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مقدمه
هر انسان عاقلی با نگاهی گذرا به قرآن مجید ،متوجه لزوم فهمیدن معانی و مفاهیم آن ميی
شود؛ گر چه هنوز اعتقاد محکمی به مبانی دينی نداشته باشد .جای شگفتی است کيه آگياه
شدگان از اين کتاب ،در صدد فهم معانی آن نیامده اند و بیشتر کسانی که خود را پیرو ايين
کتاب و خود را مخاطب آن می دانند ،در فهمیدن مفاهیم و حقايق آن سسيتی ميی کننيد.
سزاوار است که پژوهشگران در هر عصری با استفاده از زحمات پیشینیان گام های بلندتری
در راه رسیدن به اوج معارف قرآن بردارند؛ چرا که قرآن کريم طبق فرمايش قرآن ناطق امیر
المومنین علی علیه السالم ،اقیانوس بی کرانی اسيت کيه بيه عميق آن نميی تيوان رسيید و
شگفتی های آن پايان نخواهد يافت ( نهج البالغه ،خطبه .)۱۸
با توجه به افزايش روز افزون و متنيوع شيدن شيبهات مطروحيه در زمینيه قيرآن و معيارف
اسالمی ،الزم است کار خود را با پايه ای محکم و شيیوه ای ميتقن آغياز کنيیم تيا در برابير
شبهات ،سدّ شکست ناپذير فکری و اعتقادی ايجاد کنیم .تنها کتاب آسمانی کيه از تحرييف
مصون مانده و بشر از آوردن حتی سوره ای کوچک همانند آن عاجز است ،قرآن کريم است.
اين کتاب شريف برترين و آخرين پیام مکتوب خداوند و محور اتحاد تمامی مسلمانان است.
نخستین گام برای ورود به دريای بی کران معارف قرآن ،شيناخت دقیيق ايين کتياب گيران
سنگ و راه صحیح فهم آن است .از میان راههای مختلفی که برای راه يابی به معارف قيرآن
فراروی بشر قرار دارد ،نزديکترين راه بهره گیری از بیانيات نيورانی خيود قيرآن اسيت .فهيم
صحیح قرآن مجید وابسته به مقدماتی است .علوم قرآنی مباحثی مقدماتی برای تفسیر قرآن
و برداشت از آن است که از گذشته مورد توجه قيرآن پژوهيان بيوده اسيت .از صيدر اسيالم
تاکنون پیروان قرآن بررسی های زيادی درباره قرآن و مسائل مربوط بيه آن نميوده انيد کيه
حاکی از اهتمام شديد آنها به قرآن می باشد.

کتاب حاضر برای دو واحد درسی در مقطع کارشناسی برای درس علوم قرآنی در نظر گرفته
شده است که امید است مورد استفاده دانشجويان و پژوهشگران علوم قرآنی قيرار گیيرد .در
تألیف اين کتاب سعی شده گلچینی از مباحث مهم علوم قرآنی مطابق با سرفصلهای وزارت
علوم مطرح شود؛ از اين رو در فصل اول کتاب به تعريف علوم قرآنی و ضرورت شيناخت آن،
جايگاه علوم قرآنی در تفسیر ،اسامی و اوصاف قرآن ،و در ادامه به ساختار شناسی و اولین و
آخرين آيات و سور نازل شده پرداخته شده است .در فصل دوم به بیان اقسام وحی ،کاتبيان
وحی ،زبان وحی و شبهات مربوطه اقدام شده است و در فصل سوم بيه مبياحثی هيم چيون
اقسام و مراتب نزول قرآن ،حکمت های نزول تدريجی ،ترتیب و اسباب و کیفیت نزول و در
آخر به مالکهای تشخیص سور مکی و مدنی پرداخته شده است .بديهی است ديگر مباحيث
علوم قرآنی هم چون تحريف ناپذيری قرآن ،اعجاز قرآن ،ناسخ و منسوخ ،محکم و متشيابه و
 ...در جلد دوم اين مجموعه قابل طرح خواهد بود.
از معاونت محترم پژوهش و دست اندرکاران انتشارات دانشگاه ارومیه که زحمت چياپ ايين
مجموعه را پذيرفته اند ،قدردانی می کنیم و نیز از داوران و ارزيابان کتياب حجيج اسيالم و
المسلمین آقايان دکتر محمد حیدريزاد ،دکتر ابراهیم عزيزی و دکتر رضيا شيکرزاده کيه بيا
نکته سنجی های خود بر غنای کتاب افزودند و نیز از ويراستاران علميی و ادبيی کتياب بيه
ترتیب حجه االسالم و المسلمین دکتر محمد حیدريزاد و آقای دکتر بهمن نزهت به خياطر
تذکرات اصالحی و ويرايشی مفیدشان تشکر می کنیم.
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 1فصل اول :کلياتي در علوم قرآن

