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 چکیده

 جمع امونپیر نولدکه معرفت و تئودور اهلل آیت و خویی اهلل آیت نظریات و آراء تطبیقی بررسی»، هدف تحقیق حاضر

، (پیامبر)ص حیات از پس زمان در قرآن آوریجمع عدم مهم ادله از یکی که است معتقد خویی اهللآیت. است« کریم قرآن
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 . نکرده است اقامه مطلب این بر تاریخی شواهد که صورتی در، است

 صواب ه بهقبولی ک نظریه قابل، گردید اندیشمند اثبات شده توسط این سه ارائه ینقد وبررسی ادله به با توجه در نهایت
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 این واقع در. (2٣5 ص، 200٤، نولدکه) «بدیهی امر( ص) النبی ایام فی کامل جمع قد القرآن یکون اال»: گویدمی نولدکه

 مانز در قرآن و نداشته وجود (ص)پیامبر حیات زمان در، قرآن از کاملی کتابت که کندمی اعالم صراحت به مستشرق

 (نولدکهبخش ، ١٤20، الصغیر علی). باشدمی نیز آن از اجزائی تحریف به قائل است و نشده جمع ایشان

 كی( عثمان و ابوبکر دوران در) قرآن جمع که است معتقد -(ره)خویی اهلل آیت دیدگاه برخالف- (ره)معرفت اهلل آیت

 دلج و بحث قابل که داندنمی عقالنی موضوعی را آن و است موجود تاریخی نصوص آن مستند که است تاریخی رخداد

 سیر ابارب و مورخان نظر اتفاق»: نویسدمی، است شده وارد قرآن جمع روایات به که اشکاالتی به پاسخ در ایشان و باشد

  امم اخبار و

 و ادهد رخ پیامبر وفات از پس که است امری قرآن هایسوره ترتیب که است آن -موافقند آن با نیز محدثان ازجمله که-

 (2٤0ص ، ١٣٨٤، معرفت). «ندارد موافقت -تاریخی نظر از- هاسوره نزول ترتیب با کنونی ترتیب

 و مسلمان پژوهان که قرآن است مختلف هایدوره در «قرآن تدوین و جمع» موضوع، قرآن یحوزه در مهم مسائل از

 اما، است مدهآ در تحریر یرشته به ارزشمند تصحیفاتی و تألیفات، باب این در. اندداشته آن به ایویژه اهتمام غیرمسلمان

 در آن تبع به و قرآن علوم و دانشوران تفسیر میان در همچنان، مصحف یك قالب قرآن در جمع ویژه به آن ابعاد برخی

  میان

 نخستین ،همچنین. باشدمی پژوهش و تحقیق نیازمند و گرفته قرار جدی اختالف مورد غربی پژوهانو اسالم شناساناسالم

، است یآلمان مستشرق نولدکه تئودور زد جامعی تالیف به دست قرآن تاریخ کتاب در تدوین و جمع مورد در که شخصی

 نقاط تا شده بررسی، است ساخته وارد زمینه این در که اشکاالتی و همچنین شبهات، او آثار بایستمی جهت همین به

 صورت به که محققانی ازجمله. گردد روشن، است داشته نظر مد خود آثار در که اغراضی و معلوم، آن مطالعات در ضعف

با  پژوهش این. باشندمی و آیت اهلل معرفت خویی اللّه آیت حضرت فرزانه عالم، اندهپرداخت بحث این به گسترده نیز

 و جمع مورد معرفت در اهلل آیت و خویی اهلل آیت، تئودور نولدکه هایدیدگاه تبیین هدف تحلیلی و با -رویکرد توصیفی

 . است گرفته شکل قرآن تدوین

 قرآن تدوینو  جمع -1

 آن اساس بر تا پردازیمشناسان میلغت تالیفات در، است یَجمَع   جَمَعَ  فعل از مصدر که «جمع» واژه لغوی معنای به ابتدا

 شده تشکیل( عین میم جیم) حرف سه از واژه این که هستند متفق لغوی عالمان. نماییم تحلیل را جمع اصطالحی معنای

، /فراهیدی5٣ص ، ٨ج ، ١٤0٤، )ابن فارس. دارد «جداسازی» و «تفرقه» ضد و معنایی است «کردن ضمیمه» معنای به و

 . (20١ص ، ١ج ، ١٤١2، / راغب اصفهانی٣١٤ص ، ٤ج ، ١٤0٣، / طریحی2٣9ص ، ١ج ، ١٤2٤



 «کریم قرآن هایسوره و آیات گردآوری و تالیف، تدوین» معنای به، قرآن علوم دانش و احادیث اصطالح در قرآن جمع

 صورت به هاسوره تالیف و گردآوری. 2ها؛ سوره در آیات تدوین و گردآوری. ١: باشدمی گونه دو آن مصادیق که است

 . (١٣77، طاهری)شود می گفته مصحف آن به که کتاب

 وجود آن انجام چگونگی کریم و قرآن تدوین و جمع خصوص در دیدگاه چهار غیرمسلمان و مسلمان دانشمندان میان در

 است: آمده زیر در که دارد

 و ب دالیلموج به که اندعقیده این خویی بر اهلل بروجردی و آیت اهلل آیت، سید مرتضی مانند شیعه اندیشمندان برخی. ١

 هنگامی و است شده و تدوین آوریجمع )ص(خدا رسول شخص نظر زیر و رسالت عصر در کریم قرآن، فراوان شواهد

 موجود حضرت آن خانه در کامل مصحف یك، صحابه از شماری مصاحف بر عالوه، فرمود رحلت دنیا از حضرت آن که

، ١٣٨١، )سیوطی. باشدمی از دانشمندان اهل سنت سیوطی نیز بر این عقیده. (7-٣7: ١0ج ، ١٣٨٤، است )سپهری بوده

6٣) 

 عمده عمناب در آن مشروح که کنندمی بیان تاریخی واقعه یك به استناد با را خود نظر، این دیدگاه طرفداران و صاحبان. 2

 نظریه موافق این با که ایشیعه از جمله علمای. است نموده نقل بخاری را آن روایت ترینمفصل و آمده مکتب خالفت

 یك در قرآن جمع که دارندمی اظهار قاطعیت با باشند کهمی معرفت اهللو آیت شعرانی عالمه طباطبایی مرحوم هستند؛

ازجمله دانشمندان اهل سنت . (٤٤٨ص ، 20ج ، ١٣7٤، )طباطبایی است گرفته انجام )ص( پیامبر رحلت از پس، مصحف

 (١٣7: 2، ١٤22، )ابن عطیه. توان ابن عطیه و باقالنی را نام بردمی که با این نظریه موافق هستند

 عثمان کار را قرآن جمع که سنت اهل دانشمندان از. است شده آوریجمع قرآن عثمان زمان در معتقدند که دانشمندانی -٣

 جمع استناد معرفت محمدهادی اهللآیت، شیعه عالمان میان از. (76: 2٤، بی تا، )طبری. کرداشاره طبری به توانمی دانندمی

 باب از مه عثمان به آن استناد که است معتقد و داندمی درست ثابت( زیدبن و عمر، نفر )ابوبکر سه از یك هر به را قرآن

 لوگیریج الدفتین وبین جمع ابوبکر زمان در قرآن از جمع منظور ایشان باشد که تواند درستمی مصاحف یکی ساختن

: ١0ج ، ١٣٨٤، است )سپهری بوده مصحف سازی یکسان توحید و هدف عثمان زمان ولی ها بودهصحیفه پراکندگی از

٣7-7) . 

