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خ 583 هجری در  نسخۀ قرآن به شمارۀ 4129، مورَّ چکیده: 
حاوی  درواقع  )تهران(،  اسالمی  شورای  مجلس  کتابخانۀ 
ناشناخته  تاکنون  که  است  شیعی  مهم  تفاسیر  از  یکی 
باقی مانده است. در برخورد اولیه با این نسخه، ظاهر آن را 
متفاوت از سایر نسخه های قرآنی می یابیم، اما در حقیقت، 
این نسخه را باید اثری مرکب از متن قرآن، اختالف قرائات 
عشرة و تفسیر قرآن به شمار آورد، هرچند فهرست نویس 
کتابخانه، آن را در شمار قرآن ها ثبت کرده و در معرفی اش به 
نسخه  این  که  آنجا  از  است.  کرده  بسنده  ظاهری  توصیفی 
گرفته،  جای  مجلس  کتابخانۀ  قرآن های  میان  در  همواره 
تاکنون کسی به اهمیت حواشی اطراف این نسخۀ قرآن که 
حاوی تفسیری بسیار مهم و مفقود از میراث شیعه در قرن 
اخیر  سال های  در  بود.  نکرده  توجه  است،  هجری  ششم 
ح و  کوشیده ام، با بازخوانی دقیق این حواشی، متنی مصحَّ
از این تفسیر شیعی آماده کنم. بر این اساس،  پژوهش شده 
مؤلف  هویت  کشف  و  نسخه  معرفی  به  حاضر  نوشتۀ 
فضل اهل  سّید  ابوالرضا،  ضیاءالدین  یعنی  آن  احتمالی 
گی های  ویژ ازجمله  می پردازد.  ق(   571 در  )زنده  راوندی 
منحصربه فرد این اثر آنکه در پایان آن و در میان شماری از 
ملحقات علوم قرآنی، قدیم ترین نقد از سوی یک دانشمند 
شیعی در قرن ششم هجری بر روایت رسمی جمع قرآن به 

دست زید بن ثابت و در زمان ابوبکر آمده است.

الراوندی؛  فضل اهل  ابوالرضا  ضیاءالدین  کلیدواژه ها: 
تفسیر  ششم؛  قرن  در  شیعه  تفسیر  التفسیر؛  فی  الکافی 
قرائات  معتزله؛  قرآن؛  از  شیعیان  کتابت  شیعه؛  کالمی 
السید  مجدیه؛  مدرسۀ  کاشان؛  قرائات؛  اختالف  عشره؛ 
االمام؛ جمع و تدوین قرآن؛ نسخه 4129 کتابخانۀ مجلس 

شورای اسالمی.
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Al-Kāfī fī al-Tafsīr, Lost Work of al-Sayyid al-Imām 
Abū al-Riḍā al-Rāwandī, and its Connection to the 
Qur’ān Manuscript 4129 in the Library of the Parliament 
(Tehran)
By: Morteza Karimi-Nia
Abstract: Manuscript No. 4129 of the Library 
of the Parliament in Tehran, which is dated 
Rajab 583/Oct. 1187, contains one of the most 
important works of Shiite Qur’ānic interpreta-
tion that have remained unknown. In the initial 
encounter with the MS, one finds its appearance 
different from other manuscripts of Qur’ān 
and tafsir. Though the library cataloguer has 
included it in the list of the Qur’āns and has 
only provided a simple description of its phys-
ical appearance, this MS should be considered 
a work composed of the text of the Qur’ān, de-
tails of the ten official variant readings, and the 
interpretation of the Qur’ān. Since this work 
has always been kept among the Qur’āns of the 
Library, no one has recognized the importance 
of its marginal annotations, which contain a 
very important hitherto lost Shiite tafsīr from 
the sixth/twelfth century. In recent years, I have 
studied these annotations carefully in order to 
prepare an accurate edition of the work. The 
present article introduces the manuscript and 
identifies its possible author, Ḍiyā’ al-Dīn Abū 
al-Riḍā Sayyid Faḍlullāh al-Rāwandī (alive in 
571/1176). A unique feature of this work is its 
appendix on some points in Qur’ānic studies. It 
contains, among other things, the oldest critical 
analysis and refutation, by a Shiite scholar, of 
the narrative of Zayd b. Thābit’s collection of 
the Qur’ān in the reign of Abū Bakr. 

Key words:  Ḍiyā’ al-Dīn Abū al-Riḍā Sayyid 
Faḍlullāh al-Rāwandī; al-Sayyid al-Imām; 
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al-Mu‘tazila; Ten Variant Readings, Majdiyya 
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ثـر املفقـود للسـّيد اإلمام ضياء الديـن أيب الرضا  الـكايف يف التفسـير، األ
الراونـدي )م حـوايل 571 هــ  (، والنسـخة القرآنّيـة )4129( يف مكتبـة 

ى اإلسالمي جملس الشور
میینیا مرتیضکر

اخلالصة: حتتوينسخةالقرآناملحفوظةيفمكتبةجملسالشورى
مـنالتفاسـیر

ً
اإلسـاميبطهـران،والـيحتمـلالرقـم)4129(واحـدا

ياحظالقارئيف الشـیعّيةاملهّمـةالـيالتـزالجمهولًةحّتاآلن.و
وىل-اختافظاهرهامعسـائرالنسـخ

ُ
هذهالنسـخة-للوهلةاأل

خرى،لكنحقیقةاألمرتمكنيفأّنهذااألثرجيبالنظر
ُ
القرآنّيةاأل

مـنالنـّصالقـرآيّنواختـافالقـراءاتالعشـرة
ً
إلیـهباعتبـارهترکیبـا

فحسـب،وذلـكعـىالرغـممـن
ً
قرآنیـا

ً
وتفسـیرالقـرآنولیـسمتنـا

توثیـقمنّظـمفهـرساملكتبـةهلـذهالنسـخةضمـنالنسـخالقرآنّيـة،
يفهابالوصفالظاهريهلا. کتفائهعندتعر وا

ضمـنالنسـخ
ً
کانـتهـذهالنسـخةقـدأخـذتمكاهنـادومـا ومّلـا

القرآنّيـةيفرفـوفمكتبـةاملجلـس،لـذامليلتفـتأحـدحـّتاآلن
إىلأمّهّيـةاحلـوايشاملدّونـةيفأطـرافهـذهالنسـخةالقرآنّيـةوالـي
تشـتملعـىتفسـیٍرفائـقاألمّهّيـةومفقـودمـنالتـراثالشـیعييف
القـرنالسـادساهلجـري.وقـدبذلتيفالسـنواتاألخیرةقصارى
نـّص وتقـدمي إعـداد و الدقیقـةهلـذهاحلـوايش القـراءة جهـدييف
املقـال يقـوم األسـاس، هـذا وعـى القـارئ. إىل وحمّقـق مصّحـح
فها،أي

ّ
ّيةاملحتملةملؤل يفهبذهالنسـخةوالكشـفعناهلو بالتعر

يف571
ً
ضیاءالدينأبوالرضاالسّيدفضلاهّللالراوندي)کانحّيا

هـ(.
يـدةهـومـاورديفآخـرهـــ بـههـذااألثـرمـنالصفـاتالفر ومّمـامیتـاز
ضمنعدٍدمنامللحقاتيفالعلومالقرآنّيةــأالوهوأقدمنقٍدکتبه
أحدعلماءالشـیعةيفالقرنالسـادساهلجريعىالروايةالرمسّية

يدبنثابتيفعهداخللیفةأبوبكر. جلمعالقرآنعىيدز

املفـردات األساسـّية:ضیـاءالديـنأبـوالرضـافضـلاهّللالراونـدي،
الـكايفيفالتفسـیر،التفسـیرالشـیعييفالقـرنالسـادس،التفسـیر
کتابـةالشـیعةللقـرآن،املعتزلـة،القـراءات الكامـيلـدىالشـیعة،
السـّيد املجدّيـة، املدرسـة کاشـان، القـراءات، اختـاف العشـرة،
جملـس مكتبـة يف 4129 النسـخة ينـه، وتدو القـرآن مجـع اإلمـام،

الشورىاإلسامي.
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ضیاءالدین ابوالرضا فضل اهلل بن علی الراوندی1
السـیداالمام ضیاءالدیـن فضـل اهلل بـن علـی مشـهور بـه ابوالرضـا راونـدی یکی از دانشـمندان بزرگ شـیعه 
ی آنچنـان  که بـه خط خودش بر صفحۀ نخسـت امالی  در قـرن ششـم هجـری اسـت. نـام و نسـب کامـل و
یال، به شـمارۀ 145 آمده چنین اسـت: ابوالرضا فضل اهلل بن علی  کتابخانۀ اسـکور سـیدمرتضی، نسـخۀ 
بـن عبیـداهلل بـن محمـد بـن عبیـداهلل بـن محمـد بـن عبیـداهلل بن الحسـن بـن علی بـن محمد بن الحسـن 
یخ دقیـق والدت و وفاتـش را نمی دانیم، اما  بـن جعفـر بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علی بن ابی طالـب. تار
ی در حدود سـال 480 هجری متولد شـده و دسـت کم تا 571 هجری در  گفت و بر اسـاس قرائن می توان 
ی و تبحرش در ادب عربی، شـاعری و دانش هایی چون فقه،  قیـد حیـات بـوده اسـت.2 جایـگاه علمی و
کالم اسـالمی، نهج البالغـه و تفسـیر قـرآن او را در عصـر خـود و میـان همگنانـش به ویـژه در منطقـۀ کاشـان 
ینـی رازی در  قزو الفهرسـت،3 عبدالجلیـل  رازی در  گردش منتجب الدیـن  بـود. شـا کـرده  بسـیار شـهره 
کاتب در خریدة القصر و جریدة العصر6 توصیفاتی  کتاب نقض،4 سـمعانی در االنسـاب5 و عمادالدین 

یر  که تصاو کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی  1 بر خود وظیفه می دانم عالوه بر سپاسـگزاری از مدیر و یکایک همکاران محترم بخش مخطوطات 
کتابخانۀ مجلس  کتابخانه را در اختیارم نهادند، از آقای رسول جعفریان، مدیریت پیشین  نسخۀ 15498، و برخی دیگر از جزوه های قرآنی 
یر نسـخه های خطی این کتابخانه، پ ژوهشـگران علوم اسـالمی را در دسترسـی به این  شـورای اسـالمی تشـکر کنم که با عمومی سـاختن تصاو
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  میراث علمی و ادبی و ثروت ملی یاری رسانیدند. همچنین از جناب آقای سید علی عماد، مدیر وقت 

یشان در طول این پژوهش، نهایت سپاس را دارم.  و سایر همکاران بخش خطی آن برای همکار
2. مرحـوم آیـت اهلل مرعشـی نجفـی در لمعـة النـور و الضیـاء، فی ترجمة السـید ابی الرضـا )483-5۶3( )چاپ تهـران، 1343ش( وی را متولد 
یانـی در سـال 501 بـه  کـه یکـی از مشـایخ راونـدی، ابوالمحاسـن رو کـه صحیـح نمی نمایـد. از آنجـا  483 و متوفـای 5۶3 هجـری دانسـته اند 
شـهادت رسـیده و راوندی در این زمان باید دسـت کم 20 سـاله بوده باشـد، سـّیدعبدالعزیز طباطبایی )ص 18۶( حدود 480 هجری را زمان 
کتابت  یه قمی )موزۀ ملی عراق، ش 3784،  کتابت ابن نازو تقریبی والدت وی می شمارد. افزون بر این اجازه راوندی بر روی نهج البالغه، 
که وی دسـت کم تا  کاشـان با نسـخۀ ابوالرضا راوندی مقابله و بر او قرائت شـده نشـان می دهد  که در سـال 571 هجری در شـهر  سـال 55۶( 

این سال در قید حیات بوده است.
3. »السـید االمـام ضیاءالدیـن ابوالرضـا فضـل اهلل بـن علـی بـن عبیـداهلل الحسـنی الراونـدی عالمـة زمانـه، جمـع مـع علـو النسـب کمـال الفضـل 
والحسـب، وکان اسـتاد ائمـة عصـره، لـه تصانیـف منهـا: ضـوء الشـهاب فـی شـرح الشـهاب و مقاربـة الطیـة إلـی مقارنـة النیـة، االربعیـن فـی 
االحادیـث نظـم، العـروض للقلـب الممـروض، الحماسـة ذات الحواشـی، الموجـز الکافـی فی علم العـروض والقوافی، ترجمـة العلوي للطب 
یـه الرازي، الفهرسـت، تحقیق جالل الدین محـدث ارموی، قم:  الرضـوي، التفسـیر، شـاهدته وقـرأت بعضهـا علیـه.« منتجـب الدین ابن بابو

13۶۶ش، ص 9۶، رقم 334.
ینِت اسـالم و نوِر شـریعت و قواعِد آن از مسـاجِد  کاشـان ــ بحمد اهلل و مّنه ــ منّور و مشـهور بوده اسـت همیشـه و بحمد اهلل هسـت، به ز 4. »و 
ینـت و آلـت و ُعـّدت و اوقـاف و  ّیـه بـا ز ه و عزیز ـه و َشـَرفّیَ ّیـه و َمْجدّیَ جامـع و مسـاجِد دیگـر بـا آلـت و ُعـّدت و مـدارِس بـزرگ چـون مدرسـه صفو
مـدّرس، چـون سـّید امـام ضیاء الدیـن ابوالّرضـا فضـل اهلل بـن علی الحسـنی، عدیم الّنظیـر در بالِد عالم به علم و زهد و غیـر او از ائّمه و قضاة و 
ینی رازی، کتاب نقض، تحقیق جالل الدین محدث ارموی، تهران: 1358ش، ص 198( کثرِت فقها و ُمْقریان و مؤّذنان«. )عبدالجلیل قزو
5. »القاسـاني: هـذه النسـبة إلـی قاسـان وهـي بلـدة عنـد قـم ... دخلتهـا وأقمـت بهـا یومیـن وأهلها من الشـیعة، وکان بهـا جماعة مـن أهل العلم 
والفضـل ... وأدرکـت بهـا السـید الفاضـل أباالرضـا فضـل اهلل بـن علـي العلـوي الحسـني القاسـاني، وکتبـت عنـه أحادیـث وأقطاعـا مـن شـعره، 
ولمـا وصلـت إلـی بـاب داره قرعـت الحلقـة وقعـدت علـی الدکـة أنتظـر خروجـه، فنظـرت إلـی البـاب فرأیـت مکتوبـا فوقـه بالجـص: »إنمـا یرید 
یطهرکـم تطهیـرا«. )السـمعانی؛ االنسـاب؛ تحقیـق عبـداهلل عمـر البـارودی؛ بیـروت: مرکـز الخدمات  اهلل لیذهـب عنکـم الرجـس أهـل البیـت و

واالبحاث الثقافیة، دار الجنان، 1988/1408، ج 4، ص 427(
راوند قریة من قراها، الشریف النسب، المنیف  ۶. »السید ضیاء الدین أبوالرضا فضل اهلل علی بن عبداهلل الحسنی الراوندي من اهل قاشان، و
االدب، الکریـم السـلف، القدیـم الشـرف، العالـم العامـل، المفضـل الفاضـل، قبلـة القبـول، وعقلـة العقـول، ذو االبهـة والجمـال، والبدیهـة 
واالرتحـال، الرائـق اللفـظ، الرائـع الوعـظ، متقـن علـوم الشـرع فـي االصـل والفـرع، الحسـن الخـط والحـظ، السـعید الجـد، السـدید الجـد، لـه 
تصانیـف کثیـرة فـي الفنـون والعیـون، واعـظ قـد رزق قبـول الخلـق، و فاضـل اوتـی سـعة فـي الـرزق، مقلـی الکتابة، صابـی االصبابـة، عمیدى 
قارب واالباعد، سنة  االعتماد في الرسائل، صاحبي العصمة الهل الفضائل، حصلنا ابان النکبة بقاشان، عند مقاساة الشدائد، ومعاندة اال
ثـالث وثالثیـن، وانـا فـي حجـر الصغـر بعیـد مـن الوطـن والوطر، واخی معـی وهو اصغر منی، وقد سـلمنا والدنا إلی صاحب له من اهل قاشـان، 
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رشـک برانگیز در وصـف دانـش و تبحـر و آوازۀ او در قـرن ششـم هجـری ذکـر کرده انـد. ایـن گزارش هـا نشـان 
می دهند که سیدفضل اهلل بن علی الراوندی در قرن ششم هجری عالمی مشهور در شهر کاشان و اطراف 
گردانی میـان بـزرگان شـیعه و اهـل سـنت داشـته، آوازه اش بـه ری و  آن شـناخته می شـده، اسـتادان و شـا
طبرسـتان رسـیده،7 ارتباطش با فقیهان و قضات و امیران و وزیران شـیعه و سـنی و نیز تبحرش در ادب 

کرده است.  عربی و علوم اسالمی او را بسیار شاخص و برجسته 

کـه در دورۀ معاصـر دربـارۀ حیـات و آثـار ابوالرضا راوندی انجام شـده توانسـته اسـت  انـدک پژوهش هایـی 
کاشـان و مدرسـۀ مجدیـه ارائـه دهـد، امـا ایـن  ی و محیطـش در  یخـی دقیق تـری راجـع بـه و اطالعـات تار
نوشـته ها همچنـان نیازمنـد بررسـی و تکمیـل اسـت.8 بـرای برخـی از گزارش هـای معاصـر دربـارۀ زندگی و 

ی ر.ک به:  آثار و
الـف( مقدمـۀ مرحـوم آیـت اهلل مرعشـی نجفـی در کتاب لمعة النور و الضیاء، فی ترجمة السـید ابی الرضا 
کـه در واقـع مقدمـه ای اسـت بر چاپ نسـخۀ المناجات االلهیـات )طبع تهران، به اهتمام   )563-483(

فخرالدین النصیری االمینی، مطبعة الحیدری، 1343ش/1383 ق( 

ب( مقالـۀ اسـتاد فقیـد سـیدعبدالعزیز طباطبائـی با عنوان »فی رحاب نهج البالغـه )5( نهج البالغة عبر 
القـرون: شـروحه حسـب الترتیـب الزمنـی« در مجلـۀ تراثنـا، سـال 9، ش 2 و 3 )34 و 35(، ربیـع اآلخـر ـ 

رمضان 1414، ص 188-154 

ج( مقدمۀ سعیدرضا علی عسکری بر کتاب النوادر، تألیف ابوالرضا راوندی )قم: دار الحدیث، 1377( 

کتـاب درآمـدی بـه شـناخت نسـخه های نهج البالغـه، نوشـتۀ محمدکاظـم رحمتـی، تهـران: دانشـگاه  د( 
مذاهب اسالمی، 1397ش، صفحات 80 به بعد.

با آنکه نام ابوالرضا راوندی در قیاس با دیگر عالمان مشهور شیعه در این قرن، چون امین االسالم طبرسی، 

ى هـذا السـید اعنـي اباالرضـا وهـو یعـظ فـي المدرسـة، والنـاس یقصدونـه  واقضـا سـنة نتـردد إلـی المدرسـة المجدیـة، إلـی المکتـب وکنـت ار
یستفیدون منه ...«. )عمادالدین االصفهانی الکاتب؛ خریدة القصر وجریدة العصر في ذکر فضالء اهل فارس؛ تحقیق عدنان  یردون إلیه، و و
محمـد آل طعمـه؛ تهـران: نشـر میـراث مکتـوب، 1420ق/ 1378ش، ص ۶7 – 75؛ همـو؛ خریـدة القصر وجریـدة العصر في ذکر فضالء اهل 

اصفهان؛ تحقیق عدنان محمد آل طعمه؛ تهران: نشر میراث مکتوب، 1419ق/ 1377ش، ص 241 و 2۶8 - 2۶9(
یخ طبرستان )تصحیح عباس اقبال آشتیانی، به اهتمام محمد رمضانی،  گزارش صاحب نقض، ابن اسفندیار )م۶30ق( در تار 7 . عالوه بر 
یسـد: »و از کبـار علمـاء و سـادات عـراق ]عجـم[ کـه ادرارات داشـتند ... و خواجـۀ امـام، فقیه آل  ر، 13۶۶، ص 119( می نو تهـران: پدیـدۀ خـاو

محمد، ابوالفضل ]کذا[ الراوندی ...«.
گردان ابوالفتـوح رازی )م55۶ق( بـوده اسـت، اما  8 . فی المثـل هیـچ یـک از محققـان جدیـد و قدیـم اشـاره نکرده انـد کـه ابوالرضـا راونـدی از شـا
ید، به شمارۀ 145 و کتابخانۀ فیض  یال مادر مراجعه به حواشی ابوالرضا راوندی بر کتاب االمالی سیدمرتضی، در دو نسخۀ کتابخانۀ اسکور
اهلل افنـدی اسـتانبول، بـه شـمارۀ 1۶78 )تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابراهیم، قاهره: عیسـی البابي الحلبي وشـرکاه، 1373ق/ 1954م، ج 1، 
کرده اسـت: فی حاشـیتی األصل، ف ]حرف  که وی در ری در درس ابوالفتوح رازی شـرکت داشـته و از او سـماع  ص 358( نشـان می دهد 
یمکـن أن یکـون فی معنی الخبـر وجه آخر، وهو أنه علیه السـالم إنما  »ف« در ایـن چـاپ، اشـاره بـه حواشـی نسـخه فیـض اهلل افنـدی دارد[: »و
شـبه القـرآن بالمأدبـة لمـا اشـتملت علیـه المأدبـة مـن أنـواع األطعمة، مـن الحلو والحامـض والمالح وغیر ذلـك مما ال یکون فـی غیر المآدب، 
ِکتاٍب ُمِبیٍن، وهذا وجه عن الشیخ   ِفي 

َّ
کما قال تعالی: َوال َرْطٍب َوال یاِبٍس ِإال فکذلك القرآن یشتمل علی أنواع من العلوم ال توجد فی غیره، 

