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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒ ﺮی ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ در ذﯾﻞ آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺸﺎن
ﺣﻖ داوری و اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺘﻘﺪم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎری ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶّ ،
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﮔﺎه ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻠـﻖ اﺧﺘﯿـﺎر
ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮاﺋﺎت را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ّ
ﻧﻤﻮدن وﺟﻬﯽ از ﻣﯿﺎن وﺟﻮه ّ
ﮐﺮده و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را  -ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ -ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﺪ) .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ( ﮔﺎه ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ،
ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده وﻟﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺮﺟﻮح را از ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽراﻧﺪ) .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺒﯽ( در ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻫﻢ ،ﻫﺮ دو
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺻﻮاب ﺗﻠﻘّ ﯽ ﮐﺮده و ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ) .ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽﮔﺰﯾﻨﺶ( اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ،ﮔـﺎه
ﻣﻔﺴـﺮ ﻣـﺎ
ﻃﺒﺮی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره داوری ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن دارد .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮّ ،
ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﯾﻞ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ :اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ،اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ و ﺷـﻬﺮت
اﻟﺨﻂ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-ﺗﻔﺴﯿﺮی آﯾﻪ ،ﺿـﻮاﺑﻂ ﻧﺤـﻮی -ﺑﯿـﺎﻧﯽ ،رواﯾـﺎت ﺳـﺒﺐ ﻧـﺰول،
ﻗﺮاﺋﺖ ،رﺳﻢ ّ
رواﯾﺎت ﺣﮑﺎﯾﺘﮕﺮ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻮل )ص( و ﮔﻮﯾﺶ ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ وﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿـﺎری
ﺣﺠﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ در داوریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ دارد ،اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﯾﺸﺎن را » ّ
ﮐﻪ ّ
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻃﺒﺮی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ
»اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی« )م  ۳۱۰ﻫـ( در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿـﺎن ﻋـﻦ ﺗﺄوﯾـﻞ آی اﻟﻘـﺮآن« ،ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ – ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺮاﺋـﺎت ﺳـﺒﻌﻪ  -اﻫﻤﯿّﺘـﯽ در ﺧـﻮر دارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮده و از ﮐﺪام ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮه ﻗﺮاﺋﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻟﺰوم ﻣﺤﺪود ﺷﺪن داﻣﻨﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ» ،آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﭘﯿﺪاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺪﯾـﺪه اﺧـﺘﻼف
ﻗﺮاﺋ ﺖ در ﻋﺮﺻﻪ آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن ،از اﻫﻤﯿّﺖ ﻓﺰونﺗـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﺣﺞ« اﺳﺖ ١و در
ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﺮاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از »آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی« ،آﯾﺎت »ﻃﻬﺎرت«» ،ﻧﻤﺎز«» ،روزه« و » ّ
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،آﯾﺎت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی« ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ:
)ﺑﻘـــــﺮه،۱۸۷ ،۱۸۵ -۱۷۷،۱۸۳ ،۱۵۸ ،۱۵۰-۱۴۴،۱۴۸ -۱۴۲ ،۱۲۸ ،۱۱۵،۱۲۵ -۱۱۴ ،۴۳ ،۲۱ :
) ،(۲۳۹ -۲۳۸ ،۲۲۲ -۲۰۳ ،۲۰۰ -۱۹۶آل ﻋﻤﺮان) ،(۹۷ -۹۶ :ﻧﺴﺎء) ،(۱۰۳ -۱۰۱ ،۴۳ :ﻣﺎﺋﺪه،۶ ،۲ :
) ،(۹۷ -۹۴ ،۵۸اﻧﻌـﺎم) ،(۱۶۲ ،۹۲ :اﻋـﺮاف) ،(۲۰۵ -۲۰۴ ،۳۱ ،۲۹ :اﻧﻔـﺎل) ،(۱۱ :ﺗﻮﺑـﻪ-۱۷ ،۱۱ ،۵ :
ّ
) ،(۸۴ ،۲۸ ،۱۸ﻫﻮد) ،(۱۱۴ :ﻧﺤﻞ) ،(۹۸ :اﺳﺮاء) ،(۱۱۰ ،۷۹ -۷۸ :ﻃﻪ،(۱۳۲ ،۱۳۰ ،۱۴ :
)ﺣـﺞ-۲۵ :
) ،(۷۷ ،۳۷-۳۶ ،۳۴ -۳۲ ،۳۰ﻣﻮﻣﻨــﻮن) ،(۹ ،۲ :ﻓﺮﻗــﺎن) ،(۴۸ :روم) ،(۱۸ -۱۷ :ﻟﻘﻤــﺎن) ،(۱۷ :ﻓــﺘﺢ:
ّ
) ،(۲۷ق) ،(۴۰ -۳۹ :ﻃﻮر) ،(۴۹ -۴۸ :ﺟﻤﻌﻪ) ،(۱۰ -۹ :ﻣﻌﺎرج،(۳۴-۲۳ :
)ﺟـﻦ) ،(۱۸ :ﻣﺰﻣّ ـﻞ-۲ :
) ،(۲۰ ،۴ﻣﺪﺛّﺮ) ،(۴ :ﺑﯿّﻨﻪ) ،(۵ :ﻣﺎﻋﻮن) ،(۵ -۴ :ﮐﻮﺛﺮ.(۲ :
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ آﯾﺎت روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی در ﻣﺠﻤﻮع ،ﭼﻬﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ در ذﯾـﻞ اﯾـﻦ
آﯾﺎت ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ٢.

اﯾﻨﮏ ﺑﺮ وﻓﻖ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )»ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ«» ،ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺒﯽ«» ،ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﮔـﺰﯾﻨﺶ«،
»ﮔﺰارش ﺑﺪون داوری«( ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ وﺟﻮه ﻗﺮاﺋﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻨﺪ ،از ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻧﻘﺪ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

.1ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ اﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮحاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ– ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠّـﯽ در »ﺷـﺮاﯾﻊ«
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات اﺧﺘﺼﺎص داده و ذﯾـﻞ آن از اﯾـﻦ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ دﻫﮕﺎﻧـﻪ ﺑﺤـﺚ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻃﻬﺎرت ،ﺻﻼه ،زﮐﺎت ،ﺧﻤﺲ ،ﺻﻮم ،اﻋﺘﮑﺎف ،ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه ،ﺟﻬﺎد و اﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ )ﺣﻠّﯽ(7 /1 ،
 .2ﮔﺎه ﺟﻤﻼﺗﯽ از آﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و در زﻣﺮه آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺟﻤﻼﺗﯽ دﯾﮕﺮ از آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه ﻗﺮاﺋﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻬﯽ آﯾﺎت ﻧﻈﺮ دارد.
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ﻘﺎم إِ ْﺑﺮاﻫﯿﻢَ ﻣُ َﺼ ًﻠّﯽ) «...ﺑﻘﺮه(۱۲۵ :
ﺎس َو أَﻣْ ﻨ ًﺎ َو ا َﺗ ِّﺨ ُﺬوا ﻣِ ْﻦ ﻣَ ِ
ْﺖ ﻣَ ﺜﺎ َﺑ ًﺔ ﻟِﻠ َّﻨ ِ
َ » -۱و إِ ذْ َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ا ْﻟ َﺒﯿ َ
ﻃﺒﺮی ) (۷۴۴ -۷۴۵/۱در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از اﺧﺘﻼف در ﺧﻮاﻧﺶ ﻓﻌﻞ »اﺗّﺨﺬوا« ،ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت »اﻣـﺮ« و
»ﻣﺎﺿﯽ« »-اﺗ ِّﺨﺬوا« و »اﺗ َّﺨﺬوا« -ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﻓﻊ و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ »ﻓـﺘﺢ ﺧـﺎء« و
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ »ﮐﺴﺮ ﺧﺎء« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ) .اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ (۱۶۹ ،ﺑﺮ وﻓـﻖ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻓـﺘﺢ ،آﯾـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽدارد ﮐـﻪ
ﻣﺤـﻞ ﻧﻤـﺎز ﮔـﺰاردن اﺗّﺨـﺎذ
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮدم ﻗﺮار داد و ﻣﺮدم »ﻣﻘﺎم اﺑـﺮاﻫﯿﻢ« را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻏﺎﯾﺖ دﻻﻟﺖ آﯾﻪ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿّﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺑﺘﻮان وﺟﻮب آن را از آﯾﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد .اﻣّ ﺎ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺴﺮ ،ﻓﻌﻞ اﻣﺮ »اﺗ ِّﺨﺬوا« ،ﺑﻪ وﺿـﻮح ،ﻧﻤـﺎزﮔﺰاردن
در »ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ« را واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺧﺎء را »ﺻﻮاب« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻃﺒﺮی(۷۴۵/۱ ،
ﺧﻄـﺎب در ﮔﻔﺘﮕـﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
و در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮی اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ آن ﻋﻤـﺮﺑﻦ ّ
)ص( ،آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ،ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ
آرزوی ﻋﻤﺮ ،آﯾﻪ »و اﺗّﺨﺬوا ﻣﻦ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺼﻠّﯽ« ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد) .ﻫﻤﺎن(۷۴۴ /۱ ،
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﻘﻮل را ﺧﺒﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧـﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ،ﺑـﻪ رواﯾـﺖ دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ اﺳﺘﺸـﻬﺎد
ّ
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ آن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »و اﺗ ِّﺨﺬوا« ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ) .ﻫﻤـﺎن(۷۴۵/۱ ،
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ رواﯾﯽ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ »واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮل و
اﻟﻘﺮاءه ﻓﯽ ذﻟﮏ ﻋﻨﺪﻧﺎ وا ّﺗﺨﺬوا ﺑﮑﺴﺮ اﻟﺨﺎء« )ﻫﻤﺎن( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی اﯾـﻦ ﻗﺮاﺋـﺖ را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﻄﻠـﻖ
ﻣﻔﺴـﺮان ﮐـﻪ ﻗـﻮل اﯾﺸـﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و آن را ﺻـﻮاب
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه وی در ﺑﯿﺎن ﻗﻮل ﭘﺎرهای از ّ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) ،ﻫﻤﺎن( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ،ﻗﺮاﺋﺖ »اﺗ َﱠﺨﺬوا« را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن(۷۴۴ /۱ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﯾﯽ ﻃﺒﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻇ ّﻨـﯽ ﺑـﺮای ﻗﺮاﺋـﺖ »اﺗ ِّﺨـﺬوا« ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻇﻨّﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺻﻮاب ﺑﻮدن ﻫـﺮ ﯾـﮏ از دو وﺟـﻪ
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻤﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻓـﺘﺢ ﺧـﺎء ،از ﻧﻈـﺮ ﺑﻼﻏـﺖ و ﺷـﯿﻮاﯾﯽ
ﺳﺨﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد .ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،اﻓﻌﺎل »ﺟﻌﻠﻨﺎ«» ،اﺗّﺨﺬوا« و »ﻋﻬﺪﻧﺎ -ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ در اﯾﻦ آﯾﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ – ﻫﺮ ﺳﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺮّ  ،ﻓﻌﻞ اﻣـﺮ »اﺗ ِّﺨـﺬوا« در ﻣﯿـﺎن دو ﻓﻌـﻞ
ﺧﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮﻧﻪای ﮔﺴﺴﺖ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ات) «...ﺑﻘﺮه(۱۴۸ :
َﺎﺳ َﺘﺒِﻘُ ﻮا ا ْﻟ َﺨﯿْﺮَ ِ
َ » -۲وﻟِﮑُ ّ ٍﻞ وِ ْﺟﻬَ ٌﺔ ﻫُ ﻮَ ﻣُ ﻮَ ِّﻟﯿﻬَ ﺎ ﻓ ْ
ﮐﻞ ﺑﻪ »وﺟﻬـﻪ« )ﯾﻌﻨـﯽ
ﻟﮑﻞ وﺟﻬﻪٌ « ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ّ
ﻃﺒﺮی ) (۴۱/۲در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت » ﱟ
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ﻟﮑﻞ وﺟﻬﻪٍ «( ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ وﺟﻪ اﺧﯿﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻓـﯽ ﺷـﻮاذّ
» ِّ
اﻟﻘﺮآن.(۱۰ ،
اﺑﯽﺑﻦ ﮐﻌﺐ آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ
»اﻟﻮﺟﻬﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﺒﻠﻪ« اﺳﺖ) .ﻓﺮّ اء۸۵/۱ ،؛ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ (۶۵ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ّ
ﻟﮑﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻗﺒﻠـﻪً  «...ﻗﺮاﺋـﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ.
وﻟﮑﻞ ﻗﺒﻠﻪٌ  «...و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت »و ﱟ
ﺻﻮرت » ﱟ
ﻟﮑـﻞ
ﻟﮑﻞ وﺟﻬﻪٌ « ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﻫـﺮ دﯾﻨـﯽ ﻗﺒﻠـﻪای اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻗﺮاﺋـﺖ » ّ ِ
)اﻟﺨﻄﯿﺐ (۲۱۲/۱ ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن » ﱟ
وﺟﻬﻪٍ «  -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮی ) (۴۱/۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد -ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن در اﯾـﻦ ﻓـﺮض،
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺰﺑﻮر از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﻼﻣﯽ
ﺧﺒﺮ آن ﮐﻼم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ّ
ﻟﮑﻞ
ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ) .ﻫﻤﺎن( ﭘﯿﺶ از ﻃﺒﺮی ،اﺧﻔﺶ اوﺳﻂ ) (۱۶۲/۱ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ » ﱟ
وﺟﻬﻪ« را ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ات) «...ﺑﻘﺮه(۱۴۸ :
َﺎﺳ َﺘﺒِﻘُ ﻮا ا ْﻟ َﺨﯿْﺮَ ِ
َ » -۳وﻟِﮑُ ّ ٍﻞ وِ ْﺟﻬَ ٌﺔ ﻫُ ﻮَ ﻣُ ﻮَ ِّﻟﯿﻬَ ﺎ ﻓ ْ
ﻣﻮﻻ« ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ) .(۴۱/۲ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑـﻦ
ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت »ﻣﻮﻟّﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت » ّ
ﻣـﻮﻻ« و ﺷـﺶ ﻗـﺎری دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻪ »ﻣـﻮﻟّﯽ«
ﻣﺠﺎﻫﺪ ) (۱۷۲از ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ وﺟـﻪ » ّ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ» .اﻟﺘﻮﻟﯿﻪ« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »روی آوردن« )اﻗﺒـﺎل( اﺳـﺖ) .ﻧـﮏ :ﻓـﺮاء (۸۵/۱ ،و »ﻣـﻮﻟّﯽ« و
ﻣﻮﻻ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ »اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ« و »اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل« از ﻓﻌﻞ »وﻟّﯽ ﯾﻮﻟّﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
» ّ
ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن«» ،ﻣﻮﻟّﯽ« را ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی (۴۱/۲ ،و در ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﯾـﻦ اﺧﺘﯿـﺎر
ﺣﺠﺖ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺸـﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾـﺪ) .ﻫﻤـﺎن (۴۱-۴۲/۲ ،ﺑـﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ » ّ
ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﻗﻮل ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﻮﻟﯽ ﺷﺎذّ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ –
ﺣﺠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد -اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره در ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮد ،اﻣﮑـﺎن ﺳـﻬﻮ و ﺧﻄـﺎ وﺟـﻮد دارد.
ﮐﻪ ّ
)ﻫﻤﺎن (۴۲/۲ ،ﻣﮑّ ﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ) (۲۶۷/۱ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﺮی ﻗﺮاﺋـﺖ »ﻣـﻮﻟّﯽ« را اﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤـﻮده و دﻟﯿـﻞ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را اﺟﻤﺎع ﻗﺮّ اء ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ـﺎح ﻋَ َﻠ ْﯿـﻪِ أَنْ ﯾ ََّﻄ َّـﻮ َف ﺑ ِِﻬﻤَ ـﺎ«...
َـﻼ ُﺟ َﻨ َ
ْﺖ أَوِ اﻋْ ﺘَﻤَ ـﺮَ ﻓ َ
اﻟﺼﻔَ ﺎ َوا ْﻟﻤَ ﺮْ َوةَ ﻣِ ْﻦ َﺷﻌَ ﺎﺋِﺮِ اﻟ َّﻠﻪِ ﻓَﻤَ ْﻦ ﺣَ َّﺞ ا ْﻟ َﺒﯿ َ
» -۴إِ َّن َّ
)ﺑﻘﺮه(۱۵۸ :
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ،در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،آﯾﻪ ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﻼﺟﻨﺎح ﻋﻠﯿﻪ
ﻻﯾﻄﻮّ ف ﺑﻬﻤﺎ« ﺑﻮده و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﻃﺒﺮی (۶۸/۲ ،ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺑـﺮ
أن ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣـﺎ ﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را
ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪّ .
ّ
ﺣـﻖ
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺧﻼف ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫـﯿﭻ ﻓـﺮدی ّ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼوت ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

