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 چکیده

مختهف مورد تو هه   ی رها  هاه اسههه، کهه رمواره ا  نار   ی افخط قرآن کرید ا   مههه مبهاحث رسههد   ی و بررسهه   ل یه تحه 
اسه،  یرا ا  صهدر اسهال  تاکنون مسههمیا بر صهیان، و حفظ قرآن   ژوران و دانشهمندان عهو  اسهالمي بوده اندیشهمندان، قرآن 

اند در  ام خطیر برام خود برنهمرده امرم وا ب و وظیفه   را کرید، کهما  و حتي حروف آن ارتما  و حسهاسهی، دانهته و آن  
 ۀ ا  مسههائهل مهد در حو   ی ک ی افمصههحف قرآن بودن رسههد   ی ا تههاد  ا یه   ی ف ی اهاد بهه توق بحهث در خصههوص اعت   ان یه م  ا ی ا 

نگار   ۀ در نحو   ی ر یی افمصههحف، رر ونه تغ بودن رسههد   ی ف ی به توق  ا ی افخط قرآن اسهه،ا قائه موضههوعا  مرتبط با رسههد 
ه  ان ی مناور به ب   ا ی ا   ی و برا  دانند ی در اففاظ قرآن م   ف ی مجا  و به مثابه تحر  ر ی را غ   ی مصههاحف قرآن  ا در  ند ی  و ی اسههتناد م   ادفا

  ی برا  ژه ی و را و به  بان عر    ر ی در امر قرائ، غ   ل ی مطرا اس، که به مناور تسه   ی افخط قرآن بودن رسد   ی ا تهاد   ه ی ماابل، نار 
  کنند ی م  شهنهاد ی االمالء( را   )رسهد  ی اسه ی و نگار  قرآن براسها  رسهد ق  دانند ی م   ز ی افمصهحف را  ا در رسهد  ر یی نوآمو ان، تغ 

االمالء و  افمصهحف و رسهد به رسهد  ا ی آراء قائه  ی و بررسه   ان ی  ژورش برآن اسه، تا  س ا  ب   ا ی با تو ه به آنچه  فته نهد ا 
آراء مطرا نهده    ی اررا ی و مع  ی ن به کشهف مبا    ی ه ی تحه   - ی ف ی توصه   ی با رونه   گر، ی کد ی دو نار با    ا ی ا   ۀ موا ه   ی چگونگ   ی بررسه 

بهه عهد     توان ی  ژورش م   ا ی ا   ج ی نتها   ا ی ا  مهمتر   ا ی بپردا د رمچن   ی افخط قرآن بودن رسههد   ی بودن و ا تههاد   ی ف ی توق   رامون ی   
مو ود    ی را تفاو    ل ی در نگار  قرآن انهاره کرد که ضهما تحه   ا  ی ا  ق  ، ی بودن رسهد مصهحف و  وا  تبع  ی ف ی توق   ، ی حج 

 ا داند ی را قو  را ب م   ی اس ی ا  آنها، رسد ق   ک ی نااط ضعف و قوا  رر   ا یی متداو  و تب   المالء ا در رسد افمصحف و رسد 

  .فی تحر ،یفیتوق ،یاسیافمصحف، رسد قرسد د،ی قرآن کرواژگان کلیدی: 
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 ۱۴۰۰ تابستان، ۴۵، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  120

 

 مقدمه  . ۱

خال    در  کرید  سه قرآن  و  اکر )ص(  بیس،  رحه،  یامبر  تا  بعث،  ا   صور     سا ،  به 
کردند و تعهید  حضر ، آیا  نریفه را قرائ، میاس، و آن  رایی، به رسو   رامی وحی ندهبخش

نیز آیا  را با اما برخی    کردنداکثر مسهمانان آیا  قرآن را حفظ می در ایا میان ا رچه    .دادندمی 
توان  ف، که تاریخ کتاب، قرآن  بنابرایا می  کردندنونتند و نگهداری میوسایل و ابزار آن رو  می

آن   تاریخ نزو  تدریجی  با  اکر   کرید،  ناار   یامبر  امر مهد کتاب،، تح،  انجا   بوده و  رمراه 
برخوردار   مسهمانان  میان  در  باالیی  ارمی،  ا   رمواره  و  نده  آغا   اسال   صدر  رمان  ا   )ص( 

تاریخ و چگونگی رسد افخط و نگار  مصحف  اس، تا  ایی که دانش مجزایی برای بررسیبوده 
نده رسداس،  وضن  اس،    ،افخطدانش  قرآن دانشی  تو ه  مورد  تاکنون  دیربا   ا   نناسان،  که 

قرآندانشمندا  و  عر   ادبیا   بودهن  ناخه ژوران  میان  در  و  ا   اس،  قرآنی  عهو   مختهف  رای 
 ای برخوردار اس،ا   ایگاه ویژه 

کریدمهد قرآن  ضبط  و  رسد  حیطه  در  نده  مطرا  مباحث  یا   تریا  بودن  توقیفی  ا   بحث 
قرآن مبتنی بر وحی و امری  افخط به ایا معنا که آیا رسد  ؛اس، افخط مصحفرسد  ا تهادی بودن

کنید و یا   تبعی،ا  آن  بدون تصرف در نحوۀ نگار  اففاظ    ایدر رر دوره توایای اس، و ما باید  
بود به   اندرای بعدی به و ود آمده را و قواعد نحوی و صرای که در دوره توان تابن قیا میاینکه  

 افخط را ا تهادی دانس، یا خیرا ان رسدتوبیان دیگر آیا می
قرآن کرید باید با بهتریا و نیواتریا  ردد  ارمی، ایا موضو  آنگاه به روننی مشخص می

ا   مهه مواردی اس، که ناش ملثری در  ا  رر چه بیشتر   قرآن کتاب، یرا  خط نگار  نودا  
تری  دفیل رر چه نگار  ا  نیوه مطهو  نیوا و روان ایا کتا  آسمانی دارد، به رمیا   قرائت برای

به رمیا مناور ایا  ژورش    برخوردار و روانتر باند، تمایل به قرائ، آن نیز اازایش خوارد یاا،
االمالء و بررسی چگونگی  سدافمصحف و ربرآن اس، تا  س ا  بیان و بررسی آراء قائهیا به رسد

هیهی به کشف مبانی و معیاررای آراء مطرا  تح  -دو نار با یکدیگر، با رونی توصیفی ایا  موا هۀ
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افخط قرآنی بپردا د ورمچنیا دید اه سومی را نیز نده  یرامون توقیفی بودن و ا تهادی بودن رسد
 ا به دو دید اه قبل اضااه نماید

