
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  )يهجر هشتم سده( یهاشم نِیالدتاج القرآنِ تَرجمانُ
  آن بر مختلف قرائات رِیتأث و

  )367-383(ص
  2ي(نویسنده مسئول)موسو يمهد دیس،1يدیتوح امیر

  8/12/1392تاریخ دریافت مقاله:
  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  
 نام به دارد یکتاب يهجر هشتم سده ناشناخته پژوهانِقرآن از یهاشم محمد نیالدتاج: دهیچک

 القرآن تَرجمانُ از شیپ که اثر نیا. است پرداخته قرآن لغات ترجمه به آن در که القرآن تَرجمانُ
 يمحدود  يهانسخه یشمهاهب منسوب رساله از. است دهینرس چاپ به تاکنون شده نوشته یجرجان

 یقرائت اساس بر کلمات یبرخ ترجمه اثر، این يویژگیها جمله از. است دسترس در هاکتابخانه در
 با میدار یسع مقاله نیا در. است) حفص تیروا به عاصم قرائت( ما روزگار در جیرا قرائت از ریغ

. میده قرار یبررس مورد را آن بر یقرآن مختلف قرائات رِیتأث ،یهاشم کتاب در موارد نیا يِآورجمع
  .میاکرده استفاده یلیتحل و یفیتوص روش دو از حاضر، قیتحق در
  
  .ترجمه عاصم، ت،یروا قرائت، القرآن، تَرجمانُ ،یهاشم: دواژهیکل

  
  

  
  
  

                                                 
  . حدیث و قرآن دانشگاه وقت نیمه و مرکزي تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه اریاستاد. 1
 .مرکزي تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ثیحد و قرآن علوم ارشد یکارشناس آموخته دانش. 2
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 مقدمه
  کردن همف قابل و کردن تر روشن براي دیگر، زبان به زبانی از نوشتاري یا گفتار گردانیدنِ ترجمه،

  .  سخن مفهوم
 و است،» تَرجمان« آن وصفی وجه  است؛ آرامی زبان از گرفته وام» تَرجم« رباعی ریشه ترجمه،

 براي قرآن، تَرجمان تعبیر صحابه، عصر همان از و بوده معمول عرب میان در ،"مترجم" عامِ معناي به
 رجمان،تَ ثانوي معناي باشد؛ ملحوظ زبانی به زبانی از انتقال اینکه بدون است، رفته کار به مفسر
  ).    16ص ،15 ج پاکتچی،. (کسی سخن کننده بیان یا کسی، سوي از گوینده سخن یعنی

 که تاس مختلف زبانهاي به آن عربی اصل از قرآنی معانی بازگرداندن براي کوششی قرآن، ترجمه
  )73 ص همان،.(است شده قرین هنري و ادبی تفسیري، مختلف يهاهجلو با اسالم تاریخ طول در

 816وفات -. ق.هـ740 تولّد(یجرجان کتاب د،یآیم انیم به  "القرآن تَرجمانُ " نام یوقت معموالً
. 1میشود تداعی اذهان در) يهجر دهم سده دانشوران از( یخراسان عادل توسط آن ِبیترت و) ق.هـ
 بلق چه و ،میشودن نفر دو نیا به محدود میکر قرآن لغات ترجمه به پرداختن که است یحال در نیا
 ،افراد نیا جمله از. اندنموده القرآن تَرجمانُ نوشتنِ به اقدام ياریبس افراد آنها، از بعد چه و آنها از
 دمحم بن نیالدتاج« گذاشته، يبرجا خود از القرآن تَرجمانُ عنوان تحت ياثر یجرجان از شیپ که
 تاریخ هب استناد با یول نیست، دست در اطالعی يو نامهیزندگ از متأسفانه. است» یهاشم میابراه بن

 مجلس کتابخانه در و شده نگاشته يهجر 736 سال االولیيجماد ششم در که رساله، نیا از اينسخه
/  يهجر هشتم سده نخست مهین دانشوران از را یهاشم میتوان ؛2میشود ينگهدار یاسالم يشورا
  .آورد شمارب آن از شیپ ای يالدیم 14

مانُ« رساله قدمتمِ و ،»یهاشم القرآنِ تَرجمانُ« به نسبت آن تقدرجان القرآنِ تَرجعدم و» یج 
 هنوز میدار اّطالع ما که آنجا تا. آن شتریب مطالعه و یبررس يبرا بودند ییهازهیانگ ،یشمهاهرسال چاپ
  . است نشده نوشته اثر نیا یِمعرّف در یخاص مقاله ای کتاب
 اساس بر کلمات یبرخ ترجمه آنها جمله از که است يمتعدد يویژگیها يدارا نوشتهدست نیا
 وضوعم نیا به محقّقان معموالً نکهیا به توجه با. است) عاصم از حْفص( امروز جِیرا قرائت از ریغ یقرائت

                                                 
 منتشــر و حیتصــح یاقیســ ریــدب محمــد دکتــر توســط يدیخورشــ يهجــر 1333 ســال در اثــر نیــا. 1 

 .است شده
 اآنر نیز کتابت و خط نوع و فیزیکی مشخصات تمام آنکه ضمن است، ثبت 210450شماره به .٢

 .کنند می تایید



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٦٩/آن بر مختلف قرائات رِیتأث و)يهجر هشتم سده( یهاشم نِیالدتاج القرآنِ تَرجمانُ 

  
 

مختل جوانِب ر،یز يپرسشها به گفتن پاسخ با تا میمیکن یسع مقاله نیا در ندمیدهن تیاهمنیا ف 
  .میکن یبررس را نظر مورد رساله در موضوع

 آن يهانسخه و است؟ ییویژگیها چه يدارا و افته،ی میتنظ چگونه یهاشم القرآنِ تَرجمان -١
 کدامند؟

 هترجم ییروایتها و/  قرائتها چه اساس بر عاصم، از حْفص تیروا بر عالوه را، قرآن لغات ،یهاشم -٢
 است؟ کرده

 دارد؟ يشتریب گستره تیروا و قرائت کدام ،یهاشم نظرِ مورد روایتها و/  قرائتها انیم در -٣
 است؟ گرفته دهیناد را يو از حفص تیروا خصوصب و عاصم قرائت ،يمورد در ،یهاشم ایآ -۴
 و قرائات نیا ایآ مثال طوربهستند؟ یخاص اشتراك وجه يدارا مزبور يروایتها و/  قرائتها ایآ -۵

 ند؟یبصر ای یکوف یهمگ ای اند؟هفتگانه قرائات جزء یهمگ اتیروا
 ،یشمهاهرسال یِمعرّف بر عالوه روش، نیا در. میمیبر بهره یفیتوص روشِ از اول سؤالِ به پاسخ يبرا

