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 چکیده

 یاست که دانشمندان علوم قرآنـ یاز جمله مباحث مهم علوم قرآن »اختالف قرائات« مقوله
و هـر  انـد نمودهح ارائـه یدر مورد انواع آن و انتخاب قرائت صـح یمفسران نظرات مختلفنیز و 

ر یمـورد قبـول خـود بـه تفسـصحیح و قرائت و انتخاب خاص خود  یبا استفاده از مبان یمفسر
در تفسـیر  اسـت کـهمعاصـر شـیعه مفسـران . مرحـوم طّیـب از پرداخته استآن کریم قرات یآ

با هـدف پژوهش، ن یا. اختالف قرائات ارائه کرده است نهیدر زمخود را دگاه ید »اطیب البیان«
شـده اسـت و در صـدد اسـت بـا  انجامن مفسر نسبت به بحث اختالف قرائات یدگاه این دییتب

ز روش مـورد یـو ننسبت به اختالف قرائات  لیلی دیدگاه این مفسرتوصیفی تح استفاده از روش
دهـد کـه  مـی پـژوهش نشـانهای  افته. یح را به دست آوردیدر انتخاب قرائت صح یو استفاده

 ،اخـتالف در حـروف ،ر اختالف در اعـرابینظ یر خود به اختالف قرائاتیب در تفسیمرحوم ط
قرائـت  ویح از نظـر یاشاره نموده و قرائت صـح اده و نقصانیاختالف در ز ،اختالف در اسماء

ین دیدگاه متواتر ل او بر ایدل. قرآن است که همان قرائت حفص از عاصم است یاهیمطابق با س
بـر  کعـدم وجـود مـدرنیـز قـرآن و  یاهیوجود اجماع بر قرائت مطابق بـا سـبودن این قرائت، 

 یاسـتفاده از معنـا،جـه بـه ظـاهر قرآنات قرآن و تویاو با استفاده از آ. صحت قرائت قراء است
و رد قرائـات  یاهیبه اثبات صحت قرائت مطابق با س یز استفاده از قواعد نحویه و نیدر آها  واژه

 . گر پرداخته استید
 

   .تفسیر اطیب البیان فی تفسیر القرآن سیاهی قرآن، اختالف قرائت، مرحوم طیب،واژگان کلیدی: 

                                                           
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ تار  .١٢/٠٩/١٣٩٨ تار
 rsh.khoy@yahoo.com: واحد سلماس یدانشگاه آزاد اسالم یگروه معارف اسالم اریاستاد. ��
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 مقدمه

بـه مورد قرآن کریم موضوع اختالف قرائـات اسـت کـه تـاریخ آن یکی از مباحث مهم در  
بـه  �امبریـتوسط پ با قرائت واحد م در بدو نزول قرآنیقرآن کر. گردد می زمان صدر اسالم بر

 به خاص خود اء طبق مصحفهر کدام از قّر  بعدهای  ی در دورهشد ول می اصحاب آموزش داده
 یعلمـا. دیـساز اختالف قرائات گرد نهیداختند که زمپرمنطقه آن مردم  آموزش قرائت قرآن برای

 بـودن خـط ییکـه ابتـداانـد  ان نمودهیـش اختالف قرائات بیداپی یبرا یعوامل مختلف یاسالم
؛ معـارف، ٤١: ١٣٨٦؛ معرفت،تاریخ قـرآن،١٧/  ٢ :١٤١٥، التمهید فی علوم القرآن، معرفت(

؛ ٣٤٨ :١٣٦٩، تـاریخ قـرآن، اریـامر ( اختالف لهجـه،) ١٨٤: ١٣٨٣درآمدی بر تاریخ قرآن، 
 اء و کسـب شـهرتآراء و اجتهادات شخصی قّر  ،)١١٩: ١٣٨١احمدی،پژوهشی در علوم قرآن،

در قـرن ابـن مجاهـد از آن جمله است.  )٤٤٨/ ١ :١٣٧٧هایی از علوم قرآنی،  درس طاهری،(
هفـت  ؛ از ایـن رو بـه حصـر قرائـات درکرد به اختالف قرائات خاتمه دهـد یسع سوم هجری
ابو عبدالله نافع ابن ابی نعیم مدنی،وعبدالله بـن کثیـر مکـی،و عاصـم ابـن ابـی ( قرائت معتبر

ابن  النجود کوفی و حمزه بن حبیب کوفی و ابوالحسن کسایی کوفی،ابو عمروبن عالء بصری و
 از نظر او سـه قرائـتل که ین دلیبه ا ی) پرداخت و بعد از او در قرن هشتم ابن جزرعامر دمشق

ت نیز شـروط صـّح  )ابو جعفر یزید بن قعقاع خلف بن هشام بن طالب و یعقوب بن اسحاق و(
). تـا ، بیالقرائـات العشـر یالنشر فـ ،محمد (ابن جزری، رند بر تعداد قرائات معتبر افزودرا دا
حسن بصری و ابـن قرائت ( افزود گانه ده های، قرائت چهار قرائت بر هم،دطی نیز در قرن یازمیا

م بـه یقرآن کـر له قرائت واحدهیوس نی) و بدویحیی بن مبارک یزیدی وابو الفرج شنبوذ نمحیص
توجـه بـه  کـه جـایی آناز ). ١٣٤: ١٣٨٦ تـاریخ قـرآن، (معرفـت، دیل گردچهارده قرائت مبّد 

 یدارد هـر مفسـر یات قرآن نقـش اساسـیر آیاست که در تفس یاز جمله علوماختالف قرائات 
. از ایـن رو ان داردیـح را بیخود در انتخـاب قرائـت صـح یمبنا،ریتفس انجامالزم است قبل از 

خـاص خـود آن را معتبـر و  یکه طبق مبان یا قرائاتیقرآن را طبق قرائت  ،خیدر طول تار مفسران
 یعیر شـیاز جملـه تفاسـ »انیـب البیـاط«ر یتفسـ. ر قرآن پرداختندیدانستند به تفس می حیصح

تفسیر خود و نیز  مهن به بحث قرائات توجه نموده و در مقدر مفسرایمعاصر است که همانند سا
گـاهیح را بیدگاه خود در مورد قرائت صحید،اتیر آیسدر خالل تف  آناز  یان داشته اسـت کـه آ

ر ین تفسـیـمطالعـه کننـدگان ا یات را برایح آیر صحیم و شناخت تفسیفهم بهتر قرآن کر نهیزم
تفسـیری  ت قـرآن کـریم و کیفیـت ادای آن، بـرای ارائـهعالوه بر آن توجه به قرائ. سازد می ایمه



 

 

فس
در ت

ت 
رائا

ف ق
تال

اخ
 انیالب بیأط ری

233 

مختلـف از هـای  از آن جهت الزم است که گاهی اوقات به واسطه قرائت ،صحیح از قرآن کریم
متـولی، اضـواء علـی  ( یابند می برخی از وجوه و معانی احتمالی بر برخی دیگر ترجیح ،یک آیه

ضـروری اسـت کـه  . از ایـن رو)٤١: ١٤٢٠، مناهج بعض المفسرین مـن زوایـا علـوم القـرآن
ر موارد مرتبط بـا ین تفسیا مطالعه دین منظور الزم است باب تحقیقی در این زمینه نگاشته شود و

الزم بـه ذکـر . رندین قرار گییده و مورد تبیآن استخراج گرد سندهیدگاه نویم از دیقرائات قرآن کر
انجام شـده اسـت از ر مختلف یر تفاسقرائات د نهیدر زم یمتعدد یها پژوهشتر  شیاست که پ
محمـد «از » شناسـی رویکـرد عالمـه طباطبـایی در اخـتالف قرائـات روش« بهتوان  جمله می

پایـان نامـه «)؛ ١٣٩١تابسـتان  ٧٠هـای قرآنـی شـماره  پـژوهش( »نجفـی مرتضـیو ایروانی 
محمـد جـواد حیطـاوی بـا  نوشـته( »هـای تفسـیر طبـری کارشناسی ارشد پژوهشی در قرائت

بررسی تطبیقی رویکـرد  شدکارشناسی ار نامه انیپا«)؛١٣٨٧سال  م شاکرراهنمایی محمد کاظ
ل و راهنمـایی محمـد گوکهـان تاغـا (نوشـته» و مبانی تفسیر صافی و کشاف در زمینـه قرائـات

در مـورد اخـتالف  یقـیهد که تاکنون تحقد ها نشان می ) اشاره کرد. بررسی١٣٩٧سال  امینی،
 یفیق در نظـر دارد بـا روش توصـین تحقیلذا ا. نشده است انجامان یب البیر اطیقرائات در تفس

انـواع یـن راسـتا را تبیـین نمایـد. در ا ن مفسر را در مورد اختالف قرائات قرآنیدگاه اید یلیتحل
ان اخـتالف یـب در بیـز روش مرحـوم طیو ن اطیب البیان ریاختالف قرائات مطرح شده در تفس

 نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. قرائات 

  یشناس مفهوم

 »قرائت« مفهوم واژه. 1

 المفـردات، (ق ر أ) بوده و در لغت به معنای جمع کردن و پیوستن (راغـب، قرائت از ریشه
/ ٥:  ١٤٠٩)و خوانــدن (فراهیــدی،العین، ١٩٣: ١٣٦٧قریشــی، قــاموس قــرآن، ؛٦٦٨: ١٤١٢
) است. برای معنای اصطالحی این واژه تعاریف مختلفی ارائه شده است. قسطالنی ایـن ٢٠٥

اخـتالف در  اتفاق نقل کنندگان کتـاب خـدا و نآاست که از دانسته علمی واژه را در اصطالح، 
(قسطالنی، لطائف اإلشـارات  شود آن شناخته می و... به وسیلهاثبات  حذف و اعراب و لغت و

گـاهی بـه «) قرائت در تعریفی دیگـر ٦٧/ ١: ١٣٩٢لفنون القرائات،  عبـارت اسـت از علـم و آ
ها به شرط این کـه اداء ایـن کلمـات بـه راوی و ناقـل آن  کیفیت اداء کلمات قرآن و اختالف آن

