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 نمای  تحلیل انتقادی روایات تحریف
 در القرائات سیاری» یس« ۀسور 

 ١زیگیتی گودر 
 ٢حسن خرقانی        

 
 چکیده
هـای متقـّدم در نقـل سـیار از جملـه کتـاببـنمحمـداحمدبن» القرائات«کتاب 

ترین منابع مورد استناد محّدث نوری در اثبات تحریـف روایات تحریف و از مهم
بـه روایـات » القرائـات«با توّجـه بـه اینکـه اکثـر حجـم کتـاب . قرآن کریم است

بررسی صحت یا عـدم صـحت ایـن احادیـث ضـرورتی ، تحریف اختصاص یافته
این پژوهش تالش نموده تا با اتخاذ روش تحلیل انتقادی به بررسـی . طلبدویژه می

» یـس« ۀذیـل آیـات سـور » القرائـات«و نقد سندی و محتـوایی روایـات کتـاب 
، »یـس« ۀدهد از پانزده روایت سـیاری ذیـل آیـات سـور ها نشان مییافته. بپردازد

َو «جـای بـه» َسـَنکُتُب «روایـات قرائـت عبـارات . نماسـتایت تحریفهفت رو 
ذیـل آیـه » ِلمسـتقرٍّ «جای کلمه به» المستقرَّ «و قرائت ، ذیل آیه دوازدهم» نَکُتُب 
انـد و از نظـر محتـوایی همپـای قرائـت از نظر سـندی ضـعیف، »یس« ۀسور  ۳۸

نقـل شـده کـه  در چهار روایت با سند یکسـان اضـافات تفسـیری. مشهور نیستند
                                                           

 .  ۱۴/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۰۵/۱۴۰۰دریافت:  تاریخ 
 ).  giti.goudarzi2233@gmail.comکارشناسی ارشد پیام نور، مهریز، ایران (. ١
 )h.kharaghani@gmail.comدانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی(. ٢
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و با توّجه بـه نظـم و ؛ اندضعیف، در سلسله سند» حمزه بطائنیابن«دلیل وجود  به
. توان این اضافات تفسیری را جزو مـتن قرآنـی محسـوب نمـودبالغت آیات نمی

کلون«به » مّما ال یعلَمون«تبدیل عبارت  تناسـب ، »یس« ۀسور  ۳۶ ۀدر آی» مّما یأ
روایـات مربـوبط بـه . دهدعنای آیه را ناقص جلوه میدرونی آیه را از بین برده و م

 . ارتباط با موضوع تحریف قرآن استجری و تطبیق و تفسیر آیه نیز بی
نقد سندی ، نماروایات تحریف، القرائات سیاری، »یس« ۀسور  واژگان کلیدی:

 . و محتوایی
 مقدمه

اعتقاد بـه تحریـف موضوع ، از جمله اتهاماتی که در طول تاریخ متوّجه شیعیان بوده
دانشمندان شیعه همواره درصدد پاسخ به این اتهام برآمـده و آثـاری را . قرآن کریم است

های مستدل و محکمی اند و پاسخدر اعتقاد شیعیان بر مصونیت قرآن از تحریف نگاشته
هـا و مبـانی مـتهم شـمردن شـیعه در ترین ریشـهاز مهم. انددر برابر این اتهام ارائه نموده

دال بر تحریف این  -ظاهربه -وجود برخی روایات ، مینه اعتقاد به تحریف قرآن کریمز
 . کتاب آسمانی است
ترین منابعی که مورد استناد محدث نوری و همچنین سـایرین قائـل از جمله قدیمی

» القرائـات«کتاب ، اندبه تحریف قرار گرفته و ادعای خود را بر مبنای آن استوار ساخته
مبنی بر تحریـف قـرآن را » القرائات«محدث نوری تمامی روایات کتاب . تسیاری اس

 . در فصل دوازدهم کتاب خود آورده است
ترین منـابع روایـی مـورد اسـتناد کتاب که یکی از مهم بررسی همه جانبه روایات این

فه قائلین به تحریف قرآن و دستاویزی برای دشمنان و معاندان شیعه برای اّتهام به این طای
منظـور پـژوهش پـیِش رو بدین. تاکنون مغفول مانده است، در زمینه تحریف قرآن است

در » یـس« ۀسعی دارد به بررسی سندی و داللتی روایات پیرامـون آیـات مختلـف سـور 
 . بپردازد، ظاهر بر تحریف قرآن ناظرندسیاری که به» القرائات«

 لهئبیان مس
های متقـّدم شـیعه ضـمن نقـل خی کتابروایات مورد استناد مدعیان تحریف در بر 

و احـادیثی  برخی از این روایات به معصـوم. برخی روایات تفسیری تجّلی یافته است



ف
حری

ت ت
وایا

ی ر
قاد

 انت
یل
حل

ت
 

ورۀ 
ی س

نما
»

س
ی

« 
ری

سیا
ت 

رائا
 الق

در
وفـور نما در آن بـهها که روایات تحریفاین کتاب ۀاز جمل. نیز به صحابه منتسب است

گـویی هدف از پـژوهش حاضـر پاسـخ. سیاری است »القرائات«کتاب ، شودیافت می
 ۀسـیاری ذیـل آیـات سـور  »القرائات«این پرسش است که محتوای روایات تفسیری به 
اند؟تا چه حد بر تحریف داللت دارند و این روایت از نظر سندی چگونه» یس«

نمـای حاضر ضمن نقـل روایـات تحریـف ۀمقال، یابی به این هدفدر راستای دست
سـندی و محتـوایی مـورد  سـیاری ایـن روایـات را از نظـر »القرائـات«در » یس« ۀسور 

موضوع را مـورد بررسـی  پیش رو با روش تحلیل انتقادی این ۀمقال. دهدبررسی قرار می
 . دهد قرار می

 پیشینه پژوهش
مـورد توّجـه ، اعتبار بودن اکثر روایـاتشخاطر بیشاید به، سیاری »القرائات«کتاب 

کـه دو  البصـائر منتخبجـز ( در هیچ کتابی، محدثان قرار نگرفته و در طول هزار سال
تا پایان قرن سـیزدهم . از قرائات سیاری روایتی نقل نشده است) روایت از آن نقل کرده

از مصادر مهّم که محدث نوری آن را به . قـرار داده اسـت» الخطابفصل«عنوان یکی
کتاب را بااهمیـت  ین فردی عنوان کرد که روایات اینتوان نخستلذا محدث نوری را می

هر چنـد . عنوان دستاویزی جهت اثبات تحریف قرآن استفاده نمودداد و از آنها بهجلوه 
ها و روایـات کتاب» التحریف من القرآن ةصیان«افرادی مانند عالمه معرفت در کتاب 

مورد استناد محدث نوری جهت اثبات تحریف قـرآن و از جملـه روایـات کتـاب مـورد 
اّما بررسی و نقد سندی و محتوایی ، اندقرار داده را مورد بررسی »القرائات«بحث یعنی 

هر . طلبد که تاکنون مغفول مانده استهای مستقلی را میتفصیل پژوهشاین روایات به
علـوم (، نوشـته روح اللـه شـهیدی، شناسی روایات القرائـات سـیاریگونه: ۀچند در مقال

کتاب مورد بررسی قـرار  در اینبه برخی روایات تحریف نما ، )۱۳۹۰پـاییز ، ۶۱شماره ، حدیث
، بررسی داللی روایات تحریف نمـا در کتـاب کـافی: نیز در مقاالتی نظیر. گرفته است

به روایات ، )۱۳۸۸پاییز و زمسـتان ، حدیث پژوهی( نوشته سید رضا مؤدب و عبدالرضا حدادیان
 . ترین کتاب روایی شیعه پرداخته شده استتحریف نما در مهم
به سنجش سـندی و محتـوایی ، دلیل محدودیت حجمعی شده است بهدر این جستار س
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پرداختـه شـود تـا بسـتری » یـس« ۀهای قرآن کریم یعنی سـور روایات مربوط یکی از سوره
لذا وجه تمایز این پژوهش با آثار صورت گرفتـه ایـن اسـت . های بعدی باشدجهت پژوهش

