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 رضيه سادات سجادى

چكيده
اآن رحى،آيـات قـرل ونويسندگانـى داشـتـنـد كـه بـه مـحـض نـزو(ص)ل خداسـور

شتهت نوآن در حيات پيامبر و به دستور آن حضرتيب همه قرمى*نگاشتند.بدين تر
دند كهده بواهم كرآن*هايى فرد قراى خومان برشد.عده*اى از صحابه نيز در همان ز

ن آياتامـوان تفسير،پـيـرا نيز كه پيامـبـر بـه عـنـوآن،مطالبـى ره بر آيـات قـرعالو
شتند.دند،در آن مى*نومومى*فر

م در عهد عثمان دستور بهيك*بار در عهد ابى بكر و بار دو(ص)ل خداسوپس از ر
آن درش قرط به جمع و نگـارايات مربـوآن داده شد.در اين مقالـه،روش قـرنگار

سىد نقد و بررى مورو ابوبكر و عثمان از كتاب صحيح بخار(ص)ممان پيامبر اكرز
فته است.ار گرقر

.ش،ابوبكر،عثمانآن،نگار،جمع قر(ص)ل خداسو:ره�هااژكليد و

آمددر
خىد.برآن به شمار مى*روآن،از مسائل مهم تاريخ قرش و جمع و تدوين قرمساله نگار

استه*انداين،خوانجام نشده است؛بنابر(ص)ل خداسومان ربر اين اعتقادند كه اين مهم در ز
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قت بهت انجام آن احساس شد و حاكمان وت،ضرورفات آن حضرثابت كنند كه پس از و
د كتاب الهىدر مور(ص)ل خداسوند كه ردند.در مقابل عده*اى بر اين باوراين مهم اقدام كر

جه و عنايت خاصـىعكس تـوده بلكه برتاهى نكـردم است كوندگى مـرالعمل زكه دستـور
داردار ايشان موص در گفتار و كردر اين خصوسد وداشته تا اين كار بطور كامل به انجام ر

ان يافت.انى مى*تواوفر
ىشته محمد بن اسماعيل بخار»نوالجامع الصحيحايات كتاب«سى اين امر رواى برربر

ها در سه دورآن رجمع و تدوين قرش واه،مسأله نگارار داده*ايم.در اين رش قرد كاوا مورر
ارى قرنگـرد بازمت عثمان ـ مـورمت ابوبكر و حكـو،حكو(ص)ل خداسومانى ـ حيـات رز

داخت.اهيم پرمينه خوايات در اين زسى روداده و به نقد و برر

(ص)ل خداسوآن در حيات رجمع قر
استند تـاحى از آن*ها مى*خول ونويسندگانى داشتند كه به هنگـام نـزو(ص)ل خداسو ر

ده شـدهى نام براد از زيدبن ثابت در صحيح بـخـارند.از جمله اين افـرا بنگـارآن رآيات قر
/٤(نساء،منين»ن من المؤى القاعدوال يستون آيه«است.چنان*كه در حديثى آمده است كه چو

لاه خدا پيكار مى*كنند،يكسان نيستند.نـازنشسته از جهاد با آنان كـه در رمنان باز؛مو)٩٥
١شت.ا نود و آن آيه راند.زيد كتفى آوراخوا فرزيد ر(ص)ل خداسوشد،ر

ه*هاىفتن سوراگرد و پس از فرانى،ياد شده است كه اسالم آوردى نصر همچنين از فر
٢شت.اى پيامبر مى*نوان،بره و آل عمربقر

ىد دستور به كتابت آيات مى*دادند؛منتهى بر رودر حيات خو(ص)نتيجه اين*كه پيامبر
عده*اى از صحابه نيز در حيات آن٣ست.ب و پوان كتg،سنگ،چون استخوسايلى چوو

تان از حضراز جمله آن*ها مى*تو٤دند؛ده بواهم آورآن*هايى جداگانه فرد قراى خوت برحضر
٨د.نام بر(ص) ـ  همسر پيامبر٧ و عايشه٦د و عبدالله بن مسعو٥(ع)على

هان دريافت كه صحابه در آن عصر عالومينه آمده است،مى*تواياتى كه در اين زاز رو
ن آياتاموان تفسير پيربه عنو(ص)شتند كه پيامبـرا نيز مى*نوآن،مطالبى رش آيات قربر نگار

ايشد تا بردى دستور داده بـوايتى آمده است؛عايشه به فرچنان*كـه در رو٩دند.بيان مى*كر
ةات و الصلـوا على الصلـوحافظـوقت به آيـه«د كه هـر ومصحفى بنويسد و به او گـفـتـه بـو
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ا خبر كن.سيدى،مراظبت كنيـد.ره نماز ظهر موها،به ويژ؛بر نماز)٢٣٨/٢ه،(بقر»سطىالو
كاتب مى*گويد:

اتا على الصلود كه بنويس:«حافظوا باخبر ساختم،بر من چنين امال كرن او ر چو
لسوا لله قانتين».عايشه گفت كه من از رموة العصر و قوسطى و صلوة الوو الصلو