(فضلی، تاریخ قرائـات » کلمات از کدام قاری است منسوب گردد؛ یعنی بدانند که کیفیت اداء
زرکشی و زرقانی نیز آن را چگونگی ادای کلمات قـرآن و اختالفـات  .)١٦٣: ١٣٨٨قرآن کریم 
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: ١٣٨٥ ؛ زرقانی، مناهل العرفان،٤٦٥/ ١تا:  البرهان، بی اند (زرکشی، مربوط به آن تعریف کرده
 کتـاب نـاقلین اختالف یا و نظر اتفاق آن هگذرر از که است دانسته یآن را علم یاطیدم). ٤٦٥
 و حـروف وصـل و فصـل و کـردن سـاکن و خوانـدن متحرك و اثبات و حذف با رابطه در خدا،

 قابـل شنیدن، و سماع طریق ازها  آن همانند و ابدال و تلفظ کیفیت قبیل ازها  آن امثال و کلمات
 .)٥: ١١١٧ ،عشر األربع تالقرائا فی البشر فضالء  إتحاف، یاطی(دم است شناسایی

 قرآن ياهيس مفهوم. 2

توجـه بـه بیانـات  قرآن دانسته است. یاهیس با مطابق قرائت را حیصح قرائت بیّ ط مرحوم
 قـرآن مرسوم ومتداول  یقرآن شکل نوشتار یاهیاز س یمنظور ودهد  ایشان در تفسیر نشان می

. او در ایـن اسـت رسـیده ما به تواتر نحو به زمان این تا �از زمان نبی که است)  یکنون(قرآن 
 و ضبط، رغبت تمام و جّدیت کمال با مسلمین شد می نازل چه آن مجید قرآن«نویسد: مورد می

 رسول بر و نموده حفظ را قرآن تمام زیادی عّده و نمودند می تصحیح و قرائت، یکدیگر بر مکرر
 را آن نفـر هـزاران و شـده نوشـته قـرآن هزارها به بعد �نبی زمان از و کردند می قرائت �اکرم

 آن شد می نوشته سیاهی خالف بر قرآن کی اگر بوده ها قرآن رقیب قرآن حافظین و داشتند حفظ
 غلط خواند می سیاهی خالف بر نفر کی اگر بوده حافظین رقیب ها قرآن و کردند می تصحیح را

 به خط قرآن حواشی در کنند رعایت را قّراء قرائت خواستند می که کسانی حتی و شد می شمرده
اطیـب  شد (طّیب، معروف قرآن سیاهی یا به سواد قرآن سیاهی جهت این از و نوشتند می قرمز

مرحـوم  شـود کـه بـه عقیـده ن بیانات استفاده میی). از ا٣١/ ١: ١٣٧٤البیان فی تفسیر القرآن، 
 شده است.  طّیب حروف به همراه عالئم و اعراب با رنگ سیاه در قرآن کریم نگاشته

 »انیب البیاط«ر یب و تفسیمرحوم ط
ش در ١٢٧٧در سـال  یب اصـفهانیـط ید محمـد تقـیب فرزنـد سـیـن طید عبدالحسیس

سـپس بـه قـم و در مدرسه چهارباغ به اتمـام رسـاند. او ا آمد و دروس سطوح را یاصفهان به دن
س یدر به تـدربعد از مراجعت از نجف دوباره به اصفهان بازگشت و در مدرسه ص. نجف رفت

مصـاحبه بـا فصـلنامه ؛ طیـب، ١٤٣: ١٣٧٣ (ایازی، المفسرون حیاتهم و مـنهجهم، پرداخت
ان را شـروع کـرد و یب البیر اطیش نگاشتن تفس١٣٤١در سال  یو )١٣٦٨سال  ،٣٣ش  ،حوزه

ن یر را چنـیخـود از نگاشـتن تفسـ زهیکتاب انگ در مقدمه . اودیان رسانیش به پا ١٣٥٩در سال 
 و بنگـارم قـرآن ریتفسـ در کتابی نمود یم خطور خاطرم در که بود زمانی رید« ه است:ان داشتیب
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 ریـتحر رشتهه ب باره نیا در متفرقی های جزوه و داده لیتشک رییتفس های حوزه شهیاند نیا روی
ــودم، درآورده ــاع قصــور طرفــی از ولــی ب ــت و ب ــق و درســی اشــتغاالت و اســتعداد قّل  و عوائ

 شـنبه سه شب در که نیا تا. نمود می وسیمأ بلکه منع امر نیاه ب اقدام از مرا وییدن های یگرفتار
 محضـر در شمسی ١٣٣٩ ماه آبان ٢٢ با مطابق قمری هجری ١٣٨٠ سال ةیالثان جمادی پنجم

 ضـمن در و شـده موفـق �طـاهره قهیصد حضرت سوگواری مجلسه ب اعالم علماء از بعضی
 خـدمت ایـرؤ عـالم در و نموده مراجعت منزله ب جا آن از و دمید خود در جدی و حالت توسل
 بزرگـوار دو آن نیب که مذاکراتی از پس و شده مشرف �عصر ولّی  حضرت و �الحجج ثامن
ه ةیبق حضرت شد زّواره ب راجع  نیمـروج و ریـحقه ب نسبت خاطری هیترض و اتییعنا از بعد اللَّ

 داریـب خـواب از که آن از بعد دادند، منه ب نصرت وعده و فرموده رییتفس نوشتنه ب امر مرا نید
 فیتأل و نگارشه ب من و افتهی تحقق حضرتش نصرت وعده و شده ظاهر من اییرؤ صدق شدم

 اهتمـام و کوشـش باتمـام حجـت حضـرت داتییتا و االرباب رب حضرت اریه یب کتاب نیا
 فیضـع بنـده نیـاه بـ را آن اتمـام قیـتوف کـه مینما می مسئلت متعال خداوند از و نمودم اقدام

 و نصـرت نیالمرسـل دیس حضرت احکام نشر و نیمب نید جیترو در شیپ از شیب مرا و ت،یعنا
 و علـم معـادن و نبـوت خانـدان انـاتیب و ثیاحاد از قرآن اتیآ ریتفس در چون د ویفرما اریی

 در انـاتیب نیتر زهیپاک و نیبهتر شانیا اناتیب که حّقا و نمودم استفاده تیاحد حضرت حکمت
 انیالب بیاط« را کتاب نیا لذا است، آمده راست نانیا قامته ب تنها جامه نیا و بوده قرآن ریتفس
(طیـب،  مینمـا مـی میتقـد �عصـر ولی حضور را ناقابل هیهد نیا و دمینام »القرآن ریتفس فی
زبـان فارسـي بـوده و در  بـه ريايـن تفسـ. )٣/ ١ :١٣٧٤، القـرآن ریتفس یف انیالب بیأط

: 1381،  عهير شـير و تفاسـيشـهيدي صـالحي، تفسـ( مجلد چاپ شده استچهارده 
مسـجد  سالگی چشم از جهان فـرو بسـت و در محوطـه ١٠١. مرحوم طّیب سرانجام در )338

 سپرده شد.  ککازرونی اصفهان به خا

 . مرحوم طیب و اختالف قرائت۳ 
یح که برخی قائـل تفسیر خود به نظرات علماء در مورد قرائت صح مرحوم طیب در مقدمه 

ه عبد بصری، عالء بن عمرو(بر صحت قرائت یکی از قرآء عشره   بـن نـافع مّکـی، ریـکث بـن اللَّ
ه عبد مدنی، عاصم  عقوبی و مدنی فعقاع بن یکوف ییکسا و حمزه و عاصم شامی، عامر بن اللَّ

 قرائـت در را تیـعرب صـحت مجّرد) بوده و برخی دیگر هشام ابن خلف و حضرمی اسحق بن
اند اشاره نموده است. وی در ادامه به بیان دیدگاه خود پرداختـه و در ایـن راسـتا بـه  دانسته کافی
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قرائـت بـا  صـحیح قرائـت تنهـااشاره نموده است که اعتقـاد دارد  بالغی نظر استاد خود عالمه
سیاهی قرآن است. از نظر وی دیدگاه صحیح همین نظر اخیر است. وی در نقد نظـر گـروه اول 

 قـراء از كیـ هـر قرائـت بـودن متـواترها را مورد نقد قـرار داده اسـت.  ها اشاره و آن دالیل آنبه 
دانسته اسـت.  مخدوش حاضر اولین دلیل است. او این ادعا را زمان تا شانیا زمان از گانه هفت
 از ارییبسـ در و شـود مـی منتهـیها  آن به راوی دو واسطهه ب شانیا از کدام هر قرائت اوال چون
 ثبـوت عـدم موجـب اخـتالف نیـا خود و دارند اختالف هم با شانیا از کردن تیروا در موارد
 شـخص کـدام هـر تـازه قـراء، از كیـ هر قرائت ثبوت فرض بر و شود می قراء از كی هر قرائت

 اغلـب حـال کـه کرده تیروا گریید واحد از و ستین ثابت او وثوق و عدالت که بوده واحدی
 تسـنّ  اهـل نـزد قرائـات نیـا از کـدام چیه سندهای حتی و است او خود مثل تیروا درها  آن

 قـراء قرائـات بعضـی کـه ن استیا تعجب و ه،یامام عهیبه ش رسد چه تا ستین معتبر و حیصح
 بـر عـالوه و اسـت مضـبوط قـراء از كی هر سند آنکه حال و دانند، می متواتر �نبی از را سبعه

 چـه تـا کنـد ینم تجاوز آحاد از مخدوشند، و معتبر ریغ باغل و معلومها  آن انیراو حال نکهیا
 بـر آن حیترج وجوه و خود قرائت صحت بر كی هر استدالل از ایثان و باشد متواتر نکهیا به رسد

 ماننـد ست،ین تیرواه ب مستند و بوده اجتهاد روی ازها  آن قرائت که شود می معلوم قرائات ریسا
 و قـراء اخـتالف نفـس ثالثـا کنند یم آن عکس و مالك بر ملك کلمه حیترج در که استدالالتی

 . داند می باطل را گریید قرائت كی هر رایز کند می ساقط اعتبار از را تمامها  آن تعارض
 نـازل حـرف هفـت بـر قـرآن( »احرف سبعة علی نزل القرآن ان« استناد به حدیث دلیل دوم 
انـد کـه  اسـتدالل کرده و شـده اسـت تیـروا �غمبـریپ از عاّمه قیطر از کهاست ) است شده

