
٩٧پیاپیۀ، شمار٢، شماره تمشهو ، سال چهلعلوم قرآن و حدیثهایی دررهیافت
١٦٥- ۱۸۷، ص١٣٩٥پاییز و زمستان

*طبري و اختالف قرائت در آیات االحکام عبادي

روح الله نجفیدکتر
استادیار دانشگاه خوارزمی
Email: rnf1981@yahoo.com

چکیده
پردازد و نشان میری با پدیده اختالف قرائت در ذیل آیات االحکام عبادیمقاله حاضر به بررسی نحوه تعامل طب

های شاخص و متقّدم تفسیر نگاری، به نیکی برای خویش، حّق داوری و اختیار از چهرهدهد که وی به عنوان یکیمی
ه صـورت مطلـق اختیـار نمودن وجهی از میان وجوه متعّدد قرائات را قائل است. بدینسان مفّسر ما گاه یک قرائت را ب

نهد. (گزینش مطلق) گاه نیز از میان دو قرائت مختلـف، کنار می-به صراحت یا به تلویح-کرده و قرائت مقابل آن را 
راند. (گزینش نسبی) در مواضعی هم، هر دو های مجاز نمییکی را ترجیح داده ولی قرائت مرجوح را از عرصه قرائت

گزینش) افزون بر این سه، گـاه دهد. (پذیرش بیها، انتخابی انجام نمیرده و میان آنقرائت مختلف را صواب تلّقی ک
طبری صرفًا به گزارش اختالف قرائت اکتفا نموده بی آنکه در این باره داوری خود را بیان دارد. از دیگر سو، مفّسـر مـا 

جماع قاریان معتبر، استفاضه و شـهرت جوید: ابرای گزینش مطلق یا نسبی یک قرائت به معیارهای ذیل استشهاد می
بیـانی، روایـات سـبب نـزول، -تفسیری آیه، ضـوابط نحـوی-قرائت، رسم الخّط مصاحف مسلمانان، اتقان معنایی
ترین و پرکـاربردترین معیـاری تر ومشهورتر. و در این میان، مهمروایات حکایتگر قرائت رسول (ص) و گویش فصیح

خواند.می» حّجت«د بدان تکیه دارد، اجماع قاریانی است که وی ایشان را های خوکه مفّسر ما در داوری
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مقدمه

تردیـد پژوهان بوده است و در این میان بیهای مختلف از متن قرآن از دیر باز مورد عنایت قرآنخوانش
، بـه دلیـل »جامع البیـان عـن تأویـل آی القـرآن«هـ) در تفسیر ۳۱۰(م » بن جریر طبریابوجعفر محمد«

اهمّیتـی در خـور دارد. -یعنی مرحله پیش از شهرت یافتن نظام قرائـات سـبعه –موقعّیت تاریخی خویش 
ائت تعامل ، به چه سان با پدیده اختالف قر»جامع البیان«مقاله حاضر در پی آن است تا دریابد که نگارنده 

نموده و از کدام معیارها برای اختیار قرائت، بهره جسته است؟
از دیگر سو با توجه به گستردگی و پراکندگی وجوه قرائت در بیشتر آیات قرآن و لزوم محدود شدن دامنه 

گـردد. پیداسـت کـه پدیـده اخـتالف به عنوان محدوده کار تعریف می» آیات االحکام عبادی«این تحقیق، 
تـری برخـوردار اسـت. بـه هـر ت در عرصه آیات االحکام به دلیل پیامدهای عملی آن، از اهمّیت فزونقرائ

و در ١است» حّج «و » روزه«، »نماز«، »طهارت«، آیات »آیات االحکام عبادی«تقدیر، مراد مقاله حاضر از 
اند:شناسایی گردیده» آیات االحکام عبادی«این راستا، آیات ذیل به عنوان 

ـــــ ، ۱۸۷، ۱۸۵-۱۷۷،۱۸۳، ۱۵۸، ۱۵۰-۱۴۴،۱۴۸-۱۴۲، ۱۲۸، ۱۱۵،۱۲۵-۱۱۴، ۴۳، ۲۱ره: (بق
، ۶، ۲)، (مائده: ۱۰۳-۱۰۱، ۴۳)، (نساء: ۹۷-۹۶)، (آل عمران: ۲۳۸-۲۳۹، ۲۰۳-۲۲۲، ۱۹۶-۲۰۰

-۱۷، ۱۱، ۵)، (توبـه: ۱۱)، (انفـال: ۲۰۵-۲۰۴، ۳۱، ۲۹)، (اعـراف: ۹۲،۱۶۲)، (انعـام: ۹۴-۹۷، ۵۸
-۲۵)، (حـّج: ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۴)، (طه: ۱۱۰، ۷۹-۷۸)، (اسراء: ۹۸)، (نحل: ۱۱۴، (هود: )۸۴، ۲۸، ۱۸
ــون: ۷۷، ۳۶-۳۷، ۳۲-۳۴، ۳۰ ــان: ۹، ۲)، (مومن ــتح: ۱۷)، (لقمــان: ۱۸-۱۷)، (روم: ۴۸)، (فرق )، (ف
-۲)، (مزّمـل: ۱۸)، (جـّن: ۳۴-۲۳)، (معارج: ۱۰-۹)، (جمعه: ۴۹-۴۸)، (طور: ۴۰-۳۹)، (ق: ۲۷

).۲)، (کوثر: ۵-۴(ماعون: ،)۵)، (بّینه: ۴، (مدّثر: )۲۰، ۴
بررسی تک تک این آیات روشن ساخت که طبری در مجموع، چهل مورد اختالف قرائت در ذیـل ایـن 

٢آیات گزارش کرده است.

، »پذیرش بدون گـزینش«، »گزینش نسبی«، »گزینش مطلق(«بندی چهارگانه اینک بر وفق یک تقسیم
پردازیم. پیداست که نگارنده، هر جا به تقریر نحوه تعامل طبری با وجوه قرائات می») گزارش بدون داوری«

کند.که نیاز بیند، از حاشیه و نقد دریغ نمی

» شـرایع «محقـق حلّـی در   –به عنوان نمونـه –چنانکه . اندطرحهاي دیگري نیز این درباره مطرح شده و یا قابل يبندتقسیم.1
ضمن تقسیم ابواب فقه بر چهار بخش، بخش نخست را به عبادات اختصاص داده و ذیـل آن از ایـن عنـاوین دهگانـه بحـث      

)7/ 1نموده است: طهارت، صاله، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر (حلّی، 
غیر فقهی اسـت کـه   هاآنگنجد و جمالتی دیگر از یمه جمالتی از آیات ذکر شده فقهی است و در زمره آیات االحکام گا. 2

مقاله حاضر صرفاً به وجوه قرائت در قسمت فقهی آیات نظر دارد.
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»گزینش مطلق«هاي نمونه

ی...«-۱ ِخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهیَم ُمَصًلّ اِس َو َأْمنًا َو اَتّ )۱۲۵(بقره: » َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثاَبًة ِللَنّ
و » امـر«، بـه دو صـورت »اّتخذوا«) در ذیل این آیه، از اختالف در خوانش فعل ۷۴۴-۱/۷۴۵طبری (

و » فـتح خـاء«دهد. از میان قاریان هفتگانه، نافع و ابن عامر به خبر می-»اّتَخذوا«و » اّتِخذوا«-» ماضی«
دارد کـه قرائـت فـتح، آیـه مزبـور بیـان مـی) بر وفـق ۱۶۹اند. (ابن مجاهد، خوانده» کسر خاء«دیگران به 

را بـه عنـوان محـّل نمـاز گـزاردن اّتخـاذ » مقام ابـراهیم«خداوند، خانه کعبه را مرجع مردم قرار داد و مردم 
کند بی آنکه نمودند. بدینسان غایت داللت آیه، مشروعّیت و مطلوبیت نمازگزاردن در مقام ابراهیم جلوه می

، به وضـوح، نمـازگزاردن »اّتِخذوا«استخراج نمود. اّما بر وفق قرائت کسر، فعل امر بتوان وجوب آن را از آیه
گرداند.را واجب می» مقام ابراهیم«در 

)۱/۷۴۵کند. (طبری، معرفی می» صواب«، قرائت به کسر خاء را »جامع البیان«در این میان صاحب 
فق آن عمـربن خّطـاب در گفتگـویی بـا پیـامبر جوید که بر وو در توجیه این اختیار، به خبری استشهاد می

کند که ای کاش، مقام ابراهیم، به عنوان جایگاه نماز انتخاب گردد و سـپس بـه دنبـال ایـن (ص)، آرزو می
)۷۴۴/ ۱(همان، شود.نازل می» و اّتخذوا من مقام ابراهیم مصّلی«آرزوی عمر، آیه 

و عـالوه بـر آن، بـه روایـت دیگـری هـم استشـهاد دانـد مفّسر ما این روایت منقول را خبری ثابت می
) ۱/۷۴۵قرائت نمـوده اسـت. (همـان، » و اّتِخذوا«جوید که بر وفق آن، پیامبر (ص) این آیه را به شکل می

والصواب من القول و «کند. تعبیر بدینسان طبری با استشهادهایی روایی، قرائت مختار خویش را توجیه می
دهد که وی ایـن قرائـت را بـه شـکل مطلـق (همان) نشان می» خذوا بکسر الخاءالقراءه فی ذلک عندنا واتّ 

ای از مفّسـران کـه قـول ایشـان را برگزیـده و آن را صـواب اختیار نموده است. به عالوه وی در بیان قول پاره
َخذوا«کند که ایشان، قرائت خواند، (همان) تصریح میمی )۷۴۴/ ۱دانند. (همان، را مجاز نمی» اتَّ

فـراهم » اّتِخـذوا«ای ظّنـی بـرای قرائـت با این همه به باور نگارنده، مستندات روایی طبری، تنها قرینه
توان قرائت مقابل را به کنار نهاد. در نتیجه، صواب بودن هـر یـک از دو وجـه آورند و با قرینه ظّنی، نمیمی

به فـتح خـاء، از نظـر بالغـت و شـیوایی مزبور را باید محتمل شمرد. افزون بر این شاید بتوان گفت قرائت 
که به دنبال هم در این آیه -عهدنا«و » اّتخذوا«، »جعلنا«سخن ترجیح دارد. چون مطابق این قرائت، افعال 

در میـان دو فعـل » اّتِخـذوا«دهند، اما مطابق قرائت جّر، فعل امـر هر سه از گذشته خبر می–اند قرار گرفته
کند.ای گسست را تداعی میگیرد و گونهخبری قرار می

یَها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت...«-۲ )۱۴۸(بقره: » َوِلُکٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّ
(یعنـی » وجهـه«با اضافه شدن کّل به » لکلٍّ وجههٌ «) در ذیل این آیه از خوانش متفاوت ۲/۴۱طبری (
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کنـد (مختصـر فـی شـواّذ عباس معرفی میابندهد. ابن خالویه وجه اخیر را قرائت خبر می») لکِلّ وجههٍ «

