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نقد و برریسکتاب

پی���ش از ای���ن، در مرکز تحقیقات دانش���گاه امام ص���ادق)ع( باز می گردد 
گردآوری بیش از س���ه هزار فیش از منابع روایی،  ک���ه به موجب آن، توفیق 
یخ���ی، فقهی و س���یره و تحلی���ل بخش قاب���ل توجه���ی از داده  های آن  تار

ی شد.  تحقیق نصیب و

کارشناس���ی ارش���د پیوس���تۀ ایش���ان با  در 16 آذر 1379 عن���وان پایان نامه 
کریم توس���ط پیامبر  کتاب���ت قرآن  عنوان »بررس���ی بنیان گ���ذاری قرائت و 
گ���روه علوم ق���رآن و حدیث  ک���رم« ب���ه راهنمایی نگارنده این س���طور، در  ا
دانش���کدۀ الهیات و معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه امام صادق)ع( به 
تصویب رس���ید و در دوش���نبه 20 خرداد 1381 با درجۀ عالی دفاع ش���د. 
یس  ���ف ضمن تکمی���ل مطالعات خود در این حوزه، چه���ار دوره تدر

ّ
مؤل

ی���خ آن)1(،)2(و)3(« ب���ه ارزش 6 واحد و  درس »رس���م الخ���ط ق���رآن و تار
ی���خ ق���رآن« در فاصلۀ س���ال های 1382 تا 1388 در دانش���کدۀ علوم  »تار
قرآن���ی مش���هد مق���ّدس2در رش���تۀ »فن���ون قرائت، ت���الوت و کتاب���ت قرآن 
مجی���د« در مقطع کارشناس���ی را انجام داد. نیز از فضای پژوهش���ی بنیاد 
پژوهش���های اس���المی آس���تان قدس رض���وی بهره مند ش���د ت���ا اینکه متن 
بازنویسی ش���ده پایان نامۀ فوق لیس���انس ایش���ان با عن���وان »آیین قرائت و 
کریم در س���یرۀ نبوی« در مرداد 1389 در انتش���ارات بوستان  کتابت قرآن 
کتاب قم با ش���مارگان 1200 نس���خه، در قطع وزیری به زیور طبع آراس���ته 
کنون  ش���د. کتاب پس از اندکی در آذر همان سال به چاپ دوم رسید و ا

2. اکنون این دانش���کده به دانش���کدۀ تربیت مدّرس قرآن مشهد تغییر نام داده و جزء دانشگاه علوم و 
کریم است. معارف قرآن 

اشاره
آیی���ن قرائ���ت و کتاب���ت ق���رآن کری���م در س���یرۀ نب���وی را می ت���وان در زم���رۀ 
کوش���یده است، ضمن  ف آن 

ّ
که مؤل مطالعات قرآنی- حدیثی دانس���ت 

کتابت قرآن از س���وی رس���ول  توصی���ف چگونگ���ی بنیان گذاری قرائت و 
یج قرآن را برای نسل  خدا، الگوهای اسوۀ حسنه  در مباحث آموزش و ترو

کند.  جوان امروز جهان اسالم تبیین و تحلیل 

ف در این حوزۀ خاص از مطالع���ات قرآنی - حدیثی 
ّ
تجرب���ۀ پیش���ین مؤل

ک���ه عم���اًل نق���ش تعیین کنن���ده ای در پدیداری این اثر داش���ته اس���ت، به 
ی در اجرای »طرح آموزش زبان قرآن«1 حدود ده س���ال  هم���کاری فّع���ال و

1. برای مطالعۀ پیش���ینۀ آن ر.ک به: محمدعلی لسانی فشارکی؛ »طرح جامع آموزش زبان قرآن )1(«؛ 
رۀ جدید(، 1380. گلستان قرآن، شماره 111)دو

نقد و برریس کتاب

 آیین قرائت و کتابت
قرآن کریم درسیره نبوی
کتاب )مرکز چاپ و  کریم در سیرۀ نبوی، محسن رجبی قدسی؛ چاپ دوم، قم: بوستان  کتابت قرآن  آیین قرائت و 

نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمّیه قم(، 1389 ش.
محمدعلی لسانی فشارکی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

چکی���ده: کت���اب »آیینقرائتوکتابتقرآنکریمدرس���یرۀنبوی را می ت���وان در زم���رۀ 

مطالعات قرآنی- حدیثی دانس���ت که مؤلف آن کوش���یده است ضمن توصیف 

چگونگی بنیان گذاری قرائت و کتابت قرآن از س���وی رسول خدا، الگوهای اسوۀ 

حس���نه را در مباحث آموزش و ترویج قرآن برای نس���ل جوان امروز جهان اس���الم 

تبیین و تحلیل کند. نویسنده در نوشتار حاضر، کتاب مذکور را در بوته نقد و 

بررسی قرار داده است. از این رو، در ابتدا پرسش های اساسی مد نظر نویسنده 

کتاب و نیز مهم ترین نتایج بدس���ت آمده وی را برمی ش���مارد. سپس، ساختار 

کت���اب را ب���ا ذکر بخش ها و فصول کتاب و محتوای آن ها تش���ریح می کند. در 

انتها، برخی ایرادات کتاب را مطرح می نماید.                                                 

کلیدواژه:کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در س���یرۀ نبوی، معرفی و نقد 

کتاب، مطالعات قرآنی- حدیثی.                                                                         
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ی���ج و تثبیت قرائ���ت قرآن از چه   2. رس���ول خدا ب���راى ابالغ، آموزش، ترو
روش ها و شیوه هایی بهره می جسته اند؟

کتابت نس���خه های متعّدد و در عین حال مّتحد و  کرم براى  3. رس���ول ا
کریم، چه تدابیرى می اندیشیدند و عملکرد این بخش از  یکسان از قرآن 

رسالت آن حضرت چگونه بوده است؟

نگارنده در فراس���وی مطالعات و تحقیقات برای پاسخگویی به سؤاالت 
مزبور، سرانجام به این نتایج دست یافته است:

یج و تثبیت قرائت قرآن، همواره  کرم در مقام ابالغ، آموزش، ترو  1. پیامبر ا
که همین قرآن متواتر باش���د، از خداوند  قرآن را به یک ش���کل و یک وجه 
یاف���ت و به همان ش���کل واحد و وجه واحد بر م���ردم قرائت و  س���بحان در
کرم  ِاق���راء فرموده اند و هی���چ گونه اختالفی در نزول، قرائت و ِاقراء پیامبر ا

وجود نداشته است.

ی���ج و تثبیت قرائ���ت قرآن از   2. پیامب���ر اعظ���م ب���راى اب���الغ، آم���وزش، ترو
که مهم ترین  روش ها و ش���یوه هاى حکیمانۀ متعّددی بهره می جسته اند 

آنها عبارتند از:

الف( ترغیب مردم نسبت به قرآن، به جاى تحمیل قرآن بر مردم.

گفتارى در امر آموزش قرآن. ب( تکیه بر شیوه شنیدارى- 

ج( آسان س���ازى آموزش قرآن تا حّد امکان و آس���ان گیرى بر قرآن آموزان و 
گونه سخت گیرى در امر قرائت و تالوت قرآن. ممانعت جّدی از هر 

ت���ازه  آی���ات و س���وره های  ِاق���راِء مک���ّرر و پیوس���ته  ت���الوت و  قرائ���ت،  د( 
کوچک و بزرگ مسلمانان و  نازل ش���ده در میان جمع ها و جماعت های 

غیرمسلمانان، در زمان ها و مکان ها و موقعیت هاى مختلف.

هـ( تش���ویق مس���لمانان و قرآن آموزان ب���ه تکرار آیات و ُس���َور قرآن و آموزش 
کره« و »ُمدارسۀ« قرآن  آنها  به دیگران و آموزش ش���یوه های »مقارئه«، »مذا

به آنان.

 و( قرائت و ِاقراء قرآن به شیوه اى روشن، آسان و روان، یعنی»ترتیل« قرآن.

