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مقدمه
قههرآن کههال وحههی و معجههزة جاویههد پیههامبر اسههال ص) اسههت کههه خداونههد کههریم
بهصراحت بشارم حفظ آن را داد استِ « .نَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذکْرَ وَ ِنَّا لَهُ لَحافظُونَ» الحجهرن
 )9و این حفظ قرآن و عهد تحریهر ،از اعتقهادام مسهلالم مها مسهلمانان اسهت؛ ازایهنرو،
اختالف قرائتها و روشن شدن حقایق مربوط به آن اهمیت ویژ ای دارد؛ زیرا دید ا مها
را نسبت به اصل اعتبار و سندیت قرآن روشن میکند .سترش اسال و رویدن افهراد بهه
اسال ؛ و تفاوم لهجههها در ههر قبیلهه و منطقهه ،موجهب مهیشهد تها قهرآن بهه لهجههههای
ونا ون قرائت شود .دربارة روایی یا ناروایی قرائت به وجو مختلر و مبانی و تاریخچة
آنها ،بحثها ،دید ا ها و معیارهایی از سد های نخستین اسال تاکنون ارائهشهد کهه در
کتابهای علم قرائام ،بهتفصیل آمد است .از جملة اهم این کتب :کتاب «القراءام» اثهر
ابوعبید قاسم بن سال  224ق) است .پس از او ،خلر بن هشا بزالاز  229ق) را بایهد
نا بهرد کهه کتهابههای «االختیهار فهی القهراءام» و «القهراءام» از اوسهت زرکشهی ،بهی
تا،ر،1ص -430ابن نهدیم ،1398،ص .)59از مههمتهرین کتهب دورة متقهد «النشهر فهی
القرائام العشر» اثر ابن جزری  833ق) است .این مبحث همچنان در قرون بعهدی تها بهه
امروز ادامه یافت دیاری بیگدلی،1385،ص )85 -55؛ کهه ایهن امهر نشهاندهنهدة اهمیهت
بحث فوق در جامعة قرآن پژوهی است .یکی از مهمتهرین سهور ههایی کهه در ایهن بهاب،
محلال تنازع و تقابل آرای مفسران قرار رفته ،سور بقر است .بررسهی نظریهام درتفسهیر
آیاتی که در این سور دچار اختالف قرائت شهد انهد ،مهی توانهد در جههت دسهتیابی بهه
میزان و چگونگی اختالف قرائام در این سور ما را یاری نمایید .این پژوهش بها بررسهی
تطبیقی تفاسیر این آیام ،عهد دار دستیابی به قرائت صحیح در ایهن سهور کهه بلنهدترین
سور قرآن می باشد ،خواهد بود .چند ونه بهودن کیفیهت قرائهت قهرآن ،از یهك سهو در
حوزة درون دینی باعث اختالف در فهم ،تدبر و برداشت از آن در میان مفسران شهد و از
سوی دیگر ،در حوزة بروندینی و از نگها خاورشناسهان ،زمینههسهاز ایجهاد شهبهاتی نظیهر
ضعر و کاستی و اضطراب متن قهرآن مهیشهود چنانکهه لهدزیهر بهر ایهن عقیهد اسهت
لهههدزیهر ،1383 ،ص13و -14معرفهههت ،1412 ،ر ،1ص .)340-334از سهههوی دیگهههر
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خاورشناسان این اختالف را شاهدی بر تهدوین مهتن قهرآن در اواخهر قهرن دو و یها سهو
دانسههته کریمههی نیهها ،1380 ،ش ،6ص )17-16و در نهایههت برخههی دیگههر آن را رهیافههت
تحریر در قرآن پنداشته اند غازی ،1996 ،ص )137-135با اندکی دقت درمییابیم کهه
اختالف قرائام ،زمینه ساز این نوع نگرش خاورشناسهان شهد اسهت؛ تها جهایی کهه آن را
دستاویزی جدی بر رهیافت تحریر و تغییر در قرآن قلمداد کرد اند.
در این پژوهش برآنیم تا بیان کنیم که آیها تهأثیر قرائهام از قبیهل تغییهرام بنیهادین در
مفهو و معنای قرآن است به ونهای که بتواند حکمی از احکا شریعت یا اصوف اعتقادی
را د ر ون سازد یا صرفاً منجر به تغییرام جزئی و قابلاغما در تفسهیر و معهانی آیهام
میشود و آیا با بررسی تفاسیر و دستیابی به کیفیت برخورد مفسران با این مسئله ،مهیتهوان
مشکل اختالف قرائت را در این آیام روشن کرد؟ آیا مفسران ،بهه یهك انهداز  ،بهه ایهن
مسئله پرداختهاند؟ این پژوهش عالو بر اطالق عمومیت این امور در اختالف قرائام ،این
امر را بهویژ در سهور بقهر بررسهی مهیکنهد .بهدین منظهور ابتهدا تعهاریر و کلیهاتى در
خصوص قرائت ،تقسیمبندی قرائام و چگونگى تأثیر بر فهم و تفسیر قرآن« ،قرائام سبع»
بیان ،در ادامه ،موارد از اختالف قرائام که در تفسیر و فهم فرش الحروف آیام سهور
بقر تأثیر دارد ،شمارش شد است .سپس حجیت قرائام و مباحث لغو  ،ادبى و تفسیر
مرتبط با آنها مطرحشد و سرانجا به مقایسه آنها با مستندام ادبهى و تفسهیر پرداختهه
میشود.

اقسام اختالف قرائات از منظر تفسیر
میتوان اختالف قراءام از دید ا تفسیر را درمجموع به دو دسته تقسیم کرد:
اختالف قرائاتی که نقشی در تفسیر ندارند؛ ماننهد اخهتالف قرائهت در چگهونگی ادای
حروف و حرکام ،مقدار مد و اماله ،تخفیر ،تسهیل ،تحقیق ،جهر ،همس ،غناله و اخفاء.
اختالف قرائاتی که در تفسیر نیز نقش دارند؛ مثل اختالف کلمام که خود بر دو قسم
است:
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اختالف در لفظ و معنا با امکان جمع شدن در یك کلمه
اختالف در لفظ و معنا با عد امکان جمع شدن در یك کلمه
این دو قسم اخیر ،نقش زیادی در تفسهیر دارنهد؛ زیهرا ثبهوم یکهی از الفهاظ در یهك
قرائت ،مراد از آن لفظ در قرائت دیگر را ظاهر میسازد و یها معنهای غیهر آن را .همچنهین
اختالف قرائام در الفاظ قرآن معانی زیادی را در یك آیه پدید میآورد که سبب طهرح
تفاسیر ونا ون برای آن آیه می ردد .ابن عاشور اختالف قرائام را به چند دسته تقسهیم
کرد است:
اختالف قرائتهی کهه ههیچ تهأثیری در تفسهیر نهدارد؛ مثهل اخهتالف در وجهو نطهق بهه
حروف.