 بـرای اسـت دانسـته مخدوش زینرا  استدالل نیا وا است، قرائت هفت حرف، هفت از مقصود
 اخبـار بـا معـارض ایـثان و شـده، شـمرده فیضع عاّمه رجال در حتی اخبار نیا سند نکه اوالیا
 احـرف سـبعة معنـای در ثالثـا و »احـرف اربعـة علـی القرآن اّن « :اند کرده نقل که است گریید

 کـه خبـری مثـل شده نقل عاّمه قیطر از که است گریید اخبار با معارض رابعا .است اختالف
 دیـز و عثمـان و عمـر و بکر ابی قرائت« گفت که کند می نقل سلمی الرحمن عبد از انباری ابن
ه بـ دیهـ ائمـه از کـه اخبـاری بـا اخبار نیا خامسا...  »بود کیی انصار و نیمهاجر و ثابت بن
 در �صـدوق و �باقر حضرت از مسندا کافی که ثییحد مثل است مردود دهیرس عهیش قیطر

 لکـن و واحـد عنـد مـن نـزل واحـد القـرآن اّن « کـه کـرده تیروا �صادق حضرتاز  عقائدش
 شـده نازل کتای خداوند جانب از و است کیی قرآن که درستیه ب( »الروات من ء یجی االختالف
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 بـر را قـرآن لیـجبرئ کـه اسـت واضـح بالوجدان سادسا) است آمده انیراو هیناح از اختالف و
 و لیـدل بدون هم اّدعاء نیا نکرده نازل قراء از کیی قرائت طبق بر مرتبه هر و مرتبه هفت غمبریپ

 اهییسـ مطـابق را قرآن که هستند خاّصه و عاّمه از نیمسلم عموم ناس از ظاهر رایز است باطل
 سـبع قـراء قرائـت طبـق بـر کننـد فضلی اظهار بخواهند که قراء از بعضی تنها و کنند می قرائت

 ریتفسـ یفـ انیـالب بیأط (طیب، آنها ادعای نه ماست مدعای بر لیدل خبر نیا لذا خوانند، می
 .)٣٠/ ١: ١٣٧٤ القرآن،

گانـه مـتقن هسـتند و  دالیل ارائه شده توسط مرحوم طیب بر رد صحت قطعی قرائات هفت
 یو دهیـبـه عقها وجود ندارد. الزم به ذکر است کـه  صحت این قرائات و تواتر آنهیچ دلیلی بر 

 و قلـب و ادغـام و الزم مـّد  مراعـات و حروف مخارج صیتشخ مورد در قّراءه ب رجوع و اعتماد
 از کـه صورتی در ها نیا امثال و وصل و وقف و اشمام و اماله و قیترق و میتفخ و اظهار و اخفاء
 الزم بسـا بلکـه ؛ندارد مانعی باشد، موجودها  آن در تیخبرو طیشرا و شودن خارج عرب عرف
 . )٣١/  ١: ١٣٧٤، القرآن ریتفس یف انیالب بیأط(طّیب،  است

 . مرحوم طیب و قرائت صحیح۴
تفسیر اطیب البیان در تفسیر آیات هر قرائتـی را نپذیرفتـه و تنهـا  چه ذکر شد نویسنده چنان

ق با سیاهی قرآن است. او در موارد متعددی از تفسیر خود بـه ایـن معتقد به صحت قرائت مطاب
مطلب اشاره داشته است و در مورد ارتباط قرائت مطابق با سیاهی بـا قرائـت حفـص از عاصـم 

 قرائـتبایـد گفـت  نیسـت بلکـه عاصـم از حفص قرائت مطابق قرآن اهییستأکید کرده است 
. )١٦٥/  ٧ :١٣٧٤القرآن، ریتفس یف انیبال بیأط ،(طیب است اهییس مطابق عاصم از حفص

مطابق با سیاهی قـرآن کـریم  ار صحت قرائتین نکته را برساند که معیخواسته است ا ویا یگو
ست بلکه چون قرائت حفص از عاصم مطابق با یحفص از عاصم ن به قرائت قرائت مستند بودن

 یاهی عبارتند از:است. دالیل او بر صحت قرائت مطابق با سرش یاست مورد پذ یاهیس

 قرآن ياهيتواتر قرائت مطابق با س. 1

مرحوم طیب در جای جای تفسیر خود هنگام بحث از قرائت معتبر تواتر قرائـت مطـابق بـا 
 آن فـوق بلکـه تواتر نحوه ب اهییس نیاوی  سیاهی را به عنوان معیار مطرح کرده است. به نوشته

 بیـأط(طیب، » ستین خدشه گونه چیه قابل و دهیرس ماه ب دست،ه ب دست �غمبریپ زمان از
 ). ٣١/ ١: ١٣٧٤، القرآن ریتفس یف انیالب
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 وجود اجماع بر قرائت مطابق با سياهي قرآن. 2

صحت قرائـت مطـابق بـا سـیاهی قـرآن  لیدلمرحوم طیب در تفسیر اطیب البیان  به نوشته
 قرائـت کـه نیـا گـرید« وجود اجماع در این زمینه است. وی در این رابطه چنـین آورده اسـت:

 اشـکال آن صحت در احدی و است حیصح نید ضرورت بلکه نیمسلم اجماعه ب قرآن اهییس
 را نـییقی قطعـی امر دینبا نیبنابرا است اشکال و شبهه مورد نباشد باطل اهییس ریغ ولی نکرده

 ). ٣٢/  ١: ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط(طیب، » کرد عمل کمشکوه ب و گذارده کنار

 . عدم وجود مدرك بر صحت قرائت قرآء3
گاهی مرحوم طیب در خالل تفسیر آیات دلیل خود بر انتخاب قرائت مطـابق بـا سـیاهی را 

 ان� �بر صحت قرائت قرآء معرفی نمـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه در تفسـیر  کعدم وجود مدر
 َ�ِ� د	 قاِت  وَ  ا�ُْمص� د	 ْقَرُضوا وَ  ا�ُْمص�

َ
ْجـرٌ  �َُهمْ  وَ  �َُهمْ  يضاَ�ُف  َحَسناً  ضاً قَرْ  هللاَ ا أ

َ
) ١٨(حدیـد/  �َكـِر'م أ

ِقیَن  إنَّ « آورده است: دِّ قاِت  َو  اْلُمصَّ دِّ  و نـذور و کفـارات و زکـاة مثـل واجبه صدقات از اعم اْلُمصَّ
 و نیسـائل و ضـعفاء و فقـراء از رییدسـتگ مثل مستحّبه و اسالم کلمه اعالء برای صرف و فطره

 لکـن اسـت، مـانیا بـا مرادف که کنندگان قیتصد بمعنی کردند قرائت دیتشد دونب قّراء بعض
 قرائت صّحت بر مدرکی و است متواتر نیهم و است قرآن اهییس همان معتبر که میا گفته مکرر

 .)٤٣٢/ ١٢: ١٣٧٤ ،القرآن ریتفس یف انیالب بیأططیب،  ( »میندار آن خالف بر قّراء
وَ �در آیه » تاً یمَ « یا در بیان اختالف قرائت

َ
ْحي/ناهُ  َميتاً  +نَ  َمنْ  أ

َ
 بِـهِ  يْم7ِـ نُـوراً  4َُ  َجَعلْنا وَ  فَأ

لُماِت  ِ:  َمَثلُهُ  َكَمنْ  ا>�اِس  ِ:  (انعـام/  � يْعَملُـون +نُوا ما �ِلHْفِِر'نَ  ُز'نَ  َكذ�َِك  ِمْنها Dِارٍِج  لَ/َس  الظ<
 ا دلیل رد آن قرائـت عنـوان کـرده اسـت:خبری در مورد قرائت غیر سیاهی ر ک) نبودن مدر١٢٢

 همان معتبر میا گفته مکرر لکن و شده هم دیتشده ب قرائت و است فیتخفه ب تایم قرآن اهییس«
 بیـأط (طّیـب،» ندارند خبری مدرك است قّراء اجتهاد اهییس خالف بر قرائت و است اهییس
 . )١٩٢/ ٥: ١٣٧٤ ،القرآن ریتفس یف انیالب

 ص بودن قرائات ديگراجتهاد مقابل ن. 4

م� � مرحوم طیب در ذیل تفسیر آیه ُI  ْنْ  �َم Lَـتُُهمْ  تJَُـ نْ  إِال�  فِتْ
َ
ا مـا َرO	نـا هللاِ ا وَ  قـا�ُوا أ  ُكنـ�

 َ�ِP ِQْRُ�  /اشاره کـرده اسـت قرائـت بـر  »فتنتهم« ) که به اختالف قرائت کلمه٢٣(انعام
ب، أطیـبخالف سیاهی را اجتهاد در مقابل نص دانسته و رد کرده   فـی البیـان است (طّیـ

 ). ٣٤/  ٥: ١٣٧٤ القرآن، تفسیر
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 بررسی و نقد
 قـرآن اتیآ حیصح ضبط و حفظ به مسلمانان اهتمام مورد در بیّ ط مرحوم لیتحل چند هر

 بـه نسـبت �امبریـپ دیـاک های سـفارش و دستور به بنا مسلمانان و است انکار قابل ریغ میکر
توانـد  مـی مزبـور تنهـا لیـدل یول ،دادند می نشان یاصخ تیجد آن آموزش و میکر قرآن حفظ

قابل قبول بـر صـحت قرائـت مطـابق بـا  یلیتواند دل می یزمان امر نیا و کند ثابت را قرآن واترت
و قرائـت مطـابق بـا آن در تـک تـک  میقـرآن کـر یکه تواتر اعراب کنون شود یتلققرآن  یاهیس

حروف و کلمات  یاقل در مورد قرائت برخکه حد یدر حال ،باشد یکلمات و حروف قرآن قطع
 چنین هم. شود ینم دهید یتواتر نیگزارش شده است و چن یگریمشهور د یها قرائت میقرآن کر

بـه آن  حیدر انتخـاب اعـراب صـح بیقرآن در اعراب کلمات قرآن که مرحوم ط یاهیستصور 
آن تنهـا در مـورد قر یاهیسطبق گزارشات تاریخی  چون ؛محل تأمل است ،استناد جسته است

 یشد و عالئم بـا رنـگ قرمـز بـر رو می نگاشته اهیکه به رنگ س قابل تصور است یحروف قرآن
 متفـاوت) ٥٣٥ :١٣٦٩ تـاریخ قـرآن، ار،یمرا( شد می بود نگاشته اهیحروف قرآن که به رنگ س