کتاب���ت قرآن و اس���تفادۀ قرآن آموزان از نس���خه   ز( تش���ویق مس���لمانان به 
مکتوب قرآن )مصحف(.

ح( اع���الم آمادگی و اس���تقبال صمیمانه از عرضۀ مک���ّرر در مکّرر قرائت 
یکایک مسلمانان و قرآن آموزان بر آن حضرت، برای تصحیح و تثبیت و 

تحکیم حفظ و قرائت قرآن.

3.  پیامبر اعظم براى دس���تیابی به اهداف مورد نظر برای تدوین مس���تمر 
کریم، راهکارهاى ذیل  و منّظم و منس���جم و کتابت اطمینان بخش قرآن 

گرفتند: را در پیش 

کتابت وحی، بالفاصله پس از نزول هر آیه و س���وره یا هر  الف( اهتمام به 
قسمت از قرآن، همراه با تعلیم قرائت و تالوت آن.

کتاب  ف متن ویراست شدۀ آن را برای چاپ سوم در اختیار بوستان 
ّ
مؤل

قم قرار داده است.     

ف، جانمایۀ پردازش و تحلیل و تدوین مباحث 
ّ
بر پایۀ آنچه گذشت مؤل

یج قرآن در  ای���ن کتاب را توّجه به ای���ن اصل مهم می داند که آموزش و ترو
یج ی���ک »زبان« مطرح  س���یره و س���ّنت نبوى همواره به مثابۀ آموزش و ترو
ک���ه در حّد  یکرد، پیوس���ته در پی آن اس���ت  ب���وده اس���ت. در پرت���ِو این رو
که از دیرباز در مباحث  کورى را  گره هاى  بضاع���ت محدود علمی خود، 
کتابت قرآن وجود داشته است، بگشاید؛  مرتبط با بنیان گذارى قرائت و 
ط نبودن بر روش هاى 

ّ
که به علت مس���ل کرده اس���ت  ه���ر چند خود اذعان 

کار علمی - پژوهش���ی در  یخی و نداش���تن آمادگی الزم براى  مطالع���ۀ تار
که ارتباط  حوزۀ مباحث زبان ش���ناختی و دیگر حوزه هاى علمی و هنرى 
یج قرآن دارند، طبعًا نتوانسته  تنگاتنگ با مسائل و مباحث آموزش و ترو

که باید و شاید از عهدۀ این امر برآید. است چنان 

کت���اب بیان کرده اس���ت که چ���ون بحر م���ّواج روایات  ���ف در مقّدم���ۀ 
ّ
مؤل

اس���المی، ب���ا برخ���ی اس���رائیلیات و فرآورده ه���اى تعّصب���ات و منازعات 
 در میان اخبار و 

ً
مذهبی، حزبی، قومی و قبیله اى درآمیخته است؛ غالبًا

ت فراوان به چشم می خورد. از این رو، همین  احادیث، چندگونگی و تشّتُ
مس���ئله در بدو امر، محقق را با تناقضات بس���یار روبه رو می سازد؛ زیرا در 
گروهی، تفسیرها و  مس���یر تحّول علوم قرآنی و علوم حدیث، هر دس���ته و 

کرده اند. تحلیل هاى مورد نظر خویش را از روایات یادشده ارائه 

همچنی���ن، باتوّجه به ش���یوه های به کارگرفته ش���ده در تدوی���ن اّولّیۀ »علم 
اس���باب نزول«، »علم مکی و مدنی«، »علم ناسخ و منسوخ«، »علم رسم 
که آن ش���یوه ها لزومًا بر  المصح���ف« و »علم قرائ���ات« و دیگر علوم قرآنی 
مبان���ی معرفت���ی قرآن و آموزه هاى س���ّنت نب���وى و تعالیم ب���زرگان صحابۀ 
ِکبار و ائمه اهل بیت)ع( مبتنی نبوده اس���ت، و نیز به دلیل فقدان نظام 
روش ش���ناختی دقیق���ی در تحلی���ل و بررس���ی منابع و پ���ردازش داده های 
ک���رم و متعارف نبودن مطالعه تطبیقی قرآن و س���یرۀ  س���ّنت و س���یره نبّی ا
نبوی، با وجود وفور منابع سیره و گسترش نسبی مرزهاى دانش و تحقیق 
در علم قرائات و رس���م المصحف، چگونگی و نحوه بنیان گذارى پیامبر 
گش���وده و  کریم، همچنان نا ک���رم)ص( در دو حوزۀ قرائت و کتابت قرآن  ا
ف در پی پاسخ به انواع پرسش ها 

ّ
ناش���ناخته مانده اس���ت. از این رو مؤل

کتابت  یج و تثبی���ِت قرائت و  درب���ارۀ چگونگی نزول، اب���الغ، آموزش، ترو
گستردۀ اختالف قرائات بوده است  قرآن مجید و ارتباط »قرآن« با پدیدۀ 
کت���اب آمده(  ک���ه پرس���ش های اساس���ی تحقیق )بناب���ر آنچ���ه در مقدمۀ 

عبارتند از:

یج و تثبیت قرائت قرآن همواره  کرم در مقام ابالغ، آموزش، ترو  1. پیامبر ا
آن را به یک ش���کل و یک وجه یا با َاشکال  و وجوه مختلف قرائت و ِاقراء 

می فرموده اند؟

بررسی کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی
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نقد و برریسکتاب

که به  مطرح ش���ده در درس علوم قرآنی)1( در دانش���گاه امام ص���ادق)ع( 
نام جزوۀ »علم محکم و متش���ابه« از س���وی معاونت پژوهش���ی دانشکدۀ 
که »تنزیل« یا  الهیات به صورت محدود تکثیر ش���د، نش���ان داده اس���ت 
»نزول«، گویاى س���رفصلی است که خواه ناخواه نشان دهندۀ مرحلۀ قبل 
از نزول، مرحلۀ نزول و مرحلۀ بعد از نزول است و می توان براى نزول قرآن، 
ای���ن س���ه مرحله را در نظ���ر گرفت: 1. مرحلۀ ن���زد خدا بودِن ق���رآن، قبل از 
ن���زول یا تنزی���ل آن. 2. مرحلۀ نزول یا تنزیل ق���رآن .3. مرحلۀ بعد از تنزیل 

یا نزول قرآن.

که بیشتر ناظر به بیان چگونگی نزول قرآن و  بررسی آیات آغازین سوره ها 
اوصاف آن است، نشان می دهد که قرآن قبل از نزول نزد خداوند رحمان، 
در »اّم الکتاب«، »لوح محفوظ« یا »کتاب مکنون«، داراى اوصافی چون 
»کتاب مبین« بوده اس���ت: حم. والکتاب المبین. اّنا جعلناه قرآنًا عربیًا 
َعلّیٌ حکیم«)زخرف، 4-1(. 

َ
ک���م تعقلون. واّنه فی اّم الکتاب لدین���ا ل

ّ
لعل

»کت���اب مبین« ن���زد خدا، »علّی« اس���ت؛ یعن���ی بلندمرتب���ه و واالمنزلت 
یافت آن را ندارند و »حکیم«  که عقل ها توان درک و در گونه اى  است، به 
اس���ت؛ یعنی محکم و یکپارچ���ه و حقیقتی به هم پیوس���ته و غیر مفّصل 
کلم���ات، عبارات، آیات و س���وره ها تبدی���ل و تفصیل نیافته  اس���ت و به 
که وصف »لعلّی حکیم«  است. یعنی قرآن در آن حالت ام الکتابی اش 
که قابل قرائت و تالوت  را دارد، ش���بیه الفاظ و عبارات )بش���رى( نیست 
یافت براى انسان ها را ندارد. بنابراین  باشد. در نتیجه قابلیت تعّقل و در
خداون���د حکیم، »کت���اب مبی���ن« را در مرحله تنزیل یا ن���زول، به الفاظ و 
ک���رد و آن را »خواندنی« و »خوانا«  عبارات عربی، روش���ن و واضح تبدیل 
م باش���د. در غیر این صورت، 

ّ
گردانید تا قابل قرائت، تالوت، تعّقل و تعل

یافت و درک کتاب مبین، فقط مختص رس���ول خدا می ش���د، چرا که  در
وحی و تعلیم آن، به ایشان اختصاص داشت.