اخههتالف قرائههت در حههروف کلمههام مثههل «مالههك یَ هوْ ِ ال هدِّینِ»«مالههك یههو ال هدین»
الفاتحهن.)4
همچنین اختالف حرکاتی که معنای کلمه با این اختالف د ر ون میشود؛ مانند آیة:
«وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَالً ِذا قَوْمُكَ منْهُ یَصهدوونَ» زخهرفن )57کهه نهافع بهه ضهم صهاد
خواند و حمز به کسر آن و ایهن حالهت ،نقهش بسهزایی در تفسهیر دارد ابهن عاشهور،بی
تا،ر،1ص .)56-50البته الز به ذکهر اسهت اخهتالف قرائهاتی کهه موجهب اخهتالف معنها
میشود ،در اغلب موارد ،تأثیری بر احکا الهی نمی ذارد.

تعریف قرائت و فرش الحروف
قرائت از ریشههه «قرء» ،مصدر ثالثى مجرد است .در لغت به معنای« :قهَههرَا یعنهی جمهع
کههرد .قرائت یعنى پیوسههتن بعضههى از حروف و کلمام به یکدیگر در ترتیل؛ و ایهن بهه
هر جمعى فته نمیشود» راغب اصفهانی،1362،ص )204و نیز« :چیز را قرائت کهرد ؛
یعنى آن را جمع کرد و بخشى از آن را به بخشى دیگر پیوسهتم .قهرآن را قرائهت کهرد ؛
یعنهههى تمههها آن را بهههه تلفهههظ درآورد اصهههل در ایهههن لفهههظ ،جمهههع اسهههت» ابهههن
منظور،1408،ر،11ص 78و.)79

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 1397

105

قرائههت در اصههطالح عبههارم اسههههت از آنچههههه در بیههان کیفیههت ،قرائههههت کلمههام و
حروف قرآن از اما القرائه نقل میشود .نظیر قرائت «مالك» از عاصم و کسههائی در آیهه
 4سههور حمههد الدانی،1406،ص .)81موضوع علم قرائت عبارم اسههت از اصوف قرائى
و فههرش الحروف .از جمله اصوف قرائى میتوان به ادغا  ،مد ،احکا همز  ،اماله و وقهر
اشههار نمود القابه،1378،ص138و.)931
هفههت قرائت مشههههور در علهههم قرائهت را «قرائهام سهههبع» مهی وینهد .نها هذاری
قرائام سبع به اواخر قرن سو و اوایل قرن چهههار قمر برمی ردد که توسهههط ابهوبکر
احمد بن موسههی بن عباس بن مجاهد تمیمهی بغهدادی  324ق) انجها
بحث قرائام را بههه دوران جدیدی منتقل میکند.

رفتهه اسهههت .او

قرائام هفت انهای که او در کتابش «السبعة فههى القراءام» جمع کرد ،به هفت تن از
بزر ان علهم قرائهت در قهرن دو قمهر منسهوب اسهت .ایشهان عبهارمانهد از :ابهن عهامر
دمشههقی  118ق) ،ابن کثیر مکی  120ق) ،عاصم کوفی  721یههها  128ق) ،ابوعمهههرو
بصههری  154ق) ،حمز کوفههی  156ق) ،نافع مدنی  169ق) و کسهههائی کهوفی 981
یا  191ق)
فرش الحروف عبارم است از موارد جزئى از اختالف قرائام در کلمهام قرآنهى کهه
ضابطهمند نیسههتند .مثالً قرائت کلمه «یخَادعون» بقر ن )9با قرائت «یخُادعونَ» نساءن)142
قیاس نمیشود .بهعبارمدیگر در قههرآن کریم کلماتى وجود دارد که عههالو بر پراکنهد
بههودن در سههور هههای مختلههر قههرآن ،تلفههظ آنههها تحههت قاعههد ای معههین و مشههههخص
درنمیآید .فرَش به معنا نشههر و بسط است و حههروف-جمع حهههرف-در اینجها معنها
قرائت میدهد .پس وقتى فته میشود« :حههرفُ عاصم ،حههرفُ حمزة ،حرفُ نافهههع» در
اصطالح یعنى قرائت عاصم ،قرائت حمز و قرائههت نافههع.
بعضى فتهاند علالت نا ذاری اختالفام جزئههى و مههورد قرائام بهه «فهرش» ،ایهن
اسههت که چون برخههالف اصوف قرائت ،مثل ادغا یهها اماله که در یکجها از آنهها بحهث
میشود ،فرش الحههروف تحت ضوابط و اصوف قهههرار نمهی یرنهد و هریهك بههصهورم
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پراکند و در موضع خودشههان در هر سههور  ،موردبحث واقع میشوند .در ههر صهورم،
مراد از فروع یهها فرش الحروف هر قار  ،احکا و قواعد خاصى اسههت که مهوارد آن در
قرائت آن قار به صورم کلى جار نیست ،بلکه اختصاص به مهوارد جزئهى و اسهتثنائى
دارد فضلی ،1373،ص.)561
بررسهی تطبیقی اختالف قرائام در تفسیر برخی از فرش الحروف آیام سور بقر
 )1بقر آیه « :10وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یَکْذبُونَ»
قرائههت :عاصههم ،حمههز و کسههائی «یکَههذبوُنَ» و نههافع ،ابههوعمرو ،ابههن کثیههروابن عههامر
«یَکذبوون» الدانی،1406،ص .)27
«کذب» ،دروغ در سخن یا عمل است  . ...کَذَّبتُه :بهه او نسهبت دروغ داد  ،خهوا ایهن
نسبت راست باشد و خوا راسهت نباشهد .ایهن تعبیهر در قهرآن همهوار در مهورد تکهذیب
راست ویان و سخن حق) بهکاررفته است؛ مانند« :کَذَّبُوا بِآَیَاتنَها» آف عمهرانن« ،)11رَبِّ
انْصُرْنی بِمَها کَهذَّبُونِ» مومنهونن - 26راغهب اصهفهانی  ،1362،ص .)427همچنهین برخهی
کذب را در مقابل راستی دانستهاند و «کَهذَبَ» یعنهى راسهت نگفهت و «کَذَّبَهه» یعنهی او را
دروغ و قرار داد ابن منظور،1408 ،ر،12ص.)52–50
طبرسی در تفسیر عبارم یاد شد  ،ابتدا به اینکه منافقان ،خدا و پیامبرش را در آنچهه از
دین آورد دروغ میدانند ،اشار و سپس دروغ ویی آنان را در این سخنشان« :ءامَنالها بِهاهللِ
وَبِالیَو ِ األخرِ وَما هُم بِمُؤمنین» بیان میکند طبرسهی،بی تها،ر،1ص .)136ابوالفتهوح رازی
نیز در تفسیر این آیه آورد « :بماکانوا یکذبون» یعنهی بهدف و جهزای دروغ ایشهان ،عهذابی
باشد ایشان را در آن وارد کنند ابوالفتوح رازی،1408،ر،1ص .)121ایشان این عهذاب را
نتیجه دروغ ویی آنان دانسته است.
