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   نلدكه نلدكه آراي آراي برخي برخي و بررسي و بررسيتحليلتحليل
  پيرامون جمع قرآنپيرامون جمع قرآن

 محمد حسين محمدي
 مدرس و محقق مركز جهاني علوم اسالمي

 

 :چكيده

يكي از مباحث مهم و اساسي در 
تاريخ قرآن، كه اقوال مختلفي دربارة آن 

برخي . ابراز شده، جمع آوري قرآن است
 و آن را مربوط به زمان پيامبر اسالم

دانند و برخي آن را  مي خود او به دستور
 و مربوط به بعد از رحلت پيامبر

مختص به زمان ابوبكر و يا عثمان 
مستشرقان نيز سهم خود را در . دانند مي

اين بخش از تاريخ قرآن ايفا نموده و 
ها  اند كه يكي از آن نظرياتي را بيان كرده

وي .  مجارستاني استتئودور نولدكه
خ قرآن به عنوان كتابي در زمينه تاري

رساله دكتراي خود نوشت و در آن، 

عقايد خود را درباره اصل قرآن و جمع 
 .آوري آن مطرح كرد

در نوشتار حاضر، برخي باورهاي او 
را مانند عدم جمع قرآن در زمان 

ر ،  ، جمع آوري عليپيامب
عقيده نولدكه پيرامون جمع قرآن و زمان 
ه توحيد مصاحف كاويده، و در پايان ب

و اقوال مختلف و » جمع قرآن«معناي 
 .ايم مراحل جمع آوري قرآن اشاره كرده

 :واژگان كليدي
قرآن، خاورشناسان، تاريخ، جمع، 
تدوين، آراء، حفظ، كتابت، نولدكه، 

 .مصحف، توحيد مصاحف، مراحل
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 در آمد
 ميالدي با آغاز 1095در سال 

 اروپاييان به شرق ،هاي صليبي جنگ
صدد كاوش و پژوهش روي آورده و در 

در فرهنگ اسالم و قرآن بر آمدند و 
هاي خود را به نقل آثار و  عمدة فعاليت

ترجمه افكار اسالمي و قرآني اختصاص 
دانشمنداني كه در باره  .دادند

تحقيق به هاي قرآني در غرب  پژوهش
 :شوند  ميبه دو دسته تقسيماند،  نشسته
كساني كه ستيزي با حق ندارند و . 1
ي و پژوهش يجو ها حقيقت  قصد آنتنها

اگر چه گاهي در افكار خود ( ،است
لوئي مانند ) ندا هدچار اشتباه شد

 فرانسوي كه آثاري چون ماسينيون
 را به رشته ب حالّجيمصا و سلمان پاك

 هانري كربنتحرير در آورده و يا 
فرانسوي كه آثار ارزشمند ديگري را به 

 .يادگار گذاشته است
 قصد و غرض خاصي را افرادي كه. 2

ور يوهانس تئودها  كه يكي از آن كنند دنبال مي
آلماني  )(Theodor NOLdeke نولدكه

است كه معروف ترين آثار او همان 
 Geschichte است تاريخ قرآنكتاب 

des Qorans)(. اين كتاب، مبناي تمام 
. باشد مي قرآن دربارةپژوهشگران غربي 

 م  1856نولدكه جواني بود كه در سال 
رسالة دكتراي خود را در باب جمع و 
تدوين قرآن نوشت ، و اين اثر در سال 

.  انتشار يافتتاريخ قرآن عنوان با 1860
 مستشرقان اتبهترين تاليفاز اين كتاب 

 .در تاريخ قرآن است
 ناشر به نولدكه چاپ 1898در سال 

جا  دوم اين كتاب را پيشنهاد داد و از آن
توانست اصالحات  كه خود نولدكه نمي

فردريش  اين كار را به ،الزم را انجام دهد
 )Fred rish  schwally( شوالي

 .واگذار كردـ شاگرد مسيحي خود ـ 
هاي  ويرايش دوم اين كتاب به علت

 چندين سال به ،مختلفي كه وجود داشت
 م  منتشر 1909 و در سال  طول انجاميد،

چاپ  م  1919 و جلد دوم در سال ،شد
بعدها دو دانشمند آلماني ديگر لي وشد، 

 و )Beregs traCer( برگشترا سربه نام 
 م جلد 1938 در سال )Pretzl( پريتسل

 1.سومي را به آن افزودند
، شدهاين كتاب از سه بخش تشكيل 

 نگاشت نولدكهخود را كه بخش اول آن 
كه شامل مباحث وحي، مصادر قرآن و 

 .استتأثير پذيري آن از كتب گذشته 
 مانندخش دوم اين كتاب شامل مباحثي ب

گردآوري قرآن، و بخش سوم  در 
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برگيرنده بحث قرائات و رسم الخط 
 .باشد قرآن مي