کرم ظرفیت    در می���ان عالمی���ان، از ازل تا ابد، فقط قلب مب���ارک پیامبر ا
و توانای���ی پذی���رش یکبارۀ کتاب مبی���ن و قرآن عربی مبی���ن را به صورت 
گونا گونی بیان  کامل و یکپارچه داش���ت. در روایات این مس���ئله با تعابیر 
ش���ده اس���ت: رس���ول خدا می فرمایند: »اال واّنی اوتیت الکتاب )القرآن( و 
مثله معه«.3 از امام علی)ع( نیز روایت ش���ده اس���ت: »هو ]القرآن[ کالم اهّلل 
وتأویله الیشـــبه بکالم البشـــر«.4 آن حضرت در ضمن خطبه اى فرمودند: 
 بالحّق لیخـــرج عباده من عبادۀ عباده 

ً
»فـــاّن اهّلل  تبارک وتعالی بعث محمدا

الـــی عبادته...ومن والیۀ عباده الی والیته بشـــیرا ونذیـــرا وداعیا الی اهّلل  باذنه 
وسراجا منیرا، عودا وبدءا وعذرا ونذرا بحکٍم قد فّصله وتفصیٍل قد احکمه 

وفرقاٍن قد فّرقه وقرآٍن قد بینه لیعلم العباد رّبهم اذ جهلوه...«.5

تفصیل »کتاب مبین« به »قرآن عربى مبین«، در ش���ب قدر و در مرحله نزول 

3. سنن ابوداود، خ4604.
4. مجلسی، بحاراالنوار، ج92، ص106.

کافی، ج2، ص245، خ586. کلینی، روضه   .5

کاتبان وحی و نظارت دقیق   ب( »امالء« و تعلیم رسم الخّط ویژۀ قرآن به 
و مستمر بر کار ایشان، برای جلوگیرى از هرگونه ناهماهنگی، نابسامانی، 

تصحیف و اختالف.

کید بر رعایت  کتابت قرآن، با تأ ج( تشویق و ترغیب عموم مسلمانان به 
قواعد و ضوابط آن.

 د( توّج���ه دادن مس���لمانان به »خاص« بودن و »توقیفی« بودن رس���م الخط 
کتابت قرآن. قرآن و آموزش موارد استثناى ویژه نگارش و 

 هـ( اهتمام پیوسته و پیگیر نسبت به امر مهم جمع و تدوین نسخه های 
کریم، با رعایت ترتیب توقیفی  متعّدد و متحّد از تمامی آیات و ُسَور قرآن 

و جاودانۀ مصحف شریف.

کتاب ساختار 
بخش نخست: نزول قرآن

کت���اب آیی���ن قرائ���ت و کتابت قرآن کریم در س���یرۀ نبوی در س���ه بخش و 
نه فصل س���امان یافته اس���ت. پس از مقدمه مفاهی���م پایۀ تحقیق، یعنی 
»قرائت«، »تالوت« و »کتابت« تعریف ش���ده اس���ت. بخش اول با عنوان 
»ن���زول ق���رآن« در دو فصل به ن���زول دفعی و یکپارچه قرآن در ش���ب قدر و 
یجی ق���رآن اختص���اص یافته اس���ت.  حکمت ه���ای تنزی���ل و اب���الغ تدر
مۀ طباطبای���ی و مباحث 

ّ
نویس���نده ب���ا بهره گرفتن از تفس���یر المی���زان عال

بررسی کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی
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 قلیال)اسراء: 85(«.9

ّ
وما اوتیتم من العلم اال

بخش دوم: بنیان گذاری قرائت قرآن
یج ق���رآن«، »تثبی���ت ق���رآن« و »زبان ق���رآن« عناوین  »آم���وزش ق���رآن«، »ترو
ک���ه در آن نحوۀ بنیان گ���ذاری قرائت قرآن و  چهارگان���ۀ این بخش اس���ت 
هدف و نظام آموزش قرآن بیان و تبیین ش���ده است. چون همه انسان ها 
کرم همگام ب���ا تنزیل و  مخاط���ب پی���ام و رحمت قرآن هس���تند، پیامب���ر ا
یجی آیات قرآن، ماهیت قرآن را تبیین فرمودند و نظام احس���ن  اب���الغ تدر
آموزش آن را همراه با تبیین اصول و اس���لوب آموزش و عینیت بخشیدن 
کردند تا  یج  به روش ها و ش���یوه هاى عمل���ی آن، پی ریزى و تثبی���ت و ترو
گونی زبان ها،  گونا همه انس���ان ها در همه زمان ه���ا و مکان ها و با تن���ّوع و 
لهجه ه���ا، نژاده���ا، فرهنگ ها و س���الیق، به آس���ان ترین روش و روان ترین 

گیرى قرآن را داشته باشند.  شیوه ها امکان و توانایی آموختن و فرا

ل«  آموزش قرآن در س���یرۀ نبوی به روش سمعی - شفاهی و از »حزب ُمَفّصَ
به صورت تدریجی آغاز می شده است. با توجه به فرمان الهی »ورّتل القرآن 
ترتیاًل«، ش���یوه اقراء و قرائت پیامبر اکرم در آموزش قرآن »ترتیل« بوده است. 
»بیان و اظهاِر کامِل آواهاى زبان قرآن به صورت روشن و واضح« و »رعایت 
وق���ف در پایان هر آی���ه و دیگر مواضع آن«، دو رکن اصلی ترتیل اس���ت. »از 
ای���ن رو قرائت پیامبر اکرم در مقام بنیان گذارى قرائت و کتابت قرآن، از هر 
کن نزد حروف یرملون، اخفا،  گونه ابهام و پیچیدگی، مانند ادغام نون س���ا

اقالب، قلب به میم و ظاهرنکردن ِاعراب به دور بود«)ص62(. 

ترغی���ب ب���ه قرآن ب���ه ج���اى تحمی���ل آن، قرائت س���اده و آس���ان، اصالح 
غیرمس���تقیم اش���تباهات قرآن آم���وز، تک���رار و اس���تمرار اق���راء و قرائت در 
م همزمان، س���ازمان دهی و تقس���یم قرآن 

ّ
حضور مس���لمانان، تعلیم و تعل

ب���ه 6236 آیه، 114 س���وره، 555 واحد موضوعی )رک���وع( و هفت حزب، 
آسان س���ازى آموزش، تک���رار و مداومت )به کارگی���رى آموخته ها( در نماز، 
کتابت قرآن  آموزش به دیگران و مدارس���ۀ قرآن، عرضۀ قرائت، تشویق به 
ی���ج و تثبیت  و خوان���دن مصح���ف و عرضۀ مصح���ف از عوامل مهم ترو

قرائت قرآن دانسته شده است.

زبان قرآن
ف پس از اش���اره ای گذرا به دیدگاه کس���انی که زبان قرآن را بر اس���اس 

ّ
مؤل

کی���د می کند که  لهج���ه ی���ا گویش قری���ش یا عربی ش���مالی می دانن���د، تأ
کریم به زبان »عربی  کریم و روایات معتبر نبوى، ق���رآن  مطاب���ق بیان ق���رآن 
که منحصر به  مبین« نازل ش���ده اس���ت. عربی ویژه، خاص و بی نظیرى 
گویش هاى زبان عربی گذش���ته و حال نیس���ت،  هی���چ یک از لهجه ها و 
بلکه زبانی جهانی و بین المللی اس���ت. ام���ام صادق)ع( می فرماید: »اّن 
کّل زماٍن  اهّلل لم ینزله]القرآن[ لزماٍن دون زماٍن وال لناٍس دون ناٍس فهو فی 

9. سنن ترمذى، ج4، خ5149، ص366.

