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 ١پسند الهه شاه
 )٢٥/٩/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله -١٦/١/٩٦: تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده

ی صدور آنها  و بررسی زمینه) ع( تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه
ت است و بررسی این مقاله گامی آغازین در این جه. شایسته پژوهشی گسترده است
. در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است) ع(کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه

 سوره مائده پرداخته و نتیجه ٩٥از آیه) ع(در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین
های خود را بر این قرائت متمرکز  گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت

ی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان اند، اما حکم نکرده
. همسو بوده است) ع(اند، عمال با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین دست یافته

توانند همچون سایر اخبار  نیز می) ع(در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت
های فقهی مورد استفاده قرار  ر پژوهشآحاد، در صورت برخورداری از شرایط الزم، د

اند، تمام آنها را   قرائت مطرح شدهانی در قالب بها به این جهت ک صرفدیو نباگیرند 
الخط مصاحف  های رسم اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی ؛ چهکنار نهاد

 . شود یو فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید م) ع(برجای مانده از عصر امام صادق
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 مقدمه
در فقه پژوهی شیعه، از دو جهت موضوعی و طریقی ) ع(کارکرد قرائات منقول از ائمه

 :قابل بحث و بررسی است
و ) ع(ده موضوعی از قرائات منقول از ائمهبحث درباره استفا: استفاده موضوعی) الف

توان با آن به قرائت قرآن پرداخت، چندان بین فقهای شیعه مطرح نبوده  اینکه آیا می
که قرائت به ) ع(رسد این مسأله  با آن دسته از روایات منقول از ائمه است؛ به نظر می

  ] تمام مقاله،٢٢ :نکـ [. ارتباط نباشد این قرائات را منع کرده است، بی
مقصود از استفاده طریقی در زمینه فقه، استفاده حکم شرعی از : استفاده طریقی) ب

د نشده، بلکه ظاهرا این روایات ای وار در این مورد، نه تنها نهی. است) ع(قرائات ائمه
در مقام نظر، برخی معتقدند عمل به قرائاتی که متضمن . مشوق این رویکرد نیز هستند

، ١، ج١٣[ . حکم شرعی است، تنها از جهت استنباط حکم شرعی بدون اشکال است
 اما تبیین بیشتر ابعاد این مسأله، با بررسی چگونگی تعامل فقهای شیعه با این ]١٩٧ص

 .پذیر است قرائات، امکان
و امام ) ع(این پژوهش قصد دارد از رهگذر بررسی نقش قرائت منقول از امام باقر

های فقهی مرتبط با احکام کفاره صید در حال   برداشت مائده، در٩٥برای آیه ) ع(صادق
لذا به بررسی . احرام، جایگاه این روایات را در فقه پژوهی فقهای شیعه به نظاره بنشیند

های فقهی شیعه پرداخته و ورود مفصل به  متن این روایات و تأثیر آنها در برداشت
 تحلیل روایات، سند آنها را بررسی سندی را بر عهده خود ندانسته است، اما در مقام

 .   نادیده نیز نگرفته است
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا «:  سوره مائده، کفاره صید در حال احرام را بیان کرده است٩٥آیه 

 النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ لَا تَقْتُلُوا الصَّیَْد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَامًا لِیَذُوقَ وَبَالَ 

اید، هر گاه که در احرام باشید شکار را   که ایمان آوردهی کسانیا): ٩٥: مائدة(»  ...أَمْرِهِ
 است همانند آنچه ی کردن حیوانی او قربانیکه صید را به عمد بکشد جزاهر . مکشید

 را به کعبه رساند، یا به ی دهند و قربانیکشته است به شرط آنکه دو عادل از شما گواه
از آنچه . را طعام دهد، یا برابر آن روزه بگیرد، تا عقوبت کار خود بچشددرویشان کفاره 

 هر که بدان باز گردد خدا از او انتقام یه است، ولاید خدا عفو کرد در گذشته کرده
 ... . گیرنده است  گیرد، که خدا پیروزمند و انتقام یم
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گانه از این آیه، به اختالف قرائتی درباره  ابن مجاهد در مقام نقل قرائات قاریان هفت
) ع( اما در منابع شیعه، روایاتی از امام باقر]٢٤٧، ص٨: نکـ [ . اشاره نداشته است» ذو عدل«

قرائت کرده » ذو عدل«را به صورت » ذوا عدل«) ع(با این مضمون که ایشان) ع(و امام صادق
در منابع اهل سنت نیز این قرائت . د، وارد شده استان و مصداق آن را پیامبر و امام دانسته

                  ]٤١، ص٦ ؛٢١٩، ص١، ج٤[ . منسوب است) ع(تنها به امام باقر و امام صادق
 

 )ع(قرائات منقول از ائمه 
اند؛ برای نمونه، نجاشی، ابان بن تغلب  به عنوان قاری معرفی شده) ع(برخی اصحاب ائمه

 وی همچنین از قرائتی ]١٠، ص٤٦[. را از قاریان برجسته معرفی کرده است) ١٤١.د(
شده و به نام او   روایت می٢٨١خاص او نام برده که نزد قاریان مشهور بوده، تا سال

را در مورد زرارة بن » کان قارئا« تعبیر وی ]١١، ص٤٦ [ .شناخته بوده است
، ٤٦[ ) ١٢١.د( سلمان بن خالد بن دهقان/ و سلیمان]١٧٥، ص ٤٦[ ) ١٥٠.د(أعین
برد که  نام می یعفور عبدي او همچنین از عبدهللا بن أبي. نیز به کار برده است  ]١٨٣ص

، ٤٦[. اند کرده و کتابی داشته که اصحاب آن را روایت کرده در مسجد کوفه اقراء می
 از   جلودي بصريی عبدالعزیز بن یحیالقراءات کتاب نجاشی همچنین از ]٢١٣ص

 احمد بن محمد بن سیار القراءات کتاب و نیز ]٢٤١ص، ٤٦[ ) ع(اصحاب امام باقر
 اصل کتاب سیاری ]٨٠ص ،٤٦[ . عبدهللا سیاری، نام برده استشناخته به ابو ) ٢٦٠.د(

شود، باقی نمانده؛ اما چندی پیش توسط اتان  نیز شناخته می» التنزیل و التحریف«که به 
  ١.و با نام اخیر به چاپ رسیده استکلبرگ و محمدعلی امیر معزی بازسازی شده 

رود ناقل بخش قابل  که انتظار می) ع(گذشته از کتب تألیف شده توسط اصحاب ائمه
به برخی از ) ع(باشند، آثاری مخصوص به قرائت اهل بیت) ع(توجهی از قرائات ائمه

) ع(علي بن زید قراءةشیعیان و نیز عامه منسوب است؛ برای نمونه، شیخ طوسی کتاب 
اصل کتاب وی کمینه تا . ، نسبت داده است)١٢١.د( وجیهي زیدي یرا به عمر بن موس