 یلیتحل روشِ از ز،ین يبعد سؤالِ چهار يهاپاسخ افتنِی يبرا. میمیکن اشاره زین آن يهانسخه به
 مورد و شده يبنددسته و استخراج نوشته،دست نیا از مختلف روش،قرائات نیا در. میمیکن استفاده

  . ندمیگیر قرار لیتحل و هیتجز
 رنظ مورد تیروا/  قرائت با رساله در موجود ترجمه انطباِق پژوهش، نیا راه سر بر مانع نیترمهم

 .گرفت صورت ياریبس تالش مانع نیا رفع يبرا. بود
  القرآن تَرجمان رساله یمعرّف

 مانند کتاب نیا است، کریم قرآنِ لغات یِفارس –یعرب فرهنگ واقع، در ،القرآن تَرجمانُ
 و دهش ذکر سوره نام نخست که صورت بدین ده،یگرد منظم قرآن يهاهسور بیبترت»المستخلص«

 و 1میباشد »االعاجم تراجم«  عکس بر و است شده بیان آیه، به آیه آنها، ترجمه و سوره لغات سپس
 یارسف به کی به کی قرآن لغات دو، آن در که، آنست دارد یجرجان ترجمان و المستخلص با که یفرق

  .  است دهیگردان یفارس جمله به را جمله یگاه اثر نیا در اما شده، ترجمه
 یک در را خانوادههم و مشابه موارد احیانًا، و کرده، يخوددار يتکرار موارد ذکر از مؤلّف معموالً

  . است کرده ذکر را کلمه مصدر و مضارع فعل و یماض فعل همچنین و داده، توضیح جا
 در مثال، طورباشند،ب نداشته وجود کریم قرآن در شده، ذکر موارد این از یبرخ است ممکن البتّه

 یزن اولئک و تانک و تلک و ذانک کلمات ترجمه به ذلک، کلمه ترجمه از پس بقره، سوره پنجمِ آیه

                                                 
   ."بقره" تا "ناس" سوره از قرآن، هاي سوره عکس ترتیب به .1 
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 تعبار با را کلمه ندرت،ب ،یهاشم. است نرفته کار به کریم قرآن در آنها از یبرخ که دمیکن اشاره
 سوره همین 11 آیه در یا یستُرُها، يأ یغشاها: دمیگوی شمس سوره 4 آیه در مثًال د،میکن یمعن یعرب

 یمعن یفارس عبارت با هم و یعرب عبارت با هم کلمه، نیز يموارد در.بُِطغیانها يأ بَِطغواها: دمیگوی
  .یوسف  77 آیه در کرداران، بتر شمایید: صنیعًا يأ مکانًا شَرٌّ اَنتُم:مانند ،میشود
 ایجِر قرائت از غیر یقرائت اساس بر لغات، یبرخ ترجمه نوشته،دست این مهم يهایویژگ گرید از
 از پس. یممیگوی سخن آن درباره بیشتر ادامه در که است)  عاصم قرائت از حْفص روایت(  امروز
 اشاره یزن آنها میتنظ یچگونگ و آن يهانسخه به ؛یفیتوص روش به آن يهایژگیو یبررس و اثر یمعرف

  .شد خواهد
 حائز ٬است هشتم قرن از شیپ يهاهسد متون جزو و یفارس زبان به که ثیح نیا از حاضر کتاب

  .باشدیم تیاهم
  اثر يهانسخه
 تَرجمان با را آن نویسان،فهرست اکثر که دارد وجود مشکل این اثر، این يهانسخه خصوص در
 نسخه پنج متعدد، يهانسخه میانِ از صورت، درهر.اندگرفته اشتباه دیگر مشابه آثار یا یجرجان القرآنِ

  :گردید منسوب یشمهاهب زیر
  )60ص ،1/40باباپور،جبیگ: (یاسالم يشورا مجلس کتابخانه 210450نسخه -١

 نَسخ خّط به عماد، بن عمر بن غیاث  قلم به. ق هـ 736 سال االوليجماد ششم در نسخه این
 هاورهس اسم و مشخّص آن کاتب که است القرآن تَرجمان از يانسخه تنها نسخه این. است شده نوشته

 اب سوخته ياقهوه ماجیت آن جلد و شَنگَرف رنگ با -است یاسام جمع به مربوط که - جمع کلمه و
 یأخیرهایت و تقدیم است، کتاب این از شده شناخته نسخ واصح اقدم که نسخه این در. باشندیم ترنج
  .. دارد وجود
  )2/24 ،1311 ،یاعتصام: ( یاسالم يشورا مجلس کتابخانه 6944/ 1 نسخه -٢

 تاریخ و کاتب.  باشدیم نیز) ره( اول شهید نفلیه رساله شامل ،القرآن تَرجمان بر عالوه نسخه این
) 72:4(عهیالذر در شده ذکر آغاز با نسخه آغاز قیتطب به است مستند یول نیست مشخّص نسخه کتابت

» ك«بصورت را» گ«که دانسته نهم سده نسخ آنرا ،یفارس به یعرب يهاهفرهنگنام در يمنزو یعل
 حاضر نسخه) 263 ،1337 ،يمنزو( دارد سطر 15 صفحه هر و برگ 78 نوشته نقطه سه با را» چ« اما



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٧١/آن بر مختلف قرائات رِیتأث و)يهجر هشتم سده( یهاشم نِیالدتاج القرآنِ تَرجمانُ 

  
 

  .1است شده نوشته شَنگَرف رنگ به جمع کلمه و هاسوره اسم.است مشَکّل و نَسخ خّط به
  ) :قم ذخایراسالمی مجمع(یاسالم میراث ياحیا مرکز 4/4390 شماره نسخه -٣

 خّط به ق، 1078 سال االولربیع دهم/غره کشنبهی در نیست مشخّص آن کاتب که نسخه این
 این دارتاریخ يهانسخه تنها پیشین نسخه همراه به ،یبرگ 98نسخه این. است شده نوشته نستعلیق

 عثبا چند هر که است يبسیار يهایافزودن يدارا نسخه این. است شَنگَرف رنگ به هاسوره نام و اثر
 دهش داده نشان) ق( حرف با نسخه این پانوشتها، در.کاهدیم آن اصالت از یول ندمیشو متن بهتر فهم
  .است
  )35/247 ،1376 ،یخوی یصدرای: ( مجلس کتابخانه 12252 شماره ۀنسخ -۴

