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 تأثيرات جريان مدينه محوري

   در گسترش و ترويج برخي قرائات قرآني
  

  2/10/1395تاريخ دريافت:                                                                               محمد جاني پور
  22/4/1396تاريخ پذيرش: 

  
 

  چكيده  
هاي مختلف و شيوع  بررسي تحوالت صورت گرفته در خصوص گسترش قرائات در بوم

 دهد كه منتسب است، نشان ميها  اختالفات و كثرت قُراء مشهوري كه قرائتي خاص بدان
قرآني  يها پژوهشدر اين اختالفات بوده و  ساز نهيزمتاريخي ـ فرهنگي مهمي  هاي جريان

 يها انيجرعوامل تاريخي و فرهنگي نيز توجه نمود. از جمله اين  گونه نيابه  ستيبا يم
» مدينه محوري«تاريخي ـ فرهنگي مهم و اثرگذار در بسياري از تحوالت علوم قرآني، جريان 

بوده است كه در اين مقاله تالش شده تا تأثيرات اين جريان در گسترش و ترويج برخي 
آنچه اهميت پرداختن به اين موضوع  قرائات قرآني در طول تاريخ جهان اسالم بررسي شود.

تاريخي مربوط به علل گسترش و ترويج برخي  يها گزارش ؛ ابهام در برخيكند را ترسيم مي
ي مختلف ها فهمتحول  خاص جهان اسالم است كه به علت يها بومخاص در  يها قرائت

 يها انيجر و عدم تبيين دقيقزمان،  درگذر تاريخي يها گزارشصورت گرفته از اين 
قرآني  مسئله اختالف قرائات نگاه واقع بينانه اي به ميا نتوانسته امروزه تاريخي ـ فرهنگي،

  داشته باشيم.
  

  واژگان كليدي
   قرائات، قراء سبعه، مدينه، بصره. اسالم، اختالف تاريخ

                                                 
  يار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهاناستاد       m.janipoor@ltr.ui.ac.ir  
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  طرح مسئله

از نيمه دوم قرن اول هجري به بعد كه تعليم و تعلّم قرآن كريم و آموزش قرائت 
اختالفات در قرائت الفاظ  يريگ شكل، شاهد شد يمآن توسط صحابه و تابعين انجام 

كه اين اختالفات در طول زمان روي به فزوني نهاده و  اي گونه بهقرآن كريم هستيم 
 عنوان بهاين اختالفات، عوامل مختلفي  گيري شكليابد. در تحليل علل  گسترش مي

 داليل اجتهاد قراء در انتخاب و اختيار و گزينش قرائتي خاص بيان شده است مانند
علم نحو و اختالف در رسم الخط مصاحف عثماني،  گيري شكلعربي يا  هاي لهجهتأثير 

هاي تاريخي نيز در اين  رسد وجود برخي جريان اما در كنار اين مسائل، به نظر مي
هايي كه به مثابه بستري اجتماعي ـ فرهنگي  نبوده است. جريان تأثير بياجتهاد و گزينش 

هاي خاصي تجلّي پيدا كرده و مردم آن عصر  دت و در مكاندر فرايند زماني طوالني م
 دهند. را ناخودآگاه تحت تأثير خود قرار مي

در اين مقاله تالش شده است تا به مطالعه و تحقيق در خصوص يكي از 
بر يك مسئله   تاريخي ـ فرهنگي صدر اسالم پرداخته و نحوه تأثيرگذاري آن هاي جريان

خاص  هاي قرائتو ترويج برخي  گيري شكلچگونگي خاص همچون علم قرائات و 
بر مبناي اين جريان را بررسي نمائيم. آنچه مسئله محوري اين مقاله است، تبيين جريان 

و  گيري شكلو نقش و تأثير آن در » مدينه محوري«و بالتبع آن جريان » بوم محوري«
ي جايگاه بوم مدينه در قرآني است. به همين دليل ابتدا به بررس هاي قرائتترويج برخي 

جريان غالب  عنوان به» بومي محوري«تاريخ صدر اسالم پرداخته و پس از تبيين جريان 
در فضاي فرهنگي ـ اجتماعي قرون نخست هجري، نقش اين نوع نگاه خاص به 

  قرائت قرآن بررسي شده است. ويژه بهعلوم اسالمي  هاي دانش
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  بررسي جايگاه بوم مدينه در تاريخ صدر اسالم. 1

هجرتگاه پيامبر اكرم(ص) و زيستگاه بيشترين صحابه، نزد بسياري  عنوان بهمدينه 
شده است.  خاستگاه اصلي علوم ديني شناخته مي عنوان بهاز تابعان و اتباع ايشان 

تغييراتي كه در انتقال مركزيت سياسي حكومت از مدينه به كوفه در زمان  رغم علي
خالفت حضرت علي (ع) و سپس به دمشق در زمان خالفت معاويه صورت گرفت، 
هيچ اختالفي در اين مسئله نيست كه تا زمان مرگ عثمان، مدينه از باالترين اهميت 

ند كه بعد از سقوط خالفت عثماني و برخوردار بوده و بعد از اين واقعه تنها كوفيان بود
حركت حضرت علي(ع) به كوفه، به شدت ادعاي ارجحيت و برتري مدني را تخطئه 
كرده و تنها قائل به تساوي ميان شهرها شدند. مدينه به دو علت اهميت خود را 

  بازيافت:
  تعداد افزون عالمان ديني ساكن در آن ديار -1
  ص) و صحابه ايشان به ويژه خلفاي راشدين.رابطه تاريخي با پيامبر اكرم( -2

مدينه جايي بود كه پيامبر اعظم(ص) و صحابه به آن مهاجرت كرده بودند، جايي 
كه عمده آيات قرآن كريم در آنجا نازل شده و براي اولين بار اجرا و عمل شدند، جايي 

كم بيست بود كه براي اولين بار پايتخت اسالمي با موفقيت تأسيس شده و براي دست 
و پنج سال تثبيت شده بود. پس از هجرت پيامبر به مدينه، مصعب بن عمير به دستور 

شود تا به تعليم قرآن بپردازد. بي شك بودن  مستقر مي» دار القرّاء«ايشان در محلي به نام 
محلي به اين نام در مدينه، نشان دهنده اهميت قرآن و آموزش قرائت آن در نزد آنان و 

  )142ش، ص1365المي است. (فضلي، جامعه اس
پس از وفات پيامبر اكرم(ص) نيز اگرچه تعداد زيادي از بزرگان صحابه، مدينه را 
ترك كرده و براي سكونت به قلمروهاي تازه فتح شده اسالمي رفته بودند، اما هنوز 
تعداد زيادتري در مدينه بودند. عالوه بر اين، به خاطر احترام و ارزش ديني زيارت 
مسجد النبي(ص)، اين شهر همچنان مردم را از سراسر جهان اسالم به سوي خود جلب 

كرد. به ويژه كه مدينه محل عبور حاجيان به سوي مكه بوده و تقريباً موقعيتي بود كه  مي
  كردند. حاجيان هر دو شهر را با هم زيارت مي
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نگهباني از سنن  داشت تا رسالت ها از سويي عالمان مدينه را بر آن مي اين ويژگي
ها را بر دوش خود بپندارند و از سويي ديگر با اين تلقي كه  نبوي و مقابله با بدعت

