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اثبات وحیانی بودن
چینش سورهها در قرآن کریم

1

 .1مطالب این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری جناب آقای دکتر محمد برزگر است که در رشته علوم قرآن و حدیث و
در دانشگاه مذاهب اسالمی دفاع شده است.

 .2دسته بندی نظرات دانشمندان در خصوص چگونگی جمع سورهها در قرآن

چینش اجزاء قرآن ،عمدتاً در دو سطح مورد بررسی قرار میگیرد ،یکی چینش آیات در سورهها و دیگری چینش
سورهها در قرآن .بحث این تحقیق ،سطح دوم مسأله ،یعنی چینش سورهها در قرآن کریم است ،هر چند اثبات
چینش توقیفی سورهها در قرآن به طریق اولی ،چینش الهی آیات در سورهها را نیز ثابت میکند.
بر خالف مسأله جمع آیات در سورهها ،بحث چینش سورهها در قرآن مورد مناقشه بیشتری بین صاحبنظران قرار
گرفته است .سه نظر در این باره وجود دارد -1 :عدهای قائل به چینش وحیانی سورهها در قرآن هستند.
 -2برخی نیز چینش سورهها را به اجتهاد صحابه میدانند -3 .عدهای نیز چینش غالب سورهها را توقیفی و
بعضی را نیز اجتهادی میدانند.1
برخی ،اختالف توقیفی یا اجتهادی بودن جمع قرآن را صرفاً اختالف لفظی میدانند ،زرکشی این مطلب را چنین
توضیح میدهد :قائالن به اجتهادی بودن ترتیب سورهها چنین میگویند :پیامبر اکرم

کار جمع قرآن را به

صحابه واگذار کرد ،به خاطر علمشان به اسباب نزول و جایگاه کلمات قرآن .به همین خاطر است که مالک
میگوید :صحابه قرآن را فقط بر اساس آنچه از پیامبر اکرم

شنیده بودند ،تنظیم کردند ،با آنکه مالک خود

میگوید که ترتیب سورهها با اجتهاد صحابه بوده است .پس اختالف به این بر میگردد که :آیا ترتیب سورهها به
توقیف قولی از پیامبر اکرم

بوده است یا با استناد به فعل ایشان .2اگر مسأله چنین باشد که این صاحبنظران

 .1ن.ک :زرکشی ،پیشین353-353/1 ،؛ سیوطی1321 ،ق ،پیشین.223-222/1 ،
 .2زرکشی ،پیشین353-353/1 ،؛ غرناطی نیز چنین اعتقادی دارد (ن.ک :الغرناطی ،أبو جعفر أحمد بن إبراهیم بن الزبیر ،البرهان
فى تناسب سور القرآن ،تحقیق :محمد شعبانی ،مغرب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمی 1312 ،ق .)133 ،
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بیان میکنند ،پس همگان به توقیفی بودن ترتیب سورهها باور دارند و لذا نیازی به اثبات این مطلب نداریم ،ولی
چون اثبات این قول ،دالئل متقنتری میخواهد ،پس الزم است تا مسأله مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ابتدا دالیل قائالن به اجتهادی بودن ترتیب تمام یا برخی از سورهها ،مطرح ،بررسی و نقد میگردد و
سپس دالیل الهی و توقیفی بودن چینش سورههای قرآن بیان خواهد شد.
 .3دالیل قائالن به اجتهادی بودن جمع سورهها و نقد هر یک

مخالفان جمع توقیفی سورهها در قرآن ،عمدتاً به سه دلیل متمسک میشوند .این سه دلیل عبارتند از -1 :عدم
امکان جمع قرآن به دلیل ادامه نزول قرآن تا اواخر عمر پیامبر اکرم

که در نتیجه آن فرصتی برای جمع

قرآن در زمان حیات ایشان باقی نمیماند ،لذا صحابه بعد از وفات ایشان ،قرآن را جمع کردند -2 .وجود مصحف
امیر المؤمنین علی

(و برخی صحابه) که بنا بر برخی نقلها ،چینشی متفاوت از چینش کنونی قرآن داشته

است -3 .اخبار جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

که نشان میدهند ،قرآن بعد از دوران حیات ایشان جمع شده

است .در ادامه توضیح تفصیلی هر یک از این سه دلیل و نقد آن خواهد آمد.
 .1-3دلیل اول :عدم امکان جمع قرآن در دوران پیامبر اکرم

به سبب تداوم نزول قرآن

نخستین دلیلی که برخی در مخالفت با جمع وحیانی قرآن در زمان حیات پیامبر اکرم
بستر را برای پذیرش نظریه جمع قرآن توسط صحابه و بعد از رحلت پیامبر
از آنجا که در زمان حیات پیامبر اکرم

مطرح میکنند و با آن

 ،مهیا میکنند ،بدین شرح است:

هر لحظه احتمال نزول سوره یا آیاتی از قرآن میرفت ،بنابراین تا

پیش از اتمام نزول که به پایان یافتن حیات پیامبر اکرم

وابسته بود ،مرتب کردن نهایی سورهها امکان

نداشت .1در واقع مطرح کنندگان این دلیل میخواهند چنین بگویند که مرتب و منظم کردن قرآن مترتب بر آن
است که تمامی آیات و سورههای قرآن نازل شده باشد و چون نزول قرآن تا پایان عمر شریف پیامبر اکرم
ادامه داشته است ،لذا مرتب کردن قرآن تا بعد از حیات پر برکت ایشان به تعویق افتاده است.
 .2-3نقد دلیل اول

به نظر میرسد مطلب فوق نمیتواند دلیل قانع کنندهای برای به تعویق افتادن جمع قرآن تا بعد از دوران حیات
پیامبر اکرم

باشد؛ زیرا اوالً با وجود ادامه نزول قرآن ،تنظیم تدریجی مصحف امری شدنی بود .ثانیاً بر فرض

عدم امکان تنظیم تدریجی مصحف ،امکان جمع قرآن بعد از اتمام نزول و در روزهای پایانی حیات پیامبر
اکرم

امری ممکن بود .ثالثاً با فرض عدم امکان جمع قرآن در روزهای پایانی حیات پیامبر

 ،وصیت

ایشان میتوانست راهنمای وصی یا اوصیاءشان در خصوص جمع قرآن باشد .تفصیل این مطالب در ادامه خواهد
آمد.
 .1-2-3امکان تنظیم تدریجی مصحف با وجود ادامه نزول قرآن

در این قسمت به شرح این مطلب خواهیم پرداخت که با آنکه نزول قرآن به طور مستمر و تا کمی پیش از وفات
پیامبر اکرم

ادامه داشت ،اما در کنار این نزول مستمر ،مصحف قرآن نیز تهیه و به تدریج کامل و کاملتر

میشد .البته قبل از پرداخت به این مطلب ،مناسب است ،نحوه نزول آیات سورهها مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا
درک صحیح از چگونگی این نزول ،تصویر واضحتر و کاملتری از تدوین تدریجی قرآن را برای ما ایجاد میکند.

 .1زرکشی ،پیشین362/1 ،؛ معرفت1315 ،ق ،پیشین.236/1 ،
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 .1-1-2-3چگونگی نزول آیات سورهها در دوران پیامبر اکرم

درباره چگونگی نزول آیات سورهها دو نظریه وجود دارد .نظریه اول ،این نزول را نامرتب میداند ،یعنی قائل است
که آیات یک سوره لزوماً پشت سر هم نازل نشده است ،بلکه در حین نزول یک سوره ،ممکن است ،آیاتی از
سورههای دیگر نیز نازل شده باشد ،اما نظریه دوم نزول آیات سورهها را مرتب میداند ،یعنی امکان نداشته در
حین نزول آیات یک سوره ،آیاتی از سوره دیگر نازل شود.
اکثر دانشمندان علوم قرآنی و مفسران با پذیرش ضمنی یا تصریحی آیات مستثنیات ،یعنی آیات مکی در سوره
مدنی و یا آیات مدنی در سوره مکی ،نظریه اول را تلقی به قبول کردهاند .1به عنوان مثال زرقانی مینویسد :بدان
اینکه سورهای را مکی یا مدنی میدانیم ،به خاطر غالب آیات آن و یا به خاطر آیات ابتدایی آن است ...پس چنین
گفته می شود :فالن سوره مکی است الّا آیه فالن که مدنی است؛ فالن سوره مدنی است ،الّا آیه فالن که مکی
است .2در مقابل عدهای از محققان به ویژه در دوران معاصر این قول را مخدوش دانسته و نزول آیات سورهها را
یک نزول منظم دانستهاند .3آیت اهلل معرفت در التمهید فی علوم قرآن ،همه آیات مستثنیات را مورد بررسی قرار
داده و استثناء بودن یک به یک این آیات را رد میکند ،وی در این باره میگوید:
پیشینیان ،آیاتی را از سورههایی استثناء کردهاند که در نزول ،با یکدیگر ناهماهنگاند؛ گاه سورهای مکی است که
در آن آیات مدنی وجود دارد و گاه بر عکس .سیوطی در االتقان ،این موارد را به طور کامل فراهم آورده است،

 .1ن.ک :زرکشی292-232/1 ،؛ ؛ سیوطی.52/1 ،
 . 2الزرقانی ،محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بی جا ،دار احیاء التراث العربی ،بی چا ،بی تا192/1 ،
 .3ن.ک :العاملی ،جعفر مرتضی ،حقائق هامّه حول القرآن الکریم ،بیروت ،دار الصفوه ،چاپ دوم1313 ،ق133-133 ،؛ نکونام ،جعفر،
در آمدی بر تاریخ گذاری قرآن ،تهران ،نشر هستی نما ،چاپ دوم1333 ،ش122-35 ،؛ خامهگر ،محمد ،نگاهی به چگونگی نزول
سورههای قرآن کریم ،پژوهشهای قرآنی ،شماره 1396 ،35ش.29-3 ،

ولی در بیشتر آنها بر روایات و منقوالتی ضعیف تکیه کرده است ،پسینیان نیز همان موارد را با تقلیدی کورکورانه
بر گرفتهاند ،در حالی که بیشتر کسانی که این استثنائات را گفتهاند ،از روی حدس یا اجتهاد در رأی بوده بی آنکه
به نصّ صحیح نقل شدهای استناد کرده باشند .ابن حصّار گوید :برخی از مردم در موارد استثناء بر اجتهاد تکیه
کردهاند و نه نقل .لیک ما که این بحث را در پیش میگیریم ،از هر آنچه در این موضوع گفتهاند ،روی بر
میگردانیم ،هنگامی به هیچ دلیلی قابل قبولی مستند نباشد؛ چرا که بی هیچ تردیدی ،آیات در هر سورهای پس
از نزول بسمله آن ،بر همان ترتیب نزولشان ثبت و کتابت میشدند .اما اینکه آیهای مکی ،بدون ثبت شدن در
سورهای باقی ماند تا سوره ای در مدینه نازل شود و آن گاه آیه یاد شده در این سوره ثبت شود ،مسألهای عجیب
و خارج از شیوه شناخته شده ثبت است ،چنان که ثبت آیهای مدنی در سورهای مکی ،نیازمند نصّی صریح و ویژه
است ،و حدس یا اجتهاد نظری در آن نقشی ندارد!1
قول اول با وجود مشهور بودن ،مخدوش به نظر میرسد ،اما قول دوم مستند به دالیل متعددی میباشد .اثبات
مخدوش بودن قول دوم و تثبیت قول دوم مجال بیشتری میطلبد که از هدف این تحقیق خارج است ،2اما در
اینجا به یکی از دالیل مهم روایی قول دوم اشاره میکنیم و آن روایت منقول از امام صادق

و اخبار منسوب

به برخی صحابه و تابعین همچون عبداهلل بن مسعود ،ابن عباس و سعید بن جبیر است.

 .1معرفت1315 ،ق .122-169/1 ،جعفر مرتضی عاملی هم در این خصوص مینویسد :معقول به نظر نمىرسد آیاتى از یک سوره
نازل شود و بعد نزول آن سوره متوقف گردد و سورههاى دیگر نازل شود .سپس بعد از سالها به سوره اول مراجعه شود و آن سوره
کامل گردد! و باز معقول به نظر نمىرسد آیه یا آیاتى نازل گردد و پیامبر این آیات را على حده و جداى از دیگر آیات رها کند و
سالیانى بگذرد سورههاى زیادى نازل گردد و بعدا پیامبر آن آیه یا آیات جدا افتاده را در سورههاى جدید به کار ببرد (العاملی ،پیشین،
.)133-133
 .2جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به :نکونام1333 ،ش ،پیشین122-35 ،؛ برزگر ،محمد ،مبانی تناسب آیات در سورهها ،پایان نامه
کارشناسی ارشد به راهنمایی عبدالهادی فقهی زاده ،دانشکده علوم و فنون قرآن تهران1392 ،ش92-32 ،؛ خامهگر ،محمد ،نگاهی
به چگونگی نزول سورههای قرآن کریم ،پژوهشهای قرآنی ،شماره 1396 ،35ش.29-3 ،
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از امام صادق

نقل شده است :منحصراً و مستمراً پایان یافتن یک سوره و ابتدای سوره دیگر با نزول آیه

شریفه بسمله بود :قال أبوعبداهلل

إِنَّمَا کَانَ یُعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّورَةِ بِنُزُولِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ابْتِدَاءً

لِلْأُخْرَى .1در این روایت ،حضرت ،راه منحصر 2و مستمر 3شناخت ابتدا و انتهای سوره های قرآن را نزول آیه
شریفه بسمله می داند.
از ابن عباس ،ابن مسعود و سعید بن جبیر نیز اخباری مشابه مضمون روایت امام صادق

نقل شده است:

ني السو َرتني حتّى نزل ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحيم4؛
عن ابن مسعود قال :كنّا النَعل ُم ف َ
َصل ما ب َ

عن ابن عباس قال :كان املسلمون اليعرفون انقضاء السورة حتى تنزل «ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِح ِيم» فإذا
نزلت عرفوا أ ّن السورة قد انقضت5؛

عن ابن عباس قال :كان النبي اليعر ُِف خامت َة السور ِة حتّى َ
ينزل علي ِه ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِح ِيم فإذا نزلت
عرف أ ّن السورة قد ختمت و استقبلت أو ابتدئت سورة أخرى1؛

 .1العیاشى ،پیشین19/1 ،؛ ترجمه :امام صادق

فرمودند :مستمراً و فقط ،پایان یافتن یک سوره و ابتدای سوره دیگر با نزول آیه

شریفه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» بود.
 .2با به کار بردن ادات حصر "إنّما".
 .3با به کار بردن ماضی استمراری"کان یعرف".
 . 3بیهقی ،احمد بن حسین ،شعب االیمان ،ریاض/بمبئی ،مکتبه الرشد/الدارالسلفیه ،چاپ اول1323 ،ق22/3 ،؛ ترجمه :از عبداهلل بن
مسعود نقل شده است که ما فصل بین دو سوره را نمی فهمیدیم تا اینکه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» نازل می شد.
 .5الحاکم ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ اول1311 ،ق356/1 ،؛ ترجمه :از ابن
عباس نقل شده است که مسلمانان ،خاتمه سوره را نمی فهمیدند تا اینکه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» نازل می شد ،پس هنگامی که
این آیه نازل می شد؛ می فهمیدند که قطعاً سوره قبلی پایان پذیرفته است .گفتنی است صاحب مستدرک ،این نقل را با لحاظ
شروط شیخین صحیح می داند.

عن سعيد بن جبري إ ّن املؤمنین يف عهد النبي كانوا اليَعرِفون إنقضاء السورة حتى تنزل ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ
يم فإذا نزلت علموا أ ّن قد انقضت السورة و نزلت أخرى.2
ال َّر ِح ِ
همه این نقلها ،نزول قرآن را سورهای میدانند ،یعنی با نزول بسمله ،نزول یک سوره آغاز میشد و بدون اینکه
سوره دیگری نازل شود ،نزول این سوره ادامه داشت تا زمانی که بسمله بعدی نازل شده و سوره بعدی آغاز شود.
با توجه به روایات فوق ،برخی محققان ،راه میانهای در نظر گرفتهاند و آن اینکه :ترتیب نزول آیات سورهها را
اصل اولیه و غالبی در ترتیب آیات در سورهها دانستهاند ،و جابجایی برخی آیات بنا بر دستور پیامبر اکرم

را

به شرط وجود روایت معتبر پذیرفتهاند ،3اما پذیرش جابجایی حتی برای تعدادی از آیات نیز پذیرفتنی نیست ،زیرا:
اوالً این استثناء با متن روایات فوق همخوانی ندارد زیرا این نقلها ،با به کار بردن فعل ماضی استمراری ،بحث
را مختص به چند مورد ندانستهاند ،بلکه نزول بسمله را به عنوان راه همیشگی شناخت ابتدا و انتها سوره های
قرآن معرفی کردهاند .در برخی از این نقلها نزول سورهای بدون هیچ قیدی به دوران پیامبر اکرم

نسبت

 .1البزار ،أبو بکر أحمد بن عمرو ،مسند البزار (البحر الزخار) ،مدینه منوره ،مکتب العلوم و الحکم ،چاپ اول ،بی تا213/11 ،؛
الطبرانی ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد  ،المعجم الکبیر ،محقق :حمدی بن عبد المجید السلفی ،قاهره ،دار النشر (مکتب ابن تیمی )،
چاپ دوم ،بی تا31/12 ،؛ ترجمه :از ابن عباس نقل شده است که پیامبر اکرم

خاتمه سوره را نمی فهمید تا اینکه «بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» نازل می شد ،پس هنگامی که این آیه نازل می شد؛ می فهمید همانا سوره قبلی پایان پذیرفته وسوره دیگری آغاز
شده است.
 .2ابن عبد البر ،أبو عمر یوسف بن عبد اهلل ،التمهید لما فی الموطأ من المعانی و األسانید ،تحقیق مصطفى بن أحمد العلوی و
محمد عبد الکبیر البکری  ،مغرب ،وزارة عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمیه ،بی چا1332،ق211-212/22 ،؛ ترجمه :از سعید بن
جبیر نقل شده است که در دوران پیامبر اکرم

 ،مسلمانان خاتمه سوره را نمی فهمیدند تا اینکه بسمله نازل میشد ،پس هنگامی

که این آیه نازل می شد؛ می فهمیدند که قطعاً سوره قبلی پایان پذیرفته و سوره دیگری نازل شده است.
 .3معرفت1315 ،ق ،پیشین225/1 ،؛ بهجت پور ،عبدالکریم ،تفسیر تنزیلی(به ترتیب نزول) مبانی ،اصول ،قواعد و فواید ،تهران،
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول1392 ،ش.225-222 ،
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داده شده است (يف َع ِ
هد النَّبي)...؛ یا در برخی نزول بسمله به عنوان راه شناخت پیامبر اکرم
ال َّنبي

(كا َن

 )...و در برخی راه شناخت برای مسلمانان(كا َن امل ُسلِمون )...معرفی شده است ،همه اینها نشان

میدهد ،این امر ،مطلبی همیشگی ،فراگیر و روشن در بین عموم امت اسالمی بوده است؛ از همین روست که در
روایت امام صادق

این مطلب به صورت مجهول بیان شده است (كَا َن يُ ْع َر ُف.)...