 گاهدید نظر از ترضعیف بسیار نظر این. است شده آوریجمع عمر زمان در مصحف یك در قرآن گویندمی که کسانی -٤

 از که باشد عمر سابق کالم همان آن از مقصود شاید و ننموده قبول را آن سنت اهل بزرگان از کسی و ؛است ابوبکر زمان

 و یو خود اینکه نه. نماید آوریجمع مصحف یك صورت به را قرآن تا ابوبکر گفت به وی که شد نقل بخاری صحیح

 . باشد شده چنین وی خالفت زمان در یا



 قرآنى مطالعات در تطبیقى غیر و تطبیقى تحقیق روش -2

 گیردىم انجام متن چند و نگاه چند از یا متن یك و نگاه یك از مسأله بررسى براساس گاهى قرآنى تحقیقات و مطالعات

که روش ما در این پژوهش ، شوندمى تقسیم تطبیقى غیر و ٣تطبیقى دسته دو به قرآنى تحقیق و مطالعه هاىروش بنابراین

 اىرشتهمیان و قرآنىبرون و قرآنى درون تحقیق هاىروش از استفاده با منافاتى تطبیقى مطالعات البته. باشدتطبیقی می

 . است الزم و مکمل مسأله یك بررسى در هاروش این از برخى جمع گاهى اوقات بلکه، ندارد

 نقد و بررسی آراء و نظریات تئودور نولدکه -3

 آوری قرآن در عصر پیامبر!عدم جمع -3-1

 زمان در کندمی اشاره که موجود است ثابت بن زید از روایتی زیرا است؛ نشده جمع پیامبر زمان در قرآن که است بدیهی»

 نسخه تا کندمی استناد روایاتی و اخبار به که دارد وجود نیز دیگری دیدگاه ولی، نشده گردآوری وجه هیچ به قرآن، پیامبر

 پاره و پراکنده انیوحی نصوص با نخست خلیفه، روایات این اساس بر، بنابراین. کند ثابت را ابوبکر دست به یافته تدوین

 مرتب نیز هاسوره و بود نشده گردآوری جا یك در آیات این کندمی تفسیر سیوطی که چنان آن یا و بوده رو روبه پاره

 (2٤0 ص، 200٤، نولدکه). «... نبودند

 )ع( عدم جمع قرآن توسط حضرت علی -3-2

 به وطمرب را آن نیز بعضی و پیامبر بوده حیات زمان علی در دست به قرآن جمع که دارند ادعا بعضی»: گویدمی نولدکه

 از را رآنق گرفت علی تصمیم، رو این از نمایند؛ سلب دیگران از را افتخار این که این تا اندپیامبر دانسته حیات از بعد

 ختاری یا و شیعه به اخبار این مصادر: گویدمی ادامه در و داد انجام را کار این روز سه او و آورد در تدوین به خود حافظه

-2٣٤، 200٤، )نولدکه. «دارد منافات تاریخی وقایع با هاگفته این و گرددبرمی( هستند شیعی افکار دارای که) سنت اهل

2٣٣) 

 هایینسخه، ودب شده تدوین و جمع ابوبکر زمان در که هاییقرآن بر افزون شود گفته که نیست بعید: گویدمی دیگر جای در

 نظر هب محال یا و بعید، نمود اقدام قرآن جمع به علی نسبت شود گفته که این اما است؛ داشته وجود قرآن از غیرمشهور

ص ، 200٤، )نولدکه. است شیعه مجعوالت از، نمود اقدام قرآن جمع به پیامبر از بعد علی گویدمی که روایاتی و رسدمی

27٨) 

                                                           
١. Comparative study 



 حافظان و جمع کنندگان قرآن -3-3

 چنانکه، بودند کرده حفظ خویش خاطر در را شده وحی آیات از زیادی بخش یا تمام، مؤمنان چگونه» :گویدمی نولدکه

 برای ایوسیله و ثانوی امری همواره وحی مکتوب نقل و بوده اساسی و اولی اصل، هادوره تمامی در، مقدس متون حفظ

 در چندانی تفاوت قرآن کنندگان جمع تعداد و اسامی ذکر در: »گویدمی ادامه در. «آمدمی شمار به دیگر اهداف تأمین

، لجب بن معاذ، کعب بن ابی: جمله از هستیم: مواجه قرآن کنندگان جمع عنوان به تن چهار با تربیش ندارد وجود روایات

، عثمان، ابوالدرداء مانند دارد؛ وجود نیز دیگری اسامی، روایت این از مختلفی هاینقل در، انصاری زید ابو، ثابت بن زید

 جاریه نب مجمع، عبید بن سعد، ابوایوب، صامت بن عباد، [حذیفه مولی] معقل بن سالم مسعود بن عبداهلل، الداری تمیم

 (2٤١-2٤2، 200٤، نولدکه). «طالب ابی بن علی، معاویه بن عبید، [حارثه یا]

 لشکر مانز که این آن و کنیم پیدا را( مصاحف توحید) حوادث این رویداد تقریبی زمان که نیست دشوار: گویدمی نولدکه

 که نبردهایی دیگر با هاحمله این ارتباط ولی، انددانسته هجری ٣0 سال مورخان عموم را آذربایجان و ارمنستان به کشی

 . نیست روشن، است شده برده نامشان که اشخاصی با و اندبرشمرده منطقه همان در مورخان

 نقد آراء و نظریات نولدکه توسط دانشمندان -3-4

 نظر زیر و رسالت عصر در فراوان شواهد و دالیل موجب به کریم قرآن که اندعقیده این بر اسالمی دانشمندان از بعضی

 یك، صحابه از شماری مصاحف بر عالوه، رفت دنیا از حضرت آن که هنگامی و شد تدوین و آوریجمع پیامبر شخص

 . بود حضرت خانه در کامل مصحف

 و خازن :شوددر ذیل ذکر می، دارند اصرار و تأکید نکته این بر، مختلف هایدوره در که پژوهیقرآن دانشمندان جمله از

-2٣٨: ١، ١٤١١، الزرکشی) عبداهلل بن محمد، زرکشی ؛(6٣، کریم قرآن پیرامون مهم حقایقی، جعفر سید، عاملی) زرقانی

 شرف) طاووس بن سید ؛(١66، ١٤١7، عاملی) حرّعاملی شیخ ؛(9-١0، ١٤١5، حجر ابن)، علی بن احمد، حجرابن ؛(2٤0

 ـ 257، ١٤0٨، خویی) ابوالقاسم، خویی ؛(١66، ١٣٨6، الدین شرف) الدین شرف سید، عاملی ؛(٣0ـ 29، ١٣٨6، الدین