سنت معمول در مدينه، سنتي تأييد شده از سوي پيامبر اكرم(ص) و اصحاب ايشان 
ها، بي نياز ببينند  هاي حاكم در ديگر بوم بوده، خود را از رجوع به دانش و سنت

) و در عين حال مردم ديگر اقصي نقاط جهان اسالم 116، ص9، ج1380(پاكتچي، 
  ها و معارف اسالمي بدان توجه داشته باشند. مركز و قطبي در حوزه سنت عنوان به

  در سده نخست هجري» بومي محوري«غلبه جريان . 2

كامالً بر مكاتب فقهي » بومي محوري«در سده نخست هجري، چهره و جريان 
ها و  بوده و به نسبت همين جهت گيري، ميزان توجه فقهاي هر بوم به نقل فرما محك

نظرهاي هر يك از صحابه نيز متفاوت بوده است. در طول اين سده، در نسل اول و دوم 
تابعان، به موازات مكتب اهل بيت(ع)، مكتبي از عالمان غير شيعي نيز در مدينه وجود 

شهرت » فقهاي سبعه«مكتب در تاريخ، با عنوان  داشت كه هفت تن از برجستگان آن
يافتند. بر اين اساس فقه مدينه در اين دوره با وجود برخورداري از تنوع نسبي كثرت 

، 8، ج1380صحابه، بيش از همه متأثر از اين فقهاي سبعه بوده است. (پاكتچي، 
  ، مقاله اسالم)141ص

هاي سنت گرا، در مقابل  رايشنمادي در گ عنوان بهدر سده دوم هجري نيز مدينه 
هاي  هاي كوفيان مطرح بوده است، اگرچه فقيهاني با شيوه حديث گرا در حوزه گرايش

، مقاله اسالم) در 144، ص8، ج1380گوناگون علوم اسالمي حضور داشتند. (پاكتچي، 
توان سراغ گرفت، اما مدينه،  هاي گوناگون مي اين سده فقيهان اصحاب اثر را در بوم

پايگاه نمادين اصحاب اثر شناخته شده است  عنوان بهاره در طول تاريخ فقه همو
نماينده گروه مدني اصحاب اثر در ربع نخست  عنوان بهكه ابن شهاب زهري  اي گونه به

، مقاله اصحاب 115، ص9، ج1380شده است. (پاكتچي،  سده دو هجري شناخته مي
  حديث)
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هايي در  ها به خواندن اشعار و نغمه ه مدنيپردازد ك گلدزيهر به بيان اين مطلب مي
پرداختند و بدين دليل وليد ثاني  مدح و بزرگداشت مقام مدينه در برابر دمشق و شام مي

هنگامي كه قصد سفر حج داشت، چون ناگزير بود از مدينه عبور كند، از اين سفر 
بل انحصار گرايي امتناع ورزيد. اين قضايا به خوبي بيانگر انحصار گرايي مدني در مقا

) وي همچنين معتقد است كليه رواياتي كه به Goldziher, 1995, p. 37شامي است. (
شود،  پردازد، و در انتها به نفع شام تمام مي بحث برتري و ترجيح شام و مدينه مي

هاشم بوده  احتماالً تحت نفوذ امويان ساخته شده كه در اصل رقابتي ميان بني اميه و بني
  )Goldziher, 1995, p. 38است. (

هاي امويان براي مقابله با جريان مدينه گرايي و انحصار گرايي در  از ديگر تالش
مثال  عنوان بهشام، جلوگيري از تشرف مردم به اماكن مقدس مكه و مدينه بوده است. 

خليفه عبدالملك بن مروان دستور داد كه طواف در اماكن مقدس اورشليم كه تحت 
شام بوده، همان ارزش و اعتباري را دارد كه مكه و مدينه دارند. (ذهبي،  قلمرو حكومتي

  )238، ص8ق، ج1407
در پايان قرن اول هجري شاهد آن هستيم كه خلفاي اموي و به خصوص بني 

» مدينه محوري«  مروان، تالش كردند محوريت علوم اسالمي را به مدينه منتقل كرده و 
جريان است كه مسئله خودگرايي و خود محوري در را مطرح كردند و در ادامه اين 

كه تالش داشتند تا مركزيت همه علوم و ريشه و  اي گونه بهشود  ديده مي ميان مدنيان 
  به مدينه منتسب كنند. اي گونه بهها را  مبدأ همه آن

  مدارس قرائات قرآني در مدينه گيري شكلتاريخچه . 3

ترين مدارس قرائات،  بر اساس آنچه گذشت بايد گفت كه از جمله اولين و مهم
مدرسه حجاز در مكه و مدينه بوده است زيرا آغاز تعليم و تعلّم قرآن در اين منطقه و با 
پيامبر اكرم(ص) بوده و از آنجا كه بيشترين حضور پيامبر(ص) در مدينه بوده و 

در اين شهر واقع شده، لذا بوم مدينه نسبت به مركزيت جامعه اسالمي و كثرت صحابه 
ترين و  بوم مكه از اهميت و جايگاه وااليي در اين خصوص برخوردار گشته است. مهم
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از: امام علي(ع)، ابي بن كعب،  اند عبارتمشهورترين اساتيد فن قرائت در بوم مدينه 
اس، عبداهللا بن سائب، عثمان بن عفان، زيد بن ثابت، عبداهللا بن عياش، عبداهللا بن عب

مجاهد بن جبر، عبدالرحمن بن هرمز االعرج، عبداهللا بن كثير، شيبة بن نصاح، ابوجعفر 
  )6، ص1م، ج1967قاري و نافع مدني. (ابن جزري، 

از صحابه، نخستين كساني كه براي تعليم و اقراء قرآن به مدينه آمدند، مصعب بن 
ه پس از مدتي عمار ياسر و بالل حبشي نيز باشند ك عمير و عبداهللا بن ام مكتوم مي

) اما اولين فردي كه گفته شده حوزه 35ق، ص1404ها ملحق شدند (زنجاني،  بدان
درس رسمي داشته و در مسجد به آموزش عمومي مردم مشغول بوده، عبداهللا بن 

) اين گزارش در خصوص زيد بن 35، ص1، ج م1967ق) است. (ذهبي، 32مسعود (
  )296، ص1م، ج1960ق) نيز گفته شده است. (ابن جزري، 62ة بن قيس (ثابت و علقم

از تابعين، مشهورترين حوزه قرائتي كه ساليان متمادي استمرار داشت، حوزه 
ق) است كه نافع، مشهورترين شاگرد وي 130قرائت ابوجعفر يزيد بن قعقاع مدني (د 

يضه صبح بر مسند اقراء ابوجعفر بامدادان پس از اداي فر«بوده است. نافع گويد: 
  )60، ص1، ج م1967(ذهبي، ». نشست مي

همزمان با ابوجعفر، دو تن از ديگر تابعين نيز حوزه قرائت مشخصي در مدينه 
كه نافع در  اي گونه بهق) 120ق) و يزيد بن رومان (د 110اند: مسلم بن جندب (د  داشته

بصري نيز مدتي شاگرد  محضر هر دو، قرائت آموخته است. حتي گفته شده ابوعمرو
ترين و  ) با اين وجود، مهم66، ص1، ج م1967يزيد بن رومان بوده است. (ذهبي، 

ق) 169ترين قاري مدينه، ابوعبداهللا نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم مدني (د  شاخص
برترين قرائت  عنوان بهاست كه ابن مجاهد از ميان قاريان مختلف مدينه، قرائت وي را 