شنیده و وی نیز ) ع(عمر این قرائت را از زید بن علی.  مورد توجه بوده است٢٦١سال 
 نیز محمّد بن عباس بن علي ]٣٢٧، ص٢٩[ . دانسته است) ع(آن را قرائت امیر المؤمنین
 قراءةو ) ع(المؤمنین أمیر قراءةهایی با نام  کتاب) ٣٢٨.د(جحام  بن مروان، معروف به ابن

ال عامه نیز ابوطاهر عبدالواحد بن عمر  از رج]٤٢٣، ص٢٩[ . داشته است) ع(البیت أهل
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مجاهد، کتابی در قرائت امیر  هاشم مقرئ، معروف به غالم ابن بن محمد بن أبي
  ]٢٤٧، ص٤٦ . [دارد) ع(المؤمنین

صورت ) ع( گردآوری قرائات منسوب به اهل بیتهایی برای در دوره معاصر نیز تالش
 اهل قراءة یف ءیالوض راطسالبرای نمونه، محمد حسین حسینی جاللی . گرفته است

را از مصادر شیعه ) ع(را تدوین کرد و در آن روایات ناقل قرائت اهل بیت) ص(یالنب تیب
از قرائات منقول ای به گردآوری آن دسته  همچنین مئیر براشر در مقاله. گردآوری نمود

 این مقاله با عنوان ١.که نسبت به متن قرآن اضافاتی دارد، پرداخت) ع(از ائمه
 قرآنترجمه شده و در مجموعه »  به قرآنه امامیههای شیع ها و افزوده دگرخوانش«

 .  به چاپ رسیده استیغرب یها پژوهش در هی امامیشناس
میت است، بررسی ماهیت و اما آنچه بیش از گردآوری این قرائات دارای اه

گیری آنهاست؛ آیا این روایات در مقام بیان متن قرآنی هستند و یا ارائه  های شکل زمینه
فهمی جدید از آیه را مورد نظر دارند؟ در این صورت، تأکید برخی از این روایات بر 

 ای در فضای صدور منجر هماهنگی این قرائت با قرآن منزل به چه معناست؟ چه زمینه
گونه تاکیدها شده است؟ اینها سواالتی است که پاسخ به آنها نیازمند پژوهشی  به این

 . گسترده و دقیق است
که دارای برخی اضافات توضیحی نسبت به ) ع(در عین حال که برخی قرائات ائمه

در ) ع(اند، قرائاتی از ائمه شده متن قرآن هستند، از دیرباز به قرائات تفسیری شناخته می
این میزان از تفاوت .  است که تفاوت آنها با قرائت رایج کنونی، بسیار اندک استدست

گزار هایی اینچنین اندک و البته تأثیر تفاوت. گانه نیز قابل مشاهده است بین قاریان هفت
توان رویکرد دانشمندان شیعه به قرائات منقول از  در معنا، از مواضعی است که می

گونه قرائات بر فقه پژوهی  این مقاله بررسی تأثیر این. نشستره را در آن به نظا) ع(ائمه
 .  فقهای امامیه را بر عهده گرفته است

 
 متن روایات

را با سند کامل نقل ) ع(ترین منابع حدیثی که روایت مشتمل بر قرائت صادقین متقدم
 :تهذیب شیخ طوسی هستند؛ سه روایت در کافی و یکی در بیتهذ کلینی و یکافاند،  کرده
عَنْ : ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَالْیَمَانِيِّ ی، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیس عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمـ ١
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: ؟ قَالَ»ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ«: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم، قَالَ
هذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ «: ثُمَّ َقالَ»  هللا علیه و آله وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِی رَسُولُ اللَّهِ صلالْعَدْلُ«

   ]٥٤٤ ص،٨، ج٣٧[ . » الْکُتَّابُ
سند این حدیث از . این روایت در باب نوادر از ابواب الصید کتاب الحج کافی آمده است

الحسن «، از نظر مجلسی اول ]٢٥٨، ص ١٥، ج٩[ » صحیح«نظر شیخ یوسف بحرانی 
  ]٣٩٣، ص ١٧، ج٤١[ . است» حسن« و به نظر مجلسی دوم ]٤٦٣، ص٤، ج ٤٣[ » کالصحیح

، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَِن ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ،  ی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیـ٢
: ؟ قَالَ»مُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْیَحْکُ«: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السالم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قَالَ

هذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ «: ثُمَّ قَالَ»  هللا علیه و آله وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِیالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ صل«
  ]٥٤٤ ص ٨، ج٣٧ [ .» الْکُتَّابُ

مجلسی اول . این روایت نیز در باب نوادر از ابواب الصید کتاب الحج کافی آمده است
 و ]٤٦٣ ص٤ ، ج٤٢  ؛ ٣٩٥ ص١٧، ج٤١[ اند  دانسته» الموثق کالصحیح«و دوم سند آن را 

همین مضمون، در  ]٢٥٨ ص١٥، ج٩[ . شمرده است» موثق«شیخ یوسف بحرانی آن را 
        ]٣٤٣ص، ١، ج٣٢[ .  آمده استتفسیر عیاشی، با نقل حریز از زراره

تَلَوْتُ عِنْدَ : ادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَعَنْ حَمَّ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ ـ٣
  ذُو عَدْلٍ مِنْکُمْ، هذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ فِیهِ«: فَقَالَ»  ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ « أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم

  ]٤٧٤ ص ١٥، ج٣٧[ . »الْکُتَّابُ
 بعد ]٤٣٧ ص ١٥، ج٣٧[ » )ع(حَدِیثُ قَوْمِ صَالِحٍ «در کتاب الروضه کافی ذیل عنوان 

ـ اخباری با موضوعات متنوع ) ٤٤٦ـ٤٣٧(رد دو خبر طوالنی درباره قوم صالح، از یادک
ای درباره برخی آیات قرآن نقل شده است   آمده و پس از آن، اخبار پراکنده ـغالبا طبی

 ١٥، ج٩[ شیخ یوسف بحرانی سند این حدیث را صحیح . و این روایت یکی از آنهاست
  ]١١٨ ص ٢٦، ج٤١[ .  و عالمه مجلسی آن را حسن دانسته است]٢٥٨ص 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ) محمد بن حسن الصفار(عَنْهُ  ـ٤
 فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ یَحْکُمُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

 مِنْکُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَدْلٍ ابِهِ ذَو
  ]٣١٤ ص ٦، ج٢٨[  .عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

از کتاب القضایا واألحکام » بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِي الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ«این روایت در 
، ٤٢[ . اند مجلسی اول و دوم سند آن را صحیح دانسته. تهذیب شیخ طوسی آمده است
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تفسیر عیاشی با نقل زراره از  شبیه به همین مضمون، در ]٤٠ ص٦، ج ٤٣  ؛ ٢٣٥ ص١٠ج
»  یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ: آمده است) ع(امام باقر

 ١، ج٣٢[ . ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا حَکَمَ بِهِ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ: قَالَ
جز آنچه گذشت، دو روایت در تفسیر عیاشی وجود دارد که مضمون آنها     ]٣٤٣ص

