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و دارا  یر یگ ) از نظر شکل یبن عل دیبه قرائت ز  یلیتحل یخیتار  ینگرش
صحت قرائت( یارهایبودن مع

 

 مرتضی ایروانیو  مرضیه رستمیان

 چکیده
 و القرائـ  خیشـ منصـ  از استفاده با هجرى چهارم قرن بغداد، در قارى مجاهد، ابن

 از قرائـت هفـت اس  و با توجه به رواج و شهرت حدیث نزول قرآن بر هفت حرف،یس نفوذ

شـاذ شـناهته  عنوان بهدر بستر زمان سایر قرائات  جیتدر بهو  بخشد تیرسم را مهم رشه پنج
. بسیارى از این قرائات شاذ، شرایط صحت یک قرائت صحیح را دارا بودند که  درحالد. شدن

نگارنده در این پژوهش بر آن است که قرائت زید بن عل  را که در زمره قرائات شاذ قرار دارد، 
بنا بر نقل شیخ طوس  در الفهرست، زید به صحت قرائـت هـود اطمینـان  یرابررس  کند؛ ز

رو، نگارنـده سـ   دارد بـا  ایـن است. از نموده  م داشته و آن را منتس  به حضرت عل 
ى قرائت زیـد در مدینـه، بـه بازیـاب  ریگ شکلدرباره چگونگ   تحلیل  ـ تاریخ  رویکردى

کـه  بپـردازدصحت قرائت از دیـدگاه ابـن جـزرى م یارهاى صحت قرائت زید با م یارهاى 
قرائت زید بن عل ، م یارهاى صـحت  با توجه به بررس  انجام شده، باید گفت که تیدرنها

ى  مؤلفـهقرائت زید بـر تفسـیر قـرآن،  ریتأث، همچنین بررس  ستقرائت را تا حد زیادى دارا
 .استدیگرى از این پژوهش 

 
 . ، مدینه، قرآن، م یارهاى صحت قرائتلن عزید بقرائات شاذ،  واژگان کلیدی:

                                                           
 .:یافت یخ در یخ تأیید:و  41/41/4931 تار )بر اساس ارزیاب  هیئت تحریریه، این مقالـه  41/44/4933 تار

 .(پذیرفته و  چاپ شد علم  ـ ترویج به صورت 
 .نویسنده مسئول(:  ثیعلوم  قرآن وحد  تخصص  ىدکتر(feroma@yahoo.com 
 .مشهد  دانشگاه فردوس اریدانش :iravany@um.ac.ir 
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 درآمد
علماى مسـلمان بـوده  موردتوجه ربازیداز  ،ى قرائات به مشهور و شاذبند طبقهعلم قرائت و 

 لهجـه و اهتالف قرآن، شفاه  نقل مسلمانان، اهتالف همچون افزایش شمار عوامل  .است

 محافـل در مختلـ  قرائـات شیدایقرآن و پ قاریان تیف ال موج  گسترش دامنه گر،ید علل

 امر مصروف را هود اهتمام عالمان ، سو بدین دوم قرن از چنانکه .گردید اسالم صدرعلم  در 

نمودند. این جنبش علم  ادامه داشت تا اینکه در قرن چهارم، ابـن مجاهـد بـا انحصـار  قرائت
تدریج  ر شاذ بودن، بهقرائات صحیح به هفت قرائت، باعث شد، ت داد زیادى از قرائات به هاط

نولدکه بـه همـین اتفـار در کتـار تـاریخ قـرآن هـود اشـاره و  ى روزگار محو شوند.  صحنهاز 
کـه سـازمان قرائـات  هـورد  مبه مردى پیوند  درواقعمراجع و مصادر قرائات شاذ، » :دیگو  م

  یتـألرى را کتار دیگ« کتار السب ه»بنیان کرد. ابن مجاهد در کنار  را« قرائات سبع» مشهور
تـاریخ  ،نیشـاه« ).اسـت رفتـه انیازم، لکـن ایـن کتـار، است« کتار الشواذ»کرد که نام آن 

 .(11: 4311 القرآن،
در حال  روى داد که علماى قرائت متقـدم، از ابـن مجاهـد، م یارهـای  را  ،حصر قرائات 

یک قرائـت ى ها  ژگیوبراى صحت یک قرائت وضع نموده و مدع  بودند که در صورت تطابق 
امـا اینکـه چـرا بـه بسـیارى از  ؛حکـم بـه صـحت آن قرائـت داد توان  مبا م یارهاى موجود، 

  سـؤالى صحت قرائـت، عنـوان صـحیح داده نشـد  ارهایم ى از برهوردار باوجود ،ها قرائت
 است که ذهن بسیارى از محققان را تا به امروز به هود مشغول داشته است.

یکـ  از  عنوان بـهکه   عل بن دیزله س   هواهد شد قرائت در این مقا ،اساس نیهم بر
بـه  ،ول  بزرگان  چون ابوحیان در تفسـیر بحـر المحـیط ،ى شاذ در منابع مطرح استها قرائت

بنا بر نقل شیخ طوس  در الفهرست، زید به صحت قرائـت هـود کثرت از آن نقل کرده است و 
ى و شامل بـودن ریگ شکلعلل  ازنظر ،کند  ممنتس   اطمینان داشته و آن را به حضرت عل 

   قرار گیرد.موردبررسم یارهاى صحت قرائت، 

 پژوهش هپیشین

، آثارى در قالـ  کتـار و مقالـه انتشـار یافتـه عل بن  دیزشخصیت، قیام و آثار  هدربار
حیاتـه  دیز االمام»رضوى اردکان ؛  لاثر ابوفاض، « عل بن دیزشخصیت و قیام »نظیر: است، 

دیدگاه ائمه »و مقاله  نژاد وى، اثر سید عل  موس«هتراث الزیدیال»، اثر محمد ابوزهره؛ «رهعص و
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نیا؛ و درباره قرائت و تفسیر زید بـن  توحیدى الله روحاثر  ،«درباره شخصیت و قیام زید بن عل 
  بررسـ  تطبیقـ»اثر هلیل ابراهیم السامرائ  و مقاله  ،«قرائت زید بن عل ...»عل  نیز کتار 

 ؛شایان توجه است ،رنج ، اثر فاطمه دست« على تفسیر زید بن ها شیگراو  ها روشمنابع و 
 دیـزى برگزیدن یک قرائت هاص توسـط ها زهیانگتحلیل ، علل و ـ  شناس  تاریخ  جریاناما 
دارا بودن م یارهـاى صـحت قرائتکـه مطلـور ایـن پـژوهش  ازنظرعل  و بررس  قرائت او  بن

   قرار نگرفته است.دبررسمور تاکنون ،است

 مفهوم شناسی قرائت

 معنای لغوی

؛ 4/423 :ر 4141 ، لسـان ال ـرر، )ابـن منظـور کردن جمعمصدر قرأ و به م ناى  «ِقراَءة»
 ىزیـچهـر  ازآنجاکـهآمـده اسـت و  ،(111 :ر 4142المفردات فـ  غریـ  القـرآن،  راغ ،

، در این م نا بکـار رفتـه شود  مکلمات( ب د از جمع شدن بخش  از آن به بخش دیگر منضم )
 .(4/11: 4911 الصحاح، است )جوهرى،

 قرائت در اصطالح

ابـن  ازنظـرى مت ـددى نقـل شـده اسـت. هـا  یت ربراى مفهوم قرائت و جمع آن )قرائات(، 
جزرى، قرائات، علم به کیفیت اداء کلمات قرآن و اهتالف مربوط به ایـن کیفیـت کـه بـه ناقـل و 

(. عبـدالهادى فضـل  در 9 :4914 ،ابن جزرى، منجـدالمقرئین)شود، است  راوى آن منسور م 
 گونـه نیا تیـنها درکتار القرائات القرآنیه، ب د از بررس  ت ریفات مختل  مربـوط بـه قرائـات، 

که قرائت عبارت است از تلفظ الفاظ قرآن کریم به همان صورت و کیفیت  کـه  کند  مى ریگ جهینت
یا عبارت از هواندن و تلفظ الفاظ قـرآن کـریم، بـه همـان صـورت و  ؛کرد  متلفظ  رسول هدا

هوانده شد و آن حضرت آن تلفـظ و هوانـدن را تائیـد فرمودنـد و  کیفیت  که در حضور رسول
که این تأیید ف اًل یا تقریرًا باشد و یا اینکه یـک یـا چنـد نفـر در آن مجلـر حضـور  کند  نمفرق  
دور داشـت کـه  ازنظـر(؛ البته این نکته را نباید 11 :4314 ه،یالقرآن القرائات فضل ،) باشندداشته 

