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  با تاكيد بر رويكرد مفسر» الفرقان في تفسير القرآن«تحليل ترجيح قرائت مشهور در 
  

  * مينا شمخي

  ** قاسم بستاني

 *** زهرا قاسم نژاد

  **** آمنه اميدي

  ١٦/١٢/١٣٩٩: يافتدر يختار

  ٠٦/١٢/١٤٠٠: ييدتأ اريخـت

  

  :دهكيچ

دانش قرائت از علوم مورد نياز مفسر در تبيين و فهم مراد الهي است. سير تاريخي دانش قراءات و 

قرآن كريم است.  يها قرائتنگاه مفسران به اين دانش حكايت از تفاوت نگاه مفسران و انديشمندان به 

، با رويكرد حديثي ها دورانتاريخ، شاهد نگاهي ادبي به قراءات و در برخي از  يها برههدر برخي از 

به دانش قرائت، قرائت در تفاسير  ها نگاهبه قرائت قرآن كريم روبرو هستيم. از سويي، عالوه بر نوع 

 در تفاسير معاصر به ويژه تفاسير شيعه، اين موضوع رسد يممختلف داراي كاركردهايي است كه به نظر 

ع)، قرائت قرآن را واحد دانسته و اختالف ( يتبقابل تأمل است. مفسران شيعي با تأسي از كالم اهل 

و متدهاي مختلف سعي در  ها روش. بنابراين برخي مفسران شيعه با اند دانستهرا از جانب راويان 

ترجيح قرائت مشهور دارند. با توجه به اين موضوع در نوشتار حاضر تفسير الفرقان كه يكي از تفاسير 

معاصر است با روش توصيفي تحليلي به منظور تبيين رويكرد مفسر به اختالف قراءات و تحليل 

، مفسر رويكرد حديثي به دهد يمشان . نتايج نگيرد يمترجيح قرائت در اين تفسير مورد واكاوي قرار 

و در تمام موارد سعي دارد  داند يمقرائت دارد و تنها قرائت مشهور و رايج حفص از عاصم را ارجح 

  اين قرائت را توجيه و ترجيح دهد و روايات در اين زمينه، مستند اصلي وي در بحث قراءات است.

  .يتهران يالقرآن، صادق يرتفس ي، الفرقان فقرائت، قرائت يحاختالف قرائات، ترج: ها يدواژهكل
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  مقدمه و بيان مسئله

از جمله مباحث بسيار مهم علوم قرآني، موضوع 

كه از ديرباز مورد توجه مفسران و  باشد يمقراءات 

دانشمندان علوم قرآني بوده است. تعدد قراءات 

غير قابل انكار است كه از عصر صحابه شروع  يا مسئله

بعد گسترش يافته است. با توجه  يها دورهشده و در 

به اينكه اختالف قراءات نقشي بسيار اساسي در تفسير 

د، كمتر تفسيري مفسران دار يها برداشتقرآن و 

قراءات توجه نكرده  مسئلهتفسيري وجود دارد كه به 

باشد. تأثيرات اين مهم گاه منجر به تغيير حكم شرعي، 

توسعه در معناي يك آيه و اختالف در برخي مباحث 

. لذا به روشني مشخص شود يمكالمي و اعتقادي 

كه توجه به اختالف قرائات در تفسير قرآن از  شود يم

برخوردار است. همچنان كه عموم  يا ژهيوجايگاه 

  اند. مفسران فريقين از ديرباز بدان توجه نشان داده

بررسي اين موضوع در تفاسير شيعه با توجه به 

 حائزنوع نگاه شيعه به دانش قراءات و اختالف قراءات 

اهميت است و نوشتار حاضر با توجه به مباني شيعه در 

ا در بحث بحث قراءات قرآن كريم، تفسير الفرقان ر

قراءات، مورد واكاوي قرار داده تا رويكرد مفسر به 

دانش قراءات و مستندات ترجيح قرائت مشهور در اين 

  تفسير روشن گردد.

، دينما يمكه ضرورت بحث را روشن  يا مسأله

صاحب تفسير الفرقان است كه  يها دگاهيدتوجه به 

ايشان با ساير مفسران متفاوت و  يها دگاهيدبرخي از 

فقهي و تفسيري ايشان صاحب  يها بحثدر 

جديدي هستند كه در برخي موارد تنها خود  يها شهياند

جاي اين  رسد يمايشان اين ديدگاه را دارند. به نظر 

سؤال وجود دارد كه آيا مفسر در تفسير خود براي بيان 

هم  انديشه و رأي و نظر تفسيري و فقهي به قرائت

آيا ايشان در بحث  كه آن تر مهم سؤال؟ اند داشتهتوجه 

قرائت و اختالفات موجود در خوانش آيات داراي 

؟ رويكرد ايشان چه مستنداتي را اند بودهرويكرد خاصي 

  براي ترجيح قرائت در تفسير رقم زده است؟

، پژوهش حاضر با روش ها پرسشبا توجه به 

قرائت در قرآن را توصيفي تحليلي موارد اختالف 

شناسايي و هر يك از اين موارد اختالف قرائت در 

تفسير الفرقان بررسي و سخنان مفسر پيرامون قرائت 

  استخراج، تحليل و ارزيابي شده است.

 پيشينه تحقيق

تفسير الفرقان از زواياي گوناگون كار شده  بارهدر 

است و مقاالت متعددي در اين مورد وجود دارد؛ مانند 

له جايگاه حديث در تفاسير عصري با تأكيد بر مقا

و  يكرمان ييرضاتفسير الفرقان كه توسط محمدعلي 

ساير همكاران نگاشته شده است و در آن مفسر 

اصلي تفسير الفرقان و نگاه مفسر به  يها شاخصه

  روايات را در آن مورد مطالعه قرار داده است.

ه و اما اين نكته قابل تأمل است كه تا كنون نگا

رويكرد مفسر به دانش قراءات به عنوان يكي از موارد 

مهم در فهم مراد الهي مورد مطالعه و واكاوي قرار 

نگرفته است كه اين پژوهش از اين جهت، پژوهش 

  .ديآ يمجديدي به شمار 
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  زيست نامه محمد صادقي تهراني