و بدان رسميت بخشيده است. بنا بر روايت اصمعي و حافظ ابي نعيم در شناخته 
  زيسته است. وي اصالتاً ايراني بوده وليكن در مدينه مي» تاريخ اصفهان«

 70گفته شده نافع، قرائت را نزد گروهي از تابعين مدينه فراگرفته كه تعداد آنان به 
وجعفر قاري، عبدالرحمن بن قاسم رسد، همانند: عبدالرحمن بن هرمز اعرج، اب نفر مي

) از 65، ص1م، ج1986بن محمد بن ابي بكر صديق و ابن شهاب زهري. (ابن جزري، 
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هاي متعددي نقل شده كه قرائت نافع را معتبر  مالك بن انس و احمد بن حنبل گزارش
  ) 216م، ص1948اند. (حموده،  دانسته

نتخاب وي، معتقد است او ابن مجاهد پس از معرفي قرائت نافع، در بيان علت ا
قرائت مشهور و رايج در مدينه را انتخاب كرده و از قرائات شاذ پرهيز داشته است كه 
از اين رهگذر، قرائت مبتني بر سنت منسوب به پيامبر(ص) به دست ما رسيده است. 

قال نافع: فنظرت الي ما اجتمع عليه اثنان منهم «نويسد:  ابن مجاهد از قول نافع مي
(ابن ». ته و ما شَذّ فيه واحد فتركته حتي الفت هذه القرائة في هذه الحروففاخذ

  )62م، ص1980مجاهد، 
ابن جماز، اسماعيل بن جعفر، برادرش يعقوب بن جعفر،   شاگردان نافع عبارتند از:

اسحاق بن محمد سبيعي، محمد بن عمر واقدي، عبدالملك بن قريب اصمعي، خارجة 
اد، ليث بن سعد، عيسي بن مينا قالون و عثمان بن سعيد ورش. بن مصعب، ابن ابي الزن

) گفته شده نافع، در هنگام اوج شهرت به پيشوايي 330، ص1م، ج1986(ابن جزري، 
ق) را بر مسند إقراء نشانده و از او خواست تا يك 220قرائت اهل مدينه، قالون (د 

سال  20وزه قرائت قالون ستون مسجد را برگيرد و به آموزش قرائت قرآن بپردازد. ح
سال پس از وفات او ادامه داشت. (ذهبي،  50متمادي در زمان حيات استادش نافع، و 

  )615، ص1م، ج1960؛ ابن جزري، 128، ص1، ج م1967
ق) نيز يكي ديگر از شاگردان نافع است كه 260ابواسحاق مسيبي مخزومي (د 

ها سال پس از وفات او ادامه  تا ده تعليم قرائت را از زمان حيات استاد شروع كرده و
كه فرزندش ـ كه خود نيز عالمي نيك تبار بود ـ پس از وفات پدر، حدود  اي گونه بهداد 
معروفند. (ذهبي، » مسيبي«سال بر مسند اقراء نشست. وي و پدرش در ميان قرّاء به  30

  ) 98، ص2م، ج1960؛ ابن جزري، 177، ص1، ج م1967
ث شد كه در حوزه قرائت قرآن، شهر مدينه به نوعي محور حضور اين افراد باع

اصلي براي ديگر شهرها و مراكز جهان اسالم تبديل شود. در اثر اين مركزيت و 
هاي مدني  محوريت يافتن مدينه در قرائت، به تدريج شاهد آن هستيم كه برخي لهجه

ب مدني از جمله اولين نمونه گفته شده مسلم بن جند عنوان به  شود. نيز وارد قرائات مي
هاي مختلف شهر خود را وارد قرائات كرده و مسلك جديدي را  كساني است كه لهجه
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كند. البته وي موفق نشد حلقه قرائي خاصي در مدينه برپا  مطرح مي در حوزه قرائات 
ق) توانست اين كار را 117كند، اما شاگرد وي عبدالرحمن بن هرمز اعرج مدني (د 

چند نوع قرائت ابن جندب باقي مانده است. مسير  همين دليل تنها  انجام دهد. به
وي توانست  حركت اعرج مشابه مسير حركت مسلم بن جندب است، با اين تفاوت كه 

شاگردان متعددي تربيت كند و لذا در سلسله اسناد، اسمي از مسلم بن جندب نيست و 
قرا اربعة عشر شمرده شده است.  و به همين دليل وي از جمله رسند  اكثراً به اعرج مي

   ) 10ب، ص-1390(پاكتچي، 
ها عبارت  در خصوص اين حوزه قرائي، كتب متعددي نگاشته شده كه از جمله آن

  است:
  ق)273؛ از عبدالوهاب بن فليج بن رياح ابواسحاق (ت »حروف المكيين« -1
احمد بن نافع ؛ از أبي محمد إسحاق بن »كتاب في اختالف المكيين و اتفاقهم« -2

  )222، ص2؛ ج213، ص1م، ج1960ق). (ابن جزري، 308خزاعي (ت 

  و ترويج برخي قرائات قرآني گيري شكلبررسي تأثيرات بوم مدينه در . 4

مركز و محوري در قرائت قرآن تجلي پيدا  عنوان بههمانگونه كه اشاره شد، مدينه 
ها و مناطق نيز تالش كردند با تأثيرپذيري از مدينه و اخذ  كرد كه در اثر آن، ديگر بوم

ها،  قرائت رايج در آن، به قرائت صحيح و معتبر قرآن دست پيدا كنند. از جمله اين بوم
خصوص شام سخن بوم بصره و شام است كه در ابتدا به بصره پرداخته و سپس در 

  خواهد رفت.

 تأثيرپذيري قراء بصره از بوم مدينه. 4-1

گردد. گفته  بصره، شهري بندري بوده كه سابقه تاريخي آن به پيش از اسالم باز مي
شده تا توسط  شده كاالهاي تجاري از راه خليج فارس وارد بندر مربد در اين شهر مي

ردمان اين شهر در هفت مزرعه مشهور به شتر به ديگر مناطق ارسال شوند. گفته شده م
(دسكره) سكونت داشتند اما با ورود اعراب مسلمان جهت جنگ با دولت سامانيان در 
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ايران، اين هفت مزرعه را به پنج منطقه اداري (االخماس) تغيير دادند. (بالذري، 
  )341و  250، ص ق1398

اسكان مهاجران عرب يكي از مراكز  عنوان بهدر اوايل سده نخست هجري، بصره 
در عراق، به تدريج از اردوگاهي جنگي به پايگاهي فرهنگي مبدل شد و حضور 

هاي مؤثري از صحابه و تابعين در آن ديار، زمينه شكل گيري يكي از معدود  شخصيت
مراكز كليدي در حوزه معارف ديني را پديد آورد. در پيجويي از روند شكل گيري 

هاي عمومي منطقه عراق، در بصره  د گفت با توجه به ويژگينهادهاي فرهنگي بصره، باي
نيز فرهنگي عربي در كنار فرهنگ ايراني قرار گرفته بود، اما شواهد به روشني نشان از 
آن دارند كه فضاي بصره در مقايسه با شهر رقيب آن كوفه، به مراتب عرب گرايانه تر 