 باقر محمد سید، حجتی ؛(55، ١٣59، دروزه) عزّه محمد، دروزه ؛(١٨٨، ١٤١7، عسکری) مرتضی سید، عسکری ؛(27٨

 (2٨١، ١٣62، رامیار). محمود، رامیار ؛(97 ـ92 ،١٣77، عاملی) مرتضی، عاملی ؛(2٣2ـ2٣١ ،١٣٨7، حجتی)

 در قرآن همه که است واقعیت بیانگراین علمی کاوش» که دارد تصریح معاصر پژوهان قرآن از، صغیر علی حسین محمد

 (٨7 ـ ٨5، ١٣69، صغیر). است برگزیده را نظریه همین حجر ابن که چنان. شد گردآوری و نوشته پیامبر عصر

 ناب مانند مسلمان محققان از بسیاری که حالی در، است شیعه مجعوالت از )ع(علی مصحف کندمی ادعا چگونه نولدکه

 الطبقات در سعد ابن و (57ص ، ١ج ، ١٤١9، االتقان )سیوطی در سیوطی و (٣١-٣2، ١٣٨١، الفهرست )ابن ندیم در ندیم



 به (١6ص ، ١9٣6، المصاحف )سجستانی کتاب در داود سجستانی ابی ابن و (٣٣٨ص ، 2ج ، ١٤05، الکبری )ابن سعد

 . اندکرده تصریح مختلف طرق از مصحف این

 گروه این، تاریخ در که سپردند خاطر به را آن و شدند الهی آیات حفظ مشغول، صحابه از گروهی، وحی نزول با همزمان 

 داشت خاصی توجه کریم قرآن حفظ به نیز اسالم پیامبر( 99 ،١٤١0، عاملی) شدند معروف القرآن جماع و قرآن حفاظ به

 . کردمی تشویق بسیار امر این به را صحابه و

 در حافظان». کندمی بیان حافظان درمورد را گزارش این سیوطی زیرا رسدنمی نظر به صحیح باره این در نولدکه ادعای

 .«رسیدند شهادت به قرآن حافظ هفتاد «بئرمعونه» و «یمامه» جنگ دو از یك هر در زیرا بودند؛ نفر هفتاد از بیش پیامبر زمان

 (١5٤، ١، تا بی، سیوطی)

 ار حادثه این مورخان عموم: گویدمی او زیرا رسد؛نمی نظر به حافظان و جمع کنندگان قرآن صحیح درباره نولدکه ادعای

 یا دوم سال یعنی 25 سال به مربوط را آن مورخان از شماری زیرا نیست؛ چنین که حالی در، انددانسته ٣0 سال به مربوط

 گمان برخی و شد آغاز هجری 25 سال از( مصاحف توحید) کار این: گویدمی حجر ابن. انددانسته عثمان خالفت سوم

ص ، 9ج ، ١٤١2، )عسقالنی. اندنکرده ارائه خود ادعای بر سندی هیچ ولی، بوده هجری ٣0 سال در کار این آغاز، اندکرده

١5) 

 :زیرا است؛ اشتباه، دانسته ٣0 سال به را آن تاریخ که اثیر ابن سخن ظاهراً

 (2٤6: ٤، تا بی، الطبری). است داده رخ هجری 2٤ سال در جنگ این، مخنف ابو روایت به بنا: اوال

 آماده طبرستان جنگ برای را خود زمان این در او و شد منصوب کوفه حکومت به ولید جای به ٣0 سال در سعید ثانیا

 که مطلب این به توجه با. نیامد مدینه به ٣٤ سال تا سعید و، بودند او همراه جنگ این در حذیفه و عباس ابن و بود کرده

 بی، الطبری). ندارد تطبیق حوادث این با، باشد ٣0 سال در کار این آغاز اگر، بوده مصاحف توحید اعضای از یکی سعید

 (١55: 2٤، تا

 ١5 نمود اعالم مردم به قرآن آوریجمع هنگام عثمان: گویدمی که است کرده روایت سعد یا مصعب از داود ابی ابن: ثالثا

 به خطبه این از( 2٤، ١٤١5، سجستانی)، ...  و شدید اختالف دچار قرآن درباره شما و فرموده رحلت پیامبر که است سال

 . کردند رحلت هجری ١١ سال اوایل در پیامبر زیرا، باشد هجری 25 در سال باید مصاحف توحید که شودمی روشن خوبی

 قرآن آوریجمع خویی در اهلل نقد و بررسی آراء و نظریات آیت -4

 زمان در قرآن در چگونگى تدوین واهى پندارهاى زیربناى و شالوده را قرآن آورىجمع روایات و احادیث خویی اهللآیت

 و سستى ضعف و شود بررسىها روایت این اگر ایشان عقیده به. است شده استنتاج هاآن از قرآن خلفا دانسته که تحریف



 خود متزلزل زمان خلفا به خودى در قرآن تدوین و غلط جمع هاىگیرىنتیجه و تصورها این همه، شود نشان داده هاآن

 پس قرآن آوریجمع نظریه رد برای دالیلی خویی اهلل آیت دلیل همین به. (١٨2ص ، ١٣٨٤، ریزد )خوییمى فرو و شده

 است: آورده پیامبر حیات از

 روایات متناقض  -4-1

است را در کتاب  شده نقل قرآن آورىجمع چگونگى و روایات در مورد کیفیت ترینروایتی که مهم 22آیت اهلل خویی 

ی که در نقد و بررسچشم پوشی کرده و فقط دوازده روایتی ها خویش ذکر کرده که ما به دلیل اختصار از ذکر تمامی آن

 . آوریممی را بترتیب در ذیل که ایشان به روایات وارد کردههایی اشاره کردیم و نقدها به آن

 در یزن خطاب بن عمر، شدم وارد که هنگامى، طلبید مرا یمامه جنگ در ابوبکر» که کندمى نقل ثابت بن روایت اول: زید

 «.بود حاضر وى نزد

 قرآن قاریان از گروهى و پیوست وقوع به خونبار طور به یمامه جنگ :گویدمى آمده من نزد به عمر، زید»: گفت ابوبکر 

 در و شوند کشته قاریان و حافظان بقیه و بیاید پیش نیز دیگرى شدیدتر هاىجنگ است ممکن، ساخت خود طعمه را

 قرآن بدهى دستور که بینممى این در صالح من و برود بین ازها آن شدن کشته با قاریانهاى هسین در قرآن آیات اکثر نتیجه

 «.کنند آورىجمع جا یك در را

 نم از را آن به اقدام چگونه تو، است نداده انجام خدا رسول خود که را کارى»: گفتم عمر به من که نمود اضافه ابوبکر 

 و نمودمى مراجعه من به باره این در مرتب او و است همین در صالح و خیر! سوگند خدا به: گفت عمر «!خواهى؟مى

 مرع رأى و نظر با که افکند دلم بر و داد صدر شرح نیز من به باره این در خداوند که این تا کردمى تکرار را پیشنهاد این

 . کنم موافقت

 وشتنن نیز خدا رسول دوران در تو و هستى راستگو و اطمینان مورد، عاقل، جوانمرد تو: گفت من به ابوبکر گویدمى زید