سـیاری  القرائاتتحریف نمـا در که نخست در این مقاله به بررسی سندی و داللی روایات 
صورت تخصصـی روایـات تحریـف نمـا در  شود و دوم اینکه در این پژوهش بهپرداخته می

 . بررسی و تحلیل انتقادی خواهد شد» یس« ۀای خاص یعنی سور سوره

 اهمیت و ضرورت تحقیق
مصون از تحریف و مهم ف ترین منبع معـار با توّجه به اینکه قرآن تنها کتاب آسمانی

های بسیاری در راستای اتهام تحریـف بـه ایـن کتـاب تالش، رودشمار میدین اسالم به
اسـتناد بـه روایـات منتسـب بـه ، هـاترین این تالشاز مهم. آسمانی مطرح گردیده است

، در مقام دفاع و رفـع اتهـام. بر تحریف آیاتی از این کتاب آسمانی است معصومین
جهـت بررسـی اتصـال یـا عـدم ( روش بررسـی سـندینما از دو بررسی روایات تحریف
و نیـز ) و همچنین جرح و تعدیل راویـان سلسـله سـند روایـت اتصال سند به معصوم

و  جهت بررسی صحت صـدور مضـمون روایـت از ناحیـه معصـوم( بررسی محتوایی
هـای و همچنین بررسی مصـادر و کتـاب) همچنین چگونگی داللت روایت بر تحریف

مطالعـات  ۀموضـوعی ضـروری در حـوز ، مورد استناد قائلین به تحریـفاصلی و متقّدم 
 . قرآن و حدیث است

 معرفی کتاب القرائات سیاری -۱
 سیاربنمحمداحمدبن -۱-۱

و  معروف به سـیاری از اصـحاب امـام هـادی، سیارمحمد بنابوعبدالله احمدبن
ن امـام حسـن سـیاری در دورا )۳۹۷و  ۳۸۴: ۱۴۱۷، طوسـی( اسـت امام حسن عسـکری

، وی از ماریــه و نســیم. )۸۰: ۱۴۱۶، نجاشــی( کاتــب طاهریــان بــوده اســتعســکری
 ۲۵۵سـال  رویدادهای شگفت در زمان والدت امـام عصـر خادمان امام عسکری

بر این اساس و با دقـت در سـیاهه اسـاتید و . )۴۳۰: ۱۴۰۵، بابویهابن( کندقمری را نقل می
دوم  ۀدوم هجری زاده شـده و در نیمـ ۀو در اواخر سدتوان حدس زد که امی، شاگردان
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 . )۷۱: ۱۳۹۰، شهیدی( قمری از دنیا رفته است ۲۵۵قرن سوم و بعد از سال 

عقیــدتی او را  ۀاز جنبــ. انــدداســتاناو هــم ۀجانبــرجالیــان متقــّدم در تضــعیف همــه
 »فغـالی و متهالـک و منحـر «، )۶۶: ۱۴۱۷، طوسـی؛ ۸۰: ۱۴۱۶، نجاشی( »فاسدالمذهب«
نقل او را ناپسند انگاشـته و او را ۀعالمان رجال شیو . اندخوانده، )۴۰: ۱۴۲۲، غضـائریابن(

: ۱۴۱۷، طوسی؛ ۸۰: ۱۴۱۶، نجاشی( اندتوصیف کرده» مجفو الروایۀ«و » کثیر المراسیل«به 
 هم دیگر جرح سیاری است که ناظر به محتوای احادیث اوست» الحدیثضعیف«. )۶۶

در ردیف اول راویان متهم به غلو و ناقل بسیاری از روایـات تحریـف ، یاین راو ).همان(
وی در میـان . حدود دو سوم از این روایات واقـع شـده اسـت ۀچرا که در زنجیر ؛ است

پـردازی و جعـل از کسـانی اسـت کـه بـیش از همـه بـه دروغ، ناقالن روایات تحریـف
. داردرتباط با غلو او بیان میسیاری عباراتی در ا ۀدر ترجم، کشی. متهم است، احادیث
در پاسخ به کسی که در مـورد سـیاری از حضـرت سـؤال  امام جواد: نویسدوی می
یعنـی  »و ال تدفعوا إلیه شـیئاً ، الذی ادعاه لنفسهإّنه لیس فی مکان«: فرمودند، کرده بود

 هیـدقرار نـدارد و چیـزی بـه او ند، کنداو در رتبه و جایگاهی که برای خودش ادعا می
 . گو بودن سیاری در مورد ادعاهایش استاین عبارت گویای دروغ ١.)۶۰۶: ۱۴۰۴، کشی(

 کتاب القرائات -۱-۲
التحریف و «است که با نام  القرائات کتاب، های منسوب به سیاریاز جمله کتاب

در . کتـاب نقـل شـده اسـت تر روایات تحریف از ایـنود و بیشششناخته می» التنزیل
الله مرعشـی نجفـی های خطی کتابخانه آیتکتاب در فهرست نسخه ی اینجمالمعرفی ا

روایـات مسـندی را ، )۳ق ( سیار سیاریبنمحمدابوعبدالله احمد بن«: چنین آمده است
فاتحـه  ۀها از سور ترتیب سورهبه، در کیفیت قرائت بعضی از آیات از طریق اهل بیت

تـر ولـی بـیش، تفسـیری نیـز دارد ۀبـکتـاب جن روایـات ایـن. تا نـاس گـرد آورده اسـت
 »داننـدهـای او را درسـت نمـیدانشمندان علم حدیث بر سیاری اعتماد ننموده و گفتـه

 . )۲۴۳/ ۴: ۱۳۹۰، حسینی(

                                                           
نسـبت داده  صادر شده و ناسخ، به اشتباه به امـام جـواد عسکری . ظاهرا این کالم، از امام حسن١

 ). ۴۰۱، ص۱است (قاموس الرجال، ج
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قبل از  ۀشدهای تدویندهد که وی از نگاشتهبررسی روایات کتاب سیاری نشان می
نوشـته  »یل و التعبیـرالتبـد«کتـاب . تحریف قرآن استفاده کـرده اسـت ۀلئخود در مس
همچنـین . )۵۵-۵۳: ۱۳۷۳، بیـات( خالد برقی از منـابع مهـم سـیاری بـوده اسـتمحمدبن

عیسی و حماد بن، حمزه بطائنیابیبنهای تفسیر نوشته شده توسط علیسیاری از کتاب
-اسباط بنسیاری همچنین از طریق علی. )۸۲: همان( محبوب سود جسته استبنحسن

حمـزه بطـائنی نقـل روایـت ابـیبـناز علـی -ز دارای کتابی در تفسیر بودهکه خود او نی
م بعـد ( فضـالبنحسنبنکشی به نقل از عیاشی آورده است که او از علی. نموده است

فضـال ابـن، حمزه بطائنی سؤال نموده بودابیبنعلیبندر مورد وثاقت حسن) ق ۲۶۰از 
مـن احادیـث زایـد از او . غگو و ملعـون اسـتبه عیاشی گفته بود که بطائنی فردی درو 

دانم که اّما جایز نمی، امام و کتاب تفسیر قرآن وی را از ابتدا تا آخر نگاشتهروایت کرده
 . )۵۵۲: ۱۴۰۴، کشی( از آن حدیثی نقل کنم

، تـر احادیـث دارای سـند و بـه معصـومانبـیش. ساختاری حـدیثی دارد، کتاب
شـود کـه کتاب با احادیثی آغاز مـی. منسوب است ادقو امام ص ویژه امام باقر به