 قـرآن اصـل بـا کـه بـود آن جهـت بـه میکر قرآن حروف اهیس رنگ با نقاط و اعراب رنگ بودن
بـا اصـل نقطـه  یبرخـ زیـن یتا قرن پنجم هجر یحت ونشود و جزء قرآن محسوب نشود  شتبهم

 لـذا) ٥٤٥ :١٣٦٩تاریخ قـرآن،  ار،یرام( دانستند می قرآن مخالفت کرده و آن را بدعت یگذار
 انـاتیاز ب چـه چناننـدارد و  یخیمستند تار اهیبه رنگ س اتیخصوص نیبا ا یقرآن نیچن تصور

در مصـاحف مکتـوب  �امبریـاعراب قـرآن را از زمـان پ شانیشود ا می دهاستفا بیمرحوم ط
و از آن تعبیر به سیاهی کرده است. به عنوان نمونه هنگام بیان اخـتالف قرائـات در  دانسته است

اعراب کلمات یک قرائت را انتخاب نموده و آن را مطابق با سیاهی قرآن دانسـته اسـت (طیـب، 
 .)٢٦٧/ ١٤ و ٥١٠/  ١٠ ؛٤٠٥/ ١٠: ١٣٧٤ ن،اطیب البیان فی تفسیر القرآ

 نشـان یخیاست چون اسـتنادات تـار یاشتباه تصور یخیبا توجه به استنادات تار نظر نیا
بـن  ادیـز تیـزمان وال در شانیو توسط ا یدر زمان ابواالسود دؤل میدهد که اعراب قرآن کر می
 . )١٣٥: ١٣٦٠ ،یزنجان( است شده انجام یهجر ٥٣تا  ٥٠سال  نیبر کوفه ب هیسم

 ائمـه ریـاشاره به مـورد تقر کهپژوهان معاصر  قرآناز ای  عده اناتیالزم به ذکر است ب البته
از « :شـود یتلقـ دگاهیـد نیبر ا یدییتأبه عنوان  تواند اند می نموده یکنونهای  قرآن اعراب بودن

 جانب از و بود شده یگذار اعراب و یگذار نقطه معصوم امامان حضور عصر در قرآن که جا آن
 و نقطـه شـود مـی مشـخص نشـده صـادر قرآن یگذار اعراب و نقطه به یاعتراض بزرگواران آن

 حضور عصر از پسکه  این به توجه با و است بوده شانیا ریتقر و دییتأ مورد اتیآ یگذار اعراب
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 مسـلمانان انیـم در مشـهور و معـروفهـای  قرآن یرسـم اعراب در یرییتغ زین معصوم امامان
 عصـر ریـتقر مـورد اعـراب همـان حاضـر عصـر در قـرآن یکنـون اعراب نیبنابرا نشده گزارش
 »اعـراب فاقـد اعتبـار خواهنـد بـود نیـمخـالف بـا ا یها قرائت ریباشد و سا می 	نیمعصوم

دهد کـه بعـد  می نشان یخیتوجه به گزارشات تار یول) ٥٧ :١٣٩٤ قرآن، ریتفس قواعد ،ییبابا(
 کـه یمـردم مصـاحف خـود را طبـق هـر قرائتـ بـاز شـد انجـام قـرآن ماعجا و اعرابکه  آناز 

 بـا لـذا .)٧٨: ١٤٠٠ ،القرائـات یف السبعهابن مجاهد، ( کردند می یگذار اعراب دندیپسند می
 دیـبا قـایدقوجود نداشته اسـت  خیقرآن در طول تار یبرا یواحد یاعراب گذارکه  این توجه به

 ؟بوده است  یم اعراب گذاردر مورد کدا 	ائمه ریمشخص شود که تقر
چنین اگر تصور مرحوم طیب در این زمینه صحیح بود هیچ وجهی بر اخـتالف قرائـات  مه

کردنـد؛در  در طول تاریخ وجود نداشت و تمام مسلمانان با ختالف قرائات با شدت مقابلـه می
در قـرن حالی که چنین اتفاقی صورت نگرفته است و بنا به گزارشات تاریخی اختالف قرائـات 

گانـه روی آورد و طبـق نقـل ابـن  سوم به حدی زیاد بود که ابن مجاهد به انحصار قرائات هفت
جزری در قرن سوم و چهارم هجری اختالف قرائات در بالد مختلف اسالمی به حدی رسید که 

ه ائمه قرائت را بر آن داشت تا با گزینش قرائات،دامنه اختالفات را محدود سازند که در این زمین
های متعددی از اوائل قرن سوم به نگارش درآمـد و تـا قـرن چهـارم و حتـی پـس از ابـن  کتاب

همو در جای دیگـری . )٣٤/ ١ :تا بیالنشر فی قرائات،  مجاهد این کار ادامه یافت (ابن جزری،
گانه یا سیزده گانه امـروزی نسـبت بـه قرائـاتی کـه در  گانه و ده تصریح کرده است قرائات هفت

 .)٣٣/ ١همان، باشد ( ای از دریا می ای سابق وجود داشت اندکی از کثیر و قطرهه دوره
در خصوص اجماع بر صحت قرائت مطابق با سیاهی قرآن نیز باید گفت در اجمـاع عمـوم 

چه ذکر شـد در طـول تـاریخ در قرائـت صـحیح  مسلمانان در این مورد تردید وجود دارد چنان
 بین ائمه قرائات وجود داشته است.  برخی کلمات قرآن اختالف نظر جدی

قـرار داده  یاهیمالک را قرائت مطابق با سـ بیّ تأمل است که اگر مرحوم ط یجا چنین همی 
يـنِ  يـْومِ  ما�ِـِك �مثل  یاتیآ ریتفس است چرا در 	Tروز جـزا  [و پادشـاه کمالـ«؛ )٤/ حمـد( �ا [

تفسیر کـرده اسـت؟ » مالک«عمل نموده و به صورت »ملک« برخالف نگارش کلمه ».[است
) شاید بتوان به این صورت پاسخ داد که ١٠٤/ ١: ١٣٧٤(طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 

ایشان اعراب این کلمه با قرار گرفتن الف لینه باالی حرف میم مشخص شده بود که با  به عقیده
بت اعراب کلمات توجه به دالیلی که ذکر شد این حرف با مستندات تاریخی سازگاری ندارد و ث
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نیسـت و اگـر گفتـه شـود مرحـوم  �انجام نشده بود و متواتر از زمان پیامبر �در زمان پیامبر
طیب این قرائت را به علت مطابقت با قرائت حفـص از عاصـم انتخـاب کـرده اسـت و قرائـت 
حفص از عاصم به دلیل رواج و شهرت بین مسلمانان قرائت صحیحی بوده است باید گفت در 

ا اتفاق بر قرائت واحد بر مبنای رواج و شهرت قرائـت حفـص از عاصـم وجـود نداشـته همه ج
است و در تعداد قابل توجهی از کشورهای اسالمی قرائتی غیر از قرائت حفـص از عاصـم بـین 

کـه در سودان،سـومالی و نیجریـه قرائـت دوری از  مسلمانان متداول و رایج بـوده اسـت. چنان
رب اسالمی قرائت ورش از نافع و در یمن قرائت قالون از نافع رواج ابوعمرو و در کشورهای مغ

مرحوم طیب ) اگر گفته شود که ٣٤٢ :١٤٢٢دارد (حسینی جاللی، دراسه حول القرآن الکریم، 
این قرائت را که مطابق با قرائت حفص از عاصم است به این دلیل انتخاب کرده اسـت کـه ایـن 

و حفص این قرائت را به دلیل مطابقت با سیاهی قرآن انتخاب قرائت مطابق با سیاهی قرآن بوده 
 کرده است، نیاز به دلیل و استنادات تاریخی دارد که وجود ندارد. 

 گریح و رد قرائات دیب در اثبات قرائت صحیروش مرحوم ط
بعد از ذکـر  یاو گاه. در ذکر اختالف قرائات بهره نبرده است یب از روش واحدیمرحوم ط

بـا دلیـل ز یـن یقرآن برآمده است و گـاه یاهیائت در صدد اثبات قرائت مطابق با ساختالف قر
 قرائات دیگر را رد کرده است. در این قسمت این دالیل مورد تبیین قرار خواهند گرفت:

 يقرآن اتيآ گريستفاده از دا. 1
 مرحوم طیب در اثبات صحت قرائت مطابق با سیاهی از آیـات دیگـر بهـره بـرده اسـت. از

ِی ُهوَ  وَ � هیآ در »ُبْشراً « قرائتجمله در اثبات صحت  �Wاحَ  يْرِسُل  ا'  َحـ[�  رَْ\َتِـهِ  يَدی بَ�َ  ]Qُْاً  ا�ر	
قَل�ْت  إِذا

َ
نَْزْ>ا َميٍت  cََdٍِ  ُسْقناهُ  ثِقاالً  َسحاباً  أ

َ
ْخرَْجنـا اgْاءَ  بِهِ  فَأ

َ
ْـِرجُ  َكـذ�َِك  ا�jَمـراِت  iُ	  ِمـنْ  بِـهِ  فَأ ُk 

ُرون لََعل�Jُمْ   َمْوlا�ْ  ] رحمـتش  ش [بـارانیشـاپیاوسـت کـه بادهـا را پ و«؛ )٥٧/ اعـراف( �تََذك�
م، ینی مرده برانیفرستد، تا آن گاه که ابرهای گرانبار را بردارند، آن را به سوی سرزم رسان می مژده

ز از یـن مردگـان را [ننسـایبد. می] برآور ای [از خاك وهیم؛ و از هر گونه میو از آن، باران فرود آور
قرائـت  »نشـراً «و رّد قرائاتی که به صورت » دیشو متذکر شما که باشد م،یساز میقبرها] خارج 

نْ  آياتِهِ  ِمنْ  وَ � اند از آیه کرده
َ
'احَ  يْرِسَل  أ اٍت  ا�ر	 	Qَnمْ  وَ  ُمJُِذيَقoِ  َْْجِری وَ  رَْ\َتِهِ  ِمنqِ  الُْفلُْك  ِ Rْرِه

َ
 بِـأ

نْ  آياتِهِ  ِمنْ  وَ »«vَْشُكُرونَ  لََعل�Jُمْ  وَ  فَْضلِهِ  نْ مِ  nَqَِْتُغوا وَ 
َ
'احَ  يْرِسَل  أ اٍت  ا�ر	 	Qَnو از «؛ )٤٦/ روم( �ُم