ﻃﺒﺮی و اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ در آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی

169

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ) .ﻫﻤﺎن (۷۰ -۷۱/ ۲،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ّ
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﯿﺰی اﻓﺰوده ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ،
راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻬﺎد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑـﺮ
ﺷﻤﺮدن »ﺻﻔﺎ« و »ﻣﺮوه« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﯽ« ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻃﻮاف آن دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﺎرﮐﯿﻦ ﻃﻮاف آن دو ،ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه و ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
...» -۵و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻄﯿﻘﻮﻧَﻪ ﻓﺪﯾﻪٌ ﻃﻌﺎمُ ﻣﺴﮑﯿﻦ« )ﺑﻘﺮه(۱۸۴ :
ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﺮی ) ،(۱۸۶-۱۸۷/۲اﺑﻦﻋﺒﺎس ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﻋﻄﺎء و» ،...ﯾُﻄﯿﻘﻮﻧَـﻪ«
در اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﯾ َُﻄﻮﱠ ﻗﻮﻧَﻪ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ» .ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ« از »اﻃﺎق ﯾﻄﯿﻖ اﻃﺎﻗﻪ« )ﺑﺎب اﻓﻌﺎل( اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )» (۲۳۲/۱اﻻﻃﺎﻗﻪ اﻟﻘﺪره ﻋﻠﯽ اﻟﺸﯽء« )»اﻃﺎﻗﻪ« ﻗﺪرت داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ (.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮ وﻓﻖ ﻇﻬﻮر ﻋﺒﺎرت »و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻃﻌـﺎم ﻣﺴـﮑﯿﻦ« ،ﺑـﺮ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ روزه ﺑﺪارﻧـﺪ،
ﻓﺪﯾﻪای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ،ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ -ﺑﺎ اﺧﺬ ﻫﻤﯿﻦ ﻇﻬﻮر  -ﺑﺮ آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌـﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﻼم ،ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯿﺎن روزه داﺷﺘﻦ و روزه ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺨﯿّﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،روزه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻓﺪﯾـﻪ دادن
ﻣﻠﺰم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ًا اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ،روزه اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﮏ :آﻟﻮﺳﯽ،
 (۸۸ -۸۹/۲ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ) (۱۸۰/۱ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺴـﺦ ،ﻗـﻮل
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت »وﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ« از ﺟﻬﺖ
ﺳﯿﺎق دﻗﯿﻘ ًﺎ ﭘﺲ از آﯾﻪ »ﮐُ ﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺼﯿﺎمُ « ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ وﺟـﻮب روزه داﺷـﺘﻦ ﺻـﺮاﺣﺖ
دارد .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ،دﻻﻟـﺖ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »وﻋﻠـﯽ اﻟـﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧـﻪ ﻓﺪﯾـﻪ« را ﺑـﺮ ﺗﺨﯿﯿـﺮ در
روزهداری ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ« اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ را دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﯿﺶ از آن
»ﻻ« ﻧﻔﯽ را در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ »وﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ« )ﻧﮏ :ﻣﺤ ّﻠـﯽ .(۱۷ ،در ﻗﺮاﺋﺘـﯽ از ﺣﻔﺼـﻪ
ﻧﯿﺰ »ﻻ« ﻧﻔﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ) .آﻟﻮﺳﯽ (۸۹/۲ ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﻮل دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ« ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﺮف
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ) .ﻧﮏ :آﻟﻮﺳﯽ ( ۸۹/۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاد آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﻘّ ﺖ
و ﺣﺮج ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزه داری ،ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ َُﻄﻮﱠ ﻗﻮﻧَﻪ«  -ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺠﻬـﻮل و از ﺑـﺎب ﺗﻔﻌﯿـﻞ -ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
ﮐـﺎﻟﻄﻮق ﻓـﯽ أﻋﻨـﺎﻗﻬﻢ« )»ﯾُﻄﻮّ ﻗﻮﻧـﻪ« ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
) (۲۳۱/۱۰اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﯾ َُﻄﻮﱠ ﻗﻮﻧَـﻪ :ﯾُﺠﻌَ ُـﻞ ّ
ﺣﻠﯽ ﯾُﺠﻌَ ُﻞ ﻓـﯽ
اﻟﻄﻮق« را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ » ٌ
»ﻃﻮق« در ﮔﺮدنﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد (.اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) » (۲۳۱/۱۰ﱠ
ﺣﺒـﻞ
ﻟﻄـﻮق ٌ
اﻟﻌُ ُﻨﻖ« )زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻠﯿﻞ ) (۱۱۰۲/۲ﻧﯿـﺰ »ا ُ
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ﯾُﺠﻌَ ﻞ ﻓﯽاﻟﻌُ ُﻨﻖ« )ﻃﻮق رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮدن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد (.ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ »ﺳﯿﻄﻮّ ﻗﻮن ﻣﺎ ﺑﺨﻠﻮا ﺑـﻪ ﯾـﻮم
ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ وﻓـﻖ اﯾـﻦ آﯾـﻪ ،آﻧﭽـﻪ ﺑﺨـﯿﻼن در آن ﺑﺨـﻞ
اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ« )آل ﻋﻤﺮان ( ۱۸۰ :ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﻣﯽورزﻧﺪ ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻃﻮق« ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد راﻏﺐ ) .(۳۱۳آﯾﻪ ﻓـﻮق را از ﺑـﺎب
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻋﺒﺎرت »و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻄﻮّ ﻗﻮﻧﻪ« اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ دارد ﮐـﻪ روزه ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن
ﻣﺸﻘﺖ و ﺣﺮج دارد ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن و ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﺸـﺎن آوﯾﺨﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .از اﯾـﻦ رو
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزهداری ،ﻓﺪﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ،ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺎﻓّﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را »ﯾُﻄﯿﻘﻮﻧَﻪ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣـﻖ ﻧـﺪارد ﺑـﺎ ﻗﺮاﺋـﺖ »ﯾُﻄﯿﻘﻮﻧَـﻪ«
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻮاب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﺴﻞ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻧﻘـﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی،
 .( ۱۸۰/۲ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼـﺎﺣﻒ اﻫـﻞ اﺳـﻼم ﺧﻮاﻧـﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﺑـﺮای ﻫـﯿﭻ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »رأی« ،ﺑﺮ »ﻧﻘﻞ ﻇﺎﻫﺮ و ﻗﺎﻃﻊ ﻋـﺬر ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷـﺎن« اﻋﺘـﺮاض ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺎ آراء ،ﻇﻨﻮن و اﻗﻮال ﺷﺎذّ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻣﻌﺘـﺮض ﺑـﻪ ﻧﻘﻠـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
)ﻫﻤﺎن .(۱۹۱/۲ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ّ
اﻟﺨﻂ ﻣﺼﺎﺣﻒ
ﺣﺠﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن( .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رﺳﻢ ّ
ﺻﺤﺘﺶّ ،
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ّ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﻘﻞ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ« را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧـﻮد اذﻋـﺎن دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮ
وﻓﻖ رواﯾﺎت ،ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻦﻋﺒﺎس ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و ﻋﻄﺎ ،ﺑﻪ وﺟـﻪ »ﯾُﻄﻮّ ﻗﻮﻧـﻪ«
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﭼﻮن آراء ،ﻇﻨﻮن و اﻗﻮال ﺷﺎذّ ه ،وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﺪ١ .

َ » - ۶و َأﺗ ُِّﻤﻮا ا ْﻟ َﺤ َّﺞ َوا ْﻟﻌُ ﻤْ ﺮَ ةَ ِﻟ َّﻠﻪِ ) «...ﺑﻘﺮه(۱۹۶ :
ﻃﺒﺮی ) ۲۸۴/۲و  (۲۸۶در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺧﻮاﻧﺶ »اﻟﻌﻤﺮه« ﺑﻪ ﻧﺼﺐ )ﻗﺮاﺋﺖ اﮐﺜﺮ ﻗﺎرﯾﺎن( و ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﺮی ) (۲۸۸/۲ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ را ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺧﻄﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺮاﺋﺖ رﻓﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﻋﻤﺮه« ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﯾـﺎرت ﺧﺎﻧـﻪ ﮐﻌﺒـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ و
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺘﻤﺮ« ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ زاﺋـﺮ آن ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮد و زﯾـﺎرت ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ.
ّ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪ و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﺻﻔﺎ و ﻣـﺮوه را اﻧﺠـﺎم داد ،دﯾﮕـﺮ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺎﻗﯽ
ﺣـﺞ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺄﻣﻮر و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮه ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮدی ﮐﻪ ّ
ﺣـﺞ درﺑـﺎره او ﻣﻌﻨـﺎدار و
ﺑﻌ ﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﻃﻮاف آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺮ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم ّ