، بصره در مقايسه با كوفه، بوده است. هم از اين روست كه در حوزه معارف ديني
هاي نخستين از معارف ديني  داشته و برتابي كمتري  مقاومت بيشتري نسبت به برداشت

  نسبت به تحول و بازانديشي در اين حوزه از خود نشان داده است.
هسته نخستين تعليم در بصره از سوي صحابيان مهاجر به آن ديار شكل گرفت كه 

هايي  ق) از مهتران صحابه، و شخصيت44وموسي اشعري (د در ميان آنان كساني چون اب
اند. (نك:  چون عمران بن حصين و انس بن مالك از كهتران نقشي مؤثرتر داشته

  )178- 177، صص ق1406؛ ذهبى،  7، ج ق1418سعد،  ابن
ترين و مشهورترين قاري بصره، ابوالعاليه رياحي مشهور به  پس از ابوموسي، بزرگ

ق) است كه قرائت را نزد بزرگان بسياري در مدينه 90بصري (د رفيع بن مهران 
اي  همچون؛ ابي بن كعب، زيد بن ثابت، ابن عباس و ... آموخته و شاگردان برجسته

همچون؛ شعيب بن حجاج، حسن بصري، حسن بن ربيع و اعمش تربيت كرده است. 
ات ابوالعاليه، ) پس از وف248، ص1م، ج1960؛ ابن جزري، 49، ص1، ج م1967(ذهبي، 

ق) تصدي حوزه قرائت بصره را بر عهده گرفته و سالها به اقراء 110حسن بصري (د 
اهل بصره مشغول بود و شاگرداني همچون؛ ابوعمرو بصري [از قراء سبعه]، سالم بن 

،  م1967سليمان طويل، يونس بن عبيد و عاصم جحدري را تربيت كرده است. (ذهبي، 
 )235، ص1م، ج1960؛ ابن جزري، 65، ص1ج
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اند و  بسياري از بزگان تابعين حسن بصري را به زهد و پارسايي توصيف كرده
شافعي نيز در خصوص حسن بصري عبارتي دارد كه مهارت و تبحرّ وي در قرائت را 

». نازل شده است» حسن«گفتم كه قرآن به زبان  اگر امكان داشت مي«دهد:  نشان مي
ائت وي توسط شجاع بن ابي نصر بلخي (م ) قر128، ص1ش، ج1363(سيوطي، 

  ق) روايت شده است.235ق) و ابوعمر حفص دوري (م 120
يك داوري كلي درباره حوزه قرائت در بصره، به ويژه در سده اول  عنوان به

هجري، بايد گفت كه هيچگاه ابوموسي اشعري و شاگردانش همانند ابوالعاليه و حسن 
دي در اين خصوص ايفا كرده و همگان را به سمت بصري، عمالً نتوانستند نقشي كلي
شود كه در طول دوران تصدي ايشان بر حوزه قرائت  خود جذب كنند. لذا مشاهده مي

   هاي صحابه در حجاز، به ويژه مدينه وجود داشته است. بصره، همواره نگاه به آموزه 
هاي  آموزش به همين دليل بايد گفت كه در نسل اول تابعان بصره، قرائت بر پايه

مثال عامر بن عبداهللا بن قيس سند  عنوان بهصحابيان گوناگون رواج داشته است. 
رسانيده، و ابواألسود دوئلي نيز كه قرائت  مي آموزش خود را به خليفه عمر بن خطاب 

جوانتراني چون ابوالعاليه رياحي و  را از حضرت علي (ع) در مدينه آموخته بود، به 
  )333و  328-327، صص4ق، ج 1415آموخت. (طبري،  ابورجاء عطاردي مي

  هاي فكري حاكم بر بصره در عصر تابعان گرايش. 4-2

در اواخر سده نخست هجري، دو گرايش اصلي در ميان تابعان بصري وجود 
)  ق110(د و ابن سيرين  )  ق110(د  برجسته، حسن بصري داشت كه دو شخصيت 
اساس اطالعات موجود در شرح حال اين دو نفر بر  اند.  نمايندگان شاخص آن بوده

دانيم كه اين دو، به رغم همزيستي زماني و مكاني، اساتيد و مشايخ متفاوتي از  مي
هاي  ) در تحليل علل و زمينه347- 345، صص25ق، ج1400،  اند. (مزى يكديگر داشته

ث، فقه، هاي مختلفي همچون؛ حدي ايجاد چنين تقابلي ميان اين دو نفر كه در حوزه
  بايست مواضع اخالق، تفسير و نيز قرائت قرآن جريان داشته است، در گام نخست مي
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  ها با مكاتب آن  ، و نيز نسبت قراء بصره  پيشين  با سنت  دو را در مقايسه  از اين  هر يك
  ، مقاله بصره)1380(ر.ك: پاكتچي،   كرد.  و كوفه ارزيابي  مكه، مدينه  گوناگون 

  هاي آموخته  ويژه  . به ـ بصري برخوردار بود از تعليمي حجازي   حسن بصري
  از او شخصيتي  ، عباس و تعاليم امام علي (ع)  حجاز و در حلقه درس ابن در   حسن
  راويان  و حتي  در زمره قاريان  از آنكه   ، بيش بصره  پيشين  تابعان  برخالف  بود كه  ساخته

همين نگرش   ) 36  ش، ص1350،  نديم  . (ابن اعتنا داشت  تتفسير و دراي  قرار گيرد، به
شناخته شود زيرا رويكرد » اصحاب أرأيت«يكي از  عنوان بهنيز باعث شد كه وي 

. (جهت كسب آگاهي  است داده  مفسرانه، او را به سوي برخوردي درايي با فقه سوق مي
  ، مقاله اصحاب حديث)1380بيشتر ر.ك: پاكتچي، 

ي است كه ابن سيرين تنها در بصره آموزش ديده و مشايخ وي نيز اين در حال
اند، از اين رو به جهت رعايت امانت و احتياط در نقل روايت، به  عمدتاً بصري بوده

شدت بر مسئله اسناد و سلسله سند متصل تأكيد داشته و خود را از درگير شدن در 
همين دليل ابن سيرين بر مسئله  دارد. به مسائل اجتهادي و درايي و تفسير برحذر مي

جايگاه اسناد در حديث بسيار تأكيد داشته و حديث بدون سند يا همراه با سند 
پذيرفت، اين در حالي است كه حسن بصري به هيچ عنوان مسئله سند  مخدوش را نمي

را قبول نداشته و عموماً احاديث خود را بدون ذكر سلسله سند به پيامبر اكرم(ص) يا 
  ) 98م، ص1971بغدادى،   ه ارجاع داده است. (خطيبصحاب

بر اساس يك نقل قول، ابن سيرين، بصريان را از اخذ به مراسيل حسن و 
مستندش آن بوده كه اين دو تن مباالتي درباره  داشته و  ابوالعاليه، شيخ او، برحذر مي
) در واكنش 327، ص ق1403اند. (شيرازى،  كنند، نداشته آنان كه حديثشان را نقل مي

ورزيد و همچنان بر شيوه  نسبت به اين انتقاد، حسن بر قوت مرويات خود تأكيد مي 
سؤال  خود در نقل حديث مرسل، پايدار بود. آنگاه كه حسن درباره اسناد حديثي مورد 

». اند هفتاد صحابي اهل بدر مرا بدان حديث كرده«قرار گفت، چنين پاسخ داد كه: 
   ) 328ق، ص1403(شيرازى، 
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  تأثير جريان مدينه محوري در رواج قرائت ابوعمرو بصري. 4-3

