مجموعه مباحثى

در

علوم قرآن
تاريخ قرآن کارشناسی ارشد

دکتر على غضنفرى

1

وحى

وحى ،ادراكى است خارج از حدود ادراكات بشر عادى و ارتباطى است خارج از ارتباطهاى شناخته شدهى
وى .به همین سبب ما نمىتوانیم از حقیقت وحى آگاهى زيادى داشته باشیم.
آنچه در اين جا الزم است بیان شود ،اين است كه ما دانستههاى خود بر گرفته از امكان عقلى و داليل نقلى را
بیان میكنیم .عالوه بر اينكه هیچ دلیل عقلى كه امكان چنین امرى را نفى كند ،وجود ندارد .ما ارتباطهاى
مرموزى در جهان خود مىبینیم كه از تفسیر آنها ناتوانیم؛ و اين ارتباطها نشان مىدهد كه مافوق حواس و
ارتباطهاى ما نیز درك و ديدهاى ديگرى وجود دارد.
در اين مثال دقت كنید:
فرض كنید در میان شهرى ويژهى نابینايان با دو چشم بینا زندگى كنیم .اخبار و اطالعاتى كه ما از هستى به
آنان مىدهیم ،آنها را متعجب مىكند كه اين از كجا آمده است؟ وقتى آنان را از حس پنجم خود آگاه مىكنیم،
جز ابهام بیشتر بر آنها نمىافزايد .مىپرسند اين چه حسى است كه دايرهى فعالیتش اين گونه گسترده است؟
هر قدر ما در بارهى حس بینايى و عملكرد آن براى آنها سخن بگويیم بىفايده است و جز شبح مبهمى در
ذهن آنها چیزى ايجاد نمیشود .از يك سو نمىتوانند منكر آن شوند ،چون آثار گوناگونش را مىيابند و حس
مىكنند؛ و از سوى ديگر نمىتوانند حقیقت بینايى را دريابند؛ چون در تمام عمر حتى يك لحظه بینا نبودهاند.
اين است داستان ما و آنان كه با اين شعور مرموز در ارتباط هستند.
ديدگاه دانشمندان

پنج نظريه كلى زير را مىتوان به عنوان نظر دانشمندان در بارهى حقیقت وحى مطرح كرد.
1ـ گروهى از دانشمندان معتقدند كه خاستگاه وحى از جهانى است آن سوى آگاهى هايى كه از راه حواس پنج
گانه به دست مىآيد.
2ـ گروهى ديگر از دانشمندان نیز وحى را زايیده نبوغ دانسته ،گفتهاند كه نوابغ بشرى با نبوغ ذاتى و درونى
خويش داراى عقل عالى شده و حاصل آن ،افكارى بلند و نو براى به خدمت به بشر است.
3ـ بعضى ديگر گفتهاند كه انسان داراى دوشخصیت است ،شخصیت ظاهرى كه در چهارچوب حواس پنج گانه
است و شخصیت باطنى؛ هنگامى كه مشاعر ظاهرى تعطیل مىشود ،مشاعر باطنى به فعالیت مىپردازند .چنان
كه در خواب طبیعى دستاوردهاى عجیب و غريبى به دست مىآيد .اين شخصیت باطنى نامريى ،داراى شدت و
ضعف است .هر چه قوىتر باشد ،نمودهاى آن صحیحتر و بیشتر است .بر اين اساس وحى همان تراوش
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وجدان پنهان و تجلى شعور باطن پیامبران است.
بنابراين دو ديدگاه اخیر كه به يك اصل و آن بشرى بودن وحى برمىگردد ،ديگر فرشتهاى در كار نبوده و الزم
نیست پیامبر از سوى خداوند مأمور باشد.
 -4عده ای وحی را تجربه دينی گفتهاند .بنابراين نظريه ،چیزی وحی است كه اثر گزارباشد .مطابق اين ديدگاه،
بین پیامبران و ساير انسانهاهیچ فرقی نیست و وحی شخصیتی برای پیامبر ايجاد نمیكند چرا كه همه صاحبان
تجربه دينی ،وحی دارند .اين ديدگاه صرفا توهمی است چه اينكه قرآن كريم بر برخی اثر گزار بود و بر برخی
اثر نمیكرد .آيا چنین چیزی وحی هست يا نیست .ازسوی ديگر بنابر اين نظريه سخنان انسانهای برجسته كه
اثر گزار است بايد وحی تلقی شود.
 -5برخى نیز از همان آغاز ،وحى را منكر شده و پیامبر را به نسبتهايى چون جادوگرى متهم مىكردند.
بنابر آنچه گفته شد نگرش مختلف دشمنان و معتقدان به وحى مىتواند چهار تصوير داشته باشد:
1ـ لفظ و معنى از خداست .اين ديدگاه رايج میان انديشمندان اسالمى است.
2ـ لفظ از پیامبر و معنى از خدا ،ريشهى اين اعتقاد در میان برخى معتزلىها ديده مىشود .امین الخويى در
دائرهالمعارف اسالمى و نصر حامد ابوزيد و نیز عبدالكريم سروش همین عقیده را دنبال كردهاند.
3ـ لفظ و معنا از پیامبر .اين عقیدهى منكران نبوت و بلكه منكران خداست؛ همان كسانى كه پیامبر را جادوگر،
ديوانه ،شاعر و متقوّل مىنامیدند.
4ـ معانى از پیامبر و الفاظ از خدا ،البته اين تصويرى صرفا ذهنى بوده و كسى چنین ديدگاهى را مطرح
نكردهاست.
برخی انديشمندان اسالمی بر اين باورند كه خدا نمىتواند در قالب زبان بیايد و ارتباط زبانى برقرار كند؛ به
همین خاطر مضمون را به پیامبر مىفرستد و پیامبر آن را به زبان تبديل مىكند .البته اين صورت زبانى با
مضمون تفاوت نمىكند و صورت زبانى مضمون را القا مىكند.
عده ای برآنند كه خداوند برای جبرئیل شنیدن كلماتش را خلق كردهاست و او قادر بر سماع از خداست .يا
ممكن است خداوند كتابت كالمش را در لوح محفوظ خلق كرده و جبرئیل از آن خوانده و ابالغ كردهاست و يا
خدا الفاظ را در جسم مخصوصی ابداع كرده باشد.
عدهای نیز به اين سو رفته اند كه خدا اصوات طبیعی و حروف را بر زبان جبرئیل ايجاد میكند .بنابراين جبرئیل
كالم خدا را شنیده و آن را بر رسول نازل نمودهاست.
به باور برخی انديشمندان ديگر مالئكه قرآن را به سماع يا دريافت قلبی از خدا میگیرند و يا از لوح محفوظ
میبینند .و عدهای برآنند كه خدا میتواند در فضای نفس پیامبر ،ارتباط زبانی برقرار كند پس او ،هم مضمون را
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القا میكند و هم به گوش پیامبر میخواند.
با توجه به آنچه بیان شد ،مىتوان در تبیین وحى چنین گفت:
اول اينكه :چون ظهور ذات خداوند متعال محال است ،جاللت و عظمت او با آثار او تجلى مىيابد .نمونهاى از
اين تجلى در ظهور عظمت خداوند بر موسى علیهالسالم و مدهوش شدن وى ،عیان است :فَلَمَّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقا( .اعراف)143/
طبرسى مىگويد« :خداوند متعال آيههاى خود را براى موسى بر كوه ظاهر نمود تا ثابت كند خداوند ديدنى
نیست .در ادامه ،از ابن عباس نقل مىكند كه معناى تجلى اين مىباشد كه خداوند نور ذات مقدس خود را بر كوه
ظاهر نمود».
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دوم اينكه قرآن حین نزول ،جايگاه اصلى خود را از دست نداده ،بلكه همانند پرتوى از خورشید از جاى بسیط
و مجرد خود در عالم طبیعت جلوهگر مىشود؛ بدون اينكه از مقام عالى خود جدا شود.
به نظر برخى ،پیامبر در حالت وحى از حالت مادى خارج شده و در حال ديدن ملكوت الهى است.
ابن خلدون مىنويسد« :پیامبران در حالت وحى از اين جهان خارج شده و انصراف مىيابند؛ به گونهاى كه
تصور مىشود حالت غشوه و اغما براىشان به وجود آمدهاست .در صورتى كه چنین نیست (كه غش باشد)؛
بلكه در مشاهدهى فرشته وحى گشتهاند .در اين هنگام است كه درك ويژهاى دارند كه با ادراكات متعارف بشر
متفاوت است».
ابن خلدون نیز كیفیت دريافت وحى را سیر پیامبر از عالم ظاهر به باطن و مجردات مىداند وى مىنويسد:
«فوق اين عالم بشرى ،عالم روحانیت و مالئكه است .نفس انسان اين استعداد را دارد كه از جنبهى بشرى جدا
شود و به عالم فرشتگان كه فوق اين عالم است ،صعود نمايد؛ و در لحظهاى از لحظات ،در زمرهى مالئكه قرار
گیرد و دوباره به صورت بشرى خويش باز گردد و آنچه را از عالم مافوق گرفته است ،به مردم ابالغ كند .معناى
وحى و خطاب فرشتگان نیز همین است».
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وحی در نگاه مالصدرا
مالصدرا نگاهی خاص به وحی دارند كه بیان آن محتاج به طرح مقدماتی است.
 -1مالك رؤيت و سماع حسی در انسان اين است كه صورتی ديدنی مانند رنگ و ابعاد و نیز صوتی سموع
ازحروف و كلمات حاضر شوند و نفس آدمی نقش آن صور را درك كند .پس مبصر و مسموع حقیقی آن
صورت خارجی نیست بلكه صورت حاضر در ساحت نفس بیننده و شنونده است.
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2ـ ر .ك :ابن خلدون.
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به بیان ديگر وجود شیء خارجی از طرح تحصیل صورت برای نفس است پس اگر به طريق ديگر اين صورت
برای نفس حاصل شود ،شی مسموع و مرئی میشود .چنانچه انسان در خواب میبیند و میشنود ،بدون اينكه
ديده شده و شنیده شده حسی باشد.
بدون شك اين اين ديدن ،بستگی به توان تصوير برداری نفس دارد ،چه اينكه ممكن است كسی مبصری را ببیند
و ديگران توان رؤيت آن را نداشته باشند ،كما اينكه انسانی كه خواب میبیند ،اطرافیانش توان رؤيت آن را
ندارند.
مالصدرا میگويد :فیض در آغاز از عالم امر به نفس ظاهر میشود ،سپس اين فیض به قوه خیال میريزد و
ممثل میشود و بعد از آن از خیال به حس فرود میآيد.
اينكه گاهی پیامبر اعالم میدارد كتاب اسامی بهشتیان و جهنمیان در دست راست و چپ من است ،اينكه گفته
می شود كتبی كه حاوی علم اولین و آخرين بودند ،در اخبار ائمه طاهرين علیهم اسالم است .همه گويای اين
مهم است كه كتاب خالق از باطن به ظاهر آشكار میشود و كتاب مخلوق كه اوال بايد با حس درك شود سپس
تخیل گردد ،همین امر باعث شدهاست كه كسی قادر به رؤيت كتاب خالق است كه باطن او چنین توانی داشته
باشد.
تغییر نگاههای انسانها از همین زاويه قابل بررسی است .اينكه مؤمن با مشاهده مؤمن صورتی زيبا از او تصور
میكند و با رؤيت ملحد غیر آن را و اينكه برای شخص ملحد تصوير انسانها هیچ تفاوتی با هم ندارند به جهت
تطابق اين نگاهها با باطن است.
مالصدرا معتقد است پیامبر نهايیترين قدرت تخیل را داراست .قدرتی كه در بیداری به او توان مشاهده مثال و
امور غیب را میدهد و سپس مرئیات و مسموعات از اين قوه به حس ظاهری وی سرايت مینمايد و در اين
عالم برای او آشكار میشود .لذا او كلمات وحی را با گوش خود میشنود و قائل آن را در برابر خود میبیند.
بنابراين نفس پیامبر پاكیزه (قدسی) و قوی است .او با نیروی متخیله و بدون ياری گرفتن از حس ظاهری صور
را از معادن اصلی آن گرفته و توان آن را دارد كه صورتها را به تصوير كشد .او میتواند ملك را ببیند،
صدايش را بشنود و صدای قلم او را گوش دهد چنانچه پیامبر خود به اين مهم در آنچه شب معراج ديده اشاره
نموده است .به بیان ديگر وحی متمثل شده در باطن رسول نه آنچه كه انسان در خواب میبیند كه عاری
ازحقیقت است ،توسط قوای حس ظاهری او درك شد و اين وحی برای حس ظاهر(چشم و گوش) متمثل می-
شود .لذا او شخص را حسا به حس ظاهر میبیند و صدايش را میشنود و نوشتهاش را رؤيت میكند.
به بیان ديگر انسانهای عادی كه در اسارت حیات هستند تخیل آنها تابع حس و تعقل آنها تابع تخیل میباشد.
به همین علت در مورد آنان گفته شدهاست هر كس حسی ندارد علمی ندارد .اما انبیاء اول تعقل میكنند و سپس
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تخیل و آنگاه به احساس ظاهری درك مینمايند.
البته چون اين مراتب مقول به تشكیك است ،هر لحظه تعقل و تخیل قویتری منجر به احساس قویتری می-
شود به همین خاطر پیامبر گاه جبرئیل را به صورت دهیه میديد گاه شخص عادی و گاه جبرئیل منزلتی می-
يافت كه شرق و غرب عالم را پر كرده بود .با همین نگاه میتوان به اين مهم دست يافت كه مراتب وحی مختلف
است و قدرت وحدت آن بستگی به قدرت تعقل و تخیل دارد.
رسول خدا در مورد چگونگی نزول وحی میفرمود گاه به شكل زنگ است و گاه فرشته به صورت مردی تمثل
میيابد و ...و گاه وحی بنابر تفسیری از آيات اولیه سوره نجم در محضر ربوبی شكل میگیرد .البته مالصدرا
غیر از جبرئیل علیه السالم ،مالئك مقرب ديگر(میكائیل و اسرافیل) و ...در وساطت وحی صاحب نقش میداند
كه استدالل روائی بر آن اقامه نمیشود.
آنچه گفته شد نقد ديدگاههای مختلف در اين باره بود .بنده معتقدم بعد از آنكه اصل نبوت پیامبر اثبات شد،
سخن از كیف وحی جز آنچه از كانال نقل مستند به دست ما رسیده باشد ،رجم بالغیب است و نمیتواند اثر
علمی داشته باشد.
شبهه
به نظر برخی اصوال حقیقت وحی ،حالت روانی خاصی است كه بر انسان عارض میشود و لفظ زبان و بیان در
آن راه ندارد .به اصطالح فلسفی ،میگويند علمی كه با وحی حاصل میشود ،علم حضوری است و علم
حضوری زبان و واژه ندارد؛ و مفهوم در آن نیست .بنابراين ،آنچه خدا به عنوان وحی به پیامبر داده ،علم
حضوری و حالتی بوده كه توسط پیامبر احساس میشده است؛ اما اينكه آن علم به چه لباسی درآيد و چگونه
بیان شود ،كار كسی است كه وحی را دريافت میكند و دريافت كننده وحی طبق ذهنیت خود آن حالت را تفسیر
میكند .وحی كه خدا بر پیامبر نازل میكند از قبیل چنین حاالتی است.
اين شبهه ادعايی بی برهان است؛ برای اينكه سخن از كیفیت وحی برای كسی كه به او وحی نرسیده ،قابل
پذيرش نمیباشد؛ عالوه اينكه اين تعريف از وحی با وحی در قرآن سازگار نیست .قرآن ،بسیاری از موارد وحی
را به صورت نوشتهی محسوس میداند.
قرآن در بارهی وحی بر موسی علیه السالم میفرمايد... :و الی االلواح و اخذ برأس اخیه1.يعنی موسی علیه
السالم الواح را به كناری پرتاب كرد .از اين تعبیر فهمیده میشود كه الواح به صورت مادی بوده است.

 1اعراف.151 ،
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داستان کرباليى کاظم

ايشان يك روستا زادهاى بى سواد در روستاهاى اراك بود .وى با كرامتى استثنايى در مكاشفهاى حافظ قرآن
مىشود .او تمام آيه هاىقرآن را از اول تا آخر و از آخر به اول ،شمارهى كلمات و حتى شمارهى نقطههاى
آيهها را مىدانست .وى توسط مراجع بزرگ چون شیخ مرتضى حائرى ،آيت اللّه بروجردى و...امتحان شد و
پیوسته علما و مراجع از شهرها و كشورهاى مختلف از مذاهب گوناگون وى را امتحان كردند .آيت اللّه شیخ
مرتضى حائرى براى آزمايش كرباليى كاظم ،كتاب جواهر را در مقابل او گذاشت و گفت« :بخوان ».اما او تنها
بر مواردى كه آيه قرآن بود ،دست گذاشته و گفته بود« :اين آيه قرآن است ».سئوال كردند« :چگونه آيهها را
تشخیص مىدهى؟» گفته بود« :آيه هاىقرآن براى من نورانیتى دارد كه به كمك آن ،آنها را تشخیص مىدهم».
آگاهى يك شخص سادهى روستايى بى سواد حكايت از ماورايى الفاظ دارد.
معانى وحى

واژهى وحى و مشتقات آن  22بار در قرآن به كار رفته است .راغب اصفهانى معنقد است كه ريشهى وحى به
معناى اشارهى سريع است و به همین خاطر گفته مىشود« :امرٌ وحىٌ» يعنى امر سريع.
دانشمندان علم لغت براى واژهى وحى موارد كاربرد متعددى نقل كردهاند .مانند :نوشتن ،اشاره ،پیام ،الهام ،كالم
مخفى ،نوشته ،كتاب و...
اين كاربردهاى متعدد به خاطر ويژگىهاى وحى است كه عبارت است از:
اشارهى سريع و رمزى به وسیلهى كالم ،نوشتار ،رسالت و الهام .بنابراين ،مخفى بودن ،سرعت و رمزى بودن از
اركان اصلى وحى به شمار مىرود.
موارد کاربرد وحى

موارد كاربرد وحى در قرآن به لحاظ معنايى عبارت است از:
1ـ تقدير الهى در نظام هستى
مقدر بودن هر آنچه در نظام هستى است را خداوند چنین تبیین مىفرمايد:
...وَ اَوْحَى فِى كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا...

1

استفاده از واژهى وحى در بیان تقدير الهى در هستى به اين جهت است كه خدا نظام مورد نظر خود را به گونهاى
در كائنات قرار داده كه براى كسى چندان آشكار نیست و با دقت و تأمل مىتوان به بخشى از آن پى برد.

1ـ فصلت( 12 ،در هر آسمانى امرش را وحى نمود).
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2ـ هدايت غريزى
از غرايز در قرآن تعبیر به وحى شده است:
وَ أَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخَذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً...

1

مراد از اين وحى ،غريزهاى است كه خدا در زنبور عسل قرار داده تا به او بفهماند كه كجا خانه بسازد و چگونه
شیرهى گل را بمكد و آن را به عسل تبديل كند .دلیل كاربرد وحى در اين باره ،پنهانى بودن آن است.
3ـ القاى شيطانى
القائات و وسوسههاى شیطانى هم وحى نام گرفته است .اين وسوسهها از سوى ابلیس و شیاطین ،به صورت
پنهانى انجام مىگیرد:
 ...اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى أَوْلِيائِهِمْ...

2

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاًشَيَاطِينَ االِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً...

3

4ـ الهام نفسانى
خداوند در بارهى الهام به مادر موسى علیهالسالم مىفرمايد:
وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ أَرْضِعِيهِ فَاءِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ...

4

5ـ پيام الهى به فرشتگان
از ديگر موارد كاربرد وحى در قرآن كريم ،اطالق وحى بر پیام الهى به فرشتگان است .قرآن مىفرمايد:
اءِذ يُوحِى رَبُّكَ اءِلَى الْمَالئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُواالَّذِينَ آمَنُوا...

5

6ـ فرستادن روح به پيامبر
قرآن براى بیان فرو فرستادن روح به پیامبر اكرم از فعل وحى استفاده كرده است:
وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَ الَ االءِيمَانُ وَ...

6

1ـ نحل( 66 ،و پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه از كوهها خانهاى برگزين).
2ـ انعام( 121 ،به راستى شیطانها به دوستان خود القا مىكنند).
3ـ انعام( 112 ،بدين گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن قرار داديم كه بعضى از آنان بـه بعـض ديگـر بـراى
فريب سخنان آراسته القا مىكنند).
4ـ قصص( 2 ،و به مادر موسى وحى كرديم كه او را شیر ده ،پس چون بیمناك شدى او را در دريا بیفكن).
5ـ انفال( 12 ،هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد كه من با شما هستم پس آنان را كه ايمان آوردهاند ،استوار سازيد).
6ـ شورى( 52 ،همین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو فرستاديم .تو نمىدانستى كتاب چیست و نه ايمان؛ ولى آن را نـورى
گردانیديم كه هر كسى از بندگان خود را بخواهیم ،بهوسیلهى آن راه مىنمايیم و به راستى كه تو به راه راست هدايت مىكنى).
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ممكن است مراد از روح ،قرآن باشد و «كذلك» بر وحى فرود آمده بر پیامبران اشاره نمايد.
همچنین ممكن است مراد از روح ،جبرئیل باشد همچنان كه قرآن كريم در موارد ديگرى جبرئیل را روح نامیده
است.1
همچنین ممكن است مراد از روح ،موجودى آسمانى بجز جبرئیل باشد .در آياتى بر اين موجود ناشناخته ،روح
اطالق شده كه با فرشتگان همراهى مىكند:
تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاءِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.

2

قرآن نیز اين روح را از سنخ امر الهى مىشمارد... :قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى...

3

در آيه زير كه روح همراه فعل «القا» آمدهاست ،معلوم مىشود كه مراد از وحى كردن روح ،فرو فرستادن آن
مىباشد .مانند...:يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِلِيُنْذِرَ يَوْمَ التَالقِ.

4

7ـ تأييد عملى پيشوايان
از ديگر موارد كاربرد وحى در قرآن كريم ،عصمت و توفیق عملى پیشوايان الهى است .قرآن كريم مىفرمايد:
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَااءِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ اءِقَامَ الصَّلَوةِ وَ أِيتَاءَ الزَّكَوةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

5

8ـ ارتباط بىواسطهى خدا با پيامبر
در آيهاى از قرآن ،واژهى وحى در معنايى اخص از معناى اصطالحى آن به كار رفته است ،در آيه زير وحى،
چیزى غیر از سخن گفتن خدا با واسطهى اشیاء و سخن گفتن با رسول دانسته شده است .بايستى در اين باره
باز هم سخن گويىم.
وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُاللّه اِالّوَحْيا اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ اَوْ يُرْسِلُ رَسُوالً فَيُوحى بِاِذْنِهِ مايَشاءُ اِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ.

6

راه ارتباط خداوند با پیامبران از طريق وحى است؛ اما وحى چیست؟
حقیقت وحى از ادراك ما انسانهاى عادى خارج است و در مرتبهاى باالتر از جهان طبیعت قرار گرفته؛ لذا

1ـ (نزل به الروح االمین) شعرا.193 ،
2ـ قدر( 4 ،در آن شب ،فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى فرود مىآيند).
3ـ اسراء( 65 ،بگو روح از سنخ فرمان پروردگار من است).
4ـ غافر( 15 ،به هر كس از بندگانش كه بخواهد ،آن روح را از فرمان خويش مىفرستد تا (مردم را) از روز مالقات بترساند).
5ـ انبیاء(23 ،ايشان را پیشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هـدايت مـىكردنـد و بـه آنـان انجـام دادن كارهـاى نیـك و
برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و ما را پرستندگان بودند).
6ـ شورى( 51 ،هیچ بشرى با خداوند سخن نمىگويد مگر از طريق وحى و يا از پشت مانعى يا اينكه خداوند سفیرى مىفرسـتد و
آنچه را بخواهد بوى وحى مىكند كه او بلند مرتبه و حكیم است).
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شناخت آن براى ما امكانپذير نیست.
شكى نیست كه وحى ،قابل ديدن با چشمان ظاهرى نیست؛ زيرا شرط اساسى در رؤيت با چشم ظاهرى ،جسم
بودن اشیاء است و جسمانى نبودن وحى ،انسان را از ديدن آن ناتوان مىسازد .حال چگونه مىتوان به حقیقت
وحى پى برد؟
شيوهى نزول وحى

تنها راه فهم شیوهى نزول قرآن ،تدبر در آيهها و رواياتى است كه بیانگر اين مطلب مىباشند و نتیجه جمع بندى
آنها اين است كه وحى به شیوه هايى صورت مىپذيرد:
شیوه ى اول اين است كه كالم خداوند به قلب پیامبر القا شود .مانند :القاء وحى بر قلب نوح علیهالسالم براى
ساختن كشتى.
فَاَوْحَيْنا اِلَيْهِ اَنِاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا.

1

مطابق اين گونه از وحى ،كالم حق بدون هیچ واسطهاى برلب رسولش فرود مىآيد .در اينجا نه فرشتهاى واسطه
است و نه حجابى وجود دارد؛ بلكه پیامبر با خداوند متعال روبرو مىگردد.
البته از آنجا كه خداوند جسم نیست و چشم عادى قادر به رؤيت آن نمىباشد،
ال تُدْرِكُهُ الْاَبْصار.

2

بايستى گفت پیامبر اكرم ،خداوند را به صورت شهود ادراك مىكند؛ يعنى چشم درونى پیامبر ،خداوند را مىبیند.
از آياتى كه به اين نوع از وحى داللت دارد ،آيههاى آغازين سورهى مباركه نجم است:
بسم اللّه الرحمن الرحيم ،وَالنَّجْمِ اِذا هَوى ،مَا ضَلَّ وَ ما غَوى ،وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ،اِنْ هُوَ اِالّوَحْىٌ يُوحى ،عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوى ،ذُومَرَّةٍ فَاسْتَوى ،وَ هُوَ بِالْاُفُقِى الْاَعْلى ،ثُمَّ دَنا فَتَدلّى ،فَكانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى ،فَاَوْحى اِلى عَبْدِهِ ما
اَوْحى.

3

هر چند براى اين آيهها تفاسیر مختلفى ذكر شده ،تفسیرى كه صحیحتر به نظر مىرسد ،اين كه اين آيهها به
شهود باطنى پیامبر مكرم نسبت به خداى متعال مىپردازد؛ به اين صورت كه خداوند ،بدون واسطه ،قرآن را بر
1ـ مؤمنون( 22 ،سپس ما به او وحى كرديم كه در حضور ما و مطابق فرمان ما كشتى بساز).
2ـ انعام( 113 ،چشمها را ياراى ديدن او نیست).
3ـ نجم ،آيههاى  1تا( 11بهنام خداوند بخشندهى مهربان ،سوگند به ستاره هنگامى كه افول مىكند كـه هرگـز يـار شـما (پیـامبر)
منحرف نشد و مقصد را گم ننمود و هرگز سخن وى از هوى و هوس نیست آنچه آورده جز وحى وارد شده بر وى نیست .آنكـس
كه داراى قدرتى عظیم است او را تعلیم داده همانكس كه مسلط بر همه چیز اسـت؛ در حـالىكـه در افـق اعلـى بـود ،نزديـك و
نزديكتر شد تا آنكه فاصلهاش به اندازهى دو كمان يا كمتر گشت؛ پس خداوند آنچه وحى كردنى بود ،بر بندهاش وحى نمود).
11

وى القا مىفرمايد .البته همانطورى كه گفتیم ،مراد ،مشاهدهى جسمانى نیست؛ بلكه ديدنی خاص با چشم دل
است .چنانكه پیامبر در پاسخ سئوالى كه پرسیدند آيا پروردگارت را ديدهاى؟ فرمود :رَأَيْتُهُ بِفُؤادى با چشم دل
او را ديدهام.

1

شیوهى دوم وحى اين است كه خداوند ،كالم خود را در چیزى ايجاد كند؛ يعنى آن شىء براى رسیدن كالم به
نبى واسطه شود و در نتیجه نبى آن وحى را بهوسیلهى واسطه درك كند.
از نمونههاى اين گونه وحى ،مىتوان به سخن گفتن خداوند با موسى علیهالسالم بهواسطهى درخت اشاره كرد.
فَلَمَّا اتيها نُودىَ مِنْ شاطىءالوادِااليْمَنِ فى الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يا مُوسى اِنِّى اَنَااللّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

2

بنابر اين آيه ،خداوند امواج صوتى را در «درخت» آفريده است.
شیوهى سوم وحى ،فرستادن سفیر از سوى خداوند بهسوى پیامبر مىباشد؛ در اين صورت ،رسول ،كالم خداوند
را از سفیر وحى مىگیرد ،اين نوع از وحى خود شیوههاى متعددى دارد و از جملهى آنها:
1ـ گاهى فرشتهى وحى كالم حق را در قلب پیامبر القاء مىكند؛ به اين گونه وحى ،آيههاى زير اشاره دارد:
وَ اِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ االمين ،عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ،بِلِسانٍ عَرَبِىٍّ مُبِين.

3

آيه  92سوره بقره نیز همین معنا را مىفهماند:
قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نزّله عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّه مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ.

4

2ـ گاهى اين عمل ،در خواب محقق مىشود؛ همچنان كه آيه تصديق رؤياى پیامبر در ورود به مكه و انجام
دادن كارهاى حج ،مؤيد اين شیوه از وحى است.
پیامبر انجام دادن كارهاى حج را در خواب ديد و اين خواب را براى مسلمانان بیان كرد .مسلمانانى كه سالیان
دراز از مكه رانده شده و يا مهاجرت نموده بودند ،تصور كردند بزودى و در همان سال به مكه باز مىگردند و
خويشان خود را مىبینند؛ ولى وقتى حركت پیامبر را بهسوى مكه بهوسیلهى مشركان قريش سدّ شد و منجر به
عهدنامهى حديبیه گشت ،عدهاى در رؤياى پیامبر شك كردند و آيه زير نازل شد و رؤياى پیامبر را تصديق

1ـ بحاراالنوار ،ج ،16ص.262
2ـ قصص( 31 ،چون موسى به آتش نزديك شد ،از جانب راست وادى در آن بارگاه مبارك ندايى رسید كـهاى موسـى تنهـا مـنم
پروردگار جهانیان).
3ـ شعراء ،آيههاى  192تا ( 195قرآن از سوى پروردگار جهانیان نازل شده است روح االمین آنرا به زبان عربى آشكار بر قلب تو
نازل نموده تا مردم را انذار كنى).
4ـ (بگو آن كس را كه دشمنى با جبرئیل مىورزد ،كه او بهاذن خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است؛ قرآنـى كـه كتـب آسـمانى
گذشته را تصديق نموده و مايه هدايت مؤمنان است).
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نمود.
لَقَدْ صَدَقَ اللّه رَسُولَهُ الرُؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَالْحَرامَ اِنْ شاءَاللّه آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقِّرِينَ ال تَخافُونَ
فَعَلِمَ مالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحا قَرِيبا.

1

طبق اين آيه شريفه خبر رفتن بسوى مكه ،در خواب به پیامبر القاء شده بود.
3ـ گاهى فرشتهى وحى بهصورت انسانى در برابر پیامبر مىنشیند و آنان همديگر را مىبینند و در برخى موارد،
ديگران نیز مىتوانند آنها را ببینند .همانطورى كه اصحاب پیامبر اسالم صلىاهللعلیهوآله بارها وى را با
جبرئیل امین علیهالسالم كه بهصورت «دهیه كلبى» 2بر پیامبر نازل مىشد ،ديدهاند .پیامبر خود مىفرمود هرگاه
دهیه را نزد من ديديد (كسى را به شكل دهیه نزد من ديديد) بر من وارد نشويد.

3

4ـ گاهى فرشتهى وحى بهصورت اصلى خود در مقابل پیامبر حاضر مىگشت و كالم حق را بر وى مىخواند.
بر طبق برخى تفاسیر ،اين نوع از از نزول وحى تنها دو بار براى پیامبر اسالم صلىاهللعلیهوآله اتفاق افتاده است.
آيههاى زير به اين دو شیوه از نزول وحى اشاره مىنمايد:
...وَ هُوَ بِالْاُفُقِ االعلى ،ثُمَّ دَنا فَتَدَلى ،فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى ،فَاَوْحى اِلى عَبْدِهِ ما اَوْحى ،ما كَذَبَ الْفُؤادُ
مارَأى ،اَفَتُمارُونَهُ عَلَى مايَرى ،وَلَقَدْ رَأهُ نَزْلَةً اُخْرى عِنْدَ سِدْرَهِالْمُنْتَهى...

4

جمعى از مفسران ،ضماير اولیه اين آيهها را به جبرئیل علیهالسالم برمى گردانند و مىگويند جبرئیل امین دو بار
بهصورت اصلى با پیامبرديدار داشته است.
بار اول در آغاز بعثت و در كوه حرا در جبل النور واقع شد و بار دوم در شب معراج صورت گرفت.
شیوهى چهارم از اقسام وحى ،مخاطب قرار گرفتن پیامبر مكرم اسالم صلىاهللعلیهوآله با خداوند متعال بدون
واسطه است؛ اين حالت از وحى ،سختترين آنها مىباشد .اصحاب گاهى پیامبر را مىديدند كه به يكباره تغییر
مىكرد ،سرش پايین مىانداخت ،و رنگش مايل به سیاهى مىشد ،و عرق مىريخت و حالت اغماء به وى دست

1ـ فتح( 11 ،خداوند آنچه را به پیامبرش در حال خواب داد تصديق نمود ،بهخواست خداوند همهى شـما بـا سـرهاى تراشـیده و
ناخنهاى گرفته شده ،بدون ترس وارد مسجدالحرام خواهید شد؛ خداوند چیزهايى مىدانست كه شـما نمـىدانسـتید و قبـل از آن
براى شما پیروزى نزديكى قرار داده است).
2

3ـ بحاراالنوار ،ج ،32ص.326
4ـ نجم ،آيههاى  2تا ...( 14در حالىكه در افق اعلى بود ،نزديك و نزديكتر شد تا اينكه فاصلهاش به اندازهى دو كمان يا كـمتـر
گشت ،پس خداوند آنچه را وحى كردنى بود ،بر بندهاش وحى نمود؛ قلب او در آنچه ديده بود ،دروغ نمىگفت .چرا با او در بارهى
آنچه ديده مجادله مىكنید؟ در حالى كه بار ديگر او را ديد ،نزد درخت سدرهالمنتهى.)...
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مىداد.
به دو حديث از امام صادق علیهالسالم و امام على علیهالسالم در اين باره توجه فرمايید:
سئل االمام الصادق علیهالسالم عن الفیشة التى كانت تأخذ النبى صلىاهللعلیهوآله اكانت عند هبوط جبرائیل؟
فقال علیهالسالم :ال ان جبرائیل اذا اتى النبى صلىاهللعلیهوآله لم يدخل حتى يستأذنه ،و اذا دخل علیه قعد بین
يديه قعدهالعبد ،و انما ذلك عند مخاطبهاللّه عزّوجلّ اياه بغیر ترجمان و واسطةٍ.

1

از امام صادق علیهالسالم سئوال شد كه حالت غشوهاى كه پیامبر را فرا مىگرفت آيا هنگام نزول جبرائیل بود؟
امام فرمود خیر ،جبرائیل وقتى بر پیامبر وارد مىشد ،اجازه مىگرفت و مانند بندگان در مقابل پیامبر مىنشست.
آن حالت هنگامى بود كه پیامبر بدون واسطه مورد خطاب خداوند متعال قرار مىگرفت.
امیرالمؤمنین علىبن ابى طالب علیهالسالم مىفرمايد:
...لقد نزلت عليه و هو على بغلة الشهباء و ثقل عليه الوحى حتى وقفت و تدلى بطنها حتى رايت سرتها تكاد
تمس االرض و اغمى على رسول اللّه صلىاهللعلیهوآلهحتى وضع يده على ذؤابة شیبهبن وهب الجحمى ،مّ رفع
ذلك عن رسول اللّه صلىاهللعلیهوآله فقرء علینا سورة المائده فعمل رسول اللّه صلىاهللعلیهوآله و عملنا.

2

اين سوره هنگامى نازل شد كه پیامبر بر قاطر شهباى خود سوار بود بهواسطهى ثقل وحى اين مركب ايستاد و
چنان شكمش به زمین رسید كه ناف وى را ديديم بهطورى كه نزديك بود با زمین مماس شود .پیامبر غش كرد
بهطورى كه با دست ،موهاى جلو پیشانى شیبهبن وهب جحمى را گرفت؛ وقتى اين حالت برطرف شد ،پیامبر بر
ما سورهى مائده را تالوت فرمود و او و همه به آن عمل كرديم.
ديدگاه خاورشناسان

برخى نويسندگان غیر مسلمان ،به انكار وحى پرداختهاند و ادعا كردهاند كه قرآن را پیامبر با همكارى شخص،
يا اشخاصى و يا خود به تنهايى نوشته است .آنان پیامبر را به جادوگری ،خیال بافی متهم كرده و وی را مبتال به
صرع دانسته اند .برخی نیز او را نابغه خوانده اند.
انتساب قرآنم به اشعار جاهلی و يا برگرفته از راهبان مسیحی و عالمان يهودی بدون اقامه دلیلی در بین
ادعاهای مستشرقان ديده میشود .ناگفته نماند در بین خاورشناسان ،اشخاص منصفی ديده میشود كه اين ادعا
ها را گزاف خوانده و با برهان به رد مدعای همكیشان خود پرداخته اند.
سل در آغاز كتاب (ترجمه قرآن) خود كه نخستین بار در قرن  16م به چاپ رسید ،آورده است« :محمد (
1ـ بحاراالنوار ،ج ،16ص.261
2ـ تفسیر عیاشى ،ج ،1ص ،266بنقل از بحاراالنوار ،ج ،19ص.69
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صلىاهللعلیهوآله) شخصا مؤلف قرآن است؛ البته احتمال مىرود كسان ديگرى هم او را يارى كرده باشند.
خاورشناسان ديگرى همچون سرويلیام مولر ،ولستون ،المنس ،چامپیون ،شرت ،گلوب ،رادينسون و مینزس،
همگى كالم سل را تكرار كردند و اين ادعاى بى برهان را تأيید كردهاند.
برخى از خاورشناسان ادعا كرده اند پیامبر شاعر ،انديشمندى نابغه ،جادوگر و يا مبتال به صرع است؛ و يا در
تهیه قرآن از كتابهاى يهودى و مسیحى كمك گرفته است.
گفته شده ادعاى شاعر بودن پیامبر را استوپارت بیان كرد و توسط بل و رادينسون تكرار شد.
رادينسون ،قرآن را شعرى مىداند كه در عقل باطنى پیامبر ذخیره شدهبود و سپس آن را بیان نمود و گمان كرد
وحى الهى است كه بر وى نازل شده است.
خیال باف بودن پیامبر توسط اندرسون و وات مطرح شد .آنان هر كدام تقريبا نظريههاى مشابهى را در اين زمینه
مطرح كرده اند .اندرسون معتقد بود كه قرآن ،افكار ناشى از ضمیر ناخودآگاه پیامبر يا جوشش درونى ايشان بود
و اين عوامل سبب به وجود آمدن قرآن شد .وات با استفاده از روشهاى نوين به تحلیلى ادبى در اين ادعا و
اثبات آن پرداخته است و آن اينكه پیامبر ممكن است دچار خطا در عقیده و انديشه شده باشد.
برخى ديگر از خاورشناسان گفتهاند پیامبر از كتابهاى يهودى و مسیحى كمك گرفته است.
آنان گمان كردهاند كه رسول صلىاهللعلیهوآله ،تعالیم مسیحى و يهودى را يا در زمان مسافرت و يا در زمان
اقامت در مكه و يا مدينه آموخته است.
ايگناس گلدزيهر مىگويد :راهبان مسیحى و عالمان يهود ،كه از طرف پیامبر مورد تهاجم قرار گرفتند دستیاران
او به شمار مىرفتند.

1

كارل بروكلمان نیز گفته است :پیامبر در برخى سفرها با يهود و نصارى مالقات داشته و از آنان تعلیمات قرآن را
فرا گرفته است 2.وى همچنین مىگويد :پیامبر از مصادر يهودى تورات ،مشى اساسى گرفته است.

3

از جمله افترائات بى پايهى ديگر خاورشناسان ،انتساب قرآن به اشعار جاهلى است.
اينان اشعارى از جاهلیت عرب مطرح كردهاند كه برخى واژههاى قرآن در میان آن اشعار ديده شده است .از
جمله اين اشعار:
ابوالقیس:
دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبى و نفر
1ـ االعقیدة والشريعه فى االسالم ،ص.21
2ـ تاريخ الثوب االسالمیه ،ص.34
3ـ تاريخ الثوب االسالمیه ،ص.39
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امیهبن صلت:
و يوم موعدهم ان يحشروا زمرا يوم التغابن اذ ال ينفع الحذر
سان پدرو و برخى ديگر از مستشرقین تأكید داشتند كه پیامبر دچار بیمارى صرع بود .به اين معنا كه شیاطین
بر وى تسلط داشتند.
اينها ،همچنین در بارهى شخص پیامبر مىگويند آنچه كه وى وحى مىنامید ،همان سخنانى بوده كه در پى
نوبههاى صرع بر او فرود مىآمد! پیامبر در حالت صرع ،تعادل خود را از دست مىداد ،عرق مىكرد و دچار
تشنجات بسیارى مىشد و كف از دهانش بیرون مىآمد و آنگاه كه بهبود مىيافت ،ادعا مىكرد كه به او وحى
شده و سپس آنچه را كه وحى پروردگارش مىپنداشت ،بر مؤمنان مى خواند.
رژى بالشر در بارهى تاريخ گردآورى قرآن مىگويد« :بايد اعتقاد داشت كه هنوز نكات فراوانى در تاريخ قرآن
وجود دارد كه همچنان مبهم و مرموز و دور از دسترس باقى مانده است».

1

وى از گفتگوى زيد و عمر كه زيد به عمر گفت چگونه كارى كنم كه پیامبر انجام نداده است ،بهره مىبرد كه
قرآن در زمان پیامبر گردآورى نشده بود.
وى حتى بعثت را دستخوش نظريات وهمى خود قرار داده و مىگويد« :پیامبر با شنیدن وحى ،مضطرب شده و
خود نمىدانسته كه بر او قرآن نازل شده است و ورقهنوفل نبوت او را تأيید مىكند ».او حتى به پیامبر نسبت
فراموشى آياتى را مىدهد كه ديگران به ياد او آوردهاند.
برخى از خاورشناسان نیز ادعا مىكنند كه پیامبر جادوگر بوده و از آن جا كه از رسیدن به مقام پاپ ناكام مانده،
دست به اختراع آيین جديدى زد تا از دوستانش انتقام بگیرد .امیل درمنگهام يكى از خاورشناسانى است كه به
اين ياوه گويى رسواخیز پاسخ داده و اتهامهاى سخیف و مخالف با واقع ايشان را رد كرده است.
بسیارى از خاورشناسان منصف ،بويژه سرويلیام موير در كتاب خود به نام «زندگى محمد» به اين ادعاهاى
دروغ و پوشالى پاسخ گفتهاند .آنچه موير در اين كتاب در بارهى مقام قرآن و تحريف نشدن آن گفته ،بهترين
پاسخ بر اين شرارتها و كینه توزىهاى كوركورانه است .موير سخنان اين خاورشناسان را فرار از بحث استوار
علمى تلقى كرده است .وى در اين كتاب به بحث در بارهى پديده وحى پرداخته و دروغها و ادعاهاى نادانان در
باره حالت صرع پیامبر را نفى كرده است .وى مىگويد« :كسى كه به صرع مبتالست ،از آنچه در اثناى اين
حالت بر او واقع مىشود ،چیزى به ياد نمىآورد؛ زيرا حركت شعور و انديشه كامالً در اين حالت متوقف

1ـ در آستانه قرآن ،ص .11نوشته رژى بالشر.
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مىماند .اين نكتهاى است كه ما در حالت بى هوشى و اغما هم آن را آشكار مشاهده مىكنیم».
پدرهنرى المنس و ون هامر نیز عقیدهى موير را در بارهى تفاوت میان حالت صرع و وحى تأكید كردهاند.
بررسى ادعاهاى خاورشناسان
تعجبى ندارد كه خاورشناسان نتیجهى سالها زحمت سفر و مطالعه خود را همان ديدهاند كه جاهلیت عرب در
عصر نزول قرآن به آن رسیده بود .پیشینهى اين ادعاها كه اخیرا نیز مطرح شده ،به قرون وسطى باز مىگردد.
و لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه أعجمى و هذا لسان عربى مبين.

1

هر چند صرف وقت براى پاسخ گفتن به اين ادعاهاى بى دلیل بیهوده است ،الزم است به صورت محدود به
آنها پرداخته شود.
طبعا آنان كه در شعر و جادو غوطه ور بودند ،اگر بر ادعاى خود استوار بودند ،سختى جنگ و فضاحت
شكستهاى پىدرپى را به جان نمىخريدند.
شعر عرب و بسترهاى ويژهى آن ،مقیاسهايى ضابطهمند دارد كه موجب محدود شدن شعر مىشود .اين تقییدات
باعث فدا شدن مفهوم شدهاست؛ چیزى كه كالً با اسلوب ادبى قرآن متفاوت است.
آيا خیال باف ،هرچند خالق و پر مدعا ،مىتواند چنین معجزهى عظیمى تولید كند؟ و آيا مصروع توان چنین
كارى دارد؟
بیمارى صرع نوعى بیمارى روحى است و موجب افسردگى و تضعیف قواى انسانى مىشود؛ اين بیمارى به
شواهد علمى منجر به فساد ذهنى و كم حافظگى و كم هوشى و رفتارهاى استثنايى بیمار مىگردد .از نظر
پزشكى ،مشهور است كه حملههاى صرع ،انحطاط روحى و حزن شديد را براى بیمار و حتى همراهان وى در
پى دارد .حال آيا بیمارى كه به اين مرض مبتال شده مىتواند منجر به رسول شدن او شود؟ و يا منجر به
قانونگذارى گردد كه قوانین وى سالیان متمادى منبع قوانین اجتماعى بشر شود؟ چگونه چنین چیزى ممكن
است در حالىكه چنین عالئمى در سیرهى نبوى در طول قرون متمادى به دست ما نرسیده است.
اعتراف (وات)
يكى ديگر از خاورشناسان به نام مونتگمرى وات به صداقت پیامبر و وحیانى بودن قرآن اعتراف نموده و به
دفاع از پیامبر پرداخته و نظريه پردازان غربى را كه دشمنانه ،نسبت دروغ گويى را در ادعاى نبوت و نزول وحى
به رسول خدا دادهاند ،محكوم مىكند .وى مىگويد :در میان شخصیتهاى عالم ،هیچ كس به اندازهى پیامبر
اسالم ،هدف ناسزاگويى دشمنانش قرار نگرفت.

1ـ نحل.113 ،
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در باره ادعاى گلدزيهر و بروكلمان كه گفته بودند راهبان مسیحى و عالمان يهود دستیاران پیامبر بوده و وى از
يهود و نصارى تعلیمات قرآن را فرا گرفته است ،بايد گفت:
1ـ اين مطلب در هیچ كتاب معتبرى قید نشده است و صرفا يك گمان و خیال محض است.
داستان سفر تجارتى پیامبر كه سیزده سال داشت همراه عموى خويش ابوطالب و احترام بحیراى مسیحى از آنان
در همان حد در تاريخ مطرح است كه بحیرا به ابوطالب سفارش محافظت وى از شر يهود داد و خود به تمجید
ايشان پرداخت .در اين داستان هیچ حرفى از تعلیم نیامده است .و اساسا گذشت بیست و هفت سال از اين
رويداد چقدر مىتواند پیامبر را در آوردن بیش از شش هزار آيهى قرآن يارى كرده باشد .چرا اين معلومات در
میان عرب رايج نشد؟ چرا عرب عصر ظهور اين ايراد را بر پیامبر نگرفت كه گفتههاى تو از آن بحیراست؟ و
هزاران چراى بى جواب ديگر ما را به اين سو سوق میدهد كه به گزافه بودن ادعای اين گروه از مستشرقان
يقین بیابیم.
به همین علت ،فراگیرى قرآن از ورقهبن نوفل (از اقوام خديجه) نیز استداللى نیست .چه اينكه اين مطلب اگر
صحیح باشد بايد ورقه به داشتن آن معلومات شهره مىگشت؛ عالوه اينكه وى در مقابل پیامبر مىايستاد كه چرا
اطالعات او را در اختیار مردم به اسم خود قرار مىدهد .و اينكه هرگز مشركین مكه ادعا نداشتهاند كه پیامبر از
ورقه چیزى فرا گرفته باشد.
از آنچه بگذريم ،نمىتوان از اين نكات گذشت كه :اطالعات پیامبر بسیار فراتر از آموختههاى از تورات و انجیل
و بشر آن روز است .نیز آنچه پیامبر در قرآن آورده است گاه مخالف آن چیزى است كه در تورات و انجیل آمده
است .در انجیل آمده است مريم نامزدى به نام يوسف داشت و قبل از ازدواج با وى به عیسى باردار شد.
شوهرش از او دورى كرد ،فرشتهى وحى بر يوسف نازل و به او گفت آنچه در همسرت مىبینى از روح القدس
است 1.در انجیل لوقا نیز با زبان ديگرى همین واقعه ذكر شده است 2.اما در قرآن كريم سخنى از يوسف نجار
نیست.
در انجیل ،عیسى به عنوان شفا دهندهى بیمار و بینا كننده ى نابینايان معرفى شده اما مطابق قرآن همه اينها به
اذن خداوند صورت پذيرفته است .عالوه اينكه :در قرآن كريم بارها تصريح شده كه اين معارف در كتب
گذشتگان نیز بوده است .اِنَّ هَذَا لَفِى صُحُفِ االولى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى 3.قُلْ مَا كُنْتَ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ.
1ـ انجیل متى ـ باب اول.
2ـ لوقا ـ باب اول.
3ـ اعلى 16 ،و .19
4ـ احقاف.9 ،
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4

همچنین مشكالت غیر قابل حل بسیارى در تورات و انجیل آمده است كه از جمله انتساب اعضا جسمانى به
خدا ،نسبت معصیت به انبیاء و ...كه هیچكدام اين افترائات در قرآن نیست.
منابع اهل کتاب

پیامبر دو بار به شام مسافرت كرد ،يكبار در  13سالگى و بار ديگر در  25سالگى؛ ولى مدت اين مسافرتها
بسیار كوتاه بوده و با فاصلهى زمانى بسیارى تا زمان بعثت انجام شد؛ و اصالً نمىتواند دلیل و بهانهى مناسبى
براى خاورشناسى چون (بودلى) و ديگران باشد كه پیامبر را پر سفر توصیف مىكند .اين دو سفر كوتاه كه سفر
دوم با فاصلهى پانزده سال تا بعثت روى داده ،چیزى نیست كه از ديد خاورشناسان پنهان ماندهباشد؛ چه اينكه
آنان خود به اين دو سفر و كوتاهى آن اعتراف كردهاند.
همچنین گمانى بسیار دور از حقیقت است كه پیامبر در زمان اقامتش در مكه ،چیزهايى از راهبان نصرانى شنیده
و آنها را گرد آورى نمودهباشد و يا از سلمان فارسى چیزهايى شنیده باشد.
مىدانیم كه بخش زيادى از قرآن ،اوايل بعثت و پیش از هجرت رسول صلىاهللعلیهوآلهبه مدينه نازل شد و نیز
به اين واقفیم كه سلمان در مدينه با پیامبر ديدار كرد و ايمان آورد .عالوه اينكه بر كسى پوشیده نیست كه
اسلوب ادبى قرآن به گونهاى است كه حتى عرب مولود جزيرهالعرب و مسلط به زبان عرب و كسانى كه ادعاى
فصاحت و تحدى با قرآن را كردهاند ،از آوردن همانند آن ناتوان بودهاند؛ پس چگونه مىشود كه پیامبر از عرب
آن زمان و يا از سلمان چیزى فرا گرفته باشد؟!
چگونه پیامبر دينى را آورده كه با آمزههاى مسیحیت و يهوديت ،متفاوت است؟!
چگونه در اين دين ،يهود به عنوان دشمنان اصلى و همیشگى معرفى شده است؟
قرآن و اشعار جاهلى

در باره انتساب قرآن به اشعار توجه به چند نكته ضرورى است:
اوالً :انتساب اين اشعار به شعراء جاهلى معلوم نیست .ثانیا :حاصل اين ابیات با درياى معارف قرآن چه انتسابى
مىتوانند داشته باشند.
برخى گفتهاند :قرآن از وضعیت زمانه و از جاهلیت عرب الهام گرفته است.

1

اينكه قرآن پاسخگوى مشكالت زمانه باشد جاى ترديد نیست .زيرا قرآن در مرحله اول براى مخاطبین نازل
شده است و در مرحله دوم غیر مخاطبان از نسلهاى بعد را در برگرفته است .اما اينكه معارف قرآنى در
1ـ ر.ك :آراء مسلمانان و مسیحیان ،ص44؛ آراء مستشرقان حول القرآن الكريم ج ،1ص.245
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جاهلیت عرب وجود داشته باشد ،پندارى بیهوده است چه اينكه قرآن بارها به وضع جاهلى مىتازد و عرب را
به خاطر پذيرش آن اوضاع مورد مذمت قرار مىدهد ،و احكام تحريف شده دين حنیف را اصالح مىكند.
عوامل انكار وحى

عمده عوامل انكار وحى را مىتوان در موارد ذيل خالصه كرد.
1ـ نادانى
نادانى از عوامل اصلى انكار وحى است .در جهان بینى منكران وحى ،همهى هستى و حقايق و معارف و
ارزشهاى واال ،در پديدههاى طبیعى و مادى خالصه مىشود.
اينها چون نور هستى را نديدند ،جهان طبیعت را جاويد پنداشتند و به كثرت گرايى و مال اندوزى پرداخته و به
اوالد ،قبیله و مقام بالیدند و از جهان آخرت غافل ماندند.
2ـ تعصب
گروهى بى سرمايه علمى و بدون آگاهى كافى و بهره از دانش و بینش ،در بارهى خدا با پیامبران و تعالیم آنان
به جدال مىايستند :و من الناس من يجادل فى اللّه بغير علم و ال هدى و ال كتاب منير.
3ـ خود بزرگ بينى
منكران وحى خود را فرزانه و پیامبران و پیروان آنها را تهى دست مىپنداشتند .قرآن كريم بارها موضوع ياد
شده را بیان كرده كه به يكى از آنها اشاره مىكنیم.
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (شعراء)111 ،
آيا به تو ايمان آوريم ،در حالى كه گروهى فرومايه از تو پیروى مىكنند؟
شبهه
گفتهاند اصوالً حقیقت وحى ،حالت روانى خاصى است كه بر انسان عارض مىشود و لفظ ،زبان و بیان در آن
راه ندارد .به اصطالح فلسفى ،مىگويند علمى كه با وحى حاصل مىشود ،علم حضورى است و علم حضورى
زبان و واژه ندارد؛ و مفهوم در آن نیست .بنابراين ،آنچه خدا به عنوان وحى به پیامبر داده ،علم حضورى و
حالتى بوده كه توسط پیامبر احساس مىشدهاست؛ اما اينكه آن علم به چه لباسى درآيد و چگونه بیان شود ،كار
كسى است كه وحى را دريافت مىكند و دريافت كننده وحى طبق ذهنیت خود آن حالت را تفسیر مىكند .وحى
كه خدا بر پیامبر نازل مىكند از قبیل چنین حاالتى است.
پاسخ به اين شبهه :اين شبهه ادعايى بى برهان است؛ براى اينكه سخن از كیفیت وحى براى كسى كه به او وحى
نرسیده ،قابل پذيرش نمىباشد؛ عالوه اينكه اين تعريف از وحى با وحى در قرآن سازگار نیست .قرآن ،بسیارى

19

از موارد وحى را به صورت نوشتهيمحسوس مىداند.
قرآن در بارهى وحى بر موسى علیهالسالم مىفرمايد...:وَاَلْقَى االَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ 1...يعنى موسى
علیهالسالم الواح را به كنارى پرتاب كرد .از اين تعبیر فهمیده مىشود كه الواح به صورت مادى بوده است.

1ـ اعراف.151 ،
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نزول
مفهوم نزول

نزول در لغت به معناى فرود آمدن ،وارد شدن و جاى گیر شدن آمدهاست .از اين واژه در كتاب و سنت به
كلماتى چون نزول و انزال و تنزيل تعبیر شدهاست.
انزل در آيات زير به معناى فرودآمدن است و وقتى متعدى باشد ،به معناى فرودآوردن مىباشد.
وَ قُلْ رَبِّ أَنْزَلْتَنِى مُنْزَالً مُّبَارَكا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ.

1

...وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الَّثمَرَاتِ رِزْقا لَكُمْ...

2

در قرآن ،نزول به معناى آفريدن نیز به كار رفته است ،مانند:
...وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ...

3

...وَ أَنْزَلَلَكُمْ مِنَ االَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ...
و براى شما هشت جفت چارپا آفريد.

4

5

بجز معانى باال كه حكايت انتقال مكانى مىكنند ،اين واژه گاه داراى كاربرد اعتبارى و وضعى نیز هست .و مثال
سقوط از درجه اعتبارى باالتر به مرتبهاى فروتر نیز نزول نامیده مىشود.
آيه زير ،فرودآمدن قرآن بر پیامبر اسالم صلىاهللعلیهوآله را با اين واژه بیان كرده است.
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ االَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ...

6

خالصه اينكه نزول دو معنا دارد ولى آيا نزول قرآن نیز به هر دو معنا قابل تصور است؟
نزول مقامى
هر چند نزول در اصل به معناى فرود آمدن جسم از مكانى باال به مكانى پايین است ،نزول قرآن به اين معنا
نیست زيرا خدا جسم نیست و مكان ندارد ،پس بايد نزول قرآن به معناى ديگرى باشد .قرآن كه از سوى
خداوند متعال بر قلب پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله نازل شده ،در واقع از علم الهى به الفاظ و مفاهیم بشرى تنزل
يافته ،تا در اختیار بشر قرار گرفته و براى همه قابل فهم باشد.
1ـ مؤمنون( 29 ،و بگو خداى من ،مرا فرودآور فرودى مبارك كه تو بهترين فرودآورندگانى).
2ـ بقره( 22 ،او خدايى است كه از آسمان آبى فرو فرستاد و به وسیلهى آن میوهها را پرورش داد تا روزى شما باشد).
3ـ حديد 25 ،آهن را آفريديم.
4ـ زمر.6 ،
5ـ تاريخ قرآن ،ص.161
6ـ شعراء 193 ،و ( 194قرآن را جبرئیل امین بر قلب تو فرو فرستاده است).
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ظاهر برخى آيهها اين است كه وراء قرآن ملفوظ و مكتوب ،قرآن عالىترى در جايگاهى واالتر وجود دارد و
اين قرآن از آن جا نزول يافته است:
اءِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ اءِالَّالْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ.