انج���ام گرفت، چنان که در آیه نخس���ت س���وره هود می خوانی���م: »الر کتاب 
احکمـــت آیاتـــه ثم فّصلت مـــن لدن حکیٍم خبیـــر« که لفظ »ثّم« جانش���ین 
مرحل���ه تفصیل آیات و س���وره هاى کتاب مبین به آیات و س���وره هاى قرآن 
عربی مبین اس���ت. پس آیات و س���وره هاى »قرآن عرب���ی مبین«، متناظر و 
متش���ابه آیات و س���وره هاى »کتاب مبین« در »ام الکتاب« است و این دو، 
تنها در وصف تفاوت دارند: آنجا داراى وصف »حکیم و ِاحکام« است و 
اینجا داراى وصف »تفصیل« و این تغییر وضعیت را خداوند حکیِم خبیر 
گاه���ی انجام داد: »فّصلناه علی علٍم«)اع���راف، 52( تا این قرآن  ب���ا علم و آ

مفّصل، با اقراء و قرائت تدریجی و پیوسته در قلب مخاطبان قرار گیرد.6

ی در پایان فصل اول با اش���اره به حدیث امام صادق)ع( که فرموده اند:  و
غه اال فی وقت استحقاق 

ّ
کان ال یبل »اعطاه اهّلل القرآن فی شهر رمضان و 

غ ما 
ّ
الخط���اب و الیوّدیه اال فی وقت امٍر ونهٍی فهب���ط جبریل بالوحی فبل

یؤمر به و قوله »ال تحرک به لسانک لتعجل به«،7 اعتقاد دارد همۀ روایاتی 
یافت وح���ی الهی دچار ت���ب و لرز  ک���ه طبق آنها رس���ول خ���دا هن���گام در
می ش���د و احساس س���نگینی می کرد و گاهی از خود بی خود می شد یا از 
ترس فراموش���ی، آنها را تندتند تکرار می ک���رد و خداوند با آیه »ال تحّرک به 
لســـانک لتعجل به« ایش���ان را از این عمل نهی می فرمود، مردود اس���ت؛8 
که خداوند بدون هیچ گونه واسطه اى )حتی جبرئیل(  زیرا در نزول دفعی 
قرآن را بر بنده اش ِاقراء و تعلیم و تنزیل فرمود: »واّنک لتلّقی القرآن من لدن 
گاه���ی و بدون هیچ گونه  حکیـــم علیم«)نمل، 6(، رس���ول خدا در کمال آ
یافت کرد: »فاوحی الی عبده ما اوحی  اضطراب و نگرانی، قرآن مبین را در

کذب الفؤاد ما رأى... ما زاغ البصر وما طغی«)نجم: 10-11 و 17(. . ما 

ِم 
ّ
یجی، مأم���ور ابالغ وحی الهی اس���ت و نه معل     جبرئی���ل در تنزی���ل تدر

یافت ِاذن ابالغ آی���ات قرآن از  قرآِن رس���ول خ���دا و آن حضرت هن���گام در
فرش���تۀ وحی، به گوش���ه اى از آسمان چش���م می دوختند، چنان که در آیۀ 
ب وجهک فی السماء«: توجه تو 

ّ
144 س���ورۀ بقره آمده است: »قد نرى تقل

را به آسمان )در انتظار رسیدن وحی( می بینیم.

     ابن مس���عود می گوید: »کنت َامش���ی مع النبّی  فی حرٍث بالمدینۀ و هو 
یتوکأ علی عس���یٍب فمّر بنفٍر م���ن الیهود فقال بعضهم: لو س���ألتموه فقال 
ثنا  بعضهم: ال تس���ألوه فَاّنه یس���ِمُعکم ما تکرهون فقالوا: یا اباالقاس���م حّدِ
عن الروح فقام النبّی ساعۀ و رفع رأسه الی السماء فعرفُت اّنه یوحی الیه 
حتی صعد الوحی ثم قال: »ویســـئلونک عن الـــروح، قل الّروح من امر رّبى 

6. محمدعلی لسانی فش���ارکی، جزوۀ »علم محکم و متش���ابه«، دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه امام صادق)ع(، صص39-40 و 26-24.

7. خداوند کل قرآن را در ماه رمضان ]در شب قدر[ به پیامبر اکرم عطا کرد، ولی آن حضرت بدون اذن 
الهی قرآن را ابالغ نمی کرد. با هبوط جبرئیل و ابالغ وحی الهی، ایشان آن مقدار از آیاتی را که مأمور 
یدادها و مناس���بت هایى  به تبلیغ آن می ش���دند، به مردم ابالغ می کردند که همگام و همزمان با رو
تحّرک به لسانک لتعجل به«  بوده که شایس���تگی خطاب و ابالغ را داش���ته اس���ت، چنان که آیه »ال

ناظر به همین مسئله است)مجلسی، بحاراالنوار، ج89، ص38(.
8. ر.ک ب���ه: موس���وى دارابى، نص���وص فی علوم الق���رآن، ج 1، ص���ص88، 365، 391، 404-403، 

.605-604
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گشتارى زبان آموز الگوى جمله اصلی  هماهنگ باشند، در تمرین هاى 
را ب���ه الگ���وى جدیدى تبدیل می کند که با الگوى قبلی نوعی وابس���تگی 
دارد و در تمرین ه���اى ترکیبی به زبان آموز دو جمله س���اده داده می ش���ود 
کند،  و از او خواس���ته می ش���ود آنه���ا را ب���ه یک جمل���ه پیچیده ت���ر تبدیل 
گاه ای���ن تمرین ها را  قرآن آم���وزان عه���د نبوى نخس���ت به صورت ناخ���ودآ
در قال���ب قرائات مختلف انج���ام می دادند؛ ولی در ابت���دا افرادی مانند 
اب���ن مس���عود و اب���ّی بن کعب نس���بت ب���ه این تغییرات بس���یار حس���اس 
بودن���د و مان���ع قرائت دیگ���ر صحابه می ش���دند و از اش���تباه خوانی آنها به 
رس���ول خدا ش���کایت می بردند، ولی بر خالف انتظار آن دو، رس���ول خدا 
که داش���ت، تحس���ین و تجویز و آنها  قرائ���ت همه آن���ان را در عین تفاوتی 
را ب���ه ادامه قرائت تش���ویق می کردن���د.12 بدین ترتی���ب در قرائات صحابه 
ک���ه از آیه اى  گس���تره ای از تصریف���ات13 قرآنی هس���تیم، به طوری  ش���اهد 
به آیه دیگر و از س���وره اى به س���وره دیگر منتقل می ش���دند یا بر حجم آیه و 
س���وره اى با آوردن قسمت هایی از آیات و سوره هاى دیگر می افزودند یا با 
حذف بخش هایی از آیه یا سوره اى، از حجم آن آیه یا سوره می کاستند. 
گاهی آیات و سوره ها را در هم می آمیختند و آیات و سورى جدید  حتی 
گی���ری و مداومت بر  می س���اختند. با این حال رس���ول خ���دا، آنان را به فرا
قرائت سوره ها به شکل درست و کامل آن توصیه می کردند؛ زیرا تصریف 
در صورتی ارزش���مند اس���ت که اصل قرآن در ذهن و قل���ب قرآن آموزان به 

عنوان ساخت های پایه زبان آموزی قرآن تثبیت شده باشد.

