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 چکیده
پژوهشـرران وـوزه اند.  قرآن اختالف داشتههای  قاریان قرآن کریم در خوانش برخی از واژه
شـی  اند.  سـاختهت دیدگاه خـویش را آشـرار ئقرآن و تفسیر همواره در برابر پدیده اختالف قرا

ت ئقرا ، التبیان،جای تفسیر خویش یدر جا قرن پنجم شیعیو فقیه مفسر   طوسی در مقام بزرگ
ات را بیان کـرده اسـت. هردنـد شـی  طوسـی ئقاریان را ورایت کرده  و وّجت هر یک از قرا

از کـریم گونی خـوانش را در قـرآن  اداند و اصل گون یروا م ،های متداول را تئت قرآن به قرائقرا
، ولی پرسش آن است که وی پذیرد یمو دیرر قاریان گانه  ، قاریان هفتاصحاب پیامبر اکرم

ت ئـت محرّی از قاریان ده نظری دارد و ده قواعـدی را بـرای تشـ یر قرائدر وجه اعتبار قرا
ان جوی فراگیـر در تفسـیر التبیـو بر اساس جسـت بندد؟ معتبر و روا از نامعتبر و ناروا به کار می

ات و داوری دربـاره آناـا، دنـیه بـه ئشی  طوسی و بررسی س نان وی در ورایت اختالف قرا
معتبـر را از نـامعتبر  قرائـتآیـد کـه شـی  طوسـی بـر پایـه داـار مـاله و قاعـده،  دست مـی

م و قطعی زبان عربی در ووزه لغـت، صـرف و ئ؛ قراشناساند می ت م الف اصول و قواعد مسلَّ
م ـالف خـم مصـحف مرسـوم  قرائـتمورد نای معصـوم و  قرائتارایج، شاّذ و ن قرائتنحو، 

 ناروا است. هایی  قرائتنامعتبر است و تالوت قرآن به دنیه گونه 
 

 راجح. قرائتمعتبر،  قرائت، شی  طوسی، تاقرائاختالف  قرائات،قرآن،  واژگان کلیدی:

                                                           
  .:یافت یخ در یخ تأیید:و  9/21/2991 تار  .21/9/2991 تار
استادیار گروه علوم قرآن و ودیث دانشراه اصفاان . (Tahqiqmsr600@gmail.com). 
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 مقدمه 
دو مفاوم شود، پس از آن،  یمورد پژوهش و پیشینه آن بیان ممسأله  ،در ایه ب ش، ن ست

و بـه اختصـار ش صـیت شـی  طوسـی و  دگـرد تعریف مـی قرائتو اختالف  قرائتمحوری؛ 
 شود. تبییه می جایراه وی در ووزه علوم قرآن

 پژوهشمسأله  .1

معتبر و راجح را نزد مفّسر، فقیه و مـترّلم  قرائتهای  ایه پژوهش در پِی آن است که ماله
های ذیـل پاسـ رو اسـت   ، آشرار سازد. بر ایه اسـاس، بـه پرسـشبزرگ شیعه، شی  طوسی

ی جایرـاهدـه  نزد شی  طوسـی  عاصم به روایت وفر، قرائت، به ویژه گانه تهای هف قرائت
راجـح در دیـدگاه  قرائـتهایی در نظر دارد؟ و  معتبر ده ویژگی قرائتدارند؟ شی  طوسی برای 

 هایی را داراست؟  یشی  طوسی ده ویژگ
تریه مفسـران شـیعه را در بـاب  متـریه و متقـّد  بزرگژوهش از آنجا که دیدگاه یری از ایه پ
دهـد، ممتـاز و برجسـته اسـت.  معتبر و م تـار مـورد بررسـی قـرار می قرائت، قرائتاختالف 

جوی فراگیر در آثار شی  طوسی، به ویژه تفسیر التبیان و تحلیـل و پژوهش واضر بر پایه جست
 انجام گرفته است. قرائتر باب اختالف و بررسی س نان شی  د

 پیشینه .2

ها و مقاالت بسیاری در ووزه اختالف قرائـت، بازشناسـی قرائـت معتبـر و  هنام ها، پایان کتاب
و  علـوم قرآنـیتفسـیر و های آن، و همچنیه درباره شـی  طوسـی، جایرـاه وی در  راجح و ویژگی

توان پیشینه عام پـژوهش واضـر دانسـت.  را می تفسیر التبیان تدویه و منتشر شده است. ایه آثار
پیشینه خاّص ایه پژوهش، آثاری است که به ویژه درباره وجوه اعتبار قرائت نزد مفسـران و فقیاـان 

 و به ویژه دیدگاه شی  طوسی در باب قرائات تدویه شده است. برخی از ایه آثار از ایه قرارند 
در مجلـه  «اتئـره گیـری از اخـتالف قراروش تفسیری شریف الهیجـی در باـ» . مقاله 2

در  قرائتتأثیر  اثر امیر توویدی. هر دند ایه مقاله بیشتر به ،2911، پاییز29 پژوهش دینی، ش
را مـورد نظـر  قرائـتتفسیر پرداخته، ولی از آن جات که دیدگاه مفسری شیعی درباره اختالف 

 قرار داده، قابل توجه است.
مجلـه کتـاب در  «اتئآراء فقیاان شیعه در ووزه اختالف قرا بندی و تحلیل طبقه». مقاله 1

نیا. در ایـه مقالـه بـه ویـژه دیـدگاه  ه، اثر آقایان صافی اصفاانی و ستود2991، پاییز21قّیم، ش
 آن در استنباط اورام فقای پرداخته است.تأثیر  و قرائتاختالف مسأله فقاای شیعه به 
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در علوم قـرآن  ییها افتیه رهینشردر  «ت االورامایو اختالف قرائت در آ یطبر». مقاله 3
جریر طبـری را دربـاره  ایه مقاله دیدگاه ابهالله نجفی.  ، اثر روح2991ز یی، پا91ث، ش یو ود

دهـد و بـه مناسـبت برخـی از رسـی قـرار مـیبه ویژه در آیات االورام مورد بر قرائتاختالف 
 شود. را نزد طبری متذکر می قرائتاعتبار یا رجحان های  ماله
نشـریه در « هفترانـه یهـا قرائـتان یـح میکعـ  در تـرج بـه یبا   قرائتکارکرد ». مقاله 4

ایـه مقالـه اللـه نجفـی.  ، اثـر روح2994 ، باـار94هایی در علوم قرآن و وـدیث، ش  رهیافت
مورد بررسـی  قرائتهای ترجیح  مالهرا به عنوان یری از  موافقت با قرائت و مصحف صحابی

 قرار داده است.
در « های تفسیری مجمع البیـان اختالف قرائات در برداشتتأثیر  بررسی درونری». مقاله 1
 ، اثر مادی اکبرنژاد و همراران.2991، پاییز 2مطالعات قرآن و ودیث، سال هفتم، ش  مجله
 در مجله «نزایر المیدر تفسقرائات در مواجاه با اختالف  ییروش عالمه طباطبا». مقاله 1

 . ایه دو مقالـهیروانیاو  کار دیمه. اثر آقایان 2994 باار ،11تحقیقات علوم قرآن و ودیث، ش 
 اند. هالبیان و المیزان مورد بررسی قرار داد را در دو تفسیر مجمعقرائات اختالف تأثیر 

ه مطالعات قرائت قـرآن، ینشردر  «انیر مجمع البیرائات در تفسح قیترج یبررس». مقاله 1
. ایه مقاله دیدگاه مرووم طبرسـی یاکبر یواجو خانم  راد  یمادو، اثر آقای 2991، باار 1ش 

 گانه بررسی کرده است. در میان قاریان هفت قرائترا در اختیار و ترجیح 
، «قل روایات شیعه در تفسیر التبیـانیا تحریف قرآن، نراهی به ن قرائتاختالف »مقاله  .8

نیا. ایه اثـر بـه  . اثر آقای مرتضی کریمی9381، تابستان 99، سال00در مجله علوم ودیث، ش
در میـان اخـتالف کنـد کـه  ویژه دیدگاه شی  طوسی درباره آن دسته روایات شیعی را تبیـیه می

 و تحریف قرآن قابل طرح است.  قرائت
اثـر  ،«شـی  طوسـی و روش او در تفسـیر التبیـان»رشد با عنـوان نامه کارشناسی ا پایان .1

 ش. 9311زاده شیرازی. دانشراه تاران،  الله ةالیاس کالنتری به راهنمایی دکتر سیدمرتضی آی
بـه  «مجموعه مقاالت در بررسی آراء اووال و آثار شی  طوسی ،طوسی پژوهی».کتاب 90

مقالـه را دربـردارد،  31ش. ایـه کتـاب 9317کوشش مادی کمپانی زارع، خانه کتاب، تاران،
برخی از مقـاالت منـدرج در  نیا و ساالری نیز در ایه کتاب درج شده است. مقاله آقایان کریمی

 قرائـتاختالف مسأله ایه کتاب که مربوط به ووزه تفسیر و علوم قرآن است، به طور ضمنی به 
 اند.  از دیدگاه شی  پرداخته

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5968&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5968&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5968&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5968&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5968&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5668&Number=13&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3647&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3647&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3647&Number=27&Appendix=0
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راد و خـانم وـاجی به پژوهش واضر، مقاله آقای دکتر مادوی اثر تریه از آثار فوق، نزدیک
 وفر پرداخته است.  قرائت دیرر بران یقار قرائتح یترجمسأله شتر به یاست که ب یاکبر

بـه  قرائـتدیدگاه شی  طوسی در اعتبار و ترجیح شود که  با مراجعه به آثار فوق دریافت می
جویی فراگیر در پـی تحقیـ  و ژوهش واضر با جستتفصیل مورد بررسی قرار نررفته است و پ

 همیه موضوع برآمده است.

 قرائات و اختالف  قرائت .3

شود که شامل تلفظ وـروف،  در اصطالح به درونری خوانش قرآن کریم اطالق می قرائت
و دانشی که درباره درـونری خوانـدن قـرآن از نظـر وـروف، ورکات و صفات وروف است. 