ثانیاً موارد ادعایی جابجایی ترتیب آیات و استنادات آن از جهات مختلف قابل خدشه است.1
با مشخص شدن اینکه نزول آیات سورهها مرتب و پشت سر هم بوده است ،نحوه کتابت و تدوین آیات سورهها
نیز مشخص میشود ،زیرا با توجه به نزول منظم سورهای ،کاتبان وحی میدانستند که آیات نازل شده را باید بر
طبق ترتیب نزولش ،پشت سر هم ،در همان سورهای که بسمله آن نازل شده است ،بنویسند ،بدون آنکه نیازی
به تصریح خاص پیامبر اکرم

برای تعیین مکان هر آیهای باشد .این چنین بود که آیات سورهها بر اساس

ترتیب نزول و طبیعیاش در زمان رسول خدا

و البته با نظارت ایشان ،مرتب شد.

 .2-1-2-3چگونگی تنظیم تدریجی مصحف

هر چند در زمان حیات پیامبر اکرم

نزول قرآن به طور مداوم ادامه داشت ،اما این امر نمیتوانست مانع از

تدوین تدریجی مصحف قرآن شود .تنظیم تدریجی مصحف ،امری ممتنع و نشدنی نبود که پیامبر اکرم

با

وجود جایگاه خطیر قرآن کریم و اهمیت صیانت از آن ،از این کار صرفنظر کند ،بلکه این امر با وجود
نویسندگان متعددی که در خدمت پیامبر اکرم

 .1ن.ک :نکونام1333 ،ش ،پیشین.122-96 ،

بودند ،میتوانست به آسانی انجام گیرد.

بر این اساس ،کاتبان وحی با راهنمایی و نظارت پیامبر اکرم

 ،بعد از کتابت وحی نازل شده ،مکتوبات قرآنی

را در محفظهای قرار میدادند که در این محفظه هر کدام از سورهها به صورت متمایز از سورههای دیگر وجود
داشت؛ و هر سوره جدیدی که نازل میشد ،بعد از کتابت در جای خود در محفظه قرار میگرفت و اینگونه قرآن
به تدریج ،شکل و ترتیب نهایی خود را پیدا میکرد 1.بدین منوال نسخههایی مکتوب و مرتب از قرآن ،الاقل در
نزد پیامبر اکرم

و کاتبان وحی وجود داشت .آنچه از زید بن ثابت به عنوان یکی از کاتبان وحی نقل شده

است که ما مستمراً در محضر رسول خدا

ث َاب ٍِت ،ق ََال :كُنَّا ِعنْ َد َر ُسو ِل اللَّ ِه

بودیم و قرآن را از صفحات مکتوب تألیف میکردیمَ :ع ْن َزيْ ِد بْنِ

نُ َؤل ُِّف الْ ُق ْرآ َن ِم َن ال ِّرقَا ِع ،2میتواند ناظر به همین مطلب باشد.

جهت تقریب به ذهن ،تنظیم تدریجی قرآن را میتوان به پر شدن یک زونکن اداری تشبیه کرد .زونکن در ابتدا
خالی بوده ،اما به تدریج کاورهایی با محتوای خاص بدان افزوده میشود .هر کدام از این کاورها با توجه به
محتوای خود میتوانند در ابتدا ،انتها و یا میان کاورهای قبلی قرار بگیرند .بدین صورت به تدریج این زونکن،
شکل و ترتیب نهایی خود را بدست میآورد .مکتوبات قرآنی نیز الاقل در نزد پیامبر اکرم

و کاتبان وحی

میتوانست به گونهای نگهداری شود که به مانند یک زونکن به تدریج سورهها یا همان کاورهای آن با ترتیب
مشخص بدان اضافه شوند و تا پایان نزول قرآن این زونکن قرآنی ،شکل و ترتیب نهایی خود را بدست آورد.

 .1باید توجه داشت که حتی بر فرض پذیرش نزول نامرتب آیات سورهها این امر ناممکن نیست،زیرا در این صورت جهت الحاق
آیات به سوره خود ،نهایتاً نیاز به کتابت مجدد یک سوره بود که این امر با وجود سخت بودن ،ناممکن نبوده است .پس وقتی سوره
مورد بازنویسی قرار میگرفت ،دوباره در محل خود ،در مصحف قرآن قرار داده میشد.
 .2الترمذی ،محمد بن عیسى ،سنن الترمذی ،محقق :بشار عواد معروف ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمی ،بی چا1993 ،م223/6 ،؛
الحاکم ،پیشین239/2 ،
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است.1

یکی از مؤیدات این تحلیل ،رایج بودن استفاده از مصحف برای خواندن قرآن در زمان پیامبر اکرم

لغت شناسان کلمه مصحف را چنین معنا کردهاند :سمي امل ُْص َحف ُم ْص َحفا ألنه أُ ْص ِح َف ،أي جعل جامعا
للص ُحف املكتوبة بني الدفتني ،2مصحف را مصحف نامیدهاند ،به این علت که صحافی شده ،یعنی جمع کننده
ُّ
صحف و نوشتههایی در بین دو جلد است .در واقع صحیفه ،برگهایست که در آن چیزی نوشته میشود و جمع آن
صحف است 3و مصحف ،به صحف و برگههایی گفته میشود که مرتب شده و بین دو جلد قرار میگیرد .3بر این
اساس قرآن در زمان پیامبر اکرم

نه صرفاً تعدادی مکتوبات پراکنده بوده ،بلکه قرآن از همان ابتدا دارای ابتدا

و انتها مشخص و ترتیب ویژه بوده است .چگونگی امکان تهیه مصحف قرآن از همان ابتدا با وجود ادامه داشتن
نزول وحی ،چیزی است که تحلیل فوق نحوه آن را بیان کرد.
 .2-2-3امکان جمع قرآن در روزهای پایانی حیات پیامبر

بر فرض پذیرفتن این مطلب که پیش از پایان نزول قرآن ،جمع و تألیف قرآن به صورت مصحف میسر نبود ،باز
هم نمیتوان پذیرفت که این امر مستلزم تعویق افتادن جمع قرآن به بعد از رحلت پیامبر اکرم
این کار تا اواخر حیات پیامبر اکرم

باشد؛ زیرا اگر

انجام نگرفته بود ،به خاطر اهمیت صیانت از قرآن کریم ،قطعاً حضرت

این کار را در آخرین روزهای حیاتشان انجام میدادند .حکمت الهی اقتضاء میکند که رسول اکرم

به عنوان

برترین و آخرین فرستاده الهی از پایان نزول وحی و نزدیکی اجل خویش آگاه باشد ،تا بتواند آخرین اقدامات الزم

 .1اخبار و روایاتی که مؤید این بحث هستند ،در مطالب آینده که دالیل وحیانی بودن جمع قرآن مطرح شده است ،میآید.
 .2فراهیدی ،پیشین122/3 ،؛ ازهرى ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغ  ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بی چا ،بی تا139/3 ،؛ ابن
منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم1313 ،ق.136/9 ،
 .3ابن درید ،محمد بن حسن ،جمهرة اللغ  ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،چاپ اول1933 ،م.532/1 ،
 .3ابن حجر العسقالنی ،أحمد بن علی ،فتح الباری فی شرح البخاری ،بیروت ،دارالمعرف  ،بی چا1329 ،ق.13/9 ،

جهت حفظ دین را انجام دهد .برخی شواهد روایی آگاهی پیامبر اکرم
را تأیید میکند ،چنانکه از حضرت فاطمه

از اتمام وحی و نزدیکی رحلت خویش

نقل شده است که پیامبر اکرم

از دو بار بودن معارضه قرآن

با جبرئیل در شب قدر سالی مشخص ،پی به وفات خویش در آن سال برده بودندَ :عن ِ
فاط َمة
الله

ق ََال رسول

 :إِ َّن َج ْ َْبئِ َيل كَا َن يُ َعا ِرضُ ِني بِالْ ُق ْرآنِ ك َُّل َسنَ ٍة َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة َو إِنَّ ُه َعا َرضَ ِني ِب ِه الْ َعا َم َم َّرت ْ َِني َو َال أَ َر ِاِن ِإ َّال

َض أَ َج ِل .1بر این اساس پیامبر اکرم
َو قَ ْد َح َ َ

میتوانستند در آخرین روزهای حیات خویش ،چنانکه به امر

مهمی مانند تعیین وصی خویش پرداختند ،کار خطیر تدوین نهایی قرآن به عنوان سند جاودان دین الهی را نیز
به سرانجام برسانند.
 .3-2-3امکان وصیت پیامبر

حتی اگر بپذیریم که پیامبر اکرم

در خصوص جمع قرآن

در پایان عمر خویش نیز نمیتوانستند ،امر تدوین قرآن را به سرانجام

رسانند ،باز هم این نمیتوانست دلیل بر عدم انجام وظیفه مهم جمع و تدوین قرآن باشد ،زیرا ایشان میتوانستند
در وصیت به وصیّ ،اصحاب و امت خویش ،چگونگی این ترتیب و تدوین را مشخص کرده و حتی افرادی را
برای این کار مشخص کنند .برخی شواهد روایی وجود چنین وصیتی را تأیید میکنند ،چنانکه از امام صادق

 .1البخاری ،محمد بن إسماعیل أبو عبد اهلل ،صحیح البخاری (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل

و سننه و

أیامه) ،محقق :محمد زهیر بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاه ،چاپ اول1322 ،ق136/6 ،؛ صدوق(ابن بابویه) ،محمد بن علی،
االمالی ،تهران ،کتابچى ،چاپ ششم1326 ،ش595 ،؛ ترجمه :حضرت فاطمه

از پیامبر اکرم

نقل میکند :همانا با جبرئیل

سالی یکبار قرآن را بر هم عرضه میکردیم ،اما امسال دو بار .این نیست اال اینکه اجل من فرا رسیده است.
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نقل شده است که پیامبر اکرم

در وصیت به وصی خویش علی

ایشان را به جمع و حفظ قرآن موجود در

خانهشان وصیت کردهاند.1
همه آنچه آمد ،نشان میدهد ،ادامه نزول قرآن در زمان حیات پیامبر اکرم

به هیچ وجه نمیتوانست مانعی

باشد بر جمع و تدوین قرآن در این دوران و یا الاقل در اواخر عمر ایشان و حتی بر فرض وجود چنین مانعی،
وصیت پیامبر اکرم

در این خصوص ،میتوانست راهگشای امت در حفظ و صیانت قرآن باشد.

 .3-3دلیل دوم :وجود مصحف علی

و برخی صحابه با چینشی متفاوت

دومین دلیلی که برخی برای اثبات اجتهادی بودن جمع قرآن مطرح میکنند ،وجود مصحف برای علی

و

برخی صحابه مانند ابیّ بن کعب و ابن مسعود با ترتیبی متفاوت در چینش سورهها است .سیوطی این مطلب را
چنین بیان میکند :از استداللهایی که قائالن به اجتهادی بودن ترتیب سورهها بدان متمسک میشوند ،اختالف
مصاحف گذشتگان در ترتیب سورههاست ،زیرا برخی صحابه مانند علی

مصحف خود را بر اساس نزول

مرتب کرد؛ که اولین سورهاش العلق ،سپس المدّثّر ،القلم ،المزّمّل ،المسد ،التکویر و همینطور تا آخر سورههای

الص ُح ِف َو الْ َحرِي ِر َو
ق ََال إِ َّن َر ُس َول اللَّ ِه
َ .1ع ْن أَ ِِب َع ْب ِد اللَّ ِه
ل الْ ُق ْرآ ُن َخل َْف ِف َر ِاش ِيف ُّ
ل  :يَا َع ِ ُّ
ق ََال لِ َع ِ ي
ل فَ َج َم َع ُه ِيف ث َ ْو ٍب أَ ْص َف َر ث ُ َّم َختَ َم َعلَ ْي ِه ِيف
الْ َق َر ِاطي ِس فَ ُخذُو ُه َو ا ْج َم ُعو ُه َو الَ ت ُضَ ِّي ُعو ُه ك َََم ضَ َّي َع ِت الْ َي ُهو ُد التَّ ْو َرا َة فَانْطَل ََق َع ِ ٌّ
بَ ْي ِت ِه َو ق ََال :الَ أَ ْرت َِدي َحتَّى أَ ْج َم َع ُه فَ ِإنَّ ُه كَا َن ال َّر ُج ُل لَ َيأْ ِتي ِه فَ َي ْخ ُر ُج ِإلَيْ ِه ِبغ َْريِ ِر َدا ٍء َحتَّى َج َم َع ُه (قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر
قمی ،قم ،مؤسسه دار العلم ،چاپ سوم1363 ،ش)351/2 ،؛ البته با قرائنی که قبالً آوردیم و همچنین قرائنی که در ادامه تحقیق
بدان اشاره میشود ،مشخص میشود که معنی وصیت پیامبر اکرم
پیامبر

به هیچ عنوان جمع نشده بود ،بلکه قرآن به طور کامل جمع شده بود و این وصیت صرفاً برای یکپارچهسازی و صحافی

نهایی مصحفی بود که در خانه پیامبر اکرم
اکرم

به امیر المؤمنین

این نیست که قرآن در زمان حیات

به عنوان قرآن شاخص امت وجود داشت .چه آنکه در روایت مذکور نیز پیامبر

اشاره به دستور خاصی در چینش نمیکند و صرفاً میفرمایند :قرآنی که در کنار رختخوابم موجود است را جمع کن و این

یعنی وصیت پیامبر

امر به چیز جدیدی نبود ،بلکه نهایی سازی و صحافی نهایی قرآن موجود بوده است.

مکی و سپس سورههای مدنی .اولین سوره در مصحف ابن مسعود ،البقره بود ،سپس النساء ،سپس آل عمران و...
با اختالف شدید نسبت به ترتیب سورهها در مصحف و همچنین مصحف ابیّ و غیر او.1

 .4-3نقد دلیل دوم

پاسخ اجمالی به این دلیل موافقان جمع اجتهادی قرآن ،آن است که اخبار مربوط به مصاحف صحابه و چگونگی
ترتیب سورهها در آن اخبار آحادی است که با آن نمیتوان چنین مطلب مهم اعتقادی درباره قرآن را ثابت کرد.
از آنجا که بحث درباره مصحف علی

طول و تفصیل بیشتری از دو مصحف دیگر دارد ،تفصیل پاسخ را در دو

قسمت بیان میکنیم ،ابتدا به مصحف ابن مسعود و ابیّ بن کعب میپردازیم و سپس در بخشی جداگانه مصحف
علی

را مورد بررسی قرار میدهیم.

 .1-4-3ترتیب مصحف ابن مسعود و ابیّ بن کعب

 .1سیوطی1321 ،ق ،پیشین .222/1 ،ظاهراً اصل این استدالل از ابن طیب باقالنی است .زرکشی از وی چنین نقل میکند :و قال
القاضی أبو بکر بن الطیب :فإن قیل« :قد اختلف السّلف فی ترتیب القرآن ،فمنهم من کتب [فی] المصحف السور على تاریخ نزولها،
و قدّم المکیّ على المدنیّ.و منهم من جعل أوله :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ ؛ و هو أول مصحف [علیّ ،و أما مصحف] ابن مسعود ،فأوله مالِکِ
یَوْمِ الدِّینِ ،ثم البقرة ،ثم النساء على ترتیب مختلف و فی مصحف أبیّ کان أوله الحمد ،ثم النساء ،ثم آل عمران ،ثم األنعام ،ثم
األعراف ،ثم المائدة ،على اختالف شدید .فالجواب أنه یحتمل أن یکون ترتیب السور على ما هی علیه الیوم على وجه االجتهاد من
الصحاب رضی اللّه عنهم (زرکشی ،پیشین.)353/1 ،
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درباره ترتیب سورهها در دو مصحف ابن مسعود و ابیّ بن کعب ،تنها دو خبر موجود است .یکی از این دو خبر را
ابن ندیم در الفهرست آورده است 1و خبر دیگر را سیوطی در االتقان به نقل از ابن اشته.2
جدول صفحه بعد ،جدول مقایسهای ترتیب سورهها در مصحف ابن مسعود بر اساس دو نقل فوق است .چنانکه
در این جدول میبینید ،اشکاالت متعددی در این دو نقل دیده میشود :اوالً در هر کدام از نقلها به تعدادی از
سورهها و جایگاهشان اصالً اشارهای نشده است ،بدین شرح :سورههای الحمد ،الفلق و الناس در هر دو نقل
نیامده است .3عالوه بر این ،سورههای الکهف ،طه ،الحج ،النمل ،الشوری و القلم در نقل الفهرست نیامده است و
سورههای الحدید ،قاف و عبس در نقل االتقان .ثانیاً در نقل الفهرست ،سوره الحجر در ردیف  32به اشتباه الحج
آمده است یا آنکه همان الحج صحیح بوده و سوره الحجر در این نقل نیامده است؛ سوره لقمان در ردیف  32نیز
به اشتباه القمر آمده است ،زیرا سوره القمر در  69نیز آمده است .ثالثاً جایگاه سورههای المرسالت و القیامه در دو
نقل جابجا آمده است (ردیف  32و  )31و جایگاه سوره الشرح نیز با تفاوت آمده است ،در نقل الفهرست در ردیف
 93ولی در نقل االتقان در ردیف .113

