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 ینیحس یبمحمود ط یدسو   یمرتضو یمابراه یدس

 دهیچک

نهاده شده که از جملـه آنهـاا اهامـاه بـه وـر    های بسیاری بنا تفسیر ادبی قرآن بر مؤلفه
بـه ننـنان ـ  های مخالف قرآن است. بر این اساسا تفسیر کشاف زمخشری نیـ بررسی قرائت

های مخالف قرائات را منرد اهامـاه قـرار داده   ور    بررسی گننهـ  یکی از تفاسیر ادبی قرآن
نی  بهره برده است. این جساارا با ر شی های انا الی خند از این ظرفیت در جهت بیان اندیشه

تحلیلی مسئله قرائات را در تفسیر کّشاف بررسی کرده استا نایجه آنکه: زمخشـری ـ  تنصیفی
اسافاده از اخـافف »اند از: در قبال قرائات ر یکردهای مخالفی در پیش گرفاه است که نبارت

اسـاخداه »ا «رائـات مخالـف آیـههای لغنی قشر  تفا ت»ا «قرائت برای غنابخشی به تفسیر
گذاری   ا  برای ارزش«. گذاری قرائاتترجیح   ارزش»  « قرائت در ترجیح  جنه تفسیری آیه

قـنت معنـا   زیبـایی »ا «تناسـ  معنـنی»ا «بلنغ معنایی»ها معیارهایی چنن: گ ینش قرائت
رِ  گسـارده وـرا به کـار بسـاه اسـت. بـا ایـن اـالا اصـ  مسـئله « قناند نلم نحن»  « لفظ

هـای نـامعابرا ت لـ ل هایی چنن اناباربخشی به قرائتهای مخالف از یک آیها با آسی  قرائت
مانا تحریف معننی قرآن   تحیر مخاو  مناجه است   نقطه منفی در تفسیر قـرآن بـه شـمار 

 آید. از این ر ا ا لین گاه مفسر برای فهم مفاد آیاتا بایـد تحقیـا از قرائـت صـحیح آیـاتمی
 باشد تا زیربنای تفسیر قرار گیرد.

 اتـرجیح قرائـات اتفسـیر ادبـی اتفسیر کشاف ازمخشری ااخافف قرائت واژگان کلیدی:
 قرائات. خاساگاه

                                                           
  .:یافت یخ در یخ تأیید:   72/7/89 تار  .72/4/89 تار
 . ـ ننیسنده مسئنل دانشگاه نلنه   معارف قرآن کریممدرس (si.mortazavi@yahoo.com.) 
( دانشیار پژ هشگاه فرهنگ  معارف اسفمی .tayebh@rihu.ac.ir.) 
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 مقدمه
های   نس  نخساین نام  اناشار   اناقال آن به مخاوبان دیگرقرائت قرآن هم اد ن  ل آن   

ففی در میان قاریان قرآن  جند نداشـت امـا اخا بنده است. تا زمان ایات رسنل خدا بعدا
زمان با گسارده شدن دایره تعلیم   تعّلِم شفاهی قرآن   ننام  دیگری  پس از رالت ایشان   هم

نقطه بندن خط نربیا اجاهاد قاریان   ... ا به تدریج اخاففاتی در بین قّراء پدیدار شد مانند بی
های مخالف قرائت کنند. این اخافف قرائات بعـدها   سب  گردید تا برخی از آیات را به شک 

به تفاسیر قرآن راه یافت   منرد بحث   بررسی قـرار گرفـت امـا از میـان ایـن تفاسـیرا تفاسـیر 
مجمـ  البیـانا تبیـانا البحـر  نجی ا تفسیر قروبـیامانند: تفسیر کبیرا المحرر ال قرآن [9]ادبی

 هـایوـر    بررسـی قرائـتاهاماه زیادی بـه ـ  تا کننن از دیربازالمحیطا اننار الان ی    ... ـ 
اند. از میان تفاسیر ادبیا تفسـیر ای به این مسئله پرداخاهداشاه   به شک  گسارده قرآن مخالِف 

بهـره فرا انـی از ـ  تـرین تفسـیر بفغـی قـرآنترین   مهم به نننان ب رگـ  نی کشاف زمخشری 
 قرائات برده است. 

های مخالف به بررسی زیادی درباره مسئله قرائات انجاه شده   با نگاه هایتر پژ هشپیش
 «نبـاس همـامی»از « اخافف قرائات   نقش آن در تفسیر»هایی چنن: اند؛ نگاشاهآن پرداخاه

از « بررسـی تـرجیح قرائـات در تفسـیر مجمـ  البیـان»(   98ا پایی  2)پژ هش دینیا شماره 
( از جملـه 89ا بهـار   تابسـاان9لعات قرائت قرآنا شماره مطا«)مهد ی راد   ااجی اکبری»

ارشـد کارشناسـی آثاری است که ارتباط بسیار اندکی با پژ هش ااضر دارد. پایان نامه مقطـ  
زمینـه بررسی تطبیقی ر یکرد   مبـانی تفسـیر صـافی   کشـاف در »با نننان « گنکهان تاغال»

اسـتا بـه بررسـی تطبیقـی  دفـا  شـده« فیجامعة المصط»در  7882نی  که در سال « قرائات
نگارنده ـ که اص  پایان نامه های زمخشری   فیض کاشانی در این باره پرداخاه است اما دیدگاه

تحلیلـیا بـا تمرکـ  بـر ـ  ااضرا با ر شـی تنصـیفیم بنر را رؤیت نکرده است ـ   در ننشاار 
بـه بررسـی آن در تفسـیر کشـاف  های تفسیر ادبـیا فقـطمسئله قرائات به نننان یکی از مؤلفه

 گیری این مفسر از مسئله قرائت را نشان داده است.پرداخاه   انحاء بهره
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 شناسی مفهوم
 قرائت

)راغ   است« کنار هم چیدن ار ف   کلمات به هنگاه خناندن»قرائت در لغت به معنای 
نـیا تعـاریف (. در اصـطف  نلـنه قرآ999/ 7 :7477المفردات فی غری  القرآنا اصفهانیا 

چگننگی ادای کلمات »اند اما تعریفی که در این جساار مّد نظر استا مخالفی درباره آن آ رده
 /7: 7472البرهان فـی نلـنه القـرآنا )ر.ک: زرکشیا  باشدمی« قرآن   اخاففات مربنط به آن

یـ  الجـ ری ن تـر تنسـط ابـناین تعریفا پیش (.494: 7894مناه  العرفانا ؛ زرقانیا 494
ـ نلم به کیفیت ادای کلمات قرآن   اخافف ایـن کیفیـت »قرائت را چنان که مطر  شده است 

منجد المقرنین   مرشـد الطـالبینا )ابن الج ریا  [7]«دانساه استـ  که منسنب به را ی است
(. از آنجا که قرائتا با کیفیت ادای  اژگان سر   کار دارد   اخاففـات منجـند در 8/ 7: 7472

هـای مخالـف   کند   کلمه بر اسـاس اـر ف   شـک نقش اساسی در معانی آنها ایفا میآنا 
چگـننگی تـثثیر  کننـداها دارندا معانی مخالفی را افاده میهای گنناگننی که در جملهمنقعیت

کیـا   یا ن یـ یی)ر.ک: بابـا ای ر شن اسـتها مسئلهها   مفاد نبارتقرائت در معنای کلمه
 ر ا اهمیت فرا ان دارد. (   از این94: 7828شناسی تفسیر قرآنا  شر رادا ر اانی

تا جایی که برخی از محققـانا تعـداد  استسیار زیاد ب نحنه ادای کلمات قرآنخافف در ا
. [8](77: 7477ا )ر.ک: اامد مخاارا معجم القرائات القرآنیـه اندمنرد رسانده72748آن را به 

های تاریخی   ر ایـی نشـان از آن دارد کـه    تاب  در کااب اخافف قرائتا مسئله ننیی نیست
ــامبر ــه نصــر پی ــن مســئله ب ــاز مــی ای / 87: 7424بحــاراوننارا )ر.ک: مجلســیا  گــرددب

-(. اما بعد از رالت ایشانا به دوی  مخالفی ر  به ف  نی نهاد   می ان آن به انـدازه729ـ722

دغ َ ََعَبد ََای رسید که برای مثالا آیـه   انـدگننـه قرائـت کـرده 74( را بـه 92)مائـده/  وَتَالطَّ
(. ایـن 888ــ872/ 4تـا: بـیالـدر المصـنن فـی نلـنه کاـاب المکنـننا )السمین الحلبـیا 

 اا تقـدیم   تـثخیرا زیـاده   نقصـانءات انراب   بناکاخافف در ار اخاففاتا مناردی چنن:
 ادغـاه   ک  اظهـارا فـ ءاخفـا مد   قصرا تخفیف   تشدیدا ترقیا   تفخیماتغییر در ار فا 

ــی ــر م ــره را در ب ــردغی ــازیا  گی ــی   ای ــیا اجا ــاف د لا ــه ب ــی )ر.ک: پارچ ــ    بررس تحلی
هـاِی بنـدی(. برخـی دیگـرا آن را در دسـاه2ــ8: 7887های ارایه شده در قرائاتا  بندی تقسیم

 اخافف ذکـر  »ا «اخافف صرفی»ا «اخافف نحنی»ا «اخافف صنتی»ا «اخافف لغنی»
 (.77تا:  بیاوخافف بین القرائاتا )بیلیا  اندقرار داده« تقده   تاخیر»  « اذف
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 های آن در کشافو گونه قرائتمیزان فراوانی 

هـای مافـا تی های مخالفی برای قرائات آمده   گننـهبندیهای نلنه قرآنیا دساهدر کااب
ا «مشهنر»ا «ماناتر» ن را به شش گننهاند. سینوی ـ به نق  از ابن الج ری ـ آبرای آن ذکر کرده

بندی دیگری ـ به نق  از بلقینی تقسیم کرده   در تقسیم« مدّرج»  « منضن »ا «شاذّ »ا «آااد»
اسـت )ر.ک: سـینویا اوتقـان فـی نلـنه  دانسـاه« شاذّ »  « آااد»ا «ماناتر»ـ آن را سه قسِم 

« آاـاد»  « ماـناتر»ا «شـاذّ »ا «صـحیح»(. چنان کـه قرائـت 748   748/ 7: 7892القرآنا 
بندی (   در دساه 499: 7894بندی دیگری در این زمینه است )زرقانیا مناه  العرفانا تقسیم

اوتقـان فـی نلـنه )سـینویا  انـد قـرار داده [4]«شـاذ»  « صحیح»دساه  چهارمیا آن را در د 
 (.748/ 7: 7892القرآنا 

اخافف دیدگاه  جند داردا در تعریف آنها نی  های قرائت بندی گننهونر که در تقسیم همان
هـای مخالفـی از تـنان گننـهبا این االا وبا تعاریف مخالف می [4]اخافف نظر  جند دارد.

