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چکیده:
مفسران در مواجهه با اختالف قرائات ،يکی از رويکردهای سهگانه ،يعنی بسنده کردن به
قرائت رايج ،معتبر دانستن همه قرائتهای معروف يا گرايش به نقد و گزينش قرائات را
انتخاب نمودهاند .عالمه طباطبايی رويکرد سوم را در تفسیر خود برگزيده است .ايشان در
بیشتر مواردی که اختالف قرائات را گزارش کردهاند ،به نقد و بررسی آنها پرداخته و با
استناد به مرجحات روايی ،قرآنی و ادبی ،در نهايت يکی از قرائتها را ترجیح داده است.
ايشان برخالف کسانی که قرائت حفص از عاصم را قرائت معیار دانسته و بر اساس آن مشی
تفسیریشان را انجام دادهاند ،به اين قرائت بسنده نکرده و از قرائتهای ديگری که واجد
شرايط اعتبار بودهاند نیز بهره برده است .نقش و تأثیری که اين روش در تفسیر عالمه از
آيات برجا گذاشته است ،موضوعی است که در اين نوشتار مورد بحث قرار میگیرد.
كلیدواژهها:
عالمه طباطبايی /تفسیر المیزان /اختالف قرائات

تاريخ دريافت ،9319/5/5 :تاريخ تأييد.9319/6/55 :

مقدمه :رویکردهای مفسران به اختالف قرائات
تاريخ قرائات را از جهتی میتوان به چهار دوره کلی تقسيم نمود .مرحله اول:
دوره پيدايش قرائت قرآن که طی آن آيات قرآن توسط فرشته وحی بر پيامبر
دوره ،قرائت قرآن فقط يک گونه بوده است .مرحله دوم :دوره شکل گيری قرائات
مختلف در شهرهای مختلف اسالمی بود که اين دوره با گسترش اسالم در
کشورهای مختلف شروع شد و گرچه عثمان تالش نمود با تدوين مصحف واحد
به اين وضع خاتمه دهد ،اما ويژگیهای مصاحف عثمانی نه تنها به وحدت قرائات
نينجاميد ،بلکه باعث تشتت و افزايش بيشتر قرائات شد .مرحله سوم :دوره اختيار و
گزينش قرائات است که به نيمه دوم قرن اول و نيمه اول قرن دوم مربوط میشود
که در اين دوره ،هر قاری از ميان آنچه برای او روايت شده است ،وجهی را بر
اساس اجتهاد خود انتخاب میکرد .کار بدانجا کشيد که قاضى اسماعيل بن اسحاق
مالکى (م589ق) کتابى درباره قرائات تأليف کرد و در آن ،قرائت بيست نفر را
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نازل و قرائت میشد و سپس ايشان همان را در اختيار صحابه قرار میداد .در اين

جمع نمود (ابن الجزری .)33/9 ،مرحله چهارم :دوره حصر قرائات است که توسط
ابن مجاهد (م353ق) شروع شد .وی تالش نمود با حصر قرائتهای معتبر در
هفت قرائت ،از تشتت و پراکندگی بيش از اندازه قرائات در ميان مسلمانان
جلوگيری نمايد و گرچه تا حدود زيادی موفق بود ،اما باز هم قرائات دهگانه و
چهاردهگانه هم مطرح شد.
کسانی که پس از اين دوره به نگارش تفسير قرآن دست يازيدند ،بايد تکليف
خود را با اختالف قرائات مشخص کرده و به اين پرسش پاسخ میدادند که در
مواجهه با قرائات مختلف ،از چه روشی میخواهند پيروی کنند؟ آيا همه قرائات را
معتبر میدانند يا قرائات سبعه را ،و يا فقط قرائت رايج را مبنای تفسير خود قرار
می دهند؟ مفسران قرن چهارم به بعد در مواجهه با اختالف قرائات ،يکی از
رويکردهای زير را انتخاب نمودند.

991

رويکرد نخست بسنده کردن به قرائت رايج است .گروهی از مفسران اساساً هيچ
توجهی به اختالف قرائات نکرده و تنها به قرائت رايج که همان قرائت حفص از
عاصم است ،بسنده کردهاند .از اين گروه میتوان به آيت اهلل مکارم شيرازی نويسنده
«تفسير نمونه» ،بانو امين اصفهانی مؤلف «مخزن العرفان» و شيبانى از علماى بزرگ
شيعه در قرن هفتم ،نويسنده «نهج البيان عن کشف معانى القرآن» اشاره کرد.
مبنای نظری اين رويکرد همان است که آيت اهلل معرفت مینويسد .او میگويد:
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«تنها قرائت قابل قبول ،قرائت حفص از عاصم است؛ چون با قرائت جمهور
مسلمين سازگار بوده و با فصيحترين و معروفترين اصول و قواعد لغت عرب
و اصول ثابت شريعت و احكام قطعي عقلي توافق دارد( ».معرفت)251-251 ،

رويکرد دوم معتبر دانستن همه قرائتهای معروف است .گروهی از مفسران
معتقدند از هر يک از قرائتهاى معروف بدون تفاوت مىتوان پيروى نمود .از اين
گروه میتوان از آيت اهلل خويی در «البيان» نام برد .ايشان معتقدند:
«از قرائات معروف ميتوان به آنچه شاذ و غير معروف و يا جعلى و ساختگى
نباشد و به وسيله افرادى نقل نشود كه وثاقت و اعتبار آنان در نزد هيچ يك از
علما ثابت نشده است ،اعتماد كرد( ».خويي)261 ،

نتيجه عملی اين ديدگاه اين است که ايشان فايده چندانی برای بررسی
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قرائتهای مختلف و ترجيح يکی بر ديگری نبيند و به صراحت بگويد:
«اساساً در قرائتهاى معروف ،برترى قرائتى بر قرائت ديگر و انتخاب يكى از آنها
امكان پذير نيست ،زيرا اگر اين قرائتها با تواتر و نقلهاى پياپى و يقينآور از
پيامبر

ثابت باشند ،همه آنها جنبه قرآنى پيدا مىكنند و تفاوتى در ميان

آيات و كلمات قرآن نيست .اما اگر اين قرائتها از راه تواتر ثابت نباشد ـ چنان
كه حق هم همين است ـ ،در اين صورت اگر ترجيح و امتياز يك قرائت سبب
قطع به بطالن قرائت ديگر شود ،تحقيق در امتيازات قرائتى بر قرائت ديگر و
انتخاب يكى از آنها مانعى ندارد .ولى سخن در اين است كه از راه ترجيح
قرائتى بر قرائت ديگر نمىتوان بطالن اين قرائت را ثابت نمود و اگر بحث و

تحقيق در ترجيح قرائتى بر قرائت ديگر بطالن آن را ثابت نكند ـ چنان كه غالباً
هم چنين است ـ ،در اين صورت اين بحث بىفايده است؛ چون مسلّم است كه از
هر يك از قرائتهاى معروف بدون تفاوت مىتوان پيروى نمود( ».خويي)351 ،