همانطور که مالحظهه شهد طبرسهی و رازی طبهق قرائهت حفهص ،بهه تفسهیر ایهن آیهه
پرداختهاند .آیتاهلل جوادی آملی نیز در تائیهد روایهت حفهص از ایهن آیهه مهینویسهد« :از
اینکه منافقان براثر کذب ،دچار «عذاب الیم» میشوند ،دانسته مهیشهود کهه مهراد از دروغ
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در این ونه موارد ،کذب زبانی نیست ،بلکه مراد نفاق و کذب اعتقهادی اسهت» جهوادی
آملی،1387،ر،1ص .)270-269میبدی در یك تقسیمبندی قرائام «یکذبون» را این ونهه
بیههان مهیدارد« :بهها تخفیهر سههکون) دو معنهها دارد :یکهی آن اسههت کههه ایشههان را عههذابی
دردناک است که به دروغ فتند :رسوف وپیغا حق دروغ است .دیگرآنکهه بهه آن دروغ
که فتند با مومنان ،درباطن اختالف داشتند؛ و باثقیل تشدید) یعنی ایشان را عذاب است
به آنچه رسوف را دروغ و رفتند و قرآن را به دروغ داشتند» میبدی،1371،ر،1ص.)70
میبدی معنایی را که برای این عبارم بر زید کذبوون) ،طبق قرائت ابن عامر و ابهن کثیهر
است.
 )2بقر آیه « :36فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها»
قرائت :عاصم ،نافع ،ابوعمرو ،ابن کثیر ،ابن عامر وکسههائی «فاَزَلَّهُما» وحمز «فَاَزالَهُما»
الدانی،1406 ،ص.)37
«زَلهَّ» در اصل به معنای را رفتن بدون قصد و هدف است .به همهین دلیهل ،بهه نهاهی
که بدون قصد انجا شود زَلاله ویند راغب اصفهانی،1362،ص .)214تفهاوم اَزَفَّ و اَزافَ
را چنین است« :زَفَّ السهم عن الدرع ،واالنسان عن الصخرة؛ یعنی لغزید .اَزَلههَّ عنهها نیهز در
همان معنا به کارمیرود .دراین آیه نیز ،به معنای کسهب لغهزش بهرای آن دو آد وحهوا)
است .همچنین به مفهو لغزش دررأی و به اشتبا و نا افتادن نیز بیان شهد اسهت .اَزافَ را
در آیه ،متمایل و جدا کردن از آن دانستهاند» ابن منظور،1408،ر، 6ص.)72
شیخ طبرسی اَزافَ را در مقابل ثباتی دانسته است که از جانب خدای متعاف بهرای آد و
حوا مطرح شد است .به این ترتیب ،مفهو از بین رفتن دارد؛ اما در اَزَفَّ دو احتماف وجود
دارد :یکی کسب نا و دیگری لغزش طبرسی،بی تا ،ر ،1ص .)196بنابراین مفهو آیهه
را لغزانیههدن آن دو از بهشههت و مقهها بههاالیی کههه داشههتند را بهها دعههوم و وسوسههه بیههان و
احتماالم دیگری را نیز ذکر نمود است همان ،ر،1ص .)197ابوالفتوح راز ایهن فعهل
را بخیزانید تفسیر کرد که معنای لغزش مهیدههد .او بیهان مهیدارد« :حمهز تنهها خوانهد
است« :فأزالهما» به الر من االزاله ،متعدی «زاف» باشد ،یعنى زایل کهرد ایشهان را؛ و معنهی
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«ازلهما» آن است که :بخیزانید ایشان را ابلیس ،یعنى به وسوسه و اغراء و اغواء و سو ند و
مکر و آنچه مانند این بود؛ و معنى آن است که :ایشهان را از آن پایهه و مرتبهه فهرود آورد»
ابوالفتوح رازی،1408،ر،1ص .)222-221در تفسیر المیزان نیز ذیل این آیه آمد اسهت:
«شهیطان آد را هوف زد ،درحههالی کهه خهدا ،او را ،بههه آد و همسهرش نشهان داد بههود و
معرفههیاش کههرد بههود .در واقههع سههخن کسههی اسههت کههه شههنوند او را مههیدیههد »
طباطبایی،1417،ر،1ص )131تفسیر نمونه درتفسیر این آیه آورد « :سهرانجا شهیطان آن
دو را بههههه لغههههزش واداشههههت؛ و از آنچههههه درآن بودنههههد بیههههرون کههههرد» مکههههار
شیرازی،1374،ر،1ص .)185
با دقت در مطالب بیانشد باید فت این تفاسیر قرائتهی را در تفسهیر ایهن کلمهه بیهان
داشتهاند که طبق روایت حفهص اسهت؛ امها میبهدی در تفسهیر ایهن فعهل مهی ویهد« :پهس
بیفکند ،ایشان را هر دو از بهشت بیفکند یعنی نابود کرد» میبدی،1371،ر،1ص .)149این
فعل را به معنای بیفکند و برخالف روایت حفص تفسیر کهرد کهه واضهح و رسها نیسهت؛
زیرا بیفکند معنای نابود کردن را هم میدهد و این درحالی است که مفسران ،ایهن مفههو
را برای قرائت دیگر ویند.
 ) 3بقر آیه « :83ال تَعْبُدُونَ ِالَّ اللَّهَ»
قرائهههت :عاصهم ،نهافع ،ابهوعمرو و ابهن عهامر «تَعبُهدُون» وابهن کثیهر ،حمهز وکسهائی
«یَعبُدُون» الدانی،1406،ص .)47
برخی از تفاسیر روایت حفص ازقرائت عاصم را در تفسهیر ایهن آیهه بر زیهد انهد؛ از
جمله آن:
طبرسی مینویسد :دلیل کسی «التعبدون» را با خطاب خواند آیه «وَ ِذ أَخَذَ اهلل میثَهاقَ
النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیتُکم مِّن کتَاب وَ حکمَة ثُمَّ جَاءَکم» آف عمرانن )81است .هنگامى کهه ایهن
آیه مخاطب باشد و عطر به قبل شود ،واجب است معطوف علیه در حکم آن باشد .دلیل
کسی که با یاء خواند  ،آیه «قُل للَّذینَ کَفَرُوا ِن یَنتَهُوا یُغفَر لَهُم ما قَد سَهلَرَ» انفهاف ن)38
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است که آن را بر لفظ غایب حمل کرد است» طبرسهی ،بهی تها ،ر،1ص  )296صهاحب
مجمعالبیان «التعبدون» را جمله انشائیه میداند و آن را امری میداند که بهصهورم خبهری
آمد است .میبدی نیز می وید« :مکى و حمز و کسائى به یاء خواند اند یعنى تا نپرسهتند
جزاهلل .باقى به تاء خواند انهد ،یعنهی ایشهان را فتهیم در پیمهان کهه-ال تعبهدون اال اهلل-تها
نپرستید مگر اهلل» میبدی،1371،ر،1ص )250عالمهه طباطبهایی ههم معتقهد اسهت« :جملهه
خبریه با خطاب آمد و ا ر نهی را با جملهه خبریهه جهز خهدا را نمهیپرسهتید) آورد  ،بهه
خاطر شدم اهتم ا بدان بهود  ،چهون وقتهی نههی بهه ایهن صهورم درآیهد مهیرسهاند کهه
نهیکنند هیچ شکی در عد تحقق منهی خود در خارر نهدارد و تردیهد نهدارد در اینکهه
مکلر که همان اطاعت داد  ،نهی او را اطاعت میکند؛ و بهطور قطع آن عمل را مرتکب
نمیشود و سیاق آیه بهصورم خطابی میشود و این انتقاف از غیب بهه خطهاب ،بهرای ایهن
است که به ابتدای کال بر شت داد شود که روی سخن با بنیاسهرائیل بهود» طباطبهایی،
،1417ر،1ص.)218آیتاهلل سید عبدالحسین طیّب نیز آوردن «ال تعبدون» به نحهو خطهاب
و بهصورم خبر را ،از محسهنام بدیعیهه دانسهته کهه بهه کهال لطافهت خاصهی مهیبخشهد
طیب،1378،ر،2ص)78؛ اما ابوالفتوح رازی قرائت ابن کثیر ،حمز و کسائی را بر زید
و این فعل را بهصورم غایب معنا و تفسیر کرد اسهت و مهی ویهد« :آنهان کهه بهه غایهب
خوانند ،ویند :ضمیر به بنیاسرائیل برمی ردد؛ و آنان که بر خطاب خوانند ،باقی آیهه را
هم بر خطاب حمل کنند« .قُولُوا للنَّاسِ حُسْناً وَ أَقیمُوا الصَّالةَ» تها بهه آخهر آیهه» ابوالفتهوح
رازی،1408،ر،2ص.)34
 ) 4بقر آیه « :83وَ قُولُوا للنَّاسِ حُسْناً»
قرائت :عاصم ،نافع ،ابوعمرو ،ابن کثیهروابن عهامر «حُسهناً» و حمهز و کسهائی «حَسَهناً»
الدانی،1406،ص.)47
«حُسن» یعنی هر چیزی که بهجت آفهرین ،شهادیبخهش و مهورد رغبهت انسهان باشهد.
