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 چکیده
ین ص( به صحابه و تابع) آوري قرآن كريم و چگونگی انتقال آن از دوره پیامبر اكرمواكاوي تاريخ جمع

تطور تاريخ قرآن كريم بوده ، هاي مختلفبرانگیز در دورههمواره يکی از موضوعات چالش، هاي بعدو نسل
اند. فرِد دانِر مدير انجمن مطالعات به تحلیل اين موضوع پرداخته رمسلمانیغران مسلمان و و پژوهشگ

ص( را مورد اتفاق همه انديشمندان )آوري آن در دوره پیامبر اكرمكتابت قرآن و جمع، خاورمیانه شمال آمريکا
یل انتقال به دل، ت. همچنینندانسته و معتقد است اولین بار توسط عثمان بن عفان بروز عملی پیدا كرده اس

همین امر باعث شده است تا مسلمانان در مورد متن قرآن دچار ، هاي بعد از طريق نقل شفاهیقرآن به دوره
و  لیدر پژوهش حاضر با مراجعه به منابع اصاختافات مبنايی شوند و مسأله اختاف قرائت بوجود آيد. 

ر فرد دان يها دگاهيد، مصاحف دیمربوط به توح يگزارش ها اخبار جمع قرآن و ژهيبو، یمورد اتفاق اسام
 به نقد گذاشته شده است.

 مستشرقان.، كتابت قرآن، جمع قرآن، تاريخ قرآن، فرد دانر :واژگان كلیدي
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 مقدمه -1

يکي از ، هاي بعد از پيامبر اکرم )ص(آوري قرآن کريم و نحوه انتقال آن به دورهجمع
گران شده از ديرباز تاکنون است. همواره ميان پژوهشمطرح برانگيزترين موضوعاتچالش

گران همواره نظرهايي وجود داشته است. پژوهشدر اين زمينه اختاف، شناسانمسلمان و شرق
 ند.به يک نتيجه قطعي و صحيح دست ياب، اند تا با تحليل تاريخ انتقال قرآن کريمتاش کرده

ا ت اند تا با تحليل تاريخ و ارائه شواهد تاريخيودهشناسان همواره درصدد ببرخي از شرق
حدود زيادي به ارائه نتيجه دلخواه در مورد قرآن کريم و تاريخ آن برسند تا جايي که افرادي 

 Régisو باشر ) (Joseph Franz Schachtشاخت )، (Theodor Nöldekeچون نولدکه )

Blachère) ،مورد جمع قرآن کريم و انتقال آن به  اي درها و سؤاات ريشهدر ارائه شبهه
 اند.اما خودآگاه و ناخودآگاه به نتايجي غيرصحيح و غيرمستدل رسيده، اندهاي بعد مؤثر بودهنسل

ها و چالش، قرآن در پژوهشي نوين»در جديدترين اثر خود ، (Fred Donnerفرِد داِنر )
به سرپرستي « در بافت تاريخي آنقرآن »ميادي در مجموعه مقاات  2008که سال « هاضرورت

سؤااتي دقيق و مبنايي در مورد ، 1توسط انتشارات راتلج به چاپ رسيده است آقاي رينولدز
جمع قرآن کريم و نحوه انتقال آن مطرح کرده است که ضرورت دارد با توجه به مستندات 

ظريات نقد و بررسي نبه، تاريخي و مورد اتفاق بين مسلمانان اعم از فريقين و سائر فرق اسامي
 وي بپردازيم. 

اي خاف به نتيجه، شناسانهاي تحليل تاريخي رايج در ميان شرقوي نيز با استفاده از شيوه
آگاهي ما را ، است. لذا طرح اين بحث رسيده، و تدوين قرآن اتفاق افتاده آنچه در مورد جمع

ايل و با ذکر د، افزايش داده و در پايانشناسان درباره علوم قرآن نسبت به آخرين نظريات شرق
ه نقد و تحليل آثار وي پرداختبه، اي از پژوهشگران اساميمستندات مورد اتفاقِ طيف گسترده

 خواهد شد.
ي هاي نوينتحليل، گران موافق و مخالف با يک نظريه بنيادينپژوهش، اي از علمدوره در هر
ري آوجمع، اني مفاهيم اصيل اسامي مانند قرآن کريمروزرسدهند. پرواضح است که بهارائه مي

يکي از نيازهاي اساسي و فرصتي است تا جامعه علمي غربي نيز ، هاي بعدو انتقال آن به دوره

                                                           
1. Donner, Fred; “The Quran in Recent Scholarship: Challenges and Desiderata”; in: Gabriel 
Said Reynolds (ed.): The Quran in its Historical Context, London: Routledge, 2008, pp.29-
50. 
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هاي پيش روي خويش را گران اسامي اخذ نموده و چالشپاسخ سؤاات خود را از پژوهش 

 مرتفع سازند.
دوره ليسانس خود را در رشته مطالعات ، دانشگاه شيکاگوفرِد داِنر استاد مطالعات اسامي 