 جمع قرآن كه بر دربارةآراي نولدكه 
گرفته از بعضي منابع غير قابل اعتماد و 
يا افكار شخصي خود با توجه به 

 كه در مورد قرآن و وحياني باورهايي
 محققان را بر آن ،باشد  مينبودن آن دارد،

 را نقد و ويداشته، تا افكار و عقايد 
 .تحليل نمايند
 اعتقادات خاصي پيرامون نولدكه

جمع و تدوين قرآن دارد كه بحث 
پيرامون همه نظريات او فرصتي ديگر 

در پي تجزيه و نگارنده  ولي ،طلبد مي
 دربارةتحليل چند نظريه از نظريات او 

ا توجه به رعايت جمع و تدوين قرآن ب
 .باشد محدوديت و شرايط خاص مي

نولدكه و عدم جمع قرآن در : اول
 زمان پيامبر

اال يكون القرآن قد «: گويد  مينولدكه
 2»... امر بديهيجمع كامال في ايام النبي

 براساس ديدگاه برخي :بررسي
دانشمندان اسالمي مانند آيت اهللا 

، قرآن به صورت كامل در خويي
آوري گرديد،   جمعود پيامبرزمان خ

و براساس ديدگاه كساني كه جمع قرآن 
دانند،   ميرا بعد از رحلت پيامبر

ها و  تعداد آيات هر سوره و تكميل سوره
از ديگري به مستقل بودن هر سوره 

ري كه آيات آن با سوره ديگر اشتباه طو
ت  نشود، در زمان آن حضر

ها در كنار   ولي اين سوره3مشخص بود،
در يك مصحف قرار نداشت و يكديگر 

 انجام اين كار پس از آن حضرت
شد و تعجب اين است كه چگونه 

كند عدم جمع قرآن در  نولدكه ادعا مي
 يك امر بديهي و روشن زمان پيامبر

كرد كه  است و حداقل بايد مشخص مي
منظور عدم جمع قرآن در يك مصحف 

كم شواهد تاريخي  بوده است و يا دست
 4.نمود ن مطلب اقامه ميبر اي

  از ديدگاه نولدكهجمع علي: دوم

بعضي ادعا دارند كه  :گويد نولدكه مي
 در زمان جمع قرآن به دست علي 

 بوده و بعضي نيز آن حيات پيامبر
 را مربوط به بعد از حيات پيامبر

اند تا اين كه اين افتخار را از  دانسته
  علياز اين رو، ؛ديگران سلب نمايند

تصميم گرفت قرآن را از حافظه خود به 
تدوين در آورد و او سه روز اين كار را 

 خود را به گفتهنولدكه اين . انجام داد
 28، تحقيق فلوگل ص الفهرستكتاب 

: گويد دهد و در ادامه مي استناد مي
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مصادر اين اخبار به شيعه و يا تاريخ اهل 
) كه داراي افكار شيعي هستند(سنت 
ها با وقايع  گفتهد و اين كن  ميبرگشت

 5.تاريخي منافات دارد
بعيد نيست  :گويد در جاي ديگر مي

هايي كه در  بر قرآنافزون كه گفته شود 
 ،زمان ابوبكر جمع و تدوين شده بود

هايي غير مشهور از قرآن وجود  نسخه
 اما اين كه گفته شود ؛داشته است

 نسبت به جمع قرآن اقدام علي
رسد و   ميحال به نظر بعيد و يا م،نمود

 بعد از گويد علي  ميرواياتي كه
 از ، به جمع قرآن اقدام نمودپيامبر

 6.مجعوالت شيعه است
 از نولدكه عجيب سخناين  :بررسي

كند   مي او چگونه ادعا!رسد  ميبه نظر
 از مجعوالت شيعه مصحف علي

 در حالي كه بسياري از محققان ،است
و  7لفهرستادر مسلمان مانند ابن نديم 

 و ابن سعد در 8االتقاندر سيوطي 
 و ابن ابي داود در 9الطبقات الكبري

 و ابن عبد البرّ در 10المصاحفكتاب 
ب  و شهرستاني در كتاب 11االستيعا

 13التسهيل و ابن جزّي در كتاب 12مفاتيح
 به اين مصحف از طرق مختلف 

 !اند؟ تصريح كرده

 نولدكه و اقوال جمع قرآن: سوم 

گام نقد روايات جمع قرآن نولدكه هن
 :گويد  ميچنين

در ميان مسلمانان در باره جمع قرآن 
 .سه نظريه وجود دارد

 جمع قرآن در زمان ابوبكر  :اول
 .بوده است
 جمع قرآن در زمان عمر تمام :دوم

 .شده است
 جمع قرآن در زمان ابوبكر :سوم

 14.شروع و در زمان عثمان تمام شده است
انه در اين مورد  نولدكه متأسف:بررسي

هاي  نيز دچار خطا شده است؛ و نظريه
 :ديگر را ناديده گرفته است زيرا

در ميان مسلمانان نظريه ديگري نيز 
وجود دارد و آن اين است كه قرآن در 

 و به دستور آن زمان خود پيامبر
عالمه .  جمع آوري شدحضرت
 از جمله 16 و آيت اهللا خويي15بالغي