«حَسَن» وصر است به معنای زیبا و نیکو «مَن ذَا الَّذ یُقرِ ُ اهلل قَرضاً حَسَناً» بقر ن.)245
فرق بین حُسن و حَسَن در این است که حُسن در زبان عامه دربار زیبهاییههای بصهری بهه
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کار میرود و در قرآن بیشتر به زیباییهای معنوی که از طریهق بصهیرم درک مهیشهوند،
بهکاررفته است ،ولی «حَسَهن» بیشهتر در مهورد اعیهان و حهوادث بهه کهار مهیرود راغهب
اصفهانی،1362،ص .)118همچنین ،قُولُوا للنَّاسِ حُسناً یعنی با زبان خهوش بها مهرد سهخن
بگویید .جابر از اما باقر ع) در تفسیر این آیه نقل کرد « :منظور ایهن اسهت کهه بهه مهرد
بهتهههرین چیهههزی را کهههه دوسهههت داریهههد بهههه شهههما بگوینهههد ،بگوییهههد» کلینی،بهههی تههها
ر،2ص،165ح .)10از اما صادق ع) نقل شد است« :با مهرد سهخن بگوئیهد امها بعهد از
آنکه صالح و فساد آن را تشخیص داد باشید و آنچه چه صالح اسهت بگوئیهد و در ههیچ
حهههاف از نصهههیحت کهههردن خهههودداری نکنیهههد» کلینی،بهههی تههها ر،2ص،164ح- 9
قریب،1366،ص.)327
طبرسى دربار حجت دو قرائت این آیه چنین می وید« :کسی که آن را به ضهم حهاء
خواند است ،سه حالت دارد :اوف آنکه حُسن به معنای حَسَن است .این ،در صهفت جهایز
است همان ونه که در اسم جایز است .دو اینکه حَسَن ماننهد شُهکر و کُفهر مصهدر بهود
باشد و مضافش حذف شد باشد؛ یعنی :قولوا قوالً ذا حُسن .سو اینکه منصهوب باشهد بنها
بر اینکه مصدر فعلی است که کال بر آن داللت میکند؛ یعنی :لیِحسن قهولُکم حُسهناً؛ امها
کسی که حَسَناً خواند آن را صفت قرار داد و تقدیرش چنین است« :وَ قُولُوا للنهاسِ قهوالً
حُسناً» همانند آیه «فَأُمَتعُهُ قَلیالً» بقر ن )126که به معنای متاعاً قلیالً است طبرسهی ،بهی تها،
ر،1ص .)296ابوالفتوح رازی نیز می وید« :حَسَناً یعنی سخن نیکو و حرف خهوب؛ یعنهی
با مرد سخن نیکویی بگویید طبرسی ،بی تا ،ر،1ص .)296قرشی هم در تفسیر ایهن آیهه
آورد است« :در برخورد با مرد الز است نیك را فت؛ خهوا امربههمعهروف و نههی از
منکههر باشههد و یهها غیههر آن .فههتن خههوب ،رفتههار خههوب را الز دارد» قرشههی،1377،
ر،1ص .)180عاملی هم در تفسیر خهود بیهان مهیکنهد« :ایهن جملهه یعنهی حهق ،راسهت و
درسهههت بگوئیهههد و مقصهههود از آن یعنهههی سهههخن خهههوب و خهههوی خهههوش اسهههت»
عاملی،1360،ر ،1ص.)116
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با توجه به آنچه بیان شد باید فت ،اختالف معنایی در قرائت این آیه با توجه به آنچه
در تفاسیر و کتب لغت بیانشد  ،این است که حَسَناً یعنی سخن نیکو و زبان خوش و نهر .
البته این نکته در تفاسیر ،غالباً رعایت نشد زیهرا بهه ونههای مهبهم ،معنها و تفسهیر را ارائهه
داد اند که معنای هر دو قرائت از آن برداشت میشود.
 ) 5بقر آیه « :90أَنْ یُنَزفَ اللَّهُ منْ فَضْله عَلی مَنْ یَشاءُ منْ عباد »
قرائت :عاصم ،نافع ،ابن عامر ،حمهز و کسهائی «انَ یُنَهزف» و ابهوعمرو و ابهن کثیهر «انَ
یُنَزِف» الدانی ،1406،ص.)57
تفاوم دو واژ «انزاف و تَنزیل» در وصر قرآن و فرشتگان در این است کهه تَنزیهل بهه
نههزوف تههدریجی و بخههش بخههش فتههه مههیشههود و انههزاف اعههم از آن اسههت راغههب
اصفهانی،1362،ص.)489
طبرسی دربار حجت قرائت مینویسد« :نَزَفَ فعل غیر متعهدی اسهت کهه بهه سهه ونهه
متعدی میشود :با همز باب افعاف) ،بها تشهدید عهین الفعهل بهاب تفعیهل)-کهه دو لغهت
هستند -و با حرف جر مانند آیه «نزف به الروح االمین» شعران )193دربار کسهی کهه روح
را باال میبرد .کلمه تنزیل در قهرآن بسهیار آمهد اسهت و ایهن امهر ،نهزالف را در ایهن آیهه)
تقویت میکند» طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص .)312شیخ طوسهی ههم معتقهد اسهت« :أَنْ یُنَهزفَ
اللَّهُ» فی موضع نصب« ،أَنْ یُنَزفَ اللَّهُ» بدف عن انزف .یعنی به ان یکفروا بما انزف اهلل من اجهل
ان ینزف اللاله من فضله على من یشهاء مهن عبهاد » طوسهی ،بهی تها ،ر ،1ص .)346آیهتاهلل
محمدجواد مغنیه نیز در تفسیر خود آورد است« :آنان به محمد ص) کافر شهدند تنهها بهه
این سبب که میخواستند وحی و فضیلت را تنها به خود منحصر کنند و نه خداوند و نهه از
هیچکس ،چیزی را نپذیرند ،مگر آنچه را با خواستههای نفسانی و منافعشان سهاز ار باشهد
مغنیه ،1424 ،ر ،1ص .)152مال فتح اهلل کاشانی درتفسیر این آیه می وید« :کهافر شهدند
به آن به جهت حسد برآنکه فرو میفرستد خداوند از فضل خهود؛ کهه آن کتهابی اسهت و
مطلق وحی به آن کس ک ه خواهد از بند ان خهود کهه سهزاوار ایهن باشهد کهه او را بهرای
رسالت بر زیند یعنی محمد ص)» کاشانی ،1362 ،ر ،1ص.)234
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با دقت در مطالب فتهشد  ،الز به ذکر است که ههیچیهك از مفسهران ،بها توجهه بهه
معنای «یُنَزِالف» و تفاوم آن با «یُنزِف» تفسیر دقیقی ارائه نهداد انهد؛ زیهرا بهه تهدریجی بهودن
نزوف فضل خدا بر بند ان اشار نکرد اند .با توجه به معنای لغوی دو فعل ،تفسیر مطهابق و
دقیق آیه باید چنین باشد :خدا فضلش را بهتدریج بر آنکس از بند انش که بخواهد فهرو
میفرستد.