های مخالف قرائت . در تفسیر کشاف نی ا می ان فرا انی گننه[9]قرائات در تفاسیر ادبی پیدا کرد
چرا که همه تفاسیر  ایح نیازی به شاهد نداردهای مشهنرا ماناتر   صحبسیار است. ذکر قرائت

ّرج [2]هایی چنن قرائت شاذا منضـن های قرائت اسانارند اما گننهبر این گننه نیازمنـد  [9]  ُمـدر
ه تفسـیر محسـنب مـی انحـاء مناجهـه »شـند   در بحـث شاهدند. قرائت مدرج به نننان ُمقنِّ

 شند. ا به آن پرداخاه می«زمخشری با قرائات
تنان در تفسیر کشاف اندک استا که از جمله شناهد آن می« منضن »ن فرا انی قرائت می ا

َإِنَّمدغدر آیـه  ـ بـه قرائـت نصـ ـ  «العلمـاء»  ـ  به قرائت رف ـ  «الله»به اخافف قرائت  اژه 
لَمدغ َ َِعبددغِه ََِِمدد َْاهلَلََََيَْشد  ا  زا دانشــمندان تنهــا خــداا بنـدگان میــان از»(؛ 79)فــاور/  الْع 

اگر بپرسند: آنان که این نبـارت را »ننیسد: اشاره کرد که زمخشری در تنجیه آن می «ترسند می
ما»   این قرائت منسـنب بـه نمـر بـن نبـدالع ی    اند  خنانده« اْلُعَلماَء  ِعباِدهِ  ِمْن اللُه  َيْخَشى ِإنَّ

تا اسـاعاره اسـت؛ ابنانیفه استا چه دلیلی دارند؟ در پاسخ باید گفت: خشیت در ایـن قرائـ
 (.982 /8: 7898الکشافا )زمخشریا  «داردیعنی: خدا ند آنان را ب رگ   نیکن می

در تفسیر کشاف بسیار منرد اساناد قرار ـ  های مخالفی که داردبنابر تعریفـ  «شاذّ »قرائت 
يدَفَغْْلَْومََاز آیه « سمیق  ابن»گرفاه است که از جمله شناهد آنا قرائت  ََِکن َنجِّ َِب َونََکدِلَََکَبدَ ن

 بـرای نبرتـی تـا دهـیما مـی نجـات( آب از) را بدنت امر زا» ؛(87 )یننس/ آيَةَکَخلْفَََلَِم َْ
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يک»در  اژه « ج»است که ارف «  باشی آیندگان را به صنرت غیر معجمه)= (   اـرف « ُنَنجِّ
/ 7: 7422الکشـافا را به صنرت مفاـن  خنانـده اسـت )زمخشـریا « خلفک»در  اژه « ل»

َقَالَْمْوِتَََرة َکسَََجغَ ْتَ(. نمننه دیگرا آیه 899
ْ
 بیخندی  ) راتکس سرانجاها»(؛ 78)ق/   بِغْل

 َرةُ کَسَ جاَءْت » مسعند آن را به شک  است که ابنبکر   ابن .«رسد فرامی ااه ب مرگ( آساانه در
ِنُسَواتَ »(. نمننه سنه مربنط به  اژه 899/ 4همانا ) اندخنانده« باْلَمْوِت   اْلَحق

ْ
َالدر آیـه « ْسَتأ

ل وا َََِغْيَََب ي وتغ ََتَْ خ  ََمَْکب ي وت واََحّتَّ نِس 
ْ
  ارد خـند خانـه از غیـر هـایی خانه در»؛ (72 )ننر/ تَْسَتأ

ا آن را بـه صـنرت «ُابَى  »اسـت کـه زمخشـری در قرائـت شـاذی از  .«بگیرید اجازه تا نشنید
های دیگر این قسـم قرائـت برخی از نمننه(. 772/ 8 ا)ر.ک: همان نی  آ رده است« تستأذنوا»

ُ  (؛ 487/ 7 ا)همـان (794)نسـاء/  مدویاهلَلََمََکَّدانـد از: نبارت د  (792)بقـره/  فَِِصْ
قرائـت « وـنق»که به صنرت باب تفعیـ  از مـاده  ـ (794)بقره/ يطيقونه(؛ 7/872 ا)همان

 قرائت شـده اسـت« الشیرۀ» ( که به صنرت84 )بقره/ الشجر (؛ 779/ 7ا )همان شده است
 (   ... .772 ا)همان

 مصادر قرائات در کشاف
 مصاافی که منرد اساناد زمخشری در بیان قرائات بـنده اسـت نبارتنـد از: مصـحف ابـّی 

ــن ؛ ...( 7/492؛ 8/49؛ 278/ 4همــانا )  97/ 8؛ 227/ 4 ج ا)همــان مســعندمصــحف اب
 مصحف نثمـان ؛  ...( 429/ 7؛ 8/74ا 474ا 482ا 4/278 ا)همان مصحف نبدالله ؛ ...(

مصـااف اهـ   ؛(444/ 4ا 492/ 4 ا)همـان مصااف اه  مدینه   شـاه ؛(492/ 7 ا)همان
 ا)همـان مصااف اه  اجاز ؛(774/ 4 ا)همان مصااف اه  نراق ؛(878/ 4 ا)همان مکه

(   74/ 4 ا)همـان مصااف اهـ  الکنفـه ؛(74/ 4 ا)همان مصااف اه  الحرمین ؛(797 /4
 بـرد نـاه مـی« بعَ  الماَا  »(. گـاهی نیـ  از تعبیـر 722/ 8 ا)همان ف اه  بصرهمصاا
 ...(.   999/ 7؛ 72ا 49/ 8؛ 499/ 4 ا)همان

 در کشاف مختلفخاستگاه طرح قرائات 
تنانـد ر ا ایـن منشـث مـیخاساگاه به معنای منشث پیدایش یک چی  است   در بحـث پـیش

باشد؛ از این ر ا در د  گننه خاساگاه فکری   ر شی اندیشه کفمی مفسر یا ر ش ا  در تفسیر 
 شند:بیان می
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 خاستگاه فکری .1

مبااث ادبی غالبا تنسط ماکلمان معا لی مطر  شـده اسـت. اهـ  اناـ ال گـاهی قرائـت 
ر ند   بر همین مبنا اصـنو بـا قرائـات بـه های شاذ میماناتر را به کناری نهادها به سراغ قرائت

ََمََکَّدتـنان بـه آیـه کنند. بـرای نمننـه مـیا اه  سنت برخنرد میای مافا ت بگننه دویاهلل  ََم 
را بـه « اللَه»( اشاره کرد که برخی از معا له با اناقاد به تن یـه خدا نـدا 794)نساء/  ليمغکتََ

( یـا آیـه 788/ 4: 7472البحـر المحـیط فـی الافسـیرا )ابنایـان اندلسـیا انـد  نص  خنانده
نََْفَغْقت ل وا

َ
َسَأ بـه  ـ ( که آن را44بقره/«)برسانید قا  به[ را دیگرکی] را خند» (؛44)بقره/   مکف 

با این تصنر که صد ر اجازه قا  نفس از ناایـه خـدا اند  خنانده« اقیلنا»به شک ـ  نق  از قااده
(   شناهد دیگری 797/ 7: 7474ر   المعانی فی تفیسر القرآن العظیما  )آلنسیا جای  نیست

 .(789: 7898درآمدی بر تاریخ قرآنا )ر.ک: معارفا  تنان به آنها اشاره کردکه می
از ظرفیـت اخـافف ـ  به نننان یکی از ماکلمان   مفسـران بـ رگ معا لـیـ  زمخشری نی 

برد تا آیه را به سمت مذه  انا الی خنیش بکشاند. از جمله شناهدی کـه ایـن قرائت بهره می
 ذی  است: کندا مناردسخن را تایید می

ثابه مکا  ندل   تناید  ـ اسفه به مر
َََشِه ََزمخشری ذی  آیات  نَّهَ اهلل 

َ
وَََإاِلَََّإِلَََالَأ ول واَوَََالَْمالئِکةَ َوَََُ 

 
َإِلَََالَبِغلِْقْسِطََقغئِمغ ََالِْعلْمََِأ

وَََإاِلََّ َکيمَالَْعِزيزَ َُ 
ْ
ي َََ*إِنَََّاْل ََِعْن َََادلِّ  نظاِه  ایجادِ  با) خدا ندا» ؛(78ـ79نمران/  )آل  اْْلِْسالماهللِ

 دانـشا صـاابان   فرشـاگان   نیسـت ا  ج  معبندی هک دهد می گناهی( هسایا جهاِن   اادِ 
 قیـاه( نـالم تماه در خدا ند) هک االی در دهند می گناهی( مطل ا این بر ای گننه به داهک هر)

  ) اسفه خداا ن د در دین .است یمکا هم   تنانا هم هک نیستا ا  ج  معبندی دارد ندالت به
ای مارتـ   اگر بپرسند: بر این تنکید چـه فایـده»ننیسد: می .« است( اا برابر در بندن تسلیم

بیـان یکاـایی خـدا   « ال اله اال الله»اش این است که نبارت  است؟ در پاسخ باید گفت: فایده
ان الدين عند »فرماید: ل آن میبیان دادگری ا  استا آن گاه  قای به دنبا« قائما بالقسط»نبارت 

دارد که اسفه نبارت از ندل   تناید است   دین در نـ د خـدا  در  اق  انفه می« الله االسالم
آید   در  اقـ  ایـن  همین است   بس   هر چی ی که ج  آن باشدا در ن د خدا دین به شمار نمی

