
 

 

 
٢٧٥ 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 
 ٣٠٢-٢٧٥ :، ص ١٤٠٠زمستان  پاییز و، ٣١، شماره شانزدهمل خاورشناسان، سا یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم    

Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P: ٣٠٢-٢٧٥  

 
The Role of Sciences and Techniques of Recitations (Qira’at) in 

Responding to the Orientalists’ Doubts  
Muhammad Amini Tehrani١ 

٢Mehdi Rostamnejad 

Abstract 
The sciences and techniques of recitation are a collection of theoretical and 

practical scientific skills that deal with different ways of relating to the Quran. Since 
the beginning of Islam, this collection has been of special interest to Islamic scholars. 
In the meantime, Orientalists have also paid special attention to the study of the 
history of the Holy Quran, manuscripts researching, recitations of the Quran and 
related issues, and have also raised doubts in this regard. Accordingly, the researcher 
of the present article intends to introduce the sciences and techniques of recitations 
and its role in responding to the doubts of Orientalists to examine the types of 
interventions proposed by Orientalists in the field of the sciences and techniques of 
recitation. The research method in this article is descriptive-analytical which has been 
formed using library resources. Orientalists’ attention to the basics of the science of 
recitation along with the study of various fields of sciences and techniques of 
recitation such as teaching and promotion of the Holy Quran, manuscripts 
researching, history of recitation, is one of the most important achievements of this 
article. Manuscripts researching with all its dimensions, including tazhib, calligraphy, 
recitations in manuscripts, history of manuscripts of the Quran, the way of writing 
letters and symbols, have attracted the most attention of Orientalists among the 
sciences and techniques of recitation and to answer to their doubts, learning the 
sciences like the science drawing, the science of discipline, recitations and Quranic 
sciences are required. 

Keywords: Sciences and Techniques of Recitations, Science of Drawing, Science 
of Discipline, Recitations, History of Recitations, Tajweed, Stop and Beginning, 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  نقش علوم و فنون قرائات در پاسخگویی به شبهات مستشرقاننقش علوم و فنون قرائات در پاسخگویی به شبهات مستشرقان
 2مهدي رستم نژاد   -1محمد امینی تهرانی 

 چکیده
هــای مختلــف های نظری و عملی ـ مهارتی هستند که بــه نحوه ن قرائات، مجموعه دانشعلوم و فنو

تاکنون این مجموعه موردتوجه ویژه دانشــمندان پردازد. از صدر اسالم  ارتباط با مصحف قرآن کریم می
پژوه نیز در آثــار خــود بــه بررســی تــاریخ قــرآن کــریم، اسالمی بوده است. در این میان مستشرقان قرآن

ای داشته و شبهاتی را نیز در این عرصه مطرح پژوهی، قرائات قرآن و مسائل مرتبط با آن توجه ویژه سخهن
مقاله حاضر بر آن است، با معرفی علــوم و فنــون قرائــات و نقــش آن در اند. بر همین اساس محقق کرده

رقان درزمینــه شده از ســوی مستشــ های مداخل مطرح پاسخگویی به شبهات مستشرقان به بررسی گونه
علوم و فنون قرائات بپردازد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده از منابع 

زمــان مستشــرقان بــه مبــانی دانــش قرائــت در کنــار بررســی گرفتــه اســت. توجــه هم  ای شکلکتابخانه
شناسی، تاریخ قرائت، نسخههای مختلف علوم و فنون قرائات مانند تدریس و ترویج قرآن کریم،  عرصه

شناســی بــا همــه ابعــاد آن اعــم از تــذهیب، خــط، از مهمترین دستاوردهای مقاله حاضر اســت. نسخه
های قرآن، شیوه نگارش حروف و عالئــم، بیشــترین توجــه ها، تاریخ نسخهدر نسخه  های موجودقرائت

که برای پاسخگویی بــه شــبهات   مستشرقان را در میان علوم و فنون قرائات به خود اختصاص داده است
 الضبط، قرائات و علوم قرآنی موردنیاز است.الرسم، علمآنان تحصیل علومی مانند علم

الضبط، قرائــات، تــاریخ قرائــات، تجویــد، وقــف و الرسم، علمفنون قرائات، علم: علوم و کلیدواژه
 ابتدا، شبهات مستشرقان.

 
 

 
 . ٢٧/٩/١٤٠٠: پذیرشو تاریخ ٢٩/٨/١٤٠٠؛ تاریخ اصالح: ٢٠/٧/١٤٠٠ . تاریخ دریافت:

 irail.@chm٦٣aminiمسئول) (نویسنده علمی جامعه المصطفی العالمیه، قمیار و عضو هیئتاستاد - ١
 rostamnejad@gmail.comو عضو هیئت علمی گروه علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه،قم    دانشیار - ٢



 

 

 
 
٢٧٧

 معة المصطفی العالمیةجا
Al-Mustafa International University 

 ث وزش عالی قرآن و حدیمجتمع آم
 ٣٠٢-٢٧٥ :، ص١٤٠٠پاییز و زمستان، ٣١، شماره شانزدهمل خاورشناسان، سا  یپژوهقرآن یلمدو فصلنامه ع       

 نقش علوم و فنون قرائات در پاسخگویی به شبهات مستشرقان
 محمد امینی تهرانی 
 مهدی رستم نژاد

 

 مقدمه
ن با تعلیم و تعلم قرآن کریم، نشان از اهمیت این دانــش نــزد پیدایش و گسترش دانش قرائت همزما

و   زمان رسول خــدا ازآن کتابت و جمع قرآن کریم در  القدر دارد. پسو صحابه جلیل  معصومین
الضبط را فراهم آورد. در کنار همــه ایــن الرسم و علمهایی مانند علمگیری دانشعصر خلفا، زمینه شکل

هــا علــم قرائــات، وقــف و ابتــدا و ات مختلف توسط اساتید قرائــت و نقــل آنگیری قرائها، شکلتالش 
یــدایش تــا گســترش آن در عصــر حاضــر تجوید را نیز به مجموعه علوم قبلی افزود. این روند از زمان پ

های پرفرازونشیبی را طی کرده است. امروزه در برخــی از کشــورهای اســالمی ایــن علــوم، در قالــب راه
 اند.واحدهای درسی موردتوجه قرارگرفته  های علمی ورشته

کردهای توان انگیزه فراگیران آن علم را دوچندان نماید. یکی از کارتوجه به کارکردهای هر علمی می
هــا بــه شــبهات مستشــرقان مهم علوم اسالمی ازجمله علوم و فنون قرائات، توان و میزان پاسخگویی آن

های مختلــف موردتوجــه بر آن شــد تــا بــا معرفــی عرصــهاست. بر همین اساس نویسنده مقاله حاضر  
ــ مستشرقان در حوزه قرآن ه شــبهات پژوهی، ظرفیــت اســتفاده از ایــن علــوم و فنــون را در پاســخگویی ب
 مستشرقان روشن نماید.

بندی علــوم و فنــون شود. بخــش اول مربــوط بــه تقســیممباحث مقاله حاضر در سه بخش ارائه می
ــ  نج دســته معرفــی شــده اســت؛ بخــش دوم بــه بررســی مــداخل مختلــف قرائات است کــه در قالــب پ

خته شده است؛ بخــش ســوم های قرآنی مستشرقان و ارتباط آن با علوم و فنون قرائات پرداالمعارفدایرة
 نیز به بررسی مداخل مرتبط با مبانی دانش قرائت اختصاص دارد.

در پاســخگویی بــه شــبهات مستشــرقان تر ساز تحقیقات عمیقامید است تا نگارش این مقاله زمینه
های ارزشمندی توسط طالب و دانشجویان تألیف نامهها و پایانتوسط علوم و فنون قرائات شود و رساله

 گردد.

 ابعاد ارتباط موضوع با بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
م دوم انقــالب توان از جهت ارتباط با پیشرفت و تولید علم مرتبط بــا بیانیــه گــاموضوع حاضر را می

اسالمی دانست. یکی از مسائل مهم در کشور که بارها توسط رهبر انقالب مــورد تأکیــد و تحلیــل قــرار 
انــد: باره در بیانیه گام دوم آوردهفت و تولید علم است. مقام معظم رهبری دراینگرفته است، مسئله پیشر
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ی علمــی دنیــا تــازه کــه مســابقهنگامیها و قاجارهــا در هآور علمی در دوران پهلویماندگی شرم «عقب
اشته ها عقب نگه دی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگشروع شده بود، ضربه

ها بــا شــّدت بــاال رویم ولی این شتاب بایــد ســالآغاز کرده و با شتاب پیش میبود. ما اکنون حرکت را  
ها و دانشگاهیان و مراکز پــژوهش جانب همواره به دانشگاهشود. اینافتادگی جبران ادامه یابد تا آن عقب

ی ام، ولــی اینــک مطالبــهوان دادهبــاره تــذّکر و هشــدار و فراخــ و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی دراین
عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در 

 ).١٦٦٧=https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tidپیش گیرید» (
هــا اســت. ازجملــه کارکردهــای های تحقق این شعار، بررسی مجدد کارکردهــای دانــشهیکی از را 

ز حریم دین اسالم باشــد. همــین تواند بررسی نقش علوم در پاسخگویی به شبهات و دفاع اها میدانش
ه تواند در دفاع صحیح از اسالم مؤثر باشد توجای از این علوم که میشود تا به ابعادی ویژه امر سبب می

 ای کرد.ویژه 
های کلی علــم و فنــاوری های علمی کشور با عنوان «سیاستاز سوی دیگر ایشان در ابالغ سیاست
شمسی اتفاق افتــاد همگــان را بــه مســئله   ١٣٩٣)» که در سال  (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

ردهای علوم در برخورد بــا توان در کارکتوجه به جایگاه علوم دعوت کردند. بخشی از جایگاه علوم را می
 بررسی قرار داد. شبهات مورد 

 آشنایی اجمالی با علوم و فنون قرائات
بندی دارند در ابتدا و دسته فن و علم قابلیت تقسیمبا توجه به این مطلب که علوم و فنون قرائات به د

 شود.تفاوت این دو اصطالح بیان می

 الف. تعریف دانش (علم) 

ر میان دانشمندان، معانی مختلفی را داراست. از منظــر معنــای لغــوی، کلمــه واژگان علم و دانش د
و دانستن همان آگاهی است   دانش در فارسی معادل واژه علم در عربی قرار دارد. دانش از دانستن است

کارگیری واژه علــم، آن را در اصــطالحات )؛ دانشــمندان در بــه٤٤٢ش:    ١٣٧١(بهشتی، فرهنگ صــبا،  
)؛  ٦٣/  ١: ١٣٧٨«اعتقاد یقینی مطابق با واقع» (مصباح یزدی، آمــوزش فلســفه، اند:  ه نمودهمختلفی استفاد

)؛ «قضــایای ٦٤ز کلی و جزیی» (همان: ای از قضایای تنظیم شده حول محوری واحد اعم ا«مجموعه
) «مجموعــه ٣١:  ١٣٩٢کلی تنظیم شده حــول محــوری واحــد» (حبیبــی، درآمــدی بــر فلســفه علــم،  
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ی حقیقــی تنســیق شــده حــول محــوری واحــد»؛ و «مجموعــه قضــایای کلــی حاصــل از های کلگزاره 
تــرین ) مهم٧/  ١ش:    ١٣٨٥؛ زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القــرآن،  ٢٩های تجربی» (همان:  کاوش 

 این اصطالحات هستند.