نیز آن را بـر همـان  بنا بر نظر و دیدگاه مذه  شی ه، قرآن بر یک حرف واحد نازل و رسول هدا
 ى راویان است. هیناحى موجود بر سر قرائت از ها اهتالفحرف واحد قرائت کرده است و 

دَن »: آورده است باره نیادر امام باقرزراره به نقل از  ِِ ِإَن اْلُقْرآَن َواِحٌد َنَزَل ِمْن ِعْنِد َواِحدد  َو َل
 ِإن  »عـر  کـرد:  ؛ همچنین فضیل بن یسار به امـام صـادر«ُء ِمْن ِقَبِل الُرَواهِ  یِج یاِِلْخِتََلَف 

اَس  ْحُرف   َسْبَعِة  َعَلی َنَزَل  اْلُقْرآَن  ِإن   ُقوُلوَن ی الن 
َ
ْعَداُء  ُبواَكَذ  َفَقاَل  أ

َ
ُه  َو اللِه  أ ن  ِِ  َواِحدد   َحدْرف   َعَلی َنَزَل  َل

 .(2/494 : 4931الکاف ،  ، نی)کل.« اْلَواِحد ِعْنِد  ِمْن 
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شیخ طوس  م تقد است که عرف در مذه  ما این است که قرآن واحد است و بـر رسـول  
ده شـده و انسـان مخیـر نیـز اذن دا، متداول قراء است آنچهواحد نازل شده و بر جواز قرائت بر 

 (.3 /4 : تا ب ، التبیان ف  تفسیر القرآن، طوس ) بخوانداست به هر قرائت  که هواست 
اند؛ قرائـات، اهـتالف  زرکش  نیز بر این دیدگاه است که قرآن و قرائات دو حقیقت متفاوت

ت را الفاظ وح  در حروف و کیفیت از تخفی  و تشدید و ... است، وى همچنـین تـواتر قرائـا
 .(4/941 :4931 البرهان ف  علوم القرآن،  زرکش ،) [4]قبول ندارد

، هواندن شود که پیامبر گونه استنباط م  توان به روایات  که بر اساس آنها این بنابراین نم 
الله هوی   گونه که آیت زیرا همان [2]؛اعتماد کرد ،دانستند عبارات قرآن را بر چند نحو، جایز م 

گانه قرآن آمـده  ى وجوه هفتتمام روایات  که درباره: نخست اینکه اند فرموده «بیانال»در کتار 
که زراره از امـام بـاقر  با روایت  ى موجودها روایت دوم اینکهو  ؛سنت است به طریق اهل ،است

کنــد، مخالفــت دارد و تنــاقض در مضــمون آنهــا  نقــل م  (2/494 :4911الکــاف ،  ، نــیکل)
 (.292 - 294: 4912 بیـان در علـوم و مسـائل کلـ  قـرآن، ،ی هو)محسوس و شاهد است 

هتالف قرائـات را از ناحیـه زیرا وى ا ؛و قابل استنادتر است رو ت ری  ابن جزرى صحیح ازاین
 داند. م  راویان

 آشنایی با شخصیت زید بن علی
 [9]طالـ  بـن عبـدالمطل  اسـت نام وى ابوالحسین زید بن عل  بن الحسین بن عل  بن اب 

 الطبقــات ابــن ســ د، ؛2/411: 4141، ، االرشــادمفیــد ؛ 914: 4911، رجــال الکشــ ، کشــ )
(؛ مـادر زیـد بـن علـ ، 1/943: 4921 الخطط المقریزى،مقریزى، ؛  921/ 1: 4933ى، الکبر

: 4149اهدا شده بود )بخارى، سر سلسـلاال لویا،  کنیزى بود که از طرف مختار به امام سجاد
انـد و مصـادرى  طور صریح اشـاره نکرده ویسان پیشین به سال والدت آن جنار بهن تاریخ [1](،92

نظر هستند. ابن عسـاکر سـال  اند نیز، در بیان زمان دقیق آن باهم داراى اهتالفکه آن را بیان نموده
هـ و ابـوزهره از علمـاى  31و دیگران ( 111/ 43 :4141، هـ )ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق 31

(؛ و ایـن 22 ص: 4121 االمـام زیـد، ابوزهره،) داند را سال تولد او م  14سنت، سال  لمتأهر اه
سـال داشـته بیـان  12 کـه هــ درحال  422کند که قتل زید را در سال  نظر را مستند به روایات  م 

(؛ عبدالرزار مقرم نیز در کتار زید الشـهید 1/921 :4933،الطبقات الکبرىابن س د، ) اند کرده
هجرى از دنیا رفـت و  13هـ. تخمین زده، به این دلیل که مختار در سال  13یا  11ولد او را سال ت

اهدا شده بود و وى در همان سال باردار شده بود )مقـرم،  قبل از آن مادر زید به حضرت سجاد
 (.21: ص 4911نگرش  بر سیره و قیام زید شهید، 
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تربیـت یافـت، در آن زمـان مدینـه یکـ  از زید در مدینه، شهرى که در آن متولد شده بود، 
و  امبریـپى علم  آن در امتداد مـدارس ها مدرسهکه  رفت  ممهمترین مراکز علم  به شمار 

 صحابه بود.
  ،؛ هوی431: 4141 ، خ الطوسیرجال الش وس ،)ط اند کردهرا توثیق  شی ه، زید انیرجال

تـرین و  زیـد برجسـته»گویـد:  شیخ مفید مـ ؛ (911-911/ 3 :4144 ، ثیالحد رجال م جم
بود و عابد، پرهیزگار، فقیـه، سـخاوتمند و شـجاو بـود. بـه  ابوج فرافضل برادرانش پر از 

 )مفیـد، برهاسـت نیحسـهـواه  امـام  و نه  از منکر قیـام کـرد و بـه هـون م روف امربه
  ماننـد توثیـق شـده و محـدثانزید بن عل ، نیز  سنت اهلدر منابع  (.2/411: 4141 ،االرشاد

؛ 912/ 9 :4141  ،یالتهـذ  یتهـذ )ابن حجر، اند کردهروایت  از وى شاعم و زهرى، ش به
در  سـنت اهلعلمـاى  (.913/ 1 : 4141م رفا القراء الکبار عل  الطبقات واألعصـار،  ذهب ،

 هافقکه یک  از  نیال ابد نیزکه او در مدینه در دامان امام  اند نگاشته گونه نیاتمجید از زید، 
ایشان، بـه علـت  که  درحال، پرورش یافت، رفت  من مدینه به شمار اد و محدثاب  ، ع  تیالب اهل

م رفا  ، ذهبى مختل  مشغول بود )ها نهیزمبه سمت ت لیم علم در  ،دورى گزیدن از سیاست
 (.1/913 :4141القراء الکبار عل  الطبقات واألعصار، 

 علل برگزیدن یک قرائت خاص، توسط زید

بـه جهـات مختلـ  داراى  ،شود  ممدینه که زیستگاه فیزیک  و علم  زید محسور  شهر
آن نزول بیشتر آیات در آن مکـان و اینکـه حـدود ربـع قـرن  ازجملهارجحیت و امتیاز است که 

مدینه محل عبور  پایتخت جهان اسالم بود و حت  پر از انتقال محل هالفت از مدینه به کوفه،
القرائـات  ، فضـل)رک.  کردنـد  مـه و آنها هر دو شهر را باهم زیارت ى مکه بودسو بهحاجیان 
 رسالت تا داشت  م آن بر را آن عالمان ى شهر مدینه،ها ژگیو نیا .(412 م: 4314 القرآنیه،

 نیـا بـا گـرید ی سو از و بپندارند هود دوش بر را ها بدعت با مقابله و ىنبو سنن از  نگهبان
 شـانیا اصـحارو  اکـرم امبریـپ ىسـو از شده دییتأ  سنت نه،یمد در م مول سنت که  تلق

 ، )پـاکتچ ننـدیبب ازیـن  بـ ،هـا بوم گرید در حاکم ىها سنت و دانش به رجوو از را هود بوده،
 .(3/441: 4914 ،اسالم بزرگ الم ارف دائرة مقاالت

 و ریعم نب مص   آمدند، نهیمد به قرآن اقراء و میت ل ىصحابه برا از که  کسان نینخست 
 شدند ملحق ها بدان زین  حبش بالل و اسری عمار  مدت از پر که هستند مکتوم ام بن عبدالله

 (.214: 4912 م،یکر قرآن خیتار در  پژوهش حجت ،)
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 عنوان به، «بوم  محورى» انیجر ،ىهجر نخست سده دراز سوى دیگر باید توجه داشت که 

