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 در محراث روایی إمامحه« احرف سجعه»بررسی روایات 
کریهی  1محهود 
کار  2محسن دیهه 

 چکحده
رواحت جزول قرآن بر هفت حرف حکی از رواحات وشهور در جواوع روایی اهل سذت بدوده 

 های جزول، قراخدت و تفسدرر قدرآن بدر هفدت حدرف و بده صدورت جدزول قدرآن بدر  که به صورت
که  اقسام هفت گاجه، در برخی جواوع روایی وخقدم اواوره جرز جقل شده است. در حالی 

راره و فضرل بدن حسدار در  در بدو اور به جظر وی وجذدی  الکدافیرسد این رواحات با رواحت ز
گوجده کداوی  هدای جقدل رواحدات سدجع   بر جزول قرآن بر ح  حرف در تعارض باشد، اوا بدا وا

الحددحدی و قدراین  اواوره و اسخذاد به برخی از وذابع لغدوی و فقدهاحرف در جواوع روایی 
تدوان بدر فدرض وهاشدات در ضدعف سدذدی  درون وخذی رواحدات و خداجواده حددحث، ودی

کده قدرآن دارای جدص و قراخدت واحدد از  رواحات، وجه جهعی وردان ایدن رواحدات اراخده داد 
هددای  وددوزان بدده زبانجاحردده خداوجددد وخعددال اسددت، لکددن در جحددوه قراخددت عهددوم قددرآن آ

کددرم گون، جددوعی تسددهرل از جاحردده خداوجددد و پیدداوجر ا صددورت پذیرفخدده اسددت.  گوجددا
تحلرل جحوه صدور اولره این رواحات و جرز بررسی دحدگاه جاقالن این حدحث در وصادر 
روایدددی اواورددده، واجذدددد شدددرخ صددددوم، عراشدددی، وجلسدددی و شدددرخ حدددر عددداولی از دحگدددر 

 ار است.وجاحث وطرح شده در این جوشخ
راره، بطون قرآن، تقره. ها: کلحدواژه  جواوع روایی اواوره، سجع  احرف، صحرحه ز

ح مسأله  طر
گاجده در  رواحات جزول، قراخت و تفسرر قدرآن بدر هفدت حدرف و جردز جدزول قدرآن بدر اقسدام هفت

                                                      
   .صادم اوام داجشگاه حدحث و قرآن علوم داجشرار  .1
   وشهد. قرآن علوم داجشکدا اسخادحار  .2
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که توس  افرادی چون وحهد بدن وسدعود عراشدی، وحهدد بدن  وصادر اواوره از رواحاتی است 
جعهددداجی، شدددرخ صددددوم، وحهدددد بدددن حسدددن صدددفار، شدددرخ حرعددداولی و وحهدددد بددداقر ابدددراهرن 

این دست از رواحدات در شدهار حکدی از وجاحدث علدوم قرآجدی اسدت  3وجلسی جقل شده است.
که خاسخگاه آن بیشخر در وصادر اهل سذت است و از دیرباز توجه داجشهذدان علدوم قرآجدی و 

کدد کتددج علددوم قرآجددی، از آثددار وفسددران را بدده خددود جلددج جهددوده اسددت؛ بدده طددوری  ه در بیشددخر 
کدداوی ایددن رواحددت اخخصدداص  کتدداب بدده وا گرفخدده تددا وخدد خران، فصددل و حددا بخشددی از  وخقدددوان 

کتاب     4دحدگاه در باره این رواحات جقل شده است. 36حدود  اؤلتقانحافخه و حخی در 
بور با وجاحث علوم قرآجی از ح  سدو و جقدل آن در برخدی از  وصدادر فقهدی  ارتجاط رواحات وز

اواوره از سوی دحگر و جرز تشابه آن با رواحات اهل سذت، ضرورت بازخواجی ایدن رواحدات را در 
 سازد. وصادر اواوره بیش از پیش جهاحان وی

کتابی بدا عذدوان  که  جدزول در بارۀ پیشرذه تحقر  در رواحات احرف سجعه شاحان ذکر است 
جگاهی جو به رواحات جزول قرآن بدر هفدت »اوین ، و چذدین وقاله با عذقرآن و رؤحای هفت حرف

حددحث احدرف سدجعه در وحکهده عقدل »، و «های صدور رواحات احرف سجعه زورذه»، «حرف
کن بر آثار ودذکور، جقدل و ت ییدد دحددگاه آحد  اهلل خدویی «و جقل کلی حا ، وذخشر شده است. روح 

کدددرحن بددده در رّد ایدددن رواحدددات حدددا جددداظر داجسدددخن آجهدددا بددده تسدددهرل در آودددوزش و  حدددادگرری قدددرآن 
آوددوزان و تعدددد اسددجاب صدددور ایددن رواحددات اسددت. عددالوه بددر ایددن، بیشددخر وقدداالت وددذکور  قرآن

حد  از جوحسدذدگان  اجد. هرچ هرچ جقد سذدی و وخذی از رواحات شرعه در این باب اراخه جداده
ایددی تحلرددل دحدددگاه خددود جدداقالن ایددن حدددحث در وصددادر رو آثددار پیشددرن در ایددن ووضددوع، بدده 

گوجده اواوره جحرداخخه و هدای وخخلدف  با فرض وهاشات در سذد، به دججال وجه جهعی وردان 
 این رواحات ججوده است.

یدر اسدت: رواحدات  گویی بده سد ال پژوهش پدیش رو در صددد پاسدخ  با این توضر ، هدای ز
گوجه در  هایی در وذابع روایی ؤواوره جقل شده و دحددگاه صداحجان آن آثدار  سجع  أحرف به چه 

تدوان وردان چهدار دسدخه از رواحدات سدجع  احدرف،  خصوص ایدن رواحدات چرسدتو چگوجده ودی
راره و فضرل بن حسار در  وجده  الکافیحعذی رواحات جزول، قراخت، تفسرر و اقسام، و دو رواحت ز

تددوان، بدددون جردداز بدده جقددد سددذدی و جفددی صدددوری ایددن  جهعددی ؤراخدده دادو و جرددز چگوجدده وددی
                                                      

خه  أصول فی الههه  الفصول ؛451ص  ،5ج  ،الشرع   وساخل ؛362ص  ،3ج  ،الخصال ؛44ص  ،4ج  ،العراشی تفسرر  .3   ،األ
خه  امکأح ؤلی األو  هداح  ؛345ص  ،3 ج  .97ص  ،90ج  ،األجوار بحار ؛ 51ص  ،3ج  ،األ

 .430 - 439  ،4ج  ،القرآن علوم فی اؤلتقان  .4
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هدایی در بدارۀ جحدوۀ  سخی از آجها دسدت حافدتو و در پاحدان، چده احخهدالرواحات، به خواجش در
هدا، بده  گویی به ایدن سد ال صدور این دسخه از رواحات وخصور استو در ابخدا به وذظور پاسخ

حن: وی _که جزول بر هفت حرف است  _گوجه اول این رواحت   پرداز

کرین بر هفت حرف3  . رواحت جزول قرآن 
کدده از جاحردده برخددی جسددا  دسددخخوش ارسددال سددذد  _ده از عراشددی در تفسددرر بددر جددای واجدد

گوجه جقل شده است:  _شده است  این رواحت به صورت ورسل از حهاد بن عدهان این 
ًأ یهأ  ْب بأی عَّ

َّ
نَّ ُقْلُ  ألأ هثَّ   : إأ ادأ حَّ

َّ
ُف   یأْل لأ تَّ خْ ْجُكو  تَّ ْبعَّ أ  عَّ ی سَّ لَّ لَّ عَّ زَّ ّنَّ یْ ُلْرهنَّ نَّ : إأ

الَّ لَّ : اَّ الَّ ، قَّ
 
َّ
یْ  أ ْمسأ

َّ
ْذ أ

َّ
اْمُجْن أ طاُؤنا اَّ : ه ی عَّ الَّ ْبعَّ أ ُذُجوٍه، ُمّوَّ قَّ ی سَّ لَّ یَّ عَّ ْن ُهْفتأ

َّ
ا أ أ مَّ ْْلأ ا  أ ی، مَّ ْدنَّ

َّ
ْحُرٍف ذَّ أ

ساب. ْحرأ حأ  5بأغَّ

کتداب 324شرخ صدوم )م ولردد، از صدفار، از   ههدرن رواحدت را از ابدن الخصدالم( جردز در 
کرده است.عجا  بن وعروف، از وحهد بن ححری صررفی، ا گفخذدی   6ز حهاد بن عدهان جقل 

که وران رواحت شرخ صدوم در   با رواحت عراشی تفاوتی وجود جدارد. الخصالاست 
کتدداب  کاوددل  کدده عالودده وجلسددی، پددس از جقددل  ، تفسددرر القددرآنرواحددت دحگددر، رواحخددی اسددت 

کرده است: جوشخه وحّهد بن ابراهرن جعهاجی، به صورت وجاده  ای، جقل 
ُت رأ  ًْ جَّ ی ذَّ جأ مَّ ًَّّ : حَّ الَّ ّیُ قَّ ْههأ یْ ُلّمأ ًأ ْبنأ ُقو َّ َّ ّمَّ ُر ْبُن ُمحَّ ْعفَّ ا جَّ جَّ مَّ ًَّّ ی: حَّ كَّ َّ ا هَّ ُح،َّ تَّ یمَّ   ُمْفتَّ ًأ ا َّ   قَّ سَّ

بی
َّ
ْن أ ا، عَّ ابأجَّ ْصحَّ

َّ
ْن أ ا، عَّ جَّ خُ ایأ شَّ ی مَّ وَّ ُفُه، رَّ ّجأ وأ ذَّ ُهوَّ ُمصَّ اسأ ُبو یْ لَّ

َّ
ّیُ أ ّیُ یْ ُلّمأ رأ ْشعَّ

َّ
ًٌ یأْل ْع ًأ  سَّ ْب عَّ

حنَّ  یهأ  جأ حُر یلُْمْؤمأ مأ
َّ
الَّ أ : قَّ الَّ ْمیٍر قَّ

َّ
یاٍف، أ رَّ یاٍف  ا شَّ َّ،

ُ
ُرّل ْحُرٍف، 

َّ
ْبعَّ أ أ ی سَّ لَّ لَّ یْ ُلْرهُن عَّ ْنزأ

ُ
: أ

ٍل.  ثَّ ٍّ ذَّ مَّ صَّ ٍل ذَّ قأ ًَّ حٍ  ذَّ جَّ ْرهأ حٍ  ذَّ  َّ ْریأ ْجٍر ذَّ  َّ  ذَّ كَّ
 جوحسد:  سحس وی

ب ذ كید احمیا بیین ذ ی  ذ ساق یلحًهث إ ی هلیره،  كجیه یحیر ی تر حی  ذ ارقیه علیی یألبیوی
  7بعض یأللبار.

 . بررسی سندی 3-3
کتج رجال، بیان که  بررسی رجال این سذد در  وحهد بن حسن بدن احهدد »گر این است 

                                                      
 .44ص  ،4ج  ،العراشی تفسرر  .5

 .362ص  ،3ج  ،الخصال  .6

 .97ص  ،90ج  ،األجوار بحار  .7
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عجددا  بددن » 9، ثقدد  و عظددرن القدددر،«وحهددد بددن حسددن صددفار» 8، ثقدده و جلرددل القدددر،«بددن ولرددد
گر  جرز توثر  شده « حهاد بن عدهان»و  10، ثقه«وعروف چه جدام حهداد بدن عدهدان بدین  است. ا

وشدخرل اسدت، « حهداد بدن عدهدان بدن بدن عهدرو بدن خالدد فدزاری»و « حهاد بدن عدهدان جداب»
کتج رجال توثر  شده کده هدر دو   الجخده 11اجدد. لکن هر دو در  آحد اهلل خدویی بدر ایدن بداور اسدت 

روشدن جرسدت. شدرخ طوسدی وی را « وحهد بن ححردی صدررفی»ح  جفر هسخذد. حال رجالی 
کدرده  الفهرست در کتاب ذکدر  لدذا ایدن رواحدت وجهدول و ضدعرف بده شدهار  12اسدت. صاحج 
 آحد.  وی

کتداب  اسدت. در  بده صدورت وسدذد جقدل شدده  الخصدالاز سوی دحگر، این رواحت تذها در 
که به صورت ورسدل بده ودا رسدرده  تفسرر العراشیوذابع وخقدم دحگر جرز تذها در  اسدت؛  است 

یرا تذها جام حهداد بدن ع دهدان ذکدر شدده و جدام راوحدان دحگدر، از اول سدذد تدا حهداد، ذکدر جشدده ز
از رواحددات وعضددل بددوده و بددر ایددن اسددا ،  تفسددرر العراشددیاز ایددن رو، ایددن رواحددت در  13اسددت. 

