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 الرحمن الرحیماهللبسم
 

 مقدمه مترجم
 

های آسمانی و وحیانی، تنها کتابی است که هم از حیث قرآن کریم در میان کتاب

نازل شده است، در میان پیروان   هم از حیث معنا آن گونه که بر پیامبر اسالم لفظ و

  :آن قرار دارد. نزول قرآن آن گونه که در آیات آن آمده به قرار زیر است

  :در شب قدر -1

                ( ،1/  79قدر) 

 .«مما آن )قرآن( را در شب قدر نازل کردی»

  :در شبی مبارک -2

                 ( ،3/  44دخان) 

 .«ایم!ما آن را در شبى پر برکت نازل کردیم ما همواره انذارکننده بوده براستی»

  :در ماه رمضان -3

                    (،181/  2بقره) 

 .«اه رمضان آنست که فرود آورده شد در وى قرآنم»

این آیات بیانگر آن است که قرآن نزول دفعی داشته است؛ اما زندگی و تاریخ اسالم 

به رسالت در چهل سالگی، به مدت بیست   گواه آن است که پس از بعثت رسول خدا
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جی نیز در بر ایشان نازل شده است. این نزول تدری  و سه دوران رسالت آن حضرت

  :قرآن به آن اشاره شده است

                          (،101/  19اسراء) 

فرو فرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم  و قرآن را  ]جدا جدا و[ بخش بخش»

 .«بخوانى

در مرتبه نخست   یامبرطلبید و لذا پنزول تدریجی حفظ و تدوین آن را نیز می

  :خود به حفظ کردن آن و حتی شتاب ورزیدن در این امر

                                      

 (19-11/  91قیامت،) 
عش و جم. [زبان را به ]تکرار[ آن مجنبان تا به شتاب آن را ]به خاطر بسپارى»

 «[ ماست[ خواندنش بر ]عهده]آسان ساختن

ورزیدند. در میان مهاجران و انصار نیز گروهی از صحابه به حفظ آن مبادرت می

و به دستور   پرداختند. سپس قرآن به صورت نوشته درآمد و از روزگار خود پیامبرمی

دیت و ایشان به کتابت آن همت گماشته شد. کثرت قاریان و کاتبان وحی و ج

 حساسیت مسلمانان به این کتاب آسمانی باعث شد که از هر گونه تحریف مصون ماند. 

گردآوری و نگارش قرآن کریم از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده است. گردآوری 

ها بوده است که قرآن دو مرحله را پشت سر گذراند. نخست به معنای حفظ آن در سینه

اند. بعد از ایشان حافظانی از اصحاب بوده  اکرمنخستین حافظ آن شخص پیامبر 

توان به امام علی، ابوبکر، ورزیدند. اما مرحله دوم، میبودند که به این امر مبادرت می

ها معموالً بر روی بن کعب و ... اشاره کرد. این نوشتهعمر، عثمان، زیدبن ثابت، ابی

های درخت خرما( و اخه)ش« عسیب»های سنگی( و )سنگ نازک یا صفحه« لخاف»
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گذاشتند و )تکه چوبی که بر پشت شتر می« أقتاب»های پهن شتر( و )استخوان« أکتاف»

 های پوست بوده است. شدند( و بر تکهبر روی آن سوار می

گذارد که این این همه تالش و مجاهدت در حفظ و نگارش قرآن تردیدی باقی نمی

شده و به دست ما رسیده است. از طرفی مفاهیم نازل   کتاب همان است که بر پیامبر

« انور»و معانی قرآن چنان است که راه هر گونه تحریف را بسته است. کتابی که خود را 

شمارد، نباید برای اثبات نماید و جن و انس را از آوردن آن ناتوان میمعرفی می

نیز مصونیت آن  ناپذیری آن از خارج از آن کمک گرفت. عالوه بر این خداوندتحریف

  :را از هر گونه تحریف تضمین نموده است

                        ( ،7/  11حجر) 

 .«ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم!»

به اما تاریخ قرآن، تاریخ نزول تدریجی و شیوه گردآوری و کتابت آن است که نیاز 

 حجت و دلیل دارد. 

 سید حسین سیدی 

صفر  28، 1382مشهد مقدس، اردیبهشت 
1424  
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 دیباچه
 

های پویای حرکت تاریخی این امت را شناخته و به ابهاماتی که در مایهاز دیرباز که درون

ها، اطراف این حرکت را برگرفته بود؛ پی بردم، مسألة تاریخ قرآن و مشکالت طول قرن

مرا به خود مشغول ساخته بود به طوری که مشکالت تاریخی آن زیر طبقاتی  مربوط به آن

گشت های اندکی از آن ظاهر میها و مشخصهفشرده و متراکم روی هم مانده و تقریباً نشانه

 آوردند؛ اما افسوس! که بسیاری از مردم آن را اساس این مشکالت به شمار می

وانند، چه بسا تصور کنند که مطلب واضح و خرا می« تاریخ قرآن»کسانی که عبارت 

های روشن است؛ به طوری که صفحات اندکی دربارة این موضوع که غیر محققانه به جنبه

پردازد، بر ایشان کافی است در حالی که این تاریخ، در می پر حجماین تاریخ روشن و 

ویی تاریخی با این باشد؛ گاش میحقیقت تاریخ شکوفایی این امت بزرگ با تمدن جاودانه

درجه از اهمیت ممکن است، ساده و بدون ابهام و صرف حوادثی باشد که در زمان و مکان 

 باشد. های آن میاند و زمان و مکان بیانگر تمامی جنبهمشخصی رخ داده

شناختی عناصر مختلفی است که در عرصة آن ترین جنبة این تاریخ، بُعد روانمهم

ی که پرچم اعتقاد و عقیده را برای دفاع از دین خدا برداشتند و وارد شدند؛ چه مؤمنان

چه ملحدانی که منکر شایستگی مؤمنان در تحقق هدفشان گشتند و چه منافقانی که 

مزورانه عمل کردند، به طوری که در آن واحد به حالل و حرام طمع بسته و از متکبران 

ین عناصر، تأثیرات مضاعف آن در بارتر نمودند تعارض و تداخل امُلحد بر دین زیان

ها، ها، اختالف شرایط، دگرگونی روزگار، موج فراوانی از اصول و فلسفهگذر نسل

هایی که استعمار و در رأس آن خاورشناسی به وجود آورد ـ با دوران جدید و جریان

هایی به ظاهر متفاوت ولی در هدف و حقیقت متحد ـ ما را زیر بارانی از تهمت شکل

های انبوهی فت. همة اینها با هر آنچه که با خود داشتند، بر حوادث تاریخی سایهگر

افکندند و امواجی از گمراهی، تشکیک، دروغ و تحریف را به حقایق آن افزودند و 
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ها گوهر حقیقت را پوشاندند و حتی باید گفت، دفن کردند و جز مطالبی قشری که قلم

 ا چاپ کنند چیزی برای ما نماند. ها آن رو چاپخانه به آن پرداخته

این چنین است مسألة تاریخ قرآن، تاریخی انباشته از عناصری تاریخی و پر از 

مشکالت، با وجود این، روزگار بین مردم و مشکالت تاریخ فاصله افکنده است به 

ها بود توجه نمودند. از طرفی طوری که به چند خبر از آن، که از گذشته بر سر زبان

های بنیادین دربارة این تاریخ را، گاهی به خاطر های پژوهشگران، پژوهشتالش

های علمی دشواری آن و گاهی به خاطر غلبة منطق جهل به کناری نهاد، چه در حوزه

ما، ادعای احتیاط یا نگرانی از افشای امور کهنه و پوشیده شایع گشته که چه بسا، این 

 ار و رسوایی باشد! برداری از امور پنهان، مایة آزپرده

های اعتقادی از یک من نیز تقریباً از ورود در این عرصه به خاطر ارتباط آن با لغزشگاه

های آن از سوی دیگر، بیمناک بودم اما باالخره دست به سو و ابهام فراوان در مواد و مایه

هاست نه کار شدم و خود را چنین قانع کردم که بهترین راه حل مشکالت مواجه شدن با آن

ماند و هر چه درمان آن به گریز از آنها؛ چه مشکلی این چنینی، همچون زخم تازه باقی می

شناس به آن نپردازند، دردها بیشتر بروز خواهد کرد لذا با گرانی علتتأخیر افتد و یا درمان

 دلهره و حیرات که مرا فراگرفته بود به موضوع عطف عنان نمودم. 

هایی وجود دارد که در این تاریخ، حوادث فراوان و پرسشدلهره از آن جهت که 

هایی که در زیرا در وهلة اول تالش ،علمی هنوز پاسخ کاملی به آن نداده است پژوهش

هایی که در این باره نوشته و چاپ شده این راه صورت گرفته، اندک بوده چون کتاب

 . رسداست واقعاً کم است و به تعداد انگشتان یک دست نمی

های اندک، گاهی به خاطر سطحی بودن دچار ناکارآمدی شده و دوم اینکه تالش

ورزی سترون نموده است زیرا نویسندگان آن از خاورشناسانی گاهی از روی غرض

اند که بیشتر آنها روح همدلی با میراث ما را در خود نداشتند و لذا در پی یافتن بوده
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ا، احکامی را بنا نهند که در آینده چهرة واقعی خود را اند تا بر اساس آنههایی بودهشبهه

 نشان خواهد داد. 

های عیب نویسندگان ما که به تاریخ قرآن پرداخته بودند، این بود که از پرسش

های خاورشناسی درافکنده بود، صرف نظر کردند و سخنان خود را بسیاری که پژوهش

نندگان این مطالب، الزم بود که هر کردند و همیشه بر خوابه شکل گزارش، مطرح می

 شود، پذیرا باشند. آنچه را که گفته می

آفت خاورشناسان این است که با احتماالت عقلی، همچون حقایق علمی برخورد 

کنند و گذشته را که هیچ وقت بخشی از تاریخشان نبوده است و در نتیجه از می

ف در مکان، زمان، عقالنیت و روح با باشد، علیرغم اختالهای درونی آنها هم نمیمؤلفه

 سنجند. شان میمعیار روزگار کنونی

ای که در سایة آن، حوادث متافیزیکی نشانة این عمل آن است که آنها از ویژگی

های کنند و روشپوشی میبه وجود آمده است، چشم  تاریخ قرآن در روزگار پیامبر

در  1کنند. کافی است عبارت آرتور جفریمسلمانان در نقد اخبار و روایات را رد می

پردازد. را بخوانیم که به توصیف شیوة محققان خاورشناس می« المصاحف»مقدمة کتاب 

ها، روش خاورشناسان در پژوهش چنین بوده است که به جمع آرا، گمان» :گویدوی می

ابق مکان، پرداختند تا با بررسی، چیزهایی را استنتاج کنند که مطاوهام و تصورات می

آنگاه وی «. دانستندهای باشد و در این کار، متن را بدون اسناد معتبر میزمان و ویژگی

ـ )تاریخ قرآن( با آن  2العملی که کتاب خاورشناس آلمانی نولدکهدر توصیف عکس

وقتی چاپ نخست کتاب نولدکه به بازار آمد، برخی از اهل » :گویدمواجه شد، می

مله کردند و وی را به طعن در دین متهم نمودند و پنداشتند حدیث در شرق به آن ح

کنند، علیرغم انصاف و نیت درستشان، خالی از کسانی که از این روش پیروی می

______________________ 

1- Arthur Jeffery. 

2- Theodor Noldeke. 
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جانبداری در پژوهشهای خود نیستند چه این که عدم جانبداریشان مشخص و از 

دسته از آرای  دانند و آنهای آنها پیداست که متن را بدون اسناد معتبر مینوشته

های از جمله سندها، چه متواتر و چه ضعیف، کنند که با ویژگیگذشتگان را گزینش می

های آنها به این شیوه با آموزش اهل حدیث مطابقت داشته باشد، چه بسا نتایج پژوهش

  .1«معمول ـ بوده است در تناقض باشدکه از روزگاران دور و در میان دانشمندان 

های نقد اسالمی در گزینش اخبار و های خود را به روشاسان تالشاگر این خاورشن

و برای  ،های ما اختالف نداشتهای آنها با ارزیابیساختند هرگز ارزیابیراویان مقیّد می

نوشتند که در آن مطالب درست فراوان و مطالب نادرست به اندک قرآن، تاریخی نمونه می

هش از روی اینان در دادن فرضیه، ارائة برهان و رسید و اگر نویسندگان ما در پژومی

کردند، در فهم های اصیل در نقد روایات و راویان ـ پیروی میاستنتاج ـ با پایبندی به روش

انگاری توجهی و سهلیافتند. بدین ترتیب امور با بیاین تاریخ به مرتبة باالیی دست می

 ن مسأله در من شکل گیرد. ادامه یافت و باعث شد که ترس از پرداختن به ای

توانند نقطة شروع پژوهش دربارة مشکالت اما حیرت از آن رو بود که منابعی که می

اند؛ های شاذ باشند ـ چه چاپ شده و چه نسخه خطی ـ کمتاریخ قرآن و به ویژه قرائت

های خطی غالباً مفقود. بنابراین، مواد موجود و اند کند و نسخهچون مطالب چاپ شده

هایی کافی برای بیان کامل حقیقت مشکالت و عناصر آن در دسترس ـ ظاهراً ـ نمونه

نیستند و هر حکمی که صادر شود با به میدان آمدن مطلب جدیدی، در معرض نقض و 

 باطل شدن خواهد بود. 

این از حیث مشکل پیرامون تاریخ قرآن؛ اما مشکل از جهت فنی، مشکل تاریخ عربی 

باشد که این کتاب، درآمدی بر های شاذ میشناختی دربارة قرائتانفصیح و پژوهش زب

های ها و شواهدی مربوط به لهجة فصیح قریشی و لهجهآن است؛ لذا الزم است نمونه

______________________ 

 . 4، مقدمه جفری، ص المصاحف داود السجستانی،عبداهلل بن أبی -1
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ها تر از آن داشته باشیم؛ چون فراوانی نمونهنزدیک به فصاحت آن یا کم و بیش پایین

دهد، از این رو بایسته است که به ما می هنگام صدور هر گونه حکم اطمینان بیشتری به

شناختی که امروزه با تمام قدرت رو به سیر در ماوراءالطبیعه در تفکر و پژوهش زبان

 تالش دارد مُتّهم نگردیم؛ لذا حیرتم افزون گشت. 

ها آن را به شیء و در حقیقت بیان و روایتند، اما گذشت قرنها، همگن نحو قرائت

است و بخش زیادی از آن را با تهمت شاذ بودن به کنار گذاشته جامدی تبدیل کرده 

و دریافت آن را بدون نظر انتقادی و تحلیلی که در بردارندة مسایل آوایی، زبانی  ،است

 و نحوی است، محدود کرده است. 

ها را به عنوان علمی دارای مبنایی استوار های گذشته، قرائتشایسته بود که پژوهش

ل، پرورانده و به عنوان فنی که با کیفیت تلفظ درگذر روزگاران در ارتباط از روایت و نق

کنندة سخنان نقل شده از طبیعت دادند، چون این علم همچنان که حفظاست نُضج می

توجهی به های زندة گفتاری است. اما بیباشد، سند پدیدههای آن میزبان عربی لهجه

اهمیت اصل موضوع است چنان که در روزگار  این جنبه، به هر دلیلی، نادیده گرفتن

جدید هم کسی از حیث فنی به آن توجهی ننموده است. البته برخی از دانشمندان و 

خاورشناسان در خالل معرفی قرآن، به این مسأله، بدون توجه به درست بودن و شاذ 

اند. نمودههای درست و نادرست زبانی توجه نبودن آن پرداخته و به ارتباط آن با زمینه

های شاذ که تنها، پژوهشی پیرامون مسایل ای پیرامون قرائتدر خصوص نگارش رساله

  .1دستی نموده استمصطفی مَندور پیشو مشکالت آن باشد، دکتر 

وی این رساله را به عنوان رسالة تکمیلی، جهت دریافت مدرک دکتری از دانشکدة 

  :عنوان رساله عبارت است از ادبیات در دانشگاه پاریس ارائه نموده است.

______________________ 

وی اکنون استاد دانشکده ادبیات در دانشگاه عین الشمس است ما به سختی به میکروفیلم این رساله از  -1

 کتابخانه سوربُن دست یافتیم. 



 تاریخ قرآن

 

15 

Inventaire des Lectures Extra-Canonique d’apres les Données de Tabari, 

d’Ibn abi Dawud et d’Ibn Halawayh. 
ها و ای ـ همراه با فهرستصفحه 211ظاهراً دو امر در عمق پژوهش این رسالة 

احث این سه کتاب در باب مب -2تکمیلی بوده است.  -1 :مراجع ـ تأثیر گذاشته است

توان در این موضوع دست یافت، اندک است های شاذ، نسبت به مطالبی که میقرائت

در بخش  1«درآمدی بر قرآن»لذا دکتر مَندور به بیان سخن استاد رژی بِالشر در کتاب 

 مربوط به تاریخ این مسأله، بسنده نموده است. 

اد روایات و راویان و سرگذشت آنها در وی همچنین به ارائة آمارهایی در باب تعد

 هر یک از این سه کتاب اکتفا کرده است. 

ای برای تالشی دیگر انجام گیرد که چه بسا ها، بهتر است به عنوان مقدمهاین تالش

دکتر مندور، بعدها در عملی ساختن آن شتاب به خرج دهد. چنان که دیدیم این زمینه، 

ها و مطالب آن ما را به منابعی چند پیرامون ریشه دست نخورده و بِکر است که بحث

د. و بیش رهای شاذی وجود دارد که تصویری حقیقی داخواهد رساند که در آنها قرائت

  :این منابع عبارتند از ،باشدآوری آن میاز آنچه که هست امکان جمع

 .ابن خالوَیْه« مختصر البدیع»کتاب  -1

 .ابن جِنّی« بِالمُحْتس»کتاب  -2

  .کرمانی« اختالف المصاحفو ةشواذّ القراء»کتاب  -3

  .ابوحیان« البحر المحیطِ»تفسیر  -4

 شود. داود سجستانی، اضافه میاز ابن ابی« المصاحف»به این چهار منبع، کتاب  -1

هایی است بنابر آنچه، بعداً بیان خواهیم کرد، این منابع در بردارندة بیشتر نوشته

ر تاریخ ذکری از آنها به میان آمده است. با بررسی این منابع، تمام دربارة شواذ که د

های آن را بررسی کرده و برای ضبط دقیق وجوه قرائتی و کامل نمودن سندها، روایت

______________________ 

1- Regis Blachere, Introduction au Coran. 
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روایات را مقایسه و نقل کردم؛ بدین ترتیب مجموعة زیادی از روایات به ترتیب قاریان 

ختلف گفته شده، برایم در منابع و مراجع مر تفسیر آنها و به همراه تمام آنچه که د

ها و روش های شذوذ قرائتحاصل شد. بعد از اطمینان به اتمام این کار، به معرفی زمینه

نویسندگان آن، به ویژه ابن خالویه، ابن جنی، کرمانی و ابوحیان پرداختم، به این اعتبار 

ن در حالی است که سجستانی اند. ایهای شاذ را به طور کلی ثبت نمودهکه آنها قرائت

وایت اختالف مصاحفی که بر شمرده و ـ در رروش خود را محدود کرده و آن را در 

 کنار آنچه که در تاریخ قرآن روایت شده ـ محدود نموده است. 

دانم که در این دیباچه به معرفی منابع و معیارهای شذوذ لذا بر خود الزم می

 بپردازم.  نظران آنهای از نظر صاحبقرائت

 

 منابع پژوهش و روش صاحبان آن 
 

در مطالب این پژوهش، دو نوع منبع از هم متمایزند که بیانگر دو سطح از شاذ ـ 

توان در پرتو این دو سطح، به منابع و باشند و میعالوه بر مراجع تاریخ قرآن ـ می

 روش صاحبان آنها حکم کرد. 

دبن موسی بن عباس بن مُجاهد نمایندة این سطح، ابوبکر احم :سطح نخست

ها . ق( است. وی نخستین کسی است که نظام مشهور قرائته 324)درگذشته به سال 

های شاذ به حساب بندی نمودن قرائترا وضع نمود، لذا نقطة آغازین در وضع و دسته

ت سبعه[ نوعی شذوذ نسبی را ها ]= قراءابندی هفتگانة قرائتمآید زیرا وی با تقسیمی

ها را شاذ برشمرد و در عمل، کتابش را به وجود آورد، به طوری که غیر از این قرائت

های هفتگانة خود و غیر آن را های شاذ نوشت و حد و میزان بین قرائتدربارة قرائت

توضیح و تشریح نمود. علیرغم این که کتاب وی، اکنون ناپیداست اما تاریخ، بهترین 

باشد برای ما حفظ کرده های شاذ میزینش وی از قرائتچیزی را که بیانگر روش و گ
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بن جنی است که با دفاع از شواذ به از ابوالفتح عثمان« المحتسب»و آن کتاب  ،است

 توضیح و تشریح دالیل آن پرداخته است. 

داند، هر چند که آنچه را ابن مجاهد، تمام آنچه راکه از قاریان هفتگانه آورده، صحیح نمی

ارد به نسبت دیگر قاریان هفتگانه، اندک است. ابن جنی از این موارد، آن موردی را شمشاذ می

 گردد، یاد کرده است. که دارای دلیلی در نحو یا زبان بوده و موجب تقویت آن می

های شاذی که توان ترتیب قاریان هفتگانه را به ترتیب تصاعدی به حسب قرائتمی

  :است به شرح ذیل بیان کرداز آنان روایت شده « المحتسب»در 

 روایت( 3حمزة زیّات ) -1

 روایت(  9بن حمزه )کسایی، علی -2

 روایت(  7نعیم )بن ابینافع -3

 روایت( 12عبداهلل بن عامر ) -4

 روایت( 11بن کثیر )عبداهلل -1

 روایت( 21النجود )بن ابیعاصم -1

 روایت(  10ابوعمرو بن عالء ) -9

وجه، آید، به هیچچه که برای این قاریان، قرائت شاذ به حساب میاما با نگاهی به آن

الخط هماهنگ نباشد، بدون شک کامالً شرط موافقت با زبان یابیم که با رسمچیزی نمی

ماند، شاذ کرد. تنها چیزی که باقی میعربی را هم دارد و گرنه ابن جنی آن را ذکر نمی

تر از طُرٌق های از طُرُق دیگر، قویه قرائتها از جهت روایت است چبودن این قرائت

ها، از آنان نقل شده است. مطلبی که در آن شک نیست، آن است که گزینش این روایت

ها، بر اساس روایت ـ از حیث قوت و ضعف ـ با رعایت دو ابن مجاهد از قرائت

 الخط و قواعد عربی[ مبتنی بوده است. مقیاس دیگر ]مطابقت با رسم
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. ق( همین روش را رعایت کرده است. کافی ه 390لویه )درگذشته به سال ابن خا

 ]به طریق عَرْض[ گرفته است.  1ها را از ابن مجاهدبدانیم که وی قرائت

از این رو با توجه به احترام وی نسبت به معیارهای اخذ روایت از ابن مجاهد، 

نیز نمایان باشد. اما وی به  های شاذناگزیر باید این احترام در انتخاب وی از قرائت

ـ « البدیع»فراگرفت و در کتاب  2عنوان یک لغوی، لغت و نحو را از ابن دُرَیْد و نِفْطوَیْه

هایی را گرد آورده است که از این ای از روایتکه مختصر آن نزد ماست ـ مجموعه

از آن  جنبه ]لغوی ـ نحوی[ شاذ هستند. ابن خالویه منابعی را که مطالب کتابش را

برگرفته، مشخص نکرده است، چون وی آنها را به عنوان نوادر در لغت و حروف ]= 

 وجوه قرائتی[ روایت کرده که به نظر وی به ذکر سند یا مرجع نیازی نداشته است. 

اما ابن جنی که از همان آغاز به تعیین منابع خود پایبند بوده و بیان کرده است که 

  :منابع که بعدها از آن سخن خواهیم گفت عبارتند ازتاست. این منابع وی، پنج

 .کتاب ابن مجاهد )که از آن سخن رفت( -1

  .کتاب اختالف المصاحف از ابوحاتم سجستانی -2

 .از قُطرُب« معانی القرآن»کتاب  -3

 .از زجّاج« معانی القرآن»کتاب  -4

 .از فرّاء« معانی القرآن»کتاب  -1

آخرین کتابی است که ابن جنی نوشته است، ـ چنان « بالمحتس»از آنجایی که کتاب 

که در واقع دیدیم ـ پس، دستاورد شناختی خواهد بود که وی در طول حیاتش به آن 

دست یافته و در آن به شیوة تطبیقی عمل کرده است؛ یعنی قرائت را با سندش آورده و 

رای آنها استدالل کرده ها ببه بحث دربارة آن پرداخته و با شواهد شعری و دیگر قرائت

______________________ 

 .732، ص 1، ج طبقات القرّاءالدین محمدبن الجَزَری، شمس -1

 . 732، ص 1، ج طبقات القرّاءابن الجزری،  -2
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مطلبی است که در کتاب  است. چه بسیار در آن علل آوایی آمده است که آنها بازتاب

 بیان داشته است. « عرابسرّ صناعة اال»

از  «واختالف المصاحف شواذ القراءة»کتاب نمایندة واقعی این سطح،  :سطح دوم

رمانی است. نسخة خطی آن را در نصر بن عبداهلل الکعبداهلل محمدبن ابیالدین ابیرضی

 ام. ها( یافته)بخش قرائت 244کتابخانة االزهر با شمارة 

نویسنده در این کتاب به شیوة ابن جنی عمل کرده و در مقدمة کتاب به منابعش اشاره 

های شاذ قرآن این، کتابی است که آن است که آن را در بیان قرائت» :گویدکرده است. وی می

احف در آنچه که به نظرم از حیث تالوت، سماع و اجازه درست است، گرد و اختالف مص

گوید که این مطالب را از دوازده کتاب استخراج کرده است که سخن . آنگاه می1«امآورده

دربارة آنها و نویسندگانش خواهد آمد؛ در کنار این، وی مراجعی دیگر را در البالی کتاب 

  .2. ق(ه 141عطیه )درگذشته به سال ز ابن یادآور شده است از جمله، نقل ا

شود، وی سندها را از باب اختصار حذف کرده است این گونه که مالحظه میهمان

  :دوازده کتاب، عبارتند از

 .اللوامح -1

  .3سوق العروس -2

  .الکامل ازهُذَلی -3

 .االقناع -4

 .المُبهج -1

______________________ 

 .4، نسخه خطی، ص شواذ القراءة و اختالف المصاحفالکرمانی،  -1

 . 11، ص 1، ج البحر المحیط، و ر. ک : ابوحیان، 772، ص همان -2

اند ]عنوان اصلی کتاب دهم به صورت زیر آمده است : ذکر کرده شوق العروس،»برخی از مراجع آن را  -3

 [.بن عبدالصمد استبن علیعلیة، و کرداب وَرْش طریق المصریین. منظور از کرداب، حسینمفردات ابن ابی
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 .یةالغا -1

  .از ابن ابوداود« المصاحف»ف به کتاب معرو بةکتاب اختالف مصاحف الصحا -9

 .معانی القرآن از زجاج -8

 .الغرائب فی شواذ القرآن -7

  .علیهمفردات ابن ابی -10

 .کتاب الشواذ از ابوعلی البخاری -11

 ای دیگر درنیافتم. کتاب نامشخصی که مراد از آن را به خاطر عدم وجود نسخه -12

« المصاحف»هایش با آنچه که در کتاب ة روایتسطح شواذ در نظر کرمانی از مقایس

ها در روایات مصحف ابن مسعود گردد. با مقایسة این روایتآمده، برای ما روشن می

روایت با هم اشتراک دارند که آنها را  100روایت از  480دریافتم که هر دو، در حدود 

نابع دیگر برگرفته است ها را از مو بقیه روایت ،کرمانی برای ابن مسعود ذکر کرده است

یا « مختصر ابن خالویه»ها، منفرد باشد چرا که در و چه بسا کرمانی در ذکر این روایت

و اینجاست که میزان شاذ  ،ها ذکر نشده استاین روایت« المحتسب»یا « البحر المحیط»

را  هاهایی این روایتدانیم که وی از چه کتابگردد، چون ما نمیبودن آنها تقویت می

های نویسندگان در انتخاب آنها ]= االختیار[ و چنان که از شیوه ،استفاده کرده است

هُذَلی که تاکنون حتی به میکروفیلم « الکامل»اطالعیم به جز کتاب میزان اعتماد آنها بی

 آن دست نیافتیم تا به نقل از آن و حکم بر آن مطمئن گردیم. 

آمده است، قضاوت بر « المصاحف»نوع آنچه که در هایی از اعتماد به کرمانی به روایت

کند که به طور مفصل در بررسی اش را برای ما آسان میها در مجموعهانتخاب وی از قرائت

مصحف ابن مسعود خواهد آمد. تحقیق در آنچه که از وی به تنهایی رسیده و در دیگر منابع 

 انتقادی دیگر به آن بپردازیم.  ماند که امید است در یک فضایذکر نشده است، باقی می
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ممکن است، بیان کنیم که به طور کلی، سطح شاذ نزد کرمانی و امثال وی بعد از 

های شاذ این ده قرائت را از غیر دو گردد چنان که قرائتهای دهگانه آغاز میقرائت

نی های شاذ در نظر کرماکند. قرائتطریق مورد پسند ]= دو راوی مشهور قراء[ اخذ می

های های ما بعد قرائتدر حقیقت همان نظر ابن جزری و تمام متأخران است که قرائت

دانند. را شاذ می« ابن محیصن، یزیدی، حسن بصری، اعمش»های دهگانه یعنی قرائت

ها به نسبت تواتر و عدم تواتر به سه دسته قرائت» :گویدمی« اتحاف»صاحب کتاب 

اتر آن اتفاق نظر است که هفت قرائت مشهور هستند و شوند؛ قسمتی که بر توتقسیم می

تر و بلکه قول صحیح که مشهور تواتر آن قسمی که در آن اختالف است و قول صحیح

های ابوجعفر یزید بن های سه نفر بعد یعنی قرائتاست ـ چنان که گذشت ـ قرائت

ذ بودن آن ای که بر شابن هشام است، دستهقعقاع، یعقوب بن اسحق حضرمی و خلف

  .1«باشدهای چهار نفر بقیه میرائتاتفاق نظر است که ق

شود های شاذ بین کرمانی و ابوحیان هماهنگی فراوان مشاهده میدر روایت قرائت

هُذَلی « الکامل»و « اللوامح»که شاید به خاطر منابع مشترک این دو باشد، چون هر دو از 

گونه که پیداست، بیش از ابوحیان از رمانی آنکنند اما کهای شواذ نقل میو دیگر کتاب

مراجع شاذ در اختیار داشته است، با این همه، این مطلب بر خالف نظر نولدکه است که 

 خبر بوده است. قطعاً از کرمانی بی

های ایم، این مطلب روشن است که با روایتهایی که از او نقل کردهدر تعداد روایت

و یا نسبت به آن همة منابع، منحصر به فرد است، کافی البحر المحیط هماهنگ است 

ابن » :است این مثال را که به این معنا رهبر است، بیاوریم. در البحر المحیط، آمده است

  :عاصم و گروهی» :گویدعطیه می   [ ،31 / 17مریم] و قاریان مدینه،  ،دانخوانده

______________________ 

 . 9، ص اتّحاف فُضالء البشراحمدبن محمد البنا الدّمیاطی،  -1
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ها های قرائتاند. آنچه که در کتابخوانده «دِمْتُ« »دال»ابن کثیر و ابوعمرو به کسر 

  :آمده، آن است که قاریان هفتگانه

        (31/  مریم) 

های شاذ، قرائت )دِمْتُ( را نه در و با مطالعة برخی از قرائت ،اندبه ضمّ دال خوانده

ه این قرائت . این در حالی است ک1«ایم و نه در جای دیگرهای هفتگانه یافتهشواذ قرائت

  .2روایت شده است« المصاحف»در کتاب ]دِمْتُ[ قرائت ابن مسعود است که 

روایت نکرده است ـ « المصاحف»پیداست که کرمانی، این قرائت را از کتاب 

روایت  3علیرغم این که از وی برگرفته است ـ بلکه آن را برای سُلمی، یحیی و اَعمش

 چیزی از این دست نیامده است. « المصاحف»کرده، در حالی که در کتاب 

های هفتگانه را تحت تأثیر ابن ابوحیان پیداست که کرمانی قرائت ،از متن اخیر

ها قرار داده است. این آن چیزی بود که در آن از منابع و دو مجاهد در برابر دیگر قرائت

 سطح شذوذ، سخن رفت. 

قیقت خود، عاجز نموده است اما نویسندة کتاب )کرمانی( ما را از پژوهش دربارة ح

نامه ]تراجم[ یا طبقاتی که در دست داریم، های سرگذشتچون از او در هیچ یک از کتاب

بینیم که چنین کنیم، میمراجعه می 4ذکری که به میان نیامده است. اما وقتی به بروکلمان

دانشمندان اوایل قرن  نصر الکرمانی را ترجیحاً از، ابوعبداهلل محمدبن ابی5شپیتالر» :گویدمی

______________________ 

 . 122، ص 6، ج ر المحیطالبحابوحیان محمد یوسف بن علی االندلسی،  -1

 . 82، ص ماتریالآرتور جفری،  -2

 . 142، نسخه خطی، ص شواذ القراءة و اختالف المصاحفکرمانی،  -3
4- Carl Brockelmann. 

5- A. Spitaler نگاری توسط شاگرد ایشان همکار دکتر رمضان خاورشناس معاصر آلمانی، نامه

 ته است. صورت گرف 30/12/1713عبدالتواب در تاریخ 
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در االزهر به نام  244های شاذ به شمارة ای که در باب قرائتداند، رسالههفتم هجری می

یابیم. . بدین ترییب، کرمانی را هم از حیث زمان و هم از حیث مکان، مجهول می1«اوست

، بیان ای که با شپیتالر برای شناخت منبع وی در این حکم و داوری داشتمنگاریدر نامه

کرده است که وی شاید به مراجع و منابعی که در آغاز کتاب ]دوازده کتاب یاد شده[ آمده 

 تکیه کرده و شاید هم بعد از بررسی در خود نسخة خطی بوده است. 

رسد که استاد شپیتالر در نسخة خطی چندان جستجو نکرده اما چنین به نظر می

رتو آخرین مراجع و منابع ]از حیث زمانی[ است، چون وی تاریخ زندگی کرمانی را در پ

از ابوعالء همدانی است که « الغایه»چه طبق آخرین احتماالت کتاب  ،تعیین کرده است

تواند قبل از نیمة دوم قرن ششم . ق. است، لذا کرمانی نمیه 117تاریخ وفات وی سال 

تقیماً و به شیوة مطمئن . ق. باشد. این در حالی است که این امر ]ارزشیابی شپیتالر[ مسه

ـ چنان که خواهیم دید ـ « الغایه»رساند، چون نویسندة کتاب ما را به مقصود نمی

شناخته شده نیست و درست نخواهد بود که امری نامشخص به امری همانند خودش 

نامشخص قیاس گردد زیرا بیشتر رفتن به سوی گمراهی است. ]به منظور دستیابی به 

های نسخة خطی به چند نکته نی[ در خالل بررسی پیرامون روایتتاریخ زندگی کرما

  :گوییمدست یافتیم که در اینجا ابتدا از آن سخن می

که  «ذا جاءتلعلها إ»]این نسخه[ به مناسبت قرائت اُبَیّ در  81در صفحة  -1

 مثل 

            ( ،107 / 1انعام) 

 «. .اگر ... ]معجزه هم[ بیاید ..»

______________________ 

، فصل مربوط به افراد گمنام از حیث 782، ص 2، ج (GAL. S)کارل بروکلمان، تاریخ االدب العربی،  -1

 . 39تاریخ و مکان، علم القراءة، شماره 
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  :گویددر قرائت عمومی آمده است؛ می

منظور وی «. باشد و رازی آن را به کسره ]إِنَّ[ خوانده استمی« لَعَلَّ»به معنای « أَنَّ»»

. ق.( ه 101از رازی، امام محمد فخرالدین بن عمربن حسین رازی )درگذشته به سال 

است. در ضمن وی قرائت به  «لَعَلَّ»به معنای « أَنَّ» :است و در تفسیر وی آمده است

  .1«این، قرائت نیکویی است» :کسرة آن ]إِنَّ[ را ستوده و گفته است

  :چنین آمده است 104همچنین در صفحة  -2

          ( ،107 / 7توبه) 

 «. پرتگاهی مشرف به سقوط»

ذکر کرده است. « دِهان»)بدون تشدید( را « هارَ»از اَعْرج رسیده و «( راء»)به فتح و تشدید 

از « دِهان»معروف به « بن موسی بن یوسف، ابوالحسن السعدی المصریعلی»همان « دِهان»

  .2به طور ناگهانی از دنیا رفته است. ق. ه 111قاریان مورد اعتماد است که در سال 

القرّاء، ابوالقاسم از شیخ ما، امام، تاج»  :، چنین آمده است290در صفحة  -3

یعنی به کسرة « الصَّبِر» :گفتدبن حمزه بن نصیر ـ قدس اهلل روحه ـ شنیدم که میمحمو

محمود بن حمزه بن » :نویسدجزری در شرح حال وی می«. قرائت ابوعمرو است« باء»

ست و بعد بوده ا 100در حدود سال « تاج القُرّاء»)نصر(، ابوالقاسم کرمانی معروف به 

  .3از آن از دنیا رفته است

ای شناخت ]تاریخ کرمانی[ باید از نکتة سوم، مسأله را پی گیریم؛ با مالحظه نکتة بر

کند که این استاد شود که کرمانی به طور سماعی از استادش یاد میسوم فهمیده می

 همانند وی، نامش کرمانی است اما تاریخ وفات وی مجهول است. 
______________________ 

 ، چاپ نخست. 144، ص 13، ج التفسیر الکبیرفخر رازی،  -1

 . 827، ص 1، ج القرّاءابن الجَزَری، طبقات  -2

 . 791، ص 7، ج همان -3
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بعد از آن از »و البد عبارت  داندمی 100ابن جزری ترجیحاً آن را به بعد از سال 

عمر کرده و سپس از دنیا رفته است. این در  100یعنی، تا آغاز سال « دنیا رفته است

شود که وی قطعاً از رازی که در حالی است که کرمانی ما را به این نکته رهنمون می

یمة دوم . ق[ از دنیا رفته است، نقل کرده و از دِهان هم که در نه 101آغاز قرن هفتم ]

دهد، بنابراین اگر این نظر، درست باشد . ق[ از دنیا رفته، خبر میه 111قرن هفتم ]

( از دانشمندان اواخر قرن هفتم است که ممکن ةکرمانی )صاحب شواذ القراء :گوییممی

گران است نقل وی از دِهان هم سَماعی بوده و یا از آنچه که عبدالرحمان صفراوی و دی

  .1برگرفته باشداند، جمع کرده

سماع وی از استادش ابوالقاسم در اواخر زندگی وی رخ داده که طبیعتاً در اوایل 

بنابراین پیداست که کرمانی عمر  ،زندگی کرمانی بوده که جوانی بیش نبوده است

طوالنی داشته و این جای شگفتی نیست چه از قول عبدالرحمان صفراوی )درگذشته به 

اند که وی اجازة روایت برای گروهی در دمشق را داشت که . ق.( گفتهه 131سال 

 اند. یعنی آنها یک قرن کامل عمر کرده .2بوده است 920وفات آنها بعد از سال 

ماند. من شذوذ را از هر دو سطح آن در پایان، سخن از منابع پژوهش باقی می

شواذ »، «ر البدیعمختص»، «المحتسب»های آوری موارد شاذ به کتاببرگرفته و در جمع

داود و المصاحف، از ابن ابی »چنان که به کتاب  تکیه کردم؛« البحر المحیط»و « ةالقراء

 ام. برخی از تفاسیر مثل قرطبی و کشاف در برخی از مشکالت تکیه نموده

 

 شیوة پژوهش 
 

______________________ 

 . 323، ص 1، ج طبقات القرّاءر. ک : شرح حال صفراوی در ابن الجزری،  -1

 . 323، ص 1، ج القرّاء تطبقار. ک : شرح حال صفراوی در ابن الجزری،  -2
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به روشنی پیداست که نخستین گام در شناخت مشکل، یعنی فهم تاریخ قرآن، 

 ها است. علت شذوذ و آغاز ورود شاذ در قرائت پژوهش در باب

و فراگیری همة سطوح پژوهشی در  ،های زبان عربی استها، دیوان ویژگیقرائت

های امور شاذ در یک رساله ـ با هر حجمی ـ ممکن نیست، چنان که بررسی تمام پدیده

در یک قبیله آوایی در این امور شاذ که غالباً کثرت و تناقض آن میان قبایل و گاهی 

واحد بر پیچیدگی تاریخ زبان فصیح داللت دارد؛ ممکن نیست. همچنین بررسی همة آن 

در یک پژوهش ممکن نیست، لذا بر آن شدیم تا سطحی از پژوهش را انجام دهیم که به 

ای برای تعمق اسرار زبان قرآن و تحول آن در گذر تاریخ کمک های تازهگشودن افق

 نماید. 

از مسألة حروف  مل هفت فصل است که در آنها به تاریخ قرآن، ابتدااین کتاب شا

های شاذ به مفهوم عام [ تا پایان آنچه که دربارة قرائتاألحرف السبعةهفتگانه ]حدیث 

آن نوشته شده پرداختیم. روش ما در این کتاب، روشی است تاریخی با تکیة ویژه به 

اند و پرداختن به آنچه که ا برگرفتههای خاورشناسان و کسانی که از آنهنقد روش

  :اندهای پیشین در باب مشکالت خاص تاریخ قرآن از آن اهمال کردهتالش

بررسی و پژوهش پیرامون حدیث حروف هفتگانه با ارجاع به ضمیمة  :فصل اول

 های آن را با سندهای مختلف آورده است. کتاب که روایت

شفاهی و مکتوب بودن. همچنین بررسی بررسی مسأله متن قرآن میان  :فصل دوم

 با نوشتن و نقش کاتبان و حافظان وحی.   آشنایی پیامبر

  های کتابت که وحی در روزگار پیامبربررسی مشکل اصالت و شیوه :فصل سوم

 شد. به آن نوشته می

قرائت »بررسی یکی از مهمترین مشکالت تاریخ قرآن یعنی مشکلی  :فصل چهارم

ای که خاورشناسان در بزرگنمایی آن و به هول و هراس افکندن پیرامون لهمسأ«. به معنا
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ای دارند. در این فصل به کار خاورشناسان، از آن جهت که اخبار و نتایج آن نقش عمده

 پردازد. این بحث در آثار و شاگردان عرب و مسلمانان آنان تجلی یافته، می

 خالفت در روزگار  پیامبر بررسی وضع متن قرآن بعد از وفات :فصل پنجم

ای که پیرامون این دوره ؛ همچنین رد شبهات تاریخی یا ریشه ابوبکر، عمر و عثمان

 افکنده شده است. 

نیز  ،های منصوب به بسیاری از صحابه و تابعینبررسی مشکل مصحف :فصل ششم

 که مسلمانان آن را  بررسی ادعای خاورشناسان مبنی بر این که مصحف عثمان

اند، مصحفی است نمایانگر طبقة اشراف در جامعة اسالمی ]= اریستوکراسی[، پذیرفته

های مشهور در تاریخ قرآن هایی در تعدادی از مصحفسپس ـ بالطبع ـ ارائة پژوهش

 .  مثل مصحف ابن مسعود، اُبَیّ، ابن عباس و علی

های قرائت های که پژوهشی است دربارة آغازپژوهش در بحث قرائت :فصل هفتم

شاذ یا تصحیح پدیدة شاذ در قرائت؛ همچنین بررسی رویکردهای چندگانه در معیارهای 

هایی که در پی رسم الخط عثمانی در های قرآنی و دفع شبههدرستی و شاذ قرائت

ها به وجود آمده و سپس پرداختن به تأثیر تطبیقی معیارهای درست و شاذ قرائت

جانبة قرآن نیست ـ هر چه ت که این کتاب، تاریخ حقیقی همهها[. البته باید گف]قرائت

ها و ای است با شبههباشد ـ بلکه مقابلهکه در بردارندة بیشتر حوادث این تاریخ می

کردة ما و چه بسا جوانان تحصیل ،هایی که در برابر این تاریخ پدید آمده استانحراف

ها فریفته شوند. خواننده در به آن شبهه نمایند،که فرهنگشان را از سفرة غرب تغذیه می

پیگیری مطالب کتاب، غلبة روش علمی و ترکیب منطقی حقایق را بدون پناه بردن به 

ای که وی را به هیجان آورد لمس خواهد کرد چرا که این ابزار اساساً از ایجاد ابزار بیانی

 اقناع و استواری یقین ناتوان است. 

  :ایمشیوه را انتخاب کردهما عمالً به دو دلیل این 
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این کتاب ـ چنان که گذشت ـ درآمدی است بر بررسی علمی و عمیق یکی از  -1

شاذ، پژوهشی که با عنوان های مهمترین مسایل تاریخ و زبان قرآن یعنی، قرائت

شناسی های قرآن در پرتو زبان)قرائت «الحدیث ضوء علم اللغة فی یةت القرآنالقراءا»

 گردد. ینوین( چاپ م

شناختی متن وجه، جنبة زیباآنچه که در بررسی چنین مشکالت، مهم است، به هیچ -2

 نیست بلکه مهم، اندیشة انتقادی است که امیدواریم به سطحی قابل قبول رسیده باشیم. 

ام را از استادم دکتر ابراهیم اَنیس بیان شناسیخواهم، سپاسگزاری و قدردر پایان می

 ل این تالش همراهم بود، مرا تشویق کرد و خطاهایم را برطرف نمود. کنم که در طو

﴿                                  ﴾  

 عبدالصبور شاهین



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

نگاهی به احادیث حروف هفتگانه 

 نهاو آرای مختلف در تفسیر آ
 

 های حدیث نگاهی به روایت

 شیعه در برابر حدیث حروف هفتگانه موضع 

 تفسیر گذشتگان از حروف هفتگانه 

 رای برگزیده در تفسیر حروف هفتگانه 

 مالحظات 
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 نگاهی به احادیث حروف هفتگانه و آرای مختلف در تفسیر آنها 
 

ها به طور کلی و قرائت شاذ به طور خاص، بدون شک یکی از آثار قرائتمشکل 

گیری به امتش بخشیده شده است، حتی به خاطر آسان  رخصتی است که به پیامبر

باشد. فهم این مشکل بدون پرداختن به تفسیر از بزرگترین آثار آن می :توان گفتمی

ر نیست، یعنی بیان تفصیلی در باب ماهیت حروف هفتگانه، بنا به ظن غالب علمی، میس

منشأ آن، تفسیرهایی که متعرض آن شده و اختالف نظرهای پیرامون آن که گاهی بر 

 مبنای دینی و در موارد بسیاری بر مبنای عقلی استوار بوده است. 

اند، تنها به سخن موجزی از بیان کسانی که به تفسیر مدلول حروف هفتگانه پرداخته

آنها به «. قرآن بر هفت حرف نازل شده است» :اند که فرمودسنده کردهب حدیث پیامبر

اند و حال اکتفا نموده« هفت»و تأویل عدد « حروف»هایی در تأویل بیان مختصر دیدگاه

آن که شأن حدیث در تاریخ قرآن مهم است به طوری که هیچ حدیثی به اندازة این 

گیری جود نیاورده است. موضعحدیث، مشکالت اعتقادی، تاریخی و زبانی به و

ها، مشخص در تعیین مراد حدیث به طور کلی، موجب روشن شدن مشکل قرائت

ترین مشکالت در تاریخ قرآن، به ویژه مشکل قرائت یعنی حل پیچیده ،گردیده است

 شاذ با تمام وجوه آن از حیث روایت، زبان و متن. 

های مختلف نقل آن راوان و طریقههای فالزم است حدیث حروف هفتگانه را با روایت

. ه 310-224در تفسیر ابوجعفر محمدبن جریر طبری ) ها. این روایت1دقیقاً بررسی نماییم

شود. آنگاه به بررسی آنچه که قبل از باشد، یافت میترین تفاسیر قرآن میق.( که از قدیمی

پردازیم، که موجب یطبری در تفسیر این حروف گفته شده و آنچه که او بیان داشته، م

 اختالف بعد از او در میان قاریان و مفسران با موافقان و مخالفانی که داشته، گشته است. 

______________________ 

 ها در ضمیمه کتاب موجود است. این روایت -1
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کنیم بلکه آنها را به حسب راویان گونه که طبری آورده، نقل نمیها را آناما ما روایت

گردد  مرتب خواهیم کرد تا اهمیت طرق نقل روایت و میزان اعتماد روایات به هم روشن

اند، به منزلة های مختلف در برگرفتههای بنیادینی را که روایتتا بتوانیم مسایل و اندیشه

 های مختلف به دست دهیم. گیریای بر نقد آنها و تعیین تأثیر آنها در آرا و موضعمقدمه

 

 های حدیث نگاهی به روایت
 

همچنین به ذکر نقد دو ها به بیان آنها روی آوردیم و علیرغم فراوانی این روایت

ها با اضافاتی اندک، در استاد عالمه احمد شاکر و محمود شاکر در باب سندها و روایت

ها بدان جهت بود که هیچ کس را دربارة این حد ضرورت، پرداختیم، ایراد این روایت

حدیث نیافتیم که در پی ارائة صورت کامل آن برآید، بلکه آن که به این مشکل 

کند و آن گاه به تنها به نقل یک یا دو روایت حدیث ]احرف سبعه[ بسنده می پردازدمی

 پردازد. بیان معانی حروف هفتگانه می

  :ها چنین استگیری بعد از نگاهی به این روایتاما خالصة موضع

ای که نامشان ]در سلسله سندهای حدیث[ آمده است، پانزده نفرند تعداد صحابه -1

  :به شرح زیر

ایوب، بن کعب، انس بن مالک، عباده بن الصامت، عبداهلل بن مسعود، ابوهریره، امبیَّاُ»

بن حکیم بن حزام، زیدبن ارقم، بن عباس، عمربن الخطاب، عبداهلل بن عمر، هشامعبداهلل

ابوطلحه زیدبن سهل االنصاری، ابوجهیم االنصاری، ابوبکره نفیع بن الحارث الثقفی و 

های حدیث، وطی ضمن ذکر نام این اصحاب در شمارش روایتبن صرد. سیسلیمان

بن جندب، عبدالرحمان بن بن الیمان، سمرهحذیفه :افراد زیر را به آنها افزوده است

سلمه، عمروبن العاص، معاذبن جبل، ابوسعید بن عفان، عمروبن أبیعوف، عثمان

 «. الخدری و ابوایوب
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، عبداهلل بن عمر و أم ایوب غفلت ورزیده اما سیوطی از ذکر نام عباده بن الصامت

بنابراین تعداد اصحاب از نظر او بیست و یک نفرند، در حالی که در واقع بیست  ،است

ابوعبید بر تواتر آن ]حدیث احرف سبعه[ تصریح کرد » :گویدو چهار نفرند. سیوطی می

 :گفته استبر باالی منبر   و ابویعلی در روایت مسند خود آورده است که عثمان

قرآن بر هفت » :شنیده باشد که فرمود  اندازم که از پیامبرخداوند را به یاد کسی می

شماری حرف نازل شده است که همگی شافی و کافی هستند، و برنخیزد! پس عدة بی

 تمن هم با شما شهاد :اند، آنگاه عثمان گفتبرخاستند و شهادت دادند که شنیده

  .1«دهممی

دهایی که حدیث از طریق آنها روایت شده، چهل و شش سند است، از تعداد سن -2

  :جمله

، چهار سند  های ابن مسعود، هفت سند در روایت بیست سند در روایات اُبَیّ

و سه سند در  ،ل های ام ایوب، سه سند در روایت های ابوهریرهدر روایت

و دیگری در روایت   و دو سند، یکی در روایت عمر ،ك های ابن عباسروایت

و یک سند در روایت زیدبن ارقم، ابوطلحه، ابوجهیم، ابوبکره، ابن  ، فرزندش عبداهلل

 .  صرد، ابن دینار و ابوالعالیه

در میان این سندهای فراوان تنها هشت سند، ضعیف است و بقیه که تعدادش  -3

ن که تمام سندها باشد، صحیح هستند و قابل انتقاد نیستند، چناسی و هشت سند می

اند جز چهارتای آنها که سلسله سند در آنها قطع شده است ]منقطع[ هر چند که متصل

روایت آنها از سوی صاحبان روایت درست و معنای آنها به وسیلة احادیث متصل تأیید 

لیلی، ابن صرد، ابن دینار و ابوالعالیه هستند. ها، روایت ابن ابیشده است. این روایت

 (. 3رسد )چنان که گذشت ـ با مجموعة همین سندها به مرتبة تواتر می حدیث ـ

______________________ 

 . 48، ص 1، ج االتقانالدین عبدالرحمان السیوطی، جالل -1
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هایی که گذشت نظری نداریم جز این ممکن است پیرامون ما دربارة متن روایت -4

پنداریم شک کنیم که ضعف سند آن بیان شد. ما می  روایت نادرست از زیدبن ارقم

 اهل هوی بوده است.  که این روایت، به دو دلیل ساختة برخی از شیعیان

ی رسمی و رسانندة فرمان وی، یبه عنوان سخنگو  در مجلس پیامبر  الف( علی

 ظاهر شده باشد. در حالی که در آن موضع، چیزی که مانع سخن گفتن شخص پیامبر

های ابن باشد، نبوده است )اگر حدیث درست باشد(. در روایت پنجم از روایت

 مشترک است و تنها نیست.  در حدیث پیامبریابیم که وی را می مسعود

از   شود که زیدبن ارقمب( این مطلب ]ساختگی بودن حدیث[ چنین تأیید می

و در روزگار مختار  ،ای ساخته استانصار و در کوفه ساکن بوده و کِنْده برای خود خانه

که، وی  این گفته یعنی این .1هجری قمری از دنیا رفته است 18در همان جا در سال 

دوران حاکمیت شیعه را در آن شهر شیعی دیده است و معاصر حوادث ترسناک آن در 

مقاومت در برابر امویان بوده است. علیرغم این که اخبار موجود دربارة او اندک است، 

و خبر دیگر دربارة مقتل جعفربن   در بین آنها این خبر ضعیف دربارة علی

  .2استدر جنگ مؤته هم آمده  ابیطالب

های موضوعه از او بعید نیست که طرفداران شیعه، نام زیدبن ارقم را در بافتن روایت

 (. 4برای تأیید مذهبشان و پیروی دعوتشان استفاده کرده باشند )

اما از حیث شکلی که در چهارچوب آن خبر نزول قرآن بر هفت حرف آمده  -1

  :گانه زیر از آن محقق استهای سهاست، شکل

خبر در بافت داستانی آمده باشد که اختالف بین دو یا سه صحابه را به تصویر  -1

قرائت همگی   روند و پیامبربرای داوری در این باره می  کشد و آنگاه نزد پیامبرمی

______________________ 

 . 12، ص 6، ج ات الکبریالطبقمحمدبن سعد،  -1

 . 17، ص مقاتل الطالبیینابوالفرج االصفهانی،  -2
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دهد که تمام قرآن درست است و بر هفت شمارد و سپس به آنها خبر میرا جائز می

« 11، 14، 7، 8، 9، 1، 3، 2، 1»حادیث شمارة این مطلب در ا ،حرف نازل شده است

های ابن مسعود و حدیث عمر، از روایت« 1و  1، 4»های اُبَیّ و احادیث از روایت

 ابوطلحه و ابوجهیم نمایان است. 

آمده باشد  گفتگویی بین او و پیامبر در  خبر به صورت فرمانی از جبرئیل -2

، 10، 1»است. این مطلب در احادیث  در آن شریک بوده  که گاهی هم میکائیل

های ابن مسعود و از روایت« 3»های اُبَیّ و حدیث از روایت« 11، 11، 14، 12، 11

 های ابن عباس و حدیث مرسل از ابن صرد نمایان است. از روایت« 2، 1»حدیث 

به قرائت یا نزول بر هفت حرف آمده  خبر در صورت اخبار از جانب پیامبر -3

ایوب و حدیث از ام« 2، 1»های اُبَیّ، حدیث از روایت« 3»در حدیث شمارة  باشد که

 مرسل از ابن دینار نمایان است. 

به قرائت کسانی که در برابر ایشان با  ها، اجازة پیامبرها و حالتبه این شکل

شود. این مطلب، مدلول حدیث اند. هم ضمیمه میاختالف در زبان ]لهجه[ قرائت کرده

 ابوالعالیه است.  مرسل

گوییم، آن است که های شکل نخست میآنچه که به عنوان توضیح در خصوص دفعه

نماید که موضعی مشابه به تعداد راویان از صحابه تکرار گردد، یعنی جایز معقول می

ها تفاوت داشته باشد و در هر باشد که قرائت اُبَیّ، ابن مسعود و عمر با برخی از قرائت

بروند و از او راهنمایی بطلبند، اما این که اُبَیّ با قاریان، نُه دفعه  پیامبردفعه نزد 

چون  ،رفته باشد، امری دور از احتمال است اختالف داشته باشد و هر دفعه نزد پیامبر

[ برود؛ چه در خالل کرد که یک دفعه ]نزد پیامبردر توجیه حل مشکل کفایت می

های شک و تکذیب های شیطان و انگیزهدفعه[ وسوسه گیری هر قبیله ]در هر نهموضع

 گردید. بیش از دوران جاهلی تحریک می
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اما در رابطه با شکل دوم، تقریباً در گمان ما یک حادثه است که به طرق متفاوت 

چون در تبلیغ امر آسمان به جواز قرائت به هفت حرف کلی است  ،روایت شده است

غفار یا احجار المرء ( در اضاه ]آبگیر[ بنی میکائیل)به تنهایی یا با  که جبرئیل

آنچه را که خداوند به واسطة آن بر بندگانش   در مدینه نازل شده باشد و به پیامبر

تفضل نموده، برساند. در شکل سوم مطلب برعکس است، چون درست است، که 

های فراوان یتهای مختلف و موقعاین خبر یا امر را به اصحابش، در مناسبت پیامبر

 تکرار کرده باشد تا قاعدة آن در جان یارانش ثابت بماند. 

از همة صحابه   بن کعبآنچه که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ابی

کرد و از همة آنها توجة بیشتر به بیان قاعدة آن و روایت اخبار بیشتر به مشکل توجه می

اد و در طرق روایی او حتی یک طریق که دآن چه ـ طوالنی و چه بلند ـ نشان می

کسی که  ،ایم بلکه همة سندهای آن صحیح بوده استضعف آن قطعی باشد نیافته

تواند به حاشیة تفسیر طبری مراجعه نماید تا شرح و خواهان اطالع بیشتر است می

ظر ایم. در ضمن نباید از نتفصیل بیشتری را مطالعه کند که ما در ضمیمة کتاب نیاورده

اش ـ چنان که هم به این مسأله توجه داشته و در طول زندگی  دور داشت که عمر

 کرد. خواهد آمد ـ آن را پیگیری می

الزم است که به آرای مختلف در « حروف هفتگانه»بعد از مالحظاتی در باب حدیث 

ز تفسیر آن و سپس به بیان رای خود در این تفسیرها بپردازیم. با این همه، حدیث ا

های شیعی دچار خدشه شده ها و سندهای آن از جانب برخی از گروهجهت روایت

است که الزم است از دیدگاه آنها ـ به این اعتبار که بخشی از توجه کلی به مسأله 

باشد ـ آگاه گردیم. بعد از دقت نظر در این جنبة انتقادی، به تفسیر مراد از این می

 حروف خواهیم پرداخت. 

 



 تاریخ قرآن

 

36 

 عه در برابر حدیث حروف هفتگانه شی موضع
 

بیانگر جنبة دیگری در مسأله حروف هفتگانه است. رای شیعه را  1رای شیعه امامیه

 2«البیان فی تفسیر القرآن»سید ابوالقاسم موسوی خویی به تفصیل و روشنی، در کتاب 

های حدیث را از . روش وی در بررسی مشکل آن است. که برخی از روایتتآورده اس

های، اول، پنجم، ششم و بندی ما، روایتها در تقسیمبری نقل نماید که این روایتط

، روایت «ابن مسعود»های ، روایت پنجم از روایت«بن کعبابی»های یازدهم از روایت

و « ابن عباس»های و روایت اول از روایت ،«ابوهریره»های دوم و چهارم از روایت

ابی ابن»و حدیث « بن حکیمهشام»با « عمر»ه داستان حدیث ابوطلحه است. در پایان ب

  :کنداشاره کرده و باالخره روایتی را از قرطبی به شرح زیر نقل می« بکره

ای ابی! من  :فرمود  پیامبر :روایت کرده است که گفت داود و او از ابیقرطبی از ابی»

 :ای که با من بود گفتفرشتهبر یک حرف یا دو حرف؟،  :قرآن را خواندم و به من گفته شد

ای که با من بود، بر دو حرف یا سه حرف؟، فرشته :بر دو حرف. باز به من گفته شد :بگو

اینها شافی و کافی  :بگو بر سه ]حرف[ تا این که به هفت حرف رسید. آنگاه گفت :گفت

« علیماً»ا به جای ر« عاًیمس»]یعنی هر چند عاً، علیماً، عزیزاً، حکیماً یمس :هستند، اگر بگویی

بگویی[ تا زمانی که آیة عذابی با رحمت و آیة رحمتی با عذاب « حکیماً»را به جای « عزیزاً»

 این حدیث چیزی بر سخنان ثابت و دارای سند و صحیح پیشین که از پیامبر«. درنیامیزد

ند، و هدف نویسنده ]خویی[ آن بوده است که اوالً بیان ک ،نقل شده است، نیفزوده است

______________________ 

های شیعی موضع مخالف ]آیةاهلل[ سید ابوالقاسم ]خویی[ دارند. از جمله ابو عبداهلل برخی از گروه -1

که علیرغم این که شیعه است حدیث حروف هفتگانه را پذیرفته است « تاریخ القرآن»زنجانی در کتاب 

]وجه اختیاری ابوعبداهلل زنجانی از حروف،  1938(، مطبعة لجنة التألیف، 18، ص تاریخ القرآنک :  )ر.

 وجهی است که طبری گزین کرده که مشکل قرائت به معنا را به دنبال دارد[. 

 به بعد، چاپ اول، المطبعة العلمیة، نجف.  119، ص 1، ج البیان -2
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تر تناقضی که در این حادیث وجود دارد به ترک آنها و پذیرش ضعف مرجع آن یا درست

 خواند. فرامی  ترک روایت آن از جانب پیامبر

همچنین بیان کند که دیدگاه شیعه دربارة سندهای صحیح نزد اهل سنت، تا زمانی که 

بینیم که ت، لذا میالسالم[ نیامده باشد، همگی مردود اساز طریق اهل بیت ]علیهم

ها از طریق اهل سنت است و کند که همة این روایتنویسنده از همان آغاز بیان می

ابو جعفر ]محمد باقر[  باشد که از قولصحیفة زُراره[ می] 1مخالف روایت صحیح زراره

شده است، اما قرآن یکی است و از جانب خدای واحد نازل »نقل کرده است که 

 «. یان ناشی شده استاواختالف از جانب ر

ت حرف قرآن بر هف»همچنین ]امام[ صادق به کذب روایت مشهور بین مردم که 

بلکه قرآن به یک حرف و از جانب خدای » :و فرموده استحکم کرده« نازل شده است

 (. 1) 2«واحد نازل شده است

 ، هنگام داود از ابن مسعودقریب به همین مضمون، روایتی است که ابن ابی

  .3، روایت کرده است آوری قرآن توسط عثمانرضایت از جمع

بدیهی است که پذیرش خبر واحد از شخص واحد یا پذیرش سخنی منسوب بدون 

و این در حالی است که ما تسلیم حدیث متواتر رسیده از طریق  ،ذکر سند مشکل است

 شویم! بیست و چهار صحابه با چهل و شش سند نمی

های مذهبی در راه خرسندی شیعه کشاند و اگر برداشته این موضع مینقد علمی ما را ب

ای نداشتند که حکم را بپذیرند، چون در این دو قول پرداخت، چارهبه قواعد روش علمی نمی

______________________ 

، ص 1، قسم دوم، ج الجرح و التعدیلحاتم الرازی، . ک : ابن ابیهمان زرارة بن اعین کوفی است : ر -1

 . لسان المیزان، ]و نیز :[، ابن حجر العسقالنی، 7231، شرح حال شماره 614

 . 727، ص 8، ج الوافیبه نقل از ]مولی محسن فیض کاشانی[،  ،173، ص 1، ج البیانابوالقاسم الخویی،  -2

 . 12، ص 1، ج المصاحفنی، داود السجستابن ابیعبداهلل -3
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به معنای اصطالحی   ]روایت امام باقر و صادق )علیهما السالم([ تواتری که از جانب پیامبر

 (. 1والی است که بیانگر آرای شخصی صاحبان آن است )وجود ندارد و بیشتر شبیه اق

شود، آن است که اما مبنایی که موضع شیعه نسبت به این حدیث و امثال آن بنا می

کتاب خدا و اهل بیت است که خداوند پلیدی را   مرجع در امور دین، بعد از پیامبر»

ن سخن هم خالی از تناقض اما باید گفت، حتی ای .1«شان گردانداز آنان زدود و پاکیزه

قرآن و سنت، اما این سخن، ابتدا  :چون ترتیب مراجع در امور دین چنین است ،نیست

، سپس قرآن و بعد، اهل بیت ]علیهم السالم[ را مبنا قرار داده است. در هر  پیامبر

 (. 9حال، هر گروهی توجیهاتی در بیان آرای خود دارد که به آنها پایبند است )

هایی که با آنچه به طور صحیح از اهل بیت آمده، مخالف روایت» :گویدخویی می

ها سخن بگوییم. باشد ارزشی ندارند، لذا اهمیتی ندارد که دربارة سندهای این روایت

  .2«کندا از اعتبار و حجیت ساقط میاین نخستین چیزی است که روایت ر

از » :گویدپردازد و میده میهایی که آورسپس به بیان تناقض و اختالف بین روایت

یک   ها داللت دارد بر این که جبرئیل بر پیامبرها این که برخی از روایتجمله تناقض

طلب زیادت کرد و او هم افزوده؛ تا این که به هفت   حرف را خوانده است و پیامبر

 حرف رسیده است. این مطلب داللت دارد بر این که زیادت تدریجی بوده است و در

و در برخی هم  ،ها آمده که زیادت یک بار در مرتبة سوم بوده استبرخی روایت

خداوند در مرتبة سوم فرمان داده است که به سه حرف بخواند و در مرتبة چهارم، 

 «. فرمان به خواندن به هفت حرف بوده است

ی در ها داللت دارند که زیادت، همگها این که، برخی از روایتاز جمله این تناقض»

به راهنمایی میکائیل طلب زیادت کردند و جبرئیل به   و پیامبر ،یک جلسه بوده است

______________________ 

 . 173، ص 1، ج البیانابوالقاسم الخویی،  -1

 .همان -2
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آن افزود تا به هفت حرف رسید. برخی دیگر هم داللت دارند بر این که جبرئیل بارها 

 «. گشترفت و برمیمی

گویند که ابی وارد مسجد شد و ها چنین میاین که برخی از روایت باز از تناقض»

ها هم آمده است کند. در برخی از روایتردی را دید که بر خالف قرائتش، قرائت میم

که وی در مسجد بود و دو مرد به مسجد وارد شدند و بر خالف قرائت وی، قرائت 

  .1....«ابی فرموده بود، رخ داد و  به  کردند و اختالف در آنچه که پیامبر

ت ابن مسعود از قول علی است که همچنین عدم تناسب بین پرسش و پاسخ روای

گونه که فراگرفتید، قرائت نمایید، بنابراین، دهد تا آنبه شما فرمان می پیامبر» :فرمود

 این پاسخ ارتباطی با آنچه که محل اختالف در باب تعداد آیات است، ندارد. 

 ها ذکر کرده، تا زمانی که نتیجةاین وجوه که نویسنده برای تناقض بین روایت

ها، امر یا اخبار یا اجازه به قرائت بر هفت حرف باشد، های روایتگیریموضع

کاهد. کثرت طریق روایت این انتقادهای صوری است. آنچه که شأن این انتقادها را می

حدیث است بنابراین تا زمانی که اختالفات ناچیزی به وجود نیامده باشد، این کثرت 

یابد. به نظر ما و همیشه به یک امر نهایی پایان می گیردطرق، مورد پردازش قرار نمی

 ثابت و متواتر همان نهایتی است که جمهور راویان و سندها بر آن اجماع دارند. 

اما عدم تناسب میان پرسش و پاسخ، حقیقت ندارد چون اختالف در تعداد آیات هر 

خیر، این هم مبتنی سوره، ناشی از این امر است که دو آیه در یک آیه ادغام شوند یا 

گونه که یاد گرفته، که هر کس آن»است بر شکل و نحوة دریافت. از طرفی فرمان به آنها 

 (. 8مناسب است با قطع اختالف بین آنها )« بخواند

به نظر شیعه از مواردی نیست که در برابرش درنگ کرد، « حرف»اما تفسیر معنای 

 :رف محدود شود، معنای آن چنین استچون تا زمانی که مطلب در مذهبشان به یک ح

______________________ 

 . 173، ص 1، ج البیانابوالقاسم الخویی،  -1
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حاصل آنچه که گفتیم این است که » :گویددر این باره خویی می« وجه و طریقة واحد»

ها را گردد و ناگزیر باید این روایتنزول قرآن به هفت حرف به معنای صحیحی باز نمی

جعفر صادق[ بر وانهاد؛ به ویژه بعد از داللت احادیث صادقَیْن ]امام محمد باقر و امام 

ف از جانب راویان دروغ بودن آنها. قرآن فقط بر یک حرف نازل شده است و اختال

  .1«ناشی شده است

اختالف »مهمترین مسأله در این متن، بعد از نفی حروف ششگانه، این سخن است. 

این سخن،  اش نفی حروف است. مقتضایاین سخن الزمه«. باشداز جانب راویان می

ها و وجوه در ی بودن و تحریف و بیهوده دانستن قرائتل به عدم توقیفهمچنین قای

قرآن از سوی راویان است. پناه بر خدا که در حق اصحاب قرآن چنین سخن گفته شود. 

(. شاید به این 7اند )آنها کسانی بودند که در روایت و قرائت، اهل وَرَع و دقت بوده

 حدیث دوباره مراجعه کنیم. 

 

 گان از حروف هفتگانه تفسیر گذشت
 

اند که ما از بسیاری از قدما و معاصران به تفسیر مراد از حروف هفتگانه پرداخته

 کنیم. . ق.( آغاز میه 291بن قتیبه )درگذشته به سال آرای ابومحمد عبداهلل بن مسلم

وی در بحث و بررسی مراد از حروف هفتگانه بخشی از آرا و تفسیرها را آورده است. 

اند، حروف اند و گفتهدر تأویل این حدیث گروهی به خطا رفته» :جمله گفته است از

ها[ و احتجاج. دیگران وَعد، وعید، حالل، حرام، مواعظ، امثال ]مثل :هفتگانه عبارت است از

]هفت حرف[،  :اندای هم گفتهباشد. عدههفت حرف، هفت لهجه در کلمه می :اندگفته

خبر گذشته، خبر آینده و امثال است. هیچ یک از مذاهب دربارة این  حالل، حرام، امر، نهی،

______________________ 

 .138، ص 1ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -1
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فالنی به حرف ابوعمرو یا به حرف  :انداند. گروهی هم گفتهحدیث، تأویلی ارائه نکرده

و در قرآن حرفی که بر  ،کند، قصدشان هیچ یک از موارد ذکر شده نیستعاصم قرائت می

قرآن بر »که  ارد. البته تأویل سخن پیامبرهفت وجه قرائت شود ـ به نظرم ـ وجود ند

ها[ پراکنده در قرآن است. دلیل بر هفت وجه از لغات ]لهجه« هفت حرف نازل شده است

  .1«هر طور که خواستید بخوانید» :است که فرمود بر این سخن، قول پیامبر

حروف، »ه ها اشاره کرده ـ بر این باور است کابن قتیبه ـ بعد از رد آرایی که بدان

« لغت»یعنی مراد از حرف، «. ها[ پراکنده در قرآن استگونه ]وجه[ از لغات ]لهجههفت

شوند، بلکه در قرآن، در و بر یک کلمه وارد نمی ،تاستاست و تعداد لغات هفت

 کلمات متفاوت پراکنده است. 

من وجوه اختالف در  :گویداو با شرح و تفصیل در بیان رای خود، چنین می

  :وجه یافتم که خالصة آنها چنین است ها را بررسی کردم و آنها را هفتائتقر

اختالف در اعراب کلمه یا حرکت بنایی آن که کلمه را از شکل و ساختار آن در  -1

  :شود. مثل آیةبرد و موجب تغییر معنا نمینوشتار از بین نمی

         ( ،98 / 11هود) 

 «. ترندما پاکیزهآنان برای ش»

  .«لَکُمْ طْهَرَهُنَّ أ» :که به نصب قرائت شده است

و  ،شوداختالف در اعراب کلمه و حرکت بنایی آن موجب تغییر معنای آن می -2

  :برد، مثل آیةکلمه را از ساختار آن در نوشتار از بین نمی

                 ( ،17 / 34سبأ) 

 «. های[ سفرهایمان فاصله اندازگارا، میان ]منزلپرورد»

______________________ 

 . 76بن مسلم ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص محمدبن عبداهلل -1
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  ...«. دَا باعَنَبَّرَ»و قرائت 

گردد و اختالف در حروف کلمه، بدون اعراب آن که موجب تغییر معنا می -3

  :برد. مثلصورت آن در نوشتار را از بین نمی

        ( ،217/  2بقره) 

 «.دهیمپیوند میچگونه آنها را برداشته، به هم »

  «.نُنِشرُها»و قرائت 

  :گردد، مثلاختالف در کلمه که موجب تغییر ساختار آن در نوشتار و عدم معنا می -4

             ( ،27/  31یس) 

 «.تنها یک فریاد بود و بس»

  «.ةًیَقْال زَإِ»و قرائت 

  :گردد، مثلمیاختالف در کلمه که موجب حذف صورت و معنایش  -1

    ( ،27/  11واقعه)1 

 «.اش خوشه خوشه روی هم چیده استهای موز که میوهو درخت»

  :اختالف در تقدیم و تأخیر، مثل -1

                   ( ،17/  10ق) 

 «.و سکرات مرگ، حقیقت را ]به پیش[ آورد»

  «.تِوْالمَحقِّ بِةُ الْرَکْسَ تْءَجاوَ»و قرائت 

  :اختالف در زیادت و نقصان، مثل -9

______________________ 

 به یک معناست. « طَلْع»و « لْحطَ»آید که در قرائت ابن مسعود می -1
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                ( ،23/  38ص) 

 «.او را نود و نه میش ]است[»

  «.نَعْجَةً أُنْثی»... و قرائت 

همة این حروف، کالم خداوند است که » :گوید]ابن قتیبه[ در ادامه چنین می

خواند می« عتی حینٍ»نازل کرده است. مثالً قبیلة هذیل  آنها را بر پیامبر جبرئیل

برد، یا قبیلة کند و آن را به کار میباشد، چون چنین تلفظ میمی« حتی حین»که مرادش 

خواند ]= هَمْز[ و قریشی بدون خواند؛ تمیم به همزه میمی« تعلم»و « تعلمون»اسد 

  :همزه و دیگری

         ( ،48 / 99؛ مرسالت، 1/  13منافقون) 

  :و

        ( ،44 / 11هود) 

  :را به اشمام ضمه با کسره و

           ( ،11 / 12یوسف) 

و این چیزی است که بر هر زبانی آسان  .(10خواند )را به اشمام ضمه با ادغام می

اگر به هر یک » :آوردبه[ برای این اجازه در قرائت چنین توجیه مینیست آنگاه ]ابن قتی

ها ]قبایل[ دستور داده شود، از زبانشان که در کودکی و نوجوانی و میانسالی از این گروه

شد و رنج و دشواری عظیم رخ اند، دست بردارند، کار مشکل میبه آن عادت کرده

ردن زبان و قطع ت طوالنی نفسانی و رام کنماید چه این کار تنها بعد از یک ریاضمی

  .1«عادات، ممکن است

______________________ 

 . 31-72، صص تأویل مشکل القرآنابن قتیبه،  -1
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های حدیث که این تفسیر از ابن قتیبه، در واقع، بر آن چیزهایی که از خالل روایت

های اختالف در آنها اشاره دارند؛ مبتنی است. وی، به علل اجازة بر هفت حرف و شکل

ها ترین شکلها ارائه داده که از سادهئتبندی از وجوه اختالف در قرادر کنار این، تقسیم

 رود. آغاز و تا دورترین آنها از قرائت مشهور پیش می

سه وجه نخست اختالف ]اطهر، باعِد، ننشزها[ با متن اجماع شدة مصحف عثمانی 

شود که چنین نوشته می« بعد»الخط عثمانی به صورت  تناقض ندارد. ]باعد در رسم

 احتماالت قرائتی است[. ساختاری، در بردارندة 

و چهار وجه دیگر با رسم الخط عثمانی اختالف دارد. چون اختالف در نخستین آنها به 

به جای « زقیه»شود ]جانشینی ای جای کلمة دیگر به همان معنا محدود میجانشینی کلمه

و « لحط]»گردد است که موجب تغییر معنا میاز و دومین آنها، جانشینی و تغییر آو«[ صیحه»

و سومین آن، اختالف در ترتیب کلمات است که مخالف وضع رایج است ]تقدیم و «[ طلع»

باشد و چهارمین آن، زیادت یا نقصان نسبت به متن مشهور می«[ الموت»و « الحق»تأخیر 

و مهم در نظر ابن  ،همة اینها داخل در مفهوم حروف هفتگانه است«[ نعجه انثی»و « نعجه]»

« حروف هفتگانه»به مرحلة تضاد نرسد و گرنه از « حرف»که اختالف بین دو قتیبه آن است 

« تفاوت»از باب « اختالف»گردد البته جایز است که شود و قرائت به آن حرام میخارج می

  .1آن هماهنگ بوده و در تناقض نیست باشد که معنای متن با

ق.( معتقد است، . ه 310اما ابوجعفر محمدبن جریر طبری )درگذشته به سال 

 های عرب است که شمارش آنهاهفت لهجه یا هفت زبان از بین زبان»حروف هفتگانه 

  .2«های عرب[ غیر ممکن است]= زبان

______________________ 

 . 31، ص تأویل مشکل القرآنابن قتیبه،  -1

 . 42-46، صص 1، ج جامع البیان عن تأویل القرآن )تفسیر الطبری(محمدبن جریر الطبری،  -2
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های هفتگانه در یک ای که قرآن به آنها نازل شده است، همان زبانحروف هفتگانه

هلم، » :شود[می و یک کلمه با اختالف لفظ و اتحاد معناست. مثل ]آنچه گفته« حرف»

هایی از و امثال آن که واژگان در آن به گونه« أقبل، تعال، إلی، قصدی، نحوی و قربی

ها در بیان آن با هم تلفظ متفاوتند و اتحاد معنایی با هم دارند، هر چند که زبان

ما مدعی نیستیم که اینها ]حروف[ امروزه وجود » :افزاید. طبری در توضیح می1متفاوتند

قرآن بر هفت حرف نازل شده » :که فرمود  د، بلکه گفتیم، معنای سخن پیامبردارن

اند ـ آنها را ارائه کرده 2ای است که خبرهای پیشین ـ که از آن یاد کردیمبه شیوه« است

  .3شش تای ]حرف[ دیگر ... باشد نه و اکنون به اختیار امت، قرائت بر یک حرف می

همان لغات هفتگانه در « حروف هفتگانه»ن است که شود که رای طبری آمالحظه می

و گذشت که ابن قتیبه درستی آن را رد کرده و گفته است که مراد  ،باشندیک کلمه می

 (. 11لغات هفتگانة پراکنده در قرآن است ]نه در یک کلمه[ )

شود، به عنوان شود که طبری همة آنچه را که اکنون قرائت میهمچنین مالحظه می

دیگر را به اجماع امت « حروف ششگانة»داند و ، معتبر می«حروف هفتگانه»ز یکی ا

شمارد؛ علیرغم این که قرائت قرآن به تمام حروفش را بر خواننده که قرائت مردود می

حروف ». در حالی که ابن قتیبه 4آن به او اجازه داده شده است؛ حرام ندانسته است

تای از آنها، داند که ـ به نظر ماـ سهوجود میرا با ساخت محدود و مشخص م« هفتگانه

و نیز « احرف»در رسم الخط عثمان مصحف وجود دارد. این دو رأی به تعیین قطعی 

 گرایش دارند. « عدد هفت»تعیین قطعی 

______________________ 

 . 82-82، ص 1، ج همان -1

 .همان -2

 . 89-82، ص 1، ج مع البیان عن تأویل القرآن )تفسیر طبری(جامحمدبن جریر الطبری،  -3

 . 89، ص همان -4
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. ق.( تابع رای ابن قتیبه ه 439مکی بن ابیطالب حموش القیسی )درگذشته به سال 

هایی در خالل آنان نقل کرده است. وی های ساده و شرحو عین کالم او را با تفسیر ،است

ها در معانی حروف هفتگانه، گروهی از دانشمندان معتقدند که به این قسم» :گویدچنین می

  .1«یمهمان سخن ابن قتیبه و ابن شریح و دیگران است؛ اما ما به شرح سخن آنها پرداخت

در خالل  ض گفتة وی برداشته ومکی به بررسی روش طبری پرداخته و پرده از تناق

 :دارد که طبری معتقد است[ القراءات بیان میعن معانی اإلبانةبسط رای او در کتاب ]

ها با هم اختالف دارند، یکی از حروف هفتگانه است که آنچه که قاریان امروز در قرائت

 .2استرا امت اسالم به اجماع رد کرده « حروف»عثمان مصحف را به آن نوشت و بقیة 

[ ـ اإلبانة عن معانیـ ما هم این مطلب را از تفسیرش نقل کردیم ـ. مکی از کتاب ]

هایی که نزد ما صحیح است، از حروف تمام قرائت» :کندالقراءات از وی چنین نقل می

به امتش تعلیم داده است، حروفی که خداوند به او و   ای است که پیامبرهفتگانه

را به آن بخوانند، ما هم اجازه نداریم کسی را که چنین قرائت  امتش اجازه داد تا قرآن

کند، بر خطا بدانیم، اگر موافق با خط مصحف باشد؛ اما اگر مخالف با خط مصحف می

  .3«کنیمن و سخن دربارة آن توقف میخوانیم و در برابر آباشد، آن را نمی

« حرف واحد»ارند، در حوزة بنابراین طبری، تمام آنچه را که قاریان در آن اختالف د

به آن نوشته شد، و در مرتبة دوم تمام   دهد، یعنی حرفی که مصحف عثمانقرار می

آنچه را قاریان در آن اختالف دارند ـ از موارد صحیح ـ در حوزة حروف هفتگانه، 

خط مصحف  ،داند، البته تا زمانی که با خط مصحف، هماهنگی داشته باشد. بنابراینمی

حرف »هایی از بری به دو گرایش گسترش یافته است، ]یعنی در بردارندة[ قرائتنزد ط

______________________ 

 . 41-36، ص االبانة عن معانی القراءاتمکی بن ابیطالب،  -1

 . 11-11، صص همان -2

 . 71، ص االبانة عن معانی القراءاتمکی بن ابیطالب،  -3
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به او نسبت  ها، از حروف هفتگانه هم هست. لذا مکیاست که همان قرائت« واحد

  .1دهدتناقض در روش می

آنچه که ما برآنیم، آن است که این تناقض، امری است صوری، چون به نظر ما، 

دور شدند و این، همان چیزی است که   از مصحف عثمان برخی از حروف ـ کالً ـ

داند، اما وی در تعیین تعداد این حروف دور شده، طبری آن را مبنای رای خود می

بیان شود، تا زمانی که « تعیین کردن»کند، درست آن است که این سخن، بدون اغراق می

امور نامشخص  اصل مسأله یعنی حروف هفتگانه نامشخص است چه قیاس مشخص بر

 عاقالنه نیست. 

