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Abstract 

One of the sciences that is rooted in the revelation of the Qur'an is the science of 

recitations [qira’at]. There are different approaches in this field among Islamic 

scholars. The discussion of recitations [qira’at] has been studied and researched by 

researchers since ancient times. Numerous definitions of authentic and unpopular 

[shazz] recitations [qira’at] have been put forward by scholars and different criteria 

have been stated in this regard. The followers of the Mu'tazilites - one of the most 

important schools of thought in the Islamic world and with a strong emphasis on 

rationalism - have in some cases used unpopular [shazz] recitations [qira’at] to justify 

their views, which is the subject of this article. The special position of the Qur'an and 

its original recitation [qira’t] and the necessity of using authentic recitations [qira’at] 

in the interpretation of the Quran require the necessity of a precise scientific analysis 

based on the unpopular [shazz] recitations [qira’at]. Thus, the current article 

endeavors to analyze the Mu'tazila view of unpopular [shazz] recitations [qira’at] 

using a descriptive-analytical method with a critical approach and using desk 

research/ library sources. The findings of the research indicate that the Mu'tazilites in 

some cases have justified the verses that are inconsistent with their intellectual 

principles and if there is no way to justify them, they have relied on unpopular [shazz] 

recitations [qira’at]; it should be mentioned that they did not have a single criterion in 

this regard. In this article, instances of the Mu'tazilites' theological, jurisprudential 

and interpretive application of unpopular [shazz] recitations [qira’at] have been 

examined. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

تحلیل استناد معتزله به قرائات شاذتحلیل استناد معتزله به قرائات شاذ
  

  1محمود عالمی - 8رضوی اختر سید مجتبی - 0عبداهلل جبرئیلی

 چکیده
 دانش قرائات است. رویکردهای مختلفـی در ایـن، هایی که ریشه در ناول قرآن دارد جمله دانش از

االیام موردتوجه و کنکاش پژوهشـگران  زمینه میان دانشمندان اسالمی وجود دارد. بحث قرائات از قدیم
هـای  بوده است. تعاریف متعددی در مورد قرائات معتبر و شاذ از سوی علماء مطرح شده است و مالک

قادی مهم در جهان که یکی از مکات  اعت -متفاوتی در این زمینه بیان شده است. پیروان مکت  معتاله 
در برخی از موارد بـرای توجیـه عقایـد خـود از  -اسالم محسوب شده و تأکید زیادی بر خردگرایی دارد

اند که موضوع این مقاله است. جایگاه ویژه قرآن و قرائت اصیل آن و لـاوم  های شاذ استفاده کرده قرائت
 طلبـد.  علمی استناد به قرائات شاذ را می ضرورت تحلیل دقیق، استفاده از قرائات معتبر در تفسیر قرآن

کوشد با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلـی بـا رویکـرد انتقـادی و بـا  بر همین اساس مقاله حاضر می
های پـژوهش  ای به تحلیل دیدگاه معتاله درباره قرائـات شـاذ بپـردازد. یافتـه گیری از منابع کتابخانه بهره

آیاتی که با مبانی فکری آنـان ناسـازگار اسـت را توجیـه ، ای از موارد رهحاکی از آن است که معتاله در پا
اند؛ ایشان مالک و معیار واحـدی در ایـن  به قرائات شاذ تمسک کرده، کرده و اگر راهی برای توجیه نبود

فقهـی و تفسـیری معتالـه از قرائـات شـاذ ، هایی از کـاربرد کالمـی اند. در این مقاله نمونه زمینه نداشته
 ردبررسی قرار گرفت.مو

 کشاف.، زمخشری، فقه، کالم، قرائات شاذ، اختالف قرائت، معتالهتفسیر،  قرآن،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

مـذه  اعتـاال )معتالـه( ، ه اسـتهای اصلی کالمی که در میان اهل سنت به وجود آمد از جریان
م کـافی اسـت. همچنـین بـر ایـن تنهایی برای پیـروی از اسـال است. آنان قائل هستند که عقل و خرد به

نقش عقل مقـدم بـر شـرع اسـت. همچنـین هـدف بعثـت پیـامبران را ، باورند که در تقابل عقل و شرع
تـوجهی بـه ادلـه عقـل حاصـل شـده اسـت )ر.ک:  داننـد کـه در اثـر بی بیدارگری و زدودن غفلـت می

عتالـه از جایگـاه (. عقـل در نـاد م2/600: 7451، الکشاف عن حقـائق غـوامض التنایـل، زمخشری
داننـد و آن را از کتـاب و  عقل را اولـین دلیـل از ادلـه اربعـه می، ای برخوردار است. به همین علت ویژه

 (275تا:  بی، التأویل فی التفسیر بین المعتال  و الّسن ، دارند )شنوقه سنت و اجماع مقدم می
، آشنایی بـا علـوم اسـالمی، )مطهریدانند  االجرا نمی آنان اعمال و احادیث صحابه را مطلق و الزم

شـیعه و اشـاعره آورده ، که استاد سبحانی در جایگاه عقل در تفکر کالمی معتاله طوری به (۱۰۳: 7066
امـا امامیـه و ، است: معتاله در تمسک به عقل شدت خرج دادند و اهل ظاهر در تمسک به ظاهر نـص

به او اعطا ، ای که توانایی قضاوت دارد در محدوده اشاعره با این نگاه آنان مخالفت نموده و سهم عقل را
، تر ازآنچه اشاعره به عقل اختصاص داده بودند. به عقل دادند )سـبحانی کردند. بله امامیه مجالی وسیع

:  بحـوث فـی الملـل و النحـل، (؛ همـو017: 7013، االضواء علی عقائد الشیعه االمامیـه و تـاریخهم
7013 :6/262.) 

له ابوحذیفه واصل بن عطا است که شاگرد حسن بصری بـود. او متولـد مدینـه در مؤس  فرقه معتا
نیا وفات یافته است. ایشان معتقد به این بـود کـه هـر کـ   ۱۱۵هجری قمری است و در سال  ۲۱سال 

مسئول رفتار خودش است و خداوند افعال بندگان را به خودشـان واگـذار کـرده اسـت. در نظـر ایشـان 
 (.64: 7067، الملل والنحل، َقَدر )اختیار( انسان نسبت دارد )شهرستانی اعمال بندگان به
واصل بن عطاء حلقه درس حسـن بصـری را رهـا ، گذاری جریان معتاله نقل شده است در مورد نام

رو ایـن فرقـه را فرقـه اعتـاال  کرد و حلقه درس جدیدی بر اسـاس اعتقـادات خـود تشـکیل داد؛ ازایـن
ــاره ــده )کن ــی گیری( نامی ــید مرتض ــد )ر.ک: س ــالی، ان ــرق ، ؛ رازی۱۱۰/ ۱: 7036، االم ــادات الف اعتق

 (.75ق: 7470، المسلمین والمشرکین
امیه و در دوران حکومت عبدالملک مروان به سال  ظهور این مکت  در زمان بنی، باید توجه داشت 
ری در زمـان در قـرن اول هجـ، توان گفت: معتاله نخستین هجری قمری است. همچنین می ۹۰تا  ۰۰

 (.12: 7030، الفرق بین الفرق وبیان الفرقه الناجی  منهم، پدید آمد )بغدادی، حسن بصری
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احادیـث فراوانـی اعـم از ، اهل حدیث وجود دارند؛ چراکه اهـل حـدیث، در مقابل مذه  اعتاال
 دهند. ضعیف و اصیل را موردتوجه خود قرار می