ما «باب ، بعد از آن. )۱۷-۱ح: ۲۰۰۹، سیاری( حاکی از نزول قرآن بر تنها یک حرف است
 ۶۹۴، پس از ایـن بـاب. )۳۱-۱۸ح: همـان( آمده است» جاء فی بسم الله الرحمن الرحیم
گاه مطالب مربوط . دشو هایی تقسیم میهای قرآن به بخشحدیث بر اساس ترتیب سوره

در این ، رواز این. اندهای کوچک در یک بخش آمدهویژه سورهبه، به دو یا چند سوره
 . )۷۳: ۱۳۹۰، شهیدی( شودبخش دیده می ۷۷قسمت از کتاب 

 سیاری» القرائات«در » یس« ۀبندی و نقد روایات ذیل سور تقسیم -۲
پـانزده روایـت ، »یـس«سـورۀ پیرامون آیات مختلف  ،»القرائات«سیاری در کتاب 

 ۀکه از این میان سه مورد آنها مربوط به سـور  )۱۱۷ -۱۱۵: ۲۰۰۹، سـیاری( نقل نموده است
سـورة سـبأ و «ین بـا عنـوان در بخـش پیشـ. فاطر است که پیش از سورۀ یس قـرار دارد

ه مالئکه یا همان فاطر وجود ندارد و با روایات این سور  ۀسور  ۀدر بار  یمطلب، »هالمالئک
اّما برخـی ؛ برخی از این روایات درصدد بیان تفسیری از آیات است. مخلوط شده است

نقد و بررسی روایات مربوط به گروه . اندطور مستقیم با موضوع تحریف مرتبطها بهاز آن
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در ادامه پـژوهش ، تری بر موضوع تحریف قرآن دارنددوم یعنی روایاتی که داللت بیش

 . شوداز نظر گذارانده می

 اختالف قرائت -۲-۱
ــادین در پژو اخــتالف قرائــت یکــی از مباحــث مهــم قــرآن هــی و از موضــوعات بنی

توّجه . )۷/۲۰۹: ۱۴۱۹، عـاملی( شودفقه و کالم محسوب می، تفسیر، های علوم قرآن حوزه
از آن ، برای ارائه تفسیر صحیحی از قرآن کـریم، به قرائت قرآن کریم و کیفیت ادای آن

، هـای متعـدد از یـک آیـهواسطه قرائـتروری است که گاهی اوقات بهجهت الزم و ض
گاهی اوقات نیز توسط . یابندبرخی از وجوه و معانی احتمالی بر برخی دیگر ترجیح می

، طـور کلـیبنابراین و به. گرددتر میها معنی آیه آشکارتر و واضحهمین اختالف قرائت
در ارائه کردن بیش از یک معنی برای لفـظ  توانها در تفسیر را مینقش اختالف قرائت

دالیــل  و بــه پــس از رحلــت نبــی مکــرم. )۴۱: ۱۴۲۰، متــولی( و یــا آیــه خالصــه نمــود
شـهادت و رحلـت جمـع زیـادی از قاریـان و ، گوناگونی از جمله اجتهاد برخی صحابه

 ...الخـط عـرب وگـذاری در رسـمعـدم وجـود اعـراب و نقطـه، حافظان قـرآن کـریم
 . وقوع پیوستی گوناگون دیگری نیز در میان مسلمانان بهها قرائت

ــراءات ــم ق ــۀ ک، عل ــه بررســی و مطالع ــاظر ب ــفین ــرآن میی . باشــد ت اداء کلمــات ق
 :شود م مییموضوعات قرائت به دو نوع تقس

بـه خـود ، احکام عام و کلی است که شکل و فـرم قواعـد، منظور از آن: اصول. ۱ 
 -بـر حسـب مـوارد خـود  -بت به تمـام کلمـات قرآنـی گرفته و قابل اّطراد و شمول نس

، فـتح، نیاحکام نون ساکنه و تنـو ، ههمز ، مّد و قصر، هیهاء کنا، ادغام: امثال. باشد می
 .و مانند آنها، وقف، اماله
ك یو منظور از آن عبارت از ، شود ر مییتعب» فرش«از آن به  که اصطالحاً : فروع. ۲ 

م یکه فقط بـه شـماری از مـوارد جزئـی قـرآن کـر  سلسله احکام جزئی و موضعی است
نکـه یمبنی بـر ا، ت شده استینوع قرائتی که در سورۀ فاتحه روا: لیاز قب؛ محدود است

و بـدون الـف قرائـت » ملـك« هاء سـبعر قـرّ یو سـا، را با الـف» مالك«عاصم و کسائی 
دارد کــه در قســم دوم اختالفــات قرائــت انــواعی . )۱۶۵ -۱۶۴: ۱۳۷۹، فضــلی( کردنــد می
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اختالف در ، اختالف در حروف کلمه، اختالف در اعراب و بناء کلمات«: عبارتند از
، معرفـت( »اختالف در تقدیم و تأخیر کلمات و اختالف در زیاده و نقصان، شکل کلمه

، شـودحائز اهمیـت تلّقـی مـی» القرائات«آنچه در بررسی روایات . )۱۱۷-۱۱۹/ ۲: ۱۳۷۱
ایـن اخـتالف قرائـت . ای از قرآن استدر زیاده و نقصان آیهیعنی اختالف ، مورد اخیر

وجود آورده است که با فهم کنونی از آیـه متفـاوت در فهم و بیان مقصود آیه تغییراتی به
بـه ، اندارزیابی سند و متن دو روایت سیاری که با موضوع اختالف قرائت مرتبط. است

 :  شرح زیر است

 »یس« ۀسور  ۳۸ ۀاختالف قرائت در آی -۲-۱-۱
قرائتـی متفـاوت بـا ، سـیاری »القرائـات«در روایتی از » یس« ۀسور  ۳۸ ۀپیرامون آی

منسـوب  این روایت به ذکر سند کامل به امیرالمؤمنین. قرائت مشهور نقل شده است
 : و سند و متن آن به شرح زیر است

عـن ، مرثـد الحـارثییزیـدبنبـنعـن یعقـوب، فـراتبـنعن موسـی، علیمحمدبن«
» یـس«کان امیرالمـؤمنین صـلوات علیـه یقـرأ : قال جعفرعن أبی، عن جابر، شمر بنا

 . »و الشمُس َتجری ال ُمسَتَقرَّ َلها«فیقرأ 

 سنجش محتوایی روایت -۲-۱-۱-۱
های مشهور و از جملـه چرا که در قرائت. این روایت با قرائت مشهور متفاوت است

» ال ُمسَتَقرَّ «جای عبارت به، شودب میقرائت حفص از عاصم که بهترین قرائت محسو 
قرائـت . کـار رفتـه اسـتبـه» ِلُمسـَتَقرٍّ «کلمـه ، که در روایت مذکور به آن اشـاره شـده

: ۱۴۰۷، زمخشــری( و ابــن مســعود ،)۴۹۳/ ۵: ۱۴۰۹، نحــاس( از ابــن عبــاس» المســتقّر لهــا«
و فرزنـدش ، و بـاقر، نین العابـدیـز : نویسـد مـی ابوحیـان. هم نقل شـده اسـت ،)۴/۱۶

اند و مقتضایش  خوانده  نی بر فتحبا نفی و مب، ال مستقر لها، هعبدیو ابن أب، صادق
ابن ابی عبلـه . آن است که خورشید دائمًا در جریان است و در این دنیا استقراری ندارد

 . )۹/۶۷: ۱۴۲۰، ابوحیان( هم به مستقر تنوین رفع داده و ال مانند لیس عمل کرده است
ثبـوت و ، داللت بر سـکون، از آن اشتقاق یافته است» مستقر« ۀکه واژ » رقر «ریشه 

َقرَّ فـی َمکاِنـِه «: گویدعرب می ،)۳۹۸: ۱۴۲۶( به گفته راغب. بازایستادن از حرکت دارد
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ما َلها ِمْن ﴿در آیـه » قرار«راغب . شودکه یک چیز ثابت و جامد میهنگامی» یقّر قراراً 