رويکرد سوم گرايش به نقد و گزينش قرائات است .گروهی از مفسران ضمن
بهطور مطلق نمیپذيرند .ازاينرو در مواردی قرائات مختلف را ذکر کرده و به نقد
و بررسی آنها میپردازند .از اين دست میتوان به روش شيخ طوسی در «التبيان» و
طبرسی در «مجمع البيان» و طبری در «جامع البيان» اشاره کرد.
برای نمونه شيخ طوسی در بحث قرائات ،روايات اماميه مبنی بر جواز قرائت
قرآن به اشکال مختلف موجود را پذيرفته است (طوسی ،)1/9 ،به قرائت قرّاء
مشهور اشاره و گاه در تأييد رأيی خاص ،به آنها استشهاد کرده (برای نمونه رك به:
طوسی559/5 ،؛  ،)575/3يا برخی قرائتها را بر برخی ديگر ترجيح داده است
(برای نمونه رك به :طوسی559/5 ،؛ 955/6؛  ،)993/0اما هيچ گاه قول ايشان را
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آنکه بسياری از قرائات را قابل قبول میدانند ،اما هيچ يک از قرائات موجود را

بهطور مطلق نپذيرفته و حتی گاه آنان را در نحوه قرائتشان تخطئه کرده است.
(برای نمونه رك به :نقد قرائت حمزه کوفی :طوسی58/9 ،؛ نقد قرائت اُبَی بن کعب
و عبداهلل بن مسعود :همان330 ،؛ نقد قرائت يعقوب بن اسحاق :همان)335 ،
عالمه طباطبايی را بايد از گروه سوم به شمار آورد .ايشان در بيشتر مواردی که
اختالف قرائات را گزارش کردهاند ،با استناد به مؤيدات روايی ،قرآنی و ادبی ،به
نقد و بررسی آنها پرداخته و در نهايت ،يکی از قرائتها را ترجيح داده است.
عالمه و اختالف قرائات
عالمه طباطبايی علم قرائات را چنين تعريف میکند:
«علم قرائت فنى است كه به ضبط و توجيه قرائتهاى هفتگانه معروف و
قرائتهاى سهگانه ديگر و قرائتهاى صحابه و شواذ قرائتها ميپردازد».
(طباطبايي ،قرآن در اسالم)251 ،
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اساس تعريف عالمه بر محور شناسايی و تفکيک قرائتهای مشهور از قرائات
شاذ استوار است .اين امر نشانگر اهتمام ايشان بر بازشناسی قرائات و اجتناب از
برخورد تقليدی يا سهل انگارانه با مسأله اختالف قرائات است.
درباره منشأ اختالف قرائات ،دو نظر عمده در ميان دانشمندان مسلمان وجود
دارد .گروهی معتقدند که منشأ اصلی قرائات موجود ،تعدد قرائات رسول اکرم بوده
است .اين گروه برای اثبات ادعای خود به رواياتی استناد میکنند که بر اساس آنها،
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نبی اکرم هنگام تعليم قرآن کريم ،مقيد و ملتزم به يک نوع لفظ و قرائت نبوده
است؛ زيرا هربار که جبرئيل قرآن را بر پيامبر

تالوت میکرده ،قرائتی متفاوت

با قرائت سابق داشته است .افزون بر اين ،رسول اکرم برای تسهيل بر امت ،اختالف
قرائاتی را که ناشی از اختالف لهجههای قبايل عرب بوده ،تقرير و امضا میکرده
است .حتی ايشان تصريح مینمايد که قرآن بر هفت حرف نازل شده و به هر کدام
از آنها که برای شما راحتتر است عمل کنيد؛ «أنزل القرآن على سبعة أحرف،
فأقرؤوا ما تيسّر منه( ».رك :صحيح بخاری ،ج 57 ،91و  ،59باب فضايل القرآن)
گروه ديگر میگويند پيامبر

قرآن را به يک روش بيشتر قرائت نکرده و به

بيش از يک قرائت نيز اجازه نداده است .اين گروه با استناد به رواياتی که از
ائمه

وارد شده ،معتقدند که قرآن به يک قرائت بيشتر نازل نشده است و منشأ

اختالف قرائات ،راويان بودهاند؛ «عن أبي جعفر الباقر

 :ان القرآن واحد نزل من

عند واحد و لكن االختالف يجيء من قبل الرواة( ».کلينی .)369/5 ،آنگاه همان
قرائت بين مردم رايج شده است .ازاينرو ائمه

به پيروانشان دستور دادهاند که

قرآن را به همان قرائتی که بين مردم رايج است ،بخوانند؛ «اقرؤوا کما يقرأ الناس».
(همان)633 ،
گرايش عالمه طباطبايی به ديدگاه دوم است .وی کيفيت قرائت قرآن در زمان
پيامبر اکرم

را چنين گزارش مینمايد:
«در زمان حيات پيغمبر اكرم

جمعيت متشكلى در مدينه به قرائت قرآن و

تعليم و تعلم آن اشتغال داشتند .آيات قرآنى را كه تدريجاً نازل ميشد ،از زبان
پيغمبر اكرم استماع ميكردند و گاهى در پيشش خوانده ،به وى عرض ميكردند.
عدهاى در قرائت مصدر تعليم و آموزش بودند و كسانى كه از ايشان اخذ ميكردند،
كيفيت قرائت خود را در شكل روايت به استاد خود اسناد ميدادند و غالباً به حفظ

در اين گزارش ،عالمه بر اين نکته تأکيد دارد که منشأ اصلی قرائت قرآن،
رسول خدا بوده و صحابه از ايشان ياد گرفته و ديگران از صحابه میآموختند.
بنابراين همه صحابه قرآن را به يک روش قرائت میکردند که همان قرائت رسول
خدا بود.
بعد از رحلت رسول خدا ،با گسترش اسالم در شهرهای مختلف و فاصله گرفتن
مردم از قرائت پيامبر ،اختالف قرائات آغاز میشود و با گزارش ابن مسعود يا حذيفه،
عثمان متوجه اين خطر شده و با مشورت حضرت علی

 ،برای يکسان سازی

قرائات ،به جمعآوری مصاحف و تدوين يک مصحف واحد اقدام مینمايد.
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آنچه اخذ كرده بودند ،ميپرداختند( ».طباطبايي ،قرآن در اسالم)103 ،

عالمه طباطبايی اين بخش از جريان را با استناد به روايتی که در «االتقان» نقل
شده ،چنين گزارش مینمايد:
«ابن ابى داوود به سند صحيح از سويد بن غفله روايت كرده كه گفت :على
فرمود :درباره عثمان جز خوبى نگوييد ،زيرا به خدا قسم كه آنچه او در
خصوص قرآن انجام داد ،همه با مشورت ما و زير نظر ما بود ،مرتب مىپرسيد:
شما چه مىگوييد درباره اين قرائت؟ (و جريان چنين بود كه روزى گفت)
شنيدم :بعضى به بعضى مىگويند قرائت من از قرائت تو بهتر است ،و اين كار
سر از كفر در مىآورد .ما گفتيم :نظر خودت چيست؟ گفت :من نظرم اين است
كه همه مردم را بر يك قرائت وادار سازيم تا در قرائت قرآن فرقه فرقه نشوند،
ما گفتيم بسيار نظر خوبى است( ».همو ،الميزان)211/21 ،
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با آنکه عالمه هيچ يک از قرائات را متواتر نمیداند ،لکن هر قرائتی را که
شرايط الزم را دارا باشند ،پذيرفته و در فرآيند تفسير از آنها استفاده میکند .عالمه
شرايط قبول قرائت را بنا بر ديدگاه «مکی» ،به نقل از «االتقان» چنين بيان میکند:
«قرائت قابل اعتماد آن است كه سند روايتش صحيح و با قواعد عربيت موافق و
با رسم الخط مصحف مطابق باشد».