 الف. مبانی معتزله در تفسیر قرآن
ا تکیه بر اصول اعتقادی خود )محوریت عقل( قرآن را تفسیر کردند. در مواردی که قرآن بـا معتاله ب

 زدند. دست به تأویل قرآن می، گرفت ها مورد تعار  قرار می های فکری آن روش
 . ترجیح عقل بر ظواهر نصوص؛7
 . تأویل گرایی؛2
 . توسل معتاله به انواع اعجاز؛0
 . تصرف در قرائات متواتر.4

هـا تغییـر قرائـات  های آن ی از اباارهای معتاله در جهت رفع تناقض میان ظواهر آیات و اندیشـهیک
د یـشود. معتاله بـرای اثبـات عقا های بعدی این مقاله آورده می طور مبسوط در بخش متواتر است که به

ا جایی که گاهی ت، وند زدندیت عقل پیر قرآن را با مهارت خاصی به حاکمیتفس، خود و رّد ادله مخالفان
در صـورت ، آمـد ین عقل و نقل تعارضی به وجود میعنی هر جا بیگرفتند؛  یده میح را نادیات صحیروا

ح یر قـرآن تمـام آرای خـود را صـحیکردند. معتاله در تفسـ یآن را رّد م، نیافتن توجیهی برای تأویل نقل
هـای مختلفـی بـه  ه احتمالیـک آیجا که از دادند. آن دگاه اجتهادی خود قرار مییدانستند و بنا را بر د یم

ر در پیشـگاه یرسـالت تفسـ، قتیشمردند. در حق یح میها را موافق اجتهاد صح همه آن، دیرس یذهن م
 ست.ید آنان سازگار نیاتی از قرآن است که با عقایل آیتأو، معتاله

 ها و اختالف شیعه و معتزله ب. شباهت
طور مثـال مشـاهده  با یکدیگر اشتراکات فکـری دارنـد. بـه شیعه و معتاله، برخی از اصول اعتقادی

« عـدل»کنیم: در باب توحید و نفی صفات از خداوند عقاید هر دو به هم نادیک بوده و نیا در اصل  می
معتالـه و ، ولـی در سـایر اصـول اعتقـادی، نیا عقاید شیعیان و معتاله بسیار به یکدیگر نادیـک اسـت

پذیرنـد و آن  را نمی« منالة بین المنالتین»عنوان مثال شیعیان اصل  د. بههای جدی دارن شیعیان اختالف
معروف و نهـی  اند. دیگر اینکه شیعه برخالف معتالیان امربـه را مخصوص اندیشه معتاله به شمار آورده

آورنـد. عقایـد شـیعه در مـورد  حساب می دانند و آن را از فروعات به از منکر را جا اصول اعتقادات نمی
طور کامل مشترک نیست. ازنظر شیعیان وفای وعده از طـرف  نیا با عقاید معتاله به« وعد و وعید»ل اص
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کـار را ببخشـد  توانـد گناه کاران بر او واجـ  نیسـت و او می خداوند واج  است؛ اما عقاب کردن گناه
، عتقدنـدمعتالـه م (؛ ولـی۱۱۸-۱۵۰: 7032، بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسـی امامیـه، )بارانی

دهد نیا صادق بوده  در وعیدهایی که به بندگان خود می، همچنان که خداوند در وعده خود صادق است
(؛ همچنین 062تا:  بی، تنایه القرآن عن المطاعن، و از آن تخلف نخواهد کرد )ر.ک: قاضی عبدالجبار

-717تـا:  بی، قـرآنمتشـابه ال، معتقدند بخشش گناهان گنهکار در صورت عدم توبه قبیح است )همـو
مسئله امامت است. به اعتقاد معتالـه تعیـین امـام از سـوی ، ترین تفاوت شیعه با معتاله (؛ اما مهم713

هرچنـد گروهـی ، درباره شیعیان اعتقادی ندارند خداوند ضرورت ندارد. آنان به نص تاریخی پیامبر
دانستند؛ اما خالفت خلفای پیش از  تر میاز دیگران بر طال  را بعد از پیامبر از معتالیان علی بن ابی

، مناسبات فرهنگـی معتالـه و شـیعه، دانند )جعفریان را به دلیل مصالح جامعه صحیح می امام علی
 (03-00ق:  ۱۱۱۳

 شناسی ج. مفهوم

 یک. قرائت در لغت

اسـت کـه واژه  کـردهتصریح  خلیل بن احمد، استبه معنای خواندن در اصل « قرأ» مادهقرائت از 
، )فراهیـدی صورت گیـردرود که خواندن از روی نوشته  قرائت در مورد شعر یا حدیث زمانی به کار می

کردن و ضمیمه کردن حروف  جمعبه معنای (. راغ  اصفهانی قرائت را 0/254ق:  7475، کتاب العین
یی را نیـا تنها گویند و تلفظ یـک حـرف بـه کردنی را قرأ نمی د: هر جمعنویس است و می گرفتهو کلمات 

 (.663ق:  7472، المفردات فی غری  ألفاظ القرآن، گویند )راغ  اصفهانی قرائت نمی
علـت »کنـد:  و از ابوعبیـده نقـل می بیـان داشـتهرا بـه معنـای جمـع  قرائت صاح  صحاح اللغه

معجـم ، )جـوهری« های متعدد را در خـود جمـع کـرده و در بـردارد گذاری قرآن این است که سوره نام
)ابـن  همانند دیـدگاه جـوهری در صـحاح اللغـه اسـتابن منظور دیدگاه (؛ 740ق:  7423، احالصح
 (.7/727ق:  7474، لسان العرب، منظور

توانـد  بندی کرد که معنای اصلی واژه کـه می گونه جمع توان این دیدگاه اهل لغت در این زمینه را می
های مختلفـی  ه مصادیق و کارکردها بـه گونـهاست که با توجه ب همان جمع، جامع معانی این واژه باشد

 کند. ظهور و بروز پیدا می

 دو. قرائت در اصطالح
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: قرائات عبارت است از: اختالف مربوط بـه الفـاظ و عبـارات نویسد میقرائات در تعریف زرکشی 
کـه از سـوی قـراء نقـل شـده اسـت  مانند تخفیف و تثقیل و امثال آن، وحی در کتابت یا کیفیت حروف

 (.7/460ق:  7475، البرهان فی علوم القرآن، رکشی)ز
داند. در مقابل او افـرادی مثـل  کلمات دارای اختالف میحیطه زرکشی قرائات را در ، بر این اساس

، : قرائـاتکند گونه معرفی می را ایندانش قرائات  اند. وی تری از قرائات ارائه کرده تعریف عامجاری  ابن
منجـد ، جـاری ابنکـه بـه ناقـل آن منسـوب اسـت ) قرآن و اخـتالف در آنعلم به کیفیت ادای کلمات 

 (.73ق:  7425، المقرئین و مرشد الطالبین
دمیاطی در تعریف قرائات نوشته است: قرائـات عبـارت اسـت از علمـی کـه از طریـق آن اتفـاق و 

ط بـه اختالف ناقالن کتاب الهـی در حـذف و اثبـات و حرکـات و سـکنات و سـایر مـواردی کـه مربـو
اتحـاف فضـالء البشـر ، دمیاطیشود ) از طریق شنیدن معلوم می، چگونگی تلفظ یا ابدال حروف است

 (.6ق:  7422، القراءات األربعة عشر یف
ت یـفیکعلـم بـه نگـارد:  در این زمینه می، دکتر محمد سالم محیسن از پژوهشگران معاصر قرائات

المغنـی ، ف الفاظ وحی در حروف است )محیسندای کلمات قرآن کریم از تخفیف و تشدید و اختالا
 (.7/40ق:  7470، فی توجیه القرائات العشر

 نویسد: دربارۀ معنای اصطالحی قرائت مرحوم عالمه معرفت می
ای از تـالوت قـرآن  گونـه م است و اصـطالحًا بهیرکقرائت همان تالوت و خواندن قرآن »

ای  گونه ه هرگاه تالوت قرآن بهکن معنا یهای خاصی است. بد ژگییه دارای وکشود  اطالق می
ه و یـی از قّراء معـروف ـ بـر پاکیند و برحس  اجتهاد کت یاکه از نص وحی الهی حکباشد 

« افتـه اسـت.یقرائت قرآن تحقق ، ه در علم قرائت شرط شده ـ استوار باشدکاصول مضبوطی 
 (.772: 7076، علوم قرآنی، )معرفت

بندی کرد که دانش قرائات در پی بررسی کیفیـت  گونه جمع وان اینت معانی اصطالحی قرائات را می
 تلفظ کلمات قرآن است که از ناحیه قاریان معروف قرآن به ما رسیده است.