 17.باشند يطرفداران اين نظريه م
 بايد قبول كند كه حداقل نولدكه

برخي از مراحل جمع قرآن در زمان 
سيوطي در .  بوده استخود پيامبر

 براي جمع قرآن سه مرحله 18االتقان
آورده و مرحله اول را به زمان خود 

 اختصاص داده است؛ پس پيامبر
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چگونه آقاي نولدكه براي اين مسئله به 
 !ست؟ هم مراجعه نكرده ااالتقان

همچنين، اين گونه نبوده كه قرآن در 
 در اوراقي غيرمنظم و زمان پيامبر

به صورت پراكنده باشد و ما در بحث مراحل 
 .جمع آوري قرآن به آن خواهيم پرداخت

كند كه جمع   چگونه ادعا مينولدكه
نخست قرآن مربوط به ابوبكر و پس از 

 بوده است، در حالي رحلت پيامبر
بيان كرديم ـ جمع اول كه ـ چنان كه 

 و به قرآن مربوط به شخص پيامبر
 !باشد؟  ميدستور خود آن حضرت

 نولدكه و زمان توحيد مصاحف: چهارم

دشوار نيست كه : گويد  مينولدكه
توحيد (زمان تقريبي رويداد اين حوادث 

را پيدا كنيم و آن اين كه زمان )  مصاحف
لشگر كشي به ارمنستان و آذربايجان را 

 هجري 30وم مورخان سال عم
 با ها حمله ولي ارتباط اين ،اند دانسته

ديگر نبردهايي كه مورخان در همان 
اند و با اشخاصي كه  شمردهبرمنطقه 

 . نيستروشن ،نامشان برده شده است
ادعاي نولدكه در اين باره صحيح به 

عموم : گويد  مي زيرا او؛رسد نظر نمي
 30ل مورخان اين حادثه را مربوط به سا

 زيرا ؛ در حالي كه چنين نيست،اند دانسته

ي از مورخان آن را مربوط به سال شمار
 يعني سال دوم يا سوم خالفت عثمان 25

اين كار : گويد  ميابن حجر .اند دانسته
هجري  25سال از ) توحيد مصاحف(

اند آغاز اين   و برخي گمان كردهآغاز شد
 ولي هيچ ، هجري بوده30كار در سال 

 19.اند بر ادعاي خود ارائه نكردهسندي 
 ابن اثير كه تاريخ آن را ظاهراً سخن

 : زيرا؛ اشتباه است، دانسته30 سال به
 اين ، بنا به روايت ابو مخنف:اول

 20. استهجري رخ داده 24جنگ در سال 
 به جاي وليد 30 در سال سعيد: دوم

 شده است و منصوببه حكومت كوفه 
گ نجاو در اين زمان خود را براي 

طبرستان آماده كرده بود و ابن عباس و 
 و ،حذيفه در اين جنگ همراه او بودند

 با توجه . به مدينه نيامد34سعيد تا سال 
به اين مطلب كه سعيد يكي از اعضاي 

گر آغاز اين كار در ا ،توحيد مصاحف بوده
 21. با اين حوادث تطبيق ندارد، باشد30سال 

د ا سعي ابن ابي داود از مصعب :سوم
عثمان : گويد  ميروايت كرده است كه

هنگام جمع آوري قرآن به مردم اعالم 
  سال است كه پيامبر15نمود 

رحلت فرموده و شما در باره قرآن دچار 
از اين خطبه به  22 ،...اختالف شديد و 
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شود كه سال توحيد   ميخوبي روشن
 زيرا ،باشدهجري  25مصاحف بايد در 

جري  ه11ل سال ي در اواپيامبر
 .رحلت فرموده است

 معناي جمع قرآن 
 گفته شده ا دو معن»جمع«براي واژه 

 و ها يكي به معناي جمع در ذهن: است
قرآن همان حفظ مقصود هاست كه  سينه
 و در صدر اسالم به حافظان 23است
نديم  گفتند و ابن مي» جماع القرآن«قرآن 

الجماع « در ذيل عنوان فهرستنيز در 
از حافظان قرآن را نام گروهي » القرآن
 قرار ها علي برد كه در رأس آن مي