).۱۰القرآن، 
بن کعب آیه مورد بحث را به ) چنانکه ابّی ۶۵؛ ابن قتیبه، ۱/۸۵است. (فّراء، » قبله«به معنای » الوجهه«

قرائـت نمـوده اسـت. » و لکلٍّ جعلنا قبلـًه...«و عبدالله بن مسعود آن را به صورت » ولکلٍّ قبلٌه...«صورت 
لکـِلّ «ای اسـت. امـا قرائـت یعنی برای پیروان هـر دینـی قبلـه» لکلٍّ وجههٌ «) بدینسان ۱/۲۱۲(الخطیب، 

شود که کالم فاقد معنی شود. چون در ایـن فـرض، سبب می-دارد) بیان می۲/۴۱چنانکه طبری (-» وجههٍ 
نسبت دادن کالمی شود که قرائت مزبور از آنجا که به خبر آن کالم کامل نیست. بدینسان مفّسر ما بر آن می

لکلٍّ «) نیز قرائت ۱/۱۶۲انجامد، جایز نیست. (همان) پیش از طبری، اخفش اوسط (معنا به خداوند میبی
را ناشدنی و غیر جایز خوانده است.» وجهه
یَها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت...«-۳ )۱۴۸(بقره: » َوِلُکٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّ

). به گفته ابـن ۲/۴۱دهد (خبر می» موّال «به صورت » موّلی«خوانش متفاوت طبری در ذیل این آیه، از
» مـوّلی«و شـش قـاری دیگـر بـه وجـه » مـوّال «) از میان قاریان هفتگانه، ابن عامر به وجـه ۱۷۲مجاهد (

و » مـوّلی«) و ۱/۸۵(اقبـال) اسـت. (نـک: فـراء، » روی آوردن«در این آیه به معنـای » التولیه«اند. خوانده
هستند.» وّلی یوّلی«از فعل » اسم مفعول«و » اسم فاعل«به ترتیب » موّال «

) و در توجیـه ایـن اختیـار ۲/۴۱خوانـد (طبـری، را قرائت صواب می» موّلی«، »جامع البیان«صاحب 
) بـه ۴۱-۲/۴۲جویـد. (همـان، شوند، استشـهاد میمحسوب می» حّجت«خویش، به اجماع قاریانی که 

–توان بر نقل مستفیض رود و با نقل منفرد، نمیقان قرائت مقابل، قولی شاّذ به شمار میعقیده وی، قول مواف
اعتراض نمود، چون همواره در نقل منفرد، امکـان سـهو و خطـا وجـود دارد. -شودکه حّجت محسوب می

لیـل را اختیـار نمـوده و د» مـوّلی«) نیز همچون طبری قرائـت ۱/۲۶۷) مّکی بن ابی طالب (۲/۴۲(همان، 
اختیار خود را اجماع قّراء شمرده است.

ـَوّ «-۴ ِه َفَمْن َحَجّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمـَر َفـَال ُجَنـاَح َعَلْیـِه َأْن َیَطّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر الَلّ » َف ِبِهَمـا...ِإَنّ الَصّ
)۱۵۸(بقره: 

فالجناح علیه «آیه فوق، به صورت ، در مصحف عبدالله ابن مسعود،»جامع البیان«بنا به نقل صاحب 
) بر وفق این قرائت، بـر ۲/۶۸بوده و ابن عباس نیز بدین نحو قرائت نموده است. (طبری، » أن الیّطّوف بهما

حّج کننده یا عمره گزار گناهی نیست که طواف صفا و مروه را انجام ندهد. مفّسر مـا گرچـه ایـن مطلـب را 
دارد که این قرائت، خالف مصاحف مسلمین است و هـیچ فـردی حـّق بازگو نموده اما به صراحت بیان می

ندارد که به مصاحف ایشان چیزی اضافه نماید و حّتی اگر امروزه یکی از قاریان، این گونه تالوت کنـد، بـه 
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) بـه نظـر ۷۰-۲/۷۱دلیل آنکه به کتاب خدا چیزی افزوده که از آن نیست، مستحّق عقوبت است. (همان،

توان بر ناهمخوانی خوانش ابن مسعود با سیاق آیه نیز انگشت نهاد. چرا که بـر ر، در اینجا میراقم این سطو
با تشریع طواف آن دو مناسبت دارد نه با تقریـر اینکـه بـر » شعائر الهی«به عنوان » مروه«و » صفا«شمردن 

تارکین طواف آن دو، هیچ گناه و حرجی نیست.
)۱۸۴(بقره: » ٌه طعاُم مسکینو علی الذین ُیطیقوَنه فدی«...-۵

» ُیطیقوَنـه«عباس، عایشه، مجاهد، سعید بن جبیر، عطاء و...، )، ابن۱۸۶-۲/۱۸۷بر وفق نقل طبری (
قوَنه«در این آیه را به صورت  (باب افعال) است و به » اطاق یطیق اطاقه«از » یطیقونه«اند. قرائت کرده» ُیَطوَّ

قدرت داشتن بر یک چیز است.) بنـابراین » اطاقه» («لقدره علی الشیءاالطاقه ا) «۱/۲۳۲گفته ابن منظور (
تواننـد روزه بدارنـد، ، بـر افـرادی کـه می»و علی الذین یطیقونه فدیه طعـام مسـکین«بر وفق ظهور عبارت 

ای الزم است که آن، طعام دادن به مسکین است.فدیه
ه در مقطعـی از تـاریخ اسـالم، مسـلمانان اند کبر آن شده-با اخذ همین ظهور -برخی از اهل تفسیر 

اند، بـه فدیـه دادن گرفتهمیان روزه داشتن و روزه نداشتن مخّیر بودند و افرادی که با وجود توانایی، روزه نمی
ملزم گردیده بودند؛ اما بعدًا این رخصت نسخ گردیده و بر افراد قادر، روزه الزامی شده است. (نک: آلوسی، 

) قول به نسـخ، قـول ۱/۱۸۰نماید و به گفته شوکانی (قول به نسخ حکم این آیه رخ می) بدینسان ۲/۸۹-۸۸
از جهت » وعلی الذین یطیقونه«کند. چون عبارت جمهور است. با این همه این نظرگاه پذیرفتنی جلوه نمی

تن صـراحت قرار گرفته است و آیه مزبور بر وجـوب روزه داشـ» ُکتب علیکم الصیامُ «سیاق دقیقًا پس از آیه 
را بـر تخییـر در » وعلـی الـذین یطیقونـه فدیـه«دارد. شاید از این همین روست که برخـی، داللـت تعبیـر 

اگرچه معنای توانایی داشتن را دارد اما بایـد پـیش از آن » یطیقونه«اند که اند و بر آن شدهداری نپذیرفتهروزه
). در قرائتـی از حفصـه ۱۷(نک: محّلـی، » ه فدیهوعلی الذین الیطیقون«نفی را در تقدیر گرفت. یعنی » ال«

) بدینسان فدیه بر کسانی واجب گردیده که توانایی روزه گرفتن را ۲/۸۹نفی مذکور است. (آلوسی، » ال«نیز 
، توانایی داشتن با مشقت شدید است، نه صرف »یطیقونه«ندارند. قول دیگر در این میان آن است که معنای 

) بنابراین مراد آیه آن است که افرادی که توانایی روزه گرفتن را با مشّقت ۲/۸۹لوسی، توانایی داشتن. (نک: آ
و حرج شدید دارند، باید به جای روزه داری، فدیه بدهند.

قوَنه«اما درباره معنای قرائت  بایـد بـه گفتـار ابـن منظـور -به صیغه مجهـول و از بـاب تفعیـل-» ُیَطوَّ
قوَنـه: ُیجَعـُل کـالّطوق فـی أعنـاقهم«د گوی) اشاره نمود که می۱۰/۲۳۱( یعنـی هماننـد » ُیطّوقونـه» («ُیَطوَّ
وق) «۱۰/۲۳۱گیرد.) ابن منظور (های ایشان قرار میدر گردن» طوق« حلٌی ُیجَعُل فـی «را هم با تعبیر » الطَّ

لطـوُق حبـٌل ا«) نیـز ۲/۱۱۰۲نماید. به گفته خلیل (شود) معرفی می(زینتی که در گردن آویخته می» الُعُنق
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سیطّوقون ما بخلوا بـه یـوم «گیرد.) تعبیر قرآنی (طوق ریسمانی است که در گردن قرار می» الُعُنقُیجَعل فی

) نیز در این باره قابل توّجه اسـت. بـر وفـق ایـن آیـه، آنچـه بخـیالن در آن بخـل ۱۸۰(آل عمران: » القیامه
). آیه فـوق را از بـاب ۳۱۳شود راغب (آویخته میبه گردن ایشان» طوق«ورزند، در روز قیامت، همانند می

اشـاره بـه کسـانی دارد کـه روزه بـرای ایشـان » و علی الذین ُیطّوقونه«تشبیه شمرده است. بدینسان عبارت 
شـود. از ایـن رو مشقت و حرج دارد بدانسان که گویی همانند ریسمان و بندی به گردن ایشـان آویختـه می

، قرائت »جامع البیان«داری، فدیه بپردازند. به هر تقدیر در این میان صاحب وزهچنین افرادی باید به جای ر
» ُیطیقوَنـه«دارد که هیچ مسلمانی حـق نـدارد بـا قرائـت معرفی کرده و بیان می» ُیطیقوَنه«کاّفه مسلمین را 

(طبـری، انـدمخالفت نماید چرا که مسلمانان، همگی صواب بودن این قرائت را نسل بـه نسـل نقـل نموده
گویـد بـرای هـیچ ). مفسر ما، قرائت مقابل را قرائتی مخالف مصـاحف اهـل اسـالم خوانـده و می۲/۱۸۰

اعتـراض نمایـد » نقل ظاهر و قاطع عـذر مسـلمانان از پیامبرشـان«، بر »رأی«مسلمانی جایز نیست که با 
معتـرض بـه نقلـی شـد کـه ثابـت تـوان ). به عقیده مفّسر ما، با آراء، ظنون و اقوال شاّذ نمی۲/۱۹۱(همان، 

الخّط مصاحف گردیده و بر صّحتش، حّجت اقامه شده است (همان). خالصه آنکه طبری با استناد به رسم
را اختیار کرده و هر چند خـود اذعـان دارد کـه بـر » یطیقونه«مسلمین و نقل نسل به نسل مسلمانان، قرائت 

» ُیطّوقونـه«یشه، مجاهد، سعید بن جبیر و عطا، به وجـه عباس، عاوفق روایات، صحابه و تابعینی نظیر ابن
١نهد.اند، اما با تعابیری چون آراء، ظنون و اقوال شاّذه، وجه مزبور را به کنار میقرائت نموده

