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 قدیمت

 من،  پروردگارای 

 به 

 قرآن ناطق 

 تو  کتاب  یهست ۀنسخآن  به  و

 خود همانند صاحب  ... شدهرانده  ... شده ... آن طردمظلوم به آن 

 دهد ی ها پناه نمبه آن ای هندهدپناه  یچ که ه  کسانی و به 

 محمدآل  ۀماندی باق  آنبه   ،احمد به 

 قرار گیرم باشد که مورد عفو و بخشش تو   ؛ کردم یآور جمع را  آنچه کنم هر تقدیم می 

 . ایبخشنده  یاربسکه تو 





 مقدمه
 :یاو یر قلم دکتر عبدالرزاق د به

حیم   ْحمن  الرَّ ه  الرَّ
ْسم  الل   ب 

 محمد و آله  ینالمرسل یدس یالله عل یو صل  ین،لله رب العالم الحمد
 یرا  کث  یما  م تسلو سل   ینالطاهر  یبینالط یینئمة و المهدال  

 

  یژهوبه   ؛ از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است  استبرابر مکه در    ی کتابموضوع  شک  بی
  یهاافروختن آتش تعصب بر جز  و غمی    هم  که  هایی  جناح آن توسط  استفاده از  سوء   پس از
قیمتی برای  سوخت ارزان ،کودکانۀ زیانبار  در این معرکۀد، تا نندار   ینمسلمانگیز میان نفرت

،  این عرصه  گرفته در های صورتپژوهش اینکه  با توجه به    ین همچن   . شان باشدافروزی شآت
  ـو آشفته   مخدوشمنطقی  با  ـ که    اندشده   یل تبد   یرناپذیان و پامعماهایی الینحل  به  در نهایت  

نگه  دور  پژوهش خواهان  ت   هاداشتن  پرسش  یرهای از  و  ب  ییهاگرینقد  که    تردید   ی است 
   .آشفته خواهد کردذهن محققان را هایش  موج

،  هامرتبط به آن موضوعات  و    یخ، تار هامصحف ها،  قرائت  دربارۀ گفتمانی  اگر امروزه    پس
عنوان ها را به آن  ُعلماکه  ییگر د ی و امور آن،  یگذار ، نقطهمصحف آوری جمع  فرایند مثل 

تار  و  می   یخعلوم  آنبه ،  گیرددرمی  شناسند قرآن  ش  همراه  و  تکان  اییوه به  دهنده 
محور  گفتشده،  ی بند زمان با  م  [پژوهشگر  یهعل ]اتهام    و  یرتکفوگویی  تا  ی آغاز  شود 

متمادی اسیر سیاهچال    یهاکه امت را قرن   یفکر   یهازرد از صفحات فتنه   یا صفحه
 . گشوده شود خود کرده است

کند و    یجاد ضعف ا سستی و  در همت و تالش پژوهشگران  نباید  موانع و امثال آن    ینا 
است که  این  تر از آن  مهم بسیار    ۀمسئلبلکه    ؛ ددار براه  پر خار باز   ینا   یمودن  را از پ   یشانهاگام

نفرت  ها و  خوراکشان کینهکه    یکیشوند، یا موجودات تار   شتاجران فتنه بخواهند جلودار 
 . آن را ببندند یهااست، درب 
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این نکته    رهمواره ب  گردد مابازمی  یمانیدعوت مبارک  طرح  به    مسئله  ینکه ا ای  زه ا تا اند
داشته  ا ایم  تمرکز  بتوانمسئله   ین که  که  نیست  گرفت  نادیده   ای   وجههیچ به   نیز و  اش 

و با تأمل    یقدق پرداختنی    یازمندکه ناست خطیر    یبلکه موضوع  ؛ یستن  یساختگ   یا مسئله
را به خود اختصاص    یو سن  یعه ش  ی هااز کتاب   یادیکه صفحات ز بوده    ی موضوع  این  .است
و    ،(یستگی و استحقاقی برخوردار است نین موضوعی ناگزیر از چنین شا و چ)است  داده  

بروز  ، و هرگز  است  بوده  یرناپذیان پاهای  بحث و    هاپردازی سخنو    موضوع اختالفات  همواره
با    یزن  گاهی و  شده،  قرمز    ین صفحات با رنگ خون   هادر آنگاهی  که    ی آور شرم های  پدیده 

  .نکرده است  یجادموضوع ا این در اصل  یخلل  یده، آغشته گرد هاینه رنگ زرد ک 

فقط از    ید حل مؤثر با تصور کند راه  یا لحظه   یفرد عاقلهیچ    کنمی فکر نمبنده    بنابراین، 
همچون موجود  آن را    یا،  آیدترسناک به دست    ی هایشه اندافکار و  ها و  پردازییه نظر   یتنگنا 

ممکن است    یچه زمان  داندی کس نمیچ ور کند که ه تص   یبمب   ی رو بر    ایتنبل  خفته سست و  
ت به   تواندیو چقدر م ،منفجر شود   . برساند  یبآسام 

کر  مهم   ین نخست و    ینی، د  متن   ، یمقرآن    وجههیچ به پس    ؛ است  یقانونمتن    ین تر و 
و  چه تردیدها  گذاشت؛    ی باقاشکاالت و شبهات  و  و تردیدها  آن را در معرض شک    توانی نم

و    یی انتقادها دارند  آ   ییهاآن چه  که در حال حاضر وجود  در  مطرح    ینده که ممکن است 
را در هر مکان    ینگران  یکه بذرها   یقیحق   مشکالتاز    یستن   پذیرفتنی در عین حال  شوند؛ و  

 . شود یپوشچشمکنند میشر تنم یا و با هر بهانه 

اتخاذ کنیم پس الزم است روشی که در    نهو عاقال   انهشجاعحال که ناگزیر باید موضعی  
علمی را  دیدگاه  باشد که    یارزش  یب  از هرگونه تعصبات و احساسات  یخالگیریم  پیش می 

پرهیز از  مرحلۀ  ]مرحله    ین ا گذر از  از  پس  و اگر   ،گرداندنگ میگُ را  گرایانه  واقع و زبان    ،کور
  یق دق  طوربه   را و آن  شود    در آن گشودهمسئله    ین ا   یات باشد که جزئ  یگر د   یا مرحله   [تعصب

بررس مطلوب    ۀ یجنت است که  بدون شک آن هنگام    ،قرار دهد و واکاوی    ی و کامل مورد 
 . حاصل خواهد شد
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است، و بسیار  موفق بوده  راه    ینا   یطراحدر    یادیمحقق ما تا حد ز این برادر  بنده  نظر    به
خوب    یهمراهبسا    چهو    ، پرهیز شودنامعقول    یعاطفهای  تله و  ها  لغزش مراقب بوده که از  
  ی ید کتاب، شما تأک  یندر ا   . باشد  یکاف  گویم یاثبات آنچه م  ی کتاب برا   ین شما با صفحات ا 

نهایت   اهل ضرورت    ر بشجاعت    در  قرائت  به  در    بیت اعتراف  که  خداوند  کتاب  از 
  ید از آن خواهرا    یخیتار های  کاستی جهت رفع    یمانه حک   یمینازل شده، و تصم   یشانهاخانه 

 . فتیا

وجود دارد که    یعلم یلیدل   یاآ  اندیرفته از مردم پذ را  و عمرو    ید امت قرائت ز حال که این  
قرآنرا    یکسان  قرائت تار   یامبرپ و    که  به   ، یخو  آنان  پاشاهد  و    یهعنوان  مذهب  اساس  و 

در  ت ثاب بوده قدمان  بخواهد    بله،کند؟  رد    اندعلم  امت  به  اگر  دربار   اتتفکر فقط    ۀ خود 
کردن در  رد    یا  فتن یر پذرا برای  گزینشی  هرگز نخواهد توانست رویکرد    چنگ بزند ها  قرائت

و   ،آن را اثبات کردهبودن این رویکرد  گزینشیبر    یادز   یدکتاب بدون تأک  ینا و  ،  پیش بگیرد 
کرده   یدرستبه   یز ن قب  ییهابهانه   است  ثابت  برخ  ی ادعا   یل از  به  قرائت   یتواتر  نسبت  ها 

اعمال نظراتی نیست  و  تحکمات  جز    یزیچ  ـورزند یها اصرار مکه بر آن ـ   یگرد  یهاقرائت
 . شوند یمحو م یتسرعت توسط واقعهستند که به  ینازک دود های که همچون باریکه 

وقت خود را صرف    ،که محقق   را   تالش صادقانه  ینا   خواهمی متعال موخداوند سبحان  از
محقق را به  این  مسئلت دارم    خداوند عزوجلو از    ؛قرار دهد   یدطالب حق مف  یکرده برا آن  

 . است توفیق عطا فرماید  یدوست دارد و راضخداوند آنچه 

  ی هبر ا ما را ر   وند، و اگر خدا فرمود   یتراه هدا   ینه ا را که ما را ب  ییخدا   یشو ستا  سپاس و  
 . آمدند حق ه فرستادگان پروردگار ما براستی به   ؛یافتیم ی نم  یتما هدا  کردی نم

 ی نصار ال ا  ابومحمد 

 م ۶/۴/۲۰۱۱





 فصل اول

 شد؟  یآور جمع چگونهقرآن 

کرد    یامبر پ :  سنتاهل • حالرحلت  نوشته    هااستخوان روی  قرآن    که  یدر 
 . مردان بود  هایینه سدر و   ،شده

 ؟دارند اصرار یامبرقرآن در زمان پنشدن  ی آور جمع به  سنتاهلچرا  •
 ؟ کرد یآور عمر قرآن را جمع ه توصیۀ ابوبکر ب یاآ •
 انجام شد؟ابوبکر چگونه  ی  آور جمع  فرایند در   یاتآ  و نوشتنگردآوری  •
آن  یری تصو • جمع که  در  عمر  نقش  از  آ   یآور ها  نوشتن  ارائه   یاتو  قرآن 

 . دهندیم
 .قرآن  یآور جمع مأموریت عثمان و  •
 ؟منجر شد متواترمصحفی به ها،  آنمورد ادعا توسط  ی آور جمع این  یاآ •
جمع ها  آن • را  ادعا   ، یآور قرآن  بعض   یو  شدن  مفقود  و  را    شیاتآ  ینقصان 

 . کردند
 ش. تناقضات یان و ب ،هاآناز نظر  ی آور جمع  ۀ ینظر  ۀخالص •
 . کندی نم  یآور قرآن را جمع  «یوص»جز  یکس: ما ۀیدعق •



 سنت اهلاز نظر قرآن   یآور جمع ۀنظری 
از    پیامبرکه  کشند  چنین به تصویر می   یامبربعد از پ  ۀیفخل تعیین    دربارۀ  سنتاهل

به این  و    ؛نکرد  یینامت تعراهبری و امامت    یرا برا   یکسیچ ه   شبعد از خودرفت و    یا دن
گرفته  دست ه امر را ب این اسالم، نوپای امت  یخاطر ترس از گمراهه ب  یشبزرگان قر ترتیب 

  خود   کار  یناسالم را حفظ کردند، و با ا ،  یامبرپ   یبرا   شینیعنوان جانابوبکر به   یبو با تنص 
خوبی  به   اسالم  یامبر را که پَخَلئی  و به زعم خود    ند، نجات داد  ی و هالکتامت را از نابود
دور است، ای حبیب  چنین نسبتی از ساحت مقدس تو بسی به  در حالی که پر نکرده بود ـ 

 ! ـ توانستند پر کنندا خد

ه  ب   .اندبه خرج داده   یز ن   یم قرآن کر   دربارۀ   را   و جسارت   ت ئجر همین  مثل    درست ها  آن
نکرد، و    یآور مسلمانان جمع   یرا برا   شان و کتاب پروردگار   کرد وفات    خدا   یامبر نظر آنان پ 

نکرد  بزرگ  وظیفۀ    ینا   یبرا نیز  را    یکس ـ تا  مکلف  وی  فدایش   نم جاتوسط    ی هاراه ـ  به 
  ـهابه نظر آن ـ   لکهب  شان بسته شود؛های شیطانی خواستاهل کفر و انکار و   ایبر   یطانیش

برا   ی مسلمان  یچ ه  اصال    ایشان و  قرآن    یآور جمع   یرا  نکرد،  ـ مأمور  این  منظورم  اینان 
  یو حفظ دستور اسالم و وح  یر امر خط   ین ا با سعی و تالش خود به تدارک    ـگانه سه   وخ یش

کردند  هایی اقدام  آوری مصحفبه جمع باعث شد قرآن نابود نشود، و  اقدام کردند که    یاله
نهایت عثمان به آن تا همین امروز ما بر آنکه در  را  اعتماد کرد و مسلمانان  ها متحد  ها 

 ساخت.

و این دو    ؛کنند یمقایسه نیست افتخار مکار بزرگ که با هیچ چیزی قابل   ها به دو آن
  یا   یستن   ین چنین ا   یا آ  .کتاب خدا   ی آور جمع و    ، رسول خدا   ین جانش   یین تع:  ند از ا عبارت 

 ؟!یکوتاهو  ر قصوبه  کریمکردن رسول متهم به قیمت  ی ؟ حتسنتاهل

  ی کل  هاییژگیوعبارت است از پرداختن به  پژوهش انجام خواهم داد    ین در ا بنده    آنچه
  ین نکات مربوط به ا   ینتر مهم سازی  شفاف   یق طر   ،قرآن  ی آور جمع   دربارۀ   سنتاهل   ۀ ینظر 

  ین تر ها و آنچه در مهم آن  ی مهم علما   ی هاگفته پرداختن به  ، و  شکل مختصرموضوع به 
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به حقیقت در  ها  و عرضۀ آن  ،اندکرده   یتروا   منابع خود به منظور دستیابی  ؛  این پژوهش 
شده  یده کش  یسمانکه به ثقل اکبر و ر است    یمسائل  دربارۀخصوص که روی سخن ما  به 

 . تعلق دارد  ینآسمان و زممیان 

  دارند باور  اند و به آن  قرآن گفته  یآور جمع   دربارۀها  آنچه آن  یدمحترم خواهد د  ۀخوانند  و
که به اذن  الله  ء شاو ان  که پایانی ندارند؛   است   نقیضیوای از آرا و نظرات ضدمعرکه   صرفا  

 . خواهید دیدمتعال  وندخدا 

نوشته    ها استخوانروی  قرآن    که  ی در حالرحلت کرد    یامبرپ  -1
 مردان بود  هایینهس در و  ،شده
  ی آور جمع  وجههیچ به قرآن  در حالی که    ، وفات کرد  رسول خدا   کنند یادعا م  هاآن

ثابت روا   ید از ز   . بودمانده  باقی  پراکنده  صورت  به بلکه    بود؛  نشده گفته  اند که  کرده  یتبن 
 :  است

 1.« نشده بود یآور جمع  یزیچهیچ  در و قرآن  قبض روح شد،  یامبر پ»

و    ،مردان  هایینه بلکه فقط در س  ؛و محفوظ نشده بود   ی آور جمع قرآن به هیچ شکلی  
پوست،    یهاپاره مثل  در دسترس مسلمانان برای نوشتن ـ   ادوات  ابزار و  صورت پراکنده در  به 

مسلمانان  یعنی    ؛نوشته شده بود ـ  از این دست ابزاری    و  هاسنگ قطعه    ،اتیواناستخوان ح
بر رو  را  )چوب    «ُعسب»(، و  یوانح  تف)استخوان پهن کها«  »کتفو   2«هارقعه »  ی قرآن 

  یها)استخوان  «اضالع»صاف و نرم(، و  سفید    های سنگ تخته  )   «لخاف»درخت نخل(، و  
های  تخته )  «الواح»(، و  شود یکه بر پشت شتر گذاشته م  ییها)چوب   «قتاباَ »(، و  هاپهلو

 
 . 164 ص 1 علوم القرآن:ج  یاالتقان ف؛ 627 ص 8 :جیفتح البار  - 1
 «. رقع»ماده ، 3 لسان العرب:ج کاغذ. یاپوست مثل  شود،یآن نوشته م یرو چیزی که  رقعه: - 2
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و  ی چوبعریض   و    «یماد  ی هاتکه »(،  انتهایی  )  « یفکران»)پوست(،  و  قسمت  برگ نخل( 
بر    را   آن  ی  آور جمع کسی که مسئولیت    شدی شتند، که باعث منویمدیگر ابزار در دسترس  

   .متحمل شودرا  یادی ز  های ی سختگیرد عهده می 

زمان  :  گفتند  ایعده در  ول   یآور جمع   پیامبر قرآن    دربارۀ   یشد، 
 شدنداختالف  دچار   شیمعنا

ی از  به هر شکلـقرآن    یآور جمع   یگفتار خود در نف  یمتوجه زشت   یدها شااز آن  بعضی
انجام    یاز مسلمانان برا   یکیمأمور نکردن  کم  دست    یا،  یامبر در زمان پـ  آوری اشکال جمع

  ؛ ندا هشد  توسط آن حضرت،  کوچ از این دنیا و قبل از    پیامبر   یاتدر زمان حوظیفه    ینا 
  یآور جمع   یناما ا   ؛شده بود  یآور جمع نوعی  به  آن حضرت  یاتقرآن در زمان ح  پس گفتند

 :  گفته است یزرکشتفسیر کردند. مردان  های ینه در س شدن به انباشته را 

  یات مردان در زمان ح   هایینهدر س شده  حفظ  یامجموعه  ، و ثابت شد تمام قرآن»
  ی گردآور   یامروز   یف طبق تألبه همین صورت  برائت )توبه(    ۀ جز سور بود، و به  یامبرپ

 1.« شده بود

مسلمانان  کتابتی که توسط  به    را   یشانا   یاتحزمان  در  قرآن    یآور جمع ای دیگر  عده
کرد امال می ها  به آن  یامبرشان پ را که  که آنچه    یطور به   ؛اندکرده  یر تفسانجام شده بود  

 :  مقریزی گفته است .نوشتندیمچیزهایی مثل آن ها و استخوان یرو 

متعال    یخداهنگامی که  :  اول  ؛یرفتسه بار صورت پذ  ، یمقرآن کر   یآور و اما جمع»
  ی ها رو و آن  نمودیامال م   یکاتبان وح   هآن را بایشان  ،  فرمودنازل    آن را بر رسولش

 2« .  ...شد یآور قرآن جمع  یهاو سوره یاتآ ینکهتا ا ؛نوشتندیم ... ها واستخوان

 
 .234 ص 1 ج علوم القران: یالبرهان ف - 1
 . 239ص  4امتاع السماع: ج  - 2
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روا   یهنگام  و در    یبعض   کنندیم  یتکه  را  قرآن  صحابه،    یامبرپ  یاتحزمان  از 
قرآن    ی آور جمع   ین ا   کردند   ی آور جمع به حفظ  دل  را  اینکه    ؛ کردند  یر تفسدر    یلی دل بدون 

 . داشته باشند ایشبر 

از  اسم    اما قرآن  بعضی  روایت شده  که  آنکسانی    یامبرپ   یاتحزمان  در  ها  توسط 
 :  ند از ا عبارت شده است  ی آور جمع

 :  کرده است یتس روا نَ از اَ  ی بخار  . ثابتبن   ید و ز  یدز و معاذ و ابو  ی  ُاب .1

:  بودندکردند که همه از انصار    یآور چهار نفر قرآن را جمع  در زمان رسول خدا»
از    یکی :  گفت  یست؟ک   ید ز ابو:  به انس گفتم  .بن ثابت   یدو ز   ، یدز ابو  ، معاذ بن جبل  ، یباُ 

 1یم.« عموها

  ین چهارم  عنوانبه بن کعب    ی  اب  یجارا به   «الدرداء و اب»  یگرد  یثیدر حد  یبخار  .2
 2کرده است. ذکر گروه  ین عضو از ا 

 اند.کرده شذکر دیگران و  3یکه قسطالنگونه آنعبدالله بن مسعود،  .3
.  او عبدالله بن عمرو بن عاص است؛  کندیرا اضافه م   یحنبل نفر هفتمابن .4

 :  روایت شده او گفته است

  خبر به گوش رسول خدا  ینا.  خواندمیکردم و هر شب آن را م   ی آور قرآن را جمع»
آن را در طول   ی،و تو از آن خسته شو شود  یطوالنبر تو زمان  ترسمیم :  فرمودند؛ یدرس

 4.« ماه بخوان  یک

 
 باب مناقب االنصار.  229 ص 4 : جیبخار  یحصح  - 1
 باب فاتحة الکتاب. 103 ص 6 : جیبخار  یحصح  - 2
 . 138 ص 6 الساري: جارشاد  - 3
 . 163 ص 2 مسند احمد بن حنبل: ج - 4
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 :  گفت ، کرده استاز عبدالله بن عمر نقل  یحسند صح اب  نسایی .5

جمع» را  م  یآور قرآن  را  آن  شب  هر  و  پ   .خواندم یکردم  به  و   ید،رس  یامبر خبر 
 1.«ماه بخوان  یکآن را در طول : فرمود

کرده   یآور که قرآن را جمع  کنندی را اضافه م ی زن صحاب یک یگر، د یبعض و  .6
 :  است

او را  و    کردیم   یارتاو را ز   رسول خدا  :یورقه دختر عبدالله بن حارث انصار ام  »
 2« . ...کرده بود  یآور او قرآن را جمع .کردیخطاب م   یدهشه

 3اند. کرده ی آور جمع یامبرپ  یاتح زمان هستند که قرآن را در  یزن یگری دافراد  و

  ی شبلنج  . یستنروشن    « حفاظت»منظور  صحابه به   ینا   ی آور جمع   یبرا   یرشانتفس  ولی
 :  گفته است

کسان» از جمله  اما  ا  یو  زمان  در  را    یشانکه    ی آور جمعصورت حفظی  بهقرآن 
 4« .بودند یانصار  یدز و ابو ، کعب، معاذ بن جبلی بن اب : کردند

 چندانی نیاز ندارد. توضیح به « صورت حفظیبه »او  ۀو گفت

در   « حفظ » یمعنابه  یآور جمع  یر در تفسدیگران  و  ی با زرکشدرنگی 
 یامبر زمان پ

 
 . 47 ص 9 : جیفتح البار ؛ 195 ص 1 اإلتقان في علوم القرآن: ج - 1
 . 130 ص 3 : جیهقیب ی،السنن الکبر ؛ 405 ص 6 مسند احمد بن حنبل: ج - 2
  یوب بن صامت، سعد بن عباده، ابوا  ةعباد یفه،حذوابغالم سالم    یه،مجمع بن جار   ی،حارث  ید از جمله: ثابت بن ز   - 3

 . دیگرانو  ی،انصار 
 . 159 ص 9 : جیفتح البار ؛ 269 ص 1 اسد الغابه: جمراجعه کنید به: 

 . 101 ص 1 نور االبصار: ج - 4
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 :  به ثبت برسانیم  یزرکشگفتۀ سخن پیش  دربارۀتوانیم چند مالحظه را ما می

  یات حطول  که در    یاتمام صحابه   ثابت کنند   توانندیچگونه مدیگران  و    یزرکش:  اول
حفظ    ی معناها به آن   یآور جمع   یااند،  آن را حفظ کرده   اندکرده  ی آور قرآن را جمع   یامبر پ

 ! ؟بوده است هایشانینه آن در س 

ا آن:  دوم حالی  را    ین ها  روا   گویند یمدر  بزرگانشان  از  زمان  ها  آن  کنند ی م  یتکه  در 
صورت به ـ  کنند گونه که ادعا می آنـ نه    کردندی م  ی آور جمع  ی یفصورت تألقرآن را به   یامبر پ

 :  گفته استبن ثابت   یدز  .حفظ

 1« . ..نوشتیم.ها میدر رقعهقرآن را  ما در زمان رسول خدا»

را    یامبرپ:  سوم قرآن  متوجه  مسلمانان  بود.نوشتن  و    کرده  و    نسایی احمد و مسلم 
 :  اند، گفتکردهنقل   یخدر  یدسعو از ابدیگران 

از طرف من  هرکس  و    ؛یسیدننو  جز قرآن  یزیچاز ]قول[ من  :  فرمود  رسول خدا»
 2« .آن را پاک کند است از قرآن نوشته  یر غ یزیچ

توانست در  می ها ناز آنکدام  هیچ   یاآ  نوشتند ی م  یامبرپ   یو اگر صحابه قرآن را با امال 
امکان جمع  یقسمت  شحد  را  قرآن  ب   یآور از  ا ه کند؟  که  کتاب    ،هانوشته   ینخصوص 

 ! «االحبارکعب » یا  «یالدار  یم تم» یهانه داستان  ،استبوده پروردگارشان  

 :  گفته است زرکشی

نوشتن  :  گفته است  "فهم السنن " در کتاب    یعبدالله حارث بن اسد محاسبامام ابو»
چ حضرت  .یستن  یدیجد  یزقرآن  م به    آن  امر  آن  و  ها  رقعهدر    یول  ؛کردینوشتن 
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 1« .  ...پراکنده بود  هاو عسبها کتف

موجود  از صحابه  یشده در نزد بعض نوشته   یهاکه مصحفشده است سپس از او نقل 
 :  گویدی م ه است. وی گفتدر اینجا گونه که  همان نبود؛ و پراکنده  بود 

اب » اما  جبل  ی  و  بن  معاذ  و  مسعود  بن  عبدالله  و  کعب  را    ،بن  قرآن  شک  بدون 
  یک ها را در  سنتدلیل    ینبه هم :  گفت  . استروشن  آن  شواهد  و    ه بودندکرد  ی آور جمع

 « .نبود قرآنضبط ثبت و ها همانند ضبط آنثبت و  چراکهنکردند؛  یآور کتاب جمع

 . کتاب یکنوشتن آن در   یعنی

 « شتننو» یمعنابه  « حفظ » تفسیر 

را از    یامبردر زمان پ  یآور جمع   یرها تفساز آن  ی، بعض دالیل دیگرو    یلدلهمین    به
است؛  دادند    ییر تغ   «نوشتن»به    «حفظ» تفسیر مضحکی  این عمال   یک    یاما هنوز جا و 

ه هستیم که بتوان به آن اعتماد کرد و  شدنوشته   ۀنسخ یک  دنبال  ما به :  است  یسؤال باق
اثبات نوشتن    درصدد فقط    نه ست،  کتاب خدا   ین ا   ییمبگویید کرده باشد تا  أآن را ت  یامبر پ

به نظر خود    ، مسلمان  یصحاب  یک توسط  آن   اشتباه   سنتاهل که  وجود    شکردناحتمال 
 . داشته است

نسخه از    یکنوشتن  ]یعنی    گویند ی نمهم  را  اصال  چنین چیزی    هاآن با توجه به اینکه  
ها  رقعه ها و  استخوان   یقرآن را بر رو   ، صحابهد  نا ه بلکه ادعا کرد  ، [یصحاب  یکقرآن توسط  

و  ابتدا  که  ی  طور به صورت پراکنده  ها به و سوره   یات آ  که   یدر حال  ؛ نوشتندمی ها  و مانند آن
نبود  مشخص  و    ی باق  انتهایشان  بود!  وجود،  مانده  این    را پراکنده    ی هاوشته ن  ین ا با 

 !؟استپذیرفتنی معقول و   دنیگردآور   ینچن یا آ ! نام نهادند  «یآور جمع»

 
 .238 ص 1 البرهان في علوم القرآن: ج - 1



 23 .................................................................................. شد؟  یآور قرآن چگونه جمع

حک   یک  آیا و  عاقل  چن برخوردار  حکمت    ۀمرتب  ترینیین پااز  که    یمفرد    ینباشد، 
پس چگونه   کند؟یقبول ماست نوشته  دش که آن را با دست خو یکتاب یرا برا  کردنیجمع
پ آن   به  که    کریم  یامبررا  پروردگارش  کتاب  را  و  کرده  او    هب آیاتش  نسبت  وحی  است 

در خصوص قرآن، حفظ، تدبر، خواندن آن و    یات ها روا دهبا این وجود،  چگونه  و  !  دهید؟یم
  یث در حد چگونه آن حضرتبلکه   ؟!کنیدیم یتروا  یشان از ا تعلق دارد آنچه به قرآن 

چگونه  حتی    یا  ؟!کندیم  یهشما را به قرآن توص  ـ مسلمانان متواتر است   ۀ هماز نظر  که  ـ   ین ثقل
  ی ما کاف  ی کتاب خدا برا »  «حسبنا کتاب اللهاست »  گفت  بن خطاب[  عمر]شما  آن گویندۀ  

 ؟!«ستا 

منظور او    یاکجاست؟! آ  هبه آن اشاره کرد  «یسالخم  یة رز »که عمر در    خدا«  کتاب»این  
در  بوده که  مقصودش آنچه    یاها بوده است؟!  در استخوان  پراکنده  یاتاز کتاب خدا همان آ

همان تصویر شما    ینا   یا! آ ؟حفوظ بوده استفالنی و فالنی و ... مپنجاه نفر    یانفر  پنج    ۀینس
های صحیح  ان در کتاب گر بخاری و دیاز  که    طورهمان  ـ شما  برای »حسبکم« است که  

 1اید؟!متصور شده دارنده از گمراهی نوشتار باز ـ از ایدخود روایت کرده 

معنای  به قرآن    ی آور و جمع »نوشتن« صحیح باشد،    هآوری« ب »جمع اطالق  اگر  عالوه  به 
  ی آور است؟ شما افتخار جمع زده    یچه کار دست به  نوشتن آن باشد، پس ابوبکر  کتابت و  

گونه که    همانـ کار    یناگر ا حال    ید،ا ه ادعا کرد  یو   یبرا ها  صحیفه غذها و  در کارا  قرآن  
  ید از ز و حتی شما  باشد  صورت گرفته    یامبردر زمان پ   ـگویند ی شما م  ایعلمبسیاری از  

زمان رسول خ»:  یدا هنقل کرد در  را    دا ما  رقعه قرآن  ابوبکر  پس    « نوشتیمیمها  در  چرا 
کتاب کند،    یک پراکنده در    یاتآ   یقرآن و گردآور   ۀدوبار   یآور را مأمور جمع   ید ز   ینکه ا   یجابه 
 ! ه بود؟او را قبول نکرد یف تأل
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ا   به سوگند  عمل  یتیدرا ی ب  ینخدا  که    ییهانادان   کردو  از هیچ   یبرا هرگز  است  کدام 
گفت  توانی نمنظراتشان   تصور    یحتو    یافت،  یکسان  ۀدو  چه  ها  آن   کنمینمبنده  بدانند 

 . درکی داشته باشند گویند ی مسخن  اشدربارهاز چیزی که  یحت یا  گویندیم

شکافآن :  خالصه ا   یها  ما هکرد  یجاد را  اجازه  نه  که  را    یک  دهند یند  آن  عاقل  فرد 
هیچ  از  را    یحتی نص هیچ  یآن هستند، و نه حتترمیم  و نه خود قادر به  ترمیم کند،    شانیبرا 

  یتهدا   اباشد، تا ب  از آل محمد  یامام  ، یحتنص آن    گویندۀاگر    یحت  ؛ کنندی قبول م  یکس
پ  آنقر   گویندی بار م  یک  .شوند   یتاو هدا    آوری جمع  «یحفظ»صورت  به   یامبردر زمان 

دیگر  ، و بار  یصورت حفظشد نه به   یآور جمع   یصورت نوشتار به   گویندی م  یگر، و بار دشد
پ  وجههیچ به قرآن    گویندیم زمان  و    ی آور جمع   یامبردر    خود   یهاگفته   ین ا به  نشد 

 . یمکن بررسی را   یشانهاگفته یل دلبیایید  کنند.می استدالل 

 * * * 

پ نشدن  یآور جمعبه    سنتاهلچرا    -2 زمان  در    یامبرقرآن 
 ؟دارند اصرار

 هاین ها و امثال ا ها، سنگ، استخوانهارقعه قرآن در   که یگذشت، در حالدر  یامبر پ
 کنند. ی م ادعا ین چن ها؛ آن کتاب جمع نشده بود یک در حیاتش ، و در زمان پراکنده

 :  گفته است یحجر عسقالنابن

، و  نشده  یآور جمع  مکان  یکنوشته شده بود، اما در    یامبرقرآن در زمان پ   ۀهم»
 1.« بود نشده مرتب  شیهاسوره
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چرا  پس  نوشته شده بود،    یامبرقرآن در زمان پ  ۀهم  ینکها به  ها  اعتراف آن وجود    بااما  
از مسلمانان را مسئول  کم یکی  دست    یا  ه،نکرد  ی آور قبل از وفاتش آن را جمع  رسول خدا 

 ! ؟ه بودنکردمأموریت خطیر   ینا 

 1:  از جمله ؛ یاریبس  یلدال   بهبنا :  گویندی در پاسخ م هاآن

 :  اولتوجیه 

شده   یآور صورت جمع نوشتن قرآن به  یبرا  یلیدلانگیزه و   یچه یامبردر زمان پ »
یک  که منجر به نوشتن قرآن در  بود ـآنچه در دوران ابوبکر  مثل  چند کتاب،    یا  یکدر  

در  قرآن  که باعث شد    بودمانند آنچه در دوران عثمان  ه و نه  وجود نداشت،  ـ  شدکتاب  
  یان قار   ،بودند عافیت  و    یردر آن زمان در خ   سلمانانم   شود.  یبردار چند مصحف نسخه

، و  وجود داشت از فتنه  ایمنی  بود،  نیافته  اسالم گسترش  دولت  وجود داشتند،  بسیاری  
عالوه  به  ؛در دسترس نبودنیز  نوشتن  و ادوات  و ابزار    ،از نوشتن بود   یشاتکا به حفظ ب

  یف از توص فراتر    توجه آن حضرت به حفظ و مراقبت قرآنو    ،بود در میانشان    یامبرپ
 « .از قرآن در آن دوره وجود نداشت ای رفتن گوشهدستازبرای  یترس  یچهپس  ؛بود

 :  گویمیپاسخ م  در

و با  است که هیچ دلیلی برایش ارائه نشده است،  2استحسانیشد گفته آنچه تمام : اول
هایی باید  گفته پس چنین  قرآن است،    ه بای متعلق  مسئله دربارۀتوجه به اینکه روی سخن  

   .قائل باشند یاحترام شیبرا واقعا  البته اگر  ؛ به دیوار کوبیده شود

 
مناهل  ؛  164ص    1؛ االتقان، سیوطی: ج  446ص    7شرح صحیح بخاری: ج    ،مراجعه کنید به: ارشاد الساری  - 1

دالئل ؛  17، المارغنی: ص  رسم القرآنفي    الظمآنشرح مورد  دلیل الحیران  ؛  249و    248ص    1العرفان، زرقانی: ج  
 . 154ص  7النبوة، بیهقی: ج 

حسان به   - 2 ست  مسک به استحسان  است و ت  سنتمذاهب اهل   یبرخ  یاز قواعد فقه  یکیردن،  شم  یکون  یمعناا 
 )مترجم( عدول کند. یفقه  یلدل یکخاص از  یخاطر مصلحتبخواهد به یهیاست که فق یوقت 
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بعد    ی کهاشخاصتوسط    یآور جمع های بیان شده توسط آنان برای  و انگیزه   یلدال :  دوم
بله،    . ـ وجود داشته استجانم به فدایش آن حضرت نیز ـ در زمان خود    اندبوده   یامبراز پ 
رسول  آن  ید شا با خود  خدا ها  به  ناتوانیو    کرده  یسه مقا  شانرا  را  هایی وجود خودشان 

  یا آ  ؟ »ایمنی از فتنه وجود داشت« چه معنایی دارد:  هااین گفتۀ آنگرنه  و   اند؛تصویر کشیده 
مسائل بعد   و ،داشت حلراه شزمان خود یهافتنه  یفقط برا  یامبرپ  یندبگو خواهندیم

آن حضرت در زمان    یا  به رفع و رجوعش بپردازند؟!  یشقر رها کرده بود تا بزرگان  از خود را  
تدارک دیده  شود   شکه ممکن بود امتش دچار  یا هر فتنه   یبرا   هاییحلراه حیات خودش 

راه   را  هدایت و  و  بودنجات امت  و    ،است   یحدوم صح  ۀگفت   یقینا  ؟!  برایشان ترسیم کرده 
 .اول را قبول نخواهد کردگفتۀ قائل باشد احترام  یامبرشپ  یکه برا  یکس

در نظر    رسول خدا زمان   یل نکته را از جمله دال  ینا   ! «ابزار نوشتن در دسترس نبود»
است، طبق    یح صح  یزیچ  ین اگر چن   . شدوی فراهم  در زمان ابوبکر و بعد از  اینکه  و  گرفتند  

بیش از  و مدت خالفتش    ید به خالفت رس  خدا از رسول  بالفاصله پس  نظر شما ابوبکر  
در دسترس  قبل از وی    ی اندک  ی روزهاو حتی  ها  ماه چیزی که    ونه پس چگ   ؛ سه سال نبود

کاغذ    ید تولهای ارگاه ک  است که   نکردهثبت ما    ی برا   یخ تار ؟! فراهم شده است، ناگهان نبود 
ا  ابوبکر  ابزار  نوشتن در زمان    فتهیاو گسترش  شکوفا شده    یدر دوران و   یا،  یجادو قلم و 

 شما را قبول کنند!  یهتوج   ینتا مسلمانان ا نشد  گسترده او آنچنان   حکمرانی   ی و حت ؛ باشد

  شانی را مطالعه کن و ارزش علمها  و انگیزه   یل دال این    ی  باقو شما ای خوانندۀ باانصاف  
در این پژوهش برای چیزی که    خواهمی نمواقع بنده  در    یرا ؛ ز در ترازوی سنجش بگذاررا  

  یتیبا ذکر روا   توانستندیم ها چیزی در چنته داشتند و اگر آن فرسایی کنم؛ارزشی ندارد قلم 
خدا  رسول  را    از  خود  د  دهند   یحتوضمقصود  چن  یازین   یگر و  ریسمان    ین به  و  آسمان 

 هایی وجود نداشت. بافتن 

 :  دومه یتوج
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از قرآن   خواستیآنچه خداوند م  سخ نَ   ی براانتظار نزول وحی  چشممواره  ه   یامبرپ»
در این صورت    کرد یم  یآور مصحف جمع  یکاگر قرآن را در    ین بنابرا  ؛بودکند    منسوخ

در معرض  شده  بردارینسخه  یهامصحفقطعا  تمام    گرفتیصورت م  یهر وقت نسخ 
 .« گرفتیقرار م   ییرتغ

  ی؛ علمنقد     یارزش در ترازو یب  یقیتصد و    یل،بدون دل  ی باز هم گفتار :  گویمی پاسخ م  در
 ! یست؟ن  طوراین  یاآ ؛مسلمانان استاز نظر  یزچ ینتر سخن ما در رابطه با مقدسروی  یرا ز 

جمع   خواستی م  خدا رسول    اگر را  جر   یک یچ ه   د کن  ی آور قرآن  مسلمانان  ت  ئاز 
  یسد، بنو  یشانا   ی آن را برا   یکسکند و چه   ی آور چه موقع آن را جمع   یاموزدب  یشانبه ا   کردی نم
ا  برا   ینکهو  راه  یدا پ  یحلناسخ و منسوخ راه  یات آ  ی چگونه  ادعا شود  تا  به ذهن    یحلکند، 

نمیشا  جمع   ،کردی ان خطور  به  اقدام  اگر  م  ی آور و  تغ  قطعا    نمودیآن  معرض  قرار    ییردر 
کل    یامبرپ   ،یاتآ  یسخ برخخاطر نَ و نه به   ،است  نه کل قرآن نسخ شده  یرا ز   گرفت؛یم

شما را چه شده که خود    کرد.یها رها مها و استخوانسنگ  ی پراکنده رو صورت  به قرآن را  
 !یدا را بر خود حرام کرده یانه مراه  وییگ ؟!ید ا قرار داده یط افراط و تفر  ین را ب

گونه  آن است، و  ای بدیهی  نکته   ین دارد، و ا ناسخ و منسوخ  در درون خود،  قرآن    عالوهبه 
به  واستهکه خ بکشند  به تصویر  کتاب خدا    یکه هر منسوخنبوده  صورت    ین ا اند  محو  از 

 .شودمی

 : سومتوجیه 

  یشتر ب  یاسال    یستدر مدت ب   یجیصورت تدر بلکه به  ؛نازل نشدباره    یکبه  قرآن  »
واحد    ینزول نبود، و اگر قرآن در مصحف   یبها طبق ترت و سوره  یات آ  یب ، و ترت نازل شد

در معرض  آن مصحف    شدینازل م  یاسوره  یا  یهآاین صورت هرگاه  در  ،  شدیم  یآور جمع
 .« گرفتیقرار م   ییرتغ

  ،کندی م  یت کفا  یز ن توجیه    ین ا خ به  سپا  ی برا توجیه قبلی گفتیم  دو    دربارۀآنچه  :  گویممی
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 . یستبه تکرار ن یازی و ن

دیگر و  دالیل    ینا   بساچه   ن دالیلی  ـ   یشابوری، حاکم  نیز  را  او    سنت اهل   یاز علماکه 
 :  نوشتیم« بگویدها میرقعه در قرآن را » یدز  ۀ پس از نقل گفتـ واداشته است

بلکه   ؛جمع نشده است  هبار یکبه که قرآن  این  هبواضح است  ای  این گفته، اشارهدر  »
جمع شده    کردر زمان ابوب  یگردبخشی  و سپس    ،از آن در زمان رسول خدا بخشی  

ها بود در زمان خالفت عثمان بن عفان سوره  یبترتشامل  سوم که    یآور است، و جمع
 1.« یرفت صورت پذ

عموم  خالف    بر حاکم    یاعترافکم  دست    ینا گویند  می   سنتاهل  یعلما آنچه  از 
  ؛ بود  شده   ی آور جمع   از قرآن در زمان رسول خدا   یقسمت  ینکهبر ا   ی مبن  است  یشابوری ن

اختالف  با او  است  کرده    یآور که قرآن را جمع   ی شخص کردن مصداق  ص مشخچه ما در  اگر 
 . آن خواهد آمد یحتوضکه   ،داریم 

*  * * 

 ؟کرد  یآور عمر قرآن را جمع  ه توصیۀابوبکر ب  یاآ -3
به جمع   یمعتقدند کس  سنتاهل   بزرگان با  البته  ؛  بود ابوبکر    کرد اقدام  قرآن    ی آور که 

  ین بن ثابت به دستور او ا   ید ز   یا کار را انجام داده،    ین ا خودش  او    یاکه آدر ایناختالف  وجود  
   . کار را انجام داده است

این معناست که  گفته    ینا  زمان  به  در  در  بود،  نشده    یآور جمع   خدا رسول  قرآن  و 
او و    گویدی م  یدز   یرا نخواهد داشت؛ ز   یارزش  یچه  شده  یت بن ثابت روا   یدآنچه از ز   یجهنت

پدیگر   زمان  را رو   یامبر مسلمانان در  نظر  که    یدر حال  نوشتند، ی مها  رقعه   ی قرآن  این 
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  . ابوبکر بوده است  کرد  ی آور جمع   هایفه و صحها  رقعه که قرآن را در    یکس  یناولگوید  می
 دو گفته را با هم جمع کرد؟!   ینا  توانیم خدا چگونه ه شما را ب

 کرد  یآور عمر جمع  یشنهادقرآن را به دستور ابوبکر و پ زید

  یدکردن ز بلکه با مکلف   یم، صورت مستق ابوبکر نه به   کنند ی بار ادعا م  یک هر حال،    به
ابوبکر  قدر به  که آن   عمرارشادی از طرف  کرده است؛ البته با    یآور بن ثابت، قرآن را جمع 

بود مراجعه کرد را قانع    ه  او  عمر اعتراض    ه ب  یفهابتدا، خلدر    بینیم یمحتی    . استکرده  تا 
کار را   ینا  که رسول خدا بهانه  ین ا  اب  ؛کندی م ردبرای انجام این کار  را او  یشنهادکرده و پ

را    یمعقول است ابوبکر کار   یاآاینکه  و    ؛پس چگونه او آن را انجام دهد  ،بود انجام نداده  
 انجام نداده است! یاتشدر زمان ح  انجام دهد که خود رسول خدا 

 :  کرده است یتروا  خود  یح در صح  بخاری

: گفته استـ  نوشتمیرا    یکه کالم وح   انی بودکسکه از جمله  ـ  یبن ثابت انصار   یدز »
را نزد من فرستاد، در    یکس   [کذاب  ۀیلمجنگ با مس ]   یمامهاهل  پس از جنگ با  ابوبکر  

در  : نزد من آمد و گفتبه عمر  : ابوبکر گفت .عمر بن خطاب نزد او نشسته بود که  یحال
های  جنگدر  قرآن    یانآن دارم که قار   یمو بعدۀ زیادی کشته شدند،    یمامهروز جنگ  

ر  به نظو    ،برود  یاناز قرآن از م   یاریبس آوری نکنی  اگر قرآن را جمعو  بسیاری کشته شوند  
را انجام    یچگونه کار من به عمر گفتم  :  ابوبکر گفت  .آوری کنیرا جمعقرآن  من باید  

ا  خدابه  :  ؟ عمر گفتانجامش نداده است  که رسول خدادهم   خوبی    کار  ینسوگند 
کار    ینا انجام    یبرا را    امینهس تا آنکه خداوند    ورزید یمن اصرار م   هعمر ب  یوستهو پ  ؛است
  عمر آنجا ساکت نشسته   که   ی در حال:  بن ثابت گفت  زید   .نظر شدمهمعمر  با  و    ه کرد گشاد

گفت  بود برا   .یمندار ی  بد تو گمان  به  و    ،ی هستعاقلی  تو جوان  :  ابوبکر )به من(    ی تو 
را جست  مکتوب[  یهاپاره]پس    نوشتی،یم  یوح   خدارسول   را قرآن  و    ،جووقرآن 

  کرد یها مأمور م از کوه  یکیجا کردن  بهجاخدا سوگند اگر مرا به  ه  ب:  گویدیم  زید  .جمع کن
جمعدشوارتر   به  مرا  که  نبود  آن  بودقرآن    یآور از  کرده  را  چگونه  :  گفتم  .امر  کاری 
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انجمی دهید  اخواهید  خدام  رسول  نداده    که  گفتانجامش  ابوبکر  خدا  ه  ب:  است؟ 
 امینهس  وند آنکه خدا  ات   کردیمن اصرار م   ه ابوبکر ب  یوستهو پ  ؛استخوبی  کار    ین سوگند ا

که    همان،  گشودرا   را    های ینهسطور  عمر  و    ی جو و در جست  پس  . بودگشوده  ابوبکر 
های  استخوانخرما،    یهااز شاخه  ییها نوشتهپاره  یرا از رو   ها قرآن شدم و آن  [یهاپاره]

  ۀاز سور   یهکردم تا آنکه دو آ  آوریمردان جمع  هایینه، و سیدسف  ی هاسنگکتف، تخته
لقدجاءکم  »  .ه بودمیافتن دیگری    کسیچنزد ه  که  یافتم  یانصار   ۀیمخز را نزد ابو  «توبه»

عز  أنفسکم  من  عنتم  یهعل  یزرسول  سور   ...«ما  آخر    ین ا:  گفت  .)التوبه(  «برائت »  ۀتا 
تا ا  شدهیآور جمعهای  صحیفه   . خواند فراخود    یسو خداوند او را به  ینکهنزد ابوبکر بود 

عمر  دختر  سپس نزد حفصه  و    خداوند متعال او را نیز وفات داد؛سپس نزد عمر بود تا  
 1.« بود

را   روایت  ز   یحدر صحنیز    ی بخار این  از  ثابت روا   ید خود  بن   2. کرده است  یتبن  احمد 
نظر  اتفاق منابع    ین تمام ا و   3، کرده است  یتروا ها  واژه  یآن را با اختالف در بعض   یز حنبل ن

اینکه   به  به   یآور جمع   دربارۀرا  عمر    یشنهادابوبکر پدارند  توسط  شدنش  نانجام   یلدلقرآن 
به  کسی بوده است که  بن ثابت    ید ز نظر دارند به اینکه  اتفاق  مچنین ه   . کرده بودرد    یامبر پ

 :  گفته استکه اند کرده  یتروا  ید کرد، و از ز  یآور دستور ابوبکر قرآن را جمع 

  ی آور پس قرآن را جمع  ؛نوشتییرا م   یوح  رسول خدا  یتو برا:  ابوبکر به من گفت»
  4.« کن
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 اقدام کرد قرآن آوری به جمع خودش  ابوبکر 

کرد،  قرآن اقدام    آوریجمع به    شبود که خود   یابوبکر کس  کنند ی ادعا م  یگربار د ها  آن
 .بودجمع کرده  ابوبکر که  بود  یصحفبازبینی م ،بن ثابت  ید ز نقش و 

 :  گفته است مقریزی 

مالک  ،وهب ابن» روابنا از    ، از  خارجه  و  از سالم  است   یتشهاب،  ابوبکر    کرده  که 
 شان دربارۀخواست  بن ثابت    یدکرده بود، و از ز   یآور جمع  ییها قرآن را در کاغذ  یقصد

ابوبکر به کمک عمر او را قانع  تا اینکه  درخواست ابوبکر را رد کرد،    ینا   یدز   .دهدب نظر  
 1«.  ... آن کار را انجام داد یدز  پس ؛کرد

و آن را پرداخته  قرآن  آوری  خودش به جمع ابوبکر  کند  اقتضا میمتن  بدیهی است این  
نه    ، هبودها  فقط نظارت بر آن  ید نقش ز و    ه است کرد  آوری جمع هایی  صحیفه در کاغذها و  

 .یگرد  یزچ

 خود ابوبکر انجام شد  یشنهادقرآن با پ آوریجمع 

ابوبکر    هبرا  اصرار عمر    یم،ذکر کرد  تریشکه پ   یبخار   یث حد  درـ  ای سروران گرامیشما ـ 
خوبی    خدا سوگند کاره  ب »او    یدگاهبزرگ که از دوظیفۀ    ینو انجام ا   شیشنهادپ  یرفتنپذ برای  
با  در  را    یگرید  یاتها روا آن  یول  ؛یدمشاهده کرد  «است در  و حتی  موضوع    ینهم رابطه 

را    یانقار   یمامه  ۀدر واقع  یهجر 11  که در سالیعنی جنگی  ـشده  گفته   ۀواقع  ین همرابطه با  
ب  ابوبکر بوده  قرآن    ی آور جمع دهندۀ ایدۀ  یشنهاد پ  کندیکه ثابت مکنند  نقل می   ـبرد   یناز 

 :  وی گفته استکه  کنند،یم یتاز هشام بن عروه روا  . است نه عمر

پس به عمر   .برود  ینشدت گرفت ابوبکر نگران شد که قرآن از ب   یانکشتار قار »وقتی  
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و هرکس با دو شاهد نزد شما    ،ینید درب مسجد بنش بر  :  بن ثابت گفت  یدبن خطاب و ز 
 1.« دیسی آن را بنو  از کتاب خداستکه از قرآن آورده  یزیآمد و گفت چ 

 :  گفت، است از پدرش نقل کرده ، هشام بن عروه همچنین

فرمان بن ثابت    ید به عمر بن خطاب و ز   یقکشته شدند ابوبکر صد   یمامهاهل  »وقتی  
برایتان آورد که آن را  را  قرآن  از    یزی چ  یو اگر کس   ینید بر درب مسجد بنش :  گفتداد و  

از    ی مردم   یمامهدر    یرا ز   نید؛آن شهادت دادند آن را ثبت ک  هدو مرد بدانستید اگر  نمی
 2.« کرده بودند یآور قرآن را جمع که  کشته شدند رسول خدااصحاب 

 انجام شد  یدز  یشنهادقرآن با پ آوریجمع 

روا  سوم  ثابت    ید ز   ، قرآن  ی آور جمع   ۀدهندشنهاد یپ   کنندی م  یت بار  نه  بوده  بن  است، 
 .داده است  یمامه ۀرا بعد از واقع یشنهادپ  ینا  یز ن  یدو ز  ؛ ابوبکر و عمر

سل » ارقم  یماناز  حسن    ،بن  الزهر بناو    یرینسبناو  از  و  بیشترین  که  ـ  یشهاب 
کشتار    یمامهدر روز  وقتی  :  نقل شده است، گفت  ـها گفته استرا در میان آن  یثاحاد

بن    ید ، ز ندکشته شده بودآنان  از  تن  صد    که چهارو هنگامی  گرفت،    ان قرآن شدت یقار 
اگر قرآن  . ماست ینقرآن جامع د   ینا: ثابت، عمر بن خطاب را مالقات کرد و به او گفت

  . کنم ی آور کتاب جمع  یکقرآن را در   ماکردهمن قصد   .رودیم  ینما از ب   ینبرود د  یناز ب
  . پس نزد ابوبکر رفتند و او را با خبر ساختند  .ابوبکر بپرسمصبر کن تا از : فتعمر به او گ 

مردم خطبه    یسپس برا   .تا با مسلمانان مشورت کنم  یدعجله نکن:  ها گفتابوبکر به آن
پس    .است  ییکن   یاربس کار  :  گفتندها  آن  .ها خبر داد موضوع به آن  ینا  دربارۀو    خواند

 
البار   - 1 العمال: ج؛  12  ص  9  : جیفتح  القرآن: ج؛  4754  ح  573  ص  2  کنز   . 136  ص   1  آإلتقان في علوم 
 هستند.  هثق شرجال یگفت: منقطع است ول یثحد ینا ۀدربار  یوطیس
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 1« .  ...کردند  یآور قرآن را جمع

که همه    یاست؟ در حالدهندۀ این ماجرا بوده  یشنهاد در اصل، پ   یکسچه   راستیه بپس  
 عاقالنه است؟!  ین ا  یاآ !کنند ی صحبت مواقعه  یک  دربارۀ 

 دارنداختالف   یز ن  یآور جمع  یمعنا دربارۀ 

فقط  آن  اختالف پ  هکنندآوری جمع به  ها  قرآن  جمع   ۀدهندیشنهاد و  محدود  آوری 
که به    را  یاتاز روا   یما بعض   که   یحال  در   . دارنداختالف   یزآن ن   ی معنا   دربارۀبلکه   ؛شودی نم

کنند  ها و کاغذها داللت میصحیفه در قالب    پراکنده  یاتآ  ی آور جمع   ی معنابه   ی آور جمع
  ی معنابلکه به   ، نبودهمعنا    ینبه ا   آوری ها اعتقاد دارند جمع از آن   یگری گروه د   یم،ارائه داد

گفته    یزرکش  . استبوده  ها با نخ  آن  ن و دوخت  یامبرپ  ۀصفحات  موجود در خان   ی آور جمع
 :  است

نوشتن  :  گفته است  "فهم السنن " در کتاب    یعبدالله حارث بن اسد محاسبامام ابو»
نبودقرآن   نوظهوری  حضرت  . کار  م  آن  امر  آن  نوشتن    ها، رقعهدر    یول  کرد،یبه 

  یگر د یی به جا ییاز جارا ها آنکرد امر  یقصد  .پراکنده بودو عسب های کتف، استخوان
شده    یداپ  رسول خدا  ۀبودند که در خان  ییهاورقمنزلۀ  بهها  آنو    برداری کنند،نسخه

با  و    کرد  یآور را جمع  هاآناو  پس    .صورت پراکنده وجود داشتها بهو قرآن در آن  دنبود
 2.« از دست نرودها از آن یزیچهیچ  تا   نخ به هم دوخت

به هم  کرد و با نخ    ی آور جمعآن را  را که ابوبکر    جامعی  کتاباسم این    «یمحاسب»  اما
اگر همان    . یگرد  یزی چ یا است بوده  مصحف همان    یا آاینکه    ؛کندی ذکر نم  یماندوخت برا 
:  گفته استو  کرده  نقل    ی از مظفر   خود  یخدر تار   یگونه که زرکش  همانـ باشد  بوده  مصحف  
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  یول  یل انج:  گفتند  یبعض   . یدکن  اری گذآن را نام:  گفت  کرد  ی آور ابوبکر قرآن را جمع   یوقت»
فر نام :  گفتند  یگرد   ی، و بعض نپذیرفتند بود    ی یهود اسمی  چون    یول  ؛ یدکن   یگذار آن را س 

آن  پس    . نامیدندی که آن را ُمصَحف م  یدمد  یان از حبش  یکتاب :  مسعود گفتابن   نپذیرفتند. 
 ی کس  ینعثمان بن عفان اولها معروف است  آناعتقاد  در  پس چگونه    ـ1« .نامیدندچنین را  

 ؟کرد ی آور جمع مصحف  یک را در  ها صحیفه بود که 

که    یکس  ین اول:  است، گفتشده  بن عبدالله بن عتبه نقل    یداللهشهاب، از عب از ابن »
سپس آن را در مسجد قرار داد    . کرد عثمان بن عفان بود  ی آور جمع مصحف    یک قرآن را در  

 2«.خوانده شودصبح  هر و امر کرد که 

  . بود  یفهحذو اب غالم  کرد سالم    ی آور را جمع قرآن  که    یکس  یناول  ندا ه کرد  یت روا و حتی  
 : گفته است «یفاس»ال

کرده   یتروا  یدهمنقطع از بر   یَکهَمس با سند   یقاز طر   حفااشته در کتاب المصابن»
  یفه حذوابغالم  کرد سالم    یآور جمعمصحف    یککه قرآن را در    یکس   ین اول:  ه استگفتو  

فر  از آن  یبعض   .انتخاب کننداسمی    شیبرا گذاشتند  سپس قرار    .بود ها گفتند آن را س 
:  گفت  .یدندنپسندپس    .است  یشانها کتاب  یبرا  یانیهود   یهااز نام  ینا:  گفت  .یمبنام 

پس توافق کردند آن را    . نامندیمصحف مآن را  که    ماهیدا در حبشه دمن همانند آن ر 
 3.« شدنامیده  این اسم،و به  ؛مصحف بنامند

صاحبتان    گوییدیچگونه مپس    بوده است  یگری د  یزچشده  آوری جمع این کتاب    اگر
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 یة،اإلدار   یببه کتاب الترات  است.«  نقل کرده  حفاآن را در کتاب المص  یبه شیابن اب  .مصحف نام نهاد، ابوبکر بود
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 کرده است؟! یآور قرآن را جمع 

از  (  مورد ادعایشانمصحف  نه  قرآن )ماندن  ی پراکنده باقصورت  به   یعنینکته ـ   ین ا   آنچه
در زمان    ( هاآن از نظر    گویم یماند  کرده   یتروا خودشان  بر اساس آنچه  )و البته  ها  آن نظر  

و    ،ها به عمر سپس انتقال آنو    ی،نزد و ها  ماندن این صحیفه باقی   کندی مثابت  را    ـابوبکر
 :  شده است  یت روا  یبخار از  گونه که  همان  عمر بوده است؛بعد از عمر به َحْفصه دختر 

صحیفه و  آنی ها»...  در  قرآن  که  ابود    شدهیآور جمعها  ی  تا  بود  ابوبکر    ینکه نزد 
 خداوند متعال او را نیز وفات داد؛سپس نزد عمر بود تا    . خواندفراخود    ی سو خداوند او را به

 1.« عمر بوددختر سپس نزد حفصه و 

بوده است نه  ها  صحیفه ها منتقل شده  آن میان  که    یزیچگوید  روشنی میاین متن به 
 .ریگ د  یزچ

نقل کرده است در بیان اینکه  عمر  روزگار  بن عبدالله بن حاطب از    یحییآنچه    ین همچن 
 :  وی گفته است .کندکفایت می نکرده است یآور را جمع ابوبکر مصحفی 

:  و گفتبرخاست  مردم  در میان  پس    .کند   یآور عمر بن خطاب خواست قرآن را جمع»
در  آیات قرآن را  ها آن  .یاورد ما ب یبرا  است  یدهشن  آناز قر   یزیچ هرکس از رسول خدا

  کرد یقبول نم   یاز کس را    یزی و او چ  ؛و الواح و چوب درخت خرما نوشته بودندها  صحیفه
کشته  کرد  می  یآور جمعرا  قرآن  که    ی او در حالو    ؛دهندگواهی ب آن  به  دو نفر    ینکهمگر ا

 2« .  ...شد

 کنندی رد م از پایه و اساس ابوبکر را  یآور ها جمع از آن  بعضی 

موضوع را  اند که این  از راه رسیده و برای ما روایاتی نقل کرده ها  از آن  بعضی در نهایت  

 
 قرآن.  یر، کتاب تفس211 ص 5 : جیبخار  یحصح  - 1
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  یت ، و نه مأمور قرآن کرده  آوری اقدام به جمع نه  ابوبکر  یعنی   ؛کنند یانکار ماز پایه و اساس  
کتاب    یترس از نابود ایدۀ  ، و نه  انجام داده   آن گشوده باشد   یرا برا   اشینه که خدا س   یبزرگ

  طبقات کتاب  سعد در  ناب   .شدهگفته   کدام از چیزهای دیگر  هیچ و نه  را در سر داشته،  خدا  
 :  ه استگفتاو که  کرده  یتروا  یرین ساز ابن  خود

 1.«نکرد یآور رد و قرآن را جمعابوبکر مُ »

ب»که  تی  ور به آن ص مطلق است، نه    ینف  یممشاهده کرد  یتروا   ینکه در ا   ینفی   « یُمحاس 
  با آن دوخته   یفه خلرا    رسول خدا   ۀدر خان   ۀ پراکندهای  صحیفه که  باشد  بوده    ینخ  گفته
آنباشد نه  و  َمقر ،  که  کرده   یزیگونه  آنکه    نقل  از  بعد  روی  قرآن  و  ها  استخوانبر 

، و نه طبق آنچه  شد  یآور جمع   کاغذها و  ها  صحیفه ها پراکنده بوده، در کتاب  نوشته سنگ 
کردند،    یگذار اسم بوده که در زمان ابوبکر آن را    یدر مصحف  ندا هنقل کرد  یوطی و ُس   یَزرَکش
   .اندداده شو آب و تاب کشیده،  ریتصو به که  یگری د یزهای چکدام از هیچ و نه 

در  از آن  قهرمانان نیز    یحت  کهی  طور به  ، گوییتناقض چرا این همه  
 امان نماندند

صاحب  سپس  کننده،  ی آور در شخص جمع در درجۀ اول    یات، تناقضات موجود در روا   این
پنجم  و  کتاب،  چند    یا بوده  کتاب    یک   یا آ  ینکه چهارم ا   ی، آور جمع   ی سوم چگونگ   یده، ا   ینا 

که به قرآن ارتباط    یمهم  ۀ قرآن توسط ابوبکر، و در مسئل  ی آور جمع و اساس  اصل    ینفحتی  
آن، عالمت  های  اهداف و نیت و    ئیات در جز کم  دست    یا  یه، قض این  بر اصل    اساسا    ،دارد
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 . گذاردی م ی سؤال بر جا

که    یثیاحاد  یشتر در ب  ادعا مورد    ی آور جمع   یات قهرمان عمل این  بن ثابت،    ید ز   عالوهبه 
 توان ی نم  ندا هکرد  یتروا   ی تناقضات است که طبق آنچه از و   یناز ا   یگرد  یکیاند،  نقل کرده

  یحال  درگذشت در  یامبرپ   کنند ی م  یتاز او روا   بار   یک   یکسانی از او پیدا کرد.  ۀدو گفت هیچ  
او از جمله کسانی    کنند یم  یت از او روا بار دیگر  و    ؛ نشده بود  ی آور جمع   ی زیقرآن در چ   که

  یگر و بار د  ؛ انده بود  هاهف یو صحها  رقعه در    یف قرآن مشغول تأل  زمان رسول خدا در  بود که  
او به  حتی    ؛ به او واگذار شده و خود او آن را انجام داده است  ی آور جمع   یت مسئول  گویدیم
اعتراض کرده  یخ دو ش  ۀیوش این کاری است که  خود  ادعا که  این  با  به  اقدام    یامبرپ، 

بر    ۀیفوظ  کنندیم  یتروا   یزن  یگاه  و  ؛استنکرده    شانجام های  صحیفه او فقط نظارت 
او و دوستش    کنندیم  یتروا بار دیگر  و    ؛یگرد   یزنه چ است  شده توسط ابوبکر بوده  ی آور جمع

آن    د کتاب خدا شدن  تباه از  ترس  بعد از  ابوبکر    ینکه تا ا توجهی نداشتند  امر    ین به ا   عمر اصال  
 .را به وی گوشزد کرد؛ و سخنان دیگر

ابراز عقیدۀ خود برای  صدا مییک مسئله    ینا   یات ها در جزئآن  اگر شدند و سپس به 
رات  و نظ یدعقادر برابر  را  یرتکفشمشیرهای  بود که  ینبهتر از ا پرداختند قطعا   مسلمین می 

نقیضی را  وو حتی ضد ارزش و مملو از اختالف  ی اقوال سبک و ب  ین که چنبرکشند    یانمنتقد
تاب  سخنانی    ؛ کنندنقد می  برابر  که  در  بررسمقاومت  و  بر    ، ندندار را    ینقد  َوَرع  کاستی  و 
که    یبه هر صورتـ بزرگان خود    یبرا موهوم    یلیاثبات فضا  ایبر   وی  و تالشاش  گوینده 

 . کنندداللت می  ـشده

، چه  است  شدهجاری    یم که بر قرآن کر را    یاصل عمل  خواهیمی مسائل نم  ین ا   یانبا ب  ما
ایدۀ  و    به چه معناست  ینکهو ا   ید،ز   اشپرورده دست باشد، و چه  ابوبکر بوده    اشدهنده انجام

  ماهیتی قضیه،    ین در ا   یمکنروشن    خواهیمیبلکه م  ؛ یمانکار کن   بوده است  یکسآن از چه 
و آنچه    یفآن، تأل  یآور جمع   یخ از قرآن، تار   یاطالع  ینکمتر کسی که    تیکه ح  وجود دارد

  ی آت  یهادر بحث   بساچه  و    ؛ شناسدیم  یخوبرا به   ماهیت  ین ا   داشته باشد  به آن ارتباط دارد
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ه  کمک کرد  ـی حمد الهه  بـ   ما  گونه که پژوهش   همان  ؛یمکن  یدا را پ  ماهیت  ینا   هاییشه ر 
  ۀ موجود در خانمورد ادعای    یهاکتاب   اهکه ابوبکر با آن را    ییهانخ   سررشتۀ  یمتا بتوان  است

تا بعد    ؛ یمکن  یدا پ   قرآن به او نسبت داده شود   ی آور جمع   فرایند   را دوخت و باعث شد   یامبر پ
 ! دیآشنا شو اندبه هم بافته  هانخ این  که  یلی عظمت فضا  هب  یدبتوان  یناز ا 

 قرآن  آوریجمع های شکل در   شو بدعت   یزیبا مقر درنگی 

 :  گفته است مقریزی 

متعال آن  یکه خدا  یزمان : اول ؛یرفتسه بار صورت پذ یمقرآن کر  یآور و اما جمع»
ب کرد  رسولش  هرا  ب  یشانا  ؛نازل  را  وح  هآن  م  یکاتبان  آن   فرمودیامال  رو و   یها 

 . شد یآور قرآن جمع  یهاو سوره یاتآ ینکه تا ا نوشتند،یم  ...ها واستخوان

ها  نوشتهرا از استخوانآیات قرآن    بود. وی   در زمان خالفت ابوبکر  دوم  ی  آور جمع  و
از    ،یع وک:  گفته است  ْیبهَش یْبن َاب  ابوبکر    .کرد  یآور جمعهایی  صحیفهدر    یزهاچ  یگرو د
رحمت  خدا  :  گفت  یعل:  گفت  ،کرده است نقل    یر خ  از ابن عبد  ، یاز اسد   ،یانسف

 .  ...کرد یآور جمع  قالب یک کتابدر بود که قرآن را   یکس  یناو اول ؛کند ابوبکر را

عثمان  سوم  ی  آور جمع  و زمان خالفت  آنچه  های  صحیفه  بود. وی  در  و  را مذکور 
  و   ...و آن را در پنج نسخه قرار داد    ،جمع کردمصحفی  در  صحابه بر آن اجماع کردند  

دیگر  نسخه اتفاقو    سوزاند؛را  های  در  صحابه  آنچه  کردند  آمده،  مصحف  نظر  عثمان 
  نازل کرده   محمد  هب  یانپروردگار عالم  یاز سو   یل همان کالم خداوند است که جبرئ 

 1.« شودینم   یبه آن توجهباشد ، و هرچه مخالف قرآن عثمان است

تالش   یسع  مقریزی این  است  سه کرده  کار   یآور جمع   یبرا گانه  های  را    هایی قرآن 
  ی قرآن بر رو   یاتآ  ی آور حاصل شد جمع   یامبر آنچه در زمان پ پس    ؛جلوه ندهد   یتکرار 
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آنچه در    . نوشتندیم  انبر رویشکه آن زمان مسلمانان  چیزهای دیگری بود  و  ها  استخوان
هایی  صحیفه در ها آن استخوان یشده بر رو نوشته  یات  آ وری آزمان ابوبکر حاصل شد جمع 

ا بود چون  و  جمع   هااستخوان  ت محتویاکه  هایی  صحیفه   ین ،  با  درونشان  بود  شده  آوری 
  ین ا ـ  و البته به همین صورت هم بود ـ که عثمان کرد    یاختالف داشتند، پس کار یکدیگر  

 !  اندز های دیگر را سومصحف و  ، متحد کردصحف مُ  یکبود که امت را بر  

در  ابتدا  است که  بوده    یاتیهمان آ  که آنچه آتش زده شد  یدر حال؟!  سوزاندنچرا    اما
  یخین سوم ش  ۀ یطبق فرضشده بود و    آوری جمع   ابوبکر های  صحیفه در  و سپس    هااستخوان

چنین   یزیمقر  ینجا در ا   اقرار داشتند. ها به صحت آن دوران آن  و مسلمانان   [ ابوبکر وعمر]
  آوریجمع مصحف خودش  ابه بود در  اجماع صحمورد  را که  که عثمان آنچه  دهد  پاسخ می 
اما   مصحف   دربارۀ کرد،  نداشتبر   ی اجماعها  دیگر  وجود  درنگی    ین ا روی    ! ایشان  گفته 

 . یمکن یابیارز این اجماع مورد ادعا را گفته و  ین ا  روزوحال تا داشت  یمخواه

 :  گوییمی م ـشد گفته باال در که ـ  یزی مقر  ۀگفت ۀ دربار 

  دهدی قرآن ارائه م  یآور مختلف جمع های  شکل از    یزیکه مقر تصاویری    این تعدد  :  اول
قرآن را بعد   یهاو سوره  یاتابوبکر آ کهاین کشد.های بسیاری را پیش میابهامات و پرسش 

ا    یا ؟ آدارد  ییچه معنا   کردجمع  هایی  صحیفه در    ها نوشته شده بود استخوان  یرو   ینکه از 
و به   ؟آشنا نبودندآن  یرو  وشتنو نبا کاغذ آن زمان مسلمانان  در است که  ینا مقصود وی 

  ینکهتا ا   یسد؟ بنوغذی  کا   ی رو است    یدهشن   یامبر را که از پ  اییه آ  رسیدی نم  یکسیچ ذهن ه 
 ؟!شد آوریجمع  ۀ آنوسیلبه قرآن   یاتها و آسوره  و  کند  ابداع کردرا  این روشابوبکر 

خود    هاییغام و پ   هانامه   ایشانبود که    یامبردر زمان پ هایی  رقعه و  ها  اما صحیفه 
  فرستاد،یعرب مالةیر مختلف اطراف جز  ی پادشاهان و رؤسا  ی و برا  نوشت یم هاآن  یرا رو 

  ی هاو سوره  یات آقداست  در آن زمان    یاآ   .فرمودی ها را به اسالم دعوت مها آن نامه این  در  و  
و   کردندمی ها رها استخوان ی را رو  هاآن  و مسلمانان  نبود   ر مسلمانان آشکا ۀ هم ی قرآن برا 
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  یلت فض و  کار را انجام دهد    ینو ا   یایدب ابوبکر    در نهایت  تا  ،نوشتند نمیای  روی هیچ صحیفه 
 ؟!به حساب او گذاشته شود کار  ینا 

کسی است    شخود  یشهعا   وی   دختر   ـیست پنهان ن   یطور که بر کس  همانرغم اینکه ـ به 
پ  هایییفه صح   ۀدربار که   بود    یهاو سوره   یاتآ  ی حاو   یامبرکه در زمان  صحبت  قرآن 

است و  بوده    شتخت  یر که ز صحبت کرده    اییفه صح  ۀدربار مشخص    طوربه و  ،  کرده است
»رجم«  و    «ساالنبه بزرگ  یردادنش»شامل  دو حکم مهم    ی  قرآن  یاتکه آ  ی ُبز آن  داستان  

از مسلمانان  کدام  یچ هکه  است  جای تأسف  و    معروف است؛  ، نقل شدهو    را خورده  ( سنگسار)
ه  در شکم بز نابود شدرا که  تا آنچه  است    ننوشته   یاستخوان  یرا که بز خورده، رو   یاتیآاین  

 . ما نقل کند یبرا  است

 :  کرده استماجه در کتاب ُسَنن خود نقل  ابن

آ  یهآ:  گفت  یشهعا» و  شیرده    یهَرجم  بزرگمرتبه  به  شدند نسال  دادن  در    ،ازل  و 
که    یمبودوفات وی  رفت ما مشغول    یاخدا از دن  یامبرپ   یوقت   .تخت من بود  یرز   اییفهصح

 1.« را خورد  یفهآمد و آن صح  یبز

به  متن  میاین  است  یات آ  ی  حاو که  داشته    ای یفه صح  یشهعاگوید  صراحت  و    ، بوده 
  یامبرپ   یاتحزمان  مسلمانان در    یگراو و دگفته شد  بن ثابت    یدز سخن    دربارۀتر  پیش 

  شان یکه روهستند    ییهاو پوست   یفه، صح ُرقَعه دانیم  میو    ،نوشتند هایی می در رقعه قرآن را  
و حتی    ؛است   نوشته شده بوده  هایفه صح  ی قرآن بر رو   یعنی  ین ا و    ؛شودی نوشته م  یزی چ
  یشه پدر عاها  تمامی این با وجود  حال    .اندداشته   ییهامصحف   ،از صحابه   یبعض   یم کرد  یان ب

کار را به ابوبکر نسبت    ینو امثال او ا   یزی که مقر است    انجام داده  ایی آور چه جمع دیگر  

 
درالمنثور، ؛  105  ص  4  : جیقطنسنن دار ؛  12  ص   8  : جیمعجم الوسط، طبران؛  626  ص  1  ماجه: ج بناسنن    - 1
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 ! ؟دهندجلوه می قرآن  یآور جمع  فرایندبرای  یو آن را تالش دوم ،داده

  است در میان دو جلد  قرآن    ۀکنندی آور جمع  ینابوبکر اولگفته است    یزیمقر اینکه  :  دوم
 :  اندنقل کرده یزن دیگرانو   یجوز ابن  یوطی، س  ی،طبر  را 

  ین تر از بزرگاو    ؛گفت خداوند ابوبکر را رحمت کند  یعل   یدمشن :  گفته است  یرخ  عبد»
 1.« کرد آوریبود که قرآن را جمع یکس  یناو اولو  ؛ها بودمصحف  یآور افراد در جمع

توسط ابوبکر،  شدۀ بین دو لوح ی آور قرآن جمع   ین تفاوت ب : شودی که مطرح می سؤالو 
از »میان دو لوح« )میان دو  اگر مقصودشان    یست؟ شده توسط عثمان در چجمع مصحف  با  

پراکنده  شده  پخش   یهاورق   ی آور جمع جلد(   پس  و  است  علبوده  از    یتروا   یچگونه 
در    ندا هکرد را  )ابوبکر آن  را منقبت  یآور جمع   (کتاب  یک میان دو جلد  و آن    یبرا   یکرد، 

کرده    یآور کتاب جمع   یکقالب  ابوبکر آن را در    ؟! و اگر واقعا  آورندشمار میبه  صاحب خود  
تا مسلمانان را بر    ه بود خود ابوبکر اضافه کرد  یخ عمل ش  ه بدیگری    یز چعثمان چه پس    بود 
 ؟! متحد سازدآن 

نسخه داشتند؟    یکاز    یشبودند که ب   یاتی آـ  مثال  ـ   ه بودکرد  آوری آنچه ابوبکر جمع   آیا
؟  بودها را اثبات کرده تمام آن  ی  را از کجا آورده، و چگونه درست  یات آاو این    است  ین گر چنا 

های  صحیفه را در    هاها دو شاهد از مسلمانان فراهم آورده بود و آناز آن  یکهر   ی و اگر برا 
را بدون آنکه    یاتآ  یا   یهآ   یکاز    سخهدو ن  یل، به چه دلبود  ثبت کردهموجود میان دو لوح  

  دانستهی داده باشد ثبت کرده، و آنچه را که خودش ارجح م  یحترج  یگری ها را بر د از آن  یکی
پس    طور بوده استاینو اگر    ؟!یررا خ  یگرید  یشمرده است، ولبر قرآن  جزو  ثبت کرده و  

  یخی ش همان    ؛است  کردهاقدام  بود    ابوبکر انجام داده   یخشآنچه ش  ییربه تغچگونه  مان  عث
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قرآنش با آنچه ابوبکر    یجهدر نتو    ؛عمل کند  شسنتطبق    ه بودمتعهد شد  انکه خود عثم
پ  تفاوت  بود  کرده  آنچه  و  !  ؟کرد  یدا جمع  باق  آوری جمع را  چرا  حال  همان  به  بود    ی شده 

به    یکسخصوص  به   ،نگذاشت اقدام  کرده  آن  که  بنبود  عمل  نبودی از  به  هاشم  تا   ،
  ین چن  یا آ  ؛ بودند  دشخو  هاییخ ها دو ششود، بلکه آن متهم    یبودن به امام علیل مامت

 ! یست؟ن

آنچه  :  یندگومی   یا فقط  در مصحف خود  اجماع  عثمان  مورد  که  باقرا  بود    یصحابه 
نگفته    ین ا توانند  و چگونه می   ؛گذاشت ز   یز را  کنند؛  که    یا صحابه   یهامصحف   یرا ثابت 

تر از آن است که بتوان پنهانشان  روشن ها،  آن  ات اختالفکشمکش داشت و  ها  عثمان با آن 
  . داده خواهد شد  یحآن توض  ۀاز فصل دوم دربار مبحثی  الله در  شاءانکه    طورهمان  ،  کرد

  ه گرنو   ؛باشند   شانیسخگوپادیگران باید  و    یزی که مقر   هستند   یز ن  یگرید   یاربسهای  پرسش
 . گویندیسخن م اند درکی از آن نداشته که   یزی چ ۀها دربار آن  شودیثابت م

از    را   داشته که آنچه  یکتاب  ـیزی به اعتراف خود مقر ـ   یامبرپ: (تر استکه مهم سوم )
  یامبرکه پرا  از قرآن    یاتیآ  یز مسلمانان نو    ، است  نوشتهیدر آن م  شدهی نازل م  یقرآن بر و 

  .نوشتندی مچیزهای دیگر  ها و  استخوان  ی ها را بر رو و آن  شنیدند یم  کردی قرائت م  ایشانبر 
نازل  وی  بر    شاز پروردگار را  آنچه    یامبرکه پ   ی کتاباین  :  یم سؤال کن  یمحق ندار آیا ما  حال  

تر  شایسته قطعا   !  ؟است  نوشته یم  یشانا   یبرا   یکسکجاست، و چه  نوشتهی در آن م  شدیم
تا کتاب  را دارد  آن  راستی استحقاق  این کتاب، به   یرا ز   ؛ است دربارۀ این کتاب تحقیق کنیم

  ؛ است  یآن راض  بهباشد که خداوند آن را خواسته و    یقرآنهمان  و    ،خداوند  ۀشدآوری جمع
بوده    خداوند  یب حب  ، مسئول نوشتن و امال کردن آن  که  ینباشد در حال  ینچگونه چن 

  ، نمانده بود  یمخف  یشانکرده از ا   یوح  یسبحان بر و   ونداز آنچه خدا   یزی چ چ  هی و  است،  
  یگر د  اساسا  و    ؛کندیها را ساقط مکتاب   یگراعتبار د   یکتاب  ین چن دستیابی به    یجهدر نتو  

  بوده است اقدام آنچه در دست مردم    ی آور به جمع   یشانبعد از ا   یتا اشخاص  یست ن  یازین
تا   ؛ کنند بود  نخواهد  نیازی  اساسا   دیگر  ثابت    ید ز   همچنین  مسئول  بن  دیگر  شخصی  یا 
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و  ها  عسب ،  هارقعه ،  هااز استخوانرا  کتاب    یات آ  ی آور جمع  هایی سختآوری شود و  جمع
را    یا ه یدو آ   ه،یَم او از ُخَز است  شده    یتروا تا آنجا که    ،مردان متحمل شود  هایینه س  یحت

 یگری از مسلمانان وجود نداشت. کس دنزد هیچ که  پذیرفت 

در آن    شدهی نازل م  یاز پروردگارش بر و را که  آنچه    یامبر که پ   ی کتاب  ین با وجود چن   آیا
کدام هیچ ذهن  به  است؟ و چگونه  وجود داشته    یاتاقدام  ینبه چن دیگر هیچ نیازی    نوشتهیم

خاص دیگری  شا   های ینهس   یا آکند!  وجو  پرس آن کتاب    دربارۀمسلمان خطور نکرد که  از  
باالتری  اولویت   از  آنان  های رقعه و  هااستخوانچوب،  یهاتکه   یا، دمحم  ۀ یناز س یرغبه 

  ین تدو  وجود داشتها در آن یاله یو آنچه از وح د نیر قرار گجو ومورد جست  برخوردار بود تا 
 ؟! است شدهینازل م یوح ویکه بر بود  یکس کتاب خدا نزد آن که ی شود، در حال

  ی او پس از آنکه تصور کرده صحابه دستاست.    زرقانی مشابه گفتۀ مقریزی، گفتۀ زیر از  
 :  گفته است ندا ه قرآن نداشت یات آ یب در ترت

نقل قرآن از  بیش از    یزیچ که در زمان ابوبکر انجام گرفتقرآن   یآور بلکه جمع  ...»
ل خاف   سفید(  سنگ)تختهُعُسب،  م  چیزهایو  های  صحوجود  دیگر  و    ؛نبود  هایفهدر 

عثمان  گردآوردنی   زمان  در  صح  هاآنانتقال  جز    یزیچ نیز    شد  انجامکه  به    ها یفهاز 
نبودمصحف دو   ؛ها  هر  ترت  هاینا  یو  شایع  حفظ  یبطبق  پشدۀ  خداوند     یامبراز  از 

 1انجام شد.«  متعال

در فصل سوم    یات، آ  یب  ترت  دربارۀ او    ۀ گفت دربارۀ این    یقت که شناخت حق  ید منتظر باش 
 . خواهد شد یانب

بن»  اما َعسقالنا  دیگر ـ   «یَحَجر  افرادی  جمع های  شکل با  ـ  و  که    آوریمختلف  قرآن 
  ی تا  و دو  ،را حذف کردهآوری  جمع اول  وی شکل    یرا ؛ ز است مخالف    هکرد  یانب  یزیمقر 
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 :  است ه گفت یبخار  یح بر صح   شداو در شرح خو  . است گذاشته ی آن را باق یگرد

  آوری  جمع  ینجادر ا  آوریاز جمعمنظور  قرآن"    آوری"باب جمعخصوص  »گفتۀ او در  
  ها یفهسپس آن صحو  را جمع کرده،    ها یفهدر صح پراکنده    یاتآ  ی عنی ؛است  ی خصوصبه

 1« ...ی کرده استآور گرداند  شدهآن مرتب  یهاواحد که سوره یرا در مصحف

بوده  پراکنده    یامبراست که قرآن در زمان پ   ینا ده  آوری آیات پراکنجمعمقصود او از    و
و  ، نمود   هایییفه در صح  هاآن  ی آور پس ابوبکر اقدام به جمع  ؛ نشده بود   آوریجمع جا یک و 

 . مصحف جمع نمود یکرا در   هایفه سپس عثمان آن صح

تقریبا     ینظرات، آرا و اقوال  ینها خود را در بآن  یهامحقق در منابع و کتاب  ین،چنینا   و
جمع پایان  قابل  که  نیستند  ناپذیر  مشدن  جز  ،  کندیمشاهده  گزاف  و  هوا سخنانی    هایو 
پا  انینفس از    ،کندمشاهده نمی   ی ندارند یانکه  به   یزگارپره   ی یسندگاننو مگر    یافت ندرت  که 

 . یلو حسبنا الله و نعم الوک اساسا  موجود باشند؛  گرا البته  .شوندیم

*  * * 

نوشتن گردآوری    -4 ابوبکر    ی  آور جمع  فرایند در    یاتآ  و 
 انجام شد؟ چگونه 

این مأموریت را به او    یفهخل   ینکهبن ثابت بعد از ا   ید ز   کنند یم  یتروا ها  طبق آنچه آن 
 :  گویدی مسپرد 

  ی هااستخوان  ی،پوست   یهانوشتهو آن را از پاره   ،قرآن شدم  یجو و پس در جست»
 2.«آوردم آوریخرما جمع  یهاکتف و شاخه
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 :  یگرد  یتیروا  درو 

  ی هااز شاخه  ییهانوشتهپاره  ی و آن را از رو کردم،  قرآن   یجو وجستشروع به  پس  »
 1.« آوردم آوریجمع  یدسف یهاسنگتختهو  ،خرما، پوست

پوست،  های پاره در تو   یات ، تو و آگرفتدنبال این کار را نمی  ید کتاب خدا! اگر ز  بیچاره 
استخوانهاکاغذ نخلها،  برگ  استخوان  یحتو  ،  هاسنگ تخته و    ها،  کتف    یهادر 

بر پشت شتر   ییهاو چوب   یان ارپاهچ م  گذارند می  ها که  در    ماندی، ی پراکنده  امروز  به  تا  و 
ی  جسارتت و  ئچه جر   نیا   ! و شناختینم  یزی تو چ   زا   یکسهیچ و    بردی،یبه سر م  یفراموش

 . داردداللت او   مانندی صاحبش و وقاحت  ب یایی  حکم  ه، که باست

برای    خدا از رسول    یا بر اساس گفته شما    یاآ  کنید،ی اسالم م  یکه ادعا  یکسان  ای
ایدۀ  خداوند    کنید ی که ادعا م  یکسانبرای همان    بافید؟ ی مبه هم    ی یلفضاپیشوایان خود  

ها  به آنرا آنچه  شپرودگار که ـ   محمد ینکهبعد از ا ها الهام کرد، آوری قرآن را به آن جمع
  ش که اول و آخر طوری  صورت پراکنده  ه برا  قرآن    ـه بود الهام نکرد وی  به  بود  الهام کرده  

  یات آ  [ عمر و ابوبکریارانش ]یعنی  و    ید ز در نهایت  تا    ذاشت،گ  ی باقنبود رها کرد و  معلوم  
 ؟! کردندیجو موپرس منبرها از مسلمانان   ی درب مساجد و از رو بر قرآن را 

به او  را  کتاب خدا    ی آور که جمع   یپس به کس  ؛کرد  ی سوز کتاب خدا دل   ی برا   ابوبکر
از  و  )یعنی عمر(  داد    یشنهادپ اتهام    یوح  ان کاتبیکی  مورد  سفارش  (  ید ز یعنی  )نبود  که 
آن  یاتآ  ی آور جمع   ی برا   کندیم نوشتن  مسجد  ها  و  درب  با  اگر    ی حت  ینند، بنش بر  شده 

است،  بوده  ها  شدن آن بهتر از گم   یات و نوشتن آ  ی آور جمع  ی برا التماس  که  چرا التماس؛  
 :  گویدیهشام بن عروه م کشته شده بودند. هم بسیاری   یانقار که خصوص به 

پس به عمر   .برود  ینشدت گرفت ابوبکر نگران شد که قرآن از ب   یانکشتار قار »وقتی  
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و هرکس با دو شاهد نزد شما    ینید،درب مسجد بنش بر  :  بن ثابت گفت  یدبن خطاب و ز 
 1یسید.« آن را بنو  از کتاب خداستکه آورده را از قرآن  یزیآمد و گفت چ 

ها گوشزد  داده شده است به آن گواهی    ایشرا که بر   اییه آو حتی لزوم پذیرفتن و تدوین  
  ل کردهاز پدرش نق ،هشام بن عروه. استبوده قرآن از   اییه آندانند  هاآن اگر  یحت کندیم

 :  گفت، است

فرمان بن ثابت    ید به عمر بن خطاب و ز   یقکشته شدند ابوبکر صد   یمامهاهل  »وقتی  
برایتان آورد که آن را    را  قرآناز    یزی چ  یو اگر کس   ینید بر درب مسجد بنش :  گفتداد و  

از    ی مردم  یمامهدر    یراز   نید؛دو مرد بر آن شهادت دادند آن را ثبت ک اگر    ،دانستیدنمی
 2.« کرده بودند یآور قرآن را جمع که  کشته شدند رسول خدااصحاب 

 کندجا جمع  یک تا آن را  جو کردوقرآن  پراکنده را جست  زید

 :  گویدیم زید 

جست  »پس آن  ی[هاپاره]  یجو ودر  و  شدم  رو   هاقرآن  از  از    ییهانوشتهپاره  یرا 
تختهاستخوانخرما،    یهاشاخه کتف،  سد یسف  یهاسنگهای  و  مردان   هایینه، 
آ  آوریجمع دو  آنکه  تا  سور   یهکردم  ابو  «توبه»  ۀاز  نزد  نزد    که  یافتم  یانصار   یمۀخز را 

تا    ...«ما عنتم  یهعل  یزلقدجاءکم رسول من أنفسکم عز ».  یافته بودمندیگری    کسیچه
 3« . ...آخر سوره برائت

  ، ...ها وخرما، سنگ   یهارا که از کاغذها، شاخه آیا برای همۀ آنچه    گویدی به ما نم  ید ز و  
ه طور که امامش شرط کرد  همان ـ   ه بودو نوشت  هکرد  یآور مردان جمع   هایینه ساز    یحتو  
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دست به قلم شدن، او را وادار از  پساو همت  یا ؟!یا خیر  داده بودنددو شاهد شهادت  ـبود 
تاریکی عمل کنددر    یشکنیزم ه  کرد همچون تبر می که ن  دل    ، زند میکجا  به  را    شداند 

فقط دو  واداشت  کتابش او را  نسبت به  )ابوبکر(    اشیفهخل   و تعصب  یرتطور که غ   همان
 !خود منظور نکندشرط در ها را هم  عدالت آن ی و حتکند شاهد را شرط 

 :  آمده است شهابابن  یت در روا  و

وقتی  :  فتگیمکه    بود  یدهابت شنبن ث  یداز ز :  من نقل کرد   یبرا  یدبن ز   ةخارج»و  
م را  سور   یهآ  یک  نوشتیمیمصحف  شن را  احزاب    ۀاز  خدا  یدهکه  رسول  را    بودم  آن 

