
  يا سير تدوين قرآن تدوين قرآن
  
اگر در مورد قرآن بخواھيم نظير آنچه در مورد وقايع ديگری که اتفاق می افتد تاريخ نگاری بکنيم و  

بگوئيم مث,ً قرآن نظير ف,ن و بھمان کتاب به دست ف,ن و بھمان فرد، در ف,ن تاريخ تدوين شده است، 
درست و بجائی نمی ، اصط,ح »تاريخ قرآن«اصو8ً بکاربردن اصط,ح . به کجراھه خواھيم افتاد

اما اگر بخواھيم از . تواند باشد زيرا  خود قرآن نظير وقايع معمولی و تأليف کتابھای ديگر نمی باشد
روزی که اولين آيه و يا سوره اش بر قلب پيامير گرامی نازل شد و تا روزی که آخرين آيه نازل گشت، 

نيم  و بدانيم که از دوران پيامبر تا به امروز چگونگی نزول اين کتاب آسمانی و اکمال و اتمام آن را بدا
که اين کتاب در بين جوامع مختلف چسان سير کرده و چه اثراتی باقی گذاشته است و از نظر دور 
نداريم که ھمچنان تا خورشيد می درخشد باقی خواھد گذارد، بايدمان گفت که تاريخ آن ھمچنان باز 

اين تاريخ قرآن تاريخی است که از نزول اولين آيه و يا بنابر. است و روز به روز ساخته می شود
سوره شروع می شود و در بطن زمان  و نسل به نسل ادامه دارد و در ھر عصری و زمانی موجب 

بلکه  ساختن و يا اثر گذاشتن در ساخت  تاريخ برای مردم آن عصر و زمان و نه تنھا برای معتقدان 
قرآن به : دليل واضح و روشن مطلب اينکه. می شود شه ھستند،برای ھمۀ کسانی که اھل فکر و اندي

تمام زبان ھای زنده دنيا ترجمه شده و  می شود و سالی نيست که با چند ترجمه تازۀ قرآن در نقاط 
مختلف جھان آشنا نشويم، که بعضی ھا برای کوبيدن و تخطئه اين کتاب آسمانی و بسياری ھم برای فھم 

ه و يا تفسير آن زده اند که بعضی از ترجمه ھاشھرت يافته و بارھا به طبع و درک آن دست به ترجم
  ) ١(».بار به طبع رسيده است 35تا  کنون «برای مثال، ترجمۀ  جورج سيل انگليسی .  رسيده اند

اين ترجمه ھا چه  به قصد کوبيدن قرآن و چه به قصد فھم آن ابتدء در مترجم و مفّسر و سپس در بين  
ھيچ کتابی در دنيا : به ضرس قاطع می شود گفت. مردم آن زبان اثرات خود را به جای گذاشته است

کتاب در مورد وجود ندارد که به اندازۀ، قرآن به زبانھای مختلف دنيا ترجمه  و تفسير شده  و يا 
و اين خود . موضوعات و  مطالب گوناگون آن چه به وسيلۀ مسلمين و چه غير مسلمين نوشته شده باشد

تاريخ نزول قرآن و روش شدنش نظير . بھترين دليل است که تاريخ قرآن تاريِخی است که ادامه داد
تاريخ آن تمام نشده و ھمچنان ھنوز .   رويدادھائی که آغاز و در تايخ مشخصی پايان يافته باشد، نيست

  .ادامه دارد
، اصط,ح نسبتاً جديدى است  که تا  قبل ازدو سه قرن پيش در بين »تاريخ قرآن«البته  اصط,ح 

و آنچه که در بين قرآن شناسان اس,می قابل . اس,مشناسان و قرآن شناسان  مسلمان به چشم نمی خورد
اين بدان معنا نيست که مسلمانان به چگونگی جمع . تمشاھده است بحث از علوم مختلف قرآنی اس

برای مثال در  برھان زركشى و اتقان سيوطى مباحث بسيارى در . آوری و تدوين قرآن نپرداخته اند
حافظان و كاتبان وحى، ترتيب آيات و سوره ھا و  ترتيب  آن، زمينه  نحوه نزول وحى و  سير تدريجی

تدوين رسمی قرآن برای خليفۀ اول   و چگونگی) ص(سول اكرمو توالى توفيقى آنھا،  از سوى ر
ابوبکر،  تدوين مصحف امام يا مصاحف عثمانى و مصاحف مھم ديگر چون مصحف منسوب به 

، عبدهللا بن مسعود ، و ابى بن كعب و بحث قرائت ھا و لھجه ھا و اخت,ف قرائت ) ع(حضرت على
  .آمده است ...   ھای مختلف و  

و آن را تاريخی باز که در زمان ادامه  چون آن ھا ھم تاريخ قرآن را خاتمه يافته تلقی نکرده،و شايد،    
،ترجيح داده اند که از »تاريخ قرآن «دارد و ھمچنان ساخته خواھد شد، ديده اند، به جای  اصط,ح 

  .استفاده کنند» علوم قرآن«اصط,ح 
به بعد و بوسيلۀ اس,م شناسان و قرآن  ١٩رن از ق» تاريخ قرآن«شايد بتوان گفت که اصط,ح     

شناسان اروپائی به کار برده شده و يا اين اصط,ح، تقريباً ھمزمان، به ذھن قرآن شناسان اس,می 
خطور کرده و يا برای عقب نماندن از قافله اروپائيان و يا چون آن را اصط,حی مناسب يافته اند، در 

محقق نامی شيعه اثر خود را ) ق ١٣٠٩ -١٣۶٠ (,ً ابو عبدهللا زنجانى مث. تأليفات خود به کار برده اند
  . ناميده  است» تاريخ القرآن « در مورد قرآن 



اگر قرآن را به معنای وقايع گذشته که در آن نبايد سراغ امور مستمر در تاريخ را گرفت بنگريم،    
د و اشکالی  نخواھد داشت، ولی چيزی چندان ايرا» تاريخ قرآن« طبيعی است که به کار بردن اصط,ح

اما  وقتی می بينيم که قرآنی که در . ھم به جز يک سلسله مسائل تاريخی گذشته دستگيرمان نخواھد شد
گذشته نازل شده، و وقايع مستمری را دنبال می کند که با زمان حال و آينده ربط محکمی دارد به 

در تاريخ  در گذشته و حال و آينده  گذاشته است که در عبارت ديگر قرآن بنا را بر بيان امور مستمر 
گذشته شروع شده و در حال ادامه دارد و اگرانسانھا نخواھند پندار و گفتار و کردار و رابطه ھا را 
تغيير دھند، در آينده نيز ادامه خواھد يافت، در می يابيم که قرآن با وجودی که در گذشته نازل شده 

آن وقت مشاھده می کنيم که قرآن با وجودی که در گذشته آمده . آينده  استاست، روش برای حال و 
  : ولی تنھا حامل تاريخ گذشته نيست، بلکه

بيان تاريخ روابط اجتماعی، سياسی، اخ,قی، فرھنگی عصر جاھليت و پيش از آن در دنيای آن  -الف
  .روز و بويژه عربستان و يا مکه و مدينه است

، فراز و نشيبھا و دغدغه ھای وی )ص(ال زندگی دوران پيامبری رسول خداس ٢٣بيان تاريخ   -ب
  .است

بيان چگونگی تغيير دوران جاھليت، به دوران خ,قيت و فرھنگ سازی که، در  آن، مردم دوران  -ج
بر بخشھای . زدند –در کمتر از يک قرن  -جاھليت عربستان، دست به خلق و ساخت تمدنی عظيم 

برغم اين که کشورگشائی با آموزش قرآن سازگار . ری ايران و روم چيره گشتندوسيعی از امپراطو
نداشت، اما اين فرھنگ نه تنھا فرھنگ بومی آن سرزمين ھا گشت، بلکه مردم اين سر زمين ھا با دل و 

  . جان در گسترش و حفظ و نگھداری آن، بمثابه تمدن، کوشيدند
داب و رسوم دوران جاھلی، با توجه با امکانات زمانی و بيرون بردن مردم از روابط ناھنجار و آ -د

به نحوی که  نه تنھا مردم احساس درد و رنج نکنند، بلکه با شادی و شعف پذيرای . مکانی آن مردم
نسبی تغيير روابط و برقرار کردن روابط جديد در زمينه ھای مختلف خانوادگی، اجتماعی، اخ,قی، 

  .بگردند... سياسی و
  .فرعونيت و آزادی و اختيار در ھر زمان و مکان:  و فلسفه تاريخبيان د -ه

با توجه به نکات فوق و  متن قرآن واثراتی که در زمان گذشته حال و آينده بر جای گذاشته و خواھد 
گذاشت و درس گرفتن از تجربه ھای گذشته برای عمل کردن در زمان حال،  به منظور ساختن آينده، 

تاريخ «اما اگر تنھا منظورمان از . ، شايد رساتر و مناسبتر باشد»علم تاريخقرآن بيان «اصط,ح 
چندان جای » تاريخ قرآن«،  ھمچنانکه در با8 آمد، ھمان چگونگی تدوين قرآن باشد، اصط,ح »قرآن

در بخش اول تنھا از منظر تدوين و جمع آوری به قرآن نگريسته می شود و .  ايراد و اشکال ندارد
  .ا  به  طور خ,صه يادآور می شودمطالبی ر

  نزول تدريجی قرآن
سال رسالت رسول  ٢٣جای شک و شبه نيست که قرآن بر پيامبر گرامی، تدريجی و در طول     

  :قرآن به تدريج نازل شده است) ص(خدا
اما صرفنظر از نزول کتب پيشين، نزول تدريجی قرآن مجيد به دليل تصريح کتاب و تأييد سنت و نقل " 

  )٢." (تاريخ، مسلم و قطعی است
چه فوايدی مترتب است؟  از جمله می شود فوايد زير  -که قطعی است -بر تدريجی نازل شدن قران     

  :را برای  نزول تدريجی قران برشمرد
با توجه به فرھنگ و شرايط زمانی و مکانی آن . ايجاد شور و نشاط و انگيزه تحرک در گروندگان  - ١ 

  . ادن راه حل  مسائلی  که در طول زمان برايشان پيش می آمدمردم، نشان د
َل َعلَْيِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحَدةً    )٣٢/  فرقان( َو َرتَّْلنَهُ تَْرتِي, كَذلِك لِنُثَبِّت بِِه فَُؤاَدك َو قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْو 8 نُزِّ

  )  ٣(ترا بدان نيرو بخشيم  تا دل] قرآن را پراکنده فرستاديم[بدين سان      
  .آسان کردن حفظ قرآن، به دليل  اّمی بودن مردم و نداشتن نويسنده فراوان و ابزار نوشتن کافی - ٢ 
وقتی چند آيه چند آيه و با توجه به امور واقع و مسئله شدن آنھا، . آسان کرد ن فھم و درک قرآن - ٣ 

ساده و آسان می کرد و روش کردنشان، در آنھا تغيير نازل می شد، فھم آن را برای مردم عادی و اّمی 
  .مطلوب را پديد می آورد و، به يمن ممارست، به بيان قرآن، تغيير می کردند و تغيير می دادند



نزول تدريجی باعث می شدکه اندک اندک مردم از عقايد باطله پيشين و عادات ديرين خود فاصله  - ۴ 
احساس سختی وخشونت، آنھا را ترک گويند و فرھنگ جديد را آھسته گيرند و بدون اجبار و اکراه و يا 

  .آھسته جايگزين سازند
  پايدار ساختن و مجھز شدن مردم به س,ح صبر و ايمان -۵  
شکلھای جديد امرھای واقع مستمر، بر . در طول زمان، رويدادھا برايشان تشريح می شدند  - ۶

به يمن مثالھای گوناگون از گذشته و . راه حلھا درک و بکار برده می شدند. گروندگان شناخته می شدند
ر واقعيت با و می دانستند فرق تغيي. تجربه ھايش،  ربط گذشته و حال و آينده برآنھا معلوم می گشت

  . تغيير شکل آن چيست
  )٣٣/ فرقان( َو أَْحسَن تَْفِسيراً    َو 8 يَأْتُونَك بَِمثٍَل إ8ِ ِجْئنَك بِاْلَحقّ 

  ».و ھيچ مثلی برای تو نياوردند مگر آن را به حق جواب دھيم، به نيکو تر تفسيری«
که پيامبر اول بستگان و اين است : انطباق دادن مسائل با توجه به شرايط و مقتضيات زمان - ٧ 

  )۴.( نزديکان را دعوت به اس,م می کند و سپس دعوت شامل مردم و بعد عموم جھانيان می شود
  

  :جمع آوری
به حسب زمان و به اقتضای ک,م، معانی مختلفی از  وقتی در قران صحبت از جمع آوری می شود،   

  :ه شرح زير داشته استجمع در مراحل مختلف معانی مختلفی ب. آن مستفاد می شود
و به کسانی از صحابی که قرآن . جمع به معنی حفظ کردن و به خاطره سپردن و از بر کردن است - ١ 

  .اين مرحلۀ اول جمع آوری قرآن است. می گفتند» جّماع قرآن«يا » حفّاظ قرآن«را از حفظ داشتند
اين مرحله اول از شخص . بودنخستين مرحلۀ جمع آوری قرآن، نگھداری و حفظ آن در سينه ھا    

  .پيامبر آغاز می گشت و سپس ھمۀ صحاب را در بر می گرفت
ولی آيات پراکنده و متفرق نوشته شده و در يک جلد نوشته و جمع . جمع به معنی نوشتن است - ٢ 

  نشده، مانند کتابی تمام فصول آن آماده شده ولی ھنوز بھم پيوسته نشده است 
، نوشتن قرآن در يک مجموعه با آيه ھا و سوره ھای مرتب منظور نظر زمانی ھم جمع آوری - ٣ 

  .است
  .  تدوين و گرد آوری قرآن بر حسب قرائت متواتر و رايجی را ھم جمع آوری می نامند - ۴ 

  .و اين چھار مرحله گرد آوری و تأليف قرآن در يک مجموعۀ معين است
به ھمين . و افزودن چيزی بر چيز ديگر را گويند البته معنای لفظی جمع و جمع آوری، گرد آوردن    

و قرآن خود به اين معنی تصريح . علت،  تمام و کمال حفظ کردن قرآن را ھم جمع کردن می نامند
  :دارد
َدهُ گردآوردن = جمع    )2/ھمزه(  الَِّذي َجَمَع َما8ً َو َعدَّ
فرعون رفت و ھمۀنيرنگ خود را گرد فَتََولي فِْرَعْوُن فََجَمَع كْيَدهُ ثمَّ أَتي ھمۀ چيز را گردآوردن = جمع

 )۶٠ /طه(آورد و باز آمد 
و آنچه در زمان »  جمع«، اقدام ابوبکر را » تأليف«در اصط,ح، جمع در زمان رسول خدا را    

  )۵.(ندمی نام» امام«و يا نسخه برداری و تکثير نسخه » نسخ«عثمان انجام شد را 
با توجه به نکات فوق و جمع آوری قرآن به معنای گرد آوردن تمامی قرآن در يک مجموعه  به نام     

  :کتاب، سه نکته را می توانيم روشن دريابيم
  .قرآن کريم خود به وضوح می گويد که کتاب است -١  
  گزارش تاريخ     - ٢ 
  .قرآنی که در دسترس است، خود به ما چه می گويد  - ٣ 
  .  قرآن کريم خود به وضوح می گويد که کتاب است -١  

قرآن کريم خود به وضوح بيانگر اين معنا است که آنچه پيامبر به رسولش گفته و پيامبر آن را به      
  مردم رسانده و در دسترس آنان قرار داده است،

  کتاب است -الف
  نام اين کتاب قرآن است -ب



  .با خداوند است و جمع آوری و خواندن آن ھم - ج 
  کتاب   -الف
بار از کتاب نام برده  شده است که برای توجه خوانندگان به بعضی از آن ھا اشاره می  ٣٠در قران     

  :شود
: مايه) و(آن ھيچ ترديدی نيست ) در حقانيت(اين کتابی که «  َذلِك اْلكتَب 8 َرْيب فِيِه ھًُدي لِّْلُمتَّقِينَ    

 ٢/ بقره» ھدايت تقواپيشگان است
ٌق لَِّما َمَعھُمْ  ِ ُمصدِّ ْن ِعنِد هللاَّ ا َجاَءھُْم ِكتٌَب مِّ و ھنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤيد آنچه نزد «  َو لَمَّ

 ٨٩/ بقره» آنان است برايشان آمد 
) و(به آنان داده ايم ) آسمانی (کسانی که کتاب «ْينَھُُم اْلِكتَب يَْتلُونَهُ َحقَّ تِ,َوتِِه أُولَئك يُْؤِمنُوَن بِِه الَِّذيَن َءاتَ 

 ١٢١/ بقره »آن را چنانکه بايد می خوانند، ايشانند که بدان ايمان دارند
ُ َعلى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بََعث فِيِھْم َرسو8ً   ْن أَنفُِسِھْم يَْتلُوا َعلَيِھْم َءايَتِِه َو يَُزكيِھْم َو يَُعلُِّمھُُم اْلِكتَب َو  لَقَْد  َمنَّ هللاَّ مِّ

پيامبری از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات ) که(به يقين، خدا بر مؤمنان منت نھاد «  اْلِحكَمةَ 
 ١۶۴/ آل عمران» دخود را بر ايشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بياموز

ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کرديم، تا ميان مردم، « لِتَْحُكَم بَيَن النَّاِس    إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيك اْلِكتَب بِاْلَحقّ 
 ١٠۵/ نساء» برطبق آن، داوری کنی

ِ َو َرسولِِه َو اْلِكتَِب الَّذِ  َل َعلي َرسولِهِ يَأَيھَا الَِّذيَن َءاَمنُوا َءاِمنُوا بِا�َّ ای کسانی که ايمان آورده ايد، «  ي نَزَّ
 ١٣۶/ نساء» به خدا و پيامبر او و کتابی که بر پيامبرش فرو فرستاد

قاً لَِّما بَيَن يََدْيِه ِمَن اْلكتَبِ    َو أَنَزْلنَا إِلَْيك اْلِكتَب بِاْلَحقّ     و ما اين کتاب را به حق به سوی تو «  ُمصدِّ
 ۴٨/ مائده» فروفرستاديم، در حالی که تصديق کننده کتاب ھای پيشين

ُق الَِّذي بَيَن يََدْيهِ  و اين خجسته کتابی است که ما آن را فروفرستاديم، «  َو ھََذا ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ ُمبَاَرٌك مُّصدِّ
 ٩٢/ انعام»  می کند کتابھائی را که پيش ازآن آمده تصديق) و(

َل اْلِكتَبَو ھَُو يَتََولي الصلِِحينَ  ُ الَِّذي نَزَّ بی ترديد سرور من آن خدائی است که کتاب را فرو «   إِنَّ َولِيِّي هللاَّ
 ١٩۶/اعراف» فرستاد و ھمو دوستدار شايستگان است