ِه «-۶ وا اْلَحَجّ َواْلُعْمَرَة ِلَلّ )۱۹۶(بقره: ...» َوَأِتُمّ
به نصب (قرائت اکثر قاریان) و به رفع خبر » مرهالع«) در ذیل این آیه از خوانش ۲۸۶و ۲/۲۸۴طبری (

کنـد. بـه داند و قرائت مقابل را خطا معرفی می) قرائت نصب را قرائت صحیح می۲/۲۸۸دهد. طبری (می
چیزی جز زیـارت خانـه کعبـه نیسـت و » عمره«اند که گفته وی، مدافعان قرائت رفع چنین استدالل نموده

گردد مگر آنکه زائـر آن خانـه شـود و زیـارت خـود را انجـام دهـد. مین» معتمر«هیچ کس مستحّق عنوان 
بنابراین هرگاه فردی به خانه کعبه رسید و طواف خانه کعبه و صفا و مـروه را انجـام داد، دیگـر عملـی بـاقی 

دهـد و نمانده که وی به انجام آن مأمور و به اتمام عمره فرمان داده شود. برخالف فردی که حـّج انجـام می
د از رسیدن به خانه کعبه و طواف آن خانه و صفا و مروه، باز هم امر بـه اتمـام حـّج دربـاره او معنـادار و بع

هـاي  ز مصلحت سنجیرسد که اختیار طبري در این موضع، بیش از آنکه مستند به موازین علمی باشد، برخاسته ابه نظر می.1
اجتماعی و متّکی به تمهیداتی چون عقوبت سیاسی است. سرنوشت ابن شنّبوذ که به خـاطر دفـاع از قرائـات غیرعثمـانی بـه      

هـاي نخسـت بـر معیـار     دهد که عالمان علم قرائت در سـده ) نشان می1/280عقوبت شالق گرفتار شد (نک: خطیب بغدادي، 
معیار، با راهکار عقوبت و آزار، اجماع بعـدي  اند و مدافعان اینمتّفق القول نبوده» ف عثمانیالخطّ مصاحلزوم موافقت با رسم«

اند.  را پدید آورده
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اند.صحیح است. چون رفتن به عرفه، مزدلفه، وقوف در مواضع معّین و سایر اعمال حّج هنوز باقی مانده

خبـر آن قـرار » لله«ا است و به عنوان مبتد» عمره«قرائت صحیح، رفع -به زعم این عّده-خالصه آنکه
) ۲۸۷–۲/۲۸۸شود (نـک: طبـری از اعمال نیکی است که برای خداوند انجام می» عمره«گیرد. یعنی می

دارد که امر به اتمام عمره برای معتمری کـه ، بیان می»رفع«) در رّد این پندار موافقان قرائت ۲/۲۸۸طبری (
شـود کـه طـواف انجام نداده، معنادار است. یعنی وی مـأمور میخانه کعبه را دیده ولی هنوز اعمال خود را 

خانه کعبه، سعی میان صفا و مروه و خودداری از محّرمات احرام را به اتمام رساند. در مقام تکمیـل سـخن 
شود، امر به اتمـام عمـره بـرای وی معنـادار ای که عمره گزار، محرم میتوان گفت اساسًا از لحظهطبری می

که منصوب اسـت، خوانشـی خـالف ذوق سـلیم » الحّج «در کنار » العمره«وه مرفوع خواندن است. به عال
(قاریان شهرها) بر قرائـت نصـب هـم استشـهاد » قّراء االمصار«کند. از دیگر سو طبری به اجماع جلوه می

داند. (همان)جسته و این دلیل را در اثبات خطای قرائت رفع، کافی می
)۲۳۹(بقره: » ْم َفِرجاًال َأْو ُرْکبانًا...َفِإْن ِخْفتُ «...-۷

خبـر » ُرجـال«و » ُرّجـال«بـه صـورت » ِرجـال«) در ذیل این آیه، از قرائـت متفـاوت ۲/۷۷۵طبری (
بـه عکرمـه و -به تخفیـف جـیم-»ُرجال«)، خوانش ۱/۳۳۸دهد. بر وفق گزارش عبدالطیف الخطیب (می

)، ۲/۷۷۵جلز و ابـن محیصـن نسـبت دارد. طبـری (بـه عکرمـه، ابـوم-به تشدید جیم-»ُرّجال«خوانش 
معرفـی » راجـل«را هـم جمـع » ُرّجال) «۲/۲۸ابن درید (٢داند.می» َرِجل«و » راِجل«را جمع » الِرجال«

را به دلیل مخالفت بـا » ُرجال«و » ُرّجال«)، دو وجه ۲/۷۷۵یعنی راه رونده پیاده. طبری (» راجل«کند. می
خواند.فیض در شهرهای مسلمین، غیر جایز میی مستقرائت به ارث رسیده

)۹۷(آل عمران: ...» فیه ایاٌت بیناٌت مقاُم ابراهیم «-۸
آیـه «و ابـن عبـاس و مجاهـد آن را » آیات بینات«) آیه فوق را، قاریان شهرها ۱۵-۴/۱۶به گفته طبری (

ین بر قرائت جمع، اجماع دارند، این اند. مفّسر ما با استناد به اینکه قاریان شهرهای مسلمقرائت نموده» بینه
)۴/۱۷نماید (همان، قرائت را قرائت صحیح معرفی کرده (همان) و معنای آیه را مطابق با آن تقریر می

َالَة ِلِذْکِري...«-۹ )۱۴(طه: » َوَأِقِم الَصّ
بـه صـورت -با یاء متکّلم وحـده-»ِلِذکِری«از آیه فوق، » زهری«) در قرائت ۱۶/۱۸۶به گفته طبری (

» شـعبی«و » ابورجـاء«، »ابوعبدالرحمن سلمی«خوانده است. قرائت اخیر، از -با الف تأنیث-»ِلِذکری«
با یاء -»لذکِری«) مفاد آیه، مطابق قرائت ۱۶/۱۸۶) به گفته طبری (۲۰/۴۱۹(الخطیب، ٣نیز منقول است.

.اندکردهیاد » الرِجال«را به عنوان مفرد » راجِل«)، تنها 2/375) و رشید رضا (3/322برخی چون ابوالفتوح (.2
).4/308است. (نک: ابن منظور، » التذکّر«یا » رالذّک«به معناي -با الف تأنیث–» الذّکري«.3
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مفّسـرما بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر قرائـت ». نماز را به پا دار، تا در آن مرا یاد کنی«یعنی -متکّلم وحده

نمـاز را «در نزد قاریان شهرها، قرائتی مستفیض بود، در آن صورت، این تفسیر هم صحیح بود که » زهری«
چنانکه بر همین اساس گفته شده کـه هرگـاه شخصـی نمـاز را »آوری.به پا دار، هنگامی که آن را به یاد می

گردد که بـه ورد، آن را به جا آورد. (همان) بدینسان از بیان طبری معلوم میفراموش نمود، چون آن را به یاد آ
قابل اّتکا نیست و تفسیر نمودن آیه -به دلیل مستفیض نبودن در نزد قاریان شهرها-اعتقاد وی قرائت زهری

بر وفق آن روا نیست.
ذي َجَعلناُه ِللّناِس َسواًء العا«... -۱۰ )۲۵(حّج: » ِکُف فیِه َوالبادِ َوالَمسِجِد الَحراِم اَلّ

و » سـواءٌ «-در آیـه فـوق، بـه دو صـورت مرفـوع و منصـوب » سواء«)، ۱۸۱-۱۷/۱۸۲به گفته طبری (
انـد بـه خوانده» سـواء«) همه قاریان هفتگانه به رفع ۴۳۵قرائت شده است. به گفته ابن مجاهد (-» سواءً «

اگر چه در زبان عربـی دارای وجـه اسـت، امـا جز عاصم در روایت حفص. به عقیده طبری، قرائت نصب، 
شوند بر قرائت رفع قرار دارد. از ایـن رو، وی قرائـت رفـع را برگزیـده و اجماع قاریانی که حّجت شمرده می

)۱۸۲/ ۱۷دهد. (همان، قرائت نصب را اجازه نمی
۱۱-»... )۳۶(حّج: » والُبدَن ...فاذکروا اسَم الله علیها صوافَّ

» صـواٍف «و » صـواِفَی «، »صـواِفَن «های به گونـه» صوافَّ «در ذیل این آیه، از قرائت ) ۱۷/۲۱۵طبری (
، قرائـت ابـن مسـعود، ابـن عمـر، ابـن عبـاس، ابـراهیم، »صواِفَن ) «۲/۸۱دهد. به گفته ابن جّنی (خبر می

قرائت ابوموسـی اشـعری، حسـن و دیگـران. بـه گـزارش » صواِفَی «اعمش، عطاء، ضّحاک و کلبی است و 
نیز قرائت حسن بصری است.» صواٍف )«۶/۱۱۶خطیب (ال

). بـه عقیـده ابـن ۱۷/۱۹۱اسـت (ابـن عاشـور، » به صّف درآمـده«به معنای » صاّفه«جمع » صوافَّ «
انـد (همـان). آورده(قربانی) به صـّف در می» نحر«عاشور، ظاهرًاٌ◌ حّج گزاران، شتران قربانی را در موضع 

راد از این تعبیر را به صّف شدن دسـتان و پاهـای شـتران یعنـی بـه )، م۳/۱۵۸برخی دیگر چون زمخشری (
بـرای شـتر » الّصـافنه«اسـت. تعبیـر » الّصافنه«جمع » صواِفن«اند. اما ها دانستهحالت ایستاده درآمدن آن

بر سه -در این حالت-بندند و اّتکای ویرود که برای نحر وی، یک پای جلوی او را میهنگامی به کار می
) بدینسان معنای آیه آن است که نام خدا را بر شتران قربانی ذکر کنیـد ۲/۶۰۵دیگرش است. (بازمول، پای 

است به معنای خالص بـرای خداونـد » صافیه«جمع » صواِفَی «اند. اما ها، در این وضعیتدر حالی که آن
ته است (همان).نیز، این واژه با اعراب تقدیری، منصوب گش» صواٍف «). در خوانش ۶/۱۱۵(الخطیب، 

) در این میان، باز هم بـا اسـتناد بـه اجمـاع قاریـانی کـه حّجـت شـمرده ۱۷/۲۱۵به هر تقدیر طبری (
کنـد و بـه تلـویح، سـایر را قرائت صـواب معرفـی می-به تشدید و نصب فاء-» صوافَّ «شوند، قرائت می
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گذارد.قرائات را کنار می

ْحُه َو َأدْ «-۱۲ ْیِل َفسِبّ )۴۰(ق:» َبَر السُجودِ َو ِمَن اَلّ
» أدبـار«نیز قرائت شـده اسـت. » إدبار«در آیه فوق، به صورت » أدبار«)، واژه ۲۶/۲۳۵به گفته طبری (

) از میـان قاریـان ۶۰۷اسـت (همـان). بـه گفتـه ابـن مجاهـد (» أدبر یـدبر«مصدر » إدبار«و » ُدُبر«جمع 
بـه فـتح -» أدبـار«اند و چهار قاری دیگر، خوانده-به کسر الف-» إدبار«هفتگانه، ابن کثیر، نافع و حمزه 

ه... أدباُر السجود و إدباُره أواخُر الصلوات) «۴/۲۶۸. به گفته ابن منظور (-الف » ُدُبر کّل شیء عقُبه و موخرُّ
سجود یعنی پایـان نمازهـا). بـه گفتـه الخطیـب » إدبار«و » أدبار«(ُدُبر هر چیز، پشت و انتهای آن است... 