ین«. ى رحمه اهلل فی أثناء الدرس، وهو أقرب وأشبه من الوجهین المذکور اإلمام جمال الدین أبی الفتوح الراز
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کمتـر شـنیده می شـود، اثرگـذاری علمـی  ابوالفتـوح رازی، قطب الدیـن راونـدی و حتـی ابـن شهرآشـوب 
کالم، فقـه، حدیـث،  یـج مبانـی علمـی شـیعه در دانش هایـی چـون  گردان فـراوان و ترو ی در تربیـت شـا و
تفسـیر و سـیرۀ نبـوی بسـیار مهـم و قابـل توجـه اسـت. عـالوه بـر تمـام ویژگی هـای مهـم یـک عالـم برجسـته 
شـیعه در قـرن ششـم هجـری، اهمیـت و جایـگاه خـاص ابوالرضـا راونـدی بـه تـالش او در روایـت و انتقـال 
ی در آغـاز خـود و بعدهـا بـا کمک  مهم تریـن آثـار علمـی شـیعه و ادبـی اهـل سـنت بازمی گـردد. از ایـن رو و
گردانش همواره کوشـیده اند به نسـخه های صحیح و اصیل، مانند نهج البالغه، امالی سیدمرتضی،  شـا
صحاح جوهری، الحماسه ابوتمام و مانند آن دست یابند و در استنساخ، روایت و حاشیه نویسی بر آنها 

گونه آثار نیک هویداست.  بکوشند. قوت و تبحر علمی و ادبی او از البه الی حواشی اش بر این 

که خوشـبختانه  فهرست نویسـان و تراجم نگاران قدیم آثار متعددی را برای ابوالرضا راوندی برشـمرده اند 
برخی از آنها در سال های اخیر تحقیق و منتشر شده است. از آن جمله باید از الحماسة ذات الحواشی 
)قـم:  النـوادر، تحقیـق سـعید رضـا علـی عسـکری  البیـت، 1434ق(  آل  )قـم: مؤسسـة  در هفـت جلـد 
دارالحدیـث، 1377ش(، و ضـوء الشـهاب فـی شـرح الشـهاب، تحقیـق مهـدی سـلیمانی آشـتیانی )قم: 
ی به عربی نیز سال ها پیش با تحقیق مرحوم جالل الدین  دارالحدیث، 1397ش( نام برد. دیوان اشعار و
محـدث ارمـوی انتشـار یافتـه بـود: دیوان السـید االمام ضیاءالدیـن ابی الرضا فضل اهلل الحسـنی الراوندی 
القاسـانی، عنـی بتصحیحـه وطبعـه: السـیدجالل الدین االرمـوی المشـتهر بالمحـّدث )تهـران: مطبعـة 
ی و اشـاره بـه نمونه هایـی از نسـخه ها ر.ک بـه: مقالـۀ  المجلـس، 1334ش(. بـرای سـایر آثـار مخطـوط و
سـیدعبدالعزیز الطباطبائـی، »فـی رحـاب نهج البالغـه )5(«، ص 170-176 و مقالـۀ »راونـدی، فضـل اهلل 
بن علی«، نوشتۀ محسن معینی، در دانشنامۀ جهان اسالم، ج 19، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسالمی، 

1393، ص 303-300 .9 

الکافی فی التفسیر
شـیخ  ی  و گرد  شـا اسـت.  نگاشـته  قـرآن  بـر  تفسـیری  او  کـه  گفته انـد  راونـدی  ابوالرضـا  حـال  شـرح  در 
ی تفسـیری داشـته، او  که و منتجب الدین رازی )متوفای بعد از 585ق( در شـرح حال او نوشـته اسـت 
کرده است. عالمۀ حلی )م726ق( در اجازه اش به  آن را دیده و بخشی از آن را بر ابوالرضا راوندی قرائت 

کرده است:  بنی زهره از این اثر با عنوان الکافی فی التفسیر یاد 

کتـاب الکافـی فـی التفسـیر، امـالء السـید اإلمـام ضیاءالدیـن أبی الرضـا فضـل اهلل  ومـن ذلـك 
الحسنی عنی عن والدی، عن السید صفی الدین معد الموسوی عنه.10

9. در فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، جلد 35، ص 834 ذیل نام »راوندی کاشانی، فضل اهلل بن علی« تنها به پنج نسخه از پنج 
اثر راوندی اشاره شده است.

10. مجلسـی، بحاراالنـوار، ج 104، ص 135 و السـید علیخـان بـن احمـد المدنـی الشـیرازی؛ الدرجـات الرفیعـة فـي طبقـات الشـیعة؛ بیـروت: 
مؤسسة الوفاء، 1983، ص 50۶. 
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یر 2: صفحۀ اطالعات نسخۀ 15498    تصو
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در 

یر 1: صفحۀ اطالعات نسخه 4129 در   تصو
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی    
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گونه داشـته و از این نظر مشـابه المصابیح  که این تفسـیر ماهیتی امال  سـخن عالمه حلی نشـان می دهد 
فی تفسـیر القرآن )تألیف ابوالقاسـم وزیر مغربی( اسـت. با این همه ظاهرًا هر دو مفسـر، خود متن نهایی 

»امالءات« خویش را ویراسته اند.

یـت یـا روایـت ایـن تفسـیر مهـم شـیعی نمی یابیـم. مفسـران  بـاری، پـس از عالمـه حلـی دیگـر نشـانی از رؤ
سـده های بعد در دورۀ صفویه چون مولی فتح اهلل کاشـانی، فیض کاشـانی، عروسـی حویزی، سیدهاشم 
بحرانـی و نیـز محدثانـی چـون عالمـه مجلسـی نیـز ظاهـرًا بـه ایـن اثـر هیچ دسترسـی نداشـته و از آن چیزی 
کتـاب را هماننـد بسـیاری از آثـار مهـم شـیعه در قـرون قدیـم  نقـل نکرده انـد. بـا ایـن حسـاب بایـد ایـن 
ازدسـت رفته تلقـی می کردیـم، امـا کشـف نسـخه ای کامـل از ایـن تفسـیر در کتابخانـۀ مجلـس )بـه شـمارۀ 
4129( و نسـخه ای ناقـص از آن در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی )به شـمارۀ 15498(11 خوشـبختانه ما 
را بـه کاشـان قـرن ششـم هجـری، مدرسـۀ مجدیـه و احتمـااًل السـید االمـام ابوالرضـا فضـل اهلل بـن علـی بـن 
ی 32  کـه نسـخۀ آسـتان قدس رضـوی ناقص و تنهـا حاو عبیـداهلل الحسـنی الراونـدی می رسـاند. از آنجـا 
یم، اما در موارد خاص به نسخۀ  برگ است، در این مقاله تنها بر نسخۀ مجلس شورای اسالمی تمرکز دار

آستان قدس ارجاع می دهیم.

کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی را در شـمار قرآن هـا و بـا عنـوان  ی نسـخۀ  4129  شـادروان احمـد منـزو
کـرده و در معرفـی آن بـه توصیـف ظواهـر بسـنده کرده اسـت.12 نسـخه  کالم اهلل مجیـد )تصویـر ش 1( ثبـت 
را کاتبـی بـه نـام محمـد بـن جعفـر بـن بنجیـر در روز دوشـنبه، 8 رمضان سـال 583 هجری قمـری کتابت 
کـرده و نـام و امضـای خـود را در پایـان متـن قـرآن نهـاده اسـت، )تصویـر ش 8( امـا عالوه بر اهمیت نسـخه 
کاتبی شـیعی اهمیت مضاعف آن به سـبب حواشـی تفسـیری اطراف نسـخه  کتابت قرآن به دسـت  در 
که محتوای این حواشی با هیچ یک از تفاسیر شناخته شدۀ شیعه و سّنی تا قرن ششم هجری  است؛ چرا
مطابقـت نـدارد. بـه دلیـل محتـوای شـیعی ایـن حواشـی تفسـیری، مفسـر یقینـًا شـیعه اسـت و بـه سـبب 
خ بـودن نسـخه )رمضـان 583 قمـری(، ایـن تفسـیر شـیعی نمی تواند پیش از مجمـع البیان و صاحب  موّرَ
آن، امین االسـالم طبرسـی )م548ق( تألیف شـده باشـد؛ زیرا در آن صورت نام و نشـانی از آن در مجمع 

یسـی و نیز در حواشـی تفسـیری تفاوت هایی اندک  11. نسـخۀ آسـتان قدس رضوی با وجود شـباهت بسـیار با نسـخۀ مجلس در سـاختار قرآن نو
یسـی با آن دارد: نخسـت متن قرآن در نسـخۀ آسـتان قدس در 14 سـطر و در نسـخۀ مجلس در 13 سـطر نوشـته شـده اسـت.  در شـکل قرآن نو
ین کلمۀ »عشـر«، مشـخص  ل آیه قرار می دهد و افزون بر آن، هر 10 آیه را با کتابت زر

ُ
دیگـر آنکـه نسـخۀ مجلـس در پایـان تمـام آیـات، عالمـت گ

ین در انتهای هر  یا اصطالحًا تعشیر می کند، اما نسخۀ آستان قدس پایان تک تک آیات را نشان نمی دهد و تنها با ترسیم دایره ای بزرگ و زر
کاتب در نسخۀ مجلس بیشتر  کتابت شده، نظم و دقت  کهن  ده آیه تعشیر را نشان می دهد. با آنکه متن قرآن در هر دو نسخه به خط نسخ 

یر شمارۀ 3 تا ۶( از نسخۀ آستان قدس می نماید. )تصاو
12. »شـمارۀ نسـخه: 4129/1، خـط: نسـخ، کاتـب: محمـد بـن جعفـر بـن بنجیـر، تا: دوشـنبه 8 رمضان583ق؛ با تفسـیر برخـی از کلمات میان 
ین نشـان داده شـده است. در  ین و مشـکی آراسـته شـده، فاصلۀ آیه ها با نقشـی زر سـطور، عنوان و نشـان شـنگرف، آغاز هر سـوره با سـرلوح زر
یـن را در 27 فقره  هامـش حاشـیه هایی بسـیار در تفسـیر و تعبیـر واژه هـای قرآنـی بـا نشـانۀ »هــ« دارد. در پایـان نشـانه های قطـع وصـل وقـف و تنو
نشـان داده اسـت. )321ر( سـپس شـماره سـوره ها و آیه ها و شـماره حرف ها یکایک از حرف »الف« تا »یاء« و دعای یوم اسـتفتاح )321پ-

کاغـذ:  یـخ 1195 و 1277 و 1285 در آخـر بـه خـط نسـتعلیق.  325( در آغـاز شـرحی اسـت بـه عربـی دربـاره سـورۀ الفاتحـه بـا یادداشـت تار
سـمرقندی، جلـد: تیمـاج قهـوه ای ضربـی 1۶*20، تعـداد صفحـات: 1پ-320پ، 13سـطر« )احمـد منـزوی؛ فهرسـت نسـخه های خطـی 

کتابخانۀ مجلس شورای ملی؛ جلد 11، تهران، ص 125، 1345(
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البیان یا دیگر آثار تفسـیری قرن ششـم چون متشـابه القرآن )ابن شهرآشـوب( یا آثار تفسـیری قطب الدین 
که این تفسیر در زمانی معاصر با مجمع البیان یا اندک زمانی  راوندی یافت می شد. این بدان معناست 

پس از آن تألیف شده، اما یقینًا متأخر از ربع آخر قرن ششم نبوده است.

در آغاز نسخۀ مجلس شورای اسالمی نشانی از نام مؤلف یا صاحب این آرای تفسیری نمی یابیم. چه بسا 
گذر زمان از بین رفته اسـت. در میانۀ قرن ششـم  در صفحات نخسـت آن اثری از نام مؤلف بوده، اما در 
هجـری تنهـا پنـج تـن را می شناسـیم کـه می تواننـد مصّنـف ایـن تفسـیر بـوده باشـند: امین االسـالم ابوعلی 
فضـل بـن حسـن َطبِرسـی )م548ق(، ابوالفتـوح رازی )م556ق(، قطب الدین راونـدی )م573ق(، ابن 
شهرآشوب )م588ق( و ضیاءالدین ابوالرضا راوندی )زنده در 571ق(. آثار تفسیری مستقل به جامانده 
از چهـار فـرد نخسـت شـباهتی انـدک بـا متـن حواشـی تفسـیری در نسـخۀ 4129 مجلـس شـورای اسـالمی 
دارد، اما در مقابل، شـواهدی بر قرابت این نکات تفسـیری با روحیات علمی ابوالرضا راوندی در نسـخۀ 
مجلـس شـورای اسـالمی و نسـخۀ آسـتان قـدس رضـوی می تـوان یافـت که در ادامـه بدان ها اشـاره خواهم 

کرد.

کتابخانۀ مجلس نشـان می دهد این نسـخۀ قرآن از آغاز به قصد نگارش حواشـی تفسـیری  ظواهر نسـخۀ 
یـک عالـم شـیعی در قـرن ششـم هجـری کتابـت شـده اسـت. چنـان  کـه بیان شـد، نسـخۀ دیگـری عینًا با 
کـه از آن تنها  همیـن ویژگی هـا و بـا همیـن دسـتخط در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی نگهداری می شـود 
کـه  بخش هایـی از سـوره های بقـره، آل عمـران، نسـاء و ممتحنـه باقـی مانـده اسـت. ایـن بـدان معناسـت 
کاتب شمار متعددی )بیش از یک نسخه( از این اثر را به صورت یکسان کتابت و تولید کرده است. من 
که مجدالدین  گرفته  کاشان صورت  کار در مدارسی چون مدرسۀ مجدیه در  حدس می زنم چه بسا این 
یس  ابوالقاسم عبیداهلل بن الفضل بن محمد الکاشانی )م535ق(13 پس از بنای آن تولیت و سمت تدر

در آنجا را به ابوالرضا سیدفضل اهلل راوندی سپرده بود.14 

کتابخانـۀ مجلـس  کتابت شـده در ایـن دوره، نسـخۀ شـمارۀ 4129  دوم آنکـه برخـالف تمامـی قرآن هـای 
ئمی چون شمسه و ترنج  ئم و نشان های رایج در حاشیه ها خالی است. عال شورای اسالمی از عموم عال

یـر شـیعی )دیـوان، ص ۶-13، 52-55، 59-۶1، 19۶-197( و نیـز در رثـای او پـس از  ز 13. ابوالرضـا راونـدی قصایـد متعـددی در مـدح ایـن و
وفاتـش )دیـوان، ص 1۶۶-170( سـروده اسـت. بـه شـمارش شـادروان محـدث ارمـوی 58۶ بیـت از مجمـوع 1915 بیـت ایـن دیـوان راجـع بـه 

مجدالدین ابوالقاسم است. )دیوان، ص 220( )برای شعری از وی در وصف مدرسۀ مجدیه، ر.ک به: دیوان، ص 198(
14. سیدعلیخان بن احمد المدنی الشیرازی، الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة، ص 50۶؛ سیدعبدالعزیز طباطبایی، همان، ص 1۶9. 
کتابت این نسخه از قرآن و تفسیر )ش 4129 در مجلس شورای اسالمی( در همان مدرسۀ مجدیه سامان  ر از واقع نیست که  این حدس دو
یافته باشـد. مقایسـه ای میان این نسـخۀ شـیعی از قرآن با نسـخۀ سـّنی معاصرش، یعنی »قرآن راوندی« )به شـمارۀ 22۶1 در کتابخانۀ آسـتان 
کرده و خواهرزادۀ وی محمد بن علی بن سلیمان الراوندی  کتابت  که آن را احمد بن محمد بن علی الراوندی در سال 58۶  قدس رضوی( 
ر( در سـال 587 تذهیب کرده اسـت، می تواند اطالعاتی سـودمند به نسخه شناسـی قرآنی ما در کاشـان سدۀ ششم و  یسـندۀ راحة الصدو )نو
نیز شباهت ها و تفاوت های کتابت شیعیان و اهل سنت از متن قرآن بیفزاید. گفتنی است محمد بن علی بن سلیمان الراوندی که معتقد 
ر، ص 51( در مواضعی  گردی ما کردندی« )راحة الصدو بود »کسانی که به بالغت معروف بودندی و صوب خراسان بخّط و هنر تفاخر به شا

کرده و ملحدشان خوانده است. کاشان را سخت نکوهش  کتابش )همان، ص 393ـ395( شیعیان ):رافضیان(  از 
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و قندیل در اشـاره به تخمیس و تعشـیر آیات، سـر ُجزءها، ُسـْبع ها، نیم ُسـْبع ها، مواضع َسـجده و مانند 
کتابت این  آن همگی در این نسخه غایب اند. در واقع بخش اعظم برگه ها در اطراف متن قرآن به قصد 
کتابت متن قرآن حواشی تفسیری را  کاتب همزمان یا اندکی پس از  نکات تفسیری خالی رها شده اند و 
در این قسـمت نوشـته اسـت. در حاشـیۀ باالی برگه تنها سـوره و شـمارۀ جزء با رنگ قرمز نوشته شده و در 
جاهای دیگر به شمارۀ حزب نیز اشاره شده است. برگ های باقیمانده از نسخۀ آستان قدس رضوی نیز 
عینـًا همیـن ویژگـی را دارنـد. نمونه هایـی متأخرتـر از ایـن گونه کتابت همزمان قرآن و تفسـیر در سـده های 
یدی طبرستان، ابوالفضل  کتاب اهلل«، تألیف عالم ز هشتم تا دهم هجری، نسخه های متعدد از »تفسیر 
بن شهردویر دیلمی است. در این نمونه ها، مثاًل در نسخه های ش 4028، 12278 و 17982 در کتابخانۀ 
کتابخانۀ ملی ایران،  کتابخانۀ و موزۀ ملک و نسخۀ 8309 در  مجلس شورای اسالمی، نسخۀ ش 277 

کتابت شده است15  به همین صورت متن قرآن در میان برگه و حواشی تفسیری در اطراف برگه 

محتوا و اجزای نسخۀ مجلس
کتابخانۀ مجلس  پیش از ادامۀ بحث مناسـب اسـت به مختصات و جزئیات بیشـتری از نسـخۀ 4129 

ی چند بخش است. کنم. این نسخه حاو شورای اسالمی اشاره 
بخش نخست: متن قرآن در وسط برگه 

بخش دوم: سرسوره های توصیفی در آغاز سوره ها
بخش سوم: ذکر اختالف قرائات در حاشیۀ متن قرآن

بخش چهارم: حواشی تفسیری در اطراف برگه و میان سطور قرآن
بخش پنجم: ملحقات علوم قرآنی، تجویدی و قرائتی در پایان نسخه

تمامی این اجزای پنج گانه هماهنگ و متناسب با یکدیگر تألیف و کتابت شده اند. کاتب در هریک از 
گاه به آن ارجاع می دهد. بخشی از ملحقات پایانی نسخه برای  این بخش ها به پارۀ دیگر اشراف دارد و 
کمک به فهم بهتر متن قرآن و قرائات نسخه و شیوۀ صحیح تالوت آن درج شده است. همچنین مفسر 
کـه در متـن قـرآن در نسـخه کتابـت شـده اسـت16 تفسـیر می کنـد و گاه بـه قرائات  غالبـًا نخسـت قرائتـی را 
ی به جز قرائت ذکرشـده در متن قرآن تمام قرائات مهم  دیگر نیز در حواشـی تفسـیری اش اشـاره می کند. و
گاه در متـن تفسـیر یـا در بخـش قرائـات بـا عباراتـی  دیگـر در میـان قـراء عشـره را در حاشـیه ذکـر می کنـد و 
َجاِمِع«17 به 

ْ
ِل ال ّوَ

َ
اِء ِفی أ ُقـّرَ

ْ
َف ال

َ
َجاِمِع«، یا »َوَقْد َذَکْرُت اْخِتال

ْ
ِل ال ّوَ

َ
ا ِفـی أ

َ
چـون »َوَقـْد َذَکْرُتـُه«، »َقـْد َذَکـْرُت َهذ

15. نسـخه های شـمارۀ 12278 و 17982 در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی بـا همـت و مقدمـۀ سـیدمحمد عمادی حائری چاپ عکسـی 
دة 

ّ
یر دیلمی، نسخه برگردان به قطع اصل از روی نسخه های خطی شمارۀ 12278 )المجل شده است: تفسیر کتاب اهلل، ابوالفضل بن شهردو

دة االخری(، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، با مقدمۀ سیدمحمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز 
ّ
االولی( و 17982 )المجل

کتابخانۀ تخصصی تفسیر و علوم قرآنی )قم(، 2 جلد، 1388ش. اسناد مجلس شورای اسالمی و 
ران متأخر به روایـت حفص از عاصم تغییر  1۶. در ادامـه خواهیـم گفـت کـه قرائـت متـن قـرآن در بسـیاری از مواضـع با اصالح فـرد یا افرادی در دو

ک شده در نسخه پیداست. یافته، اما غالبًا آثار قرائت قبلی پا
ِء« )البقره: 32(، در ص 1: ذیل تفسیر »ألم« 

َ
َنا« )اعراف: 113( و در ص ۶: ذیِل تفسیر »هُؤال

َ
17. برای مثال در ص 173 هنگام ذکر قرائت »آیّنَ ل

)البقره: 1(.
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جاهـای دیگـر از جملـه بخـش آغازیـن نسـخه ارجاع می دهد. این عبارت اخیر نشـان می دهد که نسـخۀ 
کنونـی آن باقـی نمانـده اسـت. اصطـالح  کـه در وضـع  4129 احتمـااًل در اصـل دارای مقدمـه ای نیـز بـوده 

»جامع« در سده های سوم تا ششم هجری غالبًا بر خود مصحف قرآن اطالق می شده است.18

بخش نخسـت نسـخه متن قرآن اسـت که در 13 سـطر به خط نسـخ در وسـط صفحه نوشـته شـده است. 
کامل قرآن از آغاز تا انتها در نسخه باقی مانده است. هر سوره با یک مستطیل مذّهب  خوشبختانه متن 
گل آیه های  گانه نمی شمارد و در انتهای هر آیه،  کاتب بسمله را آیۀ جدا ساده از سورۀ قبل جدا می شود. 
کاتب  که  که چندان از نظم و دقت برخوردار نیسـت. طبیعی اسـت  زرین پنج َپر یا شـش َپر قرار می دهد 
کتابت نکرده اسـت. این امری  کنونی )یعنی حفص از عاصم(  نسـخه متن قرآن را بر اسـاس قرائت رایج 
که متن قرآن به یکی از قرائات  کاماًل رایج در مشرق جهان اسالم دست کم تا میانه های قرن هفتم است 
ِکسـائی یـا به ترکیبی از قرائات مثل اختیار ابوعبید یـا اختیار ابوحاتم کتابت  غیرحفـص، چـون ابوعمـرو، 
کاتبان شـیعه و سـّنی نبوده اسـت.19 کاتـب خود در یکی  می شـده و در ایـن خصـوص هیـچ تفاوتـی میان 
کثـر مـوارد،  کـه در ا َعَشـَرِة« اظهـار می کنـد 

