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V مجموعۀ اسالمپژوهی - ۳

یادداشت دبیر مجموعه

از زمان تدوین قرآن به عنوان نخستین و معتبرترین منبع مکتوب اسالمی تا به 
امروز، دانشمندان مسلمان آثاری ُپرشمار در عرصه های گونا گون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، فقه، اخالق، کالم و فلسفه تألیف کرده اند و کتابخانه ای غنی از علوم اسالمی 
به جای گذاشته اند. شناخت دقیق و عمیق این میراث مکتوب از مهم ترین برنامه ها 
مجالی  »اسالم پژوهی«  مجموعۀ  است.  اسالم  در حوزۀ  معاصر  پژوهش های  در 
است برای معرفی و انتشار آثاری که به نحوی نظام مند و با استفاده از روش ها و 

ابزارهای نوین به پژوهش در این میراث پرداخته اند. 
اینک و در آستانۀ دهۀ سوِم سدۀ بیست ویکم میالدی بی تردید نمی توان اسالم پژوهی 
را در مرزها و محدوده های جغرافیایی، زبانی و عقیدتی محصور کرد و هیچ محققی را 
از پژوهش دربارۀ متون مقدس اسالم و بررسی عقاید و اعمال مسلمانان بازداشت. 
قرآن متنی وحیانی متعلق به ادبیات مکتوب جهان است و تاریخ جزیرةالعرب 
به  در زمان ظهور اسالم بخشی مهم از تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متأخر 
بسیار گسترده تر از  شمار می آید. وانگهی، مرزهای جهان اسالم در دنیای معاصر 
سده های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا از جمله اروپا، امریکا، 
چین، روسیه و اندونزی حضور دارند. از این رو، کامالً طبیعی است که محققان 
رشته های گونا گونی چون زبان شناسی، نشانه شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی، 
مردم شناسی، دین شناسی و نیز مطالعات تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
فرهنگی با خاستگاه ها و رویکردهای متنوع و متکثر مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت 
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اسالم و اندیشه و عمل مسلمانان روی آورند. امروزه مطالعۀ دین اسالم از جنبه های 
گونا گون به برنامه ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه 
دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی اروپا و امریکای شمالی، تبدیل شده است. در 
چند دهۀ اخیر، انتشار آثار متعددی در شکل های گونا گون تک نگاری، مجموعه مقاله، 
کتاب راهنما، دست نامه و دائرةالمعارف در برنامۀ کار برخی ناشران بزرگ و معتبر 
غربی قرار گرفته است، تا جایی  که مجموعه هایی خاص را به موضوعات مرتبط با 

اسالم و اندیشۀ اسالمی اختصاص داده اند.
مجموعۀ »اسالم پژوهی« در پی این است که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به  زبان های اروپایی منتشر می شوند، تصویری واقعی 
از پیش فرض ها، مسئله ها، روش ها و دیدگاه های جدید در این حوزه عرضه کند 
نوین اسالم پژوهی را پیش روی پژوهشگران و  و رهیافت ها و چشم اندازهای 
عالقه مندان قرار دهد. هدف پدیدآورندگان این مجموعه نه صرفاً کاری حرفه ای 
برای برگردان چند کتاب از زبانی به زبان دیگر، بلکه تالشی است در جهت دفاع از 
پژوهش بی طرفانه و عینی گرایانه در بررسی اسالم و گامی است در راستای تقویت 
گفتمان علمی و دانشگاهی در عرصۀ اسالم پژوهی به زبان فارسی. از این رو، معیار 
انتخاب آثار این مجموعه برخورداری از رویکرد آ کادمیک و انتقادی و مراعات 
معیارهای محققانه در تراز بین المللی است. امید می رود معرفی و رواج این قبیل 
پارادایم اسالم پژوهی به زبان فارسی مؤثر افتد و  پژوهش ها در ایجاد تحول در 

مسیر دستیابی به وضعی مطلوب تر در مطالعات اسالمی را هموارتر کند.