ها جمـع آمـده اسـت. بـه هـر تقـدیر ، أدبار به اعتبار متعّدد بودن سجده»أدبار السجود«در تعبیر ) ۹/۱۱۷(
کند که نزد تنها به ذکر این نکته اکتفا می-بدون بیان دلیل اختیار خویش-) در این موضع۲۶/۲۳۵طبری (

است.-به فتح الف-» أدبار«وی قرائت صواب، 
َالِة «-۱۳ ِه...ِإَذا ُنوِدَي ِللَصّ )۹(جمعه: » ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلی ِذْکِر الَلّ

را به تخفیف میم قرائت نموده اسـت » جمعه«بر خالف عموم قاریان شهرهَا، » أعمش«به گفته طبری، 
» ُجُمعـه«شوند، قرائت ). مفّسر ما باز هم با استناد به اجماع قاریانی که حّجت شمرده می۲۸/۱۳۰(همان 

کند (همان).را قرائت صواب معرفی می-ه ضّم میمب-

»گزینش نسبی«هایی نمونه
)۱۸۴(بقره: » و علی الذین ُیطیقونه فدیه طعام مسکین«...-۱

اند. (فدیُه طعاِم) ولـی برخـی اضافه کرده» طعام«را به » فدیه«به گفته طبری برخی قاریان، در این آیه، 
). بـه گفتـه ابـن ۲/۱۹۱اند (فدیـٌه طعـاُم) (رده و طعام را تابع آن را قرار دادهرا با تنوین قرائت ک» فدیه«دیگر 

). طبـری ۱۷۶» (فدیـهُ «انـد و دیگـران خوانده» فدیـهٌ «مجاهد از میان قاریان هفتگانـه، نـافع و ابـن عـامر 
یـده وی، دهـد. بـه عقرا تـرجیح می» فدیُه طعـاِم «خوانش » اولی القرائتین بالّصواب...«) با تعبیر ۲/۱۹۲(
یعنـی طعـام متفـاوت » بـهمفدیٌّ «مصدری است که داللت بر انجام دادن یک فعل دارد. بنابراین با » فدیه«

اند و ترک اضافه نمودن فدیه به طعـام را اصـّح است. از این رو تصّور کسانی که طعام را همان فدیه پنداشته
شـود بلکـه بـه یک چیز به خودش اضافه نمیاند، خطا است (همان). ظاهرًا مراد طبری آن است که دانسته

بر این مبنا انجام شـده کـه فدیـه و طعـام » طعام«به » فدیه«شود. بنابراین ترک اضافه غیر خویش اضافه می
دانـد، را مغـایر می» طعام«و » فدیه«یک چیزند و نباید یک چیز به خودش اضافه گردد. اما وی از آنجا که 

ماید.ناّولی را به دومی اضافه می
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، صرفًا نشان دهنده آن اسـت کـه اضـافه »طعام«و » فدیه«توان گفت: پذیرش مغایرت در مقام نقد می

منعی ندارد. اما رجحان این امر، مطلبـی فراتـر اسـت کـه از مسـتند طبـری قابـل » طعام«به » فدیه«شدن 
بـر خـالف اختیـار –ابراین تواند مخّل فصاحت تلّقی گردد. بناستنتاج نیست. از دیگر سو تتابع اضافات می

را از نظر بالغت بر قرائت مقابل آن ترجیح داد.» فدیٌه طعامُ «شاید بتوان قرائت -طبری
)۱۸۴(بقره: » و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین«...-۲

اسـت. بـه گـزارش طبـری » مسـکین«اختالف قرائت دیگری که در این آیه وجود دارد، مربوط بـه واژه 
بـه گفتـه ابـن ٤قرائت شده است.») مساکین«و » مسکین(«این واژه به دو صورت مفرد و جمع )،۲/۱۹۲(

اند و دیگر قّراء به شکل مفرد. ) از میان قاریان هفتگانه، ابن عامر و نافع به شکل جمع خوانده۱۷۶مجاهد (
گـردد، افطـار میبه عقیده طبری  معنای آیه در فرض مفرد بودن مسکین آن است کـه در ازاء هـر روزی کـه

گردد. اما معنای قرائت جمـع (مسـاکین) آن اسـت کـه طعام یک نفر مسکین بر فرد افطار کننده واجب می
). بـر ۲/۱۹۲شـود (هرگاه تمام ماه رمضان افطار گردد، طعام مساکین متعّدد بر فرد افطار کننده واجـب می

بر قرائت جمع رجحان دارد (همان). به عقیده شود که قرائت مفردها، مفّسر ما بر آن میوفق این پیش فرض
وی اگر معلوم شود که فدیه افطار نمودن در یک روز، طعام دادن به مسکینی واحد است، به تبـع آن معلـوم 

گردد که میزان فدیه واجب برای فرد افطار کننـده در تمـام مـاه چقـدر خواهـد بـود اّمـا بـر وفـق قرائـت می
گردد که اگر افطـار در برخـی از نده در تمام ماه بیان شده است و معلوم نمی، تنها حکم افطار کن»مساکین«

روزهای ماه انجام شود، میزان فدیه چگونه خواهد بود؟ (همان)
در مقام نقد باید گفت: بر وفق قرائت جمع نیز هیچ قیدی در آیه وجود ندارد که نشان دهد مراد، افطـار 

» وعلـی الـذین یطیقونـه«جمع، صرفًا مطابقـت بیشـتر بـا عبـارت نمودن در تمام ماه است بلکه در قرائت
داللت بر جمـع دارد. » الذین«) چون ۱/۲۸۳طالب، ابی، مکی بن۱/۸۱رعایت شده است. (نک: عکبری، 

گردد امـا چـون افـراد به دیگر بیان، در قرائت جمع نیز، حکم فدیه افطار در یک روز و برای یک نفر بیان می
گردند، در مجموع آنچه بـر عهـده ایـن افـراد اند، همگی مشمول این حکم عاّم میر نمودهمتعّددی که افطا

ناظر » فدیُه طعاِم مساکیَن «واجب شده، طعام دادن به جمعی از مساکین است. به عالوه بر فرض آنکه تعبیر 
که فرد افطار کننده در داردرسد که این تعبیر به صراحت معلوم نمیبه فدیه تمام ماه باشد، باز هم به نظر می

تمام ماه به چند مسکین باید طعام دهد مگر آنکه گفته شود اقّل جمع سه تن است و با طعام دادن به سه تن، 
تکلیف انجام شده است.

) قرائت مسکین در حالت نکره و واحد هم ۱/۲۸۳طالب (ابیاز دیگر سو به عقیده برخی نظیر مّکی بن

)176،(ابن مجاهد.انداند فدیه را هم به طعام اضافه نمودهنافع که مساکین را به شکل جمع خواندهو ابن عامر . 4
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ای که طبـری تـرجیح تواند اسم جنس باشد. بدینسان مقدمهمی» مسکین«رو که داللت بر جمع داد. از آن 

تـوان بـر رجحـان قرائـت کند. با این همه از جهتـی دیگـر میخویش را بر آن بنا نموده ناپذیرفتنی جلوه می
ممکـن اسـت ایـن تـوهم را » مساکین«مسکین به شکل واحد استدالل نمود. بدینسان که گفته شود قرائت 

حداقل سه مسکین، به دلیل -هایی متعّدد استآورد که فرد افطار کننده، ملزم به طعام دادن به مسکینپدید 
در حالی که اگر مراد آیه، ملزم نمودن فرد افطار کننده بـه -آنکه لفظ جمع، دست کم بر سه تن داللت دارد.

ی نمانـد. از ایـن رو قرائـت شـد تـا ابهـامی بـاقاطعام دست کم سه مسکین بود، به عدد مزبور تصریح می
آن ابهـام -بر خالف قرائت مساکین-» مسکین«ترجیح دارد چرا که قرائت » مساکین«بر قرائت » مسکین«

آورد.را پدید نمی
۳-».. ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِهَنّ اْلَحَجّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحـِجّ (بقـره: .» اْلَحُجّ َأْشُهٌر َمّ

۱۹۷(
فـال رفـٌث و «بـه صـورت » فال رفَث و الفسوَق و الجداَل «) در ذیل این آیه، از خوانش ۲/۳۷۹طبری (

دهد.خبر می» الفسوٌق و الجداَل 
انـد و پـنج قـاری به گفته ابن مجاهد  از میان قاریان هفتگانه، ابن کثیر و ابو عمرو به وجه اخیر خوانده

دارد، وجه دّوم (فالرفٌث طبری براساس تحلیلی که از معنای این آیه عرضه می). ۱۸۰دیگر به وجه نخست (
های ). مفسر ما ضمن بر شمردن اقوال اهل تفسیر در بیان معنای واژه۲/۳۷۹دهد (و الفسوٌق) را ترجیح می

٥انهم بر سخن گفتن از جماع برای زن» رفث«دارد که به عقیده وی، ، بیان می»جدال«و » فسوق«، »رفث«

نیز به معنای عصیان نمودن در محّرمـات » فسوق). «۲/۳۶۵و هم بر خود عمل جماع داللت دارد (همان، 
). اما معنای نفی جدال در این آیه آن است که جدال در حّج و وقت آن باطل ۲/۳۶۹باشد (همان، احرام می

و جدالی در این باره نیسـت. چـون گردید و امر حّج با مناسک و زمانی واحد استوار شد. بنابراین دیگر نزاع
).۲/۳۷۶خداوند اختالف دوران جاهلیت را درباره زمان و مناسک حّج، از میان برداشت (همان، 

کننـد امـا نهی می» فسوق«و از » رفث«گزاران را از ، حّج »الرفث و ال فسوق«بدینسان به عقیده طبری 
جوید ئید این دیدگاه، به روایاتی از پیامبر استشهاد میدهد. مفّسر ما در تااز عالم خارج خبر می» الجدال«