١٠چنين شنيده*ام».(ص)خدا

ايت شده است.نيز رو١٢و ام سلمه١١ه حفصهاين مطلب دربار
دم،به تفسير و تبيين آيات نـيـزآن بر مـرائت آيات قره بر قرعـالو(ص)ماين،پيامبر اكـربنابر

دآنى كه خـوا در حاشيه قـركس كه تمايل داشت اين تفاسـيـر ردم هـرداخت و از ميان مـرمى*پر
١٣ده باشند.دآورا در كنار آيات،گرآن رد كه تفسير قرشت و هدفشان اين بود،مى*نواهم مى*آورفر

،عكازهايى با نام*هاى ارايتى ديگر از ابن عباس آمده است كه در جاهليت باز در رو
دم،گناه مى*دانستند [كه در ايـامن اسالم آمد،مرد داشت؛اما چوجو وذوالمجـازو مجنة 

اليس عليكم جناح أن تبتغول شد:«ند،در پى همين مسأله] اين آيه نازها بروارحج به آن باز
دگار؛بر شما مانعى نيست كه از فضل پرور)١٩٨/٢ه،(بقر»اسم الحجفضال من ربكم فى مو

ده است.«ليس عليكم جناحائت كرى مى*گويد:ابن عباس چنين قراوى بجوييد.رد روزخو
١٤اسم الحج». من ربكم فى موًا فضالأن تبتغو

اسم الحج»ت«فى موده است،عباراز آن*جا كه ابن عباس در مقام تفسير اين آيات بو
آن است.ئى از آيه قرت،جزى پنداشته كه اين عباراوده،اما ران تفسير بيان كرا به عنور

اكه:«ال تكتبـو(ص)ل از پيامبرايت منقـوايات،با رود اين روچنان كه مالحظه مى*شـو
ىاز [سخنان ]من چيز١٥ج ؛ا عنى و ال حرآن فليمحه و حدثوعنى و من كتب عنى غير القر

دا محو و نابوشته است،بايد آن*رى نوآن از [سخنان ] من چيزكس غير از قرننويسيد و هر
گار است.كند.[اما] از من حديث نقل كنيد كه اشكالى در اين امر نيست»،ناساز

نفـرا از چـهـارآن رد:قـرمـونقل شـده اسـت كـه فـر(ص)ى از پـيـامـبـرايت ديـگـردر رو
١٦لى أبى خذيفه،أبى بن كعب و معاذ بن جبل».د،سالم مواگيريد:عبدالله بن مسعوفر

ى مى*گفت:«قسم به خدايى كه جز او خدايىد آمده است كه وال ابن مسعودر احو
ل شده،وه اى از كتاب خدا نيست،جز اين*كه مى*دانم در كجا نازنيست،هيچ سور

ل شدهد چه كسى نازهيچ آيه*اى از كتاب خدا نيست مگر اين*كه مى*دانم  در مور
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ىم باشد با شتر به وگاه تر از من به كتاب خداست و الزاست و اگر بدانم كسى آ
١٧م».ه به سويش مى*رواردست يابم،سو

آنى قرآن از كسى مى*كند كه نه تنها قارى قراگيرامر به فر(ص)ل خداسو نتيجه اين*كه ر
اينا مى*داند؛بنابـرل آيات رل و محل نزواست،بلكه عالم به كتاب الله است و شأن نـزو

ائته بر قرى مى*دهد،با اين هدف است كه مسلمانان عالوآن از وى قراگيراگر دستور به فر
ند.گاه شول آيات نيز آآن،به تفسير و شأن نزواندن قرو خو

اند و در آن خطبـهد خطبه*اى خـوى آمده است كه عبدالله بن مسـعـوش ديگـرارگز در
چنين گفت:

فتم و به خدااگره فرهفتاد و اندى سور(ص)ل خداسوگند،من از دهان ر«به خدا سو
مى*دانند كه من داناترين آن*ها به كتاب خدا هستـم،(ص)قسم كه اصحاب پيامبـر

چند بهترين آنان نيستم».هر
ه چهدم در اين باردم نشستم تا بدانم كه مرى خبر مى*گويد:«من در حلقه اى از مراور

١٨ا تكذيب كند».ى رمى*گويند اما نشنيدم كسى سخن و

ا باورد ران آن مجلس،سخن ابن مسعوايت،بيانگر اين مطلب است كه حاضراين رو
داشته*اند.

اآن رتنها چهار نفر از انصار،قر(ص)ل خداسومان راياتى نيز آمده است كه در ز در رو
دند از:أبى بن كعب،معـاذ بـن جـبـل،أبـوزيـد و زيـد بـنت بـودند؛آنان عـبـارجمـع كـر

٢٠داء آمده است.ى به جاى أبى بن كعب،نام أبو الدرايت ديگردر رو١٩ثابت.