ب���الل حبش���ی در حال قرائت ق���رآن، آیاِت س���وره هاى مختل���ف را درهم 
کرم در وقتی دیگر به او فرمود: هنگامی که مش���غول  می آمیخ���ت؛ پیامبر ا
قرائ���ت ق���رآن ب���ودى و آیاتی را از ُس���َور مختلف در هم مم���زوج می کردى، 
گفت: عط���ر را با عطر در ه���م می آمیزم. آیات  صدای���ت را ش���نیدم. بالل 
کنار  که خداون���د متعال آن ها را در  کالم هاس���ت  قرآن برترین و نیکوترین 
ک���رم فرمود: به هدف دس���ت یافت���ی و به آنچه  ه���م آورده اس���ت. پیامبر ا
می بایست برسی، رسیدى و این عمل تو، درست و بجا بود، ولی سوره ها 
را بر وجه و ترتیب اصلی آن هم بخوان.14 روایت دیگرى به همین مضمون 
که عّمار یاسر نیز مانند بالل عمل می کرد  از حضرت علی)ع( نقل است 
کار او را نیز تأیید کرد.15 به معاذ بن جبل گفته ش���د آیاِت  ک���رم  و پیامب���ر ا
سوره های مختلف را درهم می آمیزی، پاسخ داد: آیا دیده اید من آنچه را 

12. طبری، جامع البیان، ص 38-16.
کردن، تبدیل کردن، صرف کردن، گردانیدن کلمات از  13. تصریف از ماده »صرف« به معناى جابجا
حالت و صورتی به حالت و صورت دیگر، تغییر شکل یا ترکیب کلمات، ساختن کلمات متعّدد 
یش���ه و گس���ترش یک جمله به جمالت متعدد اس���ت. بر پایۀ تعالیم نبوى حزب مفّصل،  از یک ر
»ب���اب« و »لباب قرآن« اس���ت؛ یعنی چکیده، خالصه و فش���رده قرآن که آیات و س���وره های آن در 
ش���ش حزب دیگر قرآن تفصیل، گسترش و تصریف شده  اس���ت. براى فراگیرى زبان قرآن باید این 

گسترش داد. کلمات، آیات و سوره ها  سبک تصریفی را در سه حوزۀ 
14. متقی هن���دى، کنزالعّم���ال، ج 2، ص 324، ح4142. نی���ز ر.ک ب���ه: صنعان���ی، المصّنف، ج 2، 

ص498، ح4218.
کنزالعّمال، ج 2، ص 316، ح4112. نیز ر.ک به: ابن ابى ش���یبه، المصّنف، ج 2،  15. متقی هندى، 

ص 265، ح8819.

جدی���ٌد وعند کل ق���وٍم غٌض الی ی���وم القیامۀ«:10 خداوند متع���ال، قرآن را 
براى زمان و مکان خاصی نازل نکرده است، بلکه قرآن در هر زمانی و نزد 

هر قوم و اهل هر زبانی، تا روز قیامت طراوت و تازگی دارد.

که هر زبانی از پیوند دو شبکۀ محدود نشانه ها  نویسنده با این استدالل 
و ش���بکۀ گس���تردۀ معانی تشکیل شده است و نحوۀ پیوند این دو شبکه 
در زبان ه���اى مختل���ف، متفاوت اس���ت، بر آن اس���ت که در ق���رآن )کالم 
اهّلل( ای���ن پیوند را خداوند انجام داده اس���ت نه بش���ر. »بنابراین زبان قرآن 
نمی تواند زبان عربی معمول عرب زبانان باش���د. پس براى شناخت قرآن 
گرفت و در این باره فرقی میان  و تبیین آن باید زبان ویژه و خاص آن را فرا

عرب و غیر عرب وجود ندارد«)ص151(.

او بر اس���اس آموزه های سیرۀ نبوى درپی تحلیل و طرح این مسئله است 
که نزول و تعلیم قرآن، در حکم نزول و آموزش یک زبان است. حال از آنجا 
کلمه ها و جمله ه���اى محدود، بلکه  ک���ه زبان، ن���ه مجموعه اى ایس���تا از 
گیرى زبان قرآن مانند  پدیده اى ش���فاهی، پویا، زنده و زایاس���ت، براى فرا
گرفتن  که قرآن آم���وزان ضمن فرا ه���ر زبانی دیگر باید ش���رایطی فراه���م آورد 
س���اختار و ترکی���ب اصل���ی ق���رآن، بتوانن���د س���اختار آن را در قرائت هاى 
کنند ت���ا از این طریق قواعد و نظام هاى  مختل���ف تغییر دهند و جابه جا 

کشف و درک شود. زبان قرآن و معنا و مقصد آن براى آنان 

زمینه ه���ای صدور حدی���ث نزول قرآن ب���ر هفت حرف، یک���ی از مباحث 
ک���ه نویس���نده ح���دود پنج���اه صفح���ه را ب���ه آن  کت���اب اس���ت  مفّص���ل 
اختصاص داده اس���ت. )از ص162 تا 209( و با آوردن شواهد بسیاری از 
مت���ون روایی و مطالعۀ تطبیقی با اصول آم���وزش زبان در عصر حاضر، به 
که حدیث س���بعۀ احرف، افزون بر آسان گیری  این نتیجه رس���یده است 
ک���ه دارای زبان،  کس���انی  ک���رم در امر آم���وزش و قرائت قرآن برای  پیامب���ر ا
گویش های متفاوتی بودند، بر پویای���ی و انعطاف پذیرى نزول و  لهج���ه و 
که نزول قرآن نزولی زنده و پویا  زایایی زبان قرآن داللت دارند. یعنی حال 
که قرائت  گرفتن زبان قرآن باید ش���رایطی فراهم آورد  بوده اس���ت، براى فرا
آن نی���ز قرائتی پویا، زایا، آزاد، آس���ان و بی دغدغه باش���د. از این رو پیامبر 
کرم)ص( هرگونه که قرآن بر زبان افراد جارى و روان می شد، آن را منطبق  ا
با اهداف نزول قرآن می دانس���تند و می فرمودند: »انزل القرآن علی س���بعۀ 
اح���رٍف ایها قرأَت اصبَت«:11 قرآن بر هفت حرف نازل ش���ده اس���ت و هر 

که آن را بخوانی به هدف دست یافته ای. گونه 

���م از انواع 
ّ
ک���ه در آم���وزش ی���ک زب���ان، معل ب���ه عبارت���ی دیگ���ر همان ط���ور 

تمرین ه���ای زبانی، همچون تمرین هاى جانش���ینی، گش���تاری و ترکیبی 
بهره می گیرد، در تمرین جانش���ینی از زبان آموز خواس���ته می ش���ود واژگان 
که از لحاظ دستورى و معنایی با یکدیگر  کار برد  جدید را به شیوه اى به 

10. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص167-166.
11. ابن ابى عاصم، اآلحاد و االمثانی،ج 5، ص 476، ح3320.
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ف با استناد به نظرّیه 
ّ
موازی با قرائت قرآن سخن به میان آمده است. مؤل

اس���تاد محمد عّزۀ دروزه )درگذشته 1400 ق( سوره هاى قرآن را با توجه به 
کرده است:  گروه اصلی تقسیم  مضامین و ساختار آنها به سه 

1. ســـوره هاى یکپارچه که یکجا و یکباره نازل شدند: فاتحه، ناس، فلق، 
اخالص )صمد(، مسد، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، 
عص���ر، تکاثر، قارع���ه، عادیات، زلزال، بین���ه، قدر، علق، تین، انش���راح، 
ضحی، لیل، ش���مس، بلد، فجر، غاشیه، اعلی، طارق، بروج، انشقاق، 

مطّففین، انفطار، تکویر، عبس.

 2. ســـوره هایى که واحدهاى موضوعی آنها در پى هم نازل می شد، بدون 
آنکه آیاتی از سوره هاى دیگر در بینشان نازل شود. یعنی تا نزول هر یک از 
این سوره ها پایان نمی پذیرفت، سوره بعدى نازل نمی شد. اینها 61 سوره 
که عبارتند از: نازعات، نبأ، مرسالت، انسان، قیامت، جّن، نوح،  بودند 
یات، قاف،  مع���ارج، حاّقه، قل���م، ملک، واقع���ه، رحمان، قمر، ط���ور، ذار

تحریم، نساء قصرى )طالق(، تغابن، 
حدی���د،  حش���ر،  ص���ف،  منافق���ون، 
محمد)قت���ال(،  فت���ح،  حج���رات، 
احق���اف، جاثی���ه، دخ���ان، زخ���رف، 
ش���ورى، فصل���ت، مؤم���ن، زمر، ص، 
صافات، یس، فاطر، س���بأ، س���جده، 
َقَص���ص،  عنکب���وت،  روم،  لقم���ان، 
نمل، ش���عراء، فرقان، مؤمنون، حج، 
که���ف، نح���ل،  انبی���اء، ط���ه، مری���م، 
ِحج���ر، ابراهی���م، رعد، یوس���ف، هود 
که  و یونس. ش���اید بت���وان روایات���ی را 
می فرمایند: صحابه با نزول »بسم اهّلل 

گاه می گشتند،20  الرحمن الرحیم« نس���بت به بسته شدن و ختم هر سوره آ
ناظر بر این دسته از سوره ها دانست.