 .٢/؛ لقمان١/نسيو» اين است آيات کتاِب حکمت آموز«   تِْلك َءايَت اْلِكتَِب الْحِكيمِ 
کتابی است که آيات آن استحکام يافته، سپس از جانب « ِكتٌَب أُْحِكَمت َءايَتُهُ ثمَّ فُصلَت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخبِيرٍ 

 ١ /ھود» حکيمی آگاه به روشنی بيان شده است
 ٢/؛ نمل٢/؛ شعرا ١/يوسف» اين است آيات کتاب روشنگر«  تِْلك َءايَت اْلِكتَِب اْلُمبِينِ 

کتابی است «  كتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْيك لِتُْخِرَج النَّاس ِمَن الظلَُمِت إِلي النُّوِر بِإِْذِن َربِِّھْم إِلي ِصَرِط اْلَعِزيِز الِحميدِ 
که آن را به سوی تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريکيھا به سوی روشنائی 

 ١/ابراھيم» ناپذير ستوده بيرون آوری، به سوی راه آن شکست
ِ الَِّذي أَنَزَل َعلي َعْبِدِه اْلِكتَب َو لَْم يْجَعل لَّهُ ِعَوَجا را ) آسمانی(ستايش خدائی را که اين کتاب «  الْحْمُد �َّ

 ١/کھف» فرو فرستاد و ھيچ گونه کژی در آن ننھاد
آيا برای ايشان «  ي َعلَْيِھْمإِنَّ في َذلِك لََرْحَمةً َو ِذكَري لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ أَ َو لَْم يَْكفِِھْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْيك اْلكتَب يُْتل

 ۵١/عنکبوت» بس نيست که اين کتاب را که بر آنھا خوانده می شود بر تو فرو فرستاديم؟
بَُّروا َءايَتِِه َو لِيَتََذكََّر أُولُوا ا�َ  کتابی مبارک است که آن را به سوی ) اين(«  ْلبَبِ ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْيك ُمبََرٌك لِّيَدَّ

 ٢٩/ ص» آيات آن بينديشند، و خردمندان پند گيرند) بارۀ(تو نازل کرده ايم تا در 
ِ اْلَعِزيِز الْحِكيمِ   َ مْخلِصاً لَّ    إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيك اْلكتَب بِاْلَحقّ ) 1( تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ ينَ فَاْعبُِد هللاَّ نازل شدن «   هُ الدِّ

ما اين کتاب را به حق به سوی تو فرود * اين کتاب از جانب خدای شکست ناپذير سنجيده کار است
 ٢ و ١/زمر» عبادت کن –در حالی که اعتقاد خود را برای او خالص کننده ای  –آورديم پس خدای را 

ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ   ٢/ غافر» فروفرستادن اين کتاب از جانب خدای ارجمند داناست  «  تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ
ُ الَِّذي أَنَزَل اْلِكتَب بِالْحقّ  خدای ھمان است که کتاب و وسيلۀ سنجش را به حق فرود « َو اْلِميَزاَن     هللاَّ

 ١٧/ شوری   »آورد
   

 ٢/ ؛ دخان٢/ زخرف»  سوگند به کتاب روشنگر«  َو اْلِكتَِب اْلُمبِينِ 



ِ اْلَعِزيِز الْحِكيمِ  » فروفرستادن اين کتاب از جانب خدای ارجمند سنجيده کار است«   تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ
 ٢/؛ احقاف٢/جاثيه

يِھْم َو يَُعلُِّمھُُم اْلِكتَب وَ   نھُْم يَْتلُوا َعلَيِھْم َءايَتِِه َو يَُزكِّ يِّيَن َرسو8ً مِّ الْحْكَمةَ َو إِن كانُوا  ھَُو الَِّذي بََعث في ا�ُمِّ
بِينٍ  اوھمان است که در ميان امی ھا فرستاده ای از خودشان برانگيخت، تا آيات «   ِمن قَْبُل لَفِي ضلٍَل مُّ

قطعاً پيش از آن در ) آنان(او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بديشان بياموزد و 
 ٢/جمعه» گمراھی آشکاری بودند

در قرآن معانی مختلف دارد اما ھمۀ آياتی که در فوق آمد، د8لت بر کتاب بودن به » کتاب«بته کلمه ال   
يعنی اينکه،  بايد مجموعه ای به ھم پيوسته . ھمين معنائی که ما امروز از کتاب در سرداريم، دارد

نازل می شد پيامبر  ھر آيه ای که. و حقيقت ھم ھمين طور است. وجود داشته باشد، تا کتاب تلقی گردد
و به ھنگام رحلت پيامبر . به کاتبين وحی می فرمود که اين آيه را در ف,ن جا و ف,ن سوره قرار دھند

افزون بر اينھا آيات فراوانی ھم وجود دارد  که خداوند نام  .  اين مجموعه در خانه پيامبر وجود داشت
  . بار قرآن در اين کتاب آمده است ۵٨جمعاً  . اين کتاب را ھم  قرآن نام گذاری کرده است

  نام کتاب در قرآن، قران است -ب
آيات فراوانی در قرآن وجود دارد که اما . لفظ  قرآن، در آيات الھی به معنانی مختلفی بکار رفته است

بار قرآناً و  ١٢بار کلمه قرآن  و  ۵٨در قرآن . خداوند، نام کتاب خود را در قرآن، قرآن ناميده است
بخشی از آيه .  نهُ   آمده است که آيات زيادی از اينھا اشاره مستقيم به نام کتاب که قرآن است، داردقرآ

  :  ھا به قرار زير است
ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختِلَفاً كثِيراً  قران نمی ) معانی(آيا در « أَ فَ, يَتََدبَُّروَن اْلقُْرَءاَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعنِد َغيِر هللاَّ

 ٨٢/نساء» يشيد؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اخت,ف بسياری می يافتيداند
و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا «   َو إَِذا قُِرَئ اْلقُْرَءاُن فَاستَِمُعوا لَهُ َو أَنِصتُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

 ٢٠۴/اعراف» داريد و خاموش مانيد اميد که بر شما رحمت آيد
ِ َو لَِكن تَصِديَق الَِّذي بَيَن يََدْيِه َو تَْفِصيَل اْلِكتَِب 8َو  َرْيب فِيِه ِمن  َما كاَن ھََذا اْلقُْرَءاُن أَن يُْفتَري ِمن ُدوِن هللاَّ

ب اْلَعلَِمينَ  بلکه تصديق . به دروغ ساخته شده باشد) و(و چنان نيست که اين قرآن از جانب غير خدا «   رَّ
 ٣٧/ يونس» يش از آن می باشد و توضيحی از آن کتاب است، که در آن ترديدی نيستآنچه پ) کنندۀ(

و ھيچ آيه ای از قرآن نخوانی و «  َو َما تَْتلُوا ِمْنهُ ِمن قُْرَءاٍن َو 8 تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إ8ِ كنَّا َعلَْيكْم شھُوداً 
 ۶١/ يونس» ھيچ کاری نکنيد مگر اينکه ما بر شما گواه باشيم

 2/يوسف» و ما قرآن را عربی نازل کرديم، باشد که بينديشند«  إِنَّا أَنَزْلنَهُ قُْرَءناً َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 
بِينٍ   ١/ ؛ النمل١حجر» اين است آيتھای کتاب و قرآن روشنگر«   تِْلك َءايَت اْلكتَِب َو قُْرَءاٍن مُّ

َن الْ  و قرآن ) سوره فاتحه (= و به راستی به تو سبع المثانی «  َمثَاني َو اْلقُْرَءاَن اْلَعِظيمَ َو لَقَْد َءاتَْينَك سْبعاً مِّ
 ٨٧/حجر»بزرگ را عطا کرديم

» و حقاً تو قرآن را از سوی حکيمی دانا دريافت می داری«   َو إِنَّك لَتُلَقَّي اْلقُْرَءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعلِيمٍ 
 ۶/ النمل

ھمانا « قُْرَءاَن يْھِدي لِلَّتي ِھي أَْقَوُم َو يُبَشُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصلَِحِت أَنَّ لھَْم أَْجراً َكبِيراً إِنَّ ھََذا الْ 
» اين قرآن ھدايت می کند، بدانچه آن پايدار تر است و  مؤمنانی که کار شايسته می کنند مژده می دھد 

 ٩/  اسری
ْفنَا ف را گونه ) حقايق(و به راستی ما در قرآن «  ي ھََذا اْلقُْرَءاِن لِيَذَّكَُّروا َو َما يَِزيُدھُْم إ8ِ نُفُوراً َو لَقَْد صرَّ

 ۴١/ اسرای» گون بيان کرديم، تا پند گيريد 
ْفنَا لِلنَّاِس في ھََذا اْلقُْرَءاِن ِمن كلّ  ھر گونه مثلی،  و به استی در اين قرآن برای مردم از«  َمثٍَل    َو لَقَْد صرَّ

  ؛ ١٨/؛ کھف٨٩/ اسری» گوناگون آورديم
 ٢/ طه» قرآن را بر تو نازل نکرديم تا به رنج افتی«  َما أَنَزْلنَا َعلَْيك اْلقُْرَءاَن لِتَشقَي

َل َعلَْيِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحَدةًكَذلِك لِنُثَبِّت بِِه فُؤَ   و کسانی که « اَدكَو َرتَّْلنَهُ تَْرتِيل َو قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْو 8 نُزِّ
تا ) ما آن را به تدريج نازل کرديم(چرا قرآن يکجا بر او نازل نشده است؟، اينگونه : کافر شدند، گفتند

 32/فرقان» خوانديم ) بر تو(قلبت را به وسيلۀ آن استوار گردانيم و آن را به آرامی 
 ٢/ يس» سوگند به قرآن حکمت آموز«  َو اْلقُْرَءاِن الْحکيمِ 



ْكرِ   ١/ص» ص سوگند به قرآن پراندرز«ص َو اْلقُْرَءاِن ِذي الذِّ
ًّ َغيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَّھُْم ) ٢٧( َمثٍَل لََّعلَّھُْم يَتََذكَُّرونَ    َو لَقَْد ضَرْبنَا لِلنَّاِس في ھََذا اْلقُْرَءاِن ِمن كلّ  قُْرَءاناً َعَربِيا

قرآنی عربی بی ھيچ . در اين قرآن از ھرگونه مثلی برای مردم آورديم، باشد که آنان پند گيرند«  نَ يَتَّقُو
 ٢٨و٢٧/ زمر» کژی، باشد که آنان راه تقوی پويند

َن اْلقَْريَتَيِن َعِظيمٍ  َل ھََذا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل مِّ ی بزرگ چرا اين قرآن بر مرد: و گفتند«    َو قَالُوا لَْو 8 نُزِّ
 ٣١/  زخرف» دو شھر فرود نيامده است؟) آن(از 

َن اْلقَْريَتَيِن َعِظيمٍ  َل ھََذا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل مِّ ) مگر( آيا به آيات قرآن نمی انديشند؟ يا «   َو قَالُوا لَْو 8 نُزِّ
 ٢۴/ محمد» بر دلھايشان قفلھائی نھاده شده است؟

 ١/ ق» ق سوگند به قرآن باشکوه«  ق َو اْلقُْرَءاِن اْلَمِجيدِ 
دَِّكرٍ  ْكِر فَھَْل ِمن مُّ و قطعاً قرآن را برای پند آموزی آسان کرديم، پس آيا گيرنده «  َو لَقَْد يَسْرنَا اْلقُْرَءاَن لِلذِّ

 ۴٠و ٣٢و ٢٢و ١٧/ قمر»ای ھست؟
 ٢/ الرحمن» قرآن را ياد داد«  َعلََّم اْلقُْرَءانَ 

ِ  لَْو أَنَزْلنَا ھََذا الْ  ْن َخشيَِة هللاَّ تَصدِّعاً مِّ اگر اين قرآن را بر کوھی «قُْرَءاَن َعلي َجبٍَل لََّرأَْيتَهُ َخِشعاً مُّ
 ٢١/ حشر» از ھم پاشيده می ديدی) و(از بيم خدا فروتن ) کوه(فروفرستاده بوديم يقيناً آن 

ْلنَهُ تَنِزي,ً َو قُْرَءاناً فََرْقنَهُ لِتَْقَرأَهُ َعلي النَّاِس َعلي ُمْكٍث َو  ) بر تو(بخش بخش ) با عظمت را(و قرآنی « نَزَّ
 ١٠۶/ اسرس» نازل کرديم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی، و آن را به تدريج نازل کرديم 

 ۴/ مزمل» بيفزای وقرآن را شمرده شمرده بخوان ) نصف(يا بر آن «  أَْو ِزْد َعلَْيِه َو َرتِِّل اْلقُْرَءاَن تَْرتِيل
ْلنَا َعلَْيك اْلقُْرَءاَن تَنِزي,ً   23/انسان» در حقيقت ما قرآن بر تو به تدريج فرو فرستاديم«  إِنَّا نْحُن نَزَّ

کتابی است که آيات آن به روشنی بيان شده، قرآنی است «  ِكتٌَب فُصلَت َءايَتُهُ قُْرَءاناً َعَربِيًّا لِّقَْوٍم يَْعلَُمونَ 
 ٣/ فصلت» ی که می دانندبه زبان عربی برای مردم

با وجود آيه ھای فوق جای شک و شبھه ای نمی ماند که خداوند، کتاب خود را قرآن ناميده است و     
  .جای شکی ھم باقی نگذاشته است و تا به امروز، احدی در اين باره شک نکرده است

  .جمع آوری و خواندن آن ھم با خداوند است - ج 
کردن و جمع آوری قرآن خيلی حريص بود  و از اين بابت خود را به  پيامبر در خواندن، حفظ    

که آيه ھای . زحمت می انداخت و نگران بود که مبادا چيز زايدی بر آن افزوده و يا از آن کاسته شود
  .زير مايه خاطر جمعی پيامبر شد

ك بِِه لِسانَك لِتَْعَجَل بِهِ  در (زبانت را «  فَإَِذا قََرْأنَهُ فَاتَّبِْع قُْرَءانَهُ ) ١٧( قُْرَءانَهُ  إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ وَ ) ١۶(  8 تَحرِّ
در حقيقت گرد . شتابزدگی به خرج دھی) قرآن(زود به حرکت درنياور تا در خواندن ) ھنگام وحی

 ١٨و ١٧و١۶/قيامت» آوردن و خواندن آن برعھدۀ ماست
به او آرامش خاطر بخشيد و مطمئن شد که قرآن از  با نزول آيات فوق به نگرانی پيامبر خاتمه داد و    

و با تأکيد خداوند بر اينکه قرآن ھمچنان محفوظ و دست . دستبرد حوادث مصون و محفوظ خواھد ماند
  نخورده باقی خواھد ماند

ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحفِظونَ  ْلنَا الذِّ و قطعاً نگھبان آن خواھيم . ايمما اين قرآن را به تدريج نازل کرده «   إِنَّا نْحُن نَزَّ
با نازل شدن آيه ھای فوق، پيامبر از نگرانی بابت آنچه بعد رحلت او بر قرآن رود، بدر  ٩/حجر»بود
  .آمد

   
  گزارش تاريخ -٢ 

  :گزارش تاريخ در دو قسمت  زير مورد بررسی قرار می گيرد
  يشانگزارش تاريخ در مورد جمع قرآن در زمان رسول خدا و بدست ا -الف

  در دوران ديگر يا بعد از رحلت پيامبر -ب
  :گزارش تاريخ در مورد جمع قرآن در زمان رسول خدا و بدست ايشان -الف
افزون بر خود قرآن،  تاريخ ھم به روشنی گواھی می دھد که قرآن اولين بار به دستور پيامبر در     

آن جدا جدا آماده شده و پھلوی ھم  صحيفه ھای مختلف و در کنار ھم، مانند کتابی که فصول مختلف



. قرار گرفته است و شايد ھم با ليفی و يا چيزی شبيه نخ مانندی به ھم وصل شده باشد، جمع شده است
  . بديھی است کتابی مانند کتابھای امروزی، نوشته بر روی کاغذ، صحافی و جلد  شده، نبوده است

ودند و تعداد کسانی که نوشتن می دانستند در مکه و بطوريکه تاريخ گزارش می کند، مردم بی سواد ب   
البته در مدينه با . نفر بودند که خواندن و نوشتن می دانستند ١٧قبل از حجرت پيامبر از مکه به مدينه  

  .ترتيبی که پيامبر اتخاذ کرد، تعداد زياد تری از مردم خواندن و نوشتن را تعليم ديدند
گروندگان به اس,م با . ی قرآن، برحفظ کردن قرآن نيز تأکيد داشتپيامبر برای حفظ قرآن و نگھدار

اشتايق کامل و باور نکردنی به حفظ قرآن در سينه ھا ھمت گماشتند و چون پيامبر ازھمان روز اول 
نزول قرآن برحفظ قرآن تأکيد می کرد، کسانی که بخشی و يا ھمۀ قرآن را از حفظ داشتند،  از يک  

اين .  آنان نزد اجتماع معزز و محترم بودند. تماعی ويژه برخوردار می شدندشخصيت و موقعيت اج
وضعيت ويژه در مورد قران و حفظ آن ادامه پيدا کرد و منتقل شدن قرآن سينه به سينه و در طول 
تاريخ به يک سنت معتبر و جاری و 8يتغير تبديل شد که از نسلی به نسل ديگر با تعليم منتقل گشت و 

اما پيامبر در . ز چنين است و می بينيم که حافظين قرآن در زمان از حد و اندازه بيرون ھستندھنوز ني
به . ھمان حال که بر حفظ قرآن در سينه ھا تکيه داشت، از مکتوب کردن آن نيز کمتر غفلتی نمی کرد

ھم خود نوشته  .مجرد نازل شدن چند آيه و يا سوره فوراً به کاتبان وحی دستور نوشتن آنھا را می داد
ھای قرآن را برای خود حفظ و نگھداری می کرد و ھم کاتبين وحی و ديگرانی که نوشتن می دانستند و 

حقيقت اين است که  در عربستان آن . يا ياد گرفته بودند، برای شخص خود ھم مصحفی می نوشتند
و به اندازه کافی در دسترس  زمان  با وجودی که کاغذ کا8ئی شناخته شده بود ولی چنان نبود که ھميشه

به اين علت در دوران پيامبر، نويسندگان وحی آيات قرآن را بر . کاغذ کا8ی طرفه و کمياب بود. باشد
روی ھر چه که می توانستند، می نوشتند، صفحه ھای نازک سنگ، استخوان صيقلی داده شده، لوح 

قرآن خود از قلم، . غذ، و نظير اينھاچوبی و يا استخوانی، برگھای پھن، پوست و چرم، حرير، کا
بنا بر قرآن، اگر بر کاغذ نوشته نازل می شد، آيه ) ۶.( ياد می کند. مداد،حرير، پوست وچرم، کاغذ و

ْلنَا َعلَْيك ِكتَباً في قِْرطاٍس فَلََمسوهُ بِأَْيِديِھْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن ھََذا إ8ِ ِسْحٌر :  ھست بِيٌن َو لَْو نَزَّ و اگر « مُّ
مکتوبی، نوشته شده بر کاغذ بر تو نازل می کرديم، و آنان آن را با دستھای خود لمس می کردند، قطعاً 