1

نزول تدريجى

يكى از مباحث مهم و اساسى در بارهى تاريخ قرآن كريم نزول قرآن است .نزول تدريجى امرى واضح و مورد
قبول همگان است .و اكثر مسلمانان قبول دارند كه قرآن كريم در طول حدود  21سال بر نبى اكرم
صلىاهللعلیهوآله نازل شده است.
در اين مدت هر بار در پى حوادث و اتفاقات مختلف ،يك يا تعدادى از آيههاى قرآن بر قلب مطهر پیامبر
اسالم نازل گشته است .آيه شريفه زير اشاره به اين نوع از نزول دارد:
وَ قُرآنا فَرَقْناهُ لِتَقْرَءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيالً.

2

در سبب نزول اين آيه آمده است :يهود و مشركان ،نزول پراكندهى قرآن را بر رسول خرده گرفتند براى اينكه
شايد تصور مىشد كتب پیشین يكباره بر انبیاء فرود آمدهبود ،آنان به همین علت تصور مىكردند كه قرآن نیز
بايد چنین نازل شود لذا از پیامبر خواستند كه قرآن نیز همچون كتب پیشین يكباره نازل شود .اين آيه
درخواست آنان را رد نمود.

3

سیوطى مىگويد :كتب پیشین هريك به جمله و يكباره نازل شده و آن در میان دانشمندان مشهور است و از
زبان ها جارى كه تقريبا بر آن اجماع شده ،ولى يكى از دانشمندان عصر را ديدم كه اين سخن را انكار مىكرد و
مىگفت اين دلیل نیست ،بلكه سخن صواب آن است كه آنها همچون قرآن پراكنده نازل شده باشند و من
مىگويم صواب ،سخن اول است و از داليل بر آن آيه هاى 32و  33سوره فرقان است.

4

حكمتهاى نزول تدريجى
نزول تدريجى بر اساس حكمت هايى بودهاست كه در آياتى چند مورد اشاره واقع شده و خردهگیرىهاى
دشمنان را پاسخ گفته است.
1ـ تأثير تدريج در تعليم و تربيت
1ـ واقعه 22 ،تا( 61اين قرآنى است گرامى كه در كتاب مكنون و محفوظى وجود دارد و جز پاكان نمىتوانند آن را درك كننـد ،از
جانب پروردگار جهانیان نازل شده است).
2ـ اسراء( 116 ،قرآن را جزء جزء بر تو نازل كرديم تا تو بهتدريج بر امت بخوانى .قرآن از تنزيالت بزرگ است).
3ـ الدرالمنثور ،ج ،1ص169؛ تفسیر عیاشى ،ج ،1ص61؛ االتقان ،ج ،1ص.152
4ـ االتقان ،ج ،1ص 152به بعد؛ معترك االقران فى اعجاز القرآن ،ج ،1ص.212
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يكى از اسرار مهم نزول تدريجى قرآن كريم ،اقتضاى قانون تعلیم و تربیت و آمادگى مردم براى دريافت و
پذيرش مفاهیم قرآن و تاثیر پذيرى از آن بوده است.
طبیعى است كه نزول و ابالغ تدريجى قرآن ،زمینه ى فهم و دريافت بهتر آن را فراهم و بستر پذيرش و عمل
كردن به دستورهاى آن را هموارتر ساخته و هدف نزول آن را محقق مىنمايد.
قرآن با نزول تدريجى عقايد باطل و افكار شرك آلود و آداب ناشايست و خرافات نهفته در انديشه و رفتار را
از مردم زمان جاهلیت دور كرد و بذر يكتاپرستى و اعتقادات استوار را با دستورهاى عملى همراه نمود و در
اعماق جان مخاطبان جاى داد.
امروزه هیچكس تأثیر آگاهى هاى اعتقادى و دستورهاى عملى قرآن را كه تدريجا نازل شدهاند انكار نمىكند.
2ـ ارتباط پيوسته با پيامبر
نزول تدريجى وحى موجب آرامش خاطر پیامبر در برابر لجاجت گمراهان ،نسبت هاى ناروا آنان ،درخواست
هاى نابخردانه ،بهانهگیرى هاى بى مورد و آزار پیروان و ...بود .هربار كه حادثهاى دردناك پیش مىآمد ،خدا به
وسیله آيه هاىنويدبخش او را دلدارى مىداد:
فَاصْبِرْ كَما صَبر اُولوُالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل.

1

3ـ بيان حقانيت قرآن
قرآن در برابر مخاطبانى خردهگیر قرار داشت:
و قال الذين كفرواال تَسْمَعُوا لِهذَاالقرآنِ اَلْغَوا فِيهِ لعلكم تغلبون.

2

اين كتاب مىبايست دل هاى سخت آنان را نرم كرده و ناتوانى آنان را در برابر خود عیان سازد.
تحدى مرحلهاى قرآن دلیل بر همین مدعاست.
4ـ به خاطر سپردن لفظى و عملى قرآن
از ديگر حكمت هاى نزول تدريجى قرآن كريم ،آن است كه مسلمانان بتوانند آن را حفظ كنند و فرصت عمل به
آن را بیابند.
قرآن كريم با اعالم تدريجى احكام دين و تكلیف مسلمانان به آن و تشريع تدريجى قوانین ،پذيرش آنان را
آسانتر كرد.
5ـ آرامش خاطر پيامبر
پیامبر خدا به شدت در برابر موج افترائات مشركان قرار داشت آنچه او را پايدارى مىبخشید ،اين بود كه
1ـ احقاف( 35 ،بنابراين ،شكیبا باش همانگونه كه پیامبران اولوالعزم شكیبايى ورزيدند).
2ـ فصلت( 26 ،به اين قرآن گوش ندهید و در (هنگام خوانده شدن) آن ،سخنان بیهوده سر دهید).
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همواره تحت عنايت ربوبى قرار داشت .هر بار كه بر او وحى نازل مىشد توانى دوچندان مىيافت .فرشتهى
وحى هم به او پیام خدا را ابالغ مىكرد و هم خاطر مكدر شدهاش را تسلى مىبخشید:
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرا جَمِيالً.
فَاصْبِرْ كَما صَبر اُولوُالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل.

1

2

در مواردى نیز وحى الهى ،تهمت هاى دشمنان را نفى و حقانیت راه پیامبر و مسلمانان را تثبیت مىكرد:
قَدْ نَعْلَمَ اَنَّهُ لَيَحْزُنَكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظالِمِينَ بِاياتِ اللّه يَجْحَدُونَ وَ لَقَدْ كَذَّبْتَ رُسُلُ مِنْ
قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَ اؤوذُوا حَتَّى اَتاهُمْ نَصْرُنا.

3

بنابراين ،پايدارى و تقويت روحى و تثبیت قلب رسول مكرم اسالم از جمله حكمت هاى نزول تدريجى قرآن
بوده است.
وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْال نُزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرتِيالً.

4

نزول دفعى

گفته شد كه نزول تدريجى مسلم و مورد قبول همه مسلمانان است اما آنچه مورد نزاع است ،نزول دفعى قرآن
است.
به اعتقاد بیش تر مفسران ،قرآن كريم دوبار نازل شده است .بار اول مجموع قرآن بهيكباره از لوح محفوظ در
پیشگاه خداوند متعال به آسمان دنیا نازل گشته است اين نزول را نزول دفعى و زمان آن را شب قدر عنوان
نمودهاند.
دلیل بر اين مدعى آيه اول سورهى قدر است كه مىفرمايد:
اِنَّا اَنْزَلْناهُ فِى لَيْلَهِالْقَدْر.

5

و در آيه  3سوره دخان از شب قدر به شب مبارك تعبیر شده است.
1ـ مزمل( 11 ،و بر آنچه مىگويند شكیبا باش و از آنان به نیكويى دورى گزين).
2ـ احقاف( 35 ،بنابراين ،شكیبا باش همانگونه كه پیامبران اولوالعزم شكیبايى ورزيدند).
3ـ انعام 33 ،و ( 34ما خوب مىدانیم كه آنچه مىگويند تو را اندوهناك مىگرداند؛ اما به راستى آنان تو را دروغگـو نمـىشـمارند
بلكه اين ستمگران ،آيات خداوند را انكار مىكنند .و به يقین پیش از تو نیز پیامبرانى دروغگو شمرده شدند و آزار ديدند ،شكیبايى
ورزيدند تا آنكه يارى ما به ايشان رسید).
4ـ فرقان( 32 ،و كافران گفتند :چرا قرآن بر او يكجا فرستاده نشده است؟ ما قرآن را چنین فرستادهايم تا قلب تو را بـدان اسـتوار
سازيم و آن را بر تو بسیار آرام خوانديم)؛ علوم قرآن ،ص.145
5ـ (ما قرآن را در شب قدر نازل نموديم).
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اِنّااَنْزَلْناهُ فِى لَيْلَة مُبارَكَة.

1

از جمع اين دو آيه نتیجه گرفته مى شود كه نزول قرآن در شب قدر كه شبى مبارك است واقع شده است.
آيه  165سوره بقره ،شب قدر و شب مبارك در ماه رمضان مىداند.
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقان.

2

دالئل نزول دفعى

بجز آنچه گذشت ،مىتوان براى تقويت وجود نزول دفعى به واژههاى تنزيل و انزال اشاره كرد .هرچند كلمهى
تنزيل و كلمه انزال هر دو به يك معناست ،غالبا انزال را در فرود آوردن به يكباره و تنزيل را در فرود آوردن به
تدريج بكار مىبرند.
وَ قُرآنا فَرَقْناهُ لِتَقْرَءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيالً.

3

روايات مورد استناد نزول دفعى هم گرچه متواتر نیست ،هماهنگى مفاد آنها با ظاهر آياتى كه گذشت ،موجب
حصول اطمینان به صدور آنها مىگردد .اما اينكه چه فائدهاى بر نزول قرآن به آسمان چهارم يا قلب پیامبر
مترتب است بايد گفت همانطور كه همهى امور عالم ،بر اساس حكمت خاص و با طى مراحلى صورت
مى گیرد ،نزول قرآن نیز اين گونه بوده و نزول به بیت المعمور يك مرحله از مراحل نزول آن بوده است .عالوه
اينكه ناآگاهى ما از حكمت و فايده اين امر ،همانند جهالت ما از بسیارى از حقايق عالم تكوين و تشريع،
نمىتواند موجب انكار آنها گردد.
ديدگاههاى مختلف نزول
1ـ ديدگاه ابن عباس
ابن عباس به سه نزول معتقد شده است .وى ابتدا از نزول تمامى قرآن در شب قدر سخن مىگويد و بعد نزول
قرآن بر بیت العزه يا بیت المعمور در آسمان اين جهان و يا آسمان چهارم و در نهايت نزول بر دل پاك پیامبر.

4

هرچند حاكم و طبرانى و ابن حجر و ابن كثیر و سیوطى و زركشى و بیهقى و ديگران اين حديث را نقل كردهاند
و اسنادش را صحیح دانستهاند ،چون نهايت خبر به ابن عباس مىرسد ،قابل پذيرش نمىباشد ،زيرا چنین خبرى
از امور غیبى است و كسى كه به عالم غیب راه ندارد ،نمىتواند از آن خبرى آورد.
1ـ (ما قرآن را در شبى مبارك نازل كرديم).
2ـ (ماه رمضان ماهى است كه در آن قرآنى كه موجب هدايت مردم و موجب راهنمايى و امتیاز حق و باطل است نازل شده است).
3ـ اسراء( 116 ،و آن را قرآنى بخشبخش كردهايم تا آن را بر مردم با درنگ بخوانى و آن را خردهخرده فرو فرستادهايم).
4ـ اتقان ،نوع 16؛ برهان ،ج ،1ص229؛ تفسیر طبرى ،ج ،1ص 64الى 66؛ الدرالمنثور ،ج ،1ص.169
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خبر ديگر
شخصى بنام «عطیهبن االسود»( 1متوفاى 25ق) از پیشوايان خوارج و در روايت ديگرى «نافعبن حكم» 2به ابن
عباس مىگويد:
«من دچار شك شدهام .زيرا قرآن نزولش را در ماه رمضان ،شب قدر و شب مبارك معرفى مىكند :ابن عباس
پاسخ مىدهد «:لیلة المباركه همان شب قدر است و اين شب در ماه رمضان قرار دارد ،قرآن جملة واحدة در
شب قدر به بیت المعمور نازل ،آنگاه در خالل سالها و ماهها به صورت تدريجى بر پیامبر نازل شده است».

3

اين پاسخ ابن عباس ،از سوى انديشمندان شیعه و سنت به عنوان يك امر مسلم پنداشته شده و در منابع آنان
ثبت شده است.

4

رواياتى كه در منابع اهل تسنن از ابن عباس نقل شده ،از منابع شیعه از امام صادق علیهالسالم روايت شده
است.

5

2ـ نظريه صدوق
صدوق در اعتقادات خود ضمن توضیح اينكه قرآن يكجا به بیت المعمور نازل شده و از آن جا طى بیست سال
بر پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله وحى شدهاست ،نزول دفعى را به عنوان يك اعتقاد و باور مذهبى ارائه كرده
است:
اعتقادنا فى ذلك ان القرآن نزل فى شهر رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة الى البيت المعمور ثم نزل من البيت
المعمور فى مدة عشرين سنة...

6

يعنى اعتقاد ما بر اين است كه قرآن به صورت دفعى در ماه رمضان به بیت المعمور نازل و سپس در مدت بیست
سال از بیت المعمور بر پیامبر فرود آمده است.
گرچه نزول دفعى را شیخ صدوق به عنوان يك اعتقاد مسلم شیعى مطرح كرده شیخ مفید به بررسى و نقد آن
پرداخته و نوشته است:

1ـ االعالم ،ج ،4ص.232
2ـ تفسیرالقرآن العزيز ،ج ،1ص.222
3ـ جامع البیان ،ج ،2ص.192
4ـ كافى ،ج ،2ص629؛ تفسیر قمى ،ج ،1ص 66و ج ،2ص431؛ االعتقـاد صـدوق ،ص62؛ مسـتدرك ،ج ،2ص 222و ص531؛
سنن كبرى بیهقى ،ج ،4ص316؛ سنن كبرى نسايى ،ج ،6ص.519
5ـ كافى ،ج ،2ص.629
6ـ االعتقادات ،ص.62
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الذى ذهب اليه ابوجعفر فى هذاالباب اصله حديث واحد ال يوجب علما و ال عمالً.

1

يعنى ريشه ى آنچه در باره ى نزول دفعى ابوجعفر (شیخ صدوق) به آن اعتماد كرده ،حديثى واحد است كه نه
ثمرهى علمى دارد و نه ثمره عملى.
3ـ نظريه فيض كاشانى
فیض كاشانى نزول دفعى قرآن را به معناى نزول معناى قرآن به يكباره بر بیت معمور و قلب پیامبر دانسته است
و نزول تدريجى را جريان قرآن از قلب پیامبر بر زبانش توسط جبرائیل مىداند.

2

البته اين تأويل از جهاتى پذيرفتنى نیست .زيرا قرآن بما هو قرآن شامل لفظ و معنا است .و اختصاص آن به معنا
بدون دلی ل است .اطالق بیت معمور بر قلب پیامبر نیز برهانى نیست ،بلكه در روايات اسالمى بیت المعمور،
جايى است همچون كعبه معرفى شده است .فیض بر نزول قرآن در طول بیست سال از باطن پیامبر به ظاهر نیز
برهانى اقامه نكردهاست.
آنچه از آيهها و متواترات تاريخى استفاده مىشود اين است كه پیامبر با قلب خود از جبرائیل قرآن را دريافت
كردهاست نه اينكه فرشتهى وحى واسطهى نزول قرآن از قلب پیامبر به زبانش باشد:
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ.

3

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّه...

4

4ـ ابوعبداللّه زنجانى
ابوعبداللّه زنجانى نیز نظرى مشابه فیض دارد .وى مىگويد«:ممكن است بگوئیم روح قرآن كلى در دل پاك
پیامبر در اين يك شب تجلى نمودهاست.

5

زنجانى نیز مانند فیض براى اثبات مدعاى خود دلیلى نیاورده است.
5ـ ديدگاه ابن عربى
برخى نزول تدريجى را دريافت ظاهر قرآن و الفاظ آن و به واسطهى جبرئیل دانسته و نزول دفعى را دريافت
باطن ،حقیقت و تأويل قرآن مىدانند .اين مرحله بر نزول جبرئیل مقدم است .زيرا دريافت بدون واسطه از
1ـ تصريح االعتقادات االمامیه ،ص.122
2ـ تفسیر صافى ،ج ،1ص.65
3ـ شعراء 193 ،و .194
4ـ بقره( 92 ،بگو ،هر كه دشمن جبرئیل است ،پس آگاه باشد كه بى گمان او ،آن قرآن را بر قلب تو با اذن خداونـد فـرو فرسـتاده
است).
5ـ تاريخ القرآن ،ص 36و .39
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خداوند متعال و از ام الكتاب است.
ابن عربى در اين باره مىگويد:
«اينكه خداوند مىفرمايد اين قرآن چیزى جز تذكر نیست ،يعنى قرآن كريم و نزول آيههاى آن چیزى جز
يادآورى براى آنچه قبالً مشاهده كرده نیست .در نتیجه ،قرآن يادآور پیامبر براى آنچه قبالً مشاهده كرده است،
مىباشد».

1

از آياتى كه با «المتر» و مثل آن شروع مىشود ،چنین استفاده مىشود كه پیامبر قبال اين نشانهها را ديده است.
6ـ ديدگاه فرغانى
سعدالدين فرغانى نیز بر اين باور است كه پیامبر دو نوع دريافت وحى داشته است .يك دريافت با واسطهى
جبرئیل و ديگرى دريافت مشاهدهاى بدون واسطه و تعجیل پیامبر در قرائت پیش از تمام شدن وحى به وسیلهى
جبرئیل به همین علت باز مىگردد.

2

وى مىنويسد«:مصطفى صلىاهللعلیهوآله در وقت وحى به واسطهى جبرئیل ،طريق بى واسطهاى هم منكشف
مىكرد تا عین آن معنا را جبرئیل به طريق وحى ادا مىكرد و به طريق بى واسطه ،آن را مشاهده مىفرمود».

3

7ـ ديدگاه بالغى
ديدگاه ديگر ،ديدگاه كسانى است كه قائل هستند كه قرآن نخست در ماه رمضان يكباره به بیت المعمور (در
آسمان چهارم) نازل شده و سپس به تدريج توسط جبرئیل بر پیامبر نازل گرديده است .از انديشمندان اسالمى
كه اين راه را پذيرفته است محمد جواد بالغى است .وى در انتخاب اين ديدگاه به حديث امام صادق علیهالسالم
در كافى استناد كرده و سپس در تايید آن به روايات اهل سنت در تفسیر طبرى و الدرالمنثور سیوطى اشاره
مىكند.
شیخ طوسى نیز به همین ديدگاه گرايش نشان داده است .وى پس از بیان ديدگاه نزول دفعى ،اشكال بر آن را
مردود دانسته و تمايل خود را بدان آشكار نموده است .جالل الدين سیوطى در باره ى اين ديدگاه
مىنويسد«:اين قول ،صحیحترين و مشهورترين راى در نزول قرآن است».
8ـ ديدگاه سيد قطب
بنابر نظريه برخى و از جمله سید قطب ،بیش تر آيات در ماه رمضان نازل شده است.
بر اساس اين ديدگاه ،منظور از نزول قرآن در ماه رمضان آن است كه بیش تر آيات قرآن در رمضان وحى شده
1ـ الفتوحات ابن عربى ،ج ،4ص412؛ مشارق الدرارى ،سعدالدين فرغانى ،ص.652
2ـ مشارق الدرارى ،ص.652
3ـ همان.
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است.
اثبات اين مدعا آسان نیست .براى اينكه در مستندات تاريخى قرينهاى بر اين قول نمىتوان يافت.
9ـ نظريه عالمه طباطبايى
عالمه طباطبايى مىگويد«:قرآن داراى دو مقام است .مقام كتاب مكنون كه از دسترسى هر مس كنندهاى مصون
است و مقام تنزيل كه براى مردم قابل فهم مىباشد».

1

عالمه به تشريح اين نظريه پرداخته و نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر را نزول دفعى حقیقت قرآن بر قلب
پیامبر و نزول تدريجى را نزول قرآن مفصل بر قلب پیامبر در طول رسالت حضرت دانسته است.

2

وى مىگويد«:قرآن فراتر از آنچه ما با فهم عادى خود درك مىكنیم ،داراى حقیقتى بسیط و بدون اجزا و فصول
است كه هیچ تغییرى در آن راه ندارد .مقام ارجمند آن برتر از آن است كه افكار هوس آلود به آن دست يابد و
قرآنى كه در قالب الفاظ به تدريج بر پیامبر نازل شده ،متكى بر آن حقیقت ياد شده و همچون لباسى براى آن و
مثالى از آن است .آياتى كه از نزول قرآن در شب قدر سخن مىگويد ،ظهور در نزول دفعى آن دارد لكن از آنجا
كه قرآن مفصل داراى ناسخ و منسوخ بوده و آيههاى بسیارى از آن ناظر به وقايع خاصى است كه به تدريج و
در طول بیست يا بیست و سه سال رخ دادهاست ،لذا نزول يكبارهى آن در آغاز بعثت ،معقول نیست؛ بنابراين
آنچه در شب قدر به طور دفعى نازل شده ،حقیقت بدون اجزا و فصول قرآن است كه الفاظ قرآن مفصل به منزله
لباس آن و همچون مثالى براى آن مىباشد».

3

ايشان براى اثبات اين مدعا كه قرآن پیش از مرحلهى نزول تدريجى ،داراى حقیقت نورانى بسیط و بدون اجزا و
فصولى بوده كه در شب قدر به طور دفعى بر قلب پیامبر نازل شده ،به برخى آيهها استدالل نمودهاست .به نظر
مىرسد مهمترين آنها آيه زير است:
الر كِتابٌ اُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ.

4

عالمه مىگويد«:إحكام در مقابل تفصیل است و تفصیل ،فصل فصل نمودن و جزء جزء كردن است؛ بنابراين،
مقصود از إحكام ،وحدت كتاب است به گونهاى كه اجزاى منفصل و جدا از يكديگر نداشته باشد .از اين آيه
استفاده مىشود كه فصول و اجزا متمايز كه اكنون در قرآن مشاهده مىشود ،امرى عارضى است كه پس از

1ـ قرآن در اسالم ،ص.62
2ـ المیزان ،ج ،2ص.16
3ـ المیزان ،ج ،2ص.15
4ـ هود( 1 ،الر ،اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته؛ سپس تشريح شده و از نزد خداوند حكیم و آگاه است).
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احكام ،ايجاد شدهاست لذا قرآن مىگويد :ثُمَّ فُصِّلَتْ.

1

ممكن است گفته شود :احكمت در اين آيه شريفه ناظر به حالت كنونى قرآن است كه داراى آيه هاىنظم يافته و
متقن مىباشد .عالوه اينكه به قرينهى آيه هاىديگر و كالم اهل لغت ،مراد از تفصیل تبیین و تشريح است:
وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرانا اَعْجَمِيا لَقالُوا لَوْال فُصِّلَتْ آياتُهُ...

2

مقصود از تفصیل در اين آيه ،بیان روشن است نه قطعه قطعه كردن ،لذا هیچ كس احتمال نمىدهد كه مقصود از
لوال فصلت آياته ،لوال قطعت آياته باشد .در آيه زير نیز تفصیل به همین معنا به كار رفته است.
قَدْ فَصَّلْنَاالْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

3

به يقین ما داليل خود را براى اهل دانش به روشنى بیان كردهايم.

4

عالوه بر آنچه گفته شد ،بر اساس راى عالمه ،قرآن موجود چون مثال و آينهاى براى حقیقت قرآن است و آنچه
در شب قدر به طور دفعى بر قلب پیامبر نازل شد ،اصل و حقیقت كتاب مبین بود كه فراتر از دريافت كلیات
معارف قرآن است؛ زيرا طبق ديدگاه عالمه ،نزول حقیقت قرآن بر قلب پیامبر به گونهاى بود كه موجب احاطهى
وى به جزئیات و آگاهى از قرآن ملفوظ گرديد؛ لذا طبق بیان ايشان ،پیامبر به هنگام وحى در تالوت آيهها ،از
جبرئیل پیشى مىگرفت.
بر مبناى اين ديدگاه ،نبايد پیامبر در مرحلهى نزول تدريجى كه قرآن را در قالب الفاظ دريافت مىكرد نیازمند
بیان آيهها از سوى خدا باشد؛ زيرا فرض اين است كه پیامبر پیش از آن ،در مرحلهى نزول دفعى ،حقیقت قرآن
را دريافت داشتهبود و معرفت پیدا كردن به حقیقت قرآن ،مستلزم احاطهى كامل به مرحله پايین آن ،يعنى
دريافت مثال است.
اما آيا اين مطلب با ظاهر آيه شريفه ثم ان علينا بيانه 5.سازگار است؟ ظاهر آيه مزبور و چند آيه پیش از آن،
گوياى آن است كه پس از نزول آيهها و استوار شدن قرائت آن بر زبان پیامبر مرحله بیان و تفسیر فرا مىرسد و
تفسیر آيهها نیز به پیامبر وحى مىشود.
البته اين اشكال بر مبناى ابوعبداللّه زنجانى كه گفته بود آنچه در شب قدر نازل شده ،اهداف كلى قرآن بوده نه
حقیقت آن ،وارد نخواهد بود زيرا دانستن معانى كلى ،موجب بى نیازى از دانستن جزئیات نمىگردد بر خالف
1ـ المیزان؟
2ـ فصلت( 44 ،اگر آن را قرآنى غیر عربى قرار مىداديم ،قطعا مىگفتند ،چرا آيههاى آن روشن بیان نشده است).
3ـ انعام.92 ،
4ـ ر.ك :انعام 119 ،و .126
5ـ قیامت.19 ،
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دانستن حقیقت شى كه به معناى احاطه كامل به شى مىباشد.
11ـ ديدگاه آيت اللّه معرفت
استاد معرفت نزول دفعى را بكلى منتفى دانسته و آغاز نزول قرآن را شب قدر مىداند .وى ظاهر آيه شهر
رمضان الذى انزل فيه القرآن و آيه انا انزلناه فى لیلة القدر را به همین وجه تفسیر مىكند.
خالصهى ديدگاه ايشان اين چنین است:
1ـ ظاهر آيه شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن ابتداى نزول را مىرساند از اين رو بیشتر مفسران ،آيه شريفه را
به همین صورت تفسیر كردهاند .بنابراين ماه رمضان بر خالف ديگر ماه ها كه آنها هم ظرف نزول قرآن
بودهاست ،به خاطر نزول قرآن در آن از اهمیت ويژهاى برخوردار است.
2ـ آيه شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن...و آيه هاىمشابه ،از گذشته حكايت دارند ،لذا شامل خود اين آيهها
نمىشوند .پس اين آيهها از چیز ديگر ،جز خود ،خبر مىدهند و آن شروع نزول قرآن است .به بیان ديگر با
توجه به اينكه اين آيهها جزء قرآنند پس اگر از نزول تمامى قرآن در شب قدر خبر مىدادند ،از خود نیز خبر
دادهاند .در اين صورت بايستى اين آيهها در شب قدر نازل شده و متن آيه چنین مىشد :الذى ينزل يا انا ننزله
تا اينكه حكايت از زمان حال باشد ،ولى اين آيهها از غیر خود خبر مىدهند و اين نیست جز آنكه بگويیم
منظور از نزول در شب قدر ،آغاز نزول بودهاست.
3ـ در عصر نزول ،بخشى از قرآن هنوز نازل نشده بود .مردم در آن هنگام از واژهى «قرآن» ،قرآن كامل را
نمىفهمیدند .بلكه بخشى از آن را مىفهمیدند .خداى متعال هم طبق فهم مردم آن عصر ،واژه «قرآن» را به
معناى قرآن كامل به كار نبرده است .لذا مقصود از «نزول قرآن» در آيه هاىمورد بحث ،آغاز نزول قرآن است
نه نزول قرآن كامل.
4ـ قرآن با اين الفاظ و عبارات و خصوصیاتش ،نمىتواند يكجا و در يك شب نازل شده باشد؛ زيرا آيه
هاىبسیارى از آن ،اشاره به وقايعى دارد كه سال ها پس از بعثت رخ داده است.
5ـ رواياتى كه در اثبات نزول دفعى بدان استناد شده ،اخبار آحاد است و موجب علم و قطع نمىشود .از سوى
ديگر ،شمار بیش ترى از روايات كه شهرت آنها افزونتر است ،گوياى آن است كه قرآن به تدريج نازل
شدهاست.
6ـ فايده نزول قرآن به آسمان چهارم چیست در صورتى كه قرآن هادى و راهنماى بشر است؟
عمده اشكال اين نظريه ،نزول آيه هاىآغازين قرآن در روز بعثت است.

1ـ ر .ك :التمهید ،تاريخ قرآن.
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1

-11ديدگاه جوادی آملی
آيت اهلل جوادی آملی هم ،ضمن پذيرفتن نزول لفظی قرآن كريم به وسیله جبرئیل ،دريافت باطن و تأويل آن را
بدون واسطه میداند كه با ترقی به عالم غیب از حقايق قرآن آگاه میگردد.
ايشان مینويسد :باطن و تأويل قرآن ممكن نیست كه به واسطهی نزول فرشته وحی بر پیامبر القا گردد ،زيرا هر
چه نزول يابد و به مقام لفظ و مفهوم و علم حصولی برسد ،در قلمرو ظاهر قرآن خواهد بود الهی را بدون ترقی
به عالم غیب و تنها با نزول فرشته وحی دريافت كند .الزمهاش آن است كه از باطن و تأويل قرآن آگاهی
نداشته باشد در حالی كه از جمع بندی آيههای قرآن به دست میآيد كه پیامبر از تأويل قرآن و دريافت ام
الكتاب از مقام لدن با ترقی روح آگاه بودهاند 1.با پذيرش اين مرتبه از نزول(بدون واسطه) و دريافت باطن و
حقیقت قرآن كريم ،نزول دفعی كه به استدالل شهودی و معنوی نیاز دارد ،توجیه خواهد شد .زيرا نزول دفعی
جنبه ای فوق نزول تدريجی دارد و از نظر مرتبه ،برتر از نزول لفظی و ظاهری است كه افزون بر اين داليل قرآن
نیاز به توجیه عرفانی و معنوی خواهد داشت.
12ـ ديدگاه جمعى ديگر
1ـ گروهى از مفسران همچون زمخشرى ،2بیضاوى ،3شیخ مفید ،4ابن شهر آشوب ،5سید مرتضى ،6محمد عبده،2
گفتهاند:
منظور از نزول قرآن در ماه رمضان ،همان آغاز و شروع نزول قرآن است .ولى واضح است كه نقطهى آغاز نزول
تدريجى قرآن همزمان با بعثت رسول اكرم صلىاهللعلیهوآله در  22رجب و نزول آيات نخستین سورهى علق و
سپس حمد و مدثر و مزمل و قلم است .بدين ترتیب چگونه مىتوان آغاز نزول قرآن را ماه رمضان و شب قدر
تلقى نمود؟
2ـ برخى ديگر ماه رمضان را ماه نزول آيههاى مورد نیاز هر سال دانستهاند.
اينها مىگويند مراد از ماه رمضان و شب قدر ،يك رمضان معین نمىباشد ،بلكه هر ماه رمضان در هر سال مورد

 1تفسیر موضوعی جوادی آملی ،ج ،1ص.46
2ـ تفسیر كشاف ،ج ،1ص.222
3ـ تفسیر انوارالتنزيل ،ج ،1ص.212
4ـ تصحیح االعتقاد ،ص.56
5ـ متشابهات القرآن ،ص.63
6ـ فى اجوبهالمسائل الطربلسیات.
2ـ تفسیر المنار ،ج ،2ص.156
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نظر است .بنابراين در شب قدر هر سال آيه هاىمورد نیاز آن سال نازل مىشد و سپس همان آيهها مجددا با
توجه به مناسبتهاى خاص دوباره نازل مىگرديد.

1

اين نظر منسوب به ابن جريح ،سدّى ،فخررازى ،جالل الدين سیوطى و...است.

2

اين گروه هیچ دلیل قانع كنندهاى براى اثبات مدعاى خود اقامه نكردهاند.
آغاز نزول قرآن

از سوى دانشمندان علوم قرآنى ،نظريات مختلفى در اينكه اولین بار قرآن كى نازل شده ،ارائه گرديدهاست.
برخى معتقدند آغاز نزول ،هفدهم رمضان بوده است .آنان به اين آيه تمسك كردهاند كه مىفرمايد... :وَ مَا اَنْزَلْنَا
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ 3...اين آيه نزول قرآن را «يوم الفرقان» و «يوم التقى الجمعان» يعنى
روز جنگ بدر هفدهم رمضان مىداند .البته اين استدالل تمام نیست .زيرا ممكن است كسى بگويد :آيه ،نزول
بخشى از قرآن يعنى حكم انفال و احكام غنائم را در جنگ بدر بیان كرده ،نه همهى قرآن را.
برخى ديگر ،شب  23ماه مبارك رمضان را شب نزول مىدانند.
از كنار هم گذاشتن آياتى كه نزول را در شب قدر و شب مبارك و در ماه رمضان دانستهاند و رواياتى كه شب
قدر را شب  23ماه رضان معرفى كردهاند ،اين نظريه استداللى مىشود.
شب قدر در روايات شیعى ،میان دو و يا سه شب مردد است و آن سه عبارت است از 19 :و  21و  23رمضان.
زراره از امام صادق علیهالسالم روايت كرده است :شب  ،19شب تقدير است ،شب  ،21شب تعیین و شب ،23
شب ختم و امضاى امر است.

4

شیخ صدوق مىگويد :مشايخ ما اتفاق نظر دارند كه لیلة القدر ،شب  23ماه رمضان است 5.اين شب را «لیلة
الجهنى» نیز گويند به شرحى كه در حديث ابوحمزه ثمالى آمده است.

6

همچنین عدهاى معتقدند بیست و هفتم رجب ،آغاز نزول قرآن است 2.اين نظريه كه مورد توجه انديشمندان
شیعى بوده و رواياتى نیز مؤيد آن است ،برترين نظريه مىباشد زيرا بعثت پیامبر در  22رجب با نزول قرآن آغاز
1ـ برخى از انديشمندان اهل سنت نزول قرآن را در شب هفدهم ماه رمضان مىدانند.؟
2ـ تفسیر كبیر ،ج ،5ص65؛ االتقان ،ج ،1ص41؛ مجمع البیان ،ج ،2ص.226
3ـ انفال.41 ،
4ـ وسائل الشیعه ،ج ،2باب  ،32ح1و.2
5ـ التمهید فى علوم القرآن ،ج ،1ص116و.119
6ـ وسائل الشیعه ،ج ،11ص.355
2ـ بحاراالنوار ،ج ،16ص.191
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شد و نخستین سوره نازل شده آياتى از سورهى علق بود.
ويژگىهاى پيك نزول

قرآن كريم ،افزون بر اينكه جبرئیل را پیك نزول معرفى مىكند ،صفاتى نیز يراى وى برمى شمارد از جمله:
روح االمين
در آيه زير ،ملك وحى روح االمین نامیده شده است .اين صفت به اين معناست كه نزول قرآن به وسیلهى فردى
امین و درستكار بوده و اين خود ،گواهى بر صیانت قرآن از دگرگونى از مسیر نزول و حراست از دستبرد
شیاطین است:
وَإنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَـلَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ.

1

روح القدس
در آيه زير ،فرشته ى وحى روح القدس نامیده شده است يعنى واسطهى روحى پاك و طاهر از آلودگىهاى
مادى و منزه از اشتباه است:
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

2

شديد القوى
در آيه زير،ملك وحى شديد القوى نامیده شده است:
وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِالَّ وَحْىٌ يُّوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُالْقُوَى.

3

ضمیر هو به گفتار پیامبر باز مىگردد ،معناى آيه اين است كه خداوند ،قرآن را به وسیلهى نیروى عظیم بر قلب
پیامبر نازل كرده است.
رسول ،كريم ،مكين ،عند ذى العرش ،مطاع و امين
در آيه زير فرشته ى وحى با اوصاف برجستهاى ياد شده است:
اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطاعٍ ثَمَّ اَمِينٍ.
1

4

ـ شعراء  192 /تا ( 195اين قرآن از سوى پروردگار جهانیان نازل شدهاست و روحاالمین آن را بهزبان عربى برقلـب تـو نـازل

كرده تا از بیمدهندگان باشى).
2ـ نحل( 112 ،بگو :آن را روح القدس از نزد پروردگارت ،به حق فروفرستاده است تا مؤمنان را استوار سازد و بـراى مسـلمانان،
رهنمود و مژدهاى باشد).
3ـ نجم ،آيههاى  3تا .5
4ـ تكوير ،آيههاى  19تا ( 21كه اين قرآن سخن فرستادهى بزرگوارى است؛ كه صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش،
مقام وااليى دارد! در آسمانها مورد اطاعت فرشتگان و امین است).
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يعنى پیك وحى ،خود رسولى است يزرگوار ،نیرومند ،داراى مقام و جايگاه ،مورد اطاعت و پیروى امین.
مقرىء
اين صفت از آيه شريفه:
«اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ االَكْرَمُ»

1

و آيه« :سَنْقْرِئُكَ فَال تَنْسَى ،2».گرفته شدهاست .زيرا جبرئیل ،قرآن را بر پیامبر قرائت نمود.
دستياران پيك نزول
با دقت در برخى از آيه هاىقرآن ،مىتوان دريافت كه جبرئیل در نزول وحى تنها نبوده بلكه فرشتگانى ديگر او
را يارى كردهاند .شايد بتوان گفت اوصاف متعدد وى حكايت از فرشتگان ديگر همراه او نمايد؛ خاصه وصف
مطاع ،مىتواند اشاره به اطاعت آن فرشتهها از وى داشته باشد.
عالمه طباطبايى در تفسیر آيه «يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ»...

3

مىنويسد« «:با» در آيه به معناى همراهى است و منظور از مالئكه ،فرشتگان وحى هستند كه ياران جبرئیل
مىباشند».

4

اين آيه مؤيد اين مهم است كه گاهى نزول جبرائیل بدون همراه و گاهى با همراهى فرشتگان ديگر بوده است.
البته برخى آيات كريمه ،خدا را نازل كننده قرآن معرفى مىكنند:
اَللّه نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ...

5

خاستگاه همه ى امور عالم و از جمله نزول قرآن ،خداست و جبرائیل و غیر او اسبابى براى انجام مقاصد خدا
مىباشند .بنابراين ،در اينجا نیز همانند همهى امور ديگر و از جمله قبض روح كه گاهى به خدا و گاهى به ملك
الموت و نیز به ديگر فرشتگان اسناد داده شده ،مىتوان گفت وحى را خدا ابالغ مىكند؛ او براى انجام وحى از
جبرائیل بهره مىگیرد و جبرئیل نیز مىتواند فرشتگانى را به فرمان گیرد.

1ـ اقرء ،آيههاى  1و ( 2بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد ،همان كس كه انسان را از خون بستهاى خلق كرد! بخوان كـه
پروردگارت از همه بزرگوارتر است).
2ـ اعلى ،آيه ( 6ما بزودى قرآن را بر تو مىخوانیم و هرگز فراموش نخواهى كرد).
3ـ نحل( 2 ،فرشتگان را با روح از امر خويش فرو مىفرستد).
4ـ ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،12ص 216تا .216
5ـ زمر( 23 ،خداوند است كه بهترين گفتار را فروفرستاده است).
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نويسندگان قرآن

پیامبر اسالم به ظاهر خواندن و نوشتن نمىدانست و در میان قوم خود به داشتن سواد معروف نبود زيرا هرگز
نديده بودند چیزى بخواند يا بنويسد ،بنابراين او را امى مىخواندند .قرآن هم او را با همین وصف ياد كرده
است« :الذين يتبعون الرسول النبى االمى ،...فامنوا باللّه و رسوله النبى االمى»...
امى منسوب به ام (مادر) است و كسى را گويند كه همچون روزى كه از مادر زاده شده ،سواد ندارد.
همچنین گفتهاند«:امى منسوب به ام القرى (شهر مكه) است ،يعنى كسى كه در مكه زاده شدهاست.
در قرآن در موارد ديگر نیز مشتقات اين واژه آمده است «:هو الذى بعث فى االميين رسوالً منهم »...شايد
مقصود ،منسوبین به شهر مكه باشد ولى احتمال نخست مشهورتر است و با آيههاى ديگر قرآن بیشتر سازش
دارد«:و منهم اميون ال يعلمون الكتاب اال امانى »...در اين آيه ،جملهى «ال يعلمون الكتاب» ظاهرا تفسیر اميون
است و نیز از مقابله عرب با اهل كتاب كه اهل سواد بودند ،به دست مىآيد كه مقصود ،فاقد سواد است و حديث
منقول از پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله كه فرمود:
انا امة امية ال نكتب و ال نحسب.
ما مردمى هستیم فاقد سواد نگارش حساب ،معناى نداشتن سواد را تأيید مىكند.
شبهه
برخى گفته اند آنچه با معجزه بودن قرآن تناسب دارد ،صرفا نخواندن و ننوشتن است نه نتوانستن خواندن و
نوشتن .آنان در استناد به آيه شريفه زير :و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينك اذن الرتاب
المبطلون.

1

تو هیچ كتابى را پیش از اين نمىخواندى و با دست خود چیزى نمىنوشتى ،وگرنه باطل انديشان قطعا به شك
مىافتادند.
مىگويند :اين آيه دلیلى است بر اينكه پیامبر چیزى نمىخواند و نمىنوشت ،ولى داللت ندارد كه نمىتوانست
بنويسد و بخواند و همین اندازه براى ساكت كردن مخالفان كافى است .زيرا هرگز پیامبر را باسواد نمىپنداشتند،
بنابراين ،راه اعتراض را بر خود بسته مىديدند.
شیخ طوسى در تفسیر آيه مىگويد« :مفسران گفتهاند نوشتن نمىدانست ،ولى آيه چنین داللتى ندارد .صرفا
گوياى اين جهت است كه نمىنوشته و نمىخوانده و چه بسا كسانى نمىنويسند ولى قادر بر نوشتن هستند و در
1ـ
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ظاهر وانمود مىشود كه فاقد سوادند و كتابت نمىدانند .پس مفاد آيه چنین است :پیامبر به نوشتن و خواندن
دست نزدهبود و او را عادت بر نوشتن نبود».
عالمه طباطبايى نیز مىگويد« :ظاهر عبارت ،نفى عادت بر نوشتن و خواندن است و اين در جهت استدالل
مناسبتر است.
استدالل ديگر صاحبان اين عقیده اين است كه داشتن سواد ،كمال است و بىسوادى نقص .و چون تمامى
كماالت پیامبر از راه عنايت خاص الهى بوده و هرگز نزد كسى و استادى تعلم نیافته ،پس نمىشود پیامبر از اين
كمال تهى باشد .بنابراين ،عدم تظاهر به سواد ،براى اتمام حجت و بستن راه اعتراض و تشكیك بودهاست.
پاسخ شبهه
اين ادعا توهمى بیش نیست .براى اينكه خواندن و نوشتن براى پیامبر مخصوصا قبل از بعثت چیزى نیست كه
قابل مخفى كردن باشد.
در عصرى كه تعداد باسوادان از انگشتان دست تجاوز نمىكرد ،پنهان كردن اين صفت كار آسانى نبوده است.
عالوه اينكه هرچند خواندن و نوشتن كمال محسوب مىشود ،اين صفت براى پیامبر هرگز كمال نیست .زيرا
باسواد بودن پیامبر موجب طعن به او و احیانا تكذيب وى مىانجامید .اگر مشركان مىدانستند پیامبر باسواد بوده
و سواد خود را كتمان كرده ،از اين حربه سود مىجستند.
ثالثا :استدالل به آيه نیز ناصحیح است ،هرچند آيه مىگويد تو چیزى نمىخواندى ،ولى منظور او دانستن و
نخواندن نیست ،زيرا اين ادعا با تعلیل آيه هماهنگ نیست ،خدا مىفرمايد اگر مىخواندى و مىنوشتى ،باطل
انديشان به ترديد مىافتادند ،و معلوم است اگر پیامبر مىتوانست بخواند و نمىخواند ،ترديد آنان جا داشت.
نويسندگان وحى

پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله به كاتبانى نیاز داشت تا در شؤون مختلف ،از جمله وحى ،براى او نويسندگى كنند،
لذا چه در مكه و چه در مدينه زبدهترين باسوادان را براى نگارش انتخاب فرمود.
در شمارهى كاتبان وحى ،اختالف زيادى وجود دارد .ابن عساكر در «تاريخ دمشق» اسامى  23نفر را نام
مىبرد؛ ابوشامه در تلخیص اين كتاب ،نام  25نفر را مىبرد؛ حافظ عراقى (م616ق) نام  42نفر را به نظم در
آورده است .برهان حلبى در «حواشى شفا» 43 ،نفر را به نام مىشمارد .مجتهد زنجانى نیز همین عدد را نقل
مىكند.

1

1ـ تاريخ قرآن زنجانى ،ص.46
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در میان خاورشناسان ،بالشر فرانسوى مىگويد :تعداد كاتبان وحى به چهل نفر مىرسید.

1

ابن نديم نام  45تن را بهعنوان كاتبان وحى آوردهاند كه مشهورترين آنها عبارتند از  :علىبن ابیطالب
علیهالسالم ،ابوبكر ،عمر بن خطاب ،عثمانبن عفان ،زيدبن ثابت ،ابىبن كعب ،زبیربن عوّام ،ابوسفیان،
معاويهابىسفیان ،يزيدبن ابىسفیان ،سعدبن عاص و ...در میان اين گروه سه نفر در نگارش برتر بودند كه عبارتند
از :علىبن ابىطالب علیهالسالم  ،زيدبن ثابت و ابىبن كعب .على علیهالسالم پسر عم رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله بود و نخستین مرد مسلمان شمرده مىشد .زيد نیز همسايه پیامبر بود و اُبى هم بنابر آنچه نقل
شده ،همواره همنشین پیامبر بودهاست ،كثرت همنشینى اين سه تن ،موجب توجه بیشتر آنها به تدوين قرآن
بودهاست .ابن نديم در مورد جمع كنندگان قرآن در زمان پیامبر ،ابتدا نام امام على علیهالسالم را آوردهاست.

2

اسامى چهل نفر از كاتبان وحى به اين شرح است1 :ـ امام على علیهالسالم 2ـ ابوبكر 3ـ عمر 4ـ عثمان 5ـ
زيدبنثابت 6ـ ابىبن كعب 2ـ زبیربن عوام 6ـ ابوسفیان 9ـ معاويهبن ابوسفیان 11ـ يزيدبن ابوسفیان 11ـ
سعیدبن عاصبن امیر 12ـ ابانبن عاصبن امیر 13ـ خالدبن عاصبن امیر 14ـ حنظلهبن ربیع اسدى 15ـ
معیتببن ابى فاطمه 16ـ عبداللّهارقم ازهرى 12ـ شرحبیلبن حسنه 16ـ عبداللّهبن رواحه 19ـ طلحهبن
عبیداللّه 21ـ سعدبن ابى وقاص 21ـ عامربن فهیره 22ـ عبداللّهبن سعدبن ابى سرح 23ـ ثابتقیس 24ـ عالءبن
حضرمى 25ـ خالدبن ولید 26ـ عمروبن عاص 22ـ مغیرهبن شعبه 26ـ حذيفهبن يمان 29ـ حويطببن
عبدالعزيز عامرى 31ـ فاطمه سدوسى 31ـ عالءبن عقبه32ـ جهیمبن صلت33ـ حصینبن نمیر (حسنبن نمیر
34ـ ارقمبن ابى ارقم 35ـ حاطببن عمرو 36ـ ابوسلمهبن عبداالشهل 32ـ معصببن عمیر 36ـ عبداللّهجحش
39ـ عبداللّهبن زيد 41ـ محمدبن سلمه انصارى.
نخستين کاتب وحى

اولین كسى كه در مكه عهده دار نگارش ،به ويژه نگارش قرآن شد ،على علیهالسالم بود؛ وى تا آخرين روز
زندگى پیامبر نگارش را عهده دار بود .پیامبر نیز اصرار داشت تا على علیهالسالم آنچه را نازل مىشود ،بنويسد
تا چیزى از قرآن و وحى آسمانى از على دور نماند.

3

امام على علیهالسالم مىفرمايد« :آيهاى در قرآن نبود مگر اينكه پیامبر قرائت آن را به من آموخت .او برايم امال
مىكرد و من به خط خودم مىنگاشتم ،آنگاه از خدا مىخواست كه به من توان درك آيه را بدهد ،بنابراين هیچ

1ـ در آستانه قرآن رژى بالشر ،ترجمه رامیار ،ص.22
2ـ الفهرست ،ص.41
3ـ تاريخ قرآن معرفت ،ص.22
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آيهاى در قرآن نیست مگر اينكه من آن را حفظ كردهام و پیامبر تأويل آن را به من آموخته است»...

1

ابىبن كعب
ابىبن كعببن قیسبن عبیدبن زيدبن معاويه ،...ابن حجر مىگويد او از اصحاب عقبهى دوم مىباشد كه شاهد
بدر نیز بوده و عمر او را سیدالمسلمین خطاب مىنمود .2همچنین به وى لقب سیدالقراء ،نیز دادهاند .زيرا پیامبر
فرمود« :برجستهترين قاريان ابى بن كعب است 3».ابىبن كعب از جمله كسانى بود كه در دورهى جاهلیت نوشتن
را فرا گرفته بود 4.ابن عبدالبر و بالذرى مىگويد« :وى نخستین كسى است كه در مدينه عهده دار نوشتن براى
پیامبر شد و او اولین كسى بود كه در پايان نامهها نوشت «كتبه فالن»»

5

ابوالصالح حلبى ،وى را از جمله صحابهى باوفا در محبت اهل بیت علیهم السالم مىشمارد.

6

ابى بن كعب ،در زمان خالفت عثمان رئیس گروه مأمور يكسان سازى قرآن هاى مختلف بود .وى اين مسئولیت
را پس از آنكه خلیفه گروهى را مأمور اين كار كرده بود و آنان به دلیل بى كفايتى از انجام آن عاجز ماندند بر
عهده گرفت.
زيدبن ثابت
عبدالبر در «االستیعاب» مىنويسد كه وى در زمان آمدن رسول خدا صلىاهللعلیهوآله به مدينه پسرى  11ساله
بود .وى از كسانى بود كه براى رسول خدا آيات قرآن را مىنوشت .از انس نقل شده كه زيدبن ثابت يكى از
كسانى بود كه قرآن را در زمان رسول خدا صلىاهللعلیهوآله جمع كرد.

2

زيد در مدينه در همسايگى پیامبر خانه داشت .او نوشتن مىدانست .گفته شده در آغاز ،هرگاه پیامبر نیاز به
نوشتن داشت و ابىبن كعب حاضر نبود ،به دنبال زيد مىفرستاد تا براى او بنويسد .رفته رفته نگارش او هم
رسمیت يافت .زيدبن ثايت بیش از ديگر اصحاب ،همراه پیامبر براى نوشتن بود و بیش تر نامه نگارى مىكرد.

6

از خارجهبن زيد نقل كردهاند كه عده اى بر زيد وارد شدند و از او درخواست كردند حديثى و داستانى را از
زمان رسول خدا صلىاهللعلیهوآله بازگو نمايد .زيد گفت« :چه داستانى از زمان رسول خدا صلىاهللعلیهوآله
1

2

ـ االصابه فى تمیز الصحابه ،ج.1

3ـ تفسیر و مفسران ،ص.212
4ـ تاريخ قرآن ،ص.22
5ـ القرآن الكريم و روايات المدرستین ،ج ،1ص.212
6ـ تفسیر و مفسران ،ج ،1ص.212
2ـ االستیعاب ،ج ،1ص.553
6ـ تاريخ قرآن ،ص.26
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گزارش كنم؟ من همسايهى آن حضرت بودم و هر گاه وحى نازل مىشد ،مرا احضار مىفرمود و من آن را
مىنوشتم».

1

زيد مىگويد« :رسول خدا صلىاهللعلیهوآله مرا امر كرد كه نوشتن را از يهوديان بیاموزم و فرمود :من نسبت به
يهوديان اعتماد ندارم كه برايم بنويسند .از اين رو نصف ماه نگذشت كه را از يهوديان آموختم ،از آن پس پیام
هاى رسول خدا صلىاهللعلیهوآله به يهوديان را براى ايشان مىنوشتم و هرگاه يهوديان به رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله چیزى مىنوشتند ،براى او مىخواندم».

2

زنجانى از البراء نقل كرده زمانى كه آيه «ال يَسْتَوِى الْقَاعِدُون ،3»...نازل شد ،پیامبر فرمود زيد را فرا بخوانید كه
با لوح و قلم و دوات پیش من بیايد .سپس فرمود« :بنويس اليستوى....

4

صاحب «جامع الروات» در كتابش حديثى نقل مىكند كه داللت دارد بر اينكه زيد در نزد ائمه
علیهماالسالممذموم بوده و آن حديث اين است :از امام باقر علیهالسالم نقل شده كه حكم بر دو دسته است :حكم
خدا و حكم جاهلیت و من گواهى مىدهم كه زيد در مسائل ارث با حكم جاهلیت حكم مىكرد».

5

عبداللّهبن جحش
عبداللّهبن جحشبن رياب براء ،گفته شده وى از مهاجران حبشه و از شاهدان بدر بود .رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله میان او و عاصمبن ثابت عقد برادرى ايجاد نمود.
از طريق زيادبن عالقه از سعدبن ابى وقاص وارد شده كه گفت« :رسول خدا صلىاهللعلیهوآله ما را در سريهاى
مأمور كرد و گفت:براى رهبرى شما مردى را برمى گزينم كه صابرترين شما در گرسنگى و تشنگى است .سپس
عبداللّه جحش را بر ما امیر كرد و او نخستین فرمانده در اسالم بود».

6

عبداللّهبن زيد
عبداللّهبن زيدبن عاصمبن كعببن عمروبن عوف ،حضور وى در جنگ بدر ،محل اختالف است .ابن عبدالبر گفته
كه او در جنگ احد شركت داشته ولى در بدر حضور نداشته است .عبداللّه حديث وضوء و برخى ديگر از
احاديث را از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله روايت كرده و گفته شده كه او در قتل مسیلمه كذاب شركت جسته و
1ـ تاريخ قرآن حجتى ،ص.213
2ـ درآمدى بر تاريخ قرآن،ص131؛ به نقل از فتوح البلدان ،ص.622
3ـ نساء.95 ،
4ـ تاريخ قرآن ،ص.49
5ـ تاريخ و علوم قرآن زرندى ،ص.31
6ـ االصبه ،ج ،2ص.226
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در نهايت در جنگ حرّه در سال  63هجرى به شهادت رسید.

1

عبداللّهبن ارقمبن ابى ارقم
ابن حجر مىگويد كه پیامبر از وى درخواست نگارش مىنمود تا به پادشاهان نامه بنويسد و آن را مهر كند .و
همچنین رسول خدا صلىاهللعلیهوآله زمانى كه ابى ارقم و زيدبن ثابت نبود و نیاز به ديگرى براى نگارش پیدا
مىشد ،دستور مىفرمود كه يكى از حاضران چون عمر و خالدبن سعید و...بنويسند.

2

ابن اثیر مىگويد« :يكى از نگارندگان پیامبر ،عبداللّهبن ارقم بود؛ او عهده دار نامههاى پیامبر بود ولى عهده دار
معاهدهها و صلحنامههاى پیامبر ،علىبن ابى طالب علیهالسالمبود».

3

عبداللّهبن رواحه
كنیهاش ابو محمد و شاعر بود .او از شاهدان بدر بود و در جنگ موته به شهادت رسید .گفته شده رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله میان او و مقداد ،عقد برادرى خواند و ابن سعد مىگويد كه وى براى رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله نويسندگى مىنمود و در حديثى از پیامبر نقل شده كه فرمود«:خدا ،عبداللّهبن رواحه را رحمت
كند .او مجالسى را دوست دارد كه مالئكه به آن مباهات مىكنند».

4

خالدبن سعيدبن العاص
از ابن ابى داوود در «مصاحف» از طريق ابراهیمبن عفبه از ام خالد بنت خالد نقل شده كه گفت« :پدرم اولین
كسى بود كه بسمله را نوشت» و برخى گفتهاند كه او اول از همه اسالم آورد و برخى گفتهاند وى همزمان با
اب وبكر مسلمان شد و برخى نیز قبل از او چهار تن را ذكر مىكنند كه مسلمان شدهاند .از جمله على علیهالسالم،
ابوبكر ،زيدبن حارثه و سعدبن ابى وقاص.

5

حنظلهبن الربيع
به او حنظله كاتب مىگفتند كه پیامبر او را به سوى مردم طائف فرستاد .او در جنگ قادسیه بود و سپس به كوفه
رفت .از امام على علیهالسالم روز جمل تخلف ورزيد و سپس به قرقیساء 6رفت تا در زمان حكومت معاويه از

1ـ همان.
2ـ همان.
3ـ تاريخ قران ،ص.22
4ـ االصابه ،ج ،2ص.296
5ـ همان ،ج ،1ص.416
6ـ
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دنیا رفت 1.بعضى گفته شده هر گاه نويسندهاى نبود ،او را صدا مىكردند .اما بالذرى از واقدى نقل مىكند كه
حنظله كاتب ،فقط يك مرتبه در حضور رسول خدا صلىاهللعلیهوآله نوشت و بدين سبب اين شهرت را پیدا
كرد.

2

به هر حال بیش تر نگارشى كه از او باز گفتهاند ،مربوط به نامه هايى است كه پس از رحلت رسول
صلىاهللعلیهوآله و در زمان خلفا نوشته است.

3

حنظلهبن ابى عامر
حنظلهبن ابى عامر كه به غسیلالمالئكه معروف بود .پدرش اسالم نیاورد ودشمنى ورزيد .ولى حنظله مسلمان
شد و گويند كه وى از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله اجازه خواست تا پدر خود را بكشد ولى پیامبر او را از اين
كار نهى فرمود.

4

هر چند كه او را از كاتبان وحى آوردهاند در تاريخ از نگارش او يادى نشده است.
حاطببن عمروبن عبد شمس
گفته شده اولین كسى بود كه به حبشه مهاجرت نمود برخى او را از كسانى مىدانند كه در بدر حاضر بودهاست.
البته بالذرى آن را نادرست دانسته و در ادامه گفته كه او سوره بنت زمعه را با رسول خدا تزويج نموده و اين
داللت بر اين دارد كه او پیش از هجرت به مدينه از حبشه برگشته بود.