آن در سينه و خاطر است ياآن به چه معنى است؟آيا به معنى حفظ قرحال اين جمع قر
تنها اين چهار نفر به(ص)ل خداسوا از بين صحابه رب؟چرت مكتوبه معنى جمع آن به صور

آن اهتمامىان به جمع قرند؟آيا مهاجرفى شده*اند كه همگى از انصارآن معران جامع قرعنو
ا اصحاب صفه تشكيل مى*دادنـدان رجه به اين*كه عده اى از مهاجر*نشان نمى*دادند؟با تو

انستند بهى داشتند و غالبا شغلى نداشتند و بهتر مى*تـوحشر و نشر بيشتـر(ص)كه با پيامبر
بى محسوان قارتنها چهار نفر به عنـو(ص)ل خداسوند.آيا در بين صحابه ردازاين كار بپر

ى(مالك بن أنس)از انصار استاون ردند منتهى چومى*شدند؟يا اين كه كسانى ديگر نيز بو
٢١ده است؟فى كرمعر(ص)ل خداسومان رآن در زان جامع قرا به عنوتنها چهار نفر ر
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د اين اشكال گفته است:منظور أنس،حصر اضافى است نه حصرمحمد أبو شهبه در ر
ده وا مالقات كرى همه صحابه رد كه وت مى*پذيرا كه حصر حقيقى هنگامى*صورحقيقى.چر

٢٢سد». بعيد به نظر مى*رًالد كه اين كار معمواء حاصل شوسيده باشد تا استقراز تك تك آن*ها پر

د:جيه و بيان سخن أنس چنين مى*آورا در تودر ادامه،ديدگاه علما ر
اآن ران قرعده*اى از علما ى پيشين،چنين پاسخ داده*اند كه جز اين چهار نفر،ديگـر

اسطه از آنا با وا مستقيم و بخـشـى رده اند بلكه بخشـى راخذ نكـر(ص) از پيامبـرًمستقيمـا
ده*اند.ت دريافت كرحضر

تنائاتش،كسى جز اين چهارف و قرا با تمام حروآن رل عده*اى ديگر اين است كه قرقو
ده است.جمع نكر

ى بيانأى حقيقى همان است كه ابن حجر در فتح البـار آن*گاه در پايان مى*گويـد:ر
ج اين چهار نفرجيان است؛يعنى از بين قبيلـه خـزرده است كه منظور أنس،تنها خـزركر
دند منافاتىده بوا حفظ كرآن ران كه قراين با جمع زيادى از مهاجرده*اند.بنابرا حفظ كرآن رقر

٢٣اهد داشت».نخو

(ص)ل خداسوآن پس از رابوبكر و جمع قر
مين سال خالفت ابوبكر،پس از جنگ مسلماناندر دو(ص)محلت پيامبر اكر پس از ر

ى دستور بهبا مسيلمه كه در يمامه اتفاق افتاد و منجر به شهادت عده اى از صحابه شد،و
ـ  درنه بيان تفسيرگوآنى داد كه خالى از هرش قرنگار ـ چنان*كه قبال آمد  ى باشد.حال آن*كه 

ا نيز يادداشتت رى آن حضرد بيانات تفسيرآن*هاى خو،صحابه در قر(ص)ل خداسومان رز
٢٤دند.مى*كر

 از زيد بن ثابت چنين نقل شده است:
انش)،ابوبكر بهى مسلمانان با اهل يمامه(مسيلمه كـذاب و پـيـروگير«پس از در

د من آمده و گفته است:د.ابوبكر گفت: عمر نزى بود وستاد.عمر نزدنبال من فر
سمآن كشته شده*اند و من مى*ترى يمامه،تعداد زيادى از قاريان قرگيراى دردر ماجر

آن [ند و در نتيجه،آيات زيادى از قركه در ساير ميدان*ها،بقيه قاريان از بين برو
د.نظر من بر اين است كه دستور بدهىكه  در حافظه اين قاريان است] از بين برو
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انجام نداده(ص)ل خداسوى كنم كه رنه كارد.گفتم: چگـوى شوآن جمع آورتا قر
ى نيك و خير است».همچنان عمراست؟عمر گفت:«به خدا قسم اين كار،كار

ند بـهى كه خـداود تا اين كه به خاطـر آن امـراجعه مـى*كـرتباط به مـن مـردر اين ار
افقد و با عمر به توح صدر عطا كرد،به من نيز شرده بوح صدر عنايت كرعمر،شر

سيدم».ر
گ*هاى كاغذ وى چوبه*هاى نخل و برا از روآمدم و آن*ها رآن بره*هاى] قرلذا در پى [پار

هدم؛و آخرين آيه سورد آوردمان گرك و از سينه و حافظه مرست و سنگ*هاى نازخت و پودر
»يافتم و ايـنأبو خزيـمـة»يا«خزيمةد«ا نز»تا آخـر آن*رل من أنفسكـم…سولقد جـاءكـم رتوبه«

دى بود ودم.اين صحيفه*ها در حيات ابوبكر نزه ضميمه و ملحق كرا به آخر اين سورآيات ر
٢٥ش حفصه ماند».د دخترى نزدن ود و پس از مرد عمر بوفت.پس از آن نزتا از دنيا  ر

ايات قابل تأمل استه اين رو نكاتى كه دربار
ى يافت شد به نام*هاى«أبو خزيمهد وه توبه نزدى كه آخرين آيه سورايات از فر.در رو١
ى»ياد شده است.در حالى كه اين اسم،نام دو نفر است نه يكى»و«خزيمه انصارانصار

نفر با دو نام:
الg)خزيمة بن ثابت بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غياث بن عامر بن خطمة عبـد

٢٦سى الخطمى.ى األوس األنصارالله بن جشم بن مالك بن األو

٢٧م بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.س بن زيد بن أصرب)أبو خزيمة بن أو

»الحارث بن*خزمةد به نام«د،از اين فرابن حجر به نقل از كتاب المصاحg ابن ابى داو
٢٨ياد مى*كند.

