف ضا ثٍ مٗىبْ ألٕٕط زاوؿولٍ ي مو

وٕع أحطٔف ضا ثٍ مٗىوبْ   ظثٕسْ .أحطٔف زض قطآن ثٍ مٗىبْ ألٕٕط کفمٍ اظ مٗىبْ آن اؾت

أحطٔف ثٍ مٗىبْ أجسٔل، ألٕٕوط   «فطَىگ فبضؾٓ مٕٗه»زض  .أجسٔل ي ألٕٕط زاوؿلٍ اؾت

 الم اظ ييٕ، َطظ ي حبلت انفٓ آمسٌ اؾت.ک

أه زض حبلٓ اؾت کٍ زض قطائب  زي ٖىهط آ بَٓ ي قهس ؾًء يجًز وساضز. ثٍ أه مٗىب 

اووس   َبْ مكًُض ي غٕط مكًُض اظ ٔ  ؾً ازٖوب وکوطزٌ   کٍ َٕچ ٔ  اظ پسٔسآيضوس بن قطائت

زاقولٍ ي زض ٖوٕه    کٍ اظ قطائت نحٕح ي قطائلٓ کٍ ثٍ ًَض قُٕ اظ پٕبمجط وقل قسٌ اَالٔ

اوس. اظ ؾؤًٓ زٔگوط َوٕچ کوؽ حلوٓ آن       اْ، قطائلٓ زٔگط ضا پٕكىُبز کطزٌ چىٕه آ بَٓ

َبْ مرلفف ضا ثٍ مٗىبْ ضإَبفت أحطٔف زض قطآن  زؾلٍ اظ ذبيضقىبؾبوٓ کٍ يجًز قطائت

َب قهس أجسٔل ي ألٕٕط زض موله قوطآن ضا    اوس کٍ پسٔسآيضوس بن قطائت اوس، ازٖب وکطزٌ زاوؿلٍ
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اوس. أبضٔد ظوس ٓ قبضٔبن ثعضگ اظ وٓط أمبم أطاجم وگبضان وكبوگط آن اؾت کوٍ آووبن    قلٍزا

اوس کٍ ٖمط ذًز ضا زض وكط أطئ  قطآن نطف کطزٌ ثًزوس. الجلٍ  اوسٔكمىساوٓ مؿفمبن ثًزٌ

بضٔبن ثٍ زلٕول  اوس أفًٔحبً اظ ق َب ضا اظ ضيْ اجلُبز قبضٔبن زاوؿلٍ زض آوجب کٍ ثطذٓ اظ قطائت

َبْ قرهٓ زض قطائت قطآن اولقبز قسٌ اؾوت. اموب زض أوه زؾوت اظ      زازن زٔس بٌ زذبلت

مًاضز وٕع کؿٓ مسٖٓ وٕؿت کٍ آوبن اظ ضيْ آ بَٓ ثٍ قطائت قُٗوٓ قوطآن ي ثوٍ َوسف     

اوس. قبٔس آوبن کبض ذًز ضا اظ وؤً   أجسٔل ي ألٕٕط زض مله يحٓ زؾت ثٍ چىٕه اقسامٓ ظزٌ

ؾبن أیؿوٕط،  ٍ کطزوس کٍ زض قطائت قطآن ث ٗىٓ  مبن مٓاوس  ٔ کطزٌ أیؿٕط قطآن قفمساز مٓ

ؾبن اقلجبٌ ٔو   ٍ قًز، امب ث چىس چىٕه وگبَٓ وبزضؾت اضظٔبثٓ مٓٔبثس. َط اجلُبز ضاٌ مٓ

أًان لعيمبً آن ضا ثٍ مٗىبْ  بمٓ زض جُت أحطٔف ي أجوسٔل   میؿط زض أیؿٕط ٔ  آٍٔ، ومٓ

 مله قطآن أفقٓ کطز. 

ز کٍ ا ط زض پسٔوسٌ اذولالف قطائوب  ٖىبنوط مٗىوبٔٓ      چىٕه ثطذًضزْ وكبن اظ آن زاض

 قس.   ٔه چىٕه ثب وگبٌ م،جت ثطذًضز ومٓزاقت، َٕچ  بٌ ثب أه پسٔسٌ ا أحطٔف أحق  مٓ

ٍ ٍ اْ جع اضائٍ مٗىبْ جسٔسْ اظ أحطٔف وساضٔم، ثو  ثىبثطأه چبضٌ اْ کوٍ اذولالف     ًوو

ن کىٕم کٍ أحطٔوف قومطزٌ   وحًْ ثٕبٍ قطائب  ضا قبمل وكًز ي ٔب أه اذلالف قطئب  ضا ث

ضحمت ٔب آٍٔ ضحموت ثوٍ    کٍ آٍٔ ٖصاة ثٍ آٍٔ وكًز. قبٔس ا ط اذلالف قطائب  ضا أب ظمبوٓ

 آٍٔ ٖصاة أجسٔل وكًز جبٔع ثساوٕم زٔگط زض زام أحطٔف قطآن ورًإَم افلبز.