نشوٍر    في َرقّ   ٧/ انعام »سحر آشکار نيست)چيزی جز(کافران می گفتند اين   »در پوستی گسترده« مَّ
ھَاِن   ؛٢٣/حج »و لباسشان از حرير است«َو لِبَاسھُْم فِيھَا َحِريٌر  ؛٣/ طور ن ؛ »مثل چرم رنگی « كالدِّ

  ؛ ١/ قلم» سوگند به قلم و آنچه می نويسند« َو اْلقَلَِم َو َما يَسطُرونَ 
ه علی بن ابيطالب فراھم ساخت بود، به انداز قرآنی کهپس از وفات پيامبر خدا، به گزارش تاريخ،     

اين قرآن است که آن را « ھذا القرآن قد جمعته : ای سنگين بود، که آن را  بر شتری نھاد و آورد و گفت
  ) ٧(» جمع کرده ام

 .  
  :   پيامبر در حجة الوداع ضمن خطبه ای گفت

  
ای مردم، گفتار مرا دريابيد و سخن مرا بشنويد که من اب,غ کردم و در ميان شما چيزی واگذاشتم «   

   )٨(».اگر بدان چنگ زنيد ھر گز گمراه نشويد کتاب خدا و سنت پيامبر خداکه 
« :در بسياری از روايات و احاديث و  تواريخ از جمله تاريخ يعقوبی فراز آخر چنين آورده شده است

: بدرستی که من در ميان شما چيزی بجای گذاشتم که اگر بدان چنگ زنيد ھرگز گمراه نخواھيد شد
  ) ٩(».گفت خدايا گواه باش. آری : ترت من، خاندان من؛ ھان من رسانيدم؟ گفتندکتاب خدا و ع

  
الثقل ا8کبر کتاب : گرچه در بسياری از منابع و جاھای ديگر آمده است ثقلين را پيش شما می گذارم     
   )١٠.(ديگر عترت من...ثقل اکبر قرآن است : و عترتی اھل بيتی...هللا
     
می گذاريم که آن دو چيز که پيامبر فرمودند، اگر مسلمانان بدان چنگ زنند ھرگز  فرض را بر اين    

گفته او معلوم می کند که قرآن را خود پيامبر جمع . کتاب خدا و سنت پيامبر خدا است: گمراه نشوند
دان اگر ب: آوری کرده و قرآن نزد مردم موجود بوده و مردم به آن دسترسی داشته اند که پيامبر فرموده



گرچه در . در باره اين گفته پيامبر،  شيعه و سنی اخت,ف ندارند. چنگ زنند ھرگز گمراه نشوند
و ...الثقل ا8کبر کتاب هللا: بسياری از منابع و جاھای ديگر آمده است ثقلين را پيش شما می گذارم

قرآن نزد شيعه و ولی ثقل اکبر يعنی  )١١.(ديگر عترت من...ثقل اکبر قرآن است : عترتی اھل بيتی
  .سنی متواتر است و ھيچ کسی تا به حال در آن تشکيک نکرده است

کتاب را در ميان «: ع,وه بر اين، اگر کتاب نوشته شده موجود نبود، چگونه رسول خدا می گفت    
و اگر قرآن در بين مردم آن زمان موجود و در . پس حتماً کتاب وجود داشته است. »شما می گذارم

  ھمگان نبود، چگونه پيامبر به آن مردم می گفت اگر به آن چنگ زنيد ھرگزگمراه نخواھيد شد؟  دسترس 
  

: در صحيح بخاری، صحيح مسلم، مسند ابن حنبل، طبری و ابن اثير، از ابن عباس نقل شده است    
ُعَمر وقتی در آخرين لحظات ُعمر پيامبر خواست چيزی بنويسد که امت اخت,ف نکنند، نگذاشتند و 

اگر کتاب قرآن آن روز نزد مردم شناخته شده )  ١٢(» .شما قرآن داريد و قرآن ما را بس است« :گفت
  »  ؟.قرآن ما را بس است« : و موجود نبود، چگونه عمر می گفت

يعنی اينکه قرآن  . است» فاتحة الکتاب «نام سورۀ حمد : شاھد ديگر بر اين که کتاب وجود داشته است
  .بی بوده است و فاتحه ای داشته وآن سوره حمد استبه صورت کتا

سال  ٢٣وحی و رسالت، تاريخ زحمات  : پيامبری که ھر چه دارد از قرآن و در قرآن نھفته است    
دوران پيامبری، چگونگی گسترش اس,م و قرآن، دست آوردھا، تعليم و آموزش قرآن، گرويدگان به 

قان، به سرانجام رساندن رسالت خود به بھترين وجه، ،چگونگی قرآن و اس,م، مسلمانان واقعی و مناف
تبديل فرھنگ جاھلی عرب و جاھليت اولی، به فرھنگ انسان ساز و متحول، ھمه و ھمه در قرآن جمع 

پيامبر به غير از قران چه چيز  ديگری دارد؟ آيا می شود تصور کرد، که پيامبر در دوران . شده است
  .کتابی که ھم چيز اوست، ھمت نگماشته باشد؟ چنين تصوری باطل است حياتش به جمع آوری چنين

نه تنھا قرآن در دوران پيامبر و به فرمان و دستور پيامبر برای خودش جمع آور شد بلکه بعضی از    
اصحاب که توانائی نوشتن و خواندن را داشتند، مصحفی برای شخص خود، ھم برای قرائت و استفاده 

ه به آنھا مراجعه می کردند، تھيه کردند که اين خود برای صاحبانش افتخار بزرگی خود و ديگرانی ک
  ) ١٣.(در مورد اين مصاحف کتابھای مستقلی نوشته شده است. در آن دوران محسوب می شد

  
  گزارش تاريخ بعد از رحلت حضرت رسول در دوران ديگر  -ب
    
  :تاريخ گزارش می کند که قرآن سه بار جمع آوری شده است 
  ،  که شرح آن گذشت)ص(در حضور پيغمبر اکرم : اول  

  جمع به فرمان ابوبکر، بعد از اتمام جنگ يمامه: دوم
  )١۴(جمع عثمان  : سوم

  
  در حضور ابوبکر، بعد از اتمام جنگ يمامه: دوم

  
پس . جمع آوری کرده و تاريخ  آنھا را  با نام آورده است در دوران پيامبر عده ای بودند که قران را

: در رأس آنھا امام علی قرار داشت که فرمود) ١۵( .از رحلت پيامبر ھم عده ای به اين کار پرداختند
من سوگند ياد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه بيرون روم " 

) "١۶(  
  .و تعداد آن ھا اخت,ف است ولی در اصل آن اخت,فی نيست مورد اسامی البته در

ب,فاصله بعد از رحلت پيامبر، جنگ يمامه اتفاق . اما نخستين جامع قرآن رسمی دولتی ابوبکر است   
و يا به  ۴۵٠يا  ٧٠٠تن گفته اند که در ميان آنھا  ١٧٠٠افتاد که در آن جنگ کشته ھای مسلمانان را 

در تاريخ در مورد کشته شدگان حافظان قرآن ) ١٧.(تن از  حافظان قرآن بوده اند ٧٠شماره کمترين 
اما يک امر مسلم است که عده ای . در جنگ يمامه ھم بحثھای زيادی در کم و زياد بودن، آنھا شده است

در  اين جنگ بر عمر سخت آمد و بعد از اتمام جنگ.  از حافظان قرآن در اين جنگ کشته شده اند



تاريخ آمده که عمر ترسيد که جنگھای ديگری اتفاق بيفتد و حافظان باقی مانده قرآن کشته شوند و خدای 
او به ابوبکر پيشنھاد .  ناکرده بر سر آيه ھا و کلمه ھا و قرآن محفوظ و قرآن مکتوب، اخت,ف پديد آيد

. دث مصون و محفوظ باقی بماندکرد که قرآن را جمع آوری و قرآنی رسمی تھيه کند تا از دستبرد حوا
در اين باره، در تاريخ، .  با مشورتھائی که صورت گرفت،  ابوبکر تصميم به جمع آوری قرآن کرد

يکجا عمر پيشنھاد دھنده . در باره پيشنھاد دھنده ھم اخت,ف است. مطلب دقيق کمتر به چشم می خورد
آنچه مسلم است اينکه پيشنھاد  ) ١٨(.می کند است،  در جای ديگر زيد و جائی ھم خود ابوبکر پيشنھاد

دھنده، ھر کس بوده باشد، ابوبکر زيد را مأمور ساخت که با کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و 
کاتبان وحی قرآن، که در آن دوران  از ھر جھت مراقب بودند که قرآن از ھر کم و زيادی مصون 

مسلم است که در زمان رسول . وجھی انجام پذيرفت اين کار به بھترين. بماند، قرآنی رسمی تھيه کند
حارث محاسبی  .پس جمع آوری قرآن کار تازه ای نبود. خدا قرآن بارھا مقابله و حفظ و نوشته شده بود

به نوشتن آن ) ص(پيغمبر اکرم: نوشتن قرآن کار جديدی نيست زيرا که« : گفته فھم السنندر کتاب 
اوراق : َکتِف ھا وُعُسب ھا پراکنده بود و اين کار مثل اين است کهامر می فرمود، ولی در رقعه ھا و 

يافت می شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود، کسی آمد و ) ص(پراکنده ای در  خانه رسول خدا 
  ) ١٩(» . آن ھا را جمع کرد و با ريسمانی بھم بست تا چيزی از آنھا گم نشود

« ليفه  برای اولين بار بود که قرآن بين دوجلد قرار می گرفت يعنیاما تھيه قرآن رسمی دولتی برای خ  
البته ممکن است که به صورت قسمت به قسمت نظير کتابھا که اول فصول مختلف آن . شد» بين الدفتين

چه يا سی جزء که بوسيله ای بھم جدا جدا کنار ھم قرار می گيرد بوده باشد مث,ً نظير قرآن سی پار
مى توان حدس زد كه مجموعه ابوبكر به ھر صورت «. ين دو جلد قرار گرفته باشدوصل شده و در ب

قرآن )  ٢٠(» اى نھاده اند كه محفوظ باشد)جعبه(كه بوده و يا به صورت بسته اى بوده كه بعد در َرْبعه 
در جعبه ای نھادند  و کسی را مامور حفظ ونگھبانی آن « جمع آور شده را، چنانکه در با8 آمد، 

پس از عمر ھم طبق . اين نسخه را طبق وصيت ابوبکر در اختيار عمر نھادند« و )  ٢١(»ردندک
  )٢٢(» .قرار دادند) ص(ھمسر گرامی رسول هللا  –وصيت او آن را در اختيار  دخترش حفصه 

و اينکه امروز ھم ما مشاھده می کنيم که . نسخه ذکر شده، برای مراجعه شخص خليفه بوده است   
قرآن سی پاره و يا  جزء را که مخصوص ختمھا است و در جعبه ای قرار می  دھند، به احتمال قوی 

  .  سنتی است که از آن دوران به يادگار مانده است
اھتمام را داشتند، شکی نيست و در اينکه عده زيادی از صحابه در اينکه ھمه در حفظ قرآن نھايت     

بنابر اين فرد اول . برای خود مصحفی داشتند که نزد عموم معروف و مشھور بود، نيز، شکی نيست
فرد اول دستگاه خ,فت و حکومت، « .نظام جديد نيز بی نياز از داشتن مصحف مخصوص به خود نبود

شھرت مصاحف ديگر بر سر زبانھا بود و خليفه نمی توانست کم  . ته باشدنبايد چيزی از ديگران کم داش
بدين ترتيب ھم خليفه چون برگزيدگان . اين بود که از ھمان توجه به قرآن بھره جستند. از آنھا باشد

. داشت و ھم ک,م خدا و قانون اساسی جامعۀ اس,می تدوين گشت» بين الدفتين«ديگر صحابه، مصحفی 
، ھر انگيزه و سببی که بوده، نتيجه اش در نھايت دقّت و اوج عظمت عايد جامعۀ به ھر صورت

  )  ٢٣(» .اس,می گشت
باوجود اين، نظر او در مورد . من فکر می کنم در اين مورد حق به جانب آقای دکتر راميار باشد    

  " در ھر حال قرآن رسمی جمع آوری شده،.  فوق، در خور تحقيق مستقِل جدی تری است
ھنگامی که در زمان ابی بکر جمع آوری شد، پيش ام المؤمنين حفصه گذاشته شد، و تنھا نسخه آن در " 

  ) ٢۴."(طول خ,فت ابی بکر و خ,فت عمر پيش وی باقی ماند
ھجری مصحفی رسمی ديگری از  ٣٠مصحفی که ابوبکر تھيه کرد نزد خود او ماند و تا حدود سال 

  ) ٢۵(.رضه نشدطرف حکومت به مردم مدينه ع
  

  دقت در صحت نوشتن و حتی  قرآئت
ھم در زمان رسول خدا و ھم در زمان صحابه  و ھم در زمان نسلھای بعد از او، ھمگان کام, دقت    

  :به طور مثال. و مراقبت و باريک بينی داشتند که اخت,فی در نوشتن و قرائت قرآن پيش نيايد



ابوعبيده در فضائل خود نقل می کند که عمربن خطاب آيۀ . پيش آمد) واو(اخت,فی در قرائت يک " 
  :سوره توبه را چنين می خواند ١٠٠

لُوَن ِمَن اْلُمھَِجِريَن، َو ا�َنصاُر الَِّذيَن اتَّبَُعوھُم بِإِْحسنٍ «   َو السبِقُوَن ا�َوَّ
  .»پيش روان نخستين از مھاجر، و انصاری که به نيکی از ايشان پيروی کرده اند

يعنی .(درست است» والَِّذيَن اتَّبَُعوھُم بِإِْحسنٍ   «: او اعتراض کرد و گفت. زيدبن ثابت حضور داشت    
پس قبل از ). پيش روان نخستين از مھاجر و انصار، و آن ھا که به نيکی از ايشان پيروی کرده اند

می . يد را قبول نمی کندعمر اين نظر ز. می خواھد و انصار به رفع خوانده نمی شود)  واو(الذين، 
» أقرء«چه پيغمبر به صحابه فرموده بود که او . فرستد و اُبّی بن کعب را می خوانند که او داوری کند

بحث به طوری گرم می شود که ھر کدام با دست به . او نيز از نظر زيد طرفداری می کند. شماست
به خدا سوگند که : بن کعب می گويد سرانجام اُبیّ . دماغ ديگری اشاره می کند و حرفش را می زند

بلی و از قرائت اُبّی : عمر گفت. پيغمبر اين طور به من آموخت و تو در آن وقت گندم می فروختی
  )٢۶. "(پيروی می کنند

اگر اين محاجه مربوط به . البته کام,ً مشخص نيست که محاجه فوق در چه تاريخی اتفاق افتاده است    
. قرآن رسمی در زمان ابوبکر در حال آماده شدن بود، چندان جای اشکال نيست زمانی باشد که اولين

اما اگر مربوط به بعد از آن تاريخ باشد، جای اين پرسش است که باوجود متن نوشته قرآن و وجود آن 
نزد عمر، به متن مراجعه نمی کنند؟  در اين صورت، اين روايت از محاجه عمر با زيد و ابی بن 

ل بنظر نمی رسد مگر اينکه بگوئيم، باوجود متن مکتوب، عمر خواسته است تصديق حافظ کعب، معقو
  . قرآن را نيز بدست آورد

اولين کسی که قرآن را جمع کرد ابوبکر بود و زيد آن را نوشت، مردم به « : سيوطی در ا8تقان آورده 
وشت، و آخر سورۀ برائت يافت نزد زيدبن ثابت می آمدند و او جز شھادت دو نفر عادل آيه ای نمی ن
شھادت او را معادل شھادت ) ص(نشد مگر نزد خزيمة بن ثابت،  پس گفت آن را بنويسيد که رسول خدا

نزد عمر آوردند، آن را ننوشت چون ] از[را ) سنگسار کردن(= دو نفر قرار داده است، ولی آيۀ رجم
ه ای نازل شده  و  به غير ازعمر احدی از آيا می شود چنين حکم و آي) ٢٧(».آورنده فقط يک نفر بود

  آن مطلع  نشده باشد؟
به نظر نويسنده، دکتر راميار صاحب کتاب تاريخ قرآن در رابطه با رجم و دقت در گردآوران قرآن     

با « : وی در مورد داستان آيه رجم و عمربن خطاب می نويسد. دچار خطا و اشتياه فاحشی شده است
آن نيز جاری اينکه خود می دانستند که رجم از فرائض است و رسول خدا آن را اجراء کرده و پس از 

شد، و عمر خود رکن اساسی اين جمع بود، ولی چون شھادت يکنفر به تنھائی قابل قبول نبود، آنچه را 
عمر از منی حتی بعد ھا ھنگام خ,فت، وقتی  ) ٢٨.(عمر به نام آيۀ رجم عرضه کرد، از او نپذيرفتند

روايت ) ٢٩.(سخن گفت به مدينه وارد شد، خطبه ای برای مردم خواند و در آن، در بارۀ رجم
اگر از اين اتھام نمی ترسيدم که چيزی در قرآن افزوده ام، آيۀ رجم را در « : مشھوری است که گفت

و شکی نيست که تصور شود در ) ٣١(اين حکم در کتاب مقدس نيز بوده ) ٣٠. (».قرآن می افزودم
م قديم الھی تا به فرمان قرآن احکا) ٩٠: ٦(  زمان رسول خدا ھم اجراء شده، چرا که در قرآن مجيد 

ما در احکام : " اما از خود عمر نقل شده است که می گفت. نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است
خدا فرمان رجم را می خوانديم و از پيغمبر خدا می خواستيم که اگر ممکن است، اين حکم در قرآن 

  )٣٢." ( جای بگيرد، اما او نخواست
  :توضيح

  : زيرا. نقل قولھائی که از عمر آورده شده، مغشوش استتمام اين 
آيا می شود چنين حکم و آيه ای نازل شده و از فرائض بوده و پيغمبر ھم آن را اجراء کرده ولی به  -١ 

غير ازعمر احدی از آن مطلع نشده باشد؟ اينکه از عمر آيه رجم پذيرفته نشد که در قرآن آورده شود، 
  .بر اين که چنين آيه ای وجود نداشته است خود بھترين دليل است

اگر از اين اتھام نمی ترسيدم که چيزی در قرآن افزوده ام، آيۀ « نقل قول عمر در دوران خ,فت  - ٢ 
خود داد می زند که چنين آيه ای وجود نداشته و حتی خود عمر ھم  . ».رجم را در قرآن می افزودم

شته  به ھمين علت ترسيده که اگر بخواھد پافشاری کند که مطمئن نبوده است که چنين چيزی وجود دا



اگر او علم داشت و يقين می داشت که آن عبارت آيۀ  .آن را در قرآن وارد کند، مورد اتھام قرار بگيرد
است و به احتمال قريب به يقين می شود  قرآن است، از چه چيز می ترسيد؟ پس او قطع و يقين نداشته

