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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 تخصصی قراآت و تأثیر آن در تفسیر  کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار در کالس -مطالعات کتاب خانه ای  -محاضره روش تدریس

 تعریف ماده
و معرفی صاحبان  ٬انواع قراءات ٬حکمت ٬تفاوت ٬منظور از این ماده آشنایی طالب با چگونگی نزول قرآن و علل پیدایش قرءات

 و تاثیر اختالف قراءات در تفسیر است.قراءات وتوجیه آن  ٬قراءات و  بررسی سبعة احرف  و مراحل تدوین علم قراءات

 اهداف ماده

 آشنایی با تعریف قراءات -1

 انواع وشرایط قراءات وحکمت آن  ٬مصدر قراءات -2

 آشنایی با وجوه سبعة احرف  -3

 آشنایی با نشا ت علم قراءات مراحل تدوین و مهمترین مصادر قراءات -4

 آشنایی با تاثیر قراءات در تفسیر و تطبیقات آن در برخی از آیات -5

دستاورد 

 آموزشی

 دانشجو پس از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر خواهد بود 
 تعریفاتی که ذیل این ماده نیاز است را تحلیل کند. -1

 وحکمت آن را بیان کند. ٬مصدر وتفاوت قراءات -2

 نشات ومراحل تدوین علم قراءت را شرح داده ومصادر آن را نام ببرد. -3

 تاثیر اختالف قراءات در تفسیر را توضیح دهد. -4

 .کسب مهارت در شناخت قراءات وتوجیه لغوی آن همراه با تأثیر معنایی -5

 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪20 ٪10 تعریفات وانواع وشرایط  1
  ٪20 ٪10 نقد و بررسی ادله  2
  ٪15 ٪7 شناخت قراءت و صحت آن 3
  ٪15 ٪8 مصادر نشات قراءات ومراحل تدوین آن ومعرفی 4
  ٪50 ٪25 تأثیرقراءات در تفسیر ونمونه تطبیقی 5

 

 مراجع و مصادر:

هـ(، شرح طیبة النشر فی القراءات العشر، تحقیق: علی محمد الضباع، مطبعة مصطفى البابی الحلبی،  859ابن الجزری، أحمد بن محمد )ت  - 1
م. 1950 -هـ 1369مصر، ط األولى،   
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م. 1955 -هـ 1374م(، مذاهب التفسیر اإلسالمی، تعلیق: عبد الحلیم النجار، مکتبة الخانجی، مصر  1921جولد زیهر، )ت  -5  
.-هـ 1420د. حازم سعید حیدر الکرمی، علوم القرآن بین البرهان واإلتقان، دار الزمان، المدینة المنورة، ط األولى،  - 6  
هـ(، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تحقیق:عبد العزیز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقی ومحب الدین  852ابن حجر، أحمد بن علی، )ت  - 7
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م. 1990 -هـ 1410  
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هـ(، حجة القراءات، تحقیق: سعید األفغانی، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  410أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، )ت نحو  - 9 
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 م.
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م. 1975 -هـ 1365قیق: طیار آلتی قوالج، دار صادر، بیروت، أبو شامة، المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز، تح -15  
 د. شعبان محمد إسماعیل، القراءات أحکامها ومصدرها، دعوة الحق، سلسلة شهریة تصدرها رابطة العالم اإلسالمی بمکة المکرمة، ط الثانیة، - 16

هـ. 1414  
م. 1973 -هـ 1393ة والدرایة من علم التفسیر، دار الفکر، بیروت، ط الثالثة، الشوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر الجامع بین فنی الروای - 17  
هـ(، غیث النفع فی القراءات السبع )مطبوع بهامش سراج القارئ(. 1117الصفاقسی، علی النوری، )ت  - 18  
هـ(، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، دار الفکر، بیروت. 310الطبری، محمد بن جریر، )ت  -19  
انیة، ابن عابدین، محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، شرح تنویر األبصار فی فقه اإلمام أبی حنیفة النعمان، دار الفکر، ط الث -20

م. 1966 -هـ 1386  
م. 1966د. عبد الصبور شاهین، تاریخ القرآن، دار القلم،  -21  
، د. عبد العزیز بن عبد الفتاح القارئ، حدیث األحرف السبعة، دراسة إلسناده ومتنه واختالف العلماء فی معناه وصلته بالقراءات القرآنیة - 22

هـ. 1402مجلة کلیة القرآن الکریم والدراسات اإلسالمیة، العدد األول   
 -هـ 1401ی القراءات العشر المتواترة، دار الکتاب العربی، بیروت، ط األولى، م(، البدور الزاهرة ف 1982 -هـ 1403عبد الفتاح القاضی )ت  - 23