دانشی که اخـتالف قاریـان قـرآن را گوید را تجوید گویند و  س ه می ورکات و صفات وروف
معتبـر و راجـح را  قرائـتو نمایـد  خـویش بررسـی می قرائتدلیل آنان را بر دهد و  گزارش می

اختالف به پنج گونه  قرائتتوان گفت علم  بر ایه اساس، مینام دارد.  قرائتشناسد، علم  بازمی
 د پرداز در خوانش قرآن کریم می

اختالف قاریان درباره تلفظ وروف در آیات قرآن، به عنوان نمونه، در آیـه  .2
ََوَ  َى   ا   ُو ا َ م 

نِینَ
یِبَبِض   انـد تلفـظ کرده «ظنـیه»و برخـی دیرـر « ضـنیه»، برخی قاریان (14/ترویر) الْغ 

ت قرائـاالنشـر فـی ال الجـزری، ابه ؛123 /9  9000 ،قرائـاتالسبعه فی ال مجاهد، ابه  )ر.ه
 (.318 /7  تا یب العشر،
 91اختالف قاریان درباره تلفظ ورکات وروف در آیات قرآن، بـه عنـوان نمونـه در آیـه  .1

َ ، بیشتر قاریان سوره بقره ِم  تن بِِّهََك  َِمْنَر  مو َآد  َّقى
ت ل  َ آ» اند و برخـی  خوانده ف  ََ ى آد ىِ آآَفَتَلقَّ ِّه ََ آ  ْ ِمى

آ   اعـراب دو واژه آدم و کلمـات مـورد اخـتالف اسـت )ر.ه انـد، بنـابرایه کرده قرائت «َكِلَمات 
 العشـر،قرائـات النشـر فـی ال الجـزری، ابه ؛910 /9  9000 ات،ئالسبعه فی القرا مجاهد، ابه

 (.799 /7  تا یب
ا َاختالف قاریان درباره صفات وروف در آیات قرآن، به عنوان نمونه در آیه . 3 ل یه  َع  ل  د خ 

َ ِری َالِْمْحر اب  ك  را با الف کشیده )َمّد( و برخی بـا الـف  «زکریا»( بیشتر قاریان 32 /عمران )آل ز 
 ؛731 /7  تـا یبـ العشـر،قرائـات النشـر فـی ال الجـزری، ابه)ر.ه.  انـد کوتاه )َقصر( خوانده

 (.17 /9تا   بیالقاضی، البدور الزاهره، 
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ریم اخـتالف شـده اسـت؛ کـای از قرآن  آیهای در  در تقدیم و تأخیر واژهدر برخی موارد  .0
  َِ دنانره در آیه

ْ
ْ ِتَبِا ح ةوَالْم  ْكر  آآَوآ»( ورایت شده که برخـی آن را 15 /)ق و ج  ء ْتَس  ت  ََ َجىا

آ َحقه َرُةآال  ِتآِّآَسك  َمو  بـاقالنی، االنتصـار للقـرآن،  ؛22 /9  9321)قرطبی، االبانـه،  اند خوانده «ال 
9077  9/ 381.) 
کریم اختالف شـده اسـت؛ ای از قرآن  آیهای در  یا فزونی واژه در کاستیدر برخی موارد  .1

َدنانره آیه  َف اَِِّى  ِمیا َواهلل 
ْ
اِ َاح َالْغ  ا   آ»را برخـی  (1 /ممتحنـه) ُو ََّّ َحِمدىُ آاللىَ آَفىِِ َغِنى آال   «ال 

 (.28 /9  9321قرطبی، االبانه،  ؛172 /9  9000 ات،ئالسبعه فی القرامجاهد،  )ابه اند خوانده
  د )ر.هکنـ را در مقدمه تفسیر خـویش بیـان میقرائات های اختالف  طوسی نیز گونهشی  

 (.1 /2  2451، انیالتب طوسی،
و به سب  اختالف لاجه اعراب مسـلمان آاـاز  قرآن از زمان پیامبر اکرم قرائتاختالف 

یـا های کالمی  شد و در سه قرن ن ستیه اسالم و در پِی خم نوشتاری مصحف و برخی اندیشه
، امری است که هر مفّسر قرآن قرائتسیاسی گسترش پیدا کرد. اختالف ـ  های اجتماعیرقابت

، بلره برخی از گون گاه در معنای آیه نیز تاثیرگذار است اگون های قرائتکریم با آن روبرو است، 
اند  هشـرط تفسـیر دانسـت را ن سـتیه پایـه و پیش قرائـتمفسّران در تعریف تفسیر قـرآن، علـم 

(. از ایه 13 /9  9180عاشور، التحریر والتنویر،  ابه ؛71 /9  9097 م،یالبحر المح)ابوویان، 
یرـی از  ،هـا قرائـتها و ترجیح یری از  قرائت، بیان سب  و وّجت قرائاترو ورایت اختالف 

و همواره مفسران در مرات  و مـذاه  م تلـف  آید یتفسیری به شمار مهای  کتابهای  ب ش
 اند. ه ب ش همت گماردهبه بیان ای
هفـت نفـر از قرائـات عـالم عرصـه  ق.(، بزرگ370، م.یمیموسی تم أومد بهد )مجاه ابه

ایـه هفـت  ،قاریان قرآن را برگزید و ایه گزینش مورد توجه پژوهشرران عرصه قرآن قرار گرفت
   قاری عبارتند از

ه به .9 ق.( و عبداللـه 701)م. عمـار به روایـت هشـام به ق.(998 .عامر دمشقی )م عبداللَّ
 ق.(.707ذکوان )م. به

ه به .7 عبـدالرومه )معـروف بـه قنبـل،  به روایت محمـد به ق.(970م.ی )ر مرّ یکث عبداللَّ
 .ق.(710. محمد بّزی )م اومد به ق.( و 719م.

و َوفـر  ق.(913م.اش )یع ابوبرر شعبه بهبه روایت  .(ق978م.النجود ) ابی عاصم به .3
 ق.(.980)م. مانیسل به
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ق.( 701)م.عمـر دوری  وفر بهبه روایت  ق.(910، م.عالء ابوعمرو بصری )َزّبان به .0
 ق.(.719)م. اد سوسییز   صالح بهیو ابوشع

سـی یق.( و ابوع771هشـام )م  خلـف بـه به روایـت ق.(911م.  کوفی )یوب بهه ومز.1
 .ق.(770. )م شیبانی خالد خالد به

ه مدنی ) نافع به .1  ،نا )معروف بـه قـالونیم سی بهیابوموسی عبه روایت ق.( 911م.عبداللَّ
 .ق.(912م  ،د مصری )معروف به َوْرشیسع ق.( و عثمان به770. م

عمـر  ق.( و وفر به700. خالد مروزی )م ث بهیل. ق.(219م.مزه کسائی )و علی به .2
 .ق(701 .دوری )م

 ه را دنیه ترتی  دادند گان ان دهیپس از ایه گزینش، سه قاری دیرر نیز افزودند و قار
 (.ق.930م.) هنیمد یقار به عنوان ،یقعقاع م زوم د بهیزیأبوجعفر  .8
 (.ق.701م.) هبصر یقار به عنوان ،یإسحاق وضرم عقوب بهی.1

   بغداد. یقاره به عنوان ومز یراو ،هشام خلف به .90
 ته برسند  تا قاریان به دااردهاضافه نمودند، و داار قاری دیرر نیز بر ایه شمار 

 (.ق990. م) یسار بصری به سه.و99
 .(ق.973م.)ه مرَّ  یقار ،صهیمح ابه)معروف به  محّمد به عبد الرومان، .97
 .(ق.908م.) هکوف یقار، اعمش )معروف به ، یماران اسد مان بهیسل .93
 ق.(.707مباره )م. . یحیی به90

إتحـاف فضـالء »توانید به کتاب  میگانه  برای آشنایی بیشتر با جایراه علمی قاریان داارده
 .نماییدمراجعه  یاطیمحمد دم أومد بهتالیف  عشر هاألربعقرائات ال یالبشر ف

 قرائتشیخ طوسی و اختالف  .4

طوسی، پس از شی  مفید و سـید مرتضـی، سـومیه زعـیم شـیعه  وسه ابوجعفر محمد به
تـا   ق.031االول  ر ربیـعاست که در آااز دوره ایبت کبری، از زمان درگذشت سید مرتضـی د

م  ق.، مرجع و ملجأ شیعیان امامی قرار گرفت. آثـار وی در همـه 010آخر ویات خویش، محرَّ
کـالم )االقتصـاد(، و ؛ ؛ فقه )المبسوط و ال الف(، اصول فقه )العده(های علوم اسالمی عرصه

یشتر با شی  طوسی و به ویژه تفسیر قرآن )التبیان(، همواره سرآمد و نامدار است )برای آشنایی ب
 (.91ـ77  9310 ،سلطانی، مبانی کالمی تفسیر قرآن کریم  آثار وی، ر.ه
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وی در کنـد.  مینظر خویش را آشرار  قرائاتگونی  شی  طوسی از دو موضع نسبت به گونه
یـا  قرائـتقرآن، در نماز و جز آن، به کـدام  قرائتکسوت یک فقیه شیعی باید مش ر کند که 

و بـه خـوانش قرآن مطرح اسـت  قرائتای است که به ویژه در علم  ست. ایه مسئلهروا ها قرائت
 کند. و البته نتایج آن در فقه نیز جریان پیدا میآیات قرآن مربوط خواهد بود 

ــر عالی هــا را  قرائتشـیعه کــدام  قــامم در جایرـاه دوم، شــی  طوسـی بــه عنــوان یـک مفِسّ
ها بـه عنـوان  قرائتمسئله دوم به ترجیح یری از  کند. یگزیند و آیه را بر اساس آن تفسیر م یبرم

، قرائـتای رشـته پردازد. ایه مسـئله در وـوزه میانو تفسیر آن و استدالل بدان می «قرآن نازل»
)برای آشنایی بیشـتر بـا دیـدگاه شـی  طوسـی نسـبت بـه شود  کالم و تفسیر طرح و بررسی می

 (.973ـ937همان،   قرآنی، ر.هقرائات 
درباره قرائت معتبـر  پردازد و دیدگاه شی  طوسی وشتار به طور مش ر به مسأله ن ست میایه ن

ایه پژوهش بر پایه گردآوری و بررسـی سـ ه شـی  طوسـی ذیـل آیـات کند.  و شرایم آن را بیان می
شرل گرفته است و نتیجـه آن دسـتیابی بـه اصـول و قواعـدی نان آبندی  دارای اختالف قرائت و دسته

ر و فقیه شیعی، برای قرائـت معتبـر قرآنـی برمیاست که ش بـا شـمرد.  ی  طوسی، در مقام بزرگ مفسِّ
 توجه به تقّدم زمانی شی  طوسی و جایراه علمی وی، دیدگاه وی بس تاثیرگذار و مام خواهد بود.

