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» حديث  » و قرآن
  

نويسنده  : جوين بول   
ترجمه  : سيد حسين علوي  
بررسي و نقد  : دكتر علي نصيري  

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي  
 

چكيده  

مقاله  » قرآن و حديث «  
) Hadith and the Quran ( توسط  

جوين بول  ) Gautier . H . A . 

Juynbool در دائرة المعارف قرآن ال ) يدن 
نگا شته شده است ، مطالبي پيرامون قرائت 

و جمع قرآن و احاديث مربوط و مسئله 
تحريف و افسانه غرانيق بيان كرده است .  

ناقد  پس از تحليل ديدگاههاي 
مولف،  و در كنار بر شمردن برخي از 

امتيازات آن، ضع فهاي  مقاله را  برشمرده 
است .  ناقد از جمله كاستيهاي مقاله را 

لزوم توجه جامع به  ديدگاهها در باب 

قرائت و  جمع قرآن مي داند و   به 
بي توجهي نويسنده به منابع حديث شيعه  

و منابع جديد علوم قرآن و تفسير اشاره 
مي كند و در ادامه مطالب مؤلف در مورد  

تحريف و افسانه غرانيق را مورد نقد 
قرار مي دهد  .  

كليد واژه :ها  قرآن، حديث، قرائت،   
افسانه غرانيق، جمع  قرآن، جوين بول  .  

 
زندگي نامه  :  
جوين بول   خاورشناس هلندي 

معاصر ،  يهودي، استاد سابق  اصالتاً
دانشگاه  » اكستر   « آمريكا و در حال 

حاضر بازنشسته و مشغول تحقيقات 
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علمي در اورشليم است  . بيشتر تحقيقات 
وي در زمينه حديث شناسي است   . وي 

از سال  1961 1969 تا   با بروخمان در 
تهيه ك تاب المعجم المفهرس اللفاظ 

الحديث النبوي همكاري داشت و نيز در 
دائر ة  المعارف اسالم مقاالتي از او به چاپ 

رسيده است   . افزون بر آن كتاب و مقاالت 
مستقل ديگري نيز از وي منتشر شده 

است   . مهم ترين ويژگي تحقيقات  ا و در 
زمينه علوم حديث اهتمام ويژه به رديابي 

خاستگاه و ت اريخ گذاري روايات است  .  
به منظور مطالعه  ينبل در   ديدگاه

رابطه با روايات اسالمي عالوه بر مقالة 
حاضر مي توان به آثار متعدد وي از  

جمله موارد ذيل مراجعه نمود :  
الف  : كتابها   

1. The Authenticity of the Tradition 

Literature: Discussions in Modern Egypt. 

Leiden.E.J. Brill (1969). 

2. Studies on the First Century of 

Islamic Society, (Carbondale,IL:Southern 

Illinois University Press,1982). 

3. Muslim Traditions :Studies in 

Chronology,Provenance and Authorship 

of Early Hadith, Cambridge :CUP.(1983). 

4. Studies on the Origins and Uses of 

Islamic Hadith , Aldershot, (1996). 

: ب مقاله ا  
1. "Some Isnad-Analytical Methods 

Illustrated on the Basis of Several Woman-

Demeaning Sayings from Hadith Literature 

," Al-Qantara, X(1989),pp, 343-383 

2. "Early Islamic society as reflected 

in its use of isnads," Le Museon, 107 

(1994), pp. 151-194 

3. “(Re)Appraisal of Some Technical 

Terms in Hadith Science”,Islamic Law 

and Society, 8/3(2001)pp. 303-349 

 
ترجمه مقالة  » قرآن و حديث « 

بخش مهمي از متونِ      ) آثـار   ( عربـي  
مجموعه اي است شامل سخنان منـسوب        

به محمد پيامبر     ) )ص ، توصيف كـردار و     
نيز شرح وقايعي كه گمـان مـ        رود ـطي     ي
حيات ايشان اتفاق افتاده باشد      . اين نـوع   

ادبي همان حديث است كـه اـصطالحي         
بــراي متــون حــديثي و نيــز بــراي يــك 

حديث واحد است    . اين مقالـه بـه يـازده       
بخش تقسيم شده است  :  

١. مقدمه   ) كليات .(  
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٢. احاديث مربـوط بـه آغـاز وـحي          

الهــي و آنچــه در مــورد تجربيــات   

) حاالت  ( پيامبر   ) ) ص هنگام در  يافت 

آنها گزارش شده است .  

٣. اـحـاديثي كــه بــه جمــع اجــزاي   

پراكندة   ) آيات  ( قرآني به فرمـان ـسه      

خليفة اول مي پردازند  .  

٤. اـحـاديثي كــه بــه هفــت قرائــت   

مختلــف مــي پردازنــد  ) . قرائــات يــا 

احرف .(  

٥. احاديثي كه شيوه    هـاي گونـاگون      

تالوت قـرآن در آنهـا طبقـه        بنـدي و     

دسته بندي شده  اند  .  

٦. احاديث تفسيري،  ه  ب طور كلي .  

٧. احاديثي كـه دسـتورهاي ـشرعِي        

مشــهور مـخـتص قــرآن را توـضـيح  

مي دهند  .  

٨. گزارشهاي تاريخي كه ب     ه   دقت با  

آيات قرآنِي ويژه اي مرتبط شده  اند  .  

٩. احاديثي كه دم از فضائل آيات يا        

سوره هايي خاص مي  زنند  .  

١٠ گونه .  هاي خاصي از متون حديث       

كه بدقت به قرآن ربط داده شده       انـد     :

احاد يـــث  » داـســتانهاي پيـــامبران   «

) قصص األنبياء  (١ ؛ احاديث مربوط به    

معادشناسي؛ حديث قدسي .  

١١ منابع حديث شيعي .  .  
 

بخش اول  مقدمه  : ) كليات (  

معموالً هر حديثي متشكل است از :  
١. : ليستي از اسامي     در حالي كـه     

بــا نــام مــؤلفي كــه در ـجـامعش آن  

حــديث مــوقعيتي پيــدا كــرده، آـغـاز 

می ـشود كـه توـسط چنـد            راوي بـه   

محمد پيامبر  ) ) ص يـا بـه شخصـيت      

قديمي ديگري باز مي    گردنـد و ايـن       

همان به اصطالح اسناد حديث است      

. ر( . ك به  : ادامة بحث (  

٢. متن حقيقي حديث     : كـه بعـد از     

اين اسناد مي آيد  .  

جوامع خاص احاديث كه شش تا 
هستند، در نيمة دوم قرن سوم  ) م9  (

تدوين شدند و بيشتر توسط علماي 
مسلمان به  اهل سنت آن روز كه  ظاهر 

مقدس و مورد ستايش هم بودند، بسيار 
موثق و معتبر انگاشته شدند و سرانجام 
رتبة قداست و اعتبار پس از قرآن را 

احراز نمودند  . در هر كدام از آن جوامع 
                                                      

1- (EQ): PROPHETS AND PROPHETHOOD. 
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حديثي ششگانه كه با هم  به عنوان كتب 
سته شناخته شدند، جداي از اشارات 

پراكندة بي شمار در م  ورد آيات قرآني و 
مطالبي كه احاديث اسباب النزول 

) مقايسه شود با  : بخش  8 ) مقاله  را 
همراهي مي كنند و انبوهي از موضوعات  

مالزم، دست كم يك بخش ويژه وجود 
دارد كه مشخصاً به موضوعات قرآني يا 
به معناي عام كلمه، به تفسير موضوعات 

قرآني مي پردازد   . عناوين اين بخشهاي 
ويژه  حاوي احاديث تفسيري اند و   اين 

بخشها با توجه به اهميت جوامع 
حديثي، به همراه ارجاعات به 

ويرايشهاي معروف ترشان، عبارتند از  :  
1  . » بدء الوحي و فضايل  القرآن   « در 

صحيح محمد بن اسماعيل البخاري  : م(
256 هـ   . ق،  870 )  م ويرايش  : L.krehl  و 

Th.w.Juynbooll ، چهار جلد، چاپ  
الي دن  1908 ـ  1862 ، جلد  1 4 ص  به 

بعد، جلد  3 391 ص  به بعد، و همين 
ويرايش توسط تعدادي از دانشمندان 
االزهر و ديگر مقامات مذهبي تصويب و 

در  9 .  جلد به مرحلة چاپ رسيد قاهره 
1313 .  ـه  ق  1895 متبعة م،   مصطفي 

البابي الحلبي، و چند مرتبه تجديد چاپ 
شد  : 1ج 2 ص =  به بعد  جلد  6 223 ص  

به بعد  ) بويژه بخش طوالني تفسير 
بخاري در ج سوم، ص 193  به بعد و نيز 

6ج  ، ص 20 ). به بعد مهم است  
2 . باب  » فضايل القرآن و مايتعلق به  «

و  » تفسير  « در صحيح مسلم بن الحجاج 
:م( 261 / 875 ( ، ويرايش  : محمد فؤاد 

عبدالباقي،  5 1955 جلد، قاهره  بارها  (
تجديد چاپ شده است ( ، ج  1، 543 ص  

به بعد، ج  4، 2312 ص . به بعد  
3  . بخشهاي  » ابواب قراء ة  القرآن و 

تهذيبه و ترتيبه «  ، » باب في ثواب قراء ة 
القرآن  « و  » كتاب الحروف والقراءات  « در 

سنن ابوداوود سليمان بن األشعث 
السجستاني  م(  : 275 / 889  ( ويرايش  :

محمد محي الدين عبدالحميد،  4  جلد، 
قاهره،  1354 .  ـه ق  1935 .  م ) بارها 

تجديد چاپ شده است  .( ج  2 ، ص 54  
به بعد و ص 70 4 به بعد، ج  ، ص 31  به 

بعد و  » عون المعبود شرح سنن ابي 
داوود  « اثر محمد شمس الحق العظيم 

آبادي،  14 1990 جلد، بيروت  ، ج  4 ،
ص 186 228 به بعد و ص   به بعد و ج 
11 ، ص 3 . به بعد  

4  . » فضايل يا  ) ثواب  ( القرآن  « و 
» قراءات  « در الجا مع الصحيح محمد بن 

عيسي الترمذي  م(  : 279 / 892 ( ، ويرايش  :
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احمد محمد شاكر و ديگران،  5  جلد، 
قاهره ،  65 ـ 1937 ، ج  5، 155 ص  به بعد 

و ص  185 ( به بعد،  بويژه بخش 
تفسيرش  ) ،5 ج 199 ص )  به بعد همچون 

بخش تفسير بخاري مهم است .(  
» فضايل القرآن «  ، » ابواب قراء ة »  القرآن

و  » تفسير  « در كتا ب السنن الكبري احمد 
بن شعيب النسايي  م(  : 303 / 915 (  ،

ويرايش  : عبدالغفار سليمان البنداري و 
سيد كسروي حسن،  6  ، جلد، بيروت

1991 ، ج  5، 3 ص 173 به بعد، ص  به 
بعد و ج  6، 282  ص . ( به بعد توجه  : در 

جامع حديثي مختصر نسايي كه عنوان 
سنن يا المجتبي را گرفته، بخشهاي 

خاص مربوط ب ه قرآن وجود ندارند .(  
» باب افتتاح القراء ة در سنن ابن  » 

ماجه القزويني  م(  : 273 / 886 ( ، ويرايش  :
محمد فؤاد عبدالباقي،  2 جلد، قاهره 

ـ3 1952 بارها تجديد چاپ شده  (
است ( ، ج 1 ، ص 267 . به بعد  

( پنج اثر  جامع  ( غير رسمي اما مهمِ 
ديگر در حديث و مطالب مرتبط با 

حديث، به همراه بخ ش هاي خاصي كه به 
قرآن اختصاص يافته اند، عبارتند از  :  

١. موطّـــأ مالـــك بـــن انـــس    : م(

۱۷۹ / ۷۹۵ ( ، ويــرايش  : محمــد فــؤاد  

عبدالباقي،   ۲ جلد، قـاهره   ، ۱۹۵۱ كـه   (

بارها جديد چاپ شده اـست      ( ، ج  ۱، 

ص ۱۹۹ « به بعد  كتاب القرآن «.  

٢. ِمنـح  æ  المعبود في ترتيـب مسـند       

الطيالسي ابـي داوود، اثـر ابـو داوود         

الط يالـسـي  : م( ۴ ـــ ۲۰۳ / ۲۰ ـــ ۸۱۹ (  ،

ويــرايش  : احمــد عبــدالرحمن البنّــا  

الساعاتي، بيـروت   ، ۱۳۷۲ ، ج  ۲،  ۲ ص 

به بعد  » الكتاب في ما يتعلق بالقرآن «.  

٣. مصنّف عبـدالرزاق الصـنعاني        : م(

۲۱۱ / ۸۲۶ ( ، ويرايش   : حبيب الـرحمن   

األعظمي،   ۱۱ جلد، بيروت  ، ۱۹۷۰ ، ج  

ـسـوم ، ۳۳۵ ص « بــه بعــد   فـضـايل 

القرآن «.  

٤. مصنف ابوبكر   : م( بن ابـي شـيبه       

۲۳۵ / ۸۴۹ (  ، ۱۵ جلــــد، حيــــدرآباد ، 

۸۸ ـــ ۱۹۶۶ ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۶  بــه بعــد 

» فضايل القرآن «.  

٥ . ـسـنن عبــداهللا بــن عبــدالرحمن     

الدارمي   : م( ۲۵۵ / ۸۶۹ ( ، ويرايش   : فـواز  

احمد زَمرلي و خالـد السـبع العـالَمي،         

۲ جلــد، قــاهره   / بيــروت  ، ۱۹۸۷ ، ج ۲، 

ص ۵۲۱ « به بعد  فضايل القرآن «.  

در ميــان مهــم تــري  ن منــابع حــديثي 

شيعي، هر كدام بخشهاي خاـصي در       
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مورد قرآن  ، مـا مـوارد ذيـل را         دارند 

مي يابيم  :  

١.  » الكافي في علم الدين     « اثر محمد  

بن يعقـوب الكلينـي       : م( ۳۲۸ / ۹۳۹ (  ،

ويرايش  : علي اكبر الغفاري،     ۸  جلـد،   

تهران ، ۱۳۸۱ ، ج    ۲، ۵۹۶ ص   بـه بعـد     

» فضل القرآن «.  

٢.  » بـحــاراألنوار « ، محـمــد بـــاقر  

المجلس : م(ي   ۱۱۱۰ / ۱۷۰۰ ( ، ويرايش  

دوم، ويراـســتار  : الـســيد ابـــراهيم  

الميانجي و محـمد البـاقر البهبـودي،        

۱۰۴ جلد، بيروت    ، ۱۹۸۳ ، ج  ۸۹ ۹۰ و  ، 

ص ۱۴۵ ۱ـ كتاب القرآن « «  .  

٣. براي ارزيابي از اين منبع، بـخش        

۱۱ . همين مقاله را ببينيد  

اسانيد به ظاهر كاملي كه مطالعات 
قرآني مختصر يا مفصلِ دوران مي اني را 

مقدم مي شدند، گاهي اوقات به منظور  
اعتبار بخشيدن، در آثار علوم قرآنيِ 

متأخر  ) EQ: TRADITIONAL 

DISCIPLINES OF QURANIC 

) STUDAY شدند، اما   به كار گرفته مي
اين مطالعات قرآني خود به خود بخشي 

از متون  ) منابع  ( حديث نيستند  . براي 
نمونه فهرستي فشرده را در كتاب  » اتقان  «

جالل الدين سيوطي  ) 1/  24 ( ؛ كسي كه 

كتابي در مورد نسخ  ) q.v.  ( اثر النحاس 
نحوي  ) cf. GAS, ix, 207f. ) ( : م

338 / 950  ( را نقل قول كرده، مي يابيم كه  
در آن آياتي كه گمان مي شد در مكه  

نازل شده باشند از آياتي كه گمان مي شد  
در مدينه نازل شده باشند، جدا شده اند  

) q.v. ( ، در حالي كه سندش به مجاهد يا  
ابن عباس مي رسد  .  

سيوطي  :م(  911 / 1505  ( در سراسر 
اثر مفصل خود، چنين بررسيهايي را، در 
مورد موضوعات مختلف قرآني ـ به نام 

تنها يك شخصيت متقدم  ) غالباً 
صحابه اي مانند ابن عباس يا ابي بن  

كعب  ( كه عنوان ناقل را گرفته است ـ 
بازگو مي كند   . حروف اسرارآميز  ) EQ: 

LETTERS AND MYSTERIOUS 

LETTERS ( فواتح يا حروف مقطعه (  (
كه تعدادي سوره با آنها آغاز مي شوند  

همراه  با  انبوهي از تفسيرها كه باز انواع 
مختلف سند  به  هر كدام مقدم شده اند،  

فهرست وار ذكر شده اند   .ر( : ك سيوطي، 
اتقان، 3 / 21  به بعد؛ مجلسي، بحار 

ا النوار، 89  / 373 ) به بعد  . نمونه هايي از  
چنين آثار در مورد نظم و ترتيب 

) مقررات  ( قرآني به همراه اسانيد پراكنده 
و غير متعارفي كه به آنها الصاق شده اند،  
از جهاتي نقش سياهي لشكر را دارند  .
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بطور كلي اهميت چنين اسانيدي ناچيز 
است و اصالً ذكر آنها بيشتر يك عادت 

به نظ ر مي رسد تا يك تالش هدفمند  
براي اثبات اصالت تاريخيِ طرق چنين 

مطالعاتي  .  
تكامل حديث در ارتباط نزديك 

) دست در دست هم  ( با گسترش اسالم 
و تفسير قرآن، همراه شد  . چنانكه ما 

انواع مختلف موضوعات تفسيري را 
مي يابيم كه در حديث منعكس شده  اند   :

موضوعاتي مذهبي، اخالقي  ) EQ: 

ETHIC AND THE QURAN (  ،
قانون گذاري، تفسير لغوي   ) واژه اي   ( و 

نحوي  ) EQ: GRAMMAR AND 

THE QURAN ( ، در حالي كه  ] اين 
موضوعات  [ عموم قرآن را در مقابل 

خاص حديث قرار مي دهند، يا در برخي  
مواقع عموم حديث را در مقابل خاص 

قرآن  . همچنين اطالعات الزم و مورد 
نياز در مورد تاري خ نزول آيات  ) اسباب 

النزول، ناسخ و منسوخ  ( را هم در اختيار 
مي گذارند   . به برخي از اين جنبه ها، به  

عالوة جنبه هاي مختلف ديگري، در ذيل  
بخشهاي  11 2ـ . پرداخته خواهد شد  

اسانيد مقدم بر اخبار مربوط به پيامبر 
) ) ص يا نزديك ترين اصحابش يا هر يك  

از قدماء براي اولين بار ط ي دهه هاي  

پاياني قرن اول  ) م7  ( ايجاد شدند  . از آن 
زمان، از مردمي كه تمايل به نقل 
چيزهايي همچون سخنان يا حكايات 
شنيده شده از اينجا و آنجا را داشتند، 

خواسته مي شد ناقالن خبرشان و ناقالن  
ناقالنشان و همين طور ديگران را تا 
وقتي كه به زمان حيات شخصيتهاي 