 هاضاف زید! بده انجام را آمیز افتخار و خطیر عمل این و بگیر عهده به را قرآن آورىجمع اینك. داشتى عهده به را وحى

 عمل از، داشت وامى دیگر جاى به جایى از آن دادن انتقال و کوهى کندن به مرا ابوبکر اگر! سوگند خدا به: کندمى

 را ملىع چگونه شما :گفتم او به و کردم تکرار را ابوبکر اشکال هم من که بود این، بودمی تر آسان برایم قرآن آورىجمع

 نای و است این در مسلمانان صالح! سوگند خدا به»: گفت ابوبکر دهید؟مى انجام، است نداده انجام خدا رسول خود که

 که روزى تا نمودمى تعقیب مرتب را قرآن آورىجمع پیشنهاد و کردمى مراجعه من به مکرر باره این در وى که بود

 ستمب کمر به همت دامن، افکند نیز من دل بر بود افکنده عمر و ابوبکر دل بر که چه آن و داد صدر سعه هم من بر خداوند

 تنها را توبه سوره آخر آیه دو که این تا کردم آورىجمع مردمهاى هسین از و هاپاره تخته و کاغذها وها لوحه از را قرآن و

 «.نمودم پیدا انصارى ثابتبنخزیمه نزد در



 واحد کتاب بصورت و شد آورىجمع پراکنده منابع از فرسا طاقت زحمات این با که قرآن این»: گویدمى ثابت بن زید 

، ١٣٨٤، خویی) «.بود عمر دختر حفصه نزد در نیز او از بعد و عمر پیش وى دوران از پس و بود بکرابو نزد در، آمددر

29٣-٨02) 

 ار شام اهل که داشت مأموریت عثمان طرف از حذیفه که هنگامى به کندمى نقل مالك بن انس از شهاب روایت دوم: ابن

ها نآ میان در قرآن قرائت در که شدیدى اختالف از حذیفه. کند بسیج ارمنستان و آذربایجان فتح براى عراق اهل همراه

 تابشانک در مسلمانان این که آن از پیش! المؤمنین امیر یا»: گفت و آمد عثمان نزد به و افتاد وحشت به، بود آمده وجود به

 بفرست ما نزد به راها صحیفه که داد پیغام حفصه به عثمان. برس آنان داد به، شوند اختالف دچار نصارى و یهود مانند به

 و زبیر بن ّلهال عبد و ثابت بن زید به عثمان. فرستاد عثمان نزد به را هاصحیفه حفصه ،پس باز بردارى نسخه از پس که

 سه به عثمان. نوشتند دیگر نسخه چندها صحیفه این روى از داد دستور هشام بن حرث بن عبدالرحمان و عاص بن سعید

 کردید یداپ نظر اختالف قرآن از موردى در ثابت بن زید و شما اگر: گفت، بودند قریش قبیله از که نویسندگان آن از تن

 تا رداختندپ کار به عثمان دستور طبق نفر چهار این. است شده نازل آنان لغت و لهجه با قرآن زیرا بنویسید قریش لغت با

 از و برگردانید حفصه به را اصلى هاىصحیفه عثمان سپس کنند بردارى نسخه دیگر مصحف چندها صحیفه آن روى از

 این زا غیر که را قرآن دیگرهاى هنسخ داد دستور و فرستاد جلد یك ناحیه هر به بود شده بردارى نسخه که هایىمصحف

 «.ببرند بین از و بسوزانند کلى طور به هاست نسخه

 که وقتى :گفتمی که شنیدم پدرم از»: کردمی نقل ثابت بن زید فرزند خارجه: گویدمی جریان این نقل از پس شهاب ابن

 در جویىپی از پس، کردیم گم بودم شنیده خدا رسول خود از که را احزاب سوره از اىآیه کردیممى استنساخ را مصحف

 دَق واصَ  رِجال   الْم ؤْمِنِینَ  مِنَ): بود گونه بدین که کردیم الحق احزاب سوره به و، نمودیم پیدا انصارى ثابت بن خزیمة نزد

 (99، ١٤07، بخاری) .«دارند وفا خدا با پیمانشان در که هستند کسانى مؤمنان از( 2٣:احزاب)( َعلَیْهِ اللَّهَ عاَهد وا ما

 از و کرد آورىجمع اىپاره کاغذ در را قرآن ابوبکر» :که کندمى نقل خارجه و عبداللّه بن سالم از شهاب روایت سوم: ابن

، نمود استمداد عمر از باره این در ابوبکر تا ورزید امتناع زید، بیفکند نظرى نوشته این به که کرد درخواست ثابت بن زید

 در هانوشته و هاصحیفه این. گرفت عهده به راها نوشته آن تصحیح و نظارت زید، دو آن زیاد پافشارى و اصرار اثر در

 ىکس عثمان که بود خدا رسول همسر حفصه نزد در او مرگ از پس و عمر نزد در وى درگذشت از بعد و بود ابوبکر نزد

 حتمى وعده عثمان که این تا کردمى خوددارىها صحیفه آن دادن تحویل از حفصه. خواست راها آن و فرستاد او نزد به را

 مصحف همین عثمان. فرستاد عثمان نزد به را هاصحیفه و پذیرفت حفصه گاه آن، گرداند باز حفصه خود به راها آن که داد

، یوطیس)« .بود حفصه دست در پیوسته که بازگردانید حفصه به را آن اصل سپس، نوشتها صحیفه آن روى از را موجود

١٣76 ،207-2١0) 



 یشب قرآن آورىجمع در ابوبکر پاداش و اجر»: که کندمى نقل )ع(مؤمنان امیر از خود سند با شیبه ابى روایت چهارم: ابن

 (20١، ١٣٨٤، خویی) .«نمود آورىجمع لوح دو میان در را قرآن که بود کسى اول او زیرا باشدمی همه از

 ند؛شد کشته، داشتند شرکت یمامه جنگ در که قاریانى چون»: است آورده چنین پدرش از عروه بن روایت پنجم: هشام

، داد ارائه نقرآ عنوان به سخنى کس هر و بنشینند مسجد کنار در که داد دستور ثابت بن زید و خطاب بن عمر به ابوبکر

 دهع زیرا کنند ثبت را آن صورت این در، دهند شهادت آن بودن قرآن به اطمینان مورد نفر دو که این مگر نپذیرند را آن

 قرآن کردن مدون و آورىجمع براى اکنون و اندشده کشته یمامه جنگ در، قرآن حافظان و خدا رسول اصحاب از زیادى

 .(١٣6، ١٤09، هندی متقی) «شودمى احساس ضرورت

 زدهسی: گفت چنین و نمود ایراد اىخطبه جمعیت میان در عثمان روزى که»: کندمى نقل سعد بن ششم: مصعب روایت

مى و دارید اختالف و نزاع قرآن خواندن چگونگى درباره شما که شودمى سپرى پیغمبر فوت از که نیست بیش سال

 قرائت: گویدىم دیگرى آن. نیست درست تو قرائت گوید؛مى یکى. بود آنچنان عبداللّه قرائت و اینچنین ابىّ قرائت گویید؛