نشود، هماننـد روز والدت از » فسوق«و » رفث«ها گفته شده هر کس حّج به جای آورد و مرتکب که در آن
، بـه »فسوق«و » رفث«در ردیف » جدال«). طبری از عدم ذکر ۳۷۶-۲/۳۷۷گردد (همان، مادر خارج می

شـود کـه ). بر وفق این مقّدمات مفسر ما بر آن می۲/۳۷۸کند (همان، تدالل میها با یکدیگر استفاوت آن
نهد تا مخاطـب فرق می» فسوق«و » رفث«با اعراب » جدال«قرائت راجح نیز قرائتی است که میان اعراب 

با تو نزدیکی خواهم کرد.،مراد آن است که مرد به همسر خود بگوید هر گاه از احرام بیرون آمدم. 5
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ها با یکدیگر رهنمون شـود. اگـر چـه در فـرض اعـراب واحـد نیـز از اختالف اعراب، به تفاوت معنایی آن

).۲/۳۷۹وان آن اختالف معنا را لحاظ نمود (همان، تمی
، نهی حـّج »فسوق«و » رفث«تواند همانند نفی می» جدال«توان گفت که مراد از نفی در مقام نقد می

گزاران از مجادله و مخاصمه نمودن در حال احرام باشد. چنانکه بر وفق نقل از ابـن مسـعود وابـن عبـاس، 
ورزی فرد با همراهش تا بدانجا که او را عصبانی سازد، معنا شده مگو و اختالفدر این آیه به بگو» الجدال«

کند.). لذا استدالل طبری در این موضع چندان استوار جلوه نمی۱/۱۷۳است (بغوی، 
ْرَن َفأْ «... -۴ ي َیْطُهْرَن َفِإذا َتَطَهّ ساَء ِفي اْلَمحیِض َو ال َتْقَرُبوُهَنّ َحَتّ ُتوُهَنّ ِمـْن َحْیـُث َأَمـَرُکُم َفاْعَتِزُلوا الِنّ
ُه... )۲۲۲(بقره: » الَلّ

رَن «است که به صورت » َیطُهرَن «موضع اختالف در این آیه  هَّ (ازباب تفّعل) نیز قرائت شده اسـت » َیطَّ
). به گفته ابن مجاهد  قرائت حفـص از عاصـم، ابـن کثیـر، نـافع، ابـوعمرو و ابـن عـامر ۲/۵۲۳(طبری، 

رَن «ئت باقی قاریان هفتگانه و قرا»  َیطُهرَن « هَّ آن » َیطُهرَن «). به عقیده طبری، معنای قرائت ۱۸۲است (» َیطَّ
). ۲/۵۲۳است که به زنان در حال حیض نزدیک نگردید تا آنکه خون حیض از ایشان قطع گـردد (طبـری، 

رَن «اما معنای قرائت  هَّ بـا آب غسـل نماینـد آن است که به زنان در حال حیض نزدیک نشوید تـا آنکـه » َیطَّ
) نیـز بیـان ۶/۶۹) و فخر رازی (۱/۲۶۵)، زمخشری (۸۴). محّققانی دیگر نظیر ابن قتیبه (۲/۵۲۴(همان، 

هر«اند که مراد از داشته ر«، انقطاع خون حیض است و مراد از »الطُّ ، غسل کردن و پاک شدن با آب. »الَتَطهُّ
رَن «) در این میان، قرائت ۲/۵۲۴طبری ( هَّ شود که همگان بر این مسـأله دهد و مدعی میرا ترجیح می» َیطَّ

گردد. بلکه پاک شدنی دیگـر هـم اّتفاق نظر دارند که به صرف انقطاع خون حیض، جماع با زن حالل نمی
الزم است. به گفته وی، این مسأله که آن پاک شدن دیگر چیست؟ مورد اختالف است اما اصل مسأله یعنی 

اند که پـس مورد اتفاق است. بدینسان برخی گفته-الوه بر انقطاع خون حیضع-وجوب پاک شدنی دیگر 
کنـد و اند کـه شسـتن فـرج کفایـت میاز انقطاع حیض، غسل نمودن تمام بدن الزم است. برخی هم گفته

گیرد اند (همان) با این مقّدمات، طبری نتیجه میبرخی نیز وضو گرفتن را مصداق آن پاک شدن دیگر دانسته
تواند این تّوهم را پدید آورد که به صرف انقطاع خون حیض، جماع با زن مباح می» َیطُهرَن «چون قرائت که 
رَن «گردد ولی قرائت مقابل از ایجاد این تّوهم به دور است، بنابراین قرائت می هَّ شـمرد » اولـی«را بایـد » َیطَّ

رَن «(همان). بنابراین از منظر طبری قرائت  هَّ ی صحیح آیه تناسب و توافق بیشتری دارد. به دیگـر با معنا» َیطَّ
بیان مفسر ما در این موضع، نخست معنای آیه را تقریر نموده و بعد متناسب با آن، قرائـت راجـح را تعیـین 

کرده است.
الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو َأْیِدَیُکْم ِإَلی اْلَمراِفِق َو اْمَس «... -۵ ُحوا ِبُرُؤِسُکْم َو َأْرُجَلُکْم ِإَلی ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الَصّ
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)۶(مائده: » اْلَکْعَبْیِن...

است که هم به نصب و هم به جر قرائت شده اسـت » ارجل«اختالف قرائت مشهور در این آیه، اعراب 
از عاصـم منصـوب و بـاقی عامر، کسـائی و حفـص). به گفته ابن مجاهد، نافع، ابن۱۷۱-۶/۱۷۴(طبری، 

).۲۴۲-۲۴۳اند (قاریان هفتگانه مجرور خوانده
عطف نموده و مراد آیـه را » ایدی«اند، آن را به را به نصب قرائت نموده» ارجل«به عقیده طبری، آنانکه 

ده عطف کر» رءوس«را به » ارجل«اند، ) اما آنان که به جر قرائت کرده۶/۱۷۱اند (طبری، شستن پاها دانسته
). طبری از جمع میان این دو قول، قـول سـومی ۱۷۴-۶/۵اند (همان، و مراد آیه را مسح نمودن پاها دانسته

). به عقیده وی، در این آیه، خداوند فرمان ۶/۱۷۸خواند (همان، آورد و هر دو قرائت را صحیح میپدید می
–نیـز » غسـل«گونه مسح نماید، عنـوان مسح شوند و هر کس این-»کعبین«تا –داده که پاها به طور کامل 

یعنی گذراندن آب بر پاها یا برخورد نمودن پاها بـا » غسل«برعمل وی صادق است. چون -عالوه بر مسح
).۶/۱۷۷هم یعنی کشیدن دست یا چیزی که جانشین دست است بر پاها (همان، » مسح«آب و 

-تـا کعبـین-نمودن پاهـا بـه طـور کامـلفرض که مراد آیه مسحمفّسر ما برای مدّلل ساختن این پیش
). بدینسان وی با بیـان اینکـه بـر آنچـه ۶/۱۷۸جوید (همان، است، به روایاتی متعّدد از پیامبر استشهاد می

هم عنوان مسح و هم عنوان غسل صادق است، نتیجه -» کعبین«یعنی مسح کامل پاها تا -مراد آیه است، 
شمرده شوند (همان). به گفته وی وجه صحت قرائت نصـب آن اسـت گیرد که هر دو قرائت باید صوابمی

که پاها به طور کامل باید مسح شوند و وجه صحت قرائت جّر هم آن است که دست یا چیزی که جانشـین 
دست است، باید بر پاها کشیده شود (همان). با این همه، مفسرما در خاتمه بحث، قرائـت جـّر را تـرجیح 

بـا » رءوس«قرار گرفتـه و عطـف بـه » وامسحوا برءوسکم«پس از » ارجلکم«ه وی، دهد. چون به عقیدمی
اسـت (همـان). » اولی«، -فاصله افتاده » ارجل«که میان آن و -»ایدی«وجود نزدیک بودن آن از عطف به 

ها به طور کامل و هم به تواند هم به معنای مسح آنمسح پاها تعبیری است که می-به زعم طبری–همچنین
ها باشد اما در اینجا بر اساس روایات پیامبر، معلوم شده که مراد مسح کردن پاهـا معنای مسح بخشی از آن

به طور کامل است (همان). بنابراین قرائت جّر، با توجه به این قابلیت معنایی برای واژه مسح، عالوه بر آنکه 
قرائـت جـّر بـرای جمـع میـان دو معنـای نماید و این قابلیت بر مسح داللت دارد، به غسل هم اشارت می

، دلیل دیگری برای رجحان آن است (همان).»َغسل«و » َمسح«
عطـف بـه » ارجـل«دهد کـه بـر وفـق هـر دو قرائـت، در مقام نقد باید گفت: ساختار کالم نشان می

در چرا کـه -و در قرائت جّر، عطف به لفظ آن» رءوس«در قرائت نصب، عطف به محّل –است. » رءوس«
، »بشر«کند که هیچ کس تردید نمی–»ضربُت زیدًا و عمروًا و ذهبُت بخالٍد و بشراً «نظیر –ساختاری مشابه 
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. به عالوه، آیه مورد بحـث، بـا بـه -ولو آنکه بشر منصوب است و خالد لفظًا مجرور–عطف به خالد است 

دو امـر از یکـدیگر متمـایز و دهـد کـه ایـن بـه وضـوح نشـان می» امسـحوا«و » اغسلوا«کاربردن دو فعل 
رسد تکّلفات مزبور در تبیین آیه وضوء، صـرفًا ناشـی از لـزوم توجیـه اقـوال اند. بدینسان به نظر میمتفاوت

صاحبان مذاهب فقهی است.
)۹۵(مائده: » و َمن َقَتَله منُکم ُمتَعّمدًا َفجزاٌء مثُل ما َقَتَل من الَنَعم...«... -۶

). بـه ۷/۵۸نیز قرائت شـده اسـت (» جزاُء مثِل «به صورت » جزاٌء مثُل «این آیه، به گفته طبری در ذیل
جـزاُء «اند و باقی قاریـان هفتگانـه خوانده» جزاٌء مثُل «) عاصم، حمزه و کسائی ۲۴۷-۸گفته ابن مجاهد (

» جـزاء«کند با ایـن اسـتدالل کـه معرفی می» أولی به صواب«را » جزاٌء مثُل «) قرائت ۷/۵۸طبری (». مثِل 
است و اضافه نمودن یک چیز به خودش فاقد وجه است.» مثل«همان 
)۹۵(مائده: » أو کفارٌه طعاُم مساکین...«... -۷

اسـت کـه بـه صـورت » کفارٌه طعاُم مساکین«بر وفق گزارش طبری موضع اختالفی دیگر در آیه فوق، 
) نافع و ابن عـامر کفـاره را ۲۴۸مجاهد (). به گفته ابن۷/۶۸نیز قرائت شده است (» کفارُه طعاِم مساکین«

اند.بدون تنوین و باقی قاریان هفتگانه آن را با تنوین خوانده
دهد و در بیان وجه این تـرجیح بـه گفتـار سـابق طبری، قرائت با تنوین کفاره و رفع طعام را ترجیح می

فت کفـاره همـان طعـام اسـت و دهد (همان). یعنی در اینجا هم باید گارجاع می» جزاء مثل«خود درباره 
٦اضافه نمودن یک چیز به خودش فاقد وجه است.