ديگر تدوين و نوشتن  و معناي 24دارد،
،  در مباحث جمع قرآن كريم.است

باشد و همين مطلب  مي مراددوم معناي 
 .باعث خلط و اشتباه شده است

آوري  جمعدربارة دانشمندان زيادي 
مختلفي ات يبه بحث پرداخته و نظرقرآن 

   .اند ارائه كردهيا اثبات آن در رد و 

 نآآوري قر اقوال در جمع
ات ينظردر مورد جمع آوري قرآن 

كه  كرد مطرحتوان  را مي گوناگوني
 :ند ازا عبارتها  ترين آن مهم

 و زمان خود پيامبر قرآن در. 1
 جمع آوري آن حضرت به دستور
 .شده است

بعد از رحلت آن قرآن . 2
، لدر زمان خليفه او و حضرت

و او است جمع آوري شده ، يعني ابوبكر
بود كه قرآن را از اوراق پراكنده جمع 

 .كردآوري 
قرآن در زمان عثمان آوري جمع . 3

 25.صورت گرفته است
معروف و مشهور اين است كه قرآن 

ر هاي   در صحيفهدر زمان پيامب
 ، بنابر اين؛آوري شده بود مختلف جمع

قط در  گفته شود قرآن فكه ندارد امعن
اوراق پراكنده و متفرّق بر روي 

ها و يا  ها و پوست استخوان
به افزارهاي ديگر نوشته شده و  نوشت
 در اين . نشده بودآوريي گردشكلهيچ 
 هر گروه را نقل و نخست داليل ،بحث

 . خواهيم پرداختها به نقد و بررسي آن

 جمع قرآن در زمان پيامبرقائالن به  داليل

جمع  توان بر  ميكه داليليترين  مهم
 اقامه آوري قرآن در زمان پيامبر

 : عبارت است از،كرد
پيامبر نگارش قرآن در زمان . 1
م  ضروري و روشن ي امراسال
زيرا قرآن سند و معجزه اسالم  ؛است

است و اهمال اين امر مهم با مقام رسول 
 ندارد او معنباشد  ميسازگار نا  خدا
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ا  اين كار اساسي رحضرتآن كه 
 سوياز . به ديگران واگذار كرده باشد

ها  اعتماد به حفظ قرآن در سينهديگر، 
 اين ي انسان را در مورد بقادتوان نمي

 ،بنابر اين؛ كتاب آسماني مطمئن سازد
تا كرد  افرادي را انتخاب پيامبر

ها  و خود نيز بر كار آنكنند قرآن را ثبت 
 .نظارت داشت

 روايات متعددي استفاده از. 2
 شود كه قرآن در زمان پيامبر مي

» كتاب«واژة  از قبيل ؛نگارش يافته است
كه متواتر بين شيعه و روايت ثقلين در 

 :است؛ مانند دو حديث زيراهل سنّت 
انّي تارك فيكم « :قال رسو ل اهللا

 26؛الثقلين كتاب اهللا وعترتي اهل بيتي
بها را  گران  چيزهمانا من در بين شما دو

يكي كتاب خدا و : گذارم يامانت مبه 
بيت من  عترت من كه اهلديگري 
 ».هستند

لما رجع «: عن زيد بن ارقم قال 
من حجه الوداع و نزل غدير النّبي 
انّي تارك فيكم الثّقلين احدهما ": .... خم

خر ، كتاب اهللا و عترتي اهل الاكبر من ا
زماني كه : گويد  زيد بن ارقم مي27؛بيتي
گشت و در ازالوداع ب از حجه پيامبر

همانا ": فرمود   ....،غدير خم فرود آمد

بها را به  گرانچيزمن در بين شما دو 
تر از  گذارم كه يكي بزرگ  ميامانت

 اول كتاب خدا و ديگري ؛ديگري است
 ».عترت من كه اهل بيت من هستند

به خوبي داللت دارد كه  اين احاديث
 جمع قرآن در زمان آن حضرت

 به »كتاب«زيرا لفظ ؛ استآوري شده 
 .شود هاي پراكنده گفته نمي نوشته

 ـ دكتر محمد حسين علي الصغير
استاد دروس علوم قرآن در دانشگاه 

ورود لفظ  :گويد در اين زمينه مي ـكوفه 
قرآن و سنّت داللت دارد كه قرآن  كتاب در

آوري شده بوده  يك مجموعه جمع
 28.است

آن آوري قر ر جمعنيز بر اخبابعضي 
 :مانند  دارد؛تصريح  در زمان پيامبر
سئلت انس ابن مالك «:  قالةعن قتاد

 ،من جمع القرآن علي عهد رسول اهللا
 ، ابن كعب ابي:  كلّهم من االنصارةاربع: قال

از  29؛بن ثابت و ابوزيد  زيد ،معاذ بن جبل
 چه كساني قرآن :پرسيدمانس بن مالك 

 جمع كردند؟ را در زمان پيامبر
 ابي بن كعب، معاذ :چهار نفر: دادخ پاس

زيد بن ثابت و ابو زيد كه همه  بن جبل،
 ».ها از انصار بودند آن

انّا كنّا عند «: عن زيد بن ثابت قال
 30؛ نؤلّف القرآن من الرّقاعرسو ل اهللا
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  قرآن را از رقاعما در نزد پيامبر
اي از پوست يا برگ كه بر آن  قطعه(