 رشتد نسِخ خّط با حاضر، نسخه. است شده ثبت ،یبفارس قرآن لغات فرهنگ عنوان با نسخه، این
 لهرسا و دارد یافتادگ وسط از برگ دو و آغاز از برگ یک حدود نسخه. است شده نوشته برگ 183 در
 نظر به یلو نیست مشخّص نسخه کتابت تاریخ و کاتب. است یافته پایان فَلَق سوره در نَفثًا کلمه با
 تفهرس در حاضر نسخه. شده ذکر شَنگَرف رنگ با هاسوره اسم  حاضر، نسخه در. است متاخر  رسدیم

 يهایافزودن يدارا دوم نسخه مانند نسخه این. است شده داده نسبت یجرجان به مجلس کتابخانه
  .کرد اعتماد آن به میتوانن لذا است يبسیار
  )2/126 ،1384حافظیان،:(شیراز دانشگاه یِطباطبای علّامه کتابخانه1140ۀنسخ -۵

 خّط به سطر 28 و برگ دو و شصت در نیست مشخّص آن 2کتابت تاریخ و کاتب که نسخه این
 در .باشد شده نوشته -یازدهم قرن – متأخّر يادوره در نسخه رسدیم نظر به. است شده نوشته نَسخ
 مچهار و سوم يهاهنسخ مانند هم نسخه این. شده نگاشته شَنگَرف رنگ به هاسوره اسم نسخه، این
 ،کتاب این پایان در. کرد اعتماد آن به میتوانن لذا است، اصالت مخل يهایافزودن و افتادگی يدارا

 یمابراه بن محمد بن الدین تاج به منسوب را کتاب که میشود دیده الذریعه از نقل به یادداشتی
  .دانسته هاشمی
 به تنسب یهاییافزودن  و هایکاست هستند، هم به شبیه يحدود تا که اخیر، یادشده نسخه سه در

 دیگر سخن البتّه. است ناسخان تصرّف خاطر به آنها بیشتر رسدیم نظر به که دارد وجود دیگر نسخه دو
 از آنها، قدمت دلیل به صورت، هر در یول هستند، یهاییناخوان  و اشتباهات و هایکاست يدارا نیز

                                                 
 آیه تا سجده سوره 27 آیه از(  دیگر برگی  و) نحل سوره 6 آیه اواسط تا ابراهیم سوره 42آیه از(برگ یک حدود آن بر عالوه. 1      
 است انداخته قلم از را)  احزاب سوره 59

ــا. 2  ــد يآق ــت محم ــال برک ــن داده احتم ــازدهم ســده در نســخه ای ــان،.(باشــد شــده نوشــته يهجــر ی  ،1384 حافظی
 )شیراز طباطبایی عالمه کتابخانه کتابی تک هاي نسخه الفبایی فهرست -2/126
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  .برخوردارند هانسخه بقیه از بیش اصالتی
  .        شود اشاره اثر نیا باره در یمهم موضوع به است الزم مجال نیا در

 رد که دمیکن  اشاره القرآن تَرجمانُ کتابِ از يانسخه به عه،یالذر در) ره( یتهران آقابزرگ شیخ
. دمیکنن اشاره آن ينگهدار محلّ به هرگز یول است شده نوشته. ق. هـ 991 یالثانربیع نهم و بیست

  ) 4/72 ،1408 آقابزرگ،(
 هکتابخان در يدیگر و مجلس کتابخانه در آنها از ییک که دیگر نسخه دو ذکر به همچنین وي
 کمبریج کتابخانه فهرست به مراجعه با يمنزو یعل یول )منبع همان( 1 .میپردازد است کمبریج
. است یعل بن عادل از آن ترتیِب یا یجرجان القرآن تَرجمانُ همان مزبور نسخه که کرده مشخّص

 یازدهم سده در که يشیراز افشار احمد به متعلّق يانسخه به همچنین يو) 262 ،1337 ،يمنزو(
  )263 منبع، همان. (دمیکن اشاره شده نوشته يهجر

  
  مختلف اتیروا و/  قرائات و القرآن تَرجمانُ   

 خصوص در. است اسالم تاریخ در یافته رشد و قرآن از برخاسته کهن علوم از یکى قرائات، علم
 عراب،ا کتابت عدم یبرخ و ،هاهلهج اختالف یبرخ. است رفته سخن بسیار آن، دالیل و قرائات اختالف
 فاصله ،يفرد اجتهادات ، یعرب الخط رسم در وقف، و يسجاوند میعال و حروف نشان نقطه، اعاجم،

) 2مقدمه ،1380 عت،یشر.(اندآورده شمار به امر این دالیل جمله را یسینو فیتصح ،ویمکان و یزمان
  : شده روایت) ع( صادق امام از

 ،یکلین. ("الرّواه قبلِ من ءییج االختالف ولکنّ واحد، عند من نزلَ واحد، القرآنَ انّ " 
 راویان سوي از اختالف ولی شد، نازل] یگانه خداي[ یکی نزد از و است یکی قرآن ) «1/824 ،1426
  .» آمد پدید
 باهاشت( امر این. است آن راویان اشتباه قرآن، قرائت در اختالف یاصل علّت سخن، این به توجه با

 به ایشان يبرا را يزیاد اشکاالت و رواج مردم میان در يزیاد قرائات مرور، به تا شد باعث) راویان
 هفت السبعه، کتاب نوشتن با) ق324 یمتوفّ( مجاهد ابن يهجر چهارم سده در آنکه تا آورد وجود
  . برداشت گام آن پذیرش راه در یاجتماع و یسیاس جایگاه به توجه با و کرد اختیار را قرائت

                                                 
 یعل انهایوب القرآن لغات بیترت یف یالهاشم میابراه بن محمد بن نیالد لتاج: 72ص-الرابع الجزء-عهیالش فیتصان یال عهیالذر.1     
 اسقاط عم السور بیترت یعل القران الفاظ هیف ترجم يالذ یالجرجان فیالشر دیللس القرآن ترجمان بعد المولف الفه الحروف، بیترت

 الحمدهللا(  أوله فهرسها، ظهرمنی کما بطهران المجلس مکتبه یف منه نسخه توجد و)  991-2ع-29(نسخ بعض کتابۀ خیوتار المکرر،
 .فهرسها یف کما جیکامبر مکتبه یف ضایا توجد و) النعمه أکمل و السبل اوضح و الرسل ارسل يالذ
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  : دمیکن ذکر دلیل دو سبعه، قرائات به مردم اقبال درباره) ق548 یمتوفّ( یطبرس
 قرائت که آنها، دوره هم و قبل يعلما که یحال در کردند، قرآن قرائت وقف را خود قاریان، این -١

 را خود وقت همه ایشان مانند دارد قرار شاذ قرائات زمره در قرائتشان و است منسوب آنها به
 ،1388 ،یطبرس(بود علوم سایر یا حدیث فقه، ایشان  غالب وجه و نکردند] قرائت[ آن صرف