درس اول :مفهوم شناسی ()۱

۲

 1-1درس اول :مفهوم شناسي ()1
اهداف و کاربردهای اين درس
•

آشنايی با معنای لغوی و اصطالحی علوم قرآنی

• آشنايی با معانی واژه های علوم و قرآن
علوم قرآنی اصطالحی است درباره مسائل مرتبط با شناخت قرآن و شوون مختلف آن .فيرق
میان علوم قرآن و معارف قرآن دراين است که علوم قرآنی بحثی بیرونی است و بيه درون و
محتوای قرآن از جنبه تفسیری کاری ندارد ،اما معارف قرانی کامال با مطاليب درون قيرآن و
محتوای آن سروکار داشته و يک نوع تفسیر موضوعی به شمار می رود.

علوم قرآنی در مورد بحث های مقدماتی برای شناخت قرآن و پی بردن به آييات و مفياهیم
آن به کار می رود .در علوم قرآنی مبحثی مانند :وحی و نزول قرآن ،ميدت و ترتیيب نيزول،
جمع و تالیف قرآن ،کاتبان وحی ،توحید مصاحف ،حجیت و عدم تحريف قرآن ،اعجاز قيرآن
و ...مطرح می باشد؛ از اين رو به صیغه جمع به کار برده اند که هير ييک از ايين مسيائل در
چارچوب خود استقالل داشته و در علمی جدا شناخته می شيود و غالبيا ارتبياط تنگياتنگی
میان اين مسائل وجود ندارد .لذا میان مسائل عوم قرانی نظم طبیعی برقرار نیست تا رعايت
ترتیب میان آنها ضروری گردد .در نتیجه هر مسئله جدا از هم قابل بحث و بررسيی خواهيد
بود۱.

به اعتقاد دانشمندان علوم قرآنی ،در میان صحابه پیامبر اعظم صيلی ا علیيه و آليه ،امیير
المومنین علیه السالم از پیشگامان تفسیر و علوم قرآنی بوده است؛ البته دوره تدوين تفسيیر
و علوم قرآنی از قرن دوم آغاز شده است .يحیی بن يعمر (م۸۹ق) در اواخر قرن اول ،حسين
بصری (م ۱۱۰ق) در قرن دوم ،يحیی بن زيد معروف به فرّاء (م۲۰۷ق) در قيرن سيوم ،ابين
 - ۱معرفت ،علوم قرانی ص8

درسنامه علوم قرآنی ()۱

۳

جرير طبری (م۳۱۰ق) در قرن چهارم ،سید شريف رضی (م۴۰۶ق) در قرن پنجم و خیلی از
علمای ديگر در اين زمینه تألیفاتی داشته اند .از قرن پنجم به بعد مباحث قرآنی به صيورت
گسترده تر مورد توجه قرار گرفت و تدوين جامع انواع علوم قرآنی از قرن هشيتم بيا تيالیف
کتاب البرهان فی علوم القرآن اثر زرکشی آغاز گرديد و پس از آن کتاب االتقيان فيی عليوم
القرآن نوشته جالل الدين سیوطی(م۹۱۱ق) از مهمترين منابع علوم قرآنيی اسيت .از جمليه
تالیفات مهم در قرن اخیر در زمینه علوم قرآنی می توان به کتاب مناهل العرفان فيی عليوم
القرآن ،تالیف محمد عبد العظیم زرقانی ،تاريخ قرآن تالیف محمد رامیار ،البیان فيی تفسيیر
القرآن تالیف آيت ا سید ابوالقاسم خوئی ،قرآن در اسالم تالیف عالمه سيید محمدحسيین
طباطبايی ،التمهید فی علوم القرآن تالیف آييت ا محميدهادی معرفيت و قيرآن شناسيی
تالیف آيت ا

محمدتقی مصباح يزدی اشاره کرد .