صادقي تهراني، فقيه و مفسر شيعي است، وي كتاب 

علوم اسالمي قرار داده  يها تيفعال قرآن را محور تمام

، با همكاري چندتن از طالب و ١٣٥٨است. در سال 

جامعة القرآن را تأسيس كرد  موسسهشاگردانش 

). وي، تأليفات فراواني به زبان ٣٨٩: ١٣٩٣(فراتي، 

فارسي و عربي دارد و تفسير الفرقان مشهورترين اثر او 

با قرآن  ايشان در تفسيرش قرآن وهيشتفسير است؛  در

است و مفسران را بر استفاده از اين روش و به 

نيز بايد ، كند يمكارگيري آن در تفسيرشان تشويق 

هاي  كوشد تا استدالل مي كه آنصادقي به جز افزود، 

قرآني كند به نوعي خردگرايي باور دارد و  تماماًخود را 

طول مستدل با بايد به  نيز مي مقلدكه بر اين عقيده است 

براهيني كه براي او قانع كننده باشد مباني احكام و فتاوا 

همان، ( كورانه بپرهيزدررا بداند و بفهمد و از تقليد كو

٢٥١: ١٣٩٣.(  

  الفرقان في تفسير الفرقان

ر القرآن بالقرآن و السنة، يتفس يالفرقان ف

ر يامل تفسك دوره، شامل يتهران يمحمد صادق  فيتأل

د يگو يه خود مك م است. مفسر در آغاز، چنانيركقرآن 

رده است و در كر چند جزء آخر قرآن شروع ياز تفس

رده و تا انتها ادامه كر يقرآن اقدام به تفس يادامه از ابتدا

ر قرآن با قرآن و يمفسر از دو سبك تفس .داده است

 ١٣٨١ايازي، استفاده كرده است ( ر قرآن با سنتيتفس

سد: ينو ير ميمؤلف، در مقدمه تفس). ٥١ص ، ش

رد، فهم كد نسبت به آن اقدام يه باك يزين چيمترك«

ه يو ظاهر آ يمطابق يه همان معناكعبارت است 

شف كه و اساس ي، پايمطابق ين معنايباشد. پس ا يم

 ريتفس كه ينارد؛ چه يگ يگر از معنا قرار ميد يايزوا

ر اشارت، ير عبارت، تفسيچهار مرتبه است: تفس يدارا

ظاهر،  ين معنايق؛ پس همير حقاير لطافت و تفسيتفس

صادقي تهراني، » (ث بر قرآن استيار عرضه حديمع

تفسير الفرقان  يژهو يها شاخصه). از ١/١٢ج : ١٣٨٥

ت ياز ظرف يريگ بهرهبه مواردي از جمله،  توان يم

در چند  كمشتر يها بردن واژهار كبه ، ها واژه يمفهوم

 يگستردگا، ه رها و دقت در واژهيدرنگ در تعب، معنا

مفسر،  كه قرائتو پرداختن به موضوعاتي مانند  منابع

ر يداند و سا يقرائت مرسوم را قرائت متواتر و معتبر م

شمارد، از پرداختن به مباحث  يها را نادرست م قرائت

ار گذرا يوتاه و بسكند و با نقد ك يم يقرائت خوددار

گران اختالف قرائت را مطرح يه دك ينسبت به موارد

ه كباشد  ياتيگذرد و چنانچه روا ياند، از آن م ردهك

رده است، كه يخالف قرائت مرسوم را توص يقرائت

 يها خ داستانيتارو به  ندك يشدت آن را رد م به

و ...توجه كرده  يباحث اجتماع، ماتيليامبران و اسرائيپ

  است.

  قرائت از منظر صادقي تهرانيمعيارهاي ترجيح 

و نظرات  ها برداشتدر اين جستار، با بررسي 

و  ها شاخصتفسير الفرقان، به معرفي  مؤلفتفسيري 

. پردازيم يممباني مورد نظر ايشان در انتخاب قرائات 

صادقي تهراني تنها يك قرائت را از بين تمامي قرائات، 

از  چه آن؛ دانند يميگانه قرائت مرسوم و فوق حد تواتر 
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 ينا، آيد يمبررسي نظرات تفسيري ايشان به دست 

كه مفسر الفرقان، داليل مشهور بر اثبات قرائات  است

و تنها قرائتي كه از  داند ينمهفتگانه را مورد اعتماد 

يامبر (ص)، تا به اين زمان به نحو تواتر رسيده زمان پ

. وي براي اثبات قرائت متواتر به داند يماست را معتبر 

و هر گونه  كند يمداليلي از جمله داليل روايايي استناد 

قرائت غير از قرائت فعلي قرآن را رد و با نگاهي گذرا 

. در اين پژوهش سعي شده است كند يماز آن عبور 

تحليل موارد اختالف قرائي، رويكرد و  ضمن بررسي و

معيار صادقي تهراني در ارتباط با موارد اختالف قرائي 

تبيين و بررسي شود كه براي نيل به اين مهم، استقراء 

  مجلد تفسير الفرقان به عمل آمده است. ٣٠كاملي از 

قرائات با تكيه ترجيح قرائت مشهور و نقد ديگر 

  بر آيات قرآن

اختالف قرائاتي را كه صادقي تهراني يكي از انواع  

در تفسيرش ياد كرده است و كمال توجه و دقت را به 

(مالك  واژهديگر آيات داشته است، ناظر به اختالف در 

؛ و خداوندي كه »نيومِ الدي كمال« يهآو ملك) در 

  .باشد يم)، ٤مالك روز جزاست (حمد/

قرائت » ملك«و » مالك«مالك، به دو وجه  واژه 

شده است، در ارتباط با اختالف قرائت در اين واژه، دو 

، روايت گروه اول ناظر به شود يمروايت متعارض ديده 

است: ام سلمه، » ملك«قرائت كلمه به صورت 

، زهري وابوهريره از رسول عازب براءبن، مسيب يدبنسع

حضرت پيوسته «كه  اند كردهاكرم (ص)، روايت 

اين در حالي  فرمودند يم، بدون الف، قرائت »ملك«

است كه همين گروه، از انس و سالم از پدرش، زهري، 

ابن شهاب، ابي هريره و ابن مسعود از رسول اكرم 

، با »مالك«حضرت پيوسته «كه  اند كرده(ص)، نقل 

/ ١ج : ١٩٩٣(ر.ك: سيوطي،  فرمودند يمالف، قرائت 

انس،  شود يمكه مشاهده  طور همان. )١٣و  ١٤

ابوهريره و زهري، در نقل روايات مشترك هستند پس 

متن و سند است، ام سلمه، سعيد بن  يهناحتعارض از 

 اند كرده، روايت »ملك«به اتفاق،  عازب براءبنمسيب و 

، »مالك«و سالم از پدرش و ابن شهاب و ابن مسعود 

، گمان كرده است »لكم«شايد بتوان گفت: ناقل روايت 

، خوانده »ملك«، به جهت اماله در قرائت، »مالك«كه، 

و نيز از عياشي در تفسيرش از محمدبن علي  شود يم

حلبي از ابي عبداهللا (ع)، روايت كرده است كه حضرت 

است و از  فرموده يم، قرائت »نيومِ الدي كمال«پيوسته 

 يها نوبتداود بن فرقد شنيدم كه حضرت (ع)، 

قرائت كردند (صادقي » نيالد ومِي كمل«بيشماري 

). مراجعه به كتب احتجاج ١/٩٨ج : ١٣٦٥تهراني، 

(مالك و  واژهقرائي نيز بيانگر اختالف قرائت در 

. عاصم، كسايي، خلف و يعقوب از باشد يمملك)، 

، »ملك«و ساير قراء  باشند يم» مالك«طرفداران 

مفسر الفرقان  چه آن). ٨: ١٩٨٨مجاهد،  (ابن اند خوانده

به شرح  دارد يمدر تحليل اختالف قرائت مذكور بيان 

مفسر روايات مذكور را به لحاظ سندي .١ :باشد يمذيل 

و براي ترجيح يك قرائت بر  داند يم متعارضو متني 

و در نتيجه قرائت  كند يمديگري، آن را بر قرآن عرضه 

  مطابق بر تواتر قرآن است.كه  گزيند يبرمرا » مالك«
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(آل  ،»كالْملْ كمال« يهآنيز در » مالك« واژه .٢

، »ملك« واژه كه يحال) به كار رفته است در ٢٦عمران/

 :پنج بار در قرآن ذكر شده است از جمله در آيات

اللَّه  يفَتَعل«)، ١١٤(طه/ »الْحق كاللَّه الْمل يفَتَعل«

لق كالْم١١٦(مومنون/» الْح،( »لوس كالْمالْقُد« 

 كالمل«) و ٢(ناس/ »النَّاس كمل«)، ٢٣(حشر/

اين است كه فراواني  سؤال)؛ حال ١(جمعه/ »الْقُدوس

كه  شود يميك چيز دال بر ثبوت آن است؟ و اين باعث 

برتري يابد؟ » مالك«را بر قرائت متواتر » ملك«قرائت 

غير قرآن ممتاز و برتر است در » ملك« واژهخير، زيرا 

در آياتي » يوم الدين«با » ملك« واژهو نيز همراهي 

لِّمنِ «)، ٧٣(انعام/ »الصورِ ينفَخُ فيوم ي كالْملْ«مانند: 