  ی بن ثابت انصار   یمةتا آن را نزد خز   یمدنبال آن گشت به  پس    فراموش کردم.  خواندیم
خودش    ۀآن را به سور و    «...   یهرجال صدقوا ما عاهدوا الله عل   ینمن المؤمن »  یمکرد  یدا پ

 1.« یمدر مصحف اضافه کرد 

 یآور او در جمع  روش  

واحد    یخبر   ینکهبا وجود ا   یکرد  یدا پ  یمهچگونه آنچه را که نزد خز   یمبپرس   یداگر از ز 
 :  دهندیپاسخ م  ینچن دیگرانو  یاست، زرکش یقرآن اییه آکردی ، ثابت بوده

فقط آن را  "  ید ز   ۀگفتاین  معادل دو شهادت است، و در    یانصار   ۀیمشهادت خز »و  
با خبر   بیانکه    یزیچ  "کردم  یداپ  یمهخز نزد   اثبات شده است وجود    یکند قرآن  واحد 

آن را در  جای بودند و  یدهآن را شن  یامبرپ اتیمتعلبا  صحابه  یگرد نیزو  یدز  یراندارد؛ ز 
  ید آن را شنوی    یاما وقت  ند؛آن را فراموش کرده بودولی بعدا     ،دانستندیاحزاب م   ۀسور 
جهت اظهار و آشکارسازی آن بهاو از رجال توسط جو وجستاین پیگیری و و  ؛آورد یادبه 

 2.«و ایجاد علم به آن اثبات یبود، نه برا
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 :  زیرا  ؛ یستن  یپذیرفتن  ـاندداده پاسخ  همچون اوکه  یکسان وـ  یزرکش یه توج ینا  اما

  ۀ هر کلم و حتی    یهند هر آا ه و گفتکرده  تواتر را شرط    ، یاثبات متن قرآنبرای  ها  آن  -1
اثبات  برای  شهادت دو مرد    یاآ حال    .با تواتر اثبات شده استدر هر زمان  موجود در مصحف  

کند  می ما ثابت    ی برا   یزرکش  یا است؟!    ی تواتر کاف  ی برا   ، یآور مشهود در زمان جمع   یامر 
دور  به   ییگواز مسلمانان که از دروغای  است عده کرده    شاقدام به نوشتن   ید که ز   اییه هر آ

بر  داده   ایشهستند  ا   ؟!اندشهادت  اثبات  بدون  همچون  ها  آن  یادعاموضوع،    ینو 
که    یدر حال  را ثابت کنند  یزیچ  ینچن   توانندی چگونه م  .کشیدن بر شاخۀ خاردار استدست

  ی برا   ،نکرده  یدا پ   یمه جز خز   یکه به اعتراف خودش آن را نزد کس  یمهخز   ۀ یآ  دربارۀ   ید ز   ۀگفت
ه بَ   ۀ قرآن با اقام  یرفتن پذ  دربارۀسخن  ما  ـ روی  روشن است که ـ   یجهدر نت  . است  یما کاف ن    ی 

 .فیصله دهد را   یه بخواهد با آوردن شاهد دوم قض  یکه زرکش یستن

م  -2 ادعا  گاه  یبرا   ید ز   ییگیر پ  کندیاو  آ و  قرآنشدن  اطالع  از    یزیبودن چی از  که 
در  برا   ، نبود  کردی م  یافتمسلمانان  فقط  او   یول  ؛ استبوده  امر  این    سازی آشکار   ی بلکه 

 :  مخالفت کرده است  یدبه عمر و ز ـ  ابوبکر های امامش ـ سفارشبا    ۀ خودگفت  ینبا ا   داندی نم

بر درب مسجد  :  گفتفرمان داد و  بن ثابت    یدبه عمر بن خطاب و ز   یقابوبکر صد»
 ایشدو مرد بر اگر  ،دانستیدبرایتان آورد که آن را نمیقرآن از  یزیچ  یو اگر کس  ینیدبنش

 « . نیدشهادت دادند آن را ثبت ک

اگر    ،اندشناخته نمی را که    اییه آ  ی که حت  دهدیو هشدار م  کندیها امر مابوبکر به آن 
به قرآن و مواضع آن    ید ز   ه دانستیابوبکر نم  یا آ  . ثبت کنندآن را   هند آن شهادت د  ه دو مرد ب

گاه   ؟!ند ا هکرد یان بدیگران و  یکه زرکش، به آن صورتی استبوده آ

تر از  بلکه مسئله بزرگ   ؛ پیش نیامده است  یمه خز   ۀ یآ  دربارۀ مشکل تنها    ین ا   حال   ین ا   با
عمومی    طوربه   ،یمحاسبامام خودش  با نقل کالم    ـ[یزرکشـ ]او  دلیل    ینبه هم   .ستهااین

بیایید    .پرسدیسؤال م  بود  از آن استفاده کردهکه    ی آور جمع  فرایند برای    یدز   کلی   روش  ۀ دربار 
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 :  است هگفت وی  .یم سؤال و جواب او را مشاهده کن 

  یم یگویم   ،اعتماد شد مردان    های ینهپوست و س  یهاتکه  ه اگر گفته شود چگونه ب»
در طول را    شکردند، و تالوتاقدام میشده  شناخته  یاعجاز و نظم   یک  یفها به تألآن  یراز 
افزودن مطالبی که از قرآن نبود ایمنی  از  ینبنابرا اند؛شاهد بوده یامبرسال از پ  یستب

 دست برود.«صحیحی از آن از  یزبود که چ  ین، و فقط ترس از اوجود داشت

اند  دانسته از کجا    دهندیپاسخ م  ینکه چن   یو کسان  یزرکش   ی، محاسب:  گویمی پاسخ م  در
اصل     ۀدربار سخن ما    یکه رو   یدر حال  همراه بوده است، آنان  تألیف  روش    ینا با  اعجاز قرآن  

آسای قرآن  اگر تألیف معجزه  ؟شودی مثابت آن قرآن  ۀیلوسبه است که ها و آنچه اخذ از آن
زید اساسا   شده بوده است پس چرا  ها شناخته اش موجود بوده و برای آن شدها نظم شناخته ب

  ید ز   ها، نزعم آبه :  یگرد  ی عبارتبه   اندازد؟! و آوری قرآن به سختی میخودش را برای جمع 
ها  های قرآن را روی رقعه ]کسانی که پاره   قاعاز اصحاب ر  برای برگرفتن  خود    هایبا تالش 

پراکنده را جمع    یات و آ  ،اثبات است  آورده شده  را که  بودن آنچه  ی قرآن  خواهدی م  نوشتند[می
نظم   ۀیلوسه ب شودیآورده م را  بودن آنچهیه صحت آ گویدیمخودش گونه که   کند، و همان

 .استدور باطل روشنی به   ینو ا  ؛قرآن اثبات کند  آسایمعجزه  یف و تأل یقرآن

 :  گویدی م یزرکش سپس

  ی ها ، استخوانهاروی رقعهبر    یی هاقرآن را از نوشته" :  یدز گفتۀ    یناز مردم از ا  یبرخ »
در دوران    یکسیچمتوهم شدند که ه   ینچن   "نمودم  آویمردان جمع  هایینهو س   ،کتف

را    نقرآ  یدو ز   "بن کعب  یاب"  ید، و هرکس بگوبودنکرده    یآور قرآن را جمع  خدارسول  
بلکه نیست؛ ند اهمتوهم شدها آنامر آنچنان که اما این  .نیست یحصح  کرده بودندجمع  

  ی آور جمع  یکسانتا به همه نشان دهد قرآن نزد چه  قرآن را از مردم مختلف طلب کرد  یدز 
باق  و  است   یشده  ابو  ،  مانده  جمع  یلهوس  ینه  آنچه  از  گاه   شودیم   آوی همه    یدا پ   یآ

آنچه    دربارۀ  یو کس  ماند،ینم   ی مخف  یدز برای  قرآن    آوریجمع  زا  یزیچپس    ؛کردندیم
ها  از آن  یادیز   ۀعد از  بدانند قرآن  تا    یز و ن   ؛کردتردید روا نمیوشک  گرفت یدر کتاب قرار م
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 1.« شده است آوریجمع

  آوری افتخار جمع   خواستندی م  یوقت  انگیز هستند.شگفتجماعت    ین ا   واقعا  :  گویممی
شدند و    اعظم  یامبرقرآن در دوران پ   آوریقرآن را به بزرگ خود نسبت دهند منکر جمع 

پراکنده  های رقعه و   هایفهدر صحرا قرآن  ی آور ها جمع از آن ی برخو حتی کردند،  یآن را نف
  آوری جمع   ریامبقرآن در دوران پ  گفتیمکسی که  و    شدند،یمتصور م  رمساریبا ابراز ش

نه  بود و  مردان جمع شده    های ینه که فقط در س کرد  می   سازیبود به این صورت تصویر شده  
ند  ا هکرد  ش یمکه ترس   آوریروش جمع   ی انتها های خودشان در  وقتی این گفته و    ؛ یگرد   یزچ

در زمان    که  کنندیمنمایان  ما    یرا برا   ییهاقرآن  یو محاسب  یزرکشگردد  به خودشان بازمی 
ها با آن آوردند می که مسلمانان  را    یا پراکنده یاتآ  ید ، و ز بود  شده  آوریجمع   رسول خدا 
نوشته بود    یدکه ز   اییهتا در آ   گرفتمیعام صورت  تطابق در مالء   ینو ا   داد،یمطابقت م

نکنند  نداشتن  وهیچ شک   یا  ،شک  دربارۀ وجود  با  کرده    یآور جمع وی  آنچه  تردیدی  بود 
و کور    اما کسی که عاشق چیزی است کر !  بود به وجود نیایدکرده    یسهکه با آن مقا   یمصحف

متوجه  نکوهش    یول  شود؛می عق  یکسانبنده  که  ا   ۀیداست  از  را  پردازان یه نظر   ینخود 
،  آشکار تناقضات  و  بسیار    های یهمه دوگانگ   ین چگونه با وجود ا و اینکه    کنند، یم  یافت در 
 . کنندی قبول مها از آن را  یزی چ

از نوشتن آن سر باز زد؛    ید رجم را آورد اما ز   ۀیآ  «عمر» کنم جا دارد خاطرنشان    یانپا   در
 :  گویدیم یوطی س ه بود. یاوردن  ش با خود  ییگر عمر شاهد د  یرا ز 

که قرآن   یکس یناول:  گفته استنقل کرده،    سعدث بن یها از لاشته در مصحفابن»
آن را    یدز   یرجم را آورد ول  ۀیو عمر آ  ...آن را نوشت    ید کرد ابوبکر بود، و ز   آوریرا جمع

 2.« را آورده بود یهآ  ینفقط او ا یراننوشت؛ ز 
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 * * * 

 قرآن  یاتو نوشتن آ  یآور نقش عمر در جمعاز  ها  آن که    یر یتصو  -5
 دهندارائه می 

عمر    ی برا   سنت اهلداد،    یم خواه  یحتوض  یز نو در ادامه    یم کرد  یان بتر  پیش که    همانطور
بسزا  و  مهم  جمع   یینقش   تأل  آوری در  ن  یفو  قائل  ه   ؛یستندقرآن    ۀ مرحل  یچبلکه 

ابوبکر و عثمان تصور   یهمانند آنچه برا ـ  که فقط او آن را انجام داده باشد  یفردبه منحصر
 . نندکینم یان او ب یبرا  ـکنند یم

ها  کردند و آن  یتر گفتند و روا ک قرآن توسط ابوب  آوری که در جمع  هایی ییگوآنچه از گزافه 
عمر را    یآور جمع کلی    طوربه ای  عده   هستیم.  شاهد   یز نمبحث    یندر ا   یم، را مشاهده کرد

م گروه  کنند،یانکار  اول  یگرد  یو  را  در    دانندیم  یکس  ین عمر  را  قرآن  کتاب    یککه 
  ی آور قرآن توسط او و فوتش قبل از اتمام جمع   ی آور کرد، و گروه سوم قائل به جمع   آوری جمع

  یگروه:  ندا ه کرد  یدا اختالف پ   یز قرآن ن   یات و اثبات آ  ی آور جمع   ۀ یوش  دربارۀ عالوه  به   ؛ هستند
  ید جد  اییوه قائل به ش   یگرد  یابوبکر عمل کرد، و گروه  ۀیو او به ش  یات، در اثبات آ  گویندیم

 . یدد یم که خواه ه گون  همان ،است توسط عمر اختراع شده  یاتکه در اثبات آهستند 

او    یگر د  یو به نظر بعض  ، نکرد  یآور عمر قرآن را جمع ای  عده نظر    به
 است بوده قرآن  ۀکنندجمع  یناول 

 :  کندیم یتروا   یبن سعد در طبقات کبر   محمد

از محمد بن    ، و هشام  یوباز ا   ،ید حماد بن ز :  بن فضل به ما خبر داد و گفت  عارم»
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 1«.نکرد یآور قرآن را جمع که یعمر کشته شد در حال : خبر داد و گفتبه ما  یرینس

 . شده است ینفکلی  طوربه قرآن توسط عمر  ی آور جمع]در این روایت[ است و روشن 

 :  کرده و گفته است یتروا حتی بیش از آن را   یو شعب اند،گفته چنین  هاآن

قرآن را   که  یدر حال  ،رفتند  یااز دن  (ها باد خدا بر آن رحمت  )  یابوبکر و عمر و عل»
جز  بهنبرد    یانقرآن را به پا  یآور از خلفا جمعکدام  هیچ:  و گفت  ؛نکرده بودند  یآور جمع

 2.« عثمان

  ی آور جمع   ی،شده از عمر تا قبل از مرگ و ی نف  ی  آور جمع منظور از  :  گفته شود  بساچه  
را فقط عثمان  کار    ین ا ـ  اندها گفته طور که عدۀ بسیار از آن   همانـ و    ، بودهکتاب    یک کامل در  

 . انجام داده است

 :  گویممی

  ؛ نظر ندارنددر زمان عثمان اتفاق مصحف   یکقرآن در    ی آور جمع   ه ب  ها اساسا  آن:  اول
سالم    یآن را به ابوبکر و حت  یم،ابوبکر گفتمورد ادعا برای    یآور گونه که در جمع   همانبلکه  

 . دهندینسبت م  یفهحذوابغالم 

بود،    ۀآورندجمع   یناول  «عمر »  یدا هکرد  یتروا شما  :  دوم های  مصحف  ومصحف 
تدو  چهارگانه از کتابت و  اسالمی  های  سرزمین به    ،صحف مُ   یکقالب  در    هاآن  ین را بعد 

شو  یزچچه حال    .فرستاد منصرف  شده  کآنچه    یا آ  ؟یدباعث  فراموش  اید  کرده  یتروا ه  را 
 :  اندکرده  یتروا  یوطی و س ی هند  یحجر، متق! ابن ؟کنیدیم

به او    . یداز کتاب خدا پرس  اییهآ  ۀ خطاب دربار   ن عمر ب:  نقل شده است   از حسن»
نا لله :  گفت  .کشته شد  یمامه  ۀ بود که در واقع  ی فالن  یشگفتند پ قرآن    آوری پس به جمع  .ا 
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 1.«کرد یآور مصحف جمع  یکبود که قرآن را در   یکس  یناو اول فرمان داد؛ و

 :  گفت ، کرده است یتروا از یارانش  یاسحاق از بعض  ابو

عراب یکسچه: یدپرس کرد  یآور عمر بن خطاب مصحف را جمع یوقت »   ی گذار خوب ا 
گفتند عاص  یدسع:  است؟  گفتند  یخوب  ۀیسندنو  یکسچه:  گفت  .بن  بن    یدز :  است؟ 

از    یکیو  چهار مصحف نوشتند    ینبنابرا  . یسیدبنو  یدو ز کند  امال    یدپس سع:  گفت  .ثابت
 2.«فرستاد را به حجاز یکی را به شام و  یکیرا به بصره،  یکیها را به کوفه، آن

کردن  مهلت تمام به او  اجل    یول   کندی م  یآور شروع به جمع   عمر 
 دهد ی نم

  کنند یم  ی نفقرآن    ی آور جمع برای  را  اقدام عمر    سنتاهل از    یحال که برخعین    در
قبل از    یول  ، کندداللت می  یآور جمع برای  شروع  عمر    هکه ب   کند ینقل م  یتی روا   یوطیس

 :  استکرده  یت روا آنجا که  ؛ دهدی نممهلتش اجل  یتمأمور این  یل تکم

خطاب خواست  عمر بن  :  ، گفتنقل شده است  الرحمان بن حاطب بن عبد  یحییاز  »
از قرآن   یزی چ  یامبرهرکس از پ :  مردم آمد و گفت  ینب   پس  .کند   یآور قرآن را جمع

خرما نوشته    هایالواح و شاخه  ها، یفهرا در صح آیات قرآن  ها  آن  .یاورد است آن را ب  یدهشن
در  ؛ و  آن شهادت دهند  هدو شاهد ب  ینکهمگر ا  کردیقبول نم   یزیچ   یو از کسا  .بودند

اکه مشغ  یحال به اپس    .کشته شد  بودکار    ینول  اقدام  و    کردکار    ینعثمان بن عفان 
دو   ینکهمگر ا  کردیقبول نم  یزیچ  یو از کس  ؛یاورداز قرآن دارد ب   یزیکس چهر:  گفت

 3« .  ...شهادت دهندبرایش شاهد  

ه  ما را از آن مطلع ساختـ  طور دیگر علما و محدثین   و همینـ   یوطیکه س  یتیروا   این
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 :  پوشیده نیست که   ؛کندیثابت م ما  یبرا را  نکته چهار  است

   .کنده است ثابت میکرد ی سعد نفبه نقل از ابن  یرین سبن ا ه کرا  یزی چ: اول

در  کند  میاثبات  :  دوم عمر  زمان  تا  پاره هارقعه قرآن  خرما    ی هاچوب و شاخه  یها، 
حال    .(خرما نوشته بودند  هایالواح و شاخه   ها،یفه را در صحآیات قرآن  ها  آنپراکنده بود )

است؟! و    دادهی انجام م  ی ابوبکر چه کار ه، پس  بود  گونهاینقرآن تا زمان عمر    یتاگر وضع
  ش بود که اقدام به انجام  یکس  ینابوبکر اول  ید و گفت  یدهست  اشی مدعشما    که  ی آور آن جمع

و   یکه زرکش  یته، و مصحفسخن گف  شا ه دربار   یکه محاسب  ی آن کتاب و نخو حتی  ،  نمود 
کرد و آن را    آوری بود که آن را جمع کسی    ین ند ابوبکر اولا ه آن را نقل کرده و گفت  یوطیس

 نام نهاد، چه شد؟! ین چن

  یدر حالو  به سرانجام برساند )بود  که آغاز کرده  را    یتا کار مهلت نداد  اجل به عمر  :  سوم
هرکس  :  کرد و گفتکار    ین عفان اقدام به ا عثمان بن  پس  .  کشته شد  بودکار    ینکه مشغول ا 

بود به    اشگردآورنده نخستین  عمر  که  ه آن مصحفی  وعالو به (  ... یاورداز قرآن دارد ب  یزیچ
ابو    ییهاآن مصحف  یا  چه سرنوشتی دچار شد؟! به شهرها فرستاده شدند و حسن و  که 

 ؟! شدندچه  ندا ه سخن گفت شاناسحاق درباره 

 قرآن  یور آ عمر در جمع  هایشیوه 

روا نکتۀ   در  جمع عمر  :  است  ین چن   یوطیسگفتۀ  پیش   یت چهارم  همان  آوری،  برای 
کتابت آیات با شرط  اثبات و    بنده  منظور   گرفته بود؛ کار  ه  ابوبکر ب  ای را به کار گرفت که یوه ش

دو   ینکه مگر ا  کردی قبول نم یاز کس یزیو چ» ستهاآن  ایدو شاهد از مسلمانان بر وجود 
 . کندی به عدالت دو شاهد نم  یا اشاره هیچ  ابوبکر  او نیز مثل  ، و  «شهادت دهندبرایش  شاهد  

بود حفصه  را که    اییه آ  یحت  عمر ه  کرا    و آنچه   ؛رد کرد  « نهی  ب»نداشتن    یلدلبه   آورده 
 .استنپذیرفته نیز   بود ه آوردمسعود بنا 
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از حسن    یمان از سل » ارقم،  و زهر بنا و    یرینسبنا و  بن  در میانشان  که  ـ  یشهاب 
به مردم پس    ؛اعالم کنندفرمان داد  ابوبکر    ...:  است  شدهنقل    ـهرا داشت  یاتروابیشترین  

:  یدیدرس  یهآ  یناگر به ا :  حفصه گفت  .یاورداز قرآن دارد آن را ب  یزیهرکس چ   شداعالم  
:  خبر دادند گفتبه او  وقتی    ید.مرا خبر کن«  یالصلوات و الصالة الوسط  یحافظوا عل»

الوسط »  یسیدبنو ه  ،یوالصالة  العصر  یو  گفت  .«صالة  او  به  و    ایشبر   یا آ:  عمر  دلیل 
بیاورد    ایینهب  ۀبدون اقام یک زن  که    یزیخدا چ هب:  عمر گفت  .نه:  گفت  ی؟دار   اینهی  ب

والعصر إن االنسان لفي خسر  »:  عبدالله بن مسعود گفتهمچنین    .شود یوارد نمبه قرآن  
 1.« یدرا از ما دور کن یعراباَ  ین ا: عمر گفت . یسید را بنو «آخر الدهر یال هیو إنه ف

وی    یا  ؟بود  ین مسلم ی از سو   یات تمام آ فتن یر پذبرای عمر  ۀیوتنها روش و ش   ین ا   یاآ  اما
 !داشت؟برای پذیرفتن آیات هم   یگرید  هاییوه ش

  یدی جد  یز روش چ  یندر ا کم  دست    یا  کند، یم  یتاز عمر روا را نیز    یگریروش د   سیوطی
عمر خود را جزو آن    یقینا  و  ـ   درخواست دو شاهد  یجاکه به این  است؛  نبوده   تریش که پبوده  

  اییه که آ   ی شهادت مسلمان  یید تأ  عنوانبه نظر خود را    بینیم ی م  ـاست   دانستهی دو شاهد نم
 :  کندی اضافه م را آورده است 

را    یهدو آ  ینا   یمهحرث بن خز :  گفت،  است  شده  یتروا  یراز عباد بن عبدالله بن زب »
  .« یمو هو رب العرش العظ»و    «لقد جائکم رسول من انفسکم»:  آوردبرائت    ۀاز آخر سور 

:  نظر است؟ گفتباره با تو همینادر  یکس چه:  عمر گفت  .آمد   عمر بن خطابنزد  وی  
 شانو حفظ  کردمم و درک  یدشن  خداها را از رسول  م آنخور یسوگند مولی    ؛انمدینم

سپس    .امیدهشن  خداها را از رسول  آن  خورم یسوگند م   یز ن  و من:  عمر گفت  .نمودم
ها را  و آندقت کنید  پس    ؛دادمیکامل قرار م  ۀسور   یک ها را  بودند آن  یه اگر سه آ:  گفت

سوره ده   یادر  قرار  قرآن  آیه    ینبنابرا  . یداز  دو  داده    ۀ سور انتهای  در  این  قرار  برائت 
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 1.« شدند 

 :  گویدیاست که معبارت وی  ین ا  یثحد ین در ا قابل توجه   ۀنکت

ها را  و آندقت کنید  پس    دادم؛ یکامل قرار م  ۀسور   یک ها را  بودند آن  یه اگر سه آ»
 ید.« از قرآن قرار ده یادر سوره

دقت کنید    .است  یفهاز جانب خلخطیر    یاربس یامر اجتهاد   یک و روشن است این کار،  
امر قرآن به عمر    یا آدادم«؟!  ی کامل قرار م  ۀسور   یک ها را  آن»:  این گفته چه معنایی دارد

  یلی دل  یا ؟!  ایجاد کند  یاخواه خود سوره بهرچه بخواهد انجام دهد، و دل بود تا  موکول شده  
تر از  ما توجیهی قبیح و   ؛است آن را ارائه دهد   ینچناین اگر    و  داشته است؟خود    ۀگفت  ایبر 

  ینکه به عمر چنبه ما ارائه دهند    ینبو   یا   یاله  یلیبلکه فقط دل  ؛خواهیمخود این کار را نمی 
 ! ینفقط هم   ؛داده شده باشد  یا اجازه

این   آن،  بر  معناعالوه  عمر    ییچه  که  کنید  پس  »:  یدگومیدارد  آن دقت  در  و  را  ها 
  ؟ کندکه هرکه هرچه بخواهد می  یم هستمکاره  بازار  ما در    یاآید«؟!  از قرآن قرار ده  یا سوره

عمر   است که  و  کتاب خدا  به    ی علمهیچ  درست  بازار ندارد    ی برا بازارگرمی  سرگرم    هادر 
دقت کنید  پس  »حد  ینا تا  ش یهاو سوره یات آو  کتاب خدا کار به رساندن  یول 2، بود تجارت 

 . سف استأت ۀی او ما یکه برا ید« کاری است از قرآن قرار ده یا ها را در سوره و آن
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گذشت که  ند: »عمر بن خطاب از کنار نوجوانی میاه وایت کرد. ثعلبی و شوکانی ر 143حزم: ص  الحکام، ابن؛  201
خواند: "ألنبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". عمر به او  مشغول قرائت قرآن بود و می

  سوی ابی بن بنابراین عمر به  ؛گفت: ای پسر، این را از قرآن حذف کن. پسر گفت: این مصحف ابی بن کعب است
آموختم، تو مشغول بازارگرمی قرآن می   کعب رفت و از او دربارۀ آن آیه سؤال کرد. ابی  گفت: وقتی نزد رسول خدا
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حتی بدون    پذیردیکه او مچرا   یست؛ن   یب عجبا کتاب خدا  عمر  سوی  از  رفتاری    چنین این
ب  یل دلهیچ   نها  ، در کتاب خدا نوشته شود  اییه آ  ،ایینه و  شرط    شاز آنچه خود   یتو در 

شهادت  بدون  یشهادت دو تن از مسلمانان و نه حتبدون  یجه در نت و  یاید،کوتاه بکرده بود 
گذاشته بود    شکه خود  یو با شرط  پذیرد، میرا  آن را  از مسلمانان    یگری با فرد د  شخود

نه    ؛ بینیم که به آن پایبند باشد نزد او نمی را  ما هیچ روش و چهارچوبی  و    ،کندی مخالفت م
نه اسلوب  ینمع  یروش با  ک  ی همانند تار عنکبوت  ؛ یدارپا   ی و  چه    ریزد، یهم مه ب  یمنس  یک ه 

 . قرار گیرد ینقد و بررس اینکه در بوتۀ برسد به 

 : گفتاست،  شده نقل   یربن عم   یدعب  از

نممصحف  در  را    اییهآ  [عمر]او  » شهادت    کردیثبت  آن  بر  شاهد  دو  آنکه  مگر 
... تا آخر« به حضور   لقد جاءکم رسول من انفسکم»  یهدو آ یناز انصار با ا یکی .دادندیم

آمد او گفت  .عمر  به  آ  ینا  یبرا من  :  عمر  تو    یهدو  ب  یلدل هیچ  از    . خواهمینم  ایینهو 
 1فرمود.« یقرائت م  ینچن رسول خدا ستیراهب

 قرآن توسط عمر  یآور جمع  ۀ دربار  های از نظر آن یگر دنکات  

از جمع  ـکنند ی ادعا م  سنتاهلگونه که    همانـ عمر  :  جمله   از پ  یآور بعد    یگیر قرآن 
طبق گویش  اختالف آن را  بروز  امر کرد در صورت    یسندگانبه نو آنجا که  تا    ، نوشتن آن بود

 :  ه استعبدالله بن فضاله گفت . یسندبنو  «مضر]قبیلۀ[ »

:  تها گفمور کرد و به آنأاز اصحابش را م  یجمع  یسدعمر خواست قرآن را بنو  یوقت »
  ی قرآن بر مرد  یراز   یسید؛مضر بنو طبق گویش را  آن  زبان،   بارۀر اختالف دبروز در صورت 

 2ه است.« از مضر نازل شد

 
 . 4397ح  421ص  2کنز العمال: ج ؛ 296ص  3الدر المنثور: ج  - 1
 . 4760ح 575ص 2العمال: جکنز  - 2



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی .......................... 58

که    انصاراینکه  :  همچنین بودند  دادند   ی آور جمع   یشنهادپ کسانی  عمر  به  او    ،را  و 
 . یرفتنپذ 

انصار نزد عمر  :  به ما گفت  از پدرش   ید، از عمر بن محمد بن ز   یاش، بن ع  یل اسماع»
او گفتندبن خطاب   به  و  را در    یرالمومنین،ام  یا:  آمدند    ی آور جمعمصحف    یکقرآن 

و   ،وجود دارد اشتباهات اعرابی    انتانکه در زب  یدهست  یشما قوم :  ها گفتبه آن  یم؟کن
 1.« کار منع کرد ینها را از او آن  ؛وارد شود تاشتباها در قرآن  ترسمیم

پ   کنند ی م  یت روا :  همچنین زمان  داشت   یاتی آ  یامبردر  ا   وجود  از    یشانکه عمر 
 :  یرفتنپذ یامبرپ یول یسد، را بخواند و عمر بنو  هاتا آنکرد خواست در 

  یخة و الش  یخالش»:  کردیمیقرائت م  ینما چن :  نقل شده است، گفتبن ثابت    یدز »از  
:  گفت  یدز   نویسیم؟آن را ب  یستبهتر ن  یاآای زید،  :  گفتاو  مروان به    .«فارجموهما البتة

مجلس  ینا  یر،خ در  عمر    ی را  کردنیز  که  ذکر  بود،  گفت  . یمحاضر    خواهید یم :  عمر 
 ۀیآو  ؛کنمیآن را مطرح م یایدب یامبراگر پ : چگونه؟ گفت: یمبه او گفت .کمکتان کنم

  یم رجم را برا  ۀیرسول خدا آ   یا:  سپس گفتو    ،مطرح کرد  یامبرپدر حضور  رجم را  
  2چنین کنم.«  توانمیاآلن نم: و فرمود یرفت،پذ ن  یامبرپ  یسم،بخوان تا آن را بنو 

 :  ه استرفت ین از ب یات از آ یاریبسآیات  همراه به  یه آ ینعمر معتقد بود ا و حتی 

عمر بن خطاب دستور داد  :  گفتمیعباس  بنام  یدشن:  گویدیم  بن مهران  یوسف»
را سپاس    خدا  .سپس بر منبر نشست   داده شد.نماز جماعت    یندا  منادی ندا دهد؛ پس

و  است نازل شده راستیهب .یدرجم نشو ۀیمردم! منکر آ یا: نمود و گفت یشگفت و ستا
و   ؛رفت  یاناز م  یاتاز آ  یاریبسهمراه  به  رفتن محمدبا  اما    ؛یمکردمیما آن را قرائت  

رجم    یزنمود، و من نمیرجم    یزنمود، و ابوبکر نمیرجم    یشاناست که ا   ین آن ا  یلدل
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 1« . ...شوندیامت خواهند آمد که منکر رجم م  یناز ا  یقوم   ینکردم، و بعد از ا

از عمر  شده بسیار بودن روایات واردها آن ینتر مهم  یدشا که یگرد موضوعات  یاری بس و
ا استقرآن  بودن  ناقص خصوص  در   و  پ   یاتیآ  ینکه،  زمان  که    یامبردر  داشته  وجود 

نکته    ین ا توضیح  به اذن خدا  ؛ و  ندا ه در قرآن ثبت نشد  یول  کردند یها را قرائت ممسلمانان آن
 .خواهد شد یانب های بعدی فصل در 

 * * * 

 قرآن  یآور جمعمأموریت عثمان و   -6
  ی عاقالنه است بعد از ادعا  یا ؟ آکاری انجام دادقرآن چه    ی آور جمع مأموریت  در    عثمان 

به آن  ـ  کردندمی ها کمک به آن  آوریجمع مأموریت که در   یو کسان ید اقدام ابوبکر، عمر، ز 
منابع  صورتی   در  است  سنتاهل که  پراکنده  ـ  آمده  عثمان  زمان  در  قرآن  باقی  همچنان 

 ؟! کرده باشددام  اق آن    یآور جمع به    یامبراز ارتحال پ   پس  سال   پانزده   یا   یزدهس ، و او  مانده

  ی آور جمع   ـدید دیدیم و خواهیم    مباحث   یانپژوهش در ب  ین که از آغاز ا   طور   همانـ   یا 
  ز تا ا   یمکن  یان را بآن  نکات مهم    کرد  یم خواه  یسعو    دارد  ی متعدد  یاو معنا قرآن توسط  

 .یمخارج نشوچهارچوب این تحقیق 

  در زمان   ی آور در جمع نقش او  به    نزد عثمان داشت  یعیرف   یگاه بن ثابت جا  یدآنجا که ز   از
منابع خود ذکر کرد  سنت اهل که  صورتی  به ـ   عثمان  پرداخت.    ـند ا هدر  عبدالبر  ابن خواهیم 

 :  گفته است

  ی او از کسانو    ؛داشتیدوست مبسیار  و عثمان او را    ،بود   یعثمان   ،بن ثابت   یدز   ...»
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 1« .  ...بودند یدهبا انصار د لیعهای  گیریموضعاز   یزی چکه  نبود 

 کرد   یآور جمع مصحف   یک بود که قرآن را در  ی کس  یناول  عثمان

که قرآن را در    یکس  یناول  ـباشد   یتاکثر   ۀ گفت  ینو چه بسا ا ـ اند  گفته   سنتاهل از    برخی
 :  کرد عثمان بود ی آور جمع مصحف  یکقالب 

عب ابن» از  عتبه  یداللهشهاب،  بن  عبدالله    یناول:  ه استگفت  نقل کرده که وی  بن 
سپس آن را در    .کرد عثمان بن عفان بود   ی آور جمعمصحف    یککه قرآن را در    یکس

 2« .کرد هر روز خوانده شود رمسجد قرار داد و ام

ادعا   ییهاکتاب   دانمی نمبنده  و    کرده    شانی آور ابوبکر و عمر جمع  هاآن   یکه طبق 
 فتند؟!کجا ر بودند 

  ی آور جز عثمان قرآن را جمع  یشدند که کسآن  ها مبالغه کرده و منکر  از آن  یبرخحتی  
 :  کرده باشد

است  ی شعب» خلفاکدام  یچه:  گفته  جمع  یاز  را  قرآن  جز  بهنکرد    ی آور چهارگانه 
ابوبکر  :  گفت  ،کرده است  یتروا  ین از شعب ااز منصور بن عبدالرحم  ،یهعلبناو  ...  عثمان  

 3.« نکرده بودند  یآور قرآن را جمع  که  یدر حالکردند  فوت    (له عنهمالیرض )  یعمر و علو  

  یلاست که جبرئ  یکرد همان   یآور جمع مصحف    یکآنچه عثمان در  :  ندا هگفتو حتی  
  ییهاو مصحف   هایفه اگر در صح  ی سوزانده شود، حت  یدآن با  یر، و غ کردنازل    بر محمد

ز تر  پیش د که  نباش بوده   و  ابوبکر، عمر  شرح  در    یزی مقر   .بودندشده    آوریجمع   یدتوسط 
 :  گفته استقرآن  ی آور مراحل جمع
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که را  مذکور و آنچه    هاییفهصح  ،خود عثمان در دوران خالفت  :  سوم  یآور جمع»
و از آن پنج نسخه نوشت    ،کرد  یبردار مصحف نسخه  یکدر  داشتند  صحابه بر آن اجماع  

ن   .را سوزانداز آن    یرو غ  ... ا  یزصحابه  اجماع کردند که آنچه در مصحف عثمان    ینبر 
سبحان بر محمد    ی خداسوی  آن را از    یلاست که جبرئ   دهمان کالم خداون   است

به    مخالف باشد  یهرچه با مصحف عثمان دلیل    ینبه هم  .نازل کرده است  خدارسول  
 1.« شودیآن اعتنا نم 

 عثمان  یآور جمع   یبرا یگر د معنایی 

  ی آور جمع   یمعنابه   ینکها   ؛یم دانست   ،گفته شده  یو   ی  آور عثمان و جمع   دربارۀرا    آنچه
اما    ؛است بوده  شهرها  به  آن  ارسال  سپس  مصحف و    یکها در  پراکنده و نوشتن آن  یاتآ

توسط    آوریجمع برای    ی یگر د  ی ما را با معنا  ی،محاسبال  د به نقل از امام خو  ...و  یزرکش
 :  استبوده واحد  یقرائت  یمعنابه   آوریجمع اینکه این  ؛دکنی زده معثمان شگفت

اما  ،  است  کرده  یآور است که عثمان قرآن را جمع  ینامشهور از نظر مردم  :  گفت»
او و جمع   ؛یستن   ینچن این از    و  یناز مهاجر   یبلکه  او را مالقات کردند، پس  انصار که 

  ین و به ا  ندیدها و قرآن، ترسقرائت  در حروف  یهاختالف مردم عراق و سور   ۀفتن  ۀمشاهد
ها بر حسب  مصحف  ،از آنپیش  اما    .واحد مجاب کنند  یکه مردم را بر قرائت   یدندرس   یجهنت

کلی،    آوری جمعپیشرو در    . ها نازل شده بودبودند که قرآن با آن  یاگانههفت  ی هاقرائت
به آن    قرآن  آوریبه جمع  یازین  یچو صحابه در زمان ابوبکر و عمر ه  ...بود  صدیق  ابوبکر  

آنچه  مثل    یات ها اختالفنداشتند؛ چون در دوران آن  ه بودکرد  آوری معکه عثمان ج صورتی  
شد و    یمیعظکار  عثمان موفق به انجام   ه بود.یافتاداتفاق نوجود داشت  در زمان عثمان  
آ  ،کردفصل  واختالف را حل بر  و آن  ،ساخت   خاطرسودهو امت را  کلمه جمع    یکها را 
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 1.« نمود

بزرگانمیان  قرائت    ینکها ـ   ندا هکرد  یتبا توجه به آنچه روا   اما تا زمان    شانمسلمانان و 
 :  نیست پذیرفتنی  «قرائت» ی معنابه  ی آور جمع یر تفس ـاست  بوده یکیعثمان 

  ید قرائت ابوبکر، عمر، عثمان، ز :  گفت  ،است  شده  یتروا  یمین سلاعبدالرحمواز اب»
 2.«بوده است یکیو انصار   ین بن ثابت، مهاجر 

ها را بر  و آن   یاید تا عثمان ب  نامتعارف و شاذ بوده است   ،اشخاص این  از    یکیقرائت    آیا
برا الزم  :  گفته شودبسا    چه قرائت متحد کند؟!    یک در    یمسلمانان  ۀیبق  ی بود قرائت  که 

  یکیآنچه  از    فقطبود    یکاف :  گفت  یدصورت با  یندر ا   .شود  یکیمختلف بودند    ی شهرها
نیاز نبود    ی بردار نسخه بیش از   ید ، و شابفرستندشهرها به   برداری کنند و نسخه   بودند   ردهک
  آنچه نزد خود پراکنده داشتند   یآور جمع به  منبر برود و مسلمانان را    یالزم نبود بر باال   یگردو  

اش نیست  دهنده کاری که زیبندۀ انجامبا    ، و شرط کنددو شاهد    یه هر آ  ای خواند و بر بفرا 
کردن یکی از  بیش    ، یآور جمع این    یمعنا :  ییدگوشما می   یا   . بسوزاند  ا ر ها  مصحف دیگر  
)متبحر در    یکه زرکشای  بیهوده سخنان  چنین    ی برا   یی معنا  یچهنتیجه    و در هاست،  قرائت

 . ماندی نم  یباقاست  نقل کرده خود مامعلوم قرآن( به نقل از ا 

اینجا    هر حال  به بر    ای کهه و قرائت مطلق  ه ذکر کرداو  آنچه    ۀمناقش  درصدد بنده در 
در ادامه به آن    یرا ز ـ   یستمآن ن   یو معنا بوده است  قبل از عثمان    گانههفتحسب حروف  

پرداخت انجام  »:  گفته است  یو   کهینا   یول  ـخواهیم  به  و    یمیعظ کار  عثمان موفق  شد 
  « کلمه جمع نمود  یکها را بر  و آن  ،ساخت  خاطرو امت را آسوده  ،کردفصل  واختالف را حل

و    د، یگویی درست مشما  خاطر ساخت امت را آسوده   ینکها   دربارۀ   جلب کرد.خود  به  مرا  نظر  
  ید،د  یم خواه  یشتر و ب  یدیمها را د از آن  ی که برخ  ایهپراکند  ت نظرا همه    ین شما را از ا   یقتا  حق
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و    یشه از عمر، عا  یبعد   ی هاکه در فصل   یاتی آ   دربارۀخصوص  به   ؛است کرده  خاطر  آسوده
و    وجود ندارد، ها  از آن  ی اثر   یچه که در مصحف عثمان    دیگران برایتان نقل خواهیم کرد

  . استبوده  مخالف مصحف عثمان  است که  آنچه    یه توج  یدانجام ده  ید که با  یزی شما تنها چ
که  را    ییهامصحف   یهبقعثمان    که  بود از آن  تر  آسان   یاربس  کاری   ین چنبنده انجام  به اعتقاد  

 . دشک به آتش ن کردندی م ینگهدار  یخوبها به بزرگان صحابه از آن 

انجام  ـیندهبه نظر گوـ که    یمیعظ  امراین   به  در نظر خود    یحت  شد  شعثمان موفق 
عظمت اختصاص    ینکه به ا   کنمی را نقل م  یتیروا دلیل    ینبه هم  ؛آمدیم  یمعثمان هم عظ

 .دارد

عظ  عثمان امر  به    یادی ز اموال  شد که مستحق صرف    یمیموفق 
 ! بود

،  هامصحف   ۀیبقواحد و سوزاندن    یقرآن  ی  آور جمع برای  اقدام عثمان    ی،نظر محاسب  به
  یرهبه ابوهر   انهسخاوتمندبخشش  و    در بذلعثمان    یل،دل  ینهم بوده است و به    یمیامر عظ

 :  درنگ نکرد ـبود  کردهو ستایش  مدح بود  که انجام داده   یخاطر کار آن هنگام که او را به ـ

ده است که نقل ش  کرد  یبردار را نسخهها  مصحفعثمان    ینکهبعد از ا  یرههر و اب»از  
از رسول    دهمیشهادت م   . یانجام داد  ی مهم  یارو کار بس  یتو موفق شد :  گفتوی  به  

و به  آیندیهستند که بعد از من م یامت من قوم ینتر محبوب: فرمودیم که  یدمشن  خدا
است عمل  های آویخته  ورقاند، و به آنچه در  یدهرا ندم  که  یدر حال  آورندیم  یمانمن ا

سخن    ینعثمان از ا  .یدمها را دمصحف  ینکهکدام اوراق، تا ا   گفتمیمن با خود م  . کنندیم
  دانستم یبه خدا قسم نم:  و گفت  ؛دهندبخشنود شد و امر کرد به او ده هزار سکه    یرههر ابو

 1.« کنییرا از ما پنهان م ن مایامبر پ  یثتو حد 
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جمع  عثمان  از کجا  را  بودکرد  آوریقرآن  چه  آن  علت  ت  ئ هیو    ، ، 
 بودند  یکسانچه   یو یآور جمع 

که نزد حفصه دختر عمر بود    هایییفه عثمان قرآن را از صحاند  کرده   یتروا   سنتاهل
  یفهبه خل یادآوری کرد و   یمان بن  ةیفحذ بروز اختالفاتی بود که  بعد از و این  کرد،    ی آور جمع

 نصیحت کرد امت را دریابد. 

از  ی از زهر » مالک  ،  بن  زمان  ]  یمان بن    یفةحذ:  گفتاست،    روایت شدهانس  در 
و   [خالفت نزد  شام   ،آمد   یعثمان  عثمان  برا  یانو  عراق،  مردم  با  همراه  فتح    یرا 

در خواندن قرآن را در میان  اختالف  حذیفه    .بودفرستاده  به جهاد    یجانارمنستان و آذربا
امت را قبل از    ینا  یرالمؤمنین،ام   یا:  به عثمان گفتو    مشاهده کردمردم شام و عراق  

را نزد    یکس   عثمان  .یابدر   در کتاب )خدا( اختالف کنند ـ  اهمچون یهودیان و نصار ـآنکه  
فرستاد   پ ]حفصه  بها  صحیفه  ۀشدیآور جمع  یهاپاره:  [داد  یغامو  تا    رایرا  بفرست  ما 

ها  آن صحیفه  صهحف  .گردانیمیم را به تو باز  هاو سپس آن  ،بنویسیم ها  مصحفدر  را    هاآن
ن بن حارث  ابن عاص و عبدالرحم  ید بن ثابت و سع   یدعثمان به ز   . عثمان فرستادنزد  را  

  کنند،   بردارینسخهها در مصحف  تا از آن صحیفهدستور داد    یربن هشام و عبدالله بن زب 
دچار از قرآن  یزیچ دربارۀبن ثابت  یداگر شما و ز : گفت  یشقر  ه ازگروه سه نفر این به و 

  . نازل شده است  یشقرآن به زبان قر   یراز   ؛یسیدبنو  یشآن را به زبان قر شدید  اختالف  
  مان عث  .کردند  بردارینسخهمصحف  چند  مصحف  آن  از  تا آنکه    ،کردندنیز چنین  ها  آن

فرستاد و دستور    نوشته بودندهایی را که  مصحفاز    یا ( نسخهیبه هر سو )از بالد اسالم 
تا به اداد  تمام نسخه  ینجز  بود    ییهانسخه،  نوشته شده  یا مصحفی  را که در صحیفه 

 1بسوزانند.« 

برا تی  ئکنیم هیمشاهده می   فوق   یتروا   در عثمان  بود    یل تشک   یآور جمع   یکه  داده 
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 . یرن بن حارث و عبدالله بن زب ابن عاص، عبدالرحم  یدبن ثابت، سع  یدز :  ازبودند  عبارت 

از    ؛کنند یم  یتروا   قرآن توسط عثمان   آوری علت جمع   عنوانبه را    ی یگر امور د  هاآنو  
 1کرده است.  یتقالبه روا گونه که ابو  همان ، یکدیگر یرو تکف ، معلم یان اختالف قار : جمله

 :  گرفت ی آور به جمع یمو تصم ید را شنقاریان  ینخود عثمان اختالف ب: از جمله

کعب، عبدالله و  ی بن  عثمان قرائت اب :  گفتاست،  شده    یتاز مصعب بن سعد روا»
هنوز پانزده سال از :  و گفتخطبه خواند  مردم    یاندر م دلیل    ینبه همو    ید،معاذ را شن

پ که  یامبرارتحال  قرآ  نگذشته  در  کسی  هر   خواهمیم   .شدیداختالف  دچار    نشما 
  یزی چکس  ر ه  ینبنابرا  .یاورد ب  یمبراشنیده است    یامبراز پهرچیزی را که از قرآن دارد و  

خرما نوشته بود    یهاکتف و شاخه  یهاچوب، استخوان  یهاپاره   یبر رو را که  از قرآن  
 را تو آن  :  گفتیعثمان به او م   آمدینزد او م   یزیبا چ  یگاه شخصو هر   ،آورد یاو م  یبرا

؟  است  تریحمردم فص  ۀهم  یاناز م   ی کسچه:  ؟ سپس گفتیاهیدشن   از رسول خدا
عاص  یدسع:  گفتند گفت  .بن  گفتنداست  یخوب   ۀندیس نو  یکس چه:  سپس  بن    یدز :  ؟ 
میان ها را  نوشت و آن ها را  پس مصحف  .یسدبنو  یدو ز   ،بخواند  یدسع:  عثمان، گفت  .ثابت

اسالمی  سرزمین م  .کرد  یمتقسهای  سعد  بن  کار    ینا  هب  یکس  یدمند:  گویدیمصعب 
 2.« یردبگ یاشکالعثمان 

بعد  و    یامبر است که پانزده سال بعد از رحلت پ   ین است ا   یشگفت  ۀ یماراستی  به آنچه    و
ز   [ ابوبکر و عمر]  یخینش   یهاتالش از   به های آن تالش   نمایی و بزرگ   ید و  شکلی که  ها 

کتف    یهاچوب، استخوان  یهاپاره   ی همچنان بر رو کنیم قرآن  مالحظه می   ،تر دیدیم پیش 
 :  خرما پراکنده است ی هاو شاخه

کتف و  یهاچوب، استخوان یهاپاره  یبر رو را که از قرآن  یزیچ کس هر  ینبنابرا» 
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 « .آوردیاو م  یخرما نوشته بود برا  یهاشاخه

  ، عظمت کار عثمان  یان ب  ی ها برا است که آن  ین ا مایۀ شگفتی بیشتر بنده است و آنچه 
روا  از  م   هایییت غافالنه  به    کنندیاستفاده  کرده   یشین پ   ی کارهاکه  فهرستی  و    انداهانت 

 . دندهیما قرار م یرو  یشاز سؤاالت را پ  یطوالن

 یآور جمع برای عثمان  روش 

از مصعب   یشینپ یتروا بسته بود کار ه ب ی آور که عثمان در جمع  یروشدر خصوص  اما
کسی هر   خواهمیم»  دادی مسلمانان ندا سر م  یان که عثمان در ماست  کرده  روشن  بن سعد  

  یرت غرسد  و به نظر می   یاورد«ب   یمبرا شنیده است    رسول خدا از  هرچیزی را که از قرآن دارد و  
  ی اگر فرد   ی حت  دهد آن ندا    یات تا به آوردن آبود  شده  باعث  کتاب خدا  نسبت به    ی و و حمیت  

طور    همان ـ که    ایینه از ب  ایو نشانه   اثر   یچ نداشته باشد، و ه  یشاهد   وردآمی را    ایه یکه آ
 . کنیم یمشاهده نمکرده بودند شرط  ـ افراد پیش از وی که دیدیم 

و به    کندی مروایت    یمانعمر و عثمان را برا   اتکه اقدام  کندی را نقل ممتنی    یوطیس  اما
؛ وی روایت کرده  شرط است  ،دو شاهد در متن وی وجود    دهد.ها در اینجا خاتمه می بحث 
 :  است

عبدال  یحییاز  » بن حاطب  ارحمبن  است،  ن  عفان    ...:  گفتنقل شده  بن  عثمان 
و بدون آوردن دو شاهد   ؛یاورداز کتاب خدا دارد نزد ما ب   یزیهرکس چ:  برخاست و گفت

و گفت  یمةخز   .یرفت ذپ ینم   یاز کس را    یزیچ آمد  ثابت  آبه نظر من  :  بن  را    یهشما دو 
را  کدام:  گفتند  .ید ننوشت  آیه  گفتدو  خدا:  ؟  رسول  می  یدمشن   از  لقد  »:  فرمودکه 

شهادت    یزمن ن :  عثمان گفت  .تا آخر سوره  «ماعنتم  یهعل  یزجاءکم رسول من انفسکم عز 
  ین آخر   یدر انتها:  ؟ گفتیمها را کجا قرار ده آن  تو  به نظر  .ها از خداوند است آن  دهمیم



 67 .................................................................................. شد؟  یآور قرآن چگونه جمع

 1.«برائت قرار دادند ۀسور انتهای ها را در آن ینبنابرا .که نازل شد یاسوره

  ؛ذکر شده است   یآور مراحل جمع تمامی  در    هیمخز   ۀ آی طور که مالحظه کردید    همان
کند،  آوری قرآن میاو را مکلف به جمعابوبکر  وقتی    ،شودروایت می   ید در خصوص ز یک بار  

دیگر  و   جمع بار  روا   ی آور در  اینجا  و    شود، ی م  یتعمر  جمع در  در  را  ن  یآور آن    یز عثمان 
   . کنیمیمشاهده م

 :  ه استگفت که  کنندی ها نقل ماز مصحف  یبردار هنگام نسخه  یداز ز 

  . یافتمنشنیده بودم    یامبررا که از پ  اییهآ  نوشتیمیها را م که مصحف  ی هنگام»
تا   «یهرجال صدقوا ما عاهدو الله عل  ین من المومن»: یافتمبن ثابت  یمة پس آن را نزد خز 

اجازه    یامبرپزیرا  معروف بود    ین به ذو شهادت  یمةخز و    «؛یالتبد»:  فرمایدیآنجا که م 
 2.« شودپذیرفته دو شهادت  عنوانبه وی شهادتبود داده 

نمی  متوجه  اگر  ولی  است؟!  بوده  حادثه  آن  تکرار  دقیقا     ی معنابه   ین ا   یا آشوم  بنده 
خود    ۀ است که بافت بوده    ی ا بافنده همچون    هاتوسط آن   ی آور جمع   ین ا پس    یند بگو  چنین ینا 

پا  از  بعد  را  سپس دوباره  و    ، خراب  یافتن یان را  ادامه  کندمی درست  آن  ترتیب  به همین  ، و 
به   ینا   یند بگوممکن است    یا   دهد؛می   یا  ؛ قدرت قادر توانا حاصل شده است  ۀ یلوسحادثه 

پرده    چیزی در پس    یا  ؛است  یاساس ساختگ پایه و  و مسئله از    ، و نه آناست    یننه ا   اینکه
 . است تریم عظ  است یآنچه مخفمعمول  طوربه است و مخفی شده 

چیزی است که    بنده  منظورـ پنهان مانده است    ین مسلم  ایکه بر   هاییز چ میان  از    شاید
های  ب ادر کت  ی کار پنهاناین    ید، گونه که مشاهده کرد   وگرنه همان،  گویند ی از آن سخن نم

نزد حفصه    یاصلهای  صحیفه   یا مصحف  آن باشد که    ـها واضح و آشکار است آن  مرجع
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باور    ین ا شوم  بنده متوجه نمی، و  است  کرده   اعتماد   هاآن  ه ب  ی آور بوده که عثمان در جمع 
ادعااستو آن هم حفصه  است    یکیقرآن  منبع    یعنی) با    یامروز   تواتر قرآن  ی( چگونه 

 ! ؟هماهنگی دارد

   در ک  اعتمادخود به آن مصحف  عثمان در که   ایهنسخ

در تهیۀ مصحف خود که مسلمین را بر آن متحد نمود، به آنچه  عثمان    پوشیده نیست
منبع   پس  بود؛  کرده  اعتماد  بود  محمد نزد حفصه  را    ی قرآن  آن  مسلمانان  امروزه  که 

 .استبوده حفصه   کنندی تالوت م

 :  گویدی م ینناصرالدابن

سازی  قدر وظیفۀ آمادهگران  ۀاز صحابتی  ئ هیبه  بن عفان  عثمان  در دورۀ خالفت  »
از  هفت نسخه( نیز  ه، و چهار نسخ:  ده شد )و گفته شده استه از مصحف سپر خپنج نس 

به هر گوشه از سرزمین    ؛ وبود  یامبرمادر( که نزد حفصه، همسر پ نسخۀ  )  یاصل   ۀنسخ
 1« . ...شدارسال ها اسالمی یکی از این مصحف

فاطمه و  و البته او وارث بوده است نه    ـ قرآن    هاییفهحفصه وارث صح   دربارۀ  بخاری
  ، گو با ابوبکر و عمر و که چگونه بعد از گفتکرده است    یتبن ثابت روا   ید از ز   ـفرزندانش

 :  گویدی ، تا آنجا که مگشوده شدقرآن   یآور جمع اش برای سینه 

و    یافت،  وفاتاو نیز  سپس نزد عمر بود تا    یافت،تا وفات    نزد ابوبکر بود  هایفهصح»
 2دختر عمر بود.« سپس نزد حفصه 

از جنگ فتح ارمنستان    ینکهبعد از ا ـ آمده است که عثمان    یدر کتاب بخار   همچنین
نزد خود را به او  های یفهصح فرستاد تا   یغامبه حفصه پ   ـکرد یحت او را نص  ه یفگشت و حذباز 
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  ی بردار نسخه   اطراف بفرستد   یبه شهرها   خواهدیکه م  ی یهامصحف ها در  بدهد تا از آن 
 :  کند

و عثمان    ،عثمان آمدبه نزد    یمانبن    یفةحذ:  تگفنقل شده است،  انس بن مالک  از  »
داده  فرستاده به جهاد  یجانفتح ارمنستان و آذربا  یبرا  مردم شام را همراه با مردم عراق

به   هیفحذ . ه بودساخت  یمناکرا ب  هیفاختالف مردم شام و عراق در خواندن قرآن، حذ .بود
و نصارا در کتاب خدا    یهودامت را قبل از آنکه مثل    ین ا  یرالمؤمنین،ام   یا:  عثمان گفت

را  ها  آن صحیفه:  [داد  یغامو پ ]را نزد حفصه فرستاد    یکس   عثمان  .یاب در   اختالف کنند
تا    یبرا بفرست  کنیم  نسخهها  مصحفدر    ها آناز  ما  آنبرداری  سپس  تو    هاو  به  را 
برا  هاآن  حفصه  .گردانیمیم باز فرستاد   ی را  ز   .عثمان  به  بن    یدعثمان  و سعد  ثابت  بن 
این کار را  دستور داد تا    یرزب   هشام و عبدالله بن  حارث بن  ن بناوقاص و عبدالرحمیاب

سپس عثمان    .ها نوشتند در مصحفرا  از قرآن    ییهانسخهها  که آناینتا    ...انجام دهند 
مصحفی  از  یانسخه [ی از بالد اسالم]و به هر سو بازگرداند، را به حفصه ها صحیفهآن 

نسخه که  بودند  را  کرده  تا    ،فرستادبرداری  داد  دستور  در صحیفهقرآنو  که  یا  هایی  ها 
 1.« دن سوزانده شو  است نسخه یناجز هایی بهمصحف

عثمان به    ینکهها به عثمان امتناع کرد تا ا از دادن آن تدا  ب در ا ، حفصه یگر د یتی در روا  و
عثمان  دانست به این دلیل بود که می  او  ترس  ین و ا  گرداند، یمها را به او بازآن او وعده داد 
 او   طور که خواهیم دید   و همان  سوزاندی هستند ممصحفش  که مخالف  را    ییهاتمام نسخه 

 . سوزاند  بودند  ه که نزد بزرگان صحابرا  دیگری یهانسخه 

 :  گویدی و م کندی شهاب از سالم و خارجه را نقل مابن  ۀگفت مقریزی 

وفات  او نیز  سپس نزد عمر بود تا    یافت،وفات  او  ها نزد ابوبکر بود تا  آن کتاب  ...»
پ  یافت،  نزد حفصه همسر  پ  .بود   یامبرسپس  فرستاد  آن  ی عثمان در  حفصه   یول ها 
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عثمان  و    ها را فرستادحفصه آن  .گرداندیم ها را بازآنبه او قول داد    ینکهامتناع کرد، تا ا
و آن  یبردار ها نسخهاز آن بازگرداندکرد  به حفصه  را  تا آن کتاب  .ها  بود  نزد حفصه  ها 

 1.« ها را سوزانددنبالشان فرستاد و آنبه مروان  ینکها

  ی، ولبه خود گرفت  یت واقعجامۀ  ترس حفصه زده بودم    ۀدربار   یش پ  ی که چند   حدسی و  
 .دست مروانه  ب  بار ینا 

است  هاین ا   ۀهم ولروشن  ن  ی،  واضح  برخ  ینا   یست آنچه  در  ما  که  متون    یاست 
مسلمانان  در میان  بوده که امروزه    یزهایی مصحف داشته که در آن چ   یکحفصه    خوانیمیم

ها اعتماد کرده است،  آنبه   د قرآن خو یبردار عثمان در نسخه   یا آ حال    . یستشده نشناخته 
را   یزیکه او چ امعن ینبه ا  ؟!استبوده   یشده انتخاب صویبکه توسط عثمان ت یکردیرو یا

آن    ینالمؤمناگر ام    ی، حتاست   از آن را رها کرده  یرانتخاب کرده و غسته  خوا یمخودش  که  
 گفته باشد؟! را 

و    هایمصحف  پیامبر همسر صحابه  آن   ان  به  عثمان  ها  که 
 کرد   ییاعتنایب

که در قرآن    وجود داشتمطالبی  ها  نزد صحابه بود، و در آن   یی هامصحف   هدر آن دور  
و    یشه عا  یهااز مصحف و    ،ا را ذکر هاز آن  یمختصر مبحث    ین در ا   . وجود ندارد  یامروز 

 :  کنمیحفصه شروع م

 :  ه بودنوشت ی و  یآن را برا  یونسغالم او ابو : یشهمصحف عا -1

  یدی رس  یهآ  ینبه ا  یوقت:  و گفت  ،یسمبنو  یمصحف  یشبه من امر کرد تا برا  یشهعا»
به او    یدمرس  یهآ  ینبه ا  یوقت   .«یالصلوات و الصالة الوسط   یحافظوا عل»:  مرا خبر کن

و صالة   یالصلوات و الصالة الوسط  یحافظوا عل»:  امال نمود  ینبه من چن وی    .خبر دادم
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 1.«یدمشن  خدا را از رسول  ینا: گفت یشهو عا «ینو قوموا لله قانت  العصر

از هشام بن عروه نقل    . ماند  یباق  یشه شده در مصحف عااضافه   قسمت    ین ا   ، آنبعد از    و
 :  گفتاست، شده 

و صالة    یالصلوات والصالة الوسط  یحافظوا عل:  خواندم  ینچن   یشهدر مصحف عا»
 2.« ینالعصر و قوموا لله قانت 

 :  گفت، است نقل کرده یده به نقل از حم وکیع

عا» مصحف  عل:  خواندم  یشهدر  الوسط  یحافظوا  الصالة  و  صالة    یالصلوات 
 3.«العصر

وجود داشته و با مصحف عثمان مخالفت    یشهکه در مصحف عا   یستن   اییه تنها آ  این
  یونس و بنت اب یده از حم ـ  با ذکر سند ـ  ید عبابو  . هستند یز ن  یگری د  های یه بلکه آ ؛ داشته است 

 :  نقل کرده است، گفت

"إن الله  :  خواند  ینچن  یشهمن از مصحف عا  یبرا   ـساله بودهشتاد  یکه مردـپدرم  »
  ین الذ  یوعل  یماو سلموا تسل   یهآمنوا صلوا عل  ینالذ  یها أ  یا  يالنب  یعل  یصلونو مالئکته  

 4.« دهد  ییرها را تغعثمان مصحف ینکهقبل از ا: گفت یدهحم  ."ول ال  الصفوَف  لوَن ص  یَ 

که معتقد بود از  بوده    یزن «  متتابعات»کلمه    یشه در مصحف عاو تأکید کرده است که  
شهاب از عروه از  نقل از ابن در سنن خود به   یهقیب  .شده جا افتاده استی آور جمع مصحف   

 
المنثور: ج    - 1 ابن302ص    1الدر  نسایی،  ترمذی،  ابوداوود،  بن حمید، مسلم،  احمد، عبد  مالک،  ابن  جریر،  . 

 اند. ها، و بیهقی در سنن خود از ابویونس نقل کردهانباری آن را در مصحفبناود و و داابی
 . 4274ح  370ص  2کنز العمال: ج ؛ 2201ح  578ص  1المصنف، عبدالرزاق: ج  - 2
 . 257ص  1فتح القدیر: ج ؛ 304ص  1الدر المنثور: ج  - 3
 . 73ص  3اإلتقان، سیوطی: ج ؛ 51تا  11، شماره 193سالم: ص القاسم بن عبیدفضائل القرآن، ابی - 4
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 :  گفته است یشهعا

 1.« "، اما "متتابعات" حذف شدمتتابعات رَ َخ اُ  ام  یَّ أ ْن م   ة  دَّ ع  نازل شد "فَ  ینچن  یهآ»

از    ی اثر   یچو هاست  کرده    شانیتکه روا   یاتی قرآن و آ  دربارۀ در کل  عایشه    هر حال   به
 . داشته استنظر خاص خود را  مسلمانان وجود ندارد  ی ها در قرآن امروز آن

 :  کرده است  یت مالک روا  .(سالبه بزرگ  دادنیر )ش « یررضاع کب » ۀ یآ: جمله از

شده از قرآن چنین  در آیات نازل:  گفت  نقل شده است،  یامبرهمسر پ  یشهعااز  »
مرتبه« منسوخ  پنج  »سپس به    آورد«دادن مشخص حرمت میمرتبه شیرده  »:  ه استبود

 2.« شدیها در قرآن قرائت م و آن یافتوفات  خدا  رسول شد.

  رسول خدا تا زمان وفات    یشهعا  ۀبه گفت  یرا َنسخ گفت وجود ندارد؛ ز   ۀبهان به  توانی و نم
 !شده باشدَنسخ تواند بعد از پیامبر می یند بگو ینکهمگر ا  شد،ی جزو قرآن قرائت م

شده است،    یتروا   یشهاز عا   . آن را خورده استزی  بُ رجم )سنگسار( که    ۀ یآ:  از جمله   یزن  و
 : گفت

که    یهنگام   .تختم بود  یرنازل شد و ز سال  دادن به بزرگده مرتبه شیررجم و    یهآ»

 
  2قطنی نیز از طریق او آن را در سنن خود روایت کرده است: ج  . دار242و   241ص  4مصنف، عبدالرزاق: ج  - 1

ص    6حزم: ج  المحلی، ابن؛  258ص    4، و گفته است: سند آن صحیح است. سنن کبری، بیهقی: ج  192ص  
261 . 

: یسنن ترمذ  .بخمس رضعات  یم ، باب التحر 168و    167  ص  4  مسلم: ج  یحصح ؛  608  ص  2  وطا: جکتاب م  - 2
 .های دیگرکتاب ، و 454 ص 7 : جیهقی سنن ب؛ 100 ص 6 سنن نسایی: ج؛ 309 ص 2 ج

گفتابن با سند »و  :  ه استحجر  عا  یحصح   ینزد عبدالرزاق  پنج  شده  نقل    یشهاز  از  "کمتر  که گفت:  مرتبه است 
  یز حزم نبناو  از احمد است،    یتی روا این  اعتقاد است، و    ینبر ا  یشافع  ".کندی نم  یجادا  یتمحرمدادن مشخص،  شیر 

 . 126 ص 9 : جیفتح البار  «.آن را گفته است
را بر   یکس   خواستی هرگاه م  و  داد،ی و به آن فتوا مبود  ه  یشاعتقاد عا  ینگفت: ا  یشافع»:  ه است عبدالبر گفتابن

 . 266 ص 8 : جیدالتمه کرد.« یفتوا عمل م ینخود داخل کند، به ا
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 1.«آمد و آن را خورد یابزغاله یمبود یشانوفات نمود و ما مشغول ا یامبرپ

ـ  کندیم  یتاز او روا   ی گونه که بخار   همانـ بن ماهک    یوسف  یشه،مصحف  عا  دربارۀ
 :  گویدیم ین چن

کدام نوع کفن بهتر  : آمد و گفت  یعراق  یبودم که ناگاه مرد  یشهعا  ینالمؤمن ام  نزد  »
عا کفن[  :  گفت  یشهاست؟  ]نوع  تو،  بر  ز وای  تو    یانی چه    ی ا:  گفت  ؟ساندر یمبه 

قرآن را بر    یدتا شا:  چرا؟ گفت:  گفت  یشهعا  . یصحف خود را به من بنمامُ   ین،المؤمن ام  
چه زیانی به  :  گفت  یشهعا  .شودیخوانده م   یبترت  قرآن بدون  یراکنم، ز مرتب  آن    یمبنا

از    یا، سورهآنچه نخست نازل شد  . یبخوان   [ بعدتر  یا ]  تریشرا پ  یهکه کدام آرسد  تو می
شده است، تا آنکه مردم به اسالم   یادکه در آن از بهشت و دوزخ    مفصل بود  یهاسوره

شد این بود  نازل  که    ییزچ   ینو اگر نخست   ؛حالل نازل شد  حرام و  ۀیآنگاه آو  آوردند،    یرو 
زنا    شدیو اگر نازل م  .کنیمیما هرگز شراب را ترک نم  گفتندیم  قطعا    ید،که شراب ننوش 

نازل    در مکه بر محمد  یهآ  ینا  راستیبه  .کنیمیما هرگز زنا را ترک نم  گفتندیم  یدنکن
موعدهم و   ةبل الساع» :  کردمیم   یخردسال بودم که باز   یو در آن زمان من دختر   شد

 یراو   .بودمنازل شدند که من نزد او    یبقره و نساء در حال   ۀو سور   «،مرأو    یدهأ  ةالساع
 2.« خواند  یو  ایها را بر سورهتمام و  ،آورد یرونب  یشمصحف را برا یشهعا: گفت

 :  ه بودنوشت  شیآن را برا  رافعابو  شغالم: مصحف حفصه -2

مرا    یدیرس  یه آ  یناگر به ا:  و گفت  یسم بنو  شیبرا مصحفی  حفصه از من خواست  »
"حافظوا    یدمرس  یهآ  ینبه اوقتی    .نمام برایت امال ک گونه که خواندهآن را آن خبر کن تا  

گفت  یعل عل   یس بنو  ینچن :  الصلوات"  الوسط  ی"حافظوا  والصالة  و صالة    یالصلوات 
  . و چنان گفت   ینداشتم به او گفتم حفصه چن  یکعب مالقات   بن  یبعد از آن با اب  ."العصر

 
ج  بناسنن    - 1 ج  ؛  626ص    1ماجه:  طبرانی:  االوسط،  ج  ؛  12ص    8معجم  قطنی:  دار  ؛  105ص    4سنن 

 .94ص  3تخریج الحادیث و اآلثار، زیعلی: ج ؛ 135ص  2المنثور، سیوطی: ج  در  
 باب أنزل القرآن علی سبعة أحرف. 101ص  6: ج صحیح بخاری - 2
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که ما هنگام    یستن   ینچنینا  یاآ  .گفتهکه حفصه  است  گونه    بله همان:  کعب گفت  بن  ی  اب
 1.« یمهستخود نماز ظهر مشغول کار  

  در قرآن خود نوشته   ـحفصهـ   ینمنؤالمامدومین  که  را    اییه عثمان آ  بینیمیهم م  باز
نادیده می  در    همانـاست که    یدر حال  ینا و  ،  گیرداست  توضیح    یشینپمبحث  طور که 

  یفتألبر اساس آن  خود را  مصحف  و    دانستیاصل م  ۀنزد حفصه بود نسخ  را   او آنچه ـ دادیم 
 .کرد

از    .اندکرده  یتروا بسیار    «ی  ُاب»  یستگیو شا  تلضیف  دربارۀ :  کعب  بن   ی  بمصحف اُ   -3
خداوند به من فرمان داد تا قرآن  »:  کعب گفت  بن   ی به اب یامبراست که پ نقل شده  س  نَ اَ 

  ی اب ای تا قرآن را بر  فرمودامر   یامبراند خداوند به پکرده یتروا و  2« .برای تو قرائت کنمرا 
 :  کند قرائت 

اقرا باسم  »  فرستادۀ خودخداوند بر  وقتی  :  گفت  ، نقل شده است  یزید از سائب بن  »
به    یل جبرئ:  بن کعب آمد و گفت  ی  به نزد اب   یامبرپ  فرمود،را نازل    «خلق  یربک الذ

  یا آ: کعب گفت ابن یاب  .یکنحفظ ها را و تو آن  یاورمتو ب یرا برا هایهآ ینمن امر نمود تا ا
 3.« یآر : فرمود یامبرنمود؟ پ  کرخداوند اسم مرا ذ 

 :  گویدی م سیوطی

اب  یامبر پ» و  "  . تو قرائت کنم  ایقرآن را بر تا  "خداوند به من امر فرمود  :  مودفر   یبه 
به  :  حکمت آن و  اشاره  ا  ، دارد  ی  اب   یبزرگجاللت  فرد  او    ینکهو  در قرائت  امت  بهترین 

 
. و  157ص    2تفسیر آلوسی: ج  ؛  302ص    1الدر المنثور، سیوطی: ج  ؛  282ص    5تاریخ الکبیر، بخاری: ج    - 1

متقی هندی، کنز  ؛  578ص    1اند از: عبدالرزاق، المصنف: ج  اند عبارتکسانی که آن را از خود حفصه نقل کرده 
 . 369ص  2العمال: ج 

 سوره إذا زلزلت الرض.  90ص  6صحیح بخاری: ج  - 2
 . 341ص  2الطبقات الکبری، ابن سعد: ج  - 3
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بوده    ی  اب   یتخصوص  ینو ا  ،ند اهشد  یزمتما   یتیخصوص  ااز بزرگان صحابه بکدام  هر   .است
 1.« است

گاه بودند، و سزاوار بود از آنچه اب  یمصحف  «ابی  » در مصحف    ی  داشت که همه از آن آ
  ی امت باشد و عثمان در حالبهترین قاری  او    ینکه اما ا   . کردندیاستفاده مبود  خود جمع کرده  

است!    یب عج   یار از تناقضات بس این    زندمی دارد آن را آتش  نمی از مصحف او بر   یزی چ  که
ها و فرزندش محمد به آن   آمدندی م  ینه به مد   ی  مصحف اب  یجو واهل عراق در جست   یحت

 :  و نابود کرده استگرفته عثمان آن را : گفتیم

اب » بن  کعب    یاز محمد  است،  بن  شده  به    یجمع   یروز :  گفتنقل  عراق  اهل  از 
محمد    .ان بدهرا به ما نش  ی  مصحف اب   ؛یماما از عراق به نزد تو آمده:  نزدش آمدند و گفتند

  . آن را به ما نشان بده ،اللهسبحان: به او گفتند .استگرفته عثمان آن را : ها گفتبه آن
 2.« استگرفته عثمان آن را : ها گفتدوباره به آن

 :  اند ازها عبارت از آن یبرخو  ،بود  یزمتما یادیدر امور ز  ی  اب مصحف

او    یب ترت   ؛ یب ترت:  اول بقمصحف  مصحف  به   ، صحابه   یهامصحف   ۀ یبا  خصوص 
 :  گفته است یزرکش .داشتعثمان فرق 

سپس و  ،  بود  حمد  ۀاول سور   ،ی  در مصحف اب  ...:  گفته است  یبابوبکر بن ط  یقاض »
 3« . ...سپس مائدهو عمران، سپس انعام، سپس اعراف، نساء، سپس آل

 .خواهد آمددر فصل سوم کامل  آن   یبترتو 

  یکینیز    یشو قر   یلف   یهاسوره و  ،  بود سوره    115در مصحف او    ؛هاسوره تعداد  :  دوم

 
 . 398ص  2الدیباج علی مسلم، سیوطی: ج  - 1
 . 4781ح  585ص  2کنز العمال: ج  - 2
 .259ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 3
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 .وجود داشتند  «الحفد»و  «الخلعهای »اسم به   یدجد  ۀدو سور بودند. 

 :  گفته استحجر ابن

ـ اب   ـیشو قر   یل ف   ی هاسورهیعنی  »این دو سوره  سوره   یک کعب  ی بن  در مصحف 
 1بودند.« 

 :  گفته است ی و فخر راز 

کعب    یاب» ـبن  سوره  دو  قر   یلف  یهاسورهیعنی  این  مصحف  ـیشو  در    خود   را 
 2بود.« سوره قرار داده  یک عنوانبه

 :  ید جد یهاسوره  دربارۀ اما

 :  الخلع

و ال نکفرک   یکو نستغفرک و نثني عل  ینکاللهم انا نستع  ،یمبسم الله الرحمن الرح »
 « . یفجرک و نخلع و نترک من 

 : حفدالو 

الله ا» إ  ،یملرحمن الرح بسم  ال  یاک اللهم  نسعي و    یکنعبد ولک نصلي و نسجد و 
 «. الجد بالکفار ملحق کعذابک و نرجوا رحمتک إن عذاب  ینحفد و نخش 

 .از واژگان یدر بعض  ی با اختالف کم  یا

 :  گفته استبن قدامه  عبدالله

 یت عروه روااز   خود  سند  ا ب  ید عب ابو  . اندبودهکعب  ی بن دو سوره در مصحف اب   ها ینا»
  ینک دو سوره را خواندم "اللهم انا نستع  ینبن کعب ا  یدر مصحف اب:  گفت  ،کرده است

 
 . 561ص  8فتح الباری: ج  - 1
 . 104 ص 32تفسیر الرازی: ج  - 2
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،  ه بود نوشت  خود  را در مصحف  هاینا  ی  اب:  گفته است  یزن   یرینسبناو  نعبد"،    یاک اللهم ا
 1«.بالکفار ملحق: گویدیکه م آنجا تا  یعنی

 2.نقل کرده است ین چن یزشبة ن بن ا و 

مورد پسند  ولی ، اعتماد داشتها آنبه کعب ی بن که اببسیاری بوده  ی هاقرائت : سوم
احمد بن حنبل    . ذکر نکرده است  ها را از آن   یزی در مصحف خود چ وی  و  واقع نشد  عثمان  

 :  کرده است یتروا 

فرمود  خداوند به من امر  :  به او فرمود  یامبراست که پ شده  کعب نقل  ی بن  از اب »
کفرو من    ین الذ  یکن"ولم  :  خواند  یو   ایرا بر   یات آ  ینا :  گفت  .تو بخوانم  ای تا قرآن را بر 

 یةو ال النصران  یهودیةال المشرکة وال ال  یفیةعند الله الحن  یناهل الکتاب" و "إن ذات الد
و لو   یا  ثان  یهال  یمن ذهب البتغ   "لو کان البن آدم واد    یزفلن تکفروه" و ن  یرا  خ  یعملو من  

 3".« من تاب  یالله عل  یتوبآدم إال التراب و  ف بن  جو  یمألثالثا  و ال    إلیه  یتغ الب  یا  ثان   یاعط

متفاوت    ی که با مصحف امروز داشت  کعب وجود  ی بن  در قرائت اب  یگر ها مثال دده   و
 . خواهم کرد یان ها بها را در فصل قرائتآنو بعضی از ، بود

  ترینی قار   گویند یها مکه خود آن را ـ کعب  ی بن  تنها قرآن ابکه عثمان، نه این  یب عج و  
ت  ئهیاو را در    ی حت  ـیم گونه که نقل کرد  بلکه همانـ   قرار داد   ی توجهی مورد ب  ـاست   فرد امت

ن   ی بردار و نسخه   ی آور جمع اب  ید رس  یی قرار نداد، و کار به جا  یزقرآن  برا   ی که    ی بن کعب 
از علباء بن احمر    یوطیس   .تهدید کند یرشمشمجبور شد با  از قرآن    اییه آ  یحتصح یا  باتاث

 
 . 786ص  1المغني: ج  - 1
 . 1009ص  3تاریخ مدینة منورة: ج  - 2
ص    2کنز العمال، متقی هندی: ج  ؛  73د طیالسی: ص  وداو مسند ابو؛  132ص    5مسند احمد بن حنبل: ج    - 3

، و گفته است: 368ص  3الحادیث المختارة، ضیاء المقدسي: ج ؛ که در آن آمده است: حسن  صحیح است 567
 حیح است؛ و بسیاری منابع دیگر.سندش ص
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 :  کرده است یتروا 

قرآن  یوقت » خواست  بنوعثمان  را  را و »گرفتند    یمتصم   یسدها    ین الذو »از    او« 
خود را    یر شمش  یا  کنیدیآن را اضافه م :  گفت یاب   .برائت حذف کنند  ۀسور در    ...«وننزیک

 1.« پس آن را اضافه کردند به دست بگیرم؟!

احاد  سنتاهل است که    یکسوی  :  بن مسعودعبدالله  مصحف    -4 او    یث در وصف 
آناند  کردهذکر    یاریبس   یحصح در  م  یامبرپها  و  امر  او    کردیبه مسلمانان  از  را  قرآن 

 :  کرده است یتاحمد در کتاب مسند خود روا  . کنند یافتدر 

نقل  » که  شده  از عبدالله  بشارت دادند  او  به  ابوبکر و عمر  که    خدارسول  است 
باید    بخوانداست  گونه که نازل شده    تازه همان  هرکس بخواهد قرآن را تر و:  است  هفرمود

 2.«عبد بخواندآن را طبق قرائت ابن ام  

ندارد ک تردیدی  از جمله کسانبن ا ه  کسی  پ  ی مسعود  زمان  در  را  قرآن    یامبربود که 
نیست  باور و    ،کردمی   ی آور جمع از صحکه آن کردنی  آنچه در حق و یح ها پس    ی دانستن 

آنچه    هادر منابع آن و حتی وقتی انسان  !  کردند  ی از قرآن او چشم پوش  شده است  یتروا 
قرآن را   یآور جمع   ۀیعثمان با او در قض رفتار  و    اتفاق افتاده   شمسعود و مصحفبن ا ی  برا 

و  شگفتی  خواندمی ندارد!  پایانی  شاش  پ  یخین اگر  نم  یامبربشارت  او  به    ی حت  دادندیرا 
مسلمان هر  بود  ا   یممکن  خواندن  پ  یدا پ  یقیناتفاقات    ینبا  که  به    یامبرکند  خود 

 ! داده بودفرمان او کردن شکنجه 

نزول  قرآن توسط    یندر آخر حتی مسعود بن ا د کننی م یت ها روا که آن  ست ا  یدر حال این
 :  ، گفتروایت شده است  عباس از ابن  .حاضر بود یشاننزد ا  بر رسول خدا  یلجبرئ

 
 . 27ص  3عطیة اندلسی: ج المحرر الوجیز، ابن؛ 232ص  3الدر المنثور، سیوطی: ج  - 1
 . 7ص  1مسند احمد بن حنبل: ج  - 2
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م  یک کدام» به حساب  بهتر  را  قرائت  دو  گفت   آورید؟یاز  عبدالله:  یمگفت،    . قرائت 
  ی سال جز  به  شد،یعرضه م  رسول خدابر    بار  یکقرآن هر سال در ماه رمضان  :  گفت

  یامبر مسعود نزد پ بناو  عرضه شد،    یشان ا  هدر آن سال قرآن دو بار ب  . یافتکه در آن وفات  
 1.« شده بود یلشده و تبدنسخ یات حاضر بود و شاهد آ

اسم    تر آور شگفت  و ما  جزو  اینکه  را  برا تی  ئ هیعبدالله  عثمان  قرآن    ی آور جمع   یکه 
او    دربارۀکه عبدالله بن مسعود    بینیمی بن ثابت را م  ید ز اما اسم    ؛بینیم ی نم  داده بود  یلتشک 

انسان  یدز   که   یدر حال:  گویدیم را حفظ کردم  یدر صلب   بود من قرآن  ن  ؛کافر  ه  گفت  یز و 
پ  داز هفتا   یشمن ب:  است از دهان مبارک    ید ز   که  ی، در حالکردم  یافتدر   یامبرسوره 
 !کردیم ی ها باز داشت و با بچه  ی بافته یسو بود که دو گ یکودک

 :  گفتنقل شده است، بن مسعود  عبدالله از 

  د ش این کار  دار انجام  عهده  یکس و    زدندقرآن کنار    ییس مرا از رونو  ،مسلمانان  یا»
 2« .کافر بود  یمن اسالم آوردم او در صلب مرد  یوقت سوگند که به خدا

 . بودبن ثابت    یدمقصودش ز و 

  ی به کسان  ینهمچن وی    .کردیشدت با آنچه عثمان انجام داد مخالفت ممسعود به ابن
اعتراض   داشتند  مصحف  م  کردمیکه  مخف  خود  مصحف  گفتیو  و  پنهان    . کنند  یرا 

 :  کرده است یتسعد روا ابن

گفت  یقشق» سلمه  سوزاندن    یوقت :  بن  شد ها  مصحفدستور  بن  داده  عبدالله   ،
هرکس  :  و گفت  ؛یدها را پنهان کنبه ما گفت مصحفما را مخاطب قرار داد و  مسعود  

ها  مصحفپس    ، شودیکرده است حاضر م   ی با آنچه مخف  یامت کند روز ق  ی را مخف  یزی چ

 
 . 342ص  2سعد: ج الطبقات الکبری، ابن - 1
 .17ص  9فتح الباری: ج ؛ 348ص  4سنن ترمذی: ج  - 2
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بخوانم،  دارم    شدوست که  کسی    قرائت آن  ]قرآن را[ طبقکه  این  همچنین  ؛یدکن   یرا مخف
که    یی قسم به خدا  .بن ثابت بخوانم  یدقرائت ز   طبقاست که  آن  از    ترداشتنیدوستبرایم  

که    یدر حال  کردم  یافتخدا در   یامبرسوره از پ  داز هفتا  یشمن ب   یستجز او ن  یخداوند 
 1.« بافته داشتهمبه یسویبود که دو گ  یابچه یدز 

 :  است نقل شده ینچن  «یمسند محدث شاش»در و 

  ؟! کنیدیمامر    یکس مرا به خواندن قرائت چه:  عبدالله بن مسعود برخاست و گفت »
 2« !کنید؟یبن ثابت امر م   ید" ز یامبرمرا به قرائت "پ  یاآ

«  یامبرپ»  عنوانبه تمسخر زید    صورته شدت مخالفت عبدالله بن مسعود را ب  ،یت روا   ینا 
 ! دهدینشان م

دیگران مسعود را از مصحف عثمان و  بن ا ف  که مصحای  وجه ممیزه   ین تر مهم عالوه  به 
گفته    یشوکان  ننوشته بود.حمد را    ۀسور   خود  که او در مصحفبود    ینا   ختسایم  یز متما
 :  است

را در قرآن خود نم  ۀسور   مسعودعبدالله بن  »   ۀ اگر سور :  گفت یو م   نوشت،یحمد 
 3.« ویسمبن یزیهرچابتدای آن را در   یدبا  یسمفاتحه را بنو

  یزید ن بن  اعبدالرحماز    .دانستی را جزو قرآن نم  ( ناس و فلق  های سوره معوذتین )  و
 :  نقل شده است، گفت

مسعود  » بن  )عبدالله  فلق  یهاسورهمعوذتین  و  مصحف  (ناس  از  حذف  هایرا  ش 

 
 . 105ص  2سعد: ج الطبقات الکبری، ابن - 1
. همچنین این روایت را احمد بن حنبل با کمی تفاوت نقل کرده است، مسند احمد  75ص    2المسند، شاشی: ج    - 2

 و منابع دیگر.؛ 411ص  1بن حنبل: ج 
 .19ص  1فتح القدیر: ج  - 3
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 1.« یستند ن تعالی وکتاب خداوند تبارک  ودو جز ینا: گفتیو مکرد می

 . نبودقرآن عثمان    یقرآن به اندازه تعداد سورها   یها تعداد سوره به نظر او    یجهدر نت

 . تفاوت داشت  یگرانمصحف عثمان و دترتیب  با  نیز  مصحف عبدالله بن مسعود    ترتیب
 :  ته استگف ی نوو 

با مصحفبناف  مصح» اختالف داشتعموم    یها مسعود    ی ها و مصحف  ،مردم 
و او را به   ندپس مردم مصحف عبدالله را رد کرد . بودندخودش  اصحاب او مثل مصحف  

 2« . عموم مردم امر کردند...مصحف موافقت با  و خودش  ترک مصحف 

 :  کرده است یتمسعود روا بن ا ف مصح یفتأل  دربارۀ بخاری

ها  آن  یامبرکه پ   یمهم  یهاسوره:  عبدالله گفت:  نقل شده است، گفت  یقشق»از  
پس عبدالله بلند شد و علقمه با او وارد   .شناسمیم  خواند یبار م   بار دو  را در هر رکعت دو

ت سوره از  یسمسعود ببنا ف  یطبق تأل:  گفت  یدیم،علقمه خارج شد از او پرس  ی وقت  .شد
 3« .  ...است یمحوام شانکه آخر هست    )قرآن(« المفصل»اول 

قرائتبن ا ن  همچنی با    یاریبس   یهامسعود  که  در  قرائت داشت  موجود  های 
شاءالله در فصل  مصحف عثمان متفاوت بود، که ان خصوص  و به ،  های صحابهمصحف

   .ها را ذکر خواهم کرداز آن  یبرخ  ـهاقرائت یعنی بعدی ـ 

به آتش عثمان    شقرآن خود   یممسعود حاضر به تسلابن   یگر،د  یل و دال   یلدل   ینهم   به
 :  گفته است یعقوبی  .مواجه شد  یادی ز   هایو اذیت  و با آزار  ،نشد

 
ها توسط مصحف. هیثمی بعد از نقل خبر حذف دو سورۀ ناس و فلق از  129ص    5مسند احمد بن حنبل: ج    - 1

 .149ص  7« مجمع الزوائد: ج .اند، و رجالش ثقه هستندمسعود، گفته است: »بزار و طبرانی آن را روایت کردهابن
 .16ص  15شرح صحیح مسلم: ج  - 2
 .101ص  6صحیح بخاری: ج  - 3
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  ی ها و سوره   ،بزرگ را کنار هم   یهاسورهو  کرد،    یفو تأل  آوریعثمان قرآن را جمع»
مناطق جمع کنند و  را از تمام  ها  مصحفو امر کرد    ،داد  ار قر کنار یکدیگر    یزکوچک را ن 

را    یمصحف  یچها را سوزاند و هآن:  و گفته شده  و حل کنند؛  یندازندها را در آب داغ بآن
مصحف    یممسعود در کوفه بود و از تسلابن  یرامسعود؛ ز بناف  نگذاشت جز مصح  یباق

مصحف    یدمسعود بگوبناه  نوشت ب  بداللهعثمان به ع  .به عبدالله بن عامر امتناع کردخود  
تسلخو را  ا  یم د  چراکه  ابازیچه    ین،د  ینکند؛  ن   ین و  فاسد  وارد  ابن  .یستامت،  مسعود 

  ی بد   ۀجنبندراستی  به:  عثمان گفت  .کرد یم   یکه عثمان سخنران  یحال   مسجد شد در
کرد او را  امر    انعثم  . عثمان را دادبه درشتی پاسخ  مسعود  ابن  . شما آمده است  یسو به

شروع   یزن  یشهعا .شکست  اش کار دو دنده  ینو در اثر اکشان از مسجد بیرون کنند  کشان
 1به صحبت کرد و سخنان بسیاری گفت.« 

او را    ۀگفت  یبود، راغب اصفهان  یدهمسعود از حکومت دبن ا ه  ک  ییشدت آزارها  دربارۀ  و
 :  گفته استنقل کرده که 

من  اگر  :  گفتیمسعود م بناو    ،سوزاندمسعود را  بناف  عثمان مصح:  هو گفته شد»
 2«.  ...دادمیها انجام م همان کار را با مصحف  آنها قدرت داشتم  نمثل آ

 ؟! ستبوده ا اجماع بر مصحف عثمان  کنندیگونه که ادعا م  همان آیا

 :  گفته است مقریزی 

همان کالم خداوند است    صحابه اجماع کردند که آنچه در مصحف عثمان است   ...»
بر محمد    یخداسوی  از    یلکه جبرئ است   فرستادۀ خداسبحان  به    .نازل کرده 

 3.«شود یبه آن اعتنا نم مخالف باشد  یهرچه با مصحف عثمان دلیل  ین هم

 
 . 170ص  2تاریخ یعقوبی: ج  - 1
 . 419ص  2محاضرات الدباء: ج  - 2
 . 239ص  4السماع: ج إمتاع  - 3
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وجود  نکته    ینا   یحبه توض  یازین  یگرد های اربعه  مصحف   یدنبعد از د  کنمی فکر نمبنده  
وجود    یگرید   شماری ب  یها از قرآن و قرائت  یگرید   یهانسخه در حالی که  باشد،  داشته  

است  یار بس   هاآن  شمارش که    دارند ام  ؛ دشوار  مصحف  جمله  ،  یعل  ین المومنیراز 
ها را  که آن یگر دافراد  یاریکعب و بسی بن بمسعود، ا حفصه، ابن یشه، عاعباس، عمر،  ابن

  ین چنوجود  با    .اندداشته  یرت ها با قرآن عثمان مغاو تمام آن   ؛ کرد  یم در فصل بعد ذکر خواه
آنچه با  از نظر مقریزی  ! و چگونه  گویند؟ی ها از کدام اجماع سخن مآن   یو تفاوت  یرتمغا

 !شود؟ی به آن اعتنا نمداشته باشد مصحف عثمان مخالفت 

 خود مصحف   یفن در تأل عثما  اجتهاد 

 :  گویدیمه است کرد یفکه عثمان تأل یدر خصوص قرآن یعقوبی

  ی ها و سوره   ،بزرگ را کنار هم   یهاسورهو  کرد،    یفو تأل  آوریعثمان قرآن را جمع»
 1« . ...قرار داددر کنار یکدیگر   یزکوچک را ن 

و   یف تأل  دربارۀ  اجتهاد  و  ترت   ی قرآن عثمان  در مسند    یب در  احمد بن حنبل    خود آن، 
 :  گفته است ،کردهذکر و پرسشگری وی را از او کار  عثمان  ین از ا را عباس بن ا ب تعج

به عثمان بن عفان  :  به ما گفتعباس  ابن:  گفت  ،نقل شده است   یفارس   یزیداز  »
است در   3ی که از مثانرا    انفالو    است 2ین که از مئرا  برائت    ۀسور اساسی  بر چه  :  گفتم

  یم ها بسم الله الرحمن الرحآن  ین و در ب  ،ید ابلند قرار داده  ۀ جزو هفت سور کنار یکدیگر و 
شد و چند آیه از  سپری می زمان زیادی بر رسول خدا بساچه : عثمان گفت ید؟ ننوشت 
کاتبان برخی از    یشانا  شدینازل م  ایشانبر  چیزی  که    یهنگام شد، و  ای نازل میسوره
در آن ذکر شده   یزچکه فالن و فالن  یارا در سوره  یهآ  ین"ا  فرمودیو م   خواندیمرا فرا

 
 . 170ص  2تاریخ یعقوبی: ج  - 1
 های با بیش از صد آیه. )مترجم( سوره - 2
 های با کمتر از صد آیه. )مترجم( سوره - 3
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ای که فالن و فرمود این آیات را در سورهشد و میو آیات بر ایشان نازل می  ؛"یدقرار بده
آیهفالن اگر  باز  و  نازل میچیز در آن است قرار بدهید،  را در شد میای  آیه  این  فرمود 
بود    ییهاسوره  ینانفال از اولچیز در آن است قرار بدهید.  چیز و فالنفالنای که  سوره

و   ؛که از قرآن نازل شدبود    ییهاسوره  ینو برائت از آخر نازل شد    یشانبر ا  ینهکه در مد 
قبض روح شد و برای ما بیان نفرمود    و رسول خدا  دو سوره همانند هم بود  یاقچون س

در  ها را  رو آنینا ازاست و  انفال    ۀبرائت از سور   ۀکردم سور پس گمان    ؛ها از یکدیگرندآن
و :  جعفر گفتنب . اننوشتم  یمها بسم الله الرحمن الرحآن  ینو ب کنار یکدیگر قرار دادم  

 1.«بلند قرار دادم  ۀجزو هفت سور آن را 

امروز   ییدر جا   یمه خز   ۀ یدادن دو آقرار برای    ی اجتهاد و  به    در قرآن قرار دارند   که  نیز 
 :  همین صورت است

  . یداهننوشت  ها رارا فراموش کرده و آن  یهشما دو آ  بینمیم:  بن ثابت" گفت  ةیم"خز »
"لقد جاءکم رسول من انفسکم" تا آخر :  یهآ  از رسول خدا:  گفت  ؟را  هایییهچه آ:  گفتند

را در  گفت   . دمکر   یافتسوره  ن:  عثمان  به    .درست است  دهمیشهادت م   یزو من  حال 
که   یاسوره ینآخر  یها را در انتهاآن: گفت یمهخز   یم؟را کجا قرار ده یهدو آ یننظرت ا

 2.« یدقرار ده  ه استاز قرآن نازل شد

 ؟ یرفتچگونه صورت پذ  یعثمانمصحف  نوشتن 

 :  کرده است  یتروا   ینچن  ی هند  یدر زمان عثمان، متقمصحف نوشتن  دربارۀ 

:  گفت  یسیدرا بنومصحف عثمان خواست  یوقت:  گفتل شده است، نق یحمل یاب»از 
 3.« یسدبنو یفو ثق یدگوامال  یلهذ

 
 . 57ص  1احمد بن حنبل: ج  - 1
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است    کرده   یتروا   یامبر از جابر بن سمره، از پ   سنتاهلکار، با آنچه    ینبا ا   عثمانو  
 :  فرموده  رسول خدا  .کندیمخالفت م

 1« .کندنمیهاشم امال  یما را جز جوانان بن   یهامصحف»

 :  گفته است عمر  .مخالفت کرده است یزبا روش عمر ن  یحتو 

 2نکنند.« امال  یفثق یا ریشما را جز جوانان قهای  »مصحف

نوشتن قرآناند  کرده  یت روا همچنین   ابعثمان هنگام  ز   ید کعب، سعی بن  ها،  را    ید و 
نکرده  ذکر    یآور جمع ت  ئ هیدر  را    ی  ابگفتیم وی  گونه که قبال    همان  که  یدر حالـاحضار کرد  

 :  ـ وبود 

دنبال  به  کرد  یبردار ها نسخهعثمان قرآن را در مصحف  ی وقت:  گفته استعطاء  »
  ی گذار بن عاص اعراب  یدو سعنوشت  می  یدو ز کرد  می  مالا   یدز   هبابی  بن کعب فرستاد. او  

 3« . ...کردمی

آن  و توصبه  بروز    کرد  یهها  قر   ،اختالفدر صورت  زبان  را   یشبه  آن  و  کنند  مراجعه 
 :  یسندبنو 

اگر شما  : گفت [ناو عبدالرحم یدعبدالله، سع]  ییشقر  یعثمان به گروه سه نفر »و 
ز  ثابت    یدو  چ  [ یانصار ] بن  پ  یزیدر  اختالف  قرآن  قر   ید کرد   یدااز  زبان  به  را    یشآن 
 « .یسیدبنو

اگر  اینکه  و    ، یم نقل کرد  تر یش را پ  ی به و   یفه حذ سفارش  او در  سخن  که نقل  طور    همان  
 :  گفته است یهقی ب  .دهدب نظر  شا ه دربار امر را به عثمان ارجاع دهند تا  یدندنرس یحلبه راه 

 
 . 153ص  2بغداد، خطیب بغدادی: ج   تاریخ - 1
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کلم  یروز :  گفتشهاب  ابن» سر  پ   «التابوت»  ۀبر  گفت    ید ز   . کردند  یدااختالف 
است  « التابوة» عاص    یدسع  . درست  استدرست  « تابوتال»گفتند    یر زببناو  بن    . تر 

ها  به زبان آن   یراز   ؛«التابوت»  یسیدگفت بنوو او  ،  ارجاع دادندعثمان  خود را به  اختالف  
 1.« نازل شده است 

 :  گفته است یبخطابن

و آنچه را که    کرد،یم   ی بررس  حرفبهکلمه و حرفبهکلمه  نوشتندیمرا  عثمان آنچه  »
م  سهوا   م   کردند یفراموش  حق  .کردیاصالح  عبارت  این  است  شده  "َلم  تعالی  روایت 
ه"َلم  : یک »هاء« به انتهای آن اضافه کرداو  بر وی عرضه شد و  "  َیَتَسنَّ    ین همچن. "َیَتَسنَّ
لخلق الله" حرف )  یل"ال تبد تعالی  این فرمایش حق  دربارۀ "ال :  ( را حذف کرد و گفتالم ل 

ر  : خداوند عزوجلاین سخن  ین همچن .یسید لخلق الله" بنو یلتبد ل  الَکاف  مه 
َ
" بر او ین"َفأ

ر  صورت و او آن را به عرضه شد ل الَکاف   اصالح کرد.«  "ین"َفَمهِّ

، نوشتن و  مصحف  ی هانسخه   یگیری عثمان در پهای  تصویری که از تالش   با وجودو
از  ه  آمددستبه   ۀباز هم شاهد هستیم نتیج سفانه  أمتاند  ارائه داده  بر آن  یو   یمنظارت مستق

ها از قواعد  البته طبق تصویری که آنزبان عربی ـ که مخالف قواعد مقدس    ی اشکاالت نحو 
 :  نیست یخالـ دهند دستوری به مسلمانان ارائه می 

عامر    یعبدالعل »از   بن  عبدالله  گفت   رشیالقبن  است،  شده  از    یوقت:  نقل 
کار  :  گفت  یاز بررسبعد    یو   .آن را نزد عثمان آوردند   فارغ شدند مصحف    یبردار نسخه
عرابی    یدر آن اشکاالت  یول  ،یدانجام دادزیبایی  و  خوب   طبق آن را    که عرب بعدا    بینمیما 

 2« .کندیخود اصالح مگویش 

 :  نقل شده استقتاده  از و 

 
 . 151ص  7دالئل النبوة: ج  - 1
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که  اعرابی هست   تدر آن اشکاال :  گفت  که مصحف بر عثمان عرضه شد   ی هنگام»
 1.« کندیاصالح مخود طبق گویش آن را  عرب بعدا  

 چنینی دیگری نیز وارد شده است. های اینو روایت

چرا اصالح اشکاالت اعرابی را که  عثمان    کهینکه ا   پیدا نکردم  ی منطق  یلدل  هیچبنده  
مقدار کمی اشتباهات  اگر    یحت  امر  ین نظر او ا ه  ب  یاآ  در کتاب خدا دیده بود ترک گفته است!