محوري آن و اقعه ، نام ببرند برسد  . اين 
درخواست به پيدايش تعداد زيادي 

اسانيد ، در حاليكه صدرنشين  انجاميد
حكايتها و سخنان شخصي بودند، و در 

نهايت در جوامع حديثي پديدار شد  . در 
حالي كه نقد سنتي حديث، يك رشتة  

تخصصي بسيار پيش رفته در دنياي اسالم  
است، اما اسانيد موجود در جوامع  

رسمي، معموالً بدون هيچ گونه پرسشي،  
ب ه  عنوان ابزارهاي تأييد اعتبار تاريخي، 

توسط مسلمانان پذيرفته مي شوند   .
هرچند همين اسانيد توسط محققان 

غربيِ حديث پذيرفته نشدند  و  اظهار 
نمودند كه بهتر است اسانيد كنار گذاشته 
شوند، زيرا نه تنها مقدار قابل توجهي 

) معتبري  ( ـ اي ن نظر عموماً پذيرفته شد ـ 
بلكه احتماالً همة آنها  ) اسانيد  ( ممكن 

است جعل شده باشند و اينكه روش 
خطاناپذيري كه بگويد كدام يك صحيح 

است و كدام سالم نيست ، .  وجود ندارد
ارزيابي اسانيد، در مقالة حاضر بدون 
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شك گرايي افراطي، دقيق و تحليلي  
است  . سندهاي احاديث مورد استناد  ،

همگي تا آنجا كه معقول مي نمود، ب  ا 
دقت تحليل و بررسي شدند و سؤاالت 
مربوط به تاريخ، منشأ و هويت نويسندة 

احاديث مسند، مورد توجه قرار گرفتند  .
اين روش در برخي موارد، پاسخهاي 

رضايت بخشي را فراهم كرد، اما  
متأسفانه، كلّ يت ندارد ) . ب ه  عنوان مثال  :

بخش  6 .) را ببينيد همين مقاله  
در هر صورت، در اين مقاله كوشش 
شده است به احاديثي استناد شود كه  

قابل تاريخ گذاري  اند؛ به وسيلة اشاراتي  
كه در مورد پديد آورندگان احتمالي آنها 

شده است  . بيشتر ارجاعات ابتدا به آن 
تعداد اسنادهايي كه در كتاب تحفة 

يوسف بن عبدالرحمان المزّي م (  :
742 / 1341  ( فهرست شده اند، داده  

خواهد شد  . سپس، ارجاعات موجود در 
يك يا چند جامع مهم  ) حديثي  ( اضافه 

خواهند شد  . اين سير كار، با ذكر نام 
راوياني  ـ  اگر باشند مي توانند مسئول  

تكثير اين احاديث باشند ـ ادامه خواهد 
يافت  . در تالش براي روشن نمودن 

اهميت گروندگان غير عرب به اس الم 
) مواليان  ( در صدر اسالم  اگر  روايان به 

اين دسته متعلق بودند، اشاره شده است .  

در سرتاسر مقاله به چند اصطالح 
جديد كه در تحليلهاي سندي اخير شكل 

گرفته اند، ب  ه  اختصار اشاره خواهد شد، 
مثالً  ) cl  ( يعني حلقة مشترك،  ) scl  ( يعني 

حلقة مشترك نما   ) حلقة مشترك ظاهري (  ،
) spider  ( يعني شبكة عنكبوتي،  ) ss’s  (

يعني سندها  ) طريق ( هاي مفرد، و غيره  .
موقتاً، ضميمة مقدماتي كه در ذيل مي آيد  

كفايت خواهد كرد  . در رابطه با توضيحات 
ديداري، يك بحث به نمودارها مربوط 

است چنانكه در اينجا ترسيم شده اند  
) نمودارهاي  A.B.C  در قسمت ضمائم 
) نمودارها  ( صفحة  169  ( و نيز آنهايي كه 

در بخش سه هستند  ) نمودارهاي E  D و
قسمت ضمائم  ) نمودارها  ( صفحة 70 و نيز  

.ر : ك » نافع « NAFI اثر  : ينبل Juynboll  و 
از همين شخص كتاب  : » EARLY 

ISLAMIC SOCIETY « .(  
هنگامي كه تمام آن سلسله سند در 
تاييد يك حديث معروف خاصي در آثار 

پيدا شدند، همه در كنار  يكديگر بر روي 
ورق كاغذ آورده مي شوند؛ در حالي  كه  

با نام قديمي ترين راويان شروع و از  
لحاظ زماني سير صعودي را طي 

مي كنند، در اين حالت تصويري پيدا  
خواهد شد كه حين تكرار اين عمل در 
مورد احاديث مشهور ديگر نيز پديدار 
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مي شود   . از پايين به باال ابتداء يك رديف 
تنها مفرد (  ( يا سلسله اي   ) رشته اي   (

متشكل از سه، چهار  و  ... اسم  ) به ندرت 
سلسله اي متشكل از دو تا   ( تا زمان پيامبر 

يا هر مقام اصلي متقدم ديگر مي يابيم كه  
اين همان رشته اي   ) سلسه اي   ( است كه 

در يك زمان معين شروع به تكثير شدن 
به چند نام  ) شخص  ( ديگر مي كند   . جايي 
كه سند م فرد، براي اولين بار شروع به 
تكثير مي كند، شخصي را مي  يابيم كه او  

را حلقة مشترك  ) cl  ( مي ناميم و هنگامي  
كه شاگردان مورد ادعاي او  ) حلقة 

مشترك  ( هر كدام بيشتر از يك شاگرد 
داشته باشند، ما هر كدام از آن شاگردان 
را يك حلقة مشترك فرعي يا جزئي 

) pcl  ( مي ناميم   . همة اي ن شاخه ها  
) انشعابات  ( در كنار هم يك رشته سند 
) شبكة اسناد  ( را تشكيل مي دهند   .  

خطوط انتقالي كه به يك راوي ختم 
مي شوند ـ به او مي  رسند يا از او  

منشعب مي شوند  ، هرچه بيشتر باشند،  ـ
آن زمانِ انتقال كه ممكن است به شكل 

يك  » خوشه  « آن را مجسم كرد، ادعاي 
بيشتري براي دا شتن اصالت تاريخي 

دارد  . بنابراين برهه هاي انتقالي كه با  
سندهاي مفرد  ) ss’s ) ( فالن، فالن، فالن 

و  (... توصيف شده اند، در حالي كه فقط  
يك استاد را به يك شاگرد و سپس به 

شاگردي ديگر و ديگران مرتبط مي كنند  
كه در حدود دويست سال ادامه پيدا 

مي كنند و نمي  توانند هيچ گون  ه اصالت 
تاريخيِ قابل قبولي ارائه كنند؛ به احتمال 
زياد اين اسناد ساختة مؤلفيني است كه 

آنها در جامع شان پيدا شده  اند   . اما 
هنگامي كه اين انتقال از يك حلقة 
مشترك به تعدادي حلقة مشتركِ فرعي ـ 
كه از هركدام از آنها نيز به تعداد ديگري 

از حلقه هاي مشترك گسترش مي  ي  ابد ـ، 
اين خوشه ها ضمانت خاصي براي  

پذيرش تاريخي آن طريق انتقال، حداقل 
در نظر تحليلگران كمتر شكاكِ اسناد، 

ايجاد مي كنند  .  
تعداد حلقه هاي مشتركِ فرعي يك  

» حلقة مشترك  « هر چه بيشتر باشد، 
احتمال اينكه عبارت پردازي  

) واژه پردازي   ( آن حديث، مربوط به خود 
همان حلقة مشت رك باشد، بيشتر است  .

در عين حال آن حلقة مشترك پاسخهايي 
را در مورد منشأ و تعيين تاريخ آن 
حديثي كه بدين طريق تأييد شده، در 

اختيار ما مي گذارد   . به عبارت ديگر، يك 
راوي هنگامي مي تواند با اطمينان يك  

حلقة مشترك ناميده شود كه خود چند 
حلقة مشترك فرعي  ) جزئي  ( داشته ب اشد، 
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و يك حلقة مشترك فرعي زماني 
مي تواند با اطمينان اين عنوان   ) حلقة 

مشترك فرعي  ( را داشته باشد كه چند 
حلقة مشترك فرعي جديدتر داشته باشد  .

وقتي تعداد حلقه هاي مشترك فرعي  
) شاگردان  ( يك حلقة مشترك محدود 
مي شود   ) كاهش مي يابد  ( ، ما از آن بيشتر 

ب ه  عنوان  » حلقة مشترك  ظاهري  « يا 
] حلقة مشترك نما   [ ياد مي كنيم   . حلقه هاي  

مشترك ظاهري ممكن است در مجموعه 
اسانيدي پديد آيند كه اين اسانيد در 

بررسي دقيق چنين از آب در مي آيند كه  
در حقيقت، دو يا تعداد اندكي از طرق 

مفرد، اتفاقاً در شخصي به هم مي رسند  
كه مانند حلقة مشترك است، اما ب ه  د ليل 

بي بهره بودن از حلقه  هاي مشترك فرعي،  
چنين نيست .  

خالصه، اكثريت عظيمي از احاديث     
صحاح ستّه توـسط سـاختارهاي سـندي        
كه به شكل ـطرق مفـرد هسـتند، تأييـد           

مي شوند    . در هر ـحديثي وقتـي بـه نـظر          
مي رسد چند سـند مفـرد در يـك حلقـة             

مشترك ظاهري به هم مـي      رسـند كـه آن       
حلقــة مـشـترك ـظـاهري توانــد آن   نمــي

حداقلِ حلقه  هاي مشـترك فرـعيِ مـورد         

نياز را داشته باشد، ما ساختار سندي اين        
حــديث را ـشـبكة عنكبــوتي    ) spider  (

مي ناميم    .  
 

:  بخش دوم آغاز وحي  

مشهورترين حديث در مورد آغاز 
وحي، مالقات جبرئيل با پيامبر  ) ) ص را 

) -EQ: q.v. JIBRIL  ( به تصوير 
مي كشد، اينكه چگ  ونه جبرئيل ـ كسي 

كه متن كوتاهي  ) پنج آيه از سورة علق 
) 96  ( را به پيامبر  ) ) ص داد تا تالوت 

كند، يعني همان اولين وحي در ميان 
همه ـ پيامبر را مالقات كرد  . قديمي ترين  

نسخة موجود داستان در منابع، احتماالً 
به داستان سراي   ) قاص  ( مكه عبيد بن 

عمير  ) 68 / 687 ( منسوب است، او  به طور 
رسمي توسط خليفة دوم  ) q.v.  ( عمر بن 
الخطاب به آن مقام رسيد  . اين نسخه 

بعداً با تحريفات بسيار مهمي توسط 
وقايع نگار سوري  / مدني، ابن شهاب 

الزهري  م(  : 124 / 742  ( آماده و به 
صورت ديگري بيان شد  : او اين گزارش 

را از طريق سند عرو ة  بن الزبير ـ عايشه 
) EQ: AISHA BINT ABI BAKR  (

تا زمان پيامبر  ) ) ص ترسيم كرد  . پيشرفت 
زوائد متني و تزئينات  ] شاخ و برگ 

دادن [  داستان ـ به ضميمة تالشي از 
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مولي يحيي بن ابي كثير  م(  : 132 ـ 
129 / 750 ـ  747  ( به منظور پذيرش آيات 

ـ5 1 ( سورة مدثر  74  ( به عنوان اولين 
آيات نازل شده و نيز رشته اسناد 

چندگانه اش، ت  وسط ينبل  » juynboll  «
) EARLY ISLAMIC SOCIETY , 

160-71  ( و شولر  » schoeler  «
) CHARAKTER , CHAP.2,cf.also 

RUBIN , IQRA (  تحقيق و به همراه 
نمودارهايي از اسنادش تهيه شده اند   .  

در مورد اينكه چگونه بقية قرآن نازل 
شد ، هست  احاديث مختلفي  . برخي از 

احاديث متأخر و غير قابل  تاريخ گذاري  
توصيف مي كنند كه قرآن چگونه ب  ه  طور 

كامل در ماه رمضان  ) q.v  ( و در شب 
قدر  ) EQ: NIGHT OF POWER  ( به 
نزديك ترين آسمان به زمين   ) EQ: 

HEAVEN AND SKY  ( فرود آمد و 
سپس توسط جبرئيل فرشته  ) q.v  ( به 

صورت تدريجي به محمد  ) ) ص نازل 
شد  . تالشها به منظور مشخص نمودن آ ن 

شب واقعي، تحت عنوان  ليلة  القدر، در 
ماه رمضان، چند گروه از احاديث مسند 

را به بار آورد كه از ميان آنها حلقه هاي  
مشتركِ متعدد متأخر قابل تشخيص اند   .

اگرچه تعدادي احاديث درهم شكستة 
) تقريباً متضاد  ( نبوي و صحابه در مورد 

آن روز واقعي در ماه رمضان، به يك 

نتيجه اج تناب ناپذير منجر مي شود كه  
اين بحث از موارد قديمي بوده و به 

احتمال زياد توسط آيات  تا1 3  سورة قدر 
) 97  :( » إِنَّا انزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ ...  لَيلَةُ 

الْقَدرِ خَيرٌ مِنْ أَ لْفِ شَهرٍ ...  « به راه افتاده 
است  ) همان  q.v. (.  

ان  در مورد برخي از پديدآورندگ
متأخر حديث نبويِ شب قدر  ) ليلـة  

القدر ( ، بنگريد به  : تحفة فة االشراف بمعر  
األطراف، المزّي، ج 3 ، ش  4419 به نقل  (

از  : موطأ مالك،  1  / 319 ؛   صحيح مسلم، 
2/ 824  كه در سند آن با راوي بصري 

هشام بن ابي عبداهللا الدستوايي  م(  : 4 ـ 
152 / 71 769 ـ   ( و فقيه مدني مالك بن 

انس رو به شويم كه هر دو   رو مي
جايگاه حلقة مشترك را دارند .  

سپس احاديثي وجود دارند كه در 
آنها به شرح و توصيفاتي از نشانه هاي  

بيماري بدني پيامبر  ) ) ص بر مي خوريم  
كه ادعا شده  است  هنگام دريافت آيات 

وحي توسط ايشان بروز داده مي شد   .
يكي از قديمي ترين اين احاديث، احتماالً  

به ( راوي مدني  بعدها كوفي  ( هشام بن 
عرو ة م (  : 146 / 763  ( فرزند عرو ة  بن 

الزبير كه در باال ذكر شد، مي رسد   . در 
اين حديث،  نقل شده است كه پيامبر 

) ) ص از جائي كه بايد پيام الهي را 
دريافت مي كرد، صداي جرينگ جرينگ  
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زنگي را مي شنيد، يا فرشته  اي   ) همان 
q.v. ) ( جبرئيل  ( به صورت  انسان به او 

نزديك مي شد و پيامي آشكار را به او  
مي رساند   . همچنين او هنگام نزول وحي، 

همچون كسي كه به شدت عرق مي كرد  
ـ حتي در هواي سرد ـ معرفي شده 

است  ) مقايسه شود  : تحفة، مزي، ج 7 ،
ش 17152 ؛  ] موطأ  [ مالك،  1/ 202  به بعد؛ 

مسلم،  ] صحيح  [  ، 4  / 1816 ).  به بعد  
حديث قـديمي    ديـگري كـه راوي      

كوفي منصور بن المعتـمر       ) م   132 / 750  (
مــي توانــد مســئول آن باشــد، بــه مســئله  

فراموش كاري گاه و بي      گـاه پيـامبر     ) ) ص
در حفــظ آيــات وحــي مــي پــردازد كــه  

گزارش ـشده اـست ايشـان متحـمل آن          
مي شد    . در تفسيري متأخر گفته مي     ـشود    

كه ايـن مسـئله       ) فراموـشكاري   ( توـسط  
خداوند ايجاد م   شد، و خدا بدين طريق       ي

تالوت آيه  اي را نسخ مي      كـرد     . بـه ـطور    
كلي، فراموش كردن يك آيـه، مجـازات        

) تنبيه  ( انساني را به دليل اينكه آن آيـه را         
در جاي مناـسب ـخودش حفـظ نـكرده          
است، به وـجود آورد، همـان گونـه كـه           

كسي بدليل فرار شـتري       ) همـان     / q.v.  (
كه دو پايش بـه ـهم بسـته نـشده بـوده              ،

مجازات مي  شد    . اغلب پنداشـته مـي     ـشد    
ايـــن فراموـشــكاري نتيـجــة نـجــواي  

بدخواهانة ابلـيس باـشد       ) همـان؛ مـزي،    
7ج ، ـشــماره  9295 /1 ؛ مـســلم،  544  .(

ديگر محدث قديمي كه مسوول ـحديثي       
مشابه است، هشام بن عرو     ة  فوق الـذكر    

است   ) مقايسه ـشود    : مـزي، ج   7 ، ـشماره   
17046 ــــ 16807 ؛ ابـــن حـجــر، فـــتح، 

10 / 457 ). به بعد  
آن گونه كه ادعا شده، جريان وحي 

توسط جبرئيل كنترل و إقراء مي شد   . او 
سالي يك بار در ماه رمضان، به منظور  

همراهي پيامبر  ) ) ص در نظم دهي آيات  
قرآني ـ اكثراً در گروههاي پنج آيه اي و  

كمتر ـ كه همان سال نازل شده بودند، از 
آسمان فرود مي آمد    ) مقايسه شود  :

س يوطي، اتقان،  1/ 124 .) به بعد  
گزارش شده است كه در آخرين 

سال حيات محمد  ) )ص ، جبرئيل براي 
اين نظم دهي دوبار به زمين فرود آمد   .