 1-1-1معنای لغوی علوم قرآن

به منظور تعريف علوم قرآن ،ابتدا هريک از ايين دو کلميه در لغيت و اصيطالح و سيپس بيه
صورت ترکیب مورد بررسى قرار مى گیرد:

 2-1-1علوم

اين واژه جمع «علم» است .علم در لغت بيه معنياآ آگياهى در مقابيل «جهيل و نيادانى» و
مترادف با شعور و شناخت است .اما «علوم» در کاربرد حکیمان ،متکلمان ،دانشمندان شيرع
و عالمان مدون علوم ،معانى اصطالحى مختلفى به خود گرفته است .علوم در اصطالح اخیير
(علماآ تدوين) به علوم قرآن نزديکتر است زيرا علوم قرآن در ساختار علمى مدون ،سامان
يافته است .علوم در اصطالح اين افراد بر دانشهاآ نظام يافته در جهتى واحد ،اطالق شيده

درس اول :مفهوم شناسی ()۱

۴

است ،خواه وحدت در موضوع باشد يا در غايت و خواه آن دانشها ،تصور باشد يا تصيديق و
خواه آن تصديقات ،مسائلى کلى باشد -که غالبا چنین است -يا جزئى و

تخصصى۱.

 3-1-1قرآن

درباره واژه قرآن ،آراء مختلفى ارائه شده است .اين اظهارات را مى توان به دو دسته تقسيیم
کرد .دسته اول ،مواردآ که قرآن را جامد دانسته است؛ دسته دوم ،مواردآ که آن را مشتق
گرفته است .اما در مورد نخست (جامد و اسم علم بودن) زرکشی و به دنبال او سیوطی ،به
نقل از خطیب بغدادی و بیهقی آورده اند که شيافعی در رواييت خيود از قرائيت ابين کثیير،
«قرآن» را غیر مهموز مى خواند ولى «قرأت» را به همزه قرائت مىکرد .شافعى ميى گفيت:
قرآن ،اسم کتاب خداوند و غیر مهموز و همانند اسمهاآ تورات و انجیل است .سیوطى ،خود
نیز همین نظر را برگزيده است .اما در مورد دوم(مشتق بودن) اختالف بیشتر اسيت .برخيى
آن را صحیح سالم و مشتق از «قرن» دانسته اند .قرن به معناآ ،ضيمیمه کيردن و در کنيار
هم نهادن است و از آنرو که سوره ها و آيه ها و کلمه هاآ قرآن ،در کنار هم ،بيه يکيديگر
ضمیمه شده ،قرآن نام گرفته است ،اين گفتار از آن اشعری ( ۳۲۴ق) اسيت .فيرّاء( ۲۰۷ق)
نیز قرآن را صحیح سالم و هم ساختار «قرائن» (جمع قرينه) دانسته اسيت؛ زييرا آييات آن،
يکديگر را تصديق مى کند و به همديگر شباهت دارد ،از اين رو قرينه يکديگر است .برخيى
آن را صحیح مهموز و مشتق از «قرأ» گرفته اند؛ در اين میان لحیانی ( ۲۱۵ق) ميى گفيت:
«قرآن» مهموز و همانند رجحان و غفران ،مصدر «قرأت» است و از باب نامگذارآ مفعول به
مصدر« ،کتاب مقروء» قرآن نام گرفته است .قرآن مجید ،از اين نام خود«قيران» حيدود ۵۸
مورد و بیشتر از ديگر نامهايش نام برده

-۱
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است۲.