 .1ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺒﺮي در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﻦ ﺷﻨّﺒﻮذ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دﻓـﺎع از ﻗﺮاﺋـﺎت ﻏﯿﺮﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﻼق ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ )ﻧﮏ :ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادي (280/1 ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺖ در ﺳـﺪهﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر
»ﻟﺰوم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ رﺳﻢاﻟﺨﻂّ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ﻣﺘّﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦﻣﻌﯿﺎر ،ﺑﺎ راﻫﮑﺎر ﻋﻘﻮﺑﺖ و آزار ،اﺟﻤﺎع ﺑﻌـﺪي
را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ.
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ﺣﺞ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﭼﻮن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ ،ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،وﻗﻮف در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻌ ّﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل ّ
ﻋﺪه -ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،رﻓﻊ »ﻋﻤﺮه« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺘﺪا اﺳﺖ و »ﻟﻠﻪ« ﺧﺒـﺮ آن ﻗـﺮار
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ -ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻦ ّ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﻤﺮه« از اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد )ﻧـﮏ :ﻃﺒـﺮی (۲۸۷ – ۲۸۸/۲
ﻃﺒﺮی ) (۲۸۸/۲در ردّ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻗﺮاﺋﺖ »رﻓﻊ« ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮه ﺑﺮای ﻣﻌﺘﻤﺮی ﮐـﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را دﯾﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وی ﻣـﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻃـﻮاف
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و ﺧﻮدداری از ﻣﺤﺮّ ﻣﺎت اﺣﺮام را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺳـﺨﻦ
ﻃﺒﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺎﺳ ًﺎ از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ،ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺮ ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم ﻋﻤـﺮه ﺑـﺮای وی ﻣﻌﻨـﺎدار
اﻟﺤﺞ« ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب اﺳـﺖ ،ﺧﻮاﻧﺸـﯽ ﺧـﻼف ذوق ﺳـﻠﯿﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺮﻓﻮع ﺧﻮاﻧﺪن »اﻟﻌﻤﺮه« در ﮐﻨﺎر » ّ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻃﺒﺮی ﺑﻪ اﺟﻤﺎع »ﻗﺮّ اء اﻻﻣﺼﺎر« )ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ( ﺑﺮ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻧﺼـﺐ ﻫـﻢ اﺳﺘﺸـﻬﺎد
ﺟﺴﺘﻪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را در اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺎی ﻗﺮاﺋﺖ رﻓﻊ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ) .ﻫﻤﺎن(
 ...» -۷ﻓَﺈِ نْ ِﺧﻔْ ُﺘﻢْ ﻓَﺮِ ﺟﺎ ًﻻ أ َْو رُﮐْ ﺒﺎﻧﺎً) «...ﺑﻘﺮه(۲۳۹ :
ﻃﺒﺮی ) (۷۷۵/۲در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از ﻗﺮاﺋـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت »رِ ﺟـﺎل« ﺑـﻪ ﺻـﻮرت » ُر ّﺟـﺎل« و » ُرﺟـﺎل« ﺧﺒـﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ وﻓﻖ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ اﻟﺨﻄﯿﺐ ) ،(۳۳۸/۱ﺧﻮاﻧﺶ » ُرﺟﺎل« -ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﺟـﯿﻢ -ﺑـﻪ ﻋﮑﺮﻣـﻪ و
ﺧﻮاﻧﺶ » ُر ّﺟﺎل« -ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﯿﻢ -ﺑـﻪ ﻋﮑﺮﻣـﻪ ،اﺑـﻮﻣﺠﻠﺰ و اﺑـﻦ ﻣﺤﯿﺼـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ دارد .ﻃﺒـﺮی )،(۷۷۵/۲
»اﻟﺮِ ﺟﺎل« را ﺟﻤﻊ »ر ِاﺟﻞ« و » َر ِﺟﻞ« ﻣﯽداﻧﺪ ٢.اﺑﻦ درﯾﺪ )ُ » (۲۸/۲ر ّﺟﺎل« را ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ »راﺟـﻞ« ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» .راﺟﻞ« ﯾﻌﻨﯽ راه روﻧﺪه ﭘﯿﺎده .ﻃﺒﺮی ) ،(۷۷۵/۲دو وﺟﻪ » ُر ّﺟﺎل« و » ُرﺟﺎل« را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪهی ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﯿﻨﺎت ﻣﻘﺎمُ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) «...آل ﻋﻤﺮان(۹۷ :
اﯾﺎت ٌ
» -۸ﻓﯿﻪ ٌ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ) (۱۵-۱۶/۴آﯾﻪ ﻓﻮق را ،ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ »آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت« و اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس و ﻣﺠﺎﻫـﺪ آن را »آﯾـﻪ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ ،اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻨﻪ« ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪّ .
ﻗﺮاﺋﺖ را ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده )ﻫﻤﺎن( و ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻫﻤﺎن(۱۷/۴ ،
اﻟﺼ َﻼةَ ﻟِﺬِ ﮐْ ﺮِي) «...ﻃﻪ(۱۴ :
َ » -۹وأَﻗِ ِﻢ َّ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ) (۱۸۶/۱۶در ﻗﺮاﺋﺖ »زﻫﺮی« از آﯾﻪ ﻓﻮق» ،ﻟِﺬِ ﮐﺮِ ی« -ﺑﺎ ﯾﺎء ﻣﺘﮑ ّﻠﻢ وﺣـﺪه -ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
»ﻟِﺬِ ﮐﺮی« -ﺑﺎ اﻟﻒ ﺗﺄﻧﯿﺚ -ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮاﺋﺖ اﺧﯿﺮ ،از »اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ«» ،اﺑﻮرﺟـﺎء« و »ﺷـﻌﺒﯽ«
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ) ٣ .اﻟﺨﻄﯿﺐ (۴۱۹/۲۰ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ) (۱۸۶/۱۶ﻣﻔﺎد آﯾﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮاﺋﺖ »ﻟﺬﮐﺮِ ی« -ﺑﺎ ﯾﺎء
 .2ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ) (322/3و رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ) ،(375/2ﺗﻨﻬﺎ »راﺟِﻞ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺮد »اﻟﺮِﺟﺎل« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
». 3اﻟﺬّﮐﺮي« – ﺑﺎ اﻟﻒ ﺗﺄﻧﯿﺚ -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »اﻟﺬّﮐﺮ« ﯾﺎ »اﻟﺘﺬﮐّﺮ« اﺳﺖ) .ﻧﮏ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.(308/4 ،
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ﻣﻔﺴـﺮﻣﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻣﺘﮑ ّﻠﻢ وﺣﺪه -ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎ دار ،ﺗﺎ در آن ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﯽ«ّ .
»زﻫﺮی« در ﻧﺰد ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧﻤـﺎز را
ﺑﻪ ﭘﺎ دار ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوری «.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺎه ﺷﺨﺼـﯽ ﻧﻤـﺎز را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن آن را ﺑﻪ ﯾﺎد آ ورد ،آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد) .ﻫﻤﺎن( ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن از ﺑﯿﺎن ﻃﺒﺮی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑـﻪ
اﻋﺘﻘﺎد وی ﻗﺮاﺋﺖ زﻫﺮی -ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﻧﺒﻮدن در ﻧﺰد ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﻗﺎﺑﻞ اﺗّﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آﯾﻪ
ﺑﺮ وﻓﻖ آن روا ﻧﯿﺴﺖ.
)ﺣﺞ(۲۵ :
ﺎس َﺳﻮاءً اﻟﻌﺎﮐِ ُﻒ ﻓﯿﻪِ َواﻟﺒﺎدِ « ّ
اﻟﺤﺮ ِام ا َﻟّﺬي َﺟﻌَ ﻠﻨﺎهُ ﻟِﻠ ّﻨ ِ
ﺴﺠﺪِ َ
َ ...» -۱۰واﻟﻤَ ِ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی )» ،(۱۸۱-۱۸۲/۱۷ﺳﻮاء« در آﯾـﻪ ﻓـﻮق ،ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﻣﺮﻓـﻮع و ﻣﻨﺼـﻮب » -ﺳـﻮاءٌ « و
»ﺳﻮاءً «  -ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ) (۴۳۵ﻫﻤﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ »ﺳـﻮاء« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺟﺰ ﻋﺎﺻﻢ در رواﯾﺖ ﺣﻔﺺ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑـﯽ دارای وﺟـﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
ﺣﺠﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ رﻓﻊ ﻗﺮار دارد .از اﯾـﻦ رو ،وی ﻗﺮاﺋـﺖ رﻓـﻊ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و
اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ را اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ) .ﻫﻤﺎن(۱۸۲ /۱۷ ،
)ﺣﺞ(۳۶ :
ﺻﻮافّ «...
ﱠ
» -۱۱واﻟﺒُﺪنَ ...ﻓﺎذﮐﺮوا اﺳﻢَ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﺻـﻮاف«
ٍ
ﺻﻮاف« ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎی »ﺻـﻮاﻓِ َﻦ«» ،ﺻـﻮاﻓِ َﯽ« و »
ﻃﺒﺮی ) (۲۱۵/۱۷در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از ﻗﺮاﺋﺖ » ﱠ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﺟﻨّﯽ )» (۸۱/۲ﺻﻮاﻓِ َﻦ«  ،ﻗﺮاﺋـﺖ اﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد ،اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ،اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس ،اﺑـﺮاﻫﯿﻢ،
ﺿﺤﺎک و ﮐﻠﺒﯽ اﺳﺖ و »ﺻﻮاﻓِ َﯽ« ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳـﯽ اﺷـﻌﺮی ،ﺣﺴـﻦ و دﯾﮕـﺮان .ﺑـﻪ ﮔـﺰارش
اﻋﻤﺶ ،ﻋﻄﺎءّ ،
ﺻﻮاف« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.
اﻟﺨﻄﯿﺐ )ٍ »(۱۱۶/۶
ﺻﻒ درآﻣـﺪه« اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﻋﺎﺷـﻮر .(۱۹۱/۱۷ ،ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه اﺑـﻦ
ﺻﻮاف« ﺟﻤﻊ »ﺻﺎﻓّﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﻪ ّ
» ﱠ
ﺻـﻒ در ﻣﯽآوردهاﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن(.
ﺣﺞ ﮔﺰاران ،ﺷﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﻮﺿﻊ »ﻧﺤﺮ« )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ّ
ﻋﺎﺷﻮر ،ﻇﺎﻫﺮا ًٌ◌ ّ
ﺻﻒ ﺷﺪن دﺳـﺘﺎن و ﭘﺎﻫـﺎی ﺷـﺘﺮان ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن زﻣﺨﺸﺮی ) ،(۱۵۸/۳ﻣ ﺮاد از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﻪ ّ
اﻟﺼـﺎﻓﻨﻪ« ﺑـﺮای ﺷـﺘﺮ
اﻟﺼﺎﻓﻨﻪ« اﺳـﺖ .ﺗﻌﺒﯿـﺮ » ّ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده درآﻣﺪن آنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ »ﺻﻮاﻓِ ﻦ« ﺟﻤﻊ » ّ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺤﺮ وی ،ﯾﮏ ﭘﺎی ﺟﻠﻮی او را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و اﺗّﮑﺎی وی -در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ -ﺑﺮ ﺳﻪ
ﭘﺎی دﯾﮕﺮش اﺳﺖ) .ﺑﺎزﻣﻮل ( ۶۰۵/۲ ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿـﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖاﻧﺪ .اﻣﺎ »ﺻﻮاﻓِ َﯽ« ﺟﻤﻊ »ﺻﺎﻓﯿﻪ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺻﻮاف« ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ واژه ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺗﻘﺪﯾﺮی ،ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
)اﻟﺨﻄﯿﺐ .(۱۱۵/۶ ،در ﺧﻮاﻧﺶ » ٍ
ﺣﺠـﺖ ﺷـﻤﺮده
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) ( ۲۱۵/۱۷در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﺟﻤـﺎع ﻗﺎرﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ّ
ﺻﻮاف«  -ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﻓﺎء -را ﻗﺮاﺋﺖ ﺻـﻮاب ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻠـﻮﯾﺢ ،ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ » ﱠ
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ﻗﺮاﺋﺎت را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻟﺴﺠﻮدِ « )ق(۴۰:
ُ
َ » -۱۲و ﻣِ َﻦ ا َّﻟﯿْﻞِ ﻓَﺴ ِّﺒ ْﺤﻪُ َو أَدْ ﺑَﺮَ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ) ،(۲۳۵/۲۶واژه »أدﺑﺎر« در آﯾﻪ ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »إدﺑﺎر« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» .أدﺑـﺎر«
ﺟﻤﻊ »دُ ﺑُﺮ« و »إدﺑﺎر« ﻣﺼﺪر »أدﺑﺮ ﯾـﺪﺑﺮ« اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن( .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺑـﻦ ﻣﺠﺎﻫـﺪ ) (۶۰۷از ﻣﯿـﺎن ﻗﺎرﯾـﺎن
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻤﺰه »إدﺑﺎر«  -ﺑﻪ ﮐﺴﺮ اﻟﻒ -ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻗﺎری دﯾﮕﺮ» ،أدﺑـﺎر« -ﺑـﻪ ﻓـﺘﺢ
إدﺑﺎره أواﺧﺮُ اﻟﺼﻠﻮات«
أدﺑﺎر اﻟﺴﺠﻮد و ُ
ﮐﻞ ﺷﯽء ﻋﻘ ُﺒﻪ و ﻣﻮﺧﺮﱡ هُ ...
اﻟﻒ . -ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )» (۲۶۸/۴دُ ﺑُﺮ ّ
)دُ ﺑُﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﭘﺸﺖ و اﻧﺘﻬﺎی آن اﺳﺖ» ...أدﺑﺎر« و »إدﺑﺎر« ﺳﺠﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﻤﺎزﻫـﺎ( .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﻟﺨﻄﯿـﺐ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﺳﺠﺪهﻫﺎ ﺟﻤـﻊ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺗﻘـﺪﯾﺮ
) (۱۱۷/۹در ﺗﻌﺒﯿﺮ »أدﺑﺎر اﻟﺴﺠﻮد« ،أدﺑﺎر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ّ
ﻃﺒﺮی ) (۲۳۵/۲۶در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ -ﺑﺪون ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ -ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد
وی ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﻮاب» ،أدﺑﺎر«  -ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﻒ -اﺳﺖ.
َﺎﺳﻌَ ﻮْ ا إِ ﻟَﯽ ذِ ﮐْ ﺮِ اﻟ َّﻠﻪِ ) «...ﺟﻤﻌﻪ(۹ :
ِﻠﺼ َﻼةِ ﻣِ ْﻦ ﯾَﻮْ ِم ا ْﻟ ُﺠﻤُ ﻌَ ِﺔ ﻓ ْ
» -۱۳إِ ذَا ﻧُﻮدِ َي ﻟ َّ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی» ،أﻋﻤﺶ« ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻮم ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎَ» ،ﺟﻤﻌﻪ« را ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ
ﺣﺠﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ » ُﺟﻤُ ﻌـﻪ«
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
)ﻫﻤﺎن ّ .( ۱۳۰/۲۸
 ﺑﻪ ﺿﻢّ ﻣﯿﻢ -را ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﻮاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن(.ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ »ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺒﯽ«
...» -۱و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻄﯿﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﮑﯿﻦ« )ﺑﻘﺮه(۱۸۴ :
ﻃﻌﺎم( وﻟـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎرﯾﺎن ،در اﯾﻦ آﯾﻪ» ،ﻓﺪﯾﻪ« را ﺑﻪ »ﻃﻌﺎم« اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻓﺪﯾﻪُ ِ
دﯾﮕﺮ »ﻓﺪﯾﻪ« را ﺑﺎ ﺗﻨﻮﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و ﻃﻌﺎم را ﺗﺎﺑﻊ آن را ﻗﺮار دادهاﻧﺪ )ﻓﺪﯾـﻪٌ ﻃﻌـﺎمُ ( ) .(۱۹۱/۲ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺑـﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ ،ﻧـﺎﻓﻊ و اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ »ﻓﺪﯾـﻪٌ « ﺧﻮاﻧﺪهاﻧـﺪ و دﯾﮕـﺮان »ﻓﺪﯾـﻪُ « ) .(۱۷۶ﻃﺒـﺮی
ﻃﻌـﺎم« را ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه وی،
ِ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب «...ﺧﻮاﻧﺶ »ﻓﺪﯾﻪُ
) (۱۹۲/۲ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »اوﻟﯽ اﻟﻘﺮاﺋﺘﯿﻦ ّ
ﻣﻔﺪیﺑـﻪ« ﯾﻌﻨـﯽ ﻃﻌـﺎم ﻣﺘﻔـﺎوت
»ﻓﺪﯾﻪ« ﻣﺼﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﯾﮏ ﻓﻌﻞ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ » ﱞ
اﺻـﺢ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻮّ ر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم را ﻫﻤﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺮک اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻌـﺎم را ّ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻄﺎ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن( .ﻇﺎﻫﺮًا ﻣﺮاد ﻃﺒﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮک اﺿﺎﻓﻪ »ﻓﺪﯾﻪ« ﺑﻪ »ﻃﻌﺎم« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻓﺪﯾـﻪ و ﻃﻌـﺎم
ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .اﻣﺎ وی از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﻓﺪﯾﻪ« و »ﻃﻌﺎم« را ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﻣﯽداﻧـﺪ،
ّاوﻟﯽ را ﺑﻪ دوﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻐﺎﯾﺮت »ﻓﺪﯾﻪ« و »ﻃﻌﺎم« ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ
ﺷﺪن »ﻓﺪﯾﻪ« ﺑﻪ »ﻃﻌﺎم« ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ رﺟﺤﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻃﺒـﺮی ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﺨﻞ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺗﻠﻘّ ﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ – ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﺧﺘﯿـﺎر
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﻃﺒﺮی -ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻗﺮاﺋﺖ »ﻓﺪﯾﻪٌ ﻃﻌﺎمُ « را از ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
...» -۲و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﮑﯿﻦ« )ﺑﻘﺮه(۱۸۴ :
اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ واژه »ﻣﺴـﮑﯿﻦ« اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻃﺒـﺮی
) ،(۱۹۲/۲اﯾﻦ واژه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ )»ﻣﺴﮑﯿﻦ« و »ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ«( ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺑـﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ) ( ۱۷۶از ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺮّ اء ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ در ﻓﺮض ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن ﻣﺴﮑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ در ازاء ﻫـﺮ روزی ﮐـﻪ اﻓﻄـﺎر ﻣﯽﮔـﺮدد،
ﻃﻌﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤـﻊ )ﻣﺴـﺎﮐﯿﻦ( آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه واﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ) .(۱۹۲/۲ﺑـﺮ
ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻓﻄﺎر ﮔﺮدد ،ﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻔﺮد ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ رﺟﺤﺎن دارد )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
وﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎّ ،
وی اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدن در ﯾﮏ روز ،ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻣﻌﻠـﻮم
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺪﯾﻪ واﺟﺐ ﺑﺮای ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨـﺪه در ﺗﻤـﺎم ﻣـﺎه ﭼﻘـﺪر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻣّ ـﺎ ﺑـﺮ وﻓـﻖ ﻗﺮاﺋـﺖ
»ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻢ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﻄـﺎر در ﺑﺮﺧـﯽ از
روزﻫﺎی ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﻓﺪﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )ﻫﻤﺎن(
در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪی در آﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺮاد ،اﻓﻄـﺎر
ﻧﻤﻮدن در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرت »وﻋﻠـﯽ اﻟـﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧـﻪ«
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﮏ :ﻋﮑﺒﺮی ،۸۱/۱ ،ﻣﮑﯽ ﺑﻦاﺑﯽﻃﺎﻟﺐ (۲۸۳/۱ ،ﭼﻮن »اﻟﺬﯾﻦ« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻤـﻊ دارد.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ،در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ ،ﺣﮑﻢ ﻓﺪﯾﻪ اﻓﻄﺎر در ﯾﮏ روز و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد اﻣـﺎ ﭼـﻮن اﻓـﺮاد
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺎمّ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه اﯾـﻦ اﻓـﺮاد
ّ
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« ﻧﺎﻇﺮ
َ
ﻃﻌﺎم
واﺟﺐ ﺷﺪه ،ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻓﺪﯾﻪُ ِ
ﺑﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه در
اﻗﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺗﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ،
ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻌﺎم دﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ّ
ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮑّ ﯽ ﺑﻦاﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ) (۲۸۳/۱ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮه و واﺣﺪ ﻫﻢ
 . 4اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻧﺎﻓﻊ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻓﺪﯾﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ(176 ،
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دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ داد .از آن رو ﮐﻪ »ﻣﺴﮑﯿﻦ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﻃﺒـﺮی ﺗـﺮﺟﯿﺢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﺟﻬﺘـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ رﺟﺤـﺎن ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺣﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﺮاﺋﺖ »ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺗـﻮﻫﻢ را
ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ -ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ّ
آﻧﮑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ دﻻﻟﺖ دارد -.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد آﯾﻪ ،ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﻓﺮد اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ
اﻃﻌﺎم دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷـﺪ ﺗـﺎ اﺑﻬـﺎﻣﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧـﺪ .از اﯾـﻦ رو ﻗﺮاﺋـﺖ
»ﻣﺴﮑﯿﻦ« ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ »ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ »ﻣﺴﮑﯿﻦ«  -ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ -آن اﺑﻬـﺎم
را ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآورد.
ـﺞ) «...ﺑﻘـﺮه:
ﻮق َو َﻻ ِﺟ َﺪ َال ﻓِ ﻲ ا ْﻟ َﺤ ّ ِ
َﺚ َو َﻻ ﻓ ُُﺴ َ
ﺎت ﻓَﻤَ ﻦ ﻓَﺮَ َض ﻓِ ِﯿﻬ َّﻦ ا ْﻟ َﺤ َّﺞ ﻓ ََﻼ َرﻓ َ
» -۳ا ْﻟ َﺤ ُّﺞ أ َْﺷﻬُ ﺮٌ َّﻣﻌْ ُﻠﻮﻣَ ٌ
(۱۹۷
رﻓـﺚ و
ﻻﺟﺪال« ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﻓـﻼ ٌ
َ
ﻻﻓﺴﻮق و
َ
رﻓﺚ و
ﻃﺒﺮی ) (۳۷۹/۲در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از ﺧﻮاﻧﺶ »ﻓﻼ َ
ﻻﺟﺪال« ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
َ
ﻻﻓﺴﻮق و
ٌ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و اﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ وﺟﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧـﺪ و ﭘـﻨﺞ ﻗـﺎری
)ﻓﻼرﻓﺚ
ٌ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ) .(۱۸۰ﻃﺒﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ،وﺟﻪ ّدوم
ﻻﻓﺴﻮق( را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ) .(۳۷۹/۲ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن اﻗﻮال اﻫﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎی
ٌ
و
»رﻓﺚ«» ،ﻓﺴﻮق« و »ﺟﺪال« ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی» ،رﻓﺚ« ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﻤﺎع ﺑﺮای زﻧﺎن٥