 ) 6بقر آیه « :106ما نَنْسَخْ منْ آیَة أَوْ نُنْسها»
قرائت :عاصم ،نافع ،ابن عامر ،حمز و کسههائی «ننُسها» و ابوعمرو و ابن کثیر «ننَسهأها»
الدانی،1406،ص.)67
«نَسی» از نسیان یعنی به جهت ضعر حافظه ،غفلت یا از روی قصد فراموش کردن و
از یاد بردن انسان چیزی را که در ذهن داشهته اسهت .هر ها نسهیان بهه خهدا نسهبت داد
شود ،به معنای ترک ،رها کردن و بهیاعتنهایی اسهت ،ماننهدِ « :نَّها نَسهینَاکُمْ» سهجد ن-14
راغب اصفهانی ،1362،ص.)491
طبرسی معتقد است« :ا ر معنای آن از نسی و نسیان به معنای ترک و سهو باشد؛ یعنهی
آن را ترک میکنیم .یها از نسهأ بهه معنهای تهأخیر ،رانهدن و برکنهار کهردن باشهد .در ایهن
صورم ،معنا چنین میشود :آن را برکنار و رَدّ میکنیم .به قرائت مشهور چنهین مهیشهود:
آن را ترک میکنیم و بهتدریج از یاد میبریم» طبرسهی ،ر ،1ص  .)345ایشهان همچنهین
در جای دیگر مینویسد :کسی که جمله «اَو ننسهها» را قرائهت کهرد  ،معنهای آن دو ونهه
ممکن است :به معنای نسیان و فراموش کردن که در مقابل آن ،یاد بودن است ماننهد آیهه:
«وَاذْکُرْ رَبَّكَ ِذَا نَسیتَ» کهر ن )24به معنای ترک و وا ذاشتن است؛ مانند آیهه« :نَسُهوا
اهلل فَنَسیَهُمْ» توبه ن )67یعنی فرمانبرداری خدا را ترک کردنهد و خهدا ههم رحمهتش را از
آنان ترک کرد» طبرسی،بی تا ،ر،1ص .)347طبرسی در جوامع الجامع نیز آورد اسهت:
«نسىء به معنای تأخیر انداختن و حذف بدون جایگزین است ،انساء به معنای از یهاد بهردن
چیزی از دفها است .بنابراین منظور از آیه این است که ا ر ما آیهای را نسخ کنیم یا نسخ
آن را بنا بر مصلحتی به تأخیر اندازیم یا حذف کنیم» طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص .)70میبدی
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این کلمه را فراموش کردن معنا و تفسیر کرد و ذکر میکند« :نُنسهها بهه معنهای آن اسهت
که فراموش کنیم نَنساها به معنای آن است که باز پس بریم .پس در حقیقهت ههر دو یکهی
است» میبهدی،1371،ر،1ص .)311-310البتهه هر ها نسهیان بهه خهدا نسهبت داد شهود،
منظور فراموشی نسیت ،بلکه منظور ترک کردن ،رها کردن و بیاعتنایی اسهت .ابوالفتهوح
رازی این کلمه را باز پس داریم معنها و تفسهیر کهرد یعنهی هر ها آن را تهرک کنهیم .او
می وید« :عبداهلل بن عباس فت :یعنی هرچه ما آن را نسخ میکنیم از لوح محفوظ یا باز
پس میداریم یعنی هر ا آن را ترک کنیم) ،نسخ نمهیکنهیم بهدف آنچهه انسهاء و تهأخیر
میکنیم و نمیآوریم و انزاف نمیکنیم ،آیتی یا حکمی میآوریم بهتهر از آن یها ماننهد آن
ابوالفتوح رازی ،1408 ،ر ،2ص  .)99عالمه طباطبایی هم آورد  :کلمه «ننسها» از مصهدر
انساء است که به معنای از یاد دیگران بردن است .همچنان که نسخ به معنهای از بهین بهردن
عین چیزی است .معنای آیه چنین میشود که ما عین یك آیت را به کلی از بین نمیبهریم
و یا آنکه یادش را از دفهای شما نمیبریم مگر آنکه آیتی از آن و یا مثل آن مهیآوریهم»
طباطبایی ،1417 ،ر ،1ص )249اما آیتاهلل مکار شیرازی این کلمه را برخالف روایهت
حفص از عاصم و مطابق قرائت ابو عمرو و به معنای تأخیر انداختن بیهان و تفسهیر کهرد و
میفرماید« :هیچ حکمى را نسخ نمىکنیم و یا نسخ آن را به تأخیر نمىاندازیم مگر بهتر از
آن یا همانندش را جانشین آن مىسازیم» مکار شیرازی ،1374،ر،1ص.)389
 ) 7بقر آیه « :119وَ ال تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحیمِ»
قرائت :عاصم ،ابوعمرو ،ابن کثیر ،ابن عامر ،حمز و کسائی «التُسئَلُ» ونهافع «التَسَهاَفْ»
الدانی ،1406 ،ص.)67
طبرسی در مورد این آیه می وید« :رفع در التُسهئَلُ بهر دو وجهه حمهل مهیشهود :اوف
اینکه حاف باشد و مانند آنچه بر آن عطر شد اسهت؛ یعنهی بشهیراً و نهذیراً؛ دو اینکهه از
قسمت اوف آیه منقطع بود و استینافیه باشد ،ماننهد اینکهه فتهه شهود :و لَسهتَ تُسهئَلُ عهن
اصحاب الجحیم .امّا در قرائت نافع به جز دو فتار است :اوف اینکه نهی از سهؤاف کهردن
باشد؛ دو اینکه در لفظ نهی و در معنا برای بزرگ نشان دادن عذابی باشد که بهرای آنهان
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آماد شد است ،مانند اینکه کسی بگوید :التَسئل عن حاف فالن؛ زیرا حاف فالنی از آنچهه
که تو فکر میکنی بدتر شد است» طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص .)371بعضی معنای «التَسئَل»
را بزر داشتشان و مقا دانستهاند طبرسی ،بی تها ،ر ،1ص .)75آیهتاهلل مکهار شهیرازی
هم این کلمه را به معنای« :تو مسئوف نیستی» تفسیر کرد و بیهان مهیدارد« :امها روههی از
آنها که بعد از انجا این رسالت ایمان نیاوردنهد ،تهو مسهئوف مراههی دوزخیهان نیسهتی»
طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص.)75
ابوالفتوح رازی نیز به معنای «از تو نپرسند و از تو پرسشی نخواهد شد» تفسهیر کهرد و
می وید« :نافع و یعقوب و شیبه و اعرر ،به جز خواندند یعنی مپرس بنها بهر نههی) .بهاقی
قراء به رفع خواندند یعنی تو را نپرسند بنا بر نفهی) و عبهداهلل مسهعود« ،لهن تسهئل» خوانهد