3

 .1ابن الندیم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق ،الفهرست ،محقق :إبراهیم رمضان ،بیروت ،دار المعرف  ،چاپ دوم1312 ،ق.35-33 ،
 .2سیوطی1321 ،ق ،پیشین.222-226/1 ،
 .3در خصوص نبودن این سه سوره در مصحف ابن مسعود توجیهاتی ذکر شده است (ن.ک :رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،تهران ،امیر
کبیر ،چاپ سوم1369 ،ش353 ،؛ معرفت1315 ،ق ،)316-313/1 ،اما هیچ کدام از این توجیهات نه با جایگاه ابن مسعود همخوانی
دارد و نه با قرائن متعدد دیگر مبنی بر مسلم بودن وحی قرآنی بودن این سورهها و جایگاه آنها در قرآن.
 .3جالب آنکه ابن ندیم از محمد بن اسحاق پدر خویش نقل میکند :من چندین نسخه از مصحف ابن مسعود دیدم که در مین هیچ
دوتایی از آنها اتفاق نبود  ...و من مصحفى را دیدم که حدود دویست سال پیش نوشته شده بود و در آن سوره فاتح الکتاب بود
(ابن ندیم ،پیشین.)33 ،
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 92االنشقاق
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در صفحه بعد نیز جدول مقایسهای ترتیب سورهها در مصحف ابیّ بن کعب بر اساس دو نقل الفهرست و االتقان
است .چنانکه در این جدول میبینید ،اشکاالت متعددی در این دو نقل دیده میشود :اوالً در هر دو نقل ،دو سوره
الخلع و الحفد به سورههای قرآن اضافه شده است! (ردیف  121و )122؛ ثانیاً در هر کدام از نقلها به تعدادی از
سورهها و جایگاهشان اصالً اشارهای نشده است ،بدین شرح :سورههای سبأ ،العنکبوت ،المعارج ،المزمل ،المدثر،
القمر ،الدخان ،الجاثیه ،لقمان ،الطور ،الذاریات ،الطالق ،التغابن ،العصر و الماعون در نقل الفهرست نیامده است و
سورههای یوسف ،الزخرف ،فصّلت ،ابراهیم ،الفاطر ،الفرقان و البروج در نقل االتقان .ثالثاً جایگاه سوره الملک و
قریش نیز در دو نقل یکسان ذکر نشده است ،الملک در نقل الفهرست در ردیف  35ولی در نقل االتقان در ردیف
 ،35قریش در نقل الفهرست در ردیف  ،113اما در نقل االتقان در ردیف .122
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با آنچه گذشت ،مشخص شد که ترتیب سورهها در دو مصحف ابن مسعود و ابیّ بن کعب تنها از طریق دو خبر
به ما رسیده است که این دو خبر ،هم متنی مضطرب دارند و هم تعارضاتی با یکدیگر ،لذا چنین خبرهای واحدی
نمیتوانند ما را به یقین یا ظنّ اطمینانآوری در خصوص چگونگی ترتیب سورهها در مصحف ابن مسعود و
ابیّبن کعب برسانند ،تا چه رسد به آنکه بخواهند ما را در مسأله مهم ترتیب سورهها در قرآن به نتیجهای روشن
برسانند .نتیجه آنکه ،نسخه مطمئن و مکتوبى از این مصحفها وجود ندارد و به دست نیامده تا بتوان به درستى
درباره ترتیب سورهها در این مصاحف قضاوت کرد و لذا نمىتوان به این دلیل که مصاحف صحابه این گونه
گزارش شدهاند ،ترتیب سورهها در قرآن را اجتهادى دانست ،زیرا نقلها متعارض ،متهافت ،متناقض ،و مباین با
اعتقاد به مصونیت از کاستى و زیاده قرآن است .ما معتقدیم قرآن موجود همان قرآنى است که توسط پیامبر نازل
شده نه کم و نه زیاد و این گزارشها ،تعداد سورهها را جور دیگرى نقل مىکنند و همین دلیل بر این است که
این اختالف ،دلیل بر عدم توقیفیت نیست و به این نقلها در اختالف ترتیب و کاستى برخى سورهها نمىتوان
اعتنا کرد.

1

 .1ایازی1323 ،ش ،پیشین.93-92 ،

 .2-4-3ترتیب مصحف علی

اصل وجود مصحف علی

امری قطعی است که دانشمندان فریقین بر آن صحه گذاشتهاند و در منابع متعدد

بدان اشاره شده است ،1اما ترتیب و چینش این مصحف ،امری مورد اختالف و مناقشه میباشد .از دیرباز
را بر اساس ترتیب نزول میدانستهاند .شیخ مفید میگوید :علی

در مصحف

دانشمندان مصحف علی

خویش مکی را بر مدنی و منسوخ را بر ناسخ مقدم کرد ،2از ابن جزی نیز نقل شده است که علی

قرآن را بر

اساس ترتیب نزولش جمع کرد .3این قول رواج زیادی در میان اندیشمندان تا زمان معاصر داشته و غالباً تلقی به
قبول شده است 3به گونهای که به ادعای صاحب تفسیر آالء الرحمن ،ترتیب نزولی بودن مصحف علی

در

 .1ن.ک :قمی ،پیشین351/2 ،؛ طبرسى ،احمد بن على ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،محقق و مصحح :محمد باقر خرسان ،مشهد،
نشر مرتضى1323 ،ق252/1 ،؛ المجلسی ،پیشین33/23 ،؛ ابن سعد ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد ،الطبقات الکبرى ،تحقیق :محمد
عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمی  ،چاپ اول1312 ،ق253-252/2 ،؛ ابن الضریس ،أبو عبد اهلل محمد بن أیوب ،فضائل
القرآن و ما أنزل من القرآن بمک وما أنزل بالمدین  ،تحقیق :غزوة بدیر ،دمشق ،دار الفکر ،چاپ اول1323 ،ق36/1 ،؛ یعقوبی ،احمد
بن أبى یعقوب ،تاریخ الیعقوبى ،بیروت ،دار صادر ،بی چا ،بى تا.136-135 ،
 .2مفید ،محمد بن محمد ،المسائل السروی  ،محقق :کنگره شیخ مفید ،قم ،المؤتمر العالمی أللفی الشیخ المفید ،چاپ اول1313 ،ق،
.29
 .3ابنالجزى ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلوم التنزیل ،عبداهلل خالدی ،بیروت ،دار األرقم بن أبی األرقم ،چاپ اول1316 ،ق.13/1 ،
 .3ن.ک :خوئی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم ،موسس احیاء آثار االمام الخوئى ،بی چا ،بی تا223 ،؛ معرفت1315 ،ق،
پیشین292/1 ،؛ العاملی ،جعفر مرتضی ،حقائق هامّه حول القرآن الکریم ،بیروت ،دار الصفوه ،چاپ دوم1313 ،ق.162 ،
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نزد شیعیان امر روشنی است ،1اما تحقیقات اخیر به خوبی نشان میدهد که این قول پایهای محکم نداشته و بر
بنیانی مستحکم بنا نشده است.2
ترتیب نزولی دانستن مصحف علی

یا به برداشتی خاص از برخی روایات اهلبیت

مستند است یا به

برخی گزارشات و نقلهای تاریخی از دیگران که هر دو این دالیل خدشهپذیر است.
گزارشات و نقلهای تاریخی نمیتوانند به عنوان مستمسکی برای کشف نحوه چینش این مصحف قرار بگیرند،
زیرا گزارشگران ترتیب نزول ،این مصحف را ندیدهاند تا شخصاً بر اساس مشاهدات خود از ترتیب آن گزارش
دهند و کسانى که با شیفتگى از این مصحف سخن گفتهاند ،حتى تصریح کردهاند که تالش نموده تا نسخهاى از
آن را پیدا کنند ،اما ناکام ماندهاند.3
اولین کسی که گزارشی در خصوص این مصحف مطرح میکند ،ابن سعد (م 232ق) در الطبقات الکبری است.
وی از محمد بن سیرین (م 112ق) درباره مصحف علی

چنین نقل میکندَ :ز َع ُموا أَنَّ ُه كَتَ َب ُه َع ََل تَنْزِيلِ ِه 4که

 .1البالغى ،محمدجواد ،آالء الرحمن فی تفسیر القرآن ،محقق :واحد تحقیقات اسالمى بنیاد بعثت ،قم ،وجدانى ،چاپ اول ،بی تا،
.13/1
 .2مهدوی راد ،محمد علی ،میراث مکتوب علوی ،علوم حدیث ،شماره32و1333 ،33ش122-96 ،؛ ناصحیان ،پیشین239-233 ،؛
ایازی ،سید محمد علی ،مصحف امام على

 ،تهران ،وزارت ارشاد ،چاپ اول1332 ،ش.111-31 ،

 .3ایازی1332 ،ش ،پیشین .32 ،ابن ندیم در الفهرست ادعا میکند که مصحفی به خط علی

را دیده است و ترتیب سورههای

آن را بر میشمارد ،اما بعد از اینکه بیان میکند :این ترتیب سورهها در این مصحف است ،چیزی عنوان نشده است (ن.ک :ابن
ندیم ،پیشین .)36/1 ،ابراهیم رمضان محقق کتاب الفهرست ،در پاورقی چنین توضیح میدهد :در اصل کتاب نیز همینگونه است و
شاید مراد از این عبارت ،همین ترتیب کنونی قرآن باشد (ن.ک :همان ،پاورقی اول).
 .3ابن سعد ،پیشین.253/2 ،

در این نقل اوالً صاحبان این زعم مشخص نیستند! ثانیاً معلوم نیست که این حرف یک یقین از روی دیدن
مصحف است یا صرفاً یک ظن و گمان بر اساس شنیدهها!.
ابن ضریس (م 293ق) نیز در این خصوص ،نقل دیگری از محمد بن سیرین دارد .در این نقل ،ابن سیرین از
عکرمه سؤال میکند که آیا این مصحف بر اساس ترتیب نزول تألیف شده است؟ عکرمه میگوید :اگر جن و
انس جمع شوند برای چنین کاری نمیتوانند انجام دهند! آنگاه ابن سیرین هم این حرف عکرمه را تأیید میکند.1
در این نقل نیز کسی تصریح به مشاهده این مصحف نکرده است ،عالوه برآنکه از جواب عکرمه و تأیید ابن
سیرین عدم امکان چنین ترتیبی برداشت میشود!
مصحف خود را به هفت جزء از سورهها تقسیم کرده

یعقوبی (م  233یا 292ق) قائل است که امام علی

است :جزء اول :البقره ،یوسف ،عنکبوت ،جزء دوم :آل عمران ،هود و .2 ...این قول نیز بنا بر رؤیت فرد یا عدهای
از افراد نقل نشده است ،اما بر فرض پذیرش آن نیز باز هم ترتیب نزولی بودن سورههای این مصحف را ثابت
نمیکند ،زیرا اجزائی که ذکر شده به روشنی ترتیبی غیر از ترتیب نزول دارند.
رتيب نُزولِه» ،3چیزی
بر این اساس هر آنچه از دیگران مانند ابن جزی (م 231ق) نقل شده کهَ « :ج َم َع ُه َعَل ت َ ِ
بیش از حدس و گمان نیست ،چه اینکه خود او سند این قول را بیان نکرده و بعد از بیان آن نیز میگوید :این
مصحف یافت نشده است .3از همین روست که سید مرتضی عسگری تاریخ پژوه سختکوش معاصر معتقد است:

 .1ابن الضریس ،پیشین.36/1 ،
 .2یعقوبی ،پیشین.136-135 ،
 .3ابن الجزی ،پیشین.13/1 ،
 .3همان.
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هیچ کس به غیر از ائمه اهل بیت

را ندیده است و هر کسی به غیر از ایشان ،چیزی

مصحف علی

درباره این مصحف نقل کند ،تیری در تاریکی انداخته است و حرف او مورد پذیرش نیست.1
در واقع ترتیب مصحف علی

را جز خود ایشان و ائمه اطهار

کسی ندیده است ،زیرا علی

بعد از مطلع

کردن هیئت حاکمه از وجود چنین مصحفی و امتناع ایشان از پذیرش آن ،قسم یاد کردند که دیگر این مصحف
را نخواهند دید 2و این مصحف بر طبق وصیت پیامبر اکرم
لذا مصحف علی

از علی

به امامان بعد از خود به ارث رسید،3

از دسترس عموم مردم دور بوده و کسی آن را ندیده است.

در اندک مواردی هم که برخی به رؤیت کوتاه این مصحف نائل آمدهاند ،چیزی درباره ترتیب آن مصحف ،بیان
نکردهاند .در یکی از این نقلها آمده است که وقتی علی

این مصحف را به مهاجرین و انصار نشان داد،

ابوبکر آن را بازکرد و نگاه کوتاهی به آن انداخت ،اما از وی چیزی درباره ترتیب سورهها در این مصحف نرسیده
است .3در خبری دیگر نیز آمده است که امام رضا

مصحفی را نزد بزنطی یکی از اصحاب خاص خویش به

امانت می گذارد که ظاهراً این مصحف شامل قرآن و برخی توضیحات درباره آیات آن بوده است و لذا بعید نیست
که این مصحف ،چنانکه برخی محققان معتقدند ،همان مصحف علی

باشد که دست به دست به امام

 . 1عسگری ،سید مرتضی ،القرآن الکریم و روایات المدرستین(جلد دوم) ،قم ،انتشارات دانشگاه اصول دین ،چاپ سوم1323 ،ق،
.313
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى اهلل علیهم ،محقق :محسن کوچه باغى ،قم ،مکتب آی اهلل
المرعشی النجفی ،چاپ دوم1323 ،ق193/1 ،؛ شهرستانى ،محمد بن عبدالکریم ،مفاتیح األسرار و مصابیح األبرار ،تهران ،مرکز
البحوث و الدراسات للتراث المخطوط ،چاپ اول1332 ،ش.13/1 ،
 .3الهاللى ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس ،محقق :محمد انصارى زنجانى خوئینى ،قم ،الهادی ،چاپ اول1325 ،ق659/2 ،؛
المجلسی ،پیشین.32/39 ،
 .3ن.ک :طبرسی ،احمد بن علی ،پیشین.156/1 ،

رضا

به ارث رسیده است .1بزنطی به مشاهدات خود از این مصحف اشاره میکند ،اما راجع به ترتیب سورهها

در آن چیزی نگفته است.2
راهی جز مراجعه به روایات اهل بیت

بنابراین جهت کشف نحوه چینش مصحف علی

روایی ،روایاتی وجود دارد که در آنها از لسان امامان معصوم

به مصحف علی

نیست .در منابع

و ویژگی آن اشاره شده

است .متن روایات اصلی این باب به شرح ذیل است:
فرمودند :حضرت علی

مصحف خود را بعد از کتابت به سوی مردم آورد و گفت :این

 .1امام صادق

کتاب خداست همانگونه که بر پیامبر اکرم

ل إِ ََل النَّ ِ
اس َح ْيثُ فَ َر َغ ِمنْ ُه َو
نازل شده است :ق ََال أَ ْخ َر َج ُه َع ِ ٌّ

اب اللَّ ِه ك َََم أَنْ َزلَ ُه اللَّ ُه َع ََل ُم َح َّم ٍد.3...
كَتَ َب ُه فَق ََال لَ ُه ْم َهذَا كِتَ ُ
 .2از امیر المؤمنین علی

نقل شده است که ایشان در توصیف مصحف خود چنین گفتهاند :این کتاب خداست

که من آن را تألیف کردهام ،بنا بر امر و وصیت پیامبر اکرم

علیَ :هذَا
و همانگونه که نازل شده است :قال ٌّ

اب اللَّ ِه قَ ْد أَلَّ ْفتُ ُه ك َََم أَ َم َر ِِن َو أَ ْو َص ِاِن َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ك َََم أُنْز َِل.3
كِتَ ُ
 .3در روایتی امیر المؤمنین علی

فرمودند :همانا من بعد از فوت پیامبر اکرم

به غسل ،کفن و دفن ایشان

مشغول بودم و سپس به کتاب الهی پرداختم تا آن را جمع کنم .پس این کتاب خداست که در نزد من است و
حتی یک حرف از آن کم نشده است ...همانا هر آیهای که بر محمد

نازل شده با امالء ایشان و دستخط

 .1نکونام ،پیشین1332 ،ش.93 ،
 .2ن.ک :صفار ،پیشین.236/1 ،
 .3همان.193/1 ،
 .3مسعودى ،على بن حسین ،اثبات الوصی  ،قم ،انصاریان ،چاپ سوم1326 ،ق136 ،؛ المجلسی ،پیشین.33/23 ،
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من در نزد من است و همچنین تأویل همه آیات و همه حالل و حرامها یا حد یا حکم یا هر چیزی که امت تا

روز قیامت بدان محتاج است حتی دیه خراش ،نیز به امالء ایشان و دستخط خودم در نزد من موجود است :ق ََال
ل
َع ِ ٌّ

اب اللَّ ِه َحتَّى َج َم ْعتُ ُه
 ... :إِ ِِّن لَ ْم أَز َْل ُمشْ تَ ِغ ًًل ِب َر ُسو ِل اللَّ ِه ِبغ ُْسلِ ِه َو كَ ْف ِن ِه َو َدفْ ِن ِه ث ُ َّم اشْ تَ َغل ُْت ِب ِكتَ ِ

اب اللَّ ِه ِع ْن ِدي َم ْج ُموعا ً لَ ْم يَ ْس ُق ْط َع ِّني َح ْر ٌف َو ِ
اح ٌد ...إِ َّن ك َُّل آيَ ٍة أَنْ َزلَ َها اللَّ ُه َج َّل َو َع ًَل َع ََل ُم َح َّم ٍد
فَ َهذَا كِتَ ُ
ِيل ك ُِّل آيَ ٍة أَنْ َزلَ َها اللَّ ُه َع ََل ُم َح َّم ٍد َو ك ُِّل َح ًَل ٍل َو َح َر ٍام أَ ْو َح يد أ َ ْو
ِع ْن ِدي ِب ِإ ْم ًَل ِء َر ُسو ِل اللَّ ِه َو َخ ِّط يَ ِدي َو تَأْو َ
وب ِب ِإ ْم ًَل ِء َر ُسو ِل اللَّ ِه َو َخ ِّ
ط يَ ِدي َحتَّى أَ ْر ِش الْ َخ ْد ِش.1
ش ٍء ت َ ْح َت ُ
اج إِلَ ْي ِه ْاألُ َّم ُة إِ ََل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َم ْكتُ ٌ
ُحك ٍْم أَ ْو َ ْ
 .3از امام حسن

نقل شده است که فرمود :همه علم با تمام جوانبش در نزد ماست و ما اهلش هستیم و هیچ

چیزی تا روز قیامت حادث نمیشود حتی در حد دیه یک خراش الّا اینکه علم آن مکتوب در نزد ما هست،
مکتوباتی که به امالء رسول خدا