 وریدبیا من پیش شماست نزد در قرآن آیات از چه هر و بگذارید کنار را اختالفات این خدا به را شما. باشدنمى صحیح تو

 (٣07، ١٣٨٤، خویی) .«کنیم آورىجمع جا یك در و شکل یك به راها آن تا

 آیه این که گفتند وى پاسخ در، کرد سؤال قرآن توبه یسوره١2٨ یآیه درباره عمر که کندمى روایت روایت هفتم: حسن

 فتنر بین از با قرآن شاید که این از خطر احساس با خطاب بن عمر. شد کشته یمامه جنگ در که بود قارى فالن نزد در

 رزودت چه هر که داد دستور و راند زبان بر را (راجعون الیه انّا و لّله انّا) استرجاع کلمه، برود بین از تدریجا آن حافظان

 (١2٨، ١٤١7، طباطبایی). کنند آورىجمع را قرآن

 از، کند آورىجمع را قرآن خواست که خطاب بن عمر»: کندمى نقل خود اصحاب بعضى از اسحاق روایت هشتم: ابو

 مردم ترینخوشنویس: پرسید گاه آن عاص بن سعید: گفتند کیست؟ عرب لغات ضبط به افراد آشناترین: پرسید مردم

 عمر، نوشتند مصحف چهار وى دستور طبق و بنویسد زید و کند امال سعید باید: گفت عمر، ثابت بن زید: گفتند کیست؟

، باطباییط) .«فرستاد حجاز به را دیگر مصحف و شام به را یکى و بصره به را یکى و کوفه به را مصحف چهار آن از یکى

١٤١7 ،١62) 

 نىسهمگی عام قتل یمامه جنگ در که»: کندمى نقل زهرى شهاب ابن و سیرین ابن و حسن از ارقم بن روایت نهم: سلیمان

 (269، ١٨٤، خویی) .«شدند کشته آنان از نفر چهارصد جنگ همین در و شد قرآن قاریان متوجه

 امال هذیل هقبیل باید: گفت شود نوشته قرآن، گرفت تصمیم چون عفان بن عثمان»: که کندمى نقل ملیح روایت دهم: ابو

 (١٤0، ١٣76، سیوطی) .«بنویسد ثقیف قبیله و کند



 و نمود مشاهده آن در اغالطى آوردند عثمان نزد به را شده تدوین قرآن که هنگامى»: گویدمى روایت یازدهم: عکرمه

 .«نداشت وجود قرآن در اغالط این، بود ثقیف قبیله از اشنویسنده و هذیل خاندان از اشکننده امال اگر: گفت

 زا با و است جمع آن در ما دین احکام که است قرآن این»: گفت وى به و نمود مالقات خطاب بن عمر با ثابت بن زید

 صورت به و نموده آورىجمع را قرآن آیات که امگرفته تصمیم من و رفت خواهد بین از دین احکام، قرآن رفتن بین

 وى با را موضوع و رفتند ابوبکر نزد به باهم دو هر !نماییم مشاوره ابوبکر با تا کن صبر»: گفت نیز عمر «بیاورم در کتابى

 مردم انمی در سپس، شود وگوگفت نیز مسلمانان با مورد این در تا نکن عجله که داد پاسخ ابوبکر، گذاشتند میان در

 نمودند خوشنودى و رضایت اظهار نیز آنان و رسانید مسلمانان اطالع به را قرآن آورىجمع موضوع و نمود ایراد ىخطابه

 مودن اعالم مردم میان در منادى ابوبکر دستور به و شد شروع قرآن آورىجمع آنگاه .«است نیکویى و خوب کار گفتند و

 (٣20، ١٨٤، خویی). بیاورد، هست قرآن از اىآیه کس هر نزد در که

 مردم براى افرادى که داد دستور قاریان از نفر چند به خالفتش دوران در عثمان که کندمى نقل قالبه روایت دوازدهم: ابو

 ولى رفتندگمى فرا را قرائت نیز کودکان و جوانان میان این در شدند قرائت تعلیم مشغول معلمین و کنند تعلیم را قرائت

 عضىب قرائت نیز معلمین این از بعضى و رسید معلمین گوش به آنان اختالف که جایى تا، کردندمى اختالف قرائت در

 ضمن در وی. رسید عثمان گوش به تا شدمی شدیدتر تدریجا اختالف این و کردندمى معرفى، زندقه و کفر را دیگر

 آن کلمات و کرده اختالف قرائت در، هستید اسالمى کشور مرکز در و من نزد در که شما»: گفت چنین مردم به اىخطبه

 قرائت در اختالف، کنندمى زندگى دوردست شهرهاى و نقاط در و دورند مرکز و من از که کسانى، کنیدمى تلفظ غلط را

 هاىقرآن مرجع و رکمد که بنویسید قرآنى است الزم پیامبر یاران شما بر پس، است بیشتر طبیعتا آنان میان در غلط تلفظ و

 او هک کندمى نقل انس بن مالك از قالبه ابو .«سازند طرف بر را شاناختالفات قرآن آن به مراجعه با مردم و باشد دیگر

، شدمی پیدا اختالف آیه یك در گاهى. نمودممى امال قرآن نویسندگان به را قرآن آیات که بودم کسانى از من»: گفتمی

 شهر بیرون در یا و غایب نیز شخص آن گاهى و نمودندمى یاد، بود گرفته( ص)خدا رسول از را آیه آن که کسى نام گاهآن

 کسى یا و بیاید شخص آن تا گذاشتندمى خالى را اختالف مورد آیه همان جاى و نوشتندمى را بعدى و قبلى آیات، بود

 مصحف نوشتن صورت بدین .«نوشتندمى و کرده تطبیق وى نظر با را اختالف مورد آیه و بیاورد را او که فرستادندمى را

 من نزد در چه هر آن از غیر و نوشتم قرآنى و کردم چنان و چنین من: که نوشت شهرها مردم به عثمان. رسید پایان به

 (٣2١، ١٨٤، خویی). ببرید بین از، هست قرآن آیات از چه هر نیز شما نزد در و بردم بین از، است بوده

 پیامبر)ص( حیات از بعد زمان در قرآن آوریجمع هایروایت در زمانی تناقض -4-2

 ومد روایت فرمایند: ازاند: ایشان میگروه سه بر قرآن آوریجمع زمان درباره مذکور روایات که معتقدند خویی اهلل آیت

 انندم، دیگر روایت چند از ولى، است صورت گرفته عثمان خالفت دوران در قرآن آورىجمع که آیدمى بر چنین ششم و

 از آنچه و است شده آورىجمع، ابوبکر دوران در قرآن شود کهمى استفاده چنین پنجم و چهارم و سوم و اول روایت



 در بلکه، عثمان دوران در نه و ابوبکر دوران در نه، قرآن آورىجمع که این است، شودمى ظاهر هشتم و هفتم روایات

 (٣62ص ، ١٣٨٤، )خویی. است پیوسته به وقوع عمر خالفت دوران

  ابوبکر زمان در قرآن گردآورنده افراد مورددر  تناقض -4-3

 ودهب ثابت بن زید آورى قرآنجمع مباشر و متصدى که است مشخص هشتم و اول روایت از فرمایندمی خویی اهللآیت