حابی وی ز  شود. ضعرف ار
کتدداب هن کدده در وقدودده آن،  الخصددال چذددرن، شددرخ صدددوم ایددن رواحددت را در  کددرده  جقددل 
کردهاش را از ت لرف ا اجگرزه کتاب جقل رواحات اعداد و خصال ذکر  ای به صدحت  و اشاره  ین 

اسدت. بدر   بلکه هدفش فق  جقل رواحات وشخهل بر خصدال و اعدداد بدوده  این رواحات جکرده،
کدرده  کده ایدن رواحدت در دحگدر  14اسدت. این اسا ، رواحت وذکور را جردز جقدل  جکتده دحگدر، ایدن 
اسدت. لدذا دارای  ذکدر شدده  الخصدالشدده و تذهدا در آثار بر جای واجده از شرخ صدوم جقدل ج

کتج دحگر وی جرست. به لحدا  جقدد وحخدوایی جردز بده جظدر ودی کثرت جقل در  کده  اوخراز  رسدد 
کدده اعخقدادات اواورده را بیددان  یدرا آججدا  شدرخ صددوم ایدن رواحددت را صدحر  جداجسدخه اسددت؛ ز

راره از اودام بدا کذد، رواحخی از اوام صدادم وی آن  » الکدافیدر  قرشدجره صدحرحه ز ُقدر  ّن  ال  ؤد
دی جد ف  ح  ال  دخد خ  دّن  االد کد ، و  ل  دد  احد ددد و  ذ  ن  عد ل  ود ز  ، ج  د  احد ااد  و  و  دلد الدّرُ ج  دن  قد کده   کذدد ، چذدرن جقدل ودی«ُ  ود

                                                      
 .113ص ،الطوسی  فهرست ؛323ص ،الذجاشی  رجال  .8

 .467ص  ،االقوال ص خال ؛307ص  ،داود  ابن  رجال ؛61ص  ،الذجاشی  رجال  .9

 .442ص  ،االقوال خالص  ؛354ص  ،الطوسی   رجال ؛324ص  ،الذجاشی رجال  .10

 رجدال وعجدن ؛65ص  ،االقوال خالص  ؛54ص  ،الطوسی  فهرست ؛413ص  ،الذجاشی  رجال ؛376ص  ،شیکال  رجال  .11
 .346 -343ص  ،5ج  ،الحدحث

 .412ص  ،الطوسی  فهرست  .12

 .43ص  ،4ج  ،العراشی تفسرر  .13

 .4ص  ،4ج  ،الخصال  .14
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 فروود: اوام صادم
 15ی لرهن ذیحً، نزل من عجً ذیحً علی ذیحً، ذ إنما یالتمف من ج،  ی رذیة.

که جگارش وهکن است احخهال داد تقددم  اعخقدادات فدی دیدن اؤلواورد بدر الخصال ه شود 
کتداب  کده وشدخهل بدر  _را  الخصدالزواجی داشخه باشد. به عجارت دحگدر، شداحد شدرخ صددوم 

کتدداب  _رواحددت جددزول قددرآن بددر هفددت حددرف اسددت  کدده  _ اعخقددادات فددی دیددن اؤلواوردد پددیش از 
کدده وی در  جوشددخه  _وشددخهل بددر رواحددت جددزول قددرآن بددر حددرف واحددد اسددت  باشددد؛ بدده ایددن دلرددل 

کتاب  اعخقادات فی دین اؤلواور کتاب  کتداب   ارجداع داده و از آن حداد جهدوده الخوحردبه  و در 
کتاب  الخوحرد کرده است. الخصالاز  گرفخه وی 16حاد  کتداب  لذا جخرجه  کده  االعخقدادات شود 

کتدداب  فددی دیددن اؤلواوردد  ر  بدده جظددر جوشددخه شددده اسددت. ایددن جددواب صددح الخصددالوخدد خر از 
کتاب  جهی کتاب  الخوحردرسد و ت خر  کتداب  الخصالاز  یدرا وی در   الخصدالثابدت جرسدت؛ ز

کتاب  کرده است؛الخوحرد از  کتاب  17حاد  کتاب  الخصالحعذی   است.  الخوحردوخ خر از 
کتاب  کتداب وخد خر از  الخوحردجرز وخ خر از  االعخقاداتاز سوی دحگر،  است؛ حعذی هر دو 

بدر  الخصدالجوشخه شده است. در این صورت، دو حالت وخصور است: تقدم  الخوحردکتاب 
کتاب  االعخقادات کتداب  ؤالعخقداداتو بالعکس. لذا ت خر  قطعدی جرسدت؛ عدالوه  الخصدالبدر 

کده در وددوارد دحگددر جردز چذددرن اودری در ؤرجاعددات شددرخ صددوم وشدداهده ودی شددود؛ بدده  بدر ایددن 
کتاب  کتاب  الخوحردعذوان جهوجه، در  کتداب  جی األخجداروعااز  کدرده و در  از  وعداجی األخجدارحداد 

کرده است. الخوحردکتاب    18حاد 
کددرد. بده جظددر  در ودواردی از ایدن قجرددل جهدی کتدداب دحگدر اثجدات  کتدداب را بدر  تددوان تد خر حد  

کتدج ودذکور را هدن زودان اججدام داده  وی اسدت. لدذا توجرده ودذکور  رسد شرخ صددوم تد لرف 
گر به قرحذ کتداب صحر  جرست. حخی ا کده شدرخ صددوم  را  االعخقداداته دحگری ثابت شدود 

کتاب  ، رواحت جزول قدرآن بدر حدرف واحدد بده او الخصالجوشخه و پس از ت لرف  الخصالپس از 
یدرا شدرخ صددوم بده رواحدات  رسرده، در این صورت جرز توجره وذکور صحر  جخواهدد بدود؛ ز

کاودل د _که حکی از وذابع روایی او بوده  _ الکافی اشدخه و در اخخردار او بدوده و جردز اجدازه وقوف 
رارا را در  جقددل آن را جرددز داشددخه اسددت. از ایددن رو، بسددرار بعرددد بدده جظددر وددی کدده صددحرح  ز رسددد 

                                                      
 .25ص  ،اؤلواور  دین فی االعخقادات ؛530ص  ،3ج  ،الکافی 15 .

 .107ص  ،الخوحرد ؛435ص  ،اؤلواور  دین فی االعخقادات 16 .

 .691ص  ،3 ج  ،الخصال 17 .
 .374 و 2ص  ،األخجار وعاجی ؛307ص  ،الخوحرد .18
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کتاب  الکافی  دحده باشد. الخصالپس از ت لرف 
رسی داللی1-2  . بر

راره از اوام باقر کده  الکدافیو جرز رواحدت  این رواحات با صحرح  ز بده از فضدرل بدن حسدار 
کرد: ههاجا وردم وی حضرت اوام صادم کرحن بده هفدت حدرف جدازل  عرض  که قرآن  گوحذد 

 ، حضرت فروود: شده
؛ ًأ یحأ ًأ یْ وَّ ْج ْن عأ ًٍ مأ یحأ ْرٍف ذَّ ی حَّ لَّ لَّ عَّ زَّ ُه نَّ ّجَّ كأ ، ذَّ  َّ یُء یهأ ًَّ ْع

َّ
ُبوی أ  19رَّ َّ

گفخه ل اجدد بلکده قدرآن بدر حدرف واحدد از جدزد خددای واحدد جداز دشهذان خدا دروم 
 شده است. 

کده در تعارض است. لذا این سد ال بده ذهدن ودی آحدا جقدل رواحدت جدزول قدرآن بدر هفدت   رسدد 
بده دلردل اعخهداد وی بده  _کده از وحددثان طدراز اول ؤواورده بدوده  _حرف از سوی شرخ صددوم 

کدده عدالوه بدر بررسددی سدذدی رواحددت  صدحت و اعخجدار رواحددت ودذکور بدوده اسددتو و دحگدر ایدن 
کده جقدل  شرخ صددوم، آحدا بده لحدا  داللدی ودی لالخصاوذکور در  تدوان وجدوهی را بیدان جهدود 

راره از اوددام بدداقر تر،  در تعددارض ججاشدددو بدده عجددارت روشددن رواحددت حدداد شددده بددا صددحرحه ز
راره جهددع جهددودو بددر اسددا  وذددابع  چگوجدده وددی تددوان ورددان رواحددت شددرخ صدددوم و صددحرحه ز

غوی، وجوه وخعددی برای جقل رواحت جزول قدرآن روایی و تفسرری اواوره و جرز برخی از وذابع ل
توان بیدان جهدود.  شرخ صدوم و دحدگاه وی در باره این رواحت وی الخصالبر هفت حرف در 

تدوان بده وجدوه وخعدددی  لذا بر فرض وهاشات در سدذد، بده لحدا  داللدی رواحدت ودذکور را ودی
که در ذیل به آن اشاره وی کرد   شود:  حهل 

 . بطون قرآن 1-2-1
که وی گرفدت، ایدن  حکی از وجوهی  توان در بداره رواحدت جدزول قدرآن بدر سدجعه احدرف در جظدر 

یرا در این رواحت، جدزول قدرآن  که این رواحت را جاظر به وس له بطون و وجوه قرآن بداجرن؛ ز است 
دا »بلکده بالفاصدله پدس از آن، در عجدارت   بر سدجعه احدرف بده جحدو وطلد  بیدان جشدده، دی و  ج  د 

 
و  أ

د 
ل  ع  د ُوُجدوهلد دج  دی س  ل  ی  ع  خد ن  ُحف 

 
امد أ داللدت ایدن رواحدت بدر  20اسدت.  بیدان شدده« سدجع  وجدوه»، « و 

که ذحال  به آجها اشاره وی  کذرن:  بطون قرآن وؤحدهای وخعددی دارد 

                                                      
 .530ص  ،3ج  ،افیکال 19 .

 .362ص  ،3 ج  ،الخصال .20
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تفسدرر الذاسدخ و الهذسدو  و »پدیش از شدرخ صددوم، عراشدی ایدن رواحدت را در بداب  الف.
م( در وقدودده تفسددرر خددوحش، ایددن 4407، بحراجددی )م«و الهخشددابهالظدداهر و الجدداطن و الهحکددن 

فددی أن القددرآن لدده ظهددر و بطددن و عددام و خدداص و وحکددن و وخشددابه و جاسددخ و »رواحددت را در بدداب 
و عالوده وجلسدی «  حعلهدون ذلدَ، و هدن الراسدخون فدی العلدن وذسو  و الذجی و أهدل بیخده

کل شیأن لل»، در باب بحار األجوارم( آن را در 4440)م ، و أن علن    فی القدرآن،  قرآن ظهرا  و بطذا 
خه  کله عذد األ کرده« ، و ال حعلهه غررهن ؤال بخعلرههنو أن علن ذلَ  ذکر این  21اجد. جقل 
کدده عراشددی، بحراجددی و وجلسددی رواحددت وددذکور را  رواحددت در ابددواب وددذکور، بیددان گر ایددن اسددت 

 اجد.  جاظر به وس له بطون قرآن داجسخه
کده بده  بصداخرالدرجاتم( در 390حگر بر ایدن دحددگاه، رواحخدی از صدفار )موؤحد د ب. اسدت 

راره، از اوام باقر که حضرت فروود: اسذاد خوحش از ز کرده   رواحت 
  ُ ّمَّ ئأ

َّ
ُاُه یأْل ْعرأ ًُ ذ کَّ  َّ ْع ُكْن بَّ ْو هَّ ا  َّ ْجُه مَّ انَّ ذَّ مأ رَّ ا  ْجُه مَّ حُرف مأ

َّ
ْبعَّ أ أ ی سَّ لَّ حُر یْ ُلْرهنأ عَّ ْفسأ َّ   . 

کدده برخددی از بزرگددان اواوردده رواحددت وددذکور را بدده جقددل از جا ، بددا بصدداخر الدددرجاتگفخدده جهاجددد 
کددرده« سددجع  أوجدده»اجدددکی اخددخالف بدده صددورت  خهدد  »اجددد؛ صددفار آن را در بدداب  جقددل  فددی أن األ

أن للقدرآن ظهدرا  و »و عالوده وجلسدی آن را در بداب « ؤجهن أعطوا تفسدرر القدرآن الکدرحن و الخ ویدل
کل شی بطذا  و أن خه  علن  کله عذد األ کرده...«    فی القرآن، و أن علن ذلَ   22اجد. جقل 

کاشدداجی )م ج. م(، جرددز بدده صددراحت ایددن رواحددت را جددص در بطددون و تدد وحالت 4094فددر  
 23داجسخه است.

و »م(، عالوه بدر احخهدال تقرده، بدا قرحذده ذیدل رواحدت 4355شرخ وحهدحسن ججفی )م د.
« بطدون قدرآن»، وراد از احرف سجع  در ایدن رواحدت را «ی سجع  وجوهأدجی وا للوام أن حفخی عل
 کذد:  داجسخه است و تصرح  وی

ی و حً، عین ی صیفار، عین محمیً بین یلحسیحن بین  جحً، عن یبن  أبی  ه أصل. ألبرنا به یبن 
 24صا ح. بن   أبی یلخطاب، عن جمحل
که بیدان کدرحن  این وطلج با رواحاتی  یدرا گر هفخداد بطدن بدرای قدرآن  اسدت، وذافدات جددارد؛ ز

                                                      
 .72ص  ،29ج  ،األجوار بحار ؛17ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجرهان ؛44ص  ،4ج  ،العراشی تفسرر 21 .
 .92ص  ،29ج  ،األجوار بحار ؛495ص  ،الدرجات بصاخر .22

 .50ص  ،4 ج  ،الصافی تفسرر 23 .
   .466ش  ،الطوسی فهرست  .24
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کده در رواحخدی آودده بطون قرآن جرز بطوجی دارد؛ ههان کده هدر بطذدی، بطذدی دارد تدا هفخداد   گوجه 
   25بطن برشهرده است.