ل را ساخته و به عمر نسبت داده اند تا  فکر نادرست خود را به نام عمر به کرسی گفت، معاندين اين قو
  .حقانيت بنشانند

ما در احکام خدا فرمان رجم را می خوانديم و از پيغمبر  «اين نقل قول ھم که از عمر نقل شده که  - ٣ 
. مغشوش است ».نخواستا او خدا می خواستيم که اگر ممکن است، اين حکم در قرآن جای بگيرد، ام

اگر در احکام  فرمان رجم را می خواند يعنی اينکه در قرآن وجود داشته وپيامبر خدا آن را برای ھمۀ 
اگر ممکن است، اين  ديگر چه نيازی بوده است از آن حضرت بخواھند . مسلمانان بيان کرده بوده است

پيامبر نخواسته خود دليل است که چنين آيه  اينکه. ولی پيامبر نخواسته است. دھد حکم را در قرآن جای
اگر چنين آيه ای می بود، پيامبری که بنا بر قرآن، مأمور بود، ھرآنچه را بر او وحی . ای نبوده است

می شود، بی کم و کاست، اب,غ کند، چگونه می توانست و چرا بايد در قرآن جای نمی داد؟ م,حظه 
يکجا عمر آيه را فرستاده که در قرآن آورده شود ولی چون  :می شود که ھر سه نقل قول مغشوش است

جای ديگر عمر از ترس متھم شدن به افزودن آيه ای . تنھا روای او بوده ، از او پذيرفته نشده است
و  جای سوم، از پيغمبر خدا می خواھد که آن را در قرآن بياورد . قرآن، آن را در قرآن نياورده است

بعيد می دانم که اين چنين اغتشاش فکر و رفتاری در فردی معمولی وجود  .ولی پيغمبر نمی آورد
  ؟!داشته باشد چه رسد به عمر

چراکه اس,م بنا بر آن . اما امضای احکام موجود در کتب پيامبران پيشين، نيز، دليلی بجا نيست – ۴
از آن رعايت نمی  از اين رو، مجازاتھا را تابع اصولی گرداند که پيش. داشت که دين حقوق بگردد

  .شدند و ھنوز نيز اغلب آن اصول رعايت نمی شوند
دکتر راميارع,وه بر اين چند نقل قولی که از عمر آورده، با نکاتی  که خود بدان افزوده دچار اشتباه   

  :فاحشی شده است وی آورده
ثابت شده است؟ البته  بودن حکم زنا در کتاب مقدس کجا  او8ً » اين حکم در کتاب مقدس نيز بوده«     

می شود گفت، در کتاب مقدس تحريف شده آمده است ولی چگونه می شود به ضرس قاطع گفت که در 
ثانياً بر فرض که در کتاب مقدس بوده باشد، چرا بايد قرآن آن را امضاء  اصل کتاب مقدس بوده است؟

پس اگر . دس موجود آنھا را نمی يابيماگر در کتابھای مق. در قران، حقوق انسان آمده اند  کند؟ ثالثاً،
باوجود بودن حکم رجم در کتاب مقدس، پيامبر رجم را در قرآن نياورده است، دليلی محکمی بر نقض 

اين امر که اين . رجم در قرآن به اسم کتاب مقدس و يا در خود قرآن نيامده است رابعاً،. و نسخ آن است
   قرآن و اس,م دارد؟حکم در سفر 8ويان آمده است چه ربطی به 

 :شگفت تر اين که وی می نويسد    
چه معنی می  دھد؟ تصور » و شکی نيست که تصور شود در زمان رسول خدا ھم اجراء شده، «  - ۵ 

چرا که « :شود يعنی چه، مگر با تصور می شود، اجرای حکمی را ثابت کرد؟ افزون بر اين می نويسد
. »الھی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است احکام قديم ) ٩٠ :۶(در قرآن مجيد 

أُولَئك الَِّذيَن َھَدي « :آيۀ اينست. آيه ای را که مستند گفتۀ خود کرده است، ھيچ ربطی به ادعای او ندارد
ُ فَبُِھَداُھُم اْقتَِدْه قُل d أَسئَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراًإِْن ُھَو إdِ ِذْكَري لِ    » ْلَعلَِمينَ هللاَّ

بگو کم . تو نيز به راه آنھا رو. بودند که خداند آنھا را ھدايت کرد کسانی) پيامبران(آنھا «). ٩٠/۶( 
  »جز اين نمی خواھم جھانيان به ياد خدا باشند. مزد نمی خواھم) بخاطر پيامبری(تز شما 

کمتر ربطی به اعتبار احکام . اين آيه به پيامبر می خواھد به راه پيامبران پيشين در پيامبری برود 
احکام قديم الھی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و  «:  اونبايد بگويد. موجود در کتاب مقدس ندارد

  » .مجاز شناخته شده است 
با اينکه خود می دانستند که رجم «: می نويسد به کدام دليل و مدرک قطعی، او به ضرس قاطع -۶  

اينکه بعد از ) ٣٣(» جزء فرائض است و رسول خدا آنرا اجرا کرده و پس از آن نيز جاری شده است
  پيامبر اجراء شده است چه ربطی به پيامبر دارد؟

ع نداشت پس عمر خود قط« دکتر راميار در مورد رجم به اين مطلب توجه کرده و آورده است که      
بنابرھمان روايت مشھور ھم، گفته است اگر نمی ترسيدم مردم بگويند چيزی به . که آن آيۀ قرآن باشد



اگر او علم داشت و يقين می داشت که آن عبارت آيۀ قرآن . قرآن افزوده، آن را در قرآن می نوشتم
که جزء آيات قرآنی  يقين داشت) ع(است، از چه چيز می ترسيد؟ پس او قطع و يقين نداشته و علی 

  »  . نيست و در اجرای حّد بر شراحۀ ھمدانيه فرمود به سنت رجم می کنم
  :اما جمله از صد فرسنگی فرياد می زند که چنين نيست     

پير مرد و پير زنی که زنا .   عزيز حكيم  و هللاّ   هللاّ   من نكاd ، و الّشيخة اذا زنيا فارجموھما البتّة  الّشيخ  
سياق عبارت با آيات  .البته رجمشان کنيد، عقوبتی است از خدا، و خداوند عزيز و حکيم است کنند،

شروع شود خبر مبتدا قرار نگرفته و » اذء«در ھيچ کجای قرآن جمله ای که با . قرآنی تناسبی ندارد
سخنی به ھيچ صيغه ای به قرآن نيامده و ضعفی در عبارت به چشم می زند که از حد » البته«کلمه 

  ) ٣۴(» .متوسط نيز پائين تر است
در اجرای حّد به شراحۀ ) ع(در اينجا باز اين سئوال مطرح است که از کجا يقين است که امام علی   

ھمدانيه فرموده است، به سنت، رجم می کنم؟ مگر قرآن به غير از سنت است و مگر خود پيامبر و امام 
دند که مخالف قرآن بود، بدانيد که آن از من نيست و بايد آن علی نفرمودند که اگر سخنی به من نسبت دا

ثانياً . او8ً اينکه در قران نيامده است. و اين رجم مخالف نص صريح قرآن است. را به ديوار بزنيد
اخباری که در اين مورد . مخالف آيه دوم سوره نور است که حد زنا در آن مشخص و معين شده است

ه قول عمر منتھی می گردد، و حتی صدور آن ھم رض و ضعيف است که غالباً بآمده اخبار واحِد متعا
و در حقيقت سنت چگونگی عمل کردن پيامبر، به آيات قرآن که در . از عمر به اثبات نرسيده است

طول زمان بر آن حضرت نازل می شده است می باشد، چون در آن موقع بعضی ھا در فھم و يا اجرای  
قرآن دچار اشکال می شدند، که منظور از اين آيه چه می باشد، پيامبر گرامی که بعضی از آيه ھای 

مجری قرآن بود، با عمل و توضيح خود، به مسلمانان نشان می داد که منظور از اين و يا بھمان آيه 
کاِر مرحوم دکتر راميار تا آنجا که نظر ديگران . پس سنت مخالف قرآن باطل و از پيامبر نيست. چيست

 و «: اما  اشکال از آنجا پيدا می شود که وقتی  می نويسد. ا آورده است، چندان جای اشکال نداردر
احکام ) ٩٠: ۶(شکی نيست که تصور شود در زمان رسول خدا ھم اجراء شده، چرا که در قرآن مجيد 

يک چنين   و اين مطلب در»  .قديم الھی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است
کتاب ارزشمندی، ضعف به حساب می آيد و يا نانی است که به رژيم و8يت مطلقۀ فقيه داده شده است 

چاپی که . ،  منتشر شده است١٣۴۶اين کتاب برای اولين بار در سال . تا بيشتر به رجم مردم بپردازد
. است ١٣۶٠در اواخر سال مورد استفاده نويسنده قرار گرفته، چاپ نھم و چاپ تجديد نظر شده کتاب 

  . شايد در چاپ اول چنين حکم بی پايه ای نيامده باشد
جمله ای که در مورد رجم آمده و نقل شده که عمر آن را آورده و چون تنھا عمر گفته و شاھد  

است و ايت    شده   نقل  چند صورت  ديگری نبوده،  از وی پذيرفته نشده و آن را در قرآن نياورده اند، به
هللا خوئی سه  شکل مختلف آن را آورده تا نشان دھد که چنين مطلبی به کلی از سياق قرآن به دور 

  :   است
  اگر" ، »  عزيز حكيم  و هللاّ   هللاّ   من و الّشيخة فارجموھما البتّة نكاd   الّشيخ  اذا زني»    که   اينکه   يكي

پروردگار و خداوند   سوي  از   است   عقوبتي  که كنيد   زنا كند، حتما سنگسارش  پيرزني  يا   پيرمرد و 
و » اللّّذة  من قضيا   بما و الّشيخة فارجموھما البتّة   خالشي»   که   اينکه   و ديگري   "عزيز و حكيم 

   ) ٣٥(» و الّشيخة اذا زنيا فارجموھما البتّة   الّشيخّ ان«     سوم  صورت
صورت ھای مختلف نقل شده در فوق، نه تنھا با سياق قرآن ھمآھنگی ندارد بلکه خود داد می زند   

 :  سوره نور ٢از صورت فوق را در نظر بگيريم با آيه   افزون بر اينکه ھر کدام. که از قرآن نيست
نھَُما ِمائَةَ َجْلَدةٍ  اني فَاْجلُِدوا كلَّ َوِحٍد مِّ انِيَةُ َو الزَّ به ھر زن زناکار و مرد زنا کاری صد تازيانه «  الزَّ

  . ، در تضاد قرار می گيرد»بزنيد
که آيه رجم از قرآن بوده که : ه اندمرحوم آيت هللا خوئی توضيح می دھد که بعضی ھا ادعا کرد 

  :وی اين ادعا را رد می کند و می گويد. تxوتش منسوخ شده ولی حکمش باقی مانده است
نقل يک حادثه مھم با خبر واحد، به خودی خود دليل بر عدم وقوع آن حادثه می باشد و نشان می  « 

اشتباه  شده است، }در نقل خبر دچار{يا دھد که آن حادثه واقع نشده و گويندۀ آن خبر دروغگو بوده، 
زيرا اگر صحت داشت، به علت اھميت حادثه افراد زيادی آن را  نقل می کردند و نقل آن به حد تواتر 



  که شد   نمود و مدعي  خبر واحد ثابت  با   را »  رجم«آيه   بودن  قرآن  توان مي  بنابر اين، چگونه. می رسيد
  ».  است   مانده  باقي  و حكمش  گرديده  منسوخ  ت,وتش  که   است   بوده  قرآن  آيات  از   جمله  اين 

  آيه اين    چون  ولي.  است   قرآن  از   که آورد و ادعا نمود   را   رجم  آيه شد، عمر   قب, بيان  که   طوري  به ،  آري
  در ديگر   صورت  به   را   آن   ھم وارد نكردند و بعدا   قرآن  در نپذيرفتند و   ، مسلمانان بود   تنھا عمر آورده  را 

اين ديگر از )  ٣٦( ».است   مانده  باقي  و حكمش  منسوخ  ت,وتش  است   بوده  اي اين آيه   که : و گفتند  آورده
مثل اين می ماند که بگوئيم . عقل به دور است، که حکمی باقی باشد ولی ت,وت آن منسوخ شده باشد

ای از قوانين عمومی را از کتاب قوانين حذف می کنيم ولی ھمان ماده حذف شده رابه اجراء می ماده 
تا به حال چنين امری را، در عالم، کسی نديده است و تنھا مغزھای بيمار و يا  کسانی که . گذاريم

  .  بخواھند، اظھار لحيه ای بکنند، می توانند چنين ادعائی بکنند
حکم رجم امری بود مورد «  سيد محمد جواد غروی استد8ل کرده است چون به طوری که آيت هللا    

تنفر و اشمئزاِز جميِع ارباب عقول،  و به سبب ھمين حکم ھم تورات مورد احتمال وضع و جعل قرار 
داشت، از عھد معاويه، يھود اخبار رجم را وضع نمودند تا بتوانند بگويند اس,م ھم، در زنای ُمحَصن، 

» بلکه ادعا نمايند که اس,م بسياری از احکامش را از تورات گرفته است. ه رجم کرده استحکم ب
اگر ما به سنن مردم مکه و مدينه قبل از اس,م و دوران پيامبر دقت کنيم به اين نتيجه می رسيم ) ٣٧(

اشناخته بوده ، بلکه چنين سنتی  بين اعراب نبه طور قطع رجم در زمان پيامبر اجرا نشده  که نه تنھا
اگر اجرا شده بود، ديگر چه نياز به اين  .که اجرا می شده البته بين يھوديان شناخته و منقول است .است

که در سال اول ھجرت    در يک دھستانی نظير مدينه. ھمه   اصرار عمربن خطاب  وجود داشت
: تاريخ  ،  و)٣٨(شمارش شده  مرد  ١۵٠٠مسلمانان مدينه به امر پيامبر سرشماری شدند و شمارۀ آنان 

در يک چنين ) ٣٩(.شصت ھزار تن  گزارش کرده اندرا مسلمانان مدينه به ھنگام رحلت رسول خدا 
ی از آن اجرا شده بود، قطعاً تعداد زياد شھر کوچکی با اين جمعيت قليل اگر رجم  در زمان پيامبر

به اصل مطلب که  . له به درازا کشيدکمی مسئ . مطلع می شدند و  از چشم ديگران  دور نمی ماند
  .چگونگی جمع اوری قرآن است باز می گردم

  
  جمع قرآن در زمان عثمان يا اختxف قرائتھا بر منھج قرائت واحد   -جمع سوم

  
فرق بين جمع «قبل از پرداختن به جمع کردن قرآن توسط عثمان، بايد اين نکته روشن گفته آيد که  

ابوبکر، چنان که در تاريخ آمده است، از ترس اينکه «کردن ابوبکر و جمع کردن عثمان اين است که 
رآن را در چيزی از قرآن کاسته شود آن را گردآوری کرد، زيرا که قرآن يک جا جمع نبود، پس او ق

آن ھا را آگاه ساخته ) ص(صحيفه ھائی گرد آورد با ترتيب دادن آيات و سوره ھايش آنچنانکه پيغمبر
 -با وجود لھجه ھای زياد –بود، ولی عثمان ھنگامی که اخت,ف در وجوه قرائت زياد شد بحّدی که 

)  ۴٠(» .لھجه جمع کردقرآن را با لھجه ھای خود می خواندند، در اين ھنگام عثمان ھمه را بر يک 
  :سيوطی باز افزوده است

منظور عثمان در جمع قرآن ھمان منظور ابوبکر نبود که آن را در ميان دو لوح جمع نمايد، بلکه « 
و لغو قرائتھای ديگر ) ص(مقصودش جمع کردن مسلمين بر قرائتھای ثابت و معروف زمان پيغمبر

د که تقدم و تأخری در آن نباشد، و تأويل آيات را در او مردم را وادار کرد که مصحفی برگيرن. بود
  )  ۴١(» . کنار آن ھا ننوشته باشند

ھمچنانکه که زمان به جلو می رفت، و مصاحف مختلف و مشھوری در بين جوامع اس,می خود     
شد، نمائی می کرد، به مرور  اخت,فاتی در قرائت قرآن پديد می آمد که اگر به اين مھم پرداخته نمی 
به . اخت,ف در قرائت به اخت,فھای بسيار بزرگی در بين جوامع اس,می و خود قرآن تبديل می شد

طوری که تاريخ گزارش می کند، قبل از ھر کسی خذيفه به اين مھم واقف گشت و سرانجام با کوشش 
بنابر . او و طرحش و قبو8ندنش به عثمان، عثمان دست به کار شد و به توحيد مصاحف ھمت گماشت

اين کار بس عظيمی که به دست عثمان انجام گرفت، در حقيقت جمع کردن  قرآن و بين دوجلد قرار 
دادن آن نبود چون اين کار قب,ً انجام گرفته بود بلکه او به توحيد مصاحف و استنساخ چند قرآن امام 

  . پرداخت



  :م می شداخت,فات در قرائت که داشت گسترش می يافت به سه دسته تقسي    
  اخت,فات لھجه ای - ١ 
 به کار بردن کلمات مترادف در قر ائت   - ٢ 
  ) ۴٢(زوائد تفسيری   - ٣ 

اخت,فات لھجه ای  که در ھر زبانی از جمله زبان عربی وجود دارد، که در طول زمان مايه     
منظور از  .کلمات مترادف را ھم بعضی ھا برای سھولت تلفظ به کار می بردند. اخت,ف می گردد

زوائد تفسيری،  نکات و فھم  و درک و يا نقطه نظرھائی است که ھر فردی بعد از سوره و يا آيه در 
مورد آن در گوشه مطلب يادداشت  و تحشيه می زدند  و يا شأن نزول و يا مطلبی که پيامبر در مورد 

  .به اين موضوع باز خواھم گشت. آن می گفت
  

  مان در مورد قرآن عمل بزرگ عثگزارش تاريخ از 
حذيفه که به آذربايجان، حمص، دمشق، بصره و کوفه سفر کرده « ابن اثير در تاريخ خود آورده که     

بود، مشاھده کرده بود که مردم قرآن را با قرائت ھای مختلفی می خوانند، نگران شد وقتی از اين سفر 
د واگذاشته شوند، چنان در اين سفر چيزھا ديدم که اگر مردم به خو« : باز آمد به سعيد بن العاص گفت

چه ديدی؟ : گفت. در نگارش و خواندن قرآن گوناگون و پراکنده رفتار کنند که ھر گز بر آن گرد نيايند
گفت کسانی از مردم حمص را ديدم که گمان می برند شيوۀ خواندن ايشان بھتر است چرا که قرآن را از 

چگونگی قرآن خواندن ما بھتر از : می گويند کسانی از مردم دمشق را ديدم که. مقداد ياد گرفته اند
. کوفيان را ديدم که چنين می گويند، زيرا قرآن را در نزد عبدهللا بن مسعود فراگرفته اند. ديگران است