ی ا و یرـانری قـرآن کـریم را بـه منزلـه مسـئله قرائتدر ن ستیه گام اختالف   طوسی یش
نـازل شـده ند. وی بر آن است که قرآن یرانه است، همان گونه بر یک پیـامبر ک کالمی طرح می

است. دلیل شی  بر یرانری قرآن کریم، ن ست اتفاق و اجماع شیعیان و دوم اخبـار منقـول در 
ه شناخته )پذیرفته( شـده و عیمذه  شآنچه در نرارد   مقدمه التبیان می درایه باب است، وی 

 .  امبر واود نازل شده استیه است که قرآن به لفظ واود بر پیدن، دهش ورایتات و اخبار یروا
ند و وجوه م تلف ک تفسیر می قرائتاز ایه رو هر دند شی  طوسی آیات قرآن را بنابر دند 

همچون کـالم، فقـه، اخـالق  سینیپکند، ولی در علوم  م تلف تبییه میقرائات معنایی را بنابر 
 ماید.ن اد و استدالل نمیای م تلف استنه قرائتبه  و...

ای هـ قرائتپـذیرد و  را در مرولـه تـالوت مـی  قرائـتدر گام دوم شی  طوسی دندگونری 
ذیرد. وی از سویی ایه امر را نیز نتیجـه پ قرآن می  ای متهه ا و نقله م تلف را به منزله ورایت

ق دارند که قرائت قرآن اتفاآن بر  ویسد  عالمان شیعهن اند و مید اجماع و اتفاق عالمان شیعه می
ار دارد که بـه هـر قرائتـی خواسـت، یان متداول است، رواست و هر کس اختیه قاریبنابر آنچه ب

پسندند؛ بلره هـر  ها را به طور مش ر، نمی ری از قرائتیعه برتری دادن یب واند. و علمای ش
 ان روا دارند، روا دانند. یقرائتی را که قار
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تریه معنـای  تـههـای م تلـف را پذیرف طوسی پـذیرش قرائت گذشته از اجماع شیعه، شی 
آحُرآاَآآِةآبَعآل آَسآالقردَّآَعآآَلآنِزآاُآ»معروِف نبوِی ودیث  را بـه وی هردنـد ایـه وـدیث شمرد.  می «ف 

د مبنـای عمـل قـرار توانشمرد که نمی آن را خبر واودی میدهد و  )عاّمه( نسبت می اهل سّنت
ها و  ث را همانـا جـواز تـالوت قـرآن کـریم بـه لاجـهوجه در معنـای وـدیتریه  گیرد، شایسته

 (.91 /9  9001 ،انیالتب )طوسی، داند یگون م ونهگ یهاقرائت

قـرآن خـارج از  قرائتاند، از ایه رو د قرآن را به منزله روایت مته آن می قرائت  طوسی یش
از قـاری قـرآن  سـت کـهیروا ن ویسد ن اند. وی مید آنچه میان قاریان متداول است را معتبر نمی

سـت یعت( است پـس روا نیی از شری، سّنت )جزقرائترا ی؛ زروداند، فراتر  ان خواندهیآنچه قار
ز یان( نیتی )از قاریشود مرر آن گاه که روا قرائتکه قرآن بر هر آنچه که در زبان عربی رواست، 

 (.70 /1همان، )بنابر آن باشد 

قاریان را به عنـوان  قرائت؛ است آن کریمقر اختالف بارهدرطوسی   یه اظاار نظر کلی شیا
هـا روا  قرائتآن را بنـابر ایـه پذیرد و تالوت قـر های شفاهی در مته قرآن می ها و سّنت ورایت

قاریـان  قرائت، «ئتالقرا»داند. بر ایه اساس، وی پیش از تفسیر هر آیه، در ب شی با عنوان می
کنـد و در ایـه  می قرائـتبسـیار نقـل  گانه تشی  طوسی از قاریان هف کند. م تلف را نقل می

، روایـت َورش )عثمـان «هـالالء»واژه  قرائـتنیز توجـه دارد، دنانرـه در  قرائتها به راوی  نقل
ـل )محمـد به.ق291سعید مصـری، م. به نب  ( از .ق192م. عبـدالرومه،  ( از نـافع و روایـت ق 

 (.9/931همان، )کند  کثیر را نقل می ابه
گانـه نیـز نقـل قرائـت  و داارده  گانه، شی  طوسی از دیرر قاریـان ده هفتگذشته از قاریان 

 قرائـت  یعقوب وضرمیاعمش و  ،صهیمح محمد به، قعقاع کند. به عنوان نمونه از یزید به می
 (.071 /2و  033 /0، 711 /9همان، کند ) ورایت می

کنـد، بلرـه از  نمی ها و قاریـان متـأخر بسـنده بندی ها به تقسـیم قرائتشی  طوسی در نقل 
َبّی به صحابه پیامبر اکرم عبدالله  ؛ق.(37مسعود )م. بهلله عبدا ؛ق.(30کع  )م. همچون ا 

ــاس )م. به ــی به ؛ق.(81عب ــون یحی ــان همچ ــاب )م.  تابع ــدری 903وث ــم جح ق.( و عاص
 /1و  073 /3، 382 و 931 و 31 /9  9001همان،  ر.ه )  کند می قرائتق.( نیز نقل 978)م.

ایـر رایـج،  قرائتفقای خویش به های  کتابشماری در  شی  طوسی در موارد انرشت (.330
طوسـی،   )ر.هد، ولی بدان استناد ننموده است نک میاشاره  ،مسعود عبدالله به قرائتهمچون 

 .(33 /8و  18 /0  9382المبسوط، 
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 شیخ طوسی و قرائت عاصم .5

د و از دیربـاز مـورد توجـه عالمـان جای دارقرائات عاصم به روایت وفر در صدر  قرائت
، قرائـتان و عموم مسلمانان قرار گرفته اسـت. شـی  طوسـی در مـوارد اخـتالف سر، مفقرائت

وی گاه گذشته کند.  و وفر را ورایت می عاصم به هر یک از دو روایت ابوبرر قرائتهمواره 
عاصم را  قرائتیه جات ، و البته در اکند را بیان میقرائات از ورایت اختالف وجوه هر یک از 

 به سه نمونه ذیل توجه کنید دهد.  یها امتیاز نم قرائتبر دیرر 
ُ آ»واژه  قرائـتشی  طوسـی در  .9 ََ َدر آیـه  «یَضىاِع ارِ و ْْ ِ َق َ اَاذى اْنَ َم  اًن َاهلل   َ  َ ق ْرًضا َ

َو َل  هو ابـوعمرو،  دهد  نـافع، گانه را دنیه گزارش می اختالف قاریان هفت( 701 /بقره) ف یض  ِعف 
َُآ»ومزه و کسائی  ُ آ»، عاصم «ُ آیَضاِع ََ آ»کثیر  ، ابه«یَضاِع آ»عامر  ، و ابه«ُ آَُآیَضِع  ُ آیَضىِع   قرائـت «ََ

کنـد. بـه  اند. پس از ایه گزارش، شی  طوسی وجه )وّجت( هر یک از قاریـان را بیـان می کرده
َُآ»به رفع  قرائتبیان وی،  آ،آُ آیَضاِع ىِرُ آ» عطف بربر اساس آن است که  «ُ آَُآیَضِع  باشـد و در  «یق 

ََآ»نصـ   قرائتایه صورت فاء عطف داللت بر جزاء نیز خواهد داشت.  آ،آُ آیَضىاِع بـر  «ُ آََآیَضىِع 
َُآ»با الف  قرائتپایه آن است که فاء جواب استفاام قرار گیرد.  ََآایَضآ،آُ آیَضاِع در زبان عربـی  «ُ آِع

آ»بـدون الـف و مشـّدد  قرائتبیشتر کاربرد دارد. و  آ،آُ آََآیَضىِع  بـدیه جاـت اسـت کـه  «ُ آَُآیَضىِع 
آ»که  بر فزونی محدود داللت دارد، در والی «یَضاِعف» بـر فزونـی نامحـدود داللـت  «فیَضِع 

دارد و ایه آیه در مقام بیان پاداش عمل خیر است و خداوند بـه کـردار نیـک نامحـدود پـاداش 
 (.114ـ1 /1  2451 ،انیالتب )طوسی، دهد می

قرائـات عاصم را ترجیح دهد، برای هر یـک از  قرائتطوسی بدون آنره در ایه نمونه، شی  
 شمرد. وجای از امتیاز را برمی

ون ه  َب یان كو َْ.شی  طوسی در آیه 1 ةًَتوِ قرو َ  ِِض  ةًَ َِِت  ر  ََّْت كو َّ 
 
َأ ( دنـیه 787 /)بقـره إَِّلى

ًةآَحاِضَرةًآ»دهد که عاصم به نص    گزارش می ََ ة آ»گانـه بـه رفـع  هفتو دیرر قاریـان  «ِتَجا ََ آِتَجىا
تاّم باشـد  «ُكوََّآتَآ»خواهد بود که رفع، تحلیل نحوی دنیه  قرائتاند. بنابر  کرده قرائت «َحاِضَرة آ

ة آ»و  ََ ة آ»ناقر باشد و  «ُكوََّآتَآ»فاعل آن باشد، یا آنره   «ِتَجا ََ ا»اسـم و  «ِتَجىا ََ خبـر آن  «ُتىِ یُروَن
ًةآَحآ»نص   قرائتباشد. و بنابر  ََ ة آ»اسم آن محذوف و ناقر و  «ُكوََّآتَآ»، «اِضَرةًآِتَجا ََ خبـر  «ِتَجا

 (.919 /1همان، آن است )

عاصم را ترجیح دهد، اعراب واژگان آیه را بنابر  قرائتدر ایه نمونه، شی  طوسی بدون آنره 
 کند. بیان میقرائات هر یک از 



 

 

رآن
ت ق

قرائ
ت 

لعا
طا

م
ال 

، س
فتم

ه
اره 

شم
 ،

واز
د

ن  
ستا

 تاب
ر و

باا
م، 

ده
93

18
 

812 

بنابر گزارش شی  طوسی در آیه  .9
ْهلِِكِهْ َمَ َوَ  لْن  َلِم  ع  ، عاصـم بـه (11 /کاـف) ْ ِعاً اج 

م آ»روایت وفر  َِ ِلِك
 َ لَآ»،  و به روایت ابوبرر «ِلَم  َ آِلَم ىم  َِ کرده است. و دیرـر قاریـان،  قرائت «ِك

لَآِلُمآ» آَ  م  َِ اسـم زمـان از  کَمْاِلـ(، هلکآیَلىکمصدر ثالثی مجرد ) كَمْالَ اند.  نموده قرائت «ِك
ا هَلَکآُیَِلُکآل )اسم مفعول از باب افعا کلَ ثالثی مجرد، و م 

