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Abstract 

The topic of the foundations of recitation [qira’t] in exegesis is one of the important 

issues of the sciences of recitations [qira’at] and interpretation, which has been one of 

the concerns of scholars and specialists of both sciences for a long time ago. Before 

starting exegesis, the interpreters of the Holy Quran inevitably must also choose one or 

more bases in this regard and base their exegeses on it/them. The research method in 

this article is descriptive-analytical using library resources/desk research. However, 

Sheikh Tusi considers recitations [qira’t] to be the prevalent recitations [qira’at]. Same 

like, he accepts the basic diversity of recitation [qira’t] in the Quran from the 

companions of the Holy Prophet (P); the seven reciters [qurra’] and other reciters. Based 

on the studying Sheikh Tusi's exegesis of Al-Tibyan [= Clarification] based on four 

criteria, he separates the valid recitations [qira’at] from the invalid ones. Sheikh Tusi 

accepts only those recitations [qira’at] that are compatible with the definite rules and 

principles of the Arabic language, syntax, and morphology, and recitations [qira’at] that 

are not compatible with these rules are rejected. So, he does not accept the irregular 

[shazz] recitation [qira’t]. Same as if a specific recitation [qira’t] forbidden by the 

authentic hadiths of Infallible Ones (A.S), it will undoubtedly be invalid and inaccurate 

and reading [tilawat] Quran on the base of such recitations [qira’at] is not permitted. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

مبانی قرائی در تفسیر التبیان شیخ طوسیمبانی قرائی در تفسیر التبیان شیخ طوسی
  

8تهرانی یمحمد امین - 0محمد شفیع دار
 

 چکیده

موردتوجـه  بحث مبانی قرائی تفسیر از مسائل مهم دانش قرائات و دانش تفسیر است کـه از دیربـاز
علماء و دانشمندان هر دو علم قرارگرفته است. مفسران قرآن کریم قبل از ورود به تفسیر نـاگایر بایـد در 

روش تحقیق در مقاله حاضر  .این زمینه نیا به یک یا چند مبنا برسند و تفسیر را بر اساس آن بنیان نمایند
هرچند شیخ طوسی قرائت را بـه قرائـات رایـج  ای است. توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه

قراء سبعه و دیگـر قاریـان قبـول ، داند؛ اصل گوناگون قرائت را در قرآن از اصحاب نبی مکرم روا می
قرائـت معتبـر را از نـامعتبر ، کند. بر اساس بررسی در تفسیر التبیان شیخ طوسی بر پایه چهار مالک می
نحـو عربـی و ، پذیرد که با قواعد و اصول قطعی و مسلم لغت را می داند. شیخ طوسی تنها آن قرائتی می

پذیرد و اگـر  صرف سازگار باشد و قرائتی که با این قواعد سازگار نباشد؛ مردود است و قرائت شاذ را نمی
آن هـم بـدون ، قرارگرفتـه باشـد قرائت مخصوص که بر اساس احادیث معتبر مورد نهی معصـومین

خواهد بود. قرائت مخالف خط مصحف مرسوم نامعتبر است و تالوت قرآن کـریم شک نامعتبر و ناروا 
 هایی صحیح نیست. به چنین گونه قرائت

 التبیان فی تفسیر القرآن.، شیخ طوسی، مبانی قرائی تفسیرقرآن، تفسیر، قرائت،  واژگان کلیدی:

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ و  50/72/7033 تار  .76/54/7455 :پذیرشتار
 mohdsdar070@gmail.com: )نویسنده مسئول( علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه)پاکستان(دانشجوی سطح چهار  - 1

 Amini60@cmail.ac.irاستادیار جامعه المصطفی العالمیه:  - 2



 

 

 

 916-905 :، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 لتبیان شیخ طوسی مبانی قرائی در تفسیر ا

 محمد شفیع دار
 محمد امینی تهرانی

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

246 

 مقدمه

ه هر مفسـری بایـد بـه آن ملتـام تعیین مبانی قرائی در قرائت قرآن کریم از مهمترین اصولی است ک
باشد. شیخ طوسی نیا مانند سایر مفسران چندین مبنا از مبانی قرائی تفسیر قرآن کریم را موردتوجه قرار 

اعتمادترین قرائت؛ مبنای سوم:  ترین قرائت؛ مبنای دوم: قابل داده است. مبنای اول: معتبرترین و صحیح
احرف سبعه؛ مبنای پنجم: حجیت قرائـات قـرآن کـریم؛ مبنـای تواتر قرائات قرآن کریم؛ مبنای چهارم: 

 ششم: قرائات قرآن کریم و عدم تحریف ان.
ای در تفسـیر  کننده واضح و روشن است برداشت مفسر قرآن در هر یک از این شش مبنا نقش تعیین

 وی از آیات قرآنی خواهد داشت.

 شناسی مفهوم

 . مبانی1

 الف. معنای لغوی
اند  پایـه و ریشـه دانسـته، اسـاس، بنیـان، شـالوده، ی را جمع مبنا بـه معنـی بنیـادشناسان مبان لغت
داننـد  اسـاس و مبنـای کتابـت را حـروف می، جهت (. بـدین۱۷۷۰۸/ ۱۲: 7010، نامـه لغت، )دهخدا
بیان شده که )کثرة المبانی تدل علی ، شناسی حروف (؛ و در مفهوم770/ 7تا:  بی، البیان مجمع، )طبرسی

عنوان اصـل و پایـه در  ( که نشان از نقش حروف به074/ 6: 7014، جوامع الجامع، معانی؛ هموکثرة ال
 توسعه و گسترش معانی دارد.
 ب. معنای اصطالحی

تقریبـًا تعریفـی مسـاوی از آن در میـان محققـان و « مبانی»در حال حاضر با توجه به معنای لغوی 
های  گرچه در نوع مبانی دیدگاه، نظر وجود دارد تفاقپژوهشگران شهرت یافته است و درباره تعریف آن ا

ای  اند که در شکل و هیئـت مجموعـه اعتقادهای اساسی، علم طورکلی مبانی هر مختلفی وجود دارد. به
بخشی از اصول تصدیقی آن دانش را تشکیل داده و مبادی موضوع آن علم معـروف و مشـهور ، از قضایا

-۹۷/ ۱: 7471، شـرح منظومـة، ا برقرار و پابرجا هستند )سـباواریه شوند و مسائل آن دانش بر آن می
در علم تفسـیر قـرآن کـریم بـر اثـر  .الزم و مسلم است، وجود مبانی برای هر علمی امری طبیعی(. ۹۹

، تر اسـت ها مهم تر و بحث در مورد آن الزم، ارزش و اهمیت این علم ازنظر موضوع و غر  و فایده آن
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ای بـه تفسـیر  شـده در طول تاریخ تفسیر همواره بر اساس مبانی از پیش پذیرفتهاز همین جهت مفسران 
جماعتی از مفسران با پذیرش آن بـه تفسـیر روی ، گانه قرائات هفت اند. پیرامون تواتر پرداخته قرآن کریم

وی آورده به استنباط احکام و معارف از ایـن قرائـات ر  های سبعه  آوردند و درنتیجه با توجه به همه قرائت
اثر اخـتالف ، )الدوسریکم حجت الهی تلقی کردند  پروردگار عالم یا دست و تمامی قرائات را مقصود

گانه را منکر  برخی دیگر حجیت قرائات هفت، در مقابل(. ۲۷/ ۱: 7426، القراءات فی االحکام الفقهیه
تفسـیر ، ؛ طیـ ۲۸/ ۱: 7425، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، )بالغی رایج و رسمی قرائتتنها ، شده

، شناسی تفسیر قرآن روش، )رجبی یا هر قرائتی را که اعتبار آن ثابت شود(؛ ۲۷/ ۱: 7010، اطی  البیان
 .حجت و معتبر شمردند(؛ ۷۱ـ  ۰۱/ ۱: 7070

 . قرائت2

 الف. معنای لغوی
، فارس د )ابنکردن دار داللت بر معنای جمع« قرأ»و جمع آن قرائات است. « قرأ»از مصدر ، قرائت