 ىهـا حوزه همـه در رو ازایـن افکنده، هیسا  سالما جام ه بر کامالً  ، عموم و غال  انیجر كی
ى ریگ شـکل آن بـارز ىها نمونـه کـه کـرد مالحظـه را آن اثـرات تـوان  م ، اسالم علوم مختل 
 ىهـا قرائت ىریگ شـکل زیـن و چهار مدرسه مکه، مدینه، بصره و شـام و تفسیرى به  فقه مکات 
 حـوزه در همتـا  بـ و هـاص ىمحـور و کزمر عنوان به نهیمد بوم اشاره کرد و نهیمد بوم در هاص
 جیتـرو و ىریگ شـکل باعث و گذاشته ریتأث زین مناطق و ها بوم گرید بر رو ازاین بوده، قرآن قرائت

جان  پور،  :ک.)ر است شده  نواح گرید در نهیمد بوم به منتس  هاص  قرآن ىها قرائت  بره
 (.444 :4931،  قرآن ئاتقرا  بره جیترو و گسترش در ىمحور نهیمد انیجر راتیتأث

در دور بـودن اهـل آن در  توان  ماز سوى دیگر اهمیت هاص و ویژه مدینه در امر قرائت را 
، نشـد تفسـیر اهـل هـم آهـر تا و نبوده اهل تفسیر زیرا مدینه از همان آغاز ؛تفسیر هم دانست

 تکان داشته هک موض   آن از، ىهجر 2 قرن میانه تا و است کار محافظه کامالً  شهر یک چون

رو تمرکـز ویـژه  کنـد و ازایـن پیـدا رشد مدینه در ىتفسیر افکار که اجازه نداده اصالً  و نخورده
بنـابراین شـرایط ویـژه  .(11: 4913، تاریخ تفسیر قرآن کـریم مردم آن بر قرائت بود )پاکتچ ،

  کـه ى شخصیت  هاص زید بـن علـها  ژگیودر دوران حیات زید و از سوى دیگر  نهیمد شهر
 ، دالیل  براى برگزیدن قرائت توسط زید است:شود  مدر ادامه به آنها پرداهته 

ــ 4 ــتجوگر،  ویژگ ـ ــق، جس ــردى بافراســت، مجتهــد، دقی ــد؛ وى ف هــاى شخصــیت  زی
(. جایگـاه علمـ  و 19: 4121 االمام زید، ابوزهره،طل ، دانا، ادی  و شجاو بود ) حقیقت

از جایگاه  امام صادر [1]زبان به تمجید او گشودند.ادب  او به حدى بود که علماى زیادى 
و عارف و دانشمند و درستکار  مانیفرماید: او مردى باا کند و م  با عظمت یاد م علم  زید 

: فرموده استجلیل از او ت در مقام امام رضا (؛ و211: 4911، رجال الکش ، کش بود )
(. 213/ 4 :4931 عیـون اهبـار الرضـا، صـدور،)ابن بابویـه  بود او از علماى آل محمد

در زمـان وى، »گفته اسـت:  عل  دارند، بن دیزاى عقیده بر شاگردى او نزد که عده ابوحنیفه
)مقرم، نگرش  بر سیره و قیام زید شهید،  «او ندیدم.از  تر انیب هوشتر و   حاضرجوارتر،  فقیه

4911 :11.) 
رخ او را چنین توصـی  مـ  بـه لحـاظ علمـ ، زهـد، پرهیزگـارى، »کنـد:  ابن طباطباى مو 

الفخرى ف  آدار السلطانیا و  ابن طباطبا،« ).بیت است شجاعت، دیانت و کرم، از بزرگان اهل
 .(31: م 4114 ،الدول اإلسالمیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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/ 2تـا:  ب ریا  ال لما، افندى، ) ی بهاعلماى سرشناس شی ه، بزرگان  چون شیخ از میان 
حمـد امینـ  نجفـ  در الغـدیر (، عبدالحسـین ا11/ 99: 4913 اعیـان الشـی ه، ؛ امین،413

افنـدى، ) ال لماء(، میرزا عبدالله م روف به افندى در ریا  13/ 9: ر 4913 الغدیر، ،)امین 
سـیره و  )رک. کریمان، اند بردههمه با شرافت و بزرگ  از زید نام ، (411/ 2تا:  ب ریا  ال لما، 

زید، بـه او ایـن  شمار  بى علم  ها منزلتبنابراین وجود . (39-19: 4911 قیام زید بن عل ،
 که براى هود یک قرائت هاص انتخار کند. داد  مشجاعت و توان را 

 ، خ الطوسـیرجال الش طوس ،) دسجاگیرى از محضر اساتید بزرگ  چون امام  بهرهـ 2
 ابـن حجـر،) بـاقرو امـام  ؛(922/ 1:  4933 ،الطبقـات الکبـرى ابن سـ د،؛ 449: 4141

زیـد هـم  .(491: 4141خ الطوسـ ، یرجال الشـ طوس ،؛ 9/912 : 4141 تهذی  التهذی ،
 بود و هم ازنظر علم  و فقاهت؛ چنانکـه ازنظر روحیه عبادى متأثر از شخصیت امام سجاد

تـوان مشـاهده کـرد کـه زیـد همـواره  با بررس  نظریات فقه  زیـد در کتـار مسـند زیـد، م 
زیـد بـن  رک.گرفـت ) نمود و پاسـخ م  مطرح م  هاى شرع  هود را نزد امام سجاد پرسش

 تا(. عل ، ب 
 ال ابـدین زید از پدرش امـام علـ  زیـن»گوید:  به بزرگ  یاد کرده، م  زید از ،مقریزى

آموهـت و در م ـدن علـم و تقـوا رشـد یافـت و همـراه صـالحان بـود و از آنـان علم و دانـش 
آموهتند. در هردسال ، همراه پدرش بـود و علـوم قـرآن را از او  ها نیز از او م  آموهت و آن م 

. از او روایت شده است که فرمود: با قـرآن سـیزده سـال هلـوت نمـودم، آن را قرائـت فراگرفت
تا آنجـا کـه رهصـت و فرصـت طلـ  رزر نیـافتم و از فضـل  نمودم م  تدبرکردم و در آن  م 

ه در دین چیزى نیـافتم. : 4921 الخطـط المقریـزى، مقریـزى،) «هداوند، غیر از عبادت و تفق 
1/943.) 

قـرن دوم را در  لیـ؛ دوران حیات زید که اواهر قرن اول و اواـ سیاس هاى علم   ویژگ ـ 9
سالم  با فروعاتش و به وجود آمدن مباحث  چون تفکر در گیرد، مصادف با تکوین علوم ا برم 

(. در ایـن 414: 4121 االمـام زیـد، ابـوزهره،) اسـت ، مناهج فقهـ  و ...ها هعقاید، رشد فرق
تمام فرصت هود را اهتصاص به فراگیرى قرائت قـرآن داده و بـه ضـبط  ،عصر، گروه  از مردم

و این رویداد بـدان  ؛(21 :4314 ت القرآنیه،القرائا ورزیدند )فضل ، قرائت، سخت اهتمام م 
ن سپرى شده و تاب ان و تابع تاب ـا علت بود که در اواهر قرن اول، عصر قراء مصاح  عثمان ،

و استادان قرائـت  ؛(31تا:  ب  االهتالف بین القرائات، بیل ،) امر حفظ قرآن را بر عهده داشتند
اى  قرائت و گزینش روایات صحیح، قرائت ویژهکردند با ضبط و نقد روایات مربوط به  س   م 
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من قـرآن را بـر » گوید: ه(، قارى هم بوم زید م  413) که نافع را به هود اهتصاص دهند. چنان
نفر از تاب ین قرائت کردم و از میان آنها، فقط قرائت  را که حداقل دو نفـر از تـاب ین، دربـاره  34

ابـن (. 11تـا:  )مک  بن ابیطالـ ، ب « بقیه را رها کردم. و کرده نظر داشتند را اهتیار اتفارآنها 
ی نـ  اواهـر قـرن اول و تـا اواهـر قـرن دوم انتخـار  ،مجاهد تمام قراء سب ه را از همین عصر

ه( بـه دلیـل  424) بـن علـ  کند که نشان از حرارت زیاد امر قرائت در آن عصر است و زید م 
لحـاظ انتسـار بـه هانـدان وحـ  و علـم و دانـش اى کـه از حضور در آن دوران و جایگاه ویژه

 داشت، قرائت  را براى هود انتخار نمود.
بـر قرائـت زیـد، در میـان قـراء  آمـده عمل بهبا بررس   ،نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد

مـورد بـا  14مورد اشتراک، در  31بیشترین هماهنگ  قرائت زید با قراء کوفه است که از  ،سب ه
 ازآنجاکـهو  ؛(11 - 12: 9291 قرائت زید بـن علـ ، السامرائ ،مشترک است )قرائت عاصم 

( و هــ 423) النجـودعاصم اب  ) هستنده(  424عل  ) بن دیزاز  متأهر ،زمان  ازنظرهمه آنها 
قرائت مدینه  ریتأثنشانگر  ،(هـ 413( و عل  بن حمزه کسای  )هـ 411) اتیزحمزه بن حبی  

 ه است.و شیوخ آن در قاریان کوف

فضایل  برشمردن، در ضمن نیحورال کتار ابوس ید نشوان در  عالقه ویژه زید به قرآن؛ ـ1
 ،حمیرى) «و له قراءة هاصا.  لم القرآن و وجوه القرائاتاهتصاصه ب منها و» وى، نوشته است:

 .(411 :4332الحورال ین، 
(؛ 13 :4149 سـر سلسـلاال لویا، بخـارى،زیـد، حلیـ  القـرآن اسـت ) ىها لق یک  از 

، ذیل 1دهخدا:  نامه لغتدهخدا، ) استپیمان  قسم و هم سوگند، هم حلی  در لغت به م ناى هم
د بن عل  ی: زدیگو  مدر رابطه با عالقه و تسلط زید، نسبت به قرآن  ،زدىغسان اَ وابواژه حلی (. 

را دانـاتر از او بـه چ مـردى یپنج ماه به زندان افتاد، هـ ،هشام در مسافرت به شام در زمان حکومت
جالـ  و  طور بـهسوره حمد و بقره را  ،زندان بودم ن مدت کوتاه که با او همیدر ا دم،یکتار هدا ند

 .(4/413: 4141 الحدائق الوردیا، حل ،)رک: ...« متر از او آموهیتفس اان  رسا بیب وا بایش

 رائت زیدقمراجع 
قرائت زید بن عل  بن الحسین »ه نام ب ،  از زیدفیتألبه  «الفهرست»کتار  شیخ طوس  در

آن را از زید روایت کـرده  [1] هیالوجکه عمر بن موس   کند  ماشاره « طال   اببن عل  بن 
دانسـته  نیرالمـؤمنیامشنیده که وى قرائت هویش را قرائت  گونه نیاو م تقد است که از زید 

ى ها حلقـه ،مام برهـ  علمـاءاین قرائت، به سب  اهت .(923: تا ب ، الفهرست طوس ،است )
 قرائات و تفسیر در دسترس ماست.
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قرائت زید را در کتار مستقل  جمع کرده و ابوحیـان در بحـر المحـیط،  [3]ابوعل  اهوازى
 من  عل بن دیز قراءة  ف ىاألهواز  عل أبو ذکره اإلدغام، بفك تشقق:  عل بن دیز قرأ»نگاشته 

 .(3/119 :4124ر، یط ف  التفسیاندلس ، البحر المح ابوحیان) برد  مآن نام  از  « فهیتأل
النضـیر  الـرو  سـیاغ ،) «النیر الجل  ف  قرائت زید بن علـ »حیان در کتاب  به نام ابو

ول  دریغ که این کتـار  ،قرائت زید را جمع نموده ،(4/442 :4911 شرح مجموو الفقه الکبیر،
بحـر الر یان بـه قرائـت زیـد در تفسـیـبوحبه هاطر کثرت ارجاو ا؛ اما به دست ما نرسیده است

 شود. نیاز م  ب  «النیر»از کتار  مخاط  اى تااندازه المحیط،
اثر ابن  ،«مختصر شواذ القرآن»به  توان  م ،اند کردهاز تألیفات دیگر که به قرائت زید اشاره  

 نحاس و ... توجیه قرائات شاذ و اعرار قرآن اثر درواقعاثر ابن جن  که  «المحتس »هالویه و 
 .کنند  مقرائات شاذ به قرائت زید نیز اشاره  برشمردناشاره کرد که در ضمن 

 بررسی معیارهای صحت قرائت زید بن علی

 . معیارهای صحت قرائت1

 انیـم در شـاذ قرائـت،  طورکل بـهى قرائات شـاذ قـرار گرفتـه اسـت. در زمره ،قرائت زید

جمال القراء و کمـال  ،ىسخاو) است ور )متواتر(جمه قرائت از تخط  ىم نا به شمندان،یاند
 قیطر به که است  منقول قرآن شاذ، است: قرائت ابن صالح م تقد (.922 ر، 9241 االقراء،

البرهان ف  علوم  زرکش ،) باشد نشده نقل رفتند،یپذ را آن تیمقبول مردم که ضیمستف و متواتر
بر سر بیان شروط قرائت جمهور یا  ،ن وادى(، البته در میان علماى ای4/924: ر 4931 القرآن،

 متواتر اهتالف وجود دارد.
کتار او بنام  نکهیباوجودا ،در فن قرائت نظران صاح یک  از بزرگان و  ،(هـ 944 دطبرى )

؛ امـا اسـت به دست ما نرسیده ،(219: 4311 تاریخ القرآن، شاهین،« )الجامع ف  القرائات»
، اشارات مهم  راجـع بـه قرائـات بیـان «آى القرآن لیتأون جامع البیان ع»در تفسیر هویش، 

داشته است. طبرى، اولین کس  است که اصطالح شاذ را در مقابل قرائت مشهور م رف  نموده 
وى قرائت شـاذ، قرائتـ   ازنظر(، 34 :4143 ،ىالنحو هایهتوجالقرائات الشاذه و  ر،یصغ)است 

 است که:
ماننـد  ها ب ض  قراء یـک شـهر آن را قرائـت کـرده باشـند.اجماو مخال  بوده و تن با اواًل: 

ن ااإَِّلا قرائت ب ض  از کوفیون در عبارت قرآنـ 
َ
ََ  ااتَُكوننَااأ  انفـرد (212بقـره/ ) حورِرَ  ااِِتور

 .(13 /9 : 4142 ،ر القرآنیان ف  تفسیجامع الب ،ىطبر)  [1]بالنص  فقرأه نییالکوف قراء ب ض
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بیـان اهـتالف  مقـام عنوان نمونـه وى در بـه مخـال  باشـد. عثمـان  الخط رسـمثانیًا: بـا 
ُرُهم اااكنَااإِن ااوَاى  هاى آیه قرائت وَلااَمك  ِبرلاِمن هُاالََِتُ

 
به قرائت ابن مس ود اشاره  ،(11ابراهیم/)  اْل

ْ   كاَن  ِإْن  َو » :مسعود بن عبدالله مصحف یف و: قتادة قال» نویسد: کرده و م  ُُ دُر ِْ  ِمْندُه  ِلَتدُزوَل  َم
 مدن الصدحا  ِدنی لد  ذلدك جدزی ل  إذا ...و كذلك، القراءة عندنا جائز ریغ «كاد إن و»؛ «اْلِجباُل 
ر یان فـ  تفسـیـجـامع الب ،ىطبـر)« .عدنم  بقراءته شذ   من دون األمصار قراء هیعل ما إِل القراءة

 .(412 /49 : 4142 القرآن،
دانـد.  منفرد و تنها باشـد، شـاذ م ثالثًا: قرائت آحاد باشد: طبرى قرائت  که قارى در نقلش 

ْو »او قرائت حسن بصرى را در عبارت  ،عنوان نمونه به
َ
ُُ  َحِصَرْت  جاُؤُكْ   أ نقـد  گونـه این « ُصدُدوُر

 عدن ذكدر قدد و مدایعل الحجة إلجماع قرأی بما و األمصار، عیجم یف القراء قرأ «َحِصَرْت » کند: م 
 ةیدالعرب یف حةیصح یُ و نصبا «صدورُ  حصرة ك جاءو أو» :ذلك قرأی كان أنه یالبصر الحسن

 ،ىطبـر)« .اإلسَلم قراء قراءة عن ُا خروج و لشذوذُا یعند بما القراءة جائز ریغ أنه ریغ حة،یفص
 .(421 /1: 4142 ر القرآن،یان ف  تفسیجامع الب

توان موافقت با عرب  فصـیح را یکـ  از م یارهـاى صـحت  حت  م  ،با توجه به این نمونه 
 رائت از دیدگاه طبرى دانست.ق

گر ایـن  بیـان ،ازنظر طبـرى ،م یارهاى برشمرده شده براى مشخص شدن حدود قرائت شاذ
و این در حال  است که ابن مجاهـد در  او سند قرائت اهمیت بسزای  دارد؛ مهم است که ازنظر