و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎع دﻻﻟﺖ دارد )ﻫﻤﺎن» .(۳۶۵/۲ ،ﻓﺴﻮق« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻤﻮدن در ﻣﺤﺮّ ﻣـﺎت
ﺣﺞ و وﻗﺖ آن ﺑﺎﻃﻞ
اﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن .(۳۶۹/۲ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺟﺪال در اﯾﻦ آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪال در ّ
ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ و زﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ اﺳﺘﻮار ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺰاع و ﺟﺪاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼـﻮن
ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺮ ّ
ﺣﺞ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ )ﻫﻤﺎن.(۳۷۶/۲ ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﻼف دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را درﺑﺎره زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞﮔﺰاران را از »رﻓﺚ« و از »ﻓﺴﻮق« ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی »ﻻرﻓﺚ و ﻻ ﻓﺴﻮق«ّ ،
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ
»ﻻﺟﺪال« از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪّ .
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﻣﺮﺗﮑﺐ »رﻓﺚ« و »ﻓﺴﻮق« ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ روز وﻻدت از
ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺲ ّ
ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد )ﻫﻤﺎن .(۳۷۶-۳۷۷/۲ ،ﻃﺒﺮی از ﻋﺪم ذﮐﺮ »ﺟﺪال« در ردﯾﻒ »رﻓﺚ« و »ﻓﺴﻮق« ،ﺑـﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(۳۷۸/۲ ،ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻦ ّ
ﻗﺮاﺋﺖ راﺟﺢ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب »ﺟﺪال« ﺑﺎ اﻋﺮاب »رﻓﺚ« و »ﻓﺴﻮق« ﻓﺮق ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺐ
 . 5ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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از اﺧﺘﻼف اﻋﺮاب ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺷـﻮد .اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﻓـﺮض اﻋـﺮاب واﺣـﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺗﻮان آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد )ﻫﻤﺎن.(۳۷۹/۲ ،
ﺣـﺞ
در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻔﯽ »ﺟﺪال« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﯽ »رﻓﺚ« و »ﻓﺴﻮق« ،ﻧﻬﯽ ّ
ﮔﺰاران از ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدن در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻘﻞ از اﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد واﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس،
»اﻟﺠﺪال« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ و اﺧﺘﻼف ورزی ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺑﻐﻮی .(۱۷۳/۱ ،ﻟﺬا اﺳﺘﺪﻻل ﻃﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ـﺚ أَﻣَ ـﺮَﮐُ ﻢُ
ـﻦ ﺣَ ْﯿ ُ
ﺤﯿﺾ َو ﻻ ﺗَﻘْ ﺮَ ُﺑﻮﻫُ َّﻦ ﺣَ َﺘّﻲ ﯾ َْﻄﻬُ ﺮْ نَ ﻓَﺈِ ذا ﺗ ََﻄ َّﻬﺮْ نَ َﻓ ْﺄﺗُﻮﻫُ َّﻦ ﻣِ ْ
ِ
 ...» -۴ﻓَﺎﻋْ ﺘَﺰِ ُﻟﻮا اﻟ ِّﻨﺴﺎءَ ﻓِ ﻲ ا ْﻟﻤَ
اﻟ َّﻠﻪُ ) «...ﺑﻘﺮه(۲۲۲ :
ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ آﯾﻪ »ﯾَﻄﻬُ ﺮنَ « اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « )ازﺑﺎب ﺗﻔﻌّ ﻞ( ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ
)ﻃﺒﺮی .( ۵۲۳/۲ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻔـﺺ از ﻋﺎﺻـﻢ ،اﺑـﻦ ﮐﺜﯿـﺮ ،ﻧـﺎﻓﻊ ،اﺑـﻮﻋﻤﺮو و اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ
»ﯾَﻄﻬُ ﺮنَ « و ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « اﺳﺖ ) .(۱۸۲ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی ،ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾَﻄﻬُ ﺮنَ « آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ از اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﮔـﺮدد )ﻃﺒـﺮی.(۵۲۳/۲ ،
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗـﺎ آﻧﮑـﻪ ﺑـﺎ آب ﻏﺴـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن .(۵۲۴/۲ ،ﻣﺤﻘّ ﻘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ) ،(۸۴زﻣﺨﺸﺮی ) (۲۶۵/۱و ﻓﺨﺮ رازی ) (۶۹/۶ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎن
اﻟﻄﻬﺮ« ،اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از »اﻟﺘ ََﻄﻬﱡ ﺮ« ،ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن و ﭘﺎک ﺷﺪن ﺑﺎ آب.
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از » ﱡ
ﻃﺒﺮی ) (۵۲۴/۲در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
اﺗّﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ،ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زن ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﺪﻧﯽ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ
ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ آن ﭘﺎک ﺷﺪن دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ اﻣﺎ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ
وﺟﻮب ﭘﺎک ﺷﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ  -ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻮن ﺣﯿﺾ -ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘـﺲ
از اﻧﻘﻄﺎع ﺣﯿﺾ ،ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺷﺴـﺘﻦ ﻓـﺮج ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻃﺒﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻣﺼﺪاق آن ﭘﺎک ﺷﺪن دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن( ﺑﺎ اﯾﻦ ّ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾَﻄﻬُ ﺮنَ « ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮّ ﻫﻢ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ،ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زن ﻣﺒﺎح
ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻮّ ﻫﻢ ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « را ﺑﺎﯾـﺪ »اوﻟـﯽ« ﺷـﻤﺮد
)ﻫﻤﺎن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﺮی ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ ﱠَﻄﻬﱠ ﺮنَ « ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ی ﺻﺤﯿﺢ آﯾﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﻗﺮاﺋـﺖ راﺟـﺢ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺼﻼةِ ﻓَﺎﻏْ ِﺴ ُﻠﻮا ُو ُﺟﻮﻫَ ﮑُ ﻢْ َو َأﯾْﺪِ ﯾَﮑُ ﻢْ إِ ﻟَﯽ ا ْﻟﻤَ ﺮاﻓِ ِﻖ َو اﻣْ َﺴ ُﺤﻮا ﺑِﺮُ ؤُ ِﺳﮑُ ﻢْ َو أ َْر ُﺟ َﻠﮑُ ﻢْ إِ ﻟَﯽ
 ...» -۵إِ ذا ﻗُﻤْ ﺘُﻢْ إِ ﻟَﯽ َّ
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ا ْﻟﮑَ ﻌْ َﺒ ْﯿ ِﻦ) «...ﻣﺎﺋﺪه(۶ :
اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﻋﺮاب »ارﺟﻞ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ
)ﻃﺒﺮی .(۱۷۱ -۱۷۴/۶ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻧﺎﻓﻊ ،اﺑﻦﻋﺎﻣﺮ ،ﮐﺴـﺎﺋﯽ و ﺣﻔـﺺ از ﻋﺎﺻـﻢ ﻣﻨﺼـﻮب و ﺑـﺎﻗﯽ
ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮور ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ).(۲۴۲ -۲۴۳
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی ،آﻧﺎﻧﮑﻪ »ارﺟﻞ« را ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ »اﯾﺪی« ﻋﻄﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاد آﯾـﻪ را
ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻃﺒﺮی (۱۷۱/۶ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ» ،ارﺟﻞ« را ﺑﻪ »رءوس« ﻋﻄﻒ ﮐﺮده
و ﻣﺮاد آﯾﻪ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۷۴ -۵/۶ ،ﻃﺒﺮی از ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻮل ،ﻗـﻮل ﺳـﻮﻣﯽ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۷۸/۶ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن
داده ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ – ﺗﺎ »ﮐﻌﺒﯿﻦ« -ﻣﺴﺢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻨـﻮان »ﻏﺴـﻞ« ﻧﯿـﺰ –
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺢ -ﺑﺮﻋﻤﻞ وی ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﭼﻮن »ﻏﺴﻞ« ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬراﻧﺪن آب ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻫﺎ ﺑـﺎ
آب و »ﻣﺴﺢ« ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ )ﻫﻤﺎن.(۱۷۷/۶ ،
ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻟّﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﺮاد آﯾﻪ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ -ﺗـﺎ ﮐﻌﺒـﯿﻦ-
ﻣﺘﻌﺪد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۷۸/۶ ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن وی ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ آﻧﭽـﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ّ
ﻣﺮاد آﯾﻪ اﺳﺖ - ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ »ﮐﻌﺒﯿﻦ«  -ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺢ و ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻏﺴﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮاب ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی وﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼـﺐ آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺢ ﺷﻮﻧﺪ و وﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺮّ ﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ
دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﻔﺴﺮﻣﺎ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺤﺚ ،ﻗﺮاﺋـﺖ ﺟـﺮّ را ﺗـﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی» ،ارﺟﻠﮑﻢ« ﭘﺲ از »واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮءوﺳﮑﻢ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻋﻄـﻒ ﺑـﻪ »رءوس« ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن آن از ﻋﻄﻒ ﺑﻪ »اﯾﺪی« -ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن و »ارﺟﻞ« ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎده » ،-اوﻟﯽ« اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ– ﺑﻪ زﻋﻢ ﻃﺒﺮی -ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺢ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺢ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن ﭘﺎﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺮّ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای واژه ﻣﺴﺢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮ ﻣﺴﺢ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻫﻢ اﺷﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮاﺋـﺖ ﺟـﺮّ ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊ ﻣﯿـﺎن دو ﻣﻌﻨـﺎی
»ﻣَ ﺴﺢ« و »ﻏَ ﺴﻞ« ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﺟﺤﺎن آن اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ وﻓـﻖ ﻫـﺮ دو ﻗﺮاﺋـﺖ» ،ارﺟـﻞ« ﻋﻄـﻒ ﺑـﻪ
ﻣﺤﻞ »رءوس« و در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺮّ  ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ آن -ﭼﺮا ﮐـﻪ در
»رءوس« اﺳﺖ – .در ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ّ
ذﻫﺒﺖ ﺑﺨﺎﻟﺪٍ و ﺑﺸﺮًا«– ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺸﺮ«،
ُ
ﺿﺮﺑﺖ زﯾﺪ ًا و ﻋﻤﺮو ًا و
ُ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ – ﻧﻈﯿﺮ »
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ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ – وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ و ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻔﻈ ًﺎ ﻣﺠﺮور . -ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ،ﺑـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدن دو ﻓﻌﻞ »اﻏﺴﻠﻮا« و »اﻣﺴـﺤﻮا« ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ دو اﻣـﺮ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ و
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﮑﻠّﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺒﯿﯿﻦ آﯾﻪ وﺿﻮء ،ﺻـﺮﻓ ًﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﻗـﻮال
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ َﻗﺘ ََﻞ ﻣﻦ اﻟ َﻨﻌَ ﻢ) «...ﻣﺎﺋﺪه(۹۵ :
 ...» -۶و ﻣَ ﻦ َﻗ َﺘ َﻠﻪ ﻣﻨﮑُ ﻢ ﻣُ ﺘﻌَ ﻤّ ﺪ ًا ﻓَﺠﺰاءٌ ُ
ﻣﺜﻞ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺟﺰاءُ ﻣﺜﻞِ « ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) .(۵۸/۷ﺑـﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ» ،ﺟﺰاءٌ ُ
ﻣﺜﻞ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺎرﯾـﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ »ﺟـﺰاءُ
ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ) (۲۴۷ -۸ﻋﺎﺻﻢ ،ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﺋﯽ »ﺟﺰاءٌ ُ
ﻣﺜﻞ« را »أوﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﻪ »ﺟـﺰاء«
ﻣﺜﻞِ « .ﻃﺒﺮی ) (۵۸/۷ﻗﺮاﺋﺖ »ﺟﺰاءٌ ُ
ﻫﻤﺎن »ﻣﺜﻞ« اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺎﻗﺪ وﺟﻪ اﺳﺖ.
 ...» -۷أو ﮐﻔﺎرهٌ ﻃﻌﺎمُ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ) «...ﻣﺎﺋﺪه(۹۵ :
ﺑﺮ وﻓﻖ ﮔﺰارش ﻃﺒﺮی ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼﻓﯽ دﯾﮕﺮ در آﯾﻪ ﻓﻮق» ،ﮐﻔﺎرهٌ ﻃﻌﺎمُ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(۶۸/۷ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ) (۲۴۸ﻧﺎﻓﻊ و اﺑﻦ ﻋـﺎﻣﺮ ﮐﻔـﺎره را
»ﮐﻔﺎرهُ ِ
ﺑﺪون ﺗﻨﻮﯾﻦ و ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻨﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻃﺒﺮی ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﯾﻦ ﮐﻔﺎره و رﻓﻊ ﻃﻌﺎم را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﯿﺎن وﺟﻪ اﯾﻦ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر ﺳـﺎﺑﻖ
ﺧﻮد درﺑﺎره »ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ« ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ )ﻫﻤﺎن( .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻔـﺎره ﻫﻤـﺎن ﻃﻌـﺎم اﺳـﺖ و
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺎﻗﺪ وﺟﻪ اﺳﺖ٦ .