ْ
اِء ال ا َقاُنـوُن َقـَراَءاِت الُقـّرَ

َ
از ملحقـات پایانـی نسـخه بـا عنـوان »َهـذ

کثریت قراء عشـره اسـت )ادامۀ  قرائـت مـورد اتـکا در کتابـت متـن قرآن در این نسـخه، قرائت مورد اتفاق ا
کتابت نشده و روایت  مقاله را ببینید(. با آنکه متن قرآن در این نسخه به روایت حفص از قرائت عاصم 
حفـص غالبـًا همـراه  برخـی از قرائـات دیگـر در حاشـیۀ متـن قـرآن مشـخص شـده اسـت، در قـرون متأخـر 
فـرد یـا افـرادی کوشـیده اند متـن قـرآن را مطابـق با قرائت حفـص کنند. از ایـن رو گاه در برخی مواضع متن 
قرآن مخدوش شده و قرائت حفص در آن اعمال شده است، اما ِاعراب و َنْقط موجود در قرائت پیشین 
نسـخه به طورکامل از میان نرفته اسـت.20 برای فهرسـتی اجمالی از برخی اختالف قرائات در متن نسـخۀ 

18. بـرای مثـال در انتهـای قـرآن منسـوب بـه خـط ابـن  بـّواب )نسـخۀ چسـتربیتی، مـورخ 391ق( چنیـن آمـده اسـت: »و کتب هـذا الجامع علی 
بـن هلـل بمدینـة السـالم سـنة احـدی و تسـعین و ثلثمائـة ...«. همچنیـن ایـن واژه در بسـیاری از نسـخه های کهـن قرآنـی موجـود در کتابخانۀ 
آسـتان قـدس رضـوی در سـده های چهـارم و پنجـم هجـری بـه همیـن معنا بر متن مصحف قرآنی اطالق شـده اسـت. از جمله جـزوات قرآنی 
111223، 11224، 11225 )وقف ابن  سـیمجور در سـال 3۶3 قمری(؛ جزوۀ قرآنی 4403 )وقف ابوالحسـن بن ابی علی بن الشـاه در سـال 401 
قمری(؛ جزوۀ قرآنی 4351 )وقف ام محمد بنت حاتم در سـال 419 قمری(؛ جزوۀ قرآنی 3254 )وقف ابونصر بن ابی الحسـین بن ابی بکر در 
سـال  429  قمـری(؛ جـزوات قرآنـی 3350-33۶3 )وقـف ابونصـر محمـد بـن ابی علـی البزاز در سـال 4۶3 قمری(؛ جزوۀ قرآنـی 33۶4 )وقف 
ابوالحرث حمزه بن حسین بن محمد در سال 4۶7 قمری(؛ جزوۀ قرآنی 1235۶ )وقف ابوعبداهلل محمد بن عمر بن احمد الصیرفی در سال 
راره )حدود 70-150 ق( نشان می دهد که این معنا برای »جامع« در  برد این واژه به همین معنا در روایتی از داستان وفات ُز کار 482 قمری(. 
کاماًل شناخته شده بوده است: »فدعا بالمصحف فقال ... و انی مصدق بما انزلته علیه فی هذا الجامع ...«. )الکّشی، رجال  قرن دوم نیز 
یـخ دار فارسـی: دست نوشـتی فارسـی از احمد بن  الکشـی، ج 1، ص 154. بـرای نمونه هایـی دیگـر ر.ک بـه: کریمی نیـا، »کهن تریـن مکتـوب تار

ابی القاسم َخیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم«، آینۀ میراث، ش ۶1، ص 9-2۶، پاییز و زمستان 139۶(
کتابخانۀ آستان  کنید به نسخه های ش 3224 تا 323۶ در  کتابت شیعی از قرآن در قرون چهارم و پنجم هجری نگاه  19. برای نمونه هایی از 
قدس رضوی، کتابت و وقف ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی )مورخ 421 ق(، نسخه های ش 301۶ تا 3030، وقف حمزه بن محمد 
بن عیسـی العلوی الحسـینی )مورخ 39۶ ق( و نسـخه های ش 3297 تا 3299 وقف ابوجعفر محمد بن موسـی الموسـوی )مورخ 402 ق(. 
تمـام ایـن نسـخه های قرآنـی کتابت شـده یـا وقف شـده از سـوی شـیعیان بـه قرائتـی غیـر از حفـص کتابـت شـده اند و از ایـن نظر  عینًا مشـابه با 

ره اند. کاتبان سّنی در همین دو کتابت 
20 . یـک نمونـه مشـهور دیگـر از قرآن هـای این چنینـی نسـخۀMS. Garrett 38  در دانشـگاه پرینسـُتن )نیوجرسـی، آمریـکا( اسـت کـه در اصـل بـه 
قرائـت ابوعمـرو کتابـت شـده و در قـرون بعـدی متـن آن مطابـق بـا قرائـت حفـص از عاصـم تغییـر یافتـه اسـت. از آقـای مایـکل کوک )دانشـگاه 

یر ببینید: کرد. برای تفصیل مقالۀ یاسر ابراهیم را با مشخصات ز ری  یژگی نسخه را به من یادآو که این و پرینْسُتن( سپاسگزارم 
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4129 مجلس شورای اسالمی، ر.ک به: جدول ش 2 در انتهای مقاله.

متن قرآن در این نسـخه از حیث رسـم و هجای کلمات مطلقًا از رسـم موسـوم به »رسـم عثمانی« تبعیت 
نمی کند؛ یعنی نسخه بر مبنای رسم امالیی یا قیاسی نوشته شده است. این امر در قرآن نویسی ایرانیان 
کاتبان ایرانی و نیز بسـیاری  از اواخر قرن سـوم هجری تا به امروز شـواهد و نمونه های فراوان داشـته اسـت. 
از کاتبـان دیگـر مناطـق جهـان اسـالم چـون عـراق و شـامات و مصـر در قـرون میانـه مکرر از رسـم امالیی یا 
قیاسـی در نگارش کلمات عربی در آیات قرآنی اسـتفاده کرده اند. نسـخۀ 4129 مجلس شـورای اسالمی 
هـم از ایـن حیـث بسـیار طبیعـی می نمایـد. به کارگیـری و نـگارش »الـف« در بسـیاری از کلمـات عربـی بر 
خالف رسم عثمانی یکی از نمودهای این امر است. نمونه های فراوان آن را در رسم کلمات بر وزن فاعل، 
چون عالم، فاسق، خالق، خالد، زاهد و ظالم ، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم را با اثبات »ألف« 
ئکة و ...  می تـوان دیـد. همچنیـن کلمـات پرتکـراری چون آیات، بینات، کتاب، جنات، سـماوات، مال
را بـا اثبـات »ألـف« می تـوان دیـد. کلماتـی چـون الیـل، التـی و الـذان همـواره بـا دو »الم« به صـورت اللیل، 
که بر خالف  ینت نوشته می شوند  تی و اللذان نوشته می شوند. »باءو« و »جاءو« هم با اثبات »الف« ز الال

رسم عثمانی است.

ئمی اختصاری )کوته نوشت( به رنگ قرمز  کارگیری عال کاتب همچنین در هنگام کتابت متن قرآن با به 
در البه الی سـطور قرآن جزئیاتی از مسـائل تجویدی، مواضع وقف و ابتدا و اشـارات نحوی را به خواننده 
که فهرست آنها را در انتهای نسخه با عنوان »معرفة ما فی َمتن القرآن  ئم  ارائه می دهد. برخی از این عال
وعالماتـه علـی حـروف المعجـم« می یابیـم بـه قـرار زیـر اسـت: النفـی والجحـد )ن(، االسـتفهام والتعّجب 
)م(، الشـرط )ط(، الکافـة )ک(، الصلـة )ص(، الخبـر )خ(، اإلضافـة )ض(، الظـرف )ظ(، المبالغـة )غـ(، 
التنوین )×(، الحذف )□(، السکتة )ت(، الواجب )ب(، اإلمالة )\(، الوصل )صـ(، اإلدغام )ّمـ(، الفصل 
)ص(، الوقف )ه(، المراقبة ),،(، الَمّد )̴   (، التشدید )ّ (، التخفیف )خفـ(، ما ال یجوز غیره )الغر(، ما ال 
یجـوز بالهمـز )بالهمـز(، مـا ال یجـوز بالمّد )بالمـّد(، بضّدهما )بالهمز بالمّد(، الهمـزة )ء(، فقس علی هذا 

ما فی القرآن. )تصویر شمارۀ 8(

بخش دوم و متمایز نسخۀ 4129 توضیحات کاتب در معرفی سوره ها با رنگی متفاوت است. در آغاز هر 
سوره کاتِب نسخه مطابق سنتی بسیار کهن توضیحاتی در معرفی سوره می نویسد و در آن به شمار آیات 
)بنـا بـر مکاتـب مختلـف عـد االی( تعـداد کلمات و حروف سـوره اشـاره می کند. سـپس در پایان، روایتی 
گاه خیلی بلند و مفصل است )بین  در فضل قرائت سوره از پیامبر ذکر می کند. این توضیحاِت سرسوره 
یـک تـا یـک و نیم صفحـه( و گاه در اواخـر قـرآن کوتـاه و مختصـر اسـت، اما همه جا و همواره بـا رنگ قرمز و 
در وسـط متـن قـرآن، نـه در حاشـیه صفحـه کتابـت شـده اسـت. از نـکات قابـل توجـه در ایـن توضیحات 

Yasir S. Ibrahim, “Continuity and change in Qurʾānic readings: a study of the Qurʾānic MS. Garrett 38,” Journal of Islamic Studies 19iii 

(2008), pp. 369-390.
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ْیِه َوآِلِه 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
کامل شیعی، یعنی »َصل کرم، صلوات  کاتب همواره هنگام ذکر نام پیامبر ا که  آن است 

کاتب است. َم« را می نویسد و این نخستین قرینه بر تشیع 
َّ
َوَسل

گونـه سرسوره نویسـی دسـت کم از اواخـر قـرن چهـارم هجـری در ایـران و  کـه ایـن  یـک نکتـۀ مهـم آن اسـت 
یـج تحـول و تطـور نیـز یافتـه اسـت. متـن توضیحـات سرسـوره ها در معرفـی  عـراق رایـج بـوده اسـت و به تدر
کاتبـان مختلـف ایـن متـن را در آغـاز هریـک از سـوره ها بـا قلمـی  هریـک از سـوره ها تقریبـًا ثابـت اسـت و 
کتابتی یافته ام، مورخ 402  کنون با این شـیوۀ خاص  که تا  متفاوت می نوشـته اند. قدیمی ترین نسـخه ای 
کتابخانـۀ بریتانیـا )بـه شـمارۀ Or13002( نگهـداری می شـود. نسـخۀ شـمارۀ  کنـون در  هجـری اسـت و ا
خ 416 ق(، نسـخۀ قـرآن شـمارۀ 55 در آسـتان قـدس رضـوی )کتابـت قـرن  3610 در مـوزه ملـی ایـران )مـوّرَ
یـة، حرم علوی در نجف اشـرف  چهـارم یـا پنجـم(، نسـخۀ قـرآن شـمارۀ 575 در المکتبـة الروضـة الحیدر
کاتبان قرون بعدی این سرسوره های مفّصل را  گاه برخی  خ  477( از همین دست قرآن ها هستند.  )موّرَ
خ  کتابخانۀ هدایی افندی )موّرَ در آغاز هر سـوره به فارسـی نوشـته اند؛ برای مثال در نسـخۀ شـمارۀ 20 در 
کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران و نسـخۀ شـمارۀ 1368 در  621 ق(، نسـخۀ میکروفیلم شـمارۀ 3625 در 
کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی )تهران(. تعداد چنین نسـخه های قرآنی در فاصلۀ سـده های چهارم تا 
گانه اسـت. تفـاوت مهم تمامی  یـاد اسـت و تحـوالت آن خـود نیازمند بررسـی جدا هشـتم هجـری بسـیار ز
کاتب نسـخۀ مجلس در عین  که  نسـخه های فوق  با نسـخۀ ش 4129 مجلس شـورای اسـالمی آن اسـت 

کرده است. کامل و شیعی ذکر  رونویسی از این سنت، صلوات آن را به صورت 

در  قـرآن  سـوره های  آغـاز  در  تفصیلـی  سرسوره نویسـی  ایـن  از  متعـددی  نمونه هـای  بررسـی  بـا  نگارنـده 
نسـخه های قرآنـی قـرون چهـارم تـا ششـم بـه ایـن نتیجه رسـیده  اسـت که مجموعـۀ اطالعات ذکرشـده در 
آغـاز هـر سـوره بـه  احتمـال  قـوی از یکی از آثار قرآنی و مفقود ابومسـلم محمد بـن بحر اصفهانی )م324ق( 
گرفتـه شـده اسـت. شـاهد ایـن امـر آن اسـت کـه در تمـام ایـن سرسـوره ها در آغـاز دو سـورۀ نسـاء و شـوری، 
کـه تنها می تواند متعلق به ابومسـلم اصفهانی باشـد. آن  کار  برده اسـت  نویسـندۀ متـن اصلـی تعبیـری بـه 
أِویِل«/ »َوَقْد َبیْنُت  ِتِه ِفی َجاِمِع الّتَ عبارت با کمی تفاوت در نسخه ها چنین است: »َقْد َذَکْرَنا َسَبَب ِقّصَ
ی ایـن عبـارت )به  کـه قدیمی تریـن نسـخۀ شناسایی شـده و حـاو یـِل«. از آنجـا  أِو ا ِفـی َجاِمـِع الّتَ

َ
َشـْرَح َهـذ

کتابت شـده و عبارت »جامع التأویل« در  کتابخانۀ بریتانیا( در سـال 402 هجری  شـمارۀ Or13002 در 
که  این زمان تنها و تنها بر تفسـیر ابومسـلم اصفهانی اطالق می شـده اسـت، این نتیجه به دسـت می آید 
کاتبان این نسخه های کهن قرآنی متن سرسوره های خود را از کتاب و نوشتۀ ابومسلم اخذ کرده  و در این 

دو موضع، متن آن را ویرایش نکرده اند.21 

کـه بـه صـورت  کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی حاشـیه های منظمـی اسـت  بخـش سـوم نسـخۀ 4129 
سـتونی عمـودی در کنـار متـن قـرآن بـه ذکـر اختـالف قرائـات قرآنـی اختصاص یافته اسـت. کاتب نسـخۀ 

کنم. 21. امیدوارم بتوانم به زودی در مقاله ای مستقل این شواهد را همراه نمونه های متعدد از نسخه های قرآنی بررسی و ارائه 
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4129 مجلـس شـورای اسـالمی در سـتونی منظـم در حاشـیۀ متـن قـرآن بـا اسـتفاده از حـروف اختصـاری 
کامل و دقیقی از  ی در پایان نسخه فهرست  قرمزرنگ به مهم ترین موارد اختالف قرائت اشاره می کند. و
کاتبان و قّراء قرآن در سده های  که خود نظامی شناخته شده برای  این حروف اختصاری را بیان می کند 
کتابـت قرائـات مختلـف در  پنجـم و ششـم هجـری بـوده اسـت. بـرای نمونه هایـی دیگـر از همیـن سـبک 
حاشـیه قرآن هـای قدیـم نـگاه کنیـد بـه: نسـخۀ قـرآن ش 3610 در مـوزۀ ملـی ایـران )مـورخ 416ق(، نسـخۀ 
کتابخانۀ  کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی )مورخ 597ق(، نسخۀ قرآن ش 2261 در  قرآن ش 11297 در 
کتابـت احمـد بـن محمـد بـن علـی الراونـدی )مـورخ  آسـتان قـدس رضـوی، معـروف بـه »قـرآن راونـدی«، 
586ق( و یـک نمونـۀ نسـبتًا متأخـر بـه شـمارۀ 22481 در مـوزۀ ملـی ایـران، کتابـت احمـد بـن عبـداهلل بـن 
کاتـب نسـخۀ 4129 مجلـس شـورای اسـالمی در  کـه  احمـد الجزیـری الزبیـدی )مـورخ 1003ق(. چنـان 
کـرده، ایـن نظـام عالمت گـذاری اختصـاری  انتهـای نسـخه و بخـش ملحقـات آن )بـرگ 325ب( اشـاره 

یان این قراء به شرح زیر است: برای ارجاع به هر یک از قراء عشره و نیز برای اشاره به هریک از راو

ِعـَراِق َوُرَواُتُهـْم َرِحَمُهـُم اهلُل ِبااِلْقِتَصـاِر ِمـْن 
ْ
ـاِم َوال

َ
ِحَجـاِز َوالّش

ْ
ْهـُل ال

َ
َعَشـَرِة، َوُهـْم أ

ْ
اِء ال ا َقاُنـوُن َقـَراَءاِت الُقـّرَ

َ
َهـذ

ُه 
َ
َجاِمـِع َمـا َقـَرأ

ْ
ْکَثـُر َمـا ِفـی ال

َ
ًة َواِحـَدًة، َوأ ـِف ِفیَهـا َمـّرَ

َ
ُمْخَتل

ْ
َکِلَمـاِت ال

ْ
ـی ُحـُروٍف ِمْنَهـا َوِذْکـُر ال

َ
ْسـَماِئِهْم َعل

َ
أ

وِفیُق. ی الّتَ
َ
ْکَثُرُهْم، َوِباهلِل  َتَعال

َ
أ

ْوَراِق َوُرَواِتِهْم َرِحَمُهُم اهلُل.
َ ْ
ْطَراِف ال

َ
ی أ

َ
َعَشَرِة َعل

ْ
اِء ال ُقّرَ

ْ
َساِمی ال

َ
ِذْکُر َتْرَجَمِة أ

ناِفع: )ع( وروایه ورش: )ش( وقالون: )ن( واسمعیل: )ل( والمسّیبی: )مس(

یه البّزی: )بز( والقواس: )س( وابن فلیح: )ح( ابن کثیر: )ر( وراو

یه العجمی: )می( والتغلبی: )یی( وهشام: )شا( واالخفش: )فش( ابن عامر: )مر( وراو

ابوعمرو: )و( وروایه الیزیدی: )د( وشجاع: )ج(

یه ابوبکر: )کر( وحفص: )ص( عاصم: )م( وراو

د: )خال(
ّ

ف: )خف( وخال
َ
یه سلیم: )یم( وله رواة، منهم َخل حمزة: )ه( وراو

یه ابوالحرث: )ث( وابوعمرو: )بو( وقتیبة: )به( وُنَصر: )نص( الِکسائی: )ی( وراو

ابوجعفر: )فر( من طریق واحد

یس: )یس( و روح: )ح( یعقوب: )ب( وروایه رو

ف: )ف( من طریق واحد
َ
َخل

َعَشَرُة َوُرَواُتُهْم َرِحَمُهُم اهلُل.
ْ
اُء ال ُقّرَ

ْ
ِء ال

َ
َعَشَرِة. َفَهُؤال

ْ
َباِقیَن ِمَن ال

ْ
َمُة ال

َ
ق: َعال
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ی قرائت به ترتیب الفبایی در جدول شـماره 1 نمایش  ئم اختصاری فوق در اشـاره به 28 قاری و راو عال
داده شده اند:

جدول شمارۀ 1: اختصارات مربوط به اسامی قراء عشره و راویانشان

ح: روحج: شجاعث: ابوالحرثبه: قتیبةبو: ابوعمروبز: البّزیب: یعقوب

رشس: القواسر: ابن کثیرد: الیزیدیخال: خاّلدخف: خلف شا: هشامش:و

ق: الباقون من فش: االخفشفر: ابوجعفرف: خلفع: نافعص: حفص
کر: ابوبکرالعشرة

نص: ُنَصرن:  قالونمی: العجمیمس: المسّیبیمر: ابن عامرم: عاصمل: اسمعیل

یسح: ابن فلیحی: الِکسائیه: حمزهو: ابوعمرو یی: التغلبییم: سلیمیس: رو

اطـراف  در  تفسـیری  حواشـی  می آیـد،  شـمار  بـه   4129 نسـخۀ  قسـمت  اصلی تریـن  کـه  چهـارم  بخـش 
یـاد و انبوه  و در برخـی دیگر اندک  برگه هاسـت. ایـن حواشـی یکدسـت نیسـتند؛ در برخـی برگه هـا بسـیار ز
کلمه در میان سـطور نوشـته شـده و در آن به معنای لغوی  گاه هم به اختصار در حد یکی دو  و ُتنک اند. 
یا اصطالحی برای یک واژۀ قرآنی بسنده شده است. با توجه به مشابهت تام و تمام حواشی این نسخه 
کاتـب، ایـن مجموعـه حواشـی تفسـیری  بـا نسـخۀ شـمارۀ 15498 آسـتان قـدس رضـوی بـه نظـر می رسـد 
کتابـت  کـرده اسـت؛ یعنـی ایـن حواشـی امـالی مسـتقیم مفسـر و  را بادقـت از منبعـی مسـتقل رونویسـی 

کاتب نیستند.  لحظه ای 

محتوای تفسیر
سـبک و محتـوای ایـن تفسـیر شـیعی اسـت و قطعـًا از مفسـری شـیعی صـادر شـده اسـت. مفسـر در تمـام 
کالم اسـالمی برداشـت شـیعی را ارائـه می دهـد. از جملـه در  آیـات مرتبـط بـا مباحـث اختالفـی در فقـه و 
موضوعاتـی چـون نـکاح متعـه، خمـس و انفـال، تقیـه، شـفاعت، عصمـت انبیـا و ائمه)علیهـم السـالم(، 
آن.  ماننـد  و  السـالم(  امیرالمؤمنین)علیـه  امامـت  خداونـد،  تجسـیم  موهـم  صفـات  خداونـد،  یـت  رؤ
همچنین تقریبًا تمام روایات اسباب نزول آیات مربوط به امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان)علیهم السالم( 