با توجه به اينکه عالمه اين مطالب را بدون هيچ نقدی نقل کرده ،معلوم میشود
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که آن را پذيرفته است.
چگونگی برخورد عالمه با قرائات مختلف نيز نشان میدهد که وی به شرايط
سهگانه فوق پايبند است .عالمه طباطبايی از يک سو ،يکی از عوامل ترجيح قرائات را
پايبندی به قواعد عربيت مانند صرف ،نحو و بالغت میداند و قرائتی را که فاقد اين
شرط باشد ،کنار میگذارد .از سوی ديگر در گزارش اختالف قرائات ،هيچ گاه وجوهی
از اختالف را که با رسم الخط مصحف تعارض دارند ،گزارش نمیکند و يا اگر
گزارش نمايد ،آنها را رد نموده و يا آنها را به عنوان روايت تفسيری قلمداد مینمايد.
توضيح آنکه با بررسی  967موردی که عالمه طباطبايی اختالف قرائات را در
تفسير الميزان گزارش کرده است ،آمار زير به دست آمد:
 .9اختالف در اعراب و حرکات کلمات 05 :مورد
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 .5اختالف در نوع حروف يا تعداد حروف 35 :مورد
 .3اختالف در کلمه شامل اختالف در هيأت کلمه ،اختالف در ريشه کلمه ،اختالف
در جمع و مفرد بودن کلمه ،اختالف در خطاب يا غيبت بودن کلمه ،اختالف در
باب ثالثی مزيد کلمه 36 :مورد
 .3اختالف در زياد بودن يک يا چند کلمه 3 :مورد
 .5اختالف در قرار گرفتن کلمهای در جای کلمه ديگر 6 :مورد
 .6اختالف به کم بودن يک کلمه :صفر
 .0اختالف به جابجا شدن کلمات :صفر
 .8اختالف در افزايش يا کاهش جمالتی به متن مصحف :صفر

در اين ميان ،بندهای  5 ،9و  3هيچ گونه تعارضی با رسم الخط ندارند ،اما در
مواردی مانند اختالف در زياد بودن يک يا چند کلمه ،يا عالمه طباطبايی آن قرائت
را نپذيرفته است؛ مانند اختالف در آيه يَسْألوُنَكَ عَنِ األنْفال (انفال )9/که آن را
«يسألونک االنفال» هم قرائت کردهاند (همان ،)6/1 ،يا آن را از منابع روايی نقل

کلمه ديگر» است ،عالمه پنج مورد را از روايات تفسيری دانسته ،نه از قرائات
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کرده و به عنوان تفسير آيه قلمداد کرده است ،نه قرائت به معنای مصطلح؛ مانند آيه
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (( )25طه )95/که از ابن عباس و
نقل شده که «اکاد اخفيها عن نفسى» قرائت کردهاند( .همان)557/93 ،

امام صادق

از شش موردی هم که به مربوط به «اختالف در قرار گرفتن کلمهای در جای
(ر.ك :همان553/1 ،؛ 575/99؛ 953/95؛ 351/95؛  ،)530/91و يک مورد ديگر را که
مربوط به قرائت آيه نخست سوره طالق است و اين آيه را به صورت «يا ايها النبى
اذا طلقتم النساء فطلّقوهن فى قبل عدّتهنّ» خواندهاند ،مردود اعالم نموده و آن را
ساخته خود قاری که ابن عمر است ،دانسته است( .همان)533/91 ،

برخی از قرآن پژوهان از جمله آيت اهلل معرفت معتقدند:
«يگانه قرائتي كه داراي سندي صحيح است و با پشتوانه جمهور مسلمين
استحكام يافته ،قرائت حفص است .اين قرائت در طي قرون پي در پي تا امروز
همواره ميان مسلمانان متداول بوده و هست .در واقع قرائت حفص همان قرائت
عامه مسلمانان است؛ زيرا حفص و استاد او عاصم شديداً به آنچه كه با قرائت
عامه و روايت صحيح و متواتر ميان مسلمانان موافق بود ،پايبند بودند».
(معرفت)251 ،

آيت اهلل معرفت در ادامه به صراحت میافزايد:
«اين قرائت را عاصم از شيخ خود ابوعبدالرحمن سلمي و او از اميرالمؤمنين
علي

اخذ كرده است و علي

به هيچ قرائتي جز آنچه با نص اصلي وحي

كه ميان مسلمانان از پيامبر

متواتر بوده ،قرائت نميكرده است .اين قرائت

را عاصم به شاگرد خود حفص آموخته است .ازاينرو در تمامي ادوار تاريخ
مورد اعتماد مسلمانان قرار گرفت و اين اعتماد عمومي صرفاً از اين جهت بوده
است كه با نص اصلي و قرائت متداول توافق و تطابق داشته است .نسبت اين
قرائت نيز به حفص ،به اين معنا نيست كه اين قرائت مبتني بر اجتهاد حفص
است ،بلكه اين يك نسبت رمزي است براي تشخيص اين قرائت و قبول قرائت
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حفص به معناي قبول قرائتي است كه حفص اختيار كرده و پذيرفته است ،زيرا اين
قرائت از روز نخست بين مسلمانان متواتر و متداول بوده است( ».همان)116 ،

اما عالمه طباطبايی قرائت حفص از عاصم را مانند ساير قرائات اجتهادی دانسته
و هيچ گونه ارجحيتی برای آن قايل نيست و مخالفت با آن را مخالفت با قرائت
پيامبر

و اميرالمؤمنين

نمیداند ،بلکه از اين قرائت به «قرائة دائره=قرائت

رايج» تعبير میکند (طباطبايی ،الميزان .)509/0 ،اگر قرائت عاصم با ديگر قرائتها
متفاوت باشد ،از قرائت عاصم به قرائت رايج و از قرائتهای ديگر به «القرائة
المشهوره» (همان« ،)500/3 ،القرائة المعروفه» (همان« ،)65/93 ،القرائة المتداوله»
(همان )379/93 ،تعبير میکند .در مواردی نيز قرائت حفص را «قرائت شاذه» (همان،
 )587/90و يا «قرائت غير مشهور» (همان )957/1 ،مینامد.
البته اين حقيقت قابل انکار نيست که قرائت حفص مبنای اصلی تفسير الميزان
است ،اما عالمه طباطبايی در همه موارد قرائت حفص را بر ساير قرائات ترجيح
ندادهاند ،بلکه در مواردی که اختالف قرائات را گزارش کرده است ،به يکی از
روشهای زير با قرائت حفص از عاصم تعامل کرده است.
الف) ترجیح قرائت حفص از عاصم به استناد مرجحات

عالمه در مواردی قرائت حفص را نه به دليل تواتر يا حجيت آن و حتی نه به
سبب شهرت آن ،بلکه با استناد به مرجحاتی ترجيح داده است .از جمله میتوان به
موارد زير اشاره نمود:

ـ در آيه شريفه فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (بقره،)555/
قرائت «يَطْهُرْن» را که قرائت مشهور است ،بر قرائت «يَطَّهُرْن» با تشديد که قرائت اهل
کوفه به جز حفص است (طبرسی ،)569/5 ،به استناد رواياتی که قرائت آيه را به
صورت «يطهرن» بدون تشديد تأييد مىکنند ،ترجيح داده است( .طباطبايی ،الميزان،
ـ در آيه شريفه فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (بقره )567/واژه «فَصُرْهُنَّ»
به دو گونه قرائت شده است .در قرائت مشهور «فَصُرْهُنَّ» به ضم صاد خوانده شده
است .اما ابوجعفر ،حمزه ،خلف و رويس از يعقوب اين کلمه را به کسر صاد
خواندهاند (فَصِرْهُنَّ) (طبرسی .)635/5 ،عالمه طباطبايی قرائت مشهور را به دليل
آنکه اين واژه بهمعنای بريدن و قطع کردن است و با حرف «الى» متعدى شده
است ،ترجيح میدهد( .طباطبايی ،الميزان)505/5 ،
ـ واژه «تَمْکُرُونَ» در آيه وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ

في آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (يونس )59/را برخی از

روش شناسی رويکرد عالمه طباطبايی در اختالف قرائات

)355/5

قاريان مانند زيد از يعقوب و سهل به صورت «يمکرون» قرائت کردهاند (طبرسی،
 ،)959/5اما عالمه قرائت مشهور را به دليل آنکه در بيان مقصود رساتر و بليغتر
است ،ترجيح داده و چنين استدالل مینمايد:
«در آيه مورد بحث التفاتى از غيبت به خطاب بهكار رفته ،در جمله «إِذا لَهُمْ
مَكْرٌ» مردم غايب فرض شدهاند و در جمله «ما تَمْكُرُونَ» حاضر و مخاطب به
حساب آمدهاند ،و اين التفات عجيبى است كه در قرآن كريم بهكار رفته ،و
شايد نكتهاش اين باشد كه جمله «قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً» را در چشم شنونده
مجسم سازد( ».طباطبايي ،الميزان)31/20 ،
ب) ترجیح قرائات دیگر بر قرائت حفص از عاصم

مبنای عالمه طباطبايی در بررسی اختالف قرائات و ترجيح يکی بر ديگری،
مالحظه سياق آيات ،مؤيدات روايی و قرآنی ،قواعد عرب و ساير مرجحاتی است که
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در ادامه اين نوشتار به آنها میپردازيم .با تکيه بر اين مستندات ،عالمه در موارد
متعددی قرائت قاريان ديگر را بر قرائت حفص از عاصم ترجيح داده و آن را با
تفسير درست آيه سازگارتر دانسته است .البته بايد اين نکته را هم يادآور شد که تا
آنجا که نويسنده جستوجو کرده ،به موردی برخورد ننموده که عالمه قرائت حفص
از عاصم را کامالً نفی نموده و با معنای آيه ناسازگار بداند ،بلکه در همه مواردی که
قرائت ديگر را ترجيح داده ،آن را «بهتر و سازگارتر» ناميده است .در مواردی نيز به
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تصريح اعالم کرده است که هر دو قرائت صحيح است( .همان)573/9 ،
مواردی را که عالمه قرائت ديگری را بر قرائت حفص از عاصم ترجيح داده
است ،به دو گروه میتوان تقسيم نمود .يکی ترجيح قرائت يکی از قراء سبعه بر
قرائت حفص ،و ديگری ترجيح قرائات ساير قاريان بر قرائت حفص .در اينجا از
هر گروه به چند نمونه اشاره میکنيم.
ترجیح قرائت قراء سبعه بر قرائت حفص

همان گونه که میدانيم ،قراء هفتگانه عبارتند از .9 :عبداللّه بن عامر دمشقى .5
عبداهلل بن کثير مکى  .3عاصم بن بهدله کوفى  .3عمرو بن عالء بصرى  .5حمزه
کوفى  .6نافع بن عاصم مدنى  .0کسائى کوفى .چند نمونه از مواردی که عالمه
قرائت ساير قراء سبعه را بر قرائت عاصم ترجيح داده است ،عبارت است از:
ـ عَاصِم و کسائی کلمه «مالک» در آيه مَالك يَوْم الدّين (حمد )3/را با «الف»
خواندهاند و ساير قراء سبعه بدون «الف» (ابوعمرو الدانی .)98 ،عالمه طباطبايی
قرائت «ملِکِ يَوْمِ الدِّينِ» را به دليل آنکه اين کلمه به زمان ،يعنی «يوم الدين» اضافه
شده است ،ترجيح داده است( .طباطبايی ،الميزان 33/9 ،و )935
ـ ابن عامر و حمزه و حفص عبارت «وَ ال يَحْسَبَنَّ» را در آيه وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذينَ

كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ ال يُعْجِزُونَ (انفال  )51/با «ياء» قرائت کردهاند ،اما ساير قراء سبعه
يعنی ابن کثير ،ابوعمرو بصرى ،نافع و کسائى آن را فعل مخاطب دانسته و با «تاء»
قرائت کردهاند (طبرسی .)859/3 ،عالمه طباطبايی قرائت دوم را مشهور دانسته و

با توجه به سياق آيات بعد که خطاب به رسول اکرم و در جهت تقويت قلبی و
روحی ايشان است ،اين قرائت را ترجيح داده است( .طباطبايی ،الميزان)957/1 ،
ـ عالمه ذيل آيه

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ

أَصِيالً (فتح )1/میگويد:
قرائت شده و در قرائت ابن كثير و ابوعمرو با «ياء» كه عالمت غيبت است،
قرائت شده ،و قرائت اين دو با سياق مناسبتر است( ».همان)301/21 ،
ترجیح قرائت سایر قراء بر قرائت حفص از عاصم

عالمه در موارد معدودی قرائت قاريانی را که از قراء سبعه نيستند نيز بر قرائت
حفص از عاصم ترجيح میدهد .برای نمونه وی در يک مورد قرائت يعقوب را بر
قرائت حفص ترجيح میدهد« .يعقوب بن اسحاق بصری حضرمی» از ائمه فقه و
ادبيات بوده و قرائت را از سالم بن سليمان از عاصم از سلمی از اميرالمؤمنين
اخذ کرده و در سال  551هجری درگذشته است.
در قرائت تمامی قراء سبعه دو فعل «يَضِيقُ» و «يَنْطَلِقُ» در آيه  93سوره شعراء
وَ يَضيقُ صَدْري وَ ال يَنْطَلِقُ لِساني فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ به رفع خوانده شدهاند ،اما
يعقوب بن اسحاق بصری اين افعال را به نصب خوانده است .عالمه طباطبايی
قرائت يعقوب را به دليل آنکه با طبع معنا سازگارتر است ،ترجيح داده است.
(همان)367/95 ،
ج) ترجیح ندادن هیچ یک از قرائات

در بيشتر مواردی که عالمه اختالف قرائات را گزارش نموده ،هيچ يک از قرائات
را ترجيح نداده است .در اين موارد عالمه به يکی از روشهای زير عمل کرده است.
در چند مورد پس از بيان قرائتهای ديگر به اين نکته اشاره نموده که معنای
تفسيری آيه براساس هر دو قرائت صحيح است و هيچ منافاتی با هم ندارند .عالمه
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«در قرائت مشهور همه فعلهاى چهارگانه با «تاء» كه عالمت خطاب است،
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با اين اقدام ،دانش تفسيری مخاطب را افزايش داده و به او کمک نموده تا از جمود
بر يک قرائت خاص اجتناب کند و تصور ننمايد اگر قرائتی مانند قرائت حفص از
عاصم شهرت و رواج بيشتری بهدست آورده است ،ساير قرائات مطرود و نادرست
هستند .ازاينرو چنين اقدامی بهمعنای تضعيف قرائت حفص نيست ،اما از آن
میتوان اين نکته را استنباط کرد که در نظر عالمه ،قرائت حفص تنها قرائت معتبر
و صحيح السند که با قواعد عربيت و رسم الخط عثمانی هماهنگ باشد نيست،
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بلکه ساير قرائات نيز از اعتبار کافی برخوردارند.
برای نمونه در آيه