. ق.( به دلیل متأخر بودنش، آرای تمام ه 833اما ابن جزری )درگذشته به سال 

آوری نموده است. اما وی بر همة آنها این مطلب را افزود که مراد از گذشتگان را جمع

ین در اینجا حقیقت عدد نیست بلکه مراد کثرت و مبالغه است، چنانچه ابن جزری، ا« هفت»

کند؛ ـ اگر حدیث آن را طرد نکند ـ چون در برخی از روایات، نظر را خوب توصیف می

تالش و دقت نظر وی و  .2( اراده شده است8و  1حقیقت عدد )یعنی عدد منحصر بین 

در حدود سی و اندی سال ـ « منکر»و « ضعیف»، «شاذ»، «صحیح»های تتبع وی از قرائت

ها را به هفت وجه مطلب منجر شد که اختالف قرائت گوید ـ به اینچنان که خود می

  :ارجاع دهد به طوری که از این هفت وجه بیرون نیستند. این وجوه عبارتند از

 .اختالف در حرکات، بدون تغییر در معنا و صورت ]نوشتاری[ -1

 .اختالف در حرکات و تنها با تغییر در معنا -2

 .اختالف در حروف با تغییر نه صورت -3

 .اختالف در حروف با تغییر صورت نه معنا -4

______________________ 

 .71، ص االبانة عن معانی القراءاتبن ابیطالب، مکی -1

 . 76، ص 1، ج النشر فی القراءات العشربن الجزری، ا -2
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  .اختالف در حروف با تغییر صورت و معنا باهم -1

 .اختالف در تقدیم و تأخیر -1

 .اختالف در زیادت و نقصان -9

بندی کرده هایی هستند که قبالً ابن قتیبه عیناً آنها را تقسیماین وجوه هفتگانه، همان

کند که تنها به واسطة دقت نظر و تالشش به این میهر چند که ابن جزری تأکید  ،است

حروف »گیرد که برای اختالف و بندی رسیده است. وی بر ابن قتیبه اشکال میدسته

و طلح »را به جای  «و طلع نضیدٍ»گردد که موجب تغییر معنا و صورت می« کلمه

اگر به جای ها مربوط نیست و آورده است، چون این مطلب به اختالف قرائت 1«نضیدٍ

  :را به جای «بظنینٍ»آن، 

      ( ،24 / 81تکویر) 

 «.بخیل»

  .2زد، بهتر بودمثال می

شتر همچنین بر ابن قتیبه ایراد گرفته که عیب کار او این است که همچون دیگران، بی

بین » ،«تفخیم»، «اماله»و « اخفاء»، «اظهار»، «ادغام»مثل  ها را نادیده گرفته،اصول قرائت

یعنی ابن قتیبه و دیگران در بحث اختالف وجوه ]قرائتی[ به این  3« ...قصر»و « مد»، «بین

 اند. مسایل اشاره نکرده

______________________ 

 :  النشرنک : ]در  -1       ،( آمده است[.79/  86)واقعه 

 . 72، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -2

 . 72، ص 1، ج همان -3
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. ق.( که به ه 414)درگذشته به سال  1همچنین ابن جزری از تالش ابوالفضل رازی

 کند. تالش وی نزدیک است، یاد می

ختالف و حصر آنها در هفت حرف ما مطمئن هستیم که اندیشة جستجوی وجوه ا

کار ابن قتیبه است چه، دیگران بعد از او تحت تأثیر او بوده و آن را نقل کرده باشند و 

چه، از روش او تقلید کرده و به همان نتیجة او یا نزدیک به آن رسیده باشند. تنها طبری 

نچه که در تفسیر مراد از حروف هفتگانه روش مستقلی داشته است و هیچ کس از آ

ارائه کرده، از وی تبعیت نکرده است ]وجه اختالف الفاظ و اتفاق معانی[. در نهایت، 

ث به آید و اشاره دارد که تفسیرهای حدی. ق.( میه 711سیوطی )درگذشته به سال 

کند که بیشتر آنها با وی تنها سی و پنج تفسیر را ذکر می چهل تفسیر رسیده است، اما

شود و بیشتر آنها با طالبی در آنهاست که معانی آنها فهمیده نمیهم تداخل دارند و م

  .2یح آمده، در تعارض استحدیث عمر و هشام بن حکیم که در صح

 

 رای برگزیده در تفسیر حروف هفتگانه 
 

قبل از برگزیدن تفسیری خاص از مراد این حروف، الزم است مالحظاتی چند از 

 ارائه نماییم.  صدور آنها از جانب پیامبرخالل تأمل در متون پیشین و شرایط 

لفظ و معنای این احادیث، داللت دارند بر این که زمان  :نخستین مالحظه این که

 تصریح به قرائت قرآن بر هفت حرف در دوران مدنی بوده است نه مکی. 

در احجار المراء یا   اما از حیث لفظی، در برخی از احادیث، آمده است که پیامبر

غفار[ در مدینه بوده است؛ و اما از نظر معنا، بیشتر احادیثی که غفار ]اضاه بنییر بنیآبگ
______________________ 

 . 72، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -1

]محمدبن اسماعیل البخاری،  49، ص 1، ج القرآن االتقان فی علومالدین عبدالرحمان السیوطی، جالل -2

 [. 772-776، صص 3صحیح البخاری، ج 



 تاریخ قرآن

 

51 

به عنوان اختالف بین صحابه، پیرامون چیزی در قرآن، ذکر شده است، به وقوع آن در 

اشاره   هایی از داوری و صدور حکم به پیامبراشاره دارند، چنان که به گونه« مسجد»

دون شک، همان مسجد مدینه است و داوری و صدور حکم هم کنند؛ مسجد هم بمی

حکومت به معنای عام، نسبت به مسلمانان   تنها در جایی بود که برای شخص پیامبر

  :به وجود آمد. به این مطلب در آیة مدنی

            

         ( ،11 / 4نساء)1 

آورند، مگر آن که تو را در مورد ولی چنین نیست، به پروردگارت قسم که ایمان نمی»

ای در آنچه میان آنان مایة اختالف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده

 .«احتی ]و تردید[ نکنند و کامالً سر تسلیم فرود آورنددلهایشان احساس نار

 کند. اشاره می

های اختالف به آن اشاره اسبابی که متون احادیث و جنبه :دومین مالحظه این که

  :شوددارند در امور زیر منحصر می

  .اختالف در لغت ]لهجه[ )در حدیث ابوالعالیه( -1

تا « علیم، حکیم، غفور، رحیم»و « تعالهلم و »اختالف در برخی واژگان مثل  -2

 وقتی، آیة رحمت به عذاب و عذاب به رحمت آمیخته نشود. 

  .ایاختالف در تعداد آیات سوره -3

______________________ 

این آیه درباره زبیربن عوام و یکی از انصار به نام حاطب بن بلتعة که بر سر آب نزاع داشتند و در پایان به  -1

و نیز : الواحدی،  23 ، صسباب النزوللباب النقول فی أقضاوت بردند، نازل شده است. السیوطی،   پیامبر

 .94-93ص ، سباب النزولأ
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در بین آنها اختالف ناشی از ناتوانی در تلفظ به علت پایین بودن سن )مثالً  -4

  .1اند(نوجوانانی بوده

 .2نی )و وجود خدمتکار(به علت نادا اختالف ناشی از ناتوانی -1

  .3جود پیرمرد و پیرزن در بین آنها(اختالف ناشی از ناتوانی به سبب پیری )و -1

ای در دوران به حوادث اختالف ]در قرائت[ که در دوران مدینه پدید آمد، حادثه -9

است که همیشه در احادیث پیشین  شود که در آن، ویژگیبه آن اضافه می  ابوبکر

از » :گویدسازد. ابوحیان میتر مید اما این حادثه، جریان اختالف را مشخصنمایان بو

  :روایت شده است که  عمر

                ( ،100 / 7توبه) 

 شود. می« االنصار»که الذین صفت  4قرائت کرده است« واو»را بدون 

ابی را نزد  :و عمر در پاسخ گفت« است« ووا»با »  :تا این که، زیدبن ثابت به او گفت

  :در قرآن، در اول سوره جمعه«[ واو»درستی ]قرائت با  :من آوردید. ابی گفت

                   ( ،3 / 12جمعه) 

______________________ 

آنچه در میان پرانتز آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه است )به ملحقات مراجعه  -1

 بن کعب[. های ابیشود( ]روایت پنجم از روایت

ت )به ملحقات مراجعه آنچه در میان پرانتر آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه اس -2

 بن کعب[.های ابیشود( ]روایت پنجم از روایت

آنچه در میان پرانتز آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه است )به ملحقات مراجعه  -3

 بن کعب[. های ابیشود( ]روایت پنجم از روایت

 یعنی بر خالف قرائت عمومی :  -4                

                    ...  ،(.111/  9)توبه 
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  :و اواسط سورة حشر

               ( ،10 / 17حشر) 

  :وره انفالو آخر س

              ( ،91 / 8انفال) 

« واو»از کسی شنید که آیة مورد نظر را با   است. روایت شده که روزی عمر

ابی.  :مرد گفت« چه کسی این قرائت را به تو آموخت؟» :کرد. به او گفتقرائت می

این را به من آموخته است.   پیامبر :را خواست و ابی گفت  ، ابی آنگاه عمر

ام که بعد ما هیچ کس به آن نخواهد به نظرم در موقعیت قرار گرفته :سپس عمر گفت

گیرد و تا . بنابراین، این گونه اختالف، شکل نقص در حرف عطف به خود می1«رسید

زمانی که اصل نقص در درون حروف هفتگانه باشد، زیادت هم در آن وجود دارد؛ 

های شوند و هر دو برخی از احتمالن و هم زیادت با هم در متن وارد میچون هم نقصا

 شود. های شاذ یافت میباشند. از این نوع به طور فراوان، در قرائتتغییر می

های آوایی مثل ظن غالب آن است که اختالف در لغت، اختالف در برخی پدیده

ای های آوایییره، باشد، اینها پدیدههمزه دادن و ندادن آن، ادغام و فک ادغام، اماله و غ

شود. هستند که فصاحت گوینده نسبت به شخص دیگر، به واسطة این آواها سنجیده می

آیه، در تمام قرآن تنها  31آیه است یا  31ای که آیا اما اختالف در تعداد آیات سوره

سوره  مربوط به دو سوره است که ممکن است مورد اختالفی این چنین باشد. آن دو

تاست( و دیگری مطففین )مکی و تعداد  31یکی احقاف است )مکی و تعداد آیات آن 

تاست(. احتماالً اختالف در تعداد آیات این دو سوره، ناشی از ادغام دو آیه در  31آن 

 یک آیه باشد؛ یعنی در تقسیم سوره به آیات، و شاید هم به علت دیگری برگردد. 

______________________ 

 . 97، ص 8، ج البحر المحیطابوحیان محمدبن یوسف بن علی االندلسی،  -1
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بدون شک کودکان و نوجوانان وقتی سعی  :بودن سناما اختالف ناشی از پایین 

آیند بلکه در زبانشان گونه که بایسته است از عهدة آن برنمیکنند، قرآن بخوانند، آنمی

نقص و ناتوانی در ادای حروف و آواها وجود دارد که بدینسان، اختالف در قرائت 

 دهد. نسبت به قرائت بزرگساالن رخ می

پیرزن، که هر دو گاهی تلفظ نادرستی دارند که این، با توجه به  همچنین است، پیرمرد و

باشد. جهل و ها میضعف اندام گفتار و اختالف در ترکیب دهان به واسطة فروریختن دندان

ناآگاهی هم یکی از علل ایجاد اختالف در تلفظ است چه این که برای برخی متن ]قرآن[ 

ار از بردگانی بودند که از بیرون شبه جزیره آورده خدمتکار که در آن روزگ :تلقینی بود مثل

توانستند به خوبی، عربی صحبت کنند و حتی لکنت زبان بر آنها غالب شده بودند و نمی

، با وجود این، به قدر توانایی خود مأمور به حفظ آیاتی از قرآن بوند تا حداقل بتوانند 1بود

 و باور دینی تصحیح نمایند. نماز را درست بخوانند و فهم خود را از عقیده 

اجازة قرائت قرآن به هفت حرف امر مطلقی نبوده است،  :سومین مالحظه این که

یعنی مفهوم آن، این نبوده است که هر فرد، ممکن است قرآن را بر هفت حرف بخواند، 

و چه یکی از اصحاب،   گونه که معلمش، چه پیامبربلکه مراد آن است که هر فرد آن

موخته است، ]قرآن را[ بخواند، بدون این که در پی تقلید از دیگری در قرائت به او آ

 باشد و بدون این که در پی تحمیل قرائت خود بر دیگری برآید. 

ـ به هر کس که در حضور ایشان ـ علیرغم اختالف  بنابراین، حضرت رسول

از مجادله در قرآن، به نمود تا جایی که کرد، قرائت وی را تأیید میها ـ قرائت میقرائت

کرد، چون مجادله در آن کفر است علیرغم این که سبب اختالف حروف، نهی می

اند و گاهی هم به قرآن را ذکر نکرده« حرف»احادیث حروف هفتگانه، وجه اختالف 

______________________ 

ه صهیب بن سنان رومی در رم پرورش ، آورده است ک776، ص 3، ج الطبقات الکبریابن سعد در  -1

 یافت و علیرغم این که عربی االصل بود، لکنت داشت. 
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های کلی که قبالً اند ـ یا گرایشذکر موضع کلی آن مثل سورة نحل یا فرقان بسنده کرده

گیری گانه ما را به موضعایم را بیان داشته ـ ]ولی[ این مالحظات سهکردهبه آن اشاره 

کند، بدین صورت که این اجازه در مجازی در تفسیر مدلول از حروف هفتگانه کمک می

کند که در مکه نبوده است؛ یعنی جایی که مجموعة قرائت را زمان نزول آن تفسیر می

اند و تعداد آنها دادند که بیشتر از قریش بودهیمؤمنان یک واحد را هماهنگ را تشکیل م

ای اند و ایمان تازه، معلم اول خود، ارتباط همیشگی داشته هم محدود و با پیامبر

اند آنها از هر جهت ـ از حیث تعداد، نوع و شرایط ـ قادر بر حفظ قرآن و تالوت یافته

 اند. درست آن، بدون غلط و تحریف، بوده

بر این مطلب داللت دارد که آنها متن قرآن را   آوردن عمربن خطابداستان اسالم 

نوشتند و نزد خواهر او دو صحیفه از قرآن در آن واپسین روزهای اسالم وجود هم می

های آنها ـ اگر وجود داشتند ـ فرصتی برای اصالح زبانشان . حتی ناتوانی1داشته است

جعه نمایند و یا برای اصالح خطای خود مرا  داشتند و همچنین فرصتی که به پیامبر

نزد اصحاب بروند، لذا اختالفات در متن قرآن، پدید نیامده بود که برخورد با آن به 

 منزلة یک مشکل الزم آید. 

و اصحابش به مدینه هجرت کردند، وضع تغییر کرد و تعداد   وقتی که پیامبر

 سالم گرویدند. برای دعوت بهآورندگان زیاد شد و مردم گروه گروه به دین اایمان

]مدینه[ فرصتی پیش آمد تا اقوام و قبایل در جای جای شبه  ددر مرکز جدی اسالم

های مختلف ها و لهجهها با زبانگروهجزیره و بیرون آن، برای هم سفیرانی بفرستند. 

مان های مسلای از عرب و یهود و این گروهپیاپی آمدند به طوری که جامعة مدینه، آمیزه

 بود، هر چند که یهودیان اندک بودند. 

______________________ 

 . 71، ص تاریخ القرآنابوعبداهلل الزنجانی،  -1
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ای در تبلیغ دعوت، نشر قرآن و متن عالوه بر این، روزگار جدید به امکانات گسترده

نازل شدة آن نیاز داشت تا قانون اساسی زندگی اسالمی در دولت جدید باشد. همچنین 

ز دوران فراگیری و عمر مؤمنان متفاوت بود و بیشتر آنها از بزرگانی بودند که عمرشان ا

هم عالوه بر همة  نمود که حفظ قرآن را ادامه دهند. پیامبرحفظ فراتر بود و دشوار می

های بزرگی در هدایتگری، سازماندهی، قضاوت، جنگ، صلح، اینها، مشغول به مسئولیت

ه نگاری بها، اعتقادات و فتوا، دریافت وحی و امالی آن را نامهتبلیغ و دعوت، بیان نظام

و یارانش را   ها بود. همة این شرایط در جامعة جدید ]مدینه[ پیامبرپادشاهان و ملت

دردسر را فراگرفت و در چنین جمع انبوهی از مردم و مشکالت که زندگی آرام و بی

شناسد، هر کس بتواند به یک یا دو قطعه عبارت ]قرآنی[ از دهان توفیق یابد به خیر نمی

کند، و باید آن مقدار را که از حافظه، لهجه و هوش او یاد می ،زیادی دست یافته است

 به او آموخته، بخواند.   در حدودی که پیامبر

کرد این توصیف گذرا از زندگی جدید، این رخصت در تالوت قرآن را اقتضا می

ولی بدون شک، این رخصت موقت و منوط به بقای مقتضیات آن است و با زوال 

شود یعنی با بازگشت زندگی به سطحی از استقرار و آرامش زایل میاسباب و علل آن، 

و هماهنگی که به سطح روزگار مکی نزدیک است؛ که این وضع تنها در روزگار 

 رخ داد، چنان که خواهد آمد.  عثمان

ها، اختالف سطح رای برگزیدة ما در معنای حروف هفتگانه، شامل اختالف لهجه

و تفاوت در آموزش و همچنین شامل اختالف برخی واژگان بیان ناشی از اختالف سن 

شود اگر مراد احادیث هاست که معنا و مراد به واسطة آن دچار تغییر نمیو ترتیب جمله

آمده در این باب معلوم نبوده و تخصیص دادن عدد به هفت قطعاً مشخص نشده باشد، 

ل بر این که معنای عدد در این ما وظیفه نداریم مقصود از آن را حدس بزنیم. بهترین دلی

جا غیر از مراد اصلی آن ]عدد هفت[ است آن است که، اصحاب که بیش از همة مردم 
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گیری است، پذیرفتند که این مسأله از باب توسع و آساناند، میبه مشکل مواجه داشته

و  ،یافتبرای آنها گفته است و داللت آن روز به روز گسترش می  چنان که پیامبر

هایی از مناطق دور داد و یا گروهای در محیط دعوت و تبلیغ، رخ میهرگاه امر تازه

شد ها خوانده میآوردند، قرآن به لهجهای غریب میهای لهجهآمدند و با خود سنتمی

 یافت. و همچنان معنای حروف هفتگانه گسترش می

وف هفتگانه را ـ که حر دور شدن از هماهنگی و سازگاری ـ به نظر ما ـ آن است که

شد ـ به هفت لغت ]لهجه[ متحد یا متفرق، مشخص یا رایج، در آن روزگار قصد می

 محدود کنیم که همة اینها اشتباه و بدون دلیل و به بیراهه رفتن است. 

، «احرف سبعه»همچنان که، حصر سطوح هفتگانة اختالف، در راستای تفسیر مراد 

گفتار به جواز این سطوح، علیرغم حصر آنها در  دور شدن از صواب است هر چند که

 هفت حرف با توجه به بر شمردن آنها در صفحات پیشین، به این امر یاری نماید. 

هنگام   رسیم که اندیشة حذف این جواز، توسط عثماندر این جا به طبری می

حرف کند و بدین وسیله مردم را به یک گردآوری قرآن و نوشتن مصاحف، را مطرح می

هایی که در ، هر چند که با توجه به روایت1بخشددر برابر شش حرف دیگر وحدت می

 باشد، چنان که بیاید. دست داریم ظن غالب به بیش از یک حرف می

خوریم که معتقد است، روح این جواز تا همچنین به رای دکتر ابراهیم انیس بر می

های مختلف و با اختالف زبانهاشان در و مسلمانان از نژاد ،به امروز همچنان باقی است

  .2وانندخگذشته و حال و آینده، در محدودة آن حروف، قرآن را می

هر چند که معتقدیم، ]این روح جواز[ از حروف هفتگانه نیست بلکه ناشی از روح 

های اسالم است، چون وجود حروف هفتگانه به ای است که از مشخصهگیریآسان

______________________ 

 . 64، ص 1، ج جامع البیان )تفسیر الطبری(ابن جریر الطبری،  -1

 . 42، ص فی اللهجات العربیةابراهیم انیس،  -2
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متوقف شده است و تنها   ، به اجماع مسلمانان، با مصحف عثمانمعنای نزول یافتة آن

 ف نمونه ]مصحف امام[ باقی مانده است. حبرخی از آن، در حدود رسم الخط مص

ماند، این است که، مالحظه کردیم که پرسش مهمی که در این موضوع برای ما می

 ها آمده، حروف مختلفدسته از کسانی که قرائت مختلف داشتند و در احادیث، اخبار آن

هم  و پیامبر ،دادند که ایشان بر آنان خوانده استنسبت می شان را به قرائت پیامبر

همیشه این حقیقت را، به مطابقت قرائت هر یک از آنها به قرائت خودشان تأیید 

 صادر شده است؟  کردند. اما آیا هر یک از این وجوه مختلف از جانب پیامبرمی

آنیم و نه در توان ماست که پاسخ مشخصی به آن بدهیم، اما چیزی که شایسته  ،نه

کند، آن است که برخی از آنها ]وجوه بافت ]= سیاق[ احادیث، به بیان آن کمک می

و برخی تأییدی برای کسی که، ایشان  ،بوده است  اختالفی[ قرائتی از جانب پیامبر

اند و وی نتوانسته است به دقت، برای وی قرائت کرده و یا به قرائت وی گوش داده

 را به خاطر اختالف لهجه و اختالف در توانایی ادا کند.   حروف پیامبر

اما مطلب به این، محدود نشده است و گرنه نتیجة آن، آسان بود؛ چون برخی از 

حروف، خاستگاهش جواز عام ]در قرائت به احرف سبعه[ بوده، به ویژه آن جا که 

ای در جای کلمة دیگر به همان معنا بوده است. ا جانشین کردن کلمهزیادت یا نقصان ی

برای مردم به دو لفظ یا   یا این که پیامبر :بنابراین مطلب خارج از دو احتمال نیست

 ای از الفاظ مختلف مثل )هلم، تعال و اقبل( قرائت کرده است یا خیر. مجموعه

« نظریة قرائت به معنا»ه آن را اش، سخن خاورشناسان است کاحتمال اول، الزمه

اند که آثار دراز مدتی در ارزش متن قرآنی خواهد داشت و در خالل بحث، از این نامیده

مسأله سخن خواهیم گفت. احتمال دوم این که، یا به سبب فراموشی بوده است و یا 

(. هر دو 12مندی دراز مدت از جواز و رخصت با یادآوری و تذکر )عالقه به بهره



 تاریخ قرآن

 

58 

های بگیری باز شد؛ بلکه تا زمانی که بامطلب جایز است تا زمانی که باب آسان

 گیری همچنان گشوده باشد. هفتگانة آسان
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 متن قرآن بین گفتار و نوشتار 
 

 با خواندن و نوشتن  آشنایی پیامبر
 

همیت جواز به آن ارتباط ای به رای پیشین ما در معنای حروف هفتگانه و اروشنی فزاینده

افکند، اگر پژوهش را در تاریخ کتابت متن قرآنی پی های اجتماعی و تاریخی میآن با انگیزه

  :گیریم. از حقایق مسلم تاریخی، این است که روایت قرآن، از دو طریق بوده است

 .به طریق شفاهی و حفظ آن -1

 به طریق نوشتاری. -2

ه گفتیم باشد ]بحث نزول قرآن بر هفت حرف[، متن اگر طریقة شفاهی تابع آنچه ک

نوشتاری آن، تابع این جواز ]قرائت به هفت حرف[ نخواهد بود، چون برای یک بار 

های شانه شتر و یا های نازک سفید، استخوانبرگ خرما، سنگهای پهن و بیروی شاخه

 کتف گوسفند، نوشته شد. 

 آن اقدام کرد؟ اما چه کسی بعد از نزول قرآن، به نوشتن 

کنیم که قدما و متأخران به آن قبل از پاسخ به این پرسش به مطلبی اشاره می

 دانست؟ خواندن و نوشتن می  اند و آن؛ این که آیا پیامبرپرداخته

ابوحیان با اشاره به این مسأله و ذکر سخنان دانشمندان در این باب، آن سخنان را 

  :چنین خالصه کرده است

ه ب و هرگز با نظر ،هرگز چیزی ننوشته است  سلمانان معتقدند که پیامبربیشتر م»

 یل[ روایت شده است که پیامبربکتابی، چیزی نخوانده است. از شعبی ]عامربن شراح

از دنیا نرفت تا این که نوشت. نقاش ]محمدبن عیسی[ به حدیث ابوکبشه سلولی، اسناد 

ینه بن حصن قرائت کردند و از معنای آن سخن ای را برای عینوشته دهد که پیامبرمی

حدیثی آمده که ظاهر آن بیانگر آن « صحیح مسلم ]بن حجاج نیشابوری[»گفتند. در 

بن احمد نوشته است. گروهی همچون ابوذر عبداهللواسطه میبی  است که پیامبر
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دانشمندان  هروی، قاضی ابوولید الباجی و دیگران به این رای اعتقاد دارند. بسیاری از

کنند سرزمین ما، نسبت به ابوولید الباجی بدبین هستند، تا جایی که او را سب و لعن می

گویند. بیشتر دانشمندان، آنچه را که از او ]ابوولید الباجی[ آمده، و در منابر از او بد می

کتب  :مگوییاند، چنان که ما هم میامر به کتابت فرموده  کنند که پیامبرچنین تأویل می

  .1)یعنی سلطان امر به نوشتن کرد( :السطان بفالن کذا

  :دهدگانه قرار میاین متن، مسألة مورد نظر را در چارچوب احتماالت سه

 هرگز چیزی ننوشته است و هرگز به کتابی هم ننگریسته است.   پیامبر -1

 ند. ااند و هم نوشتهاند تا این که هم خواندهایشان از دنیا نرفته -2

 اند. واسطه با دست خودشان ]در ایام بعثت[ نوشتهبی -3

احتمال اخیر که ارتباطی با آشنایی ایشان به نوشتن قبل از مرگ ندارد، بلکه آن را 

داند؛ رایی است که شدیداً با مقاومت و انکار از شناختی اساسی، حداقل قبل از بعثت، می

اما در هر حال، احتمالی است که از قدیم  جانب دانشمندان مسلمان رو به رو شده است،

وجود داشته است. بیشتر مسلمانان به احتمال نخست اعتقاد دارند. با وجود این، هر گروهی 

دلیل و تأویل خود را دارند. این مسأله همچنین در دوران اخیر هم مطرح شده است، اما این 

ان را در ورای عملکردشان پنهان های خاورشناسان که غالباً اهداف و اغراضشبار در نوشته

است که به بحث پیرامون  2کنند. جامعترین اینان که در این مسأله قلم زده، رژی بالشرنمی

با خواندن و نوشن آشنا بوده   آیا محمد :گویداحتمال اول و سوم پرداخته است. وی می
______________________ 

گوید : از عبداهلل بن عتبة آمده ]سیوطی می 188، ص 2ندلسی، البحر المحیط، ج ابوحیان، محمدبن یوسف اال -1

نمرد تا خواند و نوشت. مجالد که یکی از راویان سلسله سند است  که از پدرش نقل کرده که او گفت : پیامبر

 گویند. می گوید : این روایت را برای شعبی گفتیم و او گفت: درست است یاران و اصحاب ما این گونهمی

نیقة فی الریاض األالدین عبدالرحمان السیوطی، ]ابن عساکر، این روایت را ضعیف دانسته است. جالل

 [.171، ص سماء خیر الخلیفةشرح أ
2- Regis Blachere, Introduction au Coran. Edi, 1959.  
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تفاوتی به آن های مای است که پاسخاست؟ در رابطة موضوع بحث ما، پرسش مهم و جدی

هرگز از چنین   داده شده است. رای ثابت امروزه، در میان مسلمانان آن است که محمد

آشنایی برخوردار نبوده است. این رای، بر خبری قدیمی تکیه دارد که در علم تفسیر رواج 

  :یافت. این نظر، اشتقاق واژة )امی( ـ به ویژه در تعبیر

        (118-119 / 9، اعراف) 

گرداند. برخی از خاورشناسان داند، برمیرا به معنای کسی که خواندن و نوشتن نمی

به این تفسیر اعتقاد دارند. با این همه به قرآن باز  3، مونته2، کازیمرسکی1مثل آماری

  :گردیم که در آن آمده استمی

            

            

 (2 / 12جمعه، ) 

ای از خودشان برانگیخت تا ایات او را فرستاده اوست آن کس که در میان امیان»

ن گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و ]آنان[ بر آنان بخواند و پاکشا

 «.قطعاً پیش از آن درگمراهی آشکار بودند

[ 91و  20/  3عمران، و آل 98/  2در این آیه و در بسیاری از آیات ]بقره، « امی»کلمة 

مند باشد که بر خالف یهودیان و نصاری از وحی بهرههای مشرک میبه معنای عرب

بردند. در مین دلیل در جهل و ناآگاهی نسبت به شریعت خداوند به سر میاند و به هنبوده

تفسیر طبری اخبار فراوانی است که به ابن عباس نسبت داده شده است و تأییدکنندة این 

سواد نیست بلکه به معنای پیامبر جاهل و بی به معنای پیامبر« نبی امی»( پس 1) معناست

______________________ 

1- Michele Amiari. 

2- Kasimiriski. 

3- Edward Montet. 
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]امی منسوب به ام یا امه[ است، یقیناً « امه»شتق از واژة که م« امی»پرستان است. صفت بت

یعنی امم العالم ]ملل جهان[ به معنای « ”Ummôt ha ölâm“ها عوالم اموت »به کلمة عربی 

 گردد. شناسند، باز میپرستانی که یهود و نصاری آنها را میبت

أمل کنیم، مالحظه از طرف دیگر، اگر دربارة عقیدة رایج در جهان اسالم از نزدیک ت

خواهیم کرد که این عقیده، ناشی از گرایش به مدح و ستایش است، بدین معنا که آنچه 

)جاهل به « امی»بر اصل الهی بودن قرآن داللت دارد، این است که این کتاب بر مردی 

بودن وی مانع او از فراگیری اطالعاتش از « امی»خواندن( وحی شده است. بنابراین، 

به   یهودیان و نصرانیان بوده است. بدین ترتیب تناقض بین تصویر محمدهای کتاب

 افکند. ما را به شگفتی می منزلة یک انسان و عظمت وی به منزلة یک پیامبر

را به جانبی افکندند. اینان  بودن پیامبر« امی»با وجود این، برخی از خاورشناسان 

  :نتوانستند به روشنی کاربرد فعل امر

     ( ،1 / 71علق) 

یا « دهانذر بیم»ای که در واقع، امر به خواندن نیست بلکه به معنای را دریابند کلمه

 باشد. می«« تبلیغ کن»ادع »

  بودن محمد« امی»بر عکس اینها، گروهی در برابر متون متعارض که برخی از آنها 

خاورشناس هم  1ش گوستاویلکند، متحیر ماندند. پژوهرا ثابت و برخی دیگر، نفی می

  :نتوانسته است، موضع قطعی بگیرد. وی با نظر به آیة

                               

 1(48 / 27 عنکبوت،) 

______________________ 

1- Gustav Weil. 
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خود ]کتابی[  دست راستخواندی، و با و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی»

 «. نوشتی ...نمی

به « بیان کردن، مربوط نمودن، شفاهی گفتن»یعنی « ت ل و»بر این باور بود که اصل 

با خواندن و نوشتن آشنا بود و این آیه به نظر وی به راحتی اشاره   نظر ویل، محمد

های یهودیان و مسیحیان که قبل از بعثت او وجود هرگز کتاب  دارد که محمد

 اند، نخوانده است. داشته

اصل )ت ل و( در این جا به معنای  :کننده نیست، اوالًاین همه، استدالل ویل، قانعبا 

بیان و مطرح کردن نیست بلکه به معنای قرائت به صدای بلند، از بر خواندن و شنواندن 

﴿ویل، متوجه عبارت  :است. ثانیاً         ﴾  که معنای روشنی دارد، نشده

هرگز چیزی   ون هیچ زیادتی، داللت بر این مطلب دارد که محمداست؛ پس آیه، بد

ولی این آیه،  ،های یهودیان و مسیحیان رونویسی نکرده استنخوانده است و از کتاب

 دهد که ما به مسأله توانایی یا ناتوانی وی از قرائت و کتابت وارد شویم. اجازه نمی

های به برخی مطالب پراکنده در کتاب با وجود این، چه بسا الزم باشد، با اطمینان،

میالدی( آمده است که  129در خبر حدیبیه )سال شش هجری قمری،  ،سنت پناه بریم

کاتبش را فراخواند و  و سهیل، فرستادة مکه، پیمانی بستند. چون پیامبر  پیامبر

آگاه  را  کرد، سهیل همان لحظه پیامبر« اهلل الرحمن الرحیمبسم»شروع به نویساندن 

 «.بنویس «باسمک اللهم»نوشتی، یعنی گونه که قبالً میهمان» :کرد و گفت

قبل از هجرت از مکه و  ها به دست پیامبرپیداست که سهیل به برخی از نوشته

 شاید قبل از بعثت، اشاره داشته باشد. 

                                                                                                                                                    

گونه خطی هم به ای و هیچگردد: تو پیش از این هیچ کتابی نیاوردهگونه، برمیطبق نظر ویل آیه این -1

 ای... . دست خود ننوشته
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ار در حال احتض تر از این، مجموعة اخباری است که اشاره دارد، پیامبرتأکیدکننده

نامه سیاسی خود را اند تا وصیتاستخوان کتف شتر یا تکه پوستی یا دواتی خواسته

دچار تعجب نگشت و اگر خواستة  بنویسند در این هنگام، هیچ کس از این درخواست

کنند، از آن رو بوده که طرفداران ابوبکر و عایشه با طرفداران علی در وی را اجابت نمی

 د. کنناین خصوص، مخالفت می

خواندن و نوشتن  بینیم که محمدهایی را میخالصه این که، ما وجود قرینه

دهد که دیگر دانست و عالوه بر این، دالیلی داریم که ما را به این گمان سوق میمی

، ]به کتابت[ آشنایی اش هم مثل عمویش، ابوطالب، و پسر عمویش، علیافراد خانواده

  .1داشتند

اند، تنها به نوشتن را ترجیح داده ر بالشر، آشنایی پیامبراین دو خبر که به نظ

اشاراتی احتمالی را در بر دارند. بالشر در پانویس صفحة یازدهم کتاب خود، آنچه در 

در کالم سهیل به « بنویس« ]»اُکتب»کند که قصه حدیبیه گفته است را این گونه نقص می

« نویساندن»گونه باشد. اینویسان( هم میبن« )= امل»یعنی « استکتب»به معنای  پیامبر

ای بوده که خداوند مسلمانان را اش بوده است بلکه شیوهدر طول زندگی شیوة پیامبر

  .2داوری به سوی آن متوجه ساخته استبه هنگام واخواهی و 

[ هم از حیث داللت بر مراد نویسنده به دالیلی، از خبر قبلی  خبر وفات ]پیامبر

  :ت، زیراتر اسضعیف

به هنگام وفات از سوی اطرافیانش   نویسنده، علت عدم اجابت خواستة پیامبر -1

کند. در این زمینه هم به ابن ذکر می  با علی ك را تعارض طرف ابوبکر و عایشه

______________________ 

، ترجمان : در آستانه قرآن]بنگرید به : رژی بالشر،  11-6، صص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -1

 [. 76-71محمود رامیار، صص 

 . 128، ص لفاظألا داللةابراهیم انیس،  -2
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کند که در همة آنها، یادی از تکیه می 2«الطبقات الکبری»و اخبار ابن سعد در  1سعد

ذکر آنها بدین صورت از سوی بالشر،  ،یان نیامده است؛ بنابراینبه م ك ابوبکر و عایشه

کند و چه بسا منبع دیگری داشته که آن را ذکر بر هدف خاورشناسانة وی داللت می

 ننموده است. 

خواستند تا کاتبان وحی، آیه یا در احوال عادیشان کاغذ و قلم می  پیامبر -2

د. چگونه قابل تصور است که ایشان عکس آن را خواهند، بنویسنای را که ایشان مینامه

های پر از اضطراب که سایة مرگ بخواهند، یعنی خودشان بنویسند؟ آن هم در این لحظه

 نمایان و اندام بدن از درد و رنج سنگین نموده است! 

در پایان این مطلب، باید گفت که برخی از آنان که به عنوان کاتبان وحی با  -3

اند، مثل علی و اند، از شاهدان درگذشت ایشان هم بوده[ در تالش بوده ایشان ]پیامبر

توانست به امر کتابت از سوی مریضی که از . طبیعی است که یکی از آنها، می3ك  عمر

 های مرگ در رنج است بپردازد، هر چند که از سر عادت نباشد. لحظه

با   را در باب آشنایی پیامبر ، نظر وی4بینیم یکی از شاگردان بالشربا این همه، می

توان می :به بیان زیبای استاد بالشر بنگرید» :گویدکند. وی میخواندن و نوشتن تأیید می

ای دیگر تأیید کرد [ به این فن ]کتابت و قرائت[ را با مالحظه اندیشة آشنایی وی ]محمد

ستایش قلم و خواندن  اند، بهوحی شده  های نخستینی که به محمدسوره :و آن، این که

رود. اند و این امری است که برای یک امی )به نظر دکتر مندور جاهل( انتظار نمیپرداخته

______________________ 

، 74، ترجمان : محمود رامیار، ص در آستانه قرآن]رژی بالشر،  11ر. ک : پانویس کتاب بالشر، ص  -1

 [. 18پانویس 

 . 748-747، صص 7، ج الطبقات الکبریمحمدبن سعد،  -2

 [. 72ص  ، ترجمان : محمود رامیار،در آستانه قرآن]رژی بالشر،  17رژی بالشر، درآمدی بر قرآن، ص  -3

 . 13، ص های شاذرساله دکترا درباره قرائتمصطفی مندور،  -4
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کند ]دکتر مندور[ بدون این که متوجه این سخن شود، سخن استادش را از طرفی نقض می

ست تا برای یعنی )بیم ده یا تبلیغ کن( را نخوانده ا« اقرأ»و گویی تفسیر استادش از فعل امر 

است تا پایبند به   آن دلیلی بیاورد. از طرف دیگر گویی وحی مشروط به انتظار پیامبر

 وی باشد و از آن حدود هم تجاوز ننماید.  حدود شناخت

  :اما رای ما که در این مسأله به آن اطمینان داریم، مبتنی بر دو حقیقت است

های حجیم سیره از بودند و در کتاب آشنا  های پیامبرصحابه با حاالت و ویژگی -1

پرداختند اند. چگونه آنها به جزئیات زندگی روزمره و حتی امور ساده میآن سخن گفته

 شدند که وی با خواندن و نوشتن آشنا بوده است؟ولی این نکته را یادآور نمی

 ت؟ با قرائت و کتابت آشنا نبوده اس  آیا این دلیلی بر این امر نیست که پیامبر

نسبت به کتابت وحی و ثبت آن، چه با کتابت و چه با حفظ کردن، در   پیامبر -2

هنگام نزول، بسیار توجه داشتند و روند ثبت متن ]قرآن[ با دو وسیلة ]کتابت و حفظ[ 

به   گرفت. گاهی پیامبربه طور همزمان یا به وسیلة یکی در غیاب دیگری، صورت می

کرد که از امر کتابت به داد و نوشتن را به کسانی واگذار میحافظان، قرآن را تعلیم می

آمدند، هرگز در غیاب نویسنده، آمدند. حال اگر ایشان از عهدة کتابت برمیخوبی برمی

در چنین   های شب. اما پیامبردادند که ننویسند؛ به ویژه در نیمهبه خود تردید راه نمی

و شرایط ـ به طور کلی ـ به حفظ کردن وضعی ـ به طور خاص ـ و در دیگر اوضاع 

قرآن را به حافظه  :کردند. اخبار فراوانی در این باره آمده است، از جمله این کهتکیه می

 خواندند. سپردند و برای خود میمی

را دیدم که بر باالی شترش سورة  در روز فتح مکه پیامبر» :گویدعبداهلل بن مغفل می

 :گویدخواند، چنان که انس ]بن مالک[ میاصحابش قرآن میوی بر «. خواندفتح را می

«. خداوند به من امر کرد که بر تو قرآن را بخوانم :بن کعب فرمودندبه ابی پیامبر»

به من  پیامبر :گویدخواندند. ابن مسعود میهم برای او قرآن می اصحاب پیامبر
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ی شما قرآن بخوانم در حالی که ای رسول خدا! برا :برایم قرآن بخوان. گفتم :فرمودند

 آری! پس سورة نساء را خواندم.  :فرمود قرآن بر شما نازل شده است؟! پیامبر

بر او، قرآن را   و جبرئیل ، بر جبرئیل قبل از این اتفاق بعد از آن، پیامبر

 ترین مردم بود و در ماهدر امر خیر بخشنده پیامبر :گویدمی ك خواندند. ابن عباسمی

در  آمد. جبرئیلبه دیدارش می  تر از همه بود، وقتی که جبرئیلرمضان بخشنده

قرآن را  کرد تا این که ماه تمام شود و پیامبرمالقات می هر شب ماه رمضان با پیامبر

 پیامبر» :فرمودآمده است که می ل. در حدیث فاطمه1داشتعرضه می  بر جبرئیل

 کرد و امسال قرآن را دوبارضه میسال قرآن را به من عربه من گفت که جبرئیل در هر 

. اگر بنا را بر این بگذاریم که کالم 2«بینمعرضه کرد و من، این را نشانة رسیدن اَجَلَم می

پرستان غیر اهل بت»ـ در تفسیر برتر ـ به معنای « اُمیین»و « پیامبر امی»در « امی»قرآن را 

بودن به معنای جهل به خواندن و نوشتن « امی»م باشد مانعی نیست که بگویی« کتاب

بوده است. در آینده به تفصیل  3است که ویژگی غالب جامعة عربی در آن دوران تمدنی

 از اخبار آشنایی آنها ]اعراب[ با نوشتن، صحبت خواهیم کرد. 

، به معنای عدم آشنایی وی با خواندن و نوشتن، امری نبود که بودن پیامبر« امی»

را به استمرار آن ]= عدم آشنایی با کتابت[ تشویق نماید بلکه حکم محیطی که  برپیام

[ به سن بزرگی رسیدند، در آن پرورش یافته بودند، چنین بود و زمانی هم که ]پیامبر

فرصت فراگیری آن را از دست دادند و تالش برای جبران آن ننمودند، چون خداوند او 

تالش کرد تا آگاهی به ارزش  اما پیامبر ،کرده بود نیازرا به واسطة وحی و رسالت، بی

خواندن و نوشتن را در دل و جان یارانش برانگیزاند، لذا در مدینه به آموزش فرزندان 

______________________ 

 . 722، ص 1، ج صحیح البخاریابوعبداهلل محمدبن اسماعیل البخاری،  -1

 به نقل از بخاری.  737، ص 1، ج البرهان فی علوم القرآنبدرالدین محمدبن عبداهلل الزرکشی،  -2

 . 122-123، صص داللة االلفاظابراهیم انیس،  -3
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های ]فدیة[ آزادی هر اسیر مسلمانان اهتمام ورزید، به ویژه بعد از جنگ بدر که سرب

شود که ما این امر مانع از آن نمیرا آموزش نوشتن به ده کودک مسلمان تعیین کرد. ا

ـ با توجه به این که معاصر حوادث و اموری بوده که با خواندن و نوشتن  پیامبر

اش اندک آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته باشد، هر ارتباط داشته ـ در اواخر زندگی

نه از  چند، آشنایی ایشان به خواندن و نوشتن به طور اتفاقی و خود به خودی بوده؛

روی قصد یا بهبود بخشیدن آن. این مطلب را شعبی در سخن پیشین خود، اشاره کرده 

یعنی اندکی نوشتن، در اواخر «. از دنیا نرفت تا این که نوشت پیامبر»است که 

عمرشان برای ایشان میسر شد. این همان احتمالی دومی است که در این جا به ترجیح 

 (. 2آن گرایش داریم )

 

 ن و حافظان وحی کاتبا
 

از اندک آشنایی و  توانیم بیان کنیم، آنچه که ممکن است به پیامبربدین ترتیب، می

های ]نوشتاری[ نسبت دهیم، در ثبت قرآن مؤثر نبوده توجه به برخی حروف و نشانه

اولین کسی که از قریش برای »است. این عمل به کاتبان و امانتداران وحی وابسته بود. 

بود که بعدها مرتد شد و باز دوباره در روز فتح مکه « سرحعبداهلل بن ابی»نوشت،  پیامبر

)ابوبکر و عمر و عثمان و  ، خلفای چهارگانهاسالم آورد. از جملة این نویسندگان، پیامبر

بن ربیع اسدی، ، زبیربن عوام، خالد و اَبان دو فرزند سعید بن عاص بن امیه، حنظلهعلی(

اند. نخستین کسی طمه زهری، شرحبیل بن حسنه و عبداهلل بن رواحه بودهفامعیقب بن ابی

بن کعب بود و قبل از او، زیدبن ثابت. گروهی دیگر نیز برای که در مدینه نوشت ابی
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ترین آمار و شمارش، چهل و سه کاتب اتبان وحی در کامل. تعداد ک1نوشتندمی پیامبر

  .2«بوده است

نوشتند، یعنی، کرد، میامال می گونه که پیامبررا همان بدون شک، اینها متن قرآن

و علت آن هم بدیهی است زیرا،  ،نبوده است« هفت حرف»نوشتن مثل خواندن بر 

های خطی ضمیمه کرد. نوشتن در توان در رمز و نشانهرا نمی« حروف هفتگانه»داللت 

انجام گرفت و میان  مکه به دست نویسندگان قریش و در مدینه توسط گروهی از انصار

 هایی قابل ذکر در رسم الخط وجود نداشت ـ چنان که بیاید ـ. این دو گروه تفاوت

بالشر سؤالی را دربارة میزان اعتمادی که شایستة کاتبان وحی باشد، مطرح کرده و 

  :سپس خود چنین پاسخ داده است

بن رة کسی چون عبداهللاگر بتوانیم به برخی از آنان اعتماد کامل داشته باشیم، دربا»

 گوییم؟ کسی که مرتد شد و به فتنه و شرانگیزی افتاد و وقتی پیامبرسرح، چه میابی

  .3«غفوراً رحیماً » :نوشتخواند، میمی «عزیزاً حکیماً »برای او 

. چه 4سرح را به گونة دیگر آورده استولی باید گفت که ابوحیان، داستان ابن ابی

سرح بوده د، چه آن و چه هر دو، این وضع تنها از جانب ابن ابیاین روایت درست باش

و  ای زند[ چنان که در مروری که پیامبرتوان به کتابت دیگران لطمهاست ]و نمی

______________________ 

، ج عمدة القاریبه نقل از : عینی،  84، ص موقف القرآن من المشرکین فی مکةمحمد اسماعیل عبده،  -1

 . 19، ص 71

]محمود  71، ص تاریخ القرآنو نیز : ابوعبداهلل الزنجانی،  67، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -2

 به بعد[.  761، ص تاریخ قرآنرامیار، 

، در آستانه قرآن، ]رژی بالشر، تاریخ طبریو پیشین به نقل از  17، ص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -3

 [. 72ترجمان : محمود رامیار، ص 

 . 121، ص 4، ج البحر المحیطاالندلسی،  ابوحیان، محمدبن یوسف بن علی -4



 تاریخ قرآن

 

71 

اند، راه هر گونه تغییر یا خطای در هر سال نسبت به آیات نازل شده، داشته  جبرئیل

اش نیکو ها اسالم آورد و مسلمانیسرح بعدشد. در ضمن، ابن ابیاحتمالی بسته می

. اگر وی معتقد بود که در 1و چیزی که موجب انکار وی شود، به وجود نیامد ،گشت

نگارش قرآن چیزی افزوده است که همچنان باقی مانده باشد، حتماً به تصحیح آن اقدام 

 کرد اما چیزی از این دست برای ما روایت نشده؛ پس پیداست که این کار را ازمی

. بعد از این، دلش وقوع خیانت 2جانب او، یک بار یا چند بار اندک صورت گرفته است

را برنتابید و اعالن ارتداد نمود و در این هنگام بود که کاتبان وحی به تصحیح آنچه که 

 (. 3تغییر داده بود، برآمدند )

استان ابن آنچه که بالشر بر این داستان افزوده، درست نیست. اما شاگرد بالشر از د

متوجه این امر نبود که کاتب وی وقتی که  پیامبر» :کند کهسرح چنین استنباط میابی

  .3«دهدند تا بنویسد، تغییر میککلمات را بر او امال می

  :وی در این عبارت دو خطا دارد

[ اشاره کرده است. 3سرح، به ]المصاحف، ص وی درمنبع خبرش به ابن ابی -1

سرح ندارد و خبر ابن در این باره آورده، ارتباطی با ابن ابی« المصاحف»آنچه که کتاب 

مطلقاً نیامده است. آنچه که در موضعی که بدان اشاره « المصاحف»سرح در کتاب ابی

حمادبن سلمه از ثابت و او از انس بن » :[ آمده، این چنین است3شد ]المصاحف، ص 

سمیعاً »گاه که به او نوشت و آنمی مالک روایت کرده است که مردی برای پیامبر

______________________ 

 .همان -1

فتوح ن یحیی بالذری، ]احمدب 667، بخش پنجم، ص فتوح البلدانر. ک : احمدبن یحیی البالذری،  -2

 [. 776، ترجمان : آذرتاش آذرنوش، ص البلدان

 . 14، ص رسالة الشواذمصطفی مندور،  -3
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 «سمیعاً علیماً »گاه که به او و هر «سمیعاً علیماً » :نوشتشد، میگفته می «بصیراً 

 «. «سمیعاً بصیراً » :نوشتشد، میگفته می

عمران راخوانده بود ـ و کسی که آن دو سوره را قرائت کند وی سورة بقره و آل

من آنچه را که دلم  :ـ وی مسیحی گشت و گفتقرآن بسیاری را قرائت کرده است 

وی مُرد وچون دفن شد، زمین او را  :نوشتم. انس گفتمی  خواست، نزد محمدمی

من  :ابوطلحه گفته است :پس زد، دوباره دفن شد و زمین بار، وی را پس زد. انس گفت

رح، با توجه سپیداست این مطلب پایان کار ابن ابی«. وی را بر روی زمین رها شده دیدم

 ایم، نبوده است. به آنچه که از زندگی وی نقل کرده

بیان شاگرد بالشر ]مندور[ بر این داللت دارد که آن مرد برای مدت طوالنی به  -2

ایم سرح ـ آن طور که از روایت ابوحیان فهمیدهپرداخت در حالی که ابن ابیاین کار می

چند بار ـ ولی واقعاً اندک ـ انجام داده است.  ـ و بنا به قول بالذری، آن را تنها یک یا

در هر حال تصرف کاتب ـ چنان که از متن حدیث مشخص است ـ منحصر به لفظ 

مشخصی بوده و ـ اگر حدیث درست باشد ـ تصرف آن مرد، بدون از بین رفتن معنا 

بوده. هر چند که مطلب ]تصرف شدة کاتب[ با مرور قرآن، پس از فاش شدن بیهوده 

 دنش، به اصلش باز گردانده شد. بو

با وجود این، این اخبار داللت دیگری دارند که برای ما مهم است و آن؛ تفکیک بین 

نوشتاری بودن و شفاهی بودن قرآن است. مشخص شد که اجازه در قرائت در 

در تبدیل لفظی به لفظ دیگر )علیماً حکیماً به جای غفوراً « حروف هفتگانه»چارچوب 

ای در نگارش و همانند )هلم، تعال و اقبل( داده شده است، ولی چنین اجازهرحیماً( 

ثبت متن قرآن، جایز نیست هر چند که پذیرش آن از یک کاری به طور شفاهی جایز 

مشروط به بقای برخی « هفت حرف»باشد. این خود دلیلی است بر این که قرائت به 
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ای از نهایت، به حذف بخش عمده دانست که مطلب، درهم می  شرایط است. پیامبر

 گردد. شود که اساساً، بنا بر آن، نگارش قرآن مشخص میاین اجازه منجر می

ر بالشر به پراکندن تخم شک در امانت کاتبان در روند نگارش قرآن در روزگا

بسنده نکرده است و بار دیگر در نگارش تمام قرآن شک کرده است. وی  پیامبر

مکانات مادی، مانع بود که چنین وحیی که در سفر، نماز و خالل شب، فقدان ا :گویدمی

. نیازی به بحث دربارة این سخن، با توجه 1شد، به کتابت درآیدبه طور ناگهانی نازل می

به قرآن، نیست. با این همه، بالشر در تشکیک در ابزار  به مراجعه و مرور دائمی پیامبر

ورزد، چه در نظر وی تعداد حافظان در روزگار می استمرار« حفظ»دوم نقل قرآن یعنی 

کرد ]= خودش برخی از آیات را فراموش می کم بوده. از طرفی پیامبر پیامبر

یُنسی[. چنان که در خبر ضعیفی آمده و بالشر هم آن را به ضعف توصیف کرده است 

  :با وجود این، بالشر این خبر را با آیه

            ( ،101 / 2بقره) 

هر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به ]دست[ فراموشی بسپاریم، بهتر از آن یا »

 «.آوریم ...مانندش را می

 تأیید کرده است. 

 )فراموش« نسیان»ولی کسی که در زبان عربی اندک ذوق داشته باشد، تفاوت بین 

 (. 4یابد ))به فراموشی واداشتن( را درمی« انساء»کردن( و 

از طریق حفظ به  آمده است، کسانی که در روزگار پیامبر« البرهان»در کتاب 

بن کعب، ابی :پرداختند، چهار نفر بودند که همگی از انصار هستندگردآوری قرآن می

شعبی هم ابوالدرداء و معاذبن جبل، زیدبن ثابت و ابوزید ]قیس بن سکن[. روایت 

______________________ 

 [. 31، ترجمان محمود رامیار، ص در آستانه قرآنبه بعد ]رژی بالشر،  17، ص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -1



 تاریخ قرآن

 

74 

هیچ یک از خلفا از اصحاب  :گویدسعدبن عبید را به آنها افزوده است. ]زرکشی[ می

  .1آوری ننموده استن را جمعقرآ  جز عثمان  محمد

قاضی ابوبکر محمدبن طیب ]باقالنی[  :گویدالدین ابوشامه ]مقدسی[ میشیخ شهاب

 گفته است.  فظان قرآن در روزگار پیامبرسخن مفصلی در باب حا« االنتصار»در کتاب 

اند چه عادتاً خالف آن کند که آنها چند برابر این تعداد بودهوی دالیلی اقامه می

شدگان، در روز مسیلمه در جنگ یمامه محال است. درستی این مطلب، کثرت کشته

رخ داده است. در صحیحین ]صحیح بخاری و   است که در آغاز خالفت ابوبکر

هفتاد نفر از انصار در روز بئر معونه کشته شدند که از قاریان نامیده  :لم[ آمده استمس

شدند. سپس قاضی ابوبکر احادیث پیشین را به دالیلی چون، اضطراب و عدم مرفوع می

و ... خالصه این که، قرآن هم از حیث نگارش و هم  2کندتأویل می  بودن به پیامبر

و « حروف»ثبت شده است و شیوة شفاهی؛  یامبربه طور شفاهی در روزگار پ

 گیرد که در نگارش مطرح نیست. هایی را در برمیروایت

مایة تضمین و اطمینان  دیگر آن که مرور متن قرآن در هر سال توسط پیامبر

 سالمت متن از کم و زیاد گشتن و تحریف شدن بوده است حتی در عرضة آخر قرآن. 

حروف »گارش قرآن در بردارندة وجوه مختلفی که حدیث کنیم که نباز تأکید می

به آن اشاره دارد، نیست بلکه نگارش آن ـ به نظر ما ـ به دالیل زیر فقط بر « هفتگانه

  :بوده است« حرف»یک 

در یک نگارش و « علیماً حکیماً»احتمال نگارش دو روایت در یک عبارت، مثل  -1

که یکی بر  تواتر در روایت از پیامبر؛ یعنی «غفوراً رحیماً »در نگارش دیگر 

______________________ 

بنگرید به : « جمع»ر خصوص معانی ]د 741، ص 1، ج البرهانبدرالدین محمدبن عبداهلل الزرکشی،  -1

 به بعد[.  742و در خصوص حافظان : ص  713-717، صص تاریخ قرآنمحمود رامیار، 

 . 743-747، صص 1، ج البرهانالزرکشی،  -2
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آوری قرآن در ـ هنگام جمع  دیگری برتری ندارد؛ از این رو برای زیدبن ثابت

ـ دلیلی در رد یکی از آن دو و   و نگارش آن در روزگار عثمان  روزگار ابوبکر

دو نگاشتن دیگری، تا زمانی که هر دو متواتر باشند، وجود نداشت. چه با نگارش، هر 

 کرد. ثبوتی قطعی یافته و قرائت شفاهی آن را تأیید می

)به تای کشیده یا « التابوت»اختالف صحابه در نگارش   در روزگار عثمان -2

( به شیوة ةبه نگارش آن با تای گرد )التابو  گرد( بدین صورت بود که زیدبن ثابت

به شیوة مردم مکه اعتقاد مردم مدینه اعتقاد داشت و دیگران به تای کشیده )التابوت( 

بنویسید که به زبان « التابوت»آن را » :هم رای اخیر را پذیرفت و گفت  داشتند. عثمان

آیا شایسته نبود  ،این مطلب در منابع مختلفی صریحاً آمده است. بنابراین .1«قریش است

ـ  که حتی در یک منبع، خبر اختالف کاتبان در برتری دادن نگارشی بر نگارش دیگر

 رسید؟ اگر چنین چیزی رخ داده باشد ـ به ما می

دارند که نگارش آن کنند، به طور قاطع بیان میاین دو دلیل که یکدیگر را کامل می

 قسمت از قرآن ـ که به نظر ما بیشتر متن بوده، اگر همة آن نباشد ـ در روزگار پیامبر

ت شده است. این نگارش با امالی ایشان بر کاتبان، به یک حرف و به یک شکل ثب

برخی از « هفت حرف»بدون زیادت، نقصان، تغییر و تناقضی است که اجازة قرائت به 

و یا فهم برخی از کاتبان مترتب  ،آن موارد را در برداشته و برخی را احتمال نداده است

 (. 1شده است )بر این اجازه بوده و یا بدان استناد می

______________________ 

 . 19، ص المصاحفابوبکر عبداهلل بن داود السجستانی،  -1
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  در روزگار پیامبر خط قرآن
 

 اصل خط عربی  -1
 

ای در تاریخ است. بسیاری از مورخان، گاهی به مشکل خط عربی، مشکل پیچیده

گردد اند. علت این امر به این نکته برمیروایت و گاهی به حدس و گمان به آن پرداخته

ثبت های دیگر، که تاریخ ملت عرب در عصر جاهلی و ارتباط آن در روزگار با ملت

باشد. این مطالب را یا و همة آنچه که روایت شده است واقعاً ناچیز می ،نشده است

ها اند و یا راویان آن را با تحریف و با افزایش در طول نسلشاعران در قصایدشان آورده

 اند، تا این که به دست ما رسیده و مبهم و متناقض نموده است. روایت کرده

. ق.( دربارة ورود خط در میان ه 311گذشته به سال داود سجستانی )درابن ابی

 کند. قریش، به سه روایت تکیه می

 مهاجران خط را از اهل حیره فراگرفتند و مردم حیره هم آن را از مردم اَنْبار.  -1

و سپس  ،خط را از مردم انبار فراگرفت« بشربن عبدالملک کنِدی»مردی به نام  -2

بن و به پدر صهباء )حرب ،بن امیه، ازدواج کردختر حربوارد مکه شد و با صهباء، د

خط را آموزش داد و سپس معاویه از عمویش، « بن حربسفیان»امیه( و برادرش 

 و دیگر قریشیان آن را فراگرفتند.   سفیان، و به همین ترتیب عمر بن خطاب

را وضع کردند  هم از کسانی هستند که کتابت« حزرهبن سلمه»و « مُرامِربن مُرّه» -3

ی پشت شهر انبار( ، قومی از قبیلة طی بودند که در بقه )روستا«بَوْالن»و همگی از 

  .1کردندزندگی می
______________________ 

ی است نزدیکی رود فرات در غرب بغداد که ]اَنْبار، شهر 8-4، صص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

گفتند. اول کس که آن را بنا کرد، می« فیروز شاپور»بین این دو، ده فرسخ فاصله بود. فارسیان به این شهر 

شاپور بن هرمز بود. سپس ابوالعباس سفاح، خلیفه عباسی، آن را تجدید نمود و در آن قصرها ساخت و تا به 

 «. اَنْبار»، ذیل معجم البلدانگزید[. یاقوت بن عبداهلل الحموی، هنگام مرگ بدان جا مقام 
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های سجستانی، با سرچشمة اولیة خط یعنی انبار با هم اختالف ندارند؛ اما روایت

کند یف میسجستانی سیر انتقال خط را از انبار به حیره و سپس به مهاجران در خبر اول توص

 گوید. و در دو خبر دیگر، به پیدایش خط در انبار یا انتقال آن از آن جا به مکه سخن می

. ق.( ه 331بعد از سجستانی، ابوعبداهلل بن عبدوس جهشیاری )درگذشته به سال 

اقوالی را در باب اصل خط عربی آورده است که وی را از حدودی که سجستانی تعیین 

بن ماتع االحبار ]ابواسحاق، کعب زد وی روایتی را از کعبسانموده، خارج می

خط سُریانی را سیصد سال قبل از مرگش وضع   کند که آدمالحمیری[ نقل می

اولین کسی است که بعد از  نموده بود. همچنین روایت کرده است که ادریس

ا وضع با قلم، نوشت، و نیز روایت کرده است که نخستین کسی که خط عربی ر آدم

 بود.  إ کرد، اسماعیل فرزند ابراهیم

روایت شده » :گویدداود، با توضیحاتی چنین میجهشیاری با بازگشت به خبر ابن ابی

است، نخستین کسانی که به عربی نوشتند، سه گروه از بوالن بودند که به سه نفر از آنها، 

شود که ری یادآور نمیشد. جهشیامرامربن مره، أسلم بن سدره و عامربن جدره گفته می

کند. وی در اند و همچنین کسانی را که از آنها فراگرفته باشند یاد نمیآنها از انبار بوده

نخستین کسی که به  :همچنین روایت شده است» :پردازد کهادامه به خبر دیگری می

  .1«ها بوده استبن عبد شمس از عرب بن امیهعربی نوشت، حرب

دیدیم، جهشیاری، همچون سجستانی، خبرها را به هم ارتباط بدین ترتیب چنان که 

 کشاند. دهد و آنها را بعد از اجمال، به تفصیل نمینمی

______________________ 

، تحقیق مصطفی السقاء و ابراهیم اإلبیاری و الوزراء و الکتابابوعبداهلل محمدبن عبدوس الجهشیاری،  -1

 . 7-1، صص 1932عبدالحفیظ شلبی، اول، 
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سخنان « الفهرست». ق.( در کتاب ه 381بعد از این دو، ابن ندیم )درگذشته به سال 

ها، به جوید. به نظر او این خبراالحبار را بسیار بعید دانسته و از آن بیزاری میکعب

 اسطوره نزدیکترند تا به نظر علمی ـ تاریخی. 

کند و انتقال ابن ندیم، سپس خبر جهشیاری مربوط به سه گروه از بوالن را ذکر می

دهد که: نماید. اما دوباره روایتی را ترجیح میهنر خط به حیره را به واسطة آنها، نقل می

به بیان خط عربی واداشت و را در سن بیست و چهار سالگی   اسماعیل  خداوند

کسانی هستند که آن را به « دومه»و « تیما»، «نضر»، «نفیس»فرزندان اسماعیل یعنی 

کند که مردی دیگر گاه ابن ندیم وجه دیگری را هم روایت میتفصیل وضع نمودند. آن

  .1ها آموختبن کنانه، خط را به عربمخلداز بنی

ای در باب و دوری جستن وی ازتفسیر اسطوره «ابن ندیم»علیرغم این نظر علمی از 

« ابن ندیم». ق.( که معاصر ه 371)درگذشته به سال « ابن فارس»بینیم، پیدایش خط، می

نخستین کسی است که   آدم» :گویدکند و میاست، روایت کعب االحبار را ذکر می

، نخستین عیلاسما» :گویدگاه با ذکر روایتی از ابن عباس، میو آن ،خط را نوشت

خط از جانب خداوند ]توقیفی[ است.  :گویدو سپس ترجیحاً می .«کسی است که نوشت

  .2اختراع کسی باشد داند که خطگردد و بعید میبرمی بنابراین ]ابن فارس[ به خبر آدم

 ای که دارد، عجیب است! های علمیبا فضل و دیدگاه« ابن فارس»این موضع از 

______________________ 

ای رهایی هم از روح اسطوره شود که ابن ندیم. مالحظه می13-17، صص الفهرستمحمدبن الندیم،  -1

مخلد، به خط جَزْم نامبردار بوده است. این خط نیافته است. ]آمده که خط فراگرفته شده از مردی از بنی

 [. 31، ص رسم المصحفاز مُسندِ حمیریان اخذ شده است، غانم قَدّوری الحَمَد، 

]وی در خصوص ادعای خود  2ص  ،الصاحبی فی فقه اللغة و سنن العرب فی کالمهااحمد بن فارس،  -2

 ( استدالل کرده است[. 62سوره قلم ) 1( و 96سوره علق ) 4و  1(، 7سوره بقره ) 31به آیات 
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. ق.( را ه 444، حدود نیم قرن بعد، ابو عمرو دانی )درگذشته به سال «ابن فارس»بعد از 

کند. او با تکیه به ، ذکر می«ابن عباس»بینیم که رای واحدی در باب خط، با روایت از می

که ]در واقع[ برگرفته از وحی الهی « جلجان بن موهم»برخی امور مبهم آغاز خط عربی را به 

، خط «کنده»ای از یمن از قبیلة بوده است. غریبه  اتب هودگرداند چه وی کاست، برمی

 فراگرفت که مردم انبار هم از آن غریبه خط را دریافتند. « بن موهمجلجان»عربی را از 

نیز از « بن امیهحرب»و  ،جدعان نیز خط را از مردم انبار برگرفت عبداهلل بن

  .1را اخذ کرد و به قریش آموزش داد این خط« جدعان»

نماید و مشخص می آنچه که در خبر مبهم است، آن است که دانی گاهی فرد را

کند و ای از یمن تعیین میگاهی مرحله انتقال خط را به وسیلة شخص گمنام مثالً غریبه

عبداهلل بن »کند و دوباره به طور مشخص یا فراگیران را به طور عام، مردم انبار ذکر می

  نماید.را مطرح می« جدعان

 های متافیزیکی. کند نه فرضدر هر حال وی به اطالعات تاریخی تکیه می

. ق.( مراجعه کنیم، ه 297)درگذشته به سال  2اگر به روایت ابوالعباس باَلذری

  :یابیمسلسلة انتقال خط را چنین می

مُرامر، اسلم و عامر هجای عربی را بر هجای سُریانی قیاس کردند و از آنها به مردم 

رسید. « بشربن عبدالملک کندی»بار رسید. از مردم انبار هم به مردم حیره و از اینان به ان

)زمان آمدن بشر به مکه برای تجارت( « ابوقیس بن مناف»و « سفیان بن امیه»از او هم به 

از آنان « غیالن بن سلمه ثقفی»رسید. سه نفر ]بشر، سفیان و ابوقیس[ به طائف رفتند و 

______________________ 

. در 76، ص 1961، تحقیق دکتر عزة حسن، المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو عثمان بن سعید الدانی،  -1

 بوده است. « خلفجان» نام کاتب هودآمده است که  81، تألیف حفنی ناصف، ص حیاة اللغة العربیة

ترین روایتهاست از آن حیث در پایان این بیان تاریخی ترجیح ذکر روایت بالذری را که از قدیمی -2

 دادیم تا خواننده با مقایسه آن، تأثیر آن را بر نظریات بعدی دریابد. 
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از وی خط را « عمرو بن زراره بن عدس». بشر به دیار مضر رفت و خط را فراگرفت

گاه بشر به شام آمد و گروهی در آن جا، از وی نامیده شد. آن« عمرو کاتب»فراگرفت و 

کلب از آن سه شخص قبیلة طی، « طابخة»خط را فراگرفتند. همچنین مردی از طایفة 

از وادی القری آن را بیاموخت و  ]مُرامر، اسلم و عامر[ خط را فراگرفت و به مردی

چون آن مرد به وادی القری برگشت، در آنجا اقامت گزید و از این سو به آن سو رفت 

  .1وهی از قوم خویش خط را آموزش دادو به گر

ترین روایت است، بشربن عبدالملک که قدیمی« بالذری»شود که روایت مالحظه می

 داند. یکندی را قهرمان رواج خط در عربستان م

یابیم که با تفصیل بعد از بالذری ـ با مقایسة مورخان بعد از او ـ تقریباً کسی را نمی

بیشتری به این مسأله بپردازد. اما پنج قرن بعد از او، عالمی چون زرکشی )درگذشته به 

کند و معتقد است که را نقل می« ابن فارس»بینیم که عین کالم . ق.( را میه 974سال 

. هیچ یک از گذشتگان، جز عبدالرحمان بن خلدون 2مری توقیفی استخط، ا

. ق.( به بررسی عقالنی این موضوع نپرداخته است. وی مسأله ه 808)درگذشته به سال 

دهد وجود یا عدم وجود خط؛ و بدی و خوبی آن را به قانون تمدن و بدویت ارتباط می

به نهایت استواری و زیبایی دست « تبابعه»خط عربی در دوران حکومت » :گویدو می

یافت، چه در این زمان است که حکومت به تمدن و رفاه رسیده بود. این خط، 

انتقال یافت، زیرا در آن زمان دولت آل منذر، « حیره»نام داشت و از آن جا به « حمیری»

اق تشکیل یافته بود و در عصبیت از وابستگان تبابعه بودند و فرمانروایی عرب را در عر

تجدید نمودند. خط آنها مثل خط تبابعه به خاطر تفاوت بین دو دولت، چندان خوب 

______________________ 

 1982، 689ع، بخش پنجم، ص ، تحقیق عبداهلل و عمر الطبافتوح البلداناحمدبن یحیی البالذری،  -1

 [. 778-774، ترجمان : آذرتاش، صص فتوح البلدان]احمد بن یحیی بالذری، 

 . 322، ص 1، ج البرهان فی علوم القرآنمحمدبن عبداهلل الزرکشی،  -2
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نبود، چرا که دولت آل منذر در تمدن و لوازم آن مثل صنایع و غیره؛ به پای دولت حمیر 

اند ـ خط را از اهالی حیره نرسیده بود. گروهی از مردم طائف و قریش ـ چنان که گفته

و به « سفیان بن امیه»د کسی که نوشتن را از اهل حیره فراگرفت، شوفراگرفتند. گفته می

فراگرفت. این قول ]اخذ « اسلم بن سدره»بوده است که آن را از « حرب بن امیه»روایتی 

اند؛ قریش خط را از قبیلة ایاد عراق خط از اسلم[ ممکن است و از قول کسانی که گفته

ابن خلدون در این متن عالمانه برخورد  .1...«آموخته است، به قبول نزدیکتر است 

اندازد به طوری که به تتبع کند و تعیین افراد در انتقال خط او را به زحمت نمیمی

حرکت تاریخی انتقال خط از مرکزی به مرکز دیگر اهتمام ورزد تا نهایت خط به واسطة 

ن ابن شخصی خاص یا گمنام به قریش برسد. اگرچه همة اینها ممکن است، اما سخ

خلدون داللت دارد که وی برای خط عربی که حمیری یکی از مراحل آن است، تاریخی 

کند که تصور گذشتگان از آن به دور بوده است. بدون شک پیدایش خط قبل فرض می

م.( بوده  121-300میری )حدود معروف به حکومت دوم ح« تبابعه»از حکومت 

  .2است

خی خط، خودداری کنیم. هر چند مسلم است درست آن است که از بیان آغاز تاری

که انتقال خط از مرکزی به مرکز دیگر، به واسطة اشخاصی بوده که خط را در زادگاهش 

دادند و یا یکی از گرفتند و به آنان که در قومشان، طالب آن بودند، آموزش میفرامی

آشنا نبوده و  کرده که مردمش با خطکسانی که با خط آشنا بوده، به جایی مهاجرت می

 آموزانده یعنی روند انتقال خط، تنها یک امر شخصی بوده است. آن را به اینان می

______________________ 

]عبدالرحمان بن  793)ابن خلدون(، چاپ عبدالرحمان محمد، ص  مقدمهعبدالرحمان بن خلدون،  -1

 [. 231-279، صص 7بن خلدون(، ترجمان : محمد پروین گنابادی، ج )ا مقدمهخلدون، 

 . 23-29، دوم، صص ـ عصر ماقبل االسالم بتاریخ العرمحمد مبروک نافع،  -2
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. ق.( است که از بالذری و ه 821بعد از ابن خلدون، قَلْقَشَنْدی )درگذشته به سال 

کند؛ اما او در کتابش اند، نقل میداود سجستانی، آنچه را که روایت کردهابن ابی

  .1نهداب خط و انواع آن را به جا میها و جزئیات در بفصیلترین تدقیق

کنیم تا به از بررسی آرای گذشتگان، به این مجموعة راویان و دانشمندان، بسنده می

که  «تاریخ األدب أو حیاة اللغة العربیة»بررسی دوران جدید برسیم. حفنی ناصف در کتاب 

ان عربی، اختصاص داده است. از تاریخ آن را به بررسی برخی از مشکالت اساسی در زب

گوید. وی بهترین کسی است که از نظریة ابن خلدون خط عربی در قبل از اسالم سخن می

در بررسی مسأله استفاده کرده چرا که ـ به طور کلی ـ به مسأله بر اساس تمدن و بدویت 

ی میانه را در . وی پس از بیان رای مورخان اروپایی و مورخان عرب، راه2نگریسته است

پیش گرفت که در بردارندة آرای هر دو گروه است. وی معتقد است، آغازی که مورخان 

اند، آغازی نسبی است نه مطلق؛ بنابراین عرب برای نخستین واضع خط ثبت کرده

، خلفجان، حمیر، نفیس، نزار و مُرامر همگی نمایندگان آغازی نسبی در اسماعیل

  .3گویی است]در این تأسیس[، گزافه تعیین زمان یا شخص ]تأسیس خط عربی[ هستند و

ترین حلقة معروف در گردد، تا بیان کند، قدیمیوی به رای مورخان اروپایی باز می

و « هاحمیری»و « هاآرامی»و سپس « هافنیقی»این سلسلة خط، مردم مصر و بعد از آنها 

و مردم « هاکندی»نبار، خط را از هستند که مردم حیره و ا« کندیان»و « هانبطی»بعد 

  .4ها و انباریان فراگرفتنداز حیریحجاز هم آن را 

______________________ 

 و بعد از آن.  11-11، صص 3، ج صُبْحُ االَعْشی فی صَناعة االِنشاءاحمدبن علی القَلْقَشَنْدی،  -1

 . 34ص ، حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -2

 . 81، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -3

 . 7-1، صص تاریخ القرآن، و نیز : ابوعبداهلل الزنجانی، همان -4
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های هجایی هایی را آورده است که شامل نشانهحفنی ناصف در این کتاب، جدول

 هایی است که خط آنها با مراحل تکاملی خط عربی در ارتباط است. زبان

های آنها تأیید های کشف شده و ترجمههچنان که نتایج وی به وسیلة بسیاری از کتیب

 شده است کتاب وی بهترین کتابی است که به طور تفصیلی به این مسأله پرداخته است. 

باشد. آخرین نفری که با رای علمی به این مسأله پرداخته است، دکتر ناصر الدین اسد می

با کمال احتیاط به این ها را عرضه داشته و های کشف شده و کتیبهای از نوشتهوی مجموعه

اند و با همین ها در عصر جاهلی، حداقل سه قرن، خط داشتهعرب»نتیجه رسیده است که 

نوشتند. آشنایی عرب جاهلی با نوشتن، خطی که مسلمانان بعدها با آن آشنا شدند، می

ن ها[ آای قدیمی و امری یقینی است. پژوهش مبتنی بر دلیل مادی محسوس ]= کتیبهآشنایی

  .1ین؛ تنها به حدس و گمان متکی استکند و هر سخنی غیر از ارا بیان می

های عربی را؛ آغاز قرن سوم ، سرآغاز ورود خط آرامی به سرزمین2جان کانتینیو

  .3کرده است میالدی تعیین

« قوم عرب»در سخن دکتر ناصرالدین اسد، به معنای خاص « هاعرب»اطالق واژة 

های ن است که نوشتن در شبه جزیرة عربستان، در مکاننیست بلکه مراد وی آ

نامشخصی وجود داشته است اما ورود آن به مکه ـ بنا به خبرهای وارد شده ـ از طریق 

بوده است. در هر حال، با  یا دیگر افراد نسل قبل از نسل پیامبر« حرب بن امیه»

بت با قدمتش در شبه بینیم که امر کتاپذیرش درستی نظر دکتر ناصرالدین اسد، می

جزیره، امری شایع نبوده است؛ بلکه محدود به اشخاص معدودی بوده است که 

توان رواج کتابت در هر نقطه از شبه جزیره را به عنوان صناعتی به این معدود نمی

______________________ 

 . 33، اول، ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیةناصرالدین اسد،  -1
2- J. Cantineau. 

 . 26، ص دراسات فی علم اللغة العربیجان کانتینیو،  -3
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اند، این مهم را به های اخبار آوردهتوان بنا به آنچه که کتاباشخاص نسبت داد. تنها می

 اند. نسبت داد. ن که بسیار اهل سفر به نقاط مختلف شبه جزیره بودهبرخی تاجرا

بخش مهمی که در این زمینه باید مالحظه کنیم، کالم قرآن در باب خط و مسایل 

هایی است که در وابسته به آن است بدون شک، این کالم از آن جهت که متوجه عرب

 ید خواهد بود. پی تعیین تاریخ خط در میان آنها هستیم، برای ما مف

بار آمده است و نوشتن و  70بینیم، در قرآن، خواندن و مشتقات آن، حدود مثالً می

  :بار. اولین آیه هم با 300مشتقات آن حدود 

     ( ،1 / 71علق) 

گذاری قلم توسط خداوند و آموختن چیزهایی که بوده است که بزرگداشت و ارج

  :قسم یاده کرده است« قلم»اشد. در آیات دیگر هم، خداوند به بداند، میآدمی آنها را نمی

              ( ،1 / 18قلم) 

 «.نویسندسوگند به قلم و آنچه می»

خواستار کتابی ]اسراء،  کند که از پیامبرقرآن موارد بسیاری از مشرکان را یاد می

  :[ یا73/  19

           ( ،12 / 94مدثر) 

 «.های سرگشادهنامه»

کردند و های پیشینیان وصف میبودند که آن را بخوانند. چنان که آنها وحی را افسانه

  :گفتندمی

                                

 (1 / 21فرقان، ) 
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[ نوشته و صبح و  که آنها را برای خود ]= پیامبرهای پیشینیان است ... افسانه»

 «.شودشام بر او امال می

[، مداد 71/  1انعام، « قراطیس»و  9/  1قرآن همچنین از قرطاس )کاغذ( ]انعام، 

( و 29/  31)لقمان، « أقالم»، و 4/  71، علق، 1/  18]قلم،  [، قلم107/  18]کهف، 

، عبس، 31/  13، نجم، 133/  20نامه( ]طه، ([، صحف )44/  3عمران، قالمهم )آلأ

 78، بینه، 12/  94و صفحاً )مدثر،  17و  18/  89، اعلی، 10/  81، تکویر، 13/  80

[ سخن گفته 3/  12مار( ]طور، [ و رق )طو104/  21([، سجل )کتاب( ]انبیاء، 2/ 

 .1است

به آنها  «بودن امی»هایی است که در طول تاریخ صفت همة اینها متوجه عرب

ها نیست ، جهل نسبت به خواندن و نوشتن عرب«امی بودن»چسبیده است بدون شک 

پرستی و دین آنهاست که هیچ ارتباطی با علم یا جهل ندارد ـ چنان بلکه امی بودن، بت

ای نبوده است که روایات مشهور آن که گذشت ـ یعنی آشنایی عرب با نوشتن امر تازه

 . اندرا چنین توصیف کرده

 ای به ما در نگرش به این مسأله بیفکند. ها، پرتو تازهشاید، این مالحظه

  :های تاریخی، در پی دو هدف هستیمدر بیان این تفصیل

حقیقت  عربی را بیان کنیم که تا چه حد میزان تضارب آرا، پیرامون پیدایش خط -1

الدین اسد را به آن گم شده و دسترسی به آن غیر ممکن گشته است. امری که دکتر ناصر

  .2در وادی آن سرگردان نماندواداشت تا از مناقشة پیرامون آن پرهیز کند تا 

______________________ 

 ، ]صفحه آن یاد نشده است[. مجمع اللغة العربیة، نظرة فی روایة تأخرّ الخط العربیعزة دروزة، محمد  -1

 . 74، ص مصادر الشعر الجاهلیناصر الدین اسد،  -2
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ها را پیرامون ورود خط عربی به مکه ضهدف دوم آن بود که بهترین فر -2

بشناسیم نکتة کامالً روشن، این است که خط در زمانی تقریباً متأخر، یعنی نزدیک به 

  :بخشدرد مکه شد. لذا دو نتیجه؛ موضوع ما را اهمیت میوا زمان بعثت پیامبر

با خواندن و   ضرورتاً طبق آنچه که درگذشته، در باب عدم آشنایی پیامبر :الف

نوشتن، تأیید شد، خط در میان قریش چندان سابقه نداشته و تنها تعداد اندکی که آن را 

  .1ثبت کرده استخی نام آن افراد را های تاریفراگرفته بودند که کتاب

ضعف و فَرویش خط عربی، در آن روزگار، به این دلیل نبوده است که تحول  :ب

نیافته و استقرار ـ هر چند اندک ـ پیدا نکرده است، چه اگر ما اصل کهن آن را بنا به 

گفتة حفنی ناصف بپذیریم و بنا به گفتة دکتر ناصرالدین اسد و جان کانتینیو، استعمال 

ای نیست که بپذیریم، وقتی یم در شبة جزیره عربستان پذیرا باشیم؛ چارهخط را از قد

ه، به مکه انتقال یافت، به مرحلة پختگی رسیده بود. فَرویش دخط از هر جایی که بو

که از کسانی که به مکه آمده  دگردخط عربی، به ضعف تجربة نویسندگان جدید برمی

ربة جدید از خالل چند نسل منتقل گشت تا گرفتند. هر چند که تجبودند، خط را فرامی

و نقص آن کامل گشت و نیاز به بهبود بخشیدن به خط و ثبت آن و  ،خط عربی زیبا شد

ها و مفاهیم شناخت ابزار صاحبان آن در حیره و انبار برای تعیین شکل و ثبت داللت

 که بیاید.  آن، ظاهر شد. این نیاز زمانی جدی گشت که جامعة اسالمی تحول یافت چنان

 

   گذاری )شَکْل( و اِعجامِ خط عربی در روزگار پیامبرنقطه -2
 

______________________ 

فتوح ]احمدبن یحیی بالذری،  661-661، بخش پنجم، صص فتوح البلداناحمدبن یحیی البالذری،  -1

 [. 778 ، ترجمان : آذرتاش آذرنوش، صالبلدان
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هایی برای جلوگیری از اشتباه مراد از اعجام، تفکیک بین حروف مشابه با نشاندن نقطه

 :گوییمبرای سلب یا نفی ابهام است، چنان که وقتی می« إعجام»باشد بنابراین همزه در می

  .1بردم پس سبب شکوة مرا زایل نمود یعنی به نزد او شکایت «نيلیه فأشکاشکوت إ»

های حروف هایی است که بر حرکتگذاری یا شکل، وضع عالمتمراد از نقطه

نامیدند، چون در ابتدا به صورت ]النقط[ می« گذارینقطه»داللت دارد. قدما آن را 

 گذاشتند. می 2نای بود که بر باال یا پایین حرف یا مقابل و یا سمت چپ آنقطه

 رود. گذاری به معنای اعجام به کار میهر چند که متونی داریم که در آن، نقطه

آنچه که در این جا برای ما مهم است، این است که موضع خط عربی را در روزگار 

مشخص نماییم، یعنی آیا یکی از اینها ]نقط یا اعجام[ یا هر  ، از این دو ویژگیپیامبر

کنیم. وضعی که رفته یا خیر؟ ابتدا از اندیشة اعجام آغاز میخط به کار می دوی آنها، در

عالمتی داشتند ـ یعنی تنها شکل حروف را داشتند ـ های ]مصاحف[ نخستین از بیقرآن

 موجب طرح اندیشة اعجام در کتاب حاضر شد. 