م. 1981  
رة، عبد الفتاح القاضی، تاریخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج کل فی القراءة، تقدیم وتعلیق: صفوت جودة أحمد، مکتبة القاه - 24

م. 1998 -هـ 1419ط األولى،   
م. 1981ح القاضی، القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب، دار الکتاب العربی، عبد الفتا - 25  
عبد الفتاح القاضی، القراءات فی نظر المستشرقین والملحدین، مکتبة الدار بالمدینة المنورة. - 26  
د. عبد الهادی الفضلی، القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف، دار القلم، بیروت، ط الثالثة. -27  
 -هـ 1411هـ(، فضائل القرآن، تحقیق: وهبی سلیمان غاوجی، دار الکتب العلمیة ببیروت، ط األولى،  224أبو عبید القاسم بن سالم، )ت  - 82

م. 1991  
ابن العربی، أبو بکر محمد بن عبد اهلل، أحکام القرآن، دار المعرفة، بیروت. - 29  
هـ( الحجة للقراء السبعة،  773أبو علی الفارسی، الحسن بن عبد الغفار )ت  -30  
م. 1984هـ( التیسیر فی القراءات السبع، دار الکتاب العربی، بیروت، ط الثانیة  444أبو عمرو الدانی، عثمان بن سعید )ت  - 31  
م. 1988 -هـ 1408أبو عمرو الدانی، األحرف السبعة للقرآن، تحقیق: د. عبد المهیمن طحان، مکتبة المنارة، مکة المکرمة، ط األولى،  -32  
د. غانم قدوری الحمد، رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة، اللجنة الوطنیة لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجری، بغداد، ط األولى،  -33

  -هـ 1402
هـ(، المستصفى من علم األصول، دار الکتب العلمیة، بیروت. 505الغزالی، محمد بن محمد )ت  - 34  
هـ(، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت. 817زآبادی، محمد بن یعقوب )ت الفیرو - 35  
القرطبی، الجامع ألحکام القرآن، مطبعة دار الکتب، مصر. - 36  
هـ(، السبعة فی القراءات، تحقیق: د. شوقی ضیف، دار المعارف، مصر، ط الثانیة. 324ابن مجاهد، أحمد بن موسى، )ت  -37  
م. 1999، 26، المجلد 2صور، حکم االحتجاج بالقراءة الشاذة عند األصولیین، مجلة دراسات الجامعة األردنیة، العدد د. محمد خالد من - 38  
م. 1998م(، القراءات وأثرها فی علوم العربیة، دار الجیل، بیروت، ط األولى،  2001 -هـ 1422د. محمد سالم محیسن، )ت  - 39  
توجیه القراءات العشر المتواترة. د. محمد سالم محیسن، المغنی فی - 40  
م. 1987 -هـ 1407هـ(، المدخل لدراسة القرآن الکریم، دار اللواء، الریاض، ط الثالثة،  1403محمد أبو شهبة )ت  - 41  
ة المکرمة، ط الثالثة، هـ(، اإلبانة عن معانی القراءات، تحقیق: د.عبد الفتاح شلبی، المکتبة الفیصلیة بمک 437مکی بن أبی طالب القیسی، )ت  - 42

م. 1985  
مکی بن أبی طالب القیسی، الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقیق: د. محی الدین رمضان، مجمع اللغة العربیة بدمشق،  -43
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هـ(، لسان العرب، دار صادر، بیروت. 711ابن منظور، محمد بن مکرم اإلفریقی )ت  - 44   
هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة بیروت، ط الرابعة،  676النووی، یحیى بن شرف )ت  - 45

م. 1997 -هـ 1418  
شرقاوی، هـ(، شرح الدرة المضیة فی القراءات الثالث المرویة، تحقیق: عبد الرافع بن رضوان بن علی ال 897النویری، محمد بن محمد )ت  - 46

 الجامعة اإلسالمیة بالمدینة
 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

الفرق بین  ،تعریف علم القراءات  هفته اول
  ؛القرآن والقراءات

. ابن الجزری، منجد المقرئین ومرشد الطالبین، ص 62الفیروزآبادی، القاموس المحیط، ص 
 (.318: 1الزرکشی، البرهان ) .5ص .الدمیاطی، إتحاف فضالء البشر، 3

(. الدکتور شعبان محمد إسماعیل، القراءات: أحکامها، 18 - 17: 1القراءات وأثرها فی علوم العربیة )
 .  224ومصدرها، ود. حازم سعید حیدر، علوم القرآن بین البرهان واإلتقان، ص 

او)توقیفیة  مصدر القراءات ومدهفته 
 القراءات:نشأة علم و القراءات(

(، وأبو 9 - 7: 1ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر ) ؛308، ص1ج ،الموسوعة القرآنیة المتخصصة
عبد الهادی الفضلی، القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف،  د.وما بعدها، و 148شامة، المرشد الوجیز، ص 

وما بعدها. الذهبی،  49 شعبان محمد إسماعیل، القراءات أحکامها ومصدرها، ص د.، و52 - 13ص 
 ( وما بعدها.7: 1(. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر )39: 1معرفة القراء الکبار )

األحرف السبعة وعالقتها  ومسهفته 
 ، اهم روایات بالقراءات

 األحادیث الواردة فی
 ذلک،تحلیل الروایات.