هاي  چنانكه گذشت، حسن بصري از جمله افراد قاعده شكن و مخالف در حوزه
تحصيالت وي عمدتاً در مدينه بوده و به همين  مختلف علوم اسالمي است كه اگرچه 

ده است، اما به دليل دليل پس از حضور در بصره بسيار با تفكرات بصري مخالف بو
روحيه قاعده شكني كه دارد، در قرائت اخذ شده از مشايخ خود در مدينه نيز، اجتهاد 

  باشد. دهد كه بعضاً فاقد سلسله سند مي كرده و قرائتي مختار از جانب خود ارائه مي
با اين وجود، بايد گفت كه در نيمه نخست قرن دوم هجري، قرائت حسن بصري 

و فقدان وجود يك قرائت بومي در بصره، براي » مدينه محوري«گفتمان به دليل گستره 
كند و بخش مهمي از مكتب قرائي بصره را  مدتي در ميان مردم بصره رواج پيدا مي

كه باعث شده امروزه حسن بصري را در زمره  اي گونه بهدهد  تحت تأثير خود قرار مي
  قراء اربعة عشر بشمارند.

ها  حسن بصري، پس از مدتي به دليل وجود برخي نقيصهاما پس از رواج قرائت 
در قرائت وي، از جمله عدم مطابقت با قواعد نحوي، عدم مطابقت برخي حروف با 
مصحف ابوموسي اشعري و نيز مصحف رايج در بصره و نيز فقدان سلسله سند، عالقه 

و بن عالء مندي به قرائت وي كاهش پيدا كرده و تمايل به قرائت شاگرد وي، ابوعمر
  يابد. بصري گسترش مي

ق) از قراء سبعه، 154- 68ابوعمرو بن عالء، زبان بن عالء بن عمار بن عريان (
عرب مازن رسانيده شده است (ابن    اديب و اخباري بصري است كه نسب او به قبيله

) و اينكه در برخي منابع اصل او به كازرون فارس 80-81م، صص1980مجاهد،  
) وي 289، ص1م، ج1967شده، چندان قابل تكيه نيست. (ابن جزري، بازگردانده 

رفت،  ترين مراكز علمي به شمار مي چندي در محيط بصره كه در آن روزگار از مهم
يافت، تا اينكه پدر وي به عللي مورد خشم امير عراق، حجاج بن  رشد و پرورش 

گفت. درنگ وي در  را به قصد حجاز ترك يوسف ثقفي، قرار گرفت و ناگزير بصره 
بزرگان حرمين بهره گيرد  مكه و مدينه اين امكان را براي ابوعمرو فراهم ساخت تا از 

علمي  گيري شخصيت  كه اين دوره از تحصيل ابوعمرو، بي ترديد نقش مؤثري در شكل
   ) 45م، ص1986جزري،  ؛ ابن 37مهران، بي تا، ص  او داشته است. (ابن
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افزون بر قاريان مهم بصره از قراء مكه و مدينه نيز  به همين جهت گفته شده وي
قرائت آموخته است كه اين امر باعث شده، قرائت وي، بسيار به قرائت قاريان مدينه 

توان از  استادان بنامي كه ابوعمرو از آنان قرائت آموخت، مي  نزديك شود. در زمره
رباح، ابن كثير، ابن  عكرمه بن خالد، عطاء بن ابي مجاهدبن جبر، سعيدبن جبير، 

رومان و شيبه بن  قيقاع، ابن محيصن و حميدبن قيس از قاريان مكه، ابوجعفر يزيدبن 
نصاح از قراء مدينه و حسن بصري و يحيي بن يعمر از قاريان بصره نام برد. (ابوعمرو 

جزري،  ؛ ابن 33ش، ص1350نديم،   ؛ براي ديگر مشايخ، ر.ك : ابن 8م، ص1930داني، 
 عنوان بهابوعمرو به سرعت احترام اهل قرائت بصره را جلب كرد و   ) 45، صم1986

نامدارش حسن بصري  كه در زمان حيات استاد  اي گونه بهرئيس قراء شناخته شد 
؛  80م، ص1980مجاهد،   ق) در مسجد بصره بر مسند اقراء نشست. (ابن110(د

   ) 35م، ص1970الزبيدي، 
بندي او به سنت و  از محاسن قرائت ابوعمرو، پاي در منابع به هنگام سخن گفتن

) بدين معنا كه وي 82م، ص1980مجاهد،   قرار گرفته (ابن قرائت پيشينيان مورد تأكيد 
هاي او در مكتب  اينكه اولين آموخته قرائت اهل حجاز را اساس كار خود قرار داده و با 

مورد توجه قرار  ز خود را بصره بوده، ولي در كار خود چندان قرائت بصريان پيش ا
) و مالك خود را بر قرائت مدينه بنا نهاده است. 84-82م، ص1980نداده (ابن مجاهد، 

توان گفت كه قرائت ابوعمرو، در ادامه قرائت حسن بصري  از اين روي، با قوت مي 
هاي افكار حسن بصري، همچون انديشه فرابومي  توان مشخصه است، زيرا به وضوح مي

نظري و گزينشي او با قرائت را در قرائت ابوعمرو جستجو نمود كه اين  د و برخور
  ترين عامل پيوستگي بين آنان تلقي گرديده است. مسائل مهم

دهد ابوعمرو نيز تحت تأثير جريان مدينه محوري قرار گرفته  اين مسائل نشان مي
ها  جود برخي ويژگيو هاي فرابومي بر او نيز اثر گذاشته است، اما در نهايت  و انديشه

) نظاممند 2) مطابقت بسيار آن با مصحف رايج در بصره، 1در قرائت ابوعمرو همچون؛ 
) دانش ادبي او كه حاصل 4) گرايش وسيع او به تسهيل در تلفظ، و 3بودن قرائت،  

او را ياري  "حروف"ادبي در بصره بود و در گزينش ميان  هاي تازه تأسيس  حلقه
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ابوعمرو نسبت به قرائت حسن بصري بود. (ر.ك:  مل مؤفقيت قرائت رساند، از عوا مي
  ، مقاله ابوعمرو)1380پاكتچي، 

هايي در جهت  هاي غلبه قرائت ابوعمرو در بصره، برداشتن گام از جمله نشانه
تدوين و ضبط مكتوب قرائات از اواسط سده دوم هجري در بصره با تمركز بر قرائت 

نه كساني همچون؛ عصمة بن عروه بصري، يزيدي، ابوبكر نمو عنوان بهابوعمرو است. 
اي  ق) نسخه255  محمد بن عمر قصبي، هارون بن موسي عتكي و ابوحاتم سجستاني (د 

م، 1960؛ ابن جزري،  31ش، ص1350در قرائت ابوعمرو فراهم آوردند. (ابن نديم،  
  )217، ص2ج

هاي بومي و غلبه جريان  قمري و با شدت گرفتن تعصب 2  البته در نيمه دوم سده 
هاي مختلفي در برابر جريان فرابومي گرايي، به خصوص جريان  بوم گرايي، واكنش

هاي فرهنگي بر محيط  ترين و اثرگذارترين بوم يكي از مهم عنوان بهمدينه محوري 
شود كه تأثير شاخص آن در حوزه قرائات، كاهش عالقه به آموزش  بصره، شروع مي
ق) است كه 205گسترش و رواج قرائت يعقوب حضرمي بصري (د  قرائت ابوعمرو، و