کافی برای    زمان  ینکها   یا ؟!  نداشتارزش اصالح    در آن وجود داشته باشدلحنی و اعرابی  
عالوه  به ؟!  سرعت آتش بزندها را به ت مصحف ستوانمی، و فقط  این کار در اختیار نداشت 

رد  خواهد کموجود را اصالح  اشتباهات    عرب بعدا    ینکها از  مقصود او  شوم  بنده متوجه نمی 
ا   یا آ  یست؟چ است    ین منظورش  اشکاالت  بوده  عرب  بر اعرابی  که  موجود  را  نص  خالف 

کردن اضافه   یا کم    یکه حت  نبود مطلع    ی امروز   یان وهابروز  واز حال   یا آ   خواهد کرد؟اصالح  
ه را  فتحه   یک خالف آنچه نوشته  کلمه بر  یک  ییر چه برسد به تغ دانندیقرآن کفر م ه بیا ضم 

به چاپ و نسخهبوده است    ینا   یر و منظو   یاشده است!   اقدام  کرده و    یبردار که عرب، 
ماشتباهات   اصالح  ا   کند؟ یرا  بدون  ا عر ولی  به  ب  کنند   یفه خل   یحتنص اینکه    گوش 
 ! ندگذاشت  ی باق  شموجودهمان شکل ه موجود در قرآن را باشتباهات 

و  نسخه خطاهای   ا  ااشتببرداران  در  آن عرابی  هات  نوشتن  ها 
 مصحف 

ا  به  که  را  روایاتی  ادامه    در در نوشتن قرآن  برداران  نسخه   هایو خطاعرابی  اشتباهات 
 :  نقل خواهم کردشود مربوط می 

 :  ه روایت شده است، گفتعرواز 

هادوا    ینآمنوا والذ  ینقرآن "ان الذبی موجود در  اعر این اشتباهات ا    دربارۀشه  یاز عا»

 
 . 4785ح  586ص  2کنز العمال: ج ؛ 537ص  1فتح القدیر، شوکانی: ج  - 1
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:  "ان هذان لساحران" سؤال کردم، گفت  الصالة والمؤتون الزکاة" و  یمین والصابئون والمق
 1« .است که در نوشتن کتاب اشتباه کردندبوده کاتبان کار  ینافرزند خواهرم،  یا

 :  روایت کرده استبن حنبل  احمد

  ه حضور ب  یربن عم   یدهمراه عببه  ی روز شده است که    یتجمح روایبن   یاز خلف موال»
از کتاب خدا از تو بپرسم    ای یهآ  دربارۀآمدم تا  :  خلف گفت  ...وارد شدند    ین منؤالمعائشه ام

  یؤتون   ین"الذ :  خلف گفت  یه؟کدام آ :  گفت  کرد؟یآن را چگونه قرائت م  که رسول خدا
خدا  ه  ب:  گفتم  پسندی؟یم   یشتررا ب  یک کدام:  شه گفتیما أتوا" ؟ عا  یأتون  ین "الذ  یاأتوا"    ما

  یک؟ کدام:  گفت  یشهعا  .و آنچه در آن است  یااز دناست  بهتر    یماها بر از آن  یکیقسم  
  چنین ینآن را ا رسول خدا دهمیشهادت م: گفت  یشهعا .ما أتوا"  یأتون ین"الذ : گفتم

و    ،نازل شد   گونهایندهم  شهادت می:  گفت  یا  .نازل شده است  ینچن ینو ا  کردیقرائت م 
 2.« داده شد ییراما حروف آن تغ کرد،یقرائت م  ینآن را چن  رسول خدا

 :  گفت ،نقل کرده است یر بن جب  یدد از سعوداو ی اببن ا و 

قرآن  » در  کلمه  آنهستند  چهار  در  نحو که  اشتباه  دارد  یها  "الصابئون"،  :  وجود 
 3.« " و "إن هذان لساحران"ین"، "فأصدق وأکن من الصالحیمین"والمق

 
 . 246ص  2الدر المنثور: ج  - 1

"المقیمین" در این آیه، و نیز "هذان لساحران" و فرمایش    بارۀشوکانی گفته است: »از عایشه نقل است، گفت: از او در 
خداوند متعال در سورۀ مائده سؤال شد. گفت: ای فرزند برادر، نویسندگان اشتباه کردند. این روایت را ابوعبید در  

ابن  فضایل بن منصور،  ابنعایشه، سعید  و  شیبه،  کردهبناجریر  نقل  به منذر،  گفته است:  عثمان  بن  ابان  و  اند؛ 
" سپس  .ؤمنونها نوشت: "لکن الراسخون في العلم منهم والمنوشتند. یکی از آنها می شد و آن نویسندگان امال می 

ص   1ز این رو اشتباه حاصل شد.« فتح القدیر: ج  ؟ گفتند: بنویس "والمقیمین الصالة" و اگفت: دیگر چه بنویسم 
754 . 

 . 95ص  6مسند احمد بن حنبل: ج  - 2
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کاتبان نقل    ی از سو را  اشتباهات اعرابی  و    یف بر تحر   شواهد دال    یبرخ  یزن   یبخطابن
 :  کرده است

عثمان  » بن  ابان  شد  یهآ  ینا  دربارۀاز  ْنُهْم  »:  پرسیده  م  ْلم   اْلع  ي  ف  ُخوَن  اس  الرَّ ن   ـک  لَّ
 َوالْ 

ُ
َما أ ُنوَن ب  ُنوَن ُیْؤم  َك  ُمْؤم  ن َقْبل  َل م  نز 

ُ
َلیَك َوَما أ َل إ  الَ نز  یَن الصَّ یم  َکاةَ   ةَ َواْلُمق    « َواْلُمْؤُتوَن الزَّ

انتها و    ین ا:  ؟ گفتباشدمنصوب  باید    که  ی حالدر  شده  مرفوع  آن    یکه چگونه وسط 
  یسم؟ چه بنو  یدکننده پرسسپس از امالو    ؛ کلمات قبل از آن را نوشتاست  یسندهاشتباه نو 

را که  نه آنچه    ،گفته شد نوشت  را که  آنچهو او    «الصالة  یمین المق»  یسبه او گفت بنو
 1.« مطابق علم نحو است 

 :  کرده است یتروا   یزن  حاکم

ی  »:  یتعالفرمایش حق  بارۀعباس در از ابن  ،مجاهد »از   ُکْم َحتَّ اَل َتْدُخُلوا ُبُیوتا  َغْیَر ُبُیوت 
ُسوا ن 

ْ
  « تستأذنوا   یحت »آن    درست  و  ،  است   اشتباه نوشتهکاتب  :  گفت،  شده است نقل    «َتْسَتأ

 2.« است یحصح  یخینط ش وشر  اب یثحد  ینا .است

حق   دربارۀ  و س  »:  تعالیفرمایش 
َ
َیْیأ َفَلْم 

َ
اَس    أ النَّ َلَهَدی  ُه  الل  َیَشاُء  ْو  لَّ ن 

َ
أ آَمُنوْا  یَن  ذ 

الَّ
یعا    :  ه استحجر گفتابن 3« َجم 

بن  یطبر » عبد  سند صح  یدحم  و  بخار   شان که همه  یح با  رجال  از    ی از  هستند، 
َفَلْم  »عباس آن را  بنا ه  رده است کک  یت عباس رواابن

َ
ن  بَ َیتَ أ

:  گفتیو م   کردیقرائت م   « یَّ
 4بوده است.« آلودخواب یسندهنوگویی 

 
 ، دار الکتب العلمیه، بیروت. 43الفرقان: ص - 1
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اهُ »:  تعالیاین فرمایش حق   بارۀدر   یز ن  و یَّ إ   
الَّ إ  َتْعُبُدوْا  الَّ 

َ
أ َك  َربُّ َضی 

َ
 در   یبخطابن  1«َوق

 :  گفته است کردی م یانب  یه آ ین ا  دربارۀعباس و نظر ضحاک را  که قرائت ابن  یحال

َتْعُبُدوْا  :  قرائت کرد  ین چن عباس[  ]ابن  یزو ن» الَّ 
َ
َك أ الَّ "َووصی َربُّ اهُ   إ  یَّ :  گفتی" و م.إ 

 . شده استچسبانده  « ص»به  «واو»

از   آن    یقتدر حق :  گفتنقل شده است،    یز ن  ضحاکو  کَر   یووص»اصل  بوده   «بُّ
خواسته زیاد جوهر مصرف   ۀ شمایسندنو  ی ول  ؛شدینوشته و خوانده م   گونهاینو    است
َتاَب  »:  سپس خواندو    ه است؛چسباند  «ص» را به    «و»و  نکند   وُتوْا اْلک 

ُ
یَن أ ذ 

ْیَنا الَّ َوَلَقْد َوصَّ
هَ  ُقوْا الل  ن  اتَّ

َ
اُکْم أ یَّ َوإ  ُکْم  َقْبل  ن  ْیَنا » و  «  م  َدْیه    َوَوصَّ َوال  ب  نَساَن  بود    «یقض »اگر  :  و گفت«  اإْل 

که خداوند  بوده    یتی وصدلیل    ین به هم  ؛خداوند را رد کند  یقضا  توانستیکس نمیچه
 . استسفارش کرده گانش به بند

حق  دربارۀ  و ْکر »:  تعالیفرمایش  َوذ  َیاء  َوض  اْلُفْرَقاَن  َوَهاُروَن  ُموَسی  آَتْیَنا  ا   َوَلَقْد 
یَن  ق 

ْلُمتَّ خط  2« لِّ است  یبابن  ابنا :  گفته  را  آن  کرد  ینچن ینعباس  آَتْیَنا  »:  قرائت  َوَلَقْد 
َیاء  قرار    یهآابتدای  و در    یدبردار   جااین را از    «واو»:  گفتیو م  «ُموَسی َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن ض 

اَس َقْد  »:  دهید نَّ النَّ اُس إ  یَن َقاَل َلُهُم النَّ ذ 
یَمانا  َوَقاُلوْا  الَّ َجَمُعوْا َلُکْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إ 

یُل  ْعَم اْلَوک  ُه َون  یَن َقاَل  و :  خوانده شود  ینچن  یهآ  یناو منظورش این بود که    «َحْسُبَنا الل  ذ 
الَّ

اُس   3.« َلُهُم النَّ

طالۀ کالم  جهت پرهیز از ا و به   ، آمده استدر منابعشان  بود که  از آنچه    یبرخفقط    هااین
  .بسنده کردممقدار   ین به هم
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 ؟! ها را بسوزاندداشت مصحفعثمان حق  آیا

احترام و مقدسو    فضیلت قرآنوجوب  که  ی  طور به   ؛است  یند   یاتاز ضرور   شمردن 
به قرآن،  گذاشتن  جهت احترامرا به   ی از علما آداب  ی برخو حتی    ، کندکس انکارش نمی یچ ه

اند، چه برسد به سوزاندن  قرآن ذکر کرده  یشگاهکردن پاها در پنو دراز   یدنکشنیازه خممثل  
 :  گفته است ینوو  کارهای دیگر. آن و 

وجوب    تمام» بر  و  مسلمانان  احترام    ینگهدار صیانت  و  قرآن  نظر  اتفاق  آنبه  از 
 1دارند.« 

میکه    سؤالی قرآن    یاآ:  شودمطرح  هر صرفـ سوزاندن  از  جمله    ـیگری د  یزچنظر  از 
 ؟اهانت به آن یا  شود، یاست که احترام به قرآن محسوب مکارهایی 

از  :  پاسخ به برخی  هستند   ،خودی  خوداعمال  ناپسند  و  دروغ    ، مثال   عنوانبه   ؛ زشت 
را اضافه  نقصان قبیحی    اشه دندهشخص انجام   ه ب  و مطمئنا    ، خود ناپسند استی  خودبه 

و   اگر  خواهد کرد،  ن حتی  و  نیز گو  غدرو  یتقصد  باشد  بوده  تبد  خیر  به کمال  او    یل نقص 
تا بتواند   وجود داشته باشد شکار  یبرا  یشرع یاوقات عذر  یدر بعض  ینکهمگر ا  ،شودنمی 

 . بسنده کنداست نموده  یز آنچه شرع جا هب فقط 

  یکی فرد است که ن   یتن این  بلکه    ؛ نه زشت و ناپسند  ،اندیک که نه ن کارهایی هم هستند  
  ی کمک به فقرا عمل  یترفتن شبانه به ن  ،مثال   عنوانبه   ؛ کندی را مشخص م  شانی زشت  یا
پسند  یک ن ول  یدهو  ب   ینهم   یاست،  خالیرونشبانه  اگر  ن   ی رفتن    یا باشد،    یر خ  یت از 

 . شودیناپسند محسوب م یعمل باشد  شتهدا   یبد  یت ناکرده نیخدا 

نه؟    یا است،    یک و ن   یر خ  ذاتا    یعمل  ین چن   یا آ  بازگردیم اگر به عمل سوزاندن قرآن    حال
نه،   ندارد که  و هیچ مطمئنا  تردیدی  به قرآن و    ،زشت   یاربس  یعملکس  اهانت و جسارت 

 
 . 108التبیان في آداب حملة القرآن: ص  - 1
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به    کند؛با آن مخالفت نمی   یانصاففرد با   یچ هو    یهیبد  ستا   یامر   ین و ا   ، استمحسوب  
ر  ا ن کایانجام  یرا برا  یجهان  یرا سوزاند و روز  هاآنکه قر   یحیمس یشآن کش یلدل  ینهم

 .استمحکوم و گناهکار  ش یتن قصد و گرفتن  نظربدون در  1کرد  یین تع

  شودیقرآن از او سؤال م  یات کردن با آبخور   ۀدربار   یمعروف، وقت  یوهاب  ینجبر بن ا ی  حت
  ؛ کنمینقل م  یتانرا برا   یپاسخ و از    ی سؤال و قسمت  . داندی کار را اهانت به قرآن م  ینا او  

 :  ۹۴۷ۀ شمار  یفتوا 

قرآن کر بخور  یاآ:  سؤال» با  رو   یمکردن  آ  ،آتش  یبر  نوشتن  از  ب گفته  ۀیپس    ا شده 
  یر خ  یخداوند جزا  ،یدبه ما فتوا ده  یر؟خ  یااست    یزجا   یدکاغذ سف  یقلم بر رو   یازعفران  

 . یدفرما یتبه شما عنا

آتش  ...:  پاسخ اما  آو  بخور  یاتیزدن  و  قرآن  آناز  با  اهانت کردن  را  قرآن   یها  به 
عبدالله   .والله اعلم  ؛کردبخور    یدبانوشیدن آبشان  و    کاغذها. فقط پس از شستن  بینیمیم

 2.«یعربستان سعودپادشاهی بزرگ  یعلما یئتعضو ه ،ینن جبر ابن عبدالرحم

ا   حال از  قبیح  زشت    ی کار   ثابت شد سوزاندن قرآن  ینکه پس    « یرخ»  یت ن   یا آ  ، استو 
بلکه    یر،ف شود؟ البته خ ی وص ت یرو خ یکیبه ن   ،تا آن عمل  ستا  یدهنده کافشخص انجام 

 . وجود داشته باشد یشرع یعذر  یدباحتما   

از   اینکه    یا آ:  گویمیم  شد این نکته روشن    کهینا پس  را    یهاقرآن  ، عثماندر  صحابه 
اشکالی وجود    از قرآن وجود دارد   یاری بس  یات ها آ در آن  دانستی م  ینکه با وجود ا  آتش بزند 

 
پست  - 1 جونز  خواتری  آمریکا،  فلوریدای  از  که  صفت،  شد  آن  روز  11ستار  را  سوزاندن    سپتامبر  برای  جهانی 

های چاپی و الکترونیکی های خبری جهان و روزنامههایی از قرآن قرار دهند، و این خبر را بسیاری از رسانهنسخه
 منتشر کردند. 

 : یدمشاهده کن آدرس زیر را در  ین جبر بنای فتوا توانیدیم - 2
 http://www.ibn-jebreen.com/controlle...waView&fid=947 

http://www.ibn-jebreen.com/controlle...waView&fid=947
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خصوص با توجه به اینکه  به ؟  آورندچه استنادی برای کار او می   سنتاهل این بزرگان    ندارد؟
نیست که   ییزوامور به او اقتدا شود، و اعمال او ترا   ۀ که در همشود  محسوب نمی   یاو امام

همان  ـ  یچ استنادی هبدون  ـ   ی که اعمال و   یطور به   ،با آن سنجیده شودخداوند    یعتشر 
 شود! سنجیده که با آن دینی محسوب بشود 

توجیهوفادار    یروانپاین    معمول  طبقو   از    عنوانبه   ؛اند، شتاب کرده در جهت  مثالی 
کنیم  ها برای دفاع از کار وی، گفتۀ زرکشی از دوست خودش المحاسبی را بیان می حمایت 
 :  گویدکه می

قرآنگویند  می(  شیعیان)  هایرافض اینکه  اما  » اعثمان  است،  زده  آتش  را  از    ین ها 
اختالف از امت    ی اوست که باعث اصالح و دور   فضایلکار از    ین ا  یراهاست؛ ز جهل آن

که  چرا   شد؛یم  شیت باعث معص  کردیرا ترک م کار    ینکار بر او واجب بود و اگر ا  ینشد، و ا
 1.«است دور به ی صفت ین و عثمان از چن  شد،یامت گمراه م  ،کار   ینترک ابا 

  هایلت فض   ینو علم است! ا   یلتفض   یم تمام قرآن کر   ی و حت  یاتالله، سوزاندن آ سبحان 
به   م  ی برا   یساختگ   فضایل  یادمرا  پ   اندازد،ی عمر  که  هنگام  دوات  یامبرآن  و    ی کتف 

 :  عمر گفت یسد، بنو  یبازدارنده از گمراهنوشتاری تا خواست 

 2«ستا یما کاف  یخدا برا  کتاب گوید،یچه م   داندیمرد از شدت درد نم  ینا»

هم  و   و    عمر  ۀ تبرئ  یبرا ای  عده باز  عمر  ینا :  گفتندشتافتند  و    ۀنشان  سخن  دانش 
 3بود.  او یاریهوش

 
 .240ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 1
 .  ، باب مرض النبي138ص  5صحیح بخاری: ج  - 2
نظر دارند که: این گفتۀ است: »تمام علمای متکلم در شرح حدیث، دربارۀ این سخن عمر اتفاقنووی گفته    - 3

اموری را بنویسد که امت نتوانند    عمر نشانه فقه، فضیلت و هوشیاری اوست؛ زیرا از این بیم داشت که پیامبر
ها نص شده ند بود که بر آنشدند؛ چراکه در این صورت اموری خواهانجامش دهند و در نتیجه مستحق عقوبت می
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که طبق آن  بیاورد    یشرع   یل دل  یدبا است    که انجام داده  ی کار   ی عثمان برا   هر حال  به
از   یریاصالح و جلوگ در جهتعثمان  سعیصرفا  و بزند، و آتش  کند ها را جمع قرآنبتواند  

انجام داده و او  که  را    یکار   ـکنند یادعا مدیگران  و    یگونه که زرکش  همان ـاختالف امت  
به کتاب خدا را به احترام    یاحترامی ب ینو ا   ، کندنمی  یهجروا داشته تو به قرآن   را که  یاهانت

به    د حق  خو  ین در د  اشفرستاده آن است که خداوند و  فقط  اصالح    یرا ز  ؛ کندی متبدیل ن
فساد    یا و آ  است!  ید جد   یفساد   شد آن امر کرده باشند، و تجاوز از حدود خداوند متعال، خو

 !؟نموددرمان  توانی م ییگر د  ی را با فساد

 :  یدگومی  یمحاسب یم شنومیاست که جای شگفتی  روینا از

  یل طبق تنز را  قرآن    یبو ترت  ،نیست عادل است و معاند    یعثمان امام مجموع  در  »
  یل دل   ینبه هم  ؛ سوزانده شود آتش زده است  یدبارا که  آنچه  فقط    کرده است، و  یترعا

ایچه نکرده  ینکس  مذمت  را  او  تأ  ؛است  کار  را  آن  فضا  ییدبلکه  از  قلمداد    یو   یلو 
 1« . ... نداهکرد

  ۀ ارائ  یجابه   یمحاسب  . مصادره به مطلوب است  ،یاستدالل  ین چن ـ  بدیهی است ـ   واقع  در
از  این کار    ی برا   ی شرع  یلیدل را  او  امام  ،دور کرده  ات انتقادتیررس  عثمان،  به    یو  عادل 

معناست  آن  به    ین ا   یا آ  استبوده  عادل    یعثمان امام  یریم اگر بپذ  ی ! حتآورده استحساب  
،  سنتاهل ی ! ا دکر مطالبه  ی یلاز او دل یدنبا اگر عمل او اهانت به کتاب خدا باشد  یکه حت

چنین  ها وجود ندارد؟! آن یمعصوم ول خدا بعد از رس ینکه طبق سخن خودتان مگر نه ا 
، و در عین  رانندـ بر زبان می نیست یارانشان    عصمت  کمتر از ادعایدر واقع    کهـ را    سخنانی

با ذکر را    یکسانیعنی    محمد عصمت آل حال   با دل  شانکه خداوند    یل در کتاب خود و 

 
«  .اجتهاد کرد. بنابراین عمر گفت: »حسبنا کتاب الله« )کتاب خدا برای ما کافی است ...(شان  بارۀتوان در و نمی 

 . 90ص  11شرح مسلم: ج 
 .240ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 1
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 ! شوندیمنکر م ه استیدها را پاک و مطهر گردانقاطع آن 

ها توسط عثمان  زدن قرآنآتش برای    صحابه   یان مموافقت  از کدام    ی محاسبعالوه  به 
به شما    کنیدی نقل م یامبر او از پ  ۀ که دربار  یکسـ عبد ام  بن ا ه ک ی در حال ، گویدی سخن م

  دهدی م  دا سر ن با صدای رسا  مسلمانان    یاندر م  ـ ید طبق قرائت او بخوانقرآن را  دستور داده  
در منابع    . مخفی بدارنداز آتش عثمان  و    خود را پنهان کنند  یهاقرآن  خواهدی ها مو از آن

ذکر شده    ندا ه سر گذاشتکه مسلمانان پشت    یسخت  یروزها این    ۀدربار   یاریها سخنان بسآن
 .است

  یگونه که فتوا   همان  ـها وجود دارد از آن شاذ و انحرافی  سخنان  که    ـ   های فقط وهاب  و
کرد  رینجبابن   یشین  پ مشاهده  آن  نیز و  ،  یمرا  همچون  تفکراتی  که  دارند  کسانی  کار  ها 

اساس کار وی   برخود   یتا به امروز در فتواها کنند و  محسوب میعثمان را از شرع مقدس 
 :  کندی ها سؤال ماز آن ی فرد  .دهندمردم فتوا می به 

آن را دفن کنم    یاچه کنم؟ آبا آن    .پاره شده استهایش  ورقدارم که    یفیقرآن شر »
کردن به با اقتدا  توانی یو م   ...  یمسجد دفن کن   ینرا در زم  آن  توانییم:  ؟ پاسخ...نه    یا

 1.« یعمل عثمان آن را بسوزان 

عثمان قرآن  نیز با اقتدا به  بلکه مروان    ؛ دادانجام    یکار نبود که چنین  عثمان  و فقط  
 :  ه استخود گفتکتاب »محاضرات« در   یراغب اصفهان . یدعمر را به آتش کش

 2سوزاند.« و مروان قرآن عمر را »

 * * * 

 
 . 98ص  4فتاوی الوهابیین: ج  - 1
 . 419ص  2محاضرات الدباء: ج  - 2
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متواتر  مصحفی  به  ها،  آنمورد ادعا توسط    یآور جمعاین    یاآ  -7
 ؟ منجر شد

 هاآن از نظر  یتواتر متن قرآن  شرط

تواتر را شرط   ی،اثبات متن قرآنبرای   سنتاهل   ی علما  یشتر که ب   یست پنهان ن یکس  بر
و  اندکرده گونه،  م  همان  ادعا  ا   کنندیکه  نباشد  یناگر  فراهم  م  شرط  قرآن  دمتن  نظر 

وجود  متن  آن    یها برا آن  یحصح   یهادر کتاب   یحیاگر اخبار صح  یحت  ؛شودی محسوب نم
و به    کندی م  یت روا   یشهکه عا   ی حکم شرع  یدارا  یات  آ  پرداختن به حجر در  ابن   . داشته باشد

عا دارد  تعلق    « یررضاع کب» م  یشه و  قرآن    یامبرپوفات  تا زمان    یات آ  ین ا   کندی ادعا  در 
قطعیت  استدالل این گفته برای گفته است آن را رد کرده و  شده،ی وجود داشته و خوانده م

 :  گفته است آنعلت   یانو در ب  ؛ کندحاصل نمی 

کرده   یتقرآن روا  وانعنبه را    ینا  یو راو   ،شودیقرآن جز با تواتر اثبات نم   یراز   ...»
اش  تا گفته  نگفته خبر است  ی و راو   ،استبوده  قرآن    شود یپس ثابت نم  ؛خبریک  نه  است  

 1.«والله اعلم ؛شود یرفتهپذخصوص  یندر ا

 .کرده است یت روا  2خود  یحدر صحکرده شه نقل یعارا که مسلم آنچه  و

 :  ه استگفت نووی 

 ؛یستقرآن نجزو    یرانماز از قرائت شاذ استفاده کرد؛ ز   یردر نماز و غ   یستن  یز جا»

 
 . 126ص  9فتح الباری: ج  - 1
دادن معلوم است که باعث  ده بار شیر  ،شدهاز عایشه نقل شده است، گفت: »از جمله آیاتی که در قرآن نازل    - 2

عنوان قرآن  به  ت رسول خداادادن معلوم منسوخ شد، و تا زمان وفشود؛ سپس این آیه با پنج بار شیر حرمت می
 باب التحریم بخمس رضعات. 167ص  4شد.« صحیح مسلم: ج قرائت می
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 1« .شودیکه قرآن فقط با تواتر اثبات مچرا

 2.گفته استچنین سخنی  یز ن یو زرکش

 :  گفته است «یآمد »

  ما نقل شده است   یبه نقل متواتر براهر آنچه از قرآن که  اند  نظر داشتهاتفاقعلما  »
دانست قرآن    یماهو  است  استاز  ب  دربارۀو    ؛حجت  شده  هآنچه  نقل  آحاد  مثل  ـصورت 

  ی شافع   یر؟خ  یاحجت است    یاآکه    اندشدهاختالف  دچار    ـدیگرانمسعود و  بناف  مصح
ها  مصحفکه در  ی اختالف  دربارۀاما    ...کرده است  اثبات  آن را    یفهو ابوحن کرده،  آن را رد  

آنچه متواتر باشد از  هر و    یست،آحاد باشد از قرآن ن  ات اختالف  ین آنچه از اهر   وجود دارد 
 3« . ...قرآن است

انجام تالش  آیا جمع های  برای  تواتر  آوری،  شده  با  را  اثبات  قرآن 
 کرده است؟! 

:  سؤال مهم   یول  ؛ندارند ش  ا ه دربار   ی اختالف  یچ ها هبزرگان آن   این موضوعی است که
عثمان جمع  کرد،    ی آور آنچه  ثبت  او   نیز و  و در مصحف خود  از  قبل  ابوبکر  و  آنچه عمر 

 ؟! بودبا تواتر اثبات شده آیا  ه بودندکرد ی آور جمع

  شود یرا شامل م  یآور مراحل جمع  ۀکه هم  کلیعام و    پاسخیبار    یک   پرسش،  ینا   به
 :  گویمیپس م ؛داد  یمشرح خواه ی آور جمع  ۀسخن را در سه مرحل یگر و بار د ارائه،

ـ   یآور ها در جمع که آن  یکردیرو  -1   یت روا خودشان  که    همان گونه در پیش گرفتند 
ش  ـاندکرده کرده که    اییوه و  کل    ،اندبیان  مصحف    در   را قرآن    های یه آکتابت 
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نم  شانشده ی آور جمع رقعه   پراکنده   هاییه آ  یآور جمع   یرا ز   ؛کندی ثابت  شاخههااز    ی ها، 
و چیزهای دیگری که بیان  مردان،    های ینه و س ها  سنگ تختهچوب،    یهادرخت خرما، پاره 

در  و  بوده  یق دق قدر هم که هر  ، یآور دار عمل جمع و عهده  ، نبود  یآسانسهل و کار اند کرده
،  برایش در نظر نگرفتقرآن را غیر احتمال عدم نوشتن  توانی نم  ،باشد کارش توجه داشته  

،  رد کرده و او    سلمانان آوردهم  ، عدم وجود دو شاهد  یلدلبه شاید آنچه    سته دانیو او چه م
ز بوده  قرآن  جزو  خداوند  از نظر  ممکن است     آوری  جمع   یناز چن  یاحتمال  ینچن  یرا باشد؛ 

  یار ها، بسکردن از آننظرصرف  یگاه  بساچه    یا  ینه،باساس وجود    بر   یاتآ  و تصادفی    یه رویب
  ؛ نبوده است رجم که عمر آورده از قرآن  ۀی آ  یمچگونه بدان  ، مثال  عنوانبه   ؛ استانتظار  قابل  

  ؛نوشت ینبود آن را م  مسلمانانو اگر ترس از کالم    کردیم  یدبر آن تأکوی  که  اینخصوص  به 
ز   یدز   یول امتناع کرد؛  نوشتن آن  د   یرا از  نداشت  یگریعمر شاهد    ینهمچن  .همراه خود 

یک  او    یرا را رد کرد؛ ز   او  یپدرش ادعا   یرا ادعا کرد ول  یبودن متن یحفصه دختر عمر، قرآن
کعب و  ی بن  مسعود و اب  ابن وضعیت    .نداشتادعایش    ایبر   ایو بینه   یل دلهیچ  زن بود و  

 .استبوده  به همین صورت   یز ران نیگ د

اند  که انجام داده   هاییآوری در جمع را    یشینیانش اگر عثمان اشتباهات پ عالوه  به   -2
به    ی اند در قرآن خود ثبت کرده، چه ضمانتفراموش کرده ها  که آنرا  یاتیکرده، و آ یح تصح

قبل از    ۀ در خطبطور که خودش    همان است؟!  غفلت نشده    ی یزچ  یچ که از ه  دهدیامت م
 :  گفته است ی آور جمع

  رتان یامبپهنوز پانزده سال از ارتحال  :  و گفتخطبه خواند  مردم    یاندر م   عثمان»
کسی هرچیزی را که از قرآن هر   خواهمی. م شدیداختالف  دچار    نشما در قرآ  نگذشته که

 1« .دیاور ب یمبراشنیده است  رسول خدااز دارد و 

غافل    یاری بس  یاتباشد که از آ  یاز آن کسان  یکیعثمان هم    یدشا   یم،ما از کجا بدان   یول
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به  است،  ا مانده  که  استمعصوم    وخصوص  عثمان    . نبوده  که  دارد  و چه تضمینی وجود 
 هیچ چیزی از آن غفلت نکرده است؟! دربارۀ ه امت پیشکش کند که  ای بتحفه 

بهتر ـ   شدهدر پیش گرفته   ۀ گانسه   آوری  جمع   هاییوه ش  -3 اثبات    یانگرب   ـحالت  یندر 
موجود در کتاب را با اخبار آحاد    یاتآ  ،یکردها رو  ین ا   یجهدر نت و  است،    ینه ب   یلۀوسبه   یاتآ

 هماناست که    یروش  ین مصحف کجاست؟! و ا محتویات  پس تواتر تمام     ؛ انداثبات کرده 
مختصر    طوربه   یم داد  یحآنچه توض  .از آن منحرف نشده استنیز  شد عثمان    یان بطور که  

 :  گویمی م گانهمراحل سهاین در شرح کامل و  ؛ بود

در  ابوبکر،    یآور جمع   دربارۀ دقت  با  بنده  باور  جمع به  را    ،یو   ی آور روش  خود  پاسخ 
بن   یدکه ابوبکر به کمک عمر و ز را  یما در صفحات قبل روش چراکه ؛ کرد یم خواه یافتدر 

را که    اییه آهر  و    ینند بر درب مسجد بنشدستور داده بود  ها  و به آن  ه بودگرفت  یشپدر  ثابت  
آن آیه را   یگر اگر دو نفر د  یدهند قبول و ثابت کنند، حت شهادت ایشر دو نفر از مسلمانان ب

 ! ؟شودادعا تواند می  یابوبکر چه تواتر  یآور جمع  دربارۀ   ینبنابرا   .یمکرد یانانکار کنند، ب 

که آن را در صفحات  روشی    نیز وضعیت به همین ترتیب است؛  عمر  آوریجمع   دربارۀ
نه ب   ۀ از اقامحتی    یات آ  ی برخ  دربارۀ و اینکه    یم قبل مشاهده کرد چه    کرد،ی م  یپوشچشمنیز    ی 

 !ه استها را جمع کردکه آن یاتی در تمام آتواتر   ی ادعا  برسد به تواتر و

تمام مسلمانان اعتقاد دارند آنچه امروزه  است؛ زیرا  قرآن عثمان    دربارۀاصلی  بحث  اما  
اما روی    ؛ یمدار ها ن با آن  یمخالفتخصوص    ین البته ما در ا و    ،ستدر دست دارند قرآن او

ما   که    یتواتر   دربارۀسخن  آن  است  تمام محتویات  داده دربارۀ  قرار  واقعیت    یاآ  .اندشرط 
در خود جای    مصحف عثمانکه    ی قرآن  ی محتوا   در   نه   .یر خ  قطعا  :  است؟ پاسخ چنین  این

 . وجود ندارد  یتواتر   هیچ  آن  برداریو نسخه   یبترت   در  یو نه حت  ،آنخواندن  و  قرائت  ، نه  داده

 عثمان مصحف محتوای تواتر  ادعای

دستی آنان برای کذب  ی که هم طور به   ،توسط جماعتی  یتروا یک  نقل    یعنیتواتر  :  اول
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ت  سشرطی ا   ین ا اند محال باشد.  در تمام طبقات راویانی که به نقل متن قرآنی اقدام کرده 
و حتی موضوعی   ؛لحاظ نشده است کار برد ه خود ب آوری که عثمان در جمع  اییوه در شکه 

آیاتی که فقط  پذیرفتن  ؛ مثل  ندا ه کرد  یتعثمان روا   ۀیوش  یاندر ب   سنت اهلخود  است که  
و گفته    از مصعب بن سعد، نقل کرده   ی، هند   ی که متق  همان گونهیک نفر آن را آورده بود،  

 :  است

مردم    یاندر مدلیل   ینبه همو    ید،کعب، عبدالله و معاذ را شن ی بن عثمان قرائت اب »
دچار    نشما در قرآ  نگذشته که  پیامبرتانل از ارتحال  هنوز پانزده سا :  و گفتخطبه خواند  

شنیده است    یامبر از پکسی هرچیزی را که از قرآن دارد و  هر   خواهمی. م شدیداختالف  
  ی هاچوب، استخوان  ی هاپاره  یبر رو را که  از قرآن    یزی چکس  هر   ین. بنابرادیاور ب  یمبرا

برا  ی هاکتف و شاخه بود  نوشته  م  یخرما  او    یزیبا چ   ی و هرگاه شخص   آورد،یاو  نزد 
 1...« ؟یاهیدشن  از رسول خدا راتو آن آیا : گفتیعثمان به او م آمد یم

آورده شود شهادت  فقط    ینکها   یا آنچه  بر  گونه   ؛ دهند ب دو شاهد  بن    یحییکه    همان 
 :  کرده و گفته است یتن بن حاطب روا اعبدالرحم

  ؛ یاورداز کتاب خدا دارد نزد ما ب   یزیچ   یهرکس :  عثمان بن عفان برخاست و گفت   ...»
 2« ...شهادت دهند ایشدو شاهد بر  ینکهمگر ا  شودپذیرفته نمی ی از کس یزیو چ

 ادعا کجاست؟ مورد تواتر و مدرک این   یل دلپس 

صحابه مخالفت  :  دوم که  آنچه  کلی  تواتر    ،بزرگان  عثمان  را  قرآن  ر آمده  در  د  است 
و بزرگان   ، همسران پیامبر یهاقرآنمطالب مربوط به   گذشتهمباحث از  یکیو در   ند،کیم

  ی قرآنمتن  از  دیگران  عباس و  بن را که ا ه  مسعود و آنچکعب، ابنی بن  صحابه همچون اب  
  ی، اشخاصتوسط چنین    هاییمخالفت   ین با وجود چن حال    .مالحظه کردیم  کردندی م  قرائت
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 !؟آمده کجاستعثمان در مصحف آنچه ادعا برای تمامی  مورد  تواتر این 

  یز نه چ مین شده،  أت   ه است نزد حفصه دختر عمر بوداز آنچه    یمنبع قرآن عثمان:  سوم
 :  کرده است یت روا  یبخار  .یگرد

ما بفرست    رایرا بها  آن صحیفه:  [داد  یغامو پ]را نزد حفصه فرستاد    یکس  عثمان  ...»
ها  آن صحیفه  . حفصهگردانیمیو سپس آن را به تو بازم  بنویسیم،ها  مصحفدر  را    هاتا آن

برداری کردند و عثمان  ها نسخهها را در مصحفصحیفهتا آنکه  ...  عثمان فرستاد  برای  را  
بازگرداند آن صحیفه به حفصه  را  عثها  اسالم   مان.  بالد  )از  سو  هر  نسخهیبه  از    یا( 

  یی هانسخه، تمام نسخه  ینجز استور داد تا بهفرستاد و د  نوشته بودندهایی را که  مصحف
 1را که در صحیفه یا مصحفی نوشته شده بود بسوزانند.« 

دیگران مسعود و  کعب، ابن ی بن  ابروشن است    دیممالحظه کر   تریش طور که پ  همان و  
که عثمان در  کرده  نقل  را    یاتیخود او آکرده بودند و حتی  با آنچه نزد حفصه بود مخالفت  

 قرآن خود ثبت نکرده است! 

  ی تواتر   یچ معلوم شد هاست و    یعثمانمصحف  شده در  ثبت محتوای قرآنی    ز رو وحال   این
کردند    آوری که قرآن را جمع را    ی روش اشخاص  یم بخواهما بلکه اگر   ؛ وجود ندارداش  درباره 

 ندا ه کرد  ی آور در تمام آنچه از قرآن جمعها  آن  ید د  یمخواه  ،یم کن داوری  ها را  و آن  یبررس
 .اندکرده آوری چه برسد به تواتر آنچه جمع  ، هستند ینه ب  یک   یفاقد حت

  یجه در نت و  گرد آمدند،  مصحف    ین بعد از عثمان بر ا   ی امت اسالم:  گفته شود   بساچه  
و  ،  ، نه هیچ مصحف دیگریندا ه قرآن است شد  ین آنچه در ا به  به اعتراف  وادار  همه    بساچه  

تمام   سوزاندن  از  به مصحف پس  دیگر  دیگر  های  عثمان  مصحف  با  مخالفت  دلیل 
ای از مسلمین این  منجر شد به اینکه طبقهو اجماع امت بر آن    اند،ها از بین رفته مصحف
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ای  طبقه سپس  و  ،  تواتر برای تمام محتویات آن مصحف در نظر بگیرند  عنوانبه واقعه را  
  طور  ین ، و هم کردند  یافتاز خود در   شیپ طبقۀ  متواتر از  شکل  از مسلمانان آن را به   یگرد

 . یدتا به ما رس ادامه یافت 

  یچ ه   حاصل شود  یامبر که متأخر و پس از دوران پ  ی تواتر   ین چن :  گویمیپاسخ م  در
بر قلب    یوح  ۀیلوسکه به هستیم    یاثبات متن قرآن  درصددما    یرا نخواهد داشت؛ ز   یارزش

پ   یب حب از  به ،  است  نازل شده   یمصطف  یامبر خدا  متن    دربارۀ مجتهدان    اتاجتهاددور 
شده در قرآن توسط  اگر متن ثبت  ین بنابرا   ؛اساس نظرات خودشان بر آن  یو دستکار  یقرآن

  طوربه   محال باشد   یعاد  طوربه ها بر کذب و دروغ  از مسلمانان که امکان توافق آنای  طبقه
که پس از آن ادعا شود   یا شدهنقل نشود، تواتر فرض  یامبر پ تا وار و بدون انقطاع سلسله

وجود  نه در دوران قبل از عثمان    ، مورد ادعاتواتر  این    ؛ چراکهنخواهد داشت  ی ارزش  یچه
در رد تواتر موجود در زمان    .در دوران پس از او  یو نه در زمان عثمان و نه حتداشته است  

  یات در آن کلمات و آ  کهـ   شقرآن خود   ندادنیل تحو  دلیلمسعود به بن ا ی  عثمان، آنچه برا 
ی بن  اب  یدتهد  نیز و  ،  است  اتفاق افتاده   جهت سوزاندن ـ  بود   انمخالف قرآن عثم  یاریبس

آن را در قرآن خود    ی که عثمان و گروه و   اییه آ  یح خاطر تصح به   ی و   یدنکشیر کعب و شمش
 :  کرده است یت روا  یوطیس  .کندکفایت می داده بودند  ییر تغ

خواست    یوقت » بنومصحفعثمان  را  راو »گرفتند    یمتصم   یسدها    ین الذو »از    او« 
خود را    یر شمش  یا  کنیدیآن را اضافه م :  گفت یبرائت حذف کنند. اب   ۀسور در    یکنزون...«

 1.« پس آن را اضافه کردند به دست بگیرم؟!

میان  تفاوت  ها و  قرائتمیان  اختالف  از    ستا   یکافاند  آنچه تالوت کردهتواتر    دربارۀ  اما
نقل   ها را بعدا  و آنـ   کنند ی بودن، که تا به امروز مسلمانان قرائت ماضافه   یا ها از نظر کم آن

پاستبداد حکمرانی    ید شابله،    . یمشومطلع    ـکرد   یمخواه از ه  ی تواتر   شیروان و    یدپد  یچرا 
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باشدآورد ا   ،فرض گرفته باشد را    یزیچاز هیچ،    یا ،  ه  روی  اما    ؛ است  یگریبحث د  ین که 
  ی علم  یل تحل   درصدد بلکه    ؛ یست ن  ...و  یاسی س   های یزهدر رابطه با انگ در اینجا  سخن من  

 .یگرد  یزنه چ ،است نقل شده خودشان در منابع  است که بر اساس آنچه 

 تواتر قرائت و خواندن قرآن عثمان

آن  پاسخ  در قرائت   ستا   یکاف  به  احکام شرعرا    ییهااختالف  در  عقا  یکه    یر ث أت  یدو 
  ی کسان  و  بزرگان صحابه   میاندر ابتدا    اتاختالف  ین ا   .یمدر فصل بعد مطالعه کن   گذارندیم

  ید، مسعود، ز بن ا ن  همچوافرادی    ؛گرفت شکل  ند  ا ه که گفته شده در زمان نص حضور داشت
بود که  نقصان    از نوع زیادت یا   اتالفاخت این    و  دیگران؛و    یشهعمر و عا  یعباس و حتابن
آن   یبرخ پ   هااز  کرد  تریش را  ا   . یممشاهده  به    ین سپس  ) قاریان  اختالف  قاریان  سبعه 

  . یافتانتقال    حضور نداشتند  یکه در دوران نص قرآن  یکسانیعنی    یانقار   یگر( و د گانههفت
  سنت اهل  کهمانند آن است، چنان ه  یا از تفاوت در حرف، شکل    یشب   یزی اختالف چ   ینا 
و کاهش و   یشافزا به از آن و  یشبلکه مسئله ب  ؛ بکشند  یربه تصو  گونهاین آن را  خواهندیم

 . داد یمخواه یح طور مفصل توض ه است، که در فصل بعد آن را برسیده اختالف در احکام 

 ی بردار و نسخه  یفتواتر تأل

  یف تألبه  گفته شد روشن گردید؛ نکاتی که که مطالبی نکات و  در این تواتر نیز  روزوحال
برداران در نوشتن  سپس اجتهاد نسخهو  ،  هاآن   یبدر ترت  یقرآن توسط عثمان و اجتهاد و 

اشتباهات    ینعرب ا   کردیکه ادعا موجود اشتباهات اعرابی  و اعتراف خود عثمان به    ،هاآن
مباحث  در  ها  آنبه بررسی  و ما  شد،  مربوط میخواهند کرد  خود اصالح  گویش  را با  لحنی  

کاتبان    یاعثمان    ی  اجتهاد شخص   یاآ  دهم،ی قسم م  یتانرا به خدا   ا شم  .یمشده پرداختگفته
 ! آید؟یقرآن او، تواتر به حساب م

 * * * 
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جمعها  آن  -8 را  ادعا   ،یآور قرآن  مفقود  یو  و  شدن  نقصان 
 را کردند  شیاتآ یبعض

کارها  دادن  و نسبت   ، ارائه دادندقرآن    ی آور جمع   دربارۀ این تصویرهایی که    یاز تمام  پس
  یح صح یر و غ  یحصحروایت  ها  دهبا ارائۀ ها  آنبه بزرگان خود،  خواهشان  دل   های یلت و فض 

  یاتآ  یانگر ب و حتی    قرآندر نقص    یانگر که ب روایاتی    ؛ کنندی مزده  ما را شگفتدر منابع خود  
  یچ مسلمانان ه  ی در قرآن امروز   یول  ، انددهکر   یت ها را روا آن  هستند که بزرگانشان   یاریبس
قرآن   یفرا به تحر   یگرد ، مسلمانان  وضعیتی   ینبا وجود چنو    ؛شودی نم یافتها  از آن   یاثر 

 ! کنندتکفیر میا ها ر و آن  ،متهم 

صورت پراکنده هرکدام  با توجه به اینکه برخی از مطالبی که با این موضوع ارتباط دارد به 
وار ذکر  خالصه   ینجاا در  را  دیگری  لب  مطانیز  و  ها  آندر جایگاه خودش عرضه شد، بنده  

برای تأیید هر نمونه بر حسب ضرورت یک یا چند مثال    گوییخالصه جهت  خواهم کرد، و به 
؛ و  یک یا چند کتاب حجیم است   مندیازن این زمینه،    وگرنه پژوهش  جامع در   ؛ خواهم آورد

اطالع دارد روشن و    یدر منابع اسالم  یعلمپژوهش    یالفبا از  که    یکس  یبرا نکته    ینا 
   .استبدیهی 

 . کندال می ؤه بود سمفقود شد یمامهکه روز  اییه آ از عمر  -1

 :  کرده است یت روا  یهند  متقی

به او    .جو کردواز کتاب خدا پرس   اییهعمر بن خطاب از آ:  نقل شده استحسن »از 
ا لله:  پس گفت  .یدبه قتل رس  یمامهدر روز  و  بود    ینزد فالن  یهآ  ینا:  گفتند امر کرد  و    ؛إن 
 1ی کنند.« آور جمعرا قرآن 

 
 . 4758ح  574ص  2کنز العمال: ج  - 1
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 . حرف است یلیون م یکاز  یش قرآن ب  کندی عمر ادعا م -2

 :  کرده است یتبا سند موثق روا  طبرانی

قرآن :  است، گفتشده  نقل    عمر بن خطابآدم، از    بن  یدعب  محمد بن  یقاز طر »
بهزار هزار   با شکو هفت هزار حرف    یستو  را  آن  برا  یباییاست، هرکس   یرضا  یو 

 1داشت.« خواهد   ینالعهمسر از حور   یکهر حرف   یازابه خداوند بخواند

طبق نظر عمر دو    یجهدر نت و    یست،هم نمقدار    ینسوم ا   یکموجود،    قرآنکه    یدر حال
 !شده استمفقود سوم آن 

 . شده استمفقود از قرآن  یاریبس:  گفته استعمر ابن  -3

 :  کرده است یت روا  سیوطی

، کرده است  یت روا  عمراز نافع، از ابن  یوب،از ا  یم،بن ابراه   یلاسماع:  گفت  یدابوعب»
را دارم  ید از شما نگو  یکس :  گفت قرآن  قرآن چ  داندیچه م او  و    ،تمام  زیرا    ؛یستتمام 

شده است آشکار  یماز قرآن برارا که آنچه  یدبگو ینبنابرا ؛شده استمفقود از آن  یاریبس
 2«.دارم

 :  گفت ، کرده است یتشهاب روا د، از ابن وداو ی اببن ا و 

رس» خبر  ما  بس  یدبه  شد  یاریقرآن  استنازل  وله  قتل    یمامهروز    شعالمان  ی،  به 
 3را ننوشت.« و آن دانست نمیآن را  یها کسو بعد از آن یدندرس

اند مثل  گفتهکعب  بن    ُابی  عمر و  و  بود،    یه آ  ۲۰۰احزاب    ۀسور :  گفته استشه  یعا  -4

 
 . 198ص  1اإلتقان في علوم القرآن، سیوطی: ج ؛ 361ص  6المعجم الوسط: ج  - 1
 .66ص  3اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 2
 . 4778ح  584ص  2کنز العمال: ج  - 3
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 . بقره بود

 :  کرده است یت روا  سیوطی

برای ما روایت  شه  یاز عا  یر،از عروة بن زب  االسود،واز اب  یعة،لهاز ابن  یم، مر یابن اب »
است پ  ۀسور :  گفت  ،کرده  زمان  در  م   یهآ  یستدو  یامبراحزاب  وقت   شد،یخوانده    ی اما 

 1.« نماند  یه موجود است از آن باقجز آنچ  یزیها را نوشت چ مصحفعثمان 

 :  ه استگفت یشوکان و

حذ  یهمردوابن» استنقل    یفهاز  بن خطاب:  گفت  ،کرده  گفت  عمر    ۀ سور :  به من 
سوره  ینا: عمر گفت .یههفتاد و سه آ یاهفتاد و دو : گفتم   شمارید؟یم یهآاحزاب را چند 
 2.« در آن بود یزرجم ن یۀو آ ،بقره بود ۀبه سور  یک نزد هایهاز نظر تعداد آ

 . نقل از عمربه   ...« یا إذا زن یخةو الش یخالش»: رجم  ۀیآ -5

 :  کرده است یت روا  بخاری

بر مردم   یادیآن دارم زمان ز  یمب: عمر گفت: گفتروایت شده است، عباس ابن»از 
که خداوند آن را نازل   اییضهبا ترک فر و    یافتیم،رجم را در کتاب خدا ن  یندبگذرد و بگو

 3« . ...کرده است گمراه شوند

 :  است کرده یتروا   همچنین

رجم   ۀی، آاست قرآن اضافه کرده هب یزی عمر چ  گفتندیاگر مردم نم : عمر گفت ...»

 
 .66ص  3اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 1
کثیر از ابی بن کعب نیز همانند آن را روایت کرده و گفته است: »سند آن حسن . ابن354ص  4فتح القدیر: ج    - 2

 . 466ص  3است.« تفسیر القرآن العظیم: ج 
 المحاربین من اهل الکفر.کتاب  25ص  8صحیح بخاری: ج  - 3
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 1« .  ...نوشتمیم  مرا با دست خود

ذکرشان  از  اختصار  جهت  ذکر کردند که به   سنتاهل   ی از علما   یاری عمر را بس  ۀ گفت  این
 2. کنمی مخودداری 

ه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم »: ۀیآ -6  . نقل از عمربه  «إن ال ترغبوا عن آبائکم فإن 

 :  کرده است یت روا  بخاری

ه کفر  :  کردیمیقرائت م چنین  سپس ما از کتاب خدا  » "أن ال ترغبوا عن آبائکم فإن 
 3".«ا عن آبائکم"إن  کفرا  بکم أن ترغبو  یابکم أن ترغبوا عن آبائکم" 

 . نقل از عمربه   «الولد للفراش و للعاهر الحجر»: ةیآ -7

 :  است نقل کرده  البرعبد ابن

روا  یرةعم»از   فروه  گفت   یتبن  است،  ُاب:  شده  به  بن خطاب  که  ـبن کعب    ی  عمر 
"إن انتفاءکم من  :  کردیمیقرائت م  ین در کتاب خدا چن  ینکهمگر نه ا:  گفت  ـکنارش بود

مفقوده    یات از آ  ینکهمگر نه ا  یزو ن:  سپس عمر گفت  .بله:  گفت  ی  اب  ؟!آبائکم کفر بکم"

 
 کتاب احکام. 113ص  8صحیح بخاری: ج  - 1
 1مسند احمد بن حنبل: ج  ؛ 116ص    5صحیح مسلم: ج  ؛  125ص    8مثل بخاری در کتاب صحیح خود: ج    - 2

از سعید بن   43عباس، و ص از ابن 40از سعید بن مسیب، و ص  36ن بن عوف، و ص ااز عبدالرحم 29و  23ص 
عینی در  ؛  عباساز ابن  269ص    6از ابی بن کعب، و ج    132ص    5عباس، و ج  از ابن  55و   50و    47مسیب، و ص

 13، و ج  120ص    12عسقالنی در فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ج  ؛  عباساز ابن  9ص    23عمدة القاري: ج  
؛ از عایشه  420ص    2راغب اصفهانی در محاضرات الدباء: ج  ؛  354ص    4شوکانی در فتح القدیر: ج  ؛  135ص  
؛  از مسور بن مخرمه  43برقی در مسند بن عوف: ص  ؛  عمراز ابن  201ص    12منظور در مختصر تاریخ دمشق: ج  ابن

ابن الجوزی  ؛  از سعید بن مسیب   179ص    2مالک در الموطأ: ج  ؛  از ابی بن کعب  435هیثمی در موارد الظمأن: ص  
 یب و ابی بن کعب، و دیگران.عباس و سعید بن مساز ابن 35در نواسخ القرآن: ص 

 کتاب المحاربین من اهل الکفر. 26ص  8صحیح بخاری: ج  - 3
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 1.«بله: گفت  یاب  ؟!"الولد للفراش و للعاهر الحجر": کردیمیقرائت م  ینچن 

 . نقل از عمربه   «أول مرة یهقاتلوا في الله في آخر مرة کما قاتلتم ف »: ۀیآ -8

 :  ه استمخرمة گفت بن  رمسو

"قاتلوا في الله في آخر  :  یهآ  ینامگر  :  بن عوف گفت  ناعبدالرحمبه    بن خطابعمر  »
چه وقت؟  :  ن گفتاعبدالرحم  ؟!کتاب خدا نبود   یاتأول مرة" از جمله آ   یهمرة کما قاتلتم ف 

 2.« بودند وزیر مخروم یو بنامیر  یهامیآن زمان که بن: عمر گفت

 :  کرده است یت روا  یوطیس و

بن مخرم» استگفت  همسور  عبد:  ه  به  گفتاالرحمعمر  عوف  بن  "أن   ۀیآمگر  :  ن 
چرا حال آن  ؟!نبود که بر ما نازل شده است یاتیجاهدوا کما جاهدتم أول مرة " از جمله آ

آ  یهآ  ینا:  ن گفتاالرحمعبد  !؟کنیمیرا مشاهده نم  رفتند    یناز بکه  از قرآن    یاتیبا آن 
 3ه است.« محو شد

 . نقل از عمربه «و مائة مرة ینفي الساعة الواحدة عشر  یرهاغ بدلناهم جلودا  »: یهآ -9

 :  کرده استنقل   ه«یحلخود »در کتاب  ابونعیم 

را نزد عمر خواند "کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا    یهآ  ینا  یمرد:  عمر گفتابن»
گفت:  گفت  .العذاب"  یذوقوال  یرهاغ برایم  :  عمر  کندوباره  ا   .تکرار  کعب    یندر  لحظه 

عمر    .ماهو آن را قبل از اسالم خواند  ،را دارم  یهآ  ینا  یرمن تفس  ،یرالمؤمنینام   یا:  گفت
را  :  تگف آن  اگر  بخوان،  را  گونهآن  خدا  همان  رسول  از  تو    ،یخواند   یدم شن   که  از 
:  خواندم  ین من آن را قبل از اسالم چن :  کعب گفت  .شودینم  وگرنه به آن توجه  ؛پذیریمیم

 
 . 15372ح  208ص  6کنز العمال: ج ؛ 276ص  4التمهید: ج  - 1
 . 266ص   7عساکر: ج تاریخ دمشق، ابن؛ 407ص  14تاریخ بغداد، خطیب بغدادی: ج  - 2
 . 4741ح  567ص  2العمال: ج کنز ؛ 68ص  2اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 3
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عمر    ". و مائة مرة  ینفي الساعة الواحدة عشر   یرها"کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا  غ
 1.« ماهیدشن رسول خدا  زا ینچن ینآن را ا: گفت

شه و  ینقل از عاه ب«  و صالة العصر   یالصلوات والصالة الوسط  یحافظوا عل»:  ۀیآ  -10
 .حفصه

 :  کرده است  یتروا  هیثمی 

رافع  » بن  خطابخادم  ـعمرو  بن  پمن  :  گفت  ـعمر  همسران  زمان    یامبر در 
هروقت  :  و گفت  ؛یسمبنو  شیبرامصحفی  حفصه از من خواست    . نوشتمیها را م مصحف

که از    همان گونهتا آن را    یاو به نزد من ب   یس آن را ننو  یدیبقره رس  ۀاز سور   یهآ  ینبه ا
کاغذی  با    یدمرس  یهآ  ینا  به  یوقت :  عمرو گفت  .کنمامال  تو    هحفظ کردم ب  رسول خدا

آمدم  نوشتم یمرویش  که   گفت  .نزد حفصه  الصلوات    ی"حافظوا عل:  یسبنو   ین چن :  او 
و تمام    ،کرده  یتآن را روا  یعلیابو   ."ینو صالة العصر و قوموا لله قانت  یوالصالة الوسط

 2.« هستند ثقه  شرجال

موا تسل ...  النبي    یعل  یصلونإن الله ومالئکته  »:  ۀیآ -11   یصلون   ین الذ  یو عل یما  وسل 
 . یشهنقل از عا به  «الصفوف الول

 :  کرده است یت روا  سیوطی

 ـ ساله بودهشتاد  یکه مردـپدرم  :  گفت  ،روایت شده است  یونسودختر اب  یدهحم از  »
  یها أ  یا  يالنب  یعل  یصلون "إن الله و مالئکته  :  خواند  ینچن   یشهمن از مصحف عا  یبرا
لوَن   ینالذ  یوعل  یماو سلموا تسل   یهآمنوا صلوا عل  ینالذ :  گفت یده". حم ول ال   الصفوَف   َیص 

 3.« دهد  ییرها را تغعثمان مصحف ینکهقبل از ا

 
 . 374ص  5حلیة الولیاء: ج  - 1
 . 154ص  7مجمع الزوائد: ج  - 2
 .36جوزی: ص نواسخ القرآن، ابن؛ 73ص  3اإلتقان في علوم القرآن، سیوطی: ج  - 3
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 . یشهنقل از عابه  «أخر متتابعات یام فعدة من أ »: ۀیآ -12

 :  کرده است یتروا   بیهقی

از آن    "متتابعات"   ی ول  ؛اخر متتابعات"  یام "فعدة من ا:  نازل شد  ینچن :  گفت  یشهعا»
 1.« حذف شد

 :  ستگفته ا  ینی ع و

نازل    ینچن این:  ته و گفته استسصحیح دان  یشهعارا از    یتروااین  سند    ی دارقطن »
 2« .  ...حذف شد "متتابعات "  یأخر متتابعات" ول  یامشد "فعدة من أ 

 . یشهنقل از عا، به ه استکه بز آن را خورد «یحرمنعشر رضعات »: ۀیآ -13

 :  گفته است عایشه

جمله  » بوداز  شده  نازل  قرآن  از  )ده:  آنچه  یحرمن«  معلومات  رضعات    بار  »عشر 
کرد  وفات    خدا  رسول  «.پنج تا»سپس منسوخ شد به آورد(  دادن معلوم حرمت میشیر

 3.« وجود داشت شدیقرائت م در حالی که این آیه در قرآنی که 

  ی  نقل از ُاببه  «یةوال النصران  یهودیةال یرغ  یفیةعند الله الحن ینوإن ذات الد»: ۀیآ -14
 . بن کعب

 :  گفته است سیوطی

رسول خدا  :  گفت  ،کرده است   یتبن کعب روا  ی  نقل از اب حاکم در کتاب مستدرک به»
  چنین ینا  یشانا پس    قرائت کنم.تو    ایخداوند به من امر کرد قرآن را بر :  به من فرمود

 
 . 258ص  4السنن الکبری: ج  - 1
 . 52ص  11عمدة القاري: ج  - 2
 . 608ص  2خمس رضعات، الموطأ: ج باب التحریم ب ؛ 167ص  4صحیح مسلم: ج  - 3
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بن  ان  "لو أ:  همچنین" و  ین کفروا من اهل الکتاب و المشرک  ینالذ  یکن"لم  :  فرمودقرائت  
  یعمل و من    یةوال النصران  یهودیةال  یرغ  یةعند الله الحنف  ینوإن ذات الد...    یا  آدم سأل واد

 1.«"یکفرهفلن  یرا  خ

 .ی  و ُاب ،عباس نقل از ابن به ...« من ذهب  یانلو کان البن آدم واد»: ۀیآ  -15

 :  کرده است  یتروا  هیثمی 

عمر به سر و  .  آمد   درخواست مال به نزد عمر  یبرا  یمرد:  عباس گفتابن»
: سپس عمر به او گفت !ینواستو ب یازمندن واقعا   یاآ یند ببانداخت تا  ینگاهمرد وضع آن 

ند  اهخدا و رسولش راست گفتگفتم  :  عباس گفتابن  . چهل شتر:  گفت  ی؟چقدر اموال دار 
ف  جو  یمألثالثا  و ال    یمن ذهب البتغ  یان"لو کان البن آدم واد:  فرموده است  ندکه خداو

و  بن  ا التراب  إال  عل  یتوبآدم  تاب"  یالله  گفت  .من  گفتمیستچ  ینا:  عمر    ی  ُاب :  ؟ 
گفت  .خواند  یمبرا  ینچن ینا نزد:  عمر  به  ُاب  .یمبرو  او  پس  گفت  .یمرفت  ی  نزد  :  عمر 

مابن عمر    .من قرائت کرد  یبراچنین  این  رسول خدا:  گفت  ی  ُاب   ید؟گویعباس چه 
  ش کرده و رجال  یت احمد آن را روا  .یآر :  گفت  ی  ؟ ُابآن را در مصحف ثبت کنم   یا آ:  گفت
 2.« هستند   یحصح

 . می خواندیم « مسبحاتشبیه » یا ما سوره : گفته است  ی اشعر  یابوموس -16

 :  اندکرده  یتروا  یوطی و س بیهقی

 یه از مسبحات شب  یکیکه به   خواندیمیم یاما سوره: ه استگفت یاشعر  یابوموس »
آمنوا ال تقولوا  ینالذ یهاأ یا": به یاد دارمرا از آن  ینو فقط ا ،آن را فراموش کردم یبود، ول
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 و گفت: »سند آن صحیح است.«
 . 141ص  7مجمع الزوائد: ج  - 2
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 1.« "یامةالق یومما ال تفعلون فتکتب شهادة في أعناقکم فتسألون عنها 

شاهدا     یها أ   یا »:  ۀیآ  -17 أرسلناک  إنا  لالم...  النبي  رسولي    یینوحرزا   و  عبدي  أنت 
 . نقل از عمرو بن عاصبه  ...«المتوکل یتکسم

 :  نقل شده است، گفت  عمرو بن عاصه بن عبدالل از

النبي إنا أرسلناک شاهدا  و مبشرا     یهاأ  یا" :  کنیدیکه در قرآن مشاهده م  اییهآ  ینا»
و ال   یظبفظ و ال غل  یسالمتوکل ل  یتکأنت عبدي و رسولي سم  یینوحرزا  لألم  یرا  و نذ

 2...« سخاب في السواق"

 . یزیدنقل از اسماء بنت  به ...«  یباليو ال  یعا  الذنوب جم یغفرإن الله »: ۀیآ -18

 :  است کرده یتروا  طبرانی

عبادي    یا"قل  :  فرمودمیقرائت    چنینین را ا  یهآ  ینا  یامبرپ :  گفت  یزیداسماء بنت  »
  ... یمإنه هو الغفور الرح  یباليو ال    یعا  الذنوب جم   یغفرإن الله  ...  أنفسهم    یأسرفوا عل  ینالذ

.»3 

همین  جهت اختصار به  به اما    ؛ ها ذکر شده استکه در منابع آن  یگر دآیات    یاری بس  و
 . کردممقدار بسنده 

 ! کند؟ی را حل م یمشکل  ، نسخ  تالوتادعای  آیا

که    ایفرضیه  دارد  اصولبیشتر  وجود  و  شده   یفتۀ ش  سنتاهل   ونیمحدثان  و  آن  اند 
  ؛ کنند   یهتوج  یمکرد  یانها را باز آن  یکه برخرا    یحیصح  یاتروا   اندکرده آن تالش    یلۀوسبه 

 
 . 67ص  3اإلتقان في علوم القرآن: ج ؛ 156ص  7دالئل النبوة: ج  - 1
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از جمله  ها  این :  گفتندو    کنند  یه را توججعلی این روایات    یتالش کردند با روش ها  آن  ینبنابرا 
رفتند    یادو از    ند اما بعدها برداشته شد  شدندی م  رائتق  ند که در زمان رسول خدا ا ه بود  یاتیآ

 . ماند یها باقچه حکم آناگر  ید، نسخ گرد شان و تالوت

 :  ه استگفت سرخسی

باق  یاناما در ب»   یانب   ما  یطبق آنچه علماـ  ماندن حکم آنینسخ  تالوت با وجود 
خوردن  قسم  ۀکفار   ی،گرفتن سه روز متوال مسعود، روزهقرائت ابنطبق  :  گفت  یدبا ـ نداهکرد

ما  مشهور بود، ا  ی قرائت  یفهقرائت تا زمان ابوحن   ین ا  «. متتابعات  یامثالثة أ   یام فص» :  است
چه  اگر   ؛وجود نداشتاش  درباره  ثابت شود   یه آ  ینبودن ایآن قرآن   یلۀوسکه به  ینقل متواتر 

برای آن   یوجه  یچ ه   ینبنابرا  .تردیدی وجود ندارد  یچمسعود ه بنای  یدار در عدالت و پا
  شد یکه جزو قرآن قرائت م   ه است بود  یاتیاز جمله آ  یه آ  ینا   ییمبگو  ینکهمگر ا  وجود ندارد

  یامبر پ  یاتحدوران  تالوت آن در    سپسو   ـ مسعود آن را حفظ کرده بودکه ابن  همان گونهـ
قلبمحو  یلۀوس به  خدا از  آن  ابنهبـها  کردن  قلب  شد  ـمسعودجز  آن   نسخ  حکم  تا 

باق  یلۀوسبه آن  ز   ینقل  از    شود،یم  یقینخبر واحد موجب    یرابماند؛  و قرائت آن کمتر 
انجام  ق  یطر   ینحکم پس از نسخ  تالوت به ا   ینا  یبقا  ینبنابرا  ؛شودیآن حساب نم  یتروا

 1شد.« 

 :  ه استرجم گفت یۀآ  ۀدربار  یحزم اندلسابن

و » نسخ  آن  لفظ  کردهعده  بساچه  :  گفت  .ماند  یباق   شحکم  لیاما  خیال    اند ای 
شده،    یتروا  یشهن کردند طبق آنچه از عادارد، و گما  یگریرجم علت د   یۀ شدن آساقط

رجم و    یۀآ:  روایت شده است  یشهعااز    است.  یدهنسخ شود حذف گرد  ینکهبدون ا  یهآ  ینا
و ما   وفات نمود  که رسول خدا  ی اما هنگام ؛من بود خت ت یر در ز  اییفهرضاع در صح
  ی است، ول  یحصح  یثحد ینا  .وارد شد و آن را خورد یابزغاله  یمبود  یشانمشغول فوت ا 

 
 . 80ص  2االصول: ج  - 1
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شناخته و  حفظ    نازل شدوقتی  رجم    یۀآ  یراز   ؛اند نیستها گمان کردهبه آن معنایی که آن
و ند  آن را در قرآن ننوشت   ، قرآنبرداران  اما نسخهبه آن عمل کرد،    شد و رسول خدا

[  اکرم  یامبراز پ]طه با آن  در راب  یزنخطاب    نبعمر    نکردند.لفظ آن را در قرآن ثبت  
طور که   همانو    شدلفظ آن نسخ    دلیل  ینبه هم  .دبه او پاسخ ندا  یشانا  یول  سؤال کرد

بز آن   لیو   ،ه بودباقی ماندنوشته شده بود  رویش    یهآ  ین که ا  اییفهصحعایشه گفته است  
 . ندارد یازنکس به آن یچه  یگردو به همین دلیل را خورد 

گرد  یاتیآ  شدروشن    ینبنابرا:  گفت خدا  یدکه حذف  رسول  به  داده    اگر  دستور 
حفظ    کردیم   یغها را تبلو اگر آن  ، کردیم   یغ ها را تبل حتما آن  کند  یغها را تبل آن  شدیم
ا  شدیم وفات  نم  یشانبرا  ی ضرر   یچه   یشانو  گونه  ؛شودیمحسوب  وفات    همان  که 
نکرده    یغو اگر آن را تبل  .نرساند  کرده بود  یغقرآن تبل  زبه تمام آنچه اآسیبی    یچه  یشانا

فراموشش نکرده   یا   ،بودند کرده  و مردم آن را فراموش    یشاناما ابود  ه  کرد  یغتبل   یابود  
از جانب خداوند منسوخ    یقین، بهبودنکرده  به نوشتن آن در قرآن امر    ولی پیامبربودند  

 1د.« به قرآن اضافه شو یستن یزو جاشده است 

نه  ـ نسخ تالوت    یهها در توجآناست که    ییهااز تالش   یبرخ  هااین به    ـحکم نسخ  و 
 :  گویمیم اندارائه کردهنسخ  ی که برا  یتصور  ینچن بررسی ارائۀ در  .اندخرج داده 

  یلۀوسبه   یکه حکم  ا معن  ین به ا   ؛است   «نسخ حکم»هست  نظر  اتفاق   آن  که بر   سخینَ 
ماندن  ی با وجود باق  یگر،د  اییه آ  یلۀوسبه   ،یه آ  ینسپس حکم ا و  ،  شودآورده می   اییه داللت آ

ابتدا    است کهکه شوهرش وفات کرده    یزن  ۀعد  مثل    ؛شودمینسخ    ،کرده  ییر تغ  ، اول  ۀیآ
ْزَواجا  : فرمایدیمتعالی حق  .سال بود یک

َ
نُکْم َو َیَذُروَن أ ْوَن م  یَن ُیَتَوفَّ ذ 

م   َوالَّ ه  ْزَواج 
َ ة  لِّ یَّ َوص 

َلی    إ 
َتاعا  ْخَراج    اْلَحْول  مَّ رسد و همسرانی بر جای  و کسانی از شما که مرگشان فرا می) 2َغْیَر إ 

تا  ـ  کردن ]از خانه[ بدون بیرونـ گذارند، برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را  می
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ه مدت    کندی م  یانکه ب   اییهسپس آ  ؛ (مند سازند بهره   سال   کی   چهار ماه و ده روز استعد 
کرد نسخ  را  میحق   .آن  یُ َوالَّ :  فرمایدتعالی  یَن  ْوَن ذ  ْصَن    َتَوفَّ َیَتَربَّ ْزَواجا  

َ
أ َوَیَذُروَن  نُکْم  م 

نَّ   ه  نُفس 
َ
أ ْشُهر  َوَعْشرا  ب 

َ
ْرَبَعَة أ

َ
گذارند،  میرند و همسرانی بر جای می )و کسانی از شما که می 1أ
عالوه  به   موجود هستند. در قرآن    یه دو آاما هر    ؛ ( برندانتظار می   چهار ماه و ده روز[  ]همسران

قرآن محسوب  هر دو جزو  باشد، و ناسخ و منسوخ  یامبردر زمان پ یدنسخ با بدیهی است 
نیاز    یلیدل به    ـهستند   اشی مدع  سنتاهلکه  ـ ماندن حکم  ی اما نسخ تالوت و باق  .شوندیم

 . داشته باشدآن داللت  هکه ب دارد 

ْو  :  ۀیها به آ استدالل آن
َ
ْن آَیة  أ َهاَما َننَسْخ م  یا آن    نسخ کنیم که  را  ای  آیه )هر   2ُننس 

بسپاریم فراموشی  به  با  .یمدانسترا    «نسخ»معنای    یرا ز   یست؛ن درست    ( را    یم بدان   ید حال 
به رسول  این نیز فقط    یقینا  ؟  اختصاص دارد  یکسذکر شده به چه   یه آ  ین که در ا   «یفراموش»

را    یه آن آ  ایشان  یقینا    او برده است  یادرا از    یهخداوند آ  ییماگر بگو   . اختصاص دارد  خدا 
نم  ایبر  از آن اطالع    خودشاز    یر از مسلمانان غکدام  هیچ و    ،ردکی مسلمانان قرائت 

نان  مسلما   گویندی م  سنتاهل   که خود    یاتیاز موضوع بحث ما و آ وضعیتی    ینچن  .داشتنمی 
موضوع بحث    یرا خارج است؛ ز   انددر قرآن نقل نشده   که  یحال   در  ها را قرائت و نقل کردهآن
در قرآن نقل    لیو است  مسلمانان قرائت کرده    ایبر   است که خود رسول خدا   آیاتیما  

 . اندنشده

  سنت اهلاست که    ییمعنا   هب اعتراض  بلکه    ؛اعتراضی نداریم خود نسخ    ه ما ب  بنابراین
که نازل شده   اییه هر آ . جود نداردو «نسخ تالوت»به اسم  یزی که چچرا  ؛ برندی م ش به کار 

از قرآن    یماعتقاد داشته باش  یدبا است    مسلمانان قرائت نموده  ایآن را بر   و رسول خدا 
چون   ید را قرائت نکن  یه آ ین کند ا  یان ارائه شود که ب خدا از رسول   یلی دل ینکه است، مگر ا 
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که    اییه هر آبرای  ها  آن  .ندارنددر دست    یلیدل  ین ها چنتالوت آن نسخ شده است، و آن
نسخ شده    یهآ  ینا   یدکه به ما بگو  هستند  یامبراز پ  یلیدل   یازمندناست  نسخ شده    یند بگو

ها  آن  یا آ  . تالوت آن نسخ شده است، تا در قرآن نوشته نشودبگوید    یا   ید،است آن را نخوان
 دارند؟! در اختیار  یلیدل ین چن

  یشب  یزی چاین : یمبگو  ید بااست  مسعود ذکر کردهاز ابن یدر خصوص آنچه سرخس و
  یشه عا  یۀ حزم در رابطه با آآنچه ابن   . ندارد  ایش بر   یلیدلخودش نیست و    یشخص   یل از تحل 

 .به همین صورت است یز ن است  کرده یان بدیگران و 

 سنت اهل ی علما  یبه اعتراف برخ   «نسخ تالوت»  یادعا  مایگی بی

عر   ی عل  شیخ» علماـ   « یضحسن  بی   ـزهر ال ا   ی از  و  )نسخ    یه توج  ین ا مایگی  سطحی 
ان  نشخاطر   کاتبان عصر حاضر به آن معتقد هستند  یکه برخرا  شده  یت روا   یات  آ  یتالوت( برا 

 :  گفته استو انتقاد گرفته باد به  شدت  و آن را به کرده 

اند  گفته  ورا انکار نموده    [یهنسخ الفاظ و تالوت آ]یعنی  نوع نسخ    یناز علما اای  »عده
  یبنده است که ز و ایرادی   یبع   ینا یراز   ؛استکتاب خداوند عزوجل اتفاق نیافتاده    دربارۀ

دنبال  عقالنی به ۀیدفا  یچ ه که  است ارهایی  تاز نوع رف چون    ؛یستن  یمو سزاوار شارع حک 
 . منافات دارد یمو با حکمت حک  ، یستهم به آن ن نیازی و ندارد 

در کتاب  ولی    ، است  یز چه عقال  جااگر   ، نوع از نسخ  ینا گفته شود    آن است که   حق
و و قرآن با خبر واحد ثابت  ها روایاتی آحاد هستند،  زیرا این  ؛است  جل واقع نشدهخداوند عز 

ثابت  «  حکمعالوه »به 1؛ ...باشدباالیی  مقام و منزلت    یدارا  یهرقدر هم راو ،  شود ینم

 
ان گونه که اجماع علما  به خبر متواتر است، هم  یازقرآن ن  یاتاثبات آ  یبلکه برا چین:  ادامۀ متن قسمت نقطه   - 1

 شدیاصحاب رسول خدا مشهور م ۀهم ینمذکور ب یاتبود آ  یحصح  یتروا  ین در گذشته و حال بر آن است که اگر ا
  یزی چ  یگرانن، از دیاراو  یناز ا  یرغ  یول  ؛نوشتندیخود م  یهادر مصحف  یا   کردندیها را حفظ مآن  یریکث  ۀو عد

 یسندگانشده و در مصحف نونوشته   یامبردر زمان پ یاتآ ین حاصل کرد که ا یقین توان یپس نم  ؛نشده است یتروا
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شدن نص کتاب،  یلبا زا  پس  [؛سنت  یاکتاب  ]متن صریح  نص    یقمگر از طر   شودینم
حکمت،    یچو ه  .شود یو زوال نص موجب زوال حکم م  ،شد خواهد    یلقطعا  حکم هم زا

است و نسخ    یدارکم پا مادام که حُ   یراز   ؛ وجود ندارد  یی تنهابر زوال نص به  اییدهاثر و فا
 1« ؟تداشبه دنبال خواهد  اییدهچه فا  شنشده، نسخ الفاظ و تالوت

 :  شودتقدیم حضور می نوع نسخ    ینا انکار  دربارۀ ها آن  یاز علما  یبرختصریحات 

 :  گفته است خطیبابن

قرآن    یات آ  ی تالوت بعض   گویندیاست که م   ینا  آنان  ی ادعاها  ترین یباز عج یکی  »
بر    وجههیچبه  یعاقل   یچاست که ه   یقول  ینو ا  ،مانده است  یباق  شحکم  ینسخ شده ول

  یات بودن الفاظ و تالوت آن آیباقوجود  با    یات از آ  ینسخ احکام بعض   یرا ز   ؛راندزبان نمی
ها ادعای آن یول ... اندنازل شدهتدریج بهچون احکام  ؛شده استپذیرفتهمعقول و  یامر 

  یچ است که ه  یامر   شان بودن حکمیباق وجود  با    یات،از آ  ینسخ تالوت بعض مبنی بر  
  . پذیردیآن را نماست  و از نعمت عقل برخوردار  باشد  قائل    یخود احترام   یکه برا  یانسان

در    یچه حکمت !  ؟خواهد بودحکم آن    یبقاوجود  با    اییهدر نسخ تالوت آ  ی چه حکمت
عمل به احکام آن ماندن  جابربا وجود پا  ،بردن الفاظشبینو از  التنفیذواجبصدور قانونی  

 2«؟!وجود دارد  قانون

  اندبوده که منکر نسخ تالوت  را    خود   یاز علما   یبرخهای  گفته  3یض حسن عر   یعل  شیخ
 :  ند از ا ها عبارت آن است؛  نقل کرده

 
.  مانده است  یعمل به آن باق  ی ها براحکم آن  یمکتوب بوده و بعد از آن منسوخ و از مصحف برداشته شده، ول  یوح

 )مترجم(
 . 226تا  224فتح المنان فی نسخ القرآن:  - 1
 . 157و  156الفرقان:  - 2
 . 230تا 223منان في نسخ القرآن: ص فتح ال - 3
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 :  گفته است « یحالتوض» د در کتاب خو یعهصدر الشر  -1

است،  حکم  واقع[    نسخ" ]در"  یرااند؛ ز از علما وجود نسخ تالوت را منع کرده  یبرخ »
 ند.« یکدیگر دو همراه   یناو با نص باشد،  یدباو حکم 

 :  « گفته استاللمع في اصول الفقه»در کتاب    یرازیابو اسحاق ش  -2

باق   یست ن  یزجا  اندگفته  یگروه » وجود  با  حکمیتالوت  ز   شماندن  شود؛    یرا نسخ 
 .« بماند یتابع باق لیو  ،اصل برداشته یستن  یزجاو  ؛تالوت است تابع   ،حکم

 :  گفته است ی«اإلسالم یع التشر  یخ تار » خوددر کتاب   ی محمد خضر  یخ ش -3

از معتزله آن را منع    یبعض  .گردانده شودتالوت باز   هب  ـحکمو نه  ـنسخ    یستن   یزجا»
آن را   عمل کرد  ها بر اساس آن  توانیآحاد که نم  یبا استناد به اخبار دیگران  و    اند،کرده

ارائه    یحکم  یتا برا  هکه خداوند متعال نازل کرد  یایهآ  ی براییمن معنا   .انددانسته  یزجا
منطور    یراز   ؛است درک نمی کنمگذاشته    یرا باق   شرا برداشته و حکم  یهسپس آن آدهد و  

  ی چه مصلحت   ینبنابرا  ؛استبوده  اعجاز نظم آن  در کنار آن  اتخاذ حکم و  از نزول قرآن،  
و به    دارد، ن   یی معناکاری    ین چن  . بماند  یباق  شحکم  یاز آن برداشته شود ول   اییهدارد آ

 .« گفته وجود ندارد  ینا ایبر   یلیدل  یچنظر من ه

 :  گفته است «یمالنسخ في القرآن الکر » ددر کتاب خو ید ز  یدکتر مصطف -4

فقط   "مانده است  یباق شحکمولی نسخ شده ای که تالوتش آیه"ادعای  یجهدر نت »
ن  یکدر    یکه حتست  اادعیک   تحقق  رد  دلیل    ینبه هم   ؛است  یافتهواقعه هم  را  آن 

 .« آوریمیبه شمار م قبول قابلیرمعقول و غناو آن را کنیم می

 :  ه استگفت « دامحمد سع»دکتر  -5

  ؛ بپذیریم  که حکمش ثابت مانده باشدرا  شده  نسخ  یصحت وجود تالوت  توانیمیما نم»
شده بر  و نسخ وارد ؛یقطع  یلیمگر با دل   شودیثابت نم متنی   یچه  ی برا یقرآن  ی صفت یراز 

شده،  گفته  ی  قرآن  اثبات نسخ تالوت نصوص  برای    ینبنابرا   ؛باشد  ی قطع  ید با  ی( قطع ی )نص
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داللت :  دومو    ؛ بودن نصیاثبات قرآن داللت برای  :  اول  ؛ارائه داد  یقطع   یلدو دل   یدبا
متون اقامه  از آن  کدام  یچه  ایمذکور بر   یلدلدو  این  از    کدامیچو ه  ؛صفت  ینزوال ابرای  

 .« شده باشندنسخ  ی  قرآنمتن ها آنشود نمیثابت پس   نشده است.