این وضع در صدر اسالم به خاطر نزدیکی با نزول وحی و بیان شفاهی و هم 

قابل قبول است، اما اوضاع بعد آن، دچار تحول گشت و   بت شدن با پیامبرصح

های فراوانی ]= گذاری و اعجام ـ سرمنشأ اشتباه و غلطماندگاری قرآن ـ بدون نقطه

 تصحیف[ در قرائت آن گشت. 

گذاری ]نقط[ علت نقطه» :گویدبن عبداهلل بن سعید[ میابواحمد عسکری ]حسن

ایت شده است که حدود چهل سال و اندی، تا زمان عبدالملک بن گونه روقرآن این

خواندند. چون نادرست نگاری و خطا ]= را می  مروان، مردم مصاحف عثمان

______________________ 

« سلب»]مطلب باال، اشاره به یکی از معانی باب افعال یعنی  21، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -1

 [. 91، ص 1، ج شرح شافیهدارد. شیخ رضی، 

 . 62، ص همان -2
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تصحیف[ فراوان گشت و در عراق شایع شد، حجاج ]بن یوسف ثقفی[ از کاتبان قرآن 

نصربن  :شودهایی وضع نمایند. گفته میخواست تا برای حروف شبیه به هم، عالمت

های زوج و فردی را وضع نمود و جاهای آن نقاط عاصم، دست به این کار زد و نقطه

را با قرار دادن برخی بر باالی حروف و برخی در زیر حروف، متفاوت قرار داد؛ پس 

هم « گذارینقطه»نوشتند ولی می« گذاری شدهنقطه»مردم روزگاری خط را به صورت 

گذاری، اعجام نقطه شد، لذا اعجام را وضع کردند و پس ازموجب نادرست نگاری می

  .1را پی گرفتند

کرد، این سخن عسکری ـ به طور کلی ـ کاشف از حقیقت علتی است که اقتضا می

های زیادی به کار روند تا متون ]قرآن[ در برابر خوانندگان روشن گردد. هر چند نشانه

ه این امر مهم در تاریخ خط عربی، قاطعانه کننده بکه عسکری در تعیین نخستین اقدام

بوده است و حال « نصربن عاصم»کند که اولین کس گوید؛ چون روایت میسخن نمی

بینیم که اولین کسی که به امر دست یازید، آن که در بسیاری از منابع اصلی، می

این ابواالسود دولی بود. که نصربن عاصم از وی فراگرفته است. ابواالسود نیز در 

زیادبن »مشورت کرد و آن را برای کسی فاش نساخت، تا روزگار   خصوص با علی

که وی از ابواالسود خواست تا آنچه را که دارد، اظهار نماید تا برای مردمان در « ابیه

گذاری را وضع قرائت، الگو باشد. لذا ابواالسود، نخستین کسی است که قواعد نقطه

الی حرف برای فتحه، نقطه مقابل حرف برای ضمه، نقطة نمود، بدین صورت که نقطة با

  .2ی تنوین، دو نقطه قرار داشتزیر حرف برای کسره و برا

______________________ 

 . 1963، اول، 13، ص یقع فیه التصحیف و التحریف شرح ماابواحمد، حسن بن عبداهلل بن سعید العسکری،  -1

-343 ص، 3و ج  8-4، صص 1، ج انباه الرواة علی انباه النحاةابوالحسن جمال الدین علی بن یوسف القفطی،  -2

 . 1961، اول، 4-3، صص المحکم فی نقط المصاحفو نیز : ابوعمرو الدانی،  1981، اول، دارالکتب، 344
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اما این دو متن پیشین ]متن عسکری و قفطی[ در یک امر اتفاق نظر دارند و آن، 

گذاری بر اعجام، در آن شرایط است، چون اشتباه و خطا، ابتدا مسبوق بودن کاربرد نقطه

توان گذاری، به اعجام نیاز افتاد. بنابراین میضبط اعراب رخ داد و سپس بعد از نقطه در

گذاری برای تشخیص ثبت کلمه را به ابواالسد و اعجام را برای تشخیص و نسبت نقطه

که از او « یحیی بن یعمر»و کسی چون « نصربن عاصم»تفکیک حروف مشابه، به 

 ، به خاطر اصالح رسم الخط قرآن بوده است. فراگرفت، نسبت داد. تمام این امور

گذاری و اعجام، تاریخی پرسیم، آیا ممکن است برای نقطهعلیرغم اینها باز می

 مسبوق بر این تاریخ مشخص شده، وجود داشته باشد؟ 

نقطه و حرکت بودن مصاحف عثمانی، به حکم خطی که در آن روزگار رایج آیا بی

خواستند ـ با یا از جانب کاتبان، به خاطر حکمتی که میبوده است، امری محتوم بود؟ 

 کنند ـ امری اختیاری بوده است؟ توجه به آنچه روایات بیان می

آنچه قطعی است، این است که خطی که به  :گذاری ]نقط[ باید گفتدربارة نقطه

های عرب رسید با حرکات و سکنات، مضبوط نبوده است، بلکه از چیزهایی که بر شکل

. این امر، وضع تمام خطوط سامی 1روف نوشته شده داللت داشت، خالی بوده استح

  .2ت که با خط عربی ارتباط دارنداس

مردم در ضبط کالمشان به طبیعت و سرشت فصیحشان یا آنچه که بافت مکتوب ]= 

 کردند. نماید، تکیه میسیاق نوشته[ مشخص می

چون اخباری روایت شده، دال بر این که اما در رابطه با اعجام، مطلب متفاوت است، 

اعجام، نزد کاتبان عرب در عصر جاهلی مشهور بوده است. از جملة این اخبار، آنچه 

گذاری نزد عرب، رفع ابهام ]اعجام[ از شکل و نقطه» :است که ابوعمرو دانی گفته است

______________________ 

 . 66، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -1

 . 61-44، ص همان -2
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اسلم بن جدره،  :گفتهیأت حروف است. از هشام کلبی روایت شده است که می

  .1گذاری را وضع کردهنخستین کسی بود که اعجام و نقطه

« کشف الظنون»اند. صاحب کتاب نسبت داده 2این خبر را همچنین به ابن عباس

گذاری و اعجام در عصر اموی پدید نیامده است بلکه ظاهراً با نقطه» :آورده است

کند که ی نقل میگاه ]حاجی خلیفه[ عبارتی را از قلقشندآن .3«اندوضع شده« حروف»

گذاری قرآن، بعید است که حروف با وجود شباهت در شکل و ظاهرشان، تا زمان نقطه»

است که صحابه، مصحف را از هر چیز حتی از  از نقطه خالی بوده باشند. روایت شده

گذاری و بنابراین اگر در زمان صحابه نقطه 4گذاری و شکل ]= حرکت به نقطه[نقطه

  .5تن مصحف از آن، درست نبوده استاسشکل نبود، پیر

از سخن قلقشندی و صاحب کتاب کشف الظنون، پیداست آنچه که به قدمت اعجام 

های حروف است. این شباهت را به طور کامل بین خواند مالحظة شباهت شکلفرامی

)ب، ت، ث( که نشانة )ن( به آنها نزدیک است و  :بینیم مثلهای حروف میمجموعه

)س، ش(،  :و مثل ،، خ(. نیز )د، ذ( که نشانه )ر، ز( به آن دو نزدیک است)ج، ح :مثل

ن امکان تفکیک ، پذیرفتهای شبیه به هم یا نزدیک هم. بنابراین)ص، ض( و دیگر زوج

آمیز، دشوار است و طبیعی است که های واژگان با بقای این شباهت اشتباهبین مدلول

______________________ 

آمده است که بیشتر آن را « خدره». در این روایت 38، ص المحکم فی نقط المصاحفرو الدانی، ابوعم -1

 کنند. تلفظ می« جدره»

 . 21، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -2

 . 462، ص 1، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل، حاجی خلیفه )کاتب چلپی(،  -3

 آمده است.  181، ص 3، ج صبح االعشیبه همین صورت نیز در،  -4

 . 462، ص 1، ج کشف الظنونحاجی خلیفه،  -5
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های مختلف خط روی آوردند تفکیک بین نشانه آورندگان خط یا نویسندگان آن بهپدید

 گیرد. کند، این امر، به وسیلة اعجام صورت میکه مراد از الفاظ را مشخص می

 کردند و در روزگار پیامبرها در نقل اخبار به حافظه تکیه میپیداست که عرب

به کارگیری  بستند.کتابت را تنها در ثبت متن قرآن ـ از ترس تحریف آن متن ـ به کار می

های آنها از حافظه در ثبت متون و نقل آن، برخی را به این امر سوق داد که در نوشته

برخی از آنها اعجام و »خود، رعایت اعجام را نادیده بگیرند و حتی کار به جایی رسید که 

ده، ها ندانستند، چون بر این امر داللت دارد که نویسنها و نامهگذاری را شایستة کتابنقطه

  .1«کندر دچار وهم و سوء برداشت میآن کس را که به دو نوشته، با این کا

ها و سندهای باستانی کشف شده، مسألة تالش معاصران در پژوهش و بررسی کتیبه

اعجام را روشنی بخشیده است. از جمله مطلبی است که حفنی ناصف بیان داشته که 

دالملک دست یافته است که در آن اعجام های باستانی قبل از خالفت عبوی به نوشته»

. دکتر ناصرالدین اسد هم با 2«و امثال آن وجود داشته است« باء»برخی حروف مثل 

توضیح بیشتر آورده است که وی با سندی پاپیروسی دست یافته است که تاریخ آن به 

گردد و به دو زبان عربی و برمی  هجری قمری در روزگار عمربن خطاب 22سال 

نانی نوشته شده بود. آنچه که از این پاپیروس برای ما مهم است، این است که، برخی یو

)خ، ذ، ز، ش، ن(. همچنین  :دار و با اعجام بوده است. حروفی مثلاز حروف آن نقطه

هجری قمری  18ای یافت شده به نزدیکی طائف که تاریخ آن، سال است دربارة کتیبه

گذاری احتیاج است که بیشتر حروف آن، که به نقطه سفیانبن ابیدر روزگار معاویه

  .3شده است گذاری و اعجاماند، نقطهداشته

______________________ 

 . 41، ص مصادر الشعر الجاهلیناصرالدین االسد،  -1

 . 21، ص حیاة اللغة العربیةحفنی ناصف،  -2

 . 41، ص مصادر الشعر الجاهلیناصرالدین االسد،  -3
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اما شکی نداریم که ساختار اعجامی جاهلی که به آن اشاره شده است، از ساختاری 

د دولی، نصربن عاصم، یحیی بن یعمر و دیگران ـ علیرغم اختالف وکه بعدها ابواالس

اند، متفاوت است و گرنه علتی نداشت که روایات آنچه را که به دهها ـ ابداع نموروایت

اند، به آنان نسبت دهند و ممکن است به بیان این امر بسنده نمود که آنها وجود آورده

اند و عمل آنها فقط از آن جهت، ساختاری را که قبالً شناخته شده بود به کار گرفته

رسم الخط قرآنی چنان مقدس بود که  ای یافت که تالش برای اصالحاهمیت ویژه

توانیم اشارة مورخان مصاحف را یابد. تنها به همین دلیل، میدست اصالح به آن راه نمی

گذاری به دست صحابه و بزرگان تابعین بوده کنند، آغاز نقطهبفهمیم که گاهی ذکر می

قرآن بدون نقطه و »کند که کثیر نقل میبن ابیاست. ابوعمرو دانی، روایتی را از یحیی

و « یاء»گذاری بر عالمت بود و اولین چیزی که صحابه در آن به وجود آوردند، نقطه

روایت « اوزاعی»و نیز «. عیبی ندارد، این، نور آن است :گفتندو می ،بوده است« تاء»

گذاری کردند، آغاز نمودند پس نقطه :گفتاز قتاده شنیدم که می» :کرده است که گفته

این کالم داللت دارد بر  :گویدابوعمرو دانی می« گاه تعشیرمیس نمودند و آنسپس تخ

گذاری و تخمیس و تعشیر بودند، چون حکایت این که صحابه و تابعین، آغازگران نقطه

در   یعنی خروج از سنت عثمان .1«قتاده تنها از آنهاست زیرا وی از تابعین بوده است

اضافی، در روزگار صحابه و بزرگان تابعین آغاز شده بود های پیرایش قرآن از این نشانه

ها ]مصاحف[ را در ای از قرآنای بود که نسخهو غالباً این امر ویژه هر یک از صحابه

کرد تا معنا و هایی را که به آنها عادت کرده بود، به آن اضافه میدست داشت و نشانه

یین گردد، البته در چارچوب رسم مراد و ثبت وجهی که قرائت بدان خواسته شده، تع

، متن ابن جزری است که فهای مورخان مصاحالخط پذیرفته شده. همچنین، از اشاره

______________________ 

]تخمیس یعنی پنج پنج آیه را  11-11و صص  3-7، صص المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو الدانی،  -1

 و تعشیر یعنی ده ده آیه را با عشر یا سرِ عین )ء( عالمت نهادن[. « خمس»با 
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نوشتند، نقطه و است( را می  صحابه وقتی مصاحف )مراد مصاحف عثمان» :گویدمی

غیر  های صحیح دیگر پیامبرحرکت را حذف کردند تا رسم الخط در بردارندة قرائت

ة اخیر باشد آنها مصاحف را از نقطه و حرکت پیراستند تا یک خط واحد بر دو از عرض

واحد  لفظ منقول شنیده شده و تالوت گشته، داللت داشته باشد؛ شبیه داللت یک لفظ

  .1بر دو معنای معقول و مفهوم

وی در این سخن، مسألة پیرایش مصحف از نقطه و حرکت را به این سو، سوق 

پذیرد که این پیرایش، در ارادی و از سر قصد بوده است. او می دهد که یک عملمی

یعنی تا جایی که کتابت  ،حدود آنچه بوده که از کتابت آن روزگار شناخته شده است

گوییم که به احتمال زیاد، خطی که وحی بدان و اعجام داشته. ما در پرتو این مطلب می

م را در برداشته، اما صحابه آن را به همان شده، این اعجانویسانده می  به دستور پیامبر

اند. ابوعمرو دانی قصد که ابن جزری از آن در دنبالة سخن خود یاد کرده، حذف نموده

صحابة نخستین، مصاحف را از نقطه و حرکت پیراستند زیرا » :گویدهم در این باره می

است که خداوند به هایی بوده ها[ و قرائتقصدشان بقای جواز و توسع در لغات ]لهجه

  .2«ها، اجازه داده استغات و قرائتبندگانش در گرفتن آن ل

آیا آن بخش از قرآن که در روزگار  :توان پرسید کهاز باب طرح موضوعی دیگر، می

و بیشتر   تر از مصحف عثمانان آن، منقوطگکنندنوشته شده بود، برای اخذ پیامبر

هایی که صحیفه :صور درستی از آن روزگار، بگوییماعجام شده بود؟ بایسته است برای ت

نوشته شده بود، مرجع ضبط و ثبت برای   در آن بخشی از وحی به امالی پیامبر

کردند، نبود زیرا بیشتر اعتماد آنها، به دریافت می کسانی که به طور شفاهی از پیامبر

ای نار آن، بعضی نسخه( ـ. در ک1هایشان بود )شان بود ـ انجیل آنها در سینهحافظه

______________________ 

 . 33، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -1

 . 3، ص المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو الدانی،  -2
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داشتند که برخی از وحی را در آن نگاشته بودند و قرائتی داشتند که آن را حفظ کرده و 

ای که حدیث گفتند، البته به میزان اجازهای[ داشتند که به آن سخن میلغتی ]لهجه

گر ا بینیم آن مکتوب در روزگار پیامبرمی ،داد. بنابراینحروف هفتگانه، به آنها می

گذاری و اعجام بیشتری داشته است، اگرچه اثر اعجام آن درست باشد ـ فی ذاته، نقطه

گذاری و اعجام، با وجود اجازة قرائت به حروف هفتگانه و عدم وجود مصحفی نقطه

دگرگون   نمونه ]= امام[ از بین رفته است. با این همه، اوضاع بعد از کتابت عثمان

های ، قرائت بردارندة وجوه زیادی گردید. ولی عثمان شد به طوری که رسم الخط در

مباح و جایز را در محدودة اجازة عام ]در حدیث حروف هفتگانه[ که مخالف با رسم 

الخط او بود، منع نمود و بعضی ازحرف را لغو کرد و بر برخی باقی ماند. در آینده به 

 ری، در این باره، خواهیم داد. ، توضیح بیشت هنگام سخن از متن در زمان بعد از پیامبر
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 قرائت به معنا  
 

نتیجة طبیعی اجازة قرائت به قرآن به « قرائت به معنا»بدون شک، به نظر ما در مسألة 

های هایی که گاهی شکلی از شکلباشد، به ویژه آن دسته از روایتهفت حرف می

روایت   دند، مثل آنچه که از ابوهریرهکراختالف جایز در نظام قرائت را مشخص می

قرآن بر هفت حرف نازل شده است، علیمٌ حکیمٌ، » :فرموده است  شده است که پیامبر

 :غفور رحیم[. همچنین فرمود :توان گفت]یعنی به جای علیم حکیم می«. غفورٌ رحیمٌ

ر این قرآن بر هفت حرف نازل شده است. بخوانید که هیچ حرجی نیست، اما ذک»

یا حدیثی که طبری با «. رحمت را با عذاب و ذکر عذاب را با رحمت به پایان نبرید

  :اسناد خود از انس بن مالک، روایت کرده است که وی آیه

                         ( ،1 / 93مزمل) 

 «.تر استنگام[، راستینقطعاً برخاستن شب، رنجش بیشتر و گفتار ]در آن ه»

﴿ای ابوحمز! در آیه،  :خوانده است. برخی به او گفتند «صوب قیلً أ»را    ﴾ 

های فراوانی . و دیگر روایت1یکی است «هیأأقوم وأصوب وأ» :باشد، پس گفتمی

 که مدلول آن با آنچه گذشت به هم نزدیک یا یکی است. 

حدود قرائت بوده نه نگارش. روند کتابت گفتیم، اجازة قرائت بر هفت حرف، در 

کرد و تعدد وجوه فاسد را وحی، حد فاصلی بود که وحدت شکل را در قرآن حفظ می

، در آنچه از قرآن  با جبرئیل نمود چنان که مرور هر سالة پیامبراز متن نفی می

ص شد، مایة ضمانت دیگری برای این وحدت و عامل حفظ آن از زیادت و نقل میزان

 و یا تحریف بود. 

______________________ 
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را دربارة عملش، بعد از تکلیفی که   توانیم مفاد سخن زیدبن ثابتمی ،بنابراین

های قرآن را از شاخه» :آوری قرآن کرد، دریابیم که گفتبه او در باب جمع  ابوبکر

. همچنین 1«کردمهای مردان جستجو و جمع میهای پهن و سینهدرخت خرما، سنگ

بن عبدالرحمان بن حاطب را هم داود از طریق یحییروایت ابن ابی توانیم مفادمی

چیزی از قرآن را فراگرفته   هر کس از پیامبر عمر آمد و گفت:» :دریابیم که گفت

های درخت خرما ها و شاخهها، لوحاست، باید ارائه نماید. آنها قرآن را روی صحیفه

 یرفت مگر این که دو گواه بر آن گواهیپذنوشتند وی از کسی چیزی از قرآن را نمیمی

بینیم که دو آیة آخر سورة توبه، از ذهن و اوراقش را می  . تا جایی که زید2«دهند

بنویسید »:یافت و گفت  ناپدید گشت و آن دو را تنها با ابوخزیمه بن ثابت انصاری

  .3«دو نفر قرار داده استگواه او را مساوی گواهی  که پیامبر

ک این دو آیه، به صورت نوشته شده با ابوخزیمه یافته شده که گواهی او، بدون ش

بوده است. در این باره چیزی که ما را   بنا بر درستی نقل و ثبت آنها از جانب پیامبر

ا ننوشت، چون آن ر  آیه رجم را آورد و زید  آگاهاند، این است که، عمربیشتر می

  .4او تنها یک نفر بود

 نداریم که صحابه چیزی از قرآن را بدون ثبت آن در روزگار پیامبر همچنین شک

های مشهور در روزگار تر، مصحفاند حتی مصاحف و به عبارت صحیحوانگذاشته

، چنان که آنها، چیزی خالف قرآن هم به خاطر نهی 5شدخوانده و عرضه می پیامبر

______________________ 

 . 82، ص 1، ج االتقانبدالرحمن السیوطی، جالل الدین ع -1

 . 82، ص همان -2

 . همان -3

 . 82، ص همان -4
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در حدیثی از ابوسعید آورده که  نوشتند. نهی از این عمل را مسلمصریح در این باب نمی

  .1(1« )از من چیزی جز قرآن ننویسید» :روایت کرده است که فرمود  او به نقل از پیامبر

کند که وجود گونه تصویرگری میبا وجودی که گاهی قوة خیال برخی مردم این

های پهن امری است به های خرما و سنگقرآن به صورت کامل و مکتوب بر شاخه

کرده و ای کامل از آن، بدون شک فضای زیادی را اشغال میدشوار چون نسخهغایت 

 :شده، گنجایش بیش از چند آیه را نداشته. اما باید گفتای که بر آن نوشته میهر قطعه

ای بر چون سوره»روایت شده است که   از طریق عثمان  خبری که از پیامبر

این آیات را در » :گفتخواند و میرا فرامیشد، برخی از نویسندگان نازل می پیامبر

 :که گفت  و همچنین سخن زیدبن ثابت «ای قرار دهید که چنین و چنان استسوره

، هر دو روایت داللت دارند 2«نوشتیمبودیم و قرآن را از روی کاغذ، می  ما نزد پیامبر»

مرتب و با هم و  ایکردند که آیات هر سوره مجموعهبر این که کاتبان وحی، دقت می

هنگام نزول وحی بر آنان آسان   ای باشند تا این که اجرای فرمان پیامبردر مکان ویژه

 باشد و آیات را در جایگاه خاص خود قرار دهند. 

گونه هم شد، اگرچه حقیقت آن است ـ با ثبت متن قرآن به این شیوة دقیق ـ این

ا متن مکتوب قرآن یاری رساندند، از عوامل دیگری در به وجود آوردن وجوه متفاوت ب

ها از حیث آوا و زبان، هماهنگ های لهجهجمله اجازه در قرائت به آنچه که با توانمندی

سوادی اش ـ با توجه به شیوع بیبود. همچنین یک عرب، اساساً در نقل متون به حافظه

پیمان بستن یا نقل کرد و نیازی نیست تا بگوییم، کتابت ابزار در شبه جزیره ـ تکیه می

و کاربرد مفیدی جز در مسألة ثبت و نگارش قرآن نداشته است.  ،علمی نبوده است

به نگارش متن از ترس از بین رفتن   گرچه نگارش آن به واسطة اهتمام شدید پیامبر

______________________ 
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کردند و یا تحریف بوده است، اما این روند ثبت و نگارش را عموم اعراب رعایت نمی

  .1اصحاب ویژة ایشان سپرده شده بود و  بت در خانه پیامبرچون این روند ث

ای کردند، بعضی از آنها، افراد ویژهمردم قرآن را به طور شفاهی نقل می ،بدین ترتیب

، آنچنان که به آنها آموزش داده شده بود، بدون کم و «حرف»اند که آن را به همان بوده

ولی بودند که خداوند نقل قرآن را بر آنان کردند و بعضی افراد معمزیاد کردن نقل می

ها، پراکنده به طور موقت آسان کرده بود. اینان در جای سرزمین اسالمی و با جنگ

بودند آن را  گونه که حفظ کرده بودند و هر گونه که توانستهشدند تا مردم را همانمی

رف به حافظه رخ ثبت کنند، آموزش دهند. بدون شک، برخی از خطاها در اثر اعتماد ص

داده. اما بدیهی است که این خطاها غیر عمدی بوده است، خطاهایی که علت آن می

رخ داده بود و مردم به تکفیر یکدیگر   بحرانی است که در روزگار عثمان

پرداختند ـ چنان که بیاید ـ با این همه، مقعول نیست تا زمانی که وجوه قرائت شده می

یا بعضی، تحریف آشکاری نشده باشند ـ در نتیجة خطای با هم متعارض نباشد و 

گیری به موضع تکفیر حافظه و نبودن مصحفی ثبت شده تا الگوی مردم باشد ـ موضع

 منجر شود. 

مطلب دیگری که در رابطه با موضوع ما، نمایانگر اهمیت است، چیزی است که از 

 و دیگران، سر زده است.   بن کعب، عمر، علیبرخی صحابة ویژه مثل ابن مسعود، ابی

فراگرفته و اندک اختالفی   هایی از قرآن بودند که از پیامبرچه اینان دارای نسخه

نوشت، داشتند. این اختالفات به دو علت   با مصحف نمونه ]= امام[ که بعدها عثمان

  :گرددباز می

ازه داده و آن را به اینان اج  منشأ اختالف، آموزش وجوه قرائتی بوده که پیامبر -1

 بر اینان خوانده است. 

______________________ 

 . 39-77، ص تاریخ القرآنابوعبداهلل الزنجانی،  در این خصوص رجوع کنید به : -1



 تاریخ قرآن

 

111 

مهمتر از این، منشأ اختالف، توهمی بوده است که برای برخی از وارثان این  -2

گرفتند، بوده؛ به طوری که برخی از صحابه در حاشیة ها و کسانی که از آنها مینسخه

ه به فهم افزودند و یا درمیان متن، برخی تفسیرهایی را کهای خود مطالبی میمصحف

های دخیل، حدیثی از ند. به ویژه اگر آن جملهدکرکرد یادداشت میمتن کمک می

های خود بین آنچه که و یا تفسیری از ایشان بوده باشد. البته صحابه در نسخه پیامبر

افکندند. اما با گذشت زمان، امر بر متن بود و آنچه که تفسیر و توضیح بود، جدایی می

وارثان این مصاحف مشتبه شد و تمام مصحف را متن به حساب برخی از مردم و 

 باشد. آوردند و پنداشتند که آن توضیحات آیاتی از قرآن می

 های فراوانی آمده است که در آنها اختالف بههای شاذ، از این نوع، روایتدر قرائت

یند بلکه آزیادت یا نقصان وجود دارد. بدون شک، اینها به نظر ما قرآن به حساب نمی

های تفسیری هستند. امری که ابوحیان در تمام مواضع اختالفی این چنین؛ به آن قرائت

 اعتقاد دارد. 

اشاره های خود بدان گذشتگان این مطلب را دریافته بودند و در بسیاری از نوشته

اند، حروفی بسیاری از دانشمندان تصریح کرده» :گویدمی اند به ویژه ابن جزری،کرده

، ابن مسعود و دیگران روایت شده است و با این مصاحف هایی[ که از ابیرائت]ق

برخی صحابه همچون ابن  :گویداما کسی که می ،( است2اختالف دارند، منسوخ )

در » :اند چه او گفته استرا داده است بر او دروغ بسته« قرائت به معنا»مسعود اجازة 

گونه که به شما آموزش داده ، پس آن1نزدیک یافتمها نگریستم و قاریان را به هم قرائت

آری! گاهی اینان تفسیر را در قرائت به عنوان توضیح و تبیین وارد « شده، قرائت کنید

فراگرفته بودند بر ایشان محقق بود، از اشتباه   کردند، و چون آنچه را که از پیامبرمی

______________________ 

إنی قد سمعت إلى القَرَأةِ، فوجدتُهم »متن درست، آن است که استاد شاکر در تفسیر طبری آورده است :  -1
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نوشتند، اما ابن می  ری را با پیامبردرامان بودند. چه بسا برخی از آنان، این بیان تفسی

مسعود از این کار اکراه داشت چنان که مسروق از او روایت کرده است که وی از تفسیر 

قرآن را بپیرایید و آن را » :گفتاند که میو دیگران از او روایت کرده ،قرآن اکراه داشته

  .1«ه آنچه که از آن نیست، نیامیزیدب

افزاید. وی اخباری را افزوده است که بر تأکید این دیدگاه میای از سیوطی، مجموعه

تقسیم کرده است. سپس « موضوع»و « شاذ»، «آحاد»، «مشهور»، «متواتر»های قرآن را به قرائت

« مدرج»برای من قسم ششمی هم پیدا شده است که شبیه نوعی حدیث به نام » :گویدمی

 وقاصبن ابی( مثل قرائت سعد3زوده شده است )ها افباشد و به عنوان تفسیر بر قرائتمی

:  

     )من أم(  ( ،12/  4نساء)2 

 ( که سعید بن منصور روایت کرده است. 4)

  :ك یا قرائت ابن عباس

                       مواسم  )في

 3(781 / 2بقره، )  لحج(ا

 :ك که بخاری آن را روایت کرده است. یا قرائت ابن زبیر

______________________ 

 . 37، ص 1، ج لقراءات العشرالنشر فی اابن الجزری،  -1
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   (أیستعینون باهلل علی ما و)صابهم  (104 / 3عمران، آل) 

دم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته و باید از میان شما، گروهی ]مر»

 ...«.وادارند و از زشتی باز دارند 

 صابهم[أویستعینون باهلل علی ما ]دانم آیا نمی» :گویدمی  عمربن خطاب

و  .اندو ابن انباری آن را روایت کردهقرائت زبیر است یا تفسیر آن؟ سعید بن منصور 

تفسیر است. از  صابهم[أتعینون باهلل علی ما ویس]ابن انباری عقیده پیدا کرده که 

  :کردحسن ]بصری[ روایت شده ست که قرائت می

     الدخول( :)الورود  ( ،91 / 17مریم)1 

الدخول[، تفسیری است که  :به معنای دخول ]= الورود« ورود» :گویدابن انباری می

  .2اندو آن را در قرآن وارد ساخته آن دچار اشتباه شدهاز حسن که برخی از راویان در 

مصحفی غیر از   علی»خویی در خالل سخنش به این موضوع که گفته شده 

پرداخته و در  3«مصحف موجود داشته و چیزهایی داشته که در قرآن موجود نبوده است

وان تأویل تفسیری به عندرست آن است که این امور اضافی، » :گویدرد این شبهه می

  .4«باشندمی

بریم، این است که تمام وجوه قرائت که از مصحف آنچه که از همة اینها، استفاده می

موجود، به زیادت یا نقصان، روایت شده است یا خارج از روایت شاذ نیست و قرآن 

______________________ 

 گردد.نیست مگر ]این که[ در آن وارد مینک : و هیچ کس از شما  -1
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باشد و یا از نوع قرائت )مدرج( هستند که به عنوان تفسیر و بودن آن ثابت نمی

 متن گنجانده شده که باز هم از قرآن نیستند. توضیحی در 

های هایی که در بحث از منابع قرائتکنیم، روایتبا توجه به این مطالب، بیان می

شاذ به آنها دست یافتیم و به آنها اعتماد کردیم و همچنین آنچه را که خاورشناس، 

اود سلیمان بن دآرتور جفری در کتاب المصاحف تألیف حافظ ابوبکر عبداهلل بن ابی

مرتب  1. ق.( در ضمیمة بزرگ کتاب مذکوره 311اشعث سجستانی )درگذشته به سال 

 ایم. ای است که ذکر کردهنموده است، همة اینها از قرآن نیست بلکه از همان دسته

اند و وجود آنها هم در آن شرایطِ های بیانی، ضروری بودهما معتقدیم آن زیادت

های جزیی نخستین دانشی هستند که بعدها به به نظر ما اینها نشانهتاریخی، طبیعی بود. 

علم تفسیر قرآن مشهور گشت، یعنی صحابه با این شرح و تفسیرهای جزیی، سنگ بنای 

های تألیف یا تحلیل ریزی نمودند. آنها در شرایطی که شیوهنخستین این دانش را پی

اشتند. انگیزة آنها به این کار، هراس آنها ای جز این کار ندمتون شناخته شده نبود، چاره

های بعدی بود تا در فهم کتاب خداوند گمراه نگردند و ادای امانتی بود که بر بر نسل

 شان بود و با اخالص کم نظیر و عشقی راستین و استوار، آن را ادا کرده بودند. عهده

ها، ، با اختالف دیدگاهها و اشارات به مضامین متن قرآن راهای بعدی، این نشانهنسل

های تفسیری را بر آن بنا کردند و بدین ترتیب ساختار دریافتند و احکام فقهی یا گرایش

روشمند علم تفسیر تکمیل گشت. اما ـ از باب کامل نمودن بحث ـ برآنیم که دیدگاه 

های اشاره خاورشناسان را در این مشکل خاص، بیان کنیم. وقتی که ما در رد روایت

مان کنیم که اساس آن از حیث سند، ضعیف است بر اساس هه، بر این امر تکیه میشد

رسیده، به آن و اصحابش به آنها می ی را که از پیامبرمبنایی است که مسلمانان، متون

را نو « جرح و تعدیل»کردند که فرهنگ اسالمی در این باره فنی مستقل به نام توثیق می

______________________ 

1- Materials for the History of the Text of the Qurân, Leiden, 1973.  
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ساز پیدایش علم جرح و تعدیل، دروغ رگترین عامل زمینهآفرید. بدون شک یکی از بز

کنندگان، دروغ بستن هواپرستان و نسبت دادن سخنانی به قرآن و سنت برای وضع

استحکام بخشیدن انحرافشان بوده است و بدان وسیله با گرایش درست در عقیده و 

ان[ و از آنچه در کردند. مسلمانان اخبار را از دهان افراد ]= راویشریعت مبارزه می

گرفتند و همیشه به وضعیت و شایستگی آنان توجه هایشان نوشته بودند، مینسخه

افکندند. در نظر درست نمودند. آنها هرگز بین دانش فرد و رفتارش جدایی نمیمی

اینان، شخص وحدتی متکامل داشت که رفتارش بر علمش و علمش بر رفتارش تأثیر 

یزی از بررسی دقیق احوالش که ریزترین جزئیات زندگی ذهنی گذارد. از این رو، گرمی

 و رفتاری را بررسی کند تا رد و قبول نقلش ممکن باشد، نیست. 

کنیم که فرهنگی در روی زمین بر چنین مبنای نقدی روشمند و پاکیزه بنا گمان نمی

 اند. شده باشد. این چیزی است که مسلمانان در آن یگانه

دة خاورشناسان، نسبت به روش مسلمانان دچار شگفتی نشدند. به همین خاطر، تو

آرا و پندارها و تصورات را گرد » :آنها روش دیگری را به کار بستند و آن، این که

آورند تا با پژوهش و بررسی آنچه که مطابق مکان، زمان و شرایط اوضاع است و نیز می

. اگر این درست 1«دست یابند با توجه به اهمیت بخشیدن متن بدون اسناد به نتایجی

اند که ای به دست دادهباشد که دانشمندان، این روش ]خاورشناسان[ را در حوزه

های پیشینیان آن را بررسی نکرده و مجهول و مبهم مانده است، ولی به کارگیری تالش

این روش در نقد و بررسی کلمه به کلمه و حرف به حرف نتایج به دست دادة پیشینیان 

ایم، درست نیست. به عبارت دیگر، اگر چنین روشی در بررسی و مبنایی که بیان کردهبر 

ها های مقدس پیش از قرآن، درست باشد از آن رو بوده که این کتابتحقیق متون کتاب

هایی متداول در )اصالح( آنها، همه به شک و تردید و شرایط )وضع( آنها و تالش

______________________ 

 . 4، مقدمه آرتور جفری، ص المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1
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های پیشین یهودی و مسیحی درنیامیخته بود. رد نسلخواند؛ شکی که با عقل و خفرامی

انگیخت یا اما در رابطه با قرآن، مسأله کامالً متفاوت است زیرا هر آنچه که شکی برمی

اش ساخت، بزرگان و دانشمندان آن را با روشی قاطع که با فراگیریگمانی را آماده می

یازیدند، چه در نقد ست میبه غایت رسید، بر رسیده، و با سنجش آن روش به هدف د

 سندها و چه در نقد متون. 

ها، پندارها و تصورات کسی که آنها را جمع آورده، دانم چگونه رایاز این رو نمی

آن امکان را یافته است تا وی را به واقعیتی فعلی در آن روزگار دور و آن جامعة آرمانی 

ناتوان گشته و حرمت  رهنمون باشد؟ چگونه در زمانی که ذوق عربی این شخص،

نگری را رد کرده و با عقل و گمان خود های صاحبان عربیت در تحقیق و ژرفروش

مسایلی قیاس کرده، چنین چیزی ممکن است؟ چگونه ممکن است، در حالی که در 

اش های آن از هم دور و آثار مکانی و زمانیای است که کرانهقیاس او بررسی گذشته

های الً از زمان حال، متفاوت است؟ چنان که کامالً با شرایط امتناپیدا و شرایطش کام

 نماید. پیشین از اهل کتاب نیز متفاوت می

چنین روشی، صاحبش را تنها به لغزش در رای و عقب گرد طرح و نقشه و از دست 

ای که دهد. به عبارت دیگر، شک کردنی چنین روشمند در مسألهدادن هدف سوق می

مند انجام گرفته است، محلی از های شک نظامترین گونهن به دقیقنقد و بررسی آ

اعراب ندارد این همان نقطة جدایی بین ما و خاورشناسان است که دربارة تاریخ قرآن، 

م. چاپ شده  1810که در « تاریخ قرآن»اند. چه نولدکه، نویسندة کتاب مطلب نوشته

که روش او را  4و آرتور جفری 3پرتزلو  2و برگشتراسر 1است و چه بعد از او، شوالی

______________________ 

1- Schwally. 

2- Bergstrasser.  

3- Otto Pretzl. 

 . 41، مقدمه آرتور جفری، ص المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -4
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و « درآمدی بر قرآن»کامل کردند و باالخره چه خاورشناس رژی بالشر که در کتاب 

اش از قرآن برخی از آیات ساختگی را در متن قرآن، با این ادعا که موجب ترجمه

شان این مبنا، همان مبنایی است که خاورشناسان، اندیشه 1شود، گنجاندهتکمیل قرآن می

______________________ 

تلک الغرانیق »مثالً به ترجمه او از سوره نجم بنگرید که در درون متن قرآن، برخی عبارات ساختگی مثل  -1

﴿چین[ و آن را میان آیات ]جای نقطه ،را آورده است «یّن شفاعتهن لترتجإالعلی و       

                ...        ﴾  قرار داده است. وی این مطلب

اسباب »لحسن علی بن احمد واحدی در های تفسیری گرفته است. چنان که ابوارا از خبری نادرست در کتاب

، قرطبی در ]الجامع ألحکام القرآن[، ج هم آن را آورده است 733. ق.، صفحه ه 1318چاپ هند، سال « النزول

﴿های نقل شده در نزول آیه اشاره کرده است که حدیث 27-21 ، ص17             

                         ﴾  و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسول و(

رد( حج کنمود، شیطان در تالوتش القای ]شبهه[ میگاه چیزی تالوت میامبری را نفرستادیم جز این که هرپی

ق اشاره دارد. این احادیث اند که به حادثه غرانی. احادیثی است که راویان آن پنداشته87(، بخشی از آیه 77)

تو را همین »آورده است که « الشفاء»هیچ یک درست نیستند و قرطبی با نقل سخن قاضی عیاض در کتاب 

کافی باشد که این حدیث به نحو صحیح آورده نشده و آن را با سندی صحیح و متصل و مورد اعتماد نقل نیامده 

یافتم چه « مرسل»واحدی، این حدیث را از سعیدبن جبیر « اسباب نزول»من ]دکتر شاهین[ در کتاب «. است

ی رازی و او از یحیی ابویحی این است : ابوبکر حارثی از ابوبکر بن حیان و او از« سعید بن جبیر»طریق آن تا 

و ابن « مجهولند»)که منظور، یحیی بن سعید قطان است( و او از عثمان بن اسود. در این طریق، سه نفر نخست 

« منقطع»اشاره نکرده است. سلسله سند نیز « التعدیلالجرح و»هیچ یک از آنها در کتاب م رازی به حاتابی

توجیه النظر اند. )ر. ک : است. عالوه بر این، شافعی و ابن حنبل و دیگران، احتجاج به مراسیل را ضعیف شمرده

(. همچنین نگاه کنید 1911اول، ، 187، شیخ طاهربن صالح بن احمد الجزائری الدمشقی، ص ثرصول األإلی أ

که ابن بینید تا رای امام محمد عبده را ببینید. در این منبع می 436، ص 17، قاسمی، ج محاسن التأویلبه : 
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یش را در باب ده بودند. اکنون بگذاریم بالشر رأرا در باب این مسأله، بر آن بنا کر

ای که از بیعت در خالل دوره» :گویدبیان دارد. او می« قرائت به معنا»مان یعنی  موضوع

 11هجری قمری تا بیعت خلیفة پنجم اموی، عبدالملک، در سال  31علی در سال 

تمایالت مختلفی وجود داشته که تمامی رو در روی هم شود، هجری قمری آغاز می

افزود، ها نفوذ خود را میقرار داشتند. با وجود این، مصحف عثمان در تمام سرزمین

های مهمی را چون پشتیبان آن، کسانی بودند که در تدوین آن، مشارکت داشتند و پست

که نظریة مشخصی پدید  در شام اشغال کرده بودند. شاید مقارن همین زمان، بوده است

ت بر این داشته که اقدام اصالحی عثمان ضروری بوده است. برای برخی لآمد که دال

مؤمنان، متن قرآن با حرفش مهم نبوده است بلکه روح قرآن مهم بود، لذا انتخاب وجه 

ها که بر ترادف محض مبتنی بود، مسألة چندان مهمی نبود و قرائتی )حرف( در قرائت

 انگیخت. را برنمینگرانیی 

ترین شود، بدون شک از خطرناکاطالق می« قرائت به معنا»این نظریه که به آن »

چون تعیین متن قرآن و رواج آن به خواسته و میل هر فردی متکی بود.  ،هاستنظریه

چنین موضعی ـ با پذیرش این امر که با وحی صاحبان مصاحف مخالف نبوده است و 

ورد ـ بهترین چیزی است که موضع طرفداران این مصاحف را آبدعتی به شمار نمی

گردید. با این همه، هر کرد و موجب استحکام موقعیت مصاحف متشتت میتقویت می

شدند، وجوه گذشت و نژادهای غیر عرب در جامعة اسالمی ادغام میچه زمان می

                                                                                                                                                    

گوید: دروغ محض است علیرغم همه اینها، و ابن حزم می ،: این حدیث ساخته زنادقه استگویداسحاق می

رد این حدیث از حیث سند  ،د نقد و بررسی قرار داده است. بنابراینقاضی عیاض این خبر را از حیث متن مور

از نسبتی که در این قطعه ساختگی به او داده شد، قطعی است. اما چگونه   و متن و پاک و منزه نمودن پیامبر

 بالشر با همه اینها، ـ علیرغم دانشی که دارد ـ به این حدیث قانع شده است؟!



 تاریخ قرآن

 

119 

ها، بر ی از این قرائتایافت تا جایی که پارهمختلف قرائتی که غیر ارادی بود، فزونی می

  .1«س مصحف عثمانی، شکل گرفته بودنداسا

گوید، برای برخی مؤمنان، روح مهمترین چیز در این متن، آن است که بالشر می

 11تا  31ای را در خالل سال قرآن مهم بود نه حرف و متن آن، این مطلب نظریه

حرفی( به جای وجه هجری قمری به وجود آورد که در واقع، اجازة قرائت وجهی )

بنا به شرایطی که گفتیم،   ای که در روزگار پیامبرداد. اجازهدیگر )حرف دیگر( را می

گونه که به او آموزش موقت بوده است، البته با رعایت این امر که هر کس قرآن را آن

اریخ و اگر بعد از این ت ،پایان یافت  داده شده، قرائت نماید. این شرایط، با کار عثمان

بقایایی از آثار این اجازة موقت ماندگار شده، بدون شک در حال انقراض بود. تا این که 

این بقایای در برخی از مصاحفی که دست  ،به طور کلی از این جامعه ناپدید شده است

شده، باقی مانده و در خالل آن، دچار تحریف جاعالن شده به طوری به دست نقل می

افزودند. ما اساساً در ارزش سندهایی که دشمنی، چیزهای می که از سر ناسازگاری و

کنند و یا اند که در متن قرآن کم و زیاد میاین وجوه مختلف قرائتی به ما رسانده

دهند؛ شک داریم. کلماتی از آن را به کلماتی ناهماهنگ با رسم الخط عثمانی، تغییر می

زیادی در نقد  این وجوه، به تالشبه نظر ما قبل از صدور هر حکمی در باب درستی 

سندها نیاز است؛ امری که خاورشناسان به مفید بودن آن ـ چنان که گفتیم ـ پذیرشی 

گوید، ادغام نژادهای غیر عرب در جامعة اسالمی که ندارند. اما سخن بالشر که می

اشاره  افزودند، نگاهی دو رو دارد، چه ویها این وجوه مبتنی بر معنا را میبعضی وقت

دارد که برخی وجوه، ناشی از تصرفات شخصی نژادهای غیر عرب است؛ اگر این 

ترین چیزهایی است که شک و تردید ما در درستی این مطلب درست باشد، از قوی

______________________ 

، ترجمان : محمود رامیار، در آستانه قرآن]رژی بالشر،  21-69، صص ر قرآندرآمدی برژی بالشر،  -1

 [. 22-26صص 
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کند. اما منظور از پندار او که وجوه منسوب به صحابه یا تابعین و غیر اینان، تقویت می

اند، چیزی جز شک آمده مصحف عثمانی به وجودهای از این وجوه بر مبنای پاره

اند و های مختلف صحیح که هماهنگ با رسم الخط عثمانیافکندن در ارزش قرائت

باالتر از آن، جز شک افکندن در خود رسم الخط عثمانی نیست؛ رسم الخطی که یکی از 

 باشد. ها میگانة درستی و صحت قرائتمعیارهای سه

کند تا اطالعات دیگری را بدون این، دکتر مصطفی مندور تالش میشگفت آن که بعد از 

کنند. اعتماد به منابع، به سخن بالشر بیفزاید که به هیچ رو به مسأله قرائت به معنا، خدمتی نمی

اطالعاتی که با غفلت از ارزش سندشان از حیث درستی و ضعف برگرفته شد، تا مبنایی باشد 

به » :گویدمی« قرائت بر اساس معنا»عنا، وی در فصلی، تحت عنوان در تأیید نظریة قرائت به م

گاهی قرآن به وجوه  :ای وجود دارد که اتفاق نظر بسیاری است و آن، این کهطور خاص، نکته

شود. البته بر این مبنا که معنا رعایت شود چنان که متون فراوانی این اندیشه فراوانی خوانده می

تمام قرآن درست است تا زمانی که » :گفتعُمر نسبت داده شده که میکنند. به را تأیید می

ها دفاع ابن مسعود از تعدد قرائت«. مغفرت جای عذب و عذاب جای مغفرت را نگیرد

ها، چیزی جز مترادفات را نیافته کرد؛ با این تأیید که وی بعد از نظر به اختالف قرائتمی

ابتدا، قرآن به زبان قریش و » :کند کهنقل میاست. ابوشامه مقدسی از برخی بزرگان 

ها اجازه داده شد تا با وجود اختالفشان در همسایگان فصیح آنها نازل شد و سپس به عرب

اند، قرآن را بخوانند و به هیچ یک از الفاظ و اعراب، به زبان خودشان که به آن عادت کرده

ان ]لهجه دیگری منتقل شوند. ابن قتیبه آنان تکلیف نشده است تا از زبان ]لهجة[ خود به زب

شد تا از اگر به هر گروهی دستور داده می» :ر کرده است کهاین تغییر در واژگان را چنین تعبی

کار بسیار  آن عادت کرده بودند، عدول نمایندزبان خود که در کودکی، جوانی و پیری به 

ون مشابه دیگری را هم نقل کرده )دکتر مندور، مت« گشتشد و به بحران تبدیل میدشوار می

از این وجوه تفسیری، اندیشة » :گویدباشد(. وی در ادامه میمی« االتقان»که همگی از کتاب 
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دهد، تا چه هایی وجود دارد که به ما نشان میشکل گرفت. نمونه« قرائت بر اساس معنا»

هم متوجه  پیامبرکردند و خود حدی مؤمنان از کالم خداوند در حد حروف آن پیروی می

بر او، در هنگام  سرح، کلمات را هنگام خواندن پیامبرنشد که کاتب وی، عبداهلل بن ابی

کند که بر رواج این نظریه در جامعة اسالمی در ادامه خبرهایی را نقل می«. دادنوشتن تغییر می

نظام آیات را  قرآن،عمربن عبدالعزیز فهمید که مردی هنگام خواندن » :گویدداللت دارد. او می

کند که تا زمانی، تمام متن در هر نظامی شود، ادعا میگاه قرائتش قطع میدهد و هرتغییر می

ا شود، بر او گناهی نیست، چنان که روایت شده است، مسلمانی دیگر برخی کلمات رذکر می

  .1«کردبا مترادفهایش جابه جا می

، 211، ص 3)ج « غانیاأل»را از کتاب این دو خبر اخیر  دکتر مندور پنداشته که

اش، یافته است و نیازی رساله 11چاپ دارالکتب( بنا به اشارة وی در پانگاشت صفحة 

به سند خبر نیست؛ چنان که در روش خاورشناسی، مهم آن است که خبرهایی یافت 

شود؛ هر چند که ظن و گمان باطلی باشد و هر چند صاحب خبر ـ به فرض درستی 

دیق باشد. ما مطمئن هستیم که چنین کاری نه از نپروا و زـ نادان، احمق، بیواقعه 

 زند و نه از دانشمندان. قاریان سر می

ما تالش کردیم تا به متن این دو خبر که وی اشاره کرده است، دست یابیم از این رو 

جلد های در اخبار عمربن عبدالعزیز و حتی در اخبار عمربن خطاب و در دیگر موضوع

سوم کتاب االغانی و جلدهای ماقبل و مابعدش تا جلد دهم جستجو کردیم ولی از آن 

ز چه باشد که عالوه بر این دو خبر، ا( شاید این دو خبر آن1ی نیافتیم )دو خبر چیز

ایم. در این کتاب، این انی یافتههفاز راغب اص« محاضرات األدباء»کتاب دیگری به نام 

)آن که حرفی  :لما روجعر حرفاً من القرآن فأتی بنادرة ومن غیّ )اخبار زیر نام 

______________________ 

 به بعد. 113، ص رسالة الشواذمصطفی مندور،  -1
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]قرائتی[ از قرآن را تغییر داد و قرائت نادری را بیان داشت و از آن قرائت برنگشته 

  :است( آمده است

  :چیزی از قرآن، برایم بخوان. پس خواند :حجاج به زنی از خوارج گفت -1

 .(1)«فواجاً أون من دین هللا یت الناس یخرجأهللا والفتح ور ذا جاء نصرإ»

شدند ولی تو آنها داخل می :باشد. زن گفتمی «یدخلون»وای بر تو!  :حجاج گفت

 آنها را خارج کردی. 

  :نشینی چنین خواندبادیه -2

 .(2)«لی قومهإنا بعثنا نوحاً إ»

میان آن دو تفاوتی جز لجاجت تو  :باشد پس گفتمی «رسلناأ» :و گفته شدبه ا

 ارد. وجود ند

  :کسی چنین خواند -3

 .(3)«ومن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ،فمن یعمل مثقال ذرة شراً یره»
  :آن را تغییر دادی. گفت :به او گفتند

 خذوا أنف هرشي أو قفاها فإنه
 

 4كل جانبي هرشي لهن طریق 
 

  :شوددر این سه خبر که از حیث محتوا، به هم شبیه هستند، این موارد مالحظه می

______________________ 

ا        *إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَـتْحُ  ﴿و آیه اینطور است:  -1 ِه أَْفوَاجـ  اَس یَـْدخُُلوَن فِـی دِیـِن اللَـّ  . ﴾وَرَأَیْـَت النَـّ

 [.7-1/  ]نصر 

 [.1. ]نوح / ﴾إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوح ا إِلَى قَوْمِهِ﴿و آیه اینطور است:  -2

 [.2 -2. ]زلزله / ﴾( وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَه2ُفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ )و آیه اینطور است:  -3

 . 28، ص 1، ج دباءمحاضرات األالراغب األصفهانی،  -4
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های ای هستند و به احتمال زیاد، واقعاً آدمصاحبان این اخبار، افراد ناشناخته -1

 اند جز آن زن که قصدش تمسخر حجاج بوده است. نادانی بوده

هر یک از این صاحبان اخبار، از سوی کسی که حرفشان ]قرائتشان[ را شنیده،  -2

این امر که جامعه به صورت حفظ  شدند و همین آگاهانیدن، دلیلی است برآگاهانیده می

 شدة قرآن پایبند بود و اجازة تغییر آن وجود نداشت. 

جا به جا کرد، متن قرآن را حفظ « رسلناأ»را با « بعثنا» نشینی کهپیداست، بادیه -3

وده و تصرف وی در متن، از قبیل خطای در حافظه بوده است. وی رد خویش را بر نم

یش نبرده بلکه با متهم کردن طرف مقابل به لجاجت، دست اساس روایتی از گذشتگان پ

 یازیده است. 

پندارد، خبرش سندی از افتد که خبری وارد شده و گویندة آن، میگاهی اتفاق می

نشینی فهم و اساسی از تأویل دارد. از جمله مطلبی که فرّاء روایت کرده است که بادیه

  :برایم چنین خواند

 .(1)«رما بنعمة ربّک فخبّ أو»

  .2«حدث و خبر یکی است» :نشین گفتباشد. بادیهمی« فحدّث» :گفتم

: از گویداندازد. او مینقل کرده است، میچنین دلیلی ما را به یاد مطلبی که اعمش 

  :خواندبن مالک شنیدم که مینسا

 .3«هم یجمزونلیه وإلوّلوا »

______________________ 

 [.11]ضحى /  ﴾وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ﴿و آیه اینطور است:  -1

، 3، ج معانی القرآن]و نیز بنگرید به : فرّاء،  128، ص مختصر البدیع فی القراءات الشاذةابن خالویه،  -2

 [. 724ص 

آوردند. و آیه شتابزده به سوی آن روی می یافتید،اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی ]برای فرار[ می -3

 [ 82. ]توبه / ﴾لَوَلَّوْا إِلَیْهِ وَهُمْ یَجْمَحُونَ﴿اینطور است: 
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جمعون و یجمزون و ی» :است. گفت« یجمعون»چیست؟ در آیه « یجمزون»گفته 

  .1«یشتدون یکی هستند

 :خواندرا چنین می ﴾وَأَقْوَمُ قِیالً﴿همچنین اعمش از انس حکایت کرده است که وی 

اقوم، » :درست است. انس گفت ﴾وَأَقْوَمُ قِیالً﴿ای ابوحمزه  :به او گفته شد« اصوب...»

یت شده است، روا  بدون شک آنچه از انس بن مالک .2«اصوب و اهیأ یکی هستند

فهمیده و چنان که تأکید  گونه که از پیامبرباشد، آنداخل در حوزة حروف هفتگانه می

ای است موقتی. از طرفی به کار رفتن، چنین کردیم قرائت به حروف هفتگانه، اجازه

قرائتی از انس با توجه به فهمش به محتوای قرائتش، جایز است اما در خصوص آن، 

ر پیوستن وی به همتایانش که اخبارشان را از راغب اصفهانی عرب گمنام، شکی د

و شخصی چون فرّاء که از پیشوایان قاریان است، اشتباه وی  ،روایت کردیم وجود ندارد

 را اصالح کرده است.

ابن جنی از قرائت انس )یجمزون( دفاعی کرده است که خوب است در این جا نقل 

گان حرفی را به جای حرفی دیگر، بدون آن که ظاهراً گذشت» :گویدشود. وی چنین می

کردند اما با هماهنگی در معنا. این موضعی قرائتی به آن پیشی گرفته باشد قرائت می

تمام  :گویدزند و میای به چنین قرائتی طعنه میکنندهاست که اگر چنین باشد، سرزنش

ای جا به جایی واژه نیست و اگر از او باشد،  این حروف ]وجوه قرائتی[ از پیامبر

بدان داده نشده، جایز  جای واژة دیگر تا وقتی که چنین اختیاری از سوی پیامبر

شود. هم انکار نمی« یجمزون»باشد، قرائت   باشد و نیز اثر این حروف از پیامبرنمی

وجود دارد و به تقدم قرائت به   اما تنها چیزی که هست حسن ظنی است که به انس

به هر  :گویدخواند. چنان که وی میفرامی« یجمحون، یجمزون و یشتدّون»ه این سه وج

______________________ 

 ]جَمَحَ ـَ = جَمَزَ ـِ = اِشْتَدَّ = اَسْرعَ[.  27ابن جنّی، المحتسب، ص  -1

 . 167، ص همان -2
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شنیده شده است، چون  خوانی، بخوان که همة آنها از پیامبرقرائتی از این سه، که می

 «. قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی شافی و کافی هستند» :فرمود

رسید؟ گفته باشند، حتماً به ما میاگر همة این حروف خوانده شده » :اگر گفته شود

آن   انس :در رساندن آن کافی نیست؟ اما اگر گفته شود  مگر انس :شودمی

حروف را به عنوان قرائت حکایت نکرده است بلکه بین آنها در معنا جمع کرده است و 

علت جواز قرائت را به معنا دانسته است نه به این علت که قرائتی پیشین باشد؟ گفته 

  .1«است که قبالً ذکر شد  پاسخ آن، همان حسن ظن به انس :شودمی

مجاز بوده است اما با جمع   ما یقین داریم که قرائت این وجوه از جانب پیامبر

از این رو هیچ کس حق ندارد بعد  ،پایان یافت  قرآن در یک مصحف توسط عثمان

البته این وجوه از باب تفسیر  به آن وجوه، قرائت نماید.  از اجماع بر مصحف عثمان

تواند ذکر شود ولی از باب تالوت نه، چنان که وضع موارد زیادی در مصاحف می

بخشد که این موارد صحابه، این چنین است. تأمل ما در این موارد، این قطعیت را می

هایی از بررسی مصحف اضافی کامالً از زبان معجزة وحی جدایند. در این پژوهش نمونه

 و دیگران را ارائه خواهیم کرد.   ن مسعوداب

نشینان، شایسته نیست که ابزار تثبیت فرضی باشند که واقعیت اما اخبار آن بادیه

پسندد، چون هیچ کس مخالفان مذهب خود تاریخی در آن روزگار، چنین چیزی را نمی

اخبار از  شمردند. ارزش اینرا قبول ندارد بلکه مردم، قرائت یکدیگر را نادرست می

با عربی گمنام ـ از حیث   یا ابن مسعود  ای چون انسمقایسة جایگاه صحابه

شود. شرایط زمانیی که سالمت حکم، دقت فهم و تفاوت شرایط زمانی ـ روشن می

 است و دیگری در قرن دوم و سوم.   یکی در عصر پیامبر

______________________ 

 . 27، ص المحتسبابن جنّی،  -1



 تاریخ قرآن

 

116 

این نوع، از هیچ کس  از طرفی، در این روزگار اخیر ]قرن دوم و سوم[، اخباری از

نیامده است. در هر حال اینها، اخباری نیستند که بر قرآن حجت باشند و تصویری 

درست از کیفیت بررسی متن قرآن توسط گذشتگان را ارائه نمایند بلکه از قبیل حکایات 

با مردی زن صفت در  : شوند. مثالً خبر عمربن عبدالعزیزاند که موجب خنده مینادری

آیا  :عمر وی را خواست و از وی پرسید ،ه زنان مدینه را به فساد کشانده بودمدینه ک

را به حفظ دارد و در دو یا سه جا اشتباه « الحمدهلل» :چیزی از قرآن به حفظ دارد؟ گفت

  :کند ومی

           (1 / ناس) 

  :کند وخواند و در آن خطا میمی

           (1 / اخالص) 

های پژوهش در قرآن بنا . آیا بر چنین خبرهایی، روش1خواندرا مثل آب روان می

اتفاق »قرائت به معنا  :گویدبینیم که به سادگی میشود؟ نویسنده ]دکتر مندور[ را میمی

کند که وی در بیان این مطلب، به متنهایی تکیه می«. نظر بسیاری از دانشمندان است

رسی آنها و ارائة ذیل بر میزان درستی آن با توجه به زمانشان، گذشت. اما شگفت آن بر

ابن مسعود بعد از نظر در اختالف قاریان، تنها مترادفات  :گویداست که می

(Synonymes)  در این جا به نظر نویسنده، جانشین یا باز « مترادفات»را یافت. کلمة

رسیده   است که طبق آنچه به ما از ابن مسعود )نزدیک به هم(« متقارب»گردان کلمة 

جز لفظ )متقاربین( نیست. چگونه برای او )نویسنده( جایز است که به این صورت در 

ترجمه تغییر دهد تا به این نظر برسد که قرائت به معنا به اتفاق نظر بسیاری استناد دارد. 

ئت به معنا را رد کردند جمهور دانشمندان به شدت، قرا» :او خود نقل کرده است که

______________________ 

 . 322، ص 6، ج نیاالغاابوالفرج االصفهانی،  -1
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کرد و منکر این بود که وی به قرائت به معنا چنان که ابن تیمیه از ابن مسعود دفاع می

. همچنین از سیوطی تفسیرش از متنی را که جوینی آن را نقل کرده، 1«کردهتشویق می

  روایت سنت بر حسب معنا جایز است چون جبرئیل ،بنابراین»...  :آورده که گفته

را به معنا بیان کرده است ولی قرائت به معنا را جایز ندانسته است چون جبرئیل آن  آن

راز  :گویدرا به لفظ بیان داشته و اجازه داده نشده که وحی را به معنا آورد ... سپس می

عدم قرائت به معنا، این است که مراد از قرآن، بیان لفظ و اعجاز آن است و هیچ کس 

  .2«جانشین آن بیاوردنیست که لفظی  قادر

بینیم که او توجهی به موضع دانشمندان پیشین در باب این مسأله علیرغم اینها، می

خط ناقص عربی، نظارت و ضبط » :گویدپردازد و میندارد و به سرزنش خط عربی می

هایی برای اصالح آن، سازد و علیرغم تالشها[ را غیر ممکن میهمة روایات ]= قرائت

ن باوریم که روایت شفاهی، تمام آیات قرآن عثمانی و غیر عثمانی را حفظ ما بر ای

. در واقع نظام خوبی به کار گرفته شده که تاکنون تکمیل آن ممکن نشده 3«نموده است

ن متن از طریق حافظه را است، اجازة دستیابی به ضبط دقیق روایات جز به حفظ کرد

  .4«دهدنمی

 عربی در مشکل قرائت به معنا تا چه حد است؟  پرسش ما این است که ارزش خط

های خود این خط در عمل مانعی بود که خروج روایات را از محدودة توانمندی

ها را محدود کرد، اگرچه آنها را حذف نکرد. داشت لذا این خط رواج این روایتبازمی

ندارد به پس در بیان مشکل قرائت به معنا متعرض شدن به خط عربی، محلی از اعراب 

______________________ 

 . 18، ص رسالة الشواذمصطفی مندور،  -1

 . 16، ص همان -2

 .همان -3

 . 81، )به نقل از بالشر(، ص همان -4
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گونه روایات قرائت به معنا باشد. ]دکتر طوری که خط عربی، علت اساسی رواج این

مندور[ در این مسأله، تابع رای خاورشناسانی است که خط عربی را یکی از علل وجود 

دانند. )این بحث به طور تفصیلی در جای خود خواهد آمد(. نویسنده ها میقرائت

برد. او مفهوم سخن بالشر را ت، مثل بالشر، به پایان میسخنش را با تغییر در کلما

شود، علیرغم همة انواع دخالتی که به واسطة مالحظه می» :گویدرسانده، وقتی می

روی های مرکزی یا به واسطة قاریان متخصص صورت گرفت، روایات از زیادهقدرت

یث حروف هفتگانه آنها یافتند که حدها چیزهایی میبسنده نکردند و چه بسا این روایت

ها و مبارزة . یعنی مسلمانان در هر روز، علیرغم دخالت قدرت1«شمردرا مجاز می

هایی، تنها به خاطر جعل کردن وجوهی از خیالشان، تا زمانی که قاریان، به ابداع روایت

ین یازیدند. ما قبالً ابه تصریح حروف هفتگانه به آنها اجازه داده بود، دست می پیامبر

 ایم و در این جا نیازی به تکرار آن نیست. ادعا را در بررسی آرای بالشر رد کرده

ی بر اساس هایای از قرائتاما نویسنده در جای دیگری از کتابش به مجموعه

بدون شک غیر ممکن است »برد. و سخنش را چنین به پایان می پردازداختالف لهجه می

ای را به عصر صدر اسالم و های لهجهه این ساختکه در مسأله اعتماد به احادیثی ک

ها توان در این روایتشویم. با این همه، میرسانند، تفکیک قایل میمی حتی به پیامبر

. با مراجعه 2«کند، بیابیمای که تالوت قرآن را به حسب معنا بیان میدلیلی به نفع اندیشه

ایی را در آن ده است، اختالف لهجههایی که این حکم، بر اساس آنها بنا شبه روایت

بینیم که کلمه را از شکلی به شکل دیگر که از حیث رسم الخط و تلفظ با آنها مغایر می

کشاند بلکه بیشتر آنها در حدود رسم الخط عثمانی است و کمترین آنها، باشد، نمی

______________________ 

 .12، ص رسالة الشواذمصطفی مندور،  -1
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مشخص  هایی که نویسندههایی که با قرائت حفص با شمارهخارج از آن. اینک نمونه

 شود. ( ارائه می9کرده است )

 

 

 های ذات در اسم
 

 جبریل، جبرالّ، جَبرآل. :79/  2]در بقره[ 

 ، میکلّ، میکیل.1میکال، میکائیل :78/ 2]در بقره[ 

 رَبوه، رُبوه، رِبوه، رَباوه، رُباوه و رِباوه.  :211/ 2]در بقره[ 

 بِنَهَر، بِنَهْر.  :247/ 2]در بقره[ 

 کُرْهٌ، کَرْهٌ.  :211 /2]در بقره[ 

  .2رِجزًا، رُجزًا :17/ 2]در بقره[ 

 رَءوُفٌ، رَأُف، رَئُف، رَوْف، رَوُف. :143/ 2]در بقره[ 

 ظُلُماتٍ، ظُلْمات. :19/ 2]در بقره[ 

 

 ها در فعل
 

 حدّ. ، أعهد، أ3اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُم :10/  31]در یس[ 
______________________ 

پردازد، های شاذی که به بیان آنها میعلیرغم این که نویسنده، ساختار قرائتی حفص را در برابر روایت -1

مقدم داشته ولی در این واژه، ساختار قرائتی حفص )میکال( را ذکر نکرده است بلکه )میکائیل( را مقدم 

 [. 184، ص رسالة الشواذدانیم ]ر. ک : آورده است که علت عدول از آن را نمی

ایم دهدر رساله دستخط نویسنده، ضبط این دو کلمه بر عکس است که شکل درست همان است که آور -2

 [. 188، ص رسالة الشواذ]

 [. 186، ص رسالة الشواذ، اشتباهاً )الیک( آمده است ]رسالة الشواذدر  -3
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 نطیناک.أعطیناک، أ :1/  108]در کوثر[ 

 التوجل، تُوْجَلْ، تواجَل، تاجَل، تَیْجَل، تیجَل. :13/  11]در حجر[ 

 ساس، اُسُس، آساس.أسََّسَ، اَساسَ، أ :107/  7]در توبه[ 

 فبهت، فبهت، فَبَهُتَ. :218/  2]در بقره[ 

 ویسفک، ویسفک، ویسفک. :30/  2]در بقره[ 

 سّسوا.فتحسّسوا، فتج :89/  12]در یوسف[ 

 

 در ادوات 
 

 ولسوف یعطیک، وسیعطیک.  :1/  73ر ضحی[ ]د

 فسوف نؤتیه، فسیؤتیه. :114/  4]در نساء[ 

 سوف یؤتیهم، سنؤتیهم. :112/  4]در نساء[ 

در این جا تنها به ذکر آنچه که نویسنده برای شاهد مثال و بررسی انتخاب کرده و 

ضبط عربی آنها  هایی که درضبط آنها را کامل آورده، بسنده نمودیم و از برخی نمونه

نظر خواسته، نداده، صرفاشتباه کرده و یا به خاطر اهمال ضبط، توضیح آنچه را که می

ها، منحصر به های شاذ در این نمونهکردیم. اختالف بین قرائت مشهور و دیگر قرائت

های آوایی مثل مماثله، ای است که ناشی از برخی پدیدههای لهجهبرخی از ویژگی

های فعلی منسوب به همزه دادن ]همز[، اسکان، استنطاء و برخی ساخت، 1]همگونی[

( هر چند که یکی از 8باشد که بیشتر آنها را رسم الخط عثمانی در بردارد )ها میلهجه

دو شرط دیگر یعنی درستی و صحت سند که همان راز شاذ و ضعیف بودن آن است را 

 گردآوری مصحف، جایز بوده است.  ها تا قبل ازاز دست داده است. همة این قرائت

______________________ 

1- Assimilation. 
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باشد که داخل در اجازه حروف هفتگانه می« سوف»و « سین»اما ادات استقبال همان 

بوده است و دلیل آن، این است که از ابن   تا قبل از الغای این اجازه با کار عثمان

چنین قرائتی رسیده است. از طرف دیگر، ادات استقبال، در معرض برخی   مسعود

اند گفته :گویدای بوده است که ابن منظور به آن اشاره کرده است. وی میغییرات لهجهت

اند ذف کردهالفعل را حکه الم« سایکون»و نیز اند که الم الفعل را حذف کرده« سویکون»

که عین الفعل را « سف یکون»اند و نیز و عین الفعل را به خاطر آسانی تلفظ تغییر داده

  .1ثال قبل( الم الفعل را حذف کردند، چنان که )در ماندحذف نموده

باشد و می« سوف»کند بر این امر که ادات استقبال اساساً همان این مطلب، داللت می

چهار وجه دیگری ]س ـ سو ـ سا ـ سف[ اختصار یافتة آن است، هر چند که از وجوه 

هایی ه، همگی وجهرایج و اختصار یافتة آن، سین است، با این همه، این پنج وج

هایی که خواهیم، بیان کنیم که نمونه(. از تمام این مطالب می7باشند )ای میلهجه

کند. در هر حال به جواز نویسنده آورده، بر استنتاجی که ذکرش گذشت، کمک نمی

ای با همان معنا تبدیل ای به کلمهقرائت به معنا داللت ندارد چون در قرائتی از آن، کلمه

شود تا این جواز از آن استنتاج شود لذا سخن نویسنده تنها به رنج افکندن خود نمی

 است و تأثیری در تأیید مسأله ندارد. 

ای که نویسنده در رسالة مذکور بعد از این به موضع دیگری از مهمترین مسأله

شویم. وی در این موضع، به بحث و بررسی برخی از روایات شاذی آورده، منتقل می

ترند پردازد که شاذ بودن آنها را از این حیث است که از متن معروف قرآن طوالنیمی

برخی از قاریان برجسته به ذهنشان چنین » :]عبارات زیادی دارند[، سخن او چنین است

تر نمایند و آنچه را که معتقد بودند، درست نیست، از حیث رسید که متن الهی را واضح

______________________ 
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انگیزة آنها در کار، عالقه به تعیین و تعریف برخی  شکل و ساخت، تصحیح نمایند.

 های اعتقادی یا الهوتی بوده است. گرایش

بینیم که هایی را در متن میهای شاذ، کلمات یا عباراتهای زیر از بین روایتدر مثال

شویم، اگر تنها آنها را امری زاید یا برای تفسیر بدانیم. سپس نویسنده، دچار اشتباه می

 آوریم. آورد که آنها را با اختصار و بدون هر گونه تفسیری از آن میهای زیر را میتقرائ

  :81/  1]در مائده[  -1

                   )متتابعان(  

 (. 10عون ) از ابی، ابن مسعود، اعمش، قتاده و ابن

  :10/  33]در احزاب[  -2

                 )و(          

 (. 11از ابن مسعود )

  :80/  18]در کهف[  -3

                      ]ًوکان الغالم کافرا[       

                  

 (. 12از قتاده )

  :80/  18]در کهف[  -4

                     )فخاف ربّک(          

 (. 13از ابن مسعود )

  :1/  1]در مائده[  -1

                )من قبلکم(        
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 (. 14از سعیدبن جبیر )

  :17/  17]در مریم[  -1

             (أ نيمرأ)ن                

 در برخی مصاحف. 

  :42-40/  94]در مدثر[  -9

           )یا فلن( )ما سلکک فی سقر(  

 .  به نقل از عمربن خطاب ك از ابن زبیر

  :42-40/  94]در مدثر[  -8

            ما سلکک فی سقر(أیها المرء)یا( )  

 .  به نقل از عمربن خطاب ك از ابن زبیر

  :117/  3عمران[ ]در آل -7

         )بعض(    

 (. 11از ابن عباس )

  :12/  22]در حج[  -10

                      )محدّث(          

                 

 (. 11) ك از ابن عباس

  :4/  41]در جاثیه[  -11

                  )ل(             

  (19 .) از ابن مسعود
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  :32/  41]در جاثیه[  -12

اَعة ن(أ) يَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَ َوِإَذا قِ ﴿  ﴾ََل رَْيَب ِفيَها السَّ
  (18 .) از ابن مسعود

  :21/  27]در عنکبوت[  -13

  َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا )و مودة بينکم(ِإنََّما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْوثَانًا 1 

 .  از ابن مسعود

  :118/  2]در بقره[  -14

  َعَلْيِه َفَل ََ َنا ُُ فَ  )أَلّ(   ﴾ ِبِهَما َيطَّوَّ
  2 (17 .) از ابی

یابیم که نویسنده تا چه حد، ها در پرتو حکم پیشین، درمیبا تأمل در این روایت

توانایی صحابه و تابعین را در دخالت در متن قرآن ـ از باب روشن نمودن آن یا اصالح 

های یا از باب تعیین برخی گرایش خطای آن در شکل یا ساخت فعلی )= صیغه(

اعتقادی ـ محدود تصور کرده است. نظر نویسنده، آنچه اینان را به این کار واداشته، 

ابهام متن یا استعمال غیر فصیح آن در شکل یا ساختار ]مثل ساختار فعلی[ یا 

 شان بوده است. برداری آنها از قرآن برای منافع و اهداف دینیبهره

هدف به هر دو طرف قرآن و صحابه هایی است بیا، در حقیقت تهمتهاین روایت

باشند. نویسنده فراموش کرده گونه معیار علمی دقیق با فهم درست میکه بدون هیچ

های شاذ را که به صاحبان آنها استناد داده شده، است که اسناد مرهون و سست قرائت

______________________ 

 بینیمنقل کرده است، اما با مراجعه به متن مصاحف می 62، ص 7، ج المصاحفنویسنده این چنین از  -1

نما مودة إفکا إتخلفون وثاناً وأنما اتخذتم من دون هللا إ»که متن اصلی چنین بوده است : 

 شود. بدین ترتیب میزان اختالف بین متن اصلی و نقل شده مشخص می «.بینکم

 . 711-129، صص رسالة الشواذمصطفی مندور،  -2
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  لی باشد بر متنی که به تواتر از پیامبرتواند دلیجرح و تعدیل کند بنابراین، اینها نمی

نسبت داده   به ما رسیده است چون اکثر آنها ساختگی هستند و به اصحاب و به پیامبر

گاه به برخی از آنها ـ از حیث سند یا متن ـ شک وارد گردد، ساقط اند و هرشده

ندارند. ابوحیان و صالحیت مبنای چنین حکمی را  ،رودشوند و اعتبار آنها از بین میمی

  :در آیة  در شرح بر قرائت عبداهلل ـ ابن مسعود

 «فوسوس لهما الشیطان عنها»
  :به جای

               ( ،31 / 2بقره) 

 «.پس شیطان ]آدم و حوا[ را از ]جنت[ بلغزانید ...»