5

عبداللّهبن عبداللّهبن ابى ابن سلول
پدرش عبداللّهبن ابى سلول از اشراف خزرج بود كه اسالم آورده بود ولى از منافقان بود و همان كسى است كه
در جنگ تبوك گفت :يَقُوُلونَ لَئِنْ رَجَعْنا اِلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ االعَزّ مِنْها االذلُّ وَاللّهالْعِزَّهُو ،6...و سپس همین
پسرش گفت« :يا رسول اللّه به خدا سوگند او ذلیل است و تو عزيزى» و از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله اجازه
خواست تا پدرش را بكشد كه پیامبر اجازه نداد .وى در نهايت در جنگ يمامه كشته شد.
عالءبن عقبه

1ـ همان ،ص.356
2ـ تاريخ قرآن ،ص 266به نقل از فتوح البلدان ،ص.459
3ـ تاريخ قرآن ،ص ،266به نقل از مجموع الوثاق السیاسیة ،ص 293تا .311
4ـ االصابه ،ج.361 ،1
5ـ همان ،ص.311
6ـ منافقون.6 ،
2ـ االصابه ،ج ،2ص.222
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2

ابن حجر به نقل از معتصمبن صمادح مىگويد كه عالءبن عقبه وارقم پیمان نامهها را مىنوشتند.

1

عقبهبن عامربن عبس
ابو سعیدبن يونس مى گويد كه او از قاريان و عالمان به فرائض و فقیه و فصیح اللسان و شاعر و كاتب بوده و از
جمله كسانى است كه قرآن را جمع كرد .گفته شده وى در سال  56هجرى در جنگ نهروان در شمار اصحاب
امام على علیهالسالم به شهادت رسید.

2

شرحبيلبن حسنه
شرحبیلبن حسنه ،شرحبیلبن عبداللّهبن مطاعبن عمرو مىباشد .وى منسوب به نام مادرش (حسنه) شدهاست.
وى از مهاجران به حبشه بوده و در زمان خالفت عمر ،بخشى از حكومت شام را بر عهده داشت كه در سال 62
هجرى بر اثر بیمارى طاعون از دنیا رفت.

3

طلحهبن عبيداللّهبن عثمانبن عمرو
طلحهبن عبیداللّهبن عثمانبن عمروبن كعببن سعدبن تیم كه پیامبر میان او و كعبمالك در مدينه عقد برادرى
خواند 4.ابن حجر و عبدالبر نامى از او به عنوان كاتب وحى نیاوردهاند ،هرچند آيت اللّه معرفت و دكتر حجتى
او را از جمله كاتبان شمردهاند .به هر حال در باره ى برخى از افراد ،سندى كه نشانگر كاتب وحى بودن آنان
باشد ،وجود ندارد و شايد كاتب رسائل بوده باشند.
سالم مولى ابى حذيفه
بخارى و مسلم و نسايى و ترمذى از عبداللّهبن عمربن عاصى نقل كردهاند كه از پیامبر روايت كرده كه قرآن را
از چهار نفر بگیريد :ابن مسعود ،سالم مولى ابى حذيفه ،ابىبن كعب و مُعاذبن جبل.

5

سعدبن ابى وقاص
سعدبن مالك ابن اهیب ،اولین كسى است كه در راه خدا تیر انداخت.
محمدبن عثمانبن ابى شیبه در تاريخش به سند خوبى از ابن اسحاق گفته كه بهترين اصحاب رسول خدا
صلىاهللعلیهوآلهچهار نفر بودند .على علیهالسالم ،عمر ،زبیر ،سعدبن ابى وقاص.
1ـ همان ،ص.492
2ـ همان ،ص.462
3ـ االستیعاب ،ج ،2ص 139تا  141در حواشى كتاب االصابه.
4ـ االستیعاب ،ج ،2ص.219
5ـ االصابه ،ج ،2ص.6
6ـ همان ،ص.31
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6

عثمان
عثمانبن عفان نیز جزء كاتبان وحى بوده ،ولى او فقط مقدار كمى از وحى را نوشته است.

1

ابن عبد ربه مىنويسد« :علىبن ابى طالب علیهالسالم و عثمانبن عفان نويسنده وحى بودهاند .برخى در نوشتن
وحى توسط عثمان ترديد كرده و گفتهاند او از جمله نويسندگان پیامبر بوده ولى نويسنده وحى نبوده است .اين
ترديد با توجه به تعداد اندك نويسندگان آن عصر و نیز اهمیت وحى نسبت به بقیه كارهاى نوشتارى پیامبر،
صحیح به نظر نمىرسد.
عمربن خطاب
ابوعبداللّه زنجانى در «تاريخ القرآن» بعد از ذكر اسالم آوردن عمر ،با استفاده از روايات تاريخى او را از
نويسندگان قرآن مىشمارد.

2

يزيدبن ابى سفيان
يزيدبن ابى سفیانبن حرببن امیه كه برادر معاويه بود .او را بهترين فرزند ابوسفیان مىخواندند و به او يزيدالخیر
مى گفتند و پیامبر او را بر صدقات بنى فراس گمارده بود .و علت مرگ وى نیز طاعون ذكر شده كه در سال 16
يا  19هجرى از دنیا رفت .وى در زمان عمر ،حكومت فلسطین را به دست گرفت و بعد از مردن اباعبیده و
معاذبن جبل كه حكومت شام را در دست داشتند ،حكومت آن جا را در دست داشت .پس از او نیز برادرش
معاويه جانشین وى شد.

3

معاويهبن ابى سفيان
ابن حجر به نقل از واقدى مىگويد كه وى پس از حديبیه مسلمان شد ولى اسالم خود را پنهان كرد ،همچنین ابن
حجر بیان داشته كه وى از صحابه رسول خدا صلىاهللعلیهوآله بوده و براى او نويسندگى مىكرده است.

4

آوردهاند روزى رسول خدا صلىاهللعلیهوآله به دنبال او فرستاد و او سرگرم خوردن بود ،لذا در آمدن ،سستى
كرد به طورى كه رسول خدا صلىاهللعلیهوآله فرمود« :ال اشبع اللّه بطنه» معاويه بعدها مىگفت كه نفرين رسول
خدا صلىاهللعلیهوآله دامن مرا گرفت .چون گاهى روزى هفت بار و بیشتر غذا مىخوردم.

5

آيت اللّه معرفت مىگويد« :معاويه جزو كاتبان بود اما به قطعیت نمىتوان گفت كاتب وحى بوده است ».مدائنى
1ـ مدخل التفسیر ،ص.241
2ـ تاريخ القرآن ،ص.49
3ـ االستیعاب ،ج ،3ص ،649حاشیه االصابه.
4ـ االصابه ،ج ،3ص.434
5ـ القرآن الكريم و روايات المدرستین ،ج ،1ص 212به نقل از واقدى.
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مىگويد« :زيدبن ثابت وحى را مىنوشت و معاويه آنچه میان پیامبر و عرب (باديه) الزم بود مىنوشت ».اما
عالمه حلى در «كشف الحق» و «نهج الصدق» اصوالً اسالم معاويه را پنج ماه پیش از رحلت رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله مىداند 1.آيت اللّه فاضل نیز مىگويد كه وى فقط  2ماه آخر عمر پیامبر اسالم آورده بود.
چنانكه به نقل از الطرائف آورده كه با اين وصف چگونه عقل مىپذيرد كسى در نگارش وحى به او اطمینان
كند؟

2

اما به نقل آيت اللّه معرفت اسنادى وجود دارد كه نشان مىدهد بعضى از نامه ها و عهدنامهها نیز به خط معاويه
بودهاست.

3

مُعاذبن جبل
گفته شده كه وى از پیامبر حديث نقل مىكرد و رسول خدا صلىاهللعلیهوآله او را به واليت يمن گماشته بود و
گويند كه وى بسیار زيبا بود و مىگفتند كه اگر معاذ نبود عمر هالك مىشد .وفات او نیز به علت طاعون در
زمان خالفت ابى بكر بود.

4

معاذبن جبل از جمله كسانى است كه پیامبر در مورد آنها فرمود كه قرآن را از آنها فراگیريد.
عبداللّهبن سعدبن ابى السرح
وى خطى خوش داشت و گاهى نويسندگى مىكرد .واقدى مىنويسد«:نخستین كسى كه از قريش براى پیامبر
نويسندگى كرد ،عبداللّهبن سعدبن ابى السرح بود .وى سپس مرتد شد و به مكه گريخت و به قريش گفت :من
هم مىتوانم (آياتى) به مثل آن چه محمد مىآورد ،بیاورم چون وقتى بر وى «الظالمین» نازل مىشد ،وى با رأى
خود «الكافرين» ثبت مىكرد و نیز آنگاه كه «سمیع علیم» بر وى امال مىشد وى آن را «غفور رحیم» مىنوشت
و نظاير آن».

5

گفته شده كه وى يكى از شش نفرى بود كه در روز فتح مكه ،پیامبر دستور كشتن شان را داد؛ اما عثمان كه
برادر رضاعى او بود ،وى را امان داد.

6

انسبن مالك داستانى نقل كرده است كه« :وقتى وى را بعد از مرگش دفن كردند ،زمین او را در خود نپذيرفت و
1ـ تاريخ قرآن ،ص.266
2ـ مدخل التفسیر ،ص.241
3ـ تاريخ قرآن ،ص.266
4ـ االصابه ،ج ،3ص.422
5ـ القرآن الكريم و روايات المدرستین ،ج ،1ص.212
6ـ تاريخ قرآن ،ص.264
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بیرون انداخت و بار ديگر او را دفن كردند باز هم جسد او به همین وضع دچار گرديد» .انس از ابو طلحه
آورده :كه من جسد او را در حالى كه در گوشهاى از روى زمین افتاده بود ،ديدم.

1

علىبن ابراهیم قمى ،در تفسیر خود ،نزول آيه  93انعام را در باره ى او مىداند.
سخن واقدى در تمجید عبداللّه بىاساس مىباشد .زيرا وى طبق بیان ابن اثیر در «اسدالغابه» قبل از فتح مكه
مسلمان شدهاست ،آيا كسىكه سالیان دراز حضور پیامبر در مكه اسالم نیاورده ،عبارات قرآن را به طعن و
مسخرگى جابجا مىكرده مرتد شده و...كاتب وحى است؟
سخن واقدى كه به جهت غرض ورزى نامى از امام على علیهالسالم به عنوان كاتب وحى نیاورد و نام برخى
ديگر را به عنوان نخستین كاتب ببرد ،حكايت از دشمنى آگاهانهى او نموده و بر ديگر نوشته هايش كه كس
ديگرى تأئید نكند ،مهر بطالن مىزند.

2

حصينبن نمير
حصینبن نمیر نیز از كاتبان شمرده شدهاست .در تاريخ ،ماهیت اين مرد كامالً روشن نیست .ابن قتیبه او را از
منافقان مىشناسد .ابن حج ر در اصالت او دچار ترديد است و ابن حزم دو نفر به اين نام ياد مىكند :يكى
حصینبن نمیربن اسامه از بنى جشیش كه جزء قاتالن امام حسین علیهالسالم بود و در سال  62هجرى نزديكى
كوفه با ابن زياد به قتل رسید و ديگرى حصینبن نمیربن ناتل سكونى.

3

عبداللّهبن سعيدبن العاص االحوى
در مورد وى در «اسدالغابه» و «االصابه» آمده كه پیش از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله مهاجرت كرد و نامش
حكم بود كه پیامبر ،او را عبداللّه نامید ،او در دورهى جاهلیت نويسندگى مىنمود .پس پیامبر به او دستور داد
كه نوشتن را در مدينه آموزش دهد وى نويسنده ى خوبى بود.

4

زنان کاتب

نمىتوان به نام زنى به عنوان كاتب وحى اشاره كرد اما مىتوان گفت برخى زنان زمان پیامبر نوشتن مىدانستند.
در رأس زنانى كه در زمان رسول خدا صلىاهللعلیهوآله مصحف داشتند ،فاطمه زهرا علیهاالسالم است .شواهد
تاريخى حاكى از آن است كه ايشان براى زنان جلسات آموزش داشتهاست .همچنین زنان به صورت فردى نزد
1ـ تاريخ قرآن حجتى ،ص.219
2ـ همان ،ص.133
3ـ تاريخ قرآن ،ص.266
4ـ قرآن كريم و روايات المدرستین ،ج ،2ص.655
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وى آمده و مسائل دينى خود را مىپرسیدند.
همچنین ام ورقه دختر عبداللّهبن حارث انصارى از زنان فاضل زمان خويش بود .رسول خدا صلىاهللعلیهوآله او
را شهیده نامید .او قرآن را جمع كرد و قارى آن بود .بى شك قارى و جامع قرآن ،از معارف آن بیگانه نیست .و
احتماالً اطالعات جامعى از قرآن داشته است .همچنین پیامبر به وى اجازه داد كه در نماز ،امامت اهل خانهى
خود را به عهده گیرد.

1

همچنین مىتوان از ام كلثوم بنت عقبه ،عايشه بنت سعد ،كريمه بنت مقداد و شفاء بنت عبداللّه از جمله
نويسندگان نام برد .شفاء قبل از هجرت اسالم آورد و از اولین مهاجران به مدينه بود 2.وى به دستور پیامبر به
حفصه نوشتن آموخت و پس از آن ،حفصه در زمرهى نويسندگان قرار گرفت .عايشه و ام سلمه از زنانى بودند
كه فقط خواندن مىدانستند.

3

علل اختالف در شمار کاتبان وحى

اختالف در تعداد كاتبان وحى به جهات عديدهاى بر مىگردد مثالً برخى از اصحاب پیامبر ،همراه وى بودند و
بیشترين ارتباط را با پیامبر داشتند اما برخى ديگر ،صرفا نويسندهى نامهها و عهدنامهها بودند ،عدهاى نیز حتى
سالیان آخر زندگى پیامب ر به اسالم گرويده بودند و برخى هم با اينكه كاتب وحى بودند ،مرتد شدند .اين موارد،
باعث اختالف در شماره كاتبان وحى است.
همچنین از علل اختالف در تعداد كاتبان ،كم بودن اطالعات مورخان از آغاز بعثت و نزول قرآن است.
از نقش گرايش هاى ويژه بخصوص تمايالت عقیدتى مورخان و محدثان در ثبت نام افراد به عنوان كاتب وحى
نمىتوان گذشت.
معین نبودن زمان حضور هر نويسندهاى در خدمت پیامبر و مهم تر اينكه جدا نبودن كاتبان وحى و كاتبان نامهها
و عهدنامه ها از عواملى است كه بر پیچیدگى كار در بررسى دقیق شمار كاتبان وحى مىافزايد.

4

آيت اللّه معرفت پس از آوردن لیست اسامى كاتبان مىنويسد :ظاهرا اين افراد از جمله كسانى بودند كه در میان
عرب آن روز با سواد بودند و نوشتن و خواندن مىدانستند و در مواقع ضرورت ،گاه و بیگاه پیامبر براى نوشتن
از آنها استفاده مىكرد ،ولى كاتبان رسمى چهار نفر بودند ،امام على علیهالسالم ،ابىبن كعب ،زيدبن ثابت و ابن
1ـ قرآن در آينه پژوهشمقاله درخشش زنان مسلمان ،ص.263
2ـ االصابه ،ج ،4ص.341
3ـ درآمدى بر تاريخ قرآن ،ص 129و 131؛ تاريخ قرآن ،ص.29
4ـ تاريخ قرآن ،ص.363
47

ارقم.

1

همچنین در تمیز دادن نوع نگارش كاتبان آمده كه امام على علیهالسالم وحى را بیش تر مىنوشت و گاهى غیر
وحى را هم مىنوشت .ابىبن كعب و زيدبن ثابت نیز كتابت وحى مىكردند .و عالءبن عقبه و عبداللّهبن ارقم
اسناد را مى نوشتند و عالوه بر آن ،ابن ارقم و زيدبن ثابت به پادشاهان نیز نامه مىنوشتند .زبیربن عوام و
جهیمبن صلت نیز صدقات و حذيفه نیز صدقات خرما را مىنوشت .همچنین ابنابىالحديد ،معاويه و حنظلهبن
الربیع را جزو كاتبان نامه به رؤساى قبايل مىشمارد.

2

در باره عمروبن عاص و خالدبن ولید نیز گفته شده كه در سال هاى آخر ،اسالم آوردند و بیش تر در مأموريت
بودند و فرصتى براى نگارش نداشتند.
بدين ،ترتیب روشن مىگردد كه تنها در مورد عدهاى محدود از صحابهى پیامبر كه نگارش وحى را بر عهده
داشتند ،اتفاق نظر وجود دارد .و بسیارى از آنها كه نام شان در شمار كاتبان وحى آمده ،نوشتن غیر وحى را بر
عهده داشتهاند .رافعى بعد از بیان اين نكته كه در تعیین نويسندگان وحى اختالف نظر وجود دارد ،مىنويسد« :در
مورد پنج تن كه عبارتند از على علیهالسالم ،معاذبن جبل ،ابىبن كعب ،زيدبن ثابت و عبداللّهبن مسعود اتفاق
نظر وجود دارد».

3

بیشتر نوشتههاى على علیهالسالم آيههاى قرآن بود و البته غیر وحى را نیز مىنوشت .ابىكعب و زيدبن ثابت،
وحى را مىنوشتند .زيد و عبداللّهبن ارقم اسناد را مىنوشتند .زبیربن عوام و جهیمبن صلت ،كتابت صدقات را
داشتند .عثمان ،و خالد و ابان (دو فرزند سعیدبن عاص) ،مغیرهبن شعبه ،حصینبن نمیر ،عالءبن حضرمى،
شرحبیلبن حسنه الطاغى ،حنظلهبن ربیع اسدى ،و عبداللّهبن سعدبن ابى سرح كه خائن در كتابت بود و رسول
خدا او را لعن نمود و مرتد شد ،براى پیامبر نويسندگى مىكردند.

4

معاندان بين کاتبان

مرحوم صدوق در باره ى اينكه چرا پیامبر گاهى از افراد غیر معتقد در نوشتن وحى استفاده مىكرده ،مىگويد:
«مشركان مدعى بودند كه پیامبر اين آيههارا خود تنظیم مىكند و در موقع مناسب براى مردم اظهار مىنمايد
بنابراين ،پیامبر از اين قبیل دشمن ها كه در میان طائفهى خود وجههاى داشتند ،براى نگارش ،اختیار مىكرد.
1ـ تارخ قرآن ،ص.26
2ـ مدخل التفسیر ،ص.241
3ـ درسنامه علوم قرآنى ،ص 146به نقل از اعجاز القرآن رافعى ،ص.32
4ـ مناقب شهرآشوب ،ج ،1ص.162
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چون اگر اينها هم گواهى دهند كه قرآن ساختهى پیامبر نیست ،مخالفان قبول خواهند كرد .اما اگر مانند سلمان
و ابوذر اين گواهى را بدهند ،خواهند گفت كه اينها با پیامبر تبانى كردهاند .پس جهت و حكمت اين كار رسول
خدا ،همان گواهى آنان بود و گواهى دشمن ،در میان مخالفان تأثیر خواهد كرد».

1

کاتب بودن معاويه

حلبى در كتاب «السیرة» از بعضى نقل كرده كه معاويه و زيدبن ثابت هر دو نويسندگان پیامبر بودند و وحى و
غیره را مىنوشتند و كارى جز نوشتن نداشتند.
البته جز نقل حلبى ،كالمى كه داللت كند كه معاويه كاتب وحى بوده ،ديده نشدهاست .برخى نیز گفتهاند معاويه
نامه هايى به رهبران و پادشاهان مىنوشت و نیازمندى هاى روزمره را به نگارش درمىآورد .به همین جهت
برخى از مورخان قبول ندارند كه معاويه در شمار نويسندگان وحى بوده است.

2

ابن جرير طبرى ضمن بازگويى رخدادهاى سال  22هجرى تحت عنوان «اسماء من كتب للنبى
صلىاهللعلیهوآله» نام هاى كسانى را كه براى پیامبر نگارش مىكردهاند ،تنها از امام على علیهالسالم و عثمان ياد
كرده و گفته اگر آن دو نبودند ،وحى را ابىبن كعب و زيدبن ثابت مىنگاشتند.

3

معلوم نیست مقصود ابن حجر 4و ابن اثیر ،5كه معاويه را كاتب پیامبر دانستهاند ،نگارش وحى بوده باشد؛ بلكه
همان طورى كه محمدبن عقیل علوى يمانى تصريح كرده كه ادعاى كتابت وحى براى معاويه صحیح نیست و هر
كس چنین ادعايى كند بايد حداقل يك آيه را كه معاويه پس از نازل شدن نوشته است ،نمونه بیاورد.

6

مهمترين روايتی كه در مصادر اهل سنت در كتابت وحی توسط معاويه وارد شده ،روايت ذيل از مسلم بن حجاج
نیشابوری است.
ابن عباس میگويد :مسلمانان به ابوسفیان اعتنا نمیكردندو از همنشینی با وی اكراه داشتند ،به پیامبر عرض كرد؛
ازشما سه تقاضا دارم كه آن را به من عنايت كنید ،رسول خدا قبول فرمود .نیكوترين و زيباترين دختر عرب ،ام
حبیبه ،نزد من است او را به همسری شما در میآورم؛ معاويه از نويسندگان وحیباشد؛ فرمانده باشم تا با كفار

1ـ تاريخ و علوم قرآن زرندى ،ص.33
2ـ شرح نهج البالغه ،ج ،1باب  ،25ص.336
3ـ تاريخ طبرى ،ج ،3ص.533
4ـ االصابه ،ج ،3ص.433
5ـ اسدالغابه ،ج ،5ص.219
6ـ النصائح الكافى ،ص 265و 266؛ كتاب التعجب ملحق به كنزالفوائد كراجكى ،ص.344
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بجنگم همانگونه كه با مسلمانان جنگیدم .رسول خدا پذيرفت.

1

ابو زمیل میگويد :اگر ابو سفیان خواسته هايش را مطرح نمیكرد هیچگاه به آن نمی رسید زيرا رسول خدا
تقاضا را رد نمی كرد .نووی بدون گمترين توجه به مفاد حديث ،در شرح آن گفته است بدون اشكال حديث
مشهوری است 2.وی فراموش كرده كه امحبیبه از مهاجران حبشه بوده و حدود دو سال قبل از فتح مكه و
مسلمان شدن ابوسفیان ،به عقد پیامبر درآمده بود.
نهايت اينكه
از بررسىهاى تاريخى چنین بهدست مىآيد كه عدهاى همچون على علیهالسالم ،عثمان ،ابى ،زيد ،ابوموسى،
مصعب ،حنظلهبن الربیع به دعوت رسول خدا كتابت مىكردند و عدهى ديگر ظاهرا از نظر عالقهى شخصى و
عشق به ثبت وحى و داشتن نوشتهاى از قرآن براى كمك به حفظ آن ،آيههارا مىنوشتند.

3

برخى از كسانى كه از نويسندگان وحى نام برده شدهاند ،از نظر سنى شرايط نگارش را نداشتهاند مثال سعیدبن
عاص كه جزو كاتبان وحى آمده ،ظاهرا وقتى رسول خدا صلىاهللعلیهوآله درگذشت ،حدود  9سال داشته .وى
متوفاى سال 59هجرى است .سعید از كاتبان قرآن در زمان عثمان بودهاست .او در زمان خلفا به كتابت وحى
روى آوردهاست.

4

برخى نیز میزان همنشینى آنان با پیامبر چنان اندك است كه گمان نمىرود آيه هاىبسیارى نوشته باشند .آنان كه
تا چند ماه قبل از پايان زندگى پیامبر ،كافر و مشرك بودند ،فرصت زيادى براى كتابت نداشتند البته بیشتر
آيههاى قرآن در زمان بتپرستى آنان نازل شدهبود .الزم به ذكر است كه معاوية ابن ابوسفیان در سال بعد از
فتح مكه ايمان آورده است و از آن زمان تا ارتحال پیامبر كه ماه نبوده است .عالوه اينكه پیامبر بعد از فتح
مكه به مدينه بازگشتند.
اسامى برخى نیز میان كاتبان وحى آمده كه مصداق آنها نامعلوم است .مثال :حصین بن نمیر از كاتبان شمرده
شده در حالى كه شخصیت تاريخى اين مرد كامالً روشن نیست.
نام عبداللّهبن سعدبن ابى السرح نیز در زمره كاتبان آمده است .حال او از پیش معلوم شد.
از مجموعهى اين بررسىها چنین به دست مىآيد كه تنها در بارهى عدهاى محدود از صحابه ى پیامبر به عنوان
كاتب وحى اتفاق نظر وجود دارد و بسیارى از آنها كه نامشان در شمار كاتبان وحى آمده ،نگارش غیر وحى را
 1صحیح مسلم ،ج ،4ص.1945

2

همان.

3ـ تاريخ قران ،ص.266
4ـ همان ،به نقل از طبقات ابن سعد ،ج ،5ص.21
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بر عهده داشتهاند .تعداد اندك باسوادان زمان ظهور اسالم نیز مانعى از پذيرش اسامى بسیارى از صحابه به عنوان
نويسنده ى وحى است.
بالذرى در پايان كتاب «فتوح البلدان» از واقدى آورده است« :هنگام ظهور اسالم ،در میان قريش 12 ،نفر
نوشتن مىدانستند :علىبن ابى طالب علیهالسالم ،عمربن الخطاب ،عثمان بن عفان ،ابوعبیدهبن جراح ،طلحهبن
عبیداللّه ،يزيدبن ابى سفیان ،ابوحذيفهبن عتبهبن ربیعه ،حاطببن عمرو(برادر سهیلبن عمروعامرى) ،ابوسلمهبن
عبداالسد مخزومى ،ابانبن سعید بنالعاصبن امیه ،برادرش خالدبن سعید ،عبداللّهبن سعدبن ابى سرح ،حويطب
بن عبدالعزى ،ابوسفیانبن حرب ،معاويهبن ابى سفیان و جهیمبن صلت و از وابستگان قريش عالءبن حضرمى».
به نظر مى رسد بسیارى كه عظمت قرآن را زمان زندگى پیامبر ،بويژه در آغاز اسالم و پیش از هجرت درك
نكرده بودند ،پس از فتوحات و حتى بعد از درگذشت پیامبر ،نام خود را براى ماندگارى میان كاتبان نوشته
باشند.
نوشت افزار نگارش

در قرآن و حديث ،عموما ابزارهايى براى نگارش وحى نام برده شدهاست.
در قرآن از چند نوشتافزار نام برده شده كه عبارت است از:
قرطاس
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتابا فى قِرْطاس فَلَمَسُوهُ بِاَيْديهِمْ.

1

قلم
اين واژه هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع «اقالم» در قرآن به كار رفته است:
ن و الْقَلَمِ وَ مايَسْطُرونَ.

2

...وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اءِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ

3

در آن هنگام كه قلمهاى خود را به آب مىافكندند.
صحف
صحف به برگ هايى از كاغذ گويند كه دو روى آن نوشته شدهباشد .اين واژه در هشت آيه از قرآن آمده است

1ـ انعام( 2 ،اگر بر تو كتابى نوشته شده بر كاغذى فرومى فرستاديم كه آن را با دست خود لمس مىكردند).
2ـ قلم( 1 ،نون؛ سوگند به قلم و آنچه برنگارند).
3ـ آل عمران. 44 ،
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از جمله :رَسُولٌ مِنَ اللّه يَتْلُوا صُحُفا مُطَهَّرَةً.

1

رق
رق به پوست نازك و ظريفى مىگويند كه بر آن بنويسند .اين كلمه در آيه زير به كار رفته است :فِى رَقٍّ
مَنْشُورٍ.

2

اين واژهها كه ابزارى براى نگارش مىباشد ،در قرآن ديده مىشود .البته نه به عنوان اينكه اين نوشتافزارها
براى نگارش قرآن در زمان پیامبر به كار مىرفت.
نوشتافزار معمول براى نگارش قرآن
در احاديث مربوط به نگارش قرآن در زمان پیامبر ،نوشتافزارهايى جالب به چشم مىخورد كه مورد استفادهى
نويسنگان وحى بوده و ما با استناد به همین احاديث به اسامى زير اشاره مىكنیم:
عسب  :اين كلمه ،جمع عسیب و عبارت از جريده و چوبه نخل است كه برگ هاى آخر آن را مىكندند و در
قسمت پهناى آن ،قرآن مىنوشتند.
لخاف :جمع لخفه و به معنى سنگ هاى سفید نازك و ظريف مىباشد.
اكتاف :جمع كتف به معنى استخوان شانه ،معموالً استخوان شانه شتر و يا گوسفند پس از خشك شدن به
صورت آماده مىساختند كه بتوانند روى آن بنويسند.
اقتاب :جمع قتب به معنى چوبهايى بود كه بر اشتران مىنهادند تا بر آنها سوار شوند.
رقاع :جمع رقعه كه داراى معنى گستردهاى است و شامل برگ كاغذ يا درخت و گیاه و پوست حیوانات
مىشود.
اضالع :جمع ضلع يعنى دنده ،استخوان هاى صاف دندههاى حیوانات.
اديم :يا قطع اديم ،تكههاى چرم و پوست دباغى شده.
قراطيس :جمع قرطاس و به معنى كاغذ است.
اصطالحات ياد شده در روايات و تاريخچههايى كه مربوط به نگارش قرآن در زمان پیامبر است كه به چند
نمونه آن اشاره مىكنیم:
اجمع من الرقاع واللخاف والعسب و صدور الرجال و...

3

از زيدبن ثابت روايت شده كه مىگفت:
1ـ بینه( 2 ،پیامبرى از سوى خداوند كه صحیفههاى پاكى را بخواند).
2ـ طور 3 ،در صفحهاى گسترده.

3

52

كنا عند رسولاللّه مؤلف القرآن حسن الرقاع.

1

از امام صادق علیهالسالم نقل شده كه رسول خدا به على علیهالسالم فرمود« :يا على ،قرآن در پشت سر
خوابگاه من در صحیفه ها و حريرها و كاغذهاست آن را جمع كنید و نگذاريد قرآن ضايع گردد چنانكه يهوديان
تورات را ضايع و تباه نمودند».
اينها وسايلى بود كه آن روزها به كار برده مىشد .اصحاب هم براى نوشتن آيه هاىقرآن از همین وسايل
استفاده مىكردند .در بارهى نامههاى پیامبر گفتهاند جنس نامهها غالبا از چرم دباغى شده و پوست نازك شدهى
حیوانات بودهاست.
به هر حال تنوع نوشتافزار نشان مىدهد كه مورد ويژهاى در نظر پیامبر و اصحاب او نبوده است ،آنان به هر
ابزارى كه براى نگارش در دسترس داشتند از همان استفاده مىكردند.
در مورد كاغذ بايد گفت اعراب كاغذ را مىشناختند .كاغذ را در آن عصر در هند مىساختند .كاغذ هندى به
يمن فرستاده مىشد و توسط كاروان هاى تجارتى از يمن به شام و از آن جا به روم مىرفت .عربستان آن موقع
واسطهى تجارت جنوب و شمال بود .كاالهايى كه از جنوب ايران و هند و حتى چین مىرسید توسط كاروان
هاى تجارتى به شمال و شام منتقل مىشد.

2

خط قرآن

نمىتوان اظهار نظر قطعى در مورد خط رايج عصر نزول قرآن مطرح كرد براى اينكه سند قطعى در اين باره
وجود ندارد .در برخى منابع اولین خط قرآن را خط كوفى معرفى كردهاند .بعضى ديگر به خط نسخ به عنوان
اولین خط نوشتن قرآن اشاره كردهاند.
نامه هايى كه از زمان پیامبر در موزه اسالمبول و وين موجود است ،شباهت كافى به خط كوفى ندارد و
قديمىترين نسخهى قرآن در موزهى لندن با خط كوفى معمول در قرن سوم و چهارم همانندى ندارد.
نگارش قرآن

يكى از اعمال نیك و شايسته نوشتن قرآن كريم است .هر چند امروزه اين كار با گسترش صنعت چاپ و نیز
رايانه كم رنگ شده ،اما از استحباب آن نمىكاهد زيرا:
همهى موجوداتى كه خدا آفريده ،داراى شعور و ادراك خاص خود هستند و همه به سوى كمال در حال ترقى
مىباشند...
1

2

ـ ر .ك :تاريخ قرآن رامیار ،ص.222
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وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...

1

تسبیح و تقديس از سوى موجودى محقق مىشود كه خداوند را بشناسد و او را ربّ خود بداند اين شعور در
تمامى موجودات تسبیح كننده هر چند نسبى است و بستگى به ظرف استعداد آن موجود دارد ولى در همه وجود
دارد وجود شعور در موجودات،گاهى به اندازهايست كه موجود مىتواند وحى الهى را نیز بپذيرد.
از سوى ديگر ،موجودات اطراف ما گواهان بر كردار ما در صحنهى محشر مىباشند ،اعضاى انسان و نیز هر چه
در پیرامون ماست ،مىتواند شاهد كارهاى ما باشند.
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِمُنا اَيْدِيهِم وَ تَشْهَدُ اَرْجُلِهِمْ بِما كَانُوا يَكْسِبُون.

2

امام صادق علیهالسالم به كسى كه از مكان نماز نافله سئوال كرد ،مىفرمايد :يكجا نخواند بلكه اينجا و آنجا در
جاهاى متعدد بخواند ،اين مواضع روز قیامت به سود وى گواهى مىدهند.

3

با توجه به اين دو نكته ،انگشتانى كه در حین نگارش قرآن حركت مىكند ،ارادهاى كه دستور حركت به وى
مىدهد ،قلمى كه تحت ارادهى انگشتان مىجنبد ،چشمانى كه اين حركت را اداره مىكند ،صفحهاى كه محكوم
اين اراده قوى شده ،مركبى كه نقش آيههارا بر دل صفحه مىزند ،زمان و مكانى كه ظرف اين حسنه واقع شدهاند
و ...همگى شاهد روز قیامت بر اين كار نیك خواهند بود.
قابل رعايت

در كتابت قرآن بهتر است حروف و كلمات به صورت خود نوشته شود ،چیزى كم يا اضافه نگردد توضیح و
تفسیر با آيه هاىقرآن آمیخته نشود ،از قلم نازك و صفحهى كوچك استفاده نشود در محل نامناسب كه موجب
هتك مىشود ،مانند ديوار و سقف و نیز سنگ قبور نوشته نشود .هنگام نوشتن ،آداب تطهیر رعايت گردد .عالوه
اي نكه نوشتار بايستى مورد معامله قرار نگیرد .در جانب پا يا تكیه گاه واقع نشود و آويزان بر سقف نباشد.
نوشتارهاى مندرس و غیر قابل استفاده جمع آورى شده و در آب روان ريخته يا دفن شود و هرگز سوزانده
نشود.
از اهل بیت علیهمالسالم سخنانى در بارهى نگارش قرآن كريم وارد شده كه حاكى از دقت نظر آنان براى حفظ
اين كتاب مقدس و جلوگیرى از تحريف و تاويل آن است.
1ـ اسراء( 44 ،همه چیز خداى تبارك و تعالى را تسبیح و تقديس مىكنند و شما انسانها به تسبیح آنها آگاه نیستید).
2ـ يس 65 ،امروز (قیامت بر دهان شان مهر مىزنیم و دستان شان با ما سخن مىگويند و پاهاى شان به آنچـه كـردهانـد ،گـواهى
مىدهند).
3ـ بحاراالنوار ،ج ،2ص.216
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محمدبن وراق مىگويد« :مجلدى را كه حاوى قرآن بود ،به جعفربن محمد صادق علیهالسالم نشان دادم كه نشانه
گذارى آن با طال و يكى از سورههاى آخرين آن نیز با طال نوشته شده بود .كاستى در آن ياد ننمود جز آنكه
فرمود :دوست ندارم قرآن با رنگى جز رنگ سیاه نوشته شود همان گونه كه در اولین بار نوشته شده است».
هدف امام از اين دستورالعمل اين است كه قرآن با چیزى غیر از آن ،مانند زوائد و تحسینات ،اشتباه نشود.
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تدوين قرآن
نگارش قرآن از آغاز نزول آيهها در كنار از بر نمودن آنها ،ابزارى مهم بود كه موجب مصونیت قرآن از تحريف
مىشد؛ البته در پس اين عوامل ظاهرى ،حفظ قرآن ،ارادهى الهى بر حفظ قرآن قرار گرفته بود.
«إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَـافِظُونَ».

1

در پى مأموريت پیامبر براى رساندن آيههاى قرآن ،آن حضرت براى حفظ قرآن از هر گزندى ،كسانى را
بهعنوان نويسندگان وحى برگزيد.
آنچه از بررسى اخبار مربوط به تاريخ قرآن بهدست مىآيد ،اين است كه در زمان پیامبر ،آيهها و سورهها مرتب
شده بود و تنها صحافى نشدهبود و اين كار پس از زمان پیامبر صلىاهللعلیهوآله انجام گرفت.
پس از درگذشت پیامبر صلىاهللعلیهوآله،حضرت على علیهالسالم براى جمعآورى قرآن در خانه نشست و
آيههاى قرآن را با مالحظه شأن نزول ،زمان نزول و ديگر خصوصیات آنها ،گردآورى نمود .سیوطى از ايشان
نقل مىكند كه فرمود:
آليتُ اَنْ ال آخُذَ ردايى اال للصَّلوةِ الجُمُعَةِ حتّى اَجْمَعَ الْقُرْآنَ مُجْتَمِعَةً.

2

سوگند ياد كردم كه ردا نپوشم مگر براى نماز جمعه تا اينكه تمام قرآن را جمع كنم.
امام باقر علیهالسالم در اين باره مىفرمايد:
مَا ادَّعى اَحَدٌ مِنَ النّاس اِنَّهُ جَمَعَ الْقُرآنَ كُلُّهُ كَما اُنْزِلَ اِالّ كَذّابٌ وَما جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَما اَنْزَلَ اللّه تعالى اِالّ علىُبن
ابيطالبٍ والْأئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ

3

كسى نیست كه ادعا كند همهى قرآن را به همان صورت كه نازل شده ،جمع كرده است مگر اينكه دروغگوست،
زيرا هیچكس همهى قرآن را جمع نكرد و حفظ ننمود مگر علىبن ابیطالب و پیشوايان پس از او.
ابن نديم مىگويد «:سه روز طول كشید تا على مصحف را آماده ساخت و آن نخستین مصحف بود كه تمام قرآن
را داشت .آن مصحف نزد خاندان جعفر بود».

4

ابن حجر نیز مىگويد« :آمدهاست كه على پس از رحلت پیامبر قرآن را برحسب نزول ،جمعآورى كرده بود».

1ـ حجر( 9 ،ما ذكر را نازل كرديم و حتما آن را حفظ خواهیم كرد).
2ـ االتقان ،ج ،1ص99؛ ر .ك :بحاراالنوار ،ج ،26ص.169
3ـ اصول كافى ،ج ،1ص.226
4ـ الفهرست ،ص.41
56

البته وی جمع آوری حضرت را به بهانه اينكه ايشان قرآن را در سینه داشتند ،ضعیف میشمارد.

1

ابوالعالیه میگويد :انهم جمعواالقرآن فی مصحف فی خالفه ابی بكر محمد بن سیرين میگويد :لما توفی النبی
صلی اهلل علیه و آله اقسم علی ان ال يرتدی برداء اال لجمعه حتی يجمع القرآن فی مصحف.
محمّدبن سیرين مىگويد« :اگر دسترسى به آن مىداشتم ،از آن بهره زيادى مىبردم».

2

در اسناد شیعى نیز اخبار فراوانى در جمعآورى قرآن براى نخستین بار به وسیلهى حضرت امیر علیهالسالم وارد
شدهاست .در اين اخبار آمدهاست ،امام قرآن را جمعآورى كرد .نزد حاكمان وقت آورد ،آنان گفتند« :ما را به
قرآن تو نیازى نیست ».ايشان فرمود « :از اين پس آن را نخواهید يافت».
يعقوبى مىگويد« :پس از درگذشت پیامبر ،على قرآن را جمعآورى نمود .وى آن را به هفت جزء ،تقسیم كرده
بود.

 1روح المعانی آلوسی ،ج ،1ص.22
2ـ الفهرست ،ص.251
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جمع آورى قرآن
معانى جمع و تدوين قرآن

كلمهى جمع به معنى گردآورى است .در سلسله مباحث تاريخ قرآن ،اين كلمه به معناى گردآورى قرآن به كار
برده شدهاست.
نگاهى به احاديثى كه در بارهى مراحل مختلف جمع ،سخن به میان آوردهاند ،بخوبى نشان مىدهد كه اين كلمه
در مراحل مختلف و متناسب با مقصود ،معانى مختلف يافته ،كه اينك بهصورت اختصار به آنها اشاره مىشود.
1ـ جمع به معنى به حافظه سپردن است .از اينجا به آن دسته صحابى كه قرآن را از حفظ داشتند ،حافظان قرآن
يا جمع كنندگان قرآن مىگفتند .اين معناى جمع ،بدون ترديد در زمان رسول خدا رايج بوده است .در آن زمان
عدهاى از آغاز تا پايان قرآن را به خاطر سپرده بودند.
2ـ جمع قرآن به معناى نگارش است ،طبق اسناد معتبر ،در زمان زندگى رسول خدا صلىاهللعلیهوآله ،عدهاى به
نگارش قرآن مشغول بودهاند.
3ـ جمع به معناى تدوين است ،اينكه در عصرى خاص سورهها و آيه هاىقرآن گرد آورى و مرتب شدهباشد.
البته در مطالعات تاريخى ،جمع را در سه دوره مىبینید .جمع در زمان رسول خدا صلىاهللعلیهوآله كه بايد آن
را تألیف نامید اقدام ابوبكر كه آن را جمع مىنامند و آنچه در زمان عثمان انجام شد كه نسخه بردارى و يا اتحاد
مصاحف مىدانند.
در مبحث جمع آورى از مباحث علوم قرآنى ،حفظ و يا نگارش قرآن بحث نمىشود بلكه بحث از گردآورى
قرآن مىشود .پس اين اصطالح براى پاسخ به اين معناست كه اين گردآورى در چه زمانى صورت گرفتهاست؟
جمع آورى صحابه

برخى براى جمع آورى قرآن در زمان صحابه ،اخبار زيادى نقل كردهاند كه از مجموع آنها استفاده مىشود كه
عمر يا ابابكر بعد از واقعهى يمامه و قتل حافظان قرآن به فكر جمع آورى قرآن كه تا آن زمان كتاب مدونى
نشده بود ،افتادند لذا شخصى به نام زيدبن ثابت را معین نمودند و وى جلسهاى تشكیل داد و هر كس هر چه از
قرآن مىدانست مىخواند و او پس از تايید شهود ،مىنوشت.
اما آيا چنین اخبارى را مىتوان به آسانى پذيرفت؟
روايات جمع آورى صحابه

پیش از هر سخنى الزم است روايات جمع آورى در زمان صحابه مطرح گردد و سپس مورد ارزيابى دقیق قرار
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گیرد.
1ـ زيدبن ثابت نقل مىكند كه« :ابوبكر در جنگ يمامه مرا طلبید عمربن خطاب نیز نزد وى بود .ابوبكر گفت:
زيد عمر به نزد من آمده مىگويد :جنگ يمامه خونبار شد و گروهى از قاريان قرآن را طعمهى خود ساخت.
ممكن است جنگهاى شديدترى نیز پیش آيد و بقیهى حافظان و قاريان كشته شوند و در نتیجه اكثر آيههاى
قرآن در سینههاى قاريان با كشته شدن آنها از بین برود و من صالح در اين مىبینم كه دستور بدهى قرآن را
در يكجا جمع آورى كنند .ابوبكر افزود :من به عمر گفتم كارى را كه خود رسول خدا انجام نداده ،تو چگونه آن
را از من مىخواهى؟ عمر گفت :به خدا سوگند صالح در همین است .و او مرتب در اين باره به من مراجعه
مىنمود و اين پیشنهاد را تكرار مى كرد تا اينكه خداوند در اين باره به من نیز شرح صدر داد و بر دلم افكند كه
با نظر و رأى عمر موافقت كنم».
زيد مىگويد« :ابوبكر به من گفت :تو جوانمرد ،عاقل ،مورد اطمینان و راستگو هستى در دوران رسول خدا نیز
نوشتن وحى را به عهده داشتى .اينك جمع آورى قرآن را به عهده بگیر و اين عمل خطیر و افتخارآمیز را انجام
بده».
زيد مىگويد « :به خدا سوگند اگر ابوبكر مرا به كندن كوهى و انتقال دادن آن از جايى به جايى ديگر وامى
داشت ،براى من از كار جمع آورى قرآن آسانتر بود ،اين بود كه من هم اشكال ابوبكر را تكرار كردم و به او
گفتم :شما چگونه كارى را كه خود رسول خدا صلىاهللعلیهوآله انجام نداده ،انجام مىدهید؟ ابوبكر گفت :به خدا
سوگند صالح مسلمانان در اين است .و اين بود كه وى در اين باره مكرر به من مراجعه مىكرد و پیشنهاد جمع
آورى قرآن را تعقیب مىنمود تا روزى كه خداوند به من هم سعهى صدر داد و آنچه بر دل ابوبكر و عمر افكنده
بود ،بر دل من نیز افكند دامن همت به كمر بستم و قرآن را از لوحهها و كاغذها و تخته پارهها و از سینههاى
مردم جمع آورى كردم تا اينكه دو آيه آخر سورهى توبه را تنها در نزد ابىخزيمه انصارى پیدا نمودم و آن اين
بود :لَقَدْ جَائَكُم رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ »...زيدبن ثابت مىگويد« :اين قرآن كه با اين زحمات طاقت فرسا از منابع
پراكنده جمع آورى شد و به صورت كتاب واحد درآمد ،در نزد ابوبكر بود .و پس از وى ،پیش عمر و بعد از او
نیز در نزد حفصه دختر عمر بود».
 -2ابن ابى شیبه با سند خود از امیر المؤمنین علیهالسالم نقل مىكند« :اجر و پاداش ابوبكر در جمع آورى قرآن
بیش از همه مىباشد .زيرا او اول كسى بود كه قرآن را در میان دو لوح جمع آورى نمود».
3ـ ابن شهاب از سالمبن عبداللّه و خارجه نقل مىكند كه ابوبكر قرآن را در كاغذ پارهاى جمع آورى كرد و از
زيدبن ثابت درخواست كرد به اين نوشته نظرى بیفكند زيد خوددارى ورزيد تا ابوبكر در اين باره از عمر يارى
خواست .در اثر پافشارى زياد آن دو ،زيد نظارت و تصحیح آن نوشتهها را به عهده گرفت.
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اين صحیفهها و نوشتهها نزد ابوبكر بود و پس از درگذشت وى ،نزد عمر و پس از مرگ او نزد حفصه همسر
رسول خدا بود كه عثمان كسى را پیش او فرستاد و آنها را خواست .حفصه از تحويل دادن آن صحیفهها
خوددارى مىكرد تا اينكه عثمان وعدهى حتمى داد كه آنها را به خود حفصه باز گرداند آنگاه حفصه پذيرفت و
صحیفهها را نزد عثمان فرستاد .عثمان همین مصحف موجود را از روى آنها نوشت سپس اصل آن را به حفصه
بازگردانید كه پیوسته در دست وى بود.
 -4هشامبن عروه از پدرش چنین آورده است« :چون قاريانى كه در جنگ يمامه شركت داشتند ،كشته شدند،
ابوبكر به عمربن خطاب و زيدبن ثابت دستور داد در كنار مسجد بنشینند و هر كس سخنى به عنوان قرآن ارائه
داد ،آن را نپذيرند مگر اينكه دو نفر مورد اطمینان به قرآن بودن آن شهادت دهند در اين صورت آن را ثبت
كنند .زيرا عدهى زيادى از اصحاب رسول خدا و حافظان قرآن ،در جنگ يمامه كشته شدهاند و اكنون براى جمع
آورى و مدون كردن قرآن ضرورت احساس مىشود.
 -5محمدبن سیرين نقل مىكند كه عمربن خطاب كشته شد در حالىكه هنوز قرآن جمع آورى نشده بود.
6ـ حسن روايت مىكند كه عمر در بارهى آيهاى از قرآن سئوال كرد ،در پاسخ وى گفتند كه اين آيه نزد فالن
قارى بود كه در جنگ يمامه كشته شد .عمربن خطاب با احساس خطر از اين كه شايد قرآن با از بین رفتن
حافظان آن رفته رفته از بین برود ،استرجاع بر زبان آورد و دستور داد هر چه زودتر قرآن را جمع آورى كنند.
بنابراين ،عمر اول كسى است كه آيه هاىقرآن را در يك مصحف جمع آورى كرده است.
7ـ يحیىبن عبدالرحمانبن خطاب نقل مىكند« :عمربن خطاب تصمیم گرفت قرآن را جمع آورى كند وى میان
مردم بپاخاست و گفت :هر كس چیزى از قرآن را از رسول خدا فرا گرفته است ،بیاورد؛ مردم آياتى را كه در
صحیفهها و لوحهها نوشته بودند ،آوردند .ولى عمر از كسى آيهاى را نمىپذيرفت مگر آنچه كه دو نفر به قرآن
بودنش شهادت دهند».
عمر در همان روزها كه مشغول جمع آورى قرآن بود ،كشته شد .پس از وى كه عثمان خالفت را به دست
گرفت ،به مردم ابالغ نمود هر كس آيه و آياتى از كتاب خدا نزد اوست ،بیاورد .ولى او هم هیچ سخنى را قبول
نمىكرد مگر با شهادت دو نفر كه قرآن بودن آن را امضا و تصديق كنند.
در آن هنگام ،خزيمهبن ثابت آمد و گفت« :من با چشم خود ديدم كه شما دو آيه از قرآن را كنار گذاشتید و
آنها را ننوشتید .گفتند :آن دو آيه كدام است؟ گفت :من خودم از رسول خدا اين دو آيه را فرا گرفتهام ،آنگاه دو
آيه آخر سورهى برائت را خواند:
لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ...
عثمان اين دو آيه را كه از خزيمه شنید ،گفت« :من شهادت مىدهم كه اين دو آيه از سوى خدا نازل شده است
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شما چه مصلحت مى دانید؟ و اين آيه را در كجاى قرآن قرار دهیم؟ خزيمه گفت :اين دو آيه را به آخرين
سوره اى كه بر پیامبر نازل شده ،ملحق كنید .اين بود كه اين دو آيه را به آخر سورهى برائت ملحق ساختند و آن
سوره را با همان دو آيه پايان دادند».
8ـ عبید بن عمیر مىگويد« :عمر هیچ آيهاى را در مصحف نمىنوشت مگر اينكه دو نفر به قرآن بودن آن
شهادت دهند .مردى از انصار اين دو آيه لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ...را آورد ،عمر گفت :در بارهى آنها از
تو شاهد نمىخواهم ،زيرا اخالق رسول خدا همان طور بوده كه در اين دو آيه آمده و خود آيه گواه خود او
است.
9ـ سلیمانبن ارقم از حسن و ابن سیرين و ابن شهاب زهرى نقل مىكند كه در جنگ يمامه ،قتل عام سهمگینى
متوجه قاريان قرآن شد و در همین جنگ چهارصد نفر از آنان كشته شدند.
زيدبن ثابت با عمربن خطاب ديدار نمود و به وى گفت« :اين قرآن است كه احكام دين ما در آن جمع است ،و
با از بین رفتن قرآن ،احكام دين از میان خواهد رفت و من تصمیم گرفتهام آيههاى قرآن را جمع آورى نموده و
به صورت كتابى در بیاورم .عمر نیز گفت :صبر كن تا با ابوبكر مشاوره نمايیم .هر دو با هم نزد ابوبكر رفتند و
موضوع را با وى در میان گذاشتند .ابوبكر پاسخ داد عجله نكن تا در اين باره با مسلمانان نیز گفتگو شود سپس
در میان مردم خطبهاى ايراد نمود و موضوع جمع آورى قرآن را به آگاهى مسلمانان رسانید و آنها نیز اظهار
خشنودى نم ودند و گفتند كار خوب و نیكويى است آنگاه جمع آورى قرآن آغاز شد و به دستور ابوبكر ،منادى
در میان مردم اعالم نمود كه در نزد هركس آيهاى از قرآن هست ،بیاورد»...
11ـ خزيمهبن ثابت چنین نقل مىكند كه من آيه :لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ...
را نزد عمربن خطاب و زيدبن ثابت آوردم .زيد گفت« :آيا كسى هست كه براى تو شهادت دهد؟» گفتم« :به
خدا نمىدانم ».عمر گفت :من در بارهى اين آيه براى او شهادت مىدهم.
11ـ ابواسحاق از بعضى اصحاب خود نقل مىكند هنگامى كه عمربن خطاب خواست قرآن را جمع آورى كند،
از مردم پرسید« :آشناترين افراد به ضبط لغات عرب كیست؟» گفتند« :سعیدبن عاص ».آنگاه پرسید:
«خوشنويسترين مردم كیست؟» گفتند« :زيدبن ثابت ».عمر گفت« :بايد سعید امال كند و زيد بنويسد ».طبق
دستور وى ،چهار مصحف نوشتند .عمر يكى از آنها را به كوفه ،يكى را به بصره ،يكى را به شام و ديگرى را به
حجاز فرستاد.
12ـ عبداللّهبن فضاله نقل مىكند چون عمر تصمیم گرفت مصحف اصلى نوشته شود ،براى اين كار عدهاى از
يارانش را مامور ساخت و به آنان دستور داد كه اگر در موردى اختالف نظر پیدا كردند ،با گويش قبیلهى مضر
بنويسند؛ زيرا قرآن به مردمى نازل شد كه از قبیلهى مضر بوده است.
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13ـ ابو قالبه نقل مى كند كه عثمان در دوران خالفتش به چند نفر از قاريان دستور داد كه افرادى براى مردم
قرائت را بیاموزند و معلمان مشغول تعلیم شدند در اين میان جوانان و كودكان نیز قرائت را فرا گرفتند ولى در
قرائت اختالف مىكردند تا جايى كه اختالف آنان به گوش معلمان رسید؛ بعضى معلمان هم قرائت بعضى ديگر
را كفر مىخواندند و اين اختالف رفته رفته شديدتر مىشد تا به گوش عثمان رسید .وى در خطبهاى به مردم
چنین گفت« :شما كه در نزد من و در مركز كشور اسالمى هستید ،در قرائت اختالف كرده و كلمات آن را غلط
تلفظ مى كنید؛ كسانى كه از من و مركز دورند و در شهرهاى دور دست زندگى مىكنند ،اختالف در قرائت و
تلفظ غلط در میان آنان طبیعتا بیشتر است؛ پس بر شما ياران پیامبر الزم است قرآنى بنويسید كه مدرك و
مرجع قرآنهاى ديگر باشد و مردم با مراجعه به آن ،اختالفاتشان را برطرف سازند».
ابوقالبه از مالكبن انس نقل مىكند كه گفت« :من از كسانى بودم كه آيههاى قرآن را به نويسندگان قرآن امال
مىنمودم .گاهى در يك آيه اختالف پیدا مىشد آنگاه نام كسى كه آن آيه را از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله
گرفته بود ،ياد مىنمودند و گاهى كه آن شخص نیز غايب و يا در بیرون شهر بود ،آيه هاىقبلى و بعدى را
مىنوشتند و جاى همان آيه مورد اختالف را خالى مىگذاشتند تا آن شخص بیايد و يا كسى را مىفرستادند كه
او را بیاورد و آيه مورد اختالف را با نظر وى تطبیق كرده و مىنوشتند ».به اين صورت نوشتن مصحف به پايان
رسید .عثمان به مردم شهرها نوشت« :من چنین و چنان كردم و قرآنى نوشتم و غیر از آن هرچه در نزد من
بوده ،از بین بردم و در نزد شما نیز هرچه از آيه هاىقرآن هست ،از بین ببريد».
-14زيدبن ثابت مىگويد« :هنگامى كه مصحفها را مىنوشتم ،يك آيه را كه از رسول خدا شنیده بودم ،در
پیش كسى و يا در يادداشتى پیدا نكردم؛ سپس آن را در پیش خزيمهبن ثابت يافتم و آن آيه اين بود من
المؤمنين رجال صدقوا ...و چون رسول خدا صلىاهللعلیهوآله شهادت خزيمه را به جاى شهادت دو نفر
مىپذيرفت و «ذوالشهادتین» نامیده مىشد ،من هم شهادت وى را به تنهايى پذيرفتم و با شهادت او ،آن آيه را
نوشتم».
-15ابن اشته از لیثبن سعید نقل مى كند :اول كسى كه قرآن را جمع آورى كرد ،ابوبكر و نويسندهاش هم زيدبن
ثابت بود .مردم آياتى را كه در نزدشان بود به پیش زيد مىآوردند ولى او نمىپذيرفت مگر با شهادت دو نفر
راستگو و مورد اعتماد .زيدثابت دو آيه آخر سورهى برائت را فقط نزد خزيمه پیدا نكرد و شاهدى نبود كه
گفتار وى را تصديق كند؛ با اين حال ابوبكر دستور داد كه آن را بنويسند؛ زيرا رسول خدا شهادت او را به جاى
شهادت دو نفر مىپذيرفت و همان آيه نوشته شد .عمر نیز آيه رجم را آورد و چون شاهدى نداشت ،نوشته نشد.
16ـ مصعببن سعد نقل مىكند كه روزى عثمان در میان جمعیت خطبهاى ايراد نمود و چنین گفت« :سیزده سال
بیش نیست كه از فوت پیامبر سپرى مىشود كه شما در بارهى چگونگى خواندن قرآن اختالف داريد و مىگويید
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قرائت ابى اينچنین و قرائت عبداللّه آن چنان بود .يكى مىگويد قرائت تو درست نیست ،آن ديگرى مىگويد
قرائت تو صحیح نمىباشد .شما را به خدا اين اختالفات را كنار بگذاريد و هر چه از آيههاى قرآن نزد شماست،
پیش من بیاوريد تا آنها را را به يك شكل و در يك جا جمع آورى كنیم».
كاغذها و قطعه پوستهايى را كه آيات قرآن روى آنها نوشته شده و نزد مردم بود ،آوردند تا جايى كه مقدار
زيادى از اوراق و پوستهاروى هم انباشته شد؛ آن گاه عثمان صاحبان اين كاغذها و پوستها را يك به يك
صدا كرد و آنها را سوگند داد كه آيا آنچه آوردهاند از خود رسول خدا شنیدهاند و با امالى خود او نوشته بوده
يا خیر؟ از اينگونه سئواالت مىكرد و آنان در پاسخ وى مىگفتند« :آرى آرى».
چون اين پرس و جو تمام شد ،عثمان پرسید« :خوشنويسترين مردم كیست؟» گفتند« :نويسندهى مخصوص
رسول خدا ،زيدبن ثابت؛» آنگاه گفت« :آشناترين افراد به ضبط لغات عرب كیست؟» گفتند« :سعیدبن عاص».
عثمان دستور داد كه سعید امال كند و زيد بنويسد .زيد شروع به نوشتن نمود و اين مصحفها به دستور عثمان
در میان مردم منتشر شد.
مصعببن سعد در اين جا اضافه مىكند كه من شنیدم كه بعضى از اصحاب رسول خدا عمل آنان را تايید
مىكردند و مىگفتند كار خوب و بجايى بود كه انجام دادند.
17ـ ابوملیح نقل مىكند كه عثمانبن عفان چون تصمیم گرفت قرآن نوشته شود ،گفت« :بايد قبیلهى هذيل امال
كند و قبیلهى ثقیف بنويسد».
18ـ عبداالعلى فرزند عبداللّهبن عامر قرشى نقل مىكند كه چون نوشتن قرآن تمام شد ،به نزد عثمان آوردند.
وى نگاهى به قرآن نمود و گفت« :اين كار را بخوبى انجام دادهايد ولى در اين مصحف غلطهاى كوچكى نیز
مىبینم كه ملت عرب با قرائت خود آنها را اصالح خواهند نمود».
19ـ عكرمه مىگويد« :هنگامى كه قرآن تدوين شده را نزد عثمان آوردند ،اغالطى در آن ديد و گفت« :اگر امال
كنندهاش از خاندان هذيل و نويسندهاش از قبیلهى ثقیف بود ،اين اغالط در قرآن وجود نداشت».
21ـ عطا نقل نموده است« :عثمان كه مىخواست آيه هاىقرآن را استنساخ كند ،ابى بن كعب را خواست و ابى
آيه هاىقرآن را به زيدبن ثابت امال مىكرد ،زيد هم مىنوشت .سعیدبن عاص هم با وى بود كه قرآن را
غلطگیرى مىكرد؛ پس مصحف موجود با قرائت ابى و زيد نوشته شده است».
21ـ مجاهد نقل مىكند« :عثمان در موقع تدوين قرآن دستور داد كه ابى امال كند و زيدبن ثابت بنويسد و
سعیدبن عاص و عبدالرحمانبن حرث غلط گیرى كنند».
22ـ ابن شهاب از انسبن مالك نقل مىكند :حذيفه از طرف عثمان ماموريت داشت كه اهل شام را همراه اهل
عراق براى فتح آذربايجان و ارمنستان بسیج كند .وى از اختالف شديدى كه در قرائت قرآن بین مسلمانان
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بوجود آمده بود ،به وحشت افتاد و نزد عثمان آمد و گفت:يا امیرالمؤمنین پیش از آن كه اين مسلمانان در
كتابشان به مانند يهود و نصارى دچار اختالف شوند ،به داد آنان برس.
عثمان به حفصه پیغام داد كه صحیفهها را نزد ما بفرست تا پس از نسخه بردارى ،بازپس دهیم .حفصه صحیفهها
را نزد عثمان فرستاد .عثمان به زيدبن ثابت و عبداللّهزبیر و سعیدبن عاص و عبدالرحمانبن حرثبن هشام
دستور داد از روى آنها چند نسخهى ديگر نوشتند.
عثمان به سه تن از آن نويسندگان كه از قريش بودند ،گفت« :اگر شما و زيدبن ثابت در موردى از قرآن اختالف
نظر پیدا كرديد ،با لغت قريش بنويسید .زيرا قرآن با گويش آنان نازل شده است .اين چهار نفر طبق دستور
عثمان از روى آن صحیفهها چند مصحف ديگر نسخه بردارى كردند سپس عثمان صحیفههاى اصلى را به حفصه
برگردانید و از مصحف هايى كه نسخه بردارى شده بود به هر سرزمین يك جلد فرستاد و دستور داد نسخههاى
ديگر قرآن را كه غیر از اين نسخه هاست بسوزانند».
ابن شهاب پس از نقل اين جريان مىگويد« :خارجه فرزند زيدبن ثابت نقل مىكرد :از پدرم شنیدم كه مىگفت:
وقتى مصحف را مىنوشتیم ،آيهاى از سوره احزاب را كه از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله شنیده بودم ،گم كرديم
پس از پى جويى ،در نزد خزيمهبن ثابت انصارى پیدا نموديم و به سورهى احزاب ملحق كرديم كه به اين گونه
بود :مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدوااللّه عَلَيْهِ.