از سند نیز تنها به یادکرد راوی از . اندکی متفاوت با مواردی است که از نظر گذشت
       :  آن نیز متفاوت با روایات پیش گفته استاکتفا شده که) ع(امام

یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ « فِي قَوْلِ اللَّهِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع 
تاکید بر یکی  ]٣٤٣ ص١، ج٣٢[ .   یَعْنِي الْإِمَامَ عرَجُلًا وَاحِداًیَعْنِي »  مِنْکُمْ
داشته زیادی دهد که قرائت با الف رواج   نشان می»واحدا«با قید عادل بودن 
 .  البته ممکن است قسمت آخر از اضافات  عیاشی یا راوی باشد.است

  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِي الدِّیَاتِی قَضَ نٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَعَنِ ابْنِ سِنَا 
 فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ یَعْنِي - مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْکِیلٍـ

   ]٣٤٣ ص١، ج٣٢[  .الْإِمَامَ
 

 مقصود از مثلیت
درباره معنای مقصود از مثلیت بین حیوانی که صید شده و حیوانی که عنوان کفاره صید 

 : را دارد، دو احتمال وجود دارد
 شافعی، مثلیت در خلقت مورد نظر است؛ مثلیت در خلقت؛ طبق مذهب مالکی و) الف

چرا که در کاربرد حقیقی، مثل شیء به آنچه در خلقت ظاهری به آن شبیه است گفته 
شود، ظاهر کالم  شود و مثلیت در معنا کاربردی مجازی است؛ لذا وقتی اطالق مثل می می

ب است، اقتضا دارد که بر شباهت صوری حمل شود و نه شباهت در معنا؛ پس آنچه واج
 در نتیجه طبق این نظر به جای آهو ]٦٧١ـ٦٧٠ ص٢، ج٧[ . شباهت این دو در خلقت است

... شود و در مورد حیواناتی مانند گنجشک و  ، شتر فدیه داده میگوسفند و به جای شترمرغ
  ]١٠٩ ص ٣ ج،٣٨[ . شود که مثلی از حیوانات اهلی ندارند، قیمت تعیین می

حنفیه برآنند که در اینجا مثلیت در قیمت مورد نظر است؛ قیمت؛  مثلیت در) ب
گذاری است  ، دو حاکم عادل از مسلمانان است و این قیمت»ذوا عدل «چرا که مقصود از

 طبق ]٤٣٦ـ٤٣٥ ص١، ج٥٠[. که به نظر و اجتهاد نیاز دارد و نه اشیاء قابل مشاهده
شوند؛ به  شود و یا مساکین اطعام می نظر ابوحنیفه، با این قیمت یا هدي خریداری می
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تواند به جای هر نیم صاع یک  طوری که به هر مسکین نیم صاع برسد و البته فرد می
  ]١٠٩ ص ٣، ج٣٨[ . روز روزه بگیرد

در آثار فقهای محدث شیعه ابوابی به کفاره صید حرم اختصاص داده شده است؛ در 
، برای ]١٢٥ ص٨، ج٣٧[ از کافی » صَیْد الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ«روایات باب 

و در برخی شرایط، ] ١٣٠، ص٨، ج٣٧[پرندگان کوچکی چون کبوتر قیمت تعیین شده 
] ١٣٥، ص٨، ج٣٧. [به ازای همان کبوتر، حیوانی به عنوان کفاره معین شده است

به ] ١٤٢، ص٨، ج٣٧. [رد شده استروایاتی نیز برای تعیین مثل حیوانات بزرگتر وا
 ٢، ج٣[ از من ال یحضره الفقیه » تَحْرِیم صَیْدِ الْحَرَمِ وَ حُکْمِهِ«همین ترتیب، در باب 

شود و کفاره یا به   نیز سخنی از ارجاع به حکم دو شاهد برای مثلیت دیده نمی]٢٥٧ص
 .تعیین شده است... قیمت و یا به مثلی از دیگر حیوانات و

 ٣، ج٢٣[ قول مشهور بین فقهای شیعه و بلکه به گفته طبرسی معظم اهل علم، 
در بیان .  این است که مثلیت در آیه مشابهت در خلقت را مورد نظر دارد]٣٧٨ص

) مِنَ النَّعَمِ(بیان با نعم است : ایشان، برخی دالیل برای برتری این نظر مطرح شده است
نیز . مه هدیا هم موید آن است؛ زیرا بیشتر بر حیوان اطالق شده استکل. و نه با قیمت
صریح است که در اولی  »أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَامًا«: این که فرمود

 ]٢٩٢ـ٢٩١، صص٤٥: نکـ [ . نفس جزا مورد نظر بوده و در دو دیگر قیمت آن
در قول حنفیه بر این اساس است که » یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ«اما استدالل به 

بر همین . شود، پس به حکم دو عادل نیاز ندارد شباهت در خلقت آشکارا حس می
از فقهای شیعه، آنها که همانند . اساس معتقدند مماثلت در قیمت از آیه اراده شده است

اند  اند، به این جواب بسنده کرده ها، بیشتر در مقام تفسیر آیه بوده نگارندگان فقه القرآن
، ٤٥: نکـ [ . از به حکم عادل داردکه انواع بسیار به هم شبیه هستند و تشخیص آنها نی

 در عین حال در همین مشابهت در خلقت، بیشتر فقهای شیعه ]٢٩٢ـ٢٩١صص
کوچکی و بزرگی و مذکر و مونث بودن حیوان را در مماثلتی که قرآن بدان امر کرده 

گرچه برخی این . دانند  را برای شترمرغ کافی میکنند و مثال مطلق شتر لحاظ نمی
اند و عالمه حلی نیز شباهت بین صید و فدیه آن را نسبت به  مالحظه را احوط دانسته

در . داند، اما این رویه غالب نبوده است کوچکی و بزرگی و مذکر و مونث بودن معتبر می
ت دیگر اصل اینکه مثال این صورت لزوم حکم دو عادل چه دلیلی خواهد داشت؟ به عبار

ماند که آیا  توان شتر جزا داد، در روایات آمده است، فقط این می به جای شترمرغ می
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مثلیت داشته باشند یا نه، که آن را هم بیشتر ... شتر و شترمرغ باید در جنس و سن و 
را ) ع( در نتیجه گویا آنها عمال روایت ائمه]٢٢ ص٤، ج١٨[ . اند فقها مد نظر نداشته

کفاره در روایات تعیین شده است و آنها به همان . اند جایگزین حکم دو عادل کرده
نیز روایات سخنی از جزئیات این شباهت به میان نیاورده است، . اند روایات اکتفا کرده

به همین جهت است که . اند سخن نگفته... زرگی و آنها نیز از شباهت در کوچکی و ب
اند؛ خصوصا اینکه در روایت  ترجیح داده» ذوا عدل«را بر قرائت » ذو عدل«برخی قرائت 