. مردم بصره نيز چنين می گويند و نمودار می آورند که قران را در نزد ابوموسی اشعری خوانده اند
چون به کوفه رسيدند، مردم را از آنچه ديده بود، آگاه . می نامند» اگزيدۀ دل ھ«ايشان قرآن خود را 

و بسياری از دنباله ) ص(ياران پيامبر خداوند. ساخت و ايشان را در برابر آنچه می ترسيد، ھشدار داد
چه چيز را مايۀ کاستی ما می : ياران عبدهللا مسعود به وی گفتند. با او ھمساز شدند) تابعان(روان

ر نه اين است که ما بسان عبدهللا بن مسعود قرآن می خوانيم؟ حذيفه و ياران او خشم گرفتند و گيری؟ مگ
به خدا سوگند که : حذيفه گفت. خاموشی گزينيد که راه نادرست می رويد. شما گروھی بيابانگرديد: گفتند

. ين کژی ببندداگر زنده مانم نزد سرور خداگرايان می روم و از او خواھش می کنم که راه را بر ا
خذيفه . سعيد خشمکين شد و برخاست و مردم پراکنده شدند. عبدهللا بن مسعود با او به درشتی سخن گفت

من ھشدار دھندۀ : برآشفت و به نزد عثمان رھسپار شد و او را از آنچه ديده بود، آگاه ساخت و گفت
ايشان . گرد آورد و گزارش به ايشان داد عثمان ياران پيامبر خدا را. بشتابيد و مردم را دريابيد. آشکارم

  .اين رويداد را بزرگ شمردند و ھمرأی خذيفه شدند
قرآن ھا را به نزد ما فرست تا از آن : عثمان کس به نزد حفصه دختر عمربن خطاب فرستاد و گفت   

تان چنين داس. اينھا ھمان قرآن ھائی بودند که به روزگار ابوبکر گردآوری شده بودند. رونويسی کنيم
در جنگ يمامه : بود که چون در جنگ يمامه بسياری از ياران پيامبر کشته شدند، عمر به ابوبکر گفت

من می ترسم که مرگ و . بسياری از خوانندگان قرآن خوراک شمشير گشته ساغر جانبازی نوشيدند
من برآنم . از يادھا برودکشتار تومار زندگی خوانندگان قرآن را درنوردد و نبشتۀ خدا تا اندازۀ بسياری 

ابوبکر به زيدبن ثابت فرمان داد که او قرآن را از روی برگھای . که فرمان گردآوری قرآن دھی
نبشته ھا در نزد ابوبکر و سپس عمر بود . خرمابن و سينه ھای مردان و برگه ھای کاغذ گردآوری کرد

  .کرد و چون او درگذشت، حفصه آن را برگرفت و در نزد خويش نگھداری
عثمان کس فرستاد که نبشته ھا را از حفصه گرفت و زيدبن ثابت و عبدهللا بن زبير و سعيدبن العاص و 

عثمان گفت اگر درخواندن پاره . عبدالرحمن بن ھشام را فرمود که آن را در برگه ھا بازنويسی کردند
وانيد، زيرا قرآن به زبان ای از گفته ھا با واژه ای به ناسازگاری رسيديد، آن را به گويش قريش بخ

چون از آنھا نبشته پديد آوردند، عثمان آنھا را به حفصه . آنان چنان کردند. ايشان فرود آمده است
برگرداند، و به کنار و گوشۀ کشورھای اس,می قرآن ھای ھمنواخت و يکسان فرستاد و جز آن ھمه را 

ھمه، مردم بزرگی و . جز آن ھمه را رھا کنندسوزاند و فرمود که تنھا آن را نمونۀ کار خود سازند و 
شدند ولی ) ص(ياران پيامبر. درستی اين کار را دريافتند جز کوفيان که چون قرآن بر ايشان رسيد



ابن . دوستان عبدهللا بن مسعود و ھمراھان ايشان از پذيرفتن آن سربرتافتند و آن را مايۀ کاستی شمردند
نه ھمۀ آنچه شنيده ايد، درست است ؛ ھمانا بگونه ای آشکار بر : تمسعود در ميان ايشان برخاست و گف

چون علی بن ابيطالب عليه الس,م به کوفه آمد، . شما پيشی گرفته اند، پس در جای خويش درنگ ورزيد
علی بر سر او فرياد . مردی در نزد او برخاست و بر عثمان خرده گرفت که قرآن را گرد آورده است

انا عثمان اين کار بزرگ را آشکارا با ديد و آگاھی ما انجام داد و اگر من در آن ھم! خفه شو: کشيد
ساير تاريخ نويسان ) ۴٣(» .ھنگام سررشته دار مردم بودم، ھمان کار می کردم و راه او می رفتم

  .مشروح و به طور خ,صه، و با تفاوتھای جزئی چنين گزارش کرده اند
  :استسيوطی ھم بطور خ,صه چنين آورده 

بخاری از انس روايت کرده که خذيفة بن اليمان نزد عثمان آمد، او که در آن ھنگام در معيت اھل شام «
ارمنيه و آذربايجان جنگ می کرد از اخت,ف در قرائت قرآن بيمناک شده بود، ) مرج(برای فتح فَرج 
آنگاه عثمان به . و نصاری امت را درياب پيش از آنکه اخت,ف کنند مانند اخت,ف يھود: به عثمان گفت

نزد حفصه فرستاد که صحيفه ھا را به نزد ما بفرست تا از روی آنھا نسخه برداريم و دوباره به تو 
برگردانيم، پس زيدبن ثابت و عبدهللا بن زبير و سعيدبن العاص و عبدالرحمن ابن الحارث بن ھشام را 

اگر شما با زيدبن ثابت در بارۀ : قرشی گفت عثمان به آن سه تن. امر کرد آن ھا در مصحفھا نوشتند
چيزی از قرآن اخت,ف کرديد آن را به زبان قريش بنويسيد زيرا قرآن به زبان آنھا نازل شد، پس ھمين 
کار را کردند تا اينکه صحيفه ھا را در مصاحف نوشتند، سپس عثمان آن صحيفه ھا ر ا به حفصه 

استنساخ شده را فرستاد و دستور داد بجز آن ھر صحيفه و بازگرداند و به ھر شھری يک نسخه از آن 
  )۴۴(» . مصحف را بسوزانند

پس برای .  عثمان شنيد که می گويند قرائت اُبّی، عبدهللا، معاذ«باز به طور خ,صه نقل شده، وقتی 
ت,ف پانزده سال است که پيامبر شما فوت کرده  و شما اين چنين در قرآن اخ: مردم خطبه خواند و گفت

و وی مصحف امام را ) ۴۵(» .پس دستور داد ھر که ھرچه دارد و از رسول خدا شنيده بياورد . داريد
نسخه استنساخ کرد و ھر نسخه به شھری فرستاد و مابقی مصاحف را سوزاند و مايه  ۶تا  ۵در 

ثابت و  جمع کردن مسلمين بر قرائتھای« بنابر اين ھدف و منظور عثمان . اخت,ف را از بين برد
او مردم را وادار کرد که مصحفی برگيرند که . و لغو قرائتھای ديگر بود) ص(معروف زمان پيغمبر

  ) ۴۶(» . تقدم و تأخری در آن نباشد، و تأويل آيات را در کنار آن ھا ننوشته باشند
إِنَّا  «:دهکاری که عثمان در مورد قرآن کرد، حقيقتاً در حّد معجزه است و چون خداوند خود فرمو     

ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحفِظونَ  ْلنَا الذِّ اگر عثمان . ، خود حافظ و نگھبان آن از ھر تغييری است)٩/حجر(»  نْحُن نَزَّ
نمی شد، ھمين اخت,ف قرائت » مصحف امام«به کار توحيد مصاحف نمی پرداخت و دست به کار تھيه 

ش تغيير و گسترش قرائتھای متفاوت که در نھايت ھا در طول مدت فاجعه ای ببار می آورد که نتيجه ا
  . به تغيير متن می انجاميد و سرانجام دچار تحريف نظير ساير کتب پيامبران می شد

  
  )ع(عمل  عثمان در مورد قرآن از زبان علی

  به طوری که تاريخ گزارش کرده، زيباترين تأييد را امام علی از کار عثمان کرده است
  ) ۴٧(» .رسانده است)  ع(عثمان، قرآن را به امضاء علی«کند که ع,مه حلی نقل می 

اين را کتب ) ۴٨(که از اصحاب امير مؤمنان است) يا عطيه(روشنتر روايتی است از ُسويدبن َغفلة "  
حديث اھل تشيع و تسنن ھر دو نقل کرده اند ھم در مصاحف ابی داود و عجائب القرآن ابن انبازی و ھم 

  .شھرستانی در مقدمۀ تفسير
شما را به ! ای گروه مؤمنان: ُسويد به مردم قبيله می گفت شنيدم از علی بن ابی طالب که می فرمود  

سوگند به خدا، نکرد . »سوزانندۀ مصاحف« :خدا بپرھيزيد از گزافه گوئی در کار عثمان و گفتارتان
چه می گوئيد در : گفت) عثمان(او . آنچه را کرد در بارۀ مصاحف، مگر در  برابر ما ياران رسول خدا

و چه . بارۀ اين قرائت ھا؟ به من گفته اند که پاره ای از آنان می گويند قرائت من ازقرائت تو بھتر است
نظر من اين است که مردم بر يک : گفت -رأی تو چيست؟: پرسيدم. بسا که اين گفته به کفر بيناجامد

زيرا اگر امروز اخت,ف اندک باشد، فردا اخت,ف . باشدمصحف گرد آيند، تا اخت,ف و تشتتی در ميان ن
رأی تو پسنديده است و به خدا اگر من ھم به زماِن عثمان : ما گفتيم. سخت تر و سھمگين تر خواھد بود



ترا به خدائی که : قوم به سويد گفتند. و8يت می داشتم، در بارۀ مصاحف ھمان می کردم که عثمان کرد
قسم به خدائی :  شنيدی؟ سويد گفت) ع(اين سخن را از دھان علی بن ابی طالب جز او خدائی نيست، تو

: و يا فرمود) ۴٩(».که جز او خدائی نيست، من خود اين سخن را از زبان علی بن ابی طالب شنيدم
اگر در مصحف ھا و8يت می يافتم ھمان «و يا ) ۵٠(»اگر عثمان چنين نمی کرد، مسلماً من می کردم«

  :ش می کندرھمچنانکه تاريخ گزا) ۵١(» را می کردمکار عثمان 
   

پس از خ,فت نيز نھايت مراقبت را در حفظ مصحف مرسوم داشت و برای اينکه به نام ) ع(علی" 
) خشکی(از اين پس قرآن ھرگز روی به خزان « : اص,ِح ام,ء ھم که شده دستی در آن نبرند فرمود

  ) ۵٢(» .نيارد و تغيير نپذيرد
بخدا که عثمان ھر چه در مورد مصاحف کرد، در ... «. قرآن عثمان با تصديق و تأييد امام علی بود    

اين عبارت می رساند که کار عثمان با مشاوره با ھمۀ ياران پيامبر بوده و يا ) ۵٣.(حضور جمع ما بود
  )۵۴(».نفری، اِشرافی بر اين کار داشته است ١٢نيز در آن ھيأت ) ع(شخص علی

از اين « که قرآن  زيباترين تأييد و پشتيبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورده و تأکيد کرده امام علی   
و در نھج الب,غه در دوران خ,فت  ».نيارد و تغيير نپذيرد) خشکی(پس قرآن ھرگز روی به خزان 

8 و گرانقدر، و تا بخواھی توصيف ھائی بس وا...  و١۶٧، ١۵٨، ١٣٣، ١١٠، ١خود، در خطبه ھای 
که در  دسترس مردم بوده، و در دوران خ,فتش ھم  -توضيِح  اثرات و ھدايت و راھبری  ھمين قرآن 

در اينجا   ) ۵۵. (برای مردم در بر داشته و دارد، به عمل آورده است  -از آن استفاده می شده است 
ت و شيعه ھای ناآگاه، بی پس بحث از مصف امام علی که بعضی از غ,: اين سئوال  پيش می آيد

اط,ع و يا معاند و يا طالبان قدرت، مطرح می کنند که مصحف و يا قرآن امام علی، از چه رو است؟ 
  :از چه رو می گويند

  قرآن امام علی قرآن اصل بوده و سوره ھائی اضافی داشته است -الف 
  شده است در آن و8يت امام علی به عنوان زعامت و رھبری سياسی  تصريح -ب 
  آن قرآن نزد امام زمان است -ج 
امام علی تحشيه ھائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و يا آيه ھای قرآن بر مصحف خود زده  -د

  است؟ 
و اجماع . مورد بند الف و ب،  جز اتھام به اما علی و پذيرش تحريف قرآن چيز ديگری در بر ندارد   

شده و ھمين است که امروز در دست مردم وجود دارد و تاريخ مسلمين بر اين است که قرآن تحريف ن
ھم به طور مشخص گزارش می کند که قرآنی که بر پيامبر گرامی نازل شده و به دستور آن حضرت 

افزون بر اين ديديم که امام علی چگونه قرآن .  نوشته شده  بی کم و کاست ھمين قرآن موجود است
ودر دوران حکومت پنج ساله خود، نه تنھا جزئی ترين حرفی که از آن  عثمان را مورد تأييد قرار داده 

استشمام شود، که قرآن خودش غير از قرآن موجود بوده، تا به امروز کسی از آن حضرت نشنيده و نقل 
. بلکه به عکس در تأييد آن بار ھا صحبت کرده است که بعضی از آنھا کمی پيشتر گفته شد. نکرده است

ته که در قرآن امام علی،  بر و8يت امام  به عنوان زعامت و رھبری سياسی آن حضرت و اما اين نک
زيرا امام علی در نھج الب,غه که در دسترس ما است، . تصريح شده باز اتھامی به امام علی بيش نيست

ره بارھا  تأکيد فرموده است که امر حکومت از آن مردم است و اين تنھا مردم ھستند که چگونگی ادا
نه تنھا ھدف رسالت و قرآن ساخت . زندگی خويش را به ھر کسی که بخواھند می توانند واگذار کنند

حکومت نبوده و رھبری و زعامت سياسی پيامبر جزئی از رسالت آن حضرت محسوب نمی شده است، 
رسالت و نبوت مقام و منصب الھی با وظايف و تکاليف مشخص است که  به انتخاب مردم بستگی 

نه تنھا قرآن به . زعامت و رھبری سياسی جامعه از وظايف رسالت و نبوت محسوب نشده است. ندارد
آن اشاره ای نکرده است،  بلکه به عناوين مختلف تمام راھھائی را بسته است که ممکن بوده است 

دارنده محلی برای ھيچ ادعائی باقی نگذاشته و ھر منصب و مقامی که به . طالبان قدرت در آن شوند
طرفه اينکه  خود رسول خدا نيز ). ۵۶(امکان ادامه دولت مداری را بدھد به صراحت نفی کرده است 

حال اگر جامعه و .  چنين ادعاعی نداشته اند و  مدعی داشتن  زعامت و رھبری سياسی  مردم نبوده اند
ه ترين فرد را يا جمعی به اين درجه از رشد رسيد، و انتخاب اصلح برايش ممکن گشت و شايست



شناخت نظير آنچه در مورد پيامبر اتفاق افتاد، اين انتخاب به مانند ھمه انتخاب ھای ديگر است و جزئی 
ھم متن قرآن و ھم روش و سنت پيامبر که عمل به . از وظايف رسالت و نبوت به حساب نيامده است

  .قرآن است، نافی اين ادعا ھستند
قرآن جمع شده توسط امام علی نزد امام زمان است ، تنھا يک ادعا مطلب بند ج ھم که مصحف و يا    

بر بفرض ھم که چنين امری واقع شده باشد، . بيش نيست و کسی آن را نديده  و گزارش نکرده است
زيرا اگر قرآن موجود کمی و بيشی می داشت، بر امام . ثابت نمی کند که آن قرآن جز اين قرآن باشد

زيباترين تأييد را از قران عثمان امام علی که خود ! شگفتا. مقام رفع آن برآيد علی واجب بود درجا در
می کند و در دورۀ خ,فتش ھمان قرآن در دست مسلمين ھست و آن حضرت ھم خود نمی گويد قرآنش، 
جز اين قرآن است، ولی کسانی کاسه داغ تر از آش می شوند و مدعی می گردند قرآن آن حضرت 

او را از . آيا اينان فکر نمی کنند  که با بستن چنين ادعاھائی به آن حضرت. ده استچنين و چنان بو
  .  امامت ھم ساقط کرده و آب به آسياب دشمن ريخته اند

امام علی تحشيه ھائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و يا آيه ھای قرآن بر مصحف  -دو اما بند 
رد و ھمين امروز ھم مرسوم است که وقتی کتابی نوشته می اين ھيچ ايراد و اشکالی ندا. خود زده است

و امام علی که در خانه پيامبر . شود، ديگران نکاتی را در حاشيه آن برای خود يادداشت می کنند
پرورش يافت، و نزديکترين  يار پيامبر و داماد دخت گرامی آن حضرت و از کاتبان وحی بود، و به  

طبعاً وقتی آيه ھائی نازل می شد و ) ۵٧( »او ھمسنگ نداشت«يامبر قول مسعودی، در ميان ياران پ
پيامبر نکاتی را  درمورد، شأن نزول، چگونگی حل مسئله ای، در باره امری و يا اشخاصی، مخاطب 

. آن آيه ھا می فرمود، آن حضرت ھم آن نکات را در حاشيه قرآن خود می نوشت...  و يا مخاطبانی و
و کسان ديگر ھم نظير ھمين کار را می .  فات خارج از متن قرآن بوده استولی اين حواشی و اضا

و ھمين زوائد تفسيری که در مصحف ھای ھمگان وجود داشت، يکی از عللی بود که اگر . کرده اند
بدين قرار، قرآن امام . قرآن امام تدوين نمی گشت، ممکن بود در طول زمان موجب تغيير قرآن بشود

  . ير از قرآنی که امروز در دسترس است بوده باشدعلی نمی تواند غ
  :بعد از روشن شده اين نکته نظری به مصحف امام علی بيندازيم  
  

  جمع آوری قرآن توسط امام علی
  :در بعضی از گزارش تاريخی آمده است

اولين کسی که پس از رحلت پيامبر اکرم ھمت به جمع قرآن گماشت و آن را برای حفظ از ھر «  
چون آغاز خ,فت ابوبکر شد، : محمد بن سيرين گويد. بود) ع(ونی گرد آورد، علی بن ابی طالب دگرگ

اين بود که . به ابوبکر گفتند که او از بيعت تو کراھت دارد. علی بن ابی طالب در خانۀ خود نشست
ان بسته ام گفت با خود پيم) ع(ابوبکر او را م,قات کرد و گفت آيا از بيعت با من کراھت داری؟ علی

پس آن را انجام . که جز روز جمعه ردا به دوش نگيرم تا کتاب خدا را در مصحفی گرد آورم
نخستين ) ع(علی) ص(ابن فارس نيز از عبد خير نقل می کند که پس از رحلت رسول خدا) ۵٨...(داد