بهتر است که  این قرائت با متن مصحف اجماع شده، مخالفت دارد و :گویدمی

تلقی شود چه آنچه که از او و یا دیگران بدین صورت روایت شده است و با « تفسیر»

منسوب به   های ابن مسعودمتن مصحف مخالفت دارد، این چنین است. بیشتر قرائت

به تواتر نزد ما صحیح است که قرائت ابن  :اندو برخی از علمای ما، گفته ،شیعه است

هایی است که موافق رسم ر آنچه که از او نقل آمده، از قرائتبر طبق غی  مسعود

الخط است. هر چند که واحد هستند و به فرض درستی و صحت آنها، با آنچه که از 

  .1«اتر، ثابت شده است، تعارض نداردطریق تو

نویسنده فراموش کرده است وقتی چنین تصرفاتی را به صحابه و تابعین نسبت 

که روششان را در  ناقل سخنان دشمنان خدا در دین اویند، کسانی دهد، در حقیقت،می

اظهار نظر در قرآن و سنت آوردیم. مبادا که صحابه و تابعین در قرآن، تنها به رای خود 

چرا آنها را متهم کنیم که برای  ،بسنده کنند. بنابراین  و بدون سندی مرفوع به پیامبر

 اند؟! راض اعتقادی خود، با متن قرآن بازی کردهافزودن، استوار کردن و گرایش به اغ
______________________ 

 . 189، ص 1، ج البحر المحیطابوحیان،  -1
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های های اضافی، عبارتشگفت آن که نویسنده، در ابتدا، این قول که این عبارت

اند را خطا شمرده است چه این که شاید به ذوق و درک خویش، استواری و تفسیری

ا کمترین دقت به بالغت متن قرآن را بعد از آن افزایش مذکور مالحظه کرده و حال آن که ب

شود. های تفسیری، ناچیز بودن ]ضعف ادبی[ آنها نسبت به متن اصلی فهمیده میاین زیادت

هایی تفسیری و بیانی است که چنان های اضافی، اشارهچون که دانسته آمد در این عبارت

است. از  ای ناگزیر در پیدایش علم تفسیر بودهکه تأکید کردیم، ایجاد آن ـ به نظر ما ـ مقدمه

های بیانی جدید تفسیرهایی که نویسنده در پی هر متنی، در آن دچار لغزش شده و ارزش

پوشی نمودیم تا کتاب الهی از ایراد آنچه که عبث و ها را به آنها تعلیل داده، چشماین قرائت

از  شماریم، مصون ماند؛ کتابی که حفظ گردیده شده و باطل به آن راه ندارد واش، میبیهوده

 (.20جانب خداوندی حکیم و ستوده نازل شده است )
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  متن قرآن بعد از پیامبر
 

  ك در روزگار ابوبکر و عمر
 

ای در جامعة مسلمانان مدینه او باد ـ زلزلهـ که پدر و مادرم فدای  رحلت پیامبر

ه داشت. اما وضع مسلمانان ایجاد کرد. چنان که انعکاسی عمیق در جای جای شبه جزیر

مدینه به خاطر احساس خأل شدید در پی آن مصیبت و مشغول شدنشان به پر کردن این 

که به امور مردم بپردازد، سخت دچار پریشانی گشته بود.  شکاف و جانشین پیامبر

نگذشته بود که قدرت جدید عالوه بر مسئولیت سازماندهی   چیزی از انتخاب ابوبکر

های رده خبرهای ناگهانی شکاف در جای جای شبه جزیره مواجه شد. جنگ جامعه با

زکات نداده و بعضی نماز  بود و بعضی از اسالم برگشته  ]که در اوایل دوران ابوبکر

با   گذاردند[ در بیشتر جاهای این سرزمین از مهمترین مشکالتی بود که ابوبکرنمی

ة این امور، مسلمانان را از تفکر در باب قرآن درایت و صالبت با آنها رو به رو شد. هم

بازداشت یا الاقل در به جانبی افکندن مشکل امر قرآن کمک کرد. مردم از طرفی به 

ای قابل توجه در کردند که مسألهجنگ خانمانسوز مشغول بودند و از طرفی فکر نمی

ا که قاریان در میان برابر قرآن ایجاد شود چون آنها از این جهت کامالً مطمئن بودند چر

 مکتوب و محفوظ بود.   مردم فراوان و قرآن هم در خانة همسران پیامبر

کرد، در جنگ یمامه ]در محل ای رخ داد که هرگز کسی آن را گمان نمیاما حادثه

نها چهار صد و عقرباء[ حدود دو هزار نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که در بین آ

  .1پنجاه صحابی بودند

______________________ 

ابن اثیر  تاریخ الکاملهجری قمری. در  17و  11های ، حوادث سالریخ الطبریتاابن جریر طبری،  -1

شدگان روز جنگ عقربا وجود دارد که کمتر از این، ذکر شده است. ر. ک : آماری مربوط به کشته

 [.313-311، صص تاریخ قرآنحوادث سال یازدهم ]محمود رامیار، 
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رسید و موجب اندوه او گشت. بخاری با اسناد خود، از   بن خطابخبر به عمر 

ابوبکر پس از کشتار یمامه به دنبال من  :گفتکند که میروایت می  زیدبن ثابت

عمر نزد من آمده و  :فرستاد. در آن وقت عمربن خطاب هم آن جا بود. ابوبکر گفت

ترسم، کشتار بر قاریان قرآن سخت بود و می کشتار در روز یمامه بر قاریان :گویدمی

دیگر در جاهای دیگر، سخت گیرد و بسیاری از قرآن از بین برود. من معتقدم که به 

انجام  خواهی کاری را که پیامبرچگونه می :گردآوری قرآن دستور دهی. به عمر گفتم

پیوسته نزد  به خدا قسم این، کار خوبی است؛ عمر :نداده است انجام دهم؟ عمر گفت

آمد تا این که خداوند دلم را نسبت به آن، راضی نمود و با عمر هم عقیده شدم. من می

تو مردی جوان و عاقل هستی و ما تو را ]به کارهای  :ابوبکر به من گفت :گویدزید می

نوشتی، پس به گردآوری قرآن وحی را می  کنیم، تو برای پیامبرناشایست[ متهم نمی

ها، تکلیف به خدا قسم اگر مرا به حرکت دادن کوهی از کوه :د گفتبپرداز! زی

دهید که چگونه چیزی را انجام می :تر از گردآوری قرآن نبود. گفتمکردند، سختمی

به خدا قسم کار خوبی است. ابوبکر هم  :آن را انجام نداده است؟ ابوبکر گفت پیامبر

را برای کاری که دل ابوبکر و عمر را بدان  آمد تا این که خداوند دلمپیوسته نزد من می

های پهن راضی کرد، راضی ساخت، لذا همة قرآن را از شاخة درخت خرما و سنگ

  :آیة نة مردان گرد آوردم، تا این کهنازک و سی
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قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج »

دایت[ شما حریص و نسبت به مؤمنان، دلسور مهربان است * پس بیفتید، به ]ه

خدا مرا بس است، هیچ معبودی جز او نیست، بر او » :اگر روی برتافتند، بگو

 «.توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است

. مصاحف نزد ابوبکر تا زمان مرگش و سپس تا مرا فقط نزد ابوخزیمه انصاری یافت

  .1ه نزد حفصه، دختر عمر، باقی ماندگاپایان زندگی عمر و آن

در برابر   و موضع ابوبکر  برای ابوبکر  از این حدیث ـ هنگام بیان عمر

لبریز از احساس خطری گریبانگیر بود که   فهمیم که عمرسخن او ـ می

هشداردهندگان آن در جنگ یمامه نمایان شده بودند و نزدیک بود که تمام حافظان 

دان عادل بر درستی متن مکتوب قرآن را فراگیرد. چنان که دانستیم، قرآن قرآن، آن شاه

های پهن و نازک، شاخه و پوست درخت خرما و استخوان شتران یا کتف در سنگ

گوسفندان یا شتر و سینة مردم پراکنده بود و شکل کتاب واحدی به خود نگرفت مگر 

رده بودند ]جمع به معنای حفظ[. حفظ ک در سینة اصحابی که آن را در روزگار پیامبر

کشید. پیداست که صحابه در اصحابی که جنگ یکایک آنان را به تدریج به کام خود می

آن روزگار، ارزش متن مکتوب را دریافته نبودند و بلکه اعتمادشان به حفظ کردن آن 

ی متوجه این ماجرا نشده بود و کس  بوده است. بیشتر گمان بر آن است که جز عمر

د علت آن باشد که وی در بین کاتبان وحی بود و بیش از همه نسبت به حفاظت از شای

 کرد. آن احساس مسئولیت می

آمد و احتمال از دست رفتن بسیاری از قرآن، هنگام فراگیر   نزد ابوبکر  عمر

گیری در تصمیم  شدن کشتار قاریان در تمام شبه جزیره را به او خبر داد. اما ابوبکر

چنین کاری  تردید نمود، دلیل وی آن بود که پیامبر  بت به موافقت با رای عمرنس

______________________ 

 . ق. ه 1799، چاپ المطبعة البهیة، 196، ص 3، ج البخاریصحیح ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل البخاری،  -1
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را انجام نداده بود پس چگونه ممکن است او چنین کند و یا بر آن کار موافقت نماید؟ 

این از یک سو، و از سوی دیگر تجربة مسلمانان پیوسته با مشکالتی تازه که در 

طلبید های خاص خود را میها و تصمیمو راه حل شدنمود، مواجه میبرابرشان رخ می

  یافتند. نخستین موضع مهمی که برای ابوبکرکه سند آنها را در قرآن و سنت نمی

پیش آمد، مسألة رده بود، یعنی زمانی که به وی خبر دادند گروهی از دادن زکات سرباز 

لیحه اسدی، مسیلمه زنند و دیگران هم از مدعیان پیامبری ]مانند اسود عنسی، طمی

  .1اندکنند و تمام دین را رها کردهکذاب ...[ پیروی می

  :با تمسک به آیة  در تصمیم به جنگ دچار تردید شد ولی ابوبکر  عمر

                              

 (1 / 7توبه، ) 

کان( توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه بر ایشان پس اگر )مشر»

 «.گشاده گردانید ...

من مأمور شدم تا با مردمان بجنگم تا به یگانگی خداوند و » :و حدیث پیامبر

شهادت دهند و نماز را اقامه نمایند و زکات بپردازند. اگر چنین کنند  رسالت محمد

به جنگ با  .2«ر به حق اسالم و حسابشان با خداوند استمال و جانشان درامان است مگ

در این موقعیت مهم و خطرناک، فرمان صریحی در باب   (. ابوبکر1آنها فرمان داد )

کند، فرمانی که به او آرامش پردازند و مرتدان، صادر میجنگ با کسانی که زکات نمی

______________________ 

-737، صص 7ابن اثیر، ج « الکامل»اخبار مربوط به رده ]ارتداد از آیین اسالم[ به طور مفصل در  -1

 ، اول.761، ص 1، ج سالمیةمحاضرات فی تاریخ األمم اإلموجود است و نیز : محمد الخضری،  761

»]باب  9، ص 1ج  ،صحیح البخاریالبخاری،  -2                      

     » .] 
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بخشید. اما موقعیت جدیدی که ینمود و موقعیت وی را استحکام مداد، از او دفاع میمی

ای از نوع تازه بود چه کند، تجربهدر ضرورت گردآوری قرآن به وی اظهار می  عمر

ای داشت که در حل آن نه متنی وجود داشت تا آن را حل کند و نه در گذشته، سابقه

ه تواند دست به کاری زند کبه عنوان خلیفة مسلمانان، می یاری رساند. آیا ابوبکر 

 آن را انجام نداده است؟ یعنی قرآن را در مصحفی گردآوری نماید.  پیامبر

در حقیقت، این نخستین موقعیت از نوع خود بوده است و احتمال آن به جد 

نتوانسته بود، ابوبکر را قانع نماید، آن دو به تودة مردم پناه   رفت که اگر عمرمی

گیری منحصر به دو نفر نبود، خطر تصمیمبردند تا از صحابه داوری خواهند زیرا می

بلکه مسألة قانون اساسی تمام امت اسالمی و کتاب ـ نازل شدة آن بود. بدون شک 

گرفت ـ در بردارندة تصمیمی که این داوری آن را تفسیر خواهد کرد ـ اگر انجام می

طعی اجماع مسلمانان بر امری بود و اجماع آنها در آن دورة دشوار حکمی ق ویژگی

نمود که بر هر کسی که در این داوری شرکت خواهند داشت، از صحابه و تابعین و می

در گردآوری قرآن، رای اجماعی   االجرا باشد. بدین ترتیب اگر تردید ابوبکر...، الزم

های بعدی هرگز با اجماعی شد چون نسلبود، چه بسا قرآن تا روزگار اخیر جمع نمی

کردند. بدین ترتیب، تصمیم ورت گرفته بود، مخالفت نمیابه صحکه در نسل اول ص

اش گرفت و بزرگترین گامی بود که در ، مهمترین تصمیمی بود که در زندگی ابوبکر

تاریخ این امت برداشته شد، چون راه حل بنیادین مشکلی اصلی بود که نتیجة آن 

ت تمدن ظت قرآن از تحریف بوده است. تصمیمی که آغازگر حرکاسالمت و حف

اش بود. همچنین این تصمیم اسالمی در تاریخ با تکیه بر قانون اساسی و حفظ شده

قانون و معیار هر گونه اصالح رسم الخط مصحف یا کتابت آن در روزگاران بعد قرار 

 گرفت. 
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شنیدم علی  :در حدیثی که سفیان از سدی و او از عبد خیر آورده که او گفت

ابوبکر است، رحمت خدای بر ابوبکر  ر باب مصاحف از آنِبیشترین پاداش د» :گویدمی

  .1«ه قرآن را میان دو لوح گرد آوردباد! او نخستین کسی است ک

و با   های فراوانی بر این امر داللت دارند که این حرکت، از جانب ابوبکرروایت

وجه به و این کار در تاریخ این امت برای نخستین بار، با ت ،بوده است  مشورت عمر

  بحران عامی که در روز یمامه رخ داد، صورت گرفت. اما این که گفته شده است علی

آن را انجام داده است، قابل پذیرش نیست. چنان که روایتی است که اشعث از محمدبن 

از دنیا رفت علی قسم یاد کرد که جز برای  وقتی پیامبر»سیرین روایت کرده است که 

بر تن نخواهد کرد مگر این که قرآن را در مصحفی گرد آورد و این نماز روز جمعه ردایی 

ای ابوالحسن! آیا از خالفت  :چنین کرد. ابوبکر بعد از مدتی در پی علی فرستاد و گفت

ام که تنها برای نماز روز نه به خدا قسم! اما من قسم یاد کرده :من ناراضی هستی؟ گفت

  .2«کرد و ابوبکر بازگشت بیعت گاه با اوجمعه را بر تن کنم. آن

را ذکر نکرده « مصحف»کلمه « اشعث»هیچ کس جز  :گویدابوبکر سجستانی می

اند ]از قول آنچه روایت کرده :]در توضیح باید گفت[. (2است )« لیّن الحدیث»است. او 

جمع القرآن[ بدین معناست که حفظ آوری نمایم ]حتی أتا قرآن را جمع» :[ که علی

شود که قرآن را جمع میکند، گفته کنم چه به کسی که قرآن را حفظ می آن را کامل

  .3آورده است

روایت شده است که به گردآوری قرآن فرمان داده   همچنین از عمربن خطاب

آیه با فالنی  :ای از کتاب خدا پرسش کرد، به او گفته شدبود. زمانی که وی دربارة آیه

______________________ 

 . 8، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 11، ص همان -2

 با زیادت.  82، ص 1، ج االتقانو نیز : السیوطی،  11، ص همان -3
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همه از خداییم.  :گفت  شهادت رسیده است. عمربوده است و وی در روز یمامه به 

گاه به گردآوری قرآن فرمان داد. او نخستین کسی است که قرآن را در مصحف گرد آن

. این سخن هم به خاطر حوادث ذکر شدة پیشین در صحیح بخاری و منقطع بودن 1آورد

ت که قرآن او نخستین کسی اس»سند حدیث قابل قبول نیست. البته ممکن است مراد از 

  .2آوری قرآن باشداشارة عمر به جمع« را در مصحف گرد آورد

از مطالب شگفتی که در باب نخستین گرد آورندة قرآن آمده، »سیوطی آورده است که 

 :از طریق کهمس و ابن بریده، است که گفت« المصاحف»حدیث ابن اشته در کتاب 

 بندة آزاد شدة ابوحذیفه، است. نخستین کسی که قرآن را در مصحفی گرد آورد، سالم 

آوری نماید و چنین وی ]سالم[ قسم یاد کرد که ردایی بر تن نکند مگر قرآن را جمع

بنامید. سالم « سفر»آن را  :گاه تصمیم گرفتند تا بر آن، نامی نهند. برخی گفتندکرد. آن

ن را در مثل آ :های یهودیان است و لذا نپسندیدند. پس سالم گفتاین از نام :گفت

. 3دبنامن« مصحف»میم گرفتند که آن را شد و لذا تصنامیده می« مصحف»حبشه دیدم که 

شود که وی سند این حدیث هم منقطع است و بر این حمل می :گویدسیوطی می

  .4ن قرآن به فرمان ابوبکر بوده است]سالم[ یکی ازگردآورا

معیاری که ما در  :اید گفتشود، حبشی است بکه گفته می« مصحف»اما دربارة واژة 

کند. حداکثر؛ این واژه از واژگان آن را تأیید نمی 5بررسی ]واژگان[ قرضی و معرب داریم

مشترک سامی است، تا زمانی که دارای اصلی با صرف کامل ]= کامل التصرف[ باشد. در 

______________________ 
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در  های نوشته شدهالمصحف، المصحف یعنی در بردارندة صحیفه» :لسان العرب آمده است

میان دو جلد؛ گو این که صحافی شده است. کسر ]مصحف[ و فتح آن ]مصحف[ لغتی 

قبیلة تمیم آن را به کسر و قبیلة قیس آن را به ضم  :گویدای[ است. ابوعبید می]لهجه

کنند و کسی به فتح تلفظ نکرده است. همچنین یاد نشده که این کلمه ]مصحف[ تلفظ می

  .1«لحیانی و او از کسانی آورده استکر شد، از فتح داده شده باشد. آنچه ذ

ایم که ارزش نیست چه ما، این را از آن جهت آوردهاین انحراف از موضوع بی

ضعف بودن خبر ]سالم[ را بیان کنیم، چون عرب قبل از استعمال خاص این واژه با 

قرآن[ از آشنا بود ولی نه این معنا که به این مناسبت ]تسمیة مجموعة « مصحف»کلمه 

به   ( بدیهی است که گردآوری قرآن را زیدبن ثابت3زبان حبشی نقل شده باشد )

هم با او همکاری کرده است. چنان که   تنهایی انجام نداده است بلکه عمربن خطاب

ابوبکر  :در روایت ابن ابی داود از طریق هشام بن عروه و او به نقل از پدرش آمده است

در مسجد بنشینید و هر کس چیزی از کتاب خدا را با دو شاهد  بر :به عمر و زید گفت

رجال این حدیث با وجود انقطاع سند  :گویدنزد شما آورده آن را بنویسید. سیوطی می

( ـ با توجه به آنچه که سیوطی 4. شاید سالم بن معقل )2آن، مورد اعتماد ]ثقه[ هستند

 وده است. در روایت پیشین از وی گفت ـ در این کار سهیم ب

ـ با توجه به آنچه که از ابوالعالیه بصری آمده ـ در این کار   بن کعبهمچنین، ابی

آنها قرآن را در زمان خالفت ابوبکر در مصحفی » :شرکت داشته است. ابوالعالیه گفته

  .3«کردبن کعب بر آنان دیکته میبینوشتند و اگرد آورده بودند مردانی می

______________________ 

 . 126، ص 9، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -1
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و همکارانش در گردآوری قرآن   اه در شرح روش زیددر این جا توقفی کوت

وی روش تحقیق  :توان گفتمی بدون تردید» :گویدنماییم. دکتر حسین هیکل میمی

با دقتی هر چه تمامتر دنبال علمی رایج در روزگار ما را به کار بست و این روش را 

  .1«کرد

از   ر خصوص قرائت عمرشاید اگر بدانچه که در گذشته از تفسیر البحر المحیط د

  :آیة

          

 (100 / 7توبه، ) 

و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که )با نیکوکاری( از آنان »

 «.پیروی کردند

در سالمت روشش   م، میزان رنج و تالش زیدنقل کرده بودیم، برگشتی داشته باشی

 ﴿ :قرائت درست آیه را  در جمع قرآن را درک کنیم، چه در آن جا زید

 ...﴾ و تالش داشت تا عمر را راضی کند، که سرانجام با حضور  ،دانستمی

شد. این روش و بن کعب، قرائت زید با استشهاد ابی به سه موضع از قرآن، تأیید ابی

ها و از هر چیزی از قرآن که صحابه عادت زید بود. او قرآن را از کاغذها، تکه استخوان

پیرامون )واو( به میزان   کرد. اختالف بین او و عمرآوری میآوردند، جمعبرای او می

 دقت و گزینش وی در تمام عملش، داللت دارد. 

______________________ 
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ن موضع شرح و تفسیر بسیاری از شود و همچنادر این جا پرسشی که مطرح می

برای اقدام به چنین امر مهمی   آن است که چرا زید بن ثابت 1باشدخاورشناسان می

ت به دیگر صحابه انتخاب شده است؟ به گمان ما، پاسخ جاحظ در این زمینه بسن

 تردیدند که قرائت زید، شایسته» :گویدهایی است. وی میبهترین پاسخ به چنین وسوسه

بود و چون کسانی که آخرین   ن بر پیامبراحق است، چه قرائت عرضة آخر قرآو 

عرضة قرآن را شنیده بودند، بیش از کسانی بودند که عرضة ابتدایی قرآن را شنیده 

هر چند  بودند، لذا مردم را به قرائت زید واداشتند نه قرائت ابی و عبداهلل ]بن مسعود[

بسا حقی در روزگاری ـ در کنار حقی دیگر ـ پایان  که قرائت همگی، حق بود؛ ولی چه

ورزی باشد، لذا حقی را به نفع حقی ها و از بین برندة اختالف و طمعبخش قیل و قال

تر است، ترک کردند. ]مثالً[ اگر فقیهی ببیند که همة دیگر که عمل به آن، بهتر و شایسته

اند و افطار آن روزه را در آن کردههیچ اختالف توافق دانشمندان به روزة روز عرفه، بی

پسندند، و او باید آن روزه را، افطار کند تا جایگاه روزة واجب از مستحب را روز نمی

به آنان بفهماند ـ و یا اگر بترسد که در گذر زمان به امر واجب چیزی غیر از واجب 

ی ترک اضافه شود ـ ]اگر چنین کند[ درست عمل کرده و حقی را به خاطر حق برتر

جوانب این مسأله . 2...«کرده است، چه برای حق، اختالف، حرام و ... درجاتی است 

و اصلح دانستن او بر دیگر صحابه[ چه بسا در خالل سخنان بعد   یعنی ]انتخاب زید

 روشن گردد. 

______________________ 

، ترجمان : محمود در آستانه قرآنبه بعد ]رژی بالشر،  37، ص درآمدی بر قرآنر. ک : رژی بالشر،  -1

 به بعد[.  87رامیار، ص 

، ثبت کتابخانه امیر موسیو کریمر 74169مختارات فصول الجاحظ، نسخه خطی، دارالکتب، شماره  -2

 الف.  93ب و  97، برگه شماره 1222ریشی، ات
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زید بدان جهت نسبت به دیگر صحابه انتخاب شده است که » :گویددکتر هیکل می

ها نسبت به این امر تواناتر بوده است. وی به خاطر جوان بودنش، کم جوان و از بقیة آن

تر و کمتر اهل تفاخر به علمش بوده است. این امر، وی را به شنیدن سخنان تعصب

صحابة بزرگ، از قاریان و حافظان، و دقت در گردآوری، بدون ترجیح دادن چیزهایی 

که وی در عرضة اخیر قرآن، داشت. هر چند متواتر است که حفظ کرده بود، وامی

  قرآن را برای بار دوم در سال وفات خود به جبرئیل هنگامی که رسول خدا

  .1عرضه کرد، حضور داشته است

بر این داللت دارد که وی حافظی ثابت رای و آگاه به   موضع پیشین او با عمر

ده است. کافی آنچه بود که حفظ کرده و امر نیک و درست را به هیچ اعتباری واننها

های انتخاب وی نسبت دربارة او مراجعه شود تا علل و انگیزه  است به سخن ابوبکر

متن قرآن   (. بدین روش زید1به این امر، در عین سادگی پر هراس، مشخص شود )

نهاد تا زمانی که زنده بود و سپس نزد   گاه صحف را نزد ابوبکررا گرد آورد و آن

. انتقال 2، ماند ، دختر عمرل زنده بود و باالخره نزد حفصهتا زمانی که   عمر

ها از زمانی بر این مطلب داللت دارد که این صحیفه ل به حفصه  صحف از ابوبکر

 آمدند، چون اگر ملک خصوصی ابوبکرکه نوشته شدند. در مالکیت عمومی به شمار می

 ظن غالب آن است که این بردند. بود، غیر از فرزندان وی نباید به ارث میمی

گاه که طالب ویی باشد که خلیفة سوم، هربه این دلیل ماند تا گر ل صحف نزد حفصه

المؤمنین بود. این تصرف از ام یآن باشد، در آن تصرف کند، به خصوص که حفصه یک

 چیزی است که در عمل اتفاق افتاد. 

______________________ 

 . 171، ص المقنعو نیز  341، ص الصدیق ابوبکرمحمد حسین هیکل،  -1

 . 9، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -2



 تاریخ قرآن

 

139 

و تردید و پیرامون  کوشد بذر شکاین مطلب را برای رد سخن بالشر گفتیم که می

به پایان نرسید بلکه در روزگار عمر به پایان رسید،  ابوبکر گردآوری قرآن را در روزگار

آیا  :پرسدگاه میچون پانزده ماه قبل از مرگ ابوبکر این تدوین آغاز شده بود. بالشر آن

نین ترسید؟ ... بالشر خود چتدوین این مصحف راه حل موقعیتی بود که عمر از آن می

جامعه به طور منطقی به مجموعة وحی مکتوبی نیاز داشت تا از جانب » :دهدپاسخ می

های ابوبکر همه قبول گشته و آن را پذیرفته باشند. اما آیا این مجموعه، همان صحیفه

اند نه ملک ها، ملک شخصی ابوبکر و عمر بودهبوده است؟ هرگز! چون این صحیفه

ز به طور کلی، بر این داللت دارند که خلیفه اول و خلیفه و رهبر جامعه. همه چی

همراهش ]عمر[، وقتی این پیامد را احساس کردند که متن کامل وحی نزد آنها وجود 

کرد، از آنها برای این کار استفاده می [] ندارد، یکی از کاتبان پیشین وحی را که محمد

باز حق داریم، بپرسیم که آیا امکان  واداشتند تا متنی قرآنی را برای آن دو فراهم نماید؛ و

داشته تالش عمر ـ چه به تأیید یا مخالفت ابوبکر ـ به علت دیگری بوده باشد؟ مثالً 

 ای از وحی، چنان که دیگر اصحاب پیامبرعالقه و تمایل به مالکیت شخصی نسخه

که  مالک چنین مصحفی بودند. به دیگر بیان، این امر در ذهن ابوبکر و و عمر نبود

ای ]امامی[ را بر گروه مؤمنان تحمیل نمایند، بلکه فقط مسأله این بود که مصحف نمونه

  .1«تر نباشدبهترین داشتند، پایین رهبر این گروه، از دیگر صحابه که موقعیت

  :این سخن بالشر مبتنی بر چند ادعاست

بوبکر گردآوری قرآن یک عمل شخصی بوده است که تحقق بخشیدن به انگیزه ا -1

 ]در داشتن مصحفی شخصی[ موجب آن شده است.  ك و عمر

______________________ 

، ترجمان : محمود رامیار، در آستانه قرآن]رژی بالشر،  34-33، ص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -1

 [. 84-83صص 



 تاریخ قرآن

 

141 

این انگیزه ناشی از یک غیرت شخصی و احساس نقص در آن دو نسبت به  -2

را ]به عنوان برابر نهاد  ”Infériorité“دیگر صحابه بوده است. بالشر در این جا کلمة 

 ی است[. واژة نقص[ به کار برده است ]این کلمه به معنای پستی و زیردست

عمل ]تدوین قرآن[ هر دوی آنها، مسبوق به اعمال مشابهی نزد بسیاری از  -3

ای که ذکر آن گذشت، . شاگرد وی، دکتر مصطفی مندور، در رساله1صحابه بوده است

در این ادعاها با وی همراه است و حتی گاهی در خالل تعبیرهایی که از وی گرفته 

 :گویدمندور می ”Infériorité“ :گویدتی بالشر میافزاید. وقاست، کلماتی به آن می

”ériorité“Complexe d’ Inf2 آن » :گویدیعنی نقص پیچیده و مبهم. وقتی بالشر می

حفصه  :گوید، مندور می(Propnrieté Personnelle)ها ملک شخصی بوده است صحیفه

 . (Patrimoine Personnel)آن را به عنوان ذمة مالی شخصی به ارث برده است 

]در صورت شخصی بودن صحف[ چرا بعد از ابوبکر به عمر منتقل شد؟ ...  :گوییمما می

ای از قرآن ارزش حقیقی نسخه»دیگر آن که اگر آن نسخه به خاطر تمامی امت نبوده است، 

در روزگاری که  3«؟گرد آورده، چیست نزد مردمی که آن را از راه حافظه روزگار پیامبر

 مورد اعتمادتر و در ضمیر و زبانش حاضرتر بوده است. محفوظات وی 

شاید بعد از توضیحاتی که دادیم، موضع ما در برابر این ادعاها روشن شده باشد. اما به 

ابوبکر زمانی به گردآوری  :گویدکنیم. وی میای میای که بالشر در آن افتاده، اشارهمغالطه

های فردی دیگری بوده است. بالشر از جمله به قرآن پرداخت که مسبوق یا همزمان با تالش

 بن کعب، زیدبن ثابت، ابودرداء، ابوزیدبن سکننام تعدادی از صحابه مثل معاذبن جبل، ابی

در گردآوری قرآن ]در نقل ابوالعالیه[ ـ که  کند. چنان که خبر ابی( و دیگران، اشاره می1)

______________________ 
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 .6، ص مقدمه، رسالة الشواذمصطفی مندور،  -2

 . 12، ص تاریخ القرآنو نیز : ابوعبداهلل الزنجانی،  21، ص 1، ج االتقانالدین السیوطی، جالل -3



 تاریخ قرآن

 

141 

های فردی، مسبوق یا یستیم که تالش. ما منکر آن ن1نمایدذکرش گذشت ـ استدالل می

ها برای گردآوری قرآن نبوده بوده است، اما این تالش  همزمان با جمع قرآن توسط ابوبکر

و بعد از آن، از ترس  بلکه برای حفظ محفوظاتشان بوده است که در روزگار پیامبر

  گرفته است. در این باره سخن خواهیم گفت.فراموشی یا اشتباه، صورت می

]به جمع قرآن[ فرمان داد، صحابه هر چه از قرآن را که   به زید  وقتی ابوبکر

قرار دادند و آن را با گواهی عادالنی، موثق ساختند،   داشتند با شتاب ارائه و در برابر زید

تمام ماجرا این بوده است، اما اهداف خاورشناسی بر آن است که ویژگی جدیت از کار 

ید و آن را کاری بدون پشتوانة تالش و جدیت و بدون تواتر و ثبوت را بزدا  ابوبکر

گیر آن را موجب قطعی بروز دهد تا در نظر مردم یک کار فردی جلوه کند که مصلحتی همه

 تر نبوده است. گیری، در این کار، شایستههم از دیگران به پایبندی و پی  نگشته و ابوبکر

کنیم به عنوان خلیفه، تأکید می  وزگار عمربا بازگشت به وضع این مصحف در ر

بود، با این فرق، که   که وضع این مصحف، استمرار وضع مصحف در دوران ابوبکر

فعالیت بیشتری در آموزش قرآن و دور داشتن مردم از اشتباه در قرائت به وجهی که در 

یافتیم باشد، صورت گرفت. به خبری دست حدود حروف هفتگانه، شایستة قرائت می

از محمدبن کعب قرظی با اسناد « طبقات»که داللت روشنی بر گفتة ما دارد. ابن سعد در 

به وسیلة پنج تن از انصار،  قرآن در روزگار پیامبر :گفتکند که میخود، روایت می

آوری شد. در بن کعب، ابوایوب و ابودرداء جمعمعاذبن جبل، عباده بن صامت، ابی

یزیدبن ابوسفیان به او نامه نوشت که جمعیت شام رو به فزونی دوران عمربن خطاب، 

وزند و در دین اند و به کسانی نیازمندند که به آنان قرآن را بیامنهاده و شهرها را پر کرده

مؤمنان! مرا به مردانی که به آنان آموزش دهند، یاری نما! پس امیر تعلیمشان دهند. ای

______________________ 

، ترجمان : محمود در آستانه قرآن]رژی بالشر،  48و  38و  17، ص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -1
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برادران شما در شام از من کمک خواستند  :نان گفتآن پنج تن را طلبید و به آ  عمر

تا کسانی به آنان قرآن را بیاموزند و آنان را نسبت به دین آگاه سازند پس مرا به سه تن 

دهید پس از خودتان یاری کنید ـ رحمت خدای بر شما باد ـ اگر تمامتان پاسخ مثبت می

تان  شوند پس از بینشخص میدر آن شرکت ورزید و اگر سه تن از شما به نمایندگی م

نتوانیم که همگی شرکت کنیم زیرا ابوایوب پیرمردی است و  :خارج شوند. پس گفتند

از  :گاه معاذ، عباده و ابودرداء حاضر به رفتن شدند. عمر گفتبن کعب هم بیمار. آنابی

شهر حمص شروع کنید، شما مردمان را در آن جا در یک سطح از فهم و درک نخواهید 

فهمند، اگر چنین یافتید، گروهی از مردم را به سوی این افت. کسانی از آنها، نیک میی

کسانی روانه دارید اگر از مردم ]در قرائت و فهم دین[ راضی شدید، یک نفر در آن جا 

بماند و دیگری به دمشق و نفر سوم به فلسطین رود. آنها به حمص آمدند و آن جا 

اضی گشتند. عباده در آن جا ماند و ابودرداء به دمشق رفت و ماندند تا این که از مردم ر

و عباده بعد از او به  ،معاذ به فلسطین. اما معاذ در سال طاعون عمواس از دنیا رفت

و ابودرداء همچنان در دمشق ماند تا این که از  ،فلسطین رفت و در آن جا از دنیا رفت

ه تدریج با گسترش فتوحات و پراکندگی وضع به همین منوال ادامه یافت و ب :1دنیا رفت

های ایران و رم در آن روزگار، این وضع هم مسلمانان در بیشتر نقاط زمین مثل سرزمین

یافت و نظارت بر شد، قرآن هم رواج مییافت. هر چه این مناطق بیشتر میگسترش می

روف توانستند در محدودة حگشت. آنها میکیفیت تلفظ تازه مسلمانان ضعیف می

توانستند تا زمان خلیفة یآن، نازل شده بود، هر قرائتی را که مبه ای که قرآن هفتگانه

 (. 9، قرائت کنند ) بن عفانانمثسوم، ع

 

______________________ 
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   عفانبندر روزگار عثمان
 

وخیم گشت. وی در سال بیست و چهار هجری قمری   اوضاع در روزگار عثمان

ات مشهور گشت. شش سال جنگ و به خالفت رسید و روزگارش به کثرت فتوح

کشورگشایی سپری شد و مسألة آموزش قرائت قرآن به عهدة مسلمانانی گذاشته شده 

بود که با خود هر آنچه از محفوظات قرآنی را که قادر بر ثبت و بیانش بودند، به همراه 

متن کردند و آنچه که شایستة های قرائتی، بین آنچه که اینان قرائت میداشتند. تفاوت

یافت. البته اینان در این کار ]تفاوت در قرائت[ نازل شده بود، به تدریج گسترش می

ام هجری اند، تا این که سال سیاند بلکه در درستی آن متحیر بودهقصد عمدی نداشته

به آذربایجان رفتند و   با سعیدبن عاص  قمری فرارسید، سالی که حذیفه بن یمان

ا زمانی که حذیفه از سفرهایش بازگشت و سپس هر دو به مدینه سعید در آن جا ماند ت

در این سفر مطلبی را » :بازگشتند. در طول راه، حذیفه به سعیدبن عاص چنین گفت

متوجه شدم که اگر مردم به حال خود رها شوند، دربارة قرآن دچار اختالف خواهند شد 

روهی از مردم حمص را گ :چه چیزی؟ گفت :و هرگز به آن باز نخواهند گشت. گفت

پنداشتند، قرائت آنها از دیگران بهتر است. دیدم که قرآن را از مقداد فراگرفته بودند و می

قرائت آنها از قرائت دیگران بهتر است. مردم کوفه را  :گفتندمردم دمشق را دیدم که می

دم بصره گفتند و قرآن را نزد ابن مسعود فراگرفته بودند. مردیدم که آنها چنین می

لباب »گفتند و قرآن را نزد ابوموسی اشعری آموزش دیده و مصحف وی را همچنین می

نامیده بودند. وقتی آن دو به کوفه رسیدند، حذیفه مردم را از این امر آگاه « القلوب

و بسیاری  رفت، برحذر داشت. اصحاب پیامبرساخت و آنان را از آنچه که بیم آن می

از چه چیز  :فقت کردند ولی طرفداران ابن مسعود به او گفتنداز تابعین با او موا

کنیم؟ حذیفه و موافقان وی، ناخشنودی؟ مگر ما به قرائت ابن مسعود، قرائت نمی

شما بیابانگردانی هستید، سکوت کنید! شما بر خطا هستید.  :خشمگین شدند و گفتند
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خواهم م رفت و به او میبه خدا قسم! اگر زنده بمانم، نزد عثمان خواه :حذیفه گفت

گفتم که میان مردم و این کژروی، مانع شود. پس ابن مسعود بر حذیفه برآشفت و سعید 

خشمناک شد و برخاست و مردم پراکنده گشتند. حذیفه با عصبانیت نزد عثمان رفت و 

ان ام، پس امت را دریابید. عثمپردهای بیمن اندازکننده :ماجرا را به او گفت. عثمان گفت

صحابه را جمع کرد و ماجرا را به آنان گفت و آنها هم کار را بزرگ پنداشتند و همگی 

ها را صحیفه :با رای حذیفه موافق گشتند. عثمان پی حفصه، دختر عمر، فرستاد و گفت

روزگار  هایی هستند که درها هماننزد ما بفرست تا از روی آن بنویسیم، این صحیفه

  .1«دابوبکر نوشته شده بودن

با مقایسة ابتدای این خبر با خبر پیشین در باب فعالیت عمر در توزیع قاریان در شهرها 

بینیم که عباده بن صامت در حمص ماند و از آن جا به فلسطین رفت و در آن جا از دنیا می

اند. این بخش از بینیم که قرآن را از مقداد فراگرفتهو در این خبر، مردم حمص را می ،رفت

ن دو خبر، در بیان میزان فعالیت صحابه در نشر قرآن در شهرهای مختلف، کافی است به ای

 اند. طوری که دو صحابی از معلمان قرآن، تقریباً در یک زمان در حمص بوده

این خبر، تنها به وجود اختالف بین قاریان اشاره دارد، بدون این که میزان این اختالف 

کند، زیرا رای جمهور تفصیل ارزشمندی را به ما ارائه میرا مشخص نماید. اما این خبر 

شما  :گفتندکند که به آنان میصحابه را در مواجهه با قاریان کوفه در آن زمان ذکر می

 بیابانگردانی هستید، پس ساکت شوید، شما بر خطا هستید .... .

اختالف  در این جا کافی است که به سخن استاد مصطفی صادق رافعی، در بیان این

خواندند به اختالفی وجوه قرائتی که به قرآن را می» :گویدپر مخاطره، گوش کنیم که می

کسی که این اختالف را از مردم آن  ،حروفی بود که قرآن به آن نازل شده بود. بنابراین

شوند، شهرها ـ به هنگام گرد آمدن در جنگ علیه دشمنان و یا در مجامع دیگر ـ می

______________________ 
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که این وجوه، همگی مایة اختالف در یک کالم باشند! چنان که وقتی کرد تعجب می

اجازة آن را  مستند است و حضرت رسول  ها به پیامبروی بداند که تمام این قرائت

چه این اختالف مثل دیگر  ،ای روی دهدداده است، ممکن بود، در دلش شک و شبهه

قرائتی از دیگر اختالفات بهتر اختالفات در کالم گشت به طوری که برخی اختالفات 

گمان « فصیح»و « افصح»و « مدخول»و « صریح»و از این اختالف، انواع قرائت  ،نمودمی

ورزیدند، یافت و بر آن استمرار میرفت. این امری بود که اگر در بین آنها رواج میمی

فی شد و یکدیگر را ناز آن اختالف فراتر رفته و بدون شک به درگیری منجر می

 :گفتام و دیگر میاین قرائت من است و من آن را بر گرفته :گفتکردند. یکی میمی

ها، ها و لجبازیکاریروم. در ورای این ستیزهاین قرائت من است و بر این روش می

که همواره  چیزی جز تکفیر یکدیگر و اتهام به فسق نبود و ناگزیر، فتنه و آشوبی بود

  .1«سرزنش به دنبال دارد

ای که نزد این اصحاب و قرائت آنها و قرائت آن بدون شک، اختالف قابل مالحظه

گونه که آن را از بیابانگردان بوده، از مواردی نبوده است که اجازة حروف هفتگانه ـ آن

دریافته بودند ـ در بر دارندة این اختالف باشد، بلکه این اختالف، به خاطر  پیامبر

چنان که در این روایت است ـ یا چگونگی بیان بوده که البته  های خطا ـوجود زمینه

 خطایی است قطعاً غیر عمدی. 

هایی متعددی آمده است که مجموع آنها، از میزان روایت« المصاحف»در کتاب 

دربارة قرآن با هم مذاکره » :ها پرده بردارد. از جمله آمده استاختالف بین این قرائت

ورزیدند، تا جایی که نزدیک بود میان آنها فتنه و آشوبی ف میکردند و در آن اختالمی

در خالفت عثمان، معلمی به تعلیم قرائت برای شخصی و » :و یا آمده است .2«رخ دهد

______________________ 

 . 38-34، صص اعجاز القرآنمصطفی صادق الرافعی،  -1
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پرداخت به طوری که اینان و جوانانی معلمی دیگر به تعلیم قرائت به شخص دیگر می

تا جایی که آن به معلمان رسید ـ شدند شدند با هم دچار اختالف میکه تعلیم داده می

برخی از این معلمان قرائت  :آنچه را گفت نفهمیدم تا این که گفت ـ :گویدایوب می

شما  :کردند، چون خبر به عثمان رسید، به خطبه ایستاد و گفتبرخی دیگر را انکار می

شوید، پس آن کس که از من دور در نزد من قرائت اختالف دارید و دچار لحن می

است و در شهرهای دیگر است به مراتب در اختالف و لحن بیشتری است. پس ای 

  .1«مونه ]امام[ بنویسیداجتماع کنید و برای مردم مصحفی ن ،اصحاب محمد

ای اند که چون از یکی از اینان دربارة آیهمردمی در عراق بوده» :همچنین آمده است

من این قرائت را کفر  :گفتس به او میکرد، دیگر کشد و آیه را قرائت میپرسیده می

دانم، در نتیجه در میان مردم، این تکفیرها، رواج یافت و در قرآن دچار اختالف می

کرد و به دوستش مردی قرآن را قرائت می» :. در روایتی دیگر آمده است2«گشتند

  .3«بب آنچه که از قرآن، قرائت کردیکافر شدی به س :گفتمی

دهند، ی هستند که به گستردگی خطر این اختالف، گواهی میهمة اینها، متون

ة عام ]حروف هفتگانه[ وارد نیست. با تمام زاختالفی که ـ به نظر ما ـ در حوزة اجا

بخشد که حذیفه بدان ای از این اختالف را میها به ما نمونهاینها، یکی از این روایت

من در روزگار ولیدبن عقبه در » :گفتبرانگیخته است، روایتی از یزیدبن معاویه که می

در آن جا  :گویدای نشسته بودم که حذیفه نیز در آن حلقه بود. یزید میمسجد، در حلقه

نه کسی بود که مانع مردم شود و نه خبری از مأموران دولتی بود که ناگاه بانگ زنی، 

______________________ 

وزگار، خطا نبوده بلکه اختالف در . لحن در آن ر71، ص 1ابن ابی داود السجستانی، المصاحف، ج  -1
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شه ـ نزدیک خواند به این گوهر کس به قرائت ابوموسی، قرآن می» :بانگ برآورد که

کند به این گوشه ابواب کنده ـ بیاید و هر کس که به قرائت عبداهلل بن مسعود قرائت می

ای از سورة بقره اختالف پیدا کردند. ـ نزدیک دار عبداهلل ـ بیاید. آن دو گروه، در آیه

  :یکی چنین خواند

 العمرة لبیتوأتموّا الحجّ و  

  :و دیگری چنین

      ( ،171 / 2بقره)1 

 «.و برای خدا، حج و عمره را به پایان رسانید»

  .2دت غضب چشمانش سرخ گشت .... پس حذیفه خشمگین شد و از ش

علیرغم کثرت متون که بر خطرناک بودن این مسأله داللت دارند، چه این خطر 

مترتب  آنچه که بر هشدار حذیفه موجب پدید آمدن یک امر شده یا امور زیاد دیگر ـ

پردازی مصحفی نمونه ]امام[ بوده است. تصمیمی که به نسخه بوده، تصمیم عثمان

گرفت و تابع آن بود، حتی می  اش را از تصمیم پیشین در روزگار ابوبکرپشتوانه

و حتی جز زیدبن ثابت کسی  ،پردازی نیافتعثمان چیزی جز کار ابوبکر را برای نسخه

ا نیافت که این مهم را که در روزگار ابوبکر هم داوطلب این کار شده بود، انجام دهد. ر

صورت  این کار با همکاری گروهی از قاریان و نویسندگان خوب از اصحاب پیامبر

ها را بفرست عثمان نزد حفصه فرستاد که صحیفه» :آید کهگرفت. از روایت چنین برمی

گردانیم. وی آنها را زی نماییم و سپس به سویت بازمیپرداتا آن را در مصاحف نسخه

نزد عثمان فرستاد و عثمان به زیدبن ثابت، عبداهلل بن زبیر، سعیدبن عاص و عبدالرحمن 
______________________ 

و نیز : ابوحیان،  36، نسخه خطی، ص شواذ القراءةقرائت ابن مسعود چنین است. ر. ک : الکرمانی،  -1
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اگر  :بن حارث بن هشام دستور داد تا آنها را در مصاحف استنساخ کنند. عثمان گفت

زبان قریش نازل شده است.  اختالف پیدا کردید به زبان قریش بنویسید، چون قرآن به

ها را برداری کردند، عثمان آن صحیفهآنها هم چنین کردند. وقتی که مصحف را نسخه

  .1«ستاد و هر چه غیر آن را، سوزاندای مصحفی فرنزد حفصه باز گرداند و به هر منطقه

ای از گردآوری ، نسخه ها، بر این داللت دارند که مصحف عثمانبیشتر روایت

و گروهی که مسئولیت نوشتن آن را پذیرفته بودند، بنا به روایت،  ،بوده است  کرابوب

و  3ها به زیدبن ثابت و سعیدبن عاص بسنده کردند. برخی از روایت2اندچهار نفر بوده

  .4رسانندگروه را به دوازده تن می برخی هم تعداد آن

شته باشند اما غالب آن نفر[ در نوشتن مشارکت دا 12مانعی نیست که این تعداد ]

گاه دیگران بقیه است که چهار نفر نخست به نوشتن نسخة نخست، اقدام کردند و آن

 اند. برداری کردهبه شهرها، فرستاده بود، از روی آن، نسخه  هایی را که عثماننسخه

، خبری است که  ترین خبرهای نگاشت مصاحف در روزگار عثماناز مهم

سناد خود از هانی ]بندة آزاد شدة عثمان[ نقل کرده است. هانی بن فارس به احسین

______________________ 

ام. رافعی روایت دیگری را ذکر کرده است که سندیت این عمل ، اخبار سال سی3ابن اثیر، الکامل، ج  -1

افزاید و آن این که، کار زید در روزگار عثمان اوالً مستقل از مصحف حفصه بوده است و سپس را می

ها یاد کرد که آن صحیفهها را به او بدهد و قسم عثمان نزد حفصه فرستاد و از او خواست تا آن صحیفه

ها عرضه و تطبیق شد پس ها را به او داد و مصحف بر آن صحیفهرا به حفصه باز گرداند. حفصه صحیفه

گاه ها را به حفصه باز گرداند و حفصه خیالش راحت شد. آنچون اختالفی نداشتند، عثمان آن صحیفه

 . 32، ص اعجاز القرآنرافعی، عثمان به نوشتن مصاحف دستور داد. ر. ک : مصطفی صادق ال

 . 192-196، صص 3، ج صحیح البخاریر. ک : محمدبن اسماعیل البخاری،  -2

 . 73-77، صص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -3

 [. 471-412، صص تاریخ قرآن]محمود رامیار،  78، ص همان -4
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کردند، از ها را با یکدیگر مقابله میمن نزد عثمان بودم که اصحاب مصحف» :گویدمی

بن کعب فرستاد. روی های شانة گوسفندی که عثمان مرا با آنها به نزد ابیجمله استخوان

تبدیل  ال»و  «فامهل الکافرین»و  «الم یتسن» :ها نوشته بوداین استخوان

را حذف « الم»بن کعب، دوات خواست پس یکی از دو ابی :گوید. هانی می«للخلق

  :کرد و نوشت

        ( ،30 / 30روم) 

  :را پاک کرد و نوشت« فامهل»و 

      ( ،19 / 81طارق) 

  :هائی الحاق کرد و نوشت« لم یتسن»و 

    ( ،217 / 2بقره)1 

مشترک بوده  این مطلب بدان معناست که نوشتن بین نویسندگان خوب اصحاب پیامبر

بخشد که هر گونه احتمال را نفی می  و این مشارکت اعتمادی به عمل عثمان ،است

 نماید. می

ها را به حفصه باز گرداند و تا زمان حیاتش بعد از نوشتن مصحف، صحیفه  عثمان

هایی را که قرآن به دنبال حفصه فرستاد و از او خواست تا صحیفه 2زدش باقی ماند. مروانن

از روی آن نوشته شده است به او بدهد ولی حفصه از این کار خودداری کرد. سالم بن 

سپاری او بازگشتیم، مروان، عزیمه را وقتی حفصه از دنیا رفت و از خاک :گویدعبداهلل می

______________________ 

 [. 373-377، صص 7، ج االتقان]السیوطی،  9، ص الصاحبیابن فارس،  -1

هجری قمری(  44، حوادث سال 3، ج الکاملمنظور، مروان بن حکم والی مدینه است. )ابن اثیر،  -2

 (. 26، ص 3، ج الطبقات الکبریهجری قمری از دنیا رفت. )محمدبن سعد،  48حفصه در سال 
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ها به دست ها را به دست او بفرستد؛ وقتی صحیفهعمر فرستاد تا آن صحیفهنزد عبداهلل بن 

. با توجه به این که در تعداد مصاحفی که 1مروان رسید، دستور داد تا آن را تکه تکه نمایند

عثمان آنها را به شهرها فرستاد، اختالف است ولی مشهور آن است که پنج مصحف بوده 

 .2ت هفت تا و یک عدد در مدینه ماندبه روای است ولی به روایتی چهار تا و

از جنبة   ای که اکنون الزم است به بحث دربارة آن بپردازیم، اهمیت عمل عثمانمسأله

برداری مصاحفی چند از مصحفی، محدود باشد که به نسخه  قرائت است، اگر عمل عثمان

شته است؟ برای این که آن را زید در روزگار ابوبکر نوشته است، این عمل چه ارزشی دا

محتوای این عمل را به خوبی درک کنیم، باید به آنچه که در دوران ابوبکر بود، یعنی 

ها حفظ کرده بود و شاید این کار گردآوری قرآن توسط او باز گردیم. وی قرآن را در صحیفه

اد و بمرد و آن از جانب ابوبکر برای روزگار نیاز به قرآن بوده باشد. اما تقدیر به او مهلت ند

ها به عمر منتقل شد. روزگار عمر هم استقرار روزگار ابوبکر بود و در آن روزگار مردم نسخه

نداشتند چون سفرهای حافظان )از صحابه( محدود بود و  نیاز به عمومی کردن این مصحف

بود، گونه که در روزگار عثمان های[ قرآن، آنبعدها هم آثاری از اختالف در حروف ]قرائت

سال با آرامشی نسبی از چنین اختالفاتی  1ظاهر نگشت. بلکه در روزگار عثمان هم، حدود 

و صحابه تصمیم گرفتند که این   سپری گشت. وقتی این اختالفات اوج گرفت، عثمان

 مصحف جمع شده را در سطحی وسیع منتشر سازند. 

ت که مصحف رسد ـ آن اسمعنای این سخن ـ چنان که منطقی هم به نظر می

به حرف واحدی نوشته شده بود، چنان که قبالً در رابطه با نوشتن کاتبان  ابوبکر

به این مطلب اشاره کردیم. زیدبن ثابت بنابر آنچه که در  وحی در روزگار پیامبر

______________________ 

 )به اختصار(.  78، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 61، ص 1، ج االتقانی، الدین السیوطجالل -2
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بود و به نوشتن قرآن  آمده، بیش از همة کاتبان وحی مالزم پیامبر 1احادیث صحیحی

پرداخته است و این بدان معناست که روش نوشتن قرآن  ك ثماندر روزگار ابوبکر و ع

، تقریباً یکی بوده است مگر این که ك ، ابوبکر و عثماناهللدر سه مرحله، عهد رسول

، مرحلة خود، صالح را در این دید که قرآن را از اعجام ـ چنان که بحثش  عثمان

ته و وجوه قرائتی زیاد دیگری را گذشت ـ بپیراید تا رسم الخط قرآن دامنة بیشتری یاف

 صحیح است، در برگیرد.   که نقل آن از پیامبر

سازی لغوی وجوه قرائت ، محقق شد، همان نزدیک هدف دیگری که از کار عثمان

شده در آن روزگار در شهرهای مختلف و از بین بردن اختالفی بود که نزدیک بود 

،  ساسی، از جمله اهداف اقدام عثمانوحدت جامعه را نابود سازد. یعنی به طور ا

انتشار متن قرآنی به زبان قریش و استوار ساختن این سنت زبانی بود که مقدمات زیادی 

پشت سر گذاشته شده بود. دستور سوزاندن دیگر  ك برای آن، در روزگار ابوبکر و عمر

این امر ، به  های صحابه و آنان که از صحابه برگرفته بودند، توسط عثمانمصحف

که   یاری رساند. مردم در دیگر شهرها هم تن به این فرمان دادند جز عبداهلل بن مسعود

وی عمل کنند و  با این کار مخالفت کرد و در کوفه به مردم دستور داد که به مصحف

دهید که به قرائت زیدبن ثابت قرائت نمایم در حالی چگونه به من فرمانی می» :گفتمی

ام، در حالی که زیدبن ه و اندی فراگرفته و قرائت کردههفتاد سور ن پیامبرکه من از دها

پرداختند. به خدا قسم چیزی از قرآن نازل نشده آمد و به بازی میثابت با نوجوانی می

دانم در چه موردی نازل شد، هیچ کس از من نسبت به کتاب خدا است مگر این که می

______________________ 

الدین السیوطی، و نیز جالل 192-196، صص 3، ج صحیح البخاریمحمدبن اسماعیل البخاری،  -1

 .744-733، صص 1، ج البرهانبه بعد و الزرکشی،  82، ص 1، ج االتقان
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نیستم. اگر بدانم در جایی که بتواند شتر به آن جا رود، داناتر نیست و من بهترین شما هم 

  .1«دارد، حتماً به آن جا خواهم رفتکسی از من کتاب خدا داناتر وجود 

ای که او را فراگرفته بود، با سوزاندن مصحفش و با به دلیل شبهه  ابن مسعود

به این  به تنهایی دست  پنداشت که زیدمخالفت ورزید، چه وی می  عمل عثمان

ترین کس برای این کار بود. اما وقتی فهمید و حال آن که وی شایسته ،عمل زده است

آن را فرستاده است،   ای بیش متکی نیست و مصحفی که عثمانکه موضع او بر شبهه

های درخت خرما و از سینة حافظان و شاخه  ای است که ابوبکرهمان نسخه

هم   نوشته شده و زید که در روزگار پیامبر های پهن و نازک، برگرفته استسنگ

اند، و گروه زیادی از اصحاب در آن شرکت داشته ،به تنهایی دست به این کار نزده است

و سپس برای حفظ وحدت  2اند، ابتدا با خرسندیو همة مسلمانان بر آن اجماع کرده

 امت موافقت نمود. 

بن ، به اتمام رسید و حتی مصعب موافقت تمامی امت با مصحف عثمان ،بدین ترتیب

ها را سوزاند مردم زیادی را، درک کردم. پس از اینان وقتی که عثمان مصحف» :گفتسعد می

ولی هیچ کس از  :گویددر خصوص کار عثمان، اظهار شگفتی کردم. مصعب ]در ادامه[ می

کرد، این کار را نمیاگر عثمان » :هم در این باره گفت  . علی3آنان، منکر کار عثمان نشدند

در   به کوفه رسید، مردی برخاست و بر کار عثمان  . وقتی علی«کردممن به آن اقدام می

ساکت باش! وی هر چه  :بانگ برآورد و گفت  ولی علی ،گردآوری مصحف ایراد گرفت

  .4«کردمه جای او بودم هم، چنین میکرد با مشورت ما کرد، اگر من ب

______________________ 

 . 16، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 12، المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -2

 . 17، ص 1، ج همان -3

 ام.، حوادث سال سی3، ج الکاملابن اثیر،  -4
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 هابرخی شبهه
 

صورت   ضمن خبرهایی که روایت شده است، بر کاری که به دست عثمان در

گرفت،  شبهاتی وارد شده است. از جملة این خبرها، خبری است که ابن خالویه روایت 

  :به جای «وصی ربکو»( 19سورة اسراء ) 23کرده است که قرائت ابن عباس در آیة 

         ( ،23 / 19اسراء) 

. دیگر خبری است که از 1چسبیده شده است« صاد»به « واو» :گفتمی ابن عباس

ها بن یعمر و عکرمه، بندة آزاد شدة ابن عباس، از عثمان روایت شده است که مصحفیحیی

 :برداری شد، بر وی عرضه گشت و در آن حروفی از لحن یافت وگفتوقتی نسخه

  .2«ه زبان خود، عربی خواهد گرداندبرهایش کنید که عرب آن را اصالح خواهد کرد و یا »

اگر نویسنده از قبیلة ثقیف و آن که بر » :ای در روایتی دیگر دارد کهاین خبر، تکلمه

. یا 3«شدکرد، از قبیله هذیل بود، هرگز در قرآن، این حروف یافت نمیوی امالء می

ارة لحن درب لبن عروه از پدرش روایت کرده است که وی از عایشهروایتی که هشام

  :قرآن در آیة

          ( ،13 / 20طه) 

  :و آیة

                     ( ،112 / 4نساء) 

______________________ 

 . 28، ص المختصر من کتاب البدیعابن خالویه،  -1

 . 118، ص المقنعابوعمرو الدانی،  -2

 . 112، ص المقنعابوعمرو الدانی،  -3
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  :و آیه

                     ( ،17 / 1مائده) 

ای پسر خواهرم! این کار نویسندگان است. اینان در نوشتن،  :یشه گفتپرسید و عا

  .1اندهداشتباه کر

دهد و هر اما در رد خبر نخست، همین کافی است که از قرائت شاذی خبر می

تواند در برابر آنچه و نمی ،قرائت شاذی غالباً به طور نسبی از حیث سند ضعیف است

« وقضی»ر ثابت شده، بایستد. اساس اثبات قرائت که به روایت صحیح و قرائت متوات

تنها رسم الخط نیست بلکه نقل و بیان شفاهی هم در کنار رسم الخط مطرح است و 

تصور وجود رسم الخط قبل از روایت معقول نیست بلکه رسم الخط تنها ثبت آن چیزی 

بودن خبر  اند، بنابراین ضعیفاست که صحابه از طریق حفظ و تالوت آن را نقل کرده

 سازد. نیاز میدر اسنادش از ابن عباس ما را از طریق بحث و بررسی آن بی

اما خبرهای دیگری که همگی در مضمون یکی هستند، دربارة لحن در قرآن است که 

 شود. در اختالف آشکار اعرابی، نمایان می

رسی ابوعمرو الدانی خبر روایت شده از عثمان را با نقد اصطالحی ]حدیثی[ بر

این چنین خبری به نظر ما، حجت نیست و به دو جهت  :نموده و چنین گفته است

باشد. یکی این که، حدیث عالوه بر اختالط سند و اضطراب استدالل بر آن صحیح نمی

اند و نه او را الفاظ، مرسل است، چون ابن یعمر و عکرمه از عثمان نه چیزی شنیده

کند، چون در ظ حدیث، صدور آن از عثمان را نفی میاند. از طرف دیگر، ظاهر الفادیده

آن، طعن بر عثمان وجود دارد و حال آن که وی در دین اسالم دارای جایگاهی بوده 

گماشته است. امکان ندارد که وی به جمع مصحف به و به صالح امت همت می ،است

______________________ 

 . 112، ص المقنعابو عمرو الدانی،  -1
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ع اختالف در همراهی دیگر صحابة پرهیزگار و نیکوکار و با نظارت بر اینان برای رف

گاه لحن و اشتباه آن را در بین آنها رها کند و اصالح آن را به قرآن، پرداخته باشد و آن

عهدة آیندگان گذارد، آیندگانی که بدون شک غایت قرآن و آنچه را که همعصران آن 

آورد  جایز نیست که کسی چنین سخنی را به زبان ،اند درک نخواهند کرد، بنابرایندیده

  .1اعتقاد داشته باشد و به آن

عروه آن موارد را لحن »پردازد که می لعایشه سخن ابوعمرو الدانی همچنین به

نامیده و عایشه هم بنابر اتساع در اخبار و مجاز گویی در عبارت، اطالق لحن کرده 

است و گرنه چنین چیزی مخالف مذهب آن دو و خارج از اختیار آنها بوده است. دانی 

آنچه که خبر، بدون قطعیت به آن، بدان تأویل یافت، بنابر آن است » :گویددر ادامه می

که عایشه با توجه به منزلت، علم و آگاهی به زبان قومش، صحابه را به لحن و کاتبان را 

به خطا متهم کرد و حال آن که جایگاه صحابه نسبت به فصاحت و آگاهی به زبان، 

  .2«، چنین لحنی به صحابه جایز نیستجایگاهی است غیرقابل انکار، بنابراین

)خطای  لکند که برخی از دانشمندان سخن عایشهدانی رای دیگری را هم بیان می

اند که آنها در انتخاب وجه برتر حروف هفتگانه، خطا کرده گونه تأویلکاتبان( را این

، مثل این سخن انداند. این دانشمندان، لحن را به قرائت و لغت ]لهجه[ تأویل نمودهکرده

یعنی ابی بن کعب،  «نا لندع بعض لحنهإقرؤنا وأ أبي» :که گفت  عمر

  .3کنیماز قرائت و لغتش را ترک میولی بعضی  ،ترین ماستقاری

در واقع بحث و بررسی این مسأله شایسته است بر تصور مفهوم لحن و رابطةآن با 

یوهان فک در کتاب العربیه، ما  خطا ـ در نظر صحابه ـ مبتنی باشد. خاورشناس آلمانی

______________________ 

 . 116-118، صص المقنعابوعمرو الدانی،  -1

 . 112، ص همان -2

 [. 487-481، صص تاریخ قرآن]محمود رامیار،  119، ص همان -3
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نیاز کرده است چه ضمیمة کتابش را به بررسی تاریخی ـ معنایی واژة را از این حیث بی

داده است. وی آورده است که واژة لحن، در زبان جاهلی  صلحن و مشتقات آن اختصا

ه، و صدر اسالم به معانی میل و گرایش، هوشیاری و زیرکی، بالغت، آواز، رمز و اشار

اما هرگز به طور مطلق به معنای اشتباه در بیان  ،معما و توریة و شیوة بیان آمده است

گیرد که لحن به طور نسبی در زمانی متأخر نیامده. یوهان فک در پایان، این نتیجه را می

دهد که این معنا، در اواخر قرن اول به این معنای که داللت داشته است. وی ترجیح می

  .1دوم هجری قمری بوده استوایل قرن و ا

الزمة این سخن، آن است که به طور واقعی، تفسیر لحن به خطا را دور از ذهن 

های معروف این واژه در آن روزگار بدانیم چون در زبان آن نسل و از معانی و مدلول

های قرائت تفسیر شود. پس ماند که لحن به گونهنبوده است. بنابراین تنها این وجه می

رود، به ای که متوجه رسم الخط عثمانی شد، با این تفسیر از بین میی از شبههنیم

ها یعنی ار صحابه که در رسم الخط برخی از لحنای در کنتر، چنین شبههبارت صحیحع

رود چه اگر خطا و اشتباهی بود و صحابه، خطاها را به جای گذاشته باشند، از بین می

کردند کردند و امت اسالم را رها نمیخود نیز حذف می خود، آن را نوشته باشند حتماً

 تا در تالوت کتاب خداوند، سرگردان گردند. 

کنندة نیمة دیگر را به عهده گرفت که شاید برون لابوعمرو دانی تأویل سخن عایشه

این شبهه باشد البته به فرض این که نقل این سخن از عایشه درست باشد. اما اکنون بر 

»ر قرائت مشهو                  »  شرح و توضیحی

رسیده و هر  لافزاییم. این قرائت، یکی از مواردی است که در این روایت از عایشهمی

______________________ 

]این کتاب توسط عبدالحلیم  746-738، صص دراسات فی اللغات و اللهجات و األسالیبالعربیة،  -1

 النجار به عربی باز گردان شده، دارالکتاب العربی، القاهره[. 
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آنچه که در تفسیر مشکل اعرابی آن گفته شده است، در تفسیر دیگر موارد آمده از وی 

والمقیمون »آمده است که وی   بن کعبروایتی از ابیدر این خبر نیز صادق است. 

)به رفع( قرائت کرده است. گروهی از جمله ابن عباس، ابن مسعود، عیسی  «الصلة

  .1اندان هم به این شکل قرائت کردهثقفی، ابوعمرو بن عالء و اعمش و دیگر

 گفته شده در مصحف ابی مثل مصحف» :گویدابوحیان در شرح این قرائت می

و ابان بن عثمان روایت شده است  لآمده است. از عایشه «والمقیمین الصلة»عثمان 

ولی چنین سخنی آن  ،)با یاء( خطای نویسندة مصحف بوده است« المقیمین»که نوشتن 

اند، چه قطع صفت در زبان عرب های فصیح بودهدو صحیح نیست چون آن دو از عرب

یبویه و دیگران، شواهدی از آن را ذکر ای است که سمشهور است و باب گسترده

( 8اند چنان که سیبویه هم مورد مذکور را به قطع صفت تفسیر کرده است. )کرده

لحن و خطایی در « والمقیمین»اند که بدانچه بعضی گمان کرده» :گویدزمخشری می

کنیم. چه بسا کسی که به این گمان رو آورده در رسم الخط مصحف است، توجهی نمی

خبر بوده ها و از تفنن نصب بنابر اختصاص بیهای عربننگریسته و از روش« لکتابا»

( و بر او پوشیده مانده که پیشینیان نخستین ـ صحابه ـ که مثل آنها در تورات و 7)

اند که در کتاب خداوند ها از آن بوده( غیرتمندتر بر اسالم در دفع طعن10انجیل است )

افراد بعد از آنها، آن را پر کنند و یا خللی ایجاد کنند که شکافی به جای گذارند تا 

  .2«های بعدی آن را اصالح نمایندسلن

______________________ 

 . 42، ص المحتسبو ابن جنی،  398، ص 3، ج البحر المحیطبوحیان، ، ا66، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -1

 [. 891، ص 1، ج الکشاف]محمود بن عمر الزمخشری،  396-398، صص 3، ج البحر المحیطابوحیان،  -2
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 مشکل مصاحف 
 

قطعی نیافت، بلکه این کار سنگ  پایان  مشکل متن قرآنی به واسطة کار عثمان

هماهنگ بود،  یمانبنای استقرار در تاریخ قرآن گشت. هر قرائت که با رسم الخط عث

هایی که گشت. لذا مردم صحیفهقرائت آن جایز و هر چه با آن مخالفت داشت، رها می

توانستند وجوه مختلفی را که از صحابه و کسانی که در دست داشتند، سوزاندند، اما نمی

از صحابه بر گرفته بودند، بسوزانند، لذا مسألة این وجوه قرائتی خارج از اجماع امت، 

چارچوب روایت و بیان شفاهی باقی ماند و هر کس که این وجوه را طالب بود، آنها در 

 گرفت. را از دهان حافظان، گاهی به پنهانی و گاهی به آشکارا، می

شکی نیست که تاریخ شاذ در قرائت قرآن، به وجود مصحفی نمونه ]امام[ باز 

اند، صبغة ا آن مخالف بودههای دیگر که بگردد و به مجرد وجود این مصحف، قرائتمی

در آن « شذوذ»خروج از رسم الخط آن و شذوذ از متن آن پیدا کردند. چه بسا اصطالح 

روزگار مشهور نبود، اما احساس مردم نسبت به آن به تدریج به تبع موفقیت تصمیم 

یافت. شاید سرآغاز این احساس در و شهرت آن در شهرها، تجسم می  عثمان

و اجماع مسلمانان باشد که   ، قبل از خرسندی به کار عثمان دحدیث ابن مسعو

  .1ش بردارندبه مردم کوفه گفته است که دست از مصاحفی غیر از مصحف خود

آنها را به شهرها فرستاد، همة آنها در تمام   الزم به ذکر است، مصاحفی که عثمان

هایی که ا هم داشتند که کتاباند بلکه اندک اختالفی بحروف با هم مطابقت کامل نداشته

بعد از آن دربارة رسم الخط عثمانی و مصاحف شهرها نوشته شد، بر آن نقش گذارده 

______________________ 

 . 12-16، صص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1
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رساند چه ، ضرری نمی های همسان مصحف عثمان. البته این اختالف به مصحف1است

 آیند. همة مصاحف عثمانی یک شکل واحد از مصحف نمونه ]امام[ به حساب می

ن مصحف نمونه ]امام[ از مصاحف دیگر صحابه، ظاهراً زیاد است. در اما اختالف ای

ورزیم که گردآوری مصحف در بین دو جلد، به این جا بر آنچه گذشت تأکید می

توسط صحابة دیگر صورت نگرفته است بلکه به  صورت کامل و تمام، قبل از ابوبکر

کم و بیش حفظ کرده  هایی بوده است که صحابه آن راهایی از سورهصورت مجموعه

بودند و از باب تغلیب بر آنها مصحف نام نهاده بودند، جز در آن مورد که دربارة ابن 

بن کعب روایت شده است که هر یک از آن دو مصحفی را تکمیل نموده مسعود و ابی

  .2یب مصحف نمونه ]امام[ تفاوت داشتبودند که با ترک

ای که مالکیت بدانیم، به طور اساسی صحابهممکن است، این حقیقت را دریابیم؛ اگر 

  :باشندمصحفی به آنها نسبت داده شده است به قرار زیر می

عمربن  -1عبداهلل به عباس  -4بن ابیطالب علی -3بن کعب ابی -2ابن مسعود  -1

عبداهلل بن عمر  -7ام سلمه  -8عایشه دختر ابوبکر  -9حفصه دختر عمر  -1خطاب 

  .3 بیرعبداهلل بن ز -10

بینیم که به صحابة دیگر مثل، ابوموسی اشعری، زیدبن ثابت، متون دیگری هم می

، مالکیت مصحفی با ویژگی خاصی را 4حذیفهانس بن مالک و سالم بندة آزاد شدة ابی

 دهند. نسبت می

______________________ 

المقنع فی معرفة مرسوم وعمرو الدانی، و نیز : اب 39، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . مصاحف اهل االمصار

 . 46-48، صص الفهرستمحمدبن الندیم،  -2

 . 22-81، بخش اختالف مصاحف صحابه، صص المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -3

 . 82، ص 1، ج االتقانالدین السیوطی، جالل -4
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ها قابل قبول هستند اما نه به این معنا که این مجموعه آیات، به صورت همة این متن

اند؛ به طوری که برخی از منابع در نسبت دادن برخی از ملی وجود داشتهمصحف کا

ها بگویند، مانند مصحف حمزه بن عبدالمطلب و حال آن که حمزه، چنان که قرائت

دانیم، در جنگ احد، هشت سال قبل از پایان یافتن وحی، به شهادت رسیده بود. می

م خاصی چیده شده بودند، تحول ها که به نظابعدها مفهوم مصحف از مجموعة سوره

ای که شامل حروف یافت و به صورت متن کامل قرآنی با ویژگی خاص درآمد، به گونه

قرآن بود، چه با مصحف نمونه ]امام[ هماهنگ باشد و چه نباشد. این مسأله در 

  :مصاحف تابعین که سجستانی به ترتیب زیر نام آنها را ذکر کرده است نمایان شد

مجاهد ]بن جبر یا جبیر[  -4عکرمه  -3ریاح بن ابیعطاء -2ن عمیر لیثی عبید ب -1

محمدبن  -9اسود بن یزید نخعی و علقمه بن قیس نخعی  -1سعیدبن جبیر  -1

 -10بن کیسان مدینی ]مدنی[ صالح -7 حطان بن عبداهلل رقاشی -8ی شامی موسابی

 اعمش.  -11طلحه بن مصرف ایامی ]الیامی[ 

اند که نامیدن آنها به این مصاحف، نسخه تکراری از روایات صحابه بودهبه نظر ما، 

مصاحف تابعین تنها به جهت دریافت یک تابعی از صحابی و ارتباط مصحف وی با 

. حتی مصاحفی به برخی افراد گمنام به 1باشدای که از او برگرفته، میمصحف صحابه

کرمانی از آن به مصحف ابن شمیط  ویژه از شیعیان هم نسبت داده شده. مثل آنچه که

  .2یط از یاران مختار ثقفی بوده استبن شم نامبرده است. او احمر

توان بیان کرد که بیشتر آنها بدون بررسی دقیق در جزئیات اختالف این مصاحف، می

اند، جز در اموری که اختالف در آن صحیح است، هماهنگ بوده  با مصحف عثمان

______________________ 

و تابعین صورت گیرد تا رابطه بین آنها را بیشتر  الزم است مقایسه مفصل و دقیقی بین مصاحف صحابه -1

 روشن نماید. 

 هجری قمری.  62و  66های ، حوادث سالالکامل فی التاریخو نیز : ابن اثیر،  93، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -2
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نچه که به مصحف ابن مسعود و ابی در برخی از جاها نسبت داده شده البته به استثنای آ

است )به این مطلب در ادامة این فصل اشاره خواهیم کرد(. اما بسیاری از این مصاحف 

توان آن را با وجود چند اند که نمیتنها اختالف را در چند حرف اندک، ثبت کرده

رساند که عی استقالل را میحرف متفاوت، مصحف نامید، چون این نامگذاری نو

 دهد نه حقیقی. اختالف را امری خیالی جلوه می

، وجوه اختالف مصحف ابوموسی اشعری را «المصاحف»کافی است بدانیم که کتاب 

اطالق شده است، تا جایی که گویی « لباب القلوب»ذکر نکرده است. مصحفی که به آن 

چهار صورت از اختالف مصحف  تنها« المصاحف»چیزی غیر از قرآن بوده. کتاب 

  :به جای« ابراهام»را ذکر کرده است. یکی کلمه   ابوموسی اشعری

    ( ،124 / 2بقره) 

  :به جای« یفقهون ال»و یکی 

        ( ،103 / 1مائده) 

  :به جای« صوافی»و یکی 

      ( ،31 / 22حج) 

  :جایبه « من تلقاءهو»م و چهار

        ( ،7 / 17حاقه) 

 ال»و قرائت  ،های شاذ، سه مورد از این چهار مورد را ثبت نمودههای قرائتکتاب

  :به جای« یفقهون

        ( ،103 / 1مائده) 
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توان گفت که ابوموسی مصحفی به نام . آیا به خاطر چهار وجه، می1اندرا رها کرده

های قدیمی و نام خاص هم داشته و به اعتبار تاریخ قرآن از نسخه ،ستخود داشته ا

شود، مصحفی نامیده می ل( با این قیاس آنچه که مصحف حفصه1شود؟ )شمرده می

پنج روایت در  ،های آن را ثبت کرده استاست که سجستانی تنها ده روایت از قرائت

دیگر از معنای متن معروف قرآن  های شاذ در نزد ما، آمده و پنج روایتمنابع قرائت

های خارج نیست؛ هر چند که در جزئیات اندکی اختالفی دارند. به خاطر همین روایت

 (!! 2دهگانه حفصه در تاریخ قرآن صاحب مصحف گشته است )

، تنها سی و سه مورد اختالف ذکر شده است که بیست  بن مالکدر مصحف انس

گردد، یعنی بیش از نصف آن. دیگر موارد هم و یک مورد آن به شکل اعرابی برمی

های شاذ، چیزی مخالف با معانی متن معروف قرآن در آن وجود ندارد و منابع قرائت

 (.3اند )تنها بیست وجه آن را ذکر کرده

که بیست و نه روایت مخالف در آن آمده است که پانزده   مصحف عمربن خطاب

بقیه، مطلقاً، از متن معروف قرآن، خارج نیست تا  گردد وروایت به وجوه اعرابی باز می

های شاذ، چهارده اگر این اختالف در رسم الخط نباشد، پس در معنا باشد. منابع قرائت

 (، 4اند که بیشتر آن از این نوع اخیر هستند )وجه آن را ذکر کرده

که تنها ده روایت قرائتی را ذکر کرده است که هشت   مصحف زیدبن ثابت

ایت آن اختالف نحوی دارند و دو روایت دیگر آن از مفهوم عام متن قرآن، خارج رو

 (.1اند )های شاذ، شش وجه از این ده وجه را ثبت کردهنیستند. منابع قرائت

______________________ 

، ص 2، ج البحر المحیطو ابوحیان،  127، ص المختصردر مورد قرائت نخست، ر. ک : ابن خالویه،  -1

و در مورد  742، ص شواذ القراءةو الکرمانی،  161، ص المختصرو در مورد قرائت دوم ر. ک :  461

 . 112، ص المحتسب، و ابن جنی، 98، ص المختصرقرائت سوم، ر. ک : 
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هم چهل روایت قرائتی شاذ را ثبت کرده است که در   مصحف عبداهلل بن زبیر

روایت آن هم از معنای کلی متن بیست و نه روایت آن، اختالف نحوی است و یازده 

هم  معروف قرآن خارج نیست. برخی از این یازده روایت، در قرائت عمربن خطاب

های شاذ، تنها یک مورد آمده گانه در منابع قرائتهای چهلآمده است. از این روایت

 (. 1است )

وفی آورده است که در آن حر 1، سجستانیك دربارة مصحف عبداهلل بن عمرو بن عاص

حتی یک روایت « المصاحف»وجود دارد که با حروف مصاحف ما اختالف دارد. کتاب 

اند که دو قرائتی از آن را ثبت نکرده است، اما منابع ارجاعی ما برای آن سه روایت ثبت کرده

  :به جای 2«رباوه»حرف ]وجه قرائتی[ آن از رسم الخط عثمانی خارج نیستند. یکی کلمة 

      (10 / 23ؤمنون، م) 

  :و دیگری

    ( ،13 / 41جاثیه)3 

 4«فمارت به»روایت سومی هم با رسم الخط عثمانی اختالف دارد که « منه»به جای 

  :به جای

        ( ،187 / 9اعراف) 

 (. 9باشد )می

______________________ 

 . 23، ص 3، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 412، ص 6، جالبحر المحیطوحیان، ، اب162، ص شواذ القراءة، الکرمانی، 92، ص المختصرابن خالویه،  -2

  .142، ص المحتسبو ابن جنی،  44، ص 2، ج البحر المحیط، 771، ص شواذ القراءة، 132، ص المختصر -3

 .439، ص 4، ص البحر المحیطو  93، ص شواذ القراءة، 42-42، صص المختصر -4
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اختالف ، تنها هجده روایت قرائتی مخالف را ثبت کرده است. لمصحف عایشه

سیزده روایت آن نحوی و پنج روایت دیگر آن با معنای متن معروف قرآن، اختالف 

 (. 8اند )های شاذ ارجاعی ما، چهارده روایت از آن ثبت کردهندارند. منابع قرائت

مصحف سالم بن معقل بن عتبه بن ربیعه که در دو حرف ]وجه قرائتی[ اختالف دارد 

اند، هر چند که ممکن است آن دو زی از آن را ذکر نکردههای شاذ چیهای قرائتو کتاب

هجری قمری در جنگ یمامه در  12در سال   حرف از مصحف دیگری باشد. سالم

، قبل از اقدام به گردآوری قرآن، به شهادت رسید، جنگی که 1 دوران خالفت ابوبکر

مصحفی بوده است، شود، سالم، صاحب علت اصلی چنین اقدامی بود. اما این که گفته می

ها بوده است که در آن های از صحیفهدرست نیست مگر به این معنا که نزد او مجموعه

روزگار پیشین، آنچه را در حافظه داشته، گردآوری کرده است که بدون این که شکل 

مصحف به خود بگیرد. تردید سیوطی در خبر گردآوری قرآن توسط سالم گذشت. هر 

یکی از گردآوران قرآن به فرمان   هم داستان نیستیم که سالمچند که ما با سیوطی 

بوده است   آوری قرآن توسط ابوبکربوده باشد چون وفات وی قبل از جمع  ابوبکر

(7 .) 

. ق.( که پنج روایت قرائتی را ثبت ه 17)درگذشته به سال  لسلمهو باالخره مصحف ام

ثمانی و دیگری از معنای متن معروف قرآن، کرده است. چهار روایت از آن از رسم الخط ع

 (. 10اند )بیرون نیست. منابع ارجاعی ما تنها یک روایت از آن را ذکر کرده

اینها، ده مصحف منسوب به صحابه هستند که هیچ یک از آنها، به معنای مصحف 

قرآن، لة تاریخ باشند که ـ به نظر ما ـ در مسأیهایی منیست بلکه بیشتر به معنای صحیفه

چندان اهمیتی ندارند، به ویژه وجوهی که در آنها آمده است، در مصاحف مهم یعنی 

 هم آمده است.   ، علی و ابن عباسهای ابن مسعود، ابیمصحف

______________________ 

 . 22، ص 3، ج الطبقات الکبریمحمدبن سعد،  -1
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رود که ما از ارزش آنچه که در این مصاحف آمده و با رسم الخط شاید گمان می

ه به ذهن ما خطور نکرده است بلکه ایم، اما این مسألمصحف عثمانی مخالفت داشته کاسته

باشد که در جای خود از آن های شاذ میاین مسأله از جنبة دیگری است که در مورد قرائت

سخن خواهیم گفت. این مسأله در باب حروف هفتگانه و در فصل قرائت به معنا بررسی 

 کرد.  و دیگران باز به آن اشاره خواهیم  ایم. در بحث و بررسی ابن مسعودکرده

های زیادی در گذشته، ای که باقی ماند و باید به آن اشاره کنیم، این است که کتابنکته

و آرتور جفری در مقدمة  ،پیرامون مصاحف نوشته شده است که ابن ندیم آنها را ذکر کرده

  :باشندها به شرح زیر میبر آنها توضیحاتی افزوده است. این کتاب« المصاحف»کتاب 

از ابن عامر یحصبی )درگذشته « العراقالشام والحجاز و اختالف مصاحف»کتاب  -1

 . ق.(.ه 118به سال 

از کسایی )درگذشته به « اختالف مصاحف أهل المدینة وأهل الکوفة والبصرة»کتاب  -2

 . ق.(.ه 187سال 

از فراء بغدادی « والشام فی المصاحف اختالف أهل الکوفة والبصرة»کتاب  -3

 . ق.(. ه 209سال  )درگذشته به

 . ق.(. ه 227از خلف بن هشام )درگذشته به سال « اختالف المصاحف»کتاب  -4

 . ق.(.ه 231از مدائنی )درگذشته به سال « جامع القراءاتاختالف المصاحف و»کتاب  -1

. ه 248از ابوحاتم سجستانی )درگذشته به سال « اختالف المصاحف»کتاب  -1

 ق.(.