ح حال ابو خزيمه چنين بيان مى*كند:«قال ابن شهاب،عن عبيـدابن عبد البر در شر
ى».آن*گاه درجدت آخر التوبة مع أبى خزيمة األنصـاربن السباق،عن زيد بن ثابـت:«و
تكند با اين تفاودن مشترى بوث بن خزيمه تنها در انصارادامه مى*گويد: ابو خزيمه و حار

٢٩ج.سى است و ابن خزيمه از قبيله خزرخزيمه،اوكه ابو

ى،قالث بن خزيمة األنصارده است: الحارث بن خزيمه چنين آورح*حال حاراما در شر
جدت آخر التوبة مع أبى خـزيـمـةابن شهاب عن عبيد بن السباق:زيـد بـن ثـابـت قـال:«و
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٣٠قg له على اسم على صحته،و هو مشهور بكنيته».ى».و هذا ال يواألنصار

آن،زيد و يا ساير نويسندگانل آيات قربا نزو(ص)ايات سابق ديديم كه پيامبر.در رو٢
ا بنويسند؛و اين به معنى كتابت تمامستاده شده ره فرو فراند تا آيات تازا مى*خوا فرحى رو

ان حيات پيامبر است.چنان*كه از ابن عباس و محمد بن حنفيه نقلآن و جمع آن در دورقر
٣١د به جاى گذاشت».ا از خوتنها ما بين الدفتين ر(ص)شده است كه گفته*اند:«پيامبر

اهدآن نخوفتن قرآن،در جنگ يمامه احتمال از بين راين با كشته شدن قاريان قـربنابر
ايت آمده است :پس از جنگ يمامه عمر به ابوبكر گفت:«كشته شدن قارياند كه در روبو

د».آن مى*شوفتن قردر اين جنگ باعث از بين ر
ا اين مسأله دانسته*اند كه اين دو،اداانى عمر و ابوبكر ران علت نگرهشگربعضى پژو

ايت مى*دانستنـد،لـذاا تنها از طريق تلـقـيـن و روآن رشته شده قـرب و نوساندن مكـتـوو ر
٣٢د.گ قاريان،طريقه ادا نيز سخت و مشكل شوسيدند با مرمى*تر

آن باز هم مشكل طريقهشتن قرا كه با نوسد؛چرجه به نظر نمى*رجيه نيز مودر حالى كه اين تو
ده است.اب بون نقطه و شكل و اعرمان بدوه كه خط عربى در آن زادا باقى مى*ماند،به ويژ

آنت به معنى جمع قـراف آن حضـرو با اشر(ص)ل خداسومان رحـى در ز.كتابت و٣
انجام(ص)ل خداسوى نمى*كنيم كه رد:«ما اقدام به كاراست در نتيجه اين سخن كه گفته شو

د.اهد بونداده است»،صحيح نخو
ده است:ا سيد محمد باقر حكيم چنين بيان كرهمين مسأله ر

ت عدمآن كريم،و اين*كه در صـور«اين عناصر پنج*گانه،يعنى اهميـت ذاتـى قـر
ك اين خـطـر از جـانـبدرد،واقـع مـى*شـوض تحـريـg وآن در مـعـرتدويـن،قـر

آن وبر حفظ و صيانت قر(ص)د امكانات تدوين،و تأكيد پيامبرجو،و و(ص)پيامبر
لسومان رآن كريم در زد كه قـرد مى*آورجوا بـه وت،اين يقين راخالص آن حضـر

٣٣نگاشته و جمع و تدوين شده است».(ص)خدا

آن(أبى بن كعب،معاذ بنمان ابوبكر از ساير جامعين قرآن در زا در كتابت قر.چر٤
د اتهام آيا آن چها ر نفر ديگـر مـور٣٤ت به عمل نيامـد؟داء)دعـوجبل،أبو زيد و أبو الـدر

ار مى*دهد كه تود خطاب قرا موردند كه ابوبكر تنها زيد بن ثابت ردند يا اين*كه عاقل نبوبو
دندد اتهام بوآن از چه جهت مورد اتهام نيستى؟ساير جامعين قرانى عاقل هستى كه مورجو
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آنت مبنى بر اخذ قرو تأكيد آن حضر(ص)ت نشدند؟آيا اعتماد پيامبراى اين كار دعوكه بر
ادى خاص،در عدم اتهام آن*ها در اين امر كافى نيست؟د يا افراز فر