 بررسی 
ردد. در هــر  گــ به زوایای دیــد کــاربران آن برمی  علت کاربردهای مختلف علم و اختالف در مفهوم آن، 

اند. محدود کــردن مفهــوم دانــش در معنــای  ای مشخص محدود کرده دانشی، به مناسبت، علم را در حوزه 
مختلف از سوی دانشمندان همخوانی ندارد. معنایی از علــم در ایــن    های صرفًا تجربی با کاربردهای گزاره 

اعــم از اینکــه کلــی یــا جزئــی    قضایایی است که دارای موضوعی واحد باشــند،  کتاب مراد نویسنده است، 
گــردد.  باشند. علت این انتخاب نیز به وجود اختالفات دانشمندان قرائت درباره علمیت دانش قرائــت برمی 

است که دانش قرائت، دانشی است که هم دارای قضایای کلی و هم دارای قضــایای جزئــی   نویسنده معتقد 
ط کلی است که در کل یک قرائت یا همه قرائــات  است. قضایای کلی دانش قرائت مربوط به اصول و ضواب 

جریان دارد و قضایای جزئی قضایایی است که مربوط به بخشی از یک قرائت و یا فــرش الحــروف قرائــات  
 ت. اس 

 ب: تعریف فن 

 فن در لغت 
ی فنون است که در یک معنا به معنای نوع و قسمی از چیزی است. از دیگر معانی فن فّن، مفرد واژه

الرجل یفّنن الکالم أی یشتّق فی فـّن شود: «ه بسیار متداول است، هنر است. زمانی که گفته میکه امروز
کنــد.» (حنفــی، المعجــم ز دیگــری اســتفاده میها و هنرهای مختلفــی را یکــی پــس ا: یعنی فنبعد فن

 ).٦٢٢ق:  ١٤٢٠الشامل لمصطلحات الفلسفه،  

 تعاریف اصطالحی فن 
گیــرد، فــن ردن و محقــق کــردن هــدفی معــین مورداســتفاده قــرار میقواعدی را که برای به دست آو

یــک   توان گفت دانش بحثــی اســت نظــری و غایــت آن بــه دســت آوردناند. بر همین اساس مینامیده
واقعیت است؛ اما فن عملی است و غایت آن تحقق یک هنر و زیبایی در عالم خارج است. پیاده و اجرا 

ها را در خارج محقق نماید. اجرای دقیــق و درســت ایــن ائلی که آنهای علمی به کمک وسکردن نظریه
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/ ٢: ١٤٢٩نیــة، پذیر است (سرور، المعجم الشــامل للمصــطلحات العلمیــة و الدی کار، با تمرین امکان
؛ صــلیبا، فرهنــگ فلســفی، ٦٢٢ق:  ١٤٢٠؛ حنفــی، المعجــم الشــامل لمصــطلحات الفلســفه، ٦٢٨
٥٠٦: ١٣٩٩.( 

هــا اســتفاده هایی کــه قــاری و دانشــمند در هنگــام عمــل از آنش از مهارت رسد، آن بخبه نظر می
ویدی یا رعایت اصــول کند، مانند مباحث مرتبط با صوت و لحن یا ادای کلمات بر اساس قواعد تجمی

شود؛ اما زمانی که مباحث نظری بیان شود ها فن اطالق میو فرش الحروف قرائات در مقام اجرا، به آن
شود. ماننــد یــادگیری تئــوری مباحــث ادای ها علم گفته میها دقت شود، به آنرا باید به آنو پیش از اج

 حروف در علم تجوید و علم آواشناسی.

 ائات ج: تعریف دانش قر 

 ١٣٧٦  الصحاح،   کاررفته است (جوهری، کردن و کنار هم گذاشتن بهقرائت در لغت به معنای جمع
هو علم یعرف کیفیـة گونه تعریف شده است: «مای علم قرائات این). این اصطالح در میان عل٦٥/  ١ق:  

؛ یعنی علــم قرائــت علمــی النطق بالکلمات القرآنیة و طریق أدائها اتفاقا و اختالفا مع عزو کل وجه لناقله
صورت متفق میان قــراء و وسیله آن کیفیت ادا و تلفظ کلمات قرآن کریم و روش ادای آنچه بهاست که به

گردد.» (البــاز، مباحــث فــی علــم رت اختالفی همراه با بررسی استناد آن به ناقلش معرفی میصوچه به
انــد: گونــه تعریــف کردهی نیز قرائات را این). برخ ٣٩ه ق:    ١٤٢٥القرائات مع بیان اصول روایه حفص،  

: ١٤١٦ ن الکــریم، علــوم القــرآ » (عتر، القراءات علم بکیفیات أداء کلمات القرآن و اختالفها بعزو الناقلة«
حــال حــاوی مطالــب تعریــف اول بــه نحــو )؛ این تعریف تفاوتی با تعریف اول ندارد؛ امــا درعین١٤٧

 اختصار نیز هست.

 ون قرائات اقسام علوم و فن
توان بر اساس موضوع و کارکردی که دارند بــه تحقیق در حیطه علوم و فنون قرائات را می  علوم مورد 

 د:بندی نموپنج دسته تقسیم
 دسته اول: علوم لفظی

هایی است که فارغ از محتوای قرائات و معنای آیات قرآن کــریم، صــرفًا بــه مراد از این علوم، دانش
 آیند.پردازد. علم قرائت و تجوید از این دسته به شمار میها میفظ ظاهری آنها و شیوه تلظاهر آن
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 دسته دوم: علوم شکلی
شــود. ســت کــه بــه شــیوه و شــکل نگــارش قــرآن کــریم مربــوط میهــایی امراد از این علوم، دانش

 الضبط از این دسته هستند.الرسم و علمهای علمدانش
ه نگارش حروف و کلمــات و جمــالت قــرآن کــریم بررســی الرسم، دانشی است که در آن شیوعلم

اســی و رســم شود: رسم قیشود. در اصطالح علوم قرآنی رسم به معنای نگارش به دو نوع تقسیم میمی
شود؛ امــا رســم تــوقیفی توقیفی. رسم قیاسی همان چیزی است که امروزه به آن، قواعد االمالء گفته می

ات قرآن کریم و منظور از نگارش ویژه، نگارش خاصی است که عبارت است از نحوه نگارش ویژه کلم
) در قــرآن ٢٣(کهــف/مثال کلمــه «شــیء»  عنوانبا قواعد امالی عربی و رسم قیاسی متفاوت است. بــه

گذاری کلمات و الضبط علمی است که درباره شیوه عالمتشود. علمصورت «شای» نوشته میکریم به
هــایی کــه بــر کند. علم ضــبط دربــاره ویژگین مربوط است، بحث میحروف قرآن کریم و هر آنچه به آ

(مفلــح القضــاة و   یــدنماکسر، سکون و ماننــد آن بحــث می  شود مانند فتحه، ضمه، حروف عارض می
توان گفت که علم ضبط به شیوه ). به تعبیر دیگر می١٩٢ق:    ١٤٢٢،  شکری، مقدمات فی علم القراءات

 شود.د و بر عالمات آن متمرکز میپردازنگارش اصل حروف نمی
 دسته سوم: علوم محتوایی

به بررسی محتوای آیات هایی است که در راستای بررسی قرائت قرآن کریم،  مراد از این علوم، دانش
 آید.پردازند. علم وقف و ابتدا از این دسته به شمار میمی

شــود. یکــی  ها بحث می ابتدا و قواعد آن دانش وقف و ابتدا دانشی است که در آن اقسام و مواضع وقف و  
ز  نویسد: «وقف» در اصــطالح، عبــارت اســت از قطــع صــدا ا ومانع از وقف می از محققان در تعریفی جامع 

کشند، با قصد قرائت مجدد و نه نیت اعراض و این نحــو، هــم  کلمه، مدت کوتاهی که معموًال در آن نفس می 
ای بــه  الخط، کلمــه د باشد، ولی در وسط کلمه یا جایی که ازنظر رســم توان ها می در رأس آیات و هم در بین آن 

).  ٣١ش:    ١٣٨١اء در قــرآن کــریم،  ای دیگر متصل است، وقف وجود ندارد (شاکر، قواعد وقــف و ابتــد کلمه 
نوعی از مباحــث شــکلی بــه توان بهالبته ذکر این نکته خالی از فایده نیست که عالئم وقف و ابتدا را می

 د و بخشی از دانش وقف و ابتدا را شکلی دانست.شمار آور
 محتوایی -دسته چهارم: علوم لفظی

ت قرآن کریم، هم به جنبه ظاهری و هــم جنبــه هایی است که در بررسی قرائمراد از این علوم، دانش
ها به صوت و لحن از زمره این دانش  االصوات، های احتجاج، علممعنایی قرآن کریم توجه دارند. دانش
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 آیند.شمار می
توان با توجه به کتب احتجاج، برای معنای اصطالحی آن انتخاب کرد، بیان علت و آن چیزی که می