مهرداد عباسی
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1 پیش گفتار ترجمۀ فارسی

پیش گفتار ترجمۀ فارسی

از دیرباز، مطالعه و تدوین در علم قرائات بیشـتر در بین اهل سـنت رواج داشـته 
است. نگارش آثار بزرگ و کوچک قرائات، احتجاج نویسی و پرداختن به قرائات 
شـاّذ زمینه هـای سـنتی مطالعـات آنان بـوده اسـت. در دورۀ معاصـر، پژوهش های 
اهل سـنت عالوه بر تصحیح و بازنشـر آثار کهن قرائی، به مطالعات زبان شـناختی 
دربـارۀ قرائـات نیـز متمایـل شـده اسـت. امـا شـیعیان به دلیـل اعتقاد بـه یگانگی 
قرائـت منـَزل، از همـان دوران نخسـت، ایـن رشـته را چنـدان جـدی نگرفتنـد. در 
کارنامۀ کم حجم مطالعات سنتی شیعه در حوزۀ قرائات، آثاری همچون مجموعه های 
کوچک قرائی منسوب به برخی اصحاب ائمه و مباحثی نه چندان مفصل در »کتاب 
الصـالة« کتـب فقهـی، بـه مناسـبت بحث قرائت حمد و سـورۀ نماز، دیده می شـود. 
در عین حـال، در دورۀ معاصـر، تمایلـی بـه پژوهش هـای انتقـادی دربـارۀ قرائات به 
وجود آمده است. این پژوهش ها بیشتر متأثر از رواج نگاه تاریخی غربیان به قرآن 
در سدۀ اخیر است که نگارش کتاب هایی با عنوان »تاریخ قرآن« را رونق بخشیده 
اسـت. پس از چندی، این مطالعات تخصصی تر شـده و به دو زیرشـاخۀ کلی تاریخ 

جمع و کتابت قرآن و تاریخ قرائات قرآن تقسیم شده است.
آثـاری کـه در دورۀ معاصـر بـه زبان های فارسـی و عربی در بـاب تاریخ قرائات 
به نگارش درآمده اند، غالباً رویکردی سنتی دارند و روشی خاص  ندارند. به همین 
دلیـل، تألیـف و ترجمـۀ آثـاری کـه به صورتی روشـمند به ایـن موضـوع پرداخته اند، 
 می تواند دریچه ای تازه به مطالعات قرائی بگشـاید و ذائقۀ مخاطب را تغییر دهد.

پیش  گفتار ترجمۀ فارسی



2

آن
قر

ت 
ائا

قر
ل 

اثـر حاضـر یکـی از همیـن آثـار اسـت. کتـاب نقـل قرائـات قـرآن: مسـئلۀ تواتـر و نق
پیدایی قرائت های شاذّ مهم ترین اثر شادی حکمت ناصر است که ترجمۀ آن تقدیم 
خوانندگان می شـود. آنچه این کتاب را شایسـتۀ ترجمه کرده اسـت نگاه درزمانی و 
روشـمند نویسـنده بـه برخـی مسـائل علم قرائات اسـت. تحلیل رونـد تحوالت این 
حـوزۀ علمـی بـا اسـتفاده از روش هـای مطـرح در مطالعات جدیدِ حدیثـی می تواند 
مبحـث قرائـات را بـه قریـن دیرینـه اش علـوم حدیـث پیوند زنـد و امکان اسـتفاده 
از دسـتاورد های حدیثـی در حـوزۀ قرائـات را بیـش از پیـش آشـکار کنـد. ایـن امـر 