ثبٔس مٕبن اقسام ثٍ أحطٔف قطآن ثب ضإَبفت أحطٔف زض آن أیبي  قبٔل قس. چىبوکوٍ  . 3

چوٍ کوٍ اظ    یلبضْ وٕٓط قطآن فوطق  صاقوت. آو   ٕبن اقسام ثٍ أحسّْ ثب قطآن ثب اضأٍثبٔس م

أًان زضٔبفت أه اؾت کٍ ثٍ ٔمه حیبْت ي مطاقجت  ازلٍ ٖقفٓ ي وقفٓ وٕٓط آٍٔ حیّ مٓ

ٔبثس. میبز نوطٔح آٔوٍ ویوٓ ثبَول َموٕه       الُٓ َٕچ  بٌ زض قطآن أحطٔف ي ألٕٕط ضاٌ ومٓ

   وکلٍ اؾت آوجب کٍ آمسٌ اؾت:

َّهُ ﴿ تٔیهٔ اِلَبأطُل ٔمـِو َبـئن يَديـهٔ َوَلـا ٔمـِو َخلِفٔـهٔ َتهزٔيـْل ٔمـِو َحكـيٕم َحٔمیـدَلكَتا َوإٔن
ِ
 ﴾ْب َعزٔيْز َلا يأ

 (42ي41/فهفت)

ٓ امب أه امط ثسان مٗىب وٕؿت کٍ َٕچ اقس  ٕوطز.   امٓ زض جُت أحطٔف قطآن اوجبم ومو

لٕٕط زض قطآن اوجوبم  طفلوٍ ٔوب زض    ثبضْ، ممکه اؾت زض  صقلٍ اقسامبأٓ ثطاْ أجسٔل ي أ

آٔىسٌ اوجبم  ٕطز، آوچٍ زض أه ثٕه مُم اؾت أککٕس ثوط وبکوبمٓ أوه زؾوت اظ اقوسامب       

َب ضاٌ ثوٍ جوبٔٓ    کىس کٍ َٕچ  بٌ أه زؾت اظ أالـ ظثًوبوٍ اؾت. ٔٗىٓ ذسايوس کبضْ مٓ
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ٍ قهوس قبضٔوبن   ضؾٕم کٍ ا ط ثط فطو ثپصٔطٔم ک وجطز. زضثبضٌ پسٔسٌ قطائب  ثٍ أه مٗىب مٓ

أجبز ألٕٕط ي أحطٔف زض مله قطآن ثًزٌ اؾت، چىٕه قهسْ ظمبوٓ امکبن أحق  ذبضجٓ 

ٔبفت کٍ ثب نطف وٓط اظ جُبن قبضٔبن ي اذلالفب  آوبن زض ثبضٌ قطائت فالن آٔوٍ، موله    مٓ

قؿلٍ ي ضفلٍ ي کبمفٓ اظ قطآن زض مٕبن مطزم يجًز وساقلٍ ي زض ارط ذُوبْ قبضٔوبن ي ٔوب    

 قس.   آوبن، مله انفٓ قطآن زؾلرًـ ألٕٕط ي أجسٔل مٓقهس ؾًء 

 نوفٓ اهلل ٖفٕوٍ ي آلوٍ ي    پٕبمجط اکطمثٍ اؾلىبز ازلٍ أبضٔرٓ ي ضيأٓ، قطآن َج  قطائت 

آن ضا ىٕه ٖفٓ ٖفٍٕ الؿالم حًط  امٕطالمؤم ي اي اظ َطٔ  ٖبنماظ َطٔ   حیمکٍ  ؾفّم

زٔگط جبٔٓ ثوطاْ کكوبوسٌ قوسن    ضيأت کطز، آوچىبن زض مٕبن مطزم قبٕٔ ي ضأ  قس کٍ 

 اذلالف قطائب  زض مٕبن مطزم جع زض مىبَ  ي زيضاوٓ محسيز ثبقٓ وگصاقت.