۵

درسنامه علوم قرآنی ()۱

 4-1-1علوم قرآن

علوم قرآن در لفظ ،يک ترکیب اضافى (مضاف و مضاف الیه) است .اضافه ايين دو لفيظ ،بيه
همه علوم و معارف مربوط به قرآن اشاره دارد و لفظ «علوم» آن ،جمع است زيرا مراد از آن
يک علم مرتبط با قرآن نیست بلکه مقصود هميه عليومى اسيت کيه در خيدمت قيرآن و ييا
مستند به آن است .بر اين اساس علومى چون تفسیر ،قراءات ،رسيم الخيط ،اعجياز ،اسيباب
النزول ،ناسخ و منسوخ ،اعراب قرآن ،غريب القرآن ،علوم دينيى و زبيان عربيى و  ...را در بير
دارد .به ديگر عبارت ،اين مرکب اضافى ،هم شامل «علوم فی القرآن» و هم «علوم للقيرآن»
است .اما «علوم فى القرآن» که -تقريبا به معناآ وصيفى (العليوم القرآنیين) نزدييک اسيت-
همان دانشهاآ قرآنى است يا دانشهايى که در آيات الهى وجود دارد و از قرآن بيه دسيت
مى آيد .اين معنى نزد پیشینیان متداول بود و برخى قرآن را شامل همه علوم (علوم عیان و
پنهان اعتقادآ و عملى دينى و هم علوم دنیوآ) مى دانستند .اما در «علوم القرآن» معنياآ
اضافى از ترکیب علوم القرآن -که شامل همه علوم دينى و عربى بود -رخت بربسته و بيراآ
علمى مدون ،علم و اسم خاص شده است که از آن به اصطالح عليوم قيرآن تعبیير گردييده
است .موضوع علوم قرآن ،بررسى قرآن مجید از جنبه هاآ مختليف و ميرتبط يياد شيده در
تعريف است .فائده اين علم ،به فرهنگ واال و فراگیر قرآن مجید و شناخت معارف ارزشيمند
آن و آمادگى دفاع خوب از حريم آن و آنگاه آسانى ورود به تفسیر قرآن ،باز مى

گردد۱.

 5-1-1مفهوم لغوی واژه قرآن

درباره اشتقاق و تلفظ و مفهوم لغوی قران در بین صاحبنظران افکار و نظرات متفاوتی وجود
دارد که در ابتدا به شرح آن می پردازيم:

-1
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۶

" 6-1-1قرآن" اسم جامد

برخی از علما و صاحبنظران معتقدند اين واژه از هیچ مبدئی مشتق نشده بلکه در ابتدا برای
کالم الهی وضع شده و در زبان عربی نیز کاربرد و سابقه استفاده نداشته است .از میان علميا
و صاحبنظران ،شافعی اين سخن را تبیین و تايید نموده که قيران از ريشيه ديگيری گرفتيه
نشده است .زيرا اگر مشتق از (قَرءَ) بود ،در آن صورت به هر چیز خواندنی لفظ قيرآن تعليق
می گرفت۱.سیوطی نیز بعد از ذکر و بررسی آراء ديگيران بيه تايیيد نظير شيافعی پرداختيه
است۲.

" 7-1-1قرآن" اسم مشتق و مهموز

برخی علما و انديشمندان واژه قرآن را مشتق از ريشه (قراَ) به معنيی ( جميع و گيردآوری)
گرفته اند . ۳.علت اين تسمیه آن است که ايين کتياب ثميره و نتیجيه هميه کتابهيای انبیياء
پیشین را در خود جمع کرده و جمیع همه علوم است .برخی نیز قيرآن را اسيمی مشيتق و
مهموز از (قراَ) به معنی قرائت و پیرو هيم آوردن و خوانيدن آورده انيد .چيون قياری هنگيام
تالوت قرآن ،حروف و کلمات آن را به دنبال هم می آورد ،به همین جهت آن را قرآن نامیده
اند.

1

 -الزبیدی ،تاج العروس .ج 1ص .371اصفحانی ،المفردات فی غریب القران ،ص  .669زرقانی ،مناهل العرفان فی علووم

القران ،ج 1ص .14
 - 2سیوطی ،االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص144
3

 -خلیل بن احمد ،العین ،ج ،5ص .205ابن منظور ،لسان العرب ،ح1ص  .128جوهری ،الصوحاح تواج الل وه و صوحاح

العربیه ،ج ،1ص65

۷
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" 8-1-1قرآن" اسم مشتق و غير مهموز

گروهی از لغت شناسان واژه (قرآن) را مشتق از (قرنَ) به معنای ضمیمه کردن دو چیيز بيه
يکديگر دانسته و در نتیجه مجموعه سوره ها و آيه ها و حرف ها را قرآن نامیده

اند۱.