 سه. قرائت شاذ در لغت و اصطالح

توان به تـک و تنهـا و  ازجمله می، معانی متعددی برای واژه شاذ بیان شده است، های لغت در کتاب
کمیـاب و پراکنـده کـردن ، پیچیده، (؛ مخفی775/ 0: 7454، معجم مقایی  اللغه، ارسف جدایی )ابن

 (.7/200: 7063، الماهر فی علوم اللغه و أنواعها، اشاره کرد )سیوطی
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/ 7: 7427، االتقان فی علوم القـرآن، سیوطی قرائتی که سند صحیح ندارد را شاذ دانسته است )همو
شـاذ ، اند: هر قرائتی که سندش متـواتر نباشـد ر نیا چنین بیان داشتهای از نویسندگان معاص (. عده266

القرائـات الشـاذة دراسـة ، یا سند صحیح منقطع )عـدوی، خواه سندش ضعیف باشد، آید حساب می به
 (.7/22: 7421، صوتیة و داللیة

زبـان  اند: قرائت شاذ قرائتی است که سند صحیح دارد و با یکـی از وجـوه برخی دیگر تصریح کرده
انـد  ولی مخالف مصحف است. دانشمندانی که چنین دیدگاهی دارنـد عبارت، عربی قابل توجیه است

منجـد ، جـاری جـاری )ابن (؛ ابن030/ 70تـا:  بی، مجموع فتـاوی ابـن تیمیـه، تیمیه تیمیه )ابن از: ابن
مرشد الوجیا إلی ال، (؛ مکی قیسی و ابوشامه مقدسی )ابی شامه76: 7425، المقرئین و مرشد الطالبین

 (712: 7310، علوم تتعّلق بالکتاب العایا
از علمـاء سـده نهـم در تعریـف قرائـات شـاذ و تفـاوت آن بـا قرائـات معتبـر ، ابن قاصح بغـدادی

نویسد: قرائتی که سندش صحیح بوده و مطابق با رسم مصاحف عثمانی بوده و با قواعد زبانی عربی  می
گانه صـحت قرائـت  ست و هر قرائتی که یک یا چنـد رکـن از ارکـان سـهقرائت معتبر ا، نیا سازگار باشد

مصـطلح االشـارات فـی القرائـات ، شود )ابن قاصـح بغـدادی شاذ محسوب می، مابور را نداشته باشد
 (.44: 7422، الاوائد المرویه عن الثقات

مردم مقبولیـت  گوید: قرائت شاذ عبارت است از قرائتی که بدون تواتر و استفاضه ناد ابن صالح می
 ( 7/200تا:  بی، فتاوی ابن صالح، دارد. نقل شده باشد )ابن صالح

قرائـاتی کـه موردپـذیرش ، نخسـت  طورکلی به دسته تقسیم کرده است: دسـته جنی قرائات را به ابن
سـایر قرائـات اسـت. وی تصـریح ، گانه است؛ دسـته دیگـر بیشتر قاریان است و آن همان قرائات هفت

المحتس  فـی تبیـین وجـوه شـواذ ، جنی نامند )ابن می« شاذ»گونه قرائات را  در زمان ما اینکند که  می
گانه شاذ  های هفت (؛ بر اساس این دیدگاه هر قرائتی غیر از قرائت7/3: 7470، القرائات و االیضاح عنها

 آیند. حساب می به
دانـد و خوانـدن قـرآن بـر  ا شـاذ میگانه ر های غیر از قرائات ده افرادی مانند قاضی عبدالفتاح قرائت

القرائـات الشـاذه و توجیههـا مـن ، دانند )قاضـی گونه قرائات در نماز و غیر نماز را جایا نمی اساس این
 (.3: 7457، لغت العرب

توان چنین گفت که قرائات شاذ با طریق نقـل قـرآن )تـواتر(  گذاری قرائت شاذ می در مورد علت نام
گوید: از رسم مصحفی که همـه در مـورد  کند و می جاری به آن تصریح می نمخالفت دارد. چنانچه اب
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القراءات الشاذة الـواردة ، کنانه اگرچه سند آن صحیح است )بنی، تخطی کرده است، نظر دارند آن اتفاق
 (.20: 7400، عن القراء العشرة منالتها وأثرها فی توجیه المعنی التفسیری

در طول تاریخ معانی متفـاوتی داشـته اسـت و ایـن امـر در ، ئاتدرمجموع اصطالح شاذ درباره قرا
ها مخالفـت و  البته نکته مشترک میان تمـام دیـدگاه، خورد بسیاری از اصطالحات دیگر نیا به چشم می

انـد و گروهـی  گانـه را مطـرح کرده گانـه یـا ده البته برخی مخالفت و تفاوت با قرائـات هفت، تفرد است
معیـار و اقسـام ، ر.ک: اسـدتاشاند ) المصحف را مالک شذوذ قرائت دانسـته مخالفت با قیاس و رسم

 (.74ش:  7031، قرائات شاذ
توان قبول کرد که قرائت شاذ در میان بسیاری از علمای قرائات به معنای فاصله گرفتن  طورکلی می به

 (.022: 7457، جمال القّراء و کمال اإلقراء، از قرائت جمهور است )سخاوی
های  هـا و دیـدگاه یان این بخش باید گفت درباره جایا بودن یا جایا نبـودن ایـن قرائـات بحثدر پا

هـای  نظران ارائـه شـده کـه در کتاب های آغازین اسالم تاکنون از سوی علماء و صاح  متفاوتی از سده
 تفصیل آمده است. علم قرائات به

 د. پدیده اختالف قرائات
بوده و ازنظـر نظـم و  ین اسالم و معجاه جاودان رسول خداسند حقانیت دین مب قرآنبدون شک 

از بدو ناول تاکنون در طول زمان موردتوجـه و عنایـت ویـژه  قرآنرو  مانند است. ازاین اسلوب کتابی بی
 مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بوده است.

ند و قرائتی کـه تنها یک قرائت داشت در مسئله اختالف قرائات شیعه معتقد است که پیامبر اسالم
امـام از کـه  گونـه نیا یـک قرائـت بـوده اسـت. همان، صورت وحی الهی بر حضرت نازل شده بود بر به
َ  ِمْا ِنْنبِب َواِمبب  َو لَ : »نقل شده است باقر َّ َواةِ  ِجبیاَّ َااِلْخبِتَنَف کبِى َّ َاْلُرْءنَ  َواِمٌب َن « ُت ِمبْا ِقَعبِ  َالبءُّ

راویان  ناحیهقرآن یکی است و از طرف یکی نازل شده و اختالف از »(؛ 2/605: 7014، کافی، )کلینی
 «است.