قرائت این هفت دهد:  گونه سامان م  این قرائت کتار السب ه، دالیل هود را براى انتخار هفت
ابـن نموده ) قارى را ازآنجاکه اهل شهرها بر قرائت آنها از جهت تبحرشان به امر قرائت، اجماو

و این هفـت نفـر درزمینـه قواعـد عربـ  پـرآوازه بودنـد،  ؛(13 :4332 ،کتار السب ه مجاهد،
رى این بیان، نمودار آن است که ازنظر ابن مجاهـد، شخصـیت قـا(. 11انتخار کردم )همان: 

نسبت به ابـن مجاهـد، ب یـد بـه  ،با توجه به تقدم زمان  طبرى ؛ امااى داشته است اهمیت ویژه
از دیـد ابـن  ،رسد، قواعدى که ازنظر طبرى مبن  بر بررس  یک قرائـت مـد نظـر بـوده نظر م 

 مجاهد مخف  بوده باشد.
ئت از دیدگاه ابن مقیاس  براى انتخار قرا ،«القرائات القرآنیه»عبدالهادى فضل  در کتار  

که منبع وى نسـخه عکسـ ، کتـار القرائـات ابـن هالویـه در  دهد  م ارائه( هـ 934هالویه )
 .دارد  م. در آن کتار، ابن هالویه سه شرط براى قرائت بیان استالمخطوطات ال ربیه  م هد
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 ؛عدم مخالفت با مصح  عثمان ـ 4

 ؛عدم مخالفت با قواعد و دستور زبان عرب ـ 2

 قرائـت داراى سـند باشـد( )فضـل ،) ى قرائات رسیده باشـد ائت باید از یک  از ائمهقرـ 9
 .(93: 4314القرائات القرآنیه،

ى را براى قرائت صحیح مد نظر ا گانه سهر( نیز شروط  199ابن جزرى )د  ،در همین راستا
شت که این شروط تا البته این نکته را باید مد نظر دا ،شود  مقرار داده که تا امروز به آن تمسک 
 طبرى، مشابه است. ازنظرحد زیادى با شرایط قرائت مشهور 

 اند از: این سه شرط عبارت
 ؛موافقت با قواعد عرب  و لو به وجه ـ 4

 ؛موافقت با یک  از مصاح  عثمان  و لو به احتمال ـ 2

 .(3/ 4تا:  ب ، النشر ف  القرائات ال شرابن جزرى، صحت سند )ـ 9

، ابتکـارى از وى نبـوده، کـه گفتـه شـد طور همـانى ابن جزرى،  هیناحده از شروط بیان ش
جم ـ  در قرائتـ   طور بهمشهور شده است. ابن جزرى م تقد است که اگر این شرایط  چنانکه

ى قاریـان  دسـتهقارى جزء  که نیادیگر فرق  در  ،و بر این نظر استجمع شود، قرائت، صحیح 
 (.3/ 4: انهم) ستینهفتگانه باشد یا نه، 

 علی بن دیز. تطبیق معیارها صحت قبول قرائت با قرائت 2

س   هواهد شد به تطبیق م یارهاى صحت قرائت با قرائت زیـد بـن علـ   ،در این قسمت
 پرداهته شود:

 صحت سند. 1

ولـ  مطـابق بـا  ،بر اساس این م یار، اگر قرائت  از طریق آحاد و با سند صحیح به ما برسد
کسـان  کـه م تقدنـد  البته این نظر با دیدگاه ؛اعد عرب  باشد، صحیح استرسم مصح  و قو

شـد المر ابوشـامه المقدسـ ،)مگر با تـواتر، در ت ـار  اسـت  ،شود صحت قرائت ثابت نم 
 (.413 :4931 الوجیز،

ضـابط  ابن جزرى م تقد است که صحت سند در حدى که سـند قرائـت از افـراد عـادل و
وى  .(49/ 4تـا:  ب ، النشر ف  القرائات ال شرابن جزرى، بات است )قابل اث ،تشکیل شده باشد

کنـد کـه اگـر  گونه کالم آنهـا را نقـد م  را نقل و این هستندنظر کسان  که م تقد به تواتر قرائت 
زیـرا اگـر سـخن  از  ؛بـود، پـر بـه دومقیـاس دیگـر نیـازى نیسـت شرط تواتر قرائت الزم م 
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قواعد عرب  تواترًا اثبات شده باشد، قبـول آن واجـ   ، حت  برهالف رسم مصح  ورسول
بر طبق نظر علماى شی ه امامیه، تواتر قرائـات  ،طور که اشاره شد و همان ؛(4/29است )همان: 

ازنظر مذه  ما مـورد  ،(49 همان:سنت به آن م تقدند ) که ب ض  علماء اهل چنان هفتگانه، آن
 ى راویان است. هتالفات امروز، از ناحیهزیرا قرآن واحد نازل شده و ا ؛قبول نیست

زیرا باوجوداینکـه در  ؛محقق شده دانست ،توان در مورد قرائت زید را م  صحت سندالبته 
 ،رو همــیننشــده و ازبــن علـ   ، یـادى از زیــد«غایــا النهایــه»و  «ات القـراءقــطب»هـاى  کتار
ابـن جـزرى در  ؛ اماشوار استد ،یاب  به اهبارى که سند قرائت او را براى ما آشکار سازد دست

و  ؛(11- 4/13تـا:  ب ) ى ائمه مشـهور در قرائـت یـاد کـرده اسـت کتار النشر، وى را در زمره
 ابـن سـ د،) ال ابـدین مصادر دیگرى که اثبات کننده اهذ علم او از طریق پدرش، امام زین

و بـرادرش،  ؛(449: 4141 ، خ الطوسیرجال الش طوس ، ؛1/922 : 4933 ،الطبقات الکبرى
خ یرجـال الشـ طوسـ ،؛ 9/912: 4141 ، خ الطوسـیرجـال الشـ ابـن حجـر،) امام بـاقر

طور کـه  همـان)باشد که با توجه به مراجع قرائت زید  ( است، موجود م 491 :4141،  الطوس
کـرد، وجـود قرائـت  و بیان عوامل  که انگیزه انتخار یک قرائت را در زید ایجاد م  (اشاره شد

همـه  ،است وى از آنها قرائـت را تلقـ  کـرده باشـد ممکن اثبات شده و شیوه  کهبراى زید، 
 است از: رسد و اسناد آنها عبارت م  سندشان به رسول

ابیـه  ال ابـدین علـ  و قـرأ زین ال ابـدین علـ  زین : قرأ الباقرقرائت امام باقرسند 
 ابـن) الله عل  رسـول و قرأ عل  طال  و قرأ الحسین عل  ابیه عل  بن اب  الحسین
 (.411/ 4 تا: ب ، النشر ف  القرائات ال شرجزرى، 

عـن آبائـه عـن  نیال ابـد نیزو  نیال ابـد نیزقـرأ علـ  ابیـه  در جاى دیگر امـام بـاقر و
 (.411/ 4: همان) الرسول

عـر  امـام حسـین علـ  ابـ   ال ابـدین(: سند قرائت امام حسین )پدر ارجمند امـام زین
لم  و عر  اب  عبدالرحمن سلم  عل  عثمان و علـ  و ابـن مسـ ود و اینـان عبدالرحمن س

 (.4/19 ر: 4141 م رفا القراء الکبار عل  الطبقات واألعصار، ، ذهب) اهذ کردند از نب 
زیـد قرائـت را  ،دهد که نشان م  ، روایت  نقل کردهاز امام باقر [3]،البته ابو هالد واسط 

عن ابی خالد الواسطی و ابی حمزه الثمالی عدن ابدی جع در انده »ست: فراگرفته ا از امام سجاد
یدداس فاسدتقراه قدرآن، فقدرأ علیده، فسد له عدن  قال لمما یا ابا خالد و انت یا ابداحمزه: ان ابدی دعدا ا

ل بین عینه النضیر شـرح مجمـوو الفقـه  الرو  سیاغ ،).« المعضَلت، فاجاب، ث  دعا له و قب 
 (.4/442 :4911 الکبیر،
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 .کند  م دیتأکبر اهذ قرائت زید، از پدرشان  صراحت به، (البته در صورت صحت آن)ین روایت ا
البته حت  در صورت اشکال بر صحت این روایت، با توجه به وجود قرائت زید در منابع م تبـر و 

، سـند قرائـت محمـدباقر، و برادرش، امـام نیال ابد نیزشیوخ واالمقام او، چون پدرش، امام 
 .استدر سند آن صحیح نیز  متصل و با توجه به حضور ائمه طاهرین تا پیامبر زید