)۱۱۴(هود: ...» أقم الصاله طرفی النهار و ُزَلفًا من اللیل «-۸
بـه -»ُزلـف«و -به ضّم الم-»ُزُلف«به صورت -به فتح الم-»ُزَلف«طبری در ذیل این آیه، از خوانش 

) بـه دلیـل اّتفـاق قاریـان هفتگانـه بـر ۳۴» (السـبعه«مجاهد در ). ابن۱۲/۱۶۸دهد (خبر می–سکون الم 
را قرائت ابوجعفر مدنی، ابن ابی اسـحاق، » ُزُلف«، متعّرض این موضع نشده است اما ابن خالویه  »ُزَلف«

). طبـری، ۶۱کنـد (را قرائت حسن، ابن محیصـن، و یمـانی معرفـی می-به سکون الم -»ُزلف«عیسی و 
کنـد و چنـین اسـتنباط معرفـی می-نظیر ُغَرف جمع ُغرَفه و ُحَجر جمع ُحجَره-» ُزلَفه«را جمع» الُزَلف«

را » ُزُلف«). فّراء  نیز ۱۲/۱۶۸از آن معنای مفرد را اراده کرده است (-به ضّم الم-»ُزُلف«نماید که قاری می
) ۱۰/۳۴۶رخی چون ابوالفتوح (). با این همه ب۲/۳۰» (ُزلَفه«را جمع » ُزَلف«شمارد و واحد (مفرد) بر می

» ُزَلـف«و » ُزُلـف«برآنند که ضّمه الم به تبعیت از ضّمه زاء اسـت. بـر ایـن اسـاس معنـای » ُزُلف«درباره 
یـا » ُزلَفـه«جمـع -) ۴/۱۵۷به گفته عبـداللطیف الخطیـب (–با سکون الم -»ُزلف«یابد. اما تفاوتی نمی

مالحظه نمودیم.» ...فدیه طعام مسکین«ت که این موضع طبري، خالف موضعی است که از وي در ذیل عجیب اس.6



179یاالحکام عباداتیدر آو اختالف قرائت یطبر1395و زمستان زییپا
(اوقـاتی از » سـاعاٌت مـن اللیـل«را » ُزَلفًا من اللیل«عنای ) م۱۲/۱۶۸است. به هر تقدیر طبری (» زلیف«

خواند. چرا که بـه عقیـده را خوشایندترین قرائت نزد خود می-به فتح الم-»ُزَلف«و ٧کند.شب) معرفی می
اراده شده، نماز عشاء است و این نماز پس از سپری شدن اوقاتی از » ُزَلفًا من اللیل«وی، نمازی که از تعبیر 

دهد که چرا دو قرائت دیگر، ) با این همه مفّسر ما توضیح نمی۱۶۸-۱۲/۱۶۹شود. (همان، خوانده میشب
توانند با اراده شدن نماز عشاء وفق نمایند و یا چرا هماهنگی آن دو با این تفسیر کمتر است؟نمی

)۲۹(حّج: » ُثمَّ لَیقضوا َتَفَثهم...«-۹
کـه –به کسر و به سکون قرائت شده است. کسر الم » لیقضوا«در » الم امر«)، ۱۷/۲۰۰به گفته طبری (

خوانش ابوعمرو، ابن عامر، یزیدی، ابن محیصن، ورش از نافع و...است و سـکون -اصل در الم امر است
). طبری هرچند هر دو قرائت را مشـهور و ۱۰۶-۶/۱۰۷آن، خوانش عاصم، حمزه، کسائی و... (الخطیب، 

کنـد تر دیـده و آن را راجـح معرفـی میخواند اما قرائت بـه کسـر الم را فصـیحج میهای رایمبتنی بر لهجه
).۱۷/۲۰۱(همان، 
)۲۹(حّج: » و لُیوفوا نذوَرهم...«-۱۰

هم با کسـره و هـم بـا سـکون قرائـت شـده اسـت (همـان، » لیوفوا«در » الم امر«به سان مورد پیشین، 
ن به ابن عامر، ابن ذکوان، ابـو عبـدالرحمن سـلمی و قرائت جمهور است و کسر آ» الم«). سکون ۱۷/۲۰۰

، پس از حـرف »لیوفوا«). طبری، در این موضع، چون فعل امر ۶/۱۰۷حسن طبری نسبت دارد (الخطیب، 
)، قرائت به سکون را مشهورتر و فصـیح دهـد. بـه تر خوانـده و آن را تـرجیح میواو قرار دارد، (نه پس از ُثمَّ

دهند و ایـن هـم وجهـی دیگـر ، الم فعل امر را سکون می»فاء«و » واو«نیز پس از عقیده وی، اکثریت قّراء
ای ). با این همه طبری، قرائت به کسره را هم موافق بـا لهجـه۱۷/۲۰۱رود (همان، برای ترجیح به شمار می

داند (همان).مشهور شمرده و آن را نیز قابل قبول می
)۲۹: (حج» و لیّطوفوا بالبیت العتیق...«-۱۱

هم با سـکون و هـم بـا کسـره قرائـت شـده » لیّطوفوا«در » الم«) در اینجا نیز ۱۷/۲۰۰به گفته طبری (
قرائـت جمهـور اسـت و کسـر آن بـه ابـن عـامر، ابـن ذکـوان، ابـو » الم«است. به سان مورد قبل، سـکون 

ان در مـورد ). از موضع صاحب جامع البی۶/۱۰۸عبدالرحمن سلمی و حسن طبری نسبت دارد (الخطیب، 
تـوان اسـتنباط دهـد، میکسره را برای الم فعل ترجیح می» واو«پیشین و بیان این قاعده کّلی که وی پس از 

).۱۷/۲۰۱نمود که رأی وی درباره این اختالف قرائت نیز همانند اختالف قرائت سابق است (طبری، 

دهد کـه  یمکند و از قول دیگري خبر یماي از شب معرفی به معناي پاره» الزُّلفَه«را جمع » الزُّلَف«عبداللطیف الخطیب  نیز .7
).4/156داند (یم-خورشیدپس از نهان شدن-، را زمان آغازین از شب»الزُّلفَه«
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»پذیرش بدون گزینش«هاي نمونه
اِس ِح «-۱ ِه َعَلی الَنّ )۹۷(آل عمران /» ُجّ الَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال...َوِلَلّ

). ابن مجاهد خوانش ۴/۲۶نیز قرائت شده است (» َحّج «در این آیه، به صورت » ِحّج «به گفته طبری  
کند حاء معرفی می» فتح«و خوانش دیگر قّراء سبعه را به » حاء«حمزه، کسائی و حفص از عاصم را به کسر 

خوانـد (طبـری، هیچ ترجیحی، هر دو قرائت را صواب میدر این میان، بی» جامع البیان«). صاحب ۲۱۴(
گوید کسـره لهجـه اهـل نجـد کند و می). وی این دو قرائت را برخاسته از دو لهجه عربی معرفی می۴/۲۷

نظـر معنـایی کند که ایـن دو خـوانش از). مفّسرما تصریح می۴/۲۶است و فتحه لهجه اهل عالیه (همان، 
اند (همان). البته بر وفق روایتـی از تفاوتی ندارند و مسلمانان هم هر دو را به صورت مستفیض قرائت نموده

از نظر معنایی تفاوت قائل شده است اما به عقیده طبری ایـن » ِحّج «و » َحّج «، وی میان »حسین الجعفی«
آن است که اختالفی میان این دو لهجـه از نظـر قول نزد عالمان به زبان عربی شناخته شده نیست و صحیح 

معنا وجود ندارد (همان).
)۴۳(نساء: » أو المستم النساء...«... -۲

نیز قرائت شده اسـت (همـان، » َلَمسُتم«است که به صورت » الَمسُتم«موضع مختلف فیه در این آیه، 
انـد و دیگـران خوانده» لمسـتم«ئی ). به گفته ابن مجاهد  از میـان قاریـان هفتگانـه، حمـزه و کسـا۵/۱۵۱
شود. به گفته وی، داند و میان آن دو رجحانی قائل نمی). طبری هر دو قرائت را صواب می۲۳۴» (المستم«
تنهـا بـر لمـس از » لمستم«به معنای لمس دو طرفه (لمس متقابل ازسوی مرد و زن) است، اما » المستم«

ه مردی همسرش را لمس کند، خود بخود لمـس از جانـب زن جانب مردان داللت دارد. با این وجود، هرگا
کند و این دو قرائـت، بـر یـک (لمس دو جانبه) داللت می» لماس«نیز بر » لمس«شود. پس نیز محّقق می

). با توجه به این قرابت معنایی، مفسـر مـا هـر دو قرائـت را صـواب ۱۵۱-۵/۱۵۲معنا اتفاق دارند (همان، 
). همچنین طبری برآن است کـه از ۵/۱۵۲خواند (همان، می» مصیب«ها را م از آندانسته و قاری به هرکدا

در این آیه، صرفًا جماع اراده شده است نه همه مصادیق آن. به دلیل صّحت این خبر از » لماس«یا » لمس«
همـه، اند بی آنکه وضوء گرفته باشند. با اینحضرت رسول (ص) که پس از بوسه به همسر، به نماز ایستاده

). چنانکه بنـا بـه نقـل ابـن ۱۴۷-۵/۱۴۸اند (همان، تفاوت نهاده» لمس«و » مالمسه«برخی میان معنای 
را جماع و لمس را تماس بقیه بدن دانسته است. جّصـاص » مالمسه«، وی »ابوعمرو«) از ۱/۴۴۴العربی (
لمس با دست -دو وجه» تملمس«را جماع دانسته اما در مورد » المستم«) نیز معنای قرائت ۲/۳۷۳حنفی (

چون معنای واحدی دارد، محکم اسـت » المستم«کند. به زعم وی، قرائت را محتمل معرفی می-و جماع 
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رود، متشابه است و متشابه را بایـد بـر محکـم حمـل چون دو معنا درباره آن احتمال می» لمستم«و قرائت 

کنـد. بـرای فهـم را جماع معرفی می» لمستم«و » المستم«نمود. بدینسان جّصاص، تفسیر هر دو خوانش 
خاستگاه سخن جصاص باید عنایت داشت که فقیهان اهل سنت، درباره اینکه آیا صرف تماس بدنی با زن، 