در ایـن زمینـه که قرآن بر هفت حـرف نـازل شـده اسـت.  باورنداهل سنت بر این  عموم، در مقابل
بـر هفـت حـرف بـر رسـول  قرآنکه  مبنی بر این، روایات متعددی در منابع روایی اهل سنت وجود دارد

 ا  ر إ  الوبه» ت. مانند حدیثی که از قول ابی بن کع  چنین نقل شده است:نازل شده اس خدا
یبه و الءجب   لر  جعءئی  فرا  له اّن   ةثت ال  ام  امییا منِ  الةجإز والشبی  الکعیبء و الغبنم و الجار
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، سـنن ترمـذی، )ترمـذی «الذی لب  یربءأ کتا با قب  قبا  یبا محمبب ا  الربءن  انبّ  نوب   بعةه امبءف
7450:0/734.) 

رسد که تنها طبری قری  بـه شصـت روایـت  ها روایت می گونه روایات در منابع اهل سنت به ده این
 (.7/05 ق:  7470، انیجامع الب، کند )طبری باره نقل می دراین

توان  روایات دال بر ناول قرآن بر هفت حرف گرچه دارای اشکاالت داللی و محتوایی است؛ اما می
کته استخراج کرد و آن این است کـه پیـدایش قرائـات متعـدد بـه دوران حیـات از مجموع روایات یک ن

 گردد. برمی رسول گرامی اسالم

 . عوامل اختالف قرائاتـه
حرکـت ، خالی بودن مصاحف از نقطه، اختالف ناقالن، ها عوامل گوناگونی ازجمله اختالف لهجه

 ف در قرائات گسترش یابد.و الف میانی و اختالف میان مصاحف عثمانی که باعث شد اختال
آن را ناد عثمان بردند ، که مصحف عثمانی آماده شد گاارش تاریخی حاکی از این است که هنگامی

ها دید و گفـت: اگـر  اید. وی اشتباهاتی در آن کرده  و او آن را مشاهده کرد و گفت: چه خوب و زیبا تهیه
داد و افـاود: عـرب  این اشتباهات رخ نمی، بود« یفثق»و نویسنده از قبیله « هذیل»امالءکننده از قبیله 

 (.02-00: 7450، کتاب المصاحف، خواند )سجستانی طبق زبان مادری آن را درست می
توانسـت از ابتـدا آرزوی خـود را )اگـر  این است که آیا عثمان نمی، کند سؤالی که ذهن را درگیر می

، داد( محقـق کنـد این اشتباهات رخ نمـی، بود« ثقیف»و نویسنده از قبیله « هذیل»امالء کننده از قبیله 
که به صالحیت و شایستگی آنان اعتراف داشت و یکی از مهمترین دالیل اختالف قرائـات را در  درحالی

 های بعد به وجود آورد. زمان
ها را به عـدد هفـت  سرانجام ابن مجاهد در قرن چهارم عدد قرائت، بعد از گسترش اختالف قرائات

قـراء »بعدازآن علمای دیگری بعد از ابن مجاهد قرائت سه تن دیگر را اضافه کردند و اصطالح  رساند و
 از این زمان به بعد رایج شد.« عشره

 و. تأثیر و نقش قرائات در تفسیر

 کنیم: در اینجا دو موضوع را بررسی می

 یک. جایگاه قرائات در تفسیر
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ات دو مقوله جدا از هم هستند. قرآن یکی است؛ اما قرائت قرآن همااد ناول قرآن است. قرآن و قرائ
کید دارنـد و قـرآن را واحـد و نـازل شـده از جانـ   قرائت ها متعددند و روایات معصومین بر این امر تأ

(؛ به همین علت است که توجه به قرائت قرآن و 7451/2/605، الکافی، دانند )کلینی خداوند واحد می
 ای در میان اندیشمندان برخوردار است. یگاه ویژهتصحیح آن و ضبط درست آن از جا

اخالقی و تفسیر تأثیر گذاشـته ، اعتقادی، های مختلف قرآن ازجمله فقهی اختالف قرائات در حوزه
 222عنوان مثـال آیـه  توان در تفاوت معنایی آیات مشـاهده کـرد. بـه است که یکی از این تأثیرات را می

محض انقطـاع دم یـا مشـروط بـودن بـه  مورد جواز وطی حائض به سوره بقره یک آیه فقهی است که در
 است.« حتی یطهرن»بنا بر اختالف قرائت در: ، غسل بعد از انقطاع

مبنـایش را دربـاره آن مشـخص ، هایی که الزم است مفسر پیش از پرداختن به تفسـیر فر  از پیش 
از مفسران تنهـا یـک قرائـت را مقبـول و شود. برخی  نوع قرائتی است که بر پایه آن قرآن تفسیر می، کند

سازند؛ اما تعداد زیادی از مفسران به  معتبر دانسته و تفسیر خویش را نیا تنها بر همین اساس استوار می
اند. البته همین عده نیـا رویکردهـای متفـاوتی در مواجهـه بـا قرائـات  های گوناگونی توجه داشته قرائت
 اند. داشته

 هت تفسیردو. اقسام قرائات از ج

 توان قرائات را به دو دسته کلی تقسیم کرد: می، با در نظر گرفتن نقش قرائات در تفسیر
هماننـد اخـتالف قـراء در چگـونگی ، های مختلفی که نقشی در تفسیر نـدارد دسته نخست: قرائت

و  تلفظ برخی حروف )مانند صراط با سین و صاد و صاد شبیه به زاء( و برخی حرکات )ماننـد ُخطـوات
، تسـهیل، تخفیـف، اماله -تقلیل-فتح، مقدار مّد ، ُخُطوات یا ساکن و مفتوح بودن یاءهای اضافه و...(

 غّنه و اخفاء.، هم ، جهر، تحقیق
دسته دوم: قرائاتی که منجر به تفاوت در معنی شده و در تفسیر تأثیرگاار است. مانند تفاوت در مفرد 

تفاوت در مذکر و مؤنث بـودن ، غای  و مخاط  بودن افعال تفاوت در، و جمع خواندن افعال یا اسماء
 های اعرابی است. اختالف حرکاتی که ناشی از تفاوت جایگاه، های افعال صیغه

 ز. گرایش تفسیری مذهب اعتزال
ه بـر یـکد معتاله است که با تیی از اصول عقاکی، ریازجمله تفس، نیم دیت عقل بر همه تعالیمکحا

ت  و مرام که با اصول مککردند  ر مییای تفس گونه ات قرآن را بهیآ، ل مخالفانیل دالن اصل و برای ابطایا
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 ش سازگار باشد.یخو
ه بر منطـق و اسـتدالل اسـت؛ یکت و تیعقالن، ق قرآنین و حقایه جوهره معارف دکست یدی نیترد

فراطـی آنـان بـه ش ایگـرا، سـازد ا مـییعه متمـایازجمله ش، اما آنچه معتاله را از دیگر مذاه  اسالمی
دیدگاه معتاله درباره تفسیر قرآن و حدیث از آغاز بـر اسـاس خردگرایـی اسـتوار  هات عقلی است.یتوج

بوده و رسالت تفسیر در نظر آنان تأویل آیاتی بوده است که با اصول خردگرایی آنـان همخـوانی نداشـته 
آنان گرچه تناقضی میان عقـل (. 744- 740: 7071، های تفسیر قرآن کریم شیوه، باشد )صاوی جوینی

