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چکیده
روایات ائمه ،:عالوه بر ارائه قرائتی متفاوت از قرآن کریم ،قرائدت رایدر را بدا
در بخشی از
ِ
اسددتداللهددایی تخطئدده نمددودهانددد .چندددگونگی ایددن اسددتداللهددا و نقددد آنهددا مسددهله ایددن
پژوهش است .اهمیت فهم صحیح قرآن ،در پرتو قرائت درسدت آن ،از ید سدو و جایگداه
اهددلبیددت :بدده عنددوان مفسددران حقیقددی قددرآن از سددوی دیگددر ،اهمیددت واکدداوی ایددنگوندده
روایات را آشکار میسازد .تخطئه قرائت مشهور با استداللهایی به گونههای عقیدتی یدا
تاریخی یا ادبی دیده میشوند .اعتبار سندی و قوت فقه الحدیثی برخی از این روایات از
ی سو و سازگاری قرائت ارائده شدده در آنهدا بدا رسدمالخد و اصدول قرائدت از سدوی دیگدر
میتواند جایگاهی قابل قبول برای این روایات ایجاد کند.
کلیدواژهها :گونهشناسی ،قرائت اهلبیت ،:قرائت تفسیری ،تخطئه قرائت..

مقدمه

قرآن کتابی است که به شدکل قرائدت آیدات توسد پیدامبر بدر مدردم ابدالم شدده و مدتن مکتدوب و

نگارشیافته ،گزارشگر آن قرائت است .شناخت قرائت نبوی برای اثبات متن قدرآن مهدمتدرین
نقددش را بددر عهددده دارد .از ابتدددای رسددالت مددال آ فراگیددری قددرآن ،عددالوه بددر کتابددت قددرآن ،قرائددت
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مصح

بوده است؛ چراکه نگارش اولیه قرآن عاری نقطهگذاری و اعرابگدذاری بدوده اسدت.

از این رو قرائت قاری نقش مهمی در شناخت آیات داشته است.

قرائتهای گوناگونی در دانش قرائت مطرح شده و مستندات تاریخی و روایی هم بدرای هدر

ی ذکر شده است .قرائت حفدص از عاصدم در مدینده شدهرت یافتده و در دیگدر منداطق جهدان
ً
اسالم احیانا قرائتهای دیگری شهرت داشته است .امامان شدیعه :پیروانشدان را بده قرائدت

قرآن ،همانگونه که مردم قرائت میکنند ،امر کدردهاندد 1.بده ایدن ترتیدب ،درل اهدلبیدت :از
میان بردن اختالف در همه امور دینی و از جمله قرائت قرآن بوده است .از طرف دیگر ،روایاتی

از اهلبیت :نقل شده که حاکی از آن است که مناسب است قرآن بده گوندهای دیگدر ،یدر از

قرائت مشهور ،خوانده شود .گذشته از اعتبار سندی ،داللدت و فقده الحددیی ایدن روایدات هدم
برای شناخت چرایی اختالف اهلبیت :با قرائت مشهور نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

ب ددا تحقی ددق گس ددترده در روای ددات قرائ ددت اه ددلبی ددت :ش دداهد هس ددتیم ک دده روای ددات قرائ ددت

اهددلبیددت :در لحددن و بیددان یکسددان نیسددتند .برخددی از ایددن روایددات  -کدده اکثر یددت آنهددا را

تشکیل میدهند  -تنها قرائتی متفاوت از قرائت رایر ارائه دادهاند و دستهای دیگر بدا عبداراتی

همانند «هکذا نزلت» و مانند آن  -که قریب هفتاد روایت با حذف مضمون تکراری هسدتند -
بیددانگددر الیدده اولددی معنددای آیددات بدده هنگددام نددزولانددد .دسددته سددوم  -کدده مهددمتددرین دسددتهانددد  -بددا
حذف مضمون تکراری حدود بیست و هشدت روایدت اسدت کده قرائدت رایدر را تخطئده کدرده و

قرائتی نوین و گاه همراه با استدالل ارائه دادهاند .مسهله اصلی این پژوهش آن است که دسته

سوم از این روایات چده گوندههدایی از جهدت اسدتدالل دارنددو چگونده مدیتدوان بدا آنهدا برخدورد
کردو در ضمن گونهشناسی ،باید میزان اعتبار سندی و داللی روایات و فقه الحدیی آنها نیدز

تعیین شود.

با وجود پژوهشهایی که درباره قرائت اهدلبیدت :و بررسدی دو دسدته اول و دوم از روایدات

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

توجه به آنکده ایدنگونده روایدات ،شدبهه تحر ید

پژوهش ضروری مینماید.

قدرآن کدریم را بده شدکلی مطدرح مدیسدازند ،ایدن

با بررسی نگارندگان ،مجموع روایاتی که نهی از قرائت مشهور در برخی آیدات کدرده و قرائدت
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درصد روایات را تشکیل میدهند و روایات با استدالل تاریخی و ادبی هر کدام هفدت روایدت و
بیست و پنر درصد از روایات را در این بخش تشکیل میدهندد .هدر ید

قرائت مشهور ،همراه با تحلیل نمونه آن گونه در پی میآید.

از گوندههدای تخطئده

گونه اول ،تخطئه قرائت مشهور با استدالل عقیدتی

گاه اهلبیت :در روایاتی ضمن ناصواب دانسدتن برداشدتی کده از قرائدت مشدهور اسدتفاده

میشود ،قرائت دیگری ارائه کردهاند .ایشان در ارائه این قرائت ،گاه به استداللهای عقیددتی
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رایددر را تخطئدده نمددودهانددد ،سدده گوندده هسددتند :چهددارده روایددت بددا اسددتدالل عقیدددتی کدده پنجدداه

استناد جسته اند؛ یعنی ی عقیده قطعی را شاهد بر تخطئه قرائت مشهور دانستهاندد .روایدت
ذیل نموندهای از ایدن روایدات اسدت کده بده احتمدال ر یداد در آن فعدل ُی ْن َط ُدق بده جدای َی ْن ِط ُدق ارائده
شده اسدت ،اگرچده احتمداالت دیگدری در بداره قرائدت اهدل بیدت :داده شدده کده بددان اشداره

خواهد شد:
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فهم مراد امام ۷در روایت فوق وابسته بده ایدن اسدت کده معندای تعبیدر «کتداب» و «نطدق آن»
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روشن شود تا زمینه تحلیل و ارریابی این روایت فراهم آید.
معنای کتاب در آیه

«ماوردی» سه دیدگاه در بیان معنای واژه کتداب در ایدن آیده مطدرح کدرده اسدت .ایدن دیددگاههدا
عبارتاند از:

اول ،کتاب به معنای قرآن کریم است .ابن قتیبه به این دیدگاه معتقد است.

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

مطرح کردهاند.

سوم ،کتاب به معنای نامه اعمال است .این دیدگاه از کلبی نقل شده است.

1

اکثر مفسران بر معنای دوم و سوم ته کید دارند ،از جمله عالمده طباطبدایی .ایشدان صدحیفه

اعمال را معنای ظاهر آیه میداند که همان لوح محفو است 2.چند دلیل برای این برداشدت

ذکر شده است.
ً
اوال ،سیاق آیات مهمترین دلیل انطباق «کتاب» بر دو معنای یاد شده است.
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ُِتبُبِط ا اِنُحق ا ِوِهم
ثانیا ،آیه ( ِوِل ِد ُط ا
ّ
محفو یا صحیفه عمل هر مکل ] که به حق سخن میگوید» 4که به لحدا تعبیدر ،شدباهت
بسددیاری بدده آیدده مددورد بحددی دارد و بدده معنددای «نامدده اعمددال یددا لددوح محفددو » اسددت .عالمدده

طباطبایی تعبیر «لدینا» را به جهت شرافت آن میداند.
ً
ثالثا ،روایتی که از ابن عباس از طریق عامه وارد شده است ،همچنانکه روایتدی هدم از امدام
5

صادق ۷بر معنای دوم و سوم از کتاب ته کید میکند.

6

دلیلهای سهگانه فدوق روی هدم رفتده مؤ یدد معندای «نامده اعمدال یدا لدوح محفدو » بدرای واژه

«کتاب» در آیه  ۲۹سوره جاثیه است.

از سوی دیگر ،ادلهای هم بدرای اراده معندای قدرآن کدریم از واژه «کتداب» وجدود دارد؛ از جملده

 .1النکت و العیون ،ج ،1ص278؛ الجامع الحکام القرآن ،ج ،12ص.134
 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،18ص.173

 . 3در ترجمه آیات قرآن از ترجمههای آیتی ،مکارم و مشکینی استفاده شده است.
 .4سوره مؤمنون ،آیه .72
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همچنین سخنی از حضرت امام امیرالمؤمنین ۷در نهج البالغه 3از جملده مدواردی اسدت کده
این دیدگاه را تهیید میکند .اگر «کتاب» را طبق این روایت ،به قرآن معنا کدردیم ،مفهدوم روایدت

صحیح ابو بصیر اینگونه میشود که باید کسی که این کتاب را میفهمدد و مخاطدب حقیقدی

قرآن کریم است ،برای شما تبیین کند .در واقع ،روایت فوق همانندد روایدات متعدددی از قبیدل

انحصار فهم قرآن به اهلبیت :است؛ همانند روایت:
ْ
ْ ْ
ْ
دَّ ّْنب ٍْع دنف اِای ْآْ ْمن خ دط ْب دُ د،؛

4
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روایتددی کدده در بدداره نطددق قددرآن در کتدداب الکااافی 1نقددل شددده و نیددز دعددایی از ام دام سددجاد 2۷و

قرآ را تنها سخاطب اصلی قرآ سیرهمد.
یا:

ْ
5
ِْل ْس ْش ٌء ْأُ ْع ْد دمن ْع ْا َ ْ ْ
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اِیج د
د د

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

در این روایت ،مطلق نطدق از کتداب نفدی شدده اسدت .مدراد از ایدن نطدق کده در ایدنجدا مدورد

اختالف قرار گرفته ،چیستو در اینجا پاسخ بده دو سدؤال بایدد مشدخص شدود :اول آنکده ،آیدا
کاربرد « َینطق» به صدیهه معلدوم بدرای «کتداب» مدیتواندد صدحیح باشددو دوم آنکده ،در صدورت
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ِِع ُن اذهِح َِّل ُم اذبک ُ ِ
وِنیُنِمُِأصبقبم اِف ها ِتخب الفذونِفلذوِسذِحبمو ا
شما سخن نکند ،من از او شما را خبر مدیدهدم کده در آن اسدت علدم هدر چده گذشدته و علدم هدر چده تدا روز قیامدت بیایدد،
قرآن میان شما حکدم اسدت و در هدر چده اخدتالف دار یدد بیدان قداطع دارد ،اگدر از مدن بمرسدید بده شدما مدیآمدوزم (الکاافی،

ج ،1ص.)71
َْ
ُ َْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ
ْ
ُ
َ َ
َ ُ ْ َ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
یده «هدذا ِکتابندا ین ِطدق علدیکم ِبدالحق»؛ ب پروردگدارا]] تدو در ته کیدد
دول مدا جداء ِف ِ
«.2فقلت عز َجاللد ِفدی ته ِک ِ
تداب و قب ِ
یدد ال ِک ِ
کتابت و قبول آنچه در آن آمده است ،فرمودی :این کتاب ماست که با شما به حق سخن میگوید (اقبال االعمال ،ج،1

ص.)435
َّ َ ْ ُ َ ّ ّ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ّط َ ْ ُ ط َ ْ َ َّ
الدد َّف َت ْین إ َال َی ْن ِط ُدق ب ِل َسدان َو َال ُب َّدد َل ُده ِمدنْ
الرجال و ِإنما حکمندا القدرآن هدذا القدرآن ِإنمدا هدو خد مسدطور بدین
و
ِ
ِ « .3إنا لم نح ِک ِم ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ َ ُ
ّ
الرجال»؛ ما مردان را حاکم قرار ندادیم ،بلکه قرآن را حداکم گردانیددیم ،و ایدن قدرآن خطدی اسدت
ترجم وان و ِإنما ین ِطق عنه ِ
نوشته شده میان دو پاره جلد که به ربان سخن نمیگوید و ناچار براى آن مترجمی الزم است (که منظور آنرا بیان کندد) و
مردانند که از آن سخن می گویند» (نهج البالغه ،خطبه.)121

 .4الکافی ،ج ،8ص.312

 .5وسایل الشیعه ،ج ،26ص.253
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صحت ،این کاربرد حقیقت است یا مجازو

لهویان در اینباره  -که «نطق» به معنای سخن گفدتن و تکلدم بدا صدوت و حروفدی اسدت کده

معنددا را انتقددال مددیدهددد  -اختالفددی ندارنددد؛ 1لکددن برخددی نطددق را از انسددان بدده حیددوان سددرایت

داده اند؛ چدون نطدق در برابدر صدمت و سدکوت اسدت .بدر اسداس ایدن فهدم لهدوی ،هدر چیدزی کده
صدا داشته باشد ،ناطق است .پس حیوانات ناطق هستند و یر آن صامتاند.

