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Abstract 

The field of history of the Qurʾān in general, and Qurʾānic readings in 

particular, is one of the popular scholarship fields in the West. Shady Hekmat 

Nasser is one of the most prolific writers in this field; He has published two 

books and four articles about Variant Readings of the Qurʾān. By examining 

these works, this article has found that according to Nasser, the history of the 

text of the Qur'an has five stages of Canonization in order to reach its current 

form. To examine these stages, Nasser began with the intermediate stages 

about which more information is available, thus making it easier to explain 

what happened in the first stage. He has a historical-critical approach in his 

works and interested in linguistic and jurisprudential issues; He has also tried 

to use new methods, such as Motzki's Isnad cum Matn metod, to examine the 

process of Emergence of Shawādhdh and Two-Rāwī Canon. He has also 

considered the inner evolution of the field of Qurʾānic readings by examining 

its relationship with other fields such as literature, jurisprudence and hadith.  
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  قرآن قرائات هدر حوزناصر  آثارمروری بر 
 

 پسندشاه لهها
 

 چکيده
در  موردعالقههای پژوهشی طور خاص، یکی از حوزهو قرائات به یطورکلبه قرآنتاریخ 

ی است. وشادی حکمت ناصر پژوهان عصر حاضر یکی از پرکارترین قرائت غرب است.
این مقاله با بررسی تاکنون دو کتاب و چهار مقاله در این زمینه به چاپ رسانده است. 

اهد برای رسیدن به شکل کنونی، ش قرآنتاریخ متن  ناصر، ازنظراین آثار دریافته است که 
از مراحل میانی که ناصر سازی بوده است. برای بررسی این مراحل، رسمی ۀپنج مرحل

یین آنچه ، تببیترتنیابهتا  ده استکرشروع  بودهی دربارۀ آن در دست اطالعات بیشتر
 داردانتقادی  -تاریخیرویکرد در آثارش  ویتر شود. آسان دادهیرونخستین  ۀدر مرحل

از  است کوشیدهکند؛ همچنین شناختی و فقهی استقبال مینو از ورود به مباحث زبا
وسیله، روند ایجاد متن موتسکی بهره گیرد و بدین-های نوین، همچون تحلیل اسنادروش
ا قرائات ر ۀشذوذ و نیز دو راوی را بررسی کند. همچنین او تطوّرات درونی رشت ۀانگار

رار ق موردتوجهچون ادبیات، فقه و حدیث از رهگذر بررسی ارتباط آن با دیگر علوم هم
 داده است.

 

 ژگانوا كليد

 حدیث و فقه. ؛نقل قرائات؛ قرآنسازی رسمی ؛قرآنقرائات  ؛شادی حکمت ناصر
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 مقدمه

سنت رواج داشته است؛ از دیرباز، مطالعه و تدوین در علم قرائات بیشتر در بین اهل
 ،های شاذّو پرداختن به قرائت نویسینگارش آثار بزرگ و کوچک قرائات، احتجاج

بر سنت عالوههای اهلآنان بود. در دورۀ معاصر، پژوهش تی مطالعاتهای سنّزمینه
خصوص قرائات، به شناختی دربارۀتصحیح و بازنشر آثار کهن قرائی، به مطالعات زبان

ه در این زمینه بدانشگاهی ۀ رسالتعداد زیادی کتاب و و اصول قرائی نیز متمایل شده 
ت به منزل بودن قرائات، کمتر اثری دلیل اعتقاد اهل سنّبه، حالنیدرعچاپ رسیده است. 

نگارۀ ادلیل اما شیعیان به خورد که دارای رویکرد انتقادی باشد.به زبان عربی به چشم می
نگرفتند؛  یجدرا چندان  ۀ قرائاتهمان دوران نخست، رشت یگانگی قرائت منزَل، از رایجِ

های همچون مجموعه حوزۀ قرائات، آثاری در آنهاتی حجم مطالعات سنّدر کارنامۀ کم
کتاب »ل در مفصّ چنداننه کوچک قرائی منسوب به برخی اصحاب ائمه)ع( و مباحثی

در دورۀ  .شوددیده می کتب فقهی، به مناسبت بحث قرائت حمد و سورۀ نماز،« الصالۀ
ویژه بررسی رویکرد مفسّران مختلف به قرائات، تاریخ قرائات به مباحثی چونمعاصر، 

، قرائات قرآنناپذیری با فقه یا تحریف قرائاتارتباط رواج قرائات خاص،  گسترۀ ازنظر
اعتقاد به عدم  است. چنانکهزبانان فارسی ۀموردعالقهای حوزه... و  منسوب به ائمه)ع(

 ه است.شدباعث رواج نسبی رویکرد انتقادی  ،قرآندگانۀ الهی بودن قرائات چن
مونه، )برای نتألیف شده است. قرائات حوزۀ  دردی آثار متعد نیزهای اروپایی زباندر 

ی ه معنانویسی بتاریخ قرآن آلمانی آغازگر ۀلدکنُ ازآنجاکه( 1393، ر.ک: هفتادر و فروغی
ثار آخاص در زبان آلمانی  طوربه( 1389، نیاکریمی )ر.ک: شود،اش شمرده میکنونی

 ک دربارۀ مکتب قرائی کوفهمقاالت چندگانۀ ادموند بِ ؛تبه نگارش درآمده اسمتعدّدی 
 ،تاریخ قرائاتدر زبان انگلیسی نیز  (Beck, 1948, 1950, 1951, 1953) .از این جمله هستند

های وزهح ...بازسازی متون و، شناختیهای زبانپژوهش، محورهای نسخهپژوهش
 انتقادی دارند و-آثار معاصر اروپایی غالباً رویکرد تاریخیاند. هقان بودمحق ۀموردعالق