 :  گفته است خود  یر در تفس یآلوس -6

است تالوت با    یزجاپس  بر نسخ تالوت است،    گفته شود آنچه ذکر شد دال    ینکها»
  یرا ندارد؛ ز   یارزش  یچه  ـیخةو ش   یخش  ۀ یهمانند آـنسخ شود    ش ماندن حکمیوجود باق

است که   اینوگرنه بهتر    ؛ دارد  یلبه دل  یاج بعد از نسخ لفظ آن احت   اییهماندن حکم آیباق
 .« برداشته شود یزن  ششده، حکمگفتهنسخ   با 

 :  است نقل کرده یگر د یاز برخ «یضعر » -7

 هاآن  هکه ب  یآثار   یبرا  یلیدل  یچه  یراز   یست؛ن  یزنوع از نسخ جا   ینا»حق آن است که  
کرده ندادهاند  اعتماد  آاین  و    اند؛ارائه  عواقب    یهدو  با  جز  را  آن  وجود  رضاع(  و  )رجم 

  دلول ها م در آن   ینکهعلت امخالف عقل و منطق است، و به   یزو ن  کند،یثابت نم  ینشسنگ
این دلیل  به    یزو ن  ؛شودینم  یافت  ـاندها را شرط قرار دادهکه علما آن ـ نسخ و شروط آن  

د  ین  منتقد  یبرا  یاروزنهکه   دشمنان  و  متعال  خداوند  که    یکسانـاسالم    ینکتاب 
  ـ شمارندیم   یمتغن اش  دربارهانداختن مردم  اسالم و به شک  ینابود  یها را برافرصت

 . کند یم  یجادا

که    و است  آن  که  شگفت  نقل شده  عمر  استاز  نم:  گفته  اگر  در    گفتندیو  عمر 
لفظ آن داللت دارد بر اینکه  کالم    ینا  .نوشتمیآن را م  است  اضافه کرده  یزیچ مصحف  

که بوده    یاتیاز جمله آاین آیه،    گویندیچطور م   ینبنابرا  .و نسخ نشده استداشته  وجود  
و  شده  نسخ  باق   لیلفظش  که!  است  هماند  یحکمش  حالی  خودشان    در  آنچه  طبق 

از    اییهاگر آو  ه و محفوظ مانده است،  )رجم( وجود دارد، نوشته شد  یهآ  ینا  گویندیم
بود   قطعا     نیقیاش  دربارهعمر  و  قرآن  ه داشت  بدون  را  ترد  یچآن  و  ثبت    یدیترس 

 .« کردیم
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 :  گفته است یان در پانقل این کلمات  پس از   «عریض»

نسخ    شآنچه تالوت:  است  تریکنزد  یقتبه حق  یرا هستم؛ ز متمایل    یرأ  ین من به ا»
عدم جواز   ،حقپس  .متعال وجود ندارد  یثابت مانده است در کتاب خدا ششده و حکم

 .«آن است

 * * * 

 ش تناقضات  یان و ب ،هاآناز نظر  یآور جمع ۀینظر  ۀخالص -9
  ۀ مسئلمرتبط با    ینعناو   ین تر مهم   ه کردن بدر بسنده   بنده   سعی و تالش بسیار   با وجود 

و    ی آور جمع به  قرآن  به  پرداختن  این موضوع  روشن آنچه    کندی به خواننده کمک مشدن 
 .درازا کشید به فصل  ین در ا  سخن

این    ین هم  به  در  ارائۀ خالصه مبحثدلیل  با  در  که    موضوعات   ین تر شامل مهم ای  ، 
ب  یانیپاسرفصلی  ،  کنمی مبیانشان  مختصر    ینکاتقالب   در  برای    سنتاهل   ۀینظر   یانرا 
تناقضات    یآور از جمع است  عبارت  این نظریه    یدد  یدنظر گرفتم، و خواهقرآن در    ی آور جمع

گردآور  ا   ی و  از  پراکنده  سو  ین موضوعات  آن  و  ا سو  و  کس  ین ،  کارش  یاناز    انکه 
 . یستآور نامور است تعجب کردن پینه وصله

دچار اختالف    ، ارائه می دهندقرآن    ی آور جمع   ی هاروشتصویری از    که   یدر حال  هاآن
 :  کرده است یدا شان تناقض پ یهاقولها و نقل گفته و شده، 

پ  یآور جمع   ۀدربار   -1 زمان  در  نف  یبرخ  یامبرقرآن  را  برخ  یآن  اثبات    یگرد  یو 
عدۀ  ند،  ا هکرد معنا و  در  شده   ی آور جمع   ی دوم  اختالف    ی معنابه   یاآ   ینکها   اند؛دچار 

 . نوشتن در کتاب ی معنابه  یا  بوده است،  هاینه کردن در س حفظ

کرد دچار اختالف    ی آور جمع مصحف    یک که قرآن را در    یشخص   یناول  یین تع  دربارۀ  -2
 . هیفحذغالم  سالم  یاعثمان،  یا عمر،  یا، است  هاو ابوبکر بود یاآ که  ندا هشد
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ا   -3 اختالف  دچار    یز شده را به شهرها فرستاد نی آور گرد  ُمصحف    یکسچه   ینکهو در 
 . عمر یا  ه است او عثمان بود یاآ که  اندشده

  یا بن ثابت،    یدز   یا عمر،    یا ابوبکر بود،  کسی این ایده را مطرح کرده؛ آیا او  و اینکه چه   -4
 .اندبوده  انصار

  ی آور او قرآن را جمع  یا آ  ینکها   ؛ دچار اختالف شدند  یزابوبکر ن  یآور جمع چگونکی  در    -5
او   ی قرآن را برا   ی یگر او گفته شده که شخص د  ی آور جمع  ی در معنا   ین همچن   ؛ یرخ   یا کرد  
  . صحیفهچند  در    یاآوری کرد  مصحف جمع   یکدر  او    یاآنیز اینکه  و  است؛    کرده  ی آور جمع

 .دچار اختالف شدندوی در پیش گرفت نیز  که  یروش دربارۀهمچنین  

  یا   کرد  یآور او قرآن را جمع   یا آ  ینکها   ؛کردند   یدا اختالف پ   یزعمر ن   ی آور جمع   دربارۀ  -6
 . در پیش گرفته بودکه  یراه و روش دربارۀ طور  همین و  ؛یرخ

 .اندنیز دچار اختالف شده   برگزیده بودکه    یو روش  عثمان  آوری جمع   یمعنا   دربارۀو    -7

 . بودند شده نکه تا زمان عثمان نوشته  یاتی آیا نماندن ماندن ی باق دربارۀنیز  و  -8

  بار   یک  بود؛  کرده  یینخود تعمصحف  نوشتن    یکه عثمان او را برا   یشخص   دربارۀو    -9
اشخاص  ترتیب    ین به هم...  و    ،یل هذبار سوم  کعب،  ی بن  اب  بار دیگر    ،اندنام برده   یداو را ز 
 .دیگر

دچار اختالف    یز نمرتبه انجام شده است    یکاز    یشب   یآور جمع سر  اینکه چرا    دربارۀ  -10
ه  کرد  یمکتوب و جامع گردآور مصحفی  ها  از آن کدام  هر   کنندی م  یتروا   که   یدر حال  ؛ندا هشد

 .است

برخ  دربارۀ  -11 روا آن  اند. شده اختالف  دچار    یز ن  یمه خز   ۀ ی آمثل    یات آ  ی اثبات    یتها 
  ین همچن  . قرآن صورت گرفت  یآور و عثمان هنگام جمع   یدحادثه با عمر و ز   ین ا   کنندیم

ه  بن ثابت بود  ة یم او خز   یا آکه  دچار اختالف شدند  است  را آورده    یه آاین  که    ی شخص   ۀ دربار 
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 ندارند! یکدیگر با   یقرابت  یچ که ه  تند هس نفر دو  ها این در حالی که ؛ یمهخز ابو  یا است

قرائتش را از رسول   یلت او و فض   یلتفض ها  آن  ؛مسعودابن   یلتفض   دربارۀهمچنین   -12
در وصف    طور  همین و    ؛ندا هبا آن مخالفت کرد  یعمل  طوربه سپس  و  کرده،    یتروا   خدا 

 .بن کعب ی  اب

که چرا   اند؛ شدهدچار اختالف    یزن همسران پیامبر  صحابه و  های  مصحف   دربارۀ  -13
فض  روا آن   یلت در  م  یاریبس  یات ها  روا و    کنند،ینقل  در  را  آنچه    کنندی م  یتسپس 

  کنندی و ادعا مشدند،  توسط عثمان سوزانده  و حتی  است ترک کرده،  بوده  آنان  های  مصحف
 . نبوده استقرآن  یقت آنچه سوخته شده در حق

ی  روش  یگر دسویی  سپس از  و    دانند، ی را شرط م  ی تواتر نص  قرآنیک سو  از  ها  آن -14
نهاز اعتماد بر ب  یش ب  یزی چ  تحال  ین که در بهتر   کنندی م  یانب   ی آور جمع برای   و اخبار آحاد    ی 

 . نبوده است

نحوۀ  و  مادۀ قرآنی )محتوا(،  از جمله  است  تمام آنچه در کتاب    دربارۀرا  تواتر  ها  آن -15
ها را آن اشتباهات نحوی  و  برداران  نسخه   ی هاسپس خطاو    اند،را شرط دانسته   ...ونگارش  

 . کنندیم یتروا 

ن بودن  ناقص در   -16 اخ  یزقرآن  شددچار  رد    یرسم  طور به   چراکه  ؛ ندا ه تالف  را  آن 
را  از بزرگان صحابه    یگراشخاص د  یاری و بس  یشه عمر، عا   ی هاگفته   که   یدر حال  کنند، یم

 . دانندصحیح میقرآن هستند  نقص در  که قائل به  

ب -17 ن  یان در  تالوت  پیکدیگر  با    یز نسخ  قبول    یاریبس  ؛ندا ه کرد  یدا اختالف  را  آن 
به    یستقائل به آن ن   یعاقل   یچکه ه  اساسیبسطحی و    یآن را سخنای  عده و  اند،  کرده

 ! آورندیشمار م

ها را  که آن  یی هاو بحث  ات موضوع  ین که در عناو  یگرید   یار تناقضات و اختالفات بس  و
تقدیم  مباحث  آن   توانیدی مو    یمداد  یح توضشده  در  مراجعه  به  رب  و   ؛ید کنها  لله  الحمد 
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 .ینالعالم

 * * * 

 کند ینم یآور قرآن را جمع  «یوص»جز   یکس: ما  ۀیدعق  -10
ها  آن آنچه  همۀ  که  به این نتیجه برسم    پژوهش  ین فصل اول  ا   یاندر پا   خواهمنمی بنده  

اشاره  نکته    ین به ا   خواهمیفقط م  ؛ است  فتادهیاتفاق نواقعا   و    یستن   یحصح  ندا هکرد  یتروا 
پا  یشده و اختالفاتیت واضح و تناقضات روا   یکنم که علت سردرگم   ، هستند  یر ناپذیانکه 

از  را که  و آنچه    ، قرار داده  شود یها مربوط نمکه به آن   گاهییجادر  که خود را  بوده    یمردان
است که  کاری    ین بلکه ا   ؛ اندانجام داده   اندنشده انجامش  مکلف به    یامبرش طرف خداوند و پ 

ها  که گناه را از آن  یکسانفقط به اهلش اختصاص داده است؛ یعنی همان  خداوند آن را  
فرموده است  طور که خود قرآن    همان   ؛استگردانده  و مطهر  پاک  کامال   و آنها را  زدوده  

ها به اسرار آن احاطه ندارد  از آن  یرغ   یو کس  کندی ها قرآن را لمس نماز آن  یرکس غیچ ه
گاه هستند  یلشها از تأوو فقط آن   .آ

که  آنچه    دلیل   ین هم  به در  آن را  کرد  ی آور جمع   یۀ قض خصوص  ها  مطرح  ند  ا ه قرآن 
از  بی بیش  از  برای  که در تالش    دانمی نم  یاجتهاد  اییه نظر تردید  اشکاالت  ا کردن  مبر 

  ینا   دربارۀاند با آنچه  کرده  یت روا را که  که اگر آنچه    ی آن هستند؛ اشکاالت  ی عبارات و اجزا 
کتاب خدا مربوط    یرموضوع خط دارند   به  بگذاریم  اعتقاد  یکدیگر  کنار  آن   ،در  ها به خود 

 .گردندی مباز

حال،    در و  هر  خواست  دهید  متعال    ۀاراداجازه  طر را  خداوند    یامبرپ های  گفته   یقاز 
بوده  خود  دل کتاب  ع    عنوانبه دادن آن  که خواهان قرار   ی شخص خصوص  در    یمصطف
که خداوند و رسولش او را به قرآن اختصاص داده، و  شخصیتی  با  تا    یم،مالحظه کناست  

  ز ا تا پس    یم، شو  آشنا   شده استداده  مقارن قرآن قرار    یتاخالق و هدا   و  روش   و  از نظر علم 
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 . باشد اشی آور جمع برای شخص  ین، سزاوارتر قرآن  شناخت

 و قرآن چه فرموده است  یعل  ۀدربار  پیامبر 

 :  است  کرده یتروا  یشابوری ن  حاکم

 یدر جنگ جمل در خدمت عل:  نقل شده است، گفتغالم ابوذر    ثابتواباز    ...»
عا  .ودمب به  ا  یگرمردم دمثل    .افتاد   یشهچشمم  تا  افتادم  نماز ظهر    ینکهبه شک  وقت 

پس از   منین به نبرد پرداختم.ؤهمراه امیرالم کرد، و بهبرطرف  راشک مخداوند و  یدرسفرا
د  ینهجنگ در مد  یانپا و  ام    یدنبه  برای  :  گفتمسلمه رفتم  به خدا قسم  یا  من  خوردن 

ابوذر هستم  ؛امنیامده  نوشیدن  برا  .گفت  امد به من خوش  . من غالم  را    ی داستان خود 
همان  :  گفتم  ؟یها چه کردشدن دلهنگام متزلزل:  سلمه گفتام    .کردم  یفتعر   یشانا

  یدم از رسول خدا شن  ین، آفر :  گفت  .آشکار نمود  یمرا کردم که خداوند موقع ظهر برا  یکار 
تا در    شوندیجدا نم  یکدیگراز  ها هرگز  آن  ؛یبا قرآن است و قرآن با عل  ی»عل:  فرمودیم

شوند ملحق  به من  ا.حوض  ول   یحسندش صح  یتروا  ین«  ]  یاست،  دو  و   ی بخار آن 
 1.« اندآن را نقل نکرده [مسلم

فض   ییهاپاره اکنون   اساس  را    یعل  های یلت از  که    اکرم  یامبر پفرمایشات  بر 
 :  کنمی ماست تقدیم حضور خود ذکر کرده  «یرصغالجامع »ها را در آن  یوطیس

 . و آخرت برادر من است یادر دن  یعل -5589»

 . و جعفر فرع من است ،اصل من  یعل - 5590

از جانب  کند ]  یاری هرکه او را    . است  کارانیتو قاتل معص  یکان،ن امام    ی عل  - 5591
 وانهاده شده است.  [خدا]توسط شده است، و هرکه او را رها کند  یاری  [خدا

باب وارد    ینکه از ا  یکس :  [راه بخشش گناهان  یعنی]باب حطه است    یعل   -5592

 
 . 124ص  3المستدرک: ج  - 1
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 . کافر است  که از آن خارج شود ی و کس ،مؤمن است  شود

 . علم من استصندوقچۀ  یعل - 5593

تا در    شوندیجدا نم   یکدیگراز  ها هرگز  آن   ؛یبا قرآن است و قرآن با عل  یعل   -5594
 . حوض به من ملحق شوند

را از طرف من    یزیحق ندارد چ  کسیچو ه  ؛یاز من است و من از عل  یعل   -5595
 . یعل یامگر خودم انجام دهد  

 . بدنمبه است نسبت  سرم همچون به من،  نسبت  یعل - 5596

پس از من    ینکه ، جز ا ی به موساست نسبت  هارون  مثل  به من  نسبت    یعل   -5597
 . نیست یامبریپ

 . اوست یموال  طالبیاب ی بن او هستم عل یهرکس من موال - 5598

 . درخشدمی یامردم دن   یصبح برا ۀدرخشش ستار همچون در بهشت،  یعل - 5599

 1.« منافقان است  یشوایپمال دنیا  و  ،مؤمنان یشوایپ  یعل - 0560

نسبت به بدن  سر    ۀمنزلبه و    ، اواز  و    ، اواصل  و    برادر رسول خدا   یاگر امام علحال  
و    یکان امام نو  بوده،    شی موال   یامبر که پ کسی است  هر   یموال و  علم،  و صندوقچۀ    یامبر، پ

  ۀ ستار همچون    یا اهل بهشت عالوه بر اهل دن  ی برا و  باب حطه،  و  ها،  آن  یشوایمؤمنان و پ 
ثابت  برای ایشان    یحصر   هاییتبا روا که  فرد  بهمنحصر   یلتها فض ده   نیزو    ،ددرخشیمصبح  
این   ،کشددرازا میبه    شانیانبو  شده   از  تصریح    یامبرپکه  کافی است  ها فقط همین  و 

جدا  یکدیگر  ها از  و آن  ، ویهمراه قرآن است و قرآن همراه    یعل  ینکه به ا فرموده است  
بوده  حوض    یت روا یک  همین  اگر فقط  :  گویمیوارد شوند، م  یامبرتا در حوض بر پ  شوندی نم

 
 . 176ص  2الجامع الصغیر: ج  - 1
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البته اگر آن را در بر گرفته است ـ   شکه دل  یعقل سالم در سر هر مسلمان و فطرت  د، باش
  بر او واجب کند قرآن را پس از رحلت رسول خدا   ـمانده باشد  یاز آن باق  یزیامروزه چ

علفقط   غ زیرا    ؛کند مطالبه    یاز  عل  یر همه  ن   یاز  قرآن  و  جدا  قرآن  ها  آناز    یز از 
  کرد؛ی ذکر منیز    یاز عل  یرغ  ی را برا   یم منزلت عظ  ینا   یدبا   ر خدا یامبوگرنه پ  ؛ستجدا 

  یان جهان  یرحمت خداوند برا   خدا   یامبرپاینکه  و    ،مسئله و عظمت آناین    یتاهمجهت  به 
 . ماندنمی   یدهامر پوش  ینا  یافت ی را م یاز عل یر غ یشخص  داگر در اصحاب خو ،است

با    انصاف برخوردار باشد اندکی  و از  است  پاک    یفطرت  ی که دارا   ینظرم هر مسلمان  به
  ی پوشچشم  یلنزد امام ع  ۀشدی آور جمع   ی  من موافق است که مسلمانان از کتاب اله

به کتاب   ـآمد خواهد  آن    یح توض  وـ   ندکرد و  آرا  و    ها اجتهاد  یلۀوسشده به ی آور جمع   ی هاو 
اشخاص    ین خود مسلمانان ثابت نشده ا   یبرا   حتیکه    ،آوردند  یرو   یگراند  یشخص نظرات  

که    یزیچ  ین کمتر   .خالف آن ثابت شده است  اوقات   یاریاند، بلکه در بس از قرآن جدا نشده 
جسارت  ت و  ئجر   ین، احتمال وقوع خطا در د  آیدی دست مه  مسلمانان ب  ی  پوشچشم   ین از ا 

  ین که بهتر ـ را    آندل   ؛ پس از آنکه ع  ه است بردن کتاب خدا بودین بو از   ،به سرور فرستادگان
چطور    .انددست داده از    ـ شودی از قرآن جدا نماست هرگز    فرموده  یانپروردگار جهان   خلق

 ! ستعلم کتاب را دارا  خدا  یامبر بعد از پ   یعل  یمما دانست  که یدر حال  نباشد ین چن

 است که علم کتاب نزد اوست  ی شخص علی

»من عنده   ۀیآ یرها در تفسمفسران بزرگ آنهایی است که های زیر برخی از گفته گفته
  ینبعد از دانستن ا توانم درک کنم  و نمی   ؛اندگفته   یعل  ین المؤمنیر ام  ۀدربار علم الکتاب«  

 :  کنند یافتدر  وی یر  ند قرآن را از غ ا هها چگونه به خود اجازه دادآن نکته 

 :  یثعلبـ 

  . یم در مسجد نشسته بود جعفروهمراه اب: عطاء، گفتعبدالله بناز ابن مریم،واب ... »
که   یکس  کنندیادعا م :  گفتم  جعفروبه اب  .نشسته بود  یاسالم در گوشه  عبدالله بن  یدمد
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داراست را  کتاب  است  علم  سالم  بن  فقط  :  فرمود  .عبدالله  شخص  بن    یعلاین 
نزد    یکس :  نقل شده است، گفت  یهحنف ابناز  و    ...  .است  طالبیاب که علم کتاب 

 1.« طالب استیبن اب  یعل اوست

 :  یقرطبـ 

طالب  یبن اب  یعلن بن  یحس ی بن  علبن    جعفرابوبه  :  عطاء گفته بن  و عبدالل  ...»
:  فرمود .استبوده سالم ه بن ست عبداللکه علم کتاب نزد او یکس  کنندیادعا م: گفتم
 2ه است.« گفت  ینچن یز ن یهمحمد بن حنف و   ؛طالب استیاب ی بن او عل

 :  یحسکانـ 

خداوند  فرمایش    ۀدربار   از رسول خدا:  گفتنقل شده است،    یخدر سعید  ابواز    ...»
 3.« طالب استیاب ی بن او برادرم عل: ، فرمودپرسیدم  « و من عنده علم الکتاب»  متعال

نازل شده    یدر حق امام عل  یه آ  ینا   میر دا   یتروا   یزن   ]یعنی شیعه[  نماخودطرف    از
البته اگر امت بخواهد    ؛یرند امت قرار گ  ین ا کنندۀ  جمعمحمدخواست آل   ونداست، و خدا 

 :  است کرده یتروا   ینیکل  .مورد رحمت واقع شود

 ینکم و ب  ینيب  یدا  بالله شه   یقل کف »:  گفتم  به امام باقر:  گفت  یهمعاود بن  یبر   ...»
،  ما  نخستین    ی و عل  ؛یمما هست فقط  مقصودش  :  ؟ فرمود«و من عنده علم الکتاب

 4است.«  یامبر پ ما بعد از ینو بهتر ما افضل  

 
اند: »گفته شده است مجاهد گفته: در حق عبدالله بن  کثیر و دیگران گفتهبنا. و  303ص    5تفسیر ثعلبی: ج    - 1

آوردن عبدالله بن سالم در ابتدای تشریف ای عجیب است؛ زیرا این آیه مکی است و  سالم نازل شده است؛ این گفته 
 . 540ص  2کثیر: ج در مدینه، اسالم آورد.« تفسیر ابن پیامبر

 . 336ص  9تفسیر قرطبی: ج  - 2
 . 400ص  1شواهد التنزیل: ج  - 3
 . 6ح  229ص  1کافی: ج  - 4
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 :  است کرده یت روا  یزن  صدوق

خداوند  فرمایش    ۀدربار   از رسول خدا:  گفت  ،ت س ا  هنقل شد  یخدر سعید  ابواز    ...»
ن  یمابرادرم سل یاو وص: سؤال کردم، فرمود «عنده علم من الکتاب یقال الذ»:  متعال

بالله  یقل کف» فرماید یخداوند که م این فرمایش  ،رسول خدا یا: گفتم .د استوداو بن 
ی  او برادرم عل: فرمود   یست؟در رابطه با ک  « و من عنده علم الکتاب ینکمو ب  ینیب  یدا شه
 1.« است طالبیاببن 

 د کر   یآور جمع یل است که قرآن را طبق تنز  یکس  یناول ینالمؤمن امیر 

علما   برخی کسان  ی عل  سنتاهل   یاز  از  پ  یرا  زمان  در  را  قرآن    اکرم  یامبرکه 
ا برشمرده   ـشخص   یناولو حتی او را  ـ   ه است کرد  ی آور جمع است که با    یقتی حق  ین اند، و 

را  نکته    ین که ا   یحاتی از تصر   یبعض   خوانی دارد. ایم هم داشته عرضه    یف شر   یات آنچه از روا 
 :  است یربه شرح ز   دنکنی اثبات م

  ی را از جمله کسان  یشان طالب را ذکر کرده و ا ی ابی بن  عل  «الفهرست»در    « ندیمابن»
  یتی روا  «اإلتقان»در    یوطیس  . است  کرده  یآور قرآن را جمع  یامبرکه در زمان پبرشمرده  

  کرده  یآور جمع   یامبراست که قرآن را پس از وفات پ  یکس  یناول  یعل  ینکهبر ا   دال  
 :  ه استگفتو کرده  یتروا 

:  ه استگفتو    کرده  یتروا   یرینسابن  یقاز طر ها  مصحفدر رابطه با    دوداو یابن اب »
پایان جمعسوگند خوردم  :  فرمود  یعل   رفت  یااز دن  رسول خداوقتی   تا  آوری  ردایم را 

 .« کردم  یآور را جمعقرآن پس  ؛نماز جمعه یبراقرآن بر تن نکنم مگر 

 :  است و گفته آن کرده یف در تضع یحجر سعابن

 
 . 892ح  659امالی صدوق: ص  - 1
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 1« است یفبودن ضععلت منقطعبهاثر  یناسند »

 :  گفته استو داده را  ی پاسخ و   یوطیسو 

فض:  گویمیم » عل]  یشانا  یلتدر  سند   [یامام    است. شده    یتروا  یگرد  یبا 
بش  ،یسضر ابن بن  از  خل  ی،موس ر  بن  هودة  محم   یفه،از  از  عون،  بن  از    از   یرین،سد 

  . شد  یننش خانه  د طالب در منزل خویاب ی بن  ابوبکر، عل  یعتبعد از ب :  به ما گفت  ،عکرمه
چه چیزی  :  گفتو فرستاد،  وی  ابوبکر دنبال    .با تو اکراه دارد  یعتاو از ب :  به ابوبکر گفتند

  رت صو  ی در کتاب خدا اضافات   یدمد:  فرمودنشین شوی؟  باعث شده در دوری از من خانه
  ی آور رآن را جمعبر تن نکنم، تا قردایم را  نماز جمعه    ی گرفته، پس با خود گفتم جز برا

  یرین سد بن محم  .عمل است ینبهتر رسیده  تنظر به آنچه : گفت  یشانابوبکر به ا .کنم
نس  اگر ا  : گفت  .کردند یفتأل بودکه نازل شده  همان گونهآن را : به عکرمه گفتم: گفت

  یقی اشته آن را از طر ابن  .نخواهند توانست کنند    یفتألرا    و جن جمع شوند تا همانند آن
 ذکر شده   ینچن   یتکرده، که در آن روا  یتروا  یرینس از ابنها  مبحث مصحفدر    یگرد

]در  :  است وی  علمصحف  است  [ی امام  شده  نوشته  منسوخ  و  همچنین    ؛ناسخ 
  ی نامه نوشتم، ول   ینهمد  هل ا به  و  شدم  آن کتاب    یجو ودر جست:  است  گفته   یرینسابن

 2نتوانستم پیدایش کنم.« 

نقل    یرینساز ابن  «یعاباالست»در    «البرابن عبد »و    «یکبر الطبقات ال»در    «سعدابن»
 :  گفته استوی که اند کرده

 ی؟از خالفت من اکراه دار :  ابوبکر به او گفت  .نکرد  یعتبا ابوبکر ب  یخبر شدم علبا»
نماز جمعه بر تن    یرا جز براردایم    ، قرآن  یآور جمعن  پایاسوگند خوردم تا  :  فرمود  یشانا

د  محم  . نوشته است  یلرا بر اساس تنز ها وی قرآن  باور آن  به:  گفته است  [ یاو ر ]  .نکنم
عوف  ابن  .شدیحاصلم م  ی علم فراوان  یافتمیاگر آن کتاب را م :  ه استگفت  یرین سبن  

 
 ز او نقل کرده است. ا 161ص  1سیوطی در اإلتقان في علوم القرآن: ج   - 1
 . 162و  161ص  1اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 2
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 1.« دانستیاز آن نم یزیاو چ  یآن کتاب سؤال کردم، ول  ۀاز عکرمه دربار : ه استگفت

 :  است نقل کرده یوطی س «اإلتقان»در   همچنین

بر  قرآن را  یامبر بعد از وفات پ یشانکه ااست شده   یتروا یاز عل: حجر گفتابن»
 2است.«  کرده یتروا دوداو ورا اب ینا  .کرده است یآور جمع  یلتنز  اساس 

طر   یکاندهلو الو    نعیم ابو عل  ، یرعبدخاز    ی، سد   یق از  ا   ندا هکرد  یت روا   یاز    یشانکه 
 :  است فرموده

که    یتا وقتم نیندازم  بر دوشرا    یمرداخوردم  قسم    نمودرحلت    خدارسول    یوقت »
 3گردآوری کردم.«تا قرآن را  نینداختم   مردا بر دوشپس  ؛کنم  یآور قرآن را جمع

 :  است  با سند خود نقل کرده «فهرستخود »الدر کتاب  یز ن  ندیم ابن»

است  نقل    یرخعبداز  » وقت شده  بن  عل  یکه  را   مغزی  سبک  طالبیاب ی  مردم 
  ی تا وقت نیندازد    شبر دوشرا    یشسوگند خورد عبا   مالحظه کرد  هنگام وفات رسول خدا

و آن  آوری کرد  تا قرآن را جمعخود نشست    خانۀپس سه روز در    .کند  یآور قرآن را جمع
و آن مصحف نزد    .کرد  یآور جمع  ش خود   قلب ]حافظۀ[از  وی  که  بود    یمصحف   یننخست

 4.« خاندان جعفر بود

 :  گفته است یذهب و

بن  یحی » گفتی  ابوبک:  آدم  بن  به  م :  گفتم  یاش عر  قرآن   یعل  یدی گویشما 
ا:  گفت  .خواند ینم م   ینهرکه  است  گویدیرا  گفته  اب  .دروغ  بن  از    ،نجود یعاصم 

 
 . 974ص  3االستیعاب: ج ؛ 338ص  2الطبقات الکبری: ج  - 1
 . 195ص  1اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 2
 . 230ص  3حیاة الصحابة: ج ؛ 67ص  1حلیة الولیاء: ج  - 3
 .30ندیم: ص الفهرست، ابن - 4
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قرآن   یعلرا ندیدم همچون    یکسیچه:  گفت،  است  کرده  یتروا   ین سلماعبدالرحمابو
نوشته    یلقرآن را بر اساس تنز   یمعتقد بودند عل ها  آن:  ه استگفت  یرینسو ابن  بخواند.

 1.« شد یحاصلم م  یعلم فراوان  یافتمیپس اگر آن کتاب را م ؛است

نقل کرده    ـیث و حد  یر در تفس  سنتاهلامام  ـ   یرازیاز ش  « مناقب»الآشوب در  شهر   ابن
برا  عل  رسول خدا   یکه خداوند  امام  را جمع   یضمانت کرد  وی    .کندی م  یآور قرآن 

 :  گفته است

  دربارۀ عباس  از ابن  خود   یر در تفس  یوسفابو  یعقوبو    "قرآنالزول  "ندر کتاب    یرازیش»
  ی خداوند برا:  ، گفتاندنقل کرده  «جمعه و قرآنه  یناإن عل »:  لخداوند متعافرمایش    ینا

  . کندیم  یآور قرآن را جمع  خداطالب، بعد از رسول  یاب ی بن  ضمانت کرد عل   محمد
از رحلت رسول پس  آن را    یو عل  ،جمع نمود  یخداوند قرآن را در قلب عل:  عباس گفتابن
است    آمده  رافعیدر اخبار اب:  گویدیم   یرازیش  .کرد  ی آور در مدت شش ماه جمع  خدا

ب  یامبرپ آن  شدکه    یماریدر  وفاتش  به  عل  منجر  کتاب    ینا  یعل  یا:  فرمود  یبه 
  یامبرپ وقتی   .و به منزل خود بردپیراهنش پیچید  آن را در    یعلو    بگیر؛آن را    ،خداست 

م  نمود و    یفتأل  یلنشست و آن را طبق تنز   ددر منزل خو  یعلقبض روح شد   به آن  عال 
خوارزم با ذکر سند از    یبعالء عطار و موفق خطابو:  ه استگفت  یرازیش   ینهمچن   .بود
گفت  خود  یهارباح در کتابی بن  عل عل   یامبرپ :  نداهبه من  را    یبه  دستور داد قرآن 
 2.« نمود ینو تدو  یفآن را تأل پس وی نیز  ؛کند یفتأل

است که بعد از  بوده    یکس  یناول  یعل  شودیمروشن    شد  یم طبق آنچه تقد  بنابراین
بود  نازل فرموده    خود محمد  یب حب   ینۀ خداوند بر سقرآن را طبق آنچه    یامبروفات پ

ا   یآور جمع تا زمان  ینکرده است، و  ،  ه استبود  یتبنزد اهل  یدجعفر رسکه به آل   یقرآن 
  ؛بوده است   آل امام جعفر صادق  ،هان آمنظور از  و  گفته است،    یمندکه ابن   همان گونه 

 
 . 25ص  1ج  معرفة القراء: - 1
 . 319ص  1طالب: ج مناقب آل ابی  - 2
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شده  طور که روشن    همان  یه ما بقا   ؛ نرسید بود    یت بآنچه نزد اهل زیرا آتش عثمان فقط به  
  ،ندا ه خودشان گفت مطالبی بوده است که    بر اساس   هاین تمام ا   . سوزانده شدند  یکلاست به 

که قولشان   یاز کسان یبرخ بوده که طبق آنچه ـ که مشاهده کردیم  همان گونه کم ـ دست   یا
 اند.معتبر است گفته 

به واقعیت داللت    یت باهل  یاتروشن است، و روا   یهقض   ـلله  الحمدـ   از نظر ما  اما
 :  ه استآشوب گفتابن شهر کنند. می

نماز   یقسم خورد جز برا [یامام عل] یشانا: آمده است یتبو در اخبار اهل»
دوش   بر  تأل  نیندازدردا  را  قرآن  ارتباط  ها  آنبا    یمدت   ینبنابرا  ؛یدنما  یآور و جمع  یفتا 

ها که در  آن  یسو و بهپیچید    ی سپس آن را در پوشش  .کرد  یآور جمعتا قرآن را  نداشت  
:  گفتند و    پس از آن مدت تعجب کردند  یشانآنان از آمدن ا  .مسجد جمع شده بودند برد

کتاب را  وقتی در میانشان قرار گرفت    آورده است.است که ابوالحسن    یزیامر همان چ 
سپس  آن  ینب و  گذاشت  م:  فرمود  خدارسول  :  گفتها  چ  یانمن    ی باق  یزیشما 

جو  تمسک  آن  به  اگر  که  نخواه  ییدگذاشتم  گمراه  عترتم    یدهرگز  و  خدا  کتاب  شد، 
و به برخاست    [عمر بن خطاب]  یدوم   .و من عترت هستم  ستکتاب خدا  ینا  ،میتب اهل

کدام  هیچبه    یاجیپس احترا داریم،  همانند آن  هم  ، ما  داری   یاگر تو قرآن:  گفت  یشانا
کتاب را برداشت  کرد  ها تمام بعد از آنکه حجت را بر آن یشانا ینبنابرا .میشما ندار از 
 1.« گشت باز و 

 :  گفته است «حتجاجال ا »در کتاب  طبرسی

غفار » ابوذر  است  یتروا  یاز  رسول    یهنگام :  کرده  نمود   خداکه    وفات 
 ؛و انصار آورد و به آنان عرضه کرد  ین و آن را نزد مهاجر   کرد   یآور قرآن را جمع  یعل

:  و گفت   برجست  از جا  عمرناگاه    ...کرده بود    یتکار وص  یناو را به ا  خدارسول  زیرا  

 
 . 320ص  1طالب: ج مناقب آل ابی  - 1
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هباز را  آن    ی، عل  یا ما  که  آن    یاجیاحت  یچگردان  را    یعل  . یمندار به  و  برداشت  آن 
خواست آن قرآن را به آنان    یاز عل  یدکه عمر به خالفت رس   ی سپس هنگام  ... برگشت  

  ی ما عرضه کرد  هرا که در زمان ابوبکر ب   یکاش آن قرآن  یا  ،اباالحسن   یا:  گفت  .دهدب
هم  یاوریب  برایمان کن   ۀتا  اجتماع  آن  بر  آن    یمما  از  ببریم.و  :  فرمود  یشانا  بهره 

ندستبه  یبرا  یراه   یچ ه   یهات،ه آن  روز   ؛ منیستآوردن  براآن  که    یآن  را    ی قرآن 
ما از آن اطالع    یدینگو  یامتحجت بر شما بود، تا در روز ق   ۀاقام  یبرافقط  ابوبکر آوردم  

که نزد    را   یقرآن  ی راست هب  . یاوردیما ن   یآن را برا  ید یبگو  یا   یم،غافل بود   نو ما از آ  نداشتیم
و اوصمن است جز پاک  عمر    . د کردن لمس نخواه  اوالد من هستنداز  که    یاییشدگان 

محمد از  قائم آل  یوقت   ،ه بل:  فرمود  یشانا  .اظهار آن قرآن معلوم است  وقت  یاآ:  گفت
در آن    آن حضرتو    کند،یم  و مردم را گرد آن جمع  ،آن را ظاهر  کند  یام اوالد من ق

 1.« سنت را اجرا خواهد کرد هنگام 

 کندی نم یآور جمع   یجز وصقرآن را  

ناسخ و منسوخ   و  ،  آن  نزول از قرآن، و    یدبا  کندی م  یآور که قرآن را جمع   کسیاز آنجا که  
باشد،   گاه  آ کلمهپس  آن  یک  خدا  به    ید با   در  کتاب  باشدعلم  تمام  تعالی حق   .داشته 

ْرآَنهُ : فرمایدیم
ُ
َن  َعَلْیَنا َجْمَعُه َوق و   ( ماست ۀ کردن و خواندن آن برعهدجمع تردید )بی  2إ 

ست که  یخود  بشر ندر اختیار  و    وند متعال استبه خدا موکول  کتاب    یآور امر جمع این یعنی  
  ی را برا   یکیو   ، مشورتبا یکدیگر  ها آن  یا ،  کند  ی آور جمع یرا متصد   ش ها خوداز آن   یکی
که روشن است این    طورهمان  و    هرگز چنین نیست!  .کتاب خدا انتخاب کنند  ی آور جمع
شأن  قرآن همانند    ی آور شأن جمع و به این ترتیب    و به مردم تعلق ندارد؛ت  خداساز آن   امر  

کسی  مگر    یست اطاعتش واجب ن  یا یفه خل  یچ ه   است؛  شین خالفت خداوند در زمو جایگاه  

 
 به بعد. 225ص  1احتجاج طبرسی: ج  - 1
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کتاب خدا    یآور مسئول جمع واقعا     کسیچ هو به همین ترتیب  کند،  معین  که خداوند او را  
خدا کسی  مگر    نیست نت و  کند؛    شیین تع   که  چن  ی گردآور   یجه در  توسط  خدا    ینکتاب 
 . خداوند خواهد بود یگردآور  ،یشخص 

تقد آنچه  عل  یشخص   ینچنشد    یم طبق  امام  شک  است.   یبدون  معرفی    بوده 
معرفی وی  ، و  متواتر است  تمام مسلماناناز نظر    ین ثقل  یثدر حد   یامبرپ توسط    ایشان

چراکه    بوده است؛ سبحان    وند خدا طرف  از    شک ی کتاب خدا، بسنگ  و هم دل  عنوان  ع  به 
اْلَهَوی  :  فرمایدمی  تعالیحق ُق َعن   َیْنط  ُیوَحی  *    َوَما  اَل  َوْحي   إ  ْن ُهَو  و از سر هوس  ) 1إ 

نمی  او[  که   یوحجز  او  سخن  *    گوید سخن  می   ]به  برا   ؛ ( نیست  شودوحی  آنچه    ی و 
برا   المؤمنینیرام است  شده  پاکش  یثابت  تعالی حق   است.ثابت    یز ن  فرزندان 

ا :  فرمایدمی یر  َرُکْم َتْطه   
ْهَل اْلَبْیت  َوُیَطه 

َ
ْجَس أ  

َب َعْنُکُم الر  ُیْذه  ُه ل 
یُد الَل  َما ُیر  َن  راستی  )به  2إ 

  ؛ (گرداندمطهر  و    کپا کامل    طور به خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را  خدا می
گاه  یبرا که  است    یشرط   اناز گناه  یطهارت و پاکو   ضروری    به تمام آن  یلمس کتاب و آ

حق ُروَن :  فرمایدیمتعالی  است.  اْلُمَطَه  اَل   إ  ُه  َیَمُس  پا ) 3اَل  دست  کجز  آن  بر  شدگان 
 ازند(. نی

  دربارۀ  اکرم  یامبراز فرزندان پ را که  از آنچه    یتمام مسلمانان برخ  ی برا   اساس  ین ا   بر
گاه ی آور جمع  :  کنماست تقدیم حضور می نقل شده قرآن از تمام  آنان  یکتاب خدا و آ

مقدام، از جابر،  ی ابو بن  محبوب، از عمر محمد، از ابن د بن  از احم  یحیی،د بن  محم   -1
باقر  یدم شن :  گفت دروغ »:  فرمودمی  امام  نمیچ گو هجز  ادعا  مردم  از  تمام    کندی کس 

  طالبی ابی بن  جز عل  یو کس  ؛کرده است  آوری جمع   که نازل شده،به آن صورتی  قرآن را  

 
 .4و  3نجم:  - 1
 .33احزاب:  - 2
 . 79واقعه:  - 3
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  یو نگهدار   آوری جمع  ، نازل فرموده  یتعال  یآن را چنان که خدا   یو امامان پس از و 
 1«است. نکرده

مروان، از  ر بن  سنان، از عماد بن  حسن، از محمد بن  از محم   ین، حسد بن  محم   -2
  یای جز اوصکس  »هیچ :  که حضرت فرمود   کندیم  یتروا   جابر، از امام باقرمنخل، از  

 2.« ادعا کند ظاهر و باطن تمام قرآن نزد اوست تواندی نم  یغمبرپ

عبدالله مؤمن، از  واز اب   یسی،عد بن از محم  ین،حسد بن  از محم  یحیی،د بن محم  -3
که من  خدا  به    »سوگند :  فرمودمی   امام صادق  یدم شن:  گفت  ،سامغالم آل   ی عبداالعل

  خبر آسمان  ، در آن  .در کف دست من است  ییگو   ؛دانمیم   ش یکتاب خدا را از ابتدا تا انتها
)در    ء یفیه تبیان کل ش:  فرمایدیعزوجل م  وندخدا   .وجود دارد  یندهگذشته و آو    ین زمو  

   3« .آن توضیح هر چیزی است(

ن  احسان، از عبدالرحمی بن زاهر، از خشاب، از علو ابد بن از احم یحیی، د بن محم  -4
َن  :  فرمود  یشان که ا کرده است    یت روا   از امام صادق  یر، کثبن   ْلم  م  ْنَدُه ع  ي ع  ذ 

اَل اَل 
َ
ق

َلْیَك َطْرُفَك   إ 
ْن َیْرَتَد 

َ
ْبَل أ

َ
ه  ق یَك ب  َنا آت 

َ
َتاب  أ :  گفت  کسی که نزد او دانشی از کتاب بود) 4اْلک 

هم   بر  را  خود  چشم  آنکه  از  پیش  را  آن  میب من  برایت  امام  :  گفت  یرکثابن   .(آورم زنی 
به خدا  »:  سپس فرمود و    خود نهاد   ینۀ انگشتان دست خود را باز کرد و آن را بر س   صادق

 5.« علم کتاب نزد ماست ۀقسم هم 

که  ای  عده حسن، از  د بن  از محم   یحیی،د بن  و محم،  از پدرش  یم، ابراهی بن  عل -5

 
 . 1ح  228ص  1اصول کافی: ج  - 1
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اب ابن  از  را ذکر کردند،  ابن   یر،عمی آن  بر   یه، اذناز  امام باقر:  گفت  یه،معاود بن  یاز    به 
َتاب  :  گفتم ْلُم اْلک  ْنَدُه ع  ي َوَبْیَنُکْم َوَمْن ع  ا َبْین 

ید  ه  َشه 
الَل  ْل َکَفی  ب 

ُ
بگو کافی است خدا  )  ق

  وند خدا »:  حضرت فرمود  . (، میان من و شما گواه باشدستنزد اوو آن کس که علم کتاب  
 1« است. پیامبر ما بعد از  ین ما و بهتر  ین ما، برتر  ین  اول ی و علاست؛ ما را قصد کرده 

که    ی در انتخاب قرآنخود را  مسلمان    یک عاقالنه است    یاآبا این توضیحات  :  گویممی
گاه به تمام کتاب خدا  ،  است  کرده  یآور که نازل شده جمع   همان گونهآن را    ،شخص عالم و آ

  ی آور جمع کنند  می  خطامردانی که    های یو گواهخود  با اجتهاد    یگرانکه د  ییهاقرآنبا  
ر گردانَ ، اندشده  ؟! دمخی 

و مرتب    ی آور آن را جمع  که امام  یبه خاطر اعترافمان به مصحف  تواندی کس نمیچ ه  و
  است   بوده  ، امامان معصومشنزد فرزندان پاک  یشانپس از ا ، و  کردهقرائت    یلو طبق تنز 

 :  زیرا  ؛ متهم سازد یفو ما را به تحر خرده بگیرد ما  هب

رتب  م  یلمصحف عثمان بر اساس تنز   کندیکننده ثابت ماعتراض شخص   خود     .الف
است  ـ   نشده  گونه و  ب  همان  در فصل سوم  آرا   ـکرد   یم خواه  یان که  و  اجتهادات  آن    یدر 

دارد    متعدد  ی هاجنبه از    یفراوان  یشخص  نخستینشانوجود  در    یروش  که  که  است 
است  ی آور جمع شده  گرفته  پیش  سپس  ،  در  آقرار و  به در    یاتدادن    ،خصوصجاهایی 

فصل    ینمفصل در ا   طوربه ها را  که آن  ییگر د   یو امور   ،ی بردار در نسخه اشتباهات اعرابی  
 . یمداد یح توض

اعتراض   ین، همچن   .ب کسانی  کننده  خود   قرائت از  که  مختلف   ی هااست  و    متعدد 
از    یاری گانه و بسچهارده   یهاقرائت و حتی  گانه،  ، ده گانههفت   یهاقرائت   عنوان مثال به ـ

که در فصل بعد بیان خواهیم    همان گونهـ ها  آن  ۀکه هم  ـ اندکرده  یسرا تأس   یگرد   یهاقرائت
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انواع اختالفات،  از    یاریو بس  ا، معنگذاریاعراب  ،تأخر   ،تقدم  ی،کم  یادی،ز ـ با توجه به  کرد
اگر  عالوه  به   ؛گذارندیم  یر تأث   ـدیگر   ی امور عالوه بر  ـ   یدی عقا   یا   یحکم فقهشدن  متفاوتبر  

ا صرفا    به  ما  اه   ینکهاعتراف  نازل    یقرآن  یت بلنزد  خداوند  آنچه  را طبق  آن  که  است 
ها  پس آن  آید،یبه حساب م  یف تحر ای  عده نظر  از    اندمرتب و قرائت کرده  است  فرموده

 ؟! دنکنیم یف را چگونه توص شانخود

آن کنیم  صحبت می   ی قرائت کساندربارۀ  ما    .ج پاک گردانکه خداوند  را  به    یده، ها  و 
و  بودند  الخمر ها دائم از آن  ی که برخ  یکسان  دربارۀ نه   ،است  دادهگواهی    شانیمانصدق و ا 

حال قاریان سبعه و دیگران مشاهده  که در شرح   طورهمان  ـ و    ندشدی بستر مبا غالمان هم 
ها را  قرائت آنوجود شما    ین با ا بوده است! ولی  دار  خدشه  یگر د  ی برخـ َنَسب  خواهید کرد 

امام جعفر  مثال    عنوانبهکه    یاما هنگام  ؛ ایدیاورده منحرف به حساب نها را  و آن  کرده قبول  
ا   یمد و ما بخواهکنمیقرائت    صادق به شمار  کننده  یف تحر ما    یمبخوان  یشانبا قرائت 

 ! کنید؟یحکم م گونهاین شما را چه شده که  .آییمیم

  یامام عل  ی آور جمع  ین ا   ای بر بسیاری    یل دال ها  نزد ما و آن:  یمیگوی م  یز، از هرچ   قبل 
  ها یدتمام شک و ترد  یزی،بر چ  یلدلاقامۀ    دانند،یمتقواپیشگان  که    طورهمان  وجود دارد، و  

 . بردی م ینرا از ب 

 :  کنمآن را خاطرنشان می که است  مانده  یباق یا نکته  یان پا  در

قرائت    خوانندی که مردم م  طورهمان  ند قرآن را  ا هخود امر فرمود  یعیان به ش   یتباهل
الزمان و قائم در آخر یامقاند که همان  این فرمان خود معین فرموده  ی برا سرآمدی کنند، و 
:  یدگونقل شده است،  سلمه  م بن  سالاز    ...:  است  کرده  یتروا   ینی کل  .است  یشانآمدن ا 
من کلماتی از قرآن به گوشم  از قرآن را قرائت کرد و    یاتیآ  در محضر امام صادق   یشخص 

تو  و  بازایست،  قرائت    ینا   از»:  فرمود  یبه و   ابوعبدالله  . از قرائت مردم بود  یر غخورد که  
پا خ  قائموقتی که  تا    ،بخوان  خوانندی که مردم م  همان گونه هم   که    یهنگام  .یزدبه 
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که امام  را    یو مصحف  ،کندیکه هست قرائت م  همان گونه کتاب خدا را    کند   یام ق   قائم 
  ینکه از نوشتن و تدو  یهنگام   یعل:  فرمود  یز و ن  سازد، ی خارج ماست  نوشته    یعل

جل است  وعز    وند کتاب خدا   ین ا :  ها فرمود و به آن  نشان داد مردم    به آن قرآن فارغ شد آن را  
  ی آور جمع میان این دو لوح  من آن را    . نازل فرمود  محمد  ه [ آن را بوندکه ]خدا   همان گونه 

به  است و    شده  ی آور که در آن قرآن جمع  یم دار خودمان مصحفی  ما  :  ها گفتندآن  .کردم
وظیفۀ من    .یدد  یدرا نخواه  ینا   هرگز   یگربه خدا سوگند د:  فرمود  یشانا   .یمندار نیاز  قرآن تو  

 1« .یدآن، شما را با خبر سازم تا آن را قرائت کن ی  آور بعد از جمع فقط این بود  

قرآن   اوو قطعا   است،  فرارسیده    الحسناحمد  ید محمد، س قائم آل اکنون روزگار  
گونه را   خدا   همان  رسول  بزرگوارش  جد   بر  خداوند  فرموده    که  جدش  بود  نازل  و 
به همان صورتی    ؛کندی قرائت مبود    کرده  اشی آور جمع   المؤمنینیرام نزد  درست  که 

 . ینلله رب العالم و الحمد  . تبوده اس  (ین اجمع یهم صلوات الله عل )پدران پاک و مطهرش 

 * * * 
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 فصل دوم

   شانمنشأ و تعداد ؛هاقرائت

 فرماید. می  یاز اختالف در قرآن نه یامبر پ •
 .صحابه بوده است یانمابتدا در و   ،یمی ها قدمشکل اختالف قرائت  •
 ؟پدیدار شدند هاقرائتچگونه  •
 هستند؟  یکسانچه شان یانها چه تعداد، و قار قرائت •
 ها متواتر هستند؟قرائت یاآ •
قرائت وجوه   • در  به اختالف  آن   یشکلها،  با  عق که  و  حکم  متفاوت    یده ها 

 .شودیم
 .هاشدن قرآن بر اساس  آن نازل   یادعا و  گانههفتحروف  •





مرتبط  و    «هاقرائت »  بحث آنمسائل  مهم به  از  قرآن  ین تر ،  علوم  که  است    یمباحث 
  یا   یساختگ   یث از کلمات و نظرات و احاد  یاریوجود دارد، و بساش  بسیاری درباره سخنان  

در  و محققان    شود؛یمشاهده مشان  دربارۀهستند  دور  به   یقتکه از حق  یشکلها به آن   یلتأو
نیز    ینجاا   قرآن، در  ی آور همانند فصل جمع   .اندشده   رفسو و آن سو منح  ینبه ا این موضوع  

 .م کرد یرا ارائه خواه یمهممباحث 

 فرمایدمی ی از اختالف در قرآن نه پیامبر -1
ْن :  فرمایدتعالی میحق ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َکاَن م  َفاَل َیَتَدبَّ

َ
ا    أ اَلف  یه  اْخت  ه  َلَوَجُدوْا ف 

ند  َغْیر  الل  ع 
ا  یر  اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا  در آن اختالف بسیاری  آیا در قرآن نمی ) 1َکث 

بر    متعال و واحد  یاز پروردگار و  ،  واحد و بدون اختالف  یو از آنجا که قرآن کتاب   ( یافتندمی
  یسمانیر ند که به قرآن و  ا ه ما را فرمان داد  پیامبرش واحد نازل شده است، خداوند و    یامبریپ

ْن  : فرمایدیمتعالی حق  .یمچنگ بزن از مردم َحْبل  مِّ  ب 
الَّ ُفوْا إ  ْیَن َما ُثق 

َ
ُة أ لَّ ُم الذِّ َبْت َعَلْیه  ُضر 

اس   َن النَّ ه  َوَحْبل  مِّ
ریسمان  که به  اند مگر آنر شدهبه خواری دچا  هرکجا یافت شوند) 2الل 

ا َوالَ :  فرماید میو    چنگ زنند(مردم  ریسمانی از  خدا و   یع  ه  َجم 
َحْبل  الل  ُموْا ب  واْ   َواْعَتص 

ُ
ق   3َتَفرَّ

 (. یدو پراکنده نشو  زنید ب و همگی به ریسمان خدا چنگ  )

 :  گفته است یشین پ  یۀآ یردر تفس سیوطی

را    یز من دو چ:  فرمود  رسول خدا:  است، گفتثابت نقل کرده  د بن  یاحمد، از ز »
  یانشده میدهکش  یسمان  ر   که  کتاب خدا   یکی   گذارم، یشما م میان  در    ینجانش   عنوانبه

تا    شوندیجدا نمیکدیگر  هرگز از    دو ینا م؛یتب عترتم اهل یگریو د است، ینآسمان و زم 

 
 . 82: ءنسا - 1
 . 112عمران: آل - 2
 . 103عمران: آل - 3
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 1شوند.«یوارد م  نحوض بر م درکه آن

 اندروایت کرده  یامبر پ نهی دربارۀ  از آنچه  برخی

اختالف در قرائت    یقاز اختالف در قرآن که از طر   یها در صحاح خود در نهعالوه، آنبه 
تقدیم حضور  از آن  ای  گوشهاند، که  کرده  یتروا   یثیاحاد اکرم  یامبراز پ  شودیحاصل م

 :  شودمی

  یعنیـ   " حم"که    یدمشن   یاز مرد :  عبدالله گفت:  است  کرده  یتحنبل روا د بن  احم  -1
به    دوستشقرائت کرد که    یحرفبا    ییگر مرد دو    کرد،یقرائت م   یرا با حرف  ـاحقاف  ۀسور 

  چنینین ا   را قرائت کردم که دو مرد قبل از من  ی، و من حروفه بود قرائت نکردآن صورت  
:  فرمود   یامبرپ   .یمخبر داد  یشانو به ا   یمرفت   یامبرپ   یبه سو   ینبنابرا   ه بودند.قرائت نکرد

سپس    . هالک شدندشده بودند  اختالف  دچار  آنان که قبل از شما    یرا ز نشوید؛  اختالف  »دچار  
 2.« یدو قرائت او را انتخاب کنبهترین قرائت را ببینید خودتان  ین از ب : فرمود

نامه    ی رباح انصار ه بن  عبداللبه  :  گفت  ی ابوعمران جون  .... :  استکرده    یت مسلم روا   -2
:  گفت  .هجرت کردم  رسول خدا   یسو به   یروز :  ه استعمرو گفته بن  نوشت که عبدالل

  رسول خدا   ه بودند. کرد  یدا اختالف پ  یهآ   یککه در قرائت    یددو نفر را شن  ی صدا   یامبر پ
کتاب    بارۀ آنان که قبل از شما در »:  شده بود فرمود  یاننما  اشه که غضب در چهر   ی طور 

 3.«کردند هالک شدند یدا اختالف پ 

رسول  :  گفته است  یعبدالله بجل ب بن  جند...  :  است  کرده  یت مسلم روا   همچنین   -3
با آنچه» :  فرمود  خدا  را  اگر در آن  و    ؛ یدقرائت کن   ه استشدنوا  هم   یتانهابا دل   قرآن 
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 1.« یدو پراکنده شو  یزیدبرخ  یدکرد یدا اختالف پ 

 :  داشته باشیماشاره نکته به دو   توانیم یم یم بسنده کن  یث سه حد همین ما فقط به  اگر

 . شده است یکه از آن نه شود، یاختالف در قرائت منجر به اختالف در قرآن م: اول

 . یلها به همان دلشدن آنگذشتگان و هالک  یها سنت پیروی از هشدار از : دوم

 اختالف در قرآن است  ی  اصل یلدل  در قرائت   اختالف

باال   ۀ مطالع  با در قرائت قرآن  کنیم  مالحظه می  متون  به  اختالف  بمنجر    ین اختالف 
  یث طبق حد خاطرش ـبه و حتی شده،    یکه از آن نه  یهمان اختالف  ؛ مسلمانان شده است

اگر در  :  سوم گفته شده   یثو در حد   ه است؛ شد  یاننما  رسول خدا   ۀخشم در چهر   ـدوم
 . یدو پراکنده شو یزید برخشدید الف اخت دچار آن 

  یر به تکف  یجهمسلمانان و در نت  یناختالف در قرائت که به اختالف در خود قرآن ب   مسئلۀ
هیچ  که است ای نکته منجر شده است، ـ و کارهای دیگر   یکدیگرقتل سوای البته ـ  یکدیگر

 . کندینم شانکار  یمنصف

قرآن توسط عثمان را    ی  آور و سخنان  مربوط به جمع   یث از احاد  یفصل قبل، برخ  در
که به او    یبه عثمان اتفاق افتاد، هنگام  یفه کار پس از هشدار حذ  ین ا   ینکه و ا   یم، نقل کرد

از هالک  یه توص را قبل  تا امت  اختالف در    یفه بود که حذ  ین ا   یلش و دل  ؛ یابدشدن در کرد 
 . بود یده قرائت قرآن را د

 :  است کرده یت روا  بخاری

مالک  از  » بن  است،  انس  شده  خالفت]  یمانبن    یفةحذ:  گفت روایت  زمان    [ در 
و  نزد  شام  ،آمد  یعثمان  عثمان  برا  یانو  عراق،  مردم  با  و   یرا همراه  ارمنستان  فتح 
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مردم شام و  در خواندن قرآن را در میان  اختالف  حذیفه  بود.  فرستاده  به جهاد    یجانآذربا
همچون  ـامت را قبل از آنکه    ین ا  یرالمؤمنین،ام  یا:  به عثمان گفت مشاهده کرد و  عراق  

 1یاب.« در شوند اختالف دچار در کتاب )خدا( ـ ایهودیان و نصار 

  ینکها   ؛ یمتوسط عثمان را ذکر کرد   قرآن  یآور جمع علت  ،  سنتاهل   ی علما  ی از برخحتی  
 :  گفته است  ی محاسب  .یگرد   یز نه چ  است بوده  واحد    یکردن مسلمانان بر قرائتمتحد دلیل  به 

  ین که چن حالی  کرد، در    ی آور است که عثمان قرآن را جمعمشهور  مردم    »در میان
  ی اآن هنگام که از وقوع فتنه...    واحد متحد کرد  یمردم را بر قرائت   انعثم بلکه    ؛یستن

 2.« بودشده نگران  و قرآنها قرائتدر حروف  یه اختالف اهل عراق و سور ناشی از 

شده است طبق متونی که خودشان  اختالف در قرآن  منجر به  اختالف در قرائت  که  ایندر  
البته    ؛ ی است که در پیش گرفتندیکردروجای شگفتی در  اما  اند مشکلی نیست؛  کردهنقل  

خود رسول    یمکنیم  مشاهدهاینکه    ها بوده است؛در میان آنغالب    یکردرواین    ییم اگر نگو
اختالف  از جمله اسباب    ل،خداوند متعاخود   ها  قبل از آن   مطمئنا  البته  و    یل ئجبر و    خدا 

 ای پروردگار. تو ! پاک و منزهی انددر نظر گرفته شدهدر قرائت 

 :  گفته است «هااصل اختالف قرائت »در کتاب خود تحت عنوان  3«یالدان ابوعمرو»

بار    یکهر سال    است که رسول خدا جهت بوده  آن  از  اختالف در قرآن    ینو وجه ا»
آن را  که درگذشت    یاما در سال   ؛کردیعرضه م   (الصالة و السالم  یهع)  یلآن را بر جبرئ 

 وجوه  یناز ا  یو قرائت  وجه  در هر بار،  (مالصالة و السال  یهعل )  یلجبرئو  دو بار عرضه کرد،  
ا  یهاو قرائت به  را  گفته است  .آموختیم   یشانمختلف  این قرآن  :  به همین دلیل  بر 
هرکدام را که  هستند، و به امت خود قرائت  و شافی    ی ها کافآن  ۀو هم  ،نازل شد حروف  
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همه  اینکه    ؛آن  یو اقرار به تمام به جمیع آن    یماناا وجود  بالبته    ؛خواستند اجازه دادمی
 1« . ... استخذ شده ا وی نازل شده و از   وندخداسوی از 

ها اختالف قرائت   یدایشمبحث  پ  یرا ز ارائه دهم ـ اینجا توضیحی  در    خواهمی چه نماگر 
  داندیم  واقعا    یابوعمرو الدان  یاآ:  گویمیاما م  ـفصل ذکر خواهد شد  ینسوم هم مبحث  در  

  ی کسان  یناو را از بهتر   سنتاهلبزرگ    ی از علما  یاست که برخ  یدر حال  ین ا و    گوید؟یچه م
 ؟! ورندآی اند به شمار مسخن گفته  موضوع ین ا  ۀکه دربار 

  ، پروردگار  یب حب  او، و رسول خدا   یوح  ین  ام  یل من، خداوند متعال و جبرئؤمبه نظر    آیا
قرآن    یلدل در  برای شکل و    ،اندبوده اختالف مسلمانان  ی  مختلف  یهاقرائت گیری  علتی 

کهبوده  اساس  قرآن  اند  کافی و شافی هستندآن  بر  و همگی  است  نازل شده  پس  !  ؟ها 
  ،پراکنده نشوند اش  درباره و    ندها امر فرموده که به آن چنگ بزنخداوند سبحان به آن چگونه  

ـ و   احاد   طورهمان  سپس  در  کرد  یثکه  کریمش  ـ یم مشاهده  از  آن   ینه  ه ب  پیامبر  ها 
 کرده است؟!  یدتأک  شودیت آن حاصل م اختالف در قرائ  یقاختالف در کتاب خدا، که از طر 

که    را   یمختلف  یهانزول قرآن بر قرائت   یدا ه گرفت  یماگر تصم   ـسنت اهل  یا ـعالوه  به 
گرفته  مورد رحمت قرار  امت    ینا   ی برا   گشایشیراحتی و  موجب    ،خذ شده ا از خداوند    شانتمام
عمل    گشایش  ین عثمان خالف ا است، پس چرا  بوده  درست    واقعا    یناگر ا :  گویمی م  ید،بدان
پیش  طور همان  ـ و    ه،کرد اندکی  این مسکینان  تر گفتیم که  به  گرفته  مورد رحمت قرار   ـ  را 

قرائت    اجبار  استی آور جمع به  وادار کرده  آ  ؟!شدۀ خودش  خل  یفه حذ  یا و  او  از  قبل    یفۀ و 
آن هنگام    ،گوش سپرد   یفهحذ  یحتبه نص از این رحمت الهی غافل شده بودند که  مسلمانان  

در قرائت    شانسبب اختالفشدن به امت قبل از هالک   فتنیا را به در   یفه با شتاب، خلوی  که  
 ؟! کرده بود یق تشو
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در    ـی ناب اسالم  یعتشر چه برسد به  ـ   ی بشر های  المعارفدایرةتا به حال در    یا آ  عالوهبه 
نتا   یکیکه    ایدیده د  ییجا فراخ  یج از  و  الهو    یگسترش  و تکف  ی، رحمت  یکدیگر    یر کشتار 

  ین بردن ا ین باز  ی ها و شتاب او برا آن یفۀ خل  یی  جواگر چاره و باشد؟! بوده واحد  ی توسط امت
 ! ؟شدند ی هالک مها آن رحمت نبود 

به    آیا دوباره  رسیدیم  کسالتتناقضات   همان  ما  سر  باری  پشت  اول  فصل  در  که 
خداوند ما را   اماـ باشد!    ی تناقضاتچنین  از    یفصل از کتاب، خال  ینبودم ا   یدوارام  یم؟گذاشت
یر صعودی در پیش گرفته تناقضات    ینا بینم  می   و  ـاستکافی   همچون  ها  آن   یرا ز   ؛اندس 

 .اندبوده در شب   یزم ه کنندۀ جمع

 یشینیان پ یهااز سنت پیروی  در قرآن و   اختالف

مسلمپیش    ی هاامت  ت هالک  دربارۀ   یامبرپ   هشدار بروز  به  یناز  چنین  دنبال 
دلیل  :  اختالف در کتاب  یعنیمالحظه کردیم؛  را  ی  اتاختالف این  به  »پیشینیان شما فقط 

  یامبراختالف در هشدار پ عامل این  ، و  «کردند  یدا پ هالک شدند که در کتاب اختالف  
کرد  طورهمان  ـ بود  ـیم که مشاهده  قرائت  در  ن   .اختالف  خود    یحدر صح   ی ابور یشمسلم 

کرد را    یثیاحاد ذکر  داده    یان«یح و مس  یان یهود  ی هااز سنت   یروی پ»باب   در    یم که  قرار 
شان، اختالف  هایب ادر کت  یشینیان اختالف پ  یلاز دال   یکی  رسدیبه نظر م  ین همچن   .است

 . بوده است  هاب ادر قرائت آن کت

ندارد که    یتاندازه اهم  ینجهت اثبات آن، به ا متونی  شبهه و ذکر    ینا   یبررسبنده    برای
  یس ابل  ۀ از افتادن در تل  یشاناطاعت کرده، و به هشدار ا   یامبر از پ  ی،نه  ینامت در ا   ین ا   یاآ

 .یرخ یا است  توجه کرده پیشینان خود  یر در مسگام نهادن الله( و )لعنه

به    است  یح مسلمانان صح  ۀ هم  از نظر  شان که مضمون  یاری بس  یات در روا   یامبرپ   خود
م  ینا  پاسخ  روا   .دهدی شبهه  مآنجا    ؛هستند  یاتروا این    ۀاز جمل  یرز   یتدو  :  فرماید ی که 

  یروی پ   ندا ه که قبل از شما بود  ی از راه و روش کسانقدم  به قدموجب و  بهشما وجب راستی  ه»ب
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که  تا    ؛کنیدیم سوسمار   هب ها  آناگر  آنجا  ن   باشند   رفته  یسوراخ  سوراخ    یزشما  آن  در 
دیگری  ]کس  چه »:  ؟ فرموداستو نصار   یانیهودمنظور  ،  خدا رسول  ای  :  یمگفت  «.رویدمی
 1« ؟تواند باشد[می

قبل واقع شده    یهاآنچه در امت »:  است  فرموده   خدا رسول  :  فرمایدی م  رضا  امام
 2.«شودی واقع م یزامت ن ین در ا قدم به قدم ،کاستیوکم هیچ است، بدون 

 :  کنیمی مالحظه م ینجا ا  در

  یروی پ و حتی    خبر داده است؛  یشینیانامت از راه و روش پ   ینا   یروی  پ از    یشانا :  اول
  دادن آن حضرتخبرو    ؛ داده استخبر  قدم  بهقدم وجب و  به وجبصورت  ها را به از آن

 . و ال حول وال قوة إال بالله ست؛گوصادق و راست  ایشانکه چرا شود؛ واقع می  ید تردبی

ا   هایشگویی پ  ینا تمام  :  دوم اضافه   یشاناز  آنو  ا   هاکردن  در  ما  آنچه  از    ینجا به 
که  کند؛ اینخطیر را آشکار می   یامر   یم، از اختالف در کتاب خدا ارائه داد  ینه  دربارۀ  یثاحاد

ها در  آن  یعنی   گیرند؛ نمی  ی را جد   یشان و هشدار ا نهند  وقعی نمی  یامبر پ   ی امت به نه  ینا 
  یهاعلت و برشمردن  یصدد بررس در بنده در اینجا  . شدنداختالف  دچار  شان کتاب پروردگار 

  هستند؛ مستقل    یپژوهش  یازمند و نها بسیار،  این علت   یرا ز   یستم؛اختالف امت در کتاب ن 
که    یثیکه به وضوح در احاد  کنم، یلت اشاره مع یکبه درکی دارد فقط  که    یکس  یاما برا 

ها در قرائت  اختالف آن  ،و آن  ؛است  یاننما   داشتیمها را عرضه  آنمبحث    ینا   یدر ابتدا 
 . بوده استکتاب خداوند 

پس  و بالفاصله پس از مدت چندانی حاصل نشد  اختالف مسلمانان در قرائت    یدایش  پ
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پ رحلت  و    یامبراز  داد،  قبل  رخ  اختالف  صحابه  این  بزرگان  توسط  همه،  وقوع  از  به 
  ی ها را از آن نهآن  یشانا   یول  ،دادی رخ منیز    یامبر اختالف در زمان پ و حتی این  ،  پیوست 

   .فرمودمی

تصوبر  آن  یبعض که    ی ر یخالف   می ها  از  مدهند  ارائه  دفع    ند یگویکه  جهت  عثمان 
بر   را  مسلمانان  متح  یکاختالف،  واحد  است،  قرائت  کرده  چنین  ولی  د    یری تصوارائۀ 

داده    یح که توض  طورهمان  ـ اختالف مسلمانان    یرا ز   ؛است  همچون آب در هاون کوبیدن 
 ها و قرائت   یانقار   ،قرآن توسط او  ی آور و عمل جمع   مانبعد از عثو    یافت ادامه    ـخواهد شد

ی که  طور به   ؛ شد  یممختلف تقس  یهاگوناگون و مجموعه   یهاشدند، و امت به فرقه   یاربس
به همان    ینبنابرا   .دانستی م  کاراز او را باطل و خطا   یرخود را حق و غ  ی ها قار از آنکدام  هر

اسالم در میان  ، و  در کالم خود از آن خبر داده بود  دچار شدند که رسول خدا   یسرنوشت
  ی باقنیز جز خطش در میانشان  و از قرآن یک اسم،  عنوانبه باقی ماند ولی فقط   لمانانمس

از آن جز اسمش   شود؛ پس،اسالم محو »نزدیک است : فرموده است   خدا رسول  . ماندن
 .«ماندمی ن  یو از آن جز رسمش باقشود، مندرس و محو می و قرآن  ؛ ماندمی ن  یباق

 * * * 

قرائت  -2 اختالف  قدمشکل  در  یمیها  ابتدا  و    یان م، 
 صحابه بوده است 

خدا    آری،  کتاب  قرائت  در  خدا   ییگوشدند؛  اختالف  دچار  مسلمانان    رسول 
  اختالف   ینا   ینیمبیمندارد وقتی    شگفتی پایانبلکه    .هشدار نداده بودنصیحتشان نکرده و  

رفته  گسرچشمه  ها  صحابه بوده و از آندر میان    ـکنند یم   یتروا خودشان  که    طورهمان  ـ
  .است
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 ند؟! اه بود یماختالف در قرآن سه یجادصحابه در ا آیا

از کتاب خدا    یاشخاص که قرائت  یبعض   دربارۀ  اعتمادیو قابل   یح صح  یثاحاد  هاآن
 :  از جمله ؛ اندکرده یت ند روا ا هداشت

قرائت    است  که نازل شده   طورهمان  قرآن را تر و تازه،    خواهدیکه م  کسی -
 د. رائت کنعبد قکند، آن را مطابق قرائت ابن ام

 . صحابه بود ی قار  ین کعب بهتر بن  ی  ُاب -
  ید او عزت بخش  یلۀوسکه خداوند اسالم را به   شخص امت محمد  ینبرتر  -

 . داشته است یقرائتعمر بود و اینکه او نیز 
همچون فضیلت    یامبر، همسران پ  یۀ او بر بقفضیلت و برتری  که    یز ن یشه عاو   -

 .داشته است ی قرائتانگیز بود بارانی دل 
 .ه استداشت یقرائت یزنعباس یعنی ابنامت این دانشمند  -
مصحف  یقرائت  یزن  عثمان  - با  که  جمع   یداشت  اختالف    یآور که  بود  کرده 

 .داشت
  یها راضآن  ۀاز هم   خدا نیز )  صحابه   یگرد   گویندی مخودشان  که    طورهمان    و -

 . اندداشته  یقرائت ( باشد

را  ها  قرائت   ین ا   یشانهاکتاب   یگر و د ها  سیره   ، تفسیرها  ، مسندها ،  صحیح  های ب اکتو  
 . نمایدمیدشوار  یاربسها آن  و بازگو کردن برشمردن که  یطور به  ؛اندداده در خود جای 

تفاوت ها  قرائت   اینعالوه  به  یکدیگر  جنبه و  ،  هابا  برخی  عمیق  در  اختالفاتی  ها 
تا    ات اختالفوجود این    یابوعمرو الداناند.  داشته :  از جمله 1؛ برشمرده است هجده وجه  را 

م اثبات و حذف،   یگر، د یا کلمه به کلمه یک  ییر ، تغنقصانو زیادت اختالف در   ،  تأخر و تقد 
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های  وجوه و جنبه ، و  واژگانحرکات، صرف و  و    اعراب  ییر تغ  یف،تخف  و  ید جمع، تشدو    ادغام
 .خواهم کرد  یانرا ب  ش و شواهد یحتوض فصل  ینششم ا مبحث که در  یگرید

قرائتقطعا    تأداشته    ی جماعت  ،ی هر  های  سرزمین از  یکی    یا  ،رده استکیم  ش ییدکه 
دست  آنچه در    هها معتقد بودو هر فرقه از آن   ،خواندهبا آن قرائت میرا  کتاب خدا    یاسالم

اختالف در کتاب    ینبنابرا   در دست دارند؛   یگراننه آنچه د   ، بوده است  یح حق و صح   ددار 
  طورهمان  ، و  شدند   شقبل در کتاب خدا دچار   یهاکه امت  طورهمان  شد،  حاصل  خدا  
 . خبر داده بود اکرم یامبرکه پ

 :  گفته است قرآن واداشت ی آور که عثمان را به جمع عاملی  دربارۀ  عینی

که از جنگ برگشت،    یهنگام   یفهحذ ":  گفته شده است  ةیغز بن    ةعمار   یتدر روا»... و  
مردم  این   المؤمنین، یرام یا: عثمان وارد شد و گفتبه حضور   خود  ۀ قبل از رفتن به خان

اهل    یدم د  ارمنستان  اهنگام جنگ ب:  گفت   یفهمگر چه شده؟ حذ:  ! عثمان گفتیابرا در 
  یده که اهل عراق آن را نشن  کردند یقرائت م  یطور   کعب بن    ی  با قرائت ُابقرآن را    یهسور 

که اهل    کردندیقرائت م   یطور   مسعود قرائت ابنقرآن را با  اهل عراق    ین همچن  . بودند
را نشن  یهسور  پا.کردند یم  یررا تکفیکدیگر    ینبنابرا  .بودند  یدهآن  علت    ینا  .یتن روایا" 
 1.« بودمصحف    یکدر قالب قرآن توسط عثمان   یآور جمع

  یکی  ینکهبعد از ا   یاسالم سرزمین  دو  کند به اینکه این  روشن است این روایت اشاره می 
شروع به تکفیر یکدیکر    کرده بودند کعب را انتخاب  بن    ی  قرائت اب  یگری مسعود و دقرائت ابن 

  است که رسول خدا وضعیتی  همان    ین ا و    ، با یکدیگر درگیر شوند  ه کرده و نزدیک بود
خود    که  طور  همانحال ـ   ؟!یردگ بهست که پند    یکس  یااما آ  ؛ه بود حذر داشتامت را از آن بر 
اختالف در    آمدنوجودبه، در  قرائتدر    اختالف از    یشب  ـ کدام عاملی کنید شما روایت می 
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 ! استداشته  سهم  کتاب خدا 

 سنت اهل از نظر  بزرگان صحابه  یهااز قرائت  بعضی 

ها  از آن   یاریبسو    ،کنیم تقدیم میاز صحابه را    یبعض های  قرائت از    ییهانمونه   ینجاا   در
اما   ؛دارد  یطوالن یبحثجای  خود  ینا و بدیهی است  اندثبت نشده ی در قرآن  متداول امروز 

  ؛است  یدتر مفبسیار  مردم  امروز    ی برا کار    ین ا   یرا است؛ ز بوده  مختصر    یحیهدف من توض
خواهد  شان ذکر اسمکه  یاز کسانبرخی چه اگر  .کنندیم رنظاغلب از خواندن صرف چراکه

  ، هامثال   ۀ مالحظ  مندی ازبهره جهت  به بنده  ، اما  اندهای مشترک نیز داشتهقرائت شد برخی  
 .ما ه ند ذکر کردا ه که قرائت مشترک نداشترا  یاز کسان یبعض 

 : عمر بن خطاب  یهااز قرائت برخی 

1-     اْلُجُمَعة َیْوم   ن  اَلة  م  لصَّ ي ل  ُنود  َذا  إ  یَن آَمُنوا  ذ 
الَّ َها  یُّ

َ
أ ه    َفاْسَعْوا َیا 

اللَّ ْکر   َلی ذ  ی  ا )  إ 
وی    ؛ (سوی ذکر خدا بشتابید به   چون برای نماز جمعه ندا داده شد  ایدکسانی که ایمان آورده

 1.« ذکر الله یفامضوا إل »: قرائت کرد ین چنینا 

2-    ُّاْلَحي ُهَو  الَّ  إ  َلَه  إ  اَل  ُه  وُم الل  نیست)  اْلَقیُّ او هیچ معبودی  ؛  ( خدای یکتا که جز 
 2.«یامالحي الق»: قرائت کرده است

3-    َراَط یَن ص  ذ 
ْم    الَّ َعَلیه  الَمغُضوب   َغیر   ْم  َعَلیه  نَعمَت 

َ
یَن أ الِّ که  )  َواَلالضَّ آنان  راه 

صراط »:  قرائت کرده است  ؛([ گمراهان[ مغضوبان، و نه ]راه ای، نه ]راهشان داشتهگرامی

 
ص  1البرهان في علوم القرآن، زرکشی: ج ؛ سورۀ جمعه 63ص  6، این قرائت در صحیح بخاری: ج 9جمعه:  - 1

ص    5شوکانی: ج  فتح القدیر،  ؛  162ص    5عمدة القاری، عینی: ج  ؛  105ص    4الکشاف، زمخشری: ج  ؛  215
 های دیگر ذکر شده است. ، و کتاب 366ص  4کثیر: ج تفسیر القرآن العظیم، ابن؛ 310

؛  168ص  7تفسیر الکبیر، رازی: ج ؛ ، سورۀ إنا أرسلنا73ص  6. صحیح بخاری: ج 2عمران: و آل 255بقره:  - 2
 . ... ، و309ص  1کثیر: ج تفسیر ابن؛ 375ص  1فتح القدیر: ج 
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 1.«ینالضال یر و غ یهمالمغضوب عل یرغ یهم من أنعمت عل

4-     ْیُتون ین  َوالزَّ یَن ُطور   وَ     * َوالتِّ ین  قرائت    (؛ سینا  طور   بهو  *    سوگند به تین و زیتون )  س 
 2.« یناءو طور س»: کرده است

5-    ُه اللَّ ُهَو  ْل 
ُ
َحد  ق

َ
هُ   *  أ َمُد   اللَّ یگانه)   الصَّ خدای  اوست  آن    بگو  خدای  * 

قرائت کرده  چنین  گفته شده    و نیز 3« .»قل هو الله الواحد الصمد:  قرائت کرده است؛نیاز( بی
 4.«ه الصمده أحد الل  الل  »: است

6-    ْحَسان إ  ب  َبُعوُهم  اتَّ یَن  ذ 
َوالَّ نَصار  

َ
َوال یَن  ر  اْلُمَهاج  َن  م  ُلوَن  وَّ

َ
ال ُقوَن  اب 

و  )  َوالسَّ
پیروی   آنان  از  نیکوکاری  با  که  کسانی  و  انصار،  و  مهاجران  از  نخستین  پیشگامان 

و تفاوت میان این   5«.اتبعوهم  ینالذو النصار    ینالمهاجر من  »:  قرائت کرده است؛(کردند
  یگاه جامهاجرین،    ینتابع  ۀدادن انصار در زمر با قرار  خواهدیعمر م  .دو قرائت واضح است

 . به حساب آورد  ینها را کمتر از مهاجر آن

7-   َباُل اْلج  ْنُه  َتُزوَل م  ل  ن َکاَن َمْکُرُهْم  ها از جای کنده  هرچند از مکرشان کوه)  َوإ 

 
  1معانی القرآن، نحاس: ج  ؛  22ص    1فتح القدیر، شوکانی: ج  ؛  15ص    1. الدر المنثور، سیوطی: ج  7حمد:    - 1

 .... ؛ و149ص  1تفسیر القرطبی: ج ؛ 42ص  1تفسیر البغوی: ج ؛ 39ص  1تفسیر السمعانی: ج ؛ 69ص 
ص   6تفسیر السمعانی: ج ؛ 239ص  10تفسیر الثعلبی: ج ؛ 4805ح   591ص  2. کنز العمال: ج 2و  1تین:  - 2

 . ... ؛ و253
گذاری سورۀ توحید به اسم  . احادیث بسیاری در نام450ص    4. الجوار الحسان، ثعالبی: ج  2و    1اخالص:    - 3

سنن ؛ 122ص  4مسند احمد: ج ؛ 106ص  6اند؛ مثل: صحیح بخاری: ج سورۀ »الله الواحد الصمد« روایت کرده
 رسد این احادیث به قرائت عمر اشاره دارند. ، که به نظر می241ص  4ترمذی: ج 

 .54ص  9حجر: ج فتح الباری، ابن - 4
  2تاریخ المدینة المنورة، ابن شبة: ج  ؛  210ص    2تفسیر الکشاف: ج  ؛  269ص    3. الدر المنثور: ج  100توبه:    - 5

 . 706ص 
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 1.« مکرهم کادو ان »: قرائت کرده است   ؛(شدمی

8-   َُقة اع  َخَذْتُهُم الصَّ
َ
ْم َفأ ه 

ْمر  َربِّ
َ
  ؛ از فرمان پروردگار خود سر برتافتند  )آنان  َفَعَتْوا َعْن أ

 2.«الصعقةفأخذتهم »: قرائت کرده است(؛آذرخش آنان را فرو گرفتپس 

9-    ي ي ف  ذ 
یُم َوُهَو الَّ یُم اْلَعل  َله  َوُهَو اْلَحک  ْرض  إ 

َ
ي اْل َله  َوف  َماء إ  و اوست که در  )  السَّ

هو الذي »:  قرائت کرده است؛( داناحکیم  وست  ا آسمان خداست و در زمین خداست، و  
 3.«اللهو في الرض  اللهفي السماء 

10-   ُُحوه َوُتَسبِّ ُروُه 
ِّ
َوُتَوق ُروُه  و  )  َوُتَعزِّ نهید،  ارجش  و  کنید  یاری  را  او  تسبیحش  و 

 4.« وتسبحوا اللهو تعزروه و توقروه »: قرائت کرده است؛گویید( 

11-  َلی
َ
ق َوَما  َك  َربُّ َعَك  َودَّ و  )  َما  وانگذاشته،  را  تو  نگرفته  پروردگارت  خشم  تو  بر 

 5.« یربک و ما قل  َوَدعکما »: قرائت کرده است(؛است

12-    َها َما ُننس  ْو 
َ
أ ْن آَیة   نسخ کنیم، یا آن را به فراموشی که  را  ای  آیه هر  )  َننَسْخ م 

 6« ننسأهاأو  یة ما ننسخ من آ»: قرائت کرده است (؛ بسپاریم 

 
ص    3تفسیر السمعانی: ج    ؛321ص    13جامع البیان: ج  ؛  4817ح    596ص    2. کنز العمال: ج  46ابراهیم:    - 1

 ؛ و غیره.542ص  3معانی القرآن: ج ؛ 124
تفسیر القرطبی: ؛  147ص    1عطیه اندلسی: ج  المحرر الوجیز، ابن؛  9ص    27. جامع البیان: ج  44ذاریات:    - 2
محیص جزو قاریان  دانیم ابن« و می .محیص در تمام قرآن است، و گفته است: »و این قرائت ابن404ص    1ج

 گانه نیست. گانه و حتی ده هفت 
؛ 109ص    7جوزی: ج  زاد المسیر، ابن؛  66ص    5المحرر الوجیز: ج  ؛  389ص    6. معانی القرآن: ج  84زخرف:    - 3
 . ... و
 . 226ص  3تفسیر الصنعانی: ج ؛  129ص  5. المحرر الوجیز: ج 9فتح:  - 4
 . 268ص  8. زاد المسیر: ج 3ضحی:  - 5
کثیر:  تفسیر ابن؛  91ص    18کتاب تفسیر قرآن، عمدة القاری: ج  ؛  149ص    5بخاری: ج  . صحیح  106:  هبقر   - 6

 . ... ؛ و155ص  1ج 
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13-    ا َعن َطَبق قرائت کرده    (؛قطعا  از حالی به حالی برخواهید نشست)   َلَتْرَکُبنَّ َطَبق 
 1« .طبقا  عن طبق یرکبنل»: است

14-    ُجوم النُّ ع   َمَواق  ب  ُم  س 
ْ
ق
ُ
أ جایگاه پس    ؛ نه)   َفاَل  به  ستارگانسوگند  قرائت  ؛( های 

 2«.النجوم بموقعفال أقسم  »: کرده است

15-    َطاب اْلخ  ي  ف  ي  ن  بر من غالب  )  َوَعزَّ قرائت کرده  ؛(استشده  و در سخنوری 
 3« .في الخطاب عازني و »: است

16-    َماء َذات  اْلُحُبك ك )  َوالسَّ و السماء  »:  قرائت کرده است؛(سوگند به آسمان مشب 
بکذات   4« .الح 

17-    ید ب  َواَل َشه  قرائت کرده  ؛(و نباید به نویسنده و شاهد زیان برسد)  َواَل ُیَضآرَّ َکات 
 5« .یضارروال »: است

 . ها را ذکر نکردمآن  ،کالم شدن ی طوالنپرهیز از جهت  به که  یگرد  یاریبس و

 :  کعببن   اُبی   ی هااز قرائت  بعضی

1-   َه  ل
الل  ْمر  

َ
أ ْن  ه  َیْحَفُظوَنُه م  ْن َخْلف  َیَدْیه  َوم  َبْین   ن  َبات  مِّ برای او فرشتگانی  )  ُه ُمَعقِّ

  ین چناین   ؛( کنندسرش پاسداری می رو و از پشت  پی او را به فرمان خدا از پیش  در است که پی 

 
؛ 44ص   8حیان: ج  تفسیر المحیط، أبي ؛  408ص    5فتح القدیر: ج  ؛  153ص    30. جامع البیان: ج  19انشقاق:    - 1
 . ... و
 . ... ؛ و213ص  8. تفسیر البحر المحیط، أبي حیان: ج 75واقعه:  - 2
 . 42ص  5تفسیر البیضاوی: ج ؛ 329ص  6الجوزي: ج . زاد المسیر، ابن23ص:  - 3
 .205ص  7. زاد المسیر: ج 7الذاریات:  - 4
ص    1فتح القدیر: ج  ؛  183ص    3جامع البیان، طبری: ج  ؛  4812ح    593ص    2. کنز العمال: ج  282بقره:    - 5

 . ... ؛ و 286ص  1تفسیر سمعانی: ج ؛ 297ص  2تفسیر ثعلبی: ج ؛ 322ص  1معانی القرآن، نحاس: ج ؛ 337
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 1« .من أمر الله یحفظونهمن خلفه   یبو رق  یدیه ین له معقبات من ب »: ه استقرائت کرد

2-   َُّجوَرُهن
ُ
ْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ أ ه  م  َمهرشان را    ایدو زنانی را که متعه کرده)  َفَما اْسَتْمَتْعُتم ب 