 . )۳۹۹: همان( کندبه ثبات معنی می را ،)۲۶ابراهیم/ ( ﴾َقرارٍ 
 -الی«به معنای » لمستقر لها« ۀو الم در جمل، ان شمس همان حرکت آن استیجر 
ا اسم زمـان یمی و یمصدر م» مستقر«ۀو کلم. باشدمی» تا-تیغا«ا برای یو » به سوی

د بـه طـرف قـرار گـرفتن خـود یخورشـ: ن است کـهیه ایا اسم مکان است و معنای آیو 
ا یـو ، عنی تا سرآمدن اجلـشی، کندرد حرکت مییا تا آنجا که قرار گیکند و  ت میحرک

 . )۱۷/۸۹: ۱۳۹۰، طباطبایی( کند ا محل استقرارش حرکت مییو ، تا زمان استقرار
نمایـد و قرائـت برای خورشید اثبـات اسـتقرار مـی» لمستقّر لها«دلیل اینکه قرائت به

ممکن است این دو قرائت در ، کندی خورشید نفی میرا برا» مستقّر «وجود » المستقرَّ «
هسـت و «صـورت تقابل هم دیده شوند و این وجه با قرائـت مشـهور کنـونی تقـابلی بـه

اخـتالف قرائـات  ۀسازد و این آیه مثالی نادر از این سنخ تقابـل در عرصـبرقرار » نیست
یـان نقـل شـد و از ابوح گونه کـه دو قرائت قابل جمع هستند و همان اما این، شمار آید به

، کند محصل معنای آیه آن است کـه تـا ایـن نظـام دنیـوی برپاسـت عالمه نیز اشاره می
آرام ، که این نظام از بین برود و دنیا نابود گردد رشید پیوسته در حرکت است و زمانیخو 

 گردد به همان قرائتی که به اهل بیـت و دیگـران یمعنا در نتیجه بر م خواهد گرفت و این
 . )۱۷/۸۹: ۱۳۹۰، طباطبایی( خوانده شده» ال مستقر لها«منسوب است که 

ترجیح با قرائت رایج اسـت کـه از ، در مقام مقایسۀ دو قرائت که کدامین بهتر است
از نظـر . پشتوانۀ تـواتر برخـوردار اسـت و قرائـت خـالف آن خبرهـای واحـدی هسـتند

دسـت  بـه» والشمس تجری«که از  اهمان مفهومی ر » ال مستقر لها«مفهومی نیز قرائت 
کید می، آید می تر است و مطلب جدیدی را رساتر و بلیغ» لمستقّر لها«کند اما قرائت  تأ

 و دو مفهـوم علمـی کند که خورشید زمان و مکان و استقراری خواهـد داشـت بیان می
آیه درصدد بیان این مطلب است  .شود بازگو می جادر آن حرکت خورشید و سرانجام آن

سـوی اّمـا خورشـید نیـز بـه، رسـدنظر مـیکه هر چند با نگاه نخست خورشید ساکن به
حرکـت ، هـای جدیـد علمـیباشد که این حرکت بنابر یافتـهقرارگاه خود در حرکت می

باشـد و بـا سـرعت  می» وگا«یا » نسر«سوی ستاره به انتقالی خورشید و منظومۀ شمسی
طبق . )۹/۸۴: ۱۳۷۵، قرشی؛ ۲۲: ۲۰۰۴، فیومی( سته در حال حرکت ایلومتر در ثانینوزده ک
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دانسته اند کـه  برخی مستقر شمس را زمانی. مکان خواهد بود ،این تفسیر مستقر شمس
: آیـد دسـت مـی معنا از این آیۀ شریفه به این. گردد شود و خاموش میانرژی آن تمام می

ْمَس َو اْلَقَمَر ﴿ َر الشَّ َجٍل مُ  یْجرِ یَ ُکلٌّ  َوَسخَّ
َ
یِأل از اعجاز علمی  ایاین آیات نمونه. )۲رعد/ ( ﴾َسمًّ
کـه قائـل بـه همیشـگی بـودن نجـوم ، های فلکی قـدیمقرآن است که بر خالف دیدگاه

شـف گردیـد کـه کدارد و در قـرن بیسـتم  رای آنهـا زمـانی معـین را اعـالم مـیب، بودند
 . )۷۷-۷۶: ۲۰۰۱، عدنان شریف( پیری و مرگ دارند، رشد، ستارگان تولد
در افاده معنا گسـترده تـر و منطبـق بـا آیـات دیگـر قـرآن » لمستقّر «قرائت ، بنابراین

قرائتـی تفسـیری ، قرائـت کـرده انـد» ال مسـتقر«شاید آنچه از امام نقل شده که . است
 . باشد و جهت بیان مفهوم جریان خورشید نه بیان ادامۀ آیه

 ارزیابی سندی روایت -۲-۱-۱-۲
عمـرو «حاضـر در سلسـله سـند یعنـی وّجـه یکـی از افـراد اشکال سندی روایـت مت

دانشمندان رجالی شیعه این فرد را ضعیف و مّتهم به تدلیس در روایـات . است» شمر بن
 : وی چنین است ۀعبارت نجاشی دربار . دانندمی» یزید جعفیجابربن«منتسب به 

جـابر زیـد أحادیـث فـی کتـب  ،ضـعیف جـداً : عمرو بن شمر ابوعبدالله الجعفی«
 . )۲۸۷: ۱۴۱۶، نجاشی( »الجعفی ینسب بعضها إلیه و األمر ملبس

کالم برخی متأخران پیرامون اعتماد اندیشمندان متقدم  »الحدیثرجالمعجم«صاحب 
قـرار دارد را » شـمربنعمرو«ها ه به روایاتی که در سلسله سند آنقولویهمچون صدوق و ابن

 . )۱۰۶/ ۱۳: ۱۳۶۹، خویی( داردمرسل عنوان میداند و روایت صدوق از وی را کافی نمی

 »یس« ۀسور  ۱۲ ۀاختالف قرائت در آی -۲-۱-۲
اخـتالف ، سـیاری »القرائات«طی روایتی از کتاب » یس« ۀسور  ۱۲ ۀدر توضیح آی

قرائـت شـده » سنکتب«صورت نقل شده و این عبارت به» و نکتب«قرائتی در عبارت 
 : ستشرح اسند و مضمون روایت بدین ،است
ُموا َو « عـن أبـی عبداللـه، عن بعض أصـحابنا، جمهورمحمدبن« َسـَنْکُتُب مـا َقـدَّ

ْحَص  ْی آثاَرُهْم َو ُکلَّ َش
َ
یعلـم القـرآن مـن : قال« ٍن یِإماٍم ُمب  یناُه فیْ ٍء أ هو األمام الحّق الذی

 . »و ما قّدموا من أعمالهم و آثارهم سننهم اّلتی سّنوها، اّوله إلی آخره
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 بررسی محتوایی روایت -۲-۱-۲-۱

شـریفه اسـت و  ۀدر آیـ» امـام مبـین«روایت در صدد بیان یکی از مصادیق عبـارت 
م به ابتدا تا انتهای کالم وحی است و بر تمامی داند که عالِ را امام حّقی می» امام مبین«

گاه استآثار و سنت، اعمال با قرائت مشـهور » سنکتب« ۀکلم، در ابتدای روایت. ها آ
های تفسیری و با بررسی کتاب. متفاوت است» و نکتب« ،»یس« ۀدوازدهم سور  ۀآیاز 

شریفه با قرائـت مشـهور تنهـا طـی همـین  ۀروایی مشخص گردید اختالف قرائت این آی
، »نکتـب«هم نسـبت بـه  معجم القرائاتدر . نقل گردیده است »القرائات«روایت از 

عبـارت . )۷/۴۶۵: ۱۴۲۲، خطیب( مده استنیا» سنکتب«اما ، وجود دارد» ُیکَتب«قرائت 
از نظر نحوی بر زمـان حـال و آینـده داللـت دارد و ، »نویسیممی«معنای به» و نکتب«