2

لهویان کاربرد «نداطق» را بدرای «کتداب» صدحیح دانسدته؛ لکدن در معندای آن تصدرف کدرده و
ناطقیددت را بددرای کتدداب ،بدده بد ِّدین و روشددن بددودن مطالددب آن معنددا کددردهانددد .خلیددل فراهیدددی در
اینباره میگوید:
ْ
ْ
ی اِاَب اِ ْ ْ
بط ْن ا ب وز ی ا خت م؛
اِبّی ْبَ ِبَد أی مذ ب جدَ عم أِ اح ،اِ د
د
بطنُ د

3

سنظور از تاام هاطق یعنی واضح و آش ار.
را ب اصفهانی معتقد است که چیزی یر از انسان نمیتواند باالصاله نداطق باشدد 4.وی

کاربردهای نطق را در قرآن کریم برای یر انسان تبعی دانسدته ،در بداره گفتدار حضدرت سدلیمان
ِ
که فرمود (« :اع ال ُم ِ
نُِم ُن ا ِ ِِاح ُی اِر)؛ ربان پرندگان به ما تعلدیم داده شدده» 5،معتقدد اسدت بده اعتبدار
اینکه حضرت سلیمان معنای صدای حیواندات را مدیفهمیدد ،نطدق بده کدار رفتده اسدت .همدو

درباره نطق اعضای بدن علیه انسان در قیامت  -کده مجدرمین از آنهدا سدؤال مدیکنندد :چدرا بدر
ُِ ِ ِ ِ ُِ
ا
یء)؛ آن خدایی کده همده
علیه ما شهادت میدهید -میگویند(« :أن ِ ق ِنُِالل اهِال اذیِأن ِ ِ ِت ِلِش ُ ِ
چیددز را (همدده سددخنگو یددان را) بدده سددخن در آورده ،مددا را بدده سددخن درآورد» 6،قایددل اسددت کدده

مقصود ،اعتبار و پندگرفتن از اعضای بدن است .در واقع ،بدا ر بدان بدیر بدانی بدر کارهدای زشدت
ِ ا
ُ ِ )7
بُن ِ
کِت ا
ذُِط ُ ا ذ ا ِِ ِعلذ ُ ک ُم اِنذُحق ا ِ
انسان در قیامت گواهی میدهندد .بداز در آیده مدورد بحدی (هذ ا
اسناد نطق به کتاب را از این بابت میداندد کده کتداب ،نوشدتاری اسدت کده چشدم انسدان آن را

 .1القاموس المحیط ،ج ،3ص.386
 .2لسان العرب ،ج ،15ص.314
 .3کتاب العین ،ج ،1ص.154

 .4مفردات الفاظ القرآن ،ص.811
 .5سوره نمل ،آیه .17
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 .6سوره فصلت ،آیه .21
 .7سوره جاثیه ،آیه .23

آنهد ددامی داند ددد کد دده خد ددود ند ددوعی نطد ددق اسد ددت .او نتیجد دده مد ددیگید ددرد کسد ددی کد دده معند ددایی را از
چیددزی بفهمددد ،آن چیددز نسددبت ب ده او ندداطق اسددت؛ هددر چنددد کدده موجددودی سدداکت و صددامت

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

متوجه نمیشود.

1

با این بیان روش شد که در اصل ،نفی نطق از کتاب در روایت صحیح ابابصیر ،بده معندای

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

درآ میکند .به بیان دیگر ،را ب ،نطدق و سدخن اشدیا را همدان جهدت عبدرت گدرفتن از وجدود

حقیقی آن است؛ اما کاربرد نطق برای کتداب بده صدورت مجدازی مدانعی نددارد .پدس ا گدر گفتده
میشود که کتاب ناطق است ،به عنوان ّبین بودن آن است.
فقه الحدیث

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

قابل ارائه است:

اول آنکه ،امام ۷در این روایت درصدد آن است که بفرماید ّبین بودن قدرآن ،بده طدور کامدل

برای هر کسی نیست و ربان این کتاب را بده طدور کامدل تنهدا عددهای از افدراد خداص مدیدانندد؛

همانطور که در جای دیگر فرمودند:

ْ
ْ ْ
ْ
دَّ ّْنب ٍْع دنف اِای ْآْ ْمن خ دط ْب دُ د،؛

2

قرآ را رقط سخاطب آ سیشنا د.
یا فرمایش امیرمؤمنان ۷در ماجرای حکمیت مبنی بر کارساز نبدودن قدرآن بدرای حکمیدت؛

چراکه قرآن تنها ی

نوشته اسدت و انسدان نیسدت کده ر بدان داشدته باشدد و بتواندد منظدور دقیدق

خددود را بیددان کنددد و ممکددن اسددت هددر کسددی بدده سددود خددود از جانددب قددرآن سددخن بگو یددد 3.امددام

صادق ۷نیز فرمود:

س در قرآ تأسل ترد و دید همه ررقههای سخالف ،از «سرجئه» و « ّ
قدریه» تا بر ند
ا
به «زهادقه»  -ته اصل بدا عقیده هدارهد  -از آ در برابر طرف تود ،بر عقینده تنود

 .1ر.آ :مفردات الفاظ القرآن ،ص.811
 .2الکافی ،ج ،8ص.312
 .3نهج البالغه ،ص.182
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دنیل سیآورهد و سردا بزرگ را سغلوم سیتنند .از این جنا داهسنا .تنه قنرآ ح ن
1
هیس  ،س ر با ّقی .و ه هداری ته آ را تاسل بداهد.
و در ادامه ،امام معصوم را قیم قرآن میداند .نیز در جای دیگر حضرت علی ۷فرمود:
شما از ای قرآ بخواهید برای شنما نخ ب ویندل اسنا او هرگنز بنرای شنما نخ
همیگویدل ونی س تنها تسی هسا .ته سیتواه .شما را از آ با تبر تن..

2

دوم آنکه ،برخی از محدثان درباره حدیی مورد بحی معتقدند که امام ۷قرائتی یر رایر
ارائه نمودهاند؛ ریرا بدر خدالف ابوبصدیر  -کده فعدل « َی ْن ِط ُدق» را در آیده  ۲۹سدوره جاثیده  -بده صدیهه
معلوم قرائت نموده ،امام ۷فعل یاد شده را به صیهه مجهول قرائت نمودند .با توجه به اینکه

نگددارشهددای روایددی در آ دداز فاقددد اعددراب بددودهانددد ،مددیتددوان گفددت ایددن کیفیددت اعرابددی در

نسددخههددای کن ددونی سدداخته و پرداختدده ذه ددن نسددخهنویس ددان باشددد؛ ر یددرا ا گ ددر نسددخه اص ددلی

اعرابگدذاری شدده بدود ،شدارحان و محددثان بده هدیچ وجده در چگدونگی قرائدت امدام ۷تردیدد
نمددیکردنددد .فددیش کاشددانی ایددن مطلددب را بددا تردیددد ابددراز نمددوده اسددت 3.از آنجددا کدده برداشددت
ایشددان بددا حدددس و گمددان همددراه اسددت و شدداهد خاصددی ندددارد ،برخددی مفسددران ایددن نظر یدده را

تضعی

کردهاند.

4

در لفد «کتابندا» شدده و

سوم آنکده ،مالصدالح مازنددرانی در شدرح حددیی ،مددعی تحر ید
معتقد است کده ایدن واژه « َک ّت ُ
ابندا» بدوده اسدت (صدیهه مبالهده مداده کتدب) .منظدور از ایدن واژه،

عددا ِلمی اسددت کدده بدده حددد کمددال رسددیده اسددت و مصددادیق آن رسددول خدددا ۹و اوصددیای بعددد از

آن :هستند.

5

لفظددی در آیدده ،در واژه

چهددارم آن کدده ،طبددق نظددر برخددی از شددارحان حدددیی مددذکور ،تحر ی د
َ ُ
َ ُّ ُ
لیکم» اتفاق افتاده است؛ به اینگونه کده « َعلدیکم» جدایگزین آن شدده تدا ندام امیرمؤمندان۷
«ع
حذف شده باشد و حرف جر «علی» جایگزین آن شده باشد 6.مجلسی نیز گوید:

 .1الکافی ،ج ،1ص.173
 .2همان ،ص.71

 .3تفسیر الصافی ،ج ،1ص.3

 .4الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،ج ،1ص.413

01

 .5شرح الکافی ،ج ،11ص.341

 .6البضاعة المزجاة ،ج ،1ص.435

پنجم آن که ،آنچه احتمال تحری

تحری

لفظی را در این آیه به شدت تضدعی

معنوی را تقویت میسازد ،روایت تفسیر القمی در اینباره است:

مدیکندد و مسدهله

ْ
ْح ْد ْث ْ ب ْ ْد ْب ْد ُ ْن ْ ْهبم ْْ ْبَُ ْح ْد ْث ْ ب ْجع ْف ْی ُ ْن ْ ْد ْب ند اِ ْف ْزار ْ ْعن ْ
حم اِ ْؤ ِْحی ْ
اْل ْسحن ُحن ْع د ْ
د
د د
د
د د ن
ن
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْعن ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اْل ْسن ُن أ ٍْ ْ
اق
حَن عحن أ دَ عق دحد د
عن ه لببْ ُ دن ص دبل نح عن وج نحب عحن أ دَ ُ د ن
د د
د
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ا ُِ ا ُِِ ا ُ ُ ِ ) ْ ْ ْْ ْ
ْ
ْ
کِتبُن ذذُِط ا ذ ِعلذ کم اِنذُحق ا ِ ْححبَ ِحح ُ،دَّْ اِ داَححب ن ٍ دَححن ی ِححن
ْحبَُ ْ ح ُ (هذ ا
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
حبط ْن ُبِ دا َْححب ْْح ْحبَ ْ
اقُ « ْ ححذا دُ دا َْ دبُ ْ ححب ٍْ دَح ْحن ْع ححلا
ٍْ دَححن ْی ِ داححن ْو ْه ح َ د
د
اق ح اِ ح د د
ْ ْ
ْْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
اق نح ْحَ َ د ْلححب ْجق ْی دَُححب ْعححم ْد ْبح نحد ْی
دُح
حبْل دن» قا ح ُ دَّنححب َل نا ْر ؤ ححب اححذا قاححبَُ اححذا ْی د
ْ
ْ
ْ
2
ِ دا ْ ،دق َْبب ْح ْ دیف دمن دک َْب د اق؛
ُ
ِ ا
کِت ا
بُن ُِِط ُ ا ا ِِعل ُ ک ُم اِنُح ِق ا ِ) ،حضر ررسنود:
ابوبصیر گوید :ای آیه را تواهد ( :ه ا

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

َ ُ
برتی از سشایخ سا «ع ُّلی  ».قرائ تردهاهد.

1

« تاام خ ه اه و هخواهد گ ل ن ن ر نو تدا ن تنه تانام را بنه نخ
َ
ْ
ََ ُ
سیآورد .تداوهد سیررسایدَ « :هذا ب ِ َا ُاب َنا َی ْن ِط ُق عل ْی ِْ .بنان َح .ق .این سر نو تندا) بنا
تاام سا به حق با شما خ سنیگویند» .عنرض تنرد  :رندای شنو ! سنا این گوهنه
همیتواهی ..ررسود :به تدا قس !.جبرئیل بر ر و تدا ای گوهه هاز تردل ن
سواردی ا

ته در قرآ تغییر داده شده ا

این از

.