بعضی از علما واژه قرآن را مشتق از (قرائن) جمع( قرينه) دانسته و از آن جهت آن را قيرآن
خوانده اند که آيات آن قرينه و مثل همديگر است و قسمتی قسمت ديگر را تايید می

۱

کند۲.

 -فخر رازی ،مفاتیح ال یب ،ج 5ص .253سیوطی ،االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص  .144زرقانی ،مناهول العرفوان فوی

علوم القران ،ج ،1ص14
 - ۲صبحی صالح ،مباحث فی علوم القرآن ،ص .18مناع القطان ،مباحث فی علوم القرآن ،ج ،1ص16

درس دوم :مفهوم شناسی ()۲

۸

 2-1درس دوم :مفهوم شناسي()2
اهداف و کاربردهای اين درس:
•

آشنايی با محدوده مباحث علوم قرآنی

• آشنايی با ضرورت و فوايد شناخت علوم قرآن
• آشنايی با جايگاه علوم قرآن در تفسیر
•

آشنايی با منابع مفید در زمینه علوم قرآنی

• آشنايی با اسامی و اوصاف قرآن
برای ورود به هر علمی الزم است آن علم تعريف و هدف و قلمرو آن مشخص شود تا اينکيه
هدف از آموزش و مقصود و مقصد آن تبیین گردد .درباره تعريف دانش علوم قيرآن ،علميا و
محققان قرآنی تعاريفی را ارائه داده اند که برای روشن شدن اين مسئله به اهم اين تعياريف
اشاره می شود:
 1-2-1تعریف علوم قرآن

هر علمی را که در خدمت قرآن بوده يا مستند به آن باشد ،مشتمل بر علوم قرآنی است .لذا
علوم قرآن ،علم تفسیر ،علم قرائات ،علم رسم الخط قرآن ،علم اعجازقرآن ،علم اسباب نزول،
علم اعراب قرآن ،علم غريب القرآن ،علوم دينی ،علم لعت و غیر اينهيا را شيامل ميی

شيود۱.

سیوطی مفهوم علوم قرآنی را از اين هم فراتر برده و حتی علم هیات ،هندسه ،طب و ماننيد
آن را جزء علوم قرانی برشمرده است و قرآن را مشتمل بير اينهيا دانسيته اسيت ۲.برخيی از
پژوهشگران انواع علومی را که علوم قرآن شامل آنها می شود ،به سه دسته تقسیم کرده اند:

 -۱زرقانی ،مناهل العرفان فی علوم القران ،ج ،۱ص۲۳
 - ۲سیوطی ،االتقان فی علوم القرآن ،ج ،۲ص ۳۳۸

۹

درسنامه علوم قرآنی ()۱

• علومی که به صورت مستقیم در خدمت قرآن است و مفسر را برای رسیدن به معيارف
قرآنی کمک می کند.
• علومی که قرآن را موضوع بحث قرار داده و درباره آن بحث می کند.
• علومی که از قرآن استنباط می

شود۱.

گفتنی است که علوم قرآن دارای دو مفهوم عام و خاص است .در مفهوم عام ،تمام علومی را
که به گونه ای با قرآن مرتبط اند ،پوشش می دهد و در مفهوم خاص تنها عليومی را شيامل
می شود که از قرآن استخراج می شوند .علوم قيرآن در اصيطالح دانيش خاصيی اسيت کيه
موضوع آن قرآن باشد و آنچه را که درباره اين کتاب الهی مطرح است ،بررسی می

کند۲.

 2-2-1ضرورت شناخت و فواید علوم قرآن

شايد اين سوال به اذهان متبادر شود که مهمترين مسئله در مورد قرآن ،شناخت مفياهیم و
معارف واالی قرآن و يا به عبارت ديگر فهمیدن محتوای کالم هيدايت بخيش الهيی اسيت و
پرداختن به علوم قرآن ضرورتی ندارد .هر چند مقصد نهايی و هيدف اعليی پیراميون قيرآن،
شناخت معارف واالی آن است ،اما بدون بررسی مسائل علوم قران ،حداقل در برخيی زمینيه
ها ،تفسیر قرآن و دست يابی به آموزه های آن بر پايه ای استوار بنا نخواهد ششد .پرداختن
به علوم قران فوائدی را در بر دارد که ضرورت پرداختن به آن علم را تبیین می کند.
 3-2-1جایگاه علوم قرآن در تفسير