 »لِّلَّهومئذ ي كالْملْ«)، ١٦(غافر/ »وميالْ كالْملْ

به  )،٢٦(فرقان/» ومئذ الْحقُّي كالْملْ«) و ٥٦(حج/

؛ انجامد ينم» مالك«بر قرائت » ملك«ترجيح قرائت 

به طور همزمان در خداوند وجود » ملك«و » ملك«

عموم و خصوص من  ها آن رابطهدارد و در غير خدا 

در روز جزا و حكمراني در آن، » ملك«وجه است؛ 

كه در  آيند يمگرد هم  جا آنمخصوص كساني است كه 

 قٍ يف«آياتدص دقْعم لم ندر يكعقْتَد٨٥٥قمر ( »م(، 

»يللَا تَم ملِّنَفْسٍ شَ كو رُ ينَفْسالْأَم لِّلَّهيا و ئذمو« 

 )٨٦زخرف/(» دعونينَ يالَّذ كمليو لَا «، )١٩انفطار/(

 »لبعضٍ نَّفْعا و لَا ضَرا بعضُكم كمليوم لَا يفَالْ«و 

و  ها يتملكمورد توجه است كه تمامي  )٤٢ سباء/(

و » ملك«؛ و نيز بايد افزود: گيرد يبرمرا در  ها يتمالك

اعتباري و غير حقيقي هستند كه در  يها امانت، »ملك«

و خداوند  رسد يم ها انسانبه  ها مكانو  ها زمانبرخي 

ملك است؛ اما خدا فرموده  مالك و ها زمان همهدر 

، اگر چه »ملك يوم الدين«نه » مالك يوم الدين«است 

مالك يوم «اين دو براي خداوند يكسان است اما 

و  يشانها ملكرا با  ها مالك همهبه طور مطلق » الدين

مالكيت خود قرار  يطرهسدر  يشانها ملكرا با  ها مَلك

كان و هر چه در آن دو زيرا او مالك زمان، م دهد يم

  ).١/١٠٣: ١٣٦٥(صادقي تهراني،  باشد يمهست 

است اگر  تر گستردهمالك مطلق از ملك مطلق  - ٣

 منزلهچه هر دو براي خداوند يكسان است؛ اما مالك به 

به كار » الدين«مادر ملك است از اين رو اين واژه را با 

قيامت به  تمام چيزهايي باشد كه در يرندهبرگبرده تا در 

(ر.ك:  هاست آنو خداوند مالك تمامي  پيوندد يموقوع 

  ).١/١٠٥همان، 

تحليل ديگر در جايي است كه به نقد قرائت  - ٤

 يهآ. اين است كه: با توجه به پردازد يم» ملك« واژه

، مالكيت روز جزا را در انحصار »مالك يوم الدين«

بوبيتش در خداوند قرار داده است و مالكيت او همانند ر

و در نتيجه مالك  شود يمروز قيامت براي ما هويدا 

ملك روزها  فرمود يماست و اگر » يوم الدين« يژهو

محدوديت و بيم دادني وجود نداشت (ر.ك: همان، 

صادقي تهراني با استفاده از ديگر آيات و با  ).١/١٠٧

» ملك«را بر قرائت » مالك«رويكردي تفسيري قرائت 

نظر ايشان در ترجيح  شالوده، اساس و دهد يمترجيح 

يك قرائت بر ساير قرائات، عدم مخالفت با قرائت 

  .داند يممتواتر قرآن 
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بررسي ديدگاه صادقي تهراني در ذيل اين اختالف 

كه رويكرد وي به قرائت قرآن،  دهد يمقرائت نشان 

رويكرد رويكرد حديثي در برابر رويكرد ادبي است. 

چهارم، به قراءات خالف رسم  سدهوايل غالب قراء تا ا

، ١٤٣٣(قثامي،  معنايي بود - مصحف، رويكردي ادبي

 اصوالًكه در اين رويكرد،  يا گونهبه  ).٥٥ص 

، گرفتند يمدر سنجش قراءات به كار را  معيارهاي عربي

از  يا عده. قرائت نكرده باشند را آنگرچه قاريان 

مفسران مانند فراء در تفسير معاني القرآن، رويكرد ادبي 

دارد و توجهي به قرائات مشهور، صحيح و رايج ندارد 

گزارش آن قرائات  دهد يممورد توجه قرار  چه آنو 

است، در نتيجه اين نوع از قرائات را در تفسير خويش 

مختلف ادبي مورد بررسي قرار  يها جنبهنقل كرده و از 

 .)٢٢٥ص ، ١ج فراء، ( دهد يم

چهارم به بعد  سده اما در رويكرد حديثي كه از

، ديگر قرائت از منظر ادبي بررسي و مورد شود يمغالب 

، بلكه معيار، مطابقت با گيرد ينمارزيابي و نقد قرار 

يا قرائت مشهور و رايج مبنا  گانه هفت يها قرائت

گاهي معيارهاي عربي در در اين رويكرد،  .گردد يم

با اين تفاوت كه  ،شود يمگرفته سنجش قراءات به كار 

به  ه باشدبر آن وجود نداشت ياگر نقل قابل اعتماد

. به عنوان شود يمممنوعيت قرائت قرآن با آن تصريح 

و  ابن مجاهد به دنبال تشخيص قرائت صحيح ،مثال

 ، از جهت ميزان اصالت بر اجماع اهل هرها آنسنجش 

شهر بر يك قرائت، سنت بودن قرائت و لزوم اخذ آن از 

به  ).٦٣ص ابن مجاهد،، است (ه عنوان كردرا پيشينيان 

 ،گرفت يمكار  بهرا براي صحت حديث  چه آنعبارتي 

نيز پنجم  سده. در برد يمبراي صحت قراءات نيز به كار 

ابن حزم اندلسي بيان كردند كه چنين  مانند برخي

 بودند كه ر و اصالت ندارند و معتقدندقراءاتي، اعتبا

چيزي جز همين قرائت عاصم  ،قرائت اصيل ابن مسعود

كه رايج در ميان عموم است، نيست و  بن ابي النجود

ج  ،١٣٢١ت (ابن حزم، سهو ناقالن اس يجهنتاختالفات 

   ).٦٥ص ، ٢

صاحب تفسير الفرقان نيز قرائت حفص از عاصم 

را صحيح دانسته است. به عبارتي ديگر، صادقي تهراني 

 يها جنبهكاري به صرف، نحو و  اش يثيحددر نگاه 

ديگر ندارد. هدف ايشان اين نيست كه كل قرائات را 

مختلف ادبي مورد  يها جنبهصحيح دانسته و بخواهد از 

مختلف،  يها جنبهدارد از  مطالعه قرار دهد، بلكه سعي

  قرائت مشهور را تأييد نمايد.

