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  ئاتگیری از اختالف قرادر بهرهشریف الهیجی روش تفسیری 
  1امیر توحیدی

  چکیده
، استفاده او از روایات مربوط به شریف الهیجی تفسیر دریکی از مسائل  مهم 
در این مقاله ضمن ارائه شرح حال مختصری از مفسر، اقسام . اختالف قراءات است

این مقام . ر قسم شواهدی ذکر گردیده استاین قراءات بیان شده و سپس برای ه
  .تنها به توصیف این قرائات می پردازد و داوری آن به خوانندگان احاله شده است

  .شریف الهیجی، قرائات، روایات اختالف قرائات، روش تفسیری :واژه های کلیدی
  

  مقدمه . 1
ز اختالف نیروش تفسیرش و در این مقاله به معرفی شریف الهیجی و تفسیر او و 

  .قرائات در تفسیر او پرداخته می شود
علمای  بهاء الدین محمد علی بن عبد الوهاب شریف دیلمی الهیجی اشکوری، از

که با  محمدین ثالثه اواخر  استمیرداماد  شاگردانو از  یامامیه در قرن یازدهم هجر
 وی،ارم: نک(معاصر بوده است ) عالمه مجلسی و شیخ حر عاملی محدث کاشانی،(

  ). 5 مقدمه تفسیر الهیجی،
تذکره المتبحرین فی علماء «مسمی به » امل االمل«شیخ حر عاملی در قسمت دوم 

محمد  1موالنا قطب الدین«  :در مورد شریف الهیجی  چنین نگاشته است» المتأخرین

                                                 
 A.Tohidi110@Gmail.com          استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی . 1
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الدیمی الالهجی فاضل عالم  جلیل القدر، له مصنفات منها رساله فی  2بن علی الشریف
  .)2/256 حر عاملی،(» م المثالی  و غیر ذلک و هو  من المعاصرینالعال

شریف « البحار ۀسفین و» الکنی وااللقاب«حاج شیخ عباس قمی نیز در کتاب 
بن شیخ علی  قطب الدین  االشکوری محمد« :گونه وصف می کندالهیجی  را این

تاب محبوب الشریف الدیلمی الالهجی  الحکیم العارف المتألّه الفاضل صاحب ک
؛ 4/79قمی، الکنی وااللقاب ( »القلوب و رساله فی العالم المثالی تلمیذ المحقق الداماد

  .)2/428 ،البحار ۀسفینهمو 
ثمره  .1های صاحب ریحانه االدب فقط به سه اثر از آثار شریف الهیجی  به نام

 مدرس تبریزی،( محبوب القلوب اشاره کرده است .3 ؛رساله ای در عالم مثال .2 ؛الفؤاد
لطائف « ،»خیر الرجال« ،»تفسیر شریف الهیجی«و حال آن که ) 476 و 4/475و3

در میان این  .نیز از دیگر آثار او به شمار می رود» شرح صحیفه سجادیه« و ،»الحساب

                                                                                                                   
خیر «سیر وکتاب همراه است جز در این کتاب تف» قطب الدین«نام مؤلف همواره با لقب .  1

را ذکر کرده است و همین  اختالف باعث شده که حاج » بهاءالدین«که خود وی لقب » الرجال
از قطب الدین الهیجی » مصفّی المقال فی مصنّفی  علم الرجال«شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب 

: گفته است صریحاً 416و بهاءالدین الهیجی به طور جداگانه نام برده و در ذیل بهاءالدین در 
و اظن ان صاحب الترجمه غیر المولی قطب الدین االشکوری  صاحب محبوب القلوب «

از این نظر عدول کرده و » خیر الرجال«در عنوان » الذریعه«ولی در کتاب » 369المذکور فی 
الفه الشیخ بهاءالدین محمد بن الشیخ  مال علی الشریف الالهجی، «: مرقوم  داشته است

موالنا قطب الدین «به عنوان » امل االمل«ا انه هو الذی ترجمه الشیخ الحر فی المظنون قویّ
 ).7ارموی، مقدمه تفسیر الهیجی،(» ...محمد بن علی 

که در فارسی بر کسی که از » سیّد«ها مرادف است با لفظ در اصطالح عرب» شریف«کلمه .  2
» شریف«قبیل است عنوان  است، اطالق می شود، و از همین» هاشم«طرف پدر منسوب به 

؛ ولی در اصطالح فارسی به کسانی »شرفاء مکه«و » شریف مرتضی«و » شریف رضی«برای 
گفته می شود که از طرف مادر هاشمی باشند و درباره مفسر  طبق همین اصطالح  فارسی 

همو، (به این معنا تصریح کرده است » محبوب القلوب«اطالق شده است و خودش در خاتمه 
8.( 
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مربوط به علم رجال است و از تبحّر  » خیر الرجال« و» محبوب القلوب«تألیفات کتاب 
  .ر این علم حکایت می کندکافی شریف الهیجی  د

ای مختصر و غرض این است که ترجمه« :مفسّر، خود در مقدّمه تفسیرش می گوید
ولی بی تردید مراد وی از  ؛»قابل اعتماد بر مبنای  مذهب امامیه  برای قرآن بنویسیم

هر چند . در این مقام، تفسیر است؛ زیرا تفسیر او چیزی فراتر از ترجمه است» ترجمه«
ولی در عین حال همانند تفسیر  ؛نگاشتهاطبق مذاق اهل حدیث تفسیر خود را  مفسّر

برهان، نور الثقلین، فرات، عیاشی تنها به نقل روایات اکتفا نکرده  و با شرح و بسط 
  .صبغه اجتهادی  به تفسیر خود داده است احادیث وارده ذیل آیات،

ق به پایان 1086هند در سالی »پشا«یا » پنته«شریف الهیجی تألیف تفسیرش را در 
  .این تفسیر در چهار جلد قطور به زبان فارسی به طبع رسیده است. رسانیده است

- روش تفسیری شریف الهیجی به این گونه است که در آغاز چند آیه را ذکر می
نه به شکل تحت الفظی  طور اجمال ـ وه آنگاه به ترجمه فارسی آمیخته با تفسیر ب. کند

عبارات آن ساده و روان و خالی از تعقید و برای متوسطین از مخاطبین به  .ـ می پردازد
آنها را به و تفسیر آیه نقل  دررا  )ع(سپس روایات اهل بیت. خوبی قابل فهم است

  .کرده استاختصار شرح 
سازش ایجاد کند  بین روایاتی که به ظاهر با هم سازگاری ندارند، ،مفسّر سعی دارد
وی به دلیل تبحّری که در  علم رجال داشته در  .ا را بر طرف نمایدو تنافی ظاهری آنه