یان و منابع اهل سنت ذکر می کند. را به طورکامل و غالبًا با استناد به راو

با آنکه سـبک تفسـیری مفسـر به مکتب شـیخ طوسی، سیدمرتضی و امین االسالم طبرسی بسیار نزدیک 
است، اما رونویسی یا تلخیص از هیچ یک از آثار این سه تن نیست. همچنین متن آن شباهت به دیگر 
یـس، امین االسـالم طبرسـی،  آثـار تفسـیری اجتهـادی شـیعه و پیـروان سـبک شـیخ طوسـی، چـون ابـن ادر
ابوالفتوح رازی، قطب الدین راوندی، ابن شهرآشـوب و ... ندارد.22 محتوای تفسـیری اثر عمدتًا مشـتمل 

یخ  یژگی های مکتب تفسیری شیخ طوسی و پیروان وی ر.ک به: کریمی نیا »چهار پارادایم تفسیری شیعه: مقدمه ای در تار 22 . در خصوص و
یخی قرآن و حدیث، ش 50، پاییز و زمستان 1390، ص 19۶-172. کریم«، مطالعات تار تفسیر شیعی بر قرآن 
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اسـت بـر ذکـر شـأن نـزول آیـات، شـرح آیات مربوط به سـیره، توضیحات لغـوی و ادبـی، توضیحات فقهی 
و کالمـی دربـارۀ آیـات و اشـاره بـه  جزئیاتـی از اختـالف قرائـت در آیـه و تبییـن معنـای آن. ایـن توضیحات 
کلمات  و جمالت آن آیه محدود می شود؛ یعنی  تفسیری تنها به برخی آیات و در هر آیه، تنها به برخی از 
کریم و پرداختن به حل تمام جزئیات را نداشته است. کلمات و آیات قرآن  مفسر قصد تفسیر تک تک 

گردان مکتـب  ـذ نـزد ابوعلـی الطوسـی، از شـا گرد طبرسـی بـوده و بـه واسـطۀ تلّمُ بـا اینکـه مفسـر خـود شـا
ف آن، 

َ
کلی مجمع البیان و َسل تفسیری شیخ طوسی نیز به شمار می آید و حتی می توان گفت از الگوی 

ی تلخیص کنندۀ دو تفسـیر التبیان و  کار خود به هیـچ رو التبیـان فـی تفسـیر القـرآن اثـر پذیرفتـه اسـت، در 
ی متفاوت از مجمع البیان است. همچنین  مجمع البیان نیست. شکل ورود و خروج مباحث در اثر و
کـه نشـان می دهـد مسـتقیمًا از خـود آثـار معتزلـه یـا تألیفاتـی غیـر  ی نقل قول هایـی از برخـی معتزلـه دارد  و
کـرده اسـت.23 مـرور مواضـع مختلـف ایـن تفسـیر نشـان می دهـد  از التبیـان و مجمـع البیـان اسـتفاده 
ی از  کوتـاه بـه جامـع البیـان طبـری، و ی اسـت24 و به جـز چنـد ارجـاع  توضیحـات مفسـر عمومـًا از خـود و
متـن هیـچ تفسـیر مشـهور و متعارفـی از متقدمـان شـیعه و سـّنی و معاصـران خـود، ماننـد تفاسـیر عیاشـی 
کم جشـمی، الکشـاف  و علـی بـن ابراهیـم قمـی، التبیـان طوسـی، الکشـف والبیـان ثعلبی، التهذیب حا
گاه  زمخشری و مجمع البیان طبرسی استفادۀ مستقیم نکرده و از ایشان نام هم نبرده است. با این همه 

شباهت هایی میان جمالت آن با التبیان و مجمع البیان دیده می شود.25 

ْیـِه َوآِلـِه ـ را می نویسـد و بـرای 
َ
ـی اهلُل َعل

َّ
کامـل شـیعی ـ َصل مفسـر همـواره بعـد از ذکـر نـام پیامبـر، صلـوات 

سـایر ائمـه و حضـرت فاطمـه علیهـم السـالم نیـز به طریق شـیعی دعا می کند. حتـی در جایی برای جعفر 
ی  یـد بـن علـی تعبیـر علیهمـا السـالم مـی آورد. و بـن ابیطالـب تعبیـر علیـه السـالم و در دو موضـع بـرای ز
تقریبـًا همه جـا از امـام علی)علیـه السـالم( بـا عنـوان مطلـق امیرالمؤمنین)علیـه السـالم( )48 بـار در برابـر 
20 بار علی)علیه السـالم( یاد می کند. در سـه موضع از امام صادق)علیه السـالم( با تعبیر ابوعبداهلل یاد 
می کند و در جاهای دیگر )16 جا( الصادق)علیه السالم( می گوید. همچنین در دو جا از امام باقر)علیه 
السـالم( بـا تعبیـر ابوجعفـر نـام می بـرد و در سـایر مواضـع )19 جـا( الباقر)علیـه السـالم( می گویـد. از سـوی 
کار  ی بـا احتـرام از تمامـی صحابـه یـاد می کنـد و پـس از ذکـر نـام ایشـان، تعبیـر رضـی اهلل عنهـم بـه  دیگـر و

َجَماَعِة آَیٌة. 
ْ
 ِلل

ُ
َجَماَعُة؛ ُیَقال

ْ
اِني: ال َباِهَرُة، َوالّثَ

ْ
َعاَلَمُة ال

ْ
َحُدُهَما ال

َ
ی َمْعَنَیْیِن: أ

َ
یسد: »َواآلَیُة َعل 23. مثاًل در آغاز تفسیر در معنای کلمۀ »آیه« می نو

ْنَعَم 
َ
ُه ِبِه ُشْکرًا ِلَما أ َدُه ِبَشْيٍء َیُخّصُ ْن َیَتَعّبَ

َ
ی أ

َ
 اهلَل َتَعال

َ
ل

َ
ُه: »َرّبِ اْجَعْل ِلي آَیًة« ]مریم: 10[ َسأ

ُ
ِعَباَدُة. َوَقول

ْ
یَمُة َوال َعِز

ْ
ُبوُمْسِلِم ْبِن َبْحٍر: اآلَیُة: ال

َ
 أ

َ
َوَقال

ِد«. این عبارت منسوب به ابومسلم را در جایی نیافته ایم.
َ
َول

ْ
ْیِه ِمَن ال

َ
َعل

24 . مـراد ایـن نیسـت کـه ایـن آراء تفسـیری را در سـایر آثـار تفسـیری قدیمی تـر نمی تـوان یافـت. در اینجـا منظـورم ایـن اسـت کـه اقـوال و جمالت 
یس که به روشـنی تلخیصی از  یسـی یـا تلخیـص مسـتقیم یـک اثر تفسـیری دیگر نیسـت، به عکـِس مختصر التبیان، اثـر ابن ادر ایـن تفسـیر رونو
یسی و بسط التبیان شیخ طوسی همراه اضافات  یادی بازنو التبیان فی تفسیر القرآن است و به عکِس تفسیر مجمع البیان که تا حد بسیار ز

و دسته بندی های تازه است.
25. در تفسـیر )آل عمـران: 180( در بـرگ 39رو عباراتـی دربـارۀ قرائـت دارد کـه در قیـاس بـا مجمـع البیان تفاوت آن دو کاماًل مشـخص می شـود. 
یه اش در این گونه مباحث کالمی هیچ رّد و طعنی بر آن وارد نمی کند، اما  همچنین داستان غرانیق را به تفصیل نقل می کند، اما بر خالف رو

داستان غرانیق در مجمع البیان به کلی مردود شمرده شده است. )ادامه را ببینید(
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می بـرد، مثـل: ابوبکـر رضـوان اهلل علیـه در ذیـل آیـۀ غـار )نیـز در 145رو(؛ ابی بکر و الصحابـه رضی اهلل عنهم 
)62پشت(؛ و هم قوم من الصحابة رضی اهلل عنهم )65رو(؛ عمار بن یاسر رضی اهلل عنه )149رو(؛ عثمان 
بن مظعون و عبداهلل بن مسعود و عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهم )65رو(؛ سلمان الفارسی رضی اهلل عنه 

)148پشت(؛ ابن عباس رضی اهلل عنه )158رو(.

از اقـوال مفسـران متقـدم در میـان صحابـه و تابعیـن نـام ابوبکـر 2بـار، عثمـان بـن عفان 1بار، ابن مسـعود 11 
بار، عائشة، 5 بار، ابن  عباس 121 بار، انس بن مالک 1بار، مجاهد 7 بار، حسن بصری 19 بار، السدی، 6 
َکعب ُقَرظی و عطاء هرکدام 1 بار در متن تفسیر آمده  ک 3 بار، ابن  ُجَریج و َشعبی و محّمد بن  بار، ضحا
اسـت. نـام مفسـران بعـدی چـون فـراء 9 بـار، ابوُعبید 2بـار، ابوُعبیدة 2 بـار، طبری و ابن  جریـر 4 بار، زجاج 
17 بار و لغویان و ادیبانی چون سـیبویه 9 بار، خلیل بن احمد، 3 بار، مفّضل بن سـلمة 2 بار، ابوعثمان 
د 11 بـار آمـده اسـت. ذکـر نـام فقیهـان بسـیار انـدک  مازنـی 2 بـار، ابوبکـر سـراج و ابوعلـی فارسـی 1 بـار و مبـّرَ
کدام 5 بار محدود می شود. نام هیچ فقیه یا مفسر شیعه ای در  است و تنها به نام ابوحنیفه و شافعی هر 
یاد است: ابوبکر اصم )1 بار(، بلخی  تفسیر نیامده است، اما ذکر اسامی متکلمان معتزلی در آن نسبتًا ز
)2 بار، 1 بار: ابوالقاسم(، ابومسلم اصفهانی )10 بار(، ابوعلی الجّبائی )7 بار(، عبدالجبار همدانی )1 بار( 
کالمی یا  که غالبًا نامشـان برای ذکر نکته ای  ّمانی )4 بار( افرادی هسـتند  و ابوالحسـن علی بن عیسـی الّرُ
لغـوی در تفسـیر ذکـر می شـود و ایـن امـر نیز نشـان از وابسـتگی مفسـر )ابوالرضـا راوندی( به جریـان کالمی و 

تفسیری سیدمرتضی و شیخ طوسی دارد.

مفسـر بـه طـور معمـول بـه توضیحـات فقهـی در خصـوص آیـات االحـکام توجـه دارد، امـا برجسـته نبـودن 
کـه مؤلف آن، قطب الدین راونـدی )م573ق( دیگر عالم  »آیـات االحـکام« در ایـن تفسـیر نشـان می دهد 
راوندی معاصر با ابوالرضا راوندی نمی تواند باشد. به عالوه بررسی توضیحات فقهی ذیل آیات االحکام 
کـه ایـن دو متـن  در ایـن تفسـیر بـا بخش هـای متناظـر در فقـه القـرآن قطب الدیـن راونـدی نشـان می دهـد 
شـباهت های جزئی اندکی دارند. همچنین اثر دیگری به نام خالصة التفاسـیر را به قطب الدین راوندی 
کتابخانۀ مرحوم آیت اهلل  نسبت داده اند26 که نسخه ای از جلد دوم آن به شمارۀ 11917، در 352 برگ در 
کتابـت شـده اسـت و محتـوای  مرعشـی نجفـی موجـود اسـت. ایـن نسـخه بـه  احتمـال  قـوی در قـرن دهـم 
تفسیری آن شباهت های کلی با نسخۀ 4129 مجلس دارد، اما تفاوت های آن نیز بسیار است. با بررسی 
کتابخانۀ مجلس نمی تواند  که نسـخۀ  گرفت  قسـمت های مختلف این دو اثر می توان به سـادگی نتیجه 
کتابخانـۀ آیـت اهلل مرعشـی از  نسـبتی بـا خالصـة التفاسـیر قطب الدیـن راونـدی داشـته باشـد. در نسـخۀ 
خالصة التفاسـیر، همه جا »صلی اهلل علیه و سـلم« برای پیامبر، »رضی اهلل عنهم« برای صحابه و »علیه 
کم وبیـش یافـت  السـالم« بـرای امیرالمؤمنیـن آمـده اسـت. بـا آنکـه در آن، نقـل اقـوال صحابـه و تابعیـن 
یـاد اسـت، از صادقین)علیهمـا السـالم( ذکـر صریـح و نقـل  می شـود و توجـه بـه قرائـات قرآنـی نیـز نسـبتًا ز

2۶. منتجب الدیـن رازی )فهرسـت، ص ۶8( دو عنـوان تفسـیری بـه نام هـای خالصـة التفاسـیر در ده مجلـد و تفسـیر القـرآن در دو مجلـد را بـه 
وی نسبت می دهد.
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روایتـی نیافتـم. همچنیـن جسـتجو در تفسـیر بـرای یافتـن نـام و نشـان و قولـی از معتزلـه مـا را بـه نتیجـه ای 
نرساند. 

دغدغه های متکلمانه
چند نکتۀ دیگر در حواشی تفسیری نسخۀ کتابخانۀ مجلس هست که ما را به ابوالرضا راوندی نزدیک تر 
کـه یـادآور ُانـس ابوالرضـا  می کنـد: نخسـت عالقـۀ مفسـر بـه نهج البالغـه و ذکـر نکاتـی در ایـن خصـوص 
ی به لغت  ی در شرح نویسی بر نهج البالغه است.27 دوم اهتمام خاص و راوندی با نهج البالغه و تقّدم و
کتابش  ی به عربی، حواشـی اش بر امالی سـیدمرتضی و نیز از دیگر  که از دیوان اشـعار و و نحو و اشـتقاق 
کالمی در آیات قرآن اسـت.  الحماسـة ذات الحواشـی نیز برمی آید و سـوم توجه فراوان او به تمامی نکات 
که مفسر ما تقریبًا تمام آیات موهم لغزش انبیا را همانند سیدمرتضی  گفت  در خصوص نکتۀ سوم باید 
یت  تأویـل می کنـد و بـا شـدت تمـام از عصمـت همه جانبـۀ ایشـان دفـاع می کنـد. تمـام آیات مرتبـط با رؤ
و تجسـم خداونـد را بـا توضیحـات مفصـل کالمـی تأویـل می کنـد و در ابطـال ادلۀ مخالفان از اهل سـنت 

کنیم. کالمی را در این تفسیر مرور  کنون مناسب است برخی از مهم ترین مباحث  می کوشد. ا

ل الهی هدایت و اضال
تقریبًا تمام آیاتی که در آنها از مشیت یا خواست خداوند در هدایت و اضالل بندگان سخن گفته شده، 
ی بـه ایـن منظـور و برای حل مشـکل جبـر و اختیار  در تفسـیر راونـدی بـا تذکـری متکلمانـه همـراه اسـت. و
مکـرر از تعبیـر »لطـف عـام و لطف خاص« اسـتفاده می کند. هدایـت خداوند را لطف خاص خداوند به 
کـه از لطـف عـام خداونـد و هدایـت عـام او بهـره برده انـد و در مقابـل اضـالل الهـی را بـه  مؤمنانـی می دانـد 
کـه از قبول هدایت و لطـف عام الهی  کافـران از هدایـت خـاص الهـی می شـمارد؛ چرا معنـای محرومیـت 

سرباز زده اند.28 نمونه های زیر در تفسیر راوندی از این قبیل است:

 َیْقُصُر َعْن 
َ

ْظَهَر ِفیِهْم َما ال
َ
ی َقْد أ

َ
ه َتَعال ّنَ

َ
ی أ

َ
ـاَلُم، َعل ْیِه الّسَ

َ
ِبّيِ َعل ا ِمْن َبَرَکِة الّنَ

َ
 هذ

ُّ
یسـد: »َوُکل 27. برای مثال ذیل تفسـیر آیۀ 93 سـورۀ اسـراء می نو

ـاَلُم«. تـا ایـن زمـان هیـچ  ْیـِه الّسَ
َ
ُمْؤِمِنیـَن َعل

ْ
ِمیِرال

َ
ـاَلُم َوِذْکُرَهـا ِفـي َبْعـِض ُخَطـِب أ ْیـِه الّسَ

َ
ِبـّيِ َعل ـی الّنَ

َ
ِتـي َجـاَءْت ِإل

َّ
ـَجَرِة ال ـوُه َکالّشَ

ُ
ـْم َیْقَبل

َ
َذِلـَك َفل

کـرده باشـد. اسـتاد فقیـد  کـه در تفسـیر خـود بـه خطبه هـای امـام علی)علیـه السـالم( در نهج البالغـه اسـتناد  مفسـر شـیعی را نمی شناسـیم 
که عالوه بر اشـراف و تسـلط ابوالرضا راوندی بر نهج البالغه و روایت و اجازۀ  سـیدعبدالعزیز طباطبایی )همان، ص 1۶0( نشـان داده اسـت 

آن وی را باید نخستین شارح و محّشی نهج البالغه دانست.
گونۀ متفاوت رخ داده است.  کم به سه  کالمی دست  28 تفکیک اصطالحی »لطف خاص« از »لطف عام« در ادوار مختلف 

برد را در آثار کالمی عالمۀ  نخست: لطف عام = لطف دائمی و همیشگی = امامت / لطف خاص= لطف موقتی و مقطعی = نبوت. این کار
حلـی )مثـاًل در دو عبـارِت »اإلمامـة لطـف عـام والنبـوة لطـف خـاص « یـا » مـن خالف اإلسـالم ینکـر النبوة وهـي لطف خـاص والناصب ینکر 

اإلمامة وهي لطف عام «( می توان یافت.
برد را در عبارِت »ففوات  دوم: لطـف عـام = لطـف عمومـی و شـامل همـۀ مـردم / لطـف خاص= لطف خصوصی و خاص بعض افراد. ایـن کار
إن کان اللطف الخاص بوجوده ومعرفته وترقبه حاصال ألولیائه« )إشارة  اللطف العام بظهوره متمکنا ال یعدو إثمه من سببها وأحوج إلیها، و

السبق إلی معرفة الحق، نوشتۀ عالءالدین ابوالحسن علی بن حسن بن ابوالمجد حلبی در قرن ششم، ص ۶4( می توان یافت.
برد  یژه و توفیـق مختص به بعضی افراد. ایـن نوع کار سـوم )کـه در اینجـا مـراد ماسـت(: لطـف عـام = هدایـت عمومـی / لطف خـاص: هدایت و
کالمی و تفسـیری پیش از قرن ششـم، نمونه آن را نمی یابیم. تنها نمونه مشـابۀ  یادی دارد، اما در سـایر متون  برد بسـیار ز کار در تفسـیر راوندی 
روح الجنـان )ج 1، ص 99(، اثـر ابوالفتـوح رازی، اسـتاد فضـل اهلل راونـدی یافته ایـم کـه آن را عینـًا در  قـرن ششـمی را در تفسـیر روض الجنـان و
یادت الطاف باشد که خداى تعالی با مؤمنان کند در اداى طاعات و اجتناب مقّبحات، که آن با کافران  اینجا نقل می کنم: »دگر به معنی ز
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. َخاّصِ
ْ
طِف ال

ُّ
ُه ِبالل ی: َیُخّصُ

َ
الف( »َواهلُل یْهِدی َمْن یَشاُء«، )البقرة: 213( أ

ْطـَف 
ُّ
ی: َمـْن یْهـِدِه اهلُل اْهَتـَدى، َوَمـْن َحَبـَس َعْنـُه الل

َ
ُمْهَتـِدی«، )النعـام: 178( أ

ْ
ُهـَو ال

َ
ب( »َمـْن یْهـِد اهلُل ف

. )نیز در المائدة، 67( َعاّمَ
ْ
ْطَف ال

ُّ
ُه َضیَع الل

َ
ّن

َ
 َوَخِسَر ِل

َ
َخاّصَ َضّل

ْ
ال

ُکْفَر َواْخَتـاَرُه َحَبَس اهلُل َعْنَه 
ْ
َراَد ال

َ
ُکْفِر، َفـِإَذا أ

ْ
ـُه«، )النعـام: 39( َوَذِلـَك َبْعـد اْخِتیـاِر ال

ْ
ج( »َمـْن یَشـِإ اهلُل یْضِلل

ُه اهلُل.
َّ
َعاّمَ َفیِضل

ْ
ْطَف ال

ُّ
ْبَطَل الل

َ
ُه أ

َ
ّن

َ
ْطَف الَخاّصَ ِل

ُّ
الل

ـُه 
َ
ّن
َ
َمْعَنـی أ

ْ
ْن یُکـوَن ال

َ
یْحَتِمـُل أ ـُق ِبـ»َنْطَبـُع«؛ َو

َّ
 یَتَعل

َ
َنٌف َوال

ْ
ٌم ُمْسـَتأ

َ
َکال  یْسـَمُعوَن«، )النعـام: 100( 

َ
ُهـْم ل

َ
د( »ف

. ْطَف الَخاّصَ
ُّ
ل

ْ
ْبِع؛ یْعِنی یْمَنُعُهُم ال ًة ِللّطَ

َّ
یُکوُن یْسَمُعوَن ِعل  یْسَمُعوَن َو

َ
ُهْم ال

َ
ّن
َ
وِبِهْم أ

ُ
ی ُقل

َ
ی َطَبَع َعل

َ
َتَعال

تنزیه النبیاء و عصمت پیامبران
یخی  کالمی و تار راوندی تقریبًا هیچ لغزشی را بر انبیای الهی روا نمی دارد و با جدیت در تبیین و توجیه 
کبیـره معصوم انـد. بلعـم باعـورا را نبـی  ایـن دسـته از آیـات می کوشـد. رسـوالن، انبیـا و امامـان از صغیـره و 
کشتن قبطی به دست موسی را حق قبطی می داند،  که نبی نمی تواند از نبوت خلع شود.  نمی داند؛ چرا
جز آنکه موسی او را زودتر از زمان معهود اجلش به قتل رسانده است. خطاب آیات نخست سورۀ عبس 
ی عظیم است و نمی تواند عبوس بوده باشد. در آیات نخست  را از پیامبر منصرف می داند؛ زیرا ُخلق و
ْنِبـَك« حـذف مضـاف رخ داده اسـت. 