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ

(بقره ،)30/عبارت «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ» دو گونه قرائت شده است .ابن کثير
«آدم» را به نصب و «کلمات» را به رفع خوانده و ابن عامر بهعکس« ،آدم» را به رفع
خوانده و «کلمات» را به نصب (طبرسی .)386/9 ،عالمه هر دو قرائت را نقل کرده
و بدون آنکه يکی را ترجيح دهد ،با تأکيد بر اينکه بنا بر هر دو قرائت معنای آيه
اين است که «توبه بنده ميان دو توبه از خداست» ،به کالم خود پايان میدهد.
(طباطبايی ،الميزان)573/9 ،
نمونه ديگر آيه وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيالً (بقره )956/است .عالمه درباره قرائات
مختلف واژه «أُمَتِّعُهُ» در اين آيه میگويد:
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«كلمه «امتعه» كه از باب تفعيل است ،بهصورت «اَمتِعُهُ» يعنى از باب افعال نيز
قرائت شده ،و تمتيع و امتاع هر دو به يك معناست و آن برخوردار كردن
است( ».همان)316 ،
واژه «أَرْجِهْ» در آيه قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ

عَلِيمٍ (شعراء )36-30/به سه شکل قرائت شده است -9 :بيشتر قاريان آن را به
صورت «أرجئهُ»؛ يعنی با همزه و ضمه دادن به «هاء» قرائت کردهاند -5 .اهل مدينه و
کسائی و خلف «أرجه» را به کسر «هاء» و بدون همزه بين «جيم» و «هاء» قرائت
کردهاند -3 .عاصم و حمزه «أَرْجِهْ» را بدون همزه و با سکون «هاء» قرائت کردهاند
(طبرسی .)070/3 ،عالمه پس از گزارش اختالف قرائات در اين آيه میفرمايد:

«اين دو قرائت از قرائت معروف فصيحترند ،ولى بههر حال يك معنا مىدهند».
(طباطبايي ،الميزان)111/25 ،

در مواردی نيز عالمه تنها به گزارش قرائات ديگر غير از قرائت حفص از
عاصم بسنده کرده است و نه تنها يکی از آنها را ترجيح نداده ،بلکه هيچ گونه اظهار
قرائات ديگر به خواننده است تا خواننده با توجه به اين نکته ،به وجوه ديگر در
تفسير آيه نيز توجه نمايد.
احتمال ديگر اين است که در چنين مواردی قرائت حفص از عاصم در نظر عالمه
از قوت کافی برخوردار نبوده و چون ايشان دليلی هم برای ترجيح ساير قرائات بر
آن نيافته ،به صرف گزارش بسنده کرده است .ازاينرو برای آنکه نشان دهد قرائات
ديگری هم وجود دارند که با قرائت حفص برابری نموده و میتوانند با آن رقابت
نمايند ،به ذکر آنها پرداخته است .البته برای نمونه میتوان به اين موارد اشاره نمود.
عالمه در تفسير آيه وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة (بقره)585/
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نظر ديگری هم ننموده است .بهنظر میرسد انگيزه عالمه از اين اقدام ،يادآوری

میگويد:
«كلمه «رهان» بهمعناى مالى است كه به گرو گيرند ،و بهجاى آن ،كلمه «رُهُن»
(به ضمه راء و هاء) نيز قرائت شده ،و «رُهُن» جمع «رَهن» است كه آن نيز
بهمعناى مالى است كه به گرو گيرند( ».همان)661/1 ،

در مواردی نيز عالمه با آنکه قرائتی را بر قرائت حفص ترجيح نداده است ،اما
از اختالف قرائات برای گسترش معنای تفسيری آيه استفاده نموده است .برای
نمونه در آيه شريفه قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ (بقره )591/میفرمايد:
«كلمه (كبير) با ثاى سه نقطه يعنى «كثير» نيز قرائت شده است».

ايشان در ادامه مضرات زياد شراب و قمار را بيان میکند و نشان میدهد که
مضرات اين دو هم کبير است و هم کثير( .همان)581 ،
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عالمه در راستای بهرهگيری نقادانه از مجموع قرائاتی که واجد شرايط باشند و
طرح قرائاتی که فاقد اين شرايط هستند ،در مورد قرائات نقل شده از اهلبيت
نيز همان واکنش را نشان میدهد که راجع به قرائت مشهور حفص از عاصم دارد.
ايشان در کتاب «قرآن در اسالم» پس از ذکر اسامی قراء سبعه ،به قرائتهای ديگر هم
اشاره کرده و ضمن آنها از قرائت اهلبيت

هم ياد کرده و مینويسد:

«تالى قرائات سبع در شهرت ،قرائت قراء ثالثه است كه عبارتند از ابوجعفر و
سال هجدهم /شماره /5پياپی /07تابستان9319
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يعقوب و خلف .قرائتهاى ديگرى نيز نقل شده ،مانند قرائتهايى كه بهطور
متفرقه از اصحاب رسيده و همچنين قرائتهاى شاذ كه مورد اعتنا قرار نگرفتهاند
و همچنين قرائتهايى متفرقه از ائمه اهل بيت

روايت شده ،ولى روايتهايى

ديگر از ايشان رسيده كه امر به اتباع قرائتهاى مشهور مينمايد( ».طباطبايي،
قرآن در اسالم)122 ،

در بينش عالمه قرائات نقل شده از ائمه

بهطور مطلق حجت نمیباشند،

بلکه در صورت دارا بودن شرايط مقبوليت پذيرفته است؛ ازاينرو در کنار ساير
قرائت های مشهور يا شاذ بايد مورد نقد و بررسی قرار گيرند .عالمه طباطبايی
درباره ديدگاه شيعه پيرامون قرائت شاذ میگويد:
«شيعه اصالً قرائات شاذ را حجت نميداند ،حتي شواذ نقل شده از امامان خود را
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هم حجت نميداند( ».همو ،الميزان)316/3 ،

ايشان در نقد و بررسی رواياتی که قرائات ائمه را گزارش میکنند ،آنها را به دو
دسته روايات قرائات و روايات تفسيری تقسيم میکند و با هريک به روش خاصی
برخورد مینمايد.
روايات قرائات رواياتی هستند که با رعايت رسم الخط مصحف و قواعد عربی،
قرائتی موافق يا مخالف قرائت مشهور را گزراش میکنند؛ مانند رواياتی که اختالفی
در حرکات و اعراب واژه يا در حروف کلمه و يا در هيأت و ريشه آن را گزارش
میکند .عالمه در اين دسته از روايات ،قرائت ائمه

را در عداد قرائت ساير قراء

مشهور ذکر میکند و همان گونه که در مواردی قرائت ساير قراء را ترجيح داده و

می پذيرد و در مواردی نيز آنها را نقد کرده و مرجوح اعالم مینمايد ،با قرائات نقل
شده از ائمه نيز هم همين برخورد را مینمايد.
برای نمونه عالمه درباره آيه أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ

جَمِيعاً (رعد  )39 /مینويسد:
على و جعفر بن محمد

و ابن ابى مليكه و جحدرى و ابويزيد مدنى آيه را

«أفلم يتبين» قرائت كردهاند ،ولى قرائت مشهور [و قابل قبول] همان «أَفَلَمْ يَيْأَسِ»
است( ».همان)505/22 ،
عالمه در آيه وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْناها تَدْميراً (اسراء )96/قرائت ائمه را درباره واژه «امرنا» چنين گزارش میکند:
«قرائت معروف در اين آيه اين است كه جمله «اَمَرْنا» را با همزه و بعد از آن ميم
بدون تشديد قرائت كنيم و آن را از ماده «أمر» كه بهمعناى طلبيدن است بدانيم.
اما بعضى ديگر آن را بهصورت «امرنا» قرائت كرده و به على