ضمن نقل روایات تفسیری، بعضاً به نکات رجالی در مورد راویان  این احادیث نیز 
شریف الهیجی در نقل روایات  از کتبی  همچون کافی، تهذیب، . اشاره  کرده است

 1.عیون اخبارالرضا بهره برده استاستبصار، تفسیر عیاشی، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، 
 های ادبی و بالغی و نیز نقل قصص تاریخی به اختصار  وارد شده  ومفسّر در بخش

چنین  در مباحث فقهی، به طور معمول مفسّران شیعی، وی هم. اطناب نداده است
دیدگاهای مذهب خود را بیان کرده و در این بخش نیز از اطناب و تفصیل  پرهیز 

  .ستا نموده

                                                 
در مقدّمه  –مصحّح جلد سوم و چهارم تفسیر شریف الهیجی  –آقای دکتر عبدالحمید آیتی .  1

فهرست تمام کتبی را که مؤلف در تفسیر شریفش از آنها روایت کرده،  ، خود بر جلد چهارم
 .آورده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )8138 پاییز و زمستان( نوزدهم مارهدینی ـ ش شپژوه / 72

 

  اختالف قراءات در تفسیر شریف الهیجی . 2
تمسّک جسته است و  )ع(به روایات اهل بیت تبیین آیات شریف الهیجی برای تفسیر و

ات نیز همین روش را پیشه خود ساخته و روایاتی را در ذیل آیات از ائمه ئدر زمینه قرا
قراءات  مشهور با ) ع(ات اهل بیتئنقل کرده که بازگو کننده اختالف قرا) ع(هدی
  . است

ولی  ؛ات را از نظر قراّّء سبعه و دیگران  نیز بیان کردهئالبته ایشان بعضاً اختالف قرا
) ع(در این مقاله تنها به اختالف قراءاتی پرداخته شده است که منسوب به ائمه هدی 

  .است واز ایشان روایت شده است
سقم  یم به بررسی صحّت وتذکر این نکته ضروری است که ما در اینجا بنا ندار

 ؛این روایات  بپردازیم و آنها را از جهت سند و متن، مورد نقد و بررسی قرار دهیم
ات در تفسیر شریف الهیجی ئبلکه سعی ما در این مقاله بر ارائه گزارشی از اختالف قرا

   .ات استئمندی مفسّر از این گونه قراو نحوه بهره
قراء کاملی از چهار مجلّد تفسیر شریف الهیجی به ما برای نیل به این مقصود، است

مورد از اختالف قراءات را استخراج نمودیم که برای آگاهی  151عمل آوردیم و حدود 
عنوان به شرح ذیل  11تر خوانندگان عزیز شماری از آنها را به صورت و توجّه بیش

  . یادآور می شویم
  

  ختالف  در نقطها. 1. 2
قرائاتی را که شریف الهیجی در تفسیرش یاد کرده، ناظر به  یکی از انواع اختالف

 :در آیه ذیل» شغفها«اختالف در نقطه برخی از کلمات قرآن است؛ نظیر 

وَ قالَ نِسْوَۀٌ فِی الْمَدینَۀِ امْرَأَۀُ الْعَزیزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبّاً إِنَّا لَنَراها فی 
زن عزیز مصر از غالمش کام خواسته «: و زنانی در شهر گفتند؛ )30،فیوس(ضَاللٍ مُبینٍ 

به راستی ما او را در . او را دلباخته محبّت خود ساخته است] غالمش[بی شک . است
  .گمراهی آشکاری می بینیم

چنین ) 3/349(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 2/513(در تفسیر شریف الهیجی 
المومنین و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر قرائت امیر« :آمده است
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 یعنی یوسف زلیخا را از روی دوستی ؛عین مهمله استبا  "شعفها"صادق علیهم السالم 
  .»سوزانده است

  
  اختالف در نقطه و  حرکت. 2. 2

برخی از موارد اختالف در قرائات قرآن به اختالف در نقطه و حرکت بر می گردد؛ 
  :در آیه ذیل» ضللنا«کلمه نظیر 

السجدۀ، (وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی اْألَرْضِ أَ إِنَّا لَفی خَلْقٍ جَدیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبهِمْ کافِرُونَ 
» آیا وقتی که ما در زمین ناپدید شویم، آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟«: وگفتند ؛ )10

  .کافرند) انگیخته شدنبر(بلکه آنان به لقاء پروردگارشان 
چنین ) 2/261(به نقل از تفسیر جوامع الجامع) 3/594(در تفسیر شریف الهیجی 

بفتح صاد مهمله  لَلْناصَأَ إِذا ) ع(مرویست که قرائت حضرت امیر المومنین « :آمده است
  باز زنده خواهیم شد؟ ،یعنی وقتی که اجساد ما در قبر گندیده شود ؛و کسر الم است

صللنا : و ابن عباس) ع(روی عن علی « :است در جوامع الجامع گفته که چنان
؛ وقتی گوشت فاسد شود، گفته می (اصلّ اذا انتن بالصاد و کسر الالم من صلّ اللحم و

  .»شود
  

 اختالف در حرکات با تغییر در معنا. 3. 2

سه می توان به شانزده مورد تحت این عنوان اشاره کرد که  در تفسیر شریف الهیجی
  .بقیه را ارجاع می دهیم و نیمکمی مورد را ذکر 

إِذْ قالَ الْحَوارِیونَ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطیعُ رَبکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائِدَۀً مِنَ . الف
ای «:ن گفتند و هنگامی که حواریو؛ )112المائدۀ، (السماءِ قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ 

] عیسی[» آیا پروردگار تو می تواند خوانی از آسمان بر ما نازل کند؟! عیسی پسر مریم
   .ر ایمان دارید از خدا پروا کنیداگ« :گفت

چنین آمده ) 2/85(به نقل از تفسیر عیاشی ) 1/725(در تفسیر شریف الهیجی 
ها تستطیع ربک یعنی هل قرائت« :هل یستطیع ربک قال. عن یحیی الحبلی فی قوله« :است

روات حضرت صادق  یعنی یحیی بن عمران حلبی ـ که یکی از» تسطیع أن تدعو ربک
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حدیثی مقطوع روایت کرده  -صحیح الحدیثست ثقه و و کاظم علیهما السالم است و
یعنی حواریین  ؛است» ربک«به طریق خطاب و نصب » هل یستطیع ربّک«قرائت آیه : که

آیا تو استطاعت وقدرت داری که بخوانی پروردگار خود « :که خطاب  به عیسی گفتند
  »را  که برای ما از آسمان خوانی از طعام فرو فرستد؟

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ . ب
پیامبری از خودتان آمد که رنج  کشیدنتان بر او   همانا برای شما؛ )128التوبۀ، (رَحیمٌ 