و به دست نوشت علی

میباشد :عن ال َح َسن

 :إِ َّن الْ ِعلْ َم ِفينَا َو

ش ٌء ِإ ََل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َحتَّى أَ ْر ُش الْ َخ ْد ِش إِ َّال َو
نَ ْح ُن أَ ْهلُ ُه َو ُه َو ِعنْ َدنَا َم ْج ُمو ٌع كُلُّ ُه ِب َحذَا ِفري ِِه َو إِنَّ ُه َال يَ ْح ُدثُ َ ْ
وب ِب ِإ ْم ًَل ِء َر ُس ِ
ول اللَّ ِه
ُه َو ِع ْن َدنَا َم ْكتُ ٌ

ل
َو َخ ِّط َع ِ ي

ِب َي ِد ِه.2

 .5از امام صادق

نقل شده است که در نزد ما صحیفهای است که طول آن هفتاد ذراع است .این صحیفه به

امالء رسول خدا

است و در آن هر آنچه مردم بدان نیاز دارند ،وجود دارد حتی دیه

و دست خط علی

 .1طبرسی ،احمد بن علی ،پیشین.153/1 ،
 .2همان.232/2 ،

یک خراشَ :ع ْن أَ ِِب َعبْ ِد اللَّ ِه
ل
َع ِ ٌّ

 :إِ َّن ِعنْ َدنَا َص ِحي َف ًة طُولُ َها َسبْ ُعو َن ِذ َراعا ً إِ ْم ًَل ُء َر ُسو ِل اللَّ ِه

َو َخطَّ ُه

اس َحتَّى أَ ْر ُش الْ َخ ْد ِش.1
ِب َي ِد ِه َو إِ َّن ِفي َها لَ َج ِمي َع َما يَ ْحتَ ُ
اج إِلَ ْي ِه النَّ ُ

 .6فضیل بن یسار از امام باقر

آورده است که فرمود :اى فضیل! کتاب على

به طول هفتاد ذراع نزد

ماست .هیچ چیزى که روى زمین به آن نیاز باشد ،نیست ،مگر آن که در آن هست؛ حتى خونبهاى خراش :يَا
اج إِلَ ْي ِه إِ َّال َو ُه َو ِفي ِه َحتَّى أَ ْر ُش الْ َخ ْد ِش.2
ش ٌء يُ ْحتَ ُ
فُضَ ْي ُل ِعنْ َدنَا كِتَ ُ
اب َع ِ ي
ل َس ْب ُعونَ ِذ َراعا ً َما َع ََل ْاألَ ْر ِض َ ْ
چنانکه در روایات فوق میبینید ،اهل بیت

هیچ اشاره خاصی به مسأله ترتیب سورهها در مصحف علی

نکردهاند و در هیچکدام از این روایات دیده نمیشود که به ترتیب تمام یا بعضی از سورهها در آن مصحف،
بپردازند .تنها ویژگیای که در روایت اول و دوم بدان اشاره شده است ،ویژگی «همان طور که خدا نازل کرده» با
عبارات «ك َََم أَنْ َزلَ ُه الل ُه» یا «ك َََم أُنْز َِل» و در روایت سوم ویژگی «شامل تنزیل و تأویل ،و احکام و حدود بودن»
و در روایات چهارم به بعد ،ویژگی «شامل همه معارف مورد نیاز بشر بودن» است.
موافقان ترتیب نزولی بودن مصحف علی

عبارات عبارات «ك َََم أَنْ َزلَ ُه الل ُه» و «ك َََم أُنْز َِل» را به معنی ترتیب

نزولی بودن این مصحف دانستهاند ،1اما این برداشت صحیح نمیباشد و معنای صحیح عبارت «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه»،

 .1صفار ،پیشین133/1 ،؛ شایان ذکر است که در روایات از مصحف علی
زمانى کتاب علی

 ،گاهى به عنوان صحیفهى جامعه و گاهى مصحف و

یاد شده است .قرائنی نشان مىدهد این سه ،عناوین یک اثرند و از آنجا که بر آن اثر نام خاصى ننهاده بودند؛

هر از گاهى با یکى از عنوانهاى عامى چون صحیفه جامعه ،مصحف و کتاب از آن یاد مىکردند .برخی از این قرائن به این قرار
است :اوال ،هر یک از این عنوانها در یک روایت با هم ذکر نشدهاند؛ بلکه هر یک در روایتى مستقل یاد شدهاند .این نشان مىدهد
که سبب تعدد عنوان تعدد تعابیر بوده است؛ نه تعدد مصادیق .ثانیا ،در خصوص نحوهى نگارش هر سه نقل شده است که آن به
امالى پیامبر اسالم

و خطّ على

بوده است (ن.ک :نکونام1332 ،ش ،پیشین92-33 ،؛ ایازی1332 ،ش ،پیشین ،ب،

.)163-153
 .2صفار ،پیشین132/1 ،
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چنانکه از معنای لغوی آن نیز بر میآید« :همان گونه که خدا نازل کرد (بدون کم و کاست) ،»2به معنی در
برداشتن تمام حقائق ظاهری و باطنی که از سوی خدا نازل شده است ،است .قرائن زیادی این برداشت را تأیید
میکند 3که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم:
اوالً چنانکه دیدیم در هیچ کدام از این روایات ،صراحتی بر مسأله نحوه ترتیب قرآن در این مصحف وجود ندارد،
تا قرینهای بر این برداشت شود ،اما چنانکه در این روایات دیده میشود ،ویژگی بارزی که اهلبیت
مصحف علی

برای

بر شمردهاند ،ویژگی «حاوی تمام حقائق قرآن بودن» است .روایت سوم این مصحف را حاوی

تنزیل و تأویل و همه احکام و حدود مورد نیاز میشمرد ،روایت چهارم آن را حاوی تمام معارف و پاسخ تمام
مسائل مستحدثه و روایت پنجم و ششم آن را حاوی تمام مسائل مورد نیاز بشر میداند .از این جا معلوم میشود
که روایاتی مانند روایت اول و دوم که ویژگی این مصحف را با عبارت «ك َََم أَنْ َز َل اللَّ ُه» بیان کردهاند نیز در واقع
به همین ویژگی ولی با عبارتی دیگر پرداختهاند.
ثانیاً در روایتی از امام باقر

جمع و حفظ قرآن با ویژگی «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» را صرفاً مختص امامان معصوم

ُول َما ِم ْن أَ َح ٍد ِم َن النَّ ِ
اس يَق ُ
دانسته شده استَ :ع ْن َجا ِب ٍر ق ََال َس ِم ْع ُت أَبَا َج ْع َف ٍر يَق ُ
ُول إِنَّ ُه َج َم َع الْ ُق ْرآ َن كُلَّ ُه
ب َو ْاألَ ِِئَّ ُة ِم ْن بَ ْع ِد ِه .4اگر
ل بْ ُن أَ ِِب طَالِ ٍ
ك َََم أَنْ َز َل الل ُه إِ َّال كَذ ََب َو َما َج َم َع ُه َو َما َح ِفظَ ُه ك َََم أَنْ َز َل الل ُه إِ َّال َع ِ ُّ
معنای «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» دانستن ترتیب نزول قرآن باشد ،این علم چیزی نیست که جزء خصائص ویژه ائمه

 .1نکونام1332 ،ش ،پیشین.126-121 ،
 .2چون عبارت «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» مطلق و بدون قید آمده است ،لذا به معنی :همان گونه که خدا نازل کرد ،بدون هیچ قید دیگر و
بدون کم و کاست میباشد.
 .3ن.ک :مهدوی راد ،پیشین.122-122 ،
 .3صفار ،پیشین.193/1 ،

اطهار

که برخی نیز جزء کاتبان و حافظان قرآن بودند ،این

باشد ،بلکه الاقل صحابه ویژه پیامبر اکرم

ویژگی را دارا بودند .از سوی دیگر در حدیث دیگری قریب المضمون به حدیث قبل ،چنین آمده استَ :ع ْن أَ ِِب
َري ْاألَ ْو ِص َيا ِء ،1چنانکه
َج ْع َف ٍر أَنَّ ُه ق ََالَ :ما يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن يَ َّد ِع َي أَنَّ ُه َج َم َع الْ ُق ْرآ َن كُلَّ ُه ظَا ِه َرهُ َو بَ ِاط َن ُه غ ْ ُ

میبینید ،در حدیث دوم عبارت «ظَا ِه َرهُ َو بَ ِ
اطنَ ُه» دقیقاً به جای عبارت «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» آمده است و این یعنی
عبارت «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» به معنای ،حاوی ظاهر و باطن آنچه خدا نازل کرده است (بدون کم و کاست) میباشد.
بر این اساس روایات مربوط به مصحف علی

 ،تنها تفاوت در تعبیر دارند و همگی به خصوصیت اصلی این

مصحف اشاره میکنند ،آن ویژگی یکبار با عباراتی نظیر «ك َََم أَنْ َز َل الل ُه» بیان میکند که این مصحف تمام
حقائق نازل شده از سوی خداوند را بدون کم و کاست دارد و بار دیگر با اوصاف «شامل تنزیل و تأویل»،
«حاوی علوم مورد نیاز»« ،مبین احکام و حدود» مشخص میکند که همه حقائق نازل شده ،یعنی تنزیل و تأویل
قرآن با هم در این مصحف موجود است.
البته در این میان یک نقل از امام باقر

وجود دارد که عبارات آن موهم تفاوت چینش این مصحف با مصحف

قرآن رایج است .این روایت را جابر بن عبداهلل از امام باقر
مهدی

چنین نقل کرده است :هنگامی حضرت

قیام کند ،برای کسانی که قرآن را مطابق با آنچه نازل شده ،تعلیم میدهند ،خیمههایی برپا میکند؛

پس این تعلیم بر کسانی که قرآن را در این دوران حفظ کردهاند ،صعوبت دارد ،زیرا تألیف آن غیر تألیف قرآن

 .1همان.
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کنونی استَ :ر َوى َجا ِب ٌر َع ْن أَ ِِب َج ْع َف ٍر

أَنَّ ُه ق ََال :إِذَا قَا َم قَائِ ُم آ ِل ُم َح َّم ٍد

َض َب ف ََس ِاطي َط لِ َم ْن يُ َعلِّ ُم
ََ

ب َما يَكُونُ َع ََل َم ْن َح ِفظَ ُه الْ َي ْو َم ِألَنَّ ُه يُ َخالِ ُف ِفي ِه التَّأْلِيف.1
اس الْ ُق ْرآ َن َع ََل َما أَنْ َز َل الل ُه َج َّل َج ًَللُ ُه فَأَ ْص َع ُ
النَّ َ
ب ،...بیان میکند ،تعلیم قرآن بر مبنای ما أنزل اهلل ،بر کسانی که قرآن را بر
عبارات پایانی این روایت :فَأَ ْص َع ُ
اساس مصحف کنونی حفظ کردهاند ،سخت است ،زیرا این دو در نوع تألیف با هم اختالف دارند .این بیان موهم
تفاوت در چینش میان قرآن کنونی و قرآنی است که حضرت مهدی

آن را رواج میدهند ،اما این نقل را

یارای اثبات چنین چیزی نیست ،زیرا:
اوالً این روایت را صرفاً شیخ مفید و آن هم به صورت مرسل از جابر نقل کرده است.
ثانیاً اگر معنای حدیث ،سخت بودن حفظ قرآن مصطلح امروزی به خاطر تغییر در چینش قرآن باشد ،پس الجرم
این تغییر نه صرفاً در سورهها و نه صرفاً در تعداد کمی از آیات خواهد بود ،بلکه الزمه این سخت بودن تغییر و
جابجایی عمده در آیات و سورههای قرآن خواهد بود ،زیرا صرف تغییر در چینش چند سوره یا آیه برای ذهنی که
کل قرآن را حفظ کرده است ،کار چندان دشواری نیست .پذیرش تغییر و جابجایی در آیات و سورههای قرآن ،به
ویژه اگر این جابجایی در آیات و به صورت عمده باشد ،قطعاً موجب پذیرش تحریف قرآن میشود که این امر،
امری مردود و مطرود است.
ب ،...سخن شیخ مفید یا یکی از راویان است که در
از این رو احتمال میرود ،عبارت پایانی این حدیث :فَأَ ْص َع ُ
پایان این حدیث وارد شده است.1

 . 1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرف حجج اهلل على العباد ،محقق :مؤسس آل البیت علیهم السالم ،قم ،کنگره شیخ مفید،
چاپ اول1313 ،ق.336/2 ،

با آنچه آمد مشخص شد که نظریه ترتیب نزولی بودن مصحف علی

فاقد مستند بوده ،فلذا نمیتوان با

تمسک به آن ،ترتیب مصحف موجود را زیر سؤال برد .البته برخی از محققان معتقدند که با توجه به قرائن و
شواهد در روایات مربوط به مصحف علی

،

حضرت دو کار انجام دادهاند :یک بار بنا بر وصیت پیامبر

 ،نوشتههاى بیت شریف را در سه روز گردآورى

نموده و در میان دو جلد قرار دادهاند که به همان ترتیبى بوده است که پیامبر انجام داده و کارى جدید و مطلبى
به آن افزوده نشده است و تماماً قرآن بوده است؛ و بار دیگر به مدت شش ماه تفسیری را نگاشتهاند که در آن
ترتیب نزول رعایت شده و در آن تفسیر و تأویل ،شأن نزول ،سبب نزول ،ناسخ و منسوخ و بسیارى از مطالب
مفید در فهم قرآن افزوده شده است .2هر چند این صاحبنظران نیز دلیل متقنی برای ادعای ترتیب نزولی بودن
مصحف تفسیری علی

بیان نکردهاند و حتی برخی از ایشان نیز خود به گونهای در ترتیب نزولی بودن این

مصحف تشکیک کردهاند ،3اما همه این محققان نیز تصریح دارند که ترتیب نزولی بودن چنین مصحفی منافاتی
با توقیفی بودن چینش مصحف کنونی ندارد.3
بر این اساس اوالً اخبار و روایات مربوط به مصحف علی

هیچ صراحتی به ترتیب نزولی بودن این مصحف

ندارند .ثانیاً بر فرض پذیرش ترتیب نزولی بودن این مصحف خاص نیز خدشهای به توقیفی بودن چینش سورهها
در مصحف قرآن به وجود نمیآید.

 .1ناصحیان ،علی اصغر ،مصحف علی

از منظر احادیث ،آموزههای قرآنی ،شماره1339 ،12ش.32 ،

 .2ن.ک :کورانی ،علی ،تدوین القرآن ،قم ،دارالقرآن الکریم ،چاپ اول ،بی تا352-351 ،؛ ایازی1323 ،ش ،پیشین.92-32 ،
 .3ایازی1332 ،ش ،ب ،پیشین.111-31 ،
 .3کورانی ،پیشین352 ،؛ ایازی1323 ،ش ،پیشین.36-32 ،
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 .5-3دلیل سوم :اخبار جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

سومین دلیلی که مخالفان جمع وحیانی و توقیفی سورهها بدان تمسک میکنند ،اخباری است در منابع اهل سنت
که درباره جمع قرآن آمده است .در این اخبار آمده است که پس از وفات پیامبر اکرم

 ،اصحاب ،قرآن را که

به طور پراکنده بر روى چوبها ،استخوانها ،سنگها و رقعهها و پوست حیوانات نوشته شده و یا در سینه برخی
اصحاب بود ،جمعآورى و آنها را منظم و مرتب کرده و به شکل مصحفی با چینش خاص درآوردند .در ادامه
توضیحات بیشتر درباره این اخبار و بررسی و نقد آنها خواهد آمد.
 .1-5-3متن اخبار

در منابع اهل سنت اخباری وجود دارد که در آنها به مسأله جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

اشاره میکند .این

اخبار در منابع مختلف حدیثی ،مانند :مسند احمد ،صحیح بخاری ،سنن نسائی ،مسند طیالسی و ...به طور پراکنده
آمده است ،البته برخی این اخبار را در یک جا گردآوری کردهاند .1از معتبر ترین این نقلها ،دو خبری است که
بخاری در کتاب خود به آنها اشاره کرده است ،لذا جهت عدم اطاله بحث ،از میان اخبار مختلف مربوط به جمع
قرآن صرفاً به این دو خبر به شرح ذیل اشاره میشود:
 .1زید بن ثابت نقل مىکند که :ابو بکر در جنگ یمامه مرا طلبید ،هنگامى که وارد شدم ،عمر بن خطاب نیز در
نزد وى حاضر بود .ابو بکر گفت :زید! عمر به نزد من آمده مىگوید :جنگ یمامه به طور خونبار به وقوع پیوست
و گروهى از قاریان قرآن را طعمه خود ساخت ،ممکن است جنگهاى شدیدتر دیگرى نیز پیش بیاید و بقیه

 .1ن.ک :ابن شبه ،عمر ،تاریخ المدین  ،محقق :فهیم محمد شلتوت ،جده ،بی چا1399 ،ق ،1216-992/3 ،ابن ابی داود سجستانی،
ابوبکر ،کتاب المصاحف ،محقق :محمد بن عبده ،قاهره ،الفاروق الحدیث  ،چاپ اول1323 ،ق113-33/1 ،؛ السیوطى ،جالل الدین،
االتقان فی علوم القرآن ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،چاپ دوم1321 ،ق213-222 ،؛ المتقی الهندی ،علی بن حسام ،کنز العمال،
بیروت ،مؤسس الرسال  ،چاپ پنجم1321 ،ه.ق.592-521/2 ،

حافظان و قاریان کشته شوند و در نتیجه اکثر آیات قرآن در سینههاى قاریان با کشته شدن آنها از بین برود و
من صالح در این مىبینم که دستور بدهى قرآن را در یک جا جمع آورى کنند .ابو بکر اضافه نمود که من به
عمر گفتم :کارى را که خود رسول خدا

انجام نداده است ،تو چگونه اقدام به آن را از من مىخواهى؟! عمر

گفت :به خدا سوگند! خیر و صالح در همین است و او مرتب در این باره به من مراجعه مىنمود و این پیشنهاد را
تکرار مىکرد تا این که خداوند در این باره به من نیز شرح صدر داد و بر دلم افکند که با نظر و رأى عمر موافقت
کنم .زید مىگوید :ابو بکر به من گفت :تو جوانمرد ،عاقل ،مورد اطمینان و راستگو هستى و تو در دوران رسول
خدا

نیز نوشتن وحى را به عهده داشتى .اینک جمع آورى قرآن را به عهده بگیر و این عمل خطیر و افتخار

