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 چکیده
کریم:مهروایاِت ائ در بخشی از قرائدت رایدر را بدا ، ، عالوه بر ارائه قرائتی متفاوت از قرآن 
مسددهله ایددن هددا آن هددا و نقدددانددد. چندددگونگی ایددن اسددتداللتخطئدده نمددودههددایی اسددتدالل

سدو و جایگداه از ید  ،در پرتو قرائت درسدت آن ،پژوهش است. اهمیت فهم صحیح قرآن
کدداوی ایددن بدده عنددوان مفسددران حقیقددی قددرآن از سددوی :بیددتاهددل گوندده دیگددر، اهمیددت وا

گونهسازد. تخطئه قرائت مشهور با استداللروایات را آشکار می های عقیدتی یدا هایی به 
شوند. اعتبار سندی و قوت فقه الحدیثی برخی از این روایات از تاریخی یا ادبی دیده می

از سدوی دیگدر  الخد  و اصدول قرائدتبدا رسدمهدا آن سو و سازگاری قرائت ارائده شدده دری 
کندمی  .تواند جایگاهی قابل قبول برای این روایات ایجاد 

 .، قرائت تفسیری، تخطئه قرائت.:بیتشناسی، قرائت اهلگونه :هاکلیدواژه

 مقدمه
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گزارشنگارش تدرین قرائت نبوی برای اثبات متن قدرآن مهدمشناخت . گر آن قرائت استیافته، 
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 .(saghalain@gmail.com) دانشگاه قم ) نویسنده مسئول(. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی 1

 (.krsetayesh@gmail.comدانشگاه قم )استادیار . 2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۷۹ )پیاپی ۳شماره  پنجمسال بیست و 

  ۳۳ - ۳ص  ،۱۳۹۹ پاییز

Ulumhadith 
Twenty- fifth No 3 

Autumn (Sep- Dec 2020) 
 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

4 

که نگارش اولیه قرآن عاری نقطه  .گدذاری بدوده اسدتگذاری و اعرابمصح  بوده است؛ چرا
 شته است. رو قرائت قاری نقش مهمی در شناخت آیات دا این از

گونی در دانش قرائت مطرح شده و مستندات تاریخی و روایی هم بدرای هدر قرائت گونا های 
. قرائت حفدص از عاصدم در مدینده شدهرت یافتده و در دیگدر منداطق جهدان ی  ذکر شده است
پیروانشدان را بده قرائدت  :های دیگری شهرت داشته است. امامان شدیعهاسالم احیانًا قرائت

که مردم قرائت میقرآن، همان کدردهگونه  از  :بیدتبده ایدن ترتیدب،  درل اهدل 1اندد.کنند، امر 
میان بردن اختالف در همه امور دینی و از جمله قرائت قرآن بوده است. از طرف دیگر، روایاتی 

که مناسب است قرآن :بیتاز اهل کی از آن است  که حا گونده نقل شده  ای دیگدر،  یدر از بده 
گذشته از اعتبار سندی، داللدت و فقده الحددیی ایدن روایدات هدم قرائت مشهور، خوان ده شود. 

 با قرائت مشهور نیاز به تحقیق و بررسی دارد.  :بیتبرای شناخت چرایی اختالف اهل
گسدددترده در روایدددات قرائدددت اهدددل کددده روایدددات قرائدددت  :بیدددتبدددا تحقیدددق  شددداهد هسدددتیم 

کثریددت - روایددات در لحددن و بیددان یکسددان نیسددتند. برخددی از ایددن :بیددتاهددل را هددا آن کدده ا
ای دیگر بدا عبداراتی اند و دستهتنها قرائتی متفاوت از قرائت رایر ارائه داده - دهندمی تشکیل
 - با حذف مضمون تکراری هسدتند که قریب هفتاد روایت - و مانند آن« هکذا نزلت»همانند 
بددا  - اندددتددرین دسددتهکدده مهددم - نددد. دسددته سددوماگددر الیدده اولددی معنددای آیددات بدده هنگددام نددزولبیددان

کدرده و  کده قرائدت رایدر را تخطئده  حذف مضمون تکراری حدود بیست و هشدت روایدت اسدت 
گاه همراه با استدالل ارائه داده که دسته قرائتی نوین و  اند. مسهله اصلی این پژوهش آن است 

گونده برخدورد هدا آن اتدوان بدهدایی از جهدت اسدتدالل دارنددو چگونده مدیسوم از این روایات چده 
گونه نیدز ها آن شناسی، باید میزان اعتبار سندی و داللی روایات و فقه الحدییکردو در ضمن 

 تعیین شود. 
که درباره قرائت اهدلبا وجود پژوهش و بررسدی دو دسدته اول و دوم از روایدات  :بیدتهایی 

دسدته سدوم پژوهشدی انجام شده است، درباره  - که با قرائت مشهور ناسازگارند - :بیتاهل
توصیفی به بررسدی ایدن روایدات خدواهیم پرداخدت. بدا  - انجام نشده است. ما با روش تحلیلی

کدریم را بده شدکلی مطدرح مدیکده ایدنتوجه به آن سدازند، ایدن گونده روایدات، شدبهه تحرید  قدرآن 
 نماید. پژوهش ضروری می

که نهی از قرائت مشهور کدرده با بررسی نگارندگان، مجموع روایاتی  و قرائدت  در برخی آیدات 
                                                      

 .726، ص2، جالکافی. 1
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گوندده هسددتند: رایددر را تخطئدده نمددوده کدده پنجدداه  چهدداردهانددد، سدده  روایددت بددا اسددتدالل عقیدددتی 
کدام هفدت روایدت و  دهند و روایات با استدالل تاریخی و ادبی هرمی درصد روایات را تشکیل

گ دهندد.می بیست و پنر درصد از روایات را در این بخش تشکیل هدای تخطئده وندههدر ید  از 
گونه در پی می  آید. قرائت مشهور، همراه با تحلیل نمونه آن 

 گونه اول، تخطئه قرائت مشهور با استدالل عقیدتی 
کده از قرائدت مشدهور اسدتفاده  :بیتگاه اهل در روایاتی ضمن ناصواب دانسدتن برداشدتی 

کردهمی های عقیددتی گاه به استداللاند. ایشان در ارائه این قرائت، شود، قرائت دیگری ارائه 
اندد. روایدت اند؛ یعنی ی  عقیده قطعی را شاهد بر تخطئه قرائت مشهور دانستهاستناد جسته

یداد در آن فعدلذیل نمونده کده بده احتمدال ر ُیْنَطدُق بده جدای َیْنِطدُق ارائده  ای از ایدن روایدات اسدت 
گرچده احتمداالت دیگدری دربداره قرائدت اهدل بیدت کده بددان اشداره داده  :شده اسدت، ا شدده 

 خواهد شد: 
ح د د  د  
ْرد ا   ْ صد  ٍ

ْْ اِحْدْ ْبب حند ْهحْ ل   ُ حدد  ْبْ َن  ْعحن  ْدْ حب ٍْ حْن اد  ُ ْب   ُ   ْعحن  ]عدة من اصحابناب  عحنس ْهح
َْ اقد  حح   ْْ ححْ،  ِْ ححْ     ْْ  ُ َْ ححب ْْ اقد  ححدد َد ْعق 

ْ
ححَنن  ْعححن  أ ُْ د َد 

ْ
لحح،د  ْعححن  أ ُد

ْ
ِ)ُ أ ذذ ا بُنا ذذُِِطُ  ا هذذ کِتا

ِِعِلذذُ ِ ذذُُحِق ا ُمِنا
َْ اقد ْ ححْ  (کا ححْنْ ْوْهحح  اد ِْ ححْن ْی  َد   ٍْ ححن   ِْ ححن  ْی  َد   ٍْ ححبْ  ْن   َْ اد  ِ ْْْ ا ُ َّد

َْ ُ ْقْاححب َْ ححب ْْ   
َْ اْق  ب ْْ ب د   َْ اد

 ِ ب ُد ْن  بطد
ِ)ُ اِْ ْ ا ُُحِق   ُمِنا

ِِعِلُ کا ُ ِ  ا ِ ُِطا ِبُنا حْ  (ِهِ کِتا ْ ُ ْجعد     ْْ  ُ َْ ب ْْ   
ْؤ  ْر ب َْل ْنا  ْنْ ْک! َّد ْدا َْبحب قد حْ، قد ْ ْ اد ِْ حدن ْی  ْبْ َحْب ْعحْم ْدْ ُد ْی ح،د ْجق  ُد  

َْ َْ ُ ْ ْاحْذا ْی اقد ْنح َْ ْ ب ْ ْاْذا. ْقْاحب
ب د اقد  َْ کد ن   ْف مد  1؛ْحْید

ِ)ابوبصیر گوید: درباره آیه  ذُُحِق ا ُمِنا
ِِعِلذُ کا ذ ا بُنا ذُِِطُ  ا  این  تانام سا ن  ،(هذ کِتا

 حضنر  ررسنود: تانام  نخ  ه  انهگوید،  ناا  تنرد ، ته بحق با شما  خ  سی

آورد. تداوهنند و هخواهند گ ن ل ن ن  ر نو  تدا ن  تنه تانام را بنه  نخ  سنی
ِ)ررساید: سی ا ذُُحِق   ُمِنا

ِِعِلُ کا ُ ِ  ا ِ ُِطا ِبُنا ، ای  تاام سا   ته به حق بنا شنما (ِهِ کِتا
تنواهی.. ررسنود: بنه تندا گوهنه همنیآید. عرض ترد : ردای  شو ! سا ای به  خ  سی

تنه در قنرآ   گوهه هاز  تردل ن   ای  از سواردی ا ن قس.! جبرئیل بر ر و  تدا ای 
 تغییر داده شده ا  .

کده معندای تعبیدر  ۷فهم مراد امام « نطدق آن»و « کتداب»در روایت فوق وابسته بده ایدن اسدت 
                                                      

 .  15، ص8، جلکافی. ا1
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یابی این روایت فراهم آید.   روشن شود تا زمینه تحلیل و ارر

کتاب در آیه   معنای 
کدرده اسدت. ایدن دیددگاه« یماورد» کتداب در ایدن آیده مطدرح  هدا سه دیدگاه در بیان معنای واژه 

 اند از:عبارت
کریم است. ابن قتیبه به این دیدگاه معتقد است.  کتاب به معنای قرآن   اول، 

کتدداب بدده معنددای لددوح محفددو  اسددت. ایددن دیدددگاه را مقاتددل بددن سددلیمان و مجاهددد  دوم، 

کرده  اند. مطرح 
کت کلبی نقل شده است.سوم،    1اب به معنای نامه اعمال است. این دیدگاه از 

کید دارند، از جمله عالمده طباطبدایی. ایشدان صدحیفه  کثر مفسران بر معنای دوم و سوم ته ا
که همان لوح محفو  است.اعمال را معنای ظاهر آیه می چند دلیل برای این برداشدت  2داند 

 ذکر شده است. 
 بر دو معنای یاد شده است. « کتاب»ترین دلیل انطباق ماواًل، سیاق آیات مه

وِنِ)ثانیًا، آیه  ُظِلما ُمِلاِطا ِِوِها ا ُُحِق   ِنا بٌُبِِطُ  ا ا کتابی اسدت ببده ندام لدوح » 3؛(ِوِِلِدُط ُِتا و نزد ما 
که به حق سخن می که به لحدا  تعبیدر، شدباهت  4«گویدمحفو  یا صحیفه عمل هر مکّل [ 

اسددت. عالمددده « نامدده اعمددال یددا لدددوح محفددو »بحددی دارد و بدده معندددای  بسددیاری بدده آیدده مدددورد
  5داند.را به جهت شرافت آن می« لدینا»طباطبایی تعبیر 

که از ابن عباس از طریق عامه وارد شده است، همچنان که روایتدی هدم از امدام ثالثًا، روایتی 
کتاب  ۷صادق کیدبر معنای دوم و سوم از    6.کندمی ته
بدرای واژه « نامده اعمدال یدا لدوح محفدو »گانه فدوق روی هدم رفتده مؤیدد معندای های سهدلیل

 است. سوره جاثیه  ۲۹در آیه « کتاب»
کدریم از واژه از سوی دیگر، ادله از جملده  ؛وجدود دارد« کتداب»ای هم بدرای اراده معندای قدرآن 

                                                      
 .134، ص12، جالجامع الحکام القرآن؛ 278، ص1، جالنکت و العیون. 1

 . 173، ص18، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 2
 های آیتی، مکارم و مشکینی استفاده شده است.مه آیات قرآن از ترجمه. در ترج 3
 .72 ، آیهمؤمنون. سوره 4

 . 173، ص18، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 5

 . 182. ر.آ: همان، ص6
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کتدداب  کدده دربدداره نطددق قددرآن در  و  ۷2ام سددجادنقددل شددده و نیددز دعددایی از امدد 1الکااافیروایتددی 
کده  3نهج البالغهدر  ۷همچنین سخنی از حضرت امام امیرالمؤمنین از جملده مدواردی اسدت 

گر این دیدگاه را تهیید می کدردیم، مفهدوم روایدت « کتاب»کند. ا را طبق این روایت، به قرآن معنا 
کتاب را میگونه میصحیح ابو بصیر این که این  کسی  که باید   فهمدد و مخاطدب حقیقدیشود 

کند. در واقع، روایت فوق همانندد روایدات متعدددی از قبیدل  کریم است، برای شما تبیین  قرآن 
 : همانند روایت ؛است :بیتانحصار فهم قرآن به اهل

ْْ ْمن   آ ْای   ِ ْف ا ند ع  ٍْ ب  ْ
ّْنْ ْب  َّد ،د  ْخ طد   4؛ُد

   .رهمدقرآ  را تنها سخاطب اصلی قرآ  سی
 : یا

ْس ْش   ل  ْعْد مد ِْ  ُ
ْ
َد  ن  ٌء أ َد  ْعْا  ْجب آْ اِْید ْای   ِ    5؛ْعند ا