َ
ـَك اهلُل« و در آیـۀ 55 سـورۀ غافـر: »َواْسـَتْغِفْر ِلذ

َ
سـورۀ فتـح: »ِلیْغِفـَر ل

که دیدگاه راوندی در خصوص تنزیة االنبیاء نشان می دهد در ادامه بیان می کنم: برخی از این موارد را 

 
َ

ُمَحال
ْ
َمْعُصوِمیَن ال

ْ
ی ُرُسـِلی ال

َ
ُعوا َعل

َ
 َتّد

َ
ْم َتْحُضُروا َذِلَك َفال

َ
ُکْم ل

َ
ی: ِإّن

َ
ُکنُتْم ُشـَهَداء«، )البقرة: 132( أ ْم 

َ
»أ

ِم.
َ

ْسال ِ
ْ

 ِباإل
َّ

ْصَرانیَة َفِإّنِی َما َبَعْثُتُهْم إال یُهوِدیَة َوالّنَ
ْ
یِهُم ال

َ
 َتنُسُبوا ِإل

َ
َوال

ـْم یَقـْع ِمْنـُه  ِمـْن 
َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
َمـا ِقیـَل ِل

َ
ِإّن ُح، َو

َ
ـال  الّصَ

َّ
ْنِبیـاِء ِإال

َ ْ
 یُجـوُز ِفـی ال

َ
اِلِحیـَن« )آل عمـران: 46( ال »َوِمـَن الّصَ

ِة  ُبّوَ َح َقْد یْظَهُر َقْبَل الّنُ
َ

ال  الّصَ
َ

ّن
َ
ُف َذِلَك. وِقیَل: ِل

َ
َحُه ِخال

َ
ُل َصال

َّ
 َیَتَخل

َ
ُه ال

َ
ّن

َ
ِلَك ِل

َ
ِتِهْم َذْنٌب َفُخّصَ ِبذ

َ
ُجْمل

ِة.  ُبّوَ ِسیِس ِللّنُ
ْ
أ َکالّتَ َفیُکوُن 

وَنُه َعن اهلِل  ْنِبیـاِء ِفیَما یَؤّدُ
َ ْ
ی ال

َ
ْسـیاِن َعل  یُجوُز الّنِ

َ
ـیَطاُن«، )النعام: 68( ال

َ
َك الّش ـا یْنِسـیّنَ ِإّمَ ـی: »َو

َ
ـُه َتَعال

ُ
َوَقْول

یِهـُم 
َ
 َذِلـَك َسـْهٌو ـ َفَغیـُر ُمْنَکـٍر َعل

ُ
یِهـْم ـ َوُکّل

َ
یْغَشـی َعل َکاُنـوا یَناُمـوَن َو ِإَذا  ـا ِسـَوى َذِلـَك َفَجاِئـٌز؛ َو ّمَ

َ
ـی، َفأ

َ
َتَعال

ْرَت، 
َ

ّک
َ

ْکِذیِب، ُثـّمَ َتذ َخاِئِضیَن ِفی اآلیـاِت ِبالّتَ
ْ
َسـِة ال

َ
ْهـی َعـْن ُمَجال ِإْن َنِسـیَت الّنَ ْسـیاُن؛ َوَمْعَنـی اآلیـِة: َو الّنِ

ـُه ِمـْن ِفْعِلـِه 
َ
ّن
َ
ـْهُو َفَکأ َوْسَوَسـِة یَقـُع الّسَ

ْ
ـُه یَوْسـِوُس َوَعِقیـَب ال

َ
ّن

َ
ـیَطاِن ِل

َ
ـی الّش

َ
َحـاِل؛ َوَنَسـَبُه َذِلـَك ِإل

ْ
َفُقـْم ِفـی ال

ی َفاِعِل َسَبِبِه. 
َ
ِفْعُل یَضاُف ِإل

ْ
َوال

 ِفْرَعوَن َبْعَد َذِلَك؛ 
َ

َخاِلَط آل
ُ
ـْن« أ

َ
ُمَحاَفَظِة »َفل

ْ
« )القصص: 17( ِمَن ال ـّیَ

َ
ْنَعْمـَت َعل

َ
« موسـی »َرّبِ ِبَمـا أ

َ
»َقـال

کافران نشـاید  ید: َیْهِدي َمْن َیشـاُء ... یعنی آن لطف خاّص اسـت با مؤمنان خواهد که کند، چه با  نتوان کردن، و آن هر کجاسـت که می گو
کرد. ری  یس را به من یادآو که نکته های این پانو که ایشان را لطف نباشد.« سپاسگزارم از دوست دانشمند، حمید عطائی نظری  کردن، 
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َفاُء ِفـی َجَواِبِه ِفـی َقْوِلِه 
ْ
ِلـَك َجـاَءِت ال

َ
ـْرِط َفِلذ

َ
« َمْعَنـی الّش ـّیَ

َ
ْنَعْمـَت َعل

َ
ـُه: »ِبَمـا أ

ُ
ُمِعیـُن، َوِفـی َقْول

ْ
ِهیـُر: ال

َ
َوالّظ

ُکـوَن َظِهیـرًا 
َ
 أ

َ
ْن ال

َ
ْقِسـُم ِبِنْعَمِتـَك أ

ُ
ی: أ

َ
َبـاَء َقَسـٌم؛ أ

ْ
 ال

َ
ْنَعْمـَت، َوِقیـَل: ِإّن

َ
ْقِدیـُر: ِإْن أ ُکـوَن«، َوالّتَ

َ
ـْن أ

َ
ـی: »َفل

َ
َتَعال

 :
ُ

: َرّبِ اْغِفْر ِلی، یُقول
َ

ِلَك َقال
َ

ِقْبِطی َفِلذ
ْ
ی ِفی َقْتِل ال

َ
ْول

َ ْ
ْن یُکوَن ُموَسی َقْد َتَرَك َما ُهَو ال

َ
یُجوُز أ ُمْجِرِمیَن، َو

ْ
ِلل

ُه َذِلَك، 
َ
ُه َغَفَر اهلُل ل

َ
ا َقَتل ّمَ

َ
ُه ِفیَما َبْعُد، َفل ِکّنَ

ٰ
ُمورًا ِبَقْتِلِه ل

ْ
َکاَن َمأ ُه 

َ
ّن

َ
ِخیِر َقْتِلِه ِل

ْ
َواَب ِفی َتأ

َ
یُت َنْفِسی الّث ِإّنِی َقّوَ

ُه َصِغیَرًة. 
ُ
ُم یُکوُن َقْتل

َ
ال یِهُم الّسَ

َ
ْنِبیاِء َعل

َ ْ
ی ال

َ
َغاِئَر َعل ُز الّصَ َوِعْنَد َمْن یَجّوِ

 
َ

ّن
َ
ْنِقَطـاِع ِل ِ

ْ
ْمـرًا ِباال

َ
ْن یُکـوَن أ

َ
یُجـوُز أ ُمَضـاُف، َو

ْ
ِتـَك َفُحـِذَف ال ّمَ

ُ
ُنـوِب أ

ُ
ی ِلذ

َ
ْنِبـَك« )غافـر: 55( أ

َ
»َواْسـَتْغِفْر ِلذ

ْنِقَطاِع. ِ
ْ

َمْعُصوِم یُکوُن ِبَمْعَنی اال
ْ
ْسِتْغَفاُر ِمَن ال ِ

ْ
ُم، َواال

َ
ال یِه الّسَ

َ
ِبی َعل ِخَطاَب ِللّنَ

ْ
ال

؛ َوِقیَل:  َبا إْبَراِهیَم ِإْسُمُه َتاَرُح؛ َوِقیَل: آَزُر إْسُم َذّمٍ
َ
 أ

َ
ّن

َ
اُبوَن أ ّسَ  یخَتِلُف الّنَ

َ
 ِإْبَراِهیُم«، )النعام: 74( ال

َ
ِإْذ َقال »َو

ِب 
َ

ْصـال
َ
ِنـی اهلُل ِمـْن أ

َ
: َنَقل

ُ
ُم یُقـول

َ
ـال یـِه الّسَ

َ
ِبـی َعل  الّنَ

َ
ّن

َ
ـَواُب ِل ا ُهـَو الّصَ

َ
ٌب َوَهـذ

َ
َعـّمَ أ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ـُه، ِل ِبیـِه َعّمَ

َ
َعَنـی ِبأ

َجاِهِلیِة. 
ْ
ْسِنی ِبَدَنِس ال ْم یَدّنِ

َ
اِهَراِت َول ْرَحاِم الّطَ

َ
ی أ

َ
الَطاِهِریَن ِإل

َم ِمْنَها َوَما 
َ

ِتَك َمـا َتَقّد ّمَ
ُ
َك اهلُل ُذُنوَب أ

َ
ی: ِلیْغِفـَر ل

َ
َر«، )الفتح: 2( أ

َ
ّخ

َ
َم ِمـْن ذنبـَك َوَمـا َتأ

َ
ـَك اهلُل َمـا َتَقـّد

َ
»ِلیْغِفـَر ل

َحُه  ی َوُتَسـّبِ
َ
َك ِلَتْشـُکَر اهلَل َتَعال

َ
ُم َمْعَنـاُه َفَتْحَنا ل

َّ
َقْریـَة«، )یوسـف: 82( َوالال

ْ
 ال

ْ
ل

َ
: »َواْسـأ

َ
َکَمـا َقـال ا 

َ
ـَر، َوَهـذ

َ
ّخ

َ
َتأ

یْنُصَرُهْم. یْهِدیُهْم َو یِهْم َو
َ
ْعَمَة َعل یِتّمَ الّنِ ِتَك َو ّمَ

ُ
َفیْغِفَر ِل

َما  ّبَ ُم ُر
َ

ال یِه الّسَ
َ
ِبی َعل  الّنَ

َ
ّن

َ
ی أ

َ
َمْعَنی َعل

ْ
یَس ال

َ
ُم، َول

َ
ال یِه الّسَ

َ
ِبی َعل ِخَطاُب ِللّنَ

ْ
َك َتاِرٌك«، )هود: 12( ال

َّ
َعل

َ
ل

َ
»ف

ُجُل ِلَغیِرِه   الّرَ
ُ

َکَما یُقـول  
َ

َعّل
َ
َکِلَمِة ل ْهی ِباْسـِتْعَماِل  ُم َواِرٌد َموِرَد الّنَ

َ
َکال

ْ
ِغـِه، َبـِل ال

َ
ِمـَر ِبِإْبال

ُ
ُغُهـْم َبْعـَض َمـا أ ِ

ّ
 یَبل

َ
ال

َر .  یَقّصِ
َ

ّن ال
َ
ی أ

َ
ُه َعل

َ
 ل

ٌ
 ِفیِه َبْل ُهَو َحّث

ُ
ُه یُشّك

َ
ّن
َ
ی أ

َ
َمْعَنی َعل

ْ
یَس ال

َ
ُر، َول َك ُتَقّصِ

َّ
َعل

َ
َمَرُه ِبَشیٍء: ل

َ
َوَقَد أ

َم 
َّ
ْن یَتَعل

َ
یُد أ یِه َوآِلِه َوَکاَن َضِریرًا یِر

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبی َصل ی الّنَ

َ
ّمِ َمْکُتوٍم َجاَء ِإل

ُ
 اْبَن أ

َ
»َعَبَس«، )عبس: 1( ِقیَل: ِإّن

ْعَرَض َعِن اْبِن 
َ
ِم، َفأ

َ
ْسـال ِ

ْ
َبُهْم ِفی اإل یَرّغِ یٍش َو ُم یَناِجی َبْعَض َصَناِدیَد ُقَر

َ
ـال یِه الّسَ

َ
ُقْرآِن، َوَکاَن َعل

ْ
َشـیئًا ِمَن ال

ـُه: 
َ
 ل

ُ
یُقـول ْعـَراِض، َوَکیـَف َو ِ

ْ
ـی َواإل ِ

ّ
َول َعُبـوِس َوالّتَ

ْ
ُسـوِل ِبال ا َفاِسـٌد ِلِذْکـِر الّرَ

َ
ـی، َوَهـذ

َ
ّمِ َمْکُتـوٍم، َفَعاَتَبـُه اهلُل َتَعال

ُ
أ

«؟ )آل عمران: 159( 
ً
ّظا

َ
ُکْنَت ف ْو 

َ
: »َول

َ
یُقول ٍق َعِظیٍم«، )القلم: 4( َو

ُ
َعلی ُخل

َ
َك ل

َ
»ِإّن

 َمْن یقدُر، 
ُ

َکَما یُقول ی«  ِبّ ا َر
َ

 »َهـذ
َ

ْهَرَة، َفَقال َى الّزُ
َ
ُه َرأ

َ
ّن
َ
َکْوَکًبـا«، )النعـام: 76( ُذِکـَر أ ى 

َ
یـُل َرأ

َّ
یـِه الل

َ
ـا َجـّنَ َعل ّمَ

َ
ل

َ
»ف

 یْنَبِغی 
َ

ّبَ ال  الّرَ
َ

ّن
َ
ِفِلیَن« ِل

ْ
ِحّبُ ال

ُ
 أ

َ
: »ل

َ
َفُل َوَتِغیُب، َقال

ْ
َکْوَکـَب َتأ

ْ
ى ال

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
ِل َتْکِلیِفـِه، َفل ّوَ

َ
َوَکاَن َذِلـَك ِعْنـَد أ

ا ُتْشِرُکوَن«.  ی َبِرى ٌء ِمّمَ : »ِإّنِ
َ

َن، َقال
َ

ا َتیّق ّمَ
َ
ْمِس؛ َفل

َ
َقَمِر َوالّش

ْ
ِلَك ِفی ال

َ
َهَب، َوَکذ

ْ
یذ یُجیَء َو  َو

َ
ْن یُزول

َ
أ

َفْضـِل 
ْ
ِبی ال

َ
َمیـِة ْبـِن أ

ُ
ـُه َخـاّصٌ ِفـی أ

َ
ّن
َ
ـاِر، َوُذِکـَر أ

َ
ُکّف

ْ
ـُه َعـاٌم ِلَجِمیـِع ال

َ
ّن
َ
یِهـْم«، )العـراف: 175( ُذِکـَر أ

َ
»َواْتـُل َعل

اَس  ُر الّنَ َجاِهِلیِة یَبّشِ
ْ
ُه َتْوِحیٌد َوُزْهٌد، َوَکاَن ِفی ال

َّ
ُکل  ِشْعَرُه 

َ
ّن

َ
ُبُه، ِل

ْ
ِذی ِقیَل ِفیِه: آَمَن ِشْعُرُه َوَکَفَر َقل

َّ
َقِفی ال

َ
الّث

َعِم ْبِن َباُعوَراَء 
ْ
ُه ِفـی َبل

َ
ّن
َ
َکُر أ

ْ
ـْم یْؤِمْن ِبِه؛ َوَما یذ

َ
ی َحَسـَدُه َول

َ
ـا َبَعَثُه اهلُل َتَعال ّمَ

َ
َعـَرِب، َفل

ْ
ـُه َسـیْبَعُث َنِبـی ِمـَن ال

َ
ّن
َ
ِبأ

ْم یْنَسِلْخ. 
َ
ِة، َوَحاَشاٌه ِمْن َذِلَك، ول ُبّوَ  یْنَسِلُخ ِمَن الّنُ

َ
ِبی ال  الّنَ

َ
ّن

َ
ِة ُهَو َحْشٌو، ِل ُبّوَ َخ ِمَن الّنُ

َ
ُه َنِبی اْنَسل

َ
ّن
َ
َوأ
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قصۀ غرانیق
که مفسـر ما داسـتان غرانیق را هنگام تفسـیر آیۀ 21 سـورۀ نجم  کنون شـگفت می نماید  با مرور موارد باال ا
ذکر می کند، اما هیچ نقد و رّدی بر آن نمی نویسـد. این از شـگفتی های تفسـیر شـیعه اسـت که پیش تر نیز 
ی داده  در اوایل سدۀ پنجم هجری در المصابیح فی تفسیر القرآن تألیف وزیر مغربی متوفای 418 ق رو

است.29 عبارت راوندی در تفسیر آیۀ 21 سورۀ نجم چنین است: 

ی َقْوِلِه 
َ
ا َوَصـَل ِإل ّمَ

َ
یِه، َفل

َ
َة یْسـَتِمُعوَن ِإل

َ
ْهـُل َمّک

َ
ْجـِم« َوأ  »َوالّنَ

ُ
َکاَن یْقـَرأ یـِه َوآِلـِه 

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
 َرُسـول

َ
ِقیـَل: ِإّن

ی 
َ
َقی َعل

ْ
ل

َ
 ِقْسـَمٌة ِضیَزى« َفَجـاَء ِإْبِلیُس َوأ

ً
َك ِإذا

ْ
: »ِتل

َ
ْن یُقول

َ
نَثـی«، َفـَکاَن یْنَبِغی أ

ُ ْ
ـُه ال

َ
َکـُر َول

َّ
ُکـْم الذ

َ
ل
َ
ـی: »أ

َ
َتَعال

 
ُ

َقْول
ْ
ا َجـَرى ال ّمَ

َ
ی َوَشـَفاَعُتُهْم ُتْرَجی، َفل

َ
ُعل

ْ
َغَراِنیـُق ال

ْ
ـَك ال

ْ
یـِه َوآِلـِه: ِتل

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ْمِنیـِة َرُسـوِل اهلِل َصل

ُ
ِلَسـاِنِه ِفـی أ

ُه 
َ
َوِلیـَد ْبَن ُمَغیـَرَة َفِإّن

ْ
 ال

َّ
ـَة َسـَجُدوا َعْن آِخِرِهـْم ِإال

َ
ْهـُل َمّک

َ
یـِه َوآِلـِه َوَسـِمَعُه أ

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـی ِلَسـاِن َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
َعل

 
َ

ّن
َ
ْنیا أ

ُ
َخَبُر ِفـی الّد

ْ
ی َجِبیِنِه، َفَشـاَع ال

َ
ـَراِب َوَوَضَعـُه َعل  َقِلیـاًل ِمـَن الّتُ

َ
َخـذ

َ
ـُجوِد َفأ ـی الّسُ

َ
 یْقـِدُر َعل

َ
َکاَن َشـیخًا ال

ی، َوَتَرَك ِقَراَءَة 
َ
ینًا َخاِئفًا ِمَن اهلِل َتَعال ی َبیِتِه َحِز

َ
ُم ِإل

َ
ال یِه الّسَ

َ
 اهلِل َعل

ُ
ٍد، َوَرَجَع َرُسول وا ِدیَن ُمَحّمَ

ُ
َخذ

َ
َة أ

َ
ْهَل َمّک

َ
أ

َنا ِمْن َقْبِلَك 
ْ
ْرَسـل

َ
ِر، َفَجـاَء ِجْبریُل ِبَهِذِه اآلیِة: »َوَما أ

ْ
ُعذ

ْ
 ال

َ
َوْحی َوَقُبول

ْ
َبیـِت یْنَتِظـُر ال

ْ
ـَس ِفـی ال

َ
ـوَرَة َوَجل َهـِذِه الّسُ

ُم ِبَهِذِه اآلیِة.
َ

ال یِه الّسَ
َ
 َعل

ُ
ُسول ْمِنیِتِه«، )الحج: 52( َفَفِرَح الّرَ

ُ
یَطاُن ِفی أ

َ
َقی الّش

ْ
ل
َ
ی أ  ِإَذا َتَمّنَ

َّ
 َنِبّیٍ ِإل

َ
ِمْن َرُسوٍل َول

 شـگفتی ایـن عبـارات هنـگام مقایسـه بـا سـایر تفاسـیر شـیعه در قـرن ششـم هجـری چـون مجمع البیـان، 
طبرسی، ج 7، ص 144-146، ذیل الحج،52 و روض الجنان، ابوالفتوح رازی، ج 13، ص 347-344 

بیشتر می شود.