1

روايات در بوتهى بررسى

گذشته از ضعف سند ،اشكاالت متعددى بر اين روايات قابل طرح است كه از آن جمله:
1ـ تناقض
در مجموعه اين روايات از جهات عديدهاى تناقض آشكار ديده مىشود:
الف ـ اينكه جمع آورى قرآن در چه زمانى صورت گرفته است برخى از اين روايات حاكى از آن است كه جمع
آورى قرآن در زمان خالفت عثمان صورت گرفته و در بعض ديگر ،اين كار در دورهى عمر به وقوع پیوسته
است.
ب ـ اينكه چه كسى متصدى جمع آورى قرآن بود متصدى و مباشر جمع آورى قرآن در اكثر روايات ،زيدبن
ثابت معرفى شده ،ولى در روايت چهارم ،متصدى اين كار خود ابوبكر بوده و مطابق روايت پنجم ،زيدبن ثابت و
عمر هر دو مأمور اين كار بودهاند.
ج ـ اينكه عثمان ،مصحف را از كدام مأخذ جمع آورى كرد در برخى از روايات ،عثمان به صحیفههايى كه
1ـ ر .ك :البيان در علوم قرآن ،ص.101
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ابوبكر جمع كرده بود ،اعتماد نموده و مصحف خويش را از آنها استنساخ و جمع آورى كرد و برخى ديگر،
عثمان مصحف خويش را با شهادت دو نفر و با تضمین خود آن شخص كه آيه را از رسول خدا شنیده بود ،جمع
آورى كرد .د ـ اينكه چه كسى از ابوبكر تقاضاى جمع آورى قرآن را كرد در برخى روايات ،عمر و در بعض
ديگر ابوبكر و زيد با عمر و يا خود زيد چنین درخواستى را براى جمع قرآن نمودهاند.
هـ ـ اينكه دو آيه سورهى توبه توسط چه كسى آورده شد .برخى روايات ،ابو خزيمه و در بعض ديگر ،خزيمهبن
ثابت آمدهاست .ابن عبدالبر مىگويد« :خزيمه و ابو خزيمه دو نفر هستند و میان آنان خويشاوندى وجود نداشته
است».
و ـ اينكه قرآن بودن دو آيه از چه راهى ثابت شد .در برخى روايات ،قرآن بودن اين دو آيه به وسیلهى شهادت
تنها يك نفر ثابت شده ،ولى در روايات ديگر ،گواهى عثمان و يا عمر به شهادت نفر اول اضافه شده است.
ز  -اينكه عثمان چه كسى را براى نوشتن قرآن معین كرد.
روايتى عثمان ،زيد ،ابن زبیر ،سعید و عبدالرحمان را براى نگارش و امالى قرآن معین نمود؛ ولى در روايت
پانزدهم آمده است زيد را براى نگارش و سعید را براى امال معین كرد .در روايت شانزدهم آمده است وى يكى
را از خاندان ثقیف براى نوشتن و يكى را از خاندان هذيل براى امال تعیین كرد؛ البته روايت هیجدهم به صراحت
اين تعیین را انكار مىكند.
در روايت نوزدهم ،امال كننده ابى ابن كعب ،زيد نويسنده و سعید غلط گیر است و در روايت بیست ،عبد الرحمن
نیز به عنوان غلط گیر افزوده شده است.
در پاسخ اين شبهه مىتوان گفت:
هر چند تعارض ياد شده خالى از وجه نیست اما قدر متیقن از روايات  22گانه ،جمع در زمان صحابه است و
قدر متیقن در مقام تخاطب حجت است.
مرحوم خويى كه خود اشكال تعرض را مطرح كرده ،در صفحهى  156البیان در پاسخ اينكه قرائات سبع ولو
متواتر نباشند قرآن متواتر است ،مىگويد :ان اختالف الرواة فى خصوصيات هجرة النبى الينافى تواتر الهجره
نفسها .او در واقع به قدر متیقن اين روايات تمسك كرده است.
عالوه اينكه در روايات جمع قرآن در عصر پیامبر نیز مثل همین روايات ،تعارض وجود دارد؛ مثال در روايتى
چهار نفر و در روايت ديگر پنج و شش نفر به عنوان گردآوران قرآن پیش از رحلت پیامبر معرفى شدهاند .در
اينجا هم استدالل كننده قدر متیقنگیرى كرده است.
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2ـ تعارض
اشكال دوم اين روايات ،تعارض آنها با روايات جمع قرآن در عهد نبوت است.
اخبار زيادى از طريق شیعه و سنت وارد شده در اينكه جمع قرآن در زمان رسول خدا صورت پذيرفته است.
برخى از اين روايات كه داللت نسبتا قوىترى داشته و بیشتر مورد تأكید بوده ،عبارت است از:
1ـ ابن ابى شیبه ،احمد ابن حنبل ،ترمذى ،نسايى و ...از ابن عباس آوردهاند كه به عثمان گفته شد چرا سورهى
انفال كه از مثانى است با سورهى برائت كه از مئین است كنار هم بدون بسمله و جزء سورههاى بلند آورده شده
است؟
عثمان پاسخ داد« :در زمان زندگى پیامبر ،سورهاى كه داراى آيه هاىمتعدد بود نازل شد؛ آن بزرگوار
نويسندگان وحى را مىخواست و دستور مىداد كه اين سوره را در كنار فالن سوره قرار دهند و گاهى نیز چند
آيه نازل مىشد و دستور مىداد كه اين آيههارا در فالن سورهاى كه داراى فالن آيههااست بنويسند .همهى
اينها به دستور پیامبر اسالم و با نظر وى انجام مىگرفت ».عثمان افزود« :سورهى انفال نخستین سورهاى است
كه در مدينه نازل شده و سورهى برائت آخرين سورهى قرآن است كه فرود آمده ولى داستان نزول هردو سوره
مانند هم بود و دستورها و مضمون آياتشان با هم سنخیت داشت .بدين جهت من فكر كردم كه هر دو سوره در
يك موضوع است و از سوى ديگر رسول خدا صلىاهللعلیهوآله كه از دنیا رحلت نمود ،بیان نكرد كه آيا سورهى
برائت از انفال است يا نه؟ روى اين اصل ،من هم آنها را پهلوى هم و بدون اين كه «بسم اللّه» در میانشان
فاصله باشد ،نوشتم و در كنار سورههاى بزرگ قرار دادم».
2ـ طبرانى و ابن عساكر از شعبى نقل كردهاند كه در زمان رسول خدا شش نفر از انصار ،قرآن را جمع آورى
كرده بودند
عن الشعبى :جمع القرآن على عهد رسول اللّه ستة من االنصار :ابىبن كعب و زيدبن ثابت و مُعاذبن جبل و
ابوالدرداء و سعدبن عبيد و ابوزيد.

1

شعبى مىگويد :قرآن را در زمان پیامبر ،شش نفر كه همگى از انصار بودند جمع كردند :ابىكعب ،زيدبن ثابت،
معاذبن جبل ،ابو درداء ،سعدبن عبید و ابوزيد.
گفته شده عالوه بر اين شش نفر ،مجمعبن جاريه نیز بجز دو يا سه سوره ،همهى قرآن را ضبط كرده بود.
3ـ در «اتقان» از ابن ابى داود به سند حسن از محمدبن كعب قرظى روايت كرده كه گفت« :قرآن در زمان
رسول خدا صلىاهللعلیهوآله به دست پنج نفر از انصار يعنى معاذبن جبل ،عبادة بن صامت ،ابىبن كعب،

1ـ منتخب كنزالعمال ،ج ،2ص.52
66

ابوالدرداء و ابو ايوب انصارى جمع آورى شد».
4ـ همچنین در همان كتاب از بیهقى در كتاب «المدخل» از ابن سیرين روايت كرده كه گفت« :در عهد رسول
خدا صلىاهللعلیهوآله قرآن را چهار نفر جمع آورى كردند كه در آنها اختالفى نیست و عبارت بودند از :معاذبن
جبل ،ابى بن كعب ،ابوزيد و به دو نفر ديگر كه در سه نفر مردد و مورد اختالف است ،بعضى گفتهاند ابوالدرداء و
عثمان و بعضى ديگر گفتهاند عثمان و تمیم دارى».
5ـ ديگر اينكه در همان كتاب از ابن اشته در كتاب «المصاحف» از طريق كهمس از ابن بريده روايت كرده كه
گفت « :اولین كسى كه قرآن را در مصحفى جمع كرد ،سالم غالم ابى حذيفه بود كه سوگند ياد كرده بود تا قرآن
را جمع نكرده ،رداء به دوش نگیرد؛ و سرانجام جمع كرد»...
-6قتاده نقل مىكند كه از انسبن مالك پرسیدم :در زمان رسول خدا چه كسى قرآن را جمع آورى كرده بود؟»
گفت« :چهار تن كه همهى آنها انصار بودند :ابىبن كعب ،معاذ بن جبل ،زيدبن ثابت و ابوزيد».
7ـ نسايى با سند صحیح از عبداللّهبن عمر نقل مىكند كه من قرآن را جمع آورى كرده بودم و هر شب يك بار
مىخواندم و چون اين جريان به گوش پیامبر رسید ،فرمود« :آن را آرام و با حوصله و هر ماه يك بار بخوان».
8ـ احاديثى وجود دارد كه نشان مىدهد صحابه قرآن را بر پیامبر عرضه نموده و قرائت كردهاند.
گفته شده تعارض مطرح شده وارد نیست؛ براى اينكه در عهد رسالت ،هنوز قرآن تكمیل نشدهبود تا جمع گردد.
پس معناى جمع قرآن به وسیلهى چهار ،پنج يا شش نفر از اصحاب ،بايد چیزى غیر از معناى اصطالحى يعنى
حفظ در سینهها باشد.
اين سخن صحیح نیست؛ زيرا اوالً :دلیلى بر اين پندار نیست .ثانیا چگونه ازبر نمودن تنها به چند نفر اختصاص
يافته در صورتى كه تعداد حافظان قرآن در عصر پیامبر بیش از آن بود كه با نام و نشان قابل شمارش باشند.
بنابراين منظور از جمع آورى در اين روايتها ،جمع آورى به صورت مكتوب است.
3ـ ضعف داللت
غالب اين اخبار ،در بارهى اتحاد مصاحف در عصر عثمان است و هیچ نظرى به جمع قرآن ندارند .اتحاد
مصاحف هم فرع بر جمع قرآن است كه ممكن است گفته شود در عصر رسالت صورت گرفته و اختالف
قرائتها باعث اتحاد مصاحف شده است.
دالئل جمع قرآن قبل از ارتحال

غیر از روايات جمع در عصر پیامبر ،دالئل ديگرى بر جمع قرآن در عهد رسالت قابل طرح است كه عبارتند از:
1ـ وجود مصحف
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بر اساس مدارك تاريخى ،قبل از رحلت پیامبر مصاحفى به صورت كامل يا ناقص وجود داشته است .به عنوان
مثال از پیامبر نقل گرديده است:
من قرأ القرآن فى المصحف كان له ألفا حسنةٍ و من قرأه فى غير المصحف (فاظنه قال) كألف حسنةٍ.
هر كه قرآن را از روى مصحف بخواند ،دو هزار حسنه و هر كس از حفظ بخواند (به گمانم فرمود) هزار حسنه
دارد.
از سوى ديگر مىدانیم لفظ كتاب در قرآن بر قرآن اطالق مىشده؛ بهطورىكه يكى از اسامى قرآن ،كتاب
مىباشد ،در حالى كه الفاظ تا زمانى كه مكتوب نشود ،كتاب نامیده نمىشود .پس اطالق لفظ كتاب بر قرآن،
پس از نوشتن آيههابوده و اين امر نشان مىدهد كه قرآن در عصر نزول نوشته مىشده و مصحف مكتوب وجود
داشته است.
2ـ اسامى سورهها
اخبار زيادى مبنى بر مشخص بودن سورهها پیش از درگذشت پیامبر وارد شده است.
3ـ تقسيمهاى قرآن
در رواياتى از پیامبر براى قرآن تقسیمهايى نقل شده است؛ اين تقسیمها حاكى از جمع شدن قرآن در عصر
پیامبر است ؛ براى اينكه اين دسته بندى دقیقا با نظم كنونى سورهها مطابقت دارد .از جملهى اين روايات عبارت
است از :
اعطيت مكان التوراة ،السبع الطول و اعطيت مكان الزبور ،المئين و اعطيت مكان االنجيل ،المثانى و فضلت
بالمفصل.
به جاى تورات ،سبع طوال و به جاى زبور مئین و به جاى انجیل مثانى اعطا گرديد و به وسیله مفضالت برترى
يافتم.
4ـ كتابت قرآن
كتابت قرآن در عهد پیامبر نیز قابل انكار نیست .حاكم در كتاب مستدرك از زيدثابت نقل كرده است:
«ما نزد رسول خدا قرآن را از روى ورقهها تألیف مىكرديم».
5ـ مخالفت با عقل
جمع قرآن بعد از ارتحال  ،با شیوهاى كه برای آن مطرح شده منافات دارد .زيرا اوال :عرب به حفظ كالم بلیغ و
حتى اشعار جاهلیت اهتمام داشته است.
ثانیا :پیامبر به حفظ قرآن رغبت جدى نشان مىداد و مردم نیز به پیروى از او چنین عقیدهاى داشتند .رواياتى
نیز در دست است كه حكايت از اهتمام صحابه به ختم قرآن در زمان رسول خدا مىكند.
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ثالثا :در روايات ،براى قاريان و حافظان قرآن احترام ويژه و پاداش خاصى در نظر گرفته شده است.
با اين وصف ،چگونه مىتوان پذيرفت كه پیامبر در مدت  23سال قرآن را از لوح محفوظ اخذ نمايد و آنگاه
بدون هیچگونه تدوينى در سینههاى مردم رهايش نمايد.
قرآن كريم بارها دعوت به تحدى و مبارزطلبى نموده است .قرآن تنها معجزهى پیامبر خاتم صلىاهللعلیهوآله
است .يكى از موارد اعجاز آن به فصاحت و بالغت الفاظ و معانى آن مىباشد .آيا با اين اوصاف مىشود اين
معجزهى جاويدان در میان استخوانهاو پوستها و سینههاى خاليق رها شود .قطعا چنین چیزى متصور نیست.
اينكه گفته شده اهتمام پیامبر بر حفظ قرآن دلیل جمع قرآن نیست براى اينكه در آيههاو سورههاى اولیه همین
اهتمام بوده ولى چیزى براى جمع شدن هنوز وجود نداشته ،منطقى به نظر نمىرسد .پیامبر همان مقدار نازل شده
را با دقت دستور به حفظ مىداد.
6ـ مخالفت با اجماع
اجماع مسلمانان براين است كه قرآن به تواتر به دست ما رسیده ،در حالىكه روايات جمع ،نگارش قرآن را به
شهادت دو يا يك نفر ذكر كردهاند.
7ـ مستلزم تحريف
كیفیت جمع در روايات در عصر صحابه ،مستلزم زياد و كم گشتن برخى آيههاى قرآن است؛ زيرا بعید نیست
آياتى بدون دو شاهد بوده و نوشته نشدهاند؛ همچنین احتمال دارد كلمات و حروفى اضافه شدهباشد.
نهايت اينكه :اسناد جمع قرآن به خلفاى ثالثه مخالف سنت و اجماع و عقل است.
اشكال مهم
از اشكاالت مهم جمع در زمان پیامبر امر آن حضرت به جمع على و نیز مصحفهاى ويژه اصحاب است.
مدعیان جمع آورى مصحف پس از درگذشت پیامبر مىگويند اگر چنین است ،چرا علىبن ابى طالب علیهالسالم
قرآن را بر اساس ترتیب نزول جمع نمود؟ براى اينكه صحیح به نظر نمىرسد كه قرآن جمع آورى شدهباشد ولى
على آن را به شیوهاى ديگر جمع كند و شیوهى جمع آورى خود را بر آنچه پیامبر جمع نموده بود ،ترجیح دهد.
بزرگانى ديگر از صحابه نیز هر يك مصحف مخصوصى براى خود تنظیم نمودند .اين مصاحف گاه در چینش
سورهها با يكديگر اختالف داشتند .اين واقعیت نیز دلیلى ديگر بر عدم جمع آورى قرآن در زمان پیامبر است.
اكنون به ويژگى خاص برخى مصاحف توجه كنید.
مصحف امام على علیهالسالم
در روايات شیعه آمده است علىبن ابى طالب علیهالسالم پس از جمع آورى قرآن ،آن را نزد مردم كه در مسجد
بودند آورد و چنین فرمود« :پیامبر فرمود :من در میان شما چیزى را به جاى مىگذارم كه اگر به آن تمسك
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نمايید ،هرگز گمراه نگرديد؛ كتاب خدا و عترت ،اهل بیت من .اين كتاب است و من هم عترتم ».در اين هنگام
شخصى برخاست و گفت« :اگر نزد تو قرآنى است ،پیش ما نیز قرآنى همانند آن است .ما را نیازى به تو و
قرآنت نیست ».امام على پس از آنكه حجت را بر آنان تمام كرده بود ،كتاب را برداشت و برگشت.
در مورد سرنوشت اين مصحف ،بعضى بر اين عقیدهاند كه به عنوان میراثى نزد امامان است و از امامى به امام
ديگر مىرسد .در روايتى طلحه از امام على علیهالسالم در مورد مصحفش و اينكه پس از خود به چه كسى آن
را واگذار مىكند ،سئوال مىنمايد .ايشان مىفرمايد« :مصحف خود را به همان كسى كه پیامبر به من دستور داده
مىدهم؛ به فرزندم حسن كه پس از من جانشین من و از همه به من نزديكتر است .فرزندم حسن مصحف را به
فرزند ديگرم حسین مىدهد و پس از او در دست فرزندان حسین علیهالسالم يكى پس از ديگرى قرار خواهد
گرفت».

1

مصحفى را كه علىبن ابى طالب علیهالسالم جمع آورى نمود ،نسبت به ديگر مصاحف از امتیازات فراوانى
برخوردار بود .برخى از آنها به اين قرار است:
1ـ ترتیب سورهها به همان ترتیب نزول تنظیم گشته بود .سیوطى در «اتقان» ضمن بیان اين مطلب مىگويد:
«اولین سوره ،اقرء ،سپس مدثر ،سپس ن ،بعد از آن مزمل و به همین ترتیب تبّت ،تكوير و...تنظیم شده بودند».
شیخ مفید نیز در «مسايل سرويّه» تألیف قرآن علىبن ابى طالب علیهالسالم را به همان ترتیب نزول مىداند كه
سورههاى مكى بر مدنى و آيههاى منسوخ بر ناسخ مقدم بوده است.
2ـ قرائت مصحف علىبن ابى طالب دقیقا مطابق با قرائت پیامبر بوده است.
3ـ اين مصحف مشتمل بر اسباب نزول آيات ،مكان نزول و نیز اشخاصى كه در شأن آنها آيههانازل گشته،
بودهاست.
4ـ جوانب كلى آيههابه گونهاى كه آيه محدود و مختص به زمان يا مكان يا شخص خاصى نگردد ،در اين
مصحف روشن شدهبود.
وصف مصحف ابن مسعود
1ـ سبع طوال در مصحف ابن مسعود عبارت بودن از :بقره ،نساء ،آل عمران ،انعام ،مائده ،يونس.
مئین عبارت بود از :برائت ،نحل ،هود ،يوسف ،كهف ،اسراء ،انبیاء ،طه ،مؤمنون ،شعرا ،صافات.
مثانى عبارت بود از :احزاب ،حج ،قصص ،نمل ،نور ،انفال ،مريم ،عنكوبت ،روم ،يس ،فرقان ،حجر ،رعد ،سبا،
فاطر ،ابراهیم ،ص ،قتال ،لقمان ،زمر.

1ـ البیان در علوم قرآن ،ص.121
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حوامیم يا لباب القرآن عبارت بودن از :مؤمن ،زخرف ،فصلت ،شورى ،احقاف ،جاثیه ،دخان.
ممتحنات عبارت بود از :فتح ،حديد ،حشر ،سجده ،ق ،طالق ،قلم ،حجرات ،ملك ،تغابن ،منافقون ،جمعه ،صف،
جن ،نوح ،مجادله ،ممتحنه ،تحريم.
مفصالت ،از الرحمن به بعد بود.
2ـ در اين صحف ،جمعا  111سوره وجود داشت .سورههاى فاتحه و معوذتین از اين مصحف حذف شده بود.
علت اسقاط فاتحه اين بود كه ابن مسعود آن را عدل قرآن مىدانست و معتقد بود كه اين سوره از بین نمىرود و
اگر در قرآن بیايد ،بايد پیش از هر سورهاى بیايد.
همچنین ابن مسعود معوذتین را تعويذ براى دفع چشم زخم و سحر مىدانست .البته ننوشتن معوذتین ضررى به
تواتر نص قرآن نمىزند؛ زيرا ابن مسعود مانند همه قبول داشت كه اين دو سوره وحى است؛ و اختالف فقط در
توصیف بود كه آيا از قرآن است يا نه ،و اين ضررى نمىرساند.
4ـ در مصحف ابن مسعود ،بسمله در آغاز سورهى برائت نوشته شده بود.
5ـ وجه ديگر مصحف ابن مسعود ،اختالف قرائت با نص مشهور بود كه گاهى اين اختالف موجب تغییر كلمه
مىشدهاست ،مىگويند وى معتقد بود كه فقط آيه رحمت به عذاب تبديل نشود.
6ـ ابن مسعود در نص قرآن زيادات تفسیرى را اضافه مىنمود .هدف او توسعه در لفظ براى روشنگرى بوده
است.
وصف مصحف ابىبن كعب
1ـ ترتیب سوره ها در مصحف ابى نزديك به ترتیب ابن مسعود است ،وى فقط انفال را مقدم نموده و قبل از
يونس و برائت قرار داده بود؛ همچنین سورهى مريم ،شعرا و حج را بر يوسف مقدم نمودهبود.
2ـ مصحف ابى 115 ،سوره داشت .در اين مصحف فیل و قريش يك سوره شده و سورههاى خلع و حفد اضافه
گشته است.
3ـ در اين مصحف ،حمد نخستین و معوذتین سورههاى پايانى بود.
4ـ در اين مصحف ،بسمله از سورهى قريش به اعتبار اينكه با فیل يك سوره است ،حذف شده است.
5ـ در مصحف ابى ،سورهى زمر با حم آغاز شده و لذا تعداد حوامیم به هشت سوره رسیدهاست.
6ـ در مصحف ابى مانند آنچه در مصحف ابن مسعود گذشت ،اختالف قرائت با نص مشهور وجود دارد.
پاسخ اشكال
جمع على علیهالسالم از مسلمات روايات شیعه است؛ ولى آنچه در مصاحف صاحبان مصحف ديده مىشود،
جمع آو رى مصحف به صورت كتاب مجلد است .اگر كسى اين ايده را بپذيرد كه قرآن در عهد نبوت به صورت
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كتاب تدوين شده بود ،اين اشكال بر او وارد بوده و قابل توجیه عقالنى نیست .ولى اگر كسى بپذيرد قرآن در
عهد رسالت مكتوب شده و آيه هاىآن منظم بوده و بعد از ارتحال پیامبر ،بین دو جلد تنظیم و سورههاى آن
مدون گشت ،اين اشكال بر او وارد نیست.
ديدگاه ما
از آنچه گفته شد ،اين نتیجه قطعى است كه جمع قرآن از سینههاى مردم و با شهادت شهود ،پس از ارتحال
پیامبر ،قطعا منتفى مىباشد .پیامبر در زمان خويش ،آيه هاىقرآن را مكتوب نموده بود و هر آيهاى كه نازل
مىشد دستور مىفرمود در كجا قرارش دهند ،و نويسندگان وحى تمام آيههاى نازل شده را مىنوشتند.
هر دسته از آيههابر نوشتافزارى نوشته شده بود .سورههاى قرآن كامل بود و حتى نام داشت؛ ولى تا پايان
زندگى پیامبر ،مجموع بین الدفتین نبود .مهمترين علتى كه پیامبر را از جمع نهايى و كتاب ساختن قرآن باز
مىداشت ،باز بودن باب وحى بود و در هر وهله از وحى ،آياتى نازل مىشد كه وى به كاتبان وحى مىفرمود
اين آيه يا آيهها را در فالن سوره میان كدام آيهها بنويسند.
پس از درگذشت پیامبر ،علىبن ابى طالب علیهالسالم اين آيهها و سورهها را با تفاسیر و شان نزولهاى آيات،
جمع آورى نمود ولى مورد موافقت عمر و ابابكر قرار نگرفت.
ابوبكر حضرمى از امام صادق علیهالسالم روايت كرده كه پیامبر به على علیهالسالم فرمود:
يا على القرآن خلف فراشى فى المصحف والقراطيس ،فخذوه واجمعوه و التضيعوه كما ضيّعت اليهود التوراة.
اى على اين قرآن در كنار بستر من ،میان صحیفهها قرار دارد ،آن را جمع كنید و آن گونه كه يهوديان تورات
خود را از بین بردند ،ضايع نكنید.
به همین علت بود كه علىبن ابى طالب علیهالسالم پس از رحلت پیامبر ،مهمترين وظیفهى خويش را جمع
آورى قرآن قرار داد.
ابابكر و عمر پس از واقعه يمامه و قتل حفاظ قرآن ،به فكر تدوين قرآن افتادند .آنان زيدبن ثابت را كه از
كاتبان وحى بود ،معین نمودند تا قرآن را از نوشتههاى مختلف بر يك نوشتافزار بنويسد .او براى اطمینان
بیشتر ،قرآن را پس از تايید شهود مىنوشت؛ و به اين ترتیب قرآن تدوين گرديد .ناگفته پیداست كه هیچ
مدركى دال بر ترتیب سورهها به صورت كنونى در عهد رسالت وجود ندارد؛ پس بايد گفت صحابه خود بنابر
اجتهاد خويش سورهها را تنظیم كردهاند .البته به قطع ،آيههاى قرآن در سورهاى خاص با نام معین در عهد
رسالت شكل گرفته بود.
محدث نورى نیز معتقد است جمع و ترتیب قرآن به صورتى كه هم اكنون مىبینیم ،در عصر پیامبر صورت
نگرفته است ،نمىپذيرد .وى مىنويسد« :از مجموع احاديث مربوط به جمع قرآن ،چنین برمى آيد كه قرآن كريم
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با ترتیب موجود آن در زمان پیامبر بى سابقه بودهاست و حتى كسى آن را با چنین ترتیبى از بر نكرده بود .بلكه
قرآن كه به تدريج نازل مىگرديد و نگارش مىيافت در دو جا نگهدارى مىشد :يكى نزد رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله كه پراكنده بود و نويسندگان وحى كه در رأس آنها على علیهالسالمقرار داشت ،وحى را روى
حرير و كاغذ و...مىنوشتند؛ و جاى ديگر كه قرآن در آن محافظت مىشد ،ذهن مردم و نوشتههاى ديگر صحابه
و ياران پیامبر بود كه هر كس در خور نیاز و استعداد و توفیق خود ،آيهها و سورههايى از قرآن را حفظ نموده و
يا آن را مىنوشت.
زيد ابن ثابت
بعضى او را زيدبن ثابتبن خلیفه اشهلى معرفى كردهاند و خلیفه اشهلى نیز از اصحاب رسول خدا
صلىاهللعلیهوآله و از قبیلهى اوس است؛ و عدهاى او را زيدبن ثابتبن ضحاك بن خلیفه اشهلى مىگويند.
ضحاك از منافقان و جاسوسان يهود بود .در روايت آمده كه هنگام رحلت رسول خدا ،زيد فقط هشت سال
داشته و همانطور كه خواهیم آورد در رواياتى آمده كه او سیزده سال داشت كه پیامبر فوت كرد.
همچنین گفته شده وى در سال يازده پیش از هجرت به دنیا آمدهاست .وى در مكه بزرگ شده و شش سال
داشته كه پدرش كشته شد و او در يازده سالگى با نبى اكرم صلىاهللعلیهوآله به مدينه هجرت كرد .وى جزء
چهار نفرى بود كه از ايشان قرآن آموخت و رياست قرائت را هم يافت.
وقتى پیامبر عرضهى قرآن را توسط زيد ديد ،او را به عنوان كاتب انتخاب كرد.
صاحب «تذكرهالحفاظ» در شرح حال زيد مىنويسد:
«زيد در موقع هجرت ،كودكى نجیب و با هوش بود .يازده سال داشت كه اسالم آورد و براى پیامبر خط يهود را
فرا گرفت و داراى خط خوبى بود و وحى مىنوشت».

1

زيد جزء آخرين كسان و شايد آخرين كسى بود كه قرآن را به پیامبر عرضه كرد و تصحیح و تايید گرديد .زيد
از بزرگان فقه و راى بود .تا سال چهل و پنج هجرى يعنى پنج سال پس از شهادت على علیهالسالم ،رياست
مدينه را به عهده داشت و همان سال درگذشت.
زيد به خاطر شهرت و سابقهاى كه داشت ،به عنوان كسى كه جمع قرآن را بر عهده داشت ،برگزيده شد .جهات
زيادى براى اثبات اعتماد به مصحف تدوينى زيد بود از جمله:
1ـ زيد آيههاى منسوخه را در عرضه اخیر از قرآن يراى پیامبر خواند و برايشان نوشت و تا آخر عمر تعلیم
مىنمود.

1ـ تاريخ قرآن زرندى ،ص.31
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2ـ على علیهالسالم قرائت زيد را تايید مىفرمود و اين امر قبول قرآن را از وى آسان مىكرد.
3ـ وقتى مسعود و سالم با زيد مورد اختالفى را پیدا كردند ،على علیهالسالم آن را تصحیح و به حرف ايشان
عمل مىشد و اين ،نقطهى عطف ديگرى است كه الاقل در موارد اختالف وجود دارد.
4ـ عثمان مصحف فاطمه صلىاهللعلیهوآلهوسلم را طلب كرد و مصاحف را با آن مطابقت داد.
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اتحاد مصاحف

نبود صنعت چاپ و دستنويس بودن مصاحف از طرفى و نیز توجه زياد مردم به محفوظات بیش از مكتوبات از
سوى ديگر ،در قرائت كلمات قرآن میان مسلمانان سرزمینهاى مختلف اختالف پديد آورد .در زمان عثمان اين
اختالفات بهشدت باال گرفت .در جنگ سرج ارمنیه لشكريان مسلمان از مردم عراق و شام حضور داشتند .اهل
شام در قرائت قرآن پیرو ابىبن كعب و اهل عراق پیرو قرائت ابن مسعود بودند .آنان هرگاه گرد هم جمع
مىشدند ،هر يك از گروه ديگرى را به خاطر قرائتش تكفیر مىنمود .هر دستهاى قرائتى بر خالف ديگرى
برگزيده بود و آن را وسیلهى تكفیر ديگرى قرار داده بود.
يزيدبن معاويه مىگويد« :من در زمان ولیدبن عقبه با حذيفه در مسجدى بودم كه آواز دهندهاى آواز داد كه هر
كه بر قرائت ابو موسى است به اين گوشهى مسجد و هر كه به قرائت عبداللّهبن مسعود است به آن گوشهى
مسجد برود».

1

در جايى ديگر در اين باره آمده ،مردم بصره مصحف ابوموسى اشعرى را ،مردم دمشق مصحف مقدادبن اسود را،
مردم شام مصحف ابىبن كعب را و مردم كوفه ،مصحف عبداللّهبن مسعود را پذيرفته بودند.

2

بر اثر اين اختالفات ،حذيفه پس از جنگ ارمنستان نزد عثمان خلیفهى وقت رفت و گفت« :امت را درياب،
پیش از آنكه اختالف كنند .مانند اختالف يهوديان و مسیحیان».

3

به چند روايت در اين باره توجه شود:
 -1ابن اشته روايت ديگرى در اين مورد آورده و آن اينكه در عهد عثمان اختالفات شديدى در بارهى
قرائت پديد آمد به طورى كه شاگردان و معلمان به درگیرى و خونريزى پرداختند .اين خبر به گوش
عثمان رسید .وى گفت« :در زمان من قرآن را تكذيب مىكنید و در آن لحن مىنمايید؟ هر كس از من
دورى گزيند ،تكذيبش شديدتر است.

4

عثمان دوازده نفر از قريش و انصار را به مشورت گرفت و به اين نتیجه رسیدند كه از قرآنى كه زمان ابوبكر گرد
آمده بود و پیش حفصه (همسر پیامبر) نگهدارى مىشد ،رونويسى كنند .از میان اين انجمن ،چهار تن از
1ـ تاريخ قرآن ،ص.69
2ـ آشنايى با علوم قرآنى ،ص.94
3ـ تاريخ قرآن ،ص.91
4ـ االتقان ،ج ،1ص.212
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برگزيدگان ياران پیامبر به نامهاى زيدبن ثابت ،عبداللّهبن زبیر ،سعیدبن عاص و عبدالرحمنبن حارثبن هشام
كه سه نفر آخرى قريشى بودند ،نوشتن را بر عهده گرفتند.

1

عثمان سورهها را به همان ترتیب گذشته قرار داد و از ديگر گويشها به لهجهى قريش اكتفا نمود .زيرا قرآن به
گويش قريش نازل شدهبود.

2

وقتى عثمان مصاحف آماده شده را ديد ،پسنديد؛ ولى باز در آنها اختالف اندكى ديد و چون اين حد از اختالف
نسبت به گذشته قابل قیاس نبود ،گفت« :عرب بعدا اصالح مىكند».

3

 -2ابن شهاب از انس بن مالك نقل میكند :حذيفه عثمان ماموريت داشت كه اهل شام را همراه اهل عراق
برای فتح آذربايجان و ارمنستان بسیج كند .وی از اختالف شديدی كه در قرائت قرآن بین مسلمانان
بوجود آمده بود ،به وحشت افتاد و نزد عثمان آمد و گفت :يا امیرالمؤمنین پیش از آن كه اين مسلمانان
در كتابشان به مانند يهود و نصاری دپار اختالف شوند ،به داد آنها برس.
عثمان به حفصه پیغام داد كه صحیفهها را نزد ما بفرست تا پس از نسخه برداری ،بازپس دهیم .حفصه
صحیفه ها را نزد عثمان فرستاد .عثمان به زيد بن ثابت و عبداهلل بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن
بن حرث بن هشام دستور داد از روی آنها چند نسخهی ديگر نوشتند.
عثمان به سه تن از آن نويسندگان كه از قريش بودند ،گفت« :اگر شما و زيد بن ثابت در موردی از
قرآن اختالف نظر پیدا كرديد ،با لغت قريش بنويسید .زيرا قرآن با گويش آنان نازل شدهاست .اين
چهار نفر طبق دستور عثمان ازروی آن صحیفهها چند مصحف ديگر نسخه برداری كردند سپس عثمان
صحیفههای اصلی را به حفصه برگردانید و از مصحف هايی كه نسخه برداری شده بود به هر سرزمین
يك جلد فرستاد و دستور داد نسخههای ديگر قرآن را كه غیر از اين نسخههاست بسوزانند».
ابن شهاب پس از نقل اين جريان میگويد« :خارجه فرزند زيد بن ثابت نقل میكرد :از پدرم شنیدم كه
میگفت :وقتی مصحف را نوشتیم ،آيهای از سوره احزاب را كه از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله شنیده
بودم ،گم كرديم پس از پی جويی ،در نزد خزيمه بن ثابت انصاری پیدا نموديم و به سورهی احزاب
ملحق كرديم كه به اينگونه بود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه.
-3مصعب بن سعد نقل میكند كه روزی عثمان در میان جمعیت خطبهای ايراد نمود و چنین
گفت«:سیزده سال بیش نیست كه از فوت پیامبر سپری میشود كه شما در بارهی چگونگی خواندن
1ـ تاريخ قرآن ،ص.91
2ـ ر .ك :اتقان ،ج ،1ص.216
3ـ به البیان آيت اللّه خويى ص  245به بعد مراجعه شود.
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قرآن اختالف داريد و میگويید قرائت ابی اين چنین و قرائت عبداهلل آن چنان بود .يكی میگويد
قرائت تو درست نیست ،آن ديگری میگويد قرائت تو صحیح نمیباشد .شما را به خدا اين اختالفات
را كنار بگذاريد و هر چه از آيههای قرآن نزد شماست ،پیش من بیاوريد تا آنها را به يك شكل و در
يك جا جمع آوری كنیم».
كاغذها و قطعه پوستهايی را كه آيات قرآن روی آنها نوشته شده و نزد مردم بود ،آوردند تا جايی كه
مقدار زيادی از اوراق و پوستها روی هم انباشته شد؛ آن گاه عثمان صاحبان اين كاغذها و پوستها
را يك به يك صدا كرد و آنها را سوگند داد كه آيا آنچه آوردهاند از خود رسول خدا شنیدهاند و با
امالی خود او نوشته بوده يا خیر؟ از اينگونه سئواالت میكرد و آنان در پاسخ وی میگفتند« :آری
آری».
چون اين پرس و جو تمام شد ،عثمان پرسید« :خوشنويس ترين مردم كیست؟» گفتند« :نويسندهی
مخصوص رسول خدا ،زيد بن ثابت؛» آنگاه گفت« :آشناترين افراد به ضبط لغات عرب كیست؟»
گفتند« :سعید بن عاص».
عثمان دستور داد كه سعید امال كند و زيد بنويسد .زيد شروع به نوشتن نمود و اين مصحفها به دستور
عثمان در میان مردم منتشر شد .مصعب بن سعد در اين جا اضافه میكند كه من شنیدم كه بعضی از
اصحاب رسول خدا عمل آنان را تايید میكردند و میگفتند كار خوب و بجايی بود كه انجام دادند.
-4ابو ملیح نقل میكند كه عثمان بن عفان چون تصمیم گرفت قرآن نوشته شود ،گفت «:بايد قبیلهی
هذيل امال كند و قبیلهی ثقیف بنويسد».
-5عبداالعلی فرزند عبداهلل بن عامر قرشی نقل میكند كه چون نوشتن قرآن تمام شد ،به نزد عثمان
آوردند .وی نگاهی به قرآن نمود و گفت« :اين كار را به خوبی انجام دادهايد ولی در اين مصحف غلط
های كوچكی نیز میبینم كه ملت عرب با قرائت خود آنها را اصالح خواهند نمود».
-6عكرمه میگويد« :هنگامی كه قرآن تدوين شده را نزد عثمان آوردند ،اغالطی در آن ديد و
گفت«:اگر امال كنندهاش از خاندان هذيل و نويسندهاش ازقبیلهی ثقیف بود ،اين اغالط در قرآن وجود
نداشت».
-2عطا نقل نمودهاست«:عثمان كه میخواست آيههای قرآن را استنساخ كند ،ابی بن كعب را خواست
و ابی آيههای قرآن را به زيد بن ثابت امال میكرد ،زيد هم مینوشت .سعید بن عاص هم با وی بود كه
قرآن را غلطگیريمیكرد؛ پس مصحف موجود با قرائت ابی و زيد نوشته شدهاست».
-6مجاهد نقل میكند «:عثمان در موقع تدوين قرآن دستور داد كه ابی امال كند و زيدبن ثابت بنويسد و
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سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حرث غلطگیری كنند».
از برخی روايات برمیآيد كه اتحاد مصاحف توسط عثمان مطابق نظر امام علیه السالم صورت گرفته
است .از آن حضرت نقل شده كه فرمود :نظر من اين است كه مردم بر يك مصحف گرد آيند تا اختالف
نشود 1.نیز نقل شدهاست كه امام فرمود شما در باره عثمان ناشايست نگوئید به خدا سوگنداو اين كار را
با اطالع ما انجام داد 2.و يا در روايت ديگر فرمود« :اگر امر مصحفها به من نیز سپرده میشد ،من
همان میكردم كه عثمان كرد 3».تذكر اين نكته مهم است كه روايت اول میتواند در باره جمع ابابكر نیز
ساری باشد چرا كه تايید اتحاد مصاحف عثمان مؤيد جمع قرآن ابابكر هم خواهد بود.
وقتى مصاحف عثمانى به سرزمینهاى مختلف مىرسید با گويش اهل همان منطقه قرائت مىگشت و طبیعتا باز
هم اختالفاتى هرچند نادر ،ايجاد مىشد .اين اختالف جزيى هم اكنون در قرائت قاريان هفتگانه و دهگانه ديده
مىشود؛ ولى چون اين اختالف تنها در شیوهى قرائت است ،زيانى به اصل قرآن نمىرساند.
در اينكه در زمان عثمان چند نسخه از قرآن نوشته شد ،اختالف نظر وجود دارد ،برخى چهار و شش و هفت
نسخه را ذكر كردهاند .البته مشهور انديشمندان پنج نسخه را ذكر كردهاند .ابن ابى داود به چهار مصحف اشاره
مىكند .ابو حاتم سجستانى مىگويد« :عثمان هفت مصحف نوشت و به مكه و شام و يمن و بحرين و بصره و
كوفه فرستاد و يكى را در مدينه گذاشت.

4

به هرحال اين مصاحف به سرزمینهاى مختلف ارسال شد و نسخه اصلی به عنوان نسخهى امام كه از حفصه
امانت گرفته شده بود به وی باز گردانده شد .گفته شده اين مصحف در موزه استانبول تركیه نگهداری میشود.
پس از اين تدوين ،عثمان دستور داد قرآنهاى موجود در تمام شهرها را كه اختالف قرائت دارند ،بسوزانند و يا
در آب بشويند كه بعدا دوباره اختالفى پديد نیايد و با اين كار مسلمانان را از هر گونه اختالف قرائت باز داشت.
كار او را كه در اصطالح توحیدالمصاحف مىنامند ،شايسته بود و مورد انتقاد هیچ يك از مسلمانان واقع نشد؛
زيرا همه مىدانستند كه اختالف در قرائت ،سبب اختالف بیشتر مسلمانان مىشود.
عدهاى از بزرگان اهل سنت نیز بدين معنى تصريح نمودهاند؛ چنانكه حارث محاسبى مىگويد« :در میان مردم
مشهور است كه جمع كنندهى قرآن عثمان است؛ ولى چنین نیست؛ بلكه عثمان از اختالفى كه در میان اهل شام
1االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.211
 2االتقان ،ج ،1ص.211
 3النشر فی القرائات العشر ،ج ،1ص.6
4ـ اتقان ،ج ،1ص.219
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و اهل عراق در قرائت حروف و كلمات قرآن پديد آمده بود ،ترسید و مردم را وادار كرد كه قرآن را با يك
قرائت و با همان روشى كه خود او و عدهاى از مهاجر و انصار اختیار كرده بودند ،بخوانند».
غلطهاى رسم الخط عثمانى

صحابه و تابعان ،به وجود غلط در رسم الخط مصحف عثمانى اعتراف كردهاند .براى اينكه ،غلطهاى نگارشى در
مصحف عثمان ،چیزى نیست كه بتوان آن را انكار كرد .وجود اين غلطها بر عدم توانايى پیشینیان در اصول
نگارش صحیح داللت دارد .اكنون نمونه هايى از اين اغالط و مهمترين آنها را نقل مىكنیم:
1ـ يَأتيهم اَنْبؤُا (انعام )5 ،كه صحیح آن َنْباءُ...است.
2ـ و يَنْؤنَ عَنْهُ (انعام )26 ،كه صحیح آن يَنْأونَ عنه است.
3ـ بالغداوة (انعام )52 ،كه صحیح آن بالغداة است.
4ـ فيهم شركؤا (انعام )94 ،كه صحیح آن شركاءُاست.
5ـ ما نشؤُا (هود )62 ،كه صحیح آن مانشاء است.
6ـ انه ال ييئس (يوسف )62 ،كه صحیح آن ال ييأس است.
7ـ الم يأتكم نبؤا (ابراهیم )9 ،كه صحیح آن "نبأ است.
8ـ فقال الضعفؤا (ابراهیم )21 ،كه صحیح آن الضعفاء است.
9ـ و ال تقولنّ لشاىءٍ (كهف )23 ،كه صحیح آن لشىءٍ است.
11ـ و لو شئت لتّخذت (كهف )22 ،كه صحیح آن التخذت است.
11ـ قال يبنؤم (طه )94 ،كه صحیح آن يا ابن ام است.
12ـ او ال اذبحنّه (نحل )21 ،كه صحیح آن الذبحنّه است.
همچنین گاهى كلمهاى را به شكل خاصى در جايى نوشتهاند و همان كلمه را در جاى ديگر به شكل ديگر
نگارش يافته است .مانند كلمه رحمة كه گاه به صورت رحمت نگاشته شده است.
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تواتر قرآن

حجیت سند قرآن به عنوان مهمترين منبع معارف دينى ،از طريق تواتر ثابت مىگردد .در اين مبحث ،ضمن
تعريف تواتر و بحث از تواتر قرآن ،و نیز بررسى داليل تواتر قرائات ،برآنیم میان اين دو ،يعنى قرآن و قرائت،
تفكیك نمائیم تا عدم تواتر قرائات لطمهاى به تواتر قرآن نزند.
اصطالح تواتر
تواتر ،اصطالحى در فن شناخت حديث است .در اين فن ،حديث به اقسام متواتر ،مستفیض ،آحاد ،تقسیم
مىشود .حديث متواتر حديثى است كه از كانال هاى متفاوت و مختلف و بدون ارتباط با هم رسیده باشد و
راويان آن ،در تمام طبقات در حدى از گستردگى باشند كه يقین حاصل شود تبانى آنان بر ساختن آن حديث و
نقل آن به دروغ عادتا ممتنع باشد .در مقابل خبر متواتر ،خبر واحد قرار گرفته و آن خبرى است كه از يك
كانال يا چند كانال منتقل شده باشد .طبعا چنین خبری يقین به صدور آن حاصل نمیشود.
طريق قرآن
همهى مسلمانان در مورد متواتر بودن قرآن كريم ،اتفاق نظر دارند .آيت اللّه خويى مىگويد« :همهى مسلمانان
از همهى فرقهها و مذاهب در اينكه ثبوت قرآن ،منحصرا از طريق تواتر امكانپذير است ،اتفاق نظر دارند.
بسیارى از علماى شیعه و سنى چنین استدالل كردهاند كه چون قرآن پايه و اساس دين و معجزه الهى بوده و
هست ،دواعى و انگیزهها براى نقل آيههاى قرآن فراوان بوده و هر چیزى كه انگیزه براى نقل آن زياد وجود
داشته باشد ،ناگزير بايد متواتر باشد .به همین جهت ،آنچه از طريق خبرهاى واحد نقل شد ،مطمئنا قرآن نخواهد
بود».

1

مىتوان گفت كه قرآن سه مسیر را تا رسیدن به ما پیموده است:
اول اينكه قرآن به وسیله حفظ و نگارش ،از سیل عظیمى از حافظان و كاتبان وحى از زمان پیامبر ،سینه بهسینه
به ما رسیده است .و هركدام از مسلمانان هر كدام قرآن را به نسل هاى بعدى منتقل مىنمودند .به صورتىكه در
طول تاريخ كسى ادعا ننموده كه قرآن ديگرى دارد و يا اين قرآن ،آن وحى نازل شده بر پیامبر نیست .اين
قرائت مردمى ،موافق با تمامى مصحفهاى موجود در تمامى قرون است .نمايانگر اين قرائت ،شیوهى قرائت
حفص است ،زيرا حفص همان قرائت جمهور را قرائت كردهاست.
دوم اينكه اين قرآن در همان سال ارتحال پیامبر ثبت و مكتوب شدهاست .چنانچه در مبحث جمع آوری گفته
1ـ البیان ،ص 123و .124
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شد بعد از جنگ يمامه كه در سال  632میالدی(هجری) اتفاق افتادهاست موجب جمع آوری قرآن شد.
سوم اينكه قرآن توسط راويان و شیوخ قرائت مناطق مختلف حفظ شدهاست اين شیوه هرچند توانسته است در
ترويج قرآن كريم نقش مهمی ايفا كند ولی نمیتواند قطع آفرين باشد چه اينكه خبر واحد است و احتمال اجتهاد
قاريان در قرائت قرآن منتفی نیست.
تواتر قرائات

از میان هر قوم و دسته كسانی بودهاند كه در قرائت قرآن سرآمد منطقهی خود شمرده میشدند ،اين عده به نام
قاريان هفتگانه يا دهگانه و ...شناخته میشوند كه مشهورترين آنها همان قاريان هفتگانه میباشند.
آنچه از اين بیان استفاده مىشود اين است كه متواتر بودن قرآن ارتباطى با قاريان ندارد و بحث از تواتر قرآن و
قاريان هفتگانه ،دو مبحث از هم جدا مىباشد .قرآن قطعا متواتر است ولى نه به وسیلهى قاريان بلكه همهى
مسلمانان در انتقال آن سهیم بودهاند و قراء صرفا سرآمدهاى قرائت در منطقه خود بودهاند .بديهى است كه
قرائت قاريان هفتگانه ،خبر واحد مىباشد نه متواتر زيرا همهى قرائت هاى يك منطقه ،منتهى به يك شخص از
قاريان هفتگانه مىگردد .شكى نیست مردم هرمنطقهاى بنابر اختالف گويش و نگارش خود ،در شیوه قرائت
قرآن تصرف مىنمودند و هر كدام قرآن را به گويش خاص خود مىخواندند .و اين امرى اجتنابناپذير بود.
عدم تواتر قرائات

براى رد تواتر قرائات ،داليل فراوانى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
1ـ بررسى حال راويان و طرقى كه قاريان ،قرائت قرآن را از ديگران اخذ مىنمودند ،به روشنى تواتر قرائات را
نفى مىنمايد.
آنچه در بررسى زندگى راويان به دست آمده اين است كه آنها به وسیلهى خبر واحد قرآن را درك نمودهاند،
آنچه آنها نقل كردهاند نیز به طريق آحاد قرائت را دريافت كردهاست.
عالوه اينكه برخى راويان اصالً توثیق نشدهاند.
2ـ استدالل هر يك از قاريان به صحت قرائت خويش و نفى قرائت ديگران ،قرائات شان را مستند به اجتهاد
خودشان مىكند .و اين خود دلیلى بر عدم تواتر قرائات است زيرا اگر قرائات ،متواتر مىبود نیازى به استدالل و
اجتهاد در قرائت نبود.
3ـ تصور اينكه پیامبر قرآن را به شكلى قرائت كردهباشد كه معانى متضاد از آن برداشت شود ،صحیح به نظر
نمىرسد .زيرا اين بر خالف روش قرآن است .قرآن مىفرمايد:
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افال يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختالفا كثيرا.

1

4ـ تواتر ،حجت قطعى است و اگر قرائات متواتر مىبود ،انكار آنها صحیح نبود .در حالى كه بسیارى ،قرائات
قاريان هفتگانه را انكار كردهاند ،مثالً طبرى قرائت ابن عامر را رد كرده و در موارد بسیارى ،قرائات قاريان
هفتگانه را مورد خدشه قرار مىدهد 2.بعضى ديگر از صاحب نظران به قرائت حمزه و بعضى به ابوعمرو و بعضى
به قرائت ابن كثیر اشكال وارد نمودهاند .ابن جزرى ،ابوشامه ،سیوطى ،مكى و ...از اين عده اند.
5ـ اگر قرائات متواتر باشد ،وجهى براى تخصیص قرائت به هفت قارى و غیر آن نیست .براى اينكه اين حصر
در قرن سوم به وجود آمدهاست.
6ـ تقسیم بندى قرائات به متواتر و مشهور ،آحاد و شاذ ،گواهى ديگر بر متواتر نبودن قرآن است .سیوطى از ابن
جزرى نقل كردهاست« :هر قرائتى كه به گونهاى موافق قواعد عربى و با يكى از مصاحف عثمانى و صحیح السند
باشد ،قرائت صحیحى است كه رد آن جايز نیست بلكه اين قرائت از حروف هفتگانهاى است كه قرآن به آن
نازل شده و قبول آن بر مردم الزم است ،خواه قرائت قاريان هفتگانه باشد ،يا عشره يا قرائت غیر اينها از
كسانى كه قرائت شان مورد قبول واقع شده است».