و به عاصم و
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«در مجمع البيان است كه على

و ابن عباس و على بن الحسين

و زيد بن

ابن كثير و نافع و غير ايشان نسبتش دادهاند كه از ماده «ايمار» و بهمعناى زياد
كردن مال و نسل است .بعضى ديگر آن را بهصورت «أمّرنا» با تشديد ميم از
مصدر «تأمير» بهمعناى توليت و عهدهدارى امارت قرائت كرده و به امام على و
امام حسن و امام باقر

و به ابن عباس و زيد بن على و غير ايشان نسبتش

دادهاند( ».همان)15/21 ،

اما روايات تفسيری رواياتی هستند که کلمه يا جملهای را به آيه افزوده يا از آن
میکاهند ،بهگونهای که الزمه پذيرش آنها ،قبول تحريف به نقصان يا زياده در قرآن
کريم است .گرچه در اين روايات از اقدام ائمه با واژه «قرائت» تعبير شده است ،اما
بايد توجه نمود که ا ين قرائت با آنچه در اصطالح علم قرائت از آن سخن به ميان
میآيد ،متفاوت است و اين در حقيقت تفسير آيه است ،نه گزارش کيفيت نزول آيه.
عالمه در تفسير آيه شريفه يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
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الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويالً (نساء )51 /به روايتی که بريد بن معاويه نقل کرده،
اشاره میکند که امام ابوجعفر

آيه شريفه

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي

الْأَمْرِ مِنْكُمْ را قرائت کرد و بهجاى جمله «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ» فرمودند« :فَإنْ
خِفْتُمْ تَنازُعاً فِى األمْرِ فَارْجِعوهُ إلَى اللَّه  »...تا آخر؛ يعنى پس اگر ترسيديد در امرى
تنازع کنيد ،بيان آن امر را به خدا و رسول و اولى االمر ارجاع دهيد.
از آنجا که فرمايشات امام
سال هجدهم /شماره /5پياپی /07تابستان9319
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موهم تحريف در قرآن است ،عالمه در توضيح

آن مینويسد:
«ممكن است كسى از اين روايت و مخصوصاً از جملهاى كه قرائت كردند ،چنين
بفهمد كه امام خواسته است بفرمايد :آيه شريفه اين طور كه من مىخوانم نازل
شده ،ليكن اين توهمى است باطل؛ چون روايت بيش از اين داللت ندارد كه امام
آيه شريفه را به آن چند كلمه اضافى تفسير كردهاند ،و خواسته است بيان كنند كه
مراد از آيه چيست( ».همان)656/3 ،

آنگاه با استناد به روايات ديگر برداشت خود را مستدل نموده و میافزايد:
«دليل بر اين معنا اختالفى است كه در عبارات روايات ديده مىشود .مثالً در
روايتى كه قمى به سند خود از جرير از امام صادق

نقل كرده آمده« :اين آيه

اين طور نازل شده( :فان تنازعتم فى شىء فارجعوه الى اللَّه و الى الرسول و الى
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اولى االمر منكم) (كليني( ».)260/1 ،همان)

نقش اختالف قرائات در تفسیر و فهم آیات
عالمه طباطبايی با طرح اختالف قرائات در تفسير خود ،اهداف خاصی را دنبال
کرده و از آنها در فرآيند تفسير استفادههای متعددی میبرد .از جمله میتوان به
موارد زير اشاره نمود.
 .1تأیید قول تفسیری مختار

عالمه طباطبايی برای راهيابی به مراد خداوند و تفسير يک آيه قرآن ،همه اصول
و قواعد تفسيری را بهدقت بهکار میگيرد و پس از آنکه ديدگاه خود را در معنای

يک آيه بيان نمود ،قراين و شواهدی را که ديدگاه او را تأييد میکنند ،ذکر مینمايد.
يکی از اين شواهد قرائات مختلفی است که پيرامون آيه وارد شده است.
برای نمونه در تفسير آيه

ما كانَ لِلْمُشْرِكينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدينَ عَلى

أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (توبه )90/مینويسد:
شده ،وليكن سياق آيه داللت دارد بر اينكه در عبارت آباد كردن مساجد ،مقصود
فقط مسجد الحرام است .مؤيد اين معنا قرائت كسى است كه جمله را« :ان يعمروا
مسجد اللَّه»  -به صيغه مفرد -خوانده است( ».همان)166/1 ،

عالمه در تفسير آيه قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ (هود)36/
نيز به همين روش عمل میکند .ايشان در تفسير عبارت «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِح» ابتدا
به سياق آيه استناد کرده و میگويد:
«از ظاهر سياق بر مىآيد كه مرجع ضمير «إِنَّهُ» همان پسر نوح باشد ،و خود او
عمل غير صالح باشد ،و اگر خداى تعالى او را عمل غير صالح خوانده ،از باب
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«مقصود از مساجد خدا هر چند مطلق بناهايى است كه براى عبادت خدا ساخته

مبالغه است ،همان طور كه وقتى بخواهى در عدالت زيد مبالغه كنى ،مىگويى
زيد عدالت است؛ يعنى آنقدر داراى عدالت است كه مىتوان گفت او خود عدالت
است .پس معناى جمله اين است كه اين پسر تو داراى عمل غير صالح است و از
آن افرادى نيست كه من وعده دادم نجاتشان دهم».

آنگاه میافزايد:
«مؤيد اين معنا هم قرائت قاريانى است كه كلمه «عمل» را بهصورت فعل ماضى
قرائت كرده و گفتهاند :معنايش اين است كه اين پسر تو در سابق عمل ناشايست
مرتكب شده است( ».همان)151/20 ،
 .2تثبیت برداشت تفسیری

گاه عالمه برای تثبيت برداشت تفسيری خود به قرائاتی که با قرائت رايج که
مبنای اوليه برداشت تفسيریاش بوده ،استناد میکند تا نشان دهد اين برداشت
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آنچنان استوار و سنجيده است که اختالف قرائات نيز تأثيری در آن ندارد و حتی اگر
به قرائت ديگر نيز پايبند باشيم ،باز هم اين برداشت صحيح و قابل قبول خواهد بود.
برای نمونه عالمه معتقد است مراد از «قول حسن» در آيه شريفه قُولُوا لِلنَّاسِ

حُسْناً (بقره  ،)83/حسن معاشرت با مردم است و در رابطه با دو قرائت از واژه
«حسنا» میفرمايد:
«كلمه «حُسنا» مصدر بهمعناى صفت است كه به منظور مبالغه در كالم آمده و در
سال هجدهم /شماره /5پياپی /07تابستان9319
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بعضى قرائتها بهصورت «حَسَنا» به فتحه «حاء» و نيز فتحه «سين» خوانده شده
است كه بنا بر آن قرائت ،صفت مشبهه ميشود[ ،هر كدام از اين قرائات را
بپذيريم ،تغييري در معناي آيه ايجاد نميشود] و در هر حال اين تعبير كنايه است
از حسن معاشرت با مردم( ».همان)110/2 ،

نمونه دوم را از تفسير آيه

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحيمُ (بقره )30/میآوريم .عالمه در تفسير اين آيه میگويد:
«آيه مورد بحث به اين حقيقت اشاره دارد كه توبه بنده محفوف و پيچيده به دو
توبه از خداست ،و در بين آن دو قرار مىگيرد».