 موافقت با یکی از مصاحف عثمانی. 2

دهد: اگر قرائت بـا یکـ  از مصـاح  عثمـان   گونه شرح م  این مقیاس را این ،ابن جزرى
نند قرائت ما ،آید حسار نم  این مخالفت با مصح  به ،اما با دیگرى مخال  بود ؛موافق بوده

که در ب ض  مصـاح  بـدون واو آمـده اسـت ( 441)بقره/ َوََلا ااهلُلاااََّتَذَااقرلُنااوَا ابن عامر در
 .(4/44 تا:ب ، النشر ف  القرائات ال شرجزرى، )ابن 
بـه آن « المصاح »ى این م یار، اثبات مطلب  است که سجستان  در کتار  گونه نیابیان  

صــاحف  اســت کــه بـه شــهرها فرســتاده شــده بــود )سجســتان ، اشـاره کــرده و آن اهــتالف م
کـرده اسـت )ابوشـامه  دیـتأکطبـرى  ازنظرى را رأ(. ابوشامه نیز این 441: 4129المصاح ، 

 .(413: 4931المقدس ، المرشد الوجیز، 
بلکـه وى بـه  ؛تحقیقًا الزم نیسـت ،دیدگاه ابن جزرى، موافقت با یک  از مصاح  عثمان 

 هـا قرائتت احتمال  یا تقدیرى را نیز اضافه نموده که بر اساس آن بسـیارى از این مقیاس موافق
م جـم القرائـات  ،عمـر مختـار) شـوند  مـ، ایـن م یـار را دارا شـوند  مکه امروزه شاذ نامیده 

بدین م ناسـت کـه مخالفـت  ،منظور از موافقت تقدیرى یا احتمال  .(4/443: 4142 القرآنیه،
، مبدل، ثابت، محذوف یا ... هرگاه که قرائت آن ثابت و احادیـث صریح رسم در حروف مدغم

النشر ابن جزرى، ) شود  نممشهور مستفا  براى صحت آن وارد شده باشد، مخالفت شمرده 
 .(44/ 4تا:  ب ، ف  القرائات ال شر

(، هــ 414چـون سـیبویه ) دانـان نحو نیتر بزرگنمود که  اذعاننیز  مسئلهالبته باید به این 
محور قرائـات هـود  ،ن اصلیمهمتر عنوان بهقرائت عامه را  ،(هـ 243هـ( و فراء ) 244فش )اه

 عنوان بـهسیبویه توجه زیادى به تطابق قرائت با رسم مصح  نداشـته،  ،رو ؛ ازایندادند  مقرار 
ن یـا کـه  درحـال ،است نمودهقرائت « ظالمون» ،سوره زهرف 31در آیه « ظالمین»نمونه واژه 

کـه اکثـر مـردم  کنـد  مـول  او به این قول اکتفـا  ،مخال  رسم مصح  است ،اندننحوه هو
 دتریمق(؛ اما اهفش به رسم مصح  2/939: 4142 الکتار، سیبویه،) هوانند  م« ظالمون»

 هـایهتوجالقرائات الشاذه و  ر،یصغبوده و این اهتمام در فراء، تا حد زیادى گسترش یافته است )
 .(19ـ11: 4143، ىالنحو
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ى از قرائـت زیـد بـا رسـم ا عمـدهحکم به مطابقت قسـمت  توان  م ،با بررس  قرائت زید
( را داد. وى تنها در چند قرائت از این شرط هارج شده که راً یتقدـ احتماالً  ـ قاً یتحقالمصح  )

ااریاقرلُنااوَاه یآبیشتر آنها از بار تفسیر است. مانند 
َ
َلاایاَّلااَهریأ واهِایوَعلَاانُوِّل ك  ُنونن ااإِنَوَ اارُااّلل  لََمج 

 یالدذ مدایأ ای»: قرأ و لل اعل ایمبن مخ  ا ایماض «الذكر هیعل نزل»( که زید قرائت کرده 1)حجر/
 ازآنجاکه؛ اما (113 /1 : 4124 ر،یالتفس ف  طیالمح البحر اندلس ، انیابوح) «الذكر هیإل یألق

 ابوحیان نیز .را از قبیل تفسیر دانست آن توان  مواژه الق  با نزل مترادف هستند.  ،در این قرائت
 ألنمدا را،یت س القراءة ُذه تجعل أن ینبغی» اشاره نموده است، مسئلهب د از بیان قراءة زید به این 

ى کاتـ  دانسـت انگار سهلحت  شاید بتوان آن را  .(113 /1 )همان: «  المصحف لسواد مخال ة
 ،قرائـت ثبـت کـرده باشـد عنوان به «نزل»سیر الق ( را در مقام بیان تف) دیزکه جمله توضیح  

 درباره این آیه دو قرائت از زید رسیده است. ،دیآ  برمکه از متن ابوحیان  طور همانچون 
 موافقت با عربیت. 3

ن م ناست که قرائت باید با وجوه  از وجـوه قواعـد ی، بد ت و لو به وجهیموافقت با عرب 
 اجماع  باشد یا اهتالفـ ؛ ،واهد فصیح باشد یا افصحه عرب  سازگار باشد. حال این وجه م 

سازد. ابـن جـزرى در ادامـه م تقـد  قرائت شایع و داراى سند وارد نم  اهتالف آن ضررى بر و
ى عربـ   پر هرگاه قاعـده ،از بهترین قرائت بهره گیرند ،اند چون ائمه قرائات س   کرده ،است

ابن )قبول آن الزم است  ،قرائت الزم االتباو استجهت که  ازآن ،با قرائت آنها سازگارى نداشت
 (.44 -4/44تا:  ب  ،النشر ف  القرائات ال شر جزرى،

زبان عرب  جایگـاه  او باید گفت که وى در علم و فصاحتدر مورد زید و قرائت منتس  به 
 یـین،التبالبیـان و  جاحظ،) هاشم به شمار آورده است واالی  دارد، جاحظ او را از سخنوران بن 

انــد، وى را از  و ابواســحار ســبی   و اعمــش در وصــف  کــه از او کرده ؛(434/ 4 :4992
ــخنوران اهل فصــیح ــداد نموده ترین س ــت قلم ــد بی ــزى،) ان ــزى، مقری ــط المقری : 4921 الخط

(؛ بنابراین با توجه به شأن ادب  او، ب ید است که در قرائت او به موردى برهورد کنیم که 1/943
 عرب  هارج باشد. از قواعد فصیح

بـه  ،مفسران ادب  مشهورى چون زمشـخرى، طبرسـ ، ابوحیـان و آلوسـ  ،از طرف دیگر
قرائـت زیـد بـن  )السـامرائ ، اند کردهى آیات اشاره ها قرائتقرائت زید در ضمن بیان اهتالف 

 .(12: 4123عل ، 
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 ابـن جـزرى،ى  هیـناحى بیـان شـده از ارهـایم چون قرائت زید، با  ،با بررس  قرائات شاذ
زیـرا  ؛ى قرائات صحیح هـواهیم بـود جرگهى شاذ به ها قرائتشاهد حضور قرائت زید و بره  

 .هستندى مزبور را دارا ها اسیمقى شاذ، ها قرائتب ض  
ید. 4  مفردات قرائت ز

هلیل ابراهیم السامرای  از روى کت  تفسیرى و کتب  که بـه با احصاء قرائت زید که توسط 
مـورد قرائـت  411شود که زید در حدود  م اند، انجام شده؛ مشخص پرداهته نقل قرائات شاذ

قرائت زید بن  السامرائ ،)گونه تالوت ننموده است  فرد دارد که غیر او کر دیگرى آن منحصربه
زیـرا بیشـتر  ؛در اکثر مـوارد، انفـراد قرائـت او در تفسـیر تأثیرگـذار نیسـت .(14: 4123عل ، 

ى بیان حروف و حرکات ماننـد مـد، امالـه، تخفیـ ،  ید، مربوط به نحوهها در قرائت ز اهتالف
که مربوط بـه جمـع یـا مفـرد  [44]حروف و کلمات [44]تسهیل و... یا حت  تغییر بره  حرکات،

تفسـیر دارا نیسـتند  که تأثیرى در مزید و یا فاعل و مف ول بودن استهاى مجرد یا  بودن، صیغه
 .(931/ 4 :4143   التفسیر و االحکام،ت و اثرها فالقرائا بازمول،)

البته باید دانست که انفراد قرائت به این م نا نیست که او قرائتـ  را از جانـ  هـود اهتـراو 
طور کـه اشـاره  بلکه او مجموو بیانات شیوخ هود را انتخار کرده اسـت کـه همـان ،کرده باشد