کتا  و  مااال   ا   اعد  متعددی  آثار  مصاحف ا رچه  رسد  ای  »افمانن  کتا   ا   مهها  را 
با   عثمان  ا   مصحف االمصار«  یک  در  را  قرآن  که  کسانی  ذکر  به  کتا   ایا  در  دانیا  سعید 

ای  اند  رداخته نده اس، و در اصو   دا انه ااری کردهآوری نموده و کسانی که آن را ناطه من
کتا  »رسد    نودابه طور مفصل متعرض ذکر رسد عثمانی در مواضن حاف یا اثبا  حروف می

قیا ای قرائا  افارآن افکرید« ا  عبداففتاا اسماعیل نهبی  افمصحف افعثمانی و أورا  افمستشر
با قرائا  مختهف اس، بیان  که به تعریف »رسد« و »مصحف«  رداخته و رسد رایی که مطابق 

افهه کتا  »تاریخ قرآن« ا  آی،   ردا دارابطه با قرائا  می  کندا در ادامه به نبها  مستشرقیا درمی 
   ردا دا تأفیف قرآن و ما رای یکی کردن مصاحف با رسد یکسان میمعرا، که در اصهی به  من و  

-افادوری که به طور مفصل به تاریخ نگار  عربی  یش ا  رسدافمصحف« ا  غاندکتا  »رسد
تاریخ نگار  و  من و رمچنیا  منابن و مصادر رسد عثمانی  افخط عثمانی  قرآن کرید و  آوری 

کند و در  ایان به رابطه قرائ، با رسد افخط و تاریخ قرائا    رداخته و تاریخ تکمیل آن را بیان می
کرید«  کتا  » ژورشی در تاریخ قرآن    ردا داااا می   در سه قرن او  و سیر تاریخی قرائا  ناذ و

آن و تاریخ آوری قرکه به تاریخ نگار  و  من 1395ا  سید محمدباقر حجتی چاپ نده در سا   
 اس،ا مصاحف عثمانی  رداخته

در   1378افخط قرآن کرید« ا  یعاو   عفری در سا   رمچنیا ماافۀ »نکاتی  یرامون رسد
مجهه کیهان اررنگی به رنته تحریر در آمده که با بیان موردِی چند کهمه در آیا  قرآن، اختالاا  

ی کند و به طور ضمنی و افبته بدون ارائه دفیل، رسد قیاسافمصحف را ماایسه می رسد قیاسی با رسد
 دنواریا  آن  مزایای  و  حکم،  اسرار،   عثمانی؛  مصحف  افخطدردا ماافه دیگر »رسدرا تر یب می 

 1387 اییز   ژورش دینی  آن« ا  سید محمدباقر حجتی اس، که در مجهۀ    حل  راه  و  مصحف  قرائ،
افمصحف را  اس،ا ایا ماافه دو دید اه توقیفی بودن و توقیفی نبودن رسدبه چاپ رسیده  17نماره  

بودن رسد توقیفی  نبودن،  توقیفی  ناریه  رد کردن  ثاب، میبیان کرده و ضما  را  و افمصحف  کند 
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-کندا در  مینه رسدقرآن را بیان می   در  متداو   افخطرسد  با  عثمانی  رسد  مخافف،  ا   رایینمونه
ورد بررسی  افخط را مرای  ونا ونی در رابطه با رسداس، و رر یک،  نبهافمصحف نگانته نده

ویژه  دارانه بهرای  زینشی و  انباندا اما نونتار حاضر، برآن اس، تا ضما  رریز ا  نگاهقرار داده 
یک آنها،  س ا  تعریف واژ ان دخیل در بیان  ژورش، رمچون بهدر ارائۀ ادفه طرایا و ناد یک

افخط قرآن  نبودن رسد  واژ ان »رسد« و »ضبط«، نگاه کهی اندیشمندان به مسأفه توقیفی بودن یا
کرید را در سه موضن بررسی نماید و سپس به صور  مختصر به تبییا رریک  رداخته و دالیل رر  
طایفه را مورد بررسی قرار درد و با  زینش موضن برتر، دالیل طوایف دیگر را ناد و رد نموده و در  

ید اه سومی را نیز به دو دید اه  انتها ضما بیان مصادیای ا  اختالاا  رسد عثمانی با رسد قیاسی د
 قبل اضااه نمایدا 

 »رسم« در لغت و اصطالح   . ۲

 »رسم« در لغت  . ۱-۲

ا 2  ، 1404،  ابا اار راک؛ )  ا نوعی ا  راه راتا2ا اثر نیئ  1راء و سیا و مید دو اصل داردا  
اثر رد  فته نده )394 بایه  به »رسد«  و  اس،  اثر  معنی  به  اینجا رسد  در  راک؛  (ا که ماصود 

راک؛ (ا »رسد« چیزی اس، که ا  آن چیزی به  میا چسبیده باند )252  ا7  ،1410اراریدی،  
بیان نده که »َرَسَد«، »َرَنَد« رد خوانده نده به معنای »َکَتَب« یعنی  ؛  (241  ا12  تا، مناور، بیابا

ند  (ا »رسد« با خط، کتاب،،  بر، سطر، رقد و ر249ا  11  ، 2001راک؛ ا رری رروی،  )  نون،
 (ا 63ا 1، تاتونسي، بی مارغنيراک؛ ) مترادف اس،

اصل معنای »رسد« رمان اثر اس، و »رسد« رر چیزی اثر آن اس، و  من آن رسو  می باند 
و ناید استعما  کهمه رسد برای دالف، برخط قرآن اناره به ایا معناس، که خط مصحف یک اثر  

افخط« و یا    رمیا  ا اصطالحا  »مرسو  قدیمی اس، که مسهمانان به حفظ آن عالقه دارند و ا
 (ا142ا 1383قدوری، راک؛ »مرسو  خطوط افمصاحف« و »رسد« و مشتاا  آن  یدا ند )
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 .»رسم« در اصطالح ۲-۲

 نود فته می به تصویر کهمه به حروف رجای آن بنابر تادیر ابتدای به آن و وقف برآن »رسد«
 (ا63/ 1تا ا تونسي، بی مارغنيراک؛ )

 نودا « در اصطالا به سه قسد تاسید می»رسد 
اسماء حروف  مانیافف(   بجز  آن  به حروف رجای  ففظ  امالییا تصویر  یا  قیاسی  که  رسد 