اند و حنفّیه در این میان برآنند که وضوء، با صرف تماس شود یا نه؟ اختالف ورزیدهموجب بطالن وضو می
).۲۵۷گردد (نک: عبدالقوّی، اع نقض میشود بلکه تنها با جمبدنی نقض نمی

)۲۰(مزّمل: ...» ان رّبک یعلم اّنک تقوم أدنی من ُثُلَثی اللیِل و نصَفه و ُثُلَثه «-۳
و » ِنصَفه«اند. نیز قرائت شده» ُثُلِثه«و » نصِفه«در آیه فوق، به صورت » ُثُلَثه«و » ِنصَفه«به گفته طبری 

خوانش نافع، ابوعمرو، ابـن » ُثُلِثه«و » نصِفه«، حمزه، کسائی، و...است و خوانش ابن کثیر، عاصم» ُثُلَثه«
و » ِنصـَفه«) هویداست کـه در قرائـت بـه نصـب، ۱۰/۱۵۰عامر، ابوجعفر، حسن، یعقوب و...(الخطیب، 

طبری بی هـیچ ترجیحـی ». ُثُلَثی اللیِل «باشند و در قرائت به جّر، معطوف به می» أدنی«معطوف به » ُثُلَثه«
دارد که هر دو شناخته شده و از نظر معنا صحیح هستند. بدینسان قاری، به هـر میان این دو قرائت، بیان می

).۲۹/۱۷۴شود (شمرده می» مصیب«ها که قرائت نماید، کدام از آن
)۱۵۸(بقره: » و من تطّوع خیرًا فاّن الله شاکر علیم«...-۴

عَ «بصره از آیه فوق به شـکل به گفته طبری، خوانش عاّمه قاریان مدینه و  اسـت و خـوانش عاّمـه » َتَطـوَّ
َوع«به شکل -به جز عاصم-هاکوفی ). به گفته ابـن مجاهـد ازمیـان قاریـان ۲/۷۱(به شکل مجزوم) (» َیطَّ

َوع«هفتگانه، حمزه و کسائی  عَ «اند و دیگران خوانده» َیطَّ ).۱۷۲» (َتَطوَّ
شود. به عالوه خواند و میان آن دو، ترجیحی قائل نمیمی» صحیح«و » معروف«طبری هر دو قرائت را 

گوید فعل ماضی بـا حـروف جـزا بـه وی این دو وجه را از نظر معنایی، یکسان و مترادف معرفی کرده و می
شـود. باشد. بدینسان هر کدام از ایـن دو قرائـت کـه اخـذ شـوند، راه صـواب پیمـوده میمعنای مستقل می

)۲/۷۱(

»ارش بدون داوريگز«هاي نمونه
)۱۲۸(بقره: » وأرنا مناِسکنا«-۱

دهـد. بـه ، با کسر راء و با سـکون راء خبـر می»أرنا«در ذیل این آیه از خوانش » جامع البیان«صاحب 
گفته وی، قرائت به کسر راء، به رویت با چشم تفسیر شده و قرائت با سکون راء، به آموختن و داللت یـافتن 

). با این همه مفسر ما برآن است کـه تفـاوت نهـادن ۷۶۹و۱/۷۷۱یت با قلب) (طبری (به تعبیر دیگر به رو
). همچنـین طبـری، از خـوانش ۱/۷۷۱مزبور وجهی ندارد و معنای هر دو قرائت، یکسـان اسـت (همـان، 
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در بـاب جـواز یـا -دهد و به هر تقدیر وی بی ارائه داوریتوسّط ابن مسعود نیز خبر می» وأرهم مناسکهم«

).۱/۷۷۲کند (، از این موضع عبور می-جواز تالوت بدین وجوهعدم
َه َشاِکٌر َعِلیٌم «-۲ َع َخْیرًا َفِإَنّ الَلّ )۱۵۸(بقره: » َوَمْن َتَطَوّ

ع«طبری در ذیل این آیه از قرائت ابن مسعود به شکل  دهـد. بـه گفتـه (به شکل مجزوم) خبر می» َیَتَطوَّ
َوع«به شکل -اصمبه جز ع-ها وی خوانش عامه کوفی (به شکل مجـزوم) نیـز بـه اعتبـار قرائـت ابـن » َیطَّ

انـد مشـّدد نموده-در آن» تاء«به دلیل ادغام -را » طاء«مسعود است، هر چند ایشان بر خالف ابن مسعود 
َوع«) نیز ضمن معرفی قرائت ۱/۹۵). فّراء (۲/۷۱( (به شکل مجزوم) به عنون قرائت اصحاب عبدللـه و » َیطَّ

ع«داند که در مصحف عبدالله ه، دلیل این قرائت را آن میحمز بوده است. به هر تقدیر طبـری داوری » َیَتَطوَّ
دارد.خود را درباره این قرائت منقول از ابن مسعود بیان نمی

)۱۹۶(بقره: » فان احصرُتم فما استیسر من الهدی...«-۳
انـد و تنهـا از خفیف یـاء و سـکون داّل قرائـت کردهرا با ت» الَهدی«به گفته طبری قاریان در هر شهری، 

نقل شده است. در نقل از عاصم نیـز دربـاره ایـن واژه -با کسره دال و تشدید یاء-» الهِدیُّ «قرائت » أعرج«
چارپایی است » الَهدی«). مراد از ۲/۳۰۱اختالف وجود دارد و از وی موافقت با أعرج هم نقل شده است (

کند تا ذبح گردد ومیان فقـرای آن تقسـیم گـردد (رشیدرضـا، ر به بیت الحرام هدیه میکه حاجی یا عمره گزا
بـه -المهدّی -» مفعول«را در اصل مصدر دانسته که به معنی -به تخفیف یاء-»الهدی«). عکبری  ۲/۱۷۹

ن ). امـا برخـی چـو۱/۸۵خوانـده اسـت (» هدّیـه«را جمـع -به تشدید یاء-» الَهِدیُّ «کار رفته است. وی 
مفرد اسـت.) » الهدّی «اند (در این فرض، را بر وزن فعیل و به معنی مفعول معرفی کرده» الَهِدیُّ «ابوالفتوح 

کند.از این اختالف، بدون داوری عبور می» جامع البیان«). به هر تقدیر صاحب ۳/۹۴(
ِذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن «-۴ )۱۸۵(بقره: » َشْهُر َرَمَضاَن اَلّ

دهـد. فـّراء به دو صورت مرفوع و منصـوب خبـر می» شهر«) در ذیل این آیه از خوانش ۲/۱۹۶طبری (
خوانـد. امـا طبـری تر (اجـود) میمعرفی کرده و قرائت رفع را شایسـته» حسن«) قرائت نصب را از ۱/۱۱۲(
از دیـدگاه دهـد کند که نشـان می) هر چند در توجیه نحوی این دو قرائت، وجوه متعّددی را یاد می۲/۱۹۶(

، داوری خـود را بیـان »نصـب«اند اما درباره جـواز تـالوت قابل توجیه-از نظر نحوی –وی، هر دو قرائت 
دارد. (همان) هویداست که از منظر طبری، صرف جـواز نحـوی، بـرای جـواز تـالوت کـافی نیسـت. نمی

دانست.» گزارشی بدون داوری«بدینسان این مورد را هم باید 
َفُث ِإَلی ِنَساِئُکْم...ُأِحَلّ «-۵ َیاِم الَرّ )۱۸۷(بقره: » َلُکْم َلْیَلَة الِصّ

» الرفـث«، همـان »الرفـوث«قرائت کـرده اسـت. » الرفوث«را به صورت » الرفث«عبدالله بن مسعود 
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).۲/۲۱۹کند (است که با اندکی تفاوت اداء شده است. مفسر ما از این اختالف بدون داوری عبور می

)۱۸۷(بقره: » ن َباِشُروُهَنّ وابتغوا َما َکَتَب الله َلُکْم...فاآل«...-۶
قرائـت » واّتبعوا ما کتب الله لکم«را به صورت » وابتغوا ما کتب الله لکم«به گفته طبری برخی عبارت 

بندی نهـایی، معنـای دهد. اگر چه در جمعاند. مفسرما درباره این قرائت داوری مشخصی انجام نمینموده
).۲۳۱-۲/۲۳۲کند (همان، بازگو می» ابتغوا«آیه را مطابق قرائت صواب
)۱۹۶(بقره: » و اتّموا الحّج و العمره لله«-۷

» و اقیموا الحج و العمره الی البیـت«بر وفق نقل طبری، قرائت عبدالله بن مسعود از این آیه به صورت 
دارد. اگرچه از رویـه عمـومی وی یان نمی). مفسرما داوری خود را درباره این خوانش ب۲/۲۸۲بوده است (

کنـد (نـک: الخّط مصاحف عثمانی را غیر مجاز تلّقـی میهای مخالف رسمآشکار است که تالوت قرائت
).۲/۷۱طبری، 

ِه َقاِنِتیَن «-۸ َالِة اْلُوْسَطی َوُقوُموا ِلَلّ َلَواِت َوالَصّ )۲۳۸(بقره: » َحاِفُظوا َعَلی الَصّ
های ذیـل از قرائت و یا ثبت آن در مصاحف برخی از زنان پیامبر (ص) بـه شـکلطبری در ذیل این آیه

و ) «... ۳، »و الصالِه الوسطی صالِه العصر) «... ۲، »و الصالهِ الوسطی و هی العصُر ) «...۱دهد: خبر می
).۲/۷۵۲(طبری، » و الصالِه الوسطی و هی صالُه العصِر...) «... ۴، ٨»الصالِه الوسطی و صالِه العصر

حافظوا علی الصلوات و «کند که این آیه نخست به شکل نقل می» براء بن عازب«افزون بر این، وی از 
و سپس آن تعبیـر نسـخ گردیـد و ») الصاله الوسطی«نازل شد. (یعنی اساسًا بدون ذکر تعبیر » صاله العصر

.)۲/۷۵۸(طبری، » حافظوا علی الصلوات و الصاله الوسطی«چنین نازل شد 
کنـد امـا قول به نماز عصـر بـودن آن را اختیـار می» الصاله الوسطی«طبری هرچند در تعیین مصداق 

).۲/۷۶۷دارد (درباره جواز یا عدم جواز تالوت به وجوه مزبور، داوری خود را بیان نمی
ْثُل َما َقَتَل ِمَن النعم..«... -۹ ًدا َفَجَزاٌء ِمّ َتَعِمّ )۹۵(مائده: .» َوَمن َقَتَلُه ِمنُکم ُمّ

قرائت کرده است » فجزاؤه مثل ما قتل من النعم«به گفته طبری، عبدالله بن مسعود این آیه را به صورت 
مسـعود را از زمـره دارد گویا که وی اساسًا قرائات ابن). مفسر ما در این باره، داوری خود را بیان نمی۷/۵۸(

داند.اختالف قرائات شایسته داوری خارج می
)۱۱(انفال: » وُینّزُل علیکم ِمن الّسماِء ماًء لُیطّهَرُکم به«... -۱۰