  .شما حریص است، و نسبت به مؤمنان مهرورز مهربان است] هدایت[دشوار است، بر 
این ) 1/565(به نقل از تفسیر جوامع الجامع ) 2/334(در تفسیر شریف الهیجی 

زهرا و فاطمه ) ص(بعضی گفته اند  که قرائت حضرت رسالت پناه« :گونه آمده است
  .»ای من أشرفکم و افضلکم نه بضم آن، ؛بفتح فاست "من أنفسکم"علیها السالم 

وَ یَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَفى بِاللَّهِ شَهیداً بَیْنی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ . ج
] از جانب خدا[رستاده تو ف« :وکسانی که کافر شدند می گویند ؛ )43الرعد،(الْکِتابِ 
ست که میان من و خداوند و کسی که نزد او علم کتاب  است کافی ا« :بگو» .نیستی

  .شما گواه باشند
چنین ) 3/460(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 2/638(در تفسیر شریف الهیجی 

» همن عند«است که  )ع(قرائت  پیغمبر صلوات اهللا علیه و آله و قرائت علی« :آمده است
- را بصیغه مجهول می» علم الکتاب«) ع(را بکسر میم و کسر دال می خوانده اند و علی 

خوانده به این معنی که کافی است خدای تعالی گواه میانۀ من و میانۀ شما و از نزد 
علم «اگر  ،حقایق قرآن و یا از نزد اوست دانستن کتاب .خدای تعالی دانسته شد

  ».شودموافق مشهور خوانده » الکتاب
آیه ؛ )3/409(نمل  13آیه ؛ )48 و 3/47(طه  1آیه : ند ازاامّا موارد دیگر عبارت

 43آیه ؛ )2/941(کهف 102آیه ؛ )2/334(توبه 128آیه ؛ )1/725(مائده  112
 12آیه؛ )3/303(نور 51آیه؛ )3/753(یس 52آیه ؛ )3/682(سبا 19آیه ؛ )2/615(رعد
ابراهیم  50آیه ؛ )2/643(ابراهیم 37آیه ؛ )2/259(توبه 37آیه ؛ )2/231/232/233(توبه

حجر  41و آیه ؛ )2/645(سوره ابراهیم  41آیه ؛ )2/683(ابراهیم  34آیه ؛ )2/653(
  ).672و2/671(
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 اختالف در حروف فقط با تغییر در صورت. 4. 2

ذیل این عنوان  به سه مورد می توان اشاره  کرد که دو مورد آن را اینجا می آوریم و 
  :مورد را ارجاع می دهیم یک

فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولی بَأْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدیارِ . الف
اول از آن دو ] عقوبت تباهکاری[پس هر گاه وعده  ؛)5االسراء، (وَ کانَ وَعْداً مَفْعُوالً 

را که جنگاورانی سهمگین اند، بر ضدّ شما  خود] خاصّ[ فرا رسد، بندگان] وعده[
  .برمی انگیزیم که میان خانه ها به جستجو درآیند و این وعده ای است انجام شدنی

چنین ) 2/613(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 2/775(در تفسیر شریف الهیجی 
  .»است "عبیدا لنا") ع(قرائت حضرت امیرالمومنین « :آمده است
: و ندا دهند ؛)77الزخرف،(یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ وَ نادَوْا . ب

: گوید ]مالک[«! کند] مرگ[بر ما حکم ] بخواهی[پروردگارت ] از[ باید! ای مالک«
  .»مسلّما شما ماندنی هستید«

آمده چنین ) 5/86(به نقل از  تفسیر مجمع البیان ) 4/94(در تفسیر شریف الهیجی 
روی  و«: است بحذف کاف و بعد از این  گفته است که» یا مال«قراءات شاذه «: است

و درین حذف و ترخیم اشعارست بر ضعف و ناتوانی دوزخیان ) ع(لک عن علیذ
بحیثیتی که اداء کالم خود را بالتمام نتوانند نمود و در صورت حذف کاف یا مال را 

اماضم بنابر آنکه منادی  اما کسر بنابر اصل و ؛بکسر الم وضم الم هر دو خوانده اند
  .»مفردست

  .است) 523و 2/522(سوره یوسف  46مورد دیگر نیز آیه 
  

 فقط با تغییر در معنا اختالف در حروف،. 5. 2
ذیل این عنوان می توان به هفت مورد اشاره کرد که سه مورد آن را در اینجا ذکر کرده 

  .و بقیه را ارجاع میدهیم
قَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَکْرُهُمْ وَ إِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ  وَ. الف

نیرنگشان نزد خداست و ] جزای[ و مسلماً نیرنگ خود را عملی کردند و؛ )46ابراهیم، (
  .کوهها از جای بدر روند] افرادی بسان[ به راستی نیرنگ آنان برای این بود که
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چنین ) 3/495(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 2/649(در تفسیر شریف الهیجی 
و ان کان «روایت کردند که ) ع(در قرائت شاذه از حضرت امیرالمؤمنین « :آمده است

  .»اللّه اعلم .قرائت می کرده اند» وان کاد مکرهم«را » مکرهم
أَرُونی ما ذا خَلَقُوا مِنَ اْألَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی  قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. ب

: بگو؛ )4االحقاف، (السماواتِ ائْتُونی بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَۀٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ 
؟ اندبه من خبر دهید آنچه را به جای خدا می خوانید، چه چیزی  را از این زمین آفریده

آسمانها شراکتی داشته اند؟ اگر راست می گویید، کتابی پیش از ] آفرینش[در ] مگر[یا 
  .برای من بیاورید] پیشینیان[، یا بازمانده ای از علم]کتاب[این 

چنین آمده ) 1/299(به نقل از اصول کافی ) 4/134(در تفسیر شریف الهیجی 
امام همام ابو جعفر الباقر علیه  من از حضرت: از ابی عبیده روایت شده که گفت« :است

خواسته است خدای  :را پرسیدم و حضرت فرمود "ایتونی بکتاب"السالم تفسیر آیه 
را و مرویست  تعالی از کتاب، انجیل و توریه را و از اثاره من علم، علم اوصیاء و انبیاء

باین  ؛استمثلثه و اسقاط الف  بسکون ثاء "اثره او") ع(که قرائت حضرت امیرالمومنین 
معنی که یا بیاورید یک نوع علمی از علم اوصیاء پیغمبران که آن علم بیقین از جانب 

  .»خدای تعالی است و معتمد علیه است
که میوه اش بر هم چیده شده  و درخت موزی؛ )29الواقعۀ، (وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ . ج
  .است