 و هاصحیفه هب تنها ابوبکر طبق دستور ثابتبنزید و بوده ابوبکر خود کار این گوید: متصدىمى چهارم روایت ولى، است

 را قرآن خواست ابوبکر از عمر که آیدمی بر اول روایات همچنین از، است کردهمى نگاه شده آورىجمع هاىکتیبه

 قاضاىت و خواست را زید گاه آن، کرد موافقت وى با پافشارى و زیاد اصرار بعد از و ورزید امتناع ابوبکر و کند آورىجمع

 وایتر، روایت این مقابل در ولى، کرد موافقت وى امتناع در نهایت با و ابا از پس نیز زید. پیشنهاد نمود وى به را عمر

 نانبه آ مسلمانان با مشاوره از پس نیز او و کردند ابوبکر از را درخواستى چنین یك عمر و گوید: زیدنهم است که مى

آوری قرآن جمع متصدىدو  هر عمر و ثابت زید بن که است این است مشخص پنجم روایت از آنچه. داد مثبت جواب

، بود کرده محول زید به را قرآن آورىجمع ابوبکر که آیدمى بر اول روایت از ( همچنین٣٣0ص، ١٣٨٤، )خویی. اندبوده

 نیز خدا پیش خود رسول در و باشىمى اطمینان مورد و راستگو، عاقل، جوانمرد تو»که  ثابت بن به زید ابوبکر گفتار زیرا

 کرابوب که رساندمى صراحت جمالت به این، «بگیر! عهده به را قرآن نوشتن هم امروز، داشتى عهده به را وحى نوشتن

 محول و تفویض مسأله که شودمى استفاده روایات دیگر بعضى از و بود کرده واگذار ثابت بن زید به را قرآن آورىجمع

 (٣٤١ص ، ١٣٨٤، )خویی. اندبوده این کار متصدى نفر چند و است نبوده میان در نمودن

 عثمان زمان در قرآن گردآورنده در مورد افراد تناقض -4-4

 و کتابت اىبر را عبدالرحمان و سعید و زبیر ابن و زید، عثمان که کندمى تصریح دوم روایت کنندمی بیان خویی آیت اهلل

 بقط و ساخت معین امال براى را سعید و براى کتابت را زید او هشتم روایت صراحت طبق ولى، نمود معین قرآن امالى

 را آن یازدهم روایت ولى، کرد نامزد آیات قرآن امالى براى هذیل را و کتابت براى را ثقیف خاندان وى دهم روایت

 (٣٤٨ص، ١٣٨٤، )خویی. است نبوده هذیل از کننده امال و ثقیف از نویسنده دارد که این در صراحت و کندمى تکذیب

 هب مختلف قطعات و اوراق، هاصحیفه در قرآن آیات تمام که گرددمى ظاهر روایات این اکثر از فرمایندمی ایشان همچنین

 ثمانع دوران تا قرآن آیات از قسمتى که آیدبر مى دوم چنین روایت از ولى، بود شده ضبط عثمان دوران تا پراکنده طور

 قبل که هچ آن از عثمان که شودمی بیان روایات بیشتر از همچنین. محفوظ بود قرآن هاحافظه در فقط و، بود نشده نوشته

 نفر ندچ به خالفتش دوران در عثمان که کندمى نقل قالبه دوازده: ابو روایت ولى نکرد چیزى کم، بود شده نوشته وى از

 جوانان میان این در شدند قرائت تعلیم مشغول معلمین و کنند تعلیم را قرائت مردم براى افرادى که داد دستور قاریان از

 و رسید معلمین گوش به آنان اختالف که جایى تا، کردندمى اختالف قرائت در ولى گرفتندمى فرا را قرائت نیز کودکان و

 به تا شدمی شدیدتر تدریجا اختالف این و کردندمى معرفى، زندقه و کفر را دیگر بعضى قرائت نیز معلمین این از بعضى



 در ،هستید اسالمى کشور مرکز در و من نزد در که شما»: گفت چنین مردم به اىخطبه ضمن در وی. رسید عثمان گوش

 دوردست شهرهاى و نقاط در و دورند مرکز و من از که کسانى، کنیدمى تلفظ غلط را آن کلمات و کرده اختالف قرائت

 قرآنى است زمال پیامبر یاران شما بر پس، است بیشتر طبیعتا آنان میان در غلط تلفظ و قرائت در اختالف، کنندمى زندگى

 قالبه ابو .«سازند طرف بر را اختالفاتشان قرآن آن به مراجعه با مردم و باشد دیگر هاى قرآن مرجع و مدرک که بنویسید

 گاهى .نمودممى امال قرآن نویسندگان به را قرآن آیات که بودم کسانى از من»: گفتمی او که کندمى نقل انس بن مالك از

 آن گاهى و نمودندمى یاد، بود گرفته( ص)خدا رسول از را آیه آن که کسى نام آنگاه، شدمی پیدا اختالف آیه یك در

مى خالى را اختالف مورد آیه همان جاى و نوشتندمى را بعدى و قبلى آیات، بود شهر بیرون در یا و غایب نیز شخص

ىم و کرده تطبیق وى نظر با را اختالف مورد آیه و بیاورد را او که فرستادندمى را کسى یا و بیاید شخص آن تا گذاشتند

 قرآنى و کردم چنان و چنین من: که نوشت شهرها مردم به عثمان. رسید پایان به مصحف نوشتن صورت بدین .«نوشتند

. دببری بین از، هست قرآن آیات از چه هر نیز شما نزد در و بردم بین از، است بوده من نزد در چه هر آن از غیر و نوشتم

 نیز انانمسلم به و برد بین از، بود شده نوشته وى از قبل که را چه آن از قسمتى که کندمى تصریح و (٣2١، ١٨٤، خویی)

 (٣٤9ص ، ١٣٨٤، )خویی. ببرند بین از نیز آنان، است برده بین از او که را چه آن، داد دستور

  قرآن با خلفا زمان در قرآن آورىجمع روایات اختالف -4-5

 هستند ارضتع بسیاری در روایات با این که بر عالوه، کندمی پیامبر)ص( تایید حیات از بعد را قرآن آوریجمع که روایاتی

 دارد جودو قرآن آیات برخی با روایات تعارض برای دالیلی خویی اهلل آیت از کالم. دارند اختالف نیز قرآن آیات برخی با

مایز مت، همدیگر از هاسوره قرآن نزول زمان که دراین دارند بر داللت کریم قرآن آیات از زیادى اینکه تعداد عبارتند از: که

( 2٣٨ص ، ١٣76، )سیوطی، بود شده منتشر کتاب اهل و مشرکان میان در حتى و مردم میان در جداگانه هاآن از یك هر و

 آوردن، این مبارزه در و کرد دعوت خویش معارضه و مبارزه به را مشرکین و کفار، قرآن دستور طبق خدا زیرا رسول

 نمود پیشنهاد هاآن به را قرآن هاىمانند سوره سوره یك آوردن، نهایت در و سوره ده آوردن سپس و قرآن همانند سخنانى