  )۵٩(» کسی بود که قرآن را گرد آورد  
که علی بن ابيطالب پس از وفات پيامبر خدا آن را فراھم ساخت و بر شتری « يعقوبی ھم آورده     

در گزارش ) ۶٠(» اين قرآن است که آن را جمع کرده ام« ھذا القرآن قد جمعته : نھاده آورد و گفت
علی در خانه ماند و ديگر آمده که بعد از رحلت پيامبر و بعد از اينکه در سقيفه با ابوبکر بيعت کردند، 

من سوگند ياد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه :" فرمود
مصحفی از قرآن برای خود ) ع(در اينکه حضرت علی « : خرمشاھی می نويسد).  ۶١" (بيرون روم 

ن قرآن پژوھان شيعه و اھل و دستخط خود نوشته بوده است بي) ص(و به قولی به ام,ی رسول هللا 
ترجمۀ ( ، تاريخ يعقوبی )١/١٣٧(سنت اتفاق نظر است  و مدارک کھن از جمله طبقات ابن سعد 

( ابن نديم شھادت می دھد که آن را ديده است . و الفھرست ابن نديم به آن تصريح دارند) ٢/١۵فارسی، 
افزون بر اين  ).۶٢(» .بوده استو گفته اند که مصحف او دارای متن و حواشی ) ٣٠الفھرست، ص 

در جمع آوری قرآن صرف کرد ) ص(بعد از رحلت رسول خدا) ع(ابن نديم، مدت زمانی که علی 
که آن حضرت سوگند ياد کرد که ردادء بر دوش نگيرد « : مشخص ساخته و در اين باره می نويسد



و اين نخستين . قرآن را جمع کرد مگر آنگاه که قرآن را فراھم آورد، سه روز از خانه بيرون نيامد تا
  ) ۶٣(» .مصحفی بود که مجموع قرآن در آن فراھم آمد، و آن مصحف نزد خاندان جعفر بود

  
طبيعی است که اگر امام موفق شده که در مدت سه روز قرآن را جمع و به ھم پيوست کند، بدان معنا   

صفحه ھا و لوح ھای ن روزی نظير، است که امام علی قرآنی را که قب,ً بر روی وسائل موجود آ
سوره ھای مشخص و معين نوشته و آماده ...  چوبی و يا استخوانی، پوست و چرم، حرير، کاغذ، و

به ھم ... کنار ھم قرار  گرفته  را به صورت يک مجموعه ای که با نوعی نخ و يا نخ چرمی و يا 
  . پيوسته و متصل شده، در آورده  است

ھای تاريخی فوق و منابع ديگر در اينکه امام علی بعد از پيامبر اولين کسی بوده که با توجه به گزارش  
ولی  .  قرآن را جمع آوری کرده  که از ھر تغيير و تبديلی مصون و محفوظ بماند، جای ايراد ندارد

 .وقوع اين امر بعيد است. می گويند، که قرآن امام علی به ترتيب نزول آيات نوشته شده استبعضی 
و سوره ھای قرآن به ترتيبی که در زير خواھد آمد، توقيفی و به دستور پيامبر  زيرا ترتيب آيات

  .صورت گرفته است
  

  توقيفی بودن ترتيب آيات و سوره ھا
  :سيوطی آورده است

وی ) ۶۴(اجماع و نصوص مترادف بر آن است که ترتيب آيات توقيفی است و شبھه ای در آن نيست « 
و ابوجعفرابن اثير در  البرھانزرکشی در : اجماع را بسياری نقل کرده اند، از جمله«نقل می کند که 

ترتيب آيات در سوره ھا با توقيف و آگاھی خود «: خود آورده، و عبارت وی چنين استمناسبات کتاب 
  )۶۵(» .اشدو امر آن حضرت واقع شد بدون اينکه اخت,فی در آن بين مسلمين ب)  ص(پيغمبر

  :ترجمه آمده است، از جمله: جلد اول  ٢١٠- ٢١٧صاحب اتقان بخشی ازنصوص را در ص 
: ترتيب آيات امری واجب و حکمی 8زم است که جبرئيل می گفت: ر گفتهاdنتصاقاضی ابوبکر در   « 
  و» ) ف,ن آيه را در ف,ن قسمت بگذاريد(
ن آيات در مواضع مخصوص بر اساس وحی بود، ترتيب سوره ھا و جا داد: ابن الحّصار گفته«  

محمد بن سيرين می ). ۶۶. (»ف,ن آيه را در ف,ن موضع قرار دھيد« : می فرمود) ص(رسول خدا
اگر جن و انس جمع : نازل شد، آن را جمع کردند؟ جواب داد] قرآن[آيا چنانکه : به اکرمه گفتم« : گويد

و به نظر من حق ھم ھمين ) ۶٧(».أليف کنند نمی توانستندمی شدند تا آن را بدانگونه که نازل شده ت
  .در اين مورد توضيح بيشتری خواھد آمد. است

يک نکته مشخص است که ترتيِب موجوِد آياِت و سوره ھای قرآن برحسب ترتيب زمانِی نزوِل آن ھا 
و . اجماعی استو اين ھم . انجام گرفته است) ص(و چنين ترتيبی طبق دستور پيامبر اس,م ...نيست، 

آنانی که  می گويند قرآنی که امام علی عرضه کرد و از او پذيرفته نشد برحسب نزول آيات ترتيب يافته 
  . بود، باطل می گويند

زيرا آنھا معتقدند که امام علی نه تنھا با قرآن عثمان مخالفت نکرده بلکه  با نظارت  آن حضرت ترتيب 
خودش با اين قرآن تفاوتی داشت، چون جای سکوت نبود، حق را  طبيعی است که اگر قرآن. يافته است

زيباترين تأييد را از کار اما تاريخ گزارش می کند که او نه تنھا ايراد نگرفت، بلکه . اظھار می کرد
سال خ,فت کرد و در دوران خ,فت خود، م,ک کارش ھمين  ۵افزون بر اين، امام علی، . عثمان کرد

اواز آن بيشترين تعريف و تمجيد و تقدير را کرد و .  ی شده به دستور عثمان بودقرآن، قرآن گرد آور
  . »اگر من ھم به جای عثمان می بودم ھمين کار عثمان را می کردم« : گفت
آقای حجتی در کتاب خود نظر نيشابوری و بلخی و سيد مرتضی را به ترتيب در مورد ترتيب و      

  :   نظم قرآن آورده است
قرآن ) ص(نيشابوری در تفسير خود با صراحت بيشتری يادآور می شود که در زمان رسول خدا «  

به کاتبان وحی دستور می داد تا ) ص(جمع آوری شده بود، زيرا آيه ای نازل نگرديد جز آنکه پيامبر 
وحی می  و نيز سوره ای نازل نمی شد مگر آنکه به نويسندۀ. آن را در جای مشخصی از قرآن بگذارند

چنانکه ابن عباس ھمين موضوع را يادآور شده است که . آن را در کنار ف,ن سوره قرار دھد: فرمود



اين سوره را : پس از نزول ھر سوره، کاتب وحی را احضار می فرمود و به او می گفت) ص(پيغمبر
  .نيز از آن محل نام می برد) ص(خود پيغمبر. در ف,ن محل قرار دھد

بوده، منتھی ياد آور می شود که اين ) ص(معتقد به جمع و ترتيب قرآن در زمان پيغمبر حتی نيشابوری
ھر : ھمو سپس می گويد. سوره ھا بطور منظم ميان َدفَتين قرار نگرفت و به صورت مصحف در نيامد

کسی معتقد باشد که ترتيِب سوِر قرآن از کارھای عثمان است کتاب خدا را از حجيت ساقط کرده و به 
  ) ۶٨(».تصحيف و تحريف قرآن معتقد گشته است

بسی شگفت انگيز و بھت آور است، مسلمين « : می نويسد "  جامع علم القرآن" بلخی در کتاب  بنام   
در زمان حيات خود قرآن را به حال خود )  ص(چگونه  اين رأی و عقيده را می پذيرند که رسول خدا 

ا استحکام نبخشيده و به جمع و تأليف و ترتيب آيات و سور واگذارده و موضوع قرائت و ت,وت آن ر
و بيان )  ص(آن اھتمام و اقدام نکرده باشد؟ قرآنی که حجتی برای مسلمين و سرمايۀ دعوت پيغمبر

  و) ۶٩(» فرائض و احکام دينی او بود؟ 
بود که که يکی از قدما و بزرگان دانشمندان شيعی است معتقد ) ه ق ۴٣۶ -٣۵۵( سيد مرتضی «  

بترتيبی که ھم اکنون در اختيار ما است جمع آوری و مرتب )   ص(قرآن، ھمزمان با حيات رسول خدا 
گشت؛ باين دليل که قرآن را در زمان آن حضرت تدريس می کردند و به مردم تعليم می دادند، و عده 

و ابی بن کعب قرآن  قرآن را حفظ کردند، و گروھی امثال عبدهللا بن مسعود) ص(ای از اصحاب پيغمبر
  .چند بار قرائت و ختم نمودند) ص(را از آغاز تا انجام آن نزد پيامبر اکرم 

ھمۀ اين شواھد د8لت دارد که قرآن بدون ھيچ اضطراب و پراکندگی در : ضمناً سيد مرتضی می گويد
دانشمندان  و نبايد به مخالفت برخی از. کام,ً جمع آوری و مرتب شده بود) ص(زمان پيامبر اکرم 

شيعی و حشويه در اين مورد  اعتماد نمود، چون اين مخالف بر احاديثی متکی است که ضعيف بنظر 
ولی مسئله جمع و ترتيب قرآن در زمان . می رسند ولو تصور شود که آن ھا صحيح ھستند

  ) ٧٠(» .، صحت آن معلوم و قطعی است)ص(پيغمبر
م مجلسی و محدث نوری، بر اساس روايتی بدون سيد مرتضی و ديگران نمی دانستند که مرحو 

ترتيِب فعلِی آيات « مراجعه به خود متن قرآن و نظر قاطبِه مسلمانان از شيعه و سنی، رأی می دھند که 
صورت نگرفته است تا خطا و اشتباھی در آن راه نيافته ] يعنی پيامبر[ قرآن توسط شخص معصومی 

ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر قرآن، مبتنی بر : می کند و می نويسدمحدث نوری ھمين نظر را تأييد . باشد
چرا چنين است برای اينکه بدون ) ٧١(».صورت گرفته است) ص(رأی و اجتھاد صحابۀ پيامبر اس,م

، در قر آن راه يافته است، کوشش کرده اند »خطا و اشتباه«: آگاھی از نتايج عمل خود، که می گويند
و احاديث را جايگزين قرآن سازند و در نتيجه نيازی به قران پيدا نکنند، چنانکه فقه متکی بر روايات 

و . اين امر در بين فقھای شيعه واقع شده است  و  برايشان قرآن فرع بر روايات و احاديث گشته است
آن در اين مورد به حق است که اين علوم نزد اينان بريده از قرمرحوم سيد محمد حسين طباطبائی  گفته 
  :است

اگر در بارۀ اين علوم دقت به خرج دھی خواھی ديد که طوری تنظيم شده که پيدا است گوئی ھيچ "  
حتی ممکن است يک محصل ھمۀ آن علوم را فرابگيرد متخصص در صرف و . احتياجی به قرآن ندارد

آخر بخواند و  نحو بيان و لغت و حديث و رجال و درايه و فقه و اصول بشود، و ھمۀ اين درسھا را تا
قھرمان اين علوم نيز گردد، و حتی به پايۀ اجتھاد نيز برسد، ولی قرآن را آنطور که بايد نتواند قرائت 
کند، و يا به عبارتی اص,ً دست به قرآن نزده باشد، پس معلوم می شود از اين ديدگاه ھيچ رابطه ای 

نظير ايشان، که بر اساس روايتی حکِم مرحوم مجلسی و ديگرانی ) ٧٢"(ميان علوم و ميان قرآن نيست
راه يافتن خطا و اشتباه در قرآن داده اند، ھدفشان  دست رد به سينه اھل سنت زدن  و حمايت دولت 

. غافل از اينکه با اين عمل، نفھميده شيعه را نيز از ھستی ساقط کرده اند. صفوی سنی کش بوده است
صورت ] يعنی پيامبر[ آيات قرآن توسط شخص معصومی  ترتيِب فعلیِ « : آقای حجتی نيز بعد از ذکر

، می »محدث نوری ھمين نظر را تأييد می کند. نگرفته است تا خطا و اشتباھی در آن راه نيافته باشد
صورت ) ص(ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر قرآن، مبتنی بر رأی و اجتھاد صحابۀ پيامبر اس,م«: نويسد

از مجموع « : ای مجلسی و نوری، نتيجه گيری می کند و می نويسداو از گفته ھ) ٧٣(».گرفته است
اين بحثھا به اين نتيجه می رسيم که اکثر محققان اھل سنت قائل به توقفی بودِن ترتيِب ُسَوِر قرآن  می 



باشند و دسته ای از دانشمندان شيعی ترتيب مذکور را مبتنی بر رأی و اجتھاد صحابۀ  می دانند ولی 
  ) . ٧۴(» و فرقه ترتيب کنونی آيات را تصويب و تأييد می نمايندعم,ً ھر د

زيرا اگر نپذيريم تدوين . سخن ناصوابی می گويند و با دست خود آب به آسياب دشمن می ريزند    
قرآن توقيفی بوده است، چگونه مطمئن شويم که با رأی و اجتھاد صحابۀ تغييراتی در قرآن حاصل نشده 

ولی عم,ً ھر دو فرقه ترتيب « به رأی صحابه بوده است، پس سخن آقای حجتی که  و اگر تدوين. باشد
  چه محل ومعنائی  می تواند داشته باشد؟» . کنونی آيات را تصويب و تأييد می نمايند

آشکار است که کساِن ديگری  که اينگونه سخن  بی پايه بر زبان می آورند و آن را به روايتی،      
آنان از راه نزاع با اھل سنت، سخنی چنين  نادرست بر . به قرآن مراجعه نمی کنند مستند می کنند،

زبان می آورند و آگاه نيستند که اگر ھم بگويند ھيچک از آيات قرآن تغيير پيدا نکرده و ھمان ھا ھستند 
وره ھا که به پيامبر وحی شده اند، اما ترتيب آن به اجتھاد صحابه بوده است و  در ترتيب آيات و س

اشتباه و خطا  ممکن است راه پيدا کرده باشد، با دست خود مھر صحت بر تصحيف و تحريف و تغيير 
ْكَر َو قرآن زده اند و در نتيجه  مھر  ابطال بر آيات زيادی از قرآن و از جمله اين آيه  ْلنَا الذِّ إِنَّا نْحُن نَزَّ

  . ٩/حجر»و قطعاً نگھبان آن خواھيم بود. نازل کرده ايمما اين قرآن را به تدريج «   إِنَّا لَهُ لَحفِظونَ 
از مجموع اين بحثھا به اين نتيجه می رسيم که اکثر محققان اھل « : قول آقای سيد محمد باقر حجتی     

سنت قائل به توقيفی بودِن ترتيِب سوِر قرآن می باشند و دسته ای از دانشمندان شيعی ترتيب مذکور را 
اجتھاد صحابه می دانند ولی عم,ً ھر دو فرقه ترتيب کنونی آيات را تصويب و تأييد مبتنی بر رأی و 

يکی از محققان شيعۀ معاصر نيز ياد آور « : زيرا، ايشان نخست می نويسد.  ،  باطل است»می نمايند
در مصاحف کنونی  –آنچه در برخی روايات آمده که جای ھر يک از سور و آيات قرآن مجيد : می شود

معين و مشخص گرديده، مطلبی است که روايات ديگر عموماً آن را تکذيب می ) ص(بدستور پيغمبر –
قرآن در " آية هللا محمد حسين طباطبائی در «: و سپس در پاورقی ھمان صفحه، می آورد» .نمايند
 اما صاحب الميزان،. اين کتاب در دسترس نويسنده، نيست) . ٧۵(»چنين معتقد است ٢٠۵ص " اس,م

به تفصيل استد8ل کرده است که قرآن کنونی، بی کم و ) به فارسی در تفسير سوره  حجر( ١٢در جلد 
اينكه رديف كردن آيات به «  :گرچه نظر داده است. حی شده استکاست ھمان است که به پيامبر و

نبوده است ، و نازل شده بدون دخالت اصحاب  ترتيبى كه ا8 ن در قرآنھا است با اينكه اين آيات متفرق
آورى نوبت اول را نقل مى كرد بر مى آيد كه اصحاب در  از ظاھر رواياتى كه در گذشته داستان جمع

ر است بر اين که کتاب بی کم و ، اما ُمصّ )٧۶(»خود را بكار زده اند اين كار اجتھاد و نظريه و سليقه
مگر اين که قائل شويم به . می خواندا8 اين که نظر او با جمع شدن قرآن توسط امام علی ن. کاست است

چرا که قرار گرفتن آيه . اين که جا به جا شدن ھا، کمتر اثری بر فھم آيه ھا ندارد که بسی مشکل است
با اين امر که امام علی، نه . ھا به ترتيبی که معنی آن ھا را سرراست و شفاف سازد، امری مھم است

در باره نظر . ع شده ايراد نگرفته است نيز متناقض استآن زمان و نه در دوران خ,فت به قرآن جم
  .طباطبائی نيز گفته شده است که قابل اثبات نيست

  
افزون بر اين، اين ادعای بخشی از فقھای معاصر شيعه که از ادله اربعه خود، اولی را قرآن معرفی    

اتھام به دروغ گفتن به خود و می کنند و در تفقه، ھيچگاه به آن مراجعه نمی کنند، آنھا را در معرض 
چرا که  نزد اينان اولين دليل، حديث و روايت است و تکليف وجود کم و بيش .  ديگران قرار می دھد

  .در قرآن  و تدوين آن را نه خود قرآن که روايت است که معين می کند
  :بدين شرح آقای حجتی بسا خواسته  نوآوری در مورد قرآن کرده باشد، رأی سومی ارائه می دھد

که حد وسط دو رأی  –بايد بر اين دو رأی ، نظريه ديگری را در ترتيب سور قرآن ياد آور گرديد «
و آن اين است که ترتيب موجود در بخش عمده ای نزديک به تمام  سور قرآن توقيفی  - قبلی می باشد

قای حجتی توجه آ) ٧٧(».است، و ترتيب بخشی اندک طبق رأی و اجتھاد صحابه انجام گرفته است
، جواز ».ترتيب بخشی اندک طبق رأی و اجتھاد صحابه انجام گرفته است« : ندارد که وقتی می نويسد

  .  شک و ترديد در باره قرآن  را صادر می کند
اينکه  برخی از شيعه ھا مدعی اند که قرآن امام علی متفاوت با قرآنی است که امروز در دسترس ما     

تدوين قرآن مغاير است و ھم در تناقض آشکار با سخنان امام علی در مورد قرآن  قرار دارد، ھم با



ترتيِب فعلِی آيات قرآن « : از جمله کسانی که چنين ادعائی دارند، به جز مجلسی که می گويد. است
» صورت نگرفته است تا خطا و اشتباھی در آن راه نيافته باشد ] يعنی پيامبر[ توسط شخص معصومی 

ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر قرآن، مبتنی بر رأی و اجتھاد صحابۀ پيامبر « دث نوری که  و  مح
، آقای حجتی با ترتيب مقايسه ای بين  دو جدول سوره ھای مکی و » .صورت گرفته است) ص(اس,م

) ع( اين ترتيب با مقايسۀ با ترتيب قبلی ، ما را کم و بيش به ترتيب مصحف علی... « : مدنی می نويسد
آيات مکی و مدنی در تمام جزئياِت آن بترتيبی تدوين ) ع(نزديک می سازد، منتھی در مصحف علی 

شده که در اين دو جدول، آن جزئيات، منعکس نيست،بلکه در اين دو جدول، اکثريت آيات، م,ک قرار 
ثر آيات آن مکی گرفته است يعنی اگر در سوره ای اکثر آيات آن مدنی بوده به عنوان مدنی، و اگر اک

  .بوده به عنوان مکی، بترتيب معرفی شده است
آيات مکِی موجوِد در سور مدنی و نيز آيات مدنِی موجوِد در سور مکی، ) ع(ولی در مصحف علی  

معنای اين نوع گفته ھا اين است که قرآن علی که در دسترس ) ٧٨(». در جای خود قرار گرفته است
ولی قرآن ھای موجود، از لحاظ تدوين، خطا و اشتباه در آن . باه استکسی نيست، خالی از خطا و اشت

نتيجه حداقل اين نظر اينست که به روايت، مستقل از قرآن اصالت می بخشد و راه را . راه يافته است
بر اساس . برای مھجور کردن قرآن و تبديل دين به بيان قدرت و فرقه سازی باز می کند که کرده است

يات من درآوردی نيست که ديکتاتوری و8يت مطلقۀ فقيه را بر ملت ايران حاکم گردانيده احاديث و روا
  اند؟
، سپرده که نزد خودش بود و فرزندان او، نسل بعد از نسل)ع(بايد توجه کرد که  نسخه قرآن امام علی   

لمين قرار دارد، به ھيچوجه  نبايد تفاوتی با قرآنی که از صدر اس,م تا کنون در دسترس مسشاه است، 
شيعيانی که در باره قرآن چنين دعاوی می کنند، آگاه نيستند که  امام را ھم از امامت . داشته باشد

و . نتيجه آن خواه و ناخواه معتقد شدن به  تحريف قرآن است.  انداخته و او را دروغگو معرفی می کنند
اما اين .  تبار حديث چه باقی می مانداگر اين قرآن که متن اصلی اس,م است خدشه دار شود، از اع

امام علی حاشيه ھائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و يا آيه ھای قرآن بر مصحف خود نکته که 
و يا نقطه نظرھائی در مورد مصداق آيات و يا آيه ای و يا نزول بعضی آيات در مورد عمل . زده است

ايراد و اشکالی نيست و چنين امری ھمين امروز شخص و يا فردی بر مصحف خود نگاشته باشد، جای 
  .  ھم مرسوم و متداول است

  
ترتيب سوره ھا و جا دادن آيات در مواضع مخصوص بر  گرچه در گزارش تاريخی ھمچنانکه آمد،  

، اما فرض را بر اين بگذاريم که جز قرآن موجود، ھيچ  گزارش اساس وحی ، يعنی توقيفی بوده است
  .  تاريخی ديگر وجود نداشت،  قرآن خود، چگونه خود را بيان می کند

  
  قرآنی که در دسترس است، خود چه می گويد؟  -٣ 

اگر ھيچکدام از د8يل نقلی اجماعی نظير بيان امام : اين قسمت را با اين پيش فرض  شروع می کنيم
لی، گزارش روشن تاريخی و روايت اجماعی در دست نبود و تنھا ھمين قرآن موجود بود، متن قرآن ع

با توجه به نظم و ترتيب کنونی آيه ھا و سوره  :، و چگونه خود را بيان می کندخود به ما چه می گويد
  :ھای قرآن نکات زير بدست خواھد آمد

    
نداشته باشيم، ا8 ترتيب کنونی قرآن که در دست ماست اگر ما ھيچ سند و مدرک ديگری در دست  - ١ 

يا (ان قرآن رسمی خليفه و از زمان اولين جمع آوری  بعد از رحلت پيامبر در زمان ابوبکر به عنو
، و بعد ھم قرآن عثمان که به ھمين ترتيب کنونی است، به ما می گويد که اين نظم و )مصحف خليفه

فی و به امر خداوند و دستور رسول گرامی تنظيم شده است، زيرا ھيچ ترتيب سوره ھا  و آيه ھا، توقي
يک از صحابه نه به خود اجازه می دادند و نه می دانستند که چه آيه ای را بايد کجا و در کدام سوره 

  .قرار دھند و يا سوره با کدام آيه تمام می شود
وره کی و در چه موقعی نازل شده و ع,وه بر اين در محضر رسول خدا ديده بودند، که کدام س -٢  

با وجود ھمۀ اينھا وقتی  در دوران . ترتيب نزول آيه و قرار گرفتن در سوره ای چگونه بوده است



وقوع .  ابوبکر قرآن تأليف می شود، به ھمين ترتيب کنونی جمع شده و احدی ھم اعتراض نکرده است
سول گرامی انجام نگرفته بود، سيل اعتراضھا و اين امربھترين دليل بر اين که اگر  کار به دستور ر

و قرآن در زمان خود پيامبر آيه ھا و سوره ھا حداقل در سوره ھای پی در . درگيری ھا سرازير می شد
اگر غير از اين می بود، امکان . پی و  پشت سر ھم، به ترتيب موجود، ترتيب داده شده بوده است

می که به ھمۀ صحابه برمی گشت، به سرانجام رساند و آن را نداشت که ابوبکر بتواند چنين کار عظي
و قرآء، حافظان و دارندگان مصاحف و کاتبان وحی در مقابل او . قرار دھد) بين الدفتين(دربين دو جلد 

  .نايستند
اگر ترتيب آيات و سوره ھا توقيفی و به دستور پيامبر نبود، قطعاً به اين صورت کنونی در نمی آمد  -٣

با  -نظير کتب تورات و انجيل -و شکل ديگری که در ھمه جا معمول و مرسوم بود و آن را می شناختند
ز يک سوره  بدين صورت، ا! فصول و موضوع ھای فصل بندی شده، نظم و ترتيب پيدا می کرد، نه

يَأَيُّھَا  الَِّذيَن َءاَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد أُِحلَّت مث,ً، . که بگذريم، گاه در يک آيه چند موضوع مختلف قرار دارد
چھار ) گوشت(بر شما . وفا کنيد) ی خود(ای کسانی که ايمان آورده ايد به قرادادھا« ... لَُكم بِھيَمةُ ا�َْنَعمِ 

و ساير مطالب مربوط به عھد و پيمان و قرادادھا، و چگونگی وفای به  ١/مائده»  ... پايان ح,ل گرديد
، عدالت )٧٩(آنھا، در آيه ھا و سوره ھای مختلف قرار دارد و ھمچنين است، رسالت و وظايفش 

ھرگاه تمام مطالب ھر موضوعی در يک بخش و يا فصل . ، حق و حقوق، و ساير موضوعات)٨٠(
ذف بخش و يا بخشھائی، برای کسانی که قصد تحريف و يا تغيير و تبديل آن را قرار می گرفت، ح

و يا مخاطب اوليه آن آيات بودند، و يا آيه در اول برای حل بھمان سئوال و يا حل مشکل ف,ن  -داشتند، 
يا اما با چنين سامانه ای اگر می خواستند قسمتی و . به سادگی انجام می گرفت -و يا بھمان شخص بود 

ثانياً،  کل سامانه . يکی از آن آيه ھا را حذف کنند، او8ً، نمی دانستند که کدام از آنھا را بايد حذف کرد
چنين .  آيه ھا و سوره به ھم می خورد و نمی توانستند که چگونه دوباره آن ھا را به ھم متصل کنند

و اين سخن اکرمه به محمد بن . سامانه تنظيم کتابی جز در قرآن در ھيچ کتاب ديگری سابقه ندارد
» .اگر جن و انس جمع می شدند تا آن را بدانگونه که نازل شده تأليف کنند نمی توانستند« که سيرين 

حرف حقی است و ھمين قرآنی که امروز در دسترس ما است، بھترين شاھد آن است که قرآن بدين 
  .صورت به فرمان پيامبر شکل گرفته است

انسانھای خيلی عادی و معمولی وقتی در طول عمرخود، مطلبی را می نويسند، و يا امری را به  -۴
سامان می رسانند، برای اينکه نتيجه دسترنجشان تغيير نکند و دستخوش حوادث نگردد و باقی بماند، 

تاب حاصل رسالتش و کپيامبری که : حال چگونه می شود باور کرد.تدابير مختلفی را به کار می گيرند
وحی، خاتميتش، وچگونگی عمل به پيامش ھمه در پيام او که قرآن است، نگاشته  است، خود به تدوين 
آن نپرداخته باشد و اين کار را به دست حوادث سپرده باشد؟ عقل سليم می تواند چنين ادعائی را باور 

  :افزون بر اينھاکند، و چنين امری شدنی بوده است؟ 
ماه  طول  ١٤فرمان ابوبکر  گردآورى شد، بعد از واقعه يمامه شروع شده و حدود قرآنی که  به   -۵

زيرا  در جمادُى آ¤خر سال سيزدھم ھجری كه مصادف با فوت ابوبكر بوده ، پايان . کشيده است
باز اگر ترتيب آيات و سوره ھا توقيفی نبود، و به اجتھاد ابوبکر و يا زيد و يا ). ٨١(پذيرفته است

وابسته بود، حدود دو سالی پس از فوت پبامبر که ھنوز صحابه و مسلمانان در ھمه امور امر و  ديگران
نھی می کردند و حتی در مقابل خليفه می ايستادند، خود به اخت,ف و درگيری و تشتت شديد تبديل می 

قرآن وی شد ولی م,حظه می شود که تاريخ کوچکترين اشاره ای در مورد مخالفت با ابوبکر و جمع 
  . نکرده است

اگر امکان تحريف قرآن وجود داشت، قطعاً بخشی از آيات و يا بعضی از سوره ھای قرآن نظير  -۶
سوره برائت، منافقون، مسند که ببعضی از اشخاصی که بعضاً ھم بعدھا مصدر قدرت بودند، و به خود 

  .آنھا و يا بستگانشان راجع می شد از قرآن حذف می گشت
صحابه بر مصحف عثمان اجماع کردند و کسی از آنا ن به مخالفت برنخاست ، خود دليل بر  اينکه -٧  

توقيفی بودن آن است، چه اگر مسئله اجتھادی بود، اخت,ف نظر پيش می آمد و ديگران به سادگی 
از نظم و ترتيب خود چشم نمی پوشيدند و مصاحف خود را تسليم عثمان نمی ساختند . تمکين نمی کردند



ھجری و ٧٠ھمچنانکه ديديم، اخت,ف در مورد قرائت ھای مختلف تا سالھای . و برآن اتفاق نمی کردند
  .حتی دورتر ادامه پيدا کرد

ھم اکنون در ترتيب قرآن کنونی به سادگی قابل ديد است که آيه و آيه ھائی مکی است ولی در  - ٨ 
افزون . است ولی در سوره مکی قرار داردسوره ھای مدنی قرار دارد و ھمچنين به عکس، آياتی مدنی 

بر اين در اين مطلب ھمه متفق القولند که آيات مدنی، در سوره مکی و آيات مکی در سوره مدنی قرار 
خود دليل ديگری است که اگر نظم و ترتيب سوره ھا و آيات توقيفی نبود و به اجتھاد دارد و اين 

يز با ھم  يکجا می آمد و يا حد اقل سوره ھای مدنی می صحابه وابسته بود، مکی ھمه با ھم و مدنی ن
  . بايد، خالص از آيات مدنی ترتيب يافته بود

روايات و اخبار بسياری از طريق رسول خدا و ساير ائمه  نقل شده که اخبار و احاديث را به قرآن  - ٩ 
ن اخبار و روايات بی اگر قرآن تحريف شده بود، تمامی اي. عرضه کنند تا صحت و سقم آن را دريابند

  ) ٨٢.(بود و بيھوده معنی
قرآن خود دليل خود است و قرآن عصر پيامبر ھمان قرآن عصر ما است، برای اثبات  اينکه  -١٠ 

. تغيير و تبديلی در طول زمان در آن راه  نيافته به ھيچ حديث و يا روايت و يا متن تاريخی نياز ندارد
قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دليل پيامبری خود ناميده است و امروز نظر به اينکه پيامبر با ھمين 

معجزه باقيه و را بدان تحدی می کند مردم ھم ھمان تحدی در ھمين قرآن عصر ما وجود دارد و ھمه
بنابر اين گفتۀ راميار در مورد قرآن حق است که می  .پيامبر است، حجت و دليش ھم با خودش است

معجزه ای است که تمامش از آغاز تا انجام، از باء . است و بی گفتگو ک,م خدا است اين قرآن: "گويد
نازل ) ص(، حرف به حرف و کلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا بر نبّی اکرم»والناس«تا سين » بسم هللا«

جاری شده و امروز پس از چھارده قرن ) ص(نقش  بسته، از دو لب مبارکش) ص(شده، بر دل پاکش
. دريافت داشته اند) ص(را ھمان سان در بر داريم که به زماِن گيرندۀ وحی، ياران گراميش ما آن 

  )٨٣." (تواترش قطعی است و ت,وتش عبادت
  

  نتيجه گيری
بنابراين تاريخ قرآن تاريخی است که از . تاريخ قرآن، تاريخی باز است که روز به روز ساخته می شود

نزول اولين آيه و يا سوره شروع می شود و در بطن زمان  و نسل به نسل ادامه دارد و در  ھر 
می عصری و زمانی موجب ساختن و يا اثر گذاشتن در ساخت  تاريخ توسط مردم آن عصر و زمان 

وقتی می بينيم که قرآنی که در گذشته نازل شده، و وقايع مستمری را دنبال می کند که با زمان . گردد
حال و آينده ربط محکمی دارد به عبارت ديگر يعنی قرآن نظر به بيان امور مستمر در تاريخ  در 

يجه می گيريم، که گذشته و حال و آينده  دارد که در گذشته شروع شده و حامل حال و آينده است، نت
بنا بر اين، . قرآن  در گذشته آمده ولی تنھا حامل تاريخ گذشته نيست، روش است برای حال و آينده 

  .  ھمچنان تاريخی باز است و نه بسته
قرآن به تدريج بر پيامبر ) ص(سال رسالت رسول خدا ٢٣در طول : نزول قرآن تدريجی بوده است    

قرآن کريم خود به وضوح .  تاريخ دوران زندگی پيامبر را در بردارد سال ٢٣. گرامی،نازل شده است
  . نامش ھم قرآن استمی گويد که کتاب است و 

جمع به فرمان : دوم). ص(در حضور پيغمبر اکرم : اول:  قرآن سه بار جمع آوری شده است 
  .جمع عثمان: ابوبکر،بعد از اتمام جنگ يمامه و سوم

قيقت جمع کردن و به صورت کتاب مدون کردن نبود، چرا که اين کار قب,ً قرآن جمع عثمان در ح     
) ص(انجام پذيرفته بود بلکه مقصود عثمان، جمع کردن مسلمين بر قرائتی ثابت و معروف زمان پيغمبر

  .   و لغو قرائتھای ديگر بود
از « است که   أکيد کردهزيباترين تأييد و پشتيبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورده و ت امام علی   

و در نھج الب,غه در دوران خ,فت  ».نيارد و تغيير نپذيرد) خشکی(اين پس قرآن ھرگز روی به خزان 
تا بخواھی توصيفھائی بس و8 و گرانقدر،  ار ...  و١۶٧، ١۵٨، ١٣٣، ١١٠، ١خود، در خطبه ھای 

ه است که اگر عثمان چنين نمی کرد، قراِن موجوِد استنساخ شده توسط عثمان به عمل آورده و افزود



)  ص(ترتيب آيات در سوره ھا با توقيف و آگاھی خود پيغمبر. مسلماً من ھمان کار عثمان را می کردم
  و امر آن حضرت واقع شده است 

قرآن موجود در دسترس، خود می گويد که  نظم و ترتيب سوره  و آيه ھا، توقيفی و به امر خداوند و    
زيرا ھيچ يک از صحابه نه به خود اجازه می دادند و نه می . گرامی تنظيم شده استدستور رسول 

نظم و  اگر. و يا کی سوره تمام شده است. دانستند که چه آيه ای را بايد کجا و در کدام سوره قرار دھند
 سيل اعتراضھا و به اجتھاد صحابه وابسته بود جمع قرآنترتيب سوره ھا و آيات توقيفی نبود و 

و خود به بزرگترين وسيلۀ  انشعاب مسلمانھا به فرقه ھا و دسته ھا و گروه . درگيری ھا بر می خاست
اين قرآن بی گفتگو ک,م خداوند است و معجزه ای است که تمامش از آغاز تا « .ھا می گشت

) ص(نازل شده، بر دل پاکش) ص(انجام،حرف به حرف و کلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا بر نبّی اکرم
جاری شده و امروز پس ازچھارده قرن ما آن را ھمان سان در بر ) ص(نقش  بسته، از دو لب مبارکش

  .»داريم که در زماِن گيرندۀ وحی، ياران گراميش  از پيامبر دريافت داشته اند و تواترش قطعی است
  :چند سئوال

فکر . دوستی که مقاله را مطالعه کرده، چند سئوال برايش مطرح شده، و از من توضيح خواسته است   
از اين رو،  سئوالھا و پاسخ، به پايان مقاله افزوده . کردم که شايد پاسخ ھا برای ديگران ھم  مفيد باشد

  .شد
  سxم آقای جعفری

و بسيار لذت بردم از خواندن آن برايم  اما در مورد متن به نظر من مکتوبی بسيار خوب است  
ھا جمع شده يک انسجام در ذھنم پيدا  خصوص قرآن جمع آوری عثمان و اينکه به چه ترتيبی اين به

  نکات زير برايم سؤال برانگيخت. کرد و از اين بابت از شما متشکرم
ود درست کرده فھمم که قرآن پيامبر چه شد و چرا حضرت علی قرآنی برای خ درست نمی:   ١س  

  .و شايد اين ھمان قرآن است. بود
چرا بايد جای نگرانی باشد به لحاظ حفظ قران اگر حافظان قرآن در جنگ کشته شوند در :  ٢س   

کرده  و علی ھم ھمزمان آن را جمع می. صورتی که قرآن بصورت کتاب در خانه پيامبر بوده است
  .است
زمان پيامبر و زمان ابوبکر و زمان . ه بار جمع شده استايد که قرآن س در آخر ھم باز آورده    

  . بندی کجا جا بدھد شايد خواننده قرآن علی را نداند که در اين تقسيم. عثمان
می دانيد که در آن دوران کاغذ با وجودی که کاdئی شناخته شده بود، اما کاdئی طرفه به  -١ج 