  3. ســـوره هاى تألیفی: قس���مت هاى مختلف این سوره ها در پی هم نازل 
نشده است، بلکه میان فصول هر سوره، قسمتی از سوره هاى دیگر نیز نازل 
شده است. سوره هاى نجم، مّدثر و مّزّمل )هر سه مکی(، جمعه، مجادله، 
ممتحن���ه، احزاب، نور، ِاس���راء و ُس���َور ِط���وال قرآن یعنی: بق���ره، آل عمران، 
گروه  نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه که همگی مدنی اند، در این 
قرار دارند. نویس���ندۀ در ادامه دالیل و مؤّیدات این نظرّیه را آورده است. از 
جمله عثمان می گوید: »زمانی نس���بتًا طوالنی بر رس���ول خدا گذشت تا در 
این مدت س���وره هاى ُپرآیه قرآن نازل ]و کامل[ ش���دند. پس هرگاه بخش���ی 
از این س���وره ها نازل می ش���د، رس���ول خ���دا کاتبان ق���رآن را ف���را می خواند و 
می فرمود: این آیات را در س���وره اى که در آن از فالن مطلب یاد ش���ده است 

20. ر.ک به: سیوطی، الدّرالمنثور، ج6، ص289. تفسیر عیاشی، ج1، ص19.

که در قرآن نیست به آن بیفزایم؟16 

گاه ساختند تا هیچ  رسول خدا از یک سو، قرآن آموزان را از ماهیت قرآن آ
کس از بروز خطا، اش���تباه و اختالف در قرائت قرآن نهراس���د، بلکه همۀ 
این اختالف قرائت ها را عین اتفاق و عین پیش���رفت در یادگیرى قرآن و 
یج آن بدانند. از سوى دیگر، انگیزۀ قرآن آموزان را در یادگیرى و قرائت  ترو
ک���ه می تواند قرآن را  ک���س، هر طور  ق���رآن تقوی���ت کردند، ب���ه طورى که هر 

کیف شئتم«.17 کند: »فاقرؤا  قرائت 

    بدی���ن س���ان، رس���ول خ���دا فضای���ی ام���ن و ش���رایطی آرام و روان و قابل 
گون انس���ان ها براى  گونا انعط���اف در برابر تفاوت ها، س���الیق و ذوق هاى 
یج قرآن به وجود آوردند؛ زیرا اواًل: یادگیرى نسبت مستقیمی با آرامش  ترو
روحی و روانی و ش���رایط اجتماعی زبان آموز دارد18 و از این رو زدوده شدن 
مس���ائل اضط���راب آور و دلهره انگیز و ایجاد ش���رایط آرام بخش و طبیعی، 
که اس���اس یادگیرى اس���ت، فراهم می آورد. ثانیًا: از جمله  تمرکز فکرى را 
که او را راحت بگذارند  م هر متعلم و مترّبی این است 

ّ
حقوق اولیه و مسل

کند؛ زیرا ه���ر قدر او از  که ش���خصًا خود را امتح���ان  و ب���ه او اج���ازه دهند 
آزمون و خطا و فعالیت بیش���ترى برخوردار باش���د، بیشتر به یادگیرى خود 
مطمئ���ن می ش���ود و به معل���م و آنچه آموخته اس���ت، احت���رام می گذارد و 

گسترش آن خواهد داشت. کاربرد و  سعی در 

کث���ر صحاب���ه عرب زبان بودن���د، اما با توج���ه به خاص      از س���وى دیگ���ر ا
و بی نظیرب���ودن زب���ان قرآن )عرب���ی مبین(19 و تفاوت آن ب���ا زبان عربی آن 
زم���ان، در واق���ع قرآن آموزان در حال یاد گیرى زبان دّومـــی بودند. بنابراین 
یش���ه و منشأ بس���یارى از خطاهاى آنها در هنگام قرائت قرآن را می توان  ر
گرفتن اسلوب و قواعد  ناشی از پدیده تداخل زبان عربی با زبان قرآن و فرا

زبان قرآن دانست.

گاهانه و       توضی���ح اینکه زبان شناس���ان، یادگی���رى زبان دوم را فرآین���دى آ
ک���ه از برخی جهات ب���ا یادگیرى زب���ان اول )زبان  روان ش���ناختی می دانن���د 
مادرى( مشابه است. به طور کلی از آنجا که یاد گیرنده زبان دوم، مهارت ها 
و ش���ّم خاص زبان اول را از پیش داراس���ت، بی شک عوامل و توانایی هاى 
یادش���ده به ص���ورت »تداخل« یا »انتقال منفی« و ب���روز »خطا« یا به صورت 

»انتقال مثبت« یا تسهیل در فرآیند یادگیرى زبان دوم ظاهر می شود.

کتابت قرآن بخش سوم: 
یخ���ی و واژگان مربوط به  گزارش ه���ای تار در فصـــل اول، پ���س از بررس���ی 
کتابت در عصر نزول اش���اره  کتابت در قرآن، به رواج خط و ابزار  فرهنگ 
ش���ده و در ادام���ه از اهتمام جّدی رس���ول خدا به کتابت ق���رآن همزمان و 

16. همان، ج 6، ص 151، ح30260.
17. ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص33 و مقدمة المبانی، ص221.

18. مهدى مشکوة الدینی، »یادگیرى زبان دوم...«، آموزش زبان، شماره 1، ص18.
19. »هذا لسان عربٌی مبیٌن«)نحل: 103(.

مؤلّف، جانمایۀ پردازش و تحلیل و 

تدوین مباحث این کتاب را توجّه 

به این اصل مهم مى داند که آموزش 

و ترویج قرآن در سیره و سنّت نبوى 

همواره به مثابۀ آموزش و ترویج یک 

»زبان« مطرح بوده است. در پرتوِ 

این رویکرد، پیوسته در پى آن است 

که در حدّ بضاعت محدود علمى 

خود، گره هاى کورى را که از دیرباز 

در مباحث مرتبط با بنیان گذارى 

قرائت و کتابت قرآن وجود داشته 

است، بگشاید.
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یج، آیه به آیه و سوره به سوره و به روش شنیدارى - گفتارى  قرآن را به تدر
فرانگرفته باش���ند، ناخواناس���ت و این مهم به رعایت ترتیب در یادگیرى 
ارکان قرآن آموزى و اس���تحکام آنها، یعنی اس���تماع )گوش دادن(، تقویت 
حافظ���ه ش���نیدارى، تکرارکردن و حمل قرآن در قلب، نوش���تن و خواندن 
کمک بس���یارى می کند و  کلمات، آیات و س���وره ها  ى آن، تصریف  از رو
که قرآن آم���وز به صفحه مکتوب قرآن می نگ���رد، در واقع باز هم  هنگام���ی 
با اس���تناد و اّتکا به آموزش ش���نیدارى خویش به تالوت می پردازد. خط 
گونه اى اس���ت که ضمن حفظ س���اختار اصیل ق���رآن، پویایی و  کوفی به 
زایای���ی زبان آن را مح���دود نمی کند و همگام و موازى با فلس���فه و مبانی 
که با اطمینان خاطر  آموزش زبان قرآن، به قرآن آموز این امکان را می دهد 
بتواند قرآن را با اش���کال مختلف قرائت کند. یعنی خط قرآن تا حدودى 
امکان هم نش���ینی و جانشین سازى واژه ها و تکواژهایش را فراهم می کند 
که جزء ذخیره هاى آن است  تا ترکیب ها و ساختارهاى بالقوه زبان قرآن 
کوفی زمین���ه خالقیت و فعالیت  مکش���وف ش���ود. به عبارتی دیگر، خط 
قرآن آموز را در تدّبر و کشف معنا و مفهوم قرآن فراهم می سازد«)ص291(. 