آمیز را انجام بده! زید اضافه مىکند :به خدا سوگند! اگر ابو بکر مرا به کندن کوهى و انتقال دادن آن از جایى به
جاى دیگر وامىداشت ،از عمل جمع آورى قرآن آسانتر برایم بود ،این بود که من هم اشکال ابوبکر را تکرار
کردم و به او گفتم :شما چگونه عملى را که خود رسول خدا

انجام نداده است ،انجام مىدهید؟ ابوبکر گفت:

به خدا سوگند! صالح مسلمانان در این است و این بود که وى در این باره مکرر به من مراجعه مىکرد و پیشنهاد
جمع آورى قرآن را مرتب تعقیب مىنمود تا روزى که خداوند بر من هم سعه صدر داد و آن چه که بر دل ابو بکر
و عمر افکنده بود بر دل من نیز افکند ،دامن همت به کمر بستم و قرآن را از لوحهها و کاغذها و تخته پارهها و
از سینههاى مردم جمعآورى کردم تا این که دو آیه آخر سوره التوبه را تنها در نزد ابى خزیمه انصارى پیدا نمودم
و آن این بود« :لَقَدْ ْجا َءكُمْ ْ َر ُسولْ ْ ِمنْ ْأَنف ُِسكُمْ ْ .»...این قرآن ،در نزد ابو بکر بود و پس از دوران وى پیش
عمر و بعد از او نیز در نزد حفصه دختر عمر بود.1

ض اللَّ ُه َعنْهُ ،ق ََال« :أَ ْر َس َل إِ َ َّل أَبُو بَ ْك ٍر َم ْقتَ َل أَ ْهلِ ال َي ََم َم ِة ،فَ ِإذَا ُع َم ُر بْ ُن
 .1البخاری ،پیشین133/6 ،؛ أَ َّن َزيْ َد بْ َن ث َاب ٍِت َر ِ َ
ض اللَّ ُه َعنْ ُه :إِ َّن ُع َم َر أَت َِاِن فَق ََال :إِ َّن ال َقتْ َل قَ ْد ْاستَ َح َّر يَ ْو َم اليَ ََم َم ِة ِب ُق َّرا ِء ال ُق ْرآنِ َ ،وإِ ِِّن أَخ َْش
ال َخط ِ
َّاب ِعنْدَهُ » ،ق ََال أَبُو بَ ْك ٍر َر ِ َ
أَ ْن يَ ْستَ ِح َّر ال َقتْ ُل بِال ُق َّرا ِء بِالْ َم َو ِاطنِ  ،فَيَ ْذ َه َب كَ ِث ٌري ِم َن ال ُق ْرآنِ َ ،وإِ ِِّن أَ َرى أَ ْن تَأْ ُم َر ِب َج ْمعِ ال ُق ْرآنِ  ،قُل ُْت لِ ُع َم َر« :كَيْ َف ت َ ْف َع ُل شَ يْئًا
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 .2ابن شهاب از انس بن مالک نقل مىکند :حذیفه از اختالف شدیدى که در قرائت قرآن در میان اهل شام و
عراق به وجود آمده بود ،به وحشت افتاد و به نزد عثمان آمد و گفت :یا امیر المؤمنین! پیش از آن که مسلمانان
در کتابشان به مانند یهود و نصارى دچار اختالف شوند ،به داد آنان برس .عثمان به حفصه پیغام داد که
صحیفهها را به نزد ما بفرست که پس از نسخهبردارى باز پس مىدهیم .حفصه صحیفهها را به نزد عثمان
فرستاد .عثمان به زید بن ثابت و عبد اللّه بن زبیر و سعید بن عاص و عبد الرحمان بن حرث بن هشام دستور داد
از روى این صحیفهها چند نسخه دیگر نوشتند .عثمان به سه تن از آن نویسندگان که از قبیله قریش بودند،
گفت :اگر شما و زید بن ثابت در موردى از قرآن اختالف نظر پیدا کردید با لغت قریش بنویسید ،زیرا قرآن با
لهجه و لغت آنان نازل شده است .این چهار نفر طبق دستور عثمان به کار پرداختند تا از روى آن صحیفهها چند
مصحف دیگر نسخهبردارى کردند .سپس عثمان صحیفههاى اصلى را به حفصه برگردانید و از مصحفهایى که
نسخه بردارى شده بود به هر ناحیه یک جلد فرستاد و دستور داد نسخههاى دیگر قرآن را که غیر از این
نسخههاست به طور کلى بسوزانند و از بین ببرند.1

َش َح اللَّ ُه َص ْدرِي
لَ ْم يَ ْف َعلْ ُه َر ُس ُول اللَّ ِه َص ََّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم؟» ق ََال ُع َم ُرَ :هذَا َواللَّ ِه خ ْ ٌَري« ،فَلَ ْم يَ َز ْل ُع َم ُر يُ َرا ِج ُع ِني َحتَّى َ َ
اب َعا ِق ٌل الَ نَتَّ ِه ُم َكَ ،وقَ ْد كُنْ َت تَكْتُ ُب ال َو ْح َي
لِ َذلِ َكَ ،و َرأَيْ ُت ِيف َذلِ َك ال َِّذي َرأَى ُع َم ُر» ،ق ََال َزيْ ٌد :ق ََال أَبُو بَ ْك ٍر :إِن ََّك َر ُج ٌل شَ ٌّ
ل ِم ََّم
لِ َر ُسو ِل اللَّ ِه َص ََّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،فَتَتَ َّبعِ ال ُق ْرآ َن فَا ْج َم ْعهُ« ،فَ َواللَّ ِه لَ ْو كَلَّف ِ
ُوِن نَق َْل َج َبلٍ ِم َن ال ِج َبا ِل َما كَا َن أَثْق ََل َع َ َّ
أَ َم َر ِِن ِب ِه ِم ْن َج ْمعِ ال ُق ْرآنِ » ،قُل ُْت« :كَيْ َف ت َ ْف َعلُو َن شَ يْئًا لَ ْم يَ ْف َعلْ ُه َر ُس ُول اللَّ ِه َص ََّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم؟» ،ق ََالُ :ه َو َواللَّ ِه خ ْ ٌَري" ،
ض اللَّ ُه َعنْهُ ََم ،فَتَتَ َّب ْع ُت ال ُق ْرآ َن
َش َح اللَّ ُه َص ْدرِي لِل َِّذي َ َ
فَلَ ْم يَ َز ْل أَبُو بَ ْك ٍر يُ َرا ِج ُع ِني َحتَّى َ َ
َش َح لَ ُه َص ْد َر أَ ِِب بَ ْك ٍر َو ُع َم َر َر ِ َ
َافَ ،و ُص ُدو ِر ال ِّر َجا ِلَ ،حتَّى َو َجدْتُ ِ
أَ ْج َم ُع ُه ِم َن ال ُع ُس ِب َواللِّخ ِ
آخ َر ُسو َر ِة التَّ ْوبَ ِة َم َع أَ ِِب ُخ َز ْْيَ َة األَن َْصار ِِّي لَ ْم أَ ِج ْد َها َم َع أَ َح ٍد
الص ُح ُف ِعنْ َد أَ ِِب بَ ْك ٍر َحتَّى ت َ َوفَّا ُه
غ َْري ِِه« :لَقَدْْ َجا َءكُمْْ َر ُسولْْ ِمنْْأَنف ِْ
ُسكُمْْ َعزِيزْْ َعلَي ِْهْ َماْ َع ِن ُّتمَ »...حتَّى خ َِامتَ ِة بَ َرا َءةَ ،فَكَان َِت ُّ
ض اللَّ ُه َعنْ ُه
اللَّهُ ،ث ُ َّم ِعنْ َد ُع َم َر َح َياتَهُ ،ث ُ َّم ِعنْ َد َحف َْص َة ِبنْ ِت ُع َم َر َر ِ َ
 .1أَ َّن ُح َذيْ َف َة بْ َن ال َي ََمنِ  ،ق َِد َم َع ََل ُعث ََْم َن َوكَا َن يُغَازِي أَ ْه َل الشَّ أْمِ ِيف فَتْ ِح أَ ْر ِمي ِن َيةََ ،وأَ ْذ َربِي َجا َن َم َع أَ ْهلِ ال ِع َراقِ  ،فَأَفْ َز َع
اب ا ْختًِل ََف
ني ،أَ ْدر ِْك َه ِذ ِه األُ َّمةَ ،قَبْ َل أَ ْن يَ ْختَلِفُوا ِيف ال ِكتَ ِ
ُح َذيْ َف َة ا ْخ ِتًلَفُ ُه ْم ِيف ال ِق َرا َء ِة ،فَق ََال ُح َذيْ َف ُة لِ ُعث ََْمنَ :يَا أَ ِم َري امل ُ ْؤ ِم ِن َ
ف نَنْ َس ُخ َها ِيف امل ََص ِ
ِالص ُح ِ
اح ِف ،ث ُ َّم نَ ُر ُّد َها إِلَيْ ِك» ،فَأَ ْر َسل َْت ِبهَا
اليَ ُهو ِد َوالنَّ َصا َرى ،فَأَ ْر َس َل ُعث ََْم ُن إِ ََل َحف َْصةَ« :أَ ْن أَ ْر ِس ِل إِلَيْنَا ب ُّ

 .2-5-3تحلیل موافقان از اخبار جمع قرآن

هر چند اخبار جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

دارای ابهاماتی بوده و در برخی جنبهها با یکدیگر تعارضاتی

دارند ،1اما قائالن به اجتهادی بودن نظم سورهها در قرآن ،هر کدام به نوعی در صدد پاسخ دادن به این تعارضات
بر آمده و تحلیلهایی در این زمینه ارائه دادهاند.
مشهورترین تحلیل در این خصوص دیدگاهی است که افراد مختلفی به توضیح آن پرداختهاند .حاکم (م 325ق)
در المستدرک به نحو موجز این دیدگاه را مطرح کرده است .2ابن حجر (م 352ق) در فتح الباری به تشریح این
دیدگاه میپردازد .3سیوطی در االتقان آن را با تفصیل بیان کرده 3و زرقانی در مناهل العرفان 5و آیتاهلل معرفت
در التمهید فی علوم القرآن هر یک با توضیحاتی آن را پذیرفتهاند .6بر اساس این تحلیل ،جمع قرآن در چند
مرحله صورت گرفته است:

َحف َْص ُة إِ ََل ُعث ََْمنَ ،فَأَ َم َر َزيْ َد بْ َن ث َاب ٍِتَ ،و َع ْب َد اللَّ ِه بْ َن ال ُّزبَ ْريَِ ،و َس ِعي َد بْ َن ال َع ِ
اصَ ،و َع ْب َد ال َّر ْح َمنِ بْ َن ال َحار ِِث بْنِ ِهشَ امٍ
فَنَ َسخُو َها ِيف امل ََص ِ
ش ٍء ِم َن ال ُق ْرآنِ
اح ِف "َ ،وق ََال ُعث ََْم ُن لِل َّر ْه ِط ال ُق َر ِشيِّ َني الثًَّلَث َ ِة« :إِذَا ا ْختَلَ ْفتُ ْم أَنْتُ ْم َو َزيْ ُد بْ ُن ث َاب ٍِت ِيف َ ْ
الص ُح َف ِيف امل ََص ِ
اح ِ
الص ُح َف إِ ََل َحف َْصةَ،
فَ ،ر َّد ُعث ََْم ُن ُّ
فَاكْتُ ُبو ُه ِبلِ َسانِ قُ َريْ ٍش ،فَ ِإَّنَّ َا نَ َز َل بِلِ َسانِ ِه ْم» فَ َف َعلُوا َحتَّى إِذَا ن ََسخُوا ُّ
َوأَ ْر َس َل إِ ََل ك ُِّل أُفُقٍ ِبِ ُ ْص َح ٍف ِم ََّم ن ََسخُواَ ،وأَ َم َر ِبِ َا ِس َوا ُه ِم َن ال ُق ْرآنِ ِيف ك ُِّل َص ِحي َف ٍة أَ ْو ُم ْص َح ٍ
ف ،أَ ْن يُ ْح َر َق (همو.)133-133/6 ،
 .1ن.ک :خوئی ،پیشین.233-235 ،

الصدِّيقِ ،
َض ِة أَ ِِب بَ ْك ٍر ِّ
 ،ث ُ َّم ُج ِم َع بَ ْعضُ ُه ِب َح ْ َ

 .2أَ َّن َج ْم َع الْ ُق ْرآنِ لَ ْم يَ ُك ْن َم َّر ًة َو ِ
َض َة َر ُسو ِل اللَّ ِه
اح َدةً ،فَ َق ْد ُج ِم َع بَ ْعضُ ُه ِب َح ْ َ
ني ُعث ََْم َن بْنِ َعفَّا َن (حاکم ،پیشین.)239 /2 ،
َو الْ َج ْم ُع الثَّالِثُ ُه َو ِيف ت َ ْرت ِ
السو َر ِة كَا َن ِيف ِخ ًَلفَ ِة أَ ِمريِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ِيب ُّ

 .3ن.ک :ابن حجر ،پیشینَ .21-11/9 ،وقَ ْد كَا َن الْ ُق ْرآ ُن كُلُّ ُه كُ ِت َب ِيف َعهْ ِد النَّب ِِّي َص ََّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم لَ ِك ْن غ ْ َُري َم ْج ُمو ٍع ِيف
ف لَ ِك ْن كَان َْت ُم َف َّرقَ ًة فَ َج َم َع َها أَبُو بَ ْك ٍر ِيف َمكَانٍ َو ِ
َم ْو ِضعٍ َو ِ
الص ُح ِ
اح ٍد ث ُ َّم كَان َْت
السور ...كَا َن الْ ُق ْرآ ُن َم ْكتُوبًا ِيف ُّ
اح ٍد َوالَ ُم َرت ّب ُّ
بَ ْعدَهُ َم ْحفُوظَ ًة إِ ََل أَ ْن أَ َم َر ُعث ََْم ُن بِال َّن ْس ِخ ِم ْن َها فَ َن َس َخ ِم ْن َها ِع َّد َة َم َص ِ
اح َف َوأَ ْر َس َل ِب َها إِ ََل األْ َ ْم َصا ِر
 .3ن.ک :سیوطی1321 ،ق ،پیشین.213-222/1 ،
 .5الزرقانی ،پیشین.256-232/1 ،
 .6معرفت1315 ،ق ،پیشین.355-225/1 ،
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مرحله اول :اولین مرحله جمع قرآن ،جمع آن در دوران رسول خدا (ص) بوده که این جمع ،شامل کتابت آیات در
سورهها و سامان یافتن کامل سورهها بوده است .البته این نوشتههای قرآنی ،پراکنده و میان پوستهاى نخل و
استخوانها و سنگها و اوراق و اشیاى دیگر متفرق بوده است .هدف از این جمعآورى افزایش میزان وثاقت
قرآن بوده است ،زیرا در آن زمان آنچه رایج و همگانی بود ،به خاطر سپردن و از حفظ خواندن قرآن بود.
مرحله دوم :مرحله دوم جمع قرآن ،جمعآورى آن در زمان ابو بکر بود .در این مرحله نسخهای از سورههای قرآن
تهیه و همه این سورهها در محفظهای در کنار هم قرار داده شد .این نسخه به عنوان نسخهای رسمی و حکومتی
و جهت حفظ هر چه بهتر قرآن تهیه شد .در واقع در زمان پیامبر اکرم

سورهها نوشته شده بودند ،اما یکجا

کنار هم نبودند ،در زمان ابوبکر اینها نسخه برداری شد و در کنار یکدیگر و البته بدون لحاظ ترتیب خاصی برای
سورهها در صندوقچهای قرار گرفت.
مرحله سوم :مرحله سوم جمع قرآن ،جمع آن در زمان عثمان بود که در این مرحله ،از روی صحف ابوبکر،
مصاحفی جهت ارسال به مناطق و سرزمینهاى مختلف اسالمى ،نسخهبرداری شد که در این مصاحف عالوه بر
ترتیب آیات ،ترتیب سورهها نیز با اجتهادی خاص مشخص شد.
 .6-3نقد دلیل سوم :اشکاالت و تعارضات تحلیل موافقان

هر چند تحلیل ارائه شده ،برخی اشکاالت و تعارضات روایات جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

را بر طرف

میکند ،اما هنوز دارای ایرادات عمدهای است که آنها را غیر قابل پذیرش میکند .در ادامه به برخی از
اساسیترین اشکاالت این تحلیل اشاره میشود.

 .1-6-1اشکال مربوط به مرحله اول

این ادعا که جمع قرآن در دوران پیامبر اکرم

 ،صرفاً جمع آیات در سورهها بوده است ،ادعایی است که سندی

برای آن نمیتوان یافت ،نه در اخبار جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم
جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم
وفات پیامبر گرامی اسالم

و نه در روایات مخالف آن .اما در اخبار

چیزی نمیتوان یافت ،زیرا در این اخبار آمده است که قرآن تا کمی بعد از
پراکنده بوده است ،و در هیچ کدام هم به این نکته اشاره نشده است که این

پراکندگی مختص به سورهها در قرآن بوده ،نه مربوط به آیات در سورهها ،مضافاً به اینکه برخی از این اخبار
اصحاب را تعیین کننده جایگاه بعضی از آیات فراموش شده معرفی میکنند! .1در روایاتی هم که مؤید جمع قرآن
در زمان پیامبر اکرم

است ،قرینهای نمیتوان بر این مدعا پیدا کرد ،زیرا این روایات به روشنی جمع قرآن در

همه سطوح را به دوران پیامبر

نسبت میدهند که در ادامه بدان اشاره میکنیم.

بر این اساس باورمندان اخبار جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

 ،از یک سو این روایات را میپذیرند و از سوی

دیگر به لوازم پذیرش آن که پراکنده بودن آیات در زمان پیامبر اکرم

است ،پایبند نیستند .جالب اینجاست

که برخی از این محققان نقل مربوط به زید بن ثابت را ناظر به این مرحله از جمع میدانند ،2در حالی که خود
این نقل چنین صراحتی ندارد و حتی ظهور در جمع قرآن (چه سورهها و چه آیات) در زمان پیامبر اکرم

دارد.