که سجعه احرف در این رواحت جاظر به وساله وجوه و بطون قدرآن  لذا چذرن به جظر وی رسد 
 باشد. 

یدددرا زوخشدددری « هوجدددو»بدددر « أحدددرف»بددده لحدددا  لغدددوی جردددز حهدددل  هکککک . اشدددکالی جددددارد؛ ز
کدده ججرخرددل بدده رسددول خدددا632)م ُورل أن »فروددود:  م(، در ذیددل رواحخددی 

 
ؤن اهلل تعددالی حدد 

ردی
دُرف ُتق  ح 

 
ع  د أ دج  دَ علدی س  خ  ّو 

ُ
کدرده 26،«  أ جحدا  الخدی »کده ودراد از أحدرف   تصدرح  

 
الوجدوه و األ

فد ابدن در  کدذا؛ أی فدی   حذحوها القرا ، حقدال: فدی ح  ُف ؤلرده ودن ُوُجدوه وسدعود  درد ح  ذ  ده الدذی ح  هد ج  و 
ددرا ا دداف  »اسددت. وی در اداودده، احددرف در رواحددت « القد ک  کّلهددا  جددزل القددرآن علددی سددجع  أحددرف 

هددخن کهدا ُعّلد ُ وا  ر  داف  فداق  کدرده « وجددوه»را جردز بدر  27«ش  م( جرددز در 505اثردر )م  ابدن 28اسددت. حهدل 
 جوحسد:  ویالذهاح  فی غرحج الحدحث 
ْرُف ای ی ْرُف من ُحُرذف یلهجاء.یلحَّ ی یلحَّ  29ألصل: ی ّطرف ذ یلجان ، ذ به سمّ

و. در برخی از وذابع روایی وخقدم عاوه، پس از رواحت جزول قرآن بر سجع  أحدرف، عجدارات 
کدده وددراد از صدددر رواحددت را وشددخص جهددوده، رواحددت « ظهددر و بطددن» جرددز در رواحددت وجددود دارد 

م(، 307ابددوحعلی ووصددلی )م   ؛ بدده عذددوان جهوجدده،وددذکور را جدداظر بدده بطددون قددرآن داجسددخه اسددت
وسدعود،   م( به اسدذاد خدوحش، از ابدن 350م( و طجراجی )م361حجان )م  م(، ابن340طجری )م

کرده از رسول خدا که حضرت فروود: رواحت   اجد 
  30إن ی لرهن نزل علی سبع  أحرف،  كل هه  ممطا ر،ر ذ بطن، ذ  كل حً مطلع.

                                                      
 بطذدا بطدن لکدل أحضدا)ؤن الخجدر فدی ورد هداک  بطدون، لهدا الجطدون ألن وجحدوه بطذدا السدجعرن ودن ورد ودا  ذل حذافی ال و» .25

 (.396ص  ،9 ج  ،المکال جواهر) «سجعرن ؤلی عد حخی

  ،4ج  ،داود  أبددی سددذن ؛301ص  ،3ج  ،وسددلن صددحر  ؛423ص  ،7ج  ،الهصددذف ؛75ص  ،الطرالسددی داود  أبددی وسددذد .26
 ؛43ص  ،3ج  ،حجدان   ابدن صدحر  ؛46ص  ،4 ج  ،القدرآن رتفسدر فی الجران جاوع ؛463ص  ،3ج  ،الذساخی سذن ؛333ص

 .321ص  ،3ج  ،جریکال السذن

 ردفک فداقرؤوا  اف،کد شاف ّلهاک  أحرف، سجع  علی القرآن جزل» شده: جقل چذرن جرز و ؛469ص  ،3ج  ،الحدحث غرحج .27
 وسددذد) «افکدد شدداف لهدداک أحددرف سددجع  علددی القددرآن أجددزل» ههچذددرن: (؛30 -39ص  ،القددرآن لکوشدد ت ویددل) «شددزخن
 (.423ص  ،6 ج  ،القرآن ؤعراب ؛44ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجران جاوع ؛493ص  ،6ج  ،راهوحه   ابن

 . 13ص  ،4 ج  ،الحدحث غرحج فی الفاخ  28.

 .359ص  ،4 ج  ،الحدحث غرحج فی الذهاح  29.

 ؛375ص  ،4ج  ،حجددان   ابددن صددحر  ؛9ص  ،4 ج  ،القددرآن تفسددرر فددی الجرددان جدداوع ؛23 - 20ص  ،9ج  ،حعلددی  ابددی وسددذد .30
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حخ ودحذدد  دوشدد و  ا حلردد  األولرددالجخدده در  در اداودده، رواحخددی شددجره ایددن رواحددت، از ابددن  تددار
 31آودده اسدت.« عذده وذه علن الظداهر و الجداطن طالج   و اّن علی بن ابی»وسعود، عجارت   

رواحددت شددرخ صدددوم در  _کدده جدداظر بدده وسدد له بطددون قددرآن اسددت  _لددذا بذددا بددر توجردده وددذکور 
راره و رواحددت شددجره بدد الخصددال وذافدداتی  االعخقددادات فددی دیددن اؤلواورددهه آن در بددا صددحرحه ز

 جخواهد داشت.
که این دحدگاه با رواحت ججوی  للقرآن ظهر و بطن ؤلی سدجع  أبطدن و فدی »الزم به ذکر است 

 _جقدل شدده کده بیشدخر در آثداری بدا صدجغه عرفداجی از رسدول خددا _« رواح  ؤلی سجعرن بطذا  
ک  ابددی  ابددن  32سددازگاری دارد. ، و لجطذدده »اشدداجی رواحددت جههددور و فددر   ؤن للقددرآن ظهددرا  و بطذددا 

کرده را از رسول خدا« بطن ؤلی سجع  أبطن یدر از اودام بداقر 33اجدد. جقل   و جردز بدا رواحدت ز
 سازگاری دارد:

الَّ  ّیأ ،قَّ ْعفأ ًَّ یْلجُ ه زأ رأ ْبنأ یَّ ابأ ْن جَّ رٍ   عَّ ْعفَّ یاجَّ بَّ
َّ
ْ ُ  أ

َّ
یأ یْی  سَّ یْن شَّ جأ  عَّ یابَّ جَّ

َّ
أ ، اَّ یحرأ ْفسأ ینَّ ی ّتَّ ی، ُمیّوَّ ٍء مأ

هأ  یی أ ییی هَّ ییی اأ جأ ْبتَّ جَّ
َّ
ُرْجیی َّ أ  ! ََّ ی ًَّ یی ْلییُ  اأ ُلْلییُ : ُجعأ ، اَّ ییرَّ یٍب هلَّ ییوَّ یَّ ی مأ جأ ییابَّ جَّ

َّ
أ ، اَّ یی   انأحَّ ْجییُه مَّ ْ ُتُه عَّ

َّ
ییأ سَّ

ْطجا   ْطنأ بَّ ْلبَّ ْطجا  ذَّ  أ ْلُلْرهنأ بَّ ّنَّ  أ ُر! إأ ابأ ا جَّ : هَّ
الَّ لَّ ، اَّ ْو أ  یْ حَّ

ْبلَّ ی قَّ ْحرأ هَّ َّ
یٍب یَّ وَّ یَّ  أ مأ

َّ 
َّ
ْسأ ییلْمَّ ْ،یٌر ذَّ  َّ ُه رَّ

ْی  ْحسَّ شَّ ُر!  َّ ابأ ا جَّ ْ،ٌر، هَّ ْ،رأ رَّ
لّحَّ ُكی ُن  ذَّ  أ ّنَّ یْ هَّ َّ هَّ ، إأ حرأ یْ ُلْرهنأ ْفسأ ْن  َّ الأ مأ جَّ ْن ُعُل لأ ی ّرأ ًَّ مأ ْبعَّ

َّ
ٌء أ

ْی  ی شَّ لُهَّا اأ ّذَّ
َّ
ْی  أ ی شَّ ا اأ ُرهَّ ی ُذُجوٍه. ٍء ذَّ هلأ لَّ ٌف عَّ رأ ٌل ُمْجصَّ صأ ٌ  ُمّتَّ مَّ رَّ    34ٍء، ذَّ ُهوَّ 

 ت. لغا1-2-2
کتداب  تفسدرر العراشدیحکی دحگر از وجوه وحخهل در باره رواحت وذکور در  ، بدا الخصدالو 

صرف جظر از جقد سذدی، حهل آن بر لغات است. شرخ صدوم در بخشی از وذاظره خوحش 
کرده است:  با حکی از ولحدان، جزد رکن الدول ، تصرح  

یدرا ایدن تدوان بده طرید  اسدخخراج و اسدخذجا وعرفت ت ویل قدرآن را جهدی ط فههردد؛ ز
کده قدرآن بده حدَ لغدت جدازل شدده باشدد و داجشدهذدان آن  کار وقخدی وهکدن اسدت 

کثرره جازل شدده کتاب به لغات  و در آن وطدالجی   لغت جرز وراد را بداجذد، اّوا این 
که وراد از آن، جز به بیان الهی داجسخه جهی شدود؛ وددل جهداز و زکدات و  وجود دارد 

                                                                                                                             
 .405 -406ص  ،40ج  ،جررکال الهعجن

حخ 31.  .األولرا  حلر  از جقل به ،17ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجرهان ؛100ص  ،13 ج  ،دوش  ودحذ  تار

  ،األسدرار جداوع ؛73ص  ،الذصدوص  جدص  ودن الهقدوات ؛304ص  ،لوکالف ؛432ص  ،القرآن أم تفسرر فی الجران ؤعجاز .32
 .47ص  ،األجس وصجاح ؛540ص

 .34ص  ،4 ج  ،الصافی تفسرر ؛407ص  ،1ج  ،الْللی  عوالی .33

 .43ص  ،4ج  ،العراشی تفسرر ؛300ص  ،3 ج  ،الهحاسن .34



ت 
وایا

ی ر
ررس

ب
«

جعه
ف س

احر
 »

محه
ی إما

روای
ث 

 محرا
در

 

 

 

002 

کده ودراد از آن، جدز بدا توقردف از  حّم و از این قجرل. هن چذرن، وطالجی وجدود دارد 
کدرحن وطدالجی وجدود  شدود و ودی داجرن حاصل جهی که وی  آجچه کده در قدرآن  داجردد 

که وراد از آن جز با توقرف حاصل جشود.   35دارد 
کده ودراد از رواحدت جدزول قدرآن بدر سدجع  أحدرف، لغدات  گر چه شرخ صدوم تصرح  جکدرده  ا

کثردددرا»بدددا توجددده بددده تصدددرح  وی،  کثردددره اسدددت، لکدددن حکدددی از « ف ودددا القدددرآن قدددد جدددزل بلغدددات 
جددزول قددرآن بددر سددجع  »هددای قابددل توجدده در بدداره دحدددگاه شددرخ صدددوم در بدداره رواحددت  احخهددال
کدده او آن رواحددت را جدداظر بدده « أحددرف کثرددرا»ایددن اسددت  داجسددخه اسددت. بددر ایددن اسددا ، « لغددات 

کثدرت عدد هفت جرز در این کذدد. الجخده پدیش از شدرخ صددوم جردز  داللدت ودی جا بر وجالغه و 
 است؛ به عذوان جهوجه:  این دحدگاه از جاحره برخی از علهای عاوه جرز وطرح شده 

کداف  شدداف  »م( رواحدت 331قاسدن بدن سددالم )م الکف. کلهدا  جدزل القددرآن علدی سدجع  أحددرف 
کها علهخن( در خصدوص وعذدای و   داجسخه« سجع لغات ون لغات العرب»را جاظر به « )فاقرأوا 

کرده   است: این رواحت تصرح  
سییبع  أحییرف، هعجییی سییبع  غییات میین  غییات ی عییرب، ذ  ییحس معجییاه أن هكیی ن اییی یلحییرف 
ی ویحً سبع  أذجه، ه ی  و هسمع به قط، ذ  كین هلی ل : هی ه ی لغیات ی سیبع متفرقی  ایی 

عضیه بلغی  ی لرهن، ابعضه نزل بلغ  قرهش، ذ بعضه بلغی  هی هل، ذ بعضیه بلغی  هیویزن، ذ ب
رله ذیحً. ر    ساور ی لغات ذ معانیطا مع ه ی    36أهل ی حمن، ذ 

کّلهدا شداف »م(، در باره رواحت ججوی 375قخرج  )م  ابن  ب. جزل القرآن علی سجع  أحدرف، 
کرف شزخن که:« کاف، فاقرؤوا  کرده است   تصرح  

حن  کددر کده ت ویددل ایددن سدخن هفددت وجدده از لغدات وخفددرم در قددرآن  جدز ایددن جرسددت 
 ت. اس

کرددف شددزخن»وی در اداودده، عجددارت  در آن رواحددت و جرددز رواحددت وعددروف عهددر و « فدداقرؤوا 
که در آن از رسول خدا کده حضدرت فرودود:  هشام بن حکرن  کدرده  ؤّن هدذا القدرآن »رواحت 

را جاظر به دحدگاه خدوحش وجذدی بدر حهدل رواحدت  37«جزل علی سجع  أحرف، فاقرؤوا وذه وا ترّسر

                                                      
 .400 - 99ص  ،4ج  ،الدین  هالک .35

 .453 -469ص  ،3ج  ،الحدحث غرحج .36
 90ص  ،3ج  ،الجخداری صدحر  ؛337ص  ،الهسذد تابک ؛373 -373ص  ،الرسال  ؛303 -304ص  ،4ج  ،الهوط  تابک .37

 .333 -334ص  ،4ج  ،داود  أبی سذن ؛301 -303ص  ،3ج  ،وسلن صحر  ؛61 -63ص  ،2ج و 400ص  ،5ج و
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 38است. داجسخه « ه ون اللغات وخفّرق  فی القرآنسجع  أوج»وذکور بر 
در ذیدل رواحددات جدزول و قراخددت قدرآن بددر سددجع   السدذن الکجددریم( جرددز در 162بیهقدی )م ج.