  ».كرديم تنظيم مي جمع آوري و )نوشتند مي
عالوه بر  »ليفأت«در اين جا كلمه 

 .كند داللت مينيز بر تنظيم و ترتيب ، نگارش
ترين اسامي سوره  يكي از معروف .3

 الكتاب است و اگر قرآن در ةتححمد، فا
،  جمع آوري نشده بودزمان پيامبر

گذاري  چرا اين سوره را به اين اسم نام
ين سوره در حالي كه قطعا ا؛ اند كرده

 شده اولين سوره نازل، طبق ترتيب نزول
كه گرفت نتيجه توان   مي پس!؟يستن

اين سوره چون از نظر نظم و ترتيب در 
 »فاتحه الكتاب« اول قرآن قرار گرفته

 .ناميده شده است
 قرآن در زمان پيامبر تدريس. 4
شد و عده زيادي در همان زمان  مي

يل حافظ قرآن بودند و وجود حافظان دل
 بر گردآوري قرآن در زمان پيامبر

 و آيت اهللا 31 سيد مرتضيواست 
 .اند پذيرفته اين نظريه را 32خويي

 از پس جمع قرآنقائالن به داليل 
 پيامبررحلت 

مخالفان جمع آوري قرآن در زمان 
 ديگري داليل به شواهد و پيامبر

 : بدين قرار؛اند كردهتمسك 

  كرده است كهزيد بن ثابت نقل. 1
كه از دنيا رفت  در حالي پيامبر

قرآن در مصحف واحدي جمع آوري 
 و لم يكن قبض النّبي«: نشده بود

القرآن جمع و انّما كان في الكرانيف و 
،  از دنيا رفترسول خدا 33؛العسب

در حالي كه قرآن جمع نشده بود و 
هاي خرما و  همانا قرآن در شاخه

 ».هاي خرما قرار داشت چوب
 تا اواخر عمر شريف  پيامبر.2

و مجال و  خود در انتظار وحي بود
فرصتي پيش نيامد تا نويسندگان را به 

قرآن در هاي  كردن آيات و سورهجمع 
 اين زيرا؛ مصحف واحدي وادار سازد

احتمال وجود داشت كه آياتي نازل شود 
 ؛ از اين رو،كندو آيات ديگر را نسخ 

 .تأليف قطعي قرآن امكان نداشته است
 آوري قرآن به دست علي  جمع.3

آوري قرآن در  بهترين دليل بر عدم جمع
 است و حتّي خود آن زمان پيامبر

 فرمودند كه  به عليحضرت
 عن علي بن :آوري كند قرآن را جمع

ابراهيم عن ابي بكر الحضرمي عن ابي 
انّ رسول «:  قالعبداهللا جعفربن محمد

 ، انّيا علي:  قال لعلياهللا
آن خلف فراشي في الصحف و القر
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الحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه 
وال تضيعوه كما ضيعت اليهود 

ق34؛التّورات : فرمايد مي  امام صاد
همانا قرآن :  فرمود به عليپيامبر

ها و  در پشت بستر من در صحيفه
پس آن را . ها و كاغذها قرار دارد پارچه

جمع آوري كنيد و آن را ضايع نكنيد؛ 
 ». كه يهود تورات را ضايع ساختندچنان

 گيري  بندي و نتيجه جمع

 در لغت و اصطالح به معاني »جمع«
مختلفي به كار رفته است و هر كدام از 

ن در اين بحث به ان و مخالفاموافق
معنايي از معاني جمع قرآن نظر 

؛ از اين رو، در اين بحث ابتدا اند داشته
 سپسمعاني مختلف جمع را بيان و 

 .ه گيري خواهيم كردنتيج
جمع به معناي نزديك كردن . 1

 ديگر، به طوري كهيكاجزاي يك شيئ به 
إِنَّ علَينَا  «هبه هم ضميمه گردد و آيه شريف

قُرْآنَهو هعما نيز به همين معن35»ج 
 36.باشد مي

جمع به معناي حفظ آيات و . 2
ها كه در زمان نزول آيات، صحابه  سوره

دادند و به  به اين امر بسيار اهميت مي
اطالق » جماع القرآن«حافظان قرآن نيز 

 در ا و جمع قرآن به اين معن،گرديد مي
 . صورت گرفته بودزمان پيامبر

نگارش «جمع قرآن به معناي . 3
كه بر روي سنگ و يا » قرآن

ا نوشتند و آن ر هاي مختلف مي استخوان
كردند و اين جمع نيز قطعا  نگهداري مي
 ، صورت گرفته استدر زمان پيامبر