 . دانسته است) ع(را پیامبر و امام» ذو عدل«مصداق ) ع(ناقل آن قرائت، امام
 

 »حکم«معنای 
عَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِْثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَ«طبق آنچه در عبارت 

. آمده است، دو عادل باید به مثلیت کفاره و صید حکم کنند) ٩٥:مائدة(» عَدْلٍ مِنْکُمْ
به ضمیمه تعدد حکم کنندگان، در دیگر آیات فقهی سابقه ندارد؛ استفاده از لفظ حکم 

اند؛ چرا که تعدد در  م را در اینجا به معنی شهادت گرفتهبه همین جهت بیشتر فقها حک
اما برخی آن را به همان معنای حکم دانسته و قرائت ذو را به جای . شهادت ممکن است

 در ذیل دالیل و .شود اند؛ اینگونه، مشکل تعدد حکم کنندگان ایجاد نمی ذوا پذیرفته
 :ا تفصیل بیشتری آمده استاشکاالت هر یک از نظرات مطرح شده در معنای حکم، ب

شهادت دادن؛ لفظ حکم داللت دارد که مراد حاکم است، اما اینکه تعدد را ) الف
اطالق حکم بر . لحاظ کرده، با آن منافات دارد؛ لذا ظاهرا همان دو شاهد مورد نظر است

این اشعار دارد که با وجود شهادت، به حکم حاکم نیاز نیست و . شهادت نیز بعید نیست
رف شهادت کافی است؛ زیرا لحاظ حکم حاکم در مواضع شهادت، به دلیل نیاز دارد؛ ص

در اینجا طبق دلیل عالوه بر . مثل اینکه فردی ادعا کند دیْنی از او بر عهده میت است
       ]٢٩٢ ص،٤٥  ؛ ٢٦٥ ص٢، ج٣٣[ . شهادت، سوگند نزد حاکم نیز الزم است

برخی معتقدند اینکه حکم در این آیه به معنی شهادت دادن باشد، به طور ضمنی اشعار  
دارد به اینکه مقصود از مثلیت، مثلیت در قیمت است؛ چرا که مثل در خلقت به وسیله 

 نیز برخی مقصود از آن را همان مثل در خلقت ]٣٤٢، ص١٤[ . روایات معین شده است
 ٢، ج٢٦[ . اند اند، منتها آن را مخصوص به مواردی که نصی برای آن وارد نشده دانسته دانسته

 . اما اینکه بتوان چنین برداشتی را از آیه ارائه کرد، محل تأمل است]٣٩٩ص
هللا خویی آمده است، استعمال کلمه  عالوه بر آنچه گذشت، چنانکه در بیان آیت
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و یا » ذکر«، »بیّن«حکم در مورد بیان حکم شرعی معهود نیست؛ بلکه در این مورد از 
رود؛  فقط در تشخیص صغری به کار می» حکم«.  آن استفاده شده استو مانند» یقول«

حاکم حکم کرد که خانه فالنی برای زید باشد، همینطور در آنجا که : مثل اینکه بگوییم
فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ ... «سخن از اختالف است و نیز در مقام قضا و باب خصومات؛ مثل 

یحکم به «بالجمله استعمال کلمه حکم در ). ١١٣ :هبقر(» انُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَالْقِیَامَةِ فِیمَا کَ
صادر شده ) ع(ای که از پیامبر یا امام  صرفا برای بیان حکم شرعی کلی» ذوا عدل منکم

گیرد که مراد حکم دو فرد آگاه بر مثلیت  وی در نهایت نتیجه می. باشد، جدا بعید است
این چیزی است .  بزرگی و کوچکی و مذکر یا مؤنث بودن استصید و فدای آن از نظر

 ]٢٥ ص٤، ج١٨[ . که بر بسیاری از مردم پوشیده است؛ لذا به حکم دو عادل نیاز دارد
 . فقها نبوده استگرچه این مسأله به لحاظ نظری ممکن است، اما عمال مورد توجه 

اند، حکم را هم به  را پذیرفته» ذو«حکم کردن؛ کسانی که احادیث ناظر به قرائت ) ب
کند که در هر مورد کفاره  اند؛ یعنی امام حکم می همان معنای حقیقی خودش دانسته

، )ع( صاحب جواهر بعد از نقل کفارات منقول از ائمه]٢٦٨ـ ٢٦٧ ص٢، ج٣٣[ . چیست
ماند، این است که طبق ظاهر آیه حکم دو عادل در  ای که می تنها مسأله: گوید می

وی در مقام پاسخ به . ؛ ولی من در کالم فقها اثری از آن نیافتممثلیت کفاره شرط است
اشکال این : گوید کالم مقدس اردبیلی که مقصود از حکم را شهادت دانسته است می

سخن این است که در کتب فروع، اثری از اعتبار شهادت دو عادل برای مثلیت نیز وجود 
نصوص حکمش توسط نص شود که م ندارد؛ مگر آنچه در آخر کفارات مطرح می

دهد  شود و غیر منصوص حکمش ضمان قیمت است، همه اینها شهادت می مشخص می
 صاحب جواهر پس از نقل یکی از روایات ]١٩٧ ص٢٠، ج٤٧[ . است» ذو عدل«که قرائت 

باشد به معنی ) ع(و امام) ص(ممکن است مقصود از ذوا عدل نبی: گوید محل بحث می
کفایت کردن حکم هر کدام از آنها، و مقصود از حکم نیز بیان مثل برای صید کشته 

اند؛ لذا آیه  شان آوردههای شده باشد؛ در این صورت، این همان است که فقها در کتاب
 منوط به نظر دو عادل از ١دلیلی بر اعتبار نص شرعی در مثلیت خواهد بود، نه اینکه

ی جواز قیاس  اند تا اینکه آیه از ادله دیگر مردم باشد؛ چنانکه برخی عامه گمان برده
  ]١٩٩ ص٢٠، ج٤٧[ . باشد

برخی مقصود از حاکم در این آیه را به هر کسی که در جایگاه حاکم شرعی باشد، 

                                                                                                                                                                             
 .صحیح باشد» ال أنه«رسد  ظر میثبت شده که به ن» ألنه«در متن . ١
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دهد حکم کردن بر کسی  ای که نشان می مولی احمد نراقی در ضمن ادله. اند تعمیم داده
 ٦، ج٢٨[  واجب است، به صحیحه زراره  ـگرچه امام نباشدـ به حق باشد که عالم 

 وی در مورد یکی دیگر از دالیل ]٩١ ص١٧، ج٤٨[ .  اشاره داشته است]٣١٤ص
اینکه مقصود این روایت امام : استفاده شده، آورده است» امام«اش که در آن از لفظ  روایی

رساند؛ به خاطر عمومیت دلیل و اینکه عالم نیز  اصل باشد، ضرری به مقصود ما نمی
  ]٩٢ ص١٧، ج٤٨[ . امین هللا است

در صورت تعمیم حکم این روایات، در زمان حضور معصوم او مصداق حاکم شرع 
است و در زمان عدم حضور او، هر که به شرع حکم کند؛ لذا در صورتی که مثال حیوانی 