1/28( 
 يدارا[ مسنَد آن يانتها تا قرآن يابتدا از حرف، به حرف – شنیدن یا لفظ نظر از - ایشان قرائت -٢

 همان. (اندشده شناخته قرآن وجوه به علمشان يبسیار و فضایل به آنها آنکه بر عالوه. است] سند
  )    منبع

 نعنوا به بعد به مجاهد ابن زمان از باشند، شده اختیار دلیل هر به قرائت هفت این صورت، هر در
 يالجزَر ابن بعد، دهه سه حدود. شدند شناخته اسالم جهان در کریم قرآن یرسم قرائات

 قرائات عنوان به را دهگانه یا عشر قرائات و افزود قرائات این به را دیگر قرائت سه) ق833یمتوفّ(
  . بخشید رسمیت متواتر

 ای میکر قرآن یِمیقد يهاترجمه مطالعه هنگام به ،یقرآن مختلف قرائات به ناآشنا افراد معموالً     
 شد، هگفت که همانطور ند،میشون آنها در مختلف قرائات نیا ریتأث متوجه ،القرآن تَرجمانُ مثل يآثار

 ام اما. است بوده قرائات نیا ریتأث تحت ناخواسته، ای خواسته اثر، نیا نوشتنِ هنگامِ به یهاشم
   د؟یآیم شمار به دوره نیا يویژگیها جزء ای است يو خاص ،يریرپذیتأث نیا میدانینم

 لمۀک مانند ندارد، یمعن در يریتأث و داشته یصوت جنبه قرائات، در اختالف موارد از یبرخ البتّه،    
) لمهک يانتها در همزه با( زکریاء صورت به را آن قرّاء بقیۀ ،یکسائ و حمزه و حْفص جز به که زکَرِیا
 از تدس نیا که اند،کرده قرائت آن کسرِ به رینیسا و همزه ضم به عاصم که اُِسوه کلمه ای اندخوانده
 بکات تصرّف احتمالِ شد کلمات نیا حذف باعث که يگرید علّت. باشندیم ما بحث از خارج کلمات

  .است بوده نسخه استنساِخ هنگامِ به آنها ضبط در
 اتقرائ تأثیر به نخست  شده، نوشته آن در یهاشم القرآنِ تَرجمانُ که يادوره به توجه با ادامه در

 منابع هب استناد با داشت انطباق نیز قرائات سایر با يمورد چنانچه و پردازیمیم اثر این در هفتگانه
  . یممیکن اشاره نیز آن به موجود
  تحقیق منابع

. میکن یم جستجو را اثر این در هفتگانه قرائات تأثیر نخست ق،یتحق این در شد گفته که همانطور
 یکدیگر اب یاختالفات مختلف، قرائات نقل و روایت در قرائت کتب مؤلّفین و قاریان اینکه به توجه با

 به کار در یخلل تحقیق، روش نظر از تا شود داده استناد یمشخّص کتب به باید قرائات این لذا دارند
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  .نیاید وجود
 يرهج هشتم سده در آنها مؤلّفین که کتاب دو از کلمه، قرائت کردنِ مشخّص منظور به رو، این از 
 دزیستنیم یهاشم القرآنِ تَرجمانُ از باقیمانده نوشتهدست ترینیقدیم نگارش با زمانهم ییعن

  : از عبارتند کتابها این. است شده استفاده بیشتر
 )ق 732یمتوفّ(يجعبر ابراهیم نوشته ،یالتهان ووجه یحرزاألمان شرح یف یکنزالمعان -١
 )ق. هـ 801 یمتوفّ( قاصح ابن فیتأل »،یالمنته وتذکارالمقرئ يالمبتد القارئ سراج -٢
 میاستهج بهره  شاطبیه، دهیقص بر اند یشروح که کتب این از کلمه، قرائت کردنِ مشخّص منظور به   
 ضالءف اتحاف القرآنیه، القرائات معجم السبعه، للقراء الحجه همچون دیگر منابع از هم موارد برخی در و

 بن نحس آثار از البصري الحسن مفرده و المکی محیصن ابن مفرده عشر، االربعه القرئات فی البشر
  .شد استفاده منابع وسایر اهوازي علی
 .پادشاه:  المالک و الملیک و الملک:  4/الکتاب فاتحه -١

 قاصح،ابن ؛1/388 ،2011 ،يجعبر. (اندخوانده ملک هفتگانه قرّاء بقیه و مالک، عاصم و یکسائ
1375، 31 (.اُبرَیره و ید رجاء ابو و ابوهطاريدارا که یقاریان از - يع یزن - هستند شاذ یخیل قرائات 
 است آن دمیکن توجه جلب اینجا در که يانکته.) 1/9 ،1412 عمر، مختار احمد(. اندخوانده ملیک

 يهاترجمه در موضوع، این. است کرده ترجمه پادشاه ییعن یمعن یک به را کلمه سه هر یشمهاهک
  .)3/1286 ،1374 ،ییاحقّ:  رك. (است بوده رایج نیز کریم قرآن کهنِ
 .پوشش: الغشاوه و الغَشوه:  7/بقره -٢

 شوهغَ نیز هستند شاذ یخیل قرائات يدارا که قاریان یبرخ. اندخوانده غشاوه هفتگانه قاریان همه
 هر کرده، اشاره قرائت دو هر به نیز یهاشم) 24 و 1/23 منبع، همان عمر، مختار احمد. (اندخوانده
 .ندارند یمعن در یاختالف مختلف قرائت دو این چند
  .دارندیم یزن دروغ به:  یکَّذبون گفتند،یم دروغ:  یکذبون:  10/بقره -٣

 ،يعبرج. (اندخوانده یکَّذبون هفتگانه قرّاء بقیه و یکذبون، یکسائ و حمزه و عاصم:  کوفه قاریان
 قرائت به هم و مجرّد یثالث قرائت به هم یهاشم) 48 منبع، همان قاصح، ابن ؛3/1105 منبع، همان
 .است نداده رجحان يدیگر بر را یک هیچ یول است کرده اشاره مزید یثالث
  .کشندیم:  یذبحون کشتن،:  الّذبح:  49/بقره -۴

 گانه،هاردهچ قاریان از یمکّ محیصن ابن و گانه،هفت قاریان از) عیینه بن سفیان روایت به( کثیرابن
 ،207ص ،1428 ،ياهواز( یذبحونَ یزعفران و ابوحیاه و يزهر و قَیس بن حمید و مسلم بن اسماعیل و