انجامدا از قبی  اناقاد بـه  به تشبیه می دارد: آنان که به تشبیه   یا به هر نظری کهنبارت بیان می
رؤیتا با ر دارند   یا به جبر اناقاد دارند که سام محض استا اینان از دیـن خـدا کـه اسـفه 
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کنند   این اقیقت از نبارتا به ر شنی هر چه تماه تر قاب  فهم است. بنابر استا پیر ی نمی
شهد »اند؛ تن گنیی فرمنده است:  رائت کردهآنکه د می بدل از ا لی باشدا هر د  را مفان  نی  ق

  از ایث معنا بدل همان مبدل منـه اسـت. الباـه بیـانی کـامف « الله ان الدين عند الله االسالم
صریح   آشکار است برای اینکه دین خدا نبارت از ندل   تناید است. برخی از قاریـان هـما 

بنابر آنکه فع  بر اّن  اق  باشد.   نبـارتی کـه ا لی را به کسر   د می را به فاح قرائت کرده اندا 
بین آنها آمدها نبارتی اناراضی   برای بیان تاکید است. الباه این نی  گناهی دیگر بر آن است که 
دین اسفه نبارت از ندل   تناید است   تمامی قرائت قاریان مخالفا این برداشـت را تاییـد 

 .(472/ 7: 7898الکشافا )زمخشریا  «کندمی

 نفی شفاعت عاصیان
واَوََشاهد دیگرا آیه  ََََتْزيَالَيَْومغ ََاتَّق  َََع َََْنْفس  َي ْؤَخذَ َالَوََََشفغَعةَ َِمْنهغَي ْقَبل ََالَوََََشيْئغ َََنْفس 

مََْالَوََََعْ ل ََِمْنهغ ونَُ   را دیگـری مجـازات سـیک هکـ بارسـید ر ز آن از  »(؛ 49)بقره/   ي ْنَِص 
 یـاری نـه   شـد خناهـد قبـنل ا  از غرامـت نـه   شند می پذیرفاه نتشفا ا  از نه   پذیرد نمی
ُُ منهَا شَفاَع ً»قااده این نبارت را »ننیسد: است که ذی  آن می« شنند می بـه صـیغه « ال َيقَبَ

اگر بپرسـند: آیـا  نی  منصنب است...« ةشفاع»فان  آن   « الله» معلنه خنانده   در این قرائت
کـاران پذیرفاـه نیسـت؟ در پاسـخ بایـد  اشد بر آن که شفانت برای گناهتناند دلیلی ب می این آیه

گفت: آری برای اینکه ابادا بیان کرد هیچ کسی از دیگری در هـیچ یـک از تکـالیف ا  کفایـت 
ای در کننـدهاف اید که شـفانت هـیچ شـفانت می کندا خناه فع  باشد یا ترک فع ؛ آن گاهنمی

 «کـاران پذیرفاـه نیسـت شند که شفانت برای گنـاهمعلنه میاا ا  پذیرفاه نیستا پس از این 
 .(722/ 7 همانا)

 . خاستگاه روشی2

)مبنایی(   نملی بسیاری بنا نهاده شده است کـه یکـی از  تفاسیر ادبی قرآن بر اصنل نظری
هـای مخالـف قـرآن است)اسـعدی   همکـارانا این اصنلا اهاماه به ور    بررسـی قرائـت

(. تفسیر ادبیا تفسیری مبانی بر نلنه ادبی 794/ 7: 7887های تفسیریا  شناسی جریان آسی 
اکیمـیا ر.ک: ) شـند(   اساسا قرائات یکی از نلنه ادبی محسنب می777 /7ا )همان است

هـا در تفاسـیر ای از تنجه گسارده به قرائـتنمننه (.48   47: 7849ادبیات   تعهد در اسفها 
انـد قرائت نق  کرده 72نطیه   ابنایان مشاهده کرد که ن دیک به  تنان در تفسیر ابنادبی را می
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؛ ابنایـانا البحـر 427ـ422/ 7: 7477)ابن نطیها المحرر النجی  فی تفسیر الکااب الع ی ا 
تنان ذی  آیه ا ل تنبه )ابـن نطیـها های دیگری را نی  مینمننه (.48ـ47/ 4ق: 7472المحیطا 

؛ ابنایانا 472سنره کهف )همانا  49(ا آیه 789/ 9)همانا سنره هند  92(ا آیه 894همان: 
؛ 429/ 7انراف )ابن نطیـها همـانا  44   48به بعد(؛ آیات  799/ 2ا 7472البحر المحیطا 
نی  ج ء یکی از تفاسیر ادبی است از آنجا که کشاف (   ... مشاهد کرد. 98/ 4ابنایانا همانا 

های  ها   گرایش رضایی اصفهانیا درسنامه ر ش ؛828/ 7: 7828)معرفتا تفسیر   مفسرانا 
در این تفسیرا به اص  نملی م بـنر  منشث دیگِر ور  قرائات مخالف ( ا447: 7897تفسیریا 

دانشنامها خرمشاهیا هاا انم از مشهنر   شاّذ   ...)ر.ک: یعنی اهاماه به ور  اخافف قرائت
گـردد. وـر  گسـارده بـاز مـی (799-794/ 7: 7887؛ اسعدی   همکـارانا 944/ 7: 7897

میـ ان »اخافف قرائات در تفسیر کشافا شناهد بسیاری دارد چنان که برخی از آنها در بحـث 
هـای فـرا ان نمننـهتـنان بـه شند   نی  مـیذکر گردید   بخشی دیگر در ادامه ذکر می« فرا انی

    779/ 7: 7422الکشـافا زمخشـریا رجـن  کـرد)ر.ک:  دیگری که در این باره  جـند دارد
 .های بلدا هم ها مانننا نصرا تکاثر   ... (ا ذی  سنره4ج  ؛ 492   772

 مسئله قرائاتبا  مواجهه زمخشریهای  شیوه هـ(
کنـد قرائات مخالف آیه را در تفسیر خنیش ذکر میـ  تر گفاه شدکه پیش چنانـ  زمخشری

گیـرد کـه ایـن ر یکردهـا را پـیش مـی اما ر یکردهای مافا تی در مناجهه با قرائات م بـنر در
 تنان در منارد ذی  بیان کرد: می

 گیری از اختالف قرائات برای غنابخشی به تفسیر. بهره1

کنـد ایـن اسـت کـه قرائـات یکی از ر یکردهایی که زمخشری در قبال قرائات اتخـاذ مـی
ین قرائات در جهـت بیـان بلکه از ا اآیدکند اما در مقاه ترجیح آنها برنمیمخالف آیه را ذکر می

بـرد؛ بـه تعبیـر بهاـرا قرائـات را در خـدمت تفسـیر   اااماوت مخالف معنایی آیه بهـره مـی
 آید:دهد؛ از جمله شناهد معیار م بنرا مناردی است که در پی میغنابخشی به تفسیر قرار می

ََلَه مََْوََدر آیه « َيکِذُبوَن »ـ شاهد نخستا  اژه  ْلمَ ََعذاب 
َ
 به »(؛ 72)بقره/  يَکِذب ونَََن وااکَبِمغَأ

کـه آن را بـه چنـد صـنرت «  آنهاسـت اناظـار در دردنـاکی نذاب گفاندامی که هایی در غ خاور
بون»برخی از قاریـان آن را »ننیسد: اند؛ زمخشری در این باره میخنانده انـد قرائـت کـرده« ُيکَذَّ

کّذب که مبالغه در کذب است. چنان  یعنی از کذب/ در غ ا  که نقیض صدق/ راسای ا ست یا از
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  این امر در زبان نربی همانند دارد ... یا به معنـای « صّدق»اند: که در مقاه مبالغه در صدق گفاه
تت البهائم»گنید: کثرت استا چنان که نرب می کت االبَُ»  « مو  کَذ   »گنیند: یا اینکه می« بر 

مانـد   برای اینکه شخص منافا در کار خنیش می «الو ش اذا جری شوطا ثم وق  لينظر ما وراَءه
 (.94/ 7: 7898)زمخشریا الکشافا « گنیند...د دل است   از این ر ی به ا  مذبذب می

دارد. دیگــر ا مبالغــه در کــذب نیســت بلکــه معنــایی «بـ  ذـ  ک»بــاب تفعیــ  از مــاده 
در آیـات چنان که ری است به معنای نسبِت در غ یا نسبِت در غ   انکار دادن به دیگ« تکذيب»

بَْتَکماعددی آمده است مانند:  ََقَْومَ َذَّ ْرَسدلِنَن وح   را پیـامبران نـن  قـنه» ؛(724 )شعراء/  الْم 
َبَکا «ردندک ذی کت وَََوَََکقَْومَ َبِهََِذَّ َق ََُ 

ْ
 آیـات) آن تـنا جمعّیـت   قـنه»(؛ 66)انعـاه/   اْل

به معنـای در غ « کذ »که  ا در االی« است اا هک االی در ردنداک ارکان   ذی کت را( الهی
دؤاهَ ََذَبَکدَمدغگفان یا انکار کردن است. این تفا ت در آیه  ( ملمـنس 99 )نجـم/  َرأىَمدغَالْف 

معجـم )ر.ک: الخطی ا  هم به تخفیف   هم به تثقی  خنانده است« کذ »است؛ در این آیها 
 کپـا) قل »معنای آن چنین است: خنانده شند « تخفیف»(. اگر به 921/ 1: 9577القرائاتا 

 هکـ را آنچه [قل ]پیامبر»دهد:  معنا می« تثقی »اما در «  نگفت در غ هرگ  دید آنچه در( ا 
 ؛ مصـطفنیا478/ 7: 9595المصـبا  المنیـرا )ر.ک: فیـنمیا  «ردکـن ذی کـت دید چشم با

 (. 12 /6: 9329قامنس قرآنا ؛ قرشیا 36/ 91: 9361 الاحقیا فی کلمات القرآن الکریما
ل ق ََإاِلَََُّذاَإِنَْدر آیه « ُخُلق»شاهد د ها  اژه ـ  لدنَخ  وَّ

َ
بِنَََنْد َ َمدغَوَََ*َاْْل َعدذَّ )شـعراء/  َبِم 

 نخـناهیم مجـازات هرگـ  مـا  ! اسـت پیشینیان( های افسانه  ) ر ش همان این» ؛(789ـ782
معنای نبـارت آن  ـ فاحبه ـ « َخلقَاالولدن»در قرائت »که سخن زمخشری چنین است: « !شد

گفاند: می که مثفا  ایا برساخاه   در غ پیشینیان استا چنان است که: آنچه را تن در میان آ رده
این آفرینش ما نیست مگر همانند آفرینش اقناه گذشـاها ماننـد » افسانه پیشینیان است یا اینکه 