بینند؛ اما معتقدند: کالم وقتی معنا دارد که قصد گوینده آن مشخص باشد و شـناخت قصـد  و نقل نمی
، میسر خواهـد بـود )ابوزیـد -که معرفتی عقلی است -گوینده قرآن )خداوند( پ  از شناخت صفاتش

استدالل به قرآن یا دلیل دانسـتن آن » نویسد: (. ابوزید می200: 7071، رویکرد عقالنی در تفسیر قرآن
آورد که  فقط بعد از شناخت متکلم با همه صفاتش از عدل و توحید ممکن است. عدل خداوند الزم می

او قبیح را برنگایند و به آن امر نکند و در خبر دادن دروغ نگوید و اگر همه ایـن مـوارد بـا دلیـل عقلـی 
کـه داللـت قـرآن جـا بـا  به جهت آن، بع دلیل عقل باشد ...خود قرآن نیا باید تا، شود محض ثابت می

طورکلی نقـل  نیاز به قرآن و به، شود شناخت عقلی پیشینی توحید و عدل و دیگر صفات خدا ممکن نمی
 (204- 200)همان: « تابع عقل خواهد شد

دفـاع ، دنویس د مطهری مییه شهکطور  همان، ل افراطیین تمایترین عامل ا د بتوان گفت: عمدهیشا
، آشنایی با علوم اسالمی، هود و نصاری باشد )مطهریی، صابئان، ها مانوی، ها از اسالم در مقابل دهری

توانـد توجیـه  را نمی  ن جماعـتیرهای خالف واقع ایولی اظهارنظرهای ناصواب و تفس، (760: 7066
 کند.

کنیم. معتاله وجود جن را  میهای تفسیری اهل اعتاال اشاره  برای شاهد مثال خود به یکی از گرایش
کنند و برخـی دیگـر  ار میکان، هییلی و تشبینه تمث، ات یک وجود واقعی استیات و روایتصریح آ ه بهک

رفتـه و بـه یکند؛ اما تأثیر آن را نپذ کلی نفی نمی وجود جن را به، تر است می معتدلکه کمانند زمخشری 
تـا:  بی، التفسـیر و المفسـرون، پـردازد )ذهبـی  مـی بـاره ح دراینیث صـحیـات و احادیه و تأویل آیتوج

بِ کرَایإِنَ ُه (. زمخشری با استناد به آی  7/067
َو َوقَ ُُ (؛ معتقد اسـت 21)اعراف/ ُث اَل تََرْوَنُهمْ یلُُه ِمْ  حَ یْم 

الکشـاف عـن ، دروغ گفتـه اسـت )زمخشـری، که دیدن جن ممتنع است و کسی که ادعای دیدن کنـد
 (.14: 2: 7451، تنایلحقائق غوامض ال

ه یاسـتعاره و تشـب، ش به مجـازیها از گرا استفاده آن، های تفسیری معتاله یکی دیگر از وجوه گرایش
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رده و بـه مجـاز و کـاز معنای ظـاهری آیـه عـدول ، دشان مطابق نباشدیه با اصول عقاکای  هیاست. هر آ
ُ اند. مانند آیه  ل روی آوردهیتمث  لَْسُت بَِربُکْم قرل

َ
اِهْدنرأ َِ (؛ از بـاب تمثیـل و تخییـل 712)اعـراف/ وا بىَل 

هایشـان بـه آن  است و معنای آن این است که برای آنا ادله ربوبیت وحدانیت خدا برپا داشته شده و عقل
، الکشاف عن حقـائق غـوامض التنایـل، اند )زمخشری گواهی داده و ضاللت را از گمراهی باز شناخته

سوی کسانی چون ابومسلم اصفهانی و قاضی عبدالجبار حمل بر مجاز شـده (. این آیه از 2/76: 7451
، و به معنای عهد خداوند از عقال و داللـت بـر ربوبیـت خداونـد دانسـته شـده اسـت )ر.ک: طبرسـی

(. شکی نـداریم 700تا:  بی، تنایه القرآن عن المطاعن، ؛ قاضی عبدالجبار4/057: 7012، البیان مجمع
در بهتـرین شـکل ، عی که در قرآن استفاده شـدهیع بدیر صنایه و سایتشب، هیناک، مجاز، که استعاره به این

ر یای درمانده شـویم و در تفسـ ه هر جا در فهم آیهکپذیریم  ن را هم نمییولی ا، خود استفاده شده است
م؛ ینـکشان حمـل  ات را بر معانی مجازییده و آیشکاز معنای ظاهری دست ، ل مواجه شدیمکآن با مش

ای اسـت کـه متبـادر بـه ذهـن اسـت.  حمل کردن لفظ بر معنای ظـاهری آیـه، ریرا اصل اول در تفسیز
ای  نـهیه قرککنیم  ی استفاده مییطور که در علوم ادبی و اصولی اشاره شده معنای مجازی را در جا همان
بر همین ، وند شودم درباره خدایا تجسیه یا اینکه حمل معنا بر ظاهر موج  قول به تشبیان باشد و یدر م

ُب  ه یل آیاساس آنچه را که در ذ ََ َخَذ 
َ
َْ أ ِ َِ   ِمْ  بَِ   کَوإ

َُ ُِْم  (؛ بـر مجـاز و 712)اعـراف/ َتُهمْ یاآَرَم ِمْ  ُظُهاوَِ
ه از ظهـور یـسخنی اشـتباه اسـت؛ چراکـه اخـذ ذر، ل استبعاد عقلییآن هم به دل، ردندکاستعاره حمل 

جاسـت  حاطـه قـدرت خداونـد اسـت و اسـتبعاد عقلـی در آن بیدر ا، آدم به هر طریقی که هست بنی
 (446: 7015، شناخت قرآن، )کمالی دزفولی

 ح. کاربردهای معتزله از استناد به قرائات شاذ

گانه در نماز و غیر  های هفت بنا بر دیدگاه غال  میان دانشمندان شیعه و اهل سنت استفاده از قرائت
، جواز قرائات سبع در نماز از منظـر فقهـای امامیـه، بدی و رضوی؛ فاکر می440آن جایا است )همان: 

توجه این است که قرائت نیا مانند روایت دارای شروطی برای پـذیرش اسـت کـه  (؛ اما نکته قابل7030
 یکی از این شروط صحت نقل است.

ر یبه آن در تفسـه استناد کبل، شود بطالن نماز می  تنها باعث نه، بر همین اساس استناد به قرائات شاذ
عنوان مؤید یا احتمـال تفسـیری آن را موردتوجـه  توان به هرچند گاهی می، قرآن هم دارای اشکال است

 کشـاذ تمسـ  به قرائت، شید خویای از موارد برای پیشبرد عقا قرار داد؛ اما پیروان مذه  اعتاال در پاره
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ند احصاء تمامی موارد آن مستلام پژوهشی هرچ، شود دست در ذیل ارائه می هایی ازاین کند که نمونه می
گسترده است؛ اما در این مقاله به چنـد نمونـه از کاربردهـای معتالـه در اسـتناد بـه قرائـات شـاذ بیـان 

 گردد. می

 یک. کاربرد کالمی

بیشترین کاربرد قرائات شاذ در این مکت  را ، ازآنجاکه معتاله در وهله اول یک مکت  کالمی است
 رد کالمی دانست. از باب نمونه موارد ذیل فراوان است.نیا باید کارب

ریلِ کَم اهلل ُ ُموَ  تَ ک  وَ ه ی. در آ7 تعـالی بـا حضـرت  (؛ که حاکی از سخن گفتن باری764)نساء /  م 
نه ، باشد« کلم»مفعول به برای « الله»را به فتح خواندند تا لفظ «  الله»برای مناه کردن ، است موسی