آن قصد نود ا   تعریف در کتاب، کهما ،  312ا  3،  تامافک، بیاباراک؛  )  مسمی  ایا  (ا طبق 
 نوندا نود و کهما  مطابق ففظ نونته میقواعد امالیی مراعا  می

اس،  کردهحاف  آنچه    رراکردنکه براسا  آنچه کهمه اثبا  کرده و    یخطرسد عروضیا     (
نود نود و رمزه وصل حاف می که در آن تنویا نونته می اس،،  ، عروضی  خط  اینود، ای ا را م

 (ا 1ا1410،376راک؛  رکشی، )
رسد  ج( توقیفی،  رسد  عثمانی،  رسد  آن  به  که  اصطالحیا  ورسد  اما   رسد    افمصحف، 

میعهد رد  فته  ندهافرسد  داده  نسب،  عفان  با  عثمان  به  او  نود،  خالا،  در  مان  که  اس، 
 مصاحف نونته و به نهررای مختهف ارستاده ندا 

ایا رسد اصطالحی عهمی اس، که با آن اختالاا  خط مصاحف عثمانیه با اصو  رسد قیاسی 
 (ا 63ا 1تا، تونسي، بی مارغنيراک؛ ) نناخته می نود

 ط« در لغت و اصطالح  »ضب . ۳

 »ضبط« در لغت . ۱-۳

و  فته    (132ا  1428عک،  عبدافرحما  راک؛  در فغ، به معنای اتاان و احکا  اس، )  «ضبط»
 ا (371 ا 1، 1429حماده، راک؛  ) نود که »ضبط« به معنای نهای، حفاظ، ا  چیزی اس،می
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 .»ضبط« در اصطالح ۳-۲

در اصطالا عهو  قرآنی   «ضبطنویسدا » »چنیا میافهه معرا، درباره ضبط در اصطالا  آی،
به معنای رعای، و  ایر  قواعد و ماررا ، اثرا  نگار ری و نیوه نگار  قرآن، که در صدر اسال   

خوارند قرآن را بنویسند  رای بعد ا  صدر اسال ، میمتداو  بوده، ا  طرف کسانی اس، که در  مان
«  افخط در  مان حا  باندرسد و ضبط، خالف رو  رسد  و یا اینکه آن را چاپ کنند، ررچند آن

 (ا 78ا 1393)معرا،، 
نود، به آن ااا به حرف عارض می  »ضبط« عهمی اس، که در برابر حرک، یا سکون یا مد و 

 (ا371 ا1،  1429حماده، راک؛ نود و مرادف »نکل« اس، )استدال  می

  الخط رسم   «فی یا اجتهادی بودنتوقینگاه کلی به آراء اندیشمندان قرآنی پیرامون »  .۴
 قرآن

فه سه س، و در ایا مسأافمصحف بیا عهماء اختالای اموضو  توقیفی بودن یا نبودن رسد 
  یری مطرا اس،ا موضن

افمصحف، توقیفی بوده و تغییر در آن  ایز نیس،ا مخافف، با آن حرا  بوده و باید  رسدافف( 
آیا  که تاد  و تأخر آنها  ایز نیس، برخورد نودا عده  را و  با ایا قضیه مانند قضیه ترتیب سوره 

 انداکثیری ا  عهمای سهف و خهف بر ایا عایده
  افخط  دید مانعی نداردا رسد افمصحف توقیفی نیس، و تغییر آن برحسب قواعد رسد   (

خطیب«،  توان »ابوبکر باقالنی«، »ابا خهدون«، »صبحی صافب«، »ابا  ا   یروان ایا رو  می
 »آیه افهه معرا،« و بسیاری ا  عهمای معاصر را نا  بردا 

افخط  دید مرد  برحسب قواعد خط در رر عصری  ایز اس، با نرط  کتاب، قرآن با رسد  ج(
برای قرآن کرید  باقی ماندن بر رسد افخط عثمانی و محااا، عهماء و خواص ا  آن ؛ به ایا  ونه  
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ی خواص برطبق رسد افمصحف عثمانی و دیگری برای عوا   دو خط در نار  راته نودا یکی برا
 »نیخ عزافدیا عبدافسال « و »بدرافدیا  رکشی«  یرو ایا عایده رستندا  برطبق قواعد رسد قیاسیا

 المصحف دیدگاه »توقیفي بودن« رسم . ۱-۴

نیس، ای ا  عهماء معتادند که رسد عثمانی، توقیفی اس، و مجافی برای عال درمورد آن عده
برای احدی  دارند  آنها عایده  ندارندا مسهد اس، که  آن  در  و ا تهادا  صحابه و دیگران ناشی 

  رکشی،   راک؛)  که تخهف ا  سایر سنا  ایز نیس،  سانتخهف ا  رسد افمصحف  ایز نیس،؛ آن 
با  ا  رسد افمصحف  380ا    1،   1410 (ا عجبرم، ا ما  امامان ماارب چهار انه را بر و و  اتا

 (ا 64ا 1تا، تونسي، بی مارغنيراک؛ ) اس،انی نال کردهعثم
به و ود »انهب« می آن حروای که مرد   بر طبق  آیا مصحف   ویدا »ا  مافک سوا  ندا 

نود؟ مافک  ف،ا نها بهکه برطبق آنچه کاتبان اوفیه نونتند«ا ایا نیوه در بیا آورند نونته میمی 
(ا »مخافف، با مصحف عثمان در واو یا یاء یا افف 19تاا  )دانی، بی  عهمای ام، مخاففی ندارد«

 (ا283ا 2  ، تامادسي، بی) ااا حرا  اس،« یا
نویسد سزاوار اس، حروای که در مصاحف عثمانی  ویدا »ررکس قرآن را می »بیهای« می 

عهد  نونته نده را رعای، کند و با آنها مخافف، نکند و چیزی ا  آنها را تغییر ندرد؛  یرا ایشان  
تری دانتند و ا  ما امانتدارتر بودندا  س نایسته نیس، که  مان کنید  بیشتر و قهب و  بان صادق

 (ا403 ا2،  1421؛ سیوطی،  19ا 1423،4کنید« )بیهای، ایشان را درک می

 المصحف دالیل توقیفی بودن رسم  .۱-۱-۴

 اندا قامه کردهافمصحف رستند، دالئل  یر را اعافمانی که معتاد به توقیفی بودن رسد
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یم أمس . ۱-۱-۱-۴  له »حفظ« در قرآن کر

َِلاِفظُون﴿ ارمایدا  خداوند در قرآن می  َلُه  ِإانَّ  َو  الذِّْكَر  نَ زَّْلَنا  ََنُْن  تردید، ما ایا قرآن را به  بی  ﴾ِإانَّ 
نا   کرده بود« )حجر/تدریج  آن خوارید  ایا 9اید، و قطعاا نگهبان  خبر خدا وا ب اس، که    (ا 