اما «   کاابی در کار نخناهد بندمیریم   رسااخی    اساب  کنیم   مانند آنان می می آنان زندگی
این دینی » اندا معنایش این است: را با د  ضمه یا یک ضمه خنانده« ُخلق»در قرائت کسانی که 

که ما بر آن هسایم برساخاه   نادت پیشینیان استا آنـان بـر همـین آیـین بندنـد   بـه آن بـا ر 
کراری است که از دیر زمـان همـناره داشاند   ما هم پیر  آنان هسایم یا آنکه مرگ   زندگی ما ت

ایا نادت پیشینیان بنده است   آنان آن را  تکرار شده است یا این در غی را که تن در میان آ رده
 .(499/ 8: 7898الکشافا )زمخشریا  «ننشاندساخاند   می برمی
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َُّ »شاهد سنها  اژه ـ  َََلَْهوَََيَْشََتيََم ََْانلَّغِسََِم َََوََدر آیه « ِليض
ْ
اهللَََِسبيلَََِع ََِْْل ِضلَََّ يِثَاْل

 از نادانیا ر ی از را مرده تا خرند می را بیهنده سخنان مرده از بعضی»(؛ 9)لقمان/   ِعلْمَبَِغْيَِ
خنانده شده است. تحلی  زمخشـری « ُيِضُ»  « َيِضُ» که به د  صنرِت « سازند گمراه خدا راه

از خریـدن « نضر»آشکار است زیرا هدف « مض»اگر بپرسند: معنای قرائت آن به »چنین است: 
های ایرانیان( گمراه کردن مرده بندا یعنی: نگذارد مرده اسفه را بپذیرند   به قـرآن  )داساان لهن

گنش دهند   آنان را به گمراهی بکشاند. قرائت آن به فاح به چه معناست؟ در پاسخ باید گفت: 
ای که از آن برخنردار اسـتا ثابـت را در گمراهیتناند داشاه باشد؛ نخست آنکه ا  می اد  معن

تر کند زیرا کسی که خدای ماعـال اش را اف  ننگه دارد   از آن برنگرداند   بر آن بیف اید   دامنه
 ننایت خند را از ا  دریغ داشاه در دشمنی با دیـن بسـیار کینـه تـنز اسـت   بـا اـرن فـرا ان

چنان کـه به کار رفاه باشدا « لُيضُ»به جای « ضُليَ »ه کنشد مرده را از آن بازدارد. د ه آنک می
 .(924/ 7همانا ) «اگر کسی را گمراه کنندا ناگ یر خند نی  گمراه خناهد شد

 های لغویِ قرائاتشرح تفاوت .2

های لغنی میان قرائات یکی دیگر از ر یکردهای زمخشری در قبال قرائاتا تنضیح تفا ت
دهد که تفا ت لغنی قرائات بانث تفا ت معنایی در آیـات جاه میاست؛ ا  این کار را زمانی ان

 شند. از جمله شناهد این سخنا منارد ذی  است:می
ثْقدغلَََََتِْمدل َدر آیه « شق»شاهد نخستا  اژه  -

َ
ََإاِلَََّبغلِغيدهََِون دواکتَََلَدمََْبَدَ َ ََإىِلَمَْکأ بِِشدقِّ

 مشـّقت بـا جـ  هکـ ننـدک می ام  ریشه به را شما سنگین بارهای آنها»(؛ 2)نح /  االنفس
ا»  « ِشا»( است که به د  صنرِت 2نح /«)رسیدید نمی آن به زیادا خنانـده شـده اسـت: « شر

کـه انـد    برخی نیـ  گفاهاند  خنانده« شين»را هم به کسر   هم به فاح « بشق االنفس»قاریان »
تفـا ت  جـند دارد   آن است. اما بین این د  کلمـه « مشقت»این د  لفظا د  لهجه در معنای 

« ِشَق  »به معنای شـکافانا   « شق االمر عليه شَقا»مصدر است از « َشق  »تفا ت این است که 
است   تن گنیی در چنین االای بـه دلیـ  نیر یـی کـه « نصف   نیمه یک چی »اسم به معنای 

 .(248ـ249/ 7 ا)همان ر دکند نصف ثنابش از بین میمصرف می
(ا   برخـی دیگـرا 894 /8: 7822جنامـ  الجـام ا )وبرسیا  ام وبرسی در جنام  الج

« مشَقت»اند اما برخی دیگر از مفسرانا آن را از مـاده رأی با زمخشری سخن م بنر را گفاههم
برخی دیگر تفـا تی میـان چنان که ( 792/ 77: 7824 تفسیر نمننها )مکاره شیرازیا انددانساه
 (.94 /78 :تا بیالاحریر  الاننیرا ناشنرا )ابن اند قائ  نشده« ِشق»  « َشق»معنای 
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ْت ََقغَلَدر آیه « قبضة»شاهد د ها  اژه ـ  واَلَمََْبِمغَبَِص  ََبِهَََِيْبِص   ثَرََِِم َََْقْبَضةَ ََفَقبَْضت 
َ
دولَأ  الرَّس 

 را( خـدا فرسـااده  ) رسنل آثار از قسمای من ندیدند آنها که دیده چی ی من: »گفت»(؛ 89)وه/ 
( ُقبضةرا به ضم قاف )= « قبضه»اسن بصری »ننیسد:  که چنین می«  افکنده را آن پسس گرفاما

بـه « َقبضه»اما « مضغة»  « غرفه»خنانده است که در این صنرت اسم مقبنض خناهد بند مانند 
است   هرگـاه آن را بـر مقبـنض اوـفق کننـد از ر ی « قب »معنای یکبار برداشانا اسم مره از 

بـه « قباَت قباَة»همچنین آن را «. ضر  االمير»مفعنل به مصدر است مانند  اوفق   نامیدن
بـه معنـای « صَاد»ا برداشان با همه کـف دسـت   بـه «ضاد»اند   معنای  اژه به  صاد نی  خنانده

 (.794/ 8: 7422برداشان با سرانگشاان است )زمخشریا الکشافا 
ََقغل واـ شاهد سنها آیه 

َ
ََِفَََضلَلْنغَإِذاَأ

َ
َاْْل ِْ ََْر

َ
َّغَأ ق َََلَديَإِن

(؛ 72)سـجده/  َج يد َ ََخلْد
 خـناهیم ای تـازه آفـرینش شـدیما گم زمین در(   مردیم) ما که هنگامی آیا: »گفاند آنها»

یسـد: که مـی« !یافت؟ ِللنا»[   ابـن نبـاس نلـی بـن ابیطالـ ]»نن بـه کسـر وه « ضََ
یند: اند   در نربی می خنانده َُّ »گن ُُّ و َض ، َيِض َُّ ُُّ َض « َصَللنا»اما اسن بصری آن را « ، َيَض

ُ  اللحم»قرائت کرده از  یم   برخی نی  گفاهص َللنا»اند: ... به معنای بدبن شن یعنـی از « صََ
یم  (.988/ 8)همانا « جنس خاک شن

َلْلنا»قرائت  ( امـا 882/ 77: 7474قرائت فصیح است )ابن منظـنرا لسـان العـربا « ضََ
  ابن نباس نیست بلکه بننتمیما اه  اجـاز  ل از امیرالمؤمنینتنها منقن« َضِللنا»قرائت 

اند)ر.ک: همان( گرچـه از لحـام معنـایی تفـا تی بـا یکـدیگر  ... نی  آن را به کسر خنانده
ندارند   هر د  به معنای ضای  شدن   نی  گم شدن اسـت )وباوبـاییا المیـ ان فـی تفسـیر 

 (.747/ 79: 7472القرآنا 
َحغذرونیه شاهد چهارها آـ  اسـت  !«اریمکـپی آماده همگی ما»(؛ 49)شعراء/  انّغَجلميع 

بـا دال «  َادرون»  « َ َِذرون»را «  َاذرون»همچنـین »ننیسـد:  که زمخشری دربـاره آن مـی
 کسی است که دائمـاا «  اذر»(   الَيِقظبه معنای شخص با ااایاط   مراق  )« َ ِذر»اند.  خنانده

اند که مراد برخنرداران از سف  هسـاند    ند. برخی از مفسران گفاهکااایاط خند را تجدید می
بـه معنـای شـخص «  َادر»دادنـد   این کار را برای اذر   ااایاط   افظ خنیش انجاه مـی

 .(447/ 8: 7898الکشافا )زمخشریا  «تننمند   قنی است
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 . استفاده از قرائت در ترجیح وجوه تفسیری آیات3

دهد   از اخافف قرائت در جهت تقنیت تفسیر ای ارائه میز آیهگاهی زمخشری تفسیری ا
کند   گاهی نی  با اساناد به یکی از قرائاتا یکی از  جـنه تفسـیری آیـه را بـر دیگـر اسافاده می

گیری از ظرفیت آن در تفسیر آیها گ یند. کارکرد تفسیری قرائات   بهره جنه رجحان دادها برمی
 آید:شند که برخی از شناهد آن در پی میدیده می در جای جای تفسیر کشاف

ي ََشاهد نخستا آیه ـ  ََنِسغئِِهمََِْم ََْي ْؤل ونَََلَِّلَّ ْرَبَعدةََِتََربُّص 
َ
رَ َأ

ْشده 
َ
دورَ اهلَلََفَدِِنَََّفدغ َ َفَدِِنََْأ ََغف 

 بـا هکـ ننـدک مـی یـاد سنگند] نمایند می «ایفء» را خند زنان هک سانیک » ؛(779 )بقره/ َرَحيم
 مـاها چهـار ایـن ضـمن در  . )شندکب اناظار ماه چهار دارند اا[ ننمایندا جنسی آمی ش اآنها

 ایـن در) اگـر.( سـازند ر شـن وـفقا یـا زنـدگی ادامه نظر از خنیشا همسر با را خند  ض 
کـه «  اسـت مهربـان   آمرزنـده خدا نـدا( زیـرا نیست آنها بر چی ی) ننداک بازگشت( فرصتا

ْن »معنای نبارت »ننیسد: گیرد. ا  میز قرائت نبدالله اساعانت میزمخشری در تفسیر آن ا  َفَِِ
ْن »بازگشت در چهار ماه است   قرائت نبدالله به نبارت « فاُؤ  ِِ نیـ  همـین نظـر را « فاُؤ فَيهن َف