 تر از قرآ  هسب  به ره. سرد  وجود هدارد.چیزی دور از ذه 

کتاب  مراد از نطق 
کده در ایدن کتداب نفدی شدده اسدت. مدراد از ایدن نطدق  جدا مدورد در این روایت، مطلق نطدق از 

گرفته، چیستو در این کده، آیدا ود: اول آنجا پاسخ بده دو سدؤال بایدد مشدخص شداختالف قرار 
کده، در صدورت و دوم آنتواندد صدحیح باشددمدی« ابکتد»به صدیهه معلدوم بدرای « َینطق»کاربرد 

                                                      
ِِذلِا). 1 وهاِِك  قا ِِفُُسِتُ  ا ُرآنا ُلِمِِمُِاُحقا ِعا ِفا ها ن ِ ِإا ُمِِعُنها کا را ُخبا

ا
ُمِأ ِ ِِحکا ُمِذِمِِِوِِحُنِِطُ  ا ُکذِمِِمذُِِنُ ذِ کا ِِوِ ا ِ ُِمذحا ِاُحقا ْا ِ ذِِِطذُو ِإا ِا  

ُ
ُلذِمِِمذُِِطذِ یِِوِعا  ض 

ُمِ کا ُمذبا
ِِحَِّل ِ ِِعُنذها ِا و  ما ُحبا

ِ
ذِ ذوِنِِفِلذُوِس  فا ِِتُخِبلا ُمِفا ها ُصِبُقبا

ِ
 ایدن همدان قدرآن اسدت، از او بداز پرسدید، او هرگدز بده ربدان ؛(ِوِِنِیُِنِِمُِأ

گذشدته و علدم هدر چده تدا روز قیامدت بیایدد،ا خبر مدیشما سخن نکند، من از او شما ر کده در آن اسدت علدم هدر چده   دهدم 
گدر از مدن بمرسدید بده شدما مدی یدد بیدان قداطع دارد، ا  ،کاافیال) آمدوزمقرآن میان شما حکدم اسدت و در هدر چده اخدتالف دار

 (.71، ص1ج

ِکیدِد اْلِکتداِب َو َقُبدوِل مدا جد.»2
ْ
ِکتاُبندا َیْنِطدُق َعَلدْیُکْم ِبداْلَحق» اَء ِفیدِه َفُقْلَت َعّزَ َجالُلدَ  ِفدی َته کیدد ؛ «هدذا  ب پروردگدارا[[ تدو در ته

که با شما به حق سخن می کتاب ماست  ، 1، جاقبال االعمالگوید )کتابت و قبول آنچه در آن آمده است، فرمودی: این 
 (.435ص

ِم . »3 ا َلْم ُنَحّکِ َجاَل  ِإّنَ ْمَندا الّرِ َما َحّکَ َتْیِن  َو ِإّنَ ّفَ َمدا ُهدَو َخدّ ط َمْسدُطورط َبدْیَن الدّدَ إ اَل َیْنِطدُق ِبِلَسدانو َو اَل ُبدّدَ َلدُه ِمدْن  اْلُقدْرآَن َهدَذا اْلُقدْرآُن ِإّنَ
َجاُل  َما َیْنِطُق َعْنُه الّرِ

گردانیددیم،؛ «َتْرُجَمانو َو ِإّنَ کم  کم قرار ندادیم، بلکه قرآن را حدا ی اسدت و ایدن قدرآن خّطد ما مردان را حا
که به ربان سخن نمی کندد( و نوشته شده میان دو پاره جلد  گوید و ناچار براى آن مترجمی الزم است )که منظور آنرا بیان 

که از آن سخن می  (.121، خطبهنهج البالغه) «گویند مردانند 

 .  312، ص8، جالکافی. 4
 . 253، ص26، جوسایل الشیعه. 5
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کاربرد حقیقت است یا مجازو  صحت، این 
کده « نطق»که  - بارهلهویان در این گفدتن و تکلدم بدا صدوت و حروفدی اسدت  به معنای سخن 

برخددی نطددق را از انسددان بدده حیددوان سددرایت لکددن  1اختالفددی ندارنددد؛ - دهدددمعنددا را انتقددال مددی
کده داده اند؛ چدون نطدق در برابدر صدمت و سدکوت اسدت. بدر اسداس ایدن فهدم لهدوی، هدر چیدزی 

  2اند.پس حیوانات ناطق هستند و  یر آن صامت .صدا داشته باشد، ناطق است
کاربرد  کدرده« کتداب»را بدرای « نداطق»لهویان  و  صدحیح دانسدته؛ لکدن در معندای آن تصدرف 

کددرده ن و روشددن بددودن مطالددب آن معنددا  کتدداب، بدده بددّیِ انددد. خلیددل فراهیدددی در ناطقیددت را بددرای 
 گوید:باره میاین

ْن  ی اِاَب  بطد ْن  أی مذ ب جدَ عم أِ اح، ُ اِبّْید  ْبَ ِبَداِْ ْ بطد وز ی ا خت م اِْ ْ   3؛ا ب 
 سنظور از تاام هاطق یعنی واضح و آش ار. 

که چیزی  یر از انسان نمیرا ب اصفهانی معت وی   4تواند باالصاله نداطق باشدد.قد است 
گفتدار حضدرت سدلیمان  کریم برای  یر انسان تبعی دانسدته، دربداره  کاربردهای نطق را در قرآن 

ِ ِ)»که فرمود:  ُمنُِِمُن ا ل ا ُیرِاِعا
معتقدد اسدت بده اعتبدار  5،«؛ ربان پرندگان به ما تعلدیم داده شدده(اح  ِ

کدار رفتده اسدت. همدو ضرت سلیمان معنای صدای حیواندات را مدیکه حاین فهمیدد، نطدق بده 
چدرا بدر  :کننددسدؤال مدیهدا آن کده مجدرمین از - درباره نطق اعضای بدن علیه انسان در قیامت

ُیِ)»گویند: می- دهیدعلیه ما شهادت می ِش  ل ِ ُنِ ِ ِتا
ِ
یِأ ذا

ِال ِ ها ُنِ ِقِنُِالل ِ
ِ
کده همده (ءأ ؛ آن خدایی 

کددده قایددد 6،«بددده سدددخن درآوردگویدددان را( بددده سدددخن در آورده، مدددا را ز را )همددده سدددخنچیددد ل اسدددت 
کارهدای زشدت مقصود، اعتبار و پندگرفتن از اعضای بدن است. در واقع، بدا ربدان بدی ربدانی بدر 

گواهی می ِ)دهندد. بداز در آیده مدورد بحدی انسان در قیامت  ذ ا بُنا ذُِِطُ  ا ِِهذ کِتا ذُُحِق ا ُمِنا
 7(ِعِلذُ کا

کتاب را از این بابت می کده چشدم انسدان آن را اسناد نطق به  کتداب، نوشدتاری اسدت  کده  داندد 

                                                      
 .386، ص3، جالقاموس المحیط. 1

 . 314، ص15، جلسان العرب. 2

 . 154، ص1، جکتاب العین. 3

 . 811، صمفردات الفاظ القرآن. 4

 . 17. سوره نمل، آیه 5
  .21. سوره فصلت، آیه 6
 .23. سوره جاثیه، آیه 7



ونه
گ

ناس
ش

یروا ی
 ات

هل
ت ا

 قرائ
الف

اخت
 تیب

هور
 مش

ئت
ا قرا

ب
 

 

 

9 

گدرفتن از وجدود  کند. به بیان دیگر، را ب، نطدق و سدخندرآ می اشدیا را همدان جهدت عبدرت 
کدددده خددددود نددددوعی نطددددق اسددددت. او نتیجدددده مددددیآن کدددده معنددددایی را ازهددددامی دانددددد  کسددددی   گیددددرد 

کدده موجددودی سدداکت و صددامت ؛ه او ندداطق اسددتچیددزی بفهمددد، آن چیددز نسددبت بدد  هددر چنددد 

کده نداطق  ؛باشد کسدی از چیدزی  گدر  کتاب در آیه مورد بحی برای افراد خاص و برعکس، ا مثل 
که عبدارات عربدی را  ؛است، چیزی نفهمد، نسبت او صامت است مثل شخص فارسی ربانی 

  1شود.متوجه نمی
کت که در اصل، نفی نطق از  اب در روایت صحیح ابابصیر، بده معندای با این بیان روش شد 

کتداب بده صدورت مجدازی مدانعی نددارد کاربرد نطق برای  گفتده  .حقیقی آن است؛ اما  گدر  پدس ا
کتاب ناطق است، به عنوان بّین بودن آن است.می که   شود 

 حدیثالفقه 
کده توضدیح داده شدد، چندد ندوع تفسدیر  ،در مقام تبیین حدیی فوق الذکر با توجه بده نکداتی 

 ابل ارائه است:ق
کامدل  ۷که، اماماول آن که بفرماید بّین بودن قدرآن، بده طدور  در این روایت درصدد آن است 

کامدل تنهدا عدده کتاب را بده طدور  کسی نیست و ربان این   ؛داننددای از افدراد خداص مدیبرای هر 
که در جای دیگر فرمودند: همان  طور 

ْْ ْمن   آ ْای   ِ ْف ا ند ع  ٍْ ب  ْ
ّْنْ ْب  َّد ،د  ْخ طد  2؛ُد

 .شنا دسی قرآ  را رقط سخاطب آ 

کارساز نبدودن قدرآن بدرای حکمیدت؛  ۷یا فرمایش امیرمؤمنان در ماجرای حکمیت مبنی بر 
کده ربدان داشدته باشدد و بتواندد منظدور دقیدق  که قرآن تنها ی  نوشته اسدت و انسدان نیسدت  چرا

کسددی بدده سددود خددود از جانددب قددرآن  کنددد و ممکددن اسددت هددر  امددام  3سددخن بگویددد.خددود را بیددان 
 نیز فرمود:  ۷صادق

تا بر ند « قدرّیه»و « سرجئه»، از های سخالفترد  و دید  همه ررقه س  در قرآ  تأسل
از آ  در برابر طرف تود، بر عقینده تنود  - بدا  عقیده هدارهد ته اصلا  - «زهادقه»به 

                                                      
 . 811، صمفردات الفاظ القرآن. ر.آ: 1

 .  312، ص8، جالکافی. 2

 . 182، صنهج البالغه. 3
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تنه قنرآ  ح ن  جنا داهسنا. تنند. از این بزرگ را سغلوم سی آورهد و سردا دنیل سی
   1.بداهد هیس ، س ر با قّی. و ه هداری ته آ  را تاسل 

 فرمود: ۷داند. نیز در جای دیگر حضرت علیو در ادامه، امام معصوم را قیم قرآن می
شما از ای  قرآ  بخواهید برای شنما  نخ  ب ویندل اسنا او هرگنز بنرای شنما  نخ  

   2ا را از آ  با تبر تن..تواه. شمگویدل ونی س  تنها تسی هسا. ته سیهمی

که امامدوم آن قرائتی  یر رایر  ۷که، برخی از محدثان درباره حدیی مورد بحی معتقدند 
بده صدیهه  - سدوره جاثیده ۲۹را در آیده « َیْنِطدُق »کده فعدل  - ؛ ریرا بدر خدالف ابوبصدیراندارائه نموده

که نمودند. با توجه به این فعل یاد شده را به صیهه مجهول قرائت ۷معلوم قرائت نموده، امام
کیفیدددت اعرابدددی در اندددد، مدددیهدددای روایدددی در آ ددداز فاقدددد اعدددراب بدددودهنگدددارش گفدددت ایدددن  تدددوان 
کندددونی سددداخته و پرداختددده ذهدددن نسدددخهنسدددخه گدددر نسدددخه اصدددلی هدددای  نویسدددان باشدددد؛ ریدددرا ا
تردیدد  ۷گدذاری شدده بدود، شدارحان و محددثان بده هدیچ وجده در چگدونگی قرائدت امداماعراب
کاشددانی ایددن مطلددب را بددا تردیددد ابددراز نمددوده اسددت.نمددی کدده برداشددت از آن 3کردنددد. فددیش  جددا 

گمددان همددراه اسددت و شدداهد خاصددی ندددارد، برخددی مفسددران ایددن نظریدده را  ایشددان بددا حدددس و 
کرده   4اند.تضعی  

شدده و « کتابندا»کده، مالصدالح مازنددرانی در شدرح حددیی، مددعی تحرید  در لفد  سوم آن
کده  کتدب« َکّتابُندا»ایدن واژه معتقد است  (. منظدور از ایدن واژه، بدوده اسدت )صدیهه مبالهده مداده 

کمددال رسددیده اسددت و مصددادیق آن رسددول خدددا کدده بدده حددد  و اوصددیای بعددد از  ۹عدداِلمی اسددت 
   5هستند. :آن

کدده، طبددق نظددر برخددی از شددارحان حدددیی مددذکور، تحریدد  لفظددی در آیدده، در واژه چهددارم آن
ُکم» کده به این ؛اده استاتفاق افت« َعلّیُ  ۷جدایگزین آن شدده تدا ندام امیرمؤمندان« َعَلدیُکم»گونه 

گوید:  6جایگزین آن شده باشد.« علی»حذف شده باشد و حرف جر   مجلسی نیز 
                                                      

 .  173، ص1ج، الکافی .1
 . 71. همان، ص2

 . 3، ص1، جتفسیر الصافی. 3

 . 413، ص1، جالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین. 4

 . 341، ص11، جشرح الکافی. 5

 . 435، ص1، جةالمزجا ةالبضاع. 6
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ُ .»برتی از سشایخ سا     1اهد.قرائ  ترده« َعلُیّ

 هلهمسدکندد و که، آنچه احتمال تحری  لفظی را در این آیه به شدت تضدعی  مدیپنجم آن
 باره است:در این تفسیر القمیسازد، روایت تحری  معنوی را تقویت می