 در که است آن مورد این در توجه جالب نکته. اندخوانده یَذبحونَ قاریان بقیه و ،)6 یپاورق و متن
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 کشتن،:  الذبح:  صورت به اول قرائت است موجود نسخه ترینیقدیم که مجلس 210450 نسخه
 با ند،اشده نوشته آن از پس یهمگ که دیگر بدلِ نسخه چهار در یول شده، ثبت کشند،یم:  یذبحون
حون کشتن، بسیار:  التَّذبیح:  دیگر قرائت برداران، نسخه تصرّفَذبها،نسخه این رد. کشندیم بسیار:  ی 

 اما. است دهش گرفته یمعن این به فعل این تکثیر، ییعن تفعیل باب یِاصل یمعان از ییک به توجه با
 کونُی قد بالتخفیف فعلت انّ ذلک وجه":  دمیگوی باره این در يو. است مخالف نظر این با یجنّ ابن
 عهس بالجنس وحسبک الجنس، اسم والمصدر مصدره، یعل الفعلِ لدالله وذلک التکثیر، یمعن فیه

  )1/163 ،1419 ،یجنّ ابن. ("وعمومًا
 .را ایشان شما خریدیبازم: تُفادوهم و تَفدوهم. اسیران: ياَسر و ياُسار:  85/بقره -۵

 منبع، همان قاصح،ابن ؛3/1143 منبع، همان ،يجعبر. ( اندخوانده ياُسار قرّاء بقیه و ،ياَسر حمزه
 ابن منبع؛ همان ،يجعبر. (اندخوانده تَفدوهم قرّاء بقیه و تُفادوهم، یکسائ و عاصم و نافع.) 153
  .نیست یمعن در یاختالف کلمه دو هر در) منبع همان قاصح،

  .را آن نگردانید پوشیدتان پس:  تُکفَروه فَلَن:  115/عمرانآل -۶
 قاصح، ابن ؛3/1351 منبع، همان ،يجعبر. (شُعبه و عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع قرائت

  .دکنمین اشاره است شایع ما زمان در که یکفَروه فَلَن ییعن دیگر قرائت به یهاشم.) 182 منبع، همان
  .خیانت به را او کنند نسبت که:  یغَلّ أن کند، خیانت که:  یغُلّ أن: 161/عمرانآل -٧

 ؛3/1369 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده یغَلّ اَن قرّاء بقیه و یغُلّ، اَن عاصم و ابوعمرو و کثیرابن
  .) 185 منبع، همان قاصح، ابن

 اشاره دارند مختلف یمعنای و است مجهول يدیگر و معلوم فعل ییک که قرائت دو هر به مولف
 .دمیدهن رجحان را یک هیچ ولی
 .واکردن جدا: التَّمییز:  179/عمرانآل -٨

 همان قاصح، ابن ؛1379 و 3/1378 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده یـمیـِّـزَ یکسائ و حمزه
 ددار انطباق ما زمان رایج قرائت با و است مجرّد یثالث فعل که یمیزَ قرائت به یهاشم.) 186 منبع،
 .دمیکنن اشاره
  .یکس با کردن پیمان: المعاقَده شد، بسته: عاقَدت:  33/نساء -٩

 قاصح، ابن ؛3/1418 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده عاقَدت عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع
 انطباق ما زمان قرائت با و است مجرّد یثالث که عقَدت قرائت به یهاشم.) 192 و 191 منبع، همان
 .دمیکنن اشاره دارد
 واراست: التَّعقید عقدًا، یعقد زد، گره و کرد پیمان و قصد به خورد سوگند: عقَد:  89/مائده -١٠
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  .پیمان کردن
 ،منبع همان ،يجعبر( .اندخوانده عقَّدتُم قرّاء بقیۀ و عقَدتُم، یکسائ و حمزه و شُعبه و ذکوان ابن

  .شده اشاره رجحان بدون قرائت دو به.) 201 منبع، همان قاصح، ابن ؛3/1468
 .شدن جدا یکدیگر از: والفراق المفارقَه:  159/اَنعام -١١

.) 220 منبع، همان قاصح، ابن ؛3/1574 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده فارقوا یکسائ و حمزه
  .دکنمین اشاره دارد انطباق ما زمان در رایج قرائت با و است تفعیل باب در که فَرَّقوا قرائت به یهاشم
 . دوندگان: نُشُرًا.وخوش بادنرم:بشیرالنَُشر دهندگان،جمعبشارت:يبشر:57/اَعراف -١٢

 ،يعبرج. (اندخوانده نُشُرًا هفتگانه قرّاء بقیه و نَشرًا، یکسائ و حمزه و نُشرًا، عامرابن و بشرًا، عاصم
  .)224 و 223 منبع، همان قاصح، ابن ؛3/1594 منبع، همان
 .یسخن بردن فرو: التّلَقّف:  117/اَعراف -١٣

 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده)تفعل باب( تَلَقَّف حْفص، جز به آنها، راویان و هفتگانه قرّاء همه
 است مجرّد یثالث که تَلقَف قرائت به یهاشم)226 و 225منبع، همان قاصح، ابن ؛1607 و 3/1606
 . است نکرده اشاره دارد انطباق ما زمان قرائت با و

 .وسوسه: َطیف و طائف:  201/اَعراف -١۴
، یکسائ و ابوعمرو و کثیرابن ه و َطیفقرّاء بقی ؛3/1633 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده طائف 

 .)232 منبع، همان قاصح، ابن
 . شد پوشیده:  فَعمیت:  28/هود -١۵

 ؛4/1734 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده فَعمیت قرّاء بقیه و فَعمیت، یکسائ و حمزه و حفص
 اب که را مزید یثالث قرائت و کرده اشاره مجرّد یثالث قرائت به یهاشم.) 249 منبع، همان قاصح، ابن

 .است نکرده ذکر دارد انطباق ما زمان قرائت
 .شد نیکبخت:  سعد:  108/هود -١۶

 ابن ؛4/1753 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده سعدوا قرّاء بقیه و سعدوا، یکسائ و حمزه و حفص
 با که را مجهول فعل قرائت یول کرده اشاره معلوم فعل قرائت به یهاشم.) 252 منبع، همان قاصح،
  . است نگرفته نظر در دارد انطباق ما زمان قرائت
 .گردانیدن بسیار: التأمیر کردن، بسیار: واإلیمار األمر:  16/اسراء -١٧

 هخواند آمْرنا دهگانه قاریان از یعقوب یول. اندخوانده اَمْرنا هفتگانه قاریانِ همه شاطبیه طریق در
 .است شده روایت چنین نیز نافع و عاصم و ابوعمرو و کثیرابن از مشهور غیر ُطرُِق یبرخ در. است

رنا ابوعمرو از معروف، غیر یطریق در.) 356 ،1419 بنّا،( 1413 ،یفارس یابوعل. (است شده نقل اَم، 
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 یمعن وجه سه هر در البتّه. است شده اشاره تأمیر یمعن به مجلس 210450 نسخه در تنها .)5/91
 .است ییک
 .آب راندن: التَّفجیر:  90/اسراء -١٨