رد، امر به حاکم شرعی وجود ندا) ع(اش نصی از معصوم در حرم کشته شود که برای کفاره
آنچه این برداشت را تأیید . کند شود و او بر اساس خصوصیات مورد حکم می ارجاع می

کند، این است که کاربرد این آیه در روایات و نیز متون فقهی بحث دیات، به تطبیق  می
امام سنان نقل کرده است،  در روایتی که ابن. عادل با حاکم شرع متمایل شده است

که در مورد دیه جرح و تنکیل خود قضاوت ) ع(ی امیر مؤمنان با استناد به سیره) ع(صادق
 ی قَضَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کرد، مصداق ذو عدل را امام دانسته است می

] ذو[ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا  ـ أَوْ تَنْکِیلٍ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جُرُوحٍ ـأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِي الدِّیَاتِ
ل بحث بر مبحث  در این روایت، آیه مح]٣٤٣ ص١، ج٣٢(  .عَدْلٍ مِنْکُمْ یَعْنِي الْإِمَامَ

روایت دیگری که ابن حال آنکه در . قضاوت و دیات، و ذو عدل بر امام تطبیق شده است
نقل کرده و در کتاب الدیات من الیحضره الفقیه آمده، تطبیق ذو ) ع(سنان از امام صادق

نٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  ابْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَایوَ رَوَ«: شود عدل بر امام دیده نمی
ذَوَا قَالَ دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ 

  ]١٣٠ ص٤، ج٣[»   وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ عَدْلٍ مِنْکُمْ]ذو[
روایت اخیر دیه قطع دست را مشخص کرده و مواردی را که جرح بدون قطع باشد، 

»  عَدْلٍ مِنْکُمْ]ذو[ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا«م عادل واگذار نموده و در این زمینه، به دو عبارت به حک
استدالل ) ٤٤: مائدة(» وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ«و ) ٩٥: مائدة(

 را مشخص نموده و در ابتدا خود حکم قطع) ع(اینکه در این روایت امام. کرده است
 مائده به حکم عادل ٩٥ای خاص، آن را طبق آیه  مورد حکم جرح، بدون تعیین دیه

دهد که حکم در   مائده نشان می٤٤واگذار کرده است، و نیز ذکر عبارت دوم از آیه
 مائده، حکمی است که برای غیر امام نیز رواست؛ کسی غیر از ٩٥عبارت منقول از 
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هر که بر : کند خطای او وجود دارد؛ لذا با این جمله آن را تکمیل میکه امکان ) ع(امام
اساس منزَل حکم نکند، کافر است؛ چرا که حکم نکردنش به آنچه خدا نازل کرده، 

گفته،  برخی فقها با استناد به تعبیر آیه با لفظ حکومت و نیز روایت پیش. متصور است
ت، دیه جنایت را مشروط و منوط به نظر خصوصا بر اساس قرائت ذو عدل در انتهای روای

  ]٥٢٥، ص٣٩[ . اند حاکم شرعی دانسته
رسد روایتی که مصداق آن را امام  در مورد تطبیق آیه بر مسأله قضاوت، به نظر می
عیین مصداق اتم و حقیقی آن است دانسته است، نه در مقام حصر مطلق، بلکه در مقام ت

توان منع از قضاوت غیر امام در زمان  اما نمی. که در عصر حضور، کسی جز امام نیست
غیبت را از آن برداشت کرد؛ خصوصا در مواردی که نصی برای تعیین حکم آن وارد 

حتی در آنجا که نصی وجود دارد، تشخیص اینکه در آن مورد خاص باید به . نشده است
گرچه ممکن است در مسأله دیات ویژگی . ام نص عمل کرد، نیاز به قضاوت داردکد

ای مخصوص به این باب از آیه محل بحث  خاصی وجود داشته باشد که منجر به استفاده
توان گفت در روایات ناظر به کفاره صید نیز مقصود  اگر چنین نباشد، میشده باشد، اما 

مبر و امام منحصر کرده است، این است که حکم را در از اینکه مصداق را به پیا) ع(امام
کنند و یا اینکه  کنند و دیگران بر اساس آن حکم می مشخص می) ع(اصل پیامبر و امام

) ع(و امام) ص(علم کامل و دور از خطایی که بتوان بدان اعتماد کرد، تنها نزد پیامبر
خواهد  از نیست، و یا اینکه مینی بی) ع(ای از علم ایشان در نتیجه هیچ حکم کننده. است

در این صورت، روایت در واقع . منحصر نماید) ع(نمود کامل عدالت را در پیامبر و امام
 .تأکیدی بر جایگاه امامت است

 
 »ذوا عدل/ذو«مصداق 

 :ذوا عدل در این آیه، به تبع اختالف قرائت، اختالف نظر وجود دارد/ی مصداق ذو درباره
گفته از  نانکه گذشت، این قرائت ضمن چهار روایت پیشبا قرائت ذو؛ چ) الف
و زراره از ) ع(که از روایت ابراهیم بن عمر از امام صادق چنان. رسیده است) ع(صادقین
و بعد از ایشان، ) ص(معلوم است، ایشان مصداق ذو عدل را رسول هللا) ع(امام باقر

داق برای ذو عدل وجود اند؛ به این ترتیب در هر زمان یک مص مشخص کرده) ع(امام
شمرده و ) ع(قرائت به صورت مفرد را قرائت اهل بیت) ٣٦٣.د(قاضی نعمان مغربی . دارد

از طریق وی در ادامه . مصداق ذو عدل را امام یا کسی که امام موظف نماید دانسته است
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 تبیین اینکه اگر حکم کننده دو نفر انسان عادی باشد، تالی فاسد آن اختالف نظر آنان
بیضاوی  نیز ]٣٠٦ ص١، ج٤٤[ . حکم کننده باید یک نفر باشدکه کند  میاست، ثابت 

 ]١٤٤ ص٢، ج١٠[ . قرائت ذو عدل را بر اراده جنس یا اراده امام از آن حمل کرده است
توان مصداق آن را لزوما یک نفر دانست ولی بنا بر  گرچه بنا بر اراده جنس، دیگر نمی

 .اراده امام مقصود یک نفر است
کند، کسی است که حکم  مراد از کسی که حکم میاند  بر اساس این قرائت، گفته

کند و آیه دال بر اعتبار نص شرعی در  خدا را در مورد مثل صید کشته شده تبیین می
اند مقصود از مرجع ضمیر  اده اما اینکه برخی احتمال د]٩٦ ص١١، ج٢٠[ . مثلیت است

 گرچه تالشی ]٤١ ص٦، ج ٤٣ ؛ ٢٣٦ ص١٠، ج٤٢[ در قرائت تثنیه پیامبر و امام باشد، 
در برخی از روایات محل » من بعده«برای حفظ هر دو قرائت است، اما با توجه به قید 

شود که در هر زمان یک  بحث که این دو عدل را در طول هم قرار داده است، معلوم می
) ص(فیض نیز ذیل روایت حماد مقصود از حاکم را رسول هللا. ل استنفر مصداق ذو عد