ولي بحث در اين است كه آيا نوشتن 
ها در  آيات يك سوره و يا تنظيم سوره

كنار يكديگر و يا تنظيم كلمات يك آيه 
 بوده يا همه در زمان حضرت... و

ها ، بعد ار رحلت آن  كه بخشي از آن اين
 ؟ه است انجام شدحضرت

 اين ،رسد تر به نظر مي آنچه صحيح
است كه نظم كلمات هر آيه و تنظيم 

ها در قالب يك سوره در زمان آن  آن
 . و به دستور او بوده استحضرت

يكي (جمع قرآن به معناي توحيد . 4
هاي مختلف كه به عثمان  قرائت) كردن

 .اند نسبت داده
جمع قرآن به معناي صورت فعلي . 5

به طور مسلم بعد از رحلت قرآن ، كه 
 .استرخ داده  پيامبر
جمع قرآن به معناي، جمع آوري . 6

آن در يك مصحف، كه از تاريخ و 
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آيد؛ اين نوع جمع  روايات به دست مي
 . انجام شده استنيز بعد از پيامبر

توان  با توجه به آنچه بيان شد، مي
نتيجه گرفت كه هر كدام از اقوال به يك 

ل تاريخي جمع قرآن مرحله از مراح
 ا قرآن به يك معن.دناشاره دار

در  )ها آوري و نظم آيات سوره جمع(
 ولي ، انجام شده بودزمان پيامبر

هاي آن به صورت امروزي منظّم و  سوره
ها در   بلكه تنظيم سوره،مرتّب نشده بود

 از رحلت آن پسيك مصحف 
 37.پذيرفت انجام حضرت

 آوري قرآن مراحل جمع

ه در مجموع روايات و از مطالع
توان براي   و اقوال علما، ميداليل

نگارش قرآن مراحلي را در نظر گرفت 
 :كه به اين شرح است

 حفظ آيات الهي: اولمرحله 

گروهي از  ،زمان با نزول وحي هم
صحابه مشغول حفظ آيات الهي شدند و 

  در تاريخ اينكه آن را به خاطر سپردند
 »اع القرآنجم« و »اظ قرآنفح«گروه به 
پيامبر گرامي  خود .گرديدندمعروف 

 توجه حفظ قرآن كريم به نيز اسالم
خاصي داشتند و صحابه را به اين امر بسيار 

و تعداد حافظان به  كردند  ميتشويق

 هفتاد نفر از ، قرطبي به نقل كهحدي رسيد
 38.ها در جنگ يمامه به شهادت رسيدند آن

ص توان اولين حافظ قرآن را شخ مي
س ا به حساب آورد كه در رپيامبر

 زيرا آن ؛داشتن قرار اهمه حافظ
 در اين مورد بسيار جدي حضرت
 و با الطاف الهي با ندكوش بود و سخت

 قرآن را حفظ ،يك مرتبه خواندن
اي   حتّي گاهي جبرئيل سوره؛شدند مي

 خواندند و  ميطوالني را بر پيامبر
 به  با يك بار خواندنآن حضرت

 كه هرگز كردند  حفظ مياي آن را هگون
 .كردند آن را فراموش نمي

الَ «ة  در ذيل آي طبرسيعالمه
 هعمنَا جلَيلَ بِهِ إِنَّ عجلِتَع انَكبِهِ لِس رِّكتُح

قُرْآنَهوقتي قرآن بر : فرمايد  مي39»و
 زبان مباركش ،شد  نازل ميپيامبر

خواند و به  كرد و آن را مي  ميحركت
را گرفتن و حفظ كردن حرص ف

 خداوند به او ،از اين رو ؛ورزيد مي
 چون ؛اين حرص ضرورتي ندارد: فرمود

ما حفظ قرآن را در سينه تو ضمانت 
 .ايم كرده

 ، براي حفظ آيات قرآنسعي و تالش
 محدود نگشت حضرتفقط به آن 

فرمود تا   مي ديگران را نيز دعوت اوو
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ت بر نظار .قرآن را به خاطر بسپارند
 گرفت كه اگر ميدقيق انجام حفظ چنان 

 داد را تغيير مي يك حرف يا كلمه كسي
 .شد  مياخذهؤمكرد،    ميزيادكم و و يا 

 يها سورهها و  آيهتنظيم : دوممرحله 
  جداگانهطور به قرآن

اي در يك صحيفه به طور  هر سوره
ها تنظيم  ها و پوست جداگانه در پارچه

هر  .ده استشده و آيات آن مشخص بو
  نازل»بسم اهللا الرحمن الرحيم«گاه 
  كهشدند  مي اصحاب متوجه،شد مي
اي ديگر آغاز  لي تمام و سورهقب ةسور
از ابن  ي عالمه طباطباي.ه استشد

