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مقالة حاضر ،به اختالفات قاریان قرآن درآیات وصفکنندة خداوند میپردازد و نشان
میدهد که انگیزههای کالمی ،در روند پیشنهاد و پیدایش وجوه متفاوت قرائت ،تأثیری
درخور داشتهاند .بدینسان درآیاتی متعدد ،از یک سو با قرائتی اصیل و اولیه روبهرو میشویم
که ظهور آن برای برخی اذهان ،چالش کالمی ایجاد کرده یا دستکم ،بر وفق مفروضات
ایشان جلوه گر نشده است و از دیگر سو ،وجه یا وجوهی متفاوت از قرائت را مالحظه
میکنیم که درصدد رفع آن چالش برآمده و به پدید آوردن معنایی موافق مفروضات کالمی
قاری مدد میرساند .بدینسان هدف تحقیق حاضر آن است که از یک سو ،تأثیر مفروضات
خداشناسانه را در پیدایش برخی از وجوه قرائت بازکاود و از دیگر سو نشان دهد که
وجوه مختلف قرائت ،به چه سان ،شکل گیری برداشتهای متفاوت ازآیات صفات الهی را
رقم زدهاند.
قرائت قرآن ،اختالف قرائت ،صفات خدا ،تفسیر کالمی.
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وصفکنندة خداوند هستند .تتبع در این سنخ آیات نشان میدهد که پیشفرضهای خداشناسانه
در پیدایش برخی از وجوه قرائت ،نقش مؤثری داشته است .به عالوه ،وجوه مختلف قرائت،
امکان شکلگیری برداشتهای کالمیمتفاوت از آیات صفات الهی را فراهم ساختهاند.
در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح میشود:
 .1نقـش مفـروضات کالمی در پیـدایش وجـوه مختلف قرائت درآیات وصفکنندة خداوند
چگونه است؟
 .2وجوه مختلف قرائت درآیات وصفکنندة خداوند ،به زایش چه برداشتها و مباحثی از
متن آیات انجامیدهاند؟
 .2اختالف قرائت درآیات وصفکنندة خداوند

در ایـن موضــع ،ده نمونــه اخــتالف قرائــت درآیــات وصــفکننــدة خداونــد را عرضــه مــیکنــیم
و بــه تــرازوی تحلیــل مــینهــیم  .وجــه مشــتر

ایــن ده نمونــه آن اســت کــه در همــة آنهــا،

قرائتــی اولیــه وجــود دارد کــه شــبهه یــا پرسشــی کالمــی برانگیختــه و از دیگــر ســو ،بــرای رفــع
آن چالش کالمـی ،قرائتـی میـایر پیشـنهاد شـده اسـت .اخـتالف قرائـتهـایی کـه در ذیـل گـرد
آوردهایــم ،همگــی در چــارچوم رســم الخــس مصــحف رســمی( مصــحف عثمــانیا قــرار
دارند ،گرچه قلمرو بحث را به قرائتهای قاریان هفتگانه یا دهگانه محدود نساختهایم.
بـه هــر تقــدیر ،مالحظـة گونــههــای اخــتالف مســلم مــیدارد کــه بســتر تــاریخی بــروز خــالف
در خــوانش مصــحف رس ـمی ،فقــدان نقطــه ،اِعــرام ،الــف وســس و عالمــت تشــدید در رســم
الخــس مصــحف بــوده اســت .نمونــههــای دهگان ـة مقالــه حاضــر نشــان مــیدهنــد کــه صــاحبان
نظرگــاههــای کالمــی بــه وفــور از چنــین زمینــهای بهــره جســته و در مقــام پیشــنهاد و ابــدا
خوانشهای متفاوت برآمدهاند.
اختالف قرائت در تعفب خداوند