َو   اْلَمـْوتی ِی ِإنَّـا َنْحـُن ُنْحـ﴿ کنـدصورت کامل و رسا افاده مـیاین فعل معنای آیه را به
ُموا َو آثاَرُهْم َو ُکلَّ َش  ْح  ْی َنْکُتُب ما َقدَّ

َ
ن مـا یقـیبـه  )،۱۲(یـس/ ﴾ٍن یِإمـاٍم ُمبـ  یناهُ فـیْ َصـٍء أ

و ؛ میسـینو هـا را مـیاند و تمام آثار آن ش فرستادهیم و آنچه را از پیکن مردگان را زنده می
 . »م!یا ای برشمرده ز را در کتاب آشکار کنندهیهمه چ
ُموا«مراد از « از نـد و ا هاعمالی اسـت کـه قبـل از مـرگ خودشـان انجـام داد» ما َقدَّ

اتی است که برای بعد از یباق» آثارهم«و مراد از ، ندا هبرای روز جزای خود فرستاد، شیپ
ری است که مـردم بعـد از او بـه آن سـنت یا سنت خیند که ا هجای گذاشتمردن خود به
منـد  مردم بعد از او از آن علم بهـره، جای گذاشته مانند علمی که از خود به، عمل کنند

ای  ا وضوخانهیو ، که بنا کرده تا مردم بعد از او در آن نماز بخوانندا مسجدی یو ، شوند
ا سنت شری است که باب کرده و مردم بعد از او هم به یرند و یکه مردم در آن وضو بگ

. مانند بدعت نهادن و ساختن محلی بـرای فسـق و نافرمـانی خـدا، آن سنت عمل کنند
 . )۱۷/۶۷: ۱۳۹۰، طباطبایی( »آوردیها آثار آدمی است که خدا به حسابش منیا ۀهم

بر این مطلـب داللـت دارد کـه ایـن آثـار مـا تقـّدم و ماتـأّخر » و نکتب«لذا عبارت 
اکنون نیز در حال ثبت و ضبط است و در آینده ایـن اعمـال در معـرض دیـد بسا هم چه

لـذا ؛ اردآیه تنها داللت بـر ثبـت اعمـال در آینـده د» سین«اّما با بیان قید ؛ گیردقرار می
نظـر نادرسـت بـه، تـرین افـراد بودنـدکه از بلیغ انتساب این قرائت به ائمه معصومین

 . رسد می
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 بررسی سندی روایت -۲-۱-۲-۲
نجاشـی از وی بـا عنـاوینی . جمهـور اسـتبـننخستین فـرد از سلسـله سـند محمـد

: ۱۴۱۶، نجاشـی( یـاد نمـوده اسـت» فاسـد المـذهب«و » الحـدیثضعیف فی«همچون 
داود نیـز در ابـن. )۳۶۴: ۱۴۱۷، طوسـی( کندیاد می» غالی«طوسی وی را با صفت . )۳۳۷

یـاد » فاسدالحدیث«و » غالی«، »فاسدالمذهب«رجالش از این فرد با عناوینی همچون 
 . )۵۰۲: ۱۳۷۳، داوود حلیابن( کندمی

بسـنده شـده و روایـت بـه » عـن بعـض أصـحابنا«سلسله سـند بـه عبـارت  ۀدر ادام
سـند ، در نتیجه عالوه بر ضعف یکی از افراد سلسله سند. منتهی شده است معصوم

 . روایت مرسل است و این دلیلی دیگر بر ضعف سند حدیث است

 اضافات تفسیری -۲-۲
حضـرت بـر اسـاس آیـه  و جانشـینان آن هـای نبـی مکـّرم اسـالمیکی از رسالت

ْنَزْلنا ِإلَ ﴿
َ
ْکَر ِلُتبَ یْ َوأ َل ِإلَ َن ِللنَّ یِّ َك الذِّ تفسـیر و بیـان مقاصـد آیـات  ،)۴۴نحل/( ﴾ِهْم یْ اِس ما ُنزِّ

بنابراین تعـداد زیـادی ، )۱/۲۴۳: ۱۳۷۱، مکارم شیرازی؛ ۱۲/۲۶۰: ۱۳۹۰، طباطبایی( بوده است
آمیختگـی تفسـیر و حـدیث در صـدر . از آیات قرآن توسط ایشان تفسیر گردیـده اسـت

آن دوران را  ه اسـتاد معرفـت تفسـیراسالم و هنگام حضور صحابه تـا بـه حـّدی بـود کـ
، شمار آورده و پس از اشاره به پیوند عمیق میان محّدثان و مفسران ای از حدیث بهشاخه

 . )۳۰۸ /۱: ۱۴۱۸، معرفت( بخش مهمی از احادیث را روایات تفسیری دانسته است
های گونـاگونی از قالب و روش)، تفسیری( گونه روایات برای بیان اینمعصومان
، روایات دارای الفاظ و عباراتی هستند که به صـراحت، گاهی اوقات. انداستفاده کرده

ه ابهـامی را بـرای مخاطـب بـاقی گونـگر تفسـیر و تبیـین آیـات بـوده و جـای هـیچبیان
 . گونه استاز این» هکذا تأویله«و » یعنی«عباراتی همچون ، گذارد نمی

ز آن را تالوت فرمـوده و سـپس بـه یک آیه یا بخشی ا معصوم، در برخی روایات
معنـی چندین آیه که معموًال هم، تفسیر و شرح آن پرداخته است و گاهی در یک روایت

ای که فضا و سـیاق روایـت گونه ن هر قطعه تفسیر آن آورده شده بهتقطیع و در میا، بوده
آیـاتی از قـرآن  و یا مصادیق آیه یا تفاسیر، گر مقصود ایشان در بیان مفاهیمروشنی بیان به



ف
حری

ت ت
وایا

ی ر
قاد

 انت
یل
حل

ت
 

ورۀ 
ی س

نما
»

س
ی

« 
ری

سیا
ت 

رائا
 الق

در
ای از آیـات و هآمیختـ، گونه روایات که همچون تفاسیر مزجیبرخی از این. کریم است

مـورد سـوء ، سـبب ظـاهربه، بر خالف باطن روشن تفسیرشان، هاستشروح و تفاسیر آن
شـمار روایـات تحریـف قـرآن بـه ۀاستفاده قائلین به تحریف قرآن قرار گرفتـه و در زمـر 

سیاری نیز از این »القرائات«روایاتی از کتاب . )۱۴۹-۱۴۸: ۱۳۹۱، مؤدب، حدادیان(اندرفته
 . قضیه مستثنا نیستند

صورت نقل را با سند یکسان بدین» یس« ۀچهار روایت ذیل آیات مختلف سور ، سیاری
که در  ...»عبدالله عن أبی، بصیرأبیعن، حمزهأبیبنعن علی، أسباطابن«: نموده است
 . کار رفته استاضافات تفسیری و یا تفسیر مزجی به، این روایات

 بررسی محتوای روایات -۲-۲-۱
شرح نقل گردیـده اضافه تفسیری بدین» یس« ۀسور  ۴۵ ۀپیرامون آی، ۴۴۷در روایت 

ُقوا ما بَ یَو ِإذا ق﴿: است  یْ َل َلُهُم اتَّ
َ
الطواغیِت فال تّتبعـوهم  ةُکْم َو ما َخْلَفُکْم ِمن والییدیْ َن أ

ُکْم ُتْرَحُموَن َلَع   . ﴾لَّ
 یْ ما بَ «مراد از «، به بیان عالمه طباطبایی

َ
شرك و گناهـانی اسـت » ُکْم َو ما َخْلَفُکْم یدِ یْ َن أ

ن سـبب یا مراد عذابی است که بـدیو ، ن بدان مبتال بودندیکه در حال حاضر و در قبل از ا
ا و یـناهـان در دنا مـراد شـرك و گیـو ، کی اسـتیو برگشت هر دو به ، مستوجب آن شدند