یعه در ش هایبه دیدگاه یتوجه، اخیراً حالنیدرعاند. هبهره گرفتمنابع اهل سنّت  ازبیشتر 
 ,Kohlberg & Amir-Moezzi)معزّی  و همچون آثار کلبرگاست که  داشدهیپاین زمینه 

 تمرکز کرده است. گردآوری قرائات شیعی  بردر وهلۀ اوّل ، (1395) اشر-برمئیر و ( 2009
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اند، هقرائات نگاشت ۀنیدرزمکه اخیراً آثار متعدّدی به زبان انگلیسی  یمحققان ازجمله
 & Melchert, 2000) شناختیزبان -تاریخی توان به ملچرت با دو مقاله با رویکردمی

شاه  ؛ و(Harvey, 2016 & 2017) فقهی -شناختیهاروی با دو مقاله با رویکرد زبان ؛(2008
اشاره ( Shah, 2003 I&II, 2004 & 2016) قهیف -شناختیبا چهار مقاله با رویکرد زبان

های موردی هستند و نویسندگان آنها ، بررسییارزش و روشمند در عینکرد. این آثار 
ه شادی حکمت ناصر کاند. اما پرداخته نیزبه بحث قرائات  مطالعاتشان، یکلفضای در 

در حوزۀ قرائات و  اششدهچاپپیشین خالی است، همۀ آثار  قطعاً نامش در فهرست
ی بزرگ که خود گفته است، پروژۀ تاریخ قرآنیِغالباً دارای رویکرد تاریخی است. وی چنان

ی سازبه بررسی مراحل رسمیرا در دست اجرا دارد که قرار است با تمرکز بر قرائات، 
 بخشی از این نعکاسنیز ا تاکنونچاپ شدۀ وی  آثاراز  هرکدام 1بپردازد. قرآن

 .هستندپروژه 
 

 دربارۀ ناصر. 1

آقای دکتر شادی حکمت ناصر، متولد کویت و رشدیافتۀ نبطیه در جنوب لبنان است. وی 
 .شد لیالتحصفارغدر هر دو رشتۀ شیمی و ادبیات عربی از دانشگاه آمریکایی بیروت 

مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه رشتۀ در میالدی  2011سال درجۀ دکتری خود را در 
س مدرّ 2012تا  2009های گرفت و در سال 2هاروارد، با راهنمایی ولفهارت هاینریکس

به 2013سال  در کنندۀ برنامۀ زبان عربی دانشگاه ییل بود.عربی و هماهنگ اتیادبارشد 
ار استادیس مطالعات عربی کالسیک دانشگاه کمبریج منسوب شد و اکنون عنوان مدرّ

های وی در حوزۀ مطالعات پژوهش 3مطالعات عربی کالسیک دانشگاه هاروارد است.
چهار  دو کتاب و تاکنونتمرکز دارد؛ او و قرائات  قرآن، بر تاریخ نیبنیدراقرآنی است و 

ها و گفتگوهای متعدّدی حضور یافته مقاله در این زمینه به چاپ رسانده و در کنفرانس
 هایش دربارۀ تاریخ قرآن و قرائات پرداخته است.ر و دیدگاهآثا یمعرفو به 

                                                                                                                                        
1. Nasser’s Interview with Islam Critiqued: The Canonization(s) of the Quran  

     (https://www.youtube.com/watch?v=LxKV3g7iTCE) 

2. Wolfhart Heinrichs 

3. https://nelc.fas.harvard.edu/people/shady-h-nasser 

   https://peoplepill.com/people/shady-hekmat-nasser 

https://www.youtube.com/watch?v=LxKV3g7iTCE
https://nelc.fas.harvard.edu/people/shady-h-nasser
https://peoplepill.com/people/shady-hekmat-nasser
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 ناصرقرائی آثار . 2

 استدو کتاب و چهار مقاله مشتمل بر  ،ناصر در حوزۀ قرائات ۀمنتشرشدهای پژوهش
  :شوندمی یمعرفکه در ذیل به ترتیب چاپ 

ر سال داین کتاب  :های شاذّنقل قرائات قرآن؛ مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائتکتاب  -1
 1398فارسی آن نیز در سال  متنتوسط انتشارات بریل به چاپ رسید.  میالدی 2013

دن نشر کرگ «اسالم پژوهی»پسند و ولی عبدی در مجموعۀ با ترجمۀ الهه شاه شمسی
ی هاسازی نظام، رسمیقرآنای است دربارۀ نقل قرائات منتشر شد. این اثر مطالعه

 ارائه شده است:پنج فصل که در  یررسمیغ، و پدیدۀ قرائات شاذّ قرائات
 های شود ویژگیتأثیری که گفته می و ،ارتباط وثیق بحث قرائت و کتابت

موجب شده است که  گیری اختالف قرائات داشته،الخط آغازین بر شکلرسم
های غربی ، مروری بر دیدگاهفصل اوّلدر  نویسنده برای ورود به مباحث خود

گذاری آن داشته باشد. روایات سبعۀ احرف نیز که تاریخو  قرآندربارۀ جمع 
 تسناهلدانشمندان  ۀمورداستفادد قرائات ز شرعی برای تعدّمنزلۀ تنها مجوّبه

رود. ناصر با تحلیل شمار میای ضروری برای این مبحث بهمقدمه بوده است،
 رواج اینبه شکلی که موتسکی آن را به تکامل رساند،  متن و سند این روایات

 گذاری کرده است. تاریخ ل هجریاخبار را در اواخر سدۀ اوّ

 ّگانه های هفتبخشی به قرائتتمجاهد در رسمیّبه بررسی نقش ابن مفصل دو
مشهوری  از انتخاب هفت قاری متفاوت با دیدگاه ناصرتحلیل  .اختصاص دارد