 با نزول عباس آورده است كه پيامبر
دانست كه سوره قبلي پايان   مي»بسم اهللا«

 در اين مرحله همه البته 40؛يافته است
آوري نشده  ا در يك صحيفه جمعه سوره

 :گويد  مي كهابتبود و كالم زيد بن ث
كه از دنيا رفت  در حالي پيامبر

قرآن در يك جا جمع آوري نشده بود و 
 كامال با اين مسئله ،همچنين كالم خطّابي

 .سازگاري دارد
تدوين : گويد مي داود العطّاردكتر 

 انجام خداقرآن در زمان رسول 
شد،   ميه وحي نازلزماني ك. گرفت

عسب، (اصحاب آن را با ابزارهايي 

كه در اختيار داشتند، ...) لخاف، ورقاع و
كردند و اين آيات در خانه   ميثبت
 41.شد  مي نگهداريپيامبر

 بر يتواند شاهد  مينيزآيات تحدي 
ها و آيات باشد؛  تنظيم جداگانه سوره

ها در زمان  زيرا اگر آيات و سوره
د، تحدي نص نشده باش مشخّپيامبر

 .مفهومي نخواهد داشت به يك سوره يا بيشتر

 آوري قرآن در يك مصحف جمع: سوممرحلة 

اين مرحله به صورت كه گفته شده 
رسمي در زمان ابوبكر و به سر پرستي 

گفته   نيززيد بن ثابت انجام شده است و
 اين قرآن را به عمر  ابوبكرشده است كه

 عثمان  .ه دادو او نيز به دخترش حفص
در هنگام توحيد مصاحف آن را مدتي از 

 به او سپسحفصه به امانت گرفت و 
همان گونه كه در ـ ولي  ،بازگرداند

 ـهاي آينده روشن خواهد شد  بحث
جمع آوري آيات قرآن در زمان ابوبكر 

و پذيرفت ها انجام  فقط در قالب سوره
هر سوره در يك صحيفه به صورت 

فق به مونيز د و ابوبكر جداگانه تنظيم ش
 .جمع قرآن در يك مصحف نگشت

 توحيد مصاحف: چهارممرحلة 

كشورهاي ديگر و درگسترش اسالم 
ملّت عرب با غير عرب يافتن  ارتباط نيز
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 ، باعث بروزدر سايه فتوحات اسالمي
 از اين ؛شد در قرائت قرآن هايي اختالف

 عثمان گروهي را به سرپرستي زيد رو،
هاي مختلف  ر كرد تا قرآنموأبن ثابت م

 و يك مصحف با يك  كندرا جمع آوري
 در فصلي جداگانه به .نمايدقرائت تهيه 
 . پرداخته خواهد شداين بحث