. ابن حجر 148الرازی، مختار الصحاح ص (، 537: 1طاهر أحمد الزاوی، ترتیب القاموس المحیط )
 23: 1(. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر )24: 9العسقالنی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری )

- 79 و27 (. د. عبد العزیز القارئ حدیث األحرف السبعة، وصلته بالقراءات القرآنیة، ص24 -
: 6(، والنووی، صحیح مسلم بشرح النووی، )23 :9ابن حجر العسقالنی، فتح الباری ) - 99-97و87

 (.160: 2(، )1477( سنن أبی داود، رقم )6(.)195 - 194: 5(. سنن الترمذی، )101
أقوال العلماء فی معنى األحرف  چهارمهفته 

الرأی المختار فی معنى ،السبعة
 .األحرف السبعة

الزرکشی، ؛78- 77 ت القرآنیة، صد. عبد العزیز القارئ حدیث األحرف السبعة، وصلته بالقراءا
( وما 24: 1(،. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر )227 - 213 -212: 1البرهان فی علوم القرآن )

( وما بعدها، وأبو شامة، 23: 9بعدها، وابن حجر العسقالنی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری )
، ومکی 15 - 9النفع فی القراءات السبع، ص وما بعدها،  والصفاقسی، غیث  91المرشد الوجیز، ص 

( 1(. )183 - 153: 1والزرقانی، مناهل العرفان ) 80بن أبی طالب، اإلبانة عن معانی القراءات، ص 
، الدکتور عبد العال سالم مکرم، القراءات القرآنیة 144 - 142غانم قدوری، رسم المصحف، ص 
 .27وأثرها فی الدراسات النحویة، ص 

شروط القراءة الصحیحة، وأنواع  پنجمهفته 
 وحکمها القراءات

 .114عبد الهادی الفضلی، القراءات القرآنیة، ص  د.
، 7، و عبد الفتاح القاضی، القراءات الشاذة ، ص 17الصفاقسی، غیث النفع فی القراءات السبع، ص  

وما بعدها، وابن الجزری، النشر فی القراءات  57مکی بن أبی طالب، اإلبانة عن معانی القراءات، ص 
قسی، غیث النفع فی وما بعدها، الصفا 54، منجد المقرئین، ص 9(، انظر: طیّبة النشر، ص 14: 1العشر )

 (.486: 1،  ابن عابدین، رد المحتار )17القراءات السبع، ص 
 .427الفیروزآبادی، القاموس المحیط، مادة: )شذذ(، ص  
 (.168: 1( السیوطی، اإلتقان فی علوم القرآن )4)

 .184، 172 - 171أبو شامة، المرشد الوجیز، ص 
 (.9: 1ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر ) 

د. محمد خالد منصور، حکم االحتجاج بالقراءة  18الصفاقسی، غیث النفع فی القراءات السبع، ص
 13الشاذة عند األصولیین، ص 

 
 
 



        
 قراآت و تأثیر آن در تفسیر /  تفسیررشته معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس /  4

  

شبهات حول القراءات القرآنیة  هفته ششم
أن  ؛عدم تواتر القراءات:وردها

مصدر اختالف القراءات رسم 
 ؛ جواز القراءة بالمعنى؛المصحف

مخالفة ؛تناقض معنى القراءات 
 .بعض القراءات اللغة العربیة

 

، 49و45و23.ابن الجزری، منجد المقرئین ص 99د. شعبان محمد ، القراءات أحکامها ومصدرها ص 
 عن فی القراءات(. السالم محمد محمود الشنقیطی، الرد على من ط131: 1والنویری، شرح طیبة النشر )

(. غانم قدوری الحمد، رسم المصحف، ص 52و44: 1الجزری، النشر ) ( ابن4.)70 - 61الثالث ص 
717 - 728. 