 213از محمدبن عیسی اصفهانی )درگذشته به سال « ف والهجاءالمصاح»کتاب  -9

 . ق.(. ه

 . ق.(. ه 311داود سجستانی )درگذشته به سال از ابن ابی« المصاحف»کتاب  -8

 . ق.(. ه 329از ابن انباری )درگذشته به سال « المصاحف»کتاب  -7
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 . ق.(.ه 310از ابن اشته اصفهانی )درگذشته به سال « المصاحف»کتاب  -10

 از وراق. « غریب المصاحف»کتاب  -11

  .1داود سجستانی به ما رسیده استبیاز ابن ا« المصاحف»ها، تنها کتاب از بین این کتاب

 

 پژوهشی در مصحف ابن مسعود 
 

های تر دربارة روایتقبل از بحث تفصیلی دربارة این مصحف یا به عبارت صحیح

صحف، مایلم به یک حقیقت تاریخی متواتر اشاره کنم و در این م  منسوب به ابن مسعود

همان مصحف عثمانی است که مسلمانان آن را  آن، این که مصحفی که بر آن اجماع شده،

خوانند. در اجماع صحابه بر آن، جای عبداهلل بن مسعود خالی نیست در جای جای زمین می

ل ابوحیان ]به پایان بحث قرائت و این مطلب در حیات وی هم ثابت شده است. قبالً از قو

به تواتر در نزد ما صحیح است که قرائت ابن مسعود به »ایم که به معنا رجوع کنید[ آورده

«. باشدهایی است که با رسم الخط، هماهنگ میغیر آنچه که از او نقل شده، از جمله قرائت

د که با متن نگاشته های ابن مسعوابوحیان این حقیقت را فراوان در بررسی برخی قرائت

 :شدة مصحف، اختالف دارد ذکر نموده است. وی در شرحی بر قرائت ابن مسعود

بهتر است » :گویدمی 2«لیهنإصلحوا أوانت حوافظ للغیب بما حفظ هللا ففالصوالح ق»

______________________ 

، الفهرستو نیز نک : محمدبن الندیم،  11، مقدمه آرتور جفری، ص المصاحفجستانی، داود السابن ابی -1

 (. 11) 61ص 

         ( قرائت عمومی: 34/  4نک : )نساء،  -2

[ حفظ کرده، اسرار ]شوهران خود[ را حفظ پس زنان درستکار، فرمانبردارند ]و[ به پاس آنچه خدا ]برای آنان»

 .«کنندمی
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این قرائت را به قرائتی تفسیری حمل کرد چون با متن نگاشته شدة مصحف نمونه ]امام[ 

  [.لیهنفأصلحوا إ]ر آن اضافه هم هست اختالف دارد و د

، به نقل صحیح و بدون شک رسیده است که وی قرآن را با توجه  از ابن مسعود

لذا  ،داده استخوانده و به دیگران آموزش میبه رسم الخط متن نگاشته شدة قرآن می

 د. همو در تعلیقی بر قرائت ابن مسعو1«این قرائت را بهتر است به تفسیر حمل کرد

گویم این قرائت، تفسیر معنای آیه است می :نویسدمی 2«الجوعفأذاقها هللا الخوف و»

ر نه قرائت آن، چون آنچه از وی، به طور مستفیض، نقل شده، مثل آن چیزی است که د

  .3«متن نگاشته شدة مصحف آمده است

« ی ربکو وص[ »19سورة اسراء ] 23ابوحیان در تعلیق بر قرائت ابن مسعود از آیة 

  :به جای

         

بهتر است که چنین قرائتی، به تفسیر حمل شود، چون قرائتی است که با » :گویدمی

باشد چنان که این می« وقضی» :متن نگاشته شدة مصحف، اختالف دارد و متواتر قرائت

اریان قرائت ]وقضی[ از ابن مسعود، ابن عباس و دیگران به طور مستفیض در سندهای ق

  .4«انه ]قراء سبعه[ آمده استهفتگ

______________________ 

 . 741، ص 3، ج البحر المحیطابوحیان،  -1

 ( قرائت عمومی: 117/  16)نحل،  -2           « و خدا هم به

ید. در خصوص خبر دادند طعم گرسنگی و هراس را به ]مردم[ آن )شهر( چشان]سزای[ آنچه انجام می

 [. 174، ص قواعد التحدیثمستفیض بنگرید به : ]محمد جمال الدین القاسمی، 

 . 843، ص 8، ج البحر المحیطابوحیان،  -3

 . 78، ص 6، ج البحر المحیطابوحیان،  -4
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این قرائت، تفسیر » :گویدمی 1«یعبدون من دوننا ماو»وی در قرائت ابن مسعود 

. 2«است نه قرآن، چه از عبداهلل به تواتر آنچه که در متن مصحف است، رسیده است

  :از ابن مسعود به جای «تخرج بالدهن»ابوحیان قرائت 

        ( ،20 / 23مؤمنون) 

تواتر قرائت جمهور از این قرائت، قرائتی است مبتنی بر تفسیر، به خاطر  :گویدمی

  .3«ابن مسعود

است، ولی با این همه، آن را در متن قرآن  گاهی قرائت، سخنی منقول از پیامبر

 :گویدمی 4«فةالدین عند هللا الحنی نإ»بینیم. مثالً ابن انباری در قرائت ابن مسعود می

از باب تفسیر است ولی برخی که  بر خردمندان پوشیده نیست که این سخن پیامبر»

  .5«اندهها شمردکنند، آن را جزء قرائتها داخل میاحادیث را در قرائت

این روایت را قرطبی هم از طریق شعبه و او از عاصم و وی از زرین حبیش و او از 

ن یإن الد» :چنین قرائت کرده است کرده است که پیامبر نقل ابی و او هم از پیامبر

گاه سخن ( و آن12) «ال المجوسیةعندهللا الحنیفة ال الیهودیة وال النصرانیة و

______________________ 

 (، قرائت عمومی : 16/  12نک : )کهف،  -1       است. در خصوص قرائت ابن مسعود

، ج الجامع الحکام القرآنو القرطبی،  771-771، صص 18، ج روح المعانیه کنید با : ]االلوسی، مقایس

 [. 362، ص 11

 . 116، ص 6، ج البحر المحیطابوحیان،  -2

 . 411، ص 6، ج البحر المحیطابوحیان،  -3

   (، قرائت عمومی : 19/  3عمران، نک : )آل -4       . 

 . 411، ص 7، ج البحر المحیطابوحیان،  -5
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. بدین ترتیب، ابوحیان در مواردی بسیار زیاد از 1پیشین ابن انباری را آورده است

حمل کرده است[. در  هایی را آورده است ]و آن را بر تفسیرتفسیرش، چنین قرائت

 بن کعب نگاهی داشته باشیم. خصوص قرائت اخیر، باید به مصحف ابی

های هفتگانه بپردازیم تا از تر گردد، اگر به بررسی سندهای قرائتشاید مسأله روشن

 میزان حضور ابن مسعود در این اسناد، آگاهی یابیم. 

  .2مسعود داهلل بنقرائت حمزه از اعمش و او از زربن حبیش و او از عب -

زربن حبیش، ابوعبدالرحمن سلمی، ابوعمرو »النجود از قرائت عاصم بن ابی -

 .3و این سه تن از عبداهلل بن مسعود« شیبانی

  .4«طبق سند قبلی»صم و عاصم از ... قرائت ابوعمرو بن عالء از عا -

داهلل بن قرائت کسایی از حمزه و او از اعمش و او از زربن حبیش و او از عب -

قرائت عاصم و حمزه و » :گوید. همچنین ابن جزی در شرح حال ابن مسعود می5مسعود

اما وی از تصریح نام ابوعمرو بن عالء  .6«شودکسایی و خلف و اعمش به او ختم می

هایی ]= اختیار[ است از غفلت نموده است چه در نظر وی قرائت او، مجموعه گزینش

 فراوانش دریافته است.  هایی که از استادانروایت

نسبت به مصحف نمونه ]امام[، این چنین باشد،   اگر موضع ابن مسعود ،بنابراین

ای جز تسلیم شدن به سخن ابوحیان نداریم که در خصوص آنچه که از او روایت شده چاره

______________________ 

 . 43، ص 4، ج االجامع ألحکام القرآنابوعبداهلل محمدبن احمد القرطبی،  -1

 . 761، ص 1، ج فی طبقات القراءغایة النهایة الدین محمد بن الجزری، شمس -2

 . 346، ص 1، ج همان -3

 . 838، ص همان -4

 . 838، ص همان -5

 . 489، ص همان -6
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شان، ها، به فرض درستیاین روایت» :و با متن نگاشته شدة مصحف، متفاوت است، گفته

در همین مورد باز چنین «. احد هستند و با آنچه که به تواتر رسیده، تعارض ندارندخبر و

  .1«شودمسعود به شیعه نسبت داده میهای عبداهلل بن بیشتر قرائت» :گویدمی

پیداست که هدف این گروه شیعی، آن است که به کتاب خداوند، چیزهایی بیفزایند 

قبیل، برخی اضافات در دست داریم که عاقالنه  که ادعای آنها را تأیید نماید، از این

نیست که از قرآن باشند؛ نه از حیث معنا و نه از حیث سبک و اسلوب، و آشکارا، 

ویژگی وارداتی در متن و بیگانگی از متن وحیانی و معجزه در آنها پیداست، مثل موارد 

وذریته  عليم فه يیمان بالنبوالسابقون باإل»( 11سورة واقعه ) 10اضافی در آیة 

ولئک هم علی غیرهم أ ليالموا الذین اصطفاهم هللا من أصحابه وجعلهم

( بدون شک چنین 14) 2«الفائزون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون

هایی ارتباطی با ابن مسعود ندارد بلکه ساختگی است و سازندگان آن، ابن عبارت

شت وی پنهان شوند. بعید است که وی اند که در پای قرار دادهمسعود را بسان پرده

(، چون عمر عبداهلل بن مسعود به 11چنین گفته باشد و یا از آن خبر داشته باشد )

هایی که وزیدن گرفت و ها و آشوبسرآمده بود و هنوز در جامعة اسالمی آن فتنه

 را محور این نزاع قرار داده بودند، ظاهر نگشته بود.   خاندان علی

های مخالف با اینها ]روایت» :متن ابوحیان دیدیم که گفته است از طرفی، در

نسبت داده   هایی که به ابن مسعوددر واقع روایت«. مصحف[ خبرهای واحد هستند

هایی واحد هستند. اما در مقابله با . و روایت3بوده« اعمش»شده است تنها از طریق 

چون خبرهای واحد وقتی با گرند، روایت متواتر که بر اجماع شده است، شاذ می

______________________ 

 . 161، ص 1، ج البحر المحیطابوحیان،  -1

 . 92، ص ماتریالآرتور جفری،  -2

 . 82، ص 7، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -3
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آیند اما وقتی با متواتر مقابله شوند، واحد به حساب میخبرهای صحیح مقایسه می

شاذ، حدیثی » :گویدآیند. شافعی در تعریف حدیث شاذ میشوند، باطل به حساب می

است که شخص مورد قبولی آن را روایت کند که مخالف روایت کسی است که از او 

 این از حیث روایت.  .1«تر استشایسته

اند که ثقه، های جرح و تعدیل دربارة او آوردهاما از حیث راوی یعنی اعمش، کتاب»

 (. 11) 2«حافظ و آشنا به قرائت و پرهیزگار اما مدلس بوده است

های له روایتتوان مسأاوی را هم بیفزاییم، میر 3اگر به شاذ بودن روایت، تدلیس

کامل در جای صحیح آن، در رابطه با ابن مسعود، قرار کتاب المصاحف را به شکل 

 دهیم. این مسأله به طور زیاد نسبت به غیر او هم تفاوت ندارد. 

______________________ 

]شاذ حدیثی است  1978، 111، ص قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثالدین القاسمی، جمال -1

تر است، واقع شود. ]کاظم مدیر نش حافظکه در مقابل و معارض حدیث مشهور یا حدیثی که راویا

 [.61، ص درایة الحدیثچی، شانه

 . 331، ص 1، ج تقریب التهذیببن حجر العسقالنی، احمدبن علی -2

معروف  علوم الحدیث. ق.( در کتاب خود، ه 643نصر شافعی )درگذشته به سال حافظ عثمان بن ابی -3

 تدلیس دو نوع است : »گوید : نین میچ 79-72، صص 1376، اول مقدمه ابن صالحبه 

: تدلیس در اسناد بدین معنا که راوی از کسی که او را مالقات کرده، چیزی را روایت کند که آن را  الف

از او نشنیده است ولی طوری سند را بیاورد که دیگران گمان کنند، از او شنیده است. یا آن که راوی از 

کند در صورتی که او را دیدار نکرده و سند را طوری آورده که کسی که هم عصر اوست، چیزی روایت 

تواند (. بین راوی و آن که از او نقل کرده، می12گمان شود آن کس را دیدار کرده و از او شنیده است )

کند، در اسناد خود نباید یک راوی یا چند راوی دیگر باشند. چنین شخصی که در اسناد تدلیس می

الن یا حدثنا و چیزی شبیه این دو ]چرا که این الفاظ بیانگر اتصال سند هستند و حال أخبرنا ف»بگوید : 

 آن که این گونه نیست[ بلکه او باید بگوید: قال فالن یا عن فالن و مانند آن. 
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های شاذ نسبت داده شده است، با مصحف همة آنچه که به ابن مسعود، دربارة قرائت

ها از جنبة های او تننمونه ]امام[ در تناقض نیست و یا با آن اختالف ندارد. بیشتر قرائت

اعرابی با حفظ ساختار کلمه، متفاوت است. یعنی منشأ اختالف، غالباً نحوی است. غیر 

  :توان اختالف را به شکل زیر تقسیم کردها ]قرائتی[، میاز این روایت

                                                                                                                                                    

تدلیس در شیوخ ]که از آنان روایت شده[، بدین نحو که راوی، از شیخی، حدیثی را که از او شنیده  : ب

ای غیر مشهور یا وصفی که کند ولی ]نخواهد نام او معلوم شود[ پس او را به نامی یا کنیهاست روایت 

که بدان  ایآورد تا شناخته نگردد ]یا او را به شهر یا قبیله یا صنعت و حرفهبدان مشهور نیست می

یشتر علما آن ( اما قسم اول )تدلیس در اسناد( بسیار ناپسند است و ب12شهرتی ندارد، توصیف نماید[ )

اند، چنان که شعبه بن حجاج یکی از کسانی است که بسیار از آن بد یاد کرده است را سرزنش کرده

گفت : تدلیس مثل دروغگویی است. همچنین از او همان طور که از شافعی روایت شده که شعبه می

کالم شعبه، حمل بر مبالغه این «. اگر زنا کنم بهتر است تا تدلیس نمایم»گفت : روایت شده که شعبه می

وی در نهی از نوع تدلیس شده است. علما در قبول روایت کسی که به این نوع، تدلیس شناخته شده 

شود ـ چه تصریح به است، اختالف دارند. گروهی چنین شخصی را مجروح دانسته و روایتش قبول نمی

که مدلس آنچه را که روایت کرده، سماع بکند و چه بکند ـ ولی قول صحیح، تفصیل است، بدین معنا 

سازد رود، به طوری که سماع و اتصال را مشخص نمیاگر با لفظی آورد که احتمال تدلیس در آن می

چنین روایتی در حکم روایت مرسل و انواع آن است و اگر با لفظی آورد که بیانگر اتصال است مانند 

مسلم و  صحیحشود. در کتاب ن احتجاج میسمعت، حدثنا، و اخبرنا، روایت وی قابل قبول و بدا

شمار است مانند آنچه قتاده، اعمش، های حدیثی معتبر از این قسم تدلیس بیبخاری و دیگر کتاب

اند که البته تدلیس درباره اینان، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، هشام ابن بشیر و غیر اینان، تدلیس کرده

 («. 19م است با لفظی احتمالی )به معنای دروغ نیست بلکه نوعی ابها

آمد، تدلیس در حدیث بود، اما در روایت قرآن، ما به مذهبی گرایش داریم که سخت از روایت آنچه 

تدلیس، نفرت دارد چه اگر برای مدلس گزیری از تدلیس در روایت نباشد، ولی کتاب خدا، چنین 

 شود. تدلیسی را شامل نمی
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 ای دارند. هایی که ویژگی لهجهروایت -1

 هایی که ویژگی ترادف دارند. روایت -2

 مصحف، کم دارند. هایی که از متن روایت -3

 هایی که از متن مصحف اضافه دارند. روایت -4

 هایی که بدون کم یا زیاد شدن و یا ترادف، تغییری در آن رخ داده است. روایت -1

کند، چون ادعای قرائت در های شاذ ایجاد میچهار نوع اخیر، اشکال زیادی در قرائت

خطرناکترین اسباب فتنه و آشوب به حساب  آنها و قرآن بودن آنها ـ اگر درست باشند ـ از

آید؛ ولی به شکرانة خدا، اینها درست نیستند. دست یازیدن برخی از قاریان به چنین می

هایی، به نزاع بین آنها و جمهور مسلمانان منجر شد که نتیجة آن، ترک مردم از اخذ روایت

و یا به فراموشی سپرده شد.  های آنها در قرائت از بین رفتقرائت از آنها گشت. لذا روش

از جملة اخبار این نزاع، خبری است که ابن اثیر روایت کرده است که حجاج بن یوسف 

به خدا سوگند اگر به شما فرمان دهم که از این در خارج شوید و شما از » :ثقفی گفته است

بر در دیگر خارج شوید، خونتان بر من حالل است و احدی را نخواهم یافت که قرآن 

ام عبد ـ یعنی ابن مسعود ـ قرائت کند مگر این که گردنش را خواهم زد و آن  قرائت ابی

قرائت را از مصحف خواهم کرد هر چند که با استخوان خوک برای حذف آن، مصحف را 

گفت ولی در من نیز شنیدم که این چنین می» :نزد اعمش بیان شد و اعمش گفت« بتراشم

  .1«ل تو قرائت خواهم کردعلیرغم می من :دلم گفتم

پنداریم، منشأ بیشتر آنچه با تمام اینها، از زندگی ابن مسعود، تصویری داریم که می

 باشد که به او نسبت داده شده و اختالف آشکاری با متن مصحف داشته است. 

وقتی یاران ابن مسعود، » :لیلی روایت کرده استابن جزری از عبدالرحمان بن ابی

کردند و او برای آنها تفسیر گشودند و قرائت مید، مصحف را میشدنجمع می

______________________ 

 [. 364-363، صص تاریخ قرآن. ق. ]محمود رامیار، ه 98، حوادث سال 4، ج خالکامل فی التاریابن اثیر،  -1
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شدند، گاهی از او تفسیر . شاید کسانی که در مجلس او برای تفسیر حاضر می1«کردمی

گرفتند، به ویژه اگر بدانیم که در صدر اسالم، بیشتر گرایش را به عنوان قرائت بر می

و دقت به ظاهر و حرف حرف متن،  مردم به فهم کتاب خداوند بوده است تا توجه

چون از جانب آنها، اطمینان و اعتمادی به تفاوت کالم خداوند نسبت به غیر آن وجود 

نموده که این کالم به هم درآمیزند. اما معنای این سخن، این داشته و غیر ممکن می

دد بلکه گرها به اجازة قرائت به حروف هفتگانه باز نمینیست که بسیاری از این قرائت

آنها را مقید کند ـ گاهی اوقات از   در واقع این اجازه ـ قبل از این که عثمان

ها[ متفاوت بوده است، چه به آموزش قرائت های قرائت به حروف ]قرائتبارزترین راه

نوشته شد و مسلمانان   ؛ اما وقتی مصحف عثمانو چه با موافقت از جانب پیامبر

آنچه که با مصحف عثمان ]امام[ متفاوت بود، شاذ به حساب به آن اجماع کردند، هر 

 گشت. شد و دیگر صحف سوزانده میآمد و باید در قرائت ترک می

هجری قمری، مردم را  32تا سال   ، بعد از رضایت به کار عثمان ابن مسعود

هد کرد و در مسیرش به ربذه رسید و شا داد، تا این که به مکه کوچزش میدر کوفه آمو

 هجری قمری، یعنی سه سال 32گاه به مدینه آمد و در پایان سال وفات ابوذر بود و آن

  .2«قبل از قتل عثمان، از دنیا رفت

اینها حوادثی است در رابطه با موضع ابن مسعود. اما برخی اخباری که در بعضی از 

ان تنها بعد از آزار های شیعی آمده است بر این باورند که ابن مسعود از مخالفت با عثمکتاب

بسیاری از  :گویدمی ش توسط عثمان، دست برداشت. ]نوری محدث[ طبرسیاو شکنجه

دانشمندان اهل سنت مثل شهرستانی در الملل و النحل به نقل از نظام، شکنجه و آزار ابن 

اند و شارح المقاصد ]سعد تفتازانی[ و شارح التجرید مسعود توسط عثمان را روایت کرده

______________________ 

 . 498، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -1

 هجری قمری. 37، حوادث سال الکامل فی التاریخو نیز : ر. ک : ابن اثیر،  همان -2
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وقتی عثمان خواست تا » :گویداند. شارح التجرید میضل قوشچی[ هم آن را پذیرفته]فا

مردم را به مصحف واحدی گرد آورد. مصحف عبداهلل بن مسعود را طلب کرد و عبداهلل بن 

مسعود با وجود زیادت و نقصانی که در مصحفش بود، از تحویل آن به عثمان ابا کرد لذا 

  .1«بپذیرد ثمان او را شکنجه کرد تاع

در روایت دیگری، طبرسی آورده است که عثمان دو دندة او را شکست و او هم به 

  .2«سبب همین ضربه از دنیا رفت

این خبرها ضعیف است و در رد آن کافی است بگوییم که هیچ گاه ابن مسعود در 

ده ای شکایت نکراش که بیشتر آن را در کوفه سپری کرد، از چنین بیماریطول زندگی

کنند که او به پشتیبانی از موضع عثمان تالش است بلکه خبرهای درست بیان می

کرده است و به آموزش قرائت از مصحف او که موافق با جمهور امت بوده می

 کنندگان بر این مصحف نیز بود. پرداخت و چنان که گذشت، در میان اجماعمی

بخشد از بحث یا ارزیابی آن میمی را به خاطر خطا در فهم موضعی گاهی آدمی، عال

گویی یا نسبت دادن سخنانی به گذشتگان که اما گاهی آن شخص عالم به خاطر دروغ

شود، چون این کار اند، تحقیر خود را از سوی آدمی موجب میآن را به زبان نیاورده

 خیانتی است به امانتداری در علم و تهمتی است به دانشمندان پیشین. 

بسیاری از دانشمندان اهل سنت مثل شهرستانی در الملل »رسی در این قول طب

با این که «. اندوالنحل از نظام، شکنجه و آزار ابن مسعود توسط عثمان را روایت کرده

  :سخنی کوتاه است ولی سه اشکال وجود دارد

______________________ 

، نسخه موجود در دارالکتب، شماره 113، ص فصل الخطابحسین بن محمد تقی النوری الطبرسی،  -1

 ، تفسیر تیمور. 618

 . 131، ص فصل الخطابالنوری الطبرسی،  -2
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طبرسی در میان بسیاری از دانشمندان اهل سنت، تنها چهار نفر مثل شهرستانی،  -1

 هستند. « بسیاری»ارح المقاصد و شارح التجرید را آورده است که اینها به نظر وی نظام، ش

به شهرستانی در این مسأله تهمت زده شده است چون وی این حادثه را در مقام  -2

گرایش وی به رفض »های وی بیان کرده است، از جمله محکوم کردن نظام و بیان زشتی

. شهرستانی در ادامه به بیان افترا و تهمت و 1«بزرگ]شیعه[ و بدگویی او دربارة صحابة 

عثمان، عبداهلل بن مسعود را به خاطر حاضر » :پردازد که گفتمی  نظام به عثمان

سپس شهرستانی دربارة نظام «. نمودن مصحف و سخنی که به عثمان گفت، زده است

داهلل بن مسعود را گاه نظام بر این رسوایی عثمان افزود که وی علی و عبآن» :گویدمی

عیب گرفته و ابن مسعود را در روایت  «قول فیها برأییأ» :به خاطر آن که گفتند

دروغگو دانسته  «مهأبطن  في يمن شق يمه والشقأبطن  فيالسعید من سعد »

. آیا شهرستانی، بدین نحو از »2های زشت دربارة صحابة پیامبراست؛ و دیگر دروغ

را روایت   نسبت به ابن مسعود  شکنجه عثمانبسیاری دانشمندان است که 

 اند؟ کرده

از همه مهمتر، آن که طبرسی، نظام را از دانشمندان دانسته است و حال آن که  -3

داند، چنان که ابن کنندگان بر اهل سنت، میچنان که دیدیم، شهرستانی وی را از خروج

این همه، طبرسی، از این که  . ولی با3حزم نیز وی را به کفر محض توصیف نموده است

______________________ 

، الملل واالهواء و النحل الفصل فی، مطبوع در حاشیه الملل و النحلمحمدبن عبدالکریم الشهرستانی،  -1

 . 64، ص 1ابن حزم، ج 

 . 68، ص همان -2

 . 142، ص 4، ج الفصل فی الملل و األهواء و النحلبن احمد الظاهری )ابن حزم(، علی -3
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او را جزء دانشمندان اهل سنت آورد، شرمی نداشته است، و بعد از این چه ارزشی برای 

 نقل این کتک زدن و آزار از سوی گویندة آن، برای خواننده وجود خواهد داشت؟ 

های مختلف و گاه ساختگی را به دارد تا روایتآنچه که طرفداران این خبرها را وامی

، نسبت دهند، آن است که آنان را در نشر ادعاهای باطلشان پیرامون  صحف ابن مسعودم

سالمت قرآن از تحریف یاری رساند، چه از لوازم ساختگی بودن این داستان، جعل کردن 

ای با شما برای بیان اند تا مقدمهچنین خبرهایی است که آن را به شکل روایت مجسم ساخته

 (. 20اند )در متن قرآن بودههایی که داخل عبارت

، اما اکنون سخن در جنبة تاریخی  بن ابیطالببه این مسأله در بررسی مصحف علی

 برای ما کافی است.   مصحف ابن مسعود

ای است که در های این مصحف، بررسی مجموعهمهمترین مطلب در بررسی روایت

هایی چند از آن، نه به ذکر نمونه ای نمایان است و ما آن را باهای قرائت لهجهآن جنبه

های قرائتی ترادف را صورت بررسی تمام، مورد کنگاش قرار خواهیم داد. سپس روایت

هایی هستند متفاوت با متن نگاشته نماییم تا بیان کنیم که روایتدر این مصحف ارائه می

 تفسیر و توضیح در آنها وجود دارد.  شدة مصحف عثمانی که فقط ویژگی

 

 ای در قرائت ابن مسعود های لهجهنبهج
 

. و جای شگفتی 1از قبیله هذیل است  قبل از هر چیز، باید بگوییم، ابن مسعود

های منسوب به وی پدیدار های خاص لهجة هذلی در روایتنیست اگر برخی جنبه

را « ءحا»باشد، یعنی می« فحفحه»ای ای این قبیله، پدیدة لهجههای لهجهگردد. از ویژگی

سعدبن »های ای مشترکی بین آنها و قبیله. چنان که پدیدة لهجه2کنندتبدیل می« عین»به 
______________________ 

 .482، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -1

 . 777، ص 1، ج المزهرالدین السیوطی، جالل -2
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ساکن را وقتی « عین»وجود دارد، یعنی « استنطاء»نیز به « انصار»و « قیس»، «ازد»، «بکر

  1نطی[کنند ]مانند أعطی وأتبدیل می« نون»به  باشد،« طاء»در کنار 

موضعی قابل تأمل دارد. اگرچه این « فحفه»رابطه با  در  در واقع، ابن مسعود

از او به « حتی حین»است ولی تنها در « عین»به « حاء»پدیدة آوایی به معنای تبدیل 

« عین»به « حتی»در تمام موارد، روایت شده است. شگفت آن که حای  2«عتی حین»

 بدون تغییر مانده است. « حین»تبدیل شده است و حای 

  :ن کهتر ایشگفت

       ( ،114 / 39صافات) 

به عین[ قرائت « حین»و « حتی»بدون تغییر در هر دو ]تغییر حای  3«حتی حین»را به 

  :کرده است. همچنین از او روایت شده است که آیة

    ( ،27/  11واقعه)4 

 «.اش خوشه خوشه روی هم چیده استهای موز که میوهو درخت»

طلح، لغتی است به » :گویدابن سیده می .قرائت کرده است «وطلع منضود»را به 

با این قرائت اخیر که اتحاد معنایی دو کلمه را « فحفه». تعریف پدیدة آوایی 1«جای طلع

 در برگرفته، منطبق است. 

______________________ 

 .همان -1

البحر و ابوحیان،  119، ص شواذ القراءةو الکرمانی،  63ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص  -2

 . 21، 64، 49، ص ماتریالو آرتور جفری،  23، ص المحتسبو ابن جنی،  312، ص 8، ج المحیط

 . 21، ص ماتریالآرتور جفری،  -3

، ص شواذ القراءة، الکرمانی، 111، ص المختصر، ابن خالویه، 716، ص 2، ج البحر المحیطابوحیان،  -4

 . 92، ص ماتریالو آرتور جفری،  732
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« حاء»را به « عین»اما از او روایت عکس این پدیدة آوایی هم آمده است. یعنی 

  :کرده است، مثالً در آیة تبدیل

                      ( ،7 / 100عادیات) 

 «.داند که چون آنچه در گورهاست، بیرون ریخته گرددمگر نمی»

        

بعثرت و »قرائت کرده است. در لسان العرب آمده است که  2«ذا بحثرإ»را به 

ای تابع تفسیر واحدی از جنبة آوایی های لهجه. همه این گونه3«هستند بحثرت دو لغت

هستند، چه این که عرب یکی از این دو حرف را به خاطر قریب المخرج بودن به 

ای در سنت ]آوایی[ بدوی های کلی لهجه. اما آنچه که از ویژگی4کنددیگری تبدیل می

« فحفه»که یکی از این دو قسم یعنی دهد شناسیم، این را به دست میو شهرنشین می

« حاء»به « عین»یعنی قلب « عفعفه»ای بدوی و قسم دیگر یعنی باید منسوب به قبیله

منسوب به قبیلة متمدن و شهرنشین باشد و هذیل نیز از قبایلی است که تحت تأثیر 

 محیط شهرنشین حجاز بوده است. 

یم که قرائت )بحثر( به جای )بعثر( شاید بتوان این تناقض ظاهری را این گونه رد کن

از باب مماثله ]همگونی[ است که در زبان بدوی و شهرنشین جاری است و هیچ 

 «وطلع منضود»توان قرائت ندارد. چنان که می« عفعفه»یا « فحفحه»ارتباطی با پدیدة 

                                                                                                                                                    

 . 833، ص 7، ج لسان العرباین منظور االفریقی،  -1

، ص 2، ج البحر المحیط، ابوحیان، 122، ص المختصر، ابن خالویه، 769، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -2

 . 111، ص ماتریالو آرتور جفری،  88

 . 27، ص 4، ج لسان العربابن منظور،  -3

 . 23، ص المحتسبابن جنی،  -4



 تاریخ قرآن

 

181 

لغتی است در طلع، « طلع»را چنین توجیه کنیم که به اصل کلمه قرائت شده است و 

 که در لسان العرب آمده است.  چنان

های تفسیری باشد که هم از باب قرائت« الی حین»به جای « حتی حین»شاید قرائت 

ای نمایان گردد، چون اگر چنین نبود، خواسته است در آنجا جنبة لهجهابن مسعود نمی

ای هجههای لشود ـ از سنتآمد که در چنین مقامی ـ که قرائت به تفسیر تأویل میالزم می

قرائت  1«تاهم تقواهموأ»را به جای  «نطاهم تقواهموأ»قومش پیروی نماید چنان که 

گونه که بیاید ـ با تمام  ای را در آن نمایانده است ـ همانتفسیری کرده و پدیده لهجه

اینها، این سؤال همچنان دربارة راز این مخالفت آوایی، باقی خواهد ماند هر چند که این 

 ها ارتباطی ندارد. واقع یک مورد است و با گرایش کلی قرائتمخالفت در 

، مشهور است، این است که وی معلم بوده و عموم مردم  آنچه دربارة ابن مسعود

آموزانده است و به همین قصد را از هذلی گرفته تا تمیمی، قریشی و غیره را قرائت می

. او 2اندن و قرائتش، مطالبی فراگرفتهتربیتی به کوفه فرستاده شده و مردم از ادبیات، زبا

فراگرفته بود و در حدود اجازة قرائت به حروف   نیز به میزان آنچه که از پیامبر

هایی از لهجة های قرائتی وی جنبهداد، لذا در روایتهفتگانه به مردم قرآن را آموزش می

 بینیم. های هذیل، قریش و تمیم را میقبیله

گرفته است، اصرار  دای شخصی خووانایی زبانی که پدیدة لهجهتوانست بر تاو نمی

[ اختالف األحرف السبعةهای هفتگانه ]در حدیث از حرف دانست که یکیورزد چه می

آمدند، البته ش کسانی بود که نزد وی میزای بین زبانهاست و همة تالش وی، آمولهجه

شد. به خاطر همین امر مهم ای که گاهی ظاهر میهای لهجهپوشی از تفاوتبا چشم
______________________ 

. در این کتاب، توضیحی ارزشمند در خصوص این پدیده 92، ص فی اللهجات العربیةابراهیم انیس،  -1

 آوایی و علت تسمیه آن آمده است. 

 . 14، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -2
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قرائت کرده است، « عتی حین»وقتی شنید که کسی   آموزشی است که عمربن خطاب

ابن مسعود. لذا  :چه کسی، این قرائت را به تو آموخته است؛ پس گفت :از او پرسید

خداوند قرآن را عربی و به زبان قریش نازل کرده » :نوشت  به ابن مسعود  عمر

  .1«نها قرائت نما، نه به زبان هذیلان قریش برای آاست پس به زب

های این سخن گویای آن است که همیشه بهتر است رواج متن قرآن، خالی از ویژگی

هم داللت دارد که   ای باشد چنان که این سخن بر توانایی ابن مسعودلهجه

نتقل شود، توانسته از لهجة خاص خود به لهجةی دیگری مثل لهجة قریش یا غیره، ممی

ای لهجه که این ویژگی انمند و کارا چنین است ابن مسعودیچنان که شأن معلمی تو

اش، از وی تأثیر یافته است کسی است که بخش زیادی از هذلی در کمترین محدوده

ای تمیم و قبایل بدوی همسایة آن نیز از وی تأثیر های خاص لهجهها و جنبهویژگی

ین که شهرنشین است، همیشه عالقمند است تا در کالمش به گرفته است. گویی او با ا

شیوة خاصی گرایش یابد که وی را از آنچه که در محیط قریش بر او جریان داشته 

ای را به کار گیرد که از ارزش متمایز سازد، این مسأله تا زمانی که ابن مسعود لهجه

که بر عکس، شأن قرائت آید بلقرائت وی نکاهد، بدعت و امری نوظهور به شمار نمی

 برد. وی را باال می

های قرائتی وی، چیزی به نام هایی از روایتبه عنوان مثال، در کنار ورود مثال

ای آوایی در پنج قبیله است نه یک قبیله، چنان که شود که پدیدهآشکار می« استنطاء»

  :به جای 2«نطیناکإنا أ»گذشت. مثالً 

______________________ 

 . 23، ص المحتسبابن جنی،  -1

البحر و ابوحیان،  721، ص شواذ القراءةو الکرمانی،  121، ص من کتاب البدیع المختصرابن خالویه،  -2

 . 819، ص 2، ج یطالمح
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          ( ،1 / 108کوثر) 

  :به جای 1«نطاهم تقواهمأ»و 

          ( ،19 / 49محمد) 

 «.شان داد]توفیق[ پرهیزگاری»

میمی را ای بدوی و تهای لهجهدی از جنبهشود. در کنار اینها، بخش زیاگفته می

]با چنین  شودیابیم که ابن مسعود به آن عالقمند است تا جایی که پنداشته میمی

ای[ وی در نهایت به سطح فصاحت اعراب منتقل شده است. از های لهجهگرایش

ای تمیمی که در قرائتش نمایان است، پدیدة ادغام به معنای عام آن های لهجهپدیده

است که شامل محو آوایی در آوایی دیگر یا جانشینی آوایی به جای آوایی دیگر به 

 باشد. ای بین آنها میواسطه رابطه

  :شکل اول ادغام، مثل قرائت ابن مسعود در

     ( ،123و  110 / 4نساء)2 

 «.هر کس کار بدی کند»

]بسولت[  3«بل سولت»که نظر قرائت حمزه و کسایی و هشام در  [ا]ومیعمسوء

  :]به صورت ادغام[ که در اصل 4«افتختم»)به ادغام( است. همچنین قرائت 

       ( ،11 / 13رعد) 

______________________ 

 . 91، ص ماتریالو آرتور جفری،  141، ص المختصر؛ 774، ص شواذ القراءة -1

 . 71، ص المختصربنگرید به : ابن خالویه،  -2

 . 8، ص 3، ج البحر المحیطابوحیان،  -3

 . 81، ص ماتریالو آرتور جفری،  174، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -4
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 «.اید؟آیا برگرفته»

  :بوده است. قرائت

       ( ،39 / 31فاطر)1 

 «.گرفتهرکس که باید در آن عبرت گیرد، عبرت می»

  :و قرائت

     ( ،11 / 14قمر)2 

 «.ای هست؟آیا پند گیرنده»

  :به جای «تع»و قرائت 

   ( ،29 / 40غافر)3 

 «.امپناه برده»

 (. 21نیز از ابن مسعود رسیده است )

  :)با زاء( است که در اصل 4«فازدع بما تؤمر»از شکل دوم ادغام، قرائت ابن مسعود 

      ( ،74 / 11حجر) 

 «.آنچه را که بدان مأموری، آشکار کن»

در این جا با نوعی تفخیم همراه است تا با مبدل « زاء»لفظ کنیم تباشد. گمان میمی

با صدای زیر ]در مقابل زای قبلی[ به جای « زاء»(. اما 22منه ]صاد[ تناسب داشته باشد )

______________________ 

 . 22، ص ماتریالو آرتور جفری،  316، ص 2، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 711ص ، شواذ القراءةالکرمانی،  -1

 . 98، ص ماتریال؛ آرتور جفری، 122، ص 2، ج البحر المحیط، 142، ص المختصر، 733، ص شواذ القراءة -2

 . 24، ص ماتریالآرتور جفری،  -3

 . 131، ص شواذ القراءةبنگرید به : الکرمانی،  -4
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« ثاء»(. آمدن 23) 1«الکسبرة و الکزبرة»و  «الکسب و الکزب»آید. مثل می« سین»

  :به جای« وثومها»مثل  ،هم جزء قسم اخیر است« فاء»به جای 

   ( ،11 / 2بقره)2 

 «.یرِ ]زمین[و سِ»

]به « جدث و جدف» :در زبان ]لهجه[ تمیم به معنای گندم است و نیز مثل« ثوم»

 «. ثم و فم»معنای قبر[ و 

بینیم که از ساختار ادغام شده در قرائت عمومی، عدول در مقابل ادغام تمیمی، وی را می

  :به جای« یتصعد»صل آن یعنی با اظهار ]حرف مدغم[ آورده است مثل کرده و کلمه را به ا

   ( ،29 / 22حج)3 

 «.از هر راه دوری»

  :به جای« المتزمل»و 

   ( ،1 / 93مزمل)4 

 «.جامه به خویشتن فروپیچیده»

ث کامل آن، در کتابمان در جة قریش است که بحهای لهیاین اظهار، از ویژگ

، النحو العربیاألصوات و ثر القراءات فیأخصوص ]قرائت[ ابوعمرو بن عالء وجود دارد ]

 ابوعمرو بن العالء، الخانجی، القاهره[. 

______________________ 

 . 216، ص 1، ج لسان العرباالفریقی، ابن منظور  -1

؛ الکرمانی، 6، ص المختصر من کتاب البدیع؛ ابن خالویه، 12، ص المحتسببنگرید به : ابن جنی،  -2

 . 76، ص ماتریالو آرتور جفری،  733، ص 1، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 76، ص شواذ القراءة

 . 47، ص ماتریالو آرتور جفری،  27، ص شواذ القراءة؛ 712، ص 4، ج البحر المحیطبنگرید به : ابوحیان،  -3

 . 787، ص شواذ القراءةو  361، ص 2، ج البحر المحیطو   164، ص المختصربنگرید به :  -4
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با « ما اوری»ای تمیمی در روایات ابن مسعود، قرائت او های لهجهاز دیگر جنبه

  :همزه به جای واو

    (20 / 9ف، اعرا)1 

 «.پوشیده ماند»

 «الحدیث[ ضوء علم اللغة] فی  نیةالقراءات القرا»است بحث مبسوط آن را در کتاب 

 ایم. آورده

  :ای تمیم، کسره دادن حرف مضارع در آیههای لهجهاز جملة این جنبه

     ( ،17 / 84انشقاق) 

 «.بر خواهید نشست»

، که بحث کامل آن در بخش اول از باب دوم کتاب پیشینمان 2به لهجة تمیم ]لترکبن[ است

 :هایی منسوب به قبایلی وجود دارد مثلهای ابن مسعود، همچنین نمونهوجود دارد. در قرائت

 :گویندها میو تمیمی« عمیق» :گویندمی ها)با تقدیم میم( چه حجازی 3«من کل فج معیق»

  :به جای« حرث حرج»وی در  چه بسا، این قلب حروف در قرائت 4«معیق»

   ( ،138 / 1انعام)5 

______________________ 

 . 47، ص ماتریالو آرتور جفری،  729، ص 2، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 128، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -1

و آرتور جفری،  767، ص شواذ القراءة، الکرمانی، 442، ص 2، ج المحیطالبحر بنگرید به : ابوحیان،  -2

 . 47، ص ماتریال

 . 63، ص ماتریالو آرتور جفری،  364، ص 6، ج البحر المحیط؛ 163، ص شواذ القراءةبنگرید به :  -3

 . 721، ص 11ابن منظور االفریقی، لسان العرب، ج  -4

و آرتور  27، ص شواذ القراءة؛ 88، ص المحتسب؛ ابن جنی، 731، ص 4 ، جالبحر المحیطبنگرید به :  -5

 . 47، ص ماتریالجفری، 
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 «.کشتزارهای ممنوع»

باشند. دربارة این قرائت می 1نیز باشد که هر دو ]حرج و حجر[ به معنای حرام

 بن کعب خواهیم آورد. سخنی در بررسی مصحف ابی

  :قرائت ابن مسعود

   ( ،23 / 41جاثیه)2 

در همین آیه )به « غشاوه»قول ابوحیان به لهجة ربیعه است و نیز  )به فتح غین( بنابر

  :به جای« انی بریء». همچنین قرائت 3باشدضم غین( لهجة قبیله عکلیه می

    ( ،21 / 43زخرف)4 

 «.واقعاً بیزارم»

. پیداست همة اینها، از مجموعة 5بنابر گفتة ابوحیان طبق لهجة قبیلة نجد است

 باشند. لهجات قبایل بدوی تمیم می

ای تمیم در قرائت ابن مسعود، استعمال مای نفی به صورت های لهجهاز دیگر جنبه

 :]در مقابل مای حجازی[ در آیة« مای تمیمی»

 

______________________ 

 . 163، ص 4و ج  734، ص 7، ج لسان العرب -1

؛ 132، ص المختصرمن کتاب البدیع؛ ابن خالویه، 49، ص 2، ج البحر المحیطبنگرید به : ابوحیان،  -2

 . 29، ص ماتریالری، و آرتور جف 771، ص شواذ القراءةالکرمانی، 

 . 49، ص 2، ج البحر المحیط؛ 771، ص شواذ القراءة -3

و آرتور جفری،  1، ص 2، ج البحر المحیط؛ 138، ص المختصر؛ 712، ص شواذ القراءةبنگرید به :  -4

 . 22-26، صص ماتریال

5-  
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     ( ،31 / 12یوسف)1 

 «.این بشر نیست»

 )به رفع( است. 

کند که در شکل آوایی هایی بروز میروایتهای تعلیمی ابن مسعود، از بعضی ویژگی

رود که دخل و تصرف خود، بر اساس و مبنایی از زبان تکیه ندارد و گمان غالب می

شناختی و در پرتو فهم وی از معانی حروف خاصی از جانب وی در حدود حس زبان

پردازیم های قرائتی را که اکنون به آن میهفتگانه صورت گرفته باشد، به طوری که جنبه

  :نزدیک است رنگ تناقض به خود بگیرد، مثالً از وی روایت شده است

      ( ،19 / 8انفال)2 

 «.کسانی را که در پی ایشانند تار و مار کن»

« دال»به جای « ذال»نداریم و گویی « شرذ»در زبان عرب، ترکیب » :گویدابن جنی می

  :ال دال به ذال[. همچنین. ]ابد3«باشدمی

       ( ،8 / 7توبه) 

ها که آن را ، که چیزی در منابع ما و قاموس4)با دال( از ابن مسعود روایت شده است

ایم و پیداست ـ اگر روایت درست باشد ـ ابدالی نادر است. اینها چنان تفسیر کند، نیافته

 سعود، داللت دارد. که گفتیم، بر ویژگی تعلیمی و آموزشی ابن م

______________________ 

 . 49، ص ماتریال، و آرتور جفری 112، ص شواذ القراءة؛ 314، ص 8، ج البحر المحیطبنگرید به :  -1

شواذ و الکرمانی،  81، ص المختصر؛ ابن خالویه، 819، ص 4، ج البحر المحیطبنگرید به : ابوحیان،  -2

 . 96، ص القراءة

 . 388، ص 1، ج القاموس المحیطالفیروزآبادی،  -3

 . 44، ص الماتریو آرتور جفری،  87، ص المختصرقرائت عمومی، والذمة : و نه پیمان : بنگرید به :  -4
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ای تمیم مربوط های لهجهماند که به سنتهای باقی میای، پدیدههای لهجهاز جنبه

های منسوب است. در روایت« قاف»در برخی از کلمات به « کاف»شود و آن، قلب می

 دهیم. به ابن مسعود در این خصوص مثالی آمده است که آن را محور بحث قرار می

  :ورة تکویرس 11وی در آیة 

   ( ،11 / 81تکویر)1 

 «.گاه که آسمان از جا کنده شودآن»

قبیله تمیم و اسد  :در لسان العرب آمده است ،خوانده است« قشطت»را به قاف 

قاف در این جا بدل از کاف نیست «. کشطت» :گویدو قبیلة قیس می« قشطت» :گویندمی

 :گویدشند. ابن منظور دربارة قرائت ابن مسعود میباهای مختلف میچون دو لهجه از قوم

به یک معناست، مثل « کشطت»های به قاف است و با قرائت «ذا السماء قشطتوإ»

  :را به جای« قافوراً»چنان که ابن مسعود هم  2«قافور و کافور»و « قسط و کسط»

   ( ،1 / 91انسان)3 

« کاف»به « قاف»برابر آنچه از ابن مسعود در قلب خوانده است. اگر این دو مثال را در 

قرار دهیم. در برابر این  5)به کاف( نقل شده ]کهر همان قهر است[ 4«فالتکهر»در قرائت 

______________________ 

البحر ، و ابوحیان، 169، ص المختصر؛ ابن خالویه، 761، ص شواذ القراءةبنگرید به : الکرمانی،  -1

 . 434، ص 2، ج المحیط

 . 329، ص 2، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -2

 . 398، ص 2، ج البحر المحیطبنگرید به :  -3

، ص المختصر؛ 426، ص 2، ج البحر المحیطنگرید به : : میازار. ب 9(، بخشی از آیه 93نک : ضحی ) -4

 . 111، ص ماتریالو آرتور جفری،  766، ص شواذ القراءة، 128

 . 164، ص 8، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -5
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شویم مگر آن که آن را از باب شیوة آموزش اختالف روشن در قرائت دچار حیرت می

گرفتند، متفاوت یابن مسعود به حساب آوریم که به اختالف کسانی که از او فرام

باشد چه وقتی که در این جا از باب شباهت ]مماثله[ می« قاف»نموده است، ترقیق می

شود، واقع گردد، از که با استعال ادا نمی« هاء»و بین « تاء و حرکت آن»مستعلیه بین « قاف»

باشد تا نوعی « هاء»و « تاء»شود که همسان صفت تبدیل می« کاف»باب مشابهت به 

 جام آوایی به وجود بیاید. این شیوة ]زبانی[ در نزد بدویان مشهور است. انس

چه بسا تعجب ما زیاد گردد اگر شرح ابن خالویه را بر این قرائت اخیر بخوانیم که 

 :این قرائت مثل قرائتی است که ابن مسعود در تکویر، قرائت کرده است» :گویدمی

دو قرائت است که ابن خالویه به آن اشاره ؛ اما چه شباهتی بین «ذا السماء قشطتوإ»

کرده است با این همه، وقتی سخن حسین بن فارس را یادآور شویم، به تفسیری 

رسیم که این سه مثال از قرائت ابن مسعود ]کافوراً، کشطت، تکهر[ را در بردارد. ابن می

تمیم آورد که بنیهای[ ناپسند و زشت میهای ]لهجهفارس در ضمن بحث از زبان

  .1کنندتلفظ می« کاف»و « قاف»بین  حرفی را

تلفظ « قاف»ها، نه به توان گفت که ابن مسعود در این مثالدر پرتو این سخن می ،بنابراین

کرده است. به شیوة قبیلة تمیم تلفظ می« کاف»و « قاف»بلکه بین « کاف»کرده و نه به می

ند که او هم بین دو قرائت علیرغم تعارض کسخن پیشین ابن خالویه این رای را تأیید می

ظاهری بین آنها، شباهتی قایل است، هر چند که اینها، احتماالتی تفسیری و روشنگر در این 

همان « کاف»و « قاف»باشد، ولی ما به این نظر تمایل داریم که این صورت بین مسأله می

رس از ابن درید است ن فاکند، نقل اباست. چیزی که این رای را تقویت می« گاف»صدای 

شوند، در کنند ]مثل گاف[ ناچار میگاه در تلفظ حروفی که بدان تکلم نمیها هرکه عرب
______________________ 

الدین و جالل 8، ص 1، چاپ حیدرآباد، ج الجمهرةو نیز :  78، ص الصاحبیبن فارس، حسین -1

 . 777، ص 1، ج المزهرالسیوطی، 
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کنند. وی در هنگام سخن گفتن؛ آن حروف را به نزدیکترین حروف هم مخرجش تبدیل می

ت مانند ای رایج در یمن اسباشد. لهجه« جیم»و « کاف»، «قاف»حرفی که بین  :افزایدادامه می

نیست « کافی»حرف « کاف»بدون شک این  1«کمل» :گویندکه در هنگام اضطرار می« جمل»

 فارسی یا جیم قاهری است ]در لهجة« گاف»کنیم بلکه صوتی، شبیه که امروزه تلفظ می

گویند[ این آوا، قرائت ابن شود مثالً جندول را گندول مصری، جیم به گاف تلفظ می عامیانه

 کند. ای را برای ما تفسیر میین آواهای لهجهمسعود به ا

دهد، سخن سیبویه در شیوع ابدال در زبان آنچه که در ترجیح این رای، یاری می

]گاف[ باشد را به « جیم»و « کاف»ها حرفی که بین عرب» :گویدمی فارسی است. وی

که اصل آن در « جورب»، مثل کلمه 2کنندتبدیل می« جیم»به « جیم»خاطر نزدیکی آن با 

(. بنابراین درست است که این صوت واسطه که به جیم 24) 3است« جوارب»فارسی 

های قاهره ]گاف فارسی[ شبیه است، یک قول باشد و همان چیزی باشد که عرب

 کردند. فصیح تلفظ می« جیم»گذشته، به صورت 

 

 

 

 

______________________ 

  ( : 41/  2)اعراف،  «حتی یلک الکمل»های شاذ . از قرائت78ابن فارس الصاحبی، ص  -1   

      ،26، ص شواذ القراءةبه لهجه یمنی است. بنگرید به : الکرمانی . 

 . 347، ص 7، ج الکتابعمروبن عثمان بن قنبر،  -2

 . 117، ص للغة الفارسیةفی ا المعجممحمد موسی هنداوی،  -3
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   هایی از روایات ترادف در قرائت ابن مسعودنمونه
 

 قرائت عمومی ن مسعودقرائت اب
 1﴾اْهِدنَا﴿ - «ارشدنا» -
 2﴾مشوا فيه﴿ - « مرو فیه»و « مضوا فیه» -
 3﴾ادع لنا ربک﴿ - «سل لنا ربک» -
 4﴾يديهمبأ... ﴿ - «یمانهمیکتبون الکتاب بأ» -
 5﴾... نبذه﴿ - « نقصه فریق منهم» -
 6﴾من اتبعنو ... ﴿ - «من معیسلمت وجهی هلل وأ» -
 7﴾...سواء  ...﴿ - «عدل بیننا و بینکم لمةإلى ك» -
 8﴾مما تحبون... ﴿ - «حتی تنفقوا بعض تحبون» -

______________________ 

و آرتور جفری،  1، ص المختصر من کتاب البدیع. بنگرید به : ابن خالویه، 6(، بخشی از آیه 1حمد) -1

 . 78، ص ماتریال

؛ ابوحیان، 3، ص المختصر؛ 71، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 71(، بخشی از آیه 7بقره ) -2

 . 98، ص ماتریالجفری،  و آرتور 91، ص 1، ج البحر المحیط

 . 76، ص ماتریالو  781، ص 1، ج البحر المحیط. بنگرید به : 62(، بخشی از آیه 7بقره ) -3

 . 72، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 29( بخشی از آیه 7بقره ) -4

 و 374، ص 1، ج البحر المحیط؛ 79، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 111(، بخشی از آیه 7بقره ) -5

 . 72، ص ماتریال

 . 42، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 71(، بخشی از آیه 3عمران )آل -6

، ابن خالویه، 423، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 64(، بخشی از آیه 3عمران )آل -7

 . 33، ص ماتریال، آرتور جفری، 13، ص المختصر من کتاب البدیع

 . 34، ص ماتریالو آرتور جفری،  847، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : 97ز آیه (، بخشی ا3عمران )آل -8
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 1﴾ةذر ... ﴿ - «ةیظلم مثقال نمل ال» -
 2﴾... ةعز أ﴿ - «غلظاء علی الکافرین» -
 3﴾... سنقتل﴿ - «سنذبح ابناءهم» -
 4﴾خوار... ﴿ - «ارؤله ج» -
لت﴿ - «فرقت قلوبهم» -  ق = وجل = فزع[]فر 5﴾... ُو
 6﴾... تأذن... ﴿ - «قال ربکم ذإو» -

 سار[ :]ظعن ـ ظعنا 7﴾... يوم﴿ - «حین ظعنکم» -
 8﴾من زخرف... ﴿ - «بیت من ذهب» -

توانیم تا آخر قرآن ادامه دهیم و برای تراد، صدها نمونه را از میان اگر بخواهیم، می

نیاز از بیان است که اینها، همه، هایی که در دست داریم، ردیف کنیم ولی بیروایت

______________________ 

، الکرمانی، 76، ص المختصرو  781، ص 3، ج البحر المحیط. بنگرید به : 41(، بخشی از ایه 4نساء ) -1

 . 36، ص ماتریالو  61، ص شواذ القراءة

 . 39، ص ماتریالو  817، ص 3، ج لمحیطالبحر ا. بنگرید به : 84(، بخشی از آیه 8مائده ) -2

 . 29، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 172(، بخشی از آیه 2اعراف ) -3

؛ البحر المحیط، ج 46؛ المختصر، ص 91. بنگرید به : شواذ القراءة، ص 142(، بخشی از آیه 2اعراف ) -4

 ]جؤار از جأر ـ : صاحب بشدة الصوت[. 397، ص 4

، شواذ القراءة؛ الکرمانی، 482، ص 4، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 7از آیه  (، بخشی2انفال ) -5

 . 44، ص ماتریالو آرتور جفری،  94ص 

 . 81و ماتریال، ص  412، ص 8. بنگرید به : البحر المحیط، ص 2(، بخشی از آیه 14ابراهیم ) -6

 .84و ماتریال، ص  134ة، ص . بنگرید به : شواذ القراء21(، بخشی از آیه 16نحل ) -7

المختصر من ؛ ابن خالویه، 21، ص 6، ج البحر المحیط. بنگرید به : 93(، بخشی از آیه 12اسراء ) -8

 . 88، ص ماتریالو  139، ص شواذ القراءة؛ 136، ص کتاب البدیع
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های تفسیری هستند که از زبان معلمی از معلمان نخستین این امت نقل شده روایت

باشد بر گرفته است و مصحف او نمونه و الگویی می است که از همه؛ بیشتر از پیامبر

 با آن سنجیده و  های منسوب به صحابه مثل ابی، علی و ابن عباسکه دیگر مصحف

 (. 21شود )تطبیق داده می

ها ترادف، سرآغاز پیدایش علم تفسیر قرآن چنان که قبالً اشاره کردیم، این روایت

توان سرآغازی غیر از این روش برای آن تصور کرد. فقیهان هم به این باشند که نمیمی

ند. اتفسیرها تکیه کرده و احکام و نظریاتی را در فقه و اصول، بر اساس آن بنا کرده

اند چه آرای بزرگانی است که آن را از ها را بیان نمودههای تفسیری نیز این روایتکتاب

اند و غالباً بیش از دیگران مقاصد او را فراگرفته و بیش از همه در فهم مراد بر گرفته پیامبر

 وی در پرتو اسباب نزولی که مشاهده کرده و احکام امر و نهی که از ایشان دیده بودند،

 (. 21آید )ها، در بررسی دیگر مصاحف مینمودند. بعضی دیگر از این روایتتوانمندتر می

 

 بن کعب پژوهشی در مصحف ابی
 

ترین آنها عمرو بن مالک بن نجار از انصار و پیشگامبن کعب بن قیس از قبیلة بنیابی

زمانی که کتابت در در اسالم است که با هفتاد نفر شاهد بیعت عقبه بود. قبل از اسالم، 

دانست. از کاتبان وحی هم بوده است. جایگاه وی چنان میان عرب اندک بود، نوشتن می

با  قرائت کند و پیامبر  فرمان داد تا قرآن را بر ابی است که خداوند به پیامبر

  .1«ترین امت من، ابی استقاری» :فرموداش میستایش از او، درباره

 ها با پیامبری بدر، احد و خندق بوده است، وی در تمام صحنههاشاهد جنگ  ابی

یکی از کسانی بود که قرآن را از راه حافظه ]جمع به معنای  بود و بعد از وفات پیامبر

______________________ 

 . 492، ص 3، ج الطبقات الکبریمحمدبن سعد،  -1
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کرد و منزلتش را آمد و پیوسته با او مصاحبت مینزد او می  آوری نمود. عمرحفظ[ جمع

گماری؟ عمر چرا مرا به کاری نمی :پرسید  از عمر  داشت. روزی ابیگرامی می

اش قرآن را در هر هشت شب پسندم که دینت آلوده گردد. ابی در طول زندگینمی :گفت

 رد. کختم می

یکی از کسانی بود که در روزگار   از مسایل ثابت و قطعی آن است که ابی

. در اخبار پردازی مصحف شرکت داشته استدر گردآوری و نسخه ك عثمانو  1ابوبکر

شود، چنان که ابن سعد اند، این مطلب تأیید میگروهی که به جمع قرآن پرداخته

حماد بن زید از ایوب و هشام از محمدبن سیرین  :گویدعارم بن فضل می :گویدمی

خواند که آوری قرآن فرامیاند که عثمان دوازده نفر از قریش و انصار را برای جمعآورده

. همچنین خبر مشارکت وی در روزگار 2بن ثابت در میان آنها بودندبن کعب و زیدابی

بن کعب بر آنان ابی نوشتند وآوری قرآن را بیان کردیم که مردانی میدر جمع  ابوبکر

  .3کردامال می

 :گفتدر گذشته از حسین بن فارس نقل کردیم که از هانی روایت کرد که وی می

نمودند، عثمان مرا با مصاحف را عرضه و تطبیق مینزد عثمان بودم که افراد گروه، 

و « فأمهل الکافرین»، «لم یتسن» :استخوان شانة گوسفندی که در آن نوشته شده بود

ابی دوات را خواست و یکی از  :گویدمی بن کعب فرستاد. هانینزد ابی« التبدیل للخلق»

و « فمهل»کرد و نوشت،  را حذف« فأمهل»و « لخلق اهلل» :ها را حذف کرد و نوشتالم

در دو خبر نخست یکی از نویسندگانی   ابی .4هایی افزود )لم یتسنه(« لم یتسن»به 

______________________ 

 . 9، ص 1 ، جالمصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 817، ص 3، ج الطبقات الکبریابن سعد،  -2

 . 116، ص همان -3

 . 9، ص الصاحبیابن فارس،  -4
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است که برای انجام این وظیفة مهم، یعنی نوشتن و امال کردن، انتخاب شده بودند، در 

خبر سوم نیز وی بازبینی بود که آنچه که باید در مصحف نمونه ]امام[ حذف یا نوشته 

عیب و نقص کرد. این چنین است شأن کاری که قصد شده بیشد، حذف یا ابقا میمی

کردند تا مبادا آن را بازبینی می باشد چه گروهی آن را بر عهده گرفته بودند و گروهی

و نیز  ،حرفی در قرآن باشد که خداوند بر پیامبرش نازل نکرده و آن را نپسندیده است

  :تأیید این کالم الهی باشد که

                        ( ،7 / 11حجر) 

 «.ایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بودتردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردهبی»

کوتاهی نکرد بلکه در امال،   در اجماع صحابه بر مصحف نمونه ]امام[ نه تنها ابی

 ورزید. ازبینی آن هم مشارکت کتابت و مراجعه و ب

کند، تحقیق در سندهای قاریان هفتگانة مشهور جنبة دیگری که سخن ما را تأیید می

شویم، آن آگاه می  بن کعباست که در آن به اتصال سند قرائت شش تن آنان با ابی

  :شش تن عبارتند از

سعیدبن مسیب که وی نیز بر هفتاد تن از تابعین قرائت کرد، از  :نعیمنافع بن ابی -1

ربیعة مخزومی قرائت کرد. و همه بر ابن عباس و ابوهریره و عبداهلل بن عیاش بن ابی

اند و او هم بر پیامبربن کعب قرائت کردهاین سه نفر نیز بر ابی
1. 

بر عبداهلل بن سائب، مجاهد بن جبر المکی و درباس، بندة آزاد  :عبداهلل بن کثیر -2

  .2بن کعبباس و ابن سائب هم بر ابیقرائت کرده و ابن ع شدة ابن عباس،

______________________ 

 . 117، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -1

 . 171، ص همان -2
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از کسانی است که ابوالعالیه ریاحی بر آنان قرائت کرده که او  :ابوعمرو بن عالء -3

 .1بن کعب قرائت نموده استم بر ابیه

  .2مان سلمی قرائت کرد و او بر ابیبر ابوعبدالرح :النجودعاصم بن ابی -4

 .3ارتباط سندی دارد ل عاصم با ابیهم مثاو  :حمزه الزیات -5

بن کعب اتصال و با ابیبر حمزه و نافع قرائت نمود و از طریق آن د :کسائی -6

  .4سندی دارد

بن کعب، غیر از آن چیزی است تن از قراء سبعه به ابی 1اتصال سندی قرائت این 

مصحفی که در دست  کند کهاند. این مطلب تأکید میکه راویان دیگر از وی بر گرفته

های زیاد دیگری که به ما رسیده است؛ البته در کنار راه  بن کعبماست از طریق ابی

مصحف   ف آمده باشد که ابیحگاه در تاریخ مصانقل شده است. هر از پیامبر

کاری و حتی احتیاط خاصی داشته است، ضروری است که با این خبر با اندکی محافظه

ای ]امام[ های او که مطابق با مصحف نمونهتا ما را در پذیرش قرائتزیاد مواجه شویم 

که خود، آن را پسندیده، نوشته و بازبینی کرده است، یاری رساند. همچنین ما را در 

ها های او که با مصحف نمونه ]امام[ اختالف دارد یاری کند تا آن قرائتآنچه از قرائت

 یری آن باز گردانیم. های سندی و تفسرا به منابع و زمینه

های او نقل شده است و با مصحف نمونه ]امام[ بدون شک آنچه که از قرائت

ها ـ از طریق خبر واحد رسیده که در نقد و اختالف دارد ـ با توجه به بهترین ارزیابی

های آحاد در روایت قرآن گفتیم که، اگرچه در مسایل سنت در کنار بررسی روش

______________________ 

 . 133، ص همان -1

 . 188، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -2

 . 168، ص همان -3

 . 127، ص همان -4
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های قرآن در نمایند ولی در مسأله روایتگیرند و درست مییاحادیث صحیح قرار م

 باشند. برابر روایت متواتر قرار گرفته و کامالً نادرست می

نسبت داده شده و مصحف خود را به واسطة آنها   هایی که به ابیروایت

ری که گردد، به طوگردآورده، ـ به نظر ما ـ به قبل از کتابت مصحف نمونه ]امام[ باز می

ها[ را از وی بر گرفته و به صورت مرفوع روایت مردم، بسیاری از حروف ]قرائت

اند. اما موضع او در برابر مصحف نمونه ]امام[ ـ به نظر ما ـ به منزلة عدول از تمام کرده

 آن چیزی است که در مصحف وی با آن اختالف داشته است. 

های وی که هایی از قرائته به نمونهبعد از این مقدمه، اشکالی ندارد ک ،بنابراین

اند، های شاذ آن را منسوب به مصحف وی یا قرائت وی دانستههای قرائتکتاب

ها قرائتی تنها باشد و یا صحابة دیگر با او در این بپردازیم؛ چه او در این روایت

 ها، مشارکت داشته باشند. روایت

 

 

 

 

 ای های قرائتی با ویژگی لهجهروایت -1
 

 اند. به لهجة انصار قرائت کرده 1«ةالتابو» ك ابی و زیدبن ثابت

______________________ 

المختصر ؛ ابن خالویه، 47، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 742از آیه  (، بخشی7نک : بقره ) -1

 72، ص المحتسبو ابن جنی،  761، ص 7، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 18، ص من کتاب البدیع

 ]قرائت عمومی : التابوت[. 
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را به لهجة قبیلة طی و برخی عرب قرائت کرده  1«من الربا ا ما بقيوذرو»  ابی

 است. 

را به فک ادغام و به لهجه حجاز  2«تتقوا ال یضررکم کیدهمأن تصبروا وو»ابی 

 قرائت کرده است. 

اند که قرائت قرائت کرده 3«حراث حرج»  ابن زبیرابی، ابن مسعود، ابن عباس و 

 باشد ]که به معنای کشتزارهای ممنوع است[. می «حرث حجر»عمومی 

 قرائت کرده است. « سلقوکم»به جای  4«حداد بألسنةصلقوکم »ابی 

 اند. ]عذت[ قرائت کرده« ذال»بدون  5«نی عت بربیوإ» ك ابی و ابن مسعود

 اند. قرائت کرده« بعثر»به جای  6«ا بحثرذإ» ك و ابن مسعود ابی

______________________ 

و  12، ص مختصرال؛ 332، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : 722(، بخشی از آی 7نک : بقره ) -1

 ]قرائت عمومی : مابقی[.  48، ص شواذ القراءة

 83، ص شواذ القراءةو  43، ص 3، ج البحر المحیط. بنگرید به 171(، بخشی از آیه 3عمران )نک : آل -2

 ]قرائت عمومی : الیضرکم[. 

؛ 41، ص صرالمخت؛ 731، ص 4، ج البحر المحیط. بنگرید به : 132(، بخشی از آیه 6نک : انعام ) -3

 . 88، ص المحتسبو  27، ص شواذ القراءة

و الکرمانی،  771، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 19(، بخشی از آیه 33نک : احزاب ) -4

 ]الصلق : الصوت الشدید و السلق : الطعن باللسان[.  193، ص شواذ القراءة

 . 717شواذ القراءة، ص  . بنگرید به :72(، بخشی از آیه 41نک : غافر ) -5

و  122، ص المختصر؛ ابن خالویه، 769، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 9(، بخشی از آیه 111عادیات ) -6

 . 818، ص 2، ج البحر المحیط
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قرائت  «عطیناکأ»به جای  1«نطیناکإنا أ»، ك ، ابی و ابن مسعودپیامبر

 اند. کرده

کنند، در حوزة ای تفسیر میهای لهجههای قرائتی و امثال آن را که سنتهمة این روایت

ا قوانین آوایی مجاز ها رها در صدر اسالم جایز بوده بعضی از این روایتباز قرائت

 چنین است. « حرج»و « صلقوکم»، «بحثر»، «عت» : شمرد، چنان که در قرائت ابیمی

شناسی داشته باشد، آسان ها برای کسی که اندک اطالعات زبانچه بسا تفسیر این مثال

گیرند و یکی مجهور و دیگری مهموس باشد، نماید. وقتی که دو صوت کنار هم قرار می

گردد و در مقدم است ]مجهور[ از آن صورتی که متأخر است ]مهموس[ متأثر می صوتی که

عت. در میان قاریان هفتگانه، ابوعمرو  <عذت  :شود مثل[ میغیر متقاربآن ادغام ]ادغام ص

نگاشت  النحو العربیصوات وأثر القراءات فی األادغام دارد ] بن عالء روشی مشهور در

اش عدول کرده تا به ویژگی صوت جهور از ویژگی اصلیمؤلف[. یا این که آن صوت م

هم جایز « صاد»به « سین»(. ابدال 29« )بحثر <بعثر » :دیگر ]مهموس[ نزدیک شود، مثل

 و ... روایت شده است. « سخب و صخب»و « سقر و صقر»است و در کلماتی چون 

ابن جنی بوده است، « حجر»که اصل آن « حرج»ها در اما اختالف در ترتیب صوت

شمرد و آن را را به دفاع از آن واداشته به طوری که آن را از جنبة آواشناسی مجاز می

این تبادل آوایی، تا » :گویدکند. وی میتبدیل آواها در موقعیت خاص خود تفسیر می

ک م »، «ک ل م» :رساند مثل( یکی باشد، به معنا ضرر نمی28زمانی که اشتقاق اکبر )

که با تأمل و اندیشه در آنها، در نهایت، « ل م ک»و « ل ک م»، «م ک ل»، «م ل ک»، «ل

(. همچنین در 27کنند )گردند و یک غرض و هدف را دنبال میبه یک معنای کلی برمی

«. ح ج ر، ج ر ح، ر ج ح، ج ح ر، ح ر ج»نیز این موارد قابل تصورند « حرج»ن یب
______________________ 

البحر و  721، ص شواذ القراءة، 121، ص المختصر. بنگرید به : 1(، بخشی از آیه 112نک : کوثر) -1

 . 819، ص 2، ج المحیط
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معناست ولی نقطة مشترک معانی و بیدانیم مهمل تا آن جا که ما می« ر ح ج»اگرچه 

گردد. اگر این درست باشد ـ که درست هم بقیه، به سختی و تنگی و اجتماع برمی

است یعنی ]مشرکان[ پنداشتند که « حرث حجر»حرث حرج ـ به معنای »هست ـ آیه 

  .1آنها بخواهند، نباید از آن بخورداینها، کشتزارهای ممنوع است که کسی جز آن که 

 

 های قرائتی با ویژگی تفسیری روایت -2
 

  :ها دو شکل دارنداین روایت

الف( ویژگی غالب بعضی از آنها، بیان ترادف خالص است که هدفی تفسیری را 

های آن در ایم. نمونهآن را در مصحف ابن مسعود بیان کرده تنماید. قبالً علتأکید می

  :مصحف ابی به قرار زیر است

 قرائت کرده است. « الضالین غیر»، و 2«الضالین وال»به جای  ابی

قرائت « مضوا فیه»و « لهم مروا فیه ضاءکلما أ»، 3«مشوا فیه»ابی و ابن مسعود به جای 

« للذین یقسمون من نسائهم»، 4«یؤلون من نسائهم»اند. ابی و ابن عباس به جای کرده

 اند. قرائت کرده

 قرائت کرده است.  «نةسجوفتذروها کالم»، 1«ةکالمعلق»ابی به جای 

______________________ 

 . 86-88، صص المحتسببن جنی، عثمان -1

 . 16، ص شواذ القراءة؛ الکرمانی، 79، ص 1، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 2( بخشی از آیه 1فاتحه ) -2

و  71، ص شواذ القراءة؛ الکرمانی، 3، ص المختصر. بنگرید به : ابن خالویه، 71(، بخشی از آیه 7بقره ) -3

 . 91، ص 1، ج محیطالبحر الابوحیان، 

، ج البحر المحیطو  39، ص شواذ القراءة؛ 13، ص المختصر. بنگرید به : 776(، بخشی از آیه 7بقره ) -4

 خوردند ]ایالء[[. ]به ترک همخوابگی با زنان سوگند می 121، ص 7
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ف تأملوا ذا طاف من الشیطان طائإن الذین اتقوا إ»از سوره اعراف را  201ابی آیه 

  :قرائت کرده است که در قرائت عمومی چنین است« هم مبصرون ذافإ

                                

    ( ،201 / 9اعراف)2 

ای از جانب شیطان در حقیقت، کسانی که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه»

 «.بدیشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند

 قرائت کرده است. « فزعت قلوبهم»، 3«وجلت قلوبهم»ابی به جای 

 اند. قرائت کرده« عنباعصر أ»، 4«عصر خمراأ»ابی و ابن مسعود به جای 

 «نی نذرت للرحمن صمتاإ»، 5«صوما»ابی، انس بن مالک و ابن زبیر به جای 
 اند. قرائت کرده

                                                                                                                                                    

ابوحیان ] 368، ص 3، ج البحر المحیط؛ 79، ص المختصر. بنگرید به : 179(، بخشی از آیه 4نساء ) -1

آورد که تعلیق الشیء یعنی دور کردن آن از جایگاه اصلی و آرامش که چنین معنای از قول ماوردی می

 در سخن نیز نهفته است[. 

 . 481، ص 4، ج البحر المحیطبنگرید به :  -2

 . 482، ص 4، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 7(، بخشی از آیه 2انفال ) -3

البحر و  23، ص المحتسب؛ ابن جنی، 119، ص شواذ القراءة. الکرمانی، 36بخشی از آیه (، 17یوسف ) -4

 . 312، ص 8، ج المحیط

المختصر من ، ابن خالویه، 128، ص 6، ج البحر المحیط. بنگرید به : 76(، بخشی از آیه 19مریم ) -5

 . 142، ص شواذ القراءة، و 24، ص کتاب البدیع
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بدون شک این  ،اندقرائت کرده «ةفقبصت قبص»، 1«ةفقبضت قبض»ابی و گروهی به جای 

وسیلة یکی  ای مترادف در جای واژه مترادفش بهتغییرها، به قصد تفسیر و با قرار دادن واژه

 از حافظان بوده است که حتی یک کلمه از وحی منزل را فراموش نکرده بودند. 

های اضافی ـ بیانی بر آنها غالب عبارت ها، ویژگیب( اما در شکل دوم این روایت

ای است که از همان گذشته با آن بوده و بر آن تأکید است که ـ به نظر ما ـ ویژگی

  :داشته است. از جمله

رَب ََّنا تَ َقبَّْل  (یقوالن)َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْسَماِعيُل ﴿ ك ی و ابن مسعوداب
 اند. قرائت کرده« یقوالن»با افزودن  2﴾ِمنَّا

ُهمْ  (خرهم)فی آ رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهمْ ﴿ابی  ه قرائت کرد« خرهمفی آ»با افزودن  .3﴾َرُسوًَل ِمن ْ

 است. 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ ﴿ابی آیة  یام ة من أفعدقرائت کرده است ]« متتابعات»را با افزودن  4﴾َفِعدَّ

 (. 30[ )آخر ـ متتابعات

______________________ 

، 6، ج البحر المحیط؛ 111، ص المحتسب؛ 29، ص المختصر. بنگرید به : 96 (، بخشی از آیه71طه ) -1

 ]قبض گرفتن باتمامی دست و قبض گرفتن با انگشتان دست[.  184، ص شواذ القراءةو  723ص 

شواذ ؛ الکرمانی، 322، ص 1، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 172(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -2

های خانه ]کعبه[ ]و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه 11، ص المختصرو ابن خالویه،  37، ص القراءة

 ای پروردگار ما ...[. »گفتند[ : بردند ]میرا باال می

]پروردگارا! در میان آنان  397، ص 1، ج البحر المحیط. بنگرید به : 179(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -3

 انگیز ...[. ای از خودشان برفرستاده

 . 38، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : 124(، بخشی از آیه 7بقره ) -4
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 ةصال»را با افزودن  1﴾َوالصََّلِة اْلُوْسَطى﴿از سوره بقره  238ابی و ابن عباس در آیة 

 [. العصر ةالوسطی ـ صل ةوالصلاند ]قرائت کرده« العصر

ُهنَّ ﴿  ابی، ابن عباس و ابن مسعود فََآُتوُهنَّ ( جل مسمی)إلی أَفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ
ورَُهنَّ  ُُ  اند. قرائت کرده «جل مسمیإلی أ»را با افزودن  2﴾ُأ

اَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها﴿ابی  « ظهرکم علیهاکیف أمن نفسی ف»را با افزودن  3﴾ِإنَّ السَّ

 (. 31قرائت کرده است )

شان، گاهی نمایانگر آرای صاحبان آن در برخی کنار ارزش تفسیری ها دراین روایت

آیند، چنان که در تعیین مراد ها و احکام فقهی به شمار میگیریمشکالت، موضع

معنا را روشن کرده و در قرائت ـ متتابعات ـ « العصر ةصال»قرائت « الوسطی ةالصال»

  گردد. تراط تتابع ایام در روزة قضا ظاهر میقطع به اش

پسندد، در حالی که گرایش گاهی روایت بر حکمی داللت دارد که قاری آن را می

صحیح به عکس آن قرائت است و به قرائت درست باید استناد جست مثل آنچه که 

ابن عباس ج موقت ]متعه[ به قرائت ابی، ابرخی فقیها به ویژه فقیهان شیعه در جواز ازدو

ُهنَّ ﴿در آیة   و ابن مسعود ُُورَُهنَّ ( جل مسمی)إلی أَفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ  ﴾فََآُتوُهنَّ ُأ

______________________ 

قول را  12]ابوحیان  741، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 732(، بخشی از آیه 7بقره ) -1

 آورد که صالة عصر در صدر قرار دارد[. در رابطه با صالة وسطی می

، 3، ج البحر المحیطو  89، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 74بخشی از آیه (، 4نک : نساء ) -2

 ای به آنان بدهید[. اید، مهرشان را به عنوان فریضه]و زنانی را که متعه کرده 712ص 

و  22، ص المختصر؛ ابن خالویه، 181، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 18(، بخشی از آیه 71نک : طه ) -3

 خواهم آن را پوشیده دارم ...[. ]در حقیقت قیامت فرارسنده است. می 733، ص 6، ج حر المحیطالب
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«. این چنین نازل کرده است خدا» :گفتبه ابونضره می ك کنند. ابن عباساستدالل می

  .1نهی شده است  حال آن که ازدواج موقت بنا به حدیث پیامبر

ج موقت را اروایت شده است که وی تنها هنگام ضرورت، ازدو  ابیچنان که از 

ازدواج موقت مثل حالت اضطرار در خوردن گوشت  :گفته استجایز دانسته و می

، عدول از جواز حلیت ك . همچنین از ابن عباس2مردار، خون و گوشت خوک می باشد

ا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم يَ ﴿ازدواج موقت روایت شده است چه وی نسخ این آیه را به آیة 
تِِهنَّ  . جمهور مسلمانان بر این رایند که ازدواج 3بیان کرده است ﴾النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ

جل مسمی[ که به منزلة عمومی که خالی از زیادت قرائتی ]إلی أموقت زناست. قرائت 

 (. 32کند )تفسیر است، این گرایش را تقویت می

 شود، از قرآن است. هایی که در بر دارندة متونی است که گفته میروایت -3

ها ـ علیرغم محدودیت آنها ـ یکی از مهمترین مسایل تاریخ قرآن را این روایت

ها، آهسته آهسته قدم برداشته و به این سو برانگیخته است. شیعه با بعضی از این روایت

تودة مسلمانان را اعالن نمایند، به طوری که برخی  رو نموده تا ادعاهای مخالف خود با

ابی و ابن  :اند. به عنوان مثالاز خاورشناسان آن را ابزار حمله به کتاب خداوند قرار داده

 يیمان بالنبوالسابقون باإل» :اندسوره واقعه را چنین قرائت کرده 10آیه  ك مسعود

علی غیرهم  ليالموا جعلهموذریته الذین اصطفاهم هللا من أصحابه و عليفهم 

( همچنین 33) .4«أولئک هم الفائزون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون

  :هااست از این گونه روایت

______________________ 

 . 712، ص 3، ج البحر المحیطابوحیان،  -1

 . 142، ص 7، ج احکام القرآن، الجصاصابوبکر احمدبن علی الرازی،  -2

 .همان -3

 . 92، ص ماتریالآرتور جفری،  -4
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به من  پیامبر :از عاصم و او از زربن حبیش و او از ابی آورده است که ابی گفت

 :خواندند گاه پیامبرخداوند به من فرمان داده است تا قرآن را بر تو بخوانم، آن  :فرمود

ولو أن ابن آدم » :در ادامة سوره بینه خواندند  پیامبر ﴾... َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا﴿

سأل وادیاً فأعطیه لسأل ثانیاً، ولو سأل ثانیاً فأعطیه لسأل ثالثاً والیمأل جوف 

یة غیر هللا الحنیف ذلک الذین عندبنی آدم إال بالتراب ویتوب هللا علی من تاب و

  .1«من یفعل خیراً فلن یکفرهالمشرکة وال الیهودیة وال النصرانیة و
در االتقان سیوطی به نقل از عبداهلل بن عبدالرحمن و او به نقل از پدرش آورده است 

بسم هللا » :در مصحف ابن عباس قرائت ابی و ابوموسی، چنین است» :گفتکه وی می

نکفرک  الستغفرک ونثنی علیک الخیر ونا نستعینک ونإالرحمن الرحیم اللهم 

یاک نعبد إاللهم » :]سورة خلع[، همچنین آمده است نترک من یفجرکونخلع و

ن إلیک نسعی ونحفد، نخشی عذابک ونرجو رحمتک إولک نصلی ونسجد و

 «. ]سورة جفد[ 2«عذابک بالکفار ملحق

ه است. )اگر این چهار خبر یا روایت، متونی هستند که ادعای قرآن بودن آنها شد

شوند خبر اخیر را دو خبر به حساب آوریم )دو سورة خلع و حفد( اخبار، چهار خبر می

که به مصحف ابی منسوب هستند(. اما روایت نخست، بدون شک ساختگی است چه 

و اگر چنین روایتی صحت داشته باشد،  ،نیامده است  این که در مصحف علی

دآوری قرآن، او بوده است و باید از جانب وی در ترین مردم به ذکر آن، در گرشایسته

خالی از این روایت است پس پذیرش   یافت ولی مصحف علیمیان مردم رواج می

______________________ 

 . 762ص ، شواذ القراءةالکرمانی،  -1

های مطرح شده، اضطراب بین این ]اندک تأملی در روایت 68، ص 1، ج االتقانالدین السیوطی، جالل -2

و نخشی عذابک )باتقدیم و « نرجو رحمتک»فهماند مثالً در برخی دو سوره به ظاهر سوره را می

 تأخیر( است و در برخی نخشی نقمتک[. 
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شود. در این خصوص باید و انسان خردمند وارد این مسایل نمی ،آن از سر نادانی است

 رجوع کرد.   به مصحف علی

ی است صحیح از روایت ابن عباس و اما روایت دوم که در بخاری آمده است، حدیث

ترین دلیل بر قرآنی نبودن این عبارات، سخن ابن عباس ابن زبیر و انس بن مالک. ساده

ها آیا از قرآن دانم این عبارتنمی» :در روایت بخاری است که در آخر آن گفته است

د تا به ها به سخن خداوند بیشتر شبیه بواگر نظم و ساختار این عبارت 1است یا نه؟

ای ها در نهایت متضمن نغمهکرد. این عبارتسخن بشر، ابن عباس در آن شک نمی

خوش در زهدورزی و کم ارزش نشان دادن دنیاست، چنان که متضمن تعادل بخشیدن 

باشد. این همان چیزی است که برخی و ارزش نهادن به موضع آدمی در برابر دنیا می

ها از قرآنند چنان که از انس و ابی نقل این عبارت صحابه را به این گمان سوق داد که

 2«لهاکم التکاثرأ»ها از قرآنند تا این که کردیم این عبارتما گمان می»شده است که 

 «. نازل شد

در « یهودیه، نصرانیه، حنیفیه»کلمات  :گویدمی« القراءات و اللهجات»نویسندة کتاب 

بعثت »ترند. در حدیثی آمده است یث شبیهاین روایت، قرآنی نیستند و به واژگان حد

 كیختلجن فی صدر ال» :، چنان که در حدیث دیگر آمده است3«ةالسمح ةبالحنیفی

 (. 34) 4«طعام ضارعت فیه النصرانیة

______________________ 

 . 113، ص 4، ج اریصحیح البخمحمدبن اسماعیل البخاری،  -1

 . 114، ص همان -2

 . 21، ص القراءات والهجاتعبدالوهاب حموده،  -3

 . 814، ترجمان : محمد فؤاد عبدالباقی، ص مفتاح کنوز السنةمانسنک،  -4
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شود که شامل دو سورة )خلع و بعد از این دو روایت، نقش روایت سوم مطرح می

شود که سه تن از صحابه ، روشن میایمحفد( است. از روایتی که از سیوطی نقل کرده

، ارتباط دارند که ابن عباس، ابوموسی و  در روایت این دو سوره در مصحف ابی

هم روایت شده است.  ك و علی عمردو سوره از طریق باشند. همچنین این می ابی

  کرد که جبرئیلدر نماز به حال قنوت مضر را نفرین می  در خبر است که پیامبر

  :ای از قرآنو سوره را با آیهاین د

             (128 / 3عمران، آل) 

و به « الناس». این دو سوره، بنا به قولی، در مصحف ابی بعد از سورة 1نازل کرد

 اند. قولی بین سورة عصر و همزه قرار داشته

تنها مصحف ابی ـ نه خاورشناس فرانسوی، بالشر، در برابر خبر این دو سوره که 

دیگر مصاحف صحابه ـ به آنها متمایز است، موضع گرفته و به گردآوری مصحف در 

وی به مصحف ابی اشاره کرده و آن را در  ،ایرادی ناچیز نموده است  روزگار ابوبکر

چون بیانگر گرایش مدنی بوده است  ،آن روزگار به دور از ارزش و اعتبار دانسته است

  .2ی شده توسط مردم مدینه(خة گردآور)نس

در خصوص   ها از منفرد بودن مصحف ابیتر بر قرآنی نبودن این عبارتدلیلی قوی

شود ها در مصحف ابی، موجب آن نمیچه تنها بودن این عبارت ،این عبارات وجود ندارد

ت، که عباراتی قرآنی به حساب آیند چون تمام قرآن به تواتر ثابت شده است. عاقالنه نیس

ای که اند، از قاعدهای که این تواتر را با اجماع بر تک تک آیات قرآن ثابت کردهصحابه

______________________ 

این دو سوره یا به معنای  ]آمده است که حضرت علی 68، ص 1، ج االتقانالدین السیوطی، جالل -1

 [. 383-381، صص تاریخ قرآناند. محمود رامیار، خواندهرا در قنوت میتر، این دو دعا دقیق

 [. 82، ترجمان : محمود رامیار، ص در آستانه قرآن]رژی بالشر،  32، ص درآمدی به قرآنرژی بالشر،  -2
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پایبند آن بوده، عدول نمایند و خبری واحد را برای اثبات متن مشخص، بپذیرند، هر چند 

هم به تنهایی آیة رجم را   باشد. همچنین وقتی عمر  بن کعبکه این خبر واحد از ابی

دون  ةمنسوخ التالو»ه از وی نپذیرفتند لذا در مصحف نوشته نشد و به عنوان آورد، صحاب

 (. 31) 1شودبه حساب آمد به طوری که به حکم آن عمل می« الحکم

صلة  هيوالصلة الوسطی و»در باب  لهمچنین صحابه، روایت حفصه

ن آیا برای این سخ :پرسید لاز دخترش حفصه  اند، چه عمررا رد کرده «العصر

به خدا قسم، تا زمانی که زنی بدون شاهد به  :نه. پس عمر گفت :شاهدی داری؟ گفت

  .2دهیما در قرآن قرار نمیآن گواهی دهد، آن ر

 از باب ثبت برخی دعاهای پیامبر  ها در مصحف ابیچه بسا وجود این عبارت

اند که قرآن بوده از ترس این که مبادا فراموش شوند یا از بین بروند، باشد و یا چه بسا

بر اساس آن، نوشته شده  ك در عرضة اخیر قرآن که مصحف در روزگار ابوبکر و عثمان

ها، نقصی برای (. با وجود این، ممکن نیست که این عبارت31است، نسخ شده باشند )

 مصحف نمونه ]امام[ به حساب آیند. 