 رواج روایات مجاهد با انتخاب هفت قاری قصد داشت ازگوید ابناست که می

این  ۀجیدرنتببخشد.  تیرسمسبعۀ أحرف استفاده کرده و این هفت قرائت را 
« هفت»قاری از کوفه، تنها برای تکمیل عدد و رساندن آن به  دیدگاه، انتخاب سه

پیچیدۀ سیاسی،  تیموقعکه  خالف این نظر، ناصر تأکید دارده است. بربود
  .قرائت از آن شهر شده استاجتماعی و فرهنگی کوفه موجب انتخاب سه 

صاحبان  مانده ازهای برجایدر همین فصل، نویسنده با بررسی دیدگاه
 هگاه هممجاهد، نشان داده است که آنها هیچهای قرائی پیش از ابنمجموعه

ای دانستند و هیچ تالشی نیز برای ایجاد مجموعهو الهی نمی قرائات را منزَل
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مجاهد نیز قرائات را منزل و الهی اند. خود ابنرسمی برای قرائات نکرده
بین فقیهان را الهی  اختالف آرای فقهی موجود همچنان کهشمرد؛ نمی
اختالف  مجاهد اختالف قرائات را همچونه ناصر به اینکه ابندانست. توجّنمی

برای  مجاهدابن داند، او را قادر ساخته است تا از شرایط موردنظراحکام می
انتخاب هریک از این قرائات تحلیل بهتری ارائه دهد؛ هماهنگی با اجماع و 

خود را به  با تغییر نوع نگاه به قرائات، جایبود که ترین عامل رایج مهم تسنّ
علمای مسلمان بعدی مسئول انتقال رشتۀ قرائات از حیطۀ فقه  ؛سند معتبر داد

 به حیطۀ حدیث بودند.
  مفهوم تواتر نزد  ، نویسنده برای بررسی تواتر قرائات، ابتدا ازموّفصل سدر

ثان روی آورده است. او به اصولیان آغاز کرده و سپس به مفهوم آن نزد محدّ
که - م پیش از حدیث، در فضای اصول فقهنیکی دریافته است که این مفهو

 -دادمیتوجه قرار و علم حاصل از هر دلیل فقهی را مورد بخشیمیزان یقین
نظریِ حوزۀ اصول فقه مشکالتی را  ق مفهوم تواتر به مباحث. تعلّبودمطرح 

 ،یافته در اصول فقهبرای علمای حدیث و قرائت ایجاد کرد؛ این مفهومِ تکامل
نزد گروهی  تواتر»بر احادیث و قرائات قابل تطبیق نبود؛ لذا مفاهیمی چون 

را پیش کشیده است تا  قرآنشکل گرفت. ناصر تعریف اصولیان از « خاص
یا قید  -با این مبنا که تنها نقل متواتر مفید علم یقینی است-« تواتر»دهد  نشان
وده ب قرآنها بوده و یا کمینه شرط اصلی وثاقت و اعتبار این تعریف در یمهم

ف کند و با اکتفا به نقل تعاریدرگیر ارائۀ تعریفی صحیح نمی است. وی خود را
زند: اگر این متن متواتر است و قرائات قرائات می ان، پلی به تواتراصولیان مسلم

اند، چگونه ممکن است این متن متواتر را با ای برای خواندن این متنوسیله
گیری اندیشۀ تواتر قرائات، علمای از شکل قرائاتی که غیر متواترند خواند؟ پیش

شمردند. ات را متواتر نمیاما قرائ متواتر است، قرآنقرائات قبول داشتند که 
 حالنیدرعرا متواتر و  قرآن، ناصر به دیدگاهی که اصل کلمات نیباوجودا

جز به اشاره  شمارد،اند، غیرمتواتر میقرائات را که شیوۀ خوانش این متن
با این  له توجه کند، خصوصاًأتوانست بیشتر به این مسنپرداخته است، که می
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اند. این فسیر و بازتعبیر قاریان از رسم مصحف عثمانیت درواقعمبنا که قرائات 
 است. پذیرفته یاتااندازهرسد نظر میدیدگاه را نویسنده بارها نقل کرده و به

  و مقایسۀ اسناد نقل  یدرزمانتوانسته است با نگاهی  فصل چهارمناصر در
ن دو تعیی غلبون و دانی، به تاریخ و شیوۀمجاهد، ابنقرائات رسمی در آثار ابن

ت مطالعات قرائی دست یابد. اینکه چرا گاه سنّ راوی اصلیِ قرائات رسمی در
الی اند، سؤگاه از راویان طبقات بعد بوده واسطه واین دو راوی از نسل راویان بی
ز پیداییِ ه ااین پاسخ تحلیلی تاز گیرد و در ضمنِاست که در این فصل پاسخ می

در طول زمان  که مفهوم قرائت شاذّ ه داردآید. ناصر توجّدست میبه قرائات شاذّ
که چگونه برخی قرائات  دهد، او نشان میحالنیباادچار تغییراتی شده است. 

راه یافتند.  شواذّ ه، به محدودقبولقابلبرخورداری از شرایط قرائت  باوجود
ثی های حدییابی الگوراهاین فصل، به تأثیر  ازجملهد و نویسنده در موارد متعدّ

 ه کرده است.به حوزۀ قرائات توجّ

  اختالف قرائات را بررسی کند.  تیماه، نویسنده کوشیده است پنجمفصل در
 الخط مصحفخواهد بداند آیا این اختالفات صرفاً برخاسته از رسماو می
 اریانق تالش درواقع، آیا این پندار که قرائات مختلف گریدعبارتبهاند؟ عثمانی

 تواناند، صحیح است؟ و یا میالخط مصحف عثمانیبرای رمزگشایی از رسم
کهن  از این اختالفات را، همچون بیشتر اختالفات موجود در شعر کمینه بخشی