ی ایا خبر ا  حفظ را سه بار  باند و محا  اس، که کا  باندا مخصوصاا که خدای تعاف صادق  
داند که حاااان قرآن در مواضن کید کرده اس، با  مهه اسمیه و انا و ال  تاکیدا خداوند میرد تأ 

قراء داند که کاتبان وحی و  خاصی رحم، و نعم، و سن، را با تاء خوارند خواند نه با راءا و می
در )ص(  ام،  یامبر  قراء  و  )نساء   صحابه  بر  146/آیه  رمچنیا  کردا  خوارند  وقف  »یل «  بر   )

سوره اسراء وقف    11سوره نوری و »ید « در آیه    24عهق و »یمب« در آیه    سورۀ   8در آیۀ    »سند «
ه باند،  االمیا به امر خدا آن را به نبی تعهید دادخوارند کردا  س ا ر رسد توقیفی نباند، که روا

نود که محا  اس،ا چون حفظ کردن ذکر ا   انب خدا اعد ا  حفظ خبر خدای تعافی کاذ  می 
 سوره و آیه و  مهه و کهمه و حرف اس،ا 

ا ر رسد، غیرتوقیفی باند به ایا صور  که صحابه به آن نکل که برایشان آسان اس، آن را  
ند ، یمب وااا( با یاء و واو نا   کند و  بنویسند، ال   اس، که خدا کهما  قبل را ) یل ، ید ، س 

کهما  )رحم، ، نعم،، سن، وااا( را در مواضن مخصوص با راء ) رحمه ، نعمه ، سنه وااا(  
آن کهما  را با حاف یاء    -خاطر عد  اطالعشان ا  خط کنونی به  –نا   کرده باندا سپس صحابه  

رن ا  آنها  یروی کردندا و ایا ام، ا   مان و واو و تاء نونتند و ام،  یامبر )ص( در ایا چهارده ق
 یامبر تا کنون بر حاف حروف متعددی ا  قرآن و تبدیل حروای به حروف دیگر )مثل تاء به  ای  
یاء( ا ما  کردند که در نأن خدا چنیا تبدیهی نیس،ا  س ا ر چنیا باند، خبر خدای تعافی  

کهما  و ناایر آن ا   انب صحابه   کا  اس، و چون کا  خبر خدا باطل اس، بودن رسد ایا
رد بدون اینکه توقیف ا   انب نبی باند باطل اس،ا وقتی توقیفی نبودن باطل ند، نایضش ثاب،  

نود یعنی اینکه رسد عثمانی ا   انب صحابه نیس، بهکه توقیفی اس،ا و ایا رمان مطهو   می 
 (ا 347ا  1383ماس،« ) قدوری، 
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 بت قرآن سنت پیامبر)ص( در کتا . ۲-۱-۱-۴

رارنمایی   حروف  رسد  به  را  وحی  کاتبان  ایشان  و  نده  نونته  محضر  یامبر  در  قرآن  اففا 
خواستند که کهما  را به طور واضب بنویسند و ا  نونتا حروف به صور   کردند و ا  ایشان می می 

نونتند رایی میکردندا بسیاری ا  صحابه تما  آیاتی که حفظ کرده بودند در صحیفه یچیده نهی می 
و غافباا خود  یامبر به طور    نمودند کردند تا اینکه ایشان به صح، آن اقرار میو بر  یامبر عرضه می

کردند و با ایا کیفی، قرآن ا  او  تا آخر در  مان رسو  )ص( مستاید آیا  را بر ایشان امال نمی 
بهاتر  رر چیز برای آنها  رانرا و کاغارا ا   را و کاغارای متفرقه نونته ند و ایا صحیفهدر صحیفه

کردند را بدون کد و  یاد و تبدیل و تغییر  تر بودا کاتبان آنچه نبی به آنها امال میدانتنیو دوس،
کرد و وحی آن ا  خاطر اینکه امال ا  طرف  یامبر بود و کاتب را به نونتا ارناد می ه  نونتندا بمی 

نکل معروف ا   ه، اتب ربانی و نه با تعهید مرد    انب  برئیل بودا  یامبر قرآن را به ریئ، و  
 نناخ،ا می 

ارمودا »  فته نده که  یامبر بود،  به معاویه که کاتب وحی  ِف  اکر )ص(  َحرِّ و   ، واَة  افدَّ أِفِق 
حمَا،  دَّ افرَّ ه َ ، و م  ِا افها ِر افِمیَد، و َحسِّ َغوِّ یَا، و ال ت  ِق افسِّ حیَد   افَاَهَد، و اْنِصِب افباَء، و َارِّ ِد افرَّ  و َ وِّ

در ظرف دوا ، فیاه بگاار و قهد را به صور  مایل بر صفحه  (ا  314ا  10، تا متای رندی، بی)«  ...
قرار ده، حرف )باء( را در )بسد افهه افرحما افرحید( بر کرسی بنشان و حرف )سیا( را مشخص  

 یبا و نیکو بنویسا افرحمان   کا، و حرف )مید( را کور نکاا آن را به صور  تو خافی بنویسا افهه را 
 «ا را کشیده بنویس و افرحید را نیز خو  و آنکار بنگار

 ونه که قرآن کرید با ریئ،   را،، و رمان ونه نونتا اقرار می یامبراکر  )ص( ا  ایشان بر ایا 
اس،، رسد رد رمینطور اس،؛  یرا  مانی که  یامبر اکر )ص( امر به  و  ورر  متواترا نال نده

کند، رسد دالف، بر ففظ نا   نده ا   انب خدا   یرد و آن را تأیید می کند و بر آن اقرار می رسد می
 ونه که برایشان میسر   یردا  س ا ر کاتبان وحی قرآن را آنا  بر خطا اقرار نمیداردا و خدا ا  نبی
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قو  و اعهش حج، نرعی کردا و تاریر او مثل  نونتند،  یامبر ایا عمل ایشان را تاریر می بود می 
 (ا 13تا ا ننایطی، بیراک؛  و سن، وا ب االتبا  اس، )

 . اجماع ۳-۱-۱-۴

اس،، و عثمان مصاحف را ا  روی  »معهو  اس، که قرآن در عهد ابوبکر  من و نونته نده
بود نسخه ابوبکر  من نده  در  مان  و  مصحفی که  ارستادا  به نهررای مختهف  و  کرد  برداری 