َ
 (.19/ 1، همان) ( استأ

در ایه نمونه، شی  طوسی بدون آنره روایت وفر از عاصم را ترجیح دهد، وجـه صـرفی 
 کند. را بیان میقرائات هر یک از 

کنـد، خواهـد  وجوه اعتبار و ترجیحی که شی  طوسی درباره قرائتی بر دیرـر قرائـات بیـان می
آیـد آن اسـت کـه در هـی   و بررسی تفسیر التبیـان بـه دسـت میآمد، ولی آنچه که در پی مطالعه 

موردی نقل وفر از عاصم به عنوان مزیت و امتیاز قرائت شمرده نشده؛ بلره در موارد پرشماری 
 به ایه سه نمونه بنررید شی  طوسی قرائتی به جز قرائت وفر از عاصم را ترجیح داده است، 

َ.در آیه 2 َو  َّى
 
َأ َالْمَواهلل  ع  عامر و وفر از عاصـم بـه فتحـه  ، نافع، ابه(29 /انفال) ْؤِمنِیَ م 

را بیـان  قرائـتاند. شی  طوسی وجه هـر دو  ( خواندهنَّ ( و دیرر قاریان به کسره الف )إِ َأنَّ الف )
 (.95 /1 همان،دهد ) به کسره را ترجیح می قرائتکند ولی  می

. در آیه 7
َوَ  جو ج 

ْ
َقأ وَإَِّى َِ و ْف َمو جو ج 

ْ
أ ْرِ َم 

 
َِِفَاْْل  َّ ُجوَ آ»( عاصم دو واژه 10/ )کاف

 
،آیىْ

ُجوَ آ
 
 قرائـتشی  طوسی  اند. کرده قرائت «ُجوَ آاَمآ،آُجوَ آای»را با همزه و دیرر قاریان با الف  «َمْ

 (.19 /1همان، گزیند ) به الف را برمی
آیه  در قرائت. شی  طوسی اختالف 3

الِیِلََوَ  َقوتِلوا اَِِفَس  ِقان  ا ل هو َْف َاهللَِاذى ْمم 
 
َأ  ل اْنَقِضالى

، و دیرـر «ُقِتُلىوا»قاریان بصره و عاصم به روایت وفـر دهد   را دنیه گزارش می (4 /محمد)
َِق»قاریان   قرائـتنیز ورایت شده است. شی  طوسی  «ُلواتَّآقَآ»شاّذ قرائات اند و در  خوانده «لو ا ت

 (.9/115 همان،دهد ) را بر پایه شواهدی ترجیح می «ُلوااتِآق»

 معتبر نزد شیخ طوسی قرائت
هر دند شی  طوسی در مقدمه تفسیر خویش، به اجمال اختالف قاریان در ورایـت مـته 

 شمرد. معتبر را برمی قرائتهای  جای تفسیر خویش ویژگی قرآن کریم را پذیرفته است، در جای
در طوسـی   یشـ ی دست یافت کـهتوان به قواعد و اصول التبیان میسنگ  تفسیر گرانبا بررسی 

ی را قرائتـداند، و یـا شده، برخی را معتبر و برخی دیرر را نامعتبر می ی نقلها قرائتمیان داوری 
 دهد. بر دیرری ترجیح می



 

 

ید
گاه

د
 خیش 

وس
ط

 ی
رآن

ت ق
رائا

رد ق
مو

در 
 

812 

 سازگار با قواعد زبان عربی قرائت .1

مسـّلم قطعـی و قواعد و اصول  باپذیرد که  تناا آن قرائتی را میدر موارد اختالف  قرائت شی  طوسی 
 شمرد. م الفت کند؛ مردود میبا ایه قواعد قرائتی که  ی سازگار باشد، ونحو عرب وصرف ، لغت

. در آیه 9
َوَ  جو ج 

ْ
َقأ ْرن ِیَإَِّى  ْ َ اَالْ و اَق َ ْرِ ََق  ل

 
َِِفَاْْل وَّ  َِ و ْف َمو جو ج 

ْ
أ ( عاصـم دو 10)کاـف/ م 

ُجوَ آ»واژه 
 
ُجوَ آ،آیْ

 
شـی   انـد. قرائـت کرده« ُجوَ آاَمى،آَ آُجوای»را با همزه و دیرر قاریان با الف « َمْ

ُجوَ آ» طوسی بر آن است که 
 
ُجوَ آ،آیْ

 
هـای ایـر  ، و همـزه در زبانایرعربـی )عجمـی( اسـت« َمْ

ُجوَ آ،آیُْجوَ آ» شود، بنابرایه قرائت به همزه عربی یافت نمی
 
 (.19/ 1پذیرد )همان،  را نمی« َمْ
 .داند قرائت وفر از عاصم را مردود میدر ایه نمونه، شی  طوسی بر پایه مسائل ووزه لغت، 

َب ِشریاًَوَ ه یآ. در 1 ِّ  
ْ
َبِ ح لْن ك  ْرس 

 
 ِحای ََِن ِذقراًَوَ َإِنى َأ

ْ
ْحاح ِبَاح

 
اْنَأ َم  َ لو ا َْ و ( 229 /بقـره) َّلت

َئُلآ»عموم قاریان  و از  انـد، )ال نفی و فعل مجاول مفرد م اطـ  و مرفـوع( قرائـت کرده «الُتس 
آالتَآ»ا نافع تناگانه  قاریان هفت َئل  )ال نای و فعل معلـوم مفـرد م اطـ  و مجـزوم( قرائـت  «س 

و  نـافع از امـام بـاقر قرائـت .(219 /2، 2455 ،قرائاتالسبعه فی ال ،مجاهد )ابه کرده است
 (.21 /9  9000 معانی القرآن،)فراء،  عباس نیز نقل شده است ابه

بّی به قرائتدر ایه آیه، دو  شی  طوسی بـّی  سعود را نقل میم دالله بهع  و عبک ا  َوآ»کنـد؛ ا 
َئُلآ َئَلآآَوآلْ»سعود م ، و ابه«ماُتس  آ»کـرده اسـت. شـی  طوسـی جملـه  قرائت «ُتس   ْ ىَئُلآَعى الُتس 

َجِحدِمآ حاِبآال  ص 
َ
هنـده د هنده و بیمد اند و آیه بدیه معنا خواهد بود  ما تو را بشارتد را وال می «أ

 شود.  ان از تو پرسش نمیفرستادیم، در آن وال که از دوزخی
هر دند هـر  «َلْ»، و «ما»، «ال»وروف و ادات عربی در کاربرد و جایراه همسان نیستند، 

شود، بـر ایـه اسـاس شـی   آااز نمی «ما»و  «َلْ»سه بر نفی داللت دارند، ولی جمله والیه با 
بّی و ابه قرائتطوسی   (.031 /9  9001، انیالتب )طوسی، شمرد سعود را نادرست میم ا 

ُو َْ هیــآشــی  طوســی در . 3 قن  اا   ه  َف  اا دو ّماا َم مو
 
َأ ــَلت و  صِّ وســه بصــری  قرائــت( 21/ )ف 

از  قرائته یا (.997 /1همان، ) را منصوب خوانده است. «َثمود»ند که ک ق.( را نقل می225)م.
، قرائـتبنـابرایه (. 001 /79  9070 جـامع البیـان،)طبـری، اسحاق نیز نقل شده اسـت.  ابه

ىاآَهىَ یناآ»  مفعول فعل محذوف خواهد بود و آیه پیش از وذف دنـیه بـوده اسـت «َثمودَ » م 
َ
َوآأ

َ یناُهم آ ََ آَف ََ همـواره در  «َاّمـا»پذیرد، بدیه عّلت کـه واژه  وسه را نمی قرائت. شی  طوسی «َثُمو
در ایـه دو نمونـه، شـی  طوسـی  گـردد. و بر فعـل داخـل نمـی شودآااز جمله اسمیه وارد می

 .است شمرده اند، مردود ادات و وروف ناسازگار بودههای لغوی  یهایی که با ویژگ قرائت
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ن ه یآ. شی  طوسی در 4 ن ِساك  رِن َم 
 
 قرائـت ثیـر و ابـوعمرو ک ( از عبدالله به211 /)بقره أ

ناآَمناِسَكنا»  َ
َ
 ،ماـران . ایه قرائت از یعقوب وضرمی نیز نقل شـده اسـت )ابهکند را نقل می« أ

انـه ورایـت شـده اسـت، گ از دو ته قاریان هفت  قرائت(. با اینره ایه 291  2912 لمبسوط،ا
فعـل امـر  «َارِ »ذیرد. پـ مرد و آن را نمیشـ ولی شی  طوسی آن را م الف قواعد علم صرف می

ری»مفرد م اط  مذکر از  رِئی( است. در جریان اعالل، عیه الفعل و الم الفعـل وـذف  «ت  )ت 
. وـذف بـدای و به فـاء الفعـل )راء( انتقـال می ماند عیه الفعل )همزه( باقی می و کسره شود می

کسره راء گذشته از آنره دلیلی ندارد، به تعبیر شی  طوسی اجحاف بـه کلمـه )کـم گذاشـته از 
ای بـرای آن  محذوف است و با وذف آن دیرـر نماینـده «همزه»واژه( است، زیرا کسره نماینده 

 (.011 /9  9001التبیان،  طوسی،) ماند باقی نمی
آیه . شی  طوسی در 1

از  ق.(299)م.عیـاش به( روایت ابـوبرر 11)انبیاء/  نیَ  مَِنوْنىجَالمَو
)ازهـری، معـانی عامر نیز نسبت داده شـده اسـت  ایه قرائت به ابه«. ّجین  »  کند میعاصم را نقل 

دیل به عیه الفعل )جیم( شـده و در (. بنابر ایه قرائت فاء الفعل )نون( تب7/920  9097القرائات، 
گـاه نـون  های فعلی هی  ، زیرا در ساختپذیرد آن اداام شده است. شی  طوسی ایه قرائت را نمی

 (.700/ 1  9001طوسی، التبیان، ) گردد یشود و در آن اداام نم یبه جیم تبدیل نم
طبـری، )شـمرد  یم ان نـامعتبریـل م الفت با اجمـاع قاریرا به دل «ّجین  »ز قرائت ین یطبر

 (.070 /98  9070 جامع البیان،
َاَّلِْییالَِآیه . شی  طوسی در 1 الو ُْ اْ َأ َْْلحكو ( قرائـت وسـه بصـری را نقـل 41)مائـده/  و 

شمارد، بدان جات کـه  طوسی ایه قرائت را مردود میشی  خوانده است. « َاهُلآااَلنجدل»ند که ک می
 (.100/ 3  9001شود )طوسی، التبیان، شناخته نمی «لَافعی»ای بر وزن  هدر زبان عربی هی  واژ

مـردود هایی را به سب  م الفت با قواعد صرف عربی  قرائتدر ایه سه نمونه، شی  طوسی 
 شمرده است.