اعم ، شود طور عام اطالق می قرائت معمواًل بر خواندن به : ذیل ماده قری(.7454،   اللغهیمعجم مقائ
که خواندن با فهم و درک همراه باشد یا خیر؛ خواندن با شرایط و آداب خاص مورد تأکید در شرع  از این

ش منجر شود یـا در حـد ادای الفـاظ صورت پذیرد یا بدون آن؛ خواندنی که به عمل و کاربست محتوای
 (.767: 7010، مفردات الفاظ القرآن، باقی بماند )راغ  اصفهانی
 ب: معنای اصطالحی

ف راء از نظر قـراء عبـارت از یسر قاف و تخفکقرائت به »ای انصاری درباره قرائت گفته است: یرکز
صـورت  ا بهیـوت برگـاار شـود و صورت تـال ه قرائت بهکم قرائت شود؛ اعم از آنیرکه قرآن کن است یا

، )تهـانوی فـاروقی« ردیـانجـام گ -افت از بارگان و اسـتادان قرائـتیری و دریق فراگیعنی از طری)ادا(؛ 
 (.7707/ 0: 7360، ّشاف اصطالحات الفنونک

ها عبـارت از اخـتالف مربـوط بـه الفـاظ و  قرائت»رده است: کن گونه تعریف یرا بد  شی قرائتکزر
ل یـهـا از قبت آنیـفیکلمـات قـرآن کـریم و کن اختالف در رابطه با حروف و یه اکست عبارات وحی ا

البرهـان فـی ، )زرکشـی« ها از طرف قاریان قرآن کریم حکایت شده اسـتف و امثال آنید و تخفیتشد
 (.07/ 7: 7470، علوم القرآن

ت ادای حروف یفیکبه  ها عبارت از علم قرائت»طور بیان کرده است:  در مورد قرائت این، جاری ابن
بـه راوی و ناقـل آن منسـوب ، ه در آن گفتـه شـده اسـتکـاختالفـی ، تیفیکن یقرآن کریم و اختالف ا
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رده کـه آن را نقـل و بیـان کسی کن اختالف را به یشود؛ یعنی ا طور گفته می ؛ به عبارت دیگر این«است
 (.0تا:  بی، القراءات العشر یالنشر ف، الجاری دهند )ابن نسبت می، است

 ترین قرائت نزد شیخ طوسی مبنای اول: معتبرترین و صحیح

صـورت اجمـال  به، «التبیـان فـی تفسـیر القـرآن»سـنگ  مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تفسیر گران
انـد. وی در جاهـای مختلـف ایـن تفسـیر خصوصـیات و  اختالف قراء در متن قرآن مجید را قبول کرده

توان بـه قواعـد و  های انجام گرفته می بیان کرده و با توجه به بررسی های قرائت صحیح و معتبر را ویژگی
بعضـی را معتبـر و ، شـده هـای نقل یافت که مرحوم شـیخ طوسـی در داوری میـان قرائت اصولی دست

دانـد. شـیخ  داند و یا قرائتی را بر دیگر قرائت صحیح می صحیح و بعضی دیگر را نامعتبر و ناصحیح می
 کند: عتبر و صحیح چهار نوع مالک در شرح ذیل بیان میطوسی برای قرائت م

 مالک اول: سازگاری با قواعد لسان عربی

کند کـه بـا قواعـد و اصـول قطعـی  شیخ طوسی در موارد اختالف قرائت صرفًا آن قرائتی را قبول می
 شمارد. صرف و نحو عربی سازگار باشد و قرائتی که با اصول موافق نباشد؛ مردود می، لغت
ََْسلْنرر آیه شریفه  د  .7

َ
َ ِّ بَشِ   إِن ر أ

ْ
َحِ یا  َو نَذِ یبِرَل

ْ
ْصحرِب اِج

َ
(؛ عموم 773)بقره/ مِ یرا  َو ال تُْسَئُل َعْ  أ

ال »انـد و از قـراء سـبعه فقـط نـافع  ال نفی و فعل مجهول مفرد مخاط  و مرفوع خوانده« ال تُْساَئُل »قراء 
، السـبعه فـی القرائـات، انـد )ابـن مجاهـد و مجـاوم خواندهال نهی و فعل معلوم مفرد مخاط  « تَسئل

کند؛ یکی ابی بن کعـ  و دیگـری  (. شیخ طوسی در این آیه شریفه دو قرائت را ذکر می763/ 7: 7455
قرائـت « و ل  تُسَئَل »قرائت کرده است و عبدالله بن مسعود « ومر تُسَئُل »عبدالله بن مسعود؛ ابی بن کع  

َِحا»این جمله کرده است. شیخ طوسی 
ْ
ْصاحرِب اِج

َ
گونـه  را حـال گرفتـه و معنـا آیـه این« مِ یَو ال تُْسَئُل َعْ  أ

در آن حال کـه از دوزخیـان از تـو پرسـش ، دهنده و بیم دهنده فرستادیم ما شما را بشارت»خواهد بود: 
یـن سـه دال اگرچه ا« لن»، «ما»، «ال»مثاًل ، حروف و ادات عربی در کاربرد یکسان نیستند« شود. نمی

پـ  بـر ایـن ، شـود شـروع نمی« مـا»و « لـن»ولی مسئله این است که جمله حالیه با ، کنند بر نفی می
التبیـان فـی ، داند )طوسـی شیخ طوسی قرائت ابی بن کع  و عبدالله بن مسعود را صحیح نمی، اساس

 (.400/ 7تا:  بی، تفسیر القرآن
2.  کحْ َو ْل ِ

ْ
ن ُل اَْلِ ُْ

َ
(؛ شیخ طوسی در این آیه شریفه قرائـت حسـن بصـری را 41)مائده/  لیْم أ

بـر ایـن ، شـمارد قرائت کرده است. وی این قرائـت را رد و نادرسـت می« َاهُل ااَلنجیل»کند که  ذکر می
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، التبیان فی تفسـیر القـرآن، شود )طوسی شناخته نمی« افعیل»ای در زبان عربی بر وزن  اساس هیچ واژه
 (.045/ 0تا:  بی

ــی  .0 ــیخ طوس ــریفه ش ــه ش َُُساالَُه إِن  اهلل َ َعزِ در آی ْلِااَف وَْعااِد ِ  ُِ َُو انتِقاارمیاافَااال َُتَْسااَا  اهلل َ     ٌز 
َُُسلِه»(؛ قرائت 41)ابراهیم/ ْلَِف وَْعِد ِ  اضـافه « َُُسلِه»به « وَعَد ُ »که قرائت  کند. به دلیل این را بیان می« ُِ

، ه است. از دیدگاه شیخ طوسی ایـن قرائـت مـردود اسـتمجرور شد« ُرُسِله»شده است و به این علت 
الیه یک ضـمیر غایـ  فاصـله افتـاده  در بین این قرائت میان مضاف و مضاف، تحسین نیست چون قابل

 (.054/ 6تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، است )طوسی

 مالک دوم: معتبرترین قرائت و سازگاری با خط مصحف

، همـراه شـد بیت وم گردآوری و تدوین شد و بعدازآن با تأیید اهلمصحفی که در زمان خلیفه س
شود. تقریبًا تمام محققـان قرائـات نیـا گفتنـد کـه هـر  آن را خط درست و معتبر قرآن مجید حساب می

تحسین نیست و این نوع قرائت مردود به شـمار  آن قرائت قابل، قرائتی که با خط مصحف موافقت نباشد
(. شـیخ طوسـی همـواره قرائتـی را کـه 262/ 4: 7472، البیان فی تحویل القرآن جامع، رود )طبری می

، الخط مصـحف باشـد انتخاب کرده و هر قرائتی کـه مخـالف رسـم، الخط مصحف است سازگار رسم
 شود: پذیرد. دو نمونه به شرح ذیل بیان می نمی