ُـفَـجـرَ عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع  قاصح،ابن ؛4/1872 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده ت
 .نشده اشاره است مجرّد یثالث که) عاصم قرائت( تَفجرَ به.)276 منبع، همان
 . بخشیدن:  التّزاور و االزوِرار:  17/کهف -١٩

، عامرابن رم و تَزوسائ و حمزه و عاصیک ،رۀ و تَزاوقرّاء بقی رمنبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده تَزّاو 
 یاختالف چند هر است کرده اشاره اول قرائت دو به یهاشم.) 277 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/1887
  .است نشده قائل آنها يمعنا در
 .گرم: حامیه ،1ناكلوش: حمئه:  86/کهف -٢٠

 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده حامیه قرّاء بقیۀ و حمَئه، حْفص و ابوعمرو و کثیرابن و نافع
 بر را هیچیک یول است کرده اشاره قرائت دو هر به یهاشم) 281 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/1909

 .است نداده رجحان يدیگر
 .مزدور مزد و خراج: الخَرج و الخَراج:  94/کهف -٢١

 قاصح، ابن ؛4/1915 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده خَرجًا قرّاء بقیۀ و خَراجًا، یکسائ و حمزه
 . است کرده اشاره قرائت دو هر به یهاشم.) 282 منبع، همان
 .تَتَساقَُط يأ تَساقَُط بیفتادن،: التّساقُط:  25/مریم -٢٢

 ابن ؛4/1936 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده تَساقَط قرّاء بقیۀ و تُساقط، حْفص تَساقَط، حمزه
 تَساقَط روایت به و کرده ذکر را) تفاعل باب( تَساقَط روایت فقط یهاشم.)284 منبع، همان قاصح،

 ینا. نکرده اشاره ما زمان قرائت منطبق) مفاعله باب( تُساقط و) مضارع حرف حذف با تَتَساقَط همان(
  .میشود دیده دسترس در يهانسخه همه در حالت
ر و االنفطار:  90/مریم -٢٣  .شدن شکافته: التَّفَطُّ

 ع،منب همان ،يجعبر. (اندخوانده یتَفَطَّرنَ قرّاء بقیه و ینفَطرنَ، حمزه و شُعبه و عامرابن و ابوعمرو
  . است آورده را قرائت دو هر یهاشم.) 286 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/1945

 .من خداوند از نشود ضایع:  یرب الیضلُّ من، خداوند نکند ضایع:  یرب الیضلُّ:  52/  طه -٢۴
) همفاعل باب از مزید یثالث( الیضلُّ) شبل روایت به( کثیر ابن و يبصر حسن و محیصن ابن

                                                 
 )13/19820 ،نامه لغت دهخدا،... (آلود گل و تیره آب. وار لجن. کدر و تیره آبی:  ناكلوش .١ 
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 الیضلُّ قرّاء بقیه و ،.)3 یپاورق و متن ،380 ،1427 ،ياهواز و ؛4 یپاورق و متن ،280 ،1428 ،ياهواز(
 نوشتهدست ترینیقدیم که مجلس 210450 نسخه در فقط اول قرائت. اندخوانده) مجرّد یثالث(

 شده ثبت نگونهیا نیز مجلس 12252 نسخه در البتّه. است شده ثبت است القرآن تَرجمانُ از موجود
 . است واضح آن در ناسخ اشتباه که من؛ خداوند نکند ضایع:  یرب الیضلُّ: 

تًا یسحت کرد، نیست و بکاست: سحت:  61/طه -٢۵ حس. 
 ؛4/1960 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده فَیسحتَکُم شُعبه و عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع

 قرائت با که) افعال باب از مزید یثالث( فَیسحتَکُم قرائت به یهاشم.) 288 منبع، همان قاصح، ابن
 .است نکرده اشاره دارد انطباق ما زمان
٢۶- ه:  38/حجدافَعفاع و المیکس از: الد کردن فردا امروز و کردن ذب. 

.) 297 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2000 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده یدافع ابوعمرو و کثیرابن
  .است نکرده اشاره ما، زمان منطبق و است مجرّد یثالث که یدفَع قرائت به یهاشم
٢٧- دم:  40/حجکردن ویران: التّهدیم و اله.  

 قاصح، ابن ؛4/2001 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده لَهدمت قرّاء بقیه و لَهدمت، کثیرابن و نافع
 و کرده اشاره است مزید یثالث يدیگر و مجرّد یثالث ییک که فعل دو هر به یهاشم.) منبع همان
 .است نشده قائل آنها يمعنا میان یاختالف
٢٨- زَه:  51/حجعاجکردن منسوب عجز به: التَّعجیز ،یکس بر گرفتن یپیش: الم. 

 ،يرجعب. (اندخوانده) مفاعله باب( معاجِزین قرّاء بقیه و) تفعیل باب( معجزین ابوعمرو و کثیرابن
) 62/أ برگ( مجلس 210450 نسخه در فقط.)298  منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2003 منبع، همان

  . است شده حذف کلمه این ناسخان، تصرّف با ها،نسخه سایر در اما است شده اشاره تعجیز یمعن به
 .یبدبخت: الشِّقوه و الشَّقاوه:  106/مؤمنون -٢٩

 قاصح، ابن ؛4/2018 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده شقوتُنا قرّاء بقیه و شَقاوتُنا، یکسائ و حمزه
 .شود قائل آنها انیم یاختالف آنکه بدون شده، اشاره دو هر به.) 300 منبع، همان
 فهو فَراهه، فرَهی شد، زیرك: فَرُه فَرِه، فهو فَرهًا، یفرَه ،يمرد گرفت دنه: فَرِه:  149/شعراء -٣٠

 .فاره
 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده فَرِهین قرّاء بقیه و فارِهین، یکسائ و حمزه و عاصم و عامرابن

 .است کرده اشاره قرائت دو هر به یهاشم.) 307 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2058
 .بازگردانیدن: اإلصدار بازگشتن،: الصدور:  23/قَصص -٣١

. نداخوانده) افعال باب از دیمز یثالث( یصدر قرّاء بقیه و ،)مجرّد یثالث( یصدر عامرابن و ابوعمرو
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 يمعنا و فعل دو هر مصدر به یهاشم.) 315 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2093 منبع، همان ،يجعبر(
 .   است نداده رجحان يدیگر بر را هیچیک قرائت و کرده اشاره آنها

. وا اَتباع و الیاس گویند و وسلّم، علیه اهللا یصلّ – رسول خاندان:  یاسین آلِ:  130/صافّات -32 
 .)68/ب) : س( نسخه(