 .1عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب قال" :أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن ،فقام يف الناس ،فقال :من كان تلقى
من رسول الله صَل الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به ،وكانوا كتبوا ذلك يف الصحف واأللواح والعسب ،وكان ال
يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان فقتل و هو يجمع ذلك ،فقام عثَمن فقال من كان عنده من كتاب الله شء،
فليأتنا به ،وكان ال يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شاهدان فجاء خزْية بن ثابت ،فقال :قد رأيتكم تركتم آيتني مل
تكتبوهَم ،قالوا :ما هَم؟ قال :تلقيت من رسول الله { :لَ َق ْد َجا َءكُ ْم َر ُس ٌول ِم ْن أَنْف ُِس ُك ْم َعزِي ٌز َعلَيْ ِه َما َع ِنتُّ ْم} إَل آخر
السورة ،فقال عثَمن" :وأنا أشهد أنهَم من عند الله فأين ترى أن نجعلهَم؟ " قال" :اختم بهَم آخر مانزل من القرآن ،فختم
بها براءة" (المتقی الهندی ،پیشین.)525/2 ،
 .2الزرقانی ،پیشین.232/1 ،
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نقل زید بدین شرح استَ :ع ْن َزيْ ِد بْنِ ث َاب ٍِت ،ق ََال :نَ ْح ُن َح ْو َل َر ُسو ِل اللَّ ِه
میبینیم ،در این خبر اشاره به تألیف قرآن در زمان پیامبر

نُ َؤل ُِّف الْ ُق ْرآ َن ِم َن ال ِّرقَا ِع .1چنانکه

آن هم به طور مطلق شده است و قرینهای در این

خبر نمیتوان یافت که مشخص کند این تألیف ،صرفاً ناظر به تألیف آیات در سورههاست نه تألیف سورهها در
قرآن ،مضافاً به اینکه به کار بردن لفظ قرآن نه سوره« :نُ َؤل ُِّف الْ ُق ْرآن» ،ظهور در جمع قرآن ،چه آیات در سورهها
و چه سورهها در قرآن دارد.
البته در رد این ادعا که چینش سورهها در زمان پیامبر اکرم
اکرم

مشخص نشده بود ،اخبار و احادیثی از پیامبر

و دوران ایشان نقل شده است که نشان میدهد ،قرآن و به ویژه سورههای آن در زمان پیامبر

با

چینشی خاص جمع شده است .یکی از این نوع روایات ،احادیث مربوط به ختم قرآن است .این احادیث نشان
میدهد که حدود و ثغور قرآن و ابتدا و انتهای آن مشخص بوده است .2در کنار احادیث ختم قرآن ،برخی احادیث
دیگر نیز وجود دارد که اشاره به چینش خاص سورهها در دستهها و حزبهای مشخص میکند .دسته اول
احادیثی است که سورههای قرآن را به ترتیب به چهار حزب مشخص با عناوین خاص تقسیمبندی میکند.3

 .1ابن ابی شیبه112/1 ،؛ احمد ابن حنبل ،پیشین.333/35 ،

 .2أَ َّن َر ُج ًًل ق ََال :يَا َر ُس َول اللَّ ِه أَ ُّي ْاألَ ْع ََم ِل أَفْضَ ُل؟ ق ََال :الْ َح ُّال الْ ُم ْرت َِح ُل ،قَالُوا :يَا َر ُس َول اللَّ ِه َو َما الْ َح ُّال الْ ُم ْرت َِح ُل؟ ق ََال :ال َِّذي
آخر ِِه َو ِم ْن ِ
يَ ْق َرأُ ِم ْن أَ َّو ِل الْ ُق ْرآنِ إِ ََل ِ
آخر ِِه إِ ََل أَ َّولِ ِه كُل َََّم َح َّل ا ْرت َ َح َل (صدوق ،پیشین1326 ،ق122 ،؛ نوری ،پیشین263/3 ،؛
دارمی ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن ،سنن الدارمی ،عربستان ،دار المغنی ،چاپ اول1312 ،ق.)2131-2132/3 ،

 .3ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه

َاِن َمكَا َن ال َّزبُو ِر
يت الْ ِم ِئ َني َمكَا َن اْلْ ِنْجِيلِ َو أُ ْع ِط ُ
الس َو َر الطِّ َو َال َمكَا َن التَّ ْو َرا ِة َو أُ ْع ِط ُ
أُ ْع ِط ُ
يت ُّ
يت الْ َمث ِ َ

ْت بِالْ ُمف ََّص ِل (کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق و تصحیح علی اکبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران ،دار الکتب
َو فُضِّ ل ُ
اإلسالمی  ،چاپ چهارم1322 ،ق)621/2 ،؛ این حدیث در منابع اهل سنت با کمی تفاوت به گونههای دیگری نیز نقل شده است که

ني َمكَا َن اْلْ ِنْجِيلِ َ ،و
الس ْب َع الطُّ َو َل َمكَا َن التَّ ْو َرا ِةَ ،و أُ ْع ِط ُ
ق ََال« :أُ ْع ِط ُ
يت الْ ِم ِئ َ
يت َّ

مشهورترین آن اینگونه استَ :عنِ النَّب ِِّي
َص ِل» (احمد بن حنبل ،پیشین133/23 ،؛ الطبرانی ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد ،
أُ ْع ِط ُ
يت الْ َمث َِاِن َمكَا َن ال َّزبُورَِ ،و فُضِّ ل ُْت بِالْ ُمف َّ

سورههای قرآن را در هفت حزب تقسیمبندی

دسته دوم حدیثی است که مشخص میکند پیامبر اکرم
کردهاند.1

همه این روایات به خوبی نشان میدهد که سورههای قرآن در زمان پیامبر اکرم

چینش خاص داشته و با

ترتیبی ویژه در قرآن قرار گرفته بودهاند .متن و توضیح بیشتر درباره این روایات در بخش مربوط به دالئل چینش
وحیانی قرآن خواهد آمد.
 .2-6-1اشکال مربوط به مرحله دوم

چنانکه بیان شد ،تحلیل موافقان جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

این است که تا قبل از جمع قرآن ابوبکر،

سورههای قرآن در یکجا و کنار هم جمع نشده بود و این ابوبکر بود که سورههای پراکنده قرآن را جمع کرده و
آنها را در محفظهای قرار داد .تنها چیزی را که قائالن به عنوان سند این مدعا ارائه میدهند ،این است که برای
قرآن جمع شده توسط ابوبکر لفظ صحف به کا رفته است ،نه مصحف .ابن حجر این مطلب را چنین توضیح
میدهد :فرق بین صحف و مصحف آن است که صحف برخالف مصحف ،تعدادی از اوراق جمع شده ولی بدون
نظم است .قرآن در عهد ابوبکر چنین جمع شد ،یعنی بدین صورت که فقط سورهها کنار هم قرار گرفته بودند،

المعجم الکبیر ،محقق :حمدی بن عبد المجید السلفی ،قاهره ،دار النشر (مکتب ابن تیمی ) ،چاپ دوم ،بی تا26/22 ،؛ الهروی،
پیشین225/1 ،؛ طبرى ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت ،دار المعرفه ،چاپ اول1312 ،ق.)35 /1 ،

اب َر ُسو ِل الل ِه
َ .1سأَلْنَا أَ ْص َح َ
َصل (طبرانی ،پیشین222/1 ،؛ ابن ابی شیبه ،پیشین .)232/2 ،در برخی منابع
ْشةََ ،و ِح ْز َب الْ ُمف َّ
ْشةََ ،وث ًََلثَ َع ْ َ
َوتِ ْس ًعاَ ،و ِإ ْح َدى َع ْ َ
اب َر ُسو ِل الل ِه  :...كَيْ َف ت ُ َح ِّزبُو َن الْ ُق ْرآنَ؟ قَالُوا:
دیگر این جزب بندی به خود اصحاب نسبت داده شده استَ :سأَلْنَا أَ ْص َح َ
 :كَيْ َف كَا َن َر ُس ُول الل ِه

يُ َح ِّز ُب الْ ُق ْرآنَ؟ فَقَالُوا :كَا َن يُ َح ِّزبُ ُه ث ًََلث ًاَ ،و َخ ْم ًساَ ،و َسبْ ًعا،

ْش َة ُسو َرةًَ ،و ِح ْز َب الْ ُمف ََّصلِ ِم ْن
ْش َة ُسو َرةًَ ،وث ًََلثَ َع ْ َ
نُ َح ِّزبُ ُه ث ًََلثَ ُس َورٍَ ،و َخ ْم َس ُس َورٍَ ،و َسبْ َع ُس َورٍَ ،وتِ ْس َع ُس َورٍَ ،وإِ ْح َدى َع ْ َ
قَاف َحتَّى يُ ْختَ َم (احمد بن حنبل ،پیشین39/26 ،؛ ابن ماج  ،أبو عبد اهلل محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابن ماجه ،محقق :محمد
فؤاد عبدالباقی ،بی جا ،دار إحیاء الکتب العربی .)322/1 ،
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ولی مرتب نشده بودند .وقتی این سورهها (در زمان عثمان) نسخهبرداری شد و به صورت مرتب کنار هم قرار
گرفت ،به صورت مصحف در آمد .1به این ادعا چند اشکال وارد است:
اوالً اینگونه نیست که در همه اخبار نقل شده برای داستان جمع قرآن در زمان ابوبکر ،کلمه صحف به کار رفته

باشد .به عنوان مثال سجستانی چنین خبری را نقل میکندَ :ع ْن أَ ِِب الْ َعالِ َي ِة ،أَنَّ ُه ْم َج َم ُعوا الْ ُق ْرآ َن ِيف ُم ْص َح ٍف ِيف
الصدِّيقِ .2...
ِخ ًَلفَ ِة أَ ِِب بَ ْك ٍر ِّ
ثانیاً این محققان خود قبول دارند که سورههای قرآن در زمان پیامبر اکرم
چنین است چگونه متصور است که نه پیامبر اکرم
حافظان و اصحاب خاص پیامبر اکرم

جمع و کتابت شده بود ،خب اگر

به عنوان زعیم این امت و نه هیچ کدام از کاتبان،

یک نسخه از مجموع این سورههای مکتوب را در اختیار نداشتند؟! بر

فرض که مانعیت عدم اتمام نزول قرآن در مسأله جمع قرآن را نیز بپذیریم– که البته چنانکه گذشت ما آن را
نپذیرفته و رد کردیم -باز هم به این مسأله خللی وارد نمیشود ،زیرا اینجا صرفاً بحث از کنار هم قرار دادن
سورههایی است که نوشته شده است ،نه مرتب آنها که بگوییم با وجود عدم اتمام نزول ،این مرتب کردن میسر
نبوده است!
ثالثاً این ادعا با بسیاری از اخبار و روایاتی که نشان میدهد ،تمام قرآن در زمان رسول خدا

جمع شده است،

همخوانی ندارد .به برخی از این روایات در توضیح اشکال اول اشاره کردیم ،اما بر اساس برخی روایات دیگر،

 .1ابن حجر ،پیشین.13/9 ،
 .2ابن ابی داود سجستانی.56 ،

نسخه کاملی از مصحف قرآن در خانه پیامبر
پیامبر اکرم

موجود بوده است .1پس الاقل مصحف کاملی از قرآن در خانه

موجود بوده است.

 .3-6-1اشکال مربوط به مرحله سوم

گذشت که ایشان جمع قرآن در زمان عثمان را جمع

در توضیح نظریه قائالن جمع قرآن بعد از پیامبر اکرم

نهایی قرآن یعنی جمع و مرتب کردن سورهها در قرآن و در آمدن قرآن به صورت یک کتاب کامل میدانند .این
تلقی از جمع قرآن در زمان عثمان نیز محل اشکال است.
اوالً با توضیحات و مستندات گذشته روشن شد که عالوه بر ترتیب آیات در سورهها ،ترتیب سورهها در قرآن نیز
در دوران پیامبر اکرم

مشخص شد ،لذا این ادعا که ترتیب سورهها در زمان عثمان مشخص شده است با

این مستندات همخوانی ندارد.
ثانیاً در اخبار مربوط به جمع قرآن در زمان عثمان تصریح یا اشارهای درباره اینکه این جمع مربوط به ترتیب
سورهها بوده ،دیده نمیشود .به عنوان مثال در هیچ کجای این اخبار نیامده است که عثمان یا هر کس دیگری
به اجتهاد خود در ترتیب سورهها اشاره کرده باشد ،یا در این اخبار نیامده است که این ترتیب ،به اجتهاد چه کسی
بوده است ،عثمان ،یک شخص دیگر یا همه مسلمانان با هم؛ همچنین در این اخبار هیچ اشارهای به بحث و
گفتگو یا مناقشه درباره ترتیب سورهها نشده است ،اگر این کار اجتهاد یک شخص یا اشخاصی بوده ،چگونه

ِ .1يف أَ ْخ َبا ِر أَ ِِب َرا ِفعٍ أَ َّن ال َّنب َِّي

ل
ق ََال ِيف َم َر ِض ِه ال َِّذي ت ُ ُو ِّ َيف ِفي ِه لِ َع ِ ي

اب اللَّ ِه ُخ ْذهُ إِلَ ْي َك (ابن شهر
ل َهذَا كِتَ ُ
يَا َع ِ ُّ

آشوب ،محمد بن على ،مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ،قم ،عالمه ،چاپ اول1329 ،ق)31/2 ،؛ َع ْن أَ ِِب َعبْ ِد اللَّ ِه

ق ََال إِ َّن

الص ُح ِف َو الْ َحرِي ِر َو الْ َق َر ِاط ِ
يس فَ ُخذُو ُه َو ا ْج َم ُعو ُه َو الَ
ل الْ ُق ْرآ ُن َخل َْف ِف َر ِاش ِيف ُّ
 :يَا َع ِ ُّ

ل
َر ُس َول اللَّ ِه
ق ََال لِ َع ِ ي
ت ُضَ ِّي ُعو ُه ك َََم ضَ َّي َع ِ
ت الْ َي ُهو ُد التَّ ْو َرا َة (قمی ،پیشین.)351/2 ،
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همگان تسلیم رأی این شخص یا اشخاص شده و هیچ نگفتهاند؟! و اگر این نظر ،اجماع مسلمانان بوده چگونه
مسلمانان بدون هیچ بحث و گفتگویی به یک نتیجه کامالً واحد درباره حیاتیترین عنصر در موجودیت اسالم
رسیدهاند؟! جز آنکه بگوییم که همه مسلمانان و به ویژه اصحاب میدانستند که این ترتیب ،ترتیبی منقول و
مسموع از پیامبر اکرم

است که در این صورت دیگر چنین جمعی ،اجتهادی نیست.

تنها خبری که شاید بتوان از آن به عنوان مستند ادعای مطرح شده استفاده کرد ،قولی منتسب به عثمان است
که از آن چنین بر میآید که جایگاه سوره االنفال و التوبه به اجتهاد عثمان مشخص شده است ،در این خبر از
ابن عباس چنین نقل شده است :به عثمان بن عفان گفتم :چه چیزى شما را واداشت که سورهى االنفال را که از
مثانى و سورهى برائت را که از مئین است ،قرین هم سازید؛ ولى سطر بسم اللّه الرّحمن الرّحیم را میان آن دو
ننویسید و آنها را در میان سبع طُوَل بگذارید؟ گفت :هرگاه چیزى از قرآن بر پیامبر اکرم

نازل مىشد ،برخی

از کسانى را که براى او کتابت مىکردند ،فرا مىخواند و مىفرمود :این را در موضعی که فالن و بهمان ذکر
شده ،بگذارید  ...سورهى برائت از آخرین سورههای نازل شده قرآن بود و سوره االنفال از اولین سورههایى بود که
در مدینه نازل شد؛ ولى مضمون سوره التوبه شبیه به مضمون سوره االنفال بود ،پس من پنداشتم که سوره التوبه
بخشى از سوره االنفال است و رسول خدا

وفات کرد و براى ما این امر را بیان نکرد؛ لذا من آن دو را قرین

هم ساختم و میان آن دو سطر بسم اللّه الرّحمن الرّحیم را ننوشتیم و آن دو را در سبع طول نهادم.1

 .1احمد بن حنبل532-529/1 ،؛ البزار ،پیشین3/2 ،؛ هروی ،پیشین236-235 ،؛ السخاوی ،علی بن محمد ،جمال القراء و کمال
اإلقراء ،دمشق/بیروت ،دار المأمون للتراث ،چاپ اول1313 ،ق299/1 ،؛ این خبر در منابع پیش گفته با اندکی تفاوت در تعابیر آمده

است ،اما هروی و سخاوی آن را چنین نقل کرده استَ :عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
اس ،ق ََال :قُل ُْت لِ ُعث ََْم َنَ :ما َح َملَ ُك ْم َع ََل أَ ْن َع َم ْدت ُ ْم إِ ََل
ني ،فَ َق َرنْتُ ْم بَيْنَ ُه ََمَ ،ولَ ْم ت َ ْكتُبُوا َسطْ َر {ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحيمِ }َ ،و
األْ َنْفَا ِلَ ،و ِه َي ِم َن الْ َمث َِاِنَ ،و إِ ََل بَ َرا َء َة َو ِه َي ِم َن الْ ِم ِئ َ
كَا َن ِم ََّم يَأْ ِت َعلَيْ ِه ال َّز َمانَُ ،و ُه َو يَنْز ُِل
َوضَ ْعتُ ُمو َها ِيف ال َّسبْعِ الطُّ َو ِل؟ َما َح َملَ ُك ْم َع ََل َذلِ َك؟ فَق ََال ُعث ََْم ُن :إِ َّن َر ُس َول اللَّ ِه
الس َو ِر َذ َو ِ
ات الْ َع َد ِد ،فَكَا َن إِذَا نَ َزل َْت َعلَيْ ِه ُسو َر ٌة يَ ْد ُعو بَ ْع َض َم ْن يَ ْكتُ ُب فَيَق ُ
السو َر َة ِيف الْ َم ْو ِضعِ
ُول« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ُّ
َعلَيْ ِه ِم َن ُّ

اما این خبر نیز نمیتواند مدعای مورد نظر را اثبات کند ،زیرا بنا بر این خبر ،ترتیب همه سورهها با نظارت پیامبر
اکرم

مشخص میشد :فَكَا َن إِذَا نَ َزل َْت َعلَ ْي ِه ُسو َر ٌة يَ ْد ُعو بَ ْع َض َم ْن يَ ْكتُ ُب فَ َيق ُ
السو َر َة ِيف
ُول« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ُّ

الْ َم ْو ِضعِ ال َِّذي يُ ْذكَ ُر ِفي ِه كَذَا َو كَذَا» و ایشان صرفاً ترتیب سورههای االنفال و برائت را برای امت مشخص
نکردهاند .البته پذیرش اینکه پیامبر اکرم

ترتیب همه سورهها را مشخص کرده باشند و صرفاً ترتیب این دو

سوره را معین نکرده باشند ،ادعای عجیبی است که چندان معقول به نظر نمیرسد و با شأن و جایگاه رسول
خدا

سازگاری ندارد  ،عالوه بر اینکه روایات و اخبار زیادی داریم که با این روایت مخالف بوده و بیان میکند

که پیامبر اکرم

 ،ترتیب تمام سورههای قرآن را مشخص کردهاند .به برخی از این روایات در همین قسمت

اشاره کردیم و طرح کامل آنها در قسمت آینده خواهد آمد.