تفسیر علی  طبرسی و به نقل از شیخ امین الدین) 4/355(در تفسیر شریف الهیجی 
صاحب کشاف آورده است که حضرت « :چنین آمده است) 2/348(بن ابراهیم 
طلح  :دبعین مهمله قرائت می کردند و می فرمودن "و طلع منضود") ع(امیرالمؤمنین 

را مؤید این قرائت  "لها طلع نضید"بحاء مهمله  معلوم نیست که کدام درختست و آیه 
ت آن را تغییر بدهیم آنچه در قرآنست طلح بحاء اس :پس شخصی گفت. می آورند

حضرت فرمود که تغییر ندهید که قرآن را در این ایام تغییر نباید داد و  ؟بطلع به عین
و رواه اصحابنا عن "شیخ امین الدین طبرسی بعد از نقل این حدیث از عامه گفته که 

و فی تفسیر علی بن  ،ل الو طلح منضود قا) ع(یقوب بن شعیب قال قلت البی عبد اهللا 
  .»و طلع منضود) ع(ابو عبداهللا ابراهیم قرأ

  .آمده است) 4/799( و )715 و 525 و 442و2/441(اما سایر موارد در 
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 معنا اختالف در بعضی  از حروف  با  تغییر در صورت و. 6. 2
و تحت این عنوان می توان به سه مورد اشاره کرد که یک مورد آن یاد آور می شویم 

  .دو مورد دیگر را ارجاع می دهیم
وَ لَوْ أَنَّ ما فِی اْألَرْضِ مِنْ شَجَرَۀٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَۀُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ 

و اگر آنچه درخت در زمین است قلم گردد ؛ )27لقمان، (کَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ 
پس از آن هفت دریای دیگر آن را یاری دهد، کلمات خدا پایان ] مرکّب شود و[و دریا 

  .به راستی خداوند توانای حکیم است. نمی پذیرد
چنین ) 2/256(به نقل از تفسیر جوامع الجامع ) 3/586(در تفسیر شریف الهیجی 

بعد از یعنی اگر بودی مداد بحر محیط  "والبحر مداده"): ع(الصادق  وقرء« :آمده است
  .»فنای مداد آن هفت دریای مثل آن ما نفدت کلمات اهللا

 37و دیگری آیه ) 560 و 2/559(سوره یوسف  100دو مورد دیگر، یکی آیه 
  .است) 638 و 3/637(سوره احزاب 

  
 اختالف در تقدیم و تأخیر. 7. 2

  .در این زمینه یک مورد در سوره رعد مالحظه شده است
برای او ؛ )11الرعد، (یْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِلَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَ

فرشتگانی هستند که پی در پی او را از پیش رو و از پشت سر  به فرمان خدا ) آدمی(
  .محافظت می کنند

و » من امر اهللا«و در توضیح مذکور در ذیل آیه ) 2/583(در تفسیر شریف الهیجی 
در احادیث  اهل بیت  علیهم السالم وارد شده که این آیه « :چنین آمده است» باتمعقّ«

چنانچه مشهور است نازل نشده، زیرا که روایت کرده اند که شخصی این آیه را بنا  بر 
کیف یحفظ الشئ « :حضرت فرمود. مشهور نزد حضرت صادق علیه السالم قرائت کرد

ابن رسول اهللا؟  وکیف ذلک یا: ن یدیه؟ فقیل لهمن امر اهللا وکیف یکون المعقب من بی
یعنی  ؛»له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامراهللا: انما انزلت: فقال

آالم نازله خدای تعالی؟ و  شداید و چون می شود که کسی حفظ کند شخصی را از
زیرا که چون می باشد معقب بمعنی از پس سر کس در آینده بمعنی پیش روی کسی؟ 

ای پسر رسول خدا، در این : پس آن قاری گفت. میان ایندو معنی منافات ظاهر است
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آیه این چنین نازل گردانیده شده : صورت آیه چطور خواهد بود؟ حضرت فرمودند که
یعنی مرآنکس راست  ؛"له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر اهللا"که 

او را از حوادث و  .وکّلی از پیش روی که حفظ می کننددر آینده از پس سر او و م
انها "شداید بفرمان خدای تعالی و موافق این حدیث به تفاوت سهلی وارد شده که 

ألستم عرباً فکیف یکون المعقبات من بین یدیه : فقال لقائلها) ع(قرئت عند ابی عبداهللا 
له : انما انزلت: ا؟ فقالجعلت فداک کیف هذ: انما المعقب من خلفه؟ فقال الرجل و

الذی یقدر أن یحفظ  و من ذا معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامراهللا،
  ."الموکلون بالناس ۀالمالئکالشئ من أمراهللا وهم 

  
 نقصان به یک حرف اختالف در زیادتی  و. 8. 2

 نقل کرده )ع(یف الهیجی روایاتی را از اهل بیتدر این نوع از اختالف قرائت، شر
با قرائت مشهور، در یک حرف ـ به زیادتی یا به ) ع(که در  آنها قرائت ائمه هدی است

  :کاستی ـ اختالف دارد
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ  :؛ مانندزیادتی در یک حرف .الف

و باید از شما  ؛)104آل عمران، (أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ
گروهی باشند که به خیر و نیکی فرا بخوانند و به خوبی فرمان دهند و از زشتی باز 

  .دارند، و آنان همان رستگارند
چنین ) 1/807(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 1/361(در تفسیر شریف الهیجی 

ولتکن ": روایت شده که نزول آیه این چنین است که) ع(صادقاز حضرت « :آمده است
اخرجت  ۀو کنتم  خیر ائم"چنانچه آیه بعد از این  نیز  "یدعون الی الخیر ۀمنکم ائم
  ».به معنی ائمه آمده "امّه"است و در لغت نیز  "للناس

- های خود را میا دلآنه! آگاه باشید ؛)5هود، ( أَال إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ: نیز مانند
  .»...گردانند تا

چنین آمده ) 3/215(به نقل از مجمع البیان ) 2/410(در تفسیر شریف الهیجی 
قرائت حضرت علی بن الحسین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم « :است

بمعنی اعراض و میل از چیزی  "ثنی"است مشتق از  "یفوعل"بر وزن  "یثنونی"السالم 
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یعنی ایشان مبالغه بسیار می کنند در انحراف  ؛بجهت مبالغه است "یفعوعل"و باب 
  .»)ص(دادن دلهای خود و میل فرمودن دلهای خود بسوی عداوت حضرت رسالت پناه

دو مرد  ؛)95، المائدۀ( یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ :، مانندنقصان در یک حرف .ب
  .»...عادل از شما بر آن حکم کنند

در توضیح آیه فوق به نقل از روضه کافی ) 704و1/703(تفسیر شریف الهیجی  در
نقل کرده، سپس در ادامه گفته به همین مضمون ) ع(روایت ذیل را از امام صادق 
قرائت امامین سیدین « :از امام باقر آمده است) 2/78(روایاتی نیز در تفسیر عیاشی 