 

 

  ك پژوهشی در مصحف ابن عباس
 

برای او دعا  است که پیامبر  طلب، پسر عموی پیامبرعبداهلل بن عباس بن عبدالم

از این رو داناترین مردم به تأویل  ،کرد که خداوند به او حکمت و تأویل کتاب عطا کند

ترین تالش برای بیان معانی قرآن است. در میان صحابة قرآن گشت. تفسیر وی قدیمی

______________________ 

 . 82، ص 1، ج االتقانجالل الدین السیوطی،  -1

 . 17، ص فصل الخطابحسین بن محمد تقی النوری،  -2
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تر، ابن عباس بود و حتی در زمان دارتر و پیشبعد از وفات ایشان، از همه سابقه پیامبر

ابن عباس » :گوید. ابن مسعود دربارة او می1داد، تا زمان مرگش، فتوا میك عمر و عثمان

شهرت داشت و عطاء بن « البحر»وی به لقب  .2«چه مترجم خوبی برای قرآن است!

که روش . برخی از تابعین 3«قال البحر و فعل البحر» :گفتریاح در اشاره به او میابی

اند که گویی ای وصف کردهاو را در بررسی مسایل دینی بر گرفته بودند، او را به گونه

یابیم. ابن سعد در الطبقات الکبری خود را در برابر دژی از درستی وحکمت می

هرگاه از ابن » :گفتکند که مییزید نقل میاز عبیداهلل بن ابی« بن عیینهسفیان» :گویدمی

کرد و اگر شد اگر جواب آن در قرآن بود، از قرآن بیان میچیزی سؤال میعباس دربارة 

داد و اگر، نه در قرآن بود و بود، بدان خبر می ی از پیامبرو بلکه در سخندر قرآن نبود 

کرد و اگر در هیچ یک از اینها یافت ، از ابوبکر و عمر نقل مینه در سخنی از پیامبر

  .4«دنموشد، خود اجتهاد مینمی

بدین ترتیب به میزان پایبندی وی به اصول و التزام به ترتیب مراتب استدالل ]کتاب، 

سنت ...[ پی برده و به میزان اخبار وی در ارتباط با تفسیر قرآن و کمک جستن او از 

شویم که فعالً مجال اثبات یا های سیره واقف میشعر در توضیح ابهامات قرآن در کتاب

 تحلیل آن نیست. 

در اجماع بر مصحف نمونه ]امام[ بوده است و این مهم،  ك بدون شک، ابن عباس

زمانی برای خواننده روشن خواهد شد که رابطة قاریان هفتگانه در سندهای مشهورشان 

را با وی بیان کنیم. اگر در تاریخ آمده است که او مصحفی داشته است، بایسته است در 

______________________ 

 . 366، ص 7، ج الطبقات الکبریمدبن سعد، مح -1

 .همان -2

 .همان -3

 .همان -4
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عدیل[ و تاریخی به آن بنگریم. کافی است در حدود اصول نقد اصطالحی ]جرح و ت

این قسمت، خبری را ذکر کنیم که به نظر ما از مهمترین خبرهایی است که موضع 

کشد و از میان اخباری که تاکنون به ما رسیده، بیانگر این صحابة بزرگ را به تصویر می

 ، از مصاحف تاریخ قرآن بوده است. ك مهم است که مصحف ابن عباس

النَِّبيُّ َأْوَلى » :سورة احزاب 1از آیه سوره  ك خفاجی، قرائت ابن عباس شهاب

)بدون  «ب لهم[أ]وهو صلی هللا تعالی علیه وسلم،  بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ 

ُه ُأمََّهاتُ ُهمْ » ُُ است و سپس در پی آن، خبر زیر را روایت کرده است را ذکر کرده  («َوَأْزَوا

آن » :کرد و به او گفتگذشت که چنین قرائت میاز کنار جوانی می  که روزی عمر

  .1«را از مصحف حذف کن

پیداست که در دست آن جوان، مصحفی به معنای اصطالحی آن نبوده است بلکه به 

طور مطلق به آن، صحیفة قرآنی، اطالق شده است. بدون شک، آن جوان، آن متن را 

ـ در آن   ی نموده که تماماً از قرآن است اما عمرهمان گونه که بوده فراگرفته و تلق

های اضافی، غیر قرآنی است و از روزگار اولیه ـ متوجه این نکته شده که بافت عبارت

ها را از مصحف حذف نماید باشد لذا به آن جوان فرمان داد تا آن عبارتنوع تفسیر می

افتاد. کرد، به گمراهی مینمیچه وقتی آن جوان متن قرآنی را از موارد تفسیری تفکیک 

 ای را از بن کند. ها از مصحف، ریشة فتنهدر حذف این عبارت  از این رو فرمان عمر

این خبر، داللت کلی دارد که در موارد بسیاری قابل صدق است اما آنچه ما را 

 بود.  ك واداشت تا آن را در این قسمت بیان کنیم، ارتباط آن با ابن عباس

______________________ 

، 313، ص 1، ج نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاضاحمدبن محمدبن عمر، الشهاب الخفاجی،  -1

 . ق. ه 1378اول، 
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چیزی که آن  ك مالحظات را نصب العین قرار دهیم، در مصحف ابن عباساگر این 

متمایز سازد، نخواهیم یافت، بلکه مصحف او هم  ك را از مصحف ابن مسعود و ابی

هایی با تغییر قرائتی ]تفسیری[ ای و روایتهای قرائتی با ویژگی لهجهشامل روایت

 باشد. می

 یاهای قرائتی با ویژگی لهجهروایت -1
 

  .1اند)به فتح هاء( قرائت کرده« رهجه»ابن عباس و گروهی 

  .2اند)به کسر سین( قرائت کرده« ئلس کما»ابن عباس و گروهی 

 .3اندبر وزن یفتعل قرائت کرده« مان یطاف بهأ»هی ابن عباس و گرو

 .4اند)به کسر راء( قرائت کرده« کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ»ابن عباس و گروهی 

  .1اند)به فتح همزه( قرائت کرده« أصری»بن عباس و گروهی ا

______________________ 

؛ الکرمانی، 8، ص المختصر من کتاب البدیع. بنگرید به : ابن خالویه، 88(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -1

]قرائت  16، ص المحتسبو ابن جنی،  711، ص 1، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 78شواذ القراءة، ص 

جهره مصدر و هم معنای جهره.  -1است. بنابر قرائت به فتح هاء دو وجه وجود دارد. « جهرة»عمومی 

 جمع جاهد و منصوب به حالیت[.  -7

 است[. « کما سئل»]قرائت عمومی  9گرید به : المختصر، ص . بن112(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -2

ان یطوف »]قرائت عمومی  482، ص 1. بنگرید به البحر المحیط، ج 182(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -3

ان یطتوف  از باب تفعل است. طبق قرائت ابن عباس از باب افتعال 
الفبه

طتاف ان ی واوقلب

طاءبه

ان یططاف  تاءقلب
مثن

 ان یطاف[.  ادغام

و  317، ص 7، ج البحر المحیط؛ 16، ص المختصر. بنگرید به : 768(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -4

لغتی است . الفیومی، « ربوة»لغت بنی تمیم و « ربوة»است. « بربوة»]رائت عمومی  43، ص شواذ القراءة

 لمصباح المنیر[. ا
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  .2اند)بدون همزه( قرائت کرده« تسلون به»ابن عباس و گروهی 

اند که های ضمیر( قرائت کرده)به سکون« و نادی نوح ن ابنه»ابن عباس و گروهی 

  .3و عقیل و یا لهجة قبیلة طییء استلهجة قبیلة ازدسراه یا بنی کالب 

  .4اند)به صاد( قرائت کرده« علیکم صبعوأ»عباس و گروهی  ابن

  .5اندای قرائت کردهعین( به لهجه )به ضم« یحملون العرش»ابن عباس و گروهی 

اء( )به سکون ح...« براهیم ( صحف إ18ولی )الصحف األ»... روهی ابن عباس و گ

  .6اندبه لهجة تمیم قرائت کرده

                                                                                                                                                    

، ابوحیان، البحر 74. بنگرید به : ابن خالویه، المختصر، ص 1(، بخشی از آیه 3عمران )نک : آل -1

 است[. « تساءلون به»]قرائت عمومی  182، ص 3المحیط، ج 

 ، جالبحر المحیط، ابوحیان، 74، ص المختصر. بنگرید به : ابن خالویه، 1(، بخشی از آیه 4نک : نساء ) -2

 است[. « تساءلون به»]قرائت عمومی  182، ص 3

، المحتسب؛ ابن جنی، 776، ص 8، ج البحر المحیط. بنگرید به : 47(، بخشی از آیه 11نک : هود ) -3

ای یمنی است. ازد، قبیله ﴾وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴿]قرائت عمومی:  117، ص شواذ القراءةو الکرمانی،  22ص 

 زد عمان و ازد السراة گویند[. است. به آن زاد شنواة، ا

و  22، ص المحتسب؛ 191، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 71(، بخشی از آیه 31نک : لقمان ) -4

گوید : بنی کلب چنین لغتی است. ابوحیان می...« أسبغ »... ]قرائت عمومی  191، ص شواذ القراءة

 تبدیل کنند[. « صاد»ای جمع آید به در کلمه« قاف»یا « خاء»یا « غین»را چون با « سین»دارند، اینان 

و  481، ص 2، ج البحر المحیط؛ 717، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 2(، بخشی از آیه 41نک : غافر ) -5

 . 137، ص المختصر

، ج البحر المحیطو  763، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 19و  12های (، بخشی از آیه22نک : اعلی ) -6

 . 461ص ، 2
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ها با رسم الخط روشن است. بیشتر این روایت ایها، گرایش لهجهدر روایت

باشند که توضیح بیشتری مصحف هماهنگ است اما به خاطر ضعف سند آنها، شاذ می

 دربارة آنها خواهیم داد. 

و روایت دوم  ،روایت نخستین شامل پدیدة ترجیح آوای حلقی )هاء( برای فتح است

باشد. برای خوانندة ل پدیدة ادغام میشامل پدیدة انسجام آوایی نرم در کلمه و سومی شام

 های قرائتی و قرائت عمومی دشوار نخواهد بود. ای در بین این روایتهای لهجهدرک تفاوت

 

 های قرائتی با ویژگی تفسیری روایت -2
 

  .1﴾)االسالم( ادْخُلُوا فِی﴿ :قرائت ابن عباس

  .2﴾)السراح(وَإِنْ عَزَمُوا ﴿

 .3ةاعن )یکمل( الرضلمن أراد أ

 (. 31) 4عشر )لیال(أربعة أشهر و

  .1است لکه امالی حفصه  والصلة الوسطی )وصلة العصر(

______________________ 

]قرائت عمومی : ...  72، ص شواذ القراءة. بنگرید به الکرمانی، 712(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -1

 ادخلوا فی السلم ...[. 

؛ ابوحیان، 4، ص المختصر من کتاب البدیع. بنگرید به : ابن خالویه، 772(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -2

است. « و ان عزموا الطالق»]قرائت عمومی  39، ص راءةشواذ القو  123، ص 7، ج البحر المحیط

 سرحت المرأة أی طلقتها[. 

 713، ص 7، ج البحر المحیطو  41، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 733(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -3

 ]قرائت عمومی : ان یتم ...[. 

 . 773، ص 7، ج البحر المحیطو  41ص  ،شواذ القراءة. بنگرید به : 734(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -4
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  .2مروشاورهم فی )بعض( األ

  .3حلّت لهمحرمنا علیهم طیبات )کانت( أ

  .4«بقیة»به جای  ( هللا خیر لکم)تقیة

  .5بواه مؤمنینوأما الغلم )فکان کافراً( وکان أ

  .6تهافناداها )ملک( من تح

  :از سورة طه، بر 1و  1از ابن عباس روایت شده است که در قرائت در آیة 

             ( ،1 / 20طه) 

  :کرد و ازوقف می

                   ( ،1-1 / 20طه) 

                                                                                                                                                    

شواذ ، الکرمانی، 741، ص 7،ج البحر المحیط. بنگرید به : ابوحیان، 732(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -1

 . 18، ص المختصر؛ ابن خالویه و 41، ص القراءة

، المحتسبنی، ؛ ابن ج99، ص 3، ج البحر المحیط. بنگرید به : 189(، بخشی از آیه 3عمران )نک : آل -2

 . 88، ص شواذ القراءةو  41ص 

 . 394، ص 3، ج البحر المحیطو  66، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 161(، بخشی از آیه 4نک : نساء ) -3

 787، ص 8، ج البحر المحیطو  114، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 26(، بخشی از آیه 11نک : هود ) -4

 نای تقوای الهی[.]تقیة به مع 61، ص المختصرو 

 . 184، ص 6، ج البحر المحیط. بنگرید به : 21(، بخشی از آیه 12نک : کهف ) -5

]به قولی دیگر، منادی،  123، ص 6، ج البحر المحیط. بنگرید به : 74(، بخشی از آیه 19نک : مریم ) -6

 بوده است[.  عیسی
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سنت و معتزله در آیا این روش قرائت، مشکل اعتقادی بین اهل  .1کردشروع می

 (. 39کند؟ )خصوص مشکل ذات و صفات خدا و رابطة آنها با حقیقت و مجاز را حل نمی

نسبت داده  یابیم که بزرگانی با قرائت آن موافقند و به پیامبرقرائتی از او را می

مختلف روایت شده شود چه بسا بر اتصال سند این قرائت، نص باشد چه از طریق می

ریاح، عطاء بن یسار، محمدبن علی به ابن مسعود، عکرمه، عطاء بن ابی است، چنان که

عبیده منسوب است بن حسین ]سجاد[ و ابن ابی]باقر[، جعفربن محمد ]صادق[، علی

 2«لها والشمس تجری ال مستقر» :این قرائت

شناسی در باب حرکت خورشید است که چه بسا آشکارا با حقایق علم ستاره

 (. 38هماهنگ باشد )

ها قرائتی در بر دارند، برای بیان پیداست، زیادت یا تغییرهایی که این روایتآشکارا 

ها اگرچه بافت بیانی عبارت باشد. این روایتمعنای مشخصی است که مراد آیه می

سازند ولی، حداقل به نظر ابن عباس، مراد از عبارت قرآنی را در قرآنی را سست می

 مایند. نیشتر مواقع، مشخص میب

پس مصحف ابن عباس در حقیقت، همان مصحف عثمانی است که ثبوت آن از وی 

ها، در تفسیر ابن عباس به تواتر رسیده است از این رو، جایگاه حقیقی این روایت

 ، به همت فیروزآبادی[. تنویر المقیاسباشد ]می

 

   پژوهشی در مصحف علی
 

______________________ 

 . 181، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -1

، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 176، ص المختصر من کتاب البدیع؛ ابن خالویه، 717شواذ القراءة، ص  -2

 . 136، ص المحتسبو ابن جنی،  336، ص 2
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ان نوجوانی یکی از پیشگامان در اسالم از دور بن ابیطالب، پسر عموی پیامبرعلی

بود. وی در تمام حوادث و مراحل دعوت جاویدان اسالم حضور داشت و با آن زندگی 

ها همراه بود. از کسانی است که قرآن را را در بیشتر حوادث و جنگ کرد و پیامبرمی

 بوده است. به حفظ داشته است و عالوه بر این، از کاتبان وحی هم  در روزگار پیامبر

یکی از کسانی است که بر مصحف نمونه ]امام[ اجماع کرده است، چون بنا   علی

اگر او چنین » :فرمود  مصاحف را سوزاند، علی  داود، وقتی عثمانبه قول ابن ابی

  :شودقرائت چهار تن از قاریان هفتگانه به او ختم می .1«کردمکرد، من مینمی

صر بن عاصم و یحیی بن یعمر که هر دو از ابواالسود ابوعمرو بن عالء از ن -1

  .2 اند و او هم از علیآموزش قرائت دیده

قرائت   النجود از عبدالرحمن سلمی که وی مستقیماً بر علیعاصم بن ابی -2

امروز قرائت عاصم از طریق حفص بن سلیمان بن مغیره در بیشتر . 3کرده است

 کشورهای شرقی شایع است. 

و ایشان از ]امام[  : و ایشان محمد باقر : زه الزیات از ]امام[ جعفر صادقحم -3

[  اند و ]امام حسینفراگرفته : و ایشان از پدرشان ]امام[ حسین : زین العابدینعلی

  .4اندقرائت کرده  هم بر پدرشان علی

  .5مزه با سند پیشین قرائت کرده استکسائی که نزد ح -4

______________________ 

 . 17، ص 1، ج المصاحفداود السجستانی، ابن ابی -1

 . 133، ص 1، ج النشر فی القراءات العشرابن الجزری،  -2

 . 188، ص همان -3

 . 168، ص همان -4

 . 127، ص همان -5
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ها، سند قرائت حمزه از همه بیشتر جلب نظر نماید چون در این چه بسا در این سند

ای که در به طور منظم آورده شده است به گونه سند، سلسله راویان امامان اهل بیت 

توان مطمئن شد که این نیکان از اهل بیت از اجماع مسلمانان بر مصحف پرتو آن می

 اند. نمونه ]امام[ خارج نشده

یا  نزیاد کرد یاهم این است که محتوای این مصحف را بدون کم نشانة رضایت آنها 

 اند. زند، برای مردم قرائت کرده و آموزش دادهاین اثر جاودان وحی لطمه  المادعایی که به ک

را بسیار عالقمند به حفظ سالمت متن قرآن، آن گونه که در رسم الخط   علی

قصد دست یازیدن به این رسم الخط را یابیم به طوری که هر کس عثمانی ثبت شده، می

 فرمود. داشت نهی می

که با  «وطلع منضود»در آیه   از جمله این که ابن خالویه در ذکر قرائت علی

علی آن را  :گوید( میمنضودطلح و :)عین( به جای )حاء( خوانده است )قرائت عمومی

 :مصحف تغییر دهیم؟ فرمودآیا آن را در  :منبر قرائت کرد. به ایشان گفته شدباالی بر 

  .1«شایستة قرآن نیست که تغییر یابد»

گونه بخواهد رسم الخط مصحف، همان  چه عالقه و اشتیاقی از این باالتر که علی

به « عین»که هست، باقی بماند و کوچکترین تغییری در آن رخ ندهد، حتی به تبدیل 

ه تغییر مطابق با قرائت او باشد و عین. به نظر وی، مهم آن نیست ک»به « حاء»یا « حاء»

الغیر، بلکه مهم آن است که برای مردم این کار سنت نگردد، سنتی که رویة خطرناکی 

نماید که هر جا ضرورت دیدند دست به تغییراتی به حساب آمده و مردم را تشویق می

غییر دچار تحریف و تراند و در نتیجه متن وحیانی بزنند که هوای نفس به آن حکم می

کسی نیست که این نکتة مهم را فراموش کرده باشد که هر کس سنت   گردد. علی

______________________ 

 [. 347، ص 1، ج التمهید]محمد هادی معرفت،  181، ص مختصر البدیعحسین بن خالویه،  -1
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اند را تا روز گذاری نماید، باید بار گناه آن و کسانی که به آن عمل کردهبدی را پایه

 قیامت به دوش کشد. 

قطعاً خداوند وی را به پاس این سنت نیکو پاداش خواهد داد، چرا که مردم را از 

 تغییر در قرآن بازداشت و کتاب خداوند تا روز قیامت محفوظ ماند. ایجاد 

ی حفی نسبت داده شده است، حرف و سخنمص  در این که در تاریخ، به علی

دربارة این مصحف، موجب شده که نیست بلکه وجود مالحظاتی سیاسی ـ تاریخی 

ایم، از این مصحف به دست داده ك تقریباً اطالعاتی را که از مصحف ابن مسعود و ابی

هایی که به این مصحف کننده با روایتعلگران جبه راحتی به دست ندهیم. افراط

ور اند، آتش مشکل را شعلهاند و مسایلی که در پیرامون آن ساخته و پرداختهچسبانیده

اند. اختالف ای شدهاند؛ به طوری که موجب تفرقه و جدایی مردم در چنین مسألهساخته

های اعتقادی و جدیی در ارتباط ای، امری ساده نیست چون با لغزشگاهمسأله در چنین

ها دارای دو سو است و حد کشاند. این لغزشگاهآدمی را به سقوط میاست که به تدریج 

 ندارد یا الحاد و انحراف است و یا ایمان و استواری. وسطی 

صحف نمونه ]امام[، در قبال م  دانیم، بعد از شناخت موضع علیلذا الزم می

 های شیعی بررسی نماییم. مسألة مصحف وی را با تفصیل بیشتری از دیدگاه برخی گروه

های شیعی، سه واژه وجود دارد که هر یک بیانگر چیزی است که این گروهدر کتاب

در مکانی و نزد شخصی که همان امام منتظر باشد، مکنون است و راز این امور 

 ا خواهد شد. نامشخص، روزی آشکار

دارند. خبر صحیح آن در اصول « جامعه»ای به نام کنند که ]ائمه[ صحیفهآنها بیان می

آورده است که ایشان به او  : کافی است که ابوبصیر )در روایتی طوالنی( از ]امام[ صادق

 دانند، جامعهای ابا محمد! ما جامعه داریم و آنان ]مخالفین یا اکثر شیعه[ چه می :فرمود

ای است صحیفه :قربانت گردم! جامعه چیست؟ فرمود :گفتم» :گویدچیست؟ ابوبصیر می
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آن را امال کرده و  است. پیامبر که طول آن هفتاد ذراع ]ساعد[ به اندازة ذراع پیامبر

همة حالل و حرام و هر آنچه که « جامعه»آن را با دست خود نگاشته است. در  علی

  .1یة خراشیدگی روی پوست، وجود داردتی دمردم به آن نیاز دارند، ح

برخی  :گفتهمچنین است در کتاب کافی در خبری صحیح به نقل از ابوعبیده که می

پوست » :پرسیدند. امام فرمود« جفر»دربارة  از دوستان و یارانمان از امام صادق

فتاد ه ای است به طولصحیفه :جامعه چیست؟ فرمود :گاوی است لبریز از علم. گفتند

ذراع که عرض آن بسان ران فالج ]شتر نر تنومند که دو کوهان دارد[ است. در آن هر 

باشد حتی دیة ای نیست که در آن نآنچه که آدمیان نیاز دارند، وجود دارد و مسأله

  .2«خراشیدگی روی پوست

گیریم که الزم با ذکر این دو خبر، در برابر دو چیز به نام جامعه و جفر قرار می

یست دربارة وجود تاریخی آن، بحث و مناقشه نماییم چه امری است مربوط به امور ن

اعتقادی که حتی نظر درست دادن دربارة آن دشوار است، با وجود این، محتوای آن دو 

 تر است. ای غیبی شبیهشیوهبه طور اجمالی به 

______________________ 

القاسم از اصحاب امام باقر و ]ابوبصیر، یحیی بن ابی 112، ص فصل الخطابمیرزا حسین النوری،  -1

ثقه زدند. وی صدا می« ابومحمد»گاهی او را با کنیه  صادق علیهما السالم است. امام صادق

، ص 71، ج معجم رجال الحدیث. ق. فوت کرده است. ابوالقاسم الخویی، ه 181شناخته شده و در سال 

 [. 24و ص  72

، باب فیه ذکر الصحیفة 739، ص 1، ج االصول من الکافی]الکلینی،  112، ص فصل الخطابالنوری،  -2

و منظور از پوست گاو هم ظرفی  و الجفر و مصحف فاطمة علیها السالم. منظور از جفر، جفر ابیض است

ها در آن جای گیرد. چنان که در روایات دیگر از آن به است که از این پوست تهیه شده تا کتاب

 [. 89، ص 3، ج مرآة العقولجراب، اهاب، نامبردار شده است. محمد باقر المجلسی، 
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ن، چه نسبت به این دو، موضع مبهمی است. به دیگر بیا  اما موضع مصحف علی

هایی که به این جنبه چیز از مصحف وی در جامعه و جفر وجود دارد؟ ... در کتاب

این سه چیز ]مصحف یابیم اما آنچه که قدر جامع اند، این مطلب را مبهم میپرداخته

( 37آن در نزد این گروه شیعی است )علی، جامعه، جفر[ است، اسرار برانگیز بودن 

همی است و نزد امام منتظر، محفوظ است و بنا به قول تأثیر این سه چیز، تأثیری و

 طبرسی ]محدث نوری[ تنها او علم این سه را داراست. 

در روزگارمان نزد » :خبری را ابن ندیم آورده است که  در رابطه با مصحف علی

هایی از آن نبود و بن ابیطالب دیدم که ورقابویعلی، حمزة حسنی، مصحفی به خط علی

  .1«ه بودنددر گذر زمان آن را به ارث برد مام حسنفرزندان ا

را که در میان فرزندانش به ارث  این خبری است که وجود مصحف به خط علی

پذیرند و از نماید. اما شیعیان غالی ]= افراطی[ آن را نمیگذاشته شده است، مشخص می

ای از ه نسخهگویند، یعنی مصحفی غیر از این مصحف موجود کمسألة دیگری سخن می

هایی ساقط نمونه ]امام[ عبارتمصحف نمونه ]امام[ است، به طوری که از مصحف 

این خصوص شده است. آنها معتقدند شده است. در نزد این گروه، ادعاهای زیادی در 

جمع کرده و آن را  قرآن مخصوصی داشته است که آن را بعد از وفات پیامبر  علی

لی مردم از آن اعراض نمودند، لذا وی آن را از مردم پنهان بر مردم عرضه نموده است و

های امامت و نمود و به فرزندانش به ارث رسید و هر امامی آن را همچون دیگر ویژگی

 های نبوت به ارث برد. گنجینه

بن الحسن است که این مصحف نزد حضرت حجت]طبق عقیدة این شیعیان غالی[ 

دهد. این سازد و آنها را به قرائت آن فرمان میظاهر میبعد از ظهورش آن را برای مردم 

ها، آیات و حتی کلمات و از ترتیب سوره مصحف، با این قرآن موجود، از حیث تألیف،

______________________ 

 . 42، ص الفهرستابن الندیم،  -1
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این مصحف، بر حسب نزول است و ترتیب . »1«جهت زیادت و نقصان ـ متفاوت است

  .3«خ مقدم شده استنسوخ بر آیات ناسآیات م»و  2«ابتدا آیات مکی و سپس مدنی آمده

مشتمل بر زیاداتی است که در   الزمة این سخن، آن است که مصحف علی

مصحف نمونه ]امام[ نیست و این، بدان معناست که مصحف نمونه ]امام[ متهم به عدم 

مطابقت با مصحف اصل است و این، یعنی وقوع تحریف در آن!!. طبرسی دو دلیل بر 

  :آوردرآن[ میاثبات این ماجرا ]تحریف در ق

از جمله تورات و انجیل رخ داده است و های آسمانی در همة کتابتحریف  -1

های پیشین واقع شده است، ناچار برای این امت نیز واقع همة آنچه که برای امت

های هستی را به های سنتطبرسی آیات و نشانهگاه شود چه این سنت الهی است. آنمی

دارد که چنین امری، عادی و طبیعی است در ه و بیان میعنوان شاهد این سخن آورد

  .4گویدتورات و انجیل مبسوط سخن میضمن، وی در اثبات تحریف 

رود، غفلت کرده است از این که، این استدالل علیه خودش نیز به کار میاما طبرسی 

 چون هر آنچه که احتمال وقوع آن در مصحف نمونه ]امام[ به حکم این سنت الهی،

باشد. بنابراین ادعای هم می  باشد، احتمال وقوع آن در رابطه با مصحف علی

 گردد. تحریف ضرورتاً به مصحفی که توهم شده پیوسته در غیب و نهان است؛ باز می

ها در آن تدوین ای که بین شرایط زمانی که انجیلطبرسی از تفاوت قابل مالحظه

ن مدون شده، یا غفلت کرده و یا خود را به یافته و بین شرایط زمانی که قرآن در آ

______________________ 

 . 92، ص فصل الخطابالنوری،  -1

 . 92، ص فصل الخطابلنوری، ا -2

 . 74، ص همان -3

 به بعد.  38، ص همان -4
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در این خصوص، تاریخ عقیدة مسیحیت در مقایسه با غفلت زده است تا جایی که، 

 های دینی، مستثنی شمرده شده است. تاریخ ایدئولوژی، عقاید و دعوت

هایی کافی است بگوییم که طبق روال معمول، عقاید و باورها در نتیجة وجود آموزه

هاست، در بر آیند که کتابی که اساس و مبنای آن آموزها بشری به وجود میوحیانی ی

باشد. اما در مسیحیت وضع کامالً برعکس است چون باورهای دینی ابتدا دارندة آن می

 13و  11های های خود را بین سالگاه وی رسالهبه واسطة پولس به وجود آمد و آن

های خود نویسان شروع به نوشتن انجیللمیالدی انجی 13سال میالدی نوشت و از 

  :های چهارگانه به قرار زیر استکردند. تاریخ انجیل

های میالدی(. متی، تألیف انجیل را در سال 97انجیل متی )درگذشته به سال  -1

 آخر عمرش آغاز کرد. 

میالدی به قتل رسید(. در نسبت انجیل به وی  12انجیل مرقس )وی در سال  -2

 31ده است چه برخی منابع اصلی آن را به استادش پطرس )درگذشته به سال اشتباه ش

 دهند. میالدی( نسبت می

 میالدی نوشته است.  70انجیل لوقا )شاگرد پولس( که حدود سال  -3

میالدی(. وی انجیل را در دهة آخر قرن  100انجیل یوحنا )درگذشته به سال  -4

 اول میالدی نوشته است. 

های موجود، در سال های چهارگانه از میان تعداد انبوه انجیلب انجیلپذیرش و تصوی

ها سوزانده انجیلصورت گرفت و بقیة  1میالدی در مجمع بزرگان کلیسا در شهر نیکیه 321

آیند، چون ها، با این وضع، متن انجیل وحی شده به حساب نمی. پیداست که انجیل2شد

ای را ها، اصول اعتقادی مسیحیهای این انجیلشبیشتر بخهستند.   تنها داستان مسیح

______________________ 

1- Nikaia ]شهری است قدیمی در آسیای صغیر[ 

 . 1966، دوم، 161-183، صص المسیحیةاحمد شلبی،  -2
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تاریخ دچار تغییرات وجود دارد، در بر ندارند و در طول های قدیسان مسیحی که در رساله

 اند. اصالحی و اضافات فراوانی توسط مجامع مختلف کلیسایی شده

حث که امروزه مبااین دربارة عهد جدید؛ اما دربارة تورات )عهد قدیم( باید گفت 

نقادانه ثابت کرده است که اسفار ششگانة آن، با سفر یشوع، در زمانی به مراتب چند 

 اند. اند که گفته شده است در آن زمان تألیف گشتهقرن دیرتر از زمانی نوشته شده

نسبت  سفرهای پنجگانه ]پیدایش ـ خروج ـ اعداد ـ الویان ـ تثنیه[ که به موسی

های مختلف ]از سرودهای مذهبی قوم ل گردآوری قطعهاند، در حقیقت حاصداده شده

های متأخرتری باز ای از نظم و نثر است[ که واقعاً به زمانیهود، احکام و مجموعه

گردد که نتیجة آن تغییر ترتیب سفرهای عهد قوم بر حسب زمان تألیف آنها بوده می

ه اعتقاد بر آن است است، به طوری که کتب انبیا ]بنوئیم[ و کتب تاریخ ]کتوبیم[ ک

ق. م.( نوشته شده بودند، قبل  138-181آخرین چیز بوده که در روزگار اسارت بابلی )

 از تورات، قرار گرفتند. 

متهم باشد، نیست « عهد قدیم»آنچه آمد، ادعاهای محققی مسلمان که به تعصب علیه 

. 1باشدوزن میهای طوالنی و دشوار دانشمند آلمانی، جولیوس ولهبلکه نتیجة پژوهش

ن در پی نزول وحی در شد با تدوین قرآن که ثبت و ضبط آ بنابراین، آنچه ذکر

 تواند داشته باشد؟ ها شکل گرفته، چه نسبتی میها و سینهصحیفه

وجود  ك چه نسبتی بین آن و بین روند ثبت و ضبط قرآن در روزگار ابوبکر و عثمان

 (. 40نماید )ی بیان و سالمت روش علمی تأکید میدارد؟ روند ثبتی که بر امانت نقل، درست

دلیل دوم طبرسی آن است که کیفیت گردآوری قرآن عادتاً مستلزم وقوع تغییر و  -2

 :گویدالعقول با اشاره به این مطلب می ةآتحریف در آن است. عالمه مجلسی در مر

یر معصوم به کند که وقتی قرآن به صورت پراکنده نزد مردم باشد و غعقل حکم می»

______________________ 

1- Julius Wellhausen, Moscati: Die Altsemitischen Kulturen, p. 140-141.  
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گاه طبرسی گردآوری آن نپردازد، عادتاً گردآوری آن کامالً مطابق با واقع نخواهد بود، آن

ها و حریر و کاغذها ای پراکنده در صحیفهنسخه آری! در حضور پیامبر :گویدمی

  .1آن را به ارث برد ...   آوری شده بود که علیجمع

نید که این قرآن کنونی که صحابه به همراه بعقلی که از بند تعصب آزاد باشد، می

آوری کردند و همگی به آن اعتماد داشته و کمال و درستی ثبت و ضبط آن را جمع علی

آن را پذیرفته بودند غیر ممکن است که در یک حرف آن تحریف رخ داده باشد؛ چون بر 

الحاً ـ بر گرد و امت اسالم ـ عقالً و اصط ،درستی هر حرف آن اجماع صورت گرفته است

( قبالً دربارة شیوة گردآوری و ثبت قرآن در مصاحف و 41گردند )گمراهی جمع نمی

 ایم. روش رسمی، دشوار و پر وسواس کسانی که به این مهم پرداختند، سخن گفته

ماند که چه متحیر می  این عقل، همچنین در برابر اخبار آمده دربارة مصحف علی

کنندگان با بافتن اخباری راجع به مصحف ز را رد کند؟ جعلچیز را بپذیرد و چه چی

در والیت تأکید کنند و به منظور رسیدن به این  قصد دارند تا بر حق آل علی علی

هایی که اینان آورده و گمان هدف سیاسی دست به جعل و تزویرهایی بزنند. روایت

 های قرائتی که از علیوایتر اند که قرآنند ولی تغییر یافته، در میان مجموعهکرده

تواند این باشد، به طوری که حتی یک نفر از این گروه نمیرسیده است موجود نمی

 نسبت دهد.  ها را به مصحف علیروایت

و گاهی   از این رو، اقوالی مأثور را به او نسبت داده و گاهی آن را به مصحف ابی

علت این کار ـ در نظر این  سازند و شاید، منسوب می به مصحف ابن مسعود

 بوده که کسی به آن اطالع ندارد.  کنندان ـ سرآمیز بودن مصحف علیجعل

______________________ 

 [. 31، ص 3، ج مرآة العقولمحمد باقر المجلسی، ] 23، ص فصل الخطابالنوری،  -1
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 ﴿ :ابن مسعود چنین قرائت کرده است» :گویند گاهی میمثالً         

    1«عمرانوآل»به جای  ﴾آل محمد()و.  

﴿قرائت کرده است   یا ابن مسعود                بعلی بن(

  .     ﴾2طالب( ابی

 .3﴾)بعلی صهرک(   ﴿ :و یا از همو

که در بر دارندة محتوایی دور از سبک، شیوه و روح قرآن هایی و دیگر روایت

هایی وان آنها را اضافاتی ساختگی و وارد در متن مقدس برای هدفتهستند که تنها می

، حتی افرادکم مشناسد و بیشتر مردهایی که صاحبانش، آن را میروشن بر شمرد، هدف

دانش، به آن جهلی ندارند، و مقاصد آن را با روح دموکراسی اسالمی و با طبیعت 

 یابند. نا میهمتایی اسالمی ـ انسانی، غریبه و ناآشمبارزات بی

خویی در این زمینه  به سخن یکی از مجتهدین شیعه یعنیها کافی است در رد این روایت

دارای مصحفی غیر از این مصحف  علی» :اشاره کنیم که در اثنای آنچه که گفته شده

های باشد )مانند عبارتهایی غیر از آنچه بوده که در این قرآن میموجود بوده که شامل بخش

درست آن است که این » :گویدکنیم(؛ میگی که در باال آمد و بعداً به بعضی اشاره میساخت

  .4(42« )باشندی به عنوان تأویل میاضافات، تفسیر

______________________ 

؛ 733، ص البیانو نیز : الخویی،  33(، بخشی از آیه 3عمران )]آل 113النوری، فصل الخطاب، ص  -1

 [. 722، ص 1، ج البرهانو هاشم البحرانی،  372، ص 1، ج الصافیمولی محسن فیض، 

 [. 127، ص 4، ج الصافیو نیز :  78(، آیه 33]احزاب ) 114، ص فصل الخطابالنوری،  -2

 [. 4(، آیه 94]انشراح ) 111، ص همان -3

 ]عبارت داخل پرانتز، از سوی مؤلف است[.  123-127، صص 1، ج البیانابوالقاسم الخویی،  -4



 تاریخ قرآن

 

227 

ضمن نقد آن، اشاره چنین رایی بر زبان گروهی از شیعیان جاری است که طبرسی 

ز مصحف نمونه ]امام[ ا» :انددربارة مصحف نمونه ]امام[ گفته کرده است که این گروه

از باب تأویل  آنچه که در مصحف علیای کم نشده است بلکه کلمه، آیه و سوره

حذف شده است، هر چند که این قرآن و تفسیر معانی آن بر حقیقت نازل شدة آن آمده، 

ها اضافی نزولی، از کالم خداوند که همان معجزه قرآن باشد، نیست. گاهی عبارت

  :فرمایدشود چنان که خداوند مینامیده می تأویل قرآن، قرآن

                                 

         ( ،114 / 20طه) 

و در ]خواندن[ قرآن، پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن و »

 «.م بیفزایپروردگارا بر دانش :بگو

تفسیر در این خصوص اختالفی شود و در بین اهل تأویل قرآن، قرآن نامیده می پس

  .1«نیست

  :[ در سطوحی متفاوت قرار دارندها در این زمینه ]مصحف علیدر واقع روایت

سطح مرسوم و معمول که ممکن است عقل آن را بپذیرد و هیچ ذوقی از آن گریزان  -1

ای یا اختالف نحوی یا تغییر در لفظ ـ هایی با ویژگی لهجهروایتنباشد. این سطح در 

های مختلف امری است گردد. این مسأله در رابطه با قرائتموافق با رسم الخط ـ مجسم می

 است، ذکر خواهد شد.   هایی از آن منسوب به مصحف علیمسلم که نمونه

الف در آن ممکن است ها، مربوط به چیزی است که اختسطح دوم این روایت -2

های معتدل شیعه صورت، برخی گروههایی عقالنی مبتنی است. در این چون بر دیدگاه

نان که در حدیث پذیرند. چیابیم که آن را پذیرفته و برخی از آنها را هم نمیرا می

______________________ 

 . 111، ص فصل الخطابالنوری،  -1
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له زنجانی آن را پذیرفته است ولی [ دیدم که ابوعبداةحرف السبعاألحروف هفتگانه ]

ه ]صحیفة زراره[ از ]امام[ صادق رد کرده و چنین را با تکیه بر حدیث زرارخویی آن 

استدالل نموده است که قرآن واحد است و از نزد خدای واحد نازل شده است و 

 اختالف از ناحیة راویان است. 

ها، سطح افراطی است که از حدود عقل و منطق تجاوز سطح سوم این روایت -3

اند. به دیگر شیعیان معتدل ـ چنان که دیدیم ـ آن را نپذیرفتهکرده است و بسیاری از 

ها را جزء قرآن به حساب آورند بلکه آن اند که این روایتبیان، معتدلین شیعه نپذیرفته

اند، در حالی که جاعالن آن را قرآن حقیقی هایی تفسیری و توضیحی شمردهرا روایت

گر بر حق ارند که بعضی از صحابه توطئهدپندارند و ـ چنان که گذشت ـ بیان میمی

نیز در میان اینان   حال آن که صحابه که علیاند؛ آن را حذف کرده  خالفت علی

 آمیز به دورند. هست از چنین گفتاری نامأنوس و گناه

ماند که به طور کل از عقل گذر کرده و هر منطقی ها باقی میسطحی دیگر از روایت -4

گرفته است تا جایی که به جعل و تزویر رسیده و بر تاریخ بهتان و دروغ را به باد تمسخر 

 پذیرند. بسته است. چنین سطحی را حتی غالیان شیعی که طبرسی از اینان است، نمی

ای کامل باید که قصه را دوباره آغاز کنیم، گفته شده متونی از قرآن به صورت سوره

با چهل و یک آیه « النورین»آنها سوره یا دو سورة کامل حذف شده است که یکی از 

 با هفت آیه. « والیت»بوده و دیگری سورة 

در  1را آورده است و خاورشناس گارسن دوتاسی« النورین»طبرسی در کتابش، متن سورة 

منتشر کرده  431تا  433در صفحات  1842در ژانویة سال  2دورة سیزدهم مجله آسیایی

 است. 

______________________ 

1- Garcin De Tassy.  

2- Journal Asiatique.  
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های است با ساختاری پست و نامناسب که میان اندیشهاین سوره در حقیقت، متنی 

آن پیوند و ارتباطی نیست و تنها در آن فواصل قرآنی ]آخر آیات[ )سمیع علیم ـ عذاب 

یوم عظیم( وجود دارد که در غیر ساختار آخر آیات قرآن و به صورتی زشت و متزلزل 

پندارند که این ض میخوردگان و خاورشناسان مغرآمده است. با این همه برخی فریب

 ها از قرآن بوده و از آن حذف شده است. عبارت

آوریم تا به ذوق خود، دربارة را برای خواننده می« النورین»های سوره برخی از جمله

منوا آمنوا آیها الذین أیا » :آن داوری کند. خیالباف این متن چنین آورده است

حذرانکم عذاب یوم عظیم. نوران یو تيیاآنزلناهما یتلوان علیکم أبالنورین 

ن الذین یوفون بعهد هللا ورسوله فی إنا لسمیع علیم. أبعضهما من بعض و

ما منوا بنقضهم میثاقهم وآذین کفروا من بعد ما یات؛ لهم جنات نعیم. والآ

الرسول،  ينفسهم وعصوا لوصأعلیه، یقذفون فی الجحیم. ظلموا  عاهدهم

رض بما شاء نور السموات واأل يالذن هللا إلئک یسقون من حمیم. وأ

ولئک من خلقه، یفعل هللا أواصطفی من الملئکة والرسل وجعل من المؤمنین. 

پردازی که سخنان بیهودة دروغتا پایان آن،  «الرحمن الرحیمال هو إه لإما یشاء ال 

پذیرد. اما دو تالش در تحقیق اصل است که عقل و ذوق ساختار و محتوای آن را نمی

ن سوره، موفق شده تا راه را برای ما در بحث روشن کند و آن سوره را در جایگاه ای

 دهد. شایستة خودش در میان طومار جعلیات تاریخی قرار 

دبستان »تالش نخست، تالش طبرسی است که پس از نقل این سوره از صحاب کتاب 

های آن را از کتاب از ظاهر کالم صاحب دبستان المذاهب پیداست که» :گویدمی« المذاهب

ام؛ ولی از شیخ های شیعی نیافتهشیعی گرفته است ولی من اثری از این سوره در کتاب

]منظور نقل آمده است که آنها « المثالب»محمدبن عمر بن شهر آشوب مازندرانی در کتاب 
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اند و شاید این سوره، همان مخالفین شیعه است[ تمام سورة والیت را از قرآن حذف کرده

 سخن طبرسی از دو جنبه برای ما مفید نموده است. . 1«سورة والیت باشد

های شیعی نیافته است و این نخستین نشانة وی این متن جعلی را در کتاب -1

 مطرود بودن آن است. 

حقیقت این سوره، برای طبرسی مشخص نیست چه در نزد او این سوره، مشتبه  -2

کند که اشاره می 2باشد. خاورشناس گلدزیهریت میای است که به نام سوره والبا سوره

  .3داشته و دارای هفت آیه بوده است سورة والیت با سورة نورین تفاوت

تالش دوم که با دقت و تحقیق در اصل این سوره است، تالش خاورشناس 

فرانسوی، بالشر، است. وی با اطالق عنوان جعلی و ساختگی بودن بر این سوره، یادآور 

ست که این سوره به وسیلة یکی از جاعالن و فریبکاران ساخته شده که در کتاب شده ا

( وی در ادامة تحقیق 43). 4«نویسندة ایرانی، محسن فانی، در قرن هفدهم آمده است

این سوره برای اولین بار در اروپا به وسیلة گارسن دوتاسی در خالل » :گویدخود می

اظم بَک، بعد از این یک سال، یعنی در سال قرن نوزدهم منتشر شد و سپس میرزا ک

آن سوره را آورده، متن را ویرایش  414، در مجلة آسیایی، بخش دوم، صفحة 1843

ای به زبان فرانسوی به دست بندی نمود و از آن ترجمهکرده و جملة )آیات( را تقسیم

و حش از سبک این قطعه ]سورة نورین[ تقلیدی است فا» :گویدبالشر در ادامه می«. داد

. ق[ است ه 4و  3اسلوب قرآنی که بدون شک در قبل از قرن نهم و دهم میالدی ]قرن 

______________________ 

 [. 129، ص صیانة القرآن من التحریف]محمد هادی معرفت،  182، ص فصل الخطابالنوری،  -1
2- Ignaz Goldziher. 

 . 794، ترجمان : عبدالحلیم نجار، ص مذاهب التفسیر االسالمگلدزیهر،  -3

 [. 711، ترجمان : محمود رامیار، ص در آستانه قرآن]رژی بالشر،  128، ص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -4



 تاریخ قرآن

 

231 

که در آن عصر  [4و  3بن ابراهیم[ قمی ]از اعالم قرن چون مفسیر شیعی، ]علی

  .1«شناخته استزیسته، آن را نمیمی

ژوهش درست توان به نقد این سخنان بیهوده پرداخت، چون پبعد از این دیگر نمی

 علمی، تقریباً به واضع آن اشاره دارد که در گور تاریخ پنهان شده است. 

هجری قمری، متن قرآنی  378شیعیان بغداد در سال » :گویدخاورشناس گلدزیهر می

باشد ولی دادگاه اند که به گمانشان، مصحف عبداهلل بن مسعود میدرستی را ارائه کرده

و مسأله پایان یافت. خداوند کتاب خود را از  2«ن حکم دادعلمای اهل سنت به سوزاندن آ

 (. 44جاعالن ) را هم از دروغ  کند و ابن مسعودهای جاعالن حفظ میگویییاوه

 

   مصحف علی بازگشت به
 

درباره آنچه که گذشت، نیامده است،   وقتی دانستیم که هیچ روایتی از علی

باشد که اگر ین مصحف نمونه ]امام[ مییابیم که مصحف مورد نظر وی همدرمی

کرد. آنچه که فعالً از او در دست داریم پرداخت، وی به آن اقدام میبه آن نمی عثمان

گردد و گاهی به ای برمیهای شاذ است که گاهی به اختالف لهجهای از قرائتمجموعه

بن یا ابی  سعودتوضیح و تفسیر. در هر حال اختالف کلی با آنچه که از عبداهلل بن م

روایت شده است، ندارد. تنها اختالف در ویژگی یک واژه  ك و یا ابن عباس  کعب

است که   هایی[ مخصوص به علیتر، در طبیعت حروفی ]قرائتیا به عبارت صحیح

نمایندة محیط مشخصی است که آثار خود را بر واژگان باقی گذارده است. خوانندة 

داند را داخل در آرای وی می  ها و تفسیرهای علی، قرائتنظر در بیان قرآنیصاحب
______________________ 

، ترجمان : محمود در آستانه قرآن]رژی بالشر،  128، زیرنویس صفحه دی بر قرآندرآمرژی بالشر،  -1

 [. 63-67، صص 1، ج آالء الرحمنو نیز : محمد جواد البالغی،  782، زیرنویس 711رامیار، ص 

 .798، ترجمان : عبدالحلیم النجار، ص مذاهب التفسیر االسالمیگلدزیهر،  -2
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ها از آنها نیز که این مصاحف و قرائت چنان که ویژگی بقیة اصحاب رسول خدا

 روایت شده، این گونه است. 

 

 ای هایی با ویژگی لهجهقرائت
 

  .1)به فتح همزه( ﴾ ﴿ـ  قرائت علی

 ]نعبدو[.  2گرددتولید می« واو»که از آن « دال»به اشباع  «نعبد» -

  .3«(طا»ه و ضم ز)به هم «خطؤات الشیطان» -

  .4«(الم»)به کسر  «فلیصمه» -

  .5«(نون» )به ضم «فنصف ما فرضتم» -

  .6«(راء»)به ضم « ربیون» -

______________________ 

؛ الکرمانی، 1، ص المختصر من کتاب البدیع. بنگرید به ابن خالویه، 8 (، بخشی از آیه1نک : فاتحه ) -1

 . 73، ص 1، ج البحر المحیط، و ابوحیان، 18، ص شواذ القراءة

 . 1، ص المختصرو ابن خالویه،  18، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 8(، بخشی از آیه 1نک : فاتحه ) -2

، 1، ج البحر المحیط؛ ابوحیان، 34، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 162(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -3

 ]قرائت عمومی : خطوات ...[.  11، ص المختصرو  74، ص المحتسب؛ ابن جنی، 429ص 

شواذ و  17، ص المختصر؛ 41، ص 7، ج البحر المحیط. بنگرید به : 128(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -4

 می : فلیصمه ...[. ]قرائت عمو 36، ص القراءة

البحر و  41، ص شواذ القراءة؛ 18، ص المختصر. بنگرید به : 732(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -5

 ]قرائت عمومی : فنصف[.  738، ص 7، ج المحیط

؛ 77، ص المختصر؛ 24، ص 3، ج البحر المحیط. بنگرید به : 146(، بخشی از آیه 3عمران )نک : آل -6

 ]قرائت عمومی : ... ربیون ...[.  41، ص المحتسبو  84 ، صشواذ القراءة



 تاریخ قرآن

 

233 

 .1«(صاد»)به ضم  «صنوان»و همچنین «( قاف»)به ضم  «قنوان» -

  .2«(میم»)به ضم  «فی مریة» -

  .3«(عین»)به سکون  «أحد عشر» -

  .4«(کاف»)به ضم  «تنکصون» -

  .5«(میم»)به ضم  «لم یطمثهن» -

 .6«(عین»)به  «وطلع منضود» -

  .7ه تخفیف ]ذال[()ب «کذابا» -

______________________ 

؛ و 21، ص شواذ القراءة؛ 129، ص 4، ج البحر المحیط. بنگرید به : 99(، بخشی از آین 6نک : انعام ) -1

 ]قرائت عمومی : قنوان، صنوان[.  39، ص المختصر

، ص 8، ج البحر المحیط؛ 89ص  ،المختصر. بنگرید به : 119و  12های (، بخشی از آیه11نک : هود ) -2

 ]قرائت عمومی : فی مریة[.  111، ص شواذ القراءةو  711

؛ 729، ص 8، ج البحر المحیط؛ 118، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 4(، بخشی از آیه 17نک : یوسف ) -3

 ]قرائت عمومی : احد عشر[.  21، ص المحتسب؛ 67، ص المختصر

البحر و  99، ص المختصر؛ 162، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 66آیه  (، بخشی از73نک : مؤمنون ) -4

 ]قرائت عمومی : تنکصون[.  417، ص 6، ج المحیط

شواذ و  192، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 24و  86های (، بخشی از آیه88نک : رحمن ) -5

 ]قرائت عمومی : لم یطمثهن[.  736، ص القراءة

و  181، ص المحتسب؛ 716، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 79(، بخشی از آیه 86نک : واقعه ) -6

 ]قرائت عمومی : وطلح منضود[.  732، ص شواذ القراءة

، ص المحتسب؛ 414، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 38و  72(، بخشی از آیه 22نک : نبأ ) -7

 [. ]قرائت عمومی : کذاباً 782، ص شواذ القراءة؛ 168
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ای دور از ها و امثال آن که فراوان از وی روایت شده است، پدیدهدر این روایت

گردد، یعنی کسره در قرائت ما که ، آشکار میآنچه که از قرائت عمومی رسیده است

ـ با این که قریشی   های منسوب به علیهمان قرائت قریشی است در این قرائت

 باشد. مطلبی است ـ به ضم می

شود ـ چه منابع بر آن های مضموم، به تمیم نسبت داده میبدون شک، این روایت

در  :گویدن ابن جنی است که میخه ستصریح کرده باشند و چه نکرده باشند ـ. از جمل

یا . 1ای است، ضمه بنا بر لهجة تمیمی است و کسره ]ربیون[ هم لهجه«ربیون»قرائت 

. 2است« تمیم»و « اسد»به لهجة قبیلة « مریه»آنچه که ابوحیان آورده است که ضمه در 

« قیس»قبیله  اند که به لهجةگفته« صنوان»و « قنوان»کرمانی در زمینة قرائت  ابوحیان و

  .3صنوان[ در میان عرب مشهورتر است است و کسره ]قنوان و

شناسی بر آن تأکید دارد، گرایش بدویان به هایی که پژوهشهای جدید زباناز گرایش

است. مراد از تمیم در این جا، قبیلة مشخصی نیست، « کسر»و شهرنشینان به « ضم»

ه نماد گروه بزرگی است که در وسط و کند، بلکچنان که در ابتدا به ذهن خطور می

کردند که از مهمترین ارکان آن، قبیلة تمیم بوده است. اینها شرق شبه جزیره زندگی می

هذیل و ثقیف و دیگر اند و قریش، انصار، جزیره بودهنمایندگان جنبة بدویت در شبه 

یا « ضم»یش به گرا ،های شمالی شبه جزیره، نمایندگان جنبة مدنیت آن. بنابراینقبیله

 :گویدمیشمرد. دکتر ابراهیم انیس چیزی است که قوانین آوایی آن را مجاز می« کسر»

قبایل بدوی به طور کلی به معیار جانشینی آوای نرم ]جانشین شدن ضمه به جای »

 های خشونت بدوی راکسره[ به نام ضم ]ضم دادن[ گرایش دارند چون یکی از نشانه

______________________ 

 . 41، ص المحتسبعثمان بن جنی،  -1

 .711، ص 8، ج البحر المحیطابوحیان،  -2

 . 21، ص شواذ القراءةو الکرمانی،  129، ص 4، ج همان -3
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از حیث آوایی به هم شبیه « ضمه»و « کسره»کنند. تلفظ می« ضمه»یابیم که به میهم 

باشند لذا هر یک از این دو در بسیاری از هستند چون هر دو از آواهای نرم فشرده می

سازی آوایی[. با این همه، کسره گیرند ]جانشینهای زبانی، جای دیگری را میپدیده

سان حرکت مؤنث در نی است و بدینهای زبانشانة شهرنشینی و نرمی در بیشتر محیط

چه تأنیث معموالً محل نرمی و لطافت و یا جنس ( 41زبان عربی، قرار گرفته است )

ضعیف است. بدون شک، شهرنشین به طور کلی به این آوا ]کسره[ بیشتر گرایش مؤنث 

در باشد، نشانة اصلی تصغیر می« کسره»ای از که شاخه« یاء»دارد. مضافاً این که، حرف 

در « کسره»زبان عربی شمرده شده است. حتی برخی از معاصران، تأکید دارند که 

کم آوایی، لطافت و کوتاهی وقت است. آنچه قابل ها، رمز حجم بسیاری از زبان

هایی جدید است که در بیشتر اوقات به رهایی است، تحول زبان عربی به لهجه مالحظه

گرایش دارد چنان که تبدیل ضمه به کسره در  ها ]پدیدة آوایی ضم[از برخی از ضمه

  .1های متمدن، استقرار یافته استیطشهرها و مح

)به اشباع ضمه( « نستعین»و « نعبد»در   نگاهی به این پدیدة بدوی در قرائت علی

شود ]نعبد و نستعینو[ مفید خواهد بود. آنچه که در این مورد تولید می« واو»که از آن 

خلیل بن » :گویددهد، سخنی است که ابن خالویه آورده است. او میمیبه ما اطمینان 

 ﴿ آورده است که علی« العین»احمد در                ﴾  را به

 :گویدباشد. ابن خالویه میکرد که عربی محض میقرائت میاشباع ضمه نون ]نستعین[ 

همچنین جنبة بدوی دیگری در قرائت . 2«استاز ورش هم، چنین قرائتی روایت شده »

قرائت کرده است چه « طلح»را به جای « طلع»که بینیم می «وطلع منضود»وی در 

______________________ 

 . 1968، سوم، 91، ص فی اللهجات العربیةابراهیم انیس،  -1

 . 1، ص مختصر البدیع )المختصر من کتاب البدیع(حسین بن خالویه،  -2



 تاریخ قرآن

 

236 

های بدوی است که به محیط عدول از آوای مهموس ]حاء[ به مجمهور ]عین[ از ویژگی

عکس گذارند؛ برهای باز، بر آواهای جهردار تأثیر میقصد شنواندن صداها در محیط

ها و مردم با یکدیگر، به آواهای مهموس که به واسطة نزدیکی فاصلههای شهری محیط

 هایی، این آواها برای شنواندن کافی هستند. گرایش دارند زیرا در چنین محیط

اما در روایت قرائتی )أحد عشر(؛ طبق منابعی که به آن رجوع کردیم، چیزی که این 

قرائتی، بداند نیامده است بلکه مشهور آن است که قرائت را متناسب با محیط چنین 

کنند، مثالً به حجازی حرف وسط کلمات متحرک را ساکن میبدویان با گرایش به لهجة 

چنان که در قرائت « لسْرُ» :گویندمی« لسُرُ»و به جای « بتْکُ» :گویندمی« بتُکُ»جای 

اعداد بر عکس مطلب دربارة ابوعمرو بن عالء نیز چنین آمده است. با وجود این، این 

« عشره»ها به سکون و حجازی« عشره»را متحرک یعنی ها، حرف وسط است چه تمیمی

  .1اندتلفظ کرده

در این دو لهجه، چیزی که این قرائت )أحد عشر( را تفسیر کند، وجود ندارد مگر 

حجاز های خاص این که به این نظر روی آوریم که چنین قرائتی را به یکی از محیط

نسبت دهیم که در تلفظ آن در شدت و تأکید آوایی با تلفظ قریش و همسایگان آن 

های متفاوت است. به دیگر بیان، اگرچه این محیط خاص حجازی با دیگر محیط

)قریش و همسایگان آن( در ساکن کردن ]اسکان[ حرفی ]از أحد عشر[ مشترکند ولی 

اختالف دارند. در هر حال « نبر»الح علمی در مکان تکیه آوایی ]محل سکون[ یا به اصط

را با   این قرائت، مثالی است منحصر به فرد که پدیدة آوایی رایج در قرائت علی

 طلبید، به ذکر آن، نیازی نبود. کند و اگر کالم چنین توضیحی را نمیمشکل مواجه نمی

قریشی و ، به عنوان فردی  بعد از این مطالب، حق داریم از حکمت قرائت علی

ای بدوی[ بپرسیم؟ ... پاسخ به این سؤال شهرنشین، به این حروف بدوی ]قرائت لهجه

______________________ 

 . 318، )رساله فوق لیسانس(، ص عمرو بن العالءاألصوات فی قراءة ابیصبور شاهین، عبدال -1
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به روایت عثمانی، منظورم قرائت قریشی است،   ساده است. با وجودی که علی

داده است ولی روش وی و نسل نخست آن دوره، روشی کرده و آموزش میقرائت می

ای خود و گاهی به زبان لهجهای را به زبان لهجهها تعلیمی بوده است که گاهی قرائت

 دیدیم. فراوان   چیزی را در قرائت ابن مسعود کردند، چنان که چنیندیگران ادا می

رایج بوده که فرزاندانشان های متمدن شبه جزیره، عادتی در محیط» بتوان گفت:شاید 

 آن رو بوده که عالوه بر پیامبر سپردند تا شیر نوشند، ازها نزد دایگانی میرا در بیابان

ترم یعنی در عربی از شما من از شما عرب»کند که در این کالم خود اشاره می

  .1«امسعد شیر خوردهترم. من قریشی هستم و در میان قبیلة بنیفصیح

دانشان نزریافت و خلفا به این عادت، نسبت به فاین عادت تا دوران بعد نیز ادامه 

محبت به ولید به ما » :گفتند. از عبدالملک بن مروان نقل شده است که میاشتیاق داشت

منظور وی از محبت به فرزندش، ولید، آن بود که چون از روی عالقه به « ضرر رساند

 ون دیگر اعراب به نزد دایگانچولید را هم او و مادرش، آن دو را در شهر گذاشت و

شتباه گردد و فصاحت عربی نباید ولی نشین نسپرد موجب گشت کالمش دچار ابادیه

  .2«د، عربی فصیح و بدون اشتباه گشتبرادرش، سلیمان، که در بادیه رشد کرده بو

های بدوی را نمایان در قرائتش برخی از جنبه  عجیب نیست که علی ،بنابراین

 کردند. کرده باشد چنان که دیگر فصیحان غیر از او همچنین می

لفظ بدویان در نزد شهرنشینان دوست داشتنی بود به طوری که با وجود این، شیوه ت

های زبانی بدویان را به زبانشان منتقل سازند، از کردند تا سنتشهرنشینان تالش می

شبه جزیره پدیدة آوایی بدوی همزه دادن ]همز[ به زبان فصیحان شمال جمله، انتقال 

یجی تبدیل شد که اهل زبان در پدیدة آوایی، به سنت زبانی رابود تا جایی که این 

______________________ 

 . 99، ص 1، ج نسان العیون فی سیرة االمین المأمون )السیرة الحلبیة(إالدین الحلبی، بن برهانعلی -1

 . 99 ، ص1، ج نسان العیون فی سیرة المأمون )السیرة الحلبیة(إالدین الحلبی، بن برهانعلی -2
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احتمال دارد این گرایش  ،دادند. بنابراینمناسبات مهم و ادبی به آن عالقه نشان می

را واداشته تا به این شکل بدوی   عمومی به لهجة بدوی، همان چیزی باشد که علی

هایی از او نقل شده است. باید گفت که قرائت قریش نزد قرائت کند چنان که روایت

 ی در مرتبة نخست بوده است و قرائت بدوی در مرتبة دوم. و

 

 

 های با ویژگی تفسیری یا موافق با رسم الخط عثمانی قرائت -2
 

 قرائت عمومی  قرائت علی
 1«جنفا» - (به حاء و یاء« )فمن خاف من موص حیفا»
 2)بدون الف( «الکلم» «یحرفون الکلم»
  .3«هلل عبدا» )به تصغیر( «ن یکون عبیدا هللأ»
 4«یوم حصاده» )بدون الف( « یوم حصده»
  5«وریشا» )با الف(« ریاشاو»
  1«الرشد» )با الف(« ن یروا سبیل الرشادإو»

______________________ 

، البحر المحیط]حاف ـ حیفا = جنف ـ جنفا = ظلم[ بنگرید به : ابوحیان،  127(، بخشی از آیه 7بقره ) -1

 . 74، ص 7ج 

 76، ص المختصر؛ ابن خالویه، 763، ص 3، ج البحر المحیط. بنگرید به : 46(، بخشی از آیه 4نساء ) -2

 . 61، ص شواذ القراءةو الکرمانی، 

 . 417، ص 3، ج البحر المحیطو  62، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 127ی از آیه (، بخش4نساء ) -3

 . 27، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 14(، بخشی از آیه 6انعام ) -4

، 43، ص المختصر؛ ابن خالویه، 28، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 76(، بخشی از آیه 2اعراف ) -5

 ]الریش = الریاش = الخیر و الحالة الجمیلة[.  727، ص 4، ج طالبحر المحیابوحیان، 
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  2«خلقوا» «و علی الثلثه الذین خالقوا»
)با « قد شعفها :و گروه بسیاری  قرائت علی

 عین(
 3)با غین( «شغفها»

 4«أفلم ییئس» «منواآالذین »
 5«لنبوئنهم» )با ثاء( « لنثوینهم»
 )با جیم( 6«ننجی» )با حاء(« ثم ننحی الذین اتقوا»
 صورت استفهام()ب 7«من بعثنا» «یا ویلنا من بعثنا»
 )با باء( 8«جبل» «جیل»

                                                                                                                                                    

 . 46، ص المختصرو  29، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 146(، بخشی از آیه 2اعراف ) -1

شواذ ؛ 88، ص المختصر؛ 111، ص 8، ج البحر المحیط. بنگرید به : 112(، بخشی از آیه 9توبه ) -2

 . 24، ص سبالمحت؛ ابن جنی، 118، ص القراءة

البحر و  27، ص المحتسب؛ 112، ص شواذ القراءة. بنگرید به : 31(، بخشی از آیه 17یوسف، ) -3

 . 311، ص 8، ج المحیط

شواذ ؛ 62، ص المختصر؛ 393، ص 8، ج البحر المحیط. بنگرید به : 31(، بخشی از آیه 13رعد ) -4

 . 22، ص المحتسبو  174، ص القراءة

، البحر المحیطو  137، ص شواذ القراءة؛ 91، ص المحتسب. بنگرید به : 41از آیه (، بخشی 16نحل ) -5

 ]ثوی = بوا = أقام = اتخذ منزالً[.  497، ص 8ج 

. بنگرید به : ]ننحی = ننجی = ألن فیهما نوع من الصرف[ بنگرید به : 27(، بخشی از آیه 19مریم ) -6

 . 711، ص 6، ج البحر المحیطابوحیان، 

، ص المختصر؛ ابن خالویه، 341، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 87(، بخشی از آیه 36یس ) -7

 . 136، ص المحتسب؛ ابن جنی، 713، ص شواذ القراءة؛ الکرمانی، 178

 . 714، ص شواذ القراةءو  344، ص 2، ج البحر المحیط. بنگرید به : 67(، بخشی از آیه 36یس ) -8
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تقریبی  هایی که آوردیم، تعبیراتی است درست و قابل اعتماد از ویژگیتمام این نمونه

های های وی عبارتآمده است. با وجودی که در قرائت  از علی های قرائتی کهروایت

بن بینیم که همچون ابن مسعود، ابن عباس، ابیاضافی از متن قرآن وجود ندارد ولی او را می

مامهم ملک یأخذ کل أوکان » :از سورة کهف را چنین قرائت کرده است 97آیة   کعب

﴿ :ی چنین استائت عمومردر حالی که ق «سفینة صالحة غصبا         

   ﴾1 لذا این تفاوت، تنها تفاوت تفسیری است و طبق آنچه که از ؛

رق اند، این فکرده]امام[ قرائت می رسیده که مطابق مصحف نمونهو دیگر صحابة   علی

های قرائتی وی، مطابقت دائمی با یگر روایتشود. اما دتنها به عنوان بیان مراد آیه، شمرده می

های قرائتی که با پندارد متفاوت است. روایترسم الخط عثمانی دارد، هر چند که خواننده می

هایی هستند که کامالً با رسم نمایند. قرائتاز قرائت عمومی متفاوت می« قصر الف»یا « اشباع»

شود لذا نگاشته نمی« الف»م الخط عثمانی الخط عثمانی موافقند چون به طور معمول در رس

﴿کند مانند کلمه احتمال دو تلفظ را پیدا می      ﴾  که ما به صورت الف

( در قرائت صحیح ابوعمرو بن عالء نیز با الف است ولی خوانیم. این کلمه )ملکمی« مالک»

، «ریاشا و ریشا»، «حصاده و حصده»، «مکلم و کل»باشد. و یا مثل می« ملک»در قرائت غیر او 

یابیم که مطابقت های قرائتی از وی را میهمچنین روایت«. خالفوا و خلفوا»و « رشاد و رشد»

آن با رسم الخط عثمانی به این گونه نیست، بلکه بیانگر معنایی است که با معنای قرآنی در 

یتبین »، «ننحی و ننجی»، «عبیدا و عبدا»، «حیفا و جنفا»مانند باشد قرائت عمومی ناسازگار نمی

 «. جیال و جبال»و « من بعثنا و من بعثنا؟»، «شعفها و شغفها« »لنثوینهم و لنبوئنهم»، «و ییئس

______________________ 

 «. گرفتپیشایپش آنان، پادشاهی بود که هر کشتی ]درستی[ را به زور می: » 29ه (، بخشی از آی12کهف ) -1
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هایی نگاشته شده بود خالی از نقطه و به این که رسم الخط عثمانی تنها نشانهبا توجه 

را در بر دارد؛ البته تا زمانی که  یامبراعجام، لذا احتمال هر دو وجه قرائتی روایت شده از پ

 روایت قرائت بدین دو وجه با توجه به آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد، درست باشد. 

در قرائت « فلم ییئسأ»به جای « فلم یتبینأ»همه، الزم است درنگی بر قرائت  با این

ش هماهنگی احتمالی پذیرعمومی داشته باشیم زیرا چه بسا خواننده چنین پندارد که علیرغم 

با رسم الخط عثمانی، بین معنای این دو قرائت تفاوت و تعارض است بدین بیان که بین 

تفاوت وجود دارد. چه بسا برخی از خوانندگان را نیز این گمان « تبین و یأس»معنای ظاهری 

 که اختالف دو قرائت در رسم الخط عثمانی و معنا، مسلم است. رود 

فلم ست خواننده بداند که این قرائت ]أررسی این دیدگاه، خوب اقبل از ورود به ب

ملیکه، ن ابی، عکرمه، اببن عباس، زیدبن علی، جعفربن محمداز ابن مسعود، ایتبین[ 

، ابو یزید مدنی، علی بن بذیمه و عبداهلل بن یزید روایت شده بن حسینجحدری، علی

مختلفی که در دست ماست، این روایت است و همة اینها از قاریانی هستند که در منابع 

د قاریان، ما را به احتیاط در صدور ا(. این تعد41قرائتی به آنها نسبت داده شده است )

 دارد. حکم، قبل از بیان حقیقت مسأله از دیگر وجوه، وامی

گام نخست در این بررسی، آن است که بدانیم این دو قرائت به یک معناست و 

کنند و شواهد لغوی فصیح بر آن تأکید دارند. ابوالفتح تأیید میهای لغت آن را کتاب

﴿این قرائت شامل تفسیر آیة » :گویدعثمان بن جنی می            

    ﴾  ایم که باشد از ابن عباس روایت شدهمی «أفلم یتبینوا»است که به معنای

  :ای از قبیله نخع است. شاعر گفتههای طایفاین قرائت طبق لهجه :گفته است
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 أنا ابنه نيلم ییأس األقوام أأ
 

ن کنت عن أرض العشیرة إو 

 1نائیاً؟
 

  :و از سحیم بن وثیل ]یربوعی ریاحی[ آمده

 ننيذ یأسروإأقول ألهل الشعب 
 

 2ابن فارس زهدم؟ نيألم تیأسوا أ 
 

  .3«است« الم تعلموا»به معنای « سواالم تیأ»که 

یأس در این جا به نظر بیشتر مفسران به معنای علم ]دانستن[ » :گویدن میابوحیا

 . «است

این قرائت، » :گویدآیا مؤمنان ندانستند؟ قاسم بن معن می :گویی چنین گفته شده

ای از قبیلة نخع طایفه طبق لهجة ]وهبیل[ :طبق لهجة هوازن و ابن کلبی گفته است

  .4«باشدمی

کند بلکه یکی از در هماهنگی بین معنای دو قرائت ایجاد نمی بنابراین، لغت، مشکلی

این دو قرائت، مسئول تفسیر قرائت دیگری است که معنای آن در بافت معنایی آیه 

]سیاق[ مبهم نموده است. اگر ـ بعد از این سخنان ـ خواننده بپندارد که بین دو قرائت 

سخن ابوحیان در دفاع از  ت بهاختالفی در رسم الخط عثمانی وجود دارد، ضروری اس

﴿این قرائت، قرائت تفسیری » :فلم یتبین[ مراجعه کند که گفته استقرائت ]أ   

______________________ 

 آیا مردم ندانستند که من فرزند اویم، هر چند که از سرزمین قبیله، دور بودم؟.  -1

[ گویم : آیا ندانستید که من پسر آن سوارکار زهدمم ]زدهمکنند، میبه مردم شعب ]اسم مکانی[ وقتی مرا اسیر می-2

، ذیل )یئس( و 12، ج تاج العروسنام اسب بشربن عمرو برادر عوف بن عمرو جد سحیم بوده است. بنگرید به : 

، ج الکشاف، ذیل )شعب(. شرح بیت را ببینید در : 3، ج معجم البلدان، ذیل همان و نیز : 6، ج لسان العربنیز : 

 [. 7، زیرنویس شماره 761، ص 1

 . 22، ص المحتسبابن جنی،  -3

 . 397، ص 8، جالبحر المحیطابوحیان،  -4
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   ﴾ ص 2زمخشری بر آن داللت دارد ]الکشاف، ج  نیست، چنان که ظاهر سخن ،

م و سازگار با متن نگاشته شدة اجماعی، رس [ بلکه قرائتی است مستند به پیامبر130

شود مانند نوشته می« ییس»بدون همزه « ییأس»الخط عثمانی؛ چون در این رسم الخط، 

های اند و هر دو در قرائتکه سازگار با رسم الخط عثمانی« فتثبتوا»و « فتبینوا»قرائت 

﴿نویسنده، » :گوید[. اما آن که می211، ص 2قراء سبعه آمده است ]النشر، ج   

   ﴾ فلم أ»را کشیده تا به صورت « سین»های حال چرت زدن نوشته و دندانه را در

  .1«درآمده، سخن زندیقی ملحد است« نیتبی

توان چیزی افزود. حداکثر چیزی که در این ابوحیان، دیگر نمیبعد از سخنان 

ها به خاطر خروج از وجوه توان گفت، آن است که این دسته روایتخصوص می

 آیند. به حساب می مشهور قرائت، شاذ

گفته شده است، ولی « فلم یتبینأ»چه که در جواز و دفاع از قرائت علیرغم تمام آن

تر است از این رو بایسته فلم ییئس[ ضعیفشک، سند آن از سند قرائت مشهور ]أبدون 

ن حد بررسی و فهم اشارات لغوی و تاریخی آن، بسنده کرد. قرائتی دیگر همی است در

 ﴾قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴿نظیر قرائت عمومی  2«قد شعفها حبا»ها، قرائت او قرائت از این دسته
است که هر دو قرائت از وی روایت شده است. با این که در رسم الخط عثمانی بین 

این دو قرائت تفاوتی نیست اما در معنا، تفاوتی نسبی دارند. توضیح مطلب آن که 

که از شدت عشق به قلب زلیخا   یوسفیعنی رسیدن عشق « شعفها»در « شعف»

  یعنی گویی عشق یوسف« شغفها»در « شغف»نزدیک است قلبش را آتش زند. اما 

______________________ 

 [. 81، ص 12، ج تاج العروس]مقایسه کنید با :  397، ص همان -1

، حسن بصری، شافعی، مجاهد و ابن محیصن، چنین گروهی حدود هجده قاری به اضافه علی  -2

 اند. قرائت کرده
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یعنی زن  ،پس نتیجه یکی است. 1پردة قلب زلیخا را شکافته و به آن وصال یافته است

گشته است. اما نمایش این دلباختگی از   عزیز مصر، زلیخا، مجنون عشق به یوسف

 تی تا قرائت دیگر متفاوت است. قرائ

ها، با حفظ صورت نگاشته شده در مصحف بدین ترتیب است که برخی قرائت

 بخشند. هایی در چگونگی برداشت از بافت معنایی قرآنی ]سیاق[ به ما میعثمان، دیدگاه

طوالنی شد تا حقیقتی که در برخی از   از روی عمد، سخن در باب مصحف علی

ها شایع شده است برای همگان روشن گردد چه در این کتاب دو جدی های قدیمکتاب

اند رازهایی وجود دارد که دانشمندان از ورود به آن به خاطر الینحل بودنش پرهیز کرده

ادبی است به احساسات چرا که سخن گفتن دربارة آن همچون نبش قبر بوده و بی

ذشت، دوست دارم تأکید کنم که برخی، بدون هیچ دلیل و علتی. با توجه به آنچه گ

باشد دیگر مسأله الینحل و بغرنج ننموده و در بردارندة اموری اسرارآمیز و ممنوع نمی

باک و شجاع است که در برابر زیرا مسأله قرآن مهمتر، تاریخ آن روشنتر و روحیة آن بی

 تد. ایسنمایان، میهای عالمو یاوهحقارت استهزاءکنندگان، غفلت رازپردازان 

ها و توجیهات سری که هیچ چیز جز بیان صریح و گفتگوی آزاد، راه حل پیچیدگی

ها کنند؛ نیست، نیروهایی که افسانههای ساده الهام میعقلنیروهای پنهان و رازآمیز به 

 یابند و جسارت مقابله با نور را ندارند. حاکمیت میبر آن 

های داده بپرورانند که روزی وعدهعقالنی نیست که بعضی دائماً خیاالتی در سر 

را پس از مدتی که ناپیدا بوده، خواهند دید   یابد و اینان مصحف علیشده، تحقق می

 و محتویات آن را خواهند یافت. 

______________________ 

 [. 462، ص 7، ج الکشاف] 27، ص المحتسبابن جنی،  -1
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هایشان چیره آمده که قرن یا بیشتر، در حالی که بر اندیشه 12رؤیاهای اینان در طول 

شمارد، بلکه چنین ینن چیزی را ممکن میکند نه عقل چنه تاریخ، آن را تصدیق می

 ای است که امت اسالم را به تفرقه کشانده است. فقط از روی حقد و کینهسخنانی 

های چیده شده و امروز زمان آن رسیده است که امت اسالم در مقابل توطئه

 رخیزد. اند، به مقابله بهای دینی ملحدانه و غیر ملحدانه که کمر به نابودی آن بستهجریان

ای باز و آری! وقت آن رسیده تا این امت جاوید سرافراز در زیر پرچم علم و اندیشه

دینی که هرگز با عقل و اندیشه تعارض ندارد، گردهم آیند و بر اساس در زیر لوای 

ها مصون داشته و راهنمایی از برای کاریها و تحریفکتاب خدا که آن را از دستبازی

  :های انسان قرار داده، متحد گردند ....نیها و سرگرداگمراهی

            

          

       ( ،11-11 / 1مائده) 

... قطعاً برای شما از جانب خدا، روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. خدا هر »

های سالمت که را از خشنودی او پیروی کند، به وسیلة آن ]کتاب[ به راه

ها به سوی روشنایی شود و به توفیق خویش، آنان را از تاریکیرهنمون می

 «.کندراهی راست هدایتشان می برد و بهبیرون می

(49 .) 