شايان ذکر است که اصطالح علوم قرآن با آنچه در سده های نخستین مصطلح بود ،متفاوت
است .علوم قرآن در گذشته بر مباحث تفسیری اطالق می شد و تفسیر ،علمی از علوم قرآن
 - ۱عتر ،علوم القرآن الکريم ،ص۷
 - ۲باقری علی اوسط ،علوم قرآن ،چیستی ،چرايی و چگونگی ،قران شناخت ،ش ،۱ص۳۷

۱۰
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بوده است .علوم قرآن عموما نگاهی از بیرون به قرآن دارد نه از درون .بر خالف علم تفسيیر
که مستقیما به محتوا و آيات قرآن می پردازد و نگاهی درونی دارد .علوم قرآنيی مقدميه ای
برای تفسیر و معارف قرانی است .اکثر مباحث علوم قرآن ،مقدميه و پيیش نیياز فهيم قيرآن
است و بدون شناخت آنها ،اساسا فهم قرآن به عنوان کتابی اسمانی ممکن است دشوار باشد.
مانند بحث اعجاز قرآن که بدون فهم آن ،آسمانی بودن و الهيی بيودن قيرآن بير ميا روشين
نخواهد شد.
بعضی از مباحث علوم قرآنی در شمار مبانی تفسیر است و از اين جهت ،در فهم قرآن نقيش
آفرينی می کند .برای دستیابی به معنا و محتوای يک متن ،مسائل و موضوعاتی وجيود دارد
که بايد قبل از وارد شدن در فهم متن ،آنها را مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
در فرمايشات امامان معصوم(ع) لزوم شناخت برخی مباحث علوم قرآن برای تفسیر صيحیح
قرآن ،مورد تاکید قرار گرفته است .نقل شده است که امام علی(ع) به يکی از قضات برخورد
کرد و از وی پرسید :آيا ناسخ را از منسوخ می شناسی؟ وی گفت :خیر .حضرت علی(ع) بيه
وی فرمود :خود و ديگران را به هالکت انداخته ای ،هر حرفی از قرآن دارای وجوهی
 4-2-1مهمترین کتب موجود در زمينه علوم قرآن

 -۱الوقوف از شیبن بن نصاح مدنی (متوفای .)۱۳۰
 -۲معانی القرآن از يحیی بن زياد فرّاء (متوفای )۲۰۷
 -۳رغیب از محمد بن عمر واقدی (متوفای .)۲۰۷
 -۴غلط رجال از محمد بن عمر واقدی ( متوفای .)۲۰۷
 -۵اعجاز القرآن از ابوعبیده معمّر بن المثنی(متوفای .)۲۰۹
 -۶فضائل القرآن از ابوعبیده قاسم بن سالم (متوفای .)۲۲۴