علت قرآن را در لوحه ھای چوبی و غير چوبی، به اين . حساب می آمد و ھميشه در اختيار نبود
روی ھر چيزی ... ، چرمھای رنگين و غير رنگين، برگھای پھن درختان و...استخوان پھن شتر و يا

و . به ھمين علت قرآنھای اوليه ای که تنظيم شده بود بسيار حجيم بود. که می توانستند، می نوشتند
. لت سنگينی بار شتر کرده بود و به مردم ارائه و نشان دادقرآنی را که امام علی جمع کرد بود، به ع

آن حضرت . پيامبر ھم وقتی آيات نازل می شد به کاتبان وحی می فرمود تا آن را برايش بنويسند
بعد از رحلت آن حضرت، قرآن جمع . نوشته ھا را در خانه اش و در اطاق عايشه، نگھداری می کرد

عنی اينکه سوره ھا تنظيم و مرتب گشته و پھلوی ھم قرار شده به صورت مصحف، مصحف بوده ي
اما خوب، طبعاً نمی توانسته به صورت . احتماdً به ھم متصل ھم شده بوده است. گرفته بوده است

آن نوشته ھا که در نزد عايشه بوده، قطعاً در جمع آوری قرآن ابوبکر که به .  کتاب امروزی باشد
و اما بر سر قرآن پيامبر چه آمده است؟ در طول . ساس کار شده استسرپرستی زيد انجام پذيرفت، ا

  .زمان از اين دست به آن دست گشته و اينک در دسترس نيست
کاتبان وحی وقتی پيامبر به . امام علی نزديکترين کاتبان وحی به پيامبر بود -و اما قرآن امام علی    

چون . آنھا رجوع می کرد، برای پيامبر می نوشتند ولی آنھا برای خود ھم قرانی تھيه می کردند
يلی مشھور داشتن مصحفی شخصی برای دارنده اش افتخار و شخصيت آفرين بود که بعضی از آنھا خ

امام علی ... مثل مصحف ابن عباس، زيد، عبدهللا بن زبير، عبيد بن عمير، سعيد بن جبير و. بوده است
 او درآن دوران  خانه نشين بود و. ھم بxفاصله بعد از رحلت پيامبر به جمع کامل قرآن پرداخت

رکت داشت و با دقت با اين حال، در جمع کردن قرآن ش. شش می شد که تا جای ممکن مطرح نشودکو



طبعاً آن قرآنی که . اما اينکه قرآن امام چه شده است.  نظاره می کرد که در قرآن تغييری حاصل نشود
به علت سنگينی بار شتر شده است، خود به خود از بين رفته است ولی در دوران بعد که مسلمين به 

د، امام نيز برای خود باز قرآنی اندازه کافی دسترسی به کاغذ و يا پوست مرغوب پيدا کرده بودن
در ميان قرآن پژوھان شيعه و اھل سنت اتفاق نظر است  که امام  نوشته است و ھمچنانکه در متن آمد،

مدارک کھن  به آن تصريح دارند . علی مصحفی از قرآن برای خود و با دستخط خود نوشته بوده است
و طبعاً  ف او دارای متن و حواشی بوده است شھادت می دھد که آن را ديده است و مصح ابن نديمو 

ھم اکنون در . اين قرآن ھا به ارث به فرزندان می رسيده و در طول زمان دست به دست شده است
اينکه واقعاً .  بعضی از موزه ھا قسمت و يا بخش ھائی از قرآن منسوب به خط امام علی وجود دارد

  .    از امام باشد قطعی نيست
در آن دوران ھمچنانکه در مقاله آمد، پيامبر تعليم می داد که قرآن را  -بين رفتن قرآنترس از   -٢ج 

در حافظه جمع و از حفظ داشته باشند و بسيار بر حافظه تکيه می کرد و می بنيد که حفظ قرآن در اين 
کوتاھی عxوه بر اينکه از نوشتن ھم .دوران ھم رايج است و اين سنت  از تأکيدات مؤکد پيامبر است

بنابر اين با وسايل و نوشت افزار آن دوران و افراد با سواد کم ھمچنانکه در مکه می . نمی کرد
نفر نوشتن می دانستند تعداد مصحف نوشته شده کامل و يا ناقص خيلی زياد نبوده  ١٧نويسند که 

به . تمصحف وجود داشته اس ١٢-١٠است و تا دوران خلفای راشدين گمان نمی کنم که بيش از 
ھمين علت حفظ قرآن و حافظه نقش عظيمی در آن دوران بازی کرده است و معلمين حافظين قرآن، 

ولی بسيار به حافظه تکيه . البته از نوشته ھم کوتاھی نمی شد. از حفظ  قرائت قرآن را تعليم می دادند
د از رحلت پيامبر در بنا بر اين، وقتی چند ماھی بع. تا امروز ھم اين سنت باقی مانده است. می شد
نفر از حافظين قرآن کشته می شوند، اين ترس را بر می انگيزد که اگر جنگ ديگری  ٧٠-۶٠جنگی 

رخ دھد و عده ای ديگر کشته شوند، ضايعه ای عظيم برای مسلمين، به جھت کشته شدن معلمان و 
اما اينکه امام علی قرآن  .وجود چنين ترسی خيلی غير طبيعی نبوده است.  حافظان قرآن، پديد می آيد

در مورد جمع آوری قرآ در زمان (را جمع آوری کرده بود، يک سخن است، وجود مصحف ھای ديگر 
وجود آن مصحف ھا و . سخنی ديگر است)  جمع آوری عثمان( و وجود قرائتھای مختلف ) ابوبکر

ھيم خليفه وقت ترجيح می حتی اگر احتمال بد. اين قرائت ھا ايجاب می کرده است که قرآن جمع گردد
به لحاظ اين که او  -داده است  قرآن مستقلی داشته باشد و در باره قرآن، به امام علی مراجعه نکند 

امام ھم  که در دوران خلفا خانه نشين .   ، باز جمع کردن قرآن کاری به جا بود-را رقيب می دانست
  . ده است بوده و تا احساس خطر نمی کرده در امور دخالت نمی کر

سه نوبت جمع آوری قرآن که ذکر آن رفت، از جمع خود پيامبر که بگذريم ، جمع ابوبکر  -ج آخر
جمع جمع عثمان ھم استنساخ ھمان قرآن است با . تھيه قرآن رسمی برای استفاده شخص خليفه است

قرآن علی «  .   قرائت واحد قريش يعنی) ص(کردن مسلمين بر قرائتھای ثابت و معروف زمان پيغمبر
اوdً  امام علی خود از قريش و قرائتش، قرائت  پيامبر »  .بندی کجا جا بدھد را نداند که در اين تقسيم

در مصحف امام علی . مصحف آن حضرت ھم مصحف شخص امام بوده نظير مصحف ديگران. است
  .حواشی مختلفی داشته که به بعضی از آنھا در مقاله اشاره شده است
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  . ٢٩٧ ، ص١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ١۵ 
، ص ٢٠٠۶، چاپ دوم ١ا8مامه و السياسه، ابن قتيبه، ج : ؛ به نقل از١٧٣و8يت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از محمد جعفری،ص   - ١۶ 

١۶ .  
  . ٣٠١ ، ص١٣٨٩انتشارات امير کبير، چاپ نھم  تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه - ١٧ 
  . ٣٠٣- ٣٠٧  ، ص١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ١٨ 
  . ٢٠۵و ٢٠٢سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه - ١٩ 
  .٣٢٤ص  ،١٣٨٩ان، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم تاريخ قر - ٢٠ 
  . ۶٣، ص ١٣٧۵قرآن شناخت مباحثی در فرھنگ آفرينی قرآن، نويسنده  بھاء الدين خرمشاھی، چاپ سوم  - ٢١ 
  .ھمان سند - ٢٢ 
  . ٣٣٢، ص  ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم   - ٢٣  
، ١؛ به نقل از واقدی، فتوح الشام، ج 64، ص ١٣٨۵اس,م و زن، احمد زکی يمانی، ترجمه و نگارش سيد ضياء مرتضوی، چاپ   - ٢۴  

  . ٢١ص
  . ٣٣٧، ص ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم   - ٢۵ 
     ٢۴۶-٢۴٧، ص ١٣٨٩ؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم تاريخ قران، دکتر محمود راميار، م - ٢۶  
؛ سيوطی از قول ابن ٢٠۵سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه - ٢٧  

  . اشته در کتاب المصاحف از ليث بن سعد آورده است
  .٢٠۶: ؛ به نقل از اتقان ا  ٣١٢، ص ١٣٨٩ر، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم تاريخ قران، دکتر محمود راميا - ٢٨  
  .   ١/٢۴٢: ٣ھمان سند؛ به نقل از ابن سعد  - ٢٩  
  . ٢و٢٠۶/١، مفتاح کنوزالسنه ٨٠ ، مقدمتان ١/٢۴٢: ٣، ابن سعد٢٩، ٢٨، ٢٣: ١، احمد٣١حدود : ھمان سند؛ به نقل ازبخاری  - ٣٠  
  .١٠: ٢٠ھمان سند؛ به نقل سفر 8ويان - ٣١ 

  .٢۶١: ٣ھمان سند؛ به نقل ازتفسير ابن کثير   - ٣٢    
  . ٣١٢، ص ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ٣٣  
  .٣١٣و٣١٢ھمان سند،  ص  - ٣۴  
محمد صادق نجمی، ھاشم ھاشم زاده ھريسی، چاپ سوم :  سيد ابوالقاسم خوئی، ترجمهبيان در علوم و مسائل کلی قرآن، نويسنده، آيت هللا  - ٣۵  

  .٢۵٧، ص ١٣٨٨
محمد صادق نجمی، ھاشم ھاشم زاده ھريسی، چاپ : بيان در علوم و مسائل کلی قرآنی، نويسنده، آيت هللا سيد ابوالقاسم خوئی، ترجمه  - ٣۶   

  .٣۵۶، ص ١٣٨٨سوم 
؛ برای ۶٨١، ص١٣٨٧دکتر سيد علی اصغر غروی، چاپ دوم : سيد محمد جواد غروی، ترجمه: مسائل خ,فی، از فقه استد8لی در  - ٣٧  

  .مراجعه کنيد۶۴۵- ۶٨۵اط,ع بيشتر در مورد رجم به ھمين کتاب ص 
بشرح نووی  ١٧٨: ٢کتاب ايمان باب جواز ا8ستسرار با8يمان للخائف : ، صحيح مسلم٩: صحيفۀ ھمام  ؛ به نقل از۵٠٢تاريخ قران، ص   -٣٨

.  
؛ به نقل از  تاريخ حديث ١١٧و بضاعت و گسترۀ نفوذ فقھا، دکتر صديقه وسمقی،  ص  ۴٠٧: ٢کتانی ؛ به نقل از ٢۴٣ھمان سند، ص،  -٣٩

     . ١٨شانه چی ص 
   
 
  
؛ سيوطی مطلب فوق ٢٠٨سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول  ،نوع ھيجدھم، ص : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه - ۴٠   

    .     را از ابن التين و غير او آورده است
؛ سيوطی به ٢٠٩و ٢٠٨جدھم، ص سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول   ،نوع ھي: ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه  - ۴١   

  .مطلب را نوشته است  اdنتصارنقل از  قاضی ابوبکر در کتاب 
  . ٣۶١، ص   ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ۴٢   
  . ١۶٣٩- ١۶۴٢  دکتر سيد حسين روحانی، جلد چھارم، ص : تاريخ کامل، از عزالدين ابن اثير، برگردان - ۴٣   
  . ٢٠۶- ٢٠٧سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع   ھيجدھم، ص : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه -  ۴۴  
  .  ۵٨؛ به نقل از ابوشامه۴١١، ص    ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ۴۵   
  .٢٠٩و٢٠٨سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه ا8تقان فی - ۴۶   
  .حلی، باب قرائت تذکرۀ عxمۀ ؛ به نقل از۴۴۴ص  ، ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ۴٧   
، ٣٢٧و  ٣٢۶ :٨معجم الرجال حديث آقای خوئی . (است) ع(امير مؤمنان علی و امام حسن مجتبی،  او از اصحاب ۴۴۵تاريخ قرآن ص  - ۴٨   

، تھذيب ١١٨، ١٠٠: ٢اصابه.(ولی در اينکه صحابی و تابعی بوده خ,ف است)  ، نوع ھيجدھم٢٠٨: اتقان، ترجمه ا) ۶٧١: ١سفينۀ البحار
  .)٢٧٨: ۴التھذيب

، مقدمتان ١٨نوع ٢١٠: ١، اتقان٢٢مصاحف : نقل شده است) مختصر و يا مفصل(گونه ھای مختلفی، اين حديث به ۴۴۵تاريخ قرآن، ص  - ۴٩  
  .۴٢: ٢، سنن الکبری54، ابو شامه ٢۵۵:  ١، مناھل العرفان ۴۶-۴۵
  ٢۵۵: ١، مناھل العرفان۵٣، ابوشامه ٢٣  ،١٢، مصاحف ٣٢: ١النشر -۵ ؛ پاورقی ھمين ص، ۴۴۴- ۴۴۵تاريخ قران، ص  - ۵٠   
  .٢٠٩ص  سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه - ۵١ 



  . آمده است.»و8 يحرک« يا » ان القرآن 8 يھاج و تحويل«،٢١٨: ٩مجمع البيان  ،.؛  در پاورقی ھمين ص۴۴۶تاريخ قران، ص   - ۵٢    
  .٢٢مصاحفقل از  ؛ به ن۴٢٠تاريخ قران، ص   - ۵٣    
  .۴٢٠تاريخ قران، ص   - ۵۴    
و يا نھج الب,غه خطبه ھای   ١٠١- ١٠۵برای اط,ع بيشتر به کتاب و8يت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از محمد جعفری، ص      - ۵۵   

  . ياد شده و نشده  مراجعه کنيد
  از محمد جعفری مراجعه کنيد» فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين و8يت« برای اط,ع بيشتر به فصل چھارم و پنجم کتاب  - ۵۶    
  .  ٧٨۵مروج الذھب، مسعودی، جلد اول، ترجمه ، ص  -  ۵٧  
، ١٠سجستانی  مصاحف: ؛ به نقل از٣۶۶و٣۶٧، ص  ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم   - ۵٨   

، ٢٠۴: ١، اتقان »رأيت کتاب هللا يزاد فيه«.، اما سيوطی جمله ای اضافی دارد  که درخور توجه خاص است ١۶  -٢٠، س ١٠١/ ٢: ٢ابن سعد
  . ١٨نوع 

  . ٢٠٠صاحبی:  ؛ به نقل از٣۶٧ھمان سند، ص   - ۵٩    
 .١۵تاريخ يعقوبی، جلد دوم، تأليف احمدبن ابی يعقوب، تجرجمۀ دکتر محمد آيتی، ص  - ۶٠    
، ٢٠٠۶، چاپ دوم ١ا8مامه و السياسه، ابن قتيبه، ج : ؛ به نقل از١٧٣قيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از محمد جعفری،ص و8يت ف - ۶١    

  . ١۶ص 
  . ۶۵و۶۴، ص، ١٣٧۵، نويسنده  بھاء الدين خرمشاھی، چاپ سوم  )مباحثی در فرھنگ آفرينی قرآن(قرآن شناخت  - ۶٢  
  . ٣٨۶، ص ١٣۶٠محمد باقر حجتی، چاپ زمستان  پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد - ۶٣ 
  سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه  - ۶۴   

  .٢٠٩ص  نوع ھيجدھم، 
  .ھمان سند - ۶۵  
  . ٢١٣و  ٢١٢ھمان سند، ص   - ۶۶   
  . ٢٠٣سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : ا8تقان فی علوم القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ترجمه  - ۶٧ 
  .١٣٠؛ به نقل از علم اليقين، ص ٨٨، ص ١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان   - ۶٨ 
  . ٢٢۴و٢٢٣، ص  ١٣۶٠حجتی، چاپ زمستان پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر  - ۶٩  
، ط ١۵ص  ١؛ به نقل از مقدمه مجمع البيان ج٢٢۴، ص ١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان   - ٧٠  

  .صيدا
و فصل الخطاب  ۵۴ص  ٩ ؛ به نقل از بحارا8نوار ج٧٠، ص١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان  - ٧١ 

   .٩٨ – ٩٧ص 
   . ۴۵٠، ص ۵جلدی، جلد  ٢٠ترجمه تفسير الميزان،    - ٧٢ 
و فصل الخطاب  ۵۴ص  ٩؛ به نقل از بحارا8نوار ج ٧٠، ص١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان  - ٧٣ 

   .٩٨ – ٩٧ص 
  . ٧٠، ص١٣۶٠باقر حجتی، چاپ زمستان  پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد - ٧۴ 
  .ھمان سند - ٧۵ 
   . ١٨۵، ص ١٢جلدی، جلد  ٢٠ترجمه تفسير الميزان،    -  ٧۶ 
  . ٩٠  ، ص١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان   - ٧٧  
  .۴٠١، ص ١٣۶٠پژوھشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان  - ٧٨  

از محمد » و8يت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين« برای اط,ع از وظايف و حدود اختيارت رسالت  به فصل چھارم و پنجم کتاب  -٧٩   
  .جعفری مراجعه کنيد

  .، مراجعه کنيد۵٩-  ۶٧برای اط,ع از قسط و عدالت به ھمان سند، ص،  - ٨٠   
  .٣٢۵، ص١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ٨١    
  .٣٨٠، کتاب قضا، ص ٣، وسائل، ج ٢٧۶و8يت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، ص،  - ٨٢ 
  .١، ص١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نھم  - ٨٣  
  
  
  

  :انتشار بعد از تحرير و
   

چيزی را نمی نوشتند و از نگارش حديث  –جز قرآن  –حديثی از رسول خدا نقل شده است که پيغمبر که بر اساس آن درزمان حياتش   مردم  
مُحهُ ئاً فليشيئاً و من کتب عنّی غيرالقرآِن شي 8 تکتبوا عنّی غيرالقرآنَ  «:فرمود) ص(ايت کرده اند که پيغمبر وچون ر. نيز خوددادری می کردند

پژوھشی در تاريخ قرآن،  (».ن ننويسيد و اگر کسی جز قرآن به نقل از من چيزی بنويسد بايد آن را محو و نابود کنداز گفتار من چيزی جز قرآ: 
  ) .۵٧ص  ١، ا8تقان ج٢٩، تقييدالعلم ص ۴؛ به نقل از المصاحف ص ٢٠٢، ص ١٣۶٠دکتر سيد محمد باقر حجتی، چاپ زمستان 

فرمود از نوشتن حديث و جز آنھا ) ص(بخاطر آنکه نوشته ھای غير قرآن با قرآن اشتباه نشود، پيامبر اس,م : دانشمندان اھل سنت می نويسند«
  ».در زمان خود، نھی فرمود

القرآن، ج,ل الدين سيوطی، ا8تقان فی علوم » ...چيزی غير از قرآن ننويسيدمن  از « : رسول خدا فرمود« : حدثی از ابوسعيد آمده که گفت  
  . ٢٠١سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : ترجمه

   
  
  
  
 