این روایت از لحا سندی به دلیل مرسدل بدودن ،ضدعی

و بدا روایدت صدحیح ابدو بصدیر در

کتدداب الکااافی قابددل تعددارل نیسددت؛ امددا همگددونی بسددیار ر یدداد بددین دو مددتن و احتمددال صدددور
روایددت بددا لف د « ِب ِک َت ِاب َنددا» ایددن احتمددال را تقو یددت مددیکنددد کدده امددام خواسددتهانددد تفکددر جدددایی
معصوم را از کتاب نفی کنند؛ همچنانکه در روایت «ابن ماهیدار» همدین مطلدب بددون تدالوت
مجدد آیه ،بیان شده است.

ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ
َبُاححب ٍْ دَح ْحن ْع ْ ححل ْا ُح ْ
اقُ ْْ ِْح ْحْ ْ ،عححب ْ ( ححذا دک ْ
حبْل دن)
عححن أ دَ ُْ د ح نَن ْححبَُ ْ ح دی دَ عقح دحد د
د
ْ ْ
ْ ْ
ْْ ْ ْ
ْ ْ ْ
3
ْْْ ٌ
بطا ْْ دُبِ دا َْب د .
ُلت ،اِ د
ْبَُ دَّْ اِ داَب ْ َل ٍْ دَن ْی ِ دان دبد ْی ا ب د

از سدوی دیگدر ،بددر فدرل آنکده قرائددت ُینطدق را بده صددورت مجهدول بمدذیریم ،بدده نظدر مدیرسددد
 .1مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،ج ،21ص.158
 .2تفسیر القمی ،ج ،2ص.231

 .3تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص.113
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امام ۷در مقام بیان اختالف قرائت نبوده است؛ یعنی دسدتور بده قرائدت بده ایدن شدکل ندداده،

بلکه امام میخواسته با قرائت به صیهه مجهول چگونگی نطق کتاب را محسدوس کنندد .لدذا
اینگونده بیدان کدردهاندد کده َینطدق بده صدورت صدیهه معلدوم بده معندای حقیقدی در ایدن آیده معندا
نطددق (بدده صددیهه معلددوم) بخوانیددد ،همچددون فعددل مجهددول بدده دنبددال فاعددل
نمددیدهددد .ا گددر هددم َی ِ

حقیقی و نه نحوی نطق باشید و در جستجوی کسی باشید که میتواند از جاندب قدرآن سدخن

بگوید .بنابراین ،امام به دنبال آ گاهیبخشی به این نکته بوده است کده نسدبت دادن نطدق بده
کتابَ ،مجاز و از نوع عالقه «جانشدینی مفعدول بده جدای فاعدل» اسدت؛ همدانگونده کده برخدی از
محدثان بدان اشاره کردهاند.

1

شیخ طوسی میگوید:

به تاربرد هطق در آیه به تاطر ثاب بود و آش ار بود سطانب قرآ ا

.

2

همانگونه که فخر رازی در اسناد نطق به کتاب گوید:
در ای هوع آیا تداوهد تاام را به تسی تشبیه ترده ته بیاهی از او صادر سیشودل چه
آ ته تاام خ همیگویدل ن

همچنو هنر گوینندهای تنه از حنق تنود نخ
3

سیگوید ،تاام ه .سراد تودش را بیا سیتند.
ناگفتده نمانددد کده پددذیرش معنددای قرائدت آیدده بدا « َینطددق» (بدده صدورت معلددوم) ،بده فهددم برخددی

آیات دیگر ،همانند آیاتی که حکم کردن را به کتاب نسبت مدیدهدد نیدز کمد مدیکندد؛ بدرای
ا
ِ
(ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ا ا ِ
ذواِنَ ذ تکُِمذ ِذن ُِاحکبذذُب اِط ذ ُ ِع ُو ِ
ذُبِاللذ اذه اِح ذ ِ ُقک ِمِ
ذ
ب
ت
ِ
ذِ
ذ
ِإ
ن
نموندده در قرائددت آیدده أِحذذمِتذذر اِإ ذذِِالذ اذذُوِأوتذ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
م)؛ آیا آنان را ندیدی که از کتاب بهدرهای یافتده بودندد ،چدون دعدوت شددند تدا کتداب خددا
ِن ُ ِ اه ُ ِ
درباره آنها حکم کند 4.قرطبی مینویسد:
ُ
سشهور « ِن َی ْح َ ،.تاام ح  .تند» تواهدهاهد و یزید ب قعقاع [به جه ای ته تاام
زبا هدارد ته باواهد ح  .تنند « ُ
ننیح  ،.دربناره تانام ح ن .شنود» قرائن تنرده
ا » .او قرائ او را بهار سیداهدل چو با آیا دی ر سنا ب ا ن ل زینرا تداوهند
ِ ا
ُ ِ )5
بُن ِ
کِت ا
ُِط ُ ا ا ِِ ِعل ُ ک ُم اِنُحق ا ِ .
در جای دی ر سیررساید( :ه ا
 .1همان ،ص.175

 .2التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.275
 .3التفسیر الکبیر ،ج ،26ص.785
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 .5المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته ،ج ،13ص.247

نکته دیگر اینکه عبارت «ال نقرأها» در گفتار ابوبصیر را دو نوع میتوان معنا کرد:

 .۱اینگونه تلف نمیکنیم؛

 .۲اینگونه معنایی را برداشت نمیکنیم .عالمه عسکری بدا استشدهاد بده اسدتعماالت «واژه

قرأ» در قرآن و روایات در زمان صحابه ،میگو ید:

قرائ در زسا پیاسبر ۹و صحابه به سعنای تواهد همراه با رهن .سعننای آینا بنوده
سقنر »
ا  .هیز «إقراء» به سعنای تعلی .ن ظ قرآ همراه با سعاهی آیا بوده ا و « ِ
1
به تسی اطلق سیشد ته تواهد قرآ را همراه با ت سیر آیا به دی را سیآسوت .

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

معنای عدم قرائت این گونه

بر اساس این معنا میتدوان گفدت منظدور ابابصدیر ایدن بدوده اسدت؛ یعندی فکدر مدیکندیم خدود
ً
کتاب میتواند سدخن بگو یدد و مدیشدود نطدق را حقیقتدا بده کتداب نسدبت داد؛ امدا امدام در ایدن

روایت اینگونه فهم را تخطئه میکند.
جمعبندی

ً
از آنچدده گفتدده شددد ،مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده مفهددوم آیدده اوال بدده جهددت ایهددام در معنددای
ً
«کتابنا» در آیه (نامه اعمال ،لوح محفو یا قرآن کریم) و ثانیدا بده جهدت وجدود ایهدام در مفهدوم
ّ
تحر ید در روایددت ابوبصددیر ( .۱تحر ید معنددوی .۲ ،تحر ید لفظددیَ :ک ّت ُابندداُ ،ی َ
نطددق ،علد ُدیکم و
بکتابنا) دارای چند معنای متفاوت خواهد بود.

منظددور از نفددی ناطقیددت کتدداب در روایددت ابوبصددیر ،بددر اسدداس لهددت ،نطددق حقیقددی اسددت.

در یددر ایددن ص ددورت ،ناطقیددت ب دده معنددای مجددازی ،ب ددرای کتدداب ص ددحیح اسددت .از ای ددن رو

ش دداهد آن هس ددتیم ک دده فق دددان اع ددرابگ ددذاری در اص ددل نس ددخه الکاااافی و مش ددخص نب ددودن
ایددنکدده قرائددت اصددالح شددده مر بددوط بدده کدددامین واژه اسددت و بدده تبددع تردیددد شددارحان در بدداره
الفا تحری

شده آیه از ی سو و وجود روایاتی هممضمون دال بر تحری

سددوی دیگددر ،مسددهله تحر ید
تضعی

معنوی آیه مزبور از

لفظددی و اخددتالف قرائددت اهددلبیددت را در بدداره واژه «ینطددق» سددخت

میکندد و نمدی تدوان بدا قاطعیدت گفدت کده قرائدت اصدالح شدده مز بدور مر بدوط بده فعدل

«ینطق» است.

آنچه از مجموع سه روایت «کلینی»« ،قمی» و «ابن ماهیار» بده دسدت مدیآیدد ،ایدن اسدتکده

 .1القرآن الکریم و روایات المدرستین ،ج ،1ص.283-238
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امام صادق ۷در مقام مقابله با تفکر استقالل و کفایت قرآن و عدم نیداز بده معصدوم و حجدت
خدا در کنار آن است .امام ۷این تفکدر را بده عندوان ید

تحر ید

معندوی دانسدته کده درصددد

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

روایت الکافی و تطابق با رسم الخ مانعی برای قبول ایناحتمال نبود.
گونه دوم ،تخطئه قرائت مشهور با استدالل تاریخی

یک ددی دیگدددر از ان ددواع اسدددتداللهدددای اه ددلبیدددت :در تخطئددده قرائ ددت مشدددهور ،اسدددتدالل

تاریخی است؛ بده عندوان نمونده ،روایدت قرائدت آیده  ۱۱۸سدوره توبده بررسدی قدرار مدیشدود .در ایدن

آیه میخوانیم:

ِ ُ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ا ا ِ ِ
ِ ُ ِ ُِ ا
ِ ُ
ُِ ا
مُِر ا ِبت ِِوِضُقت ِِعل ُ اه ُمِأنف اس اه ُم ِِوِ
یِإذاِضُقت ِِعل ُ اه امِالأ ُرض اِن
(وِعلِِاحثلاث اح ِِالذُوِخ الفواِ ت ا
ُِِ ُ ِا ا ِ ِِ اِ ِ
) 1
ِاحب ِو ااب ِ
ِ ا ِ ُ ُِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ا ِ
ِاحر م ل
واِإنِاللهِهو
ظنواِأنِلاِملجأ اِمنِالل اه اِإلا اِإح اهِثمِتُبِعل اهم اِح تون ا

و هیز [تداوهد عنای همود بر آ

ه ه نری تنه ساز همراهنی بنا نباه تبنوس) واپن

ههاده شدهد سو به د اور سرد با آها قطع رابطنه تردهند) تنا آ گناه تنه روی زسنی بنا
همه پهناوریش بر آ ها تنگ شد و د هایشا از تودشا به تننگ آسند و داهسناند تنه
هیچ پناه اهی سدر ررار) از تدا جز به وی او هیس  ،ب تدا بر آ ها به رحمن
تود بازگش تا توبه تنند و بازگردهد ته هماها تدا تود بسنیار عطنوف و توبنهپنذیر و
سهربا ا

.

در روایت صحیح «فیش بن مختار» در کتاب الکافی آمده است:

ْ ْ
ْ ْ
اِس دد ْ ْعن ْجع ْفن ُن ُْ دشَن ْعن ْقحلِ ُحن ْ
ْ
ْ ْ ْ
اُخ َْحب د ْحبَُ
ع دم ُن دَُّ ْیا د ْمی عن ص دبل دح ُ دن د د
ن
د د
د د
 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ( ْ ْ ْ ْ ْ ۷ا ا ) ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
حبْ خ د فح ا ِاحبن ا
اق ُ کلف ایأ وِعلِِاحثلاث احِال اذُوِخ الفوا ؟ ْبَُ ِح ک
ْبَ أ ُْ عق دد د
ْ
ْ
ْ
ْ
ِف ْحححبَ ْط ْبعح نحَ ْی ِْ دا ح ْ ْ ْخح ْحبِ ْف ا ْعو ْبح ْ
حبق نن ْی َل
اق ْم حب دَس ْع ح ا ْص ح َ ْحح د
حبح ْقب ْ  .أ ْمححب ْی د
حبْ ْی ْصح د
د
د
ْ ْ ْْ ْ
ْ ْْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ 2
ْ
ْ
ْ
ْعاعَ حج نن دََّل ْبِ ا أ د َ ب ق ْس ط اق ع دْی ْ اْل ف حّت أصقا ا؛
ِ ِ ِ
ریض ب سخاار گوید :اسا صادق ررسود :ای آیه را چ وهه سنیتنواهیِ ( :و ِِعلذِِاحثلاثذحا ِ
ِ
ال اذ ُِو اِخ ال افوا)؟ اسا ررسود :اگر آ ه ه نر بنه جنا ساهنده بودهند تنه سسنورد نرزهش و

04

 .1سوره توبه ،آیه .118

 .2الکافی ،ج ،8ص.366

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

1

عیاشی نیز همین قرائت و استدالل را با اندکی اختالف نقل کرده است 2.علدی بدن ابدراهیم

از حضرت نقل میکند که فرمود:
ِ ِِ ِ ِ
ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ِ ِا
3
دَّ ّْنب أن دز َ ( ِو ِِعلِِاحثلاث احِال اذ ُِوِخاحفوا) ْی ِ خ د ف ا ن ٍْان ْع ل دْ ،علب؛
ُ ُ.
َ َُ
هزو آیه به ش ل «تان وا» ا  .اگر«تل وا» بود ته عیبی بر آ ها هبود.