َاهللَ ه یآ . شی  طوسی در1 ى َب   َ ْ ل هَوف الَت  َو ْعِ  َِروسو ْلِ   ِلىَفآ» قرائـت، (41/ )ابراهیم َْخو ُمخ 
ُسِل  َُ َ ِهآ آ»به  «َوعَ هُآ» ،قرائته یبنابر ا .کند را نقل می «َوع   و بدیه سب  اضافه شده است،  « لِآُسآَُ

آ» مارد، زیرا روا نیست میان مضـاف ش را مردود می قرائتطوسی ایه   یشمجرور است.  « لِآُسآَُ
ـله(،  الیه میان مضـاف )وعـد( و مضـاف قرائتلیه فاصله افتد، وال آنره در ایه ا و مضاف س  )ر 
 (.300 /1همان، ) ای  فاصله افتاده استضمیر ا

منقول را به سب  م الفـت بـا قواعـد نحـو عربـی مـردود  قرائتدر ایه نمونه شی  طوسی 
 شمرده است.
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 شاذّ در برابر رایج قرائت .2

بـه  ی شاذّ قرائتتوان گفت آن  شاذ می قرائتدر تعریف رد. یپذ شاّذ را نمی قرائتطوسی   یش
و در برابر قرائت معروف و مشـاور جه و اعتماد عموم قاریان قرار نررفته آید که مورد تو یشمار م

ورایت یک نفر از داند که تناا  ی میقرائترا آن شاّذ  قرائتشی  طوسی به ویژه قرار گرفته است. 
دنـد مـورد از دانـد،  شاّذ را نـامعتبر می قرائتشده و همراه و مواف  نداشته است. شی  طوسی 

 م.یکن نه را مرور مییه زمیدر اوی حات یتصر
َلت از عررمه  .2 صِّ عبـاس،  عبدالله )برده آزادشـده ابه بهشی  طوسی در آیه ن ست سوره ف 

آ» کنـد کـه ق.( نقل می902م. ىَل   آ»را  «ُفصه خوانـده اسـت. پـس از آن شـی  طوسـی  «َفَصىَل  
 (.031 /1همان، شاّذی است که هی  کس بدان ن وانده است ) قرائتایه نویسد   می

َاه یآ. 7 ل یِهْ َل ْعن ةو َع  وئلِك 
و
ْْج ِعیَ َهللَِأ

 
َانلّ ِسَأ ِةَو  َالْم الئِك  (، را وسه بصـری 212/ بقره) و 

َنُةآا»کرده است   قرائتدنیه  آَلع  م  َِ ولِئَكآَعَلد
ُ
َمالِئَكىةُآآللِ آأ ىاِ آآَوآال  َمُعىآَوآالن  ج 

َ
. بـر پایـه ایـه «ََّآوأ

َمُعآ»فاعل آن است و  «ةالمالئك»، فعلی در تقدیر است و قرائت ج 
َ
نیز تاکید آن خواهد بود.  «ََّآوأ

َنُةآا»گویی آیه دنیه بوده است   آَلع  م  َِ ولِئَكآَعَلد
ُ
اِ آَوآآللِ آأ مآَوآالن  َُ َمالِئَكةُآَتلَعَن َمعىآال  ج 

َ
بنـاء، « )ََّآوأ

از آن جات که  کند و را نقل می قرائت(. شی  طوسی ایه 291 /2  2411 ،إتحاف فضالء البشر
)طوسـی، دانـد  ، آن را مـردود میانـد را مجـرور خوانده « المالئكى»ّذ است و عموم قاریـان شا

 (.01 /7  9001التبیان، 
َه یآ.شی  طوسی در 1 َََّلحیِب  لِا َ اهللو ُو اْنَ ْ ِلَإَِّلَّم   ْ َالْ َ  ءَِِمن  َبِ ل  ْهر 

ْ
 از(، 241/ نسـاء) اح

ق.( ورایـت 251زاوم )تابعی کوفی، م.م  و ضّحاه بهق.( 991)تابعی مدنی، م.سلم ا زید به 
معنای آیه دنیه خواهـد بـود  خداونـد  قرائتکرده است. بنابر ایه  قرائت «َمْآَظَلَمآ»ند که ک می

دنـد  آشرارساخته بدی را دوست ندارد مرر درباره کسی که ستم کرده است. شی  طوسی هـر
 گـذارد یّذ بـودن کنـار مشـمرد، ولـی آن را بـه جاـت شـا برمی قرائتمعانی م تلفی برای ایه 

 (.329 /3همان، )
.شی  طوسی در آیه 9

نىهَوَوَ   ُ َ ل یِهْ َإِبْلِیسو َع  ق  ْ َح  ى  ْ را ابوهجاـاج  قرائـت(، 70/ )سـبأ ل 
ِلىدَ آآَوآ»  دکن یه نقل میند آِبِّ  م  َِ آَعَلىد

ََ آَصى َّ ىآَلَق   را بـه  قرائـته یـق( ا991اس )م. نّحـ. «ُ آَظن 
ه یـر ایتفاسـ یو در برخـ (.093 /1  9001، معـانی القـرآن ،دهد )نحاس یالاجااج نسبت م

،  انیـابوو ه . به عنوان نمونه )ر.نسبت داده شده است یبه نام ابوالجاجاه اعراب یبه فرد قرائت
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آ»فاعل و مرفوع، و  «اِّلد »مشاور  قرائتدر (. 100 /8  9097البحر المحیم،   ْ مفعـول و  «َظ
مفعـول و منصـوب، و  «اِّلىد »ده اسـت؛ عرس شـ ابوهجااج قرائتمنصوب است، ولی در 

آ»  ْ قُ آ»فاعل و مرفوع است. هر دو گونه س ه در زبان عربی رواست کـه گفتـه شـود   «َظ َصى َّ
َقن آَظن   ابوهجااج را به عّلت شاّذ بـودن مـردود  قرائت. با ایه همه، شی  طوسی «َظن  آوآَص َّ

 (.328 /8  9001)طوسی، التبیان،  نددا را ناروا می قرائتشمرد و تالوت قرآن بدیه  می
. شی  طوسی در آیه 0

ََوَ  لْت  َالىِِتَف ع  َف ْعل ت ك  لْت  ( قرائت عامر َشـعبی )تـابعی 91)شعراء/  ف ع 
َ آفِآآَوآ»کند   ق.( را دنیه نقل می901کوفی، م. َ آَفَعل  ِت آَفَعل  َلَتَكآالَّ هر دند ایـه قرائـت از نظـر  «.ع 

به معنای هیئت و وال انجام کار « ِفعل »از اوزان مصدر مره است و « َفعل »صرفی صحیح است؛ 
( با ایه وال، شی  طوسی ایه قرائت را نیز به سـب  11/ 1  9001است، )نحاس، معانی القرآن، 

 (.90/ 8  9001طوسی، التبیان، ) شمرد شاّذ بودن مردود و تالوت بدان را ناروا می
شی  طوسی در آیه ه یهمچن. 1

قهَ 
 
و اَر اِعن  ق َأ ْو ل َت  نو اََّل  َآم  ِقن  از وسـه ، (254/ )بقره  َاذى

( و در آیه 911 /2همان، )  «ناًآَاِعآ» قرائتبصری 
ََوَ  َ  ش  َ اًََهللَِقولْن  اَب َش  ذ   ُ (، 92/ )یوسف م  َ

َرى»، «ََِّشَراًآ»به جای  ها را به سب   قرائتوی ایه  (971 /1همان، را ورایت نموده است ) «ُِّش 
 .شمرد ذ نامعتبر میشذو

ُِِه َْ. در آیه 1 ْف  ا
 
َِمْنَأ جو ْرو ًةََت  ِم  ُبو ْتََك  ، شی  طوسی از برخی قاریـان مّرـی (1 /کاف) ك 

اند. ایه قرائت در لغـت عـرب نیـز نمونـه دارد؛  را مرفوع قرائت کرده « َكِلَمآ»نقل کرده است که 
محیصـه  . ایه قرائت به وسـه بصـری و ابه«َكُبَرآَقوُلَکآوآَكُبَرآَشُْنَکآ»شود   که گفته می دنان

(. بنـابر قرائـت نصـ ، 313 /9  9072 ،إتحـاف فضـالء البشـرنسبت داده شده است. )بناء، 
َرت وذف شده است، گویی آیـه دنـیه اسـت   « َكِلَمآ» آَكِلَمى»تمییز است و فاعل َکب  آَكُبىَرت  آات 

م آ َِ َواِه
ف 
َ
آأ  ْ ُرُ آِم ازی به تقدیر گرفته فاعل نیست. قرائـت نصـ  در . و در قرائت رفع نی«كلَمةًآآَتخ 

داند و قرائت  تر است. شی  طوسی قرائت نص  را دلیل اجماع قاریان قوی می افاده تعج  قوی
 (.1 /2  9001 التبیان، )طوسی، شمرد رفع را شاّذ می

لو ََّ  آیه. قاریان در قرائت 1 َقْبخ  ِقن  َاذى ى َب   َ ََّلحیْ الف دارنـد. اخـت( 215/ عمـران آل) و 
آتَآ»برخـی قاریـان وجـاز و عـراق دهد   طبری ایه اختالف را ایه گونه گزارش می َّْ َب سَى و « ح 

آ»برخی دیرر از قاریان  َّْ َسَب (. 491/ 1  2415)طبـری، جـامع البیـان، انـد  قرائت کرده «یح 
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آ» همـز  وکنـد شی  طوسی اختالف قرائت را دنیه ورایـت می َّْ َب و دیرـر قاریـان « الَتحسَى
آَیحال» َّْ (. س ه شی  طوسی با گـزارش 13/ 3  9001)طوسی، التبیان،  اند قرائت کرده« َسَب

 ،مجاهد ق.( موافقت دارد )ابه389نیشابوری )م. ماران ابهق.( و 370تمیمی )م. مجاهد ابه
بر ایه اسـاس، (. 211/ 2  2912 المبسوط،، ماران ابه، 70/ ؛9  9000، السبعة فی القرائات