7.  َیإِن  اْْلََقَر تَشربََه َعل َ ن گاو برای ما مبهم شـده! و اگـر یا» (؛ 15)بقره/  ُمْهَتُدوننر َو إِن ر إِْن ِرَء اهلل ُ ل
در این آیه شریفه شیخ طوسی قرائت َاعَمش )سلیمان بن مهـران( « م شد.یت خواهیخدا بخواهد ما هدا

الخط  پ  این قرائت مخالف رسم، «إِن  اْْلََقَر ُمتَشربَه  »کند:  چنین بیان می دهد و این را موردبحث قرار می
پـذیرش  است. از این لحاظ به دلیل عـدم موافقـت بـا مصـحف معـروف و مشـهور آن را قابل مصحف

 (.230/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، شمارد )طوسی داند و مردود می نمی
2.  برِل َو نررىاکَمْوٍج  بِِهْم ِف  یََتْرِ  َو ِه ِ

ْ
َْ  ر ُباَ  یاَمْعاِزٍل  َن ِف اکنُوٌح اْبَناُه َو   ِج ْ  َماَع کاَعنار َو ال تَ ْب مَ کاا

(؛ صاح  تفسیر التبیان اعتبار مصـحف در چگـونگی قرائـت را از حضـرت امـام 42)هود/   یفِرِ َکالْ 
َو »اند:  خوانده را چنین می« نُوٌح اْبَناهُ   َو نررى»کند که آیه شریفه  و عروه بن زبیر حکایت می محمدباقر

بلکـه ، فرزند حضرت نوح نبوده است، آن شخص عاصی و سرکشآنان عقیده داشتن که «. نُوٌح اِْبَنهُ   نررى
خـط ، و در این آیـه« نُوٌح اْبَنَهار  َو نررى»طور بود:  جمله این، پسر همسر حضرت نوح بوده است. بنابراین

پ  به خاطر دوری از مخالفـت بـا خـط مصـحف ، نه ابنها، آمده و ثبت شده« ابنه»مصحف به شکل 
 (.477/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، د )طوسیان خوانده« ابنه»، عثمانی
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خطـی اسـت کـه مصـاحف اّم در عصـر ، تأمل است که مراد از خط مصحف ای قابل در اینجا نکته
عثمان نگارش شده است؛ بنابراین خصوصیات آن خط )نبودن نقطـه عالئـم سـجاوندی و الـف میانـه 

عنوان نمونـه بیـان  ضر مصحف. شرح ذیل چند لفظ بهلفظ( را باید موردتوجه قرار داد و نه خط حال حا
را موردتوجه قرار بگیرد. صاح  تفسیر التبیان فرمودند که قراء در آیـه « َخطیئاِت »و « َخطایا»شوند:  می

َْ قُلَْنر اْرُخلُوا ُِذ ِ الَْقرْ شریفه  ِ َََغدا  َو اْرُخلُوا اْْلارَب ُساج  یوا ِمْنهر حَ کُ َة فَ یَو إ ئُْتْم  ِِ اٌة َنْغِفاْر لَ ُث  ْم کادا  َو قُولُاوا ِحط 
َْ ولـی در آیـه شـریفه ، اختالفی ندارنـد« َخطریرکم»(؛ لفظ 07)بقره/  نیُد الُْمْحِسنِ یْم َو َسَنِ کریَخطر ِ َو إ
ٌة َو اْرُخلُوا اْْلرَب سُ یوا ِمْنهر حَ کُ َة َو یُنوا ُِذ ِ الَْقرْ کَل لَُهُم اسْ یقِ  ئُْتْم َو قُولُوا ِحط  ِِ دا  َنْغِفْر لَ ُث  ِ یْم َخطِ کج  لفـظ  مْ کئرت
ِ یَخطِ » انـد و ابـن عـامر  خوانده« مْ کئرتُ یَخطِ »مورد اختالف واقع شده است؛ قراء یثرب و یعقوب « مْ کئرت
، انـد )طوسـی خوانده« مأ کئـاتِ یَخِط »و بقیـه قـراء « مْ کَخطریر»قرائت کرده است و ابوعمرو « مْ کئَتُ یَخطِ »

ر َخطِ چنین در آیه  (.  هم6/ 0تا:  بی، نالتبیان فی تفسیر القرآ َا  فَلَْم یِمم  ْرِخلُوا نر
ُ
ْغرِقُوا فَأ

ُ
ُدوا لَُهاْم ِماْ  یِ ئرتِِهْم أ

َا نْصر
َ
« ئارتِِهمْ یَخطِ »قرائت کرده است و بقیـه قـراء « مْ کَخطریر»را « ئرتِِهمْ یَخطِ »(؛ واژه 20)نوح/ ُروِن اهلل ِ أ

 (.75/00اند )همان: خوانده
شـمارد.  فسیر التبیان اختالف و اتفاق قراء در این سه جای را به دلیل خط مصـحف اّم میصاح  ت

این لفظ در سوره مبارکه بقره با دو الف پیش و پ  از یاء و در سوره اعراف و نوح با یک الـف )پـیش از 
صـورت  حرف تاء( نگاشته شده اسـت. بـر اسـاس ایـن لفـظ مکتـوب در سـوره مبارکـه بقـره صـرفًا به

، های خـط مصـحف های اعراف و نوح به دلیـل خصوصـیت ولی در سوره، شود قرائت می« مْ کَخطریر»
(. 264/ 7تـا:  بی، التبیان فـی تفسـیر القـرآن، شود )طوسی وجوه دیگری نیا در جریان خواندن واقع می

البته موارد بسیار کم است که خـط مصـحف ، کننده در اعتبار قرائت است خط مصحف قرینه مشخص
با یکدیگر اختالف وجود دارد و در این حال هر یک از دو قرائت موافق خط یکی از دو خـط اسـت و  امّ 

در این صورت ترجیح بر اساس خط مصحف امکان نخواهد بود. صاح  تفسیر التبیـان یـک مـورد را 
ِ کند. در آیه شریفه  بیان می ُمُروَن اَّ ارَ  بِرْْلُْخاِل َو یاْبَخلُاوَن َو یَ  یال 

ْ
اَو الَْغاِ  یَماْ  أ ُُ َمِ  َتاَول  فَاِِن  اهلل َ 

ْ
 دیااَل

 کند: (؛ دو قرائت ذکر می24)حدید/ 
َو الَْغِ  »نمونه اول: قاریان مدینه و شام  ُُ َمِ  فَِِن  اهلل َ 

ْ
که در خـط مصـحف آنـان  اند؛ چون خوانده« دیاَل

لـذا ، ثبت شـده اسـت« هو» نوشته نشده است؛ دوم: بقیه قاریان چون در خط مصحف آنان« هو»لفظ 
(. صـاح  تفسـیر التبیـان در 077/ 3تـا:  بی، التبیان فی تفسـیر القـرآن، خوانند )طوسی آنان این را می
کند که آن قرائـات بـر پایـه احادیـث معتبـر بـه مـا  حکایت می قرائتی از ائمه اطهار، بعضی از آیات
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کنـد و برهـانی بـر اشـتباه  هور را قبول نمیقرائت معروف و مش، رسیده باشد و در بعضی از این احادیث
 یاشود: نمونه اول: در آیه مبارکه  کند. در شرح ذیل چند نمونه ذکر می بودن آن ذکر می

َ
ُِاِد  َهار اَّ اِ  یر أ جر

ََ َو الُْمنرفِقِ کالْ  ر ْم َجَهان ُم َو بِائَْس الَْمِصای َو اْغلُْ  َعلَانیَ ف  ُُ وا
ْ
ُِاِد الْ » (؛ عبـارت10)توبـه/  یِهْم َو َماأ ََ َو کجر ار ف 

 (.0/204تا: بی، التبیان فی تفسیر القرآن، نقل و حکایت شده است )طوسی« نیَ برلُْمنرفِقِ 
ْصالُِحوا َاَت بَ  کْسَئلُونَ ینمونه دوم: در آیه شریفه 