، علمـاء وجـوه اعرابـ  را هور است بدانید که ذیل برهـ  آیـات. مورد است 411حدود  ،شد
 گونه قرائت نکرده است و جال  آنکه آن وجوه اند که کس  این اند و سپر ذکر کرده جایز دانسته

اذیل آیه « م ان  القرآن»مثال در کتار  عنوان توان در قرائت زید یافت: به را م  وَم    ْ تِل وَ اإِاا اقِ
  قـرأ بهـا أحـد ن لمـهیولـم «  زییقسمة َض »گویند:  ( آمده است که عرر م 22)نجم/ ىزیض
د بدن یدقدرأ ا» در تفسیر هود آورده اسـت: نیز حیان(. ابو31/ 9 : م 4314 ،القرآن م ان  فراء،)

 البحـر اندلسـ ، انیـابوح« )وجده علدی أنده مصددریاء و یدزی ب تح الضاد و سِون الی: ضیعل
 .(41 /44: 4124 ر،یالتفس ف  طیالمح

ید. 5  مشترکات قرائت ز
با قرائت یک  از قراء سب ه است کـه بـا توجـه بـه احصـاء  ،ى قرائت زیدها اشتراک ،منظور

 14مورد قرائت زید از این ویژگ  برهوردارنـد کـه از ایـن ت ـداد  31هلیل ابراهیم السامرای ، 
ایـن شـانزده مـورد، توسـط  گرید عبارت بـه ؛عدد به حد تواتر نرسـیده اسـت 41قرائت متواتر و 

 و راوى اصل  قاریان نقل شده است.راویان  غیر از د
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 ،هـا آنو از میـان  اسـت؛ [42]بیشترین هماهنگ  قرائت زید با قراء کوفـه ،در میان قراء سب ه
 14در  ،مورد را داراست. بـا قرائـت کسـای  14بیشترى، در حدود  اشتراکقرائت زید با عاصم 

قرائـت و بـا ابـو  24با نافع در  قرائت، 92با ابن عامر در  قرائت، 93، در با حمزه مورد مشترک،
 (.11 - 12: 4123 قرائت زید بن عل ، السامرائ ،قرائت مشترک است ) 41عمر بن عالء در 

با قراء سب ه، اشتراکات  با قراء عشـره، ارب ـه  های  اشتراکعالوه بر داشتن  ،البته قرائت زید
قرائت زیـد بـن  السامرائ ،ست )مورد ا 449عشر و مشترکات  با قراء غیر از آنها دارد که حدود 

 (.13: 4123 عل ،
ید در تفسیر. 6  نقش قرائت ز

که یکـ   استى علم  قرآن  زید بن عل ، تفسیر منتس  به او ها تیف الیک  از مهمترین 
از کلمات متفرقـه « غری  القرآن»، تفسیر او با نام دیآ  م حسار بهاز مهمترین تفاسیر قرن دوم 

 ،بخشایشـ   قـیعق) انـد کردهجم   از بزرگـان زیدیـه آن را روایـت  او گردآورى شده است و
 (.929: 4331 ال رب ، االدر تاریخ ؛ بروکلمان،4/934: 4932  ه،یش مفسران طبقات

 نیـز صـن اء و کتابخانـ  متوکلیـ  در ىا نسـخه القـرآن،  یـغر هطـ  هاى نسخه ازجمله

 تحقیـق دو آن بر اساس و گرفته قرار محققان عمل مبناى که است برلین کتابخان  در ىا نسخه

 مفصل ىا مقدمه با حسین  جالل  محمدجواد سید و حکیم تق مدمح سوى از کتار، این از

قرائت او مقدم بر تفسیر او بوده و بر طبق آنچه محقق  ،دیآ  مآنچه به نظر  ؛ امااست شده چاپ
هجـرى در  441ل   حکـیم، در مقدمـه نگاشـته اسـت، تفسـیر وى در سـامحمـدتقتفسیر او، 

 (.43: 4124زید بن عل ، ) استى پایان  عمر زید و در زندان هشام نوشته شده ها سال
مهـم کـه آیـا  سـؤالبـه ایـن  مهم در بار ارتباط تفسـیر و قرائـت زیـد اسـت و پاسـخ مسئله 

بـوده اسـت و یـا  رگـذاریتأثى غریـ  در قرائـت او هـا واژهى تفسیرى زید در بیان م ان  ها دگاهید
 .ردیگ  مقرائت او در حد تفسیر قرائت مشهور و بیان م ان  آن قرار  صورت نیال کر، چون در با

 :شود  متقسیم  دودستهى در تفسیر به رگذاریتأثبه لحاظ  ،موارد اهتالف  در قرائت زید
دسته اول: مواردى که در تفسیر تأثیرگذار نیست و قسمت عمده قرائت زیـد را شـامل  .ال 

ى بیان حروف و حرکات مانند مد، اماله، تخفی ، تسهیل و... یا حت   وط به نحوهشود و مرب م 
ت القرائـا تفسیر دارا نیستند )بازمول، که تأثیرى در است حروف و کلمات تغییر بره  حرکات،

دِه  اْلَحْمِد ». مانند: قرائت (931/ 4 : 4143 و اثرها ف  التفسیر و االحکام،  اْلَحْمدُد »بـه جـاى « ِلل 
هلِ  ( و 99 /4 : 4124 ر،یالتفسـ فـ  طیالمحـ البحـر اندلس ، انیابوح) در قرائت زید بن عل «  ل 
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ذ ِصراَط »در عو   «همیعل أن مت من صراط»قرائت  ْنَعْمَت  َن یال 
َ
در قرائت زید بن عل   « ِم یَعلَ  أ

 ر القـرآن،یفـ  تفسـ انیـالب مجمع : طبرسـ ،تیـالب أهـل عـن ذلك ىرو و؛ 13 /4 : همان)
4932:  4/ 441). 
مواردى که باعث گسترش م نای  آیه گشته و به مفسر براى واکاوى بهتر م ناى آیه مـدد  .ر

 مثال: عنوان  رساند. به م 
م رَااالَِ ااهِاإَِلاانریقَضَااوَا. آیه 4

َ نَاااْل 
َ
ُطنع ااهُؤّلءِاادابِرَااأ بِحاَمق  ن  »(، زیـد و اعمـش 11)حجر/ یَاُمص 

َ
 «أ

؛ 1/113 :  4124 ر،یالتفسـ فـ  طیالمحـ البحـر اندلسـ ، انیـابوحانـد ) ت کردهرا با کسر همـزه تـالو
 القـرآن ریتفسـ فـ  الم ـان  ؛ آلوسـ ، روح2/111 : 4143 زمخشرى، الکشاف عن غوامض التنزیل،

 ( در توجیه این قرائت دو نظر مطرح شده است:941 /3 : 4141م و السبع المثان ، یال ظ
 لیدفق األمر؟ ذلك ما ى جدید است، با این م نا که: جملهآغاز  ، استیناف بیان  و«إن  » الف.

 .. .. دابر إن: جوابه یف
در م ناى آن، قول را لحاظ کـرده و  توان  م ،بگیریم« اوحینا»را به م ناى « قضینا»اگر  ب:

 .را آغاز قول بدانیم )همان(« إن  »ى مقابل  جمله
بلَ اااإىِلاوَا هیآ .2 ااََ َ َغب   .(1)شرح/ فَر

ب»صورت  به ،در قرائت زید  فـ  طیالمح البحر اندلس ، انیابوحتالوت شده است )« َفَرغِّ
قرائـت ؛ امـا )امر ثالث  مجرد( اسـت« فارغب»قرائت جمهور قراء  .(44/144: 4124ر،یالتفس

مـردم بـه طلـ  آنچـه در نـزد  از جهت ترغی  بیشتر ،زید که امر با تشدید )بار تف یل( است
الکشـاف عـن غـوامض  ؛ زمخشـرى،144 /44  باشـد )همـان: د است، م هداى ت ال  موجو

 .(332 /1 : 4143 التنزیل،

بـار تف یـل )بـار ثالثـ  مزیـد( در ف ـل،  به این نکته نیز شایان توجه است که بردن ف ل
 .کند  مرا ایجاد  مبالغه ومت ددى چون تکثیر  م ان 

ا هیآـ 9 هُااَلُااَفَطَنَعت  ُْ خاَقت َلااَنف 
َ
َبحَااَفَقَتلَهُااهِایأ ص 

َ
ورِ ااِمو َاافَأ

 
در قرائـت  ،(94مائـده/)  َایاْل

 )بار مفاعله( تالوت شده است. در توجیه آن دو نظر مطرح شده:« فطاوعته» صورت بهزید 
ل را یکسان در نظر بگیریم. سیبویه به این نکته اشاره نموده کـه .ال    م ناى بار فاعل و ف  