پژوهش های مرتبط با قرائات را از وضعیت را کد کنونی خارج می کند.
اثر ناصر در میان مطالعات غربی در حوزۀ پژوهشی قرائاْت اثری تازه و درخور 
توجـه ارزیابـی شـده اسـت. انـدرو ریپیـن در معرفـی و مـروری کلـی بر ایـن کتاب 
نوشـته اسـت کـه کتاب ناصـر می تواند به محوری برای همـۀ پژوهش های آینده در 
ایـن حـوزه تبدیـل شـود. محققی دیگر نیـز در مقاله ای مروری، ا گرچـه روش ناصر 
را در گردآوری سـازوکارهای نقل قرائات و شـعر کهن اسـالمی نیازمند مطالعه و 
توسـعه ای بیشـتر )ازجملـه با تحلیـل داده های دیگر ( می داند، معتقد اسـت کتاب 
او را بایـد مقدمـۀ خوبـی بـر مطالعـات انتقـادی قرائـات دانسـت کـه در آن تالش 
می شـود بـا اسـتفاده از روش هـای آ کادمیـِک اسـتنتاج و اسـتدالل، از کلیشـه های 

سنتِی رویکرد دینی عبور شود.۱

***

کتاب حاضر پنج فصل دارد. ارتباط وثیق بحث قرائت و کتابت و تأثیری که گفته 
می شود ویژگی های رسم الخط آغازین بر شکل گیری اختالف قرائات داشته، موجب 
شـده اسـت که نویسـنده برای ورود به مباحث خود، در فصل نخسـت، مروری بر 
دیدگاه های غربی دربارۀ جمع قرآن و تاریخ گذاری آن داشـته باشـد. روایات »سـبعة 
أحرف« نیز که به منزلۀ تنها مجوز شرعی برای تعدد قرائات مورد استفادۀ دانشمندان 

۱. مشخصات چاپ این دو مقالۀ مروری به ترتیب از این قرار است:
Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 25: 3 (2014), pp. 394-397 (by Andrew 
Rippin); Bulletin critique des Annales islamologiques, vol. 30 (2016), pp. 31-33 (by 
Marcin Grodzki).
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اهل سنت بوده است، مقدمه ای ضروری برای این مبحث به شمار می رود. ناصر با 
تحلیل ِاسناد - متِن این روایات به روشی که هارالد موتسکی آن را به تکامل رساند، 

رواج این اخبار را در اواخر سدۀ اول هجری تاریخ گذاری کرده است. 
فصـل دوم بـه بررسـی نقـش ابن مجاهـد در رسـمیت بخشـیدن بـه قرائت هـای 
هفت گانـه اختصـاص دارد کـه یکـی از نقـاط اصلی تمرکز ناصر اسـت. او توانسـته 
است مباحثی جدید را در این فصل مطرح کند. تحلیل او از انتخاب هفت قاری 
متفاوت با دیدگاه مشهوری است که در آن گفته می شود ابن مجاهد با این انتخاب 
قصد داشـت از رواج روایات »سـبعة أحرف« اسـتفاده کند و این هفت قرائت را 
رسمیت ببخشد؛ در نتیجۀ این دیدگاه مشهور، انتخاب سه قاری از کوفه، تنها برای 
کید  تکمیـل عـدد و رسـاندن آن بـه »هفت« بوده اسـت. بر خالف این نظـر، ناصر تأ
دارد موقعیت پیچیدۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کوفه موجب انتخاب سه قرائت 
از آن شـهر شـده اسـت. در همین فصل، نویسنده با بررسی دیدگاه های برجای مانده 
از صاحبان مجموعه های قرائی پیش از ابن مجاهد، نشـان داده اسـت آنها هیچ گاه 
همۀ قرائات را منَزل و االهی نمی دانستند و هیچ تالشی نیز برای ایجاد مجموعه ای 
رسمی برای قرائات نکردند، چنان که خود ابن مجاهد نیز قرائات را منَزل و االهی 