3

اين مطلب در بحث «حروف هفتگانه» بررسی خواهد شد و در آن بحث خواهیم گفت كه به اعتقاد پیروان مكتب
اهل بیت ،قرآن بر يك قرائت نازل شده است .از امام باقر علیهالسالم منقول است كه فرمود:
ان القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن االختالف يجىء من قبل الرواة.
قرآن يك قرائت دارد كه از سوى خداى يكتا نازل گشته است .اما اختالف (در قرائت آن) از سوى راويان قرآن ناشى شده است.
بررسى ادله تواتر قرائات
برخى براى اثبات تواتر قرائات ،به داليلى تمسك كردهاند كه همه قابل تأمل است .برخى از آنها عبارت است
از:
1ـ اجماع سلف تا خلف قائم شده كه قرائات متواترند.
اين ادعا قابل پاسخ نیست .زيرا با وجود مخالفینى كه اسامى برخى از آنها ذكر شد ،اجماعى محقق نمىشود.
گذشته از آن ،حجیت اجماع ،مالك ويژهى خود را دارد و برخى از مذاهب اسالمى هر نوع ادعاى اجماع را
نمىپذيرند.
2ـ توجه صحابه و تابعان در بارهى قرآن اقتضاى تواتر دارد.
1ـ نساء 62 ،آيا در (معانى قرآن نمىانديشید؟ اگر از جانب غیر خدا بود ،قطعا در آن اختالف بسیارى مىيافتند).
 2ر.ك :غايه النهايه فی طبقات القراء ابن جزری،همان ،ج ،1ص.424
3ـ اتقان ،ج ،1ص.236
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هر چند اين مطلب صحیح است ،ولی براى اثبات تواتر قرآن ناكافى است .حاصل اين برهان اثبات تواتر قرائات
ااست نه تواتر قرآن.
3ـ اگر قرائات متواتر نباشد ،قرآن متواتر نخواهد بود .چون قرآن بهوسیلهى حافظان و قاريان به ما رسیدهاست.
قاضى ابوسعید مفتى اسپانیا مىگويد:
كسى كه گمان برد تواتر قرائات هفتگانه الزم نیست ،سخنش كفر است .زيرا اين سخن به عدم تواتر قرآن باز
مىگردد.
اين مهمترين دغدغهى قائالن به تواتر قرائات است .در حالى كه خواهیم گفت كه تواتر قرآن و تواتر قرائات،
الزم و ملزوم هم نیستند .از آن گذشته آنچه به وسیلهى قاريان به ما رسیده ،خصوصیات قرائت است نه اصل
قرآن .قرآن در سینهها و نوشتههاى اصحاب محفوظ بوده و حتى اگر قاريان نمىبودند ،قرآن به تواتر ثابت بود.
4ـ اگر قرائات متواتر نباشد .حداقل برخى كلمات قرآن كه در آنها اختالف شده ،متواتر نیست.
البته مقتضاى اين دلیل ،تواتر جمیع قرائات است و مختص به قاريان هفتگانه نیست.
ديگر اينكه آنچه موجب خلط قرآن با غیر قرآن شده ،اختالف قرائت است .و اختالف قرائت ،اختالف در هیئت
و يا اعراب كلمه است نه اصلآن.
عدم تالزم تواتر قرآن و قرائت
مالزمه اى میان متواتر بودن قرآن و قرائات وجود ندارد زيرا اختالف در قرائت يك كلمه ،منافاتى با اتفاق بر
اصل وجود آن ندارد.
در تعريف قرائت آمده است:
قرائت به گونهاى از تالوت قرآن گفته مىشود كه بر حسب اجتهاد يكى از قاريان معروف باشد .علم قرائت نیز
علم به كیفیت اداى كلمات قرآن و اختالف اين كیفیت مىباشد اين اختالف به نقل كننده و راوى آن نسبت داده
مىشود.
زركشى در تعريف قرائات چنین آورده است:
«قرائات عبارت از اختالف مربوط به الفاظ و عبارات وحى است كه اين اختالف در ارتباط با حروف و كلمات
قرآن و كیفیت آنها ،از قبیل تخفیف و اماله و امثال آن از سوى قراء نقل شده است».
قرائت هاى هفتگانه و غیر آن هم چیزى جز روشهاى برگزيده و مشهورى كه به يكى از پیشوايان قرائت
منسوب است ،نیست.
در واقع قرائت ،علمى است كه پس از نزول قرآن كريم و حدود قرن سوم به تدريج شكل گرفت.
آنچه باعث اخذ قرائت از قاريان مشهور شده و قرائت قاريان ديگر به عنوان مالك و مأخذ قرائات قرآن كريم
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تلقى نشده ،صرفا رعايت بیش تر مالكات قرائت بوده كه از جملهى آنها فصاحت ،شهرت ،رعايت ادب عربى،
تطابق با رسم الخط عثمانى و ...است.
قرآن نیز تعالیم وحیانى بر سبیل اعجاز است كه بر پیامبر نازل شده است و سینه به سینه و نیز مكتوب و به تواتر
قطعى به ما رسیده است.
با اين تعاريفى كه از قرائت و قرآن نموديم ،اكنون بايد ديد چه تالزمى میان تواتر قرائات و تواتر قرآن وجود
دارد؟
همان طور كه گفته شد قرائت ،علم به كیفیت اداى كلمات قرآن و آراء قاريان است .قرائت هم عبارت از تالوت
قرآن بر اساس آن آراء مىباشد ،قرائتهاى هفتگانه نیز عبارت از روشهاى مشهورى است كه به يكى از قاريان
منسوب شدهاست.
با اين وصف ،اين علم نمىتواند در تعريف قرآن و وحیانى بودن آن جايگاهى داشته باشد تا ما به خاطر
مصونیت قرآن از تحريف ،ناگزير از پذيرش تواتر آن باشیم.
قرائت هاى متفاوت ،نتیجهى اين است كه الفاظ وحى از نظر چگونگىهاى نگارش و يا كیفیت اداء آنها مثالً
اداء با تخفیف يا تثقیل ،شكهاى مختلف پیدا مىكند و اين با متواتر بودن اساس وحى دو دو مقوله از هم جدا و
دو موضوع متفاوت مىباشند .يعنى بین اين روشها و قرآنیت قرآن هیچ تالزمى برقرار نیست.
بيان تفصيلى
تواتر قرائات سبع ،مىتواند سه تصوير داشته باشد:
1ـ قرائات هفتگانه مطلقا متواترند.
2ـ بخشى از قرائات سبع كه مربوط به هیأت الفاظ است ،مانند مد ،لین ،تخفیف همزه و اماله و امثال آنها ،غیر
متواترند و قسمتى كه مربوط به جوهر لفظ است ،مانند ملك و مالك متواترند.
3ـ آنكه مطلقا متواتر نیستند هر چند از جوهر لفظ باشند.
قرآن نیز دو تعريف مىتواند داشته باشد ،آيا قرآن فقط كتاب وحیانى گفته مىشود و يا مراد از قرآن ،كتاب
وحیانى متواتر است؟
آنچه تاكنون در انكار تواتر قرائات گفتیم ،انكار تواتر كتابى است كه تواتر در تعريف آن نیامده و به طريق
ديگرى متواتر نبوده است .اما كتابى كه جوهر الفاظ آن متواتر است ،چه حاجت به تواتر قرائت آن دارد؟
تاريخچه قاريان هفتگانه

آنچه از تاريخ بر مىآيد ،قرائت در قرن دوم با ظهور قاريانى ممتاز و برجسته به اوج شكوفايى خود رسیده و
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در اواخر همین قرن كتاب هايى در ثبت اصول و نیز ثبت اختالفات مربوط به قرائت ،نگارش يافت و اين روش
در طول قرن سوم ادامه يافت.
نخستین كسى كه در قرن سوم قرائات را در يك كتاب جمع نمود ،ابوعبید قاسمسالم بود .وى اسامى قاريان را
به  25نفر رساند .پس از او احمدبن جبیربن محمد كوفى مقیم انطاكیه كتابى در قرائات پنج گانه جمع آورى كرد
و از هر شهرى يك نفر را معرفى نمود .نفر سوم قاضى اسماعیلبن اسحاق مالكى بود كه كتابى در بارهى قرائات
تألیف كرد و در آن ،قرائت بیست نفر را جمع نمود كه مشتمل بر قرائات هفت قارى مشهور نیز بود .چهارمین
نفر ،محمدبن جرير طبرى است كه كتابى به نام جامع تألیف نمود و در آن بیست و چند قرائت را جمع كرد.
پنجمین نفر ،ابوبكر محمدبن احمدعمر داجونى كه كتابى در قرائات جمع آورى نمود.
ابن مجاهد در كرسى قرائت قرآن
ابوبكر احمدبن موسىبن عباس قارى بزرگ بغداد نخستین كسى است كه قرائات هفتگانه را رسمیت بخشید.
مهمترين استاد ابن مجاهد در قرائت ،ابوالزعراء عبدالرحمن بن عبدوس است كه بارها قرآن را به قرائت نافع،
ابوعمرو ،حمزه و كسايى نزد او ختم كردهبود .ابنمجاهد حتى در بهرهگیرى از هم طبقههاى خود ،چون محمدبن
جرير طبرى ،ابن ابى داود سجستانى ،ابوبكر داجونى و ابوبكر نقاش ابايى نداشته است.

1

آوازهى ابن مجاهد ،شاگردان بسیارى نزد او گرد آورده بود .رياست علمى ابن مجاهد به همراه نزديكى او به
سران حكومت ،از وى فردى با نفوذ ساخته بود كه مىتوانست در حوادث اجتماعى زمان خود مؤثر باشد.

2

ابن مجاهد از هر شهر ،كسى را برگزيد كه مردم آن ديار بر برترى قرائت او متفق بودند ولى در مورد كوفه از اين
ضابطه خارج شده و با اينكه تصريح كرده ،قرائت غالب در كوفه قرائت حمزه بوده« ،عاصم» و «كسائى» را نیز
در كنار او آورده است .موضعگیرى ابن مجاهد در قبال ابن شنبوذ كه قرائت بر خالف مصحف را مجاز مىشمرد
و ابن مقسم كه هر قرائتى را كه از نظر عربى صحیح مىنمود ،هرچند سند روايت آن ضعیف بود ،جايز
مى دانست ،نشان از آن دارد كه ابن مجاهد مخالفت مصحف و ضعف سند را از عوامل شذوذ قرائت مىدانسته و
در كتاب «السبعة» نیز بارها به عامل سوم ،يعنى مخالفت با عربیت اشاره كرده است.

3

از مطالعهى كتاب «السبعة» آشكارا برمى آيد كه ابن مجاهد ،عالوه بر انتقال قرائت قاريان ،به نقد و بررسى
قرائات از حیث سند و نیز از نظر ادبى پرداخته است.
بدون شك نفوذ ابن مجاهد از علل اساسى ترويج قرائات سبع در میان اهل قرائت بودهاست به طورى كه در
1

ر .ک :غایة النهایة فی طبقات القراء ابن جزری ،ج ،1ص.141

2ـ ر .ك :دائرهالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،4ص.562
3ـ ر .ك :التمهید ،ج ،2ص.232
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همان نیمهى اول قرن چهارم هجرى چندين كتاب در قرائات سبع تألیف شده است.

1

بى توجهى ابن مجاهد به اجتهاد در قرائت با اعتراض گروهى از معاصرانش رو به رو گرديد.
شايد گزينش وى در انتخاب هفت قرائت كه به تعداد مصاحف عثمانى بوده و مهم تر اينكه با حديث معروف
نزول قرآن بر هفت حرف ،مشابهت داشت ،موجب عمدهاى بر پذيرش رأى او باشد؛ براى اينكه ابن جبیر پیش
از ابن مجاهد ،كتاب «ثمانیه» در قرائت را تألیف نموده بود .ولى اين كتاب جايگاهى نیافت.

2

انگيزه ابن مجاهد
ابن مجاهد انگیزه خود را در انتخاب قاريان چنین بیان میكند.
كسی از او پرسید :استاد عزيز چرا شما قرائت ويژهای را برای خود انتخاب نمیكنید تا ديگران قرائت خود را با
آن همگام سازند و در نتیجه وجهی ديگر بر قرائات قراء سبعه افزوده شود؟ ابن مجاهد در پاسخ گفت :ما پیش از
هر چیز احتیاج داريم كوشش و غعالیت خود را در نگاهبانی آنچه ائمه قرائات ما بازگو كردهاند به كار گیريم و
حفظ دست آورد آنها به كوشش ما نیازمندتر از آن هستند كه ما به وجهی در قرائت روی آوريم و بدان همت
گماريم تا آن وجه را مردم پس از ما در قرائت قرآن كريم به كار گیرند.

3

قاريان هفتگانه
1ـ ابوعمران الیحصبى معروف به عبداللّهبن عامر دمشقى21( .ـ )116قارى شام؛ راويان وى عبارتند از :هشامبن
عمار ،ابن ذكوان.
2ـ عبداللّهبن كثیر المكى الفارسى معروف به ابن كثیر مكى45( .ـ )121قارى مكه؛ راويان وى عبارتند از :بزى،
قنبل.
3ـ عاصم (26ـ )122قارى كوفه؛ راويان وى عبارتند از :حفص ،شعبه.
4ـ زبانبن عالء المازنى البصرى معروف به ابوعمرو بصرى66( .ـ )154قارى بصره؛ راويان وى عبارتند از:
الدورى ،السوسى.
5ـ حبیببن عماره كوفى تمیمى معروفر به حمزه كوفى61( .ـ )156قارى كوفه؛ راويان وى عبارتند از :خلفبن
هشام ،خالدبن خالد.
6ـ نافعبن عبدالرحمن اصفهانى معروف به نافع مدنى21( .ـ )169قارى مدينه؛ راويان وى عبارتند از :قالون،
ورش.
1ـ دائرهالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،4ص.563
 2دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4ص.563
 3معرفة القراء الكبار ذهبی ،ج ،1ص.212
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7ـ علىبن حمزه اسدى معروف به كسايى كوفى169( .ـ )241قارى كوفه؛ راويان وى عبارتند از :لیثبن خالد،
الدورى.
شرح حال قاريان هفتگانه
1ـ ابن عامر
ابوعمران ،عبداللّهبن عامربن يزيد يحصبى116 - 21( ،ه) وى قرآن را بر ابومغیره شهابى خوانده است .او قارى
شام است.
نسب او به يحصب از قبايل يمن مىرسد و گفته شده در میان قاريان هفت گانه تنها وى و ابوعمروبن عالء نسب
عربى داشته اند .آنچه در منابع مورد تأكید قرار گرفته اين است كه ابن عامر ،قرائت را از شخصى به نام مغیرهبن
ابى شهاب مخزومى و او از عثمان فرا گرفته است .در مورد میزان تأثیر گويش شامى در قرائت ابن عامر
نمىتوان با اطمینان سخن گفت ولى شايد برخى موارد چون فتح «ت» در «يا ابت» و ابقاى الف در «لكنا» به
هنگام وصل بى رابطه با گويش شام نبوده باشد .ترجیح باب تفعیل بر ثالثى مجرد ،صیغه معلوم بر مجهول و
«ت» مضارع بر «ى» به صورت گرايشهاى غالب در قرائت ابن عامر ديده مىشود و موارد خالف آن اندك
است .بنابراين ،قرائت ابن عامر را از نظر يكنواخت بودن مىتوان از قانونمندترين قرائات به شمار آورد .و همین
نكته مايه مباهات برخى از هواداران آن بوده است .مهمترين شاگرد ابن عامر كه عامل اصلى انتقال قرائت وى به
آيندگان شد ،يحیىبن حارث ذمارى است .دو راوى مشهور قرائات ابن عامر ،يعنى هشامبن عمار ()245 -153
و ابن ذكوان (عبداللّهبن احمدبن بشیر) ( )242- 123هر دو ،قرائت ابن عامر را با يك واسطه از يحیى فرا
گرفتهاند .قرائت ابن عامر ،در نیمهى اول سدهى چهارم هجرى نه تنها در سراسر شام ،بلكه در بالد جزيره قرائت
غالب بود و در مصر نیزرواج كمى داشت.

1

2ـ ابن كثير
ابو معبد ،عبداللّهبن كثیربن عمروبن عبداللّهبن زاذانبن فیروزانبن هرمز مكى دارى فارسى االصل (- 45
121ه)است .وى قرآن را از مجاهد فرا گرفته و قارى مكه است .مردم مكه به عطر فروش ،دارى يا دارانى
مىگفتند و نسبت دارى به ابن كثیر از آن روست كه وى الاقل مدتى اين شغل را داشته است .ابن كثیر در مكه
تولد يافت و در همانجا درگذشت .ابن كثیر قرائت را به طريق عرض (خواندن و عرضه كردن قرائت بر استاد) از
عبداللّهبن سائب (از صحابه) ،مجاهد و درباس (موالى ابن عباس) فراگرفت .ابن كثیر در قرائت برخى آيهها از
رسم مصحف مكه كه با مصاحف ديگر اختالف داشته پیروى كرده است .برخى از اصول حاكم بر قرائت ابن

1ـ ر .ك :دائرهالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،4ص 125و .126
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كثیر ،چون تخفیف و تسهیل همزه (در حد اعتدال) ،اجتناب از اماله و برخى تلفظ هاى او مانند كسر عین الفعل
«يحسب» نشانهى تأثیر گويش مكى است .احتماالً برخى خصوصیات ديگر چون اظهار دال و ذال در مواضع
ادغام متقاربین ،وصل «هاء» كنايه با اشباع ضمه و كسره ،وصل ضمیر «هم» پس از حرف جر به ضم ميم و
اشباع آن ،تلفظ خاص اسم اشاره نیز ناشى از لهجه مكى ابنكثیر است .احتیاط وى در برترى آراء نحوى بر
روايت ،يكى از مهمترين عوامل مقبولیت قرائتش بود چنانكه حتى در زمان حیاتش بر رقیبان مكى خود فايق
آمد و از زمان تدوين قرائات هفتگانه به دست ابن مجاهد ،قرائت وى به عنوان تنها نماينده قرائت مكه مورد
توجه قرار گرفت .شاطبى قراتت وى را اشرف قرائات هفتگانه دانسته است.
در میان شاگردان ابن كثیر ،شبلبن عباد و معروف ابن مشكان عامالن اصلى انتقال قرائت وى به آيندگان بودهاند.
كلیه موارد دانسته شده از روايت مستقیم وى از طريق بزى از عكرمهبن سلیمان نقل شده است .به همین سبب
ابن خزيمه احتمال داده كه بزى يا عكرمه ،واسطهى میان اسماعیل و ابن كثیر را اسقاط كرده باشند در حالى كه
صرف نظر از روايت بزى در روايت ديگران ،چون شافعى و قنبل واسطهى حفظ شده است.
قرائت ابن كثیر را دو راوى به نام هاى محمدبن عبدالرحمنبن خالدبن محمد ابو عمر مخزومى معروف به قنبل و
احمدبن محمدبن عبداللّهبن قاسمبن نافعبن ابى بزه رواج دادهاند .ابن كثیر در قرائت بصره نیز تأثیر قابل
مالحظهاى داشته است زيرا «ابوعمروعالء» قارى بصره و از قراى سبع ،از وى قرائت آموخته است و عمق تأثیر
وى بر او ،از توافقهاى فراوان آن دو ،در موارد اختالف روشن مىگردد.

1

3ـ عاصم
ابوبكر ،عاصمبن ابى النجود ابوبكر االسدى (م 122يا  ،)126وى يكى از پرآوازهترين قاريان هفتگانه مىباشد.
قرائت وى متقن و فصیح بود.
عبدالجلیل رازى وى را امام قرائت شیعیان در كوفه دانسته و گفته است« :بیش تر قاريان حرمین و عراقین ،از
شیعیان اهل بیت علیهماالسالم و از مشهورين به واليت آنان بودهاند».

2

خوانسارى در «روضات الجنان» مىنويسد« :وى پارساترين و پرهیزكارترين قارى و رأى او درستترين رأى
در قرائت به شمار مىرود».

3

كوفه و قاريان آن ،بیشترين سهم را در انتقال قرائات به آيندگان داشتهاند .گزينش سه قارى از قاريان هفتگانه
از كوفه توسط ابن مجاهد بخوبى جايگاه كوفه را به عنوان شهرى نظامى ،سیاسى و علمى نشان مىدهد .و از اين
1ـ ر .ك :دائرهالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،4ص 519و .511
2ـ تاريخ قرآن ،ص.321
3ـ همان.
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میان ،قرائت عاصم بر دو قارى كوفى ديگر قائق آمده است .قرائت عاصم از ويژگى هايى برخوردار است كه
سبب شده امروز به عنوان قرائت متداول در میان مسلمانان به شمار آيد .اساسىترين ويژگى قرائت او را بايد در
پیوند استوار قرائتش با قرائت بزرگترين مشايخ و ممتازترين اساتید قرائت دانست عاصم قرائت را به طريق
عرض از ابوعبدالرحمن سلمى فراگرفت .ويژگى علمى ابوعبدالرحمان سلمى در نقش مهم او به عنوان عامل
انتقال قرائت قرآن از علىبن ابى طالب علیهالسالم به قاريان كوفى از جمله عاصمبن ابى النجود است .در مورد
قرائت آموزى او در سطوح عالى ،جز على علیهالسالم از صحابى ديگرى به عنوان استاد عبدالرحمن ياد شده
است .در ذكر مشايخ قرائت ابوعبدالرحمن بیشتر بر سه شخصیت على علیهالسالم ،عثمان و زيدبن ثابت و از آن
میان به ويژه بر حضرت على علیهالسالم تأكید شده و حتى ادعا شده كه وى در قرائت هیچ حرفى از قرآن ،از
قرائت آن امام تخلف نكرده و در روايتى چنین آمده كه وى على را در قرائت ،يگانه مىدانسته است.
بعضى زربن حبیش را نیز از مشايخ قرائت عاصم دانستهاند.
ابوبكر عیاش گفته است« :عاصم به من گفت :كسى به من حرفى از قرآن را جز ابوعبدالرحمن اقراء نكرده و او
نیز قرآن را بر على عرضه داشته است .من وقتى از نزد ابوعبدالرحمن برمى گشتم ،قرآن را بر «زر» عرضه
مىكردم».

1

از روايت فوق استفاده مىشود اعتماد عاصم نسبت به ابوعبدالرحمن بیش از زر بوده است.
سلسله سند قرائت عاصم ،سلسلهاى طاليى است كه در قرائات ديگر يافت نمىشود .ابوعبدالرحمن سلمى تا
آنجا مورد عنايت و اعتماد على علیهالسالم بوده كه ايشان وى را معلم امام حسن و امام حسین علیهماالسالم
قرار داده است.
ابوعبدالرحمن در قرائات مختلف كوفه از جمله سه قرائت از قرائات سبع تأثیر بسزايى داشته است زيرا قرائت
عاصم به طور مستقیم و قرائت حمزه و كسايى باواسطه از ابوعبدالرحمن تأثیر پذيرفته است.

2

قرائت عاصم به واسطهى دو راوى به نامهاى ابوبكربن شعبهبن عیاشبن سالم حناط اسدى كوفى (م95ـ193
يا )194و حفصبن سلیمان رواج يافته است .گرچه در مورد حفصبن سلیمان سخنان ضد و نقیض بسیار گفته
شده ،محققان علوم قرآن ،روايت حفص را بر روايت «شعبه» ترجیح دادهاند .گفتهاند او ربیب (فرزند همسر)
عاصم بوده و در دامان وى پرورش يافته و همانند كودكى كه از استاد خويش قرآن را فراگیرد ،در نزد او
شاگردى نموده است .بنابراين ،روايت او دقیقتر و متقنتر از روايت شعبه است.
4ـ ابوعمرو بصيرى
1ـ التمهید ،ج ،2ص.245
2ـ ر .ك :دائرهالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،5ص 626و .629
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زبانبن عالءبن عامربن عريان متولد  66و متوفى  154است .گفتهاند در میان قاريان تنها ابوعمرو و ابن عامر،
نسب عربى داشتهاند .ابوعمرو در بصره ،كوفه ،مكه و مدينه از بسیارى مشايخ دانش آموخته است .اين تعدد و
تنوع استادان كه در توفیق وى نقش بسزايى داشت ،از طرف برخى شرح حال نويسان نیز مورد تأيید قرار گرفته
است چنانكه ابن جزرى يادآور شده هیچ يك از قاريان هفتگانه از اين همه استاد برخوردار نبودند .در میان
استادان بنامى كه ابوعمرو از آنان قرائت آموخت ،مىتوان از مجاهدبن جبر ،سعیدبن جبیر ،عكرمهبن خالد،
عطاءبن ابى رياح ،ابن كثیر و...از قاريان مكه ،ابوجعفر يزيدبن قعقاع و شیبهبن نصاح از قراء مدينه و حسن
بصرى و يحیىبن يعمر از قاريان بصره نام برد.
ابو عمرو به سرعت احترام اهل قرائت بصره را جلب كرد و به عنوان رئیس قاريان شناخته شد .فرزدق شاعر
مشهور آن روزگار در مالقاتى كه با او داشت ،مجذوب شخصیت علمى او شد و مديحهاى در ستايش او سرود.
ابوعمرو تا حد ممكن در قرائت خود ،گرايش به تسهیل و تخفیف لفظ داشته و به دنبال تكلیف نبوده است.
ويژگى بارز ديگر در قرائت ابوعمرو ،گرايش بسیار او به ادغام متقاربین است همچون ادغام دال در صاد در
«مقعد صدق» و كاف در قاف «ربك قديرا».
در مقايسه میان قرائت ابوعمرو و ديگر قاريان هفتگانه ،نزديكى بسیارى میان او و استادش ابن كثیر مكى ديده
مىشود.
در میان شاگردان او ،ابومحمد يحیىبن مبارك يزيدى كه خود از قاريان چهارده گانه به شمار مىرود ،عامل
اصلى انتقال قرائت وى به آيندگان بود .دو راوى اصلى قرائت ابوعمرو ،حفصبن عمربن عبدالعزيز دورى ازدى
بغدادى (متوفى  )264و ابوشعیب صالحبن زيادبن عبداللّه سوسى (متوفى  )261مىباشند كه اين دو از طريق
يحیىمبارك ،راوى ابوعمرو شدهاند .وى به خاطر همنشینى زياد با يزيدبن منصور حمیرى دايى مهدى مشهور به
يزيدى است و معلم فرزند مهدى مىباشد.
قرائت ابوعمرو به جز بصره ،كه خاستگاه اصلى آن بود ،در سدههاى سوم و چهارم هجرى در بغداد و ديگر
مراكز علمى نیز مورد توجه قرار گرفت.

1

4ـ حمزه
ابوالحسن ،حمزهبن حبیببن عمارهبن اسماعیل كوفى تمیمى ( .)156- 61وى در طبقهى چهارم قاريان كوفى
قرار داشته و از فقهاى بزرگ بوده است .قرائت را به طريق عرض از سلیمان اعمش و حمرانبن اعین فراگرفت.
در كتاب التیسیر والمستنیر آمده است كه حمزه قرآن را بر امام صادق علیهالسالم خوانده است .شیخ طوسى نیز

1ـ ر .ك :دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج ،6ص 64تا .66
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حمزه را از اصحاب امام صادق علیهالسالم معرفى كرده است .ابن نديم هم پس از ذكر كتاب «القرائت» او،
يادآور مىشود كه حمزه از اصحاب امام صادق علیهالسالم بوده است.

1

پس از عاصم و اعمش ،امامت قرآن در كوفه به او منتقل گرديد .مورخان و محدثان غالبا او را به وثاقت ،ثبت و
ضبط ستوده و بعضى او را بىمانند دانستهاند .عبداللّه عجلى مىگويد« :ابوحنیفه به حمزه گفت :تو در دو امر از
ما برترى كه ما را ياراى مجادله با تو در آن دو امر نیست :يكى قرآن و ديگرى فرايض و احكام».
سفیان ثورى نیز مىگفت« :حمزه در مورد قرآن و احكام و فرايض بر تمام مردم برترى دارد».
با وجود خردهگیرى افرادى ،شايستگى وى را در امر قرائات نمىتوان ناديده گرفت .ابوعبداللّه زنجانى در
بارهاش مىگويد« :امام ،ح جت ،ثقه ،ضابط ،بصیر و آگاه به فرايض و احكام ،عالم به عربیت ،حافظ حديث،
پارسا ،خاشع ،قانع و بىمانند است».

2

سلسله اساتید و مشايخ او در قرائت قرآن از اين قرار گزارش شده است :حمزهحبیب ،ابومحمد سلیمانبن مهران
اعمش ،يحیىبن وثاب ،زربن حبیش از على علیهالسالم و عثمان و ابن مسعود از پیامبر.
مهمترين شاگرد حمزه ،سلیمبن عیسى حنفى كوفى است كه عامل انتقال قرائت وى به ديگران است .دو راوى
مشهور قرائت حمزه ،يعنى خلفبن هشامبن ثعلب بزار بغدادى (م )229- 151و ابو عیسى خالدبن خالد هر دو
قرائت حمزه را با واسطه از سلیمعیسى حنفى كوفى ،فراگرفتهاند.
6ـ نافع
نافعبن عبدالرحمنبن ابى نعیم مدنى ( )169- 21كنیهاش ابورويم و زادگاهش اصفهان بوده است .وى قرائت را
از ابوجعفر قارى و هفت تن از تابعان فراگرفته است.
در كتب رجالى شیعه از اين قارى نامى به میان نیامده ،ولى ابن مجاهد كه قاريان هفتگانه را گردآورى نمود ،كار
خود را با نام وى آغاز كرد .بسیارى از محققان با تعابیر مختلف ،قرائت وى را ستوده و قابل اعتماد معرفى
كردهاند .از نظر عدهاى ديگر ،نافع از لحاظ موثق بودن در حديث ،شخصیتى غیر قابل اعتماد و مورد ترديد
است .امامت قرائت در مدينه منوره به وى منتهى گرديد.

3

از میان راويان و شاگردان نافع ،دو راوى كه از همه معروف تر بودند و عامل انتقال قرائت او به آيندگان هستند،
عبارتند از :ابو موسى عیسىبن مینابن وردان كه به خاطر زيبايى قرائت معروف به قالون بود .مىگويند گوشش
كر بوده و با حركات زبان خطاها را متوجه مىشدهاست .وى (م )221 - 131است .راوى ديگر عثمانبن سعید
1ـ تاريخ قرآن ،ص.326
2ـ تاريخ قرآن ،ص 329و .331
3ـ تاريخ قرآن ،ص 313و .314
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مصرى معروف به ورش رئیس قاريان مصر (م )241است .اين دو بى واسطه قرائت را از استاد خويش نقل
نمودهاند.
7ـ كسائى
ابوالحسن علىبن حمزهبن عبداللّهبن بهمنبن فیروز اسدى (م  )241- 169كسايى يكى از ائمه قرائت و نحوى
مشهورى است كه غالبا كسا (گلیم) مىپوشید .نژاد وى ايرانى است و از عراق آن عصر بودهاست .وى پس از
حمزه بن زيات ،رياست قاريان قرآن را در كوفه بر عهده داشت .امام احمد حنبل كه از وى روايت كرده،
مىگويد«:من راستگوتر از علىبن حمزه نديدهام» شافعى نیز گويد« :كسى كه در نحو دانشمند شود ،جیره خوار
كسايى بوده است» كسايى قرائت را از حمزه زيات ،محمدبن عبدالرحمنابى لیلى ،عیسىبن عمرو االعمش ،ابى
بكربن عیاش اخذ نمود .او در ابتدا قرائت علىحمزه را به مردم آموخت پس از مدتى براى خويش قرائتى
برگزيد و در خالفت هارون آن را به مردم آموخت.
ابن نديم مىنويسد« :قرائت كسايى در آن قسمت كه مخالف با قرائت حمزه بود ،مطابق قرائت ابن ابى لیلى است
كه او نیز به نوبهى خود قرآن را بر على علیهالسالم خوانده بود».
سید حسن صدر در سلسله طولى روايت قرائت كسائى ،نامهاى امام ششم تا امام اول علیهمالسالم را ياد مىكند
و مىنويسد« :كسايى قرآن را بر حمزه و او بر امام صادق علیهالسالم و او بر پدرش و او بر پدرش و او بر
پدرش و او بر امیرالمؤمنین علیهالسالم قرائت كردهاند».
نشانههاى متعددى وجود دارد كه شیعه بودن كسايى را اثبات مىكند.
قاريان بسیارى ،قرائت كسايى را روايت كردهاند كه در میان آنها دو تن به نام هاى لیثبن خالد مروزى و
حفصبن عمر دورى شهرت بیش ترى داشته و قرائت او را بى واسطه نقل كردهاند.

1

چند نكته در باره قاريان هفتگانه
1ـ در میان قاريان ،تنها ابوعمرو و ابن عامر عرب زبان بودهاند.
2ـ همگى در قرن دوم مىزيستهاند.
3ـ در طول قرن سوم ،مردم بصره به قرائت ابوعمرو و يعقوببن اسحاق و مردم كوفه به قرائت حمزه و عاصم
پايبند بودند .در آغاز قرن چهارم ،ابن مجاهد ،كسايى را جزء قاريان كوفه قرار داد و نام يعقوب را حذف نمود.
4ـ كوفه و قاريانش نسبت به ديگر سرزمین هاى اسالمى سهم بیش ترى در قرائات قرآنى داشتهاند .قرائت
ابى بن كعب كه پس از ابن مسعود ،امامت قرائت در كوفه را به عهده داشته ،قرائات كوفه را تحت تأثیر خود قرار

1ـ تاريخ قرآن ،ص 235تا .241
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داد.
5ـ هر سه قارى كوفى (عاصم ،حمزه و كسائى) از بزرگان شیعه و دوستداران اهل بیت بودهاند و قرائت رايج
كنونى كه قرائت عاصم به روايت حفص است ،جايگاه شیعه در قرائت قرآن را بخوبى نمايان مىسازد.
قاريان دهگانه
بعد از قاريان هفتگانه قرائت سه نفر ديگر از شهرت خاصى برخوردار است كه عبارتند از:
1ـ ابومحمد اسدى بغدادى معروف به خلفبن هشام بزاز .وى راوى حمزه بوده است .دو راوى دارد كه عبارتند
از :اسحاقبن ابراهیمبن عثمانبن عبداللّه ابويعقوب مروزى بغدادى( ،م  )266و ادريسبن عبدالكريم حداد
ابوالحسن بغدادى( ،م )292كه بسیار توثیق شدهاست.
2ـ يعقوببن اسحاقبن زيدبن عبداللّه ابومحمد حضرمى وى بر سالم و نیز شهابشرنفه المجاشعى ،قرآن را
عرضه نموده شهاب بر مسلمهبن محارب و وى بر ابواالسود دئلى و وى بر امام على علیهالسالم قرآن را عرضه
نمود .اسامى دو راوى او عبارتند از :رويس محمدبن متوكل ابوعبداللّه ولوى بصرى( ،متوفى  )336و روح
(ابوالحسنعبدالمؤمن هذلى)( ،متوفى  234يا )235است .هر دو راوى توثیق شدهاند.
3ـ يزيدبن قعقاع االمام ابوجعفر خضرمى مدنى ،متوفى  131است و توثیق شدهاست .وى بر عبداللّهبن عیاشبن
ابى ربیعه و عبداللّهبن عباس و ابى هريره عرضه قرآن نموده .دو راوى وى عبارتند از :عیسى (ابوالحارث
عیسىبن وردان مدنى حذاء( ،متوفى حدود  )161و ابن حجاز (سلیمانبن مسلمبن حجاز ابوربیع زهرى( ،متوفى
 ،)121هر دو قرآن را بر ابوجعفر و شیبه و نافع ،عرضه نموده ،و توثیق شدهاند.
رواتى كه ذكر شد ،راويان معروف قاريان هستند ،و البته در بررسى ،راويان ديگرى ذكر شده كه محل اختالف
مترجمان مىباشند.
ضابطهى پذيرش قرائات
كهنترين مقیاس ،مقیاس ابن مجاهد است .البته پس از او دانشمندانى چون ابن خالويه ،مكىبن ابى طالب،
كراشى و ابن جزرى ضوابطى را بیان كردهاند .همهى اين شروط به موارد زير بازمىگردد.
1ـ بايد قارى از شخصیت هايى باشد كه قرائت وى از سوى مردم منطقهى خودش ،تايید مىشود.
2ـ بايد پذيرش قرائت از سوى مردم بر اساس مبنايى علمى در قرائت و لغت باشد.
3ـ قرائت با رسم الخط مصحف عثمانى و مصحفهاى موجود در تمامى قرون كه به دست مردم ثبت شده،
تطابق داشته باشد.
4ـ قرائت با فصیحترين و معروفترين قواعد و دستور زبان عربى هماهنگ بوده و بلكه رجحان داشتهباشد.
5ـ قرائت از طريق اسناد مورد اعتماد منتقل شده باشد.
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6ـ قرائت با اصول ثابت شريعت و احكام قطعى عقلى كه قرآن پیوسته پايه گذار شريعت و روشنگر انديشههاى
صحیح عقلى است ،مخالف نباشد.
البته ابن جزرى ،مطابقت با وجه ضعیفى در قواعد زبان عربى را كافى مىداند همچنین به نظر او مطابقت فرضى
و احتمالى با رسم الخط مصحف كفايت مىكند.
آقاى معرفت موافقت با قرائت جمهور مسلمانان (نه فقط قرائت قراء) را به عنوان ضابطه قبول دارد.
ويژگى قرائت حفص از عاصم
قرائت حفص از عاصم ،داراى سندى صحیح و با پشتوانه جمهور مسلمانان است .اين قرائت از آغاز تا كنون
همواره میان مسلمانان متداول بودهاست .اين قرائت در تمامى ادوار تاريخ ،قرائت برتر بوده است.
احمدبن حنبل صرفا قرائت عاصم را پذيرفته بود .حفص آگاهترين مردم به قرائت عاصم بود و پیوسته قرائت او
مورد ستايش علما و فقهاى امامیه بوده است.
و البته رغبت گستردهى امت اسالم به اين قرائت ،به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد در اين قرائت است.
1ـ سند قوى حفص قرائت خود را از عاصم ،او از ابوعبدالرحمن سلمى و او از امیرالمؤمنین على علیهالسالم
نقل كرده است .رجال اين قرائت مورد اطمینان امت بودهاند.
2ـ هماهنگى با قرائت جمهور مسلمانان عاصم سعى بر آن داشته كه محكمترين و استوارترين قرائت منسوب به
پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله را از طريق صحیح و اطمینان بخش به دست آورده و همان را به حفص تعلیم دهد.
3ـ ويژگى شخصى عاصم میان مردم معروف و مورد اطمینان بود .هر قرائتى كه فرا مىگرفت ،آن را بر عدهاى از
صحابه و تابعان عرضه مىداشت و تا اطمینان كامل به صحت آن قرائت پیدا نمىكرد ،آن را نمىپذيرفت.
حجيت قرائات در احكام شرعى
نظر برخى از فقها ،عدم حجیت قرائات است .آنها مىگويند هر قارى احتمال خطا و اشتباه در قرائتش وجود
دارد .لذا قرائات حجیت ندارند.
آقاى خويى مىگويد« :حق بنابر اصل اولى ،عدم جواز قرائت غیر مقطوع القرآن در نماز است».
ايشان در اين زمینه داليلى آورده كه عبارت است از1 :ـ ممكن است كه اين قارىها قرائت شان اشتباه و
ناصحیح باشد.
2ـ نه تنها دلیل شرعى و يا عقلى بر وجوب عمل به گفتار يكى از آن قاريان عینا در دست نیست ،بلكه عقالً و
شرعا پیروى كردن از غیر علم و يقین ممنوع شده است.
3ـ روايت بودن قرائت ها ثايت نیست تا داليل اثبات حجیت خبر واحد حجیت آنها را نیز اثبات نمايد زيرا
احتمال دارد كه اين قرائتها يك نوع اجتهاد و اظهار عقیده باشد كه از سوى خود قاريان به عمل آمده است.
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4ـ از توجه و شرح حال قاريان و راويان روشن مىشود كه وثاقت مورد اعتماد بودن همهى آنها ثابت و مسلم
نیست.
5ـ ما علم اجمالى داريم كه پارهاى از اين قرائت ها از پیامبر صادر نشده در نتیجه حجیت همهى آنها زير
سئوال است.
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جمعى استدالل به قرائت هاى مختلف را در احكام شرعى جايز دانسته و قرائت ها را حجت شمردهاند .زيرا هر
چند قرائات متواتر نیست منقول از پیامبر مىباشند لذا مشمول داليل حجیت خبر واحد مىباشند.
آقاى خويى در پاسخ اين استدالل مىگويد« :اوال :قرائات روايت نیست ،بلكه به واسطهى عدم نقطه و شكل در
قرآن ،اين قرائات با اجتهاد به دست آمدهاست ،ثانیا وثاقت همگى قاريان ثابت نشده است ،ثالثا :علم اجمالى
داريم كه برخى از قرا ئت ها از پیامبر نقل نشده و همین موجب تعارض قرائت ها شده و چون ترجیح بدون
رجحان شرعى يا عقلى قبیح است ،همگى از حجیت ساقط مىشوند».
دلیل ديگر حجیت قرائت ها ،حجیت تقرير معصوم است .براى اينكه از ائمه معصومین علیهمالسالم نه تنها خبرى
دال بر عدم صحت قرائت هاى متداول شنیده نشده ،بلكه گاه آنها را امضا كردهاند.
سالمبن سلمه گويد«:شخصى نزد امام صادق علیهالسالم آياتى از قرآن را قرائت كرد ،و به طورى كه من شنیدم،
قرائت او غیر از قرائت ديگر مردم بود .امام به او گفت :از اين قرائت خوددارى كن و همان گونه كه مردم
مىخوانند ،بخوان».
از اين دست روايات كه به وفور نقل شده ،نمىتوان به سادگى گذشت.
به همین جهت است كه بسیارى از علماى فريقین ،قرائت در نماز را طبق قرائت قاريان هفتگانه ،دهگانه و هر
قرائتى كه موافق عربى است و موافق احدالمصاحف الثمانیه باشد ،جايز شمردهاند.
مرحوم سید محمد كاظم يزدى در عروهالوثقى و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانى در «وسیلة النجاة» ،احتیاط را
در آن دانسته اند كه نمازگزار از قرائات هفتگانه تجاوز نكند .گرچه فتواى ايشان جواز قرائت به هر قرائت
صحیحى است چه از هفتگانه باشد چه نباشد.
آيت اللّه خويى قرائت به قرائات متداول عصر ائمه علیهماالسالم را جايز دانسته و حديث اقروا كما يقرا الناس
را قرائات متداول آن زمان تفسیر نمودهاند .امام خمینى نیز احتیاط كرده و گفته است كه از قرائات هفتگانه
تجاوز نكند.
مشهور میان فقها ،اختیار در انتخاب هر يك از قرائات هفتگانه است.

1ـ مصباح الفقاههه،ج ،ص .
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ولى مرحوم سید محسن حكیم در مستمسك عروة مىگويد« :حديث مزبور نمىتواند ناظر به قرائات هفتگانه
باشد زيرا پديدهى حصر قرائات در هفتگانه در اوايل سدهى چهارم به وقوع پیوست ،يعنى دو قرن پس از صدور
حديث مذكور».
بنابراين حديث را به قرائات معروف در عصرائمه علیهماالسالم ناظر مىداند كه بیش از قرائات هفتگانه است.
پس هر قرائتى كه ثابت شود در عصر ائمه شهرت مردمى داشته ،جايز مىباشد.
البته محدود كردن اعتبار قرائت ها به قرائت قاريان هفتگانه بى دلیل است .براى اينكه هر چند اين قرائت ها در
زمان حضور ائمه معصومین بودهاست سالها پس از آنان شكل گرفتهاند.
ابومحمد مكى مىگويد« :برخى نويسندگان ،بسیار بیش تر از هفت قارى در كتب خود آوردهاند .آنان نام افرادى
به میان آوردهاند كه قدر و اعتبارشان از قاريان هفتگانه بسى بیش تر است.
ابن جزرى نیز مىگويد« :قاريان مشهور هفتگانه و دهگانه و سیزدهگانه امروز از قاريان مشهور اعصار اول،
كمترند».
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اختالف قرائت

قرائت صحیح كه در سنت و سیره معصومین علیهمالسالم به آن امر شده ،همان قرائتى است كه عموم مردم ،هر
نسل از نسل پیش تا از پیامبر و او از جبرئیل و او از خدا گرفته است .بنابراين ،قرائتى كه با قرائت عامهى
مسلمانان موافق باشد ،بايد مورد توجه قرار گرفته شود و توجه به قرائت قاريانى كه فن قرائت را شغل خود
قرار دادهاند ،صحیح نیست.
در اينجا علل عمدهى اين اختالف در قرائات را بیان مىنمايیم.
1ـ خط عربى در مرحلهى ابتدايى خود قرار داشت و هنوز اين خط تكمیل نشده بود .اين خط خالى از هرگونه
عالمت ،حركت ،نقطه و تشديد بود .بنابراين مثالً كلمه «فتبینوا» به چندين شكل قابل قرائت است.
2ـ زبان عرب در هر منطقهاى گويش خاصى داشت ،مثالً قبیلهى قیس حرف ن در «نستعین» را به فتح
مىخوانند و برخى ديگر از قبائل به كسر تلفظ مىكنند.
3ـ در نسخه بردارى از قرآن ،گاهى يك نفر مىخواند و ديگران مىنوشتند .برخى مواقع نويسنده كلمهاى را
درست نمىشنید و چون خیال مىكرد كلمهاى ديگر امالء شده ،كلمهى خیالى خود را مىنگاشت.
4ـ برخى از اديبان عرب به جاى اينكه قرآن را محور قرار دهند و ادبیات خود را با اين كتاب اصالح كنند ،به
خاطر غلو در ادب خود يا كسب شهرت ،مىخواستند قرآن را به گمان خود اصالح ادبى كنند .مثالً نافع از
قاريان هفتگانه حرف م را در آيه «امَّنْ هُوَ قانِتٌ» 1بدون تشديد مىخواند .اين قبیل از اجتهادات شخصى ،از
برخى ديگر از قاريان مثل ابوبكر ابن مقسم ،ابوبكر العطار ،ابن شنبوذ و...نقل شده است.
5ـ گاهى قارى به كلمهاى برخورد مىكرد و خیال مىنمود نسخهى در دسترس او اشتباه است ،و بدون در نظر
گرفتن پیامدهاى آن ،بر طبق نظر خود تغییراتى به كلمه مىداد.
امام محمد باقر علیهالسالم مىفرمايد« :قرآن يكى است و از پیشگاه خداى يگانه و واحد فرود آمده و اين
اختالفات از راويان بر آن وارد مىشود».
اين سخن به اين معناست كه قرائت نازل شده از سوى خدا يكى است و قرآن به نص واحد نازل گشته و
اختالف در روايت اين نص به جهت اجتهاد قاريان است.
6ـ گاهى تفسیر قرآن با خود قرآن مخلوط مىشد و كلمهاى كه در تفسیر آيه قرآن نوشته شده بود ،جزء متن
اصلى شمرده مىشد.
1ـ زمر.9 ،
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7ـ اهداف سیاسى را نیز مىتوان در اختالف قرائت سهیم دانست .مثالً در آيه شريفه وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
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برخى قراء واو در والذين اتبعوهم را قرائت ننمودهاند ،بديهى است حرف «و» در معناى آيه تاثیر مهمى دارد.
اينك به ترجمهى آيه به هر دو صورت توجه كنید.
ترجمه ى آيه با بودن حرف و :سبقت گیرندگان در ايمان از طايفه مهاجرين و از انصار و نیز كسانى هستند كه
از مهاجرين و انصار پیروى كردهاند ،خداوند از همه آنها خشنود و آنها از خداوند خشنودند.
ترجمهى آيه بدون حرف و :سبقت گیرندگان در ايمان از طايفهى مهاجران و نیز از انصارى هستند كه از
مهاجران تبعیت كردهاند ،خداوند از همه آنها خشنود و آنها از خداوند خشنودند.
در ترجمهى اول ،همه انصار كه بر ايمان سبقت گرفتهاند مورد تايید قرار گرفتهاند ،ولى در ترجمهى دوم ،انصار
مؤمن دو دسته شدهاند و تنهاد عدهاى كه از مهاجرين پیروى كردهاند ،تايید شدهاند.
8ـ ظاهرا برخى بر حسب تفنن ،قرآن را به وجوه مختلف قرائت كردهاند .اين قبیل قرائت ها ،به منزلهى بازى با
نص قرآن كريم است.
حاصل اين اختالف

دالئلی كه بیان شد خاصه سه دلیل اول موجب شد در شكل خواندن قرآن اختالفاتی مانند قرائتهای ذيل ايجاد
شود .قرائت و يضیق صدری در  13شعرا به رفع و نصب قاف؛ قرائت و كفّلها زكريّا در  32آل عمران به تخفیف
(زكريا فاعل خواهد شد) و تشديد فا(زكريا مفعول دوم خواهد بود)؛ قرائت كیف ننشزها در  259بقره به زای و
راء؛ قرائت و تكون الجبال كالعهن المنفوش در  5قارعه به كالصّوف المنفوش؛ قرائت انّ اهلل هو الغنیّ الحمید در
 29واقعه به طلع منضود؛ قرائت وجاءت سكرة الموت بالحقّ در  19ق به و جاءت سكرةالحقّ بالموت؛ قرائت و
ما عملته ايديهم در  35يس به ما و عملت ايديهم؛ قرائت انّ اهلل هو الغنی الحمید در  26لقمان به انّ اهلل الغنیّ
الحمیدو...
قرائت صحيح

در روايات معصومین علیهمالسالم آمده كه قرآن به كیفیت عربى خالص قرائت شود ،اين روايات بیانگر عالقهى
شديدى است كه آنان به حفظ لغت اصیل قرآن داشتهاند و لغت اصیل ،همان لغت فصیح عرب و گويش رايج آن
1ـ توبه.111 ،
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است تا قرآن از هر گونه تغییر و غلط خوانى مصون باشد و دگرگونى در آن راه نیابد.
علىبن الحكم مىگويد« :عبداللّهبن فرقد و معلىبن خنیس براى من نقل كردند كه ما نزد امام صادق علیهالسالم
بوديم و ربیعهالراى نیز با ما بود .در آن جا پیرامون فضل قرآن سخن به میان آمد .امام صادق علیهالسالم فرمود:
اگر ابن مسعود قرآن را طبق قرائت ما نمىخوانده ،گمراه بوده است .ربیعه گفت :گمراه؟ امام فرمود :بلى ،گمراه.
امام صادق علیهالسالم اضافه كرد :ما قرآن را طبق قرائت ابى ابن كعب مىخوانیم».
اما اين گفتهى امام كه ما قرآن را بر طبق قرائت ابى مىخوانیم ،اشاره است به دوران يكسان شدن مصحف ها در
عهد عثمان كه ابىبن كعب قرآن را امالء مىكرد و گروهى آن را مىنوشتند و هر گاه در مورد نص اصلى اختالف
داشتند ،براى رفع اختالف به وى مراجعه مىكردند و مصحف موجود كه مورد قبول همهى مسلمانان است ،بر
طبق امالء ابىبن كعب است و قرائت منطبق بر قرائت ابىبن كعب ،كنايه از التزام به چیزى است كه هم اكنون
عامهى مسلمانان برآنند.
صدوق از امام صادق علیهالسالم و او از پدران خود روايت كرده كه پیامبر فرمود« :قرآن را با همان كیفیت
عربى آن بیاموزيد و از مبالغه در اظهار همزه بپرهیزيد».
امام صادق علیهالسالم فرمود« :اظهار همزه به منزلهى اضافه كردن بر قرآن است مگر همزههاى اصلى ،مانند:
الخبا در آيه اليسجدواللّه الذى يخرج الخبا و يا لكم فيها دفء و نیز فادارأتم».
انواع قرائات

قرائات موجود به انواعي قابل تقسيم است.
-1تواتر ،قرائتي است كه صحت آن يقيني بوده و كثرت نقل آن موجب رفع هرگونه شبههاي از آن ميشود.
-2مشهور ،قرائتي است كه سند متقن داشته باشد ولي به تواتر نرسيدهاست.
-3آحاد ،قرائتي است با سند صحيح ولي به دليل مخالفت با قرائات مشهور و متواتر مورد توجه قرار نگرفته
است.
-4شاذ ،قرائتي است كه از سند خوبي برخوردار نباشد.
-5موضوع ،قرائتي است كه جعل آن واضح باشد.
ازبين قرائات فوق ،صرفا قرائتي قابل توجه است كه دليل قطعي بر پذيرش آن وجود داشته باشد.
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حروف هفتگانه (احرف سبعه)
از طرق عامه از پیامبر مشهور است كه قرآن بر هفت حرف نازل شده است .بعضى نیز ادعاى تواتر اين دسته
احاديث نمودهاند اما آنان نزديك به چهل قول در معناى اين حديث گفتهاند.
شیخ طوسى مىگويد« :معروف در مذهب اصحاب ما و مشهور از اخبار و روايات آنان ،اين است كه قرآن به
يك حرف و بر يك پیامبر نازل شده ،جز آنكه فقهاى ما قرائتهاى متداول قرآن را تجويز نموده انسان مختار
است به هر قرائتى كه خواست ،قرائت نمايد».
طبرسى نیز مىگويد« :در اخبار امامیه مشهور است كه قرآن به يك حرف نازل گشته است».
شايسته است اشارهاى به احاديث نموده و سپس به میزان داللت آنها بپردازيم.
روايات احرف سبعة
1ـ ابن عباس ،از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله نقل كرده است  :اقرأنى جبرئيل على حرف فراجعته فلم ازل
استزيده فيزيدنى حتى انتهى الى سبعة احرف.
جبرئیل قرآن را بر يك حرف (قرائت) بر من قرائت نمود پس به او مراجعه نمودم و پیوسته حروف بیشترى را
طلب كردم و او نیز حروف بیشترى قرائت كرد تا آنكه به هفت حرف رسید.
2ـ سلیمانبن صرد از ابىبن كعب نقل كردهاست« :در مسجد بودم كه مردى وارد شد و به نماز ايستاد .در نماز
قرائتى را خواند كه من آن را انكار نمودم .مرد ديگرى وارد شد و قرائت ديگرى غیر از قرائت اولى داشت
همگى بر رسول خدا صلىاهللعلیهوآله وارد شديم .به پیامبر داستان را عرض نمودم .پیامبر دستور داد آن دو تن،
قرائت نمايند پیامبر قرائت هر دو را نیكو شمرد .بد دل شدم .وقتى پیامبر حالت مرا ديد ،به سینهام زد و فرمود:
به من گفته شده تا قرآن را بر يك حرف قرائت نمايم ،آن را برگرداندم تا بر امتم آسان شود ،دو مرتبه به من
قرآن برگشت داده شد تا آن را بر دو حرف بخوانم ،باز آن را برگرداندم تا بر امتم آسان باشد ،بار سوم ،قرآن به
من عرضه شد تا آن را بر هفت حرف بخوانم ».مثل اين روايت را ابن ابى لیلى از ابى آورده است.
3ـ عبداللّهبن ابى طلحه از پدرش از جدش نقل كرده است كه« :مردى نزد عمر قرآن را قرائت كرد ،عمر بر او
خشم گرفت .آن مرد گفت :اين را بر پیامبر قرائت نمودم ،بر من ايراد نگرفت .آن دو نزد پیامبر به نزاع پرداختند.
مرد رو به پیامبر كرد ،عرض نمود :يا رسول اللّه آيا شما قرائت فالن آيه را به من تعلیم ندادى؟ ايشان فرمود:
آرى .در دل عمر ترديدى پديد آمد كه بر پیامبر پنهان نماند .پس پیامبر به سینهى عمر زد و سه مرتبه فرمود:
شیطان را از خود دور كن .قرآن همهاش يكسان است ،تا زمانى كه آيه رحمت را به عذاب و آيه عذاب را به
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رحمت تبديل نكنى!
4ـ زربن حبیش از ابىبن كعب روايت نموده است كه رسول خدا صلىاهللعلیهوآله در ديدار با جبرئیل فرمود:
« من به سوى امتى درس ناخوانده برانگیخته شدم كه در میان آنان كودك و پیرمرد و پیرزن وجود دارد».
جبرئیل گفت« :به آنان دستور ده قرآن را بر هفت حرف قرائت كنند».
5ـ ابوهريره گفته است كه پیامبر فرمود« :اين قرآن بر هفت حرف نازل شد .قرائت كنید كه بر شما حرجى
نیست ،ولى رحمت را به عذاب و عذاب را به رحمت تبديل نكنید».
6ـ ابوهريره در حديث ديگر از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله آورده است« :قرآن بر هفت حرف نازل شده است.
علیم ،حكیم ،غفور ،رحیم .يعنى تبديل اينها به يكديگر اشكالى ندارد».
7ـ ابو قالبه گويد« :گزارش رسیده كه پیامبر فرمود :قرآن بر هفت حرف نازل گرديده است :امر ،نهى ،ترغیب،
ترهیب ،جدل ،قصص و مثل».
8ـ عبدالرحمنبن ابى بكره از پدرش نقل مىكند كه رسول خدا فرمود« :جبرئیل گفت :قرآن را بر حرفى قرائت
كردم ،میكائیل گفت برآن بیفزا جبرئیل بر دو حرف قرائت كرد ،تا به شش يا هفت حرف رسید (ترديد از راوى
حديث ابن كريب است) جبرئیل گفت :هم شافى و كافى است تا زمانى كه آيه عذاب به رحمت يا به عكس
تبديل نشود .همه مثل هلم و تعال هستند».
9ـ عمروبن دينار از پیامبر نقل مىكند كه فرمود« :قرآن بر هفت حرف نازل گرديد :همگى شفا دهنده و كفايت
كننده هستند».

1

 -11ابن مسعود مىگويد« :پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله فرمود كتاب ،اول از يك باب و بر يك حرف نازل
گرديد ولى قرآن از هفت باب و بر هفت حرف نازل شد :زجر ،امر ،حالل ،حرام ،محكم ،متشابه و امثال .ابى
كريب از ابن مسعود پنج حرف را آوردهاست :ان اللّه انزل القرآن على خمسة احرف ،حالل و حرام و محكم و
متشابه و امثال.
12ـ همچنین از ابن مسعود نقل شده است« :در مورد تعداد آيههاى يكى از سورههاى قرآن بحث مىكرديم
مىگفتیم  35يا  36است .سوى پیامبر رفتیم ،ديديم با على علیهالسالم صحبت مىكند گفتیم ما در قرائت قرآن
اختالف كرده ايم .صورت رسول خدا سرخ شد و فرمود :گذشتگان به خاطر اختالف هالك شدند سپس مخفیانه
چیزى به على فرمود .على به ما گفت رسول خدا صلىاهللعلیهوآله فرموده آن چنان كه ياد گرفتهايد ،بخوانید».
13ـ صدوق در خصال روايتى از عیسىبن عبداللّه هاشمى از پدرانش از پیامبر نقل كرده كه فرمود« :كسى از

1ـ ر.ك :صحیح مسلم؛ صحیح بخارى؛ سنن ترمذى ؛ طبرى ،ج ،1ص9؛ تفسیر قرطبى ،ج ،1ص.43
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جانب خدا نزد من آمد و گفت :خدا دستور مىدهد كه قرآن را بر يك حرف قرائت كنى .گفتم :خدايا بر امت من
توسعه ده! شخص مأمور به من گفت :خداوند تو را دستور مىدهد كه قرآن را بر هفت حرف قرائت كنى».
14ـ حمادبن عیسى از امام صادق علیهالسالم پرسید كه احاديث از شما مختلف است ايشان مىفرمايد :قرآن بر
هفت حرف نازل شده و كمترين حقى كه براى امام است اين است كه بر هفت وجه فتوا دهد».
بررسى اخبار نظريه سبعة احرف
چند اشكال مهم در روايات سبعة احرف قابل مشاهده است كه عبارت است از:
ضعف سند
غالب روايات ذكر شده ،از نظر سند بى اعتبارند .چون سند آنها به صحابه پیامبر برمىگردند و بر فرض اينكه
واسطههاى اين روايات همه اشخاص راستگويى باشند ،ولى چون حرف صحابه را نقل مىكنند نه كالم معصوم
را ،حجیت ندارند.
«التمهید» با ذكر چهار حديث از احاديثى كه فیض كاشانى در تفسیرش آورده ،مىگويد« :سندهاى اين احاديث،
كه از اهل بیت علیهماالسالم روايت كردهاند ،توثیقى ندارد».

1

تناقض
اختالف و تناقض میان اين روايات فراوان است و در بعضى از اين روايات میان سئوال و جواب تناسبى وجود
ندارد .در بعضى از روايات اهل سنت ،اثبات قرائت واحد و رد هفت قرائت ،وجود دارد .در برخى روايات كمتر
و بیشتر از هفت حرف بیان شده است .سیوطى در «االتقان» در مسأله دوم از نوع شانزدهم گفته است« :اين
اختالف ،چیزى جز موهون بودن اين روايات و اضطراب لفظى و معنوى آنها را نمىرساند ».مستند اين اقوال
نامعلوم است و البته احتماالت ديگری هم می رود

2

عالوه اينكه اين احاديث با روايات صريحى در تضاد است كه مفهوم آنها اين است كه قرآن بر يك حرف نازل
شدهاست .از جمله آنها:
قال الباقر علیهالسالم :ان القرآن واحد نزل من عند واحدٍ و لكن االختالف يجى من قبل الرواة.

3

امام باقرعلیهالسالممىفرمايند :قرآن يكى است و از سوى يكى نازل شده و اختالف ها ناشى از اختالف قرائت
قاريان و راوىهاى آنهاست.
همچنین روايت فضیلبن يسار از امام صادق علیهالسالم :كذبوا (اعداللّه) و لكنه نزل على حرفٍ واحدٍ من عند
1ـ التمهید ،ج ،2ص.94

2

3

االتقان ،ج ،1ص.171

ـ اصول كافى ،كتاب فضل قرآن ،باب نوادر ،ح.12
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واحدٍ.

1

آقاى خويى مىگويد« :پس از پیامبر اسالم ،مرجع در امور دين ،تنها و تنها ،كتاب خدا و اهل بیتند .بنابراين،
وقتى روايات مخال ف با سخنان اهل بیت باشند ،ارزشى ندارند و ديگر نوبت به بحث در زمینهى اسانید روايات
نمىرسد ،زيرا اين اولین دلیل بر سقوط اعتبار و حجیت اين روايات است».