بصیغه مفرد است و  "ذوعدل"علیهماالسالم صادقین امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
بر این تقدیر مراد امام است یا نایب خاص یا نایب عام او و چون در این مقام مطلب  

کالم یک عادل کافی است و دو عادل در دعوی ضرور است و در  ،بیان حکم است
بی تلوت عند أ :بن عثمان قال عن حماد الکافی ۀروضفی  و ،اینجا دعوی تحقق ندارد

ذو عدل منکم هذا مما أخطأت فیه : ، فقال علیه السالم"ذوا عدل منکم" )ع(عبداهللا 
بقرائت مشهور ) ع(تالوت کردم نزد حضرت صادق: یعنی حمادبن عثمان گفت ؛تّابالکُ

ه مفرد عدل بصیغ آنچه نازل شده ذو: که آن ذوا عدلست بصیغه تثنیه امام فرمود که
اند و الف زیاده نموده .که کاتبان قرآن خطا کرده هاستاست و این از جمله آن چیز

نیز به همین مضمون روایت ) ع(بن مسعود عیاشی از حضرت أبی جعفر الباقر محمد
  .کرده است

هرگز به نیکی ؛ )92آل عمران، (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبونَ : و نیز مانند
  ...انفاق کنید آنچه دوست دارید،نخواهید رسید  تا اینکه از 

چنین ) 8/183(به نقل از کتاب روضه کافی ) 1/351(در تفسیر شریف الهیجی 
اند و امر تالوت می کرده "ما تحبون"بازاء مما تحبون ) ع(حضرت صادق « :آمده است

یعنی ادراک نیکوئی  "من"بحذف کلمه  "ما تحبون"می کردند اصحاب را بخواندن 
بعضی از  .آنکه انفاق کنید آنچه را از نفایس اموال که محبوب شما باشدنمی کنید تا 

  .»قراء نیز به این روش خوانده اند
هر ؛ )106البقرۀ، ( ما نَنْسَخْ مِنْ آیَۀٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها: همچنین مانند

  ....یا مانند آن را می آوریمگاه آیه ای را نسخ کنیم یا آن را ترک نمائیم، بهتر از آن 
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چنین ) 151 و 1/150(به نقل از عیاشی ) 98 و 1/97(در تفسیر شریف الهیجی 
و مراد از  "أو مثلها"زائد است نه مجموع کلمه  "او مثلها"در  "او"کلمه « :آمده است

عبارت حدیثی که در . موت امامی است و آوردن امامی دیگردر باطن قرآن  "نسخ آیه"
عن قول اهللا ) ع(سألت اباعبداهللا : عن عمر بن یزید قال"تفسیر عیاشی مذکور این است 

هکذا  هی اذا  کذبوا ما: او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، فقال ۀآیماننسخ من : عزوجل
لیس هکذا قال اهللا : قال! ا قال اهللاهکذ: کان ینسخها و یأت بمثلها لم ینسخها، قلت

أو  آیۀما ننسخ من : واو، قال ال لیس فیها الف و: وکیف قال؟ قال: تبارک و تعالی، قلت
ما نمیت من امام او ننسه ذکره نأت بخیر منه من صلبه : ننسها نأت بخیر منها مثلها، یقول

ما "تفسیر آیت از ) ع(سؤال کردم از حضرت صادق: یعنی عمر بن یزید گفت "مثله
کسانی که آیت را چنین : حضرت فرمود "او ننسها نأت بخیر منها او مثلها آیۀننسخ من 

زیرا که هرگاه آیتی را نسخ  ؛این آیت این چنین نازل نشده .قرائت کرده اند دروغ گفتند
پس آن آیت را  ؛است "مثلها"کند و بیاورد مثل آن در جمیع جهات چنانچه ظاهر از 

اینچنین که ـ آیت را خوانده ام ـ گفته است : عمر بن یزید گفت .باشد نسخ نکرده
گفتم به چه عبارت گفته؟ . این چنین نگفته خدای تعالی: حضرت فرمود. خدای تعالی

زاید است، و حق تعالی آیت را این  "او مثلها"در این آیت الف و واو : حضرت فرمود
و می گوید خدای  "ت بخیر منها مثلهااو ننسها نأ آیۀما ننسخ من " :چنین گفته که

هرگاه بمیرانیم ما امامی را به موت یا فراموش گردانیم ذکر : تعالی بحسب باطن قرآن که
امامی بهتر از او برای اهل عصر، از  ،او را به غیر موت ـ یعنی شهادت ـ می آوریم

  .»صلب او، که مثل آن امام باشد در عصمت و در شرایط امامت
  

 جایگزینی الف در ابدال واخت. 9. 2
  .این موضوع را طی سه عنوان بررسی می کنیم

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِی وَ الْمُهاجِرینَ وَ  :؛ مانندابدال در حرف جایگزینی و .الف
امبر پی] به وسیله[به یقین خداوند ؛ )117التوبۀ، (اْألَنْصارِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ فی ساعَۀِ الْعُسْرَۀِ 

  .توبه مهاجرین و انصار را که در زمان سختی از او پیروی کردند، پذیرفت
 و 2/118(به نقل از تفسیر مجمع البیان ) 325 و 2/324(در تفسیر شریف الهیجی 

لقد "وقد روی عن الرضا علی بن موسی علیهما السالم أنه قرأ « :چنین آمده است) 120
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در کتاب احتجاج از  ابان بن تغلب روایت  ."نصارتاب اهللا بالنبی علی المهاجرین و اال
لقد تاب اهللا "این آیت را این چنین قرائت کردند ) ع(کرده است که حضرت صادق

ای پسر عم رسول خدا، عامه  :أبان گوید که من گفتم .»االنصار بالنبی علی المهاجرین و
- قسم تالوت می حضرت فرمود که ایشان چه. این آیت را بر این نوع تالوت نمی کنند

. "االنصار المهاجرین و لقد تاب اهللا علی النبی و" :ایشان می خوانند: نمایند؟ پس گفتم
پیغمبر خدا چه گناه کرده بود که بدان جهت . ویل باد بر ایشان"حضرت فرمود که 

حق تعالی قبول توبه او کند؟ بلکه حق سبحانه و تعالی بوسیله  محتاج به توبه شود و
  .»ع القدر خود توبه امت او و توبه مهاجرین و انصار او را قبول کندپیغمبر رفی

با کافران و ! ای پیامبر؛ )73، التوبۀ( یا أَیهَا النَّبِی جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ: نیز مانند
  ....اد کنمنافقان جه