كه  داند يموي هر دو قرائت را ناظر به رواياتي 

، اما چون دو روايت با هم در تعارض اند نمودهنقل 

براي اثبات صحت يك روايت كه قرائت مالك  هستند

و  پردازد يمرا نقل كرده است، به بحث معنايي واژه 

الك را در ديگر آيات قرآن هم همچنين واژه ملك و م

. وي از همه قراين براي دهد يممورد بررسي قرار 

  .گيرد يماثبات قرائت مشهور كمك 

از قواعد فقهي در اثبات، تحليل  يريگ بهرهتواتر و 

  و ترجيح يك قرائت

در تفسير الفرقان، روش و نوع به كارگيري اين  

و « مشاهده كرد؛ توان يم) ٢٢٢(بقره/ سورهقاعده را در 
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 يفَاعتَزِلُواْ النِّساء ف يقُلْ هو أَذً ضِيعنِ الْمح كسلُونَي

حنَّ  ضِيالْموهلَا تَْقرَب تورْنَي يحنَّ  طْهرْنَ فَأْتُوهفَإِذَا تَطَه

نْ حرَيمكثُ أَماللَّه م  ابِيإِنَّ اللَّهالتَّو بيح ينَ و بح

 سؤال ضيح خون باره در تو، از و؛ »نيالْمتَطَهرِ

 رو نيا از است يا آلوده و انباريز زيچ: «بگو ،كنند يم

 ها آن با و! دينك يريگ كناره آنان از ،يقاعدگ حالت در

 شدند، كپا هك يهنگام و! شوند كپا تا د،يننما يكينزد

 زشيآم ها آن با داده، فرمان شما به خدا هك يقيطر از

 را انكپا و دارد، دوست را كنندگان توبه خداوند،! دينك

به دو وجه قرائي » يطهرن« .دارد دوست) زين(

، طاء »يطَهرنَ«، طاء ساكن و هاء مخففه و »يطهرن«

  منصوب و هاء مشدد خوانده شده است.

و ساير  اند كردهقرائت » يطَهرن«كسايي و شعبه 

؛ كسايي و شعبه در احتجاجات اند خوانده» يطهرنَ«قراء 

كه  نويسند يم گونه ينا» يطَهرنَ«خود مبني بر قرائت 

، به معناي »تَطَهّر«اين واژه، برگرفته از فعل مضارعِ 

، بوده است »يتطهرن«غسل كردن است. اصل اين واژه 

 اند دانسته، »طهر«و ساير قراء نيز آن را از فعل 

  ).٨٢/ ٢: ١٤١٧(محيسن، 

ويكرد صادقي تهراني، در ارتباط با دو معيار و ر

  بيان داشت: توان يم گونه ينااختالف قرائت مذكور را 

» يطَهرن«را به صورت » يطهرنَ« واژهبرخي  - ١

مورد نظر و توجه است و در نتيجه  چه آن؛ اند خوانده

، شود يممنجر به ترجيح دادن يك قرائت بر ديگري 

ت هر قرائتي كه با قرائت تواتر آن است، بنابراين بايد گف

  متواتر مخالف و معارض باشد، مطرود است.

هر يك از قرائات معناي  كه ينابا توجه به  - ٢

مخصوص به خود را دارد؛ در نتيجه، ارجح است كه 

  همان قرائت متواتر قرآن را انتخاب كنيم.

بر اساس قواعد فقهي در ارتباط با انتخاب  - ٣

گفت منظور از آن، اين  انتو يم» يطهرن« واژهقرائت 

، داللت بر استمرار خبث و »حتي يطهرن« است كه:

و در نتيجه  كند يمحدث حيض و نه خود حيض، 

 گردد يمحيض دو حدث دارد، اولي با قطع خون زايل 

و هر يك از حدث و  گردد يمو دومي با غسل زدوده 

خود را دارند (صادقي تهراني،  يژهوطهارت احكام 

٣/٣٢٨: ١٣٦٣.(  

تفسير الفرقان نيز با توجه به معناي  مؤلف - ٤

و برگزيدن قرائت با استفاده از روايات نيز » يطهرنَ«

. وي روايت موثق از علي بن كند يماين قرائت را تأييد 

يقطين از اباحسن (ع) را به نقل از وسائل الشيعه 

آميزش پيش از غسل جايز است «كه فرمود:  آورد يم

و اخبار ديگري نيز آمده » ولي پس از آن بهتر است

ابابن عثمان از عبدالرحمان كه : «گويد يماست كه 

، اين روايت و »آميزش قبل از غسل را نهي كرده است

روايات مشابه آن دليل بر مرجوح بودن را دارد و نه 

وافق آيه دال بر م هاي يترواحرام بودن چون آيه و 

  ).٣٤٢/ ٣(همان،  كنند يمجواز 

الفرقان، قرائت  مؤلفبا توجه به تحليل نظرات 

. در نتيجه حكم باشد يم» يطهرن« واژهبرگزيده همان 

جواز را برگزيده است به اينصورت كه: آميزش بعد از 

انقطاع خون، حالل است اگرچه حكم استحباب بر 
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هم مفسر با توجه به  بنابراين در اين آيه غسل است.

تخصص فقهي خود، قرائت مشهور را برتر دانسته و به 

  روايات براي اثبات آن استناد نموده است.

تاكيد بر اصالت قرائت قرآن با اشاره به نقش 

  تفسيري قرائات - تحليلي

 يها گروهدر طيف و  توان يماختالف قرائات را 

برخي اختالف قرائات . ١ متفاوتي تقسيم بندي كرد:

برخي اختالف قرائات . ٢ ؛شوند يمباعث تغيير در معنا 

. ٣ ؛كنند ينمتغييري را در معناي واژه ايجاد  گونه چيه

اختالف قرائات تحليلي براي يك آيه به حساب 

 ها آن؛ اگرچه واژه و يا عنوان اختالف قرائي بر نديآ يم

  ).١٨٥، ١٣٨٦حجتي، شود ( يماطالق 

 يا گونه بهدر برخي از آيات قرآن، اختالف قرائات  

تبييني براي آن آيه را  - است كه قرائت نقش تحليلي

دارد، چگونگي برخورد با اين قبيل از اختالقات به 

روش و رويكرد مورد پذيرش يك مفسر بستگي دارد. 