"بل عجبت و یَسخرون " (صافات12/ا
در آیة فوق با دو خوانش روبهرو هستیم« :عجبتَ» (مفرد مذکر مخاطبا ،عجبتُ (متکلم وحدها.
به گفتة ابن مجاهد (ذیل آیها ،از میان قاریان هفتگانه« ،حمزه» و «کسائی» به ضم تاء و دیگران به
فتح تاء خواندهاند.
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طبری (ذیل آیها ،قرائت به ضم تاء را قرائت عموم قاریان کوفه معرفی میکند .وی ضمن
مشهور دانستن هر دو وجه در میان قاریان شهرها ،بیان میدارد که قاری قرآن به هر کدام از این
دو بخواند« ،اصابتکننده» است.
اما فراء (ذیل آیها ضمن یادآوری آنکه مردم« ،عجبت» را هم به ضم و هم به فتح تاء خوانده
اند ،اظهار میدارد که قرائت به ضم ،نزد او دوست داشتنیتر است ،چون این قرائت منقول از
[امام]علی ،عبداهلل بن مسعود و ابن عباس است.
ابن منظور (ذیل ماده عجبا« ،العُجب» و «العَجَب » را با این تعبیر معنا کرده است« :إنکارُ ما
یَرِدُ علیک لقله إعتیاده» ( ناشناختن و انکار کردن آنچه بر تو وارد میشود به سبب کم عادت
داشتن به آنا .به عقیدة زجاج نیز ،اصل «العَجَب » در لیت آن است که آدمی چون چیزی ببیند
که آن را نمیشناسد و نظیر آن نادر است ،میگوید از آن تعجب کردم(همانجاا.
در آیة  12صافات ،بر وفق قرائت به فتح تاء ،شگفتی و تعجب به پیامبر،که مخاطب وحی
است ،نسبت مییابد و بدنیسان این خوانش ،چالش و پرسشی به دنبال ندارد برخالف قرائت به
ضم تاء ،که در آن به دلیل نسبت یافتن تعجب و شگفتی به خداوند ،بیدرنگ ،چالش و پرسشی
کالمیرخ مینماید .زیرا تعجب و شگفتی نوعی انفعال است که در نفس آدمیپدیدار میشود،
آن هم در مواردی که وی از سبب و چیستی امری ،علم و آگاهی پیشین ندارد .حال با وجود علم
مطلق الهی و عدم امکان انفعال در آن ذات مطلق و بینقص ،چگونه میتوان در شگفت شدن و
تعجب کردن را به او نسبت داد؟
در مقام حل این چالش ،ممکن است تصور شود که باید قرائت به فتح را اختیار کرد و قرائت
به ضم را به کلی به کنار نهاد و بدنیسان ریشة اشکال را از اساس منتفی انگاشت .چنانکه از شریح
قاضی نقل شده که وی به فتح تاء قرائت میکرد با این استدالل که خداوند از چیزی متعجب
نمیشود بلکه تنها کسی متعجب میشود که آگاهی و علم ندارد(زمخشری ،ذیل آیها.
ابراهیم نخعی در مقام نقد رویکرد شریح بیان داشته است که علم شریح او را میرور ساخته و
عبداهلل از شریح داناتر است(یعنی عبداهلل بن مسعود که قرائت وی به ضم تاء بوده استا(همانجاا.
اهل فن تاریخ وفات شریح را بااندکی اختالف به سال  76یا  78یا  79یا  80هجری دانستهاند
(ابن سعد ،ج ، 6ص437ا .بدینسان وی در زمانی میزیست که امکان انکار قرائت به ضم وجود
داشت اما در سدههای بعد این قرائت ،دستکم به دلیل آنکه قرائت دو تن از قاریان هفتگانه بوده
است ،چنان منزلتی مییابد که دیگر انکار آن روا جلوه نمیکند .چنانکه آلوسی (ذیل آیها بیان
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میدارد که انکار شریح قاضی ،به دلیل تقابل با «بینه» متواتر ،غیرقابل قبول است .فخررازی (ذیل
آیها نیز تنها در فرضی اعراض از قرائت «عجبتُ» را ممکن میشمارد که تواتر آن ثابت نباشد.
وی می گوید اگر قرائت به ضم با تواتر ثابت باشد ،گرایش بدان واجب است و در این فرض
برای آن تأویلی مناسب ذکر میشود ،اما اگر تواتر قرائت به ضم ثابت نباشد ،قرائت به فتح تاء
سزاوارتر است(همانجاا.
اما زمخشری (ذیل آیها  -چهرة شاخص تفسیر معتزله که انتظار میرود بر تنزیه الهی بیشتر
اصرار ورزد -حتی در حد فخر رازی تالشی برای انکار قرائت «عجبتُ» ،از خود نشان
نمی دهد بلکه ضمن پذیرش آن ،درصدد یافتن وجوه معنایی تنزیهی برمیآید .به نظر میرسد
علت عدم انکار قرائت به ضم تاء از جانب زمخشری ،تثبیت شدناین قرائت در ساختار
قرائتهای هفتگانه است.
به عقیدة گلدزیهر (ص45-46ا ،اساساً قرائت اصلی و اولیه دراین آیه« ،عجبتُ» -به ضم تاء-
بوده است اما این قرائت به دلیل نسبت دادن تعجب به خداوند ،برای برخی از اذهان مشکل ایجاد
کرده است و در چنین شرایطی برای حل چالش کالمیپدید آمده ،قرائت «عجبتَ»  -به فتح تاء-
پیشنهاد شده است .بدینسان ،بر وفق تحلیل گلدزیهر ،تفسیر این آیه مقدم بر اختالف قرائت آن
جلوه میکند و در ضمن فرایند تفسیر است که اختالف قرائت پیشنهاد میشود.
به هر تقدیر ،از انکار قرائت «عجبتُ» که بگذریم ،رویکرد عموم اهل تفسیر ،پذیرش این
قرائت و تالش برای توضیح دادن آن است.
توضیحات طرح شده یا قابل طرح در این باره را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
 .1تعجب کردن خداوند همانند تعجب کردن آدمیان نیست .تعجب در مورد خدا به معنایی است
که الیق ذات اوست و درصدد تعیین آن معنا نیز نباید برآمد بلکه علم آن را باید به خداوند
واگذار کرد .آلوسی (ذیل آیهااین نظرگاه را به «سَلف» [ :صحابه و تابعین] نسبت میدهد.
به باور راقم این سطور ،عدم تعیین معنای تعجب در مورد خداوند و واگذاری علم آن به خود
او ،نوعی ناتوانی از پاسخگویی و پوشاندن این ناتوانی درهالهای از قداست و تعبد است .به
عالوه ،فعل «عجبتُ» را انسانها برای حالتی وضع نمودهاندکه در خود سراغ داشتهاند .حال
چگونه میتوان بر صفتی دیگر که چون این صفت آدمیان نیست ،این تعبیر را اطالق کرد؟ به
دیگر بیان در زبان عربی ،بدان صفت مفروض الهی تعجب نمیگویند و «عجبتُ» نمیتواند بر
آن داللت نماید.
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 .2نظرگاه دوم همانند نظرگاه نخست اذعان دارد که تعجب کردن خداوند صرفاً به معنایی است
که الیق ذات اوست اما بر خالف نظرگاه نخست ،درصدد معین کردن آن معنا برمیآید.
آلوسی (ذیل آیهااین نظرگاه را به «خَلَف» [ :نسلهای متأخر مسلمانان که پس از صحابه و
تابعین آمدهاند] نسبت میدهد.
بدنیسان برخی ،معنای تعجب الهی را «استعظام»(بزرگ شمردن یک امرا معرفی کردهاند
(نک :زمخشری ،ذیل آیها و برخی دیگر آن را به معنای «انکار کردن» دانستهاند( نک :راغب،
ذیل مادة عجبا در واقع این نظریه تالش میکند تا نواقص بشری تعجب را بزداید و آنچه
که از آن باقی میماند را به خداوند نسبت دهد.
 .3در نظرگاه سوم برخالف دو نظرگاه پیشین که تعجب به خداوند نسبت مییافت ،اساساً تعجب
به خداوند نسبت نمییابد .بلکه «عحبتُ» یعنی مقام ،مقام تعجب است و آنها در حالتی قرار
گرفته اند که از آن حالت[ ،در عرف مخاطبان ] اظهار تعجب میگردد( نک :راغب ،ذیل مادة
عجبا در همین راستا ،برخی بر آن شدهاند که « عجبتُ» یعنی اگر تعجب بر خدا جایز بود،
او تعجب میکرد(نک :آلوسی ،ذیل آیها با این همه ،این نظرگاه نیز بهرغم ظرافت و
هنرمندی به کار رفته در آن ،مستلزم خروج از ظواهر است.
« .4عجبتُ» به معنای متعجب شدن خداوند نیست بلکه خدا تنها برای اظهار موافقت با پیامبرش،
تعجب را به خود نسبت داده است .ابوالفتوح رازی (ذیل آیهااین نظرگاه را از «جُنید»
نقل کرده است .هویداست که در این نظرگاه عرفانی ،بر مقام پیامبر به عنوان سالک واصل،
تکیه شده است و نظرگاه مزبور خالی از لطف و ظرافت نیست گرچه متضمن عبور از ظاهر
آیه است.
 .5تعبیر «عجبتُ» ،سخن گفتن از خداوند به زبان تصویر و فرض است و تعجب به تصویری که ما
انسانها از خداوند داریم ،نسبت مییابد نه به حقیقت ذات او ،چنانکه برخی چون زمخشری
(ذیل آیها بیان داشتهاند که تعجب الهی میتواند از بام خیال و فرض باشد.
در مقام پروراندن نظرگاه زمخشری میتوان بر آن شد که زبان آدمی ،ساخته ذهن اوست و
آدمیان براساس روابطی که با دیگر انسانها داشتهاند و با تصاویری که از خود ،دیگران و جهان
خارج در ذهن پروراندهاند ،زبان خود را پدید آورده و سامان بخشیدهاند .بدینسان چون آدمیان
بخواهند از موجودی کامالً متفاوت سخن بگویند ،زبان ایشان ،ظرفیت و قابلیت آن را ندارد .در
نتیجه این امر روا جلوه میکند که از خداوند با تصویرها و مدلهایی نمادین سخن گفته شود.
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مثالً تصویر پادشاهی بر تخت نشسته که گروهی از فرشتگان گرداگرد تخت او و گروهی دیگر
حامالن آن تخت هستند .به همین سان تعجب خداوند نوعی سخن گفتن از او به زبان تصویر و
نماد است و تعجب به تصویر خداوند نسبت مییابد نه به خود او .هویداست کهاین نظرگاه نیز
متضمن عبور از ظاهر آیه است  .بااین وجود ،اگر به جواز تأویل و عبور از معنای ظاهری به
معنای دورتر درآیات صفات الهی قائل شویم ،پذیرش هر یک از چهار نظرگاه اخیر که مبتنی بر
تأویل هستند ،مجاز تلقی خواهد شد.
اختالف قرائت در دو دست خداوند