سـعید بـن «پردازد که بـر وفـق آن، به نقل روایتی می-بی ارائه داوری–) در ذیل این آیه ۹/۲۶۱طبری (

الصاله «عطف » و الصاله الوسطی و صاله العصر«... ، در قرائت »الصاله العصر«به » الصاله الوسطی«به عقیده مخالفان تفسیر .8
دهد که نماز عصر، نماز وسطی نیست چون عطف مقتضـی مغـایرت اسـت (نـک: ابـن      یمنشان » الصاله الوسطی«، به »العصر

).2/446؛ ابن عاشور، 225-1/226العربی 
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ُل «به جای » مسّیب ـُرُکم ِبـهِ «(بـاب افعـال) و بـه جـای » ُینـِزُل «(باب تفعیل)، » ُینزِّ عیـل) (بـاب تف» ِلُیَطهِّ

)، وجـه ۲۶۹-۳/۲۷۰الخطیـب (» معجـم القرائـات«(باب افعال) خوانده است. بـر وفـق » ِلُیطِهُرُکم ِبهِ «
باشـد اّمـا وجـه (باب افعال) خوانش قاریان معتبری چـون ابـن کثیـر، ابـوعمرو و یعقـوب نیـز می» ُینِزُل «
شناخته شده است.» سعید بن مسیب«تنها از » ِلُیطِهُرُکم ِبهِ «

)۱۷(توبه: » کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله...ما «-۱۱
بـه معنـی مسـجد -» مسـجد اللـه«در آیه فوق به صورت » مساجد الله) «۱۲۰-۱۰/۱به گفته طبری (

انـد و بـاقی ) ابن کثیر و ابـوعمرو مفـرد خوانده۳۱۳نیز قرائت شده است. به گفته ابن مجاهد (ص -الحرام
کند.، بی ارائه داوری از این موضع عبور می»ع البیانصاحب جام«قاریان هفتگانه جمع. 

)۹(جمعه: » فاسعوا الی ذکر الله«-۱۲
)، عمر بن الخطاب، عبدالله بن مسـعود و ابوالعالیـه ایـن آیـه را بـا ۱۲۷-۲۸/۱۲۹بر وفق نقل طبری (

ز روایـات یـاد شـده ا» اسـعوا«اند. مفسر ما اگرچه برای معنا کردن قرائت نموده» امضوا«به » إسعوا«تبدیل 
دهد. از دیگر انجام نمی» امضوا«برد (همان) ولی داوری صریحی درباره جواز یا عدم جواز تالوت بهره می

دهـد کـه در برخـی از قـرار می» اسـعوا«را تبیین کننده معنای » امضوا«سو، طبری در حالی روایات قرائت 
شـتافتم کـه بود، من چنـان مینیست و اگر می» عوااس«مسعود آن است که در این آیه ها، مفاد سخن ابنآن

).۲۸/۱۲۹ردایم بیفتد (همان، 

گیرينتیجه
طبری در تفسیر جامع البیان خود، در ذیل آیات االحکام عبادی شناسایی شده در این تحقیق، چهل )۱

ائـات مهـّم را مورد اختالف قرائت گزارش نموده است. مفسر ما با آنکه همواره درصدد بوده تـا اخـتالف قر
ای مواضع حتی ذکر اختالفات قاریانی که انـدکی بعـد از طبـری بـا عنـوان قاریـان مطرح نماید اما در پاره

هفتگانه مشهور گشتند، از قلم افتاده است. هویداست که اختالفات ایشـان، اخـتالف در شـهرهای اصـلی 
قـّراء «ند در عهد طبری، هنـوز بـا عنـوان دهد. هر چرا بازتاب می-مّکه، مدینه، کوفه، بصره وشام-قرائت 

لوا«اختالف -به عنوان نمونه-مشهور نشده باشند. بدینسان » سبعه در -به سکون کاف-»لُتکِملوا«و » لُتَکمِّ
مومنون (ابن مجاهد، ۹در آیه » صلواتهم«و » صالتهم«) و اختالف ۱۷۷-۱۷۶بقره (ابن مجاهد، ۱۸۵آیه 

گردند.) در تفسیر طبری یاد نمی۴۴۴
طبری، از میان چهل اختالف قرائت گزارش شده، در سیزده مورد بـه گـزینش مطلـق یـک وجـه از )۲

خوانـد و گـاه بـه زند. در این موارد، وی گاه به صراحت قرائت مقابل را غیر مجاز میوجوه قرائت دست می
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کنـد. از تی ناصواب معرفی میقرائت مخالف را قرائ» والصواب من القراءه عندنا...«تلویح با تعابیری نظیر 

جوید. معیارهای مورد استناد طبـری بـرای دیگر سو، مفّسر ما گاه به دو معیار در کنار یکدیگر استشهاد می
اجمـاع قاریـانی کـه حّجـت «اجماع قاریان معتبر: گاه با تعبیـر -۱اند از: گزینش مطلق یک قرائت عبارت

اجمـاع «) و گـاه بـا تعبیـر ۹، جمعـه: ۳۶، حّج: ۲۵م]، حّج :[اختالف دو۱۴۸بار؛ در بقره: ۴» (هستند.
بـار، در ۳نقل مستفیض قرائت نزد مسلمانان (-۲)، ۹۷و آل عمران: ۱۹۶بار؛ در بقره: ۲» (قاریان شهرها

وفاق با رسم -۳)، ۱۴بار در طه: ۱) یا نزد قاریان شهرها (۲۳۹، بقره: ۱۸۴[اختالف دوم]، بقره: ۱۴۸بقره: 
و » روایات سبب نـزول«وفاق با مضامین -۴)، ۱۸۴، بقره: ۱۵۸بار در بقره: ۲صاحف مسلمانان (الخّط م

بـار در ۱سازگاری با قواعد زبان عربـی (-۵)، ۱۲۵بار در بقره: ۱» (روایات حکایتگر قرائت رسول (ص)«
بار ۱دم ذکر معیار (ع-۷)، ۱۹۶بار در بقره: ۱صّحت پایه تفسیری قرائت (-۶[اختالف اول])، ۱۴۸بقره: 

).۴۰در ق: 
طبری از میان چهل اختالف قرائت گزارش شده، در یازده مـورد بـه گـزینش و تـرجیح نسـبی یـک )۳

زند. در این موارد نیز مفسر ما گاه به دو معیار در کنار یکدیگر قرائت از میان وجوه مختلف قرائت دست می
تفسیری آیـه -وفاق با اتقان معنایی-۱اند از: عبارت» گزینش نسبی«جوید. معیارهای وی جهت استناد می

وفـاق بـا ظرائـف -۲)، ۱۱۴، هـود: ۶، مائـده: ۲۲۲، بقره: ۱۹۷[اختالف دوم]، بقره: ۱۸۴بار در بقره: ۵(
[اخـتالف اول و -در دو موضـع–۹۵، مائـده: ۶[اختالف اول]، مائـده: ۱۸۴بار در بقره: ۴بیانی (-نحوی

[اخـتالف -در سـه موضـع–۲۹بار در حّج: ۳تر ومشهورتر (قرائت بر لهجه فصیحمبتنی بودن-۳دوم])، 
[اخـتالف دوم -در دو موضـع–۲۹بـار، در حـّج: ۲شهرت قرائت در میان قاریان (-۴اول و دوم وسوم])، 

وسوم]).
و طبری از میان چهل اختالف قرائت گزارش شده، در چهار مورد دو قرائت مختلف را بدون ترجیح )۴

داند. در این موارد نوعًا دو قرائت مختلف، معنایی همانند دارند.به صورت یکسان قابل قبول می
به صرف گزارش اختالف قرائت و عدم داوری روی -از مجموع چهل مورد-طبری در دوازده مورد)۵

یـه کّلـی مفسـر مـا الخّط ابن مسعود هسـتند و از روآورد. این موارد غالبًا مربوط به قرائات خالف رسممی
شمارد. هرچند در ذیل آیات مربوطه یادآور این آشکار است که وی تالوت این گونه اختالفات را مجاز نمی

نکته نشده است.
در عهد طبری و از نگاه وی قرائتی که بعدها به عنوان قرائت حفص از عاصم شهرت وافر یافـت نـه ) ۶

در بین –ی قرائت برتر و راجح در همه مواضع. چرا که مفّسرما یگانه قرائت رایج و مشروع بوده است و نه حتّ 
-) ۲۹، ۲۵؛ حـّج: ۶؛ مائـده: ۲۲۲، ۱۸۴، ۱۹۷(در شـش موضـع، بقـره: -چهل مـورد اخـتالف قرائـت
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ها با تعابیری بسـیار قـاطع خوانش دیگری را بر این قرائت برتری داده است. به عالوه گاه این رجحان نهادن

کـه قرائـت -» سـواء«، نصـب »ال استجیز القراءه به«، با تعبیر ۲۵که در سوره حّج، آیه نماید. چنانرخ می
شود.شمرده می» غیر مجاز«، خوانشی -حفص از عاصم است

نحوه تعامل طبری با وجوه مختلف قرائات با این نگاه کـه قرائـات هفتگانـه یـا دهگانـه، متـواتر از )۷
، سازگاری و وفاق ندارد. چون تفکیک نهادن میان دو وجه که هر رسول (ص) و نازل شده ازسوی خدا باشند

کند. بسـیاری از عالمـان اند، چندان روا جلوه نمیروند و بر زبان رسول (ص) گشتهدو از قرآن به شمار می
)، دربـاره اخـتالف ۲/۱۶۷اند. به عنوان نمونـه، ابوحیـان اندلسـی (اهل سّنت نیز بر این نکته انگشت نهاده

برخی از مردم برای تـرجیح هـر یـک از ایـن دو «دارد که بقره بیان می۲۱۹در آیه » کثیر«و » کبیر«خوانش
اند و این خطا است. چون هر دو قرائت، کالم خدای تعالی هستند. پس قرائت بر دیگری ترجیحی ذکر کرده

–که طبری در ذیل آیاتی متعّدد در حالی » ای دیگر از سوی ما، جایز نیست.ای از آن بر پارهبرتری نهادن پاره
رسـد کـه بدینسان به نظر می٩به ترجیح میان وجوه مشهور قرائت دست می زند.-چنانکه مالحظه نمودیم

های گسترده طبری، تنها با نظرگاهی سازگاری دارد که قرآن را کتابی با متن واحد ها و رجحان نهادنگزینش
آورد. اگرچـه گـاه آن وجـه واحـد، قابـل جه واحد به اجتهاد روی میبیند و برای احراز و دستیابی بدان ومی

تشخیص و رجحان نهادن نیست و در نتیجـه دو وجـه در کنـار یکـدیگر بـه عنـوان وجـوه صـواب معرفـی 
شوند.می
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