ْن اِ ْْ  حند ْعحمد  ُ ْسحند  ْ
ْ ْ  ْعند اْل  ْفْزارد

 ِ دن ا ْبْ ْن ْدْ  ُ ْفْی  ْثْ ب ْجع  ُ ْحْدْ َْ ب ْْ بمن  
ْن ْهْْ  ُ ْد  ْبْ ْثْ ب ْدْ ْ د  ْحْدْ حید

ِْ ْؤ 
ند   ُ  ْْ ْبب ٍْْ ْ   ْعن  ْهْ ل 

ْ
ند أ  ُ ْسند  ْ

حدد اقد  ْعند اْل  َد ْعق 
ْ
حَنن  ْعحن  أ ُْ د َد 

ْ
حن  ْعن  ْوْجحبن  ْعحن  أ ْصبلد

ُ َْ حب ححْ ُ ْْ   ْْ (ِ ذُُحِق ا ُمِنا
ِِعِلذذُ کا ذذ ا بُنا ذذُِِطُ  ا ححن  (هذذ کِتا ِْ ححن  ْی  َد   ٍْ ححبْ  ْن   َْ اد  ِ ْْْ ا ححْ،ُ َّد

ِْ  َْ ححب ْْ   
 َْ ححب ْْ ححب د   َْ اد

 ِ ب ُد ْن  ححبطد
َْ اقد ْ ححْ  اِْ ْ ححْنْ ْوْهحح  اد ِْ ححْن  ْی  َد ْ ححبْ ححْذا »اْقُ  ٍْ   ُد ب َْ اد ْا    ُد ححْن ْعْ ححل  َد   ٍْ

ْند  ْ
ححبْل  ححدن ْی «ُد ْبْ َححْب ْعححْم ْدْ ُد ْی ححب ْجق  ْ  لد

َْ َْ ُ ْ ْاححْذا ْی اقد ْنحح َْ ْؤْ ححب ْ ْاححْذا  ْقْاححب ْر ححب َْل ْنا  ْنْ ححْ ُ َّد
  ْقْا  

ب د اق َْ کد ن   ْف مد َْبب ْحْید ْ، قد
ْ ْ اد    2؛ِْ

ِ) :د ابوبصیر گوید: ای  آیه را تواه ُُحِق ا ُمِنا
ِِعِلُ کا بُنا ُِِطُ  ا ا تا ، حضر  ررسنود: (ه ِک

تاام  خ  ه  اه و هخواهد گ  ل ن ن  ر نو  تدا ن  تنه تانام را بنه  نخ  »
. این  سر نو  تندا»ررساید: آورد. تداوهد سیسی ( بنا َهَذا بِ َااُبَنا َیْنِطُق َعَلْیُ ْ. ِبناْنَحق.

گوهنه عنرض تنرد : رندای  شنو ! سنا این  «.گویندتاام سا به حق با شما  خ  سنی
گوهه هاز  تردل ن   این  از تواهی.. ررسود: به تدا قس.! جبرئیل بر ر و  تدا ای همی

 سواردی ا   ته در قرآ  تغییر داده شده ا  . 

این روایت از لحا  سندی به دلیل مرسدل بدودن، ضدعی  و بدا روایدت صدحیح ابدو بصدیر در 
یدداد بددین دو مددتن و احتمددال صدددور قابددل تعددارل ن الکااافیکتدداب  یسددت؛ امددا همگددونی بسددیار ر

کدده امددام خواسددتهایددن احتمددال را تقویددت مددی« ِبِکَتاِبَنددا»روایددت بددا لفدد   انددد تفکددر جدددایی کنددد 
کنند کتاب نفی  همدین مطلدب بددون تدالوت « ابن ماهیدار»که در روایت همچنان ؛معصوم را از 
 مجدد آیه، بیان شده است. 
حح ُْ د َد 
ْ
ححْ، ْ ْعححبْ  ْعححن  أ ِْ   ْْ  ُ ححدد اقد َد ْعق 

ْ
ححْ  ید   ْْ  ُ َْ ححب ْْ ند ) َنن  ْ

ححبْل  ُد ْا    ححْن ْعْ ححل  َد   ٍْ اححب  ُْ َب کد   ( ححذا 
ٌد ْی ا ب ْبْ ن  ْدْ اد ِْ ْن ْی  َد   ٍْ بْ  َْل  َْ اد  ِ ْْْ ا ُ َّد

َْ ب ْْ. ب د َْ اد
 ِ ب ُد  ْْ ْا  بطد

  3ُلت،د ْ ْ  اِْ ْ
رسددد ه صددورت مجهدول بمدذیریم، بدده نظدر مدیکده قرائددت ُینطدق را بداز سدوی دیگدر، بددر فدرل آن

                                                      
 . 158، ص21، جالعقول فی شرح اخبار آل الرسول ةمرآ. 1

 . 231، ص2، جتفسیر القمی. 2

 . 113، صتأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة .3
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 ،در مقام بیان اختالف قرائت نبوده است؛ یعنی دسدتور بده قرائدت بده ایدن شدکل ندداده ۷امام
کنندد خواستهبلکه امام می کتاب را محسدوس  لدذا  .با قرائت به صیهه مجهول چگونگی نطق 

کدردهاین کده َینطدق بده صدورت صدیهه معلدوم بده معندای گونده بیدان  حقیقدی در ایدن آیده معندا اندد 
گددر هددم َینِطددق نمددی ( بخوانیددد، همچددون فعددل مجهددول بدده دنبددال فاعددل )بدده صددیهه معلددومدهددد. ا

که می حقیقی کسی باشید  تواند از جاندب قدرآن سدخن و نه نحوی نطق باشید و در جستجوی 
گاهی کده نسدبت دادن نبگوید. بنابراین، امام به دنبال آ طدق بده بخشی به این نکته بوده است 

کده برخدی از همدان ؛اسدت« جانشدینی مفعدول بده جدای فاعدل»کتاب، َمجاز و از نوع عالقه  گونده 
کرده   1اند.محدثان بدان اشاره 

 گوید: شیخ طوسی می
   2.به تاربرد  هطق در آیه به تاطر ثاب  بود  و آش ار بود  سطانب قرآ  ا  

گوید: همان کتاب  که فخر رازی در اسناد نطق به   گونه 
شودل چه در ای  هوع آیا  تداوهد تاام را به تسی تشبیه ترده ته بیاهی از او صادر سی

ای تنه از حنق تنود  نخ  گویدل ن   همچنو  هنر گوینندهته تاام  خ  همیآ 
   3تند.گوید، تاام ه. سراد تودش را بیا  سیسی

کده پددذیرش معنددای قرائدت آیدده بدا  گفتده نمانددد  بده فهددم برخددی  )بدده صدورت معلددوم(،« َینطددق»نا
کتاب نسبت مدی کردن را به  که حکم  کمد  مدیآیات دیگر، همانند آیاتی  بدرای  ؛کندددهدد نیدز 

ذذُ ِعُوِنِإا ذذِ)نموندده در قرائددت آیدده  ِطا بذذُبا ذذِنِاُحکا ِما ُت ذذ ک َا ذذواِِن وتا
ا
ُِوِأ ذذذا

ِ ذذِِال ِ ِِحذذُمِِتذذِرِإا
ِ
ِمِِأ ذذِ ُقکا ِحا ذذها ِالل ِ بذذُبا تا

ُمِ کت ؛(ِنُ ِ ها که از  کتداب خددا اب بهدرهآیا آنان را ندیدی  ای یافتده بودندد، چدون دعدوت شددند تدا 
کند.ها آن درباره  نویسد: قرطبی می 4حکم 

ته تاام اهد و یزید ب  قعقاع ]به جه  ای تواهده« ِنَیْحُ َ.، تاام ح . تند»سشهور 
قرائن  تنرده « ننُیح .، دربناره تانام ح ن. شنود»زبا  هدارد ته باواهد ح . تنند  

داهدل چو  با آیا  دی ر سنا ب ا ن ل زینرا تداوهند او  را بهار سی او قرائ «. ا  
ِ)ررساید: در جای دی ر سی بُنا ُِِطُ  ا ا ِِه کِتا ُُحِق ا ُمِنا

  5.(ِعِلُ کا
                                                      

 .  175، ص. همان1

 .275، ص3، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 2

 . 785، ص26، جالتفسیر الکبیر. 3

 .23. سوره آل عمران، آیه 4

 . 247، ص13، جالمعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته. 5
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 معنای عدم قرائت این گونه
گفتار ابوبصیر را دو نوع می« ال نقرأها»که عبارت نکته دیگر این کرد:در   توان معنا 

 کنیم؛ نمیگونه تلف  . این۱
واژه »ت البدا استشدهاد بده اسدتعما یرکمه عسعالکنیم. گونه معنایی را برداشت نمی. این۲
 د: یگومی ات در زمان صحابه،یرواو  در قرآن« أقر

ا  بنوده ینآ یتواهد  همراه با رهن. سعننا یو صحابه به سعنا ۹اسبریقرائ  در زسا  پ
« سقنِر »ا  بوده ا   و یآ یمراه با سعاه. ن ظ قرآ  هیتعل یبه سعنا« قراءإ»ز یه .ا  

   1.آسوت سی  را یا  به دیر آیه تواهد  قرآ  را همراه با ت ستشد یق سلاط یستبه 

گفدت منظدور ابابصدیر ایدن بدوده اسدت؛ یعندی فکدر مدیمی بر اساس این معنا کندیم خدود تدوان 
کتداب نسدبت تواند سدخن بگویدد و مدیکتاب می داد؛ امدا امدام در ایدن شدود نطدق را حقیقتدًا بده 
 کند.گونه فهم را تخطئه میروایت این

 بندیجمع
گفتدده شددد کدده مفهددوم آیدده اواًل بدده جهددت ایهددام در معنددای مددی ،از آنچدده  گرفددت  تددوان نتیجدده 

کریمدر آیه )نامه اعمال« کتابنا» ( و ثانیدًا بده جهدت وجدود ایهدام در مفهدوم ، لوح محفو  یا قرآن 
َکّتاُبنددا۲. تحریدد  معنددوی، ۱) تحریدد  در روایددت ابوبصددیر کم و . تحریدد  لفظددی:  ، ُینَطددق، علددُیّ

 ( دارای چند معنای متفاوت خواهد بود. بکتابنا
کتدداب در روایددت ابوبصددیر، بددر اسدداس لهددت، نطددق حقیقددی اسددت.  منظددور از نفددی ناطقیددت 

کتددداب صدددحیح اسدددت  از ایدددن رو .در  یدددر ایدددن صدددورت، ناطقیدددت بددده معندددای مجدددازی، بدددرای 

کددده فقددددان اعدددراب شددداهد آن  و مشدددخص نبدددودن الکاااافیگدددذاری در اصدددل نسدددخه هسدددتیم 

کددددامین واژهایدددن  و بددده تبدددع تردیدددد شدددارحان دربددداره اسدددت کددده قرائدددت اصدددالح شدددده مربدددوط بددده 

مضمون دال بر تحری  معنوی آیه مزبور از و وجود روایاتی هم سو الفا  تحری  شده آیه از ی 
سددخت « ینطددق»بیددت را دربدداره واژه الف قرائددت اهددلتحریدد  لفظددی و اخددت مسددهلهسددوی دیگددر، 
کده قرائدت اصدالح شددهتضعی  می گفدت  مزبدور مربدوط بده فعدل  کندد و نمدی تدوان بدا قاطعیدت 

 .است «ینطق»
کده آیدد، ایدن اسدتبده دسدت مدی« ابن ماهیار»و « قمی»، «کلینی»آنچه از مجموع سه روایت 

                                                      
 . 283-238، ص1، جنالقرآن الکریم و روایات المدرستی. 1
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ک ۷امام صادق فایت قرآن و عدم نیداز بده معصدوم و حجدت در مقام مقابله با تفکر استقالل و 
کنار آن است. امام کده درصددد  ۷خدا در  این تفکدر را بده عندوان ید  تحرید  معندوی دانسدته 

 ستیز با آن است. 
گددر قرائددت  کددالم امددام ثابددت مددی« ُینَطددق»ا شددد، بددا توجدده بدده صددحت )بدده صددورت مجهددول( در 

 احتمال نبود. ینو تطابق با رسم الخ  مانعی برای قبول ا الکافیروایت 

 گونه دوم، تخطئه قرائت مشهور با استدالل تاریخی
 در تخطئدددده قرائدددت مشددددهور، اسددددتدالل :بیددددتهددددای اهدددلیکدددی دیگددددر از اندددواع اسددددتدالل

 د. در ایدنشدوبررسدی قدرار مدیسدوره توبده  ۱۱۸بده عندوان نمونده، روایدت قرائدت آیده  ؛تاریخی است

 خوانیم:آیه می
(ِ

ِال ِ لاِثحا ُمِِوِِوِِعِلِِاحث ِ ها سا ُنفا
ِ
ُمِأ ِبُتِِوِضُِقُتِِعِلُ ها مُِِر ا ِنا ِاُلِأُرضا ما ذاِضُِقُتِِعِلُ ها واِِ ت ِیِإا فا ل ا ذُِوِخا

ِاحر ِ  ابا و ِ ِوِاحب ِ ِهِها ِالل ِ ن ِ إا وِا ونا ِ تا ُمِحا ِِعِلُ ها ِتُب  م ِ ِثا ِحُ ها ِإا
لا ِ ِإا ها

ِنِالل ِ ِما
ِ
ُنِلاِِمُلِجأ

ِ
أ وِا   1ل( مِظن ا

 ای  همود  بر آ   ه ه نری تنه ساز همراهنی بنا  نباه تبنوس( واپن و هیز ]تداوهد عن

 گناه تنه روی زسنی  بناههاده شدهد سو به د اور سرد  با آها  قطع رابطنه تردهند( تنا آ 

هایشا  از تودشا  به تننگ آسند و داهسناند تنه تنگ شد و د ها آ  همه پهناوریش بر
به رحمن  ها آ   ،  ب  تدا برهیچ پناه اهی سدر ررار( از تدا جز به  وی او هیس

پنذیر و تود بازگش  تا توبه تنند و بازگردهد ته هماها تدا تود بسنیار عطنوف و توبنه
 سهربا  ا  . 