آنان بدهیدفریضه   عنوانبه  به  به منهن فآتوهن  »:  قرائت کرده است؛(ای  استمتعتم  فما 
 2«.یأجل مسم یإلأجورهن 

3-     اَلة َن الصَّ ن َتْقُصُروْا م 
َ
ْفُتْم َفَلْیَس َعَلْیُکْم ُجَناح  أ ْن خ  یَن َکَفُرواْ   إ  ذ 

َنُکُم الَّ ن َیْفت 
َ
گر  )  أ

وتاه  گناهی بر شما نیست که نماز را ک اند به شما آزار برسانند بیم داشتید آنان که کفر ورزیده 
حذف  با   3«.کفروا   ین الذ  یفتنکم أن تقصروا من الصالة أن    .. ».:  قرائت کرده است؛( کنید

ْفُتْم » ْن خ   «.إ 

4-   َك ْفس  نَّ ن  َفم  َئة   َسیِّ ن  م  َصاَبَك 
َ
أ می)  َوَما  تو  به  بدی  از  آنچه  خود  و  از  رسد 

 4« .یککتبتها علو أنا فمن نفسک   یئةوما أصابک من س»: قرائت کرده است(؛توست

5-    ه ْبَل َمْوت 
َ
ه  ق  ب 

َننَّ الَّ َلُیْؤم  َتاب  إ  ْهل  اْلک 
َ
ْن أ ن مِّ کسی نیست مگر   و از اهل کتاب)  َوإ 

به قبل    یؤمننإال ل  ..».:  قرائت کرده است؛( آوردآنکه پیش از مرگ خود حتما  به او ایمان می
 5. قبل از مرگ اهل کتاب یعنی  « .موتهم

6-  ا نَّ م  ْل  َتَقبَّ َنا  َربَّ یُل  ْسَماع  َوإ  اْلَبْیت   َن  م  َد  اْلَقَواع  یُم  ْبَراه  إ  َیْرَفُع  ْذ  که  )  َوإ  هنگامی  و 

 
تفسیر  ؛  302ص    3المحرر الوجیز: ج  ؛  152ص    13جامع البیان: ج  ؛  47ص    4. الدر المنثور: ج  11رعد:    - 1

 ؛ و غیره. 112ص  13آلوسی: ج 
ص  3ثعلبی: ج  تفسیر؛ 18ص   5جامع البیان، طبری: ج ؛ 211ص  2. احکام القرآن، جصاص: ج  24نساء:  - 2

 . ... ؛ و36ص  2عطیه اندلسی: ج المحرر الوجیز، ابن؛ 286
 . ..؛ و331ص    5جامع البیان: ج  ؛  713ص    1فتح القدیر، شوکانی: ج  ؛  210ص    2. الدر المنثور: ج  101نساء:    - 3
 . 286ص  5تفسیر القرطبی: ج ؛ 690ص  1فتح القدیر: ج ؛ 185ص  2. الدر المنثور: ج 79نساء:  - 4
؛  12ص    16تفسیر آلوسی: ج  ؛  241ص    2الدر المنثور: ج  ؛  39ص    15. عمدة القاری، عینی: ج  159نساء:    - 5
 . ... و
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پایه  اسماعیل  و  می ابراهیم  باال  را  خانه  ]می های  ما    :[ گفتندبردند،  از  ما،  پروردگار  ای 
الب  یمابراه  فعیر و إذ  »:  قرائت کرده است؛( بپذیر ربنا    یقوالنو  یلو إسماع   یت القواعد من 

 1« .تقبل منا

7-   ُهوَن نُتْم َلَها َکار 
َ
ُمُکُموَها َوأ ُنْلز 

َ
به آن  ،  ن اکراه داریده آشما را در حالی که بآیا  )  أ

 2« .من شطر قلوبناأنلزمکموها »:  قرائت کرده است  ؛( وادار کنیم؟

8-    ْثُمُهَمآ َما َوإ  ه  ْفع  ن نَّ ْکَبُر م 
َ
قرائت کرده  ؛(تر استگناهشان از سودشان بزرگ   و)  أ

 3«.من نفعهما  أقرب  و إثمهما»: است

9-   اُغوَت یَر َوَعَبَد الطَّ َرَدَة َواْلَخَناز  ْنُهُم اْلق  از آنان بوزینگان و خوکان پدید  )  َوَجَعَل م 
آنان  را پرستش    آورده، و  الخناز »...  :  قرائت کرده است؛( اندکردهکه طاغوت    عبدة و    یر و 

 4«.الطاغوت

10-    یم ح  َه َغُفور  رَّ نَّ الل  ْن َفآُؤوا َفإ  [ بازآمدند، خداوند آمرزنده  پس اگر ]به آشتی )   َفإ 
 5...« فإن الله یهنف فإن فاءوا »: قرائت کرده است  (؛ مهربان است 

11-     ه ب  ْئُتم  ج  ُلهُ َما  َسُیْبط  َه  الل  نَّ  إ  ْحُر  است.  )  السِّ آوردید سحر  میان  به  آنچه شما 
 6« .به سحر  یتمأت ما »: قرائت کرده است؛(زودی خدا آن را باطل خواهد کردبه 

12-    َنْین َبَواُه ُمْؤم 
َ
ا اْلُغاَلُم َفَکاَن أ مَّ

َ
نوجوان، پدر و مادرش ]هر دو[ مؤمن  آن  و اما  )  َوأ

 
 . 126ص  2تفسیر قرطبی: ج ؛ 192ص  1: فتح القدیر: ج 127بقره:  - 1
 . 326ص  3الدر المنثور: ج ؛ 39ص  12جامع البیان، طبری: ج ؛ 698ص  2. فتح القدیر: ج 28هود:  - 2
 . 219ص  1السعود: ج تفسیر ابی؛ 115ص  2تفسیر آلوسی: ج ؛  302ص  1. فتح القدیر: ج 219بقره:  - 3
 . 37ص  12تفسیر رازی: ج ؛ 50ص  2تفسیر آلوسی: ج ؛ 302ص  1. فتح القدیر: ج 60مائده:  - 4
ي علوم القرآن، زرکشی: البرهان ف؛  118ص   1تفسیر السمعانی: ج  ؛  193ص    1. معانی القرآن: ج  226بقره:    - 5

 . 337ص  1ج 
 . 368ص  8تفسیر قرطبی: ج ؛ 142ص  5تفسیر ثعلبی: ج ؛ 193ص  11. جامع البیان: ج 81یونس:  - 6
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 1«.ین مؤمن یهفکان کافرا  و أبو و أما الغالم »: قرائت کرده است؛(بودند

13-  َنا آَیات  َربِّ َب ب 
قرائت کرده   ؛( کردیمو آیات پروردگارمان را تکذیب نمی)  َواَل ُنَکذِّ

 2«.أبدا  ربنا   یاتو ال نکذب بآ »: است

14-     ْرض
َ
َن اْل ة  مِّ ْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّ

َ
ُمُهْم أ ای را از زمین برای آنان بیرون  جنبنده )  ُتَکلِّ

 3« .تنبئهم»... : قرائت کرده است ؛( آوریم که با ایشان سخن گوید می

15-   َی َیْطُهْرَن قرائت کرده  ؛( شوند  ک نشوید تا پا   کو به آنان نزدی)  َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ
 4«.یتطهرن  یو ال تقربوهن حت»: است

16-    ْشَکاة ه  َکم  :  قرائت کرده است؛ (چون چراغدانی استهمَمَثل نور او  ) َمَثُل ُنور 
 5«.کمشکاة المؤمن  نورمثل »

17-    ام یَّ
َ
َیاُم َثالَثة  أ ثالثة    یامفص »:  قرائت کرده است؛)پس سه روز روزه بدارد(   َفص 

 6« .متتابعات یامأ 

18-     َقْوم َنُه ل  ُنَبیِّ   ؛ (دانند روشن سازیمو تا اینکه آن را برای گروهی که می)  َیْعَلُموَن َول 
 7« .یعلمونلقوم   ینه لتب و »: قرائت کرده است

19-  ار  َوَمْن َحْوَلَها ي النَّ َك َمن ف  است،  آنکه در این آتش    گردید   ک خجسته و مبار )  ُبور 

 
 .237ص    4الدر المنثور: ج  ؛  22ص    11تفسیر قرطبی: ج  ؛  187ص    2عبدالبر: ج  . االستذکار، ابن80کهف:    - 1
 . 409ص  3تفسیر قرطبی: ج ؛ 281ص  2المحرر الوجیز: ج ؛ 414ص  2. معانی القرآن: ج 27انعام:  - 2
 . 115ص  4تفسیر سمعانی: ج ؛ 222ص  7تفسیر ثعلبی: ج ؛ 148ص  5. معانی القرآن: ج 82نمل:  - 3
 . 298ص  1المحرر الوجیز: ج ؛ 224ص  1. تفسیر سمعانی: ج 222بقره:  - 4
 . 529ص  3تفسیر سمعانی: ج ؛ 181ص  18ج جامع البیان: ؛  536ص  4. معانی القرآن: ج 35نور:  - 5
  7جامع البیان: ج  ؛  488ص    3شیبه: ج  بن ابیاالمصنف،  ؛  60ص    10. سنن کبری، بیهقی: ج  196بقره:    - 6

 .41ص 
 . 331ص  2عطیه: ج . المحرر الوجیز، ابن105انعام:  - 7
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 1«.و من حولها الناربورکت »: قرائت کرده است؛(که پیرامون آن استو آن

20-   یَزی ْسَمة  ض  ق  ا  ذ  إ  ْلَك  تقسیم)   ت  این  این صورت،  قرائت  ؛( استظالمانه    ی در 
 2«. یزیَض تلک قسمة »: کرده است

 .اندذکر شده  صراحتبه   یشانهاکه در کتاب یگرید یار بس  یهاقرائت  و

 :  مسعودعبداهلل بن ی هااز قرائت  بعضی

1-    َما نَّ یَن إ  ذ 
یَن آَمُنوْا الَّ ذ 

ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ ُکُم الل  یُّ ولی  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و  )  َول 
  موالکم إنما  »:  چنین قرائت کرده استاین   ؛( همان کسانی که  ؛ اندکسانی که ایمان آورده

 3...«الله

2-   َتاَل اْلق  یَن  ن  اْلُمْؤم  ُه  اللَّ ])  َوَکَفی  خدا  مؤمنان  [  سختیو  از  را  جنگ 
 4« .بعليالقتال  ین الله المؤمن یو کف»: قرائت کرده است؛(برداشت

3-   ْم َتْفَعْل ن لَّ َك َوإ  بِّ ن رَّ َلْیَك م  َل إ  نز 
ُ
ْغ َما أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ یُّ

َ
ی پیامبر، آنچه از  ا )  ...َیا أ

  یهاأ   یا»:  قرائت کرده است  ؛(... ابالغ کن؛ و اگر نکنی  سوی تو نازل شدهجانب پروردگارت به 
 5...« و إن لم تفعل ینالمؤمن  یمول یا  إن  عل من ربک  یک الرسول بلغ ما أنزل ال

4-  َها لَّ ُمْسَتَقرٍّ  ل  َتْجر ي  ْمُس  ]سوی )  َوالشَّ به  خورشید  ویژو  قرارگاه  روان   ۀ[  خود 

 
 . 78ص  4تفسیر سمعانی: ج ؛ 191ص  7تفسیر ثعلبی: ج ؛ 2846ص  9الحاتم: ج بن ابیاتفسیر . 8نمل:  - 1
 . 232ص   7جوزی: ج . زاد المسیر، ابن22نجم:  - 2
  12تفسیر رازی: ج  ؛  62ص   26جامع البیان، طبری: ج  ؛  471ص    1. الجواهر الحسان، ثعلبی: ج  55مائده:    - 3

 . 208ص  2عطیه: ج المحرر الوجیز، ابن؛ 31ص 
میزان االعتدال، ذهبی: ج ؛  175ص    21تفسیر آلوسی: ج  ؛  193ص    5. الدر المنثور، سیوطی: ج  25احزاب:    - 4
 . 67ص  7ماکوال: ج اکمال الکمال، ابن؛ 85ص  1تفسیر قرطبی: ج ؛ 380ص  2
 .83ص  2فتح القدیر، شوکانی: ج ؛ 298ص  2. الدر المنثور: ج 67مائده:  - 5
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 1« .لها ال لمستقر و الشمس تجري »: قرائت کرده است؛(است

5-    ر ْنَها َجآئ  یل  َوم  ب 
ْصُد السَّ

َ
ه  ق

خداست، و برخی   ۀو نمودن راه راست برعهد )  َوَعَلی الل 
 2« .جائر منکمو »...: قرائت کرده است؛(ها[ کژ استاز آن ]راه

6-   ُحوَن ائ  السَّ ُدوَن  اْلَحام  ُدوَن  اْلَعاب  ُبوَن  ائ 
توبه )  التَّ پرستندگان،  همان  کنندگان، 

 3...«ینالعابد  ینالتائب »: قرائت کرده است؛(دارانسپاسگزاران، روزه 

7-   ُاه یَّ  إ 
الَّ الَّ َتْعُبُدوْا إ 

َ
َك أ َضی َربُّ

َ
قرائت  ؛(پرستیدن و پروردگار تو مقرر کرد جز او را  )  َوق

 4...« ربک یوص  و »: کرده است

8-   َّوُهن ن َتَمسُّ
َ
ْبل  أ

َ
ن ق :  قرائت کرده است  ؛ (آنان آمیزش کنیدپیش از آنکه با  )  م 

 5« .تجامعوهنمن قبل أن »

9-   ْیَن یِّ ب 
یَثاَق النَّ ُه م  َخَذ الل 

َ
ْذ أ [ هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان  و ]یاد کن )  َوإ 

 6«.أوتوا الکتاب ین الذ یثاق م»... : قرائت کرده است  ؛(گرفت

10-   ي ُه َربِّ ا ُهَو اللَّ نَّ ک 
قرائت کرده  ؛([ اوست خدا، پروردگار من :گویماما من ]می )  لَّ

 
 . 454ص  4المحرر الوجیز: ج ؛ 12ص  4تفسیر بغوی: ج ؛ 128ص  8. تفسیر ثعلبی: ج 38یس:  - 1
 . 162ص  3تفسیر سمعانی: ج ؛ 58ص  4معانی القرآن: ج ؛ 354ص  1. تفسیر صنعانی: ج 9نحل:  - 2
 . 88ص  3المحرر الوجیز: ج ؛ 98ص  5تفسیر ثعلبی: ج ؛  574ص  2. فتح القدیر: ج 112توبه:  - 3
؛  92ص    6تفسیر ثعلبی: ج  ؛  139ص    4ن:ج  معانی القرآ؛  314ص    8حجر: ج  . فتح الباری، ابن23:  ءاسرا  - 4

 . 231ص  3تفسیر سمعانی: ج 
ص    2تفسیر آلوسی: ج  ؛  292ص    1الدر المنثور: ج  ؛  347ص    1. فتح القدیر: ج  49، احزاب:    237بقره:    - 5

152 . 
تفسیر ؛  449ص    3جامع البیان: ج  ؛  431ص    1معانی القرآن: ج  ؛  453ص    1. فتح القدیر: ج  81عمران:  آل  - 6

 . 105ص  3ثعلبی: ج 
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 1« .هو الله ربي لکن أنا»: است

11-   َها ُننس  ْو 
َ
أ آَیة   ْن  م  َننَسْخ  به ]دست که  را  ای  آیه هر  )  َما  را  یا آن  [  نسخ کنیم، 

 2« .ننسخهاأو  یةمن آ ننسک ما  »: قرائت کرده است؛(فراموشی بسپاریم 

12-    نَفال
َ
ُلوَنَك َعن  ال

َ
قرائت  ؛( پرسندمی  [ غنایم جنگیانفال ]  ۀاز تو در بار )  َیْسأ

 3« .النفال یسألونک »: کرده است

13-   یَن ل  ْلْک  لِّ ْبغ   َوص  ْهن   الدُّ ب  خورندگان  )  َتنُبُت  برای  خورشی  نان  و  روغن  که 
کلالدهن و صبغ  تخرج »: قرائت کرده است؛( رویاندمی  4«.یناآل

14-   یَن م  ال 
الظَّ ي  َعْهد  َیَناُل  نمی)  اَل  بیدادگران  به  من  کرده  ؛(رسدپیمان  قرائت 

 5«. الظالمونعهدي   ینالال »: است

15-   یَن یِّ ب 
ُه النَّ َدة  َفَبَعَث الل  ة  َواح  مَّ

ُ
اُس أ مردم، امتی یگانه بودند؛ پس خداوند  )  َکاَن النَّ

 6...« فبعث فاختلفوا کان الناس أمة واحدة »: قرائت کرده است ؛ (پیامبران را برانگیخت 

16-    ین َضن  :  قرائت کرده است؛( و او در امر غیب بخیل نیست )  َوَما ُهَو َعَلی اْلَغْیب  ب 
 7« .ینبظن  یبالغ یو ما هو عل»

17-    اْلَمنُفوش ْهن   َکاْلع  َباُل  اْلج  کوه )  َوَتُکوُن  زده  رنگین  پشم  همچون  ها  و 

 
 . 287ص  3فتح القدیر: ج ؛ 405ص  10تفسیر قرطبی: ج ؛ 517ص  3. المحرر الوجیز: ج 38کهف:  - 1
 . 227ص  3تفسیر رازی: ج ؛ 122ص  1تفسیر سمعانی: ج ؛ 666ص  1. جامع البیان: ج 106بقره:  - 2
 . 246ص  2تفسیر سمعانی: ج ؛ 232ص  9جامع البیان: ج ؛ 142ص  2. الکشاف، زمخشری: ج 1انفال:  - 3
 . 23ص  18تفسیر آلوسی: ج ؛ 20ص   18جامع البیان: ج ؛ 30ص  3زمخشری: ج  . الکشاف،20مؤمنون:  - 4
 . 108ص  2تفسیر قرطبی: ج ؛ 269ص  1تفسیر ثعلبی: ج ؛ 740ص  1. جامع البیان: ج 124بقره:  - 5
 . 257ص  1کثیر: ج تفسیر ابن؛ 31ص  3قرطبی: ج تفسیر ؛ 286ص  1. المحرر الوجیز: ج 213بقره:  - 6
 . 322ص  6الدر المنثور: ج ؛ 444ص  5المحرر الوجیز: ج ؛ 531ص  3. تفسیر سمرقندی: ج 24تکویر:  - 7
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 1« .المنفوش کالصوفو تکون الجبال »: قرائت کرده است؛شوند( 

18-   ْم ة  اْبَتَدُعوَها َما َکَتْبَناَها َعَلْیه  یَّ که از پیش خود درآوردند  را  دنیایی    کو تر )  َوَرْهَبان 
ر نکردیم  2« .لکن ابتدعوها  یهمما کتبناها عل  یة و رهبان »:  قرائت کرده است؛(ما برایشان مقر 

19-   ا ُر َخْمر  ْعص 
َ
ي أ َران 

َ
[ شراب  [ دیدم که ]انگور برای من خویشتن را ]به خواب)  أ

 3« .عنبا  أراني أعصر »: قرائت کرده است؛(فشارممی

اگر بخواه  یگر دبسیار    یهاقرائت   و را ذکر کن آن   یمکه  به درازا کش  یم ها    یده بحثمان 
 .شودیم

 :  عباسبنعبداهلل  ی هااز قرائت  بعضی

1-    ْمر
َ
ي ال ْرُهْم ف  ه  قرائت کرد  ین چنینا   آن را ؛)و در کارها با آنان مشورت کن(  َوَشاو 

 4«.المر بعضو شاورهم في »: است

2-  َما ه  َف ب 
وَّ ن َیطَّ

َ
بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای  )  َفاَل ُجَناَح َعَلْیه  أ

 5« .بهما یطوف ال أن  یه جناح علفال »: قرائت کرده است؛(آورد

3-   ا َوَعْشر  ْشُهر  
َ
أ ْرَبَعَة 

َ
أ نَّ  ه  نُفس 

َ
أ ب  ْصَن  َیَتَربَّ ا  ْزَواج 

َ
أ َوَیَذُروَن  نُکْم  م  ْوَن  ُیَتَوفَّ یَن  ذ 

و  )  َوالَّ

 
 . 517ص  5المحرر الوجیز: ج ؛ 72ص  32تفسیر رازی: ج ؛ 560ص   8حجر: ج . فتح الباری، ابن5قارعه:  - 1
 4التسهیل لعلوم التنزیل، کلبی: ج  ؛  394ص    5: ج  ثعلبیتفسیر  ؛  271ص    5المحرر الوجیز: ج  .  27حدید:    - 2

 . 100ص 
 2کثیر: ج تفسیر ابن؛ 319ص  2الکشاف، زمخشری: ج ؛ 337ص  12حجر: ج . فتح الباری، ابن36یوسف:  - 3

 . 495ص 
ص    3تفسیر ثعلبی: ج  ؛  285ص    1ج  تفسیر سمرقندی:  ؛  802ص    3حاتم: ج  . تفسیر ابن ابی159عمران:  آل  - 4

191 . 
 .53تفسیر ثوری: ص ؛ 97ص  7حزم: ج المحلی، ابن؛ 159ص  1. تفسیر سمعانی: ج 158بقره:  - 5
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[ چهار ماه و ده روز  گذارند، ]همسرانمیرند و همسرانی بر جای میکسانی از شما که می 
 1« .یالو عشر لأربعة أشهر »... : ت کرده است قرائ؛(برند انتظار می

4-   ٍّي ُسول  َواَل َنب  ن رَّ َك م  ْبل 
َ
ن ق ْرَسْلَنا م 

َ
و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را  )  َوَما أ

 2« .و ال محدثو ال نبي »...: قرائت کرده است ؛( نفرستادیم

5-   یَن ق  اْلَفاس  َداَر  یُکْم  ر 
ُ
به شما میفاسقان  زودی سرای  به)  َسأ قرائت  ؛(نمایانم را 

 3«.یندار الفاسق سأورثکم»: کرده است

6-  ا یَنة  َغْصب  ُخُذ ُکلَّ َسف 
ْ
قرائت کرده  ؛(گرفت[ را به زور می سالمیکه هر کشتی ])  َیأ

 4« .غصبا   یحة صح  ینةکل سف یأخذ»: است

7-    ن
َ
ُکْم َلْیَس َعَلْیُکْم ُجَناح  أ بِّ ن رَّ بر شما گناهی نیست که ]در سفر  )  َتْبَتُغوْا َفْضال  مِّ

جناح    یکم عل   یس ل»:  قرائت کرده است ؛ ([ بجویید[ از فضل پروردگارتان ]روزی  خویشحج  
 5« .في مواسم الحجأن تبتغوا فضال  من ربکم  

8-   ا یع  ُنوَب َجم  ُر الذُّ َه َیْغف  نَّ اللَّ قرائت  ؛(آمرزدگناهان را می  ۀ در حقیقت، خدا هم)  إ 
 6«.یشاء لمن  یعا  الذنوب جم»...: کرده است

 
 . 186ص  3تفسیر قرطبی: ج ؛ 314ص  1المحرر الوجیز: ج ؛ 185ص  2. تفسیر ثعلبی: ج 234بقره:  - 1
تفسیر ؛  466ص    2تفسیر سمرقندی: ج  ؛  42ص    7الباری: ج  فتح  ؛  199ص    16. عمدة القاری: ج  52حج:    - 2

 . 79ص   12قرطبی: ج 
ص   4تفسیر البحر المحیط: ج  ؛  282ص    7تفسیر قرطبی: ج  ؛  283ص    4. تفسیر ثعلبی: ج  145اعراف:    - 3

388 . 
 . 3ص  16جامع البیان: ج ؛ 34ص  11. تفسیر قرطبی: ج 79کهف:  - 4
البرهان ؛  333ص    4سنن الکبری، بیهقی: ج  ؛  باب طواف الوداع  198ص    2. صحیح بخاری: ج  198بقره:    - 5

 . 337ص  1في علوم القرآن: ج 
 .5ص  27تفسیر رازی: ج ؛ 185ص  6معانی القرآن: ج ؛ 403ص  3. الکشاف، زمخشری: ج 53زمر:  - 6
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9-   ْم ه  ْبَصار 
َ
أ ُقوَنَك ب  یَن َکَفُروا َلُیْزل  ذ 

ن َیَکاُد الَّ چون قرآن را   و آنان که کافر شدند)  َوإ 
 1« .بأبصارهم  یرهقونکل»: قرائت کرده است ؛( شنیدند چیزی نمانده بود تو را چشم بزنند

10-   َیْعُبُدون  ل 
الَّ نَس إ  نَّ َواإْل  و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه  )  َوَما َخَلْقُت اْلج 

 2«.یعبدونإال ل ینالمؤمنمن و ما خلقت الجن و اإلنس »:  قرائت کرده است؛( مرا بپرستند

11-  ا َناث   إ 
الَّ ه  إ  ن ُدون  ن َیْدُعوَن م  های مادینه را ]به  جای او، جز بت[ به مشرکان)]  إ 

 ها«.بت » ی معنابه   «وثن»جمع  3« .إال اثنا  »...: قرائت کرده است؛(خواننددعا[ نمی 

12-    َمات َکل  ب  ُه  َربُّ یَم  ْبَراه  إ  اْبَتَلی  ذ   کلماتی  )  َوإ  با  پروردگارش  را  ابراهیم  چون  و 
ه  یُم إبراه ی و إذ ابتل»: قرائت کرده است ؛( بیازمود  4...« ربَّ

13- یَها ْجَهة  ُهَو ُمَولِّ ُکلٍّ و  :  قرائت کرده است ؛ (ای استقبله گروهی و برای هر )  َول 
 5« .موالهاهو »... 

14-   ْسَحاَق َوَیْعُقوَب یَم َوإ  َباَدَنا إْبَراه  و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب  )  َواْذُکْر ع 
 6...« عبدناو اذکر » : قرائت کرده است؛( را به یادآور

15-   ِّي و 
السَّ َراط   الصِّ ْصَحاُب 

َ
أ َمْن  دانست  زودبه )   َفَسَتْعَلُموَن  راه  ی خواهید  یاران 

 
 . 277ص  5فتح القدیر: ج ؛  23ص  10. تفسیر ثعلبی: ج 51قلم:  - 1
 . 191ص  19عمدة القاری: ج ؛ 235ص  4تفسیر بغوی: ج ؛ 1032ص   2لواحدی: ج . تفسیر ا56ذاریات:  - 2
تفسیر  ؛  192ص    2معانی القرآن: ج  ؛  379ص    5جامع البیان: ج  ؛  481ص    1. تفسیر بغوی: ج  117نساء:    - 3

 . 46ص  11رازی: ج 
خواهانش هستند: »ابراهیم در اجابت  وسیله این قرائت ، و معنایی که به 69ص  1. تفسیر نسفی: ج 124بقره:  - 4

 دعای خود پروردگارش را آزمود.«
المحرر الوجیز: ؛  13ص    2تفسیر ثعلبی: ج  ؛  41ص    2جامع البیان: ج  ؛  149ص    4. تفسیر رازی: ج  148بقره:    - 5

 . 224ص  1ج 
 . 3246ص  10حاتم: ج تفسیر ابن ابی؛ 202ص  23جامع البیان: ج ؛ 216ص  26. تفسیر رازی: ج 45ص:  - 6
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 1«.السوءالصراط »... : قرائت کرده است  ؛( دکسانی هستنچهراست 

16-   َُیاءه ْول 
َ
ُف أ ْیَطاُن ُیَخوِّ ُکُم الشَّ َما َذل  نَّ در واقع، این شیطان است که دوستانش را  )  إ 

 2«.یاءهأول یخوفکم »... : قرائت کرده است  ؛( ترساندمی

 .اندشده  ینتدو  یرو تفاس  یثحد  یهاعباس که در کتاب ابن   یگرد  یهااز قرائت   یاریبس  و

 : ابوبکردختر  یشه عا ی هااز قرائت  بعضی

1-  اَلة  اْلُوْسَطی َلَوات  والصَّ ُظوْا َعَلی الصَّ   ؛(مواظبت کنید بر نمازها و نماز میانه  )  َحاف 
 3«.و صالة العصر یالوسط»... : ه استقرائت کرد ین چنینا او 

2-   َران ْن َهَذان  َلَساح    ین هذ إن   »:  قرائت کرده است  ؛ نفر جادوگرند( قطعا  این دو )  إ 
 4« .لساحران

3-   ُکُلوَن
ْ
َیأ ْنَها  َوم  َرُکوُبُهْم  ْنَها  برخیا )  َفم  میز  سواری  بعضی  شان  از  و  گیرند 

 5...« رکوبتهمفمنها »: قرائت کرده است ؛ (خورندمی

4-   َمن َیَری یُم ل  َزت  اْلَجح  قرائت    ؛(ای آشکار سازندو دوزخ را برای هر بیننده )  َوُبرِّ
 6« .یتر لمن »... : کرده است

 
 . 270ص  6حیان: ج . تفسیر بحر المحیط، ابی135طه:  - 1
  1المحرر الوجیز: ج  ؛  820ص    3حاتم: ج  تفسیر ابن ابی؛  115ص    2مسعود: ج  . تفسیر ابی175عمران:  آل  - 2

 . 544ص 
؛  752ص    2جامع البیان: ج  ؛  194ص    2تفسیر ثعلبی: ج  ؛  376ص    1. الکشاف زمخشری: ج  238بقره:    - 3

 . 322ص  1المحرر الوجیز: ج 
 . 216ص  11تفسیر قرطبی: ج ؛ 74ص  22تفسیر رازی: ج ؛ 238ص  6. تفسیر بحر المحیط: ج 63طه:  - 4
 . 282ص  6زاد المسیر: ج ؛ 463ص  4المحرر الوجیز: ج ؛ 136ص  8. تفسیر ثعلبی: ج 72یس:  - 5
 . 35ص 30تفسیر آلوسی: ج ؛ 415ص  8المحرر الوجیز: ج ؛ 518ص  5. فتح القدیر: ج 36نازعات:  - 6
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5-  َم  1« .جهنم حطب»: قرائت کرده است  ؛( هیزم دوزخید)  َحَصُب َجَهنَّ

6-   یَن ُیْؤُتوَن َما آَتوا ذ 
قرائت   ؛( دهندو کسانی که آنچه را دادند ]در راه خدا[ می) َوالَّ

 2« .بهما أتوا   یؤتون  ینوالذ»: کرده است

7-   ا َناث  إ  الَّ  إ  ه   ُدون  ن  م  َیْدُعوَن  ن  بت به )  إ  جز  او،  دعا[  مؤنث  های  جای  ]به  را 
 3« .أوثانا  إال »... :  قرائت کرده است  ؛(خوانندنمی 

8-    ب َدم  َکذ  ه  ب  یص  م 
َ
  ؛ ([ به خونی دروغین آوردندو پیراهنش را ]آغشته )  َوَجآُؤوا َعَلی ق

 4«. کدببدم »... : قرائت کرده است

9-   َقوا یَن اتَّ ذ 
ي الَّ قرائت    ؛(رهانیم اند میبوده آنگاه کسانی را که پرهیزگار  )  ُثمَّ ُنَنجِّ

 5«.اتقوا  ین الذ ینجيثم »: کرده است

10-    َیاُب ُسنُدس َیُهْم ث  قرائت    ؛پوشانند( می های ابریشمیهشتیان را[ جامه )]ب  َعال 
 6...« یابث یهم عل»: کرده است

 .ندا ه کرد یتروا  خود  یهادر کتاب   یشهکه از عا یگرید  یهاقرائت  و

 :  عفانن بن عثما  ی هااز قرائت  بعضی

1-  ا یش  َور  ُکْم  َسْوَءات  ُیَوار ي  ا  َباس  پوشیده میلباسی که عورت )  ل  را  و  های شما  دارد 

 
 . 343ص  11تفسیر قرطبی: ج ؛ 339ص  4الدر المنثور: ج ؛ 124ص  17. جامع البیان: ج 98: ءانبیا - 1
 . 479ص  3. تفسیر سمعانی: ج 60منون: ؤم - 2
 . 387ص  5: ج تفسیر قرطبی؛ 113ص  2المحرر الوجیز: ج ؛ 46ص  11. تفسیر رازی: ج 117نساء:  - 3
 . 203ص  5. تفسیر ثعلبی: ج 18یوسف:  - 4
 . 179ص   5جوزی: ج . زاد المسیر، ابن72مریم:  - 5
 . 391ص  8. تفسیر بحر المحیط: ج 21انسان:  - 6



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی ........................ 166

 1«. یاشا  ر   و»... : چنین قرائت کرده استاین  ؛ (]برای شما[ زینتی است

2-  ا یَنة  َغْصب  ُخُذ ُکلَّ َسف 
ْ
قرائت کرده    ؛ (گرفتمی [ را به زور  سالمیهر کشتی ])  َیأ

 2«.غصبا    صالحة ینة کل سف »... : است

3-   ُؤوَن اب 
َوالصَّ َهاُدوْا  یَن  ذ 

َوالَّ آَمُنوْا  یَن  ذ 
الَّ نَّ  ایمان آورده و کسانی که  )  إ  کسانی که 

 3«.ین والصابئ»... : قرائت کرده است ؛( اندیهودی و صابئی

4-    ن َي م  ْفُت اْلَمَوال  نِّي خ  قرائت    ؛(از بستگانم بیمناکم خود  و من پس از  )  َوَرائ يَوإ 
تو إني »: کرده است  4...«الموالي َخفَّ

5-    ر ْقَتد  مُّ یك   َمل  نَد  ع  ْدق   ص  َمْقَعد   ي  توانایند)  ف  پادشاهی  نزد  قرارگاه صدق،    ؛ ( در 
 5« .صدق مقاعد في »: قرائت کرده است

6-    َُّقوُهن نَّ َفَطلِّ ه  ت 
دَّ ع  دهیدآ)  ل  طالق  ه  عد  زمان  در  را  است  ؛ ( نان  کرده  :  قرائت 

 6« .في قبل عدتهنفطلقوهن »

7-    اْلُحُبك َذات   َماء  مشب  )  َوالسَّ آسمان  به  است  ؛( کسوگند  کرده  ذات  »:  قرائت 
بک  7«.الح 

8-    َسان ح  َوَعْبَقر يٍّ  ُخْضر   َرْفَرف   َعَلی  یَن  ئ  ک 
بالش  )  ُمتَّ تکیه  بر  نیکو  فرش  و  سبز 

 
 . 225ص  4تفسیر ثعلبی: ج ؛ 74ص  2. کشاف، زمخشری: ج 26اعراف:  - 1
 . 237ص  4ج  الدر المنثور:؛ 277ص  4. معانی القرآن: ج 79کهف:  - 2
 . 541ص  3تفسیر بحر المحیط: ج ؛ 220ص  2. المحرر الوجیز: ج 69مائده:  - 3
 . 181ص  21تفسیر رازی: ج ؛ 5ص  4. المحرر الوجیز: ج 5مریم:  - 4
 . 129ص  5فتح القدیر: ج ؛ 150ص  17تفسیر قرطبی: ج ؛ 222ص  2. المحرر الوجیز: ج 55قمر:  - 5
 . 125ص  4التسهیل لعلوم التنزیل، کلبی: ج ؛ 323ص  5الوجیز: ج . المحرر 1طالق:  - 6
 . 205ص  7جوزی: ج . زاد المسیر، ابن7ذاریات:  - 7
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 1«.حسان عباقري خضر و   رفارف  یعل»: قرائت کرده است ؛ (اندزده

9-   ن َکاَن ُذو ُعْسَرة  2«.ذا عسرة»...  : قرائت کرده است ؛ (و اگر تنگدست باشد ) َوإ 

10-    اْلَمْعُروف  َوَیْنَهْوَن َعن  اْلُمنَکر ُمُروَن ب 
ْ
و از زشتی  امر کنند  و به کار شایسته  )  َوَیأ

 3« .ما أصابهم  یالله عل یستعینون و عن المنکر »...  : قرائت کرده است ؛ (بازدارند 

 .اندها را برشمردهآن سنت اهلها و منابع که کتاب  یگرید  یهاقرائت  و

که جمع    یکسانیعنی همان    بود؛بزرگان صحابه    یهااندک از قرائت   ییهانمونه   هااین
است که امروزه    یخالف قرآنها بر قرائت   ین ا   ۀها اعتماد دارند، و هم از مسلمانان به آن   یبزرگ
در اختالف در قرآن    ییصحابه سهم بسزا   ی هاقرائت   ین و ا   ، قرار داردمسلمانان  اختیار  در  

که  اینو  یم،بر اختالف در کتاب خدا ذکر کردرا اختالف قرائت  یر در گذشته تأث .داشته است
 . نیز منجر شده بودو عراق   یه مردم سور  یان م درگیری و  یر به تکف کار  یحت

دو  خود   است که    ینا   ـ گویند ی م  سنتاهل که  گونه  آنجای شگفتی است ـ  واقعا  آنچه    اما
اند  کرده رفتن حفظ  دستو آن را از محو شدن و از کرده    یآور که قرآن را جمع   ی نفر از کسان

است  بنده  منظور   ؛ندا ه داشت  ییهاقرائت   نیز  عثمان  و  قرائت   .عمر  با  رابطه  عمر    یهادر 
با    توانی نم او قبال  البته    ؛ ه استبود  مخالف مصحف خودش  گفت  قرآن را در  اساسا     اگر 

اختالف وجود دارد و در فصل اول آن  خصوص  یندر ا  یرا کرده باشد؛ ز  ی آور جمعمصحفی 
توسط مروان بن حکم    عمر بن خطابمصحف    یاها  یفه صح  ینکه با توجه به ا   ؛یمرا ارائه کرد
 4. شد یل به خاکستر تبد  آتش زده و

 
 . 191ص  17تفسیر قرطبی: ج ؛ 272ص  7. زاد المسیر: ج 76الرحمن:  - 1
 . 401ص  1کشاف، زمخشری: ج ؛ 53ص  3تفسیر آلوسی: ج ؛ 109ص  7. تفسیر رازی: ج 280بقره:  - 2
 . 24ص  3. تفسیر بحر المحیط: ج 104عمران: آل - 3
 . 248ص  4امتاع االسماع: ج  - 4
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:  شودکه مطرح می  یال مهمؤو س   صحبت کنیم؛در رابطه با قرآن عثمان  ماند  می  فقط
  بود   کرده  ی آور که خودش جمع   یشده و آنچه در قرآنینتدومحتوای  )عثمان( به    یفهخل   یاآ

  یانب  اندقرآن ذکر شده   یآور که در رابطه با جمع   یاتیروا خصوص  به   ؟استرضایت داشته  
در آن »:  عثمان به آن نگاه کرد و گفتو    ندرا پس از نوشتن نزد او آورد ُمصحف    ندنکیم

  یا او مشکل را یعنی    ین ا « و  .وجود دارد که عرب آن را اصالح خواهد کرداشتباهات اعرابی  
د  نه  ،هدید یماشتباهات اعرابی  فقط در   تر  محتوایش که کمی پیششده و نقص  ین تدو  ۀما 
ـ  مثال   عنوانبه ـ   ه بود شدعثمان مجبور    یا  ،یم کرد  شاناو مشاهده  یهااز قرائت   یدر بعض 

باشد، چه  بوده    یدومعلت،  که به صحت آن اعتقاد ندارد در قرآن قرار دهد! اگر  را    یزی چ
را  عاملی   این کار کرده  او  به  اولاستوادار  اگر  و  بر   بوده  ی؟!  آنچه  باشد، پس چرا  خالف 

  یعملها توسط خود انسان  کردن پنبه رشته   یاآ  ؟!ه استکردی قرائت م  ردهکاثبات    شخود
 !؟است یمانه حک 

 دلیل اختالف در قرائت به   صحابهمیان نزاع 

پیش درگیری  میان  های  سور آمده  و  عراق  زمان    یهمسلمانان  که آنـ   عثماندر  گونه 
سبب اختالف در قرائت  هایی نبوده که بهتنها درگیری  ـ اندنقل کرده  یمانبرا دیگران  و    یبخار 

 . داشته استوجود  نیز   یگرید  یاربسهای  درگیری بلکه  ؛ پیش آمده

ها  اصحاب قرائت از  بزرگان    یاناختالف در م   ،بروز اختالف و درگیری در میان مردمحتی  
بود.  شده  پدیدار  برا   یمثال  نیز  م  یتانرا  آن    کنمی ذکر  در  خطاب که  بن  از    یگروه  عمر 

  یز کعب ن بن    ی  در مقابل ابو    کند،ی م  یبها بود تکذ جزو آننیز  کعب  بن    ی  که ُابرا  مسلمانان  
که    ی امتاینکه    ؛ بزرگ است   ای ه فاجع  ین و ا   ؛ کندی و او را متهم م  یب را تکذ  عمر بن خطاب 

  ین به چن ش  روز وحال ،  بود   متحمل شده های بسیاری  رنج  یتشخاطر هدا به   خدا   یامبر پ
ل   ی از پست یا درجه  !یافته استتنز 

 :  کرده است نقل   هشبابن
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جزو  نیز  کعب  ی بن  که ابجماعتی عمر به  :  نقل شده است، گفت  هاللد بن  ی حم»از  
بودآن بخوان  یثموار   ۀیآ:  گفت  ها  وقتی    یمرد:  گفت  . یدرا  آن کرد.  به خواندن  شروع 

 یگریسپس به د  .شدآن مرد ساکت  و    گفتی؛دروغ  :  گفت یعمر به او مخواندنش تمام شد  
کعب  بن    ی  به اب  ینکهتا ا  گفتی؛دروغ  :  گفتو بعد از قرائت به او    ؛را بخوان  یهآآن  :  گفت

  ی  اب  گفتی.دروغ  : تعمر به او گف .را قرائت کرد یهآ ی  را بخوان، اب  یهآ: و به او گفت یدرس
  ینمبب  خواستمیم فقط  :  و گفتگریست  عمر    . یگو هستبلکه تو دروغ:  در پاسخ او گفت

 1.«هست که منکر را انکار کند   یکس یاآ

عمر بن  ،  سنتاهلاز نظر    بینیمیها، ماصحاب قرائت میان  بر اختالف قرائت    عالوه
تمام صحابه عادل    سنتاهل به نظر  ؛  هستند گو  و راستهر دو صادق    کعبی بن  و اب  خطاب
 نهااز گناه   ییگودروغو حتی    ؛ خالف عدالت استبر   ییگو دروغ بدیهی است    یرا ؛ ز هستند 

از   یکحال به نظر شما کدام  .شودیمستوجب رفتن به جهنم مـ پناه بر خدا ـ  که است  یرهکب
، قائل به  خطاب  عمر بن  یق که با تصدچرا   ؛بوده استگو  دروغ  یکگو و کدامراستآن دو  

اما    ؛ بود  یمعمر خواه  ییگوکعب قائل به دروغبن    ی  ُاب  یقو با تصد   ،کعببن    ی  اب  ییگودروغ
  ینکه مگر ا  ؛یگر دیک با نقیضین جمع   یعنی ن یا  گو باشندها صادق و راستآن یهر دو  ینکها 

سازگاری    یبرا   یهیتوجرا جایز بدانند تا    یض جمع دو نق  سنتاهل که  باشد    یدهرس  ییبه جا کار  
 !و خداوند یاریگر است ؛ بتراشندخود  یباورها و  اتاعمال و اعتقادمیان 

  ، هیدنرس  یکدیگر   یببه تکذمرتبه کار    ین اما ا   ؛ داشته است  ی  با ابنیز    یگریددرگیری    عمر
 :  ندا ه کرد ییجویبرا سرزنش و عیکدیگر بلکه فقط 

مصحفی با خود  که   گذشت یم  یاعمر از کنار بچه: گفتنقل شده است،  بجاله »از 
من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و هو أب    ینبالمؤمن   یالنبي أول »:  کردیداشت و قرائت م 

  . کعب است بن    ی  قرآن ُاب   ینا:  بچه گفتپسر  .را پاک کن  ینبچه ا  یا:  عمر گفت  .«لهم
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اُ  نزد  گفت  یبعمر  و  زد  شیصداباالترین  با    ی  باُ   یست؟چ   ینا:  رفت  وقت:  فریاد    ی من 
 1.« سپس عمر رفت و    ؛یبودو بازارگرمی  زدن  مشغول قرآن بودم تو در بازارها مشغول کف

 :  گفته است یشوکان «؛یعزدن در بقکف»: آمده است یگر د یتی روا  در

ُاب  یهمردوو ابن  یعلیابو» :  کرد یرا قرائت م  یهآ  ینند که او ااهکعب نقل کردبن    ی  از 
  .« یماإال من تاب فإن الله کان غفورا رح  یال  وال تقربوا الزنا إنه کان فاحشة و مقتا  و ساء سب »
:  در پاسخ به عمر گفت   ی  ب اُ   .ال کردؤآمد و از او س  ی  بنزد اُ او    .را نزد عمر ذکر کردند  یهآ  ینا

ا پ  یه آ  ینمن  زبان  از  شن  یامبررا  موقع    یدمخدا  آن  در  تو  کفاری  کو  بقجز  در    یع زدن 
 2.« ینداشت 

  ی هااست، ما قرائت کرده  ناراحت  عمر را    ،کعببن    ی  توسط ُاب   «مقتا»  ۀافزودن کلم  اگر
او را چه شده  حال    .اضافه شده بودند  یادیکه در آن کلمات ز   یماو )عمر( را مالحظه کرد

  ق، ح  ینکها  یا  ،قبول هستند ها قابل قرائت  ۀهم یا! ؟کندعمل مییک بام و دو هوا است که 
ندارد، بلکه با توجه به   ییمعنا یل،بدون دل  یزیچ  یحاما ترج ؛ یر قرائت است و ال غ  یکفقط  

آن  روا آنچه  ُاب  اندکرده   یتها  از  قول  اولوبن    ی  نقل  ز   یت کعب  آن گونه  آن   یرا دارد؛  ها که 
نفر    روز وحال و    یتاست، اما شخص بوده  شخص در امت    ترینیح و فص   یاو قار   گویندیم

 . کرده استروشن  یخوبکعب به بن  ی  دوم )عمر( را ُاب

 * * *  
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 پدیدار شدند  ها قرائتچگونه    -3
 شکل گرفتند؟  یم قرآن کر برای متعدد  ی هاقرائت  چگونه

  ین ا ها  آن  .اندداده   یاریبس   یهاپاسخ   ینه زم  ینها در ا معمول، افراد متخصص آن  طبق
  یر منجر به تکف  ـیم که مشاهده کرد  همان گونهو حتی ـ   امت  یکه منجر به پراکندگرا    یده پد

 . کنندیم یرتفس ی نحو ه  ب  شده استیکدیگر 

 ! است بوده   یها، وحعلت تعدد قرائت کنند ادعا می برخی 

 وـ   یامبردر کتاب خدا را خود پها  قرائت اختالف    ینا   یل دل  سنتاهل از بزرگان    برخی
همراه به ـ و حتی  دور است ای پیامبر خدا های از ساحت مقدس تو بسی به چنین نسبت 

ادعا که  ب   ؛ دانندی م  یلجبرئایشان،   این  را دو    که وفات نمود   یدر سال  یامبر پ ا  قرآن 
را  ل در هر مرتبه  یجبرئو  ،  کردعرضه    یل جبرئ  ه بمرتبه   قرائت  از وجوه مختلف  مقرر  یکی 

 ! شدندمتعدد ها قرائتو به این ترتیب  داشته است؛ 

 :  گفته است یب عج یمعنا  ین ا شرح در  یعمرو الدانابو

بار    یکاست که رسول خدا هر سال  جهت بوده  آن  از  اختالف در قرآن    ینو وجه ا»
آن را  که درگذشت    یاما در سال   کرد؛یعرضه م   (الصالة و السالم  یهع)  یلآن را بر جبرئ 

 وجوه  یناز ا  یو قرائت  وجه  در هر بار،  م(الصالة و السال  یهعل )  یلجبرئو  دو بار عرضه کرد،  
ا  یهاو قرائت به  را  گفته است  آموخت.یم   یشانمختلف  این : قرآن  به همین دلیل  بر 
هرکدام را که    هستند، و به امت خود قرائتو شافی    ی ها کافآن  ۀو هم  ،نازل شد حروف  

اینکه همه    ؛آن  یو اقرار به تمام به جمیع آن    یماناخواستند اجازه داد؛ البته با وجود  می
به حفظ همۀ  نه  ؛ و ایشان امت خود را  استخذ شده  وی ا نازل شده و از    وند خداسوی  از  
با هر حرفی که    ؛هابه قرائت تمام آننه  و  ملزم کرد  ها  آن بلکه امت در انتخاب قرائت 
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 1« . ...بخواهد اختیار دارد

 :  توجهنکات قابل 

  ی از جمله بخار  اند؛کرده  یتروا  سنتاهل از  یاریبسرا  قرآن  ۀعرض ینآخر  یثحد: اول
 :  استو گفته  خود آن را نقل کرده یحکه در صح

عا» از  است،    فاطمه از    یشهمسروق  کرده  من  پنهانی    ریامبپ:  گفتروایت  به 
من عرضه  بر  مرتبه  ، و امسال دو  کرد عرضه می  منهر سال قرآن را به    یلجبرئ:  فرمود
 2.« است یدهفرا رس  ماجلبینم که جز این نمیو کرد؛ 

  یل جبرئ »و  :  استکرده    یانها ب تعدد قرائت   یل گفته و آن را دل  یآنچه الدان  یعنی   ین ا   و
مختلف را به    یهاقرائتو    وجوه  یناز ا   یو قرائت  وجه  در هر بار،  م(الصالة و السال  یهعل)
به  که  را    یآن مشکل  یلۀوستا به بوده    یشخص   ینظر و اجتهاد  صرفا    «.آموختیم  یشانا 

که  هنگامی  و تا    ؛ یگرد  یز نه چ ـ توجیه کند، ها قرائت و اختالف    ددتع یعنی  است ـ وجود آمده  
 .نخواهد داشت  یاعتبار  یچاو هسخن   ارائه ندهد  یلیخود دلگفتۀ  یبرا 

دو    یه توج در خود دارد فقط    «عرضه  ین آخر »  یث آنچه حد   ، کوتاه بیاییم اگر ما    ی حت:  دوم
ها  قرائت مرتبه یکی از وجوه  در هر    یلمعتقد است جبرئ  یکه الدانچرا   یشتر؛قرائت است، نه ب

تواند  یپس چگونه م  هستند؛   یشترب   یار ها بسقرائت   دانیمیاما ما م   ؛کرده استمیاستفاده  را  
 کند؟!  یهتوج  یمانرا برا  هاپیدایش باقی قرائت 

  ی هاکه در اختالف قرائت را    یمشکل  یرتفس  یتصالح  ه استآنچه او گفت  حال   ینا   با
قرآن توسط عثمان و    یآور جمع پس از  ندارد، چه برسد به آنچه    ،وجود داشته صحابه    خود  

آنجا که  تا  است  ها دشوار  که شمارش آن   ییهاها اتفاق افتاده است؛ قرائت قرائت   یدایش پ
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  که بعدا  ـ کتاب    یک ها را در  آن   ی سوم هجر   قرن مجاهد در  ابن ه است  ها باعث شدکثرت آن
 . کند ی آور جمع  ـکرد  یمذکر خواه

پ :  سوم قرائت   تریش ما  اختالفنقش  و  اختالف  را    اتشانها  وقوع  مسلمانان  میان  در 
اختالف قرائت کتاب خدا  عامل بروز  را    خدا   یامبر و پ  یکه وح  ی شخص   یا آحال    . یمدانست

شرم  ـ نوبۀ خود عاملی برای بروز اختالف در امت اسالمی شده بود که به ـ  است معرفی کرده 
رحمت خداوند    آن حضرت  که   یدر حال  ممکن است   یزیچ  ین چطور چن  ؟!کندو حیا نمی 

یَن :  فرمایدیمتعالی  حق   . استبوده    یان جهان   یبرا  ْلَعاَلم  الَّ َرْحَمة  لِّ ْرَسْلَناَك إ 
َ
و تو را  ) 1َوَما أ

 (. جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم

 :  کرده استحنبل نقل د بن احم اند.نگرفته پند  اندو نقل کرده یتاز آنچه روا  یا آ : چهارم

یکدیگر از قرآن با    یاسوره  بارۀدر :  گفت،  نقل شده است  مسعود  عبدالله بناز  »...  
  خدارسول  نزد  به    ینبنابرا  .است  یهو شش آ  یس  یاو پنج،    یس:  یمگفت   . یمکردبحث می

ما در قرائت اختالف   یمگفت  . کردیم   یاز راز و ن   یشانکه با ا  یافتیم ن  یشارا نزد ا  ی عل  . یمرفت
  که قبل از شما بودند   یکسان:  و فرمود  ،شدبرافروخته    خدارسول    ۀچهر   .یمکرد  یداپ

  یآهسته به عل  یامبر سپس پ:  گفت  .هالک شدند  پدید آمد  ینشانکه ب  یاختالف   یلدلبه
  یاد که به شما    طورهمان    کندیرسول خدا به شما امر م:  تبه ما گف  یعل  .فرمود   یزیچ

 2« .ید داده شده است قرائت کن 

و از واحد است،  واحد    ی قرآن کتاب»:  ه استفرمود  امام باقر   نقل کردیم که  از زراره
 3.« آمده است یانراو یق اما اختالف از طر  ؛نازل شده است 

را    یهقض   (باد  شانصلوات پروردگار بر همه)و عترت پاک و مطهرش    ،رحمت   یامبرپپس  
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 . نیست یجز حق است؟ و بعد از حق جز گمراه آنان کالم  یا و آ ؛اندروشن و آشکار کرده 

 بوده است  یاجتهاد قار نتیجۀ فقط  هاقرائت ای دیگر به نظر عده 

و حروف    یبا وح  یارتباط   یچ ه اساسا   و  هستند  بشر  محصول  ها  قرائت   ند معتقد  برخی
  ین ا   .ندارند  ها نازل شده استآن با  قرآن    اندکرده  یتروا   یامبر)السبعه( که از پ  یا گانههفت

به   توجه  با  که ید شد  ات انتقادنکته  علما  ی برخ  ی  ب  ی از  ادعا   ییهاقرائت   ه بزرگ    ی که 
  گانههفت  یهاقرائت انتقاداتی که حتی متوجه  شود؛میروشن   ه استوجود داشت شانواتر ت

 ی ها را وحو مطمئنا شخص منتقد اگر آن  ها؛برسد به دیگر قرائت نیز بوده است، چه  )سبعه(  
  ؟گیردخرده می  یوح  همسلمان ب   یا آ  .کردی ذهنش خطور نمبه  ها  هرگز انتقاد از آن  دیدیم
 یست؟ ن  ین چناین  یاآ

اند تقدیم حضور  را ناپسند داشته ها  قرائت برخی  که    یمنتقدان و کسانهای  گفته بعضی از  
 :  شودمی

قار   یبرخ  -1 قرائت  انکار    یاناز صحابه،  را  ا   ،اندکردهسبعه  نشان    انکار مطمئنا    ینو 
؛  اندبوده صحابه فاسق  یندبگو  ینکهمگر ا  ؛یستند ن یاله یوح گانههفت  یهاقرائت دهد می

صحابه را ذکر    یهااز قرائت  یبعض   تریشپ   .بدتر از فسق استو حتی  فسق    ی،انکار وح  یرا ز 
 . یدمراجعه کن توانید یم ؛ یمکرد

ابراز انزجار   گانههفت  یهاقرائت تا از از دو   ـمذاهبیکی از امامان ـ   حنبلد بن احم -2
قرائت  کردتصور  توان  می چگونه  حال    کرد.می از  آن  ـ   باشد بوده    یوحمنبعش  که    ی او  به 

ا   ! ابراز انزجار کرده باشد؟  ـ گویند یها مکه آن صورتی   حنبل آن  د بن  احمبگوییم    ینکه جز 
 :  گفته استقدامه ابن  ه است.دانستیم اشی قار سوی  از  ی قرائت را فقط اجتهاد

ه»...   قرایچو  از  دهئتکدام  نمی  گانههای  ناپسند  و مگر    ،داشت را  حمزه  قرائت 
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 1های بسیار.« دو مَ  ،یادف ز کسره، ادغام، تکل  دلیل  به ی،یکسا

الب»در    یطبر   -3 وقتی    «قتل أوالدهم شرکائهم»انعام    ۀسور   137  ۀیدر آ  «یانجامع 
  « شرکاء»  و جر    «أوالد»و نصب    «قتل»را با رفع    یهآ  ین ا   ـاست سبعه  قاریان  که از  ـ عامر  ابن

 :  گفت قرائت کرد

ْواَلد  را    یهآ  ینا»
َ
ْتَل أ

َ
یَن ق َن اْلُمْشر ک  یر  مِّ َکث  َن ل  َك َزیَّ ْم َوَکَذل   ی بعض  ُشَرَکآُؤُهْم   ه 

  « ینمن المشرک  یرلکث »  « ز»  با ضم    « ینو کذلک ز »:  ند اهقرائت کرد  ینچن   یهسور قاریان  از  
مجرور با  و  ... پس میان جار    «شرکائهم»جر  )خفض( و   «أوالدهم»و نصب    «قتلبا رفع »

  یح فص یر و غ  یح در کالم عرب قب  یناو    گذارد فاصله انداختند؛چیزی که اسم در آن اثر می
 2« . ...است

را بدعت    «یاتز   یبحب بن    ةحمز»قرائت عاصم، قرائت    ی  راو   «یاشع ر بن  ابوبک »  -4
 :  ه استحجر گفتابن  .دانستیم

 کراهت داشت؛  خواندیکه با قرائت حمزه نماز م  یسر کسخواندن پشت  احمد از نماز»
 3.« ما بدعت استز نظر اقرائت حمزه : ه استگفت یاش عر بن و ابوبک

 :  گفته استاو  ۀقرائت عاصم دربار  یگرد  یراو  « حفص» همچنین

"الله  : روم ۀحرف در سور   یک عاصم مخالف او نبودم جز  یهااز قرائت یزچ یچدر ه»
 4.«الذي خلقکم من ُضعف" با ضم ضاد 

اجتهاد   یهاقرائت   اگر را  و عاصم  ابن   دانستند ی نمخودشان  از    ی حمزه    یاش عهرگز 
نم بدعت  را  حمزه  نم  دید، ی قرائت  مخالفت  عاصم  قرائت  با  حفص  را    یوح  یا آ  ؛کردی و 
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 با آن مخالفت کرد؟! یا  ، یفبه بدعت توص توانیم

قاریان  از    یکیعامر  ابن   .کردندی م  یفرا تضع  یگردقاریان  ، قرائت  قاریاناز خود  برخی    -5
از   قاریان  سبعه  م  یه، آ  ین ا   دربارۀدیگر    ۀ سبعقرائت  لساحران»:  کردی شرم  هذان  و إن   »

 : گفتمی

 1« .إن هذان بخوانمکه   کنمیمن از خداوند شرم م»

از  رغم  به ها  از آن  یو بعض   عنوانبه   کرده است.میمخالف  با قرائتش    ، یگریدروایت 
بعد از آن در    لیو   ،کردیم  یت قرائت حمزه را روا   ـی از ده قار   یکیـ خلف بن هشام    ،مثال

وجود  به یدیقرائت جدبسیارش   یهاکه از مخالفت  یطور به   ؛ردکی قرائت با او مخالفت م
 :  گفته استاشته ابن  .آمد و به او نسبت داده شد 

 2.« داشتحرف با او مخالفت   یستاما در صد و ب ،کرد یم  یتخلف از حمزه روا»

های  از قرائت  یاریبس  یو زمخشر  ،مبرد، زجاج الاز جمله ها بزرگ آنشناسان زبان  -6
« و حتی  واتقوا الله الذي تساءلون به و الرحام  »:  از جمله قرائت حمزه   ؛ ندا هرا رد کرد  سبعه
 :  گفته استمبرد ال .ندا هدانستیقرائت را حرام م  گونهاین ها از آن یبعض 

پا  را    یمهاکفش  کندیم  رائتکه با کسره قنماز بخوانم    یسر امام اگر من پشت  » به 
 3« .رومیو م کنم می

 :  گفته است «معاني القرآن و إعرابه»و زجاج در کتاب 

این و  ی؛شعر اضطرار در نیست، مگر   یزست و جاخطا  یدر عرب  "الرحام"در   اما جر  »
  " ید به پدران خود قسم نخور ": ه استفرمود یامبرپ یراز  ؛تر استخطا در امر دین بزرگ

 
 . 216ص  11بی: ج تفسیر قرط؛ 250ص  6تفسیر ثعلبی: ج  - 1
 . 272ص  1طبقات القراء، ذهبی: ج  - 2
 . 749ص  2الکامل في اللغة و الدب، المبرد: ج  - 3
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 1؟«رحم درخواست شود دربارۀاز خداوند و پس چگونه ممکن است چیزی 

 :  گفته است ی زمخشر و 

 2.«یست ن  یحاستوار و صح این کار و  ،ظاهر بر مضمر است ، بر عطف و جر  »

و    ،یستم مسئله ن   ینا کامل    یصدد بررسدر در اینجا   یرا ز  کنم؛ی مقدار بسنده مهمین    به
  ی نفر  یناول ینکه رغم ا به   «مجاهدابن »خود   آمد.د مفصل خواه ات یحتوض ی بعد مبحث  در 

از   یو بعض  کندیها مآنرا متوجه  ی نقد   بینیمی کرد، م یآور گردسبعه را  ی هابود که قرائت 
اگر او معتقد نبود قرائت، تنها  حال   3.کندی م  یف و خطا توصبودن  خیالیها را به غلط،  آن

 !؟شدمحسوب میدرست  یو  کار ینا  یا آ استبوده   شصاحبطرف از  ی اجتهاد

  یحات همه توض  ینوگرنه ا   ؛ استدور  ه ب  از وحی  کامل  طوربه ها  تعدد قرائت   یۀقض   بنابراین
  یان ها و ب نکردن آنانکار و قبول و حتی  ها  کردن آنها و رد از آن  ی بعض   ۀ از بزرگانشان دربار 

 . کردیمیهستند را مشاهده نم ین مخالف د ینکها 

می سبعه  قاریان    اتاختالف به  را    یعنوانمبحث    ینا پایان    در در  و    دهیم؛ اختصاص 
مشخص    طوربهاجتهاد در قرائت و  به  بلکه    ،ها اختصاص نداردفقط به آنعنوان    ینا   یقتحق

  گانههفت های  پردازد، نه بیشتر؛ چراکه امروزه بیشتر دربارۀ قرائتمی  گانههفت های  قرائت
  شود. سخن گفته می

 
 . 6ص  2معاني القرآن و إعرابه، زجاج: ج  - 1
 . 493ص  1کشاف: ج  - 2
کند« میها  گانه نقدی متوجه آنهای هفت شرح این مسئله در مبحث چهارم تحت عنوان »گردآورندۀ قرائت  - 3

 بیان خواهد شد. 
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دلیل  به ها  مختلف آن   یهاسبعه، قرائت   یان قار میان  اختالف    علت
 های مختلف بوده است الخط شکل رسم 

 :  گفته است دانیال

  ین اول   .بودها  در مصحففقط  ابتدا  قرآن  :  گفتمی  یرکث یاب ی بن  یحی شنیدم  »...  
  ی برا  ینور این    .اشکالی نداردو گفتند    ؛و تاء بود  یاء  روی  ۀنقطچیزی که به آن اضافه شد  

 1« .قرآن است

گفت استو  نقطه  یکس  ین اول  ه  را  قرآن  بن  یحی»کرد    ی گذار که  بن  نص »  یا   «یعمری  ر 
 . هستند ینکه هر دو از تابعاند بوده  «لیثیعاصم 

  قاریاناست که    ین ا   گانه هفت   یهاعلت اختالف قرائت :  گفته شودحق آن است که  
  یگذار در آن نقطه و    ،کردمتحد  قرآن    یبرا   یواحد الخط  رسم  هعثمان مردم را ب  ینکهبعد از ا ـ

تصور    یحسب آنچه هر قار متعدد بر   یهاقرآن را به شکلخط  الرسم   ـو حرکات و همزه نبود 
ها  قرائت و به این ترتیب    ،کدام از قاریان قرائت کردند هر و نظر    هاد برحسب اجت  یزو ن  کردیم
 .اندکرده  یحتصر نکته  ین ا به ها بزرگان آن . شد یاد ز 

 :  گفته استهاشم ی اب ابن

که  جاهایی  که در  بوده    ین اهای دیگر  قرائتو    گانههفت  یهاعلت اختالف قرائت»
قرائت را از  جا  کردند که مردم آنیم   یبه زندگاز صحاای  ستاده شدند عدهر ها فمصحف

مردم    ینبنابرا  ؛بودند  ی گذار بدون نقطه و اعرابها  آن مصحفو    کردند،یم  یافتها در آن
  کرده بودند   یافتدر   یدنشنالخط با  رسمشرط موافقت با  آنچه را که از صحابه بهناحیه  هر  

  یل دل  ینبه هم ...    کردندیترک م   یافتندیم  الخطو آنچه را مخالف رسم  کردند،یثبت م 

 
 . 2المحکم في نقط المصاحف، الدانی: ص  - 1
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 1.« شد یدارپد ها سرزمین یانقار میان اختالف 

 :  گفته است زرقانی 

در  » اسالم  علما  اول  نقطهصدر  اعراب  ی گذار از  داشتند قرآن    یگذار و  و  ،  کراهت 
بر این   بودشده    یم که در مصحف ترسبه همان صورتی بود  تلفظ قرآن  از  جهت حفاظت  به

به  ؛َرویۀ خود اصرار داشتند از  دلیل  همچنین  اما  ...  در قرآن    ییربه تغشدن  منجرترس 
  گذاری نقطه مجبور شدند مصحف را  مسلمانان  و به همان دلیل  کرد    ییرتغ   هزمانـ  دانستیـ

مصحف  که در  صورتی  به آن  ظت از تلفظ قرآن  فحادلیل م به  یعنی   کنند؛  یگذار و اعراب
نبودشده  نوشته   و  ادلیل  به  یز،  از  به  منجر    یگذار و اعراب  یگذار نقطهنبود    ینکهترس 

 2.« آن شود ییرتغ

تفس  «یندلسآ   یهعطابن» اول  یر در  خصوص  در  را  که  ها  آن از    یکس  ینخود  قرآن 
عراب  :  گفته است کرد یگذار و نقطه  گذاریا 

و  » ک بن  عبدالمل است  شده    یترواکتاب خدا    یگذار نقطهاما در خصوص اعراب 
همت    یت انجام آن با جد  ی َحجاج در واسط براو  ،  کار فرمان داد  ین انجام ا  رایمروان ب

عراق    یوالکه  ـ  یعمر ی بن  یحیکار گرد آورد و به حسن و    ینا  یرا برا  وهیگماشت و گر 
در خصوص    یآن در واسط کتاباز  پس  فاصله  ، و بالکار فرمان داد  ینانجام ابرای    ـبود

  بود الخط  موافق با رسمکه  را  مردم    شده ازروایت  ات  اختالف کرد که در آن    یفها تألقرائت
مجاهد  ابن  ینکهتا ا  ،بردندبهره میکتاب    یناز ا  یدراز   یهاسال  مردمکرد، و  گردآوری  

   .کرد یفها تألدر رابطه با قرائترا کتاب خود 

:  گویدیکه م  کندیذکر م  شودیمبرد ختم مالکه به  را    یدر کتاب طبقات، سند   زبیدی
د  کنیذکر م   یز، و نبوده است   یکرد ابوالسود ُدَؤل  یگذار که قرآن را نقطه  یشخص   یناول

 
 . 28ص  9فتح الباری: ج  - 1
 . 402مناهل العرفان في علوم القرآن: ص  - 2
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کرده بود، و    یگذار نقطهوی    یآن را برا  یعمری بن  یحی داشت که  مصحفی    یرینسبنا
ذکر   است  ابوالفرج  ز کرده  بن  یاکه  ابو  یانسفیابد  تا  ال ابه  کرد  امر  را  ها  مصحفسود 

  ی شخص  ینعاصم اولر بن  نص گفته است  کند، و جاحظ در کتاب المصار    یگذار نقطه
 1.« شد یالحروف گفته م و به او نصر ،کرده است یگذار را نقطهها مصحفاست که بوده 

که  الخط مصحفی  رسمدر قرائت    ،خودشان   و اجتهاد   ی رأ توجه به  با    یان قار از آنجا که    و
،  کرده بودند  یدا اختالف پ  اشیگذار بود، قبل از اعراب  یگذار و اعراب گذاری از نقطه یخال

فراهم  قرائت خودش    یبرا   یهات از ادله و شواهد و توج   یفهرست ها  از آنکدام  هر   بینیمیم
  یشان و قرائت ا   خدا حضرت محمد  یامبراز پ  یقولهیچ  ،  میان این سیاهه که در    است  کرده

موافقت    ی عرباشعار شاذ و نامتعارف  ها با  قرائت   ینکه ا اند  کردهذکر    یحت  نداشته است؛وجود  
دست دور   یهاکرانه   ینخاص ساکن های  گویش از    یبا بعض را    هاموافقت آنحتی  دارد، و  
است که  این نکته    ۀدهندکه نشان   ییگر ، و امور د اندکردهو حبشه ذکر    یعرب  یکشورها

  ، و اگر واقعا  اندنبوده   یاله  یاز وحشده  توفیقی و دریافت صورت  به   وجههیچ به ها قرائت این  
قرائت  این  بود آن منبع  الهی  به ها وحی  پیامبر خدا   ت جهها  به وحی و  دلیل    به   احترام 
 آوردند. شد روی می کنندگان بسته میانتقاد دهان شرعی که با آن 

اختالف  آنچه برا    یعلت  یعنی    است؛  مجاهدبن ا د  قول خو   کندیم  یید أت  یمکرد  یان که 
  اندو اگر در آنچه نقل کرده است؛    کرده  یآور گردموجود  نزد مسلمانان را    یهاکه قرائت  یکس

که    ی کسان  یرا شک کنند؛ ز   است  کرده  ی آور که جمع   ییهاقرائت   ۀ در هم  یدپس با  شک کنند 
 کنندگان  یت از روا   یکالم دو راو   که  یمجاهد در حالابن   .اندکرده   نقلاو  آمدند از  وی  بعد از  

نُبل و َبز  یعنی  ـ   گانه هفت   یهااز قرائت   یکی
ُ
نقل    هستند   یر کثقرائت ابن   یانکه راورا    ـ ی ق

 :  گفته است کندیم

  ین ا   به او بگو  ـ ویَبز    یعنی برو پیش این مرد ـ:  گفته استقواس :  ُقنُبل به من گفت»

 
 .50ص  1المحرر الوجیز: ج  - 1
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ن  رائتحرف از ق و او را   یدمرا د  ی َبز    .صورت مخففهب  «یتو ما هو بم »  یعنی  ؛یستما 
 1.« خوانمینم ینچن ینا یگرد: او گفت .خبر ساختمبا

آن از    یافتو در   یامبر که قائل به تواتر آن از پ را    یقرائت ی،َبز   این منطقی است که  آیا
کرده بازگشته   یت روا  یمانکه برا  ی قرائت ین او از ا  که  یدر حال ، کند یتما روا  ی برا است  یوح

شخص در ذهنش    یندر واقع ا ام اگر بگویم  ای نگفته سخن گزافه!  ؟و عدول کرده است
مجتهدان در   ۀیقرائت همانند بق ین نگاه او به ا باور بنده بلکه به   ؛خطور نکرده یزیچ  ینچن

  یز ن  یرکثو ابن   ،ستا بوده    یاجتهاد   ،قرائت  یناو باور داشته ا   بوده، و قطعا    یمسائل اجتهاد 
  ؛ دست برنمی داشتو از قرائت آن    کردی با او مخالفت نم  وگرنه  ؛ داشته است  یاعتقاد   ین چن

اسالم    ۀیر او را از دا   بساچه  که    شدمی در مقابل نص    ی اجتهاد  معنای آن به هر قول مخالف    و
 . باشدبوده قرائت  یک  یراو   ینکهچه برسد به ا  کرد،یخارج م

 * * * 

 هستند؟ یکسانچه شان یانها چه تعداد، و قار قرائت  -4
  شبودنید مفجهت  بهکه    یپژوهش  ینکه در ا قدری زیاد هستند  به   ؛ ندیار بسواقعا     هاقرائت

که    یست ن  یدهپوش  یبر کس  .گنجدنمی   امبودنش داشته سعی در مختصر  یانجوحق   یبرا 
سرعت بعد از رحلت  به  ـداده شد   یح که توض  همان گونه ـ   هاقرائت و اختالفات کثرت    ۀمسئل

آمد  یامبر پ ُاب  ، پدید  قرائت  ابن بن    ی  و  ابنکعب،  عمر،  ز مسعود،  عثمان،    ید، عباس، 
ابو ابو و    یشه،عا  ی، اشعر   یموسالدرداء،  آن،  شکل  دیگران  حفصه  از  و پس  از  گرفت  بعد 

امو  ی آور جمع زمان  در  و  قرائت یانعثمان  در    شاناباصحسم  ا به    ییار بس  یها، 
 . شناخته شد یمختلف اسالمهای سرزمین 

 
 . 147ص  18تاریخ االسالم، ذهبی: ج  - 1
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مردم و خود حکومت  از نظر  که    یانیقرائت قار به  مردم را    یحکومت امو   یان،در عهد امو
حرکات    ی،گذار )با نقطه یا قرائت مصحف را    یبردار گونه نسخهمتحد کرد، و هر   معتبر بودند 

پذیرفت  هفت قرائت را  و به این ترتیب  کرد،  اعالم  مردود    یگرد  یهاقرائت   بر اساسو همزه(  
 . یرفتها را نپذقرائت   یگرو د

 :  گفته است یلیزحالمحمد  دکتر

امو» زمان  قرائت  یاندر  به  ییهاعلم   صحچگونگی  آن    ۀیلوسکه  قرآن،    یحقرائت 
استنباط احکام فقه از    طور   ینو هم   یگر،د  یاز وجوه محتمل بر بعض  ی دادن بعضیحترج

قاریان  سبعه )قاریان    ی و در عصر حکومت امو شد پا به عرصه گذاشت ...  می  دانسته  قرآن
 1« . ...از اند عبارتند که ( ظهور کردگانههفت

روشن شد  ما   ی برا  ـگانههفت   ی هاخصوص قرائت به و  ـ ها  قرائت  یدایشکه علت پحال  
از ابهامات مربوط به احوال   ی برخ  یمان که برا   را   ییهاروش  ین تر مهم به اذن خداوند سبحان  

  یآور مبادرت به جمع   یکسچه   ینکهها و ا اختالفات آن   یسبعه و بعض قاریان    نامۀی و زندگ
 . کنیمیمحضور م ی تقداست  ها کردهآن ی هاقرائت

هفت قرائت    هب   و   یآور ها را جمع در قرن سوم قرائت   مجاهدابن
 کرد بسنده  

:  اندداشته که قرائت   یاز جمله کسان .شد یشترها بقرائت یناز صحابه در عهد تابع پس
بن  عم  یر، زب   بن  ةعرو  یب،مسابن بن  مجاه  یز،عبدالعز ر  ابود  عکرمه،  ن  اعبدالرحمجبر، 

افرادی  و    ،یمخزوم  یرهقتاده، مغ   یرین،سابن   ی، حسن بصر   یر، جب د بن  ی سع  ی،شعب  ی،سلم
ها و صدها  که ده آنجا  تا    ؛ قرائت داشتند  ز یها آمدند نکه بعد از آن  یکسانو    ،اندبوده   دیگر

  مشغول شدند  یانقار   ینها و تدوقرائت   ۀدربار   ییهاکتاب   یفعلما به تأل  اند.را برشمرده قرائت  
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 . علم شد یک به  یل تبد   مسئله ینا  یجه در نت و 

 :  گفته است سیوطی

سپس و  سالم،  م بن  قاس  یدکرد ابوعب  ینتدو  یها کتاب قرائت  ۀکه دربار   یکس   یناول»
ر  صاحب قالون، سپس ابوجعف یبن اسحاق مالک یلسپس اسماع ی،کوف   یرجب د بن  احم
  مجاهد   بنابوبکر  سپس  و  ،  یعمر دجون د بن  احمد بن  سپس ابوبکر محم   ی،طبر   یرجر بن  
حافظ  بودند،    ... ذهب ابو  االسالمو  ابوو    ی،عبدالله  قراء  حافظ  جزر   یرالخسپس    ی بن 

 1.« نمودند ینها را تدوطبقات آن

 :  گفته است  یجزر ابن  و

م بن  قاس  یدعب کرد، ابو  یآور کتاب جمع  یک ها را در  که قرائت  یامام معتبر   یناول»
  ین همراه ابه  یو پنج قار   یست ها را بآنوی    ماهو طبق آنچه من حساب کرد  ،بود سالم  

،  مجاهد   عباس بنی بن  موس د بن  و پس از او، ابوبکر احم برشمرده است ...    یهفت قار 
 2.« بسنده کرد یهفت قار   ینا هبود که فقط بکسی  یناول

شاطب  سپس قاسم  قالب    «یسیرالت»کتاب    (ق 590سال    یمتوفا )   یابومحمد  در  را 
  یف تا به امروز کتاب تأل  یگر د  یاریو بس  یجزر ، و پس از او ابنبه نظم درآوردشعر    یت ب  1173

 .ندا هکرد

از    گانههفت های  قرائت  اما ابتدا   یکتاب  یفتألمشهور نشدند مگر بعد  قرن سوم    ی در 
د بن  بکر احمو، که توسط اب نفرهفت  کردنشان به  محدودو  قاریان  در رابطه با    یقمر   یهجر 
و    یه در توج   سنتاهل   یاز علما   یبرخ  . لیف شدأتمجاهد  عباس، معروف به ابن ی بن  موس

  یحصر با حروف سبعه که طبق ادعا   ین ا کردند و ادعا کردند    فرسایی قلم   حصر  ین علت ا   یان ب
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هفت حرف    یناز ا   یرغاند به ادعا کرده  یز و ن   ، هستندمناسب    اندرا ذکر کردهشان  یثها احادآن
  ی علما  یم که بدان  ی اما زمان  .نقل نشده است  یامبرصورت متواتر از پ به   یگریقرائت د  یچ ه

بزرگ    یشده توسط علما ادعا   تواتر  این  و    ،دهحصر مخالفت کر   ین او با ا   بزرگ مذهب خود  
انکار شده    ـ کنیم یذکر م  یبعد مبحث  که در    یوطی،ابوشامه، و س  ی، جزر ابن   مثلـ   خودشان

 .وجود نخواهد داشت یهات توج  ین قبول ا   یبرا  یمجال یچدانست ه یمخواه ،است

ابن  علمای  ـ مجاهد  چرا  نظر  قار   ینا  ه بـ  سنت اهل طبق    ی هفت 
 کرده است؟ بسنده  

برای  را  هایشان  گفتهاز    یبرخ  ینجا در ا   .اندمسئله پرداخته   ین ها به ا از آن   بسیاری عدۀ  
 :  کنمی نقل مشما  

خاطر این  از استاد خود به بود که    یکسنخستین  مجاهد،  بن ا د  هاشم شاگر یابن اب  -1
خود    گانههفت   بندییم تقس کتاب  در  و  کرد،  طر   «یانالب»انتقاد  قرائت    یفتضع  ۀیقدر 
 :  گفته است ـی از هفت قار  یکیـ   عامرابن

  نیز ما و در نظر نگرفته بود ـقاریان امام از   ینهفتم عنوانبهرا  اوابوبکر ما   یخش اگر »
کردیم و با  زیرا او همواره توفیق داشت، پس ما از عمل او پیروی میکردیم،    یرویاز او پ 

ابومحمد  قرائت  و    دادیم؛عامر رضایت نمیابنقرائت  به سند  هرگز    ـیافتیماو هدایت می
 1« . ...بود  ترپذیرفتنیاز او  مهران اعمشن بن  یماسل

مجاهد،  ها توسط ابن قرائت   ۀ گانهفت   یمات تقساین    اندکه ادعا کرده   ی در پاسخ کسان  -2
بار به دفاع از او برخاسته و    ینا   یشاگرد منتقد و   ،بوده استحروف سبعه    یاز او برا   یلیتأو

  اند ستهخوا یندانسته، که م یش ب  یو دروغ جویییب استادش گفته شده ع دربارۀآنچه را که 
 :  گفته استهاشم ی ابن اب .هاستاین از برتر و باالتر و او  ، دهند سبت مجاهد نبه ابن 

 
 شدۀ امروزی. های شناخته ، باب چهارم: در معنای قرائت161شامه: ص المرشد الوجیز، ابی - 1



 185 .................................................................................. ها؛ منشأ و تعدادشان قرائت

که   یهنگام  ی ول  ؛و از او انتقاد کند  گویی بد   ـابوبکرـما    یخ از ش   ه خواستیمغافل   ینا»
ه است ... را بر او حمل کرد  یحروف سبعه بر هفت قار   یلتأواین  حاصلش نشد،    یزیچ

 یو از دروغ  ،عایدش نشد  یجز شرمندگ   یزیو چ  ما دروغ بست  یخش  هشخص ب  ینلذا ا
ست  ا  از آنتر  عاقل  یار مجاهد( بس ابوبکر )ابن  یرانشد؛ ز   یبش نص   یسوداست نیز  که گفته  

 1.«قبل از او قائل به آن نبوده است  یکس یچکند که ه  یدتقل  یاکه از آموزه

 :  گفته است یمک  و

قرائتکس  هر » کند  عاصمـ  یانقار این    ی هاتصور  و  نافع  حروف    ـامثال  همان 
آنچه    یعنی  ینو ا ؛است  شده   ی ، مرتکب اشتباه بزرگ ذکر شده  یث است که در حد  ایسبعه

مصحف  خط  الرسمامامان قرائت ثابت شده و موافق    یگر از د  ی، هفت قار   ین از قرائت ا  یرغ
سالم،  م بن  قاس  یدهمچون عب  یکسان   !است  یاشتباه بزرگ  ینا  و  ،د قرآن نخواهد بو  باشد

را  پیشین  امامان    یهاکه قرائت  یقاض   یلو اسماع  ی طبر   جعفرابو  ی،حاتم سجستانیاب
 2.« نداهرا ذکر کرد  یناناز ا  یشترب  یاربس  نداهنمود ینتدو

 :  گویدیم یانابوح .مجاهدعلم ابن نقص  -3

ابن» کتاب  و  در  قرائتپیروانش مجاهد  ندارد    یمشهور   یها،  به  وجود  مقدار  مگر 
 3.« بینمیعلم مفقط کمبود من علت آن را ... و  اندک  یاربس

ها را به  که عثمان آن هایی  مصحف مجاهد به تعداد  ابن  ۀگاندادن هفتربط   دربارۀ  -4
 :  گفته است شامه ابو  شهرها فرستاد 

ها  به آنها  مصحفاست که  هایی  سرزمیناز    یمجاهد آوردن هفت قار هدف ابن»
بود،   بحر و  داده شده  در  نتوانست  را    یمنو    یناو  پ  امام  عنوانبهکسی    ؛کند  یداقرائت 
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 1.« انتخاب کرد ـ در آن شهربسیار بودن قاریان  علت  بهـها از شهر کوفه  آن  ی جابه  ین بنابرا

که    از بود   ییهامصحف تعداد    دربارۀ آنجا  فرستاده  عثمان  داشت،    که  وجود  اختالف 
پنج  خود    یفدر تأل  ( ق258سال    یمتوفا )  یر جب د بن  احم  ابوجعفر مثل    سنتاهل از    یبعض 

که فرستاده شد پنج  هایی مصحفاو اعتقاد داشت تعداد زیرا  ؛تخاب کرد و قرائت را ان یقار 
 . تانه هفت   ،بود مصحف 

 :  گفته است مکی

  یعنی پنج قرائت    هو ب  ،تألیف ها  قرائتزمینۀ  در    یمجاهد کتاب ابنمثل    یجبر مکبناو  »
  ین که عثمان به اهایی  فقط به این دلیل که مصحف؛  بسنده کردامام    یکسرزمینی  از هر  

 2.« بودمصحف پنج  ه بودفرستادها سرزمین

مجاهد انتخاب کرده است وجود  که ابن   ی هفت قار این  از  برتر    یانی معتقدند قار   ی برخ  -5
انتخاب آن  یول  ؛ اندداشته با  این  ها، موافقت قرائت  علت  نفر  و  مصحف  خط  الرسم هفت 
 :  گویدیم یمک  بوده است. ها آن بودن حفظ آسان

ا  یبرتر   یانیامامان، قار میان در  ینکهبا وجود ا ی،هفت قار   ه اینکردن بعلت بسنده»
 ؛ نداهبود  یاربساز ائمه واقعا     یانکه راو  هبود  ینا  ،ه استوجود داشت  سبعهتراز قاریان  هم

مصحف  خط  الرسمکه موافق    ییهاقرائت  همحدود شد، ب  گیرییمکه تصم   یپس هنگام 
  ... بسنده کردندیافت  نظم بیشتری میها  و قرائت با آنبود  تر  آسانکردنشان  و حفظبودند  

.»3 

است که توسط  یک گردآوری    صرفا    یهفت قار این    یهاقرائت   یگردای  به نظر عده   -6
شده  یین تعاساسا   ذکر نشده است، و  ها  در رابطه با آن  یسنت  یااثر    یچ انجام شده و ه  ین متأخر 
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 :  گفته است «یشافال»در  «قراب» .یستندن

  یگر دو نه  ـ  گانههفتهای  قرائتین  همقط  فبه  جستن  در تمسک  ی سنت  یا اثر    یچه»
که  بوده است    یناز متأخر   ی بعض  آوریجمع  ها صرفا  اینبلکه  ؛  ذکر نشده است  ـیانقار 

قائل    ی کسیچه در حالی که  ؛ها اضافه شودآن  هب  یستن   یز جااند خیال کردهو شایع شدند  
 1نیست.«  یزیچ  ینبه چن 

 :  ه استگفت یعرب ابوبکر

فقط    یلی دل» که  ندارد  جاهمین  وجود  قرائت  قرائت    یز هفت  شود  گفته  و  باشد، 
ها  باالتر از آن  یاتراز  هماشخاص    ینا  یراز   ؛نیست  یزجادیگران  اعمش و    یبه،، شابوجعفر

 2هستند.« 

 کندی ها م را متوجه آن  ینقد گانههفت  یهاقرائت گردآورندۀ 

  های قرائت   ه برا نسبت  مجاهد  ابن   ی شده از سو از انتقادات مطرح هایی  ادامه نمونه   در 
دادقاریان   خواهم  ارائه  برای  تا    سبعه  که    اییه فرضتضعیفی  قرائت باشد  وحها  این    ی  را 

کار آن را برای همیشه  و    د،دانی م  از رسول خدا   یمتواتر   نقل  ز خداوند و  ا ای  شدهنازل 
ها وارد کرده قائل  که به آن  ی ها در نقد قرائت گردآورندۀ این  به جهل  ها  آن   یا  یکسره کند؛ 

مسلمان سزاوارتر است که قول جاهل را در تمام اعمالش    ایبر شوند و در این صورت  می
است  کرده ذکر  «السبعة» خود در کتابوی که را  ییهااز نمونه  یبعض ادامه در  .قبول نکند

 :  کنمینقل م

 :  الصاق کرده استها از قرائت  یبعض آن را به مجاهد ابن که : «خطا» -1
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 :  ه استگفتوی  .الف

ئْ »:  تعالی»فرمایش حق نب 
َ
ْئُهم»آن قاریان   ۀهم  «ُهمأ نب 

َ
قرائت   «ه»  ۀبا همزه و ضم «أ

عامر  عمار، از اصحابش، از ابنم بن  بکر، از هشاد بن  محم د بن جز آنچه احمبهند، اهکرد
نب »عامر  که ابنکرده است  نقل  برای ما  

َ
ْم أ در این  که    کردیقرائت م   «ه»  ۀرا با کسر   «یه 

باشد مهموز  نباید  ز صورت  »کسره   یرا؛  به  جا با  همراه    «هدادن  :  مثل  یست،ن  یزهمزه 
ْم » ْم »و    «َعَلیه  َلْیه  ی بن  یحی خود از  سند  ذکوان با  بناادعا کرده است    یاخفش دمشق   «.إ 

م»عامر  که ابنکرده است  عامر نقل  حارث، از ابن ْئه  نب 
َ
قرائت   «ه»  ۀرا با همزه و کسر   «أ

 1.«نادرست است یدر عربکه کرد، می

 :  است هگفت .ب

  « ُیوخا  ُش »از کلمه    « ینش»  که عاصماست  کرده    یتاز حفص، از عاصم روا  یره،هب »
به کسره  ییتنهارا  باق با  و  م   ی،  قرائت  ضمه  با  را  گفت  .کردیحروف  استابوبکر    ین ا:  ه 

 2.« استنادرست 

 :  گفته است .ج

با نصب قرائت    «َیُکوَن ُکن فَ »عامر آن را  ابنفقط    «؛ُکن َفَیُکوُن » :  تعالی»فرمایش حق
 3اند.« هآن را با رفع قرائت کرد یانقار  ۀیبق لیو  ؛ست خطا  یدر عرب ینو ا، ه استکرد

 :  هاو قرائت قاریان از   یبعض به مجاهد  ابن« توسط توهمدادن »نسبت  -2

 :  گفته است .الف

و :  ه استابوبکر گفت   .کردمی" را با نصب قرائت  َیُکوَن "ُکن فَ بود که  عامر  ابن»فقط  
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 1.« استشده توهم وی دچار 

 :  گفته است .ب

ْرَعْوُن و  »:  کرده است که اونقل    یرکثاز ابن  خریطإل ا واز اب  یز  بَ » ه    آََمنُتْم َقاَل ف   «واو»  «ب 
از  را    ی بز    یت مانند روانیز ه  « قواس » از    « قنبل»   .کردیبدون همزه قرائت م را  بعد از نون  

:  دادیهمزه قرار م   «واو»او بعد از  با این تفاوت که  ،  ه است قرائت کرد  یمبرا  خریط إل اواب
ه  » َمنُتْم ب 

َ
ْرَعْوُن و أ  2.« آورم یمن آن را توهم به حساب م، و  «َقاَل ف 

 :  گفته است وی  .ج

ْم »:  فرمایدتعالی میحق» ه  ي َمْسَکن  َسَبإ  ف  ن  »   خواندم  « نبال»نقل از  نزد قنبل به  .«ل  م 
َنَبإ   ْم »  را  یهآ  ین ا  نیزو    « َسَبإ  ب  ه  ي َمْسَکن  َسَبإ  ف  قرائت را    ینو هم   ، خواندمساکن    ۀبا همز  «ل 

  ین چن   .کردیمیقرائت م  کثیرابناز شبل از    یزید یابه بن  یداللعب د بن  محم ن بن  از حس  یزن
ن َسَبإ  » : یهکه آاست   یبز    یتو درست روا  توهم است یقرائت  َسَبإ  »: أسب ۀسور  یهو آ « م    « ل 