یعنی نخواهند پرسیدن تو را ابوالفتوح رازی ،1408 ،ر ،2ص)132؛ اما میبدی این آیهه را
به معنای «نپرس» ترجمه و تفسیر کرد است که مطابق قرائت نافع و غیر مطهابق بها حفهص
است .او می وید« :قرائت نهافع و یعقهوب «التَسهئَل» یعنهی اینکهه از سهختی و زاری حهاف
دوزخیان مپرس» میبدی ،1371 ،ر ،1ص.)337
 ) 8بقر آیه « :125وَ اتَّخذُوا منْ مَقا ِ ِبْراهیمَ مُصَلًّی»
قرائت :عاصم ،ابوعمرو ،ابن کثیر ،حمز و کسائی «اتَّخذوا» ونافع وابن عامر «اتَّخَهذوا»
الدانی ،1406 ،ص.)67
طبرسی می وید« :هرکس که بهصورم «اتَّخذوا» قرائت کرد است بهه خهاطر امهر بهه
الزا بودن آن است و عطر بر آیه «یا بَنهی ِسْهرَائیلَ اذْکُهروا» بقهر ن )122اسهت و جهایز
است عطر بر عبارم «واذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً للنَّاس» بقر ن )125از طریق معنا باشهد؛ زیهرا
به معنای ثوبوا و اتخذوا است .هرکس که بهصورم «اتَّخَذوا» قرائهت کهرد عطهر آن بهر
فعلی است که بر آن اضافه شد است طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص .)381عالمه طباطبهایی نیهز
میفرماید« :این جمله عطر باشد بر جمله «جعلنا البیت مثابهً» چون هرچند جمله اوف خبهر
است و جمله دو امر و انشاء است و لیکن بهحسب معنا آن جمله نیز معنهای امهر را دارد و
معنای آن چنین میشود :بهسوی خانهه خهدا بر ردیهد و بهرای خهدا حهج کنیهد و از مقها
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ابراهیم محل دعائی بگیرید طباطبایی ،1417 ،ر ،1ص .)280آیتاهلل مکار شهیرازی ههم
میفرماید« :از مقا ابراهیم نماز اهی برای خود انتخاب کنید اشار به همان مقا معروف
ابراهیم است که محلهی اسهت در نز دیکهی خانهه کعبهه و حجهار بعهد از انجها طهواف بهه
نزدیك آن میروند و نماز طواف بجا میآورند» مکار شهیرازی ،1374 ،ر ،1ص.)447
شیخ طوسی نیز در تفسیر خود آورد « :نافع و ابن عهامر بنهابر لفهظ خبرقرائهت کهرد انهد و
باقی قراء به لفظ امر یعنی بگیری از مقا ابراهیم نماز اهی قرائت کرد انهد» طوسهی ،بهی
تا ،ر ،1ص )450اما ابوالفتوح رازی به قرائت نافع و ابن عامر معنا و تفسیر کهرد کهه غیهر
مطابق با روایت حفص از قرائت عاصم است .او بیان مهیدارد« :و رفتنهد از جهای ابهراهیم
نماز اهی» ابوالفتوح رازی ،1408 ،ر ،2ص.)145
 ) 9بقر آیه « :177لَیْسَ الْبِرَّ» آیه  189نیز شبیه این آیه است).
قرائههت :حفص و حمز «البِالرَ» و شههعبه ،نافههع ،ابوعمرو ،ابن کثیر ،ابن عهامر و کسهائی
«البِالرُ» الدانی ،1406 ،ص .)97
برخی از تفاسیر این آیه را با تأکید ،معنا و تفسیر کرد اند که مطابق روایهت حفهص از
قرائت عاصم میباشد؛ مثالً:
طبرسی می وید :دلیل کسی که «برُ» را به رفع میخواند این است که «لیس» شبیه فعل
است و فاعل بعد از فعل بودن ،بهتر از مفعوف بعد از فعل بودن است .دلیل کسی که «برَ» را
با نصب میخواند این است که اسم آن و صله آن بهتر از شبه آنها در تقهدیری مهیباشهد
که وصر نشد است؛ همان ونه که تقدیر هم وصر نمیشود و همان ونه کهه تقهدیر و
ظاهر باهم جمع نمیشوند .بهتر اینکه هنگامى که این دو باهم جمع شهوند ،اسهم در تقهدیر
باشههد» طبرسههی ،بههی تهها ،ر ،1ص .)473میبههدی مهی ویهد« :آنههها کههه «البهرُ» را بههه رفههع
خواند اند ،آن را اسم لیس رفته و آنهایی که بهه نصهب خوانهد انهد آن را خبهر «لهیس»
رفتهاند» میبدی ،1371 ،ر ،1ص .)462پس ا ر آیه را «لهیس البهرَّ» بخهوانیم ،معنهای آن
چنین میشود :نیکی تنها آن نیست که و ا ر آیه را «لیس البهرُّ» بخهوانیم ،معنهای آن چنهین
میشود :نیکی آن نیست که؛ بنابراین اخهتالف معنهایی ایهن دو قرائهت ،در تأکیهدی بهودن
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یکی ،بدون تأکید بودن دیگری است .آیتاهلل مکار شیرازی نیز میفرماید« :بِر» بهر وزن
ضد) در اصل به معنی توسعه است ،سپس در نیکیها و خهوبیهها و احسهان ،بهه کهار رفتهه
است ،زیرا این کارها در وجود انسان محدود نمیشود و سهترش مهییابهد و بهه دیگهران
میرسد و آنها نیز بهر مند میشوند؛ و «بَهر» بهر وزن نهر) جنبهه وصهفی دارد و بهه معنهی
شخص نیکوکهار اسهت در اصهل بهه معنهی بیابهان و مکهان وسهیع مهیباشهد و از آنجها کهه
نیکوکههاران روحِ وسههیع و سههترد ای دارنههد ،ایههن واژ برآنههها اطههالق مههیشههود مکههار
شیرازی ،1374 ،ر ،1ص .)597عالمه طباطبهایی نیهز آورد اسهت :کلمهه «بِهر» بکسهر بهاء،
مجازی است ا ز خیر و احسهان و همهین کلمهه بهه فتحهه بهاء ،صهفت مشهبهه از آن اسهت و
معنایش شخص خیر و نیکوکار است طباطبایی ،1417 ،ر ،1ص .)428
 ) 10بقر آیه « :191وَ ال تُقاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِد الْحَرا ِ حَتَّی یُقاتلُوکُمْ فیه فَِِنْ قهاتَلُوکُمْ
فَاقْتُلُوهُمْ»
قرائت :عاصم ،نافع ،ابوعمرو ،ابن کثیر و ابن عامر «تقُاتلُوهُم-یقُاتلُوکُههم-قاتَلُوکُههم» و
حمههز و کسههائی «تَقتُلُوهُم-یَقتُلُوکُم-قَتَلُوکُم» الدانی ،1406،ص.)80
قتل و کشتن و اصل آن ازاله روح از بدن است .مقاتلهه؛ یعنهی بها یکهدیگر جنگیهدن و