نمی شمرد، همان گونه که اختالف آرای فقهی فقیهان را االهی نمی دانست.
در فصـل سـوم، نویسـنده بـرای بررسـی تواتر قرائـات، ابتدا از مفهـوم تواتر نزد 
اصولیان آغاز کرده و سپس به مفهوم آن نزد محدثان روی آورده است. او به نیکی 
دریافتـه اسـت کـه ایـن مفهوم پیش از حدیث، در فضـای اصول فقه - که به میزان 
یقین بخشـی و علـم حاصـل از هـر دلیـل فقهـی توجـه می کـر د - مطـرح شـد. تعلق 
مفهـوم تواتـر بـه مباحـث نظریِ حوزۀ اصول فقه مشـکالتی را بـرای علمای حدیث 
و قرائـت ایجـاد کـرد؛ ایـن مفهـومِ تکامل یافتـه در اصول فقه بر احادیـث و قرائات 
قابل تطبیق نبود و بنابراین، مفاهیمی چون »تواتر نزد گروهی خاص« شکل گرفت. 
ناصر تعریف اصولیان از قرآن را پیش کشـیده اسـت تا نشـان دهد »تواتر« یا قید 
مهمـی در ایـن تعریف هـا بوده یا دسـت کم شـرط اصلـی وثاقت و اعتبار قـرآن بوده 
اسـت. او بـا ا کتفـا بـه نقـل تعریف های اصولیان مسـلمان از تواتر، این پرسـش را 
پیش می کشد که ا گر متن قرآن متواتر است و قرائات وسیله ای برای خواندن این 
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متن اند، چگونه ممکن است این متن متواتر را با قرائاتی غیرمتواتر خواند؟ پیش نق
از شـکل گیری اندیشـۀ تواتر قرائات، علمای قرائات قبول داشـتند که قرآن متواتر 
است، اما قرائات را متواتر نمی شمردند. با وجود این، ناصر به دیدگاهی که اصل 
کلمـات قـرآن را متواتـر و در عین حـال قرائـات را کـه شـیوۀ خوانـش ایـن متن انـد، 
غیر متواتر می شـمارد، جز به اشـاره نپرداخته اسـت، که می توانسـت بیشـتر به این 
مسئله توجه کند، به ویژه با این مبنا که قرائات در واقع تفسیر و بازتعبیر قاریان از 
رسـم مصحف عثمانی اند. این دیدگاه را نویسـنده بارها نقل کرده و به نظر می رسـد 

تا انداز ه ای پذیرفته است.
ناصـر در فصـل چهـارم کـه مشـتمل بـر بسـیاری از نوآوری هـای او در کتـاب 
حاضر اسـت، توانسـته با نگاهی درزمانی و مقایسـۀ اسـناد نقل قرائات رسمی در 
آثار ابن مجاهد، ابن غلبون و دانی به تاریخ و شیوۀ تعیین دو راوی اصلِی قرائات 
رسـمی در سـنت مطالعات قرائی دسـت یابد. اینکه چرا گاه این دو راوی از نسـل 
راویان بی واسـطه و گاه از راویان طبقات بعد بوده اند، پرسشـی اسـت که در این 
فصل پاسـخ می گیرد و در ضمِن این پاسـْخ تحلیلی تاز ه از پیدایِی قرائات شـاّذ به 
 دست می آید. ناصر توجه دارد که مفهوم قرائت شاّذ در طول زمان دچار تغییراتی 
شده است. با این حال، او نشان می دهد چگونه برخی قرائات، با وجود برخورداری 
از شـرایط قرائت قابل قبول، به محدودۀ قرائت های شـاّذ راه یافته اند. نویسـنده در 
موارد متعدد و از جمله این فصل، به تأثیر راه یابی الگو های حدیثی به حوزۀ قرائات 