ظاهراً قديمي ترين حديث قابل تاريخ  
گذاري كه اين مطلب در آن منعكس 

شده، مي تواند به مولي زكرياء ابن ابي  
زائده كوفي  م(  : ـ9 147 / ـ6 764  ( منتسب 

شود  ) مزي،  تحفة ، ج 7 ، شماره  17615 ؛ 
ابن سعد، طبقات،  2/ 40 2ـ ؛ مسلم، 

صحيح،  4/ 1904 ).  به بعد حديثي عيناً به 
همين سبك هست كه مي تواند به زمان  

فقيه و محدث بغدادي يعني احمد بن 
حنبل  م(  : 241 / 855  ( باز گردد  ) تاريخ 

گذاري شود ) ( مقايسه شود  : مسند او، 
1/ 231 .(  
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:  سوم بخش جمع قر آن  

چنانكه منابع تاريخي اولية مسلمانان ما 
را آگاه مي كنند، آيات قرآني در زمان  
حيات پيامبر  ) ) ص بر روي مواد موجودي 

كه مي توانستند براي آن منظور به كار  
گرفته شوند، توسط عده اي از اصحاب  

نوشته شدند كه گاهي اين افراد عنوان 
كاتبان  ) منشيان  ( او را مي گرفتند؛ اما در   پي 

رحلتش، به سختي مي توان گفت كه اين  
آيات به جا ماندة پراكنده، يك ويرايش 

منظم و سهل الوصول را تشكيل داده است   
(EQ: CODICES OF THE QURAN  

. ) مصاحف قرآن =  

اگر چه احاديث موجود در جوامع 
حديثي رسمي و غير آن كه ب ه گونه  

مفهومي از تالشهاي خليفة اول در رابطه 
با جمع  اين مطالب قرآني  ) آيات  ( و 

تأليف آنها در فصلهايي مرتب و منظم 
گزارشي ارائه مي دهند؛ اما راجع به  

تعيين تاريخ و هويت نويسندة اين 
احاديث، اجازة اخذ نتايج ر وشن  و 

محكمي را نمي دهند   . اين احاديث 
مي توانند به دو دسته اخبار مجزا تقسيم  

شوند كه دستة اول بر اقدامات ابوبك ر و 
عمر  ) در مورد دسته اسنادش  : . ن . ك به  :

نمودار  D 169 ص  و دومين دسته بر  )

تالشهاي عثمان در همين جهت، متمركز  
است  ) در مورد دسته اسنادش  : . ن . ك به  :
نمودار E  169 ص .(  

خواست محمد  ) ) ص در باز نگهداشتن 
موضوعات  ) مطالب ـ ابواب  ( به گونه اي كه  

موارد لغو و نسخ در مورد احكا م خاص، 
هنوز قابل درج باشند، ب ه  عنوان علتي ارائه 

شده ( كه چرا ايشان همان وقت  است فوراً  (
در زمان حياتش آيات وحي را در مصحفي 

) q.v. ( ، يعني مجموعه اي از اوراق   ) صحف (  
(EQ: WRITING AND WRITING 

MATERIALS: INSTRUMENTS.) 
 ) كتابت و مواد، ابزار  ) وسايل  (
كتابت ( ، گردآوري ن كرد  ) مقايسه شود  :

ابن حجر، فتح الباري،  10 / 386 ، سطر  8  
به بعد (  . به همين دليل خلفاي  راشدين  

) چهار خليفة اول اسالم  ( موضوع جمع 
را بعد از وفات ايشان به عهده گرفتند  .

به رغم تنوع متني فراوان، آن اطالعات  
مبنايي در اين دو دسته اخبار، كم و بيش 

با آنچه در معتبرترين من ابع تاريخيِ صدر 
اسالم مي بينيم  ،  همخواني دارند، اما 

عوامل صوري  ) زينتي  ( آنها ما را آگاه 
مي كنند كه نبايد آنها را ب  ه  صورت 

ظاهري يا تحت اللفظي بپذيريم  .  
به نظر مي رسد در دسته سند گزارش  

اول كه به ابوبكر مي پردازد يك حلقة  
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مشترك هست  : ابن شهاب الزهري با 
سندي رو به  پايين از طريق يك راوي 
كامالً مجهول الحال و  احتماالً جعلي ـ  

عبيد بن السباق ـ به زيد بن ثابت 
صحابي جوان مي رسد   . الزهري به 

گونه اي امكان  پذير مي  تواند مسئول طرح  
عبارت پردازي   ) ساختار جمالت  ( و نيز 

طريق اين حديث  باشد، اگر آن ساختة 
يك راوي غيرقابل تشخيص از اع ضاي 

بعدي مجموعه سند نباشد، كسي كه از 
قرار معلوم مسئول طريق  ) سند  ( خار جة  

بن زيد نيز است  . همانطور كه در مورد 
اصالت تاريخي جزئيات اين خبر، كار 

عاقالنه برخورد محتاطانه است .  
دومين خبر كه در رابطه با دستورات 

) اوامر  ( عثمان است، حتي بيشتر  ] از 
اولي  [ گرفتار مصاديق غي رتاريخي، يا به 
گونه اي متفاوت، گرفتار پيرايه  هايي كه  
زبان اند   زد عام بوده  ] تا واقعيت تاريخي  [

شده است  . زهري در سند اين حديث 
نيز شخصيت كليدي است، اما سندش 

) طريقش  ( به عثمان از طريق صحابي 
بصري انس بن مالك  : م(

ـ3 91 / 12 ـ 710  ( حتي مبهم تر از آن يكي  
كه  سندش به ابو بكر است، ب ه  خاطر 

مالحظات  ) داليل  ( متعددي كه در كتاب 

شعبه اثر ينبل  ) Juynboll  ( گردآوري 
شده اند   . به هر صورت، زهري نمي تواند  
مس ئ ول اين  ] خبر  [ باشد  . از سوي ديگر، 

جايگاه خويشاوند دور و جوانش، راوي 
ابراهيم بن سعد الزهري  م(  : 183 / 799  (

كه از مدينه به بغداد مهاجرت كرد  ـ ب ه 
گونه اي قطعي  تر در سند حديث ثابت  
شده  است  و قابل توجه اينكه اين مطلب 

از جهاتي توسط منتقد تند اسناد، مولي 
يحيي بن معين  م(  : 233 / 847  ( نيز تأييد 

شد ه است  ) ابن حجر، تهذيب،  1/ 122  
)9و  ، لذا به احتمال قوي، مسئول 
واژه پردازي   ) دستكاري ـ عبارت سازي   (

اين روايت اوست ؛  نه ابن شهاب 
الزهري .  

نتيجة كلي بايد  اين  باشد كه اصالت 
تاريخي اساسي آنچه كه هر دو داستان، 

بويژه مورد دوم، به ما مي گويد، در ميان  
مورخان منصف به عنوان يك موضوع 

مورد مناقشه باقي مي ماند   . يك بازبيني 
تاريخي  از تنظيم  ) تدوين  ( نهايي قرآن، 

احتماالً فقط بر پاية شها دت نسخة خطي 
قديمي مي تواند حاصل شود   . اگرچه 

مسلمانان پيوسته داستانهاي ابوبكر و 
عثمان را بدون سئوال، به عنوان اصل 

اساسي  ) حياتي  ( پذيرفته اند   . شوالي 
) schwally  ( GQ , íí, 18.f./ NöLDEKE  
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نولدكه، تاريخ قرآن،  2/ 18 ) به بعد در  
مورد اولين جمع قرآن ترجيح مي دهد   

عمر ر ا بيشتر از ابوبكر مسئول بداند و 
در كتاب  » جمع قرآن  « برتن 

) BURTON’S COLLECTION 

[COLLECTION OF THE 

QURAN] ( « و كتاب  مطالعات قرآني  «
ونزبرو  ) WANSBROUGH: Quränic 

STUDIES  ( هر دو داستان بر اساس 
داليل  ) مالحظات  ( متفاوتِ بسياري كامالً 
رد شده اند   . براي يك ارزيابي بسي ار كم 

شك گرايانه  تر از اين دو دسته حديث،  
كتاب  » قرآن  « موتسكي  
) MOTZKI: DE KORAN, 12- 29 ( 
را ببينيد .  

دستور ابوبكر براي سازمان دادن 
) تأليف  ( قرآن در خبري مورد تأكيد قرار 

گرفته است كه در اين خبر ادعا شده 
است عمر او را هشدار داد كه ب ه  دليل 

تلفات سنگين نبرد عقر باء در يمامه  
(EQ: EXPEDITIONS AND BATTLES 

) مأموريت ها و نبردها    /  
  در برابر مسيلمة كذاب 

 (EQ: MUSAYLIMA AND PSEUDO- 

PROPHETS  ) مسيلمه و پيامبران دروغين / 
) پيامبر دروغين (  قسمت اعظم آيات قرآني 

كه به صورت شفاهي  ) EQ: ORALITY  (
] در اذهان و حافظه ها   [ براي نسل آيند ه 

حفظ شده بودند، از بين خواهند رفت، 
لذا زيد بن ثابت مأمور شد هر مقدار از 

آيات كه در حافظه هاي مردم حفظ شده،  
به عالوة آنهايي كه بر انواع ابزارآالت، 

مكتوب شده بودند را پيدا و جمع كند .  
قديمي ترين منبع تاريخي كه گفته  

مي شود اين خبر در آن آمده  ، كتاب  است
» مغازي « م( موسي بن عقبه  141 / 758  (
مي باشد   ) ابن حجر، فتح،  10 / 390 ، سطر 

8  ( در آنجا يك گزارش  ) خبر  ( صريح از 
زهري كه در اين زمان شهرتش او را 

بي نياز از صالحيتش مي  كند ـ يك غفلت  
) كوتاهي  ( خيلي مهم ،  به هر دليلي كه 

باشد ـ نقل مي شود   . ب ه  جز بخش 
كوچكي، بقيه كتاب  ) متن  ( مغازي مف قود 

شده است .  
خبر دوم كه متمركز بر عثمان است 

از لحاظ زمان بندي در سال دوم يا سوم  
حكومت او واقع شده است  . در اين خبر 

ادعا مي شود كه يكي از سرداران عثمان  
مي بيند سربازان عراقي  اش قرآن را  

متفاوت از سربازان سوري اش تالوت  
مي كنند، اين مطلب آنگونه كه روايت  

) داستان  ( مي گويد، انگيزه  اي كافي براي  
عثمان بود تا آن صحفي  ) اوراقي  ( كه 
ابوبكر آيات قرآن را در آنها ب ه گونه اي   

منظم دسته بندي و سپس   به  دقت 
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رونوشت كرده بود را بخواهد كه طبق 
آن، در موارد تفاوت قرائتها لهجة قريش 

حاكم بود .  
از قـرار معلــوم آن صــد و چهــارده  

سورة قرآن اينگون   ه، كم و بيش به ترتيب      
طوالني بودن سوره   ها، در يـك مـصحف        

نوشته شدند   . آن گونه كه منـابع اـسالمي       
اشاره مي  كنند، آخرين سورة نازل ـشده،        

سورة توبه    ) 9( ، و آخرين آيـه، آيـة         176  
سورة نساء    ) 4 ) ( آية معروف به     » كاللـه  «  (

بود كه گروهي از خويشاوندان متـوفي ـ   
كه مستحق سهمي از ارث او  هستند ـ را  

مورد بحث قرار مـي     دـهد      ) منبـع قبلـي؛    
مقايسه شود   : مزي، تحفـة   ، ج  2 ، ـشماره   

1870 ؛ مسلم، ـصحيح،      3/ 1236  .( مـولي  
شعبة : م( بن الحجاج     160 / 776  ( مسئول 

نقل روايتي به اين مضمون اـست        . طبـق  
يك منبع شيعي آخرين سوره     اي كه نازل     

شده، سورة نـصر    ) 110  ( بـود   ) مجلـسي،  
بـحـار،  89   / 39  .( يــك خبــر معماگونــه 

) توضيح ناپذير    ( كه در هيچ   يك از جوامع     
رســمي نيامــده، امــا در تفـسـير طبــري   

) تفـســـير،  26 / 40 ) ( : م 310 / 923  ( بــــا 
اســنادي كامــل آورده شــده  اســت و  بــه 

معاو ية  بن ابـي ـسفيان ـ اولـين خليفـة      
امـوي ـ    :م( 61 / 680  ( خـتم مـي   ـشود، و   

مدعي اـست آـخرين آيـة ـسورة كهـف           
) 18  ( آخرين   آيـة نـازل ـشده بـه پيـامبر          
) ) ص بود  . خبر ديگري نقل مي    كنـد كـه      

دو سورة كوتاه ديگر      ] غير از اين  114 ]  تا
ـ كه به احتمال قوي دعا بودند ـ وـجود   

داشتند كه گمان مي    شد اصالتاً بخـشي از       
مصحف ابي بـن كعـب ـصحابي پيـامبر          

) ) ص ـ قبل از ويرايش ابوبكر ـ بودنـد؛   
همان سوره  هاي معـروف بـه         » الخَلـع   « و 

» الحفد « ، اما آنها در نهايت به ايـن     » 114  «
ســوره اضــافه نشــدند  ) ســيوطي، اتقــان، 

1/ 184 ).  بــه بعــد و در نهايــت، وجــود 
بخشهايي كوتاه به سـبك سـجع كـه بـه           

شدت يـادآور اولـين ـسوره       هـاي مـكي      
) EQ: RHYMED PROSE ; FORM 

AND STRUCTURE OF THE 
QURAN  ( بوده و با قَسمهايِ گونا     گون، 

ـ ظاهراً پيش از اسالم ـ كامل مـي   ـشوند   
كه سزاوار نيستند به ـشكل اثـر تقليـديِ          

صِرف كنار گذاشته شوند      ) طبري، تاريخ،  
1  / 2484 ؛ همان، تاريخ،     8 / 223  به بعد؛   

ابن اسحاق، سيره،     3 / 343 ] ( اينها هـمه    [
ممكن اـست ـشخص را بـا ايـن تـصور        
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واگذارند كه چنين عناصر معلقي بيش از       
اين اند كه هرگز موفـق بـه ورود در            بوده 

آنچه بعدها نام مصحف عثماني  گرفت،       
نشدند  . عالوه بر اين، سيوطي      ) اتقان،   3  /

5 ـــ 72  ( تعــدادي از آيــات گونــاگون بــه 
ضميمة آية مشهور رجم      ) همان؛ مقايـسه   

شود : cf.POWERS , EXEGETICAL 

GENRE , 117-38  ( را بــه گونــه اي  
مناســب آورده اســت كــه طبــق اد ـعـاي 

تعدادي از صحابه بر محـمد      ) ) ص نـازل  
شــدند، امــا هرگــز در قــرآن بــه ثبــت   

نرسيدند .  
 

:  بخش چهارم  احاديث مربوط به 
قرائات يا حر و ف هفتگانه   

سير كار پيامبر  ) ) ص در بسياري از 
اوقات چنين بود كه زماني طرز بيان 

) قرائت  ( خاصِ يك آية قرآني و در 
اوقات ديگر، بيانهاي  ) قرائتهاي  ( ديگر 

همان آيه را براي پيروانش مي آموخت،  
در حالي كه چنين خاتمه مي داد كه   : »  ...

اين را به راحت ترين طريقي كه براي  
شما ممكن است تالوت كنيد «  . اين 

بخش از وقايع طي چند متن در جوامع 
رسمي، راجع به قرائتهاي هفتگانه، 

منعكس شده است  ) براي تقسيم مجدد 

بنگريد :  به مجلسي ، بحار ،  االنوار 90 / 4  .(
گزارش شده است يك بار هنگامي كه  

عمر نگراني اش را در مورد آنچه كه  
واقعاً قرآني است و آنچه كه نيست، ابراز 

كرد  . پيامبر  ) ) ص او را با اين كلمات 
خاطر جمع كرد  : » هر عبارتي كه گفته 

شده بخشي از قرآن است، تا عفو با 
عذاب يا عذاب با عفو  ) رحمت  ( مشت به 

نشود، صحيح است  « ) همان ( « و  هريك 
از حروف هفتگانه ك ا في و شافي اند   

) كافٍ شافٍ (  « ) ابن حجر، فتح، 10 /  401  
و  9 ،) به بعد  اما اين يك خبر متأخر 

است كه در آن چنين نگرش 
انعطاف پذيري در برابر قرائتهاي متعدد  

قرآني با اصطالحات  ) واژه هاي   ( تصنعي 
) تزييني  ( ارائه شده است  . ا ين  ] جريان  [

پيش گامان زيادي داشت  .  
عدد هفت براي قرائتهاي مختلف ب ه 

صورت تحت اللفظي   ) عدد واقعي  ( قرار 
داده نشد، بلكه بيشتر ب ه  عنوان بيان كنندة 

تعداد مبهم زير ده  ) كمتر از ده ( ،  است
چنانكه گاهي عدد هفتاد براي بيان تعداد 

نامشخص ده تايي  هاي زير صد به  كار  
مي رود  . ماد  امي  كه آن معناي باطني  

) دروني  ( حفظ شود، در اين اختالفات 
] قرائات  [ ضرري وجود ندارد  . احتماالً 

اولين حديث تاريخ داري كه به قرائتهاي 
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مختلف، بدون تأكيد بر عدد هفت، 
مي پردازد، مي  تواند به محدث بصري  
شعب ة ( منسوب باشد  مزي، تحفة  ، ، 1ج 
60ش ؛ مسلم، صحيح،  1/ 562  به بعد؛ و 

مزي،  تحفة ، 7ج  ، ش  9195 ؛ بخاري ، 
فضايل القرآن، ص 3 37 و ، ج 3 ، ص 410  

 = 6ج 245 ص  .( عدد هفت بيشتر به 
عنوان نشان هاي   دهندة تعدادي از شيوه 

گذاشتن يا برداشتن حركاتِ  ) نشانه هاي  
زير و زبر  ( متغير و اعراب افعال و 

اسامي، بويژه در آخرشان  ) انتهايشان ( ، يا 
به عنوان جا به جاييِ  ) قلبِ  ( حروف، كل 

واژه، يا عبارتها و  ... تفسير شده، اما  ] اين 
عدد هفت  [ گاهي از سوي بيشتر عالمان 

دوران مياني  ) قرون وسطايي  ( به اشتباه 
تصور شده است كه به گويشهاي 
مختلف اعراب هنگام نزول قرآن به 

پيامبر  ) ) ص اشاره دارد  . عالوه بر اين  
عدد هفت گاهي با شيوة  ) سبكهاي  (

هف تگانة بيان حكم يكي پنداشته شده است؛ 
آيات و عبارتهايي كه حاوي زجر  ) هشدار 

و تشويق ( ) EQ: EXHORATION ( ، امر 
) EQ: COMMANDMENTS ( ، حالل 
) EQ: LAWFUL AND UNLAWFUL  (
) مجاز ( ، حرام  ) q.v ) ( غيرمجاز ( ، محكم 

يا متشابه  ) see: q.v ) ( بيانات صريح يا 
مبهم  ( و امثال  ) EQ: METAPHOR ( 

) تشبيهات  ( هستند  .  