 (. 887/ 7همانا ) «کندیید میثت
قـاری شـند یعنـی ج ء قرائت مدرج محسـنب مـیـ  تر گفاه شدکه پیش چنانـ این منرد 

کند. از مصااف صدر اسـفها مصـاافی کلماتی را از خند به نننان تفسیر در آیات اضافه می
 (ا مصـحف ابـّی 898ــ897: 7898تـاریخ قـرآنا )ر.ک: رامیـارا  چنن مصحف ابن مسعند

 (   ... اینگننه اضافات تفسیری را در خند داشاند.849 ا)همان
َخذَََإِذََْوََشاهد د ها آیه ـ 

َ
ََأ َکَِمد ََْمَْکآتَيْتَ ََلَغَانلَّبِيِّنَََغَقَميثاهلل  َمَْکجدغ َََث دمََََّمدةَ کحََِوَََتدغب 

ول َ ق َََرس  َص ِّ َََّمَْکَمعََََلِغَم  نَّهَوَََبِهَََِل ْؤِمن   را هنگامی( بیا رید خاور به)» ؛(97نمران/  )آل  َلَْنِص  
 شـما بـه دانـش   اـابک گاه هر هک گرفتا دکمؤ پیمان ا(آنها پیر ان  ) پیامبران از خدا ندا هک

 ایمـان ا  بـه نـداک مـی تصـدیا شماسـت بـا را آنچـه هک آمد شما سنی به پیامبری سپس دادها
که  ی از میان  جنه چندگانه تفسیریا یک  جه را مساند بـه قرائـت « نیدک یاری را ا    بیا رید

این فرض در  چهاره آنکه اه  کااب مراد باشد که در»ننیسد: کند   میمی« ُابّی »  ابن مسعند 
بـه پیـامبری  گفاند: مـا از محمـدمقاه تهکم بنابر زنم آنان  ارد شده استا چرا که آنان می

انـد. قرائـت ابـن س ا ارتریم؛ برای اینکه ما اه  کااب هسایم   پیامبرانی نیـ  از میـان مـا بـنده
 «تَوا الکتَا و اذ اخَذ اللَه ميقَال الَذين او»کنـد: مسعند   ابّی نی  بر همین نظر دولـت مـی

 .(492/ 7: 7898الکشافا )زمخشریا 
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لَََمَْکشاهد سنها آیه  - ُْ
َ
مََْنغکأ مََْقَْرنَ َِم َََْقْبلَه  َش ََُُّ 

َ
مََْأ ب واََبْطشغ ََِمْنه  دْلََاْْلِدالهََِِفَََفَنقَّ َِمد َََُْ

 تر یقن آنان از هک اقنامی ردیماک کهف آنها از پیش هک را اقنامی بسیار چه » ؛(89 )ق/  ََميص
اسـت کـه « دارد  جـند( الهـی نـذاب از) فراری راه آیا گشندند را( شنرهاک  ) شهرها   دندبن

تناند این باشد که مرده مکـه در سـفرها   گـردش چنین مراد از آن می هم»ننیسد: درباره آن می
جن پرداخاند   آیا بـرای آنـان هـیچ     های گذشاه به جست های ماعلا به نس  خند در سرزمین

تا خند نی  امید بدارند که بانانند راه رهـایی بیابنـد. قرائـت کسـانی کـه آن را اند  ی یافاهگری گاه
اند بر درسای چنـین برداشـای دولـت خنانده« فنقبوا على االمر»ا «فسيحوا فى االرض» مانند

 (.429/ 8همانا ) «کندمی
ی تثکید یک دیـدگاه ها تفسیر قاری از آیات کریمه است که ذکر آن برادر  اق  برخی قرائت
 پذیر است.تفسیری در ذی  آیه تنجیه

 گذاری قرائات )الحجه(. ترجیح و ارزش4

دهـد   بـا قرار مـی« نمر  ابن»از « د ری»زمخشری در بسیاری از مناردا مبنا را بر قرائت 
نمر  از منظر زمخشـری  ا ترجیح قرائت ابن«اسفراینی»ای بندن زمخشری با منطقهتنجه به هم

های ارائـه شـده در  بندی تحلیـ    بررسـی تقسـیمبـاف د لاـیا )ر.ک: پارچـه شندنیت میتق
(. با این  جـندا تـرجیح مطلـا یـک قرائـت خـانا از تفسـیر ا  قابـ  894: 7887قرائاتا 

های مخالف آیه   نده اتکاء به قرائای خـانا دأب ا  اسـت. ا  برداشت نیست   آ ردن قرائت
کند   با تکیه بر برخی معیارها)  نه با اتکاء به مبنـای قرائـی ا ذکر میگاهی قرائات مخالف آیه ر
زند. از جمله معیارهای ا  برای گ ینش یـا بیـان گذاری آنها دست میخند(ا به ترجیح یا ارزش

 اند از:  برتری قرائات نبارت
 یک ـ اساحکاه   بلنغ معنایی

گ یند نا است. ا  قرائای را برمیگذاری قرائتا معهای زمخشری برای ارزشیکی از مفک
تر   زیباتر باشد. از جمله شناهد این معیـارا مـناردی ترا رساترا قنیکه از ایث معناییا پخاه

 آید:است که در پی می
ـ شاهد ا لا ذی  آیه 

نََّ
َ
گفاـه اسـت: « خداسـت برای آن خمس»(؛ 47)انفال/   ُخ  َسهَهلِلََِفَأ

است. قرائاـی را جعفـی از « فواجب»یا « فحق»حذ ف   نبارت مقدرمباداا   خبر آن م« فأن لله»
فللَه »به کسر آمده است   قرائت نخعی به نبـارِت « إن»نمر  ر ایت کرده است که بنا بر آنا ابی 
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کند اما قرائت مشهنر بر  جنب این امر تاکید   تثبیـت بیشـاری داردا تـن  آن را تقنیت می« خمسه
اید خمس در آن ثابت باشد   هیچ کـس اـا نـدارد کـه در آن خللـی گنیی فرمنده است: قطعا ب

ایجاد کند   در آن کنتاهی کند. از آن ایث که اگر در نبارتی خبر محذ ف باشد   ااامال چنـین 
اش بر دا از ایث دولـت قـنی    امثال آن درباره« وزه»ا اای « اج »ا «ثابت»خبری از قبی  

 (.782/ 7: 7898)زمخشریا الکشافا « تر از آ ردن یک لفظ برای آن است
َبَشاهد د ها آیه ـ  ََََضَ ْصل هغََطيَِّبةَ َکَشَجَرةَ ََطيَِّبةَ َکَِمةَ ََمَثال َاهلل 

َ
ََأ هدغَوَََثغبِت  دمغ ََِِفََفَْرع   السَّ

 هکـ ردهکـ تشـبیه ای ی هکپا درخت به را( ی هکپا گفاار  ) «ویبه لمهک» خدا ند»(؛ 74)ابراهیم/ 
انـس بـن »ننیسـد:  که درباره آن مـی« !است؟ آسمان در آن شاخه   ثابتا( زمین در) آن ریشه

َبة   کَشَجَرة  »مالک آن را  ْصُلها َطيِّ
َ
خنانده است. اگر بپرسند: این د  قرائت چه تفـا تی بـا « ثاِبٌت أ

تـر اسـت زیـرا در یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید گفت: قرائت منرد اجما  از ایـث معنـا قـنی
تـر ایـن اسـت کـه صـفت  شده است در االی که شایساه« شجر»فتا ام  بر قرائت انسا ص

 ااز ایث معن« مررت برجُ ابوه قائم»بشند   اگر بگنیند: « کلمة طيبه»ام  بر « أصُلها ثابت»
 اش داده زیـرا کسـی کـه خبـر دربـاره« مررت برجَُ قَائم ابَوه»تر از آن است که بگنیند:  قنی
 .(229/ 7مانا ه) «رجُ»است نه « ا »شندا  می

تَکمدآیـه  اخـافف قرائـت در شاهد سنها ازـ   از ب رگـی سـخن»(؛ 4)کهـف/  ةکدر 
ا هم به نص    هم به رف  «ةکبرت کلم»در  «کلمه» :گنید سخن می «!شند می خارج دهانشان

 به رف  خناندن آن بنابر فان  بـندنش خنانده شده است. به نص  خناندن آن بنابر تمیی  بندن  
بی در آن  جند دارد گنیی که چنین اما نص  خناندن آن بهار   رساتر است   معنای تعجاست 

 .(228/ 7: 7422الکشافا )زمخشریا « ةً ما اکَبَرَها َکِلَم »: گفاه است
« َکُبََر »اند   نص  آن بر د   جه است: ا ل آنکها فع  را به نص  خنانده« ةکلم»جمهنرا 

تمیی  برای آن « ةکلمَ»ه در این صنرتا فان  ضمیر مساار   فع  ماضی برای انشاء ذه باشد. ک
است. اسم مخصنن به ذه نی  محذ ف است.  جه د ه دیدگاه ابننبیده است که ظاهر کفه را 
بر تعج  گرفاـه اسـت   اخفـش   زمخشـری نیـ  هـم رأی بـا ا  هسـاند )الخطیـ ا معجـم 

 (.744/ 4: 7477القرائاتا 
مَْآیه در « َفَخَراُ   اً َخْرج»نبارت شاهد چهارها  -

َ
مََْأ ل ه 

َ
وَََوََََخْيَ ََربِّکَفََخراجَ ََخرْجغ ََتَْسأ ََخْيَ َُ 

 بـا خـناهی؟ می( دننتت برابر در) ای ه ینه   م د آنها از تن هکاین یا»(؛ 27/ )مؤمننن الرَّازِقنََ
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را « َخَراُ  فَ  َخْرجَاً »قاریـانا « »!اسـت دهنـدگان ر زی بهارین ا    بهارا پر ردگارت م د هکاین
اند   نبارت از زکات زمـین اسـت کـه بـه پیشـنای  نی  خنانده« خرجا فخر »  « خراجا فخرا »

شند. برخی هـم  ای است که به نننان دسام د به کارگر داده می شند   نی  ه ینه اسفمی داده می
تـر آن دهند   خراج پرداخت ال امی است اما مسادل  اند که خرج چی ی است که تبرنا میگفاه