در ور مذکپس از تذکر این نکته که آیه ) 292 و 2/291(در تفسیر شریف الهیجی 
پوشیده « :سوره تحریم نیز آمده، به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم چنین آورده است

چنانچه در این سوره نازل شده در سوره  "جاهد الکفار والمنافقین"نماند که آیت 
روایت ) ع(ن ابراهیم در آنجا از حضرت  صادقمبارکه تحریم نیز نازل گشته و علی ب

است بواو عطف و بعد از این حضرت در بیان معنی  "قینوالمناف"کرده که نزول آیه 
با ) ع(با کفار و جهاد کرد علی) ص(آیت چنین فرمودند که جهاد کرد رسول اهللا 

لهذا حق تعالی بحسب ظاهر   ؛است) ص(منافقین و جهاد  علی مثل جهاد  رسول اهللا 
حقیقه معنی اینست فی ال و. پیغمبر خود را مأمور ساخت به جهاد کردن با این دو گروه

علی را مأمور ساز  که بعد از تو  که ای پیغمبر تو با نفس نفیس خود با کفار جهاد کن و
چون علی بن  چنانچه در جنگ جمل و صفین بحیز ظهور آمد و. با منافقین جهاد کند

ابراهیم رحمه اهللا  در سوره توبه هم قرائت مشهوره را روایت کرده و هم قرائت  
در سوره تحریم همین قرائت مشهوره  را فقط . است "بالمنافقین"ا که غیرمشهوره ر
قرائت نشده  "بالمنافقین"با تأویل آن معلوم می شود که در سوره تحریم . روایت کرده

 ؛و بعضی از فضالء عصر را اعتقاد اینست که دو قرائت در هر دو سوره مرویست
ث  سوره تحریم در سوره توبه نیز چنانچه در تفسیر مجمع البیان ظاهر می شود و حدی

  .»روایت شده، اهللا اعلم بحقایق االمور
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؛ )82، الواقعۀ(وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ : ؛ مانندابدال در اسم جایگزینی و .ب
  ا تکذیب آن قرار می دهید؟و روزی خود ر

چنین ) 2/567(لجامع به نقل از تفسیر جوامع ا) 4/372(در تفسیر شریف الهیجی 
، و روی عن الباقر و الصادق انه قرأ و تجعلون شکرکم) ع(عن علی« :آمده است

روایت کرده که ) ع(ن سلمی نیز از حضرت امیرالمومنینو ابوعبدالرحم ،علیهماالسالم
و تجعلون "آن حضرت در حین قرائت سوره واقعه این آیه را چنین می خواند که 

-می فرمودند که حضرت رسالت پناه نیز چنین تالوت میو  "شکرکم انکم تکذبون
  .»کردند

و مسلماً خداوند شما ؛ )123آل عمران، (وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّۀٌ  :نیز مانند
  ....در حالی که ناتوان بودید، یاری کرد] در جنگ بدر[را 

نقل از تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر به ) 373 و 1/372(در تفسیر شریف الهیجی 
روایت شده که آن حضرت این ) ع(از حضرت صادق« :مجمع البیان چنین آمده است

قرائت می کردند و می فرمودند که با وجود حضرت رسالت پناه  "انتم ضعفاء و"آیه را 
ی رو. نازل شده "أنتم ضعفاء و"در میان ایشان جایز نیست توصیف ایشان بأذله بلکه 

و لقد نصرکم ) ع(قرأت عند أبی عبد اهللا : محمد بن مسعود العیاشی عن أبی بصیر قال
یعنی ؛ "لیس هکذا أنزلها اهللا انما انزلت و انتم قلیل! مه: فقال"، ۀأذلاهللا ببدر و أنتم 

ولقد نصرکم اهللا ببدر "قرائت کردم که ) ع(حضرت صادقابوبصیر گوید که در پیش 
این چنین مگو که آیه را خدای تعالی این چنین نازل : ودحضرت فرم "أذلۀوانتم 

نازل شده و بعضی از معاصرین ارباب حدیث در رفع  "انتم قلیل و"بلکه  ؛نگردانیده
اینست که  "انتم قلیل انما انزلت و"تنافی میان ایندو حدیث چنین گفته اند که مراد از 

  .قلیل یکیست واقع مؤدای ضعیف و نه به این لفظ و در ؛این آیه به این معنی نازل شده
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ : ؛ مانندابدال و جایگزینی در فعل .ج

] ز اوا[بی حساب ببخش، یا] آن را به هر که خواهی[این عطای ماست، پس  ؛)39ص، (
  .بازدار

چنین آمده ) 1/505(به نقل از اصول کافی ) 3/831(در تفسیر شریف الهیجی 
فامنن " ):ع(روایت شده که قرائت حضرت امیرالمؤمنین ) ع(از حضرت صادق« :است

چنانچه اسمعیل . است و بنابراین فامنن بمعنی فاقطع خواهد بود "او اعط بغیر حساب
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یعنی پس اگر  خواهی  ؛القطع: الجوهری در کتاب صحاح اللغه گفته که المن بن حماد
  .»خواهی عطا کن بعکس قرائت مشهوره منع و قطع عطا کن و اگر

  
 اختالف در تصریف افعال. 10. 2

اختالف در «این عنوان کلی که خود به عناوین دیگری قابل تقسیم است، پس از عنوان 
دهد که در ترین شواهد را از تفسیر شریف الهیجی به خود اختصاص میبیش» حذف

  .اینجا به شماری از آنها اشاره می کنیم
که ذکر شواهد برای همه عناوین، خارج از حوصله این مقاله است، تنها دو  از آنجا

  .را بیان کرده و سایر موارد را ارجاع می دهیم» اختالف در صیغه های فعل«مورد از 
وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج یَأْتُوکَ رِجاالً وَ  :؛ ماننداختالف در صیغه های فعل. الف

] انجام مراسم[و در میان مردم برای ؛ )27الحج، (أْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ عَلى کُلِّ ضامِرٍ یَ
بر هر شتر الغری ـ که از هر راه دوری می آیند ـ رو ] سوار[حج بانگ برآور تا پیاده و 

  .به سوی توآورند
) 2/81(به نقل از تفسیر جوامع الجامع ) 179و3/178(در تفسیر شریف الهیجی 

وَ : نیز مانند .»بالواو صفه للرجال و الرکبان "یاتون") ع(و قرأ الصادق « :تچنین آمده اس
  .و خداوند به آنچه او زایید داناتر بود؛ )36آل عمران، ( اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ

بعضی « :چنین آمده است) 1/318(آیه در تفسیر شریف الهیجی این در توضیح 
از  طابی باشد از جانب اهللا به زن عمران وبخطاب خوانده اند که تا خ "وضعت"