َ
نْفرُل هلِل ِ َو الر ُسوِل فَرت ُقوا اهلل َ َو أ

َ
نْفرِل قُِل اْْل

َ
ْم َو کنِ یاَعِ  اْْل

طِ 
َ
ََُسوَ ُ إِْن عُ یأ نْفارلِ  کْساَئلُونَ ی»(؛ به این صورت 7)انفال/   نیْنُتْم ُمْؤِمنِ کوا اهلل َ َو 

َ
نقـل شـده اسـت « َعاِ  اْْل

 (.61/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، )طوسی
ِ نمونه سوم: در آیه مبارکه  ِ  وَ »(؛ بـه صـورت 777)توبـه/   َ  ُخلُِّفاوایاَو لََعَ اثل الثَِة ال  َ  یالََعَ اثل الثَاِة ال 

 (.075/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، ذکر شده است )طوسی« خرلفوا

 مالک سوم: قرائت شاذ در مقابل قرائت معروف و مشهور

شود که موردتوجه همه قاریان قرار نگرفتـه و در مقابـل قرائـت رایـج و  قرائت شاذ به قرائتی گفته می
که خصوصیت قرائت شـاذ آن اسـت  چون، پذیرد ت. شیخ طوسی قرائت شاذ را نمیمشهور قرارگرفته اس

دانـد و  که از یک نفر حکایت شده و همراه و موافق نداشته است. شیخ طوسی قرائت شـاذ را معتبـر نمی
 شود: توان به آن قرائت اعتماد کرد. دو نمونه در این زمینه در شرح ذیل بیان می گوید نمی می

7.  وءِ ِمَ  الَْقْوِل إاِل  َمْ  ُظلَِم َو ب  ایِ ال َْهَر بِرلس 
ْ
در ایـن آیـه  ؛(747)نسـاء/ مریعر  َعلِ یَن اهلل ُ َسمِ اکهلل ُ اِج

کنـد کـه  کوفی( را بیـان می شریفه شیخ طوسی زید بن اسلم )تابعی مدنی( و ضحاک بن مااحم )تابعی
خداونـد آشـکار »شـود:  معنای آیه شریفه  ایـن می قرائت کرده است. با توجه به این قرائت؛« َمن َظَلَم »

شـیخ طوسـی بـا اینکـه معنـای « مگر درباره کسی که ستم کـرده اسـت.، ساختن بدی را دوست ندارد
التبیـان فـی ، گـذارد )طوسـی سازد؛ ولی به خاطر شاذ بودن کنار می مختلفی در مورد این آیه مطرح می

 (.017/ 0تا:  بی، تفسیر القرآن
ُِِهْم إِْن کِ ُبَْت کبِِه ِمْ  ِعلٍْم َو ال ِْلبرئِِهْم  مر لَُهمْ » .2 ْفوا

َ
(؛ در ایـن 0)کهف/ ِذبرکُقولُوَن إاِل  یَمة  َْخُْرُج ِمْ  أ

اند. این قرائـت  را مرفوع خوانده« َکِلَمه»آیه شریفه شیخ طوسی بعضی از قراء مکی را ذکر کرده است که 
رنُکَ»شود:  ه میدر زبان عربی نیا نمونه دارد؛ چون گفت َِ این نوع قرائت به حسن بصری « ََبَُر قَولُکَ و َکُبَ 

/ 7: 7421، اتحاف فضالء البشر فی القرائات االربعه عشـر، و ابن محیصن نسبت داده شده است )البناء
حذف شده اسـت. معنـای « َکُبَرت»شده و فاعل  تمیا واقع« َکِلَمه»نص  ، (. با توجه به این قرائت060
ُِِهم ک» آیه چنین است:این  ْفوا

َ
و در قرائت رفع هـیچ نـوع احتیـاجی بـه تقـدیر « َمة  کِ ُبَْت َکَِمرت  َْخُْرُج ِمْ  أ



 

 

 

 916-905 :، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 لتبیان شیخ طوسی مبانی قرائی در تفسیر ا

 محمد شفیع دار
 محمد امینی تهرانی

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

213 

تر است. شیخ طوسی قرائت نص  را دلیل اجمـاع  گرفتن فاعل ندارد. قرائت نص  در افاده تعج  قوی
 (.6/ 1تا:  بی، فی تفسیر القرآن التبیان، داند )طوسی داند و قرائت رفع را شاذ می قاریان قوی می

 قرار گرفته است. واسطه احادیث معتبر مورد نهی معصومین قرائتی که بهنادرستی مالک چهارم: 

 و معصـومین هر قرائتی که بر اساس احادیث معتبر و سند صحیح مـورد نهـی رسـول اکـرم
فرمودنـد: قـرآن را بـه  اکـرم بدون شک آن قرائت نادرست و ناروا خواهد بـود. نبـی، قرارگرفته باشد

/ 73: 7450، بحـاراالنوار، دوری اختیـار کنیـد )مجلسـی« نبر»اصالت عربی آن یاد بگیرید و در آن از 
نقل شده است که فرمودند: گویش قریش فروآمـد و آنـان نبـر  (؛ و روایت دیگر از امیرالمومین277
 (.264/ 10کردند )همان:  نمی

کید بر تلفظ یک حر« نبر» را « نبـّی »مثـل اینکـه ، ای تلفـظ همـاه اسـت یا به بخصوص گونه، فتأ
آوردن هماه در سخن اسـت و ، نویسد: نبر تلفظ کند. خلیل بن احمد فراهیدی در این مورد می« نبیء»

آمد و صدا زد یا نبـیء اللـه. رسـول  در احادیث ذکر شده است که شخصی در خدمت رسول اسالم
 (.263/ 7: 7475، العین، اسم من نبر استفاده نکنید )فراهیدی به این شخص فرمود: در اسالم

نبـوده  و معصـومین، موردقبول رسـول اکـرم« نبر»بر این اساس قرائت قرآن مجید با صفت 
کنـد  قبـول نمی« الّنبیـین»جای  را بـه« الّنبیئـین»است. مرحوم شیخ طوسی در سوره مبارکه بقره قرائـت 

(. بدون شک امرونهی در احادیـث و در مـورد قرائـت 263/ 7تا:  بی، رآنالتبیان فی تفسیر الق، )طوسی
زمانی قابل اعتباراست که بر اساس روایات معتبر و قـوی ثابـت شـده باشـد و اگـر بـر پایـه ، قرآن کریم

 قرائت قرآن کریم هیچ نوع تغییر نخواهد کرد.، روایات ضعیف و نامعتبر باشد

 نزد شیخ طوسیمبنای دوم: قابل اعتمادترین قرائت 

شمارد.  اعتماد می شیخ طوسی یکی از قرائت را بر اساس شواهدی که بر دیگر قرائات ترجیح یا قابل
 شود. در شرح ذیل چهار نوع مالک بیان می

 مالک اول: مناسبت و سازگاری بیشتر با دیگر آیات قرآن کریم

را به دلیل مناسبت بیشـتر بـا  شیخ طوسی در بعضی از جاها یا در برخی موارد قرائت یک آیه شریفه
شمارد. در ذیل این مطلـ  سـه نمونـه  اعتمادترین قرائت می دهد و آن را قابل آیه شریفه دیگر ترجیح می

 گردد: در ذیل بیان می
ْو رَ  وىِص یٍة یِمْ  َبْعِد َوصِ نمونه اول: 

َ
د و ادای یـا ردهکـه کـتی یبعد از انجام وصـ»؛  (77)نساء/  یابِهر أ
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ابن کثیر و عاصم به ، آیه شریفه  شیخ طوسی دو قرائت را ذکر کرده است. قرائت اول: ابن عامردر « ن.ید
)معلـوم( بـه قرائـت معلـوم « ُیوِصـی»، )مجهول(؛ قرائت دوم: از قاریان دیگـر« ُیوَصی»روایت ابوبکر 

ِ »اند. شیخ طوسی قرائت کسر را به دلیل اینکه در شروع آیه در مورد شخص متـوفی  خوانده َن َ ُ َو دَلٌ اکْن إ
شـمارد  تر می اعتماد و قـوی قرائت دوم را قابل، خاطر همین پ  به، آمده است«  ْ  َ ُ َودَلٌ َو َوَِثَهکیفَِِْن لَْم 