کتاب « فیش بن مختار»در روایت صحیح   آمده است: الکافیدر 
َنن  شد ُْ ند   ُ ْفند  ْ د  ْعن  ْجع  دد ند اِْسد    ُ حد  مْی  ْعن  ْصبلد ْیا د  ُ ْن َّد  ُ  

ْْ ُ ْعمد َْ حب ْْ حب د   َْ خ  ْ
 ُ حند ا  ُ ِد    ْعن  ْقحل 

دد اقد  ُْ  ْعق 
ْ
َْ أ ب ْْ۷ 

ْ
ْیأ ْف ْ ا  ْکل  وا)ُ  فا ل ا ُِوِخا ذا

ِال ِ لاِثحا ْاحبْن ا (ِوِِعِلِِاحث ِ ِْ ْفح ا  ْْ ْخْ د ْکحب ح    ِْ  ُ َْ ب ْْ ؟ 
ْمححب ْی اقد ْمحح

ْ
ْقبْ . أ ْْ ْی ْصححبحد ْبححب ْف ا ْعو  ِْ ْ   ْخححب ححْ ْ اد ِْ َن ْی  َد ْطبْعحح نن ْی َْل ِفد ْحححب َْ ْحححبقد ْعحح ا ْصحح   ب َْسد

ْقْا ا ص 
ْ
ْف ْحّْتْ أ   ْ ْ  اْل  د ْط اْق ْعْ ْی 

َْ ب ْقْسْ ْ  د
ْ
ِْ ا أ ب ْْ َْلْ   ْحْجنن َّد

َْ ْاْع ع     2؛ْْ
ِ)تنواهی: ریض ب  سخاار گوید: اسا  صادق ررسود: ای  آیه را چ وهه سنی لاِثذحا ِوِِعِلذِِاحث ِ

وا فا ل ا ُِوِخا ذا
ر آ   ه ه نر بنه جنا ساهنده بودهند تنه سسنورد  نرزهش و ؟ اسا  ررسود: اگ(ال ِ

                                                      
  .118. سوره توبه، آیه 1

  . 366، ص8، جالکافی. 2
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ها آ  گرراند و( در حا  اطاع  و ررساهبرداری بودهد ونی باید دربارهسهری قرار همیبی
و سقصود عثما  و دو رریقش هسناند تنه « َتاَنُ وال تخلف و سخان   تردهد.»تواهد: 

گررانار »ته گ اند: ز آ به تدا  وگند صدای  . ا ب و برتورد  ن ی را هشنیدهد، ج
 1و تداوهد ترس را بر ایشا  سسلط ترد تا صبح تردهد.« شدی.

کرده است. علدی بدن ابدراهیم  2عیاشی نیز همین قرائت و استدالل را با اندکی اختالف نقل 
که فرمود: از حضرت نقل می  کند 

 َْ زد ن 
ْ
ب أ ْ ّْنْ وا)َّد ُِوِِخاِحفا ذا

ِال ِ ِلاِثحا ِْ    (ِوِِعِلِِاحث ِ ب ْی  ،د ْعل  ْان  ْعْ ل  ٍْ ْف ا ْن    3؛ْخْ د
ُ وا»ا  . اگر« َتاَنُ وا»هزو  آیه به ش ل     هبود.ها آ  بود ته عیبی بر« ُتل.

 توضیح استدالل
گدزارش 4ایدن روایدت بددا وجدود صدحت سددندش بدا روایدات شددهن ندزول آیده هددای و همچنددین بدا 

کثریت قریب به اتفاق که ا این آیده را مربدوط بده سده نفدر  5مفسران تاریخ اسالم منافات دارد؛ چرا
انددد. ایدن سدده نفددر از دانسدته 6«هددالل»و « مدراره»و« کعددب»هددای بدده ندام ۹از اصدحاب رسددول خددا

                                                      
 . 235، ص2، جترجمه الروضه من الکافی. 1

 . 111، ص2، جتفسیر العیاشی. 2

 . 238، ص1، جتفسیر القمی. 3

 نمونده ۷روایت عیاشی در منابع شیعی از امام صادق. 4
َ
ِبدی َعْبدِد اِق َقداَل  ،ِبدی َحْمدَزَ  ای از آن اسدت: َعدْن َعِلدّیِ ْبدِن أ

َ
ْلُتُه َعدْن َقدْوِل  :َعدْن أ

َ
َسده

وا)اِق  فا ل ا ُِوِخا ذا
ِال ِ لاِثحا ِاحث ِ ِبیِع َو ِهاَلُل (ِوِِعِلِ ة ) ، َقاَل: َکْعبط َو َمَراَرُ  ْبُن الّرَ َمّیَ

ُ
 .(111، ص2، جیاشیالع یرتفسْبُن أ

گونده سدیاهه اند، ایدنفر از محدثان، مورخان و مفسران که شهن نزول آیه مزبور را سه نفر یاد شده نقل کرده. به عنوان نمونه سیوطی نام پانزده ن5
ذوا) فی قوله: کرده است: أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابو الشیخ و ابن مردویه و ابن عساکر عن جابر بن عبد اق فا ل ا ُِوِخا ذا

ِال ِ لاِثحا ، (ِوِِعِلِِاحث ِ
دِذیَن  بن مال  و هالل بن أمیة و مرار  بدن ربیعدة کلهدم مدن ارنصدار، و أخدرج ابدن مردویده عدن مجمدع بدن جاریدة قدال:قال کعب 

َ
الَثدِة اّل الّثَ

ُفوا فتاَب اُق َعَلْیِهْم  دِذی ، و أخدرج ابدن مردویده عدن ابدن شدهاب قدال:کعب بن مالد  و هدالل ابدن أمیدة و مدرار  بدن ربعدی ُخّلِ
َ
َن ان الثالثدة اّل

ُفوا کعب بن مال  من بنی سلمة و هالل بن أمیة من بنی واقد  و مدرار  بدن ربیدع مدن بندی عمدرو بدن عدوف ، و أخدرج ابدن مردویده عدن ُخّلِ
، و أخدرج ابدن مندد  و أنس بن مال  تعالی فی سور  التوبة... کعب بن مال  السلمی و هالل بدن أمیدة الدواقفی و مدرار  بدن ربیعدة العدامری

وا) ؟امهضر؟ن ابن عباسابن عساکر ع فا ل ا ُِوِخا ذا
ِال ِ لاِثحا ، قال: کعب بن مال  و مرار  بن الربیع و هالل بن أمیة، و أخرج عبدد الدرزاق و (ِوِِعِلِِاحث ِ

ی ابن أبی شیبة و أحمد و البخاری و مسلم و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابن حبان و ابدن مردویده و البیهقدی مدن طریدق الزهدر
 (. 283، ص3، جبالماثور یرالتفس یالدر المنثور ف)قال: أخبرنی عبد الرحمن بن عبد اق بن کعب بن مال ...

کرده3 که این شهن نزول را نقل  ؛ 411، ص1، جالقارآن یعانم؛ 131، ص2، جمقاتل بن سلیمانتفسیر اند: . برخی از تفاسیر 
؛ 311، ص1، جالقارآن یرتفسا یفا یانالتب؛ 314، ص3، جیرالکب یرفسالت؛ 17، ص11، جالقرآن یرتفس یف یانجامع الب

تفسیر ؛ 83، ص2، ججوامع الجامع؛ 318، ص2، جیلالکشاف عن حقائق غوامض التنز؛ 13، ص15، جالغیب مفاتیح
، المیازان؛ 31، ص11، جالمناار؛ 21، ص11، جتفسیر المراغی؛ 21، ص7، جآلوسی تفسیر؛ 155، ص3، جبیضاوىال
 .328، ص7، جالبیان طیبا؛ 274، ص13، جالفرقان؛ 451، ص3ج
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و مسددلمانان بدده دسددتور  ۹رفددتن بدده جندد  تبددوآ سددرباز زدنددد و در مدیندده ماندنددد و رسددول خدددا
کریم به ایشدان بدی کردندد. از ایدن روخداوند در قرآن  مدینده عرصده بدر ایشدان تند  در  ،اعتندایی 

کوه رفتند و از یکدیگر جدا شدند تدا ایدن آیده دربداره آندان ندازل شدد؛شد تا این امدا در ایدن  1که به 
کدده هددا آن دانددد.( مددیروایددت، مددورد نددزول آیدده را دربدداره عثمددان و دو رفددیقش )عمددر و ابددوبکر بودنددد 

کدده صدددای پددای سددم اسددبی یددا صدددای افتددا کردنددد تددا جددایی  گوششددان مخالفددت  دن سددنگی بدده 
مسدل  ها آن خداوند ترس را بر .«دشمنان بر ما هجوم آوردند»فتند: گکه میمگر این ،خوردنمی

کردند. کرد تا این  که صبح 

 فقه الحدیث
 در مقام تفسیر و فهم مراد از این روایت چند نکته قابل توجه است:

کدده روایددت صددحیح نکتدده اول ایددن کتدداب کدده، ایددن احتمددال وجددود دارد  فددیش بددن مختددار در 
کده از رفدتن بده عمر و ابوبکر و عثمان« الثالثه»، شهن نزول باشد. بر این پایه، منظور از الکافی اند 

کده در اثدر تخلد  جن  تبوآ سرباز زدند؛ چنان کدرده  که عالمه مجلسی در شرح حدیی بیان 
که خداوند بر کرد، زمین برها آن و ترسی  دت ترس به تند  آمدندد تن  شد و از شها آن مسل  

کردند و به رسول خداتا این کردندد. ۹که صبح  در ایدن صدورت بدا  2ملحق شده و عدذرخواهی 
کده شدهن ندزول را دربداره سده نفدر دیگدر مدی گفتدهروایتی  کثدر قریدب بده اتفداق مفسدران  اندد، داندد و ا
یادی از شهن نزول گداه بدرای هدا هها شاهد این نوع تعدارلتعارل دارد. البته در موارد ر سدتیم. 
 آیاتی، دو یا چند شهن نزول بیان شده است. 

کده روایدت صدحیح فدیش بدن مختدار، تهویدل باشدد؛  احتمال دیگدر در ایدن روایدت، آن اسدت 
کده برخدی از شدارحان حددیی، یعنی در مقام بیدان الیده معندایی و بطندی آیده باشدد، همدان گونده 
بلکده  ،ز رفدتن بده جند  تبدوآ ندانسدتهمخالفت سه خلیفه را در روایت، به معندای مخالفدت ا

کده ایدن سده نفدر دربداره والیدت بدا رسدول  ؛اندمربوط به مخالفت درباره والیت دانسته بدین معنا 
کده خددا بدر ۹خدا که بدر اثدر تسدل  خدوفی  کردند تا جایی  قدرار داد، هدر شدب بدا هدا آن مخالفت 

که آیه قبل و این آیه، 3کردند.خوف و خطر صبح می بر قبدول شددن توبده ایدن سده  گفتنی است 
                                                      

کدان أبدو لبابدة أحددهماگرچه در برخی از روایات به اشخاص دیگری هم اشاره شده است: قال صفوان: قال أبو عبدد اق .1  :- 
وا)یعنی فی  فا ل ا ُِوِخا ذا

ِال ِ لاِثحا  (.117، ص2، جعیاشیتفسیر ال) (ِوِِعِلِِاحث ِ
 .  171، ص27، جنواربحار األ. 2

 .118ص  12، ج شرح الکافی. 3
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کده مدن توبده نفر  هداآن داللت صریحی نددارد؛ ریدرا ممکدن اسدت بگدوییم خداوندد فرمدوده اسدت 

 روایدات نیدز بدهاز توبده نکدرده باشدند. عدالوه بدر احتمدال مدذکور، در برخدی هدا آن ولی ،پذیرمرا می

گفتده 1این مطلدب تصدریح شدده اسدت. کده مؤیدد ابرخدی از شدارحان حددیی  کده دربدارهاندد   یدن 

کددده بعدددد از مدددذمت  در ایدددن آیددده، در آیدددههدددا آن ایدددن سددده نفدددر آیددده ندددازل شدددده باشدددد، ایدددن اسدددت 

مؤیددد  2توصدیه نمددوده اسددت. :بیددتبعدد، مؤمنددان را بدده تقدوا و همراهددی بددا صددادقان یعندی اهددل
کده خدود مصدداق شدهن ) اتصال ایدن دو آیده بده یکددیگرمطلب ایشان  کسدانی اسدت  ( شدهادت 

  3اند.آیه بودهنزول این 
گرچه روایت صحیح فیش بن مختار را به عنوان شهن نزول به راحتی نمی کردا امدا  ،توان رد 

کده امدام در مقدام می که به این سه نفر تهویل شده، شداهد آن اسدت  که فراوانی آیاتی  گفت  توان 
 بیان بطن آیه بوده است. 