 بندیهدست کیبه تفکعربی، ناشی از نقل شفاهی دانست؟ او این اختالفات را 

 است، که افتهیدستر دو متن های مشابهی در هگذاری کرده و به گونهو نام

ها گاه مشابه و گاه بسیار متفاوت است. او تفاوت ،درصد وقوع آنها در دو متن
 متفاوت این دو متن تحلیل کرده است. تیماهه به توجّ را با

در حوزۀ مطالعات ارزشمند اخیر ناصر را اثری  کتابتوان می درمجموع
درزمانی و روشمند به برخی مسائلِ  ینگاهنویسنده خواند؛ و قرائات  قرآنتاریخ 

های روش الت این حوزۀ علمی با استفاده ازتحلیل روند تحوّ .داردعلم قرائات 
اش تواند مبحث قرائات را به قرین دیرینهمطرح در مطالعات جدید حدیثی می

های حدیثی در حوزۀ قرائات دستاورد علوم حدیث پیوند زند و امکان استفاده از
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 یثراه نیز حوزاین  یمطالعات غرب انیدر مکتاب این پیش آشکار سازد. زارا بیش
 یکل یو مرور یدر معرف نیپیشده است. اندرو ر یابیارز هتوجّ تازه و درخور

پژوهش ۀهم یبرا یبه محور تواندیاست که کتاب ناصر م نوشته کتاب نیبر ا
در مقاله زین گرید یقمحقّ( Rippin, 2014)شود.  لیحوزه تبد نیا در ندهیآ یها
نقل قرائات و شعر  یسازوکارها یدر گردآور را اگرچه روش ناصر ،یمرور یا

 (گرید یهاداده لیازجمله با تحل) شتریب ۀتوسع مطالعه و ازمندین یمالکهن اس
ات قرائ یبر مطالعات انتقاد یخوب همقدم دیرا با او معتقد است کتاب داند،یم

استنتاج و  کِیکادمآ یهابا استفاده از روش شودیم دانست که در آن تالش
 .(Grodzki, 2016) عبور شود. ینید کردیرو یِسنتی هاهشیاستدالل، از کل

 /انو مکتب قَیرو ب بن غلبونقانون دو راوی قبل و بعد از دانی: نقش ابوطیّ»مقالۀ  -2
نقل ای بر فصل چهارم کتاب واقع تکملهدر این مقاله: «اندلس در ایجاد دو راوی

رسمی  دو راوی نکتاب، بحث چگونگی تعیی با این تفاوت که در است، قرائات قرآن
 رسمی شدنِهمان مکانیزم  و در اثرزمان شود که نشان دهد هماز آن حیث مطرح می

و این از رهگذر مقایسۀ اسانید  شمرده شدند تعدادی از روایات، برخی دیگر شاذّ
)آثار ابن مجاهد، ابن ، در سه اثر قرائی مشهور رسمیچهار مورد از هفت قرائت 

ا مقاله بیشتر بر روند تعیین دو راوی رسمی . امّممکن شده استغلبون و دانی( 
امع جو  التیسیر) انتقال هفت قرائت مشهور را در دو اثر قرائی دانیتمرکز دارد و 

 دهد. بررسی قرار میبه تفصیل مورد (البیان

 یوبندی دهد که طبقهنشان میدانی ها در دو کتاب نقل همقایسطبق این مقاله، 
از دو راوی، بر حسب تعداد و شخص آنها، در دو کتاب متفاوت است. جدول زمانی 

ن ب بدهد که ابوطیّان میآثار قرائی قبل از دانی، تا آنجا که در دسترس است، نش
راوی را  14لین کسانی باشند که نظام و شاگردانش از مکتب قیروان، باید اوّ غلبون

ه یّلرسمی شد. مرور آثار قرائی اوّ الشاطبیّۀو  التیسیرایجاد کردند، چیزی که بعداً در 
طور دهد که نویسندگان مشرقی نظام دو راوی را بهنشان مینیز قبل و بعد از دانی 

بندی متفاوتی از راویان را حسب تعداد و شخص، طبقهکامل تصدیق نکرده و بر
 اند.اتخاذ نموده
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امر از عمجاهد در هفت قرائت رسمی: قرائت پیچیدۀ ابنبازبینی جایگاه ابن»مقالۀ  -3
ل قرائات نقاین مقاله نیز درواقع بسط دیدگاه ناصر در فصل دوّم کتاب : «کُنْ فَیَکُونَ"

ا با ر« اختالف قرائات به منزلۀ اختالف احکام» هاست. او در این مقاله ابتدا اید قرآن
ان طبری تبیین نموده است تا نش ف الفقهاءاختالو ابن مجاهد  السبعۀای بین مقایسه

دهد تنها در زمانی متأخرتر این رویکرد تغییر کرد و با قرائات به منزلۀ اخبار و 
شناسی انتقادی روشیسنده در بررسی موردی خود، نو آنگاهاحادیث برخورد شد. 

كُنْ » :است مطرح نمودهسه مثال بررسی را با  قرآنهای قرائت ثبتمجاهد در ابن

 وَلِيَضربنَ /وَلْيَضْرِبْنَ»(، 68 غافر:؛ 35 مریم: ؛59 :عمرانآل ؛117 )بقره:« فَيَكُونَ /فَيَكُونُ
نویسنده از این . (7 )علق: «اسْتَغْنَى رَأَهُ /أَنْ رَآهُ»و  (31 )نور: «جُيُوبهِنَّ بخِمُرِهِنَّ عَلىَ

ت با موضِع شدّبه ،بر برخی از قرائاتبن مجاهد ردّ ارهگذر نشان داده است که 
ۀ گانهای هفتیکایک اختالف قرائتتمام  دانشمندان مسلمان بعدی که با حرارتِ

  اند، مخالف است.متواتر، وحیانی و قرآنی دانسته را )کلُّ حرفٍ( رسمی
نان فقیهان، مسلما: «أبوحفص نسفی : زَلّۀ القاریقرآنخطاهای دستوری قاریان »مقالۀ  -4