قرائت را از استادان بصري چون سالم طويل، شهاب بن شرنفه، ابواشهب عطاردي و 
هاي خود كامالً به  بن ميمون و نيز به نقلي از ابوعمرو آموخته بود و در گزينش مهدي 

ر هماهنگي با مصحف بصره و قرائت او د سنت قرائي بصره پايبند بود، در عين اينكه 
 43، ص1م، ج1967نظاممند بودن، محاسن قرائت ابوعمرو را نيز دارا بود. (ابن جزري، 

  )114ق، ص1349؛ ابوشامه، 186و 
بندي بايد گفت كه در بوم بصره، نسل دوم تابعان، نسلي جمع عنوان بهدر نهايت 

در اين دوره است كه مكاتب اند و  تعيين كننده در گسترش و رواج قرائات مختلف بوده
بصره شكل گرفته كه دست كم  هاي مختلفي در حوزه قرائات در ميان تابعان  و جريان

  دوم تابعان بصره مورد توجه قرار داد:  توان در نسل  سه گروه اصلي را مي
حزم و احتياط،  نخست كساني چون ابن سيرين با گرايشي آشكار به رعايت  )1

حوزه  و نظر تا حد امكان، و پاسداري از سنت بومي بصره، كه در پرهيز از اعمال رأي 
بسنده كرده و گويا هيچگاه خود را در جايگاه گزينش و  "حروف"قرائت به روايت 

دانيم كه وي از برخي  اند. درباره ابن سيرين مي انداختن قرائتي مختار نديده طرح 
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ن حصين، و برخي از صحابيان بصره چون انس بن مالك و عمران ب متأخران صحابه در 
آموزش او به نسل پسين در حد روايت حروف بوده  حجاز قرائت آموخته است، اما 

و مالك بن دينار در راستاي افكار ابن سيرين  است. قرائت كساني چون قتادة بن دعامه 
  باشند. در حوزه علم قرائات مطرح مي "حروف"راويان  عنوان بهبوده و لذا تنها 

كه نزد يكي از صحابيان متأخر يا  هايي است  گروه دوم دربر دارنده شخصيت )2
اند. از آن  اهتمام ورزيده تابعان متقدم قرائت آموخته و به حفظ و انتقال همان قرائت 

نصر بن  توان به روايت سليمان بن قته تيمي از ابن عباس، يحيي بن يعمر و  ميان مي
اشهب عطاردي از ابورجاء عطاردي اشاره كرد. در ادامه عاصم از ابواالسود دئلي، و ابو

عبداهللا  توان از كساني چون سالم بن سليمان طويل، عاصم جحدري و  اين نسل نيز مي
بن أبي اسحاق حضرمي ياد كرد كه راهي ميانه پيموده، در عين پايبندي به سنت قرائي 

،  م1967اند. (ذهبي،  مام داشتهبه قرائت جامع قرآن با تكيه بر اساتيد متنوع اهت بصره، 
   ) 44، ص1م، ج1967؛ ابن جزري،  82ص

هايي است كه بدون اصرار بر حفظ قرائت بوم  سوم سخن از شخصيت در گروه  )3
به دانش اندوزي نزد تابعان بالد مختلف پرداخته و  بصره، يا شخصي به خصوص، 

اند. شاخص اين گروه حسن  هخود نهاد ها را وجهه همت  گزينشي مختار از ميان آموخته
عبداهللا و ابوالعاليه، نزد شماري  بصري است كه افزون بر تابعان بصري چون حطان بن 
از قرائات چهارده  يكي  عنوان بهاز تابعان مكه و مدينه قرائت آموخته و قرائت او بعدها 

ئت بصره ترين نماينده قرا گانه شناخته شده است. پس از وي، ابوعمرو بن العالء، مهم
هاي افكار حسن  قرائات سبع، نيز نماينده اين جريان است كه مشخصه در مجموعه 

توان در  نظري و گزينشي او با قرائت را مي بصري همچون انديشه فرابومي و برخورد 
  ، مقاله ابوعمرو)1380قرائت او جستجو نمود. (ر.ك: پاكتچي، 

كند كه  ه اين سمت رهنمون ميهاي تاريخي ما را ب در نهايت، تحليل اين گزارش
در قرن دوم هجري، به علت غلبه جريان مدينه محوري در اكثر بالد اسالمي، تمام نگاه 

مركز جهان اسالم معطوف بوده و لذا  عنوان بهو توجه مردم و عالمان ديني، به مدينه، 
حابه تالش دارند تا با اسناد سلسله سند مرويات خود بدانجا و يا افتخار شاگردي ص

  مدينه، به علوم و معارف خود، اعتبار و ارزش ببخشند.
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  تأثير جريان مدينه محوري در رواج قرائت ابن عامر شامي. 4-4

منطقه شام پس از وفات پيامبر اكرم (ص) و در زمان خالفت خلفاي راشدين فتح 
ين ميان اند. در ا شده و صحابه كرام، اولين معلمين قرآن و معارف آن در اين منطقه بوده

سه تن از صحابه كه در زمان خليفه دوم و به دستور وي به منطقه شام مهاجرت كردند، 
  از نقش به سزايي در تعليم و گسترش معارف قرآني برخوردارند كه عبارتند از:

  ق) معلّم اهل فلسطين18معاذ بن جبل انصاري (د  -1
  ق)، معلّم اهل حمص34عبادة بن صامت انصاري (د  -2
اي در تعليم  ق)، معلّم اهل دمشق كه گفته شده نقش ارزنده32الدرداء (د  ابو -3

) و ابن عامر شامي (د 315، ص1ق، ج1415قرآن در آن شهر داشته (ابن عساكر، 
، 1، ج ق1388ق) ـ از قراء سبعه شام ـ شاگرد برجسته وي بوده است. (ذهبي، 118
  )24ص

به تفصيل به نقش » قرآن في دمشقدور ال«عبدالقادر بن محمد النعيمي در كتاب 
برجسته صحابه در گسترش معارف قرآني در اين منطقه اشاره كرده است كه از جمله 

باشد. وي  مباحث مهم آن، نقش صحابه در گسترش قرائات قرآني در اين منطقه مي
معتقد است از جمله مشهورترين اساتيد فن قرائت در اين منطقه عبارتند از: ابو الدرداء، 
مغيرة بن أبي شهاب مخزومي، ابن عامر يحصبي، يحيي الذِّماري، أيوب بن تميم، ابن 
ذكوان، هشام بن عمار و غيره. نيز در تعليقه اي كه دكتر صالح الدين منجد بر كتاب 

تن از قراء صاحب اثر و تأليف در حوزه علم  18نگاشته، نام » دور القرآن في دمشق«
عدد است. (نعيمي،  50مجموع آثار ايشان بيش از  قرائات منطقه شام ذكر شده كه

  ) 65م، ص1970
دهد كه بوم شام، يكي  هاي تاريخي و فهرست بلند آثار ايشان نشان مي اين گزارش

از مناطق فعالّ در حوزه قرائات قرآني بوده و بي جهت نيست كه ابن مجاهد در راستاي 
  شام نيز يك قاري انتخاب كند.سياست تحديد قرائات، ناگزير از آن شده كه از بوم 