 (.0/721تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، )طوسی
نْبََتهر نَبرتر  حَ نمونه دوم: 

َ
ب هر بَِقُبوٍل َحَسٍ  َو أ ََ لَهار زَ کَسنر  َو َفَتَقب لَهر  آیـه  در ایـن (؛01عمـران/  )آل  ریارِ کف 

َلهاک»شریفه در مورد اختالف قرائت به این شیوه بیان شده است که قاریان کوفه  را بـا تشـدید قرائـت « فَّ
اند. شیخ طوسی قرائـت دیگـر قاریـان را )یعنـی  را بدون تشدید خوانده« َفَلَهاک»اند و دیگر قاریان  کرده

تر  متناسـ «  میُفاُل َمارْ کیُهْم یأَ »به دلیل اینکه با آیه ، شمارد تر می اعتماد و قوی ن تشدید( قابلقرائت بدو
 (.440/ 2تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، داند )طوسی تر می لذا این قرائت از قاریان کوفه قوی، است

رئِلنِیَ نمونه سوم:  وسف و بـرادرانش یدر )داستان( » (؛1)یوسف/ لََقد اَکَن ِف یوُسَف َو اخَوتِِه آیرت لِلس 
در این آیه شریفه  قرائت ابن کثیر به این شـیوه بیـان شـده « کنندگان بود. ت( برای سؤالیهای )هدا نشانه

رئِلنِیَ » است: َو َجَعلَنر ابَ  َماریَم َو به خاطر اینکه با این ، داند تر می شیخ طوسی این قرائت را قوی«  آیةِ لس 
هُ  واژه آیـه ، فرماید: در ایـن دو آیـه همسانی دارد. شیخ طوسی در تفسیر التبیان می  (05)مومنون/ آیه   أم 

و  مانند قضیه حضرت مسـیح، و برادرانش مفرد است و دال بر آن است که قضیه حضرت یوسف
تـا:  بی، التبیان فی تفسیر القـرآن، آید )طوسی یک آیه )نشانگر( یکپارچه به شمار می، حضرت مریم

2 ،440.) 

 مالک دوم: موافقت قرائت منقول از صحابه

اعتمـاد  آن را قابل، در نظر شیخ طوسی اگر قرائت یک آیه موافق با قرائت منقول یکی از صحابه باشد
انـد و بـه ایـن نظریـه  ای اسـت کـه دارای مصـحف بوده صحابه، داند. در نظر شیخ طوسی تر می و قوی

ز آنان ریشه در مصحف آنان داشته باشد. در مـورد ایـن مطلـ  دو نمونـه در رسد که قرائت منقول ا می
 شود: شرح ذیل بیان می

ْم کَعانْ  ْم َو إِْن َتُعاوُروا َنُعاْد َو لَاْ  ُتْغاِ  ک لَ یٌ ُم الَْفْتُح َو إِْن تَنَْتُهوا َفُهَو خَ کإِْن تَْسَتْفتُِحوا َفَقْد جرءَ نمونه اول: 
َِ کفَِئتُ  ن  اهلل َ َمَع الُْماْؤِمنِ کئر  َو لَْو یْم 

َ
ابـن عـامر و حفـص ، نـافع، ( در این آیه شـریف73)انفال/   نیَُثَْت َو أ

اند. شیخ طوسـی قرائـت کسـر را قبـول  به کسر خوانده« إنَّ »اند و بقیه قاریان  را به فتح قرائت کرده« أنَّ »
لحـاظ ایـن قرائـت از قرائـت دیگـر ، چون این قرائت با قرائت عبدالله بن مسعود موافقت دارد، کند می
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بنـا «  نیَو اهلل َ َماَع الُْماْؤِمنِ » اعتمادتر است. قرائت منقول از عبدالله بن مسعود به شرح است: تر و قابل قوی
واو شروع جمله استناف است و در قرائت عبدالله بن مسعود نیا واو اسـتینافی اسـت؛ ، بر قرائت به کسر

التبیـان فـی تفسـیر ، ا قرائت عبدالله بـن مسـعود موافقـت دارد )طوسـیپ  به خاطر این قرائت کسر ب
 (.35/ 0تا:  بی، القرآن

ِ نمونه دوم:  )از باب « ُیمِسکوَن »؛ در این آیه شریفه ابوبکر  (715)اعراف/ تربکوَن بِرلْ کَمسِّ یَ  یَو ال 
ُکوَن »افعال( قرائت کرده است و بقیه قاریان  اند. شـیخ طوسـی قرائـت بـا  انده)از باب تفعیل( خو« یَمسِّ

چون این قرائـت بـا قرائـت ، اند این قرائت را قبول کرده، اند و به دلیل این تشدید را از باب تفعیل پذیرفته
اعتماد است. ابی بن  این قرائت ازنظر شیخ طوسی قوی و قابل، ُابی بن کع  موافقت دارد. به خاطر این

کوا»کع   ُکو»خوانده است و « مسَّ ُکوَن »و « امسَّ التبیان فـی ، هر دو از باب تفعیل است )طوسی« یَمسِّ
 (.25/ 0تا:  بی، تفسیر القرآن

 مالک سوم: قرائت دربرگیرنده وجوه بالغی و ادبی

داند که ازلحاظ بالغی و ادبی مناسبت داشته باشد. در مورد  شیخ طوسی قرائتی را ترجیح و قوی می
 شود: می این مطل  در شرح ذیل دو نمونه بیان

لِْسنَتِ یَو ِمْ  آنمونه اول: 
َ
َِْض َو اْختاِلُف أ مرواِت َو اْْلَ لْوانِ کرتِِه َخلُْ  الس 

َ
ِ  ْم إِن  ِف کْم َو أ  نیرٍت لِلْعارلِمِ یَْل  کَل

ن یـدر ا، هـای شماسـت هـا و رنگ ن و تفـاوت زبانیها و زمـ نش آسـمانیات او آفریو از آ»(؛ 22)روم/  
این آیه شریفه  هم شیخ طوسی دو قرائت نقـل کـرده اسـت. قرائـت  در« عالمان. ی است براییها نشانه

های برشـمرده شـده در آیـه را  خوانـده اسـت و بنـابراین نشـانه« َعاِلِمیَن »اول: عاصم به روایت حفص 
انـد کـه بنـا بـر آن  خوانده« َعـاَلمیَن »مخصوص عالمان قرار داده است؛ قرائت دوم: قرائت بقیه قاریـان 

ها استدالل کننـد و  ها برای همه جهانیان است؛ برای تمام مکلفانی که توانانی دارند که بدان نشانه هنشان
، دانـد )طوسـی اعتمـادتر می ها عبرت کس  کنند. شیخ طوسی ایـن قرائـت را سـودمندتر و قابل از این

 (.223/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن
ْن نمونه دوم: 

َ
تِ یأ

ْ
(؛ در این آیه شریفه  هم شیخ طوسی دو نوع قرائـت را 73)نساء/ َنةٍ یٍة ُمبَ  بِفرِحشَ نیَ أ

اند؛ قرائت دوم: بقیه  قرائت کرده« ُمَبیَنه»ذکر کرده است: قرائت اول: ابن کثیر و حفص به روایت ابوبکر 
کنـد کـه فعـل  یاند؛ اما ُمَبیَنه اسم مفعول است و به سب  آن بر آن داللـت م قرائت کرده« ُمَبیَنه»قاریان 

کند که فعل فاحشـه  ُمَبیَنه اسم فاعل است و قرائت به سب  آن بر آن داللت می فاحشه باید آشکار شود.
دانـد؛ چـون بـه خـاطر  را قوی و سودمندتر می« ُمَبیَنه»شود. شیخ طوسی قرائت به کسر  خود آشکار می
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 (.0/741تا: بی، فی تفسیر القرآن التبیان، اینکه شریعت بر آن است که فعل فاحشه آشکار شود )طوسی