ط اصلىد.دو شرد بوشايد اين سخن بى جا نباشد كه: زيد از نظر ابوبكر بهترين مور
ىان متمايز مى*ساخت:يكى اعتماد انتخاب كننده بر او،و ديگرا از ديگرا داشت كه او رر

ل خدا ديدهسوا به مدينه در محضر رب مى*شناخت.هميشه او را خوائتش.ابوبكر او رقر
د.زيدائت زيد بوحى مى*كند و به او اطمينان داشت.اما علت مهم ديگر قرد كه كتابت وبو

د و تمام با قسمت عمده آن*چهم بول خدا،در خدمت پيامبر اكرسوندگى رتا آخرين لحظه ز
ا هم يا از شخص پيامبر و يا از قاريان ديگـرد،آيات مكى رل شده،شاهد بـودر مدينه ناز

٣٥د.فته بواگرفر

ده*انداقعى نبوآن،جامع وده،پس جامعين قرد خزيمه بوه توبه تنها نزاگر آيه آخر سور.٥
د.ت شوآن نبايد از آن*ها فونه هيچ آيه اى از قرگرو

سط زيد و سـايـرتو(ص)آن از نسخه اى كه در حضـور پـيـامـبـرا در كتابـت قـر.چر٦
د،استفاده نشد كه به طور قطع هيچ آيه اى حتى آيـه آخـرشته شده بوحى نـونويسندگان و

٣٦د؟ه توبه از آن نيفتاده بوسور

د؟آيا زيد بن ثابت نيزشته نشده بوه توبه نيز،در حضور پيامبر نـو.آيا آيه آخر سور٧
اىا تنها بـرآن ر(ص)د آن اطالعى نداشت؟و آيا پيامـبـرجود از وحى بـود از كاتبـان وكه خو

٣٧دم؟د نه ساير مرده بوخزيمة بن ثابت ابالغ كر

دند و اهتمام آن*هـال بوسودر مدينة الـر(ص)ل خـداسوجه به اين*كه صحـابـه ر.با تو٨
آيه*اى(ص)ل خداسود،آيا صحيح است كه دو سال پس از رآن بوى آيات قرت شبانه روزتالو
د؟د يك نفر يافت شود و تنها نزآن ناپديد شواز قر

ابه احزه توبه و يا يك آيه سورد كه زيد بن ثابت يك آيه سورايات آمده بو.در اين رو٩
د كه زيد بن ثابت در جمعخزيمة يافت؛اين مسأله داللت بر اين دارد خزيمة يا ابوا تنها نزر

آن است.دن قراتر بوده است و در نتيجه مخالg با متواحد اعتماد كرآن بر اخبار وقر
آناتر قـرد اين شبهه محمد أبو شهبه چنين پاسخ مى*دهد:«اين مسألـه بـا تـو در ر

آن بر حفظ و كتابت اعتماد مى*شد و هدف اينا كه در جمع قرد؛چرمنافات ندار
ى باشدست همان چيزند تا آن*چه مى*نويسند درد كه اطمينان بيشتر به دست آوربو
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شته شده است.در نتيجه،اين*كه زيد گفته است:«آنل خدا نوسوكه در حضور ر
ب وت مكتوا به صورد كسى نيافتم»،به اين معنى است كه آن دو آيه را نزدو آيه ر

د كه اين دو آيه در حافظـهشته شده نيافتم.اين مسأله هم منـافـات بـا ايـن نـدارنو
اتر نيزد و تواتر ثابت مى*شوسيله آن تود داشته است كه به وجو و جمعى وعده*اى 

٣٨فقط در حفظ است نه در كتابت».

باد از نيافتن اين دو آيه،مكتود كه مرداشت نمى*شودر حالى كه از ظاهر سخن زيد بر
باتر سخنى ثابت شده باشد ديگر پى جويى از مكتوده است.همچنين اگر تودن آن*ها بونبو

ده*ايم كهل كرا بپذيريم در حقيقت قبوه،اگر اين سخـن رد.به عالومى*ندارشته آن لزوو نو
انجام شده اسـت.در(ص)ل خداسومان رشته شـده در زب و نوت مكتوآن به صـورتمام قر

بت مكتوآن بصورلين كسى كه اقدام به جمع قرد كه اواهد بونتيجه اين سخن صحيح نخو
ده است.ده،ابوبكر بونمو

اداى افرا برآن رمان ختم كل قرحداقل ز(ص)مايات آمده است كه پيامبر اكر.در رو١٠
دند از آياتا ختم مى*كرآن رقر(ص)ل خداسومان رادى كه در زآيا افر٣٩دند.مشخص مى*كر

٤٠دند؟ه توبه غافل بوآخر سور

ده است.آياا تنها ابن شهاب از عبيد بن السباق از زيد بن ثابت نقل كرايت ر.اين رو١١
دم*اقدامو حافظه مر(ص)مان پيامبرشته*هاى زآن از نوى آيات قرممكن است كسى به جمع آور

ايت كند و سايرين از اين امر بى*اطالع*باشند؟ا روى كننده،آن ركند اما تنها شخص جمع آور
د از جمله مصاحـgى شده بوسط صحابه جمـع آورآنى كه توعه*هاى قـر.مجمو١٢