کرده است.  أحرف، ههان دحدگاه ابن    39سالم را جقل 
جدزل القدرآن »، در ذیل رواحدت الذهاح  فی غرحج الحدحثم( جرز در 505اثرر جزری )م  ابن د.

کداف شدافعلدی سد کّلهدا  دُرف   ح 
 
وددراد از حدرف را بده وعذدای هفدت لغدت از لغدات عددرب  «جع  أ

کددده در ذیدددل بددده آن اشددداره   داجسدددخه و در اداوددده، عجددداراتی شدددجره عجدددارت ابدددن کدددرده  سدددالم بیدددان 
 شود:  وی

کده  گوجده  وراد از حرف، لغدت اسدت؛ حعذدی بدر هفدت لغدت از لغدات عدرب، بددین 
کذده  کرحن پرا است. برخی از قرآن به لغت قدرحش، برخدی از آن این لغات در قرآن 

کده در  به لغت هذیل، هوازن، حهن و جز این لغدات اسدت؛ الجخده جده بده ایدن وعذدا 
کلهدات  کده برخدی از  ح  حرف به خصوصی هفت وجه وجود داشخه باشد؛ چدرا 

یند »قرآن به هفت و حا به ده وجه قراخت شده است؛ واجذد:  مد الدّدد دو  َد ی  د »... و « والد
د  الطاُغوت   و   ج   ...«. ع 

گون در بدداره آن داجسددخه  گوجددا وی در اجخهددا ایددن دحدددگاه را بهخددرین دحدددگاه در ورددان اقددوال 
کرده 40است.  41اجد. در وران ؤواوره جرز برخی از علها به این دحدگاه ؤشاره 

کدردن صدحر  جرسدت. واجگهدی  که هفت حرف را هفت لغدت وعذدا  اوا اشکال، آن است 
کده آن هدن ودردود اسدت. از  وداجع از آن اسدت و بدا وعذدای اول بسدرار ویوضهون رواحات  سدازد 

کدده قددرآن بدده لغددت وضددر جددازل شددده و ابددن  حّخددی »وسددعود چددون   طددرف دحگددر، از عهددر جقددل شددده 
خواجد. عهر به وی جوشدت: قدرآن بده لغدت هدذیل جدازل جشدده؛ قدرآن را بده « عّخی حرن»را « حرن

 ت هذیل. وردم با لغت قرحش حاد بده جه، لغ
کذدوز السدذ و در  کده « قدرآن»، وداده وفخاح  اجدزل القدرآن بلغد  »از بخداری و ترودذی جقدل شدده 
کدده بدده وقددت صددحر  الخروددذیدر «. قددرحش ، در بدداره آخددرین حدددحث از تفسددرر سددوره توبدده آوددده 

کردجددد ودددال   گفددت: الخددابوت «. الخددابوه»بذوحسددذد حددا « الخددابوت»جوشددخن قددرآن اخددخالف  عدهددان 
                                                      

 .30 -39ص  ،القرآن لکوش ت ویل .38
 .326ص  ،3ج  ،جریکال السذن .39
 . 359ص  ،4 ج  ،الحدحث غرحج فی الذهاح  ؛50 آحه  واخده، سوره ؛1 آحه  فاتحه، سوره .40

حدداض ؛630ص  ،43 ج  ،العقددول وددرآا ؛37ص  ،6 ج  ،الجحددرین وجهددع ؛356ص  ،6 ج  ،افیکددال شددرح .41   ،7 ج  ،رنکالسددال ر
 . 99ص  ،2 ج  ،الذاضرا الحداخ  ؛334ص
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  42که قرآن به لغت قرحش جازل شده است.بذوحسرد 
 . احتمال تقیه 1-2-3

گفخده صداحج جدواهر )م م( اسدت. وی بدر ایدن بداور اسدت 4355توجره دحگر ایدن رواحدت، 
کدده در صددورت صدددور ایددن رواحددت، صدددور آن از جهددت تقردده و ووافدد  رواحددات وشددهور سددجعه 

کده فرودود:  توان به رواحخی از رسول خدا به عذوان جهوجه وی 43احرف است؛  کدرد  ؤن »اشاره 
الجخده وی احخهدال بطدون قدرآن را جردز  44«.هذا القرآن أجزل علی سجع  أحرف، فاقرسا وا ترسدر وذده

کرده است.   بیان 

 . رواحات جزول قرآن بر هفت قسن و ماجند آن2
کتداب  کده عالوده وجلسدی از  ، جوشدخه وحّهدد بدن تفسدرر القدرآنرواحدت دحگدر، رواحخدی اسدت 

کرده است:ابراهرن جعه  اجی جقل 
حنَّ  جأ حرَّ یلُْمْؤمأ مأ

َّ
لَّ أ

َّ
أ ًْ سَّ لَّ لَّ یْ ُلیْرهنَّ   َّ ْنیزَّ

َّ
ی أ یا َّ عَّ ََّ ذَّ  َّ یارَّ بَّ ّنَّ یهَّ  َّ : إأ

الَّ لَّ ی، اَّ ْثلأ هَّ َّ ْن مأ ُتُه عَّ حعَّ شأ
اٍ   ْقسَّ

َّ
ْبعَّ أ أ ی سَّ لَّ حیٌ  ذَّ عَّ ْرهأ حیٌ  ذَّ  َّ ْریأ ْجیٌر ذَّ  َّ ْمیٌر ذَّ كَّ

َّ
ییَّ أ یاٍف، ذَّ هأ رَّ یاٍف  ا شَّ ْمطَّ  مأ

ٌ
ُرّل ٌل ذَّ  ،  ًَّ ی جَّ

. ٌّ صَّ ٌل ذَّ قأ ثَّ   45مَّ

کتاب  که شرخ حر عاولی در  گفخه جهاجد  ، ایدن اؤلحقا  ون الهجع  بالجرهان علی الرجعد جا
کتدددددداب  تفسددددددرر الذعهدددددداجیرواحددددددت را بدددددده جقددددددل از  سددددددرد  رسددددددال  الهحکددددددن و الهخشددددددابهاز 

کرده است.« علی سجع  أحرفأجزل القرآن  اهللان »م( به صورت 135ورتضی)م  46جقل 
کدده طجراجددی )مال رواحخددی را بدده اسددذاد خددوحش از  الهعجددن الکجرددرم( در 350زم بدده ذکددر اسددت 
که حضرت به عجداهلل بن وسعود فروود: پیاوجر کرده   جقل 

ران   جزل من ی سماء من باب ذیحً، ذ إن ی لرهن أنزل من سبع  أبیویب علیی  إن ی كت  
ذ همر ذ كیجر، احیل حم یه ذ سبع  أحرف، حمل ذ حری  ذ محكو ذ متشابه ذ ضرب أمثال 

رم  من عجً یه،  حر  حریمه، ذ یعمل بمحكمه، ذ قف عجً متشابهه، ذ یعتبر أمثا ه، اخن 

                                                      
 .326ص  ،6 ج  ،قرآن قاوو  .42

 .396ص  ،9ج  ،المکال جواهر .43

 ؛90ص  ،3ج  ،الجخاری صحر  ؛337ص  ،الهسذد تابک ؛373 -373ص  ،الرسال  ؛303 -304ص  ،4ج  ،الهوط  تابک 44.
 .333 -334ص  ،4ج  ،داود  أبی سذن ؛301 -303ص  ،3ج  ،وسلن صحر  ؛61 - 63ص  ،2ج ؛400ص  ،5ج

 .1ص  ،90ج  ،األجوار بحار .45

 .377ص  ،الرجع  علی بالجرهان الهجع  ون اؤلحقا  46.
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  47ذ ما هت رر إا أذ وی یأل باب.
کن جرشددابوری )م وسددعود   ، ایددن رواحددت را بدده دو طریدد  از ابددن الهسددخدرلم( جرددز در 106حددا

که رسول خدا کرده   فروود: چذرن جقل 
ی كتاب یألول من باب ذیحً علی حرف ذیحً، ذ نیزل ی لیرهن مین سیبع  أبیویب علیی نزل 

، ایأحلوی حم یه ذ  سبع  أحرف كیجیری  ذ همیری  ذ حیما  ذ حریمیا  ذ محكمیا  ذ متشیابها  ذ أمثیاا 
حرموی حریمه، ذ یاعلوی ما أمر و بیه، ذ ینهطیوی عمیا نهحیتو عجیه، ذ یعتبیرذی بأمثا یه، ذ یعملیوی 

رل من عجً ربجا. بمحكمه، ذ   همجوی بمتشابهه، ذ قو وی همجا به 

کدده  کددرده اسددت  هددذا حدددحث صددحر  االسددذاد و لدددن »او در ذیددل هددر دو رواحددت تصددرح  
   48«.حخرجاه

 جوحسد:  عالوه طجاطجایی در خصوص رواحت جزول قرآن بر سجع  أحرف وی
که از طرم شرعه و سذی، از رسول خدا کده قدرآن در حدحدی   جقدل شدده، آودده 

بر هفدت حدرف جدازل شدده اسدت. ایدن حددحث، هدر چذدد بدا وخخصدر اخخالفدی در 
که وعاجی ههه  الفاظش جقل شده، و لرکن وعذای آن در احادحث بسراری آوده، 

کدرده حدان شدرعه و سدذی آجهدا را جقدل  اجدد، و وفسدران  آجها جزدحَ به حکدحگرجد، و راو
کرده که ش در وعذای آجها به شدت اخخالف  احد عددد اقدوال در آجهدا اجد؛ به طوری 

کده وشدکل را آسدان ودی کده در خدود  به چهل قدول برسدد. چردزی  سدازد، ایدن اسدت 
کده اعخهداد ودا هدن بده ههدان تفسدرر  این احادحث تفسرری برای هفت حرف آودده 

جزل القرآن علی سجع  أحدرف أودر »است؛ از آن جهله در بعضی از آن اخجار آوده: 
زجددر و أوددر و »، و فدی بعضددها:  «صددص و ودددلو زجدر و ترغرددج و ترهرددج و جددل و ق

أن اهلل أجزل القرآن علدی : »و عن علی« حالل و حرام و وحکن و وخشابه و أودال
کاف شاف، و هی أور و زجر و ترغردج و ترهردج و جددل و  کل وذها  سجع  أقسام، 

أقسددام الخطدداب و أجددواع فددالهخعرن حهددل السددجع  األحددرف علددی «. ودددل و قصددص
الهسدخقرن، پدس  ع  علی وحدتها فی الدعوا ؤلی اهلل و ؤلی صراطهو هی سج الجران

کذدرن بدر هفدت جدوع خطداب و  به حکن این رواحات باحد هفت حرف را تذها حهدل 
کدده ههدده آحددات قددرآن حددَ هدددف را دججددال وددی کذددد و آن،  بیددان، و بگددویین: بددا ایددن 

دعوت سوی خدا و صدراط وسدخقرن او اسدت، ایدن هددف واحدد را بدا هفدت قسدن 
                                                      

   . 35ص  ،9ج  ،جررکال الهعجن 47.

 .390 -329ص  ،3ج و 663ص  ،4ج  ،لالهسخدر .48
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کده اصدول  یان دججدال ودیب کذدرن  کذدد. وهکدن هدن هسدت از ایدن رواحدت اسدخفاده 
وعددارف الهردده وذحصددر در اودددال اسددت، چددون بقردده؛ حعذددی: اوددر، جهددی، ترغرددج، 
ترهرددج، جدددل، و قصددص، وعددارف الهردده جرسددخذد، بلکدده وعددارف الهردده راجددع بدده 

  49سازجد. وجدأ و وعاد را برای بشر وهدل وی
گوحد:   از ابن در برخی از وصادر روایی که   وسعود چذرن جقل شده 

أنیزل ی لیرهن علییی  مسی  أحییرف، حیمل ذ حییری  ذ محكیو ذ متشییابه ذ أمثیال، اأحییل  یهین 
  50یلحمل ذ حّر  یلحری ، ذ یعمل بالمحكو، ذ همن بالمتشابه، ذ یعتبر باألمثال.