مطرح كرد، در  توان يمشاهد مثالي كه در اين مهم 

الْمحصنَات منَ النِّساء ِإلَّا  و«: فرمايد يمجايي است كه 

م ما وراء كو أُحلَّ لَ ميكتَاب اللَّه علَك مكمانُيت أَكما ملَ

كذَالالوتَغُواْ بِأَمأَن َتب كمنصينَ غَيم مححافسا  نَيرْ مفَم

و لَا جنَاح  َضةًيفَرِ استَمتَعتُم بِه منهنَّ فَاتُوهنَّ أُجورهنَّ

اَنَ كإِنَّ اللَّه  ضَةِيتُم بِه من بعد الْفَرِيما تَرَاضَيم فيكعلَ

ليعا حاكيمشما بر( شوهردار زنان ) و٢٤(نساء/ ؛»م 

 كمال) اسارت راه از( هك را ها آن مگر) است حرام

 ها ينا) است طالق مكح در ها آن اسارت رايز( يدا شده

 اما. است داشته مقرّر شما بر خداوند هك است يامكاح

 حالل شما يبرا ،)شد گفته هك( ها ينا از ريغ گريد زنان

 هك يحال در دينك ارياخت را آنان خود، اموال با هك است

 هك را يزنان و ديينما يخوددار زنا، از و ديباش دامنكپا

 را ها آن مهر است واجب ،كنيد يم] موقت ازدواج[ متعه

 نييتع از بعد چه آن در ستين شما بر يگناه و. ديبپرداز

 توافق، با توانيد يم بعداً. (يدا كرده توافق گريديك با مهر،

  است. مكيح و دانا خداوند،.) دينك اديز اي مك را آن

اختالف قرائت در اين آيه بدين گونه است كه ابن 

با افزودن عبارت  مسعود، ابن عباس و ابي بن كعب

 فَما: «گويد يمبه قسمتي از آيه كه » إلي أجل مسمي«

أُجورهنَّ،  فَاتُوهنَّ »إلي أجل مسمي«منهنَّ  بِه استَمتَعتُم

ص ، ٤ج ، ١٤١٧(طباطبايي،  اند كردهآن را قرائت 

: ١٣٩٣؛ سيوطي، ٥٢ص ، ٣ج ، ١٣٧٢طبرسي،  ،٢٨٨

؛ فيض كاشاني، ٥/١١٦: ١٣٦٧؛ ابن بابويه، ١٣٩/ ٣

). اصل قرائت ١٧٤: ١٣٨٢؛ شاهين، ٣٣٧/ ٢١: ١٤٠٦

؛ صادقي باشد يم» إلي أجل مسمي«بدون عبارت 

تهراني با توجه به اصالت قرائت قرآن، قرائت اصلي را، 

بدون پذيرش ديدگاه تحليلي ساير قرائات صحيح 

البته بايد افزود، ايشان قرائت دوم را قرائتي  داند يم

نادرست، خالف معنا و بطن آيه و معارض با آن 

و عقد متعه دال بر  باشد يممنظور عقد منقطع  .داند ينم

و به عبارت ديگر به  باشد يمواجب بودن اداي مهر 

استمتاع تعلق دارد نه آميزش و بدست آوردن لذا 

ضاد با آيه نيست و سپس جنسي؛ و اما قرائت دوم، در ت

(صادقي تهراني،  داند يمقرائت ِقرآن را ارحج  اصل

٤٢٥/ ٦: ١٣٦٥.(  
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إِلَّا «؛ باشد يم) ٤٠(توبه/ سورهشاهد مثال ديگر  

الَّذ هإِذْ أَخَْرج اللَّه رَهنَص فَقَد رُوهيثَانفَرُواْ كنَ يَتنص 

لصحبِه لَا تحزَنْ ِإنَّ اللَّه قُولُ يالْغَارِ إِذْ  يإِذْ هما ف ينْاثْنَ

ده بِجنُود لَّم َترَوها و يو أَ هينَتَه علَكيفَأَنزَلَ اللَّه س معنَا

و  ايالْعلْ يلمةُ اللَّه هكو  يالسفْلفَرُواْ كنَ يلمةَ الَّذكجعلَ 

 را او خداوند د،ينكن ياري را او اگر ؛»يمحكزٌ ياللَّه عزِ

 تنها را او ساعات، ينتر مشكل در و( ردك ياري

 رونيب) هكم از( را او افرانك هك هنگام آن) نگذاشت

 شتريب نفر يك و( بود نفر نيدوم هك يحال در ردند،ك

 و بودند، غار در دو آن هك هنگام آن در) نداشت همراه

!» ماست با خدا مخور، غم: «گفت يم خود همراه به او

 او بر را خود) آرامش و( نهكيس خداوند موقع، نيا در

 را او ،كرديد ينم مشاهده هك ييرهاكلش با و فرستاد

 داد، قرار نييپا را افرانك) هدف و( گفتار و نمود تيتقو

 و( خدا سخن و) ساخت مواجه ستكش با را ها آن و(

 مكيح و زيعز خداوند و است) روزيپ و( باال ،)او نييآ

  است.

 اللَّه فَأَنزَلَ«مذكور مربوط به  يهآاختالف قرائت در 

كيسلَ نَتَهيعكه به دو وجه قرائي  باشد يم» ه»كيسنَتَه 

خوانده شده است؛ » علي رسولهسكينَتَه «و » هيعلَ

صادقي تهراني با توجه به قرائت متواتر قرآن وجه 

و اما قرائت ديگر را مخالف و  گزيند يبرمقرائي اول را 

معارض با قرائت متواتر ندانسته است و در بيان و شرح 

: ضماير مفرد در آيه به رسول اكرم (ص)، نويسد يمآن 

 باشد يم) نيزمرجع ضمير ايشان عليهو در ( گردد يمباز 

است كه خداوند بر قلب  اي ينهطمأنو منظور آرامش و 

تواتر قرآن  توجه بهرسول اكرم (ص)، نازل كرد و با 

»كيسلَ نَتَهيعدهد يمرا بر قرائت ديگري ترجيح » ه 

). بنابراين قرائتي كه ٧٨/ ١٣: ١٣٦٥(صادقي تهراني، 

»هولسلي ركينَه عقرائتي تحليلكند يمرا بيان » س ، -

تفسيري است كه به تبيين و روشنگري آيه پرداخته 

  است.

في مشاهده ) نيز چنين اختال١(انفال/ سورهدر 

 قُلِ الْأَنفَالُ للَّه و الرَّسولِ عنِ الَْأنفَالِ كسلُونَي«. شود يم

ب واْ ذَاتحلأَص و يفَاتَّقُواْ اللَّهكنم أَط يو ولَهسر و واْ اللَّهع

 گونه هر و م،يغنا[ انفال درباره تو ؛ از»ينمؤْمننتُم كإِن 

 انفال: «بگو كنند يم سؤال مشخص كمال بدون مال

) فرمان مخالفت( از پس، است امبريپ و خدا مخصوص

 شماست، انيم در هك را ييها خصومت و! ديزيبپره خدا

 مانيا اگر دينك اطاعت را امبرشيپ و خدا و! ديده يآشت

  د.يدار

مفسران در تفسير اين آيه با يكديگر اختالف نظر  

مختلفي است كه  يها قرائتدارند. اين اختالف به جهت 

از  چه آنرسيده است، » اْلأَنفَالِ عنِ كسلُونَي« يهآدر 

اين است كه  آيد يمروايات اهل بيت (ع)، به دست 

» الْأَنفَالِ عنِ كسلُونَي«ايشان اين آيه را نيز به صورت 

گر مانند عبد اللَّه بن مسعود، يد ، بعضياند كردهقرائت 

ن يوقاص و طلحة بن مصرف آن را چن يسعد بن اب

ن يو آن گاه بنا بر ا »النفَاالَ كلونَسئَي: «اند ردهكقرائت 

. در قرائت مشهور زائد است »نع« كلمه :اند قرائت گفته

گفت:  بايست يم» الَْأنفَالِ عنِ كسلُونَي«طبق قرائت 

منظور از انفال، اموالي است كه بدون جنگ از 
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و زميني است كه صاحبانش  آيد يمدارالحرب به دست 