"قال یا ابلیسُ ما منعکَ أن تسجدَ لِما خلقتُ بیدی" (ص75/ا

خوانش عموم قاریان از آیة فوق" ،یَدَیّ " -به صییه تثنیه -است ،اما قرائت جَحدَری" ،یَدی" -
به صورت مفرد -است(ابن خالویه ،ص130ا.
به گفتة فخررازی(ذیل آیها اثبات کنندگان اعضا و جوارح برای خداوند ،برای اثبات دست به
آیه فوق احتجاج جستهاند.
به گفتة ابن منیر اسکندری(ذیل آیها ،ابوالحسن و قاضی دو دست را از صفات ذات الهی
شمرده و حمل دو دست بر قدرت را باطل دانستهاند با این استدالل که قدرت خداوند واحد
است در حالی که دو دست ،به صییه تثنیه ذکر شده است .همچنین آنها حمل دو دست بر نعمت
را هم باطل دانستهاند با این استدالل که نعمت خداوند ،بیحصر و شمار است(همانجاا ،اما به نظر
میرسد که اگر دست  -به صورت مفرد  -بتواند کنایه از قدرت یا نعمت باشد ،معنا کردن دو
دست هم به عنوان نماد یا کنایهای از قدرت و نعمت روا جلوه کند .افزون براین ،به عقیدة برخی
از مفسران نظیر زمخشری (ذیل آیها چون آدمی بیشتر اعمالش را با دو دست انجام میدهد ،از
بام غلبه گاه درباره اعمالی که با دو دست هم انجام نشدهاند ،گفته میشود "هومما عَمِلَت
یَدا " ( آن ،عملکرد دو دست توستا یا درباره کسی که دو دست ندارد هم تعبیر "یَدا "
(دو دست توا به کار میرود.
به باور زمخشری ،این امر تا بدانجا است که فرقی میان "هذا مما عَمِلتَه" (این کاری است که
تو انجام دادیا و "هذا مما عَمِلَته یدا " (این کاری است که دو دست تو انجام دادا وجود
ندارد .مفسر ما آیات "لِما خلقتُ بیدی"(ص75/ا و " مما عَمِلَت أیدنیا" (یس71/ا را از این سنخ
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میشمارد(همانجاا از سخن زمخشری میتوان استفاده کرد که ذکر "یدیّ" ،صرفاً جنبه تأکیدی
دارد ؛ یعنی تأکید بر نسبت دادن عمل به صاحب عمل.
اما ابوسعید دارمی،ای ن قول که ذکر دو دست صرفاً برای تاکید باشد را نمیپذیرد(دارمی،
ص25ا .به عقیده وی ،نمیتوان خلقت با دو دست را بدین معنا بازگرداند که خدا ،متولی خلق
آدم بوده است؛ زیرا دراین فرض ،اختصاص خلق شدن با دو دست به آدم وجهی ندارد بلکه خدا
متولی خلق همه مخلوقات بوده است(همانجاا .دارمی بر آن است که خدا  ،آدم را با تماس
دست خود آفریده است برخالف سایر مخلوقات دارای روح ،که در خلقت آنها ،به فرمان
«کن» (باشا ،اکتفا کرده است .بدینسان این اختصاص ،مایة فضیلت و شرف «آدم» است(دارمی،
ص25-26ا .دارمی از عبداهلل بن عمر روایتی میآورد که بر وفق آن ،خداوند چهار چیز را با
دست خود آفرید :عرش ،قلم ،عدن و آدم .سپس خدا به سایر خلق گفت موجود گردند و آنها
موجود شدند(همان ،ص35ا .همچنین از ابن ابی ملکیه درباره دست خداوند سوال شد که آیا
تعداد آن ،یک یا دو تاست؟ وی عدد دو را تأیید نمود(همان ،ص38ا .به عقیدة دارمی ،میتوان
درباره کسی که دو دستش قطع شده و بر زبانش کفر جاری شده ،اظهار داشت که کفرش
حاصل دو دست اوست اما دراین جمله ،فرد اشاره شده ،قبالً دارای دست بوده است و ناممکن
است در سخن عرم ،برای موجودی که هرگز از دارندگان دست نبوده ،چنین عبارتی به کار
رود(همان ،ص28ا .با این همه ،دست کم در ادوار متأخر ،تشبیه و تجسیم خدا ،نظرگاه اقلیت
میگردد و اکثر فرق کالمی -اعم از اشاعره ،معتزله و شیعه -برای منزه دانستن خداوند از صفات
مخلوقین ،به تالش برمیخیزند .در این راستا ،قول تأویلی دیگر آن است که خلق کردن با دو
دست کنایه از خلقت بیواسطه است(زمخشری ،ذیل آیها .بدنیسان آدم بی هیچ واسطه ،توسس
خداوند آفریده شده اما سایر انسانها به واسطه پدران و مادران خود به آدم اتصال مییابند .قول
دیگر در ای ن باره آن است که خلق کردن با دو دست کنایه از عنایت شدید خداوند به خلقت
آدم است .به گفته فخررازی (ذیل آیها پادشاه بزرگ ،عملی را با دست انجام نمیدهد مگر
هنگامی که به آن عمل ،غایت عنایت و توجه را داشته باشد .بدنیسان چون عنایت شدید از لوازم
عمل با دست میباشد ،خلقت با دو دست ،کنایه از آن ،جلوه میکند .به نظر میرسد که با الهام
از سخن فخررازی میتوان خلقت با دو دست را تصویری فرضی برای سخن گفتن از فعل الهی
به شمار آورد .به هر تقدیر ،به نظر میرسد قرائت "یدی"  -به صورت مفرد -درمقام حل چالش
کالمی دو دست الهی ،پیشنهاد شده است .هویداست که در قرائت تثنیه ،شبهه تشبیه خداوند به