شی  طوسی پـس از تر باشد.   گزارش شی  طوسی از ایه اختالف قرائت دقی رسد به نظر می
آَیحال»قرائت نقل ایه اختالف،  َّْ  انـد ؛ زیرا بیشتر قاریان دنـیه خواندهداند تر می را قوی« َسَب
 (. 13/ 3  9001)طوسی، التبیان، 

 معتبر و خط مصحف قرائت .3

گردآوری و تدویه شـد  پیامبر اکرممصحفی که در زمانه خلیفه سوم و با نظارت صحابه 
 آیـد. و پس از آن نیز با موافقت امامان معصوم همراه شد، خم معتبر قرآن کـریم  بـه شـمار می

ی کـه بـا خـم مصـحف ناسـازگار باشـد، مـردود قرائتـنیـز قرائـات عموم پژوهشـرران وـوزه 
شـامه، ابـراز ، ابو0/717  9070 جـامع البیـان، طبـری،  . )بـه عنـوان نمونـه ر.هشمارند می

 (.700 /7  تا المعانی، بی
 قرائـتگزینـد و  مـیبری را که مواف  رسم ال م مصحف است را قرائتطوسی همواره   یش

 ها را بنررید  نمونه. پذیرد م الف خم مصحف را نمی

ل ینا ه یـآ شـی  طوسـی در .2 َع  َت شا ب ه  ار   ْ َاْْل  مان ی)سـلَاعَمـش  قرائـت ،(15/ بقـره) إَِّى
َبَقَرآُمَتشاَِّ  آ»  کند میرا دنیه نقل ق.( 908م. ،ماران به آال   قرائتلی به دلیل م الفت ایه و. «ِبََّّ

 (.711 /9  9001)طوسی، التبیان،  ذیردپ با مصحف رسمی و معروف آن را نمی
ْلَب  ه یآ . شی  طوسی در1 ،آ»سه قرائت ( 122/ )بقره ارِسائیل ََس  ،آاِآَسل  َئل  آاِآس  را نقـل « َسل 

بعـدی را بـه سـب  م الفـت بـا خـم  قرائتذیرد و دو پ ن ست را می قرائتلی تناا و ،دکن می
 (.981 /7همان، )مرد ش مصحف مردود می

. شی  طوسی در آیه 3
ْهِ  َالظى لِِمیَ  َم  مسـعود را  عبداللـه به قرائت( 970/ )بقره َّلقن  لو

الِآ»کند   دنیه نقل می ِ ىآالظَّ  َ جـه اسـت،  قرائتایه  . هر دند«ُموََّآالیَناُلآَع در زبان عربـی موَّ
شده  ورایت قرائت؛ با ایه همه، شی  طوسی «ِنلُ آالَمطلوَبآوآناَلن آالَمطُلوُبآ»دنانره گویند  

 (.008 /7همان، ) داند مسعود را به سب  م الفت با خم مصحف مردود می از ابه
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ند. وی ک ز نقل مینی را از امام باقر قرائتشی  طوسی اعتبار خم مصحف در درونری 
که آیه کند  می نقلزبیر  هو عروه ب علی محمد بهاز امام 

ََِوَ  َا ( را 41/ )هـود ْبن اهَون ا د  َنوا  ا
آاِآآَوآ» کردند  می قرائتدنیه  ىآُنوح  ََ َنَ آَنا . آنان بر ایـه بـاور بودنـد آن فـرد خـاطی و سـرکش، «ِّ 

آَوآ»اساس، جمله دنـیه بـوده اسـت  فرزند نوح نبوده، بلره فرزند همسر وی بوده است. بر ایه 
آاِآ ىآُنوح  ََ ََآَنا َن ثبت شده، نـه ابناـا، پـس بـه جاـت دوری از  «اِّن »و دون در خم مصحف  «اِّ 

 (.088 /1همان، ) اند کرده قرائت «ِاَِّنَ آ»م الفت با خم مصحف، 
نرته قابل توجه در ایه ب ش آن است که مراد از خم مصحف، خطی است کـه مصـاوف 

)نبود نقطه عالئم های آن خم  گیبه زمانه عثمان نوشته شده است؛ بر ایه اساس ویژ در زماناّم 
در نظر داشت، و نه خم کنونی مصحف شریف. بـه عنـوان باید سجاوندی و الف میانه واژه( را 

واژه  قرائـتتوجه کنید. به گزارش شی  طوسـی، قاریـان در  «َخطدئاِتآ»و  «َخطایا»نمونه به واژه 
سـوره  919در آیـه  «َخطدئىاِتُكم آ»سوره بقره اختالفی ندارند، ولی در واژه  11در آیه  «َخطایىاُكم»

، «ُكم آُتآَخطدَئى»عـامر  ، ابه«ُكم آَخطدئىاتُآ»اعراف اختالف واقع شده است؛ قاریان مدینه و یعقوب 
در (. و همچنـیه 1 /1همان، )اند  کرده قرائت «َخطدئاِتُكم آ»، و دیرر قاریان «َخطایاُكم»ابوعمرو 

م آ»و دیرر قاریان  «م آیاهُآاَخط»سوره نوح، ابوعمرو  71آیه  َِ  /90همـان، )اند  کرده قرائت «َخطدئىاِت
(. شی  طوسی اتفاق و اختالف قاریـان در ایـه سـه موضـع را بـه سـب  خـم مصـحف اّم 31
یـک های اعراف و نوح با  ایه واژه در سوره بقره با دو الف پیش و پس از یاء، و در سورهداند.  می

)پیش از ورف تاء( نوشته شده است، بنابرایه واژه نوشته شده در سوره بقره تناا به صورت الف 
 ،هـای خـم مصـحف ویژگیشود، ولی در سوره اعراف و نوح به سـب   خوانده می «َخطایاُكم»

 (.9/710همان، )کند  میجریان پیدا  قرائتوجوه دیرری نیز در 

شمار مواردی است که  است، البته انرشت قرائتبار ده در اعته کننییتع خم مصحف قرینه
موافـ  خـم  قرائـتبا یردیرر اختالف دارند که در ایه صورت هر یک از دو  امّ وف اخم مص

یری از دو مصحف است و در ایـه صـورت داوری و تـرجیح بـر پایـه خـم مصـحف ممرـه 
َیه . در آدهد شی  طوسی یک مورد از ایه رویداد را گزارش می. ن واهد بود َف َِِّى اِ َاهلل  َالْغ  ُو  

 ِمی َو
ْ
آ»قاریان مدینه و شام  ،(70 /ودید) اح ََّّ ِِ َحِمدىُ آاللَ آَف َغِن آال  انـد؛ زیـرا در  کرده قرائـت «ال 

آمده است، آن را  «ُهَوآ»شان  ثبت نشده و قاریان دیرر دون در مصحف «ُهَوآ»مصحف آنان واژه 
 (.198 /1همان، ) کنند می قرائت
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  قرائتی معصوم از نه .4ـ2

قـرار  امامان معصـوما ی امبر اکرمیمورد نای پبر پایه روایات معتبر ای  ژهیو قرائتاگر 
 نامعتبر و ناروا خواهد بود.  قرائتگمان آن  بیباشد، گرفته 

از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود  قـرآن را بـه اصـالت عربـی آن بیاموزیـد و در آن از 
 (.799 /81  9003، بحاراالنوار، یمجلس) دوری کنید «َنبر»

همـان، ) کردنـد فرمود  قرآن به گویش قریش فروآمد و آنان َنبـر نمی و امیرمومنان علی
21/ 710.) 

کید بر تلفظ یک ورف، یا به ویژه گونه را  «َنبـّی »ای تلفـظ همـزه اسـت، ماننـد آنرـه  َنبر تأ
د  نبـر در سـینو یف ِنبـر میـدر تعر .(ق215)م. یدیـاومـد فراه ل بهیـتلفظ کند. خل «َنبیء»

س ه، آوردن همزه است و در ودیث آمده است که مردی به پیامبر اکرم گفت  یـا َنبـیَء اللـه. 
 (.711 /8  9001پیامبر به وی فرمود  در نام مه َنبر به کار مبر )فراهیدی، العیه، 

منان نبوده اسـت، از الامیرم قرآن به َنبر مورد پسند پیامبر اکرم و قرائتبر اساس ادله سمعی 
 ردیپـذ نمـی «بدىدْالَنآ»بـه جـای را  «بدئدْالَنآ»قرائت سوره بقره   19آیه رو شی  طوسی در  ایه

 (.711 /9  9001)طوسی، التبیان، 
آن زمـان اعتبـار دارد کـه بـر پایـه  ،قـرآن قرائتگمان نای یا امر وارد در روایات در باب  بی

قرآن بـر پایـه اوادیـث ضـعیف و نـامعتبر  قرائتایه اساس  اوادیث معتبر ثابت شده باشد. بر
 تغییر ن واهد کرد.

هـا  قرائته ید، اکن می قلن هل بیتا ازقرائتی را  در برخی آیات قرآن کریم،  طوسی یش
مشاور و رسـمی را رّد  قرائتات امام، یه روایده است، در برخی از ایاتی به ما رسیبر اساس روا

 های ذیل بنررید  به نمونه آورد. تباه بودن آن میلی بر اشیکند و دل می
نَاَّلنف لَِدر آیه  َع  )همان، نقل شده است « یسَئلوَنَكآاالنَاَلآ»، (2)انفال/  یََ ل ن ك 

1 /12.) 
ن فْیدر آیه  َوَالمو ّف ر  ُِِ َالكو آِِّالُمنافِآ»، (19 /)توبه ج  ََ ا  َ آجاِهِ آالُك َْ  نقل شـده اسـت «قد

 (.710/ 1همان، )
آیه  در

ََوَ  َالث ََاَّىَى  لِّفَوَقنَ ِةَاذى ىالثَآ آالثَّآلَآوآَعآ»، (221/ )توبه  اخو آِةآالَّ َْ َُآآذی نقـل شـده  «واخىاَل
 (.390/ 1همان، ) است
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در آیه 
ََِوَ  لن َل ت َّاجع  َِلمو َا آاِآ»، (41/ )فرقان م م ًَْی  َْ آالُمَتقد َْ نقل شده است  «ماماًآَوآاجَعلناآِم

 (.100 /2همان، )
َاهللََِهَو ن َف ظوَحیدر آیه  َا مِر ُظآ» ،(22)رعد/  مِن  (.773/ 1همان، ) نقل شده است «لِ آَامِرآالِِّآ آونَآیحََ