او را به رضای، و قبو  دریاا، کردند و احدی مخافف، نکرد و تعدادنان دوا ده   صحابه ایا عمل 
رزار نفر بودا ایا ا ماعی اس، ا  طرف ایشان بر صح، ایا عمل و عد   وا  مخافف، با آنا و 

 (ا 67تا ا محمداسماعیل، بيراک؛ تابعیا و مجتهدیا و امامان قرائ، رد ا  آنها  یروی کردند« )

 تالف رسم یک کلمه در مواضع مختلف اخ . ۴-۱-۱-۴

 اری یک کهمه مثل »بسد« در قرآن در برخی مواضن به یک رسد و در بعضی مواضن به رسد  
دادا  س آنها )کاتبان اوفیه( بر طبق  نودا ا ر رسد قیاسی بود، ایا اختالاا  رخ نمیدیگر نونته می 

ارناد ا   بهکه  ننونتند  را  قرآن  خودنان  ا   انب  واحدی  ایا  خط  و  کردند  تبعی،  وحی  ا  
 (ا 360 بی تا،  قدورم اراک؛ ) اختالاا   دید آمد

و    قائهیارر دو  روه   توقیف  ایا دفیل تمسک کرده  قائهیابه  به  توقیف  به    قائهیا  اندابه عد  
به یک صور  نونته  توقیفی بودن رسد می باید کهمه در رمه  ا  نبود،  توقیفی  ا ر رسد   ویندا 

 ندا می 
 ویندا ایا اختالف رسد کهمه در مواضن مختهف بیانگر  عد  توقیفی بودن رسد می  قائهیا به

و یک نون،   ونه که برایش آسان بود میآن اس، که رریک ا  کاتبان برطبق عاد  خود  و آن
آن ساقط می  به  استناد طرایا واقن نود، استدال   برای  دفیل وقتی در ماا  احتجاج مورد  نود و 

ا  طرایاریچ ایا اختالف رسد کهمه در مواضن  حج، نیس،    یک  ا ر  باید بررسی کرد که  اما 
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نود که رسد  اس،، مشخص میمختهف ا  طرف کاتبان در متون دیگر غیر ا  قرآن رد واقن نده
 مصحف توقیفی نیس،ا

 تحلیل و نقد دالئل معتقدان به توقیفی بودن رسم المصحف . ۲-۴

 ونه ناد  افخط قرآن، ایادان به عد  توقیفی بودن رسددالئهی که در باال ذکر ند، توسط معتا
نودا »قواعد و قیاساتي که رد اکنون با آنها روبرو رستید، رمگی  س ا  عصر صحابه به و ود  می 

اس، در  را  س ا  آنان  یدا ندهتوانستند قواعدم را که قرناند و رونا اس، که صحابه نميآمده 
اعما  کنند، رسد با رسد  افخط خود  مطابق  را  قرآن  آنان  در  مان  بهکه  نونتندا  افخط  مان خود 

ا  ویژ ی بود وفی بسیاری  یااته  نبطی استاال   ا  خط  تا  ی  به  رای خط خهیفه سو  خط عربی 
 در آن مو ود بودا -که خود ا  خطوط سامی بود –نبطی 

 ونه سرا یا حکمتی  یچ  رسد افخط  مان خودنان بود ور کاری که صحابه کردند، تنها  یروی ا
افخط عربی، ااقد ناطه و عالم، بود و ا  آنجا که خط نیز مانند رر در آن نیس،ا در آن  مان رسد

تحوال   اسالمی خط عربی  اوفیه  قرون  در رمان  فاا  تکامل اس،،  و  تغییر  قابل  دیگری،   دیده 
د دوئهی، یحیی با یعمر   ااری و اعرا   ااری توسط کسانی چون ابواالسوای یاا، که ناطهعمده

رسد تفاو   ایا  و  بود  آن  مهه  ا   اراریدی،  احمد  با  قرآن و خهیل  در  کامالا  افخط  بعدی  رای 
با  یدایش عهو  ادبی و قواعد امالیی و دستوری در  بان عربی، فزومی به   مشهود اس،ا کد کد 

ا  رسد نیز وا ب نیس،استفاده  آن  به  افتزا   ندارد و    ا 4،  1376) عفری،    «افخط  یشیا و ود 
 (ا121

افخط مصحف، باید  ف، که با  در رابطه با استدال  به آیه حفظ برای اثبا  توقیفی بودن رسد
افخط مصحف نونته نده توسط صحابه، ایا حفظ وعده  افخط و افتزا  به رسدر ندادن رسدتغیی

مباراتی بر خدا در قضیه    نود نه خداا  سداده نده در آیه در واقن توسط مرد  و کاتبان انجا  می
قرآن در  باندا چنانچه  آن مستهز  کا   تغییر  در قرون متاخر  حفظ نیس، که  رای نگانته نده 
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د  ف، که خبر خدای متعا  کا   حضور رسد قیاسی به خوبی مشهود اس، و در ایا صور  بای
 اس،ا نده

آنچه در  یشگاه  یامبر )ص( اس، که  در مورد استدال  به احادیث  یش  فته، مطهااا ثاب، نشده
باندا و استدال  به چیزی ار  ثبو  آن اس،ا ضما  ند مشتمل بر ایا اختالاا  بودهنونته می

ی چگونه طر  نگار  صحابه و نیوه آنها را در کتاب، قرآن تأیید کند؟!   اینکه  یامبر اما
ا نگار  قرآن و قضیه   ریان مربوط به معاویه طبق  واری بسیاری ا  دانشمندان ریچ ارتباطی ب

ا  وحی نبوده و در تاریخ نیز نارد و  واه مطمئنیرسد مبنی    -  افخط ندارد؛ چرا که معاویه ا  کتا
حدیث »افق  ا ضمناا سراغ ندارید -  ای را برای رسو  خدا)ص( نونته باندبر آنکه معاویه حتی آیه

ه رسدا رمچنیا اقرار کاتبان  نویسی تعهق دارد نه بافدواه« بر ارض صحیب بودنش، به طهب خو  
 مورد اعتماد، ار  عهد به مکتو  اس، و عهد  یامبر به مکتو  غیرثاب، اس،ا 

کند؛  یرا به عصم، صحابه قائل نیستید  ا ما  عهمای ام،، توقیفی بودن قرآن را ثاب، نمی
در مواردی یکدیگر   ونه که آنان خود  و باید احتما  خطا و انتباه در کار آنها نیز  نجانده نود، رمان