ميراث كسي  نامند يمرا فيء  ها آنو  كنند يمتخليه  را آن

متعلق به خدا، رسول و جانشينان  ها يناكه وارث ندارد 

، غنائم كنند يماوست و در هر راهي كه بخواهند مصرف 

بدر نيز مخصوص پيامبر (ص)، بود و قرائت اهل بيت 

قرائت صحيحي است. » اْلأَنفَالِ عنِ كسلُونَي«(ع)، 

  ).١١٨/ ١٢(همان، 

 توان يمكه در بيان قرائت اهل بيت (ع)،  يا نكته 

عنوان كرد اين است كه اين دسته از قرائات نقش 

و در تعارض با يكديگر نيستند؛  كنند يمتحليلي را ايفا 

  .اند زدهگويا اهل بيت (ع) به تفسير آيه دست 

  رواياتترجيح قرائت با تكيه بر 

معيار روايي، از جمله ديگر معيارهاي مورد 

الفرقان، در ترجيح يك قرائت است،  مؤلفپذيرشِ 

نقش روايات رسيده از اهل بيت (ع)، در تفسير قرآن را 

منجر به . ١ عنوان كرد: توان يمدر حول چند محور 

برخي از . ٢ تفاسير مأثور شده است؛ يريگ شكل

ري خود به روايات مفسران در جهت صحت آراي تفسي

ديگر از مفسران، بخشي از  يا عدهو  اند جستهاستناد 

روايات، . ٣ ؛اند دادهتفسير خود را به روايات اختصاص 

شاخصي براي ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر و يا 

و بدست آوردن قرائت صحيح،  باشد يمقرائت نادرست 

  معنا و مقصود واقعي خداوند خواهد بود.منجر به كشف 

 سورهبه  توان يمدر ارتباط با عنوان ذكر شده  

 هاياَد أُخْفكأَةٌ يإِنَّ الساعةَ ءات«داشت:  ) اشاره١٥(طه/

 زيرستاخ قطع ؛ به طور»يتَسعبِما  نَفْسِ كلُ يلتُجزَ

 در سك هر تا نم،ك پنهان را آن خواهم يم! آمد خواهد

  شود. داده جزا خود، وششك و يسع برابر

كه  باشد يم، »هايأُخْف اَدكأَ« واژهاختالف قرائت در  

به دو وجه قرائي خوانده شده است. نافع، ابن كثير، 

به ضم » هايأُخْف« واژهكسايي و ابن عامر همزه در 

به نصب همزه  را آنديگر  يا عدهو  اند كردهقرائت 

؛ ٣٤٨: ١٩٨٨(ابن مجاهد،  اند كردهقرائت » اَخفيها«

؛ ابن الباذش، ٨٢: ١٩٣٠؛ داني، ١٢٠: ١٤٢٧قرطبي، 

 يهآمفسر بعد از ذكر اختالف قرائات در  ).٤٩٨: ١٤٣٠

خود را بر انتخاب قرائت اعالم  يرأمذكور، بالفاصله 

» هايأُخْف اَدكأَ«و نظر ارجح را پذيرفتن قرائت  دارد يم

  . داند يمبه ضم همزه 

از نظر وي عادت عرب اين بود كه هرگاه 

: گفتند يمدر كتمان چيزي مبالغه كنند،  خواستند يم

و مقصود اين است كه به كسي » كتَمته حتي من نَفسي«

نخواهم گفت. به اين ترتيب خداوند متعال نيز حداكثر 

(اخفيها كل نَفسي)  واژهمبالغه را در اخفاي قيامت، با 

بيان كرده است و در ارتباط با ترجيح قرائت متواتر به 

: جويد يمارد شده از اهل بيت (ع)، تمسك روايات و

و » هايأُخْف اَدكروي ابن عباس: قراء ابي جعفر (ع)، أَ«

عن جابر عن ابي «نيز از جابراين چنين نقل شده است: 

؛ حاكم ٤٩/ ١٠: ١٤١٢(طبري، » هايأُخْف اَدكجعفر (ع) أَ

؛ صادقي ٤٦/ ٣: تا يب؛ طوسي، ٤٢: تا يبنيشابوري، 

 ).٦٢/ ١٩: ١٣٦٥تهراني، 

بيشترين معياري كه مورد توجه مفسر الفرقان در  

 يريگ بهرهترجيح يك قرائت بر ساير قرائات بوده است، 
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 سوره. مثال ديگر در اين مهم، باشد يماز روايات 

كه ترجيح قرائت متواتر با تكيه بر  باشد يم) ١(مريم/

عص، به سه يهك ؛»عصيهك«روايات انجام گرفته است. 

قرائي خوانده شده است؛ قرائت مشهور و متواتر وجه 

. حمزه، اعمش، باشد يم» صاد كاف، ها، يا، عين،«

؛ وجه اند كردهقرائت  گونه يناطلحه، ضحاك و عاصم 

كه با » كاف، ه، ي، عين، صاد«دوم قرائي به صورت 

و نصب يا قرائت شده است، وجه سوم قرائت  كسرها

و نصب يا،  ها ضم، شدبا يم» صاد كاف، ه، ي، عين،«

 اند خواندهزهري، ابن جرير و كسايي وجه سوم را 

؛ ابن خالويه، ٢٧٤: ١٤٠٧؛ دمياطي، ٨٤: ١٩٣٠(داني، 

). صادقي تهراني، ٨٥٤: ١٤٣٠؛ ابن زنجله، ٤٢٥: ١٤٢١

در ترجيح قرائت متواتر و يا همان وجه اول، معتقد 

 قرائت متواتر و مشهور، قرائت به كه ييجا آناست از 

مورد نظر و توجه است، همين  چه آن باشد يموجه اول 

وجه بوده و در اثبات صحت قرائت برگزيده خود به 

  .كند يمروايات نيز استناد 

اخرج ابن مردويه عن «در روايات آمده است:  

، فحدث عن اباصالح عن »كهيعص«الكلبي انه سئل عن 

ام هاني عن رسول اهللا (ص)، قراء: كاف، ها، يا، عين، 

: تا يب، حاكم نيشابوري، ٢٨٥/ ٤: ١٩٩٣صاد (سيوطي،

رواه قمي : «خوانيم يم گونه ينا). در روايتي ديگر ٢٥

اسماء اهللا منقطعه و اما قراء  عن ابي عبداهللا (ع)، هذه

/ ٤: تا يب، كاف، ها، يا، عين، صاد (طوسي، »كهيعص«

). ٤/٥٦٤: ١٩٩٣، سيوطي،٤٥/ ١٢: ١٤١٢؛ طبري، ٥٢

بيانگر صحت و ترجيح قرائت مشهور و متواتر روايات، 

  است.

) شاهد مثال ديگري در ارتباط ٣(عنكبوت/ سوره 

 نَ من قَبلهِميتَنَّا الَّذو لَقَد فَ«: باشد يمبا معيار ذكر شده 

 ؛ ما»ينالْكاذبِعلَمنَّ ينَ صدقُواْ و لَياللَّه الَّذعلَمنَّ يفَلَ

 را ها ينا و( ميآزمود بودند آنان از شيپ هك را يسانك

 هك يسانك درباره خدا علم ديبا) كنيم يم امتحان زين

  ابد.ي تحقق گويند يم دروغ هك يسانك و گويند يم راست

به دو وجه قرائي خوانده شده » علَمنَّيفَلَ« واژه 

و برخي » علَمنَّيفَلَ«به نصب يا و الم  يا عدهاست؛ 

، اند نمودهبه ضم يا و كسر الم قرائت » فَلَيعلمنَّ«ديگر 

(ابن  باشد يمقرائت مشهور آيه به نصب يا و الم 

). در برخي از آيات قرآن افعال به ٥٤/ ٣: تا يبجزري، 

. صادقي اند شدهدو صورت معلوم و مجهول قرائت 

و در ادامه به ذكر  گزيند يبرمتهراني قرائت اول را 

في الكافي و روي عن : «پردازد يمروايت وارده 

و در جايي ديگر  »اللَّه علَمنَّي(ع)، قراء: فَلَ يرالمؤمنينام

، بنصب الياء و »فليعلمن«لي (ع)، قراء: ع«آمده است: 

نصب الالم و هو مروي عن جعفر بن محمد و محمد بن 

  ).٢٣/١٦: ١٣٦٥(صادقي تهراني، » عبد اهللا بن حسن

از جمله معيارهايي كه در تفسير قرآن مورد توجه  

مفسراني از جمله صادقي تهراني قرار گرفته است، 

 كه ينابر ؛ روايات عالوه باشد يمروايات اهل بيت (ع) 

در  پردازند يمخود  مؤثردر تفسير قرآن به ايفاي نقش 

  ترجيح قرائات نقش بسزايي دارند.
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  از سياق در ترجيح قرائت يريگ بهره

از جمله ديگر معيارهاي مورد توجه در ترجيح  

از  يريگ بهره، باشد يميك قرائت، بهره گيري از سياق 

 توان يمسياق به اين معنا نيست كه صرف تكيه بر سياق 

به عنوان  تواند يمقرائت صحيح را پيدا كرد، بلكه سياق 

  يك معيار ترجيحي و يا تأييدي نقش خود را ايفا كند.