» -۸أﻗﻢ اﻟﺼﻼه ﻃﺮﻓﯽ اﻟﻨﻬﺎر و زُ ﻟَﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ) «...ﻫﻮد(۱۱۴ :
ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ،از ﺧﻮاﻧﺶ »زُ ﻟَﻒ« -ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻻم -ﺑﻪ ﺻﻮرت »زُ ﻟُﻒ« -ﺑﻪ ﺿﻢّ ﻻم -و »زُ ﻟـﻒ« -ﺑـﻪ
ﺳﮑﻮن ﻻم – ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ) .(۱۶۸/۱۲اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ در »اﻟﺴـﺒﻌﻪ« ) (۳۴ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺗّﻔـﺎق ﻗﺎرﯾـﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ
»زُ ﻟَﻒ« ،ﻣﺘﻌﺮّ ض اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ »زُ ﻟُﻒ« را ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺪﻧﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﺳـﺤﺎق،
ﻋﯿﺴﯽ و »زُ ﻟﻒ« -ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﻻم  -را ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺴﻦ ،اﺑﻦ ﻣﺤﯿﺼـﻦ ،و ﯾﻤـﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ) .(۶۱ﻃﺒـﺮی،
»اﻟﺰُ ﻟَﻒ« را ﺟﻤﻊ »زُ ﻟﻔَ ﻪ«  -ﻧﻈﯿﺮ ﻏُ ﺮَ ف ﺟﻤﻊ ﻏُ ﺮﻓَﻪ و ﺣُ َﺠﺮ ﺟﻤﻊ ﺣُ ﺠﺮَ ه -ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎری »زُ ﻟُﻒ«-ﺑﻪ ﺿﻢّ ﻻم -از آن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﺮد را اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ) .(۱۶۸/۱۲ﻓﺮّ اء ﻧﯿﺰ »زُ ﻟُﻒ« را
واﺣﺪ )ﻣﻔﺮد( ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و »زُ ﻟَﻒ« را ﺟﻤﻊ »زُ ﻟﻔَ ﻪ« ) .(۳۰/۲ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح )(۳۴۶/۱۰
درﺑﺎره »زُ ﻟُﻒ« ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤّ ﻪ ﻻم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺿﻤّ ﻪ زاء اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻣﻌﻨـﺎی »زُ ُﻟـﻒ« و »زُ َﻟـﻒ«
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ »زُ ﻟﻒ« -ﺑﺎ ﺳﮑﻮن ﻻم – ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﻄﯿـﺐ ) - (۱۵۷/۴ﺟﻤـﻊ »زُ ﻟﻔَ ـﻪ« ﯾـﺎ
 .6ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﺮي ،ﺧﻼف ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وي در ذﯾﻞ »...ﻓﺪﯾﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﮑﯿﻦ« ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺳـﺎﻋﺎت ﻣـﻦ اﻟﻠﯿـﻞ« )اوﻗـﺎﺗﯽ از
ٌ
»زﻟﯿﻒ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۱۶۸/۱۲ﻣﻌﻨﺎی »زُ ﻟَﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ« را »
ﺷﺐ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٧.و »زُ ﻟَﻒ«-ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻻم -را ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه
وی ،ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ از ﺗﻌﺒﯿﺮ »زُ ﻟَﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ« اراده ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اوﻗﺎﺗﯽ از
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دو ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮ،
ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﻫﻤﺎن (۱۶۸-۱۶۹/۱۲ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ّ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراده ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء وﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺮا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن دو ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟
)ﺣﺞ(۲۹ :
» -۹ﺛُﻢﱠ ﻟﯿَﻘﻀﻮا ﺗَﻔَ ﺜَﻬﻢّ «...
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی )» ،(۲۰۰/۱۷ﻻم اﻣﺮ« در »ﻟﯿﻘﻀﻮا« ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺮ ﻻم – ﮐـﻪ
اﺻﻞ در ﻻم اﻣﺮ اﺳﺖ -ﺧﻮاﻧﺶ اﺑﻮﻋﻤﺮو ،اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﯾﺰﯾﺪی ،اﺑﻦ ﻣﺤﯿﺼﻦ ،ورش از ﻧﺎﻓﻊ و...اﺳﺖ و ﺳـﮑﻮن
آن ،ﺧﻮاﻧﺶ ﻋﺎﺻﻢ ،ﺣﻤﺰه ،ﮐﺴﺎﺋﯽ و) ...اﻟﺨﻄﯿﺐ .(۱۰۶ -۱۰۷/۶ ،ﻃﺒﺮی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﻣﺸـﻬﻮر و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺮ ﻻم را ﻓﺼـﯿﺢﺗﺮ دﯾـﺪه و آن را راﺟـﺢ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن.(۲۰۱/۱۷ ،
)ﺣﺞ(۲۹ :
ﻧﺬورﻫﻢّ «...
» -۱۰و ﻟ ُﯿﻮﻓﻮا َ
ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻦ» ،ﻻم اﻣﺮ« در »ﻟﯿﻮﻓﻮا« ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴـﺮه و ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺳـﮑﻮن ﻗﺮاﺋـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن،
 .(۲۰۰/۱۷ﺳﮑﻮن »ﻻم« ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و ﮐﺴﺮ آن ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،اﺑﻦ ذﮐﻮان ،اﺑـﻮ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳـﻠﻤﯽ و
ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ دارد )اﻟﺨﻄﯿﺐ .(۱۰۷/۶ ،ﻃﺒﺮی ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﭼﻮن ﻓﻌﻞ اﻣﺮ »ﻟﯿﻮﻓﻮا« ،ﭘﺲ از ﺣـﺮف
واو ﻗﺮار دارد) ،ﻧﻪ ﭘﺲ از ﺛُﻢﱠ ( ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮن را ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ و ﻓﺼـﯿﺢﺗﺮ ﺧﻮاﻧـﺪه و آن را ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه وی ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮّ اء ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از »واو« و »ﻓﺎء« ،ﻻم ﻓﻌﻞ اﻣﺮ را ﺳﮑﻮن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾـﻦ ﻫـﻢ وﺟﻬـﯽ دﯾﮕـﺮ
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )ﻫﻤﺎن .( ۲۰۱/۱۷ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﺮی ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮه را ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﻟﻬﺠـﻪای
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻤﺮده و آن را ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن(.
ﻟﯿﻄﻮﻓﻮا ﺑﺎﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ) «...ﺣﺞ(۲۹ :
» -۱۱و ّ
ﻟﯿﻄﻮﻓﻮا« ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳـﮑﻮن و ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺮه ﻗﺮاﺋـﺖ ﺷـﺪه
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ) (۲۰۰/۱۷در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ »ﻻم« در » ّ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ،ﺳـﮑﻮن »ﻻم« ﻗﺮاﺋـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر اﺳـﺖ و ﮐﺴـﺮ آن ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ ،اﺑـﻦ ذﮐـﻮان ،اﺑـﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ و ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ دارد )اﻟﺨﻄﯿﺐ .(۱۰۸/۶ ،از ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن در ﻣـﻮرد
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠّﯽ ﮐﻪ وی ﭘﺲ از »واو« ﮐﺴﺮه را ﺑﺮای ﻻم ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻣﯽﺗـﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رأی وی درﺑﺎره اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ )ﻃﺒﺮی.(۲۰۱/۱۷ ،
 .7ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﯿﺰ »اﻟﺰﱡﻟَﻒ« را ﺟﻤﻊ »اﻟﺰﱡﻟﻔَﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎرهاي از ﺷﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻗﻮل دﯾﮕﺮي ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ
»اﻟﺰﱡﻟﻔَﻪ« ،را زﻣﺎن آﻏﺎزﯾﻦ از ﺷﺐ -ﭘﺲ از ﻧﻬﺎن ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ -ﻣﯽداﻧﺪ ).(156/4
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ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي »ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﮔﺰﯾﻨﺶ«
ْﺖ ﻣَ ِﻦ ْاﺳﺘ ََﻄﺎعَ إِ َﻟ ْﯿﻪِ َﺳ ِﺒﯿﻼً) «...آل ﻋﻤﺮان (۹۷/
ﺎس ِﺣ ُّﺞ اﻟ َﺒﯿ ِ
َ » -۱و ِﻟ َّﻠﻪِ ﻋَ ﻠَﯽ اﻟ َّﻨ ِ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی » ِﺣ ّﺞ« در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺣَ ّﺞ« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(۲۶/۴اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺶ
ﺣﻤﺰه ،ﮐﺴﺎﺋﯽ و ﺣﻔﺺ از ﻋﺎﺻﻢ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮ »ﺣﺎء« و ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ ﻗﺮّ اء ﺳﺒﻌﻪ را ﺑﻪ »ﻓﺘﺢ« ﺣﺎء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
) .(۲۱۴ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﺻﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی،
 .(۲۷/۴وی اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دو ﻟﻬﺠﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴـﺮه ﻟﻬﺠـﻪ اﻫـﻞ ﻧﺠـﺪ
ﻣﻔﺴﺮﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ دو ﺧـﻮاﻧﺶ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ و ﻓﺘﺤﻪ ﻟﻬﺠﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﯿﻪ )ﻫﻤﺎنّ .(۲۶/۴ ،
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن( .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ رواﯾﺘـﯽ از
»ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﻌﻔﯽ« ،وی ﻣﯿﺎن »ﺣَ ّﺞ« و » ِﺣ ّﺞ« از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﺮی اﯾـﻦ
ﻗﻮل ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻟﻬﺠـﻪ از ﻧﻈـﺮ
ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻫﻤﺎن(.
 ...» -۲أو ﻻﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء) «...ﻧﺴﺎء(۴۳ :
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ» ،ﻻﻣَ ﺴﺘُﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت » َﻟﻤَ ﺴﺘُﻢ« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن،
 .( ۱۵۱/۵ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ از ﻣﯿـﺎن ﻗﺎرﯾـﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ ،ﺣﻤـﺰه و ﮐﺴـﺎﺋﯽ »ﻟﻤﺴـﺘﻢ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧـﺪ و دﯾﮕـﺮان
»ﻻﻣﺴﺘﻢ« ) .(۲۳۴ﻃﺒﺮی ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﺻﻮاب ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯿﺎن آن دو رﺟﺤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی،
»ﻻﻣﺴﺘﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻤﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ )ﻟﻤﺲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ازﺳﻮی ﻣﺮد و زن( اﺳﺖ ،اﻣﺎ »ﻟﻤﺴﺘﻢ« ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻟﻤـﺲ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮش را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻟﻤـﺲ از ﺟﺎﻧـﺐ زن
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘّ ﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ »ﻟﻤﺲ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ »ﻟﻤﺎس« )ﻟﻤﺲ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ( دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋـﺖ ،ﺑـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﻌﻨﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .( ۱۵۱ -۱۵۲/۵ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﻔﺴـﺮ ﻣـﺎ ﻫـﺮ دو ﻗﺮاﺋـﺖ را ﺻـﻮاب
داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺎری ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ را »ﻣﺼﯿﺐ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۵۲/۵ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮی ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐـﻪ از
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از
»ﻟﻤﺲ« ﯾﺎ »ﻟﻤﺎس« در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺟﻤﺎع اراده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ّ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻼﻣﺴﻪ« و »ﻟﻤﺲ« ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۴۷ -۱۴۸/۵ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ اﺑـﻦ
ﺟﺼـﺎص
اﻟﻌﺮﺑﯽ ) (۴۴۴/۱از »اﺑﻮﻋﻤﺮو« ،وی »ﻣﻼﻣﺴﻪ« را ﺟﻤﺎع و ﻟﻤﺲ را ﺗﻤﺎس ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖّ .
ﺣﻨﻔﯽ ) (۳۷۳/۲ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮاﺋﺖ »ﻻﻣﺴﺘﻢ« را ﺟﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد »ﻟﻤﺴﺘﻢ« دو وﺟﻪ -ﻟﻤﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ
و ﺟﻤﺎع  -را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﻋﻢ وی ،ﻗﺮاﺋﺖ »ﻻﻣﺴﺘﻢ« ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪی دارد ،ﻣﺤﮑﻢ اﺳـﺖ
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و ﻗﺮاﺋﺖ »ﻟﻤﺴﺘﻢ« ﭼﻮن دو ﻣﻌﻨﺎ درﺑﺎره آن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺤﮑـﻢ ﺣﻤـﻞ
ﺟﺼﺎص ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻧﺶ »ﻻﻣﺴﺘﻢ« و »ﻟﻤﺴﺘﻢ« را ﺟﻤﺎع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ
ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ّ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﺟﺼﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺻﺮف ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ زن،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن وﺿﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺧﺘﻼف ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ﺣﻨﻔ ّﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻮء ،ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻤﺎس
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮی.(۲۵۷ ،
ّ
ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﺎع ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻧﮏ:
» -۳ان رﺑّﮏ ﯾﻌﻠﻢ اﻧّﮏ ﺗﻘﻮم أدﻧﯽ ﻣﻦ ُﺛ ُﻠﺜَﯽ اﻟﻠﯿﻞِ و ﻧﺼﻔَ ﻪ و ُﺛ ُﻠﺜَﻪ ) «...ﻣﺰﻣّ ﻞ(۲۰ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی »ﻧِﺼﻔَ ﻪ« و » ُﺛ ُﻠﺜَﻪ« در آﯾﻪ ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻧﺼﻔِ ﻪ« و » ُﺛﻠُﺜِ ﻪ« ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ» .ﻧِﺼﻔَ ﻪ« و
» ُﺛ ُﻠﺜَﻪ« ﺧﻮاﻧﺶ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﻋﺎﺻﻢ ،ﺣﻤﺰه ،ﮐﺴﺎﺋﯽ ،و...اﺳﺖ و »ﻧﺼﻔِ ﻪ« و » ُﺛﻠُﺜِ ﻪ« ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﺎﻓﻊ ،اﺑﻮﻋﻤﺮو ،اﺑـﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﺣﺴﻦ ،ﯾﻌﻘﻮب و)...اﻟﺨﻄﯿﺐ (۱۵۰/۱۰ ،ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻗﺮاﺋـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ» ،ﻧِﺼـﻔَ ﻪ« و
» ُﺛ ُﻠﺜَﻪ« ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »أدﻧﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﺟﺮّ  ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ » ُﺛ ُﻠﺜَﯽ اﻟﻠﯿﻞِ « .ﻃﺒﺮی ﺑﯽ ﻫـﯿﭻ ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻗﺎری ،ﺑﻪ ﻫـﺮ
ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ» ،ﻣﺼﯿﺐ« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ).(۱۷۴/۲۹
...» -۴و ﻣﻦ ﺗﻄﻮّ ع ﺧﯿﺮًا ﻓﺎنّ اﻟﻠﻪ ﺷﺎﮐﺮ ﻋﻠﯿﻢ« )ﺑﻘﺮه(۱۵۸ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ،ﺧﻮاﻧﺶ ﻋﺎﻣّ ﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺼﺮه از آﯾﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ »ﺗ ََﻄـﻮﱠ عَ « اﺳـﺖ و ﺧـﻮاﻧﺶ ﻋﺎﻣّ ـﻪ