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال پانزدهم ،شمارة چهل و پنفم ،زمستان 94
__________________________________________________________________________________________

انسان ،از دو جهت مطرح است  .نخست دارا بودن دست و دوم برابری تعداد دستها  .اما در
قرائت مفرد ،شبهه اخیر خود به خود منتفی میگردد و تنها شبهة نخست باقی میماند.
اختالف قرائت در از راه بازداشتن خداوند

...وکذلک زُینَ لفرعونَ سوءُ عملِه و صُد عن السبیل ( ....غافر37/ا

از میــان قاریــان هفتگانــه ،قرائــت حمــزه ،کســائی و عاصــم از آی ـه فــوق" ،صُ ـدّ"  -بــه صــییة
مجهول -و قرائت دیگران "صَدّ" -به صییة معلوم -میباشد(ابن مجاهد ،ذیل آیها.
در قرائــت معلــوم ،بازداشــتن [ مــردم ] از راه راســت بــه فرعــون نســبت داده مــیشــود امــا
قرائــت مجهــول اظهــار مــیدارد کــه فرعــون ،از راه راســت بازداشــته شــد  .برخــی مفســران
چــون آلوســی (ذیــل آیــها از راه بازداشــته شــدن فرعــون و آراســتن عمــل بــدش بــر او را بــه
خداونــد نســبت دادهانــد .بــر ای ـن فــرض ،بــر وفــق قرائــت مجهــول ،ایــن پرســش رخ مــینمایــد
کــه چــرا خداونــد فرعــون را از راه حــق بــاز داشــت؟ البتــه ایــن ســلوال در مــورد جملــه قبــل نیــز
قابل طرح است ،یعنی چرا خداوند ،عمل زشت فرعون را برای او زیبا جلوه داد؟
در پاسـخ مـیتــوان بـر آن شــد کـه اگــر خـدا بــه نحـو ابتــدایی و بـی مقدمــه پیشـین ،کســی را
از راه هــدایت بــاز دارد ،ایــن فعــل ،مصــداق ظلــم و ســتم خواهــد بــود امــا بــاز داشــته شــدن
بــدکاران و کــافران ،بــه دلیــل بــدکاری و کفــر پیشــین آنهــا ،قــبح عقلــی نــدارد و مصــداق ســتم
محســوم نمــیشــود .بدنیســان بــدکاری ســابق فرعــون مقتضــی آن بــود کــه خداونــد او را از راه
مســتقیم بــاز دارد .چنانکــه درآیــاتی چــون " طُبِ ـعَ علــی قلــوبهم فهُــم الیفقهــون" (توبــه87/ا" ،

قــل ان اهللَ یُضــل مــن یشــاء "(رعــد27/ا ،یُضِــل اهللُ مَــن یشــاء و یهــدی مَــن یشــاء( مــدثر74/ا،
گمراه کردن به نحو مطلق بـه خـدا نسـبت مـییابـد امـا ازآیـاتی دیگـر چـون "و مـا یُضـل بـه اال

الفاســــقین" (بقــــره26/ا " و یُضــــل اهللُ الظــــالمین" (ابــــراهیم27/ا" ،یضــــل اهللُ الکــــافرین"
(غــافر74/ا و " یُضــل اهللُ مــن هــو مســرف مُرتــام " (غــافر34/ا هویــدا مــیگــردد کــه گمــراه
سازی الهی اختصاص به بدکاران دارد.
بــه گفتـة آلوســی(ذیل آیـها ،خداونــد فرعــون را از راه راســت مــانع نشــد ،مگــر بــه ســبب آن
کــه وی ،بــه زبــان اســتعداد ،آن را طلبیــد و بــدکرداری وی ،مقتضــی آن بــود .بــه عقیــده عالمــه
طباطبــایی (ج ،1ص96ا نیــز گمــراهســازی خــدا ،ابتــدایی و غافلگیرانــه نیســت بلکــه از بــام
مجازات و به سبب انتخامهای بد آدمیان است.
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بــه هــر تقــدیر در آی ـة 37غــافر ،محتمــل اســت کــه قرائــت معلــوم ،از ســوی کســانی پیشــنهاد
شده باشـدکه در فهـم بـاز داشـته شـدن فرعـون از سـوی خـدا ،دچـار شـبهه کالمـیبـودهانـد بـا
آنکه سیاق آیه (به دلیل فعل مجهول زُینَا موید خوانش مجهول از "صد " بوده است.
اختالف قرائت در آفرینش «شر» توسط خداوند