آنگاه به قرائت ابن کثير از اين آيه اشاره کرده و میافزايد:
«آن قرائت كه كلمه «آدم» را به نصب و كلمه «كلمات» را به رفع خوانده ،با اين

936

نكته كه هر توبه آدم ميان دو توبه خداست ،مناسب است ،هر چند كه آن قرائت
ديگر ،يعنى به رفع خواندن «آدم» و نصب خواندن «كلمات» نيز با اين معنا
منافات ندارد( ».همان)103 ،

قرائتی را که عالمه نقل میکند ،از «ابن عامر» است (طبرسی .)386/9 ،به اين
ترتيب عالمه نشان میدهد که برداشت وی از آيه بنا بر هر قرائتی صحيح است و
همين امر را مؤيدی بر درستی برداشت خود میداند.

 .3گسترش معنای تفسیری آیه

در مواردی عالمه پس از آنکه ديدگاه تفسيری خود را مستدل و مستحکم
میکند ،احتمال ديگری را در تفسير آيه مطرح مینمايد تا دايره معنايی آيه را
دهد اين احتمال چندان بعيد و خالف قاعده نيست ،با بيان قرائتی که موافق با اين
احتمال است ،آن را تأييد میکند.
برای نمونه عالمه در تفسير آيه وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ

الْغالِبينَ (اعراف )993/میگويد:
«در اين آيه ساحران بهجاي آنكه تقاضاي پاداشي براي خود كنند ،با جمله خبري
گفتند :حتماً براى ما پاداشي هم خواهد بود».

سپس احتمال ديگری را مطرح کرده و میافزايد:
«ممكن هم هست كه جمله مزبور جملهاى استفهامى بوده و حرف استفهام از اولش
افتاده باشد .مؤيد اين احتمال قرائت ابن عامر است كه جمله را استفهامى گرفته و
آن را «أ إِنَّ لنا الجراً» خوانده است( ».طباطبايي ،الميزان)113/1 ،
 .4نقد برداشت تفسیری نادرست

يکی از کارک ردهای اختالف قرائات در تفسير الميزان ،استفاده از آنها در نقد و
بررسی برداشتهای نادرست تفسيری است .برای نمونه عالمه در تفسير آيه شريفه
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ

قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ (اعراف )905/معتقد است
که مخاطبِ جمله «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ» همان کسانى هستند
که در «عالم ذر» حضور داشته و در پاسخ به پرسش «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ» گفتند« :بَلى».
آنگاه عالمه احتمال ديگری را مطرح کرده و میگويد:
«احتمال دارد كه خطاب در آيه راجع به ما باشد كه مخاطب به آيات قرآنى

روش شناسی رويکرد عالمه طباطبايی در اختالف قرائات

گسترش داده و درك تازهای از آيه را به خواننده انتقال دهد .آنگاه برای آنکه نشان
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هستيم ،و بخواهد بفرمايد :ما اين عمل را با شما گروه مخاطبين انجام داديم تا
فرداى قيامت چنين و چنان نگوييد».

آنگاه اين احتمال نادرست را با استناد به قرائتی که «شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيامَةِ» را به لفظ غيبت و بهصورت «شهدنا ان يقولوا يوم القيامه» خوانده است،
تضعيف کرده و احتمال نخست را تأييد و تقويت مینمايد( .همان)357 ،
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 .5توجیه اختالفات تفسیری

برخی از اختالفات تفسيری ريشه در اختالف قرائات دارد .در اين موارد ديدگاه
مفسر تنها در صورتی قابل توجيه است که بگوييم وی به قرائات شاذ و غير رايج
توجه داشته است ،وگرنه بر اساس قرائتهای مشهور و رايج ،بهسختی میتوان
توجيه قابل قبولی برای آن ارائه داد.
عالمه طباطبايی ذيل آيه  975سوره بقره به اختالفات متعدد مفسران در تفسير اين
آيه اشاره کرده است و در بخشی از سخن خود ،به اختالف آنها درباره مراد از «ملکين»
در عبارت «ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ» پرداخته و میگويد:

938
938

«اختالف نهمشان در معناى كلمه «ملكين» است كه آيا اين دو ملك از مالئكه
آسمان بودند يا دو انسان زمينى و دو «ملِك» به كسره الم يعنى پادشاه بودهاند؟»

آنگاه میافزايد:
«اين اختالف در صورتي قابل توجيه است كه «مَلَكَيْنِ» را مانند بعضى از
قرائتهاى شاذ به كسره الم بخوانيم و يا اگر به قرائت مشهور ميخوانيم ،منظور
از آن ،دو انسان صالح و متظاهر به صالح مىباشد( ».همان)151/2 ،
 .6پاسخگویی به شبهات

کارکرد ديگر اختالف قرائات در تفسير ،پاسخگويی به شبهاتی است که در اثر
تفسير نادرست آيه بهوجود میآيد .در اين موارد مفسر با کنار گذاشتن قرائتی که

زمينهساز شبهه است و ترجيح قرائتی که شبههساز نيست ،زمينه شکلگيری شبهه را
از بين میبرد .عالمه طباطبايی نيز در مواردی از اختالف قرائات به اين منظور
استفاده نموده است .از جمله در آيه شريفه ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها

متفاوت با قرائت حفص از عاصم در کلمه «نُنْسِها» استدالل کرده است.
ايشان ابتدا ديدگاه خود را درباره قرائت اين واژه بيان کرده و میفرمايد:
«كلمه «ننسها» بهصورت نون مضمومه و سين به صداى كسره قرائت شده كه
بنابراين مشتق از «انساء» خواهد بود كه بهمعناى بردن چيزى از خزينه علم و خاطر
كسى است و توضيحش گذشت كه خدا چگونه ياد چيزى را از دل كسى مىبرد».

آنگاه برای آنکه مبادا کسی تصور کند که مقصود اين آيه فراموش شدن برخی
از آيات توسط رسول خداست ،میافزايد:
«اين خود كالمى است مطلق و بدون قيد و يا به عنايتى ديگر ،عام و بدون
مخصص كه اختصاصى به رسول خدا

ندارد و بلكه ميتوان گفت اصالً

شامل آن جناب نميشود ،براى اينكه آيه سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسى* إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ
(بهزودى به تو قدرت خواندن ميدهيم ،بهطورى كه ديگر آن را فراموش نخواهى
كرد ،مگر چيزى را كه خدا بخواهد) كه از آيات مكى است و قبل از آيه نسخ
مورد بحث كه مدنى است نازل شده ،فراموشى را از رسول خدا نفى مىكند و
ميفرمايد :تو ديگر هيچ آيهاى را فراموش نميكنى .با اين حال ديگر چگونه انساء
آيهاى از آيات شامل رسول خدا

ميشود؟» (همان)113 ،

به اين ترتيب عالمه با استناد به مبانی کالمی شيعه و آيات مرتبط با سهو النبی،
به شبههای که در اثر تفسير نادرست اين آيه به وجود آمده است ،پاسخ داد .از آنجا
که منشأ اصلی اين شبهه قرائت مشهور اين واژه است ،برای آنکه بنيان اين شبهه را

روش شناسی رويکرد عالمه طباطبايی در اختالف قرائات

أَوْ مِثْلِها (بقره )976/برای پاسخگويی به شبههای پيرامون سهو النبی ،به قرائات
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از ريشه قطع کند ،به قرائت ديگری که در واژه «ننسها» وجود دارد ،اشاره نموده و
در ادامه میگويد:
«البته بعضى از قاريان جمله مورد بحث را با فتحه نون و با همزه خواندهاند كه بنا بر
اين قرائت ،كلمه مورد بحث از ماده «ن -سين -ء» گرفته شده و «نسىء» بهمعناى
تأخير انداختن است و معناى آيه بنا بر اين قرائت چنين مىشود كه ما هيچ آيتى را
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با از بين بردن نسخش نمىكنيم و با تأخير اظهار آن ،عقبش نمىاندازيم ،مگر آنكه
آيتى بهتر از آن يا مانند آن مىآوريم و تصرف الهى با تقديم و تأخير در آيات خود
باعث فوت كمال و يا فوت مصلحتى نمىشود( ».همان)
 .7تحلیل و بررسی روایات تفسیری تحریفنما