کـه « خَر  الکَرده»  « ةخَرا  القريَ»گنینـد:  که می است که خرج اخص از خراج باشد چنان
کند   از این ر ی  داردا بر معنای بیشاری هم دولت می« خر »از « خرا »ارف اف  ن تری که 

کنیا قرائای نیکن است یعنی: آیا به پاس هدایای که آنان را می« خرجا فخرا  ربک»قرائت آن به 
داری؟ باید بدانند که نطای بسیار آفریدگار بسی بهاـر به بخشی اندک از بخشش آنان چشم می

 (.824/ 7: 7898)زمخشریا الکشافا « از آن است
کـه در آن بـه «  نداره بیش یک میش من»(؛ 78)ن/  واِحَ ةَ ََنْعَجةَ َِلََآیه شاهد پنجما ـ 
پسندد   آن را از ُبعد ر انـی این قرائت را می آمده است؛ زمخشری« انقى»ا  اژه «واِ َدةٌ »جای 

چـه « انقَى ةلَى نعجَ»ارت اگر بپرسند: قرائت ابن مسعند به نبـ»ننیسد: کند   میتحلی  می
د؟ در پاسخ باید گفـت: در نربـی بـه کسـی کـه زن بسـیار زیبـا   تناند داشاه باشتنجیهی می

ت زن نبـارتی ا  را در لطافـت   ظرافـکه در چنـین  «لک امرأۀ انقى»گنیند: نیکنیی داردا می
 بـدن اند   چنین شینه گفااری در بیان االت انعطاف ناپذیریبندن به این  صف تنصیف کرده

 .(777/ 8 :7898همانا )« ایی   مفات بیشاری برخنردار استا  از زیب
 تناس  معننی )سیاق(  د  ـ

تا تناسـ    نسـا معنـنی گذاری قرائـایکی از معیارهای زمخشری برای ترجیح   ارزش
خنانی داشـاه باشـد؛ از  گ یند که با اج ای دیگر آیه هم )سیاق( است. از این ر ا قرائای را برمی

 جمله شناهد معیار م بنر از قرار ذی  است:
   ندس   سیر»(؛ 97)بقره/  بََصلِهغَوََََعَ ِسهغَوَََف وِمهغدر آیه « فوم»ـ شاهد نخستا  اژه 

فنه به معنای گنده است   از ایـن ر ی در »نی  قرائت شده است: « ثَوم»رت که به صن«  پیازش
موا لنَا» :اند زبان نربی گفاه کـه معنـای آن سـیر اند  برخی نی  گفاه یعنی برایمان نان بپ ید.« فوِّ

کنـد   الباـه بـا  می خنانده است بر همین معنا دولت «ثوم»است   قرائت ابن مسعند که آن را 
 (.797/ 7)همانا « خنانی بیشاری دارد م  پیاز ه ندس
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( 487/ 8: 7472اند )ر.ک: فخر رازیا مفاتیح الغیـ ا نی  آ رده« ثوم»را به معنای « فوم»
تنانند مارادف باشند )ر.ک:   تفا تی در معنای د  قرائت م بنر  جند ندارد زیرا این د   اژه می

اسـت. بنـت « گنـده»عنـای مشـهنرتر آنا ( گرچه م782تا:  بیلیا اوخافف بین القرائاتا بی
نر در کسایر معانی مـذ ا«گنده»ی معنا این کلمه نف ه بر »ننیسد: الشاوی نی  در این باره می

پذیردا   نخساین این معانی سیرا سپس نخند   پس از آن سـایر  زبان نربی برای این  اژه را می
المفرداتا گنده را بـه ننـنان نخسـاین  رد. راغ  درکتنان از آن نان تهیه  ه میکابنباتی است 

( فوم)سیر(ا از باب ابدال ارف فاء )« ثوم»گنید:   گفاه شده است:  معنا آ رده   پس از آن می
بـندن مـاّده ایـن د     که مقصند از فنه ثنه استا به دلیـ  ن دیـکما این تفسیر را  (.ثوم  ثاء )

باشـدا مـنرد اومینـان بیشـاری قـرار  ای  مـیدیگر جـکه میان فاء   ثاء با یکتبدی    جایگ ینی 
 (.345: 9326)بنت الشاویا انجاز بیانی قرآنا « دهیم.[ می

ْثَقلَةَ َتَْ عَ َإِنََْوََـ شاهد د ها آیه  َْمدْلََالَِِحْلِهدغََإىِلَم  )فـاور/   ق دْرىَذاَاکنَََلَدوََْوَََ َ ََشََِْمْندهَ َُي 
 د ش بر را آن از چی ی بخناندا خند هگنا ام  برای را دیگری باری سنگین اشخص اگر»(؛ 79

ذو »را بـه صـنرت « ذا قربَى»کـه در آنا ترکیـِ  « باشد ا  انکن دی از چند هر گرفتا نخناهد
اگـر بپرسـند نظـر »ننیسـد: پذیرد   در رّد آن میاند. زمخشری این قرائت را نمیخنانده« قربى

که تامه استا در این جا « ةذو عسران کان »در نبارت « کان»شما درباره قرائت کسی که مانند 
را تامه گرفاه چیست؟ در پاسخ باید گفـت: « کان»خنانده   « و لو کان ذو قربى»نی  در نبارت 

سازگارتر است زیرا معنای نبارت ایـن اسـت کـه اگـر شـخص « کان»نظم کفه با ناقصه بندن 
ر گناه ا  را برنخناهد داشتا بار کسی را فراخناند که بخشی از بارش را برداردا هیچ کس با گران

هر چند که از خنیشا ند ن دیک خند چنین درخناسای کرده باشد   چنین برداشای درست   با 
گسـلد   از  رشـاه کـفه از همـدیگر می« و لو وجد ذو قربى»سخن سازگار است   اگر بگنیند: 

ای اسـت کـه  هر د زیـرا سـاخاار نبـارت بـه گننـ خنانی   هماهنگی خند بیر ن مـی نظم   هم
)زمخشـریا الکشـافا « ضمیری برایش در فع  مساار است اما در این نبـارت چنـان نیسـت

7898 :7 /974.) 
ْصَطَفَـ شاهد سنها آیه 

َ
ََاْْلَنغِتََأ  پسـران بـر را دخاـران آیـا»(؛ 748)صـافات/   اْْلَننَََعَ

بـه فـاح « بنَاتاصطفى ال»اگر بپرسند »که سخن زمخشری چنین است: « !است؟ داده ترجیح
هم ه نبارتی پرسشی از وریا انکار   اساعباد است اما قرائت ابی جعفـر بـه کسـر همـ ه   بـه 
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آن « ولد الله»تناند درست باشد؟ در پاسخ باید گفت: به نننان بدل از  صنرت اثبات چگننه می
ئت با چنـین اند   این قرا را سخن کافران قرار داده است   ام ه   انمش هم آن را چنین خنانده

تنجیهی ضعیف است   با تنجه به آن که انکار آن را از د  سنی فراگرفاه بر ضـعف آن هـر چـه 
اما کسانی کـه آن را « انهم لکاذبون و ما لکم کي  تحکمون»فرماید:  بیشار اف  ده است زیرا می

 (.94/ 8)همانا « اند اند آن را بین د  مقدمه پیش گفاه قرار داده نبارتی اثباتی دانساه
 ی لفظییقنت معنایی   زیباسه ـ 

معنـا را نیکـنتر  خنان باشـد   ی اسلنب قرآن همیداند که با زیبازمخشری قرائای را برتر می
کـه انـد  خنانده «يَاء»   «تاء»را به « بما تعملون»برخی از قاریان » ننیسد:برساند چنان که می

به « ياء»به  ر بیم دادن رساتر است   قرائت آنبه شینه الافات خناهد بند که د «تاء»قرائت آن به 
. ا  قرائای را که بر زیبایی لفظی قرآن   قـنت معنـایی (7/448همانا ) «شینه بیان آشکار است

گ ینـد. خنان باشدا برمی نهد   قرائای دیگری را که با این معیار همآن ضربه ب ندا به کناری می
چنان که ذی  آیه 

َََّکَشَفََإِذاَث مََّ  هنگامی»(؛ 44)نح / ي ْْشِدوونَََبَِربِّهِمََْمِنْکمََْفَريق ََإِذاََعنْکمََْالّضُّ
 قائ  هماا پر ردگارشان برای شما از گر هی ناگاه سازدا می برورف شما از را رنج   نارااای هک

کاشَ  »را بنابر آنکه فان  بـه معنـای فعـ  باشـدا  «کش  الضر»قااده »ننیسد:  می« شنند می
)بعـد از  است زیرا بنـای مغالبـه «کش  الضر»تر از  قنی «کاش  الضر»ه است   خناند «الضر

مفانلها فع  ثفثی مجردی بیاید تا غلبه یکی از ورفین مشارکت را در اص  فع  بیان کنـد( بـر 
 .(228/ 7همانا )« کند مبالغه دولت می

مَْسازدا آیه آیه دیگری که  ی به نننان شاهد مطر  می ْحدَرَ َََلَِجَ نَّه 
َ
 َحيدغةَ ََََعََانلَّدغِسََأ

   دنیـاا ایـن) زنـدگی برـ  انکمشر از تر اریص اایـ  مرده ترین اریص را آنها »(؛ 89)بقره/ 
اگر بپرسند چرا به صنرت نکره فرمـند: »ننیسد: که ذی  آن می«  یافت خناهی( ثر ت اند خان

که همان زندگی پر غـر ر باشـدا در پاسخ باید گفت: برای این که زندگی  یژه ای « ةعلى  يا»
علَى » بـه نبـارت «ابَى  »از قرائـت  ا این قرائت. در نایجه برای چنین دولایتمنظنر بنده اس

 .(729/ 7همان: )« رساتر است« ةالحيا
بـه تنکیـر را « ة يَا»نکس این دیدگاه را فخر رازی در تفسیر خنیش مطر  کرده   قرائـت 

  يَاة ألنَه بَالتنکير َ يَاة   َعلَى: قَا  إنمَا»  ننشـاه اسـت:  بهار از قرائت آن به تعریف دانساه
 «الحيَاة علَى» أبَي قَراءة مَن أوقع بها القراءة کانت لذلک و المتطاولة الحياة هي و مخاوصة
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( چنان که آلنسی نی  قرائت تنکیر را ترجیح داده   928/ 8: 7472)فخر رازیا مفاتیح الغی ا 
ر   ابهاه را برای آن مطر  کـرده اسـت )آلنسـیا ر   های مخالفی چنن تعظیما تحقیاکمت