، )خویی. دبو گرفته قرار نیز مشرکین و کفار دسترس در حتىقرآن  هاىسوره که است این پیشنهاد و مبارزه این معناى و

 (٣67ص ، ١٣٨٤

 از نظر عقلی خلفا زمان در قرآن آورىجمع روایات اختالف -4-6

، ستندنی سازگار و موافق نیز حکم عقل با سازندمى مربوط پیامبر از بعد دوران و خلفا به را قرآن آورىجمع که روایاتی

 ائلق قرآن به مسلمانان که فراوانى اهمیت، آن حفظ نمودن و خواندن به پیامبر العاده فوق اهتمام، قرآن خود عظمت زیرا

 داخ رسول خود عصر در و نزولش روز نخستین از قرآن که کنداقتضاء مى خواندن قرآن پایانبى ثواب و اجر، بودند

 قایقح این با، کندمی مستند پیامبر از بعد هاىدوران به را قرآن آورىجمع که هر روایتى. باشد شده تدوین و آورىجمع



 ین سازشىترکوچك، دیگر مطلب هاده با و قرآن به نسبت مسلمانان خاص نگاه و نیاز با و مسلمانان و افکار تاریخى مسلم

 (٣70ص، ١٣٨٤، )خویی. باشدمى هااین همه مخالف بلکه ندارد

 پیرامون جمع قرآن در زمان حیات پیامبر توسط آیت اهلل معرفتنقد آراء و نظریات آیت اهلل خویی  -4-7

 : دگویمی و کرده رد، را کندمی بیان پیامبر زمان در قرآن جمع بر مبنی خویی اهلل آیت که دالیلی آیت اهلل معرفت

 رفاً ص، مورد چنین در و باشد جدل و بحث قابل که عقلی مسأله یك نه، است تاریخی حادثه یك قرآن آوریجمع موضوع

 . شودمی مراجعه مستند تاریخی نصوص به

 به و رفتهگ انجام( ص)پیامبر درگذشت از پس، قرآن هایسوره ترتیب که متفقند اخبار و سیره نویسندگان و مورخان تمام

 . دارند موافقت، مورد این در مورخان با نیز حدیث اصحاب کلیه و نیست هاآن نزول ترتیب

 به ار زید، ابوبکر، عمر یاشاره به که نیست شکی زیرا، نیست قرآن آوریجمع به مربوط روایات بین تناقضی هیچ

 وریآجمع دادن نسبت اما. داد نسبت هااین سه هر به را اولیه آوریجمع می توان اعتبار این به و کرد مأمور قرآن آوریجمع

 از شینا قطع طور به، عمر به آن دادن نسبت و است مختلف هاینسخه و هامصحف کردن یکی اعتبار به، عثمان به قرآن

 . زد دست کار این به که بود عثمان، مورخان اجماع به زیرا، است راوی اشتباه

 که است دل در کردن حفظ معنی به، کردند جمع را قرآن( ص)پیامبر عهد در نفر چهار یا و شش اینکه به مربوط حدیث 

 هاسوره بین وترتیب نظم وجود بر امر این و اندسپرده خاطر به و کرده حفظ، بود شده نازل که آنجا تا را قرآنی آیات آنان

 به تحدی هیچگاه و سوره هر و آیه هر وسیله به، است هاسوره و آیات خود وسیله به، تحدی مسأله اما. ندارد داللت

 هایسوره رد بقره سوره بجز تحدی اینکه بر عالوه کرد استدالل آن به بتوان تا نبوده هاسوره بین موجود ترتیب وسیله

 . است نشده آوریجمع هجرت از قبل، قرآن قطع طور به و آمده مکی

 یسوره رد آن ضبط به نسبت، آیه هر نزول از پس جهت همین به و نیست انکار قابل، قرآن به نسبت( ص)پیامبر اهتمام

 یبترت و هاسوره جمع اما، گرفت انجام( ص)پیامبر حیات در سوره هر آیات بین نظم لذا و داشت شدید یعالقه، مربوطه

 و رفتمی انتظار ایآیه نزول آن هر و بود نرسیده پایان به وحی زیرا، نشد انجام زمان درآن واحد مصحف عنوان به هاآن

( ص)پیامبر، جهت همین به و آمدنمی شمار به درستی عمل، کتاب یك عنوان به مجلد یك در وقت آن در قرآن آوریجمع

 . نمود وصیت قرآن آوریجمع به را)ع( علی، کرد حاصل یقین وحی انقطاع به که، خود وفات هنگام به

 تواتر عنیم به تواتر اینجا در و است محکمی و موثق مستند هر از، آن بودن وحی به یقین حصول، قرآنی نص تواتر معنی

 صرف ،باشد داشته مالزمه آن تحریف با( ص)پیامبر از پس قرآن آوریجمع اینکه اما. نیست اصول علماء بین مصطلح

 آنان اطانضب و قرآن آوریجمع متصدیان به نسبت که شناختی با و ندارد وجود آن تأیید بر سندی که است احتمال یك



 که الیاحتم چنین برای محلی، وحی به نسبت آنان شدید احتیاط و آیات نزول زمان به آنان عهد قرب به توجه با و داریم

 (٣٤٤-٣٤5 :١، ١٣7١، معرفت). گذاردنمی باقی، باشد داده رخ زیادتی یا و نقصان قرآنی آیات در

 قرآن آوریجمع معرفت در اهلل نقد و بررسی آراء و نظریات آیت -5

 نظر بیان رد ایشان، اندپذیرفته را عالمه طباطبایی نظر ایشان که برد پی مسأله این به توانمی معرفت اهللآیت سخنان از

 و گیریشکل نیز و هاسوره و ترتیب آیات تنظیم از اعم، کنونی شکل به قرآن آوریجمع و تألیف: گویدمی خویش

، است نشده تکمیل وحی اولیه دوره در همه این و عامل نبوده یك از ناشی، مختلف اجزاء به آن کردن مجزا و گذارینقطه

 عثمان عهد در مختلف هایمصحف کردن یکی زمان به و شده آغاز دوره رسالت از که گرفته انجام هاییدوره طی بلکه

. ردک تکمیل کنونی شکل به قرآن را گیریشکل وی که رسدمی نحوی احمد خلیل بن زمان بلکه به، است شده منتهی

 (٣29: ١، ١٣7٨، معرفت)

 هم هک ترتیبی به هر سوره در قرآن آیات ضبط و آوریجمع: گویدمی آیات ترتیب و آوریجمع بیان در ادامه در ایشان

 آغاز «الرحیم الرحمن اهلل بسم»با  سوره هر. است گرفته انجام هاآن نزول ترتیب حسب بر غالباً، است دست در اکنون

 تا. است هشد ضبط، نزول ترتیب به شدهمی نازل دیگری از یکی پس تدریج به و آن از پس که سوره این آیات و شدهمی

 خود، حیو کاتبان. گرددمی آغاز دیگر ایسوره و یافته پایان سوره که بوده آن معرف شدهمی نازل دیگری« اهلل بسم»اینکه 