 ترتر و معروفمالک چهارم: قرائت فصیح

آن را ترجیح و ، تر باشد شده تر و شناخته شیخ طوسی در مواردی که قرائت یک آیه از آیه دیگر فصیح
 شود: شمارد. دو نمونه در مورد این مطل  شرح ذیل بیان می اعتماد می قابل
ْو َجْذَوٍة نمونه اول:  

َ
َوةٍ »در مورد ، (؛ در این آیه شریفه23)قصص/  ْم تَْصَطلُونَ کِمَ  اَّ رَِ لََعل  أ « َجـذأ

« ُجـذَوة»باشـد؛ نـوع دوم:  است که این قرائت عاصـم می« َجذَوة»نوع قرائت بیان شده است: نوع اول 
اسـت. است که قرائـت قـراء دیگـر « ِجذَوة»این قرائت حماه و خلف بن هشام است؛ نوع سوم: ، است

تر و  را فصـیح« ِجـذَوه»ولی قرائت کسـره ، کند مرحوم شیخ طوسی هر سه قرائت را یک واژه حساب می
 (.700/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، آورد )طوسی حساب می تر به معروف

َنآُن قَْومٍ کِرَمن  یْ َو ال نمونه دوم:  َِ ئـت ذکـر شـده (؛ در این آیـه شـریفه هـم دو نـوع قرا2)مائده/  ْم 
ِرَمنَّ ی»است. قرائت نوع اول:  انـد؛  این از عموم قاریان اسـت و ایـن را ثالثـی مجـرد گفتنه، است« مأ کجأ

این از یحیی بن وثـاب و اعمـش اسـت )از بـاب افعـال(. شـیخ ، است« مأ کال ُیجِرَمنَّ »قرائت نوع دوم: 
ـِرَمنَّ ی»شـمارد و قرائـت  طوسی هر دو قرائـت را درسـت و صـحیح می تـر  تر و معروف را فصـیح« مأ کجأ

 (.420/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، شمارد )طوسی به خاطر اینکه این را افضل می، داند می
دو نـوع  (؛270)بقـره/  تِبار  فَرُِارٌن َمْقُبوَعاةٌ اکَسَفٍر َو لَْم ََتِاُدوا   ْنُتْم لََع کَو إِْن نمونه سوم: در آیه شریفه 

انـد.  خوانده« َفِرهاٌن »؛ نوع دوم: بقیه قاریان «َفَرهٌن »ت. نوع اول: ابن کثیر و ابوعمرو قرائت نقل شده اس
را « َفـَرَهٌن »مصدر باب افعال است. صاح  تفسیر التبیان قرائت « ِرهان»مصدر ثالثی مجرد و « َرهن»

قرائـت ، الف در میان لفظ نگاشته نشـده اسـت، رو که در خط مصحف داند. ازآن تر و افضل می فصیح
 (.2/016تا: بی، التبیان فی تفسیر القرآن، تر است )طوسی با خط مصحف نیا هماهنگ« َفَرهٌن »

 نظر شیخ طوسی مبنای سوم: تواتر قرائات قرآن کریم از

و انومبإا ا  الةبءف مبا مبذهب أصبحا نا و »فرمایـد:  شیخ طوسی راجح به بحث تواتر قرائـات می
ء انِ  اجمةإا نو  جإاز الرءاتة یغ، وامب  نو  نع، الرءن  نّ   حءف وامب اتِ  ا یالشائع ما اخعاره  و روا

نِبا  ب  أجبازوا الربءاتة یب قبءاتة  ةیبءهبإا تجإکو ، قءاتة شات قءأ یء  ایتباوله الرءات و أ  اإلنسا  مخی ما 
انید که همـان بد»؛ (.«1/ 7)همان:  «  و الحظءیمب التحء کعوغإا  ذلیا الرءات و ل  یجإز  ی ی المجاز الذ

آن اسـت کـه قـرآن بـه حـرف ، ها شایع است عرف در مذه  اصحاب ما و آنچه از اخبار و روایات آن
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ها بر جواز قرائتی که بین قاریـان متـداول رایـج  مگر اینکه آن، واحد و بر پیامبر واحد نازل گردیده است
 «قرائت کند. ها را اند؛ و انسان مخیر است که هرکدام از قرائت اجماع نموده، است

 مبنای چهارم: احرف سبعه نزد شیخ طوسی

هـای مختلفـی  بحث حروف سبعه قرآن کریم است که در روایت، یکی از مباحث مهم مبانی قرائی
شیخ طوسی هفت حـروف را قبـول ندارنـد. وی احـرف «. نال القرآن علی سبعه احرف»آمده است که 

تواند مبنای عمـل  لذا نمی، روایت از اخبار واحد استگوید: این  سبعه را به اهل سنت نسبت داده و می
ترین توجیـه بـرای حـدیث  بهترین و شایسته، در صورتی هم که روایت پذیرفته شود، و تفسیر قرار بگیرد

هـای مختلـف و متعـدد جـائا اسـت  ها و قرائت احرف سبعه این است که تالوت قرآن مجید بـه لهجـه
 (.730/ 7)همان: 

 قرائات قرآن کریم نزد شیخ طوسیمبنای پنجم: حجیت 

بحث حجیت قرائات قـرآن کـریم اسـت کـه دانشـمندان پیـروان ، یکی از مباحث مهم مبانی قرائی
هـای رایـج و مشـهور در میـان  نظر دارند کـه قرائـت قـرآن کـریم بـر اسـاس قرائت مذه  امامیه اتفاق

مبا کِاْقَءأ »اند:  فرموده م جعفرصادقحدیث زراره از اما، اند و راجح به بحث مسلمانان را جایا دانسته
خواننـد بخـوان. در حـدیث دیگـری از امـام جعفـر  کـه مـردم می چنان که قرآن کـریم را آن« ْرَءُا الّناسی

ْمُتْ  کِاْقَءُتوا »اند  نقل شده که فرموده صادق که آموختیـد بخوانیـد. بـا  چنان قرآن کریم که را آن« ما ُنوِّ
در بـین اّمـت  شود که بر اساس هر قرائتی کـه در عصـر معصـومین ن میروش، توجه به این روایات

خواه ، ها جایا بوده و در حال حاضر هم جایا است توجه است و تبعیت از آن قابل، اسالمی مشهور بوده
نظر شـیخ طوسـی در موردبحـث  ولی در اینجا صـرف، گانه باشد یا از دیگر قاریان باشد از قاریان هفت

شود. حجیت قرائات یکی از مباحث مهم علوم قرآنی اسـت  در ذیل بیان می، آن کریمحجیت قرائات قر
 گردد. و در شرح ذیل نظر شیخ طوسی در مورد حجیت قرائات بیان می

ان مـردم را یـهـای مشـهور م عه قرائت قرآن مطـابق قرائتیجمهور علمای شگوید: شیخ طوسی می
های هفتگانـه تـالوت نمـود و انتخـاب  از قرائت کیا طبق هر توان قرآن ر اند: می اند و گفته ا دانستهیجا

فرمایـد:  (. وی می1/ 7تـا:  بی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، اند )طوسـی روه دانستهکقرائت خاصی را م
ولـی وی آن را خبـر ، کند که قرآن کریم بر هفت حروف نازل شـده اسـت روایات اهل سنت داللت می

های مختلفـی از طـرف  توجـه بـه اینکـه در مـورد ایـن بحـث دیـدگاه شمارد و بـا واحد و غیرقطعی می



 

 

 

218 

      Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading , Spring and Summer 0202, 9(21), P: 905-916  

The Foundations of Recitation [Qira’t] in Sheikh Tusi's Exegesis of Al-Tibyan [= Clarification] 
Mohammad Shafi dar 

Mohammad Amini Tehrani 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

کـه  هـا گفتـه اسـت: برفـر  این ولـی شـیخ طوسـی در توجیـه آن، دانشمندان اسالم مطرح شده است
ای هـم  ولی اگر دربـاره آن توجیـه شایسـته، صحیح و درست باشند، احادیثی که در مورد آن بیان شدند