علم الهی
کریـم دربارۀ آن  موضـوع حـدوث علـم الهـی نیـز از مواردی اسـت که مفسـران در تفسـیر برخـی از آیات قرآن 
کـه عموم شـیعیان و معتزله ایـن امر را دربارۀ ذات خداونـد نمی پذیرند.  اختالف نظـر دارنـد. روشـن اسـت 
کـه سـخن از عالم شـدن  ـَم اهلُل« 

َ
بنابرایـن مفسـر مـا می کوشـد آیاتـی را بـا تعابیـری چـون »َعِلـَم اهلُل« و »ِلَیْعل

کـه معنـای حـدوث در علـم الهـی ندهـد.30  کنـد  خداونـد در حـوادث عـادی می گوینـد، بـه نحـوی تفسـیر 
نمونه های زیر از این دست تفاسیر است: 

ُمُهْم  ُمـُه اهلُل ِمـْن ِنیاِتِهـْم َفیَعّظِ
َ
ِبـی َمـا یْعل ـَم الّنَ

َ
ی: ِلیْعل

َ
َکـی، أ ُم ِبَمْعَنـی 

َّ
»َوِلیْبَتِلـَی اهلُل«، )آل عمـران: 154( الـال

َها،   َعْن َشْتِمِهْم َوَشْتِم آِلَهِتِهْم َوَذّمِ
َ

َکّف
ْ
وُه ال

ُ
ل

َ
َیْفِتُنوَنَك« )اإلسراء: 73( چنین است: »َکاُنوا َسأ

َ
َکاُدوا ل ِإْن  یر مغربی در تفسیر آیۀ »َو ز 29. عبارت و

َکْعَبِة ُسـوَرَة 
ْ
ّنَ ِإْبِلیـَس َتـاَل ِعْنَد ال

َ
َواِقـِدّيُ َوَغْیـُرُه: أ

ْ
َرَوی ال ـْم یْقَبـْل ... َو

َ
ْیـِه َوآِلـِه ل

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـُه َصل ّنَ

َ
 أ

َّ
ُغـوَن ِبَهـا َغَرَضُهـْم، ِإال

ُ
َکاَنـْت ِفْتَنـًة َیْبل

َ
ـْو َقِبـَل، ل

َ
َفل

َراُدوا 
َ
یَن، َوأ ِر ْیِه َوآِلِه َمْسـُرو

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبي َصل ی الّنَ

َ
ِلَك، َوَجاُءوا ِإل

َ
یٌش ِبذ ْت ُقَر ُتْرَجی«، َفُسـّرَ

َ
ّنَ َشـَفاَعَتُهْم ل

َ
ُعاَل، َوأ

ْ
َغَراِنیُق ال

ْ
َك ال

ْ
َزاَد ِفیَها »ِتل ْجِم َو الّنَ

َراُدوَهـا ِبِه«. )المصابیح في تفسـیر القرآن، نسـخۀ 
َ
ِتـي أ

َّ
ِفْتَنـُة ال

ْ
ـَك ال

ْ
َکِلَمَتْیـِن ِمـَن الُقـْرآِن َفَعِصَمـُه اهلُل. َفِتل

ْ
ّنَ ال

َ
َقـْوِل ِإیَهاَمـُه أ

ْ
ُدوُه ِمـَن ال ِبَکْثـَرِة َمـا َرّدَ

مکتبة االزهریة، ش 92917، برگ 219ب(.
30. برای یک نمونۀ دیگر از عملکرد مترجمی معتزلی به نام ابوالفخر زعفرانی هنگام ترجمۀ قرآن به فارسـی در ری در سـدۀ ششـم هجری ر.ک 
یـخ دار و حاوی ترجمۀ فارسـی«؛  خ 54۶ هجـری در ری: کهن تریـن نسـخۀ قرآنـی کامـل، تار بـه: مرتضـی کریمی نیـا، »قـرآن مترَجـم زعفرانـی مـوّرَ

ترجمان وحی مبین، سال 23، ش 2، شمارۀ پیاپی 4۶، پاییز و زمستان 1398.
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ی َقْدِر ِنیاِتِهْم. 
َ
َعل

َم 
َ
یْعل ُمْؤِمِنیـَن ِعْنـَد ُوُجوِد َما یْحـُدُث ِمْنُهْم َو

ْ
ـی ال

َ
ـَم اهلُل َتَعال

َ
ی: ِلیْعل

َ
ُمْؤِمِنیـَن«، )آل عمـران: 166( أ

ْ
ـَم ال

َ
»َوِلیْعل

یِه َوآِلِه. 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
بی َصل ُم الّنَ

َ
ُمَناِفِقیَن، َوِقیَل: ِلیْعل

ْ
ال

ِبِهْم. 
ْ

ُمُه ِمْن ِصْدِقِهْم َوِکذ
َ
َکاَن یْعل َمّنَ اهلُل ُوُقوَع َما 

َ
یْعل

َ
ی: ل

َ
ِذیَن َصَدُقوا«، )العنکبوت: 3( أ

َّ
َمّنَ اهلُل ال

َ
یْعل

َ
ل

َ
»ف

اما از همه جالب تر جایی است که راوندی دست به تبیینی فلسفی می زند و همانند متکلمان فیلسوف 
متأخر در رفع این شبهه می کوشد: 

َکَمـا ُهـَو ِبـِه،  ـیِء یُکـوُن 
َ

ـَم ِبالّش
ْ
ِعل

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ـْم ِجَهاَدُکـْم َمْوُجـودًا ِل

َ
ـا یْعل ّمَ

َ
ی: ل

َ
ـْم اهلُل«، )آل عمـران: 142( أ

َ
ـا یْعل ّمَ

َ
»َول

ُه َمْوُجوٌد.31
َ
ّن
َ
ٌم ِبأ

ْ
َمْوُجوِد  ـ ِمْن َحیُث ُهَو َمْوُجوٌد ـ ِعل

ْ
ُم ِبال

ْ
ِعل

ْ
ُه َمَعُدوٌم، َوال

َ
ّن
َ
ٌم ِبأ

ْ
َمْعُدوِم ِعل

ْ
ُم ِبال

ْ
ِعل

ْ
َفال

بداء
ی با بداء موافق نیست و آن را دربارۀ خداوند  توضیحات مفسر در دو موضع از تفسیرش نشان می دهد و
جایز نمی داند. مقایسۀ این عبارات با نمونه های مشابه در مجمع البیان )ج 1، ص 238؛ ج 4، ص 28( 
نشـان می دهد که این دسـته از مفسـران شـیعه بداء به معنای لغوی آن را دربارۀ خداوند جایز نمی دانند؛ 

چون این امر مستلزم جهل است.

« )ق: 29(  َدّىَ
َ
 ل

ُ
َقْول

ْ
 ال

ُ
ل

َ
ی: »َما یَبّد

َ
 َتَعال

َ
َکَما َقال  َتْغییَر ِلَقْوِلِه 

َ
ی: ال

َ
 َتْبِدیلَ ِلَکِلَماِت اهلِل«، )یونس: 64( أ

َ
»ل

َکِلَماِت اهلِل. َحدًا َتْبِدیُل 
َ
 یْمِکُن أ

َ
َمْعَنی ال

ْ
ْن یُکوَن ال

َ
یُجوُز أ َبَداُء، َو

ْ
یِه ال

َ
 یُجوُز َعل

َ
ُه ال

َ
ّن
َ
أ

ی: 
َ
ْخَرى، ... أ

ُ
َناَها ِبأ

ْ
ل

َ
 َوَبّد

ُ
َحال

ْ
ی َما اْقَتَضِت ال

َ
ی: َنَسْخَنا آیًة َعل

َ
َنا آیًة َمَکاَن آیٍة«، )النحل: 101( أ

ْ
ل

َ
ِإَذا َبّد »َو

 یُجوُز 
َ

ُه ال
َ
ّن

َ
َما ُنِسـَخ ِل

َ
َکاَن ِمْن ِعْنِد اهلِل ل ـْو 

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َکاِذٌب ِل ْنـَت ُمْفَتٍر 

َ
َمـا أ

َ
ـُد ِإّن ـوا: یـا ُمَحّمَ

ُ
َصیْرَنـا آیـًة َمـَکاَن آیـٍة، َقال

ْسُخ. َحُة َفاْقَتَضِت الّنَ
َ
َمْصل

ْ
َما َتَغیَرِت ال ّبَ ُه ُر

َ
ّن
َ
ُموا أ

َ
ْم یْعل

َ
َبَداُء، َول

ْ
یِه ال

َ
َعل

کالم شیعه را می پذیرد:  ی ظاهرًا »بداء« به معنای اصطالحی در  که و در مقابل، نمونۀ زیر نشان می دهد 
ُمُه 

ْ
ِإْن َسَبَق َقَضاُؤُه َوِعل ی َو

َ
 اهلَل َتَعال

َ
ّن

َ
ی أ

َ
یِهْم؛ َوِفیِه َدِلیٌل َعل

َ
َباَرْکَنا َعل

َ
َقوا«، )النعام: 96( ل

َ
ُهْم »آَمُنوا َواّت

َ
ّن
َ
ْو أ

َ
َول

ُحوا، 
ُ
ُهـْم ِإْن َصل

َ
ّن
َ
ی أ

َ
ی َعل

َ
ـُم اهلِل َتَعال

ْ
یُکـوُن ِعل َخیـَر، َو

ْ
ِك ال

َ
َهـال

ْ
ُهـُم اهلُل ِبال

َ
ل

َ
ُحـوا َبّد

ُ
ُهـْم ِإَذا َصل

َ
ِك، َفِإّن

َ
َهـال

ْ
ِلَقـْوٍم ِبال

َك.
َ

َهال
ْ
َرّدَ َعْنُهُم ال

نفی تجسیم الهی
گونه تجسیم و شبهۀ آن را از ذات خدا نفی می کند. راوندی هم   که مفسر متکلم شیعی هر  روشن است 

کـه اصطـالح و   ناشـی از انـس مفسـر بـا نهج البالغـه اسـت. دو نمونـۀ دیگـر از جمـالت وی 
ً

31. از نظـر مـن چنیـن زبـان فیلسـوفانه ای احتمـاال
ُهْم 

َ
 اهلُل ل

َ
َعّد

َ
وِر. ب( »أ َما ِهَي ِعَباَرٌة َعْن ِفْقَداِن الّنُ اٍت، ِإّنَ

َ
ْیَسْت ِبذ

َ
َمَة ل

ْ
ل

ُ
ل فلسفی در آنها به چشم می خورد اینهایند: الف( َوِقیَل: ِإّنَ الّظ استدال

ًة. 
َ

ِة ُمَعّد َجّنَ
ْ
، َوُقُصوُر ال

ٌ
َمْعُدوِم ُمَعّد

ْ
 ِلل

ُ
 ُیَقال

َ
ُه ال ّنَ

َ
َة َمْوُجوَدٌة أِل َجّنَ

ْ
ّنَ ال

َ
ی أ

َ
 َعل

ٌ
ل

َ
ْنَهاُر«، َوِفي اآلَیِة اْسُتْدال

َ ْ
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األ َجّنَ
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دسـتان خداونـد را بـه نعمـت او، چشـم خـدا را بـه محافظـت الهـی، اسـتوای بر عـرش را بـه آفرینش عرش، 
آمـدن خـدا در روز قیامـت را بـه ظهـور آیـات او و نظـر بـه سـوی او را بـه معنـای انتظـار ثـواب الهـی تفسـیر و 

تأویل می کند. 

 ِبِهم، 
َ

ی: َنسُبوُه إلی الُبْخِل؛ وذلَك لَجدٍب َحّل
َ
ٌة«، )المائدة: 64( أ

َ
ول

ُ
یُهوُد یُد اهلِل َمْغل

ْ
ِت ال

َ
ی: »َوَقال

َ
ُه َتَعال

ُ
َقْول

یَك  ّبَ
َ
َکَقوِلـَك: ل ْثِنیـُة ِلَتْحِقیِقَها  ی: ِنْعَمُتـُه، َوالّتَ

َ
ِعُنـوا« »َبـْل یـَداُه« أ

ُ
یِدیِهـْم َول

َ
ـْت أ

َّ
: »ُغل

َ
یِهـم، َفَقـال

َ
ُثـّمَ َدَعـا َعل

َوَسعَدیَك.

ُه َوِبُمَراَعاِتَنا.
َ
َك َول

َ
ْعیِنَنا«: )هود: 37( ِبِحْفِظَنا ل

َ
»ِبأ

ـَمَواِت  ُك الّسَ
ْ
َعْرُش ُمل

ْ
َعْرَش، ِقیَل: ال

ْ
َق ال

َ
ـَمَواِت ُثّمَ َخل َق الّسَ

َ
ی: َخل

َ
َعْرِش«، )الرعد: 2( أ

ْ
ی ال

َ
»ُثّمَ اْسـَتَوى َعل

َعْرِش: َعاَذ ِبُقْدَرِتِه. 
ْ
ی ال

َ
 ُمَناِزٌع، َوِقیَل: اْسـَتَوى َعل

َ
ُه ُمَغاِلٌب َوال

َ
ْم یُکْن ل

َ
ی، َفل

َ
ی: اْسـَتْول

َ
ْرِض، َواْسـَتَوى، أ

َ ْ
َوال

 
ُ

ا َقْول
َ

 َعْنُه ِبْدَعـٌة، َهذ
ُ

ـَؤال یَماُن ِبِه َواِجٌب، َوالّسُ ِ
ْ

ـٌة، َواإل
َ
ِکیِفیـُة َمْجُهول

ْ
ـوٌم، َوال

ُ
ِة: ااِلْسـِتَواُء َمْعل ـّنَ ْهـُل الّسُ

َ
 أ

َ
َوَقـال

ا َنُعوُذ ِباهلِل  ِمْنُه.
َ

، َوَهذ َس َواْسَتَقّرَ
َ
 اآلَخُروَن: اْسَتَوى: َجل

َ
َماُء ِمْنُهْم. َوَقال

َ
ُعل

ْ
ال

َقاِئُل: ِإّنِی 
ْ
 ال

َ
َعَرِب َمْعُروٌف، یُقول

ْ
ِم ال

َ
َکال ا ِفی 

َ
ی: یْنَتِظُروَن َثَواَب اهلِل، َوَهذ

َ
َها َناِظَرٌة«، )القیامة: 23( أ ّبِ ی َر

َ
»ِإل

ْنَتِظُر َمْعُروَفَك.
َ
ی: أ

َ
یَك أ

َ
ْنُظُر ِإل

َ
أ

ِئَکُة.
َ

َمال
ْ
َفِت ال

َ
ِئُل آیاِتِه َوَصّف

َ
ی: َظَهَرْت َدال

َ
«، )الفجر: 22( أ

ً
 َصّفا

ً
ُك َصّفا

َ
َمل

ْ
َك َوال ّبُ »َوَجاَء َر

نفی رویت الهی
این موضوع نیز همواره از مواضع مهم اختالف میان مفسـران و متکلمان اهل سـنت، معتزله و شـیعیان 
یـت عینـی بـه خداونـد را  گونـه معنـای نظـر و رؤ کـه مفسـر مـا در ایـن موضـوع هـر  بـوده اسـت. روشـن اسـت 

منتفی می شمارد. 

 یُکوُن. 
َ

ُه ال
َ
ّن
َ
یِة ِبَما َعِلَم أ ْؤ ّرُ

ْ
َسْوَف َتَراِنی«، )العراف: 143( َتْعِلیٌق ِلل

َ
ِإِن اْسَتَقّرَ َمَکاَنُه ف

َ
ی: »ف

َ
ُه َتَعال

ُ
َوَقْول

ی َوْجِه 
َ
َظـُر ِإل یاَدُة: الّنَ : الّزِ

َ
ُه َقـال

َ
ّن
َ
َنـِس ْبـِن َماِلٍك أ

َ
ی َعـْن أ یـاَدٌة«، )یونـس: 26( ُرِو ُحْسـَنی َوِز

ْ
ْحَسـُنوا ال

َ
ِذیـَن أ

َّ
»ِلل

َها؛ َوِقیَل: 
َ
ْمَثال

َ
ی: ِهی ِبَعْشـَرِة أ

َ
ُحْسـَنی، أ

ْ
ی ال

َ
یاَدٌة َعل  اآلَخـُروَن: ِز

َ
ِبی َبْکـٍر. َوَقـال

َ
ـُه َعـْن أ

ُ
ی ِمْثل یـِم. َوُرِو َکِر

ْ
اهلِل ال

یِه 
َ
َباِقـِر َعل

ْ
ا َعـِن ال

َ
ی ِمْثـُل َهـذ ْنیـا. َوُرِو

ُ
ْعَطاُهـْم ِفـی الّد

َ
ـی َمـا أ

َ
 یَحاِسـَبُهْم َعل

َ
ْن ال

َ
یـاَدُة أ ـِة، َوالّزِ َجّنَ

ْ
ُحْسـَنی: ال

ْ
ال

ُم.
َ

ال الّسَ

َظـُر  ی الّنَ ْن یَسـّمَ
َ
َمـا َصـّحَ أ

َ
َقـْوُم، ل

ْ
 ال

ُ
َکَمـا یُقـول یـَة  ْؤ َظـَر والّرُ یـاَدُة« الّنَ َکاَن »الّزِ ـْو 

َ
َمـاِم َرِحَمـُه اهلَل: ل ِ

ْ
ـیُد اإل  الّسَ

َ
َقـال

ُم 
َ
یاَدٌة، َوَنْحُن َنْعل یاَدٌة َوِعْشُروَن َوِز  َعَشَرٌة َوِز

ُ
َکَما َتُقول ْصِل 

َ ْ
ْن َتُکوَن َناِقَصًة َعِن ال

َ
یاَدَة یْنَبِغی أ  الّزِ

َ
ّن

َ
یاَدَة، ِل ِز

 یْعِنی ِبِه 
َ

ُه ال
َ
ّن
َ
ِلَك أ

َ
ُحْسَنی؟ َفُعِلَم ِبذ

ْ
َوًة ِلل

َ
ْن َتِصیَر َعال

َ
َکاَنْت ُجْزَء َشیٍء َفَکیَف یُجوُز أ

َ
َکاَنْت، ل ْو 

َ
یَة ل ْؤ  الّرُ

َ
ّن

َ
أ

ْحَساِن.  ِ
ْ

یاَدَة اإل َما یْعِنی ِبِه ِز
َ
یَة، َفِإّن ْؤ الّرُ
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یر 7: آغاز سوره های فاتحه و بقره در نسخۀ   تصو
مجلس شورای اسالمی



آینۀ پژوهش  182
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

نادک یرسیبکتان
134خینآش اسی  اساشرهخیننن

یر 8: انجامۀ نسخۀ مجلس شورای اسالمی )کتابت   تصو
محمد بن جعفر بن بنجیر در رجب 583 هجری(
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کاتب نسخه
که در انتهای متن قرآن آمده چنین است:  کتابخانۀ مجلس  انجامۀ پایانی نسخۀ 4129 

َة   ُقـّوَ
َ

 َوال
َ

 َحـْول
َ

ـاِهِدیَن، َوال ـی َذِلـَك ِمـَن الّشَ
َ
یـُم َوَنْحـُن َعل َکِر

ْ
ُه ال

ُ
َعِظیـُم َوَصـَدَق َرُسـول

ْ
َصـَدَق اهلُل ال

ْثَنیـِن  ِ
ْ

َمِجیـِد عِشـیَة یـْوِم اال
ْ
ُمْصَحـِف ال

ْ
ا ال

َ
ِکَتاَبـِة َهـذ َفـَراُغ ِمـْن 

ْ
َفـَق ال َعِظیـِم. اّتَ

ْ
َعِلـی ال

ْ
 ِبـاهلِل  ال

َّ
ِإال

ـَم اهلُل َبَرَکَتـُه، ِمـْن ُشـُهوِر َسـَنِة َثـاَلٍث َوَثَماِنیـَن َوَخْمـِس 
َ

َصـّبِ َرَجـب َعّظ
َ ْ
اِمـِن ِمـْن َشـْهِر اهلِل األ الّثَ

ِد ْبِن َجْعَفـِر ْبِن َبْنِجیَر  ی َرْحَمِتـِه: ُمَحّمَ
َ
ُمْحَتـاِج ِإل

ْ
ْضَعـِف ِعَبـاِد اهلِل ال

َ
ـی یـَدی أ

َ
یـٍة، َعل ِماَئـٍة ِهْجِر

 آمیَن 
َ

َخیِر، َوِلَمـْن َقال
ْ
ـُه ِبال

َ
ْکَبـِر َوَغَفـَر ُذُنوَبـُه َوِلَواِلَدیـِه َوِلَمـْن َنَظـَر ِفیِه َوَدَعا ل

َ ْ
َفـَزِع األ

ْ
آَمَنـُه اهلُل ِمـَن ال

یر شمارۀ 8( ِمیَن. )تصو
َ
َعال

ْ
َرّبَ ال

از محمـد بـن جعفـر بـن بنجیـر کاتـب نسـخۀ قـرآن و تفسـیر اطالعـی در دسـت نیسـت. ایـن نـام بـر اسـاس 
اطالعـات موجـود در منابـع میـراث اسـالمی در جایـی ذکر نشـده اسـت. با این همه در نسـخه ای از کتاب 
الصحـاح جوهـری )کتابخانـۀ نـور عثمانیـه، بـه شـمارۀ 4769 بـه خـط شـیرزاد بـن ابی عبـداهلل بـن علـی 
کـه بـر  کـه از قضـا بـر مبنـای نسـخه ای  یخ هـای 605 و 607 هجـری(  االسـدی الجاسـتی، دو جلـد در تار
ابوالرضـا راونـدی قرائـت شـده کتابـت شـده،32 از فـردی بـه نام جعفر بن بنجیر قمی یاد شـده اسـت که به  
یاد پدر همین فرد )محمد بن جعفر بن بنجیر، کاتب نسخۀ 4129 کتابخانۀ مجلس( است.33  احتمال  ز

کاتب صحاح چنین است:  عبارت 
وجدت هذه االبیات علی ظهر کتاب الصحاح للشیخ االمام المفید موفق الدین ابی عبداهلل 
جعفـر بـن بنجیـر القمـی منسـوبة إلـی السـید االمـام السـعید ضیاءالدیـن تاج االسـالم سـلطان 
العلمـاء علـم الهـدی ابی الرضـا فضـل اهلل بـن علـی بـن عبـداهلل الحسـنی الراونـدی قـدس اهلل 

کتبه علی ظهر نسخته ... . ه قد  َد مضجعه إّنَ بّرَ روحه و

السید المام
یک نشـانۀ دیگر ما را به ابوالرضا راوندی و الکافی فی التفسـیر او نزدیک تر می کند. در برخی از حواشـی، 
هم در نسخۀ آستان قدس و هم در نسخۀ مجلس شورای اسالمی تعبیر »السید االمام« آمده است. این 
کـه در قـرن ششـم تنهـا و تنها بـر ضیاءالدین ابوالرضا سـیدفضل اهلل بن علـی الراوندی اطالق  لقبـی اسـت 
گردانش اجازۀ  کرده یا به شا کهن تر مقابله  که راوندی خود با متون  می شده است. در نسخه های فراوانی 
روایـت داده، ایـن تعبیـر مکـرر ذکـر شـده اسـت.34 یکـی از مهم تریِن آنها امالی سـیدمرتضی )در دو نسـخۀ 
یـد، بـه شـمارۀ 145 و کتابخانـۀ فیـض اهلل افنـدی اسـتانبول، بـه شـمارۀ 1678(  یال مادر کتابخانـۀ اسـکور
ی تمام حواشـی  که مبنای تحقیق و چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم )قاهره، 1954( بوده اسـت. و اسـت 

32. قوبل وصحح باالصل فیصح إن شاء اهلل وانتسخت من نسخة مقروء علی السعید ضیاء الدین أبی الرضا قدس اهلل روحه.
کرد. ری  که این یادداشت در نسخۀ صحاح را به من یادآو گرامی ام رسول جزینی سپاسگزارم  33 . از دوست 

34 فـي المثـل تعبیـر »السـید االمـام دام ظلـه/ دامـت أیامـه/ « در صفحات متعددی از الحماسـة ذات الحواشـی به کار رفته اسـت. مثاًل: ج 1، 
ص 98، 101، 115، 141، 157، 202.
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گاه در ایـن حواشـی تعبیـر  کـرده اسـت، امـا  راونـدی در ایـن نسـخه هـا را در پانویس هـای چـاپ خـود ذکـر 
که صراحت بیشتری بر راوندی دارد.35 در نسخۀ ما )کتابخانۀ مجلس، ش 4129(  »السید االمام« آمده 

کاتب ذیل تفسیر آیۀ یونس، 26 می نویسد:  نیز 
َظُر  یاَدُة: الّنَ : الّزِ

َ
ُه َقال ّنَ

َ
َنِس ْبِن َماِلٍك أ

َ
یاَدٌة« )یونس: 2۶( ُرِوی َعْن أ ُحْسَنی َوِز

ْ
ْحَسُنوا ال

َ
ِذیَن أ

َّ
»ِلل

ی: ِهی 
َ
ُحْسـَنی، أ

ْ
ی ال

َ
یـاَدٌة َعل  اآلَخـُروَن: ِز

َ
ِبی َبْکـٍر. َوَقـال

َ
ـُه َعـْن أ

ُ
ُرِوی ِمْثل یـِم. َو َکِر

ْ
ـی َوْجـِه اهلِل ال

َ
ِإل

ْنیا. 
ُ

ْعَطاُهْم ِفی الّد
َ
ی َما أ

َ
 یَحاِسـَبُهْم َعل

َ
ْن ال

َ
یاَدُة أ ِة، َوالّزِ َجّنَ

ْ
ُحْسـَنی: ال

ْ
: ال َها؛ َوِقیلَ

َ
ْمَثال

َ
ِبَعْشـَرِة أ

اَلُم. یِه الّسَ
َ
َباِقِر َعل

ْ
ا َعِن ال

َ
ُرِوی ِمْثلُ َهذ َو

ی  ْن یَسّمَ
َ
َما َصّحَ أ

َ
َقْوُم، ل

ْ
 ال

ُ
َکَما یُقول یَة  ْؤ َظَر والّرُ یاَدُة« الّنَ َکاَن »الّزِ ْو 

َ
َماِم َرِحَمُه اهلَل: ل ِ

ْ
یُد ال  الّسَ

َ
َقال

یاَدٌة َوِعْشـُروَن  ِز  َعَشـَرٌة َو
ُ

َکَما َتُقول ْصـِل 
َ ْ
ْن َتُکـوَن َناِقَصـًة َعـِن األ

َ
یـاَدَة یْنَبِغـی أ ّنَ الّزِ

َ
یـاَدَة، أِل َظـُر ِز الّنَ

ْن َتِصیـَر َعـاَلَوًة 
َ
َکاَنـْت ُجـْزَء َشـیٍء َفَکیـَف یُجـوُز أ

َ
َکاَنـْت، ل ـْو 

َ
یـَة ل ْؤ ّنَ الّرُ

َ
ـُم أ

َ
یـاَدٌة، َوَنْحـُن َنْعل ِز َو

ْحَساِن. ِ
ْ

یاَدَة اإل َما یْعِنی ِبِه ِز یَة، َفِإّنَ ْؤ  یْعِنی ِبِه الّرُ
َ

ُه ال ّنَ
َ
ِلَك أ

َ
ُحْسَنی؟ َفُعِلَم ِبذ

ْ
ِلل

ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن« )البقرة:  ُمُرُکْم ِبِه ِإیَماُنُکْم ِإْن 
ْ
همچنین در نسـخۀ آسـتان قدس، در حاشـیۀ آیۀ »ُقلْ ِبْئَسـَما یأ

93( آمده است: 
ِصاًل.  َس اهلُل ُروَحَه »ِبْئَسَما« َهاُهَنا ُمّتَ

َ
اَوْنِدی َقّد َضا الّرَ ُبوالّرِ

َ
ُد الَماُم ضیاءالدین أ ّیِ

َکَتَب الّسَ

گونـه ابهـام را دربـارۀ تعبیـر »السـید االمام«  کـه نـام کامـل راونـدی در آن آمـده اسـت، هـر  ایـن عبـارت اخیـر 
کـه از قضـا در هـر دو نسـخه از ایـن تفسـیر )کتابخانـۀ مجلـس شـورای  از میـان می بـرد. چنیـن نمونه هایـی 
اسالمی، ش 4129 و کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ش 15498( تکرار شده اند، تأیید محکم تری است 

بر انتساب این حواشی تفسیری به السید االمام ابوالرضا فضل اهلل راوندی.