یک قاری انتخاب کرده است. بســیاری از ایــن علــل، نحــوی و لغــوی هســتند دلیل هر قرائتی است که  
از این علــل نیــز بــه   ). برخی١٤ق:    ١٤٢٧(النیربانی، الجوانب الصوتیة فی کتب االحتجاج للقراءات،  

 گردند.الخط برمیشکل و شیوه رسم
آواشناسی، که در  دانش .توان به دانش علم االصوات اشاره داشتاز دیگر علوم لفظی ـ محتوایی می

شود. به مطالعــه و توصــیف علمــی ) گفته میphoneticاالصوات و در انگلیسی فونتیک (عربی به آن علم
وع آواشناسی ممکن است، آواهای یک زبان بخصوص، مثًال زبان فارســی پردازد. موض آواهای زبان می

 گویند. آواشناسی فارسی میخصوص، مثالً گونه مطالعات آوایی را آواشناسی آن زبان بهباشد. این
هــای آوائــی را  گونــه بررســی طورکلی آواهــای زبــان، باشــد. این گاهی نیز، موضوع آواشناسی ممکن است به 

کننــد و آن  نامند، هر یک از دو دانش، تجویــد و آواشناســی، هــدف واحــدی را دنبــال مــی می   آواشناسی همگانی 
آید؛ امــا محــدوده هــر یــک متفــاوت اســت. دانــش  ن پدید می های گفتار انسا توصیف آواهایی است که در اندام 

اسی زبان عربــی، بــه  پردازد؛ اما آواشن روند، می تجوید، به توصیف آواهای زبان عربی که در تالوت قرآن بکار می 
ش:    ١٣٧٨نیا، بررسی تطبیقی میان تجویــد و آواشناســی،  پردازد (ستوده طور مطلق می توصیف آواهای عربی، به 

٤ .( 
 پنجم: علوم تاریخی دسته

علــومی هســتند کــه بــه مطالعــات تــاریخی مــرتبط بــا حــوزه قرائــات   علوم تاریخی در این حــوزه، 
طبقات قراء از این جمله هستند. کتــب علــوم   تاریخ قرآن،   قرائات،   هایی مانند، تاریخپردازند. دانشمی

 .قرآنی معاصر نیز عمدتًا به مباحث تاریخی دانش قرائت اشاره دارند
بسیاری از کتب علوم قرآنی در بخشی از مباحث خود به قرائــات، تــاریخ قرائــات، تعــدد و اســباب 

احــث تعــدد قرائــات بــه بیــان برخــی از مصــادیق ها در ضمن طرح مبپردازند. برخی از آنتعدد آن می
رفــت در هنگــام الله مععنوان نمونه آیتنمایند. بهپرداخته و احتجاجات تفسیری یا ادبی خود را ارائه می

پردازد. در بحث حجیت قرائــات ها میبحث از تعدد قرائات به بیان برخی از موارد اختالف و حجت آن
ط و ادبیات عربی، برخی از قرائات به نحو مختصــری موردبررســی الخو بررسی مالک مطابقت با رسم

اج عرضــه نمایــد (معرفــت، ها مطالب مفیدی را درزمینه احتجــ آوری آنتواند جمعگیرد که میقرار می
 ).١٤٧ق:  ١٤١٦؛ عتر، علوم القرآن الکریم،  ٢/١١٩ق:  ١٤١٥التمهید فی علوم القرآن، 
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 های قرآنیالمعارففنون قرائات در دایرةشناسی مداخل مربوط به علوم و گونه
بــه المعارف قرآن الیدن هلند که به سرویراستاری جین دمن مک اولیف نوشته و در پــنج جلــد دایرة

چاپ رسیده است، از منابع مهمی است که مداخلی مفصل و مــرتبط بــا حــوزه علــوم و فنــون دارد کــه 
واکاوی و بررسی قرار داد. همچنین در دانشنامه قــرآن   ها را مورد توان برای تحقیقات در این حوزه آنمی

ه علوم و فنون کریم اولیور لیمن که توسط محمدحسین وقار ترجمه شده است، مداخل متعددی در حوز
قرائات وجود دارد که وظیفه تحلیل این مداخل به عهده عالمان علوم و فنون قرائات است. ایــن مــداخل 

 ه داد:توان به ترتیب ذیل ارائرا می

 یک. مداخل مربوط به تدریس و ترویج علوم و فنون قرائات 

هــم ها و امثال آنارالقرآنای است که شامل نهادهای قرآنی مثل مهدهای قرآن، دترویج قرآن مسئله
شود و مربوط بــه اثــرات ها و مراکز قرآنی نیز میهای آن در دانشگاهشود. شامل تدریس قرآن و شیوه می

قرآن در سطح عموم جامعه یا در سطح مسئوالن و کارگزاران نظام اسالمی نیز هست. به   تالوت و کتابت
های زندگی فــردی قرآن بسیار زیاد است و همه عرصههای مربوط به ترویج  تر عرصه فعالیتتعبیر کامل

گیرد. کتابت قرآن کریم چه در قالب مصحف کامل یــا در قالــب یــک عکــس یــا و اجتماعی را در برمی
ای برای منظوری خاص و استفاده از در سطح عموم جامعه یا حتی زندگی فــردی در زیرمجموعــه شتهنو

تفاده از فالن آیه بعد از تعقیبــات نمــاز شــامل بحــث تــرویج گیرد. اسمباحث ترویج قرآن کریم قرار می
ی اعتقــادی، هاشود، مثل اســتفادههای مختلفی از آیات قرآن در سبک زندگی میشود. استفادهقرآن می

های فکــری، اقتصــادی، درمــانگری، تقویــت حافظــه، دور شــدن از شــیاطین، دور شــدن از وسوســه
ها از زمره استفاده از آیات قرآن در زندگی مادی ی و دیگر استفادههای علمهای سیاسی، استفادهاستفاده

 و معنوی انسان است.
المعــارف قــرآن، مــک اولیــف، دایرةیکی از این مداخل مدخل آموزش؛ از سباستین گونتز اســت (

). در این مدخل آموزش به بحث تعلیم و تعلــم و عبــادت بــودن آن اشــاره شــده اســت و ٤٩/  ١:  ١٣٩٧
انــد، های مربوط به آموزش و معلمانی کــه در قــرآن بــه هــر نحــوی آمــوزش دادهقرآن و واژهآموزش در  

توانــد ن اشــاره کــرده اســت کــه میهــای تعلــیم در قــرآموردبحث قرار گرفته است. همچنــین بــه روش 
 موردبررسی اساتید قرآن قرار گیرد.

-٥٥/  ١هردر است (همان:  -باره مدخل آموزش و ترویج قرآن؛ از نلی فان دورنمدخل دیگر دراین
گویــد. در ایــن مــدخل بــه ). این مدخل درباره تاریخ آموزش قرآن از صدر اسالم به بعد ســخن می٨٠
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هایی مثــل تبلیــغ، خطبــه و خطیــب، آمــوزش و ه نیز اشاره شده است. واژهشیوه سخنرانی و شیوه موعظ
هندو پاکستان و آســیای جنــوب   مدرسه مورد تحلیل قرار گرفته است و شیوه تدریس قرآن در کشورهای

شرقی، ایران و عراق، کشورهای غربی بررســی شــده اســت. همچنــین بــه نهادهــای آمــوزش عــالی در 
 .کشورهای اسالمی پرداخته است

باره «قــرآن و فضــای ســایبری» اســت کــه مؤلــف آن، انــدرو ریپــین از دانشــگاه مدخل دیگر دراین
). نقش اینترنت در ترویج قرآن یکی ٤٧٨:  ١٣٩١رآن کریم،  ویکتوریا در کانادا است (لیمن، دانشنامه ق

ی های قاریان در فضــای مجــازها آنالین و پخش تالوت های این مدخل است. گسترش کالس از بحث
های قــرآن اینترنتــی و های مهم این مدخل توجه بــه وجــود نســخهرا موردتوجه قرار داده است. از بحث
های قرآن در اینترنت بسیار در دسترس است. همچنین بــه . ترجمهکاربرد آن در ترویج قرآن کریم است

مطالعــه اســالم   های قرآنی در کشورهای اسالمی اشاره کرده است. به نظر وی، سایت منابع برایسایت
از آقای آلن گادلس بهترین محل بریا آغاز جستجو برای مطالب قرآنــی اســت. ایشــان یکــی از بهتــرین 

دانــد. کاربردهــای جــالبی را رآن انجام شده است را مربوط به دانشــگاه حیفــا میکارهایی را که درباره ق
ها را خود یکی از ثمرات اینترنت و سایتکند. ایشان در مقاله ها نقل میاندره ریپین از این کار اسراییلی

کنــد. در پایــان باره اشاره میهای ایران و عربستان دراینداند و به سایتای برای ایجاد اختالف میوسیله
های همــدل و محلــی بــرای ایجــاد تواند محلی برای ایجاد گروهاینترنت می ی بریمقاله قرآن و فضای سا

 د.ها باشاختالفات و تشدید دشمنی
همچنین مدخل رایانه و قرآن نوشته هربرت برگ، در جلد سوم دائر المعــارف قــرآن نیــز در راســتای 

). ٩٧/  ٣:  ١٣٩٧المعارف قرآن،  شود (مک اولیف، دایرةلقی میتبلیغ و ترویج قرآن در فضای مجازی ت
لوح فشرده، قــرآن   ای قرآن برهای چندرسانههای اینترنتی قرآن کریم و نسخهدر این مدخل نیز به نسخه

صورت ابرمتنی در شبکه جهانی وب اشاره شده است. از مباحث پایانی این مدخل تحلیــل قــرآن بــه به
یری کلمات قرآن بر عدد نوزده و مانند آن است کــه توســط رشــاد خلیفــه انجــام پذکمک رایانه و بخش

 پذیرفت.
المعــارف قــرآن دربــاره م دایرةمدخل رسانه و قرآن نیز یکی دیگر از مداخلی است که در جلــد ســو

آموزش و ترویج قرآن کریم تقریر شده است. این مدخل توسط چارلز هرشکیند نوشته شده اســت. وی 
اند مانند رادیو، نوار های مختلفی که از گذشته تاکنون ایجاد شدهل به حضور قرآن در رسانهدر این مدخ