را قابددل تهمددل نمددوده اسددت، بددار  کدده، آنچدده اسددتدالل ذکددر شددده در ایددن روایددتنکتدده دوم ایددن
بدین ، مرادشان ۷است. در این روایت به نقل از امام« خل »معنایی صیهه مجهول از ماده 

کدده ایددن صددورت کدده شددما مددیبیددان شددده  ُفددوا»یعنددی  ،خوانیدددگوندده  بددار معنددایی مثبددت دارد؛ « ُخّلِ
گر جامانده بودند، عتاب و سرزنشی متوجه آنان نبود کده کحال آن ؛یعنی ا ه مالمدت و سرزنشدی 

کردندد و فعدل مدورد بحدی ها آن از که آنان خودشان از جند  تخلد   شده، حکایت از آن دارد 
 است. « َخاَلُفوا»

کارکرد تخطئه این قرائت تا چده مقددار اسدتو امدامنکته سوم این در مقدام بیدان ایدن  شکه، 
گدر برداشدت مثبدت کده آیده در مقدام سدرزنش اسدت. ا باشدد، هدیچ عتداب و  انگداری در آیدهاست 

ُفوا»سرزنشی متوجه آنان نخواهد بود. پس یا  کنید« َخاَلُفوا»بخوانید و « ُخّلِ کده همان ؛معنا  گونه 
کردهبسیاری از مترجمان این ُفوا»اند یا اصاًل گونه ترجمه  کده شدائبه بدار معندایی به دلیل آن« ُخّلِ

 ائت شود. باید قر« َخاَلُفوا»مثبت دارد، اشتباه است و در اصل 
کددددریم مدددداده  کدددده در قددددرآن  کدددده در جندددد « خلدددد »شددددایان ذکددددر اسددددت  کسددددانی   بدددده عنددددوان 

کده نظدر بده بازمانددن و ندرفتن برخدی افدراد بده جند  شرکت نکرده اندد یدا بده صدورت معلدوم آمدده 
  :همانند ؛دارد

                                                      
ذوا)دربداره  ۷. در روایتدی امدام بداقر1 ونا ِ تا ُمِحا ِِعِلذُ ها ِتذُب  ذم ِ هدا توبده نکردندد هدا درگذشدت، بده خددا قسدم[ آنفرمدود: خددا از آن (ثا

 (.117، ص2، جهمان)

 .113، ص12، جهمان. 2

 .(283، ص3، جالدر المنثور فی التفسیر بالماثور. 3
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فیِوِ) واِِمِعِاُحخاحا  1ل(ِفُُقَّا ا
 .اتنو  هیز با ساخّل ا  بماهید

(ِ ُنِِطکا
ِ
ِ واِنا ِِرضا فا واِِمِعِاُحِخواحا  2ل(ونا

   .راضی شدهد ته با ساخّل ا  باشندها آ 
 و

(ِ ها ِالل ِ ولا واِِعُنِِرسا فا ل ا ُنِِطِتخا
ِ
ِأ ِنِاُلِأُعرابا ُمِما ِِوِِمُنِِ ُوِحها ِاُحِم طِ حا ِأُهلا  3ل(مُِتُِنِلا

هسناند، از ر نو  تندا هنا آ  هشیناهی ته اطنراف زاوار هیس  ته اهل سدینه، و بادیه
 .ف جویندتخلّ 

کدده  ؛یددا بدده صددورت مجهددول آمددده اسددت هماننددد آیدده مددورد بحددی یددا بدده صددورت اسددم مفعددولی 
 همچون آیات  ؛فاعلش مشخص نیست

وِنِ) فا
ِخل ِ ِحِاُحما ِِِفرا ها ِالل ِ ولا لاِفِِرسا ُمِخا ها ِمُقَِّ ا   4ل(نا

ر جای ساهدگا  ]از جنگ تبوس  از تاهه هشسا  تود به  بب سخان   با پیاسبر تندا ب
 .حا  شدهدتوش
ِلِِ) ولا ِ قا ِس  وِنِِك  فا

ِخل ِ ُرِِحنُِاُحما ونُِِفُُسِبُغفا ُهلا
ِ
نُِِوِأ ُمواحا

ِ
ِغِلُب ُِأ ِش  ِنِاُلِأُعرابا  5ل(ما

سناهما  سنا را تاسنوا  سنا و »به تو تواهند گ ن :  ی  به زودیهشهیساهدگا  بادیرجاب
 .« سا آسرزش بخواه یردهد، براتگرراار 
وِنِ) فا

ِخل ِ ِاُحما ولا ِ قا ُمِإا ِِس  ِذاِاُنِ ِلُقبا ُمِِإا َُّکا کا
ونُِِنت ِ وهُِِذرا ذا خا

ُ
ِبِ ِمِحا  6ل(ِمغُنا

ساهندگا  تواهنند گ ن : یبرجنا ید، بنه زودی. رواهه شندیو  به ]قصد  گررا  غناچ
  ..ییای  به دهبا  شما بد سا ]ه.یب ذار»
فیِوِ)

ِخل ِ ُلما ُلِلا ُ ِعُوِنِإا ِِقا با ِس  ِنِاُلِأُعرابا ِِما
ا
ِأ ٍْ وِنِِو ِِقُو ما ُوِیاُسلا

ِ
ُمِأ وِنها لا قُتا ٍسِش  طٍ ِتا

ُ
 7ل(ِنِ

                                                      
  .83. سوره توبه، آیه 1

گداهی از زندان بده مناسدبت مانددن در خانده و خدارج نشددن بده جند  خوالد  1 . خالفه: به معنای عمود آخر خیمه اسدت و 
گویندد؛ بده عّلدت تخّلد  از جهداد )(. طبرسدی از زجداج نقدل مدیالمفارداتکنند )تعبیر می قااموس کندد: زندان را خوالد  

 (.281، ص2، جالقرآن

 .125 ، آیهتوبه. سوره 3

 .81 . همان، آیه4

  .11. سوره فتح، آیه 5
  .11. همان، آیه 6

  .17. همان، آیه 7
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 نخ  زورسنند دعنو   یقنوس یبنه  نو یبه زود»  ب و: یهشهیساهدگا  بادیبه برجا
 «.ا ا ل  آورهدید یه با آها  ب ن تد شد یتواه

کاربرد قرآنی درباره بازماندگان از جند  بدار معندایی مثبدت داشدته و همدراه بدا در این که این 
گرچه این افراد در سیاق آیدات مدورد مدذمت و عتدابحترام از این افراد یاد میا هدای تندد کند، ا

گرفته کنایده اند، یا اینقرار  که بار معنایی منفی داشته و از روی عمد به صورت مجهول آمده و 
معلدوم  ،ای بر این افراد است، دلیدل مدتقن و مسدتندی در دسدت نیسدت. بده بیدان دیگدرو طعنه

که از جن  جا ماندهنیس کسانی  اند یا بده تعبیدر ت این ساختار به بازماندگان معنا شود؛ یعنی 
گذاشتگان»پارسی قدیم  کنار زده شده 1«باز پس  که از صحنه  کسانی  . در واقدع، اندمعنا شود، 

کرده استها آن خداوند این توفیق را از جهداد دری در بهشدت  نهج البالغهکده در چندان ؛سلب 
  2اولیای خاص خداوند معرفی شده است.برای 

ُفددوا)کدده، بسددیاری از مفسددران در مقددام بیددان چرایددی صددیهه مجهددول نکتدده چهددارم ایددن یددا  (ُخّلِ
فون»ساختار اسم مفعولی  فین و مخَلّ اندد و حتدی برخدی از آندان صدیهه مجهدول برنیامده 3«مخَلّ

کدرده« خلفوا» را بده تخلد  و مخالفدت از جند  اندد. بدر ایدن پایده آن را بده صدورت معلدوم تفسدیر 
کددرده گفتدده و احتمدداالتی را معنددا  کدداربرد ایددن سدداختار بددا تردیددد سددخن  انددد؛ امددا برخددی نسددبت بدده 
کرده  گوید: از جمله زمخشری می ؛اندمطرح 

   4را در سدینه ساهدگار همود.ها آ  شاید سنظور ای  باشد ته تنبلی و ه اق و شیطا 
گرفته و میقرطبی مخّل  را به معنای مترو  گوید: آ 

تنه را از حضور در جننگ بناز داشن  ینا این ها آ   لب توریق ترد وها آ  تداوهد از
ها آ  تنند،ر و  تدا یا ساسنا  وقای رهمیدهد آها  هسب  به جهاد احساس  سای سی

   5را در سدینه جا گذاشاند و رراند.
وِنِ)مفسر دیگری درباره  فا

ِخل ِ ِحِاُحما  د: نویسمی (ِفرا
 6ای   اتاار سذس  و تحقیر را در بر داردل زیرا ه رسود: انماخل و .

                                                      
  .313، ص3، جروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. 1

 . 73، صنهج البالغه. 2

 .237، ص2، جالکشاف عن حقایق غوامض التنزیل. 3
 . همان. 4

 . 217، ص8ج، الجامع الحکام القرآن. 5

 . 344، ص1، جالتسهیل لعلوم التنزیل. 6
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که در حدیبیه حاضر نشدند، می ۱۱طبری در ذیل آیه  کسانی   نویسد: سوره فتح برای 
   1را از همس ری تو باز داش .ها آ  تداوهد

ُمِ)برخددی آیدده  ِ ها ُمِِفِثذذک ِ َّذذُِثها ِاُنکا ذذها ِهِالل ِ ذذرا ذذُنِت  کدده ایددنایددن دانسددته را مؤیددد 2(ِوِحکا هددا تخلدد  انددد 
گفتده 3را عقب زد و از رفتن به جن  باز داشدت.ها آن کردند و خداوند هم کده تعبیدر برخدی  اندد 

درباره منافقان به اعتبار آینده است؛ ریرا آنان از تبوآ بازماندند. میبدی نیز با بیان « مخلفین»
م یتهّخرون عن الجماعات حتی یدؤّخرهم ال یزال اقوا: »است که فرموده ۹روایتی از رسول خدا

که از همراهی با جماعت مسدلمین سدرباز زنندد، خداوندد ؛اق را بده عقدب هدا آن همیشه افرادی 
فین»، از «افکندمی گفته 4کند.تعبیر می« کردگان خدایپس»به « مخّلَ  اند: برخی از مفسران 

پشن   نر گذاشناه »عنی ی ،آسده« ا . س عو »ای  تعبیر سخصوصاا به صور  صیغه 
و اشنناره بننه آ  دارد تننه هن نناسی تننه سسننلماها  بننا ایمننا ،  سننای و « شنندگا 

اعاننا بنه را پش   ر گذارده و بیها آ  تردهد،های ای  گروه را سشاهده سیجوییبهاهه
   5شااراند.وضعشا  به  وی سیدا  جهاد سی

اه دیگددر مفسددران در خفددت وخددواری و ضددع  در عقیددده و تددرس از جندد  بددا قددریش، دیدددگ
  6باعی جاماندن اعراب از قضیه حدیبیه است.

کده ایدن سده نفدر از توبده و قبدول شددن توبده عقدب انداختده شدده سیوطی در دو نقل مدی گویدد 
که طبق و تصریح مفسران، این سه نفر افرادی مدؤمن بودندد  7روایات بودند. این در حالی است 

گرایی از رفدتن بده جند  تبدوآ سدرباز زدندد و که نه از روی نفاق بلکه از روی تنبلی  یا از سر دنیا 
 در مدینه ماندند. 
 در روایت صحیح فیض  ۷نگاه امام صادق

کدداربرد صددیهه مجهددول گرچدده احتمدداالت متعدددد فددوق الددذکر، بددار معنددایی منفددی را بددرای   ا

                                                      
 . 48، ص27، ججامع البیان فی تفسیر القرآن. 1
کدرد و[ آن: ولی خدا از حرکت آن47. سوره توبه، آیه 2 کراهت داشدت. از ایدن رو بتدوفیقش را از آندان سدلب  هدا را باز جهداد[ ها 

 باز داشت.

 . 355، ص3، جتأویالت اهل السنه. 3

 . 254، ص3، جکشف االسرار .4

 . 16، ص22، جتفسیر نمونه. 5

 . 282، ص12، جکنز الدقائق و بحر الغرائب. 6
 .63، ص2، ججوامع الجامع. 7
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کددالم امددام صددادق ،زندددرقددم مددی کدده در  نیددز  اسددت، در تعددابیر مفسددران ۷امددا بددار معنددایی مثبتددی 
 شود. یافت می

ُفوا»زمخشری درباره   گوید: ابتدا می« ُخّلِ
   1اجازه داد در سدینه بماهندل زیرا اجازه گرراه بودهد. به سنارقا راعل ر و  تدا   ته 

گفتدده ،برخددی از مفسددران کدده رسددول خددداهماننددد طبرسددی نیددز  را در مدیندده بدداقی هددا آن ۷انددد 
گرفته بودن که اجازه  ایدن  2اجدازه داد.هدا آن د در مدینه بمانندد و رسدول خددا بدهگذاشته بود؛ چرا

ُفوا»همان معنای مثبت برای  که امام در مقام اصالح آن است. شیخ طوسی دربداره « ُخّلِ است 
 نویسد: این آیه می

ف به تسی گویند ته پش   ر تساهی ته از شنهر بینرو  سنی روهند، در شنهر بنه سخلَّ
   3اراه ا   و ضّد آ  سقد  ا  .ساهد و از تلف اشاقاق یجای سی

کده امدامباز در این تفسیر بار معنایی منفی دیده نمی که ایدن همدان تفسدیری اسدت   ۷شود 
 در مقام تخطئه آن است. 