 3.« کردیهمزه قرائت م   ۀبا فتحـ مثل ابوعمروـرا 

 :  دادنسبت میها و قرائت قاریان از  یبعض به  مجاهد  ابن که  «غلط» -3

 :  وی گفته است .الف

دچار اختالف  نون  کردن  ضمه  یادر نصب    «َیُکوُن ُکن فَ »:  خداوند متعالفرمایش  در  »
:  ابوبکر گفت  .کردمیبا نصب نون قرائت    «َیُکوَن ُکن فَ »آن را    ییتنهاعامر بهابن  .شدند 

 4است.« غلط  یقرائت  ینچن ینا

 
 . 206منبع قبلی: ص  - 1
 . 290منبع قبلی: ص  - 2
 . 480منبع قبلی: ص  - 3
 . 169منبع قبلی: ص  - 4



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی ........................ 190

 :  گفته است .ب

َش َمَعا» :  تعالیحق»فرمایش   َش َمَعا»ها  آن   ۀهم   «؛ی  ند،  اهرا بدون همزه قرائت کرد  «ی 
َش »   ه استکرد  یت روا  « نافع»از    «خارجه»و   غلط  این  :  ابوبکر گفت  . با مد و همزه  «َمَعآئ 

 1است.« 

 :  گفته است .ج

و فتح   یاءرا با ضم    «َوَیْخُلدْ »  عمروکه اب  ه استکرد  یتروا  عمروواز اب  یجعف  ینحس»
 2است.« که غلط  کرد، یالم و جزم دال قرائت م 

نسبت داده  ها  و قرائتقاریان  از    یبعض به  مجاهد  ابنکه    « )اشتباه اعرابی( لحن»  -4
 :  است

در  اما آن را از اعمش  ؛نکرده است  یفوصف توص  ینرا با ا  یقرائت یچمجاهد هبن ا د خو
مجاهد  ابن   . کندیآن وارد نم  ه ب  یالو اشک   یرادا   یچ کرده، و ه  یت قرائت عاصم روا توصیف  

 :  گفته است

َیة  »:  فرمایدمی  تعالی حق» الَّ ُمَکاء َوَتْصد  نَد اْلَبْیت  إ    یان قار   ۀهم  « .َوَما َکاَن َصاَلُتُهْم ع 
َیة  »و نصب    « َوَما َکاَن َصاَلُتُهْم »آن را با رفع   الَّ ُمَکاء  َوَتْصد  نَد اْلَبْیت  إ    ند اهقرائت کرد  «ع 

د  خالنیز  و    بکر،واز اب   ینحس  از  ،حاتمن بن  از هارو  ،یاسحاق انصار ی بن  جز آنچه موس به
َوَما  »را با نصب    یهآ  ین، که عاصم ااندکرده  یتروا  یماز عاصم برا  ،بکرواز اب  ،ین حسبن  

َیة  »  ۀو رفع هم«  َکاَن َصاَلَتُهْم  الَّ ُمَکاء  َوَتْصد  نَد اْلَبْیت  إ  د بن  محم  .قرائت کرده است  «ع 
نقل    یماز اعمش برا  ی ثور   یاناز سف   ی،موس ه بن  یداللاسود، از عبن بن  یاز حس   ین،حس

َصاَلَتُهْم »عاصم  :  ه استبه اعمش گفت  یانکرده که سف َکاَن  با نصب  «َوَما  نَد  »و    را  ع 
َیة   الَّ ُمَکاء  َوَتْصد  با لحن    گونهایناگر عاصم  :  اعمش گفت  .کندیرا با رفع قرائت م  «اْلَبْیت  إ 

 
 . 278منبع قبلی: ص  - 1
 . 467منبع قبلی: ص  - 2
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 1« ؟خوانینیز به اشتباه میتو بخواند   )اشتباه نحوی(

 !  زبان؟قواعد  یاها قرائت : ها مقدس استآن از نظر یک کدام

  یرامور، باعث تکف  یبه برخ بسیار    دادن  یت با قدس   یاز بزرگان و سخنوران امروز   بعضی
زده شویم وقتی ببینیم  شگفت  بساچه  و    ؛ کنندیامور مخالفت م  ین وند که با ا شیم  یکسان
 .ستهاو قرائت زبان امور، قواعد  ین از ا  یکی

  یککدام یکدیگر شوند شما  مخالف    « مقدسامر  »این دو  اگر    یم بپرس   یمما حق دار   حال
م مقدم  اشتباه  زبان  قواعد    یاآ  ؟!داریدیرا  را  قرائت  و  کرده  میرا حفظ  نظر    یا   گیرید؟در 
هر دو مقدس باقی    ،البته بدیهی است اگر دو امر مقدس با وجود بروز اختالفبالعکس؟  
ن  .نخواهد گفتاست که هیچ عاقلی  تعبیری  بمانند این     یک اگر ما    سنتاهل   ظرحال به 

 ؟ خواهد بودمقدس  یکل کدام قو   یمبزرگ قرار ده نوی از نحو  یکیدر برابر  بزرگ را   ی قار 

و فراء، در    ییو استاد کسا  شناسزبان معروف    ی( از علما ق 215اخفش )بیایید با    حال
القرآن»کتابش   شویم.  «معاني  انتقادها   همراه  سبعه    یهاقرائت   هبرا    یاریبس  یاو 

به گانههفت) قواعد  دلیل  (  با  استزبان  مخالفت  بس  ؛وارد کرده  قرائت  او    بینیمی م  یارلذا 
به    یمتواتر  تقدیم حضور  ها  نمونه   یبعض  2. کندی م  یفتوص  «یحقب»  یا   «بد»،  «اضطرار»را 

 :  شودمی

ْقُبوَضة  »: تعالیحق فرمایش   در و   «ه»و  «ر»با ضم  « َفُرُهن  »: ، ابوعمرو آن را «َفر َهان  مَّ
:  ه استاخفش گفت  .متواتر است  ۀگانهفت   هایقرائت و این جزو  قرائت کرد،    «الف»بدون  

  « َفعال  »که  کند  می   یانب  گونهاین و علت آن را    ؛است  و زشت  یحقب  «ه»و    «ر»قرائت با ضم  

 
 . 305منبع قبلی: ص  - 1
 . 547و  511و  466ص  2معانی القرآن، اخفش: ج  - 2
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وزن   ن   «ُفُعل»بر  مواقع    شود،می جمع  در  نادر شاذ  بسیار  مگر  گفتابو 1. و  استعمرو  :  ه 
تمایز  ( در سوارکاری یبند )شرط   «یلرهان الخ» ینآن و ب  ینتا ب   «،ُرُهن  » ندا هگفت «عراباَ »

 . قائل شوند

  ـه استرا نزد اخفش خواند یبویه همراه فراء، کتاب سکه به  یکسـ  ییکسا یدگاه دبه اگر 
ْوَل :  ۀ یآ  .کندی همان روش را دنبال موی نیز    شویم یمتوجه م  ،بازگردیم 

َ
ُه ق َع اللَّ ْد َسم 

َ
   :2ق

آن   ی یعمرو و حمزه و کساند، و ابو ا ه قرائت کرد « ینس»از   «دالکردن »جدا آن را با  یتاکثر 
 3. و هر دو قرائت متواتر هستند ؛ندا ه را با ادغام خواند

 :  گفته است یاندلس حیانابو

  « قد سمعدر قرائت »که    ی کس  گویدیم   ی یکسا  یدمشن :  هشام بزار گفتف بن  خل»
از    "دال" مجزا    طوربه  "ین س"را  و  عجم قرائت  مشخص  زبانش  عرب  یکند،  و    ی است 
 4.« یستن

ندارد.  «فراء»  روزوحال »اخفش«  استادش  با  چندانی  تفاوت  م  نیز  گاهی    بینیمیلذا 
  یرک و ز   یق ها دق آن  ینکهو ا   دهدی نسبت توهم م  یان و به قار   کند یرا رد م  ی قرائت متواتر 

به حافظ  یستندن توهمات  اشتباه کلمه   شانۀ و  به  و  که    کنندی را قرائت م  یا خطور کرده، 
 . قرائت نکرده است گونهاین آن را  خدا  پیامبر 

يَّ :  ۀیجمله، آ  از ُمْصر خ  نُتْم ب 
َ
  ین اعن بن  وثاب و حمرا ی بن  یحیحمزه، أعمش،    .5َوَما أ

را   کردند  گونهاین آن  مکسور   «یِّ بمصرخ»:  قرائت  از  و    ،« یاء»کردن  با    هایقرائت این 

 
 . 391ص  1منبع قبلی: ج  - 1
 .1مجادله:  - 2
 . 4و  3ص  2النشر في القراءات العشر: ج  - 3
 . 230ص  8تفسیر البحر المحیط: ج  - 4
 .22ابراهیم:  - 5
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 :  گفته استفراء  1. استمتواتر  ۀگانهفت

ها از  از آن  ی کس   رکمت  زیرا  ؛باشدبوده    یحیی  ۀطبق  یانوهم و گمان قار   ینا  یدشا  و»
باعث مکسور    «ی بمصرخ»  در  «ب»   حرف  کردیاو فکر م  یدو شا  ؛مانده استدر امان  وهم  

 2« .قاعده است ینخارج از ا «متکلم  یاء» و  ،شودیحروف م  ۀشدن هم

 3.عمرو آن را مجاز دانسته استابو و

  ی و نزد او شاگرده  خواند  «وسطأ اخفش  »را نزد    یبویه که کتاب س  یکسـ   ی مازن  همچنین 
قار   ییبه بدگو  ـه استکرد انتقاد  را  آنو    کردیها را مسخره مو آن  پرداختی م  یانو  از ها 

م  شمردی مبر  ی جاهالن متمسک  الفاظ  به  حالی  ؛شدند یکه  نادیده    انی معکه    در  را 
و ش   روزوحال 4گرفتند. می محمال  یاگرد  )ابوالعباس  د  بن  ُمَبرَّ به    (یأزد  یُثمال  یزیدد  نیز 

او نیز همانند   . به کار خود خاتمه دادبا او بصره  ی نحو  مکتب که کسی  همین صورت است؛ 
  یفگانه را به قبح، خطا، لحن و عدم جواز توص و ده   گانههفت  ی هااز قرائت   یبعض   شاستاد

 :  یو  های یف از توص یمثال 5. کردیم

بالرحام  »قرائت    «مبرد»ال جر     «و  را  با  حمزه  فرمایش  و    ست؛دانی م  یح قبتوسط  در 
َفْلَینُظْر »:  تعالیحق ْلَیْقَطْع  با سکون    یی، عاصم، حمزه و کسا« ُثمَّ  را   « ْلَیْقَطْع »  «الم»آن 

 6است. سبعه  یهاکه از قرائت  دنا ه قرائت کرد

اشتباه اعرابی    «ْلَیْقَطْع »در    «المکردن »ساکن :  گفته است  یدر رابطه با قرائت قبل  مبردال

 
 . 299و  298ص  2في القراءات العشر: ج النشر  - 1
 .75ص  2معاني الفراء: ج  - 2
 . 334ص  3عطیه اندلسی: ج المحرر الوجیز، ابن - 3
 . 119ص  1مقدمة کتاب المقتضب، المبرد: ج  - 4
 . 195و  125ص  4، و ج 132و 18ص  2المقتضب: ج ؛ 31ص  3الکامل في اللغة و الدب: ج  - 5
 . 112ص  4الوجیز: ج المحرر  - 6
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  بود؛یم  یزکردن جاقرائت  ینچنین ا   باشد  «و»  یا  «ف»حروف    «الم»اگر قبل از    یرا ز   ؛است
ا   ؛ آمدندی کلمه به حساب م  یک  چراکه که آمده    همان گونهـ   باشد  « ثم»ز آن  اما اگر قبل 
در رابطه    «مبرد»الکالم    ینا  1. ستاز کلمه جدا   «ثم»  یرا ز   ؛ نحوی است  باهلحن و اشت   ـاست

سازی این  واقع پیاده   شمرد دربرمی  « )اشتباه اعرابی یا نحوی(لحن»  که آن را قرائت  این  با  
است بوده  مشهور  شروع  :  قاعدۀ  را  خود  کالم  ساکن  حرف  با  ب کند  نمی عرب  حرف    او 

 .کندی نمتوقف  دار حرکت

شناس  زبان بزرگ    یبزرگ با علما   یانقار   یاناندک از اختالف م  یاربس  ییهانمونه   هااین
ا   شماردیکه هر دو طرف را مقدس م  یحال کس  بود.  و نحو   یت با قاطع باید  رابطه    یندر 

  است که مستحقش  جایگاهی  را در  وی  و    یم از دو طرف را کنار بگذار   یکیتا    یردبگ   یم تصم
 . یمقرار ده

 هستند؟    یچه کسان ی+ سه قار  هفتاین 

و  ها  که ده  هستند   ینتابع  یروانو پ   ین از تابع  ی ( گروهگانه هفت قاریان  )  « سبعه»قاریان  
که دیدیم و    طورهمان ولی ـ  ؛ندا ه داشتها  همچون آن  ییهاقرائت نفر دیگر نیز صدها حتی  

ای نیز از این کار  ها بسنده کرد، و عدهآوری و به آنها را جمعاین قرائت   مجاهدن با ـ  شنیدیم 
روز وجهۀ بیشتری  به را به این هفت قرائت افزودند که روز  یتی قدس استفاده کردند و  وی سوء 

رسول  و    ، نازل شدها  این قرائت   بر اساس   یوح  شودی گفته م  که امروز آنجا  تا    ؛ به خود گرفت
 . امت خود مجاز دانسته است یها را برا ها قرائت کرده و آنروش  ینا  اب خدا 

مالحظات    بینیم یم  کنیم ادعای خود طلب می اثبات    ی برا دلیلی  ها  از آنما وقتی که  
اشکال    گانههفت   یها قرائت این  از  کدام  یچ ه   یسند  ادعا   ،نیستبدون  به  برسد    یچه 
در رابطه با خود    یاری سخنان بس  چراکه  ؛ داده خواهد شد  یحبعد توضمبحث  که در    ،شانر توات

 
 . 114ص  2المقتضب: ج  - 1
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و    ،گفته شده است  اندکرده  یتها روا که از آن  یا در رابطه با کسانی  شان،و حفظ کردن  یانقار 
ها  از آن  یزیچ  یافت و در   ـاستادانشان  یا  یوخ ش   یعنیـ ها  قبل از آن   قرائت اشخاص    ینکها 

بدون  و    ؛ ما ندارد  یبرا   یسود   کنند  یانب   اکرم  یامبراز پرا  آن    یافت در   یچگونگ   ینکهبدون ا 
در ادامه    . روی شاخۀ خاردار خواهد بودبر  کشیدن  ای اثبات آن همچون دستچنین بینه 

وضعیت    یمختصر   یح توض کسان  یانقار از  آن   یو  از  روا که  حضور  اند  کرده  یتها  تقدیم 
 :  شودمی

 :  (ق 118تا  58) یحصبی عمران ابو  ی،عامر دمشق بن  عبدالله -1

  . شهاب آموخته استیابة بن  یر گفته شده او قرائت قرآن را نزد مغ  ی در رابطه با قرائت و 
 :  گفته است ی ابوجعفر طبر 

قرائت را نزد    هیر شهاب آموخته، و مغ یاب ة بن  یر عامر قرائت را نزد مغ گفته شده ابن»
و به  ،  و نه در قرآن  بودهمعروف  که نه در نقل  آموخته    بودهمجهول    یشخصکه  عثمان،  

بن  عرا   وا المر ک  م  یخالد  بن  هشا  .شودیگفته  ابنم  از  را  آن  خالد  و  نقل  عمار  عامر 
 1.« اندکرده

 :  گفته است یزی مقر  و

  ی عامر نزد او آموخته است، و ارزش ابن  و گفته شده  ی،شهاب مخزومیابة بن  یر مغ»...  
 2.« ندارد

 :  گفته است  یجزر ابن  و

نقل شده که صح  [ عامرابن]او  سند    دربارۀ» قول  و آن  ترین  یحُنه  قرائت  نزد    ی ها 
قرائت    یکسنزد چه  داندینم   است  عامر گفتهبناد  نقل شده که خو  یو از برخ  است؛  "یر مغ"

 
 . 155ص  7حجر: ج بناتهذیب التهذیب،  - 1
 . 287ص  4امتاع السماع: ج  - 2
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 1« .را آموخته است

نزد    شده   ته گف  همچنین  2؛ از عثمان آموخته است  یمطور مستققرائت را به   و گفته شده  
 3. یدعب ة بن نزد فضال است گفته شده نیز و  ،الدرداءینزد اب  و گفته شده  ،جبل ذ بن معا

 :  گفته است ذهبی

 ی شده و   یتو روا...    آموخته است  الدرداءینزد ابوی    یمکرد  یتروا  یقو   یبا سند »و  
 4.« است یدهعفان را شنن بن قرائت عثما

 :  است هکردعمران نقل م بن یثحجر از ه ابن : وضعیت دربارۀ اما

  کرد یعبدالملک بود، و ادعا مد بن  ی زمان ولدر  اهل مسجد    یسعامر، رئ ه بن  عبدالل»
او ثقه   ند اهگفت  یی و نسا   یعجل   .وجود دارد  ینسب و   دربارۀابهاماتی  اما    ؛است  یراز حم 

 5است.« 

 :  ند ازا که عبارت دارد  ییهابا واسطه یاو دو راو 

 . 245سال متوفای و  153سال متولد  یر، عمار بن نص م بن هشا -1

 . 242متوفای سال و   173سال  متولد ذکوان، ابن  -2

 :  گفته است ی و ذهب ،ندا ه نمود یقاو را توث یو دراقطن ین هشام، مع اما

بس» منکر راست  یاراو  و  ابو...  ندارد    یگوست  گفتوداو و  استد  هشام چهارصد  :  ه 
پول   ،کردنیتروابابت : است و صالح جزره گفته... ندارند   یکه اصل گفته دار  سند یثحد

 
 . 404ص  1طبقات القراء: ج  - 1
 . 271ص  29عساکر: ج بناتاریخ مدینة دمشق،  - 2
 . 144ص  15تهذیب الکمال، مزی: ج  - 3
 . 292ص  5سیر أعالم النبالء: ج  - 4
 . 241و  240ص  5تهذیب التهذیب: ج  - 5
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جعد، از جعفر ی بن  عل   گفتم  .بگو  یث من حد  یبرا  به من گفتمرتبه    یک  ؛کردیم   یافت در 
رایگان   ی،آموخترایگان  که    همان گونه :  و گفت  نقل کرد  یمبرا  العالیه یاز اب   یع،از رب   ی،راز 

  ی مروز   . یتو هست   ممقصود  ،بلکه:  گفتم  ؟!منظورت من هستم:  هشام گفت  . یاموزب   یزن
 1.« عقل و احمق استکم: گفت  کرد ویاد احمد، هشام را  ه استگفت

 :  گفتیاو م ۀحنبل دربار د بن احم

بم» را  او  پشت    یکسان ...    یراندخداوند  دوباره    نماز  شسر که  را  نمازشان  خواندند 
 2.« بخوانند

به کتاب  می توانید    ؛ کرده اختالف وجود دارد  یتکه قرائت را از او روا   یو در خصوص کس
د بن  احمه بن  ذکوان، نامش عبداللاما ابن   .کنیدمراجعه  دیگران  و    «یذهبقاریان  طبقات  »

  یتروا   یکه قرائت را از و   یو در احوال کسان  ؛ذکوان استر بن  یبش  و گفته شده  ،است  یربش
 . شودیگفته م  یز هشام گفته شده در وصف او ن دوستش  آنچه در وصف  اندکرده

وجود داشت، و  ابهام  در نسبش  و  بود    یو مَ اُ   ، عامرابن  شودیشد روشن م  یانآنچه ب   از
آموخته است، و    یکسثابت نشده او قرائت را نزد چهاساسا     سنتاهل از نظر    یقین طور  به 
عامر، از  ابن به این صورت بوده است »  قرائتاین  سند  یمحال قبول کن  ین اگر در بهتر  یحت

صرفا     یرا ها ندارد؛ ز آن  یبرا   ی سودباز هم    «خدا از عثمان، از رسول    ی،المغیرة مخزوم
که خود    یتا زمانآن حضرت را  کل قرائت از    یافت در   ،خدا   یامبر وجود عثمان در زمان پ 

  ؛کندی ، ثابت نمنکرده باشد خود عثمان به آن اعتراف  کم  دست    یا ،  ندادهگواه  به آن    یامبر پ
  ین ب   یهاگرفتن واسطه نظربدون در   ینالبته ا   ؛ هستند  یشواهد چنین  ها فاقد  آنوضوح  به و  

 .ستقرائت او یعامر و راو ابن

 
 . 303و  302ص  4میزان االعتدال: ج  - 1
 . 304و  303ص  4میزان االعتدال: ج  - 2
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 . (ق120تا 45) یمک  یرکث ه بن عبدالل -2

 :  گفته است ذهبی

... اصالتا     ابن هرمز  یروزان،ف ن بن  زاذاه بن  عبداللو بن  عمر ر بن  یکث ه بن  عبدالل»
 1.« استفارس بوده 

نیز قرائت  جبر آموخته است، و خود مجاهد  د بن گفته شده او نزد مجاه: یقرائت و  اما
از عبدالل  و گفته شده  ؛ آموخته است  «درباسخادمش »  یا عباس  بن ا د  نزرا   را  ه بن  قرائت 

 . گفته است ... و «یسیرتال»در کتاب خود  یدانال گونه که آن ، کرده یافت سائب در 

 :  گفته است ذهبی

بن  نزد عبدالل  گفته شده» این    ، آموخته است  ی سائب مخزومه  و    ؛محتمل استو 
 2.« استآموخته عباس بنغالم امشهور است تالوت خود را نزد مجاهد و درباس 

 :  ه است ، گفت دانستهآموختن قرائت او نزد مجاهد را معروف  حجرابن

  ی سائب مخزوم ه بن  قرائت را از عبدالل  [یرکث ابن]که او  گفته است    یعمر الدان ابو»
 3.« کرده است یافتقرائت را از مجاهد در وی  ، و معروف است آموخت 

 :  گفته استحجر ابن  ، یاحوال و  دربارۀ اما

 4.« ثقه است  هسعد گفتابن .استاو ثقه  هگفت ینیمد ی بن  عل»

 :  ند ازا وجود دارد که عبارت ییهابا واسطه ی دو راو  یر کثه بن عبدالل یبرا  و

 
 . 318ص  5سیر أعالم النبالء، ذهبی: ج  - 1
 . 318ص  5سیر أعالم النبالء، ذهبی: ج  - 2
 . 322ص  5تهذیب التهذیب: ج  - 3
 . 322ص  5تهذیب التهذیب: ج  - 4
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 . ق250و متوفای  170متولد  ی، بز   -1

 . ق291متوفای و  195متولد قنبل،  -2

بشار  اسمش    ،بزه استی نافع ابن ابم بن  قاسه بن  عبداللد بن  او احمد بن محم:  یبز  اما  
 . مسلمان شد  یسائب مخزومی ابب بن  توسط سائ   ی او فارس و اهل همدان است، و   ،است

ی    ی، واضح مک ب بن  وه  یط االخر و ابو  محمد معروف به قواس،  د بن  نزد احمقرائت را    بز 
بن  عبداللو   عکرم  ، یمک   یادز ه  آن  ،آموخت   یمانسلبن    ةو  نزد  نیز  ها  که  را  خود  قرائت 

 1. آموخته بودند یر کثابن  دوستالقسط،   یلاسماع

 :  ه استحجر گفتابن  .استواضح  سنتاهل  ی علمااز نظر او ضعف 

  یف ضع   یثاو در حد  هحاتم گفتابو  .است  یث حدال او منکر  گفته  یبز  دربارۀ  یلیعق»
 2.« کنمیو من از او نقل نم ،است

 3. گفته است طور همین  یز ن  ذهبی

گرفته    یادقرائت را از او    یکسانچه   یمبدان   یست ن  یازی ن  یگراز احوال او داطالع  از    بعدو  
 .اندو از او نقل کرده 

 .است  یمک   یخرجه مخزومد بن  ی سعد بن  خالن بن  اعبدالرحمد بن  او محم :  «قنبل»
 :  ه استحجر گفتابن  .کرده است یافت عون نبال در د بن محمد بن قرائت را از احموی 

  ییر تغ  یزبود راه و روشش نها  شرطه  یسرئ ... وقتی  مکه بود   4های ُشرطه  یساو رئ»
سپس هفت سال قبل از وفاتش به قرائت    .کرد  ییرتغشدت  بهشد و  فرتوت  و    یرپاو    ؛کرد

 
 . 50ص  12سیر اعالم النبالء: ج  - 1
 . 283ص  1لسان المیزان: ج  - 2
 . 144ص  1میزان االعتدال: ج  - 3
 پلیس.  - 4
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 1رو آورد.«

  یافت قرائت را از او در ای دیگر  عده جصاص و    یسیع د بن  سور، محممجاهد، ابن ابن
قرائت را    یدفهم وقتی  و    آموختیقرآن را نزد او ماز  هایی  قسمت مجاهد قرائت  ابن  .ندا هکرد

 2. او را ترک کردآموزد می اشتباه 

 :  گفته است ی زرقان یر، کثسند قرائت ابن  دربارۀ 

مالک را مالقات و  س بن  و ان  ،یانصار   یوباو اب  یر،زب   صحابه، عبدالله بنمیان  او از  »
  خدارسول  از و  کعب، بن   ی  عباس، ُاب از مجاهد، ابنو  ه است؛ها را درک کردزمان آن

  یز ن  یعبدالله مخزوم  ه است.قرائت آموخت یسائب مخزوم ه بن و نزد عبدالل ،کرده یتروا
قرائت را   یزها نآن ی و هر دو  ،عمر بن خطاب کعب از بن  ی  و ُاب  ،کعب بن  ی  قرائت را از ُاب 

 3.« اندکرده یافتاز رسول خدا در 

  یامبر که پدهد؛ زیرا تا هنگامی  آور به ما تحفه می و شرم  ینسه سند ننگ حقیقت  در    او
ها  خود آنکم  دست    یانکرده  ها ثابت  آن  یخود، قرائت کل قرآن را برا   یفبا قول شر   اکرم
ا  باشند اعتراف  نکته    ین به  پ   نکرده  به  قرائت  باشد ـ   خدا   یامبر رساندن سند  که    ـهرطور 
  ینه رساندن قرائت به کسان  ،است  یشانقول ا ت فقط در  ی حج   یرا ز   شت؛نخواهد دا   یارزش

همان  و    ؛ باشدبوده    یاجتهاد  یقرائتچه برسد به اینکه  اند،  بوده   آن حضرت  ۀ که صحاب
به  ها  آن   ینو توه  با یکدیگرصحابه    ین ا قرائت  اختالف  ـ  بدیهی است ـ   یم کرد  یانکه ب  طور

اجتهاد  یلیدل  یکدیگر ا ی بر  ا   .هاستقرائت   ینبودن  زرقان  ین با  ارائ  ی حال  اول    ۀبا  سند 
  سند و رساندن قرائت   یناثبات ا   ی با سه نفر از صحابه برا   یرکثابن دیدار  نشان دهد    خواهدیم

 انگیز است! واقع کاری بسیار عجیب و شگفت در  ین است، و ا  یکاف اکرم یامبر به پ  وی

 
 . 249ص  5لسان المیزان: ج  - 1
 . 249ص  5لسان المیزان: ج  - 2
 . 314ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن: ج  - 3
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  یرکثکه قرائت را از ابن   ینبل و بز  همچون ق   یشدن احوال کسانبعد از آشکار عالوه  به 
تحق کرده  یتروا  از  را  ما  در  دقت و    یق اند،  ابن   ین ب   ی هاواسطهنظر  و  دو    یاز نی ب  یرکثآن 
 .کندیم

 :  (ق 128یا  127: )ت یالنجود کوف یابم بن عاص -3

 . است یکوف یشانموال  ، یالنجود ابوبکر اسد یابن اب  ی، بهدله کوفم بن  عاص او

 . ه استکرد  یافتدر   یبانیعمرو شوو اب  ، ین سلماعبدالرحمواب   یش،حب ر بن  را از ز   قرائت

 :  ه استگفت یاش ع ر بن ابوبک 

ن  ا الرحمعبدجز ابو  یاموختاز قرآن ن  یکس به من حرف یچه :  عاصم به من گفت»
 1کردم.«عرضه  یشحبر بن ز  هآن قرائت را ب بازگشتم و یو  نزداز و من  ی،سلم

 :  گفته است ذهبی

و   ،شدن دارداز ثابت  تریینپا   یگاهیجا  یثدر حد  لیو   ؛شده استدر قرائت ثابت»او  
یافتم و او  عاصم  فقط یک مرد را به اسم    گفته استقطان    یحیی  .خرد استصادق و کم

  گفته است   یزن  ی دارقطن   .ندارد  یخوب  ۀحافظاو    ه استگفت  نسایی  .داشت  ییفضع  ۀحافظ
حفظ عاصم  در  گفت  .داشتوجود    مشکلیکردن  استابوحاتم  صادق  می  ه  گفت  توان 

او    یثاحاد  گویمیم بنده    .وجود دارد  یاو منکرات  یثدر احاد   ه استخراش گفتابن 2. است
 3.« ثقه است نداهزرعه گفتاحمد و ابو .هستندحسن 

 :  ه استگفتکرده،  یق او را توث  عجلی

 
 . 258ص  5سیر اعالم النبالء: ج  - 1
 کند. )مترجم(این عبارت فقط برای مدح وی آمده است، ولی وثاقت شخص را ثابت نمی لصدق: محله ا - 2
 . 357ص  2میزان االعتدال: ج  - 3
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 1.« بود یاو عثمان »

 :  ه استسعد گفتابن

 2.« کردیخطا و اشتباه م  یارو نقل آن بس یثدر حد اما  ،عاصم ثقه بود»

بندی حدیث  منجر به تقسیم ،  سنتاهلنزد  بودن راوی از  حافظه کم و  دقت  عدم  :  نکته
  یف و همه ضع  3،مدرج، مقلوب، مضطرب و محرف:  ند ازا که عبارت   شودبه چهار نوع می 

که    یا عاصم را در هر طبقه   یاتروا اند  خودشان بنیان نهاده با توجه به آنچه  حال    . هستند
که منجر به مخالفت با ثقات    یراو عدم دقت    ۀ دربار   ینوو   . قرار دهند  خواهندی م  شانخود

 :  گفته است شودیم

  یات بلکه به روا  ؛کندینم  یجادا   یاو اختاللبودن  دقیقاگر مخالفت او نادر باشد در  »
احتجاج مخالفتاز    شود ینم  یراز   شود؛یم   او  کرد؛  این  اجتناب  اندک  اگر  های  اما 

در    یاربس  هایشمخالفت ادقت  شود  اختالل  نم   شود یم  یجاداو  روا  توانیو  او    یاتبه 
 4« .احتجاج کرد 

کم  دست  ـ عاصم احتجاج کرد    یات در فقه به روا   شودیکه نم   یم برس   یجه نت   ینو اگر به ا 
از او  را    قرآن   یت قرائت و روا می توان  چگونه    ین بنابرا   ـ سنتاهل   ی از علما  ی بعض از طریق  

 !؟برگرفت

 
 . 258ص  5سیر اعالم النبالء: ج  - 1
 . 321ص  6الطبقات الکبری: ج  - 2
 حدیث مدرج: حدیثی است که شامل زیادتی در سند یا متن باشد. - 3

 ست که راوی در سند یا متن آن چیزی را به چیز دیگری تبدیل کند. حدیث مقلوب: حدیثی ا
 های مختلف نقل شده باشد. حدیث مضطرب: حدیثی است که از نظر متن به صورت

 حدیث محرف: حدیثی است که در آن حرف یا شکل حدیث تغییر داده شده باشد.
 .50ص  1شرح مسلم: ج  - 4
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 :  ند ازا که عبارت وجود دارند بدون واسطه   یعاصم دو راو  برای

 . ق180متوفایو  90متولد حفص،  -1

 . ق193متوفای و  95متولد ابوبکر،  -2

تأسف    ۀ یما  شاحوال  سنت اهل از نظر  و    ،عاصم   ۀپسرخواند  ی اسد   یمان سلبن ا و  ا :  حفص
 :  گفته استحجر ابن  .است

اب » دربار یابن  پدرش  از  عبدالله  و  عبدالله  از  نقل    ۀحاتم    اند گفتهو  کرده  حفص 
  . ستیثقه ناو    استنقل کرده    ینمعاز ابندیگری  و    یعثمان دارم ...  است    یثالحدمتروک 

مدتی    ه استگفت  یجوزجان   .ترک کردم  است، و او را عمدا    یثالحدیفضع  گفته  ینیمدابن
ه  مسلم گفت  .او را ترک کردند  ه استگفت  یبخار   .شده  دهگردان یاست که از او رو طوالنی  

  . شودیاو نوشته نم   یثو حد  یست،ثقه ن  ه استگفت  نسایی و  ...  او ترک شده است    است
او مملو از منکرات    یثو تمام احاد  شودینم   نوشتهاو    یث حد  ه استصالح بن محمد گفت

  ... ابناست  گفتو  است خراش  و  ترک و    کذاب  ه  است  جعل  شده  و  ...    کندیم حدیث 
گفتابن است حبان  م سندها  او    ه  مرفوع  را  مرسالت  و  مقلوب  در    یجوز ابن  .کرد یرا 
  یز به خدا سوگند جا :  گفته استکرده،    یتحکا  یمهد ن بن  ااز عبدالرحم   «موضوعات »ال

حفص    ه استگفت  یساجال  .است  یفضع  ه استگفت  ی دارقطن  .قل شود ن  یتاز او روا  یستن
 1« . او منکرات داردو ، احادیثش ترک شده است است که  یاز جمله کسان 

این   کساناو    روزوحال و  احوال  شناخت  از  را  قرائت    یما  او  نزد    نیاز یباند  آموخته که 
 .کندیم

 :  گفته استحجر ابن است.  یکوف ی بن سالم حناط اسد  یاش عبن    ةاو شعب : ابوبکر اما

از پدرش نقل کرده،  ه بن  عبدالل» هم داشته  غلط    بساچه  و  است،  ثقه    گفتهاحمد 

 
 . 345ص  1تهذیب التهذیب: ج  - 1
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  یز و ن  یست،ن  یستهشاآنچنان که باید،    یث و در حد...  :  ه استگفت  ی عثمان دارم  . باشد
حاتم  یاببن  او  ...    کردیم  یفضع  یثرا در حد  کراباب  ،یر نم ه بن  عبداللد بن  محم  یدمشن
  پاسخ داد وی  ال کردم،  ؤاالحوص سو و اب  یاش عر بن  از پدرم در رابطه با ابوبک   :ه استگفت
قطان و   یحییو  ...  من نصف اسالم هستم    گفتیو ابوبکر م...    کنمینم   ییدها را تأآن
پا به سن  که    گامیاو )ابوبکر( هن  یرابه او نداشتند؛ ز نسبت    ینظر خوب   ینیمدی بن  عل

ه  گفت  یعجل...    کردیم   یتروا   یو نادان  یخردرا از دست داد و با کم  اش هحافظگذاشت  
و  ...    شدیخطاها م  یدچار برخ   یزو ن   ،صاحب سنت و عبادت بود و  ثقه،  گذشته  در :  است

...    کردیخطا و اشتباه م  یار بساما و علم بود    یثاو ثقه و عارف به حد :  ه استسعد گفتابن
ه  گفت   یبهش ب بن  یعقو...    یستحافظ ن   ،سنت اهلاز نظر  او  :  ه استگفت  مد اح بوو حاکم ا 

ی  عل  .خرد استکمصادق، اما  ه استگفت یساج  .او اضطراب وجود دارد یثدر حد است
  ی مجلسدر    یاش عر بن  اگر ابوبک:  گفته استنقل کرده،    یداز سع   ، یحییاز    ، ینیمدبن  

(  یاش عر بن  او )ابوبک  ، یدسعی بن  یحی و اگر نزد  نم ...  ک یال نم ؤس  یزیچ   ۀ از او دربار باشد  
میان  در  :  ه استگفت  یمابونع  .شد یاش را گرفته و عبوس م چهره  یحیی   کردند یرا ذکر م 

 1« . ... او حافظ نبود: ه استبزار گفت  .تر از او نبوداشتباهپر  یما کس   یوخش

او  و استاد    یخ در احوال ش  ی، بر راو ها  آن  یر ها، عدم حفظ و تأث و در رابطه با کثرت غلط 
 .یستبه تکرار ن   یازیو ن گفته شد  عاصم

صاحب قرائت، سخنان    یعاصم عثمان  ۀها دربار آن:  شودی مروشن    یم کرد  یان آنچه ب  از
توانیم  چطور می  یم نظر کنها صرف اگر از آنو  اند،  گفته   شیار بس  یهاغلط در رابطه با    یادی ز 

را کذاب»حفص  یعنی  قرائت،  این    یراو  م  طورهمان  ـ  «  خودشان    یده ناد  ـگویند یکه 
امروز  مسلمانان قداستی که در رابطه با   راین بناب  ! بعد از حفص  یانچه برسد به راو ؟! یریمبگ 
البته  ـ   که از احوال او  یشناخت   ین بعد از ا   ، انددر نظر گرفته حفص    یت قرائت قرآن به روا   یبرا 

  یت قدس این    یرا برا   یوجه   یچ ه   یگرد   ، یمدست آورد ه  ب  ـاو  یخ گرفتن احوال شنظربدون در 

 
 . 33و  32ص  12تهذیب التهذیب: ج  - 1
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 . توانیم ببینیمنمی 

 :  گفته است یدر رابطه با سند قرائت عاصم، زرقان و

نزد رسول    ،مسعود مسعود و ابن  نزد عبدالله بن  ،یش حبر بن  و ز   یش،حبر بن  او نزد ز »
  ی، سلم   یبحب ه بن  عبداللن  ااو نزد عبدالرحمهمچنین    .گرفته است   یادقرائت را    خدا

  یشان و از ا  ،آموختهقرائت را    نزد رسول خدا  یو امام عل  ،ی ن نزد امام علاو عبدالرحم
 1کرده است.«   یافتدر 

  یز دو سند ن  ینشامل ا   یمگفت   یقبل  یهاسند قرائت   ۀآنچه دربار :  در رابطه با سند:  اول
 .شودیم

 :  ه استساقط کرد  یم، ذکر کرد  یاشعاز ابن تر  پیش خود عاصم سند اول را با آنچه  :  دوم

ن  ا الرحمعبدجز ابو به  یاموختاز قرآن ن  ی کس به من حرفیچه :  عاصم به من گفت»
 .« یسلم

های  کتاب در صحاح و  است  قرائت کرده    یامام عل  را   از آنچه   یاریها بسآن:  سوم
که قرائت    یبا مصحف امروز   یاریبس  یهاها مخالفتدر آن  واند،  نقل کردهاعتمادشان  قابل 

که توسط    یقرائت امام عل  ین بنابرا   دارد؛   است   ین سلماالرحمعبد وحفص از عاصم از اب
  یت روا را که  آنچه    یااند؟!  چه شده   اندرا ذکر کرده   هاآن  یتان هاشده و کتاب   یت عاصم روا 

 !کنیدی فراموش م ایدکرده

 :  (ق154تا   68)  یریعمرو بص ابو  -4

 :  گفته است یذهب است. یبصر  یعالء بن عمار مازنن بن ازب   او

  یر کث ابنو  عکرمه،  و    یعمر،ی بن  یحیو  مجاهد،  و    یر،جب د بن  ی سعی بن  قرآن را نزد عل»

 
 . 314ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن: ج  - 1
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  ه است حاتم گفتابو .ثقه است  گفته است ین معی بن  یحی ... آموخته است  یگردای عدهو 
 1نیست.« در او  یاشکال

گرفته شده  بر  خدا   یامبراز پ گانههفت  یهاکند قرائت میکه تصور  یکس تاسبدیهی 
  یوخ به ذکر شفقط    ید ثابت کند، و نبابا سند معتبر    یشانقرائت را به ا رسیدن    ید با  است

 . ینتابعبوده باشند، چه برسد به اگر از بزرگان صحابه  یحت ؛ کندبسنده  ی قار 

 :  گفته است اصمعی

 2« .از من باشدداناتر که  یدمند مقبل خودرا  یکس یچه : گفتیعمرو مابو یدمشن»

 :  ه استحجر گفتو ابن 

 3.« حافظۀ خوبی نداشت، اما خوبی بودعالء مرد و بن عمر ابو: گفته است یمهخثابو»

  ( ق202:  )تاند  وجود داشته مبارک  ی بن  یحی  ۀواسطبه   ی عمرو دو راو قرائت ابو   یبرا 
 :  ند از ا عبارت که 

 . ق246وفات  ی،الدور  -1

 . ق261وفات   ی،السوس -2

 :  ه استگفت یذهب : یزیدیمبارک ی بن یحی اما

امارتباطی  علت  به» با  بن   یمهد   ییدا   ،منصورد بن  یزی  یر که  و   (عباسی)از    داشت 
 4« .معروف و شناخته شد یزیدیبه  دادیم  یمفرزندش را تعل 

 
 . 408ص  6سیر اعالم النبالء: ج  - 1
 . 288ص  1طبقات القراء، ذهبی: ج  - 2
 . 161ص  12تهذیب التهذیب: ج  - 3
 . 562ص  9سیر اعالم النبالء: ج  - 4
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 . است یعباس ی مهد و منظور وی 

 :  ه استگفت ی نقل از جزر در طبقات به  و

عمرو  قرائت را از ابو...  و ثقه است    یزکارنحو، پره  یاز علما  [مبارکی بن  یحی ]او  »
  . کرد دریافت  قرائت را از حمزه    ین همچنوی    . کرد  یافتدر   ـ گماشتکار    ین ا  ایکه او را بر ـ

الدور ابو ابو  یعمرو  و   ی،سوس  یب شعو  از  را  ب  .نداهکرد  یتروا  یقرائت  صالحدید    هاو 
 1مخالفت کرده بود.«  یریابوعمرو بصبا  یدر حروف اندک  شخود

بن  او حف:  «یالدور » بن عبدالعز ص  گفته    ی ذهب  است.   یبغداد   یازد   یدور   یزعمرو 
 :  است

او ثقه است :  ه استگفت  یاهواز   یعلابو...  است  گو )صدوق(  راست:  ابوحاتم گفت»
( گفته  ینا)ناب   یرکه به او الضر ـ  یعمرو الدور ابو  گفته  یدار قطن :  ه استو حاکم گفت...  

 2« . ...است یفضع  ـشودیم

  یق او را توث  نسایی و    ی جزر ابن   . است  عبداللهد بن  یاز ح بن  صال  یب، شعاو ابو :  یالسوس
 :  گفته است یعمرو الدانو ابو  ندا هکرد

او قرائت  نسایی » را روااز  و مسل  یت ها  اندلسم بن  کرده است،  هیچ  بدون  ـ  ی قاسم 
 3.« کرده است  یفضعتاو را   ـیاستناد

 :  ه استگفت یقرائت، زرقان   یندر خصوص سند ا 

بن    ی  عباس، از ُاباز ابن  یر، جب د بن  یو سع   یرجب د بن  از مجاه   [یریعمرو بص ابو]او  »

 
 . 375ص  2طبقات القراء: ج  - 1
 . 543ص  11بالء: ج سیر اعالم الن - 2
 . 343ص  4تهذیب التهذیب: ج  - 3
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 1« .کرده است یترواخدا کعب، از رسول 

با سن ا   ایبر   یم ذکر کرد  یقبل  یهاد قرائت و آنچه در رابطه  در نظر    یز قرائت ن  ینسند 
 .شودی مگرفته 

 :  (ق156تا   80) ی کوف یبحببن   ةحمز -5

 .است االصلی فارس  ،یکوف یاتز  یمی عماره تم ابو  یل،اسماعبن   ةعمار بنا و ا 

 :  گفته است ذهبی

 2.« او آموختندبه   یگردجماعتی و  یلی ل یاعمش، ابن اب ین،اع ن بن حمراقرائت را  »

 :  ه است سعد گفتابن . ندا هنمود یق او را توث یو عجل ینمعابن

 3.« ، صدوق و صاحب سنت بودیثحد دارای  صالح،  یاو مرد»

 :  ه استگفت حجرابن

است  یساج » اما  گو[ ]راستصدوق  وی  :  گفته  حداست    حافظهکم،  در    یث و 
  یگر د  یبرخ  اند، ونکوهش کردهاو را قرائت  یث از اهل حد ی و جماعت یست،اعتماد نقابل

به را  باطل    یقرائت   یلدلنمازش  انتخاب کرده  ... همچنین  دانستهکه    یدم شن :  گفتاند 
بن  سلم پشت    گفتیم  یبشبة  داشت  اکراه  قرائت حمزه  یکس   رس احمد  با  قرائت    که 

 4.« ما بدعت استاز نظر  قرائت حمزه : ه استگفت یاش عر بن ابوبک .نماز بخواند کردیم

 :  ه استگفت یذهب

 
 . 314ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن: ج  - 1
 . 90ص  7سیر اعالم النبالء: ج  - 2
 . 385ص  6الطبقات الکبری: ج  - 3
 . 25و  24ص  3تهذیب التهذیب: ج  - 4
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بن  احم   ...» گفتد  استسنان  بن  اعبدالرحم  یدمشن:  ه  ب:  گفتیم  یمهد ن    ه اگر 
کتک  به باد  او را  شدم قطعا  پشت و شکم  مسلط می  کردیقرائت م   که با قرائت حمزه  یکس
 1« . گرفتممی

 :  ند از اواسطه وجود دارد، که عبارت  یکبا   یقرائت حمزه دو راو   یبرا  و

 . ق229متوفای و   150متولد هشام، ف بن خل -1

 .ق220متوفای خالد، د بن خال 22

  یق او را توث  نسایی   است.  یثعلب بزار بغدادم بن  هشای بن  محمد اسد او ابو:  «خلف»  اما
 :  گفته است  ی جزر  .است کرده

ه  اشته گفتابن  .موثق، زاهد، عابد و عالم بود  ی بسیارو است ...    یاز ده قار   یکی»
 2.« کردیم  لفتحرف با او مخا  یستدر صد و بولی    ،پیرویخلف از راه و روش حمزه  :  است

 :  گفته است حجرابن

ف  خل   ۀحنبل دربار د بن  که احم  یداستان   ۀدربار   یاز عباس دور :  ه استگفت  یاللکائ»
پا  یعباس دور   . شدپرسیده    ،هشام گفتهبن   را نشن  ینا:  سخ گفتدر  اما    یدم، داستان 

ما نقل کرد نزد احماهاصحاب  را  او شراب  د بن  ند که خلف  و گفتند  حنبل ذکر کردند، 
  است   ین ما ثقه و اماز نظر  او    به خدا قسم  ی ، ولیدهبه ما رس  شخبر :  احمد گفت  .خوردیم

اعاده   خوردم یشراب م   هادر آن  یانکه طبق مذهب کوف را    ینماز چهل سال :  گفت...  
  که   نقل کرده  یحاتم کند د بن  خود از محم   یخدر کتاب تار   یبغداد  یبو خط...  م  اهکرد
یعنی    یثحد  داندیاو نم:  گفت  ،پرسیدم خلف بزار    ۀدربار   ینمعی بن  یحی از  :  است  هگفت

 
 . 208ص  9سیر اعالم النبالء: ج  - 1
 . 272ص  1طبقات القراء: ج  - 2
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 1چه.« 

 :  گفته است یذهب .است ی کوف یبانیش  یسیعاو ابو : خالد د بن اما خال

قرائت را    .عارف، محقق و استاد است  ،در قرائت، امام، ثقه:  ه استگفت  یجزر ابن»
 2« .است یماصحاب سل  یقدرترینو عالترین جمله دقیقکرد، و او از    یافتدر  یماز سل

 :  گفته است یدر رابطه با سند قرائت حمزه، زرقان

از   را  قرائت  سلو اب»او  بن  یمامحمد  اعمش،  ن  بن  یحیاز  مهران  بن  ز از  ،  وثابی  ر 
 3« .اند آموخته یامبرپ از ها مسعود، و آنو ابن یعثمان و علاز  یش،حب 

در اینجا نیز مصداق    یمکرد   یانب  یقبل  هایقرائت سند    ۀآنچه دربار :  سند  یندر رابطه با ا 
 . مشخص نشده است قرائت حمزه و خود حمزه یراو میان   ۀاحوال واسط ینکها دارد؛ و 

 :  (ق169: )ت  ینافع مدن -6

  ـنقل کرده   ی که ذهب  طورهمان  ـ   یجزر ابن   . است  یمنعیابن بن  ابن عبدالرحمنافع    او
 :  گفته است

 4.« اصفهان استاز اصل او  .صالح است  ۀو از بزرگان ثق یاز هفت قار  یکی»

 :  ه استحجر گفتابن  و

است  یساج » است :  گفته  و    .صدوق    . اندداشتهنظر  اختالفاو    دربارۀ  یحییاحمد 

 
 . 136ص  3تهذیب التهذیب: ج  - 1
 . 274ص  1طبقات القراء: ج  - 2
 . 314ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن: ج  - 3
 . 330ص  2طبقات القراء: ج  - 4
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 1.« او ثقه است هگفت  یحیی  .او منکر است یثحد   احمد گفت

 :  ند ازا که عبارت  ؛بدون واسطه وجود دارد ی قرائت نافع دو راو   یبرا  و

 . ق220متوفای  و  120متولد قالون،  -1

 . ق197متوفای و  110متولد ، ورش  -2

 :  ه استگفت ی ذهب .است یموسبن وردان ابو   یناءم ی بن یساو ع: «قالون» اما

فرزند  .زهره استیبن   یموال» او  است  ۀخواندگفته شده  به  ؛نافع  را  او  نافع  جهت  و 
  « خوب  یاربس» یمعنا به یرومزبان قالون در زیرا  ؛که داشت قالون نام نهاد یی یباقرائت ز 

نام   ینا هباو را بوده لتا  از روم اقالون اص ینکها علتبه: ه استگفت ی عله بن عبدالل .است
  یافت قالون قرائت را از نافع در   .روم بود  یپدربزرگ پدربزرگش عبدالله از اسرا  د.ز یصدا م 

  یق ها را از طر قالون ناشنوا بود، قرائت قرآن، خطا و لحن آن:  ه است حاتم گفتیابن اب   .کرد
 2.« فهمیدیم   یخوانلب

 :  ه استگفت حجرابن

ثابت» قرائت  در  استاو  در حد   ؛شده  حد  یث،اما  و خالصه    طوربهرا    یثاو  ُمجمل 
و   یدصالح خندد بن احم  ؛ال شدؤاو س یثحد ۀدربار  یصالح مصر د بن از احم  .نوشتیم

 3؟!« نویسیدیم  یثحد   یشما از هرکس: گفت

 :  گفته است یجزر ابن  .است یدسعن بن او عثما: «ورش»اما 

خود    یاربه اخترا    یقرائتاو  و    ؛شد  یمصر در زمان خودش به او منته  یانقار   یاستر »

 
 . 364ص  10تهذیب التهذیب: ج  - 1
 . 615ص  1طبقات القراء: ج  - 2
 . 407ص  4لسان المیزان: ج  - 3
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 1.« و او در قرائت ثقه و حجت بود  ؛که مخالف قرائت نافع بودبرگزیده  

 :  ه استگفت ذهبی

 2.«یافتیم او ن  یبرا یفضل  یچه  یثاو در حروف ثقه و حجت بود، اما در حد »

   : گفته است یدر رابطه با سند قرائت نافع، زرقان 

اب» از  را  قرائت  تابع  یقار   جعفرواو  از  نفر  از هفتاد  از  نیز  ها  آنو  کرد،    یافتدر   ینو 
 کرده  یافتدر   خدا از رسول  نیز    ی  کعب، و ُاببن    ی  از ُاب   هریره،وعباس و ابه بن  عبدالل

 3بودند.« 

همان  شود؛  گفتیم برای سند این قرائت نیز گفته می  یقبل  یهاسند قرائت برای  آنچه  
به هر شکل    خدا رسول  اثبات استمرار سند و رساندن آن به    ، هدف اینکه    یم گفت که    طور

هفتاد نفر از  این  گرنه  و   ؛ واضح و آشکار است  یخوببه نیز  سند    ین ا   دربارۀ   ممکن بوده است 
همان  ـ   یرا ز   ؛هستند  یکسانچه  اندها قرائت آموخته به تمام آن   یرههر و ابو   عباسبن که ا   ینتابع

بارها توض  گونه ـ   ین ا   ـ یم داد  یح که  ثابت    یحتموضوع  باگر  نخواهد    ی ارزش  یچ ه   ـشودهم 
 .داشت

 :  (ق189: )ت  کسایی -7

 :  ه استگفت حجرابن

  . است  کسایی یکوف  یشانموال  ،یاسد   یروزفس بن  یق ه بن  عبداللبن    ةحمزی بن عل»
  یافت در وگو  با گفت  یات قرائت را از حمزه ز   .استدر بغداد    یداز امامان قرائت و تجو  یکیو  ا

خود    یو برا  ...اخذ کرد    یلیل یابن بن  االرحمعبدد بن  قرائت را از محم   ینهمچن ...  کرد  

 
 . 502ص  1طبقات القراء: ج  - 1
 . 296ص  9اعالم النبالء: ج  سیر - 2
 . 314ص  1مناهل العرفان: ج  - 3
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سپس ساکن بغداد شد و  .شودینام او شناخته م کرد که از او نقل شده و به یاراخت یقرائت 
داشت که او را از    یگاهیها جانزد آناو  داد، و    یمتعل  ینام به فرزندش  سپس  و    ید ه رشب
 1.« ساختیم  یزمتما یگراند

 :  ه استگفت ذهبی

  صورت انتخابی رفتار بهها  قرائتبا    کسایی:  ه استدر کتاب القراءات گفت  یدعبابو»
 2.« کردمیرا رد   یگرد یاز قرائت حمزه را اخذ و بعض  یاو بعض .کردیم

 :  ه استگفت حموی

و آشکارا پسران و جوانان  خورد،  می  یخوار شرابمدام  او    ...  کسایی حمزه  ی بن  عل»
 3« .  ...برخوردار بودند  یاریبس  یباییکه از ز  یکسان  یعنی ؛گرفتیم  یرا به غالم  یرو یباز 

 :  گفته است یحمو  یز ن و

توص  کسایی  ،ی اعرابابن» استکرده،    یفرا  پست:  گفته  از  نادان  یاو  کارها  ی و   ی و 
گاه  یزشت گاهانه انجام میتر بود، و  که در وجودش بود از همه آ داد؛  او کارهای ناپسند را آ

 4« . رابطه داشت... یباو با غالمان و پسران ز  خورد یاو شراب م  یراز 

شک برترین  بی  بود  یعربزبان ها در  آن اعلم که بعد از آن،  الخمردائم  یقار   ینقرائت ا  و
شدن با  بستر و هم   یخوار شرابهای سبعه خواهد بود، آن هم بعد از  قرائت در میان قرائت 

 . یل؟! حسبنا الله و نعم الوکهارون و فرزندش   یعنی  عباسی با فاسقان بن  یو دوست  ،غالمان

 :  ند ازا بدون واسطه وجود دارند، که عبارت  ی دو راو  کسایی  یبرا  و

 
 . 276ص  7تهذیب التهذیب: ج  - 1
 . 535ص  1طبقات القراء: ج  - 2
 . 172ص  13معجم النباء، حموی: ج  - 3
 . 191ص  13معجم النباء، حموی: ج  - 4
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 .ق 240متوفای بن خالد،   یثل -1

 . ق246متوفای  ی، دور  یز عبدالعز و بن عمر ص بن  حف -2

 :  گفته است ی جزر  . است یخالد بغداد ث بن او حار : یثل اما

و از   ،کرده  یافت در   کساییاز    .ضابط استو  ثقه، معروف، حاذق )متخصص(،  »او  
 1بوده است.«  یاصحاب و  ینبرتر 

 . داده شد  یحاو توض  ۀ دربار  یری، عمرو بص ابو شرح در  ی، عمر دور ص بن اما حف

(  گانههفت ان  یسبعه )قار قاریان  از احوال  مختصر توضیحاتی بود که قصد داشتیم    هااین
  ، بقیه  دربارۀو  بوده  ها عرب  شد فقط دو نفر از آن روشن  و    ،بیان کنیم   شانقرائت  یانو راو

 :  ه استگفت یزرکش .بوده است االصلیروم شانیکیو   یفارس یتیاصل شانچهار نفر 

 2اند.« عرب بوده عمروعامر و ابوابنفقط  نفرهفت   ینا یانو در م »

به هر حال من سند    نکرده است.را ذکر    کساییسند قرائت    ی چرا زرقان  دانمی نم:  اول
حجر  از ابن تر  که پیش   طورهمان  ـ   یرا ز   ؛ رد خواهم آو سند قرائت حمزه به حساب  همان  آن را  
قرائت    ایآنچه بر  ـ باشد   ین اگر چنـ   ین بنابرا   .کرده است  یافتاو قرائت را از حمزه در  ـ شد گفته  

 .کندی صدق منیز قرائت   اینسند  ایبر   یمحمزه گفت

شده  دریافت    او حمزه، از رسول خدا   یخاعتقاد داشت قرائت ش واقعا     کساییاگر  :  دوم
از آن قرائت و پنج   یر غ ی از کجا دانست قرائت کسایی ین همچن کرد.با او مخالفت نمی است

و به   ،فقط او آن قرائت را کشف کردهو اند، نقل شده  یامبروجود دارد که از پ یگرقرائت د
 او نسبت داده شده است؟! 

 
 .34ص  2طبقات القراء: ج  - 1
 .329ص  1البرهان فی علوم القرآن: ج  - 2
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  ارائه دهند   گانههفت  ی هااز قرائت   یکی  یبر برا معت  ی بعد از آنکه نتوانستند سند   حال
پ به قول  ثابت ک  اکرم  یامبرکه  ا آن    ندنختم شود و  از    ، شده است  یافت در   یشانقرائت 

سند  ها  از آن  یکیکه    یتا از مشکالت   ندا ه آوردرو  ها  قرائت ینا   ۀتواتر هم یبه ادعا  بینیمیم
  «یعالوه سه قار ه هفت ب»پس از آنکه احوال    ی بعد مبحث  شاءالله در  ان .  فرار کننداست  

 . کرد یم خواه یانادعاها را ب  ینارزش ا  داده شد یح توض

د بن  یزیو    یعقوب خلف،  :  ند ازا عبارت   ، هستند   ی ده قار دهندۀ  یان پاکه  دیگری    ی سه قار 
 .قعقاع

 :  ( ق286: هشام )ت ف بن خل -8

   .یدمراجعه کنتوانید به آن می  ؛شده  یانب  یات حمزه ز شرح هشام در ف بن خل احوال

 :  ند ازا که عبارت  وجود دارند  یهشام دو راو ف بن قرائت خل برای

 . ق286متوفای اسحاق،  -1

 . ق292متوفای  یس،ادر  -2

 :  است او گفته  ۀدربار  ی جزر ابن : اسحاق

وراق خلف،    ی،و بغداد  ی مروز   یعقوبعبدالله ابون بن  عثمام بن  یابراه ق بن  اسحا»
 1.« او، ثقه استبه انتخاب خودش از  یو راو 

 :  است او گفته ۀدربار  یجزر ابن : یسادر  اما

 2.« و ثقه استدقیق ، ضابط یامام ی،الحسن بغدادحداد ابو یمعبدالکر  یسادر »

 
 . 155ص  1طبقات القراء: ج  - 1
 . 154ص  1طبقات القراء: ج  - 2
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 :  گفته است یدر رابطه با سند قرائت خلف، زرقان و

د  ی سع  یدز وابو    اعشا  یفهخلب بن  یعقو  او ازو  ،  از حمزه  یمو سل  یم،سل »او قرائت را از  
انصار بن   وی ضبالمفضل  "الصاحب    یاوس  عطار،  از    "  عاصم آن   ۀهمو  ابان  از  ها 

 1اند.« آموخته

 .شودی لحاظ م یز سند ن ینا  ایبر   یمکرد یانسند قرائت حمزه و عاصم ب  ایآنچه بر 

 :  (ق 205: )ت یاسحاق حضرمب بن یعقو -9

بن  یعقو  او ابوعبد د بن  ی ز ق بن  اسحا ب    .است  ی بصر   یشانموال   ی،محمد حضرمالله 
،  نیم نزد سالم سال و    یک  ه استگفت  یعقوب   .است  یاز ده قار   یکیاو    ه استگفت  یجزر ابن

محارب  بن    ة قرائت آموختم، و شهاب نزد مسلم  یمجاشع  شرنفة ب بن  نزد شهاپنج روز  و  
 2.اندقرائت را آموخته   ی نزد امام علز  نیو او    ،یلؤ سود دال ا و بُنه روز، و مسلمه نزد ا   یالمحارب

 :  ه استگفت حجرابن

قابل  چندان  علما  از نظر  او    ه استسعد گفتو ابن  ه،ثقات ذکر کردجزو  حبان او را  ابن»
 3بود.«  یدهها را د آن ینقل کرده که در کودک  یاو از مردان  گویندیمو   یست،اثبات ن

 :  اند ازعبارت دارد که  ی دو راو  یعقوب

 . ق238سال  ی متوفا یس، رو -1

 . ق234سال  یروح، متوفا  -2

 :  ه استگفت ی جزر ابن  . است یمتوکل ابوعبدالله لؤلؤ بصر د بن او محم : یسرو

 
 . 314ص  1مناهل العرفان: ج  - 1
 .38ص  2طبقات القراء: ج  - 2
 . 335ص  11تهذیب التهذیب: ج  - 3
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ه کرد  یافتدر   یحضرم   یعقوبقرائت را از  و  و مشهور است،  ضابط  ،  حاذق زاهد،  او  »
 1است.« 

 :  ه استحجر گفتابن : روح

بن  رو» هذل عبدح  بصر   یشانموال   ،یالمؤمن  است  یزکارپره   ی،ابوالحسن  او    .بوده 
 2است.«  دهم ۀاز طبقو  ،صدوق

 :  گفته است یزرقان ی،اما در خصوص سند قرائت حضرم

نزد عاصم  قرائت را  قرائت آموخت، و سالم    یلطو  یمانسل م بن  منذر سالواو نزد اب»
 3« .استآموخته  عمرووو اب

بر  ابو  ایآنچه  و  عاصم  قرائت  بص سند  شد    یریعمرو  ن  ینا   ایبر گفته  لحاظ    یزسند 
 .شودیم

 :  ( ق 130:  قعقاع )تد بن یزی -10

از ده    یکی  ی،قار   یمدن  یجعفر مخزومابو   امام  ،قعقاعد بن  یزی :  ه استگفت  جزریابن
ه  عبداللو    یعه، رب یبن اب  یاش عه بن  عبداللاز  قرآن را  او    .است  یقدر مشهور و عال   ی، تابع  ی،قار 
  ینه اهل مد  یشوایاو امام و پ:  ه است گفت  ینمعی بن  یحی  .استآموخته    یرههر عباس و ابو بن  

 . بود یثحداو ثقه و کم  . نام نهادند  یاو را قار  یلدل ین بود، به هم  ئتدر قرا 

 :  ند ازکه عبارت  ،اندنقل کرده جعفر قعقاع ابو د بن یزیدو راوی از 

 . ق260سال  ی متوفا یسی، ع -1

 
 . 234ص  2طبقات القراء: ج  - 1
 . 304ص  1تقریب التهذیب: ج  - 2
 . 314ص  1مناهل العرفان: ج  - 3
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 .ق170سال  ی جماز، متوفاابن  -2

  یق حبان او را توثبنا و    نسایی  .است  حذاء  یوردان مدنی بن  یسحارث عاو ابو :  عیسی
 1.اندکرده

سل:  جمازابن بن  یمااو  بن  مسلن  ابو م    . است  یمدن  یشانموال   ، یزهر   یعالربجماز، 
 :  ه استگفت ی جزر ابن

 2.« بودضابط و جلیل، زاهد،  »

 :  ه استگفت ذهبی

نافع    هقرائت را ب  یزکرده است، و ن  یافتنصاح در ة بن  یبو ش  جعفروقرائت را از اب»او  
قرائت را نزد او   مهرانبن    ةیببن جعفر و قت  یلاسماع  .است  کردهیعرضه م   یمنعیبن اب

 3.« نداهآموخت

 :  گفته است یقعقاع، زرقاند بن  یزی رابطه با سند قرائت   در

از رسول  و او از کعب، بن    ی  از ُاب و او از  هریره،وعباس و ابه بن ا از عبداللاو قرائت ر »
 4« .کرده است  یافتدر  خدا

 .شودیگفته م یز سند ن ینا  ایبر   یمقبل گفت  یهاسند قرائت  ایآنچه بر و 

ها ذکر کردیم  راویان آن  عنوانبه کسانی را که  مشهور هستند، و    «گانۀان ده یقار »  هااین
با طرق د  هاییاما قرائت   اند؛شدهحال شناخته میان متخصصان شرح در     یت روا   یگریکه 

زیرا بدیهی   ؛م به این موضوع نپرداختیما  و    یست، قبول ن و قابل  یحها صحآن از نظر    اندشده

 
 . 185ص  8التهذیب: ج تهذیب  - 1
 . 315ص  1طبقات القراء: ج  - 2
 . 412ص  9تاریخ ذهبی: ج  - 3
 . 314ص  1مناهل العرفان: ج  - 4
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است   طوالنی  موضوعی  به  است  نیاز  و  خودش  به  مخصوص    ی برا   .داردپژوهشی 
ها را نیز به این ده  چهار قرائت معروف دیگر از نظر آندیدم  ، بهتر  مبحث  ینکردن ا کامل

از  و  قرار دارند    تریین پا   ی در سطحـ  از نظر آنان ـ چهار قرائت    ینچه ا اگر   ؛قرائت اضافه کنم 
 :  ند ازا عبارت این چهار قاری  .برخوردارند   یاعتبار کمتر 

 .یبصر  ید سعابو  یسارالحسن ی ابن بن حس : (ق 110: )ت ی حسن بصر  -11

  یرکثهمراه ابن به   ی،مک  یالرحمن سهمعبد د بن محم:  (ق 123: )ت  یص محابن  -12
 :  ه استگفت یزرکل .اندبوده اهل مکه  یمقر 

مردم قرائت او را  پس    است؛که مخالف قرآن  خاص به خودش را دارد    یاو حروف »
 1.« یاوردندمشهور به شمار ن   یهاقرائت ۀکنار گذاشته و در زمر 

بن  یحی:  ( ق 202:  )ت   یزیدی  یحیی  -13 بن  مبار ی  ابو  یره،مغ ک    ی محمد عدو امام 
 . شدگفته  یریعمرو بص او در قرائت ابو حال شرح  .است یزیدی معروف به   ی، بصر 

بن  محم:  (ق 388:  )ت   ی الشنبوذ   -14 بن  احمد  بن  ی ابراهد  بن  عباف بن  یوسم  س 
 :  ه استگفت یب خط .است ی بغداد  یشطو  یالفرج الشنبوذ ابو  یمون، م

  ی سپس از دارقطن ...  اند  او سخن گفته  یات روا  ۀآمد، و مردم دربار   یا به دن  یصد سال س »
 2.« کرد یاد یبه بد وی  از و او  او سؤال کردم ۀدربار 

 * * *  

 
 . 189ص  6العالم: ج  - 1
 . 172ص  27تاریخ اإلسالم: ج  - 2



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی ........................ 220

ها متواتر  قرائتکنند این  به آن صورتی که ادعا می  آیا  -5
 ؟!هستند
علما   بعضی این  اختالف    با وجودـ   سنتاهلمتأخر    یاز  دارند    ـهاقرائتمیان  اعتقاد 

 :  ه است گفت «مرشدخود »الشامه در کتاب ابو  . ها متواتر هستندآن

زبان» سر  قار   یجماعت   های بر  از  مقلد  یانمتأخر  و  هم  یعشا  ینقرآن  که   ۀ شده 
متواتر  شده    یتهفت امام روا  اینآنچه از  واژۀ  واژه  یعنی  ؛سبعه متواتر هستند  ی هاقرائت
 1.« است

ها را کفر به  انکار تواتر قرائت   ، افراط کرده  یندلسآسعید  ابو   ی قاضمثل  ها  از آن   یبرخ  و
 :  ته اسگفت اند. وی آورده حساب 

ن شرط    گانههفت  ی هاقرائت  دربارۀبپندارد  هرکس  » الزم  کفر    یست تواتر  قولش 
 2است.« 

و    ـاندیافته گسترش  شدت  که امروزه به ـ   یر تکف  یو فتواها  های حماقت مفت  ی استثنابه 
نظر  ، با صرف ارانذهنگفت نفتی از بیگانگان توسط برخی بدعتگ کسب درآمدهای  پس از  

و آن را بعد از    یم، قرار ده  ینقد علم  ۀ موضوع را در بوت  ینا   خواهیمیمها ما  از تمامی این 
که    طورهمان    ؛ یمکن  ینف  یا ، اثبات  محل بحثمان آن بر    یقتواتر و تطب   یعرضه به حکم کل

  یم اند عرضه خواهها را انکار کردهقرائت   یالیتواتر خاین  که  را    یکسان  ینتر ما کلمات مهم 
  .داشت

 
 « روایت کرده است. 13ص  1جزری از وی در کتاب »النشر في القراءات العشر: ج بنا - 1
 . 428ص  1العرفان، زرقانی: ج مناهل  - 2
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 هاآن از نظر تواتر  یار و مع ضابطه

نقل    ی معنا شرح  در  را    سنتاهل بزرگ    یاز علما   ی برخسخنان    « یکتان»  شیخ  تواتر 
 :  کرده، گفته است

حاصل    یکسان  ییگو است که از راست  یقینیعلم    تواتر:  ه استگفت  یبدر التقر   ینوو »
وی    .اندکه در هنگام ضرورت از امثال خودشان از اول سند تا آخر سند نقل کرده شودیم

 « .شودیم  یافتها آن یاتندرت در روار کم و بهیابس وضعیت  ینا: ه استگفت

به    شیاناست که شمار راو  یخبر متواتر، خبر :  ه استمختصر گفتالدر    یجرجان   و
اش  استواریمحال باشد، و  معمول    طور به  یث جعل حد  ایآنان بر   یبرسد که تبان   یحد 

 1« .استهمانند دو طرفش  شو وسط ش،همانند آخر  شخواهد بود که اول یطور 

 :  گویدی در رابطه با اصطالح تواتر م یعجد  یوسف دکتر 

 :  گانۀ زیر فراهم باشدسهط وشر  اشبارهآنچه در »

بودن سکونت    دور   دالیلی مثل  که بهی  طور به  ؛ کنند  یتآن را روا عدۀ بسیاری    -1
  ها آن  ی خطا،  شانو شهرت  یتصالحدین و    یا   بسیار زیاد بودنشان،  یا   ، یکدیگرها از  آن
 .محال باشد اش  درباره  معمول طوربه

  ش یانتهابه  تا    خدایعنی رسول  خبر  منبع  را از  آن خبر  ها،  همانند آن  یکسان   -2
 . کنند یتروا

  ( یدنسماع )شن   یعنی  بوده باشد؛مستند به حس  یکدیگر  ها از  از آن  یبعض  یافتدر   -3
 2چیزی در معنای سماع که اتصال را ثابت کند.«  یا

باشد که    ی نحو به   یدبه تواتر با  یدن رس جهت  به   یانراومطلوب برای  کثرت  یعنی    این و  

 
 . 10نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، کتانی: ص  - 1
 تیسیر اصول الفقه، دکتر یوسف جدیع. - 2
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پس باید عدۀ بسیاری    ؛محال باشد معمول    طوربه   گوییدروغ  یا  یثجعل حد   ایآنان بر   یتبان
به عدۀ بسیار دیگری همانند خودشان در طبقۀ    آن را   اندیده شن   اکرم  یامبر از پخبر را  که  

بسیار    یان  راو  ین ا عالوه  به  ؛ و به همین ترتیب ادامه یابد تا به ما برسد،  بعدی روایت کرده باشند
رأ   یدنبا حدس،  ا   ی به  خود  اجتهاد  کنند و  با  ؛ستناد  فقط  حس    یدبلکه  سماع  مثل  ـ به 

 . کرده باشنداستناد  ـ( یدن)شن

  یات حکم در روا   ین ا آیا    ینیم بب   خواهیمیمرا دانستیم  که تواتر و شروط تحقق آن  حال  
آ  ؛یرخ  یااست  کامل    شانیها و سندهاقرائت تبانبسیار    ۀعد  ینا   یا و  جعل  برای    شانی که 

  حس   هب  در نقل   گانهده  یا   گانههفت   یهاطبقات اسناد  قرائت تمام  در    ،است محال    یثحد
 یر؟ خ یا  اندخود استناد کرده 

 تواتر قانون گانه و و ده گانه هفت  هایقرائت 

نیز  قبلی  مبحث  در  و    ،پرداختیم ها  قرائت به سندهای    تر تقدیم شدکه پیش   یدر مطالب
 : گفت توانی م قرار دادن این دول با کنار هم ا. حرا توضیح دادیمتواتر شرایط 

دلیل عدم شمول  بهآن هم    یستند،و متواتر نهستند  ها آحاد  قرائت   یث  احاد  ۀ هم:  اول
دو   ه بحث، فقط باین شدن نی جهت اختصار و طوالنو به  ؛ یث حکم تواتر در تمام طبقات حد

 . ودشیوگرنه کالم ما کل طبقات سند قرائت را شامل م ؛ کنمی اول بسنده م ۀطبق

  ی چند صحاب  یا  یکها را به  از قرائت   یکسند هر بسیار    هایها با تالش آن:  اول  ۀطبق
کعب،  بن    ی  و ُاب  عمر بن خطابرا به    یرکثقرائت عامر را به عثمان، و قرائت ابن   ؛رسانند یم

  عب، کبن    ی  را به ُاب  یریعمرو بص و مسعود، و قرائت ابو ابن  یو قرائت عاصم را به امام عل
ند،  ا ه کعب رساندبن    ُابی  ، و قرائت نافع را به  یمسعود و علو قرائت حمزه را به عثمان و ابن 

 . استقرائت حمزه نیز همانند   کسایی و قرائت 

چقدر صحت    ها به اصحاب رسول خدا قرائت   ینرساندن سند ا   ینکهاز ا نظر  صرف   با
که آن قرائت را  است  اول    ۀطبق  ینا   دربارۀبسیار زیاد  کثرت و تعداد    ۀ دربار پرسش بنده    ،دارد
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طبقه در    ین در ا بنده  که  این  ؛اندبعد از خود نقل کرده   ۀطبق  ی و برا   یده شن  از رسول خدا 
 ! بینممی ندو نفر  یا  یک بیش از  حال  ین بهتر 

  شد   یم تقد  تر یش که پ  ییهاها را برحسب تسلسل قرائت قرائت   یان اگر راو:  دوم  ۀ اما طبق
طبقآن   یم کن   یبررس در  را  چن  ۀ ها  بن  اللعبد :  یافت  یم خواه  ین دوم  ابن ه  عباس،  سائب، 

ر  ز   یره،عباس و ابوهر ابن   یش،حب ر بن  عباس، ز ابن   یش،حبر بن  ز و    ین السلماابوعبدالرحم
  ید کردکه مشاهده  طورهمان  ها هستند، و قرائت   یدوم سندها  ۀ ها در طبقن یا  . یشحببن 
  ؛ شودی شامل نم ـ در قرائت عاصم و نافع (  یش حبر بن  ز   و   عباس)ابنـ   را از گروه دو نفره    تر بیش

  ای بر را ها آن یکه تبان ی کثرتچه بر سر این پس   وجود دارد؛نفر   یکها قرائت   ۀیوگرنه در بق
طبقات    ۀیدر بق   یستن  یدهپوش  یکه بر کس  طورهمان  ! و  آمده است   کندمحال    یثجعل حد

 . همین صورت استوضعیت به 

اگر    یحت  یرا ز است؛    یکاف  یالیتواتر خاین  بردن  ین باز  ی برا قاریان  خود طبقه  فقط  :  دوم
بر دروغ    شاناجتماعکه    یطور به ـ   قاریان این  قبل از    در طبقۀ  کثرتبه وجود  کوتاه بیاییم و  

او زیرا فقط خود     ؛خواهد رفت   ین از ب   یقار   ۀ طبقخود   تواتر در    ینا   یم اقرار کن   ـمحال باشد 
کثرت  این    ین بنابرا   ؛ او  یراست نه از غ   یافته از او شهرت  فقط  آن را قرائت کرده، و    ی یتنهابه 
 ؟! حاصل شده استتواتر تا گفته شود   ،او کجا رفته  ۀ در طبق یالیخ

خود  میان  اختالف    کند یها را ثابت معدم تواتر قرائت از جمله عوامل دیگری که :  سوم
کسانی که آن از    یکیو حتی  ،  گانههفت   یاناز قار   ییک   کنیمی مشاهده م  مثال  ؛  است  یانقار 

  ، مثال  عنوانبه   .کندیمخالفت م  کرده است   یافت که قرائت را از او در   یبا کسرا روایت کرده  
سند قرائت را به حمزه    کساییعلت تأخر  آنان به   که  ی، در حالاستمخالف حمزه    کسایی

  «حرف  یستصد و ب »ائت حمزه، در  قر   ی و راو   ی از ده قار   یکی  «خلف»  ین همچن   . رسانندیم
با قرائت    قرائت    یکعاقالنه است صاحب    یا آ  کرده است!با قرائت حمزه مخالفت   متواتر 

 ! ؟سپس هر دو قرائت متواتر باشندو  ؟! مخالفت کنداندازه  ین تا ا  یگری متواتر د
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  ی حتها  این قرائت شده، بلکه  شکسته    قاریان تنها توسط خود  ها نه حرمت قرائت :  چهارم
  ی، و علما اندشده حرمت  هتک    یز ن  ـمجاهد ابن   یعنی ـ ها را جمع کرده  که آن   یتوسط کس

را به  قاریانشان  و  به باد انتقاد گرفته،  شدت  به آمده  ها  قرائتاین  که در  را  آنچه  برخی از    بزرگ 
حال شما را    .دانکرده   یفتوص یم را نقل کرد  اهاز آن   یکه بعض   یاری خطا، غلط و اوصاف بس 

اگر    ارائه دادها  ف یصتوو    هاحرمت برای این شکستن    توانیمبه خدا سوگند چه توجیهی  
  یک از    ی عمل  ین چن سر زدن    یا و آ   ؟! باشندبوده  متواتر    از رسول خدا راستی  به ها  قرائت این  

کسانبچه    ، است  یح صح عادی  مسلمان   به  ائم  ی رسد  را  آنان  حساب    ین مسلم  ۀ که  به 
 !ستو علما یبزرگان قار  بنده  منظور ؟! آوریدیم

سبعه و  قاریان  که نزد    ییهااز قرائت   یاریکه در بس   اتی اختالف   یه توج   ی ما برا :  پنجم
  یاری و سخنان بس  هایششعر، زبان، گو   ه نظرها و عرضه ب، اظهار دیگران وجود داشته است

م آن   که   یحال  در  ؛کنیم یمشاهده  تواتر  بوده  ر دها  اگر  چنین  به    یازین   یچ باشد ما هست 
 . توجیهاتی نخواهیم داشت

 . یالیتواتر خاین  یبزرگ به نف  یاز علما  یاری بس یح تصر : ششم

 :  گویمی م دنکنی م یتواتر را نفاین که  یاز اقوال یبعض پرداختن به از پیش 

مالحظه  بلکه    ،دشوار است  هدفی سخت وها  آن   یها برا تنها اثبات تواتر در قرائت نه 
تقریبا  ناممکن    خودشان  یارهای معبا سند صحیح طبق  ها  از آن   یکی اثبات  کنیم حتی  می
  طور همان    ، است  ی خود قار   دربارۀمشکل    بار   یک  ؛روشن شد سندها    یت وضع  یرا ز   ؛نماید می
و عاصم که  توصیف شده،    انغالمبا    یکیو نزدبودن  الخمر  دائم ـ  پناه بر خدا ـ به    ، کساییکه  

 . از او گزارش شده است ییار بس  یهاغلط 

  ،مثال  عنوانبه   ؛اندکرده   یافتها در از آنرا  است که قرائت    یبار دوم، مشکل در کسان  و
  یکه طبر   طورهمان    ـو نادانی  جهل مثل  ـ   شودی گفته موی    ۀ دربار   ی نظرات متعدد  بار  یک 

  ینبه ا   یگرو بار د   ،استشخصیتی داشته  کرده او چه    یانو ب  یح عامر تصر ابن   یخش   ۀدربار 
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وضعیتی   ینکه در قرائت نافع چن طورهمان  ، اندبوده  عیناز تاب یکه جماعت کنندی مبسنده 
  قرائت مثل    ،بوده استآن    یصاحب قرائت و راو میان    ۀمشکل در واسط  سوم  بار  .وجود دارد

 . «و نافع یر کثعامر، ابن ابن»

  ی از هشام راو   ؛خواهند آمد  یکه بعد از قار است  قرائت    یانراو  دربارۀمشکل    چهارم  بار
  یانراورطه که  ُش و قنبل    ، یثمنکر حد  یف  ضع  ی ز  مغز، تا بَ عقل و سبک عامر کم قرائت ابن 
  یاریاسناد و بس   ییردهندۀو تغ   یثالحدو متروک   یفتا کذاب و ضع  ،هستند   یرکثقرائت ابن 

  ی هاقرائت   یان و راو  ؛ قرائت عاصم گفته شده است  راوی   ، که در حق حفص  یگر د   یزهای چ
از آن  یو کسان  یگرد روا که  تکرار کنمدوباره آن  خواهمی نمبنده  که    اندکرده  یتها  را    ؛ ها 

 . نماییدم مراجعه ا هها گفته شده و نقل کرددر وصف آن تریش به آنچه پتوانید  می

  یو اساس  یگرد  یمشکل  یم کن   یپوشآنچه گفته شد چشم   ۀاگر ما از هم  حتیعالوه  به 
این    یار، بس  هایگوو و گفت   هیزها پس از ستکه آن این  داشت؛   یمخواه که    یا صحابه خود  

اند  نکرده   یحتصر اصال     کنندیممتصل  ها  و قرائت را به آن  دهندیها نسبت مقرائت را به آن
آن که  را    یقرائت نسببه  شده    ت ها  پ است  داده  با  کرده  یافتدر   یامبراز  و  متون  اند، 

جای شگفتی  و    باشد؛آن را قرائت کرده    یکه و است  ثابت نشده    یشده از آن صحابیتروا 
کنند  پافشاری می  ی، در اثبات رساندن قرائت به صحابسنتاهل  یماست که ما مشاهده کن

کرده    ش نازل  ی ، و وحبوده رسول خدا   ها ثابت شود آن قرائت از آناز نظر    یله وس   ین ه ا تا ب
امر  میان    یمالزمت  یچ ه  که  یدر حال  ؛قرائت کرده استبا آن قرائت،    خدا   یامبر و پ دو 

که  کسی  چه برسد به  ای است که برای یک دانشجو بدیهی است  و این نکته   وجود ندارد؛
 دارد!علم  یادعا

 هاتواتر قرائت  یها به نفاز آن  یبعض تصریح 

 :  ـ گفته استاست گانه ده گردآورندۀ بیشتر سندهای که ـ   یجزر ابن  -1

  یکی   ت آن باموافق احتمال    ینکها  یا  ،موافق باشد  یعرببا زبان    ینوعکه به  یهر قرائت »
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قرآن و    یعثمان   یهااز  داشته  صح  یح صح   ش سند وجود  قرائت  و    است  ییح باشد، 
قرآن    هاست ک  یا گانههفتبلکه از حروف    ؛نیست  یزجا   ش انکار توان آن را رد کرد و  نمی

نازل شدهآن   ۀیلوسبه امامان    ؛است  ها  از   ۀائم  یگرد  یاگانه،  ده  یا،  باشد  گانههفتخواه 
  یا شاذ،    یف،بر آن صفت ضع  گانه مختل شودارکان سه   یناز ا  یهرگاه رکن   .مورد قبول

  . تر از آنان باشد بزرگ  یاز کس  یا ،  باشد   گانههفتخواه از امامان    ؛شودیباطل اطالق م 
عمرو عثمان امام حافظ ابو  .بوده استگذشته و امروزه    یقتحق   یشوایانپ  یحروش صح  ینا

طالب، و  وبن اب  ی محمد مکامام ابو  یگرد  ییکرده، و در جا  یح ن تصر ه آب  یالدان   یدبن سع
القاسم  اند، و امام حافظ ابو کردهتصریح  آن  به    یعمار مهدو العباس احمد بن  امام ابو  یزن

همان  مذهب    ینا.  کرده استتأیید  شامه آن را  وابمعروف به    یلن بن اسماع االرحمعبد
 1است.«  نشدهدانسته ها از آنو هیچ چیزی خالف آن است بوده سلف 

 :  ه استگفت همچنین وی همچنین 

بودن  یحبه صحفقط  و  کرده  شرط  نیز  تر را  توا  ،رکن   ینمتأخر در ا   یاز علما  یبرخ »
صورت  و با آنچه به  شودیقرآن فقط با تواتر ثابت م  اندکردهادعا  و    ،اندبسنده نکردهسند  

اگر تواتر    یرا؛ ز این از جمله نکات بدیهی است  .شودیقرآن ثابت نماست  آحاد نقل شده  
مصحف  )  الخطاز جمله موافقت با رسم  یگربه دو رکن د  یاجیاحت   یچه  یگرد  ودثابت ش

به تواتر ثابت شده باشد    یامبراز پ حروفی برخالف آن  که اگر  چرا   ؛یستن  ... ( وی عثمان
قرآن  ،واجب پذیرفتنش   رسمخواهد  میاست،    یقطع  شبودنو    یا باشد    الخطموافق 

باشد د   ؛مخالفش  را  تواتر  اگر  اختالف  ف  وحر تک  تک  رو  نشرط    عنوانبهمورد  ظر  در 
 ثابت شده است دیگران  و    گانههفت  ۀائم  ینکه از احروف مورد اختالف  از    یاریبس  بگیریم

  ۀ فساد آن و موافقت ائماما بعدها  این نظر را داشتم    ـترپیشبنده ـو    خواهد شد؛  یمنتف
 2.« آشکار شد یمسلف و خلف برا
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 :  ه استگفت «یزالمرشد الوج» دابوشامه در کتاب خو -2

شد    فتهیفر   شودینسبت داده م  گانههفت  ۀائم  یناز ا  یکیکه به    یبا هر قرائت   یدنبا»
  ینکه مگر ا  ؛نازل شده است  ینچناینگفته شود    یانمود  اطالق  را بر آن    یحصح اصطالح  و  

یگانه در نقل آن ف نباید  ؤلدر نظر گرفته شود و در این صورت مآن  بودن در شروطضابط
بودن خارج  یحصح ۀیر و آن را از دااختصاص ندارد    یانقار آن از دیگر  نقل  به  ینو ا  ،باشد

نسبت  وی  به  قرائت  که    یشدن آن اوصاف است نه بر کس بر فراهمتکیه    یراز   سازد؛ینم
  « یه مجمع عل»  هب  یانقار   یگرسبعه و دقاریان  منسوب به    یهاکه قرائتچرا   ؛شودمیداده  

صحت  که دارند و کثرت    ی علت شهرتهب  ی هفت قار   ین اما ا؛  شوندمی  یمتقس  « شاذ»و  
بیش از آنچه از دیگر ها نقل شده  آنچه از آن  شودیم  یافت  شانتکه در قرائ   «یهمجمع عل»

 1.« شودمی خاطر یباعث آسودگقاریان نقل شده است 

 :  گفته است یوطی س -3

بهتر » ا  یکس   ینو  در  گفته  ینکه  امام  نوع سخن  خو قاریان  ،  زمان    یخ ش  ، دش در 
هر  :  ه استگفت  ـ النشرخود ـاو در اول کتاب    .بوده است  ی جزر ر بن  یالخ ما، ابو  یوخشال

عرب   یقرائت  موافق  اما  ی راستهب:  گویمیم ...  بود    یکه  با    ینا  ی جزر بنا م  که  را  فصل 
 2ه است.« کرد یانب  یاستوار استحکام و 

 :  ه استگفت ی شوکان -4

تواتر  ها  آن  ین همچن...  شده است  ادعا    گانههفت  یهاقرائت  یناز اکدام  و تواتر هر»
گاه  یانشانه  یچادعا هاین    یبرا  لیو ...  اند  کردهادعا  گانه را  ده  یهاقرائت   ی از علم و آ

که از    ی کسانو  صورت آحاد نقل شده است،  ها بهقرائت  ینهرکدام از ا  یراوجود ندارد؛ ز 

 
از   262ص    2کانی در نیل االوطار: ج  ، و شو 9ص    1جزری در کتاب خود النشر في القراءات العشر: ج  بنا  - 1

 اند. ابوشامه نقل کرده
 . 129ص  1اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 2
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گاه هستند بهقاریان    ین ا  یهاقرائتسندهای     بسا چه  نکته اطالع دارند.    یناز ا   ی خوبآ
وجود  آحاد هم متواتر و هم ها  قرائت یندر ا ینکهبر ا  یمبن را  یاجماعجماعتی از قاریان، 

چیزی  سبعه    یها از قرائتکدام  یچتواتر ه  دربارۀها  از آنکدام  هیچاند، و  نقل کردهدارد  
از    یبعضفقط  است که  بوده    یسخناین    بلکه  ؛گانهده یهاچه برسد به قرائت  نگفته است

گاهآن و اهل فن به فن   ؛انداهل اصول گفته  1ند.« تر ها آ

 :  گفته است  یزرکش -5

بلکه  و گفته شده ؛متواتر هستند  گانههفت یهاقرائت،  بیشتر افراد و بزرگاناز نظر  »
اما در تواتر    ؛سبعه متواتر هستند  ۀها از ائمآن  دهدینشان م   هایبررس...    مشهور هستند

پ  هاآن داردمل  أ ت  یجا  یامبراز  ز وجود  ائم  یرا؛  برا  ۀاسناد  در  قرائت  ینا   یسبعه  ها 
و شروط اند،  بودهنقل واحد از واحد  صورت  بهکه  و این،  استها موجود  قرائتهای  کتاب

است  ای  نکته  ینو ا  نبوده است؛کامل    ۀواسطبا  و    یمساو   طور بهطرف  هر دو  تواتر در نقل  
به    «یزالمرشد الوج»   دشامه در کتاب خوابو  ینالدشهاب  یخش.  دوجود دار   هاکتابکه در  

 2« .اشاره کرده استاین نکته 

ها  آناز  ها  قرائت این    کندی ثابت مقاریان  از  ها  این قرائتاثبات تواتر  و از یاد نبریم که  
 دارد؟  ی سود برای ما چه  ین و ا  هستند؛ 