2

موهون
در روايات احرف سبعة ،احاديثى موهون و خرافى ديده مىشود .در يك حديث از پیامبر نقل شده كه وى طلب
زيادى در حروف قرآن نمود تا به هفت حرف رسید .جبرئیل گفت« :تمام اين حروف ،شفا دهنده و كفايت كننده
است ،تا زمانى كه آيه عذاب به رحمت و آيه رحمت به عذاب ختم نشود ».در حديثى ديگر اين عبارت اضافه
شده است« :مثل آنكه بگويى :تعال و اقبل و هلم و اذهب و اسرع و اعجل (يعنى تبديل هر يك از اينها به
ديگرى اشكال ندارد) ».پیداست اين شكل برخورد با قرآن چیزى از آن را باقى نخواهد گذاشت.
توجيهات ديگر
وجوه ديگر در احرف سبعة
وجوه ديگرى براى توجیه احاديث سبعة احرف بیان شده كه همه قابل تأمل است .عالمه طباطباى معتقد است
كه در معناى حدي ث نزول قرآن بر هفت حرف ،اختالف شديدى وجود دارد كه شايد به چهل قول منتهى شود.
برخی از اين توجیهات عبارت است از:
1ـ مراد از هفت حرف ،معانى نزديك به هم است مانند :عجّل ،اسرع ،اسع .طبرى و بسیارى ديگر به نقل قرطبى
مىگويد« :اين معانى تا زمان عثمان بودند ،و عثمان يكى را اختیار و بقیه را سوزانید .مانند (سمیعٌ علیم ،عزيزٌ
علیم ،عزيزٌ حكیم) (اشد وطأً ،اشد اقوم) (ان كانت اال ذقیة واحده ،ان كانت اال صیحة واحدة( )...طعام االثیم،
طعام الیتیم ،طعام الفاجر)».
مرحوم خويى در پاسخ اين توجیه مىفرمايد« :اوال :اين نزديكى در همهى كلمات قرآن امكان ندارد .ثانیا :جواز
چنین تغییراتى موجب نابودى اساس قرآن مىشود.
ثالثا :روايات سبعة احرف براى رعايت حال مردم است تا بتوانند بر بیش از يك حرف قرآن بخوانند در حالىكه
چنین اختالفاتى موجب تكفیر برخى از مسلمانان ،بهوسیله بعض ديگر مىشود.
رابعا :اختالف در قرائات موجب اختالف امت مىشود در حالى كه بسیارى از روايات ،نهى از اختالف كردهاند.
خامسا :اگر پیامبر در زمان خودش قرائت هاى مختلف را پسنديده و قبول نموده ،عثمان با چه مجوزى توحید
1

2

ـ البیان ،ص.122
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مصاحف كرد».
2ـ مراد از هفت حرف ،ابواب سبعه (زجر ،امر ،حالل ،حرام ،محكم ،متشابه ،امثال) است.همچنان كه همین ايده
را ابن مسعود از پیامبر نقل كردهبود.
در پاسخ اين توجیه مىتوان گفت:
اوالً :احرف سبعة غیر ابواب سبعه است.
ثانیا :حمل اين احاديث بر مورد ابواب سبعة ،كه توسعه بر امت است ناصحیح می باشد.
3ـ مراد از هفت حرف ،لغات فصیحه (قريش ،هذيل ،هوازن ،يمین ،كنانه ،تمیم ،ثقیف) است.
اين حمل منافات دارد با رواياتى كه مىگويند قرآن به لغت مضر آمده يا به قرائت قريش آمده و از قرائت هذيل
نهى شده است و نیز خبرى كه عمر ،ابن مسعود را در قرائت عتى حين بجاى حتى حين نهى كردهاست .عتى لغت
هذيل است.
4ـ مراد از هفت حرف ،لغات مضر (قريش ،اسد ،كنانه ،هذيل ،تمیم ،ضبّه ،قیس) است.
اشكال وجه قبل اينجا هم قابل طرح است .عالوه اينكه آيا كسى قرائت به لهجههاى مختلف را مىپذيرد؟
5ـ مراد از هفت حرف ،اختالف در قرائات است .از قبیل تغییر در حركت (اَطْهَر ،اُطْهَر) تغییر امر و ماضى (ربنا
باعِدْ ،باعَدَ) تغییر كلمه (عهن المنفوش ،صوف المنفوش) يا (طلح منضود ،طلع منضود) تقديم و تأخیر (سكرة
الموت بالحق ،سكرة الحق بالموت) زياده و نقصان (تسع و تسعون نعجة انثى) اختالف حروف (ننشزها،
ننشرها).
برخى از اين وجوه ،تغییر كلمه است و ارتباطى با اختالف قرائات ندارد.
6ـ مراد از هفت حرف ،اختالف قرائت از حیث ديگر است .مانند اختالف اسماء (افراد ،تثنیه ،جمع ،تذكیر،
تأنیث) ،اختالف تصريف افعال (ماضى ،مضارع ،امر) ،اختالف اعراب ،اختالف به نقص و زياده ،اختالف در
تقديم و تأخیر ،اختالف به ابدال ،اختالف لغات و لهجات مانند فتح ،اماله ،ترقیق ،تفخیم ،اظهار ،ادغام.
اين توجیه نیز صحیح نیست .زيرا برخى وجوه ،ارتباطى با اختالف قرائات ندارد.
7ـ مراد از عدد سبعه ،كثرت است نه نفس هفت.
اين توجیه باطل است زيرا خالف ظاهر لفظ بدون بیان هیچ قرينهاى مىباشد.
8ـ مراد از هفت حرف ،اختالف گويشهاست.
اين وجه هم تمام نیست .زيرا حمل سبع بر اختالف لهجه ،خالف صريح روايات است زيرا مورد روايات سبعة
احرف ،اختالف جوهرى است نه كیفیت اداء .عالوه اينكه رواياتى وارد شده كه قرآن به لفظ قريش نازل شده
است.
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بنابراين اگر از اشكاالت سندى احاديث سبعة احرف و تعارض و تضاد آنها با ديگر روايات بگذريم ،نمىتوان
معانى آن را حمل بر ظاهر آنها نمائیم و شیوههاى مختلف قرائت را به اين وسیله تصحیح كنیم.
نهايت اينكه حديث سبعة احرف قابل توجیه نیست لذا كنار گذاشتن آن تنها راه بوده و عالوه اينكه احاديث
وارده از امام صادق علیهالسالم و امام باقر علیهالسالم داللت بر تكذيب اين خبر و اثبات نزول قرآن بر حرف
واحد و ايجاد اختالف به وسیله رواة دارد .لذا كنار گذاشتن آن بهخاطر ضعف سند ،وجود معارض ،اجمال در
مفهوم ،توجیهات سست و ...بهتر است.
اين منقوالت ،مبناى واضحى ندارد و مقصود از هفت حرف را به صراحت بیان نمىكنند لذا مىتوان معانى
مختلفى براى آن تصور نمود از جمله:
1ـ قرآن هفت معنا دارد.
2ـ قرآن بر هفت لغت نازل شده است.
3ـ قرآن هفت بخش مانند دستورها ،نواهى ،قصص...دارد.
4ـ قرآن به هفت شیوه قرائت مىشود و دهها معنا و مفهوم ديگر بدون اينكه معلوم شود كدامیك از اين معانى
مورد نظر است؟
سبعة احرف و قرائات سبع

برخی گفته اند مراد احمدبن موسىبن عباس ،مشهور به ابن مجاهد كه در آغاز قرن چهارم به جمع آورى هفت
قرائت قاريان برجسته پرداخت ،تطابق میان روايات احرف سبعة و قاريان هفتگانه بوده است .اين ارتباط،
تقدسى خاص به قرائات بخشید و شخصیت ابن مجاهد در عالم قرائات را ضرب المثل ساخت .البته برخى نیز
كار او صرفا اتفاقى و تصادفى دانستهاند .چه اينكه فاصله زمانی ابن مجاهد با عصر پیامبر قابل انكار نیست.
ابن جزرى مىگويد« :بعضى از كسانى كه آگاهى ندارند ،گفتهاند قرائات صحیح ،منحصرا همین قرائات قاريان
هفت گانه است و احرف سبعهاى را كه پیامبر به آن اشاره فرموده ،منظور قرائت اين افراد است .حتى اين توهم
براى بسیارى از جاهالن ايجاد شده كه قرائات صحیح ،همان قرائاتى است كه در شاطبیه و تیسیر وجود دارد و
اين قرائات همان هايى است كه پیامبر در حديث معروف به آنها اشاره نمودهاست .حتى بعضى هر قرائتى را كه
در اين دو كتاب نباشد ،شاذ دانستهاند و بسیارى قرائت غیر قاريان هفتگانه را شاذ دانستهاند در حالى كه شايد
قرائاتى در اين دو كتاب وجود ندارد و از قاريان هفتگانه نیز نقل نشده ،اما از قرائات آنان صحیحتر است.
چیزى كه مردم را به اشتباه انداخته ،اين است كه آنها حديث احرف سبعة را شنیدهاند و بعد قرائات سبعة به
گوش آنها خورده و گمان كردهاند اين قرائات ،همان احرف سبعة مىباشند .به همین جهت بسیارى از متقدمان
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از اكتفاى ابن مجاهد بر هفت قرائات ناخشنود بودند و او را در اين كار تخطئه نموده و گفتهاند چرا ابن مجاهد
عدد كمتر يا بیشترى را انتخاب نكرد؟ يا چرا منظور خويش را از كار خود روشن نساخت تا ناآگاهان را از
اين شبهه رهايى بخشد.

1

1
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رسم الخط قرآن
پيدايش خط
به طور كلى در رابطه با پیدايش خط دو نظريه مطرح است:
برخى خط را توقیفى دانستهاند و گفتهاند خدا آن را از طريق وحى و الهام بر بشر نازل كردهاست.
عدهاى ديگر خط را حاصل نیاز انسانى و تجربهى او و پديدهى فكرى انسان مىدانند.
طرفداران نظريه اول مىگويند خط از جمله مواهبى است كه خداوند به بشر ارزانى داشتهاست.
دالئل توقبفى بودن خط عبارت است از:
1ـ آياتى در قرآن وجود دارد كه تعلیم نوشتن را به خداوند نسبت مىدهد مانند :الذى علم بالقلم علم االنسان
مالم يعلم.

1

ن والقلم و ما يسطرون

2

2ـ عدهاى از مفسرين منظور از اسماء را در و علم آدم االسماء كلها ،3حقايقمى دانند كه خداوند به آدم آموخت
و يكى از آن حقايق ،خط نوشتن مىباشد.
3ـ سیوطى در «اتقان» به نقل از كعب االحبار آورده است« :نخستین واضح خط ،آدم ابوالبشر بوده كه نوشتن به
زبان هاى عربى و سريانى و تمام آنها را  311سال پیش از آنكه از دنیا برود ،بر لوحههاى گلین وضع كرد و
آنها را پخت .پس از ماجراى توفان و عادى شدن روند زندگى در زمین به هر قومى يكى از اين لوحهها رسید
كه معیار خط و زبان آنها گرديد ،و به اسماعیل فرزند ابراهیم هم نوشتههاى عربى رسید .اين روايت در كتاب
الفهرست ابن نديم نیز آمده است».
همچنین طبق روايت ديگرى آدم با انگشتان خود خطوطى رسم كرد و فرزندانش اين خطوط را از وى آموختند.
فخر رازى نیز مىنويسد« :خداوند متعال ،حروف معجم يعنى حروف بیست و نه گانه تهجى را بر آدم علیهالسالم
نازل كرد.
برخى نیز نوشتن را به اسماعیل علیهالسالم نسبت مىدهند و او را نخستین نويسنده مىدانند.
صاحبان نظريهى دوم كه اختراع خط را بر اساس احساس نیاز انسان مىدانند ،مىگويند :انسان هاى اولیه در
ابتدا منظور خود را با اشاره و سپس با كشیدن تصوير مىفهماندند.
1ـ علق 4 ،و ( 5خداوندى كه بهوسیلهى قلم آموخت و به انسان آنچه را نمى دانست ،آموخت).
2ـ قلم( 1 ،سوگند به قلم و آنچه مىنويسند).
3ـ بقره.31 ،
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سپس با ايجاد واژه و تركیب هاى گوناگون صوتى ،گام هايى در تفهیم برداشتند و سرانجام آن را سادهتر
ساختند و به صورت خطوط و نوشته هايى آسانتر و گوياتر در آوردند.

1

کهنترين خط

به عقیدهى محققان جديد ،كهنترين خط كه در تاريخ خط شناخته شدهاست ،خط هیروگلیفى است كه مصريان
از آن استفاده مىكردند .و پس از آنها ،فینیقى ها كه تیرهاى از نژاد سام بودند و با مصريان ارتباط بازرگانى
داشتند ،حروف و نگارش آن را از مصريان فراگرفته و از آن ،حروف سادهترى ساختند كه اشكال و پیچیدگى
خط مصرى در آن وجود نداشت .اين خط را فینیقى ها در نوشتههاى بازرگانى خود به كار مىبردند و به خاطر
سادگى و روانى كه در اين خط به چشم مىخورد ،در آسیا و اروپا انتشار يافت و روى هم رفته بايد گفت كه
خط يونانى و خطوط ديگر نیز زائیدهى همین خط مىباشد.
سومین رشتهى خط ،خط آرامى است كه از خط فینیقى الهام گرفته و خط عبرى از خط آرامى پیدا شده كه
يهوديان از آن استفاده كردند و در حقیقت خط عبرى را بايد فرم تازهاى از خط آرامى دانست بعضى معتقدند كه
خط عبرى شاخهاى از خط فینیقى است و مىگويند خط فینیقى منشأ پیدايش چهره ى خط ديگرى گشته كه
همان خط يونانى قديم است كه ريشهى همهى خطوط اروپايى و خط قبطى است.
خط عبرى قديم هنوز با اندكى تغییر مورد استفادهى يهوديان است.
خط مسند كه منشأ پیدايش خط حبشى گشته و داراى چهار گونهى :خط صفوى ،ثمودى ،لیحانى و سبايى يا
حمیرى است.
خط آرامى نیز ريشهى شش خط ديگر شد كه عبارت است از :خطوط فارسى باستانى ،هندى ،عبرى جديد،
تدمرى ،سريانى و خط نبطى.
بر حسب عقیدهى مذكور كه ديدگاه خاورشناسان است ،پس از خط آرامى به خط سريانى و نبطى مىرسیم كه
اين دو نیز به ترتیب منشأ پیدايش خط اسطرنجیلى و حیرى و انبارى شدند ،و خط كوفى از خط اسطرنجیلى
زاده شد ،چنان كه خط نسخ را فرم پیشرفته و تازهاى از خط حیرى و انبارى مىدانند .طبق اين نظريه ،خط
كوفى پس از خط نسخ قرار دارد ،و در سلسله تحول خود به خط مسند مىرسد نه خط آرامى در حالىكه به
عقیده ى خاورشناسان ،خط مسند ،عقبى و خلفى ندارد .بلكه خط آرامى است كه در دو رشته به خط كوفى و
نسخ منتهى مىشود.
بايد اضافه كرد كه به نظر خاورشناسان ،خط عربى بر دو دسته است :خط كوفى كه از نوعى خط سريانى گرفته
1ـ ر .ك :تاريخ قرآن حجتى ،ص  156تا 161؛ پژوهشى در رسم المصحف تفكرى ،ص 19تا .21
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شده كه به خط اسطرنجیلى معروف مىباشد ،و خط حجازى يا خط نسخ كه از خط نبطى گرفته شده است.
مورخان غربى در آخرين مراحل پیدايش خط عربى ،خط سريانى را در عرض خط نبطى قرار مىدهند نه در
طول آن و اين بر خالف نظريه دانشمندان اسالمى است .به عبارت ديگر ،مستشرقان مىگويند خط به دو شكل
وارد جزيرهالعرب شد :يكى به صورت خط مقور ،و ديگرى به صورت خط مبسوط .خط مقور خطى است كه به
خط نرم و روان يا خط نسخ معروف گرديده و در موارد زيادى از قبیل نامه نگارى و يادداشت تجارى و غیره
به كار مىرفت و اين نوع خط ،شاخهاى از خط نبطى است كه به وسیلهى حیريها و انبارى ها به حجاز و
جزيرهالعرب راه يافت و طبق برخى از مدارك ،قرآن كريم را نیز احیانا با همین خط مىنوشتند.
خط مبسوط كه به خط خشك نیز معروف بوده ،پس از ساخت شهر كوفه و پختگى اين خط در آن جا به خط
كوفى معروف گرديد و آن را بايد شاخهاى از خط اسطرنجیلى شناخت كه اين خط نیز به نوبهى خود گرفته شده
از خط سريانى است .اين خط را معموالً مسلمانان براى نگارش قرآن و عناوين سوره در مصحفهاى بزرگ و
كوچك مورد استفاده قرار مىدادند.
نبود تمدن و شهرنشینى در حجاز و اشتغال به جنگ و كوچ ،از عوامل عمدهاى است كه محققان را به اين سو
گرايش داده تا بگويند آشنايى عرب با خط ،بسیار محدود بوده است .تجارت آنان به شام و عراق موجب شد
كه با دو خط نبطى و سريانى آشنا شوند .از خط نبطى خط نسخ و از خط سريانى خط كوفى پیدا شد .اين دو
خط میان مسلمانان رواج داشت و آنها همواره در رفع معايب اين دو خط و زيباتر نمودن آن مىكوشیدند .با
گذشت زمان ،خط كوفى از میان رفت.
رسم الخط قرآن

زبان قرآن كريم ،عربى آشكار است .آشكار براى همه مردمدر همه اعصار .رسم الخط آن نیز مطابق قواعد
ادبیات عرب است.
در زمان نزول قرآن كريم ،خط عربى مراحل ابتدايى خود را مىگذراند ،مطابق رأى مشهور ،شیوهى نگارش
حروف الفبا به خط كوفى بود .نبود نقطه ،حركت ،اگر در كنار خط كوفى قرار گیرد ،سختى تلفظ حروف آن را
مضاعف مىسازد.
البته عرب كه بر فصاحت و بالغت خود مىبالید ،به آسانى مىتوانست حروف را از هم تشخیص دهد .و هیچگاه
دچار اشتباه نشود .اما گسترش قلمرو اسالم به ايران و روم و نیز رفت و آمدهاى بین مسلمانان و ديگر سرزمین
هاى مجاور ،بر زبان عربى بىتأثیر نبود .در كنار اين مسأله ،اختالف گويشها و ،...مشكالتى را در قرائت قرآن
ايجاد نمود.
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بر اساس برخى وقايع تاريخى ،امام على علیهالسالم طى دستورى به ابواالسود دئلى قواعد ادبیات عرب را پايه
گذارى فرمود و او ،حروف قرآن را اعراب گذارى نمود.
در سال  311هجرى قمرى خط نسخ به وجود آمد و قرآن كريم بر اساس همان رسم الخط كوفى به خط نسخ
نگاشته شد.
رسم الخط فعلى قرآن بر اساس همان رسم الخط اولیه قرآن است و مصاحف فعلى مطابق با مصاحف بصره و
كوفه و شام و مصحف امام در مدينه مىباشد .بر اين اساس هرگونه تغییر در رسم الخط قرآن ممنوع و حرام
است .مسلمانان از آغاز ظهور اسالم تا كنون ،براى حفظ كتاب خدا از تحريف لفظى ،از هرگونه دخالتى در
ادبیات قرآن خوددارى مىنمودهاند.
نقطه گذارى مصحف

اولین كسانى كه نقطه گذارى در مصحف را آغاز نمودند يحیىبن يعمر و نصربن عاصم لیثى و هر دو از شاگردان
ابواالسود دئلى بودند.
اين دو ،زمان حاكمیت حجاجبن يوسف ثقفى كه از سوى عبدالملك مروان حاكم عراق بود ،رخ داد.
گسترش اسالم و اشتباه قرائت تازهى مسلمانان ،آنان را واداشته بود كه به اين مهم دست زنند.
در پايان قرن اول هجرى ،با گسترش جغرافیاى اسالم ،مسلمانان غیر عرب افزايش يافتند .ناآگاهى آنان به زبان
عربى مانع بود تا بتوانند بدون نیاز به عاليم كلمات قرآن ،آن را قرائت نمايند.
مثال عرب كلمهى كتب را در آيه كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَه به صورت معلوم و همین كلمه را در آيه كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَام به صورت مجهول مىخواند ،در حالى كه غیر عرب توان تشخیص اين دو را از هم ندارد.
زيادبن ابیه در آن زمان حاكم كوفه بود .وى از ابواالسود خواسته بود كه در اين باره چارهاى بینديشد .ولى او
سر باز زده بوده تا اين كه خود غلطى فاحش در تالوت كالم خدا شنید.
كسى كلمهى رسوله در آيه ان اللّه برى من المشركين و رسوله به كسر الم خواند .معناى آيه در اين صورت
اين است كه خداوند از مشركان و پیامبرش بیزار است.
ابواالسود با شنیدن اين غلط فاحش گفت« :تصور نمىكردم كار مردم به اينجا رسیده باشد ».و لذا به زيادبن ابیه
مراجعه كرد و چگونگى جريان را با او در میان گذاشت و آنگاه در برآوردن خواستهى زيادبن ابیه تصمیم
گرفت.
ابواالسود نويسندهاى خواست تا از عهدهى نوشتن آنچه مىگويد ،بخوبى برآيد نويسندهاى از قبیلهى عبد قیس
در اختیار او گذاشتند ولى او را نپسنديد نويسندهى ديگرى را انتخاب كردند كه زبردست بود و مورد قبول
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ابواالسود واقع شد.
ابواالسود به آن نويسنده گفت« :هر حرفى كه من با گشودن دهان ادا كردم( ،مفتوح خواندم) ،نقطهاى بر باالى
آن حرف بگذار و اگر دهان خود را جمع كردم( ،حرف را به ضمه خواندم) نقطهاى در جلوى آن حرف قرار بده
و اگر حرفى كسره خواندم ،نقطهاى در زير آن بنويس ».ابن عیاض اضافه مىكند كه ابواالسود به نويسنده گفت:
«اگر حرفى را با غنه ادا كردم ،آن را با دو نقطه مشخص كن و او همین كار را انجام داد».
از آن پس ،مردم اين نقطهها را به عنوان عاليمى براى نشان دادن حركات حروف و كلمات به كار بردند ،ولى
غالبا اين نقطهها را با رنگى غیر از رنگى كه خط مصحف با آن نوشته شده بود ،مىنوشتند .و اين رنگ ،قرمز
بود .پس از آنكه نصربن عاصم نقطه را براى تشخیص حروف نقطه دار از حروف بى نقطه در مصحف بهكار برد،
نقطههاى سیاه به نقطههاى رنگى تبديل شد تا نقطه هايى كه عالمت حركت بوده با نقطه هايى كه عالمت اعجام
است ،اشتباه نشود و اين دو نوع نقطه از يكديگر تمیز داده شود.
جرجى زيدان مصحف نقطه دارى را به همین كیفیت در دارالكتب مصر ديده است او مىگويد« :اين مصحف
نخست در مسجد عمروبن عاص بوده و از كهنترين مصحفهاى جهان است .ورقهاى آن بزرگ و خط آن با
مركب سیاه نوشته شده و نقطههاى آن به رنگ قرمز است .و همان طور كه ابواالسود توصیف كرده ،نقطههاى
باالى حروف عالمت فتحه و نقطههاى زيرين عالمت كسره و نقطههاى جلو حروف نشانهى ضمه است».
در اسپانیا ،مصحفها را با چهار رنگ مىنوشتند :رنگ سیاه براى حروف ،رنگ قرمز براى نقطه هايى كه عالمت
حركت بوده ،رنگ زرد براى همزهها و رنگ سبز براى الفهاى وصل بهكار مىرفته است.
عاليمى كه هم اكنون براى بیان حركات حروف متداول است و مأخوذ از حروف مىباشد ،از ابتكارات خلیلبن
احمد است در اين روش ،عالمت فتحه عبارت است از شكل مستطیلى كه در باالى حروف گذارده مىشود و
عالمت كسره به همین شكل و در زير حروف به كار مىرود .عالمت ضمه ،واو كوچكى است در باالى حرف و
تنوين بر حسب مفتوح يا مكسور و يا مضموم بودن ،به وسیلهى دو عالمت از نوع خود مشخص مىشود.
سیوطى افزايد :اولین كسى كه همزه و تشديد را وضع كرد ،خلیلبن احمد بود».
در طول زمان ،عنايت مسلمانان به قرآن بیشتر مىشد و مسلمانان تغییراتى در خط و رسم آن ايجاد مىكردند
در پايان قرن سوم بود كه رسم الخط قرآن به حد اعالى زيبايى خود رسید .مردم در نوشتن قرآن با خطوط زيبا
و به كار بردن نشانهها بر يكديگر پیشى مىگرفتند تا آن جا كه سر حرف خ را به عنوان عالمت سكون به كار
بردند .اين عمل اشاره به آن داشت كه حرف ساكن ،اخف از حرف متحرك است .و برخى سر حرف م را براى
عالمت ساكن انتخاب كردند .براى حروف مشدد ،عالمت سه دندانه و براى الفهاى وصل ،سر حرف ص معین
شد همچنین صنعت خط و حاشیه نگارى رو به پیشرفت گذاشت و با ظرافت خاصى در مصحفها به كار برده
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شد.
رسم الخط قرآن توقيفى يا ...

برخى بر اين عقیدهاند كه رسم الخط مصحف به دستور خاص پیامبر به همین گونه و شكل فعلى تدوين شده
است.
حتى عدهاى آن رسم الخط قرآن را رازى از اسرار خداوند مىدانند و معتقدند پیامبر دستور داده قرآن را به اين
شكل بنويسند و نويسندگان بر آنچه از پیامبر شنیدهاند ،هیچ نیفزودهاند و از آن هم چیزى نكاستهاند زيرا اينها
اسرارى است كه عقل را به آن راهى نیست و رازى از اسرار خداست كه خاص قرآن است و نه همهى كتاب
هاى آسمانى .پس همان گونه كه نظم قرآن معجزه است ،رسم الخط آن نیز معجزه مىباشد.
دلیل اصلى اين مدعا ،وجود اختالف گسترده در رسم الخط قرآن است .كه از آن به مشخصه های رسم الخط
قرآن ياد میشود .گاهی كلمه ای را به شكل خاصی در جائی نوشته اند و همان كلمه را در جای ديگر به شكل
ديگر نگارش يافته است .مانند كلمه رحمة كه گاه به صورت مدور و گاه منقط نوشته شده است .اين اختالف
نشان میدهد شايد اغراض حكمت آمیزی وجود داشته كه بر ديگران پوشیده مانده است.
مشخصههای رسم الخط قرآن

در رسم الخط قرآن ،حروف والی نوشته شده ولی قرائت نمیشوند ،مانند اولئك.
از نظر اشتقاق ،برخی كلمات بايستی به شكل ديگر نوشته شوند .ولی در رسم الخط قرآن به شیوهی ديگر است؛
مثال يبصط بايستی با سین نوشته شود ولی در رسم الخط قرآن با صاد نوشته میشود .بصطة(اعراف )69كه
صحیح آن بسطه مطابق بقره 242است ،بمصیطر(غاشیه )22كه صحیح آن بمسیطر است.
افعال جمع در لغت عرب كه به واو منتهی میشوند ،به آخر آنها الف ملحق میشود ،ولی در رسم الخط قرآن
گاهی الف ملحق شده و گاهی نشده است مانند:قالوا ،جاؤ.
به افعال مفرد در ادبیات عرب الف ملحق نمیشودولی در رسم الخط قرآن الف ملحق شدهاست ،مانند :اويعفوا.
اختصموا(حج()19فعل جمع) كه صحیح آن خصمان(تثنیه) است.
تا مؤنث بايستی مدور(ة) باشد ولی در رسم الخط قرآن گاهی مدور و گاهی كشیده است .مانند :رحمة ،نعمت.
الف در وسط كلمه گاهی نوشته میشود و گاهی نوشته نمیشود .مانند :طعام تبرك.
ابراهیم گاهی بدون ياء و گاهی با ياء نوشته میشود .مانند :ابراهم 1ابراهیم
 1بقره.124 ،
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ساحر گاهی با الف و گاهی بدون الف نوشته میشود .مانند :ساحر2سحر

3

الف در مائه نوشته میشود و از فئه حذف گرديده است.
حرف«ی» به بايد و بايكم اضافه شده و به صورت بايید و بايیكم نوشته شدهاست.
كلمه سعوا در سوره حج با الف نوشته میشود ولی همین كلمه در سورهی سبا بدون الف «سعو» نوشته شده-
است.
كلمه عتوا در هر جا كه باشد ،با اضافهی الف و تنها در سورهی فرقان ،بدون الف و به صورت عتو نوشته شده-
است.
بالغداوة (انعام )52،كه صحیح آن بالغداة است.
ولو شئت لتّخذت (كهف )22 ،كه صحیح آن التخذت است.
دعو (غافر )51كه صحیح آن دعاء مطابق رعد  14است.
«بسم» كه در اصل باسم بوده و الف آن در استعمال حذف شده ،در رسم الخط قرآنی حرف«س» را به همین
علت به صورت كشیده مینويسند.
الف در آمنوا اضافه شده و باؤ و جاؤ و تبوؤ و فاؤ حذف شدهاست.
گاهی الف در ياء نداء حذف میشود .مانند :يايّها ،يأدم ،يرب.
الف در سبحان هم با حذف (سبحن) و هم بدون حذف آمدهاست.
الف در الاذبحنه ،و نیز در شیء(و ال تقولن لشایء) اضافی است.
الف در برخى اسماء ديگر چون اولئك ،الرحمن ،سالم ،ابرهيم ،علم الغیوب نیز حذف شده است.
پايه حمزه نیز تغییر كرده است .يأتیهم انبؤا(انعام )5،كه صحیح آن نباء...است ،و ينؤن عنه(انعام )26،كه صحیح
آن يناون عنه است ،مانشؤا(هود )62 ،كه صحیح آن مانشاء است ،فیهم شركؤا(انعام )94 ،كه صحیح آن شركاء
است ،انه ال يیئس(يوسف )62 ،كه صحیح آن ال يیأس است ،الم يأتكم نبؤا(ابراهیم )9 ،كه صحیح آن نبأ است،
فقال الضعفؤا(ابراهیم )21 ،كه صحیح آن الضعفاء است ،الملؤا(نحل )29 ،كه صحیح آن المأل است ،قال يبنؤم(طه،
 )94كه صحیح آن يا ابن ام است ،شفعوا(روم )13 ،كه صحیح آن شفعاء است ،البلوء(صافات )116 ،كه صحیح
آن البالء است ،لئیكه(ص )13 ،كه صحیح آن االيكه است ،جاء(زمر )69 ،كه صحیح آن جیء است.
عمّا كه متصل نوشته میشود ،در عن ما نهوا جداست.
 1آل عمران.33 ،
 2اعراف 112 ،و...
 3ذاريات 39 ،و موارد ديگر.
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إمّا كه متصل نوشته میشود ،در و ان ما نرينك جداست.
امّن كه متصل نوشته میشود ،در ام من يكون ،ام من اسس ،ام من خلقنا ،ام من ياتی جداست.
الّم كه متصل نوشته میشود ،در فان لم يستجيبوا ،1جداست.
فیما كه متصل نوشته میشود ،در فی ما فعلن ،جداست.
انّما گاهی مقطوع (انّ ما) و گاهی موصول(انّما) نوشته میشود .مانند :انّما توعدون لصادق ،انّ ما توعدون الت.

2

انّما كه متصل نوشته میشود ،در ان ما يوعدون ان ما توعدون الت جداست.
كلّما كه متصل نوشته میشود ،در كل ما ردوا (نساء )91 ،و من كل ما سألتموه (ابراهیم )34 ،جداست.
حیثما كه متصل نوشته میشود ،در سورهی قیامت جداست.
ابن ام كه متصل نوشته میشود در سورهی طه جداست.
ممّا گاهی به صورت ادغام و گاهی جدا از هم آمدهاست .مانند :انفقوا من ما رزقناكم ،3انفقوا ممّا رزقناكم ،4من
ما ملكت و...
«ى» ابرهم در سوره بقره 5حذف شده است.
همچنین «بسم» كه در اصل باسم بوده و الف آن در استعمال حذف شده ،در رسم الخط قرآنى حرف «س» را به
همین علت به صورت كشیده مىنويسند.
برخى نیز اين اختالف را در رسم الخط بررسى كرده و در هر سورهاى نظراتى تكلف زا بیان كردهاند .ابوالعباس
مراكشى معروف به ابن البنا(متوفى )221در كتاب خود «عنوان الدلیل فى مرسوم التنزيل» به تفصیل در اين زمینه
توضیح داده است او تالش كرده تا براى هر كدام از اين تغییرات ،دلیلى بیان كند .او مىگويد:
1ـ اضافه كردن الف در الذبحنه براى توجه دادن به اين معناست كه ذبح از عذابى كه در آغاز آيه ذكر شده،
شديدتر است .ال عذبنه عذابا شديدا اوال اذبحنه.
2ـ الف در يرجوا و يدعوا اضافه شده تا بر آن داللت كند كه فعل به علت در برداشتن ضمیر فاعل ،از اسم
سنگینتر است .از اين رو وقتى فعل را سبك به حساب مىآورند ،هر چند كه جمع باشد ،الف آن حذف
مىشود .مانند :سعو فى آياتنا معاجزين زيرا سعى در اينجا سعى باطل است و ثبوتى در عالم وجود ندارد.
1ـ
 2انعام.134 ،
 3منافقون.11 ،
 4بقره.254 ،
5ـ
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3ـ در آيه كامثال اللؤلؤا المكنون ،الف بعد از همزه اضافه شده تا بر سفیدى و جالى آن نسبت به مرواريد غیر
مكنون و غیر پوشیده داللت داشته باشد لذا در آيه كانهم لؤلؤ الف اضافه نشده است.
4ـ الف در مائه اضافه شده ولى در فئه نیامده است .زيرا مائه مشتمل بر كثرت از نظر دو رتبهى آحاد و عشرات
است.
5ـ در آيه و جىء يومئذ بجهنم ،الف اضافه شده و به صورت و جاىء يومئذ نوشته شده تا دلیل بر آن باشد كه
اين آمدن آشكار است.
6ـ در ساوريكم آياتى ،واو اضافه شده تا بر آن داللت كند كه عالم وجود در باالترين مرتبه وضوح است.
7ـ در آيه و السما بنيناها باييد ،يا اضافه شده تا تفاوت آن را با االيدى كه جمع يد است ،نشان دهد .زيرا منظور
در آيه يد به معناى دست نیست ،بلكه منظور قدرتى است كه خداوند به وسیلهى آن آسمان را بنا كرده است.
اين قدرت براى ثبوت در وجود ،سزاوارتر از االيدى جمع يد است و به همین مناسبت يا به آن اضافه شده
است.
8ـ واو از آيه سندع الزبانيه ،ساقط شده براى اينكه در آن سرعت فعل و اجابت شعلهى جهنم و شدت عمل
مقصود است.
9ـ واو از و يدع االنسان بالشر  ،حذف شده تا بر آن داللت كند كه انجام كار بد و شر براى انسان آسان است و
انسان به سرعت در شر وارد مىشود.
11ـ در سورهى بقره آيه  242كلمهى بسطه با سين و در آيه  69از سورهى اعراف با صاد نوشته شده است زيرا
با سين به معناى سعه جزيى و با صاد به معناى سعه كلى است.
و...
برخى چون محمد طاهر كردى ،به مبالغه دچار گشته و پس از بیان برخى ناهنجارى هاى رسم الخط عثمانى و
تناقضات موجود در آن گفته است« :برماست كه بدانیم چرا نويسندگان اولیه مصحف ،قواعد كتابت را رعايت
نكرده و چرا در نوشتن مصحف روش واحدى را در پیش نگرفتهاند؟
اين سؤالى است كه بايد كسانى كه به فرمان عثمان مصحف را نوشتند ،پاسخ گويند .اما آنان در خاك آرمیدهاند
و از اين رو دانشمندان گفتهاند رسم الخط مصحف ،رازى از اسرار است كه هیچ كس از آن آگاه نیست.
وى مىگويد« :گمان سهو و خطا و جهل به اصول كتابت در بارهى آنان به خود راه ندهید كه اين خیال باطلى
است .ما اعتقاد قطعى داريم كه صحابه قواعد نگارش را آن گونه كه بايد ،مىدانستهاند».
دكتر صبحى صالح مىگويد« :ترديدى نیست كه اين مطالب ،مبالغهاى است در بارهى تقديس رسم الخط مصحف
عثمانى و تكلفى است كه مافوق آن تصور نمىشود ،زيرا از منطق دور است كه رسم الخط را امرى توقیفى و با
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دستور پیامبر بدانیم و يا تصور كنیم كه داراى اسرارى است ،همانگونه كه فواتح برخى از سورهها داراى اسرار
است .هیچ موردى براى مقايسه رسم الخط با حروف مقطعه اوايل سورهها كه قرآن بودن آنها به تواتر ثابت
است ،وجود ندارد .اينها اصطالحاتى است كه نويسندگان آن زمان منظور كردهاند و عثمان نیز با اين
اصطالحات موافقت كرده است».
ابن خلدون مىگويد« :برخى از افراد ناآگاه گمان كردهاند كه صحابه صنعت خط را بخوبى و به طور كامل
مىدانستهاند و برخى از نوشته هاى آنان كه مخالف قواعد است ،از روى حكمت و علتى بوده است .اينها در باره
ى زيادى الف در ال اذبحنه مىگويند براى توجه به عدم وقوع ذبح است و در زيادى يا در باييد معتقدند كه
براى جلب توجه بر كمال قدرت الهى است .اين مطالب هیچ اصلى ندارد».
ابن خطیب در پاسخ اين گفتار مىگويد« :وامصیبتا! آيا قرآن نیز همانند لگاريتم ،طلسم ،رمل ،اسطرالب ،نجوم و
علومى از اين قبیل است كه تصور مىكنند نفاست آنها در اسرارى است كه در آنها نهفته و جز با كوشش
بسیار و پس از گذشت زمانى دراز نتوان به آن دست يافت؟
خداوند مىگويد :و لقد يسرنا القرآن للذكر ولى شما مىگويید كه قرآن از دسترس مردم به دور باشد! تصورى
بسیار باطل و سخنى بى پايه و ساختگى است!»
با توجه به آنچه گذشت ،ابن خطیب معتقد است كه بايد رسم الخط مصحف تصحیح شود و با خطى كه همهى
مردم به خواندن آن قادر باشند ،نوشته شود.
برخى از دانشمندان معاصر بر همین عقیدهاند كه رسم الخط پیشین با دستور پیامبر نبوده ،بلكه روش نويسندگان
آن روز بودهاست .همچنین مىتوان گفت نگارش آن زمان در مراحل ابتدايى بوده و از دقت الزم برخوردار
نبوده است .اما امروز با پیشرفت روشهاى نگارش ،چارهاى جز تغییر رسم الخط گذشته به رسم الخط كنونى كه
همه به آن آشنا هستند و قرآن را در دسترس عامه مردم قرار مىدهد ،نیست .اين امر موجب تحقق بخشیدن
منظورى است كه قرآن براى آن نازل شده و آن ،راهنمايى همگان براى همیشه است.
در اين زمینه ،قاضى محمدبن الطیب ابوبكر باقالنى (متوفى )413در كتاب «االنتصار» مىگويد« :خداوند شكل
خاصى از نوشتن را بر مردم واجب نكردهاست زيرا وجوب اين موضوع بسته به وجود مدرك شرعى است و در
نصوص كتاب به اين موضوع اشارهاى نشده كه بايد كتابت ،ثبت و ضبط قرآن به طريقهاى خاص و با خطى
معین انجام گیرد و از آن تجاوز نشود .همچنین در سنت چنین مطلبى وجود ندارد و اجماع امت نیز اين امر را
واجب نشمرده ،و قیاسات شرعى نیز بر چنین موضوعى داللت ندارد .پیامبر فقط به نگارش قرآن دستور داده و
هیچ روش خاص و رسم الخط معینى را براى نوشتن آن معین نكرده است .از همین روست كه خطوط
مصحف ها مختلف است و هر گروهى با روشى كه بین خود آنان متداول بوده ،قرآن را نوشتهاند .برخى بر طبق
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تلفظ كتابت مىنموده و برخى زياد و كم مىكردند .گروهى الم را به صورت كاف و الفها را كج مىنگاشتند
زيرا مىدانستند كه رسم الخط هرگونه باشد ،اصطالحى بیش نیست.
رسم الخط جديد

بنابرآنچه كه سیوطی از احمد حنبل نقل كردهاست وی فتوا به حرمت تغییر رسم الخط قديم دادهاست 1.از مالك
نیز نقل شدهاست كه در پاسخ سئوالی در باره جواز رسم جديد قرآن فتوا به عدم جواز دادهاست 2.در بین
انديشمندان شیعی هم نظريه عدم جواز و هم جواز را میتوان مالحظه كرد از سخنان ابوالحسن شعرانی برمیآيد
كه ايشان تغییر را جايز نمیداند.
اما اين يك انديشه علمی نیست و هیچ دلیل منطقی ندارد .مع االسف در میان نظرات جديد در اين باره كه از
مجمع الفقهی االسالمی در مكه مكرمه ،مجمع البحوث االسالمیه در االزهر ،هیئت كبارالعلماء در عربستان
سعودی و 3...ارائه شدهاست هیچ دلیل منطقی ديده نمیشود .استناد به امكان تحريف قرآن و يا توقیفی بودن
رسم عثمانی ناصحیح است .چه اينكه تغییر رسم برای سهولت قرائت ربطی به تحريف ندارد و مثال حذف
اعراب اضافی صلوة برای سهولت قرائت تحريف نیست .اگر اين تحريف شمرده شود نقطه گذاری هم تحريف
است! و يا عمل ابواالسود دئلی كه اعراب را با نقطه گذاری شروع كرد و كار فراهیدی كه اعراب مستطیلی را
خلق نمود و عالئم سكون ،همزه و غیره را اختراع كرد و يا كار سجاوندی كه رموز وقف را اختراع و در
مصحف نگاشته شد ،نیز شائبه تحريف دارد و رسم آن در مصحف نامشروع است!
همچنین بايد گفت كه رسم الخط عثمانی قرآن ،توقیفی نبوده و هیچ مدرك مكتوبی كه بر اين داللت كند كه رسم
الخط عصر پیامبر چه بودهاست ،وجود ندارد.
عالوه اينكه وقتی نقطه گذاری و اعراب گذاری كه قطعا در عصر پیامبر وجود نداشته ،صرفا برای تسهیل قرائت
صحیح باشد ،چرا كه تغییر رسم عثمانی كه در وجود آن در عهد پیامبر ترديد وجود دارد ،جايز نباشد.
البته پیداست كه مراد از رسم جديد ،رسمی است كه تسهیل بیشتری در قرائت بیافريند نه اينكه كلمه را تغییر
دهد و يا واو جمع كه قبال نبوده ايجاد نمايد و يا آن را از واژه مفرد حذف كند ،و يا ناء مدور را به منقط تبديل
كند .اينگونه موارد قطعا جايز نیست.

 1اتقان ،ج ،4ص.146
 2المقنع ،ص.9
 3ر.ك :رسم المصحف و ضبطه بین التوقیف واالصالح الحديث ،ص ،61شعبان محمد اسماعیل.
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نامهاى قرآن

كتاب خداوند به تناسب آيههاى مختلف و موضوعات گوناگون آن ،نامهاى زيادى دارد اين نام ها كه برگرفته از
واژهاى از آيات مىباشد .گاه به يكى از وجوه كتاب اشاره مىكند و گاهى وصف تمام كتاب شمرده مىشود.
انديشمندان علوم قرآنى بیش از سى نام براى اين كتاب از آن استخراج كردهاند .ولى من معتقدم كه كتاب
خداوند تنها يك نام دارد و آن قرآن است .پیامبر خدا صلىاهللعلیهوآله اين كتاب را به نامى نهاد كه در عرب
مرسوم نبود .او اين كتاب را قرآن نام نهاد.

1

واژهى كتاب و يا كالم اللّه نیز به اين كتاب مقدس گفته شده است كه در آن اين واژه با افزوده شدن به اسم
آمدهاست .مانند :كتاب حكیم ،كتاب مبین.
بقیه نامها يا صفت براى آن است ،مانند قرآن حكیم ،قرآن مجید ،قرآن كريم و يا به آثار دنیوى و اخروى اين
كتاب نظر دارد ،مانند :هدايت ،رحمت ،شفاء ،برهان.
در واقع در اين موارد ،اسم اثر بر مؤثر اطالق شده است.
نام اصلى و صفتهاى کتاب خداوند

1ـ قرآن
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ( ...بقره)165 ،

اين نام با اوصافى نیز آمده است .مانند :قرآن مبین (حجر1 ،؛ يس ، )69 ،قرآن عظیم (حجر ، )62 ،قرآن حكیم
(يس ، )2 ،قرآن مجید (ق1 ،؛ بروج ، )21 ،قرآن كريم (واقعه ، )22 ،قرآن عجیب (جن ، )1 ،قرآن عربى (زمر، )26 ،
اين وصف بارها تكرار شدهاست.
2ـ كتاب
تِلْكَ آاتُ الْكِتابِ الْحَكِيمْ (يونس1 ،؛ لقمان)2 ،
اين نام نیز با اوصافى آمده است .مانند :كتاب حكیم ((يونس1 ،؛ لقمان ، ))2 ،كتاب مبین (مائده ، )15 ،اين وصف
بارها تكرار شده است .كتاب عزيز (فصلت ، ).41 ،كتاب مفصّل (انعام ، )114 ،كتاب منیر (فاطر ، )25 ،كتاب مبارك
(ص ، ) 29 ،كتاب مصدّق (احقاف ، )12 ،كتاب مسطور (طور.)2 ،
3ـ كالم اللّه
حَتَّى يَسْمَعْ كَالمَ اللّه (توبه.)6 ،
1
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آثار قرآن
همانطوركه گفته شد ،ديگر نامها در واقع آثار اين كتاب وحیانى است كه عبارت است از:
1ـ نور :وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ نُورا مُبِينا (نساء)124 ،
2ـ هدايت...:وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس)52 ،
3ـ رحمت... :وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس)52 ،
4ـ فرقان :تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (فرقان)1

5ـ موعظه :قَدْ جَائَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْرَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِما فِى الصُّدُورِ (يونس)52 ،
6ـ شفا :قَدْ جَائَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْرَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِما فِى الصُّدُورِ (يونس)52 ،
7ـ ذكر :اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَ لَهُ لَحَافِظُونَ( .حجر )9 ،اين نام با وصف مبارك نیز آمده است :هَذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ
(انبیاء.)51 ،
8ـ تنزيل :وَ اِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء.)192 ،
9ـ روح :وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا (شورى.)52 ،
11ـ قول فصل :اِنَّهُ لَقَولٌ فَصْلٌ (طارق.)13 ،
11ـ بصائر :هَذا بَصَائِرٌ( .اعراف)213 ،

12ـ بیان :هَذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ (آل عمران)136 ،
13ـ تذكره :وَ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (حاقه.)46 ،
14ـ حكمتبالغه :حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (قمر)5 ،
15ـ على حكیم :وَ اِنَّهُ فِى اُمُ الْكِتَابِ لَدَيْنا لَعَلِىٌ حَكِيم (زخرف)4 ،
16ـ بالغ :هذا بَالغٌ لِلنّاسِ (ابراهیم)52 ،
17ـ حبل :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه( ...آل عمران)113 ،
18ـ احسن الحديث :اَللّه نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْث (زمر)23 ،
19ـ برهان...:قَدْ جَائَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ (نساء)124 ،
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نام سورهها
سور در لغت به معنى ديوار بلند و محیط بر اطراف شهر ،مقام و شرف ،قطعهاى از يك چیز (سؤر) ،دستبند
(سِوار) ،باال رفتن از جايى (تَسَوَّر) 1آمده است.
سوره در اصطالح به مجموعهاى از آيهها گفته مىشود كه چون ديوارى بلند ،اطراف آن آيهها را در برگرفته
باشد .و يا چون دستبندى بر گرد دست قرار گرفته باشد.

2

حاصل آنچه در بحث جمع قرآن بیان شد ،اين بود كه قرآن در زمان زندگى پیامبر جمع آورى شد و همهى
سورهها به نامهاى مشخص كنار هم قرار گرفت .پس از زندگى پیامبر ،اين سورههاى كنار هم چیده شده،
صورت كتابى مجلد به خود گرفت.
پذيرش اين مبنا ،ما را متقاعد مىكند كه نام سورهها را پیامبر انتخاب نمودهاست.
قابل انكار نیست كه برخى از نامها براى سورهها ،مناسبت ضعیفى با سوره دارد .در برخى سورهها ،مناسبت
هاى مهمى وجود دارند .ولى سوره به آن مناسبت نام گذارى نشده است.
براى مثال در سوره ى عنكبوت تنها دو بار كلمهى «عنكبوت» و يا در سوره ى شعراء ،كلمه «شعراء» باعث
نامگذارى سورههايى به اين نامها شدهاست .در حالىكه در بسیارى از سورهها ،بحث آدم علیهالسالم به میان
آمده ولى سورهاى به نام او نامگذاری نشده است .نتیجهاى كه از اين استدالل به دست مىآوريم اين است كه اگر
نام گذارى سوره ها پس از درگذشت پیامبر و با اجتهاد اصحاب انجام گرفته باشد ،بايستى اصحاب در همهى
سورهها به يك صورت عمل مىكردند .يعنى يا نام سورهها را از آيههاى اول آنها مىگرفتند ،و يا بر اساس
موضوعات مطرح شده ،سورهها را نامگذارى مىكردند .پس همین كه روشى يكسان به كار نرفته ،ما را متوجه
اين نكته مىكند كه پیامبر بزرگوار صلىاهللعلیهوآله بر اساس حكمت هايى كه برخى از آنها بر ما پوشیده است،
خود نام سورهها را معین كرده است .همچنین روايات عديدهاى در منابع شیعه و سنى آمده است كه فضیلت هاى
قرائت سورهاى خاص با نام معین يا فضیلت نماز مخصوصى با سورهاى معین ،به نقل از پیامبر بیان شده است.
از آنجا كه در اين احاديث ،نام سورهها بیان شده است ،متوجه اين نكته مىشويم كه ايشان هر سورهاى را با نام
مشخصى نامیده است و نام سورهها در زمان پیامبر نیز معمول بوده است .از جمله اين روايتها :پیامبر فرمود:
سورهى بقره و آل عمران را فرا گیريد كه آنها زهراوان است.
تَعَلَّوُا سُورَةَ الْبَقَرَةَ وَ آلِ عِمْرَان فَاِنَّهُمَا زَهْرَاوَان.

1ـ ص.21 ،
2ـ اتقان ،ج.2
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همچنین حضرت فرمود :مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيْضَةِ يَقْرَءُ فِى االولى فَاتِحَهَالْكِتاب...
كسى كه روز جمعه پیش از نماز واجب چهار ركعت نماز بگذارد و در نماز اول سورهى فاتحة الكتاب و...
در ادامهى اين مبحث ،به نام هاى متعدد و علت نامگذارى سورههاى قرآن اشاره مىنمايیم.
1ـ سوره يك
الف) حمد( :چون در اين سوره ستايش خداوند مطرح شده است،اين نام از نخستین واژه ى اين سوره پس از
بسمله كه محور اساسى سوره تلقى مىشود گرفته شده است) ،ب) فاتحة الكتاب( :چون قرآن با اين سوره آغاز
مىشود و نیز قرائت نماز به آن آغاز مىشود).
ج) ام القرآن و ام الكتاب( :چون اين سوره مقدم بر همه سورههاى قرآن است يا چون اصل قرآن است).
د) سبع( :چون اين سوره هفت آيه دارد).
ه) مثانى( :چون سورهى حمد بنابر نقلى دو بار نازل شده است يا اين كه در هر نماز دو بار خوانده مىشود).
و) سبع المثانى( :چون اين نام در آيه  62سوره حجر به سورهى حمد نسبت داده شده است).
ز) وافيه( :چون تمام سوره بايد در نماز خوانده شود).
ح) كافيه( :چون غیر اين سوره در قرائت نماز كافى نیست و همان كافى از قرائت هر سورهاى ديگر است).
ط)اساس( :چون به مناسبت آنچه از ابن عباس نقل شده كه براى هر چیز پايه اى است و اساس قرآن فاتحه و
اساس اين سوره بسم اللّه الرحمن الرحيم ،است).
ى) شفا ،شافيه( :چون از رسول اكرم صلىاهللعلیهوآله نقل شدهاست كه فرمود :فاتحهالكتاب شفاى هر دردى
است).
ك)الرقيه( :چون سوره مرهمى براى دردهاى جسمانى است).
ل) صالة( :زيرا درستى نماز متوقف بر خواندن سورهى حمد است).
م) الواقيه( :واقیه به معنى نگه دارنده از آفتها و بالياست).
ن) قرآن العظيم :اين واژه از آيه  62حجر گرفته شده است).
س) سورة الشكر( :چون شكر و حمد در بسیارى از موارد وجوه اشتراك دارد).
ع) سورهالمنّة( :چون خداوند با نزول اين سوره ،بر انسان منت گذاشت).
ف) مجزيه( :چون خواندن آن در نماز كافى و مجزى است).
ص)السؤال( :اين نام به واسطهى وجود آيه هايى است كه بر درخواست و نیايش بندگان به سوى خداوند داللت
دارد.
نامهاى ديگرى چون :سورة الدعاء ،سورة المسأله ،سورة التلقین ،سورة الصلوة ،سورهالسّرّ ،سورهالمكافات،
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سورهالثناء ،سورهالكنز ،نیز گفته شده است.
2ـ سورهى دو
الف) بقره(گاو ماده)( :داستان گاو بنى اسرائیل در اين سوره آمده است).
ب) فسطاط قرآن( :فسطاط به معنى خیمه است .و در اين سوره بسیارى از احكام آمده ،لذا اين سوره به منزلهى
خیمهى احكام دين است).
ج) سنام قرآن( :سنام به معنى كوهان شتر است .و در اين جا به معنى بلندترين نقطه قرآن است).
3ـ سورهى سه
الف)آل عمران(خانواده عمران)( :چون سرگذشت آل ابراهیم در آيههاى  33به بعد اين سوره آمدهاست).
ب) طيبه( :چون اين كلمه در آيه  36آمدهاست).
دو سورهى آل عمران و بقره را «زهراوين» نیز گفتهاند .پیامبر در حديثى مىفرمايد :دو سوره بقره و آل عمران
را بخوانید كه آن دو زهراوان است و در روز قیامت رفیق خود را چون دو پاره از ابر مىپوشاند.
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4ـ سورهى چهار
الف) نساء(زنان)( :چون در اين سوره احكام مربوط به زنان مطرح شدهاست).
ب) نساءالكبرى( :چون در سوره طالق نیز احكام مربوط به زنان آمدهاست ،آن سوره را نساء القصرى نامیدهاند
و سورهى نساء را نساء الكبرى مىگويند).
5ـ سوره ى پنج
الف) مائده(خوراك بهشتى)( :چون در اين سوره از مائدهى ياران عیسى مسیح علیهالسالمسخن به میان آمده
است).
ب) عقود( :چون آيهى اول اين سوره در مورد وفاى به عقود است).
ج) منْقِذَة( :نَقْذْ يعنى نجات دادن .و چون كسى كه با اين سوره مأنوس باشد ،اين سوره او را از عذاب قیامت
نجات مىدهد).
6ـ سوره ى شش
الف) انعام(چهارپايان)( :اين واژه از آيه  136تا  ،142شش بار تكرار شده است).
7ـ سوره ى اعراف
الف) اعراف(جايگاهى میان بهشت و دوزخ)( :اين كلمه دو بار در آيههاى  46و  46آمدهاست).