ال َِّذي يُ ْذكَ ُر ِفي ِه كَذَا َوكَذَا» َ ،وكَان َْت بَ َرا َء ُة ِم ْن ِ
آخ ِر الْ ُق ْرآنِ نُ ُزوالً َ ،وكَان َِت األْ َنْف َُال ِم ْن أَ َوائِ ِل َما نَ َز َل بِالْ َم ِدينَ ِةَ ،وكَان َْت ِق َّصتُ َها
ني لَنَا أَ ْم َر َها ،ق ََال :فَلِ َذلِ َك قَ َرن ُْت بَيْنَ ُه ََمَ ،و لَ ْم أَ ْج َع ْل بَيْنَ ُه ََم
شَ بِي َه ًة ِب ِق َّص ِت َها ،فَظَنَنْتُ َها ِمنْ َهاَ ،و قُب َِض َر ُس ُول اللَّ ِه َ ،ولَ ْم يُبَ ِّ ْ
السبْعِ الطُّ َو ِل
َسطْ َر {ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحيمِ }َ ،و َوضَ ْعتُ َها ِيف َّ
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 .4دالیل وحیانی بودن چینش سورهها در قرآن

در قسمت قبل ،دالئل قائالن به اجتهادی بودن چینش سورههای قرآن را مطرح کرده و مخدوش بودن آنها را
اثبات کردیم .در این قسمت به قرائن و دالیلی میپردازیم که چینش الهی و توقیفی سورههای قرآن را ثابت
میکند.
 .1-4وحیانی بودن چینش قرآن ،اصل اولیه قرآنی -عقالئی

خداوند متعال در آیات قرآن همه کالم خویش را یک حقیقت میشمارد و لذا با ضمیر اشاره مفرد به آن اشاره
می کند« :ه َذاْالقُرآن»« ، 1هذاْ ِكتابْ» 2و در هیچ جائی از کالم خود از قرآن با ضمیر جمع و یا با تعابیری
مانند «هؤالء السور»« ،هذه السور» یاد نمیکند ،و این مطلب درباره کتاب الهی ،چنان بارز بوده که مردم هم

عصر با نزول قرآن هم چنین تلقیای از قرآن داشته و لذا چنین می گفته اندَ « :و ْقالُواْلَو ْالْنُ ِّز َل ْه َذاْالقُرآنُْ
ظيم» .3این آیات نشان میدهد ،قرآن یک کتاب منسجم و واحد است نه جمع
ي ْ َع ٍْ
ىل ْ َر ُجلٍ ْ ِم َن ْالقَريَ َت ِْ
َْع ْ

پراکندهای از سور! « ِكتابْ ِمنْ ِعن ِدْاللَّه».4
در میان عقالی عالم رسم بر این است که وقتی کتابی مینویسند ،به ساختار و ترتیب مطالب آن به مانند الفاظ و
محتوای کتاب ،اهمیّت میدهند و هیچ گاه مؤلفی ،چیزی را به عنوان یک کتاب و تألیف منتشر نکرده است ،الَا

 .1االنعام.19 ،
 .2االنعام.155 ،
 .3سوره مبارکه زخرف آیه31
 .3البقره.39 ،

اینکه نظم و ترتیب اجزاء و فصول آن را نیز مشخص کرده باشد .این بدین خاطر است که نظم و ترتیب اجزاء و
فصول یک کتاب جزء الینفک آن بوده و کتابی بدون نظم خاص برای اجزاء و فصول آن قابل تصور نیست.
اگر عرف عقالی عالم چنین حکم میکند که نظم اجزاء و فصول یک کتاب ،جزء الینفک آن بوده و پدیدآورنده
این نظم نیز همان مؤلف کتاب است ،پس همین قانون به عنوان اصل اولیه درباره قرآن نیز جاری است ،الّا اینکه
بنای خدا در چینش فصول کتابش چیزی خالف عرف عقالی عالم باشد ،که در اینصورت باید آن را برای بشر
که کتا ب را برای او فرستاده ،بیان کند تا او دچار اشتباه در درک و فهم قرآن نشود .در قرآن به عنوان کالم
الهی ،عباراتی نمیتوان یافت که تأیید کند ،نظم این کتاب چیزی خالف نظمی است که عقالی عالم درک
میکنند ،پس الجرم عرف عقالی عالم مورد تأیید است و نظم این کتاب نیز به مانند همه تألیفات کار مؤلف آن
میباشد.
ممکن است کسی به این مطلب اشکال کند که استدالل فوق بر این پایه است که قرآن ،کتابی مانند دیگر کتب
بشری است ،در حالی که قرآن ،کتابی الهی با ویژگیهای خاص خود است و لذا نمیتوان گفت چون چینش
فصول در کتب بشری جزء الینفک کتاب است ،پس در کتاب الهی هم باید چنین باشد .این اشکال ،اشکال تامی
نیست ،زیرا اوالً الهی بودن قرآن لزوماً بدین معنی نیست که قرآن حتماً باید در همه جنبهها با کتب بشری
متفاوت باشد ،بلکه هیچ اشکالی وجود ندارد که مثالً کتاب الهی در اصل چینش حکیمانه با کتب بشری یکسان
باشد ،ولی در نوع چینش ،نظمی برین و فوق بشری را ارائه کرده باشد .ثانیاً اصل اولیه بر آن است که وقتی
خداوند کتابی را برای بشر میفرستد ،این کتاب در مشخصههای اصلی به مانند کتب بشری باشد و اگر در
مشخصه خاصی با کتب بشری تفاوت داشت ،به صراحت در کتاب خود بدان اشاره کند ،زیرا در غیر اینصورت،
بشر ،مطابق با درک و تبادر خود از کتاب با کتاب الهی برخورد میکند ،در حالی که کتاب الهی دارای مشخصه
خاص و متفاوتی بوده که او از آن جاهل بوده و مؤلف الهی کتاب نیز آن را بیان نکرده است .مشابه این نوع
استدالل را دانشمندان علم اصول در بحث از حجیت ظواهر کتاب الهی به کار بردهاند .این دانشمندان در مقام
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اثبات حجیت ظواهر قرآن چنین استدالل کردهاند :سیره عقالء عالم بر حجیت ظواهر کالم بشری است و لذا
اصل اولیه در کتاب الهی نیز همین است و اگر چیزی غیر از این میبود ،باید کالم الهی خود بدان اشاره میکرد
و چون چنین چیزی در نقض حجیت ظواهر کالم الهی در قرآن یافت نمیشود ،لذا ظواهر قرآن به مانند ظواهر
کالم و کتب بشری حجت است.1
با بحث فوق به این نتیجه میرسیم که اصل اولیه عقالیی درباره چینش قرآن ،الهی بودن آن مانند الهی بودن
الفاظ قرآن است و این یعنی چینش آیات و سورههای قرآن به دست تدبیر الهی صورت گرفته و امری توقیفی
میباشد .بر این اساس ،الهی بودن چینش قرآن به دلیل موافق اصل بودن ،نیاز به اثبات ندارد؛ بلکه ادعای
مخالف آن یعنی بشری بودن چینش قرآن از آن جهت که مخالف اصل اولیه است ،نیاز به اثبات دارد.
در بخش گذشته به ادله مخالفان چینش وحیانی سورهها در قرآن پرداختیم و به یکایک آن ادله پاسخ دادیم .در
آن بخش دیدیم که نه دلیل قاطعی از قرآن ،نه حجت مبرهنی از بیانات پیامبر اکرم

و ائمه معصومین

در خصوص جمع بشری قرآن موجود است و نه شواهد تاریخی یارای اثبات چنین واقعهای را دارد .بر این اساس
هیچ دلیل قاطعی در مخالفت با اصل اولیه چینش وحیانی قرآن یافت نشده و الهی بودن چینش سورههای قرآن
ثابت میشود.
 .2-4شواهد روایی -تاریخی جمع قرآن در زمان پیامبر اکرم

هر چند تحلیل فوق ما را از هر دلیل دیگر جهت اثبات وحیانی بودن چینش قرآن ،مستغنی میکند ،اما در اینجا و
جهت تثبیت بیشتر مطلب به برخی از روایات و اخباری که بر این مطلب صحه میگذارد ،اشاره میکنیم .غالب

 .1مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه (ج3و ،)3قم ،دارالعلم ،چاپ اول1392 ،ش131 ،؛ رجبی ،محمود ،روش تفسیر قرآن ،قم،
پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،چاپ اول1333 ،ش.169 ،

این روایات ،مواردی است که در خالل مباحث بخش گذشته بدانها اشاره کوتاهی شده است ،اما در این بخش
همه این موارد کنار یکدیگر قرار گرفته و توضیح بیشتری درباره هر یک نیز خواهد آمد.
 .1-2-4تدوین قرآن تحت نظارت پیامبر اکرم

اخباری از دوران پیامبر اکرم

به ما رسیده است ،که در آنها به تألیف قرآن تحت نظارت ایشان اشاره شده

است .برخی از این اخبار به شرح ذیل است:
 .1از زید بن ثابت نقل شده است که ما در نزد رسول خدا

َزيْ ِد بْنِ ث َاب ٍِت ،ق ََال :نَ ْح ُن َح ْو َل َر ُسو ِل اللَّ ِه

قرآن را از روی نوشتهها تألیف میکردیمَ :ع ْن

نُ َؤل ُِّف الْ ُق ْرآ َن ِم َن ال ِّرقَا ِع.1

 .2از عثمان نقل شده است که :هرگاه چیزى از قرآن بر پیامبر اکرم

نازل مىشد ،ایشان برخی از کسانى را

که براى او کتابت مىکردند ،فرا مىخواند و مىفرمود :این را در موضعی که فالن و بهمان ذکر شده ،بگذارید:

ق ََال ُعث ََْمنُ  :کَا َن إِذَا نَ َزل َْت َعلَ ْي ِه ُسو َر ٌة يَ ْد ُعو بَ ْع َض َم ْن يَ ْكتُ ُب فَ َيق ُ
السو َر َة ِيف الْ َم ْو ِضعِ ال َِّذي
ُول« :ضَ ُعوا َه ِذ ِه ُّ
عض َمن يَكتُب ِعن َده ،فَ ُ
يُ ْذكَ ُر ِفي ِه كَذَا َو كَذَا» 2؛ َ
يقول ضَ عوا
قال ُعثَم ُن كا َن إذا نَ َزل عليه اليش ُء يَد ُعو بَ َ
يقول ضَ عوا ِ
ِ
هذه يف السور ِة الَّتي يُذكَ ُر فيها كَذا و كَذا ،و ت ُن َزل علي ِه اآلياتُ فَ ُ
هذه يف السور ِة الَّتي يُذكَ ُر
فيها كَذا و كَذا.3
خبر اول اشاره به افرادی میکند که به تألیف قرآن از روی نوشتهها در نزد پیامبر اکرم

و تحت نظارت

ایشان میکردهاند .خبر دوم نیز به صراحت اشاره میکند که بعد از نزول هر قطعهای از قرآن (سوره یا قسمتی از

 .1ابن ابی شیبه112/1 ،؛ احمد ابن حنبل ،پیشین.333/35 ،
 .2هروی ،پیشین236-235 ،؛ السخاوی ،پیشین.299/1 ،
 .3احمد بن حنبل362/1 ،؛ ابن شبه.1215/3 ،
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یک سوره) ،پیامبر اکرم

جایگاه آن را در قرآن مشخص میکردند .اینگونه اخبار ،اهتمام پیامبر اکرم

به

تدوین و تألیف قرآن در همان زمان نزول قرآن با کمک تعدادی از اصحاب به عنوان کاتب وحی را نشان
میدهد.
 .2-2-4تدوین قرآن به صورت مصحف

اخبار و احادیثی در منابع فریقین موجود است که نشان میدهد ،قرآن در همان دوره نزول به صورت مصحف و
نوشتههایی منظم و مرتب در آمده بوده است .برخی از این اخبار و احادیث بدین شرح است:
 .1از عبداهلل بن عمر نقل شده است که مردی ،فرزندش را خدمت رسول اکرم

آورد و چنین بیان کرد :فرزند

من روزها ،مصحف را میخواند و شبها ،شب زندهداری میکندَ :...ع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ َع ْمرٍو ،أَ َّن َر ُج ًًل أَ ََت
ال َّنب َِّي

بِابْنٍ لَ ُه ،فَق ََال :يَا َر ُس َ
ِيت بِاللَّ ْيلِ  .1...این نقل
ول الل ِه ،إِ َّن ابْ ِني َهذَا يَ ْق َرأُ الْ ُم ْص َح َف بِال َّن َهارَِ ،و يَب ُ

رایج بودن استفاده از مصحف در زمان پیامبر اکرم

را نشان میدهد.

 .2از ابو محرز نقل شده است که :عثمان بن ابی العاص با مردمی از ثقیف نزد پیامبر اکرم
گفت :نزد رسول خدا

رفتند .عثمان

رفتم و مصحفی را که نزد ایشان بود ،خواستم .حضرت آن را به من داد و مرا امام آنان

قرار داد در حالی که کوچکترین آنان بودمَ :ع ْن أَ ِِب ُم ْح ِر ٍز أَ َّن ُعث ََْم َن بْ َن أَ ِِب الْ َع ِ
اصَ ،وفَ َد إِ ََل َر ُسو ِل الل ِه
َاس ِم ْن ث َ ِق ٍ
ن ٍ
يف ،فَ َد َخلُوا َع ََل النَّب ِِّي

 ...ق ََال« :فَ َد َخل ُْت َع ََل َر ُسو ِل الل ِه

استَ ْع َملَ ِني َعلَ ْي ِه ْم َو َج َعلَ ِني إِ َما َم ُه ْم َو أَنَا أَ ْص َغ ُر ُهم.2
فَأَ ْعطَانِي ِه َو ْ

 .1احمد بن حنبل ،پیشین.136/11 ،
 .2الطبرانی ،پیشین61/9 ،؛ الهیثمی ،پیشین.321/9 ،

َم َع

ف ََسأَلْتُ ُه ُم ْص َحفًا كَانَ ِعنْدَهُ ،

نقل فوق ،این احتمال را تقویت میکند که پیامبر اکرم

با هدف نشر قرآن ،کاتبان فراوانی را که در خدمت

آن حضرت بودند ،به کار میگرفت تا نسخههای متعددی از قرآن را فراهم آورند و به برخی گروههایی که به
محضر ایشان شرفیاب میشدهاند ،اهداء کند.1
نقل شده است که ایشان ترغیب به خواندن قرآن از

 .3همچنین احادیثی به طرق مختلف از رسول اکرم

روی مصحف کرده و برای آن فضیلتهایی را برشمردهاند :قال رسول الله
َع ْن ابی عبدالله يَ ْرفَ ُع ُه ِإ ََل ال َّنب ِِّي

النَّظَ ُر إِ ََل الْ ُم ْص َح ِ
ف ِع َبا َدة2؛

ش ٌء أَشَ َّد َع ََل الشَّ ْيطَانِ ِم َن الْ ِق َرا َء ِة ِيف الْ ُم ْص َح ِف نَظَرا ً َو
لَ ْي َس َ ْ

الْ ُم ْص َح ُف ِيف الْبَ ْي ِت يَطْ ُر ُد الشَّ يْطَانَ 3؛ َع ْن أَ ِِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي ق ََال :ق ََال َر ُس ُ
ول الل ِه َص ََّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم" :
أَ ْعطُوا أَ ْع ُينَ ُك ْم َحظَّ َها ِم َن الْ ِع َبا َد ِة " ِق َيل :يَا َر ُس َ
ول الل ِهَ ،و َما َحظُّ َها ِم َن الْ ِع َبا َد ِة؟ ق ََال :النَّظَ ُر ِيف الْ ُم ْص َح ِفَ ،و
التَّ َف ُّك ُر ِفي ِهَ ،و ِاال ْع ِت َبا ُر ِع ْن َد َع َجائِبِه .3چنین توصیههای عمومی ،زمانی معنا دارد که عموم مردم به مصحف قرآن
دسترسی داشته و یا تهیه چنین مصحفی برایشان مقدور باشد که در هر صورت نشان میدهد که قرآن در زمان
رسول خدا

نه تنها کتابت میشده ،بلکه به صورت منظم و مرتب نیز در آمده بوده است ،و اینگونه نبوده که

قرآن صرفاً در حافظه مسلمانان و یا در نوشتههایی پراکنده بوده باشد!
چنانکه در احادیث فوق میبینید ،اصطالح مصحف برای قرآن اصطالح رایجی بوده و در زمان پیامبر اکرم
مردم قرآن را این چنین میشناختند .قبالً در معنای مصحف گذشت که این کلمه به معنای نوشتههای مرتب
شده میان دو جلد میباشد ،نه نوشتههایی پراکنده و متفرق .با انضمام این احادیث به اخبار و روایاتی که کتابت و

 .1ناصحیان ،پیشین.262 ،
 .2اربلى ،پیشین.263/2 ،
 .3ابن فهد حلی ،پیشین292 ،؛ المجلسی ،پیشین196/39 ،و .221
 .3الترمذی ،پیشین.255-253/3 ،
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تنظیم قرآن را تحت نظارت پیامبر اکرم

میدانست ،مشخص میشود که قرآن از همان زمان ایشان و تحت

نظارتشان به صورت مصحفی مرتب و منظم ،کتابت و تدوین میشد.
 .3-2-4احادیث ختم قرآن

از دیگر روایاتی که نشان میدهد ،قرآن از همان ابتدا به صورت نوشتههایی پراکنده نبوده ،بلکه به شکل مصحف
با ابتدا و انتهای مشخص بوده است ،توصیههای پیامبر

به ختم قرآن و خواندن آن از ابتدا تا انتها است .در

این زمینه میتوان به روایات ذیل اشاره کرد:
 -1فریقین روایتی را نقل کردهاند که مردی از نبی مکرم