 

 ًتیجِ تحث

کوٍ اذولالف   ُبْ کالم ثبٔس اُْبض کىٕم کٍ  یلٍ ثطذٓ پػيَكگطان مجىوٓ ثوط آو  زض اول

قطائب  ثٍ مٗىبْ يجًز ايُطاة زض مله قطآن اؾت ٔب آوکٍ مؿلفعم أسئه قطآن زض ؾوسٌ  

يم ي ؾًم اؾت، ثٓ اؾبؼ ذًاَس ثًز  ظٔطا أه زؾت اظ قجُب  ثط مجىبْ ٔکٓ اوگبقله ز

قوطآن ٔو     ب امٗبن وٓط ثٍ زي وکلوٍ کوٍ ايالً  پسٔسٌ قطائب  ثب قطآن قکل  طفلٍ اؾت. امب ث

 پٕوبمجط قطآن ثب اضازٌ ذسايوس ي أٗفٕم ي أالـ  قطائب  حقٕقت زٔگطْ اؾت  ربوٕبً حقٕقت ي

لطزٌ قس کٍ ثب أًاأط ثٍ زؾت مب ضؾٕس، زٔگط جبٔٓ ثطاْ أوه زؾوت   مٕبن مطزم چىبن  ؿ

 مبوس.   اظ قجُب  ثبقٓ ومٓ

ٓ اموطيظْ اظ آن  ياقٕٗلو  ٓ زاضز کٍ َمبن يحٓ مىع  اؾوت ي حقٕقل ثٍ َط حب  قطآن

قًز. ا وط اظ َطفوٓ ثوب ياقٕٗوت أحطٔوف       َبْ مرلفف ثٍ آن وگبٌ مٓ ثٕىٕم کٍ ثب قطائت مٓ

ائب  مًاجٍ ثبقٕم ي اظ َطف زٔگط ياقٕٗت کالمٓ ٖسم أحطٔوف  قطآن ثٍ مٗىبْ اذلالف قط

 قطآن ضا زاقلٍ ثبقٕم، ثبٔس ثطاْ حل أه أٗبضو ثٍ مًاضز شٔل قبئل ثبقٕم:

 .  قًز ؾت کٍ ثب يجًز اذلالف زض قطائب  ؾبقٍ ومٓا مُم حجٕت قطآن .1

 اضائٍ مٗىبْ جسٔسْ اظ أحطٔف. .2

 ٔف زض آن أیبي  قبٔل قس.ثبٔس مٕبن اقسام ثٍ أحطٔف قطآن ثب ضإَبفت أحط .3



 3101 پاییز، 13 ، شمارههشتنفصلناهه هطالعات قرآنی، سال  /339

 کتاتٌاهِ
 ثٕطي : زاض احٕبء اللطا  الٗطثٓ.  چبح ؾًم، ،لغاى الؼزباثه مىًٓض، محمس ثه مکطم. ثٓ أب، 

، أطجمٍ ٖجسالؿالم محموس َوبضين، قوم: زاض    اللغةهؼجن هقاییظ ق، 1999احمس ثه ظکطٔب، اثه فبضؼ. 

 الیکط.

 ثٕطي : زاض الیکط.  ،صحیح تخاریق، 1401ثربضْ، محمس ثه اؾمبٖٕل. 

 ، أُطان: زفلط وكط فطَىگ اؾالمٓ. کزینآى یخ قزرتادر ّؾی ٍپضـ، 1372، ؾٕس محمسثبقط. حجلٓ

ْ أطجمٍ محمس، بتاب رب األرتحزیف کتام فی ػذب لخطاافصل ـ، 1381حؿه. ظازٌ، حؿه

 قبَطيزْ، قم: اولكبضا  قٕبم.

 ، قم: زاض ال،قفٕه.ىآلقزتفغیز افی ى لثیااـ، 1387لقبؾم. اثًاؾٕس ذًٔٓ، 

 ، ثٕطي : زاض الؿالمٍٕ.هفزدات ألفاظ القزآىق، 1991ضاغت انیُبوٓ، 

 ، ثٕطي : ثٓ وب. آىلقزم افی ػلَى لثزّااق، 1408زض. محمس ثه ثُب، کكٓظض

، چوبح اي ، قوم: اولكوبضا  زفلوط أجفٕلوب       البالغةةأعااط  ظمركطْ، جبض اهلل محمًز ثه ٖمط. ثٓ أب، 

 اؾالمٓ. 

 ، قبَطٌ: ثٓ وب.آىلقزم اػلَى فی تقااإلق، 1360ثٓثکط.الطحمه ثه اسٖجَٓ، ؾًٕ

 ، قم: اولكبضا  جبمٍٗ مسضؾٕه. الویشاى فی تفغیز القزآىـ، 1371َجبَجبٔٓ، ؾٕس محمسحؿٕه. 

 ، ثٕطي : زاض المٗطفّ. چبح زيم، هجوغ الثیاى فی تفغیز القزآىق، 1408َجطؾٓ، فًل ثه حؿه. 
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