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

بیسهری قرار همیگرراند و) در حا اطاع و ررساهبرداری بودهد ونی باید درباره آ ها
َ َُ
تواهد« :تان وال تخلف و سخان تردهد ».و سقصود عثما و دو رریقش هسناند تنه

توضیح استدالل

ایدن روایدت بددا وجدود صدحت سددندش بدا روایدات شددهن ندزول آیده 4و همچنددین بدا گدزارشهددای

تاریخ اسالم منافات دارد؛ چراکه اکثریت قریب به اتفاق مفسران 5این آیده را مر بدوط بده سده نفدر

از اصدحاب رسددول خددا ۹بدده ندامهددای «کعددب» و«مدراره» و «هددالل» 6دانسدتهانددد .ایدن سدده نفددر از
 .1ترجمه الروضه من الکافی ،ج ،2ص.235
 .2تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.111

 .3تفسیر القمی ،ج ،1ص.238
َ َ ْ َ َ ََ َ َ
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
۷
ّ
اق قدال :سدهلته عدن قدو ِل
 .4روایت عیاشی در منابع شیعی از امام صادق نموندهای از آن اسدت :عدن ع ِل ِدی ب ِدن أ ِبدی حمدز  ،عدن أ ِبدی عب ِدد ِ
ُ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ
ََ َ
ا ا
ُ
اق ( ِو ِِعلِِاحثلاثحا ِال اذ ُِوِخالفوا) ،قال :ک ْع طب َو َم َر َار ْب ُن َّالر ِبیع َو ِهالل ْب ُن أ َم َّیة (تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.)111
ِ
ِ
 .5به عنوان نمونه سیوطی نام پانزده نفر از محدثان ،مورخان و مفسران که شهن نزول آیه مزبور را سه نفر یاد شده نقل کردهاند ،ایدنگونده سدیاهه
ِ ِ ِ ِ
ا ا
کرده است :أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابو الشیخ و ابن مردویه و ابن عساکر عن جابر بن عبد اق فی قولهِ ( :و ِِعلِِاحثلاثحا ِال اذ ُِوِخالفذوا)،
َّ َ َّ
قال کعب بن مال و هالل بن أمیة و مرار بدن ربیعدة کلهدم مدن ارنصدار ،و أخدرج ابدن مردویده عدن مجمدع بدن جاریدة قدال :الثالث ِدة ال ِدذ َ
ین
َّ
َ ُ َ
ُ ُّ
اق َعل ْی ِه ْم کعب بن مالد و هدالل ابدن أمیدة و مدرار بدن ربعدی ،و أخدرج ابدن مردویده عدن ابدن شدهاب قدال :ان الثالثدة ال ِدذی َن
خ ِلفوا فتاب
ُ ُّ
خ ِلفوا 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

السلمی و هالل بدن أمیدة الدواقفی و مدرار بدن ربیعدة العدامری ،و أخدرج ابدن مندد و

أنس بن مال تعالی فی سور التوبة ...کعب بن مال
(ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ا ا
)
ابن عساکر عن ابن عباس؟امهضر؟ وِعلِِاحثلاثحا ِال اذُوِخالفوا  ،قال :کعب بن مال و مرار بن الربیع و هالل بن أمیة ،و أخرج عبدد الدرزاق و
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 الزهدری
قال :أخبرنی عبد الرحمن بن عبد اق بن کعب بن مال (...الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ،ج ،3ص.)283
 .3برخی از تفاسیر که این شهن نزول را نقل کردهاند :تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج ،2ص131؛ معانی القارآن ،ج ،1ص411؛
جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،11ص17؛ التفسیر الکبیر ،ج ،3ص314؛ التبیان فای تفسایر القارآن ،ج ،1ص311؛
مفاتیح الغیب ،ج ،15ص13؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنز یل ،ج ،2ص318؛ جوامع الجامع ،ج ،2ص83؛ تفسیر
البیضاوى ،ج ،3ص155؛ تفسیر آلوسی ،ج ،7ص21؛ تفسیر المراغی ،ج ،11ص21؛ المناار ،ج ،11ص31؛ المیازان،
ج ،3ص451؛ الفرقان ،ج ،13ص274؛ اطیب البیان ،ج ،7ص.328
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رفددتن بدده جند

تبددوآ سددرباز زدنددد و در مدیندده ماندنددد و رسددول خدددا ۹و مسددلمانان بدده دسددتور

خداوند در قرآن کریم به ایشدان بدیاعتندایی کردندد .از ایدن رو ،در مدینده عرصده بدر ایشدان تند

شد تا این که به کوه رفتند و از یکدیگر جدا شدند تدا ایدن آیده در بداره آندان ندازل شدد؛ 1امدا در ایدن
روایددت ،مددورد نددزول آیدده را در بدداره عثمددان و دو رفددیقش (عمددر و ابددوبکر) مددیدانددد .آنهددا بودنددد کدده

مخالفددت کردنددد تددا جددایی کدده صدددای پددای سددم اسددبی یددا صدددای افتددادن سددنگی بدده گوششددان

نمیخورد ،مگر اینکه میگفتند« :دشمنان بر ما هجوم آوردند» .خداوند ترس را بر آنها مسدل
کرد تا اینکه صبح کردند.
فقه الحدیث

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

نکتدده اول ایددنکدده ،ایددن احتمددال وجددود دارد کدده روایددت صددحیح فددیش بددن مختددار در کتدداب

الکافی ،شهن نزول باشد .بر این پایه ،منظور از «الثالثه» عمر و ابوبکر و عثماناند کده از رفدتن بده
جن

تبوآ سرباز زدند؛ چنانکه عالمه مجلسی در شرح حدیی بیان کدرده کده در اثدر تخلد

و ترسی که خداوند بر آنها مسل کرد ،زمین بر آنها تن

شد و از شدت ترس به تند

آمدندد

تا اینکه صبح کردند و به رسول خدا ۹ملحق شده و عدذرخواهی کردندد .در ایدن صدورت بدا
2

روایتی کده شدهن ندزول را در بداره سده نفدر دیگدر مدیداندد و اکثدر قر یدب بده اتفداق مفسدران گفتدهاندد،
تعارل دارد .البته در موارد ریادی از شهن نزولها شاهد این نوع تعدارلهدا هسدتیم .گداه بدرای

آیاتی ،دو یا چند شهن نزول بیان شده است.

احتمال دیگدر در ایدن روایدت ،آن اسدت کده روایدت صدحیح فدیش بدن مختدار ،تهو یدل باشدد؛

یعنی در مقام بیدان الیده معندایی و بطندی آیده باشدد ،همدانگونده کده برخدی از شدارحان حددیی،

مخالفت سه خلیفه را در روایت ،به معندای مخالفدت از رفدتن بده جند

تبدوآ ندانسدته ،بلکده

مربوط به مخالفت درباره والیت دانستهاند؛ بدین معنا کده ایدن سده نفدر در بداره والیدت بدا رسدول

خدا ۹مخالفت کردند تا جایی که بدر اثدر تسدل خدوفی کده خددا بدر آنهدا قدرار داد ،هدر شدب بدا
خوف و خطر صبح میکردند 3.گفتنی است که آیه قبل و این آیه ،بر قبدول شددن توبده ایدن سده

 .1اگرچه در برخی از روایات به اشخاص دیگری هم اشاره شده است :قال صفوان :قال أبو عبدد اق :کدان أبدو لبابدة أحددهم-
ِ ِ ِ ِ
ا ا
یعنی فی ( ِو ِِعلِِاحثلاثحا ِال اذ ُِوِخ الفوا) (تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.)117

06

 .2بحار األنوار ،ج ،27ص.171

 .3شرح الکافی ،ج  12ص .118

را میپذیرم ،ولی آنهدا توبده نکدرده باشدند .عدالوه بدر احتمدال مدذکور ،در برخدی از روایدات نیدز بده
این مطلدب تصدریح شدده اسدت 1.برخدی از شدارحان حددیی گفتدهاندد کده مؤ یدد ایدن کده در بداره
ایددن سدده نفددر آیدده نددازل شددده باشددد ،ایددن اسددت کدده بعددد از مددذمت آنهددا در ایددن آیدده ،در آیدده

بعدد ،مؤمنددان را بدده تقدوا و همراهددی بددا صددادقان یعندی اهددلبیددت :توصدیه نمددوده اسددت 2.مؤ یددد

مطلب ایشان ( اتصال ایدن دو آیده بده یکددیگر) شدهادت کسدانی اسدت کده خدود مصدداق شدهن
نزول این آیه بودهاند.

3

اگرچه روایت صحیح فیش بن مختار را به عنوان شهن نزول به راحتی نمیتوان رد کرد ،امدا

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

نفر داللت صریحی نددارد؛ ر یدرا ممکدن اسدت بگدوییم خداوندد فرمدوده اسدت کده مدن توبده آنهدا

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

نکتدده دوم ایددنکدده ،آنچدده اسددتدالل ذکددر شددده در ایددن روایددت را قابددل تهمددل نمددوده اسددت ،بددار

معنایی صیهه مجهول از ماده «خل » است .در این روایت به نقل از امام ،۷مرادشان بدین
ُ ُّ
صددورت بیددان شددده کدده ایددنگوندده کدده شددما مددیخوانیددد ،یعنددی «خ ِلفددوا» بددار معنددایی مثبددت دارد؛
یعنی اگر جامانده بودند ،عتاب و سرزنشی متوجه آنان نبود؛ حال آنکه مالمدت و سرزنشدی کده

از آنها شده ،حکایت از آن دارد که آنان خودشان از جند
َ َُ
«خالفوا» است.

تخلد

کردندد و فعدل مدورد بحدی

نکته سوم اینکه ،کارکرد تخطئه این قرائت تا چده مقددار اسدتو امدامش در مقدام بیدان ایدن

است کده آیده در مقدام سدرزنش اسدت .ا گدر برداشدت مثبدتانگداری در آیده باشدد ،هدیچ عتداب و
َ َُ
ُ ُّ
سرزنشی متوجه آنان نخواهد بود .پس یا «خ ِلفوا» بخوانید و «خالفوا» معنا کنید؛ همانگونه کده
ً ُ ُّ
بسیاری از مترجمان اینگونه ترجمه کردهاند یا اصال «خ ِلفوا» به دلیل آنکده شدائبه بدار معندایی
َ َُ
مثبت دارد ،اشتباه است و در اصل «خالفوا» باید قرائت شود.
شدددایان ذکدددر اسدددت کددده در قدددرآن کدددریم مددداده «خلد د » بددده عندددوان کسدددانی کددده در جند د

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

ِ
ا
 .1در روایتدی امدام بداقر ۷در بداره (ث ِذمِتذُب ِِعلذ ُ اه ُم اِح ِ ات اونذوا) فرمدود :خددا از آنهدا درگذشدت ،بده خددا قسدم] آنهدا توبده نکردندد
(همان ،ج ،2ص.)117

 .2همان ،ج ،12ص.113
)
 .3الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ،ج ،3ص. 283
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ُ

ِ ُ

(فُق اَّ ا ِ
فیو)ل
خاح ِ ِ
واِم ِعِاح ا
ّ
اتنو هیز با ساخل ا بماهید.
ِ

و

ا

1

ُ

ُ ِ ا ِ ِ
ِ ا
ف)ل
واح ا ِ
کون
واِنِنِط ِ
واِم ِعِاحخ ا
(رض ا
ّ
آ ها راضی شدهد ته با ساخل ا باشند.
2

ِ
ِ
ِ ِ ُ ُِ ِ ِ ِ ُ ِ ُِا ُ ِ ُ ُِ
ُ ِِ ا ا ِ ُ ِ ا
ولِالل ا ِه)ل
رابِأنِطتخ الفواِعنِرس ا
(مُِتُنِ الأه الِاحم ط حا ِوِمنِ وحهم اِمنِالأع ا

3

زاوار هیس ته اهل سدینه ،و بادیههشیناهی ته اطنراف آ هنا هسناند ،از ر نو تندا
ّ
تخلف جویند.