ﮐﻮﻓﯽﻫﺎ -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﺻﻢ -ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﯾ ﱠَﻄﻮَ ع« )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰوم( ) .(۷۱/۲ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑـﻦ ﻣﺠﺎﻫـﺪ ازﻣﯿـﺎن ﻗﺎرﯾـﺎن
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﺋﯽ »ﯾ ﱠَﻄﻮَ ع« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان »ﺗ ََﻄﻮﱠ عَ « ).(۱۷۲
ﻃﺒﺮی ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ را »ﻣﻌﺮوف« و »ﺻﺤﯿﺢ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯿﺎن آن دو ،ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه
وی اﯾﻦ دو وﺟﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺘﺮادف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺮوف ﺟـﺰا ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾـﻦ دو ﻗﺮاﺋـﺖ ﮐـﻪ اﺧـﺬ ﺷـﻮﻧﺪ ،راه ﺻـﻮاب ﭘﯿﻤـﻮده ﻣﯽﺷـﻮد.
)(۷۱/۲
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي »ﮔﺰارش ﺑﺪون داوري«
ﻣﻨﺎﺳﮑﻨﺎ« )ﺑﻘﺮه(۱۲۸ :
» -۱وأرﻧﺎ ِ
ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺧﻮاﻧﺶ »أرﻧﺎ« ،ﺑﺎ ﮐﺴﺮ راء و ﺑﺎ ﺳـﮑﻮن راء ﺧﺒـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ راء ،ﺑﻪ روﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه و ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺳﮑﻮن راء ،ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ و دﻻﻟﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ
)ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رو ﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ( )ﻃﺒﺮی  ۷۷۱/۱و .(۷۶۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻬـﺎدن
ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻬﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ ،ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن .(۷۷۱/۱ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻃﺒـﺮی ،از ﺧـﻮاﻧﺶ
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ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ وی ﺑﯽ اراﺋﻪ داوری -در ﺑـﺎب ﺟـﻮاز ﯾـﺎ
»وأرﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﮑﻬﻢ« ّ
ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻼوت ﺑﺪﯾﻦ وﺟﻮه ،-از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(۷۷۲/۱
َ » -۲وﻣَ ْﻦ ﺗ ََﻄ َّﻮعَ َﺧ ْﯿﺮًا ﻓَﺈِ َّن اﻟ َّﻠﻪَ َﺷﺎﮐِ ﺮٌ ﻋَ ﻠِ ﯿﻢٌ « )ﺑﻘﺮه(۱۵۸ :
ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » َﯾﺘ ََﻄﻮﱠ ع« )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰوم( ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
وی ﺧﻮاﻧﺶ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻮﻓﯽﻫﺎ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﺻﻢ -ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﯾ ﱠَﻄﻮَ ع« )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠـﺰوم( ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻗﺮاﺋـﺖ اﺑـﻦ
ﻣﺸـﺪد ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ
ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد »ﻃﺎء« را  -ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ادﻏﺎم »ﺗﺎء« در آنّ -
) .(۷۱/۲ﻓﺮّ اء ) (۹۵/۱ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮاﺋﺖ »ﯾ ﱠَﻄﻮَ ع« )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰوم( ﺑﻪ ﻋﻨﻮن ﻗﺮاﺋﺖ اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪﻟﻠـﻪ و
ﺣﻤﺰه ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را آن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ » َﯾﺘ ََﻄﻮﱠ ع« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﺒـﺮی داوری
ﺧﻮد را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻨﻘﻮل از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد.
» -۳ﻓﺎن اﺣﺼﺮﺗُﻢ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪی) «...ﺑﻘﺮه(۱۹۶ :
دال ﻗﺮاﺋـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ از
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ﻗﺎرﯾﺎن در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی» ،اﻟﻬَ ﺪی« را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾـﺎء و ﺳـﮑﻮن ّ
»أﻋﺮج« ﻗﺮاﺋﺖ »اﻟﻬﺪِ ﱡی« -ﺑﺎ ﮐﺴﺮه دال و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎء -ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻘﻞ از ﻋﺎﺻﻢ ﻧﯿـﺰ درﺑـﺎره اﯾـﻦ واژه
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و از وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ أﻋﺮج ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(۳۰۱/۲ﻣﺮاد از »اﻟﻬَ ﺪی« ﭼﺎرﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ذﺑﺢ ﮔﺮدد وﻣﯿﺎن ﻓﻘـﺮای آن ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮔـﺮدد )رﺷﯿﺪرﺿـﺎ،
اﻟﻤﻬﺪی -ﺑـﻪ
ّ
 .(۱۷۹/۲ﻋﮑﺒﺮی »اﻟﻬﺪی« -ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎء -را در اﺻﻞ ﻣﺼﺪر داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻔﻌﻮل« -
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی »اﻟﻬَ ﺪِ ﱡی«  -ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎء -را ﺟﻤـﻊ »ﻫﺪﯾّـﻪ« ﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ ) .(۸۵/۱اﻣـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﭼـﻮن
اﻟﻬﺪی« ﻣﻔﺮد اﺳـﺖ(.
ّ
اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح »اﻟﻬَ ﺪِ ﱡی« را ﺑﺮ وزن ﻓﻌﯿﻞ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ )در اﯾﻦ ﻓﺮض» ،
) .(۹۴/۳ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،ﺑﺪون داوری ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ُﻧﺰِل ﻓِ ﯿﻪِ اﻟْﻘُ ﺮْ آنُ « )ﺑﻘﺮه(۱۸۵ :
َ » -۴ﺷﻬْ ﺮُ َرﻣَ َﻀﺎنَ ا َﻟّﺬِ ي أ َ
ﻃﺒﺮی ) (۱۹۶/۲در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺧﻮاﻧﺶ »ﺷﻬﺮ« ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻨﺼـﻮب ﺧﺒـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻓـﺮّ اء
) (۱۱۲/۱ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ را از »ﺣﺴﻦ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻗﺮاﺋﺖ رﻓﻊ را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪﺗﺮ )اﺟـﻮد( ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﻃﺒـﺮی
ﻣﺘﻌﺪدی را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ از دﯾـﺪﮔﺎه
) (۱۹۶/۲ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺤﻮی اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ ،وﺟﻮه ّ
وی ،ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ – از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮی  -ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪاﻧﺪ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺟـﻮاز ﺗـﻼوت »ﻧﺼـﺐ« ،داوری ﺧـﻮد را ﺑﯿـﺎن
ﻧﻤﯽ دارد) .ﻫﻤﺎن( ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﺮی ،ﺻﺮف ﺟـﻮاز ﻧﺤـﻮی ،ﺑـﺮای ﺟـﻮاز ﺗـﻼوت ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ »ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺪون داوری« داﻧﺴﺖ.
َﺚ إِ ﻟَﯽ ﻧ َِﺴﺎﺋِﮑُ ﻢْ ) «...ﺑﻘﺮه(۱۸۷ :
اﻟﺮﻓ ُ
اﻟﺼ َﯿ ِﺎم َّ
» -۵أ ُِﺣ َّﻞ َﻟﮑُ ﻢْ َﻟ ْﯿ َﻠ َﺔ ِ ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد »اﻟﺮﻓﺚ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻟﺮﻓﻮث« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ» .اﻟﺮﻓـﻮث« ،ﻫﻤـﺎن »اﻟﺮﻓـﺚ«
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت اداء ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺪون داوری ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(۲۱۹/۲
...» -۶ﻓﺎﻵن َﺑ ِﺎﺷﺮُ وﻫُ َّﻦ واﺑﺘﻐﻮا ﻣَ ﺎ ﮐَ ﺘ ََﺐ اﻟﻠﻪ َﻟﮑُ ﻢْ ) «...ﺑﻘﺮه(۱۸۷ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرت »واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ ﮐﺘﺐ اﻟﻠﻪ ﻟﮑﻢ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت »واﺗّﺒﻌﻮا ﻣﺎ ﮐﺘﺐ اﻟﻠﻪ ﻟﮑﻢ« ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻔﺴﺮﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ داوری ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬـﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻨـﺎی
ﺻﻮاب آﯾﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮاﺋﺖ »اﺑﺘﻐﻮا« ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۲۳۱ -۲۳۲/۲ ،
اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮه ﻟﻠﻪ« )ﺑﻘﺮه(۱۹۶ :
» -۷و اﺗﻤّ ﻮا ّ
ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﺮی ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »و اﻗﯿﻤﻮا اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮه اﻟﯽ اﻟﺒﯿـﺖ«
ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(۲۸۲/۲ﻣﻔﺴﺮﻣﺎ داوری ﺧﻮد را درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد .اﮔﺮﭼﻪ از روﯾـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ وی
اﻟﺨﻂ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘّ ـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻧـﮏ:
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺳﻢ ّ
ﻃﺒﺮی.(۷۱/۲ ،
اﻟﺼ َﻼةِ ا ْﻟﻮُ ْﺳ َﻄﯽ َوﻗُﻮﻣُ ﻮا ِﻟ َّﻠﻪِ ﻗَﺎ ِﻧ ِﺘ َﯿﻦ« )ﺑﻘﺮه(۲۳۸ :
ات َو َّ
اﻟﺼ َﻠﻮَ ِ
» -۸ﺣَ ﺎﻓِ ُﻈﻮا ﻋَ ﻠَﯽ َّ
ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞﻫﺎی ذﯾـﻞ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ...» (۱ :و اﻟﺼﻼه ِاﻟﻮﺳﻄﯽ و ﻫﯽ اﻟﻌﺼﺮُ « ...» (۲ ،و اﻟﺼﻼهِ اﻟﻮﺳﻄﯽ ﺻﻼهِ اﻟﻌﺼﺮ« ...» (۳ ،و
اﻟﺼﻼهِ اﻟﻮﺳﻄﯽ و ﺻﻼهِ اﻟﻌﺼﺮ« ...» (۴ ، ٨و اﻟﺼﻼهِ اﻟﻮﺳﻄﯽ و ﻫﯽ ﺻﻼهُ اﻟﻌﺼﺮِ ) «...ﻃﺒﺮی.(۷۵۲/۲ ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،وی از »ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻠﻮات و
ﺻﻼه اﻟﻌﺼﺮ« ﻧﺎزل ﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ »اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ«( و ﺳﭙﺲ آن ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻧﺴـﺦ ﮔﺮدﯾـﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ »ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻠﻮات و اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ« )ﻃﺒﺮی.(۷۵۸/۲ ،
ﻃﺒﺮی ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق »اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ« ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼـﺮ ﺑـﻮدن آن را اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ
درﺑﺎره ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻼوت ﺑﻪ وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ،داوری ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد ).(۷۶۷/۲
َ ...» -۹وﻣَ ﻦ َﻗ َﺘ َﻠﻪُ ﻣِ ﻨﮑُ ﻢ ُّﻣﺘَﻌَ ِّﻤ ًﺪا ﻓ ََﺠﺰَاءٌ ِّﻣﺜ ُْﻞ ﻣَ ﺎ َﻗﺘ ََﻞ ﻣِ َﻦ اﻟﻨﻌﻢ) «...ﻣﺎﺋﺪه(۹۵ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﺠﺰاؤه ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
) .(۵۸/۷ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،داوری ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ وی اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻗﺮاﺋﺎت اﺑﻦﻣﺴـﻌﻮد را از زﻣـﺮه
اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داوری ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻟﺴﻤﺎءِ ﻣﺎءً ﻟ ُﯿﻄﻬّ ﺮَﮐُ ﻢ ﺑﻪ« )اﻧﻔﺎل(۱۱ :
 ...» -۱۰و ﯾُﻨﺰّ ُل ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣِ ﻦ ّ
ﻃﺒﺮی ) (۲۶۱/۹در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ –ﺑﯽ اراﺋﻪ داوری -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑـﺮ وﻓـﻖ آن» ،ﺳـﻌﯿﺪ ﺑـﻦ
 .8ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ« ﺑﻪ »اﻟﺼﻼه اﻟﻌﺼﺮ« ،در ﻗﺮاﺋﺖ » ...و اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ و ﺻﻼه اﻟﻌﺼﺮ« ﻋﻄﻒ »اﻟﺼﻼه
اﻟﻌﺼﺮ« ،ﺑﻪ »اﻟﺼﻼه اﻟﻮﺳﻄﯽ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﻧﻤﺎز وﺳﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﻄﻒ ﻣﻘﺘﻀـﯽ ﻣﻐـﺎﯾﺮت اﺳـﺖ )ﻧـﮏ :اﺑـﻦ
اﻟﻌﺮﺑﯽ 225-226/1؛ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.(446/2 ،
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ُﻨـﺰِل« )ﺑـﺎب اﻓﻌـﺎل( و ﺑـﻪ ﺟـﺎی » ِﻟ ُﯿ َﻄﻬﱢ ـﺮُﮐُ ﻢ ﺑِـﻪِ « )ﺑـﺎب ﺗﻔﻌﯿـﻞ(
ﻣﺴﯿّﺐ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﯾُﻨﺰﱢ ُل« )ﺑﺎب ﺗﻔﻌﯿﻞ(» ،ﯾ ُ
ﻄﻬﺮُﮐُ ﻢ ﺑِﻪِ « )ﺑﺎب اﻓﻌﺎل( ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺮ وﻓـﻖ »ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﻘﺮاﺋـﺎت« اﻟﺨﻄﯿـﺐ ) ،(۲۶۹ -۲۷۰/۳وﺟـﻪ
» ِﻟ ُﯿ ِ
ُﻨﺰِل« )ﺑﺎب اﻓﻌﺎل( ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼـﻮن اﺑـﻦ ﮐﺜﯿـﺮ ،اﺑـﻮﻋﻤﺮو و ﯾﻌﻘـﻮب ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ اﻣّ ـﺎ وﺟـﻪ
»ﯾ ُ
ﻄﻬﺮُﮐُ ﻢ ﺑِﻪِ « ﺗﻨﻬﺎ از »ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» ِﻟ ُﯿ ِ
» -۱۱ﻣﺎ ﮐﺎن ﻟﻠﻤﺸﺮﮐﯿﻦ أن ﯾﻌﻤﺮوا ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻠﻪ) «...ﺗﻮﺑﻪ(۱۷ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮی )» (۱۲۰ -۱/۱۰ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻠﻪ« در آﯾﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﺴـﺠﺪ اﻟﻠـﻪ«  -ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺴـﺠﺪ
اﻟﺤﺮام -ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ )ص  (۳۱۳اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و اﺑـﻮﻋﻤﺮو ﻣﻔـﺮد ﺧﻮاﻧﺪهاﻧـﺪ و ﺑـﺎﻗﯽ
ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ» .ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ،ﺑﯽ اراﺋﻪ داوری از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» -۱۲ﻓﺎﺳﻌﻮا اﻟﯽ ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ« )ﺟﻤﻌﻪ(۹ :
ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﺮی ) ،( ۱۲۷ -۱۲۹/۲۸ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد و اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﻪ را ﺑـﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ »إﺳﻌﻮا« ﺑﻪ »اﻣﻀﻮا« ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدن »اﺳـﻌﻮا« از رواﯾـﺎت ﯾـﺎد ﺷـﺪه
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد )ﻫﻤﺎن( وﻟﯽ داوری ﺻﺮﯾﺤﯽ درﺑﺎره ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻼوت »اﻣﻀﻮا« اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﺳﻮ ،ﻃﺒﺮی در ﺣﺎﻟﯽ رواﯾﺎت ﻗﺮاﺋﺖ »اﻣﻀﻮا« را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎی »اﺳـﻌﻮا« ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ از
آنﻫﺎ ،ﻣﻔﺎد ﺳﺨﻦ اﺑﻦﻣﺴﻌﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ »اﺳﻌﻮا« ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﻦ ﭼﻨـﺎن ﻣﯽﺷـﺘﺎﻓﺘﻢ ﮐـﻪ
رداﯾﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ )ﻫﻤﺎن.(۱۲۹/۲۸ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