پرسید :کدام یک از اعمال افضل است؟ ایشان

فرمودند :اقامت کنندهی کوچ کننده .از او پرسیدند :اقامت کنندهی کوچ کننده کیست؟ ایشان جواب دادند :کسی
که قرآن را از ابتدا تا انتهایش میخواند و دوباره این کار را تکرار میکند ،هر زمان که به انتهای قرآن (مقصد)

میرسد ،دوباره به ابتدای قرآن کوچ کرده و قرآن خواندن را شروع میکند :أَ َّن َر ُج ًًل ق ََال :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه أ َ ُّي
ْاألَ ْع ََم ِل أَفْضَ ُل؟ ق ََال :الْ َح ُّال الْ ُم ْرت َِح ُل ،قَالُوا :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه َو َما الْ َح ُّال الْ ُم ْرت َِح ُل؟ ق ََال :ال َِّذي يَ ْق َرأُ ِم ْن أَ َّو ِل
آخر ِِه َو ِم ْن ِ
الْ ُق ْرآنِ إِ ََل ِ
آخر ِِه إِ ََل أَ َّولِ ِه كُل َََّم َح َّل ا ْرت َ َح َل.1
در این روایت به روشنی بحث از ختم قرآن ،از ابتدا :أَ َّول الْ ُق ْرآن تا انتهای آنِ :
آخر الْ ُق ْرآن ،مطرح است ،پس
معلوم میشود ،قرآن از همان صدر نزول ،ابتدا و انتهایی داشته و مکتوباتی بی نظم و پراکنده نبوده است.
 -2در روایتی آمده است که رسول خدا

در هنگام ختم قرآن ،بعد از آنکه سوره الناس را قرائت کردند ،دوباره

قرآن را از سوره الحمد شروع کرده و تا آیه پنجم سوره البقره ادامه دادند و سپس دعای ختم قرآن را خواندند :أَ َّن

.1صدوق(ابن بابویه)1326 ،ق ،پیشین122 ،؛ نوری263/3 ،؛ دارمی ،پیشین.2131-2132/3 ،

ال َّنب َِّي كَا َن إِذَا قَ َرأَ ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
اس افْتَ َت َح ِم َن الْ َح ْم ِد ث ُ َّم قَ َرأَ ِم َن الْ َب َق َر ِة إِ ََل َوأُولَ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن ث ُ َّم َد َعا
ِب ُد َعا ِء الْ َختْ َم ِة.1
در حدیث قبل مشخص شد که قرآن از همان دوران نزول ابتدا و انتهای مشخص داشته است ،اما اینکه کدام
سوره ،سوره ابتدایی قرآن است و کدام سوره انتهایی ،مشخص نشده بود .اما در این حدیث با اشاره به ادبی از
آداب ختم قرآن ،با صراحت سوره الحمد را سوره ابتدایی قرآن و سوره الناس را سوره انتهایی قرآن معرفی
میکند .پس حدیث مذکور با صراحت بیشتری چینش مصحف کنونی را چینش الهی و توقیفی قرآن میداند.
 .4-2-4تعیین گروه سورههای قرآن از سوی پیامبر اکرم

در کنار همه احادیث و اخبار گذشته ،نقلهایی از پیامبر اکرم

داریم که با توجه به ترتیب سورهها در مصحف،

آنها را به احزاب و گروههایی تقسیم میکند ،معروفترین این احادیث موارد ذیل میباشد:
 -1در روایاتی از قول رسول گرامی

چنین نقل شده است که سورههای طوال به ازای تورات ،سورههای

مئین به ازای انجیل ،سورههای مثانی به ازای زبور و سورههای مفصل به عنوان فضیلت به من اعطاء شده است:

ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه

يت الْ ِم ِئ َني َمكَا َن ْ ِ
َاِن
اْلنْجِيلِ َو أُ ْع ِط ُ
الس َو َر الطِّ َو َال َمكَا َن التَّ ْو َرا ِة َو أُ ْع ِط ُ
أُ ْع ِط ُ
يت ُّ
يت الْ َمث ِ َ

َصلِ .2
َمكَا َن ال َّزبُو ِر َو فُضِّ ل ُْت بِالْ ُمف َّ

 .1ابن الجزرى ،پیشین332/2 ،؛ السیوطی1321 ،ق ،پیشین.335-333/1 ،
 .2کلینى ،پیشین621/2 ،؛ این حدیث در منابع اهل سنت با کمی تفاوت به گونههای دیگری نیز نقل شده است که مشهورترین آن

اینگونه استَ :عنِ النَّب ِِّي

يت الْ َمث َِاِن
يت الْ ِم ِئ َني َمكَا َن اْلْ ِنْجِيلَِ ،و أُ ْع ِط ُ
السبْ َع الطُّ َو َل َمكَا َن التَّ ْو َرا ِةَ ،و أُ ْع ِط ُ
ق ََال« :أُ ْع ِط ُ
يت َّ

َص ِل» (احمد بن حنبل ،پیشین133/23 ،؛ الطبرانی ،پیشین26/22 ،؛ الهروی ،پیشین1315 ،ق،
َمكَا َن ال َّزبُورَِ ،و فُضِّ ل ُْت بِالْ ُمف َّ
225/1؛ طبرى ،پیشین.)35 /1 ،
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در این روایت سورههای قرآن از سورههای بلند ابتدایی تا سورههای کوتاه انتهایی در چهار گروه طوال ،مئین،
مثانی و مفصل دسته بندی کرده است .این چهار گروه ،شامل تمام سورههای قرآن 1با همین ترتیب مصحف از
سورههای طوال و بلند تا سورههای مفصل و کوچک 2است ،لذا حدیث فوق ،گویای این مطلب است که نظام
جایگیری سورههای قرآن در مصحف ،تحت نظارت پیامبر اکرم

تعیین و مشخص میشده است .جالب است

که این ترتیب در عین توجه به کمیت یعنی سیر چینش از سورههای بلند تا سورههای کوچک ،توجه ویژهای به
کیفیت و محتوا دارد ،زیرا هر کدام از این دسته سورهها معادل یا برتر از کتب آسمانی گذشته بر شمرده شدهاند.
 -2در منابع عامه روایتی از پیامبر اکرم

نقل شده است که در آن حضرت سورههای قرآن را به هفت حزب

تقسیم کردهاند .3در این حدیث از قول برخی اصحاب چنین آمده است :رسول خدا

سورههای قرآن را اینگونه

حزببندی میکردند :سه سوره ،پنج سوره ،هفت سوره ،نه سوره ،یازده سوره ،سیزده سوره و حزب مفصلَ :سأَلْ َنا

 .1این حدیث در صدد بیان جایگاه سورههای قرآن به لحاظ معارف و محتوایی که هر کدام دارند ،است ،لذا هر کدام را به ازای
یکی از کتب آسمانی گذشته(تورات ،انجیل ،زبور) بر میشمرد و برخی را فضیلت پیامبر اکرم

بر انبیاء گذشته معرفی میکند .در

این لسان معنا ندارد که به جایگاه برخی از سورهها اشاره نکرده باشد ،در این صورت گویی برخی از سورههای قرآن نه معادل کتب
گذشتهاند و نه فضیلتی بر آنان دارند! .البته این سورهها شامل سوره الحمد نمیشود ،چون سوره الحمد ،فاتحه الکتاب ،اجمال قرآن
و معادل با تمام سورههای دیگر بوده و در هیچکدام از تقسیمبندی سورههای قرآن در کنار دیگر سورهها قرار نمیگیرد .توضیح
بیشتر این مطلب در فصل بعدی خواهد آمد.
 .2درباره این مطلب و تقسیمبندی دقیقتر هر کدام از این گروه سورهها در فصل آینده توضیح بیشتری خواهد آمد.
 .3غزالی این نوع تحزیب قرآن را تقسیمی برای ختم قرآن در هفت روز میداند که صحابه بر این اساس قرآن را ختم میکردند
(غزالی ،ابو حامد محمد ،احیاء علوم الدین ،بیروت ،دار المعرف  ،بی چا ،بی تا .)226/1 ،در این باره در بخش پایانی این تحقیق
صحبت به میان امده است.

اب َر ُسو ِل الل ِه
أَ ْص َح َ

 :كَ ْي َف كَا َن َر ُس ُ
ول الل ِه

يُ َح ِّز ُب الْ ُق ْرآنَ؟ فَقَالُوا :كَا َن يُ َح ِّزبُ ُه ث ًََلث ًاَ ،و َخ ْم ًساَ ،و

ْشةََ ،و ِح ْز َب الْ ُمف ََّصل.1
ْشةََ ،و ث ًََلثَ َع ْ َ
َس ْب ًعاَ ،و تِ ْس ًعاَ ،و إِ ْح َدى َع ْ َ
چنانکه میبینید ،در این روایت سورههای قرآن بعد از فاتحه الکتاب که مقدمه و دیباچه قرآن است ،2به هفت
دسته تقسیم میشوند ،این هفت دسته به شرح ذیل است :سه سوره (البقره تا النساء) ،هفت سوره (المائده تا
التوبه) ،نه سوره (یونس تا النحل) ،یازده سوره (االسراء تا الفرقان) ،سیزده سوره (الصافات تا الحجرات) شصت و
پنج سوره (حزب مفصل :از قاف تا الناس .)3از این رو این حدیث نیز به مانند حدیث قبل ،نشان میدهد که
سورههای قرآن با یک نظاممندی ویژه تحت نظارت پیامبر اکرم

چیده شدهاند.

 .5-2-4وجود مصحف کامل قرآن در خانه پیامبر اکرم

احادیث گذشته نشان دادند ،کتابت و تألیف قرآن ،تحت نظارت پیامبر اکرم

انجام میشد ،و قرآن به صورت

مصحفی مکتوب در آمده و این مصاحف در اختیار کاتبان وحی و حتی عدهای از مسلمانان قرار داشت .از روایات
میتوان استفاده کرد که یک نسخه قرآن به عنوان نسخه ویژه و معیار در خانه پیامبر اکرم
و لذا حضرت در وصیت به امیر المؤمنین علی

نگهداری میشد

به عنوان وصی خویش ایشان را به دوخت و دوز و نهایی

سازی و عرضه این مصحف به امت به عنوان نسخه معیار ،جهت چاپ و انتشار میان مسلمانان توصیه کردند.
متن این احادیث به شرح ذیل است:

 .1طبرانی ،پیشین222/1 ،؛ ابن ابی شیبه ،پیشین .232/2 ،در برخی منابع دیگر این حزب بندی به خود اصحاب نسبت داده شده

اب َر ُسو ِل الل ِه
استَ :سأَلْنَا أَ ْص َح َ

 :...كَيْ َف ت ُ َح ِّزبُو َن الْ ُق ْرآنَ؟ قَالُوا :نُ َح ِّزبُ ُه ث ًََلثَ ُس َورٍَ ،و َخ ْم َس ُس َورٍَ ،و َسبْ َع ُس َورٍَ ،وتِ ْس َع

َصلِ ِم ْن قَاف َحتَّى يُ ْختَ َم (احمد بن حنبل ،پیشین39/26 ،؛ ابن
ْش َة ُسو َرةًَ ،و ِح ْز َب الْ ُمف َّ
ْش َة ُسو َرةًَ ،وث ًََلثَ َع ْ َ
ُس َورٍَ ،وإِ ْح َدى َع ْ َ
ماج  ،پیشین.)322/1 ،
 .2توضیح بیشتر این مطلب در فصل بعد میآید.
َصلِ ِم ْن قَاف َحتَّى يُ ْختَ َم (احمد بن حنبل ،پیشین)39/26 ،
 .3در برخی از نقلهای این روایت داردِ :ح ْز َب الْ ُمف َّ
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 -1امام صادق

از پیامبر اکرم

نقل کرده است که ایشان به علی

چنین وصیت کردند :قرآن در پس

رختخواب من ،در صحیفه ها و حریر و کاغذهایى است .آنها را برگیرید و جمع کنید و مبادا آنها را ضایع سازید؛

آن گونه که یهود تورات را ضایع ساختندَ :ع ْن أَ ِِب َع ْب ِد اللَّ ِه

قَ َال إِ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه

ل
ق ََال لِ َع ِ ي

ل
 :يَا َع ِ ُّ

الص ُح ِف َو الْ َحرِي ِر َو الْ َق َر ِاط ِ
يس فَ ُخذُو ُه َو ا ْج َم ُعو ُه َو َال ت ُضَ ِّي ُعو ُه ك َََم ضَ َّي َع ِت الْ َي ُهو ُد
الْ ُق ْرآ ُن َخل َْف ِف َر ِاش ِيف ُّ
التَّ ْو َرا َة.1
 -2در اخبار ابو رافع آمده است که رسول خدا

در هنگام وفات به علی

کتاب خداست ،آن را بگیر و از آن محافظت کنِ :يف أَ ْخ َبا ِر أَ ِِب َرا ِفعٍ أَ َّن ال َّنب َِّي
ل
لِ َع ِ ي

وصیت کردند :ای علی! این

ق ََال ِيف َم َر ِض ِه ال َِّذي ت ُ ُو ِّ َيف ِفي ِه

اب اللَّ ِه ُخ ْذهُ إِلَيْ َك.2
ل َهذَا كِتَ ُ
يَا َع ِ ُّ

اب اللَّ ِه» اشاره به نسخهای از قرآن میکنند که در
این احادیث با عبارات «الْ ُق ْرآ ُن َخل َْف ِف َر ِاش» یا « َهذَا كِتَ ُ
خانه پیامبر اکرم

و باالی بالین آن جناب نگهداری میشد .به نظر میرسد ،پیامبر اکرم

جهت اهتمام هر

چه بیشتر به حفظ قرآن ،عالوه بر نظارت بر کار کاتبان قرآن در تدوین مصاحف ،خود نیز یک نسخه از قرآن را
در خانه خویش نگهداری میکرد .از این روست که ایشان در وصیت به جانشین خویش ،ایشان را امر به جمع و
حفظ این قرآن میکند.
رامیار در تاریخ قرآن مینویسد :نسخه اصلى قرآن براى پیامبر نوشته شده بود .حال این پرسش ممکن است
پیش آید که این نوشتهها چه شدند؟ همین نوشتهها بود که در زمان ابو بکر اساس کار قرار گرفت .روایات اهل
تشیع مىگوید :چون وفات نبى اکرم

رسید به على

فرمود که آیات قرآنى در پشت بسترم بر روى

 .1قمی ،پیشین351/2 ،
 .2ابن شهر آشوب ،محمد بن على ،مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ،قم ،عالمه ،چاپ اول1329 ،ق.31/2 ،

صفحات و رقعههائى پراگنده است آنرا گرد آورید که از میان نرود .اما حارث محاسبى مىگوید :اوراقى در خانه
رسول خدا یافته شد که قرآن در آن برگها پراگنده بود .پس گرد آورندهاى آن برگها را گرد آورد و با نخى به هم
پیوست که چیزى از آنها گم نشود .به هر صورت ،آنچه مسلم است این است که همین نوشتهها بود که اساس
جمع و نسخه برداریهاى بعدى قرار گرفت.1
برخی نیز معتقدند این همان قرآنی است که عثمان بعد از تهیه نسخههای قرآن ،در نامهای که به شهرهای
نوشته شده

مختلف فرستاد ،از آن چنین یاد میکند :این قرآنی است که با امالء از دهان مبارک رسول خدا

است .2مستند این قول برخی از اخبار جمع قرآن در زمان عثمان است که از این نقلها بر میآید ،مصاحف
عثمانی از روی مصحف ویژه پیامبر اکرم

نوشته یا تصحیح شده است.3

 .1رامیار ،پیشین.292 ،
 .2کورانی ،پیشین .352 ،رامیار هم در این خصوص میگوید :همین مجموعه (قرآن موجود در خانه پیامبر اکرم

) است که براى

تدوین ابو بکر و در زمان عثمان براى مقابله و نسخه بردارى و تکثیر نسخه به منظور یکتاسازى (توحید) مصاحف و جمع کردن
مردم بر یک رسم الخط از قرائت ثابت معروف از نبى اکرم

 ،پایه و اساس قرار گرفته است (رامیار ،پیشین.)291 ،

 .3عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ :أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ کَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ " :أَمَّا بَعْدُ ،فَإِنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ اجْتَمَعُوا عِنْدِی فَتَدَارَسُوا
الْقُرْآنَ ،فَاخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِیدًا ...فَأَشْفَقْتُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّ ِ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِی الْقُرْآنِ ...وَ أَحْبَبْتُ أَنْ نَدَّارَکَ مِنْ ذَلِکَ ،فَأَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَ َ
أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَیَّ بَالْأَدَمِ الَّذِی فِیهِ الْقُرْآنُ الَّذِی کُتِبَ عَنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ
مُحَمَّدٍ

حِینَ أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى جِبْرِیلَ ،وَأَوْحَاهُ جِبْرِیلُ إِلَى

 ،وَأَنْزَلَهُ عَلَیْهِ ،وَ إِذِ الْقُرْآنُ غَضٌّ ،فَأَمَرْتُ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنْ یَقُومَ عَلَى ذَلِکَ( ...ابن شبه ،پیشین)993-992/3 ،؛ عَنْ سَوَّارِ بْنِ

شَبِیبٍ ،قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَیْرِ فِی نَفَرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ عُثْمَانَ ،لِمَ شَقَّقَ الْمَصَاحِفَ؟ ...قَالَ :قَامَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ رَجُلٌ فِیهِ کَذِبٌ
وَ وَلَعٌ ،فَقَالَ :یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِی الْقِرَاءَةِ ،فَکَانَ عُمَرُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ هَمَّ أَنْ یَجْمَعَ الْمَصَاحِفَ فَیَجْعَلَهَا عَلَى
قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ ،فَطُعِنَ طَعَنْتَهُ الَّتِی مَاتَ فِیهَا ،فَلَمَّا کَانَ فِی خِلَافَ ِ عُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ ذَلِکَ الرَّجُلُ فَذَکَرَ لَهُ ،فَجَمَعَ عُثْمَانُ
الْمَصَاحِفَ ،ثُمَّ بَعَثَنِی إِلَى عَائِشَ َ فَجِئْتُ بِالصُّحُفِ الَّتِی کَتَبَ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ
فَشُقِّقَتْ (همان)991-992 ،
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الْقُرْآنَ فَعَرَضْنَاهُ عَلَیْهَا حَتَّى قَوَّمَنْاهَا ،ثُمَّ أَمَرَ بِسَائِرِهَا