 یکی و هاآن نزول ترتیب حسب بر، نازل شده آن «اهلل بسم»که  هاییسوره در آیات ضبط به و بودند واقف روش این به

، سوره هر ایهآیه ترتیب این به. باشد نیاز آیه هر ضبط مورد چگونگی در تذکر به آنکه بدون، بودند ملزم دیگری از پس

 دست رد اکنون هم که ترتیبی و نامیممی طبیعی ترتیب را آن که، شده مرتب (ص)پیامبر عهد در هاآن نزول ترتیب به

 وجبم که داشته وجود آیات از برخی ضبط در دیگری عامل. است اساس همین بر، آیات اتفاق به قریب نسبت، است

 امر که احیاناً  بوده( ص)پیامبر دستورخاص آن و گردد ضبط هاآن نزول ترتیب برخالف، آیات از دسته این است شده

 زدیکین مناسبت حضرتش شك و بی گردد ضبط، است شده ختم و کامل قبالً که ایسوره از محلی در ایآیه که اندکردهمی

 اندکردهیم امر نظر مورد محل در آن ضبط به، متعال خدای با اذن و اندیافتهمی شده نازل قبالً که آیاتی با ایآیه چنین بین

. است داشته نیاز خاص دستور به که ها ستآن نزول ترتیب حسب، آیات ضبط از مستثنیات عدول زمره در موارد این و

 (٣٣2-٣٣٣: ١، ١٣7٨، معرفت)

 است توبه و انفال جز سوره به هاسوره ترتیب بودن توقیفی به قائل که سیوطی نظر بررسی و نقد به معرفت اهلل آیت

 ینیم بابمی دارد که فراوانى اطالعات همه با فکر و عمق و گستردگى همه با سیوطى الدینجالل :گویدمی و است پرداخته

 در که ستا افتاده این ورطه قعر در چنان( قرآن هاىسوره ترتیب بودن توقیفى بر مبنى) دیدگاه و نظریه این پذیرفتن

 ترتیب (خدا)ص رسول شخص امر به و بوده ها توقیفىسوره همه ترتیب اینکه بر مبنى را بیهقى دیدگاه و نظر اول مرحله

در : گویدمى سسپ و پذیرفته، بوده عثمان انتخاب حسب بر وى گمان به آن ترتیب که و برائت انفالهاى هسور بجز یافته



 مینه به هاسوره ترتیب، گردید وى مقابله با و شد عرضه خدا)ص( رسول بر صحابه طریق از قرآن که اىمرحله آخرین

 براى: گویدمى و هنمود اعتماد هابعضی سخن به سپس توقیفى گشت و و گرفته قرار عثمانى قرائت اساس بر فعلى ترتیب

 آن ودنب توقیفى اقتضاى که دارد وجود آمیزى حکمت اسباب و علل و دقیق اسرار، کریم قرآن در هاسوره وضع ترتیب

 :جمله از، نمایدمى را است گشته صادر حکیم جانب خداى از که را

 بترتی چنانکه، شودمى استفاده گرفته قرار هاسوره آغاز در که اىمقطعه حروف از آمیزحکمت علل و دقیق اسرار از. ١

و « دخان-حم»، «زخرف-حم» و« شورى-حم»و « سجده-حم»و  «غافر() المؤمن-حم» ترتیب به« حم»هفتگانه  هاىسوره

-الر» و« یونس-الر»سوره  شش از عبارتند اند کهگشته آغاز« الر»هایی که با ترتیب سوره و« احقاف-حم»و  «جاثیه-حم»

 . است آن گرحکایت «حجر -الر» و« ابراهیم-الر»، «رعد-المر»و « یوسف-الر»و « هود

 هسور آخر آیات هاست؛ مانندآن از قبل هاىسوره ابتداى و آغاز با هاسوره پایان میان موجود دقیق تناسب و توافق. 2

 . دارند دقیق مناسبت هم با معنا نظر از که «بقره» مبارکه سوره اول و «حمد»مبارکه 

 رهسو آخر در« مسد»در مقایسه کلمه ، که این چنان، بعدى سوره آیه اولین آخر با قبل سوره کلمه آخرین بودن وزنهم. ٣

. ٤. باشدمی «دال»حرف « قافیه»دو  هر در که آیدمى دست أَحدهواللَّهق لْ  «توحید»سوره  از اول آیه کلمه آخرین با« تبت»

 شنرو و واضح« انشراح»و « الضحى و»سوره  دو بین امر در این چنانکه، بعدى سوره مجموع با قبل سوره تمامى تشابه

 (١6٨-١69 ،بی تا، نیاموالئی). !است

، هاحرف این همه با سیوطى :گویدمی و گیردمی خرده وی به سیوطی نظر بررسی از پس خویش سخن خاتمه در ایشان

، صحابه هاىقرآن و مصحف در هاسوره ترتیب این زیرا. دهدمى قرار انتقاد مورد و نموده نقض را خویش سخن، خود

 هاورهس ترتیب اگر زیرا، کعب بن ابی قرآن هاىسوره با ترتیب مقایسه در مسعود ابن قرآن مانند. است بوده مختلف

 قرآن هیچ در هاسوره هاىآیه ترتیب در چنانکه، باشد داشته وجود اختالفى هاترتیب آن در بایستنمی هرگز بود توقیفى

 (١70ص ، تابی، نیاموالئی). ندارد وجود ترتیبى اختالف هاقرآن دیگر به نسبت

 نتیجه

 ،در تحقیق حاضر بررسی شد و در نهایت هاآن ترینمهم شده است که مطرح مختلفی نظرات قرآن آوریجمع مورد در

 هاسینه در قرآن هایسوره و آیات حفظ یا، اندنامیده قرآن جمع عنوان به خدا رسول عصر در چه نتیجه چنین شد که آن

  عالقه و عشق با مسلمانان که بوده

 همان این و اندکردهمی هاآن حفظ به مبادرت، شدمی نازل اشگرامی رسول بر خدا جانب از که آیاتی ناپذیریوصف

 از پس وحی کاتبان که ایگونه به داشت بلیغی سعی وحی نوشتن کار در )ص(پیامبر همچنین. است قرآن« اول جمع»

 جمع» این و نوشتندمی زمان آن معمول افزارنوشت روی بر را آن، او نظارت تحت و پیامبر خود امالی به آیات دریافت



و ها آیات در سوره، در این دو جمع، است گرفته انجام )ص(پیامبر حیات زمان در قطعاً که است شده نامیده قرآن« دوم

 کاری« اللوحین بین ما» یا و «الدفتین مابین» شکل به قرآن جمع اما. و معین بوده است کامال مشخص، در کتابها سوره

 شده توسط این سه ارائه یبررسی ادله نقد و به با توجه در نهایت. است گرفته انجام )ص(پیامبر رحلت از بعد که است

 و نظریه برتر این است که قرآن به صورت کامل در زمان ترنزدیك صواب به، ترقبول نظریه قابل، گردید اندیشمند اثبات

جمع آوری شده بود و در زمان بعد از رحلت پیامبر فقط و فقط در بین الدفتین )میان دوجلد( قرار  )ص(حیات پیامبر

 . گرفته است
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