توان پیـروی از والیـت طـاغوت را شاید ب. )۱۷/۹۳: ۱۳۹۰، طباطبایی( »عذاب در آخرت است
تـوان گـاه نمـیاّمـا هـیچ؛ عنوان یکی از مصادیق تفسیری شرک و یا کفر محسـوب نمـود به

چرا که این عبارت با شیوه بیانی و نظم . متصور شد عبارت یاد شده قسمتی از آیه قرآن باشد
، نظـر از بررسـی سـندیصـرف، بنـابراین. بدیل آیات قرآن کریم تفـاوتی محسـوس داردیب

 . عنوان تفسیری از تقوا برشمردتوان عبارت مذکور در روایت را به می
: افـزوده شـده اسـت» یامحمـد«عبـارت ، ایـن سـوره ۴۸ ۀذیل آی، ۴۴۸در حدیث 

 .﴾َن یْنُتْم صاِدقهَذا اْلَوْعُد یا محّمُد ِإْن کُ   ُقوُلوَن َمتییَ َو ﴿
عبـارت . این گزاره قرآنی از سوی کافران مکه و جهت استهزاء مطـرح شـده اسـت

خطاب مشرکین ، صورت جمع عنوان شده و بنابر دیدگاه مفسرانبه ﴾َن یِإْن ُکْنُتْم صاِدق﴿
یـا «عبارت . )۳/۵۲۶: ۱۴۲۲، جوزیابن؛ ۲۳/۱۰: ۱۴۱۲، طبری( و مسلمانان است به پیامبر
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اّمـا بـا ، باشـد ن مطلب را اقتضا دارد که خطـاب مشـرکان تنهـا بـه پیـامبرای» محمد
لـذا نبـود ایـن . صـورت جمـع اسـتتوان دریافت این خطاب بهاستفاده از سیاق آیه می

عنـوان را بـه» یـا محمـد«این مطلب نیز روشـن اسـت کـه عبـارت . عبارت ترجیح دارد
را از توجیه کرد که مشرکان پیامبرو آن را چنین، توان برشمرداضافه تفسیری آیه می

 . باب آنکه ریاست و رهبری امت اسالمی را برعهده دارد مورد خطاب قرار دادند
این سـوره مطـرح شـده  ۶۴و ۶۳ ۀاضافه تفسیری ذیل آی، ۴۴۹در نهایت در حدیث 

تـ﴿: شرح اسـتکه بدین ُم الَّ َم ِبمـا ُکْنـُتْم ْو َیـاْصـَلْوَها الْ  ٭ ُکْنـُتْم ُتوَعـُدوَن   یهـِذه َجَهـنَّ
 . الدنیا ةفی الحیا﴾َتْکُفُروَن 

، علت سوختن ایشان در آتش جهنم کفری است که در دنیا در مقابـل حـق داشـتند
. شـودبساط تکلیف برچیده می، چرا که دنیا محّل ابتال و آزمایش است و پس از مرگ

ی اسـت کـه اضـافه تفسـیر» الـدنیا ةفـی الحیـا«لذا بسیار واضح و روشن است که قید 
کید و توضیح بیشتر در علت عذاب جهنم عنـوان شـده و دلیـل ایـن عـذاب به ، عنوان تأ

 . کفر ایشان در زندگی دنیا بیان گردیده است
ابن اسباط از علی بن  ،یس ۳۱نیز از نوع افزودۀ تفسیری است و در آیۀ  ۴۴۵روایت  

 ﴿«: کند که روایت می ابی حمزه از ابوبصیر از امام صادق
َ
ْهَلْکَنا َقْبَلُهم    َرْوْا کَم یَ َلْم أ

َ
أ

ـْم ِإَلـ نهَّ
َ
َمم الّسالفۀ أ

ُ
َن اْلُقُروِن واأل در ایـن . »أفالیعقلـون و الیعتبـرون ﴾ْرِجُعـوَن یَ ْهْم َال یمِّ

عنوان توضیح بیشتر أمم سالفه بر قرون عطف گرفته شده است و در پایـان نیـز  حدیث به
 . اند کردهذکر  امام توضیحاتی را در تفسیر آیه

 بررسی سندی روایات -۲-۲-۲
یک از منابع معتبر روایی شیعه این مطلب که این احادیث و روایات در هیچ نظر ازصرف
، در ســند روایــات مــذکور. اعتبــار ســندی آنــان نیــز محــل بحــث اســت، انــدنقــل نشــده

ه توسط رجالیون گزاران فرقه واقفیه است کوی از بنیان. قرار دارد» حمزۀ بطائنیأبی بن علی«
 : کندنجاشی در رجال خود از او چنین یاد می. شدت مورد تضعیف قرار گرفته استبه

ثـم وقـف و هـو أحـد  عبد اللـه یو روی عن أب الحسن موسی یروی عن أب«
شـیخ طوسـی در . رودشـمار مـیکـه بـرای او ذم بـه، )۲۴۹: ۱۴۱۶، نجاشی( »عمد الواقفة
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در
وکالی  ۀاو را در زمر  وکالی امام موسی کاظم ۀدربار به تناسب بحث » هالغیب«کتاب 

کّشی در رجـالش از وی بـا عنـاوین بسـیار مـذموِم . )۳۵۲: ۱۴۱۷، طوسی( آوردمذموم می
غضائری تعبیر ابن، از میان رجالیون. )۴۰۴: ۱۴۰۴، کشی( کندیاد می» ملعون«و » کّذاب«

میۀدربار  لعن او بر حّتی و است شدیدتر عنـه اللـه أصـل الوقـف و أشـد ل«: فرسـتدوی
 . )۸۳: ۱۴۲۲، غضائریابن( »میإبراه یمن بعد أب یالخلق عداوة للول
روایـات ، البطائنی در سلسله سند و ضعف ویحمزهابیبندلیل وجود علیبنابراین به

 . باشندمذکور از نظر سندی ضعیف می

 تبدیل کلمات -۲-۳
تـی رفیـع دارد و کلمـات و عبـارات آن قرآن کتاب آسمانی و در نزد مسـلمانان منزل

ناشی ، اگر اختالف در کلمات آن نیز راه یافته. دور استمعجزه و از هرگونه تحریف به
، روایاتی که بر تبدیل کلمات قرآن با یکدیگر داللت دارند. است ...از اجتهاد قاریان و

ذیرش و از حیث سند ضعیف و غیر قابـل اعتمـاد و از حیـث محتـوی نیـز غیـر قابـل پـ
کتـاب  ۴۴۶ ۀاز جمله این روایات روایـت شـمار . اندمتعارض با آیات و روایات صحیح

ای جـایگزین عبـارت اصـلی آیـه شـده کلمه، در این روایت. سیاری است »القرائات«
ـذ﴿: خـوانیممی» یس« ۳۶ ۀدر آی. است ـا ُتْنِبـُت  یُسـْبحاَن الَّ هـا ِممَّ ْزواَج ُکلَّ

َ
َخَلـَق اْأل

ْرُض َو 
َ
ا ال اْأل ْنُفِسِهْم َو ِممَّ

َ
از ، دیـهـا را آفر منزه است کسی که تمام زوج؛ ﴾ْعَلُموَن یَ ِمْن أ

اّمـا در روایـت مـذکور از » داننـد! و از آنچـه نمـی، و از خودشان، اندیرو  ن مییآنچه زم
کلون«جمله ، »مّما ال یعلمون«جای عبارت به »القرائات« در . کار رفته استبه» مّما یأ

دلیـل گفت سلسله سند این روایت نیز همانند چهار روایـت پیشـین اسـت و بـه ابتدا باید
اّمـا در تبیـین اشـکاالت . سـند روایـت ضـعیف اسـت» بطائنی حمزۀابیبنعلی«وجود 