چنین شود که حضرت موسی با خداوند صحبت کرده است نـه  به موسی برگردد و معنا این لمکفاعل و ت
التفسـیر ، ؛ ذهبـی7/037: 7451، الکشاف عن حقائق غوامض التنایل، خداوند با پیامبرش )زمخشری

رو جریـان فکـری معتالـه محسـوب  (. البته زمخشری که جـاو افـراد میانـه7/061تا:  بی، و المفسرون
های تفسیری  را همان سخن گرفته است و معنای مجروح ساختن را جاو بدعت« کلم»عنای م، شود می
(. در حاشـیه تفسـیر کشـاف 7/037: 7451، الکشاف عن حقائق غوامض التنایل، داند )زمخشری می

اند؛ زیرا هر سـخنی حـاوی  تعالی را انکار کرده آمده است که برخی از معتاله اثبات سخن از ناحیه حق
توان چنین چیای را به خداوند تعالی نسـبت  صداهایی است که به جسمی وابسته است و نمی حروف و

َحاََّت  که خداوند متعال در سوره توبه شنیدن کالم خدا را به مشرکان هم نسبت داده است:  داد. درحالی
ت را بـدعت بـه جراحـت و مشـق« کلـم»رو نظر زمخشـری کـه تأویـل  (؛ ازاین6)توبه/ َم اهللَ  لَکْسَمَع ی

 سخن درست و از روی انصاف است )همان: پاورقی(.، تفسیری قلمداد کرده است
ِ ه یدر آ« غلف»ن در مورد واژه ی. همچن2 اٌف بَاْل لََعاَنُهُم اهللَ  ب

ُِمْ کَوقَارلُوا قُلُوُبَنار ُغلْ (؛ 77)بقـره/ ْفاِر
م قرائت شده است و بـر ایـن به ضمه ال« ُغُلف»، «غلف»کند که در آن واژه  زمخشری قرائتی را نقل می

ون الم کعنی بـه سـیور طبق قرائت مشهور؛ ک(. ظاهرًا واژه مذ7/77اساس جمع آن غالف است )همان: 
هـای  ه خداونـد دلکـشـود  چنـین می ده معتاله سازگاری ندارد؛ چراکـه معنـای آیـه اینیبا مذه  و عق

ن عامـل اصـلی ضـاللت و عـدم یـرنـد و ایبپذتوانند اسالم را  ه نمیکده است یای آفر گونه ان را بهیهودی
کننـد تـا بـه معنـای  آن را به ضمه الم قرائت می، یین معنایشان است. برای در امان ماندن از چن یابی راه

هایی برای فراگیری علـوم و دانـش هسـتند و  های ما ظرف گوید: دل هود مییعنی یغالف و ظرف باشد؛ 
 م.ینیاز هست بی امبریرش دعوت پیاز پذ، ها و معارف ن دانشیعلوم در آن جای دارد و ما به داشتن ا
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جای  ه ایـن عبـارت را بـهکـ.معتاله در مسئله خلق افعال بندگان به قرائت عمرو اسود تمایل دارند 0
 ِص
ُ
رءُ یأ َِ

َ
صِ »(؛ 706)اعراف/  ُب بِِه َمْ  أ

ُ
َسارءیأ

َ
جای صـیغه مضـارع  انـد؛ یعنـی بـه را خوانده« ُب بِِه َماْ  أ

انـد. از میـان قاریـان  گرفته« سـوء»صیغه مفرد مذکر غائ  از ماضـی از مـاده ، «شاء»م وحده از متکل
دانـد  هرچنـد ابـوعمرو دانـی ایـن قرائـت را صـحیح نمی، گانه حسن بصری چنین قرائتـی دارد چهارده

ابن عطیـه عـالوه بـر حسـن (؛ 2/64: 7422القراءات االربعه عشر  یاتحاف فضالء البشر ف، یاطی)دم
المحـرر ، هیـبصری و عمرو بن فائد این قرائت را به طاووس بن کیسان نیـا نسـبت داده اسـت )ابـن عط

صورت اساء  نویسد: حسن و عمرو اسود اشاء را به در روح المعانی می یآلوس(. 2/647: 7470، ایالوج
، یتند )آلوسـر صـحت آن هسـکمن یاند و بعض نیا نسبت داده ید بن علیاند و این قرائت را به ز خوانده

(. ظاهر کالم آلوسی ایـن اسـت کـه برخـی منکـر صـحت 3/16تا:  بی، ر القرآنیتفس یف یروح المعان
 نه منکر صحت قرائت.، نسبت این قرائت به زید هستند

ن قرائت گرایش ینویسد: معتاله از دو جهت به ا ( می046ه )م یدر بررسی داللت دو قرائت ابن عط
از جهت آفرینش افعال انسان )که  یگرید )که از اصول معتاله است( و دیعاز جهت انفاذ و یکیدارند. 

د: یـگو یست. ابو عمـرو دانـین یتعال یاز خدا یچ فعلیه هکنیمعتاله است( و ا یرکن نیا از اصول فیا
رده کـنبوده. و یادآوری  یارکست و عمرو بن فائد هم مرد درستیح نین قرائت از حسن و طاووس صحیا

بـر او  یو برشمرده است سپ  عبدالرحمان مقبـرکیبار خوانده و ن نه آن را یکییان بن عیسفه ابو حاتم ک
گاه  یادیتاخته و فر دانم و متوجه نبودم ازآنچـه  ان در جواب گفته نمییرده است و سفکبر او زده و او را آ

و ، افراط استابن عطیه گوید: این (؛ 2/647: 7470، ایالوجالمحرر ، هیگویند )ابن عط اهل بدعت می
چنین تفسیری ناشی از تعص  دینی و پنداری است که جدا شدن از مبانی فکـری معتالـه را غیـرممکن 

 همان(، داند )ابن عطیه می
انـد کـه عـذاب خداونـد  درصدد توجیه این مسئله بوده، گویا کسانی که دست به چنین قرائتی زدند

شده و درواقع با اعمال خویش عـذاب را بـرای  ها شود که خودشان مرتک  زشتی گیر کسانی می گریبان
نه اینکه خداوند متعال هر که را بخواهد عذاب کند؛ زیرا خداوند متعـال اعمـال ، اند خودشان مهیا کرده

بندگان را به خودشان واگذاشته است. چنین توجیهی با منش فکری معتاله هماهنگ اسـت. زمخشـری 
در توجیه آیه بدون اینکه دست از قرائت ، نسبی برخوردار است که نسبت به بسیاری از معتاله از اعتدال

کند که بـا مبـانی فکـری ایـن  آیه را مطابق همان قرائت مشهور دانسته و تفسیری ارائه می، مشهور بردارد
صِ  جریان نیا هماهنگ باشد.