یددا بدده صددورت مجهددول آمددده اسددت؛ هماننددد آیدده مددورد بحددی یددا بدده صددورت اسددم مفعددولی کدده

فاعلش مشخص نیست؛ همچون آیات

ِ
ِ
( ِفر ِح ُِاح ام ِخل اف ِ ِ ِ ُ ِ
ِ ِ ا
ولِالل ا ِه)ل
ونِ انمقَّ ا اه ُم اِخلافِرس ا
ا

4

با پیاسبر تندا

بر جای ساهدگا [از جنگ تبوس از تاهه هشسا تود به بب سخان
توشحا شدهد.

ِ
ُِِ ُِ ا ِ ِ ا ِ
(س ِ اق اول ِِِلكِِ ُاح ام ِخ ِل اف ِ ِ ِ ُ ِ ُ
نُِوِأ ُهلونُِف ُُس ِب ُغ اف ُرِحنُ)ل
رابِشغلب ُِأمواح
ونِ امنِالأع ا

5

برجایساهدگا بادیههشی به زودی به تو تواهند گ ن « :اسنوا سنا و تسناهما سنا را
گرراار تردهد ،برای سا آسرزش بخواه» .

ِا ِِ ا
ُ اا
(س ِ اق اول ُِاح ام ِخ ِل اف ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ا
ونُِنت اک َُّک ُ ِم)ل
غُن ِم اِح ِبِخذوهُِذر
ونِ اإذاِان لقب ُم اِإ ِِ ِم ا

6

چو به [قصد گررا غنای .رواهه شندید ،بنه زودی برجنایساهندگا تواهنند گ ن :
«ب ذارید سا [ه .به دهبا

شما بیایی..

ِ
ُ
اُ ِ ِ ِ ا
ا
ا ِ ا ُ ُ ا ُ ا ِ ) 7
( اق ُلِل ُل ام ِخ ِل ِ ِ ِ ُ ِ ُ
ون ل
قُتلونهمِأوِیس الم ِ
رابِسب ع ُون اِإ ِِق ُو ٍْ ِِأو ِِ ِنِ ٍسِش ط ٍ ِت ا
ا
فیوِ امنِالأع ا
 .1سوره توبه ،آیه .83

 . 1خالفه :به معنای عمود آخر خیمه اسدت و گداهی از زندان بده مناسدبت مانددن در خانده و خدارج نشددن بده جند
ّ
ّ
تعبیر میکنند (المفاردات) .طبرسدی از زجداج نقدل مدیکندد :زندان را خوالد گویندد؛ بده علدت تخلد از جهداد (قااموس
القرآن ،ج ،2ص.)281

 .3سوره توبه ،آیه .125
 .4همان ،آیه .81

 .5سوره فتح ،آیه .11

08

 .6همان ،آیه .11
 .7همان ،آیه .17

خوالد

تواهید شد ته با آها ب ن ید یا ا ل آورهد».
در این که این کاربرد قرآنی درباره بازماندگان از جند

بدار معندایی مثبدت داشدته و همدراه بدا

احترام از این افراد یاد میکند ،اگرچه این افراد در سیاق آیدات مدورد مدذمت و عتدابهدای تندد

قرار گرفتهاند ،یا اینکه بار معنایی منفی داشته و از روی عمد به صورت مجهول آمده و کنایده
و طعنهای بر این افراد است ،دلیدل مدتقن و مسدتندی در دسدت نیسدت .بده بیدان دیگدر ،معلدوم
نیست این ساختار به بازماندگان معنا شود؛ یعنی کسانی که از جن

جا ماندهاند یا بده تعبیدر

پارسی قدیم «باز پس گذاشتگان» 1معنا شود ،کسانی که از صحنه کنار زده شدهاند .در واقدع،

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

به برجایساهدگا بادیههشی ب و« :به زودی بنه نوی قنوسی نخ زورسنند دعنو

خداوند این توفیق را از آنها سلب کرده است؛ چندانکده در نهج البالغه جهداد دری در بهشدت

برای اولیای خاص خداوند معرفی شده است.
ُ ّ
ُ
نکتدده چهددارم ایددنکدده ،بسددیاری از مفسددران در مقددام بیددان چرایددی صددیهه مجهددول (خ ِلفددوا) یددا
َّ
َّ
ساختار اسم مفعولی «مخلفین و مخلفون» 3برنیامدهاندد و حتدی برخدی از آندان صدیهه مجهدول
2

«خلفوا» را بده صدورت معلدوم تفسدیر کدردهاندد .بدر ایدن پایده آن را بده تخلد

و مخالفدت از جند

معنددا کددرده انددد؛ امددا برخددی نسددبت بدده کدداربرد ایددن سدداختار بددا تردیددد سددخن گفتدده و احتمدداالتی را

مطرح کردهاند؛ از جمله زمخشری میگوید:
ّ
قرطبی مخل

شاید سنظور ای باشد ته تنبلی و ه اق و شیطا آ ها را در سدینه ساهدگار همود.

4

را به معنای متروآ گرفته و میگوید:
تداوهد از آ ها لب توریق ترد و آ ها را از حضور در جننگ بناز داشن ینا این تنه
ر و تدا یا ساسنا وقای رهمیدهد آها هسب به جهاد احساس سای سیتنند ،آ ها
5

را در سدینه جا گذاشاند و رراند.
ِ ُ ِِا
ون) مینویسد:
مفسر دیگری درباره (ف ار ِحِاح امخلف ِ ِ
ای

اتاار سذس و تحقیر را در بر داردل زیرا ه رسود :انماخل و .

6

 .1روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.313
 .2نهج البالغه ،ص.73

 .3الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل ،ج ،2ص.237
 .4همان.

 .5الجامع الحکام القرآن ،ج ،8ص.217
 .6التسهیل لعلوم التنزیل ،ج ،1ص.344

09

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

طبری در ذیل آیه  ۱۱سوره فتح برای کسانی که در حدیبیه حاضر نشدند ،مینویسد:
1

تداوهد آ ها را از همس ری تو باز داش .
ِ ُ ِ ِِ
م) 2را مؤ یددد ایددن دانسددتهانددد کدده ایددنهددا تخلد
ِحکذ ُذنِتذ اذر ِهِاللذ اذهِان اکَّذذُث اه ُمِفثذ ِذک ِ اه ُ ِ
برخددی آیدده ( ِو ا
کردند و خداوند هم آنها را عقب زد و از رفتن به جن باز داشدت 3.برخدی گفتدهاندد کده تعبیدر

«مخلفین» درباره منافقان به اعتبار آینده است؛ ریرا آنان از تبوآ بازماندند .میبدی نیز با بیان
ّ
ّ
روایتی از رسول خدا ۹که فرموده است« :ال یزال اقوام یتهخرون عن الجماعات حتی یدؤخرهم
اق؛ همیشه افرادی که از همراهی با جماعت مسدلمین سدرباز زنندد ،خداوندد آنهدا را بده عقدب
َّ
میافکند» ،از «مخلفین» به «پسکردگان خدای» تعبیر میکند 4.برخی از مفسران گفتهاند:
ا
ای تعبیر سخصوصا به صور صیغه «ا  .س عو » آسده ،یعنی «پشن نر گذاشناه
شنندگا » و اشنناره بننه آ دارد تننه هن نناسی تننه سسننلماها بننا ایمننا  ،سننای و
بهاههجوییهای ای گروه را سشاهده سیتردهد ،آ ها را پش
وضعشا به وی سیدا جهاد سیشااراند.
خفددت وخددواری و ضددع

در عقیددده و تددرس از جن د

باعی جاماندن اعراب از قضیه حدیبیه است.

ر گذارده و بیاعاننا بنه

5

بددا قددریش ،دیدددگاه دیگددر مفسددران در

6

سیوطی در دو نقل مدی گو یدد کده ایدن سده نفدر از توبده و قبدول شددن توبده عقدب انداختده شدده

بودند .این در حالی است که طبق روایات 7و تصریح مفسران ،این سه نفر افرادی مدؤمن بودندد
که نه از روی نفاق بلکه از روی تنبلی یا از سر دنیا گرایی از رفدتن بده جند

در مدینه ماندند.

تبدوآ سدرباز زدندد و

نگاه امام صادق ۷در روایت صحیح فیض

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

 .1جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،27ص.48

 .2سوره توبه ،آیه  :47ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشدت .از ایدن رو بتدوفیقش را از آندان سدلب کدرد و] آنهدا را باز جهداد]
باز داشت.

 .3تأویالت اهل السنه ،ج ،3ص.355
 .4کشف االسرار ،ج ،3ص.254
 .5تفسیر نمونه ،ج ،22ص.16
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 .6کنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،12ص.282
 .7جوامع الجامع ،ج ،2ص.63

یافت میشود.
ُ ُّ
زمخشری درباره «خ ِلفوا» ابتدا میگوید:
راعل ر و تدا

ته به سنارقا اجازه داد در سدینه بماهندل زیرا اجازه گرراه بودهد.

1

برخددی از مفسددران ،هماننددد طبرسددی نیددز گفتددهانددد کدده رسددول خدددا ۷آنهددا را در مدیندده بدداقی

گذاشته بود؛ چراکه اجازه گرفته بودند در مدینه بمانندد و رسدول خددا بده آنهدا اجدازه داد 2.ایدن
ُ ُّ
همان معنای مثبت برای «خ ِلفوا» است که امام در مقام اصالح آن است .شیخ طوسی در بداره

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

رقددم مددیزنددد ،امددا بددار معنددایی مثبتددی کدده در کددالم امددام صددادق ۷اسددت ،در تعددابیر مفسددران نیددز

این آیه مینویسد:

َّ
سخلف به تسی گویند ته پش ر تساهی ته از شنهر بینرو سنیروهند ،در شنهر بنه
ّ
3
جای سیساهد و از تلف اشاقاق یاراه ا و ضد آ سقد ا .

باز در این تفسیر بار معنایی منفی دیده نمیشود که ایدن همدان تفسدیری اسدت

در مقام تخطئه آن است.

کده امدام۷

اختالف قرائت در این کلمه

مرح ددوم طبرس ددی در مجماااع البیاااان م ددینویس ددد ک دده ام ددام عل ددی ب ددن الحس ددین ،ام ددام ب دداقر،
َُ
امام صادق :و ابوعبدالرحمن سلمی این آیه را «خالفوا» قرائت کدردهاندد 4.همچندین عکرمدة
َ َ
ُ
بددن هددارون مخزومددی ،رر بددن حبددیش ،عمددرو بددن عبیددد و أبددو عمددرو «خلفددوا» و أبددو مالد «خ ِلفددوا»

قرائت کردهاند.