اتی است که محـدود بـودن یاز جمله آ» یس« ۀسور  ۳۶ ۀیآ: محتوایی روایت باید گفت
اری وجـود دارد یق بسـین جهان حقـایر ادهد که د کند و نشان می ان مییعلم انسان را ب

ــا ال «جملــه  ،)۱۸/۳۷۸: ۱۳۷۱، مکــارم شــیرازی(  ده اســتیکــه از علــم و دانــش مــا پوشــ ممَّ
لوقاتی که هنوز انسـان از دانند و آن عبارت است از مخ عنی از آنچه مردم نمیی» ْعَلُموَن یَ 

هـا اد شـدن آنیـت ز یـفیا از کیـو ، هـاش آنیدایت پیفیا از کیو ، ها خبردار نشدهوجود آن
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ر بسـیاری آیـه داللـت از امـو ، بنابراین ،)۱۷/۸۸: ۱۳۹۰، طباطبـایی( دا نکرده استیاطالع پ
امور  ۀمعنای آیه وسیع و گسترده است و هم. ها دست نیافته استدارد که بشر هنوز به آن

کلون«اّما جمله . شوددور از دسترس بشر را شامل می ، یدخور معنای آنچه میبه» مّما یأ
بـا گـزاره قرآنـی مـذکور مشـاهده ارتباطی به آیه شـریفه نـدارد و در آن قرابـت معنـایی 

زیرا در آیه سخن از زوجیت و خلقت ازواج مطرح شده اسـت و ارتبـاط فعـل ؛ شود نمی
کلون« کلون«حّتی بیان اینکه جمله . با آیه مبهم و نامأنوس است» یأ عنـوان بـه» مّمـا یـأ

مّما تنبـت «چرا که قسیم ؛ ه شریفه باشد نیز محل تأمل استیکی از مصادیق تفسیری آی
چنـین  ،هم معجم القرائاتدر . رویند ها از زمین مینیست و بخشی از خوردنی» األرض

ُکُلوَن َیـَفِمْنُه ﴿ ۳۳البته در فاصلۀ آیۀ . )۷/۴۸۵: ۱۴۲۲، خطیب( قرائتی نیامده است
ْ
قـرار  ﴾أ

ُکُلوْا ِمـیَ لِ ﴿نیز  ۳۵گرفته و در آیۀ 
ْ
آمـده اسـت و شـاید در اینجـا راوی چنـین » ن َثَمـِرهِأ

کلون«توهمی داشته که در اینجا هم خوب است   . باشد» مّما یأ

 جری و تطبیق -۲-۴
. )۳۰/ ۲: ۱۳۷۱، قرشـی( باشـدمعنای روان شدن و جریان داشـتن مـی جری در لغت به

پیام قـرآن در رار برای استم تعبیری است که خود ائمه، معنای جریان داشتن جری به
ت قـرآن اسـت بـر مصـادیقی انطباق الفاظ و آیا، اند و مراد از آنکار برده ها بهزمان ۀهم

ای که از مخاطبان اّولیه خود گذر کرده گونهبه؛ ها نازل شده استآن ۀچه دربار غیر از آن
 . )۲۳۶: ۱۳۸۰، میرباقری( شوندمنطبق می، آیندهای بعد میو بر افرادی که در قرن

در غایب مانند حاضر جاری اسـت و ، رآن مجید کتابی است همگانی و همیشگیق
ی بـرای مـثًال آیـاتی کـه در شـرایط خاصـ، شـودبه آینده و گذشته مانند حال منطبق می

مؤمنین کـه پـس از عصـر نـزول دارای همـان ، دنکنتکالیفی بار می، مؤمنین زمان نزول
دارنـد و آیـاتی کـه صـاحبان صـفاتی را همان تکـالیف را ، بی کم و کاست، اندشرایط

چنـین کسـانی را کـه بـه آن هم، ترسانددهد یا میکند یا مژده میستایش یا سرزنش می
بنـابراین هرگـز . شودشامل می، که باشند یاند در هر زمان و در هر مکانصفات متصف
ا شخصـی یـ ۀای کـه دربـار یعنـی آیـه، مخّصص آن آیه نخواهـد بـود، ایمورد نزول آیه

به هر موردی کـه در بلکه ، در مورد نزول خود منجمد نشده، اشخاصی معین نازل شده
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، سرایت خواهد کرد و این خاصه، با مورد نزول آیه شریک است، صفات و خصوصیات

؛ ۲۸: ۱۳۷۲، طباطبـایی( شـودنامیـده مـی» جـری«به نام ، همان است که در عرف روایات
 . )۵۸: ۱۳۹۰، دیاری بیدگلی

آیـات قـرآن را کـه قابـل ، چـه اینکـه آنـان، استروش اهل بیت، بیقجری و تط
که در صـدد ، روایات جری. کردندتطبیق می، انطباق با مواردی غیر از موارد نزول باشد

، ی گونـاگونهادر بخش، باشدیا بر دشمنان ایشان می تطبیق آیات قرآن بر اهل بیت
الغـای ، تردیـدبـی ،)۱/۴۲: ۱۳۹۰، بـاییطباط( بسیار و بلکه افزون بـر صـدها روایـت اسـت

نوعی تعمیم ، خصوصیت از تعابیر و مفاد آیات و تطبیق بر مصداق برتر یا مصادیق متعدد
هـا در دست یازیـدن بـه مفهـوم درسـت آن که و توسعه معنایی الفاظ قرآنی را نشان داده

 . )۵۸: ۱۳۹۰، دیاری بیدگلی( کندکمک می
در صدد بیان مصداقی از آیـه » یس« ۀذیل آیات سور سیاری  »القرائات«روایاتی از 

. دهـدآن را به فرد یـا افـرادی تطبیـق مـی، است و پس از نقل آیه یا آیاتی از کالم وحی
 : آمده است ۴۵۰عنوان نمونه در روایت  به

َو ﴿ فی قول الله عّزوجـّل  عن أبی عبدالله، عن بعض أصحابنا، جمهورمحّمد بن«
ْصحاَب اْلَقْراْضِرْب َلُهْم َمَثالً 
َ
ْرَسْلنا ِإلَ  ٭ ِة ِإْذ جاَءَها اْلُمْرَسُلوَن یَ  أ

َ
ُبوُهما یْ ِهُم اْثنَ یْ ِإْذ أ ِن َفَکـذَّ

ا ِإلَ  ْزنا ِبثاِلٍث َفقاُلوا ِإنَّ ْحمُن ِمـْن  ٭ ُکْم ُمْرَسُلوَن یْ َفَعزَّ ْنَزَل الـرَّ
َ
ْنُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلنا َو ما أ

َ
قاُلوا ما أ

  ْی َش 
َ
أتـاهم ، هـو مثـل ضـرب ألهـل الکوفـۀ: قـال )۱۵-۱۳یـس/( ﴾ْنُتْم ِإالَّ َتْکـِذُبوَن ٍء ِإْن أ

 . »أمیرالمؤمنین و الحسن فکّذبوهما و أتاهم الحسین فقتلوه صلوات الله علیهم أجمعین
. و همچنـین مرسـل بـودن روایـت اشـاره شـد» جمهـورمحمدبن«تر به ضعف پیش

. خوردچشم نمیای از تحریف بهشانهدر این روایت هیچ ن، صرف نظر از ضعف سندی
به بیان مصـداقی از آن پرداختـه شـد و آیـه را پیرامـون ، چرا که بالفاصله پس از بیان آیه

اّمـا بایـد توّجـه داشـت کـه مصـداق . و فرزندان ایشان جـاری دانسـت امیرالمؤمنین
ایشـان سوی اقوام پیشین و با هـدف هـدایت پیامبرانی است که به، ظاهری آیات مذکور

گـردد روایـت مـذکور در خاطر نشـان مـی. اندو مورد تکذیب قرار گرفته فرستاده شده
یک از جوامع معتبر روایی شیعه نقل نشده است و در صورت پذیرش نیز باید گفت هیچ