شايد جامع ترين و قديمي  ترين  
حديث تاريخ دار كه مبناي عدد هفت  

قرار گرفت، حديث مالك بن انس باشد 
كه احتماالً به مناقشه اي كه بيش از نيم  

قرن قبل از حياتش ادامه داشت، باز 
مي گردد   ) موطأ،  1/ 201 ، ش 5 مزي، =   
تحفة ، ج 8 ، ش 10591 ؛ مسلم، صحيح، 

1/ 560  .( از س وي ديگر عبارتهايي  ] آيات 
و كلمات  [ از قرآن كه حقيقتاً قابليت 

تالوت به هفت قرائت را دارا  باشند  
اندك اند كه نمونه  هاي مشهورش عبارتند  

از  : » الطّاغُوت دبع .. « مائده   ( ) 5  /( آيه 60  (
) بيضاوي، انوار،  1/ 265 ( ، و » فَالَ تقُل لَّهما 

ُف .. « اسراء  ( ) 17  /( 23 ( همان،  (
ص 537 .(  

تصور مي شود جواز توسل به هفت  
قرائت مختلف، ناشي از ارادة خداوند 
باشد تا تالوت قرآن براي عربهايي كه 

بعدها  ـ  بويژه بعد از هجرت  ) q.v  (
اسالم را با رغبت مي پذيرفتند، آسان  

باشد  . به دنبال فتوحات اوليه،  ) q.v  (
بويژه بعد از اتمام ويرايش قرآن كه از 

قرار معلوم نس خة عثماني رسميت يافت 
ـ  ) بخش 2 ) همين مقاله ، همراه با تحكيم 

امپراطوري و فزوني آموزش قرآن، 
مطالعة قرائتهاي مختلف موجب تأسيس 
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رشتة قرآني جداگانه اي شد؛ اگر چه  
برخي از علما معتقدند مصحف عثماني 
معروف، تنها يكي از هفت حروف مجاز 

را ارائه مي كند و شش حرف ديگر را  
مهجو ر مي گذارد   . اين تناقض ظاهري به 

همراه تالشهايي براي هماهنگ سازي،  
توسط زركشي به طور مفصل بيان شده 

است  ) برهان،  1/ ـ7 222 :  و نيز مسلم، 
صحيح،  1/ 560 ، دفتر سوم  . براي بحث 

بيشتر در مورد احرف سبعه ن  . . ك به :  
GILLIOT  ELT , 112-33 (  

 

بخش پنجم   : تالوت  

احاديثي وجود دارند ك ه شيوه هاي  
ويژه تالوت قرآن در آنها تشريح شده   
است، براي مثال اينكه شخص تالوت را 
به آرامي و بدون مكث انجام دهد؛ چنانكه 

هنگام خواندن شعر  ) شعر و شاعران   
 EQ: POETRY AND POETS/  ( عمل 

مي كند   . اين شيوة تالوت  » هذّ  « ناميده 
مي شود   . پديدآورندگان چنين احاديثي 

مولي سل يمان بن مهران األعمش كوفي 
) مزي، تحفة  ، ج 7 ، ش 9248 ؛ مسلم، 

صحيح،  1/ 563 ) ( م  : 148 / 765  ( و  شعبة  
بن الحجاج  ) مزي، تحفة  7ج ، ، ش 9288  ؛ 

مسلم، صحيح،  1/ 565  ( هستند  . احاديثي نيز 

درباره كشيدن آواي حروف صدا دار 
) اشباع يا مد  ( هنگام تالوت وجود دارد كه 

فقيه كوفي الثوري  ) مزي، تحف  ،ة ، 6ج 
ش 8627 /5 ؛ ترمذي، جامع،  177  ( و راوي 

بصري جرير بن حزيم  م(  : 175 / 791  ( پديد 
آورندگان احتمالي آنها مي باشند   ) مزي،  

تحفة، 1ج  ، ش 1145 ؛ بخاري، فضايل،  
3 / 406  = 6/ 241  .( ترجيع  ] نوسان دادن 
صدا ]  درگلو در تالوت، طي حديثي از 

شعبه مورد توجه قرار گرفته  است  ) مزي،  
تحفة،  7ج ، ش  9666  ؛ مسلم، صحيح، 

1/ 547 (، توانست   اين عمل احتماالً مي
همچون قطع آواي صدا دار، ب ه  واسطة 

يك تعداد بستن حنجره شكل بگيرد  .
دست كم از توصيف مجدالدين المبارك 

بن االثير  م(  : 606 / 1210  ( چنين به نظر 
مي رسد   .ر( : ك ابن اثر،  نهايه،  2/ 202  .(  

تعداد كل آيات قرآن  به اخت الف 
6204  ، 6214  ، 6219  ، 6225 ، 6236  

معرفي شده است  . تصور مي شود اين  
اعداد گوياي مراتبي باشند كه صعودشان 

موجب هرچه نزديك تر شدن تالوت  
كنندة مومن  ـ  وقتي از صميم قلب شيوة 

تالوت ترتيل را انجام مي دهد   به  ـ
بهشت مي شود   ) همان (  . با حديثي كه 

محمد شمس الحق العظيم آبادي  آورده 
) 1894 / 1312 :  به بعد، بنگريد كتاب 
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» عون المعبود  « او،  4/ 237  ( و مسئولش 
احتماالً ثوري است، مقايسه كنيد  . به 

عالوه حديث مشهوري كه پديد آورندة 
احتمالي اش اعمش است، در مورد  

تالوت طوالني شبانة پيامبر  ) ) ص ـ آن 
هم با جزئيات بسيار ـ وجود دارد  ) مزي، 

تحفـة ، ج 3 ، ش 3351  ؛ مسلم، صحيح، 
1/ 536 ).  به بعد حديثي كه در آن 

آموزش تالوت قرآن به ديگران مورد 
ستايش قرار گرفته است، مي تواند به  

شعبه كه مورد تأسي ثوري قرار گرفت، 
منسوب باشد  ) مزي،  تحفة ، ج 7 ،

ش 9813  ؛ بخاري، فضايل القرآن، 
21ص  ، 3/ 402  = 6/ 236 .(  

حديث شعارگونة نبوي  ] يَز نو القرآ  نَ

ِب أصواِت مكُ  [ » با صداهاي خود قرآن را 
زينت دهيد  « ) مزي،  تحفة ، ج 2 ، ش 1775 ؛ 

ابوداود در عون المعبود،  4/ 239  ( را 
مجموعه اي از سلسله اسناد تأييد كرده  اند  

كه موقعيت  طلحة  بن مصرف تابعي و 
كارشناس قرآن  م(  : 112 / 730 ) ( مقايسه 

شود  : حليه،  5/ 27  ( در آنها ممكن است 
به عنوان  حلقة مشترك دانسته شود  . در 

حقيقت حديث او ممكن است در كل 
جوامع رسمي حديث از قديمي ترين  

احاديث تاريخ دار شمرده شود   . با در نظر 
گرفتن تبحر قرآني كه در مورد او ادعا 

شده، او به گونه اي پذيرفتني مي  تواند  
پديد آورندة اين حديث باشد  . از اين 

گذشته، موضوع نويسندگي فرضي   
طلحه به واسطة فهرست طوالنيِ افرادي 
كه در حلية ابو نُعيم االصفهاني 

:م( 430 / 1038  ( ذكر شده اند ـ اين  
حديث را از او نقل كرده اند ـ ممكن  

است به كلّي برطرف شود .  
اين سخن شعارگونه طبق نظر 

مفسران يك مورد وارونگي  ) قلب  ( را 
تشكيل مي دهد كه دو كلمة پاياني بايد  

چنان تف سير بشوند كه گويي در يك 
ترتيب وارونه باشند،  زينوا القرآن 

بأصواتكم زينوا أصواتكم  بايد بشود 
بالقرآن ، يعني با تالوت قرآن صوتهاي 

خويش را زينت دهيد .  
حديث ديگري كـه بسـيار مـشهور        
اســت و بــه ارزشــمندي تــالوت تأكيــد 

مي كند، حديثي است كه در پي مـي          آيـد     :
» مؤمني   ) اعتقاد و عدم   [ اعتقاد    ايمان و عدم   

ايمـان  [ EQ: BELIEF AND UNBELIEF /  (
كه قرآن تالوت مي    كند مانند بالنگ       ) ترنج  (

) اُترُج  ( است كه هم طعم و ـهم رايـحه         اش   
مطبــوع اســت، مــؤمني كــه تــالوت قــرآن 

نمي كند مانند خرماست كه طعم آن ممـكن          
اســت خــوب باشــد امــا رايحــه اي نــدارد،  
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منافقي كـه قـرآن تـالوت مـي         كنـد ماننـد      
ريحان است كه بويش خوب، اما طعـمش        

تلخ است، و منافقي  ) نفاق و منافقين  

 EQ: HYPOCRITES AND HYPOCRISY  (
كه قرآن تـالوت نـمي      كنـد، ماننـد حنـظل        

) هندوانة ابوجهل   ( است كه بي رايحه است     
و طعــم تلخــي دارد  « ) مــزي،  تحفــة ، ج 6 

ش 8981  ؛ صــحاح ـسـته، بعنــوان نمونــه،  
مسلم،  1/ 549 (.  

اين حديث  گرچه  ممكن است مبين 
اين برداشت باشد كه بعد از زمان قتاده 

م(  : 117 / 735  ( ساخته شده است، ليكن 
او شخصيت كليدي انكار ناپذير در دسته 

اسناد اين حديث است  . ب ه  عالوه قتاده 
پديد آور احتمالي حديث زير نيز است :  

» كسي كه قرآن را ماهرانه تالوت 
كند، خودش را همنشين  كاتبان خداترسِ 

شريف مي يابد   ] به آيات  16 ـ 15  سورة 
عبس ) : سفَرةٍ، كرامٍ بررة ( ، اشاره دارد، 

همان فرشتگان، پيامبران يا فرستادگان 
الهي  [ ، و كسي كه فقط با لكنت و مكث 

) مشقت  ( مي تواند قرآن را تالوت كند و  
افسوس  ] بهتر و بيشتر خواندن را  [

مي خورد، پاداش مضاعف دارد   « ) مزي، 

تحفة ، ج 11 ، ش 16102 ؛ صحاح سته، به 
عنوان نمونه، مسلم،  1/ 549 ). به بعد  

تالوت قرآن به سبك آواز گمان 
مي شود ثواب خاصي داشته باشد   . اين 

مطلب در حديثي  به  نسبت متأخر كه 
راوي مكي سفيان بن عيينه  : م(

198 / 814  ( مي تواند مسئول آن باشد،  
منعكس شده است  : » خداوند آنگونه  كه 

به ترنم قرآن پيامبري گوش مي دهد  ،  به 
هيچ چيز گوش نمي دهد  «  ) مزي،  تحفة  ،

ج 11 ، 15144 ش  ؛ مسلم، صحيح، 
1/ 545 .(  

بحث راجع به بلند كردن صدا هنگام 
تالوت قرآن در برابر زير لبي خواندن، 

به نظر مي رسد مستقيم برخاسته از آية  
110 .  سورة اسراء باشد تعدادي از 

نظرهاي شخصي راج ع به اين موضوع 
به فقهاي اوايل قرن اول  ) هفتم ميالدي  (

منسوب مي باشند   ) ابن ابي  شيبة ، مصنّف، 
2/ 440 .) به بعد  

يك حديث نبوي مشروح ترِ متأخر  
كه پديد آورش هشَيم بن بشير  :م(  

183 / 799  ( فرزند يك مولي از واسط 
است،  ) مزي،  تحفة ، ج 4 ، ش 5451  ؛ 

مسلم، صحيح،  1/ 329 ( ، طليعه اي دا  شت 
كه توسط هشام بن عرو ة مقايسه شود (  :
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مسلم، همان ( افتد و در آن   به گردش مي
بيان مي شود كه آيه مورد بحث   ] بلند 

كردن صدا و  [... مربوط به دعاي شخصي 
است  ) همان، باب دعا (  .  

حديثي پر از تزئينات داستاني 
) مقايسه شود  : ابن حجر، فتح،  10 / ـ  8 

296  ( كه قضية چند جن  ) همان (  كه 
شهاب  ) ستاره ها و سياره  ها  EQ: 

PLANETS AND STARS/ (  باران 
شدند،  و[  [ براي شنيدن تالوت قرآن از 

آسمان به زمين فرود آمدند، احتماالً 
توسط مولي ابوعوا نة  الوضّاح بن عبداهللا 

واسطي  م(  : 175 / 791  ( وارد صحنه شد 
) مزي،  تحفة ، ج 4 ، ش 5452  ؛ مسلم، 

صحيح،  1/ 331 ).  به بعد اين حديث ب ه 
رويدادي در سيرة ابن اسحاق  ) مقايسه 

شود  : 2/ 63 (  اشاره دارد كه در آن محمد 
) ) ص هنگام برگشت از سفر طائف، 

قسمتهايي از قرآن را براي شادماني و 
شگفتي هفت جن كه بي درنگ به آرمان  

او  ] رسالتش  [ متعهد شده اند  در نيمه  
شب، تالوت مي كند  .  

دستوراتي دربارة مقدار حداقليِ تالوت  
قرآن كه در نمازهاي چندگانه درخواست 
شده، در حديثي قديمي يافت شده كه 

مسئول طرح كلي  ] اوليه  [ آن احتماالً 
مواليي از يمامه، يحيي بن ابي كثير  : م(

32 ـ 129 / 50 ـ 747  ( مي باشد   . حديث چنين 
است  : در دو ركعت او ل ظهر و عصر  

) سجده و ركوع   / EQ: BOWING AND 

PROSTRATION ( ، تالوت  سورة 
الفاتحه  ) فاتحه / EQ: FATIHA  ( و دو 
سوره  ) اختالف  : يك سوره  ( كفايت 

مي كند، كه به موجب آن انجام ركعت  
اول نماز ظهر بايد به درازا كشيده شود، 
در حالي كه ركعت دوم ممكن است 
قدري كوتاه شود؛ همين قواعد در مورد 

نماز صبح هم قابل اجرا است  . اين 
حديث  ) ن  . . ك به  : مزي،  تحف ة ، ج 9 ،

ش 12108 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 333  ( نشان 
دهندة تعداد زيادي از تغييرات جزيي 

است كه بازتاب كنندة  اين مطلب هستند  
كه چگونه اين قضيه موضوعِ  بحث 

مداوم بوده است  . مولي عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن جريج مدني  :م( 150 / 767  (

حلقة مشترك  اسنادي است كه حديثي 
راجع به لزوم قرا ئت نماز صبح اثبات 

مي كند   ) مزي،  تحفة ، ج 4 ، ش 5313 ؛ 
مسلم، صحيح،  1/ 336  ( و احتماالً به 

هشيم بن بشير حديثي مي تواند منسوب  
باشد كه  ] آن حديث  [ نقل مي كند كه  

نشان مي دهد صحابة پيامبر   ) ) ص چگونه 
سعي مي كردند مدت زماني كه بايد  

صرف قرائت در نماز ظهر و عصر شود 
را با اندا گيري اين قرائت در برابر  زه
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عبارتهاي مشخص قرآن ـ همچون سي 
آية سورة السجده  » براي هر كدام از دو 
ركعت اول نماز ظهر  « و نصف آن زمان 

» براي دو ركعت دوم نماز ظهر و دو 
ركعت اول نماز عصر  « و باز نصف همان 

زمان  » براي هر كدام از دو ركعت نهايي  «
نماز عصر ـ محاسبه كنند  ) مزي  ، تحفة  ،

3ج ، ش 3974 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 334  .(
در  نهايت، مالك دو حديث را در مورد 

عادتهاي تالوت پيامبر  ) ) ص در نماز 
مغرب، با ذكر نام سوره هاي الطور   ) 52  (

و المرسالت  ) 77  ( در پرونده وارد كرد 
) مزي،  تحفة ، ج 2 ، ش 3189 ؛ مالك، 

موطّا،  1/ 78 .(  
 

ـ2 6 بخش ششم ـ  احاديث تفسيري  :
ب ه  ط ور كلي؛ نقش ابن عباس  

يكي از نخستين و مهم ترين  
مجموعه هاي تفسيري،تفسير محمد بن  

جرير طبري  م(  : 310 / 923  ( است  . اگر 
بخواهيم دقيق تر شويم، مجموعه  اي از  

احاديث نبوي و ديگر قدماست كه 
بي استثناء به عبارت يا آيه  اي قرآني  

مربوط مي باشند   . مجموعة طبري به 
صورت چاپ كامل ق ابل اعتماد و غير 

كامل آن، توسط برادران شاكر تصحيح 
) و تنظيم  ( شده، موجود است  ) . ن . ك به  :

پايان مقاله بخش كتاب شناسي   .( اهميت 
آن تنها ب ه  خاطر عرضة دانش قرآني قابل 

توجه توسط طبري نيست، بلكه يك 
دسته بندي از مجموعه  هاي تفسيري  
قدماء  ـ  قبل از زمانش  ـ  را نيز در بر دا رد 

كه اكثراً از غير از اين طريق به ما نرسيده 
است .  

( در ميان مواد  اسناد  ( تفسيري او دو 
عنوان به آساني قابل تشخيص است  .

نخستين آنها سرفصل  » اسباب النزول  «
است، در اين باره مطالب بعدي را ببينيد  .
دومين عنوان مهم در ميان احاديث 

تفسيري، سرفصل  » ناسخ و منسوخ  «
است  . اين ( نوع احاديث از اصلِ  قاعدة  (

نسخ ناشي شده اند   ] كه عبارت است از  :[
آيات نازل شدة سابق ممكن است توسط 
آيات بيانگر حكمي متفاوت كه در 

تاريخي بعد نازل مي شوند، نسخ شوند   .
از يك سو، در قرآن آموزه اسالمي بر 

اصل سهولت  ) يسر ( ، ب ه  جاي سختي 
) عسر  ( بنا  شده است، كه اين مطل ب به 

تخفيف ـ و امتيازهايي ـ در چند حكم 
نازل شدة سابق  منجر  مي شود   . از سوي 

ديگر از نظر قانوني يك سختگيري،  قابل 
تشخيص است  . ب ه  عنوان مثال مخالفت بيش 

از پيش  و  صريح اسالم با آشاميدنيهاي مسكر 
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) EQ: INTOXICANTS  ( مجموعه هاي  
ناسخ و منسوخ متعدد  هستند  . ظاهراً 

قديمي تر  ين آنها از آنِ ابوعبيد قاسم بن سالم 
: م( 224 / 838  ( است  

) مقدمه اي بر ويرايش آموزشي جان  
برتن / cf. THE INTRODUCTION TO 

BURTON’S TEXT EDITION. (.  
هيچ بررسي از احاديث تفسيري 

مسلمانان بدون يك برآورد از  ] كسي كه  [
مكررترين نقل قول از او شده ـ به 

اصطالح كارشناس قرآن مي ان صحابة 
پيامبر  ) ص ] ( يعني  [ ابن عباس  : م(

68 / 687 ( ، فرزند يكي از عموهاي محمد 
) ) ص ـ  كامل نيست  . گفته شده است 

هنگام رحلت پيامبر  ) ) ص حدود ده، 
سيزده يا پانزده ساله بود .  

با در نظر گرفتن سن كم وي، نبايد 
ماية شگفتي باشد كه كلية احاديثي كه 

الزم است خودش از محمد  ) ) ص شن يده 
باشد، مورد مناقشه قرار گيرند، در حالي 

كه برخي مي گويند اين گونه احاديث  
بيش از چهار، نه يا ده تا نبودند، ديگران 

تعداد بيشتري را پيشنهاد مي كنند   ) ابن 
حجر، تاريخ،  5/ 279 (  . عالوه بر اين، 

صدها سخن به او نسبت داده مي شود كه  
گزارش شده او در آنها عبارتهاي قرآني  

را شرح داده است  .  