، جمله اختالف در حروف من، هفت وجه اختالف در قرائات، حرفبشود آن است که مقصود از سبعه ا
بیت حساب کنیم چنانچه اهل، تأخیر کلمه و اعراب و تقدیم

خواندن قرآن مجید را بر اساس قرائات  
 (.3-1/ 7اند )همان:  متعدد قراء را جایا دانسته

 مبنای ششم: قرائات قرآن کریم و عدم تحریف نزد شیخ طوسی

اند. ایـن سـه نفـر  ترین قراء سـبعه را شـیعه دانسـته نکه سه نفر از مشهورترین و معروفبا توجه به ای
(؛ 427/ 72: 7470، معجـم رجـال الحـدیث، اند از: علی بن هماه بن بهمن الکسائی )خـویی عبارت

(؛ عاصـم بـن بدلـه 213/ 1)همـان:  هماه بن حبی  المقری الکوفی از اصحاب امام جعفر صادق
(؛ تــا قبــل از مرحــوم شــیخ طوســی نقــل قرائــات معــروف از 730/ 75وفی )همــان: ابــی النجــود الکــ

ها در احادیث تفسیری شیعه امامیه به شمار آمده است. کت  مراجع امامیه و عامـه  ترین بخش ارزش کم
ها به مصحف  قرائت ویژه و حتی گاهًا بعضی، در بعضی آیات قرآن کریم به بیشتر از ائمه معصومین

(. بعضـی از ایـن 17-13: 7454، تـاریخ القـرآن، اند )زنجـانی نسبت داده جعفر صادقویژه امام 
هـا عمـدتًا نویسـندگان کتـ   کننده آن بلکه نقل، اند نقل نکرده قرائات را از اصحاب ائمه معصومین

انـد. برخـی  ابن جاری و زمخشری بوده، طبری، ابو عمرو دانی، تفسیر و قرائات قرآن مانند ابن خالویه
 نیا در کت  تفسیری امامیه و عامه آمده است. قرائات ویژه ائمه معصومین

مفسران امامیه خیلی کم به نقل قرائـات ویـژه ائمـه ، اگر بعد از عصر غیبت به این سمت توجه شود
زیـاد و ، اند و در مقابله آن حجم منقوالت قرائت از قـراء معـروف یـا حتـی شـاذ پرداخته معصومین
در  اشاراتی به نحوه قرائت ویژه ائمه معصومین، ترین متون تفسیری امامیه در قدیمی شود.زیادتر می

شود که همگی قبل از دوره شیخ طوسی بوده است.. بعضی از این  مورد بعضی آیات قرآن کریم یافته می
بـه جـای « کنتم خیر ائمه»کند؛ مانند  شوند که تفاوت معنایی بارگی ایجاد می موارد به آیاتی مربوط می

خی امه (؛ یا در آیه دیگر 775عمران/ )آلبلغ مر انزل الک ف لَع /(؛ اما تفسیر التبیان اولین 61)مائده
ولـی بـاز هـم مـواردی از نقـل اخـتالف ، تفسیر امامیه است که شیخ طوسی در قرن پنجم نوشته است

قرائات معـروف سـبعه و یـا عشـر؛ ثانیـًا:  ها همراه با نقل با این تفاوت که اواًل نقل، شود قرائات یافته می
داللت بر تحریف یـا نقصـان آیـات  یک از احادیث اختالف قرائات منسوب به ائمه معصومین هیچ

 (.231/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، قرآن کریم ندارد )طوسی
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یم در تفسیر شیخ طوسی قرائات  قرآن کر
شود و این غیرقابـل قیـاس بـا تفاسـیر روایـی  بیان یافته میو مختلف در تفسیر الت نقل قرائات متعدد

، کنـد امامیه قبل از مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی نه صرف از قاریان سبعه مشهور حکایت می
انـد:  کنـد عبارت بلکه قرائت قرآن کریم سبعه از قراء دیگر )قراء سبعه دیگـر کـه شـیخ طوسـی نقـل می

یحیـی بـن مبـارک ، حسـن بصـری، محیصـن مکـی ابـن، مدنی ابوجعفر، یعقوب بن اسحاق حضرمی
التبیان فـی تفسـیر ، کند )طوسی خلف بن هشام بّاار نیا حکایت می، سلیمان بن مهران اعمش، یایدی
، نقل قرائات شاذ در این تفسـیر بسـیار زیـاد اسـت )طوسـی، عالوه بر این (.463 – 467تا:  بی، القرآن

ها بـه خـاطر ایـن اسـت کـه شـیخ طوسـی در  (. این713 -760 -760: 2554، منهج الشیخ الطوسی
کند: این تفسـیر شـامل همـه  گونه بیان می این، انگیاه خود را از نوشتن این تفسیر، مقدمه تفسیر خویش

گاه بخشـی ، درجاهای متعدد این تفسیر، شمارد. به خاطر همین می، علوم قرآنی و در صدر تمام قرائت
کنـد و در مـورد آن  بیـان می، «القراءة»، «القراءة و الحجة»یا « قراءة و اللغةال»جداگانه با عناوین چون 

البیـان ادامـه  تر بعدها در تفسیر مجمع صورت منقح کند. این منهج به مباحث مختلف قرائات را ذکر می
، اختالف قرائت یا تحریف قرآن: نگاهی به نقل روایـات شـیعه در تفسـیر تبیـان، نیا یافته است )کریمی

7070.) 
گوید: دخول همه اقوال در مورد اختالف قرائات از منبع عامـه بـه منبـع و کتـ   عالمه عسکری می

امامیه دو عامل داشته است: عامل اول: اثر غالت با سوء نیت؛ عامل دوم: فعل بعضی از دانشـمندان از 
کننـده ایـن  خلتـرین شـیعه غـالی و دا ایـن مهم، روی حسن نیت. عامل اول احمد بن محمد بن سـّیار

، 0: 7476، القـرآن الکـریم و روایـات المدرسـین، رود )عسـکری احادیث به کت  امامیه به شمار مـی
مرحـوم شـیخ طوسـی بـه ، ترین دانشمند و مفسر قرآن کریم مذه  امـامی (؛ و در عامل دوم مهم246

ز منـابع عامـه نقـل قرائـات قـرآن کـریم را ا، سنگ خود با امانت کامـل رود که در تفسیر گران شمار می
طبرسـی و محمـد بـن مرتضـی ، ابوالفتـوح رازی، ابوالمحاسن جرجـانی، کند. بعد از شیخ طوسی می

اختالف قرائت یا تحریف قـرآن: ، نیا اند )کریمی کاشانی در تفسیر المعین همین روش شیخ را ادامه داده
 (.7070، نگاهی به نقل روایات شیعه در تفسیر تبیان

 طه قرائات با تفسیر قرآنمبنای هفتم: راب

های مختلف و متعدد گرچه در اوضاع و حاالت بسیار تنها به تغییـرات قالـ  و فـرم کلمـات  قرائت
ولـی مسـلمًا در ، گونه تأثیر معنایی را به تعاق  نخواهـد آورد کشیده شده است و در اغل  حاالت هیچ
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ت نـوع مختلـف خوانـدن و قرائـت آن صور بخش دیگری از آیات قرآن کریم اثربخشی معنایی دارد و به
کـه  دقت ساختار کلمات و نیا در بعضی از آیات قـرآن کـریم معنـا را دگرگـون خواهـد کـرد. هنگامی به

شـود کـه  دیـده می، کنیم های علوم قرآنی در اوضاع و حـاالت علـم قرائـات نگـاه مـی تألیفات و نوشته
قتیبه و ... وجوه قرائـات  ابن، جاری ابن، تالله محمدهادی معرف آیت، الله خویی اعاظمی همچون آیت

تخفیف و ، زیاد و نقضان، قرآن کریم را در اوضاع و مواردی مانند: افتراق و تمایا در حرکات اعراب و بنا
التمهیـد ، اند )معرفـت و ... بیان کرده، ترقیق و تفخیم، اخفا و اظهار، تقدیم و تأخیر، مد، قصر، تشدید