قُلْ أَعُوذُ بِرَم الْفَلَقِ مِن شَر مَا خَلَقَ ( فلق1-2/113/ا

در قرائــت رای ـ از آی ـة فــوق« ،شَــر» بــه «مــا» اضــافه شــده و فاقــد تنــوین اســت امــا درقرائــت
عمـرو بــن فائـد ،عمــرو بـن عبیــد و ابوحنیفــه« ،شـر» بــا تنـوین جــر آمـده اســت(الخطیــب ،ج،10
ص645ا در قرائـت بــدون تنـوین ،از بــدی آنچـه خــدا آفریـده ،بــه او پنـاه بــرده مـیشــود .یعنــی
هــر مخلــوقی کــه ممکــن اســت منشــأ و خاســتگاه بــدی گــردد ،در عمــوم موصــول «مــا»
مــیگنجــد امــا در قرائــت بــدون تنــوین« ،مــا» حــرف نفــی اســت و از «بــدی» کــه خــدا خــالق آن
نیســت ،بــه او پنــاه بــرده مــیشــود .عمــرو بــن عبیــد از بنیانگــذاران معتزلــه بــوده اســت و در
صــورت صــحت نســبتایـن قرائــت بــه وی ،مــیتــوان حــدس زد کــه تــالش بــرای نفــی خلقــت
«شر» از جانـب خـدا و تنزیـه سـاحت الهـی ،عمـرو بـن عبیـد را بـدین قرائـت واداشـته اسـت .بـه
گفتــه شــوکانی(ذیل آیــها ،برخــی از اهــل تعصــب بــرای دفــا از مــذهب خــویش و محکــم
ســازی عقیـــدة باطـــل خــود ،ایــن آیــه را دگرگــون کـــرده و آن را بـــا تنــوین بـــرای «شـــر»
خواندهاند تـا آنکـه «مـا» نافیـه گـردد .ابـن عطیـه (ذیـل آیـها بـا استشـهاد بـه داللـت آیـه « و اهلل
خــالق کــل شــیء» (زمــر62/ا بــر عمومیــت داشــتن خلقــت الهــی نســبت بــه همــه چیــز ،قرائــت
عمـرو بـن عبیـد در سـوره فلـق را قرائتـی مـردود و مبتنـی بـر مـذهبی باطـل معرفـی مـیکنـد .بــه
عقیـدة قیسـی ،آن کــس کــه «شــر» را بــا تنــوین قرائــت کــرده ،لفــن و معنــا را دگرگــون ســاخته
و مرتکــب الحــاد شــده اســت (قیســی ،ج ،2ص391ا .ابوالقاســم هــذلی نیــز قرائــت بــدون
تنـــوین را اختیـــار کـــرده بـــا ایـــن اســـتدالل کـــه شـــر و خیـــر ،هـــر دو مخلـــوق خـــدا
هستند(هذلی،ص665ا.
اختالف قرائت در مشیت مطلق خداوند

قال عذابی اصیبُ به مَن اشاءُ و رحمتی وسعت کل شیء ( ...اعراف156/ا
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قرائــت رایـ از آیــه فــوق " ،أشــاءُ" (بــه شــین ،مضــار مرفــو ا اســت امــا برخــی قاریــان چــون
زیـــد بـــن علـــی ،حســـن و طـــاوس " ،أســـاءَ " (بـــه ســـین ،ماضـــی مبنـــی بـــر فـــتحا قرائـــت
کردهاند(الخطیب ،ج ،3ص178ا.
قرائـت مشـهور بــدان معناسـت کــه " بـا عـذابم بــه هـر کــس کـه بخـواهم ،اصــابت مـیکــنم"
اما معنای قرائت شاذ آن اسـت کـه "بـ ا عـذابم بـه هـر کـس کـه بـدی کنـد ،اصـابت مـیکـنم ".
هویداســت کــه قرائــت مشــهور ،پرسشــی کالمــی بــه دنبــال دارد .یعنــی ممکــن اســت از تعبیــر
"هــر کــس کــه بخــواهم" چنــین برداشــت شــود کــه خــوبی و بــدی افــراد مــال

نیســت بلکــه

مهــم ،اراده و مشــیت الهــی اســت .بــه نظــر مــیرســد کــه قرائــت شــاذ بــرای گریــز از ایــن
شــبهه پیشــنهاد شــده اســت .بــه عقیــده ابــن جنــی (ج ،1ص261ا ،داللــت قرائــت بــه ســین از
قرائت رایـ بـر عـدالت خـدا روشـن تـر اسـت .بـه ایـن دلیـل کـه علـت اسـتحقاق عـذام در آن
ذکــر شــده اســت کــه "اســاءه" (بــدی کــردنا اســت .بــه هــر تقــدیر ،از قرائــت مشــهور نیــز
میتوان به وجهی متـین دفـا کـرد ،زیـرا هـر چنـد تعبیـر "مـن أشـاء " عـام اسـت امـا بـه دالیـل
عقلــی و نقلــی ثابــت شــده کــه مشــیت و خواســت خــدا جــز بــه حــق تعلــق نخواهــد گرفــت .
چنانکــه زمخشــری (ذیــل آیــها مــیگویــد "مــن أشــاء" یعنــی کســی کــه تعــذیب او ،بــر وفــق
حکمــت ،بــر مــن [ :خــدا] واجــب شــده اســت و بــرای عفــو او جــوازی وجــود نــدارد .بــه گفتــه
رشیدرضــا (ذیــل آیــها" ،مــن أشــاء" یعنــی هــرکس از کــافران و گنــه کــاران مجــرم کــه مــن
[ :خدا] بخواهم .
اختالف قرائت در انتساب گمراه سازی به غیر خداوند