طبق بررسي دقيق رشته اسانيدي كه 
همراه اين احاديث آمده اند، به نظر  

مي رسد همه   ـ جز تعداد بسيار كمي كه  
در ادامه مي آيند ـ به تاريخي   به  نسبت 

ديرتر از اصلشان  متعلق  باشند، همانطور 
كه آنها  در  نهايت توسط شبكه هاي  

عنكبوتي متأخر تأييد مي شوند   . اك ثريت 
عظيمي ب ه  عنوان تأييد، فقط سندهاي 

مفرد دارند  ) نافع ( JUYNBOLL , 

NAFI, AND id  ) همان (  EARLY  

ISLAMIC SOCIETY,  ( اما اين 
مطلب هرگز دنياي اسالم و در حقيقت 
تعدادي از دانشمندان منصف غربي را از 

اين كه بارها به ابن عباس لقب  » پدر 
تفسير قرآن مسلمين  « را بدهند، باز  

نداشت  . به نظر مي رسد جوامع حديثي  
نسايي و ابو داوود به طور فوق العاده پر 
از اين احاديث هستند، بلكه چهار جامع 

رسمي ديگر نيز تعداد قابل مالحظه اي را  
در بردارند  . چنانكه در  ] تحفة  [ مزي 

صدها حديث تفسيري را به صورت 
پراكنده مي يابيم   ) تحفة ، ج 5 4 و  ، ش، 

6576 5356 ـ  .(  مقايسه بين اين احاديث 
و احاديث مجموعه هاي تفسيري قديم ـ  

مانند مجموعه هاي مجاهد بن جبر   م(  :
102 / 720 ( ، مقاتل بن سليمان 
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:م( 150 / 767 ( ، سفيان الثوري  : م(
161 / 778 ( ، عبدالرزاق  م(  : 211 / 826  ( كه 

آنها نيز به عبارتهاي قرآني مي پردازند، و  
نيز بحثهاي تفسيري قديم، به صورت  
يك جا در تفسير طبري آورده شده است 

ـ روشن مي كند كه شخصيتهايي چون  
مجاهد، عكرمه  م(  : 7 ـ  105  / 5 723 ـ (  ،

حسن بصري  :م( 110 / 728  ( و اسماعيل 
بن عبدالرحمن السدي  م(  : 127  / 745  ( و 

نيز كارشناس نابيناي قرآن قتادة بصري 
م(  : 117 / 735  ( كه نظرهاي شخصي به 

آنها نسبت داده شده، ك ساني اند كه بعداً  
به عنوان طرق  ) سندهاي  ( مفردي پديدار 

شدند كه احاديث ابن عباس را تأييد 
مي كنند   . اين احاديث متأخر برخي 

اوقات، نه هميشه، تا اندازه اي تفسيرهاي  
مفصل تري دارند كه به نظر مي  رسد در  

آنها مطالب نسخ اغلب  ) غالباً  ( به طور 
قطعي تثبيت شده بوده اند  . .ر(  . ك به  :

ينبل  : اولين فقهاء اسالم، ص  90 ـ 2870 ؛ 
ونيز رابين  : چشم بينا (.  

نتيجة كلي اين است كه مهارت 
قرآني ادعا شده براي ابن عباس در 
حقيقت، مرحلة نهايي تكامل تفسير اوليه 

اسالمي را تشكيل مي دهد، تا جا  يي  كه 
اين مطلب  ) تفسير  ( بر روي احاديث 

نبوي پايه گذاري شد و در جوامع حديثي  
رسمي جايگاهي پيدا نمود  . ب ه  طور 

عجيب  گزارش شده  است  فقيه شافعي 
) شافعيِ فقيه ) ( م  : 204 / 820  ( به بيشتر از 

حدود صد حديث تفسيري ابن عباس 
اعتماد نداشت ) . سيوطي، اتقان،  4/ 209 (.  

احاديثي كه ابن عب اس را به منظور 
اثبات كارشناسي  ) مهارت  ( فرضي اش  

مورد ستايش قرار مي دهند ـ همان به  
اصطالح احاديث فضايل ـ نيز  به  نسبت 

تازه  ) متأخر  ( هستند و در اولين فرصت 
نمي توانند به زماني دقيق  تر از نيمه دوم  

قرن دوم  ) هفتم ميالدي  ( تاريخ گذاري  
شوند  . حلقه هاي مشتركي كه اين نوع  

فضايل ابن عباس را منتشر مي كنند، در  
ميان اسنادشان  ) طرقشان ( ، به جز راوي  

بغدادي ابوالنذر هاشم بن القاسم  ) م  7 ـ 
205 / ـ2 820 ( ، بقيه به سختي قابل 

تشخيص هستند  ) مزي،  تحفة ، ج 5 ،
ش 5865 /4 ؛ مسلم، صحيح،  1927  .(  

گرچه يك چيز روشن است ؛ :  اينكه
در اين فضايل نيك خواهي   ) كرامت  (

خداوند درخواست شده تا ابن عباس را 
بينش فقهي  ) حقوقي  ( عطا كند  ) فَقِّهه  ( كه 

در گزارشهاي  ) احاديث  ( قديمي تر فقط  
همين است و مسئله مهارت قرآني او، 
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فقط در موارد متأخر اضافه شده است 
)  ...  لِّمهو ع ] تأويل  [ القرآن  .( اين 

اضافه اي است كه احتماالً ابن حنبل  
مسئول آن اس ت مسند،  ( 1/ 

314 ـ 269 ـ 266 و  ... .(  
گاهي در مجموعه سندهايي كه 

مطلبي تفسيري را تأييد مي كنند يا اظهار  
نظري منسوب به ابن عباس را 

زمينه سازي مي  كنند، در مي  يابيم كه  
نيازمند تاريخ گذاري  اند   . به ظاهر 

قديمي ترين حديث از اين نوع كه  
مي توانست آشكار شود، درباره آية   43  
س ورة نساء  ) 4  ( است كه منصور بن 

المعتمرِ كوفي  :م( 132 / 750  ( را ب ه  عنوان 
حلقة مشترك دارد  ) مزي،  تحفة ، ج 4 ،

ش 5624 5621 و   ؛ مسلم، صحيح، 
4/ 2317  .( اما طرقش  ) مجموعه اسنادش  (

به واقع ممكن است نمونه اي از شبكة  
عنكبوتي  ] گونه اي سند كه نويسندة مقاله  

عنوان  » Spider  « را بر آ ن نهاده و از 
توضيح  او  چنين بر مي آيد كه تعداد 

معدودي سند مفرد هستند كه ب ه  طور 
اتفاقي به يك حلقة مشترك نما   ) ظاهري  (

ختم شده اند   [ متأخر منطبق بر يكديگر را 
تشكيل بدهند كه پديد آورندة واقعي آنها 

زياد مشهود نيست  . به هر صورت، اين تنها 
حديث از اين گونه احاديث ابن  عباس 

است كه تاريخش به اين زمان ظاهراً قديم 

باز مي گردد   . در آثار  ) احاديث  ( حلقه هاي  
مشترك متأخر ديگر هم، احاديث قرآني 

ابن عباس مشاهده مي شوند  ،  اما تعداشان 
بسيار اندك است و به سختي از آن سيل 

انبوه احاديث با سندهاي مفرد و شبكه هاي  
عنكبوتيِ متأخر كه در باال ذك ر شد، 

حكايت مي كنند  .  
يك بررسي جامع از احاديث 

تفسيري كه بيانات صريح نبوي هستند ، 
اما در مقام اسباب النزول نيستند، توسط 

سيوطي ارائه شده است  ) سيوطي،  اتقان، 
4  / 57 ـ  214  .( اطالعات  ] يا احاديث 

راجع به قرآن  [ كه بدون سند كامل ارائه 
شده اند، سوره به سوره   ] طبق سوره اي   كه 

به آن مربوط هستند  [ و طبق منابعي كه 
در آن آمده اند ـ چه رسمي و چه متأخر  

از رسمي ـ مرتب  و به گونه اي شايسته  
مشخص شده اند   .  

 
بخش هفتم   : احاديثي دربارة برخي از 

احكام مربوط به قرآن   

اولين مورد در ميان اين احاديث، 
] حكم  [ سجده، يعني انجام يك سجدة 

اضافي  ) سجده، )  جمع آن سجود هنگام 
تالوت عبارتهاي قرآنيِ خاص است  .
طبق گزارش اين عمل قبل از هجرت و 
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زماني كه محمد  ) ) ص براي اولين بار و 
علني نزد كعبه عبارتي قرآني را تالوت 

نمود، رايج شد  ) همان ( ، در حالي كه اين 
عمل موجب واكنشهاي خصمانة 
گوناگوني از سوي مشركان آن زمان مكه 

شد  ) EQ: OPPOSITION TO 

MUHAMMAD (.  
اين مطلب كه كدام عبارات قرآني 
آيات واقعي سجده را تشكيل داده 
وچگونه تبديل به بخشي از مراسم 

عبادي شدند ـ آن گونه كه توسط  
مكاتب رسمي  ) مذاهب بعدي  ( مورد 

تأييد قرار گرفت ـ يكي از اولين بحثهاي 
دامنه دار را ميان نسلهاي نخست  

مسلمانان ب ه  وجود آورد  . اين مسئله به 
روشني در دهها خبر كه توسط سندهاي 

) طرق  ( مفردي كه به صحابه ختم 
مي شوند   ) موقوفات ( ، يا طرقي كه در آنها 

صحابه از بين تابعي و پيامبر حذف 
شده اند   ) مرسالت  ( و نظرهاي شخصي 

) اقوال  ( منتسب به نخستين فقها كه در 
جوامع رسمي آغازين آمده اند، منعكس  

ش ده است  ) عبدالرزاق، مصنف، 
3/ 58 ـ 335 ؛ ابن ابي شيبه، مصنف، 
2/ 25 .)1ـ  

اخباري كه با اين سه نوع سند تأييد 
شده اند، ب  ه  گونه اي آشكارا قديمي  تر از  

احاديثي اند  ه   كه ب واسطة سندهاي 
مختوم به پيامبر  ) مرفوعات  ( اثبات 

شده اند  ). XXXIX [1992], 287- 90  
) فقهاء ( cf. JUYNBOLL, ISLAM’S 

FIRST FUQAHA   . و همين اخبار 
تبديل به بستري براي پيدايش انبوه 
احاديث نبوي موجود در جوامع حديثي 
رسمي شدند كه اغلب  توسط 

مجموعه اي از سندهاي   ) طرق  ( مفرد و 
شبكه هاي عنكبوتي   ) يا طرق محدود 
اتفاقي  ) spiders  ( اثبات مي شوند  .  

يك حديث نبوي بسيار قديمي در 
حالي كه   اثبات مي كند كه سجده  اي  

هنگام تالوت سورة اسراء  ) 17  ( بايد 
انجام مي شد، احتماالً توسط راوي  

بصري سليمان بن طرخان التَيمي  : م(
143 / 760  ( ابداع شد  ) مزي،  تحفة ، ج 10  ،
ش 14649 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 407  .(

بخشهاي خاصي نيز ديده مي شود كه به  
احكام سجده اختصاص داده شده اند ،  

به ع نوان مثال موطأ مالك را بنگريد 
) موطأ،  1/ 205 ؛ بخاري، فضايل،  1/ 273  
 = 2/ 50 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 405 ) به بعد  .

از ميان اين احاديث، فقط تعداد بسيار 
اندكي توسط دسته سندهاي قابل 

تاريخ گذاري مورد تأييد قرار گرفته  اند كه  
پديد آورندة قابل تصوري را نشان مي دهند  

) ن  . . ك به  : شع به در  : مزي،  تحفة ، ج 7، 
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ش 9180  ؛ و نيز مالك در همين كتاب، 
ج 12 ، ش 14969 ؛ سفيان بن عينيه در 

همان، ش 14206 ؛ و يحيي بن سعيد القطان 
بصري  م(  : 198 / 814 ( ؛ ج 6 ، ش 8144  ؛

) نگرش مسليمن راجع به سجده .(  
TOTTOLI , MUSLIM ATTITUDES 

TOWARDS PROSTRATION  . ديگر 
موضوعات حقوق ( مرتبط به قانون  ( و 

مناسك  ) آداب و رسوم عبادي  ( در قرآن 
بسيار مختصر ذكر شده اند كه تفسير  

) توضيح  ( آنها مي بايست از داده  هاي  
) اطالعات  ( تكثير يافتة حديث اخذ شود  .

تعداد بسيار زيادي از اين موارد وجود 
دارند كه فعالً به ذكر يك نمونة مشهور 

آن بسنده مي كنيم  .  
احكامي كه به انجام مربوط  وضو  

هستند . ) EQ: CLEANLINESS AND ABLUTION  (
هنگام نبودن آب براي وضو، همه به آيات 

تيمم رجوع مي كنند   ) آيات  43  سورة نساء 
و  6 ).  سورة مائده تاريخ اين بحث به 

احتمال زياد به دوران حيات پيامبر  ) ) ص
يا در هر صورت به زماني كه اين آيات 

عموماً شناخته شدند باز مي گ  ردد كه 
احتماالً در قرن اول  ) هفتم ميالدي  ( است  .

احاديث دربارة تيمم به حكاياتي  ) اخباري  (
افزوده شدند كه ضمن برجسته نمودن 

عايشه، هشام بن عرو ة  را به عنوان حلقة 
مشترك دارند  ) مزي،  تحفة ، ج 12  ،

ش 16990 ـ 16802 ـ 17205 ـ 17060  ؛
مسلم، صحيح،  1/ 279 ( ، و آن يكي 

خبري كه مالك بن ان س را بعنوان حلقة 
مشترك دارد  ) همان، ش 17519 ؛ مالك، 

موطأ،  1/ 280 ( ، و نيز آن خبرِ  ) داستان ـ 
حكايت  ( متمركز بر عمار بن ياسرِ 
صحابي  م(  : 37 / 657  ( با اعمش ب ه  عنوان 

حلقة مشترك  ) همان، ج 7 ، ش 10360 ؛ 
مسلم، صحيح،  1/ 280  ( و آن ديگري كه 

شعبه را به عنوان حلقة مشترك دارد 
) همان، 10362 ش ؛ مسلم، صحيح، 
1/ 280 ) به بعد  . داستان تيمم چهره اي  
) شخصيتي  ( دارد كه در حديث إفك 
) بخش  8 ) همين مقاله را ببيند  هم ديده 
مي شود، يعني عايشه در حالي كه  
گردن بندش را گم كرده است   . در داستان 

تيمم گردنبندش پيدا مي شود، همچنين  
بعد از مدتي، شرايط، جست 

و جوكنندگان  گردنبند را وادار به انجام 
نمازي بدون وضوي واقعي  ) صحيح  (

نمود  . اين شكل  ) جنبة  ( قضيه توسط 
زهري بيان شد، اما اصالت تاريخي آن، 

اگر اصالتي داشته باشد، نمي تواند به  
طور قطعي ثابت شود  .  
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بخش هشتم : گزارشهاي تاريخي، به 

خصوص اخبار معروف به اسباب النزول  

آيات متعددي سب ب شدند روايتهاي 
تقريباً فراواني در مورد شرايط خاصي كه 
مقدمه يا پيامد نزولشان بودند، گزارش 

شوند  . سرانجام رويدادهاي تاريخي 
خاص منتسب به صدر اسالم، همراهِ 

مواردي  ) مصاديقي  ( از وحي در اخبار 
) گزارشها  ( خوابانده شدند كه در كنار 

يكديگر، ذيل علوم قرآني، نوع ادبي 
جدا گانه اي معروف به متون   ) آثار  (

» اسباب النزول  « را تشكيل مي دهند   . يك 
مؤلّف  ) collector  ( مهم نسبتاً متأخر در 

اين نوع، علي بن احمد الواحدي  : م(
468 / 1075  ( است  . ممكن است كسي از 

لحن شبه جدليِ  ) EQ: POLEMIC AND 

POLEMICAL LANGUAGE ] ( جدلي وار   [
قسمتِ عمدة احاديث اسباب الن زول 

وحشت كند  ] چرا كه  :[ درصد وسيعِ قابل 
توجهي از اين احاديث به اوضاع و 

شرايطي كه يهوديها  ) EQ: JEWS AND 

JUNDAISM  ( و مسيحيان  ) EQ: 

CHRISTIANS AND CHRISTIANITY (  ،
آنهم غالباً با اصطالحات خصمانه، مورد 

خطاب قرار گرفته اند، مي  پردازند، اما اين  

وضعيت ممكن است ب ه  دل يل نوع 
گزينش واحدي باشد .  

يك مجموعة اسباب النزول عمدتاً از 
اخبار تاريخي تشكيل مي  شود كه در  

صدر هر كدامشان مانند هر حديث 
معمولي، رشته اسنادي قرار دارد  . احتماالً 

خبري كه ب ه  عنوان حديث اإلفك 
» حديث تهمت، افترا « ، شناخته شد، از 

جملة معروف ترين اين اخبار است   .
شايع اي از روي سوء نيت، توسط چند  ه

مرد در  يك  زمان، به راه انداخته شد كه 
عايشه همسر  ) همسران پيامبر  )  )ص

EQ: WIVES OF THE PROPHET  (
مورد عالقه پيامبر را به دروغ ـ آن طور 
كه ـ متّهم به ارتكاب زناي محصنه در 
جريان بازگشت از لشكركشي محمد 

) ) ص عليه قبيلة مصطلق، مي كرد   . ظاهراً 
اين قضيه سبب ضروري براي نزول 

آيات  11 15 تا  ( سورة نور  24  ( شد  . در 
مورد طرح واژه پردازي اين داستان، به  

داليل موجهي، زهري مي تواند مسئول  
باشد  ) مزي،  تحفة ، ج 11 ، ش 

16311 ـ 16126 ، ج 12 ، ش 17409 ـ 16576 ؛ 
بخاري، صحيح،  3/ 103 =  به بعد  6/ 127  به 

بعد؛ مسلم، /4 صحيح،  37 ـ 2129 ؛ ابن 
اسحاق، سيره،  3/ 310 .  به بعد در مورد 

بررسي سندي واصالت تاريخي آن  ) اگر 
داشته باشد  ( بنگريد :  
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(JUYNBOLL, EARLY ISLAMIC 

SOCIETY,179 F. AND SCHOELER, 

. CHARAKTER, CHAPTER)  

بر اساس تحليلهاي سندي و داليل 
ديگر، عبارت سازي خبر مربوط به  
معجزة قابل قبول  ) recognized  ( پيامبر، 

يعني شكافتن ماه كه توسط آية اول 
سورة  ) 54  ( القمر مورد اشاره قرار گرفته  :

» قيامت نزديك شد و ماه شكافته شد  «
» إقتَرب الساعةُ وانشَقَّ القَمرُ مي » تواند  

به شعبة بصري منسوب باشد  
 )  221f ) شعبه بن الحجاج ( JUYNBOLL, 

) SHUBA b.al-HAJJAJ  
طبق گزارش ـ آن طور كه شايع  

است ـ حادثه اي كه مبادالت بين محمد  
) ) ص و مخالفان مكي اش را تحت تأثير  

قرار داد،  به اين جريان  مربوط مي شود  
كه وي يك روز  آيات  20 1ـ ( سورة  53  (

نجم را  تالوت كرد  كه در آن، سه تن از 
خدايان باستاني عرب  ـ  الت، منات و 

عزّي  ـ  نام برده شدند  . بخشي از تالوت  
او، شايستگي واسطة خدا بودن اين 

خدايان سه گانه را مورد تأييد قرار داد كه  
اين قسمت به عنوان آيه اي اضافه كه  

توسط شيطان يادآوري شده بوده ،  تلقي 
شد  ) EQ: INTERCESSION; 

SATANIC VERSES (  . در نتيجه 

] تأييد بتها  [ همه ـ دوست و دشمن ـ ب ه 
خاك افتادند  ) سجده كردند (.  اين 

م وضوع خشم جبرئيل را برانگيخت، لذا 
محمد را ب ه  خاطر تالوت متني كه توسط 

او رسانده نشده بود، سرزنش كرد و 
همان وقت آيه  52 ( سورة حج  22  ( نازل 

شد كه طبق آن خداوند بر قدرتش براي 
پاك نمودن هر آنچه كه شيطان در 

حافظة  ) ذهن  ( پيامبر القاء كند، تصريح 
نمود .  