 ).١١٥/ ٣ه است (همان:  کاست و لوح فشرده، کاالهای قرآنی، اینترنت پرداخت
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مــدخل چهــارم بــا عنــوان «منــابع و ابزارهــای مطالعــات قرآنــی»؛ از انــدرو ریپــین اســت. ایشــان 
). در ایــن مــدخل در ابتــدا ٢٤٦/ ٥های تحصیل کرده است (همــان: در دانشگاهتبار هستند و  انگلیسی

های نبال همین مطلب بــه نســخهعنوان اولین ابزار برای مطالعه قرآن معرفی شده است. به دمتن قرآن به
کند کــه درواقــع اشاره میها  یابکند. به بحث آیههای الکترونیکی هم یاد میپردازد و از نسخهقرآن می

اآلیات قرآن کریم هستند. منابع دیگر برای مطالعه قرآن را بــه ترتیــب، ها و کشفالمفهرس همان معجم
کند. در این مدخل از بیان شده است. موضوعی معرفی میهای  های ادبیات، فهرستها، کتابنامهواژه

اره مطالعه قرآن کریم تواند درب هایی که توسط مستشرقان بر قرآن نوشته شده است، میبسیاری از مقدمه
مفید باشد که توسط مستشرقان نوشته شده است. نویسنده معتقد است که چهار کتاب است که از همــه 

ها همچنین از مضامین کلی قــرآن مطالعه قرآن تأثیرگذارتر است. این کتابهای مستشرقان درباره  کتاب
ر یک به روش خود تأثیری فراوان بــر های مهم قرآن دارند و هگویند و مروی اجمالی بر بخشسخن می

اند. منبع اول «خدا و انسان در قــرآن» اثــر توشــیهیکو ایزوتســو مثابه یک رشته داشتهمطالعات قرآنی به
دینی در قرآن» به چاپ رسیده است.   -ثر دوم نیز از ایزوتسو است که با عنوان «مفاهیم اخالقیاست؛ ا

نار هم منظری مهم درباره ساختارهای دینی و شناختی قــرآن بــه به عقیده اندرو ریپین این دو کتاب در ک
روش دهند. کتاب سوم؛ «مضامین اصلی قرآن» نوشته فضــل الرحمــان اســت. انــدرو ریپــین دست می

دانــد. اثــر داند و وی در ارائه شمای کلــی معــارف قرآنــی موفــق میفضل الرحمان را روش تاریخی می
ونزبرو است. وی در این کتاب با روشی نو نسبت بــه مستشــرقان  چهارم، «مطالعات قرآنی» نوشته جان

 ).٢٥٠/  ٥:  هایی شده است (همانقبلی وارد شده است و به همین دلیل با مضامین این کتاب مخالفت
کادمیک قرآنــی پــس از دوره روشــنگری»، در بخش هــای مارکو شولر نویسنده مدخل «مطالعات آ

هــای مــرتبط بــا علــوم درباره هنر اســالمی تــالوت قــرآن و حوزه پایانی مدخل، معتقد است که تاکنون  
 ).١٧٨/ ٥عنوان موضوع مستقل پژوهشی بسیار اندک شده است (همان:  اسالمی به

ح شده توسط آقای مارکو شولر درزمینه تاریخ قران و قرائات و تحقیقات مستشــرقان در مباحث مطر
های مستشرقان در ایــن حــوزه از نظرات و فعالیتتوان  این حوزه بسیار مفید است. اطالعات خوبی می

 کند.ل، تئودور نولدکه، آرتور جفری، را معرفی مییاز مقاله وی دریافت کرد. وی افرادی مثل گوستاو وا 

 تحلیل
های مربوط به آموزش و ترویج قرآن کریم از ســوی مستشــرقان نکــات مثبتــی بــه چشــم در بررسی
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های جدیــد مربــوط بــه تــدریس گاه آنان به فضای سایبری و عرصهتوجه نخورد. ازجمله نکات قابلمی
ریم را هــای مــرتبط بــا قرائــت قــرآن کــ قرآن کریم است. همچنین اشاره به نقاط ضعف خود در پژوهش

توان قضاوتی منصفانه به شمار آورد؛ اما از سوی دیگر درزمینه معرفی منــابع بــرای مطالعــات قــرآن می
مثال آنــدره عنوانها منفی و غیرمنصفانه در آن وجود دارد. بــهگیری که جهت  اندشدهکریم منابعی معرفی

بــرای مطالعــه را کتــاب مطالعــات  ریپین در مدخل منابع و ابزارهای مطالعات قرآنی یکی از منابع مفید
داند؛ اگرچه توجه به رویکردهای جدید در مطالعات مستشرقان کاری الزم قرآنی نوشته جان ونزبرو می

شــود تــا در های وی درباره جمــع قــرآن و تــاریخ آن باعــث می، اما افراط جان ونزبرو در قضاوت است
نفی به وجود بیاید. توجه بــه آثــار ایزوتســو از های مگیری مطالعات قرآنی نوآموزان و دانشجویان جهت

حــث های جدیــدی را در تحقیقــات مستشــرقان در مباتواند زمینــهنقاط مثبت مدخل فوق است که می
 شناسی قرآنی ایجاد نماید.شناسی و زباننشانه

 های مهم از توجه مستشرقان به اینترنت آن است که امروزه اکثر جوانان برای شــناختیکی از درس
های خوب را درباره مطالعه قــرآن شناســایی کنند، پس بهتر است که سایتاسالم به اینترنت مراجعه می

هایی خوبی باید بــا رویکــرد مثبــت دربــاره عرفی کرد. همچنین سایتکرده و به جوانان و اهل مطالعه م
توســط غربیــان هــم  های قرآنی آنمعرفی قرآن ساخته شود. روشن است که یکی از اهداف ایجاد سایت

 گمراه کردن جوانان تشنه نسبت به معارف قرآن است.

 دو. مداخل مربوط به آداب و احکام تالوت (فقه القرائه) 

های مرتبط با علوم و فنون قرائات، رعایت آدابی است که باید در هنگــام تــالوت قــرآن یکی از حوزه 
گیرند و احکام فقهــی نیــز بررسی قرار میرعایت نمود. این آداب و برخی از نکات دیگر در فقه نیز مورد 

کــرد. توان به آداب باطنی و ظــاهری تقســیم گیرد. آداب تالوت را میدرباره تالوت قرآن کریم شکل می
آداب ظاهری مربوط به رفتار و نکات ظاهری مرتبط با تالوت قرآن کریم هســتند، ماننــد اســتقبال قبلــه، 

ها و تفکرات درونی قاری و مستمع قرآن کــریم نیت و انگیزه   وضو قبل از تالوت. آداب باطنی مربوط به
های مستشــرقان نوشــتهآیــد. در است. رعایت اخالص و توجه به معانی ازجمله این آداب بــه شــمار می

های آنان به آداب و احکام تالوت قرآن کریم توجه شده اســت کــه در ادامــه بــه المعارفویژه در دایرةبه
 شود.اره میبرخی از این مداخل اش

ها هایی نوشته شده است. ازجمله این کتابدر این حوزه توسط دانشمندان شیعه و اهل سنت کتاب
 محمدصادق یوسفی مقدم با عنوان «فقه قرائت» اشاره کرد  توان به کتاب جناب آقایمی
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مدخل «آداب و مناسک قرآن»؛ از «جوزف مری» یکی از ایــن مــداخل اســت کــه دربــاره آداب و  
کند. در این مدخل آداب موجود در قران به اقسام مختلفــی تقســیم شــده اســت اسک قرآن بحث میمن

 ر این مدخل است، مربوط به بوسیدن قرآن است.). یکی از آدابی که موردتوجه د١٦/  ١(همان:  
). ٥٢٥/ ١مدخل «بسمله»؛ از «ویلیام گراهام» از دیگر مداخل مربوط به این حوزه اســت (همــان: 

مدخل پیشینه بسمله، معنــای بســمله، جایگــاه بســمله و نقــش بســمله در زنــدگی مســلمانان را   در این
 موردنظر قرار داده است.

توان به مداخل اند، میشدهالمعارف فوق تنظیم  ه در این راستا در دو دایرةجمله مداخل دیگری ک  از
 زیر اشاره داشت:

متحده (لیمن، دانشنامه قــرآن اه نوتردام ایاالتمدخل «فضائل قرآن»؛ «اسماء افسرالدین» از دانشگ
اســت. های قرآنــی از مباحــث ایــن مــدخل ها، آیات، ختم)؛ فضیلت خواندن سوره ٤١٤:  ١٣٩١کریم،  

 های این مدخل است.تاریخ نگارش فضائل القرآن هم از بخش
(همــان:   مدخل «حافظ»؛ مؤلف «نواد کاهتران» از دانشگاه سارایوو از کشــور بوســنی و هرزگــوین

های حفظ و وسایل مربوط به حفظ قرآن، تاریخ اجمالی حفظ قــرآن، )؛ تعریف حافظ قرآن، روش ١٩٠
 های این قسمت است.از بحث

«حزب»؛ مؤلف «نواد کاهتران» از دانشگاه سارایوو از کشــور بوســنی و هرزگــوین (همــان: مدخل  
های نواد کاهتران است. بحث از )؛ تعریف حزب و کاربردهای اصطالحی آن و فلسفه آن از بحث٢٠٢

تــوان از دیــدگاه مستشــرقان نیــز آن را هایی است که میتقسیمات مختلف در قرآن مانند حزب از بحث
 کرد. دنبال

مدخل «جهر به بسمله»، مؤلف «عبــدالغفور رحــیم» از دانشــکده اســالمی ملــک خالــد (همــان: 
 اشاره شده است.  ). در این مدخل به نظرات فقهی مربوط به جهر بسمله١٨٠

 تحلیل و بررسی 
تــوان چنــین نتیجــه گرفــت کــه با توجه به مداخل مربوط به آداب و احکام تــالوت قــرآن کــریم می

اند. تعداد موارد ذکر شــده بــرای آداب قــرآن های خود از جهاتی ناقص عمل کردهبررسی  مستشرقان در
های آنان بسیار کمرنــگ و یعه در بررسیکریم از سوی آنان کامل نیست. از سوی دیگر توجه به منابع ش

در مواقعی نادیده گرفته شده است. آداب تالوت باطنی از ســوی آنــان بســیار کمتــر از تــالوت ظــاهری 
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موردتوجه قرار گرفته است. در برخی از تعاریف مانند تعریف حزب که به نیم جزء تعریف شــده اســت 
اند و هم منابع فضائل القرآن بسیار محدود عمل کردهاند. در برخی از مقاالت مانند مدخل  به خطا رفته

 معرفی شده ناقص است و هم اقسام فضائل نادیده لحاظ نشده است.