 - ۱عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص۱۲

است۱.
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۱۱

 -۷المقصور و الممدود از ابوعبیده قاسم بن سالم (متوفای .)۲۲۴
 -۸غريب القرآن از ابوعبیده قاسم بن سالم (متوفای .)۲۲۴
 -۹ناسخ و منسوخ از ابوعبیده قاسم بن سالم (متوفای .)۲۲۴
 -۱۰اعجاز القرآن از ابوعبیده قاسم بن سالم (متوفای .)۲۲۴
 -۱۱ناسخ و منسوخ از احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی (متوفای حدود .)۲۵۰
 -۱۲غريب الفاظ قرآنی از ابوزرعه عراقی (متوفای .)۲۶۴
 -۱۳ثواب القرآن از ابوعدا احمد بن محمد بن سیار (متوفای .)۲۶۸
 -۱۴کتاب القرائه از ابوعدا احمد بن محمد بن سیار (متوفای .)۲۶۸
 -۱۵تاويل مشکل القرآن از ابو محمد عبدا بن مسلم (ابن قتیبه) (متوفای .)۲۷۶
 -۱۶تفسیر غريب القرآن از ابو محمد عبدا بن مسلم (ابن قتیبه) (متوفای .)۲۷۶
 -۱۷اعراب القرآن از ابو محمد عبدا بن مسلم (ابن قتیبه) (متوفای .)۲۷۶
 -۱۸قرائات از ابو محمد عبدا بن مسلم (ابن قتیبه) (متوفای .)۲۷۶
 -۱۹اعراب القرآن از ابوالعباس محمد بن يزيد مبرّد نحوی (متوفای .)۲۸۶
 -۲۰فضائل القرآن از ابو عبدا محمد بن ايوب بن ضريس (متوفای .)۲۹۴
 -۲۱الحاوی از محمد بن خلف بن مرزبان (متوفای .)۳۰۹
 -۲۲التنزيييه و ذکيير متشييابهات القييرآن از ابييو محمييد حسيين بيين موسييی نييوبختی
(متوفای.)۳۱۰
 -۲۳المصاحف از ابوبکر بن ابی داوود عبدا بن سلیمان سجستانی (متوفای .)۳۱۶
 -۲۴الناسخ و المنسوخ از ابوبکر بن ابی داوود عبدا بن سيلیمان سجسيتانی (متوفيای
.)۳۱۶
 -۲۵السبعن فی القرائات از ابن مجاهد ابوبکر احمد بن موسی (متوفای .)۳۲۴
 -۲۶البیان فی اعراب القرآن از ابو البرکات عبدالرحمان انباری (متوفای .)۳۲۸
 -۲۷عجائب علوم القرآن از ابو البرکات عبدالرحمان انباری (متوفای .)۳۲۸
 -۲۸فضائل القرآن از محمد بن يعقوب کلینی (متوفای .)۳۲۸

۱۲

درس دوم :مفهوم شناسی ()۲

 -۲۹غريب القرآن از ابوبکر محمد بن عزيز سجستانی.
 -۳۰اعراب القرآن از ابوجعفر احمد بن محمد نحّاس (متوفای .)۳۳۸
 -۳۱الناسخ و المنسوخ از ابوجعفر احمد بن محمد نحّاس (متوفای .)۳۳۸
 -۳۲معانی القرآن از ابوجعفر احمد بن محمد نحّاس (متوفای .)۳۳۸
 -۳۳نُکَتُ القرآن ابومحمد قصّاب محمد بن علی کرخی (متوفای حدود .)۳۶۰
 -۳۴احکام القرآن از ابوبکر احمد بن علی رازی جصّاص (متوفای .)۳۷۰
 -۳۵الحجّن فی القرائات از ابوعلی فارسی (متوفای .)۳۷۷
 -۳۶النکت فی اعجاز القرآن از ابوالحسن علی بن عیسی رمانی (متوفای .)۳۸۶
 -۳۷االستغناء از محمد بن علی ادفوئی (متوفای .)۳۸۸
 -۳۸بیان اعجاز القرآن از ابو سلیمان حمد بن محمد بُستی خطابی (متوفای .)۳۸۸
 -۳۹اعجاز القرآن از ابوبکر محمد بن طیب باقالنی (متوفای .)۴۰۳
 -۴۰تلخیص البیان از ابو الحسن محمد بن الحسین شريف رضی (متوفای .)۴۰۴
 -۴۱حقائق التاويل از ابو الحسن محمد بن الحسین شريف رضی (متوفای .)۴۰۴
 -۴۲البیان فی تفسیر القرآن از آيت ا العظمی سید ابوالقاسم خوئی(ره).
 -۴۳قرآن شناسی از آيت ا محمدتقی مصباح يزدی
 -۴۴التمهید فی علوم القرآن از آيت ا محمد هادی معرفت.
 -۴۵علوم قرآنی از آيت ا معرفت.
 -۴۶تاريخ القرآن از ابوعبدا زنجانی.
 -۴۷پژوهشی در تاريخ قران کريم از دکتر سیدمحمدباقر حجتی.
 -۴۸البرهان فی علوم القرآن از ابو عبدا زرکشی.
 -۴۹االتقان فی علوم القران از جالل الدين سیوطی.
 -۵۰مناهل العرفان فی علوم القرآن از محمد عبدالعظیم زرقانی.
 -۵۱مباحث فی علوم القران از دکتر صبحی صالح.