ُ
رءُ یأ َِ

َ
یعنی عذاب من از آن کسانی اسـت کـه (؛ 706)اعراف/  ُب بِِه َمْ  أ



 

 
 

231 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 رآن و حدیثمجتمع آموزش عالی ق

 

 900-966:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 تحلیل استناد معتزله به قرائات شاذ 

 و همکاران عبدالله جبرئیلی

ها به خـاطر وجـود مفسـده جـایا  کمت بر من واج  شده باشد که عذابشان کنم و بخشش آنبنا بر ح
 (.2/760: 7451، الکشاف عن حقائق غوامض التنایل، زمخشرینباشد )

4.  ََبَِربِّ الَْفلَِ  ِم  ََشِّ َمر َخل َُ ُعو
َ
ان عمـوم یـای م ه تفـاوت عمـدهکـ(؛ روشن اسـت 2-7)فلق/ قُْل أ

ه کـح دارد یه دوم از سوره فلـق کـه تصـریر است؛ اما در آیننده خیه خدا آفرکست ین مسلمانان و معتاله
داننـد  اند و شأن خداوند متعال را از آن مناه می ن را نپذیرفتهیخدا خالق شر هم هست. برخی از معتاله ا

راب واژه کنند. این گروه بـا تغییـر در اعـ ه بدی و افعال شر را به خدا نسبت دهد را مفتضح میک یسکو 
ما  َِش  مار »اند که جاو قرائات معتبر و مشهور نیست. برای فرار از عبارت  به قرائتی تمسک جسته« شر»

دو قرائت از آنان گاارش شده است. یک قرائتـی کـه بـه عمـرو بـن فایـد ، که قرائت مشهور است« َخلََ  
از شری کـه او نیافریـد. ، برم اه می؛ یعنی بگو به پروردگار فلق پن«م  ٍَش  مر خل »، نسبت داده شده است

از شر آنچه آفریـده شـد. هـر دو ایـن قرائـات را « م  َِش  مر ُخلَِ  »قرائت دوم که قائل آن مشخص نیست 
را بـه « ما  ٍَش  مار خلا »( قرائـت نخسـت 046ه )م ین عطاب( نقل کرده است. البته 015خالویه )م  ابن

گوید: عمرو بـن  قرائتی مردود و باطل دانسته است. او مینسبت داده است و آن را  ید بصریعمرو بن عب
ن یکه ا، یبر نف« من شر ما خلق»اند  خوانده، آفریند ه معتقدند خدا شر نمیکان یاز معتال ید و بعضیعب

، هیـ)ابـن عط« چیا اسـت خـالق همـه یتعـال یده باطل است. خـدایبر عق یمردود است و مبتن یقرائت
 (.007/ 0: 7470، ایالمحرر الوج

روشن است که بر اساس هر دو قرائت شاذ استناد آفرینش شر از خدا منتفی شده و چنـین تـوجیهی 
 با تفکر خردگرایی افراطی معتاله سازگار است.

اهِ   َف کقُْل فرماید  .زمخشری ذیل آیه آخر سوره رعد که خداوند می0 َِ ْم َو َماْ  کنَ یاِ  َو بَ یاَدا بَ یبِارهلل ِ 
کنـد کـه در  قرائتی را نقل می، ای به قاری خاصی بکند که اشاره (؛ بدون این40)رعد/ َتربکلْ ِعنَد ُ ِعلُْم ا

در ایـن صـورت شـاهد تنهـا ، صورت جار و مجرور خوانده شـده اسـت به« َتاربکَو َمْ  ِعنَد ُ ِعلُْم الْ »آن 
، لتنایـلالکشاف عـن حقـائق غـوامض ا، زمخشریخداوند خواهد بود که علم کتاب از ناحیه اوست )

(؛ این قرائت شاذ نیا بیانگر یک امر اعتقـادی بـوده و کـاربرد کالمـی دارد )ر.ک: 006/ ص 2: 7451
 (.47ش:  7037، دیدگاه زمخشری در مورد قرائات، مرتضوی و طی  حسینی

نُفِساکلََقاد جارءَ .یکی دیگر از مـوارد اسـتناد زمخشـری بـه قرائـت شـاذ آیـه 0
َ
ََساوٌل ِما  أ  مکم 

به فتح فاء یعنـی اشـرف و افضـل ، کند نقل می است که زمخشری قرائتی از رسول خدا (727)توبه/
(. بـر اسـاس ایـن قرائـت 020/ 2: 7451، الکشاف عن حقـائق غـوامض التنایـل، زمخشریشماها )
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کوشد این مطل  را با  لذا می، زمخشری طبق مبانی معتاله معتقد است که پیامبر باید افضل مردم باشد
اشـمونی شـافعی ایـن قرائـت را غیـر صـحیح دانسـته اسـت یک قرائت شاذی تقویـت کنـد. استناد به 
 (.27: 7422، ان الوقف و االبتدایب یمنار الهدی ف، )اشمونی

 دو. کاربرد فقهی

 برخی از موارد ازجمله موارد ذیل استناد به قرائات شاذ ناظر به مسائل فقهی است.
 د: فرمای . آیه حد سرقت: خداوند متعال می7

َ
َِقَُة فَرْقَطُعوا أ ر رَُِق َو الَس 

(؛ کـه 07)مائده/...ُهمریدِ یَو الَس 
یب  الیبیا الیمینا »گونه تفسیر کرده است:  زمخشری آیه را این  بلی  قبءاتة نعبالوبه: و السبارقإ  ، و أر

معنـای زمخشری در تفسیر کشاف کلمه ایدیهما را بر اساس یک قرائت بـه « والسارقا  فاقطةإا أیمانِ 
، الکشـاف عـن حقـائق غـوامض التنایـل، کنـد )زمخشـری دو دست راست مرد و زن سارق تفسیر می

این در حالی است که برخی از مفسران ازجملـه فخـر رازی چنـین قرائتـی را باطـل (؛ 602/ 7: 7451
/ 77: 7425، مفاتیح الغی ، دانند )فخر رازی دانسته و اختصاص قطع ید به دست راست را صحیح نمی

000.) 
2 . َْنُفس

َ
معتاله ایـن آیـه را نیـا بـه « برسانید. خود را )یکدیگر را( به قتل»(؛ 04)بقره/ مْ کفَرْقُتلُوا أ

خوانده است. به این دلیل که صدور اجازه قتل نف  از جان  خداوند متعال جـایا « اقیلوا»نقل از قتاده 
 (.7/452: 7064، الجامع الحکام القرآن، نیست )قرطبی

0.یر أَ ی ِ ِ ی بُ یَ وت ر غَ یَ  آَمُنوا اَل تَْدُخلُوا بُ یَهر اَل  لَِهرکوت ُْ
َ
نُِسوا َوتَُسلِ ُموا لََعَ أ

ْ
(؛ زمخشـری 21)نـور/ ْم َحََّت  تَْسَتأ

(. بـر 0/221خوانده است )همان: « تستاذنوا»صورت  را به« تستانسوا»کلمه « ابی»در قرائت شاذی از 
 نه کسی گرفتن اجازه است و صرف استیناس کافی نیست.اساس این قرائت شرط ورود به خا

ِ  آیه روزه است، توان در اینجا برشمرد .یکی دیگر از مواردی که می4 ٌة َطَعارُم یاُقونَاُه فِدْ یطِ یَ  یاولَََعَ اَل 
بـاب ، «یطوقونـه»صـورت  را به« یطیقونـه»(؛ صاح  تفسیر کشاف قرائـت کلمـه 774)بقره/ نیٍ کِمْس 

(؛ و آن را به معنای طاقـت یـا بـه 7/226از ابن عباس روایت کرده است )همان: « طوق»تفعیل از ماده 
که روزه برایشان سختی  یا این، هاست معنای قالده گرفته است؛ یعنی کسی که روزه گرفتن فوق طاقت آن

 نند.فدیه پرداخت ک، جای روزه گرفتن توانند به می، ای بر گردنشان باشد دارد و همچون طوق یا قالده

 سه. کاربرد تفسیری

ویژه تفسیر الکشاف برای کاربردهای تفسـیری بسـیار مـورد اسـتناد  قرائات شاذ در تفاسیر معتاله به
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 توان به موارد زیر اشاره کرد. قرارگرفته است. ازجمله می
َمر در آیه ، را به قرائت نص « العلماء»را به قرائت رفع و « الله».زمخشری لفظ جالله 7 ََش اهللَ  خیْ إَِن 