 ،با توجه به نكاتي كه مطرح شد
توان نتيجه گرفت كه در حقيقت  مي

جمع  ن درا بين محققاختالف چنداني
توان به نوعي بين   ميقرآن وجود ندارد و

 .كرد مختلف جمع اقوال

 آوري قرآن گونگي كار زيد در جمعچ

آوري قرآن از  بن ثابت در جمع زيد
 :كردمنابع متعددي استفاده 

بن ثابت از  كه زيد با توجه به اين. 1
براي ، ن قرآن بوداو حافظوحي ن اكاتب

 ةها و حافظ جمع آوري قرآن از اندوخته
 .خود در اين زمينه بهره برد

كه نزد ديگران رآني هاي ق نوشته. 2
 وجود داشت وآن را در صورتي

آن نوشته دو شاهد عادل پذيرفت كه  مي
، در اين كار زيد ، بنابر اين؛را تأييد كنند

 كههاي خود متّكي نبود  وختهدبه انفقط 
 دقّت و احتياط كامل زيده اين خود نشان

ابن ابي  .استبن ثابت در جمع قرآن 

د كه هر عمر اعالم نمو: گويد  ميداود
و از   بياورند،هاست چه از قرآن نزد آن

 مگر ندكرد هيچ كس چيزي را قبول نمي
 42.دندو شاهد بر آن گواهي ده

گفته شده يكي از منابع زيد در . 3
اي از قرآن بود كه در  نسخه، جمع قرآن

ر زيرا   ؛ داشتوجود خانه پيامب
يك  ،نوشتند ن وحي وقتي قرآن را مياكاتب

 .دادند مي به پيامبرنسخه از آن را 

 چگونگي كتابت قرآن

محققان مباحث تاريخ قرآن، كتابت 
 .اند قرآن را به چند دسته تقسيم نموده

 كتابت به ترتيب نزول آيات: اول

اين قسم از كتابت در زمان 
شد و   ميو به دستور او انجام پيامبر

آيات هر سوره را به ترتيب كاتبان وحي 
و  ندكرد  مي ثبتنزول با نظارت كامل او

هيچ گونه اجتهاد و نظر شخصي از 
ديگران در آن وجود نداشت و صحابه 

شدند كه   ميمتوجه» بسم اهللا«با نزول 
و نزول سوره يافته سوره قبلي پايان 

در برخي روايات نيز  . شدهجديد آغاز
 : از جملهبه اين نكته اشاره شده است؛

 ءانقضا يعرف كان: الصادق قال
 »بسم اهللا الرحمن الرحيم«ل نزوبة سور
تمام شدن سوره با نزول  43؛ الخريءابتدا
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 در ابتداي »بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 ».شد  ميسوره ديگر شناخته
يعرف   كان النّبي:عن ابن عباس

 بنزول بسم اهللا الرحمن الرحيم ةفصل سور
 قد ختمت و ابتدأت ةفيعرف انّ السور

: دگوي  ميابن عباس 44؛.. اخريةسور
بسم اهللا الرحمن " با نزول برپيام

دانست كه سوره قبلي پايان   مي"الرحيم
 ». است شدهآغازيافته و نزول سوره جديد 

 آيات حضرتآن در زمان البته 
 ها ثبت قرآن به ترتيب نزول در سوره

هاي  گرديد و آيات مكّي در سوره مي
هاي مدني  مكّي و آيات مدني در سوره

 .نوشته شد
تابت بدون رعايت ترتيب نزول ك: دوم

 به دستور پيامبر

 براوقات آياتي بر پيامبرخي 
 مصلحت و براساسايشان و شد   مينازل

د دندا  ميحكمت به كاتبان وحي دستور
اي كه قبال نازل شده  سوره درتا آن را 

 البتّه اين نوع  به ندرت ؛دهندقرار بود ، 
 ةسور افتاد و ثبت آن در  مياتّفاق

 پيامبرشخص به دستور مشخص 
 .نيازمند بود

در برخي از روايات به اين قسم از 
 :كتابت اشاره شده است؛ از جمله

كنت «: عن عثمان بن ابي العاص قال
ثم صوبه ثم ... جالسا عند رسول اهللا

فأمرني ان أضع  أتاني جبرئيل: قال 
انّ « هذا الموضع من هذه السوره ةيهذه اال

ذي ء ل واالحسان و إيتا لعداهللا يأمر با
 فجعلت في سوره النّحل بين »...القربي

عثمان  45؛آيات االستشهاد و آيات العهد
در محضر : گويد  ميبن ابي العاص

: كه فرمود...  نشسته بودمرسول اهللا
 بر من نازل شد و امر كرد جبرئيل
 را )انّ اهللا يأمر بالعدل واالحسان( كه آيه

 پس آن ،ار دهمدر اين موضع از سوره قر
را در سوره نحل بين آيات استشهاد و 

 ».آيات عهد قرار دادم
در روايت ديگري ابن عباس نقل 

 يأتي كان رسول اهللا«: كرده است
عليه زمان و هو ينزّل عليه السور ذوات 
العدد فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض 

يات في الضعوا هذه ال: من يكتب فيقول 
 گاهي 46. فيها كذاوكذاذكر الّتي يةالسور

آمد كه   مي پيشرسول خدااي بر
 آياتي  و سپسهايي نازل شده بود سوره
بعضي  پس آن حضرت ؛شد  مينازل

اين : فرمود  ميوكرد   ميكاتبان را احضار
اي كه اين  آيات را در آن سوره

 ».قرار دهيد  ،خصوصيات را دارد 
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  ديگر كه به دستور پيامبراي آيه
واتَّقُوا « ،خاص قرار داده شدهاي  در سوره

 كه است، 47»يوماً تُرْجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ
 عرض كرد آن  به پيامبرجبرئيل

در حالي كه ؛ را در سوره بقره قرار دهد
اي است كه  طبق نظر مشهور آخرين آيه

 .  نازل شده استبر پيامبر
كتابت بدون ترتيب نزول به : سوم

 اجتهاد صحابه

هاي قرآن دقّت  سورهبرخي  در اگر
 شود كه تنظيم آيات آن   ميمعلوم، شود

 

طبيعي نيست و دليلي وجود ندارد كه 
 نسبت را به پيامبراين آيات تنظيم 
از هايي كه محققان  سوره از جمله .دهيم

آيات سوره ممتحنه اند،  اين قبيل دانسته
آيه اول آن در سال هشتم نه كه است 
دهم و يازدهم در سال اي ه و آيه  ،هجري

و آيه دوازدهم اين سوره ، يششم هجر
مربوط ، كه به بيعت زنان مربوط است

 .است يبه سال نهم  هجر
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