ابن مجاهد معتقد است از جمله نوادر قاريان خاص و مطرح بوم شام در قرن دوم 
ق) است. گفته شده وي در 118(د    يزيد يحصبى  عامر بن  عبداهللا بن  هجري، ابوعمران
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زمان عمربن عبدالعزيز، امام مسجد جامع اموي بوده و مدتي نيز منصب قضاوت دمشق 
  بر عهده داشته است. را

  دهد وي قرائت خود را اصحاب بررسي زندگاني و حيات ابن عامر نشان مي
است. (نك: ابوعمر    آموخته    اسقع  ابو الدرداء و واثلة بن  همچون  ) در شام پيامبر(ص

  ؛ ابن262ق، ص1415عساكر،   ؛ ابن 81ق، ص1407؛ اندرابى،  9م، ص1930،  دانى
هاي  ) برخي گزارش424، ص1م، ج1960؛ ابن جزري،  144، ص1 جم، 1967،  جزري

و او از   مخزومى  شهاب  ابى  مغيرة بن    خود را از  دهند وي قرائت تاريخي نيز نشان مي
، بي  مهران  ؛ ابن 86م، ص1980مجاهد،      ، (نك: ابن است  ، خليفه سوم، فرا گرفته عثمان 

  ابن  از اخذ قرائت    روايات  در برخى  ) حتى32م، ص1930،  ؛ ابوعمرو دانى39تا، ص
،  ؛ ابوعمرو دانى 40، بي تا، ص مهران  ، (ابن شده  گفته  نيز سخن   عامر نزد خود عثمان

اند،  قلمداد كرده  عثمان  عامر را قرائت  ابن  قرائت كه برخي  اي گونه به) 32م، ص1930
حد   تا چه  مورد اينكه در   ) اما77م، ص1930،  ؛ ابوعمرو دانى  203، ص3، ج (نك: وكيع

  بهره  حد از آنان  عامر تا چه  ، ابن صحت  باشند و در صورت مي  ها صحيح گزارش  اين
  كرد.  ، بايد تأمل است   گرفته

در   سلطة امويان  كه در اثر  در شام  عثمان  به  گرايش  دار بودن رسد ريشه به نظر مي
و   گردآوري  براي  عاملى  عنوان به  د و نيز استفاده از وجهة عثمانآن منطقه ايجاد شده بو

  ارتباط بى  نمونة شام  قاري  عنوان بهعامر    ابن  با سند قرائت  توان را نمى  توحيد مصاحف
سند در طول تاريخ ماية   اين  هاي تاريخي آمده است كرد، چنانكه در گزارش  تلقى

  ) 143 -142ق، ص1975ر.ك: ابوشامه، . ( است  بوده  تفاخر شاميان
كشته شده و ابن عامر در  36در عين حال بايد توجه داشت كه عثمان در سال 

سال تفاوت سني وجود دارد و  80دهد ميان ايشان  وفات يافته كه نشان مي 118سال 
كه  اي گونه بهاي از ترديد مواجه ساخته  اين امر، اخذ قرائت ابن عامر از عثمان را با هاله

برخي همچون؛ طبري، ابن جزري و ابوعمرو الداني در اين سلسله سند تشكيك 
) شايد بتوان اين مسئله را 305، ص2، ج424، ص1  م، ج1960،  جزري  اند. (ابن كرده

اينگونه تحليل كرد كه چون عثمان، شخصيت محبوبي در نزد شاميان بوده است، لذا 
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اند تا با انتساب قرائت وي به عثمان، براي  امر تالش داشتهعالقه مندان به قرائت ابن ع
  ابن عامر و قرائت او، جايگاهي ويژه قائل شوند.

نكته مهم ديگر در خصوص قرائت ابن عامر شامي اين است كه قرائت وي، بسيار 
وام گرفته از قرائت بوم مدينه است. در بررسي فرش الحروف قرائت ابن عامر اين 

آيد كه قرائت وي، بسيار مشابه قرائت نافع مدني است، همانگونه كه  مينتيجه به دست 
ترين اختالف را با مصحف مدينه دارد. اين مشابهت زياد باعث  مصحف شام نيز كم

شده در كتب اختالف قرائات، نام ابن عامر و نافع در بسياري از موارد اختالف، در كنار 
) 107  ؛ توبه:54؛ مائده: 133عمران:   ؛ آل132ره: ر.ك: بق  نمونه  عنوان بههم قرار گيرد (

كه با توجه به سبقت زماني نافع بر ابن عامر و نيز شاگردي ابن عامر در نزد مدنيان، اين 
هاي قرائت  دهد قرائت ابن عامر، يك قرائت اصيل شامي نيست و ريشه مسئله نشان مي

، مقاله 1380افت. (ر.ك: پاكتچي، توان در ميان قاريان مدينه و قرائت ايشان ي وي را مي
  ابن عامر)

دهند در بوم شام، محافلي از علم قرائت  هاي تاريخي متعدد نشان مي نيز گزارش
هاي مختلف عراق و حجاز، به ويژه بوم  ها همزمان قرائت بوم پديد آمده بود كه در آن

) 462، 349، 329، 203، 202، صص1م، ج1960شد. (ابن جزري،  مدينه تعليم داده مي
دهند كه در قرن دوم هجري و در اوج دوران اقتدار بني مروان نيز،  اين مطالب نشان مي

كرده اند تا  همچنان بوم شام و قاريان شامي ناديده گرفته شده و عالمان شامي تالش مي
با انتساب علوم و معارف خود به بوم مدينه، براي خود جايگاهي ارزشمند ايجاد كنند 

  ادامه همان جريان مدينه محوري است. كه اين مطلب،
  ، بانى عامر با معاويه  ابن  نزديك  البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه آشنايى

ديار را نسبت   آن  در خصوص ترويج قرائت خود در  ، موقعيت او در شام  اموي  خالفت
(د   خوالنى  از ابو ادريس  پس  عساكر وي  گفتة ابن  به ديگر قاريان افزونتر كرده بود. به

و   عبدالملك  بن وليد   رسيدن  خالفت  شد و با به  منصوب  شام  قضاوت در  ) به مقام ق 60
ناظر   عنوان بهعامر   ، ابن ق 86در سال   دمشق  اموي  جامع  ساختن مسجد  دستور او براي

شد. (نك:   اموي  جامع  ستدار ريا ساختمان، عهده  پايان از   و پس  مسجد تعيين  بر بناي 
  )293، ص5ق، ج1405،  ذهبى
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  اجتماعى عامر در صحنة   اعتبار ابن  به  بودند كه  از عواملى  اين موارد، همگى 
افزوده و باعث شده بود در قرن دوم و همگام با جريان مدينه محوري، قرائت وي  

 4و  3  هاي است كه در سدهقرائتي برتر از بوم شام انتخاب شود. الزم به ذكر  عنوان به
بود   شده  قرائتي معتبر در بغداد و ديگر نقاط شناخته  عنوان بهعامر   ابن  قرائت  قمري،

  ، اسماعيل انطاكى جبير   بن ، احمد  سالم  بن  كه مؤلفاني همچون؛ ابوعبيد قاسم اي گونه به
  قرائت  زمان  در آن  جونىاحمد دا  بن و محمد   جرير طبري  ، محمد بن مالكى  اسحاق  بن