کلمه   اختالف قرائت در این 
کددده امدددام علدددی بدددن الحسدددینمدددی مجماااع البیاااانمرحدددوم طبرسدددی در   ،امدددام بددداقر ،نویسدددد 

کدرده« خاَلُفوا»ی این آیه را و ابوعبدالرحمن سلم :امام صادق عکرمدة همچندین  4اندد.قرائت 
« فددوالِ ُخ »و أبددو مالدد  « فددوالَ َخ » أبددو عمددروو عمددرو بددن عبیددد  بددن هددارون مخزومددی، رر بددن حبددیش،

کرده   5اند.قرائت 
 بندیجمع

گفته شد، می گرچه احتمال آناز آنچه  که ا گرفت  کده سدبب ندزول بیدان مدی توان نتیجه  رود 
یدا حتدی  یعنی توسعه مصداقی ،بلکه جری به مصادیق ناپیدا ،مام تهویل نباشدشده از سوی ا

( بده صدورت مجهدول ید  کداربرد مداده )خلد ، یعنی استمرار زمانی باشد ،به مصادیق نوپدید
ُفوا»اصطالح قرآنی است.  کده در روایدت همچندان ؛تواند بار معنایی مثبت داشته باشدمی« ُخّلِ

                                                      
 . 237، ص2، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. 1

 . 118، ص1، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. 2

 . 321، ص3، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 3

 . 118، ص1، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. 4

 . 34، ص3، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. 5
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هرچنددد برخددی از مفسددران  ؛قددابلیتی را امددام متصددور نمودنددد صددحیح فددیش بددن مختددار چنددین
ُفوا» کرده« ُخّلِ  اند. را منفی معنا 

ای بدرای ایدن سدازگاری زمینده« خلفدوا »در « خداء»ال  مقصوره در باالی حدرف  وجود و عدم
از لحدا  سدندی و متندی « خدالفوا»قرائدت امدام بده صدورت  ،رسم الخطدی اسدت. بدر ایدن اسداس

کنار دیگر قرائات منقول در آیه می مشکلی ندارد و گونده تواند جایگاه داشدته باشدد؛ ریدرا ایدندر 
اخدددتالف قرائدددت اواًل بددده جهدددت سدددازگاری بدددا رسدددم الخددد  قرآندددی ضدددرری بددده مدددتن و تدددواتر قدددرآن 

گزارش طبرسی، عالوه بدر روایدت صدحیح رساند، ثانیًا دارای سند معتبر نمی است و ثالثًا طبق 
کت و ابوعبددالرحمن سدلمی  :گانده سدجاد و صدادقینب قرائات به ائمه سهفیش، روایاتی در 

کلمده همچنان ؛نسبت داده شده است که دو قرائت متفاوت دیگر  یر از این دو روایت دربداره 
ُفوا»  نقل شده است. « ُخّلِ

ل ادبی  گونه سوم، تخطئه قرائت مشهور با استدال
گونه که اهلیکی دیگر از  قرائت رایدر و مشدهور را تخطئده ها آن در بیتهای اختالف قرائت 

 است. اند، روایات همراه با استدالل ادبی کرده
کنون ی  نمونه از  سوره توبه، در بیان اوصاف مؤمنان ۱۱۲شود. آیهبه بحی نهاده میها آن ا

کنندگان و... معرفی میها آن کاران و عبادت   کند. در شکل قرائت این آیه روایت ریر دررا توبه 
 وارد شده است: الکافیکتاب 

َد 
ْ
حْزة  ْعحن  أ َد ْْح 

ْ
حند أ  ُ ْد  ْاح د  ْعحن  ْعحمد ْ

حند اْل   ُ ْد  دن  ْعن  ْعمد ْبْ ند ْدْ  ُ ْد  ْ
ْح 
ْ
َْی  ْعن  أ ْن َْی   ُ ْد  ْبْ نن  ْدْ َح ُْ د  
ْفنن  َد ْجع 

ْ
ْ ب  ۷ْعن  أ    ْ ْ ُ َْ ب وِنِ)ْْ کا ُئا وِنِِحب ِ ح(اُحَُّنا ا َْْ حْیأا اِ  ْ ُ َْل  ا َْ ْ حب    ْقْاحب ند ْ  آخد ٍْن َّد حدد ُد ْعب

 ِ ّْی ا بد ُد ب
ٍْن؛ دد ُد ْعب

 ِ ّْی ا بد ُد ب
َْْ ّْی اِ اد ما ْؤ  ْ  ُ ْن ا ْر  مد َْ ُ اش  َْ ْک  ْقْاب َد ِفد ْذلد

ْ ْ عد  ِ ْب ْعند ا   1ْقْسئد
وِنِ)این  آینه را تنلو  تنرد :  ۷ابو بصیر گوید: در سحضر اسا  بناقر کا ئا ُذ وِن...ِاحب ِ ذ ا ، (اُحَُّنا

ناِئِبیَ  اْنَعاِبنِدیَ ...»وهه بخنوا : گحضر  ررسود: ای  گوهنه قرائن  را وقانی دنینل این «. اناَّ
اْشنَاَری ِسنَ  اْنُمنْاِسِنیَ  ... ]چنو  »ررساید ]در آینه قبنل : پر ید ، حضر  ررسود: تدا سی

ناِئِبیَ  اْنَعاِبنِدیَ  اْنُمْاِسِنیَ  س رور ا  ، پ  ص ا  آ  ، «ها در آیه بعد باید س رور باشد  اناَّ
 ترد.تداوهد از ساسنینی ته تائب و عابد و.... هساند ]جا  و سانشا  را  سی

 ،گانه دستور داده شددهدر روایت عیاشی درباره رجعت نیز به مجرور خواندن این صفات نه
                                                      

 .  366، ص8، جالکافی. 1
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  1ولی استدالل به آن تنها در موثقه ابوبصیر آمده است.
ور خواندن التائبین  علت مجر

و هشدت وصد  دیگدر پدس از آن، بیدان شدده « التائبین»اندن در این روایت علت مجرور خو
که خداوند مال و جانها ویژگیاست؛ ریرا این   2را خریده است:ها آن های مؤمنانی است 
ذذِهِاُشذذِ ری) ِالل ِ ن ِ وِنِ ذذِِإا لا قذذُتا ذذِحِطا ِاُحِتن ِ ذذما ِِحها ن ِ

ِ
ذذِ ُمِنا ُمذذواِحها

ِ
ُمِِوِأ ذذها س  ُنفا

ِ
نیِوِأ ذذُنما ذذِنِاُحما ذذِما ِالل ِ ذذلیلا ِس  ها

ُو ذذِ
ِ
ِِوِِمذذُنِأ ذذُرآنا ِِوِاُحقا ُنت ذذلا ْا ِِوِاُل ذذُورایا

اذذِِاحب ِ ذذُِ 
ِِ ق ت ِِعِلُ ذذها ذذوِنِِوُعذذلکت ُقِبلا ذذوِنِِوِطا لا ِِِفِ ُقبا ذذها ذذِنِالل ِ ِما ها َُِّهذذ ا نا

ِِوِذلِا ها ُمِنا ذیِنُِطَُّبا
ِال ِ ما کا ِلُیَّا واِنا را ِِفُُسِتُلشا ِاُحَِّظذ مِك  ِوِاُحِفُوزا وِنِ*ِِها کا ذُئا وِنِِاحب ِ ذ ا وِنِِاُحَُّنا ذ ا اُححاما

وِنِ ظا ِِوِاُححذذافا ُنِکذذرا ِاُحما وِنِِعذذنا ذذُها ِِوِاحن ِ وفا ذذُُحِمَُّرا وِنِنا را وِنِاُلذذ ما لا َا ذذُ ذذوِنِاحس   َّا اتا وِنِاحر ِ قا ذذُئا احس  
نیو ُنما ِاُحما را ا ِِوِِبش  ها ِالل ِ ودا لا حا   3ل(حا

ریده، ته بهش  برای آها  باشد، تها و اسوانشا  را به بهای آ یقیناا تدا از ساسنا  جا 
تشنند و ]تنود در راه تنند، پ  ]دشنم  را  سنیهما  تساهی ته در راه تدا پی ار سی

شوهد. ]تدا آها  را  بر عهده تنود در تنورا  و اه ینل و قنرآ  ]وعنده تدا  تشاه سی
ای حق و چه تسی به عهد و پیماهش از تدا ورنادارتر ا ن ؟   وعدهبهش  داده ا  

اید، توشحا  و شناد باشنید و این  و  ادی ته اه ا  دادهپ  ]ای ساسنا !  به ای  داد 
گزارا ، تنندگا ، عباد  تنندگا ،  باس  توبها   تاسیابی بزرگ. ]آ  ساسنا ، هما 

دهندگا  به سعنروف و بازدارهندگا  از سن نر تنندگا ، ررسا تنندگا ،   دهدارا ، رتوعروزه
 را ]به رحم  و رضوا  تدا  سژده ده. و پا دارا  حدود و سقّررا  تدایند و ساسنا 

که قبالً همان کده بدرای حفد  ظداهر قدرآن  :بیتاشاره شد، اهل طور  بدا توجده بده تمهیدداتی 
اندیشه شده بود، نگران تحری  لفظی آیات قرآن نبودند. ایشان بیشدتر نگدران تحرید  معندوی 

که احآیات قرآن بوده تمال برداشدت اسدتیناف از اند. در طول تاریخ تفسیر قرآن، شاهد هستیم 
یاد بوده است  - ه افراد متفاوتی همانند عباد بصدری و زهدری و مدرد ناشدناسکچنان ؛آیه بعد، ر
کدردهدا آن که در ادامه به روایات گونده برداشدت معندوی از آیده قدرار در خطدر ایدن - اشداره خدواهیم 

کده خداوندد  در ؛شده اسدتکه در آ از نزول، این دو آیه با فاصله نازل اند؛ چه اینداشته حدالی 
                                                      

 . 112، ص2، جتفسیر العیاشی. 1

کده مدیهمدین روایدت داللدت مدی»نویسدد: مدی شرح الکافی. مالصدالح در 2  ؛تواندد بدین صدفت و موصدوف فاصدله باشددکندد 
 (.113، ص12)ج« یدل علی جواز الفصل بین الموصوف و الصفة باالجنبیف

  .112 - 111توبه، آیه  . سوره3
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کرده است. از تدوان یکدی از احتمداالت در ایدن روایدت را مدی ،رو ایدن اتصال آن را در معنا لحا  
کده مدردم اسدتقاللی بدرای آیده  کید امام به مجرور خوانددن التدائبین، همدین دانسدت  نسبت به ته

 آیه اول بدانند. دوم قائل نشوند بلکه آیه دوم را متصل به آیه اول و متمم معنوی 
که ایدن آیدات بایدد مجدرور خواندده شدود تدا معطدوف بده آیده  امام در مقام بیان این نکته است 
قبل و به صورت وصد  مؤمندان معندا شدود؛ یعندی راه را بدرای جددایی ایدن دو آیده از هدم ببنددد، 

کتداب همان که در روایت شهن نزول آیده در  کده از رسدول خددا دعائم االسالمگونه  سدؤال  ۹آمدده 
کده در آیده  ذِهِاُشذِ ری)شد این ثدواب و بهدره  ِالل ِ ن ِ ذِحِِإا ِاُحِتن ِ ذما ِِحها ن ِ

ِ
ذِ ُمِنا ُمذواِحها

ِ
ُمِِوِأ ذها س  ُنفا

ِ
یِوِأ نا ذُنما ذِنِاُحما  (ما

گروهددی خدداص از مجاهدددین در راه مطددرح شددده ، بددرای همدده مجاهدددان اسددتو یددا مخصددوص 
کدددرد: کددده خداوندددد آیددده بعدددجدددوابی ندادندددد تدددا ایدددن ۹خداسدددتو پیدددامبر وِنِ)د را ندددازل  کا ذذذُئا ِاحب ِ

وِنِ  در ادامه فرمودند:  ۷. امام صادق(...اُحَُّنا ا
ْْ اْق  ب ُْ

ْ
َْ  ْقأ ح ْ ْ ْ َْ ا   ْوا

ْ
حن  أ ْ َْ حْ اْمْ    م 

ْ
ُْ   ْی أ ْفْسح ن 

ْ
ْ   أ ح   ْر  مد َْ ح ٍْن اش  حذد

ِْْ ّْی ا اد ما حْؤ  ْ  ُ َْ ا حْف ْذا صد ْ لد
َبد اقد ْعْم ْ   د  ِفد ْهبد ْلْجب د

ْ حْی اْق ْق     ٍْ َْ اقد  َْ ْوْهح  حب ْْ َد ْمحن   ْ ح ن  ُْج  ْ  مد ُْ  ْق
َْلْ طد ْی َّد ُد ْیا

ذد د اِْشْ
من َْل ْخَْلْق ْمْ    ْا   ُد ٍْن    1؛ْ ْذا اِْدد

کدده جددان و مددال چگوندده مؤمنددان جهددادگری را مددی کددرد   خددرد، هددرخداونددد بددا آیدده دوم تبیددین 

کند نه ممکن است مصداق روایت رسدول  گر و ؛کس طالب بهشت است، با این شرای  جهاد 
کده در ندزد خددا نصدیب و بهدره ۹خدا کسدانی  که خداوند این دیدن را بدا  ای ندارندد یداری باشد 
 کند.می

 شواهد این نوع قرائت
یدارت  دیریده امدام از خوانش ایدن صدفات نده گانده بده صدورت مرفدوع، از ربدان معصدوم مثدل ر

از جمله قرائت آن در محضر امدام ریدن العابددین و  یا خوانش آیه اول در محضر معصوم 2هادی
درخواست امام به ادامه آن جهت تفهیم متمم بودن آیه بعد برای آیه قبل ولدو بده صدورت مرفدوع 

که اتصال این دو آیه با هم و در حالت ضمیمه به هم، مدالآ فهدم آیده اسدت. فهمیده می شود 
                                                      

 . 341، ص1، جدعائم االسالم. 1
ْنَزَل اُق ِفدیُکْم:2

َ
دِذیَن َتداَجْرُتُم اَق ِبُنُفوِسدُکْم، َفدده

َ
َخدداَآ، اّل

َ
دَ  َو أ دَ  َو َعّمَ ّنَ

َ
ْشدَهُد أ

َ
ّنَ  اْشدَتریِإّنَ اَق ». َو أ

َ
ْمدواَلُهْم ِبدده

َ
ْنُفَسدُهْم َو أ

َ
ِمدَن اْلُمددْؤِمِنیَن أ

ددْوراِ  َو اْ ِ 
ددا ِفددی الّتَ ددَة ُیقدداِتُلوَن ِفددی َسددِبیِل اِق َفَیْقُتُلددوَن َو ُیْقَتُلددوَن َوْعدددًا َعَلْیددِه َحّقً ْوفددیَلُهددُم اْلَجّنَ