همدیگر را کشتن راغب اصفهانی ،1362 ،ص.)393
طبرسى مینویسد« :کسی که آیه را به غیر الر خواند  ،از رسمالخط مصهحر تبعیهت
نکرد است؛ زیرا در مصحر بدون الر نوشتهشد و کسی که بها الهر خوانهد  ،الهر را
مانند الرحمن در خط حذف کرد است» طبرسهی ،بهی تها ،ر  ،1ص )511امها ابوالفتهوح
رازی قسمت اوف آیه را «والتقاتلوهم» ،بهصورم نادرست و به صهیغه مفهرد یعنهی قرائتهی
غیر از روایت حفص از قرائت عاصم معنا و تفسیر کرد است و می وید« :و کارزار نکهن
با ایشان به نزدیك مسجد مکه تا کارزار کنند شما را در آنجا ،ا ر کهارزار کننهد شهما را،
بکشید ایشان را» ابوالفتوح رازی ،1408 ،ر ،3ص.)71
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 ) 11بقر آیه « :197فَال رَفَثَ وَ الفُسُوقَ وَال جِدافَ فی الْحَجِّ» آیه  254نیز شبیه این آیه
است)
قرائت :عاصههم ،نافع ،ابن عامر ،حمز و کسههائی «رَفَثَ-فُسوقَ» و ابوعمرو و ابن کثیهر
«رَفَثٌ فُسوقٌ» الدانی ،1406 ،ص.)80
بهطور اجماف به دو تفسیر در مورد این آیه اشار میشود:
طبرسی می وید« :دلیل کسی که همه را به فتح خواند این است که مطابقهت زیهادی
با معنای مقصود دارد؛ و که هر ها فهتح بگیهرد ،جمیهع رفهث و فسهوق را نفهی مهیکنهد،
همان ونه که فته است «الریب» همه این جنس را نفهی مهیکنهد و هنگهامى کهه مرفهوع
شود و تنوین بگیرد ،مانند این است که رفع برای یکی از آنهها اسهت .بنهابراین فهتح بهتهر
است؛ زیرا نفی عمومیت دارد و دلیل کسی که به رفع مهیخوانهد از فحهوای کهال دانسهته
میشود که نفی یك نوع رفث و فسوق و جداف نیست ،بلکه همه آن را شهامل مهیشهود و
در واقع برای همه انواع آن نفی واقع شد است ،هرچند در آن اسم «ال» مبنی نباشد؛ مانند:
«ما رجل فی الدار» طبرسی ،بی تا ،ر ،1ص .)522وی میافزاید« :قرائت مشهور به فتحِ هر
دو کلمه است ،به جهت بالغت و رساندن مقصهود بهتهر؛ زیهرا بها ایهن قرائهت چنهین معنها
میشود :هیچیك از این کارها بههیچوجه در حج جهایز نیسهت» همهان) .ابوالفتهوح رازی
هم می وید« :چون به فتح خواند شود معنای نفی جنس بود؛ ماننهد الرجهل فهی الهدار؛ و
چون به رفع و تنوین خواند شود ،معنی نفی یکی باشد مانند :ال رجل فی الدار و ال امهرأة.
در این وجه شاید که دو مرد در سرای باشند» ابوالفتوح رازی ،1408 ،ر ،2ص.)34
همان ونه که از مطالب فته شد آشکار میشود ،از نظر قواعد عربی ا ر آیه بهه رفهع
خواند شود ،نفی در آیه عمومیت پیدا نمیکند و شامل همه آنها نمیشود؛ ولهی ا هر بهه
نصب خواند شود ،آنگا تأکید و عمومیت در آن ظاهر میشود .ایهن درحهالی اسهت کهه
در تفاسیر این آیه بدون تأکید تفسیر و معنا شد و به تأکید مقصود آیه ،اشار نشد اسهت.
ازاینرو میتوان فت این تفاسیر به قرائت ابن کثیر و ابوعمرو و برخالف روایت حفص
از قرائت عاصم است) و بنابراین تفاسیر و معانی آنها ناقص هستند .در حالی کهه بایهد بهه
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این صورم تفسیر و معنا شود « :در حج ههیچ آمیهزش جنسهی بها زنهان ،ههیچ نها و ههیچ
جدالی وجود ندارد».
 ) 12بقر آیه « :210وَ ِلَی اللَّه تُرْجَعُ الْأُمُورُ»
قرائت :عاصم ،نافع ،ابوعمرو و ابن کثیر «تُرجَعُ» وابن عهامر ،حمهز و کسهائی «تَرجِهعُ»
الدانی ،1406 ،ص.)80
«رجههوع» ،باز شههتن یها باز ردانههدن بههه سههوی مبههدأ اسههت» راغههب اصههفهانی،1362،
ص .)188فعل آن به صورمهای الز و متعدی به کار رفتهه اسهت؛ ماننهد« :فَرَجَهعَ مُوسَهى
ِلَى قَوْمه غَضْبَانَ أَسفًا» طهن )86و آیه« :فَرَجَعْنَاکَ ِلَى أُمِّكَ» طهن.)40
اختالف در تفاسیر و معانی این دو قرائت در معلو و مجهوف بودن فعل است؛ ا ر آیه
را با فعل معلو بخوانیم ،معنا چنین میشود« :و کارها بهسوی خدا بهازمی هردد» ،امها ا هر
آیه را با فعل مجهوف بخوانیم ،معنها چنهین مهیشهود« :و کارهها بههسهوی خهدا باز ردانهد
میشود» .شیخ طبرسی در مجمعالبیان مینویسد« :دلیل کسی که «تُرْجَهعُ الْهأُمُورُ» را بنها بهر
مفعوف بودن برای فعل قرار داد  ،آیام« :ثُمَّ رُدووا ِلَهى اهلل» انعها ن« ،)99وَلَهئنْ رُددْمُ ِلَهى
رَبِّی» کهرن« ،)36وَلَئنْ رُجِعْتُ ِلَى رَبِّی» فصلت ن )50است .دلیل کسی که آن را بنا بهر
فاعل بودن برای فعل خواند است؛ مانند آیام« :أَلَا ِلَى اهللِ تَصهیرُ الْهأُمُورُ» شهورین )53و
« ِلَیْه مَرْجِعُکُمْ» انعا ن )60است .عالمه طباطبایی نیز آورد اسهت« :بااینکهه باز شهت همهه
امور به خداست ،دیگر از حکم و قضای خدا ههیچ مفهری نیسهت» طباطبهایی ،1417،ر،2
ص .)103تفسیر ابوالفتوح رازی همچون تفسیر عالمه طباطبهایی مطهابق روایهت حفهص از
قرائت عاصم است ولهی چهون «و بها خهدا بهود باز شهت کارهها» معنها کهرد غیهر روان و
نارساست .او می وید« :مرجع و باز شت کارها با خداست و مورد اتفهاق اسهت کهه ایهن
کلمههه وعیههد اسههت و ایهن هههم کنایههه از روز قیامههت اسههت» ابوالفتههوح رازی ،1408،ر،2
ص )169اما مبیدی قرائت بر زید اش  ،غیهر مطهابق بها روایهت حفهص از عاصهم اسهت و
آورد « :و باز شت هر کار به خواست خداست و باز شت هر چیز با علم او و ههر بهودنی