تـوان  ولـی می، (26/ 7تا:  بی، القراءات العشر یالنشر ف، الجاری ؛ ابن756/ 7: 7014، فی علوم القرآن
گونه بیان کرد که افتراق و تمایا در اعراب کلمه و بناء آن به صـورتی کـه بـه تغییـر  صورت اجمالی این به

ب نر برِعْد بَ ولی ساختار کلمه در نوشته از بین نرود مانند: ، معنا ختم شود ََ ْسافرَِنر نیَ فَقرلُوا 
َ
(؛ 73)سـبا/ أ

مگر یعقوب کـه بـه لفـظ جملـه خبریـه قرائـت کـرده اسـت ، اند را به لفظ أمر قرائت کرده« باِعدأ »بقیه 
بِّاِه (؛ و نیا در آیه شریفه  076/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، )طوسی ََ مارٍت فَتارَب کِ َفاَتلََّق  آَرُم ِماْ  

َو اِل و  یَعلَ  ُُ هـا  افـت داشـت )و بـا آنیلماتی درکسپ  آدم از پروردگار خود »(؛ 01)بقره/ مُ یاُب الر حِ ِه إِن ُه 
را به نص  قرائـت « آدم»کثیر  ابن« م است.یخداوند تواب و رح، رفتیرد( و خداوند توبه او را پذکتوبه 

رائـت ق« کلمـات»و نصـ  « آدم»با رفع خوانده است و بقیـه قاریـان بـه رفـع « کلمات»کرده است و 
 (. 766/ 7تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، اند )طوسی کرده

افتراق و تمایا در حروف کلمه و نه در اعراب آن به صورتی که منجر به تغییر معنا شود؛ اما سـاختار 
ر کَف نُنِِْشُُر ُثم  نَ یکَو اْنُظْر إَِى الِْعظرِم مانند: ، کلمه از بین نرود ر ََلْمر  فَلَم  ن  اهلل َ لََع نیَ تَبَ ُسُو

َ
ْعلَاُم أ

َ
 ُکِّ    َ ُ قارَل أ

هـا را  ه چگونـه آنکـن کـ  سواری خود( نگاه کها )ی مر نون( به استخوانک(؛ )ا203)بقره/  ریٍء قَدِ  َش 
، ار شـدکق( بـر او آشـین حقـایکه )ا م! هنگامییپوشان م و گوشت بر آن مییده وند مییبه هم پ، برداشته

ِشـُاها»ابن عامر و اهـل الکوفـه «  اری توانا استکبر هر دانم خدا  گفت: می قرائـت « یبـالاا»را بـا « ُننأ
(؛ همین طور در این 025/ 2تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، اند )طوسی خوانده« بالراء»اند و بقیه  کرده

ِ آیه شریفه  نرل وا إَِى اهلل ِ ُک  َتْبلُوا  کُُ َُر  ْسلََفْت َو 
َ
َ ِّ َو َعل  َعْنُهْم مار   َنْفٍس مر أ

ْ
ُم اَل ُُ )یـون /  ْفاَْتُونینُاوا اکَمْوال

سـوی  د و همگـی بهیآزما می، ه قباًل انجام داده استک  عملی را کدر آن هنگام )و در آنجا( هر»(؛ 05
ه و گـم ، خدا قرار داده بودند کیدروغ شر ه بهکها را  گردند و آن قتی خود بازمییموال و سرپرست حق، اللَّ

ُلـوا»جا عاصـم  اهل کوفه به« شوند. نابود می انـد  خوانده« بالبـاء»انـد و بقیـه بـا  التـاء قرائـت کرده« َتبأ
 (.063/ 0تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، )طوسی
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، شکل و صـورت کلمـه از بـین بـرود ای که هم معنا تبدیل شود و هم گونه افتراق و تمایا در کلمه به
التمهیـد فـی ، انـد )معرفـت به شکل شاذ خوانده« طلع منضود»(؛ را 23)واقعه/ ْنُضورَو َطلٍْح مَ  مانند:

 (.26/ 7تا:  بی، القراءات العشر یالنشر ف، الجاری ؛ ابن757/ 2: 7014، علوم القرآن
ِ مانند ، افتراق و تمایا در بودن و نبودن حرف روز  که مالـکـی یخـدا»؛  (4)بقـره/   یْوِم ادلِّ ی کمرل

التبیـان فـی ، اند )طوسی خوانده« ملک»را و بقیه « مالک»، خلف و یعقوب، کسایی، عاصم.« جااست
َو ماننـد ، جایی کلمات معتقد هسـتند چنین در این آیه شریفه به جابه (؛ هم00/ 7تا:  بی، تفسیر القرآن

َ ِّ کجرَءْت سَ 
ْ
جبات  » سـت. معنـای اول:(؛ در مورد این آیـه دو معنـای ذکـر شـده ا73)ق/ َرةُ الَْمْوِت بِرَل

ءة المإ   الحق کو جات   »؛ معنای دوم: «هیءة  الحق ما أمء اآلخءة مت  نءفه صامعه و اضطء الکالس
قءاتة أه    و ه« ءة الحق  المإ کو جات   »رءن  یانا کء و ا ا مسةإد کا  أ ا   یو رو« هإ المإ  یالذ
(. در این آیـه شـریفه اخـتالف در داشـتن و 060/ 3تا:  بی، التبیان فی تفسیر القرآن، )طوسی تیالع

مِ نداشتن تشدید است. 
َ
وُح اْْل دو نـوع «  رده استکاالمین آن را نازل  روح»(؛ 730)شعراء/   نینََزَل بِِه الر 

را « َنـَاَل »جا حفص و یعقوب  شده است: قرائت اول: ابن عامر و اهل کوفه به بیان« َنَاَل »قرائت در مورد 
َل » با تشدید التبیـان فـی ، انـد )طوسـی را با تخفیـف خوانده« َنَال»اند؛ قرائت دوم: بقیه  قرائت کرده« َناَّ

 (.67/ 7تا:  بی، تفسیر القرآن

 نتیجه
های مشهور و معـروف  قرائت قرآن مجید را به قرائت، شیخ طوسی در مقام مفّسر و فقیه بارگ شیعه

 ی نقل شده قرآن مجید چهار قاعده را ذکر کرده است:ها پذیرد. شیخ طوسی در مورد اعتبار قرائت می
کند که با قواعـد و اصـول  سازگاری با قواعد لسان عربی داشته باشد. شیخ طوسی قرائتی را قبول می

شـمارد؛ وی  مـردود می، صرف و نحو عربی سازگار باشد و قرائتی که با اصول موافق نباشد، قطعی لغت
شود به آن قرائـت اعتمـاد کـرد؛ هـر قرائتـی کـه بـر اسـاس  گوید نمی میداند و  قرائت شاذ را معتبر نمی

بـدون شـک آن ، قرارگرفته باشد و معصومین احادیث معتبر و سند صحیح مورد نهی رسول اکرم
تحسـین  آن قرائت قابل، قرائت نادرست و ناروا خواهد بود. هر قرائتی که با خط مصحف موافقت نباشد

 رود. مردود شمار می نیست و این نوع قرائت به
 کند: صاح  تفسیر التبیان در مورد رجحان قرائت نیا چهار مالک را ذکر می

تـرجیح دارد؛ هـر قرائتـی کـه شـامل ، الله مناسبت بیشتری داشته باشد قرائتی که با دیگر آیات کالم
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خصوص صـحابی  به، ترجیح دارد؛ هر قرائتی که با قرائت نقل شده از صحابه، وجوه ادبی و بالغی باشد
ترجیح دارد؛ هر قرائتی که ، دارای مصحف مثاًل ابی بن کع  و عبدالله بن مسعود سازگاری داشته باشد

 ترجیح دارد.، تر باشد تر و فصیح شامل الفاظ شایع
توانـد راه خـوبی بـرای  چهار قاعده اعتبار قرائت و چهار مالک در باب رجحان ناد شیخ طوسی می

 ریم در برگایدن قرائت و تفسیر و فهم درباره اختالف قرائت باشد.محققان درزمینه قرآن ک
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