تناـا  ا قبول آناا ننموده است.یات اظاار نظری در رّد یه گونه روای  طوسی پس از نقل ایش
 شده از اهل بیت را از باب تفسیر دانسته است.  نقل قرائت( 22/ در مورد آخری، )رعد

ْنضَو آیه در  طوسی شی َم  لْحن َط  رمومنـان یامدون ایه آیه نزد کند  نقل می (19/ )واقعه  دَنو 
َشد، آن وضرت به  شرفتی از قاری پرسید  َطلح دیست؟! ایه آیه دنیه است   قرائت لْعن َط  و 
ْنض دَن است   هیه آیا، و همانند م 

ُ ضی َا ه َ لعو َط  لا رسـید  (. قاری از امـام پ241/ )شعراء وََن 
ُلآالدوَ آوآالیَحآآردَُّآالیَاُ آالُقآ»امام فرمود   ؟!دیدهمیرش ییتغآیا  ازی یاکنـون، قـرآن دسـت هـم .«وَّ

 (.011 /1همان، )شود  میر داده نییشود و تغن
با سند متصـل نقـل ق.( 390)م.جریر طبری  پیش از شی  طوسی، محمد بهث را یه ودیا

دند شی  طوسی در باب پذیرش یا رّد هر  (.999 /73  9070 جامع البیان،)طبری، کرده است 
ایه ودیث س نی نرفته است، ولی سیره امامان معصوم و عالمان شـیعه و البتـه اعتبـار عقلـی 

گمان نـاروا  و وتی خم مصحف بی قرائتمواف  ایه ودیث است و دستبرد و تغییر در واژگان، 
 .و نتایج ایرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت خواهد بود

در مجموع آثار تفسیری، ودیثی و فقای، شی  طوسی در یک مورد به طور صریح، ودیثی 
قرآنـی پذیرفتـه اسـت. یرـی از تاثیرگـذارتریه و  قرائـتاز معصوم را قرینه قاطع بر تعییه یـک 

ْ َوَ َوَ   آیـه وضـوء اسـت ،نآقر قرائته اختالف یتر پردالش احو اَبِروءووِساكو  َ ََاْم اْ َإِى  ل كو رْجو
 
أ

ْعب یَ ا  (.1 /)مائده لْك 
ُجلِآ» کثیر، ابوعمرو، ومزه و عاصم به نقل ابوبرر ؛ ابهنهگا از قاریان هفت  َ آأَ )به جّر(، و  «ُكم 

ُجلَآ»و عاصم به نقل وفر ی ئکسا ،عامر نافع، ابه  َ آأَ شـی  انـد.  کرده قرائـت)بـه نصـ (  «ُكىم 
هـذیل از امـام  لـ  بهراوی وـدیث، ااکنـد.  نقـل می طوسی ودیث مسندی از امام بـاقر

َُجلُكم»واژه   پرسد یم
َ
شـی  دهد  به جّر است.  در آیه به جّر یا نص  است؟ و امام پاس  می «أ

نیـز  نصـ  قرائتگزیند، و البته بنابر  به جّر را برمی قرائتودیث را پذیرفته است و طوسی ایه 
 (.11 /2  2421)طوسی، تاذی  االورام،  داند مسح سر در وضوء را مّوجه می
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 راجح نزد شیخ طوسی  قرائت
 قرائـتاز دیدگاه شی  طوسی، به بررسی وجوه ترجیح  قرائتپس از برشمردن شرایم اعتبار 

قرائات ها را بر پایه شواهدی بر دیرر  قرائتشی  طوسی در مواردی یری از  پردازیم. نزد وی می
 شمریم. ایه وجوه ترجیح را برمی دهد. یترجیح م

 گر آیات قرآن مناسبت با دی .1

دیرـر تـرجیح  ای ی در یک آیه را به سب  مناسـبت بـا آیـهقرائتدر برخی موارد شی  طوسی 
 سه نمونه از ایه دست را بنررید  دهد. می

در آیه  .2
ِریَوَ  ك  ل یه  َز  َع  ل  ىم  َد خ  ِری ََكو ك  ل ه  َز  فى َ َالِمحَْك   قرائـت( اختالف 32 /عمران آل) راب 

ا»ت که قاریان کوفه دنیه گزارش شده اس ََ َل ََّ ََآ»)با تشـدید( و دیرـر قاریـان  «َك ىالَآَك )بـدون  «ََ
ََآ» قرائتاند. شی  طوسی  کرده قرائتتشدید(  الَآَك ْریرا بدان سب  که با آیه  «ََ َم  لو ْ َقْكفو قهو

 
  َ أ

 دهـد. در هـر دو آیـه، فعـل ثالثـی مجـرد اسـت تر است، ترجیح می ( متناس 44 /عمران )آل
 (.001 /7  9001 لتبیان،ا )طوسی،

در آیه  .7
َوَ  َِِفَق سو    َّ ْ ََك   ْ ا ئِلِیَ َل  َى َلِل تِِهَآق تا کثیـر ایـه  ابه قرائـت (2 /یوسـف) إِْخ  

آةآدی»دنیه نقل شده است   َْ اِئِلد بـا آیـه سـانی را به سـب  هم قرائت. شی  طوسی ایه «ِللسَّ
َوَ 

َآقةًَ هو مى
و
َو أ ْری   َم  لْن  َاْبن  ع  در هر دو آیه، واژه آیه مفرد است و بـر  شمرد. ( قوی می15 /نمنوال)م ج 

آن داللت دارد که جریان یوسف و برادرانش، همانند جریان مسیح و مادرش، یک آیـه )نشـانه( 
 (.001 /7همان، ) آید یرپارده به شمار می

قننَ. در آیه 3
ْوَد 
 
َق ِِصَبِه  َأ قرائـت نقـل کـرده ( شـی  طوسـی دو 99)نسـاء/  ِمْنَب ْعِ َو ِحیةن

وَصـی»کثیر و عاصم به روایت ابوبرر  عامر، ابه است  ابه وِصـی « ی  )مجاـول(، و دیرـر قاریـان ی 
اند. شی  طوسی قرائت به کسر )معلوم( را بدان سب  که در آااز آیه س ه از فـرد  )معلوم( خوانده

آ»متوفی  آَكاََّآَلُ آَوَل   آَلمآ،ِبَّ   َّ آآَفِِ آَلُ آَوَل    ْ ثَآآ،یُك َِ  (.972/ 3داند )همان،  تر می آمده است، قوی« ُ آَو

 صحابه قرائتموافقت با  .2

منقـول از یرـی از  قرائـتی در یک آیه را به سب  موافقـت بـا قرائتدر مواردی شی  طوسی 
ای اسـت کـه دارای مصـحف مسـتقل  مورد نظر شی  طوسی، صحابه دهد. صحابه ترجیح می

سـه نمونـه از  از آنان ریشه در مصحف آنان داشته باشد. منقول قرائترسد  میاند و به نظر  هبود
 ایه دست را بنررید  
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.در آیه 2
ََوَ  َّى
 
َأ ْؤِمنِیَ اهلل  َالْمو ع  آ»، عامر و وفر ، نافع، ابه(29 /انفال) م  ََّّ

َ
)به فـتح(، و  «أ

آ»دیرر قاریان  کسـر را بـه سـب  موافقـت بـا  قرائتشی  طوسی اند.  کرده قرائت)به کسر(  «ِبََّّ
آاللىُ آآَوآ»دنیه اسـت   مسعود منقول از ابه قرائتشمرد.  یتر م یمسعود قو عبدالله به قرائت ََ َمى

آ َْ ِمِند ُمؤ  مسعود نیـز واو  ابه قرائتبه کسر، واو آاازیه جمله استیناف است و در  قرائت. بنابر «ال 
 (.10 /1ن، هما) مسعود موافقت دارد ابه قرائتبه کسره با  قرائتاست؛ از ایه رو استینافی 

َ. در آیه 7 َو  َإَِّى َوَ اهلل  ِّبِّ ِْی َاَر  ت  َْ َمو اَِِص اطا ذ   ُ و وَ ْ َف  ْمبو و ب كو ، ابوعمرو، نافع (31 /مریم) ر 
آ»)به فتح(، و دیرر قاریان  «َأنَّ »و یعقوب  در ایـه آیـه نیـز شـی   انـد. کرده قرائت)به کسر(  «ِبََّّ

َبّی به قرائتکسر را به دلیل موافقت با  قرائتطوسی  محرـی از  قرائـتدهـد.  یح میکع  ترج ا 
بّی بدون واو است و دنانره در نمونه پیشیه گذشت،  بـدون واو موافقـت  قرائـتکسر با  قرائتا 

 (.970 /2همان، دارد )
. در آیه 3

َبِ لِْكت  ِبََوَ  كو َّ  َِّ َقم  ِقن  )باب افعـال( و  «ِسكوََّآُیم آ»، ابوبرر (920 /اعراف) اذى
ُكوََّآ»ن دیرر قاریا بـه تشـدید )بـاب  قرائـتاند. شـی  طوسـی  کرده قرائت)باب تفعیل(  «یَمسه

َبّی به قرائتتفعیل( را به سب  موافقت با  بّی  تر می کع  قوی ا  ىُكوا»شمرد. ا  کـرده  قرائـت «َمسَّ
آ»است و  ُكوََّآ»و  «اُكوَمسَّ  (.70 /1 همان،) هر دو باب تفعیل است «یَمسه

 یمناسبت با وجوه بالغ .3

ی در یک آیـه را بـه سـب  مناسـبت بـا وجـوه بالاـی تـرجیح قرائتدر مواردی شی  طوسی 
 سه نمونه از ایه دست را بنررید   دهد. می

ب ین ة.در آیه 2 َمو ةن َِش  َبِف   تِی 
ْ
ََّْقأ
 
َأ کثیـر و  نقـل شـده اسـت  ابه قرائـت( دو 91 /)نساء إَِّلى

بَ اند.  خوانده «ُمَبدَنىة» و دیرر قاریان «ُمَبدَنة»وفر به روایت ابوبرر  اسم مفعول اسـت و  َنةیم 
بَ بدان بر آن داللت دارد که فعل فاوشه باید آشرار شود.  قرائت  قرائـتاسم فاعـل اسـت و  َنةیم 

( را ُمَبدَنةبه کسر ) قرائتبدان بر آن داللت دارد که فعل فاوشه خود آشرار است. شی  طوسی 
 (.902 /3همان، )ت که فعل فاوشه آشرار شود دهد؛ زیرا شریعت بر آن نیس ترجیح می