 قاصح، ابن ؛4/2218 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده یاسین آلِ قرّاء بقیه و یاسین،ال کوفه قرّاء
 چهار در و. است شده ضبط یاسین آلِ دسترس در نوشتهدست پنج هر در.) 336 منبع، همان
 کتابخانه 6944 نوشتهجزدست به شده یمعن کردیم اشاره باال در آنچه مانند تقریبًا نوشتهدست
 .نشده برده او اَتباع و الیاس از ینام که مجلس

 .ندمیکن) کذا( یفُروج:  یصدون و ند،میکن بانگ:  یصدون:  57/زخرُف -33
 ؛4/2282 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده یصدونَ قرّاء بقیه و یصدونَ، یکسائ و عامرابن و نافع

 شده اشاره اول قرائت به مجلس کتابخانه 210450  نسخه در تنها.) 349 منبع، همان قاصح، ابن
  .است
 .کردن خراب: التَّخریب:  2/حشر -34

 ؛4/2393 منبع، همان ،يجعبر. (است خوانده) تفعیل باب از مزید یثالث( یخَرِّبونَ ابوعمرو فقط
 باب از مزید یثالث( اخراب مصدر یا یخرِبونَ قرائت به یهاشم.) 367 و 366 منبع، همان قاصح، ابن

 .است نکرده اشاره) افعال
  .شدن ناهموار و شدن فزون: التفاوت و التفوت:  3/ملک -35

ت، یکسائ و حمزه ه و تَفَوت قرّاء بقیقاصح، ابن ؛4/2408 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده تَفاو 
 .است کرده اشاره قرائت دو هر به یهاشم.) 370 منبع، همان

 .سیاه و زرد یشتران: صفر جِماالت:  33/مرسالت -36
 ؛4/2464 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده جِماالت شُعبه و عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع

 دارد انطباق ما زمان قرائت با و است مفرد که جِمالَه قرائت به یهاشم.) 378 منبع، همان قاصح، ابن
 .است نکرده اشاره
ر:  6/تکویر -37 ج ر: السالسجر مبالغت: والتسجیر آتش، به تافتن و کردن یته و کردن پ. 

 ؛2489 و 4/2488 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده سجرَت قرّاء بقیه و سجِرَت، ابوعمرو و کثیرابن
 یثالث يدیگر و مجرّد یثالث ییک که قرائت دو هر به یهاشم.) 382 و 381 منبع، همان قاصح، ابن

  .است کرده اشاره است مزید
 .شدن بخیل: وبالضاد بودن، متّهم: الظَّنین:  24/تکویر -38
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 4/2490 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده بَِضنین قرّاء بقیه و بِظَنین، یکسائ و ابوعمرو و کثیرابن
  .است آمده رجحان بدون قرائت دو هر.) 586 منبع، همان قاصح، ابن ؛2491 و

 .افکندن و کردن راست: التعدیل:  7/انفطار -39
. اندخوانده) تفعیل باب از مزید یثالث( فَعدلَک عامرابن و ابوعمرو و کثیرابن و نافع:  یکوف غیر قاریان

 که آن مصدر یا فَعدلَک قرائت به.) منبع همان قاصح، ابن ؛2491 و 4/2490 منبع، همان ،يجعبر(
 .است شده اشاره است رایج قرائت منطبق و مجرّد یثالث
 .نمایندگانیشگفت: فاکهین:  31/مطَفّفین -40

 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2494 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده فاکهین حْفص جز به قرّاء همه
383(.  

 .کردن گرد نیک: التَّجمیع:  2/همزه -41
 منبع، همان ،يجعبر. (اندخوانده) تفعیل باب از مزید یثالث( جمع یکسائ و حمزه و عامرابن

 و است مجرّد یثالث که آن مصدر یا جمع قرائت به یهاشم.) 393 منبع، همان قاصح، ابن ؛4/2530
  .است نکرده اشاره دارد انطباق عاصم قرائت با

  :دمیده نشان فوق موارد یبررس
-آل( زَیم: یمانند است، گرفته دهیناد را عاصم قرائت ،یکلّ طور به موارد، یبرخ در یهاشم -١

 و) 38/حج( دافعی و) 90/اسراء( تُفَجرَ و) 159/اَنعام( فارقوا و) 33/نساء( عاقَدت و) 179/عمران
2/حشر( خَرِّبونَی (و لَکدفَع )نفطار7/ا (و عمج )زهم2/ه( 
 و) 115/عمرانآل( تُکفَروه فَلَن: مانند است، گرفته دهیناد را حفص تیروا موارد یبرخ در يو -٢

25/میمر( تَساقَط و) 117/اَعراف( تَلَقَّف (فَ وتَکُمیسح )61/طه (و جِماالت )الترسو) 33/م 
 )31/نیمَطفّف( نیفاکه

 به که) 16/اسراء( آمرنا     جز به دمیکن استناد هفتگانه انیقار به یهاشم موارد، نیا اکثر در -٣
 .است دهگانه انیقار از یحضرَم عقوبی قرائت

 ق،یطر نیا بر عالوه مواردي، در یول است بندیپا هیشاطب مشهور قیطر به موارد، اکثر در مؤلّف، -۴
 . دارد اشاره زین مشهور ریغ ُطرُِق یبرخ به

 .ستا شده اشاره هاشمی اثر در زین شاذ یلیخ قرائات به هفتگانه، قرائات بر عالوه مورد، چند در -۵
 رییتغ را تریمیقد نسخه در شده ثبت قرائت برداراننسخه رساله، مولف) 49/  بقره( مورد کی در -۶

 .  اندداده
 يریگجهینت     
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 با ذا،ل. مییبگو پاسخ میکرد مطرح بحثمان خالل در که ییهاپرسش به شد یحاظرسع مقاله در
  :نمود ارائه اثر این خصوص در را ذیل جینتا میتوان قیتحق نیا به توجه
 يهجر 736 سال در آنها اقدم و است دسترس در که هاشمی، القرآن تَرجمانُ رساله نسخه پنج از
 آن از شیپ ای يهجر هشتم سده لیاوا دانشوران جزء مؤلّف نمود استنباط میتوان است شده نوشته

 ..باشد می او اثر و جرجانی شریف سید میر بر متقدم و رفته شمار به
 است، کرده ترجمه عاصم از حْفص تیروا اساس بر را، میکر قرآن لغات موارد، اکثر در ،یهاشم -١

 .است گرفته دهیناد را حْفص تیروا ،يموارد در و عاصم، قرائت موارد، یبرخ در یول
 اساس بر را میکر قرآن لغات ترجمه داشته، توجه مختلف قرائات به که يموارد در ،یهاشم -٢