توجه می کند.
در فصل پنجم و پایانی، که به بررسی ماهیت اختالف قرائات اختصاص دارد، 
نویسـنده می خواهد بداند آیا این اختالفات صرفاً برخاسـته از رسـم الخط مصحف 
عثمانی اند یا می توان دسـت کم بخشـی از آنها را، همچون بیشـتر اختالفات موجود 
در شعر کهن عربی، ناشی از نقل شفاهی دانست؟ او این اختالفات را به تفکیک 
دسته بندی و نام گذاری کرده و به گونه هایی مشابه در هر دو متن دست یافته است، 
که درصد وقوع آنها در دو متن گاه مشابه و گاه بسیار متفاوت است. او تفاوت ها 

را با توجه به ماهیت متفاوت این دو متن تحلیل کرده است.
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***

مطالعات تاریخ قرآن در غرب به وضوح متأثر از روش و محتوای مطالعات تاریخی 
کتاب مقدس اسـت. این مسـئله با نگاهی به نگاشـته های غربیان در تاریخ قرآن، 
به خصوص تاریخ قرآن ُنلدکه، قابل تشـخیص اسـت. این مسـئله را نمی توان لزوماً 
نقص دانست، چرا که به هر حال به دلیل برخی مشابهت ها بین قرآن و کتب مقدس، 
برخی وجوه اشترا ک در مطالعات مرتبط با آنها نیز قابل انتظار است. در عین حال، 
نادیـده گرفتـن تفاوت هـای ایـن متـون به لحـاظ محتـوا و شـیوۀ نقل بـه نتیجه هایی 
نادرسـت منجر خواهد شـد. عالوه بر این، در نگاه غالب غربیان به قرآن، این اثر 
پدیـد ه ای تاریخـی اسـت کـه از نقطـه ای شـروع شـده و پـس از مدتی بـه درجه ای از 
تکامل رسـیده اسـت. رویکرد صرفاً تاریخی و یک سـویه نتیجه هایی در بر دارد که 
در برخـی آثـار غربیـان، به ویـژه آثـار متقدم آنها، قابل مشـاهده اسـت. در عین حال، 
نمی توان رویکرد متعادلی را که به تازگی در آثار آنها دربارۀ قرآن و حدیث به وجود 
آمده است، نادیده گرفت. رویکرد ناصر در این کتاب را نیز در امتداد همین رویکرد 

اخیر باید به شمار آورد.
یکی از نمود های تأثیر مطالعات کتاب مقدس در مطالعات تاریخ قرآن استفاده 
از اصطالح canon دربارۀ مصحف رسمی عثمان یا قرائات رسمی است. فارغ از 
هرگونه داوری، به کارگیری این اصطالح نشـان دهندۀ تشـبیه فرایند جمع عثمان یا 
تسـبیع ابن مجاهد به اقدام مسـیحیان در به رسـمیت شـناختن چهار انجیل از بین 
دیگر اناجیل است. در کتاب حاضر نیز این اصطالح با بسامدی قابل توجه دربارۀ 
قرائاتی که رسـمیت یافته و به گونه ای قانون تبدیل شـده اند، به کار رفته اسـت. من 
برای یافتن معادلی مناسب برای این اصطالح از خوِد نویسنده هم کمک خواستم 
پاسـخ توضیـح داد کـه در ایـن کتـاب واژۀ canon و مشـتقات آن را در  و او در 
بافـت قرائـات بـرای بیـان ایـن مفهوم به کار گرفته اسـت که برخی قرائـات از بین 
دیگر قرائات انتخاب و استانداردسازی شده اند. به گفتۀ او، در عربی قدیم و جدید 
واژه هـا و اصطالحاتـی نزدیـک به این مفهوم وجود دارند، اما همگی معانی ضمنی 
متفاوتی دارند. در نتیجه، به نظر می رسد نویسنده در متن انگلیسی، به هدف انتقال 
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دقیـق معنـا، ایـن اصطـالح را از ادبیـات مسـیحی وام گرفته و بـرای هفت قرائت نق
ابن مجاهـد، ده قرائـت ابن جـزری و دو راوی اصلی قرائات مشـهور در سـیاق هایی 
متفاوت به کار برده است. در برگردان فارسی این اصطالح در سراسر متن، از تعبیر 

»رسمی« و مشتقات آن استفاده شده است.