و اضلهم السامری (طه 85/ا

قرائــت عمــوم قاریــان از آیـة فــوق « ،أضَـلَّ» (بــه فــتح الم ،فعــل ماضــیا اســت امــا مُعـاذ قــاری،
ابوالمُتوکــل ،جَحــدری و ابــن سَ ـمَیفِع«،أضَ ـلُّ» ( بــه رفــع الم ،اســم تفضــیلا قرائــت کــردهانــد
( ابــن جــوزی ،ذیــل آیــها در قرائــت رای ـ  ،گمــراه کــردن گوســاله پرســتان بنــی اســرائیل بــه
ســامری نســبت یافتــه اســت بــه ســان آیـه «وَأَضَــل فِرْعَـوقنُ قَوقمَـهُ» (طــه79/ا کــه گمــراه کــردن را
به فرعون نسبت میدهد.
امــا مفــاد قرائــت بــه رفــع الم آن اســت کــه گمــراه تــرینایشــان [:گوســالهپرســتان بنــی
اسرائیل] ،سـامری اسـت .بـه نظـر مـی رسـد خاسـتگاه پیـدایش قرائـت مزبـور آن اسـت کـه فعـل
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گمراه کـردن بـه سـامری نسـبت نیابـد .زیـرا گمـراه کـردن نیـز بـه سـان هـدایت کـردن تنهـا بـه
دســت خداســت .یعنــی ،در مقابــل نگــاهی کــه تــالش داشــت فعــلهــایی چــون گمــراه کــردن و
از راه بازداشــتن بــه خداونــد نســبت نیابــد ،نگــاه معکوســی دیــده مــیشــود کــه تأکیــد دارد همـة
آنچه در عـالم رخ مـی دهـد ،فعـل خداسـت و مناسـب نیسـت عمـل کلیـدی و پـر اهمیتـی چـون
«گمــراه ســاختن» ،بــه غیــر او ،منســوم گــردد  .در نتیجــه خــوانش «أضَــلُّ» در ســاختار « اســم
تفضیل» پیشنهاد میگردد تا فعل گمراه کردن به سامری ،انتسام نیابد.
اختالف قرائت در به حق حکم دادن خداوند

قال رم احکُم بالحق ( ...انبیاء112/ا

خــوانش رایــ از آیــة فــوق بــه صــورت" أُحکُــم" (فعــل امــرا اســت امــا ضــحا  ،طلحــه و
یعقـوم بـه صـورت "ربــی احکَـمُ" (صـییه تفضــیلا و جحـدری بـه شــکل « ربـی احکَـمَ» (فعــل
ماضیا قرائت کردهاند(قرطبی ،ذیل آیها.
معنــای آیــه بــر وفــق قرائــت مشــهور ،چنــین اســت":پروردگــارا بــه حــق حکــم کــن" .امــا
مطــابق خــوانش بــه صــییه تفضــیل ،معنــا آن اســت کــه" پروردگــارم ،حکــم کننــدهتــرین
[حــاکم] بــه حــق اســت ".قرائــت بــه فعــل ماضــی هــم معنــا را چنــین دگرگــون مــیکنــد:
"پروردگارم ،به حق ،حکم کرد یا حکم کرده است".
بــر وفــق قرائــت مشــهور ،پرسشــی رخ مــینمایــد ،بدنیســان کــه هــر حکــم الهــی بــه حــق
میباشد ،پس درخواست به حق بودن حکم چه وجهی خواهد داشت؟
در پاســخ مــیتــوان گفــت کــه مــراد ازحکــم بــه حــق ،حکــم بــه آشــکار شــدن و غلبــه کــردن
حق اسـت .بـه عقیـدة آلوسـی( ذیـل آیـه ا ایـن دعـا ،دعـای تعجیـل و تشـدید عـذام اسـت  .بـه
گفتــة ابوعبیــده ،تقــدیر آیــه چنــین اســت ":رم احکُــم بحکمــک الحــق" (پروردگــارا بــه
حُکمت که حق است ،حُکم کنا (قرطبی ،ذیل آیها.
بـــاقولی(ص451ا علـــت عـــدول از قرائـــت جمهـــور و بـــروز خـــوانش «أحکَــمُ» بـــه صـــییه
تفضیل را در آن می دانـد کـه گویـا بـر وفـق قرائـت جمهـور ،خـدا ممکـن اسـت بـه حـق حکـم
نکنـــد .بـــه عقیـــدة گلـــدزیهر(ص48ا نیـــز خاســـتگاه قرائـــت ضـــحا

آن اســـت کـــه وی،

درخواســت پیــامبر بــرای بــه حــق حکــم دادن پروردگــار را اشــعار بــه آن دانســته کــه حکــم
دادن به غیر حق نیز قابل رخ دادن است.
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اختالف قرائت در یاورگیری خداوند

ت متخــذ المضــلین
ق الســموات و االرض و الخلــق انفسِــهم و مــا کنــ ُ
مــا اشــهدتُهم خلــ َ
عَضُداً (کهف51/ا