 کردندا را به خطا و انتباه متهد می
کند؛ افخط مصحف و افتزا  به آن، توقیفی بودن را ثاب، نمیاتفاق ااها بر توقیفی بودن رسد
افخط صحابه را   یروی ا  رسد  -  که تعدادنان اندک نیس،  –چرا که در ماابل اینها  روه دیگری  

ندانستند و حتی کاتبان مصاحف ع انتباه میال    به خطا و  را متهد  به  ثمانی  ادامه  در  کردند که 
نده اناره  ایشان  رسد  اس،ادید اه  نبودن  توقیفي  به  معتادان  به  دالئل  معتادان  ادفه  افمصحف 

 کنداتوقیفی بودن آن را به خوبی رد می 

 المصحف دیدگاه اجتهادی بودن رسم  .۱-۲-۴

اند،  انب کاتبانی که در  من عثمان قرآن را نونتهعده دیگری ا  عهما معتادند که ایا رسد ا   
اس، و تغییر ایا رسد بر حسب قواعد رسد  اس، و خهیفه سو  با آنها موااا، کردهاصطالحی بوده
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اس، و در نص   دید مانعی نداردا آنها معتادند که خداوند در مورد خط چیزی را وا ب نکرده
ااط بر و ه مخصوصی  ایز اس، و حد محدودی  کتا  و سن، بیان نشده که رسد و ضبط قرآن 

کندا چون دارد که تجاو  ا  آن ممکا نیس،ا بهکه سن، بر  وا  رسد به رر نکل آسانی دالف، می
کس را ا  کتاب، قرآن  کردند و ریچکردند و و ه خاصی را تعییا نمی یامبر )ص( امر به رسد می

 (ا 381ا 1 ، 1415 رقانی،  ک؛ را) فاا خطوط مصاحف مختهف ند ارمودند؛نهی نمی
اناره کرده اس، و می ایا مطهب  به  به    آغا   در  عربی  »خط ویدا  ابا خهدون  اسال  رنو  

نشینی  غای، استحکا  و اتاان و  یبایی نرسیده بود؛ بهکه در سطب متوسط رد نبودا عه، آن بادیه
تحکا ، بسیاری ا  خطوط  و توحش اعرا  و دور بودن ایشان ا  صناین بودا به دفیل رمیا عد  اس 

اس،ا تابعیا نیز ا   نگانته نده توسط صحابه مخافف نیوه و رو  نونتار ارل خط آن  مان بوده
افخط اصحا  رسو   یروی کردندا در آن  مان خط یکی ا  اوفیاء یا عهماء رد،  با  تبرک، ا  رسد

)ص( که بهتریا خهق  ند تا برسد به خط اصحا  رسو  چه درس، یا نادرس،، تبرکاا  یروی می 
افخط بعد ا  او بودند! اعتااد به تنزیه صحابه ا  رر ونه عیب و ناص، تابعیا آنها را به تو یه رسد

  ال»آنها در موارد مخافف، با نیوه رسد متداو  وادار کردا تو یهاتی مثل اینکه در  یادی افف در
ه ،  «بأیید»س،ا و اضااه ندن یاء در ویندا ایا  یادی، رشداری بر انجا  نشدن ذبب ا می  «أذبحنا

ابا  را و تو یها  تحکد اس،« )اناره به کما  قدر  ربانی داردا تنها تهای ا  اینگونه استدال 
 (ا 526ا 1 ، 1418خهدون، 

رسد بودن  توقیفی  عد   به  که  باقالنی  ناریه  ابوبکر  ایا  ا   داا   برای  دارد،  باور  افمصحف 
اس، و کاتبان وحی را  خداوند بر مسهمانان چیزی را ا بار نکرده ویدا »در مورد کتاب، قرآن  می 

مهز  به نیوه رسد خاصی ننموده که تنها بر طبق آن بنویسند و بر آنها وا ب باند؛  یرا و و  ایا  
اس، که  نودا فاا در نص قرآن و مفهو  آن بیان نشدهمورد ااط ا  طریق سمن و توقیف دانسته می

تنها بر و ه مخصوصی  ایز اس، و تجاو  ا  حدود آن  ایز نیس،ا   رسد و ضبط کهما  قرآن
تر نون،؛  یرا  یامبر)ص( به نگار  توان قرآن را به نیوه آسانکند بر اینکه میسن، دالف، می

می  امر  نمیقرآن  تعییا  را  خاصی  و ه  آن  رسد  نیوه  برای  وفی  خطوط  کردند،  بنابرایا  کردندا 
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اس،، قرآن  با رونی که بیا خود آنان مصطهب و متداو  بودهمصاحف مختهف ند و رر  روری  
اند که رسد افخط رر ونه که باند اصطالحی بیش نیس،ا ا  ایا رو  دانستهرا نونته اند؛  یرا می

توان آن را به نکهی دیگر حتی با خط یا  توان خط آن را با حروف کوای و خط اوفیه نون، و میمی 
و با خط  دید  یا  و  قدید  آن اس، که ریچ طریاه   رو   برای  ایا  کتاب، کردا  میانه  با رونی  یا 

 اس،ا مخصوصی برای کتاب، قرآن معیا نشده
تواند باند  یرا خط به آنچه معیا نده قرائ، صحیب اس، و وسیهه قرائ، به رر نحوی می

ا  باند و رر عالم، و رسمی که بتواند ایمنزفه عالم،، نشانه و رسمی اس، که معرف کهمه می
 (ا 548 - 547، 1ا 1422باقالنی،  ؛کرامناور را ادا کند، به کار بردن آن بال مانن اس،« )

 ویدا »تردیدی »صبحی صافب« نیز به  یروی ا  ابا خهدون و باقالنی، در ایا  مینه بیان می
افخط مصحف  ای درباره تادیس رسدافمصحف، غهو و مبافغهفه توقیفی بودن رسدمسأنیس، که  

افخط  طق به دور اس، که رسدنود،  یرا ا  من بوده و تکهفی اس، که مااوق آن تصور نمی  عثمانی
را امری توقیفی و با دستور  یامبر)ص( بدانید و یا تصور کنید که مشتمل بر اسراری اس،ا او در  

ری   ویدا »عایده او در ایا  مینه قابل قبو  اس،ا او دالیل محکد و نارای باقالنی مییید  فتهأت
دوراندیش داردا عواطف و احساسا  خود را درباره بزر دان،  یشینیان، بر دفیل و برران ماد  

آن دو خهط نکرده میان  آنان که رسدنشمرده و  توقیفی و رمیشگی می اس،ا  را  قرآن  دانند،  افخط 
اندا درحافی که  راتار احساسا  خود رستند و عواطف نخصی خود را در ایا امر دخاف، داده 