 . هیچ داللتی بر تحریف آیات مذکور ندارد



وزه
آم

ثی
حدی

ی 
ها

  /
ارۀ 

شم
١٠ / 

ان 
مست

و ز
یز 
پای

١٤
٠٠

 

 گیرینتیجه
نقـل » یـس« ۀت مختلف سـور سیاری ذیل آیا »القرائات«پانزده روایت تفسیری در . ۱

دو روایـت از آنهـا . نماسـتاز مصادیق احادیث تحریـف شده است که هفت روایت
چهار روایت اضافات تفسیری یا تفسیر مزجی و روایتی ، ناظر به اختالف قرائت است
مانـده جنبـه تفسـیر و بـاقی. ای دیگـر اسـتای بـه کلمـهنیز ناظر به جایگزینی کلمه

 . ارتباط با بحث تحریف استو بی داردرا توضیح آیات 
توان اند و از نظر داللتی نمیدو روایت پیرامون اختالف قرائت از نظر سندی ضعیف. ۲

چرا کـه از نظـر ؛ عنوان قرائتی اصیل مطرح باشدهای مذکور بهمتصور شد که قرائت
 . بالغی در افاده معنای آیه یا نارسا و یا مرجوح هستند

اند و از نظر محتـوایی هـیچ اضافات تفسیری از نظر سندی ضعیف روایات مربوط به. ۳
توانـد مـی، بالفرض اگر این اضافات اصیل تلقی شود؛ داللتی بر تحریف قرآن ندارند

عنوان تفسیری مزجی مطرح باشد و هیچ دلیلی بر اینکه این اضافات جزو متن قرآن به
کتـاب  ،افات تفسـیریهمچنـین تنهـا منبـع نقـل ایـن اضـ. کریم است وجـود نـدارد

 . است »القرائات«
کلون«عبارت  به» ومّما ال یعلمون«بارت قرآنی تبدیل ع. ۴ موجـب تغییـر در ، »و مّما یـأ

» یـس«سـورۀ ۳۶ ۀشود و روایت سیاری پیرامون تبـدیل کلمـات در آیـمعنای آیه می
 از نظر محتوایی نیز مورد پذیرش نیست و ناسازگار با فضـای، عالوه بر ضعف سندی

 . آیه است
و ارتبـاطی بـه ، روایاتی نیز پیرامون جاری دانستن آیه بر اقوام و یا افرادی خاص است. ۵

در این زمینه درصدد بیان تفسـیری از  »القرائات«و روایات ، موضوع تحریف ندارند
 . آیات قرآن است و حّتی برای این روایات نیز سند صحیحی یافت نشد

سیار مشهور به سـیاری محمدبنبنیعنی احمد »ائاتالقر «شخصیت نویسنده کتاب . ۶
مورد تضعیف رجالیون شیعه قرار گرفتـه و همچنـین کتـاب وی نیـز در طـول تـاریخ 

دلیلی بـر ضـعف روایـات کتـاب وی  این مطلب کهمورد اعتنای شیعیان نبوده است
 . باشد می
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 نامه کتاب

، قــم، اکبــر غفــاریعلــی: صــحیحت، هالنعمــتمــامو الــدینکمــال ،علــیمحمــدبن، بابویــهابــن .۱
 . ۱۴۰۵، النشراإلسالمی ةمؤسس

 .  ۱۳۸۳، دانشگاه تهران، تهران، کتاب الرجال ،علیبنحسن، داوود حلیابن .۲
 . ۱۴۲۲، دارالحدیث، قم، غضائریابن رجال ،الحسیناحمدبن، غضائریابن .۳
 . ۱۴۲۳، العربیثدارإحیاءالترا، بیروت، بن سلیمانتفسیر مقاتل ،بن سلیمانمقاتل، بلخی .۴
دانشـکده ، نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حـدیثپایان، بررسی و نقد روایات تحریف ،محسن، بیات .۵

 .  ۱۳۷۳، دانشگاه تربیت مدرس، الهیات
حـدیث ، نمـا در تفسـیر عیاشـیبررسی داللـی روایـات تحریـف؛ سید رضا، مؤدب؛ عبدالرضا، حدادیان .۶

 . ۱۶۶ -۱۴۱ص، ۸ره شما، ۱۳۹۱پاییز و زمستان : پژوهی
خانـه بـزرگ کتـاب، قم، الله مرعشی نجفیهای خطی کتابخانه آیتفهرست نسخه ،سید احمد، حسینی .۷

 . ۱۳۹۰، الله مرعشی نجفیآیت
 . ۱۴۲۲، دار سعدالدین، دمشق، چاپ اول، معجم القرائات ،عبداللطیف، خطیب .۸
 . ۱۳۶۹، مرکز نشر آثار شیعه، قم، هالرواالحدیث و تفصیل طبقاترجالمعجم ،سید ابوالقاسم، خویی .۹
 . ۱۳۸۵، مؤلف، جابی، البیان فی تفسیرالقرآن ،ــــــ  .۱۰
کیـد بـر دیـدگاه نقش و کارکرد روایات تفسیری معصـومان، محّمد تقی، دیاری بیدگلی .۱۱ عالمـه  بـا تأ

 . ۶۸-۴۳ص، ۵شماره ، ۱۳۹۰بهار و تابستان : حدیث پژوهی، طباطبایی
دار الکتـاب ، روتیـب، چـاپ سـوم، لیـلکشاف عن حقائق غوامض التنز ا ،محمود بن عمر، زمخشری .۱۲

 . ۱۴۰۷، یالعرب
اتان کلبرگ : تحقیق و مقدمۀ، کتاب القرائات أو التنزیل و التحریف ،محمدابوعبدالله احمدبن، سیاری .۱۳

. ۲۰۰۹، لیدن و بوستون، بریل، و محمدعلی امیرمعّزی
 .  ۲۰۰۱،  نییدارالعلم للمال،  روتیب، نجمچاپ پ ،  یمن علم الفلك القرآن ،عدنان، فیشر  .۱۴
پژوهشـی علـوم  -غصـلنامه علمـی، شناسـی روایـات القرائـات سـیاریگونه، ۱۳۹۰، اللهروح، شهیدی .۱۵

 . ۸۶-۷۰ص، حدیث
 . ۱۳۷۲، انتشارات اسالمی، قم، قرآن در اسالم،محمد حسین، طباطبایی .۱۶
 . ۱۳۹۰، للمطبوعات یمؤسسة األعلم،   روتیب، چاپ دوم،  ر القرآنیتفس یزان فیالم ،ــــــ  .۱۷
 . ۱۳۷۲، ناصرخسرو، تهران، یزدی: تصحیح، البیان فی تفسیرالقرآنمجمع ،بن حسنفضل، طبرسی .۱۸
 . ۱۴۱۲، هدارالمعرف، بیروت، القرآنالبیان عن تأویل آیجامع ،محّمدبن جریر، طبری .۱۹
 . ۱۴۱۷، هالفقاه نشر ۀمؤسس، قم، محمد فیومی: تحقیق، الفهرست ،الحسنبنمحمد، طوسی .۲۰
 . ۱۴۱۹، انتشارات جامعه مدرسین، قم، هالکرام مفتاح ،محمدجواد، عاملی .۲۱
یم مقدمه، عبدالهادی، فضلی .۲۲ ، چاپ سـوم، سید محمد باقر حجتی، ترجمه، ای بر تاریخ قراءات قرآن کر

 . ۱۳۷۹، تهران، اسوه
، هقـاهر ،  مکتبـة القدسـی، سـماءال یم مع الله فـیالقرآن الکر  یف یاإلعجاز العلم ،د صالحیسع، ومییف .۲۳

۲۰۰۴ . 
 .  ۱۳۷۱، ایرانسال، تهران، القرآنقاموس ،اکبرعلی، قرشی بنابی .۲۴
 . ۱۳۷۵، بنیاد بعثت، تهران، الحدیثتفسیر احسن ،ــــــ  .۲۵
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