اين برخالف مبناي ي است كه سلمان 
رشدي  در  كتاب  » آيات شيطاني  « تنظيم 

كرده است  . اين واقعه از لحاظ ترتيب 
زماني به اجمال در اسباب النزول 

واحدي  ) ص 177  ( با سندهاي مفرد 
نگاشته شده است، بيشتر اين سندها به 

تابعان و گاه به صحابه ختم مي شوند، لذا  
از لحاظ زمان بندي نمي  توانيم به نتايج  

دقي تر از اينكه تقريباً قديمي ق اند  ، برسيم  .
كه مفسر قديمي، مقاتل ،  به نگرشهايي 

راجع به اين بحث اشاره مي كند   ) تفسير  
مقاتل  ، 3/ 133 ( ، كه طبري هم آن را به 

معاصر مقاتل، مولي ابن اسحاق مدني 
) بعداً عراقي  ( مستند مي كند   ) طبري 

تاريخ،  1/ 1192 ( ؛ در حالي كه مجاهد آن  
را بدون ا شاره رها مي كند   . همة اينها 
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مي توانند به پديد آمدن   ) ابداع  ( اين واقعه 
در زماني در نيمة اول قرن دوم  ) هشتم 

ميالدي  ( اشاره داشته باشند .  
سفر شبانه اي كه گمان مي  شود آغاز  
معراج محمد  ) EQ: ASCENSION  ( را 

تشكيل مي دهد و در آية   1  سورة اسراء 
) 17  ( نيز به آن اشاره شده است ، با 

جزئيات مفصلي در جوامع حديثي 
رسمي بيان شده است، اما اسنادي كه 

اين گزارشهاي  ) روايات  ( متعدد را تأييد 
مي كنند، يا مفردند يا فقط شبكه  هاي  

عنكبوتي  ) Spiders  ( غيرقابل 
تاريخ گذاري را تشكيل مي  دهند، لذا در  

مورد اصالت اين متون از لحاظ نويسندة 
آن، نتيجه اي غير ا  ز اين نمي توان گرفت  

كه آنها به نسبت متأخرند؛ احتماالً 
حداكثر، به آغاز قرن سوم  ) نهم ميالدي  (

باز مي گردند   ) بخاري، صحيح،  3/ 30  به 
بعد   = 5/ ـ9 66 ؛  مسلم، صحيح، 

1/ 50 ـ 145 (  .  
آية حجاب كه بستر چهار روايت 

اسباب النزولِ متفاوت است  ) طبري، 
تفسير،  22 / 40 ـ 37 ( ، دستور مي دهد  

ه مسران محمد  ) ) ص در محل سكونت 
پيامبر  ) ) ص پاسخ مراجعان را از پشت 

حايل بدهند  . مقاتل بن سليمان مي تواند  

در تكثير داستاني قديمي ـ همراه با 
جزئيات  ) مقاتل، تفسير،  3/ ـ5 504  ( كه 
توضيح مي دهد چگونه آية حجاب   ) آيه 

53 )  سورة احزاب هنگام ازدواج پيامبر 
) ) ص با زينب بنت جحش ب ر او نازل 

شد ـ دست داشته باشد  . هنگام ضيافتي 
كه پيامبر  ) ) [ص براي اين عروسي  [ داد، 

از ماندن بيش از حد برخي مهمانها 
ناراحت شد  . مجاهد ـ مفسر قديمي ـ 

حتي داستان را هم نياورده، و ابن اسحاق 
نيز به همان خاطر نياورده است  . به 

همين خاطر ما مي توانيم به گونه  اي غير  
قطع ي نتيجه بگيريم كه اين داستان در 

زمان حيات مقاتل ابداع شده است، البته 
اگر نخواهيم مستقيماً به خود او نسبت 
دهيم، چنانكه او در مورد حكايات 

تفسيريِ  ) قصص  ( بسياري كه در 
تفسيرش سرهم كرد، مسئول بود  . اندكي 

پس از آن، محدثان در حالي كه اين 
روايت را به طور وسيع پذيرفت ند، شروع 

به به سازي آن توسط تزئينات   ) زوائد  (
روايي كردند كه احتماالً در تاريخي 

خيلي بعدتر ابداع شده بودند  .ر( : ك
مزي،  تحفة ، ج 1 ، ش 1505 ؛ مسلم، 



13
4
 

 

 

آن 
 قر
ث و
حدي

  
 

صحيح،  2/ 1050 ، در حالي كه يعقوب 
بن ابراهيم بن سعد  م( 208  / 823  ( را به 

عنوان حلقة مشترك دارد ( ؛  چون راجع 
به حجاب حتي يك ح ديث مفرد كه 

توسط مجموعه سندي قديمي كه در آن 
حلقة مشترك يا حتي يك به ظاهر حلقة 
مشترك قابل تشخيص باشد، وجود 

ندارد  ) مسلم، صحيح،  2/ 52 ـ  1048 (.  
روايت اسباب النزول ديگر در اين 
زمينه به نگراني عمر بن الخطاب راجع 
به وضعيت بدون حجاب زنان آن روز 

مي پردازد   ) مزي ، تحفة ، 8 ج 10409 ، ش ؛ 
ابن حنبل، مسند،  1/ 23  به بعد، در حالي 

كه هشَيم بن بشير را به عنوان حلقة 
مشترك دارد (.  

به هر حال اين پرسش  مطرح است 
كه آيا آيات قرآني خاصي، حاوي 
موضوعات باورپذير تاريخي بودند و 
موجب اهميت تفسير اسباب النزول از 

لحاظ تاريخي شدند يا اينكه  وضع  طور 
د يگر بود و احاديث اسباب النزول به 

جريان انداخته شدند تا تفسير را ب ه   كلي 
بهسازي  ) تزيين  ( كنند، در حالي كه بدين  

طريق يك مبناي شبه تاريخي براي ديگر 

آيات خاص هم ايجاد مي كنند،   اين 
موضوع  به طور مفصل در كتاب  »  ... Eye 

of the behlder  «  = چشمِ بينا اثر  : رابين 
) Rubin  ( بحث شده است .  

 

بخش نهم   : احاديث فضائل سوره ها  
و آيات خاص  

آيه ها وسوره  هايي وجود دارند كه  
تالوتشان با تالوت بخشهاي قابل 
مالحظه و مشخص ـ بطور مختلف، يك 

چهارم، نصف، دو سوم و  ... كل قرآن ـ 
مساوي است و براي تالوت كننده ورود 

به بهشت يا مرگ شهادت گونه   ) EQ: 

MARTYR  ( را ب ه  جاي مرگ ناگهاني 
در وسط تالوت تضمين مي كنند   . در اين 

جهت حديث شيعي بيشتر، متمايل به 
اغراق گويي شده است  ) مجلسي، بحار، 

89 / 369 ـ 223  .( در مجموع، تعداد بسيار 
چشمگيري از اين نوع اخبار كه در قالب 

اظهاراتي به صحابه و تابعان  ) اقوال و يا 
احاديث موقوف  ( نسبت داده اند را   شده

مي توانيم در جوامع حديثي ماقبل  
رسمي، بويژه در مصنف ابن ابي شَيبه  ـ 

بيابيم  . اين مطلب به ما اجازه مي دهد  
نتيجه بگيريم كه همه پسند كردن تالوت 
بخشهاي خاص قرآن، يك پديدة قديمي 
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بوده كه از قرن اول  ) هفتم ميالدي  ( آغاز 
شده است .  

محبوبيت سورة كهف  ) 18  (
) اصح اب غار ( ، در احاديث قديمي كه 
مي توانند به قتاد  ة .ر ( : ك مزي،  تحفة ، ج 8  ،
ش 10963 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 555  ( و 

شاگردش شعبه  .ر( : ك مزي،  تحفة، ، 2 ج
ش 1872 ؛ مسلم، صحيح،  1/ 548  (

منسوب باشند، منعكس شده است  .
سورة سي آيه اي ملك   )» فرمانروايي  «

سورة  67 ( ، به خاطر اينكه گفته شده 
تالو تش موجب عفو مي شود، سوره  اي  

ارزشمند است  . احتماالً مسئول اين 
حديث هم، شعبه مي باشد   .ر( : ك مزي، 

تحفة ، ج 10 ، ش 13550 ؛ ترمذي، جامع، 
5/ 164  .( مولي اسماعيل بن ابي خالد 

كوفي  م(  : 146 / 763  ( ديگر حلقة مشترك 
مشهور، پديد آور احتمالي حديثي است 

كه دو سورة آخر قرآن  ) وعالم ذتَان  ( را 
مورد ستايش قرار مي دهد   ) سوره هاي  

فلق  ) 113  ( و ناس ) 114 ( ، مزي،  تحفة  ،
7ج ، ش 9948 /1 ؛ مسلم، صحيح،  558  .(

تعدادي حديث گوياي اين نزاع هستند 
كه آنها  ] المعوذتين  [ واقعاً جزيي از قرآن 

مي باشند يا خير؟ و به اين موضوع به  
طور مختلف پاسخ داده شده است، اما 

پديدآو ران احتمالي اين احاديث 
شناسايي  ) مشخص  ( نشده اند   . در هرحال 

ممكن است موضوع قديمي باشد، چون 
اقوالي منتسب به فقيه كوفي عامر بن 

شراحيل الشعبي  م(  : 10 ـ 103  / 8 721 ـ   (
و  اقوال ديگري هست كه اين تعيين 

تاريخ را اثبات مي كنند   ) ابن ابي  شيبة  ،
مصنف،  10 / 538 ). به بعد  

به نظر  مي رسد كه ظاهراً تنها عبداهللا  
ابن مسعود صحابي  م(  : 32 / 653  ( با 

اضافه شدن آنها در مصحف مخالفت 
كرد، اما صحت يا نادرستي اين مطلب از 

لحاظ تاريخي ، . قابل اثبات نيست  
معوذتان به اضافة سورة فاتحه 

) همان ( ، آن گونه كه برخي احاديث 
تصريح مي كنند، عموماً در مورد بيماري  

) EQ: ILLNESS AND HEALTH  (
تالوت مي شدند   ) مزي،  تحفة ، ج 12  ،

ش 16589 ؛ مالك، موطأ،  2/ 942  به بعد؛ 
مسلم، صحيح،  4/ 1723  زهري را 

پديدآور كند  معرفي مي . مزي   تحفة  ،
3/ 4249 ؛ مسلم، صحيح،  4/ 1727 در اين  

منابع  نويسندة نامشخص است  .( مالك 
مي تواند تكثير كنندة حديثي شمرده شود  

كه به  فضائل خاص سورة اخالص 
) 112  ( تأكيد مي كند   ) مزي،  تحفة ، ج 10  ،
ش 14127 ؛ مالك، موطأ،  1/ 208 (  .  

هم دورة عراقي اش   ابراهيم بن سعد 
احتماالً پديدآور حديثي است كه در آن 
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تالوت دو آيه از سورة بقره  ) 2  ( براي 
كسي كه مي خواهد   ) بخشي از شب  ( را 

به دعا ، داري بگذ  نيايش و شب زنده را ند  ،
كافي شمرده شده است  ) مزي،  تحفة  ،

7ج ، ش 10000 ـ 9999  ؛ مسلم، صحيح، 
1/ 555  .( عالوه بر اين، محدث جالليِ 

سوري،  بقية :م( بن الوليد  197 / 813  ( به 
عنوان حلقة مشترك در مجموعه اسنادي 

ظاهر مي شود كه اين مجموعه اسانيد  
) مزي،  تحفة ، ج 7 ، ش 9888  ؛ ابن حنبل، 

مسند،  4/ 128 ( ، حديثي  نبوي اي را تأييد  
مي كنند كه طبق آن  تصريح شده يك  

جايي در مسبحات  ) سوره هاي حديد  
) 57 ( ، حشر  ) 59 ( ، صف ) 61 ( ، جمعه 
) 62  ( و تغابن  ) 64 (( اي هست كه از   آيه

هزار آيه برتر است  . تمام فضائل ادعا 
شده براي سوره هاي مختلف و آيات  

خاص ب ه  گونه اي مناسب   ) جامع  ( در 
اتقان سيوطي  ) 4/ 15 ـ 106  ( گردآوري 

شده است   .  
جعل گسترده در اين زمينه از جهاتي 

پديده اي همگاني شناخته شده بود   . مثالً 
مولي ابو عصمة  نوح ابن ابي مريم 

م( 173 / 789  ( از سوي منتقدان اولية 
حديث مسئول حديثي در ستايش  » با 

اِِ عراب خواندن  « قرآن، شناخته شده است 

كه اين حديث بر لزوم قرائت قر آن با 
اعراب كامل و به انتها رساندن روشن آن 

تأكيد مي كند   ) ابن عدي، كامل،  7/ 41  .(
وي همچنين مسئول آن حديث طوالني 

است كه در آن تمام سوره ها، يك به يك  
همراه با پاداش تالوت، فهرست وار ذكر 

شده اند   ) ابن حجر، تهذيب،  10 / 488 ؛  
VAN ESS ,TG, íí, 550, N, 25.  .(

ابو عصمة تراف كرد كه اين حديث را  اع
به منظور توجه بيشتر مردم به قرآن وارد 

حديث كرد  ) سيوطي، اتقان،  4/ 110  .(
دقيقاً با همين انگيزه، ميسر ة  بن عبد ربه 

م(  : بعد از 150 / 767  ( نيز به عنوان 
پديدآور حديثي طوالني و مشابه در 

همين جهت، معرفي شده است  ) ابن 
حجر، همان،  6/ 138 .   VAN ESS ,TG, 

íí, 120f (  .  
در  نهايت، از تعداد فراوان نسخ 

خطي سورة يس  ) 36  ( و نسخه هاي  
بي شمار چاپ شدة آن كه به قيمت  

بسيار ناچيزي در كتابچه هاي  
طلسم گونه  اي در سرتاسر جهان اسالم،  
قابل  دسترسي مي باشند  ، مي توان حدس  

زد كه اين سوره نزد عموم محبوبيت 
ويژه اي داشته است   . اين س وره  » قلب 
قرآن  « ناميده مي شود كه تالوتش معادل  



13
7
 

 

 

ان
اس
شن
اور
ي خ
ژوه
ن پ
قرآ

  / 
 

ره 
شما

وم
س
  / 

ان 
ست
زم

13
86
   
 

ده مرتبه  ) سيوطي،  همان  ، 4/ 110 ( ، يا 
يازده مرتبه  ) مجلسي، بحار،  89 / 292  (

تالوتِ كل قرآن است  . تعيين منشأ دقيق 
براي اين محبوبيت سخت است، اما 
چنين ثبت شده است كه اولين تالوت 

ناتمام  ) جزيي  ( آن توسط محمد  ) )ص ، ـ 
به گونه ا  ي كه ادعا شده ـ مصادف با 

يكي از معجزات او ـ كه در كتب سيره 
آمده ـ بوده است  : زماني كه او  ) يا 

جبرئيل  ( خاك بر سر مشركان مكي 
پاشيد، آنها قادر به ديدن او يا شنيدن 
تالوت او نبودند، و اين مانعِ آسيب 

رساندن آنها به حضرت مي شد   ) سيره، 
2/ 127 .(  
 

بخش دهم   : ديگر آثار حد يثيِ 
مربوط به قرآن  

داستانها و اطالعات گذشتة مطرح 
شده در احاديث، در حالي كه ارجاعات 
قرآنيِ متعددي به پيامبران و شخصيتهاي 

يهودي را به تصوير مي كشند، به شكل  
يك نوع ادبي خاصِ مبتني بر حديث، 

يعني همان متون معروف به  » داستان 
پيامبران  « يا قصص االنبياء، تكامل يافتن د؛ 

گرچه تعداد زيادي از علماي مشهور اسالم 
پيوسته تأكيد كرده اند كه ساختارهاي  

سنديِ اين متون، قابل اعتماد نيست و بايد 
اين داستانها بيشتر از لحاظ ارزش 

سرگرمي  كنندگي ارزيابي شوند؛ نه  
محتويات تاريخي ـ ديني شان   . اولين و 

مهم ترين شخص در ميان كارشناسان  
قديمي كه ا دعا شده از ناحيه اسناد، مسئول 

اين داستانها بود،  باز ابن عباس است  .
پژوهشي در مورد منشأ اين نوع ادبي در 

كتاب  » قصص األنبياء  « اثر  ) T.Nagel ( ، و 
در مقدمة كتاب  » Les Legends 

Prophetiyues  « ويراستة  ) R.G.Khoury  (
هست   

) ses also STUDIES BY KISTER, 

GILLIOT AND TOTTOLI (  . يك 
نمونة قابل توجه از اينكه چگونه حكمي 
كه ادعا شده توسط پادشاه يهودي

 DAWUD (DAVID))  EQ:  (
داوود اتخاذ و توسط پسرش سليمان 

) EQ: SULAYMAN (SOLOMON)  (
بهبود بخشيده شد، در تفسير قرآن  ) آيه 

78  / انبياء  ( و متون حديث به موضوعي 
شرعي  ) قانوني  ( مرتبط شده كه منشأش در 

عرف ( قبل از اسالم  جاهليت ) ( EQ: 

AGE OF IGNORANCE  ( بخوبي قابل 
پي گيري است و آن حكمي است كه به  

حراست مزارع بذرافشاني شده در مقابل 
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حيوانات بدون چوپان و به خسارتي، اگر 
باشد، مربوط است كه توسط مالك 
حيوانات به سبب خسارات وارده توسط 

حيوانهايش، بايد پرداخت شود  ) مقايسه  
شود  : طبري، تفسير، ص 4 50 ـ ؛ و مزي، 
تحفة ، ج 2 ، ش 1753 كه الزهري را به  

عنوان حلقة مشترك دارد؛ مالك، موطأ، 
2/ 747 ).  به بعد  

همين كه ارجاعات فراوان قرآني به 
روز رستاخيز  ) همان  . و EQ: LAST 

JUDGMENT. (  كه   و آن داوري
مؤمنان بعد از مرگ انتظار ش را  

مي كشند، شناخته شدند، ا  حاديث متعدد 
مربوط به آخرت شناسي آن  هم با  

جزئيات مدعي توضيح عبارات خاص، 
رواج يافتند  . يك كمك كنندة مهمِ نسبتاً 

متأخر به اين نوع ادبي، كسي  است  كه 
در نيمة آخر قرن دوم  ) هشتم ميالدي  (

ظهور كرد و او موالي نابينا ابومعاويه 
محمد بن خازم كوفي  :م(  195 / 811  (

است   . ب ه  وا سطة گستردگي چنين 
احاديثي، تعداد اندكي كه مي توانند  

احتماالً در زمرة اولينها فرض شوند، ذكر 
مي شود  .  