به هنگام مراسم  قرآنکنند که سطح مقدماتیِ سواد را برای خواندن را ایجاب می
 ظه امامان جماعت، تلفّویژکرده، عالمان و بهنماز، به دست آورند. از نخبگان تحصیل

رود. به همین منظور، صحیح حروف عربی و پیروی از قواعد دستوری، انتظار می
اند که به دنبال شناسایی خطاهایی است که امکان فقیهان حنفی قوانینی را وضع کرده

زَلَّۀ »یا عدم امکان ارتکاب آنها از سوی شخص در نماز وجود دارد. این قوانین 
 ۀ القاریاند؛ زلّنامیده شده قرآنخطاهای دستوری قاریان  گریدعبارتبهیا « القاری

کند و خطاهایی کند و میان خطاهایی که نماز را باطل میاین خطاها را مشخص می
ا یک که آی دکندر این مقاله بررسی میناصر دهد. کند، تمییز میکه نماز را باطل نمی

لَحّان( واجد شرایط امامت و رهبری نماز جماعت  فردِ دارای خطای دستوری )الحِن/
 و نظم قرآنهست؟ سپس دربارۀ زلّۀ القاری و دالالت الهیاتیِ آن برای فهم ماهیّت 

 ابوحفص نسفی لۀ القاریزّرسالۀ کند. بررسی موردی نویسنده به میآن بحث 
را  نآانگلیسی از  ایو خالصهمتن عربی این رساله  اختصاص دارد، به همین دلیل،
  نیز به مقاله ضمیمه کرده است.
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(: نماز خواندن پشت سر 2 )یوسف: ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم»مقالۀ  -5
 رآنقرا درست طبق قواعد پیچیدۀ قرائت  قرآناند که مسلمانان ملزم شده: «زبانینوک

 تیموضوعدر جریان اعمال عبادی مانند نماز  خصوصبهتالوت کنند. این مسأله 
تر، و در قرائت برتر عالم قرآنرود نسبت به یابد. از امامِ نماز جماعت انتظار میمی

 ،د )ألثغ(زنزبانی حرف میاند. مسألۀ کسی که نوکاز کسانی باشد که به او اقتدا کرده
را ناصحیح قرائت  قرآنگونه است، ممکن است چالش برانگیز است. امامی که این

در این مقاله در مورد مسألۀ نویسنده نی آیات را عوض کند. کند و در خیلی موارد مع
عنوان امامِ گروهی از افراد، زبانی حرف زدن و مواردی که به چنین شخصی بهنوک
بعد از ارائۀ وی . کندمیشود، بحث ود یا از آن منع میشز امامت داده میمجوّ

 ،ملزومات اصلی امامتزبانی حرف زدن، اختالالت گفتاری و نوکای دربارۀ پیشینه
 .ددهمیمورد بحث و بررسی قرار  رافتوای چند فقیه از مکاتب مختلف فقهی 

ری یا گینظر از سخت، صرفنهایفقمقاله آورده است: این گیری نویسنده در نتیجه
در  قرآندرصدد حفظ یک درجۀ پایه از قرائت درست و صحیح  ،شانگیریسهل

ند که به خاطر یک مانع زبانی، مسلمانان اگیر مراقبسخت نهایسراسر نماز هستند. فق
 نداگیر هم مراقبسهل نهایسرد نکنند. فقشان دلعامی را از انجام کامل تکالیف اصلی

آنچه را که به عقیدۀ مسلمانان نقل  هو هم قرآنشان، پذیریکه اجازه ندهند انعطاف
تأثیر است، تحت« عربی مبین»ا د بدقیق و لفظ به لفظ کالم خداوند به حضرت محمّ

 قرار دهد. 

این کتاب که : گانهمجاهد و پیدایی قرائات هفت؛ ابنسازی قرآنمین رسمیدوّکتاب  -6
از یک فصل مقدماتی  ،توسط انتشارات بریل به چاپ رسید میالدی 2020در سال 

 و چهار فصل اصلی تشکیل شده است: 
 ّمطرح قرآنسازی رسمی نیدومدربارۀ  یمقدماتل، ناصر در فصل اوّ :لفصل او 

در کتاب را معرفی نموده است. وی معتقد  اشمورداستفادهکرده و اصطالحات 
ما پیدایش قرائات متمرکز بودند، ا« چرایی»های پیشین بیشتر بر است پژوهش

های پیدایی و نقل قرائات متمرکز است. اگر مکانیزم« چگونگی»این پژوهش بر 
یقی نیز پاسخ دق« چرایی»کند برای پرسش از یرد، کمک میاین پرسش پاسخ گ
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ان سازی، نشبرای طرح مراحل مختلف رسمی ینیچمقدمهناصر در مقام  بیابیم.
م، یک سیستم کامالً مشخص از قرائات، مثل قرائت دهد که در دورۀ متقدّمی

عاصم یا هر قاری مشهور دیگری، وجود نداشته است، بلکه چند نسخه و 
که زمان بین جامعۀ قاریان رواج داشته است. چنانطور همبیر متفاوت بهبازتع

او  دی بهیک روایت از عاصم مثل حفص نیز وجود نداشته، بلکه روایات متعدّ
روی آورده و نشان  قرآنسازی رسمی شماریمنسوب بوده است. آنگاه به گاه

سازی را پشت سر نهاده است: پنج مرحله از رسمی تاکنونداده است که قرائات 
ق( و نخستین 35سازی در زمانی بین جمع مصاحف عثمان )د.رسمی نياول

های نحویان برای استاندارد کردن زبان عربی، یعنی پیش از زمان ابن تالش
مجاهد، روی داده است؛ آثار نحوی و تفسیری پیش از ابن مجاهد همچون آثار 

ق(، 310ق( و طبری )د.311ق(، زجّاج )د.207ق(، فرّاء )د.180سیبویه )د.
ی دربارۀ ارزش نحوی و تفسیری آنها فراهم های قرائی فراوان و مباحث مهمّداده

ق( روی 324مجاهد )د.سازی در قرن چهارم و توسط ابنرسمی نيدومآوردند. 
دی وهفت قرائت را رسمی کرد، کاری که باعث ناخشن السبعۀداد؛ وی در کتاب 

هایی با تعداد قرائات بیشتر که به نگارش کتابایگونهبسیاری از محققان شد، به
مجاهد ، هرکدام از قاریان مشهور ابنحالنیدرعیا کمتر از هفت تا دست زدند. 