ی همچنـان  کـه بـر  اسـلوب تفسـیر در نسـخۀ 4129 بسـیار مشـابه بـا سـایر آثـار ابوالرضـا راونـدی اسـت. و
کوتـاه و بلنـد می نویسـد، دربـارۀ قـرآن  نهج البالغـه،36 امالـی سـیدمرتضی و ماننـد آن حواشـی و تعلیقـات 

35. مثـاًل: »قـال السـید المـام علیـه السـالم: طلبـت هـذا البیـت فـی شـعر الحطیئـة فلـم أجـده فیـه« )أمالـی، ج 1، ص 49(؛ »قـال السـید المـام 
ضیاء الدیـن: وفـی روایـة أخـرى أن رجـال أتـی رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وآلـه، فأسـلم ثم قال: أنـا أؤاخذ من الذنـوب بما ظهر، وأنا أستسـر بخالل 
أربع: الزنا والسـرقة وشـرب الخمر والکذب؛ فأیتهن أحببت ترکت، قال: دع الکذب؛ فلما تولی من عند النبي صلی اهلل علیه وآله هم بالزنا؛ 
إن أقررت حددت، ثم هم بالسـرقة ثم یشـرب الخمر؛ فتفکر  فقال: یسـألنی رسـول اهلل صلی اهلل علیه وآله، فإن جحدت تقضت ما جعلت، و
فـی مثـل ذلـك، فرجـع إلـی رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وآلـه، فقـال: یا رسـول اهلل، ترکتهن أجمع. قال السـید: إنمـا کتبت هذه الروایـة هاهنا؛ ألن 
رده« )أمالی، ج 1، ص 7۶(؛ »قال مولنا السید: خارجا، تقدیره: وال یخرج  هذه مفصلة، وتلك مجملة، وألنی رأیت السید غیر محقق فیما أو

خروجا؛ وذهب عیسی بن عمر إلی أنه فی موضع الحال«. )أمالی، ج 1، ص ۶4(
یعه، ج 14، ص 143( به درستی حدس می زند که این  3۶. با آنکه شرح وی بر نهج البالغه اکنون باقی نمانده است، اما آقابزرگ طهرانی )الذر
کتابت نسـخه ای از نهج البالغه از روی خط سـیدرضی همراه حواشـی توضیحی ابوالرضا راوندی بوده اسـت. این احتمال بعید  اثر در واقع 
کاشان  که در سال 571 هجری در شهر  کتابت سال 55۶(  یة قمی )موزۀ ملی عراق، ش 3784،  کتابت ابن نازو که نهج البالغة،  نیست 
با نسـخۀ ابوالرضا راوندی مقابله و بر او قرائت شـده اسـت، درواقع با همان نسـخۀ محشـای وی مقابله شـده باشـد. خوشـبختانه این نسـخه 
کتابت سال 55۶( اکنون چاپ عکسی شده است: العرف الوردي  یة قمی )موزۀ ملی عراق، ش 3784،  کتابت ابن نازو از نهج البالغة، 
فیما یتعلق بنسخة السید الراوندي، اعداد وتقدیم: السید حسن الموسوی البروجردي، نجف و قم: دارالتراث و مکتبة العالمة المجلسي، 

1434 ق/ 2013 م.
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ی یـک یا  یـادی از حواشـی تفسـیری در ایـن اثـر تنهـا حـاو نیـز چنیـن شـیوه ای بـه کار گرفتـه اسـت. شـمار ز
گاه با قلم ریز در میان سـطور  کلمۀ قرآنی اسـت و این توضیحات  کلمه برای روشـن کردن معنای یک  دو 
که ابوالرضا راوندی در حاشیه نویسـی بر متون مهم  قرآن گنجانده شـده اسـت. این دقیقًا شـیوه ای اسـت 
کارگیری مکرر تعبیر »عندنا« در این حواشی تفسیری نشان  کار برده است. همچنین به  ادبی و دینی به 
یاد در طبقۀ اسـتادان و عالمان شـهره  که مفسـر نمی تواند فردی عادی باشـد، بلکه به  احتمال  ز می دهد 

در زمان خود بوده است.

کـه مفسـر مـا در سراسـر ایـن اثـر نـام هیچ یک از مفسـران شـیعه کهـن یا معاصر خـود در قرن  پیش تـر آوردیـم 
ی نکته ای نحوی را از یکی از استادانش با کنیۀ  ششم را ذکر نمی کند. تنها مورد استثنا جایی است که و

»ابوالحسن« ذکر می کند. در تفسیر آیۀ »َوَما َتْزَداُد« )رعد: 8( می نویسد: 
ی: »َواْزَداُدوا ِتْسـعا« 

َ
َکَقْوِلـِه َتَعال یـادة وهـو متعّدٍ  یـُدُه وتنمیـه، وازداد افَتعـل مـن الز ی: َتـزداُده وَتِز

َ
أ

َبِعیـٍر«.  َکیـلَ  ـی: »َوَنـْزَداُد 
َ
َتَعال َکَقْوِلـِه   

ٌ
َمْفُعـول ـُه  ِإّنَ  :

ُ
یُقـول َحَسـُن 

ْ
ُبوال

َ
أ َشـیُخَنا  َکاَن  )کهـف، 25( 

)یوسف: ۶5( 

کـه یقینـًا در طبقـۀ مشـایخ و اسـتاداِن ابوالرضـا راوندی قرار داشـته احتمااًل یکـی از دو فرد  مـراد از ایـن فـرد 
زیر است:

الـف( ابوالحسـن علـی الدهخـداه بـن العالمـة نجیب الدیـن یحیـی بـن عبـداهلل بـن محمـد بـن یحیـی 
ی  کـه ابوالرضـا راونـدی »مناجـات موالنـا امیرالمؤمنیـن«، مشـهور بـه المناجـات الهیـات را از و الراونـدی 

کرده است.37  روایت 

کـه از مشـایخ  ب( ابوالحسـن علـی بـن محمـد بـن علـی بـن عبدالصمـد تمیمـی نیشـابوری سـبزواری38 
قطب الدین راوندی، ابن شهرآشوب و عمادالدین طبری آملی نیز بوده است.39 

ی چندیـن نسـخه از قرآنـی سـی پاره )کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، جزوات  کـه بـر رو بنابـر وقف نامـه ای 
کاتـب و شـاهِد وقـف قرآن هـای  ی در شـعبان 540 هجـری  قرآنـی شـمارۀ 3195 تـا 3202( ذکـر شـده، و
شـیخ علی بن الحسـین المشـرف النیشـابوری بر حرم امام رضا)علیه السـالم( بوده اسـت.40 از یادداشت 
خ 718 هجری(  انتهایی نسخه ای از نهج البالغه )کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شمارۀ 5624، موّرَ

37. مرعشی نجفی، لمعه، ص 17.
38.همان، ص 22؛ طباطبایی، ص 1۶۶.

یـا نـام ایـن فـرد در اثـر آیـت اهلل مرعشـی نجفی )ص 22( و نیز در مقالۀ اسـتاد سـیدعبدالعزیز طباطبایـی )ص 1۶۶( به صورت ناقص ذکر  39. گو
کنید به مقالۀ »سـبزواری، علی بن  کتابی در دعا با شـرح اعمال به زبان فارسـی اسـت، نگاه  که مؤلف ذخیرة اآلخرة  شـده اسـت. دربارۀ وی 
محمد بن علی بن عبدالصمد تمیمی«، نوشـتۀ سـیدمحمد عمادی حائری، در دانشـنامۀ جهان اسـالم، ج 22، تهران: بنیاد دائرة المعارف 

اسالمی، ص 730-72۶، 139۶.
 Is 1419 40. بخش هایی دیگر از این قرآن سی جزوی با خروج از ایران، اکنون در برخی از کتابخانه های جهان )مثل کتابخانۀ چستربیتی، ش
یبـا، بوسـتون، شـماره های 24.413 و 20.1621( نگهـداری می شـوند یـا در برخـی از  کنگـره، ش 154.179-93-1 و مـوزۀ هنرهـای ز کتابخانـۀ  و 
کاالی ش 1. یل 2003،  ر کاالی ش 55 و حراج ساتبیز، 30 آو یل 2004،  ر حراج های لندن به فروش رفته اند: برای مثال در حراج ُبنهامز، 29 آو
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کتابت  کاتب )محمد بن علی بن بی علی البلخی( آن را با نسخه ای از نهج ا لبالغه،  که  چنین برمی آید 
کرده است.41  علی بن محمد بن علی بن عبدالصمد تمیمی مقابله 

منفردات مفسر
که آنها را در سایر تفاسیر قبلی  گاه مفسر به برخی از نکات زمان و مکان خود اشاره می کند  در هر تفسیر 
گزارش ها  گاه غریب می توانند بسـیار متنوع باشـند. نمونه های فراوان از این  نمی یابیم. این امور منفرد و 
که برخی از آنها صرفًا متکی بر مشاهدات خاص  کرده  را وزیر مغربی در المصابیح فی تفسیر القرآن ذکر 
کنونی هم از این دسـت  خود او در ایام اقامت در مصر )سـال های 381 تا 400 هجری( اسـت. در نسـخۀ 

که در اینجا تنها به سه نمونه اشاره می کنم. اشارات می یابیم 

یُهـوُد ُعَزیـٌر اْبـُن اهلِل« )توبـه: 30( مفسـر پـس از شـرح گزارشـی معـروف راجـع به 
ْ
ـِت ال

َ
الـف( در تفسـیر آیـۀ »َوقال

ازدست رفتن تورات و وحی مجدد تورات از جانب خداوند به عزیر و تدوین مجدد تورات می نویسد: بنا 
کنیسۀ یهودیان در اصفهان است.  کنون در  به نقل، این نسخۀ از تورات ا

ُم 
َ

ـال یـِه الّسَ
َ
یـُة ِمـْن ُصُدوِرِهـْم َفـَکاَن ُعَزیـٌر َعل ور ـوا، ُمِحیـِت الّتَ

ُ
ل

َ
یُهـوُد َوَبّد

ْ
َف ال ـا َحـّرَ ّمَ

َ
: ل

َ
ـاٍس َقـال َوَعـِن اْبـِن َعّبَ

َهـا َباِقیـٌة 
َ
ّن
َ
ُکـُروَن أ

ْ
ـِه، َوُهـْم یذ یـَة َوَکَتَبَهـا ِبَخّطِ ور یِهـُم الّتَ

َ
ـی َعل

َ
ْمل

َ
ـی َفأ

َ
ـَرُه اهلُل َتَعال

َ
ّک

َ
ـی، َفذ

َ
ـی اهلِل َتَعال

َ
ُع ِإل یَتَضـّرَ

ُم.
َ
ْعل

َ
ُهْم َواهلُل أ

َ
َکِنیَسٍة ل ِبِإْصَبَهاَن ِفی 

ک قوم نوح و تسمیۀ  ِك« )یونس: 73( پس از ذکر هال
ْ
ُفل

ْ
یناُه َو َمْن َمَعُه ِفی ال َنّجَ

َ
ُبوُه ف

َّ
َکذ

َ
ب( در تفسیر آیۀ »ف

نوح)علیه السالم( به آدم ثانی می نویسد: به امام زین العابدین)علیه السالم( هم »آدم ثالث« می گویند؛ 
زیرا هیچ َسّیدحسینی در جهان نیست، مگر آنکه از نسل ایشان است: 

ٌد، 
َ
ُهـْم َول

َ
ـْم یُکـْن ل

َ
َبُهـْم َفل

َ
ْصال

َ
ـَس أ ـی یّبَ

َ
 اهلَل َتَعال

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ـِفیَنَة ِإال ـْن َرِکُبـوا الّسَ َکاَن َمَعـُه َثَماُنـوَن َرُجـاًل ِمّمَ ـُه 

َ
ّن
َ
ی أ َوُرِو

 ِلُنوٍح: آَدُم 
ُ

یَقال ُم، َو
َ

ـال یِهَما الّسَ
َ
ِق َبْعَد آَدَم َعل

ْ
َخل

ْ
َبا ال

َ
ْن یُکوَن أ

َ
ُم َوأ

َ
ـال یِه الّسَ

َ
َغـَرُض ِفـی َذِلـَك ِإْعـَزاُز َنـوٍح َعل

ْ
َوال

ِدِه، َوَذِلَك 
ْ
 ِمْن ُول

َّ
ُه َما ِمْن ُحَسـیِنی ِإال

َ
ّن

َ
اِلَث، ِل

َ
ُم آَدَم الّث

َ
ـال یـِه الّسَ

َ
َعاِبِدیـَن َعل

ْ
یـُن ال ی َز ِلـَك یَسـّمَ

َ
اِنـی، َوَکذ

َ
الّث

 ُهَو.
َّ

ُم ِإال
َ

ال یِه الّسَ
َ
ُحَسیِن َعل

ْ
ِد ال

َ
ْوال

َ
ْم یْبَق ِمْن أ

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
ِل

ٌة« )النعام: 159( ِقیَل:  ّمَ
ُ
ج( »َوِمن َقْوِم ُموَسی أ

ـَك 
ْ
ـی ِتل

َ
ـُه َوِلُبْقَعِتـِه َسـْنَبْطیوَن، َوُهـْم َبْعـُد َعل

َ
 ل

ُ
ـِذی یَقـال

َّ
َجـاِری ال

ْ
ْمـِل ال ـی ِدیـِن ُموَسـی َوَراَء الّرَ

َ
ُهـْم َقـْوٌم َعل

ِدیُة.  ُمَحّمَ
ْ
ْعَو ُة ال

َ
یِهُم الّد

َ
ْم َتِصْل ِإل

َ
ُهْم ل

َ
ّن

َ
ِة، ِل

َ
ْحل الّنَ

این نام »سنَبْطیون« در هیچ مأخذی تا سدۀ ششم هجری ذکر نشده است.

میمـي ... و هذا خّطُ أضعف  مِد الّتَ 41. »عارضـُت هـذه الّنسـخَة بأصـٍل بخـّط الشـیِخ اإلمـاِم أبي الفضائِل علّي بـن محّمد بن علّي بن عبدالّصَ
عباد اهلل محّمِد بن علّي بِن أبي علِي الَبلخي«.
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بخـش پنجـم کـه بخـش پایانی نسـخه 4129 مجلس شـورای اسـالمی اسـت، ملحقاتی از علـوم قرآنی دارد 
یخ نگارش های قرآنی و تفسیری شیعه و سنی منحصربه فرد است. این ملحقات  که برخی از آنها در تار
کارکرد راهنمای خوانش نسخه را دارند و به خواننده اطالعاتی جزئی تر دربارۀ متن قرآن می دهند.  اغلب 
کلـی قرائـات عشـر و مـوارد دیگـر دربـارۀ اسـامی  برخـی متضمـن نـکات تجویـدی، بعضـی در بـاب قواعـد 
کوتاه و بلند از این  سـوره ها، شـمار آیات و ترتیب نزول آنهایند. فهرسـت این ملحقات و یادداشـت های 

قرار است:
ُمْعَجِم

ْ
ی ُحُروِف ال

َ
َماِتِه َعل

َ
ُقْرآِن َوَعال

ْ
َمْعِرَفُة َما ِفی َمْتِن ال

ُقْرآِن َوآیاِتِه َوُحُروِفِه
ْ
َعَدُد ُسَوِر ال

َعَشَرِة
ْ
اِء ال َقاُنوُن َقرآَءاِت الُقّرَ

ْدَغاِم ِ
ْ

َباُب اإل
َهْمَزِة

ْ
َباُب ال

ْفِخیِم ِة َوالّتَ
َ
َمال ِ

ْ
َباُب اإل

ِکَتاِب
ْ
َقرآَءاُت ِفی َفاِتَحِة ال

ْ
ال

َبَقَرِة
ْ
َقرآَءاُت ِفی ُسوَرِة ال

ْ
ال

َوِر ْمَصاِر ِفی َعَدِد آی الّسُ
َ ْ
ِف ال

َ
َباُب ِذْکِر اْخِتال

ْنَزاِل ِ
ْ

ُقْرآِن ِفی اإل
ْ
َباُب َتْرِتیِب ُسَوِر ال

ُقْرآِن
ْ
ِکیِفیِة َجْمِع ُسَوِر ال ِفی 

ُقْرآِن[
ْ
َفْصٌل ]ِفی َتْقِسیَماِت ال

نقد روایت رسمی در باب جمع قرآن 
تقریبـًا تمـام مـوارد فـوق را میـان سـایر آثـار علـوم قرآنـی به ویـژه در نگاشـته های اهـل سـنت می تـوان یافت، 
امـا برخـی از آنهـا در آثـار شـیعه و سـنی تـا قـرن ششـم هجـری بـدون سـابقه اسـت. از آن جملـه مباحثـی 
کرده است. راوندی  یابی روایت معروف اهل سنت در باب جمع قرآن ذکر  که راوندی در نقد و ارز است 
کـه قـرآن بایـد در زمـان حیـات پیامبـر تدوین یافته باشـد و چهـار دلیل علیـه روایت معروف  معتقـد اسـت 
ی تقریبًا مشابه با ادله ای است  ید بن ثابت« اقامه می کند. دالیل و »جمع قرآن در زمان ابوبکر به دست ز
کـه مرحـوم آیـت اهلل خوئـی در مقدمـۀ البیـان فـی تفسـیر القـرآن )ص 239 بـه بعـد( در رّد دیـدگاه رسـمی و 
ید بن ثابت آورده است. چنین دیدگاهی میان  متداول اهل سنت دربارۀ جمع و تدوین قرآن به دست ز
عالمـان شـیعه در قـرن ششـم و حتـی پـس از آن تـا قرن ها بدون سـابقه اسـت. می توان این بخـش کوتاه در 
کهن ترین نقد روایات جمع قرآن از منظر دانشمندی شیعه  پایان نسخۀ 4129 مجلس شورای اسالمی را 

کامل این برگه را در اینجا ذکر می کنم: )تصویر ش 9( دانست. به دلیل اهمیت بحث، متن 

َقْتَل 
ْ
 ال

َ
ُه: ِإّن

َ
 ل

َ
ِبي َبْکٍر َرِضي اهلُل َعْنُهَما َفَقال

َ
ی أ

َ
اِب َجاَء ِإل َخّطَ

ْ
 ُعَمَر ْبَن ال

َ
ّن

َ
ُقْرآِن: َذَکُروا أ

ْ
ِکیِفیِة َجْمِع ُسَوِر ال ِفي 
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ْو 
َ
ِاء أ ُقـَرّ

ْ
ُقـْرآِن ِبَمـْوِت َبْعـِض ال

ْ
ْمـَر ال

َ
 أ

َ
ْن یْخَتـّل

َ
َخـاُف أ

َ
یـِه َوآِلـِه َوأ

َ
ـي اهلُل َعل

َّ
ْصَحـاِب َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
َقـِد اْسـَتَحّرَ ِبأ

ْقَتاِم 
َ ْ
ُحِف وال ْکَتاِف َوالّصُ

َ ْ
ُعُسِب َوال

ْ
ُقْرآَن ِمَن ال

ْ
ی یْجَمَع ال یِه َحّتَ

َ
یَد ]ْبَن َثاِبٍت[ ِرْضَواُن اهلِل َعل َقْتِلِهْم، َفُمْر َز

ی َرُسـوِل 
َ
ُقْرآَن َعل

ْ
َکاَن َعَرَض ال ـُه 

َ
ّن

َ
اِء ِل ُقّرَ

ْ
َحاَبـِة َوال ْکـِر ِمـْن َبیِن الّصَ ِ

ّ
یـدًا ِبالذ َمـا اْخَتـّصَ َز

َ
ِإّن ـوا: َو

ُ
ْخـَزاِف. َقال

َ ْ
َوال

ِمَر 
ُ
ْرِتَسـاِم ِإَذا أ ِ

ْ
ْم یِجْد ُبـّدًا ِمَن ]...[ َواال

َ
ُه ل

َ
یٍد. ُثـّمَ ِإّن ـی ]َعـْن[ َز

َ
َتیـُن، َفُنِقـَل َذِلـَك َعل یـِه َوآِلـِه َمّرَ

َ
ـي اهلُل َعل

َّ
اهلِل َصل

ا َبِعیٌد ِلُوُجوٍه:
َ

ْخَزاِف. َوَهذ
َ ْ
ْقَتاِم َوال

َ ْ
ُحِف وال ْکَتاِف َوالّصُ

َ ْ
ُعُسِب وال

ْ
ِلَك، َفَجَمَعُه ِمَن ال

َ
ِبذ

َحاَبِة َرِضي  ُه َجَماَعٌة ِمَن الّصَ
َ
ْخَزاِف، َفَکیَف َقـَرأ

َ ْ
ُعُسـِب َوال

ْ
ْکَتاِف َوال

َ ْ
ـی ال

َ
ُقـْرآُن[ َعل

ْ
َکاَن ]ال ـُه ِإْن 

َ
َحُدَهـا: ِإّن

َ
أ

َحاَبِة َرِضـي اهلُل َعْنُهْم َقْد   َجَماَعًة ِمـَن الّصَ
َ

ّن
َ
ْجَمُعـوا أ

َ
یـِه َوآِلـِه؟ َوَقـْد أ

َ
ـي اهلُل َعل

َّ
ـی َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
اهلُل َعْنُهـْم َعل

ُم َوُعَمَر َوُعْثَماَن 
َ

ال یِه الّسَ
َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلي َعل

ْ
ِمیِر ال

َ
یِه َوآِلِه ِمْثَل أ

َ
ي اهلُل َعل

َّ
ی َرُسوِل اهلِل َصل

َ
ُقْرآَن ِقَراَءًة َعل

ْ
َخَتُموا ال

َحاَبـِة َرِضـي اهلُل َعْنُهـْم؛  ِبـي ]َبْکـٍر[ َوَعْبـِد اهلِل ْبـِن َمْسـُعوٍد َوَغیِرِهـْم ِمـَن الّصَ
َ
یـِد ْبـِن َثاِبـٍت وأ َکْعـٍب َوَز َبـي ْبـِن 

َ
َوأ

ْخَزاِف؟ َوِقَراَءُة 
َ ْ
ُعُسِب َوال

ْ
ْقَتاِب َوال

َ ْ
ی ال

َ
ٌق َعل یِه َوآِلِه َوُهَو ُمَتَفّرِ

َ
ي اهلُل َعل

َّ
یِه َصل

َ
َکیَف َقَرُؤوُه َعل یَت ِشْعِري! 