فرسـتد، تـا بخشـی از رحمـتش را بـه شـما  آور را می ن است که بادهای بشارتیهای او ا نشانه
د کـه یـد، و امیـی] بجو بچشاند و تـا کشـتی بـه فرمـانش روان گـردد، و تـا از فضـل او [روزی
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 ٦٣١/ ٩  :١٣٧٤ القـرآن، ریتفس یف انیالب بیأطب، یط( است کرده استفاده »دیسپاسگزاری کن
 قرآن بهره برده است. بـه عنـوان نمونـه در رد قرائـت اتیز از آین شاذّ  قرائت رد در او) ٣٤٥/ ٥و 
 سوره مودنن فیتحر در ضالل اهل از کیی«نویسد:  می»الضاّلین غیر و علیهم المغضوب غیر«

 را او رد خـوبیه بـ جمله نیا و نیالضال ریغ و همیعل المغضوب ریغ کرده قرائت نحو نیا حمد
 ریـغ( و داده قـرار »اخـدان خـذاتمتّ  ال و( را »ُمسـاِفحاٍت  َغیـَر « بـر عطف خداوند که کند می

 ). ٥٦/ ٤: ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب أطیب (طیب،» است  نفرموده )خدانأ خذاتمتّ 

 در اثبات صحت قرائت ياستفاده از قواعد نحو. 2
روش دیگر مرحوم طیب در اثبات صحت قرائت مورد نظر خـود اسـتفاده از قواعـد نحـوی 

ِينَ  wََفرَ  لََقدْ � چه در مورد آیه است. چنان �Wنُ  ا�َْمِسيحُ  ُهوَ  هللاَ ا إِن�  قا�ُوا اyْْر'مَ  اRَ  َيـا ا�َْمِسـيحُ  قاَل  و 
َن�ةَ  َعلَيهِ  هللاُ ا َحر�مَ  َ�َقدْ  هللاِ بِا �Qِْكْ  َمنْ  إِن�هُ  َرJُ�Oمْ  وَ  َر�	  هللاَ ا اْ�ُبُدوا إِْ{ا|ِيَل  بَِ}  ْ�واهُ  وَ  ا

ْ
 ما وَ  ا>�ارُ  َمأ

ا�ِِم�َ  نْصار ِمنْ  �ِلظ�
َ
، »م اسـتیح پسـر مـریخدا همان مس«کسانی که گفتند: «؛ )٧٢/ مائده( �أ

ل، پروردگـار مـن و یای فرزنـدان اسـرائ«گفـت:  ، مـیحیاند، و حـال آنکـه مسـ قطعًا کافر شده
د؛ که هر کس به خدا شرك آَوَرد، قطعـًا خـدا بهشـت را بـر او حـرام یپروردگار خودتان را بپرست

 للـَه ا ِإنَّ  َو « شده است: انجام »ستین انیاوریگاهش آتش است، و برای ستمکاران یساخته و جا
بِّ  ُکْم  َو  یَر بُّ  اوال. اسـت کجـاه ب معطوف جمله نیا نکهیا در است نیرمفس نیب ادییز اختالف َر
 بعضی فتح بر بنا و اند کرده قرائت فتحه ب نیمفسر بعض ولی است کسره ب نإ کلمه قرآن اهییس

ْوصاِنی جملهه ب معطوف گفتند
َ
الةِ  أ ه بـ معطـوف گفتنـد بعضـی و اسـت �سییع کالم و ِبالصَّ

ْمراً   َقضی ِإذا َو « جمله
َ
ه ان قضی و« عنیی» أ  است مستانفه جمله گفتند بعضی ،»ربکم و ربی اللَّ

ه الن فاعبدوه عنیی خبر الم مدخول است فاعبدوه به متعلق گفتند بعضی  لکـن ربکـم و ربی اللَّ
ْن  للِه  کاَن  ما« جملهه ب معطوفست جمله نیاو ستا قرآن اهییس معتبر چون

َ
ِخَذ  أ  ِإنَّ  َو  َوَلٍد  ِمْن  یتَّ

ی للَه ا بُّ  َو  َربِّ  نبـه ایـ که �اکرم نبی به است الهی دستور و ستین سییع کالم به مربوط و »ُکْم َر
 و مـن پروردگـار محققـا و نکـرده ولد اتخاذ خداوند که بفرما نصاری و هودی و نیمشرک و کفار

چنین در اثبات قرائت  هم .)٤٤٠/  ٨: ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط (طیب، »شماست
 لََغُفـورٌ  َر�	  إِن�  Rُْرسـاها وَ  َ�ْراهـا هللاِ ا � �ِيهـا اْرَكُبـوا قاَل  وَ � در آیه» ْرساهاُم  َو  َمْجراها«صحیح 

هید و بگوئینوح گفت سوار شو«؛ )٤١(هود/  �رَِحيم  و حرکت آن و توقف آن با خـدا. د: بسم اللَّ
ه اسـتناد جسـته به اسم زمان بودن این دو کلم » ستا البته پروردگار من آمرزنده مهربان. ستا

). همـین روش در مـورد قرائـت ٥٤/  ٧: ١٣٧٤ القـرآن، ریتفسـ یفـ انیالب بیأطاست (طیب،
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 فاعـل بینا و است مجهول فعل اهییس قرائت در صرفی«نیز به کار رفته است: » َعْنهُ  ْصَرْف یُ «
 در و متعـال، خداوند صارف و فرموده ذکر قبل هیآ در که است عذاب آن مرجع که است ریضم

 کلمـه آن مرجـع و ریضـم فـاعلش و شده قرائت راء کسر و تاء بفتح معلوم فعل ها قرائت بعضی
 نـدارد اعتبـار و است قرآن اهییس خالف که نظر قطع نیا و است »یَربِّ  ُت یَعَص  ِإْن « در »رّبی«

 مـذکور هم باشد عذابه ب راجع که رییضم و نشده ذکر آن مفعول رایز هست هم ظاهر خالف
 القـرآن، ریتفسـ یف انیالب بیأط (طیب، است ظاهر خالف ریتقد و گرفت ریتقد در دیبا ستین

٢٥/ ٥: ١٣٧٤ .( 

 در اثبات صحت قرائت تفسيراستفاده از . 3
بهره بردن از تفسیر در اثبات صحت قرائت مطابق با سـیاهی و رد قرائـات دیگـر نیـز در ایـن  

ِيـنَ  ا�jالثَةِ  َ�َ  وَ �شود. به عنوان نمونه در تفسیر  تفسیر دیده می �Wُفـوا ا	َعلَـيِهمُ  ضـاقَْت  إِذا َحـ[�  ُخل 
ْرُض 

َ ْ
ْ�ُفُسُهمْ  َعلَيِهمْ  ضاقَْت  وَ  رَُحبَْت  بِما األ

َ
نْ  َظن<وا وَ  أ

َ
  ال أ

َ
 oُِتوOُـوا َعلَـيِهمْ  تاَب  Iُم�  إoَِهِ  إِال�  هللاِ ا ِمنَ  Rَلَْجأ

 قبـول[و  بودنـد، مانـده جـای بـر که تن سه آن بر[نیز]  و«؛ )١١٨(توبه/  �ا�ر�ِحيم ا�qو�اُب  ُهوَ  هللاَ ا إِن� 
 تنـگ بـه خود از و گردید، تنگ آنان بر اش فراخی همه با زمین که جا آن تا] افتاد تعویق به آنان توبه

 تـا داد، توبـه]  [توفیـق آنـان به[خدا]  پس. نیست او سوی به جز خدا از پناهی که دانستند و آمدند
ِذیَن « استفاده از معنای کلمه با .»است مهربان پذیر توبه همان خدا تردید بی. کنند توبه ُفوا الَّ »  ُخلِّ

 :اسـت کـرده اثبـات را خـود نظر) قرآء قرائت(طبق  »خالفوا اّلذین«طبق سیاهی قرآن) و  قرائت(
 بعقـ یعنـی خلفـوا معنای که این به فرموده استدالل و اند نموده قرائت »خالفوا« اخبار بعض در«

 معنـای خـالفوا امـا و باشـد، داشـته توبـه به احتیاج که نیست گناهی این و تبوك جنگ در افتادند
 بـر دال اخبـار ایـن و فرمـود توبـه قبـول خداونـد و کردنـد توبه سپس معصیت و است مخالفت
 معنـای یعنی است به معنی تفسیر باشد معتبر اگر اخبار این که ایم گفته مکرر لکن است، تحریف
 از تـارة و اسـت تمکـن عـدم و قصور روی از تارة افتادن عقب و تخلف زیرا است تخالف تخلف

 اخبـار و تخـالف به معنای آن قبول و توبه قرینهه ب تخلف معنای پس است تقصیر و مسامحه روی
 .)٣٢٨/ ٦ :١٣٧٤ القرآن، تفسیر فی البیان (طیب، أطیب »دارد اشاره نکته به این

Rَمٍ  ِ:  ُخلُواادْ  قاَل �شاهد دیگر آیه 
ُ
ِـن	  ِمـنَ  َ�ـْبلJُِمْ  ِمنْ  َخلَْت  قَدْ  أ

ْ
��ْـِس  وَ  ا ِ

ْ
ارِ  ِ:  اإل  ُ��مـا ا>ـ�

ةٌ  َدَخلَْت  م�
ُ
ْخَتها لََعَنْت  أ

ُ
اَرPُوا إَِذا َح[�  أ ْخراُهمْ  قالَْت  َ�ِيعاً  �ِيها اد�

ُ
والُهمْ  أ

ُ
َضل<ونا هُؤالءِ  َر�Oنا ِأل

َ
 فَـآتِِهمْ  أ

ی از یهـا ان اّمتیدر م« ؛)٣٨(اعراف/  �َ�ْعلَُمون ال لJِنْ  وَ  ِضْعٌف  لُِ��  قاَل  ا>�ارِ  ِمنَ  ِضْعفاً  َعذاباً 
د، یـ] درآ هر بـار کـه اّمتـی [در آتـش» .دیاند، داخل آتش شو ش از شما بودهیجّن و انس، که پ