چند شاگرد داشتند و چنین نبود که همۀ این شاگردان در نقل از استاد خود 
 نيسومسازی نیاز بود؛ از رسمی فاق داشته باشند، لذا فرایند دیگریاتّ

سازی به واسطۀ رواج قانون دو راوی، توسط دانی و شاطبی در قرن پنجم رسمی
راوی رسمی « دو»رخ داد؛ عملکرد دانی و شاطبی باعث شد برای هر قاری، 

سازی بود رسمی چهارمينک نیز نیروی محرّ( 833)د.شمرده شود. ابن جزری 

آن  پنجمينِوی در قرن نهم سه قرائت را به قرائات رسمیِ ابن مجاهد افزود. 
بیستم میالدی، پس از انتشار اولین نسخۀ چاپی  نیز در قرن چهاردهم قمری/

 (. میالدی 1924قرائت عاصم به روایت حفص رخ داد ) براساسدر قاهره  قرآن

در چهار مرحلۀ  قرآن یاردسازاستاندناصر گمان دارد که درک چگونگی 
ل استانداردسازی چه اتفاقی کند که بفهمیم در مرحلۀ اوّاخیر، به ما کمک می
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مجاهد نقش سیاست را افتاده است، برای نمونه، وی در استانداردسازی ابن
ل نیز نقش سیاست قابل مشاهده است، گوید در مرحلۀ اوّمشاهده کرده و می

، به همین دلیل هرحالبهع عثمان نمایان است. چیزی که از ترکیب گروه جم
 لو قرائات را با بررسی مرحلۀ اوّ قرآنناصر پروژۀ بزرگ خود در حوزۀ تاریخ 

ها و مقاالت متعددش دربارۀ قرائات، بر مراحل شروع نکرده است و در کتاب
  بعدی تمرکز دارد.

وییم گیدو چیز متفاوت هستند؛ وقتی م قرآنناصر معتقد است قرائات و 
کنیم. اما قرائات راه صحبت و قرائات را فراموش می قرآن، دربارۀ مفهوم قرآن

ره ، مدینه، کوفه و بصمکهبودند و مردم  یمحلهستند. قرائات  قرآندستیابی به 
گزینش از بین این قرائات  درواقعقرائات خودشان را داشتند. اقدام ابن مجاهد 

دن آن نیازمند نقاط و حرکات است و بود. متن ثابت است، اما خوان یمحل
ست، پویا ا قرآننهد. ناصر معتقد است شکل شفاهی قرائات این را در اختیار می

کاری کلمات، اضافه یا نقصان کلمات گوید: تا آنجا که به دستمی حالنیدرعاما 
تغییرات  متحمل قرآنمربوط است، دلیل یا شاهدی وجود ندارد که بگوییم 

 یمحلاز زمان تدوینش در مصاحف  قرآنرسد عمدی شده است. به نظر می
 داشته است، چنانکه فِرد دانر هم در پژوهش خود با عنوان« متن بسته»یک 

 مطرح کرده است. 1های اسالمیروایات خاستگاه
 ّنام دارد و به قرائات خالف قاعدۀ موجود « بقای اصلح»: این فصل مفصل دو

پردازد. )ناصر اصطالح قرائت خالف قاعده را برای گانه میت هفتدر قرائا
ن برد.( ذیل این عنوان، ابتدا به ایقرائاتی که با نحو عربی ناسازگارند به کار می

گانه، تنها نقل دو راوی رسمی و د قاریان هفتپردازد که از بین راویان متعدّمی
ایت حفص از قرائت عاصم . آنگاه به بررسی سند روندشمرده شد بقیه شاذّ

دورنمای اسانید از نمودار  هپرداخته است. او همچون دیگر آثارش، برای ارائ
کند؛ وی نمودار سند ابن مجاهد تا روایت حفص را ارائه کرده و به استفاده می

مشترک آن با نمودار اسانید دیگر قرائات پرداخته است. در انتها  همداقّه در وجو

                                                                                                                                        
1. Narratives of Islamic Origins 
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را فهرست کرده است. این  ۀساز منقول در کتاب السبعقرائت مشکل 66نیز 
قرائات اعتبار یا نادرستی قرائات  محققانفصل با پیشنهاد یک چارچوب که 

 بایست برای تصدیق راویانقرآنی را در آن سنجیدند و نیز معیارهایی که آنها می
 یابد. باشند، پایان می کار گرفتهنمایندۀ قاریان رسمی خاص به  عنوانبهخاصی 

 ّنام دارد، به مقایسۀ « و حدیث قرآنرجالی در  لیوتعدجرح»که  مفصل سو
مکانیزم نقل در قرائات و حدیث اختصاص دارد. ناصر فصل را با ماجرایی از 

ند: کث شروع کرده و چنین برداشت میبرخورد و گفتگوی دو قاری و یک محدّ
کم . رشتۀ قرائات کم2حدیث توسعه یافت، . رشتۀ قرائات در ابتدا جدا از 1

 یهایمتدولوژ. قرائات درگیر 3حدیث کرد،  یمتدولوژشروع به پذیرش 
حدیث شد. اصطالحاتی چون متابَعات، شواهد، وِجاده، ارسال، مکاتبه و دیگر 

 خورد و کامالًدر آثار متقدم قرائی به چشم نمی وجهچیهبهاصطالحات حدیثی 
ر اینکه چگونه چنین ارتباطی ایجاد شد، دشوار است. اما تصوّ با این علم غریبه

های ها، حتی رشتهنیست، چون نقد حدیثی و سندی به بسیاری از رشته
 صدانشمندان قبل از متخصّ نکهیا. بود افتهیراهسکوالری چون شعر و ادب نیز 

و  رایج بود هایی از چند رشتۀ مختلف کسب کنند، دانستهرشتهکیشدن در 
 عجیب نیست که قاریان به نقل حدیث نیز مشغول شده باشند. 