َ
ِبَعْهددِدِه ِمددَن اِق  ْنِجیددِل َو اْلُقددْرآِن َو َمددْن أ

داِئُبوَن فَ  ِذی باَیْعُتْم ِبِه َو ذِلدَ  ُهدَو اْلَفدْوُز اْلَعِظدیُم الّتَ
َ
داِجُدوَن اْرِمدُروَن  اْلعاِبدُدوَن  اْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُکُم اّل اِکُعدوَن الّسَ داِئُحوَن الّرَ اْلحاِمدُدوَن الّسَ

اُهوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو اْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد  ِر اْلُمْؤِمِنیَن ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ  (.271، صکنز الدقایق) اِق َو َبّشِ



ونه
گ

ناس
ش

 تایروا ی
هل

ت ا
 قرائ

الف
اخت

 تیب
هور

 مش
ئت

ا قرا
ب

 

 

 

15 

گوبه عنوان نمونه   :دفرمودن ۷امام صادق» د:یسماعه 
بن   یعلن یرد و گ ن : اتنه سلقنا   ّ را در راه س ۷حضر  اسا    اد یعّباد بصر

ه تن یاآورده یو بنه حنر رو یاآ  ر ناه یو از  نخا یاردهتنجهاد را رهنا  ،ی انحس
جن نند و یدر واقنع در راه تندا سن» د:ینگویسن ؟! تداوهند عنّز و جنّل تر ا ن آ ا 

ل و قنرآ  و چنه ینتدا   در تنورا ، اه حق بر  یاوعده .شودیشاه ستشند و تیس
 یاسعاسله باره؟ پ  بشار  باد بر شما دراز تداوهد هسب  به عهد با وراتر ا   یست
ه را اداسنه ینررسنود: آ ۷اسا    اد. «. ا  یعظ یابیاستد و آ  هماها یاه اه ا  دادهت

ا ، ینگوارا ،  نباستنننندگا ، عبناد تتوبنه» عبناد گ ن :! ا  بر نا ینبده و بنه پا
نننندگا ، آسننرا  بننه سعننروف، تنننندگا ،  نن دهتوعتنندارا ( رنننندگا  سروزهتاح ی نن
اسنا  «.  ( ساسننا  سنژده بندهیتدا و بنه سچنن یر و حارظا  سرزها نندگا  از سنتیهه

.، جهاد به همراه آها  برتنر ینیها ببیژگی  وی  ساسنا  را با ایررسود: هرگاه چن ۷ ّ اد
 1.از حر ا  

کده آیده را تدا پایدان بخوانددوایت حضرت پس از شدنیدن آیده اول از او مدیدر این ر بده  ؛خواهدد 
که آیه  گون نقدل شدده اسدت: علدی بدن است ۱۱۱بخشی از آیه ۱۱۲این معنا  گوندا . روایدت مدذکور 

کردندد.دانسته و می« زهری»ابراهیم قمی راوی را  کده خدود حضدرت آیده دوم را تدالوت  در  2گویدد 
کده بعدد از آیده را گر مردی ناشناس است و حضرت از او مدیسشروایت شیخ طوسی پر خواهدد 

پس دستور امام در موثقه ابابصیر به قرائت به صورت مجرور نیز برای تداعی این فهدم  3بخواند.
که هیچ کسی تنها با تالوت آیه اول به قضاوت ننشیند. است   گاه 

وایت صحیح بر پایه قواعد ادبی  قرائت ر
گر سه روایت ا و شدهن ندزول را فاقدد مقدام بیدان شدیوه قرائدت  ۸العابدین و امدام هدادیمام رینا

که تفداوت چنددانی میدان قرائدت جدر و رفدع نیسدت، بلکده  ندانیم، این سه روایت، مؤید این است 
گر قرائت رفع هم باشد و به صورت متصل معندا شدود، بداز  معیار اتصال معنوی بین دو آیه است. ا

کده آیده بدا توجیهدات  ۷است. امام باقر صفت مؤمنان لحا  شده در مقام بیان این مطلدب بدوده 
 بخوانید تا بدانید جزء آیه قبل است. « التائبین»نحوی از آیه قبل جدا نشود؛ لذا فرمود: 

                                                      
 .22، ص1، جافیکال. 1
 . 357، ص1، جتفسیر القمی. 2

 . 134، ص7، جتهذیب االحکام. 3
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نیدز  ۷در زمدان امدام بداقر ۷های  لد  از آیده، در عصدر امدام ریدن العابددینهمانند برداشت
ز آیه شایع بوده است. امدام بدا قرائدت آیده بده صدورت مجدرور های خالف نزول اگونه برداشتاین

اند اواًل راه برداشدت  لد  از آیدات قدرآن را بدرای همیشده ببندندد )در سدطور بعدد خواهدد خواسته
که در قرائت رفع، امکان انفصال دو آیه هست (، ثانیًا توصیفی بودن آیه دوم را برای آیه اول آمد 

کنند.   عجین 
 «التائبون»اب احتماالت در اعر

که در رفع  در دو احتمال با قرائدت جدر  1؛پنر احتمال وجود دارد« التائبون»شایان ذکر است 
 رساند: در معنا همسان شده و ضرری نمی

بده مدؤمنین در آیده « هدم»کده ضدمیر مقددر « هدم التدائبون». خبر مبتدای محذوف باشدد، ال 
 قبل بازگردد؛

کده بداز هدم ضدمیر فداعلی بده « یقاتلون» ب. رفع، بنا بر بدل از ضمیر فاعل « المدؤمنین»باشدد 
 گردد. برمی

 شود:اما در سه احتمال دیگر، رشته پیوند با آیه قبل منقطع می
گاندده، خبدر بعددد از و بعدد آن اوصدداف هفدت« العابدددون». التددائبون مبتددا باشددد و خبدرشالد 

که این صفات را دارند؛ کسانی هستند   خبر باشد؛ یعنی تائبان 
 خبر آن باشد؛ « ارمرون». التائبون مبتدا و ب
محدذوف باشدد « و الحدافظون لحددود اق». التائبون مبتدا باشدد و خبدرش بعدد از عبدارت ج

گدروه را گدو ایدن .، خبدرش باشدد()لهم الجنه یا من اهدل الجنده ایضداً  کده خددا در دو آیده مجدزا دو 
ویدد بدا ایدن نظدر، بهشدت محددود بده گایدن قدول زجداج اسدت و مدی 2اهل بهشدت دانسدته اسدت.

 ؛شود. آیه دوم هم تعداد دیگری از بهشدتیان را بدر شدمرده اسدتمؤمنین مجاهد در راه خدا نمی
 فرماید: که خدا در جای دیگر قرآن میهمانند این

لِ ) ِِوِتا لُِوِِدِرِجحت ُمِِعِلِِاُحقُعا ها سا ُنفا
ِ
ُمِِوِأ ها ُمواحا

ِ
ِ جاها ُِوِنا ِاُحما ها ِلِالل ِ ُسنیِفض   ِاُحقا ها ِِوِعِلِالل ِ   3ل(ات

تننندگا  تداوهد س اهداهی را ته با سا  و جا  تود جهاد همودهد، بنر قاعندا  ]تنرس
ا ( جهاد  برتری سهّمی بخشیده و به هر یک از ای  دو گروه سبنه هسنب  اعمنا  هی شن

                                                      
 . 156، ص3، جالدر المصون فی علوم الکتاب المکنون؛ 314، ص2، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. 1

 . 156، ص3، جتاب المکنونالدر المصون فی علوم الک. 2

 . 31. سوره نساء، آیه 3
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 تداوهد وعده پاداش هیک داده ا  .

 نویسد: تعالی می فخر رازی با اعتقاد به اهمیت توسعه رحمت حق
هی و  ل چراته با ای  رنرض وعنده بهشن  بنرای « اناائبو »توجیه زجاج در اعرام 

   1ای تاص.شود، هه برای عدههمه ساسنی  سی

 احتماالت در اعراب التائبین 
گر عبارت التائبین خوانده شود، دو احتمال دارد: یا مجرور باشد؛ چون صفات مؤمنین در  ا

کده  آیه قبل است و این که امام درصدد اثبدات آن اسدت یدا منصدوب باشدد  همان چیزی است 
گونه توجیه دارد:  در این صورت دو 

که رابطه بین دو آیه با آن حف  شود، همانند فعدل  - ال  و « أعندی»منصوب به فعلی باشد 
که توصی  مؤمنین در آیه قبل باشد؛   مانند آن 

که این آیه را مستقل از - ب  2و مانند آن.« امدح»کند، همانند آیه قبل می منصوب فعلی باشد 
کده درحالدت « التدائبین»امام با دستور به قرائت  احتمدال اسدتیناف و اسدتقالل از آیده قبدل را 

کده ایدنشود، منتفی میرفعی پدیدار می گانده هدا صدفات ندهداندد. در ادامده بدا اسدتدالل بده ایدن 
که در آیه قبل مجرور بوده است، شا ئبه ذهنی مبتنی بر منصوب بدودن التدائبین مؤمنانی است 

که در یکی از دو احتمال، استیناف از آیه قبل را تداعی می  سازد. کند، مرتفع میرا 
 قرائت التائبین به وسیله دیگران 

 نویسد: می طبرسیدهد، مرحوم نسبت می ۷ یر از موثقه ابابصیر که این قرائت را به امام باقر
گوهنه تواهنده ا ن . غینر از دو اسنا  سعصنو  دو ه نر از ا این هیز آیه ر ۷اسا  صادق

قرائن  « انانائبی »ب  سسعود و ابی ب  تعب هینز  هّٰللعبدا یعنی ،۹صحابی ر و  تدا
ساز تنابعی (  اعما اهد. أبو سحمد،  لیما  ب  سهرا  ا دی تنوری سعنروف بنه ترده

   3گوهه قرائ  ترده ا  .دی ر تسی ا   ته ای 

 مام با قرائت مقبول عدم مخالفت ا
که در  از امدام « عبدد اق بدن فرقدد»و « معلی بن خنیس»به نقل  الکافیبنا بر روایت صحیحی 

                                                      
 . 113، ص17، جالتفسیر الکبیر. 1
 .112، ص1، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. ر.آ: 2

 .112، ص1، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن . 3
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اسداس نبدوده نسدبت بده قرائدت رایدر در جامعده بدی :بیدتآمده است، قرائت اهدل ۷صادق
 اند:کردهنیز همانند سایر مردم از ی  قرائت مستند پیروی می :بیتاست و اهل

ْبْ   ْدْ
ْ
ْعحْم ْ  ُ حدن ْی ا ْْ ند ْقی   ُ دد اقد  ْا د  ْعن  ْعق  ْ

ند اْل   ُ ْد  دن  ْعن  ْعمد ْبْ ند ْدْ  ُ ْد  ْ
ْح 
ْ
َْی  ْعن  أ ْن َْی   ُ حند ْد   ُ

َد 
ْ
ْد أ ب عد   ْکْ ْ بَلُ  ْْ سن  دد اقد  ْخْ ل  ح ۷ْعق  ُْ

ْ
َْ أ ْد  ْقْاحب آ ْاحی 

 ِ حْب ا  َ ْنب ْق  د ْقحْذْکی 
 
أ َْ اِحْیْ لْعح ُد   ْی ْمْعْ ب ْر

ححدد اقد  ٌَْ  ۷ُْعق  ححْ  ْ ححب ُْ ْ ححب  ْق ْیاْء د ْد  ْعححْم 
ْ
ححْیأ ا  ٍْ ََ َْل  ححْع  ححْن ْمس   ُ ْْ ا ْکححب   ْ ؟   َّد ٌَْ ُ ْ ححب َْ لْعحح ُد  ْر

َْ ْقْاححب
دد اقد  ُْ  ْعق 

ْ
َْ أ ب ْْ ٌَْ  ْثْْ  ُ ْنْع   ْ ب َْ ْن  ُْقْاب ب َْن  ْمْ

ْ
ن  أ َْ

ْ
ْیاْءةد أ ْد  ْعْم 

ْ
ْیأ   1؛ْقْ ا 

ه ب  ررقد و سعل و  ی.بنود ۷: سا در تدس  حضر  صنادقیندگو ی ب  تن یعبد انلَّ
 ۷شد، حضر  صنادق یادآورقرآ  را  یل رض یعهپ  رب .با سا بود یزه «یانرأ یعةرب»

گ  : گمنراه  یعهرب .  ا او گمراه تواَهد،یررسود: اگر اب  سسعود سطابق قرائ  سا هم
 سطابق قرائن ررسود: اسا سا  ۷ادق ب  حضر  ص .گمراه ا   یا  ؟ ررسود: آر

   تواهی..یقرآ  را س« ب  تعب یُأبَ »

کاشانی درباره این حدیی می  گوید: فیش 
شود ته قرائ  روای  صحیح، قرائ  ابی بن  تعنب ا ن  و از ای  حدیث رهمیده سی

ته قرائ  ابی اسنروزه هنزد سنا ا  ، جز ای  :بی ته آ  قرائ  سوارق قرائ  اهلای 
   2ا  . در تما  ان اظ به د   سا هر یدهسضبوط هیس ل زیرا قرائ  او 

کده طبرسدی در همان کعدب»از « التدائبین»گفتده اسدت، قرائدت  مجماع البیاانگونه  « ابدی بدن 
ابددی بددن »رسددیده اسددت. بنددا بددر روایددت فددوق الددذکر، قرائددت امددام در ایددن آیدده شددریفه بددر پایدده قرائددت 

گددر ائمددهاسددت. روایددت صددحیح معلددی بددن خنددیس مددی« کعددب کدده ا هددم قددرار بددود بدده  :فهمانددد 
گونده کننددد، بدده  کدده در جامعدده رواج داشددت، مددیصدورت عمددومی و آشددکار قرائددت  خواندنددد و ای 