ت انجام مى*شدهمان آن حضر،بيان*گر اين است كه؛اين كار در ز(ص)مان پيامبر اكرهمسر
ارى قرو ايشان هم به يقين از اين كار اطالع داشته*اند.بنابر اين بيان اين مطـلـب كـه كـار

ه درانجام نشده،غير قابل باور است.به*عالو(ص)ل خداسومان رد كه در زاست انجام شو
لسواى رده*اى و برحى بوايت هم آمده است كه ابوبكر به زيد گفت:«تو كاتب وهمين رو

لسومان رى بى*سابقه در زان گفت كه امرحى مى*نگاشته*اى…».لذا به يقين مى*تـوخدا و
ده است.نبو(ص)خدا

فت كهان چنين نتيجه گرايات اين بخش اگر صحيح باشد،مى*توع رو.از مجمو١٣
لسومان رن اين كـار در زآن به حساب نمى*آيد؛چـولين جمع قرسط زيد،اوآن تـوجمع قر
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داى خوى از صحابه بره بر اين بسيارد.عالوت  انجام شده بواف آن حضرو با اشر(ص)خدا
دهش در آورا نيز به نگاردند كه در حاشيه آيات آن،تفسير و تأويل رده بواهم آورآن*هايى فرقر
اى خدمت به ديناى مسلمانان و برآن بردند.نتيجه ديگر اين كه اين كار با هدف جمع قربو

استخوفت بلكه از آن*جا كه ابوبكر مصحg كاملى نداشت،از زيد درت نگرو امت صور
ىاى او تهيه و جمـع آورضيح و تفسير بـرنه توگوآن،خالى از هرد تا نسخه كاملى از قـركر

فت و پس از آند ابوبكر ماند تا از دنيا رد اين صحيفه*ها نزايات آمده بوكند؛چنان كه در رو
٤١د دختر عمر ماند.ى نزد عمر و بعد از ونز

آنعثمان و جمع قر
اه بامنستان و آذربايجان همـرايات آمده است:حذيفة بن اليمان كه در فـتـح اردر رو

كت داشت و اختالف جنگجويان مسلمـان بـر سـراق و در جنگ با اهل شام شـراهل عر
ى گفت:د شد و به وارد بر عثمان وس افكنده بوحشت و ترا به وى رائت*هاى مختلg،وقر

ى در كتاب [خدا] اختـالفد و نصارا قبل از اينكه همانند يهـومنان!اين امـت رمؤاى امير
عه*اى كها [مجمواهد تا مصحg رستاد تا از حفصه بخوا فركنند،درياب!عثمان،كسى ر

ستد تا درى بفراى ود] برده شده بوش به او سپرسيله پدرى و به ومان ابوبكر جمع آوردر ز
دانند.گرى*بـازدد و آن*گاه به ود از آن استفاده گـرد استنساخ شـوار بومصحg*هايى كه قـر

ستاد.عثمان به زيد بن ثابت و عبدالله بن*الزبير و سعيد بند عثمان فرا نزحفصه آن نسخه ر
آن درى از قردارث بن هشام دستور داد تا به كار نسخه*بـرحمن بن الحـارالعاص و عبد الر

ه قريشيان گفت:«اگر شما سه نفر با زيد بن ثابت دره سه نفرند و به گرودازچند نسخه بپر
آنا كه قرا به زبان قريش بنويسيد؛چرآن اختالف داشتيد،آن رى از كلمات و آيات] قر[چيز

ىدارن كار نسخه بردند تا اين*كه چول شده است».آن*ها نيز چنين كربه زبان آنان(قريش)ناز
اى هر منطقه،مصحفىستاد و براى حفصه فرا بردر مصاحg انجام شد عثمان،مصحg ر

آنى يـاد و دستور داد كه ساير صحـيـفـه*هـاى قـرسال كـرا از مصاحg استنـسـاخ شـده ارر
انند.ا بسوزمصحg*ها ر

ش،زيد بن ثابت،نقل مى*كند كه گفت:«هنـگـامجه بن زيد بن*ثابت از پـدرخار
دم.در حالىا گم كراب ره احزى از مصاحg،آيه*اى از سورداراستنساخ و نسخه بر
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ادند.پس از جستجو آن*رت مى*كرا تالوآن آيه ر(ص)ل خـداسودم كه ركه شنيده بو
اجال صدقومنين رمن المؤد]:«ى يافتيم [و آن آيه اين بود خزيمة بن ثابت انصارنز

ده و ضميمـهطه در مصحـg افـزوه مربـوا به سور».اين آيـه را الله عليـهما عاهـدو
٤٢ساختيم».