درباره  روانشانی] پ وندند؛ [آن گاهیشان خود را لعنت کند، تا وقتی که همگی در آن به هم پیک هم
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نان ما را گمراه کردند، پس دو برابر عـذاب آتـش بـه آنـان یپروردگارا، ا«ند: یگو انشان مییشوایپ
 فعـالً  ».دیـدان نمـی شما ولی است چندان دو]  برای هر کدام [عذاب«د: یفرما [خدا] می» . بده
نَّ  َعِلَم  َو « نکهیا به نظر

َ
 مکـرر و اند، خوانده ضمهه ب بعضی و است فتحهه ب اهییس» َضْعفاً  ِفیُکْم  أ

ه بـ ضـمه بـ ضـعف رایـز اسـت نیهم معنی ثیح از هم مناسب و است اهییس معتبر میا گفته
ِی هللاُ ا� فهیشـر هیآ در لذا بدنی قّوة کمی و است بدن سستی معنی �Wـمْ  اJُـم�  َضـْعٍف  ِمـنْ  َخلََقIُ 
ةً  َضْعٍف  yَْعدِ  ِمنْ  َجَعَل  شان  و تو کوران را از گمراهی«؛ )٥٣/ روم( �َضْعفاً  ةٍ قُو�  yَْعدِ  ِمنْ  َجَعَل  Iُم�  قُو�

 در )ندا میتسـل خود و آورند می مانیا ماات یشنوانی که به آ تو تنها کسانی را می. آوری به راه نمی
 قرائـت مفتـوح کـه عامـه صـحائف خالفه ب عهیش صحائف مطابق است مضموم مورد سه هر

 نیا در اما و است مضموم »ضعفا بدنی فی الجد انی«کساء  فیشر ثیحد در چنین هم و کردند
 دیرسـ برابـر و بـد برابر ده از حکم است مانییا روح و مانیا سستی معنیه ب و است مفتوح هیآ

 فیضع رایز ِماَئَتیِن  یْغِلُبوا دیباش داشته صابره قوه که صابرة دیباش نفر صد »ِماَئةٌ  ِمْنُکْم  یُکْن  َفِإْن «
 و است صرف عدم از بهتر فیضع وجود گفتند حکماء لذا مانیاال فاقد بر است تر قوی مانیاال
(طیـب،  اسـت کتـر از بهتـر لـهیقل صدقه که است �نیالمؤمن ریام از خبر هم صدقه باب در
 .)١٥٧/  ٦: ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط

ـدٌ ُ�َ  +نَ  ما� فهیشر هیآدر » خاَتَم « او در اثبات قرائت مطابق با سیاهی واژه بـا م�
َ
َحـدٍ  أ

َ
 ِمـنْ  أ

 چیه پدر محّمد«؛ )٤٠/ احزاب( �َعلِيما ءٍ  َ�  بJُِل	  هللاُ ا +نَ  وَ  وَ  هللاِ ا َرُسوَل  لJِنْ  وَ  رِجالJُِمْ 
و خدا همواره بر . است امبرانیپ خاتم و خدا فرستاده ولی ست،ین شما مردان از كی

ِبییَن  خاَتَم  َو « نیز به معنا استناد کرده است: »تزی داناسیهر چ  مطـابق کـه قـرآن اهییسـ النَّ
 ریتفس نیا مقدمات در چه چنان عاصم از حفص قرائت است معتبر ما نزد و است عاصم قرائت

 قرائـت مطـابق اهییسـ نه است قرآن اهییس مطابق عاصم از حفص قرائت میگفت و میکرد انیب
 کـیی دارد اللـتد چنـد و اسـت نبـوت دفتر امضاء و مهر بمعنی و است تاء بفتح خاتم اوست

 مربوط شود نوشته جمله او از بعد اگر که ستا نیا بر لیدل کنند یم امضاء و مهر دفتر آخر آنکه
 یبـاق امـتیق دامنـه تـا عتشیشـر که است نبوت ختم بر لیدل و ستین امضاء و مهر صاحب به
 وجـود و اسـت مهـر صـاحبه بـ مسـتند اسـت امضـاء و مهر از قبل چه آن که آن کیی و ستا

 او شـاتیفرما و او دیـمج قـرآن اگـر که فرمود ثابت را سلف اءیانب عیجم نبوت اعتبار دسشمق
 ریـغ نـه و نصارا قیطر از نه و هودی قیطر از نه مینداشت سلف اءیانب اثبات بر لییدل چیه ما نبود

 را او تیافضـل آنکه گرید و شده انیب مشروحا و مفصال بیالط کلم اول مجلد در چه چنانها  آن
 او تیـخاتم به لیدل فقط باشد تاء کسره ب اگر اما و دارد داللت اءیانب ریسا بر کماالت عیجم رد

 .)٥١٠/  ١٠ : ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط(طیب، »است
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وَْحينا لََقدْ  وَ � هیدر آ چنین هم
َ
نْ   Rُو�  إِ� أ

َ
ْ{ِ  أ

َ
 ال يnَسـاً  اdَْْحـرِ  ِ:  َطِر'قاً  �َُهمْ  فَاْ�ِْب  بِِعباِدی أ

اُف 
َ

7ْ ال وَ  َدَر¢ً  ¡  شـبانه را بنـدگانم«: که میکرد وحی موسی به قتیحق در و«؛ )٧٧/ طه( �¡َ
و نـه [از  بترسـی]  [دشـمن دنیرسـ فـرا از نـه کـه کـن باز آنان برای ایدر در کخش راهی و ببر،

ه دارد دیدگاه ش در جملنقتقش آن و معنایی که طبق آن  انیب از بعد ».باشی کمنای] ب شدن غرق
)  َتْخشـی ال َو  َدَرکـاً (« است اثبـات کـرده اسـت:»َتخـاُف  ال«مدنظر خود را که قرائت به صورت 

 ثمـره و فائـده و جهینت تخاف ال لکن اضرب و لجمله جزاء کردند قرائت »تخف ال« قراء بعضی
 گـرید آمـد وجـوده بـ ابسی قیطر و شد واقع بحر در ضرب چون عنیی قبل جمله برای از است

 یفـ انیـالب بیـأط(طّیب،» ابندیب دست شماه ب و کنند کدر را شما انینکه فرعونیا از ترسی ینم
 .)٧٠/ ٩ :١٣٧٤ القرآن، ریتفس

 ان اختالف قرائاتیب در بیمرحوم ط رویکردهای
هـا بـدون ذکـر نـام  مرحوم طیب در موارد متعددی از تفسیر آیات قرآن به اختالف قرائت

و در نهایت آیات قرآن را با قرائت مطابق با سیاهی قرآن تفسیر نموده  قاری اشاره نموده است
 هیـت قرائـت در« چنـین آورده اسـت:» َهیـَت « است. به عنوان نمونـه در مـورد قرائـت واژه

 معتبـر را قرائتـی هـیچ قـرآن سـیاهی جـز مـا که این به نظر لکن شده قّراء در زیادی اختالف
 یعنـی هلـّم  معنـیه بـ اسـت فعل اسم هیت و است یاء سکون و تا وها  فتحه ب او و دانیم نمی

 و شـوی مـی عزیـز بسـیار من نزد کنی چنین اگر که است تو نفعه ب یعنی کل کلمه و بشتاب
ب،» کنـی مـی کامـل برداری بهره من از و کنم می کمل نزد و عزیز نزد هم را تو سفارش  (طّیـ

 . )١٧٧/ ٧: ١٣٧٤ القرآن، تفسیر فی البیان أطیب
در برخی موارد فقط به ذکر وجود اختالف قرائات اشاره نموده و نوع اخـتالف قرائـات را او 

ُهن�  بJَِلِماٍت  َرO<هُ  إِبْراِهيمَ   اyَْت£ إِذِ  وَ � مطرح نکرده است. به عنوان نمونه در تفسیر آیه َ�م�
َ
 إِ¤	  قاَل  فَأ

'ـِ[  ِمنْ  وَ  قاَل  إِماماً  �ِلن�اِس  جاِعلَُك  ـا�ِِم� َ�ْهـِدی ينـاُل  ال قـاَل  ُذر	 و چـون «؛ )١٢٤/ بقـره( �الظ�
د، [خدا به او] فرمـود: یرسان انجامازمود، و وی آن همه را به یم را پروردگارش با کلماتی بیابراه

مـان یپ«فرمـود: » از دودمانم [چطور]؟«د: ی] پرس می[ابراه» . شوای مردم قرار دادمیمن تو را پ«
 و اسـت اخـتالف قـراء نیبـ) إذ( کلمـه نیا در و:« است آورده نیچن)رسد دادگران نمییمن به ب

 مـا مسـلك بر بنا ولی اند نموده قرائت مختلفه لغات نیا به را هیآ بلکه اند گفته آن در لغت چهار
 »باشـد مـی رّبـه آن فاعل و »ابتلی« مفعول میابراه و است معتبر اهییس قرائت همان ریتفس در

 . )١٧٩/ ٢ : ١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط ب،یّ ط(
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رویکرد دیگر وی در ذکر اختالف قرائات بیان نوع اختالف قرائات است. به عنوان نمونه در 
ْرِسلْهُ � تفسیر آیه

َ
ا وَ  يلَْعْب  وَ  يْرَ�عْ  َغداً  َمَعنا أ ـافُِظونَ  4َُ  إِنـ�

َ
فـردا او را بـا مـا « ؛)١٢(یوسـف/  �¨

بـه وجـود  »م بـودیو مـا بـه خـوبی نگهبـان او خـواه] بگردد و بازی کند،  بفرست تا [در چمن
 اشاره نموده و بعد از ذکر نوع اختالف قرائت کـه» لعبی« و »رتعی« اختالف قرائت در دو کلمه

معرفـی کـرده  قـرآن اهییسـ فقـط قرائت معتبر را نون بودن ضمیر افعال مربوطه است ای ءای در
 .)١٦٥/ ٧ :١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط(طّیب، است

ِی هللاُ ا� یا در تفسیر آیه �Wمْ  اJُم�  َضْعٍف  ِمنْ  َخلََقIُ  ْعدِ  ِمنْ  َجَعَلyَ  ةً  َضْعٍف  yَْعـدِ  ِمـنْ  َجَعَل  Iُم�  قُو�
ةٍ  خداست آن کـس کـه شـما را «؛ )٥٤(روم/  �الَْقِديرُ  الَْعلِيمُ  ُهوَ  وَ  �شاءُ  ما ْ¬لُُق  َش/َبةً  وَ  َضْعفاً  قُو�

. ری دادیـد، سپس بعد از قـّوت، نـاتوانی و پیآن گاه پس از ناتوانی قّوت بخشد، یابتدا ناتوان آفر
 و عاصـم قرائـت در« رویکـرد را دارد: نیهمـ »ند و هموست دانای توانایآفر هر چه بخواهد می

 قـراء هیبق و است قرآن اهییس مطابق عاصم از حفص قرائت و شده قرائت ضمه ب ضعف حمزه
 قـرآن اهییسـ خـالف بـر چـه هر که میکرد انیب ریتفس نیا مقدمه رد ما و اند کرده قرائت بفتح
 .)٤٠٥/ ١٠ :١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط(طیب، » ندارد اعتبار است

ر نمـوده یه را با هر دو قرائت تفسـیز بعد از ذکر اختالف قرائات آین یب در مواردیمرحوم ط
ابُِقونَ � . وی در تفسیر آیهاست �ُو ا�س� و�

َ ْ
نْصارِ  وَ  ا�ُْمهاِجِر'نَ  ِمنَ  نَ األ

َ ْ
ِيـنَ  وَ  األ �Wبِإِْحسـانٍ  ا��َبُعـوُهمْ  ا 

َعد�  وَ  َ�ْنهُ  َرُضوا وَ  َ�ْنُهمْ  هللاُ ا َرِ® 
َ
ِْری َجن�اٍت  �َُهمْ  أ

َ
َْتَها ¯

َ
نْهارُ  °

َ ْ
بَـداً  �ِيهـا خـاTِِينَ  األ

َ
 الَْفـْوزُ  ذ�ِـَك  أ

 از کوکاریین با که کسانی و انصار، و مهاجران زا نینخست شگاماِن یپ و«؛ )١٠٠(توبه/  �الَْعِظيم
 آماده ییها باغ آنان برای و خشنودند، او ازز] ی[ن آنان و خشنود شانیا از خدا کردند، روییپ آنان

 همـان اسـت نیـا. انـد جاودانـه آن در شـهیهم. اسـت روان نهرها آن]  [درختان ریز از که کرده
هی قرآن اشاره نموده و بعد از تفسیر آیه طبق این قرائـت به قرائت مطابق با سیا ؛» بزرگ ابییکام

 االنصـار« به قرائت برخالف سیاهی نیز اشاره نموده و تفسیر آن را بدون نقد بیان داشـته اسـت:
 کسانی انصار از نیسابق عنیی است نیمهاجره ب عطف است مکسور راء که قرآن اهییس مطابق

 موقـع و کردنـد نـهیمده بـ دعـوت را حضرت و آوردند مانیا و شدند مشرف مکه به نهیمد از که
 جای خود منازل در را نیمهاجر و را حضرت آن و کردند حضرت آن از انییشا استقبال هجرت

 مرفـوع و اسـت السـابقون و به عطف باشد مشهور ریغ قرائت اهییس خالف بر اگر اما و. دادند
 .)٣٠١/ ٦: ١٣٧٤ن، (طیب، اطیب البیا است نیمهاجره ب مخصوص سابقون و است
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 نقص قرآن اهییس« شود: نیز این روش دیده می �َش/ئاً  يْنُقُصوPُمْ  �َمْ  Iُم� � شریفه در تفسیر آیه
 در کمـی عنـیه مبـ نقص و منقوط، ضاده ب نقض کردند قرائت بعضی نقطه بدون است صاده ب

 نـزده سـرهـا  آن از معاهـده خـالف بر کلی و جزئی عملی گونه چیه عنیی است معاهده شرائط
 خـارج هیـآ مورد از بردارند معاهده خالف بر قدمی اگر که است انسب و اعم معنی نیا و باشد

. »کننـد نقـض را معاهـده کلـیه بـ کـه سـتا نیـا آن ظاهر که منقوط نقض خالفه ب شوندیم
 )١٧٧/ ٦  :١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیأط(طیب، 

 ب و انواع اختالف قرائات یمرحوم ط

ت علمای اسالمی در مورد انواع اختالف قرائات متفاوت است. برخی نظیر اسـتاد معرفـت نظرا
ن، آالتمهید فی علـوم القـر دارند (معرفت،ها  انواع اختالف قرائتعقیده به بیش از حد شمارش بودن 

اند (زرکشی، البرهان فـی  ). برخی دیگر اختالف قرائات را در هفت نوع منحصر کرده١٠٧/ ٢ :١٤١٥
). برخـی از  ١٤٣/ ١: ١٣٨٥، فی علوم القـرآن زرقانی، مناهل العرفـان ؛٣٣٤/ ١تا:  بیوم القرآن، عل

 انواع اختالف قرائات مطرح شده توسط علمای اسالمی به قرار زیر است:
/ ٨: ١٩٩١ ،هیـعمر، معجم القرائات القران( ر در شکل نگارشییاختالف در اصل کلمه با تغ

؛ ٢٤٢: ١٣٨٢البیـان، ی، ی(خـو آننای تغییر در شکل نگارش و مع اختالف در کلمه با ،)٢٢١
کلمـه بـدون تغییـر در  اختالف در حـروف ،)٢٦٨: ١٣٨٠جوان آراسته، درسنامه علوم قرآنی، 

 یر فـیسـیالت ی،دانـ( ناختالف در حرکت و سـکو) ٢٣١/ ٢ :تا ، بییابن جزر( اعراب و شکل
اده و يـ)، اخـتالف در ز87همـان، ( ر)، اختالف در مـد و قصـ١٩٩ :١٣٦٢ ،قرائات السبع

اخـتالف در  ،)269: 1380جوان آراسته، درسنامه علوم قرآنـي، ؛ 197همان، ( نقصان
)، ٢٠٤/ ١ :١٣٨٢ شناختی وجوه و نظایر در قـرآن، بررسی زبان ،العواهمان، اعراب كلمات (

تـاریخ و علـوم نگرشـی نـوین بـر  زاده، ؛ عظـیم٤٠٥ :تا اختالف در تقدیم و تأخیر (البیلی، بی
 .)٤٠١/ ١: ١٣٧٧ هایی از علوم قرآنی، درس ؛ طاهری،٩٣: ١٣٨٠ ،  قرآنی

 ان عبارتند ازیب البیر اطیانواع اختالفات مطرح شده در تفس

 . اختالف در تصريف افعال1
 کلمـه بـودن جمع و مفرد در اختالف انیالب بیاط ریتفس در شده مطرح قرائات اختالف از

ُهمْ  يْومَ  وَ � هیآ در »ْحُشُرُهمیَ « ُQُْ²  ًيا َ�ِيعا  َQََمْع  	ِن
ْ

�ُ�مْ  قَدِ  ا �ِْس  ِمنَ  اْسَتْك³َْ ِ
ْ

ْوoِاُؤُهمْ  قاَل  وَ  اإل
َ
 ِمنَ  أ

�ِْس  ِ
ْ

َجلََنا بَلَْغنا وَ  بَِبْعٍض  yَْعُضنا اْسَتْمَتعَ  َر�Oَنا اإل
َ
ِی أ �Wلَْت  ا ج�

َ
 إِال�  �ِيهـا خاTِِينَ  َمْثواwُمْ  ا>�ارُ  قاَل  َ>ا أ

] روزی را کـه همـه آنـان را گـرد  اد کـنیـو [«؛ )١٢٨/ انعام( �َعلِـيمٌ  َحِكيمٌ  َر�Oَك  إِن�  هللاُ ا شاءَ  ما
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هـا  آن و هواخواهـان» دیافتی] فراوان  روانیان [پیان، از آدمیای گروه جن«د:] یفرما آورد [و می می
انی یـبهره برداری کرد، و بـه پا گریپروردگارا، برخی از ما از برخی د«ند: یگو ] انسان می از [نوع

گاه شما آتش اسـت؛ در آن مانـدگار یجا«د: یفرما [خدا] می» . میدین کردی رسیکه برای ما مع
 دانـا میحکـ تو پروردگار آری،ف دهد]؛ یرا خدا بخواهد [که خود تخف چه آند بود، مگر یخواه

رحوم طیب پذیرفته شـده چون با سیاهی قرآن مطابق است از سوی م» یاء«که قرائت با ؛ »ستا
 .)٢٠١/ ٥ :١٣٧٤است (طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 

 . اختالف در اعراب 2
 اسـت ریتفسـ نیـا در شـده مطـرح اختالفـات نیپربسامدتر از کلمات اعراب در اختالف

 ١٤؛٤٤٠/  ٨؛ ٨٥/ ٥؛٤٥/ ٥؛٤١٢/ ٤؛ ٣٩٠/ ٢: ١٣٧٤علوم القرآن،  یف انیالب بیاط ب،یط(
 اْرَكُبـوا قـاَل  وَ � هیآ در »ُمْرساها َو  َمْجراها«توان به اختالف قرائات در  می عنوان نمونه) به ٢٦٧/ 

د و ینـوح گفـت سـوار شـو«؛ )٤١/ هـود( �رَِحـيم لََغُفـورٌ  َر�	  إِن�  Rُْرساها وَ  َ�ْراها هللاِ ا � �ِيها
هیبگوئ  مهربـان آمرزنـده مـن ارپروردگـ تـهالب. سـتا و حرکت آن و توقف آن با خدا. د: بسم اللَّ

 . ) اشاره نمود٥٤/ ٧  :١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیاط ب،یط( »ستا

 . اختالف در زياده و نقصان3
های زیر استناد جست: اختالف در قرائـت  توان به مثال برای اختالف در زیاده و نقصان می

وَْحينا لََقدْ  وَ � در آیه» تخاف ال« کلمه
َ
نْ   Rُو�  إِ� أ

َ
ْ{ِ  أ

َ
 يnَساً  اdَْْحرِ  ِ:  َطِر'قاً  �َُهمْ  فَاْ�ِْب  بِِعباِدی أ

اُف  ال
َ

7ْـ ال وَ  َدَر¢ً  ¡ بنـدگانم را «م کـه: یقت به موسـی وحـی کـردیو در حق« ؛)٧٧(طه/  � ¡َ
] بترسـی و نـه [از  دن [دشمنیا برای آنان باز کن که نه از فرارسیدر در کشبانه ببر، و راهی خش