 

 در جامعة اسالمی  1مصاحف و اندیشة نظام طبقاتی
 

______________________ 

1- Aristocracy.  
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  خاورشناس فرانسوی، رژی بالشر، در بحث خود متعرض بررسی هدف عثمان

از تشکیل گروه مربوطه در نگارش مصاحف، شده است و تالش کرده تا با بررسی 

 :گوید. بگذاریم کالمش را بیان دارد. او میزوایای پنهان آن برایش روشن شوداخبار آن، 

له مهم در این باب آن است که آن گروه با نظارت عثمان به ثبت آیات قرآنی تنها مسأ»

اند اما بقیة مسایل همچنان مبهم است. به دیگر بیان، این کار به چه قصدی پرداخته

 پردازیم. صورت پذیرفت؟ در این جا با دقت بسیار به مسأله می

گر ما خبر شایع را )با وجود مشکوک بودن در جزئیات( بپذیریم، نیت خلیفه را پاک ا

یابیم. زیرا توجه به اندیشة مصحف نمونه ]امام[ تنها ضامنی بود که راه را و خالص می

بست لذا چنین طرحی می بود، بر اختالفاتی که در متن قرآن و تالوت آن ایجاد شده

از خالل اطالعات رار گرفته باشد. اما ما از همان آغاز، مورد رضایت تمام امت قباید 

شویم. در واقع، های پنهان میگری خلیفه یا برخی نیترسیده، متوجه سوء تدبیر و ناشی

ها ]مصاحف دیگر[ ارزش مصحف ابوبکر هر چه باشد، به هیچ وجه بر دیگر مجموعه

اداشته، آن مصحف را به طور ای عثمان را وچه انگیزهین اربانامتیازی نداشته است، ب

کنیم با تأمل در ساختار گروه به عنوان مصحف نمونه ]امام[ انتخاب کند؟ تصور میویژه 

اند، این انگیزه را حدس مصحف نمونه ]امام[ بنابر آنچه که اخبار پذیرفته شده گفته

تأثیرات آن طرح و اقدام بود، مردی بود پرهیزگار و در برابر ای که روح بزنیم. خلیفه

حقیقی اشرافیت مکه بود، نزد اطراف خود سخت تأثیر پذیر. و از آن جایی که نمایندة 

و موافق با این اشرافیت گرد آمده بودند که غالباً به همین نام عمل پیمان او گروهی هم

اند و های مخلص برای منافع شهر مقدس مدینه بودهکردند. در آن گروه، آنها انسانمی

اند از اشراف و خویشاوندان سببی و دیگر که در آن گروه شرکت داشته سه نفر مکی

اند که میان آنها منافع مشترکی وجود داشته است، سعید، دامادهای خلیفه بوده

ن غیر از آنچه که در شهرشان متنی از قرآتوانستند و ابن زبیر، هرگز نمیعبدالرحمن 
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این که، زید از مدینه است ولی بدون ]مکه[ به وجود آمده است را تصور نمایند، با 

شک از این حیث تسلیم آنها نبوده است. به دالیلی زیاد، اندیشة آغاز گروه بر طبق 

معنی و غیر جدی بود زیرا مصحف ابی کار یک فرد مدنی مصحفی دیگر، برای آنها بی

هر  ؛ مصحف ابوموسی نیز قبل از1بوده است که نسبت به محل تولدش وفادار مانده بود

عربستان جنوبی بوده است، مصحف ابن مسعود هم مرهون هالی اچیز، از فردی از 

تالش شبانی متواضع بود، مصحف علی هم به خاطر ادعاهای مخالفی بوده که 

 نزدیکانش درانداخته بودند. 

اند برای گروه مکی خواستهنیت عثمان و گروه او کامالً روشن است که می ،بنابراین

این گروه تا آن جا مصحف نمونه ]امام[ به امت اسالمی را تدارک بینند.  افتخار ارائه

 ای دیگر را از این طرح درهای مهمی چون علی، ابی و عدهپیش رفت که شخصیت

ها، گروه را از این که از روی بعد از این دلیلی نداریم که آن شخصیتساخت؛  جریان

رزنش کرده باشند. اما بعدها گروهی اند، سرا تحریف نمودهعلم و آگاهی متن قرآن 

کنند تارند و گروه عثمان را متهم میکامل را خواهیم دید که قدرت دینی علی را خواس

ی نبوده و اینان را به تنگنا های آن گروه عثمانهایی از قرآن که مطابق خواستهکه اشاره

 (. 48اند )است، حذف کرده افکندهمی

عی عثمان را که عملکرد وی را وجیه نموده است، به های واقبا این همه، انگیزه

به زمان آن دوره، تسلیم این امر خواهیم کنیم چه در واقع با مراجعه نمیشدت محکوم 

با مبنا قرار دادن مصحف ابوبکر در نگارش مصحف نمونه ]امام[ یکی از شد که خلیفه 

در آن مرحله، گروه این انتخاب که  ،بزرگترین کارهای سیاسی را محقق ساخته است

نمود چون اگر، به عنوان مثال، متن مصحف نمونه ]امام[ بدان رسیده بودند، ضروری می

______________________ 

ایم و این خبری است که قبالً درباره مشارکت ابی در بازنگری و تصحیح مصحف عثمان سخن گفته -1

 پردازد؟!دانیم بالشر چرا به این شکل به مغالطه میسازد. نمیاساساً این ادعا را باطل می
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شد، خشم مردم شام و بصره را که به مصحف ابی و قرآنی ابن مسعود انتخاب می

به احترامی انگیخت. به عالوه این کار را یک نوع بیابوموسی اشعری ملتزم بودند، برمی

و برابری آمد. عثمان ناچار احساس کرد که با مقایسه و عمر به حساب میکر خاطر ابوب

د را به آنها مدیونند و بین آن دو ]ابی و ابوموسی[ که وها بزرگی خبین این دو که عرب

 اسالم این قدر بدیشان مدیون نیست، این امت به اختالف عمیقی دچار خواهد شد. 

 :گویدفرعی دیگر پرداخته و در پایان چنین میبالشر بعد از این مطالب، به مباحث 

اگر تصمیم عثمان از جنبة سیاسی شایستة ستایش باشد، اما در چگونگی عملکردش »

  :نکات اساسی رای بالشر در نیمة نخست تحلیلش چنین است .1«این چنین نیست

های یک عمل فردی برای ارضای بلندپروازی  گردآوری قرآن توسط ابوبکر -1

 ه ]ابوبکر[ بوده است نه یک عمل جمعی، به نفع امت و برای حفظ قانون وحیانی آن. خلیف

، طرحی بدون پیشینه بوده است به طوری که اقدامی پیشگام بوده  کار عثمان -2

 هایی در موفقیت آن دست به دست هم داده است. که تالش

بقات بر اساس قرآن اندیشة تقسیم جامعة اسالمی، به طبقاتی که هر یک از این ط -3

قرآن را جمع پردازد و هر یک مطابق با منافع خود، به دفاع از موجودیت خود می

 اش بوده است. کنندة منافع طبقههم منعکس  آورد، لذا کار عثمانمی

انگیز، به دلیل وجود عناصری بیگانه از جامعة اسالمی و روح آن این چنین ادعای شگفت

ود آن در نظام زندگی اروپایی قابل درک است و به نظر ما، همین است که تنها، امکان وج

بهترین معیار در انباشته شدن اشتباهات که از یک خطای عمدی یا غیر عمدی آغاز مورد، 

در جمع قرآن   رد نخستین اشتباه بالشر را در نگاه به اقدام ابوبکرآید. شده، به شمار می

______________________ 

، ترجمان : انه قرآندر آست]مقایسه کنید با : رژی بالشر،  68-61، صص درآمدی بر قرآنرژی بالشر،  -1

 [. 22-28محمود رامیار، صص 
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ام، مبنایی استوار در ساختار متن قرآنی، در طول حیات بیان داشتیم و بر رسیدم که این اقد

 های اصالحی صورت پذیرفت. ، آخرین تالش امت اسالم گشت تا این که در زمان عثمان

ای از در آن شرایط دشوار، هرگز به انگیزة دست یافتن به نسخه ك ابوبکر و عمر

و  م به کاری که پیامبردر اقدا  قرآن، به این کار دست نزدند، و گرنه چرا ابوبکر

اند، درنگ نمود؟ چه اگر کار او شان انجام ندادهبرخی صحابه در ثبت محفوظات قرآنی

 (. 47کرد )شبیه به کار انجام شدة دیگر بود هرگز چنین نمی

آیا آن شرایط غمبار که در مرگ گروه فراوانی از حافظان تجسم یافته بود، در کنار 

، در این ك ایطی مناسب برای ظهور انگیزة ابوبکر و عمرشربحران سیاسی ویرانگر، 

جمع آورده  خصوص بوده است در حالی که قرآن را از راه حافظه، در روزگار پیامبر

 [. در سینه ها بودند؟ ]جمع به معنای حفظ

، همسان سخن گفتن از ك ظن غالب آن است که سخن بالشر از ابوبکر و عمر

برند! در هر حال او قابل ست که در عصر ما به سر میافرادی خودخواه و گناهکار ا

های بلند در تاریخ اخالق بشری به قلهبخشش است چه قادر نیست، حتی در خیالش، 

 نایل آید. 

ظور سوق دادن امت اسالم به حفظ قرآن ندر مرحلة دوم به م  بنابراین، کار عثمان

های با انتخاب  عثمان است نه کاری پیشرو و بدون پیشینه، به طوری کهبوده 

، به هر دلیلی که بوده،  متعددی مواجه بوده است که در نهایت مصحف ابوبکر

 انتخاب شده است. 

، ناشی از عالقة طبقة اشرافی به منابع خود بوده  این که گفته شده مصحف عثمان

زش نشان دادن مصحفی اجماع شده در تمام راست، سخنی است که هدف آن، کم ا

باشد به اش به دست ما میای مسلمانان و نیز نرسیدن قرآن به صورت حقیقیهنسل

میان دستان نابودی و تحریف و اصالح مطابق با منافع طبقاتی، دست طوری که قرآن در 
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به دست گشته است. چنان که قبل از قرآن نیز در تورات و انجیل چنین تحریفی 

یک ادعای نادرست تاریخی بنا شده  سخن بر پایةصورت گرفته است. به عالوه، این 

کند. است که جامعة اسالمی آن روزگار را به طبقاتی به معنای جدید امروزی تقسیم می

این طبقات که حیاتش را در نزاع مادی بر سر قدرت و حاکمیت شروع کرده است، از 

ا (، از جمله دستکاری متن قرآن به قصد هماهنگی ب10های ماکیاولی )ابزار و شیوه

منافعشان استفاده برده است. اگر چنین ادعایی از سوی برخی درست باشد، باعث 

ها بر هوا و ارزششان و مقدم داشتن های ایمانیگردد که عالقة صحابه به ارزشمی

آنها جامعه دهد و حقایق الهی که اسالم به واسطة هوسشان، در نظر برخی، مردود جلوه 

های جاهلی و قبیلگی را در کورة ناصر و گرایشممتاز خویش را ساخته و تمام ع

های برادری و برابری که حقایقش ذوب نموده، مطرود گردد. در این صورت ارزش

مبانی اسالم است و به منظور برقراری صلح و امنیت جهانیان آورده شده، ترین باشکوه

از ایمان و گردد که خالی ای تاریخی میرود و دین اسالمی، صرف مرحلهاز بین می

های نادری که بشریت جز از مسلمانان های واالست و در آن از جانفشانینمونه

 نشناخته، خبری نیست. 

همة این ادعاها نادرست است و بر اشتباه نخست بالشر، یعنی جدایی بین اهداف اقدام 

باشد و حال آن که این دو اقدام مکمل یکدیگر ، مبتنی می و هدف عثمان  ابوبکر

 ستند. ه

این که چنین رویکردی را گویندة آن یک نظر احتمالی بداند، هرگز از خطرناک بودن 

آمیز از این احتماالت، چنان که به دست دادن روشی ستایشگر و تعارفکاهد آن نمی

نسبت به قرآن، قانون اساسی اسالم، نیست   پذیرای کاهش اخالص در کار عثمان

و خلیفه وظیفه دارد، در جهت منافع امت، آن را به چرا که حفظ آن واجب عینی است 



 تاریخ قرآن

 

251 

به »آمیز بیان داشته که عهده بگیرد؛ با وجود این، بالشر کار وی را در اسلوبی مدح

 «. منظور ادای یاد و خاطرة دو مردی بوده که عرب عظمت خود را مدیون آنهاست

ر بحث در تاریخ متن کنیم زیرا آنچه را که دپیش از این که کالم بالشر را دنبال نمی

ایم ـ ان شاءاهلل ـ کافی و شافی گانه بیان داشتهو خلفای سه  قرآن در روزگار پیامبر

 است.

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
 

 های شاذآغاز قرائت
 

 ها[رائتاندیشة شذوذ ]ق

 معنای حرف

تحوّل در معیارهای صحت و شذوذ )روایت حروف و 

 شذوذ(

ای پیرامون رسم الخط )وجوه تصحیف ـ وجوه شبهه

 جایز(

 تأثیر تطبیقی این معیارها

 مالحظات
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 ها[ اندیشة شذوذ ]قرائت
 

 معنای شاذ در لغت 

شذّ، » :بینیممی« القاموس المحیط»و « لسان العرب»در دو معجم « شذذ»با مراجعه به مادة 

دیگران او را  :شذّه غیرهدا شد، نادر و کمیاب گشت )شاذ(. أیعنی از جمع ج« و شذوذاً ذّشی

 ای که ازعده :الناسشان نیستند. شذّان ی اجماعتی که در منازل و قبیله :جدا کردند. قوم شذّاذ

آن به فتح «. شبّان»و « شاب»است مثل « شاذّ»جمع « شذّان»اند. مردم جدا گشته و پراکنده شده

شتران  :بل و شذّانهاشذّان اإلها یا چیزهای پراکنده هم آمده است. )شذّان( به معنای سنگریزه

« شاذ»پراکنده. شذّ الرّجل یعنی مرد از دوستان خود جدا شده است. همچنین هر چیز منفرد را 

شذذت یا رجل که به معنای آن است که آن مرد أ :شدکلمة شاذ و یا گفته می :مثل :گویند

پس معنای قاموسی شاذ و . 1شاذ یعنی دورکننده :شودگفته میسخن شاذ و نادری گفته است. 

در چارچوب انفراد، ندرت، تفرق، افتراق و دور شدن است که تمامی این معانی،  :شذوذ

 گیرند. معنای جدایی و تنهایی قرار می

مند قاعدهمعنای شذوذ را در ضمن بررسی معنای شیوع و « الخصائص»ابن جنی در 

به معنای « طرد»در کالم عرب، اصل معنای » :گویدبودن ]اطراد[ تفسیر کرده و چنین می

وی پس از ذکر «. به معنای جدایی و تنهایی« شذذ»پیوستگی و استمرار است و اصل 

گونه اصل معنایی این دو ]طرد و شذذ[، در زبان این» :گویدشواهدی برای هر یک، می

ارة کالم و اصوات ]آواها[ با همین اصل معنایی به کار برده شد است که بعدها، درب

چنان که دانشمندان عرب کالمی که در اعراب و یا چیزی ]کالم مطرود، کالم شاذ...[. 

گویند و آنچه را که با مند( میمطرد )قاعدهدر صناعت را که استمرار داشته باشد، 

______________________ 

، ج القاموس المحیطو نیز : الفیروزآبادی،  498-494، صص 3، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -1

 . 384، ص 1
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مالحظه . 1«رفته باشد، شاذ گوینداصلش متفاوت باشد و از آن جدا و به سوی دیگر 

داند و شود که ابن جنی اطراد را هماهنگی در شکل و استمرار در این هماهنگی میمی

گردد و مجموعة این جدا شذوذ را تفرقه، به طوری که آنچه جدا شده، نادر و تک می

اقی دهند بلکه تنها و جدا بها، هماهنگی و به هم پیوستگی دیگری را تشکیل نمیشده

اگر به صورتی که ابن جنی در تطبیق این دو اصل معنایی بر کالم و اصوات مانند. می

)قانونمند( و « مطرد»بینیم آنچه را که بر قیاس واحدی آمده، رو آوریم، میان داشته، بی

نامد. اما ابن جنی کدام قیاس را مدنظر داشته است؟ ... می« شاذ»را خارج از این قیاس 

قیاس، همان قیاس مکتب نحوی بصره است که ابن جنی علیرغم این  بدون شک، این

)مکتب نحوی بغداد در میان  بغداد است، به آن گرایش دارد، که در رأس مکتب نحوی

روست(. در این صورت ممکن است ابن جنی برخی از آرای ضد و نقیض، مکتبی میانه

دور است، شاذ به شمار آورد. و شایع کوفیان را که از قواعد بصریان به موارد اطرادی 

مقصور، اصل است و » :گویندمی« مد مقصور جایز نیست»مثالً بصریان در تقریر قاعدة 

اصل باز غیر شود که مقصور را به اگر ما قایل به جواز مد آن باشیم، به این منجر می

دانند و د این، کوفیان مد مقصور را در شعر جایز میوگردانیم و این، جایز نیست. با وج

اند، به نظر آنچه که کوفیان آورده. 2«اندشواهد بسیاری از شعر عرب برای آن آورده

است، هر چند که نزد کوفیان مطرد باشد. با تمام اینها، به دور از نسبیت « شاذ»بصریان 

______________________ 

 . 92-96، صص 1، ج الخصائصبن جنی، عثمان -1

گوید : این ]بصری می 446-448، صص 7، ج االنصاف فی مسائل الخالفعبدالرحمان بن محمد االنباری،  -2

در آن، یا اصلی است و یا زاید در حالی که در « الف» -1که اصل مقصور است بدین دلیل است که : 

اگر دانسته نشود که یک اسم آیا مقصور است یا ممدود، آن را به  -7الف همیشه زاید است. « ممدود»

 به قصر خواند زیرا برگشت به اصل است[. توان ممدود را کنند. از این روست که میمقصور ملحق می
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قواعد و قید و بندهای معیارهای نحوی بصریان و کوفیان، دیدگاه ابن جنی مانع آن 

 مفهوم عام و کلی شذوذ، بهره بریم. شود که از نمی

اند که شایسته اما در رابطه با مشکل ما؛ پیشینیان برای شذوذ معیارهایی وضع کرده

است دربارة آن به طور مبسوط سخن بگوییم. اما باید مسأله را از ابتدای آن آغاز کنیم. 

چه بود که ر هر آنگفتیم که ظهور مصحف نمونه ]امام[ در حقیقت اعالم حکم شذوذ ب

قرائت بوده است. در واقع، این، همان معنای مورد نظر از توصیف  از آن مصحف خارج

باشد، یعنی جدایی از روش مصحف نمونه ]امام[ بدون جرح و تعدیل. این به شاذ می

مشاهده کردیم که وی   گرایش را قبل از نوشتن مصحف نمونه ]امام[ در روایت عمر

چه را که از قرائت مشهور فراتر است، از مصحف خویش پاک دستور داد تا آن جوان آن

« منکر»و « ضعیف»، «صحیح»، «تواتر»نماید. در این زمان، هنوز برای روایت معیارهای 

ها ـ که در صدر اسالم در ضمن حروف وضع نشده بود. با گذر زمان، این قرائت

ویر این تعارضات را هفتگانه مقبول بوده است ـ با تعارضات شدیدی مواجه شد که تص

بع آخر قرن اول، مشاهده ربن یوسف نسبت به قرائت ابن مسعود، در در مخالفت حجاج

ها شد بدین معنا که هر چه که از متن بدین ترتیب، شذوذ از عیوب روایتکنیم. می

گشت اما نمود، شاذ یعنی ضعیف یا منکر نامیده میاجماع شده ]مصحف امام[ خارج می

« حرف»ی تحول معنای شذوذ و معیارهای آن، بهتر است که به تفسیر کلمه قبل از بررس

 بپردازیم که به نظر ما با منشأ معنای شذوذ در قرائت قرآن ارتباط دارد. 

 

 معنای حرف 

است چنان که « طرف و جانب»به معنای « حرف»اصل » :در لسان العرب آمده است

های آن. جوهری الجبل یعنی کنارهحرف الرأس یعنی دو طرف سر و حرف السفینه و 

یعنی جانب، لبه و کناره چنان که حرف الجبل یعنی لبة کوه  شیء حرف کل :گویدمی
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« صوت هجایی»ابن منظور در پرتو این معنای اصلی، واژه حرف را به « 1)ستیغ، پرتگاه(

کلمه « هایسو و کناره»، چون هر صوتی، در حقیقت یکی از 2اطالق کرده است

شود بلکه ابن منظور به صورت هجایی محدود نمی« حرف»واژة شد. اما اطالق بامی

اطالقات دیگری را در این واژه بسط داده که اساس آن تعمیم رابطة معنای مجازی آنها 

  :باشدبا معنای حقیقی است. این اطالقات که چهارتاست به ترتیب زیر می

. علت این نامگذاری از 3شودمی )حرف ربط( نامیدهاداتی است که رابطه  :حرف -1

معنای کالم را در بردارند، بر خالف اسم و فعل و یا آن روست که ادات ربط، طرف بی

ای است که بین اسم و فعل این که علت این تسمیه آن است که ادات ربط، مرز و کناره

 پیوندد. کند و یک سوی کالم در این مرز به سوی دیگر میرابطه ایجاد می

هذا فی حرف » :گویندای که به وجوهی از قرآن قرائت شود. مثالً میهر کلمه :رفح -2

این متن در لسان العرب خلط بین دو . پیداست 4یعنی در قرائت ابن مسعود «ابن مسعود

ای نیست که بر وجوهی از کلمه« هذا فی حرف ابن مسعود»حرف در  معناست زیرا مراد از

از آن، قرائت ابن مسعود است که معنای دیگری از معنای کلمه  شود بلکه مرادقرآن قرائت می

باشد. به دیگر بیان، مراد از اطالق حرف در این جا آن است که هر وجهی از وجوه حرف می

 شود که رابطة بین این معنا و معنای حقیقی آن روشن است. کلمه در قرائت، حرف نامیده می

مثل حرف ابن مسعود و حرف  5ت شودقرائتی است که بر وجوهی قرائ :حرف -3

 ابی و حرف ابن عباس. 

______________________ 

 .47، ص 9، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -1

 . 41، ص همان -2

 . 41، ص 9، ج لسان العربابن منظور االفریقی،  -3

 . همان -4

 . همان -5
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 :است که گوید. در حدیث رسولای به آن سخن میای که قبیلهلهجه :حرف -4

یعنی به هفت « قرآن به هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند»

ه است و عرب )لغت( نازل شدبر هفت لهجه  :گویندلهجه، ابوعبیده و ابوالعباس می

معنای آن، این نیست که در یک حرف، هفت وجه وجود داشته باشد چه این شنیده 

ها )لغات( در قرآن پراکنده است به طوری که برخی از آن به نشده است. بلکه این لهجه

لهجه قریش و برخی به لهجه یمن و برخی به لهجة هوازن و برخی به لهجة هذیل و 

  .1«عانی آنها یکی استکه مهاست برخی به دیگر لهجه

ما در این جا متن لسان العرب را به طور کامل آوردیم تا روشن شود که مراد از حرف در 

 است چنان که مراد از اطالق لغت هم در متن لسان و متن حاضر همین است. « لهجه»آن 

ی در لسان العرب پنج معنای مجازی کلمه حرف آمده است که اگر به تفسیر طبر ،بنابراین

 قاموسی پیشین به کار برده است. بینیم طبری این کلمه را در سه معنای مراجعه کنیم می

حروف هفتگانه یعنی » :گوید[. وی میو لسانأ لغةبه معنای لغت یا زبان ] -1

 [. ةللغات السبعاو األلسن السبعة أ] 2های هفتگانه یا لغات هفتگانهزبان

هر کس به حرف « ... قرائت او»یعنی « حرف او» :گوید، او می«قرائت»به معنای  -2

برخی از حروف هفتگانه، ، به ابی یا حرف زید و یا حرف برخی از اصحاب پیامبر

  .3«بر تافته و به حرف دیگری برگرددقرائت کند نباید از حرف خود رو 

  :ابن حمید ما را حدیث کرد و گفت» :گویدچنان که می« وجه»به معنای  -3

  :کرده است که عبداهلل گفتمغیره و او از ابراهیم و او از عبداهلل روایت  که جریر از

 

______________________ 

 . همان -1

 . 42، ص 1، ج جامع البیان )تفسیر الطبری(ابن جریر الطبری،  -2

 . 87، ص همان -3
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  .1«فر شود، به همة آن کافر شده استای از آن کاهر کس به حرفی از قرآن یا آیه»

  :طبری معنای وجه را تا حدی گسترش داده که آن را داخل در مراد آیه

                   ( ،11 / 22حج) 

 «.پرستد ...و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال ]و بدون عمل[ می»

علی حرف = علی وجه )قرار داده است بدین معنا که حرف به معنای شک است 

  .2بر وجه یقین و تسلیم اوامر الهی ( نهالشک

 کند. ویموسی پیشین اطالق میرا به معنای دیگری خارج از معانی قا« حرف»اما طبری 

گوید، برای سخنش وقتی که از واژگان دخیل در زبان عرب که در قرآن آمده است سخن می

ها در آن هماهنگ سخن در باب حروفی که واژگان عرب و غیر عرب از دیگر ملت»عنوان 

ر بردارد هایی که برخی واژگان بیگانه ]عجمی[ را دنهد. وی بعد از شمردن روایتمی 3«است

عربی باشند پس در آنچه از احرف و امثال آن یادآور شدیم، محال نیست که احرفی » :گویدمی

که برخی از آن غیر عربی ]عجمی[ است و یا حروفی حبشی باشند که برخی از آن، عربی 

 در این جا« حرف»پس مراد از . 4«است زیرا استعمال آن در هر دو امت وجود داشته است

بینیم که حرف را بر ساختارهای قیاسی صرفی ترک است. همچنین ابن جنی را میای مشکلمه

ابن قتیبه . 5«کند هر چند این ساختارهای صرفی را تلفظ ننموده باشددر کالم عرب اطالق می

حرف بر »بسیاری از این معانی مختلف در این سخن موجزش خالصه کرده است که 

______________________ 

 . 88، ص همان -1

 . 21، ص 1، ج تفسیر الطبریابن جریر الطبری،  -2

 . 13، ص همان -3

 . 12، ص تفسیر الطبریابن جریر الطبری،  -4

 . 361، ص 1، ج الخصائصبن جنی، عثمان -5
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بر خطبة کامل یک کلمة واحد، بر کلمه به معنای کلی، هایی قطعی از حروف قاموس، بر مثال

  .1«شودو بر تمام قصیده اطالق می

بود که دانشمندان بعدی، به تمامی یا « حرف»معانی قاموسی و اصطالحی آنچه که آوردیم 

 2«عن معانی القراءات اإلبانة» ابیطالب در کتاباند، از جمله مکی بنبودهبه بعضی از آنها پایبند 

ی هامتنی در دفع شبهه «اإلبانة»کتاب  3«النشر فی القراءات العشر»ابن جزری در کتاب و 

 ایم. را در خالل بحث تاریخ قرآن آوردهید که برخی از آن شبهات آزیادی به شمار می

بینیم که همگی به حرف، میبا نظری دقیق به این اطالقات، بدون نظر به اطالق نحوی 

گردند. در د، همسان مفاهیم لغوی که به یک مفهوم مشترک باز میگردنیک مفهوم باز می

تنها تفاوت در عناصر آوایی یا معنایی آنهاست بدین « وجه، قرائت و لهجه»معانی حرف به 

معنا که وجهی در قرائت با وجهی دیگر در آوا و معنا مباین است چنان که قرائتی از قرائت 

ها هم از گردد و لهجهالفات وجوه قرائتی متمایز میای از اختدیگر به واسطة وجود دسته

شوند. با و معنایی از هم متمایز میهای آوایی های دیگر به میزان در برداشتن ویژگیلهجه

این معانی، همان طرف و سمتی مجازی وجود این، قدر جامع بین معنای حقیقی و اطالق 

 هی مشخص به طور خاص یا عام هستند. باشد که هر دو جنبة معنایی، نمایانگر وجبودن، می

قرآن » : در حدیث رسول« حرف»در پایان این بررسی، به دیدگاه خود در معنای 

همان « حرف»کنیم. در این حدیث معنای اشاره می« بر هفت حرف نازل شده است

ای و به لهجهنماید چه در بردارندة تفاوت است که با وجهی دیگر متفاوت می« وجه»

این همان معنایی است که از مقایسة باشد. ی تفاوت در سطوح بیانی میطور کل

 ایم، استنباط شده است. هایی که برای حدیث در ضمیمه آوردهروایت

______________________ 

 . 72، ص تأویل مشکل القرآنمحمدبن عبداهلل بن مسلم ابن قتیبه،  -1

 بی چلپ شده است. این کتاب با تحقیق دکتر عبدالفتاح شل -2

 این کتاب با تحقیق و بازبینی مرحوم شیخ علی محمد الضباع منتشر شده است.  -3
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 تحول در معیارهای صحت و شذوذ 
 

 )روایت حروف و شذوذ( 

اند تا بین دو قاریان در شرح حال قاری به این سو گرایش داشتهنویسان شرح احوال

 قاری تمیز دهند.  از سطوح دریافت قرائت سطح

 (. 1و ادای آن )« سماع»و « عرض»دریافت قاری از طریق  -1

 «. روایت»دریافت از طریق  -2

و به سطح « قرائت»نویسان به سطح نخست دریافت قاری، بسیاری از این شرح حال

بن انس»ه مثل اند. در شرح حال بسیاری از قاریان صحابگفته« حروف»دوم دریافت وی 

بن عبداهلل»، 4«وقاصسعدبن ابی»، 3«بن زبیرعبداهلل»، 2«بن یمانحذیفه»، 1«مالک

و  8«معاذبن جبل»، 7«عمربن خطاب»، 6«بن عمروبن عاصعبداهلل»، 5«خطابعمربن

 روایت حروف قرآن آمده است.   9«سفیانمعاویه بن ابی»

______________________ 

 . 127، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -1

 . 713، ص همان -2

 . 419، ص همان -3

 . 314، ص همان -4

 . 432، ص همان -5

 . 439، ص همان -6

 . 891، ص همان -7

 . 311، ص 7، ج نهما -8

 . 313، ص همان -9
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شود بلکه به غیر از اینها، افراد نمی بدون شک روایت حروف تنها بر این افراد محدود

زیدبن »، 1«ابن شهاب زهری»اند در میان تابعین هم افراد زیادی چون زیاد دیگری نیز بوده

ضحاک »، 4«محمدبن سیرین»، 3«سعیدبن مسیب» 2 ، بندة آزاد شدة عمربن خطاب«اسلم

هستند که  8«ه سدوسیقتاده بن دعام»و  7«عطاءبن یسار»، 6«طاووس بن کیسان»، 5«بن مزاحم

از اینان هم روایت حروف قرآن آمده است. همچنین در میان قاریان برجسته، کسانی را 

بن هشام خلف»، 9«حمزه الزیات»بینیم که از آنها هم حروف قرآن روایت شده است مثل می

  .12«یعقوب حضرمی»و  11«بن حمزة کساییعلی»، 10«اسدی

شود بلکه حروف همان روایت تعبیر می« ئتقرا»به « حروف»به ندرت از دریافت 

گویی حروف، وجوهی هستند که در آنها مجرد علم و روایت کافی است نه بیشتر. 

است بدون این که در آن اقراء و سماع باشد؛ حتی در رابطه با قاریان دهگانه، تفکیک 

______________________ 

 . 767، ص همان -1

 . 796، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -2

 . 312، ص همان -3

 . 181، ص 7، ج همان -4

 . 332، ص 1، ج همان -5

 . 341، ص همان -6

 . 813، ص همان -7

 . 78، ص 7، ج همان -8

 . 761، ص 1، ج همان -9

 . 727 ، صهمان -10

 . 838، ص همان -11

 . 326، ص 3، ج همان -12
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آن، اخذ  «ادای»و « سماع»، «عرض»های که از آنها به صورت یابیم بین قرائتروشنی می

 شده و بین حروف که از اینان رسیده است. 

توان به آن دهد که تقریباً میاین مالحظه در واقع ما را به حقیقتی تاریخی سوق می

حروف به معنای چیزهایی خارج از اعتقاد یافت که در نسل اول یعنی نسل صحابه، 

قرائت « حینعتی »برای برخی  قرائت عمومی بوده است مثالً وقتی ابن مسعود

کرد. از جانب او حرفی خارج از قرائت عمومی که در آن زمان قرائت و لهجة قریش می

 آمده است. بود، به حساب می

مطرح شد   این مطالب ]حروف[ با تأکید بیشتر بعد از نوشته شدن مصحف عثمان

ه چنان که حروف آمده از طریق کسانی که از صحابه گرفته بودند، به این اعتبار ک

 روایاتی هستند تا به احتماالت رسم الخط عثمانی افزوده شوند، شروع به گردآوری شد. 

کردند که در میان تابعین[ نقل می ابعینرا به تابعین بعد از خود ]ت تابعین هم این حروف

گونه که ذکر آن رفت. بدیهی است که مدلول )حروف( اند. همانآنها قاریان مشهوری بوده

شته ـ روزگار صحابه و تابعین ـ به معنای ضعیف یا شذوذ در روایت نبوده در روزگار گذ

وقتی بینیم است بلکه گاهی )حرف( صحیح و گاهی هم ضعیف و شاذ بوده است. اما می

)حروف( به نسل قاریان یعنی صاحبان مکاتب قرائی رسید، مدلول آن گسترش یافت و 

ای از قواعد کلی نیست است و تحت قاعده یا روایت حروف منفرد آمده ،دادچنین معنا می

شود و یا های قرائات )فرش الحروف( بحث میمثل اماله که در این صورت در کتاب

روایت حروف از گرایش کلی قاری در چگونگی قرائتش ]اختیار[ خارج است ولی قاری 

رسیده از  هایشود حروف حمزه مراد، روایتبنابراین اگر گفته می ،آن را روایت کرده است

 اوست که از روش قرائت وی خارج است. این، همان شذوذ نسبی در قرائت است. 

بن ای چون نافعدهد، سخن قاریاز چیزهایی که این شذوذ نسبی را توضیح می

. ق.( ه 117نعیم یکی از قاریان هفتگانه و قاری مردم مدینه )درگذشته به سال ابی
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ه از او چیزی از حروف قرآن روایت شده باشد است. در شرح حال او نیامده است ک

اخذ شده است وی روش خود در چگونگی جمع قرائت خود را « قرائت»بلکه از او 

ن قرائت کرد. اگر دو نفر بر از تابعیبر هفتاد یا هفتاد و دو نفر » :چنین شرح داده است

رفت، آن می گشتند، آن را اخذ کرده و اگر یکی از این دو به بیرونم جمع میقرائت

این متن، به طور . 1«نمودمها را به هم جمع کردم، تا این که این قرائترا رها می قرائت

شاذی که نافع آن نهد. قرائت کامل بین قرائت مقبول و قرائت شاذ در نزد نافع فرق می

است که میزان درستی این روایت، بسته به اجماع « روایت»را رها کرده است بر اساس 

های گونه روایتبنابراین این ؛عین بر آن یا تفرد یکی از اینان به چنین روایتی استتاب

شوند نه قرائت. با این مفرد، روایاتی آحاد یا حروفند که در نظر نافع فقط روایت می

های آحاد یا حروف، در نزد دیگر قاریان غیر از نافع، داخل در همه، گاهی چنین روایت

 . شودقرائت محسوب می

شود که وی وصف شاذ را به روایت واحد اطالق در این سخن نافع، مالحظه می

قرار دهد، هر چند   کند، بدون این که مبنای شذوذ را در مخالفت با مصحف عثمانمی

که در عمل موافقتی اساسی و ضمنی با مصحف عثمانی دارد. چه بسا سخن نافع از 

 ت اشاره دارد و برای آن معیاری وضع نموده است. ترین متونی باشد که به شذوذ قرائقدیمی

تنها معیار درستی قرائت یا شاذ بودن آن به مدت طوالنی در حدود « اسناد»معیار 

ابوعبداهلل اعور عتکی رسم الخط عثمانی بوده است، تا جایی که هارون بن موسی، 

های شاذ تخصص بنا به گفتة سجستانی، در قرائت. ق.( ه 200بصری )درگذشته به سال 

ها را شنید نخستین کسی که در بصره وجوه قرائت» :گویدداشته است. ابوحاتم می

______________________ 

، نسخه استنساخی از یک نسخه خطی قدیمی در رواق الکامل فی القراءاتبن جبارة الهذلی، یوسف -1

 المغاربة، که در کتابخانه شیخ عامر عثمان موجود است. بخش اول، )فضل قاریان هفتگانه و تابعان آنها(. 
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آن تحقیق و بررسی « اسناد»های شاذ و ]سماع[ و آن را تألیف نمود و دربارة قرائت

  .1«موسی اعور، از قاریان بوده است نمود، هارون بن

یابیم که چه که از نافع گذشت، میبا نگاهی به عملکرد هارون در باال و در پرتو آن

برای شناخت میزان صحت یا شذوذ قرائت « اسناد»هارون نخستین کسی نبوده که معیار 

انجام داده را بررسی نموده باشد بلکه وی نخستین کسی بوده که این کار را در بصره 

رین شرح است که بهت «ةنباه الرواأ»و « ة األلباءنزه»دلیل این مطلب هم در کتاب  ،است

های اند که وی نخستین کسی بوده که قرائتاند هرگز ذکر نکردهحال را از هارون آورده

به ثبت چنین  چه نویسندگان این دو کتاب، بسیار عالقمند ،شاذ را تألیف کرده است

 اند. ای، اگر برای وی وجود داشته، بودهپیشینه

  :عالوه بر این، دو نکتة دیگر هم وجود دارد

 یچ کس برای او تألیفی مشخص در این موضوع ذکر نکرده است. ه -1

های شاذ، مجموع آنچه که از با توجه به وصف اهتمام وی در بررسی قرائت -2

های شاذ از او در منابع ما رسیده، واقعاً اندک است یعنی حدود چهل و روایات قرائت

ه است. آنچه که هارون از ابوعمروبن عالء رسیددو روایت که بیش از نیمی از آن، 

مشخصی ندارد و انتظار ما این بود که از او بیش از اینها،  روایت کرده است ویژگی

یافتیم. دکتر مصطفی مندور، با نگاه به سخن ابوحاتم، دچار شبهه شده روایات و آثار می

ابوحاتم سجستانی » :گویدو چیزهای شگفتی از آن استخراج کرده است. او می

)درگذشته به سال بن موسی هارون :گویدمیم(  814. ق. / ه 210به سال)درگذشته 

های شاذ در م( نخستین کسی است که به تحقیق و گردآوری قرائت 918. ق / ه 190

دانیم که هارون بصره پرداخته است. این خبر بدون شک، خبری اساسی است اما ما نمی

یدگاه لغوی یا یک قاری و یا یک بر چه اساس کارش را شروع کرده است؟ آیا از د

______________________ 

 . 342، ص 7، ج یة فی طبقات القراءغایة النهاابن الجزری،  -1
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فقیهی که در پی تمایز بین متون قرآنی و غیر قرآنی است کار خود را شروع نموده؟ 

دانیم آیا این کار در دیگر شهرها نظیری داشته است؟ چه بسا بتوان همچنین نمی

ها را همچون یک لغوی بررسی کرده که شذوذ این روایتگونه گمان برد که هارون، این

ها از آن جهت ها نظر وی را جلب نموده است. پیداست این قرائتندرت این روایت و

های . آشفتگی و پریشانی در اندیشه1«انداند که به طریق واحد نقل شدهنامیده شده« شاذ»

 این متن و در تألیف این افکار کامالً پیداست و نیاز به بحث ندارد. 

توانند بر رسم الخط و سند صحیح، نمی حقیقت آن است که دو معیار موافقت با

صحت یا شذوذ قرائت حکم کنند. نیاز به حفظ متن قرآن از خطا و انحراف زبانی از 

نمود گردد، ضروری میباز می  دورة نخستین که به روزگار عمربن خطابهمان 

چنان که خبر زیر هشداری است به آغاز این انحراف که ضرورت بررسی آن را 

 طلبد. می

شنید   نشین در روزگار عمرروایت کرده است که عربی بادیه« الکامل»هذلی در 

 الم )به کسر «رسولهء من المشرکین وأن هللا بری» :کردکه کسی چنین قرائت می

 من بیزارم از کسی که خداوند از او بیزار است.  :گفترسول( و می

  عمر :مرتد شده است اعرابی :آوردند به عمر گفته شد  چون او را نزد عمر

نشین به بادیهچه گفته است؟  :نه، بلکه آن اعرابی چیزی گفته است ... پس پرسید :گفت

کرد. بنابراین قرائت می «هرسول  أن هللا بریء من المشرکین و»شنیدم که » :او گفت

  ]قرائت[، خداوند از مشرکان بیزار است اما چگونه از پیامبرش بیزار باشد؟ عمر

______________________ 

بن موسی در سال . قبالً گفتیم که وفات هارون76-78، صص رسالة الشواذر. ک : مصطفی مندور،  -1

 هجری قمری بوده است و این رای به نظر ما بهتر است.  711
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خدا و  :نشین گفترسولش هر دو بیزارند. پس عرب بادیهای اعرابی! خدا و  :گفت

  .1«گویندرسولش راست می

ن از خطای نحوی، مقیاسی برای رد شود که سالمت قرآما روشن میبرای  ،بنابراین

محل بحث و مناقشه بین یا قبول قرائت از همان روزگار نخست بوده است. این معیار 

تابعین نبوده است بلکه در روزگارشان تنها معیار مطلق بوده  و اصحاب رسول خدا

است اگر برای آنها ممکن بود که در پایبندی به رسم الخط یا اخذ یا رد قرائت، به خاطر 

واحد بودن روایتش، اختالف داشته باشند ولی امکان آن نبوده که در رد آنچه که با 

زیرا قواعد عربی که در ذوقشان به آن قواعد عربی مخالفت داشته است، اختالف ورزند 

 ای است که به رسم الخط یا روایتی، مستند نیست. عادت کرده بودند، نشانه

وضع علم نحو برای کمک به موالی به طور خاص و ها در ون شک نخستین تالشبد

ها و ها به طور عام در ضبط درست تلفظ قرآن بوده است هر چند که روایتعرب

با این همه، با گذشت زمان و پیدایش . 2ر خصوص آغاز این علم آمده استهایی دداستان

مکاتب نحوی در بصره، کوفه و دیگر مراکز فرهنگی عربی ـ اسالمی، وجوه قرائتی روایت 

ای که وضع کرده بودند، در اشتباه شده از سوی قاریان را به خاطر مخالفت با قواعد نحوی

گرفتند و منزلت قواعد نحوی را پایین به مسخره میدیدند و قاریان هم نحویان را می

تواند در برابر آنچه که از روایت صحیح ثبت شده، حجت باشد آوردند چه این قواعد نمیمی

ها مربوط های فراوانی وجود دارد که مشهورترین این مثالها، مثالدر خصوص این اختالف

______________________ 

ه در روزگار ، قفطی آورده است که این حادثاالمالة، بخش پنجم، کتاب الکامل فی القراءاتالهذلی،  -1

 [. 8، ص 1، ج انباه الرواة علی انباه النحاةبن یوسف القفطی، زیاد بوده است ]علی

 . 74-4، صص 1، ج انباه الرواة علی انباه النحاةبن یوسف القفطی، علی -2
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گونه روایت کون( است که قاریان این)به س (لی بارئکمإ)به قرائت ابوعمرو بن عالء در 

 (. 2) 1اند ولی به نظر نحویان، قرائت ابوعمرو به اختالس استکرده

ها، نمونة بعدی است که به منظور دقت بیشتر در مسألة، آن را بیان کرده از دیگر مثال

  :سورة ابراهیم 22 یحیی بن وثاب، اعمش و حمزه آیةکنیم. و بدان اکتفا می

                       ( ،22 / 14ابراهیم) 

 «.... من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید ...»

اند. در این جا اختالف را به صورت کامل، قرائت کرده )بمصرخی(را به کسر یاء 

بسیاری از نحویان به » :گویدآوریم، او میابوحیان به تصویر کشیده است، میچنان که 

 شاید این قرائت ناشی از اشتباه قاریان باشد، :گویدگیرند. فراء میاین قرائت اشکال می

کسی از آنها از اشتباه درامان است و شاید پنداشته شده که )باء( در  چون کمتر

(. 3باشد )از آن بیرون میحرف جر برای همه کلمه است و )یای( متکلم  «بمصرخیّ »

اند که )باء( موجب کسرة قاریان در چنین قرائتی در اشتباهند و پنداشته :گویدعبید میابو

این ]جر تمام مصرخی به باء[ را از  :گویدگردد. اخفش میمی ]مصرخّی[مابعدش 

این قرائت نزد همه نحویان زشت و ناپسند  :گویدزجاج میام. ها و نحویان نشنیدهعرب

این مطلب اجماعی است و  :گویدعف ندارد. نحاس میاست و هیچ توجهی جز وجه ض

این  :گویدهای شاذ حمل کنیم. زمخشری میجایز نیست که کتاب خدا را بر قرائت

  :اندقرائت ضعیف است و قاریان آن به این شعر استشهاد کرده

 قال لها هل لک یا تافیّ 
 

 قالت له ما انت بالمرضیّ  
(4) 

 

______________________ 

و  3، 7، ابوعمرو بن العالء، فصول النحو العربیأثر القراءات فی األصوات ور. ک : عبدالصبور شاهین،  -1

 از بخش چهارم.  4
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تقدیر  رائتی یای اضافه ]متکلم[ را ساکنی چنین قگویی قار: گوید[]زمخشری می

نموده است و چون قبلش یای ساکن ]یای جمع[ قرار داد به منظور دفع التقای ساکنین، 

آن را کسر داده است ]حرکت کسره بنا بر اصل التقای ساکنین[ ولی این سخن درست 

است مثل  باشد همیشه مفتوح« الف»نیست چون یای اضافه در هر جا که ماقبلش 

گردد[. اگر باشد ]که باز هم مفتوح می)عصای( تا چه رسد به این که ماقبلش )یاء( 

بگویی یای اول ]جمع[ به خاطر ادغام به منزلة حرف صحیح تلقی شده است که گویی 

یای اضافه بعد از حرف صحیح، ساکن شده است و بنا بر اصل به کسره تلفظ شده 

نیکویی است اما کاربرد شایع ]فتح یای اضافه[ که به  این قیاس، قیاس :گویماست. می

ابوحیان در ادامة «. کندضعیف میهایی را منزلة خبر متواتر است کاربرد چنین قیاس

اما این که زمخشری گفته است که » :گویدبحث ]در مقام دفاع از قرائت مصرخیّ[ می

از  اند که این بیتذکر کرده ت دیگراناند، باید گفقاریان به بیتی مجهول استشهاد کرده

است و همانند ساختار چنین قرائتی در زبان بسیاری از مردم تا به امروز « اغلب عجلی»

ما فی افعل کذا ... ]= اشتیاقی به انجام )کاری یا » :گویندباقی مانده است چنان که می

 . «چیزی ...( ندارم[

زجاج آن را از او ذکر کرده اما آن تقدیری که زمخشری گفت، توجیه فراء است که 

« است« الف»که ماقبلش حیث قبلها الف = در هر »است. در خالل کالم زمخشری آمده 

شود! مانند قعد ظرف است اضافه می نای که ابتدای آبه جمله« حیث»دانم آیا که نمی

اما دارد. « سماع»از این رو کار بردن چنین استعمالی نیاز به زید حیث أمام عمر و بکر. 

باشد، همیشه « الف»در هر جا که ماقبلش یای اضافه  :دربارة سخن زمخشری که گفت

هم روایت شده است و قاریان آن را « الف»بعد از « یاء»سکون  :مفتوح است؛ باید گفت

]کسره برای دفع التقای ساکنین است[. راهی را که نحویان « محیای»اند مثل قرائت کرده

اند، شایسته توجه نیست لذا جایز ی هم از آنان پیروی کردههای بعداند و نسلرفته
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این قرائت، نادرست است چنان که حسین جعفی، با یادآوری اشتباه  :نیست گفته شود

دانستن نحویان، قرائات قاریان را، در این خصوص از ابوعمرو بن عالء پرسید و 

 این قرائت جایز است.  :ابوعمرو گفت

هم نیست که به حرکت کسره باشد یا فتحه. باز از او نقل م :همچنین وی گفته است

 :و نیز از وی نقل شده است که گفت ،خوب است« کسره»شده است که قرائت به 

هیچ توجهی به عدم  ،بنابراین«. قرائت به کسره جایز است ولی در اعراب چنین نیست»

کنیم یکو شمرده، نمیقبول این قرائت از سوی ابوحاتم که ابوعمرو قرائت آن )کسر( را ن

است که این قرائت را جایز  پیشوایان لغت، نحو و عربی فصیح نژاد از چون ابوعمرو

دانسته و آن را نیکو شمرده است. شاهد دیگری بر این قرائت بیت نابغه ذبیانی است که 

  :اندروایت کرده

، بعد علّی لعمر و نعمة  

 نعمة
 

 لوالده، لیست بذات عقارب 
(5) 

 

  .1«علی»ر یاء در به کس

ترین نکته در این گفتگوی علمی دقیق، مناقشة ابوحیان با زمخشری است که جالب

و اظهار داشته که وی در  ،وی را در سبکش به دام افکنده و به وی طعنه زده است

کند. از خالف آن نزاع علمی ـ تفسیرش حرف جدیدی ندارد و تنها از فراء نقل قول می

 شود. یری هم از نگرش نحویان به قاریان به ما ارائه میتاریخی جالب، تصو

در بازگشت به گفتارمان دربارة معیارهای قرائت و تحول آن در خالل مراحل تاریخ 

گانة قرائت صحیح در نظر ابن جزری های سهقرآن، بایسته است یادآور شویم که شرط

  :مدنظر نیست. این سه شرط عبارتند از

  .د عربی ولو وجهیموافقت با قواع -1»

______________________ 

 . 471، ص 8، ج البحر المحیطابوحیان،  -1
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  .موافقت با یکی از مصاحف عثمانی ولو به احتمال -2

  .1«صحت سند -3

بندی امری تازه نیست که به وسیلة متأخران ساخته شده ولی باید گفت که این تقسیم

توان گفت که چیزی باشد بلکه چنان که دیدیم، از قدیم مطرح بوده است. نهایتاً می

ولو به )»د ندارد مگر آنچه که در دو شرط نخست با قید جدید در این سه شرط وجو

گانة باال در گذشته هم مورد آمده است. اما اصول کلی سه«( ولو به احتمال»و  «وجهی

 (. 1شده است )اتفاق بوده و بدان عمل می

ها بررسی کرده است ابن جزری تأثیر این شرایط را به طور جمعی و فردی در قرائت

قرائت متواتر یا صحیح است، چه قرائت ه وقتی این شرایط با هم باشند، و یادآور شده ک

و سوم، بدون شرط قاریان هفتگانه باشد و چه قرائت غیر اینان، و وقتی که شرط اول 

گردد وی با تمثیل به هماهنگی با رسم الخط، در قرائتی جمع گردند، قرائت شاذ می

این قرائت امروزه  :گویدو دیگران آمده، می  بن مسعودا و آنچه که از ابودرداء و عمر

شود چون از رسم الخط مصحف اجماع شده خارج است، هر چند که شاذ نامیده می

  .2«ست چه در نماز و چه در غیر نمازسند آن صحیح باشد بنابراین قرائت به آن جایز نی

یف دو شرط نخست در آن جمع شود، روایت آن ضعبدیهی است قرائتی که نه تنها 

شود. اما اگر قرائت، نقلی و از باب توسع بر آن، شاذ هم اطالق میآید به حساب می

نداشته باشد، آن قرائت شاذ نیست بلکه قرائت دروغ است و کسی که عمالً چنین 

هر چند که با معنا و رسم الخط یا یکی از آنها موافقت داشته  ،روایتی را آورد کافر است

______________________ 

 . 9، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -1

و نیز : شیخ احمد بن  12-18، صص منجد المقرئین و مرشد الطالبینالدین محمد بن الجزری، شمس -2

، قراءة بالشاذرسالة فی ال. ق.(، ه 1169الدین خفاجی )درگذشته به سال محمد بن عمر ملقب به شهاب

 های تیمور. ، مجموعه331. نسخه خطی شماره 62ص 
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و « زینت»به « سولت»و « اعطنا»به « اتنا»اما تبدیل » :گویدمیابوعمرو بن حاجب . 1باشد

تر و منع و تنبیه بر آن سخت ،آیند بلکه شدیداً حرام استامثال آن، شاذ به حساب نمی

  .2«باشدتر میاز آن واجب

صحیح نیست چه قرائت چنان که « قیاس مطلق»در پرتو این مطلب، قرائت به 

گونه از منبع نخستین آن گرفته شده است ]و باید هماناست که « سنتی»معروف است، 

اید، قرائت کنید[ لذا بسیاری از پیشوایان قرائت مثل نافع و ابوعمرو که فراگرفته

چنین و چنان قرائت که قرائت کردم، باید قرائت کنم، اگر نبود که همانطور» :گویندمی

ته باشد، به هنگام عدم وجود نص اما اگر قیاس بر اجماع یا اصلی تکیه داش. 3«کردممی

گردد که شود و از مواردی میبه این قیاس رو آورده میو ابهام در وجه ادای قرائت، 

ذیرش آن جایز است و شایسته نیست که رد گردد؛ به خصوص در مواردی ضروری و پ

مورد نیاز که وجه مرجح قرائت را تقویت کرده و بر توانایی وجه صحیح قرائت یاری 

چون در حقیقت »رساند. لکن آنچه ذکر شد قیاس به معنای اصطالحی آن نیست می

ها برای اهل ادای آن، نسبت جزیی به کلی است مثل آنچه که در تخفیف برخی از همزه

 (. 9) 4«اختیار شده است

)درگذشته « ابن شنبوذ»توانیم به موضع ابوالحسن بغدادی معروف به بدین ترتیب می

. ه 314)درگذشته به سال « ابن مقسم»بغدادی معروف به و ابوبکر  ق.(. ه 328به سال 

 ق.( حکم کرد که هر یک موضعی متناقض با دیگری داشته است. 

______________________ 

 . 12، ص منجد المقرئینابن الجزری،  -1

 . 12، ص همان -2

]قیاس مطلق بدین معناست که اصلی در قرائت ندارد تا به آن رجوع گردد  12، ص النشرابن الجزری،  -3

 و در چگونگی ادا بر آن تکیه شود[. 

 . همان -4
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پس از این مقدمه، باید گفت که ابن شنبوذ به جواز قرائت مخالف با رسم الخط تا 

ی به چند زمانی که روایت آن صحیح باشد، اعتقاد دارد. ابن جزری در شرح حال و

ای با حضور وزیر، آنچه که بر ابن شنبوذ در جلسه» :قرائت او اشاره کرده و گفته است

ابوعلی بن مقله، و ابن مجاهد و گروهی از دانشمندان و قضات ایراد گرفته شد و علیه 

وی حکم شد و او را بعد از اعترافش به آنچه قرائت کرده، به توبه واداشتند؛ این 

، 2«ّنکم تکذبونأوتجعلون شکرکم »، 1«لی ذکر هللاإفامضوا » :ها بودقرائت

  .4«فالیوم ننجیک ببدنک» 3«کالصوف المنفوش»

ن الجن لو کانوا أنس تبینت اإل فلما خر»، 5«قد تبب وبی لهأتبت یدا »

فقد »، 7«نثیوالذکر واأل»، 6«فی العذاب المهین لبثوا حوال یعلمون الغیب ما

______________________ 

 :  9(، بخشی از آیه 67جمعه )نک :  -1             . 

 :  27(، بخشی از آیه 86نک : واقعه ) -2       .  

 :  29(، بخشی از آیه 12نک : کهف ) -3        . 

 :  8(، بخشی از آیه 111نک : قارعه ) -4        . 

 :  97(، بخشی از آیه 11نک : یونس ) -5         . 

 :  1(، آیه 111نک : مسد ) -6          . 

 :  14(، بخشی از آیه 34نک : سبأ ) -7                          

            . « چون ]سلیمان[ فروافتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب

 «. ماندندبار ]باقی[ نمیدانستند، در آن عذاب خفتمی
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ینهون عن المنکر ویستعینون هللا »، 1«زاماکذب الکافرین فسوف یکون ل

این رخداد در . 3«فساد عریض»و  2«ولئک هم المفلحونأصابهم وأعلی ما 

هجری قمری بود که ابن شنبوذ نسبت به وزیر، قاضی و ابن مجاهد  323بیع االول سال 

به درشتی سخن گفت و به آنها نسبت کم دانشی داد و بیان داشت که آنها چون او در 

اند لذا وزیر به زدن وی فرمان داد و هفت ضربه شالق به او ها نرفتهی دانش، مسافرتپ

زده شد و او هم وزیر را نفرین کرد که خداوند دستانش را قطع کناد و امورش پریشان 

های زشت و و قرائت ،هایی که کرده، آگاه ساختگاه وزیر او را بر قرائتنمایاد. آن

 (. 8) 4«هایی توبه داداو را به اجبار از چنین قرائت ناپسند وی را رد کرده و

  کنیم، آن است که همگی آن از ابن مسعودها مالحظه میآنچه که در این قرائت

از  93و قرائت آیه  5است  از سورة واقعه که قرائت علی 82است جز قرائت آیه 

  .6باشدمی  سوره انفال که از ابی

ه درستی یا نادرستی موضع ابن شنبوذ و درستی و در این جا ما در پی مناقش

چون وضعیت و شرایط آن روزگار نادرستی اقدام وزیر، ابن مقله، نسبت به وی نیستیم، 

______________________ 

 :  22(، بخشی از آیه 97نک : لیل ) -1              . 

 .        :  114(، بخشی از آیه 3) عمراننک : آل -2

 ، )ویستغیثون( آمده که چنین چیزی نقل نشده است. طبقات القراءدر 

 :  23(، بخشی از آیه 2نک : انفال ) -3     . 

 . 87، ص 7، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -4

 . 191، ص ماتریالآرتور جفری،  -5

 مراجعه شود.  )ماتریال(ها به مصحف ابن مسعود در نوشته آرتور جفری . درباره بقیه روایت133، ص همان -6
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از گیری گوییم این است که این موضعاما آنچه که ما در این جا می ،چنین بوده است

العملی که پیداست عکسگونه اعتنایی به قرآن نبوده است بلکه آنابن شنبوذ از سر بی

دید که ابن مجاهد که بوده است که در درونش به وجود آمده است زیرا در آن زمان می

تر است، در میان مردم باالتر قرار گرفته است هر چند که آنچه از در نظر او، از وی پایین

ابن مجاهد بر شمرده شده است، در نظر معاصران وی نادرست بوده و مردم را با 

ها، تر از این قرائتهای هفتگانه دچار این توهم کرده که قرائاتی پایینقرائتبندی یمتقس

گران خود را به جهل و ناتوانی در طلب علم متهم باشند، لذا ابن شنبوذ، محاکمهشاذ می

دهد. گویی در کند و به خود دو فضیلت ]کثرت علم ـ سفر در طلب علم[ نسبت میمی

های هفتگانة ابن مجاهد به تنهایی صحیح کرده که قرائتأکید میهمان زمان به مردم ت

هایی[ است که از حیث صحت نقل با آن برابری نیست بلکه نزد وی چیزهایی ]قرائت

ها گونه روایتکند هر چند که کامالً با رسم الخط مخالفت داشته باشد. پیداست اینمی

  .1شودای ابن شنبوذ[ شاذ نامیده میه]روایت

ما ابن مقسم به جواز قرائت آنچه که موافق با رسم الخط باشد، هر چند که نقل ا

نشده باشد، اعتقاد دارد، بدون تردید چنین روشی، دروغ بستن به قرآن است و به خلق 

از همان نخست، موضع این دو نفر بر رد یکی  ،بنابراین. 2شودوجوه دروغین منجر می

اولی ]ابن شنبوذ[ شرط موافقت با رسم الخط را رد کرد گانه مبتنی بود. از معیارهای سه

]ابن مقسم[ شرط نقل را؛ اما هر دو به شرط موافقت با قواعد عربی اتفاق و دومی 

قواعد عربی، معیاری است که در اساس به اعجاز دارند، چون در حقیقت، موافقت با 

تا به این جنبه دست شود و هر دو علیرغم موضعشان، عالقمندند بیانی قرآن مربوط می

 نیازند. 

______________________ 

 . 16، ص منجد المقرئینابن الجزری،  -1

 . 12، ص همان -2
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وی شیخ قاریان در عراق، استاد » :ابن جزری، ابن شنبوذ را چنین توصیف کرده است

ها را گشته است. وی ثقه و ها، سرزمینبرجسته و از کسانی است که برای فراگیری قرائت

وی به » :ابن مقسم را هم دانی چنین توصیف کرده است. 1«پرهیزگاری اهل علم است

بط و درستی مشهور است. وی فردی است عالم به قواعد عربی و حافظ لغت که در ض

 (. 7) 2«گری استعلوم قرآن نیکو تألیف

کنیم او آنچه که باقی مانده رای ابوالعالء معری، در این باره است که آن را بیان می

اند. برخی بر ههای ناپسند و نکوهیده دچار اختالف گشتدانشمندان دربارة قرائت» :گویدمی

کنند بلکه برای هر قرائتی توجیهی اند و برخی چنین نمیتخطئه کردن پیشینیان جسارت یافته

دارند هر چند که این توجیه از قواعد عربی به دور باشد. آنان که اشتباه و غلط راویان را در 

ها را نقل قرائتدر میان کسانی که » :کننداند، چنین استدالل میها جایز دانستهنقل قرائت

ها را چنان که اند از این رو قرائترا درک نمودهاند که روزگار فصاحت اند کسانی بودهکرده

اند لذا اند که به فصاحتی نرسیده و به معیار عربی آگاهی نیافتهاند و گروهی نیز بودهباید، آورده

  .3«تته فرزند آدمی از خطا مبرا نیساند که البدچار توهم و خطا شده

 

 الخط  ای پیرامون رسمشبهه

 )وجوه تصحیف ـ وجوه جایز( 

مسألة رسم الخط عثمانی با خط عربی ارتباط تنگاتنگی دارد. گفتیم که انتقال خط 

مکه در زمانی نه چندان کهن بوده که از این رو، آنچنان کامل نبوده است عربی به محیط 

  :اند بر دو اساس بوده استهو کسانی که آن را در کتابت قرآن به کار گرفت

______________________ 

 . 87، ص 7، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -1

  .173، ص همان -2

 . 711، ص رسالة المالئکةابوالعالء المعری،  -3
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سان که آن را کردند این خط ابزار مناسبی برای حفظ متن قرآن ـ آناحساس می -1

 باشد و مانع تغییر و یا تحریف این متن است. فراگرفته و روایت شده بود ـ می

های نوشتاری و آواهای قرائتی، تناسب تا آن جایی که امکان داشت بین نشانه -2

ده بودند. اگر بخواهیم عملکرد کاتبان قرآن را در حاق مسألة خط قرار دهیم، از ایجاد کر

توان چشم پوشید. دلیل بر ثبوت این دو حقیقت، بدیهی است چه این دو حقیقت نمی

دلیل آن همین قرآن سالمی است که به دست ما رسیده و در رسم الخط آن تغییری داده 

مان، جز در ین الفبای آن و الفبای زبان گفتاریبه طوری که تفاوتی جدی ب ،نشده است

کنیم. ]در توضیح کنند، احساس نمیای را مشخص نمیکلماتی اندک و پراکنده که قاعده

نگاشتند در ای که رسم الخط قرآنی را میعبارت اخیر باید گفت[ چه بسا صحابه

هایی آوایی را در اند که چنین سنتهایی آوایی تکیه داشتهنگارش برخی کلمات به سنت

سان که بدان های آوایی را آنهای این سنتکردند، از این رو نشانهگفتارشان احساس می

ها در زبانمان دچار آوردند لذا وقتی که این سنت]ذوق[، به قلم می خو گرفته بودند

 تغییر شد، تفاوت بین الفبای خود و الفبای آنها را احساس کردیم و آواها در پی تعدیل

این رسم الخط تکامل نیافته، برآمدند. ما بر این سخن، مثالی روشن داریم. در رسم 

در اول « همزه»شود. بدین بیان که نوشته می« الف»به صورت « همزه»الخط عثمانی 

شود اما در دیگر شود و هیچ تغییری بر آن عارض نمینوشته می« الف»کلمه به صورت 

« واو»یا « یاء»شود بلکه جای آن را اصالً نوشته نمیمواضع کلمه ]وسط یا آخر کلمه[ 

األسماء، بأسمائهم، السفهاء، هؤالء،  :گیرد. مثالً کلماتی چون)بسته به حرکت آن( می

االسما، باسمائهم، السفها، هوال، طفه،  :نوشتندطائفه، المالئکه، إسرائیل را چنین می

( آنچه که نویسندگان رسم الخط 10) ای برای همزهالملکه، اسریل، یعنی بدون نشانه

های کلمه را ثابت نگارش سوق داده، این بوده که آنها همزهعثمانی را به این شیوة 

ها ها به اختالف تلفظ قبایل، متفاوت بوده است لذا همزهنیافته بودند بلکه های این همزه
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هر ای های لهجهتهای احتمالی بر طبق سنرا ننگاشتند تا رسم الخط، در بردارندة قرائت

انجام دهند آن توانستند قاری باشد. تنها چیزی که این نویسندگان در این خصوص می

نشانة « الف»بنویسند. زیرا « الف»بود که در صورت نگارش همزه، آن را به صورت 

 شناخته شدة همزه تحقیق یافته است. 

تیم بلکه معتقدیم در ما با این توجیه در پی تعریف و تمجید از رسم الخط قدیم نیس

را  رهایی وجود داشته است و اینان با آگاهی این کاورای عملکرد این نویسندگان، انگیزه

 لذا شایسته نیست کار آنها را نقد و یا آنها را مورد سرزنش قرار دهیم. اند دادهانجام می

ی هااست که مانع قرائتکننده با این همه رسم الخط تنها یک معیار پیشگیری

ها، صحیح های این قرائتهر چند روایتشود، اش میالخطی مخالف با چارچوبة رسم

کنند از آن عبور می است که حروف قرآنیای باشد. در حقیقت، رسم الخط، صافی اولیه

شود و اگر از که اگر با این معیار سازگاری داشته باشند به سند آن حروف نگریسته می

شود این همان بان عربی نگاه میه سازگاری آنها با قواعد زحیث سند هم درست باشند ب

 وضع حقیقی رسم الخط در برابر معیارهای قرائت است. م

کند که بنابراین، رسم الخط عثمانی، پدیدآرندة قرائت نیست بلکه قرائت را تعیین می

به هنگام نگارش مصحف نمونه ]امام[ و سوزانده شدن   این مهم در روزگار عثمان

 داد. ها رخ بقیه مصحف

با رسم الخط های سوزانده شده شامل بسیاری از حروف مخالف چه مصحف

اند و فقط مابقی این مصاحف که در کنار درستی روایت و سالمت زبانی عثمانی بوده

 با رسم الخط عثمانی، سازگاری داشت باقی ماند. 

مه، هر از چند گاهی که در با این ه» :گفتقبالً به سخن بالشر اشاره کردیم که می

یافتند، وجوه متفاوت قرائتی بدون قصد، زیاد جامعة اسالمی نژادهای غیر عرب راه می

 «. عثمانی به وجود آمد شد و حتی برخی از آنها بر اساس مصحفمی
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 در واقع این سخن بالشر، جدید نیست بلکه خاورشناس مجاری، اِگناس گلدزیهر

های بخش زیادی از این اختالفپیدایش » :گویداست. وی میقبالً به آن اشاره کرده 

گردد؛ ساختار نوشتاری این خط، آواهای مختلفی را قرائتی، به ویژگی خط عربی باز می

های وضع شده در باال این خط و تعداد آن نهد که در نتیجة اختالف نقطهپیش رو می

ات که در اصل خط عربی هاست. همچنین در حالت تساوی آوایی، اختالف حرکنقطه

سازد موجب اختالف در موقعیت اعراب کلمه و در نتیجه، چیزی آن را مشخص نمی

گذاری رسم الخط و اختالف حرکات اختالف نقطه ،شود. بنابرایناختالف معنایی آن می

ای یکپارچه و در قالب حروف صامت، نخستین علت در پیدایش حرکت در نوشته

کت گذاری و حرط نبوده و یا در نقطهواند که هرگز منقنی بودهها در متاختالف قرائت

  .1«دادن آن دقت صورت نگرفته است

مضمون این متن، با وجود تفصیل آن، همان ادعای بالشر است که رسم الخط 

های مختلف عثمانی که صورتی از خط عربی است، موجب پیدایش بسیاری از گونه

منظور رد سخن گلدزیهر، تمام سخن وی را مورد قرائت شده است. الزم نیست تا به 

اما در این جا به این سخن . 2طلبدبررسی قرار دهیم چه این مهم، مجال خاصی می

کنیم که رسم الخط مصحف، در واقع، به احتماالتی در قرائت که به طریق بسنده می

خن از ابن گردد، این احتماالت قرائتی چنان که در سروایت ثابت نشده است، منجر می

باشند، زیرا پیشتر بیان شد که قرائت، سنتی است مقسم، گذشت وجوهی دروغین می

______________________ 

 . 1988، ترجمان : عبدالحلیم النجار )به عربی(، مذاهب التفسیر االسالمیگلدزیهر،  -1

، در رسم المصحف و االحتجاج به فی القراءاتای به نام دکتر عبدالفتاح شلبی در این خصوص، کتابچه -2

ای آورده است. هر چند که ما مخالف کنندهزیهر دالیل قانعبه چاپ رسانده که در رد گلد 1961سال 

، ترجمان : محمد ای بر تاریخ قرائات قرآن کریممقدمهبرخی از آرای او هستیم. ]عبدالهادی الفضلی، 

 به بعد[.  178باقر حجتی، ص 
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خر ]القراءة یأخذها اآل :شود چنان که آمدهپیروی شده ]که از منبع نخستین اخذ می

. از این رسم الخط دو گونه وجوه قرائتی زاییده ول، فاقرئوا کما عّلمتموه[عن األ

های شواذ به قرائتی که در کتاب وجوه -2از ناحیه تصحیف ه قرائتی وجو -1شود می

 ها وجهی دارند. اند. چون در زبان عربی یا در لهجهتوصیف شده« جواز»

 

 وجوه تصحیف 

ها متمایز است و به های تصحیف است که به نوادر و لطیفهصورت :نوع اول -1

مانة مبتذل و گاهی بر خالف شود بلکه دارای معنایی نادر یا عوامعنای قرآنی منجر نمی

 معنای قرآنی است. 

های های تخصصی در باب تصحیف، پر است از گونهو نوشتههای تاریخ کتاب

تصحیف که رسم الخط، اساس پیدایش آن بوده است. از جمله، حمزه اصفهانی آورده 

یا » :کرداست که روزی نزدیکی از بزرگان رفته بود و او مصحف چنین قرائت می

که مخالف با سخن خداوند ـ  1«علی والدیکعلیک وي اذکر نعمت بن مریمیعیس

  :عزوجل ـ است که فرمود

﴿      ﴾2.  

 .«مَثَل عیسى در نزد خدا، همچون آدم است»

خواند و بن احمدبن حنبل برای گروهی نماز میعبداهلل :همچنین، حمزه آورده است

  :نین قرائت کردچ

______________________ 

 .          :  111(، بخشی از آیه 8نک : مائده ) -1

: در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل ]خلقت[ آدم است که او را  89(، بخشی از آیه 3عمران )آل -2

 از خاک آفرید ... .
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 .(1) «اقرأ باسم ربك الذي ُخلق»
 .«شده است پروردگارت که خلقبخوان بنام »یعنی: 

« مخلوق استکالم خداوند » :گفتپدرت تازیانه خورد، چون می :کسی به او گفت

  .2«ق همه چیز را مخلوق قرار دادی؟!تو خالو حال 

شود که با معنای قرآنی تضاد دارد میبه نظر ما این نوع تصحیف به معنای نامعقولی منجر 

هایی تنها از شخصی لذا قضاوت آن آسان است. آنچه مهم است، آن است که چنین قرائت

شود و علت آن یابد، صادر میناآگاه به قرآن که آیات را حفظ نیست و معانی آن را در نمی

 در بردارد. هم رسم الخط است که احتمال تلفظ صحیح و تلفظ غلط و تصحیف شده را 

دو تصویر « التنبیه علی حدوث التصحیف»حمزة اصفهانی کوشیده است تا در کتاب 

  :متفاوت از احتماالت قرائتی رسم الخط به ما ارائه نماید

رسم الخط مصحف، برای کلمة نوشته شده، دو یا چند وجه قرائتی را در بردارد  -1

 اند. همه این وجوه قرائتی روایت شدهکه 

الخط مصحف به وجوه قرائتی مختلفی منجر شده که با قرائت روایت شده  رسم -2

 های نوشتاری مشترک است و در معنا با آن مخالف. در نشانه

ف الذکر اخت»حمزة اصفهانی در فصل چهارم کتاب خود، تصویر نخست را با نام 

ت شود، به حروف قرآن که الفبای آن احتمال دو لفظ را دارد و چون به هر دو لفظ قرائ

هایی آورده که اختصاص داده است. وی در این خصوص مثال« و قرائت تبدیل شوند

______________________ 

﴿  : 1آیه  ،96 ،نک : علق -1                 ﴾. 

، 727، نسخه خطی، کتابخانه مجلس، تهران، شماره تصحیفالتنبیه علی حدوث الحمزة االصفهانی،  -2

 . 4برگ شماره 
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ایم تا هایی از آن را در پایین آورده و در کنار مقایسه با قرائت حفص، سعی کردهنمونه

 شان[ پیدا کنیم ]شکل اول، قرائت حفص است[.  رائتی را ]به قاریانقنسبت این وجوه 

  .1است « ابن مسعود»شکل دوم، قرائت  .«تتلوا هنالک تبلو ـ» -1

 .2است « ابن مسعود»شکل دوم، قرائت  .«فتبینوا ـ فتثبتوا» -2

  .3است : «مجاهد بن جبر». شکل دوم، قرائت «تثبیتا ـ تبیینا» -3

  .4است « ابن مسعود»شکل دوم، قرائت  .«ییئس ـ یتبین» -4

  .5است  رائت علی. شکل دوم، ق«لنبوئنهم ـ لنثوینهم» -1

 صاحب قرائت شکل دوم را، با توجه به منابع در دست، نیافتیم.  «ـ منابة 6مثابة» -1

  .7است . شکل دوم، قرائت ابن مسعود «لعنا کبیرا ـ کثیرا» -9

  شکل دوم، قرائت عمربن خطاب «الذین هم عبدالرحمن ـ عند الرحمن» -8

  .8است

 .1است كم، قرائت علی و صادق . شکل دو«قد شغفها ـ شعفها» -7

______________________ 

 . 46، ص ماتریال. بنگرید به : آرتور جفری، 31(، بخشی از آیه 11یونس ) -1

 . 97، ص همان. بنگرید به : 6(، بخشی از آیه 49حجرات ) -2

 . 22، ص همان. بنگرید به : 768(، بخشی از آیه 7بقره ) -3

 . 81، ص همان. بنگرید به : 31بخشی از آیه  (،13رعد ) -4

 . 122، ص همان. بنگرید به : 82(، بخشی از آیه 79عنکبوت ) -5

 . 178(، بخشی از آیه 7بقره ) -6

 . 26، ص همان. بنگرید به : 62(، بخشی از آیه 33احزاب ) -7

 . 771، ص همان. بنگرید به : 19(، بخشی از آیه 43زخرف ) -8
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  .2است  بن جبل دوم، قرائت معاذ. شکل «کیدن ـ و باهللو تاهلل أل» -10

روایت تمامی این وجوه شود که در کنار مالحظه میدر این نوع از وجوه تصحیفی، 

تناسبی با قرائت حفص وجود دارد. این مطلب با مقایسة ، ]منابة[به غیر از وجه ششم 

  :دهدآید، خود را نشان میاین وجوه تصحیفی که در زیر میتصویر دوم 

  :شخصی آیه -1

    ( ،1 / 100عادیات)3 

 «والغادیات صبحا»قرائت کرده است و ابن جوزی آن را  «صبحا تالعادیا»را 
  .4روایت نموده است

  :کسی آیة -2

    ( ،43 / 11واقعه)5 

 خواند. «مرقوعة»را 

  :شخصی دیگر -3

       ( ،110 / 9اعراف)6 

                                                                                                                                                    

کتاب التنبیه علی ها از . همه این مثال333. بنگرید به : همان، ص 31بخشی از آیه  (،17یوسف ) -1

 باشد. می 22، برگ شماره حدوث التصحیف

 . 182، ص شواذ القراءة. بنگرید به : الکرمانی، 82(، بخشی از آیه 71انبیاء ) -2

 . 4، برگ شماره حدوث التصحیف -3

 . 49، ص الحمقی  والمغفلینالجوزی، ابن ابوالفرج عبدالرحمان بن علی -4

 . 4، برگ شماره حدوث التصحیف -5

 .مانه -6
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 خواند.  «یحزه»را 

  :کسی دیگر -4

    ( ،14 / 31یس)1 

 خواند. «فغررنا بثالث»را 

  :بن ابی شیبه آیةعثمان -1

               ( ،90 / 12یوسف) 

 «خیهأجعل السفینة فی رجل »ابن جوزی آن را  خواند. «خیهأفی رجل »را 
  .2روایت کرده است

 .4قرائت کرد «من الخوارج»را     ﴾3﴿همچنین وی آیة  -1

رود مثل آنچه ان انتظار نمیاین نوع تصحیف در قرائت از کسانی روایت شده است که از آن

در واقع علت این نوع تصحیف، خود رسم الخط  .5که از حماد الراویه روایت شده است

اما علت » :گویدخوب است سخن حمزة اصفهانی را در این مورد ذکر کنیم. او میاست. 

ه بود، ای که عثمان خواستار نوشتنش شدگانهها از آن رو بود که چون مصاحف پنجایجاد نقطه

نوشته شده و وی آنها را در میان شهرها پراکنده ساخت، مردم حدود چهل و اندی سال آن 

اما تصحیف در کردند، یعنی از روزگار عثمان تا روزگار عبدالملک. مصاحف را قرائت می

______________________ 

 .همان -1

 . 46، ص الحمقی والمغفلینابن الجوزی،  -2

 . 4، برگ شماره حدوث التصحیفحمزة االصفهانی،  -3

 .همان -4

 . 46، ص الحمقی والمغفلینابن الجوزی،  -5
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ای[ به هم شبیه بودند و در اتصال و انفصال ]به کلمه« ثاء»و « باء»زبانشان زیاد گشت چون 

 رساندند. شباهت می« ثاء»و « تاء»، «باء»ای[ به یاء هم در اتصال ]به کلمهنون و 

تصحیف چیرگی کامل بر نوشتن دست آورده بود به طوری که در عراق شیوع یافت و 

موجب شد حجاج به کاتبان خویش پناه آورد و از آنها خواست تا برای این حروف شبیه به 

هایی فرد و زوج نهادند و جای آنها را با قرار دادن نقطههایی بگذارند، لذا کاتبان هم عالمت

ها، مردم بعد از ایجاد نقطهبرخی روی برخی حروف و برخی زیر حروف، متفاوت نمودند. 

نوشتند مگر به نقطه. ولی با توجه به ای را گذراندند و دفتر و کتابی را نمیزمان طوالنی

  .1«ا اعجام را وضع کردندداد، لذمیکاربرد نقطه باز و هم تصحیف رخ 

 

 وجوه جایز 

وجوه جایز و موافق با رسم الخط است. در از وجوه تصحیف،  :نوع دوم -2

شود به ویژه کرمانی که بیش از های شواذ از این نوع وجوه، فراوان یافت میکتاب

ها دیگران به این وجوه پرداخته است. این وجوه غالباً با نحو و یا با یکی از لهجه

بیش از همه از زجاج نقل کرده است. وی ازگاری دارند. کرمانی در این خصوص، س

  :همچنین از فراء، ابوحاتم سجستانی، ابن انباری روایت کرده است. از جمله

  .3داندفراء در نحو آن را جایز می .2«ول کافر به واشترواأتکونوا  وال» -1

  .2لهجه تمیم، قیس و اسد است که «نهمأ»به جای  1«لقد نعلم عنهم یقولونو» -2

______________________ 

عسکری نیز  التصحیف و التحریف. چنین متنی از 12شماره ، برگ حدوث التصحیفحمزة االصفهانی،  -1

 نقل شده است. 

  :  41(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -2                . 

 . 4، ص المختصر من کتاب البدیع ]مختصر البدیع[ابن خالویه،  -3
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  .4به رفع جایز است 3«شیة  فیها ال» -3

 است.  ]الشیةً[ولی قرائت عمومی به فتح 

در عربی  به فتح همزه به جای ضمه، بر وزن فعالی که زجاج آن را 5«أساری» -4

  .6داندجایز می

ان . ابوحی]محله[به جای کسره « حاء»به فتح  7«محله يحتی یبلغ الهد» -1

  .8یم تنها با )کسره( قرائت شده استدانگوید تا آن جا که ما میمی

1-           ( ،103 / 4نساء) 

  .9ای استج، لهجه. بنا به قول زجاذا اطمأننتم[]فإ« میم»به جای « باء»به 

9-                                   

     ( ،41 / 1انعام) 

                                                                                                                                                    

 . 113(، بخشی از آیه 16نک : نحل ) -1

 . 76، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -2

  :  21(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -3       .«نقص است)ماده گاو( بی.» 

 . 72، ص شواذ القراءة -4

  28(، بخشی از آیه 7نک : بقره ) -5   . «جمع اسیر است.» 

 . 72، ص شواذ القراءة -6

 «. تا قربانی به قربانگاه نرسید سر خود را متراشید. »... 196 (، بخشی از7نک : بقره ) -7

 . 28، ص 7، ج البحر المحیطو ابوحیان،  32، ص شواذ القراءة -8

 . 64، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -9
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گرداند و خوانید و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور میبلکه تنها او را می»

 «.کنیدگردانید، فراموش میآنچه را شریک ]او[ می

  .1و اگر چنین قرائت شود، جایز است های جمعدر فعل« تاء»به جای « یاء»به 

8-     ( ،19 / 9اعراف)2 

  3چنین قرائتی جایز است. :گویدبه ضم اول و سکون. زجاج می

7-       ( ،28 / 14ابراهیم) 

  .4و فتح دوم. این قول، ابوحاتم استبه کسر اول  «نعمات»به دو کسر )اول و دوم( و 

10- ﴿  ﴾5  تحه نون بینک ]و عدم ]فراق به بینی[ و فبه اضافة

  .6اری به جواز این قرائت معتقد استاضافه فراق[. ابن انب

چنین وجوهی که ممکن است احتماالت قرائتی رسم الخط را آشکار کنند، بیرون از 

های تصحیف، در روزی نبوده است روایت هستند با وجود این، این وجوه همچون صورت

تا عبدالملک. بلکه کامالً   اشد حتی در دوران عثمانای کامالً پذیرفته شده بکه نزد قاری

مشخص است که این وجوه روایت شده نتیجة تصور و بیهودگی و نادانی است. با این همه، 

نحو اند زیرا تا زمانی که مباحث محققان به بررسی و آگاهی بخشیدن این وجوه همت گماشته

______________________ 

 . 26، ص شواذ القراءة -1

  :  82(، بخشی از آیه 2نک : اعراف ) -2    .«فایدهجز اندک و بی.» 

 . 22، ص شواذ القراءة -3

 . 172، ص شواذ القراءة -4

 . 22(، بخشی از آیه 12نک : کهف ) -5          .  

 . 143، ص شواذ القراءة -6
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نها، قرآن، در جریان باشد، این کار امری یا لغت پیرامون متون شعری و نثری و در پیشاپیش آ

است طبیعی. چنان که خواننده خواهد دید که گاهی ما هم در کنار وجوه قرائتی روایت شده، 

 کنیم. از این وجوه جایز فقط به منظور کسب اطالعات و قیاس، یاد می

حیف وجوه تصها، این وجوه جایز یا قرائت منظور گلدزیهر و بالشر از اختالف اگر

اند و اگر ها ظلم کردهشده است با نسبت این وجوه به اختالف قرائات، به قرائت

است که با  قرائتی روایت شده از پیامبرها، برخی وجوه منظورشان از اختالف قرائت

ها و تاریخ قرآن بد باشد، بدون شک، ما قبل از آن که به قرائترسم الخط هماهنگ می

 اند. لمی خویش بد کردهکرده باشند به این کار ع

 

 تأثیر تطبیقی این معیارها 
 

  :توان در دو مرحله خالصه کرداین تأثیر را می

 گانه را در بر دارند. هایی که معیارهای سهآوری قرائتجمع -1

 هایی که یکی از معیارها در آن دچار اشکال شده است. آوری قرائتجمع -2

توان در این ترتیب تاریخی که با اولین کتاب اما مرحلة نخست را می :مرحلة نخست

شود، های صحیح، با تفاوت در درجات صحت آن، آغاز مینوشته شده در باب قرائت

 خالصه کرد. 