5

جمعبندی

از آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که اگرچه احتمال آن مدیرود کده سدبب ندزول بیدان

شده از سوی امام تهویل نباشد ،بلکه جری به مصادیق ناپیدا ،یعنی توسعه مصداقی یدا حتدی
به مصادیق نوپدید ،یعنی استمرار زمانی باشد ،کداربرد مداده (خلد ) بده صدورت مجهدول ید
ُ ُّ
اصطالح قرآنی است« .خ ِلفوا» میتواند بار معنایی مثبت داشته باشد؛ همچندانکده در روایدت

 .1الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،2ص.237
 .2مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.118
 .3التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.321

 .4مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.118

 .5المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،ج ،3ص.34
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صددحیح فددیش بددن مختددار چنددین قددابلیتی را امددام متصددور نمودنددد؛ هرچنددد برخددی از مفسددران
ُ ُّ
«خ ِلفوا» را منفی معنا کردهاند.
وجود و عدم ال

مقصوره در باالی حدرف «خداء» در «خلفدوا » زمیندهای بدرای ایدن سدازگاری

رسم الخطدی اسدت .بدر ایدن اسداس ،قرائدت امدام بده صدورت «خدالفوا» از لحدا سدندی و متندی

مشکلی ندارد و در کنار دیگر قرائات منقول در آیه میتواند جایگاه داشدته باشدد؛ ر یدرا ایدنگونده
ً
اخددتالف قرائددت اوال بدده جهددت سددازگاری بددا رسددم الخدد قرآنددی ضددرری بدده مددتن و تددواتر قددرآن
ً
ً
نمیرساند ،ثانیا دارای سند معتبر است و ثالثا طبق گزارش طبرسی ،عالوه بدر روایدت صدحیح
فیش ،روایاتی در کتب قرائات به ائمه سهگانده سدجاد و صدادقین :و ابوعبددالرحمن سدلمی

نسبت داده شده است؛ همچنانکه دو قرائت متفاوت دیگر یر از این دو روایت در بداره کلمده
ُ ُّ
«خ ِلفوا» نقل شده است.
گونه سوم ،تخطئه قرائت مشهور با استدالل ادبی

یکی دیگر از گونههای اختالف قرائت که اهلبیت در آنها قرائت رایدر و مشدهور را تخطئده

کردهاند ،روایات همراه با استدالل ادبی است.
اکنون ی

نمونه از آنها به بحی نهاده میشود .آیه ۱۱۲سوره توبه ،در بیان اوصاف مؤمنان

آنها را توبه کاران و عبادت کنندگان و ...معرفی میکند .در شکل قرائت این آیه روایت ریر در
کتاب الکافی وارد شده است:

ْ
ْ
ْح ْد ُن ْ ْد ْب ند ْعن ْع ْم ُحن ْ
ْ ْد ْب ْد ُ ْن َْی َْی ْعن ْأ ْ
اْل ْاح د ْعحن ْع د ْ
حم ُ دحن أدَ ْْح ْحزة ْعحن أدَ ُْ د نحَن
دد د
د
د
ْ ْ ْ ْ  ِ ( ْ ْْ ْ ْ۷ا ِ ُ ا ِ ْْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ٍن دَّ دآخ دن ْ حب
ون) قاحبَُ َل اْ ْحیاأ اَِح دبُ دب ّْی اِ ْع دبُ دحد
َُّن ِ
عن أدَ جعف نن ْبَُ ب حب اُئک ِ
ونِاح ا
ْ
ْ 1
ْق ْس دئ ْب ْعن اِ دع ْ دَ ِف ْذ دل ْ
ک ْق ْا ْبَُ اش َْ ْر دم ْن ْ
اُْؤ ام دا ّْی اَِ دبُ دب ّْی اِ ْع دبُ ددٍن؛
د
د
ُ
ِ
َُّنذ ا ِون،)...
ابو بصیر گوید :در سحضر اسا بناقر ۷این آینه را تنلو تنرد ( :احب اذُئ اک ِ ِ
ونِاح ا

ْ
َّ
نائ ِبی َ ان َع ِاب ِندی َ  .»...وقانی دنینل این گوهنه قرائن را
حضر ررسود :ای گوهه بخنوا « :انا ِ
ْ
ْ
پر ید  ،حضر ررسود :تدا سیررساید [در آینه قبنل « :اش َنا َری ِسن َ ان ُم ْنا ِس ِنی َ [ ...چنو
ْ
َّ
ُْْ َ
نائ ِبی َ ان َع ِاب ِندی َ »،
انما ِس ِنی س رور ا  ،پ ص ا آ ها در آیه بعد باید س رور باشد انا ِ
تداوهد از ساسنینی ته تائب و عابد و ....هساند [جا و سانشا را سیترد.

در روایت عیاشی درباره رجعت نیز به مجرور خواندن این صفات نهگانه دستور داده شدده،
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 .1الکافی ،ج ،8ص.366

علت مجر ور خواندن التائبین

در این روایت علت مجرور خواندن «التائبین» و هشدت وصد

دیگدر پدس از آن ،بیدان شدده

است؛ ریرا اینها ویژگیهای مؤمنانی است که خداوند مال و جان آنها را خریده است:

2

ِ ُ ا ُ ِ ُِ ا ا ُ ِ ِ ُ ِ
ِ
ِ ِ ُ ِ
ذواح اه ُمِنذ ِذِ ِن ِِح اهذ اذم ُِاح ِت ِنذ ِذح اِطقذذُت ال ِ
ذلیلِالل ذ اهِ
ذ
س
ِ
ذِ
ذ
ِ
ون
( اإنِاللذ ِذهِاش ذ ریِ امذذنِاحمذذن امنیوِأنفسذذهمِوِأمذ
ا
ا
ا
ِ
ت
ت ِ
ِ
ِ
ُا
ُ ُ
ذون ِِو اِط ُق ِب الذ ِ
ِف ِ ُق اب الذ ِ
ذون ِِو ُع ذلک ِِعل ُ ذذها ِ ِ قذذُِ اذذِِاحبذ ُذورایا ِِوِال اْنت ذ اذل ِِوِاحقذ ُذر اآن ِِو ِِمذ ُذنِأ ُو ذذِِ ان َِّ ُه ذ ا ها اِمذ ِذنِاللذ اذهِ
ِ ُِ ا ِ ا ِ
ونِ ُاححامذ ا ِ
ونِ ُاح ا ِ
ِ ا ِ
اِ ُِ ُا ُِ
ف ُ
ُِاُ ِ
ُستل اشر ُ ا
ونِ
َُّنذ ِ ا
واِنلی اَّکمِالذیِنُطَّبم اِنها ِوِذاِلكِِهوِاحفوزِاحَّظذ مِ*ِاحب اذُئک ِ ا
ا
ِ ُ
ا ِ ُ
ِ ِ
ِاحنذ ا
ون ِِعذذن ُِاح ام ُن ِکذذر ِِو ُِاححذذاف اظ ِ
ذُه ِ
ِاحر ا ِ
ون ِ
احسذذُئ اق ِ
ونِ
وفِو
ا
ا
ا
ذَُلونِالذ ام ار ون اِنذذُح ِم َُّ ار ا
اتَّذذونِاحسذ ا
ا
ا
ُ
ِ
) 3
اح اح ال اودِالل اه ِِو ِِب اش ارِاح ام ُن امنیو ل

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

ولی استدالل به آن تنها در موثقه ابوبصیر آمده است.

1

ا
یقینا تدا از ساسنا جا ها و اسوانشا را به بهای آ ته بهش برای آها باشد ،تریده،
هما تساهی ته در راه تدا پی ار سیتنند ،پ [دشنم را سنیتشنند و [تنود در راه
تدا تشاه سیشوهد[ .تدا آها را بر عهده تنود در تنورا و اه ینل و قنرآ [وعنده
بهش داده ا

وعدهای حق و چه تسی به عهد و پیماهش از تدا ورنادارتر ا ن ؟

پ [ای ساسنا ! به ای داد و ادی ته اه ا دادهاید ،توشحا و شناد باشنید و این
ا

تاسیابی بزرگ[ .آ ساسنا  ،هما توبهتنندگا  ،عباد تنندگا  ،باسگزارا ،
دهتنندگا  ،ررسا دهندگا به سعنروف و بازدارهندگا از سن نر

روزهدارا  ،رتوعتنندگا ،
و پا دارا حدود و ّ
سقررا تدایند و ساسنا را [به رحم و رضوا تدا سژده ده.
ً
همانطور که قبال اشاره شد ،اهلبیت :بدا توجده بده تمهیدداتی کده بدرای حفد ظداهر قدرآن

اندیشه شده بود ،نگران تحری

لفظی آیات قرآن نبودند .ایشان بیشدتر نگدران تحر ید

معندوی

آیات قرآن بودهاند .در طول تاریخ تفسیر قرآن ،شاهد هستیم که احتمال برداشدت اسدتیناف از

آیه بعد ،ریاد بوده است؛ چنانکه افراد متفاوتی همانند عباد بصدری و زهدری و مدرد ناشدناس -
که در ادامه به روایات آنهدا اشداره خدواهیم کدرد  -در خطدر ایدنگونده برداشدت معندوی از آیده قدرار

داشتهاند؛ چه اینکه در آ از نزول ،این دو آیه با فاصله نازل شده اسدت؛ در حدالی کده خداوندد
 .1تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.112

 .2مالصدالح در شرح الکافی مدینویسدد« :همدین روایدت داللدت مدیکندد کده مدیتواندد بدین صدفت و موصدوف فاصدله باشدد؛
فیدل علی جواز الفصل بین الموصوف و الصفة باالجنبی» (ج ،12ص.)113

 .3سوره توبه ،آیه .112 - 111
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اتصال آن را در معنا لحا کرده است .از ایدن رو ،مدیتدوان یکدی از احتمداالت در ایدن روایدت را
نسبت به ته کید امام به مجرور خوانددن التدائبین ،همدین دانسدت کده مدردم اسدتقاللی بدرای آیده

دوم قائل نشوند بلکه آیه دوم را متصل به آیه اول و متمم معنوی آیه اول بدانند.

امام در مقام بیان این نکته است که ایدن آیدات بایدد مجدرور خواندده شدود تدا معطدوف بده آیده

قبل و به صورت وصد

مؤمندان معندا شدود؛ یعندی راه را بدرای جددایی ایدن دو آیده از هدم ببنددد،

همانگونه که در روایت شهن نزول آیده در کتداب دعائم االسالم آمدده کده از رسدول خددا ۹سدؤال
ِِ ِ
ِ ِ
ُ ِ ِ
ِ ُ ا ُ ِ ُِ ا
ِ ِ ُ ِ
ذح)
یوِأنفس اذه ُم ِِوِأ ُمذواح اه ُم اِنذِنِح اه اذمِاح ِتن ِ
شد این ثدواب و بهدره کده در آیده ( اإنِالل ِذهِاشذ ریِ امذنِاحمذن ام ان

مطددرح شددده  ،بددرای همدده مجاهدددان اسددتو یددا مخصددوص گروهددی خدداص از مجاهدددین در راه
ِ
ونِ
خداس ددتو پی ددامبر ۹ج ددوابی ندادن ددد ت ددا ای ددنک دده خداون ددد آی دده بعد دد را ن ددازل ک ددرد( :احب ذ اذُئ اک ِ ِ
ُ
ون .)...امام صادق ۷در ادامه فرمودند:
َُّن ا ِ ِ
اح ا
ْ
ْق ْأ ُْ ْبْ ْ
اُحْؤ ام دا ّْی اِ دحذ ْ
اقْ ل ْذا دص ْحف َْ ْ
ٍن اش ْحَ ْر
د
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
اق ْعم ْ دذ د اِش ْی داُ دط ْی دََّل
َب د
ق لجب د د دِف ه دب د
ْْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْْ 1
ٍن دُا نم َل خَل ق م ؛
اِد
ذا د

مح ْ ْأن ْف ْس ْحُ ْی ْأمح ْ ْ ْ
ام
د
ْق ُْ ْ دمن ُْج ْ دحَ ْمحن ْْ ْحبَ ْوهحْ

ْ ْ
ْْ
َْحن أ ْو ْاَ ا ْ حَ
ْ
اق ٍْ ْ ْحی ْ
اق
َ د

خداونددد بددا آیدده دوم تبیددین کددرد کدده جددان و مددال چگوندده مؤمنددان جهددادگری را مددیخددرد ،هددر

کس طالب بهشت است ،با این شرای جهاد کند؛ و گر نه ممکن است مصداق روایت رسدول

خدا ۹باشد که خداوند این دیدن را بدا کسدانی کده در ندزد خددا نصدیب و بهدرهای ندارندد یداری

میکند.