» ال تخـف«به صورت  قراء بعضی بیمرحوم ط است که طبق نوشته )باشی کامنی] ب شدن غرق
) مورد دوم در مورد قرائت ٧٠/ ٩  ،١٣٧٤ القرآن، ریتفس یف انیالب بیاط ب،یّ طاند ( کرده قرائت

يَهايا � فهیشر هیدر آ»  َذوا « ژهوا
َ
ِي أ �Wمْ  َشهاَدةُ  آَمُنوا نَ اJُِمُ  َحَ¶َ  إِذا بَ/نwَُحَد

َ
 ا�َْوِصيةِ  ِح�َ  ُت ا�َْموْ  أ

وْ  ِمْنJُمْ  َعْدلٍ  َذوا اثْنانِ 
َ
ْ�ُتمْ  إِنْ  َغ¸Pُِمْ  ِمنْ  آَخرانِ  أ

َ
Oْـُتمْ  أ ْرِض  ِ:  َ�َ

َ ْ
صـاyَْتJُمْ  األ

َ
 ا�َْمـْوِت  Rُِصـيَبةُ  فَأ

nُِْسوَ�ُهما الةِ  yَْعدِ  ِمنْ  °َ َ  وَ  Iََمناً  بِهِ  �َْش¹َِی ال اْرتnَُْتمْ  إِنِ  هللاِ بِا فَيْقِسمانِ  ا�ص�  نJَْـُتمُ  ال وَ   قُْر� ذا +نَ  وْ �
 شده قرائت »منکم عدل ذو« اخبار از بعضی درکه  )١٠٦(مائده/  �اْآلثِِم� �َِمنَ  إِذاً  إِن�ا هللاِ ا َشهاَدةَ 

 ). ٤٨٧/ ٤: ١٣٧٤است (طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 
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 . اختالف در حروف4
 عنـوان بـه. رح شده در این تفسیر اسـتاختالف در حروف نیز از نمونه اختالف قرائات مط

مْ � هیآ در »اْلُمَصیِطُروَن « قرائت به توان می نمونه
َ
مْ  َرO	َك  َخزائِنُ  ِعْنَدُهمْ  أ

َ
/ طور( �ا�ُْمَصيِطُرون ُهمُ  أ

نمود که طبق  اشاره». دارند؟]  [تامّ  تسّلط شانیا ای آنهاست؟ شیپ تو پروردگار ریذخا ایآ«؛ )٣٧
 اسـت زیجا است مؤلف طاء او بعد چون لکن و است نیس با اصال »طرس«ب یمرحوم ط نوشته

 )١/ قلـم( ��ْسـُطُرونَ  مـا وَ � مثـل شـده قرائـت نیسـ بـه اکثـرا فهیشر اتیآ در و صاد به لیتبد
ساِطیُر «
َ
 دو در لکن) ٥٣/ قمر( �Rُْسَتَطرٌ � مورد سه در َمْسُطوراً  و َمْسُطورٍ  اتیآ از مورد نه در »أ

 نیـا در کـیی اختالفه ب بعضی و) س(به  بعضی و اند کرده ضبط) ص( به صحف بعض مورد
 شـده نیتـدو) ص(بـه  اکثـر و ٢٢ هیـآ �بُِمَصيِطرٍ  َعلَيِهمْ  �َْسَت � ةیغاش سوره در گریید و مورد

 . )٣١١/  ١٢  :١٣٧٤ است (طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،
 »نشـرا« بـه صـورت نون ه برخی باقرائات وجود دارد ک اختالف »بشرا« قرائت چنین در هم

 کلمـهتـوان بـه  و نیز می )٦٣١/ ٩  :١٣٧٤اند (طیب، اطیب البیان فی علوم القرآن،  قرائت کرده
 واوه بـ بعضی و آن ضّم ه ب و زاء سکونه ب کردند قرائت همزهه ب هزء بعضیاشاره کرد که  »هزواَ «

 .)٤٠٧/ ٤  :١٣٧٤(طّیب، اطیب البیان فی علوم القرآن، 

 اختالف در وقف  .5
های مختلف آیه به اختالف قرائـات اشـاره  مرحوم طیب در مورد وقف یا عدم وقف در قسمت

ِيـلِ  ِ:  َمَثلُُهمْ  وَ � توان به اختالف در وقف در کلمه نموده است. به عنوان نمونه می
ْ

¾ ِ
ْ

ـدٌ « در » اإل  ُ�َم�
ِينَ  وَ  هللاِ ا َرُسوُل  �Wاءُ  َمَعهُ  ا ِشد�

َ
ارِ الْكُ  َ�َ  أ عـاً  تَـراُهمْ  بَ/نَُهمْ  رَُ\اءُ  ف� داً  ُرك�  وَ  هللاِ ا ِمـنَ  فَْضـالً  يnْتَُغـونَ  ُسـج�

ثَرِ  ِمنْ  وُُجوهِِهمْ  ِ:  ِسيماُهمْ  رِْضواناً 
َ
ُجودِ  أ ِيـلِ  ِ:  َمـَثلُُهمْ  وَ  ا�qْوراةِ  ِ:  َمَثلُُهمْ  ذ�َِك  ا�س<

ْ
¾ ِ

ْ
ْخـَرجَ  َكـَزْرٍع  اإل

َ
 أ

هُ 
َ
ر�اعَ  يْعِجُب  ُسوقِهِ   َ�   فَاْسَتوى لََظ فَاْستَغْ  فَآَزرَهُ  َشْطأ ـارَ  بِِهـمُ  oِِغـيَظ  ا�ز< ِيـنَ  هللاُ ا َوَعـدَ  الُْكف� �Wوَ  آَمُنـوا ا 

اِت  َعِملُوا ِ̈ ا ْجراً  وَ  َمْغِفَرةً  مِْنُهمْ  ا�ص�
َ
 کـه کسانی و خداست؛ پیامبر �محّمد«؛ )٢٩(فتح/  �َعِظيم أ

 و فضـل. بینـی می سجود و رکوع در را آنان. مهربانند دیگر هم با[و]  گیر سخت کافران، بر اویند، با
 ایـن. اسـت هایشـان چهـره در سجود اثر بر آنان]  [مشّخصه عالمِت . خواستارند را خدا خشنودی

 و بـرآورد خـود جوانـه که است ای کشته چون انجیل درها  آن َمَثِل  و تورات، در است ایشان صفت
]  [انبـوهِی  از تا آورد، شگفت به را دهقانان و بایستد خود های قهسا بر و شود ستبر تا دهد مایه را آن

 شایسـته کارهـای و آورده ایمـان کـه آنـان از کسانی به خدا. دراندازد خشم به را کافران[خدا]  آنان
 دو ایـن مفسـر بـه اشاره داشت که طبق نوشـته ».است داده وعده بزرگی پاداش و آمرزش اند، کرده
 در مثـل کـه وقـف و هست، هم انجیل در تورات مثل همین که وقف بدون شده است: قرائت نحو

 .)٢٢١/ ١٢ :١٣٧٤(طّیب، اطیب البیان فی علوم القرآن،  است بعد جمله انجیل
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 . اختالف در تخفيف و تشديد 6
اختالف در تخفیف و تشدید مورد دیگری است که مرحوم طیب در تفسیر خـود بـه عنـوان 

/  ٤ ؛١٩٢/ ٥: ١٣٧٤ ست (طیب، اطیب البیان فـی علـوم القـرآن،اختالف قرائت مطرح کرده ا
يمـانJُِمْ  ِ:  بِـا�ل�ْغوِ  هللاُ ا يؤاِخُذwُمُ  ال� توان به آیه به عنوان شاهد می .)٢٦٧/ ٣ ؛٤٥٧

َ
 لJِـنْ  وَ  أ

ْدُ�مُ  بِما يؤاِخُذwُمْ  يمانَ  َ�ق�
َ ْ
اَرتُهُ  األ ةِ  إِْطعامُ  فََكف� َQَساكِ�َ  َعRَ  ْْوَسِط  ِمن

َ
ْهلِـيJُمْ  ُ�ْطِعُمـونَ  ما أ

َ
وْ  أ

َ
 أ

وْ  كِْسَوُ�ُهمْ 
َ
ِْر'رُ  أ

َ
يامٍ  ثَالثَةِ  فَِصيامُ  Ãِدْ  �َمْ  َ�َمنْ  َرَ�َبةٍ  °

َ
ـاَرةُ  ذ�َِك  أ يمـانJُِمْ  َكف�

َ
 اْحَفُظـوا وَ  َحلَْفـُتمْ  إِذا أ

يمانJَُمْ 
َ
ـْدُتُم «ورد قرائـت ) در م٨٩(مائده/  �vَْشُكُرون لََعل�Jُمْ  آياتِهِ  لJَُمْ  هللاُ ا يnَ�ُ  َكذ�َِك  أ » َعقَّ

 با تخفیف نیز قرائت شده است. » َعقْدُتُم «اشاره نمود که به صورت 

 نتیجه 
دانـد  مـی قرآن یاهیب در تمام موارد اختالف قرائات مبنا را بر قرائت مطابق با سیمرحوم ط

اده و یـاختالف در اعراب؛اختالف در ز؛اختالف اسماء. که همان قرائت حفص از عاصم است
د از انـواع اخـتالف یف و تشدیاختالف در تخف؛اختالف در حروف؛اختالف در وقف قصان؛ن

در قبـال اخـتالف  یمختلفـ یکردهـایب رویمرحوم ط. ر استین تفسیقرائات مطرح شده در ا
 قرائات اتخاذ کرده است :

 ؛ر مشخص نشده استین تفسیمصادر قرائات در اـ  
 ؛بسنده کرده است یه بدون ذکر نام قاریت در آبه ذکر اختالف قرائ یدر موارد متعددـ  
موارد فقط به ذکر وجود اختالف قرائات اشاره نموده و نـوع اخـتالف قرائـات را  یدر برخـ  

 ؛مطرح نکرده است
 ؛ر نموده استیه را با هر دو قرائت تفسیز بعد از ذکر اختالف قرائات آین یدر مواردـ  

مطابقـت قرائـت بـا  یهـا گـر از روشیقرائات د ح و ردیب در اثبات قرائت صحیمرحوم ط
در ها  واژه تفسیردر اثبات صحت قرائت و استفاده از  یات قرآن و استفاده از قواعد نحویظاهر آ

 .  اثبات صحت قرائت بهره برده است
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 ش.١٣٨٥ العربیه،
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