1ـ تفسیر مجمع البیان ،ج ،1ص.415
122

ب) المص( :اين نام برگرفته از حروف مقطعهى اول سوره است).
8ـ سوره ى هشت
الف) انفال(غنیمت)( :آيه اول اين سوره از انفال «ثروتهاى عمومى» نمودهاست).
ب) بدر( :چون در اين سوره از جنگ بدر سخن به میان آمدهاست).
9ـ سوره ى نه
الف) توبه(بازگشت)( :چون در اين سوره از توبه بحث شده است)،
ب) برائت( :اين نام از كلمهى اول سوره گرفته شدهاست).
ج) فاضحه( :چون سوره توبه رسواگر بسیارى از مسلمان نماهاست).
د) عذاب( :چون در اين سوره از عذاب جهنم بحث شدهاست).
ه) مِقِشْقِشة( :اين واژه به معنى جدا كننده از نفاق است .و چنین مضمونى در سوره ديده مىشود).
و) مُنَقَّره( :يعنى اين سوره آنچه را در دل مشركین است ،جستجو مىكند).
ز) بَحوث( :يعنى از احوال و اسرار منافقین در اين سوره جستجو شده است).
ح) حافرة( :چون اين سوره حفر كنندهى محتويات دل منافقین است).
ط) مُثيرَهْ( :اين واژه به معنى خبر دهنده از اسرار دل است .و سوره توبه از دل منافقین خبر مىهد و يا در دل
مشركین انقالب ايجاد مىكند).
ى) مُبَعَْرهْ( :به معنى زير و رو شدن است .و سورهى توبه اسرار دل منافقین را زير و رو مىكند).
ك) مُدَمْدَمَهْ( :دَمدمه يعنى سخن همراه با خشم .اين اسم به واسطه ذكر برائت از مشركان در اين سوره است).
ل) مخزيه( :چون اين سوره خوار كنندهى منافقان و مشركان است).
11ـ سوره ى ده يونس( :چون سرگذشت يونس و برخى ديگر ازپیامبران در اين سوره آمدهاست).
11ـ سوره ى يازده هود( :چون سرگذشت هود و قوم عاد در اين سوره از آيههاى  51به بعد آمدهاست).
12ـ سوره ى دوازده
الف)يوسف( :چون سرگذشت يوسف در اين سوره آمدهاست).
ب) احسن القصص( :چون در آيه سه ،سرگذشت يوسف احسن القصص نامیده شدهاست).
13ـ سوره ى سيزده رعد(تندر)( :اين واژه در آيه  ،13آمدهاست).
14ـ سوره ى چهارده ابراهيم علیهالسالم( :چون سرگذشت ابراهیم در اين سوره از آيه  35به بعد آمده است).
15ـ سوره ى پانزده حجر(انديشه)( :اين نام از آيه  61كه در بارهى قوم صالح (اصحاب حجر) سخن به میان
آمده ،گرفته شده است).
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16ـ سوره ى شانزده
الف) نحل(زنبور عسل)( :چون در اين سوره از وحى به زنبور عسل سخن به میان آمدهاست).
ب)نِعمْ( :چون برخى نعمت هاى خداوند به بندگان در اين سوره آمدهاست).
17ـ سوره ى هفده
الف) اسراء(سفر شبانه)( :چون سیر و حركت پیامبر مكرم اسالم صلىاهللعلیهوآله از مكه به مسجداالقصى و از
آن جا به معراج در آيه اول اين سوره آمدهاست).
ب) بنى اسرائيل( :سرگذشت موسى و بنى اسرائیل در اين سوره نیز آمدهاست).
ج) سبحان( :اين نام از اولین واژه ى اين سوره گرفته شدهاست).
18ـ سوره ى هجده
الف) كهف( :چون در اين سوره از غار اصحاب كهف بحث شده است).
ب) اصحاب كهف( :به همان علت پیشین).
ج) حائله( :چون اين سوره حائل بین خواننده ى آن و عذاب قیامت است).
19ـ سوره ى نوزده
الف) مريم( :چون سرگذشت مريممقدس در اين سوره آمده است).
ب) كهيعص( :اين نام از حروف مقطعهى ابتداى سوره گرفته شدهاست).
21ـ سوره ى بيست
الف) طه( :اين نام از حروف مقطعهى ابتداى سوره گرفته شدهاست).
ب) كليم( :چون سرگذشت موسى در اين سوره به صورت مبسوط آمدهاست).
21ـ سوره ى بيست و يك انبياء(پيامبران)( :چون به زندگانى شانزده تن از پیامبران در اين سوره تصريح شده
و نیز به كارهاى برخى پیامبران ديگر هم اشاره شده است).
22ـ سوره ى بيست و دو حج( :چون برخى اعمال حجّ در اين سوره مطرح شده است).
23ـ سوره ى بيست و سه مؤمنون( :چون بخش عمدهاى از اين سوره در باره ى صفات مؤمنان است).
24ـ سوره ى بيست و چهار نور( :چون آيه نور ،آيه  35اين سوره است).
25ـ سوره ى بيست و پنج فرقان ،تبارك( :اين دو واژه از آيه اول گرفته شدهاند).
26ـ سوره ى بيست و شش
الف) شعراء( :اين كلمه در آيه  224ذكر شدهاست).
ب) جامعه( :چون سرگذشت بسیارى از پیامبران در اين سوره آمده است).
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ج) طسم( :اين نام برگرفته از حروف مقطعهى اول سوره است).
27ـ سوره ى بيست و هفت
الف) نمل(مورچه)( :چون ماجراى مورچه با سلیمان در اين سوره آمده است).
ب) سليمان( :چون سرگذشت سلیمان در اين سوره آمده است).
28ـ سوره ى بيست و هشت
الف) قصص( :چون سرگذشت برخى از پیامبران در اين سوره آمدهاست).
ب) موسى و فرعون( :چون سرگذشت آن دو در كنار هم در آيه  3مطرح شده است).
29ـ سوره ى بيست و نه عنكبوت( :زيرا در آيه  ،41بت پرستان در نداشتن تكیه گاه مستحكم به عنكبوت
تشبیه شدهاند).
31ـ سوره ى سى روم( :چون غلبه بر رومیان و نیز پیروزى آنان در آيه  2تا  6آمده است).
31ـ سوره ى سى و يك لقمان( :چون حكمت هاى لقمان تنها در اين سوره آمده است).
32ـ سوره ى سى و دو
الف) سجده( :چون در اين سوره آيه سجده واجب آمدهاست).
ب) مضاجع( :زيرا اين كلمه در آيه  16در ضمن بیان يكى از ويژگىهاى مؤمنان آمده است).
ج) الم تنزيل( :چون اين دو واژه در آيههاى نخستین سوره آمده است).
33ـ سوره ى سى و سه احزاب( :زيرا ماجراى جنگ احزاب در اين سوره آمده است).
34ـ سوره ى سى و چهار سباء( :سباء يا نام يكى از بزرگان يمن ،و يا شهرى در يمن بوده و يا نام قومى كه در
آن شهر مىزيستند اين واژه در آيه  15آمده است).
35ـ سوره ى سى و پنج
الف) فاطر(آفريننده)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) مالئكه( :چون در اين سوره برخى اوصاف فرشتگان بیان شده است).
36ـ سوره ى سى و شش
الف) يس( :اين نام برگرفته از حروف مقطعهى آغاز سوره است).
ب) قلب قرآن( :اين نام از حديثى منقول از پیامبر مكرم اسالم گرفته شده است).
ج) معمّه( :اين واژه به معنى عمومیت آفرين است ،خیر دنیا و آخرت در قرائت اين سوره جمع است).
د) دافعه( :چون خواندن اين سوره بال را دفع مىكند).
ه) قاضيه( :چون خواندن اين سوره موجب رسیدن به آرزوهاى مشروع است).
125

و) ريحانة القرآن( :چون اين سوره در قرآن به منزله گیاهى خوشبوست).
37ـ سوره ى سى و هفت صافات(فرشتگان همسان)( :اين واژه در آيه اول آمده است).
38ـ سوره ى سى و هشت ص( :از حرف مقطعهى اول سوره گرفته شده است).
39ـ سوره ى سى و نه
الف) زُمَر( :دسته دسته يا گروههاى بهشتى و گروههاى جهنمى ،اين واژه دو بار در آيههاى  21و  23آمده
است).
ب) غُرَفْ( :غُرَفٌ دو بار در آيه  21آمده است).
41ـ سوره ى چهل
الف) غافر( :توبهپذير ،آمرزنده ،چون اين واژه در آيه  3آمدهاست).
ب) مؤمن( :زيرا اين واژه در آيه  26آمده است و مراد مؤمن آل فرعون است).
ج) طَوْل( :چون واژه ى ذى الطول به معنى صاحب نعمت و رحمت در آيه  3آمده است).
41ـ سوره ى چهل و يك
الف) فصلت(آيههاى روشن يا تفصیل داده شده)(:چون اين واژه در آيه  3آمدهاست).
ب) سجده( :چون اين سوره حاوى آيه سجده واجب است).
ج) مصابيح( :مصابیح جمع مصباح به معنى چراغ است ،اين واژه در آيه  12آمده است).
42ـ سوره ى چهل و دو
الف) شورى(هم انديشى)( :بحث از مشورت در آيه  36آمده است).
ب) حمعسق( :اين نام از حروف مقطعهى آغاز سوره گرفته شده است).
43ـ سوره ى چهل و سه زخرف(زيور)( :اين واژه در آيه  35به كار رفته است).
44ـ سوره ى چهل و چهار دخان(دود)( :چون در آيه  11اين سوره از دخان مبین سخن گفته شده است).
45ـ سوره ى چهل و پنج
الف) جاثیه(زانو زدگان يا ضعیف)( :اين كلمه در آيه  26آمده است).
ب) شريعة( :به معنى آئین مىباشد ،اين واژه در آيه  16آمده است).
46ـ سوره ى چهل و شش احقاف(ريگستان)( :اين واژه در آيه  21آمدهاست).
47ـ سوره ى چهل و هفت
الف) محمد صلىاهللعلیهوآله( :نام پیامبر در آيه  2آمدهاست).
ب) قتال( :اين كلمه در آيه  21آمده است).
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48ـ سوره ى چهل و هشت فتح(پيروزى)( :چون در آيه اول اين سوره سخن از فتحى عظیم به میان آمده
است).
49ـ سوره ى چهل و نه حجرات(سراها)( :چون در آيه چهارم اين سوره واژهى حجرات آمده است).
51ـ سوره پنجاه الف) ق( :اين نام از حرف مقطعهى اول سوره گرفته شده است).
ب) باسقات( :باسق به معنى مرتفع مىباشد ،اين كلمه در آيه  11آمده است).
51ـ سوره ى پنجاه و يك ذاريات(بادها)( :چون خداوند در آيه اول اين سوره به ذاريات سوگند ياد كرده
است).
52ـ سوره ى پنجاه و دو طور (كوه)( :خداوند در آيه اول اين سوره به كوه سوگند ياد كرده است).
53ـ سوره ى پنجاه و سه نجم(ستاره)( :خداوند در آيه اول اين سوره ،به نجم سوگند ياد كرده است).
54ـ سوره ى پنجاه و چهار
الف) قمر( :چون در آيه اول آمده است).
ب) اقتربت( :به معناى نزديك شدن است و در آغاز سوره آمده است).
ج) مبيضه( :اين نام به اين منظور است كه خوانندهى اين سوره در روز قیامت سفیدرو خواهد بود).
55ـ سوره ى پنجاه و پنج
الف) الرحمن(بخشنده)( :اين نام برگرفته از آيه اول است).
ب) عروس قرآن( :چون در روايتى از امام كاظم علیهالسالم از پدرانش علیهماالسالم از پیامبر صلىاهللعلیهوآله،
اين سوره ،عروس القرآن نامیده شدهاست .وى فرمود :هر چیزى عروسى دارد و عروس قرآن ،سورهى رحمن
است).
ج) آالء( :چون در اين سوره بارها اين نام كه به معنى نعمتهاست ،آمده است).
56ـ سوره ى پنجاه و شش واقعه(رخداد گريزناپذير)( :چون در آيه اول و نیز سراسر سوره ،از قیامت سخن به
میان آمده است).
57ـ سوره ى پنجاه و هفت حديد(آهن)( :چون در آيه  ،25از حديد و آثار آن سخن گفته شده است).
58ـ سوره ى پنجاه و هشت
الف) مجادله(گفتگو)( :چون اين واژه از آيه اول گرفته شده است).
ب) ظهار( :حكم ظهار در آيه  3آمدهاست) ظهار آن است كه كسى به همسر خود بگويد حكم مادر وى را دارد.
59ـ سوره ى پنجاه و نه
الف) حشر(رستاخیز ،اجتماع) ( :چون در اين سوره ،سخن از جمع شدن يهود براى كوچ كردن و يا جمع شدن
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مسلمانان براى بیرون كردن طايفهى بنى نظیر به میان آمدهاست ،اين واژه در آيه دوم آمدهاست).
ب) بنى نظير( :چون بخش زيادى از اين سوره در بارهى اين قوم است).
61ـ سوره ى شصت
الف) ممتحَنه(آزموده)( :صفت زنى است كه قصد جاسوسى از مسلمانان براى كفار و مشركان مدينه را داشت).
ب) ممتحِنه(آزمايش)( :صفت اين سوره است .چون در اين سوره ،از آزمايش كسانى بجث مىشود كه از مكه به
سوى مدينه مىآمدند .بنابر شواهد تاريخى ،برخى از اين عده ،جاسوسان مشركان بودهاند).
ج) امتحان( :به همان علت).
د) مودّة( :برگرفته از آيه اول ،چون در اين آيه ،از اينكه مؤمنان كفار را دوست خود گیرند ،نهى شدهاند).
ه) مرئه( :زيرا ماجراى زن جاسوس در اين سوره آمده است).
61ـ سوره ى شصت و يك
الف) صف( :اين نام از آيه  4اين سوره گرفته شده است).
ب) حواريين( :اين واژه به دوازده تن ياران عیسى مسیح علیهالسالم گفته مىشود و در آيه  14آمده است).
ج) عيسى( :چون در اين سوره ،سرگذشت عیسى مسیح علیهالسالم آمده است).
62ـ سوره ى شصت و دو جمعه(آدينه)( :چون در اين سوره ،بحثى در باره ى نماز جمعه و برخى وظايف آن
روز مطرح شده است).
63ـ سوره ى شصت و سه منافقون(دورويان)( :چون در اين سوره ويژگى هاى منافقین به تفصیل آمده است).
64ـ سوره ى شصت و چهار تغابن( :تغابن يكى از نامهاى قیامت است و در اين سوره از قیامت بحث شده
است).
65ـ سوره ى شصت و پنج
الف) طالق( :چون برخى احكام طالق در اين سوره بیان شده است).
ب) قُصرى ،نساءالقصرى ( :قصرى به معنى كوتاه و صغیر آمده است و مراد از انتخاب اين نام ،آن است كه مانند
سورهى نساء ،از احكام زنان بحث مىنمايد .سورهى نساء را نساء الكبرى و اين سوره را نساء القصرى
نامیدهاند).
66ـ سوره ى شصت و شش
الف) تحريم(بازداشتن ،محروم كردن)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) متحرّم ،لم تحرّم ،يا ايهاالنبى( :به همان علت پیشین).
67ـ سوره ى شصت و هفت
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الف) تبارك ،ملك(پادشاهى)( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) مانعه ،واعه ،واقعيه ،مناعه( :اطالق اين نام بر اين سوره ،بهخاطر آن است كه در احاديث زيادى خواندن آن
مانع و نگهدارنده از عذاب قبر و قیامت است).
ج) مجادله( :چون طبق حديثى در قبر با نكیر و منكر به سود خواننده ى خود مجادله مىنمايد).
68ـ سوره ى شصت و هشت قلم ،ن( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است).
69ـ سوره ى شصت و نه حاقه(روز پسين)(:اين نام از آيه اول گرفته شده است).
71ـ سوره ى هفتاد
الف) معارج( :بلندى و عظمت شأن است ،اين نام برگرفته از آيه  3است).
ب) سأل ،واقع( :اين دو نام از آيه اول سوره گرفته شده است).
71ـ سوره ى هفتاد و يك نوح( :در اين سوره قسمت خاصى از زندگى نوح آمده است).
72ـ سوره ى هفتاد و دو جن( :چون اين سوره از جن و ايمان برخى از آنها سخن گفته است).
73ـ سوره ى هفتاد و سه مزمل(پوشيده در لباس)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
74ـ سوره ى هفتاد و چهار مدثر(آرميده)( :اين واژه از آيه اول گرفته شده است).
75ـ سوره ى هفتاد و پنج
الف) قیامت(:چون در اين سوره از قیامت بحث شدهاست).
ب) ال اقسم :نخستین واژه از نخستین آيه اين سوره است).
76ـ سوره ى هفتاد و شش
الف) دهر ،انسان ،هل اتى( :اين نام هادر آيه اول آمده است).
ب) ابرار( :ذكر اوصاف ابرار از آيه  5به بعد آمده است).
77ـ سوره ى هفتاد و هفت مرسالت(پيام آوران) ،عُرْف( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است).
78ـ سوره ى هفتاد و هشت
الف) نباء ،عمّ(رويداد بزرگ) ،تسائل( :اين نام ها از آيه اول و دوم گرفته شده است) .ب) معصرات( :به معنى
فشرده شده مىباشد .اين اسم از آيه  14گرفته شده است).
ج) سوره على علیهالسالم( :طبق احاديثى كه از طريق شیعه و سنى نقل شده ،نباء عظیم ،واليت على علیهالسالم
است).
79ـ سوره ى هفتاد و نه نازعات(پيك مرگ)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
81ـ سوره ى هشتاد
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الف) عبس(ناخشنودى) ،اعمى(كور)( :اين دو نام از آيه اول و دوم گرفته شده است).
ب) سفره :اين واژه از آيه  15گزفته شده است).
81ـ سوره ى هشتاد و يك تكوير(پايان جهان) ،كورت( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است) .كوّرت در آيه
آمده و تكوير مصدر آن است).
82ـ سوره ى هشتاد و دو انفطار(گسست آسمان) ،انفطرت( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است .انفطرت در
آيه آمده و انفطار مصدر آن است).
83ـ سوره ى هشتاد و سه مطففين(بازرگانان فريبكار) ،تطفيف( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است ،مطففین
در آن آيه آمده و تطفیف مصدر آن است).
84ـ سوره ى هشتاد و چهار انشقاق(پاشيدگى) ،انشقت( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است .انشقت در آيه
آمده و انشقاق مصدر آن است).
85ـ سوره ى هشتاد و پنج بروج(پيكران اختر)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
86ـ سوره ى هشتاد و شش طارق(ستاره ى صبح)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
87ـ سوره ى هشتاد و هفت اعلى(برتر)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
88ـ سوره ى هشتاد و هشت غاشيه(پوشاندن ،روز داورى)( :يكى از نامهاى قیامت است و در آيه اول آمده
است).
89ـ سوره ى هشتاد و نه
الف) فجر(پگاه)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) سورة الحسين علیهالسالم( :بنابر روايتى از امام صادق علیهالسالم سورهى فجر ،سورهى امام حسین
علیهالسالم نامیده شده است).
91ـ سوره ى نود بلد(شهر)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
91ـ سوره ى نود و يك شمس(خورشيد)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) ناقه :اين نام نیز از آيه  13گرفته شده است).
ج) صالح( :چون سرگذشت صالح در اين سوره آمده است).
92ـ سوره ى نود و دو ليل(شب) ( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
93ـ سوره ى نود و سه ضحى(سپيده)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
94ـ سوره ى نود و چهار انشراح(دريادلى) ،اِنْشَرَحَ ،شرح ،الم نشرح :اين نامها از آيه اول گرفته شده است.
عالوه اينكه در اين سوره ،سخن از شرح صدر به میان آمده است).
131

95ـ سوره ى نود و پنج تين(انجير)( :اين واژه از آيه اول گرفته شده است).
96ـ سوره ى نود و شش علق(لخته ،خون بسته) ،اقرء( :اين نامها از آيه اول و دوم گرفته شده است).
97ـ سوره ى نود و هفت قدر(تعين شده) ،انا انزلنا( :هر دو نام در آيه اول آمده است).
98ـ سوره ى نود و هشت
الف) بینه(دلیل روشن) ،لم يكن ،انفكاك( :اين نام ها از آيه اول گرفته شده است).
ب) بريّه( :اين نام از آيههاى  6و  2گرفته شده است).
ج) اهل كتاب( :اين نام نیز از آيه  4گرفته شده است).
99ـ سوره ى نود و نه زلزله ،زلزال( :هر دو نام از آيه اول گرفته شده است).
111ـ سوره ى صد عاديات(اسبان تيزرو)( :اين نام از آيه اول گرفته شدهاست).
111ـ سوره ى صد و يك قارعه(روز باز خواست)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
112ـ سوره ى صد و دو تكاثر(همچشمى)( :اين نام از آيه اول گرفته شدهاست).
113ـ سوره ى صد و سه عصر(زمان)( :اين نام از آيه اول گرفته شدهاست).
114ـ سوره ى صد و چهار همزه(بدگو) ،لمزه( :هر دو نام در آيه اول آمده است).
115ـ سوره ى صد و پنج فيل ،المتر( :هر دو نام در آيه اول آمده است).
116ـ سوره ى صد و شش قريش ،ايالف( :هر دو نام در آيه اول آمده است).
117ـ سوره ى صد و هفت
الف) ماعون(نیازهاى اولیه) :اين نام ،آخرين واژه سوره است).
ب) اَرَاَيْتَ ،دين( :اين دو نام از آيه اول سوره گرفته شده است).
118ـ سوره ى صد و هشت كوثر(فراوانى)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
119ـ سوره ى صد و نه
الف) كافرون :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) عبادت( :مشتقات اين واژه هشت بار در اين سوره آمده است).
ج) جحد(انكار)( :چون بحث از انكار كفار محور اين سوره است).
د) مِقِشْقِشَهْ(دور كننده)( :چون در روايتى آمده كه اين سوره دور كننده از شرك است).
111ـ سوره ى صد و ده
الف) نصر(يارى) ،اذاجاء( :اين دو نام از آيه اول گرفته شده است).
ب) توديع ،وداع( :بنابر اعتقاد برخى مفسران ،اين سوره آخرين سورهى نازل شده است).
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111ـ سوره ى صد و يازده تبّت ،ابو لهب ،مسد(ريسمان)( :اين نامها در آيههاى اول و آخر سوره آمده است).
112ـ سوره ى صد و دوازده
الف) توحید(يكتا پرستى)( :اين سوره مشتمل بر شعار توحید است).
ب) اخالص( :در سبب نام گذارى اين سوره به اخالص ،سه وجه گفته شده است1 :ـ توحید همان اخالص
است2 .ـ كسى كه به اين سوره معتقد باشد ،مخلص است3 .ـ كسى كه با خشوع اين سوره را بخواند خداوند
وى را مخلص مىگرداند).
ج) قل هواللّه ،صمد( :برگرفته از كلمات اين سوره).
د) نسبهالرب( :نَسَبْ به معنى وصف است .و در اين سوره برخى اوصاف خداوند بیان شده است).
113ـ سوره ى صد و سيزده فلق(آغاز روز)( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
114ـ سوره ى صد و چهارده ناس( :اين نام از آيه اول گرفته شده است).
تقسيم بنديهاى گوناگون سورهها
الف) از نظر آغاز سورهها

1ـ سوره هايى كه با خطاب آغاز مىشود:
برخى خطاب به پیامبر مكرم صلىاهللعلیهوآله است ،مانند :احزاب ،طالق ،تحريم ،مزمل ،مدثر.
برخى خطاب به مردم است ،مانند :نساء و حج.
برخى خطاب به مؤمنان است ،مانند :مائده ،حجرات ،ممتحنه.
2ـ سورههايى كه با قسم آغاز مىشود و هفده سوره است:
صافات ،ذاريات ،طور ،نجم ،قیامت ،مرسالت ،نازعات ،بروج ،طارق ،فجر ،بلد ،شمس ،لیل ،ضحى ،تین،
عاديات ،عصر.
3ـ سورههايى كه با ادات شرط آغاز مىشود هفت سوره است:
واقعه ،منافقون ،تكوير ،انفطار ،انشقاق ،زلزال ،نصر.
4ـ سورههايى كه با قل آغاز مىشود پنج سوره است:
جن ،كافرون ،اخالص ،فلق ،ناس.
5ـ سورههايى كه با استفهام آغاز مىشود شش سوره است:
نباء ،انسان ،غاشیه ،انشراح ،فیل ،ماعون.
6ـ سورههايى كه با اعالم انزجار و تنفر آغاز مىشود پنج سوره است:
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برائت ،محمد صلىاهللعلیهوآله مطففین ،همزه ،تبت.
7ـ سورههايى كه با تبريك آغاز مىشود دو سوره است:
فرقان ،ملك.
8ـ سورههايى كه با اسم آغاز شده است آنها را ميادين القرآن گويند و عبارت است از:
بقره ،آل عمران ،اعراف ،عنكبوت ،روم ،لقمان ،سجده.
9ـ سورههايى كه با «الر» آغاز شده است .آنها را بساتين القرآن گويند و عبارت است از:
يونس ،هود ،يوسف ،رعد ،ابراهیم ،حجر،
11ـ سورههايى كه با «طس ،طمس)آغاز مىشود آنها را طواميس گويند و عبارت است از:
شعراء ،نمل ،قصص.
ب) از نظر تعداد آيهها

1ـ سبع طوال (هفت سوره طوالنى) :بقره ،آل عمران ،نساء ،مائده ،انعام ،اعراف ،انفال و توبه.

1

2ـ مئين سوره هايى كه هر يك صد آيه دارد :يونس ،هود ،يوسف ،حجر ،نحل ،اسراء ،كهف ،طه ،انبیاء ،حج،
مؤمنون.
3ـ مثانى :سوره هايى كه پس از مئین مىآيد .اين سورهها از سوره نور آغاز و تا سورهى حجرات ادامه مىيابد.
4ـ مفصالت :سورههاى كوتاه 2است ،اين سورهها بر سه دسته است:
 طوال (بلند) ،اين سورهها از سورهى حجرات آغاز و تا سوره بروج ادامه دارد.ـ اوساط (متوسط) ،اين سورهها از سورهى طارق تا سوره بیّنه را شامل مىشود.
ـ قصار (كوتاه) ،از سورهى زلزال تا آخر قرآن قصار نامیده مىشود.
ج) از نظر نام

برخى سورههاى قرآن تحت عناوين خاص ديگرى جمع شدهاند كه عبارتند از:
1ـ عتاق :سوره هايى كه در ابتدا نازل شده است :اسراء ،كهف ،مريم ،طه ،انبیاء.
2ـ عزايم :سوره هايى كه آيه سجده واجب دارد :سجده ،فصلت ،نجم ،علق.
1ـ بنابر اين تقسیم بندى ،انفال و توبه يك سوره شمرده مىشوند.
2ـ در علت نام گذارى اين دسته از سورهها به مفصالت ،وجوهى گفته شده از جمله:
1ـ اين سورهها فصول متعدد دارد و هر بسمله آغاز فصل ديگر است.
2ـ اين سورهها از محكمات قرآن مىباشد ،و به همین جهت آنها را مفصالت نامیدهاند3 .ـ آيههاى اين سورهها نسخ نشده است.
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3ـ سجده :سوره هايى كه مشتمل بر آيه وجوب و يا استحباب سجده مىباشد :اعراف ،رعد ،نحل ،اسراء ،مريم،
حج (در دو آيه) ،فرقان ،نمل ،سجده ،ص ،فصلت ،نجم ،انشقاق ،علق.
4ـ حامدات :سورههايى كه با تحمید (الحمدهلل) آغاز مىشود :حمد ،انعام ،كهف ،سبا ،فاطر.
5ـ مسبّحات :سورههايى كه با تسبیح آغاز مىشود :اسراء ،حديد ،حشر ،صف ،جمعه ،تغابن ،اعلى.
6ـ زهراوَين :سوره هايى كه احكام و فروعات دينى بیشترى در خود جاى دادهاند :بقره ،آل عمران.
7ـ قرينتين :دو سورهى در كنار هم كه برخى از مفسران آنها را يك سوره دانستهاند :انفال و توبه.
8ـ قوارع :سوره هايى كه موجب ايمنى از جنیان و شیاطین مىشود :ناس و فلق ،البته آيهالكرسى را هم جزء
اين دسته شمردهاند.
9ـ ممتحنات 16 :سوره است :فتح ،حشر ،فصلت ،طالق ،قلم ،حجرات ،تبارك ،تغابن ،منافقون ،جمعه ،جن،
صف ،نوح ،مجادله ،ممتحنه ،تحريم.
11ـ دبابيچ :اين واژه معرب ديبا و به معناى حرير است و به سورههاى آل عمران و حوامیم گفته مىشود.
11ـ مقوالت :سوره هايى كه با قل آغاز مىشود :جن ،كافرون ،توحید ،فلق ،ناس.
12ـ نداء :سورههايى كه با نداء آغاز مىشود و ده سوره است .در پنج سوره از اين سورهها پیامبر مناداست و
عبارتند از :احزاب ،طالق ،تحريم ،مزمل و مدثر .در پنج سوره ديگر مردم منادا هستند و عبارتند از :نساء،
مائده ،حج ،حجرات و ممتحنه.
13ـ مقطعه :سورههايى كه با حروف مقطعه آغاز مىشود و آنها  29سوره است :بقره ،آل عمران ،اعراف،
يونس ،هود ،يوسف ،رعد ،ابراهیم ،حجر ،مريم ،طه ،شعراء ،نحل ،قصص ،عنكبوت ،روم ،لقمان ،سجده ،يس،
ص ،مؤمن ،فصلت ،شورى ،زخرف ،دخان ،جاثیه ،احقاف ،ق ،ن .اين دسته خود تقسیمهايى دارد كه در مبحث
حروف مقطعه مطرح خواهد شد.
نام ،ويژگىها،افراد ،اشياء ،مكان و زمان در سورههاى قرآن

صفات خدا :فاطر ،غافر ،رحمن.
نام پيامبران :يونس ،هود ،يوسف ،ابراهیم ،محمد صلىاهللعلیهوآله.
القاب پيامبر :طه ،يس ،مزمل ،مدثر.
گروه ها :مؤمنون ،شعراء ،منافقون ،مطففین ،كافرون.،
فرشتگان :صافات ،مرسالت ،نازعات.
اقوام و مليت ها :آل عمران ،حجر ،اسراء ،سبأ.
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نشانههاى ظهور و اشراط الساعة :دخان ،تكوير ،انفطار ،انشقاق ،زلزال.
قيامت :واقعه ،حاقه ،قیامت ،غاشیه ،قارعه.
اجرام آسمانى :نجم ،قمر ،بروج ،طارق ،شمس.
حيوانات :بقره ،نحل ،نمل ،عنكبوت ،فیل.
زمان :فجر ،لیل ،ضحى ،فلق.
مكان ها :اعراف ،كهف ،سبا ،احقاف ،حجرات.
اعالم قرآن
آنچه در قرآن از اسامى ،كنیهها و القاب آمده به صدو پانزده عدد مىرسد كه در اين نوشته سعى بر آن است كه
اسامى ممدوح را از اسامى مذموم جدا كنیم و علت مدح يا ذم را با استفاده از تفاسیر بیان نمايیم.
اسم جالله اهلل
انبياء آدم ،ابراهیم ،احمد (محمد) ،ادريس ،اسحاق ،اسرائیل (يعقوب) ،اسماعیل ،الیاس ،الیسع ،داود ،ذوالكفل،
زكريا ،سلیمان ،شعیب ،صالح ،طالوت ،عیسى (مسیح) ،لوط ،موسى ،نوح ،هارون ،هود ،يحیى ،يوسف ،يونس
(ذوالنون) ،يوسف ،ايوب ،عزير ،الیاس.
افراد مقدس ذوالقرنین ،لقمان ،مريم ،طالوت ،زيد ،عمران.
افراد مذموم آزر ،ابلیس (شیطان) ،ابى لهب ،جالوت ،سامرى ،يأجوج و مأجوج ،فرعون ،قارون ،هامان.
گروهها اصحاب اعراف ،اصحاب الجنة ،اصحاب كهف ،اصحاب اُخدود ،اصحاب االيكه (اهل مدين) ،اصحاب
الرس ،اصحاب السبت ،اصحاب الفیل ،اصحاب القرية ،تبع ،ثمود ،عاد ،أحقاف ،سبأ ،عرب ،رقیم.
كتابها تورات ،زبور ،قرآن ،انجیل.
فرشتگان جبرئیل ،ملكالموت ،میكال ،هاروت و ماروت (مطابق تفسیر خاص).
دين ها حنیف ،يهود ،نصارى ،اسالم ،صائبین ،مجوس.
قبائل قريش.
كوه طور.
شهرها مدينه (يثرب) ،مكه (بكه ،ام القرى) ،مصر ،بابل ،روم ،ارم ،بابل ،مصر.
بتها منات ،نسر (ود ،يعوق ،يغوث ،بعل) ،عزّى ،الت.
اشياء سواع ،رعد ،برق.
حيوان ابابیل ،نمل ،بعوضه ،ذباب ،نحل ،عنكبوت ،جراد ،هدهد ،غراب.
مكانها عدن ،كعبه (بیت الحرام ،بیت العتیق) ،مسجداالقصى ،مسجدالحرام ،وادى ايمن(طوى) ،بدر ،جودى،
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حنین ،مشعرالحرام ،صفا.
بهشت و جهنم فردوس ،علّیّون ،جهنم ،سلسبیل ،تسنیم ،سجین ،سعیر ،كوثر.
ستارهها شعرى ،شمس ،قمر.
عَرِم ،حجر ،طاغوت ،مالك ،سجل ،قعید ،روح ،سكینه ،تقىّ ،بشرى ،نسىء ،رجز ،جبت ،رشاد ،احد ،جمع ،نقع،
حَرْد ،صريم ،قاف ،جُرُز ،صعود ،غىّ ،اُثام ،موبِق ،سائل ،سُحْق ،ويل ،غلیظ ،فلق ،يحموم ،اُمى ،عبقرى ،طارق،

136

ترتيب نزول سورهها
پیامبر بنابر مصالحى كه خود تشخیص داد ،شیوهى قرار گرفتن آيهها را تحت يك عنوان و نیز شیوهى قرار
گرفتن سورهها را بر خالف ترتیب نزول ،در زمان حیات خود معین فرمود.
ترتیب فعلى در قرآن ،مطابق ترتیب نزول قرآن نیست؛ بنابر ترتیب نزول ،تعداد  66سوره در مكه نازل شده و در
پى آن ،تعداد  26سوره ،پس از هجرت پیامبر از مكه به مدينه نازل شده است .به عنوان مثال ،سورهى بقره مدنى
است و در مدينه نازل شده و سورهى توحید ،مكى مىباشد؛ ولى در ترتیب فعلى ،سورهى بقره دومین سوره و
سورهى توحید يكصدو دوازدهمین سوره است.
مشخص شدن ترتیب نزول فوايدى دارد از جمله :مخاطبان اولیهى قرآن را معین مىسازد ،فضاى نزول آيه و
سوره را تعین مىكند ،تناسب آيهها و سوره را با قبل و بعد آشكار مىنمايد و...كه همگى در فهم معانى و تفسیر
قرآن نقش بسزايى دارد ،لذا ما در اينجا ترتیب نزول سورههاى قرآن را براى عالقمندان به اين مبحث ذكر
مىنمائیم.
ترتيب فعلي و نزولي سورهها
سوره

ترتیب
فعلی

ترتیب
نزول

سوره

ترتیب
فعلی

ترتیب
نزول

سوره

ترتیب
فعلی

ترتیب
نزول

حمد

1

5

بقره

2

*77

آلعمران

3

78

نساء

4

82

مائده

5

*113

انعام

1

*55

اعراف

7

*38

انفال

7

*77

توبه

8

*114

یونس

11

*51

هود

11

*52

یوسف

12

*53

رعد

13

81

ابراهیم

14

*72

حجر

15

*54

نحل

11

*71

اسراء

17

*51

کهف

17

*18

مریم

18

*44

طه

21

*45

انبیاء

21

73

حج

22

*114

مؤمنون

23

74

نور

24

113

فرقان

25

*42

شعراء

21

*47

نمل

27

47

قصص

27

*48

عنکبوت

28

*75

روم

31

*74

لقمان

31

*57

سجده

32

*75

احزاب

33

81

سباء

34

*57

فاطر

35

43

یس

31

*41
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صافات

37

51

ص

37

37

زمر

38

*58

غافر

41

*11

فصلت

41

11

شوری

42

*12

زخرف

43

*13

دخان

44

14

جاثیه

45

*15

احقاف

41

*11

محمد(ص)

47

*85

فتح

47

112

حجرات

48

117

ق

51

*34

ذاریات

51

17

طور

52

71

نجم

53

*23

قمر

54

*37

رحمن

55

87

واقعه

51

*41

حدید

57

84

مجادله

57

111

حشر

58

111

ممتحنه

11

81

صف

11

111

جمعه

12

118

منافقون

13

115

تغابن

14

111

طالق

15

88

تحریم

11

117

ملک

17

72

قلم

17

*2

حاقه

18

77

معارج

71

78

حجر

71

71

جن

72

41

مزمل

73

3

مدثر

74

4

قیامت

75

31

انسان

71

87

مرسالت

77

*33

نبأ

77

71

نازعات

78

71

عبس

71

24

تکویر

71

7

انفطار

72

72

مطففین

73

71

انشقاق

74

73

بروج

75

27

طارق

71

31

اعلی

77

7

غاشیه

77

17

فجر

78

11

بلد

81

35

شمس

81

21

لیل

82

8

ضحی

83

11

انشراح

84

12

تین

85

27

علق

81

1

قدر

87

25

بینه

87

111

زلزال

88

83

عادیات

111

14

قارعه

111

31

تکاثر

112

11

عصر

113

13

همزه

114

32

فیل

115

18

قریش

111

28

ماعون

117

*17

کوثر

117

15

کافرون

118

17

نصر

111

112

مسد

111

1

توحید

112

22

فلق

113

21

ناس

114

21
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آيه

آيه يا از ريشه «أىٍّ» گرفته شده كهدر اين صورت آن است كه روشن مىكند ،و يا از «تأيّى» گرفته شده كه به
معنى تثبّت و پايدارى است.آيه  362بار در قرآن به كار رفته است.
برخى از معانى آيه درلغت عرب
1ـ جماعت مانند:
خَرَجَ الْقَوْمُ بِايَتِهِمْ ،لَمْ يَدْعُوا وَرائِهِمْ شَيْئا.

1

مردم همگى خارج شدن و در پى آنها كسى باقى نماند.
2ـ عالمت مانند:
تِلْكَ آياتُ اللّه نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلين.

2

3ـ امر شگفت آور مانند:
هر آيه از حروف ،واژهها و يا جملهها تشكیل شده است .در اصطالح قرآنى ،به بخشى از عبارت هاى قرآن آيه
گويند كه مشتمل بر حكمى از احكام شرع يا حكمت و پندى و يا خبرى از حقايق غیر مادى بوده و ضمن
داللت بر امرى شگفت آور ،نشانهاى بر درستى سخن حق تعالى باشد.
تقسيم بندى آيهها از زواياى گوناگون
1ـ آيههاى حضرى و سفرى

آيههاى حضرى به آياتى گفته مىشود كه در مكان استقرار پیامبر نازل شده است چه زمانى كه پیامبر در وطن
خود بوده و چه پس از هجرت كه مدت ده سال در مدينه زندگى كرد.
آيههاى سفرى ،آياتى است كه در مسافرت ها نازل مىشد ،میان راه ،در كاروان سراها يا در مكان استقرار
موقتى پیامبر.
بیشتر آيهها جزء دسته اول است .ولى با استفاده از برخى روايات و نیز با توجه به سیاق آيهها مىتوان گفت
بخش معدودى از آيهها در سفر نازل شده است .اينك به نمونههايى از آنها و مكان نزول شان توجه كنید:
نازل شده در حمراء االسد :1اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوالِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَااَصَابَهُمُ الْقَرْحُ( ..آل عمران)122 ،

1

2

ـ بقره( 252 ،اين نشانههاى الهى است كه به حق بر تو مىخوانیم والبته تو از فرستادگان هستید).
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نازل شده در حجهالوداع روز غدير خم :اَلْيَوْم اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُم وَ اَتْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاسالمَ
دِينا (مائده)3 ،
نازل شده در چاههاى بدر :اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى مُمِدُّكُمْ بِالْفٍ مِّنَ الْمَالئِكَةَ مُرْدِفِينَ (انفال)9 ،
نازل شده در تبوك :لَوْ كَانَ عَرَضا قَرِيبا وَ سَفَرا قَاصِدا الَّتَّبَعُوكَ وَ لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ( ...توبه)42 ،
2ـ آيههاى ليلى و نهارى

بیشتر آيههاى قرآن در روز نازل مىشد ولى رواياتى وارد شده كه مطابق آنها بخشى آيهها در شب نازل
گرديده كه عبارت است از:
1ـ آيه تفكر در خلقت آسمان و زمین .گفته شده بالل صبحدمى نزد رسول خدا صلىاهللعلیهوآله آمد تا وقت
نماز صبح را به او اعالم كند .وى متوجه شد پیامبر در حال گريستن است .پرسید «چه شدهاست؟» پیامبر
فرمود« :چرا گريه نكنم در حالى كه امشب اين آيه بر من نازل شدهاست».
اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَواتِ وَ االَرْضِ وَاخْتِالَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَياتٍ لِأُوْلِى الْالْبابِ (آل عمران)191 ،
2ـ در بارهى نزول سوره فتح آمدهاست :پیامبر فرمود :لقد انزلت علىّ سورة هى احب الىّ مما طلعت عليه
الشمس ،سپس ايشان سورهى فتح را قرائت فرمود.

2

3ـ در بارهى معوذتین نیز از حضرت نقل شده كه :انزلت علىّ الليلة آيات لم ير مثلهن ،قل اعوذ برب الفلق و قل
اعوذ برب الناس.

3

3ـ آيههاى صيفى و شتائى

بى ترديد تابستان ،در عربستان ،گرم و سوزان و طاقت فرساست .به طبع حوادث اتفاق افتاده در اين فصل ،بر
اهمیت آنها مى افزايد .همین امر باعث شده بود ،كه آياتى كه در اين فصل نازل شده ،به عنوان زمان نزول در
سبب نزول آن ها قید شود .حجة الوداع ،جنگ تبوك ،جنگ احزاب ،جنگ بنى مصطلق در تابستان روى داده و
به آيه هايى كه در اين باره نازل شده ،آيههاى تابستانى گويند.
احزاب :يَااَيُّهاالَّذِيْنَ آمَنُوااذْكُرُوا نِعْمَهَاللّه( ...احزاب)9 ،
بنى مصطلق :اِنَّ الَّذِيْنَ جَائُوا بِالْاِفْكِ( ...نور11 ،تا)26
1ـ نام منطقهاى در اطرف مدينه است ،مسلمانان پس از جنگ احد در اين منطقه اجتماع كردند تا مشركان را از تعرض ديگر به
مدينه باز دارند.
2ـ
3ـ
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تبوك :وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْلِى وَ ال تَفْتِنِى اَال فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (توبه)49 ،
حجهالوداع :اَلْيَوْم اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ)( ...

1

4ـ آيههاى ارضى و سماوى

همه آيهها در زمین بر پیامبر نازل شده ،ولى گفته شده آيههاى زير در شب معراج و در آسمان بر پیامبر نازل
گرديده است:
1ـ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللّه وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ...

2

2ـ وَ اِنْسان مِنْ اَرْسَلْنا)( ...

3

3ـ وَ مَا مِنَّا اِالَّلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ)( ...

4

نامهاى ويژهى برخى آيهها

برخى آيههاى قرآن نام هاى ويژهاى دارد:
آيهالكرسى ،الّلهُ ال اِلهَ االّ هُوَ الْحَىُّ القَيُّومُ...وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضَ وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ()
ابالغ ،يَااَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ()

6

اذن يا تصديق ،وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ ()
استرجاع ،اِنَّا لِلّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ()

5

2

6

استعاذه ،فَاِذا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ () 9اكمال دين... ،اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتْممْتُ
1ـ مائده.3 ،
2ـ بقره 265 ،و .266
3ـ زخزف.45 ،
4ـ صافات 164 ،تا .166
5ـ بقره 255 ،تا  252يا فقط آيه اول.
6ـ مائده.62 ،
2ـ توبه.61 ،
6ـ بقره.156 ،
9ـ نحل.96 ،
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عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِتُ لَكُمُ الْاِسْالمَ دِينا (مائده)3 ،
افك ،اِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ (نور)11 ،
ان يكاد يا چشم زخم ،وَاِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِابْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواالذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ اِنَّهُ لََمجْنُونٌ وَ مَا هُوَ
اِالَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (قلم 51 ،و )52
تطهير...،اِنَّمَا يُرِيدُاللّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا (احزاب)33 ،
توجه ،وَ لِلّهِالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه (بقره)115 ،
دين ،يَاايُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اِذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمّىً فَاكْتُبُوهُ (بقره)262 ،
ذكر ،اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجر)9 ،
سخره( ،تسخير موجودات) انّ ربكم اهلل الذي ...من المحسنين (اعراف 54 ،تا )56

سئوال... ،فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ (نحل)43 ،
سيف ،قَاتِلُواالَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللّه وَال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَال يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّه وَ رَسُولُهُ (توبه)29 ،
صيام ،يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقره)163 ،
)

كتمان ،اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (بقره159 ،

مباهله ،فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنا وَ اَبْنَائَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا
وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ (آل عمران)61 ،
متشابه ،هُوَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهَاتٌ (آل عمران)2 ،
ميثاق ،وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ( ...بقره)122 ،
نباء ،يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا (حجرات)6 ،
نجوى ،يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اِذا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْويكُمْ صَدَقَةً (مجادله)12 ،
نفر ،وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (توبه)122 ،
نفى سبيل ،وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّه لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً (آل عمران)141 ،
(

واليت ،اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّه وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمؤنَ الصَّلوة مائده)55 ،
ديگر تقسيمها
تشيع شده

هنگام نزول برخى سورهها ،فرشتگانى آنها را مشايعت مىكردند.
در اخبار و احاديث وارد شدهاست كه :سى هزار فرشته ،سوره حمد را هنگام نزول مشايعت مىكردند.
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نیز هشتاد فرشته هر آيه از سوره بقره را هنگام نزول مشايعت مىكردند.
آية الكرسى هم با مشايعت سى هزار فرشته نازل شده است.
همچنین هفتاد هزار فرشته ،سوره انعام را هنگام نزول مشايعت مىكردند.
سوره يس نیز با مشايعت سى هزار فرشته نازل شده است.
در مورد سوره كهف نیز آمده است كه :هفتاد هزار فرشته آن را هنگام نزول مشايعت مىكردند.
و...
احمد در مسند خود از اوسبن حذيفه روايت مىكند« :من در میان گروهى از بنى مالك بودم كه اسالم آورده و
به حضور پیامبر رسیدند ما را در خیمهاى جا دادند و پیامبر همه روزه در بازگشت از مسجد و پیش از رفتن به
خانه خود نزد ما مىآمد او شبها پس از نماز عشا نزد ما مىماند و از رفتارى كه قوم وى در مكه و پس از
مهاجرت به مدينه با او داشتند ،سخن مىگفت .پیامبر شبى ديرتر از وقت همیشگى نزد ما آمد علت تأخیر را از
وى پرسیديم ،فرمود :حزبى (قسمتى مشخص) از قرآن (كه مرسوم هر شب من بود تالوت كنم) باقى مانده بود،
خواستم آن را انجام داده به پايان برسانم ،آنگاه از مسجد بیرون آيم.
ما صبح گاه از اصحاب پیامبر پرسیديم قرآن را چگونه حزب بندى مىكنید؟
گفتند :آن را به شش سوره ،پنج سوره ،هفت سوره ،نه سوره ،يازده سوره ،سیزده سوره ،تقسیم بندى مىكنیم و
حزب بندى سورههاى مفصالت (سورههاى كوچك كه آيههاى كوتاه دارند) از سوره ق است تا پايان قرآن».
مستفاد از اين خبر اين است كه در زمان پیامبر خدا تقسیمهايى براى سورهها و مجموعه قرآن وجود داشته
است؛ اما برخى مورخان آن را به عهد امويان و عباسیان نسبت دادهاند.
مىگويند حجاج ،قراء بصره را گرد آورده و گروهى از میان آنان انتخاب كرد و از آنان خواست كه حروف قرآن
را شمارش كنند .آنان در طى چهار ماه اين كار را به پايان رساندند و نشان دادند كه قرآن داراى  22439كلمه و
 323115و به قولى  341241حرف است .نیمه قرآن با كلمه وليلطف در سوره كهف مشخص و تعداد آيههاى
قرآن  6236آيه مىباشد.
عدهاى نیز معتقدند تقسیم قرآن به قسمتهاى ده گانه و پنج گانه و حزب و جزء و تعین عالمت و نشانه براى
آنها ،به موجب امر مامون عباسى انجام گرفتهاست؛ ولى ابوالحسن علىبن محمد سخاوى (متوفى  )643از
دانشمندان بزرگ در ادب و فقه و قرائات كه در دمشق مىزيست ،در كتاب «جمال القرا» تقسیم بندى قرآن را
به  31جزء و هر جزيى را به  12قسمت ،كه مجموعا  361قسمت باشد ،به دانشمند نامى ابوعثمان عمروبن عبید
(متوفى )144كه از شیوخ معتزله و مردى زاهد پیشه بود ،نسبت مىدهد و مىگويد كه او با درخواست منصور
(خلیفه عباسى متوفى  )156اين كار را انجام داده است .منصور دوانیقى از وى خواست تا قرآن را بر حسب ايام
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سال تقسیم بندى كند و براى تنظیم حفظ و قرائت روزانه قرآن آماده گردد .او به درخواست منصور پاسخ مثبت
داد و با نظمى استوار اين تقسیم بندى را انجام داد و در پايان هر جز با خط زرين نشانه گذارى كرد.
منصور آن را به فرزند خود مهدى تعلیم داد و سپس ديگران پیروى كردند و كمكم اين تقسیم بندى میان
مسلمانان رواج يافت.
معروف است كه تقسیم قرآن به  121حزب و سى جز ،براى تسهیل قرائت آن در مكتب خانهها و غیره بوده
است.
تعداد آيات قرآن

از مسائل مورد اختالف میان قراء صدر اسالم بودهاست :قراء مدينه دو رقم 6هزار و 6214را آوردهاند ،قراء مكه
شمار آيات را  ،6219قراء شام  6225و قراء بصره 6124و قراء كوفه  6236گفتهاند .مهمترين دلیل اختالف
شمارش آيات ،اين بود كه پیامبر خدا گاهی در تالوت آيات وقف میكردند و اصحاب گمان میكردند انتهای آيه
است.
آغاز سوره ها

آغاز سورهها را مىتوان به اصناف زير تقسیم كرد:
1ـ حروف مقطعه در  29سوره.
2ـ ندا در پنج سوره :احزاب ،طالق ،تحريم ،مزمل ،مدثر.
3ـ جمله خبريه 23 ،سوره :انفال ،توبه ،مؤمنون ،فتح ،قمر ،رحمن ،حاقه ،نحل ،انبیاء ،نور ،زمر ،محمد
صلىاهللعلیهوآله ،مجادله ،معارج ،نوح ،قیمة ،بلد ،عبس ،قدر ،بینه ،قارعه ،تكاثر ،كوثر.
4ـ سوگند در پانزده سوره :صافات ،بروج ،طارق ،نجم ،فجر ،شمس ،لیل ،ضحى ،عصر ،ذاريات ،مرسالت ،طور،
تین ،نازعات ،عاديات.
5ـ شرط ،در هفت سوره :واقعه ،منافقون ،تكوير ،انفطار ،انشقاق ،زلزله ،عصر.
6ـ امر در شش سوره :پنج قل و اقرء.
7ـ استفهام در شش سوره :نباء ،دهر ،غاشیه ،انشراح ،فیل ،ماعون.
8ـ نفرين در سه سوره :مطففین ،همزه ،تبت.
9ـ تعلیل در يك سوره :ايالف.
آيههاى ويژه

اعظمترين آيه :اَللّه ال اِلَهَ اِالَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوم( .بقره)255 ،
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احكمترين آيه ،جامعترين آيه :اِنَاللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاالِحْسَان( .نحل)91 ،
حزينترين آيه :مَنْ يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ( ...نساء)123 ،
جامعترين آيه ،ترسانندهترين آيه :فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ( ...زلزال 2 ،و )6

امیدوار كنندهترين آيه :در اين باره روايات متعددى وجود دارد ك هر كدام آيهاى را معرفى كردهاند و اين نیست
مگر به جهت بسیارى روايات حاوى رحمت وسیع خدا .اين آيهها عبارتند از :قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى
اَنْفُسِهِمْ ال تَقْنِطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّه( ...زمر)53 ،

اِنَاللّه ال يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ( ...نساء ،)46 ،وَ ال ياْتَلِ اُولُواالْفَضْلِ مِنْكُمْوَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُولِى الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ
وَالْمُهاجِرِينَ فِى سَبِيلِ اللّه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوااال تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَاللّه لَكُمْ ( ...نور ، )22 ،وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
خَلَطُوا عَمَالً صَالِحا وَآخَرَسَيِّئا (توبه ، )112 ،فَهَلْ يُهْلَكُ اِالَّالْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (احقاف ،)35 ،اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَهٍلِلنَّاسِ
عَلَى ظُلْمِهِمْ (رعد ، )6 ،يَتِيما ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينا ذَا مَتْرَبَةٍ (بلد 15 ،و  ،)16اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَااللّهثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُالْمَالئِكَةُ( ...فصلت ،)31 ،البته در روايتى از امام باقر علیهالسالم ،ايشان آيه وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
(ضحى )5 ،را به عنوان امیدوار كنندهترين آيهها معرفى كردهاند.
شديدترين آيه بر جهنمیان :فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِالَّ عَذَابا( .نبأ)31 ،

محبوبترين آيه :اِنَّ اللّه الَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِوَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ( ...نساء)46 ،
وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَهًاَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوااللّه( ...آل عمران)135 ،
افضل آيات :وَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبَِما كَسَبَتْاَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ( .شورى)31 ،

شديدترين آيات :فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِالَّ عَذَابا (نبأ ،)31 ،لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍحَتَّى تُقِيمُواالتَّوْريةَ وَالْاِنْجِيلَ وَ مَا اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ( ...مائده ،)66 ،لوال ينهاهم...السحت (مائده ،)63 ،و تُخْفِى فِى نَفْسِكَ( ...احزاب ، )32 ،وَ مِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ.آمَنَّابِاللّه وَ بَالْيَوْمِ االخِرِوَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (بقره ،)6 ،واتقواالنار...لكافرين (آل عمران)131 ،
سنفرغ لكم ايه الثقالن (رحمن .)31 ،يوم تبيض وجوه و( ...آل عمران )116 ،ما يجادل فى آيات اللّه( ...غافر )41 ،ان
الذين اختلفوا...بعيد (بقره)126 ،
اعربترين آيه :فاصدع بما تؤمر (حجر)94 ،
مشكلترين آيه از نظر معنا و اعراب :يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم (مائده)116 ،
جامعترين آيه (حاوى امر ،نهى ،اباحه) :يا بنى آدم خذوا زينتكم (اعراف)31 ،
،

جامع همه حروف الفبا :ثم انزل عليكم من بعد الغم (آل عمران ،)154 ،محمد رسول اللّه والذين معه (...فتح)29 ،
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قِران حروف (كنار هم قرار گرفتن دو حرف مثل هم در دو كلمه) :عقدهالنكاح حتى (بقره ،1)235 ،ال ابرح
حتى (كهف ، )61 ،و من يبتغ غیر( ...آل عمران)65 ،
همچنین طويلترين سوره ،سورهى بقره ،طويلترين آيه ،آيه دين ،طويلترين كلمه فاسقيناكموه ،كوتاهترين
سوره ،كوثر ،كوتاهترين آيه والضحى ،والفجر است.

1ـ.
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اولين و آخرين نازل شدهها

مفسران قرآن كريم در اينكه اولین و آخرين آيه نازل شده كدام است ،اختالف نظر دارند؛ بیشتر انديشمندان
معتقدند نخستین آيههاى نازل شده ،پنج آيه اول سورهى علق است.
بسم اللّه الرحمن الرحيم ،اِقْرَءْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقْ ،خَلَقَ االِنْسانَ مِنْ عَلَقْ ،اِقْرَءْ وَ رَ بُّكَ االَكْرَمُ الَّذِى عَلَّمَ
بِالْقَلَمْ ،عَلَّمَ االِنسانَ مالَمْ يَعْلَمْ.
برخى سورهى حمد را اولین آيههاى نازل شده مىدانند.
زمخشرى اين نظريه را به گروه زيادى از انديشمندان نسبت داده است .ابن حجر بر او تاخته و مىگويد گروه
كمى فاتحهالكتاب را اولین نازل شدهها مىدانند.
برخى نیز سورهى مدثر را اولین آيههاى نازل شده مىدانند.
اوزاعى به نقل از ابوسلمه آورده كه نخسین آيههاى نازل شده ،سورهى مدثر بوده و ابوسلمه ضمن جواب نفى به
اينكه اولین آيههاى سورهى علق باشد ،گفتهاست« :من از جابربن عبداللّه پرسیدم آيا سورهى علق اولین بوده؟
وى به نقل از رسول خدا صلىاهللعلیهوآله يا ايهاالمدثر را بیان كردهاست ».مضامین آيههاى اولیه اين سوره نشان
مىدهد كه در هنگام بر انگیخته شدن پیامبر به رسالت ،نازل نشده و در مراحل آغازين بعثت نازل شدهباشد.
البته پنج آيه اول علق قوىترين نظريه است و روايات زيادى در اين باره در تفاسیر آمدهاست.
همچنین عدهاى بسمله را اولین آيههاى نازل شده مىدانند.
شايد بتوان در جمعبندى اقوال مورخان در اين باره گفت اولین نازل شده ،آيههاى اولیه اقرء و سپس آيههاى
اولیه مدثر بوده و سوره حمد اولین سورهاى است كه به طور كامل نازل شدهاست.
در اينكه آخرين آيههاى نازل شده كدام است ،نیز میان مفسران اختالف نظر وجود دارد ولى از چند آيه زير
خارج نیست.
مشهور اقوال مفسران اين است كه آخرين آيههاى نازل شده ،آيههاى  126و  129سورهى توبه است.
لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِى اللّه
ال اله االَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيم.

1

1ـ (به يقین رسولى از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بـر هـدايت شـما دارد؛ و نسـبت بـه
مؤمنان ،رئوف و مهربان است .اگر آنها روى بگردانند ،بگو خداوند مرا كفايت مىكند؛ هیچ معبودى جز او نیست؛ بر او توكل كـردم
و او صاحب عرش بزرگ است).
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برخى ديگر از مفسران موارد زير را بهعنوان آخرين آيههاى نازل شده برشمردهاند.
1ـ آيه  261سورهى بقره :واتَّقُوا يَوْما تَرجَعُونَ فيه اِلى اللّه ثُم تُوفى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ.
2ـ آيه  3سورهى مائده :اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضِيتُ لَكُمُ االِسْالمَ دينا.
3ـ آيههاى  226و  229سورهى بقره :يا اَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوااتقوااللّه وَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبوا ان كنتم مُؤمنين فَاِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فاذنوا بِحَرب مناللّه و رسوله و ان تبتم فلكم رؤُس اَمْوالِكُمْ ال تَظلِمونَ و ال تُظلَمُون.
4ـ آيه  126سورهى نساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِى الْكَاللَةِ ...وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
5ـ آيه آخر سورهى كهف فَمَنْ كانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ....
6ـ آيه  195آل عمران فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى ال اُضيعُ عَمَلَ عاملٍ مِنْكُمْ...
7ـ آيه  93سورهى نساء وَ مَنْ يَقْتُلْ مؤُمِنا مُتَعَمِّدا...
در اينكه آخرين سورهى نازل شده كدام سوره است نیز ديدگاه واحدى وجود ندارد .ولى مشهور مفسران بنابر
روايتى از ابن عباس عقیده دارند سورهى نصر آخرين سوره نازل شده بر پیامبر صلىاهللعلیهوآله است.
بعضى انديشمندان علوم قرآنى معتقد شدهاند كه برخى آيهها و سورهها بیش از يك بار نازل شدهاست .آنان
سورهى حمد ،توحید ،آيه  113توبه (ما كانَ لِلنَّبِىِّ وَ الَّذينَ آمَنُوا ،)...آيه  65اسراء (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوح ،)...
آيه  114هود (وَ اَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَىِ  )...را نام مىبرند.
بر حسب اخبار متعدد ،سوره هاى صف ،انعام ،فاتحه ،توحید ،كوثر ،تبت ،بینه ،نصر ،فلق ،ناس نیز به يكباره نازل
شدهاست.
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ترتيب آيات
آيا ترتیب آيهها توقیفى است و در زمان پیامبر محقق شده ،يا در عصر پیامبر آيهها پراكنده بوده و جمع آورى
آنها به دست صحابه صورت گرفتهاست؟ ديدگاه بیشتر انديشمندان اسالمى اين است كه اين امر توقیفى است
و پیامبر خود دست به اين اقدام زده است .زركشى در اين باره مىگويد:
چینش همه آيهها و گذاشتن بسمله در ابتداى آنها بدون شبهه توقیفىاست و اختالفى در اين مبحث وجود
ندارد.

1

قبیسى نیز در «المقدمتان» آورده است:
ترتیب آيهها و آوردن بسمله در ابتداى سورهها توقیفى است.

2

در اثبات توقیفى بودن ترتیب آيهها مىتوان به دالئل متعددى تمسك كرد.
روايات
اولین دلیل ،اخبار متعدد جمع آورى و كتابت قرآن در عصر پیامبر است.
برخى از اين اخبار داللت بر كتابت قرآن در عصر نبوت مىكند.
از زيدبن ثابت نقل شده كه مىگفت :كنا عند رسول اللّه نولّف القرآن مع الرقاع.