يکی از تهمتهای مخالفان به شيعه اماميه ،اعتقاد به تحريف قرآن است .دليل و
مستند اصلی اين افراد رواياتی است که در جوامع حديثی شيعه پيرامون تأويل آيات
قرآن به ائمه وارد شده است ،يا امام

با افزودن عبارتی به آيه ،در صدد بيان تفسير

آيه است .در نگاه نخست به نظر میرسد که مقصود امام

در اين روايات آن است

که قرائت رايج اشتباه بوده و آيه هنگام نزول مشتمل بر واژگان و عبارات ديگری
بوده است که توسط برخی از مخالفان اهلبيت

حذف شده است .در نتيجه

قرآنی که اکنون در اختيار مسلمانان است ،تحريف به نقصان شده است.
يکی از اهداف عالمه طباطبايی از بيان اختالف قرائت ،تحليل و بررسی اين
روايات تحريفنماست .ايشان در موارد متعددی با اشاره به اين دسته از روايات ،بر
اين نکته تأکيد میکند که امام

در صدد بيان قرائتی جديد از آيه نيست ،بلکه

بهدنبال تفسير آن است و نبايد با استناد به اين روايات ،شيعيان را به عقيده تحريف
قرآن متهم نمود .برای نمونه به دو روايت از اين دست توجه نماييد.
عالمه در تفسير آيه  66سوره نساء لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ

الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً به حديثی از ابوحمزه ثمالى از امام باقر

اشاره میکند که ايشان فرموند« :خداى تعالى شهادت داده به آنچه که درباره على
بر تو نازل کرده ،به اينکه به علم خود نازل کرده و مالئکه نيز گواه بر اين نزولند
وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً ( ».عياشى)585 /9 ،
«روايت مذكور نميخواهد بگويد اين آيه تنها درباره اين مصداق يعني حضرت
علي نازل شده است ،بلكه مىخواهد بفرمايد در قرآن كريم آياتى درباره واليت
على

نازل شده ،همان گونه كه منظور رواياتي كه آيه شريفه يا أَيُّهَا الرَّسُولُ

بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك را به «انزل اليك فى على» تفسير كردهاند ،اين نبوده
است كه اصل آيه چنين بوده و دشمنان على

در قرآن دست برده و جمله «فى

على» را انداخته باشند ،و نيز منظور اين نيست كه بفرمايد بعضى از قاريان آيه را
به صورت «انزل اليك فى على» قرائت كردهاند .و نظير آن روايتى است كه كافى
و تفسير عياشى از امام باقر

نقل كردند و قمى در تفسير خود از امام صادق

آورده كه آيه إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا را به اين صورت خواندهاند« :ان الذين
كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن اللَّه ليغفر لهم( ».طباطبايي ،الميزان)111/5 ،

همچنين عالمه در تفسير آيه شريفه وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعراء)593/
مینويسد:
«در آن رواياتى كه آيه را بهصورت «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ و رهطك منهم
المخلصين» قرائت كردهاند و آن را به اهل بيت و نيز به ابى بن كعب نسبت دادهاند،
منظور تفسير آيه بوده؛ يعنى جمله «و رهطك منهم المخلصين» توضيح «عشيره
اقربين» و تفسير آن است ،نه اينكه آيه به اين صورت نازل شده و نيمى از آن در
قرآنها ساقط شده باشد( ».همان)311/25 ،

روش شناسی رويکرد عالمه طباطبايی در اختالف قرائات

آنگاه با تأکيد بر اينکه اين روايت از باب تطبيق کلى بر مصداق است ،میافزايد:
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نتیجهگیری
رويکرد عالمه طباطبايی در مواجهه با اختالف قرائات ،رويکرد نقد و بررسی
است .هر چند عالمه تفسير خود را بر اساس قرائت رايج که همان قرائت حفص از
عاصم باشد تدوين کرده است ،اما از نظر وی تفاوت اساسی بين اين قرائت با ديگر
قرائتها و حتی قرائات نقل شده از ائمه

وجود ندارد و هيچ يک از آنها متواتر
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نبوده و بهطور مطلق حجيت ندارد .ازاينرو هر يک از قرائات که با قواعد ادبی و
مرجحات قرآنی و روايی هماهنگی بيشتری داشته باشد ،میتواند مبنای تفسير قرآن
قرار گيرد؛ چرا که قرائت اصلی نازل شده از سوی خداوند بر رسول اکرم

يک

قرائت بيشتر نبوده است و اين قرائت در ميان قرائتهايی که به دست ما رسيده،
پنهان شده است ،ازاينرو با تکيه بر مرجحات معتبر بايد کوشيد تا بدان دست يافت.
بنابراين مهمترين هدف عالمه از گزارش اختالف قرائات ،راهيابی به قرائت ارجح
و اصح است .افزون بر اين عالمه به منظور تأييد قول تفسيری مختار ،تثبيت برداشت
تفسيری ،گسترش معنای تفسيری آيه ،نقد يک برداشت تفسيری نادرست ،توجيه
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اختالفات تفسيری و پاسخگويی به شبهات نيز به اختالف قرائات توجه مینمايد.

935

منابع و مآخذ:
 .1ابن الجزرى ،ابوالخير محمد بن محمد؛ النشر في القراءات العشر ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،بىتا.
 .2خويى ،سيد ابوالقاسم؛ البيان فى تفسير القرآن ،بيجا ،بينا ،بيتا.
 .3داني ،ابوعمرو عثمان بن سعيد؛ كتاب التيسير في القراءات السبع ،بيروت ،دار الكتب
العلمية1221 ،ق2002-م.
 .2رجبي ،محمود؛ روش تفسير قرآن ،قم ،مؤسسه آموزشي پژوهشي حوزه و دانشگاه،
1333ش.
 .2سيوطى ،جالل الدين؛ اإلتقان في علوم القرآن ،بيروت ،دار الكتاب العربى1221 ،ق.

 .1طباطبايي ،سيدمحمدحسين؛ الميزان في تفسير القرآن ،ترجمه :سيد محمد باقر موسوى
همدانى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسين1332 ،ش.
 .3ــــــــــــــــــــــ ؛ قرآن در اسالم ،تهران ،دار الكتب االسالميه1323 ،ش.
1332ش.
 .9طوسى ،محمد بن حسن؛ التبيان فى تفسير القرآن ،تحقيق احمد قصيرعاملى ،بيروت ،دار
احياء التراث العربى ،بيتا.
 .10عياشى ،محمد بن مسعود؛ كتاب التفسير ،تهران ،چاپخانه علميه1330،ق.
 .11فضلى ،عبد الهادى؛ تاريخ قرائات قرآن ،ترجمه :سيد محمد باقر حجتى ،تهران ،انتشارات
اسوه1333 ،ش.
 .12کليني ،محمد بن يعقوب؛ الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية1203 ،ق.
 .13معرفت ،محمدهادى؛ علوم قرآنى ،قم ،مؤسسه فرهنگى التمهيد1331 ،ش.

روش شناسی رويکرد عالمه طباطبايی در اختالف قرائات

 .3طبرسى ،فضل بن حسن؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو،
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