عبدالملك بن عمير كوفي صد ساله 
:م( 136 / 754 ( ، معروف به قبطي  ] مصري 

اصيل  [ به نظر مي رسد پديد آور  
قديمي ترين حديث در مورد حوض  

باشد، كه يكي از مواقفي است كه مؤمن 
ب ايد در روز قيامت از آن بگذرد، جايي  

كه مؤمن پيامبر  ) ) ص را در حال 
ديده باني آب  مي  يابد فَرَط   = كسي كه 

پيش از قوم مي رود و اسباب   محل 
آبخوري را فراهم مي كند   . اين حديث 

توسط شعبه پذيرفته شده است  ) مزي، 
تحفة ، ج 2 ، ش 3265 ؛ مسلم، صحيح، 

4/ 1792 ؛ مزي،  تحفة ، ج 1 148 ش ؛ 
مسلم ، صحيح،  3/ 1474  .( حوض با 

همين عنوان در قرآن ذكر نشده است، اما 
عنوان كوثر، رودي در بهشت   

) EQ: WATER OF PARADISE  (
مطابق آية  1 ( سورة كوثر  108  ( گاهي به 

عنوان حوض ويژه اي كه به پيامبر   ) ) ص
داده خواهد شد، تعريف شده است 

.ر( : ك غزالي، احياء، ج 4 ، قسمت صفات 
الحوض (. س اين حوض  سپ ) كوثر  ( و آن 

حوض گاهي در مبحث آخرت شناسي 
مسلمانان مخلوط شد ه است .  

ايستگاه  ديگر، پلي  ) سراط ـ صراط  (
است كه روي آتش جهنم  ) EQ: 

HELL: FIRE  ( قرار دارد كه به هيچ 
وجه قرآني نيست، اما طبق حديثي كه 
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توسط مولي داوود بن ابي هند بصري 
م(  : 41 ـ 139 / 8 756 ـ  ( تكثير يا فت، وقتي 

پرسيده شد مردم در روزي كه در آيه  48  
سورة ابراهيم  ) 14  ( به آن اشاره شده 

است، كجا خواهند بود، ادعا شده است 
كه پيامبر  ) ) ص فرمود  : بر روي صراط 

) مزي،  تحفة ، ج 12 ، ش 17617 ؛ مسلم، 
صحيح،  4  /  2150 ؛ طبري، تفسير، 

13 / 252 .) به بعد  
اعمش پديدآور احتمالي حديثي 

است كه  ب ه  واسطة آن در مورد آنچه 
مردم در روز حسرت با آن رو به رو 

خواهند شد در آيه  39  سورة مريم اشاره 
شده ، اظهارنظر مي است كند كه عبارت  

است از مرگ به شكل قوچي كه ذبح 
خواهد شد .ر(  : ك مزي ، تحفة ، ج 3 ،

ش 4002 /4 ؛ مسلم، صحيح،  2188 ؛ 
طبري، تفسير،  16 / 88 .(  

در پاسخ اين پرسش كه  رستاخيز چه 
زماني به وقوع خواهد پيوست، جوابهاي 

گوناگوني در حديث ثبت شده است    .
احتماالً يكي از قديمي ترين آنها پاسخي  

است كه از پيامبر نقل شده است و  شعبة  
مي تواند مسئول آن باشد، اينكه   : » زماني 

كه من مبعوث شدم، نزديكي روز 
قيامت، به نزديكي اين دو انگشتم  ] ابهام 

و ]  وسطي به يكديگر بود  « ) مزي،  تحفة  ،

1ج ، ش  1253 ؛ مسلم، صحيح،  4/ 2268 ؛ 
طبري، تاريخ،  1/ 11 .( ( آية  34  ( سورة 

نساء  ) 4  ( » مردان، امور زنان را اداره 
مي كنند  « ، به حديثي قديمي از شعبه در 

مورد نشانه هاي   ) أشراط  ( قيامت ضميمه 
شده است  ) همان، ش 1240 ؛ مسلم، 

صحيح،  4/ 2056 .( بيشتري از  توصيف 
حضور در برابر خداوند در روز 
رستاخيز، در حديث ديگر شعبه تشريح 

شده كه ضميمة آية  104  سورة انبياء 
) 21  ( شده است  ) همان، ج 4 ، ش 5622 ؛ 

مسلم، صحيح،  4/ 2194 ؛  
. ) EQ: APOCALYPSE  

آخرين حديث كه در باال ذكر شد ، 
در حقيقت تا حدي يك حديث قدسي 

است  . اين سومين نوع جداگان ة حديث 
است كه در اين بخش به آن پرداخته 

مي شود و آن شامل گفتارهايي مي  شود  
كه توسط محمد  ) ) ص مستقيماً به خدا 

نسبت داده شده است؛ گفتارهايي كه 
هرگز در قرآن ثبت نشدند  ) همان ( ؛ 

چراكه فرض مي شد پيامبر   ) ) ص اينها را 
به طريقي اساساً متفاوت از وحي قرآني 

دريافت كرده است  . با در نظر گرفتن 
رشته اسانيدي كه اين گفتارهاي جداگانة 

الهي را تأييد مي كنند ـ در اكثر موارد  
بيشتر از رشته سند مفرد هم نيست ـ 
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مي توان گفت اين يك نوعِ خيلي متأخر  
است كه قديمي ترين خاستگاهش، با  

اندك استثنائاتي، به سالهاي پاياني قرن 
دوم  ) هشتم ميالدي  ( باز مي گ  ردد  . جوامع 

رسمي، تعداد به نسبت خوبي از اين نوع 
گفتارها را كه در انواع زمينه ها  

پراكنده اند، ثبت نموده  اند   . يك تحقيق 
مهم كه به اين نوع اختصاص يافته، 

كتاب  » Divine word and prophet 
word in Early Islam  « ) بويژه بخش 

دو  ( اثر W.A.Graham است، البته الزم  
است فهرست اح اديث قدسي آن به روز 

شود .  
 

بخش يازدهم  :   منابع حديثي شيعي

مطالب مربوط به قرآن در مجموعة 
عظيمِ متون شيعي،  بحاراألنوار  .ر( : ك ج 

89 (،  بيشتر به شكل حديث ارائه شده 
است   ) كه برخي از آنها حديث قدسي 

است  ( ) بخش  10 ) همين مقاله ، اما اكثراً 
توسط رشته اسانيدي تأييد مي شون  د كه 

بيشتر توسط ائمة شيعي پر شده اند   .
مسلّماً تعدادي از رشته اسنادهاي اهل 

سنت را مي يابيم كه به كار گرفته  
شده اند، منتها آن متونِ ضميمة آنها به  

طريقي كه با اصول شيعي سازگار باشند، 

كوتاه تر شده  اند   . مثالً نقش علي بن ابي 
طالب  ) بحار ، ج االنوار 89 (  به عنوان 

جمع  كنندة آيات قرآني مورد تأكيد قرار 
گرفته است؛ در حالي كه فضائل ديگر 
شخصيتهاي صدر اسالم، همچون ابوبكر 

و عثمان  سركوب مي شوند يا ذكر  
نمي شوند   . با اين كار اين تأثير را باقي 
مي گذارند كه جمع قرآن   ) بخش  3  ) مقاله

تنها توسط علي  ) ع  ( انجام شده است، در 
عين حال نقش زيد  بن ثابت به يك ناظر 
نمادين خالصه مي شود   ) بحار ،  االنوار 89  

/ 53  ، 51 .(  چندين صفحه بعد همان 
اخبار  ) روايات  ( به شكلي كه در جوامع 

رسمي اهل سنت موجود است، ذكر 
مي شوند   ) همان، ص 75 .) به بعد  

از مشهورترين مواردي كه شيعيان، 
اهل سنت را به وارد كردن تحريفات در 

تدوين نهايي كنند،   قرآن متهم مي ] 1  [
حذف كلمة  أئمة  ـ جمع امام ـ و 

جايگزيني  اُمة امت (  ( به جايش است  ) . ن
. ك به  : بقره  ) 2  /( آيه  143 ؛ آل عمران  ) 3  (
آيه 110 ؛ مجلسي، بحار،  89 / 60 ) به بعد  .

) And EQ: COMMUNITY AND 

SOCIETY AND THE QURAN ; 

IMAM  ( و  ] 2  [ سورة احزاب  ) 33  (
) طوايف  ( است كه ش يعيان مي گويند، اين  
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سوره در واقع حتي طوالني تر از سورة  
بقره  ) 2  ( بود، كه  ] به عقيدة آنها  [ در 

معرض تغييرات و مختصرسازي  زياد 
بوده است  ) بحار ،  االنوار 89  / 288  .(

» قرائتهاي هفتگانه  « ) سبعة )  احرف
) بخش 4 ) همين مقاله  توسط شيعيان به 

عنوان  » شيوه هاي هفتگانة صدور فتوا  
توس ط امام  « نيز تفسير شده ( است   بحار، 

89 / 49 (.  
احاديث بحار پر از اغراق گويي  

معمول است  . براي نمونه گزارش شده 
كه ابن عباس گفته است مهارت قرآني 

او در مقايسه با مهارت علي  ) ع  ( مانند 
حوضي كوچك آب در برابر دريا است 

) همان، ص 104 .) به بعد  در روز قيامت، 
قرآن همچون سخن گو ينده اي در مورد  

فضايلي كه توسط تالوت كنندة قرآن در 
جواني  عايدش شده، در پيشگاه خداوند  

توصيف شده است  ) همان، ص 187  به 
بعد .(  سرانجام ما متن ظاهراً كاملي 

) همان،  90 / 3 ) به بعد  از مجموعة 
تفسيري آن هم به شكل حديث، اثر 
محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني 

:م( 360 / 971  ( را يابيم كه حتي توسط   مي
سزگين  ) Sezgin  ( هم ذكر نشده است 

) cf. GAS, I, 543  .( به نظر مي رسد  

منبع اصلي آن جعفر الصادق  ] ع ) [ : م
148 / 765 ( ، ششمين امام شيعه باشد  .

مطالب شيعي در بقيه موارد، به طور كلي 
خيلي شبيه همتاي سني اش است  .  
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بررسي و  نقد  مقاله  
الف  : يادآوري ها   

پيش  از پرداختن به نقاط ضعف 
مقاله  ياد آوري   چند نكته به عنوان تحليل 
گفتار  و جوين بول  ديدگاههاي  ضروري 
است .  
1.  بيشترين تكيه و مراجعات اين 

خاورشناس در بررسي روايات تفسيري 
منابع حديثي اهل سنت است  . وي افزون 

بر صحا سته اهل سنت ح  ، ي به كتابها ي 
چون  مو مالك، مصنف ص  طأ نع ان ي، 

مصنف ابن ابي شيبه، سنن دارمي، اتقان 
جالل الدين سيوطي، البرهان زركشي و  

كتابهاي ديگر مراجعه داشته است  ، اما  از 
ميان منابع حديثي و غير حديثي شيعه 

تنها به دو كتاب كافي و بحاراالنوار ،   آن
هم  به  مبحث قرآن آنها ، كرده مراجعه   
است .  
مي دانيم كه عموم روايات چالش  دار  

در عرصه قرآن نظير روايات 
وحي شناسي   افسانه غرانيق در جوامع  و

حديثي اهل سنت انعكاس يافته است  .
بنابراين، بي آنكه بخواهيم اين   

خاورشناس و بسياري از خاورشناسان را 

كامالً غير م غ رض  يا جاهل  غير مقصر 
قلمداد كنيم، نبايد از اين نكته مهم غافل 

باشيم كه رخنه اصلي بسياري  از اين 
شبه ا پت  يش از آنكه از سوي دوست 

نادان يا دشمن دانا برجسته شود، در ميان 
منابع مشهو ر . مسلمانان راه يافته است  

2.  سير تحوالت تاريخ حديث اهل 
سنت با آنچه در تاريخ حديث شيعه 

اتفاق افتاده   ، متفاوت است . در تاريخ  
حديث اهل سنت بخاطر ممانعت از 

كتابت و تدوين حديث د طي يك س ه و 
انحصار آبشخورهاي حديث به پيامبر و 
صحابه، ميان زمان تدوين كتب حديث 

) از سده ت ) سوم ا زمان صدور احاديث  ،
زمان  زيادي فاصله شده  است كه اين امر 

باعث پديدآمدن حلقه مفقوده در تاريخ 
حديث اهل سنت شده است  . از اين رو  

تأكيد خاورشناسان و از جمله مولف 
مقاله  ق« رآن و حديث «، امكان  بر 

ساختگي بودن  تمام اسناد يك حديث يا 
لزوم  استفاده از شيوه هايي همچون شبكه  
اسناد  » حلقه مشترك  « ناقل اصلي و  باز 

شناخت  اعتبار تاريخي حديث و به طور  
كلي تشكيك  در باره ، اعتبار اين منابع  از 

اين امر ناشي شده است ؛ كه   در حالي
تاريخ حديث شيعه  چند وي ژگي دارد .  
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الف : اي به نام دوران   حلقه مفقوده
ممانعت از كتابت و تدوين حديث 

وجود ندارد .  
: ب قديمي ترين كتاب حديثي معتبر  

شيعه يعني كافي كه مورد مراجعه  جوين 
بول  بوده، در زماني  ) 255 ـ   329 هـ    .  )ق

تدوين يافته كه دوران غيبت صغرا  ـ 
دوره ( حضور و ارتباط امام عصر  ع  ( با 
مردم  ـ  است .  
: ج سرآغاز  حديث شيعه به پيامبر يا 
صحاب ة  ويژه ايشان و لزوماً سده نخست 

منحصر نمي شود، بلكه   چون  شيعه گفتار 
ائمه  ) ع  ( را همپاي گفتار پيامبر داراي 

حجيت مي داند، آبشخورهاي حديث  
شيعه تا سده سوم  ) روزگار تدوين 

جوامع حديثي شيعه ( يابد  استمرار مي  
.ر( ك به  : نص يري،  حديث شناسي، 
1/ 185  –  186 .( يد توجه  بنابراين با

داشت كه بخشي از اشكاالت مقاله 
» قرآن و حديث  « به جوامع حديثي شيعه  

باز نمي گردد  .  
3. هاي درست قرآن   بخشي از آموزه

و سنت در فضايي قابل فهم است كه 
شخص با پيشينه باورهاي قلبي و اذعان 

به جايگاه بلند برخي مصاديق همچو ن 
قرآن و پيامبر به سراغ فهم متون ديني 

برود  . براي چون مثال   ما براي خدا و 
وحي قرآني جايگاهي رفيع و بسيار دور  

از فهم بشري قايليم ،  تا بدانجا كه قرآن 
خود را قول ثقيل  مي دان  « د إِنَّا سنُلْقِي  

علَيك قَولًا ثَقِيلًا  « ) المزمل  / 5  ( كه كوهها 
توان برتابيدن آن را ندا رند  » لَو أَنْزَلْنَا هذَا 

الْقُرْآنَ علَي جبلٍ لَرَأَيتَه خَاشِعا متَصدعا مِنْ 
خَشْيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ 

لَعلَّهم يتَفَكرُونَ « ) الحشر  / 21 (  ، لذا  وقتي 
به رواياتي برمي خوريم كه در توصيف  

وحي مستقيم حاالتي خاص برا ي پيامبر 
اكرم  ) ) ص به تصوير مي كشند   ) نظير 

عرق شديد يا حالت نيمه بيهوشي يا 
شنيدن صداي خاص ( ه  ب راحتي آن را 

دشواري ارتباط مرتبه انساني  ـ  هر چند 
بسان پيامبر در عالي ترين مرحله باشد    ـ

با مرتبه الهي ارزيابي مي كنيم ، اما براي  
يك خاورشناس كه به رسالت پيامبر 

ايمان  نياورده و گوش و ذهن او انباشته 
از دهها كتاب و نگاشته غير اسالمي 
است كه از پيامبر يك تصوير انساني كه 
گاه بسيار تاريك و غيرمنصفانه 

ساخته اند  ،  چگونه قابل فهم است كه 
بسان يك دانشور مسلمانِ معتقد تحليلي  

ديني، الهي، عرفاني و فلسفي از آن ارائه 
نمايد ؟  ! منصفانه  تر  ين اقدام آن است كه 
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بدون ارائه تحليل خاص از اين دست از 
پديده ها تنها به گزارش بي  طرفانه  

ديدگاههاي دانشوران مسلمان بسنده 
نمايد  . كاري كه كمتر در ميان آثار 

خاورشناسان به چشم مي خورد  .  
بر اين اساس است كه  جوين بول  ني  ز

بسان بسياري از خاورشناسان اين 
حاالت را ناشي ا ز بيماري جسم ي  پيامبر 

تحليل حت و به را ي از فراموشكاري يا 
دخالت شيطان در نزول قرآن ياد  مي كند   

و  شماري  از روايات صحيح در فضايل 
قرآن را با طلسم، رمالي و جادو مقايسه 

مي نمايد و   از  برخورد پيامبر با  جنيان  كه  
قرآن درباره آن گفت گو   كرده است ،   با 
رنگ و لعابي عوام پ سندانه ياد مي كند  !  

بر اين اساس بايد اين   جمله  را به 
گوش جهانيان رساند كه هر سينه 

نامحرمي اليق اطالع از  اسرار  قرآني 
نيست !  
4. توان ترديد   در اين جهت نمي

رواداشت كه در جوامع حديثي اهل 
سنت يا شيعه آموزه هايي منعكس شده  

است  كه ظاهر آنها ار ا ده نشده  است  و 
به اصطالح  نيازمند تاويل و توجيه ا   ست  
يا دانشوران  مطلع  تذكر داده  كه فالن  اند 

دسته از روايات به داليل خاص قابل 
اعتنا  نيست .  

به عنوان مثال جا ب  ه  جايي كلمه 
» ائمه  « كه در برخي از جوامع حديثي 

شيعه به استناد آيه  » و كنتم خيرامه 
أخرجت للناس  « انعكاس يافته،  توجيهي 

خاص دارد  . به  اين معنا كه خطاب 
ظاهري در آيه به امت است؛ اما در باطن 
رهبران امت يعني ائمه اراده شده است  .

اگر  كسي اين توجيه را نپذيرد ناچار بايد 
به جعلي بودن آن تن دهد و بگويد چون  

شماري از ياران  ع الي ائمه اصرار  داشتند  
براي دفاع از حقانيت واليت و امامت بر 

وجود اين دست از آ  يات در قرآن و 
سپس محو آنها توسط دستگا ه خالفت 

تاكيد ورزند،  لذا  اين دست از روايات را 
ساخته اند    . در حالي كه با وجود توجيهي 

مناسب نبايد بر جعلي بودن روايتي پاي 
فشرد .  

از سويي ديگر بايد دانست كه ا ين 
دست از روايات به گونه اي ديگر در  

جوامع حديثي اهل سنت نيز انعكا س 
يافته است  . نظير  ادعاي  حذف آيه ر ج م 

از قرآن، يا حذف بخشهايي از سوره 
برائت  يا سوره  احزاب . اين در حالي  

است كه صاحب نظران شيعه و اهل سنت  
عموماً در برابر آن دست از روايات كه 

موهم شبهه ت ح ريف باشند  مي ، موضع 
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روشني گرفته و آنها را تاويل كرده يا 
مردود دانسته اند  .ر(  ك  . به  : معرفت، 

صيانه القرآن من التحريف ، ص   ـ 60 83 .(  
متاسفانه خاورشناسان بدون آن  كه 

به هزارسال كوشش علمي عالمان 
مسلمان اعتنا ، با مراجعه مستقيم به  كنند
منابع حديثي ، به   اين دست از روايات  

تمسك  مي كنند   و هر يك از شيعه و اهل 
سنت را به اتخاذ ديدگاهي خاص  در 

زمينه متهم مي تحريف  سازند   . اين امر در 
موارد بس زيادي درباره اسالم، قرآن، 

پيامبر اكرم  ) )ص  شيعه همچنان ادامه  و
يافته است .  