برای راوی در حدیث را مطرح  موردنظردر این فصل، ناصر ابتدا صفات 
پردازد. او پس از اشاره به راه کرده و آنگاه به مسألۀ اسناد در فضای قرائات می

لی دربارۀ رجا لیوتعدجرحیافتن ترمینولوژی حدیث به علم قرائات، به کاربست 
 تیماهپردازد. نویسنده در این فصل نشان داده است که به دلیل قاریان می

حدیث در فضای قرائات نتایج  یمتدولوژکارگیری مختلف این دو علم، به
 متفاوتی به بار آورده و به تنش و سردرگمی انجامیده است. 

 مسائلی را  نام دارد. ناصر در این فصل «نقل مکتوب قرائات» :فصل چهارم
دربارۀ نقل شفاهی و مکتوب در حوزۀ قرائات مطرح کرده است. او به اختالف 

، مهای به دست رسیده از دورۀ متقدّگزارش براساسمصاحف امصار پرداخته و 
، مدینه، شام، بصره و کوفه محل اختالف مکهکلماتی را که رسم آنها در مصاحف 
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اختالفاتی که بین مصاحف امصار بوده، گردآوری کرده است. به عقیدۀ ناصر 
هایی که ابن مجاهد گردآورده مقایسه شود تا باید بررسی و با داده ،وجود دارد

معلوم شود که چه میزان از اختالفات متنی درگذر زمان افزوده شده و اینکه آیا 
اند یا نه. او نشان داده است که آنها از زمان جمع عثمان یک مجموعۀ ثابت بوده

ت وابسته به ابزارهای مکتوبِ نقل بوده است؛ ئی از همان آغاز، به شدّسنت قرا
عنوان راهی برای به بر سَماع شفاهی )القراءۀ علی، تالوۀ، سماع الحروف(عالوه

های درسی، های مکتوب مانند یادداشتنقل و اعتباربخشی به قرائات، روش
 ند.امکاتبات و مصاحف شخصی نیز به همان اندازه رایج بوده

دانیم که هرکدام از نقل شفاهی و به گفتۀ ناصر، دربارۀ قرون اولیه نمی
شد و به حافظۀ طور شفاهی نقل میبه قرآناند. مکتوب چقدر تأثیرگزار بوده

در یک نسخه جمع شد و نقل  قرآنشد، اما در دورۀ عثمان مردم سپرده می
همچنان ادامه  قرآن شفاهی جای خود را به نقل مکتوب داد. نقل شفاهی و حفظ

را چگونه  قرآنفاق نظر داشتند که فارغ از اینکه فرد داشت، اما همۀ علما اتّ
تواند از مصحف عثمان منحرف شود. برخی قاریان از حفظ کرده است، نمی

مطمئن بودند، اما اگر آن شیوه از مصحف  قرآنشیوۀ قرائت و حفظ خود از 
کردند. اینجا نقل شفاهی عثمانی انحراف داشت، علمای قرائت آن را قبول نمی

ارغ از ف قرآنبه نقل مکتوب ضمیمه شده است، لذا صحیح نیست گفته شود 
یک رابطۀ دوسویه  ،. درواقعاست شدهنقلشفاهی  طوربهنقل مکتوب و رسمْ 
 ،متن بریتنمبقل شفاهی، یا به تعبیر دیگر یک نقل شفاهی بین نقل مکتوب و ن

 وجود دارد و نه یک نقل شفاهی صرف. 
م اسالمی، نقل شفاهی غالباً بر نقل مکتوب دربارۀ شیوۀ نقل در دورۀ متقدّ

گیرد. او فرض نمیشود، اما ناصر این را در بحث قرائات پیشداده می تیاولو
م بر ابزارهای مکتوب مانند ز همان دورۀ متقدّدهد که نقل قرائات انشان می

ها، مکاتبات، و مصاحف شخصی تکیه داشته است. قاریان از همان اواخر کتابچه
ل برای نقل، آموزش، ویرایش، بازویرایش و ثبت قرائات از این ابزارها قرن اوّ

 ایاز قرائات فقط از طریق ابزاره یتوجهقابلاند. درواقع، مقدار بردهبهره می
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مجاهد و تأیید شفاهی این قرائات یک اتفاق پسینی است. ابن اندشدهنقلمکتوب 
که به برخی نیز در کتابش به این ابزارهای مکتوب تکیۀ زیادی داشته است، چنان

 قرائات تنها با ابزارهای مکتوب دست یافته است. 
 نام دارد. ناصر در این فصل، اصول قرائی « ماهیت قرائات قرآنی» :فصل پنجم

را از  قرآنو نیز قرائات خاص )فرش الحروف( هفت قاری مشهور در تمام 
مجاهد استخراج کرده است. وی کوشیده است نشان دهد چگونه ابن ۀالسبع

را استاندارد کنند. بسیاری از نتیجه قرآنقاریان تالش کردند نقل شفاهی 
های بر یافتههای ناصر دربارۀ ماهیت قرائات قرآنی در این فصل، مبتنیگیری