. در زمان خودش و بعد از آن هر امام در زمان خودش، به صورت جایگزین دانسته است
                  ]٧٩١ ص١٣، ج٣٦[ 

کند، این است که فقها در باب کفاره صید، عمال به  چه قرائت مفرد را تقویت مینآ
اند و سخنی از دو شاهد به   پرداخته که مصداق مثل را معین کرده) ع(نقل روایات ائمه

 . اند میان نیاورده
اند، و نیز نویسندگان کتب   ذوا؛ مفسران، حتی آنها که فقیه نیز بودهبا قرائت) ب

. اند احکام القرآن، معموال در مقام تفسیر آیه آن را به همان دو شاهد عادل تفسیر کرده
 این تفسیر گرچه با قرائت مشهور ]٢٦ ص٤ ج،٢٥  ؛ ٣٧٩ ص٣، ج٢٣: نکـ برای نمونه، [ 

ای جمع بین دو  هماهنگ است، اما عمال مورد توجه فقها نبوده است؛ لذا برخی، به گونه
جنی  یکی از این طرق جمع، چیزی است که نخستین بار توسط ابن. اند قرائت روی آورده

حکم کردن کافی است، ذو را از این جهت که یک نفر در : مطرح شده است) ٣٩٢.د(
را اراده کرده است؛ یعنی کسی که عادل است، بدان » مَن«مفرد نیاورده، بلکه معنی 

تواند برای مثنی هم به  رود، می همانطور که برای مفرد به کار می» من«کند،  حکم می
                        ]٢١٩ ص١، ج٤[ » نکن مثل مَن یا ذئبُ یصطحبان«: کار برود؛ مانند این سخن

وی ابتدا بر . جنی توجه داشته است فاضل مقداد از فقیهانی است که به توجیه ابن
نا که به صید و مثل آن و قیمت را دو نفر مرد صالح و دا» ذوا عدل« قرائت مشهور اساس
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 اشاره کردهو تفسیر آن به امام ) ع(اهل بیت به قرائت مثل آن آگاه باشند دانسته، آنگاه
 از این چینش ]٣٢٥ص، ١، ج٣٤[ . برد جنی به پایان می است و سخن را با قول ابن

جنی را  اما طبرسی توجیه ابن. جنی را پذیرفته است مشخص است که وی سخن ابن
ام که مقصود از ذو  دهدی) ع(در تفسیر اهل بیت: گوید بعید و غیر مفهوم دانسته و می

و بعد از ایشان اولی األمر است و همین که صاحب قرائت از معنی ) ص(عدل رسول هللا
 صاحب جواهر نیز این گونه ]٣٧٦ـ٣٧٥ ص٣، ج٢٣[ . قرائت خود خبر دهد کافی است

تفسیرها را مخالف با قرائت و نیز تفسیر آن از سوی امام دانسته و بدان اعتراض کرده 
  ]٢٠٠ ص٢٠، ج٤٧[ . است

گفته که قصد دارد قرائت مثنی را به عنوان قرائت اصلی حفظ  گذشته از توجیه پیش
شود که در مقام یادکرد کفاره  ای از جمع دیده می کند، در آثار فقهای شیعه نیز گونه

د و در آنجا که نصی برای تعیین کن به قرائت مفرد عمل می) ع(منصوص در روایات ائمه
 برای نمونه، شیخ طوسی که در .کند کفاره وجود ندارد، به قرائت مثنی استناد می

حکم ) فقیه(یعنی دو شاهد عادل آگاه «:  خود در معنای این عبارت آورده استالتبیان
 بعد الخالف، در ]٢٦ ص٤، ج٢٥[ » .کنند که آن جزای صیدی است که کشته شده است

ی نص ممکن دانسته و یادکرد مفصل روایات را به  از اینکه تعیین کفاره را به واسطه
: گوید  محول کرده است، می]٢٢٢، ص٢٧[  نهایه و ]٣٤١ ص٥، ج٢٨: نکـ [  تهذیب

حال اگر چیزی حادث شد که نصی . استدلیل ما اجماع فرقه و اخبار و عمل آنها «
، ٢٦[ » .کنیم مشتمل بر حکمش نبود، به اقتضای ظاهر قرآن به قول دو عادل رجوع می

 عالمه حلی نیز بعد از نقل کفاره صید مواردی که روایتی برای آن وجود ]٣٩٩ ص،٢ج
گذاری صیدی که مثل ندارد و  در ارزش: آورده است» فیما ال نص فیه«دارد، ذیل عنوان 

شود؛ به خاطر آیه  تقدیری شرعی در موردش وارد نشده، به قول دو عادل رجوع می
             ]٣٣٧ص، ١٢، ج١٦  ؛ ٤٢٣ ص،٧، ج١٥[ ]. ٩٥مائده [

شیخ یوسف بحرانی بعد از یادکرد روایات محل بحث، به این برداشت مبتنی بر ظاهر 
این آیه که در مواردی که نصی در مورد آن وجود ندارد، باید به دو عادل از مسلمانان 

 و در نهایت اکتفا بر نصوص وارده در هر یک ]٢٥٩ ص١٥، ج٩[ رجوع کرد، اشکال کرده 
 ]٢٦٠ ص١٥، ج٩[ . از افراد صید و در غیر این صورت، احتیاط را الزم شمرده است

رسد اشکال  گذشته از این اشکال که با رویکرد اخباری شیخ همخوان است، به نظر می
دلیل عموم آیه به موارد  اصلی این باشد که این برداشت عالوه بر اینکه با تخصیص بی
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اما با پذیرش .  دو قرائت را به طور همزمان پذیرفته استغیر منصوص همراه است، هر
توان گفت در اینجا  قرائت مفرد و نیز با الهام از کاربرد همین قرائت در مبحث دیات، می

نیز تعیین حکم مواردی که نصی در مورد آن وارد نشده است، در زمان غیبت 
 .، به عهده حاکم شرع است)ع(معصوم

قصد دارد با ) ع( که قرائت اصلی همان قرائت مثنی است، و امامتوان احتمال داد نیز می
این مفهوم را برساند که حکم امام به منزله ) ع(و ائمه) ص(قرائت مفرد و تطبیق آن بر پیامبر

شهادت برخی صحابه را به منزله شهادت دو ) ص(چنانکه پیامبر اکرم. حکم دو عادل است
های دیگری از قرائات  آیه در قالب ارائه قرائت، در نمونه اینگونه برداشت از ١.نفر خوانده است
توان آن را برای مصداق محل  تنها اینکه در صورتی می. قابل مشاهده است) ع(منقول از ائمه

هایی از کاربرد قرائت مثنی در آثار و اخبار وجود داشته باشد تا بتوان  بحث پذیرفت که نشانه
چنانکه اطالعی از اینکه شیعیان . تبصره زدن بر آن استبا این قرائت در حال ) ع(گفت امام
 .  ای به قرائت مثنی عمل کرده باشند نیز در دست نیست در دوره