شواهد این نوع قرائت

از خوانش ایدن صدفات ندهگانده بده صدورت مرفدوع ،از ر بدان معصدوم مثدل ر یدارت دیر یده امدام

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

فهمیده می شود که اتصال این دو آیه با هم و در حالت ضمیمه به هم ،مدال آ فهدم آیده اسدت.
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 .1دعائم االسالم ،ج ،1ص.341
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ ْ
دوال ُه ْم بد َده َنّ
َ
وسدکم ،فددهنزل اق ِفدیکمِ«:إن اق اشدتری ِمدن المددؤ ِم ِنین أنفسدهم و أم
 .2و أشدهد أند و عمد و أخدداآ ،ال ِدذین تداجرتم اق ِبنف ِ
ِ
َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ًّ
َ ُْ
َّ ْ َ ْ ْ
َل ُهد ُدم ْال َج َّند َدة ُیقددات ُل َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
اق
اق فیقتلددون و یقتلددون وعدددا علید ِده حقددا ِفددی التددورا ِ و ا ِ ن ِجید ِدل و القددر ِآن و مددن أوفددی ِبعهد ِدد ِه ِمددن ِ
یل ِ
ِ
ون ِفددی سد ِدب ِ
ُ َّ
َ ُ َ َْ ُْ ْ
َ
ون ْارم ُدرونَ
السداج ُد َ
ون َّالراک ُع َ
السدائ ُح َ
ون ْالحام ُدد َ
ون ْالعاب ُدد َ
دیم َّالتدائ ُب َ
دون َ
ون َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ّ
ّ
ف ْاس َت ْب ِش ُروا ِب َب ْی ِعکم ال ِذی بایعتم ِب ِه و ذ ِلد هدو الفدوز الع ِظ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ
اق َو َب ّ ِشر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین (کنز الدقایق ،ص.)271
حافظون ِل ُحد ِود ِ
وف و الناهون ع ِن المنک ِر و ال ِ
ِبالمعر ِ
ِ

ّعباد بصری حضر اسا

ّ
اد ۷را در راه س ه سلقنا تنرد و گ ن  :ای علنی بن

انحسی  ،جهاد را رهنا تنردهای و از نخای آ ر ناهای و بنه حنر روی آوردهای تنه
ّ
آ ا تر ا ن ؟! تداوهند ّ
عنز و جنل سنیگو یند« :در واقنع در راه تندا سنیجن نند و
سیتشند و تشاه سیشود .وعدهای حق بر تدا
تسی از تداوهد هسب به عهد با وراتر ا
ته اه ا دادهاید و آ هماها تاسیابی عظی .ا

در تنورا  ،اه ینل و قنرآ و چنه

؟ پ بشار باد بر شما درباره سعاسلهای
» .اسا

اد ۷ررسنود :آینه را اداسنه

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

به عنوان نمونه سماعه گو ید« :امام صادق ۷فرمودند:

بده و بنه پاینا بر نا ! عبناد گ ن « :توبنهتننندگا  ،عبناد تنارا  ،نباسگو ینا ،
نیاح تنننندگا سروزهدارا ) رتنوعتنننندگا  ،ن دهتنننندگا  ،آسنرا بننه سعننروف،
ههیتنندگا از سن ر و حارظا سرزهای تدا و بنه سچننی ) ساسننا سنژده بنده» .اسنا
ّ
اد ۷ررسود :هرگاه چنی ساسنا را با ای و یژگیها ببینی ،.جهاد به همراه آها برتنر
از حر ا

.

1

در این روایت حضرت پس از شدنیدن آیده اول از او مدیخواهدد کده آیده را تدا پایدان بخواندد؛ بده

این معنا که آیه ۱۱۲بخشی از آیه  ۱۱۱است .روایدت مدذکور گونداگون نقدل شدده اسدت :علدی بدن

ابراهیم قمی راوی را «زهری» دانسته و میگو یدد کده خدود حضدرت آیده دوم را تدالوت کردندد 2.در

روایت شیخ طوسی پرسشگر مردی ناشناس است و حضرت از او مدیخواهدد کده بعدد از آیده را
بخواند 3.پس دستور امام در موثقه ابابصیر به قرائت به صورت مجرور نیز برای تداعی این فهدم
است که هیچگاه کسی تنها با تالوت آیه اول به قضاوت ننشیند.
قرائت روایت صحیح بر پایه قواعد ادبی

اگر سه روایت امام رینالعابدین و امدام هدادی ۸و شدهن ندزول را فاقدد مقدام بیدان شدیوه قرائدت

ندانیم ،این سه روایت ،مؤید این است که تفداوت چنددانی میدان قرائدت جدر و رفدع نیسدت ،بلکده

معیار اتصال معنوی بین دو آیه است .اگر قرائت رفع هم باشد و به صورت متصل معندا شدود ،بداز

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

 .1الکافی ،ج ،1ص.22

 .2تفسیر القمی ،ج ،1ص.357

 .3تهذیب االحکام ،ج ،7ص.134
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همانند برداشتهای لد از آیده ،در عصدر امدام ر یدن العابددین ۷در زمدان امدام بداقر ۷نیدز

اینگونه برداشتهای خالف نزول از آیه شایع بوده است .امدام بدا قرائدت آیده بده صدورت مجدرور
ً
خواستهاند اوال راه برداشدت لد از آیدات قدرآن را بدرای همیشده ببندندد (در سدطور بعدد خواهدد
ً
آمد که در قرائت رفع ،امکان انفصال دو آیه هست) ،ثانیا توصیفی بودن آیه دوم را برای آیه اول
عجین کنند.

احتماالت در اعراب «التائبون»

شایان ذکر است که در رفع «التائبون» پنر احتمال وجود دارد؛ 1در دو احتمال با قرائدت جدر

در معنا همسان شده و ضرری نمیرساند:

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

قبل بازگردد؛

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

برمیگردد.

اما در سه احتمال دیگر ،رشته پیوند با آیه قبل منقطع میشود:

الد  .التددائبون مبتددا باشددد و خبدرش«العابدددون» و بعدد آن اوصدداف هفدتگاندده ،خبدر بعددد از

خبر باشد؛ یعنی تائبان کسانی هستند که این صفات را دارند؛
ب .التائبون مبتدا و «ارمرون» خبر آن باشد؛

ج .التائبون مبتدا باشدد و خبدرش بعدد از عبدارت «و الحدافظون لحددود اق» محدذوف باشدد
ً
(لهم الجنه یا من اهدل الجنده ایضدا ،خبدرش باشدد) .گدو ایدنکده خددا در دو آیده مجدزا دو گدروه را
اهل بهشدت دانسدته اسدت 2.ایدن قدول زجداج اسدت و مدیگو یدد بدا ایدن نظدر ،بهشدت محددود بده

مؤمنین مجاهد در راه خدا نمیشود .آیه دوم هم تعداد دیگری از بهشدتیان را بدر شدمرده اسدت؛

همانند اینکه خدا در جای دیگر قرآن میفرماید:
ِ

ِ ُ

ِ

ِ

ِ ُ

ت

ت

ِ ُ

ُا
ِ ِِ ِ ِ ا
ا
ِتلِا ِِو ِع ِلِالل اهِاح اق ُسنی)ل
قُعلُوِدرجحِو
واح اه ُم ِِوِأنف اس اه ُم ِِعلِِاح ا
جاه ُِو اِنِ ُم ا
(فض ِلِاللهِاح ام ا

3

تداوهد س اهداهی را ته با سا و جا تود جهاد همودهد ،بنر قاعندا [تنرستننندگا
جهاد برتری ّ
سهمی بخشیده و به هر یک از ای دو گروه سبنه هسنب اعمنا هی شنا )
 .1الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،2ص314؛ الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ،ج ،3ص.156
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 .2الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ،ج ،3ص.156
 .3سوره نساء ،آیه .31

فخر رازی با اعتقاد به اهمیت توسعه رحمت حق تعالی مینویسد:
توجیه زجاج در اعرام «اناائبو » هی و

ل چراته با ای رنرض وعنده بهشن بنرای

همه ساسنی سیشود ،هه برای عدهای تاص.

1

احتماالت در اعراب التائبین

اگر عبارت التائبین خوانده شود ،دو احتمال دارد :یا مجرور باشد؛ چون صفات مؤمنین در

آیه قبل است و این همان چیزی است که امام درصدد اثبدات آن اسدت یدا منصدوب باشدد کده

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

تداوهد وعده پاداش هیک داده ا

.

در این صورت دو گونه توجیه دارد:
ال

 -منصوب به فعلی باشد که رابطه بین دو آیه با آن حف شود ،همانند فعدل «أعندی» و

مانند آن که توصی

مؤمنین در آیه قبل باشد؛

ب  -منصوب فعلی باشد که این آیه را مستقل از آیه قبل میکند ،همانند «امدح» و مانند آن.

2

امام با دستور به قرائت «التدائبین» احتمدال اسدتیناف و اسدتقالل از آیده قبدل را کده درحالدت

رفعی پدیدار میشود ،منتفی میداندد .در ادامده بدا اسدتدالل بده ایدن کده ایدنهدا صدفات ندهگانده
مؤمنانی است که در آیه قبل مجرور بوده است ،شائبه ذهنی مبتنی بر منصوب بدودن التدائبین
را که در یکی از دو احتمال ،استیناف از آیه قبل را تداعی میکند ،مرتفع میسازد.
قرائت التائبین به وسیله دیگران

یر از موثقه ابابصیر که این قرائت را به امام باقر ۷نسبت میدهد ،مرحوم طبرسی مینویسد:
اسا صادق ۷هیز آیه را این گوهنه تواهنده ا ن  .غینر از دو اسنا سعصنو دو ه نر از
صحابی ر و تدا ،۹یعنی عبداهّٰلل ب سسعود و ابی ب تعب هینز «انانائبی » قرائن
تردهاهد .أبو سحمد ،لیما ب سهرا ا دی تنوری سعنروف بنه اعما ساز تنابعی )
دی ر تسی ا

ته ای گوهه قرائ ترده ا

.

3

عدم مخالفت امام با قرائت مقبول

بنا بر روایت صحیحی که در الکافی به نقل «معلی بن خنیس» و «عبدد اق بدن فرقدد» از امدام

 .1التفسیر الکبیر ،ج ،17ص.113

 .2ر.آ :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.112
 .3مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.112
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صادق ۷آمده است ،قرائت اهدلبیدت :نسدبت بده قرائدت رایدر در جامعده بدیاسداس نبدوده
است و اهلبیت :نیز همانند سایر مردم از ی

قرائت مستند پیروی میکردهاند:

ْ
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ
ْ ْ ْ ْ
اق ُن ْقی ْْ نحد ْی ْ
ْْْ ْ ْ ْ
اُ ْعحم ُ دحن
دبد ُن َیَی عن أْحد ُ دن دب ند عن ع د دم ُ دن اْلا د عن عق دد د د
ْْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ۷
ْخ ْ ل ْ ْ ْ ْ ْ ْ
اِحیأ د قحذکینب قَحب اِاحی دآْ قاحبَ أ ُْح
اق ی مع ب ر دُلعحَ
س ْبَلُ ک ب دع د أ دَ عق دد د
ن
ْ ْ ْ ٌْ
ْ ْ ْ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ۷
ْ
ْ
اق ُ دَّْ کححبْ اُححن مسححع ََ َل ٍاححیأ عححم دْیاء د ححب قُ ح ححبَ قاححبَ ر دُلعححَُ ححبَ؟
عقح دحد د
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ 1
ْْ ْ ْ
ْ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
اقُ أ ْمب َن ْن ق ْ ا ْیأ ْعم دْیاء دة أ نَ؛
قابَُ ن ْع بَ ث ْبَ أ ُْ عق دد د

َّ
عبد انله ب ررقد و سعلی ب تنی گو یند :سا در تدس حضر صنادق ۷بنودی .و
«ربیعة انرأی» هیز با سا بود .پ ربیعه رضیل قرآ را یادآور شد ،حضر
َ
ررسود :اگر اب سسعود سطابق قرائ سا همیتواهد ،او گمراه ا  .ربیعه گ
؟ ررسود :آری گمراه ا

صنادق۷

 :گمنراه

 .ب حضر صادق ۷ررسود :اسا سا سطابق قرائن

ا
َُ
«أبی ب تعب» قرآ را سیتواهی..

فیش کاشانی درباره این حدیی میگوید:

از ای حدیث رهمیده سیشود ته قرائ روای صحیح ،قرائ ابی بن تعنب ا ن و
ای ته آ قرائ سوارق قرائ اهلبی  :ا

 ،جز ای ته قرائ ابی اسنروزه هنزد سنا

سضبوط هیس ل زیرا قرائ او در تما ان اظ به د

سا هر یده ا

.

2

همانگونه کده طبرسدی در مجماع البیاان گفتده اسدت ،قرائدت «التدائبین» از «ابدی بدن کعدب»

رسددیده اسددت .بنددا بددر روایددت فددوق الددذکر ،قرائددت امددام در ایددن آیدده شددریفه بددر پایدده قرائددت «ابددی بددن

کعددب» اسددت .روایددت صددحیح معلددی بددن خنددیس مددیفهمانددد کدده ا گددر ائمدده :هددم قددرار بددود بدده

صدورت عمددومی و آشددکار قرائددت کننددد ،بدده گوندهای کدده در جامعدده رواج داشددت ،مددیخواندنددد و
ُ
نزدی ترین قرائت به مبانی آنها قرائت أ َبی بن کعب بوده است.
جمعبندی و نتیجهگیری

از آنچدده گفتدده شددد ،مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده هددم قرائددت «التددائبون» بدده صددورت رفددع مددروی از

حضددرات معصددومان :اسددت و مددیتددوان آن را بددر پایدده اتصددال معنددوی بدده آیدده قبددل تددالوت کددرد و هددم

میتوان «التائبین» به صورت مجرور و صفت برای مدؤمنین قرائدت نمدود؛ ر یدرا هدم مسدتند قرایدی دارد
و بدر پایده قرائدت ابددی بدن کعدب اسددت و هدم روایدت مدوثقی کدده دسدتور بده ایددنگونده قرائدت داده اسددت.
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 .1الکافی ،ج ،2ص.734

 .2الوافی ،ج ،3ص.1667

است؛ همانگونه که برخی از دانشمندان علوم قرآنی هر دو قرائت را درست دانستهاند.