ل گاه  به م ناى واحد فت  )آلوس ، روحمانند  ،ندیآ  م فاعل و ف    فـ  الم ان  ضاعفت  و ض  
 .(211 /9 :4141 م و السبع المثان ،یال ظ القرآن ریتفس

را به قتل فراهواند و او نیز  توان در نظر گرفت که نفسش او گونه م  م ناى مطاوعه را این .ر
: 4124 ر،یالتفســ فــ  طیالمحــ البحــر اندلســ ، انیــابوح« )فطاوعتدده»فرمــان او را پــذیرفت 

 (121 /4: 4143 ؛ زمخشرى، الکشاف عن غوامض التنزیل،1/292 
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یخاوَا آیهـ 1
َ
ونُاااأ َُ ف َصحُااُهنَااهر

َ
ااأ َ ِسل هُاالِْرنر ااِمّنل

َ
ءا اااَمیعافَأ قُّنیاَِد  اااَصدل خرُفااإِّنل

َ
ن ااأ

َ
بُننِایاأ  َكذل

   .(91)قصص/

 البحـر اندلس ، انیابوح) شده تالوت« واو جمع»با « یصدقونی» صورت به ،در قرائت زید
در توجیه آن باید گفت: ضمیر جمع در قرائت زید به  که( 941 /1 : 9294 ر،یالتفس ف  طیالمح

به هـارون بازگشـت « یصدر» ریضم ،در قرائت مشهور که  درحال ؛گردد  برمفرعون و قومش 
 .دارد )همان(

در ایـن آیـات، احتمـاالت  مشاهده شد، اهتالف قرائـت موجـود ها نمونهکه در  طور همان
دیـدگاه  بازگوکنندهکه شاید  کند  مجدیدى را براى مفسر در راستاى رسیدن به م ناى آیه مطرح 

ى ها سـورهتفسیرى زید در آیه مذکور هم بوده است، ولـ  از مقایسـه مفـردات قرائـت زیـد در 
به او که بیشـتر در  و مائده با مطال  تفسیرى او در کتار تفسیرى منتس  عمران آلحمد، بقره، 

دست یافت که در قرائت زید، تبدیل واژه بـه  توان  مبه این نتیجه  ،ى غری  استها واژهم ناى 
، یافت نشـد کـه مترادف یا هم م ناى آن، مطابق با م ناى تفسیرى که در ذهن قارى وجود دارد

ى دیـن را حسـار، هـا واژهزید م ناى  ،مثال عنوان به .دهنده دقت و توجه قارى است هود نشان
ری  را شک، غشاوه را غطاء، صی  را مطر، فراش را مهاد، انداد را اضداد، حین را وقـت، بـارء 

  یـغر ریتفسـ المسـم  عل  بن دیز دیالشه ریتفس .. )زید بن عل ،.را هالق، آتینا را اعطینا و 
ن م ـان  در از ایـ کـدام چیهولـ   ؛( در تفسیر هود م نا کـرده اسـت12 تا 33/ 4142 القرآن،

 نداشته است. ریتأثقرائت او 

 نتیجه
از ایـن تفکـر  ،یک  از دالیل  که باعث شده قرائت زیـد در میـان قرائـات شـاذ قـرار گیـرد

ى قـراء، شـاذ  هیـبقسرچشمه گرفته که قرائت قراء سب ه و عشره یا ارب ه عشر صـحیح و قرائـت 
ز طرف علماى قرائت بیـان شـده م یارهای  ا ،این در حال  است که براى قرائت صحیح .است

ى تطبیق این قرائت با آن م یارهاست و  دهنده نشانکه واکاوى به عمل آمده در مورد قرائت زید، 
 که به صحت قرائت زید حکم کند. دهد  مرا به محقق  جرئتاین تطابق این 
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 ها نوشت پی
 31تا  13: 4314 ه،یالقرائات القرآن ، رک. فضل شتریب حیتوض ى[ برا4]
گاه ى[ برا2]   در علـوم و مسـائل کلـ انیـبحث رک: هـوی،، ب نیمرتبط با ا اتیاز روا  آ

 .292تا  294، ص 4912قرآن، 
 ابوالحسن است.  یتصح داستیاشتباه ابوالحسن نوشته شده که پ از منابع به ىا [ در پاره9]
هم   اند بره دهکر ادی «دیج» ای «دایج»نام او را   اهتالف است، بره ى[ در نام مادر و1]

و بـا  سـتهیشا ىزیـ؛ او کن92: 4149 ا،یسـر سلسـلاال لو ،ىبخار دانند؛  م «دانیح»نام او را 
و  ،ارزنده به هدمت امام فرستاد ىا هیعنوان هد او را به  ثقف دهیعب  نجابت بود، که مختار بن اب

بـن  دیـفرزنـدش ز نیدهتر، نخست کیچهار فرزند شد، سه پسر و  ىبانو از امام چهارم دارا نیا
مقاتـل  ، شـدند؛ اصـفهان ىگـذار نام جـهیو هد  عمـر، علـ گـرشیاست و سه فرزند د  عل

 .11: 4911 ن،یالطالب
گاه ى[ برا1] بـن  دیز امیو ق رهیس مان،یکر ، بن عل دیز امیو ق رهیرجوو شود به س شتریب  آ

 .414 – 19: 4911 ، عل
؛ امـا 923: 4141الشـیخ الطوسـ،،  دانسته: طوسـ ، رجـال ىدیاو را ز  طوس خی[ ش1]

: 4144،  م جـم رجـال الحـدیث ،ی هـو دانـد؛  به او را مجهول مـ خیش قیطر ی مرحوم هو
49/13. 

 نـهیدرزم  فـاتیصـاح  تأل ،ىاالهـواز زدادیـبـن  میبن ابراه  الحسن بن عل  [ ابوعل3]
هـ  111در سال جا  قراء در عصر هود بوده و دردمشق متولد و در همان خیش ىقرائات است. و

 .4/224: 4914طبقات القراء،   ف ایالنها ایغا ،ىگفته است. رک: ابن جزر اتیبدرود ح
دانست که قرائت نص  از عاصم است که جز قراء سـب ه قـرار گرفتـه و قرائـت او  دی[ با1]

طور کامـل  قرائـت عاصـم را بـه ىمهم نشان آن است که طبر نیامروزه مورد اعتنا بوده است و ا
 گونه که مورد قبول نداشته است. آن

اهتالف نظر وجود   رجال ىها در کتار ، عمرو بن هالد واسط تی[ در رابطه با شخص3]
 ،ىموثق؛ و محـدث نـور ، و مامقان ؛ امام ریثقه غ ، دارد. ابن فضال، عمرو را ثقه؛ و مجلس

چـون  زیـن  و گروهـاند؛  چون عالمه و طه نج  در ض فا ذکر کرده زین  اند. بره موثق دانسته
 قیـرا در صـورت توث ىمنقـول از و اتیـاند و با فر  موثق بودن او، روا سکوت کرده ، نجاش

: 4911، بـن علـ دیـز امیـو ق رهیسـ مـان،یشناهت. رک. کر توان  موثق م ت،یرجال روا  باق
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ثقـه سـنت  عمرو را ازنظـر اهل ، طوالن  بحث انیب د از ب د،یدر کتار امام ز زی. ابوزهره ن441
 .231تا  291: 4121. رک. ابوزهره، داند  م

ِه »[ قرائت 44] ه» ىجا به« اْلَحْمِد ِلل  اندلسـ ،  انیـابوح ؛ بـن علـ دیـدر قرائت ز«  اْلَحْمُد ِلل 
 .99/ 4 : 4124البحر المحیط ف  التفسیر، 

ْنَعْمَت َعَلْیِم »در عو  « صراط من أنعمت علیم »[ قرائت 44]
َ
ذیَن أ  دیدر قرائت ز«  ِصراَط ال 

و روي ذلـك عـن أهـل  13/ 4 : 4124اندلس ، البحر المحیط فـ  التفسـیر،  انیابوح ؛ بن عل
 .441/ 4  :4932ف  تفسیر القرآن،  انیالب مجمع ، : طبرسالبیت
بـن حمـزه   هــ( و علـ 411) اتیز  یهـ( و حمزه بن حب 423النجود )  [ عاصم اب42]
 هـ(. 413) ی کسا
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 ش.4919دارالذکر، قم:   فرهنگ

 م و السـبع المثـان ،یال ظـ القـرآن ریتفسـ ف  الم ان  ، روحمحمود شکرى آلوس ، .2
 .ر 4141اول،  چاپ بیروت:، هیال لم دارالکت 
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http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
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