ان مى*كند كـها تنها از خزيمة بن ثابت چنين عنـوش اين آيه ردر نقل ديگر علت پذيـر
٤٣د.ار داده بود قرا [معادل] شهادت دو مرشهادت او ر(ص)ل خداسور

ايات قابل تأمل استن اين روامونكاتى كه پير
جه به اين كهل شده است؟دليل اين سخن چيست؟با توآن به زبان قريش ناز.آيا قر١

ش يافته ـ كه لهجه آن*ها فصـيـحدر بين بنى سعد پـرور(ص)در تاريخ آمده است كه پيامبـر
آن كه فصيح ترين كالم*هاست به زبان قبيله بنى سعدد كه قرآيا امكان ندار٤٤ده است ـ،بو
ل شده باشد؟ناز

مان ابوبكرى شده در زآن جمع آورد آيا از قرد شده بواب كه مفقوه احز.آن آيه سور٢
د يا پس از آن گم شد؟د شده بوهم مفقو

آن،ياد نشده است؛ان جامع و حافظ قر.در تاريخ اسالم از خزيمة بن ثابت به عنو٣
ى باشد؟د وده نزد آيات مفقود كه باعث شد ه بوى بوگى در وچه ويژ
دند،يا كسانىف بوآن معروان جامع قر،به عنو(ص)ل خداسومان ر.آيا كسانى كه در ز٤

ده ياا از آن*ها اخذ كنند و يا قاريانى كه در جنگ*هاى رآن ردند كه قرده بوموفر(ص)كه پيامبر
آيا صحيح است كه٤٥آن اطالع نداشتند؟كت داشتند،هيچ*كدام از اين آيه قرحات شرفتو

النىگم شده و پس از اين مدت طو(ص)حلت پيامبرده سال پس از رآن طى پانزآيه*اى از قر
د و جز يك نفر هيچ كس از آن باخبر نباشد؟پيدا شو
 كه به همين دليل،٤٦ت به عمل نيامداى اين كار دعود برا از عبد الله بن مسعو.چر٥

مد،الزتباط دارى چنين مهم كه به امر دين اراى كارد؟آيا براقع شوى واض ود اعترعثمان مور
حلتن عبدالله بن زبير كه هنـگـام رادى چـود نه افرت شوه دعواد مطلع و خبـرد از افـرنبو

و عبدالله بن٤٨و يا سعيد بن عاص كه نه ساله٤٧ده ساله استنه ساله يا ياز(ص)ل خداسور
٥٠ده*اند؟ا از تابعين به شمار آورو حتى بعضى او ر٤٩ده استدكى بيش نبومان كوث كه در آن زحار
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ت شدند؟آيا در بين قريش بهتر از اين*هااى اين كار دعود كه برگى در اين سه نفر بوچه ويژ
اغ نداشتند؟ا سرر

آن*ها دادند؟اندن ساير قرا دستور به سوز.چر٦
شاى كار نگارا برد؟آيا تنها به اين دليـل كـه او رد چه بواض ابن مسعو.علت اعتـر٧

دندگزيده بواى اين كار برا كه برادى راض داشت يا اين*كه افردند،اعترده بوت نكرآن دعوقر
شايسته نمى*دانست؟

ى چنين بر مى*آيد كه مى*گفت:«قسم به خدايى كه جز او خدايىچنانكه از سخن و
ل شدهل نشده است جز اين كه مى*دانم در كجا نازه*اى از كتاب خدا نازنيست،هيچ سور

ل شده استى نازه چه چيزل نشده جز اينكه مى*دانم دربـارو هيچ آيه*اى از كتاب خدا ناز
م باشدگاه*تر از من به كتاب خداست و الزا مى*دانم] و اگر بدانم كسى آل آن ر[و  شأن نزو

٥١د».اهم كرا خوم،اين كار رار شوكب سوى آن علم] بر مراگيراى ديدن او و فر[بر

اآن رائت قرد:«قرمودند كه فراجعه نكرآن مردر جمع قر(ص)ل خداسوا به اين سخن رچر
كه در اين٥٢د،سالم،معاذ و أبى بن كعب».از چهار نفر دريافت كنيد:عبدالله بن مسعو

٥٣د؟سط زيد نبوآن توه قرت احتياج به جمع دوبارصور

د كهدم بود مصاحg متعدد در بين مرجوآن به دليل وائت قردم در قر.آيا اختالف مر٨
د كـهآن بوائت قره قرد يا اختالف در نحودنمصحg*ها اين اختالفات از بين بـروبا يكى كر

اب،اين اختالفجه به نداشتن نقطه و عـالمـت اعـرحتى با يكى شدن مصحg*ها بـا تـو
انست همچنان باقى باشد؟مى*تو

د گفته،ريشه*كن ساخـتـناف نيست كه؛هدفى كه عثمـان خـوبه يقين اين سخن گـز
دم بر يك متن متفق باشند و اختالفى دراست كه مراختالف در كتاب خداست.او مى*خو

لى تمام هدف و همـهد داشت،وجوه با هم نداشته باشند.البته اين هدف مذهبـى وآن بار
ها مسلطاه امويان بر كاراخواب هود.احزكشى*ها بومان سرمان عثمان،زد.زسخن اين نبو

د و روز بهد بروز كرد.اين مخالفت*ها خيلى زودم بوده مراكنش آن،مخالفت توشدند و و
د،چندين نشانهحيد مصاحg و با اين كار خوفت.عثمان با اقدام به توى گرج بيشترروز او