رای نخصی نسبی اس، و نباید آنها را در امور دینی دخاف، داد، چرا که حاایق  عواطف و ذوق
 (ا279ا   2000نود« )صبحی صافب، نرعی ا  ذوق و عاطفه استنباط نمی

افمصحف در کتاب، قرآن،  »غاند قدوری« با آوردن عااید مختهف در رابطه با فزو  رعای، رسد
اس،  کندا که قو  به توقیفی بودن رسد در  مان متاخری به و ود آمده یری میدر  ایان چنیا نتیجه

اند، مناورنان توقیفی بودن افمصحف  فتهسدو و  افتزا  به ر  و چیزی که عهمای  یشیا دربارۀ 
 (ا184ا  1383اند« )قدوری،  ونه که متاخریا اهمیدهنبوده رمان
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 المصحف . دالئل معتقدان به توقیفي نبودن رسم۲-۲-۴

ی بودن ایشان اس، به طوری که خواندن و نونتا  یکی ا  معجزا  نبی)ص( اما   ا4-2-2-1
(  س چگونه ایشان به  ید 48  /اس، )عنکبو دانستندا در قرآن نیز به ایا مطهب اناره ندهنمی

کردند؟! مثالا در با ثاب، بر حسب قواعد کتاب، ا  قبیل  یاد  و ناصان و وصل و اصل امالء می
 قر  عیا فی« را با تاء بنویس و در  ای دیگر با راء به صور  »قره اعیا« بنویسایکجا »
اس، که  مانی که  ید با ثاب، و رمرارانش در کهمه »افتابو «  در روایا  آمدها  4-2-2-2

اختالف  یدا کردند که آیا با تاء بنویسند یا با راء، مطهب را به نزد عثمان بردند و او  ف، که با تاء  
 ف،ا  یامبر)ص( دستور داده که  یسندا ا ر رسد توقیفی و با امالی نبی بود، باید  ید به آنها میبنو

افهه)ص( به تو امالء با تاء بنویسد و عثمان باید به  ید  اسخ می دادا به رمان کیفیتی که رسو  
 ارموده بنویسا 

صاحفی که عثمان به  نگار  کهما  قرآن در م  نباید نیوۀا ر رسد توقیفی باند،  ا  4-2-2-3
 نهررای دیگر ارستاد، مختهف باندا

ند نه به »رسد  ا ر رسد توقیفی بود، به »رسد توقیفی« یا »رسد نبوی« توصیف می ا4-2-2-4
 عثمانی« که به عثمان با عفان منسو  اس،ا 

 ایشان  ۀطایفۀ سوم و ادلّ  . ۳-۴

ر نار  راته نودا یکی برای   ویند که باید برای قرآن کرید دو خط دقائهیا به رو  سو  می
 افمصحف عثمانی و دیگری برای عوا  بر طبق قواعد رسد  دیدا خواص بر طبق رسد

کنند حمای، کردن ا  قرآن ا  تحریف تریا چیزی که قائهیا ایا رو  به آن تمسک میمهد
ایشان در تالو  اس،  را در مشا، و حرج    ارالن و خطای  به رسد عثمانی مرد    یرا کتاب، 

ای و ود دارد کندا و در ایا کار مصهح، عامهاندا د و ایشان را وادار به تغییر در کتا  خدا میمی 
 که موااق قواعد و مااصد نر  اس،ا
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کندا »کتاب، مصحف در حا  کنونی  » رکشی« ا  »نیخ عز افدیا با عبدافسال « نال می
ایا بدان  ه، اس، که قرآن ا  سوی   اند،  ایز نیس، ومطابق با رسد اوفیه که  یشوایان اا  فته

 ارالن دچار تغییر نشودا وفیکا ا رای ایا امر با ایا اطالق  ایز نیس،؛  یرا به متروک ندن 
می منجر  که  یشینیان  ایهعهد  چیزی  و  کردهنود  محکد  را  آن  مراعا   رای  خاطر  به  نباید  اند، 

  ا 1  ، 1410 رکشی،  ند خافی نیس،« ) ارالن ترک نود و  میا ا  کسی که قائد به حج، افهی با 
 (ا379

 1قیاسی  الخط رسم  با المصحف عثمانیرسم های تفاوت از  هایی. نمونه5 

آن می  با  ما  مانند رسد امالیی اس، که  دارندا حاف، رسد مصحف  نگاریدا ااط  نج ارق 
رایی ا  رر  نمونه  یاده، بد  )تبدیل یک حرف به حرف دیگر(، قطن و وصلا در اینجا ااط به ذکر  

 سپاریدا رای عهو  قرآنی می ردا ید و بررسی تفصیهی آن را به کتا مورد می 

 . حذف ۱-۵

 افف( مثا  افف حاف نده

 

 
 

 
رای االتاان، افمانن ای معراه مرسو  مصاحف ارل االمصار، افتمهید، در تناید مطافب ایا قسم، ا  کتا  1

 اس،ا افمتحف ای رسد افمصحف، افوسیهه افی کشف افعایهه، افجواررافیراعیه و ااا استفاده نده
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  ( مثا  واو حاف نده 

 

 ج( مثا  یاء حاف نده

 

 د( مثا  نون حاف نده

 

 ه( مثا  ال  حاف نده 
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یاده  . ۲-۵  ز

 افف( مثا  افف  ایده 

 

 مثا  واو  ایده  ( 

 

 ج( مثا  یاء  ایده 

 

 بدل  . ۳-۵
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 نودا ی که به صور  تاء مبسوطه نونته می رایمثا 
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 . قطع و وصل۴-۵

 

 همزه  . ۵-۵

 

 گیری بحث و نتیجه

 چه در ایا  ژورش مورد بحث قرار  را، نتایج  یر حاصل ندا با تو ه به آن 
  ونه حج، نرعی و دفیل عاالئی بر توقیفی بودن رسد مصحف و ود نداردا  ریچافف( 

دوره    ( در  مسهمیا  افتزا   عد   ملید  تاریخی  رسدنوارد  ا   مختهف  صحابه  رای  افخط 
 باندا  می 
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ا  آنجا که رسد افخط عثمانی تناسبی با ماتضیا  عصر حاضر ندانته و مشکال  عمده   ج(
کند،  یروی ا  رسد افخط قیاسی مطهو  و امری  قرآن ایجاد میو اراوانی را در  ه، یاد یری  

 معاو  اس،ا  
رغد ادعای مطرا نده نسب، به وحد  رویه بیا ارق اسالمی در  یروی ا  مصحف عهی  د(