کعب بوده است. ها آن ترین قرائت به مبانینزدی  َبی بن 
ُ
 قرائت أ

 گیریبندی و نتیجهجمع
گفتدده شددد، مددی کدده هددم قرائددت از آنچدده  گرفددت  ز بدده صددورت رفددع مددروی ا« التددائبون»تددوان نتیجدده 

کددرد و هددم اسددت و مددی :حضددرات معصددومان تددوان آن را بددر پایدده اتصددال معنددوی بدده آیدده قبددل تددالوت 
به صورت مجرور و صفت برای مدؤمنین قرائدت نمدود؛ ریدرا هدم مسدتند قرایدی دارد « التائبین»توان می

کدده دسدتور بده ایددن گونده قرائدت داده اسددت. و بدر پایده قرائدت ابددی بدن کعدب اسددت و هدم روایدت مدوثقی 
                                                      

 .  734، ص2، جالکافی. 1

 .  1667، ص3، جالوافی. 2
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کنددار هددم  آنچدده مهددم اسددت، پیونددد معنددایی دو آیدده بدده عنددوان صددفت و موصددوف یددا نعددت و منعددوت 
که برخی از دانشمندان علوم قرآنی هر دو قرائت را درست دانستهاست؛ همان    1اند.گونه 

 نتیجه نهایی
کردهاز قرائت مشهور را در برخی  :بیتاهل هایی هم در این اند. استداللروایات تخطئه 

گونهروای هدا ها در این روایدات، چرایدی و هددف از تخطئدهشناسی استداللات ذکر شده است. 
 ها را هم روشن نماید. تواند روش برخورد با آن قرائتکه میهمچنان ؛کندرا تبیین می

گونه میهای آن. در مجموع، همه روایات تخطئه و استدالل۱ کدرد. توان دسدتهها را به سه  بنددی 
 های ادبی. های تاریخی و استداللهای عقیدتی، استداللاند از: استداللرتها عباگونه

کلددی دربدداره روایددات تخطئدده قرائددت مشددهور توسدد  ائمدده۲ ؛ چدده سددزاوار نیسددت :. قضدداوت 
 که روایات در این زمینه از لحا  متنی و سندی یکسان نیستند. این

گددر قرائتددی از اهددل۳ الخدد  مصددح  سددازگار باشددد، ا رسددمدارای سددند معتبددر باشددد و بدد :بیددت. ا
کدداربرد ایددن قرائددت حتددی در مددی تددوان هماننددد سددایر قرائددات مقبددول، جایگدداهی بددرای آن قایددل شددد. 

که در مقام خوانش قرآن مورد استفاده قرار نگیرد، در مقام فهم و تفسیر قرآن خواهد بود.  صورتی 
به قرائت متواتر یدا مشدهور ندزد . این روایات، تحری  لفظی را نتیجه نداده و همچنان باید ۴

 .بند باشعموم مسلمانان پای

 کتابنامه
ًة ف یعَمُل  یمااإلقباُل باألعماِل الَحَسَنِة ف - َنةِ  یَمَرَّ بن جعفر  یبن موس یعل ینالد یرض یدس، الَسَّ

کتاب، قم، بن طاووس  ش. ۱۳۷۳، بوستان 
 .ق۱۴۱۸، دار إحیاء التراث العربی ت،یروب ،عبداق بن عمر بیضاوی ،یلو أسرار التأو یلأنوار التنز -
 .ق۱۴۲۳، دار الفکریروت، ب، یانحواب  وسی مدبنحم ،یرالتفسی ف یطالمح حرالب -
کتدداب الروضددة مددن الکددافی( البضاااعة المزجاااة - یا دددی ینمحمدحسدد، )شددرح  ، قددم، بددن قار

 .ش۱۳۸۸دارالحدیی، 
گنابدادی مالسدلطان ،همقاماات العبااد یالسعادة فا یانب - مؤسسدة ارعلمدی  ، بیدروت،محمدد 

 .ق۱۴۳۸، للمطبوعات
                                                      

 .  76، ص2. معانی القرآن، ج1
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 .ش۱۳۸۶ ین،مؤسسه سبط، قم، سیدعبدالحسین طیب ،القرآن یرتفس یف یانالب -
مؤسسددة النشددر  قددم، ، علددی اسددترآبادی،الطاااهرة العتاارة فضااائل فاای الظاااهرة اآلیااات تأویاال -

 .ق۱۴۳۹ اول، ، چا سالمی
 دارالکتدب بیدروت، یددی،د ماترمحمدد بدن محمدی(، دیدر الماتریتفسد) الت أهال السانةیتأو -

 ق.۱۴۲۶یة، العلم
 تا.یب ی،التراث العرب یاءدار إح یروت،ب ی،طوس بن حسن محمد ،القرآن یرتفس یف یانالتب -
ی، مرکز نشر آثار عالمه مصدطفو، تهران، مصطفوی، حسن یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق -

 ش.۱۳۸۲
 .ش۱۳۶۴، علمیه اسالمیه ،رانته ی،محالت یرسولهاشم  ،الروضة من الکافیترجمه  -
 .ش۱۳۷۴، سروش تهران، یتی،عبد المحمد آ ،یدترجمه قرآن مج -
 ش.۱۳۸۱ ی،الهادیلی، قم، اردب ینیمشک، علی ترجمه قرآن -
 .ش۱۳۷۳ چ دوم، اسالمی، معارف و تاریخ مطالعات دفتر قم، شیرازی، ، ناصر مکارمقرآن ترجمه -
 .ش۱۳۷۷ ،تشگلگ ن،تهرا ی،جواد مصطفو ،کافی ترجمه و شرح أصول -
 تا.، بیاررقمشرکة دار اررقم بن أبی، بیروت، محمد بن احمد ابن ُجَزّی  ،یللعلوم التنز یلالتسه -
کاشانی، تهران،  ، محسنیالصاف یرتفس -  .ش۱۳۷۳، مکتبة الصدرفیش 
 ق.۱۳۸۳یة، االسالم یةتهران، المکتبة العلمیاشی، مسعود ع محمدبن ،یاشیالع یرتفس -
 .ق۱۴۳۴ سوم، ، چدار الکتاب ابراهیم قمی، قم، بن ، علیالقمی تفسیر -
 .ق۱۴۲۴، ا سالمی دارالکتابقم،  یه،محمدجواد مهن ،الکاشف لتفسیرا -
 التددراث إحیدداء دار بیددروت، رازی، عمددر فخددر بددن محمددد ،(الهیددب مفدداتیح) الکبیاار التفساایر -

 .ق۱۴۲۳ سوم، چ العربی،
 ی،دارالکتاب الثقاف ،اردن ی،بن أحمد طبران یمانسل ،یمالقرآن العظ یرتفس یر؛الکب یرالتفس -

 م.۲۳۳۸
 .تایدارالفکر، ب یروت،بی، مرا  یاحمدمصطف ،یالمراغ یرتفس -
 یدروت،محمدود شدحاته، بعبدداق تحقیدق:  یمان،سدل بدن مقاتدل ،یمانمقاتال بان سال یرتفس -

إح  ق.۱۴۲۳التراث، یاءدار
 ش.۱۳۸۳یة، چ سی و دوم، ا سالم بدارالکتتهران،  یرازی،مکارم شناصر  ،نمونه یرتفس -
 .ش۱۳۶۲یة، ا سالم دارالکتبتهران، ، یبن حسن طوس محمد ،تهذیب االحکام -
 ق.۱۴۱۲دارالمعرفه،  یروت،ب ی،طبر یربن جر محمد ،القرآن یرتفس یف یانجامع الب -
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 ش.۱۳۶۴ناصر خسرو،  ،تهران ،یاحمد قرطب بن محمد ،الجامع الحکام القرآن -
 .ش۱۳۴۷ ،انتشارات دانشگاه تهرانتهران،  ،یطبرس ضل بن حسنف ،جوامع الجامع -
 .ق۱۴۳۷ ،شرکة مکتبة االلفینکویت،  عبداق شبر، ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین -
دار  یدروت،ب ین حلبدی،سدمیوسد  احمدد بدن  ،علاوم الکتااب المکناون یالدر المصاون فا -

 .ق۱۴۱۴الکتب العلمیة، 
اق مرعشددی  کتابخانده آیدة ،جدالل الددین سددیوطی، قدم ،بالماااثور یرالتفسا یالادر المنثااور فاا -

 ق.۱۴۳۴ نجفی،
 .ق۱۳۸۳، التراث یاء حیت موسسة آل البقم،  یون،نعمان بن محمد ابن ح ،دعائم اإلسالم -
 تا.الفکر، بیدار یروت،ب ،اسماعیل حّقی بروسوی ،یانروح الب -
 یدروت،ب ی،محمدود بدن عبدداق آلوسد، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی -

 .ق۱۴۱۲دار الکتب العلمیة، 
تصدحیح:  ی،الفتدوح رازابدو یبدن علد ینحسد ،القارآن یرتفس یو روح الجنان ف الجنانروض  -

 ش.۱۳۷۱ی، اسالمی آستان قدس رضو یهابنیاد پژوهشمشهد،  یاحقی، محمدجعفر
کبدر  ی،اناحمدد مازنددر بدن محمدصدالح(، ارصدول و الروضدة)یشرح الکااف - تصدحیح: علدی ا

 .ش۱۳۴۲یع، المکتبة االسالمیة للنشر و التور فاری، تهران، 
 .ق۱۴۱۳ چ اول، الثقافیة، الکتب مؤسسة بیروت، عباس، بن ، عبداقالعرب شعر فی القرآن غریب -
کثیر، دمشق ی،محمد شوکان ،یرفتح القد -  ق.۱۴۱۴، دار ابن 
 ق.۱۴۳۶ی، تهران، فرهن  اسالمی، تهران یمحمد صادق ،القرآن بالقرآن و السنه یرتفس یالفرقان ف -
 .ق۱۴۳۸، دارالشروقبیروت،  قطب،، سید ظالل القرآن یف -
  ق.۱۴۱۲العلمیة،  دارالکتب یروت،ب یروزآبادی،ف یعقوب بن محمد ،القاموس المحیط -
کبریعل، سیدقاموس قرآن -  ش.۱۳۷۱یة، ا سالم دارالکتبی، تهران، بناب یقرش ا
کلینی، تهران،، محمد بالکافی -  .ق۱۴۳۷ چهارم، چ ا سالمیة، ن یعقوب 
 ،، قددمی مخزومددی: مهدددیددقتحق ،یدددیبددن أحمددد فراه یددلأبوعبدددالرحمن خل ،العااینکتاااب  -

 .ق۱۴۳۹چ اول، دارالهجر ، 
، دارالکتاب العربیبیروت،  ی،محمود بن عمر زمخشر ،یلالکشاف عن حقائق غوامض التنز -

 ق.۱۴۳۷
وزار  الثقافدة و تهدران،  ی،مشدهد یمحمدرضدا قمد بدن محمدد ،کنز الادقائق و بحار الغرائاب -

 .ش۱۳۶۷، ا رشاد ا سالمی، مؤسسة الطبع و النشر
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  .ق۱۴۱۴چ سوم، دارصادر،  یروت،مکرم ابن منظور، ب بن محمد ،لسان العرب -
 .تای، بیفراهان تهران، ی،طبرس فضل بن حسن ،یان فی تفسیر القرآنمجمع الب -
دار الکتب یه، بیروت، عطعبدالحق بن  الب ابن ،یزالکتاب العز یرتفس یف یزالمحرر الوج -

 .ق۱۴۲۲العلمیة، 
 تا.نا، بیجا، بیبی ین،ام یگمبنصرت ،مخزن العرفان -
 یرسدولسیدهاشدم : یدقتحقی، دباقر مجلسدمدمح ،مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول -

ت  ش.۱۳۷۳ ،سوم، یةدار الکتب ا سالم ،هرانت، یمحاّل

 .ش۱۳۷۸، مؤسسة النشر ا سالمیی، قم، جعفر ابن مشهد بن محمد ،یرکبالمزار ال -
 م. ۱۹۸۳، العامة للکتاب یةالمصر یئةله، قاهره، افراء یادبن ر ، یحییالقرآن یعانم -
بنیدداد مشددهد، زاده خراسددانی، واعدد ، محمددد فقااه لغااه القاارآن و ساار بالغتااه یالمعجاام فاا -

 .ش۱۳۸۸ی، اسالمی آستان قدس رضو یهاپژوهش
 یدروت،ب -دمشدق ی،: صدفوان عددنان داودیدقتحقی، را دب اصدفهان ،فردات ألفاظ القرآنم -

 ق.۱۴۱۲ یة،الدار الشام -دارالعلم
  .م۱۹۹۳، الهیئة المصریة العامة للکتابقاهره، ، ، محمد رشیدرضا،المنار -
دفتددر انتشددارات اسددالمی،  ،قددم یی،طباطبددا ینمحمدحسددیدس ،القاارآن یرتفساا یفاا یاازانالم -

 ق.۱۴۱۷
 .ش۱۳۸۶، هموسسة البعثقم،  ی،نهاوند، محمد القرآن یرتفس یات الرحمن فنفح -
عبددالرحیم،  بدن عبدالمقصدود بدن سدید :تحقیدق ی،محمد مداورد بنی عل ،یونالنکت و الع -

 تا.بی دار الکتب العلمیة، یروت،ب
مؤسسددة  صددالح، قددم، صددبحی رضددی، تحقیددق: حسددین شددری  بددن ، محمدددالبالغااه نهااج -

 .ق۱۴۱۴ اول، دارالهجره، چ
کاشانی،الوافی -  .ق۱۴۳۶ ،العامة مکتبة ا مام أمیرالمؤمنین علی، اصفهان ، محسن فیش 
تدذییل: عبددالرحیم ربدانی  تصدحیح و تحقیدق و ، محمد بن حسدن حرعداملی،عةیوسائل الش -

 ق.۱۴۳۳پنجم، چ  ،دار إحیاء التراث العربی، بیروت ،شیرازی