علدی اربعد  أحدرف ان القدرآن »عجا  سدخن از جدزول قدرآن بدر چهدار حدرف:   در رواحخی از ابن 
جدزول قدرآن بدر ده حدرف ذکدر شدده  ، و در رواحخی وذقول از اوام علی«حالل و حرام الحدحث

اجزل القرآن علی عشرا أحرف، بشرر و جذیر و جاسخ و وذسو  و عظ  و وددل و وحکدن و »است: 
گوجدده 51« وخشددابه و حددالل و حددرام هددای  بذدی هددا و دسددخه کدده در ایددن دسددخه از رواحددات جرددز بدده 

کرحن اشاره شده است.  وعذایی آحات قرآن 

 . رواحت قراخت قرآن بر هفت حرف4  
کدرحن بدر هفدت حدرف»رواحت  رواحدت دحگدری در جواودع روایدی اواورده اسدت « قراخت قدرآن 

کرده که شرخ صدوم به اسذاد خوحش، از رسول خدا  است:  جقل 
ّزَّ ذَّ  ّنَّ یهَّ عَّ : إأ

الَّ لَّ ، اَّ نَّ یهأ انأی هٍت مأ َّ 
َّ
یا  أ ُلْلیُ : هَّ ، اَّ ًٍ ی یحأ ْرٍف ذَّ ی حَّ لَّ  یْ ُلْرهنَّ عَّ

َّ
أ ْلرَّ ْن  َّ

َّ
ََّ أ ُمُر

ْ
أ  هَّ

َّ
ّل جَّ

 ًٍ یی یحأ ییْرٍف ذَّ ییی حَّ لَّ  یْ ُلییْرهنَّ عَّ
َّ
أ ْلییرَّ ْن  َّ

َّ
ََّ أ ُمُر

ْ
ییأ  هَّ

َّ
ییّل ییّزَّ ذَّ جَّ ّنَّ یهَّ عَّ : إأ

ییالَّ لَّ ییی، اَّ تأ ّمَّ
ُ
ییی أ لَّ ییْع عَّ ّسأ ! ذَّ ّبأ ، رَّ

یا لَّ ی، اَّ تأ ّمَّ
ُ
ی أ لَّ ْع عَّ ّسأ ! ذَّ ّبأ ا رَّ ُلْلُ : هَّ یْرٍف اَّ یی حَّ لَّ  یْ ُلیْرهنَّ عَّ

َّ
أ ْلیرَّ ْن  َّ

َّ
ََّ أ ُمُر

ْ
یأ  هَّ

َّ
یّل یّزَّ ذَّ جَّ ّنَّ یهَّ عَّ : إأ

لَّ
ییْبعَّ  ییی سَّ لَّ  یْ ُلییْرهنَّ عَّ

َّ
أ ْلییرَّ ْن  َّ

َّ
ََّ أ ُمُر

ْ
ییأ ّنَّ یهَّ هَّ : إأ

ییالَّ لَّ ییی، اَّ تأ ّمَّ
ُ
ییی أ لَّ ییْع عَّ ّسأ ! ذَّ ّبأ ییا رَّ ُلْلییُ : هَّ ، اَّ ًٍ یی یحأ  أ ذَّ

ْحُرٍف.
َّ
  52 أ

رسی سجدی3-1  . بر
 اجد از:  این رواحت عجارتراوحان سلسله سذد 

وحهدددد بدددن علدددی واجرلوحددده، شدددرخ صددددوم در ودددوارد بسدددراری بدددرای ترضدددی او جهدددوده  _
                                                      

   .76 -71ص  ،3 ج  ،القرآن تفسرر فی الهرزان .49

 .31ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجران جاوع .50

ال  51.  .34 -30ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الرحهن آ

 .362ص  ،3 ج  ،الخصال 52.
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کده وی رواحدات بسدراری از او در  جردز اسدخفاده ودی الفقره ون الححضره از وشرخ   53است. شدود 
کرده کتاب جقل  یرا جدام او در طرید   این  ن راوی، ههچدون: جدابر بدن یزحدد جعفدی، ؤبدراهر 63؛ ز

جصددر بزجطددی،  وحهددود، حذددان بددن سدددیر، وحهددد بددن جعهددان، أحهددد بددن وحهددد بددن أبی بددن أبی
حددان بددن صددلت، حسددن بددن جهددن، علددی بددن بددالل، وذصددور بددن حددازم و صددفوان بددن  أبی بصددرر، ر

را  الفقرده ون الححضدره عالوه حلی جرز برخی از طرم شرخ صدوم در  54وهران جهال قرار دارد.
صدحر  داجسدخه اسدت؛ ههچدون طرید  او بده  _ه در آجهدا اسدت که وحهدد بدن علدی واجرلوحد _
کوفی. ابراهرن بن أبی  حاح     55وحهود، حذان بن سدیر و ؤسهاعرل بن ر

کرده است. _   56وحهد بن ححری عطار قهی، ججاشی او را توثر  
کدرده و شدرخ طوسدی او را جلردل القددر و  _ وحهد بن أحهد بن ححری، ججاشی او را توثر  

 57است.  داجسخه کثررالرواح 
که ججاشدی و ابدن طالج عرسی بن عجد اهلل بن وحهد بن عهر بن علی بن أبی _ شدهر   ، 

کرده کتاب ذکر    58اجد. ای به توثر  و حا جرح وی جکرده اجد و اشاره آشوب او را دارای 
کددرده  عجدد اهلل بددن وحهددد بدن عهددر، شددرخ طوسدی او را در اصددحاب ؤوددام صدادم _ ذکددر 

  59است.
، شدرخ طوسدی او را جردز در زودره اصدحاب ؤودام طالدج وحهد بن عهر بن علی بن أبی _

کدددرده اسددت. صددادم کدددرده  برقدددی جردددز او را در زوددره اصدددحاب ؤودددام سددجاد 60ذکدددر  ذکدددر 
  61است.
 جوحسد: أحهد بن هالل عجرتاخی، شرخ صدوم در باره أحهد بن هالل وی _

لرددد از سددعد بددن عجددد اهلل رواحددت و  او جددزد وشدداحخ وددا وجددروح اسددت. اسددخاد وددا ابددن 
گوحد: شرعه که  که از تشرع به جاصجی بودن برگردد، جدحده و جشذرده کرده  احن،  ای 

                                                      
 .110  ،135  ،131  ،133  ،134  ،132  ،131ص  ،1 ج  ،الفقره  الححضره ون .53
 .135  ،131  ،133  ،133  ،134  ،132  ،131ص  ههان، .54
  . 372 -377ص  ،االقوال خالص  ؛132ص  ههان، .55

 .363ص  ،الذجاشی  رجال 56.

 .102ص  ،الطوسی  فهرست ؛312ص  ههان، .57

 .27ص  ،العلها  وعالن ؛396ص  ،الذجاشی  رجال .58

 .339ص  ،الطوسی  رجال .59

 .430ص  ههان، .60

 .9ص  ،الجرقی  رجال .61
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کرد. وگر أحهد بن هالل و وی   62گفخذد: به وخفردات روایی وی ججاحد عهل 
 جوحسد: ججاشی در باره او وی

محمییییً  أبیصییییا ح ی رذیهیییی ، هعییییرف ممطییییا ذ هجكییییر، ذ قییییً روی احییییه ذمییییو  میییین سییییحًنا 
  63.ی عسكری

کدددار وی« کدددان غالردددا  وخههدددا  فدددی دحذددده»شدددرخ طوسدددی جردددز عجدددارت  بدددرد و  را در بددداره او بددده 
کرده اسدت. وی کثر اصول اصحاب ؤواوره را جقل  که وی ا عالوده حلدی رواحدت وی را  64جوحسد 

کدده وی وکالددت  65غرددر وقجددول داجسددخه اسددت کددرده  کرخددی، تصددرح   و در بدداره أحهددد بددن هددالل 
کردجدد. سدحس تدوقرعی بده دسدت أبوجعف ر وحهد بن عدهدان عهدری را جحدذیرفت و او را لعذدت 

لدذا وی  66ابوالقاسن حسرن بن روح وجذی بر لعذت وی و براخت از وی در زوره ولعوجان رسدرد.
که  _در خصوص طری  شرخ صدوم در وشرخه به ؤسهاعرل بن وسلن سکوجی  الخالصهدر 

کان فره عن اوّر  بن عهرو، عن الشدعررّی، فقدد در این طری  احهد بن هالل وجود دا رد )و وا 
، عن أحهد بن هدالل، عدن اهللروحخه عن أحهد بن وحّهد بن ححری العّطار، عن سعد بن عجد 

 جوحسد:  وی _اوّر  بن عهرو، عن ؤسهاعرل بن وسلن الشعررّی( 
  67أ وقف ای طرهله إ ی إسماعحل بن مسلو ی سكونی.

رسی داللی 3-2  . بر
کده ذحدال  اشدداره  در  بررسدی داللدت ایددن حددحث از وذظدر ؤواوردده وجدوه وخعدددی وجددود دارد 

 شود:  وی
 . احتمال تقیه 3-2-1

ایدن رواحددت در بسددراری از وذددابع اهددل سددذت جرددز جقددل شددده اسددت؛ بدده عذددوان جهوجدده وسددلن 
کرده است: م( در صحرحش به اسذاد خوحش از أبی 354جرشابوری )م کعج جقل   بن 

ریان عجیً یضیاة بجیی یفیار، قیال: اا یاه جبرهیل، الیال: إن یه هیأمرَ ین  لیرأ  ین ی جبی
                                                      

 .75ص  ،4ج  ،الدین  هالک 62.

 .23ص  ،الذجاشی  رجال 63.

 .23ص  ،الطوسی  فهرست 64.

 .303ص  ،االقوال خالص  65.
 .371ص  ههان، .66
 .372ص  ،االقوال خالص  ؛632ص  ،1 ج  ،الفقره  الححضره ون .67
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 أمت  ی لرهن علی حرف، الال: یسأل یه معااا ه ذ مغفر ه، ذ ین أمتی ا  طحق ذ   ...
گفت: که در ورتجه چهارم ججریل   این روجد اداوه داشت تا این 

  68أیما حرف قرأذی علحه، الً أصابوی.إن یه هأمرَ ین  لرأ أمت  ی لرهن علی سبع  أحرف، ا
 69این رواحت در وذابع دحگر اهل سذت جرز بدا اجددکی اخدخالف در الفدا  جقدل شدده اسدت.

اجدد؛ بده عذددوان  بدر ایدن اسددا ، برخدی از داجشدهذدان اودداوی ایدن رواحدت را بددر تقرده حهدل جهددوده
ذدی بدر قراخدت ، وجالخصدالم( در بداره رواحدت شدرخ صددوم در 4425جهوجه، وحق  بحراجدی )م

که رواحت وذکور از ح  سو وواف  با رواحات عاوده اسدت و  قرآن بر هفت حرف، با توجه به این 
راره و فضدرل بدن حسدار وذافدات دارد، بده عذدوان وذاسدج تدرین وجده،  از سوی دحگر، با رواحات ز
صدور ایدن رواحدت را حهدل بدر تقرده داجسدخه اسدت. وی پدس از ایدن وجده، احخهدال دحگدری جردز 

که در اداوه ذکر خواهد شد.بی کرده    70ان 
 . لغات 3-2-2

کدده وددراد از أحددرف،  احخهددال دوم شددرخ یوسددف بحراجددی در بدداره رواحددت وددذکور ایددن اسددت 
که ابن  گوجه  سجعه أحدرف  الذهاحهأثرر در   لغات باشد؛ حعذی هفت لغت از لغات عرب، ههان 

کرده « سجع لغات ون لغات العرب»را به   71 است. وعذا 
 ها . لهجه3-2-3

کده ایدن اودر  حکی دحگر از وجوه داللی رواحت وذکور حهل آن بر لهجه گون اسدت  گوجا های 
راره وذافاتی جدارد. آح اهلل وعرفت در ذیل این رواحت تصرح  وی  کذد: با صحرحه ز

رمییا هییأ ی اییی أحادهییث یهییل  یاحییرف اییی هیی ی یلحییًهث هییی ی ل،جییات ی عربییی  یلمیتلفیی ، 
علی ه ه یام  أن  لیرأ ی لیرهن  یهمریدی  بها نفس یلمعجی. الً ذسع ی سج  بجفس یلمضم ن، 

 بل،جاتها یلمیتلف ؛ 
کده در  در این حدحث به وعذای لهجه« احرف» های وخخلف عرب است؛ چذان 

احادحدث اهددل سددذت جردز بدده ههددرن وضددهون آودده و ههددرن وعذددا از آن اراده شددده 
                                                      

 .301 -303ص  ،3ج  ،وسلن صحر  .68

 ؛432ص  ،6ج  ،حذجددل بددن احهددد وسددذد ؛133 و 423 -424ص  ،7ج  ،الهصددذف ؛75ص  ،الطرالسددی داود  یأبدد وسددذد .69
 ؛46ص  ،4 ج  ،القدددرآن تفسدددرر فدددی الجردددان جددداوع ؛463 -463ص  ،3ج  ،الذسددداخی سدددذن ؛333ص  ،4ج  ،داود  أبدددی سدددذن

 .321ص  ،3ج  ،جریکال السذن ؛43ص  ،3ج  ،حجان   ابن صحر 

 . 99ص  ،2 ج  ،الذاضرا الحداخ  .70

 .99ص  ،2 ج  ،الذاضرا الحداخ  71 .
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گسخرده کدرده تدا ای را در وورد قد است و خداوجد داوذه  رآن، بدرای ایدن اودت فدراهن 
  72های وخخلف بخواجذد. آجان بخواجذد قرآن را به لهجه

که شرخ صدوم، پس از رواحدت  ع  د »... جکته قابل توجه این است  دج  دی س  ل  ل  ع  دز  آن  ج  ُقدر  ّن  ال  ؤد
ُرف   ح 

 
کرده؛« اوکان قراخت قرآن بر سجعه احرف»رواحت ...« أ ت پدس از لذا ذکر این رواح  را جقل 

کده شدرخ صددوم رواحدت  تواجدد قرحذده ، ودی«جزول قرآن بر هفدت حدرف»رواحت  ای باشدد بدر ایدن 
جزول قرآن بر سجعه احرف را جاظر به وساله اوکان قراخت قرآن بدر سدجعه احدرف و تسدهرل در اودر 