 (.882/ 7: 7474المعانیا 
غشاهد دیگرا آیه  وَیَََع َََْسکَتََلَمَّ ََم   منسی خشم هک هنگامی»(؛ 744)انراف/  الَْغَضب 

این ضرب المث  است؛ تن گنیی شرار خشـم ا  را »ننیسد:  است که درباره آن می«  نشست فر 
گفت: بـه قـنه خـنیش چنـین   چنـان بگـن    می رهایی انجاه دهد   به ا انگیخت که کا می بر

النا  را از دست بینداز   منی سر برادرت را به سنی خند بکـشا کـه بـا فر نشسـان خشـم ا  
گفـت. آنـان از وبعـی سـلیم    دیگر چنان سخنانی بر زبان نیا رد   دیگر با ارن سخن نمـی

 ا فقط در چنین جایگاهی نیکن   فصـیح   رسـا تلقـیذ قی درست برخنردارند. چنین نبارتی ر
بن  ةکنند زیرا چنین شینه کاربردی از اننا  بفغت نربی است   از این ر ی در قرائت معا ی می
ر   انسـان چنـین ارزشـی را در خـند ااسـاس « لما سکن عن موسَى الغضَب»به قرائت  ةقر

 .(774/ 7همانا )« شند کند   بیمی در ا  برانگیخاه نمی نمی
 قناند نحنی چهار ـ

  از وریـا آن دربـاره  شـدهتلقـی  ابه نننان یکی از اب ارهـای بیـان   تعیـین معنـنلم نحن 
امین خنلی   )وی  اسینیا  شندمی رزی ی قرائات مخالف از یک آیه اندیشههماهنگی معان

ا قرائـاتا در مناجهه بـنی  یکی از ر یکردهای زمخشری (. 79: 7892های تفسیر ادبیا  مؤلفه
واَإِنََْوََاساناد به نلم نحن برای ضبط قرائت است.  ی ذی  آیـه  ِسدکمَََْفَمدغَت ْبد   ْنف 

َ
وََْأ

َ
دو  ََأ ْف  َُت 

غِسْبکمَْ ََبِهََُِي  ََوَََيَشغ َ َلَِم َََْفَيْغِفرَ اهلل  ب   داریـدا دل در را آنچـه اگر»؛ (794)بقره/  يَشغ ََم ََْي َعذِّ
 بخناهد را سک هر سپس. .. ندک می محاسبه آنا وبا بر را شما خدا ند پنهانا یا سازید ارکآش

 مجـازات ا(باشـد مسـاحا  ) بخناهـد را سکـ هـر   بخشـد مـی ا(باشـد داشاه شایساگی  )
کنـدا نقـ  مـی« ُيَعَذِّ »   «َيْغِفَر» بعد از آنکه د  قرائت رفـ    جـ ه را بـرای افعـال «ندک می
را آشـکار   « راء»شند؟ در پاسخ بایـد گفـت: اگر بپرسند: جازه چگننه قرائت می»ننیسد:  می

 ی «. ا خطـای محـض اسـت...«الم»در « راء»کننـد   ادغـاه کـردن ادغاه می در آن را« باء»
ال يضَبط »ننیسـد: کند   بعد از آن میمی نمر  را مرد د نننان سپس اناساب این قرائت به ابن

ز نحنیان دریافت   سـخن اینـان مـفک قرائت صحیح را تنها باید ا»  ؛«نحو هذا اال اهُ النحو
 (.7/882: 7422 الکشافا )زمخشریا «است
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زمخشری با اساناد به اص  م بنرا هر جا قرائای را ببیند که با قناند نحن سـازگاری نـداردا 
ل واََْاَلَ نلبه از آیه ابی داند. از جمله شناهِد این سخنا قرائت ابنمرد دش می ََََانلَّد ََِب ي وَتََتَْ خ 

َ نَإاِلَّ
َ
 داخـ  پیـامبر هـای خانـه در»(؛ 48)ااـ اب/  إِنَدغ َ...َنَِظدِري ََََ ْيََََطَعغمَ ََإىِلَََلَکمََْي ْؤَذنَََأ

 در(   نیاییـد مننـد از قبـ ) هکـ االی در شندا داده اجازه غذا صرف برای شما به مگر نشنید
غيَر »کـه انـد  ت کردهاز ابـن ابـی نبلـه ر ایـ»ننیسد: ذی  آن میکه « ننشینید غذا  قت اناظار

ا مجر ر خنانده است اما این قرائـتا قرائـت نیکـنیی «طعام»را به نننان صفت برای « ناظرين
در مسیری غیر از آنکه مقرر شده قرار گرفاه   درباره ضمیر باید چنان  ا( زیرليس بالوجه) نیست

ا «ظرين إنَاه انَتمغير نَا»گنیند: نم  شند که آن را هر چه بیشار به سنی لفظ سنق دهد   می
يد ضاربته هى»مانند:   (.244/ 8: 7898الکشافا )زمخشریا  «هند ز

اهمیت این اص  از نگاه زمخشری تا جایی است که ااـی قرائـِت قـّراء سـبعه را نیـ  بـا آن 
 پذیرد. از جمله اینسنجی کرده   در صنرت نده سازگاری قرائت با نحنا قرائت را نمیصحت

ْْشِونَََِم َََلِکثيَ ََزيَّ ََمر از آیه شناهدا قرائت ابن نا ُِمَََْقْتَلََالْم  ْوالِه
َ
مَأ  ُ اک   َ (؛ 782)انعاه/   ُش 

امـا »ننیسـد: کـه ذیـ  آن مـی «دادند جلنه نظرشان در را فرزندانشان قا  ا[باها] آنها ایکشر»
َُ »درباره قرائت ابن نامر که  ْوالِدِهْم  َقْت

َ
ُُ »را به صنرت «  ُشَرکاُؤُهم أ یعنی بـه « اوالَدهم شرکاِئهمقت

  « شَرکاء»بـه « قتَُ»خناندا بنابر اضافه کردن ا می«شرکاء»  جّر « اوالد»ا نص  «قتُ»رف  
ای که ظرف نیستا کاری است که در مقاه ضر رتا یعنـی فاصله انداخان در میان آنها با  اژه

  فراتر از آنا در قـرآن کـه ... چه رسد به اینکه در کفه منثنر  در شعرا نی  زشت   مرد د است
 .(89/ 7همانا ) «در اسن نظم   ر انی   رسایی خنیش معج ه استا چنین نبارتی بیاید

ْلَِفَاهلَلََََتَْسَبَََّفاَل  ی آیه دلَهَ ََوْعدِ  ََُِم   خـدا هکـ مبـر گمـان پـس»(؛ 42)ابـراهیم/  ر س 
نگاه بررسی کرده   ذیـ  آن ننشـاه را نی  با همین  «ندک تخّلف دادها پیامبرانش به هک را ای  نده

انـد   چنـین خنانـده« َوعََدهُ »  نص  « ُرُسُ»به جّر « ُمخِلَ  َوعَدُه ُرُسِلِه »برخی آن را »است: 
ُِدمَََْقْتَلَ قرائای از ایث ضعف مانند آن است که نبارت ْوالِه

َ
دمَأ  ُ اک   َ ( را بـه 782)انعـاه/   ُش 

 .(277/ 7همانا ) «همین شینه بخنانند
نمر    ابن نـامر نقـ    هـر د  را نقـد  شناهد م بنرا زمخشری د  قرائت اشاباه از ابندر 

کنـد امـا بـا قطعـی نمر ا اناساب قرائت م بـنر را بـه  ی رد مـی کند اما در نقد دیدگاه ابنمی
نشیند. از آنجا کـه ایـن قرائـت در دانسان اناساب قرائت اشاباه م بنر به ابن نامرا به نقد آن می
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معجـم القرائـاتا )الخطیـ ا  نمر  نق  شده است های مربنط به اخافف قرائات از ابن بکاا
 تناند بیانگر همان مبنای قرائی زمخشری باشد که قرائـت ابـن(ا نکاه م بنر می482/ 7: 7477

 دهد.نمر  را مفک   معیار قرار می

 استناد به قرائات مختلفهای و( آسیب
)ر.ک:  هـا ماعـددای از هم هساند؛ قرآن  ااد اسـت   قرائـتقرآن   قرائات د  مقنله جد

(. قرآن بر قرائـت  ااـدی نـازل شـد کـه آیـه 494/ 7: 7472البرهان فی نلنه القرآنا زرکشیا 


«  نکـ پیر ی آن خناندن از خناندیما را آن گاه هر پس» ؛(79 )قیامت/ فََِِذاَقََراْنَغ  َفَغتَّبِْعَق ْرآنَهَ 
دهد تـا بـر نحـنه قرائاـی کـه از خـدای خـند دسانر می ند چرا که به پیامبرکیید میثآن را ت

(. ر ایـات 927 /72: 7827جنامـ  الجـام ا )ر.ک: وبرسـیا  آمنخاه استا مراقبـت نمایـد
گذارد   قرآن را  ااـد   نـازل شـده از جانـ  خـدای نی  بر این مسئله صّحه می معصنمین
کـه از اصـی  ـ  اهامـاه بـه قرائـتر ا  (. از این982 /7: 7422 الکافیا )کلینیا داند ااد می

از منظر تصحیح قرائـت   ضـبط درسـت آنا ـ  ترین شینه های نملی در مطالعات قرانی است
( چرا که ایـن 22: 9382های تفسیری قرآن کریما  شینهالجنینیا )صا ی  اهمیت فرا انی دارد

های معنـایی هی   اخفقیا بعضا تفا تهای مخالف اناقادیا فقها در انزهاخاففات قرائت
تـنان بـه تفـا ت معنـایِی ااصـله از اخـافف که از جمله آنها می گذاردبسیاری را بر جای می
َالْکتغبقرائت در آیه اناقادی  گاهی  ) اابک نلم هک سیک»(؛ 48)رند/  َمْ َِعْنَ   َِعلْم   بر آ

ُ  َََّال آیه فقهییا  !«باشند گناه شما   من میان ا ستا ن د( قرآن َََتْقَرب و دْرنََحدّتَّ )بقـره/   َيْطه 
 « ِمن ِعنِده علم الکتَا » اشاره کرد که به صنرت« شنند کپا تا ننمایدا یکن دی آنها با»(؛ 777