 سورهبه  توان يمدر ارتباط با اين مهم،  

لَاء نَ ءامنُواْ أَ هؤُيالَّذ قُولُيو «)، اشاره كرد: ٥٣(مائده/

أَيالَّذ دهج واْ بِاللَّهمينَ أَقْسانهِمم علم مكِإنهم  بِطَتح

 اند آورده مانيا هك ها آن؛ »نيأَعمالُهم فَأَصبحواْ خَاسرِ

 تينها با هك هستند ها همان) منافقان( نيا ايآ« :گويند يم

 چرا! (هستند؟ شما با هك ردندك ادي سوگند دكيتأ

 نابود اعمالشان) ،يآر!)» (د؟يرس نجايا به ارشانك

  .شدند اركانيز و گشت،

به دو وجه قرائي (يقولُ با رفع الم و » يقُولُ« واژه 

يقولَ با نصب الم) قرائت شده است؛ قرائت مشهور آيه 

با رفع فعل مضارع است (ابوالعالءعطار، » ويقولُ«

فعل ). ابوعمرو (و يقولَ) را با نصب ٤٧١/ ٢: ١٤١٤

). در ٢٥٤، تا يبمضارع خوانده است (ابن جزري، 

صاحب تفسير الفرقان به ذكر اختالف قرائت در ارتباط 

مذكور پرداخته شده است و قرائت (ويقولُ) را  واژهبا 

با توجه  نويسد يمقرائت مشهور و ارحج دانسته است و 

نَ يها الَّذيأَي: «فرمايد يم ٥١ يهآبه اينكه خداوند در 

اء يبعضُهم َأول اءيأَول يهود و النَّصاريءامنُواْ لَا تَتَّخذُواْ الْ

 يهديإِنَّ اللَّه لَا  م فَإِنَّه منهمكتَولهم منيو من  بعضٍ

 مالْقَومو هودي! يدا آورده مانيا هك يسانك ي؛ ا»ينالظَّال 

 انتخاب) خود گاه يهتك و دوست و( يولّ را ينصار

 با شما از هك يسانك و گرنديديك ياياول ها آن! دينكن

 تيخداوند، جمع هستند ها آن از نند،ك يدوست آنان

، خداوند مسلمانان را از كند ينم تيهدا را اركستم

نيز  ٥٢ يهآو در  كند يمدوستي با يهود و نصاري منع 

سرِعونَ يقُلُوبِهِم مرَض  ينَ فيالَّذ يفَترَ«آمده است: 

يف يقُولُونَ نخْشيهِم ائرَةٌيأَن تُصنَا دس بأَن  يفَع يأْتياللَّه 

 يما أَسرُواْ ف يعلصبِحواْ يبِالْفَتْحِ َأو أَمرٍ منْ عنده فَ

 هِمأَنُفسميشانها دل در هك را يسانك) يول( ؛»يننَاد 

 بر ،)آنان با يدوست( در هك بيني يم است يماريب

 ترسيم يم: «گويند يم و ،گيرند يم يشيپ گريديك

 ها آن كمك به ازين و( فتديب اتفاق ما يبرا يا حادثه

 يگريد حادثه اي يروزيپ خداوند ديشا!)» ميباش داشته

 نيا و اورديب شيپ) مسلمانان نفع به( خود يسو از

؛ در !گردند مانيپش داشتند، پنهان دل در چه آن از دسته،

اين آيه خداوند به واكنش مسلمانان نسبت به موضوع 

مستأنفه  جملهو يك  كند يممطرح شده در آيه اشاره 

گفت: قرائت  توان يمبا توجه به آيات قبل  و باشد يم

(صادقي  باشد يم ييدتأقرائت مشهور مورد » يقولُ«

). نقش آفريني سياق به صورت ٥٥/ ٩: ١٣٦٥تهراني، 

جزئي است، در مثال مذكور نقش سياق، نقش مويدي 

كه قرائت متواتر را مورد تأييد قرار  يا گونه؛ به باشد يم

و سياق سوره، آيه، جمله و كلمه در اختيار  دهد يم

  قرائت نقش دارند.

 سورهنقش سياق در ترجيح قرائت، نيز در  

 يعل سلَام«)، قابل تبيين است. ١٣٠صافات/(
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، به دو »ياسين الْ«ِ واژه. ياسينال بر ؛ سالم»ياسين إِلْ

با كسر همزه  را آنوجه قرائي خوانده شده است، برخي 

قرائت » آل ياسين«و برخي با مد همزه  »ياسين إِلْ«

  ).١٩٩/ ٢٥: ١٣٦٥(صادقي تهراني،  اند كرده

» آل ياسين«ابن عامر، نافع، ورش، يعقوب، قرائت  

(ابن خالويه، » ياسين آل«و برخي ديگر  اند خوانده

قابل توجه در تفسير الفرقان اين  نكته). ٢٢٧: ١٤٢١

قرائت  است كه صادقي تهراني اگر چه از هر دو

و  كند يمدر كتاب خود ياد » و آل ياسين ياسين الْ«ِ

، اما دهد يمر قرائت ديگر ترجيح را ب» ياسين الْ«ِقرائت 

  . داند يمقرائت ديگر را نيز قابل قبول 

كه همان قرائت » ياسين الْ«وي در ترجيح قرائت 

با سياق آيات  چه آن: «گويد يممشهور و متداول است، 

و بر يك  باشد يم» ياسين الْ«ِسازگار است قرائت 

چرا كه  شخص داللت دارد و نه بر يك خانواده و گروه

(صادقي » ينالْمؤْمن عبادنَا منْ إِنَّه: «فرمايد يمدر ادامه 

اين اختالفات تفسيري را  يشهر). ٢٢٥/ ٢٥تهراني، 

رسم - ١دسته بندي كرد:  توان يمتحت دو عامل 

اختالفات قرائي ناشي از آن؛ شواهد متني - ٢مصحف 

همچون سياق آيات عاملي براي تعييين و ترجيح يك 

  بر ساير قرائات است. قرائت

از نظرات ساير مفسران در معرفي  يريگ بهره

  اختالف قرائات و ترجيح قرائت

از نظرات ديگر مفسران در معرفي و  يريگ بهره 

ترجيح قرائت، از ديگر معيارهايي است كه مفسر با 

. با پردازد يمقرائت مورد نظر  ارائهبه  ها آنمراجعه به 

به تبيين اين موضوع  توان يم) ٧٣توبه/ سورهتوجه به (

و اغْلُظْ  نَيفَّار و الْمنَافقكجاهد الْ يالنَّبها يأَي«رسيد. 