قرائت  14000ای کتاب آمده و بیش از صفحه 625 هجدولی است که در ضمیم
را همراه با ضبط دقیق آنها فهرست کرده است. او معتقد است اصول قرائی بی

عربی، نحو و اصول آواییْ کشد که زبان ای را به تصویر مینظم و ناپایدارْ دوره
کامل استاندارد نشده بودند. حجم زیاد اختالف در اصول قرائی،  طوربههنوز 

کردند نمود دهد که در آن قاریان تالش میگیری قرائات را نشان میدورۀ شکل
های آماری انواع قرائی مربوط به فرش را استاندارد کنند. اما تحلیل قرآنشفاهی 

قسمت  دهند.های مربوط به نحو را نشان میاالیی از گونهالحروف درصدهای ب
کند. این قسمت یک پایگاه دادۀ غنی ل این فصل اصول قرائی را بررسی میاوّ

ع آنْ استدالل دانشمندان نهد و تنوّهای زبانی و آوایی را در اختیار میاز داده
غییر دی که در تکند. فرایندربارۀ توسعه و بهنجارسازی زبان عربی را تقویت می

الحروف است؛ ها فرشمِ دادهشود. بخش دوّان میتدریجی قرائات مشهور نمای
طور کامل فهرست و صورت شنیداری آنها نیز این قرائات به در اینجا، قاریانِ

قرآنی  از قرائات شدهضبطاست. ناصر بیش از پنج هزار فایل صوتی  شدهمهیضم
کتاب ضمیمه کرده است تا امکان بهتری در هر دو قسمت فرش و اصول را به 

ا از ها رظ هر قرائت به دست دهد؛ او بیشتر این فایلبرای فهم چگونگی تلفّ
صوت قاریان مشهور گرفته است، اما در مواردی که فایل صوتی آنان را نیافته، 

 اجرا و، خودش آن را نتیجه چنین فایلی وجود نداشتهبوده و در یا قرائت شاذّ
 است.ضبط کرده 
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هایی که الزم است دربارۀ دیگر مراحل بر پژوهشعالوهگوید: ناصر می
سازی صورت بگیرد، یک بررسی عمیق دربارۀ ویژگی نحوی، ساختاری رسمی

ای که من در این کتاب از قرائات و معنایی قرائات نیز ضرورت دارد. پایگاه داده
د باش قرآنقرائات  المعارفرۀیداتواند نقطۀ شروعی برای یک ام، میفراهم آورده

آن اخیراً در حال ایجاد است و پایگاه دادۀ وسیعی از قرائات  تیساوبکه 
ی و های قرآنهای قرائات، آثار تفسیری، نسخهمختلف را با استفاده از درسنامه

آورد. این گامی است در جهت فهم تکامل آرام متن های نحوی فراهم مینوشته
 ال گذشته.  س 1400قرآنی در طی 

 ازجملههای آتی مطرح شده است. نیز نتایج و پژوهشدر انتهای كتاب 
ر پنداریم، د: هفت قرائت رسمی بسی پس از آنچه ما میهاستنیانتایج ناصر 

بر این، تفسیرهای امروزی از اند. عالوهشان رسمی و نهایی شدهشکل امروزی
خ نقل این قرائات را درست این قرائات مشهور از طریق دو راوی رسمی، تاری

بینیم برخی آثار اسالمی ف است که ما هنوز میدهند. این مایۀ تأسّجلوه نمی
ب طالقرائت حفص از عاصم عمالً همان قرائت علی بن ابی»کنند: عا میچنین ادّ

ای که از پیامبر)ص( به ارث برد ارائه داده است که آن را براساس نسخۀ اصلی
ان ای از زمبازه های ثابت قرائی که درر یک سری سیستمقرائات مشهو«. است

 شدهقلمنتایجاد شده باشند و آنگاه عیناً و لفظ به لفظ از نسلی به نسل دیگر 
و  شان مورد بازبینی، ویرایشباشند نیستند؛ آنها برای رسیدن به وضع کنونی

صحبت کردن  آید،که از این پژوهش برمی. چناناندقرارگرفتهدهی درونی نظام
عنوان یک از قرائت عاصم به روایت حفص )یا هر قرائت مشهور دیگری( به

 ، یک مغالطۀجادشدهیاط یک فرد خاص سیستم یکپارچۀ قرائی که توسّ
 تاریخی است.

 

 گیرينتیجه

پژوهان عصر حاضر است که تمام آثارش شادی حکمت ناصر یکی از پرکارترین قرائت
تاکنون دو کتاب و چهار مقاله در این زمینه در همین حوزه و به زبان انگلیسی است. وی 
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نگاری پراکنده، بلکه همه اجزایی از پروژۀ بزرگ آثار او نه چند تکبه چاپ رسانده است. 
کل برای رسیدن به ش قرآناو، تاریخ متن  ازنظرو قرائات است.  قرآناو در بررسی تاریخ 

وی برای بررسی این مراحل، نه از  . اماسازی بوده استهد پنج مرحلۀ رسمیکنونی، شا
نخستین مرحله، بلکه از مراحل میانی که اطالعات بیشتری دربارۀ آن در دست است 

و در تر شود. اآسانستین روی داده آغازد تا به این ترتیب، تبیین آنچه در مرحلۀ نخمی
ین ا یِشناختی و فقهو از ورود به مباحث زبان داردانتقادی  -تاریخیرویکرد آثارش 

متن  -های نوین، همچون تحلیل اسنادکوشیده است از روش ناصر کند.استقبال می حوزه
وسیله، روند ایجاد انگارۀ شذوذ و نیز دو راوی را بررسی کند. موتسکی بهره گیرد و بدین

 دیگر علومقرائات را از رهگذر بررسی ارتباط آن با رشتۀ تطوّرات درونی او همچنین 
       مورد توجّه قرار داده است. حدیث و  همچون ادبیات، فقه
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