 :  کرده استنقل  یث حدمتأخر  ی علما یاز برخ یوطی س -6

ادعا  یبرخ » اصول  اهل  هر  یاز  قرائتکدام  تواتر  برخگانههفت  یهااز  و    یگر د  ی، 
را کردهده  یهاتواتر قرائت  یادعا گاه  یانشانه  یچهدر حالی که    ؛اندگانه  آ و    ی از علم 

 3« . ...وجود نداردادعا این  یبرا

 
 . 63إرشاد الفحول: ص  - 1
 .318ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 2
 . 129ص  1اإلتقان في علوم القرآن: ج  - 3
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 :  گفته است یمک  -7

اعتبار  آن  یدشا» بر آن متفق شده  [تواتر]یعنی  ها  نافع  و  آنچه عاصم  نظر    اندرا  در 
ااند.  گرفته بهتر   ینقرائت  امام  از نظر سند آن  ترین  یحو صح  یندو    ین تر فصیحو    ی،ها 
 1است.«  یها در عربقرائت

 :  گفته است یزن  یرافع -8

ها  از آن  یکهر  ی، و براوجود دارد  نظرهفت نفر اتفاق   ینا  یهاقرائتاجماعا  برای  و  »
  ین ا  های با در کت  هاکردن از او وجود دارد، و همه آنیتروا   یقو طر   یتش در روا   یسند 

 2« .شده استو ضبط علم ثبت 

و و روشن   اجماع    یل دل  ی است  را  نظر گرفته است، بر قرائت  پ   نه  در  از    یامبرتواتر آن 
 . اکرم

 :  گفته است دخو یحات در توض یان عر   یدمحمد سع  یخ ش -9

  ؛ هفت قرائت مشهور  یحت  یستند،بهره نیبشاذ بودن  درونی  ها از  از قرائت  کدامیچه»
  ترینیحصح  [سابق  یعلما]ها  آناز نظر  :  ه استگفت  ینهمچن  .وجود داردشاذ  ها  در آنو  

عمرو ابوها از نظر وجوه فصاحت  بهترین آنسندها، نافع و عاصم، و    یقتوث نظر  ها از  قرائت
 3هستند.«   کساییو 

و    گانههفت   ی هاتواتر قرائت  یدر نف  سنت اهلبزرگ    ی علما  یحات از تصر   یبرخ  هااین
  شدهادعا تواتر  این    یمکرد  یمبا آنچه تقد  یبترت   ینو به ا ها؛  بود چه برسد به دیگر قرائت  گانهده

 .شودی م یمنتف

 
 نقل کرده است.  331ص  1القرآن: ج سیوطی آن را از مکی در کتاب خود البرهان في علوم  - 1
 .51إعجاز القرآن: ص  - 2
 . 52إعجاز القرآن، رافعی: ص  - 3
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را   یده که حکم و عقاست   ی شکلها بهقرائتدر اختالف  -6
 گرداند میمتفاوت  

و احکام   یداختالف عقاثیراتی که بر  أتها و  اختالف قرائت وجوه  در رابطه با  مبحث    ینا   در
  عانوا در رابطه با  را    سنتاهل بزرگ    ی در ابتدا کلمات علما   .گفت  یم سخن خواه  گذارندیم

 . کنیمتقدیم حضور می   اتاختالفاین 

 شماردبرمی ها را اختالف قرائت وجوه  ی عمرو الدان ابو

ها  آن  ینکهبعد از ا ـ ( گانههفت سبعه ) یهاقرائت موجود در   اتاختالفانواع  یاندر ب وی
 :  گفته است  ـکندی م یرتفس قرائت عنوانبه را 

اختالف » اما  انواع    اتاختالفاین    انواعی هستند؟چه  از  سبعه    یهاقرائت  ینا  اتو 
 :  متعددی دارند

  یوم ملک  »   ییبگو  ینکهامثل    ؛یگردای  واژهو نقل آن به  و تبدیل واژه    ییرتغ :  جمله  از
   ...و مالک  ،بدون الف «ینالد

وسارعوا »،  «وقالوا اتخذ الله ولدا »:  تعالیحقمثل این فرمایش    ؛ثبت و حذف:  از جمله
   ... «واوبدون »و  «واو»با  «اتخذوا مسجدا  ینوالذ»، «مغفرة یإل

در    «یمالرح یزالعز   ی فتوکل عل» :  تعالیحقمثل این فرمایش    ؛ادوات  یلتبد:  از جمله
   ...وتوکل  : شودیم   «واو»با که   ،«فاء با »شعراء  ۀسور 

و    «،فما بلغت رسالته»و    «یاحالر   و  یحالر »:  این فرمایش  لمث  ؛و مفرد  جمع:  از جمله
 . «رساالته»

جمله خبر:  از  و  فرمایش    ؛استفهام  با ءأذهبتم»و    «ءأعجمي»:  تعالیحقمثل   »  
   ...  «أذهبتم»و  « أعجمي» شودصورت خبری میاستفهام، که به

ذال و   یدتشد  با  «یکذبونبما کانوا  »:  مثل این فرمایش  ؛یفو تخف   یدتشد:  از جمله
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   ...کردن آن مخفف

أفال  »و    «و ما الله بغافل عما تعملون»:  مثل  ؛(دادنخبر)   خطاب و إخبار :  از جمله
 . هستند  یهاخبار شب «یاء» اخطاب و ب به  «تاء»  ابها این عبارتو « ... تعقلون

  یث منها ح  یتبوأ» :  تعالیحقمثل این فرمایش    ؛خود   یر دادن از خود و غخبر:  از جمله
   ...  «یاء»با  یشاءو  «نون»با   «نشاء

   ... « وقاتلواوقتلوا با » «و قاتلوا و قتلوا»: مثل  ؛یرو تأخ یمتقد:  از جمله

با جزم    «یمو ال تسئل عن أصحاب الجح »:  مثل این فرمایش  ؛یو نه   ینف:  از جمله
   ... ینف ایبا رفع بر  «وال تسئل»  ی،نه ایبر 

  « خاء »  ۀبا کسر   « یمواتخذوا من مقام إبراه»:  مثل این فرمایش  ؛أمر و إخبار:  از جمله
 کند ... داللت می یفعل إخبار که به   «خاء» با فتح   « واتخذوا»، کند داللت می أمرکه به 

   ...با نصب و رفع  «لزواجهم یةوص»  مثل ؛عرابا   ییرتغفقط :  از جمله

لوازم  ییرتغ:  از جمله به یا فتحهکردن  با مکسور  «وال تحسبن »  مثل  ؛حرکات  دادن 
   ...« ینس»

  یا دار کردن  با ضمه  «یطانخطوات الش »  مثل   ؛کردن دادن و ساکنحرکت:  از جمله
 ... « طاء»کردن اکنس

و    ینبا تنو «أال بعدا  لثمود »و  «وعادا  و ثمودا  » کردن یا نکردن؛ مثلصرف: از جمله و
 ... بدون تنوین 

جمله مثلواژهاختالف  :  از  کسر   « یلجبر » :  ها؛  همزه  یمج   ۀبا  بدون  با  نیز  و    ،و 
 ... مدبا  با همزه و    یزو ن  ،و راء با همزه بدون مد   یمبا فتح ج  « جبرئلبا »  ؛دار کردن آنفتحه
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  بیَن و   1،هاظهار، ادغام، مد، قصر، فتح، إمال  مثل  ها؛واژهتصرف در  ودخل:  از جمله
کردن(،  سکان )ساکنا   3، ینب  یَن و ب   یلتبدو  ،  کردن آن با حذفمخففو    همزهو   2، بین

قبل   اکنکردن بر سو سکوت ،کلمات آخر روی هنگام وقف  4إشمام  کردن( وروم )درنگ
 5« .  ..آن. یهشب یزهاییو چ ، از همزه

  ها گفته شده استقرائتمیان    اتاختالفانواع    دربارۀآنچه  که    یستن   یدهپوش  یکس  بر
 که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد. وجود دارد های دیگر قرائت گانه و  ده  یهادر قرائت 

 گانه ده  یهاقرائت میان از اختالفات  برخی

این متون   . سپس چند مثال خواهم زدو  کنمی نقل منکته   ین ا تأیید در  متن ابتدا سه  در
 :  ند ازا عبارت 

 :  ه استگفت ـقرائت عاصم  یراو ـ   یاشعر بن بک واب: اول

 6.«ما بدعت استاز نظر قرائت حمزه »

 :  ه استگفت اشتهابن : دوم

 7«.حرف با او مخالفت کرد  یستاما در صد و ب  کردیم  یتخلف از حمزه روا»

 
 کردن فتحه به کسره و الف به یاء. )مترجم(.مایل - 1
 کردن آن. )مترجم(.یعنی بین فتحه و مایل  - 2
 شود. )مترجم(.یعنی بین همزه و حرفی که شبیه و همانند حرکت همزه باشد تبدیل ایجاد  - 3
ای که دو لب  گونهبه  ؛]شم[: این واژه در اصطالح قاریان یا نحویان عبارت است از حرکت با لب بدون صوت  - 4

 شوند. )مترجم( کردن مرفوع و مضموم بدون صدا بر روی هم بسته میپس از ساکن
 به بعد. 25الحرف السبعة: ص - 5
 . 25و  24ص  3تهذیب التهذیب: ج  - 6
 . 272ص  1قات القراء، ذهبی: ج طب - 7
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 .است گانه هفت قاریان و حمزه از  ،گانهدهقاریان از   « خلف»است روشن و 

  یکیکه  را ـ   یحقرائت صح  ۀ پس از آنکه ضابط  «النشرخود »در کتاب    یجزر ابن :  سوم
  یان ب ـ صورت احتمالی استحتی به   ،ی عثمان  ی هااز مصحف  یکیها موافقت با  از آن ضابطه 

 :  گفته است کند،یم

با    :یمگفت » موافقت  از  ما  که    یعنی  ی عثمان  یهااز مصحف  یکیمنظور  در  چیزی 
قالوا  » :  عامرقرائت ابنمثل    باشد؛شده  ثابت   ـ هامصحفهمۀ  حتما   نه    وـها  مصحف  یبرخ

  دو اسم در    «باء»  یادیبا ز   «یروبالزبر و بالکتاب المن » ،  در بقره بدون واو  «اتخذ الله ولدا
قرائت    مثلو    ؛استشده  ثابت    یدر مصحف شام که  ،  هااینو امثال    ،]الزبر و الکتاب[ 

که   ،شدهافزوده  «من  »با   ائت بر   ۀدر آخر سور  «من تحتها النهار یجنات تجر »:  یرکث ابن
با    یدحد  ۀدر سور   «یدالحم  یفان الله هو الغن »  نیزو    ، شده استثابت    یدر مصحف مک

»و    ،« هو» حذف   ن  « سارعواهمچنین  و  واو،  حذف  منقلبا  »  یزبا  سور   «منها  کهف    ۀدر 
تثنیهبه بس  ، صورت  که    یگرد  یها مثال  یاریو  قرآن  آن  هامصحفدر  یکدیگر در  با    ها 

با مصحفشان نقل شدهها  سرزمینآن    ۀقرائت از ائماین    .دارنداختالف    طبق موافقت 
و   مصحفاست  در  بهنباشد  ینچن   یعثمان  یهااگر  قرائت  آن  با  ،  مخالفت  علت 

 1.« شد میشاذ  استکه بر آن اجماع شده  یالخطرسم

  ؛ وجود دارد  یشانها)سبعه( که در قرائت  گانههفتان  ی قار   ات از اختالف  ییهامثال   اما
 :  هستند ین ها چن از آن یبعض 

  ی قرائت و طبق  که    یطبق قرائت عاصم و کس  هادر تمام مصحف»بسمله«  ثبت    -1
 . یستن  ینچناین عامر و ورش از نافع حمزه، ابن  عمرو،و طبق قرائت ابدر حالی که اند، بخو 

2-  یَزی ْسَمة  ض  دیگران  ، و  ه است( قرائت کردیالف )ضأز   ۀبا همزآن را    یرکثابن :  ق 

 
 . 11ص  1النشر في القراءات العشر: ج  - 1
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 1. ندا هبدون همزه قرائت کرد

3-   ُنوا َفَتَبیَّ َنَبأ   ب  ق   َفاس  َجاءُکْم  ن  صورت  :  إ  همین  به  اتفاق  به  قریب  قرائت  اکثر 
 2.فتثبتوا : آمده است کساییدر قرائت حمزه و  لیند، و ا هکرد

4-  ا َحقًّ َعَلْیه   ا  َوْعد  َوُیْقَتُلوَن  ابو   یر، کثابن :  َفَیْقُتُلوَن  ابن نافع،  و عاصم  عمرو،  عامر 
را    «یقتلونو    یقتلونف»  کسایی، و حمزه و  صورت فاعل و مفعولرا به   « یقتلونو    یقتلون ف»

 3اند.کردهصورت مفعول و فاعل قرائت به 

5-   ْنَهاُر
َ
ال َتْحَتَها  َتْجر ي  ات   َجنَّ َلُهْم  َعدَّ 

َ
  لیو   ؛ندا ه قرائت کردبه همین صورت  :  َوأ

ها»:  ه استقرائت کردبه این صورت  آن را    یرکثابن و تاء    ،را اضافه  «منیعنی »  « من تحت 
 4کرده است. دوم را مکسور 

اضافه خواهم کرد که بر  نیز    یگرشاهد د  «27»ها  آنبه  و    ،ودند بپنج شاهد  فقط    هااین
  ی پوشها چشم از آن بنده  وجود دارند که    یاری البته شواهد بس  گذارند؛ می   یرو احکام تأث  یدهعق

و علوم قرآن مراجعه   یرتفسهای  کتاب به  تواند  میها مطلع شود  هرکس بخواهد از آن و    کردم
 . کند

 ی و احکام فقهاعتقادات  ها بر اختالف قرائت  تأثیر 

از  که    یو احکام فقهاعتقادات  در  آمده  پیش  ات اختالفتوضیح جزئیات    ی نیست کهشک 
های مفصل و طوالنی  ها ناشی شده است بحثدیگر قرائت گانه و  ده   ی هاقرائت در  اختالف  

از آنجا که هدف ما    ، طلبدمی از اختالف  استگویی  خالصهو  به چند نمونه  میان    ات فقط 

 
 . 146ص  9تفسیر ثعلبی: ج ؛ 342ص  3تفسیر سمرقندی: ج  - 1
 . 60ص  5فتح القدیر، شوکانی: ج  - 2
 .343ص  3جوزی: ج زاد المسیر، ابن - 3
 .398ص  2فتح القدیر: ج ؛ 343ص  3جوزی: ج زاد المسیر، ابن - 4
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این مبحث شامل دو بخش    .یمنکی بسنده مگانه  دهاندکی  هم    یدو شا  گانههفت های  قرائت
 :  است

 اعتقادات ها بر  اختالف قرائت  یر تأث: اول

تقدیم حضور  ئت  علت اختالف قرا به   یده در عق   شدهات حاصلاختالف های  نمونه از    یبرخ
خود  بوده است که  برگرفته از آنچه    ،هااز اختالف قرائت شده  حاصل   های ه یجنت این    .شودمی

 . قائل به آن هستندتفسیرهای خود  در  سنتاهل

یَها :  قرائت مصحف   -1 ْجَهة  ُهَو ُمَولِّ ُکلٍّ و  ای است که خدا  قبلهرا  هر گروهی  ) 1َول 
است  ۀگردانند قبله  آن  به  گروه  آن  ا   ؛ ( روی  ها»...  :  عامرن بقرائت  مَوالَّ دو   2؛ «هو  نتیجۀ 

خدا بخواهد انجام  را  بنده آنچه  »،  «کندی م  یبشبنده بخواهد نص را که  خداوند آنچه  »:  قرائت
 .«دهدیم

ا :  قرائت مصحف   -2 َحد 
َ
أ ه   ُحْکم  ي  ف  ُیْشر ُك  در  احدی  و  ) 3َواَل  خود  را  فرمانروایی 

ابن   ؛ (گیردنمی  ک شری َتشر ک »:  عامرقرائت  ه» :  نتیجه 4؛ ...«   وال  در    کسیچ خداوند  را 
 . «دن بدان  یکخود را در حکم خدا شر  ید نبا »خالیق  ،  «کندی نم  یکشر اش حکمرانی

ا :  قرائت مصحف  -3 یًّ َزک  ا  ُغاَلم  َلك   َهَب 
َ

ل  ك   َربِّ َرُسوُل  َنا 
َ
فرستاد) 5أ پروردگار    ۀمن 

دهنده  یه هد»:  نتیجه 6؛...« لک  َیَهب ل»:  قرائت ابوعمرو  ؛ (پسری پاکیزه به تو ببخشم تا  م،  تواَ 
 . «دهنده خداوند سبحان استیه هد »، است« را فرستادهاو  ونداست که خدا  یکس

 
 . 148بقره:  - 1
 . 156 ص 1 قدیر، شوکانی: جالفتح  ؛ 332 ص 1 : جثعالبیتفسیر  - 2
 . 26کهف:  - 3
 ، و قرائت یعقوب حضرمی نیز هست. 158ص  3تفسیر بغوی: ج ؛ 344ص  2تفسیر سمرقندی: ج  - 4
 .19: یم مر  - 5
 . 77ص  16جامع البیان، طبری: ج  - 6
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مصحف   -4 ْم :  قرائت  ه 
َربِّ َسااَلت   ر  ْبَلُغوا 

َ
أ ْد 

َ
ق ن 

َ
أ َیْعَلَم  معلوم  ) 1ل  پیام تا  های  بدارد 

یعقوب (؛ اندپروردگار خود را رسانیده  بدانند  »:  نتیجه 2؛ ...« أن  ُیعَلمل»:  قرائت  مردم  تا 
تبل  یند   یامبرانپ را  مقدار فرستادگان  خداوند  »،  «ندا هکرد  یغ خدا  از  را  مطلع    یب غ   یخود 
 . «را باور کنند شانتا مردم صدق کندیم

ْصَحاب   :  قرائت مصحف )که قرائت حمزه و کسایی و عاصم است(   -5
َ
ُل َعْن أ

َ
َواَل ُتْسأ

یم   شد   دوزخیان   ۀدربار )و   3اْلَجح  نخواهد  پرسشی  تو  نافع  ؛ (از  َتسأل» :  قرائت    4؛ ...«وال 
 . «احوال آنها سؤال کنداز    یدنبا  یامبرپ »،  نیست«کفار مسئول  حال  نسبت به    یامبر پ »:  نتیجه

ْن َخْیر  َفَلن ُیْکَفُرْوهُ :  قرائت مصحف   -6 و هر کار خیری انجام دهند  ) 5َوَما َیْفَعُلوْا م 
  یروما تفعلوا من خ»:  قرائت بقیه قاریان  (؛آن مورد ناسپاسی قرار نخواهند گرفت   ۀهرگز دربار 

پاداش عمل  »،  «نخواهد شد  یعاهل کتاب ضا  یر پاداش عمل خ»:  نتیجه  6؛«فلن تکفروه
 .«نخواهد شد   یعامت محمد ضا  یرخ

ح  :  قرائت مصحف   -7 ُه َعَمل  َغْیُر َصال  نَّ قرائت    (؛است  کرداری ناشایست  زیرا او) 7إ 
و   غ»:  یعقوبکسایی  َل  عمل»:  نتیجه 8؛ «صالح  یر َعم  نوح  است«،  صالح  یر غ  یفرزند 

 . «صالح است یرغ  یعمل ، نوحطرف  طلب مغفرت از »درخواست 

َها  :  (عاصم، نافع، حمزه و کسایی استقرائت مصحف )که قرائت    -8 ن َتْحت  َفَناَداَها م 

 
 . 28جن:  - 1
 . 462ص  4کثیر: ج تفسیر ابن - 2
 . 119بقره:  - 3
 . 115ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 4
 . 115عمران: آل - 5
 . 132ص  3تفسیر ثعلبی: ج ؛ 265ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 6
 . 46هود:  - 7
 . 177ص  3المحرر الوجیز: ج ؛ 386ص  2تفسیر بغوی: ج  - 8
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ي  الَّ َتْحَزن 
َ
و    عمروی اب  یر، کثابن   قرائت  ؛ مباش(  گین غم  س، از زیر  او وی را ندا داد که پ) 1أ

  یر فرشته ز »  ،شنید« خود    ی پا   یر ندا را از ز   یم مر »:  نتیجه  2؛ «فناداها َمن تحتها»:  عامرابن
 .«بود و او را ندا داد  یممر  ی پا

ا َعن َطَبق  :  قرائت مصحف  -9 از حالی به حالی برخواهید  شما  قطعا   ) 3َلَتْرَکُبنَّ َطَبق 
به حال    یمردم از حال»:  نتیجه  4؛ ...«َلَتْرَکَبنَّ  »:  حمزه و کسایی  یر،کثقرائت ابن  ؛ (نشست

 . یابد«میها ارتقا در آسمان   یامبرپ»، «شوندی متحول م یگرد

ْفَرُطوَن :  قرائت مصحف  -10 ُهم مُّ نَّ
َ
اَر َوأ نَّ َلُهُم اْلنَّ

َ
حقا  که آتش برای آنان  ) 5اَل َجَرَم أ

ُطون»...  :  قرائت نافع   ؛ (سوی آن فرستاده خواهند شدبه پیشاپیش  است و   :  نتیجه 6؛ «ُمفرِّ
  ی رو یاده خود افراط و ز   ینکفار در د»،  گیرد«می سخت  ها  در حق آن   یامتخداوند در روز ق»

 .«کردند

ُمُهْم :  است( عاصم، حمزه و کسایی قرائت مصحف )که   -11 ْرض  ُتَکلِّ
َ
َن اْل ة  مِّ  7َدابَّ

:  نتیجه  8؛ ...«تکلمهم إن  »...  :  دیگران  قرائت   ؛ ( ای از زمین که با ایشان سخن گویدجنبنده )
ها سخن  با آن   آن جنبنده   ینکه و ا   ،وجوب اعتقاد به آن»،  «واجب استبنده،  جاعتقاد به  »
 .«گویدیم

 
 .24: یم مر  - 1
 .156ص  5جوزی: ج بنازاد المسیر،  - 2
 . 19انشقاق:  - 3
 . 212ص  8، زاد المسیر: ج 540ص  3تفسیر سمرقندی: ج  - 4
 . 62نحل:  - 5
 .74ص  3تفسیر بغوی: ج ؛ 182ص  3تفسیر سمعانی: ج  - 6
 . 82نمل:  - 7
 . 271ص  4محرر الوجیز: ج  - 8
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مصحف  -12 ْعَلی:  قرائت 
َ
اْل اْلَمََل   َلی  إ  ُعوَن  مَّ َیسَّ به  نمی)آنان   1اَل  سخن  توانند 

عاصم   حمزه   یر غ قرائت   ؛ ( [ عاَلم باال گوش فرا دهند]فرشتگان    2؛ ...«   یسَمُعون ال  »:  و 
شنیدنشان نفی  فقط  »،  «شده است  ینف  یبه مأل اعل  یاطیندادن شو گوش   یدنشن »:  نتیجه

 .شده است«

مصحف   -13 یُد :  قرائت  اْلَمج  اْلَعْرش   عرش)  3ُذو  ارجمند  قرائت    ؛است(   صاحب 
کسایی و  المج»:  حمزه  العرش   سبحان »:  نتیجه 4؛ « ید  ذو  مج وخداوند  ،  «است  ید متعال 

 . «است یدعرش خداوند مج »

یل  :  قرائت مصحف )که قرائت عاصم و حمزه و کسایی است(   -14 ب 
 5َوُصدَّ َعن  السَّ

  یت خداوند مانع هدا »:  نتیجه  6؛ «یلوَصدَّ عن السب»:  قرائت بقیه  ؛( [ بازماندو از راه ]راست )
 .بازداشت«مردم را از راه خدا کسی بود که فرعون »، « فرعون شد

از نظر  که  را    یگرد   ینو قرائت صحابه و تابع  یم ده ترش  گسها را  قرائت محدودۀ  اگر  و  
  ی هادر کتاب  یدد   یمخواه  ،یم کن   یمهضمها  آن است به  نقل شده    یح با سند صح  سنتاهل
  7. اندشدهکه با اختالف قرائت حاصل  هست ی از مسائل مختلف اعتقاد یاری بسآنان 

 
 . 8صافات:  - 1
 . 387ص  4فتح القدیر: ج ؛ 65ص  15تفسیر قرطبی: ج  - 2
 .15بروج:  - 3
 . 200ص  6تفسیر سمعانی: ج ؛ 175ص  10تفسیر ثعلبی: ج  - 4
 . 37غافر:  - 5
 .98ص  4تفسیر بغوی: ج ؛ 67ص  27تفسیر رازی: ج  - 6
می   - 7 بیشتر  اطالعات  گفته جهت  به  علی توانید  أثرها  و  المتواترة  »القراءات  کتاب  در  حبش  محمد  دکتر  های 

 الحکام الشرعیة« مراجعه کنید.
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 ی ها بر احکام فقهاختالف قرائت  یر تأث: دوم

  ی سبعه که بر احکام فقه  یهااختالفات موجود در قرائت   یاز بعض   یمختصر   فهرست
می داشته   یرتأث حضور  تقدیم  د  .شوداند  می   یگر بار  اساس    ات اختالف  ینا شوم  یادآور  بر 

 :  استبوده ها استنباط و فهم آن

ا   -1 نافع،  عاصم،  قرائت  )که  مصحف  است(  عامرن ب قرائت  کسایی  َواْمَسُحوْا :  و 
ْرُجَلُکْم 

َ
ُکْم َوأ ُرُؤوس  قرائت بقیه، از جمله عاصم به    ؛( و سر و پاهای خودتان را مسح کنید) 1ب 

ابن  کم»...  :  عیاشروایت  » 2؛ «أرُجل  وضو  نتیجه  در  پا  دو  دست مثل  شستن  «،  هاشستن 
 . «مسح سرمثل کردن پاها در وضو مسح»

َیْطُهْرَن :  قرائت مصحف  -2 َی  َحتَّ َتْقَرُبوُهنَّ  آنان نزدی) 3َواَل  به  پا   کو  تا    ک نشوید 
رن»...  :  یاشعابن   یت و عاصم به روا   ، کسایی و    قرائت حمزه   ؛ ( شوند هَّ جواز  »:  نتیجه 4؛«یط 

بستر شدن  جواز هم »،  «د غسل کن  ینکهو قبل از ا   یض ح  یانبستر شدن با همسر هنگام پا هم
 5. «نه قبل از آنو  بعد از غسل 

َساء: قرائت مصحف  -3 ْو اَلَمْسُتُم النِّ
َ
قرائت حمزه و   ؛ (ایدیا با زنان آمیزش کرده)  6أ

 
 .6مائده:  - 1
 .16ص  2تفسیر بغوی: ج ؛ 17ص  2تفسیر سمعانی: ج  - 2
 . 222بقره:  - 3
 . 158ص  2تفسیر ثعلبی: ج ؛ 173ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 4
شدن خون حیض یا نفاس، با همسر خود  گویند: جایز است مرد بعد از قطععنوان مثال علمای حنفی می به  - 5

ي فرماید:  جماع کند؛ یعنی اصل  طهارت حاصل شود؛ و این فرمودۀ خداوند سبحان است که می  َساء ف  ُلوْا النِّ َفاْعَتز 
َی َیْطُهْرَن  یض  َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ گر بعد  اند: جایز نیست، ممالک و شافعی و احمد گفته   ،ولی سه ائمه دیگر  ؛اْلَمح 

« بوده که با تخفیف و تشدید قرائت َیْطُهْرَن ها در حرف »طاء« از کلمه »دلیل اختالف آن از اینکه غسل کند. این به
 اند. ها آن را با تخفیف، و سه ائمه دیگر آن را با تشدید قرائت کردهحنفی  .شده است

 . 43نساء:  - 6
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کردن زن  لمس »،  «وضوستهای  کنندهنقض جماع از  »: نتیجه  1؛ ...«  أو لمستم »:  کسایی
 .«وضوستهای کننده نقض با دست از 

ْرَحاَم :  قرائت مصحف  -4
َ
ه  َوال ي َتَساءُلوَن ب  ذ 

َه الَّ ُقوْا الل  [  م اساز خدایی که به ]) 2َواتَّ
  ی تقوا »:  نتیجه 3؛«والرحام  » ...  :  قرائت حمزه   ؛ (کنید پروا نمایید دیگر درخواست می یک او از  

:  ییبگو  ینکه ا مثل    ؛ کردن به نام خداوند و ارحامدرخواست»،  «آوردن صله رحمجاخدا و به 
 . «شودیم یزجا  ا خد یر جواز قسم به غ یجهکه در نت ؛ تو را به خدا و به ارحام قسم

یَم ُمَصلًّی:  قرائت مصحف  -5 ْبَراه  إ  َقام   ن مَّ ُذوْا م  خ  از مقام ابراهیم جایگاهی  ) 4َواتَّ
َخذوا »:  عامرقرائت نافع و ابن   ؛ (برای نماز انتخاب کنید وجوب اتخاذ مقام  »:  نتیجه 5؛ ...«  واتَّ

نماز اتخاذ    ی برا   ییرا جا  یمکه مقام ابراه  یدادن از مردمخبر »،  خواندن«نماز   ی برا   یمابراه
 .«کردند

ْیَماُنُکْم  : است( حمزه، کسایی و عاصم قرائت مصحف )که قرائت  -6
َ
یَن َعَقَدْت أ ذ 

َوالَّ
یَبُهْم  قرائت    ؛ ( پس سهم آنان را بدهید  ، ایدبسته و کسانی که با آنان پیمان  ) 6َفآُتوُهْم َنص 

خود    یبخوردن مستحق نص قسم مقابل صرفا  با  طرف  »:  نتیجه  7؛ ...«  عاقدت   ینوالذ»:  بقیه
 . «ببندند یماندو طرف قسم بخورند و پ ینکهمگر ا  یستمستحق ن شود«، »می

َیْرُبوَ : قرائت مصحف  -7 ا لِّ ب  ن رِّ دهید  اجناسی را که به ربا می موال و  )ا  8َوَما آَتْیُتم مِّ

 
 . 314ص  3تفسیر ثعلبی: ج ؛ 332ص  1: ج تفسیر سمرقندی ؛ 466ص  2احکام القرآن، جصاص: ج  - 1
 . 1نساء:  - 2
 ، و سمعانی آن را ضعیف دانسته است. 394ص  1تفسیر سمعانی: ج ؛ 303ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 3
 . 125بقره:  - 4
 .53ص  4تفسیر رازی: ج ؛ 127ص  1جوزی: ج زاد المسیر، ابن - 5
 . 33نساء:  - 6
 . 421ص  1تفسیر بغوی: ج ؛ 325ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 7
 . 33روم:  - 8
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انجام آن    ی ربا و تالش برا دادن    »:  نتیجه 1؛ ...«  یتم وما أت»:  کثیرقرائت ابن   ؛( تا فزونی یابد
 .«انجام خود ربا حرام است»، «حرام است

ابن  -8 قرائت  )که  مصحف  حفص  قرائت  روایت  به  عاصم  و  ابوعمرو،  و  نافع  و  کثیر 
ُذُکم ب  :  است( ن ُیَؤاخ  ْیَماَن َوَلک 

َ
ُم ال دتُّ [ سوگندهایی که  ولی به ) 2َما َعقَّ با  ] سبب ]شکستن 

روا قرائت   ؛ (کندمی تانمؤاخذه ایدخورده  [قصد و اراده به  و    یاش،عابن   یتعاصم 
عقد    خوردناگر سوگند » :  نتیجه 3؛ «یمانَعَقدُتم ال » ...:  عامرحمزه و کسایی )وعاقدتم( ابن 

سوگند  محض انعقاد  به »،  «سوگندمحض انعقاد  نه به   ، شویدیمؤاخذه مشود هنگام شکستن  
 . «شوندی مؤاخذه مهمه    ، دو طرف حاصل شودهر  خوردن اگر از  سوگند »،  « شویدیم  مؤاخذه

َن  :  است(  حفص  یت عامر و عاصم به روا نافع و ابن قرائت مصحف )که قرائت    -9 ذ 
ُ
أ

ُیَقاَتُلوَن  یَن  ذ 
لَّ که  ) 4ل  کسانی  شده  به  داده  ]جهاد[  رخصت  شده،  تحمیل  آنان  بر  جنگ 

لون»...  :  یاشعابن   یت از جمله عاصم به روا   یه،قرائت بق  ؛(است جهاد    ۀاجاز »:  نتیجه 5؛« یقات 
 . «که با دشمن بجنگد یجهاد به کس ۀاجاز »،  «که دشمن با او بجنگد یبه کس

نَد  :  قرائت مصحف  -10 ُلوُهْم ع  د  اْلَحَرام  َواَل ُتَقات  الحرام در کنار مسجد )و   6اْلَمْسج 
جنگ   آنان  کسایی  ؛ (کنیدنبا  و  حمزه  تقتلوهم»:  قرائت  ال  از    ینه»:  نتیجه 7؛ ...«و 

 . «از قتل نه جنگ ینه»، « الحرام کردن در کنار مسجد جنگ 

 
 . 339ص  4المحرر الوجیز: ج ؛ 213ص  1تفسیر بغوی: ج  - 1
 .89مائده:  - 2
 . 73ص  12تفسیر رازی: ج ؛ 312ص  2زاد المسیر: ج  - 3
 .39حج:  - 4
 . 298ص  5زاد المسیر: ج ؛ 289ص  3تفسیر بغوی: ج  - 5
 . 191بقره:  - 6
 . 180ص  1زاد المسیر: ج ؛ 162ص  1تفسیر بغوی: ج  - 7
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ا:  قرائت مصحف  -11 َساء َکْره  ُثوْا النِّ ن َتر 
َ
لُّ َلُکْم أ برای شما حالل نیست  )  1اَل َیح 

  یست حالل ن »:  نتیجه 2؛ «ُکرها  »...  :  قرائت حمزه و کسایی  ؛ ( که زنان را به اکراه ارث برید
بر  ارث  اکراه  به  را  زنان  برا »  ، « یدکه  به آن  ی هنگام حصول مشقت  بردنشان حالل  ارثها 

 . «یستن

مصحف  -12 َلُهْم :  قرائت  ْیَماَن 
َ
أ اَل  ُهْم  نَّ نیست چراکه  ) 3إ  پیمانی  هیچ  را    ؛ (آنان 

،  «ندارند که به آن وفا کنند  یمانی پ  یچکفار ه »:  نتیجه 4؛«لهم   یمانال إ »...  :  عامرقرائت ابن 
 . «ندارند  یمانکفار ا »

اْلَعْین  : قرائت مصحف -13 ْفس  َواْلَعْیَن ب  النَّ ْفَس ب  جان در مقابل جان، و چشم  ) 5النَّ
قصاص چشم در مقابل چشم  »:  نتیجه  6؛ «ین  بالع  یُن والع»...  :  کساییقرائت    ؛(در برابر چشم 

 .«ستما  ی برا  ید جد یعی تشر این  »، است« شده تشریع  ش در گذشته حکم

برای دیگر  ، و  پردازممی   هاآن   یاز علما   ی شواهد به نقل    دادم   یح آنچه توض  ی برا بنده  
بزرگ  مطالب مفسران  فهم  منابع  ی به  ب   شان که  هنگام  کردمقرائت  یانرا  نقل  بسنده    ها 

 . کندمراجعه به آن منابع  تواندی م است یشتر ب  یق و تحق هخواهان مراجع کس و هر  کنم،یم

 :  گفته است  هاآنانواع ها و اختالف قرائت  یانب در  جزری ابن

ْرُجَلُکْم »قرائت مثل    شود؛منجر می  یآنچه به اختالف دو حکم شرع:  و از جمله»
َ
 «َوأ

را اقتضا  شستن  وجوب    ،و نصب   ، وجوب مسح)کسره(  که خفض  نصب؛ چرا   یابا خفض  

 
 . 19نساء:  - 1
 . 409ص  1تفسیر سمعانی: ج ؛ 315ص  1تفسیر سمرقندی: ج  - 2
 .12توبه:  - 3
 . 17ص  5تفسیر البحر المحیط: ج ؛ 85ص  8تفسیر قرطبی: ج  - 4
 .45مائده:  - 5
 . 506ص  3حیان أندلسی: ج تفسیر البحر المحیط، ابی - 6
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دیگران   یرا براشستن  و    ،کفش بپوشد که   یکس  یمسح را برا  یامبرپ   ینبنابرا   ؛کندیم
 1. «است مقرر داشته 

مسح    ه که برا  وجوب مسح پاها    ،قرائت خفض   یرا درست است؛ ز   یجزر ابن   سخن ابتدای  
م  شودی عطف مسر   انتهای  اما    ؛کندی اقتضا  در  را  ه  کرد  یعکالمش ضا درستی سخنش 

فرموده    رمقر   یدهکفش نپوش که    یکس  یرا برا شستن پا    یامبر پ :  ه استکه گفت   اجاست؛ آن
  را بنا نهاده است   شارکان  شکه خود  ئتیقرا   ینا   ی برا   یالصدور ی قطع  یلدلوی    یاآ  !است

عمرو و حمزه  ابو و  یرکث، و ابن یاشعابن  یت الزم به ذکر است عاصم به روا  ؟! دارددر اختیار 
 .ندا ه آن را با خفض قرائت کرد

 :  کردیم گفته است  یان اختالف ب آنچه در فهرستتأیید در   زرکشی

فقها  دلیل    ینبه هم  شود؛یم   یجادا  اختالف در احکامها،  با اختالف قرائت:  پنجم»
یانقض زن  یکس   یوضو نشدن    شدن  قرائت  را  ی که  اختالف  اساس  بر  کند  از  لمس  ها 

به حائض   یکیجواز نزدعدم یا ازجو  ینهمچن  .نداهبنا نهاد« المستم»و  «لمستم»کلمات 
  ی حتعبارت »قبل از غسل بر اساس اختالفشان در  و    یضشدن خون ح هنگام قطعرا  

فراء    ؛نمل بنا بر دو قرائت است  ۀ[ سجده در سور ۀی]آ همچنین    .نداهصادر کرد  «یطهرن
و هرکس آن را    ،شده است را مخفف قرائت کند امر به سجود    «أال»هرکس  :  ه استگفت

 2دنبال ندارد.« به یچ امر ی قرائت کند ه یدبا تشد

و   این توضرا  آنچه    ی،سخن  تأ  یحکه  مسئلخاص    طوربه تا    کندی م  ییددادم    ۀ در 
قرائت   گذارییر تأث احکاماختالف  بر  تدلها  به  فریب   یس،  توسط  و  که کشف    ی کسانکاری 

  ید جد  یشاهد ،  یسخن زرکشبه نظر بنده این  و    ؛نشوممتهم    است  یند ناخوشا   شانیبرا   یقحقا
حکم    ۀ لمسئای که  یعنی گفته  است؛  ید جد  ی اختالف قرائت بر حکم شرع  گذاری یر تأث برای  

 
 . 29ص  1العشر: ج  النشر في القراءات - 1
 .326ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 2
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  ی هاو مثال  ، بسنده کردمن  وهمین متبه بنده فقط  . دهدی م یح سجده را توض  ۀ ی سجود در آ
 .ذکر نکردم گوییخالصه علت را به  یگرد

 :  گفته است اتاختالف در شرح توضیح این همچنان  وی

خداوند سبحان  فرمایش  و مثال آن    ؛در دو حالت مختلف  یداللت بر دو حکم شرع»
أ»:  است و  وجوهکم  إل  یإل  یدیکمفاغسلوا  أرجلکم  و  برءوسکم  وامسحوا    ی المرافق 

در این    هقرائت شده است، ک  «وجوهکم»  هبا نصب و عطف ب  «و أرجَلکمزیرا »  «ینعبالک
کند؛ و  اقتضا میصورت    یعنی  « مغسول»عطف بر  دلیل  بهرا  پاها  صورت غسل )شستن(  

کم» کم»  هبا جر و عطف ب  «و أرجل  که  را    قرائت مسح پاها   ینا که  قرائت شده،    « نیزرءوس 
به حکم   یاقرار این قرائت،  و در    ؛کندیعطف شده اقتضا م   «س ئو ر »  یعنی  «ممسوح»بر  

 1.« ستهاکفشاز روی مسح 

  یجزر که ابن   شودیم گرفتار    ییو در همان خطا   یخته آمرا با باطل در   حقاو    یگربار د و  
 نیست. به تکرار نیازی  ، و  گرفتارش شده بود

قرائت    در شده   «والرحام  »حمزه  پیشین  خصوص  خوانده  خفض  با  بـ   که    یشترو 
 :  گفته استقول زجاج  با نقل  ی قرطب  ـاند دانسته   یف و ضع  یح و مفسران آن را قبشناسان  زبان 

در  بزرگ    یی خطا  رودیبه شمار م   یکه در زبان عرب   یقرائت حمزه با ضعف و قبح »
درانتان سوگند  به پ»«  ال تحلفوا بآبائکم»:  نداهفرمود  یامبرپ   یراز   ؛است  یناصول امر د

  یز جا  هاچگونه سوگند به رحم  یستن   یزخدا جا  یرخوردن به غاگر سوگندحال    .«نخورید 
 2است؟!«

 :  کنمی نقل م  سنتاهل از دو عالم را ، دو متن مبحث  ینا  یان پا  در

 
 .326ص  1البرهان في علوم القرآن: ج  - 1
 . 3ص  5تفسیر قرطبی: ج  - 2
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 :  گفته است یأزهر  یبخطابن : اول

از ابوذر    ی،ل ؤ سود دال ا و از اب ین،اع ن بن  حمرا  یقدر مستدرک از طر   یشابوری حاکم ن »
:  آمد و گفت  نزد رسول خدا   یاعراب  یک:  گفته استابوذر  نقل کرده که در آن    یثی حد

قاریان  اما    .هستم  «نبي اللهولی »   یستمن   «نبيء الله» من  :  فرمود  یامبرپ   !نبيء الله  یا
و متواتر    یحقرائت صح  عنوانبهبا همزه،    «نبيء»از انکار قرائت    ـاجرشان دهد  داوندخـ

خداوند متعال  بنده و  ؛دانندیآن را کافر م ۀکنندکراهت دارند، و منکر آن را گناهکار و رد
هستم که    یکس  ینمنکر آن و اول  ینکه من اول  گیرمیرا گواه م  یامبرانشو فرشتگان و پ

قبول و  است  نازل شده    یشانکه قرآن بر ارا    خدارسول    یثرا دروغ و حد   قراء سخنان  
 1.« کنمیم  شیقتصد

که گفته شده متواتر  را    ییهاقرائت میان  اختالفات  تعداد  که    دکتر محمد حبش:  دوم
 :  ه و گفته استمشخص کرد هستند

با  م  یها راهاز    یشترب  یا با دو وجه    یمکه در قرآن کر   یکلمات   ی  آور به جمع»...   تواتر 
میتواتر  دربارۀ  که    یطیشرا دادیم  ...  توضیح  م پردازیم  زیر  بهرا    هانآ  وانتیو  صورت 

 :  خالصه نمود

 . کلمه  1315: نداهکه بر دو وجه قرائت شد یکلمات تعداد  -1

 . کلمه  105: نداهکه بر سه وجه قرائت شد یکلمات تعداد  -2

 . کلمه 24: نداهکه بر چهار وجه قرائت شد یکلمات تعداد  -3

 2.« کلمه  3: نداهکه بر پنج وجه قرائت شد یکلمات تعداد  -4

 * * * 

 
 . 105الفرقان: ص  - 1
 القراءات القرآنیة و أثرها في الحکام الشرعیة، محمد حبش. - 2
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   هاشدن قرآن بر اساِس آننازلادعای و  گانههفتحروف  -7
  است مطرح    ی قرآن  هایپژوهش مباحث  که در  است    یاز مسائل   یکی«  گانههفتف  وحر »

با توکل باش  درباره   یو نکات متعدد  ها  آن  ین  تر مهم به    متعال  وندخدا   هوجود دارد که ما 
 . خواهیم پرداخت

 این روایات در آن   یو معنا، گانههفت حروف   یات روا  از  یبرخ

بودن حروف  در خصوص شرعی  یث از احاد  یبرخبه    ، نخستین مباحث این پژوهش  در
از آنچه   ییهانمونه پرداختیم. است  ها نازل شده آن بر اساساند قرآن  که گفته  ایگانههفت

 :  شودتقدیم حضور می اندکرده یتروا 

 :  است کرده یت روا  بخاری

  یت روا  (الله عنهما   ی رض)عباس  ه بن  از عبدالل  ،عبداللهه بن  یداللشهاب، از ُعب از ابن»
و من    ؛حرف بر من خواند  یکبر    [قرآن را]   یلجبرئ :  فرمود  خدااست که رسول  شده  

 1.« یدبه هفت حرف رس آنکهتا  افزودیو او بر من م ،کردمیم  یادتطلب ز از او  یوستهپ

  ی ها در معناآن  گرنهو ـ اند  نقل کرده   یثشانآنچه در احادطبق  هفت حرف  این    یمعنا  اما
  ی از س  یشتر نقل کرده به ب  یوطیکه س  طورهمان  و    اختالف دارند  یکدیگر  هفت حرف بااین  

 :  استمفهوم زیر از دو  یکی  ـپرداخت  یمخواهها مبحثی به آن که در  یدهقول رس 

از    یرغ  هها را بآن  توانی م  یحتو    ؛هابه آن  یکنزد   یاف  ادمتر قرآن با  واژگان    یلتبد:  اول
شرط آنکه رحمت به عذاب و  به   ؛کرد  یلتبد  یستندن   یکها نزدکه به آنواژگانی  رادف و  تم

 . نشود  یلبالعکس تبد 

 
 القرآن علی سبعة أحرف.، باب: أنزل 4991ح  100ص  6صحیح بخاری: ج  - 1
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 :  است کرده یتروا  «ابوبکره»حنبل از د بن احم

  یل به جبرئ  یکائیلم  .حرف بخوان  یکمحمد قرآن را بر    یا:  گفت  یلجبرئ »
  . بر دو حرف بخوان: گفتآموخت و   یشتر ب   یشانبه ا  یل پس جبرئ  .دهب یاو را فزون:  فرمود

ا  یشتر ب  یلجبرئ  . بده  یشترب به او  :  گفت  یکائیلم تا  به هفت حرف    ینکه آموخت، 
هنگامی  تا  هستند    یو واف  یشافبرای برآوردن مقصود،  ها  تمام آنو  :  یدگو   یراو   .یدرس

  ی (، أقبل )رو یاتعال )ب :  مثل  ؛رحمت به عذاب ختم نشود  ۀیآ  یاعذاب به رحمت    ۀیکه آ
  تبدیل ( که  عجله کنشتاب( و أعجل )ب(، اذهب )برو(، أسرع )شو (، هلم )حاضر  یاور ب

 1.« ندارد یها مانع آن

  ۀکه در آن کلم را    اییه ها قرائت آکه آنینا ای وجود دارد؛  مالحظه در اینجا نکتۀ قابل 
رادف آن باشد  تو م  یآنچه بخواه  هآن ب  یل تبد  یحتو    ،پذیرندمی  «هلموا »به  را    باشد  «تعالوا »

حت نظرشان    نباشد   ش رادفتم  یو  شرط  ؛ندارد   یمشکلاز  آ  ی به  و    ۀ یکه  عذاب  به  رحمت 
نشود  ختم  ا   ؛بالعکس  م  یندر  إل »  توانیصورت  عجلوا  ربکم  یو  من  به   «مغفرة    یجارا 

ُکْم » بِّ رَّ ن  َرة  مِّ َمْغف  َلی  إ  ُعوْا  إل  یاهلموا  »، و  «َوَسار  به   «کلمة سواء   یأقبلوا  َلی »  یجارا  إ  َتَعاَلْوْا 
  یا   ؟ خوانده شود  یب ترت   ین به ا   ی رآن امروز قپذیرند  می ها  آن   یا اما آ  ؛ قرائت کرد  « َکَلَمة  َسَواء

را کههرکس کند    ی  به حساب مچنین  را    ییرتغ  ها یوهاب  یرا ز   ؟!آورندی کافر  حرکت حروف 
را مستحق    اشدهنده انجامو  شود  می  اسالم   آیینخروج از  که مستوجب  شمارند  برمی  یعمل

 ! دانندمی شدنکشته

شکل،    ینبه ا را  (  گانههفت)  «حروف سبعه»  ۀیآنان فرض  شودی مبه این ترتیب مشخص  
مطرح    ندا هها مواجه شدکه با آن  یاز مشکالت  یاری بستوجیه    یبرا   یهنظر یک    عنوانبه فقط  
 ! کنندی م یررا تکف اشدهندهانجام عمل در  لی، و اندکرده

  نص شده است   ایشانباشند و بر   یدهرا که شنواژگانی    یل ها تبدآن :  گفته شود  بساچه  

 
 .51ص  5مسند احمد: ج  - 1
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طبق آنچه ابان از  ـ س  نَ اَ   ؟!را ثابت کنند  یزی چ  ین چن   توانند ی چطور م:  گویمی م  . پذیرندمی
  ی ا :  به او گفتم:  کرده و گفته استرا قرائت    « و حططنا عنک وزرک»  ـاست   کرده   یت روا   یو 

نزد    یلجبرئ   . معنا دارند  یک   « و حللنا و حططنا عنک وزرک»:  گفت  «!و وضعنا»  ، حمزهابا
را به    یرا به عذاب و عذاب  یکه مغفرتوقتی  بر هفت حرف بخوان، تا  :  و گفت  آمد  یامبر پ

  ین و ا   کندی م  یل کلمات را تبد  یراحتخود و به   یلاست او به م و روشن   1؛ یمغفرت ختم نکن
 ! شماردبرمی سبعه  فحروجزو را  یلتبد 

  ینکهبدون ا را  صحابه  توسط برخی    یل روش تبدکارگیری  به که  ـ   یرابطه عسقالن  ین ا   در
 :  گفته است ـداردمیمقرر باشند   یدهشن  یامبراز پ

چند  از  »اما   شده    یصحاب طریق  آن است  ثابت  اساس ها  که  قرائت  ها  مترادف  بر 
مسعود را  نبا  ئتقرا  ، رو عمرینااز  ؛بودند یدهنشن  یامبررا از پ  هاآندر حالی که    کردند،یم

 2« .  ...« قرائت کرده بود نپذیرفتینح  ی حتمعنی »بهرا  «ینح  ی عتکه »

و عمر نقش    ،اندبسیار مبالغه کرده  یقرآنشناورسازی متن  ها در  آن   کنیمیم  مشاهده
 :  یرا ؛ ز ها داشته استروایات آن در  ییبسزا 

نزد  اختالف  رفع    ی هر دو برا.  دانست   را ناپسند عمر قرائت او    . قرآن خواند  ی شخص»
  ید؟ انداده  یمتعل  ینشما به من چن   یاآخدا،  رسول  ای  :  گفت  خصآن ش  .رفتند  یامبرپ
  خدا  یامبرپو   ،شد یددر آن هنگام عمر دچار ترد: گفت   [راوی]  .یبل : فرمود  یامبرپ

:  عمر زد و فرمود   ۀینس  هب  رسول خدا:  گفت  [راوی]  .شدآن  عمر متوجه  حالت چهرۀ  از  
قرآن تمامش صواب    ،عمر   ای:  سپس فرمود  ؛تکرار کردسه بار آن را  ؛ و  را دور کن  یطانش

 3.« نشود یلعذاب به رحمت تبد  ۀیو آ ، رحمت به عذاب  ۀیمادام که آ ،است

 
 . 367ص  2جنی: ج المحتسب، ابن - 1
 . 27ص  9فتح الباری: ج  - 2
 . 23ص  9فتح الباری: ج  - 3
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با هر نحو   کندی م  یتعمر روا   استروشن   و    است  یحشود صحگفته  که    یتمام قرآن 
  یزالعز »کردن  یل تبد گرنه  و   ؛ینفقط هم  تبدیل نشود؛عذاب  به  و رحمت    ،رحمتبه  فقط عذاب  

و حتی این  مورد قبول است،    ها آن  یه شب   یا   « یمالکر   یم الحل»  یا   «یمالغفور الرح»به    «یمالحک 
 به آن امر کرده است! خدا  رسول  ه است ک یقرائت

ادعا   ۀگانحروف هفت این    طبق  یجه نت   در  مسلمانکوبند  بر طبلش میکه    مورد    ی هر 
  یم، الکر   ید سوي، إنزال الحم   یق طر   یعل  یاء،إنک لمن النب   یم، والذکر الحک   یس، »  تواندیم

:  قرائت کند  تعالیحق این فرمایش    یجارا به   «لتخوف قوما  ما خوف أسالفهم فهم ساهون
  یم ح  یز  الرَّ یَل اْلَعز  یم  * َتنز  ْسَتق  َراط  مُّ یَن * َعَلی ص  َن اْلُمْرَسل  َك َلم  نَّ یم  * إ    یس * َواْلُقْرآن  اْلَحک 

ُلوَن  َر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاف  نذ 
ُ
ا أ ا مَّ ْوم 

َ
َر ق ُتنذ  و    یو شاف  یکاف  ـلله   الحمدـ   هاکه تمام آن چرا  1؛ * ل 
  یامبر که به پهایی  پردازیفرضیه طبق  که  مسلمانان    ال ، و خوشا به حهستندمقصود  برآورندۀ  

از    آنکه آن حضرتحال  ، و  اندچنین کرده  با کتاب پروردگارشان  دهند ینسبت م  خدا 
 است!دور اند به آنچه به او نسبت داده 

قرائت    «یزعز »  یجارا به   « یمحک »و    «یمعل »  یجابه  « را یعسم»  یتوانی مشما    همچنین
اب  ، یقرطب  شود!قرآن محسوب  جزو  ، و  کنی   که وی  نقل کرده  کعببن    ُابی  از    د، وداو و از 

 :  گفته است

بر    به من گفته شد  .من قرآن را قرائت کردم  ،ی  اب   یا:  به من فرمود  رسول خدا»
به    ینکهتا ا...  بگو بر دو حرف    گفت بود  همراه من  که    ای فرشته  .دو حرف  یاحرف    یک

در آن    مقصود است  یو واف  یاز آنچه شاف  یر غ  یزیو چ:  سپس فرمود  .یدهفت حرف رس 
،سم  مثل   نیست؛ ، عل  یعا  ،عز   یما  ،حک  یزا  رحمت به    ۀیآ  یاعذاب به رحمت،    ۀیآوقتی  تا    یما 
 2.« نشود تبدیل عذاب 

 
 .6تا  1یس:  - 1
 . 1477ح  332ص  1ود: ج و سنن ابودا - 2
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به یکدیگر«    یک نزد  یمعانمعنی »را به   گانههفتحروف    دیگر جماعتی  و    یقرطب  ی، طبر 
 1اند.برگزیده 

از  :  دوم باب است  گانههفت حروف  منظور  أمر، حالل، حرام، محکم،  »:  هفت  زجر، 
 :  ه استفرمود یشانکه ا شده نقل  یامبرمسعود از پاز ابن  .«هال ثَ مَ متشابه و 

بر  و  و قرآن از هفت باب    ؛واحد نازل شده بود  یواحد بر حرف   یاز بابکتاب  نخستین  »
حالل    ینبنابرا  ؛هامثلو    بهزجر، أمر، حالل، حرام، محکم، متشا:  هفت حرف نازل شد

  ید شد ینهو از آنچه  یدعمل کن  یدمر شداو به آنچه  ید آن را حالل و حرام آن را حرام بدان 
  ش و به متشابه  ید،عمل کن  شو به محکم  یرید،عبرت بگهایش  مثلو از    ید،دست بردار 

پروردگار  نزد  و همه از    یمآورد  یمان به آن ا  «آمنا به کل من عند ربنا»  ییدو بگو  ید، آور   یمانا
 2.« ماست

جدل،    یب، تره   یب، أمر، زجر، ترغ »:  ند از ا هفت باب عبارت این  ند  ا هکرد  یت روا همچنین  
 . نه هفت باب است، ند پنج باب ا ه کرد یتروا  یز و ن 3« .قصص و مثل

  اندکرده   یتروا   گانههفت که در رابطه با حروف    یثیدر احادمعناهایی هستند که  دو    این
  ، دارند حکمت آنباور    یز ها نازل شده است، و نآن  بر اساسقرآن    کنندی و ادعا م  وارد شده

 . خدمتکار و بنده وجود دارد یرمرد، پ  یرزن، امت پ این در  یرا است؛ ز بوده امت  ه بگیری آسان

 :  نقل کرده و گفته است یثیحدسند خود حنبل با د بن احم

احجار  "نزد    یلبا جبرئ:  فرمود  است که رسول خداشده  نقل    یفهاز حذ   ،از زر»
)  یامتسوی  بهمن    ،یلجبرئ  یا  :فرمود   ]پیامبر[  .کردمدیدار   4" المراء ی    ( سواد یبام 

 
 . 42ص  1تفسیر قرطبی: ج ؛ 15ص  1تفسیر طبری: ج  - 1
 . 2459ح  549ص  1کنز العمال: ج ؛ 26ص  9فتح الباری: ج  - 2
 . 24ص  1تفسیر طبری: ج  - 3
پیامبر  - 4 دیدار  المراء: جایگاه  نام مرکب    احجار  این  واژۀ  از  با جبرئیل در مدینه، نزدیک مسجد قباست.  دو 
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توان خواندن    اصال    انی هستند کهیرمردو پ  یزمرد، زن، غالم، کندر آن  م که  اهفرستاده شد
 1ه است.« قرآن بر هفت حرف نازل شدراستی  به: گفت یلجبرئ .کتاب را ندارند

پ  ییقبل را بر دو معنا  یتاگر روا   و عرضه    یم نقل کرد  گانه هفتحروف    ی برا   تریش که 
و  دادن آسایش  ربط   یرا ز   ؛فهم نخواهد بودمعنا و مفهومش قابل   حکمت و  ین هرگز ا   یم، کن

قرآن بر هفت باب از جمله محکم و    ـومد  ی طبق معناـ   ینکه امت با توجه به ا   یبرا راحتی  
به    یدو غالم با   یرزنپ   یرمرد،پ  ،اول  ی و اما طبق معنا  ؛یستچ  نازل شده است  ... متشابه و

  ! کنند  یضتعومترادفش  از قرآن را با لفظ    یشته باشند تا بتوانند لفظاحاطه دا اژگان  و معجم  
که ملتزم    شودیمروشن    ی امت هنگام  ی برا گیری  توسعه و آسان  ین ا حکمت    بساچه   ی، آر 

که عمر آن را نقل   طورهمان  ، یم شکل مطلق باش به  یقرآنمتن کردن ی بند دسته  ۀ یبه فرض
به این    یدکند، و فقط با  یل تبدش  خواَه چیز دل را به هر   یزهرچ  تواندی م  یکرده است، و قار 

و این کاری است که  بالعکس ختم نشود،   یارحمت به عذاب   ۀ یآنکته توجه داشته باشد که  
 ساده و آسان است! یار بس  یرزنو پ یرمردپ  ایبر 

 هانظر بزرگان آن  از  گانه هفت حروف  یبرا یگری د معانی 

 :  ندا هذکر کرد یزن یگری د  یمعناها گانههفت حروف  یبرا  هاآن

و    «،کاف»به    «یقول»   ۀ در کلمرا    « قاف»  ی عراقک  ی  مثال    ؛ مختلف  های یش گو:  جمله  از
و حروف  دارند،    یمتعدد  ی هاب لهجه ا عر ا   یرا ز   کنند؛یمتبدیل    «همزه»آن را به    یسور یک  

 2. است یرافعها اشاره دارد. این نظر نیز به این گویش  گانههفت

 
راء« جمع »َمروه« بهجایی از ُقبا معنای »سنگ« و »مراء« ـ»َاحجار« جمع »َحَجر« به معنای سنگ سفید  ـ است. »م 

ص    4البحرین: ج  ، »مرو«، مجمع276و    275ص    15العرب: ج  لسان ؛  323ص    4پذیر است. النهایه: ج  اشتعال 
 . )مترجم( 194

 . 400ص  5مسند احمد بن حنبل: ج  - 1
 . 154مناهل العرفان: ص  - 2
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نظر    ینا   دیگران؛و    یمهوازن، کنانه، تم   یش، قر مثل  مختلف    یحفص های  زبان :  از جمله
  شانجزودیگران  و    یهعطسالم، ثعلب و ابن م بن  القاس  یدکه ابوعب   یگر دای عده و    یهقیرا ب

 .ندا ه کرد یار اخت  هستند

  یل، اسد، کنانه، هذ  یش، قر :  است  یله هفت قب که شامل    «مضرفقط زبان »:  از جمله
 . یسضبه و ق  یم، تم

 .هاستآن  ۀشاذ از جمل یکه حت یمختلف ی هاقرائت : از جمله

 :  ه است گفت یالدان وعمر ابو

منظور از هفت  : اول ؛استبر دو وجه  ه،خواهانش بود  یامبرکه پ   یحروف  یاما معنا»
:  حروف  یو وجه دوم از معن زبانی است ...  ها نازل شده، هفت وجه  که قرآن با آن  یحرف

مثل   ؛باشد نام نهاده «حروف عنوان بهراحتی »ها را از باب گسترش و ممکن است قرائت
 1نهد.« معمول چیزی را به اسمی غیر از اسم خودش نام می  طوربهعرب  نچهآ

از  :  از جمله قر وجوه    ،گانههفت حروف  منظور  در  استاختالف  نظر    .ائت    یزرقاناین 
 :  است. وی گفته است

دا» از  در حروف    اتاختالف  ۀیر کالم  نیست.  گانههفتموجود  اختالف  :  اول  خارج 
  ی، افعال، ماض   یفاختالف تصر :  دوم  .یث و تأن  یرجمع، تذک  یه،ها از نظر إفراد، تثناسم

:  پنجم  .یادیز اختالف در نقص و  :  چهارم .اختالف وجوه در إعراب:  سوم  .و امر  ضارع م
  ( ها لهجهها )زباناختالف  :  هفتم  .یلاختالف در تبد:  ششم  . یرو تأخ  یم اختالف در تقد

 2.« هااظهار، ادغام، و امثال آن یم،تفخ یق،کردن(، ترقیل)ما هفتحه، امال مثل 

نظر را    ین هستند، ا   ی جزر و ابن   ه یبیقتابن   ی، راز   بوالفضلها ا آن   ین  که بارزتر   ی جماعت

 
 . 67الحرف السبعة: ص  - 1
 . 108ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن: ج  - 2
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 .ندا برگزیده 

 . شدن تعدادجهت یکسانبه   ؛هاقرائت  یگر دنه  ، گانههفت  ی هافقط قرائت : از جمله

ها  که بنده آنند  ا همطرح کرد  گانههفت حروف  شرح  در  نظرات بسیاری  و    یرهاتفس البته
ه  و گفتبرشمرده  قول    یها را بالغ بر س آن  یوطیس.  ها را عرضه کردمآن   ین  تر و مهم رها  را  

 :  است

بیش  اش  دربارهو    ؛داندیآن را نم  یلکس تأویچهو  متشابه است    یامر   ین گفت ا  یدبا»
 1.« ماهتقان ذکر کردال ها را در کتاب اقول هست که آن سیاز 

 :  گانههفت ها در توضیح حروف تأمل دربارۀ نظرات آنقابل  نکات

  یلی دل  یچ ه و  است    شان اصحابتوسط    یاجتهاد آرایی    ،هایدگاه داین  از    یاری بس  -1
  یر حروف را به هفت گونه قرائت تفس  یکه معن  یکس  ،عنوان مثالبه   در دست نیست؛ایشان  بر 

برای    ییلدل  هچ،  منطبق کرده استها  قرائت فقط به خود  ها را  آن   یا  ـی زرقان  مثلـ  ه استکرد
 ؟ دارد یشهاگفته

  گانه هفت بار حروف    یک   یکدیگر در تضاد هستند.هستند که با    یارینظرات بس ها  این   -2
،  «مضر»  یل قبازبان  سوم فقط  بار  عرب،  تمام    ی برا   یحفص زبانی  دوم آن را  بار  ،  گویشرا  

خاص، ششم    یها به نحو قرائت میان  اختالف    یهاوجوهها، پنجم قرائت فقط خود   چهارم  
این حروف را  ، هشتم  یکدیگربه    یک نزد  یمعانمعنای  به ، هفتم  گانههفت   ی هافقط قرائت 

  یان ب   تریش که پ   یگردترکیبی  هشتم اما با  مثل  ، و نهم  گانههفت   یهااز گونه   ... و  یدزجر، وع 
پروردگارتان سوگند  شما را به    .اندو ... به همین ترتیب معانی مختلفی در نظر گرفته   یم، کرد

 ! ؟هاستاین از  یک حق در کدام

 
 .409ص  2الدیباج علی مسلم: ج  - 1
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 یلعنوان دلآنچه به  بلکه خود    ؛است نبوده هایشانیدگاهدعرصۀ   فقط دراین معرکه  -3
ن ا ه کرد  یت روا   گانههفتحروف   است.  وضد   یزند  روا   یک نقیض  حروف    کنند ی م  یتبار 

،  است  ...المثل و داستان و ضربگویند منظور میو دوم   ، هستند ... و یدزجر، وع گانههفت
  ۀ یکه آوقتی  تا    هستند  یح ها صحتمام آن و    یبخوان  یمحک   یمعل   یعسم  توانیی مشما  سوم  

را عذاب   از  چهارم    .نگردانیبالعکس    یارحمت  واستمضر    زبان    ، حروفاین  منظور   ، ...  
می تکرار  مشترک  یچه:  کنممجددا   معناهایی    یوجه  احادمیان  تفسآن   یثشانکه  را    یر ها 

یکدیگر    با   ی شباهت  یچکه هی  طور به   ؛هستند پراکنده    یامور ها  این بلکه    ؛وجود ندارد   اندکرده
 . ندارند

با    اندداده ارائه    گانههفت حروف    ی برا توضیحی    عنوانبه که  معناهایی  از    یاریبس   -4
  یق، ترق   یا آ  یعنی  ؛نداردخوانی  هم   اندحروف تصور کرده این    یعکه آن را علت تشر   یحکمت

  یث که در متن حد  همان گونهـ   افعال   یف اعراب و تصر وجوه    یم، کردن(، تفخیل )ما  هامال
شده م  یرمردپیک    یبرا تسهیلی    ـاند ذکر  حساب  به    یرمردپ   ینکها   یا!  آیند؟یبه  سالمند 

  ؟!است  یدهبه صدها قرائت رس  شانشاذیر که شاذ و غ  شودی خوانده مفرا   ییهاخواندن قرائت 
اختالف  با هم  که در صدها مورد    شودی مدعوت    یا گانه هفت  هایبه خواندن قرائت فقط    یا
  یا !  آورد؟یبه حساب م  دش متعال بر خو  یاز خدا   یمنت  ا ر این مسکین آن    یاآ  ؟!اندکرده   یدا پ

َماَلُکْم َکْیَف  هاست؟!  آن   یبرا   یهوازن و کنانه، رحمت  یا  یشقر   یلقرائت مضر و قبا آیا  
 ( !کنید؟شما را چه شده؟ چگونه داوری می ) َتْحُکُموَن 

که در رابطه با قرآن،    یاری بس  یات روا برابر  ها خود را در  است آنوضوح برای بنده روشن  به 
که    یانی به قار نیز  و    که به بزرگان صحابه   اندیافته ارتباط دارد  ، قرائت و آنچه به آن  آوری جمع

که اگر به    ی آور شرم   یهابه تعداد تعارض   ین بنابرا   ؛ ها محترم هستند تعلق داردآناز نظر  
به همان اندازه    شد، ی مبار  ( تأسف سنتاهل ها )آن   یتوضعقطعا     ماندند یم  ی خود باق  لتحا

  یث احادکار این حجم عظیم    ین دادند، و با ا ارائه    گانههفتتحت پوشش حروف    ییهاتتوج
دربار را    یحصح عا  ۀکه  ابن بن    ُابی    یشه، قرائت عمر،  ابن کعب،  و  مسعود،  دیگران عباس 
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امروز   یشکلبه  با مصحف  تا    ین همچن   اند؛توجیه کرده اند  سخن گفته   اختالف دارند   ی که 
 . کنند یهتوج ندا تعارض در یکدیگر که با را ها آن ی و اختالفات اجتهاد یانقار 

را    ی اختالف  بکشند  یررا به تصو   یحالت  خواهندی که م  یهنگام  کنیم یمشاهده مبنابراین  
آن  یکیکه   بزرگان  تقدیم می ها  از  به شما  است  از    یکیمثال    عنوانبه   ؛ کنندایجاد کرده 

که  را  یرکثقرائت ابن  به این ترتیباست، تا  یادینقص و ز  ( یبه نظر زرقان) گانههفتحروف 
حروف  در صورت نیاز  و    ؛کنند  یهاضافه کرده است توج  «تجري تحتها النهار»  ۀیرا به آ  «من»

  یا متقارب    ی معنایعنی به    ؛کنند دگرگون می  ی یگر د   ی به معناقبلی    ی از معنارا    گانههفت
به گر به یکدی  یک نزد تا  الفاجر»قرائت عمر    یلهوس،  الزقوم طعام    ی جابهرا که    «إن شجرة 

  ۀ ی نظر   رتیبت  ین و به هم  ؛کنند   یهتوج کرده است  ذکر    یدر مصحف امروز موجود    «یمالث»
باشد    یا روزنه رود  هرچیزی را که انتظار می که    یابد ی گسترش م  یشکلبه   گانه هفتحروف  

 . شودشامل  ،کند یان مصحف نما یآور در جمع را عثمان  یتکه ممکن است وضع

گفته    گانههفتحروف    ۀدربار   یامو   یعمرو الدانابو دلیل جای تعجب نیست که    ین هم   به
 :  باشد

  ی همان وجوه زبانی،  ها و  قرائت  ینا  ۀهستند، و هم  یحصح  گانههفتتمام حروف  »
ها قرائت کرده و آموخته  آن با   و رسول خدا  ؛ل شده استها ناز آن   بر اساس است که قرآن  

  ی بعض  و رسول خدا  ،مباح دانسته  دخو یامبرپ  یها را براو خداوند قرائت با تمام آن  ؛است
 1« . ...کرده است  ییدأند ت اهها قرائت کردآن بر اساس که را  یاز کسان 

  !شودی شاذ م وجوه« ۀهم»و  «تمام حروف»از  یزیچ یب ترت  ین به ا  یاآ
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 است؟  گانه هفت  یهاهمان قرائت  گانههفت حروف  آیا

که    دهندی ندا سر م  کنند ی مارتزاق  علم    ۀکه کودکانه از سفر   ی از جاهالن  یبرخ  امروزه
مجاهد در اواخر قرن  است که ابن   یا گانه هفت   ی هاهمان قرائت  ،گانههفت از حروف  منظور  

اوا  و  هجر یسوم  چهارم  قرن  حروف  ینا   . است  کرده  ی آور جمع   ی ل  با    گانه هفت که  را 
 . خلط مبحثی روشن است انداشتباه گرفته گانههفت  ی هاقرائت

  ینکه ا   ؛هستند متفاوت    یز دو چها  آنشد  روشن    ـیم کرد  یم آنچه تقد با توجه به  ـ   یقت حق  در
به   «یمالعل  یعالسم» المنفوش»و    ،«یمالحک   یزالعز »  یجارا  به   «الصوف  العهن  »  یجارا 

و  «المنفوش إل»،  سواء  یهلموا  به   « کلمة  و  «تعالوا »  ی جارا  الفاجر»،  به   «طعام    ی جارا 
کن  «یمالث» جزو    ی، قرائت  کارها  حال  ؛ هستند   گانههفت حروف  این    ی هاقرائت   که   یدر 

  یگذار و نقطهاعراب  در مصحف بعد از    یعثمان  الخطاز رسم  قاریان، قرائت خود  گانههفت
بعبوده  آن   جمع که  از  پذ   ی آور د  صورت  است یرفت عثمان  قاریان    ؛ه  ترتیب  این  در  به 

  یشه ها ر اختالفات، قرائت   یندچار اختالف شدند، و از ا یکدیگر  با  مصحف  از    یشانهاقرائت
عدۀ  را رها کرد، و  ها  دیگر قرائتو    ی آور را جمع   گانههفت  ی هامجاهد قرائت ابن   . گرفتند

ها  و تمامی این کردند،    یفتوص و نادانی  و او را به جهل  کار سرزنش،    ینا   سبباو را به   یاریبس
 . یمذکر کرد تریش را پ

کسانی را  که    کنم،اشاره میعلوم  از  صنف    ینبزرگان ا های  گفته از    یبه بعض   ینجاا   در
  ،شوم  جهلکنند با صفاتی همچون  تفسیر می  گانههفت   یها به قرائت را    گانههفتحروف    که

 
ُ
ت  اشتباه و    ، یعشن   بح ق مبزرگ  حضور  ها  آنهای  گفته از    ییهانمونه   . کنندی وصف  تقدیم 

 :  شودمی

 :  اشتباهی بزرگ دانسته و گفته استرا نظر  ین ا  یابومحمد مک  -1

م  ییهاقرائت  ین اتمامی  » امروزه مردم قرائت  از    هایشان تی رواصحت  و    کنند یکه 
اما  ...  ها نازل شده است  آن  ۀیلوساست که قرآن به  یاگانههفتاز حروف    ی، جزئائمه
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از    یکی  ـعمروابوو    عاصم، نافع،  مثل  قاریان ـ  ین از ا  یک که گمان کند قرائت هر   یکس
خطایی بزرگ است که  کرده،  آن تصریح    هب  یامبرکه پبوده است    یاگانههفتحروف  

د؛  نرها شو باید  ند  اهقرائت نکرد  یهفت قار   ینصورت آنچه ا  یندر ا  یراز   ؛سرزده است  یاز و 
نظر    یراز  ا  یشخص   ینچناز  بود  معنا    ینبه  آنخواهد  بر حروف  که  مسلط    گانههفتها 

 1نبوده است.«حروف  یناباشد جزو ها خارج قرائت آنمحدودۀ اند، و آنچه از  شده

 :  همچنین وی گفته است

کتاب» در  مردم  بسا  ائمه  یشب  خود   ی هاچه  از  نفر  هفتاد  مقام    ی ااز  و  ر  ببراکه 
  کند یگمان م  یچطور کس   ین بنابرا...  ند  اهدارند ذکر کردرا  هفت نفر    ین از اباالتر    یگاهیجا

 شده تصریح  آن    هکه باست    ی اگانههفتحروف  همان  از    یکیمتأخر،    هفت نفر    ین قرائت ا
  یا   بوده،  یامبراز پ  ینصدیدگاهی مبتنی بر    ینچن  یاآ  !است  یمعظاشتباهی    ینا  است؟!

چن !  ؟است   ییگر د  یزچ در حال  یزیچ  ین و چطور  همین    «کسایی»   که  یممکن است 
یعنی    دیگر  در حالی که شخصی  ،ه استملحق شد  یبه هفت قار   مأمون  یامدر ا  اواخر

  کسایی   ،یصد مجاهد در سال سابندر نظر گرفته شده بود و  نفر    ین هفتم  یحضرم   یعقوب
 2در نظر گرفته است؟!«  یحضرم  یعقوب یجارا به

گاهدور از به  ی و سخن و نادانی  دو امر را جهل این شدن یخته آم ی جزر ابن  -2   ی علم و آ
 :  دانسته و گفته است

  یچ که ه   یاز کسان   یبرخ   یمدانست وقتی    که بود    ین فصل ا  ینشدن ایطوالن   یلدل»
هفت نفر    ین هستند که از ا  هاییهمانفقط    ،یح صح  ی هاقرائتباور دارند  ندارند    یعلم

است،   شده  از    یانقل  پ  یاگانههفت  وفحر منظور  آن  یامبرکه  اشاره  به  ،  فرموده ها 
پردازی  شدیم دربارۀ این مبحث بسیار سخناست، مجبور  بوده  هفت نفر  همین  قرائت  

فقط    یحصح  یهاکه قرائتچنین تفکری غالب شده    یاریجاهالن بس   ایبر حتی    . کنیم
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کتاب  ییها قرائت در  که  الت  یةالشاطب»  هستند  شده  «یسیرو  آن ذکر  و  همان  اند،  ها 
پ   ستند ه  ییها قرائت عل»:  فرمایدیموقتی    یامبرکه  القرآن  أحرف  یأنزل  به    «سبعة 

استآن شده  اشاره  جا  ؛ها  برخ  ییتا  ارا  آنچه    ی،که  در  نباشد    ینکه  کتاب    «شاذ »دو 
سبعه( نباشد شاذ به  قاریان  هفت نفر )  یناز ارا که  ها آنچه  از آن  یاریو بس  اند؛دانسته

حال  ؛آورندیحساب م  ا  زا  یاریبس  بساچه  که    یدر  در  و   یةالشاطب»  هایکتاب  ینآنچه 
و  «یسیرالت از  از    نیستند  غیر  نفر    ینادیگرانی  بسیار  هفت  مطالب  از    تریحصح هستند 

 1« .  این دو کتاب باشد...در مندرج 

ندانسته و    یش ب  یرا توهم  گانه هفت   یهابه قرائت   گانه هفت حروف    یر تفس  یر یجزا   -3
 :  گفته است

مردم    ی برخ»...   کردهاز  حروف    ، گانههفت  ی هاقرائتاند  خیال    گانه هفتهمان 
انداختن  توهمدلیل بهمجاهد را بهاز علما ابن  یاریو بس...    یستن   ینچناین  ی ، ولهستند 

کردبا   مالمت  هفت،  عدد  بن  احم ...  نداهانتخاب  مهدو د  است گفت  یعمار  :  ه 
با  و  دست به اقدامی زده که صالحیتش را نداشته است،  هفت قرائت    ینا  ۀکنندانتخاب

هستند که در خبر ذکر    ییهاهمان قرائت  ،ها قرائت  یناانداختن مردم به اینکه  گمانبه
از هفت تا  ر  یشتب  یاکمتر    ه، و اگر او بعامه را دچار اشکال و شبهه کرده است  ،اندشده

 2« .  آمد...پیش نمی  ایشبههکرد قطعا  چنین بسنده می

 :  آورده و گفته استرا خالف اجماع اهل علم به حساب    ین او ا   ی،مقدس  ۀاما ابوشام  -4

همان   دنضر وجود دار که در حال حا  یاگانههفت  یهاگمان کردند قرائتای  عده»
خالف اجماع تمام اهل  باوری    ینچن  است.  ذکر شده  یثکه در حد هستند    ییها قرائت
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 1اهل و نادان است.« جافراد  از  ینظر و گمان برخو این فقط علم است، 

 :  گفته است ی قرطب -5

علما  یاری بس» داو   ی از  جمله  از  اب   ی،دوما  و  یابن    ین ا:  اندگفتهدیگران  سفره 
ا  گانههفت  یهاقرائت به  قار   ینکه  است  یهفت  شده  داده  حروف  همان    نسبت 
بلکه   ؛وسعت و گشایش ایجاد شده استصحابه در قرائت  برای  که    نیست  یاگانههفت

فقط  این به    گردند؛بازمیحرف    تاز آن هف  یکیبه  ها  بر  که عثمان    یهمان حرف یعنی 
را جمع  اساس  قرآن  غابن  .کرد  یآور آن  و  گفته  یرهنحاس  ااند چنین  و    ی ها قرائت  ین، 

 2.« هستندپیشوایان قرائت  مشهور انتخاب آن 

بزرگان    یگری د   یار بس های  گفته به   سنت اهلاز  که  دارد  اختصار  وجود  ها  آناز  جهت 
عثمان    ی آور بعد از جمع که    گانههفت آنچه از حروف    یزرکشحتی به نظر    . کردمنظر  صرف

عثمان    ی آور بعد از جمع   گانههفت   ی هاقرائت   که   یدر حال  ؛ حرف است  یک ، فقط  مانده   ی باق
 :  وی گفته است اند.شکل گرفته 

اشاره   هابه آن  یثکه در حد  یاز آن هفت حرف  ی حرف   یچثابت، ه د بن  ی جز حرف ز »
 3نیست.«مردم در دسترس  شده است

اهالی  از    ینه زم  ین در ا   ـ یحران  یمیه تابنـ   های وهاب  یخ  ش   ینکهبه ا   بنده  اعتقادبا وجود    و
 م ا ه را نقل کرد  شانکه سخنان  یکسان  یاننام او را در م  یستو مناسب ن  یستمعرفت ن علم و  

دهم،   وهاباما  قرار  دهان  بستن  اخ  یکسانیعنی  ـ   هایجهت  محافل  یرا  که  سخنان    ،در 
  گانه هفت حروف  به    گانههفت های  قرائت   یر تفسگرفتن  نظردر که با    ـشنوم یرا ممصحکشان  

حد ادعا  یث در  کردهرا    م مرد،  مورد  توهم  (  یمیهت)ابن ها  آن  یخ ش  ی حت:  گویمیماند  دچار 
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علما  در میان  که    بندی کرده استدسته   یدو امر را از جمله مسائلاین    ینب   نداشتنارتباط 
 . یستناش درباره  ینزاع

 :  وی گفته است

با ا» پ  یاگانههفتحروف    ینکهدر رابطه    بر اساسقرآن  که    هذکر کرد  یامبرکه 
  یچهو    یست،مشهور ن  ۀگانهفتقاریان    ی هاهمان قرائتها  اینها نازل شده است،  آن

  ی هاکه قرائت  ی نفر   ینبلکه اول  ؛معتبر وجود ندارد  ی علمادر این خصوص میان    ینزاع
 1« . ...استبوده مجاهد  ر بن امام ابوبک کرد یآور را جمع یانقار  ینا

 نازل شده است یک منبع  و از یک حرف  با فقط قرآن : یقتحق

که    ردیم امت ذکر ک  نزاع و  دستگی  چند در رابطه با  مطالبی را که در ابتدای این فصل  
قرائت  اختالف  آن  امتعلت  در  بزرگ  به  و  بود    ها  رسید   یر تکفمصیبت  فراموش    یکدیگر 

ـ  فرضی   ی یثطبق احادـ را    اکرم  یامبرو پ  کندی ت مئجر   یکسو اینکه چگونه    ؛ یمکنمی ن
فطرت  و    کند! احادیثی که سیره و سنت پیامبر عنوان می  ینزاع و پراکندگاین    ی برای علت

 تابد. گذارد برنمی هر مسلمانی که توجیهاتش را به حساب حق نمی 

دلیل    همین  حد  یهنگام  «یجعف»  بینیمیمبه  م  گانههفتحروف    یثکه    شنود یرا 
کرده  نقل    یحنبل از قول جعفد بن  احم.  افتدراه می به  شتابان  نگرانی  همراه دیگران با  به 

 :  است

عبدالله روانه    یسو بهشتاب  با نگرانی و به  ،که در رابطه با مصحف  یهمراه کسان»به
ب   یشتاب کردم، و هنگام  شدند   ی از و جماعت  از آن    یشخص   یمعبدالله وارد شد  رکه 

تو    یسو به  یدیمسبعه( را شنحروف  خبر )   ینااما وقتی    یامدیم،تو ن  یارتز   یما برا:  یدپرس
بر    ـحروفگفت    یا ـقرآن از هفت باب بر هفت حرف    راستی به:  عبدالله گفت  . یمروانه شد
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 1.« شدمیواحد نازل  یحرف  رواحد ب  یکتاب از باب  ،از آنپیش نازل شد، و  یامبرتانپ

است،    حرفیک  با  فقط  در گذشته    «کتاب»  اگر چطور سنت خداوند  پس  نازل شده 
در  ؟!  است  شدهو درگیری  که منجر به جنگ    شدهنازل    یکرده و بر هفت حرف   ییرمتعال تغ

نه  کند  می   ییرنه تغو هرگز  است    یکیهمواره  سنت خداوند سبحان  دانیم  حالی که می  و 
 .شودی م یلتبد 

؟! و  است  بوده   انزنیر و پ  انیرمردپ حال    یت جهت رعابه   گانههفت حروف  این    واقعا    یاآو  
تا   اندگرفته آن را فرا  یاختالف موجود در معنا نامندیمسلمانان م یآنان که خود را علما یاآ
این  از  بیش    ین، از د  یرزنپ  ینا و چه بسا    ؟دانسته باشدآن را    ی معنا نیز    ینمسک   یرزن پ   ینا 

تفرقۀ  و    ییجدا عامل  ها  وقت   یشترکه در ب  یکسانبرداشت کرده است؛ همان    علم مدعیان  
 !اندامت بوده 

وضعیت  به  اگر  که    گونهاین عالوه  هنگام  پس    ، یدیگوی مشما  است  عثمان  چرا 
ثابت  د بن یاش ز خواندهها را که حرف پسر حرف از آن یکفقط  ها را رد کرد و آن  ی،آور جمع

عثمان با    یا  ،صادر شده است  یامبر از پ   واقعا    یثحداین  اگر    ینبنابرا   !گذاشت؟  یباق  بود
خود    ینا  خدا با  عمل  رسول  است  سنت  کرده  تأ شما    یا،  مخالفت  را  عثمان    یید عمل 
  ینکه اما ا ؛  نخواهد داشت  ی صحت  یچ ه  گانه هفت حروف    ۀی صورت فرض  ین که در ا   کنید، یم

کاری    ین چن یید کند،  أ را تعمل عثمان  هم  و  ملتزم باشد    یثحد این  به صحت  هم    ، فرد عاقل
 . تصدیق نخواهد کردآن را  یفرد عاقل یچ ه که است  یجهل

که    یقتحق است  است،    حرف یک  با  فقط  قرآن  آن  گونه نازل شده  عترت    همان  که 
امام صادق  یسار بن    یل فض اند.  کرده تصریح  آن  به    یان پروردگار جهان  ۀ یدبرگز  ال  ؤس  از 

:  فرمود  امام صادق  . قرآن بر هفت حرف نازل شده است:  گویند یمردم م:  پرسیدکرد و  
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 1.« نازل شده استیک منبع  از و  فحر  یک قرآن بر    ؛گویند یدروغ مدشمنان خدا  »

  ش که علت یاختالففقط و  ،ت مورد نظرش نیز یکتاسست و حرف  یکتاپروردگار سبحان  
قرآن  »:  فرموده است  یشانکه ا کرده  نقل    از امام باقر  ، زراره  ماند.اند باقی میبوده   یانراو

 2.« آمده است ید پد  یانراوتوسط اختالف این  یول ؛است نازل شدهمنبع   یک است و از  یکی

فرضی    ۀگانحروف هفتاین  که از    یدفاعرغم  بهـ   سنتاهلکه  جای شگفتی است    و
چهر یان نما  یث حد بینیم  می  ـکنند یم در  خشم  در    یامبرپ  ۀشدن  که  اختالف    ۀ یجنت را 

قرائت کتاب   در  ا   یا آ  ! کنندیم  یت روا بوده است  صحابه  نظر شما  جز    سنتاهل کار    ینبه 
مسعود نقل  از عبدالله بن   ،حنبل د بن  ؟! احماست  سراییمتناقضات و داستان   یآور جمع

 :  گفتکرده است، 

یکدیگر از قرآن با    یاسوره  بارۀدر گفت:  ،  نقل شده است  مسعود  از عبدالله بن»...  
  خدارسول  نزد  به    ینبنابرا.  است  یهو شش آ  یس  یاو پنج،    ی: سیمگفت   . یمکردبحث می

ما در قرائت اختالف   یمگفت  کرد. یم   یاز راز و ن   یشانکه با ا  یافتیم ن  یشارا نزد ا  ی عل  یم. رفت
  که قبل از شما بودند   یکسان:  و فرمود  ،شدبرافروخته    خدارسول    ۀچهر   .یمکرد  یداپ

  یآهسته به عل  یامبر گفت: سپس پ  .هالک شدند  پدید آمد  ینشانکه ب  یاختالف   یلدلبه
  یاد طور که به شما  همان    کندیرسول خدا به شما امر م:  تبه ما گف  یفرمود. عل  یزیچ

 3« .ید داده شده است قرائت کن 
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 فصل سوم

  یل قرآن بر اساس تنز ا و آیات هسوره آیا
 اند؟شدهمرتب 

 د.کننیاجتهاد م یبترتلۀ ئمسبزرگان صحابه در  •

 .قرآن یاتها و آسوره یبترتبارۀ علما در های گفته •
 .ندا هکرد یتطبق آنچه روا  هانزول سوره یبترت •
 .صحابه یبرخهای مصحف یبترت •
 .نآقر  یاتها و آتعداد سوره •



در سطح  و  ها،  مصحف در سطح سوره  یب ترت  لۀئمس  ی مباحث مهم علوم قرآنجمله  از  
قرآن طبق    یاتآ  ها وسوره  یاآ :  شودیمطرح م  کهپرسشی  حال    است.سوره    درونی یک   یاتآ

 اند؟ مرتب شده  یلتنز 

اختصاص  پس    «؛یآر »:  استکلمه    یکتنها  پرسش    ینگفته شود پاسخ به ا چه بسا   
برا   ین ا   دربارۀ بحث  برای  فصل    یک آ  ؟ یستچ  یمسئله  در  دارد  ت  ئمسلمان جر   یک  یا و 

 ؟! اجتهاد به خرج دهدداشته باشد  تفاوت   یلکه با تنز شکلی قرآن به  یاتها و آسوره  یب ترت

  به آنمرتبط  مسائل  که جهت دانستن پاسخ و    سپارمیم  ی را به کسان  مسئله  ینا   شرح
کند.  که جوان را پیر می   دید خواهند  را  بسیاری  مسائل  کنند و  را همراهی می فصل ما    یندر ا 

با حفظ    کنیم یم  یمتعال سع  وندبه اذن خدا این فصل به این موضوع اختصاص یافته و  
  ین عناو از طریق    ژوهشپ این    یایزوا   ی و بررس  ـگوییخالصه   یعنیـ   هشددر پیش گرفته روش  

 . یمبپرداز این موضوع به   ی،فرع

 دکننیاجتهاد م  یب ترتلۀ  ئمسبزرگان صحابه در   -1
  یاریبس  یرا ز   یم؛ فراموش نکرده باش  یمقبل مرور کرد  یها در فصلمطالبی را که    یدوارمام

و  اجتهادات    یا آ   حال  .شدآشکار    یمانبرا ها  مصحف و قرائت    یآور جمعدربارۀ  نظرات،    از 
  ین تا ا   یابد  دامها  شود یمربوط نمها آن که به چیزی ها در آن  ی اجتهاد ۀ مداخل درست است 

  یرنظرات و اجتهادات در تفس  ۀ؟ و اگر مداخلرا نیز شامل شود  قرآن  یاتآ  ها وسوره   یبترت   بار 
با دخالت در تمام    مسلمانان   ید د  یم خواهکنیم  به آن اضافه  نیز  کشف اسرار قرآن را    و   یلو تأو

  ۀیر دا   دنباش درست ن   یاباشند  درست  توانند  می که    یتهاداتو اج  اتنظر   بر اساس  مسائل قرآن
 اند!کرده خود را کامل  یهادخالت