3

ما نزد رسول خداصلىاهللعلیهوآله بوديم قرآن را از روى برگ و پوست فراهم و مرتب مىساختیم.
بعضى ديگر رواياتى است كه ثبت قرآن در عصر نبوت دارد.
پیامبر به درستى كتابت قرآن اهتمام داشت .وى كاتبان را در مورد كیفیت نگارش قرآن هدايت مىكرد .او به
بعضى كاتبان مىگفت... :وانصب بالباء ،و فرق اسين ،و ال تعورالميم ،و حسن اللّه ،مدالرحمن ،و جوالرحيم و...

4

بخش سوم ،رواياتى است كه بنابر آنها پیامبر مسلمانان را تشويق مىكرد كه قرآن را ختم كنند.
من ختم القرآن صلت عليه المالئكه حتى يمسى ،و من ختمه آخر بالنهار صلت عليه المالئكه حتى يصبح.

5

كسى كه قرآن را ختم كند ،فرشتگان بر او تا شام كند درود مىفرستند و كسى كه در روز ختم كند فرشتگان او
را تا صبح مىكند درود مىفرستند.
دستهى چهارم ،رواياتى است كه طبق آنها پیامبر سورهى خاصى را در نماز قرائت كرده و يا ثواب قرائت
1ـ البرهان ،ج ،1ص.316
2ـ المقدمتان ،ص.225
3ـ اتقان ،ج ،1ص 114و .199
4ـ بحاراالنوار ،ج ،9ص.11
5ـ كنزالعمال ،ج ،1ص ،516رقم .2319
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سورهاى خاص را بیان كرده است.
قال رسول اللّه صلىاهللعلیهوآله :من قرأ سورة الحشر ثم من يومه او ليلته كفّر عنه كلّ خطيئة عملها.

1

هر كسى آخر سورهى حشر را قرانت نمايد و در آن شب يا روزش بمیرد ،همه لغزشهايش پوشانده شود.
دستهى پنجم ،رواياتى هستند كه تصريح دارند پیامبر با اشارهى جبرئیل جاى برخى آيهها را بر خالف ترتیب
طبیعى معین مىكرده است.
احمد ،ابوداود ،ترمذى ،نسائى ،ابن حبان و حاكم نیشابورى از ابن عباس آوردهاند كه عثمان گفته :كان رسول
اللّه صلىاهللعلیهوآلهتنزل علیه السوره ذات العدد ،بفكان اذا انزل عليه شىء دعا من كان يكتب ،فيقول :ضعوا
هؤالء اآليات فى السوره التى يذكر فيها كذا و كذا...

2

گاهى بر پیامبر چند سوره نازل مىشد و هنگامى كه بر ايشان چیزى نازل مىگشت برخى از كاتبان را فرا
خوانده و مىفرمود اين آيهها را در سورهاى قرار دهید كه در آن فالن و فالن...ياد شده است.
نامگذارى سورهها

دومین دلیل بر توقیفى بودن آيات ،نامگذارى سورهها در عصر نبوت است.
در اين باره رواياتى وارد شده كه بیانگر اين مىباشند سورههاى قرآن در زمان پیامبر مشخص بوده و محدودهى
آنها معین شدهاست.
مطابق اين اخبار ،پیامبر براى بعضى از سورهها اسم و عنوان ذكر كردهاست.
مسلم نقل كرده كه پیامبر فرمود :اقرؤا الزهراوين البقره و آل عمران.
زهراوين (دو سوره بقره و آل عمران) را بخوانید.
بخارى از ابن مسعود نقل كرده :انه قال :بنى اسرائيل والكهف و مريم و طه و االنبياء انهن من اعتاق االول و هو
من تالدى.

3

سورههاى بنى اسرائیل ،كهف ،مريم ،طه و انبیاء از اولین سورهها هستند و عتاق اول از ديرينه مىباشد.
جز اين اخبار ،بس یارى از روايات مطرح شده در مبحث جمع آورى در عصر پیامبر نیز بر توقیفى بودن آيهها
داللت مىكند.
وجود مصحف

1ـ بحاراالنوار ،ج ،9ص.319

2
3
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وجود مصاحفى به صورت كامل يا ناقص در زمان پیامبر از جمله داليل توقیفى بودن آيهها است.
پیامبر در اين باره قرموده است :من قرأ القرآن فى المصحف كان له ألفا حسنةٍ و من قرأه فى غير المصحف
(فاظنه قال) كألف حسنةٍ.
هر كه قرآن را از روى مصحف بخواند ،دو هزار حسنه و هر كس از حفظ بخواند (به گمانم فرمود) هزار حسنه
دارد.
تقسيمهاى قرآن

براى قرآن در عصر نبوت تقسیمهايى نقل شده است .اين تقسیمها حاكى از جمع شدن آيههاى قرآن پیش از
رحلت وى دارد.
پیامبر در اين باره فرموده :اعطيت مكان التوراة ،السبع الطول و اعطيت مكان الزبور ،المئين و اعطيت مكان
االنجيل ،المثانى و فضلت بالمفصل.
به جاى تورات ،سبع طوال و به جاى زبور مئین و به جاى انجیل مثانى اعطا گرديد و به وسیلهى مفضالت
برترى يافتم.
احمد در مسند خود از اوسبن حذيفه روايت مىكند« :من در میان گروهى از بنى مالك بودم كه اسالم آورده و
به حضور پیامبر رسیدند .پیامبر هر روز به چادرى كه ما را در آن جا داده بودند مىآمد و شبها پس از نماز
عشا نزد ما مىماند و از رفتارى كه قوم وى در مكه و پس از مهاجرت به مدينه با او داشتند ،سخن مىگفت.
پیامبر شبى ديرتر از وقت همیشگى نزد ما آمد؛ علت تأخیر را پرسیديم ،فرمود« :حزبى (قسمتى مشخص) از
قرآن كه مرسوم هر شب من بود تالوت كنم ،باقى ماندهبود؛ خواستم آن را به پايان برسانم».
صبح كه شد از برخى اصحاب پرسیديم« :قرآن را چگونه حزب بندى مىكنید؟» گفتند :آن را به شش سوره،
پنج سوره ،هفت سوره ،نه سوره ،يازده سوره ،سیزده سوره ،تقسیم بندى مىكنیم ».حزب بندى سورههاى
مفصالت (آيههاى كوتاه دارند) از سوره ق تا پايان قرآن است.
حكم عقل

مقتضاى عقل اين است كه پیامبر خود آيهها را جمع آورى كرده باشد؛ زيرا پیامبر و صحابهى وى به حفظ قرآن
رغبت جدى نشان مىدادند .با اين وصف چگونه مىتوان پذيرفت كه پیامبر در مدت بیست و سه سال قرآن را
از لوح محفوظ اخذ نمايد و آنگاه بدون حداقل تنظیم آيات ،آن را در سینههاى مردم رها نمايد.
اجماع
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اجماع مسلمانان براين است كه آيههاى قرآن در عصر نبوت تنظیم شده است.1.
هرچند برخی از اين دالئل قابل مناقشه هستند اما همانطور كه گفته شد ازمجموع آنها توقیفی بودن آيات قابل
اثبات است.

 1االتقان ،ج ،1ص.62
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ترتيب سوره ها
در مورد ترتیب سورهها ،قول اجتهادی بودن ترتیب فعلی به جمهور علماء نسبت داده شدهاست .هرچند برخی
براين عقیدهاندكه تزتیب برخی سورهها مانند سبع طوال ،حوامیم و مفصالت در زمان حیات پیامبر معین بوده-
است.
عمده دلیل اجتهادی بودن ترتیب سورهها اختالف در مصاحف صحابه است .اما برخی به توقیفی بودن اين
ترتیب رأی دادهاند .دالئل توقیفی بودن ترتیب سورهها را میتوان چنین جمع بندی كرد.
-1دالئل ترتیب سورهها ذوقی است و به نظر میرسد استدالل منطقی ندارد .اين امر نشان میدهد كه ترتیب به
دست انسان عادی صورت نگرفته است و طبعا حكمتی خاص موجب اين ترتیب شدهاست .به بیان ديگر سوره-
ها نه بر اساس تعداد آيات تنظیم شده است و نه بر اساس حجم و نه بر اساس محتوا.
-2سورههايی كه به ظاهر متناجس میباشند ،در كنار هم نیستند و سورههای مجادله ،ممتحنه و منافقین در بین
سورههای مسبحات قرار گرفتهاند .نیز سورههای الم پراكنده شدهاند.
-3اصحاب به مصحف گرد آورده شده در زمان ابوبكر و مصحف عثمانی اعتراض نكردند.
-4عالوه بر آنچه گذشت رواياتی وارد شدهاست كه از آنها وجود ترتیب در زمان حیات پیامبر استشمام می-
شود .از جمله اين روايات ،رواياتی است كه واژه سبع طوال ،حوامیم و يا مسبحات در آنها بكار رفتهاست.
با توجه به اين قرائن ،بسیاری از دانشمندان اسالمی رأی به توقیفی بودن چینش سورهها دادهاند .ابن عطیه می-
گويد :ترتیب بسیاری از سورهها از قبیل سبع طوال و حوامیم و مفصل ،درزمان حیات پیامبر(ص) معلوم بوده،
«ابوجعفرابن زبیر» معتقد است اخبار بر پیش از آنچه «ابن عطیه»گفته ،داللت دارد( .يعنی بیشتر سورهها به
صورت توقیفی ترتیب يافتهاست) و مقدار كمی از سورهها باقی میماند كه در آنها اختالف شدهاست.

1

بیهقی در «المدخل»گفتهاست« :قرآن در عهد رسول گرامی به همین ترتیب بود .چه آيات چه سور .مگر در
سوره «انفال و برائت»

2

«سیوطی» نظر خويش را همان نظر «بیهقی» میداند و میگويد :نظر مختار من آن چیزی است كه «بیهقی» آن
را گفته ،يعنی ترتیب همه سورهها توقیفی است به جز انفال و برائت.

3

سید مرتضی بر اين اعتقاد بود كه قرآن در عهد پیامبر به صورت مجموع كامل تألیف شدهبود پراكه قرآن در آن

 1مباحث فی علوم القرآن ،ص.22
 2االتقان ،ج ،1ص.69
 3تناسخ الدرر ،ص.31
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عصر تدريس میشد و حفظ میگشت .برخی از اصحاب مانند ابن مسعود و ابی بن كعب چندين بار قرآن را نزد
پیامبر(ص) ختم كردهاند.

1

صبحی صالح نیزبه همین مطلب تأكید ورزيده ،وی میگويد :راهی برای اجتهاد در قرآن نیست تنها علت جمع
نشدن در مصحف واحد آن بود كه قرآن در قلب حافظان قرآن وحی قرار داشت و اين آنان را غنی میساخت
ازاينكه در مصحف واحد شكل گیرد.

2

«كرمانی» در «البرهان» میگويد :سورهها به همین ترتیب نزد خداوند در لوح محفوظ است و به همین نحو
پیامبر اكرم(ص) هر سال آن را با جبرئیل مقابله مینمود و در سالی كه وفات يافت ،دو مرتبه آن را مقابله كرد.

3

«ابوجعفر النحاس» گفته است :نظر مختار اين است كه تألیف سورهها به اين ترتیب ازرسول اكرم(ص) است به
دلیل حديث «واثلة» كه پیامبر فرمودند« :به جای سبع الطوال به من داده شد »...چرا كه اين حديث داللت دارد
براينكه تألیف قرآن از خود پیامبر(ص) و اين نظم از همان زمان بودهاست و در يك وضع در مصحف جمع شده،
زيرا كه اين حديث با تعبیر و لفظ خود پیامبر(ص) كه داللت بر تألیف قرآن دارد آمدهاست.

4

عالوه بر آنچه گذشت انديشمندانی كه سیاق را معتبر دانستهاند ،چاره ای ندارند مگر اينكه آنان نیز به توقیفی
بودن سور اذعان كنند.
ابن انباری میگويد :سیاق سوره ها مانند سیاق آيات و حروف قرآن است كه همه از سوی رسول اكرم(ص)
میباشد و هر كس سورهای را پس و پیش كند ،نظم قرآن را بر هم زدهاست.

5

زركشی در برهان شواهدی بر توقیفی بودن ترتیب بیان كردهاست .كه عبارت است از:
-1ترتیب جمعی برخی سورهها مانند حوامیم.
-2وزن برخی سورهها با سورههای ديگر مانند تبت و توحید.
-3موافقت ابتدای سوره با انتهای سوره قبل مانند حمد و بقره.
-4مشابهت موضوع سورهها با سورههای بعد مانند ضحی و الم نشرح.

6

البته اين وجوه قابل خدشه است و نمیتواند حتی عنوان شاهد به آن توجه كرد .ولی روی هم رفته نمیتوان به
 1ر.ك :تمهید.
2

 3البرهان فی علوم القرآن ،ص.322
 4اتقان ،ج ،1ص.91
 5البرهان فی علوم القرآن ،ج ،1ص326
 6البرهان ،ج ،1ص.329
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سادگی از آن عدول كرد و به توقیفی نبودن چینش سورهها پايبند شد .در اين صورت بايد پاسخی برای اختالف
چینش مصاحف صحابه ارائه داد .مثال گفت اختالف چینش قطعی نیست و يا اينكه به علت اختالف آنها بیان
موقعیت نزول آيات بوده كه در تفسیرقرآن مؤثر است.
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حدوث و قدم قرآن
يكى از مباحثى كه در بارهى قرآن مطرح شده ،بحث حدوث و قدم است .سؤال اينجاست كه آيا قرآن حادث و
مخلوق است يا همانند خدا ازلى بوده و قديم مىباشد.
بحث حدوث و قدم از مباحث كالمى محسوب مىشود و به همین جهت براى بیان پاسخ مناسب مىبايست به
اين موضوع در چارچوب مباحث كالمى نظرى اجمالى داشته باشیم.
قابل يادآوری است كه پیش از ورود فلسفهى يونانى در كشورهاى اسالمى ،اختالفى میان مسلمانان در اينكه
سخن خدا حادث باشد و يا قديم نبود .ورود اين فلسفه موجب جدال هاى پى در پى میان مسلمانان گرديد و
آنان به دو فرقه ى اشاعره از سويى و معتزله و عدلیه از سوى ديگر تقسیم شدند .اين بحث ،جنجال هاى سیاسى
را هم در پى داشته است.
هارون الرشید به اهل حديث گرايش داشت؛ و اين عقیده در دورهى بنىامیه هم به شدت رواج داشت و كسى
جرأت مخالفت نداشت؛ جعدبن درهم به خاطر مخالفت با همین عقیده در زمان هشامبن عبدالملك كشته شد.
پس از هارون ،مأمون كه گرايش به اعتزال داشت ،دستور داد تمام كارگزاران را امتحان كنند و هر كدام به
حدوث قرآن نظر دارند بمانند و بقیه بركنار گردند.اين آزمون در تاريخ به نام «مِحنه» مشهور است .آزمون همه
را در برگرفت و حتى احمدبن حنبل را به واسطهى اعتقاد به قديم بودن قرآن در غل و زنجیر كردند .پس از
مأمون ،برادرش معتصم نیز با مأمون هم عقیده بود .و در زمان وى احمدبن حنبل را تازيانه زدند و سپس حبس
كردند .پس از معتصم ،واثق پسرش روش پدر داشت و كار محنه همچنان جريان داشت و تفتیش عقايد به شدت
دنبال مىشد؛ و اين تفتیش ضیات فوت داشت كه حتى اسیران مسلمانى را كه در دست رومیان بودند ،به حدوث
و عدم رؤيت خدا مىسنجیدند و هر كس به حدوث و عدم رؤيت اعتقاد داشت ،فديه مىداد و آزاد مىشد و
آنكه به قدم و رؤيت معتقد بود ،در اسارت رومیان نگه داشته مىشد .اين وضع تا سال  232ادامه داشت تا
متوكل بر تخت نشست؛ وى عكس پیشینیان رفتار كرد و اهل حديث را قوت بخشید.
خالصهى دو ديدگاه

معتزله و عدلیه از متكلمان اسالمى كه عقل گرا بوده و حسن و قبح عقلى اشیاء را پذيرفتهاند ،بر اين عقیدهاند
كه قرآن حادث است؛ و كالم ،منحصر در كالم لفظى است و تكلم صفت فعلى مىباشد.
اشعرىها قرآن را قديم مىدانند؛ آنها مىگويند كالم نمىتواند وصف خدا باشد؛ زيرا خداى قديم نمىتواند
متصف به صفت حادث شود؛ پس ناچاريم بگويیم كالم نیز قديم است .آنان معتقدند كه چون خداوند خود را به
صفت علم ،حیاة ،خلق و ...توصیف كرده ،پس بايد پذيرفت كه وى متصف به اين صفات است؛ بنابراين صفات
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خدا قديم بوده و حادث نمىباشند .آنان كالم خدا را چون ديگر صفات او غیر مخلوق و زائد بر ذات وى
مىشمارند و حتى برخى چون حنابله حروف و حركات و حتى جلد قرآن را قديم مىدانند.

1

اشكال بزرگى كه بر اين ديدگاه خودنمايى مىكند ،اين است كه خدا به صفاتى زائد بر ذات خود متصف
شدهاست .به عبارت ديگر ،قديم بودن صفات خدا موجب مىشود كه موجود قديم و ازلى از يكى بیشتر شده و
به اصطالح ،منجر به تعدد قدما و تكثر در ذات واجب الوجود شود و اين شرك است؛ براى اينكه صفات ،عین
ذات خدا بوده و جداى از آن نیست و در واقع ذات خدا از صفات خود نیابت مىكند.
داليل حدوث

پیش از اينكه داليلى بر حادث بودن كالم بیان شود ،الزم است مقدمهاى در بارهى صفات خدا مطرح شود.
صفات خدا را مىتوان به دو دسته تقسیم كرد :ذاتى و فعلى .صفات ذاتى آنهايى هستند كه هیچ گاه از ذات جدا
نمىشوند و خداوند به نقیض آنها متصف نمىشود؛ لذا برداشتن آنها از خداوند امكانپذير نیست .مانند :حیات،
قدرت؛ اما صفات فعلى آنهايى هستند كه موصوف در حال اتصاف به آن صفت ،آنها را داراست؛ و خداوند در
مقام فعل به آنها متصف مىشود و در غیر اين مقام از او برداشته شدهاست .مانند روزى ،آفريدن .طبعا كالم از
صفات فعلى خداست كه گاه خدا به آن متصف است و گاه از وى برداشته مىشود.
كالم يكى از صفات ثبوتى خداى متعال است كه از آن به صفت جمالى او ياد مىشود؛ واژههايى چون :اوحى
اللّه ،قال اللّه و كلّم اللّه 2در قرآن كريم ،داللت بر وجود اين صفت در ذات بارى تعالى مىنمايد.
با اين توضیح ،خواهیم گفت سخن هر گويندهاى پیش از بر زبان آوردن تنها صورتى ذهنى و خیالى دارد؛ اين
صورت ذهنى وجودى مشترك میان تمام تصورات فعلى و كالمى است؛ يعنى هر كارى و هر سخنى ،در ذهن
وجودى دارد پس چنین وجودى منحصر در كالم نیست .مثالً مهندس نقشهى ساختمان را پیش از ترسیم كردن
آن ،در ذهن دارد .امام صادق علیهالسالم در اين باره مىفرمايد:
ان الكالم صفته محدثه ليست بازلية ،كان اللّه عزوجل و ال متكلم.

3

كالم صفت حادث است نه ازلى؛ روزى بوده كه خدا بوده و سخن نگفته است.

جز اين مقدمه كه خود دلیلى بر حدوث كالم است ،مى توان به داليل ديگر نیز توجه كرد:
1ـ كالم الهى داراى امر و نهى است .اگر قديم باشد ،بايد اينها هم قديم باشند و اين صحیح نیست؛ زيرا دستور

1ـ ر.ك :شرح تجريد االعتقاد قوشجى ،ص.354
2ـ نساء.113 ،
3ـ اصول كافى ،ج ،ص.
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به فرمانبر داده مى شود؛ و در زمانى كه انسان آفريده نشده ،و آن مخلوق در شرايط خاص است و درست نیست
امر قديم به چیزى جديد دستور دهد .به بیان ديگر ،اگر كالم ،قديم و مخاطب جديد باشد ،میان كالم و خطاب
تطابقى وجود نداشته و باعث مىگردد مخاطب پیش از آفرينش ،حیات داشته باشد و اين محال است.
2ـ خطاب خدا به پیامبران و انسانها در گذر زمان يكنواخت نیست .انبیا همگى مربى كالسهاى تربیتى براى
انسان بودهاند تا او را مرحله به مرحله به حدى برسانند كه بتواند مخاطب مفاهیم ژرف سخنان خدا باشد.
چگونه مىتوان تصور كرد مثالً خطاب به مخاطبان مسلمان در زمانهاى گذشته هم وجود داشته است.
3ـ كلمات يا صورت و عرض است و يا جسم و جوهر .يعنى اگر خوانده شوند ،صورت و اگر نوشته شوند،
جوهر مىباشند؛ و اين دو ،حادث هستند و قديم نمىباشند.
4ـ آياتى در قرآن كريم به نوعى اشاره به حادث بودن قرآن مىنمايد .چون آيه:
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِالَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ.

1

در اين آيه به صراحت از قرآن (ذكر) با محدَث (تازه) تعبیر شده است.
کالم نفسى

برخى از اشعريان معتقدند كه كالم يا لفظى و يا نفسى است .آنان مىگويند :كالم نفسى خداوند قائم بالذات و
قديم به قدم اوست؛ لذا يكى از صفات ذاتى شمرده مىشود .مراد آنها از كالم نفسى ،مدلول كالم لفظى و معناى
آن است كه الفاظ به داللت غیر وضعى بر آن داللت دارند .در قرن چهارم ،ابوالحسن اشعرى گفت« :مراد از
قديم بودن كالم خدا اين است كه كالم نفسى (كالم ذاتى) او قديم است؛ و اين كالم ،غیر از الفاظ و عبارت
است ».آنان میگويند:
1ـ هر گويندهاى پیش از سخن ،آن را آماده مىكند؛ پس كالم پیش از گفته شدن ،يك وجود نفسانى دارد.
2ـ حمل كالم بر نفس درست است؛ و همین كفايت بر وجود كالم نفسى مىكند.
3ـ اطالق كالم بر خداوند صحیح است؛ و اين كالم ،سخن لفظى نیست؛ چون اتصاف قديم به صفت حادث
درست نمىباشد؛ و از طرفى گوينده اسم فاعل بوده و براى افادهى قیام مبدأ به ذات وضع شده است.
در پاسخ اين نظريه بايد گفت :بیان اين ديدگاه از برخی اشاعره به خاطر آفات ديدگاه اول آنان بود؛ براى اينكه
مطابق ديدگاه اول ،وجود خدا و كالم او هر دو قديم مىشدند و تعدد قدماء پیش مىآمد و اين با توحید سازگار
نبود.
اشاعره براى برون رفت از اشكال وارد بر قديم بودن كالم ،نوعى ديگر از كالم و كالمى جديد به نام كالم نفسى
1ـ انبیاء.2 ،
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مطرح كردهاند وبه آن اعتقاد يافتهاند .اما بايد يادآوری كرد كه هر چند اين ادعا نسبت به آنچه قبالً اشاعره
مىگفتند بهتر است ،همچنان اشكال تعدد قدما و تكثر باقى است.
عالوه بر آنچه گذشت هر سه دلیل اقامه شده ناكافی است چون اوال :آماده شدن سخن پیش از گفته شدن آن،
وجود ذهنى آن است و اين وجود ذهنى منحصر در كالم نیست؛ و تمام افعال اختیارى را در برمى گیرد.
ثانیا :گفت هر چیزى دو گونه وجود دارد :خارجى و ذهنى .وقتى مهندس نقشهى ذهنى ساختمانى را طراحى
مىكند و مىگويد در ذهن من ساختمانى است ،اين يك وجود ذهنى است و تحقق خارجى ندارد.
ثالثا :كالم قائم به گوينده ،همانند قیام صفت به موصوف نیست؛ چون كالم ،كیفیتى عارض بر صوت و حاصل از
حركت هواست؛ لذا كالم ،قائم بر هواست نه بر متكلم .از طرف ديگر ،هیئت اسم فاعل (متكلم) افاده نحوهاى از
قیام دارد و خصوصیات قیام را نمىفهماند.
به بیان واضحتر معناى كالم روشن است ،كالم يا خبر است و يا انشاء؛ و اينها همه از نوع كالم لفظى است ،و
كالم نفسى مصداقى نخواهد داشت.
پس اين عقیده هرچند اعتراف به قديم نبودن قرآن شمرده مىشود و كالم لفظى را حادث مىشمارد ،نظريهاى بى
پايه است؛ زيرا سخن چه خبرى و يا انشايى ،تعريفى ويژه دارد و كالم نفسى هیچ كدام از آنها نیست.
به بیان ديگر ،گوينده پیش از سخن ،ناچارا كالم خود را تصور مىكند .و اين تصور ،وجود ذهنى دارد؛ البته مراد
قائلین به كالم نفسى اين نیست؛ زيرا هر عمل اختیارى قبل از آن ،وجود ذهنى دارد.
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استشراق
از خاورشناسى يا شرقشناسى ،معادل كلمه  orienta-lismاست .از اين واژه در لغت عرب به «علماء
الشرقیات» يا واژه «استشراق» و در فارسی از آن به خاورشناسی يا شرق شناسی ياد میشود.
گفته شده اين واژه در آغاز به دانشپژوهی درباره اهل مشرق زمین اطالق مىشده و سپس در سال 1612م در
فرهنگ آكسفورد به معناى شرقشناسى به كار رفته است .در بیان تاريخچهى شرقشناسى مىتوان گفت قبل از
حكومت هخامنشیان بین دو امپراتورى بزرگ شرق و غرب با مركزيت ايران و يونان درگیرىهاى گستردهاى
داشتند .اين جنگهاگاهى به شكل تجارى و زمانى در دورهى اسكندر مقدونى به شكل نظامى و تسلط بر
جغرافیاى يكديگر بوده است .اسكندر تا چین را به تصرف خود درآورده بود .ايران در اين دوره گسترهى
عظیمى داشته و جغرافیاى بزرگى از كره زمین را به خود اختصاص داده بود.
در قرن سوم و چهارم ،اسالم تا مرزهاى فرانسه پیش رفت .بدون اغراق ،عامل اصلى پیروزى مسلمانان در اين
جنگ ها ،رشد عقالنى مسلمانان و عدم توانايى پاسخگويى مسیحیان در برابر سئواالت عقالنى آنان بود.
مسیحیت توسط كلیسا به انحطاط كشانده شده بود؛ كسى كه اين مهم را نپذيرد ،در پاسخ سئوال چرائى وقايع
عهد رنسانس و جدا شدن دانشمندان علمى از كلیسا بى پاسخ مىماند.
اين دو يعنی جنگهای طوالنی و ظهور انديشه عقالنی اسالم ،مهمترين دلیل جويائى مسیحیان از تمدن مسلمین
بود؛ به طورى كه در همان قرن دوم يوحناى دمشقى در كتاب مناظره با مسلمانان و راههاى جدل با مسلمین را
به رشتهى تحرير در مىآورد .پس از فتح اسپانیا در سال  211میالدى توسط مسلمانان ،اين مطالعات ،شكل
جدىترى به خود مىگیرد تا بلكه راهكارى براى رخنه در بین مسلمانان يافته شود.
جنگهاى صلیبى نشان داد كه ستیز با اسالم جزء الينفك ماهیت غرب است؛ بهطورى كه جز آن ،غربى وجود
ندارد .آنان كه پیشرفت همه جانبهى اسالم را ديدند ،در پى محدود كردن دايرهى آن شدند؛ لذا جنگهاى صلیبى
را راه انداختند .پس از اين جنگ ،شرقشناسى شكل قوىترى به خود مىگیرد كه همواره نیز ادامه داشته است.
هرچند غرب با اعزام دانشجو ،بازرگان ،ديپلمات همواره در پى يافتن راههاى ضربه بر پیكر شرق بود.
البته می توان افزود كه جنگ موته و تبوك در اوايل سال هشتم هجری ،كه دومی به قهر سپاه اسالم در برابر روم
بدون عملیات نظامی منجر شد ،میتواند آغازی برای تفحص غرب از دين نوپای اسالم و مسلمانان است.
هرچند از آن دوران تا جنگ اندلس نمیتوان اثری از تقابل غرب و اسالم جستجو كرد .بنابراين چه بسا بتوان
تبوك را زمینه و اسپانیا را آغازی برای استشراق دانست .البته زمان ترجمهى متون اسالمى به زبانهاى
خارجى؛ يعنى حدود قرن  12بر ايجاد زمینه تقابل افزود .مجمع جهانى در اين سال دستور تدريس زبانهاى
شرقى را صادر نمود .برخى اين تاريخ را به عنوان مبدأ شرقشناسى معرفى كردهاند؛ عدهاى نیز اواخر قرن  16و
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حملهى ناپلئون به مصر را مبدأ اين حركت دانستهاند.
شرق کجاست؟

اصطالح شرق و غرب به قبل از قرون وسطى باز مىگردد .زمانى كه درياى مديترانه و اهمیت آن باعث شده بود
كه شرق و غرب عالم را با آن بسنجند ،شرق به كشورهايى گفته مىشد كه در قسمت شرق اين دريا قرار گرفته
است.
به نظر مى رسد كه اصطالح شرق از نظر جغرافیايى تنها منحصر به اين نقطه نشده ،بلكه نقاط غربى جزيرهالعرب
و نیز شمال آفريقا را هم در بر گرفته است .اين اصطالح پس از فتوحات اسالمى رواج يافت و كشورهايى مانند
مصر ،مغرب و شمال آفريقا و مردم ديگر كشورهاى شرقى كه عربیت را اختیار كردند ،و همه كشورهايى كه آئین
اسالمى داشتند و نیز مستعمرات غرب در قلمرو اصطالح شرق محسوب شدند.
استشراق

چنانكه اصطالح شرق از مرزهاى جغرافیايى پا فراتر نهاد و تا غرب شبه جزيره و شمال آفريقا را فرا گرفت،
اصطالح استشراق هم از حوزهى غربىها خارج شد و به طور كلى بر هر اسالم شناس و عربشناس و شرق
شناس اطالق گرديد؛ هر چند كه خود آنها از نظر جغرافیايى شرقى بوده باشند.
با اين وصف اطالق استشراق روسى يا استشراق ژاپنى يا استشراق امريكايى يا استشراق انگلیسى صحیح به نظر
مىرسد و تعريف و اصطالح استشراق شامل آنان مىگردد و آنها هم در جرگهى خاورشناسان جاى مىگیرند.
دامنه فعاليت شرق شناسان

هر چند فعالیتهاى شرقشناسى گاهى محدود به امور نظامى و آگاهى از موقعیتهاى جغرافیائى شرقیان
مىگرديد و غالبا بررسى زيرساختهاى نظامى و صنعتى كه همان مبانى انديشه شرق است مورد ارزيابى قرار
مىگرفت .ولی مراد ما از خاورشناسى در پژوهش عبارت است از مطالعاتى كه متفكران و گردشگران غالبا
غربى در زمینه ى میراث شرق و مسائلى مرتبط با تاريخ ،زبان ،ادبیات ،هنر ،علوم ،آئین ،عادات و سنن آن مردم
و بويژه دين ،كتاب آسمانى و فرهنگ مردم مشرق زمین انجام دادهاند.
بنابرآنچه گفته شد اسالم در نظر استشراق به عنوان موضوعى پربار جلوه كرده و بر ديگر موضوعات برترى
يافته است .قرآن يكى از غنىترين موضوعات در نظر خاورشناسان درآمد .آنان تمام جزئیات و كلیات قرآن را
كاويدند و بررسىها و تحقیقات آكادامیك را پیرامون قرآن به شكلى اعجاب آور آغاز نمودند.
مستشرق
بنابر آنچه گفته شد ،خاورشناس فردى است كه میراث شرقى و هر چه را كه به نوعى به تاريخ و زبان و هنر و
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دين او تعلق دارد ،بررسى مىكند .اين مطالعات گاه جنبهى پژوهش علمى داشته و غالبا براى يافتن ضعفها و
احیانا كشف راههاى استعمارى جديد صورت گرفته است.
هدف از ورود اين مبحث در سلسله مباحث علوم قرآنى ،نقد و بررسى آراى غربىهاى غیر مسلمان در بارهى
كتاب آسمانى مسلمانان است.
انگيزههاى استشراق

به طور كلى استشراق در كاوشهاى عربى و اسالمى خود ،داراى انگیزههايى بود كه از نظر شدت و ضعف با
يكديگر تفاوت دارد و مىتوان آنها را به سه دسته تقسیم كرد:
1ـ پژوهشهايى كه صرفا به انگیزههاى علمى انجام يافته است؛
2ـ پژوهشهايى كه به انگیزههاى تبلیغ آئین مسیحیت صورت گرفته است؛
3ـ پژوهشهايى كه با اغراض و اهداف سیاسى صورت گرفته است؛
اينك به شرح هر يك از اين سه هدف توجه كنید:
1ـ اهداف علمى

انگیزهى علمى ،واالترين هدف خاورشناسان از پژوهشهاى آنان است .جستجو از رازهاى نهفته در قرآن يكى
از سالمترين انگیزهها و شريفترين اهداف مستشرقان بوده است.
قابل انكار نیست كه برخى خاورشناسان ،عظمت زبان عربى را به عنوان فرهنگ و تمدن بخشى از زمین لمس
كردهاند و قرآن را كه نقطهى اوج اين زبان است ،شناخته و به خاطر آگاهى از قرآن به كاوش و پژوهش در اين
كتاب بزرگ پرداختهاند و آثار بزرگ و قابل ستايشى در اين راه از خود بر جاى نهادهاند.
با اينكه اهداف مغرضانهى بسیارى از مستشرقان و غالب راههايى كه برخى پیمودهاند ،فاقد ويژگى يك تحقیق
علمى بوده و بعضا متكى بر دلیل دينى يا تاريخى يا واقعیت اجتماعى شناخته شدهاى نبوده و تنها بر هواهاى
نفسانى و گرايش به عواطف و احساسات اتكا داشته و همین موجب جدالى بزرگ میان دانشمندان اسالمى و
شرقى در باره درستى اين انگیزه و يا نادرستى آن شده است اما بىتوجهى به اين هدف مقدس علمى دور از
انصاف است و نبايد مانع اين تفكر مثبت گردد.
بايد پذيرفت كه برخى واقعا در پى كشف حقیقت بودهاند .شايد بتوان ادوارد سعید آمريكايى و يا يوهان رايسكه
آلمانى و هانرى كربن و نیز روژه گارودی را از اين دسته دانست .گارودی مدتی عضو حزب كمونیست فرانسه
بود .سپس مسیحی شد و بعد از چندی به اسالم روی آورد و نام رجا را برای خود انتخاب كرد وى كتابى با نام
«هشدار به زندگان» نوشت .همچنین يوهان رايسكه به خاطر دفاع از اسالم در دانشگاههاى آلمان ممنوع
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التدريس شده و با بیماری و در نهايت فقر مالی از دنیا رفت .وى در طرح مباحث تاريخى صدر اسالم ،علىبن
ابیطالب علیه السالم را محقّ میدانست.
استاد نجیب العقیقى ضمن نقل اين جدالها به بررسى آنها پرداخته و جانب مستشرقان را گرفته و گفته است
«خاورشناسى كارى علمى و آزادانه است كه پايههاى آن بر اصول تحقیق و ترجمه و تصنیف قرار دارد».

1

با وجود آنچه گفته شد ،ما وظیفه داريم كه در مقابل آثار و تالشهاى خاورشناسان در ارتباط با پژوهشهاى
قرآنى ،موضع احتیاط رااز دست ننهیم .چه اينكه نگاه آغازين منفى به كاوشهاى آنان چیزى نیست كه اسالم به
آن رغبتى نشان دهد و حتى از آن متنفر نشود.
از سوى ديگر بايد حق داد كه آنان از راهها و شیوهها و استنتاجات خود كه از فهم اصیل قرآنى به دور است،
بهويژه با تفسیر و ترجمه به اسالم گرايش نشان دادهاند .در حالى كه نه تفسیر و نه ترجمه هر چند دقیق باشند،
باز نمىتوانند مقصود قرآن را آنچنان كه هست ،آشكار سازند و اصول بالغى و ساختارهاى زيبا شناختىاى كه
قرآن ارائه كرده است عیان نمايند و مخاطب را شیفتهى خود كنند.
2ـ اهداف استعمارى

منابع بسیار غنى كشورهاى عربى و اسالمى ،مستشرقان را بر آن داشت تا زبان شرق را فراگیرند و با رخنه در
اعتقادات آنها انگیزه استعمارى خويش را عملى سازند.
در اين راستا كوشش مستشرقان اين بود آرمانهاى مسلمانان را سبك بشمارند و پیشوايانشان را مورد نكوهش
قرار دهند و آنان را در اعتقادات خود دچار ترديد كنند.
جاسوسى براى كشورهاى خود ،ايجاد تفرقه ،برجسته كردن اختالفات ،تقويت مذاهب مورد انكار غالب
مسلمانان و ...از ابزارى بود كه آنان را در راه رسیدن به اهدافشان يارى مىداد .دراين باره دستكارى تاريخ،
يافتن رخنههاى تاريخى ،انگشت گذاشتن بر تعصبات دينى و قومى ،تقويت تفاسیر شاذ از آيهها و سنن و...
برگ برنده آنان را در ايجاد اختالف بود.
اينان دست پلید كشورهاى استعمارگرى بودند كه اقتضائات زمانه آنان را از شیوه استعمارى گذشته به شیوهاى
كم هزينهتر و كم سر و صداتر وادار كرده بود.
به همین جهت آنان امكانات و كمكهاى گوناگونى در اختیار مستشرقان قرار مىدادند و حتى برخى منصفان
آنان را تطمیع مىكردند .تا آنجا كه مىتوان گفت انگیزه اقتصادى يا رسیدن به دستاوردهاى شخصى يا سیاسى
به طمع برخوردارى از مقام و پول و ثروت ،محرك برخى از مستشرقان در امر شرقشناسى و بیان نظريات دور
1
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از واقع آنان بودهاست.
بالشر ،شیعه را در مقابل قرآن سوزى عثمان قرار مىدهد و «كريشستین اسنوك هورگرونیه» (1652ـ )1936كه
بر آگاهىهاى علمى او از شرق بسیار تكیه مىشود ،مؤلف رسالهاى است موسوم به «العید المكى» منتشر شده
درسال (1661م) است .او در اين رساله به بررسى انتقادى آيههاى مربوط به ابراهیم علیهالسالم در قرآن و اين
كه او نخستین بناى اسالم و سازنده كعبه مىباشد پرداخته است .وى درسال (1365م) شش ماه به طور مخفیانه
به منظور خدمت به اهداف استعمارى ،درمیانان مسلمانان مكه زندگى كرد و در راه انجام ماموريت استعمارى
خويش كتابى درباره مكه نوشت.
استاد نجیب العقیقى در اين باره مىگويد :هنگامى كه حكومتهاى غربى دستاندر كار برقرارى روابط سیاسى
با دولتهاى شرقى شدند و خواستند مواريث آنها را به يغما برند و از ثروت هايشان برخوردار شوند و ملل
شرق را تحت استعمار خويش درآورند ،مستشرقان را به جمع اطرافیان خويش افزودند و آنها را محرم اسرار
خود گرفتند و ايشان را در پوشش نظامىگرى و يا امور ديپلماتیك به كشورهاى شرقى روانه كردند و كرسى
زبانهاى شرقى را در دانشگاههاى بزرگ و يا مدارس مخصوص و كتابخانههاى عمومى و چاپخانههاى دولتى
به آنان سپردند و حقوق فراوانى هم براى آنان در نظر گرفتند و به القاب بزرگ و عضويت در مجامع علمى
مفتخرشان كردند.
3ـ انگيزههاى تبشيرى

رودى بارت بر اين عقیده است كه هدف اصلى تالشهاى خاورشناسان در سالهاى آغازين قرن دوازدهم
میالدى و نیز در قرون بعدى ،عبارت از همان تبشیر بوده است .وى تبشیر را چنین تعريف مىكند:
«تبشیر يعنى به مسلمانان با زبان خودشان بباورانند كه اسالم دين باطلى است و در عوض زمینهى گرايش و
جذب آنها را به دين مسیح فراهم سازند ».مىتوان همین نكته را از كتاب بزرگى به قلم نورمن دانیل 1و با
عنوان «اسالم» در سال 1961م نگارش يافته را به خوبى استنباط كرد.

2

اتهام خاورشناسان تبشیرى در بارهى اسالم و قرآن و پیامبر در كتابى به نام «المبشرون والمستشرقون فى
موقفهم من االسالم» به قلم استاد محمد البهى ذكر شده است .مؤلف كوشیده تا اهداف پلید آنها را اثبات كند.
هر چند اين كتاب از سوى دكتر محمد يحیى الهاشمى مورد نقد و بررسى قرار گرفت و وى ضمن رد كل كتاب،
بیشتر مقاصد حاشیهاى خاورشناسان را نیز مورد انتقاد قرار داد و تمام آنها را نفى كرد ،ولی هرگز نمىتوان

1
2

ر .ک :خاورشناسان و پژوهشهای قرآنی؛ استشراق و مستشرق نوشته محمد محسن علی الصغیر ،ترجمه محمد صادق شریعت.
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اساس اهدف شوم مستشرقان را انكار نمود.

1

ادعاى بدون برهان برخى از خاورشناسان كه قرآن معجونى است از خرافات و اسالم ،مجموعهاى است از
بدعتها و مسلمانان افرادى وحشى و خونريزند بر چه اساسى غیر آنچه گفته شد استوار است؟
آنان كه با اظهارات احساسى و عاطفى و با بذل و بخششهاى كالن مادى مردم را به چشم پوشى از قرآن و
اسالم مىخواندند و مىكوشیدند اهمیت اين دو را اندك جلوه دهند و...
ادعاى تحريف قرآن پس از درگذشت پیامبر ،ابتالى وى به صرع ،جنون ،دروغگويى ،سحر و هر آنچه عرب
جاهلى درباره قرآن مطرح ساخته ،در سخنان بىبرهان اين خاورشناسان فراوان ديده مىشود .برخى چون نیكال
دكیز ،فیفش ،فراچى ،هوتنگر ،ويلیاندر و بريدو در جرگهى همین مستشرقان جاى دارند.
گروهى از خاورشناسان آلمانى و يهودى چون گلدزيهر و بول به اين باور گرايیدهاند كه قرآن پس از درگذشت
پیامبر و در همان صدر اسالم تحريف و تبديل شده است .سل در پیشگفتار ترجمه قرآن خود آورده است :محمد
(صلىاهللعلیهوآله) شخصا مؤلف قرآن و واضع آن است .سر ويلیام مولر ،ولستون ،المنس ،چامپیون ،شرت،
گلوب ،رادينسون و مینزس ،همگى سخن سل را تكرار كردند و بدون برهان آن را تأيید كردهاند .رادينسون قرآن
را شعر معرفى كرده است .گفته شده ادعاى شاعر بودن پیامبر را استوپارت بیان كرد و توسط بل و رادينسون
تكرار شد .اندرسون و وات ،خیال باف بودن پیامبر را مطرح كردند .برخى ديگر از مستشرقان گفتهاند پیامبر از
مصادر يهورى و مسیحى كمك گرفته است .سان پدرو و برخى ديگر از مستشرقین تأكید داشتند كه پیامبر دچار
بیمارى صرع بود .برخى از خاورشناسان نیز ادعا كرده اند كه پیامبر جادوگر بودهاست .و از آن جا كه از رسیدن
به مقام پاپ ناكام مانده ،دست به اختراع آيین جديدى زد تا از دوستانش ،انتقام بگیرد.
«امیل درمنگهام» يكى از مستشرقانى است كه به اين ياوه گويى رسواخیز پاسخ داده و اتهامهاى سخیف و
مخالف با واقع ايشان را رد كرده است .بسیارى از خاورشناسان منصف و بخصوص «سرويلیام موير» در كتاب
خود به نام زندگى محمد به اين ادعاهاى دروغ و پوشالى پاسخ گفتهاند .پدر «هنرى المنس» و «ون هامر» نیز
عقیده «موير» را در باره تفاوت میان حالت صرع و وحى بیان و سخنان سخیف و مخالف واقع وی را رد كرده
است.
ناگفته نماند گاه انگیزه تبشیرى و اهداف علمى با هدفهاى اقتصادى و استعمارى همراه مىشد و مستشرقان را در
كانال استعمار قرار مىداد و آنان كه غالبا ناآگاها از دسیسههاى استعمارگران بودند ،در مسیر استعمار و استثمار
ملتها قرار مىداد و موجب دلزدگى ملتها را از همه آنان فراهم مىنمود.

1

همان.
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نگاه انديشمندان اسالمى

برخى انديشمندان مسلمان حیران نظريات مستشرقان شدهاند و عدهاى ديگر راه دشمنى را پیش كشیده و تمام
يافتههاى آنان را باطل و در پى اهداف و اغراض نامطلوب دانستهاند .برخی نیز راه میانهای را برگزيده اند.
به نظر میرسد نبايد به همه مستشرقان نگاه يكسانی داشت .بلكه میبايست حساب عدهاى كه در پى اهداف
استعمارى و تبشیرى بودهاند ،ز آنان كه با ابزار منطق و استدالل پیش آمدهاند ،جدا دانست.
به نظر نگارنده نگاه مغرضانه به اين دسته و نیز برخی مطالعات آنان كه البته كم هم نیستند ،سه اثر سوءبه دنال
خواهد داشت .اول آنكه :تصور دشمن سازی مشكلى را حل نخواهد كرد .دوم آنكه :بر تقويت آنان نزد صاحبان
عقل و انديشه در بین ملل جهان خواهد افزود .و سوم آنكه ما را از يافتههای آنان و تحلیل درست آنها محروم
خواهد ساخت.
حوزههاى مطالعات مستشرقان

مجموعه پژوهشهای مستشرقان را میتوان در عنوين ذيل پیگیری كرد.
1ـ قرآن شناسى

برخى خاورشناسان همت خود را در حوزهى قرآن كريم صرف كردهاند .عمده مباحثى كه اينها در تحقیقات خود
به آن مترض شدهاند ،حوزهى وحى قرآن بود .طبعا حق هم همین است؛ اگر وحیانى بودن قرآن مورد تعرض
قرار گیرد ،ديگر از اين كتاب مقدس چیزى نخواهد ماند.
بوتیه فرانسوى (1663م) گوستا و ويل آلمانى يهودى ،نولدكه و...در زمینه وحی كتابها نوشتهاند و به نقادى
گاه افراطانه پرداختهاند.
در همین راستا ،بحث از وجود كلمات ويژه در قرآن ،تحريف قرآن ،دستورهاى تشريعى استنباط شده از قرآن و
فتاواى عالمان شیعى از مهمترين اهدافى بوده كه مستشرقین را به كاوش واداشته است.
انگیزه بسیاری از مستشرقان در مطالعات اين حوزه رسیدن به يك هدف بوده و آن اينكه قرآن زائیده افكار
پیامبر خدا بوده و وحى سماوى نیست .بلكه پیامبر آن را تحت افكار يهوديت و مسیحیت نوشته است .عدهاى
نیز پیامبر را صاحب قدرت خیال تصور كردهاند و نوشتههاى او را محصول تخیل وى دانستهاند .پرواضح است
كه اين ادعاهاى بى برهان تنها براى مقابله با قدرت نیرومند لفظ و محتواى قرآن مىباشد كه متأسفانه دو كتاب
فعلى تورات و انجیل از آن به شدت بى بهرهاند.
دومین بخش از مطالعات مستشرقان در حوزهى قرآن ،به بررسى موضوعات مطرح شده در قرآن و احیانا
مطابقت دادن آنها با ساير كتب آسمانى مربوط است.
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گوستاو سیمون ويل آلمانى 1669كتابى با نام تورات در قرآن نگاشت .همچنین الويس اشپرنگى  1693نیز
كتابى بانام محمد و قرآن نوشته است .ديگران نیز بسیارى از موضوعات قرآن ،خاصه سرگذشتهاى آن را مورد
بحث و بررسى قرار داده اند .عالوه بر سه بخش مطرح شده ،فهرست نويسى قرآن و تهیه معجم الفاظ آن نیز در
آثار مستشرقان ديده مىشود .گاه اين فهرست نويسىها تمام آثار اسالمى را در بر گرفته است .مثالً میخائیل
كزيرى( )1291فهرست كتب خطى كتابخانه اسكوريال را تهیه كرده بود؛ همچنین ويلیام كورتون و چارلز ريو
كتابهاى خطى عربى موزه بريتانیا را در سال  1642نوشته است.
البته بخشی از اين مطالعات در راستاى ترجمهى قرآن كريم بوده است؛ گفته مىشود اولین ترجمهى قرآن،
ترجمه علماى ديركلونى در اسپانیا به سال  1143میالدى به زبان التین است .اين ترجمه را افراد متعددى زير
نظر پطرس محترم انجام دادهاند .بعد از اين ترجمه ،قرآن كريم بارها به زبانهاى مختلف انگلیسى ،فرانسوى،
آلمانى ،اسپانیولى و...ترجمه شده است.
2ـ زندگى پيامبر

در میان حوزهى مورد مطالعه مستشرقان ،زندگى پیامبر خدا مورد توجه قرار گرفته شده است .برخى
خاورشناسان با ديد نقادانه و عدهاى با بررسى وارد حوزهى زندگى شخصى و اجتماعى پیامبر شدهاند.
عدهاى پیامبرى پیامبر را نپذيرفته و ابالغ وحى به وى را انكار كردهاند؛ و برخى ديگر به زندگى شخصى وى
وارد شده و كردار و اقوال او را نقد و بررسى كردهاند.
3ـ حديثشناسى

از عمده فعالیتهاى مستشرقان ،حديثشناسى است .تحقیق در بارهى زندگى محدثان اسالمى و نقد و بررسى
احاديث در آثار مستشرقان ديده میشود .مثالً يسمون اوكلى انگلیسى 1221م بخشى از سخنان امام على
علیهالسالم و مارتین هارتمان  1916فهرست اعالم مسند احمد ،و گلدزيهر  1921كتاب حديث در اسالم و
آرنت جان و نسنگ هلندى  ،1939كتاب مفتاح كنوزالسنة رابه نگارش درآوردهاند .كتاب اخیر معجم المفهرس
احاديث وارد شده در كتب حديثى اهل سنت است.
4ـ فقه

غیر وحیانى بودن فقه ،الهامگیرى آن از تورات و ديگر رسوم يهوديان و مسیحیان ،برجسته كردن اختالفهاى
فقها ،و نقد و بررسى اصول استنباط ،از جمله اجماع ،از مواردى است كه مستشرقان بسیار به آن پرداختهاند.
5ـ عرفان و فلسفه
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ترجمهى متون عرفانى و فلسفى ،بويژه شیعى به زبان التین ،از جمله كارهاى خاورشناسان در اين باره است.
 -6مطالعات ديگر

تهیه فهرست موضوعى كتابهاى اسالمى نیز يكى از فعالیتهاى مستشرقان در زمینهى فهرست نويسى مىباشد.
تشكيالت مستشرقان

مستشرقان برای رسیدن به اهداف خود اقدام به ايجاد تشكلهائی نموده تا از آنها ضمن نوعی خدمت رسانی به
مسلمانان ،ياری گیرند .برخی از اين تشكلها عبارت است از:
1ـ تشكيالت مؤسسات

هزاران مؤسسه به نامهاى مختلف در كشورهاى غربى و همچنین در كشورهاى اسالمى به شیوههاى گوناگون،
اهداف مستشرقان را دنبال مىكنند .هدف اين بنیادها ايجاد بسترهاى مناسب و زمینههاى مطلوب براى ديگر
فعالیتهاى مستشرقان است.
2ـ ايجاد دانشگاه و رشتهى اسالم شناسى

در تعداد زيادى از دانشگاههاى معتبر جهان ،رشتهى عربى ،اسالمشناسى و غیره ايجاد شده است.
قديمىترين اين مراكز ،دانشگاه لیدن هلند است كه در سال  1525میالدى تشكیل و در سال  1593كرسى
درسى زبان عربى را آغاز كرده است.
اكنون صدها مركز علمى جهان به علوم مربوط به حوزهى اسالم مىپردازند كه دانشگاههاى معتبر جهان مانند
مك گیل در مونترال ،هاركفورد در آمريكا بیرمنگام در انگلستان و ايتالیا ،بوستون ،شیكاگو وهاروارد در آمريكا
و...از اين جمله نهادها هستند.
3ـ گردآورى و ترجمهى نسخههاى خطى

موزههاى كشورهاى غربى ،مملو از آثار خطى مسلمانان است كه بسیارى از آنها به التین ترجمه شده است.
4ـ چاپ دانشنامهى اسالمى

در نهمین كنگره شرقشناسى كه در سال 1692م در لندن تشكیل شد ،دابرتسون اسمیت اسكاتلندى پیشنهاد
تدوين دانشنامهى اسالمى نمود .اين دانشنامه با حضور خاورشناسانى چون گلدزيهر ،بالشر ،بروكلمان گیپ،
آرنولد ،شاخت ،المنس و...شروع بهكار كرد و در سال  1936در پنج مجلد و قبل از جنگ جهانى دوم چاپ
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شد.در سال  1961میالدى نیز با ويرايش جديد به چاپ رسید.
5ـ تشكيل همايشها

تشكیل همايش و كنگرههاى عظیم و پر خرج از كارهاى مستشرقان براى بررسى بازدهى فعالیت آنها و نیز ارائه
راهكارهاى جديد مىباشد.
6ـ سفرنامه

يكى از راههاى ترويج ايدههاى مستشرقان ،نوشتن سفرنامه است .سفرنامه بنیامین تودالئى يهودى اسپانیائى در
سال  1123و صد سال بعد سفرنامه ماركوپولو و نیز سفرنامههاى سرآنتونى شرلى و اوزلى انگلیسى از
سفرنامههاى مشهور است.
آثار مستشرقان

1ـ ريچارد بل :وى انگلیسى است و ترجمه انگلیسى قرآن و مقدمهاى بر قرآن كريم نشر دانشگاه ادينبورگ از
اوست .وى در كتاب اخیر به برخى از مباحث تاريخى علوم قرآن از جمله نزول قرآن ،اسلوب و مباحث
محتوائى پرداخته است.
2ـ مونتگمرى وات :مهمترين كتاب او ،بازنگرى كتاب استادش ريچارد بل به نام «بازنگرى و باز نگارى كتاب
مقدمهاى بر قرآن» است.
3ـ رژى بالشر :وى فرانسوى و متولد پاريس است مهمترين اثر وى ،ترجمهى قرآن به فرانسه است .وى
سورهها را بر اساس ترتیب تاريخى نزول كه خود وى استنباط كرده ،نوشته شده است.
4ـ جان برتون :كتاب جمع قرآن كه در سال  1922در دانشگاه كمبريج به چاپ رسیده از اوست .برتون به
مباحثى چون جمع آورى نسخ پرداخته است.
5ـ ويلهلم رودلف :وى آلمانى است و مؤلف كتاب «ارتباط قرآن با يهوديت و مسیح» نگاشته است.
6ـ آرتور جفرى :وى استاد دانشگاه آمريكائى بیروت بوده و كتابهايى چون :تحقیق و تصحیح كتاب «مصاحف
ابى داود سجستانى» نصوص ق رآنى به نام القرآن ،تحقیق كتاب القرآن نوشته خالويه ،ابوعبیده و قرآن را نوشته
است.
7ـ گلدزيهر :وى يهودى االصل و آلمانى است .بهترين اثر او« ،مذاهب تفسیرى» است .وى در اين كتاب به
مباحثى چون مراحل تفسیر قرآن ،تفسیر نقل ،تفسیر به رأى پرداخته است.
8ـ تئودور نولدكه :آلمانى و متولد هامبورگ است .رسالهى دكتراى او تاريخ قرآن است .پس از مرگ وى اوتو
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پرتسیل اين كتاب را تكمیل و چاپ كرد .نولدكه به مباحثى چون وحى ،جمع آورى قرآن و قرائات مختلف در
رسم الخط قرآن پرداخته است.
خدمات مستشرقان

مستشرقان خواسته يا ناخواسته خدماتى به شرق و اسالم نمودند؛ زيرا آنچه آنان انجام مىدادند ،زير چتر هدف
آنها قابل تحلیل بود .بنابراين هرچند نوشتههای آنان كه درپی توسعهى مسیحیت و يا اهداف استعمارى بودند،
جز كینه توزى نبود؛ ولى آثار برخی كه اهداف علمى داشتند ،قابل استفاده است .بنابراين میتوان برخی خدمات
مستشرقان را اينگونه برشمرد:
1ـ ترويج زبان شرق و زبان عربى

گسترش زبان عربى در مجامع غربى و برقرارى كرسی اين درس در دانشگاههاى مهم اين كشورها ،از بهترين
پیامدهاى شرقشناسى بود.
اخبار و اطالعات گستردهى مستشرقان باعث ايجاد تشنگى شديدى به معارف اسالمى گشت .آنان براى فهم اين
معارف و يا ضربه زدن به آن ،خود را مجبور ديدند تا از متون اسالمى بهره برند و به ترجمهى متون بسنده
نكنند.
 -2معرفى گستردهى آثار اسالمى به دنيا

مستشرقان با نقد آثار اسالمى ،به معرفى آنها نیز پرداختهاند .آنها خواسته و ناخواسته مجبورند كه اين آثار را در
تیراژ بسیار وسیع منتشر كنند .قطعا اين منشورات ،آثار مثبت نیز به يادگار گذاشته است.
2ـ بيان شبهات

بیان شبهات از سوى مستشرقان موجب گسترش علم و تقويت آن در حوزهى قرآن و دين شده است .قابل
انكار نیست كه اگر اشكاالت و شبهات و نیز نقد و بررسىهاى مستشرقان نبود ،كالم ،فقه ،اصول ،تفسیر و علوم
قرآنى چنین گسترشى نمىيافت .بىترديد اين پاسخها بر غناى فكرى اسالم افزوده و غالبا به تقويت اسالم منجر
گرديده است.
3ـ شناخت مسائل مهم

پیگیرى مسائل اثر گذار و مهم و پرهیز از حشويات ،از جمله كارهاى مستشرقان است .آنان صرفا به بحث و
تحقیق در مورد علومى مىپرداختند كه در راستاى اهدافشان اثر علمى و عملى داشت و از ورود در مباحث بى
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اثر پرهیز مىكردند.
4ـ کار و کيفيت

پشتكار بسیار آنها در كارهاى تخصصى نیز ستودنى است .كیفیت كار بسیار بیشتر از كمیت آن براى مستشرقان
اهمیت داشت .مثالً گفته شده كه فلوگل جمع آورى نسخ خطى «فهرست ابن نديم» را در  25سال انجام داده و
ادموند كاستر فرهنگ زبانهاى سامى را در  12سال به پايان برده است.
5ـ تقويت اعتقاد راسخ مسلمانان

مطالعات شرق شناسان نه تنها از قداست دين اسالم نكاسته بلكه در تقويت اين آئین سهم مهمى داشته است؛
زيرا اعتراف برخى خاورشناسان منصف ،نزد مسلمانان به عنوان سندى غیر قابل انكار بر حقانیت اسالم قلمداد
مىشود.
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