 
 خطای کاتبان

در انتهای آن دسته از روایات ناظر به قرائت این » فیه الکُتَّاب/هذا مِمَّا أَخطأَتْ به«عبارت 
ئت مثنی را ناشی از خطایی معرفی اند، قرا آیه که توسط کلینی و عیاشی نقل شده

طبق این عبارت، خطا از طریق . اند کند که کاتبان به هنگام کتابت آیه دچار آن شده می
 . کتابت به قرائت راه یافته و ابتداءا از قرائت نبوده است

با این . دانسته است» علما«در این روایت را » کتّاب«مولی صالح مازندرانی مقصود از 
اند و در  اند، غالبا علم و معرفتی هم داشته دانسته که کسانی که کتابت میوجه تسمیه 

در این صورت، خطای نسبت داده شده به آنان تعمیم . آن دوران، کاتب اندک بوده است
اما . است) ع(و امام) ص(دادن دو عادل به هر دو عادلی است؛ حال آنکه مقصود پیامبر

 ٥، ج٤٠[ مشهور در تفسیر این کالم خوانده است، اینکه وی در ادامه این سخن را قول 
) ع(ه عملکرد فقها در تعیین کفاره صید با توجه به نص ائمه گویا با توجه ب]١٩٩ص

 . است و نه رواج تفسیر کُتاب به علما
 تأیید این کاربرد، در ٢.کاربرد کاتب به معنی عالم در صدر اسالم رایج بوده است

                                                                                                                                                                             
 .داشتاگر بتوان چنین قیاسی . ١
 .]٣٠٩ ص١٥، ج٣٠[: نکـ ی فرهنگی آن،  برای آگاهی از زمینه. ٢
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که طبق نقل برخي منابع لغوي در نامه » قد بَعَثْت إلیکم کاتِبا مِن أَصحابي«عبارت 
با این . شود  دیده می]١٤٨ ص٤، ج٢[ طاب به اهل یمن به کار رفته است، خ) ص(پیامبر
ن نظر در صورتی  موجه است که معلوم شود در آن زمان کاتب و نیز کتابت، به حال، ای

معنای حقیقی و اصلی آن، در مورد قرآن کاربرد کمتری نسبت به این معنای ثانوی 
اما . داشته و در نتیجه کاربرد کاتب در این روایات به معنای مشهورترِ عالم بازگشت دارد

اسالم، اصطالح کاتب وحی برای کسانی که به نگارش دانسته است که در دوران آغازین 
 ]٢٤٩ص، ٧، ج٤٩  ؛٣٠٩ ص،١، ج٥ : نکـ . [قرآن اشتغال داشتند، رایج بوده است

رسد در صدر اسالم کاربرد کاتب در مورد قرآن ناظر به  در عین حال که به نظر می
یست که در همان زمان، مواردی از کاربرد کاتب به همان معنای حقیقی باشد، بعید ن

در نخستین » علم«معنای عالم در مورد حدیث مشاهده شود؛ چرا که از سویی، اصطالح 
 و از سوی دیگر، ]٢٣٨ـ٢٣٧، ص١٢: نکـ [ . دوره اسالمی برای حدیث کاربرد داشته است

ها در صدر اسالم در تلقی آنها از آنچه باید نوشته شود، موثر بود؛ تلقی آنها  فرهنگ عرب
ای مقداری  شد، اما در مورد حدیث چنین تلقی از قرآن، متنی بود که باید نوشته می

قان بر آنند که در فرهنگ صدر اسالم، لفظ کتابت متأخرتر است؛ از این رو برخی محق
شده است؛ در این فرهنگ کتاب یک چیز است و سنت  تنها در مورد قرآن استفاده می

، ١٧[های اندک کتابت حدیث در صدر اسالم   نمونه]٥٩ـ٥٨  ص،١، ج١١[ . چیزی دیگر
 و رشد کند روند کتابت در این زمان، مؤید ]١٥٢ـ١١٧ ص،١، ج٢١: نکـ  ؛ ٣٤ـ٣١ص

تواند ناظر به فردی  می» قَدْ بَعَثْت إِلَیْکُمْ کَاتِبًا مِنْ أَصْحَابِي«لذا عبارت . این مطلب است
                       .  آگاه است) ص(های نبی اکرم باشد که به آموزه

به هر حال، چنانکه مولی صالح خود نیز معتقد است، قول ظاهرتر همان کُتاب به 
در این . معنی نُساخ است؛ یعنی لفظ منزل ذو است و تثنیه به خاطر اشتباه نساخ است

صورت، منشأ این خطا رسم مصحف امام نگارش شده در زمان عثمان است که در آن 
 ٥، ج٤٠[ . بعد از مفرد الف قرار گرفته و موجب ایجاد توهم تثنیه لفظ شده است

 اما همانطور که آقای خویی هم اشاره داشته است، همچنان جای این سؤال ]١٩٩ص
به فرض که رسم الف از خطای کاتبان باشد، چرا قرائت به خطا رفته است؟ : باقی است

در کتابت قرآن اشتباه هست، اما . اشتباه در کتابت، مستلزم اشتباه در قرائت نیست
 ٤، ج١٨[. اند اند و مانند شکل نوشتاری نخوانده ام داشتهقاریان به قرائت صحیح اهتم

د دیگری که این تعبیر در آن به کار رفته است، به فهم مقصود  جستجو از موار]٢٤ص
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توان   این کاربرد را میهای ترین نمونه متقدم. کند آن در کاربردهای صدر اسالم کمک می
 : در این موارد جست

آن هم در ) ١٦٢:نساء( »وَالْمُقِیمِینَ الصَّلَاةَ«در نقلی از عایشه، مجرور بودن کلمه مقیمین در 
به کاتب نسبت داده » هذا کان خطأ من الکاتب«حالی که معطوف به مرفوعات است، با عبارت 

 تعدادی از قراء غیر سبعه نیز این کلمه را به صورت مرفوع ]١٠٦ ص،١، ج٣٥[ . شده است
 هَادُوا إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ« نیز رفع صابئون در ]١٠٨ص، ٢، ج٣١: نکـ [ . اند قرائت کرده
از سوی عایشه به خطای کاتب  اسم إن عطف شده،  در حالی که به)٦٩: مائدة(» وَالصَّابِئُونَ

 و قرائت به صورت صحیح انگاشته صابئین نیز در منابع ]١٨٣ص، ٢، ج٣٥[ نسبت داده شده، 
» إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ«اسم إن که رفع آن در همچنین  ]٢٣٠ص، ٢، ج٣١: نکـ [ . ثبت شده است

، ٢، ج٣٥[ گفته عایشه به خطای کاتب نسبت داده شده است،  در خبر پیش) ٦٣: طه(
 و ]٩٠ ص٤، ج٣١: نکـ [ .  با صورت صحیح پنداشته شده هذین نیز قرائت شده است]١٨٣ص