در ادام���ۀ ای���ن فص���ل ویژگی هاى رس���م الخط ق���رآن از منظر دانش���مندان 
که اختالف  کسانی  اس���المی مطرح شده است. نویس���نده با نقد دیدگاه 
کاتبان وحی و ضعف  کم سوادى  در رسم الخط قرآن را ناشی از اشتباه یا 
خط و ابتدایی بودن آن پنداش���ته اند، رس���م الخط ق���رآن مجید را همانند 
یجی  رس���م القرائه آن توقیفی می دانند و معتقدند »به علت دورشدن تدر
که توس���ط  کریم  یج قرآن  مس���لمانان از نظ���ام درس���ت الهی آم���وزش و ترو
کرم بنیان گذارى و تبیین ش���ده اس���ت، توجه به خط قرآن و رسم  پیامبر ا
المصح���ف نیز جایگاه خ���ود را در فرهنگ فعالیت هاى قرآنی از دس���ت 
داده است. در حالی که همان طور که قرائت قرآن مایه هدایت و رحمت 
و زمینه تأّمل و تدّبر است، کتابت قرآن نیز مایه هدایت و رحمت و زمینه 
که در مجموع���ه واحدهاى  تأّم���ل و تدّب���ر خواهد ب���ود. بنابراین ج���ا دارد 
درس���ی و تحقیق���ات رش���ته عل���وم قرآنی و حدی���ث، واحدهای���ی به علم 
ی  کنار علم قرائات اختص���اص یابد«)ص344(. و رس���م المصحف در 
که  کتابت قرآن و تهیه مصحف پرداخته  در آخرین فصل کتاب به آداب 
ى صفحه سفید. 2. تبیین  عبارت اس���ت از: 1. نوشتن با رنگ سیاه بر رو
کلمات و س���طرها.  کلمات. 3. رعایت فاصله الزم میان  کامل حروف و 

4. درشت نویسی )بزرگ سازى مصحف(. 5. تجرید قرآن از غیر قرآن.

برخی مالحظات
گر نش���انی آیات در متن تعبیه ش���ده بود، بسیاری از صفحات کتاب  1. ا

)مثاًل ص 27-28 و 31-33( وضع آشفته فعلی را نداشت.

کلمات قرآنی مانند »طه« و »یس«)ص41( در غیر متن قرآن، بایس���ته   .2
اس���ت به صورت »طاها« و »یاس���ین« کتابت شود و ای کاش کلمۀ »اقرا« 

کتاب، »اقراء« ثبت و ضبط می شد. در همه جای 

قرار دهید«.21 چنان که با نزول آیه »واتقوا یومًا ترجعون فیه الی اهّلل« که بر پایه 
برخی روایات، آخرین آیه نازل ش���ده قرآن اس���ت، پیامبر اکرم دستور دادند 
آن را پس از آیه 280 س���وره بقره قرار دهند.22 با تکمیل س���وره ها، دوباره آنها 
را بر روى صحیفه ها و ورق هاى مناسبی که براى ترتیب و تدوین نهایی و 
جاویدان سوره ها در متن کامل قرآن آماده کرده بودند، بازنویسی می کردند 
و این اوراق و صحیفه ها را به یکدیگر می دوختند. زید بن ثابت می گوید: 

ف القرآن من الرقاع«.23 
ّ
»کّنا عند رسول اهّلل نؤل

کتاب���ت و تدوین قرآن تقریبًا در س���ال نه���م هجری پایان  بدی���ن ترتی���ب، 
یافت���ه بود؛ زیرا وقتی وفد ثقیف در رمضان س���ال نه���م هجرى وارد مدینه 
که حزب بندى شده  کامل متن مکتوب قرآن  ش���دند، با مجموعه تقریبًا 
و س���وره هاى هر حزب نیز مش���ّخص و معین بود، روبه رو شدند. اوس بن 
حذیفه ثقفی می گوید: »به همراه وفد ثقیف در مدینه بر رس���ول خدا وارد 
کرد ت���ا قرآن را  گوش���ه اى از مس���جد مس���تقر  ش���دیم. ]آن حضرت ما را در 
بشنویم و مردم را به هنگام خواندن نماز ببینیم[. رسول خدا هر شب بعد 
از نماز عشاء به دیدن ما می آمد و ضمن گفت و گو، قرآن و فرایض را به ما 
کمی دیرتر از وقت همیشه به دیدن  تعلیم می داد. یک شب آن حضرت 
م���ا آمد. علت را جویا ش���دیم. فرمود: حزبی از قرآن در خاطرم گذش���ت، 
کنم و سپس به سوى ش���ما بیایم. صبح روز  کامل  دوس���ت داش���تم آن را 
کردیم. آنان  بع���د از اصحاب آن حضرت درب���اره حزب هاى قرآن س���ؤال 
گفتن���د: »ثالٌث و خمٌس و س���بٌع و تس���ٌع و احدى عش���رۀ و ثالث عش���رۀ و 
کرم ق���رآن را به هفت حزب  ل اّول���ه »قاف«؛24 یعنی پیامبر ا ح���زب الُمَفّصَ
کرده و آن را به اصحاب آموزش داده اند: سه سورۀ اول ]بقره،  زیر تقس���یم 
آل عمران و نس���اء[، حزب اول، پنج سورۀ بعدى حزب دوم، هفت سورۀ 
بعدى حزب سوم، نه سورۀ بعدى حزب چهارم، یازده سورۀ بعدى حزب 
پنجم، س���یزده سورۀ بعدى حزب ششم و »حزب مفّصل« از سوره »قاف« 

تا »ناس« )شامل 65 سوره( حزب هفتم قرآن است. 

در فصـــل دوم این بخش، پیدایش خط و س���یر تحّول آن، جدول حروف 
کوف���ی ب���ه عن���وان خ���ط ق���رآن، صامت ه���ا و مصّوت هاى  الفب���اى خ���ط 
کش���یده)بلند(، تنوین،  زب���ان قرآن، آیی���ن نگارش هم���زه، مصّوت ه���اى 
ت���اى تأنی���ث و مصّوت ه���اى کوت���اه همراه با دی���دگاه علما درب���اره ضبط 
کوفی با  المصحف آمده اس���ت. در مبحث تناس���ب و هماهنگ���ی خط 
کوفی به دلیل  که »خط  زبان قرآن، به این نکتۀ مهم اش���اره ش���ده اس���ت 
نداش���تن نقطه و ِاعراب، براى کس���انی که س���واد نوش���تن دارند، ولی قباًل 

یخ المدینة المنّوره، ج 3، ص 1015.  21. ابوعبید، فضائل القرآن، ص 286. نیز ر.ک به: ابن شّبه، تار
سنن ترمذى، ج 5، ص 272. سنن ابوداود، ج 1، ص 498، ح786.

22. مقدمة المبانی، ص 41. سیوطی، االتقان، ج 1، ص 195.
23. سنن ترمذى، ج 5، ص 390، ح4048.

یخ المدینة المنّوره،  ج 2، ص 508-510. نیز ر.ک به: سنن ابوداود، ج 2، ص55،   24. ابن شّبه، تار
ح1393. س���نن ابن ماج���ه، ج 1، ص 427، ح1345. مس���ند ام���ام احمد بن حنب���ل، ج 4، ص 9، 

ح16211. 
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نقد و برریسکتاب

کتابنامه 
کوشش محمد محیى الدین  1. ابوداود سجس���تانی، سلیمان بن اشعث؛ س���نن؛ به 

عبدالحمید؛ بیروت: داراحیاء السنۀ النبویه. 

کوفی، عبداهلل بن محمد؛ الکتاب المصّنف فی األحادیث واآلثار؛  2. ابن ابى ش���یبه 
کمال یوسف الحوت؛ ریاض، مکتبۀ الرشد، 1409 ق. تحقیق: 

3. اب���ن ابى عاصم، احمد بن عم���ر؛ اآلحاد و المثانی؛ تحقیق فیصل احمد الجوابره؛ 
قاهره: دارالدرایه، 1411 ق.

کر؛ بیروت: دارالجیل. 4. ابن حنبل، احمد؛ مس���ند؛ به کوش���ش احمد محمد ش���ا

5. ابن شّبه، عمر؛ تاریخ المدینۀ المنّوره؛ تحقیق: فهیم محمد شلتوت.