که این اودر بدا تفسدرر رواحدت ودذکور بده لهجده گون تذاسدج  قراخت قرآن داجسخه است  گوجدا هدای 
گفخه سرد ورتضدی در صدورت صدحت ایدن دارد  راره جرز تعارضی جدارد. لذا به  و با صحرحه ز

وؤحددد ایددن دحدددگاه، آن  73 خجددر، وجدده وراجعدده حضددرت، طلددج تخفرددف و رفددع وشددقت اسددت.
که در برخی از این رواحات، عجارت     74شود. دحده وی« هون علی أوخی»است 

واحت قراخت قرآن بر سجعة أحرف در 3-3 رسی ر  بحار األجوارو  خل الشحعةوسا. بر
کده شدرخ حدر  که در خصوص این رواحت به آن باحد توجه جهدود، ایدن اسدت  وس له دحگری 

اتد »عاولی رواحت قراخت بر سجعه أحرف را در باب  ا   ر  قد دا بددال  ه  رد ر 
اد و  غ  دال  ی الّص  اد فد ا   ر  قد ُوُجوبد ال 

اّذد و  ا و  اد ُدون  الّش  اتدر  و  ُهخ  ع  د ال  ج  د د الّس  ّح  ود ر  ه 
کدرده اسدت. الشدرع  وسداخلدر « ل  بدا توجده بده ایدن  75جقدل 

کده  که در وجهوع، در این باب شش رواحدت آورده و بدا توجده بده عذدوان بداب، بده جظدر ودی رسدد 
جدواز القراخد  بدالقرا ات »وی بر اسا  این رواحات فخوا داده است. وی ایدن رواحدت را در بداب 

حدد ، فددی زوددن الغرجدد الهشددهورا بددین العاودد  ال بددالقرا ا کتدداب « ت الهرو الفصددول الهههدد  فددی در 
خه  ّحد »و جرز در باب  أصول األ کتداب « فی القدرا ا بدالقرا ات الهشدهورا دون الشدواّذ و الهرو در 

خه  کرده است. هداح  األو  ؤلی أحکام األ  76جرز آن را جقل 
که شدرخ حدر عداولی ایدن رواحدت را در هدر سده ودورد در ا جخهدای بداب و بده الزم به ذکر است 

کرده است. در ابخدا جردز رواحداتی چدون  داُ  »عذوان آخرین رواحت آن باب جقل   الّذ 
ُ
أ در  ق  دا ح  ه  ک   

 
أ در  اق 

اخدُن  ق  ُقوم  ال  ی ح  ّخ  ُهُکن  »، «ح  ّلد ن  ُحع  رُزُکن  و  جد ر  س  ُخن  ف  ه  ّل  ع  ا ت  ه  ک  ُ وا  ر  دُخن  »و « اق  ه  ا ُعّلد ه  ک  ُ وا  ر  را جقدل « اق 

                                                      
  . 303ص  ،قرآجی علوم ؛93ص  ،3 ج  ،القرآن علوم فی الخههرد .72

 .433ص  ،األججرا   تذزحه 73.

 .45 -41ص  ،3ج  ،حجان  ابن صحر  ؛43ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجران جاوع ؛133ص  ،7ج  ،الهصذف 74.

 451ص  ،5ج  ،الشرع   وساخل 75.

خه  أصول فی الههه  الفصول .76 خه  امکأح ؤلی األو  هداح  ؛345ص  ،3 ج  ،األ  .51ص  ،3ج  ،األ



 

 

ال 
، س

ث
حدی

لوم 
ع

اره 
شه

ن، 
زده

نو
 دوم

011 011 

که وی به رواحدت قراخدت قدرآن بدر هفدت حدرف  لذا وی 77کرده است. توان چذرن اسخذجاط جهود 
کدرده و در وقدام فخدوا ایدن رواحدت را  کتاب وهن فقهی خدوحش آن را جقدل  اعخهاد جهوده و در سه 
جردز وددورد توجدده قددرار داده اسددت و بده لحددا  داللددی ایددن رواحددت را ووافد  بددا وضددهون سدده دسددخه 

که عذوان باب جاظر بده فخدوای او  _ وساخل الشرع وا در خصوص رواحت وذکور داجسخه است. ا
د»است:  ّح  ود ر  ه 

اّذد و  ال  دو  اد ُدون  الّش  اتدر  دو  ُهخ  ع  د ال  ج  اتد الّس  ا   ر  قد ا بدال  ه  رد ر 
اد و  غ  ال  ی الّص  اد فد ا   ر  قد «  د ُوُجوبد ال 

کده وی قایدل بده وجدوب قراخدت در جهداز بدا در جگاه اول به جظر ودی _ قدرا ات سدجعه وخدواتر  رسدد 
که قاخل بده تدواتر قدرا ات سدجعه جردز شدده اسدت؛ لکدن در   هداحد  األود و  الفصدول الهههد است 

اد »قردد  اتدر  دو  ُهخ  ع  د ال  ددج  کددرده اسدت. بدده جظددر « الهشدهورا »وجددود جدددارد، بلکده تذهددا قرددد « الّس  را ذکددر 
کده وی ودراد خدوحش از فخدوای ودذکور در بداب  وی را در عذدوان دو بداب دو  وسداخل الشدرعهرسد 

جدددواز القراخددد  بدددالقرا ات »چذدددرن، از عذدددوان بددداب  کتددداب دحگدددرش تجردددین جهدددوده اسدددت. هن
فی القرا ا بالقرا ات الهشدهورا »و « الهشهورا بین العاو  ال بالقرا ات الهروح ، فی زون الغرج 

ّحدد  کدده وددرا و توجدده بدده سدده رواحددت وددذکور وددی« دون الشددواّذ و الهرو حافددت  د وی قددرا ات تددوان در
که در زوان غرجدت رواحدت شدده اسدت.  وشهور در زوان حضور وعصووان بوده جه قرا اتی 

کده ودراد وی از قدرا ات سدجعه در   وسداخل الشدرعهاین وطلج وؤحد دحگدری بدر ایدن وددعا اسدت 
حدان  یدرا قراخدات وخدداول وردان ودردم وحددود بده قراخدت قار ههدان قدرا ات قدرا  سدجعه جرسدت؛ ز

قراخات دحگری جردز در وردان ودردم رواج داشدخه اسدت و شدهرت قراخدات سدجع بده  سجعه ججوده و 
اد »رسددد. او از قرددد  وجاهددد وددی  پددس از ابددن اتدر  ددو  ُهخ  ع  د ال  ددج  گفددت او  در عجددارت وی جهددی« الّس  تددوان 

قایل به تواتر قراخدت قدرا  سدجعه شدده اسدت، بلکده عددد هفدت خصدوص قدرا  سدجعه جرسدت و 
و قرد تواتر قرد احخرازی برای قراخت اسدت؛ حعذدی شدهرت داشدخه باشدد تواجد وجالغه باشد  وی

 و شاذ و وروی در دوران غرجت ججاشد. 
که وی در   جوحسد: وی« الفواخد الطوسر »جکته دحگر، این 

یا علی قیریءة ذیحیًة، ذ ین جیاك   اخن یإلمامح  ی فلوی ذ  وی رت رذیهاتهو بأن ی لرهن  و هجزل
مان ی غحب  اشتباه ی لریءة یلمجز  ، ذ ا د حل عجًنا علی جویك ی عمل ی تمذة بالجمحع ای ك

بكییل ذیحییًة میین ی لییریءیت ی تییی هتغحییر بهییا یلمعجییی ذ ا علییی  ییرجحح یحییًی ی لییریء حن، ذ 
ی تییرجحح بغحییر مییرجح مشییكل ذ یلجمییع بییین یلمتجاقضییحن أشییكل ذ ی توقییف أسییلو، ذ هیی ی 

قیولهو ین ی لیرهن نیزل علیی سیبع  أحیرف ذ میا  یاستًال ا هتو یا علی قویعً ی عامی ، ذ 
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  78علو من عادتهو من ی تساهل.
که شرخ حرعاولی در این بداب تذهدا رواحدت قراخدت را آورده، جده رواحدت جدزول بدر سدجعه  این 
کده رواحدت جدزول بدر سدجعه احدرف را ضدعرف و غردر وعخجدر و  احرف را، شاحد به این دلرل است 

کده آن را در وواف  با رواحات عاوه داجسخه و  حا اصال  آن رواحت را جاظر به وس له قراخت جداجسدخه 
کذددد، بلکدده شدداحد آن رواحددت را واجذددد عراشددی و عالودده وجلسددی جدداظر بدده وسدد له  ایددن بدداب ذکددر 

 است. بطون قرآن داجسخه 
کددرده اسددت، لکددن آن را ضددعرف  بحددار األجددوارعالودده وجلسددی جرددز در  ایددن رواحددت را جقددل 

 جوحسد: ویداجسخه و در ذیل آن 
رما ستأ ی، ذ حملوه علی ی لریءیت ی سیبع ، ذ ا  یلخبر ضعحف ذ مخا ف  أللبار ی كثحرة، 

، ذ ا رهی  ایی أنیه ییی ك  جیا ی ن أن نلیرأ مویالیا   لیریءیتهو یخفی بعًه لحیًذهها بعیًه
رما د   علحه یأللبیار یلمستفحضی  إ یی أن هح،یر ی لیاوو ، ذ هح،یر  جیا ی لیرهن یلمش، رة، 

   79حرف ذیحً ذ قریءة ذیحًة، ركقجا یه  عا ی إدریَ ذ   ی زمان.علی 

که در ذیل دحدگاه شدرخ حدر عداولی بیدان شدد، دحددگاه وی بدا دحددگاه عالوده  با توضرحی 
کدده در  وجلسدی وذافدداتی جدددارد و ایددن دو دحددگاه در واقددع، ههددان دحدددگاه شدرخ طوسددی اسددت 

کرده است: الخجرانتفسرر   چذرن تصرح  
ین ی عرف من م ه  أصحابجا ذ ی شیاوع مین یلبیارهو ذ رذیهیاتهو ین ی لیرهن نیزل ذ یعلموی 

محرف ذیحً، علی نبی ذیحً، یحیر ینهیو یجمعیوی علیی جیویك ی لیریءة بمیا هتًیذ یه ی لیریء ذ أن 
ررهیوی تی هیً قیریءة بعحمطیا، بیل أجیازذی ی لیریءة بالم یاك  یإلنسان مخحر بای قریءة شیاء قیرأ، ذ 

 80یء، ذ  و یبلغوی ب    حً ی تحرهو ذ یلححر.ی  ی یی ك بین ی لر

 . رواحت تفسیر قرآن بر سجعة أحرف3
که صدفار )م بده  بصداخرالدرجاتم( در 390رواحت تفسرر قرآن بر سجع  أحرف رواحخی است 

راره از اوام باقر که حضرت فروود: اسذاد خوحش از ز کرده   رواحت 
حییُرف مأ 

َّ
ییْبعَّ أ أ ییی سَّ لَّ ییحُر یْ ُلییْرهنأ عَّ ْفسأ ُاییُه  َّ ْعرأ ًُ ذ ییکَّ  َّ ْعیی ُكییْن بَّ ییْو هَّ ییا  َّ ْجییُه مَّ ییانَّ ذَّ مأ رَّ ییا  ْجییُه مَّ
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رسی سجدی4-1  . بر
کذوجی از   عجارت است از: بصاخر الدرجات سذد این رواحت بر اسا  جسخه چاپی 

عمحر أذ یحره، عن جمحیل بین دریج،  أبی    ی فضل، عن موسی بن ی لاسو، عن أبان، عن یبن
 .  جعفر عن أبی عن زریرة،

بده  82جقدل شدده اسدت.« أبدانعدن »، بددون بصداخر الددرجاتاوا در آثار بعدی این رواحت از 
که  جظر وی کذوجی بده سدذد اضدافه شدده اسدت. وؤحدد ایدن وطلدج، « أبان»رسد  سهوا  در جسخه 

کتدداب، ووسددی بددن قاسددن وسددخقرن، از  کدده در رواحددت دحگددری از صددفار، در ههددان  ایددن اسددت 
کدرده اسدت.عهر ابی  ابن کتدج روایدی دحگدر جردز ههدرن وطلدج واقدع شدده  83ر حددحث جقدل  در 

کدده در سددذد آن  الهحاسددناسددت؛ بدده عذددوان جهوجدده، در  ووسددی بددن »برقددی رواحخددی وجددود دارد 
شدرخ صددوم  ثدواب األعهدالو  وعاجی األخجاردر  84قرار دارد.« عهرر القاسن، عن وحهد بن أبی

کدده در سددذد آن ابددی   ابددن »بدده طددور وسددخقرن از « ووسددی بددن قاسددن»دو  جرددز دو رواحددت وجددود دارد 
کرده است.« عهرر  « ووسدی بدن قاسدن»، الخهدذحجدر اسذاد وخعددی از رواحات  85حدحث جقل 

کددرده اسددت.« عهرددر ابددی    ابددن»بدده طددور وسددخقرن از  از سددوی دحگددر، وذددابع روایددی  86حدددحث جقددل 
که  جشان وی  87کذد، جه به عکس ویحدحث جقل « ابان»از « عهرر ابی   ابن »دهد 