» بِخَطَأٌ مِنَ الْکَاتِ«عباس  که در خبری از ابن) ٢٧: نور(»  تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوایحَتَّ«یا تستأنسوا در 
 با همین صورت ]١٤٥ ص١٩، ج٢٤[. صحیح آن شمرده شده است» تَسْتَأْذِنُوا«شمرده شده و 

  ]٢٤٦ ص٤، ج٣١[ . صحیح دانسته نیز قرائت شده است
ی دیگری از انتساب خطا به کاتبان، آنجاست که راوی بیش از قرائت و کتابت،  گونه

 :عمران آل(» وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ«مانند عبارت . گوید ز فهمی نادرست سخن میا
که مجاهد آن را به خطاي کاتبان نسبت داده و به قرائت ابن مسعود از آن اشاره ) ٨١

نکه از سیاق  چنا]٥٥٣ ص٦، ج٢٤[ » وإذ أخذَ هللا میثاق الذین أوتوا الکتاب«: کرده است
سخن طبری نیز پیداست، وی این روایت را در مقام تفسیر آیه و توجیه میثاق پیامبران 

اللَّهُ نُورُ «رسیده است که نیز به نقل از ابن عباس . به نصرت و ایمان ذکر کرده است
وی این توضیح را . از خطاي کاتب است) ٣٥: نور(» السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ

مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ «او بزرگتر از آنست که نورش مانند نور مشکات باشد، بلکه : افزوده است
 نحوه انتقال این خبر از متن آیه به آنچه خود صحیح ]٢٥٩٤ ص٨، ج١[ .»کَمِشْکَاةٍ

 .دهد ای کامال تفسیری را نشان می دانسته است، زمینه
شود، به وضوح ارائه فهم  در نتیجه، گاه عبارتی که جایگزین عبارت خطا کتابت شده می

یگر شود که فهمی د نیز بسیار می) ع(در روایات ناقل قرائت اهل بیت. است و نه نقل قرائت
شود و تأکید بر منزل بودن آن هم نه از حیث متن قرآنی  گونه از فهم رایج از آیه ارائه می

 .  بودن آن، بلکه به جهت اثبات حقانیت و منزل بودن معنای ارائه شده است
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 است در بازگشت به روایات محل بحث باید در نظر داشت که روایات کافی سه مورد
تاب اشاره شده است؛ این سه روایت هیچ کدام در ابواب و در انتهای هر سه به خطای کُ

اند؛ بلکه دو مورد در باب نوادر  اصلی که کلینی بر اساس آن حکم کرده است، ذکر نشده
یکی از روایات .  آمده استکافیاز ابواب الصید کتاب الحج و یک مورد در کتاب الروضه 

نقل کرده ) ع(ن عثمان از امام صادق و دیگری را حماد ب) ع( را زراره از امام باقرکافی
نقل کرده و در ) ع(اما روایت شیخ طوسی را حماد بن عثمان از زراره از امام باقر. است

در اینجا دو راوی شیخ طوسی در یک سند، با دو . آن به خطای کاتبان اشاره نشده است
به هر . راوی کلینی از دو سند مشترک هستند، اما تتمه خطای کاتبان در آن نیست

ای از راوی به  افزوده» به الکتاب/هذا مما أخطأت فیه«حال، گرچه ممکن است عبارت 
باشد و این موجب اضطراب روایت است، اما برداشت فقهای ) ع(روایات و یا سخن امام

گذشته از مباحث فقهی، توجه . امامیه از آیه عمال همخوان با قرائت بدون الف بوده است
، صحت قرائت مفرد را تأیید )ع(الخط مصاحف در عصر صادقینهای رسم  به ویژگی

دروش در کتاب . سبک رایج برای نگارش قرآن در عصر اموی سبک حجازی بود. کند می
های این سبک  های برجای مانده از آن دوران، ویژگی  بر اساس قرآنهای عصر اموی قرآن

 کرات در این مصاحف دیده هایی که به یکی از ویژگی. را مورد بررسی قرار داده است
 الفی که ]١١٥ و ٥٧، صص١٩: نکـ [ . است» ذوا«با الف و به صورت » ذو«شود، نگارش  می

 که در چنان] see:51, p.87. [شد قرار بود قرائت نشود؛ و به عنوان الف فاصل شناخته می
که » شای«هایی مثل الف انتهای افعال ماضی صیغه جمع مذکر غایب یا الف  مورد الف

هایی مثل آنچه در  الفدروش در مورد . بوده، چنین است» شیء«رسم الخط نخستین 
سنت اسالمی تنها اضافه کردن حروف به «: گوید به مصاحف اضافه شد، می» قالوا«انتهای 

رسم را طی این فرایند ثبت کرده است؛ اما حذف نیز یکی از قواعد این فرایند بوده 
 قرائتی را پدید آورد که بعدها متولیان امر آن را ذُواالف آخر در ] حذف. ... [است

الف که در مخطوطات کهن، رسم /واو/ی ذال ، رسم الخط اولیه٩٥در مائده: ذیرفتندنپ
 در نتیجه، ]١٢٨ـ١٢٧ص، ١٩[ » .شد  بود، به اشتباه ذَوَا خوانده میذوالخط رایج برای 

ثبت الف در انتهای ذو، یک عادت رسم الخطی از کاتبان بوده و در مورد آیه مورد بحث، 
کامال روشن ) ع(با این توصیف، معنای سخن صادقین. منجر به اشتباه قاریان شده است

 توانند در صورت برخورداری توان گفت روایات بیان کننده قرائات نیز می لذا می. شود می
شود، در  از شرایطی که برای استفاده فقهی از دیگر اخبار آحاد توسط فقیهان لحاظ می



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٢٨

این فرایند مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به دلیل اشتمال آنها بر قرائت، جملگی 
 .کنار نهاده شوند

 
 گیری نتیجه

 سوره ٩٥در مورد آیه ) ع(این پژوهش مطالعه موردی نقش قرائت منقول از صادقین
های فقهی امامیه به عهده گرفت و  ذو عدل به جای ذوا عدل را در بررسی«مائده؛ یعنی 

گرچه آنان خود این . در نتیجه، عملکرد فقهای شیعه را مطابق با همین قرائت یافت
اند، اما با تعیین کفاره صید با استفاده از روایات منقول از  قرائت را صریحا مبنا قرار نداده

مضمون روایت محل بحث با . اند عمال به قرائت ذو عدل تمایل نشان داده) ع(تاهل بی
و فتاوای فقیهان ) ع(الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق های رسم ویژگی

، )ع(در نتیجه باید گفت قرائات منقول از اهل بیت. شود شیعه و اهل سنت نیز تأیید می
اند، اما در صورت برخورداری از شرایط حجیت  ودهگرچه در مقام قرائت مورد استفاده نب

نیز باید . اخبار آحاد، در مقام استفاده حکم، قابلیتی همچون دیگر اخبار آحاد دارند
ی تفسیر از آیه هستند و نباید آنها را به توهم  دانست که بیشتر این روایات ناظر به ارائه

 .دتضاد با غیر محرف بودن قرآن، یکباره به کناری نها
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