 شناسی مصاحفبه نسخه سه. مداخل مربوط 

شود که بیشترین سهم را در میان تحقیقــات مربــوط بــه های انجام شده روشن میبا توجه به بررسی
پژوهی بــه خــود اختصــاص داده اســت. شناسی یا به تعبیری مصــحفخهحوزه علوم و فنون قرائات، نس

ویژه مصــاحف و مداخلی که در ذیل آورده شده است همگــی بــه بخشــی از مصــاحف قــرآن کــریم بــه
 پردازند.های قدیمی مینسخه
/ ٢:  ١٣٩٧المعــارف قــرآن،  مدخل «خط عربی»؛ از «بئاتریس گروندلی» (مــک اولیــف، دایرة  -١
های مربوط به خط عربی اشــاره دارد. ایــن ابعــاد در این مدخل به ابعاد مختلف بحث  )؛ نویسنده٥٤٩

هــا، های انتقــال آنها و رســانهها، شکلکانی آنای از حروف و عالئم و توالی و ترتیب مشامل مجموعه
های مختلفــی ماننــد فارســی، شود؛ گرچه مسلمانان به زباننوع شناسی نظام صرفًا صامت (ابجد)، می

هــا ســازگار شــد و حتــی کردند، زبان عربی با آنپشتو، کردی، اردو، سندی، کشمیری و.... صحبت می
 شدند.نوشته میها با حروف عربی  بسیاری از این زبان

ها و امثال ها، سکهتوان به نسخ کهن، پاپیروس های بررسی خط عربی متعددند که میمنابع و روش 
های مهم گروندلر در ایــن نوشــته اســت. و منابع مرتبط با آن از بحثآن اشاره کرد. اقسام خطوط عربی  

تحــولی کــه در ادوار  های شــاخص اصــلی در عربــی متــأخر وتاریخ خط عربی پیش از اسالم و شــکل
مختلف بر خط عربی عارض شده است از توجهات نویسنده است. در کنار بحث از اصل نگارش خط 

 دهد.زیبا نشان دادن آن بخش پایانی این مدخل را تشکیل میعربی توجه به مسئله خوشنویسی خط و 
که در پرتو توجه )؛ ازجمله هنرهایی ٦٠١/ ٢مدخل «خوشنویسی»؛ از «سوالنژ اوری» (همان:   -٢

ای داشــته اســت، هنــر خوشنویســی اســت. تغییراتــی کــه در مردم به مصحف قــرآن کــریم رشــد ویــژه 
های تر شــوند. نســخهروز زیبــاتر و کامــلا مصاحف روزبهالخط قرآن کریم ایجاد شد، باعث شد ترسم

بندی حجــازی و قســیمها تبندیبندی کرد. یکی از این تقســیمتوان بر اساس نوع خط تقسیمقرآن را می
کوفی کهن است. شیوه نگارش در کوفی با شیوه نگــارش در حجــازی دارای مشــترکات و نقــاط افتــراق 

هایی مانند کــوفی ر نگارش قرآن کریم به کار گرفته شده است، خطها دهای دیگری که از آناست. خط
 مشرقی، نسخ، ریحانی، محقق و ثلث هستند.
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ها، محــل )؛ توجه بــه جــنس صــحیفه١٢/  ٤گروندلر» (همان:    مدخل «صحف»، از «بئاتریس  -٣
دســته  های این مدخل است. وی در مدخل خود تناقضی میان دوها، از بحثداری و کارکردهای آننگه

هــای مکــرر پیــامبر و چهــار سو احادیثی بــر ممانعتکند. از یکحدیث و گزارش تاریخی را مطرح می
هایی وجود دارند کــه شتن حدیث وجود دارد و از سوی دیگر گزارشخلیفه راشدین و خلفای اموی از نو

کنــد تــا بــا ش میدهند، استفاده از نوشتن از خاندان محمد آغاز شــد. گرونــدلر در ادامــه تــالنشان می
ای کــه نویســنده در منظور تصحیح این تناقض را حل کنــد. نکتــهتوجیهی استفاده از حافظه و نوشتن به

های و مانند طرح تناقض وی قابل نقد است آن است که وی به عــدم حفــظ صــحیفه  کندپایان اشاره می
های ونزبــرو، کــوک و کــرون گاهمتعلق به قبل از قرن دوم اشاره دارد و همین امــر را دســتمایه طــرح دیــد

 داند.می
نگاری )؛ کتیبــه٤٦٤/ ٤نگاری و قرآن»؛ «رابرت هویلنــد و ونشــاپورتر» (همــان: مدخل «کتیبه  -٤

هاست؛ یعنی متونی که برای دوام بیشتر بر سطحی سخت چون یادمان بنا، ســنگ، وهش یا علم کتیبهپژ
های اســالمی تفاده از قــرآن در مجموعــه کتیبــهاند. اســ لوح، نشان، سکه، ظرف، و جز آن نگاشته شــده

ها نیز بهبحث اصلی مقاله موردبحث است. در این مقاله نویسنده به علت استفاده از آیات خاص در کتی
 اشاره کرده است. در هر کتیبه بنا به نوع کاربردی که دارد آیات مناسب در آن استفاده شده است.

هــای ایــن مصــحف ) ازجمله بحث١٤٩/  ٥(همان:  مدخل «مصحف»؛ از «هارالد موتسکی»  -٥
درباره مفهوم اصطالحی این کلمه و چگونگی به وجود آمدن شکل مکتــوب قــرآن اســت. عــدم وجــود 

کننده اصالت قرآن، توجه به روایات اسالمی درباره وجود اولین مصاحف قــرآن های قدیمی ثابتهنسخ
 ین مقاالت است.های ااند از دیگر بحثکه توسط صحابه نگارش یافته

)؛ نویســنده در ایــن ١٥٢/ ٥های قــرآن«؛ از «فردریــک لیمهــویز» (همــان: مــدخل «مصــحف-٦
های قرآن، مصاحف صحابه پرداختــه صحف عثمانی، قرائتمدخل، به بحث درباره مفهوم مصحف، م

مشخص  است. وی در پایان مدخل پس از بحث درباره جمع قرآن توسط پیامبر یا بعد از پیامبر نتیجه را 
 باره تحقیقاتی جدیدتر انجام شود.داند و امیدوار است که دراینو روشن نمی

)؛ نویســنده در ٣٥٥-٣٣٥/  ٥(همــان:    های خطی قرآن»؛ از «فرانســوا دروش»مدخل «نسخه  -٧
های پردازد. نسخهها که در طول تاریخ میاین مقاله به بررسی اقسام نسخه خطی قرآن و تغییرات نسخه

های قرآنــی در اوایــل دوره های حجــازی و امــوی، مصــحفاز مصاحف عثمانی، مصحفخطی پیش 
ها ماننــد کاررفتــه در نســخههــای بهطهای مهم این نوشتار است. عالوه بــر بحــث از خعباسی از بحث
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 حجازی، کوفی، نسخ، ثلث و امثال آن، تقسیمات قرآنی نیز ازنظر نویسنده دور نمانده است.
)؛ بلــر در نوشــته خــود بــه ٣٨٩/  ٥ابزار نگارش»؛ از «شــیال بلــر» (همــان:  مدخل «نگارش و    -٨

فته است پرداخته است. نوع و رنــگ رویژه نگارش مصاحف به کار میابزارهایی که برای نگارش کتب به
 های دیگر مقاله است.ها یا کاغذهای مورداستفاده نیز از بحثها و انواع پوستمرکب
)؛ نویسنده این مــدخل، ٥٢٥-٥١٠/ ٥قرآن»؛ «الگ گرابار» (همان: مدخل «هنر و معماری و    -٩

های قرآنی به هنــر یا اشاره  هانوشته خود را به سه بحث اختصاص داده است. بحث اول مربوط به ارجاع
عنوان منبعی برای نقل قول از آن در های گوناگون از قرآن بهو معماری در آیات است. بحث دوم استفاده

ش آثار هنری را مدنظر قرار داده است. تزیین هنری خود قرآن نیز بحث سوم است. وی در ساخت و آرای
های غیرمســتقیم و قســمت اشــاره مســتقیم آیــات و اشــاره بخش اول آیاتی را که به هنر اشاره دارند، به د

 تقسیم کرده است.
ه کنتــاکی مدخل «قرآن و خوشنویسی»؛ مولف «اولیور لیمن»، اســتاد بخــش فلســفه دانشــگا  -١٠
)؛ اولیــور لــیمن در ایــن مــدخل بــه ماهیــت ٤٥٢:  ١٣٩١متحده (لیمن، دانشنامه قــرآن کــریم،  ایاالت

پردازد و تأثیر اسالم را در تبــدیل خــط عربــی بــه خطــی زیبــا و می میهای دارای خط سانوشتاری زبان
سیاسی بر رشد خــط دهد. پیدایش خط متصل و تأثیرات اوضاع اجتماعی و پیچیده مورد تأکید قرار می

های دارای خوشنویســی های دیگر است. وی در ضمن مباحث خــود بــه کارکردهــای کتیبــهنیز از بحث
دارای اطالعات مهمی درباره تاریخ فرهنگــی، سیاســی، اجتمــاعی، اقتصــادی و ها را  کند و آناشاره می

خوشنویســی و ارتبــاط آن بــا  داند. تأثیر ایــران و عثمــانی درها میدینی زمان نگارش و مکان نگارش آن
 ها نیز از اشارات نویسنده در این مدخل است.حکومت
)؛ اینکه چــرا ٤٨٦گیل کانادا (همان:    مدخل «قرآن و کتابت»؛ «آدام گاجک» از دانشگاه مک  -١١

عنوان جــوهر بــرای نوشــتن کتــاب الهــی هنرمندان به نوشتن قرآن کریم روی آوردند و از چه مــوادی بــه
هــای متنــوع در های مدخل قرآن و کتابت را شــکل داده اســت. رنگشده است، اولین بحثاستفاده می