 عقوبی قرائت به قرائات، نیا بر عالوه مورد، کی در تنها يو. است کرده ترجمه هفتگانه قرائات
 .است کرده اشاره زین دهگانه انیقار از یحضرَم

 یعنم هیشاطب مشهور قیطر اساس بر موارد، شتریب در م،یکر قرآن کلمات نظر، مورد رساله در -٣
 شده اشاره زین مشهور ریغ ُطرُِق یبرخ به ق،یطر نیا بر عالوه مورد، چند در یول است شده
 .است

۴- مانُ رساله مؤلّفکنار در مورد، چند در القرآن، تَرج قرائ یبرخ به متواتر اصطالح به قرائاتات 
 .باشد بوده متعمد کار نیا در يو که رسدینم نظر به یول است کرده اشاره شاذ

 .اندداده رییتغ را تریمیقد نسخه در شده ثبت قرائت برداراننسخه مورد کی در -۵
  بحث دیجد افق

 تاج " به منسوب "القرآنِ تَرجمانِ " کتاب در ها آن کاربرد و مختلف قرائات ریتأث خصوِص در
 ایآ:  نکهیا آن و است، ماندهیباق پاسخیب همچنان سؤال کی  "هاشمی ابراهیم ابن محمد ابن الدین

 ستهیزیم آن در یشمهاهک است يادوره يویژگیها جزء آنکه ای است رساله نیا خاص ،یژگیو نیا
  .دارد گرید گسترده و مستقل مطالعه و قیتحق کی به ازین پرسش، نیا به است؟پاسخ

 *يالهد اتبع من یعل والسالم*
  منابع فهرست
  کریم قرآن بر عالوه

 .۴، ج۱۴۰۸، تهران، اس عیلیان، ۳ط ،الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀآقا ُبُزرگ طهرانی،  .۱
 محمد قیتحق ،عنها ضاحیواإل القراءات شواذّ وجوه نییتب یف المحتَسب عثمان، ،یجنّابن .2

 .1998/  1419 ه،یالعلم دارالکتب روت،یب عطا، عبدالفادر
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 یطفمص ۀومطبع ۀمکتب ۀشرک قاهره، ،یالمنته المقرئ وتذکار يالمبتد القارئ سراج قاصح،ابن .3
 .1955/  1375 واوالده، یالحاج یالباب

 دمشق، ،یجاتیجو ریبش و یقهوج نیبدرالد قیتحق ،ۀالسبع للقرّاء ۀالحج ،یفارس یابوعل .4
  .1992/  1413 للتراث، دارالمأمون

/  1412 اسوه، انتشارات قم، ،ۀیالقرآن القراءات معجم مکرَم، سالم عبدالعال و عمر مختار احمد .5
1991. 

 جلسم کتابخانه تهران، ،یملّ يشورا مجلس کتابخانه یخطّ يهانسخه فهرست وسف،ی ،یاعتصام .6
 .2ج ،1311 ،یملّ يشورا

 یعبدالغن وسفی عمر قیتحق ،یالمکّ صنیمح ابن ةمفرد ،2007/  1428 ،یعل بن حسن ،ياهواز .7
 .للنشر ریکث ابن دار عمان، حمدان،

 یعبدالغن یوسف عمر تحقیق ،يالبصر الحسن مفرده ،2006/  1427 ،  ــــــــــــــــــــ .8
 .للنشر کثیر ابن دار عمان، حمدان،

 ه،مهر انس قیتحق ،عشَرۀاالربع القراءات یف البشَر فُضَالء اتحاف ،یاطیدم محمد بن احمد بنّا، .9
 .1998/  1419 ،ۀیالعلم دارالکتب روت،یب

 بخانهکتا تهران، ،یاسالم يشورا مجلس کتابخانه یخّط يهانسخه فهرست وسف،ی باباپور،گیب .10
 .40/ 1 ج ،1390 ،یاسالم يشورا مجلس

 تهران، ،يبجنورد يموسو کاظم نظر ریز ،یاسالم بزرگ المعارف ةدائر ،"ترجمه" احمد، ،یپاکتچ .11
 .15ج ،1387 ،یاسالم بزرگ المعارف ةدائر

 تحقیق ،یالتهان ووجه یاألمان حرز شرح یف یالمعان کنز ،.م2011 عمر، بن ابراهیم ،يجعبر .12
 .للتراث الشیخ اوالد مکتبه ،)مصر( جیزه ،يعرباو سید یفَرغَل

 .2ج ،1384 ،یاسالم يشورا مجلس کتابخانه تهران، ،یپژوهنسخه ،یبابل انیحافظ .13
 برگ،81 ،736 االول يجماد ششم المحرّر، عماد بن عمر بن غیاث ،210450نوشتهدست .14

 .سطر13 ،5/15*5/11
 .سطر15 سم،18*11 برگ،98 ق،1078 االولربیع کا،یب ،4390 نوشتهدست .15

 .سطر15 سم،20*12 برگ،107 ،]9 سده احتماالً[تایب کا،یب ،6944 نوشتهدست .16
 . سطر9 سم،22*15 برگ،182 ،]9 سده احتماالً[ تایب کا،یب ،12252 نوشتهدست .17

 .سطر28 سم،5/1*5/18 برگ، 62 ،]11 سده احتماالً[ تایب کا،یب ،1140 نوشتهدست .18
 .تهران دانشگاه چاپ و  انتشارات موسسه ، نامه لغت ش،1377اکبر، علی دهخدا، .19



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٨٣/آن بر مختلف قرائات رِیتأث و)يهجر هشتم سده( یهاشم نِیالدتاج القرآنِ تَرجمانُ 

  
 

 هیالعلم ،دارالکتب روتیب ،الکبار القراء معرفۀ ش، 1375 ، احمد بن محمد ، ذهبی .20
 مرکز تهران، ،یاسالم يشورا مجلس کتابخانه یخطّ يهانسخه فهرست ،یعل ،ییخو ییصدرا .21

 .25ج ،1376 ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات
 ابوالحسن تعلیقات با القرآن، تفسیر یف البیان مجمع ش،1388 حسن، بن فضل ،یطبرس .22

 .یوح نور قم، ،یشَعران
 ،يمدبر محمود و یقاسم مسعود اهتمام به اَالعاجم، تَراجِم ش،1389 محمد، بن احمد ،يغزنو .23

 .  اّطالعات انتشارات تهران، دوم، چاپ
 .1337 تهران، دانشگاه تهران، ،یفارس به یعرب يهافرهنگنامه ،یعل ،يمنزو .24
.3ج ،يرضو قدس آستان انتشارات مشهد، ،یقرآن فرهنگنامه ش،1374 محمدجعفر، ،ییاحقّ .25