 (۱ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﺧﻮد ،در ذﯾﻞ آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭼﻬﻞ

ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺑﻮده ﺗـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻗﺮاﺋـﺎت ﻣﻬـﻢّ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎره ای ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺘﯽ ذﮐﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧـﺪﮐﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻃﺒـﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻗﺎرﯾـﺎن
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ ،از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺸـﺎن ،اﺧـﺘﻼف در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﺻـﻠﯽ
ﻗﺮاﺋﺖ  -ﻣﮑّ ﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺼﺮه وﺷﺎم -را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻬﺪ ﻃﺒﺮی ،ﻫﻨـﻮز ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻗـﺮّ اء
ﺳﺒﻌﻪ« ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ -اﺧﺘﻼف »ﻟﺘُﮑَ ﻤﱢ ﻠﻮا« و »ﻟﺘُﮑﻤِ ﻠﻮا« -ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﮐﺎف -در
آﯾﻪ  ۱۸۵ﺑﻘﺮه )اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ (۱۷۷ -۱۷۶ ،و اﺧﺘﻼف »ﺻﻼﺗﻬﻢ« و »ﺻﻠﻮاﺗﻬﻢ« در آﯾﻪ  ۹ﻣﻮﻣﻨﻮن )اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ،
 (۴۴۴در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 (۲ﻃﺒﺮی ،از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،در ﺳﯿﺰده ﻣﻮرد ﺑـﻪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻣﻄﻠـﻖ ﯾـﮏ وﺟـﻪ از
وﺟﻮه ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،وی ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ و ﮔـﺎه ﺑـﻪ
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ﺗﻠﻮﯾﺢ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻧﻈﯿﺮ »واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءه ﻋﻨﺪﻧﺎ «...ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻧﺎﺻﻮاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .از
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻃﺒـﺮی ﺑـﺮای
دﯾﮕﺮ ﺳﻮّ ،
ﺣﺠـﺖ
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از -۱ :اﺟﻤﺎع ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ :ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »اﺟﻤـﺎع ﻗﺎرﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ّ
ﺣﺞ ،۳۶ :ﺟﻤﻌـﻪ (۹ :و ﮔـﺎه ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »اﺟﻤـﺎع
ﺣﺞ ّ ،۲۵:
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۴) «.ﺑﺎر؛ در ﺑﻘﺮه] ۱۴۸ :اﺧﺘﻼف دوم[ّ ،
ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ« ) ۲ﺑﺎر؛ در ﺑﻘﺮه ۱۹۶ :و آل ﻋﻤﺮان -۲ ،(۹۷ :ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ) ۳ﺑـﺎر ،در
ﺑﻘﺮه] ۱۴۸ :اﺧﺘﻼف دوم[ ،ﺑﻘﺮه ،۱۸۴ :ﺑﻘﺮه (۲۳۹ :ﯾﺎ ﻧﺰد ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ) ۱ﺑﺎر در ﻃﻪ -۳ ،(۱۴ :وﻓﺎق ﺑﺎ رﺳﻢ
اﻟﺨﻂ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ) ۲ﺑﺎر در ﺑﻘﺮه ،۱۵۸ :ﺑﻘﺮه -۴ ،(۱۸۴ :وﻓﺎق ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ »رواﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﻧـﺰول« و
ّ
»رواﯾﺎت ﺣﮑﺎﯾﺘﮕﺮ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻮل )ص(« ) ۱ﺑﺎر در ﺑﻘﺮه -۵ ،(۱۲۵ :ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑـﯽ ) ۱ﺑـﺎر در
ﺻﺤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻗﺮاﺋﺖ ) ۱ﺑﺎر در ﺑﻘﺮه -۷ ،(۱۹۶ :ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﻌﯿﺎر ) ۱ﺑﺎر
ﺑﻘﺮه] ۱۴۸ :اﺧﺘﻼف اول[(ّ -۶ ،
در ق.(۴۰ :
 (۳ﻃﺒﺮی از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،در ﯾﺎزده ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ و ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻧﺴـﺒﯽ ﯾـﮏ
ﻗﺮاﺋﺖ از ﻣﯿﺎن وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی وی ﺟﻬﺖ »ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺒﯽ« ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از -۱ :وﻓﺎق ﺑﺎ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-ﺗﻔﺴﯿﺮی آﯾـﻪ
) ۵ﺑﺎر در ﺑﻘﺮه]۱۸۴ :اﺧﺘﻼف دوم[ ،ﺑﻘﺮه ،۱۹۷ :ﺑﻘﺮه ،۲۲۲ :ﻣﺎﺋـﺪه ،۶ :ﻫـﻮد -۲ ،(۱۱۴ :وﻓـﺎق ﺑـﺎ ﻇﺮاﺋـﻒ
ﻧﺤﻮی -ﺑﯿﺎﻧﯽ ) ۴ﺑﺎر در ﺑﻘﺮه] ۱۸۴ :اﺧﺘﻼف اول[ ،ﻣﺎﺋـﺪه ،۶ :ﻣﺎﺋـﺪه – ۹۵ :در دو ﻣﻮﺿـﻊ] -اﺧـﺘﻼف اول و
ﺣﺞ– ۲۹ :در ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ] -اﺧـﺘﻼف
دوم[( -۳ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ وﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ) ۳ﺑﺎر در ّ
ﺣـﺞ – ۲۹ :در دو ﻣﻮﺿـﻊ] -اﺧـﺘﻼف دوم
اول و دوم وﺳﻮم[( -۴ ،ﺷﻬﺮت ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ) ۲ﺑـﺎر ،در ّ
وﺳﻮم[(.
 (۴ﻃﺒﺮی از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪون ﺗﺮﺟﯿﺢ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻮﻋ ًﺎ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دارﻧﺪ.
 (۵ﻃﺒﺮی در دوازده ﻣﻮرد -از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ ﻣﻮرد -ﺑﻪ ﺻﺮف ﮔﺰارش اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ و ﻋﺪم داوری روی
اﻟﺨﻂ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از رو ﯾـﻪ ﮐ ّﻠـﯽ ﻣﻔﺴـﺮ ﻣـﺎ
ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺎت ﺧﻼف رﺳﻢ ّ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺗﻼوت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ذﯾﻞ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎدآور اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 (۶در ﻋﻬﺪ ﻃﺒﺮی و از ﻧﮕﺎه وی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻔﺺ از ﻋﺎﺻﻢ ﺷﻬﺮت واﻓﺮ ﯾﺎﻓـﺖ ﻧـﻪ
ﻣﻔﺴﺮﻣﺎ – در ﺑﯿﻦ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ راﯾﺞ و ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣ ّﺘﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺗﺮ و راﺟﺢ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ .ﭼﺮا ﮐﻪ ّ
ﭼﻬﻞ ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼف ﻗﺮاﺋـﺖ) -در ﺷـﺶ ﻣﻮﺿـﻊ ،ﺑﻘـﺮه۲۲۲ ،۱۸۴ ،۱۹۷ :؛ ﻣﺎﺋـﺪه۶ :؛ ّ
ﺣـﺞ- (۲۹ ،۲۵ :
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ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﺎه اﯾﻦ رﺟﺤﺎن ﻧﻬﺎدنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﺑﺴـﯿﺎر ﻗـﺎﻃﻊ
ﺣﺞ ،آﯾﻪ  ،۲۵ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻻ اﺳﺘﺠﯿﺰ اﻟﻘﺮاءه ﺑﻪ« ،ﻧﺼـﺐ »ﺳـﻮاء«  -ﮐـﻪ ﻗﺮاﺋـﺖ
رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻮره ّ
ﺣﻔﺺ از ﻋﺎﺻﻢ اﺳﺖ ، -ﺧﻮاﻧﺸﯽ »ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
 (۷ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاﺋﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐـﻪ ﻗﺮاﺋـﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ دﻫﮕﺎﻧـﻪ ،ﻣﺘـﻮاﺗﺮ از
رﺳﻮل )ص( و ﻧﺎزل ﺷﺪه ازﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎری و وﻓﺎق ﻧﺪارد .ﭼﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﺎدن ﻣﯿﺎن دو وﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
دو از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺮ زﺑﺎن رﺳﻮل )ص( ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان روا ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﺎﻟﻤـﺎن
اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،اﺑﻮﺣﯿـﺎن اﻧﺪﻟﺴـﯽ ) ،(۱۶۷/۲درﺑـﺎره اﺧـﺘﻼف
ﺧﻮاﻧﺶ »ﮐﺒﯿﺮ« و »ﮐﺜﯿﺮ« در آﯾﻪ  ۲۱۹ﺑﻘﺮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﺘﻌﺪد –
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻬﺎدن ﭘﺎرهای از آن ﺑﺮ ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻣﺎ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ «.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی در ذﯾﻞ آﯾﺎﺗﯽ ّ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ -ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺎن وﺟﻮه ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ٩.ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎ و رﺟﺤﺎن ﻧﻬﺎدن ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺒﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ واﺣﺪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮای اﺣﺮاز و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان وﺟﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد روی ﻣﯽآورد .اﮔﺮﭼـﻪ ﮔـﺎه آن وﺟـﻪ واﺣـﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﺟﺤﺎن ﻧﻬﺎدن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ دو وﺟـﻪ در ﮐﻨـﺎر ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺟـﻮه ﺻـﻮاب ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ۱۳۷۶ ،ق.

اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات ،ﻗﺎﻫﺮه ۱۴۱۴ -۱۴۱۵ ،ق.

اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻻرﯾﺐ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺮﯾﺐ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۵ ،ق.

اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﺷﻮاذّ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺼﺮ ۱۹۳۴ ،م.

اﺑﻦ درﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻤﻬﺮه اﻟﻠﻐﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺪری ،ﻣﺸﻬﺪ ۱۴۲۶ ،ق.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۰ ،ق.

اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،اﻟﻤﺤﺮّ ر اﻟﻮﺟﯿﺰ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۳ ،ق.
اﺑﻦ ﻋﻄﯿّﻪ ،ﻋﺒﺪ ّ
 .9ﻃﺒﺮي ) (490/2در ذﯾﻞ آﯾﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺑﻮﺣﯿﺎن )  ...ﻗﻞ ﻓﯿﻬﻤﺎ اﺛﻢ ﮐﺒﯿﺮٌ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨّﺎس و اﺛﻤﻬﻤﺎ اﮐﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤـﺎ( ﻧﯿـﺰ ﻗﺮاﺋـﺖ
»ﮐﺒﯿﺮ« را »اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮّاء ،اداﻣﻪ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت »واﺛﻤﻬﻤـﺎ اﮐﺒـﺮ ﻣـﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤـﺎ« ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وي ،اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ »اﺛﻢ ﮐﺜﯿﺮ« راﺟﺢ ﺑﻮد ،در اداﻣﻪ آﯾﻪ »اﺛﻤﻬﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ« ﻣﯽآﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺖ ﮐـﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﺛﻤﻬﻤﺎ اﮐﺜﺮ« )اﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ294 /1 ،؛ اﺑﻮﺣﯿﺎن (167 /2 ،و ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﺛﻤﻬﻤﺎ اﻗﺮب« ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )اﺑﻮ ﺣﯿﺎن.(168 /2 ،
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ﻃﺒﺮی و اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖ در آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی

اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،داراﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ۱۳۷۸ ،ق.
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اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺴﺒﻌﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﺮاءات ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺷﻮﻗﯽ ﺿﯿﻒ ،ﻗﺎﻫﺮه ۱۹۷۲ ،م.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤّ ﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.

اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،روض اﻟﺠﻨﺎن و روح اﻟﺠﻨﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۳۶۶ ،
اﺑﻮﺣﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۳ ،ق.
اﺧﻔﺶ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪه ،ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻫﺪی ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮاﻋﻪ ،ﻗﺎﻫﺮه ۱۴۱۱ ،ق.
آﻟﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۷ ،ق.

ﺑﺎزﻣﻮل ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻘﺮاﺋﺎت و اﺛﺮﻫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻻﺣﮑﺎم ،رﯾﺎض ۱۴۱۷،ق.

ﺑﻐﻮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮی اﻟﻤﺴﻤﯽ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۵ ،ق.

ﺟﺼﺎص ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ۱۳۳۵ ،ق.
ّ

ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد او ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﺴﻼم ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﺧﻄﯿﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات ،دﻣﺸﻖ ۱۴۲۲ ،ق.

ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﻬﺪی ﻣﺨﺰوﻣﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﻣﺮاﺋﯽ ،ﻗﻢ ۱۴۱۴ ،ق.
راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۶ ،ق.

رﺿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۲۶ ،ق.

زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ،ﺑﯽﺟﺎ ۱۳۶۶ ،ق.

ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻞ آی اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺻﺪﻗﯽ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻌﻄﺎر ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۱۵ ،ق.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮی ،ﺻﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺮءوف ﻣﺤﻤّ ﺪ ،أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺎض ۱۴۱۸ ،ق.
ّ

ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮّ ﺣﻤﻦ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻻﻋﺮاب واﻟﻘﺮاﺋﺎت ،ﺑﯿﺮوت ۱۳۹۹ ،ق.
ﻋﮑﺒﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻣﻼء ﻣﺎ ّ
ّ
ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﻓﺮّ اء ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﯾﺎد ،ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎر ،داراﻟﺴﺮور ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﻗﯿﺴﻲ ،ﻣﮑﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﮑﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮه اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ،دﻣﺸﻖ ۱۳۹۴ ،ق.

ﻣﺤﻘّ ﻖ ﺣﻠّﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت :ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺷﯿﺮازی ،ﺗﻬـﺮان،

 ۱۴۰۹ق.
ﻣﺤﻠّﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،و ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ ۱۳۱۲ ،ق.