و نظرات    ی رأ بزرگان صحابه از نظر این جماعت،  ، و  ند را انجام دادکار    ینها ا آن  آری، 
از بزرگان صحابه  بنده    به کار بستند.  یاتها و آسوره   یب ترترا در  خود   عمر و  یعنی  دو تن 

 .  شود تر های دیگر غیر از آنان آسانکنم تا پذیرفتن شخصیت را ذکر می عثمان 
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همراه خواهیم شد؛  و اجتهادشان  نفر  دو  با این    ،قرآن  یات ها و آسوره   یب در ترت   بنابراین
 . یلو حسبنا الله و نعم الوک

 کندیل م اعما  یات آ یبعض   یبترت  دربارۀ نظر خود را    عمر 

 :  گفته استحنبل نقل کرده، د بن احم 

اسحاق، از    د بنمحم سلمه، ازد بن  بحر، از محمی بن  عبدالله، از پدرش، از عل»
بن  یحی  عبای  پدرش  از  بن  عباد،  بند  بن  حر :  گفته استکرده،    یتروا  یرزب  عبدالله  ث 
  عمر بن خطاب نزد    «انفسکملقد جائکم رسول من  »برائت  ۀآخر سور   ۀیدو آ   ینبا ا  یمهخز 
  خورم یسوگند م  .انمدی؟ گفت نمکندتو را تأیید میباره  ینادر  یکس چه:  عمر گفت  . آمد
سوگند    یزن  و من:  عمر گفت   .و حفظ نمودمدرک کردم    ،م یدشن   خداها را از رسول  آن

  یکها را  آن  ندبود  یهاگر سه آ:  سپس گفت  .امیدهشن  خداها را از رسول  آن  خورمیم
من    . یداز قرآن قرار ده   یاسوره  ها را در و آن  یدپس بنگر   ؛گرفتمدر نظر میکامل    ۀسور 
 1« .برائت قرار دادم  ۀسور انتهای ها را در آننیز ( یرزب )ابن

متون  به  بنده  کتاب    ینا مباحث    یآور نوشتن و جمع سازی و  در طول مرتب :  گویممی
 یول  ؛ جسارت و تعدی شده بود خدا    یامبر کتاب و پو    ین ها به د که در آن برخوردم    یفراوان
 . بر قلبم گذاشت  یبیعج یرتأث  الذکرفوق مهم  متن 

 :  گویمی مکنم و متن درنگی می ینبر ا دلیل  ین هم به

ش  ینا :  اول برای    اییوه متن  عمر  که  بود    یاتآ  ی آور جمع را  بسته  کار  به  کتاب خدا 
کسان  ین بنابرا   ؛ کندی م  یانب  یمانبرا  فرض  یاز  آنچه    ۀیکه  تمام  که  تواتر  مصحف  در  را 

تواتر، وجود دو شاهد عادل    ی ادعا   از   یشپ   خواهیمی مدهند  می   یج ترواست  شده    ی آور جمع
 . ثابت کنندبرایمان  ـیشانادعامورد تواتر چه برسد به اند ـ هکرد آوری تمام آنچه جمع   ایبر را 
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که منشأ    کند  یجادا   یید جد   ۀسور سته  توانیعمر مگوید  میصراحت  به این روایت  :  دوم
نه رسول خدا محمد نه وحبوده است    آن  م  ؛ یاله  یو  :  گویدی همان طور که خودش 

شانس    یه سه آنرسیدن به حد نصاب    یلدلاما به   «.گرفتمدر نظر میکامل    ۀ سور   یکرا    هاآن»
 . دهندب   یلسوره تشک  یک توانند  ی که از نظر عمر م اییه سه آ  ؛ نبود یار با او 

  تواند ی م  یزن  یگراندبه  بلکه    ، شودیبه عمر محدود نمفقط    ید جد   هایه سور   یجاد ا :  سوم
پس  »:  ه استبود  یرزب بنا   ه دخود قرار دا   ی جا در  را    یه دو آ  ین که ا بنابراین کسی    ؛سپرده شود 

  ۀسور   یرا در انتهاها  آن  یز( ن یر زب. من )ابن یداز قرآن قرار ده  یا ها را در سوره و آن  یدبنگر 
 .« برائت قرار دادم

که    زند یم  سنت اهلبزرگان  های  گفته بر  کاری    یا ضربه   خود   کالم   ین عمر با ا :  چهارم
از توق و مقصود آن  است؛  یفیتوققرآن،    یات آ  یبترت  گویندیم   یمتول  است که   ینا   یفیها 

اما طبق   است؛ شدهیبه او خبر داده م یلجبرئ لۀیوسکه به بوده  رسول خدا  یات،آ یبترت
و به دستور عمر   یرزب برائت توسط ابن  ۀآخر سور  ۀیدو آـ کمدست  ـ  شودی ثابت م یشینمتن پ

 . نداشته استها آن  یبدر ترت  ینقش یچ ه رسول خدا  و یوحو  اندمرتب شده 

  ـیم که مالحظه کرد  طورهمان  ـ   یل قرآن بر اساس تنز   یاتتمام آ  یب ترت  یادعا بنابراین  
  ، دهندهدستور   ید  با تسددهندۀ ترتیب آیات انجام   : گویند شاید ب  یا   شود؛ با این کار عمر رد می 

گاه و  ناخود  ، و کرده استمرتب    شانیل طبق تنز این آیات را  و  توفیق یافته    یتصادف  طوربهآ
ق  یا عدم صحت    یامت روز  برا   ین ا صحت  روز  گویم  می   !شودیمسلمانان آشکار م  ی عمل 

بعد    یکسدیگر و است شده  قطع  پس از وفات رسول اکرم یوحاز نظر آنان  یرا ز  ، یامتق
 دادن در قرار اجتهاد    یم بفهم   یمتا بتوان  ما نقل کند  ی که اخبار آسمان را برا   یست ن  یشان از ا 

خدا با شانس و تصادف به    ین! و اگر دنه  یااست    به نتیجۀ درست منجر شده  یهدو آاین  
 .کرد  یاسالم را خواند و با اسالم خداحافظ ۀفاتح  یدپس با  ید دست آ

را   هوارد یبت مص  ین ا خواسته است  ـسنت اهلبزرگ   یاز علما  یکیعسقالنی ـ  حجرابن
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مشابه    ی حادثه، نبود خبر   یندادن ا جلوه   یتاهمکم برای    یلش و دل  ، دهدجلوه    یتاهمکم
نشان    یات آ  یب خبر اجتهاد صحابه را در ترت   ینا   ینکها   بر  یمبن  ش رغم اعترافبه   ؛استآن  
صریح    طوربه   ما ا   ؛دهدینشان م نیز  ها  سوره   یبترت ها را در  که اجتهاد آن   طور همان    ؛دهدمی

جز اینکه بگویم عشق    ،متوجه شوم از این گفته  را    یحجر عسقالنابن اصلی  منظور  نتوانستم  
 آورد. جا کری و کوری به ارمغان میه ناب

 :  وی گفته است

ها را با اجتهاد  سوره  یاتآنان آدهد  نشان می  «بود  یهاگر سه آ»   عمر گفتۀ  اما ظاهر  »
میاخبار    یرسا  لیو   کردند،یم   مرتب آنداللت  اینکه  بر  انجام  کنند  را  کاری  هیچ  ها 
که بر یکدیگر  ها  سوره  یبترتای از امور مربوط به  پاره  ، بلهصورت توقیفی.  دادند مگر بهنمی

 1صورت پذیرفت.« اجتهاد آنان  س بر اسا گذاشتند  اثر می

 :  وی گفته است .ساقط است مردود و  اندگفتهخبر  ینا  ۀ دربار  دیگرانو  زرقانی 

اجماع    هاکه امت بر آن است  ی خبر مخالف اخبار قطع  ین ا:  یمی گویدر پاسخ م»اول  
خبر مردود و به    ین پس ا  ؛شودیاعتبار ساقط م   ۀباشد از درج  یو آنچه مخالف قطعدارند،  

 شود.« بازگردانده می اشیندهگو

آن را رد  تا بتوانند  یستواحد ن خبر   ین ا  یرا ؛ ز توجیهی ندارد کالم  ینا بدیهی است که  اما
  .نقل شده است  نیز  از عثمان  قرآن  یاتها و آسوره   یبترت  ۀدربار این خبر    مثلبلکه    ؛کنند

از    یامر قطع  یدبله، شا  گوید؟یسخن ماش  درباره   یزرقان  است که  یتیکدام قطع  ینپس ا 
مواقع    یاری باشد که در بس  [ عمر و عثمان]یعنی    هاین ا   یر نظ   ی اعتقادشان به افراد  نان آ نظر  

  اجتهاد همانند    ؛ یایندب  کوتاه  یز از امر مقدس ن  یآنان حت  یحفظ آبرو   ی برا   ه است باعث شد
معروف است،   «یسالخم یةرز »که به  رسول خدا در نپذیرفتن خواستۀ  عمرو خیرخواهی 
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 . استبوده به آن معتقد  ی نوو و 

 کند ی ممرتب  ش خود یرأ ا را ب یاتآ ی برخ یز ن  عثمان

عبدالرحم  یحییاز  » بن حاطب  ابن  است،  ن  عفان  :  گفتنقل شده  بن  عثمان   ...
و بدون آوردن دو شاهد   یاورد؛از کتاب خدا دارد نزد ما ب   یزیهرکس چ:  برخاست و گفت

و گفت  یمةخز   یرفت.ذپ ینم   یاز کس را    یزیچ آمد  ثابت  آبه نظر من  :  بن  را    یهشما دو 
را  کدام:  گفتند  ید.ننوشت  آیه  گفتدو  خدا:  ؟  رسول  میشن   از  که  لقد  »:  فرمودیدم 

شهادت    یزمن ن :  عثمان گفت  .تا آخر سوره  «ماعنتم  یهعل  یزجاءکم رسول من انفسکم عز 
  ین آخر   یدر انتها:  ؟ گفتیمها را کجا قرار ده آن  تو  به نظر  .ها از خداوند است آن  دهمیم

 1.«برائت قرار دادند ۀسور انتهای ها را در آن ینکه نازل شد. بنابرا یاسوره

 :  اشاره کرد یر ز مالحظات  به  توانی م فوق یث توجه به متن حد  با

به متن  این    -1 توسط  گرفتهکار روش  برای  عثمان  شده  نشان    یآور جمع را  مصحف 
بوده  مسلمانان متواتر   که نزدرا  که عثمان فقط آنچه همچنین بطالن این ادعا را    ؛دهدمی

 . آوری کرده استجمع در قرآن 

ها را  نظر تو آن  به»:  کالم عثماناین    یرا ؛ ز پیشینیان به راه و روش  این مرد    یاقتدا   -2
ها را  آن  و یدپس بنگر »: عمر استپیشین از قول  ییگر دتعبیر   «یمقرآن قرار ده  یدر کجا 

  انداجتهاد کرده  قرآن  یبها در ترت آن  ی دو   هردلیل    ینبه هم  «.یداز قرآن قرار ده  یا در سوره 
 .یامبرشخداوند و پ ای از سوی با اجازهو نه بوده است  یل اساس تنز  بر نهو کارشان  

  ین از وجود ا کلی    طوربه ،  بود  داده  یلتشک کتابت مصحف    یکه عثمان برا   تیئ یه  -3
این دو آیه  عثمان از وجود خود   یول ؛ اطالع نداشتند یهدو آآن از  اصال   یا بودند  غافل  یهدو آ

خداوند متعال  سوی  از    یه شهادت داد آن دو آها  آن   یدنشنمحض  زیرا به ؛ است   باخبر بوده
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ها را  آن   یا غافل بوده    یهدو آ   ین قرآن از وجود ا گردآورندۀ    یاآ   یمبپرس  یم حق دار پس    . هستند
است که  بوده   یگرید   یزچ  یه قض   یا ، کند  یادآوری  به او هخزیم  ینکه ، تا ا است  فراموش کرده

  یهمه فراموش  ینبا ا   یست که شخص ا   ین ا   دانیمی م  یخوببه که    یزی چ  یول  ؟! دانیمی ما نم
غفل توان خود  ی کار   یدنبا   تو  از حد  و  شباالتر  را    یآور جمع   یتمسئول  انجام دهد  قرآن 

 کند بر کسی که قدر خودش را بشناسد. ؛ و خداوند رحم می یردبپذ 

عثمان    در اجتهاد  این    دربارۀهر صورت،  جایگاه  آتعیین  ا   ؛ استروشن    یه دو    ین پس 
  ینکه و ا اجتهادی صورت نگرفته  قرآن    یات آ  یب در ترت دارند که اجماع  ها که امت  ادعای آن 

تنز آن  یب ترت اساس  بر  گرفته   یلها  نکته   صورت  خلفاای  است،  از  تن  دو  که    ی است 
  با مخالفت   یآنان اجماع امتاز نظر    یا و آ  !اندها مخالفت کرده با آن اش  درباره   شانگانه سه
 شود؟!  یمنعقد م شانیفه خل

  طور همان  ـ بلکه    ؛شودی محدود نم  یات آ  یبو ترت   گذاریی به جا فقط  عثمان    اجتهاداما  
 . شودی مشامل  یز نرا  ها سوره  یبترت  ـکرد یم که مشاهده خواه

 کندی مرتب م ش با اجتهاد خودنیز  ها را  از سوره   یعثمان برخ

 :  نقل کرده استدر سنن خود  دوداو واب

نقل  فارس   یزید از  »...   است، ی  بن  :  گفت عباس  ابنشنیدم  :  گفت  شده  عثمان  به 
است در کنار   2ی که از مثان را    انفالو   1ین که از مئرا  برائت    ۀسور اساسی  بر چه    عفان گفتم
و   سور یکدیگر  هفت  داد  ۀجزو  قرار  ب  ،یدبلند  در  الرحآن  ینو  الرحمن  الله  بسم    یم ها 

برخی از    یشانا  شدینازل م   خدارسول  بر  آیاتی  که    یهنگام:  عثمان گفت  ید؟ننوشت 
در آن ذکر    یزکه فالن و فالن چ  یارا در سوره  یهآ  ین"ا:  فرمودیو م  خواندیکاتبان را فرام
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انفال  فرمود. شد مثل آن را میای که بر ایشان نازل میو هر یک یا دو آیه"  . شده قرار بده
بود    ییهاسوره  ینرائت از آخر و بنازل شد    یشانبر ا  ینه بود که در مد   ییهاسوره  یناز اول

برائت    ۀپس گمان کردم سور   دو سوره همانند هم بود  یاقو چون س  ؛که از قرآن نازل شد
ها بسم الله  آن  ین و ب جزو هفت سورۀ بلند نوشتم  را  ها  رو آنیناازاست و  انفال    ۀاز سور 

 2« است.این حدیث حسن و صحیح : ابوعیسی گفته است 1« .ننوشتم یمالرحمن الرح 

با اجتهاد عثمان بوده، و   ،انفال بعد از برائت  ۀدادن سور قرار گوید  روشنی میبه  متن این 
بزرگان  شده در میان  امری معروف و شناخته  ، یلخالف تنز ها بر سوره   یبدر ترت   اجتهاد  ۀمسئل
دو سوره و حذف  ادغام    اجتهاد عثمان وجود دارد  که در  یمشکلاما    بوده است؛  سنتاهل

ب گونهو    ،ستهاآن   ینبسمله  دو سوره  محتویات  تشابه  صرفا     گویدی مخودش  که    همان 
بلند قرار    ۀهفت سور   وجز  ها را آن وی  و    ،سوره هستند   یکها  آنباور کند  تا او  باعث شده بود  

ز  هستند  آن   یرا دهد؛  معتقد  از  کنندۀ  جدا ها  سوره  ]  وجودیکدیگر  دو  الله  »بسمله«  بسم 
 . ستا  [یمالرحمن الرح

م  به رها کرد  ۀکه سور   یکس  رسدی نظر  بسلمه  بدون  را  باشد    ،هبرائت  بوده  نه  عثمان 
الله  سطر  ها  آن»و میان  :  اعتراف کرده استکه خودش    همان گونه   ؛ یگرشخص د  بسم 

بر عدم وجود    یمبن  از رسول خدا   یسخن  یچه   یعنی  ینو ا   «.ننوشتمرا    یمالرحمن الرح
  ی از طرف کار این صرفا   بلکه    ،در دست نیست   ی امروز مصحف  سوره در    ینا   یبرا بسمله  
بسم الله الواحد »: اندفرموده  محمد آل  ،برائت  ۀسور بسمله  دربارۀ  اما است؛ بوده   عثمان
 .است نبوده بسمله بدون  ـنتیجه داده گونه که اجتهاد عثمان آنـ   سوره ینو ا  ،است «القهار

آنجا که راه فرار   و باقآن  ی برا   ی از  خبر  این  سند    یفمجبور به تضع  ه استنماند  یها 
به این    یهکه قض   یدر حالاند؛  کرده  یف ضعتها او را  از آن  یبرخ و    شدند   یفارس  یزید  ۀواسطبه 
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کشیده  تصویر  به  که  ابن   ؛یستن اند  صورتی  دربار ی اببن  ا و  حجر  بلکه  اند  گفته او    ۀحاتم 
 :  گفته استحجر ابن مشکلی ندارد. 

مشکلی    گفته استحاتم  و ابواست ...  کرده    یتعباس روااز ابن  ی،بصر  یفارس یزید»
 1ندارد.« 

 لیو   ؛باشد بوده    «هرمزد بن  یزی»  از  یرغ  یشخص   «یفارس  یزید»است که    یدر صورت  ینا 
 2است.ثقه  «هرمزبن »ا د معتقدن یکه برخ همان گونه اگر خودش باشد 

 بیند ی قرآن نم یب در ترت ی ضرورت عایشه

 :  بخاری با سند خود نقل کرده است

آمد   یعراق  ی بودم که ناگاه مرد یشهعا ین المؤمن نزد ام  : »... یوسف بن ماهک گفت
به تو    یانیچه ز وای بر تو، ]نوع کفن[  گفت:    یشهو گفت: کدام نوع کفن بهتر است؟ عا

ا  ؟ ساندر یم بنمامُ   ین، مؤمنالام    ی گفت:  من  به  را  خود  چرا؟    یشهعا  ی.صحف  گفت: 
.  شود یخوانده م   یبقرآن بدون ترت  یراکنم، ز مرتب  آن    یقرآن را بر مبنا  یدگفت: تا شا

میگفت:    یشهعا تو  به  زیانی  آرسد  چه  کدام  پ  یهکه  آنچه    ی.بخوان  [بعدتر  ]یا  تریشرا 
شده    یادمفصل بود که در آن از بهشت و دوزخ    یهااز سوره  یانخست نازل شد، سوره

رو  اسالم  به  مردم  آنکه  تا  آو  آوردند،    ی است،  و  یۀ آنگاه  شد  حرام  نازل  اگر    ؛حالل  و 
ما هرگز شراب را    گفتندیم قطعا     ید،که شراب ننوششد این بود  نازل  که    یزیچ   یننخست

نم مکنیمیترک  نازل  اگر  و  نکن  شدی.  هرگز    گفتندیمید  زنا  نمما  ترک  را  .  کنیم یزنا 
خردسال بودم    ینازل شد و در آن زمان من دختر   در مکه بر محمد   یهآ  ین ا  راستی به

بقره و نساء در    ۀو سور   «،مرأو    یده أ  ةموعدهم و الساع  ةبل الساع»:  کردمیم   ی که باز 
و   ،آورد یرونب یشمصحف را برا یشهگفت: عا ی. راو بودمنازل شدند که من نزد او    یحال
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 1.« خواند یو  ایها را بر سورهتمام 

عاروشن   گفتن  یشهاست  می   با  تو  به  زیانی  آرسد  »چه  پ  یهکدام    [ بعدتر  ]یا  تریشرا 
یک    توانیم  ین بنابرا   ؛ بیندینممصحف    یب در ترت  ی ضرورتصراحت گفته است  ی« به بخوان

خواند، و  پیشینش    ۀ یرا قبل از آ  یهآیک    ، سوره  یکدر    نیز و  پیشینش،    ۀاز سور قبل  سوره را  
کلی از    طوربه ای است که  نکته   یشه عاگفتۀ  در    هاه و سور  یاتآ  دربارۀسخنش  بودن  فراگیر  

پ ترت روشن  و    یداست،کالمش  با    ی از سو تعبیر دیگری  ها  و سوره   یاتآ  یباست مخالفت 
 . دهدینشان ماز نظر عایشه قرآن را   یبعدم ضرورت اصل ترت است که  یشهعا

 :  گفته استها سوره  یب ترتبارۀ در  یشهقول عا بودن کلیبر   یمقرار و تسلبعد از ا   حجرابن

او در آخر  این گفتۀ    یل دلبه  ،باشد هر سوره    یاتآ  یبو احتمال دارد مقصود او ترت»
بر سوره  تمام» :  یثحد را  دارد سؤال    ...   « خواند  ی و   ایها  احتمال  امر هر    دربارۀو    دو 

 2.« والله اعلم باشد؛  شده حمطر  [ها و سوره یاتآ یبترت]

روشن  و    ، است  یات آ   دربارۀسخن عایشه  بودن  کلی و فراگیرمهم است    بنده   ی آنچه برا 
 . داندیمحتمل م ی امر را  ینحجر ا ابن است 

که سؤال  است  داده    یشنهاد حل آن پ   ی و برا پرداخته    یشهعااین گفتۀ  دفاع از  به    یر کثابن
 :  گفته استو  قرآن توسط عثمان و ارسال آن به شهرها بوده یآور جمع  ازقبل   یعراقاین 

آفاق و توسط عثمان به  مصحف  رسال  ااز  قبل    ی عراق ماجرای این    رسدیبه نظر م»
 3« .است اکناف بوده 

چون    ؛ ندارد  ی ارزش و اعتبار   یچ او هسخن    کنیدی که مالحظه م  طورهمان  :  اول اینکه
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 .است یلی دلفاقد هرگونه 

این دو نفر    ین بنابرا   ؛کرده بودند   ی آور ابوبکر و عمر قرآن را جمع   کنند ی ادعا مها  آن:  دوم
توسط عایشه  ها  و سوره   یاتآ  یبضرورت ترت تا کار به نفی    نددکر یکار مه چ  قرآن  یآور جمعدر 

 ! ؟بینجامد

ماهک زمان ارسال قرآن توسط عثمان  ابن   یرا باطل است؛ ز   هگفت  یرکثآنچه ابن :  سوم
 :  گفته است یرکثحجر بعد از نقل دفاع ابن ابن  است.  هرا درک نکرد

آن  را    یماهک زمان ف بن  یوس  چراکه  ؛وجود دارد  ینظر آن    دربارۀ» که عثمان در 
  یت که روا   ذکر کرده  « یمزال»  است.  درک نکرده  هتادفرس آفاق و اکناف  را به    هامصحف

کعب بعد از  بن  ُابی  که آن است  یحو صح ،کعب مرسل استبن  ُابی  ماهک از ف بن یوس
صراحت  به  یث حد  ین ماهک در اف بن  یوسبوده، و    یات ح   ید در ق  یز ن ها  مصحفارسال  

 1است.«  بودهنزد عایشه  ،یشهاز عا یهنگام سؤال عراقگفته است  

  و   ه پرداخت  یشه کالم عااین  به دفاع از    ش خود  ،یر کثدفاع ابننقص این  بعد از    حجرابن
 :  گفته است

  مسعود ابناز  را  بوده که قرائت    یاز کسان   یعراق  ین که ارسد  »به نظر من چنین می
  ، فرستادخود را به کوفه  مصحف  که عثمان    یهنگام کسی بود که  مسعود  و ابن،  اند برگرفته

  یف تأل  ینبنابرا  ... بردارد و مصحف خودش را نابود کند  دست    ش خود قرائت  از  نپذیرفت  
مصحف    یف تأل  شک یو ب   ، عثمان بودمصحف    یفبا تأل   ر یمغا  [ مسعودابن]او  مصحف  

  یف قرآن تأل   ه استگفت  یجهت که عراق   ین به ا  ؛تر استمناسبها  مصحف  یهاز بق  ی عثمان
 2.« است نشده

مصحفی  مسعود نزد خود  ابن   یرا دفع باطل است؛ ز   یباطل برا   یپاسخروشن است این،  
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  یش حجر پو ابن خواهد شد،    یانفصل ب   ینسوم از ا مبحث  آن در    یبو ترت  ،شده داشتیف تأل
گاه  یگری از هرکس د  .استبوده  از آن آ

شود  مسعود بوده است و این باعث می از مصحف ابن تر  مناسب اینکه مصحف عثمان  اما  
  یاست که جز جاهل کس  یکالم  دهد، جلوه    نشدهیف تأل را به صورت  مسعود  ابن وی مصحف  
سپس آن را  و  بودن قرآن عثمان ثابت شود  ترمناسب  اصل ید ابتدا با  یرا ز   یست؛ قائل به آن ن 

شارح  دیگرانی که او و خود خصوص که به   ؛ در نظر گرفت  یشه دفاع از عا ی برا  ی قطع یلیدل
صح در  ام دانند  میاست  آمده    یبخار   یحآنچه  ابن  )ابن قرائت  و  عبد  تازه  و  تر  مسعود( 

و    کندی م  یتروا یک شخص چیزی را    یا  !بوده است  یلقرائت و بر اساس تنز   ینتر مناسب 
 !برد؟یم یاد از آن را سپس و  دهدی م شرح

  ید بگو  شخود دربارۀ یعراقاین  شودی باعث نم «تر بودنمناسب ادعای » ینا به عالوه 
حجر  که ابن   همان گونه ـ او  زیرا   ؛ باشدخوانده    نشدهیف تألمرتبه به صورت   یک  یقرآن را حت

علت  حجر به ابن نتیجه گفتۀ    خوانده است و در مسعود  ابن  یفبا تألقرآن را    دهدـپیشنهاد می 
 . استو مردود باطل علت نبودن دلیل، بهو   ، هادیشن پ  یکفقط  ، یلنبود دل

ها از آن   یشهقرآن توسط عمر و عثمان و عا   یبترت  ۀکه دربار هایی بود  گفته از    یبعض   اینها
است شده  م   .نقل  شما  برخ  توانیدیحال  عل   ی کالم  خصوص  را  ها  آن  ی ما از  در 

خارج    ی مخالف و منتقد آن را از ملت اسالم  که ی  طور به   قرآن  یف و تأل   یب شمردن ترتمقدس
 . یدکنارزیابی  گرداندیم

 :  گفته است یزرکش

بوده    یآور جمعو    ساختار همین    اساس   بر   یامبرقرآن در زمان پ   ه استثابت شد»
 1.« است
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چگونه  پس    ،شده است  یفو تأل   یآور جمع   اگر تمام قرآن در زمان رسول خدا   حال
خود او  و حتی  برائت اجتهاد کرده،    ۀسور انتهای  در    یهدو آدادن  قرار   ت کرده و در ئ عمر جر 

تر  بزرگ  یاجتهاد  یاآ ؟!داد ی جداگانه قرار م یا ها را سوره بودند آن یهسه آ راعتراف کرده اگ
 !ید؟ا کرده اهدهنص مشرا در برابر  یناز ا 

ها در  دادن آنو قرار   ، برائت  ا انفال بادغام  اجتهاد عثمان در    ی، زرکش  ی آقا   جناب و ای  
خودش  که  بوده  عمر  کاری مثل کار    یز ها نآن  ین حذف بسمله ب  و  ، یطوالن  یهاسوره کنار  

اندکی او را  سخن    ،یشهعا   دربارۀاما  اید.  کرده  یتآن را روا نیز  قائل است و شما  کار    ینبه ا 
نت   یسهمقا  یواند سخن او را با سخن زرکشتیو فرد منصف م  یم مرور کرد   تریش پ را    یجه و 

 . شود استخراج کندمی یراض ش طور که انصافآن

*  * * 

 قرآن  یاتها و آسوره یبترت بارۀ علما در های  گفته  -2
خالف نزول آن  قرآن بر کردن  خصوص مرتب بزرگان صحابه در  را که توسط    ی اجتهاد

پذیرفت مرور کردیم.  بعض   صورت  اگر  در مسئلآن  یسخنان علما   از  یحال  را    یب ترت   ۀها 
طبق معمول مالحظه  باز هم    یمکن   عرضه  یل عثمان بر اساس تنز ها و آیات مصحف  سوره

ها را  و سوره   یات آ  یب ترتها  ای از آنعده   اند.نظر داشته گفته و    یک از  ها بیش  کنیم آنمی
که    طورهمان  و    ، دانندیم   یرا وحـ هر دو  در نقطۀ مقابل ـ   یبرخ  ،دانند یم  ی اجتهاد   یامر 

  تر یش پرا که  آنچه  خواهم  می  یخوانندگان گراماز    اند.خواهیم دید دیگران نظری تلفیقی داده
عدم اجتهاد    یحت  یا  یاتآ  یب عدم اجتهاد در ترتدرستی قول به  تا    دن به خاطر بسپار   یم کرد  ذکر

  :  شودآنان تقدیم حضور میاز سخنان  یبرخ . شود ارشما آشک  یبرا ی مصحف  هاسوره  در
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   کنندیکامل انکار م   طور به بر اساس نزول را   یب ترتای عده

 :  گفته است شوکانی

 و  «خلق  یباسم ربک الذ »  شدهنازل  یاتآ  ینبداند اولکسی  هر بلکه کافی است    ...»
در  ها اآلن  و سوره  یاتآ  ینا  یندو بب   ،است بوده    «المزمل  یهاأ»و    «مدثر   یهاأ»بعد از آن  

ابتدا نازل    قطعا    دانیمیکه ما مرا    یاتی دارد آ  یای چه معن  ...  اندمصحف مرتب شده  یکجا
اند در  که آخر نازل شدهآیاتی  و  اند  در حال حاضر در انتهای مصحف مرتب شدهاند  شده

است    یبیبلکه ترت  ،گردد بازنمینزول قرآن    یببه ترتکار    ینا  بگیرند؟!  قرار  قرآنابتدای  
  ین چن   گردد.بازمی  نداهبودانجامش  یکه متصد  یاصحابهبه   قرآن یآور هنگام جمع که
از نظر کسانی که درکی از آنچه گفته شده و  بلکه  ،چندانی ندارد ه و ثمرۀیدفا  نفع و یکار 
اش  دهندهانجام  یبرا  اییدهفا   یچاست که ه انجام کاری  اتالف وقت در  شود دارند  می

 1« . ...خواهند از آن استفاده کنندمیکه   یندارد، چه برسد به مردم

 :  گفته استحزم ابن

  و از نظر نگارش قرآن   یبدر ترتـمنسوخ  ۀیکه آاشکالی ندارد : گفته استابومحمد »
و    ،یردگبقرار  آمده است  جلوتر    یبترت   از نظرکه    یا در سوره  یاسوره  ابتدای  در    ـتالوت
و    یات آ  یراز   ؛متأخر باشد  یبترتاز نظر  که    یرد گبقرار    یاسوره  یا در همان سوره  آن  ناسخ  

اساس قرآن    هایورهس نشده  شانیلتنز   بر  که    ؛اندمرتب  صورتی  آن  به  خداوند  بلکه 
اراده  ذوالجالل و  الله(،  االکرام  اال  اله  )ال  نازل شده است  ترت فرموده    ۀ آن برعهد   یبو 

نازل شد   یزی چ نخستین    .نیست  شاز خود   یر غکسی  یچه الذي  »  که  باسم ربک  اقرأ 
کرم الذي علم ب  علم اإلنسان ما لم    القلم،خلق، خلق االنسان من علق اقرأ و ربک ال

ولمیع ث   یهاأ  یا»سپس    «  و  فکبر  ربک  و  فأنذر  قم  فاهجر  یابکالمدثر  الرجز  و  «  فطهر 
  یزی چ  ینو آخر اواخر مصحف قرار دارند؛  و تالوت در  نگارش  ها از نظر  آن  یول  ؛اندبوده
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  هم از نظر   ،که در حال حاضر بودبرائت    ۀو سور   ،نساء  ۀدر سور   «الکاللة»  ۀیکه نازل شد آ
شناخت ناسخ و    یبرادلیل    ین به هم  .قرار دارندمصحف  اوایل    تالوت درهم  و  نگارش  

 1.« کردتوجه  یببه ترت  یدمنسوخ نبا

 :  گفته استخود  یردر تفس رازی

  یب ترت   بر اساس مصحف    یبترت   یراندارد؛ ز   یتقدم در تالوت با تأخر در نزول منافات »...  
 2« .  ...نیستنزول 

بوده    یزانمال  یرکرده، صاحب تفس  یارو نظر را اخت  یرأ   ین که ا   یعهش   ی علماجمله  از  و  
 :  گفته استکه 

و آسورهتردید  یب» آن  یات ها  به رسول خداقرآن  مرتب    است  نازل شده  گونه که 
و آسوره  یبترتبرای    ـسنتاهلخصوص  هبـسابق اسالم    یو علما  ؛اندنشده   ه ب  یاتها 
  یثی حده است  خصوص ذکر شد  ینا  که در  یثیاحاد  جملهاز    ؛کردندیاعتماد م  یثاحاد

 3«.  ...شده یتعباس روااست که از ابن

کرده  عباس نقل  تقان از ابن ال در کتاب ا   یوطیکه سرا    یثیدر ادامه حد  ی یطباطبا  ید و س
 گفته خواهد شد.  سوم مبحث کامل در  طوربه  یث حداین  .کندی ذکر مبا سندش 

بوده    یفی توق  یاتآ  یبو ترت  ، یدها اجتها سوره  یبترتای  به نظر عده 
 است 

اساسها  نانساکه  کاری است    «یاجتهاد»از  بنده    منظور نظر    یرأ   بر  انجام  خود  و 
یعنی    ،یفیها از توق آنمنظور  و    ؛ندا ه در آن نداشت  یدخالت  یچ ه  یو وح  رسول خدا   و  ،داده
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انجام    یلجبرئخبردهی    بر اساسکه  بوده    رسول خدا   ، مصحف   یبترت  یمتول را  آن 
 .داده است

 :  گفته استکه  فارس استن بن یابوحس قول هستند  ینکه بر ا  یجمله کسان از

هفت  داشتن  مثل مقدمها  سوره  یفتأل  یکیدر دو مرحله انجام شد؛  قرآن    یآور جمع»
  اند؛ شده دارش را صحابه عهدهاین کار  که ؛اییهصد آ  یهاو سپس سوره ،یطوالن ۀسور 

به همان آن را    پیامبر   بوده و  وقیفیست، که تهاسوره  وندر   یاتآ  یر آو جمع  دیگریو  
 1.« است..   دادهیانجام م   ساخته،یمطلع مپروردگارش  را از امر  ایشان    لی که جبرئصورتی 

داشته    یاعتقاد   ین چن   یاض، ع   ی از قاض  ینی نقل از ع فارس بهبن نیز مثل ا   ی باقالن  ابوبکر
 :  است

از  سوره  یبترت  یا آ:  گفت  یاضع» اجتهاد    یا   ،است بوده    پیامبرها  ؟  مسلمیناز 
اما    ...است    تریحصحدومی  ،  دارداحتمال وجود  اینکه هر دو    با :  پاسخ داد  یبقالن ابن

  ی یفتوق نیست که  یوجود دارند، شک  یامروز مصحف که در  صورتی به یاتآ یبترت دربارۀ
 2.« استبوده خداوند از طرف 

هنگام    یرا ز   است؛  یزرکش   داندینزول م  یبکه قرآن عثمان را مخالف ترت   یجمله کسان  از
 :  مصحف گفته است ی هاسوره  یب ترت ۀدربار صحبت 

  خداوند آن را واجب دانسته   که  یست ن   یامر   یگرید   بعد از  یکی ها  سوره  یبترت»...  
 به  داشته است؛  ی بستگ  [صحابه]ها  و انتخاب آن  تهاداست که به اج  یبلکه امر   ؛باشد

  ی عثمان مصحف    یبترت  یداشت، ول خودش را    یبترتمصحفی  است که هر    یلدل  ینهم
 3.« است  ین بودهتر کامل
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  ۀدربار   یکه دو صفحه قبل در کتاب خودش، حکم  گویدیم  ی سخنان را در حال  اینوی  
آن بر اساس    یب زعم خودش دال بر ترت که به   نویسدیعثمان میارش  ها در قرآن  سوره   یب ترت
از  ،یفتوق آن  عنوان  وی  است!  بوده    یمخداوند حک طرف    و صدور  جایابی    یب ترت»تحت 

 :  گفته است مصحف« ها در سوره

  یف بر اساس توق   دهد یکه نشان مدارد    و عللی  اسباب مصحف    ها درسوره  یب ترت»
 ؛ یمهمانند حوام هستند  اساس حروف    بر  ینکهایکی    ؛استیم صادر شده  و از حکبوده  
  ۀ سور انتهای  بودن  یمعن هممثل  قبل از آن،    ۀسور انتهای  با    هسور ابتدای  موافقت    ،دوم

  «؛ اخالص»و اول    «تبت»  ۀآخر سور مثل  وزن الفاظ،    ،مسو  .بقره  ۀسور ابتدای    باحمد  
 1« . «...الم نشرح »و  « یالضحمثل »بعد از آن،  ۀبا سور  تشابه متن سوره ، چهارم

  اشیجه اگر نت   یکه حت  عثمان مصحف    ای همه تعصب بر   ین ا   یلدلشوم  بنده متوجه نمی 
تناقض شدن  گرفتار  زبانو    اتدر  سخنان  بر  آزار  باشد    اییهانه سفراندن  را  پژوهشگر  که 

که  را    ی موجود در کالم و   ات تناقض   شودی داوطلب م  یکس  یا و آ  بوده است؟!چه    دهدیم
بوده است    یک صفحه و در    یکآن    ۀفاصل را    ینا بنده  !  فصل کند؟وما حل  یبرا مبحث 

او از کدام    أس و ناامیدی شدم. ی پیروانشان دچار  افراد و    ینحال حاضر از ا   درچون    ، گویمیم
  ی حسب  ؛ کتاب خداوند استمتوجه  ما    کالمدر حالی که روی    ؟!گویدسخن می وزن و حروف  
 .یلالله و نعم الوک

از مردم    یاریبساز نظر  قرآن    یهاسوره   یب در ترت  ـخصوص عثمانبه ـ اجتهاد صحابه  
م    : گفته استاو    چراکه  ؛یمیه تبن مثل ا   ینااز متعصب  یبعض از نظر    یحت  ؛استو حتمی  مسل 

واجب    یامر   ،نحو   ین ها به اسوره  یبترت  یز و ن   ،نوشته نشده بود یامبرقرآن در زمان پ »
به مسلمانان  این کار    بلکه  ؛ نبوده است  باشدبوده  آن    به  ور مأم  یامبرخداوند که پ سوی  از  
با دیگری متفاوت    ییب ترت   ،قرآنبرای از صحابه    یکجهت هر   ینبه هم  . شده بود  یضتفو
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 1داشته است.« 

که از او    یسؤالبه  در پاسخ    ی یخو   ید س  بوده است.   یزن  یعه ش  ی از علما   ی برخنظر    ینا 
 :  گفته است ، شده یدهپرس

  یها که در قرآن امروز سوره  یاتآترتیب  قرآن و    ی هاسوره  یب ترت  یاآ:  ۳۲۱»پرسش  
به همان صورت  پ   یوجود دارد  از    یر غ  یکس   یا؟ و آه استبود  یامبراست که در زمان 

 ؟ ه استدر آن دخالت داشت یامبرپ

ه  درآمدبه این شکل    یامبرو بعد از پ  ؛یرها خسوره  یببله، اما ترت  یاتآ  یبترت:  ییخو
 2.«الله اعلمو  است؛

 بوده است  یفیتوق همه   به نظر عدۀ سوم

 :  گفته است سیوطی

سپس    .نازل کرد  یاآسمان دن  هخداوند تمام قرآن را ب:  ه استگفت  یانبار ر بن  ابوبک»
  ، افتادیکه اتفاق م  یامر   یلدلسوره به هر  پس    .کرد  یمتقسقسمت    یو اند   یستب  آن را به

  یل و جبرئ  ،شد ینازل م   از اخبار آسمان مطلع شود  خواست یکه م   یدر جواب کس  یهو آ
گاه م  مقرر  یو سوره در جا  یهآ  دادنرا از محل قرار  امبریپ ها  سوره  یبپس ترت  .کردیآ

  ی اهرکس سوره  ینبنابرا  هستند.  بوده و تمام حروف از رسول خدا  یات آ  یب همانند ترت
 . است یختهمؤخر کند نظم قرآن را بهم ر  یا را مقدم 

ها نزد خداوند در کتاب محفوظ به سوره  یبترتاین  :  گفته استبرهان  الدر    کرمانی
   ...استهمین ترتیب بوده 

  ی وح   ۀیلوسبه  خود  یدر جا  یاتدادن آها و قرارسوره  یبترت :  گفته است  حصارابن
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 1انجام شده است.« 

و    ایمنقل کرده  آنچه قبال    ،ابطال آن  ی است و برا   یهودهب  یانسخن  هاین ا   استروشن  
 .کندیم  یتکفامبحث پیشین گفتیم آنچه در  یز کرد، و ن  یمخواه نقل بعدا  

آ  چهارمی به نظر     ۀ جز سور به   اندبوده  یفی ها توقو سوره   یاتتمام 
 انفال و برائت 

 :  گفته است «مدخل»الدر   بیهقی

با توجه  ـجز  ، بهاندبوده  یامروز   یبهمانند ترت یامبرقرآن در زمان پ یهاو سوره  یاتآ»
 2.« انفال و برائت هایسورهـ به حدیث عثمان

ا  حد   یو سوی  از  است    یاعتراف  ینو  در  عثمان  آنچه  ابن   یثبه  از  از    یفارسمنقول 
دخالت  ها  آن   که آن اشخاص دررا    یا دو سوره دلیل    ین به هم  است.  عباس، انجام دادهابن

  یبترت  دربارۀاثبات اجتهاد    ۀدربار نیز  حاطب  اما چرا از آنچه ابن   ؛کرده استاستثنا  اند  داشته
 ؟! است غافل مانده نقل کردهتوسط عثمان    یاتآ یبرخ

توقسوره   ی برخ  پنداردی م  پنجمی بقبوده،    یفیها  امت  به    یه و 
 اندشده واگذار 

را   ـو مفصل  یمبلند، حوام  ۀهفت سور مثل  ـ ها  از سوره   یاری بس   یبترت   عطیهابن به نظر  
از  پس  به امت  را ممکن است  مانده  ی و باقدر زمان حیاتش مشخص کرده،    یامبرپ   خود
 . کرده باشدواگذار  خود

 :  گفته است حجرابن
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از  ها  سوره  یبرخ   یب ترت» توقآن  یشترب   یا  یگرد  یبرخ بعد  از  مانع    ش بودنیفیها، 
 1.« شود ینم

  ۀهفت سور   آنچه به  ، یا  ثان و    ؛کالم وجود ندارد   ین ا   ایبر   یلیدلهیچ    ،اوال  بدیهی است  
اعتراف    ش که خود  همان گونهـ و عثمان    ،است بوده  انفال و برائت    ۀبلند ملحق شده، سور 

قرار    یبیترتجملۀ  ها را از  چگونه آن   یهعطابن   ین بنابرا   ؛آن بوده استانجام  عامل    ـکندیم
 است؟! کرده یانب  داده که رسول خدا 

برا آن  ی علماهای  گفته از    یبرخ  هااین که  بود  کرد  یتانها  ا عالوه    .یم نقل    ، هاین بر 
 . یمرا ذکر نکرد بودن بازگو کردنشان فایده دلیل بی به که هم دارند  یگریسخنان د 

 * * * 

 ند اهکرد  یتطبق آنچه روا هانزول سوره یب ترت  -3
ها بر اساس نزول  سوره  یب ترت  ۀعباس دربار از عطاء، از ابن   ش با سند  یوطی س متن آنچه  

 :  گفته استعباس ابن  .شودحضور می  مکرده است تقدی نقل 

خداوند  سپس  و    شد،یم ثبت    یسوره مکآن    شدیم   در مکه نازل  یاسوره  ی  اگر ابتدا»
اقرأ باسم  »:  که از قرآن نازل شد  یزیچ  یناول.  نمودیاضافه م   نبه آ  خواستیمرا  آنچه  
  ی اب   یداتبت  »سپس    «المدثر  یهاا  یا»سپس    «المزمل  یهاا  یا»سپس    «ن»سپس    «ربک
الشمس کورت»سپس    «لهب اذا    یلوال»سپس    «یسبح اسم ربک العل »سپس    «اذا 

سپس   «والعصر»سپس   «الم نشرح»سپس  «یوالضح»سپس   «والفجر»سپس  «یغشی
  « یکذبالذي    یتأرأ »سپس    «الهکم التکاثر»سپس    «یناک اعط  انا»سپس    «یاتوالعاد»

تر»سپس    «الکافرون  یها ا  یا قل  » سپس   ربک  یف ک  الم  برب  »سپس    «فعل  اعوذ  قل 
  سپس   «والنجم» سپس    «قل هو الله احد»سپس    «قل اعوذ برب الناس»سپس    «الفلق
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والسماء  »سپس   «والشمس و ضحاها»سپس   «القدر یلة ل ی انا انزلناه ف»سپس  «عبس»
ال اقسم  »سپس   «القارعة»سپس    «یشقر  یالفإل »سپس    « ینوالت»سپس    «ذات البروج

ال اقسم »سپس    «ق»سپس    «والمرسالت »سپس    «لکل همزة  یلو»سپس    «یامهالق  یومب
البلد والطارق»سپس    «بهذا  الساعه»سپس    «والسماء  سپس    «ص»سپس    «اقتربت 

سپس    «المالئکه»سپس    «الفرقان»  سپس  «یس»سپس    «قل أوحي»سپس    «االعراف»
سپس  «طس»سپس  «طسم الشعراء»سپس  «الواقعه»سپس  «طه»سپس  «یعصکه »
سپس    «یوسف»سپس    «هود» سپس    «یونس»سپس    «اسرائیلیبن »سپس    «القصص»
سپس    « سبأ»سپس    «لقمان»سپس    «الصافات»سپس    «االنعام»  پسس   «الحجر»
سپس    «حم عسق» سپس    «السجدهحم  » سپس    «المؤمن»سپس    «حم» سپس    « الزمر»
  « یاتالذار »سپس    «االحقاف»سپس    «یهالجاث»سپس    «الدخان»سپس    «حم الزخرف»

 ۀ سور »سپس    «وحا انا ارسلنا ن»سپس    « النحل»سپس    «الکهف»سپس    « یهالغاش»سپس  
  « الطور»سپس    «السجده  یل تنز » سپس    « منونؤالم»سپس    «یاءاالنب»سپس    « یمابراه

الملک»سپس   سپس    «یتساءلونعم  »سپس    «سأل»سپس    «الحاقه»سپس    « تبارک 
انفطرت»سپس    «النازعات » السماء  انشقت»سپس    «اذا  السماء    « الروم»سپس    « اذا 

که خداوند در    هستند  ییهاسوره  هاینا  . « بودینللمطفف  یلو»سپس    «العنکبوت »سپس  
 . مکه نازل فرمود

مد  سپس سپس    «عمرانآل»سپس    «االنفال»سپس    «البقره  ةسور »:  ینهدر 
زلزلت»سپس    «النساء »سپس    «الممتحنه»سپس    « االحزاب»   « یدالحد»سپس    «اذا 

  « الطالق»سپس    «االنسان»سپس    «الرحمن »سپس    «الرعد»سپس    «القتال»سپس  
نصرالله» سپس    « الحشر»سپس    « یکنلم  »سپس   جاء  سپس    « ورالن»سپس    « اذا 

  « یم التحر »سپس    «تا الحجر »سپس    «المجادله»سپس    «المنافقون»سپس    «الحج»
  « المائده»سپس    « الفتح» سپس    «الصف»سپس    « التغابن»سپس    «الجمعه»سپس  
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 1.« شدنازل  «برائت »سپس 

 2نقل کرده است. را  ت یروا   ینهمانند ا نیز  یانالبمجمع  در  یو طبرس

آنچه خداوند  :  اندگفته کرده، که    یتحسن روا ن بن  یبا اسناد خود از عکرمه و حس  بیهقی 
در  قرآن  نازل    از  ربک»:  فرمود مکه  باسم  حد بود،    «اقرأ  حد   یثو  از    یث را همانند  عطاء 

حذف    یمک های  سوره از  را    «یعصکه »و    «اعراف»،  «  فاتحه»  منتها   د دهیعباس ادامه مابن
را قبل از    «اذا السماء انشقتو »  « حم سجدهاز »را قبل    «حم دخان »  ین همچن   .کرده است

ذکر    اندنازل شده   ینه که در مد  « بقره»را قبل از    «ینللمطفف  یلوو »  «اذا السماء انفطرت»
است. »  کرده  ادامه  در  از    «عمرانآلوی  قبل  از    «مائده»سپس  و    « انفال»را  قبل  را 

 3کرده است. ذکر  « الممتحنه»

 :  است ه گفت سیوطی

کرده و  نقل    یشهاز عارا    یتیروا  دالئل الدر    یهقیو ب  یهمردوابن، و  حاکمو    یر جر ابن»
اقرأ باسم ربک    که از قرآن نازل شد  یزیچ   یناول:  گفته استوی  که  اند  صحیح دانسته

 4بود.« الذي خلق 

عباس  قبل از ابن   یثکه در حد   همان گونه   ؛ برائت بود  ۀسور   که نازل شد   یزی چ  ین آخر   اما
 :  یمعثمان به او نقل کرد ۀ و گفت عثمان او ازپرسش و 

  ، دو سوره همانند هم بود  یاق و چون س ؛نازل شد که بود  قرآن ۀسور  ین آخر و برائت »
جزو هفت سورۀ بلند  در  ها را  رو آنیناازاست و  انفال    ۀبرائت از سور   ۀپس گمان کردم سور 
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 « .ننوشتم یمها بسم الله الرحمن الرحآن ینو بقرار دادم 

اجتهاد عثمان    ین ا   رسدی به نظر م در جزو هفت سورۀ بلند قرار دادم«ها را نرو آینا از»
افکار    یرا ز   ؛باشد   ی در شمارش راو   ی طوالن  ۀسور   ین هفتم  ی فراموش  ـیل از دال   یکی  یاـ   یلدل

 :  است کرده یت روا  یطبر  .شدخواهد   یناراض  عمل عثمان ین عموم از ا 

المثاني»:  تعالیحقفرمایش    دربارۀ  عباس ابن»...   من  استگفت  «سبعا   بقره،  :  ه 
  ی را ذکر کرد ول   ینهفتمو  :  گفت  یلاسرائهستند.  عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف  آل
 1.« آن را فراموش کردم من

بدون   ـعثمان مصحف    یعنی ـ   ی امروز مصحف  ها در  سوره  یب که ترت شود  نتیجه این می
  تواندی جز متکبر نم  یرا کسآن  که  ی  طور به   ؛نزول است  یب مخالف ترتتردید  وشک   یا رهذ

 . انکار کند

 * * * 

 صحابه  یبرخهای مصحف ترتیب   -4
یکدیگر  با  هایشان  مصحف  یبترت   ندا هداشتمصحفی  که    یا صحابه   یستن  شکی
استاختالف   و  داشته  ترت  ات اختالفاین  ،  به  نمسوره   یب فقط  محدود  اگر    کهـ   شدی ها 

  یات،ها و آتعداد سوره   در  ی ها حتآنهای  مصحف بلکه    ـ شدی تر مآسانوضعیت  بود    گونه این
سوره  وجود  در  برخ  یی هاو  وجود  ها  مصحف  یدر  عدم  با    یگرد های  مصحف در    هاآن و 

ما ابتدا با بررسی    .حساس  یار بساست    ایمسئله   ین است ا یهی  و بد ،  داشتند  اختالف یکدیگر  
 . کنیمیشروع م  « است یا نهشده مرتب  یل س تنز بر اسا که آیا مصحفی بوده »اینکه 
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 ؟ باشدشده  مرتب   یل که بر اساس تنز هست  مصحفی  یاآ

تنز است  بوده  مصحفی    متعدد های  این مصحف   یاناز م  یاآ:  پرسش بر اساس    یل که 
 ؟!باشد مرتب شده 

آن   طورهمان  و    ؛ بله  گوییم ی مپاسخ  در   خود  مصحف،    اندکردهتصریح  ها  که  این 
 .استبوده  طالبیابی بن علمصحف 

  یاراختمصحف در را ها سوره و نه  یات آ  یببودن ترتیفیتوق   ۀ ینظر   ینکهبعد از ا  فارس ابن
 :  گفته است ،کرده

ها  در میان آن  متعدد شد؛سلف  های  ها در مصحفترتیب سوره  دلیل   ینبه هم   ... »
بوده    یعلمصحف، مصحف  مرتب کرد، و آن    یلرا بر اساس تنز کسی بود که مصحف  

اول که  سپس    «مزمل»  سپس  «نون»سپس    «مدثر»سپس    «إقرأ»:  آنسورۀ    یناست 
  ی و ابتدا  بود؛  یو مدن  ی مک یهاتا آخر سوره  یبترت  ینبه هم ...  و    «یر تکو»سپس    «تبت »

که اختالف بسیاری  بود    «عمرانآل»سپس    «نساء»سپس    «بقره» مسعود  ابنمصحف  
مصحف    ؛داشت ترتیب  همین  به  دبن    ُابی  و  و  بسیاری    اتاختالف  یزن  یگرانکعب 

 1داشتند.« 

 :  در این خصوص گفته است یثیحد یان و بشرح در  یز ن  حجرابن

وت  مسعود متفاابنمصحف    یفتأل  ینکهبر ا  یمبن  وجود دارد  ی داللت  یثحداین  در    ...»
سپس    «نساء»سپس    «بقره»سپس    «فاتحه»  آنسورۀ    ینو اول  ،استبوده    یعثمان   یببا ترت

ترت «  عمرانآل» بر اساس  و  بر    ی عل  قرآن  و گفته شده  بود؛  مرتب نشده  یلتنز   یب  بوده 
  « ن والقلم»سپس    «مدثر » سپس    «اقرأ»  آنسورۀ    یناول  است؛  بوده  یل تنز   یبترت   اساس 
تا آخر   یبترت ین به هم... و  «سبح»سپس  «یرتکو»سپس  «تبت»سپس   «مزمل» سپس 
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 1.«والله اعلم بود؛مرتب شده   یمدن های  سورهسپس و  ،ی مک یهاسوره

 کندی ممرتب   ش دخو طبق نظر  را مصحفش   عثمان

  ی ها و حتسوره  یباجتهاد در ترت  یرا ز   ؛مدعا نداریم یناثبات ا برای به استدالل    نیازیما 
شکلی را در مطالبی که تقدیم شد به   نزول   یب ها با ترتمخالفت آن  عثمان ومصحف    یاتآ

این   و  کند،  اند قطعی می آنچه روایت و مشاهده کردهبا توجه به  را  نکته  بررسی کردیم که 
 .یمآن را تکرار کن  یست ن  یازین  یگرد

است    بوده آور  شرم   ـخود عثمان   ی و قبل از آنان برا ـ ها  آن  ی برا   مسئله  ین ا از آنجا که    لیو 
ترتکرده  زندگی می   یامبردر زمان پعثمان    چراکهـ او در  با    یاتها و آسوره   یب و اجتهاد 

پوجود معاصر با  او شن  یامبربودن  از  کمترین    ـندارد   ییهتوج  شودی نم  یدهکه جز حکمت 
اجتهاد   یبترت  دربارۀعثمان  کارهای  مخالفت    بارۀ در چیزی که   پ  و   اکرم  یامبر برخالف 

و نسبت  ضایع را  یاله یو وح ،کردهاجتهاد  ،در مقابل نص  یاست که و  ینا  گفتتوان می
است  آور بوده شرم هاآن ی برا  یهقض این قدر آن : گویمیمبنده   . استکرده  یتوجهی به آن ب
 ! ندندا ینم  یحرا صحمصحف  یف کردن درباره تألال ؤس ی از آنان حت یکه برخ

نقل کرده    یثی حد   باللن بن  یمااز سل  ، وهبابن   یق از طر   «المصاحف»در کتاب    اشتهابن
 :  و گفته است

ابتدای  در    اندنازل شده  ینهعمران که در مدچرا بقره و آل:  یدندپرس   یعهاز رب  یدمشن»
سوره در مکه نازل شده است؟    یاند   ها هشتاد وقبل از آن  که  ی در حال  ، قرار دارندمصحف  

آنمقدم:  گفت در  کردن  مصحف  ها  علم،  آن  یفتأل   وابتدای  گاه   و  با  که    یکس   یآ
گاه  ی اجماعبا  ند، و  اهبود  ش راهکه هم  ی کرده و کسان  یفرا تأل مصحف     ی که بر علم و آ

گرفته انجام  بوده،  با  یزی چ  ین ا  است؛  کامل  که  نبا  یداست  و  داشت  اعتقاد  آن    ید به 
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 1.« کردپرسشگری  اش درباره

 کعب بن   اُبی  مصحف   ترتیب

 :  گفته است «المصاحف»در کتاب  اشتهابن

بن  محم» ابو  یعقوب،د  کوفوداو از  جعفر  ابو  از  است،    ید،  کرده    یف تأل:  گفتنقل 
سپس    «نساء»سپس    «بقره»سپس    «حمد» :  به این صورت استکعب  بن    ُابی  مصحف  

سپس    «یونس»سپس    «مائده» سپس    «اعراف»سپس    «انعام»سپس    «عمرانآل»
  « حج » سپس    «شعراء »سپس    «یممر »سپس    «هود» سپس    «برائت» سپس    «انفال»

  « اسرائیل یبن»سپس    « احزاب»سپس    «نحل»سپس    « کهف»سپس    «یوسف» سپس  
  « منونؤم»سپس  «نور »سپس  «یاءانب»سپس  «طه»سپس  «حم»اول آن  «زمر »سپس 
سپس    « صقص» سپس    «رعد »سپس    « منؤم »سپس    « عنکبوت»سپس    « سبأ»سپس  

  « حمعسق» سپس    «حجر»سپس    « یس»سپس    «ص» سپس    « صافات»سپس    « نمل»
تبارک  »سپس  «ظهار »سپس  «قتال» سپس  «فتح»سپس   «یدحد»سپس  «روم»سپس 
نوحا»سپس    «سجده»سپس    «الملک ارسلنا    « الرحمن»سپس    «احقاف»سپس    «انا 
  « المزمل»سپس    «سأل سائل »سپس    « جمالن»سپس    « جن»سپس    «الواقعه»سپس  
سپس   «لقمان»سپس   «الدخان»سپس  «حم» سپس  « اقتربت»سپس  « المدثر»سپس 

سپس    «الحاقه»سپس    «ن»سپس    «یاتالذار »  سپس  «الطور»سپس    « یهالجاث»
ال  » سپس    «یتسألونعم  »  سپس  «المرسالت»پس  س   «الممتحنه»سپس    «الحشر»

  « النساء  اذا طلقتم  یالنب  یهاا  یا»سپس    «اذا الشمس کورت»سپس    «یامهالق  یوماقسم ب
اذا  »سپس    «ینالمطفف»سپس    «عبس»سپس    «التغابن »سپس    « النازعات»سپس  

  « الحجرأت»سپس    «اقرأ باسم ربک»سپس    «یتونو الز   ینوالت »سپس    «السماء انشقت
ال اقسم  »سپس    «الفجر»سپس    « لم تحرم»سپس    «جمعه ال»سپس    « المنافقون»سپس  

البلد انفطرت»سپس    «یلوال»سپس    «بهذا  السماء  و ضحاها»سپس    «اذا    « والشمس 
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  « الصف»  سپس  «یهالغاش »سپس    «سبح اسم ربک» سپس    «والسماء والطارق»سپس  
سپس    «ضحیال »سپس    است«  یکنلم    سوره اهل الکتاب که»سپس    «التغابن »سپس  

نشرح» الخلع»سپس    « العصر»سپس    «التکاثر»سپس    «القارعه»سپس    «الم    « سوره 
الحفد»سپس     « یاتالعاد»سپس    «اذا زلزلت»سپس    «لکل همزه  یلو»سپس    «سوره 
اعط»سپس    «یتأرأ» سپس    «یشقر   یالفال » سپس    «یلالف»سپس   سپس    «یناک انا 

الله»سپس    «الکافرون»سپس    «القدر» نصر    « الصمد »سپس    «تبت»سپس    «اذا جاء 
 « بوده است. «الناس »سپس   «الفلق»سپس 

است  بوده  به چه نحو    «ی  ب»اُ ها در قرآن  سوره   یب ترت  کندی ثابت مروشن است این متن  
  « خلع»  ۀدو سور   ،یگراندتوجه است  شایان   اند.بوده سوره    ۱۱۱آن    ی هاسوره   تعدادو اینکه  

 .اندنکرده خود ذکر های مصحف را در  «حفد»و 

 :  ستندسوره ه ۱۱۶او مصحف ها در تعداد سوره :  گفته است سیوطی

  « خلع»و    «حفد»  ۀدو سور وی    یرا؛ ز داشته استسوره وجود    116  ،ی  أبمصحف  در  »
 1ه بود.«خود قرار داددر اواخر مصحف  را 

چنین سخنی  داده  قرار    یاسقرآن عثمان را مق  یهاسوره  تعداد  ینکها   ی برا   یوطیس   یدشا
 . است کرده یلاست او کالم را تأوروشن  یرا مصادره به مطلوب است؛ ز  ینو ا  ؛است گفته

 :  گفته است یوطیس «حفد»و  «خلع»خصوص  در

مبارک، از اجلح، از  ه بن  از عبدالل  ی،مروز   یلجمد بن  احم :  گفته است  یسضر ابن»
عباس قرائت  ابنمصحف در  : گفتاست، از پدرش، نقل کرده  ، ناعبدالرحمه بن عبدالل

و  بن    ُابی   است   یموس وب اکعب  الرح ":  آمده  الرحمن  الله  نستع  یم،بسم  انا  و    ینکاللهم 
:  آمده است  یزو ن  "یفجرکو ال نکفرک و نخلع و نترک من    یرالخ   یکو نثني عل  ک،نستغفر 

عذابک و نرجو    ی نخش   و نحفد،   ینسع   یکنعبد و لک نصلي و نسجد، و إل  یاک اللهم إ"
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 . وجود دارد  " رحمتک إن عذابک بالکفار ملحق

بن    ةیام : گفته است  که وی ردهنقل ک  یثیحد اسحاقواز اب یح صح  ی سند با  طبرانی 
و    ینکإنا نستع: دو سوره را خواند ینا؛ و آورد یماندر خراسان ا یداس د بنخاله بن  عبدالل

 1.« نستغفرک

از  نکته    ینا   ینکها   یلدلبه   یول  ؛است  نقل شده  یفراواندر متون  نزد آنان  این مضمون  
 . کنمی نظر مصرف متون از نقل آن  شده استها شناخته آن نظر 

او اجتهاد    یعنی   ینو ا   ،بلند است  ۀاز هفت سور   یکی  یونس   ۀسور   ی،باز نظر اُ   همچنین
 یآن راضبه  قبول نداشته و    ـ یم انفال ذکر کرد  ۀدر رابطه با سور را  اش  گفته   که قبال  ـ   را   عثمان 

 :  نبوده است

آخر » از  برائت  س   ییهاسوره  ینو  و چون  شد،  نازل  قرآن  از  که   هدو سور   یاقاست 
  و ها را جزرو آن یناازاست و  انفال    ۀبرائت از سور   ۀپس گمان کردم سور   همانند هم بود

 2.« ننوشتم یمها بسم الله الرحمن الرح آن ینبلند قرار دادم و ب  ۀهفت سور 

 یگراند   با   یات آ  ی هااز قرائت   یاری کعب در بسبن    ُابی  که  ینا   به   اشاره کنم جا دارد    یاندر پا
 . توانید به آن مراجعه کنیدمی   ؛یم ها داشتبر آن  یمرور   یشیندر فصل پ است و  مخالفت کرده  

 مسعودابن مصحف   ترتیب

 :  گفته استاشته مسعود، ابن ابن مصحف خصوص  در: اول

بن  ابوالحس» دادن  خبر  ما  به  محم ابا:  نافع  بن  جعفر    ختار اس:  گفت  یدعبدالحم د 
 :  مسعودعبدالله ابنمصحف 
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 . یونسعمران، اعراف، انعام، مائده و لآبقره، نساء، : بلند هایسوره

هود،  :  ییصدتا  هایسوره نحل،  بن   یوسف،برائت،  طه،    یاء،انب  اسرائیل،یکهف، 
 . الصافات منون، شعراء وؤم

نملاحزاب، حج، قصص،  :  مثانی مر طس  انفال،  نور،  روم،    یم،،    ، یسعنکبوت، 
 . کفروا، لقمان و زمر ینص، الذ یم،فرقان، حجر، رعد، سبأ، مالئه، ابراه 

دخان، ممتحنات، انا فتحنا    یه،حم، زخرف، سجده، حمعسق، احقاف، جاث :  حوامیم
تنز  حشر،  حجر   یل لک،  والقلم،  ن  طالق،  جاءک  اسجده،  اذا  تغابن،  تبارک،  ت، 

 . لم تحرم ی النب  یهاأ  یاممتحنه و ارسلنا، مجادله،   انا ی، المنافقون، جمعه، صف، قل اوح

الذار :  مفصل طور،  نجم،  سأل    یات،الرحمن،  النازعات،  واقعه،  الساعه،  اقتربت 
مزمل، مدثر،  ات   ین،مطفف  سائل،  هل  ق  ی،عبس،  اذا    یتسألون،عم    یامة،مرسالت، 

انفطرت، السماء  اذا  کورت،  ال  یه،الغاش  الشمس  السماء    یل،سبح،  اذا  البروج،  الفجر، 
الشمس و  یکن،قارعه، لم   یت،أرأ یات، طارق، عاد ی،بلد، ضح  ک، باسم رب  أانشقت، اقر 

والت  ک  یلو  ین،ضحاها،  تر  الم  اذا    الهاکم،  یش،قر   یالفإل   یف،لکل همزة،  انزلناه،  انا 
و الم   ،احد  الکافرون، تبت، قل هو الله  یهاأ  یازلزلت، العصر، اذا جاء نصر الله، کوثر، قل  

 . ینحمد و معوذت ،نشرح

مسعود  ابنمصحف    یانتفاوت م  ینجااز ا  است؛ وسوره    ۱۰۹سند    ینها در ا سوره  تعداد
از آنان    یبرخ   .شودیآشکار م   استمتداول  مسلمانان  میان    هکه امروز   عثمانمصحف  و  

تعدادگفته است  یوطیس  . استبوده  سوره    ۱۱۲او  مصحف    ی هاسوره  اند  در  :  گفته 
 1است.«  را ننوشته یناو معوذت یراز  ؛است سوره  112مسعود ابنمصحف 

  . استمتفاوت بوده  عثمان  مصحف    یب ترت با  مسعود  ابنمصحف  ها در  سوره   یب ترت:  دوم
خودش آن را  که عثمان با اجتهاد    ی، در حالدر نظر گرفته  یونسبلند را    ۀسور   ین هفتموی  

 
 . 178 ص 1 في علوم القرآن: جاإلتقان  - 1



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی ........................ 292

 . در نظر گرفته استانفال و برائت 

رد و  نظر او آن  به  یرا ؛ ز است  را ذکر نکرده  ینخود معوذت مصحف  او در  :  سوم ها فقط و 
 . دعا هستند نه سوره

در    و   کردی مخالف قرائت صحابه قرائت مها را  او آن  هستند که   ی بسیار   یات آ:  چهارم
 . کنیدمراجعه توانید می  ؛یم داشت  یو  ی هااز قرائت یبرخ ه ب  یمرور  یشپ  فصل

تفاوت ا   یبعض   هااین در    یهاز  بود، و  های  مصحف موجود  دبنده  صحابه    یگر از ذکر 
مصحف  از جمله    ؛کردم یپوشچشم اند  نبوده موافق    یگراند  با نگارندگانشان که ها  مصحف

  ینی ع   . نوشته شودمصحف  اول    ید بسمله فقط با   معتقد بود   ـمثال   طور بهـ که    ی حسن بصر 
 :  گفته است

گفته    یلیسه...  شود  میفقط اول حمد نوشته    بسملهاعتقاد داشت    یحسن بصر »...  
نوشته  گفته شده    ی حسن بصر مصحف    ۀدربار :  است است که بسمله فقط اول فاتحه 

 1« . ...شود یم

 دهدی م  یشنهادپحلی راه ها مصحف حل اختالف   یبرا قرطبی

 :  گفته استکرده و را نقل  یکالمها مصحف  ین حل مشکل اختالف ب ی برا  قرطبی

با  مصحف ما،    یصورت امروز هقرآن ب  یهاسوره  یفتأل  نداهاز اهل علم گفت  یبرخ »
و عبدالله    یو عل  ُابی  های  مصحفاختالف    ۀاما آنچه دربار   است؛  بوده  یامبرپ   یفتوق
  که را   یی هاسوره  ، و رسول خدااست بوده یی رونماآخرین   زشده مربوط به قبل ا  یتروا

 2.« صحابه مرتب کرد یرا مرتب نکرده بوده براچیدمانشان  قبال  
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  ما قبال    یرا ز   ؛ تفکر چندانی نداریمبه    یازی، ن ارزشسطحی و بی  یهتوج  ین پاسخ به ا   برای
ها و  از سوره   یبرخدادن  قرار در  را  اجتهاد عثمان    هستند   یح ها صح آناز نظر  که    یاتی با روا 

کردیم   یاتآ نتو    ،بررسی  ترتیفی توق  ی ادعا  یجه در  عثمان    یهاسوره  یببودن  که ـ قرآن 
سخنان    ینهمچن  ؛ باطل استادعایی  بدون شک    ـهسوره اجتهاد کرد  در دو وی  کم  دست  

امر مصحف  ها در  سوره   یب ترت   ینکها   ۀدربار را    یشاناز علما   یاریبس و    ی اجتهاد  ی عثمان 
 .نیست  شانتکرار به  یازی نو   یم،است مطالعه نمودبوده   یلخالف تنز 

که  جای شگفتی    واقعا   در    یندگومیاست  از  ها  مصحف تفاوت    «عرضه  ینآخر »قبل 
ها که  سوره   یبمسعود و عثمان از ترتکعب، ابن بن    ُابی  ،  ی امام عل  اگر  . شده است  یجادا 

! و اگر خبر  ؟داشته استخبر    یکسچه پس    اندنداشته   خبرمشخص شده بود    یوح  ۀیلوسبه 
ب  ا ر هایشان  مصحف داشتند چگونه   باق  یحالتهمان    هتا هنگام مرگ  بودند  ه  گذاشت  یکه 

  یک   ی حتو    ها وجود داردآنهای  مصحف   یبترت  ۀدربار   یاریبس  یات و از آنجا که روا   ؟!بودند
عرضه    ینخود را بعد از آخر مصحف    یبها ترتاز آن  یکی  ید وجود ندارد که بگوهم    یتروا 
مصحفی خواهد  تنها    یرالمؤمنین شده توسط ام  آوری عجم پس مصحف    ، داده باشد  ییر تغ

دیده  تدارک    ییهایسه و دس  هایله حو آنجا    اینجا هرچند    ؛استشده  مرتب    یلکه طبق تنز بود  
 . ینلله رب العالم والحمد  ؛باشند 

 یب ترت ۀیدر قض   یها از مثانآن  یر بر تفسدرنگی 

ي َواْلُقْرآَن :  تعالیحق فرمایش    ین ا   یر تفس درصدددر اینجا   َن اْلَمَثان  ا مِّ َوَلَقْد آَتْیَناَك َسْبع 
یَم    ؛ یستم ن  ( [ و قرآن بزرگ عطا کردیمفاتحه  ۀالمثانی ]=سور به تو سبع  راستیو به ) 1اْلَعظ 

را ذکر و    «یمثان»اصطالح    ین قرآن، ا   یهاسوره   یبترت بارۀ  در روشنگری  آنان هنگام    یول
  « یمثان»  یگذار علت نام   ۀآنان دربار   ان از سخن  یمه بعض ا در اد  .اندکرده   یانآن را ب   یمعنا
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 . شودتقدیم حضور می

 :  گفته است حجرابن

دو بار  در هر رکعت  چون   گفته شده  وجود دارد؛اختالف    « یمثان»   یگذار نامعلت  در  »
  و گفته شده  ؛شودیم  یشوند ستاآن خدا ۀیلوسبه گفته شده و ؛شودیتکرار م است یعنی 
 1.« قبل نازل نشده است یهاامت یبرا امت بوده و ینا یبراچون فقط 

 :  گفته است عینی

 ؛ شودیم دو بار گفته که در هر رکعت دلیل بوده    ینبه ا « یمثان »  ی گذار اما علت نام»
فاتحه در نماز    ۀقرائت سور   یراز   ؛استتکرار    ی که معناآید  می  یةاز تثن   یمثان   و گفته شده

در    الهی  هاییشتمام ستابودن  فراگیر  یلدل( است بهیش از ثناء )ستا  یا ؛  شودیتکرار م
گرفته از دوتا  و بر است    یجمع مثن   یمثان   .نظر استاختالفخصوص    ینالبته در او    آن؛
 2.« ستدوتا

 :  گفته است زرکشی

ها در آن تکرار  شده که اخبار و داستان  یگذار نام  «یمثان»   دلیل  ینبه اقرآن  تمام  »
م   و  ؛شودیم از    شودیگفته  قول    یمثان منظور  آت»:  تعالیحقدر  لقد  من    یناک و  سبعا  

وحمد    ۀسور   یاتآ  «المثاني مثان آن   هستند  را  نهاد  یها  تکرار  چون    نام  رکعت  هر  در 
 3.« شوندیم

وجود  بسیار  یشانهاسخنان در گفته امثال این البته  آنان بود و از سخنان  یبعض  هااین
در    شکه به آمدنرا    امت محمد  یمهد   الحسنکالم امام احمد   خواهمیم  حال  .دارد
شده    یدهپرس  یشانکه از ا   یدر ادامه سؤال  .نقل کنم   یتانبرا است  الزمان وعده داده شده  آخر 
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 .شودمی تقدیم حضور  ایشانهمراه پاسخ به 

 یست؟ چ ی مثانالسبع  ی معنا: 24پرسش »

م:  پاسخ متعال  َواْلُقْرآَن  :  فرماید ی خداوند  ي  اْلَمَثان  َن  مِّ ا  َسْبع  آَتْیَناَك  َوَلَقْد 
یَم   . ادیم( قرآن بزرگ را به تو د و  یالمثان)ما سبع  1اْلَعظ 

  یمعنااز »ثنا« به   «ی»مثان  .فاتحه  ۀسور   یاتعبارت است از آ  یه آ  یندر ا   «یمثان»
ها  آن  ی که همگ   اندیه فاتحه هفت آ  ۀ سور   یات و آ  ،گرفته شده است   یش مدح و ستا

 .اندشده  یدهنام « یمثانالسبع» روینا از  ؛هستند متعال وخداوند سبحان یمدح و ثنا
  ، کنندهکننده و حمد مدح   یعنیاست    «یالُمثنی»الثانهمان  حالت    یندر ا   یامبر پ

   .شودیمحمد و احمد م یاکننده  خود، حمد  یامبرپ  ی،حمد بنام ۀو اگر آن را سور 

تش را با سور  ین و از هم ، قرآن در فاتحه است تمام  مبارک فاتحه   ۀ رو خداوند من 
فاتحه است، قرآن   یلاز آنجا که قرآن شرح و تفص   .گرداندی مختص م  یامبرپ   هب

اهلش   نظر  ثنا  طوربه از  و  مدح  سبحان   ی کامل    ین بنابرا   ؛استال  متعوخداوند 
اللُه  :  فرمایدیخداوند متعال م  .شود   یده نام  یمثان  یاست که قرآن جملگ   یح صح

ُثمَّ  ُهْم  َربَّ یَن َیْخَشْوَن  ذ 
الَّ ْنُه ُجُلوُد  رُّ م  َتْقَشع  َي  َثان  ا مَّ ه  َتَشاب  ا مُّ َتاب  یث  ک  اْلَحد  ْحَسَن 

َ
أ َل    َنزَّ

یُن ُجُلوُدُهْم   ه  َمْن َیَش َتل  ي ب  َك ُهَدی الله  َیْهد  ْکر  الله  َذل  َلی ذ  ُلوُبُهْم إ 
ُ
ْل    اءَوق َوَمن ُیْضل 

َهاد   ْن  َلُه م  َفَما  را نازل کرده است  اللُه  متشابه و    یکتاب  .)خداوند بهترین سخن 
از خوف، تنشان بلرزد؛    ترسند، ی که از پروردگارشان م  ی که از تالوت آن، کسان  ی، مثان

آن    هکه را بخواهد ب این راه خداست که هر   .تن و جانشان به یاد خدا بیارامدسپس  
 . نخواهد بود(  یکه را خدا گمراه کند او را هیچ راهنمایو هر  کندیم ی راهنمای

ائمه  مثانی   در    یامبرپ   یش ثنا و ستا  ۀ یها هفت آآن   .هستند  ناطق همان 

 
 . 87حجر:  - 1



 آمد  بیتچه بر سر قرآن و قرائت اهل ـ انتشارات انصار امام مهدی ........................ 296

ها و  از آن   یرویو پ   ی و در تمام عوالم هستند که فرشتگان به خدمتگزار   ین زم   ینا 
در پضربه  به دشمنان خدا  ا   ؛مفتخرند  یشگاهشانزدن  ازا عبارت  یشانو    ی، عل  ند 

و ائمه از    یو قائم مهد   ین حس  ندانو هشت امام از فرز   ین فاطمه، حسن، حس
از آن ؛  یفرزندان قائم مهد    یخودشان مثانها  آن شده است که    یتروا   هاو 

یَم :  هستند ي َواْلُقْرآَن اْلَعظ  َن اْلَمَثان  ا مِّ قرآن    و  یالمثان)ما سبع  1َوَلَقْد آَتْیَناَك َسْبع 
 2« (.بزرگ را به تو دادیم 

 * * * 

 قرآن  یاتها و آ سوره تعداد   -5

 قرآن  یهاسوره  تعداد

 :  گفته است سیوطی

و  : و گفته شده است؛ سوره 114احترام، افراد قابلقرآن به اجماع  یهاتعداد سوره»
 3شود.« میسوره  113سوره،  یک دادن انفال و برائت در با قرار

که منظور از عبارت    طور همان    ؛ دارداشاره  عثمان  مصحف  به  سخن وی  روشن است  
  یک عنوان  دو سوره به ن  ای دادن  اجتهاد عثمان در قرار  ـکند یکه به آن اشاره مـ   «شده  گفته»

 . یمذکر کرد  تریش هاست، که پآن ین بسمله ب سوره و حذف 

از    ،عالوهبه  او  منظور  متأخر   «اجماع»اگر  نخواهد    یارزش  یچهاین  باشد،    ین اجماع 
عثمان و مخالفت بزرگان صحابه در  مصحف    یبو ترت  یآور گردزمان    به  ینگاه  یرا داشت؛ ز 
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  ین همو  ،  شودادعا ثابت  مورد    اجماع  این    یارزشیاست تا ب  یاو کافمصحف    ی هاتعداد سوره 
  ؛ کندی صدق منیز  کعببن   ُابی  مسعود و بن ا های مصحفها در سوره  عدادت ۀدربار وضعیت 

  یبادعا را تکذمورد  اجماع  این    که انجام داده، کاری  بلکه اجتهاد و اعتراف خود عثمان به  
 ! آش هستندتر از هایی داغه کاسآنان  یا آ کند؛می

که نازل  به همان صورتی  قرآن    ی آور جمع   ی برا   یی تنهااست که به   یواقع حق نزد کس  در
در    شسبحان خواهان قرائت  وند خدا   ه چنآ  طبق ـ قرائت  نظر  چه از  و    یب ترتنظر  شده، چه از  

اعتراف خود  ـ   یتخصوص   ینا و    ؛ مبادرت کرده است  ـبوده قرآن     یت خصوص  ـسنتاهلبه 
 . ییگر شخص د هیچ کرده است، نه اش گردآوری  یرالمؤمنیناست که ام یقرآن

یک    عنوانبه انفال و برائت    ۀدادن سور در قرار را  اجتهاد عثمان    که   حال عین  در    هاآن
ن   سوره بزرگان    هاکه در آن  کنند ی مرا روایت    یثیاحاد  ، کنندیذکر م  اشی مکان کنون  یزو 

ـ  نه    ، انددر نظر داشته جدا از هم    ۀ دو سور   عنوانبه ها را  آن  ـ ی همچون حسن بصر قاریان 
 :  گفته است  سیوطی است. که عثمان انجام دادهشکلی به سوره   یک

دو سوره   یاکه آ  یدم انفال و برائت پرس   ۀاز حسن دربار   نقل شده است، گفت  رجاءواب»از  
  نقل کرده،   از مجاهد زروقورا ابمثل همین سخن و  ؛دو سوره  سوره؟ گفت یک یاهستند 

 1کرده است.«نقل  یانحاتم آن را از سفیاببن او 

مالک  س بن  را از امامشان ان  یبرائت کالم  ۀ عدم ذکر بسمله در سور   یه توجدر   سیوطی
 :  گفته است ،کردهنقل 

با آن حذف   یزآن حذف شد بسمله ن ی که ابتدا یهنگام :  نقل شده است و از مالک»
برائت    ۀسور   او  مقصود و    ؛بقره بوده است  ۀانداز سوره بهثابت شده، آن    یراست به  گردید.
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 1.« است

  قرآن    ی آور جمع  ینکهبر ا   یمبن  ،از امامان مذاهب آنان است  یکیاز  خطیر    یحیتصر   ینا 
بعد  ـ   برائت   ۀاز سور   یه آ  « ۱۵۷»  یعنی کالم    ین و ا   نبوده است؛ توسط عثمان کامل  شده  نازل 

از   ود موج یاتو در حال حاضر تعداد آ ،حذف شده  ـآیه دارد  ۲۸۶قره ب ۀسور  ینکهاز دانستن ا 
   .است یه آ «۱۲۹»عثمان فقط مصحف برائت در  ۀسور 

را    یکالم و   صحیح است و  هاآن از نظر    که  یبسیار اخبار    با استناد بهمالک    بساچه    و
بلکه دربار سورۀ    بارۀ فقط در نه  و ما  ،  عذر و دلیل بیاورد   کندی م  یید تأ  هاسوره   یگر د  ۀ برائت 

 . یمکرد ذکر  را اواخر فصل اول هاین از ا  یبرخ

  یاول  یرا عثمان گفته مخالف است؛ ز   «شانیفه خل»مالک گفته با آنچه    «امامشان»  آنچه
که عثمان    ی، در حالهستها بسمله  آن  ینانفال و برائت دو سوره هستند و ب   معتقد است

  شان یفه خل یا را قول و اجتهاد امامشان   ؟دارندی مکدام را مقدم ها آن حال  !پذیردیرا نم ینا 
 !؟را 

 مصحف  یاتآ تعداد

گفته    یزرکش  یات،اما در خصوص تعداد آ  ؛ ها بوددر رابطه با تعداد سورهتقدیم شد   آنچه
 :  است

  یان قار   یوسفحجاج بن  :  گفته است  یمهران المقر ن بن  یحسد بن  احم  امام ابوبکر»
عاصم،  ر بن نص یه، عالابا  ی،حسن بصر میانشان و از  کرد  و آنان را جمعخواست بصره را 

ها  آن  .ید حروف قرآن را بشمار :  و گفتکرد  را انتخاب    یناردک بن  و مال   ی عاصم جحدر 
  77439قرآن    ینکها  هب  یدادند و همگ  جو کار شمارش را انجام  یهادانه  ۀیلوسچهار ماه به
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 . پایان  .اجماع کردند حرف دارد  323015و   ،کلمه

کرده بودند،  است اجماع    یهقرآن شش هزار آ  یاتتعداد آ  ینکها   هب:  ه استگفت  دیگری
  . یستن  یشترگفتند ب  یاست و برخ  یناز ا  یشگفتند ب   یبرخ   .کردند  یداسپس اختالف پ و  

  226  یا  225  و گفته شده  یه،آ  219  شده  و گفته  دارد؛بیشتر    یهآ  204  نداز آنان گفت   یبرخ
شده  یه،آ گفته  ابومطلب    ین ا  . یهآ  236  و  کتاب    یالدان   وعمر را  کرده نقل    «یانالب»در 

 1است.« 

ا   آنچه مرا    یندر  توجه  خود  متن  کرد  به  اگر  جلب  که  بود  قرآن این  حروف  تعداد 
  یم کن   یسهمقا  ندا هکرد  یتعمر روا   را با آنچه ازآن  که اگر  باشد این عددی است    «۳۲۳۰۱۵»

مفقود شده،   ـ یفه خل تصریح  طبق  ـ وم قرآن  س  دو   یبا  تقر   یعنی  ینو ا   شود؛میسوم آن  یک   یبا  تقر 
 . استبسیار خطیرتر مالک س بن  ان یقبل ۀاز گفت  قطعا   ینو ا 

 :  گفته استثق وبا سند م طبرانی

  یک قرآن  :  ه است که عمر گفتکرده  نقل    عمر بن خطابآدم از  د بن  ی عبد بن  محم»
را خداوند قرآن    ه پس هرکس با صبر و توکل ب  ؛و هفت هزار حرف است  یستو ب  یونمل

 2.« خواهد داشت  ینالعاز حور  یهمسر   ،هر حرف  یازابخواند به

  یر تکف ۀروزها دربار  ین ا  ـیقیحقجاهالن  این یعنیـ علم  یانرا با آنچه مدع یناگر ا حال 
آل   ی نامؤمن قرائت  گونه را    محمدکه  جدشان   همان  بر  شده    محمد  که  است  نازل 

 !بس بزرگ خواهد بود یا فاجعه  ، یمکن یسهمقا کنندی قرائت ماند و پذیرفته 

 :  کرده استنقل  یوطیس . دارند یز ن  یگریدهای  گفته  یات تعداد آ ۀدربار ها آن

طر   ، یسضر ابن» بن  عثما  یقاز  ابن  ، پدرش   از  ، عطاءن  نقل  از  که  کرده  عباس 
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 1.« حرف است 323671تمام حروف قرآن  ... : استه عباس گفتابن

را  پاسخ  و حروف وجود دارد؟    یاتتعداد آ  دربارۀچنین اختالفات بزرگی  چرا  :  یک پرسش
 :  گفته استکه  یمبسپار   یبه زرکش

بدان» آ  ،و  تعداد  در  علما  اختالف  ا  یاتسبب  و حروف  کلمات  که بوده    ینو  است 
آ  شناخت  یبرا  یامبرپ م   هایهآ  اول    ی،وحطریق  از    یات محل  از    ،کردیتوقف  بعد  و 

  ای که فاصله  دیرس یم   یجهنت  ینا   شنونده بهبه این ترتیب    . کردیرا تمام م   یهها آشناخت آن
  ، شد یهمراه سوره نازل م   ۀ گاناز حروف هفت  ی بعض  ۀیل وسبسمله به  ین همچن  است.  نبوده

و هرکس    شمرده،ده است آن را  که با آن نازل ش شد  ا ب  هخواند  یپس هرکس آن را با حرف
 2نشمرده است.« آن را خوانده باشد از آن حرف  یرغ یبا حرف 

  ی هارا مشاهده و در فصل   هاکه آنها ـ تمام زمینه ها در  آن   اتاختالف  ۀاز مالحظ  پس
مرا   شودی قسمت که به قرآن مربوط م  ینها در ا اختالف آن  ـیم کرد  کتاب مرور   ینا قبلی  

  نظر دارند ها با هم اختالف در تعداد سوره   یکه حت  یاز کسان  یاآکند.  خاطر نمی چندان آزرده
 نظر داشته باشند؟!اتفاق ـحروف آن چه برسد به تعداد ـ  یات توقع داشت در تعداد آ توانیم

  یت اهمی و ب  یقتکردن حقپنهان کاری و  یب فر   شودیمن م   یباعث ناراحت  آنچه واقعا    اما
به    خودشان  زشت  یدادن کارهاکه نسبت   یراستبه   .استبوده  زشت    یدادن کارهاجلوه

نسبت   خدا   یامبر پ چنین  خدا( )و  حبیب  ای  است،  دور  به  بسی  تو  ساحت  از    یا  هایی 
حضرتدخالت آن  ا   دادن  معنا   یندر  چه  آ  ییکارها  فص   یادارد؟  از  ،  قبل   لدر  برخی 
اضافه  با  ها  اختالف در قرائت و  قرآن،    یهاف سوره بزرگان صحابه در اضافه و حذ  اتاختالف

 یم؟ را مرور و عرضه نکردقاریان و بزرگان  ین تابع یتوضع طور همین کردن، و و حذف

  یگر د  یو برخ  یه،بسمله را آ  یکه برخآنجا  تا    ؛شدند اختالف  نیز دچار    یات در آ  یحت  هاآن
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که   کردندی اضافه و کم م  یحروف  یاریبس  یاتدر آ  یزن  یو برخ  آورند،ی نم  به حساب  یهآن را آ
نمونه  را در گذشته بررساز آن   ییهاما  این توضیحات    ، کردیم  یها  با  نتایجی که  و  و قطعا  

 . خواهد کرد ییرو حروف تغ یات تعداد آدنبال دارد  به 

است    پایانییاجتهادات ب  یبرا   یعیطب  اییجه و حروف، نت   یاتاختالف در تعداد آ  بنابراین
عاقالنه است شما    یا آها  تمامی اینبعد از    .داشته استاو وجود    یم خدا و کتاب کر   ین دکه در  

ا   رسول خدا  ا   همان گونه  ؟!یدانتها دخالت ده ی ب  یهادروغ   ینرا در    یلرا دل  یشانکه 
آور  که شرم   یگری از امور د  یاری و بس  یع،متعدد با اختالفات شن  یهاو ظهور قرائت   یدایش پ

  ی برا   یزیوارا دست  یشانا   ییو گواید؟!  معرفی کرده   یمکرد  یم تقد  تریش را پها  و آن هستند  
از پدران کدام  یچ که خداوند هاید  معرفی کرده   یآور نظرات زشت و اجتهادات ننگ آویختن  

  ی حت ، دفاع از آن ی باال زده و برا   ینآست شانپسران  که حاالبود نکرده  ها به آن شما را مأمور 
 . یلکنند؟! حسبنا الله و نعم الوکمی اقدام  ، ینو مرسل یا انب  ید جسارت به س یمتبه ق 

*  * * 

را به پایان    « آمد  یتبچه بر سر  قرآن و قرائت اهل »اول کتاب   جلد    اتیح توض  ینا   با
و    یعه که در منابع ش  یاتیدر روا   یتبقرائت اهل  یان دوم به ب جلد  شاءالله  ، و انبریم می
 الله عرضه خواهد شد.شاء که ان خواهد داشتاختصاص  ذکر شده است یسن

 و سپاس و ستایش از آن خداوند، پرورگار جهانیان است؛ 

 محمد، ائمه و مهدیون باد! الم و صلوات بسیار و تمام خداوند بر محمد و آل سو 