 مصاحف دارای کارکردهای مختلفی در مصاحف بوده است.
متحــده مدخل «قرآن و هنر»؛ «اولیور لــیمن» اســتاد بخــش فلســفه دانشــگاه کنتــاکی ایاالت  -١٢

درباره هنر پرداخته است. در ادامه این مقالــه بــه )؛ نویسنده در ابتدا به تحلیل دیدگاه قرآن ٤٩٨(همان:  
یین، هنرهایی که به شکلی تحت تــأثیر اســالم بــوده، پرداختــه شــده اســت. خوشنویســی، هندســه، تــز

اند. برخی از اشکال موسیقی مانند اذان دارای ماهیتی دینــی قلمــداد موسیقی، تالوت قرآن از این جمله
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امام جماعت مورداحترام است به دلیل نحوه تلفظ نماز به عربــی و اند. ازنظر وی یکی از دالیلی که شده
کننــد، در تــالوت رعایــت میاز برخوانی قرآن است. اصول و هدفی که قاریان قرآن در اجرای موسیقی  

 هایی از نویسنده مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.ها، همراه با تحلیلکنار خاستگاه آن
هایی است که اطالعات ســودمندی را مایکل آلبین» یکی از مدخلمدخل «چاپ قرآن»؛ از «  -١٣

المعــارف (مک اولیــف، دایرة نمایددرباره تاریخ چاپ قرآن کریم در اروپا و کشورهای اسالمی ارائه می
های قرآن مانند اولین قرآن چاپ شده در ونیز در )؛ توجه به نخستین چاپ٤١٣-٤٠١/  ٢:  ١٣٩٧قرآن،  
های ابتدایی این مدخل است. توجه به این مطلب که برخی از میالدی از بحث  ١٥٣٨-١٥٣٧های  سال
ی جالب مقالــه اســت. چــاپ قــرآن در هاها در هنگام چاپ دارای اشکاالتی بوده است، از بحثنسخه

های نویسنده است. توجه به تــاریخ چــاپ ســنگی کشورهایی مانند هند، استانبول، ایران از دیگر بحث
های مهم در این نوشتار اســت. چــاپ های چاپی در مصر از بحثالم و نخستین قرآنقرآن در جهان اس

طی قرآن کــریم در مصــر، پاکســتان، هنــد، قرآن کریم در عصر حاضر و اینکه با طی چه مراحل و ضواب
های شود بخشی دیگر از این نوشته است. نویسنده در پایان به چاپ نســخهلبنان به زیور طبع آراسته می

ز قرائت حفص از عاصم در کشورهایی مانند الجزائر، مراکش به قرائــت ورش، تــونس بــه روایــت غیر ا
 کند.قالون و سودان به روایت دوری اشاره می

)؛ از ١١٣-١٠٤/  ٢مدخل «تزیین و تذهیب قرآن»؛ از «شیال بلر» و «جاناتان بلــوم» (همــان:    -١٤
راستند. این کار یک هنر قدیمی اسالمی هــم بــه آهای مختلف میهای قرآن را به روش زمان قدیم نسخه

ان، های قــرآن در طــول زمــ هایی تذهیب و تزیین، تغییــرات نســخهرود. تاریخ تذهیب، روش شمار می
های مختلف قرآن مثل های بخشگذاریهایی که برای جدا کردن آیات و تزیینات حاشیه، عالمتنشانه

هــای مهــم فحات زینتی مصاحف و مــذهبان از بحثها، صرکوع، حزب، جزء و شیوه جداسازی سوره 
 این مدخل است.

رف قرآن قــرار دارد الخط قرآن» که توسط «افیم رضوان» در جلد سوم دائره المعامدخل «رسم  -١٥
الخط و توجه بــه رســم  الخط قرآن از زمان پیامبر)؛ این مدخل نیز درباره تاریخ رسم٩٧/  ٣(همان:  

 های این مدخل توجه به نقش امیرمومنان علــیرداخته است. از ویژگیقرآن در طول قرون اسالمی پ
 ).١٢٤/  ٣الخط است (همان:  در رشد دانش رسم
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 تحلیل
های مختلفی اعم از متن آیه، حاشیه، عالئم مربوط بــه صــداهای کوتــاه و بخشهر مصحف دارای  

ها، جنس پوســت یــا کاغــذ، تها، قرائسکون، عالئم وقف و ابتدا، تقسیمات قرآنی، شروع و فرود سوره 
ها، قطع و انــدازه ها و جوهرها، تذهیبزمان نگارش، شخص نگارنده، نوع خط، عد اآلّی، کارکرد رنگ

های مستشــرقان موردتوجــه صــورت کلــی یــا جزئــی در نوشــتهشود. همه این مباحــث بهمصحف، می
انش قرائــت اســت. بررســی همــه قرارگرفته است. هرکدام از این مباحث مربوط به علم و فنی در حوزه د

هم برای همه مصاحف از حوزه یک رساله دکتری فراتر اســت و الزم اســت تــا چنــدین رســاله ها آناین
 نوشته شود.باره دراین

هــا بــه روایــات اســالمی دیدگاه مستشرقان درباره مصاحف اولیه قرآن یکســان نیســت و اعتمــاد آن
 ، قابل تحقیق و بررسی است.در مقاالت متعدد مربوط به زمان رسول خدا 

 چهار. مداخل مربوط به اصول قرائات

ء بــه کــار یك شیو اساس    ریق کثیشامل بر مصاد  یقانون و قاعده کل  شه، ی ر  یاصل در لغت به معنا
ــ ٤/١٦٢٣ش:    ١٣٧٦، الصحاح،  ی رفته است (جوهر ــ قرائــت هــر    ی). قواعد کل ك از قــراء را «اصــول ی

ــ د و قرائــت بی صورت قاعده در کتب تجوابطه و بهن اصول تحت ضیند و ای » گویالقار ان شــده اســت ی
ه، یاز: تســم  ). اصــول قرائــت عبــارت اســت٢/١٥٥٦ش:    ١٣٨٩پژوهــی،  ، دانشــنامه قرآنی(خرمشاه

ــ ل، تخفیان، اخفا، قلب، تســهین، اشباع، ادغام، اظهار، بین، مّط، قصر، اعتبار، تمک یبسمله، مّد، ل ف، ی
ق، روم، اشــمام یظ، ترق یق، فتح، فغر، ارسال، اماله، بطح، اضجاع، تغلیحقم، نقل، تیل، تتمید، تثقی تشد

 ).٤٦ش:   ١٣٧٦، دی درآمدی بر علم تجو درو، یو سف ی، عالمیجزرو اختالس (ابن
تــوان عناوین مداخل ذیل همگی در راستای تحلیل یک یا چند بخش از اصول قرائات است کــه می

دکتری توسط متخصصان علوم و فنون قرائات موردنقــد و تحلیــل   نامه یا رسالهخود در یک یا چند پایان
 قرار گیرد.

باره تالوت قرآن کریم است  مدخل «تالوت»؛ از «اناگید»، یکی از مداخل نسبتًا مفصل در   -١
)؛ تحلیل اصطالح تالوت قرآن، معرفی  ٢٤٦-٢٣٠/  ٢:  ١٣٩٧المعارف قرآن،  (مک اولیف، دایرة 

خود قرآن کــریم، بررســی احادیــث مربــوط بــه تــالوت قــرآن، از    دانش تجوید، تالوت از دیدگاه 
است، بحــث  هایی که در این مدخل بدان پرداخته شده  های این مدخل است. ازجمله بحث بحث 

هایی است که در این مقاله به  از آداب تالوت قرآن کریم است. تحلیل آداب باطنی تالوت از بحث 
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در بسیاری از مباحث از منابع اهل ســنت بهــره بــرده    شکل ویژه به آن پرداخته شده است. هرچند 
های  ی از بحث تر نمود. یک های شیعه این مباحث را کامل توان با افزودن دیدگاه شده است؛ اما می 

مهم این مدخل، تاریخ و گسترش قرائات است که در آن به معرفی قاریان و تبیین اصطالح قاریان  
ساختار دانش تجوید و مباحث هر قســمت در ایــن دانــش    و قراء سبعه پرداخته شده است. تحلیل 

ــ به  رآن،  عنوان نظام تجوید در این مدخل موردبررسی قــرار گرفتــه اســت. آداب حفــظ و تــالوت ق
هــای  تحلیل مفهوم ادب، تحفیظ و التزاماتی که حافظ قرآن باید به آن متعهد باشــد ازجملــه بحث 

شناســی و مهــارت  رآن کریم بــا عنــوان زیبایی این بخش از مدخل است. نظام موسیقیایی تالوت ق 
ای همچون فارابی در رشد و تکمیل موسیقی موردنظر نویسنده قــرار گرفتــه  تالوت و نقش فالسفه 

های پایانی این مدخل توجه به جایگاه قــرآن و تــالوت آن در ســده اخیــر در میــان  است. از بحث 
و توجه به قرائت قرآن در اندونزی و    کشورهای اسالمی است. تحلیلی از بیداری اسالمی در مصر 

 آید. های این بخش به شمار می برگزاری مسابقات قرائت قرآن کریم از بحث 
)؛ موضوع مقاله مربوط به قرائــات ٣٧١/  ٤؛ «فردریک لیمهویز» (همان:  مدخل «قرائات قرآن»  -٢

نت بــر ایــن عقیــده های آن در جهان اسالم است. مقاله تحت تأثیر روایــات اهــل ســ قرآن کریم و روش 
کــه ایــن قرائات را جایز دانسته و در زمان پیامبر نیز رواج داشته اســت. درحالی  است که پیامبر اکرم 
هــای احــرف ســبعه نیــز اســت. همچنــین روایت  بیتاریخ صحیح و روایات اهلعقیده برخالف ت
ها وجــود دارد. وی ه روایتهای دیگری نیز دربارکه توجیهها دانسته شده است، درحالیمربوط به قرائت

های این قرائت با قرائت مصحف عثمانی اشاره دارد. مسعود را مهم ارزیابی کرده و به اختالفقرائت ابن
هــای قبــل از خــود و رواج برخــی از قرائــات مطــابق بــا یر مصحف عثمانی بر محــدود کــردن قرائتتأث