در آیــة فــوق ،قرائــت جمهــور"،مــا کنــتُ" -بــه ضــم تــاء -اســت امــا قرائــت برخــی چــون
ابوجعفر ،جحدری و حسن " ،ما کنتَ"-به فتح تاء -میباشد( الخطیب ،ج ، 5ص238ا.
« العضــد» در اصــل بــه معنــای «بــازو» (مــابین آرن ـ تــا کتــفا اســت و بــه نحــو اســتعاره بــه
معنای "یاور و یاری کننده" به کار میرود.
ضــمیر "هــم" در "أشــهدتُهم" بــا توجــه بــه آی ـة پیش ـین ،بــه ابلــیس و ذریــه او برمــیگــردد.
بدنیســان در آیــة  51کهــف ،شــاهد بــودن شــیاطین در آفــرینش آســمانهــا و زمــین و یــا در
آفــرینش خــود ایشــان نفــی گردیــده و بیــان مــیشــود کــه خداونــد ،گمــراه کننــدگان را
یاریکنندة خویش قرار نمیدهد.
اما در قرائت به فـتح تـاء ،قسـمت پایـانی آیـه خطـام بـه پیـامبر شـده و بیـان مـیدارد کـه تـو
گمـــراهکننـــدگان را یـــاریکننـــدة خـــود نمـــیگیـــری .یعنـــی روا نیســـت کـــه تـــو ایشـــان را
یاریکنندة خود قراردهی.
محمــد الحــبش(ص154ا -کــه بــه دلیــل قــرار داشــتن قرائــت فــتح در زمــرة قرائــات دهگانــه،
مــدعی تــواتر آن اســت ،-آی ـة  51ســورة کهــف را بــر وفــق قرائــت فــتح از آشــکارترین دالیــل
بر تزکیه و عدالت صحابه میشمارد.
وی بــر آن اســت کــه پیــامبر بــه صــحابه از جملــه بــه خلفــای ســهگانــه ،کارهــایی بــزرگ
واگــذار کــرده کــه از آشــکارترین مصــادیق معاضــدت و یــاری هســتند ،در حــالی کــه بــر وفــق
قرائــت بــه فــتح ،نمــیتــوان پــذیرفت کــه پیــامبر اح ـدی از گمــراهکننــدگان را یــاور خــود قــرار
داده باشد(همان ،ص154-155ا.
در پاســخ بایــد گفــت بــا توجــه بــه ســیاقآیــات ،مــراد از گمــراهکننــدگان اشــاره شــده در
آیـة  51کهــف ،ابلــیس و ذریــه او هســتند .زیــرا در آیـة پیشــین آمــده اســت ...« :إِال إِبقلِــیسَ کَــانَ
م عَــدُو »
م َلکُــ ق
خذُونَــ ُه َوذُریتَــ ُه َأ قو ِلیَــاء مِــن دُونِــی َوهُــ ق
ن َأمقــ ِر رَبــ ِه َأ َفتَت ِ
مِــنَ الْجِــن فَفَسَــقَ عَــ ْ
(کهــف50/ا..( ،مگــر ابلــیس کــه از جنیــان بــود و از فرمــان پروردگــارش ســرپیچید .آیــا او و
فرزنــدانش را بــه جــا مــن ،یــاوران خــود مــ گیریــد؟ حــال آنکــه آنهــا دشــمن شــمایند...ا
براین مبنـا ،معنـ ای قرائـت بـه فـتح تـاء آن اسـت کـه پیـامبر از شـیاطین یـاری نمـیگیـرد و تعبیـر
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" المضــلین" (گمــراهکننــدگان ا در آی ـة  ،51اساس ـاً نــاظر بــه انســانهــا نیســت .در عــرف عــرم
معاصــر نــزول قــرآن ،کاهنــان ،ســاحران و شــاعران ،مــدعی ارتبــاط بــا شــیاطین و اجنــه بودنــد و
ازایشــان ،مــدد مــیجســتند .بدینســان نفــی مــددگرفتن از شــیاطین بــرای پیامبراســالم ،گــزارهای
معقول و متناسـب بـا فضـای نـزول جلـوه مـیکنـد .البتـه لفـن " المضـلین" در آیـه عـام اسـت و
قیدی ندارد اما سیاقآیـات ،مـیتوانـد لفـن عـام را محـدود بـه دایـرهای خـاص کنـد .بـه عـالوه
محــل اصــلی نــزا در زمین ـة عــدالت صــحابه ،عملکــردایشــان پــس از وفــات پیــامبر اســت نــه
عملکــرد آنــان در زمــان حیــات پیــامبر  .از دیگــر ســو ،نظرگــاه رایــ در میــان امامیــه ،نــزول
قرآن بـر حرفـی واحـد اسـت و اصـل نیـز بـر آن اسـت کـه هـر کتـابی دارای متنـی واحـد اسـت
و بــر وفــق ایــن مبنــا ،اختیــار قرائــت مشــهور در آیـة  51کهــف ،بــه وضــوح رجحــان دارد؛ زیــرا

عالوه بر شهرت ،سیاق آیه نیز با عنایت به فعل "اشهدتُ" موید قرائت ضم تاء میباشد.

به هر تقدیر ،اگر پیشنهاد قرائت فتح تاء دراین موضع ،هدف تزکیه صحابه و در رأس ایشان،
خلفای سه گانه را دنبال می کرده است ،خاستگاه اختالف قرائت مزبور را باید انگیزهای
کالمی در حوزة مباحث امامت و خالفت برشمرد اما احتمال دیگر -که آشکارتر و راجح جلوه
میکند -آن است که قرائت به ضم تاء برای برخی از اذهان ،چالشی کالمی در حوزة خداشناسی
ایجاد کرده باشد .یعنی ازاین سخن که " من گمراهکنندگان را یاریکنندة خود نمیگیرم "
مفهوم مخالف برداشت شده است که یاور گرفتن از غیر گمراهکنندگان بر خداوند روا است.
بدینسان برای رفع این توهم محتمل ،قرائت به صییه مخاطب پیشنهاد شده است .حال آنکه قرائت
مشهور ،مفهوم مخالف قابل استناد ندارد و نفی یاور گرفتن از گمراهکنندگان ،اثبات کننده یاور
گرفتن از غیرایشان نیست.
اختالف قرائت در سخن گفتن خداوند

...و کلم اهلل موسی تکلیماً ( نساء164/ا

قرائت رای از آیة فوق به رفع لفن جالله است ،اما ابراهیم و یحیی بن وثام آن لفن را منصوم
خواندهاند(الخطیب ،ج ،2ص203ا.
بر وفق قرائت رفع ،خداوند با موسی سخن گفت اما قرائت نصب ،سخن گفتن را فعل موسی
میشمارد ،نه فعل الهی .ابن جنی (ج ،1ص204ا در مقام گواه آوردن برای قرائت نصب به آیة
"رم ارنی انظر الیک" ( اعراف143/ا و سایر آیاتی که متضمن سخنان موسی به خداوند هستند
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استشهاد جسته است در حالی که در آیات قرآن ،سخنان خداوند به موسی نیز مذکورند ؛ از جمله
در ادامة همان آیه "  ...قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقرمکانه فسوف ترانی"...
( اعراف143/ا.

به هر تقدیر ،آنان که "اهلل " را منصوم خواندهاند از نسبت دادن سخن گفتن به خداوند

اجتنام کردهاند ،شاید به د لیل آنکه سخن گفتن را عملی انسانی تلقی کرده و از تشبیه خداوند به
انسان اجتنام ورزیدهاند .با این همه میتوان بر قرائت رفع تکیه نمود و بر آن شد که سخن گفتن
خدا صرفاً با ایجاد و خلق صوت است بی آنکه نیازی به تصور زبان و دهان برای ذات الهی باشد،
چنانکه متکلمین معتزله و امامیه ،تکلم خداوند را به «خلق أصوات دراجسام» معنا کردهاند(حلی،
ص403ا.
اختالف قرائت در علم خداوند

لِیعلمَ أن قد ابلیوا رساالتِ ربهم( ...جن28/ا

قرائت جمهور از آیة فوق " ،لِیَعلَمَ"  -فعل معلوم ثالثی مجرد -است ،اما ابن عباس ،زید بن علی،
مجاهد ،حمید و رویس از یعقوم و" ...لِیُعلَمَ" -فعل مجهول ثالثی مجرد -خواندهاند(الخطیب،
ج ،10ص133ا .به عالوه ،ابن ابیعبله و زُهری" ،لیُعلِمَ"  -فعل معلوم ثالثی مزید از بام إفعال-
قرائت نمودهاند(همان ،ص134ا.