آيا اگر انديشمندي مسلمان بدون 
اعتنا به دهها كتاب تفسيري يهوديان و 
مسيحيان، و ديدگاههاي متكلمان و 

تم الهان آنها مستقيماً به سراغ بخشهايي از 
تور ات و انجيل  برود  و با تمسك به 

ظواهر عبارتهاي آنها نسبتي به آنان دهند 
 ، همين دست از خاورشناسان واكنش 

نشان  نمي دهند   و چنين شيوه اي را  
محكوم نمي سازند؟  !  

: ب امتيازات  

1. ه  ب رغم آنكه مقاله مبتني بر تتبع 
كافي در منابع حديثي اهل سنت و بويژه 

منابع حديثي شيعه فراهم ن يامده  است، 

همين ميزان كه يك خاورشناس ناآشنا به 
اين منابع كار مراجعه به شماري اهم از 
اين منابع را برخود هموار ساخته و با 
مطالعه روايات ابواب خاص قرآن تالش 
نموده گزارشي از محتواي آنها ارائه 

نمايد، جاي تمجيد دارد .  
از سويي ديگر مي دانيم كه تا اين  

اواخر در بسيا ري از تحقيقات 
خاورشناسان   ، شيعه ها و منابع   انديشه و

حديثي شيعه  جايي نداشته است ،  اما 
عصر ارتباطات و بويژه ظهور انقالب 
اسالمي ضرورت اهتمام به ميراث 
فرهنگي و علمي شيعه را براي تحقيقات 

جهاني ضروري ساخته است  . از اين رو  
در اين مقاله هر چند به صورت محدود ، 

آن هم ه  مراه با اشكاالت علمي ،  به 
جايگاه شيعه توجه شده است .  

2. جوين بول  شيوه  در بررسي 
سندي و بازكاوي آخرين ناقل حديث و 

تعيين  حلقه مشترك، شبكه اسناد و  .. كه 
در سراسر مقاله مشهود است، گرچه به 
صورتهاي مختلف در بررسيهاي رجال 
يك حديث دنبال شده است، اما به 

صورتي خاص كه م ورد توجه او قرار 
گرفته و اصطالحاتي كه براي آن پيشنهاد 
كرده تا حدودي از نگاه نو برخوردار 
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است كه مي تواند به صورت دقيق  تري  
مورد بررسي قرار گيرد .  

: ج كاستي ها    

1 . از جهت ساختار  
وقتي قرار باشد  يك  محقق درباره 

مس ئ له اي همچون   » قرآن و حديث  «
مقاله اي فراهم آورد  ، ظار مي انت رود بيش  

از هر چيز درباره جايگاه  جداگانه  قرآن 
و حديث در دين شناخت و سپس 

ارتباط متقابل آنها سخن بگويد ؛  آنگاه به 
جوانبي ديگر شبيه آنچه در اين مقاله 

آمده ، .  بپردازد آنچه در مقاله  ايشان 
انعكاس يافته گزارشي است از آنچه كه 

در روايات دربار ه ئو شماري از ش نات 
ق رآن انعكاس يافته است ،  اما درباره اينكه 

نگاه قرآن به حديث چيست ؟  و اساساً 
حديث در برابر قرآن و متقابالً قرآن در 

برابر حديث چه نقشي  برعهده دارد  ؟
گفت گو  نشده است   . به عالوه آيا 

احاديث درباره قرآن  تنها هاي   در حوزه
موردنظر اين مقاله اظهارنظر كرده اند  ؟  به 

عنوان م ثال آيا روايات در زمينه محكم و  
متشابه   ، ناسخ و منسوخ ، ظاهر و باطن  

قرآن، جايگاه قرآن، شيوه هاي فهم و  
تفسير آيات و  ... سخني نگفته اند؟   

2 . از جهت منابع  
جا داشت مولف در كنار مراجعه به 

صحاح اهل سنت ،  به كتب اربعه شيعه و 
در كنار مراجعه به كتابهاي علوم قرآني 

اهل س نت نظير البرهان و اال تق اق   ، به 
كتابهاي شيعه در اين زمينه حداقل نظير 

آنچه در مقدمه تفاسير شيعه آمده يا  به 
كتب معاصران نظير كتاب التمهيد  في 

علوم القرآن  مراجعه مي كرد   .  
 
3 . از جهت روش شناسي   

مولف در بررسي روايات بيش از هر 
چيز به بررسي  سندي  پرداخته و تنها با 

تك يه به بازكاوي ميزان اصالت تاريخي 
حديث   ، درباره صحت و س ق م آنها به 

داوري پرداخته است ، كه يكي   در حالي
از ابزارهاي مهم در پذيرش يا  در 

روايات در كنار نقد  نقد متني  سندي ،
است  . به عنوان مثال عالمان مسلمان 

روايات افسانه غرانيق يا فراموشكاري 
پيامبر در حفظ آيات قرآ ن را با معيار 

متني  ) مخالفت با صري ح  آيات دال بر 
عصمت مطلق پيامبر (  يا مخالفت با معيار 

عقل مردود مي شمارند  .  
جالب  اين كه بسياري از خاورشناسان   ،

انديشمندان  پيشين ه  را ب خاطر اينكه در   



147 

 

 

ان
اس
شن
اور
ي خ
ژوه
ن پ
قرآ

  / 
 

ره 
شما

وم
س
  / 

ان 
ست
زم

13
86
   
 

نقد  تنها  به نقد سندي  اهتمام داشته و از 
نقد متني غفلت كرده اند ،  مورد انتقاد 

قرا ر داده اند  . گلد زيهر در اين باره  
مى نويسد   :  

» نقد احاديث از آغاز نزد 
مسلمانان به صورت شكلى بوده 

است ، و قالب  هاى ظاهرى معيار  
صحت و سقم روايات به شمار 

مى رفته است    . از اين رو تنها مشكل 
بيرونى روايات زمينه ساز نقد آنها 

است   . و صحت مضمون به شهرت 
به نقد سلسله ا سناد ارتباط دارد   .

بنابراين اگر سند حديث با 
چارچوب هاى نقد بيرونى سازگارى  

داشته باشد مضمون آن حتى اگر 
برخوردار از معنايى غيرواقعى يا 
دچار تناقضات درونى و بيرونى 

باشد ، صحيح تلقى مى  شود و براى  
سند همين مقدار كفايت مى كند كه  

حلقات آن متصل و راويان آن تا 
نخست ين ناقل ثقه باشند ، در اين  

صورت متن پذيرفته است ، و كسى  
حق ندارد اشكال كند كه من ايراد 
منطقى يا خطاهاى تاريخى در آن 

ديده ام  «. به نقل از جهود المحدثين  (
فى نقد الحديث النبوى الشريف، 

450 ص .(  
و واستون وايت مى گويد   :  

 
» بايد به يكصدا بپذيريم كه 

محدثان به قواعد ا ساسى نقد داخلى 
يعنى نقد متنى هيچ توجهى 

نداشته اند   « ) همان، ص  451 (  
4 . از جهت محتوا و برخي داوريها .  

اشكال اسا س ي مقاله  » قرآن و حديث   «
كه عموم مقاالت خاورشناسان در عرصه 

اسالم شناسي   دچار  آن  هستند، ناظر به 
اشكاالت محتوايي و فني و علمي است 

كه باعث شده  است  مباحثي  سست و 
مردود در دل اين دست از مقاالت 

انعكاس يا بد  و در نتيجه واكنشهاي 
مختلف از سوي انديش وران مسلمان را  

در پي داشته و دارد .  
در اينجا بر اساس گزارشي كه از 
محتواي مقاله بر اساس شمارگان  ارائه 

كرديم  ، به اجمال اشكاالت محتوايي 
مقاله را مورد اشاره قرار داده ايم  به  و 

صورت گذرا پاسخ آنها را يادآور 
مي شويم   پاسخهاي تفضيلي از  و چون

عموم اين اشكاالت در جاي خود داده 
شده  است  ، به انعكاس همه يا حتي 

بخشي از آنها  نيازي  نيست  . ا ر جاع به اين 
پاسخها مي تواند براي حل اين اشكاالت  
راهگشا باشد .  
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الف  : درباره حاالت پيامبر هنگام 
دريافت وحي  

اين حاالت به معناي بيماري جسمي 
يا روحي پيامبر نيست، زيرا گذشته از 
ادله عصمت حضرت در تمام حاالت از 

جمله حالت دريافت وحي كه مرتبه اي  
فراتر از سالمت عادي جسماني است، 

در اين دست از روايات مورد استناد ينبل  
اين تعبير از رسول اكرم  ) ) ص آمده 

است  . » وقد وعيت ما قال « ) »  أَلَهس فَقَد
 يحالْو أْتِيكي فنُ هِشَامٍ كَيارِثُ بالْح ؟ 

فَقَالَ   :  رَسِ ولَةِ الْجلْصأْتِينِي مِثْلُ صاناً ييأَح
هو أَشُده علَي فَيفْصِم عنِّي فَقَد وعيت ما 
قَالَ و أَحياناً يتَمثَّلُ لِي الْملَك رجلًا 

فَيكَ لِّمنِي فَأَعِي ما يقُولُ «  . ) بحار االنوار ، 
ج  18 260 ، ص  ((  يعني آنچه بر من 

وحي مي شود را در مي يابم . وعي « « 
مرحله اي دقيق   تر  از حفظ و فهم است  .

در حقيقت پيامبر با اين جمله تاكيد 
مي ورزد كه در تمام حاالت دشوار  

دريافت وحي مستقيم مطالب وح ي اني را 
باتمام هوش  و عقالنيت دريافت مي كرده  

است .  
چنانكه در تمام مواردي كه اين 

حاالت گزارش مي شود همگان اذعان  
مي كنند كه پس از برطرف  شدن حاالت  

خاص پيامبر  ) ) ص بخشي از قرآن از 
زبان آن حضرت جاري مي شد  ؛  همان 

قرآن كه اينك همه جهانيان را به 
همĤوردي فراخوانده است . به عنوان  

مثال مالك كند كه پيامبر   بن انس نقل مي
) ) ص ميان ما نشسته بود .  ناگهان حالت 

دريافت وحي بر ايشان مستولي شد  .
وقتي اين حالت برطرف شد و ما از 

نزول وحي جويا شديم ، :  فرمود اينك بر 
من سوره كوثر نازل شده است  ) سنن 

نسايي،  2/ 133 .(  
حال بايد پرسيد آيا تا حال در 

سراسر تاريخ ديده و ش نيده شده  است 
كه  كسي در حالت بيماري  ـ  كه ديگر 

خاورشناسان از اين حالت پيامبر با 
تعابيري  نا روا   نظير صرع يادكرده اند   ـ 

پيامي را دريافت كند كه گاه به اندازه 
يك سطر است و با اين حال پس از 

گذشت هزارو چهارصد سال با اعالم  
همĤورد ،ي  كسي قادر به عرضه گفتاري 
نظير آن ن باشد؟ !  

افزون بر اين در بسياري از روايات 
آمده  است  كه حتي در حالت خواب به 

عكس همه انسانها مشاعر و درك پيامبر 
اكرم  ) ) ص از فعاليت عادي خود باز 

نمي ايستد  .  ) پيامبر  ) ) ص فرمود  : » تنام 
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عيني و ال تنام قلبي «  ) مجلسي،  بحار 
االنوار،  16 / 366 (.  

اشكال فراموشكاري پيامبر  ) ) ص
نسبت به برخي از آيات نيز با ا د له عقلي 

و نقلي دال بر عصمت مطلق حضرت از 
اساس مردود است .  

 
: ب درباره جمع و تدوين قرآن  

جوين بو ل هم صدا با شماري از  
خاورشناسان با تشكيك در روايات جمع 
و تدوين قرآن توسط خلفا، بهترين راه 
حل را مراجعه به نسخه قديمي قرآن 

معرفي مي كند  ، كه به نظر   در حالي
مي رسد آنان راه حل مناسبي    پيش پاي 

ما گذاشته اند، غافل از   ا ين كه  ايشان  با 
پيشنهاد مراجعه به تحقيق امثال  ونزبرو 

در اين زمينه  در عمل  اصالت و اعتبار 
قرآن كنوني را زير سؤال مي برد   . اين در 

حالي است كه درباره كتابت و تدوين 
قرآن  د و ديدگاه اساسي  وجود دارد  :  

ديدگاه نخست :  قرآن در دوره پيامبر 
به صورت كامل كتابت و تدوين شد 

.ر( . ك به  : خويي،  البيان، فصل جمع 
قرآن (  و آنچه در دوره خلفا انجام 

گرفت، تنظيم نسخه اي شُسته رفته در  
قالب مصحف بود  . شمار زيادي از 

صاحب نظران فريقين بر اين رأي هستند   .
در اين صورت هيچ ج ايي براي شبهات 

پيشگفته نمي ماند  .  

ديدگاه دوم :  قرآن در دوران رسول  
اكرم  ) ) ص كتابت شده و به صورت 

پراكنده نگاهداري مي شد تا آن  كه در  
دوران ابوبكر، عمر و عثمان تدوين 

باشد  . جوين بول در اين مقاله با اين 
ديدگاه همراه شد، اما بايد دانست كه 

تمام صاحب نظراني كه اين ن ظر را 
پذيرفته اند، بر اين نكته پاي فشرده  اند كه  

تمام آيات قرآن افزون بر حفظ از سوي 
مسلمانان ، با اهتمام پيامبر  ) ) ص در 

دوران حيات ايشان نگاشته مي شد   .
بنابراين با فرض تدوين آن در دوران 
خلفا، جايي براي ترديد در اصالت قرآن 

باقي نمي ماند   . از سوي ديگر جمع قرآن 
د ر دوران عثمان بيشتر به يك 

دست كردن قرائت قرآن ناظر بود؛ تا  
گردآوردن آيات و سور آن  ) دكتر 

حجتي، پژوهشي در تاريخ قرآن، فصل 
جمع قرآن .(  

 
: ج نسبت تحريف به كاستي در قرآن  

يكي از ضعفهاي  روشن « مقاله  قرآن 
و حديث  « آن است كه م ؤ لف  بر انتساب 

راهيافت تحريفِ به كا  ست ي و تغي ير در 
قرآن به اهل سنت و شيعه پاي فشرده 

است  . آنجا كه وي از حذف دو سوره 
ادعايي خلع و حف د  در مصحف ابي بن 
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كعب   ، آيه مشهور رجم   ، حذف قطعات 
معلق سجع گونه كه از نظر او توفيق  

انعكاس در مصحف عثماني را نيافتند   ،
سخن مي گويد و نيز شيعه را متهم  

مي سازد كه معتقد است سو  ره احزاب به 
اندازه سوره بقره بود  كوتاه شد،  و بعداً

اين اتهام را متوجه همه مسلمانان 
ساخته است .  
در حالي كه تاكنون آثار و كتب  

فراوان از سوي شيعه و اهل سنت 
همچون صيانه القرآن  عن  التحريف، 

محمد هادي معرفت و سالمة القرآن عن 
التحريف، فتح اهللا نجار زادگان  در رد 

اين ايشان  شبهه انتشار يافته و 
مي توانست با مراجعه به آنها مقاله خود  

را از اين اتهام واهي كه ب  ا  هدف تضعيف 
جايگاه قرآن ارائه شده ، پيراسته  است

سازد  . درباره دو سوره اد ع ايي خلع و 
حف د كه اين امر تنها در   بايد دانست

كتابهاي تاريخي گزارش شده است ،  اما 
تاكنون هيچ اثري ا ز مصحف ابي بن 

كعب در دست نيست تا بتوان پذيرفت 
كه واقعاً او اين دو سوره ادعايي را به 

عنوان سوره هاي از قرآن قلمداد كرده  
باشد و از جايگاه   صحابي  بزرگ و 

هوشمندي همچون ا بي بن كعب   بسيار 

بعيد مي نمايد كه دچار چنين لغزش  
بزرگي شده باشد .  

 
. د د ر  باره قرائتهاي هفتگان  ه

گرچه تاكنون ديدگاههاي مختلفي 
درباره مضمون حديث  » نزل القرآن 

علي سبعة أحرف  « و درستي و اصالت 
اين حديث ارائه شده است ، اما بايد 
دانست كه به استناد روايات صحيحي از 

ائمه  ) ع  ( قرآن داراي منشايي واحد و 
قرائتي واحد است  امام باقر  ) ع  ( فرمود  :

» ان القرآن واحد نزل من و احد و لكن 
االختالف يجيي من قبل الرواه  «

) كليني،  كافي،  2/ 63  . باب النوادر .(  
به عالوه كساني كه حديث پيش    

گفته را پذيرفته اند  ، را به معناي   عموماً آن
لهجه هاي هفتگانه دانسته  اند كه به منظور  

تسهيل بر مردم پيش بيني شده است  . 
) معرفت،  التمهيد في علوم القرآن،  2/ 86  

ـ  98  .( بويژه آنكه پذيرش قرائتهاي 
مختلف به معناي پذيرش راهيافت 
اختالف در قرآن است؛ امري كه قرآن آن 

را انكار كرده است  » أَفَلَا يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ 
ولَو كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ 

اخْتِلَافًا كثِيرً ا  « ) النساء / 82 (  ، اما معلوم 
نيست چرا  ايشان  در اين مقاله حتي 
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تاويل قرائتهاي هفتگانه به لهجه هاي  
مختلف يا دسته بندي آيات را از روي  

اشتباه به دوران متاخر نسبت داده است؟ !  
 

ـه  . درباره اسباب النزول و افسانه 
غ نرا يق  

پس از آنكه سلمان رشدي با تمسك 
به روايات موهون كتاب   » آيات شيطاني  «

را نگاشت و سختي از سوي  واكنش  با
جهان اسالم  رو ب  ه  رو شد ، تحقيقات 

دا من داري در نقد و بررسي روايات  ه
مرتبط با اين موضوع انجام گرفت كه 

داوريهاي پيشين صاحب نظران مسلمان  
مبني بر مردود بودن اين ماجرا را مسلّم 

ساخت  . با چنين تحقيقات انبوه جا 
داشت نويسنده مقاله  » قرآن و حديث  «

در ميان مصا ديق فراوان اسباب النزول 
به اين مثال جنجال برانگيز نمي پرداخت  

و از آيه  52  سوره حج كه داراي تفسيري 
ويژه است، براي تاييد اين ماجراي 

برساخته كمك نمي گرفت  .  
 

و  . درباره روايات فضايل آيات و 
سوره  

گرچه عموم عالمان اهل سنت درباره 
اين دست از روايات ترديد روا داشته  اند   ،

نمي توان چنين حكمي را به صورت  
فراگير درباره همه روايات بويژه رواياتي 

كه با اسناد صحيح از اهل بيت  ) ع  ( نقل 
شده  است،  جاري  كرد .  
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