نظر  . عبد الفتاح القاضی، القراءات فی51عبد الفتاح القاضی، تاریخ المصحف الشریف، ص 
سالم محیسن، المغنی فی القراءات العشر المتواترة  ود. محمد 82 - 49المستشرقین والملحدین ص 

 صهة یراجع جولد زیهر، مذاهب التفسیر اإلسالمی قوف على تفصیل هذه الشب(.للو403 - 379: 3)
و شهبة، .ومحمد أب86 - 77ولتفصیل الرد علیها یراجع:عبد الصبور شاهین، تاریخ القرآن ص  27و  26

.القسطالنی، 29جولد زیهر، مذاهب التفسیر اإلسالمی، ص .212 – 209المدخل لدراسة القرآن الکریم 
 (.72: 1اإلشارات )لطائف 

 (.134( وعبد القیوم السندی، صفحات فی علوم القراءات )49: 1ابن الجزری، النشر )
توجیه القراءات وبیان  هفته هفتم

معانیه؛امثلة علی ذلک.کتب 
أثر القراءات فى  توجیه القرءات.

 التفسیر:

 .371ص  2مفتاح السعادة تألیف طاش کبرى زاده ج 
 أیضا. 151، 816( ص رسالة )القراءات ... 

 .339 /1البرهان للزرکشى 
کتور عبد هـ.)محاضرات فى مقارنة القراءات للد 1334ط المنار  120. التبیان للجزائرى ص 341

 1344لمصریة االمطبعة الحسینیة  86 /1( انظر مدارك التنزیل للنسفى 164) .الغفور محمود مصطفى 
 هـ.

 إ404و227 /2( انظر النشر 165)

 [.4ملک  یوم الدین ]الفاتحة/  هشتمهفته 
وا بِما کانُ [.9یُخادِعُونَ ]البقرة/ 
 [.10یَکْذِبُونَ ]البقرة/ 

 

حجة  ؛ 10و9ص  1،ابوعلی الفارسی جاء السبعةالحجة للقر 78-77ص ابن زنجل  -حجة القراءات 
ء الحجة للقرا .68صبن خالویه  االمؤلف : ؛ی القراءات السبعفالحجة  -87ص ابن زنجل  -القراءات 

 315و314ص  1،ابوعلی الفارسی ج السبعة
 331تا329ص  1،ابوعلی الفارسی جء السبعةالحجة للقرا89-88ص ابن زنجل  -حجة القراءات 

  339تا 338و

قرة/ الب]ا فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْه هفته نهم
ماتٍ لِ کَفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ [36

تقبل منها وال  -[37]البقرة/ 
 [.48شفاعة ]البقرة/ 

حجة  -18تا 15ص 2،ابوعلی الفارسی جالسبعة الحجة للقراء-94ص ابن زنجل  -حجة القراءات 
حجة  -24تا 23ص 2،ابوعلی الفارسی جلحجة للقراء السبعةا-94و95ص  ابن زنجل  -القراءات 
 45تا43ص 2ج،ابوعلی الفارسی لحجة للقراء السبعةا-96و95ص ابن زنجل  -القراءات 

اختلفوا  -[51وإذ وعدنا ]البقرة/  هفته دهم
 /قرةلبفی نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاکُمْ ]ا

58] 
 [61النَّبِیِّینَ ]البقرة/ 

ابن  -القراءات  -59و56ص 2،ابوعلی الفارسی جلقراء السبعةالحجة ل-96ص ابن زنجل  -القراءات 
ص زنجل  ابن - القراءات -86و85ص 2ی ج،ابوعلی الفارسالحجة للقراء السبعة-98تا97ص زنجل 

 90و88ص 2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة-99تا98

 واإِن الَّذین آمنُوا وَالَّذین هاد هفته یازدهم
من آ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ من

هُ بِغافِلٍ [ وَمَا الل62َّبِاللَّه]البقرة/ 
 [74عَمَّا تَعْمَلُونَ ]البقرة/ 

 [81ة/ قروَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ ]الب

ابن  -القراءات  -96تا94ص 2،ابوعلی الفارسی جللقراء السبعة الحجة-100ص ابن زنجل  -القراءات 
ص بن زنجل ا -لقراءات ا -113ص 2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة -101ص زنجل 

 116تا114وص 2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة102

 [83 /قرةلبال تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ]ا دوازدهم هفته
 [83ة/ قروَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ]الب

[. 85تَظاهَرُونَ عَلَیْهِمْ ]البقرة/ 

 -123تا121وص 2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة102و103ص ابن زنجل  -القراءات 
ابن  -القراءات  -128و127ص2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة103ص ابن زنجل  -القراءات 

ص ابن زنجل  -القراءات  - 134و131ص2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة104ص زنجل 
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 144و143ص2،ابوعلی الفارسی جالحجة للقراء السبعة 104و105 [85أسارى تفدوهم ]البقرة/ 