با حکم او است» میبدی ،1371 ،ر ،1ص.)558
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 ) 13بقر آیه « :236ما لَمْ تَمَسووهُنَّ»
قرائههت :عاصم ،نافع ،ابوعمهههرو ،ابهن کثیهههر و ابهن عهامر «لهمَ تَمَسّهوهُن َّ» و حمهز و
کسائی «لمَ تمُاسّوهُن َّ» الدانی ،1406 ،ص .)81
«مَسّ» به معنای لمس است با این تفاوم که لمس برای طلب چیزی است هرچند که
یافت نشود ،اما مسّ در موردی فته میشود که با حواس درک شود .اهی مس کنایه
از جماع است؛ مانندِ « :نْ طَلَّقْتُمُ النسَاءَ مَا لَمْ تَمَسووهُنَّ» بقر ن )236همچنین بهه معنهای ههر
اذیت و آزاری است که به انسان برسد؛ مانند« :مَسَّنیَ الضُّرُّ» انبیاءن - 83راغهب اصهفهانی،
 ،1362ص.)467
با توجه به آنچه فته شد به نظر میرسد ،ا ر آیه را «ما لم تمسّوهن» بخهوانیم معنهای
آن چنین میشود« :آنان بها همسرانشهان ههمبسهتر نشهوند» ا هر آیهه را «مها لهم تماسّهوهن»
بخوانیم معنای آن چنین میشود« :زن و مرد با همدیگر رغبتی به همبستری نداشته باشهند»
تفاسیر ونا ونی در بیان معنا و تفسیر این آیه از روایت حفص بهه قرائهت عاصهم پیهروی
کرد اند که ازجمله آنان عبارماند از:
شیخ طبرسی در تفسهیر ایهن آیهه آورد اسهت« :دلیهل کسهانی کهه «تمسّهوهن» قرائهت
کههرد انههد آیههام «وَلَ همْ یَمْسَسْههنی بَشَ هرٌ» آف عمههرانن« ،)47لَ همْ یَطْم هثْهُنَّ» الههرحمنن،)56
«فَانْکحُوهُنَّ» نسان  )25و دلیل کسانی که «و ال تُماسّوهنال» قرائت کرد اند ،این است که از
فاعل که و فعل هرکدا بهصورم واحد اراد شد اسهت بهدون اراد دیگهری .ایهن ماننهد
جمله «طارقت النعل و عاقبهت اللهصّ» اسهت» طبرسهی ،بهی تها ،ر  ،1ص )594ابوالفتهوح
رازی این فعل را به صیغه مفرد معنا و تفسیر کرد که موجب غیهر روان و ناصهحیح شهدن
معنای آن شد اسهت .وی معتقهد اسهت« :مهسّ و مسهیس کنایهه از جمهاع اسهت .حمهز و
کسائی و خلر خوانند «تماسّوهن» از بنهای مفاعلهه ،بهرای آنکهه مماسّهه از ههردو باشهد و
مفاعله میان دو کس باشد و باقی قراء خوانند «تمسوهن» بی الر از بنای ثالثی ،برای آنکه
غشیان از فعل مرد بود؛ نظیر قرائت اوف مانند آیه« :منْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّها» و نظیهر قرائهت دو
مانند آیه «و لم یَمْسَسْهنی بَشَهرٌ» مهریمن -20ابوالفتهوح رازی ،1408،ر ،3ص .)303عالمهه
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طباطبایی در تفسیر این آیه آورد است« :کلمه مس در لغت بهه معنهای تمهاس هرفتن دو
چیز با یکدیگر است و در اینجا کنایه است از عمل زناشویی و معنهای آیهه ایهن اسهت کهه
انجهها

ههرفتن عمههل زناشههویی و همچنههین معههین نکههردن مهریههه مههانع از طههالق نیسههت»

طباطبایی ،1417،ر ،2ص .)244میبدی هم می وید« :ما لَمْ تَمَسووهُنَ» یعنی تها آنگها کهه
زن را نپاشید باشید« ،ما لم تماسوهن» تا آن وقت که بها آن زن هها پوسهت نبهود باشهید.
«تماسوهن» بالر بر بناء مفاعله قرائت حمز و کسایى است ،باقى قراء سبعه «تَمَسووهُنَ» بهى
الر خواند اند؛ و مسیس اینجا مجامعت است یعنی هر وقت که خواهید که ایشهان را ،بهر
شما تنگیا نیست ،چون بایشان نرسهید باشهید ،از بههر آنکهه پهیش از مسهیس در طهالق
سنت و بدعت نیست ،چنانك بعد مسیس است .نهه بینهى کهه بعهد مسهیس و دخهوف سهنت
آنست که چون طالق دهند پس از آن دهند که از حیض پاک شود و مرد بهه و نرسهید
تا عدم بر و دراز نگردد» میبدی ،1371،ر ،1ص.)637

نتیجهگیری
نتایج بررسی اختالف قرائام سبع در فرش الحروف آیام سور بقهر نشهان مهیدههد
که هرچند این موضوع تنها در سور بقر -که قریب به یهك دوازدههم کهل قهرآن کهریم
است -برای نتیجه قطعی کافی نیست اما در موارد بررسیشهد  ،تفاسهیر و معهانی ،متهأثر از
اختالف قرائام میباشند و همهان ونهه کهه مالحظهه شهد ،بیشهترین تطهابق در تفاسهیر ،بها
روایت حفهص از قرائهت عاصهم بهود کهه تطهابق بها ایهن قرائهت موجهب ارائهه بهتهرین و
روانترین تفسیر نیز شد است .در یك یا چنهد مهورد ،نواقصهی نسهبت بهه مفههو روایهت
حفص وجود دارد مانند آیام  )254 ،197 ،105 ،90از میان تفاسیری که در این پژوهش
موردبررسی قرار رفت کمترین مطابقت بها روایهت حفهص از قرائهت عاصهم ،بهه تفسهیر
رو الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن از حسین بهن علهی ابوالفتهوح رازی و تفسهیر
کشراالسرار و عد االبرار از رشید الدین احمد بهن ابهی سهعد میبهدی اسهت؛ کهه تمایهل
میبدی بیشتر به قرائت نهافع مهدنی؛ و تمایهل ابوالفتهوح رازی بهه قرائهام حمهز و کسهائی
کوفی ،بیش از سایر قرائام است .تمایل مفسرین مختلر در انتخاب قرائهام غیهر مشههور
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را میتواند در حوز های عا یا حداقل تخصصی قرآنی و دینی ،در محدود زنهد ی ایهن
مفسرین باز ردد ،که در جای خود قابلتأمل و بررسی میشود .پیشنهاد میشود ایهن کهار
درکل قرآن و در حوز تفاسیر مختلر انجا پذیرد.
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