  عنوان بهرا   قرائت  اين» السبعة»  نيز در كتاب و ابن مجاهد   كرده  خود درج  او را در كتب
  )34، ص1م، ج1967،  جزري  كرده است. (ابن  تثبيت  از قرائات هفتگانه  يكى

همچنين الزم به ذكر است كه عالمه جعفر مرتضي عاملي در بيان علل ايجاد 
ترين اين علل را، جمود محض حاكم بر برخي  اختالف در قرائات قرآني، يكي از مهم

داند، بدين معنا كه برخي از ايشان بدون  از قراء و ضعف در دانش عربيت ايشان مي
بى، به صرف اينكه قرائت سنت متبع ترين تعمق و توجهى به قواعد زبان عر كوچك

نمودند اگرچه با قواعد  گشت، قرائت مي است، هر قرائتى را كه نزد ايشان ثابت مى
ق، 1410عربى و اصول مسلم و حتي رسم الخط مصحف مخالف باشد. (عاملي، 

پردازند كه نشان  ) ايشان در ادامه، به ذكر موارد متعددي از اختالف قرائاتي مي220ص
خطاهاى اعرابى و عدم آشنايى با قواعد عربى است و عالمان ديني به غلط بودن دهنده 

  اند.  ها حكم كرده آن
ها، به قرائت افرادي  نكته قابل توجه اينجاست كه بسياري از اين موارد و مثال

مثال در خصوص  عنوان بهشود.  همچون ابوعمرو بصري و ابن عامر شامي مربوط مي
َشاء«آيه:  ابوعمر بصري آمده است َْغِفُر ِلَمْن  تلفظ » الم«در » راء«) با ادغام 284(بقره: » فَ

داند، هرچند كه در انتها زمخشري اين مطلب شده كه زمخشرى آن را خطاى فاحش مي
را از ابوعمرو بصري بعيد و آن را خطاي راويان در ضبط قرائت دانسته است. 

  )330، ص 1ق، ج1407(زمخشري، 
  مر شامي نيز آمده است:در خصوص ابن عا
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َكون«آيه:  - ) به نصب مضارع آمده است كه ابن عطيه اين قرائت 117(بقره: » َكن فَ
م، 1967؛ ابن جزري،  366، ص 1ق، ج1422داند. (ابوحيان اندلسي،  را لحن و غلط مى

  )10، ص1ج
َْل أَْوالِدِمهْ «آيه:  - ٍِري ِمَن الُْمْرشِِكَني قَ ََّن ِلَك َ َز ِ ) به رفع قتل و نصب 137(انعام: »   ُرشَاكُؤمهُ َو َكذ

شده كه ابن قتيبه آن را مردود دانسته است. (زمخشري،  اوالد و جرّ شركاء خوانده مي
  )70، ص 2ق، ج 1407

اهُ «آيه:  - َ ) با همزه خوانده شده كه ابو على فارسى، ابن 111(اعراف: »  أَْرِجْئُه َو أَ
  اند و ابن عامر را بر اين قرائت تخطئه دانسته غلط مجاهد و حوفى اين قرائت را 

  )360، ص 4ق، ج 1422اند. (ابوحيان اندلسي،  كرده
َُدون«آيه:  - قرائت شده كه » همزه«و افزودن » ياء«) با فتح 25(جن: »  أَْدِري أَ قَرِیٌب ما تُو

  )16، ص1م، ج1967اند. (ابن جزري،  آن را نيز غلط دانسته

  نتيجه گيري

هجرتگاه پيامبر اكرم(ص)، زيستگاه بيشترين صحابه، و همچنين  عنوان بهنه مدي .1
به دليل تعداد افزون عالمان ديني ساكن در آن و رابطه تاريخي با پيامبر اكرم(ص) و 
صحابه ايشان به ويژه خلفاي راشدين، نزد بسياري از تابعان و اتباع ايشان از اهميت 

  شده است. علوم ديني شناخته مي خاستگاه اصلي  عنوان بهوااليي برخوردار بوده و 
يك جريان  عنوان به» بومي محوري«از آنجا كه در سده نخست هجري، جريان  .2

غالب و عمومي، كامالً بر جامعه اسالمي سايه افكنده، لذا در همه حوزه هاي مختلف 
 گيري شكلعلوم اسالمي مي توان اثرات آن را مالحظه كرد كه نمونه هاي بارز آن در 

خاص در بوم مدينه است. بي شك در اين  هاي قرائت گيري شكلمكاتب فقهي و نيز 
جريان، حمايت سياسي خلفاي اموي و به خصوص بني مروان براي تثبيت مركزيت 

  نبوده است. تأثير بيهمه علوم اسالمي در مدينه نيز 
 اولين مدارس آموزش قرائات قرآني نيز به دستور پيامبر اكرم(ص) توسط .3

در مدينه شكل گرفته و از آنجا كه » دار القرّاء«مصعب بن عمير و در محلي به نام 
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بيشترين حضور پيامبر(ص) در مدينه بوده و مركزيت جامعه اسالمي و كثرت صحابه 
مشهورترين اساتيد فن قرائت در بوم مدينه  ترين و  شهر واقع شده، لذا مهم نيز در اين 

  مده قراء قرآن، دانش آموخته اساتيد مدينه هستند.بوده اند. به همين دليل ع 
مركز و محوري خاص و بي همتا در حوزه  عنوان بهاز آنجا كه بوم مدينه  .4

و  گيري شكلها و مناطق نيز تأثير گذاشته و باعث  قرائت قرآن بوده، لذا بر ديگر بوم
ده است قرآني خاص منتسب به بوم مدينه در ديگر نواحي ش هاي قرائتترويج برخي 

كه از آن جمله مي توان به تأثيرگذاري در انتخاب قرائت بوم هاي بصره و شام اشاره 
  كرد. 

گزارش هاي تاريخي متعدد نشان مي دهند كه علت انتخاب قرائت ابوعمرو  .5
يكي از قراء سبعه، گسترش و رواج اين قرائت در  عنوان بهق) 154-68بن عالء بصري (

ق)  بوده است كه او نيز به دليل 110نزد حسن بصري (د  ميان بصريان به دليل شاگردي
اسالمي در مدينه و نيز اخذ قرائت از رفيع بن مهران بصري (د  هاي دانشتحصيل 

ق) كه از جمله اولين صحابيان مبلغ در بصره 44  ق) و بالتبع از ابوموسي اشعري (د 90
و در مقايسه با ابن سيرين ـ بوده اند، مورد توجه و استقبال زياد بصريان قرار گرفته 

  عالم معاصر خود ـ از محبوبيت و ارجحيت بيشتري برخوردار بوده است.
همچنين در خصوص قرائت ابوعمرو شامي نيز بايد گفت كه قرائت وي،  .6

فرش الحروف مشابهت  بسيار وام گرفته از قرائت بوم مدينه است چرا كه اوالً در 
شام نيز  قرائت نافع مدني به دست آمده، ثانياً؛ مصحف فراواني ميان قرائت ابن عامر با 

ترين اختالف را با مصحف مدينه دارد، و ثالثاً؛ با توجه به سبقت زماني نافع بر ابن  كم
دهد قرائت ابن عامر،  مدنيان، اين مسئله نشان مي عامر و نيز شاگردي ابن عامر در نزد 
قاريان مدينه  توان در ميان  ي را ميهاي قرائت و يك قرائت اصيل شامي نيست و ريشه

   يافت.
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