بنابراین، این نیز . بصیغه متکلم است "وضعت"مرویست که ) ع(حضرت امیرالمؤمنین
  .»یعنی خدای داناتر است به چیزی که من زائیده ام ؛کالم زن عمران است

معجم القراءات  "ولی در کتاب  ؛البته شریف الهیجی منبع روایت را ذکر نکرده است
  .روایت کرده است) ع(این قرائت را از حضرت امیر) 1/23("ۀقرانیال

  
 اختالف در حذف. 11. 2

را با قرائت مشهور در تفسیر ) ع(این عنوان بیشترین حجم اختالف قرائت اهل بیت 
شریف الهیجی، به خود اختصاص می دهد که به عنوان نمونه شواهدی از آن را در 

  .ف از اطناب، شماری از آنها را نیز ارجاع می دهیماینجا نقل می کنیم و به علّت خو
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به بیست و یک مورد می رسد که در چهارده  مجموع موارد اختالف در حذف
  :مورد آن ـ به شرح زیر ـ اسم خاصّ به کار رفته است

که به عنوان نمونه دو مورد است حذف شده » فی علیٍّ«در هفت آیه عبارت  .الف
  .موارد را ارجاع می دهیم و سایر می کنیمآن را ذکر 

اگر درباره آنچه  و؛ )23، البقرۀ(وَ إِنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِما نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا : یکی مانند
  ...بر بنده خویش فرو فرستادم، شک دارید

 :چنین آمده است) 1/481(به نقل از کتاب کافی ) 1/21(در تفسیر شریف الهیجی 
روایت شده که جبرئیل این آیت را اینچنین بر پیغمبر ) ع(قراز حضرت امام محمد با«

  ."و ان کنتم فی ریب ممّا نزّلنا علی عبدنا فی علی"نازل ساخته که 
لیکن خدا، به آنچه به ؛ )166النساء، ( لکِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَیْکَ: دیگری مانند

  ....تو نازل کرده گواهی می دهد
) 2/256(به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی) 1/591(الهیجی  در تفسیر شریف

روایت شده که این آیه این چنین نازل شده که ) ع(از حضرت صادق« :چنین آمده است
اگر "و بنابراین معنی آیه چنین می شود که  "لکن اهللا یشهد بما انزل الیک  فی علیّ"

ازل بر تو شده نمی کنند، لیکن چه منافقین قبول والیت و خالفت  مرتضی علی که ن
 )ع(یت علی بن ابی طالبخدای تعالی  شهادت می دهد بر آنچه نازل شده بر تو از وال

انزال کرده خدای تعالی قرآن را یا والیت امیرالمؤمنین را حالکونیکه . انزله بعلمه[
رگاه این آیت داللت دارد بر کمال اعجاز قرآن زیرا که ه. متلبس بود بعلم کامل خود

فالن عالم تصنیفی که کرده بکمال علم خود کرده معلوم می شود « شخصی بگوید که
بر داللت دارد  )ع(ت جودتست و بنابر حدیث حضرت صادقکه آن تصنیف در غای

مر والیت خالیق را، چه هرگاه بگویند که فالن ) ع(کمال اهلیت حضرت امیرالمؤمنین
لی امور سلطنت کرده بیقین معلوم می شود پادشاه فالن کس را به علم کامل خود متو

و فرشتگان نیز گواهی بر آن  ]یشهدون ۀالمالئک و[ .که آن کس در غایت اهلیت است
و بس است خدای تعالی گواه بر حقیقت قرآن یا به والیت ] و کفی باهللا شهیداً[دهند می

  .»علی امیرمؤمنان علیه صلوات اهللا الملک المنان
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 ؛)1/56(سوره بقره 90آیه  ؛)1/26( سوره بقره 27آیه  :ندازاارتامّا سایر موارد عب
سوره  2و آیه ) 4/607(سوره جنّ 23 و 22آیه  ؛)485 و 1/484(سوره نساء 47آیه 

  .)162 و 4/161(محمد 
می که یک مورد آن را ذکر است حذف شده » فی والیه علی«در دو آیه عبارت  .ب

  .و مورد دیگر را ارجاع می دهیم کنیم
إِالَّ بَالغاً مِنَ اللَّهِ وَ  *قُلْ إِنّی لَنْ یُجیرَنی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً 

؛ )23-22الجن، (رِساالتِهِ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها أَبَداً 
خدا پناه نمی دهد و هرگز جز او پناهگاهی ] عذاب[ا از بی تردید هرگز کسی مر: بگو

پیامهای ] رساندن[تنها ابالغ از سوی خدا و ] وظیفه من نسبت به شما* [نمی یابم 
اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، پس به راستی آتش جهنّم برای 

  .اوست که برای همیشه درآن جاودانند
چنین آمده ) 1/500(به نقل از اصول کافی ) 4/607(در تفسیر شریف الهیجی 

از آیه ) ع(که من از حضرت امام موسی الکاظم محمد بن فضیل روایت کرده از« :است
 "قل انی لن یجیرنی من اهللا احد و لن اجد من دونه ملتحدا االّ بالغا من اهللا و رساالته"

لن یجیرنی من اهللا ان  قل انی"این آیه این چنین نازل شده که : حضرت فرمود ،پرسیدم
عصیته احد و لن اجد من دونه ملتحدا االّ بالغا من اهللا و رساالته فی علیّ و من یعص 

  ."اهللا و رسوله فی والیه علیّ فانّ له نار جهنّم خالدین فیها
  .آمده است) 1/594(سوره نساء  170اما مورد دیگر در آیه 

که یک آیه آن را ذکر  می کنیم و  است حذف شده» آل محّمدٍ حقّهم«در دو آیه  .ج
  .آیه دیگر را ارجاع  می دهیم

بی گمان کسانی که ؛ )168النساء، ( إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ
  ....کافر شدند و ستم کردند، خداوند هرگز آنان را نمی آمرزد

چنین ) 1/159(قل از تفسیر علی بن ابراهیم به ن) 1/592(در تفسیر شریف الهیجی 
ان الذین کفروا و ظلموا آل محمّد و ": هکذا ۀالیهذه ا) ع(قرأ أبوعبداهللا« :آمده است

روایت کرده که آن حضرت فرمودند ) ع(و در اصول کافی از حضرت امام باقر  "حقّهم
  ."مان الذین ظلموا آل محمّد حقّه: هکذا الیۀاهذه ) ع(نزل جبرئیل" که
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احتمال قریب اینست که  درین حدیث افتاده و» کفرواو «عبارت مخفی نماند که 
بعضی این حدیث  که چنان ؛شده باشدناشی » کافی«این اسقاط از قلم بعضی ناسخین 