" لِیَعلمَ" یعنی برای آنکه او بداند" ،لِیُعلَمَ" یعنی برای آنکه دانسته شود و "لیُعلِمَ" یعنی برای

آنکه او اعالم بدارد.
پرسشی کالمی که قرائت مشهور به دنبال دارد آن است که خداوند از قبل به همه چیز عالم
است ،بنابراین چگونه میتوان علم او را منوط به فرستادن نگهبانانی چند کرد؟
برخی از اهل فن در پاسخ بدین پرسش بیان داشتهاند که علم خداوند قبل از وقو حوادث،
علم غیب است و پس از وقو آن ،علم مشاهده .بدینسان " لِیَعلمَ" اشاره به علم مشاهده دارد
(الحبش ،ص161ا.
به دیگر بیان " ،لِیَعلمَ" یعنی علم خداوند بدان تعلق بگیرد در حالی که وجود و فعلیت یافته
است (نک :شوکانی ،ذیل آیها.
اختالف قرائت درآیات بیانگر دانستن خداوند ،در مواضع دیگری از قرآن نیز رخ داده است .
به عنوان نمونه ،در آیة « وَلَقَدق فَتَنا الذِینَ مِن قَبقلِهِمق فَلَیَعقلَمَن اهللُ الذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعقلَمَن الْکَاذِبِینَ»
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(عنکبوت3/ا قرائت شاذ «فَلَیُعقلِمَن» در هر دو موضع آیه ،از [امام]علی بن ابی طالب[،امام]جعفر بن
محمد ،محمد بن عبداهلل بن حسن و زهری ،منقول است(الخطیب88/7 ،ا .بر وفق قرائت مشهور،
معنا آن است که «پیشینیان ایشان را آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفتهاند بشناسد و
دروغگویان را هم بشناسد ».اما قرائت شاذ «فَلَیُعقلِمَن» از «إعالم» به معنای آگاه ساختن کسی به
چیزی است و دو مفعول میطلبد که یک مفعول را باید در آیه محذوف دانست .براین مبنا ،معنا
آن است که «پیشینیانایشان را آزمودیم تا خدا ،راستگویان را[به مردم] بشناساند و دروغگویان را
هم بشناساند».
به همین سان ،در آیه «ثُم بَعَثْنَاهُمق لِنَعقلَمَ أَی الْحِزْبَیقنِ أَحقصَ لِمَا لَبِثُوا أَمَدا»(کهف12/ا عالوه بر
قرائت مشهور «لِنَعقلَم» ،سه قرائت شاذ «لِیَعلَمَ»« ،لِیُعلَمَ» و «لِیُعلِمَ» گزارش شده است(الخطیب ،ج،5
ص158ا« .لِنَعقلَم» یعنی برای آنکه ما [ :خدا] بدانیم« .لِیَعلَمَ» یعنی برای آنکه او بداند .الخطیب
( ج ،5ص158ا فاعل «لِیَعلَمَ» را خدا معرفی کرده است .در این فرض ،قرائت مزبور دچار همان
چالش کالمی قرائت مشهور میگردد .ازاین رو محتمل است که قاری «لِیَعلَمَ» بر آن بوده که
فاعل ،غیر خدا فرض شود مثالً «لیَعلَمَ من یَعلَمُ» ( برای آنکه بداند هر کس که میداندا  .دو وجه
"لِیُعلَمَ" و "لیُعلِمَ" نیز به سان آیة  28سورة جن معنا میگردند.
اخفش اوسس (ص56ا بر وفق قرائتهای رای نیز معنای دانستن و شناختن خدا را شناساندن به
مردم معرفی میکند .به عقیدة وی ،چون عدهای نسبت بهاین وجه معنایی ناآگاه بودند ،به
قرائتهایی نظیر «لِیُعلَمَ أَی الْحِزْبَیقنِ » ...روی آوردند(همانجاا.
به باور راقم این سطور نیز قرائت مشهور درآیات یاد شده را باید قرائت اصیل و اولیه برشمرد،
زیرا دربردارندة پرسش و چالشی کالمیاست که وجوه دیگر ،برای رفع آن ،پیشنهاد شدهاند.
 .3جمعبندی

مقالة حاضر با بررسی ده موضع اختالف قرائت درآیات وصف کنندة خداوند در قرآن ،نشان داد
که درآیات یاد شده ،ظهور قرائت اصیل و اولیه برای برخی از اذهان ،چالشی کالمی ایجاد کرده
است یا ظهور قرائت اصیل ،بر وفق مفروضات کالمیایشان نبوده است .در نتیجه وجه یا وجوهی
متفاوت از قرائت پیشنهاد شدهاند که رفعکنندة چالش کالمی و پدیدآورندة معنایی موافق
باورهای کالمیقاری باشند .بدینسان ،نخستین تالشهای تفسیری در بارة این آیات ،مقدم بر
اختالف قرائت پدیدار شده در آنها جلوه میکند و در ضمن فرایند تفسیر است که اختالف
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قرائت پیشنهاد میشود نه آنکه نخست وجوه اختالف قرائت معین شده باشند و سپس فرایند
تفسیر آغاز شود.
از دیگر سو ،مفسران نسلهای بعد نیز با توجه به قرائات مختلف ،برداشتها و مباحثی دامنهدار
را در ذیلآیات کالمیپدید آوردهاند  .بدینسان بسیاری از مباحث کالمی آیات یاد شده ،فر بر
توجه به وجوه مختلف قرائت است و نادیده انگاری وجوه قرائت ،محرومیت فهمنده از
کنکاشهای کالمی مزبور را به دنبال دارد.
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