مجاهــد درزمینــه حصــر قرائــات و ی ابنهاهای مقاله است. فعالیتمصحف عثمانی نیز از دیگر بحث
علت انتخاب برخی قرائات توسط وی و تأثیری که بر جهان اسالم گذاشــت، موردتوجــه نویســنده قــرار 

مجاهــد ســبب شــد تــا شود که حمایت حکومــت عباســی از ابنه است. وی این نکته را متذکر میگرفت
مجاهــد قرائت از سوی عالمــان بعــد از ابندیدگاه وی در جهان اسالم نشر پیدا کند. وی معیار انتخاب  

کند و معتقــد اســت کــه تفســیر ابوالقاســم محمــد بــن جــزی غرنــاطی در جزری را بحث میمانند ابن
رش از قرائت ورش از نافع پیروی کرد به این دلیل که در اندلس و سایر کشــورهای مغــرب متــداول تفسی

یایی قرائات در طــول تــاریخ اســالمی اســت کــه های مهم مربوط به قرائات گسترده جغرافبود. از بحث
ت پیشرفت نویسند که امروزه دانش قرائموردتوجه نویسنده قرار گرفته است. وی در پایان مقاله خود می
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ها اختالفــات موجــود هایی از قرآن است که حاشیه آنفراوانی داشته است. این امر به دلیل چاپ نسخه
تایی آمده است. البته این امر که نویســنده بیــان کــرده تایی یا چهاردهبین قرائات مقبول بر اساس نظام ده

پیشرفت قرائات را عالوه بر آن مدیون توان عاملی جزئی برای علت رواج باشد؛ اما باید عامل  است، می
 ها از این امر دانست.های برخی از حکومتهایی مثل االزهر و یا حمایتدانشگاه
ها و لغــت موجــود در )؛ توجه به لهجه٥٨٥/  ٤افائل تالمن» (همان:  ها»؛ از «رمدخل «گویش  -٣

این مقالــه اســت. همچنــین ارتبــاط های های ادبی قرآن از بحثقرآن کریم و تأثیر آن بر تفسیر و تحلیل
های موجود در قرآن که برگرفته از لغــات قبائــل مختلــف عــرب اســت، بــا روایــت ســبعه احــرف لهجه

بــاره قرار گرفته است. وی در این مدخل به تحقیقات برخــی مستشــرقان دراین  موردنظر «رافائل تالمن»
 کند.مانند کوفلر و رابین و نولدکه اشاره می

)؛ دانش نقد ادبی و یــا نقــد ٣٨٧-٣٧٠/  ٥متنی قرآن»؛ از «جیمز بلمی» (همان:    مدخل «نقد  -٤
البته توجه به محاسن یک مــتن  پردازد.هایی است که به بررسی خطاهای متنی یک متن میمتن از دانش

ماند. نویسنده این مقاله به دنبال بررســی خطاهــای موجــود در مــتن قــرآن گر دور نمینیز ازنظر تحلیل
گیرد. محــور اصــلی هرچند معترف است که این مطلب موردعالقه دانشمندان اسالمی قرار نمی  است، 
شــود تــا های مختلف باعث مید عبارت های وی قرائات قرآن کریم است. اختالف قرائات و وجوبحث

 وســیله مباحــثرسد، کسانی که محققان مسلمان بهدرصد خطا از دیدگاه نویسنده باال برود. به نظر می
تنها توانند بسیاری از سخنان جیمر بلمی را پاســخ دهنــد تــا نشــان دهنــد کــه نــهاحتجاج در قرائات می

فرضی درست نیست و همه قرائات مشهور بــر اســاس خطای متنی در قرآن وجود ندارد، بلکه خطاهای  
 های اصیل عربی و دارای توجیه ادبی هستند.لهجه
از دانشــگاه ســارایوو از کشــور بوســنی و هرزگــوین   مدخل «تجوید»؛ مؤلف «نــواد کــاهتران»  -٥

 پــردازد.)؛ نویسنده در این مدخل به معرفی دانش تجویــد می١٢٠:  ١٣٩١(لیمن، دانشنامه قرآن کریم،  
ارزش این دانش و جایگاهی که بر اساس احادیث اسالمی دارد از دیگر مباحث مطرح شده است. علم 

های این دانــش دانســته شــده اســت. ا تجوید القرآن همگی نام التجوید، فن التجوید، احکام التجوید ی
یــرات هــای قــرآن، اشــکال وقــف و ابتــدا و تغیهای مختلفی مانند تلفظ واکدانش تجوید دارای بخش

عنوان بخشــی از خوشــه هــا در درون یــک واژه و یــا بــهآواشناختی است که درنتیجه تــأثیر متقابــل واک
ع بحثی که نویسنده در قسمت آخر موردتوجه قرار داده اســت همــان دهد. درواقزنجیری واژگان رخ می

آن از دیگــر  احکام حروف است. اقسام قرائت قرآن به لحاظ سرعت به ترتیل، حــدر و تــدویر و تحلیــل
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 های مقاله است.بحث
مدخل «حروف»؛ مؤلف «افنان فتانی» از دانشــگاه ملــک عبــدالعزیز عربســتان ســعودی    -٦

شود که نویسنده در آن به  دخل در راستای تکمیل مدخل تجوید ارزیابی می )؛ این م ٢٠٢(همان:  
ها  ه و نحوه خوانش آن طور ویژه بر حروف مقطع پردازد و به تحلیل حروف الفبای عربی در قرآن می 

هــای  شود. رابطه حروف مقطعه و مخارج حروف عربی و صفات ایــن حــروف از بحث متمرکز می 
 این مقاله است. 

)؛ اســتفان وایلــد در ٤١٥رائت قرآن»؛ «استفان وایلد» از دانشگاه بن آلمــان (همــان: مدخل «ق  -٧
غوی و کاربرد قرآنی قرائت را موردبررســی مقاله خود در ابتدا کلمه قرائت را معنا کرده است و ازلحاظ ل

 دانــد:قرار داده است. وی سنت مسلمانان در مورد چگونگی خواندن قــرآن را در ســه حــوزه اصــلی می
الف: تلفظ صحیح و واضح حروف صــامت و حــروف مصــوت. ب: قواعــد وقــف و ابتــدا ج: ویژگــی 

ویــد اســت و بخــش دوم مربــوط بــه موسیقیایی و تک نوایی قرائت قرآن. بخش اول مربوط به دانش تج
آید که معتقد اســت: دانش وقف و ابتدا و بخش سوم مربوط به صوت و لحن است. از سخنان وی برمی

قرائت عمدتًا شفاهی بوده است و مکتوبی جدی وجود نداشته است. تعبیــر عجیــب   امبردر زمان پی
نویســد: بســیاری از هــزاران . وی میوی در پایان نوشته او حاکی از تحلیل نادرست او از قرائات اســت

پرداختند. البته اگر منظور وی از یک قرائت، های پساعثمان به جزئیات تلفظ و مصوت سازی میقرائت
الحروف کلمه قرائت را بــه ها باشند، شاید بتوان به ازای هر یک از فرش الحروفقرائت یک کلمه یا فرش 

 کاربرد که این امر متداول نیست.

 خل مربوط به قرآن و سبک زندگیپنج. مدا

های مفید درباره نقش و کــاربرد مدخل «قرآن در زندگی روزمره» از «نصر حامد ابوزید» از مدخل
)؛ وی مــراد ٣٥٣/  ٤:  ١٣٩٧المعارف قــرآن،  زندگی روزمره مسلمانان است (مک اولیف، دایرةقرآن در  

دانــد. مــراد از مــردم، افــرادی هســتند کــه در های غیرعبادی روزانه مردم میاز زندگی روزمره را فعالیت
د. کتــاب بــاره اشــاره دارمند نیستند. وی به ســه تــألیف مهــم دراینجامعه خود از اهمیت یا شهرت بهره 

هاســت، بــه بررســی «هتاف الصامتین» به معنای فریاد خاموشان از سید عویس که یکــی از ایــن کتاب
عبارت   ٥٥ها در مصر پرداخته است. مؤلف این اثر  کامیونها و الفاظ نوشته شده بر خودروها و  عبارت 

مکتوب» است. وی که ایــن   قرآنی را بررسی کرده است. اثر دیگر اثر ویلیام گراهام با عنوان «ورای کالم 
کتاب را در اثر سفر خود به مصر در ماه رمضان ترتیب داده است، به بررسی تالوت قــرآن در عبــادت و 
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است. کتاب دیگر اثر پادویک با عنــوان «عبــادات اســالمی» اســت کــه در آن بــه   رفتار روزمره پرداخته
ت. بخشی از نوشته نصر حامد مربوط به های قرآنی موجود در متون عبادی بسیار توجه شده اسقول نقل

ها، توجــه بــه نمازهــای عیــد و جماعــت و نقش قرآن درباره یاد خداست. تسبیح خداوند در تمام لحظه
ها، اعتکاف در مسجد، اعمال ماه مبارک رمضان از تــأثیرات قــرآن در زنــدگی مــردم ر آنحضور مردم د

 ماه مبارک بسیار جذاب ارزیابی شده است. هایهای قرآن قاریان قرآن در شباست. تأثیر نغمه
صورت مستمر در زندگی روزمــره مســلمانان از طریــق قــرآن کــریم از دیدگاه ابوزید کارکردی که به

افتد، تالوت قرآن کریم است. از دیدگاه وی محور عمده آموزش قرآن در قرون اولیه بر اســاس اتفاق می
ن ابوزید جای تأمل بســیار دارد. شــیوه تــدریجی نــزول شفاهی بوده و متن نقشی نداشته است. این سخ

ی عنوان یــک ارتبــاط دیــدارقرآن کریم نیز بر اساس توجه به نیــاز مــردم بــوده اســت. وی از تــالوت بــه
کند. توجه به تأثیرات تالوت قرآن در عوض کردن اخالق و رفتار مردم و جــذب شنیداری از قرآن یاد می

دیگری است که موردتوجه قــرار گرفتــه اســت. قرائــت قــرآن از گذشــته های  آنان به اسالم ناب از بخش
ث شده اســت صورت یک رشته درآمده است. پیشرفت فناوری باعتاکنون رشد بسیاری داشته است و به