1

نتیجه نهایی

اهلبیت :قرائت مشهور را در برخی از روایات تخطئه کردهاند .استداللهایی هم در این

روایات ذکر شده است .گونهشناسی استداللها در این روایدات ،چرایدی و هددف از تخطئدههدا
را تبیین میکند؛ همچنانکه میتواند روش برخورد با آن قرائتها را هم روشن نماید.

 .۱در مجموع ،همه روایات تخطئه و استداللهای آنها را به سه گونه میتوان دسدتهبنددی کدرد.

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

آنچدده مهددم اسددت ،پیونددد معنددایی دو آیدده بدده عنددوان صددفت و موصددوف یددا نعددت و منعددوت کنددار هددم

گونهها عبارتاند از :استداللهای عقیدتی ،استداللهای تاریخی و استداللهای ادبی.

 .۲قضدداوت کلددی در بدداره روایددات تخطئدده قرائددت مشددهور توسد ائمدده :سددزاوار نیسددت؛ چدده

اینکه روایات در این زمینه از لحا متنی و سندی یکسان نیستند.

 .۳ا گددر قرائتددی از اهددلبیددت :دارای سددند معتبددر باشددد و بدا رسددمالخد مصددح

سددازگار باشددد،

مددیتددوان هماننددد سددایر قرائددات مقبددول ،جایگدداهی بددرای آن قایددل شددد .کدداربرد ایددن قرائددت حتددی در
صورتی که در مقام خوانش قرآن مورد استفاده قرار نگیرد ،در مقام فهم و تفسیر قرآن خواهد بود.
 .۴این روایات ،تحری

لفظی را نتیجه نداده و همچنان باید به قرائت متواتر یدا مشدهور ندزد

عموم مسلمانان پایبند باش.
کتابنامه

ُ
یعم ُل َم ََّر ًة فی ََّ َ
اإلقبال باألعمال َ
الح َس َنة فیما َ
السن ِة ،سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر
ِ
ِ
بن طاووس ،قم ،بوستان کتاب۱۳۷۳ ،ش.

 أنوار التنزیل و أسرار التأو یل ،عبداق بن عمر بیضاوی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی۱۴۱۸ ،ق. -البحر المحیط فی التفسیر ،محمدبن یوس

ابوحیان ،بیروت ،دار الفکر۱۴۲۳ ،ق.

 البضاااعة المزجاااة (شددرح کتدداب الروضددة مددن الکددافی) ،محمدحس دین بددن قاریا دددی ،قددم،دارالحدیی۱۳۸۸ ،ش.

 بیان السعادة فای مقاماات العبااده ،مالسدلطان محمدد گنابدادی ،بیدروت ،مؤسسدة ارعلمدیللمطبوعات۱۴۳۸ ،ق.

 .1معانی القرآن ،ج ،2ص.76
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 -البیان فی تفسیر القرآن ،سیدعبدالحسین طیب ،قم ،مؤسسه سبطین۱۳۸۶ ،ش.

 تأویاال اآلیااات الظاااهرة فاای فضااائل العتاارة الطاااهرة ،علددی اسددترآبادی ،قددم ،مؤسسددة النشددرا سالمی ،چ اول۱۴۳۹ ،ق.

 تأو یالت أهال السانة (تفسدیر الماتر یددی) ،محمدد بدن محمدد ماتر یددی ،بیدروت ،دارالکتدبالعلمیة۱۴۲۶ ،ق.

 -التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.

 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،حسن مصطفوی ،تهران ،مرکز نشر آثار عالمه مصدطفوی،۱۳۸۲ش.

 ترجمه الروضة من الکافی ،هاشم رسولی محالتی ،تهران ،علمیه اسالمیه۱۳۶۴ ،ش. ترجمه قرآن مجید ،عبد المحمد آیتی ،تهران ،سروش۱۳۷۴ ،ش. -ترجمه قرآن ،علی مشکینی اردبیلی ،قم ،الهادی۱۳۸۱ ،ش.

 ترجمه قرآن ،ناصر مکارم شیرازی ،قم ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،چ دوم۱۳۷۳ ،ش. ترجمه و شرح أصول کافی ،جواد مصطفوی ،تهران ،گلگشت۱۳۷۷ ،ش. التسهیل لعلوم التنزیل ،محمد بن احمد ابن ُج َز ّی ،بیروت ،شرکة دار اررقم بن أبیاررقم ،بیتا. تفسیر الصافی ،محسن فیش کاشانی ،تهران ،مکتبة الصدر۱۳۷۳ ،ش. تفسیر العیاشی ،محمدبن مسعود عیاشی ،تهران ،المکتبة العلمیة االسالمیة۱۳۸۳ ،ق. -تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،قم ،دار الکتاب ،چ سوم۱۴۳۴ ،ق.

 -التفسیر الکاشف ،محمدجواد مهنیه ،قم ،دارالکتاب ا سالمی۱۴۲۴ ،ق.

 التفساایر الکبیاار (مفدداتیح الهیددب) ،محمددد بددن عمددر فخددر رازی ،بیددروت ،دار إحیدداء التددراثالعربی ،چ سوم۱۴۲۳ ،ق.

 التفسیر الکبیر؛ تفسیر القرآن العظیم ،سلیمان بن أحمد طبرانی ،اردن ،دارالکتاب الثقافی،۲۳۳۸م.

 -تفسیر المراغی ،احمدمصطفی مرا ی ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.

 تفسیر مقاتال بان سالیمان ،مقاتدل بدن سدلیمان ،تحقیدق :عبدداق محمدود شدحاته ،بیدروت،دار إحیاءالتراث۱۴۲۳ ،ق.

 -تفسیر نمونه ،ناصر مکارم شیرازی ،تهران ،دارالکتب ا سالمیة ،چ سی و دوم۱۳۸۳ ،ش.

11

 -تهذیب االحکام ،محمد بن حسن طوسی ،تهران ،دارالکتب ا سالمیة۱۳۶۲ ،ش.

 -جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن جریر طبری ،بیروت ،دارالمعرفه۱۴۱۲ ،ق.

 -جوامع الجامع ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران۱۳۴۷ ،ش.

 الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،عبداق شبر ،کویت ،شرکة مکتبة االلفین۱۴۳۷ ،ق. الدر المصاون فای علاوم الکتااب المکناون ،احمدد بدن یوسدالکتب العلمیة۱۴۱۴ ،ق.

سدمین حلبدی ،بیدروت ،دار

 الادر المنثااور فای التفسایر بالماااثور ،جدالل الددین سددیوطی ،قدم ،کتابخانده آیدة اق مرعشددینجفی۱۴۳۴ ،ق.

 دعائم اإلسالم ،نعمان بن محمد ابن حیون ،قم ،موسسة آل البیت حیاء التراث۱۳۸۳ ،ق.ّ
 روح البیان ،اسماعیل حقی بروسوی ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا. -روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،محمدود بدن عبدداق آلوسدی ،بیدروت،

گونهشناسی روایات اختالف قرائت اهلبیت با قرائت مشهور

 -الجامع الحکام القرآن ،محمد بن احمد قرطبی ،تهران ،ناصر خسرو۱۳۶۴ ،ش.

دار الکتب العلمیة۱۴۱۲ ،ق.

 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القارآن ،حسدین بدن علدی ابدوالفتدوح راز ی ،تصدحیح:محمدجعفر یاحقی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی۱۳۷۱ ،ش.

 شرح الکاافی(ارصدول و الروضدة) ،محمدصدالح بدن احمدد مازنددرانی ،تصدحیح :علدی اکبدرفاری ،تهران ،المکتبة االسالمیة للنشر و التور یع۱۳۴۲ ،ش.

 غریب القرآن فی شعر العرب ،عبداق بن عباس ،بیروت ،مؤسسة الکتب الثقافیة ،چ اول۱۴۱۳ ،ق. -فتح القدیر ،محمد شوکانی ،دمشق ،دار ابن کثیر۱۴۱۴ ،ق.

 الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه ،محمد صادقی تهرانی ،تهران ،فرهن -فی ظالل القرآن ،سید قطب ،بیروت ،دارالشروق۱۴۳۸ ،ق.

اسالمی۱۴۳۶ ،ق.

 القاموس المحیط ،محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة۱۴۱۲ ،ق. قاموس قرآن ،سیدعلیاکبر قرشی بنابی ،تهران ،دارالکتب ا سالمیة۱۳۷۱ ،ش. -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران ،ا سالمیة ،چ چهارم۱۴۳۷ ،ق.

 کتاااب العااین ،أبوعبدددالرحمن خلیددل بددن أحمددد فراهیدددی ،تحقیددق :مهدددی مخزومددی ،قددم،دارالهجر  ،چ اول۱۴۳۹ ،ق.

 الکشاف عن حقائق غوامض التنز یل ،محمود بن عمر زمخشری ،بیروت ،دارالکتاب العربی،۱۴۳۷ق.

 کنز الادقائق و بحار الغرائاب ،محمدد بدن محمدرضدا قمدی مشدهدی ،تهدران ،وزار الثقافدة وا رشاد ا سالمی ،مؤسسة الطبع و النشر۱۳۶۷ ،ش.
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 -لسان العرب ،محمد بن مکرم ابن منظور ،بیروت ،دارصادر ،چ سوم۱۴۱۴ ،ق.

 -مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران ،فراهانی ،بیتا.

 المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العز یز ،عبدالحق بن الب ابنعطیه ،بیروت ،دار الکتبالعلمیة۱۴۲۲ ،ق.

 -مخزن العرفان ،نصرتبیگم امین ،بیجا ،بینا ،بیتا.

 مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول ،محمددباقر مجلسدی ،تحقیدق :سیدهاشدم رسدولیّ
محال تی ،تهران ،دار الکتب ا سالمیة ،سوم۱۳۷۳ ،ش.
 المزار الکبیر ،محمد بن جعفر ابن مشهدی ،قم ،مؤسسة النشر ا سالمی۱۳۷۸ ،ش. -معانی القرآن ،یحیی بن ر یاد فراء ،قاهره ،الهیئة المصر یة العامة للکتاب۱۹۸۳ ،م.

 المعجاام ف ای فقااه لغااه القاارآن و ساار بالغتااه ،محمددد واعد زاده خراسددانی ،مشددهد ،بنیددادپژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی۱۳۸۸ ،ش.

 مفردات ألفاظ القرآن ،را دب اصدفهانی ،تحقیدق :صدفوان عددنان داودی ،دمشدق -بیدروت،دارالعلم -الدار الشامیة۱۴۱۲ ،ق.

 -المنار ،محمد رشیدرضا ،،قاهره ،الهیئة المصریة العامة للکتاب۱۹۹۳ ،م.

 المی ازان ف ای تفس ایر القاارآن ،سیدمحمدحسدین طباطبددایی ،قددم ،دفتددر انتشددارات اسددالمی،۱۴۱۷ق.

 -نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن ،محمد نهاوندی ،قم ،موسسة البعثه۱۳۸۶ ،ش.

 النکت و العیون ،علی بن محمد مداوردی ،تحقیدق :سدید بدن عبدالمقصدود بدن عبددالرحیم،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،بیتا.

 نهااج البالغااه ،محمددد بددن حسددین شددریدارالهجره ،چ اول۱۴۱۴ ،ق.

رضددی ،تحقیددق :صددبحی صددالح ،قددم ،مؤسسددة

 -الوافی ،محسن فیش کاشانی ،اصفهان ،مکتبة ا مام أمیرالمؤمنین علی العامة۱۴۳۶ ،ق.

 وسائل الشیعة ،محمد بن حسدن حرعداملی ،تحقیدق و تصدحیح و تدذییل :عبددالرحیم ر بدانیشیرازی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چ پنجم۱۴۳۳ ،ق.
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