کوش���ش احمد صقر؛  6. اب���ن قتیب���ه، عبداهلل بن مس���لم؛ تأویل مش���کل القرآن، به 
بیروت: مکتبه العلمیه، 1401ق/1981م.

کوش���ش محمد ف���ؤاد عبدالباقی؛ بیروت:  7. ابن ماجه، محمد بن یزید؛ س���نن؛ به 
داراحیاءالکتب العربیۀ، 1372ق.

8. ابوعبید قاس���م بن س���ّ�م؛ فضائل القرآن؛ تحقیق مروان العطیه؛ محسن خرابه و 
کثیر.  وفاء تقی الدین، بیروت: دارابن 

کوش���ش عبدالوهاب  9. ترمذى، محمد بن عیس���ی؛ س���نن )الجام���ع الصحیح(؛ به 
عبدالّلطیف؛ بیروت: دارالفکر، 1400ق/1980م.

10.  دروزه، محم���د ع���زۀ؛ تاری���خ قرآن )درس���نامه، پژوهش���نامه، نظریه پ���ردازی( به 
ضمیمۀ روش شناس���ی تفسیر ترتیبی و تفس���یر موضوعی؛ ترجمه محمدعلی لسانی 

فشارکی؛ قم: دفتر انتشارات زینی، 1391ش. 

11.  ریورز؛ »روش س���معی -  شفاهی چیست«؛ قلمرو زبان فارسی و آموزش زبانهاى 
بیگانه، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوى، بهمن 1364.

کوش���ش مصطفی دیب  12.  س���یوطی، ج�ل الدی���ن؛ االتق���ان فی علوم الق���رآن؛ به 
کثیر، 1416ق/ 1996م. البغاء؛ دمشق- بیروت: دارابن 

13.  ������������������������������������������������������ ؛ الدّر المنثور فی التفسیربالمأثور؛ بیروت: دارالمعرفه.

14.  ص���دوق )اب���ن بابویه(؛ محّمد بن علی؛ عیون اخبار الرضا؛ تهران: نش���ر صدوق، 
1372ش.

15.  صنعان���ی، ابوبک���ر عبدال���رزاق؛ المصّن���ف؛ تحقی���ق حبی���ب الرحم���ن االعظمی؛ 
المجلس العلمی.

16.  طباطبایى، سیدمحمدحس���ین؛ المیزان فی تفس���یرالقرآن؛ ته���ران: دارالکتب 
االس�میه، چاپ پنجم.

کوشش محمود  17.  طبرى، محمد بن جریر؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ به 
کر؛ بیروت: داراحیاء التراث العربى، 1421ق/2001م. شا

کوشش هاشم رسولی مح�تی؛ تهران:  18.  عیاشی، محمد بن مسعود؛ التفسیر؛ به 
المکتبۀ العلمّی االس�میه.

کبر غفارى؛ تهران: دارالکتب  کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ به کوشش علی ا   .19
االس�میۀ، 1391ق.

کوشش  20.  متقی هندى، علی بن حسام؛ کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال؛ به 
صفوۀ السقا و بکرحیانی؛ بیروت: مؤسسۀ الرساله، 1399ق/1979م.

21.  مجلس���ی، محمد باقر؛ بحار االنوار الجامعۀ لدرر االخبار االئمۀ االطهار؛ بیروت: 
مؤسسۀ الوفاء، 1403ق.

گیرى زبان دوم بر پایه فرضیه قاعده سازى زایا و  22. مش���کوۀ الدینی، مهدى؛ »یاد 
گیرى مهارت«؛ آموزش زبان، شماره1، 1379ش. فرا

23.  مقدم���ۀ المبان���ی فی نظ���م المبانی و مقدمۀ اب���ن عطیه )مقدمت���ان فی علوم 
کوشش آرتور جفرى؛ مصر: مکتبۀ الخانجی، 1954م. القرآن(؛ به 

24.  موسوى دارابى، سیدعلی؛ نصوص فی علوم القرآن؛ مشهد: بنیاد پژوهشهاى 
اس�می، 1380ش.

3. برخی واژه ها و فرازهای احادیث و روایات، نیاز به بازبینی دوباره دارد 
تا ضبط صحیح آن مش���خص ش���ود؛ مثاًل »من التدبی���ر« در صفحۀ 46، 
پاورقی 3، س���طر 2، »االفصاح لجمعیه بالتدبر« در صفحۀ 62، سطر 15، 
کره« در صفحۀ 86، س���طر 4 و »اّن س���ین بالل عند اهّلل الش���ین« در  »من ا

که درست آن »شین« است. صفحۀ 89، سطر 8 

4. ذی���ل عنوان »تقس���یم قرآن ب���ه 555 واح���د موضوعی)رکوع���ات(« در 
صفح���ه 113، بایس���ته بود با توج���ه به اهمّیت و ض���رورت آن در آموزش و 
تحقیق موضوعی در قرآن، با تفصیل این مسئله تبیین و نیز بر ممتازبودن 
کید  فاتح���ۀ الکت���اب و زی���ر مجموعه نب���ودن آن در ای���ن تقس���یم بندی تأ
می ش���د. همچنین شایس���ته بود از حذف عالمت آن از سوی مصریان و 

اعراب در چاپ قرآن انتقاد می شد.

5. عن���وان فرع���ی »نظ���ام زوجی س���وره ها« در صفح���ۀ 118و 119 به خوبی 
تبیین نشده است.

کم والنبر فیه، یعنی  موا القرآن بعربیت���ه وایا
ّ
6. در ذی���ل روایت نبوی: »تعل

یادۀ فی الق���رآن اال الهمز االصلی، مثل  الهم���ز. قال الص���ادق)ع(: الهمز ز
قوله ]تعالی[ »اال یس���جدوا هّلل الذى یخرج الخ���ب ء...«  وقوله »لکم فیها 
دف ء...«  وقوله »فاّدارءتم فیها... « آمده است: »با توجه به معناى لغوى 
که چ���ون تلف���ظ و اداى همزه در برخ���ی لهجه هاى  نب���ر، به نظر می رس���د 
گوش خ���راش بوده  ع���رب، همراه با ایج���اد صدایی ش���دید و انفجارى و 
ک���ردن همزه را در قرائت ق���رآن نهی کرده  کرم  این گونه ادا اس���ت، پیامب���ر ا
که نهی از  و خواستار تس���هیل در اداى آن شده اند«)ص158(. در حالی 
که نه نبر  نبر، لزومًا امر به تس���هیل نیست. اعتدال در قرائت منظور است 
اس���ت و نه تس���هیل. همچنین چه بسا س���خن امام صادق)ع( به قرائت 
که ادای همزه  کوفی یا زمینۀ های قبلی آن اشاره داشته باشد؛ چرا  حمزۀ 

از آداب و امتیازات قرائت قرآن است.

کلیش���ۀ   7. در عن���وان بخ���ش س���وم)ص219(، قی���د »در س���یرۀ نبوی« و 
کتاب است  »صلوات« زاید است؛ زیرا موجب تشابه آن با عنوان اصلی 

و با عنوان بخش دوم هماهنگ نیست. 

کن و ِفَرق به کتاب افزوده ش���ود و فهرس���ت  8. فهرس���ت های اع���الم، اما
آی���ات که متأس���فانه الفبایی آم���ده، به ترتیب س���وره ها در متن مصحف 
ش���ریف تدوین ش���ود. همچنین این فهرس���ت ها قبل از فهرست منابع و 

گیرد. مأخذ قرار 

کتاب الزم اس���ت تا درون  9. دس���ت کم یک فهرس���ت تفصیلی در آخ���ر 
کت���اب را ب���کاود و آدرس بده���د. گاه ب���رای ی���ک  صفح���ات پرمحت���وای 

صفحه سه یا چهار عنوان الزم است.

10. آینۀ کتاب در پشت جلد باید با دقتی زایدالوصف و بازبینی چندباره 
دوباره تدوین و در چاپ های بعدی جایگزین شود.
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