در باره فضل بن عاور توثر  و حدا جرحدی وارد جشدده اسدت و تردحددی در وثاقدت ووسدی بدن 
رارا وجود جدارد؛ أبی    قاسن، ابن    اوا بده سدجج تردحدد در جقدل از ابدن 88عهرر، جهرل بن دراج و ز

 عهرر، این حدحث وجهول و وحکوم به ضعف است.  أبی 
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رسی داللی 4-2  . بر
که برخی از علهای اواوره رواحت وذکور را به جقل از بصاخر الدرجات، بدا الزم ب ه ذکر است 

کددرده« سددجع  أوجدده»اجدددکی اخددخالف بدده صددورت  اجددد؛ واجذددد: وحهددد أوددرن ؤسددخرآبادی و  جقددل 
کاشاجی، به صدورت  کدرده اسدت.« سدجع  وجدوه»فر   وسداخل شدرخ حدر عداولی جردز در  89جقدل 

کددرده« سددجع  أوجدده»،  الرسدداخل األحهدحدد در   بحراجددی  و احهددد بددن صددال  الشددرع  اوددا  90اجددد. جقددل 
کدرده اسدت.« سجع  أحرف»به صورت  بحار االجوارعالوه وجلسی در  در هدر دو حالدت،  91جقل 

کده از ظداهر رواحدت  گوجه  این رواحت جاظر به وجوه تفسرری و بطون آحات است. در واقع، ههان 
کدده اخهدده تددوان برداشددت جهددود، ایددن رواحددت جدداظر بدده وجدد وددی وه تفسددرری و بطددون آحددات اسددت 

، وجددوهی «أحددرف»بدده آن شددذاخت دارجددد. در واقددع، در ایددن حدددحث جرددز وذظددور از  اطهددار
که هر آحه کده در احادحدث دحگدر از آن  ای را وی است  کدرد و ههدان اسدت  توان بر وفد  آن تفسدرر 

 92تعجرر شده است.« بطون»به 
کده بده جظدر ودی ز ایدن رواحدت را جداظر بده وعداجی و بطدون قدرآن رسدد صدفار جرد جکته دحگدر، ایدن 

یرا این رواحت را در باب  خه  ؤجهن أعطوا تفسرر القرآن الکدرحن و »داجسخه است؛ ز باب فی أن األ
کده رواحدت پیشدرن ایدن رواحدت، رواحخدی از اودام بداقر« الخ ویل کرده و دحگر ایدن  در بداره  جقل 

که فروود:  کرحن است   ظاهر و باطن قرآن 
رمیا یییری ی شیمس ر،ره   جزهله ذ بطجه  أوهله مجه ما قً مضی ذ مجه ما  و هكن ییری، 

رما جاء  أوهل شیی رمیا هكی ن علیی یألححیاء، قیال  ذ ی لمر،  ء مجیه هكی ن علیی یألمیویت، 
ْلوأ »یه:  ی یْ عأ ُخ نَّ اأ یسأ ّاَّ یُه ذَّ ی ّرَّ ُه إأ

هلَّ وأ
ْ
أ ُو  َّ ْعلَّ    93نحن نعلمه.« ذَّ ما هَّ

آند »ز آن را در باب شرخ حر عاولی جر ُقدر 
رد ال  اهد دو 

دن  ظ  د د ود ّح  رد
ظ  دامد الّذ 

ک  ح 
اطد األ   ج  ذ  خد ازد اس  و  مد ج 

د  ع 
خدّه  د 

ن  األ   ا ود ه  ررد سد
ف  ف  د ت  رد ع  د  و  ع   ب 

 
اّل أن للقدرآن ظهدرا و بطذدا »و عالوه وجلسدی آن را در بداب « ؤد

کددل شددی کلدده عذددد األ و أن علددن  کددرده...«  خهدد   فددی القددرآن و أن علددن ذلددَ  در  94اجددد. جقددل 
که صفار، حر عاولی و وجلسدی ایدن  واقع، جقل این رواحت در ابواب وذکور، بیان گر این است 
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که از ظاهر آن اسخذجاط وی گوجه  اجدد.  شود، جاظر به وعاجی و بطون قدرآن داجسدخه رواحت را ههان 
راره و فضر جددارد،  الکافیل بن حسار در بر این اسا ، این رواحت جرز هرچ تعارضی با رواحت ز

بصداخر الددرجات توان حکی از وعاجی ایدن دو رواحدت را ههدان وددلول رواحدت صدفار در  بلکه وی
 داجست. 

کدده در وردراث روایددی اهدل سددذت رواحخدی شددجره بده رواحددت ودذکور از ابددن    الزم بده ذکددر اسدت 
گوحد:  که   عجا  جقل شده است 

هعلمیه ی علمیاء، ذ  فسیحر  عرایه ی عیرب، ذ  فسیحر ا  فسحر ی لرهن علی أربع  أذجیه:  فسیحر 
ذ مین یدعیی علمیه ا،یو  _عیز ذ جیل  _ یههلًر أحیً علحیه لج،ا تیه، ذ  فسیحر ا هعلمیه إا 

   95راذب.

گوجه جقل شده است: عجا  از رسول خدا   در برخی از وذابع این رواحت از ابن  این 
هعی ر أحیً بالج،ا ی  بیه، ذ  فسیحر  فسیره أنزل ی لرهن علیی أربعی  أحیرف، حیمل ذ حیری ، ا 

 یه، ذ مین یدعیی علمیه سی ی یهی عرب ذ  فسیحر  فسیره ی علمیاء، ذ متشیابه ا هعلمیه یا 
راذب.    96ا،و 

کده ودراد از رواحدات  گوجه جقل آن، وؤحد دحگری بر این ودعا است  این رواحت با توجه به دو 
 و وعذایی آحات است.  جاظر به ابعاد تفسرری« جزول قرآن بر هفت حرف»

    جتیجه
راره،  رسدد  ، بده جظدر ودی«و لکن االخدخالف حجدی ودن قجدل الدرواا»با توجه به ذیل صحرح  ز

کده از جاحرده خداوجدد بدرای « جحدوه قراخدت»که وراد از حرف در این رواحت، ههان  باشدد. قرآجدی 
شدرخ صددوم در  وردم جازل شده، به قراخت واحد بوده است و با وقاحسه دو رواحت عراشدی و 

کدده  وجذددی بددر جددزول قددرآن بددر سددجعه احددرف بددا رواحددت فضددرل بددن حسددار بدده جظددر وددی الخصددال رسددد 
کده  تکذحج اوام صادم کده آجهدا بدر ایدن بداور بودجدد  جاظر به تلقی آجها از احرف سدجعه بدوده 

آن قرا ات وخعدد، ههگی از جاحره خداوجد جازل شده و ههده آن قدرا ات صدحر  اسدت. لدذا 
کلرذدی حضرت اید ن بداور جادرسدت را در رواحدت فضدرل بدن حسدار تکدذحج جهودجدد. دو رواحدت 

کدده قراخددت صددحر ، حدد  قراخددت اسددت و بددر ایددن اسددا ، بددین دو رواحددت  جدداظر بدده ایددن اسددت 
                                                      

 ؛417ص  ،7 ج  ،الغرددج وفدداتر  ؛579ص  ،40 ج  ،األسددرار شددفک ؛32ص  ،4 ج  ،الجرددان جدداوع ؛432ص  ،4 ج  ،بحرالعلددوم .95
 .7ص  ،3 ج  ،الهذدور الدر ؛32ص  ،3 ج  ،الخفسرر فی الهحر  الجحر

 .46 -41ص  ،4 ج  ،العظرن القرآن تفسرر ؛32ص  ،4 ج  ،القرآن تفسرر فی الجران جاوع 96.
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 کلرذی با احادحث احرف هرچ وذافاتی وجود جدارد.
کرحن به ح  قراخت بر پیاوجر وحدان و حدا جازل شده، اودا اخدخالف قراخدت از جاحرده را قرآن 

به دالیل دحگری بر قرآن عارض شده است. از سوی دحگر، حهل جزول قرآن بر سجعه احدرف بده 
گرفخدده اسددت. الجخدده  وعذدای صددحت ههدده قددرا ات، وددورد تکددذحج جدددی اوددام صددادم قددرار 

به قرحذه ذیل رواحت بدر بطدون آحدات، جسدجت  تفسرر العراشیو  الخصالحهل رواحت وذکور در 
کلرذدی تذاسدج بهخدری دارد. از سدوی  اخخالف لهجهبه اراده لغات و  ها در جهع بدا دو رواحدت 

کن جرشدابوری اسدت  _دحگر، رواحات سجعه اقسام  وذافداتی بدا  _که وواف  با رواحت طجراجی و حا
کلرذددی بدر جددزول حدد  قراخددت صددحر  از جاجددج خداوجددد  یددرا رواحددات  کلرذددی جدددارد؛ ز دو رواحدت 

کرد وی ام، جاظر بده تقسدرن جدوع آحدات اسدت. لدذا عالوده طجاطجدایی کذد و رواحات سجعه اقس ت 
کددرده اسددت. قددرآن دارای جددص و  رواحددات سددجعه احددرف را بددر اقسددام خطدداب و اجددواع بیددان حهددل 
قراخددت واحددد، از جاحردده خداوجددد وخعددال اسددت، لکددن در جحددوه قراخددت عهددوم قددرآن آوددوزان بدده 

کد زبان گون، تسهرل از جاحرده خداوجدد و پیداوجر ا گوجا لحدا  شدده اسدت. در عدرن  رمهای 
 ای هفت الحه باطذی دارد.  حال، قرآن وشخهل بر هفت قسن از آحات است و هر آحه

اوا در خصوص رواحدت قراخدات قدرآن، بدا توجده بده ضدعف سدذدی و ووافقدت آن بدا رواحدات 
کدده در وقدام جهددع ایددن رواحدت، بددا رواحدداتی  عاوده، حهددل آن بددر تقرده وذاسددج تر اسددت؛ هدر چذددد 

ُهُکن  ا»چون  ّلد ن  ُحع  رُزُکن  و  جد ر  س  ُخن  ف  ه  ّل  ع  ا ت  ه  ک  ُ وا  ر  ُخن  »، «ق  ه  ا ُعّلد ه  ک  ُ وا  ر  کده در ودخن « اق  و رواحداتی 
کدده در زوددان اخهدده اطهددار بدده آجهددا اشدداره شددد، وددی وشددهور و  تددوان بدده جددواز قراخددت بدده قرا اتددی 
که  اجدد، حکدن  ات وخالفدت جکدردهشاذ و ووضوع باشد و احشان با آن قرا  وخداول بوده، بی آن 

بدده وددردم عرضدده خواهددد  تردحددد، قراخددت واحددد و صددحر  توسدد  اوددام عصددر لکددن بی 97کددرد.
 شد. 

گوجه های جقل رواحات جدزول، قراخدت و تفسدرر قدرآن و تهدایز آجهدا در  از سوی دحگر، با توجه به 
گاه جدحددی را ورراث روایی و تفسرری فرحقرن و با توجه به سرام ایدن رواحدات، ودی تدوان دحدد

کرد، وجذی بر  کده صددور اولرده رواحدات احدرف سدجعه از جاحرده پیداوجر وطرح  در حدوزه  ایدن 
آودوزان بدوده  بطون وعذایی قرآن و تسهرل در اور قراخدت قدرآن بدرای عهدوم قرآن  اقسام وحخوایی،

گوجه گسخرش روزافزون علن قراخات و ظهور قرا  و پیداحش  حم، با  فدراوان های  است؛ اوا به تدر
گاجه توسد   های بعدی، اجدحشه احرف سجعه به وعذای قراآت هفت اخخالف قرا ات در دوره

                                                      
 .457ص  ،القرآن تفسرر فی الجران ر.ل: 97.
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تلقددی از رواحددات  وخخصصددان علددن قراخددات، بدده حددوزه علددن قراخددت راه حافخدده و ایددن برداشددت و 
که در جرهه اول قرن دوم، توس  اوام صادم گدزارش سجع  احرف است  بده  الکدافی، بذدا بدر 

، بددا فددرض وهاشددات در سددذد، بدده الخصددالدر رواحددت دحگددری از احشددان در  و  شدددت رد شددده، 
 جزول قرآن بر هفت حرف در حوزه بطون وعذایی قرآن تصرح  شده است. 