  :ها در خاور زمین به ترتیب زیر بوده استحرکت تألیف قرائت

. ق.( که ه 224بن سالم )درگذشته به سال از ابوعبید قاسم کتاب القراءات -1

 های قاریان هفتگانه گرد آورده است. های بیست و پنج قاری را در کنار قرائتقرائت

، از احمدبن جبیر بن محمد کوفی )درگذشته به سال ةالخمس تکتاب القراءا -2

 (؛ مقیم انطاکیه که از هر شهر یک قاری را آورده است. . ق.ه 218
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. ه 282)درگذشته به سال  اسماعیل بن اسحاق مالکیاز قاضی  کتاب القراءات -3

ق.( همراه و صاحب قالون ]یکی از دو راوی نافع[ که قرائت بیست نفر پیشوای 

 ها، از جمله قاریان هفتگانه را آورده است. قرائت

 310درگذشته به سال از ابو جعفر محمدبن جریر طبری ) الجامع فی القراءات -4

 ه است. . ق.( که بیست و اندی قرائت را در آن آورده

از ابوبکر محمدبن احمدبن عمر داجونی )درگذشته به سال ، کتاب القراءات -1

 های گردآوری طبری ضمیمه کرده است. . ق.( که قرائت ابوجعفر را به قرائته 324

ابوبکر احمدبن موسی بن عباس بن مجاهد )درگذشته به سال از  ةالسبع قراءات  -1

 های هفتگانة مشهور بسنده کرده است. فقط به قرائت . ق.( وی اولین کسی است کهه 324

. ه 390از ابوبکر احمد بن نصر شذائی )درگذشته به سال ، کتابی در قرائات -9

 ق.( 

ابوبکر احمدبن حسین بن مهران )درگذشته از  ةفی قراءات العشر ةالشامل و الغای -8

 . ق.(. ه 381به سال 

. ق.( ه 408ری خزاعی )درگذشته به سال ابوالفضل محمدبن جعفاز  المنتهی -7

 آوری نشده بود، گرد آورد. آنچه را که قبل از او جمع

ها در اواخر سدة چهارم به سرزمین اندلس و مغرب سپس حرکت تألیف قرائت

کردند به مصر ها را روایت میمنتقل شد و برخی از اهل اندلس و مغرب که قرائت

  :ها را وارد اندلس و مغرب کردندئتهجرت کردند و به ترتیب زیر قرا

. ه 427از ابوعمر احمدبن محمد بن عبداهلل طلمنکی )درگذشته به سال  ةالروض -1

 ها را به اندلس وارد کرد. ق.( وی نخستین کسی است که قرائت

  .. ق.(ه 439از مکی بن ابیطالب حموش القیسی )درگذشته به سال  و الکشف ةالتبصر -2
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جامع در کتاب وی از حافظ ابوعمرو عثمان بن سعید دانی.  جامع البیانوالتیسیر  -3

. 1آمده استبیش از پانصد روایت و طرق از قاریان هفتگانه ، ةالسبع البیان فی قراءات

هایی اند. قرائتشود که در میان این مصنفین کسانی پیش از ابن مجاهد بودهمالحظه می

شد که، قبل طبق معیار قرائی خود صحیح شمرده می آوری کرده بودند،را که اینان جمع

 . ندکردهای دیگر را شاذ تلقی میهای سبعة ابن مجاهد، قرائتاز شهرت قرائت

های شاذ نبوده است تا آن تاریخ، تالش قاریان در به دست دادن قرائت :مرحلة دوم

مجاهد از میان طرق اند که ابن ای مشغول بودههای هفتگانهبلکه صرفاً به روایت قرائت

فراون قاریان هفتگانه، آن را برگزیده بود چنان که این طرق در کتاب التیسیر دانی نمایان 

ها از مجموعه های هفتگانه که در نظر همگان بهترین روایتاست. توجه به این قرائت

 های شاذ تأثیر گذاشت. روایات صحیح قرائتی بود در گردآوری قرائت

های صحیح آغاز های شاذ در تألیفات قرائتراً حرکت ثبت قرائتبا وجود این ظاه

اند، مثل کتاب ابوعبیده های شاذ نبودهشده بود که به طور خاص در بر دارندة قرائت

های شاذ اختصاص دارند، کتاب بن سالم به نظر ما، اولین تألیفاتی که به روایتقاسم

و به  2«معانی القرآن»به نام . ق.( ه 201)درگذشته به سال محمد بن مستنیر قطرب، 

. ق.( به همین نام، معانی ه 209کتاب معاصر وی، ابو زکریا فراء )درگذشته به سال 

گردد. بعد از این دو ابو حاتم سهل بن محمد بن عثمان سجستانی باز می، 3القرآن

______________________ 

 مراجعه کردیم.  38-34، صص 1، ج النشردر خصوص این آمار، به  -1

 . 771-719صص ، 3، ج انباه الرواة؛ القفطی، 3، ص المحتسببن جنی، عثمان -2

با تحقیق استاد احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار چاپ  1988درالکتب جلد اول آن را در سال  -3

کرده است. ]جلد دوم این کتاب با تحقیق و بازنگری استاد محمد علی نجار و جلد سوم آن با تحقیق 

ر المصریه للتألیف و الترجمة، دکتر عبدالفتاح اسماعیل شلبی و بازنگری استاد علی النجدی از سوی الدا

 به زیور چاپ آراسته شده است[. 
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رد. ابن نگارا می« اختالف المصاحف». ق.( کتاب خود دربارة ه 248)درگذشته به سال 

همچنین در کتاب ابوعلی محمدبن » :گویدجنی دربارة این کتاب و کتاب قطرب می

های شواذ بسیار روایت شده است. با وجود این، کتاب ابوحاتم از کتاب مستنیر از قرائت

تطویل و تعلیل و ها پرداخته و از تر است چون تنها به ذکر قرائتقطرب، جامع

  .1یده و به کنه آن نرسیده خالی استدر غلت استشهادهایی که قطرب در آن

از ابوالعباس احمدبن یحیی « کتاب الشواذ»صاحب کشف الظنون، ]حاجی خلیفه[، به 

. ق.( اشاره نموده و بر این ظن غالب ه 271معروف به ثعلب نحوی )درگذشته به سال 

در همین جا  گونه که حاجی خلیفهباشد، چون همانهای شاذ میرفته که دربارة قرائت

)که  2. ق.(ه 932آورده این کتاب به رساله جعبری، ابراهیم بن عمر )درگذشته به سال 

. ق. نوشته است، ضمیمه بوده است(. جعبری در این رساله ه 918القعده سال در ذی

شیوة گروهی از قاریان را رد کرده است که احرف سبعه آمده در صحیح ]بخاری[ را به 

های هفتگانة ابن مجاهد، بقیة آن را اند و با تمسک به قرائتمحدود کردهروایتی قرائتی 

، دارالسالم ـ دارالفیحاء[. 41-37، صص 7اند ]فتح الباری، ج شاذ به حساب آورده

شبهه اینان به پیشوایان زبان عربی هم سرایت کرد به طوری که ابوعلی فارسی کتاب 

نوشت و « احرف سبعه»های خارج از ی قرائتهای شواذ یعنرا در تبیین قرائت «ةالحج»

  .3جبی آشکار استمردم هم از او تبعیت کردند، به حدی که گویی گفته شده، وا

______________________ 

 . 3، ص المحتسبابن جنی،  -1

 . 71، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -2

 . 724، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل، کاتب چلپی )حاجی خلیفه(،  -3
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با پایان یافتن قرن سوم، در قرن چهارم ابواسحاق ابراهیم بن سری زجاج )درگذشته 

ورد استفادة یابیم که یکی از منابع مرا می« معانی القرآن». ق.( با کتاب ه 310به سال 

  .1باشدمی« المحتسب»ن جنی در کتاب اب

بعد از او، حافظ ابوبکر عبداهلل بن ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی )درگذشته به 

 آید. می 2«المصاحف». ق.( با کتاب ه 311سال 

ابی . ق.( با کته 324بعد از آن، ابوبکر احمدبن موسی بن مجاهد )درگذشته به سال 

  .3آیدهای شاذ میئتدر باب قرا

این کتاب نوشتة ابن مجاهد » :گویدمقام دفاع از شواذ[ دربارة او می ابن جنی ]در

اند. وی در این کتاب، بسیاری از شواذ را ثبت کرده که است که همگان از آن متأثر گشته

 در حقیقت،» :گویدنولدکه خاورشناس آلمانی می«. نه روایتی از آن داشته و نه توجیهی

های شود که نظام قرائتهای شاذ، از مردی ]ابن مجاهد[ آغاز میشروع مراجع قرائت

« کتاب الشواذ»کتاب دیگری به نام « کتاب السبعه»مشهور هفتگانه را بنا نهاد و در کنار 

کتاب الشواذ، کتابی است که ابن جنی در تألیف . 4«نوشت که از بین رفته است

ود قرار داده و جوهرة کتاب خود را از آن گرفته است. آن را مبنای کار خ« المحتسب»

______________________ 

دی در باب معانی القرآن با همین عنوان از بسیاری از های زیا. کتاب3، ص المحتسببن جنی، عثمان -1

 [.82-82، صص الفهرستبزرگان لغت و نحو نوشته است ]ر. ک : ابن الندیم، 

م، به چاپ رسید.  1936این کتاب به همت و تحقیق ]خاورشناس آمریکایی[، آرتور جفری در سال  -2

ه است که چند برابر حجم کتاب گشته و های شاذ را آوردوی در ضمیمه این کتاب فهرستی از قرائت

 باشد. می Materiasl for the History of the Text of Qura’nعنوان آن 

 . 3، ص المحتسبابن جنی،  -3

از تکلمة پرتزل  1711، 228، ص 3، ج )تاریخ قرآن( Geschichte Des Quransتئودور نولدکه،  -4

Pretzel  و برگشتراسرBergestrasser . 
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ابن جنی این کتاب را در دفاع از شواذ به سبک کتاب استادش، ابو علی فارسی 

. ق.( نوشته است. فارسی کتاب خود را به این منظور وضع ه 399)درگذشته به سال 

ی کسانی بپردازد که هاهای قاریان را بیان داشته و به وجوه قرائتکرده تا وجوه قرائت

  .1ی بن عباس بن مجاهد، ثبت شده استنامشان در کتاب ابوبکر احمدبن موس

که مختصری از آن نزد  2آیدمی« البدیع»بن خالویه با کتاب بعد از ابن مجاهد، حسین

ابن خالویه  شود کهباشد. مالحظه میهای شاذ میما موجود است و در باب قرائت

  .3شاگرد ابن مجاهد است

المحتسب فی تبیین ». ق.( کتاب ه 372بعد از ابن خالویه، ابن جنی )درگذشته به سال 

 رسد. را نوشت و با این کتاب، قرن چهارم به پایان می« یضاح عنهالقراءات واإلوجوه شواذ ا

ها، همکاری و مشارکت دانشمندان در قرن پنجم، حرکت تألیف و نگارش قرائت

موده است که در رأس آنها ابوعمرو عثمان بن سعید دانی مغرب و اندلس را ثبت ن

  .4«قرار دارد« توی فی القراءات الشواذالمح». ق.( با کتاب ه 444)درگذشته به سال 

بن ابراهیم اهوازی مصری )درگذشته به سال بن علیدر همین دوره، ابو علی حسن

 آید. می 6«االقناع»و  5«الموضح». ق.( با دو کتاب ه 441

______________________ 

، تحقیق عبدالفتاح الحجة. و نیز ر. ک : ابوعلی الفارسی، 126دالفتاح الشلبی، ابوعلی الفارسی، ص عب -1

 ، اول، دارالتعاون.4-3شلبی، عبدالحلیم نجار و علی نجدی، صص 

 .732، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -2

 . همان -3

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآنو نیز : نولدکه،  818، ص 1، ج راءغایة النهایة فی طبقات القابن الجزری،  -4

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -5

 . 137، ص 1، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل )کاتب چلپی(،  -6
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های صحیح و شاذ به وی کتاب دیگری دارد که در آن به بررسی و عالج بین قرائت

  .1پرداخته است« الشاذجامع المشهور و»نام 

. ق.(کتاب خود ه 414همچنین در همین دوره، ابوالفضل رازی )درگذشه به سال 

  .2را نوشت« اللوامح»ة شواذ به نام دربار

 . ق.( کتابه 411ره هذلی )درگذشته به سال نیز ابوالقاسم یوسف بن علی بن جبا

رفت ها گمان میمثل بیشتر این کتاب. 3را نوشت« تالکامل فی القراءا»ارزشمند خود، 

ای از آن در رواق المغاربه در االزهر که این کتاب هم از بین رفته باشد ولی اخیراً نسخه

قمری، یعنی تقریباً  هجری 114مغاربه( پیدا شده است که در سال  317به شمارة )

بریم که این پنجاه سال بعد از وفات مؤلف آن )هذلی( نوشته شده است. لذا گمان می

نسخه از روی نسخة مؤلف استنساخ شده باشد. این نسخه در چهارده بخش و در یک 

ای دیگر از نقص دارد. نسخهاندکی « فضایل القرآن»مجلد است که ابتدای آن در بحث 

های دارالکتب یا مرکز شود چنان که فهرستیچ جای یافت نمیاین کتاب در ه

اند. شیخ عامر السید عثمان ای به آن نکردههای خطی و یا بروکلمان هیچ اشارهنسخه

ای از آن را که به خط خودش، استنساخ کرده بود به ما امانت بزرگواری نمود و نسخه

 داد. 

ین کتاب پنجاه قرائت از ائمة وی ]هذلی[ در ا» :گویدصاحب کشف الظنون می

این عبارت نیز عیناً . 4«را از هزار و چهارصد و پنجاه و نه طریق گرد آورده استقرائات 

______________________ 

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -1

، ج غایة النهایة فی طبقات القراءز : ابن الجزری، و نی 368، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل،  -2

 . 363، ص 1

 . 411، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل،  -3

 . 786، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل،  -4
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کنم که کشف الظنون از ابن جزری نقل کرده باشد می و گمان. 1از ابن جزری آمده است

« سانیداألکتاب »رد، زیرا هذلی در پایان چون در این کتاب چیزی مخالف با آن وجود دا

آنچه گذشت، قرائات سبعه و قاریان آنها و اختیارات قرائتی » :آورده است گونهاین

ها را دنبال کرده و اختیاری قرائتی مطابق دانشمندان نقاط مختلف بود. سپس این قرائت

با اختیار پیشینیان با نگاه به قواعد عربی، فقه، کالم، قرائات و تفاسیر، سنن و معانی، 

کردم. امید دارم که به یاری و توفیق خداوند مفید باشد. طرق قرائتی کوفیان،  انتخاب

الدوری[ چهارصد و شصت طریق است که از کسایی و دو راوی وی ]اللیث ـ ابوعمرو 

ارصد و پنجاه و نه تی از شهرهای مختلف، پنج هزار و چهاندک است. تمام طرق قرائ

  .2«باشدطریق می

. ق.( ه 498ابومعشر عبدالکریم طبری )درگذشته به سال ها بعد از هذلی، سال

های شاذ را نوشته است. بدین ترتیب با این در قرائت 3«شوق العروس»آید که کتاب می

 رسد. کتاب سدة پنجم به پایان می

بن بیر معروف به سبط الخیاط البغدادی بن علیدر قرن ششم، ابومحمد عبداهلل

  .4را نوشت« المبهج»ق.( کتاب . ه 114)درگذشته به سال 

های آمده که نام سه کتاب است که در قرائت« الغایه»در مراجع شواذ کتابی به نام 

گانه نوشته شده است. یکی از آنها از احمدبن حسین بن مهران )درگذشته به سال ده

  .5باشدهای قرن چهارم میاز نوشته . ق.( وه 381

______________________ 

 . 38، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -1

 کتاب االسانید.  ، پایانالکاملهذلی،  -2

 آمده است. « سوق». در این مرجع به اشتباه، 411، ص 1، ج طبقات القراءغایة النهایة فی ابن الجزری،  -3

 . 434، ص 7، ج غایة النهایةو  327، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل،  -4

 . 49، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -5
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 140مقری معروف به ابن باذش )درگذشته به سال دومی از ابوجعفر احمدبن علیب 

  .1. ق.( است که به شیوة ابن مهران تألیف کرده استه

بن احمد بن سهل، ابوالعالء همدانی )درگذشته به سال و سومی از حافظ، حسن

  با تمام اینها ارزش این سه کتاب را از مراجع شواذ، درنیافتیم.. 2. ق.( استه 117

ای از این کتاب، چیزی دیگر نیافتیم. همچنین در درالکتب، نسخه در قرن ششم غیر

 بن محمد فارسی بهاز ابوالحسن علی« عللهااءات العشر وفی القر یةشرح الغا»خطی به نام 

  .3تیمور( یافت شده است 344شمارة )

بینیم که کتاب ا می. ق.( ره 111در قرن هفتم، ابوالبقاء عکبری )درگذشته به سال 

تفسیر(  1177این کتاب در دارالکتب به شمارة ). 4نویسدرا می« ت الشاذراب القراءااع»

 موجود است. 

. ق.( با ه 127بعد از او ابوالقاسم عیسی بن عبدالعزیز اسکندری )درگذشته به سال 

در » :گویداست. ابن جزری دربارة این کتاب، می« زخرالجامع األکبر والبحر األ»کتاب 

  .5«فت هزار روایت و طرق قرائتی استبر دارندة ه

ترین کتاب در باب قرائات است اما ابن جزری بر او بدون شک این کتاب پر حجم»

ایراد گرفته که خلط مبحث زیاد کرده و بزرگانی را آورده که شناخته شده نیستند و 

______________________ 

 . 142، ص 7، ج کشف الظنونمصطفی بن عبداهلل،  -1

 . 714، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراء ابن الجزری، -2

 . 829، ص همان -3

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -4

 . 38، ص 1، ج النشرابن الجزری،  -5
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 یف شده و به دروغ متهم گشتهسندهایی را ذکر کرده که ضعیف هستند از این رو تضع

  .1«است

  .2ابوحیان به او را متعرض شده است چنان که ابن جزری، نقد تند ذهبی و

خالصة این که با کتاب او به نام » :ابن جزری در شرح حال وی را چنین پایان داده است

ها )چه کم و چه زیاد( چیزی را در این فن نظیر ندارد چون وی از قرائت« الجامع االکبر»

  .3«کتاب را ببیند، تعجب خواهد کرد اندکی و هر کس که آنفرونگذاشته است مگر 

تقریب »کتاب  . ق.(ه 131در همین دوره، عبدالرحمان صفراوی )درگذشته به سال 

  .4( موجود است1339وریال به شمارة )نویسد. بخشی از آن در اسکرا می« البیان

ابراهیم بن محمد بن از ابواسحاق  «عین القراء ةقر»نولدکه به کتاب دیگری به نام 

. ه 117کند. وی شاگرد ابوالعالء عطار )درگذشته به سال علی قواسی مرندی اشاره می

 1339ق.( است. نسخة خطی وی در اسکوریال به شمارة )
R

O ) موجود است. نولدکه

کتاب چاپ در این دو کتاب، مطالب بیشتری از دو » :گویددربارة آن و کتاب عکبری می

شده توسط برگشتراسر )المحتسب و مختصر البدیع ابن خالویه( وجود دارد. همچنین 

های غیر مشهور دیگر عین القراء( به کتاب ةنولدکه یادآور شده که در این کتاب )قر

از محمدبن حسن آبندار قالنسی )درگذشته به « المنتهی»اشارتی رفته است. از جمله 

از « المنهاج»بن حسین طریثیثی، شاگرد األهوازی، و از علی« کافیال». ق.( و ه 121سال 
______________________ 

 . 619، ص 1، ج غایة النهایة فی طبقات القراءابن الجزری،  -1

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -2

 . 619، ص 1، ج یة النهایة فی طبقات القراءغاابن الجزری،  -3

ای است مشهور در شهر اسکوریال در به بعد ]اسکوریال کتابخانه 772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -4

شناس، موسیو درنبورگ، فهرست کتب عربی آن را با توضیحات الزم، مرتب و به چاپ اسپانیا، شرق

 ریال[. ، ذیل اسکونامهلغترسانده است ]دهخدا، 
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واختالف المصاحف(  ةخطی کرمانی )شواذ القراءهمچنین در نسخة . 1ابوعمربن ظفر

هایی اشاره دارد که کرمانی به آنها ارجاع داده است و یادآور شده که بینیم که به کتابمی

ها ع و اجازه استخراج کرده است. این کتابهایش را از این کتب با تالوت، سماروایت

  :عبارتند از

  .کتاب الشواذ از ابوعلی حسن بخاری -1

  .علیهمفردات از ابن ابی -2

کتاب الغرائب فی شواذ القرآن از ابوحفص عمربن محمد بن احمد بن اشعث  -3

 د. نیتجه مانییرامون این سه کتاب، بپتالش ما برای دستیابی به چیزی . 2خباری

های شاذ به نظر ما، کتاب کرمانی است که در مقدمه از آن آخرین کتاب از نوشته

توان سخن در منابع شواذ را به پایان برد ولی به نقش سخن گفتیم با این همه، نمی

زمخشری )درگذشته به های شاذ اشاره نکرد در صدر این عنوان، مفسران در ثبت قرائت

قاویل فی وجوه عیون األعن حقائق غوامض التنزیل و الکشاف»در  3. ق.(ه 138سال 

)درگذشته به سال است. از میان این مفسران، ابوحیان محمدبن یوسف اندلسی « التأویل

کتاب » :گویدباشد که نولدکه دربارة این کتاب میمی« البحر المحیط»در  4. ق.(ه 941

عروف به ابوحیان همچنان از البحر المحیط، تألیف ابوعبداهلل محمدبن یوسف بن حیان م

های شاذ و فراوانی در تفسیر همچنین قرائت. 5«های شاذ استمهمترین مراجع در قرائت

______________________ 

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآننولدکه،  -1

 . 4، مقدمه، ص شواذ القراءةالکرمانی،  -2

 . 11، ص 1، ج البحر المحیطابوحیان،  -3

غایة النهایة ذکر کرده که نادرست است. ابن الجزری،  284وفات وی را  «البحر المحیط»ناشر تفسیر  -4

 . 728، ص 7، ج فی طبقات القراء

 به بعد.  772، ص 3، ج تاریخ قرآنولدکه، ن -5
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فتح ». ق.( و تفسیر ه 191از قرطبی )درگذشته به سال « حکام القرآن الکریمالجامع أل»

 یابیم. . ق.( میه 1210از امام شوکانی )درگذشته به سال « القدیر

دانیم، هیچ کس بدین های شواذ به تفصیل سخن گفتیم، چون میابدربارة کت

از طرفی ما به معرفی این منابع نیازی داریم تا در پرتو آنها  ،صورت به آن نپرداخته است

ها که در حقیقت های شاذ و میزان داللت آن بر حقیقت مشکل قرائتبه ارزش قرائت

 بریم.  مشکل تاریخ قرآن است، پی

 «الحدیث ةفی ضوء علم اللغ القراءات القرآنیة»به بخش دوم این اثر یعنی ا خواننده ر

های معرفتی جدیدی از اسرار خوانم تا شاید حقایقی برای او آشکار گردد و افقفرامی

 گشوده شود.  ن بر اوآزبان جاودان عربی یعنی زبان قر
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 های حدیث حروف هفتگانهضمیمه روایت
 

 ویان آن[]را 1حدیث حروف هفتگانه
 

 * بن کعبهای ابیروایت
 

یحیی بن آدم برای من حدیث کرد و  :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت» -1

نام )عبدی(  :گویدابوجعفر طبری میـ  2اسرائیل از ابواسحاق و او از فالن العبدی :گفت

ه او بن کعب برای ما حدیث کرد کاز یادم رفت ـ و او از سلیمان بن صرد و او از ابی

چه کسی بر تو قرائت کرد؟  :گفتمکرد. به مسجد رفتم و شنیدم کسی قرائت می :گفت

از او قرائت را بپرس. او قرائت کرد و  :بردم و گفتم . او را نزد پیامبرپیامبر :گفت

شما بر من چنین و چنان قرائت کردید ...  :نیکو قرائت کردی. گفتم :فرمود پیامبر

گاه آن هم خوب خواند و من هم خوب! آن :ی قرائت کردی. گفتمتو نیز به نیک :فرمود

غرق عرق شدم  :گفت بزدای. ابی شک را از ابی ،خدایا :ام زد و فرموددستش را بر سینه

دو فرشته بر من آمدند و یکی  :فرمود گاه پیامبرو درونم پر از اضطراب گشت. آن

بر من  :بر آن بیفزای. پس گفتم :قرآن را بر یک حرف قرائت کن. دیگری گفت :گفت

______________________ 

به بعد. تحقیق و تعلیق استاد محمود محمد شاکر و بازنگری شیخ احمد  71، ص 1، ج تفسیر طبری -1

 محمد شاکر، چاپ دارالمعارف. 

به نقد این احادیث مطابق به شماره هر یک در پایان روایت آنها و در مفردات مطابق شماره صفحه آن  -*

 پرداخت. خواهیم 

 نام وی، سقیر العبدی است.  33در حاشیه ص  -2
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هفت بر  :بر دو حرف بخوان تا این که به هفت حرف رسید. پس گفت :بیفزای. گفت

 «. حرف قرائت کن

عدی برای ما حدیث کرد و ابن ابی :محمدبن بشار برای ما حدیث کرد و گفت» -2

کرد و  محمدبن میمون زعفرانی برای ما حدیث :نیز ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت

اند که او بن کعب آوردهالطویل و او از انس بن مالک و او از ابیهمگی اینها از حمید 

ای را مگر این که من آیهاز روزی که اسالم آوردم چیزی در دلم رسوخ نکرد  :گفت

آن را بر من  پیامبر :قرائت کردم و مردی دیگر غیر از قرائت من قرائت کرد. گفتم

آمدم  نیز بر من قرائت کرد. نزد پیامبر پیامبر :رد و آن مرد هم گفتگونه[ قرائت ک]این

مگر فالن آیه  :آری. آن مرد گفت :آیا فالن آیه را بر من قرائت نفرمودی؟ فرمود :و گفتم

آری؛ جبرئیل و میکائیل علیهما السالم نزد من  :را بر من چنین قرائت نفرمودی؟ فرمود

قرآن را بر یک  :و میکائیل سمت چپم. جبرئیل گفتآمدند؛ جبرئیل سمت راستم نشست 

قرآن را بر دو حرف قرائت  :بر آن بیفزا. جبرئیل گفت :حرف قرائت کن و میکائیل گفت

بر آن بیفزا؛ تا به شش یا هفت حرف رسید ـ شک از ابوکریب است ـ  :کن. میکائیل گفت

کی در آن ـ و همة تا به هفت حرف رسید ـ بدون ش :گویدابن بشار در حدیث خود می

 . «این حروف کافی و شافی هستند )الفاظ حدیث از ابوکریب است(

 :ابن وهب به ما خبر داد و گفت :یونس بن عبداالعلی حدیث کرد و گفت» -3

بن کعب و او هم از بن مالک و او از ابیو او از انسبن ایوب از حمید الطویل یحیی

تا  :داد. یونس در حدیثش آورده است که به همین صورت )حدیث باال( خبر پیامبر

آن را بر هفت حرف قرائت کن که همه  :این که به شش حرف رسید و فرشته گفت

 «. کافی و شافی هستند
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 :ابوالولید برای ما حدیث کرد و گفت :محمدبن مرزوق برای ما حدیث کرد و گفت» -4

ک و او از عباده بن صامت و او بن مالاز حمید برای ما حدیث کرد و او از انسحمادبن سلمه 

 «. قرآن بر هفت حرف نازل شده است :فرمودند بن کعب که پیامبراز ابی

بن علی برای ما حدیث کرد و حسین :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت» -1

جبرئیل را در احجار  که پیامبر ابواسامه از زائده و او از عاصم و او از زر و او از ابی

 :مالقات کرد و گفت[( 31حلی در قباء بیرون مدینه ]طبری، پانویس، صفحه المراء )م

سواد مبعوث شدم؛ در میان آنها، نوجوان، خدمتکار و پیرمرد و من به امت امی و بی

پس باید قرآن را بر هفت حرف قرائت کنند. الفاظ  :پیرزن وجود دارد. جبرئیل گفت

 «. حدیث از ابواسامه است

 :ابن نمیر برای ما حدیث کرد و گفت :ی ما حدیث کرد و گفتابوکریب برا» -1

اسماعیل بن ابوخالد برای ما حدیث کرد و نیز عبدالحمید بن بیان القناد برای ما حدیث 

محمدبن یزید واسطی از اسماعیل و او از عبداهلل بن عیسی بن عبدالرحمان  :کرد و گفت

در مسجد بودم و مردی آمد  :که گفت عببن کو او از جدش و او هم از ابیبن ابولیلی 

گاه مرد دیگری آمد و قرائتی و نماز گزارد؛ وی طوری قرائت کرد که آن را نپسندیدم. آن

 به رسول خدا :گویدرفتیم. ابی می غیر از قرائت دوستش کرد لذا همگی نزد پیامبر

این دیگری ، این یکی قرائتی کرد و من آن را نپسندیدم و سپس ای رسول خدا :گفتم

به هر دو  رسول خداهم داخل مسجد شد و قرائتی غیر از قرائت دوستش کرد پس 

هر دو قرائت را نیکو داشتند. پس احساس  دستور داد تا قرائت کنند و پس پیامبر

 دروغ در جانم رسوخ کرد که چنین احساسی در جاهلیت نداشتم. وقتی پیامبر

نگرم. که غرق شدم گویی از ترس به خداوند می ام زددستی به سینهاحساس مرا فهمید 

خداوند فرستاد به سویم تا قرآن را بر حرفی بخوانم پس آن را  ،ای ابی :به من فرمود

بر امتم آسان بگیر! بار دوم به من جواب آمد که قرآن را بر یک  :و گفتمبرگرداندم 
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در جوابم گفته شد که  بر امتم آسان بگیر. بار سوم :حرف بخوانم. پس رد کردم و گفتم

 :ق داری چیزی از من بخواهی و من گفتمقرآن را بر هفت حرف بخوان و در هر بار ح

امتم را بیامرز و درخواست سومی را برای روزی که همة  ،امتم را بیامرز، خدایا ،خدایا

اما ابن بیان )القناد( در »آورند به تأخیر افکندم. به من روی می  خلق حتی ابراهیم

درست و نیک قرائت کردید.  :به آنها ]ابی و دو مرد[ فرمود پیامبر :گویددیثش میح

 «. غرق عرق شدم :همچنین وی در حدیثش آورده که )ابی گفت(

محمدبن فصیل برای ما حدیث کرد از  :برای ما حدیث کرد و گفتابوکریب » -9

ت باال را آورده و در آن همانند روای بن ابی خالد که با اسناد خود از پیامبراسماعیل 

و دهم. از شک و دروغ به خدا پناهت می :به من )ابی( گفت پیامبر :روایت کرده که

خدایا بر  :خداوند به من فرمان داد تا قرآن را بر یک حرف قرائت کنم. گفتم :نیز فرمود

رف آن را بر دو حرف قرائت کن و به من فرمان داد تا بر هفت ح :امتم آسان بگیر. گفت

 «.قرائت کنم؛ از باب هفت در بهشت؛ که همگی کافی و شافی هستند

وکیع برای ما حدیث کرد از اسماعیل بن  :برای ما حدیث کرد و گفتابوکریب » -8

لیلی از حکم ـ و او نیز )ابن لیلی ـ و ابن ابیخالد و او از عبداهلل بن عیسی بن ابیابی

ماز گذاردم و سورة نحل را قرائت کردم سپس ابی لیلی( از ابی که وارد مسجد شدم و ن

کرد و باز مردی دیگر آمد و بر خالف قرائت ما، مردی آمد و غیر از قرائتم، قرائت 

لذا کرد. پس شک و دروغ بیش از آن چه که در جاهلیت داشتم در من راه یافت.  قرائت

این دو بخواه تا از  ،ای رسول خدا :بردم و گفتم دست آنها را گرفتم و به نزد پیامبر

درست است و سپس از دیگری  :فرمود یکی از آنان قرائت کرد و پیامبرقرائت کنند. 

درست است. پس شک و دروغی بیش از جاهلیت  :خواست تا قرائت کند و باز فرمود

 ظخداوند تو را از شک حف :ام زد و فرموددست بر سینه در دلم راه یافت که رسول

]ابی گفت[  :خالد در روایت گفتو دور نماید. اسماعیل بن ابیکناد و شیطان را از ت
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 :فرمود اهلل لیلی این را نگفته است ـ ابی گفت، رسولغرق عرق شدم ـ ولی ابن ابی

تواند. تا این امتم نمی :قرآن را بر یک حرف بخوان. گفتم :نزد من آمد و فرمودجبرئیل 

قرائت کن و در هر بار حق داری بر هفت حرف  :که هفت بار گفت، پس به من گفت

در این خواسته، همة مردم حتی  :ای خواست و[ فرمودخواسته چیزی بخواهی. ]پیامبر

 «. به من نیازمند افتند  ابراهیم

لیلی و او برای ما حدیث کرد عبداهلل از ابن ابی :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت» -7

 ]که شبیه روایت باالست[.  و او از پیامبر و او از ابی لیلیاز حکم و او از عبدالرحمن بن ابی

احمدبن محمد طوسی برایم حدیث کرد و گفت برای ما حدیث کرد » -10

حدیث کرد ما را محمد بن جحاده  :برایم حدیث کرد و گفتعبدالصمد و گفت پدرم 

 :ب که گفتبن کعلیلی و او از ابیاز حکم ـ پسر عتیبه ـ و او از مجاهد و او ابن ابی

خداوند به تو فرمان داده  :بود، آمد و گفت 1که در اضاه بنی غفار جبرئیل نزد پیامبر

است تا برای امت خود قرآن را به هفت حرف بخوانی و هر کس یک حرف از آن را 

 . «قرائت کند، ]قرائتش همان است که قرائت کرده است و درست است[

محمدبن جعفر برای ما حدیث کرد و  :گفت محمدبن مثنی برای ما حدیث کرد و» -11

در أضاه  بن کعب که، پیامبرلیلی و او از ابیشعبه از حکم و او از مجاهد و او از ابی :گفت

خداوند به تو امر کرد که  :آمد و گفت نزد پیامبر  جبرئیل :گویدبنی غفار بود. ابی می

از خداوند بخشش و غفران او  :رمودف پیامبرقرآن را بر امت خود به یک حرف قرائت کنی. 

خداوند  :بار دوم آمد و گفتجبرئیل  :گویدرا خواستارم که امت من توان آن را ندارند. ابی می

______________________ 

(. 32، ص 14، ج لسان العربای( به واسطه سیل و یا چیز دیگر )أضاة، آبگیر یا آب جمع آمده )در برکه -1

« واحد»باشد. أضاة واحد اضاء است ]توجه به أضاة بنی غفار، که مفرد آن أضاء است مکانی در مدینه می

، ابوعبید عبداهلل بن المواضعمعجم ما استعجم من أسماء البالد ودر اسم جنس جمعی[ )« مفرد»به جای 

 ، تحقیق استاد مصطفی السقا(. 164، ص 1. ق.، ج ه 422عبدالعزیز بکری اندلسی درگذشته به سال 
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از خداوند غفران  :دهد که قرآن را بر امت خود به دو حرف قرائت کنی. فرمودبه تو فرمان می

 :گفتپس جبرئیل بار سوم آمد و و بخشش او را خواستارم که امت من توان آن را ندارند. س

 خداوند به تو فرمان داده است تا قرآن را بر امت خود به سه حرف قرائت کنی. پیامبر

از خداوند بخشش و غفران او را خواستارم که امت من توان آن را ندارند پس جبرئیل  :گفت

خود به هفت حرف خداوند به تو فرمان داده است که قرآن را بر امت  :بار چهارم آمد و گفت

 «. بخوانی و بر هر حرفی که قرائت کنند، درست است

عدی برای ما حدیث کرد از ابن ابی :برای ما حدیث کرد و گفتمحمدبن مثنی » -12

جبرئیل در أضاه بنی  :لیلی که ]ابی[ گفتشعبه و او از حکم و او از مجاهد و او از ابن ابی

 «.بن المثنی بسان حدیث باال آورده است(وارد شد ... )که محمد غفار بر پیامبر

موسی بن داود برای ما حدیث کرد و  :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت» -13

شبانه حدیث کرد  :شعبه و حسن بن عرفه حدیث کردند و حسن بن عرفه گفت :گفت

از  بن کعب و او هملیلی و او از ابیشعبه از حکم و او از مجاهد و او از ابن ابی :و گفت

 )همانند روایت باال(.  پیامبر

ابن وهب به ما خبر داد و  :یونس بن عبداالعلی برای من حدیث کرد و گفت» -14

لیلی و او از که هشام بن سعد از عبیداهلل بن عمر و او از عبدالرحمان بن ابی :گفت

من، قرائت کرد و شنیدم مردی در سورة نحل بر خالف قرائت  :بن کعب که گفتابی

 هر دو را نزد پیامبرکند. عد شنیدم که مرد دیگر بر خالف قرائت آن مرد قرائت میب

کنند و از آن دو من شنیدم این دو در سورة نحل ]قرائاتی[ قرائت می :بردم و گفتم

 :، پس گفتمپیامبر :پرسیدم چه کسی این ]قرائت[ را به شما آموخته است؟ و گفتند

به من آموخته  ببرم، چون بر خالف قرائتی که پیامبر حتماً باید شما را نزد پیامبر

 به یکی از آن دو گفت قرائت کن. او خواند و پیامبر کنند. پیامبراست، قرائت می

 قرائت کن؛ او هم قرائت کرد و پیامبر :درست است. سپس به دیگری گفت :فرمود
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یافت ]شک کردم[ و در درونم وسوسه شیطانی راه  :گویدمی درست است. ابی :فرمود

 :ام زد و فرمودآن حالت را دریافت و دستی به سینه صورتم سرخ شد پس پیامبر

ای از جانب پروردگارم نزد من آمد و خدایا شیطان را از او دور کن. ای ابی، فرستاده

پرورگارا  :پس گفتمدهد که قرآن را به یک حرف بخوانی. خداوند به تو فرمان می :گفت

دهد که قرآن خداوند به تو فرمان می :گیر. سپس برای بار دوم آمد و گفت انبر امتم آس

خدایا بر امتم آسان گیر. آن فرستاده بار سوم آمد و همان  :را به یک حرف بخوانی. گفتم

به تو خداوند  :حرف را زد و من هم همان را گفتم. سپس برای بار چهارم آمد و گفت

توانی حرف بر امت خود بخوانی و در هر بار می دهد که قرآن را به هفتفرمان می

امتم را بیامرز، امتم را بیامرز و درخواست سومی  ،پروردگارا :درخواستی کنی. پس گفتم

 «.را به منظور شفاعت امت در قیامت ذخیره کردم

معتمر بن سلیمان برای ما  :محمدبن عبداالعلی صنعانی برای ما حدیث کرد و گفت» -11

ابی الحکم و او از عبدالرحمن ابن  سیاربن عمرو او از از عبیداهللشنیدم  :گفتحدیث کرد و 

ای از قرآن با هم اختالف آورده است که دو نفر در آیه لیلی که به طور مرفوع به پیامبرابی

آن را برای او قرائت کرده است. پس هر دو نزد ابی  برد که پیامبرکردند و هر یک گمان می

بردند ابی  و ابی با قرائت آن دو مخالفت کرد لذا هر سه قرائت به نزد پیامبر قرائت کردند

پندارد که شما ای با هم اختالف پیدا کردیم و هر یک از ما می، در آیهای پیامبر خدا :گفت

قرائت کن و او قرائت کرد. پس  :به یکی از آن دو فرمود پس پیامبراید. بر او قرائت کرده

قرائت  فاو قرائت کرد ولی بر خالقرائت کن و  :گاه به دیگری فرمودست. آندست ا :فرمود

نسبت به  :گویددرست است. ابی می :سپس به ابی فرموددرست است.  :دوستش، پس فرمود

 پیامبر :گویدابی میشک کردم، شکی که در جاهلیت در من ایجاد نشده بود.  کار پیامبر

به خداوند از شیطان رانده شده  :ام زد و فرمودبرد و به سینهحالم را دریافت و دست خود باال 

 نگرم! پیامبرغرق عرق شدم به طوری که گویی از ترس به خدا می :گویدپنا بر! ابی می
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دهد که قرآن را به پروردگارت فرمان می :ای آمد و گفتاز جانب پروردگارم فرستاده :گفت

 :باز آمد و گفت :گفت تم آسان بگیر. پیامبربر ام ،خدایا :یک حرف قرائت کنی. گفتم

 :دهد که قرآن را بر امتم آسان بگیر. و نیز برای بار سوم آمد و گفتپروردگارت فرمان می

بر امتم آسان  ،خدایا :گفتمدهد که قرآن را بر یک حرف قرائت کنی. پروردگارت فرمان می

امتم را بیامرز،  ،خدایا :گفتم :گفت توانی درخواستی کنی. پیامبرهر بار می بگیر. پیامبر

را برای قیامت ذخیره کردم که حتی ابراهیم ام )شفاعت( امتم را بیامرز و درخواست سومی

 «. خلیل الرحمن هم خواستار آن است

ابومعمر عبداهلل بن عمرو بن ابن  :مرزوق برای ما حدیث کرد و گفتمحمدبن » -11

محمدبن جحاده  :برای ما حدیث کرد و گفتلوارث عبدا :حجاج برای ما حدیث کرد و گفت

 :بن کعب که گفتلیلی و او از ابیاز حکم بن عتیبه و او از مجاهد و او از عبدالرحمن بن ابی

دهد که خداوند به تو فرمان می :در أضاه بنی غفار بودند، آمد و گفت جبرئیل نزد پیامبر

 دناز خداو :گفت پس پیامبر :گویدمی ابیقرآن را بر امت خود به یک حرف قرائت کنی. 

ند تخفیف بر آنان وبخشش و غفرانش ـ را خواستارم، از خدا :غفران و بخشش ـ یا گفته است

را بطلب که بر این کار ]قرائت بر یک حرف[ قدرت ندارند. جبرئیل رفت و دوباره بازگشت 

 :گفت ائت کنی. پیامبردهد که بر امت خود به دو حرف قرخداوند به تو فرمان می :و گفت

بخشش و مغفرتش ـ را خواستارم که آنها بر این  :از خداوند مغفرت و بخشش ـ یا گفته است

کار قدرت ندارند و از خداوند تخفیف بر آنان را بطلب. جبرئیل رفت و دوباره، بازگشت و 

از  :رمودف دهد که قرآن به سه حرف قرائت کنی. پس پیامبرخداوند به تو فرمان می :گفت

و غفران او ـ را خواستارم که آنها توان آن خداوان غفران و بخشش او ـ یا گفته است بخشش 

 :را ندارند و از خداوند تخفیف بر آنان را بطلب. جبرئیل رفت و دوباره بازگشت و گفت

خداوند به تو فرمان داده است که قرآن را بر امت خود به هفت حرف قرائت کنی و هر »
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رفی از آنان قرائت کند، همان است که قرائت کرده است ]و قرائتش درست کسی به ح

 «. است[

 

 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب شماره[ 
 

 باشد. حدیث دارای سند صحیح می -1

عدی و محمدبن بشار از ابن ابی» :این حدیث به دو سند روایت شده است -2

حمید الطویل. سند اول بنا بر شرط  و هر دو از« ابوکریب از محمدبن میمون زعفرانی»

شیخین ]مسلم ـ بخاری[ صحیح است و هیچ اختالفی در آن نیست. اما در سند دوم 

چنان که ابن باشد باید گفت زعفرانی در آن واقع شده است و مورد اعتماد )ثقه( می

در هر دانند؛ اند. ولی بخاری و نسائی او را ضعیف میمعین و ابوداود وی را توثیق کرده

 حال حدیث صحیح است. 

بن مالک از ابی که هر دو از حدیث دارای سند صحیح است و سماع انس -3

 کند. صحابه هستند آن را تقویت می

کعب بینمالک از اباسناد آن صحیح است؛ و فرقی ندارد که آن را انس بن -4

شنیده که او از ابی )سماع مباشره( و یا آن را از عباده بن صامت  واسطه شنیده باشدبی

 شنیده باشد )سماع(.

 اسناد آن، صحیح است.  -1

 با دو اسناد صحیح روایت شده است.  -1

 اسناد آن صحیح است و تکرار حدیث قبلی است.  -9

با دو اسناد روایت شده است؛ یکی متصل و صحیح است و دیگری که ظاهر آن  -8

ال آن، بر صحت تأثیری ندارد. شیخ رساند هر چند که در صورت عدم اتصاتصال را می

 شاکر در بررسی این سند، تحقیق زیاد کرده است. 
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 اسناد آن مثل قبلی است.  -7

 اسناد آن صحیح است.  -10

حدیث صحیحی است که مسلم و ابوداود و نسائی از روایت شعبه، آن را با  -11

 اند. اسانید صحیح نقل کرده

 تکرار حدیث قبلی است.  -12

 رار حدیث قبلی با دو اسناد از شعبه. تک -13

 اسناد آن صحیح است.  -14

اسناد آن تا عبدالرحمان بن ابولیلی صحیح است ولی بعد از او ارسال دارد، چون ابن  -11

های ای را که از آنان روایت کرده، ذکر ننموده است. اما این حدیث به روایتلیلی صحابهابی

 شود و مثل حدیث متصل است )اتصال معنوی(. کعب تأیید میبن لیلی از ابیپیشین ابن ابی

( به اختصار آمده و در شمارة 10اسناد آن صحیح است این حدیث در شمارة ) -11

 طوالنی ذکر شده است.  11

 

 های ابن مسعود روایت
 

جریربن عبدالحمید برای ما  :محمدبن حمید رازی برای ما حدیث کرد و گفت» -1

یره و او از واصل بن حیان و او از کسی )عمن ذکره( و او از ابواالحوص و حدیث کرد از مغ

قرآن به هفت حرف بر من نازل شده است  :فرمود پیامبر :بن مسعود که گفتاو از عبداهلل

 . «که هر حرفی از این حروف ظاهر و باطنی دارد و هر حرف حدی و هر حدی، مطلعی

 :حدیث کرد و گفت مهران برای ما :تابن حمید برای ما حدیث کرد و گف» -2

بن مسعود سفیان، بردة ابراهیم هجری برای ما حدیث کرد از ابواالحوص و او از عبداهلل

 «. مثل حدیث )باال( را و او از پیامبر
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ابن وهب به ما خبر داد و سلیمان بن بالل به  :یونس برایم حدیث کرد و گفت» -3

و او از جدش عبداهلل بن بن مسعود و او از پدرش  من خبر داد از ابوعیسی بن عبداهلل

به من فرمان داده شد تا قرآن را بر هفت حرف قرائت کنم که  :فرمود مسعود که پیامبر

 «. همگی کافی و شافی هستند

ابوبکر بن عیاس برای ما  :ابوکریب محمدبن عالء برای ما حدیث کرد و گفت»  -4

کرد و از زر او از عبداهلل که گفت، دو نفر در  عاصم برای ما حدیث :حدیث کرد و گفت

بر من این چنین قرائت کرده است و  پیامبر :گفتای با هم اختالف کردند و یکی میسوره

آمد  بر من این چنین قرائت کرده است. پس عبداهلل به نزد پیامبر پیامبر :گفتدیگری می

خبر را شنید[  مردی بود ]و چون پیامبر برنزد پیام :گویدخبر داد. عبداهلل می و به پیامبر

گونه که به شما آموزش داده شد، قرائت کنید ـ ]راوی همان :رنگش تغییر کرد و فرمود

چیزی فرمان داده شد یا از پیش خود چیزی گفت ـ بدانید  آیا به پیامبردانم گوید[ نمیمی

 :گویدانشان بوده است. عبداهلل میآنان که قبل از شما هالک شدند به خاطر اختالف بر پیامبر

برخاست  کرد از حضور پیامبرپس هر یک از ما در حالی که به قرائت دوستش قرائت نمی

 . «عبارت اخیر نقل به معنای کالم ابن مسعود است[ :گوید]طبری می

 :پدرم برایم حدیث کرد و گفت حیی اموی برای ما حدیث کرد و گفت:سعید بن ی» -1

یحیی بن سعید  :احمدبن منبع برایم حدیث کرد و گفت :ما حدیث کرد و گفتبرای اعمش 

عبداهلل بن  :که گفتبرای ما حدیث کرد از اعمش ـ و او از عاصم و از زر بن حبیش اموی 

یا سی و پنج آیه  :گفتیمکردیم و میای از قرآن با هم مخالفت میدر سوره :گفتمسعود می

رفتیم و علی را دیدیم که با او  نزد رسول خدا :گفت است یا سی و شش آیه. عبداهلل

پس  :گویدما در قرائت اختالف داریم. عبداهلل می :گفتیم :گویدگوید. عبداهلل میسخن می

شما به واسطة اختالف هالک شدند. عبداهلل گذشتگان  :سرخ شد و فرمود چهرة پیامبر
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به شما دستور  پیامبر :ما گفت گاه پنهانی به علی چیزی گفت و علی بهآن :گویدمی

 «. گونه که آموزش دیدید، قرائت کنیددهند که همانمی

هب که وبه ما خبر داد ابن  :یونس بن عبداالعلی برایم حدیث کرد و گفت» -1

علی و او از زبید و او از علقمه بن ابیسعد به من خبر داد از علیبن هشام :گفتمی

شد، یارانش گرد وی آمدند و او از از کوفه خارج مین مسعود چون اب :نخعی که گفت

بردار نیست چون اختالفدر قرآن با هم نزاع نکنید،  :گفتکرد و میآنان خداحافظی می

های شود، شریعت اسالم و حدود و فریضهرود و به رد آن دچار تغییر نمیو از بین نمی

ند، دیگری به آن فرمان آن یکی است و اگر چیری از دو حرف از چیزی دیگر نهی ک

جامع همة اینهاست و چیزی از شریعت اسالم و دهد و این اختالف است، اما قرآن می

دیدیم که خود را می ها در آن با هم اختالف ندارند در نزد پیامبرحدود و فریضه

داد تا نزد او قرائت کنیم و به ما خبر به ما فرمان می دچار اختالف بودیم ولی پیامبر

دانستم کسی به آن چه که خداوند بر اگر میکنیم. داد که همة ما خوب قرائت مییم

کردم تا علم او به علم من تر است، حتماً از او طلب مینازل کرده از من عالم پیامبر

دانستم که قرآن در هفتاد سوره را قرائت کردم و می بیفزاید. من از زبان رسول خدا

در آن فوت کرد که در آن قرآن  شود تا سالی که پیامبره میبر او عرضهر ماه رمضان 

کردم و به یافت بر او قرائت میدو بار بر او عرضه شد و چون از عرض قرآن فراغت می

کنم. پس هر کسی بر قرائت من قرائت کند، نباید از سر گفت که نیکو قرائت میمن می

روف قرائت کند، نباید آن را ترک و میلی آن را ترک کند و هر کس به یکی از این حبی

 «. ای را انکار کند، همة قرآن را انکار کرده استاز آن دوری گرداند، چون هر کس آیه
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 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب شماره[ 
 

این دو حدیث یک حدیث، با دو سند ضعیف هستند. زیرا سند اول به  -2و  1

االحوص( منقطع بوده و ضعیف است بیأ جهول بودن راوی آن )عمن ذکره عنخاطر م

شیخ شاکر جرحی دربارة او ذکر نکرده است اما و دیگری نیز به خاطر )ابراهیم هجری(. 

ابراهیم هجری )لیس بشیء( همچنین  :گویدحاتم به نقل از ابن معین میابن ابی

ست. ابراهیم هجری لیس بقوی و لین الحدیث ا :گفتاز پدرم شنیدم که می :گویدمی

( 1742، چاپ حیدرآباد، 132الجرح و التعدیل، بخش اول از جلد اول، ص  :)ر. ک

اول حدیث، به غیر از عبارت پایانی آن » :گویداستاد شاکر در شرح متن حدیث می(. 1)

در  :گویممیمن ]دکتر شاهین[ «. هر حرف حدی دارد ... صحیح و ثابت است»یعنی 

گر نزول قرآن بر هفت ناین بخش از حدیث که بیاروایات پیشین ابی تأکیدی بر صحت 

است  نهای پایانی آف متن حدیث متوجه عبارتحرف است، وجود دارد، بنابراین، ضع

 حرف[.  9نه عبارت صدر آن ]نزول قرآن بر 

اسناد این حدیث تحریف شده است زیرا کسی از فرزندان ابن مسعود با کنیه  -3

گونه قضاوت کرده است، چون روایت، هم همینابوعیسی وجود ندارد. استاد شاکر 

شود. اما لفظ حدیث، بر طبق آنچه که امانت دارد و به رای و قیاس و خیال اخذ نمی

 گذشت، صحیح است. 

 اسناد آن صحیح است.  -4

 دو اسناد آن صحیح است و روایت دیگری از حدیث قبلی است.  -1

  :ن کرده در نهایت ضعف است، زیرااسناد حدیث بنا به آنچه که استاد شاکر بیا -1

و از فرزندان ابولهب « لهبی»است که او « علیعلی بن ابی»الف( یکی از راویان آن 

(. 2اند )ترکوه( )باشد. وی منکر الحدیث است. و علمای رجال حدیث او را رها کردهمی



 تاریخ قرآن

 

312 

ا نقل کرده و از از افراد ثقه، روایات موضوعه ر» :گویدابن حبان در الضعفاء دربارة او می

 . «تجاج به وی جایز نیستحروایات مغلوب آورده است که اافراد ثبت )حجت(، 

روایت زبید بن حارث الیامی از علقمه منقطع است، چون زبید، وی را درک ب( 

رود( همچنین استاد شاکر متن را به خاطر وجود جمله )از بین مینکرده است. 

الشی فعلی است ساخته شده از )الشیء( و ورود آن یت :)یتالشی( نقد کرده و گفته است

 است. در هر حال حدیث ضعیف است. « غریب»در این حدیث، 

 

   های ابوهریرهروایت
 

انس بن عیاض از ابوحازم برای ما  :خالدبن أسلم برای ما حدیث کرد و گفت» -1

 پیامبر»م که داناین حدیث را تنها از ابوهریره می :حدیث کرد و از ابوسلمه که گفت

قرآن بر هفت حرف نازل شده است پس جدال و اختالف در قرآن کفر است  :فرمود

آنچه از قرآن را شناختید به آن عمل  ،این عبارت را سه بار گفت(. بنابراین )پیامبر

 «. دانید به عالمش برگردانیدکنید و آنچه را که نمی

پدرم از محمدبن عمرو  :فتبن أسباط بن محمد برایم حدیث کرد و گعبید» -2

قرآن بر  :فرمود پیامبر :برایم حدیث کرد و او از ابوسلمه و او از ابوهریره که گفت

توانی به جای علیم، هفت حرف نازل شده است، علیم حکیم، غفور رحیم ]یعنی می

 غفور گویی و به جای حکیم، رحیم[. 

ان از محمدبن عمرو برایم عبیده بن سلیم :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت» -3

 «. مثل حدیث باال حدیث کرد و او از ابوسلمه و او از ابوهریره و او از پیامبر

اویس برای ما حدیث ابن ابی :عمروبن عثمان عثمانی برایم حدیث کرد و گفت» -4

بن بالل برای ما حدیث کرد و او از محمدبن عجالن و برادرم از سلیمان  :کرد و گفت

این قرآن بر هفت حرف نازل شده » :فرمود که پیامبر قبری و او از ابوهریرهاو از الم
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است پس قرائت کنید که هیچ حرجی نیست، اما ذکر رحمت را با عذاب و ذکر عذاب 

 «. را با رحمت تمام نکنید

 

 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب شماره[ 
 

 حدیث دارای اسناد صحیح است.  -1

 صحیح است.  -2

 ن حدیث، روایتی دیگر از حدیث قبلی است. ای -3

 اسناد آن به شرط شیخین ]مسلم ـ بخاری[ صحیح است.  -4

 

 ل های ام ایوبروایت
 

مخلد واسطی و یونس بن عبداالعلی صدفی برایم محمدبن عبداهلل بن ابی» -1

و سفیان بن عیینه از عبیداهلل برای ما حدیث کرد که پدرش به ا :حدیث کردند و گفتند

قرآن بر هفت  :فرمود خبر داده است که ام ایوب به )پدر عبیداهلل( خبر داده که پیامبر

 «. حرف نازل شده است و هر کدام را بخوانی درست است

اسدبن موسی برای ما حدیث کرد و  :بن سلیمان برایم حدیث کرد و گفتربیع» -2

ایوب که او از اماو از پدرش  یزید برای ما حدیث کرد وسفیان از عبیداهلل بن ابی :گفت

حدیث کرده است پس راوی مثل این حدیث یعنی حدیث ابن  شنید که از پیامبر

 . «مخلد )حدیث باال( را ذکر کرده استابی

ابوربیع  :اسد برای ما حدیث کرد و گفت :حدیث کرد و گفتربیع برای ما » -3

د از پدرش برایم حدیث کرد و یزیبن ابیعبیداهلل  :السمان برای ما حدیث کرد و گفت

قرآن بر هفت حرف نازل شده است،  :فرمودشنیده که می او از ام ایوب که از پیامبر

 «. هر طور که بخوانید درست است
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 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب شماره[ 
 

 اسناد آن صحیح است.  -1

 اسناد آن صحیح است.  -2

و شعبه او را به  ،ان واقعاً ضعیف استربیع السماسناد آن به خاطر وجود ابی -3

 دروغ متهم کرده است اما گذشت که حدیث با دو اسناد صحیح است. 

 

 كهای ابن عباس روایت
 

 :ابن وهب به ما خبر داد و گفت :بن عبداالعلی برایم حدیث کرد و گفتیونس» -1

ین بن سعد رشد :من )ابوجعفر( را ابوکریب و گفتیونس به من خبر داد ـ و خبر داد 

بن عبیداهلل :بن خالد ـ و همگی از ابن شهاب که وی گفتبرایم حدیث کرد از عقیل

 عبداهلل بن عتبه برایم حدیث کرد که ابن عباس برای او حدیث کرده است که پیامبر

و همچنان زیادت جبرئیل بر من بر یک حرف قرائت کرد پس من آن را برگرداندم  :فرمود

هاب شافزود تا این که به هفت حرف رسید. ابن ل بر من میطلبیدم پس جبرئیمی

به من رسیده است که آن هفت حرف را در واقع یکی هستند و در حالل و  :یدگومی

 . «دارندنحرام اختالف 

 :مریم برای ما حدیث کرد و گفتابن ابی :ابن برقی برای ما حدیث کرد و گفت» -2

حدیث  ما و عقیل بن خالد از ابن شهاب برای :نافع بن یزید برای ما حدیث کرد و گفت

جبرئیل » :که فرمود بن عبداهلل و او از ابن عباس و او از رسول خداکرد و او از عبیداهلل

قرآن را به یک حرف بر من خواند پس از او زیادت طلبیدم و او هم افزود و باز زیادت 

 . «طلبیدم و او هم افزود تا این که به هفت حرف رسید
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 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب شماره[ 
 

واقع « رشدین بن سعد»اسناد اول حدیث صحیح است اما سند دومی که در آن  -1

وشی و سهو مباشد. رشدین با این که مردی صالح بوده ولی دچار فراشده، ضعیف می

های منکر وی زیادت است )غفلت( بوده و خطاهای بسیار داشته است به طوری که روایت

شود روایت وی، متفرد نبوده بن خالد روشن میاما چنان که از حدیث دوم از عقیل( 1)

 است. 

 اسناد آن صحیح است.  -2

 

 روایت عمربن خطاب 
 

 :ابن وهب به ما خبر داد و گفت :یونس بن عبداالعلی برایم حدیث کرد و گفت»

خبر داد که مسور بن بن زبیر به من عروه :یونس از ابن شهاب به من خبر داد که گفت

 اند که آنها را عمربن خطابمخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقاری به او خبر داده

سورة فرقان را  شنیدم، هشام بن حکیم در زمان حیات پیامبر :گفتاند که میشنیده

 خواند که پیامبراو به حروف ]قرائات[ زیادی میخواند پس به قرائتش گوش دادم. می

من نخوانده بود. نزدیک بود که از جا برخیزم و او را متوجه سازم اما صبر  آنها را بر

چه کسی این سوره را  :کردم تا سالم داد. و وقتی سالم داد ردایش را چسبیدم و گفتم

آن را بر من قرائت کرده  پیامبر :گفتکنی برای تو قرائت کرد؟ که شنیدم قرائت می

ای که از تو شنیدم بر من قرائت سوره قسم پیامبرگویی، به خدا دروغ می :است. گفتم

، شنیدم او )هشام( ای رسول خدا :بردم و گفتم قرائت کرده است پس او را نزد پیامبر

اید و گونه بر من قرائت نکردهکرد که شما آن را اینسورة فرقان را به حروفی قرائت می

بر من گونه که شما آن را این کردرا به حروفی قرائت می حال آن که شما سورة فرقان

 ،رهایش کن! ای هشام ،ای عمر :فرمود پس پیامبر :گویدعمر میاید ! ... قرائت کرده
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این چنین  :فرمود پیامبرپس هشام همان قرائتی را که شنیدم، قرائت کرد.  ،قرائت کن

اندم که قرائت کن و من قرائتی را خو ،ای عمر :فرمود گاه پیامبرآننازل شده است. 

گاه این چنین نازل شده است. آن :فرمود بر من قرائت کرده بود. پیامبر پیامبر

 «. این قرآن به هفت حرف نازل شده است :فرمود پیامبر

 

 نقد اصطالحی حدیث 
 

 اند. هد* حدیث صحیح است و صاحبان صحاح سته آن را با اسانید صحیح آور
 

  ك روایت ابن عمر
 

عبداهلل بن میمون برای ما  :د فریابی برای ما حدیث کرد و گفتاهلل بن محمعبید»

عبیداهلل ـ یعنی ابن حفص بن عاصم بن عمربن خطاب برای ما  :حدیث کرد و گفت

عمربن خطاب از مردی شنید که قرآن  :حدیث کرد ـ از نافع و او از ابن عمر که گفت

برد  بود لذا عمر او را نزد پیامبر نشنیده ای را شنید که آن را از پیامبرخواند پس آیهمی

قرآن بر  :فرمود کند پس رسول خدااو چنین و چنان قرائت می ،ای رسول خدا :و گفت

 «. همگی کافی و شافی هستند هفت حرف نازل شده است که

 

 نقد اصطالحی حدیث 
 

حدیث دارای اسناد بسیار ضعیفی است چون عبداهلل بن میمون بن داود القداح در * 

( منکر الحدیث است و از افراد 1است که واقعاً ضعیف است. وی ذاهب الحدیث ) نآ

تجاج به وی در صورت انفراد جایز حکند، اثقه و ثبت، روایات غیر متقن را روایت کمی

 نیست. با این همه، معنای حدیث در ذات خود صحیح است. 
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 روایت زیدبن ارقم 
 

بیداهلل بن موسی از عیسی بن قرطاس برای ما ع :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت»

بن ارقم در مسجد ما با زید :حدیث کرد و او از زید القصار و او از زیدبن ارقم که گفت

عبداهلل  :آمد و گفت مردی نزد پیامبر :گاه، زید گفتبودیم و مدتی صحبت کردیم، آن

کعب بر من قرائت کردند و  بنای را برمن قرائت کرد که آن را زید و ابیبن مسعود سوره

پس  :گویدها آنها متفاوت نموده است. به قرائت کدام یک عمل کنیم؟ زید میقرائت

هر کس  :بود پس علی گفت علی در کنار پیامبر :ساکت شد. زید گفت پیامبر

 «. گونه که یاد گرفته قرائت کند، همگی، نیکو و زیباستهمان

 

  ك اریبن سهل انصروایت ابوطلحه و زید
 

عبدالصمد بن عبدالوارث حدیث کرد به ما  :مرا احمدبن منصور حدیث کرد و گفت»

طلحه اسحاق به عبداهلل بن ابی :سلیم حدیث کرد و گفتحرب بن ثابت از بنی :و گفت

مردی نزد عمربن خطاب قرائتی  :ش و او از جدش که گفتردپبرای ما حدیث کرد از 

قرائت کرد ولی او بر  من نزد پیامبر :آن مرد گفتکرد که عمر بر او برافروخت پس 

 ای :رفتند و عمر گفت نزد پیامبرآن دو برای داوری  :گویدمن تندی نکرد. راوی می

 :گویدآری. راوی می :فرموداید؛ مگر شما فالن آیه را برای من قرائت نکرده ،رسول خدا

عمر دریافت و به سینه او  آن را از چهرة پس در دل عمر چیزی خطور کرد که پیامبر

ای عمر، تمام  :گاه فرمودفرمود( آنشیطان را دور کن. )این را سه بار  :دستی زد و فرمود

 «. قرآن درست است تا زمانی که رحمت را عذاب و عذاب را رحمت قرار ندهی
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   روایت ابوجهیم انصاری
 

سلیمان  :خبر داد و گفتابن وهب به ما  :یونس بن عبداالعلی برایم حدیث کرد و گفت

بن بالل از یزیدبن خصیفه به من خبر داد و او از بسربن سعید که ابوجهیم انصاری به وی 

آن را از رسول  :ای از قرآن دچار اختالف شدند و یکی گفتدو مرد در آیه :خبر داده است که

هفت حرف قرآن بر  :فرمود پرسیدند و رسول خدا فراگرفتم. هر دو از رسول خدا خدا

 «. نازل شده است، پس در آن به جدال و مراء نپردازید که مراء در آن کفر است

 

 نقد اصطالحی ]احادیث به ترتیب[ 
 

بن حدیث زیدبن ارقم اصلی ندارد و آن را مردی دروغگو )کذاب( یعنی عیسی -1

قرطاس روایت کرده است. استاد شاکر قول ابن معین را دربارة وی چنین نقل کرده 

و برای هیچ کس حالل نیست که از او روایت  (لیس بشیء)است. ضعیف است و 

نامی « زید القصار»( همچنین وی بیان داشته که 1) ن یروی عنه()الیحل ألحد أکند. 

 است ساختگی و اصالتی ندارد. 

حدیث ابوطلحه را استاد شاکر مفصل بحث کرده است و سند آن را نقد نموده و  -2

 «. حدیث به شکر خدا صحیح است»ید که به این نکته رس

ابوجهیم در اسنادش صحیح است و استاد شاکر در نقد سند آن هم زیاد حدیث  -3

 بحث کرده است. 
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 روایت ابوبکره 
 

زیدبن حباب از حماد بن سلمه برای ما  :ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت»

 :بکره و او از پدرش که گفتن ابیبن زید و او از عبدالرحمن بعلیاز حدیث کرد و او 

قرآن را بر یک حرف قرائت کنید پس میکائیل  :جبرئیل گفت :فرمود رسول خدا

بر دو حرف. تا این که به شش یا هفت حرف رسید  :زیادت طلب کن. پس گفت :گفت

همة اینها کافی و شافی است تا زمانی که آیة عذاب به رحمت یا  :فرمود و رسول خدا

 «. به عذاب ختم نشود. مثل هلم و تعال آیة رحمت

 

 روایت سلیمان بن صرد 
 

شریک از ابواسحاق به ما  :اسماعیل بن موسی السدی برای ما حدیث کرد و گفت»

 آورده است که پیامبر بن صرد ـ که به طور مرفوع به پیامبرخبر داد و او از سلیمان

به چند حرف؟  :گفت پیامبرن. بخوا :دو فرشته نزد من آمدند پس یکی گفت :فرمود

 «. بر آن بیفزای تا این که هفت حرف رسید :به یک حرف. گفت :گفت

 

 :روایت عمروبن دینار 
 

 :گفت کهاز عمروبن دینار به ما حدیث کرد  سفیان :یونس به ما حدیث کرد و گفت»

  «.قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند :فرمود پیامبر

 

 :روایت ابوالعالیه 
 

ابونعیم برای ما حدیث کرد و  :احمد بن حازم الغفاری برای ما حدیث کرد و گفت»

از هر  :ابوالعالیه برای ما حدیث کرد و گفت :ابوخلده برای ما حدیث کرد و گفت :گفت
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کرد پس در لغت با هم اختالف پیدا کردند و با قرائت می رپنج نفر، مردی بر پیامب

 «. ترین آنها بودندتمیم فصیحاز قرائت همه راضی بود که بنی این، پیامبروجود 

 

 نقد اصطالحی ]احادیث، به ترتیب[ 
 

، ص 2ابوبکره همان نفیع بن حارث ثقفی از صحابه است )تقریب التهذیب، ج  -1

پسرش عبدالرحمن از تابعین و ثقه است )بنا به قول ابن حجر، مأخذ پیشین، ج (. 401

(. اسناد حدیث صحیح است و همین حدیث را طبری با همین سند با 494، ص 1

 (. 10، ص 1اختالفی اندک اما بدون افزایش در عبارات آن آورده است )ج 

حدیث ابن صرد فی ذاته صحیح است. استاد شاکر از ابن کثیر دو اسناد صحیح  -2

بن صرد ن که سلیمانحدیث از سلیمان بن صرد را ذکر کرده است که داللت دارند بر ای

بن کعب شنیده است. در )الجرح و التعدیل، بخش اول، مجلد دوم، ص حدیث را از ابی

 را دیده است.  ( آمده است که سلیمان، پیامبر123

حدیث ابن دینار، حدیث مرسل است و متن آن طبق آنچه گذشت، صحیح و  -3

 ثابت است. 

ه از تابعین است که از صحابه روایت حدیث ابوالعالیه، مرسل است و ابوالعالی -4

ابوالعالیه ثقه است ولی روایات مرسل زیاد دارد  :گویدکند. ابن حجر دربارة او میمی

 (. 212، ص 1)التقریب، ج 
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 منابع و مأخذ 
 

 م.  1718، چاپ اول، لفاظاأل ةدالل :ابراهیم أنیس -

 م.  1711م، چاپ سوم،  1712، چاپ دوم، ةالعربی فی اللهجات   :  -

، چاپ اول، حیدرآباد ـ الجرح و التعدیل :حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمدابن ابی -

 م.  1712دکن، هندوستان، 

 . ق. ه 1347، به همت عبدالوهاب نجار، چاپ اول، الکامل فی التاریخابن اثیر:  -

، چاپ ج. برگشتراسر، فی طبقات القراء ةالنهای ةغای :الدین محمدابن جزری، شمس -

 . 1732اول، چاپ 

 . ق. ه 1310، مکتبه القدسی، منجد المقرئین و مرشد الطالبین :           -

 محمد الضباع، چاپ اول. ، به اشراف علیالنشر فی القراءات العشر :          -

، تحقیق محمد علی النجار، دارالکتب المصریه، الخصائص :ابن جنی، ابوالفتح عثمان -

 م  1712

 ، چاپ دمشق. کتاب الحمقی و المغفلین :عبدالرحمان بن علیابن جوزی، ابوالفرج  -

]در کتابنامة کتاب نام کتب ابن حجر ثبت نشده است. چنین  :ابن حجر عسقالنی -

نماید که نگارنده از دو کتاب وی بهره جسته، نخست لسان المیزان و دیگری می

 تقریب التهذیب[. 

، فصل فی الملل واألهواء والنحلال :بن احمد الظاهریابن حزم، علیاحمدبن علی  -

 . ق. ه 1349چاپ اول، به همت عبدالرحمان خلیفه، 

، تحقیق برگشتراسر، چاپ اول، المختصر من کتاب البدیع :ابن خالویه، الحسین -

 م.  1734

 المطبعه البهیه المصریه. ، همقدم :ابن خلدون، عبدالرحمن -

 م.  1791یروت، ، دارصادر و دار بالطبقات الکبری :ابن سعد، محمد -
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، المکتبه السلفیه، و سنن العرب فی کالمها ةاللغ الصاحبی فی فقه :ابن فارس، احمد -

 م.  1710

، شرح و تحقیق السید احمد تأویل مشکل القرآن :ابن قتیبه، محمدبن عبداهلل بن مسلم -

 م.  1714صقر، چاپ اول، 

 م.  1711، چاپ بیروت، لسان العرب :ابن منظور، محمدبن مکرم -

 ، چاپ المکتبه التجاریه. الفهرست :ابن ندیم، محمد -

، تحقیق عبدالعزیز احمد، شرح مایقع فی التصحیف والتحریف :ابواحمد عسکری -

 م.  1713چاپ اول، 

، چاپ اول، مطبعه السعاده، قاهره، البحر المحیط :ابوحیان، محمدبن یوسف علی -

 . ق.ه 1328

 . 1732، چاپ کراتچلوفسکی، قاهره، ةالمالئک ةرسال :ابوالعالء المعری، احمدبن عبداهلل -

 م.  1713، افست دارالکتب، األغانی :اصفهانی، ابوالفرج -

 م. 1747، شرح و تحقیق السید احمد صقر، مقاتل الطالبیین :          -

محمد ، تحقیق ل الخال نصا  فی مسائاإل :أنباری، عبدالرحمان بن محمد -

 م.  1741الدین، چاپ اول، محیی

 . ق. ه 1277، چاپ المطبعه المیمنیه، صحیح البخاری :ری، محمدبن اسماعیلبخا -

، تحقیق معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع :بکری، عبداهلل بن عبدالعزیز -

 م.  1741مصطفی السقا، چاپ اول، 

 م.  1791، تحقیق عبداهلل و عمر الطباع، چاپ اول، فتوح البلدان :بالذری، ابوالحسن -

، تحقیق و عشر األربعةاتحا  فضالء البشر بالقراءات  :ناالدمیاطی، احمدبن محمدالب -

 . ق. ه 1317تصحیح و شرح علی محمد الضباع، 

 م.  1710، چاپ اول، توجیه النظر الی أصول األثر :جزائری، الشیخ طاهر بن صالح -
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ه فی ، مطبعه االوقاف االسالمیأحکام القرآن :لی رازیجصاص، ابوبکر احمدبن ع -

 . ق. ه 1331دارالخالفه العلیه، 

، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الوزراء والکتاب :جشهیاری، محمد بن عبدوس -

 م.  1738اإلبیاری و عبدالحفیظ شلبی، چاپ اول، 

 . ق. ه 1310، چاپ اول، کشف الظنون :حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل کاتب چلبی -

، معروف بن السیره األمین المأمون ةفی سیرالعیون  نسانإ :الدینبن برهانحلبی، علی -

 . ق. ه 1327الحلبیه، چاپ دوم، 

 ، بخش اول، چاپ اول. ةسالمیإلا مممحاضرات فی تاریخ األ :الخضری، الشیخ محمد -

 م.  1741، چاپ پنجم، ةالعباسی ة، الدولاإلسالمیة مماأل محاضرات فی تاریخ :         -

 م.  1718، چاپ دوم، ةالعربی ةاللغ ةحیا أوتاریخ  :حفنی ناصف -

، چاپ اول، المطبعه العلمیه، البیان فی تفسیر القرآن :الخویی، ابوالقاسم الموسوی -

 م.  1719نجف اشرف، 

، تحقیق دکتر عزه حسن، المحکم فی نقط المصحف :الدانی، ابوعمرو عثمان بن سعید -

 م.  1710دمشق، 

 ، تحقیق محمد احمد دهبان، دمشق. ل األمصارهأمرسوم مصاحف  ةمعرف المقنع فی :       -

، محاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات األدباء و :راغب اصفهانی، حسین بن محمد -

 . ق. ه 1298ابراهیم المویلحی، مطبعه 

، تصحیح و تحقیق محمد سعید العریان، المکتبه عجاز القرآنإ :رافعی مصطفی صادق -

 م.  1741التجاریه، 

، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، البرهان فی علوم القرآن :عبداهلل الرزکشی، محمدبن -

 م.  1719چاپ اول، 

 م.  1731، مطبعه لجنه التألیف، تاریخ القرآن :الزنجانی، ابوعبداهلل -



 تاریخ قرآن

 

324 

، تصحیح و اشراف دکتر آرتور کتاب المصاحف :داودالسجستانی، عبداهلل بن ابی -

 م.  1731جفری، چاپ اول، 

 . ق. ه 1311، چاپ اول، الکتاب :عثمان بن قنبرسیبویه، عمروبن  -

م ]نگارنده از  1731، چاپ دوم، االتقان فی علوم القرآن :الدینالسیوطی، جالل -

بهره جسته، به فراموشی افتاده، آن کتاب،  نیادکرد کتابی دیگری از سیوطی که از آ

 است[. « المزهر»

 م.  1711، م، چاپ دوم 1713، چاپ اول، المسیحیه :شلبی، احمد -

 م.  1710، چاپ اول، رسم المصحف و االحتجاج به فی القراءات :شلبی، عبدالفتاح -

نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی  :الشهاب الخفاجی، احمدبن محمد بن عمر -
 . ق. ه 1321، چاپ اول، عیاض

الفصل من الملل و ، مطبوع با حاشیة الملل و النحل :الشهرستانی، محمدبن عبدالکریم -
 . ق. ه 1349از ابن حزم،  األهواء و النحل

، دارالکتب، فصل الخطابالطبرسی، حسین بن محمد تقی نوری ]محدث نوری[  -

ادبدان و م(،  1730-1810، تفسیر تیمور ]تیمور، احمدبن اسماعیل )101شمارة 

ای نگار مصری است که در قاهره دیده به دیدار جهان گشود. وی را کتابخانهتاریخ

ای که دارد پر آوازه گشته و نام به کتابخانة دستنوشتههای چاپی و ه به کتاباست ک

 تیموری یافته است. 

-   177، ص «تیمور»المنجد، بخش االعالم، زیر . 

 م.  1737قاهره،  ،تاریخ االمم والملوک :بن جریرالطبری، ابوجعفر محمد -

محمود محمد شاکر،  ، تحقیق و تعلیقجامع البیان عن تأویل آی القرآن :        -

 . ق. ه 1394بازنگری احمد محمد شاکر، دارالمعارف، 

 م.  1748، چاپ اول، القراءات واللهجات :عبدالوهاب حموده -
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چاپ اول، ، «مقدمه ابن صالح» علوم الحدیث معرو  به :نصر شافعیبن ابیعثمان -

 . ق. ه 1321

بدالحلیم نجار و دکتر ، تحقیق علی النجدی و دکتری عةالحج :الفارسی، ابوعلی -

 م.  1711عبدالفتاح شلبی، چاپ اول، دارالتعاون، 

جلد اول از محمد ، چاپ اول، تحقیق التفسیر الکبیر :فخر رازی، محمد فخرالدین -

 الدین. محیی

 . ق. ه 1344، چاپ دوم، القاموس المحیط :فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب -

، چاپ اول، لتحدیث من فنون مصطلح الحدیثقواعد ا :الدینقاسمی، محمد جمال -

 م.  1721

، تخریج و تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء الکتب العربیه، محاسن التأویل :        -

 م.  1719

تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ، ةعلی أنباه النحا ةانباه الروا :بن یوسفقفطی، علی -

 م.  1710چاپ اول، دارالکتب، 

، نسخة عکسی از چاپ نشاءاإل ةعصبح األعشی فی صنا :حمدبن علیقلقشندی، ا -

 م.  1713امیریه، 

، ترجمة دکتر عبدالحلیم النجار، السنه مذاهب التفسیر االسالمی :گلدزیهر )گناس( -

 م.  1711المحمدیه، 

 م.  1711، مجمع اللغه العربیه، تأخرّ الخط العربی ةفی روای ةنظر :محمده عزه دروزه -

، تحقیق و مقدمة دکتر عبدالفتاح شلبی، عن معانی القراءات ةاإلبان :طالبیبن ابمکی -

 چاپ اول. 

، چاپ اول، دارالمعارف، ةالتاریخی مصادر الشعر الجاهلی وقیمتها :ناصرالدین األسد -

 م  1711
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 . م، چاپ دوتاریخ العرب ـ عصر ما قبل االسالم :محمد مبروکنافع،  -

 . ق. ه 1311، هند، النقول فی أسباب النزوللباب   :بن احمدواحدی، ابوالحسن علی -

ده، ولی توجه داشته باشید که کتاب حاضر از مه آدرم]در کتاب لباب النقول از آن واحدی ش

  [.است« اسباب النزول»ی است نه واحدی بلکه کتابی واحدی با زیر نام طسیو

 م.  1734، چاپ اول، ، ترجمة محمد فؤاد عبدالباقیةالسن مفتاح کنوز :وِنسنک. آ. ج -

 م.  1712، چاپ اول، ةالفارسی ةاللغ المعجم فی :هنداوی، محمد موسی -

 م.  1718، چاپ چهارم، الصدیق ابوبکر :هیکل، محمد حسنین -

، ترجمة دکتر عبدالحلیم نجار، سالیبو اللهجات واأل ةفی اللغ ةدراس، ةالعربی :یوهان فک -

 م.  1711

 

 های خطی نسخه

، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات و االیضاح عنها :فتح عثمانابن جنی، ابوال -

ای در کتابخانة دارالکتب، ـ و نیز نسخهقرائات،  98زیراکس نسخه خطی شماره 

 دانشکدة دارالعلوم. 

، نسخة خطی در کتابخانة مجلس، التنبیه علی حدوث التصحیف :اصفهانی، حمزه -

 . 282تهران، شمارة 

، نسخة خطی زیراکس، دارالکتب، مختارات فصول الجاحظ :رجاحظ، عمروبن بح -

، ثبت کتابخانه موسیو کریمر اتریشی ]آلفرد بارون فون کریمر 24071شمارة 

 م.  1899خاورشناس اتریشی[، 

، رسالة فوق لیسانس، أبی عمروبن العالء ةقراءاألصوات فی  :شاهین، عبدالصبور -

النحو العربی، ابوعمروبن العالء، صوات وأثر القراءات فی األنسخة خطی، زیر چاپ ]

 م[.  1789اول، مکتبه الخانجی، قاهره، 
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های از مجموعه 331، نسخة خطی شمارة فی القراءه بالشاذ ةرسال :الشهاب الخفاجی -

 تیمور.

 ، رسالة فوق لیسانس. ةمک موقف القرآن من المشرکین فی :محمد اسماعیل عبده -

، زیراکس واختال  المصاحف ةشواذ القراء :محمد الدین ابوعبداهللالکرمانی، رضی -

ای در کتابخانة قرائات، المکتبه االزهریه، و نیز نسخه 224خطی شمارة نسخة 

 دانشکدة دارالعلوم. 

، نسخه استنساخ شده از نسخة خطی الکامل فی القراءات :هذلی، یوسف بن جباره -

  قدیمی در رواق المغاربه.
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