ى َتْقَرُبوُهنَّ  ال َو »(   489/ 7: 7422 الکشافا )زمخشریا ْرن َ تَّ هَّ )ابـن  انـدخنانـده شـده « َيط 
 (.848/ 7تا:  بیاننیرا الاحریر  الناشنرا 

های مخالف از یـک آیـه   وـر  همـه آنهـاا انـم از نف ه بر اینا ور    بررسی گسارده قرائت
های تفسـیری تفکیـک های معابر   نامعابر   قرائتهای صحیح   شاّذا بد ن اینکه میان قرائتقرائت

ت ل ل در مـان   تحیـر مخاوـ  های نامعابرا چه بسا منج  شندا نف ه بر اناباربخشیدن به قرائت
هـای تفسـیریا  شناسـی جریان آید )اسـعدیا آسی گردیده   نقطه منفی در تفسیر قرآن به شمار می

(. از این ر ا ا لین گامی که مفسر باید برای فهم مفاد آیات برداردا فحـص   تحقیـا 799/ 7: 7887
تر   سیره نملی مسـلمانان در هـر از قرائت صحیح آیات استا قرائت صحیحی که مبانی بر نق  مانا

 (.94: 7892نصر است   تفسیر باید بر اساس آن انجاه گیرد )باباییا مکات  تفسیریا 
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 نتیجه
هـای مبانی بر مؤلفهـ  های تفسیریدارترین جریانبه نننان یکی از ریشهـ  تفسیر ادبی قرآن

ی مخالـف قـرآن اسـت. هـاقرائـت  وـر  بسیاری است که از جمله آنهاا اهاماه بـه بررسـی 
هـا قائـ  جایگاه مهمی برای اخافف قرائـتـ  ترین مفسر ادبی قرآنبه نننان ب رگـ   زمخشری

ها پرداخاه است. بررسی این تفسیر شده   در جای جای تفسیر کّشافا به تنصیف   تحلی  آن
د اسـاناد هـای مخالـف قرائـاتا انـم از قرائـات معابـر   نـامعابرا مـنردهد که گننهنشان می

زمخشرِی معا لی قرار گرفاه   ور  گسارده این اخافف قرائاتا در مذه  انا الی  ی ریشـه 
های انا الی بهره ببـرد. های مخالف در جهت بیان اندیشهخناهد از ظرفیت قرائتدارد   ا  می

از خاساگاه دیگر پرداخان به قرائات مخالف در تفسیر کشافا به ر ش تفسیری مفسران ادبی بـ
های تفسیری خـنیش ها را به نننان یکی از مؤلفهگردد که ور  گسارده   بررسی این قرائتمی

 اند. قرار داده
 اند از: ها اتخاذ کرده است که نبارتزمخشری ر یکردهای مخالفی در قبال این قرائت

ین قرائات در آید بلکه از اکند اما در مقاه ترجیح آنها برنمیقرائات مخالف آیه را ذکر می .7
  ؛بردجهت بیان اااماوت مخالف معنایی آیه   غنابخشی به تفسیر بهره می

از اخافف قرائت در جهت تقنیت دیدگاه تفسیری خند   نی  برای ترجیح یکی از  جنه  .7
  ؛کندتفسیری بر  جنه دیگر اسافاده می

دهد کـه ا زمانی انجاه میدهد؛ ا  این کار رهای لغنی میان قرائات را تنضیح میتفا ت .8
  ؛شندتفا ت لغنی قرائات بانث تفا ت معنایی در آیات می

گذاری کند اما با تکیه بر برخی معیارهاا به ترجیح یا ارزشقرائات مخالف آیه را ذکر می .4
انـد از: زند. از جمله معیارهای ا  برای گـ ینش یـا بیـان برتـری قرائـات نبـارتآنها دست می

ی اسـلنب قـرآن   رسـایی یخـنانی بـا زیبـا لنغ   قنت معنایی؛ تناس  معننی؛ هماساحکاها ب
 معنایی   قناند نلم نحن.

هـای نـامعابرا انابـار های مخالف از یک آیها نف ه بر اینکه به قرائـتور  گسارده قرائت
بخشدا منج  ت ل ل در مانا تحریف معننی قرآن   تحیر مخاو  گردیده   نقطه منفی در می

ر ا ا لین گاه مفسر برای فهم مفاد آیـاتا تحقیـا از قرائـت  آید. از اینفسیر قرآن به شمار میت
 صحیح آیات است تا مفک تفسیرش قرار گیرد.
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 ها نوشت پی
نناصـر صـرفیا نحـنیا نکـات بفغـیا به بیـان که مفسر تفسیری است  اتفسیر ادبی[ 7]

هـای مخالـف از قـرآن رآن   بررسـی قرائـتالق شناسیا بیان معنای لغات مشک  یا غری   اژه
 .؛ مدخ  تفسیر ادبی(747/ 9: 7898)ر.ک: مرک  فرهنگ   معارف قرآن کریما  نجه نمایدت

یا منجـد الجـ ر )ابن «القراءات علم بکيفية أداء کلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة[ »7]
 .(8/ 7: 7472 المقرئین   مرشد الطالبینا

« معجم القرائـات» یجلد 77اخافف قرائتا کااب  یخنب برا یاربساز مصادر  یکی[ 8]
  النشـر    ةللطبانـ یندار سـعد الـد»اسـت کـه تنسـط اناشـارات  یرالخب یفاز دکار نبداللط

 است. یدهبه چاپ رس «ی الانز
از  یکـیمنافـا باشـدا بـا ی ـ   لـن بـنجهیـت ـ است که با نرب یقرائا یح[ قرائت صح4] 

باشـد؛ خـناه از  یحمنافقـت کنـد   اسـنادش صـحـ  ر چنـد بـه ااامـالهی ـ مصااف نثمان
از  یکـیاند. اگر  که مقبنل یشنایانیاز پ یشانا یراز غ یاباشد  یدهگانه رس ده یاگانه  هفت یشنایانپ

ر.ک: )شـند  باوـ  گفاـه مـی یـاشـاّذ  یفابه آن قرائت ضع یافتا یخلل بنرگانه م  شر ط سه
 .(7892رآنا اوتقان فی نلنه الق ینویاس

قرائای کـه سـند آن صـحیح »اند: های ذی  را گفاه ا دیدگاه«شاذ»برای مثال در تعریف [ 4]
قرائای کـه از تـابعین نقـ  شـده »(؛ 7/748: 7892 اوتقان فی نلنه القرآنا )سینویا «نباشد
قرائاـی کـه بـا رسـم الخـط »؛ «قرائای که مشهنر   منرد الا اه نباشـد»(؛ 748 ا)همان «باشد

 )ر.ک: قـد ری الحمـدا «قرائای که ج ء قرائت قـراء سـبعه نباشـد»؛ «مصحف مخالف باشد
قرائای که افراد اندکی وبا آن قرائت کرده باشند »(؛ 974ـ928: 7829 رسم الخط المصحفا

مکاتـ  )ر.ک: بابـاییا  گانه   اکثر مسـلمانان آن را نپذیرفاـه باشـند  هیچ یک از قاریان هفت
 .(7/772: 7899تفسیریا 

راد    )ر.ک: مهـد ی تنان به اخافف قرائات در مجم  البیان نگریسـتبرای مثال می[ 9] 
ااجی اکبریا بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمـ  البیـانا د  فصـلنامه مطالعـات قرائـت 

تنان به هر یک قرآن را می»ننیسد: (. شیخ ونسی نی  می7889ا بهار   تابساان 9قرآنا شماره 
همه قرائات (. تفسیر ابنایان نی ا 2 /7تا:  بیالابیان فی تفسیر القرآنا )ونسیا  ئات خنانداز قرا

ذکر تنجیهـات صـرفی   نحـنی   انرابـی هـر  کند   بهرا نق  میمخالفا انم از معابر   شاّذ 
اءا تنان به تفاسیری چنن معانی القرآن فّر که میاند  پردازد. سایر تفاسیر ادبی نی  چنینمی قرائت

 نگریست.  ی  مشک  القرآن ابن قایبه   ...ثت
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اش نسبت داده شده است ماننـد  قرائت منضن  قرائای است که سند ندارد   به گنینده[ 2] 
)زرقـانیا  آ ری کرده   به ابنانیفه نسـبت داده اسـت قرائاتی که محمد بن جعفر خ انی جم 

 .(482: 7894مناه  العرفانا 
ا قرائای است که کلماتی را بـه «قرائای که شبیه ادیث مدرج است»یا  «قرائت مدرج»[ 8]

( ماننـد 482 ا)همـان نننان تفسیر در آیات اضافه دارد
خَ َآيدهََلَ 
َ
وََْأ

َ
ْخدتَأ

 
( کـه 77 )نسـاء/  أ

 لَه و: أبَى   قراءة عليه تد  و. األم أوالد المراد أن   على أجمعوا قد»ننیسد: زمخشری درباره آن می
 الکشـافا )زمخشـریا«  أم من أخت أو أخ له و: وقاص أبى بن سعد قراءة و. ألم  ا من أخت أو أخ

7422 :7 /499). 
[ این قرائت به خاور نده صحت سندیا ج ء قرائت شاذ قرار گرفاه   شاّذ در این شـاهدا 8] 

 (.488/ 7: 7822هایی از نلنه قرآنیا  قرائای است که سندش صحیح نباشد )واهریا درس
: 7422 کشـافا دیگری از این دست شناهد نی   جند دارد)ر.ک: زمخشـریامنارد [ 72]

َََتَْعل ددونََ  ...(. ابنایــان اندلســی نیــ  ذیــ  آیــه  94/ 8؛ 498/ 4؛ 7/482؛ 827   827/ 4
مَْ مََْرِْزقَک  نَّک 
َ
ب ونَأ ]اماه[ از « تْجَعُلوَن شکرکم»( بعد از آنکه آن را به صنرت 97  اقعه/) ت َکذِّ

)ابنایان  «التفسير سبيُ على ذلك»ننیسد: کندا به دنبال آن میبن نباس نق  می  ا []نلی
(. برخـی از مـناردی کـه در اینجـا ذکـر 88/ 72: 7472البحر المحیط فی الافسـیرا اندلسیا 

 تر گذشت.آیدا که پیشبه اساب می« مدرج»گردیدا ج ء گننه قرائت 
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