 کتابنامه
کرحن، ترجهه: وحهد وهدی _ حخ  فوالدوجد، تهران قرآن  : دار القرآن الکرحن )دفخدر وطالعدات تدار

  م.4146 و وعارف اسالوی(، 
تقددان فددی علددو _ دار  روت:، جددالل الدددین سددروطی، تحقردد : سددعرد الهذدددوب، بیددم القددرآناؤل

 م.4145الفکر، 
کاشاجی، تهران: سازوان چا، داجشگاه، األصول األصرل  _  م.4390، وحسن فر  
بابوحه قهدی ششدرخ صددومق، قدن:       بن  علی       بن  ، ابو جعفر وحهد دین اؤلواور   فی االعخقادات  _

 م. 4141وفرد،   کذگره شرخ
تهدران:  ، شدرخ حدّر عداولی، ترجهده: احهدد جذخدی، اؤلحقا  ون الهجعد  بالجرهدان علدی الرجعد  _

 ش.4353اجخشارات جوحد، 
، صدر الدین قوجوی، تحقر : سرد جدالل الددین آشدخراجی،  اعجاز الجران فی تفسرر ام القرآن _

 .   ش4324 : ورکز اجخشارات دفخر تجلرغات اسالوی،  قن
کوشش: عجد الهذعن خلرل ابراهرن، بید، احاعراب القرآن _ دار  روت:هد بن وحهد جحا ، به 

 .  م4134الکتج العلهر ، 
 م.4101و سس  الوفا ،  روت:، وحهد باقر وجلسی، بیبحار األجوار _
،  ، جصددر بددن وحهددد سددهرقذدی، تحقردد : ابددو سددعرد عهددر بددن غالوحسددن عهددرویبحددر العلددوم _

 تا. دار الفکر، بی روت:بی
 تا. جا، بی خویی، بی  ، سرد ابوالقاسنتفسرر القرآن        الجران فی _
   .  م4145 تهران: بذراد بعدت،  بحراجی،   هاشن ، سرد  تفسرر القرآن        الجرهان فی  _
 .  م4101ح اهلل ورعشی،  کتابخاجه آ   صفار، قن: اجخشارات  حسن       بن ، وحهد بصاخر الدرجات _
حخ ودحذ  دوش  _ ک  ، ابن تار  م.4146دار الفکر،  روت:ر دوشقی، بیعسا
 تا. دار الکتج العلهر ، بی روت:قخرجه دحذوری، بی  ، ابن  ت ویل وشکل القرآن _
بدی،      دار احردا  الخدراث  روت:، تحقرد : احهدد قصدرر عداولی، بیدتفسرر القدرآن        الخجران فی  _ العر
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 تا.  بی
صدددر،   علهددی، تهددران: اجخشددارات ، تحقردد : حسددرن ا کاشدداجی وحسددن فددر   ، تفسددرر الصددافی _
 .    م4146 
کوشددش: سددرد        بددن ، وحهددد تفسددرر العراشددی  _ تددی،         رسددولی  هاشددن  وسددعود عراشددی، بدده  وحال

 .  م4320تهران: چاپخاجه علهره، 
ابددراهرن قهدی، قددن: و سسد  دار الکتدداب،       بدن   ، علددی ابددراهرن قهدی      بدن  بده علددی  تفسدرر وذسددوب  _

 .  م4101
عدداولی، قددن: و سسدده آل  حددر  ، شددرخ لشددرحع     ا لشددرع  ؤلددی تحصددرل وسدداخل     ا تفصددرل وسدداخل _
 م.4141و  4109، لجرت    ا 
 م. 4146 هادی وعرفت، قن، و سس  الذشر االسالوی،   ، وحهدالخههرد فی علوم القرآن _
حدده  _ خهدد  تذز قددن: اجخشددارات شسددرد ورتضددیق،  حسددرن  الهدددی، علددی بددن    ، علددناألججرددا  و األ

 تا. شرحف رضی، بی
جاوعدده ودرسددرن قددن،   بابوحدده قهددی، قددن: اجخشددارات       بددن  علددی        بددن ، ابددو جعفددر وحهددد الخوحرددد _

 .  م4392
 .  ش4356اؤلسالوره،  طوسی، تهران: دار الکتج  ، شرخ تهذحج األحکام _
 م.4105 ،  دار الرضیبابوحه قهی، قن:   ، وحهد بن علی بن ثواب األعهال و عقاب األعهال _
، سددرد حردددر آولددی، تهددران: اجخشددارات علهددی و فرهذگددی وزارت جدداوع األسددرار و وذجددع األجددوار _

 ش.4352فرهذگ و آووزش عالی، 
 .   م4143 ،  دار الهعرفه روت:جریر طجری، بی       بن ، وحهد تفسرر القرآن     جاوع الجران فی  _
دار  روت:، بید جدا  قوچداجی و علدی آخوجددی، وحهد حسدن ججفدی، تحقرد : عجواهر الکالم _

 تا.  ؤحرا  الخراث العربی، بی
 م.4144   حلی، قن: دار الذخاخر،      ، عالوه لرجال    ا وعرف  أحوال  خالص  األقوال فی  _
 م.4103بابوحه قهی، قن: جاوعه ودرسرن،   ، وحهد بن علی بن الخصال _
حهددد تقددی ایرواجددی و سددرد عجدددالرزام ، شددرخ یوسددف بحراجددی، تحقردد : والحددداخ  الذاضددرا _

 م.4106، قن: دفخر اجخشارات اسالوی،  وقرم
کتابخاجده آحد  اهلل ورعشدی ججفدی،  ، جالل الددین سدروطی، قدنالدر الهذدور فی تفسرر اله ثور _  :

 .   م4101
 . م4107 ججاشی، جاوعه ودرسرن، قن،  علی       بن ، احهد  رجال الذجاشی _
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 م.4351سهاعرلران،  ا  ، قن: و سسه غضایری  حسرن       بن  ، احهد الرجال _
 .  م4323 داجشگاه تهران،   داود حلی، تهران: اجخشارات       بن  علی       بن  ، حسن الرجال _
 .  م4146جاوعه ودرسرن،      اسالوی   طوسی، قن: اجخشارات  ، شرخ رجال الطوسی _
کشیرجال الکشی _  ش.4312اجشگاه وشهد، ، وشهد: اجخشارات د ، وحهد بن عهر 
  م4149بحراجی، قن: دار الهصطفی ؤلحرا  الخراث،   ، احهد بن صال  الرساخل األحهدح  _
کر، بیالرسال  _  تا.  الهکتج  العلهر ، بی روت:، شافعی، تحقر : أحهد وحهد شا
حددددداض السدددددالکرن فدددددی شدددددرح صدددددحرف  سدددددّرد السددددداجدین _ ، سدددددرد علرخدددددان وددددددجی، ر

  م4109 رات اسالوی، حسرذی، قن: دفخر اجخشا وحسن
دار الفکدر،  روت:أشدعث سجسدخاجی، تحقرد : سدعرد وحهدد اللحدام، بید  ، ابدن داود سذن أبی _

 م.4140
 تا. دار الفکر، بی روت:، بیهقی، بیالکجری  السذن  _
کسددروی، لغفددار سددلرهان الجذددداری   ، جسدداخی، تحقردد : عجددد االسددذن الکجددری _   و سددرد حسددن 

 م.4144العلهر ،   دار الکتج روت:بی
 .    م4312دار الفکر،  روت:، بیسذن الذساخی _
الشدعراجی، تهدران:   ، وحهدد صدال  وازجددراجی، تحقرد : وردرزا أبدوا لحسدن لکدافی    ا اصول  شرح  _

   م. 4323الهکتج  اؤلسالور ، 
 م.4141جا،  حجان، و سس  الرسال ، بی  ، ابنحجان  صحر  ابن _
 م.4104جا،  بی دارالفکر، روت:، بخاری، بیالجخاری صحر   _
 تا. دار الفکر، بی روت:، وسلن جرشابوری، بیصحر  وسلن _
، احهدددد بدددن وحهدددد بدددن خالدددد برقدددی، تهدددران: اجخشدددارات داجشدددگاه تهدددران، طجقدددات الرجدددال _

 م.4323
کوشدش: وحسدن بیددارفر، قدن: اجخشدارات  علدن الرقدرن فدی أصدول الددین _ کاشداجی، بده  ، فدر  

 م.4142بیدار، 
 ش.4324 وعرفت، قن: ووسسه فرهذگی الخههرد،  هادی  ، وحهدعلوم قرآجی _
 م.4106، جههور احسایی، قن: اجخشارات سرد الشهدا  ابی     ، ابن عوالی الْللی _
حدج الحددحث _ دار الکتداب  روت:، قاسدن بدن سدالم، تحقرد : وحهدد عجدالهعردد خدان، بیدغر

 م. 4321العربی، 
حددج الحدددحث  _   : ابددراهرن شددهس الدددین، وحهددود بددن عهددر زوخشددری، تحقردد  الفدداخ  فددی غر
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 م.4147 دار الکتج العلهر ،  روت:بی
خه  _ ووسسه وعدارف اسدالوی   ، وحهد بن حسن حّر عاولی، قن:الفصول الههه  فی أصول األ

 م.4142 ، اوام رضا
 ش.4374، صدرالدین قوجوی، تصحر : وحهد خواجوی، تهران: اجخشارات وولی، الفکول _
تحقرددد : سدددرد وهددددی الجدددوردی حسدددرذی و وحهدددد  ، شدددرخ حدددّر عددداولی، الفواخدددد الطوسدددر  _

 م.4103درودی قن: الهطجع  العلهر ، 
، وحهدددد أودددرن ؤسدددخرآبادی و سدددرد جورالددددین عددداولی، الفواخدددد الهدجرددد  و الشدددواهد الهکرددد  _

کی، قن: و سس  الذشر اؤلسالوی،   م.4131تحقر : رحه اهلل رحهخی أرا
 تا. ح ، بیاشرف: الهکتج  الهرتضو  طوسی، ججف  ، شرخالفهرست _
کجرقرشی، تهران: دار الکتج     ، سرد علیقاوو  قرآن _  .   ش4374 اؤلسالور ،   ا
 تا، چا، سذگی قدحهی.  جا، بی جا، بی ، وررزا ابوالقاسن قهی، بیقواجرن االصول _
 .  ش4356اؤلسالور ،  کلرذی، تهران: دار الکتج  حعقوب      بن  ، ابو جعفر وحهد الکافی _
 تا. دار الکتج العلهر ، بی روت:افعی، بی، شکتاب الهسذد _
دار ؤحردا  الخدراث  روت:، وال  بن اجس، تحقر : وحهد فد اد عجدد الجداقی، بیدکتاب الهوط  _

 م. 4105العربی، 
 . م4396 ،  : اسالوره بابوحه قهی، تهران  ، وحهد بن علی بن کهال الدین و تهام الذعه  _
بیددار،   وازجددراجی، قدن: اجخشدارات  شدهر آشدوب   بدن  علدی       بدن   ، وحهدد لقرآن و وخخلفه ا  وخشابه _
 .  م4140 
کتابفروشددی   ، فخددر الدددین طرححددی، تحقردد : سددرد احهددد حسددرذی، تهددران: وجهددع الجحددرین _

 . ش4376 ورتضوی، 
طجرسی، تحقر : وحهدد جدواد بالغدی، تهدران:    حسن      بن   فضل ، تفسررالقرآن        الجران فی      وجهع _

  ش.4373  جاصر خسرو،   خشارات اج
 م.4374، احهد بن وحهد بن خالد برقی، قن: دار الکتج اؤلسالور ، الهحاسن _
، تهدددران: دار الکتدددج  ، وحهدددد بددداقر وجلسدددیودددرآا العقدددول فدددی شدددرح أخجدددار آل الرسدددول _

 م.4101اؤلسالور ، 
کوشددش: یوسددف عجدددالرحهن ورعشددلی، بیالهسددخدرل،  _ کن جرشددابوری، بدده  ا، جدد جددا، بی حددا

 تا. بی
، ؤسحام بن راهوحه، تحقر : عجدالغفور عجدد الحد ، ودحذد  وذدورا: وکتجد  راهوحه  وسذد ابن  _
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 م.4143اؤلحهان، 
 تا.  دار الهعرف ، بی روت:، سلرهان بن داود طرالسی، بیداود الطرالسی وسذد أبی _
، أبدددوحعلی ووصدددلی، تحقرددد : حسدددرن سدددلرن أسدددد، دار الهددد وون للخدددراث، حعلدددی وسدددذد أبی _

 م. 4107
 تا. دار صادر، بی روت:حذجل، بی      بن ، احهد وسذد احهد _
، وحهددد بددن حهددزه فذدداری، تصددحر : وحهددد خواجددوی، تهددران، اجخشددارات وصددجاح األجددس _

 م.4371وولی،
 م.4109دار الفکر،  روت:شرج  الکوفی، تحقر : سعرد اللحام، بی  أبی   ، ابنالهصذف _
ح شهر آشوب وازجدر  ، ابن وعالن العلها  _  م.4320،  اجی، ججف: الهطجع  الحردر
 . م4103: جاوعه ودرسرن،  بابوحه قهی، قن   ، وحهد بن علی بنوعاجی األخجار _
 تا. جا، بی جا، بی ، سرد ابوالقاسن خویی، بیلحدحث    ا وعجن رجال _
 م.4146، طجراجی، دار الحرورن، الهعجن األوس  _
دار ؤحرددا  الخددراث  روت:د سددلفی، بیدد، طجراجددی، تحقردد  حهدددی عجدد الهجرددالهعجدن الکجرددر _

 م.4105العربی، 
 .   م4130العربی،      داراحرا الخراث روت:رازی، بی ، فخرالدینالغرج       وفاتر   _
کتاب _  ش.4357تو ،    ، سرد حردر آولی، اجخشاراتالذصوص  جص الهقدوات ون 
جاوعده ودرسدرن،   ی، قدن: اجخشداراتبابوحده قهد      بن علی      بن ، ابوجعفر وحهدالفقره الححضره  ون _

 .   م4143
ودرسددرن،  جاوعدده  ، سردوحهدحسددرن طجاطجددایی، قددن: اجخشددارات تفسددررالقرآن الهرددزان فددی _

 م.4147
ثددر  _ حددج الحدددحث و األ اثرددر جددزری، قددن: و سسدده وطجوعدداتی اسددهاعرلران،   ، ابددنالذهاحدد  فددی غر

 تا. بی
خهدد  _ شددهد: وجهددع الجحددوث اؤلسددالور ، ، شددرخ حّرعدداولی، وهداحدد  األودد  ؤلددی أحکددام األ

 . م 4143