***

آقای دکتر شادی حکمت ناصر متولد کویت و رشدیافتۀ نبطیه در جنوب لبنان است. 
او در دو رشتۀ شیمی و ادبیات عرب از دانشگاه امریکایی بیروت فارغ التحصیل 
شـد. درجـۀ دکتـری خـود را در رشـتۀ مطالعـات عربی و اسـالمی دانشـگاه هاروارد 
بـا راهنمایـی ُولفهـارت هاینریکـس گرفـت. ناصر سـه سـال مـدرس ارشـد ادبیات 
عـرب و هماهنگ کننـدۀ برنامـۀ زبـان عربی دانشـگاه ِییـل بـود. در ۲۰۱۳ به عنوان 
مدرس مطالعات عربی کالسـیک دانشـگاه کمبریج منصوب شد و ا کنون استادیار 
مطالعات عربی کالسـیک دانشـگاه هاروارد اسـت. پژوهش های او اغلب در حوزۀ 
مطالعات قرآنی اسـت و در این بین، بیشـترین تمرکزش بر تاریخ قرآن و قرائات 
است. نخستین کتاب ناصر اثر حاضر است که در ۲۰۱۳ در انتشارات بریل منتشر 
شـد. ناصر در حوزۀ قرائات، پس از این کتاب، چهار مقاله نیز با رویکرد تاریخی 
و فقهی منتشـر کرده اسـت که همۀ آنها به  فارسـی ترجمه شـده اند و در آیندۀ نزدیک 
به کوشـش نگارنـدۀ ایـن سـطور، در کنـار مقاالتی از دیگر نویسـندگان غربـی دربارۀ 

قرائات، در قالب مجموعه ای چاپ خواهند شد.
در متـن انگلیسـی کتـاب، نویسـنده بـرای ترجمـۀ آیـات قـرآن در تمام مـوارد از 
ترجمۀ آربری بهره گرفته اسـت، مگر آنجا که قصد نقل قرائت خاصی را داشـته که 
خود آن قرائت را ترجمه کرده است. اما در متن فارسی، ترجمۀ فارسی محمدمهدی 
فوالدوند اصل قرار گرفته است و هرجا قرائت خاصی از آیه ارائه شده، این ترجمه، 
مطابق با همان قرائت و ترجمۀ انگلیسی ناصر، ویرایشی جزئی شده است. از آن رو 
که اعتقاد دارم پیش از هر گونه نقد، فهم دقیق سـخنان نویسـنده و ارائۀ ترجمه ای 
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صحیـح اولویـت دارد، تنهـا در مواردی که این فهم اقتضا می کرد، پانویس هایی نیز 
برای تبیین بهتر سخن نویسنده افزود ه ام که با عالمت ستاره )*( مشخص شده اند.

در انتها الزم می دانم از دکتر ولی عبدی که همکاری با من را پذیرفت و ترجمۀ 
نیمی از کتاب و نیز بازبینی ترجمه ام را به عهده گرفت، دکتر شادی ناصر که در طول 
کار پرسش های من دربارۀ متن را پاسخ داد، استاد بزرگوارم دکتر مرتضی ایروانی 
نجفی و نیز همکار محترم دکتر محمدمهدی آجیلیان که بخشی از پیش نویس اولیۀ 
ترجمه را به دقت مطالعه کردند و من را از نظرات سودمندشان بهره مند کردند، و نیز 
از دکتر مهرداد عباسی برای گنجاندن این کتاب در مجموعۀ اسالم پژوهی و مطالعۀ 

سطربه سطر متن ترجمه و ِاعمال اصالحاتی ارزشمند در متن تشکر کنم.

الهه شاه پسند
زمستان ۱۳۹۶
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