 با! امبريپ ي؛ ا»ريو بِئْس الْمص و مأْوئهم جهنَّم هِميعلَ

! ريبگ سخت ها آن بر و ن،ك جهاد منافقان و افرانك

  دارند. يسرنوشت بد چه و است جهنم گاهشانيجا

به دو وجه » نَيالْمنَافق و فَّاركالْ جاهد«فوق  يهآدر  

المنافقين را با واو  واژه يا عدهقرائي خوانده شده است؛ 

»داهكالْ جفَّار و قنَافبا باء  را آن يا عدهو » نيالْم»داهج 

. صادقي تهراني، براي اند كردهقرائت » نَيلْمنَافقبا فَّاركالْ

معرفي اين اختالف قرائي از كتب ديگري بهره گرفته 

. كتبي كند يماست و اختالف قرائت را از قول آنان نقل 

كه ايشان در تبيين اختالف قرائي به آنان استناد جسته 

امالي - ٣ يقمتفسير - ٢نور الثقلين - ١است شامل: 

تن و آن را با يك م باشد يممجمع البيان - ٤ يطوس

از امام صادق (ع)، روايت : «كند يمواحد از آنان نقل 

است » جاهد الكُفّار والمنافقين«شده است كه نزول آيه 

 گونه ينابه واو عطف و حضرت (ع)، در بيان معني آن 

رسول خدا (ص)، با كفار و جهاد كرد و علي «فرمودند: 

ع) مثل جهاد رسول خدا ( يعل(ع)، با منافقين و جهاد 

(ص) استم و در حقيقت معني اين است كه، اي پيامبر 

(ص)، تو با نفس نفيس خود با كفار جهاد كن و علي 

كن بعد از تو به جهاد با منافقين بپردازد.  مأمور(ع) را 

نيز ذكر » بِالمنافقين«در اين كتب نيز قرائت غير مشهور 

و  اند داشته شده است و مفسران به آن نگاهي گذرا

(صادقي  اند نكردهتبييني را در اين خصوص، ذكر 

  ).٢٢٥/ ١٣: ١٣٦٥تهراني، 
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)، ١١٨(توبه/ سورهشاهد مثال ديگر در اين مهم،  

إِذَا ضَاقَت  يحتخُلِّفُواْ نَ يالثَّلَاثَةِ الَّذ يو عل«. باشد يم

فُسهم و هِم أَنيهِم الْأَرض بِما رحبت و ضَاقَت علَيعلَ

 تُوبواْيهِم ليه ثُم تَاب علَيظَنُّواْ أَن لَّا ملْجأَ منَ اللَّه ِإلَّا إِلَ

 ابالتَّو وه إِنَّ اللَّهاز( هك نفر سه آن) نيهمچن(؛ »يمالرَّح 

 با مسلمانان و( جستند، تخلّف) كتبو جنگ در تكشر

 همه با نيزم هك حد آن تا) نمودند، رابطه قطع آنان

 ش،يخو وجود در) يحتّ( شد تنگ ها آن بر وسعتش

 دانستند) هنگام آن در( يافتند ينم خود يبرا ييجا

 خدا سپس ستين او يبسو جز خدا از يپناهگاه

 قيتوف آنان به و( نمود، ها آن حال شامل را رحمتش

  است. مهربان و يرپذ توبه اريبس خداوند نندك توبه تا) داد

، به دو وجه قرائي خوانده شده »خُلِّفُواْ« واژه 

 يا عده، و »خُلِّفُواْ«با تشديد الم  را آن يا عدهاست، 

تفسير  مؤلف. اند كردهقرائت » خالَفّوا« را آنديگر 

 واژهالفرقان براي تحليل و معرفي اختالف قرائت 

از كتبِ احتجاج طبرسي، تفسير عياشي، مجمع » خُلِّفُواْ«

البيان، نورالثقلين بهره گرفته است و به بيان اختالف 

كوتاه به تفسير آيه، قرائت  يا شارهقرائت پرداخته و با 

به » خُلِّفُواْ«. معناي گزيند يبرممشهور و متواتر را 

معناي عقب افتادن است و در جنگ تبوك به معناي 

ب افتادن در اين جنگ است و گناهي نيست كه نياز عق

به » خالَفُوا« كه يحالبه توبه كردن داشته باشد، در 

را بايد پذيرفت  چه آنو  باشد يممعناي مخالفت كردن 

  ).٣٢٦/ ١٣: ١٣٦٥، . (صادقيباشد يم» خُلِّفُواْ«قرائت 

و نظر مفسر الفرقان در ارتباط با اختالف  يرأ 

به  ها آنت ساير مفسران بوده و به تبع قرائت، تابع نظرا

و در تحليل  پردازد يمتأكيد قرائت متواتر و مشهور 

) ديدگاه و نظري را ٧٣(توبه/ يهآقرائت غير مشهور در 

)، ضمن بيان اختالف ١١٨و در (توبه/ كند ينمارائه 

 ارائهقرائت از كتب ديگر به صورت جزئي و گذرا به 

در اين اختالف  كه آن . نكته مهمپردازد يمنظر خود 

قرائات يك جانشيني و ابدالي صورت گرفته كه منجر 

  به تبديل حروف و حركات به يكديگر شده است.

تحت معيار مذكور  را آن توان يممثال ديگري كه  

كه مفسر در معرفي  باشد يم) ١٦(اسراء/ يهآقرار داد، 

نظرات ديگر  ارائهاختالف قرائات و نيز ترجيح آن به 

ةً أَمرْنَا يقَرْ كو إِذَا أَردنَا أَن نهْل«كتب پرداخته است: 

ترفايمقُواْ  هلَ ها يففَفَسقَّ عا يفَحرْنَاهملُ فَدا الْقَوه

مكهال را ياريد و شهر ميبخواه هك ي؛ هنگام»رًايتَد 

 ثروتمندان و( »نيمترف« يبرا را خود اوامر نخست م،ينك

 هك يهنگام سپس ،داريم يم انيب ،جا آن) شهوت مست

 ها آن افتند،ي مجازات استحقاق و برخاستند مخالفت به

  .كوبيم يم درهم شدت به را

مذكور با  يهآمفسر بعد از ذكر اختالف قرائت در  

تمسك به تفاسيري مانند: نورالثقلين، مجمع البيان و 

، به دو وجه »هايمترف« واژه: «نويسد يمتفسير عياشي 

 اند خواندهبا تخفيف راء  را آن يا عدهخوانده شده است، 

»ترفايماند خواندهبه تشديد راء  را آنديگر  يا عدهو » ه 

» هايمترف«و در ادامه قرائت متواتر و مشهورِ » مترّفيها«
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(صادقي تهراني، » را قرائت ارجح خود قرار داده است

٢٢٢/ ١٩: ١٣٦٥.(  

  گيري نتيجه

صادقي تهراني در انتخاب قراءات،  مؤلفهشاخص و 

و در  باشد يمقرائت مشهور و متواتر حفص از عاصم 

تمامي موارد اختالف قرائي، با ترجيح آن بر ساير 

. ارزيابي كند يمخود را بيان  يرأقرائات مذكور، نظر و 

مفسر در اختالف قرائات، در موارد ذيل  رويكردهاي

  :گردد يمخالصه 

مفسر از پرداختن به اختالف قرائات به طور . ١

و تنها در برخي موارد به  كند يمگسترده خودداري 

  .زند يمدست  ها آنتحليل 

نقد ايشان نسبت به ساير اختالف قرائات كوتاه . ٢

و اين خود عاملي براي كمتر پرداختن  باشد يمو گذرا 

  .باشد يمبه موارد اختالف قرائي در تفسيرش 

رواياتي كه بيانگر روايتي غير از قرائت مشهور  .٣

  .كند يمباشد را بشدت رد 

با توجه به اينكه نمايانگر دو  گاهي دو قرائت را. ٤

  .گزيند يبرممعناي مختلف است، 

مورد نظر  يها مالكمعيار و  ينتر مهمبرخي از 

از آنان به ترجيح قرائت  يريگ بهرهمفسر كه با تكيه و 

، عبارتند از: ترجيح يك قرائت و زند يممشهور دست 

نقد ديگر قرائات با تكيه بر ديگر آيات قرآن، تواتر و 

تحليل و ترجيح  - از قواعد فقهي در اثبات يريگ بهره

از سياق در ترجيح قرائت،  يريگ بهرهيك قرائت، 

  ترجيح قرائت با تكيه بر روايات.

به كارگيري صادقي  يها روش كه يناسخن آخر 

رجيح يك قرائت بسيار متفاوت و متنوع تهراني در ت

كه براي بيان ترجيح قرائات مورد پذيرش خود  باشد يم

استناد جسته و احتجاجات خود را بر اساس  ها آنبه 

  استوار نموده است. ها آن
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