ان الذین کفروا و ظلموا آل محمّد : هکذا الیۀانزل جبرئیل هذه « :اندرا چنین نقل کرده
داللت  است، روایت کرده) ع(راهیم از حضرت صادقکه علی بن اب و حدیثی» حقّهم

-گفته ،اندکه متعرض شرح احادیث کافی شده انصریح بر این دارد و بعضی از معاصر
عطف  »و ظلموا«که  اشارت بر آن انجام داده است؛این اختصاری است که حضرت  :اند

که آنچه  و بعضی از مترجمین معاصرین تصریح کرده اند است » کفروا«تفسیری لفظ 
تفسیر این آیه است که آن نیز مانند این آیه از جانب اهللا بر پیغمبر او  ،حضرت فرموده

است فرموده ) ع(اقرعلی أیّ تقدیر  حضرت امام محمد ب به توسط جبرئیل نازل شده و
ظلم کردند درستی که آل محمّد را ه که بنازل ساخت که جبرئیل این آیت را این چنین 

  .نمودند و غصب حق ایشان
  .آمده است) 1/56(سوره بقره است که در  59مورد بعدی آیه 

  :چهار آیه نیز عباراتی به شرح ذیل حذف شده استدر  .د
 »من بعده ۀعلیٍّ واالئم ۀفی والی«عبارت ) 3/665(سوره احزاب  71آیه  •

 »علیٍّ ۀبوالی«عبارت )4/575(سوره معارج 2آیه  •

 »بمحمّدٍ«رت عبا) 1/360(سوره آل عمران  103آیه  •

 »آل محمّدٍ«عبارت ) 1/316(سوره آل عمران  33آیه  •

کنیم، به  سایر موارد که از ذکر آنها خودداری و تنها ارجاعات آنها را بیان می .هـ 
  :این قرار است

سوره حج  52آیه  ؛)2/920(سوره کهف  80آیه  ؛)1/587(سوره نساء  160آیه 
 ؛)614 تا 3/611(سوره احزاب   6آیه  ؛)401و 3/400(سوره شوری  214آیه  ؛)3/199(

 سوره جنّ 22و آیه ) 3/901(سوره مومن  12آیه  ؛)3/665(سوره احزاب  71آیه 
)4/607(.  

  
  جاینت

  :نتایجی که از مباحث حاصل شد، به این قرار است
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ت را غالباً از کتب معتبری همچون تفسیر ئاشریف الهیجی، روایات اختالف قرا. 1
و در  کردهجوامع الجامع، علی بن ابراهیم، عیاشی و کتاب کافی نقل مجمع البیان، 

 معجم«ای به منبع حدیث نکرده است که البتّه ما منبع آن را از مواردی نیز هیچ اشاره
  .ذکر کرده ایم» قراءات  القرآنیه

که تا و نشان داده  در برخی موارد راوی حدیث را از جنبه رجالی توثیق کرده . 2
  .ن و مفهوم حدیث او را پذیرفته استحدی مضمو

در برخی موارد هیچ اظهار نظری پس از نقل روایت ندارد و تنها در آخر . 3
اکتفاء کرده است و بعضاً نیز در توجیه و تبیین و رفع  "واهللا اعلم"مطلب، به جمله 

تنافی بین روایاتی که در ذیل آیات نقل کرده، نظر معاصرین خود را آورده و بدون  
کالم را در آن قسمت به » اهللا اعلم بحقائق االمور«هیچ اظهار نظری قطعی، با عبارت 

  .پایان رسانده است
در مواردی نیز روایات دالّ بر اختالف قرائت ذیل آیات را به عنوان تفسیر و . 4

پذیرفته و  "وحی بیانی"تبیین آیه تلقّی کرده و به اصطالح تفاوت قرائت را به عنوان 
است؛  احادیث معاصر خود نسبت داده  انیا شارح انه را به برخی از مترجماین نکت
  .که به صراحت نامی از آنها ببرد بدون آن

در برخی موارد نیز بنا به روایاتی که ذکر نموده، به صراحت قائل به تغییر و . 5
 تبدیل شده و از واژگانی چون محّرفین استفاده کرده و مدعی شده که روایات در این

 . باب به حد تواتر معنوی رسیده و انکار آن جرأتست
  
  شناسیکتاب

  قرآن کریم 
مطبعۀ مکتبۀ ، قاهره، برگشتراسر، فی طبقات القراء ۀغایۀ النهای، احمد بن محمد، ابن جزری

  ق1351، الخانجی
االندلس، بغداد،  ۀحر عاملی، محمدبن حسن، امل اآلمل، تحقیق سید احمد حسینی، افست از مکتب

  ق1414
  ق1385اآلداب، نجف اشرف،  ۀخویی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، مطبع
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الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه ، محمود بن عمر، زمخشری
  بیروت  ، دار الکتب العربی، التأویل

  ق1388االعلمی، بیروت،  ۀزنجانی، ابوعبداهللا، تاریخ القرآن، موسس
  ق1412، اسوه، ۀعبدالعال، معجم القراءات القرآنی ، احمد و سالم مکرم، ختار عمرم

 ، بیروت، االعلمی للمطبوعات ۀموسس، المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین، طباطبائی
  ق1403

  ق1421مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ، طبرسی، فضل بن حسن
  ق 1357، قاهره، دار الکتب، و النشر ۀللطبع ، تفسیر القرآن المجید جوامع الجامع فی ، همو

ترجمه سید محمد باقر حجتی، اسوه،  ، ای بر تاریخ قراءات قرآن کریممقدمه، عبدالهادی، فضلی
  تابی

  ق1357دارالکتب، قاهره،  ۀقرطبی، محمدبن احمد انصاری، الجامع الحکام القرآن، مطبع
 ۀالسید طبیب الجزائری، موسس: ابراهیم، تفسیر علی بن ابراهیم، المصححقمی، ابی الحسن علی بن 

  ق1404 ،و النشر، قم ۀدارالکتاب للطباع
  ش 1351، ایران، انتشارات اسالمیه، الکنی و االلقاب ، شیخ عباس، قمی
  ش 1363، انتشارات فراهانی، البحار ۀسفین  ، همو

الدکتور یوسف البقاعی، داراالضواء، : افی، تصحیحکلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، االصول من الک
  ق1413بیروت، 

  ش1362، ۀمن الکافی، دارالکتب االسالمی ۀالروض ، همو
شورای هماهنگی ، ترجمه محمد سپهری، پژوهشی نو درباره قرآن کریم، یسید جعفر مرتض، عاملی

  ش 1374، تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی
  1421، قم، ۀالبعث ۀ، موسسۀیر، قسم الدراسات االسالمیبن مسعود، التفس عیاشی، محمد

 ش 1380، قم، انتشارات یاران، علوم قرآنی، محمد هادی ، معرفت
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