َ
َفل

ُقْرآُن 
ْ
ی َطَرَفي َنِقیـٍض، َبْل ِقَرآَءُتُهـُم ال

َ
ٌق َعل یـِه َوُهَو ُمَتَفـّرِ

َ
َتیـِن َوَعْرُضـُه َعل ُم َمّرَ

َ
ـال یـِه الّسَ

َ
یـِه َعل

َ
یـِد ْبـِن َثاِبـٍت َعل َز

َکاَن َمْجُموعًا. ُقْرآَن 
ْ
 ال

َ
ّن

َ
یِه َوآِلِه َتْشَهُد ِبأ

َ
ي اهلُل َعل

َّ
یِه َصل

َ
َعل

ْکَر  ِ
ّ

َنا الذ
ْ
ل ـا َنْحـُن َنّزَ

َ
: »ِإّن

َ
 َعـّزَ َوَعـال

ُ
یُقـول یَنـا َجْمَعـُه َوُقْرآَنـُه«، ]القیامـة: 17[ َو

َ
 َعل

َ
: »ِإّن

َ
ـی یُقـول

َ
 اهلَل َتَعال

َ
اِنـي: ِإّن

َ
َوالّث

َحاِفُظوَن«. ]الحجر: 9[
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
ِإّن َو

یَها 
َ
ـَواُت اهلِل َعل

َ
ْهَراِء َصل َکاَن َقـِد اْسـَتْکَتَب ُمْصَحفـًا ِلَفاِطَمَة الّزَ یـِه َوآِلـِه 

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـه َصل

َ
ّن
َ
ی أ ـُه ُرِو

َ
اِلـُث: ِإّن

َ
َوالّث

ُم.
َ

ال یِه الّسَ
َ
َکاَن َمْجُموعًا ِفی َحیاِتِه َعل ُقْرآَن 

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ی أ

َ
 َعل

ُّ
ُه یُدل

ُّ
ُکل ا 

َ
 ِفیِه؛ َفَهذ

ُ
]...[ َتْقَرأ

یْتُرَکُه  ْمَرُه َو
َ
ْن یْهِمَل أ

َ
یِه َوآِلِه ]ِفی َحیاِتِه، َفَغیُر[ َجاِئٍز أ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
یُدُه َرُسول ُقْرآَن ُدْسُتوٌر یِر

ْ
 ال

َ
اِبُع: ِإّن َوالّرَ

ْسـِلیُم؛ َوِنْسـَبُة  َنا ...[ الّتَ
َ
 یِحّقُ ]ل

َ
ا ال ا ِمّمَ

َ
یـٌد َوُعَمُر َوَغیُرُهَمـا. َهذ ـی یْجَمَعـُه َز ثًا َغیـَر َمْجُمـوٍع، َحّتَ قـًا ُمَشـّعَ ُمَفّرَ

ُجوِع  ُمـُر ِبالّرُ
ْ
یأ  ُهـَو یْؤَمُر َو

ُ
 یَزال

َ
ــ َوال یـِهـ 

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـِذي أ

َّ
یـِه َوآِلـِه ِلِکَتـاِب اهلِل ال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـی َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
ْضییـِع ِإل الّتَ

ی ُمْصَحٍف َواِحٍد 
َ
اِس َعل یِه َجْمَع الّنَ

َ
َق ُعْثَماُن ِرْضَواُن اهلِل َعل ی َقْد ُوّفِ

َ
ْمـٌر َصْعُب؛ َبل

َ
ــ أ یـِهـ 

َ
َعـْرِض َعل

ْ
یـِه، َوال

َ
ِإل

 
ُ

ْرَبَعِة یَقال
َ ْ
 ُمْصَحٍف ِمْن َهـِذِه ال

ُ
ُکّل ْطـَراِف؛ 

َ ْ
ی ال

َ
ِتَهـا َوَتْصِحیِحَهـا َوَبْعِثَهـا ِإل

َ
َبَعـِة َمَصاِحـَف َوُمَقاَبل ْر

َ
َوِکَتاَبـِة أ

ْن یْعَتَقَد ِفي 
َ
ی أ

َ
ْول

َ
ا أ

َ
ـی. َهذ

َ
ْحَباِط ِلِکَتاِب اهلِل َتَعال ِ

ْ
َر ِفی اال ـُه َما َقّصَ

َ
ـی َذِلـَك َخیـرًا َفِإّن

َ
َمـاُم، َفَجـَزاُه اهلُل َعل ِ

ْ
ـُه اإل

َ
ل

ِذي 
َّ
یِه َوآِلـِه ُهَو ال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
 َرُسـول

َ
ّن

َ
ِفـِه، َوأ

ْ
 ِمـْن َخل

َ
َباِطـُل ِمـْن َبیـِن یَدیـِه َوال

ْ
ِتیـِه ال

ْ
 یأ

َ
ـِذی ال

َّ
ِکَتـاِب اهلِل ال

ْمٍر ِمْنَه[.
َ
ُه ]َوأ

َ
ْمُرُه ل

َ
 َوأ

َ
َجَمَعُه ِبِهَدایِة اهلِل َعّزَ َوَعال
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یر 9: نقد راوندی بر روایت رسمی اهل سنت   تصو
از جمع قرآن )نسخۀ 4129 مجلس شورای اسالمی(
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 جدول شماره 2: فهرستی مختصر از برخی مواضع اختالف قرائت
 در متن قرآن )نسخۀ 4129 مجلس شورای اسالمی(

مطابق با قرائت:قرائت در نسخهروایت حفص از عاصمآیهسوره

ابوعمرو، ابن کثیر، نافع، ابوجعفرَغرَفًةُغرَفًة249بقره

ِتَجاَرٌة َحاِضَرٌةِتَجاَرًة َحاِضَرًة282بقره
ِکسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، ُتْرَجُعوَنُیْرَجُعوَن83آل عمران حمزة، 
ابنکثیر، نافع، ابوجعفر، ابنعامر

َبْیِت97آل عمران
ْ
َبْیِتِحّجُ ال

ْ
ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َحّجُ ال

ابوجعفر، ابن عامر

َتجَمعوَنیْجَمُعوَن157آل عمران
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

وَن1نساء
ُ
وَنَتَساَءل

ُ
اَءل ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َتّسَ

ابوجعفر، ابن عامر

َمْسُتم43نساء
َ

َمْسُتمال
َ
ِکسائی، خلفل حمزة؛ 

140نساء
َ

ل َو َقْد َنّزَ
َ

ل ِکسائی، خلف، ابوعمرو، َو َقْد ُنِزّ حمزة، 
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َسْوَف ُنؤِتیِهمَسْوَف یْؤِتیِهم152نساء حمزة، 
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ابوعمرو، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، َفَجَزاُء ِمْثِلَفَجَزاٌء ِمْثُل95مائده
ابن عامر

اْسُتِحّقَاْسَتَحّق107َمائده
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

یاِن107مائده
َ
ول

َ
لیَناال ّوَ

َ
حمزة، خلف، یعقوباال

َها115مائده
ُ
ل َهاُمَنّزِ

ُ
ِکسائی، خلف، ابوعمرو، ُمنِزل حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر

ْم َتُکْن ِفْتَنُتُهْم23انعام
َ
ْم َتُکْن ِفْتَنَتُهْمل

َ
خلف، ُشعبة، ابوعمرو، نافع، ابوجعفرل
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مطابق با قرائت:قرائت در نسخهروایت حفص از عاصمآیهسوره

ِئْن َاْنَجاَنا۶3انعام
َ
ِئْن َاْنَجْیَتَنال

َ
ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ل

ابوجعفر، ابن عامر

9۶انعام
َ

یل
َّ
 ال

َ
یِلَو َجَعل

َّ
 ال

ُ
ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َو َجاِعل

ابوجعفر، ابن عامر

َتُه124انعام
َ
ِتِهِرَسال

َ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، ِرَساال حمزة، 

یعقوب، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َنْحُشُرُهْمیْحُشُرُهْم128انعام حمزة، 
یس، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر رو

َمْعِذَرٌةَمْعِذَرًة1۶4اعراف
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

وَن1۶9اعراف
ُ
وَنَاَفاَل َتْعِقل

ُ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َاَفاَل َیْعِقل حمزة، 

ابن کثیر

ُرُهْم185اعراف
َ

ُرُهْمَو َیذ
َ

ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامرَو َنذ

َیْحَسَبّن59َانفال
َ

َتْحَسَبّنََو ال
َ

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َوال
یعقوب، ابن کثیر، نافع

ِاْن ُیْعَفِاْن َنْعُف۶۶توبه
ِکسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ب َطاِئَفًة۶۶توبه
ّ

ب َطاِئَفٌةُنَعِذ
َّ

ُتَعذ
ِکسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، ُمْرَجُئوَنُمْرَجْوَن10۶توبه
ابن عامر

یُغ117توبه یُغَکاَد یِز َکاَد َتِز
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

َمَتاُعَمَتاَع23یونس
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر
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َنْحُشُرُهْمَیْحُشُرُهْم45یونس
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

یْت28هود ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َفَعِمیْتَفُعّمِ
ابوجعفر، ابن عامر

ُکِلُّکٍل40ّهود
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َیْرِجُعُیْرَجُع123هود حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، ابوجعفر، ابن عامر

َعْب12یوسف
ْ
یل َعْبَیْرَتْع َو

ْ
ابوعمرو، ابن کثیر، ابن عامرَنْرَتْع َوَنل

بًادَابًا47یوسف
ْ
دأ

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ِکسائی، خلف، ابوعمرو، ابن کثیرَاَفاَل َیعِقلوَنَاَفال َتعِقلوَن109یوسف حمزة، 

ُکِذُبوا110یوسف ُبواَقْد  ِ
ّ

ُکذ ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َقْد 
ابن عامر

ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُتوِقُدوَنُیوِقُدوَن17رعد
ابوجعفر، ابن عامر

ُجوُم 12نحل ْمَس َوالَقَمَر َوالّنُ َوالّشَ
َراٌت

َ
ُمَسّخ

ُجوَم  ْمَس َوالَقَمَر َوالّنُ َ
َوالّش

َراٍت
َ

ُمَسّخ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر

ُیوَحیُنوِحی43نحل
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

کهف
۶7

27
َمعیَمِعَی

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

َبَعَفَاتَبَع85کهف ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َفاّتَ
ابوجعفر

خلف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ُعِتّیًاِعِتّیًا8مریم
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر
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ِنْسیاَنْسیا23مریم
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، ُشعبة، َمْن َتْحَتَهاِمْن َتْحِتَها24مریم
ابن عامر

34مریم
َ

َقْول
ُ

ِکسائی، خلف، ابوعمرو، َقْول حمزة، 
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر

ْرَن90مریم حمزة، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، یْنَفِطْرَنیَتَفّطَ
ابن عامر

ُشعبة، ابوعمرو، روح، ابن کثیر، نافع، َفَیْسَحَتُکْمَفُیْسِحَتُکْم۶1طه
ابوجعفر، ابن عامر

َقْف۶9طه
ْ
ْفَتل

َ
ّق

َ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َتل حمزة، 

یعقوب، قنبل، نافع، ابوجعفر، هشام

ِکسائی، خلفَکیُد ِسْحٍرَکیُد َساِحٍر۶9طه حمزة، 

4انبیاء
َ

ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُقْلَقال
ابوجعفر، ابن عامر

انبیاء
7

52
ُیوَحیُنوِحی

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ِکسائی، خلف، ابوعمرو، روح، ِلُیْحِصَنُکْمِلُتْحِصَنُکْم80انبیاء حمزة، 
ابن کثیر، نافع

112انبیاء
َ

ُقْلَقال
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

ًؤا23حج
ُ
ؤل

ُ
ٍؤَول

ُ
ؤل

ُ
ِکسائی، خلف، ابوعمرو، َول حمزة، 

ابن کثیر، ابن عامر

ُشعبة، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامرَتْدُعوَنَیْدُعوَن۶2حج

ْبَوة51مؤمنون ْبَوةَر ِکسائی، خلف، ابوعمرو، ُر حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر
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َخاِمَسَة9نور
ْ
َخاِمَسُةَوال

ْ
َوال

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

َناٍت4۶نور َناٍتُمَبّیِ ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُمَبّیَ
ابوجعفر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َنْحُشُرُهْمَیْحُشُرُهْم17فرقان حمزة، 
نافع، ابن عامر

َفَما َیْسَتِطیُعوَنَفَما َتْسَتطیُعوَن19فرقان
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

حمزة، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ُیْخُفوَنُتْخُفوَن25نمل
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

حمزة، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ُیْعِلُنوَنُتْعِلُنوَن25نمل
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، خلف، ابن کثیر، نافع، ُتْشِرُکوَنُیْشِرُکوَن59نمل حمزة، 
ابوجعفر، ابن عامر

ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َساِحراِنِسْحراِن48قصص
ابوجعفر، ابن عامر

َخَسَف82قصص
َ
ُخِسَفل

َ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، ل حمزة، 

ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابن کثیرآَیٌةآَیاٌت50عنکبوت حمزة، 

55عنکبوت
ُ

یُقول َو
ُ

ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، ابوجعفر، َو َنُقول
ابن عامر

َعاِلِمیَن22روم
ْ
ِمیَنِلل

َ
َعال

ْ
ِلل

ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

ِکسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ُضْعٍفَضْعٍف54روم
ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، خلف، ُشعبة، یعقوب، ِنْعَمًةِنَعَمُه20لقمان حمزة، 
ابن کثیر، ابن عامر
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ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو، َتْشَتِهیَتْشَتِهیِه71زخرف حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر

ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُحْسًناِاْحَساًنا15احقاف
ابوجعفر، ابن عامر

ُل َعْنُهْم َاْحَسَن1۶احقاف ُل َعْنُهْم َاْحَسُنَنَتَقّبَ ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُیَتَقّبَ
ابوجعفر، ابن عامر

ُز1۶احقاف ُزَو َنَتَجاَو ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َو ُیَتَجاَو
ابوجعفر، ابن عامر

ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َاْسَراَرُهْمِاْسَراَرُهْم2۶محمد
ابوجعفر، ابن عامر

ْغٌو23طور
َ
ْغَول

َ
ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیرل

ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیرَتأِثیَمَتأِثیٌم23طور

َمَجاِلِس11مجادله
ْ
َمْجِلِسال

ْ
ال

ِکسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزة، 
یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 

ابن عامر

اَعًة1۶معارج اَعٌةَنّزَ َنّزَ
ِکسائی، خلف، ُشعبة، ابوعمرو،  حمزة، 

یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، 
ابن عامر

ُقْل20جن
َ

ِکسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، َقال
ابن کثیر، نافع، ابن عامر

ٌت33مرسالت
َ
ٌتِجَمال

َ
ُشعبة، ابوعمرو، روح، ابن کثیر، نافع، ِجَماال

ابوجعفر، ابن عامر

یر یس، ابن کثیرِبَظِنیٍنِبَضِنیٍن24تکو ِکسائی، ابوعمرو، رو
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کتابنامه

کتابخانۀ آستان قدس رضوی،  قرآن کریم؛ جزوه های وقفی شیخ علی بن الحسین المشرف النیشابوری، نسخه های 
خ 540 هجری. شماره های 3195 تا 3202، موّرَ

خ 586 هجری. کتابخانۀ آستان قدس رضوی، معروف به قرآن راوندی، شمارۀ 2261، مور کریم؛ نسخۀ  قرآن 
خ 402 هجری. کتابخانۀ بریتانیا، شمارۀOr13002 ، مور کریم؛ نسخۀ  قرآن 

خ 583 هجری. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شمارۀ 4129، مور کریم؛ نسخۀ  قرآن 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ش 15498. کریم ]= تفسیر ناشناخته[، نسخۀ  قرآن 

آقابزرگ طهرانی؛ الّذریعة إلی تصانیف الّشیعه؛ بیروت: داراألضواء، 1403.

ابن  اسفندیار، بهاء الدین محمد بن حسن؛ تاریخ طبرستان؛ تصحیح عباس اقبال آشتیانی؛ به اهتمام محمد رمضانی؛ 
تهران: پدیدۀ خاور، 1366ش.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح محمدجعفر یاحقی؛ مشهد: بنیاد 
پژوهش های اسالمی، آستان قدس رضوی،، 1376ش.

خوئی، سیدابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دارالزهراء،1987ق/ 1408م. 

الراوندی، ضیاءالدین ابوالرضا فضل اهلل الحسنی؛ الحماسة ذات الحواشی؛ قم: مؤسسة  آل  البیت )علیهم  السالم(  الحیا ء 
التراث ، 1434.
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وطبعه: السید جالل الدین االرموی المشتهر بالمحّدث؛ تهران: مطبعة المجلس، 1334ش.

کتابخانۀ مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی، شمارۀ 11917. الراوندی، قطب الدین؛ خالصة التفاسیر؛ نسخۀ 

الراوندی، محمد بن  علی بن  سلیما ن ؛ راحة الصدور و آیة  السرور؛ به سعی  و تصحیح  محمد اقبا ل ؛ به ا نضما م  حواشی  و 
فها رس  با  تصحیحا ت  الزم  مجتبی  مینوی؛ تهران: امیرکبیر، 1333.

رحمتی، محمدکاظم؛ درآمدی به شناخت نسخه های نهج البالغه؛ تهران: دانشگاه مذاهب اسالمی، 1397ش.

السمعانی، عبدالکریم بن محمد بن منصور؛ االنساب؛ تحقیق عبداهلل عمر البارودی؛ بیروت: مرکز الخدمات واالبحاث 
الثقافیه، دارالجنان، 1408ق/ 1988م.

کتاب االمالی: غررالفوائد و دررالقالئد؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره:  السیدالمرتضی، علی بن الحسین الموسوی؛ 
عیسی البابی الحلبی وشرکاه، 1373ق/ 1954م.

الطباطبائی، سیدعبدالعزیز؛ »فی رحاب نهج البالغه )5( نهج البالغه عبر القرون: شروحه حسب الترتیب الزمنی« در مجلۀ 
تراثنا؛ سال 9، ش 2 و 3 )شمارۀ پیاپی 34و35(، ربیع اآلخر ـ رمضان 1414، ص 154ـ188.

الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح و تعلیق و تحقیق هاشم الرسولی المحالتی و 
فضل اهلل یزدی الطباطبایی؛ بیروت: دار الوفاء، 1406ق/ 1988م.

الطوسی، حسن بن محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح احمد حبیب عاملی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.

عبدالجلیل قزوینی رازی؛ نقض، معروف به بعض مثالب النواصب؛ تصحیح میرجالل الدین محدث ارموی؛ تهران: انجمن 
آثار ملی، 1358.

عمادالدین االصفهانی الکاتب؛ خریدة القصر و جریدة العصر فی ذکر فضالء اهل فارس؛ تحقیق عدنان محمد آل طعمه؛ 
تهران: نشر میراث مکتوب، 1420ق/ 1378ش.

عمادالدین االصفهانی الکاتب؛ خریدة القصر و جریدة العصر فی ذکر فضالء اهل اصفهان؛ تحقیق عدنان محمد آل طعمه؛ 
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