تر شود. بخشی از این مقاله به ذکرهای قرآنی رایج میــان مــردم اشــاره دارد تا بهره بردن از این هنر راحت
عنوان نمونه بسمله، حوقله، اســتغفار، تهلیــل، کنند. بهها استفاده میه خود مکرر از آنکه در کالم روزان

ــ تحمید از جمله این اذکار هستند. همان رآن باعــث رشــد موســیقی خــاص مربــوط بــه گونه که قرائت ق
 آرایی شده است.تالوت شده است صورت مکتوب قرآن نیز باعث رشد خوشنویسی و کتاب

ترین تــأثیر قــرآن بــر همــه ابعــاد نویسد که گســتردهچنین میدر پایان مدخل ایننصر حامد ابوزید  
تفکــر و اجتمــاع اســت  زندگی روزمره مسلمانان در ســطح زبــان اتفــاق افتــاده اســت کــه ســنگ بنــای

 )٤/٣٧٠(همان:
مدخل «تعویذ»؛ از «کاتلین مالون اکانر» مدخلی است کــه بــه بحــث اشــیاء و زیــورآالتی کــه در 

کنند، مانند دعاهای خاص. در ایــن ها استفاده میآویزند و از آنها بر خویش میر و بیماریمقابل شرو
ی درمانی و روحــی آن اشــاره شــده اســت. در مدخل درباره تعویذهای قرآنی بحث شده و به کاربردها

 ).١٥٨/ ٢پایان مدخل به بحث درمانگران دینی اشاره شده است (همان:  
ــ در تکمیل این مســئله می وان مــدخل «ســحر»؛ نوشــته «گابریــل منــدل خــان» را در جلــد ســوم ت

ها برخی از ســوره های مسلمانان از دایرةالمعارف قرآن استفاده نمود که در ذیل بحث از سحر به استفاده
 ).٣٤٢/ ٣عنوان طلسم و مقابله با سحر پرداخته شده است (همان:  به
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«کاتلین مالون اوکانر» یکــی از مــداخلی اســت  گونه قرآن»؛ ازمدخل «کاربردهای عامیانه و طلسم
 ها پرداختــهها و رقیــهکه به بررسی استفاده از نیروی معنوی قرآن کریم در قالب الفاظ در قالــب طلســم

های قدیمی کارکردهای مختلفی داشته اســت. های و کتیبههای قرآنی در نوشتهاست. استفاده از عبارت 
توان به نیایش و دعا، اوراد، طلسمات مــادی، تعویــذها، ین حیث میازجمله کارکردهای قرآن کریم از ا

ای شــفاعت و بــرای گویی و استخاره، هنر خوشنویسی اشاره داشت. استفاده از قرآن بردرمانگری، غیب
تبرک جستن به آن از دیگر کارکردهای قران کریم است. بحث علمی که اوکــانر در اواســط نوشــته خــود 

های فراعبادی قرآن مانند حفاظت از بیمــاری، حادثــه، تبــرک، که آیا استفاده  مطرح کرده است آن است
). وی در پایان نوشــتار ٤٢٠  /٤توفیق، سالمتی، رزق و روزی، نمودهای کفر یا توحید هستند؟ (همان:  

گونه رایج قرآن حاصل انحراف از سنت اسالمی گیرد که تنوعات کاربردهای طلسمخود چنین نتیجه می
لکــه از کــانون مشــروعیت دینــی آن برخاســته اســت. مظــاهر مــادی و زبــانی قــرآن بــا همــه نیســت، ب

ه همیشه نیروهای محافظ و مبارک کارکردهایش و بازنمود مادی قرآن همگی دارای این قابلیت هستند ک
 کالم الهی را متجلی کنند.

 ٣٣حــدود مدخل «فرهنگ مادی و قرآن»، «پریســیال ســوچک» در کــه نســبتًا مفصــل اســت و در 
صفحه از دائرةالمعارف را به خود اختصاص داده است، به بررسی تأثیر قــرآن کــریم بــر فرهنــگ مــادی 

های مختلف مســلمانان ). وی در این مدخل به استفاده٢٦٤-٢٣١/  ٤مسلمانان پرداخته است (همان:  
پرداختــه جــای زنــدگی فــردی و اجتمــاعی مســلمانان های مربوط به آیــات در جایاز مصحف و نوشته

است. استفاده از مصاحف در مراسمات رسمی، تــالوت روزانــه، عمــل بــه قــرآن، تابلوهــای عمــومی، 
ها از آیــات بــا مضــامین و طلسم و ارتباط این اســتفاده  های مساجد، تعویذها وها، کاشیها، سکهکتیبه

های صحف قرآن و نوشتههای تأثیر مها از نمونهمفاهیم آیات و در نظر گرفتن تناسب زمانی و مکانی آن
آیات در زندگی مسلمانان است. بر این اساس قرآن و انس یا مصــحف و تــالوت آن دارای کارکردهــای 

 انگری جسم و روح بوده و هست.معنوی، سیاسی، اقتصادی، درم
شناسی و قرآن» نوشته «مایکل بیتس» را کــه در توان مدخل «سکهدر تکمیل مطالب این مدخل می

شناســی صورت اختصاصی به بحث سکهرةالمعارف قرآن آمده، معرفی کرد. این مدخل بهجلد سوم دائ
های های قرآنی در ســکهستفاده از کتیبهای از تاریخ اختصاص دارد. در این مدخل به اعنوان زیر رشتهبه

 ).٣٥٨/  ٣اسالمی و کارکردهای این کار پرداخته شده است (همان:  
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 نتیجه
 اند از:انجام شده در مقاله حاضر به دست آمد عبارت  نتایجی که از تحقیقات

ــ علوم و فنون قرائات را می  -١ وم توان در پنج دسته علوم لفظی، علــوم شــکلی، علــوم محتــوایی، عل
تواند محقــق را در پاســخگویی بندی میبندی نمود. این تقسیممحتوایی و علوم تاریخی تقسیم  -لفظی

 بهتر به شبهات یاری کند
المعارف قرآن الیدن و دانشنامه قرآن کــریم اولیــور لــیمن، در حــوزه ز بیست مدخل دایرةبیش ا  -٢

ها پاسخ ی این علوم به شبهات مطرح شده در آنتوان با فراگیراند که میشدهعلوم و فنون قرائات تدوین  
 داد.

عــاد آن، شناســی بــا همــه ابهای مختلف مربوط بــه علــوم و فنــون قرائــات، نسخهدر میان حوزه   -٣
 بیشترین توجه مستشرقان در عصر حاضر را به خود اختصاص داده است.

از مداخل بــه تحلیــل روی  اند؛ اما برخیهای تاریخی پرداختهبرخی از مداخل صرفًا به گزارش  -٤
توان با تکیه بر علوم و فنون قرائات پاسخ درخور و اند که بعضا دچار خطای در تحلیل هستند و میآورده
 ها داد.بی را به آنمناس
اند. تعداد موارد ذکر شده برای آداب های خود از جهاتی ناقص عمل کردهمستشرقان در بررسی  -٥

های آنــان بســیار نیست. از سوی دیگر توجه بــه منــابع شــیعه در بررســی  قرآن کریم از سوی آنان کامل
وی آنــان بســیار کمتــر از تــالوت کمرنگ و در مواقعی نادیده گرفته شده است. آداب تالوت باطنی از س

 ظاهری موردتوجه قرارگرفته است.
ــ دیدگاه مستشرقان درباره مصاحف اولیه قرآن یکسان نیست و اعتماد آن-٦ ات اســالمی هــا بــه روای

 در مقاالت متعدد، قابل تحقیق و بررسی است. مربوط به زمان رسول خدا 
های دانشــمندان اســالمی در ایــن ت و نوشــتههایی مانند قرائت، تجوید، احتجاج در قرائادانش  -٧
 تواند شبهات مستشرقان در حوزه قرائات و اصول آن را پاسخ گوید.ها میحوزه 
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بوســتان کتــاب، قــم: چــاپ  شاکر، محمد کاظم، قواعد وقف و ابتدا در قرائــت قــرآن کــریم،  .١١

 ش. ١٣٨٤پنجم،  
لی، جریان شناسی مطالعات قرآنــی معاصــر، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، قــم: شریفی، ع .١٢

١٣٩٩. 
 .١٣٦٦، تهران: نتشارات حکمتبیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، اصلیبا، جمیل، صانعی دره  .١٣
، دارالغوثــانی، دمشــق: ، عبد البدیع، الجوانب الصوتیة فی کتب االحتجاج للقراءاتالنیربانی .١٤

 ق. ١٤٢٧
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 ه.ق. ١٤١٦مطبعه الصباح، دمشق: چاپ ششم،    لدین، علوم القرآن الکریم، نورا   عتر،  .١٥
 ش.١٣٩٨، تهران: چاپ دوم،  فتح اللهی، ابراهیم، متدلوژی علوم قرآنی، دانشگاه امام صادق .١٦
 .١٣٩١لیمن، اولیور، دانشنامه قرآن کریم، انتشارات اطالعات، تهران:   .١٧
و نشر بین الملــل ســازمان تبلیغــات مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، شرکت چاپ   .١٨

 ش. ١٣٧٨اسالمی، تهران:  
اپ دوم، ، قــم: چــ معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، مؤسســة النشــر االســالمی .١٩

 ق. ١٤١٥
مفلح القضاة، محمد احمد؛ شکری، احمد خالد، منصور، محمد خالد، مقدمات فــی علــم  .٢٠

 .٢٠٠١/  ١٤٢٢، دارعمار، عمان:  القراءات
المعارف قرآن، موسسه انتشارات حکمــت، تهــران: چــاپ دوم، ولیف، جین دمن، دائرةمک ا .٢١

١٣٩٧. 
 khamenei.irسایت فارسی بیانات مقام معظم رهبری:. .٢٢
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 معة المصطفی العالمیةجا
Al-Mustafa International University 

 ث وزش عالی قرآن و حدیمجتمع آم
 ٣٠٢-٢٧٥ :، ص١٤٠٠پاییز و زمستان، ٣١، شماره شانزدهمل خاورشناسان، سا  یپژوهقرآن یلمدو فصلنامه ع       

 نقش علوم و فنون قرائات در پاسخگویی به شبهات مستشرقان
 محمد امینی تهرانی 
 مهدی رستم نژاد
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