اند؛ کما آنکه   یری مصحف عثمان طه و مصحف مصر ا  آن ااصهه  راتهعثمانی، به طر  چشد
رای ماکور به طور کامل  ه و اعرا  ندانته و ایا نسخه ونه عالم، و ناطمصحف اصهی، ریچ

 اس،ا  ااری رستند و حز  و  زء وااا در آنها مشخص ندهرای تجویدی و ناطه دارای عالم،
فه کتاب،، و فزو  سهوف، برقراری  أباتو ه به اصاف، خواندنی بودن قرآن و ار  بودن مس  (ه

ْراَن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َو  ارتباط با آن برای ذکر و خوانده ندنا ) ای که رمه  ( به  ونهَلَقْد َيسَّ
افخط مرسو  و متداو  بیا  مرد  بتوانند ا  ساح، قرآن بهره بگیرند فاا کتاب، قرآن متناسب با رسد

 ای امر ضروری اس،ا  وامن در رر دوره 

 منابع 

یم ا1  ا تهرانا  مهوریا 1ایا چقمشه(ا تر مه افهی 1386ا )قرآن کر
یخ ابن خلدونق(ا    1408محمدا )  با  محمد  با  افرحما  ابا خهدون، عبد ا2 ا تار

 اففکرا  دارا بیرو  
اللغةق(ا    1404ابا اار ، أحمدا ) ا3 مکتب االعال      هدا قدا6  امعجم مقاییس 

   ااالسالمي

  مکها  امعه   .شافیهشرح  تا(ا  افهها )بی  عبد  با  افجیاني، محمد  افطائيمافك  ابا ا4
  و افدراسا    افشریعه  کهیة  اإلسالمي  افتراث  و إحیاء  افعهمي  افبحث  مرکز  افاری أ  

 ا افمکرمه مکه اإلسالمیه
 قاررها دارافمعارفا  .لسان العربتا(ا ابا مناورا )بی ا5
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محمد ا6 افهروم،  )  با  أ ررم  اللغه   (ا  2001أحمدا   إحیاء  داربیرو ا  ا  تهذیب 
 ا  افعربي افتراث

)  با  محمد  بکر  ابوباقالنی،   ا7 بیرو ا /    عمانا  االنتصار للقرآن  ق(ا1422افطیبا 
 احز   ابا دار/  داراففتب

ریاضا  ا  شعب االیمانق(ا    1423موسیا )  با  عهي  با  افحسیا  با  أحمد  بیهای،  ا8
 افتو ینا  و  فهنشر افرندمکتبه

 ا قدا موسسه انتشارا  رجر اتفسیر کوثر(ا 1376 عفری، یعاو ا ) ا9
دار افمحجة  بیرو ا    امباحث في علوم القرآن  ق(ا   1429ا )حماده، حسیا صافب ا10

 ا افبیضاء
ابو عمرو عثمان با سعیدا ا11 اهل  تا(ا  )بی  دانی،  المقنع فی معرفه مرسوم مصاحف 

 افکهیا  اال رریها ا قاررها مکتبهاالمصار
محمد ا12 )  عبد   رقاني،  العرفانق(ا    1415افعایدا  دار  امناهل   افکتا    بیرو ا 

 افعربيا  
دار إحیاء افکتب افعربیة  بیرو ا  ا  البرهانق(ا    1376افهها )  عبد  با   رکشی، محمد ا13

 ا نرکائه  عیسی افبابی افحهبي و

ا عربستانا مکتبه  الوسیله الی کشف العقیلهق(ا    1424سخاوی، عهی با محمدا )  ا14
 افرندا

دار  ا بیرو ا  رآناإلتقان في علوم القق(ا    1421ا ) بکر سیوطی، عبدافرحما با ابی ا15
 یا افکتا  افعرب

اآلداب   تا(امفرجا )بی  با  محمد  با  مفهب  با  رامینی، محمد  مادسي  افدیانمس ا16
 افکتبا  عافد  انتشارا  اریاض االشرعیه و المنح المرعیه 



 141 عمران   نژاد   محمدعلی   اهلل روح ،  سیده زینب حسینی ،  احمد زرنگار  / ...    الخط قرآن بودن »رسم   ی اجتهاد   ا ی   ي ف ی توق 

 

ایقاظ االعالم لوجوب اتباع رسم  تا(ا  ننایطی، محمد حبیب افهه با عبدافهها )بی ا17
 سوریها مکتبه افمعراها   اعفانالمصحف االمام عثمان بن 

 فهمالییاا   افعهد  دار  ابیرو    امباحث فی علوم القرآن (ا  2000افصافب ا )  صبحي ا18
خافد ا19 عک،  قواعده  ق(ا  1428)  اعبدافرحما  و  التفسیر  بیرو ا  أصول  دار ا 

 ا افنفائس
)  ا20 عبدافکریدا  صافب،  المصحف ق(ا  1427عوض  رسم  فی  طنطاا  المتحف  ا 

 دارافصحابه فهتراثا 
ا  الجواهر الیراعیه فی رسم مصاحف العثمانیه ق(ا 1422عوای، محمد با احمدا ) ا21

 مکه مکرمها و ار  تعهید عافیا

 قدا انتشارا  رجر ا ا العین . ق(  1410اراریدی، خهیل با احمدا ) ا22
حسیااارماوی ا23 عبدافحی  ونقطه.  ق(1425)  ،  المصحف  دارافنور  اردنا  ا  رسم 

 افمکتبا ا 
الخط مصحف (ا  1383)  اقدوری، حمد غاند  ا24 تر  رسم  یعاو   عفریا    مۀا 

 انتشارا  اسوها تهرانا 
أبو  تونسي  مارغني ا25 دلیل  تا(ا  )بی  سهیمانا   با  أحمد  با  إبرارید  إسحاق   مافکي، 

 افحدیثا دارافااررها . الحیران علی مورد الظمآن 
نعبانا  ا26 و رسم  تا(ا )بي  محمداسماعیل،  التوقیف  بین  ضبطه  و  المصحف 

 دارافسال ا  اریاضا االصطالحات الحدیثه
افمههی  مرکز بیاقدا    اآداب و احکام تالوت قرآن   (ا1393ا )معرا،، محمدباقر ا27

 ا تر مه و نشر افمصطفی)ص(
 ا قدا موسسه نشر اسالمیا التمهید ق(ا1415معرا،، محمدرادیا ) ا28
 اانتشاراتی افتمهیدموسسه اررنگی ا بی  اا کنز العمال. تا()بی. متای رندی ا29

 