احدىالندن متن واى قبومينه آماده پيش،برد:با استفاده از متن تهيه شده قبلى،هم از زز
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ا از دست مخالفاند داد،هم سالح كتاب رى به پيشينيان خوفت و هم*چنين امتيازه گربهر
٥٤د».اى آل عثمان و امويان بدست آورگ برى بزرج ساخت و هم امتيازخار

د،كاملى شده بوسط همين زيد بن ثابت جمع آورآنى كه در عهد ابوبكر تو.اگر قر٩
آن استـفـادهمان عثـمـان از هـمـان قـرآن در زجه به اين كه هـنـگـام جـمـع قـرد،و با تـوبـو
د خزيمة بن ثابتا نزه آن راب گم شد تا اين*كه باالخره احزنه باز آيه*اى از سوردند،چگوكر

٥٥يافتند؟

مانآن در زط به جمع قرجه است كه اخبار مربـو.در پايان اين نكته هم قابل تـو١٠
عثمان،تنها از انس بن مالك و زيد بن ثابت نقل شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣/١٠٤٢ى،.صحيح البخار١
.٣/١٣٢٥.همان،٢
.٢٧٥ـ ٢٧٦/آن.تاريخ قر٣
.٢٨٠/.همان٤
.١/٥٣ى،.صحيح البخار٥
.٤/١٩١١.همان،٦
.٤/١٩١٠.همان،٧
.١٠٠/آن الكريمل القر.حقائق*هامة حو٨
/٢ستـيـن،ايات الـمـدرآن الكـريـم و رو.القـر٩

٦٧٧.
؛صحـيـح١١/١٠٥مـذى،.صحـيـح الـتـر١٠

/١د،؛سـنـن أبــى داو٤٣٧ـ١/٤٣٨مـسـلـم،

.١/٧٢٣ى،؛السنن الكبر١٠٩ـ ١١٠
/١؛ الكـشـاف،١/٧٢٢الـمـنـثـور،.الـدر١١

.٢٨٧ـ ٢٨٨
.١/٧٢٣.الدر المنثور،١٢
.٢٤٢/آن الكريماسة القر.المدخل لدر١٣
.٢/٧٢٣ى،.صحيح البخار١٤
.٤/٢٢٩.صحيح مسلم،١٥
٣/١٣٧٢ى،.صحيح البخار١٦
.٤/١٩١٢.همان،١٧

.٤/١٩١٢.همان،١٨
.٣/١٣٨٦.همان،١٩
.٤/١٩١٣.همان،٢٠
.١٠٢/آن الكريمل القر.حقائق*هامة حو٢١
.٢٣٨/آن الكريماسة القر.المدخل لدر٢٢
.٢٣٩/.همان٢٣
/٢ستيـن،ايات الـمـدرآن الكريـم و رو.القـر٢٤

.٤١١ـ٤١٢
.٦٢٩ـ٦/٦٣٠ى،.صحيح البخار٢٥
.٩٣ـ٣/٩٤.االصابة،٢٦
.٢١٤ـ١١/٢١٥.االستيعاب،٢٧
.١٥٣ـ٢/١٥٤.االصابة،٢٨
.٢١٤ـ١١/٢١٥.االستيعاب،٢٩
.٢/٣٣٦.همان،٣٠
.٤/١٩١٧ى،.صحيح البخار٣١

د كه كتاب يا هـردفتين به دو جلدى گفته مى*شـو
د.ا در بر مى*گيرشته*اى رنو

.١/٤آنية،ائات القر.معجم القر٣٢
.١٠٣/آنم القر.علو٣٣
.١/٣٥٣.البيان،٣٤
.٣٢٠ـ٣٢١/آن.تاريخ قر٣٥
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.١١٢/آن*الكريم ل القر.حقائق*هامة حو٣٦
اياتآن الكريـم و رو؛القر١/٣٥٣.البيـان،٣٧

.٢/٦٧٣ستين،المدر
ـ٢٥٨/آن*الـكـريـماسـة الـقـر.المـدخـل لـدر٣٨

٢٥٧.
.٢/٦٩٨ى،.صحيح*البخار٣٩
/٢ستيـن،ايات المـدرآن الكريـم و رو.القـر٤٠

٦٧٣.
/آن الـكــريــم ل الـقــر.حـقـائـق*هــامــة حــو٤١

.٣٣٢/آن؛تاريخ قر١٣٠ـ١٣١
.٤/١٩٠٨ى،.صحيح البخار٤٢
.٣/١٠٣٣.همان،٤٣
.١/٧٥.تاريخ االسالم،٤٤

.٢/٦٧٣ستين،ايات المدرآن الكريم و رو.القر٤٥
.همان.٤٦
.٨٢ ـ٦/٨٣.االصابة،٤٧
.٤/١٩٢.همان،٤٨
.٧/٢١١.همان،٤٩
.همان.٥٠
.٤/١٩١٢ى،.صحيح*البخار٥١
.٤/١٦٧٣.همان،٥٢
.٤/١٩١٢.همان،٥٣
.١٣٠/آن الكريم ل القر.حقائق*هامة حو٥٤
.٤٥٦/آن.تاريخ قر٥٥
.٢/٨٩ستين،ايات المدرآن الكريم و رو.القر٥٦