. در آیه 7
ْرِ َوَ َوَ 

 
م  و اِتَو اْْل َى َال لْ و ْ َوَ َِمْنَآق تِِهَخ  ات تِكو َِ ْ ل

 
َأ ُو ََاْخاتاِل  َ لِاك  َِِفَ ْ َإَِّى لْا  انِكو

 
أ

َلِلْع  لِِمیَ  ق تن
آ»، عاصم به روایت وفر (11/ روم) َل  َْ کـرده اسـت و بنـابرایه  قرائـت «َعاِلِمد

آَعىالَآ»برشمرده شده در آیه را ویژه عالمان قـرار داده اسـت، ولـی دیرـر قاریـان  های نشانه َْ  «ِمد
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ها برای همه جاانیان است؛ برای همه مرّلفانی کـه بتواننـد  هاند که بر اساس آن نشان کرده قرائت
 شـمرد یر مت دهیرا برتر و پرفا قرائتو عبرت گیرند. شی  طوسی ایه  دالل کنندتها اس بدان نشانه

 (.771 /8همان، )
. در آیه 3

َوَ َوَ  اْف    َ واَال ارو ف  َك  ِقن  َاذى ة  ِم  ََك  ل  ع  ََج  اةو ِم  لْیا َوَ اهللََِك  ََِِهَالْعو ِكای َااهللو  َ َ ِزیازا  ع 
ِ آآَكِلَمةَآ»وضرمی یعقوب  (45 /توبه) ِ آ»)به نص  کلمه(، و دیرر قاریان  «اللَّ )به رفع(  «َكِلَمُةآاللَّ

ىِ آآَكِلَمىةَآ»یعقـوب، واو عطـف واژه بـر واژه اسـت و  قرائتد. بنابر ان کرده قرائت بـر مفعـول  «اللَّ
رفع، واو استیناف )یا عطف جمله بـر جملـه( اسـت و  قرائتشود. ولی بنابر  عطف می «َجَعَلآ»

 قرائـتداند؛ زیـرا بـر پایـه  به رفع را برتر می قرائتبه ابتدا مرفوع است. شی  طوسی  اللِه َکِلَمة  
رفع  قرائتگویی کلمه الله برتر و واالتر نبوده و در زمانه و رویدادی برتر شده است، ولی  نص 

 (.791 /1همان، ) ره واال و برتر استابر آن داللت دارد که کلمه الله همو

 تر فصیح قرائت .4

تـرجیح  قرائـتتر بـودن واژه آن  ی در یک آیه را به سب  فصیحقرائتدر مواردی شی  طوسی 
 سه نمونه از ایه دست را بنررید   .دهد می

در آیه .2
َق ْ مَنَوَ  ن آَّو ْ َش  نىكو ُكم آ»عموم قاریان  (7)مائده،  َّلجیِْرم  ِرَمنَّ )ثالثی مجرد(،  «الیج 

ُكم آالیُآ»وثاب و اعمش  و یحیی به ِرَمنَّ  قرائتشی  طوسی هر دو اند.  کرده قرائت)باب افعال(  «ج 
تـر اسـت، برتـر  شـده هتر و شناخت ست را به سب  آنره فصیحن  قرائتداند، ولی  را صحیح می

 (.073 /3همان، ) دشمر می
َانلى رَِ. در آیه 1 ةنَِمن  ْذو  ْوَج 

 
َأ ن ُب 
ْ َِمْنه  َِِب  َوآ»، عاصـم (71 /)قصر آتِیكو ، ومـزه و «هَجىذ 

َوآُجآ»هشام  بهخلف  َوآِجآ»، و دیرر قاریان «هذ  یـک واژه  اند. شی  طوسی هر سه را کرده قرائت «هذ 
 (.931 /8همان، )شمرد  تر می تر و پراستفاده به کسره را فصیح قرائتشمرد، ولی  می

اةَل در آیه  و .3 بو ض  ْْ َم  ُ  َّا تًِب َف ِر واََك  ِ و
آَفىَرآ»کثیـر  (، ابـوعمرو و ابه783 /)بقـره ِت   ْ و  «َه

آ»دیرر قاریان  مصدر باب افعال است.  اند. َرهه مصدر ثالثی مجرد، و ِرهان کرده قرائت «َفِرَهاَّ 
آَفَرآ» قرائتشی  طوسی   ْ داند. از آن رو که در خم مصحف الف میانـه  تر و برتر می را فصیح «َه

آَفَرآ» قرائت، واژه نوشته نشده است  ْ   (.321 /7همان، با خم مصحف نیز سازگارتر است. ) «َه
 دهد. ح میعاصم ترجی قرائتقاریان دیرر را بر  قرائتدر ایه دو نمونه، شی  طوسی 
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  نتیجه
ر و فقیه نامدار شیعه، تالوت قـرآن کـریم را بـه  هـای رایـج  قرائتشی  طوسی در مقام مفسِّ

بـر پایـه شـمرد.  می وـرف  نزول قـرآن بـر هفـت اوادیث  یتریه معنا هپذیرد و آن را پذیرفت یم
کـریم قـرآن  هشـد لهـای نق قرائتشی  طوسی درباره اعتبار  شده، شواهد و مستندات گردآوری

 کند  داار قاعده بیان می
م زبان عربی در شـاخهقرائت. هر 2 ، نحـو یـا صـرفلغـت، های  ی که با قواعد و اصول مسلَّ

 بالات م الفت داشته باشد، نامعتبر است.
دو قـارِی نامشـاور  شاّذ که از قاریان مشـاور نقـل نشـده، بلرـه تناـا از یرـی قرائت. هر 1

 ، نامعتبر است. ورایت شده باشد
ی که به واسطه روایات معتبر، مورد نای پیامبر اکرم و امامان معصوم قرار گرفتـه قرائت. هر 9

 باشد، نامعتبر است.
 ی که با خم مصحف م الفت داشته باشد، نامعتبر است.قرائت. هر 4

، نـاروا اسـت، و البتـه مفـاد دنـیه قرائـتتالوت قرآن کریم به هر یک از ایه داـار گونـه 
 قابل استدالل و استناد نیست.نیز هایی  قرائت

 نیز داار قاعده را مورد نظر دارد   قرائتشی  طوسی در باب ترجیح 
 ی که با دیرر آیات قرآن سازگار بیشتری داشته باشد، رجحان دارد.قرائت.2
منقول از صحابه پیامبر اکرم، به ویژه صحابی دارای مصحف هماننـد  قرائتی که با قرائت. 1

بّی به مسعود عبدالله به  ، رجحان دارد.کع  موافقت داشته باشد و ا 
 ی که دربرگیرنده وجوه بالای و ادبی باشد، رجحان دارد.قرائت. 9
 باشد، رجحان دارد.تر  عتر و شائ حهای فصی ی که دربرگیرنده واژهقرائت. 4

 تقرائـگانه، یا به ویژه  تهای هف قرائت، برای قرائتشی  طوسی در وجوه اعتبار یا رجحان 
عاصم تـرجیح  قرائتی دیرر را بر قرائتامتیازی قائل نیست؛ بلره گاه  عاصم به روایت وفر، 

 دهد. می
نقشه راه مناسـبی بـرای  تواند داار ماله اعتبار، و داار ماله ترجیح نزد شی  طوسی می

 باشد.  قرائتو تفسیر و فام در موارد اختالف  قرائتپژوهشرران عرصه قرآن در برگزیدن 
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 ابعمن

، دارالرت  العلمیـه  بیروت ،العشرقرائات فی الالنشر  ،محمد الجزری، محمد به ابه .9

 .تا بی

  م.9120، تونس  دارالتونسیه ،التحریر و التنویر ،عاشور، محمد طاهر تونسی ابه .7

ــه .9 ــد به اب ــد، اوم ــی  مجاه ــی تمیم ــدادیموس ــی ال ،بغ ــبعه ف ــات،الس ــر   قرائ مص

 ق.2455، دارالمعارف

دمشـ   مجمـع  ،العشرقرائات المبسوط فی ال ،وسیه نیشابوری مد بهماران، او ابه .0

 م.2912 ،اللغه العربیه

روت  دار یـب ،ر القـرآنیم فـی تفسـیالبحر المح ،وسفی به ان اندلسی، محمد یابوو .1

 ق.2421 ،الفرر

 ،شرح الشاطبیه )ابراز المعانی مه ورز االمـانی( ،اسماعیل ابوشاّمه، عبدالرومه به .1

 .تا بی ،رت  العلمیهبیروت  دارال

 ،جامعـه الملـک سـعود  ریـا  قرائـات،معـانی ال ،اومد هروی ازهری، محمد به .2

 ق.9097

 ق.9077 ،بیروت  دارالحزم ،للقرآناالنتصار  ،الطی  باقالنی، محمد به .8

 ،عشـر هاألربعـقرائـات ال یإتحاف فضالء البشـر فـ ،محمد دمیاطی البناء، اومد به .9

 ق.9072 ،بیروت  دارالرت  العلمیه

 ،مبانی کالمی تفسیر قرآن کریم بر محور آثـار شـی  طوسـی ،سلطانی رنانی، محمد .90

 ش.2994، قم  پژوهشراه ووزه و دانشراه
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، جامع البیان فـی تاویـل القـرآن، بیـروت  موسسـه الرسـاله ،جریر طبری، محمد به .22

 ق.2415

التـرا   اءیـدار او  روتیب، رالقرآنیان فی تفسیالتب ،محمد به وسه،  (ی)ش طوسی .97

 ق.9001، العربی

 ق.2911، تاران  مرتبه مرتضوی ،المبسوط فی الفقه ،محمد به وسهطوسی،  .29

 ق.2421 ،الصدوق مرتبه تاران  ،تاذی  االورام ،وسه طوسی، محمد به .24

 ق.2455، مصر  دارالمصریه ،معانی القرآن ،زیاد دیلمی فراء، یحیی به .21

 ق.2459 ،هقم  دار الاجر ،هیاومد الع ل بهیدی، خلیفراه .21

بیـروت   ،العشـرقرائـات البـدور الزاهـره فـی ال ،عبـدالغنی القاضی، عبـدالفتاح بـه .92

 .تا ، بیدارالرت  العربی

 ق.9321، قاهره  دار الناضه قرائات،عه معانی الاالبانه ، طال  یاب قرطبی، مری به .98

 هموسسـ  روتیـاالطاـار، ب هبحار االنـوار لـدرر اخبـار االئمـ ،مجلسی، محمد باقر .29

 ق.2459، وفاءال

 ق.2459القری،  محمد، معانی القرآن، مره  جامعه ام نحاس، ابوجعفر اومد به .15