روایـت کـرده « ترسـند. تنهـا دانشـمندان از او می، از میان بندگان خـدا»(؛ 27)فاطر/ ِمْ  ِعَبرِر ِ الُْعلََمرءُ 
ترسد(. این قرائت  تنها خدا از علما می، شود )از میان بندگان خدا است که معنای آیه در این صورت می

گویـد: خشـیت در  می قرائـتخشری در توجیه ایـن منسوب به عمر ابن عبدالعایا و ابوحنیفه است. زم
الکشـاف عـن حقـائق ، دارد )زمخشـری این آیه استعاره است؛ یعنی خداوند آنان را بـارگ و نیکـو مـی

 (.0/705: 7451، غوامض التنایل
شـمارد  مرحوم خویی چنین قرائتی را جاو قرائات موضـوعه و مجعولـه دانسـته و آن را ناجـایا برمی

عالمه معرفت نیا این قرائت را قرائتی ملحون دانسته و  (؛761: 7030، فی تفسیر القرآنالبیان ، )خویی
التمهیـد فـی علـوم ، کنـد )معرفـت تالش زمخشری و دیگران را در راستای توجیه این قرائت قلمداد می

 (.2/40: 7077، القرآن
حقـائقی مهـم ، ملیدانـد )عـا عالمه سید جعفر مرتضی عاملی نیا این قرائت را از اساس خطـا می

نیا این قرائـت را غیـر صـحیح « اشمونی»(. از دانشمندان اهل سنت 220: 7010، پیرامون قرآن کریم
 (.27: 7422، ان الوقف و االبتدایب یمنار الهدی ف، دانسته است )مونی

رسـد؛ امـا ازآنجاکـه  بـه نظـر می صـحیح، گفتار بارگانی که چنین قرائتی را خطا و ناصواب دانسته
در مقام توجیه قرائت منتس  به وی چنین تفسـیری ، خشری در مسلک فقهی پیرو فقه ابوحنیفه استزم

تـا بتوانـد ، سوی یک معنای استعاری منصرف ساخته اسـت از آیه ارائه کرده و آیه را از معنای حقیقی به
 توجیهی برای این قرائت بیان کرده باشد.

ِ  کیِج  ْوَم ُننَ ََاْل .زمخشری در تفسیر خود آیه 2 ولـی »(؛ 32)یـون / ة  یاآ کوَن لَِماْ  َخلَْفاکاِِلَ  کبَِبَدن
را به قرائت ابن سـمیقع حـرف « تا عبرتی برای آیندگان باشی!، دهیم بدنت را )از آب( نجات می، امروز

« خلفــک»صــورت )ح( و حــرف )ل( را در  صــورت غیــر معجمــه یعنــی به را به« ننجیــک»)ج( را در 
را « ببـدنک»کنـد کـه وی  ست. همچنین در این آیه قرائت ابوحنیفه را نقل میصورت مفتوح خوانده ا به
نویسد: ایـن قرائـت دو  آنگاه در توجیه این قرائت می، به صیغه جمع خوانده است« بابدانک»صورت  به

رساند کـه  در این صورت جمع آمدن این واژه می، تک اعضاء بدن باشد که مراد تک توجیه دارد: اول این
کـه منظـور تمـام  افکنیم و توجیـه دوم این دهیم یا به سمت ساحل مـی عضاء بدن وی را نجات میتمام ا

شد )ر.ک:  ها میان مردم ظاهر می گویا او همواره همراه با این زره، هایی باشد که فرعون بر تن داست زره
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ماننـد ( دور نیست که چنین تـوجیهی 2/067: 7451، الکشاف عن حقائق غوامض التنایل، زمخشری
 مورد پیشین برای صحه گذاشتن بر قرائت شاذ ابوحنیفه باشد.

َِ   کوََجرَءْت سَ .نمونه دیگر از استفاده زمخشری در استناد به قرائات شاذ آیه 0
ْ
(؛ 73)ق/ َرةُ الَْمْوِت بِرَل

عود بـه را به قرائت ابوبکر و ابن مس« رسد حق فرامی سکرات )و بیخودی در آستانه( مرگ به، و سرانجام»
َِ   بِرلَْمْوتِ کوََجرَءْت سَ این صورت 

ْ
(. این قرائت گویـای ایـن مطلـ  4/076خوانده است )همان: َرةُ اَل

در ایـن صـورت بـاء ، است که سکرات حق است و بر اساس حکمت بوده و برای انسان حتمـی اسـت
 بالموت برای تعدیه یا برای معیت است )همان(.

ر ِمْ  َُتْتَِهارَفَنرَرا.زمخشری در تفسیر 4 َُ /فخاطبهـا مـن »هـای آیـه را  (؛ یکـی از قرائت24)مـریم
(؛ چنین قرائتی عالوه بر بیان تفاوت لغوی خطاب و نداء و نکـات 72/ 0همان: ذکر کرده است )« تحتها

 توانند گویای تفنن در تعبیر نیا باشد. می، تفسیری آن

 نتیجه
طور ویـژه  از باورهای ذهنی مفسران بوده اسـت. بـه تفسیر قرآن در طول تاریخ متأثرگرایش کالمی 

 های وی از آیات قرآن داشته است. های کالمی هر مکتبی تأثیر زیادی بر برداشت اندیشه
ای از موارد بـرای بـه اثبـات نظـرات خـاص خودشـان و رد نظـرات  جریان فکری معتاله نیا در پاره

صـورت افراطـی بـر  بهگاهی اند. این گروه که  ردهقرآن را بر اساس مبانی فکری خویش تفسیر ک، دیگران
انـد و  اند را توجیه کرده های عقلی خویش یافته ظاهر برخالف دیدگاه آیاتی که به، خردورزی اصرار دارند

از احتماالت مختلف تفسیری آنچه با عقایدشان سازگار بود را برگایدند و بعضًا برای به کرسی نشـاندن 
 اند. قرائات شاذ شده نظرات خویش دست به دامان

بسـیاری از ، استفاضه و مقبولیت میـان مـردم برخـوردار نباشـد، قرائت شاذ قرائتی است که از تواتر
گانـه مشـهور را شـاذ  فاقد سند و یا مغایر بـا قرائـات هفت، پژوهشگران قرائات مغایر با رسم المصحف

 اند. دانسته
استناد به قرائات ، اند ه و به قرائت شاذ تمسک کردهدر برخی از آیات معتاله قرائت مشهور را رها کرد

فقهـی و تفسـیری از اهمیـت بیشـتری ، شاذ کاربردهای متعددی دارد که از ایـن میـان کـاربرد کالمـی
 برخوردار است.

رویکـرد معتـدلی در ایـن زمینـه ، شـود زمخشری که جاو پیروان این مکت  اعتقادی محسوب می
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های افراطـی را  رائت شاذ را مردود دانسته است و برخی از توجیهات معتالیای از موارد ق داشته و در پاره
همه او نیا در موارد چندی دست به دامان قرائات شاذ  بااین، های تفسیری معرفی کرده است جاو بدعت
 شده است.
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 . ق  ه 7474، روت: چاپ سومیب،  دار صادر -عیو التوز

 م. 7310بیروت: ، دار صادر، المرشد الوجیا إلی علوم تتعّلق بالکتاب العایا، ابی شامه (72
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 ش. 7031
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 ق. 7400، توجیه المعنی التفسیری
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7060. 
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 ق. 7470، قاهره: چاپ دوم-بیروت، االزهری 
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