ليسانس خود را در همين رشته از دانشگاه آمريکايي شناسي از دانشگاه پرينستون و فوقشرق
با پذيرش در دوره دکتري رشته مطالعات نوين شرق از دانشگاه ، بيروت دريافت کرد و سپس

ين انديشمندان و متفکران مطالعات اسامي در تريکي از مهم، ميادي 1975 پرينستون در سال
 شود.غرب شناخته مي
به تدريس تاريخ خاورميانه در گروه تاريخ دانشگاه شيکاگو  1982تا  1975هاي وي بين سال

مدير  2009به رياست گروه تاريخ رسيد و در سال  2002تا  1997هاي مشغول شد و در سال
او مدير انجمن مطالعات ، شيکاگو شد. در حال حاضرمرکز مطالعات خاورميانه در دانشگاه 

 (.Blois, 2010, p.10) خاورميانه شمال آمريکا است
 ترين آثار وي در زمينه مطالعات اسامي شامل موارد ذيل است:مهم

 1پيروزي اسام نخستين .1

 2ترجمه تاريخ طبري .2

 3رواياتي از منشأ اسام .3

 4محمد و پيروان او .4

ازجمله مقاات پراهميت وي در « هاها و ضرورتچالش، نوينقرآن در پژوهشي »مقاله 
هاي آوري قرآن و انتقال آن به دورهمطالعات اسامي است که در آن به بررسي و نقد تاريخ جمع

پردازد. اين مقاله نتيجه نهايي نگرش مؤلف را نسبت به جمع قرآن نشان بعد از پيامبر اسام مي
صورت کامل به اين موضوع نپرداخته است. اطاعات ديگر خود به يک از آثاردهد که در هيچمي

ه هايي است کبرگرفته از پژوهش، هايي که مبناي تحقيقات و ارائه نظريات وي شدهو دانش
ررسي نقد و ببه، هاتوسط خاورشناسان ارائه شده و به چاپ رسيده است و بر مبناي تحقيقات آن

آن در دوره پيامبر اکرم اتفاق  است کتابت قرآن و جمع همت گمارده است. وي معتقد، تاريخ
                                                           

1. The Early Islamic Conquests (Princeton University Press; 1981) ISBN 0-691-05327-8. 
2. The History of al-Tabari (Vol. 10): The Conquest of Arabia (State University of New York 
Press; 1993) ISBN 0-7914-1072-2 (translation). 
3. Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Darwin 
Press; 1998) ISBN 0-87850-127-4. 
4. Muhammad and the Believers. At the Origins of Islam (Harvard University Press; 2010) 
ISBN 978-0-674-05097-6. 



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  214

 
 
 
 
 

يق هاي بعد از طرنيفتاده و اين مهم توسط خليفه سوم انجام شده است و چون نقل قرآن به دوره
اين امر باعث شده است تا مسلمانان در مورد متن قرآن دچار اختاف شوند ، نقل شفاهي بوده

 .وجود بيايد و مسأله اختاف قرائات به
 هاي مختلفها و مقاات بسياري در مورد جمع و کتابت قرآن کريم به زبانتاکنون کتاب

نگارش شده است و اين موضوع از ديرباز مورد عنايت دانشمندان مختلفي بوده است. در اين 
اند تا با ارائه قرن نوزدهم ميادي تاش کرده 80مستشرقانِ بسياري نيز از نيمه دوم دهه ، ميان
ه هايي که بموضوع جمع قرآن را مورد واکاوي قرار دهند. از ميان کتاب، تاريخي-ل انتقاديتحلي

، «سيرهتف و الکريم القرآن حول المستشرقين آراء»توان به: اند ميموضوع جمع قرآن اهتمام داشته
 المستشرقين نظر في القراءات»، ق 1413رضوان در سال  ميابراه بن چاپ رياض به نگارش عمر

 و المستشرقون»، م 2010القاضي در سال  الغني عبد الفتاح چاپ قاهره به قلم عبد، «الملحدين و
 رسم»م و  1999الصغير در سال  علي چاپ بيروت نگاشته محمدحسين، «プل╃┙آني〞 الدراسات
م و از ميان  1983شلبي در سال  لياسماع الفتاح چاپ قاهره به قلم عبد، «العثماني المصحف

توان يم، مقااتي که در مورد جمع قرآن توسط مستشرقان به رشته تحرير درآمده است نيترمهم
محمدي در مجله  به قلم محمدحسين« قرآن جمع پيرامون نولدکه آراي بررسي و تحليل»به: 

 )ص( و پيامبر قرآن جمع بررسي»، 1385 زمستان و پاييز، 1 شماره، خاورشناسان پژوهيقرآن
 بين اه محمدي باب زاده و به قلم عيسي متقي« سنت اهل و مستشرقان نگاه از )ع( علي امام

 و خاورشناسان»، 1390 و زمستان پاييز، 11 شماره، خاورشناسان پژوهيمجله قرآن کندي در
 ،حديث و قرآن علوم تحقيقات به قلم فروغ پارسا در مجله «قرآن جمع در نوين رويکردهاي

، خاورشناسان پژوهيقرآن نگارش مجيد معارف در مجله« رآنق جمع»و  1383 بهار، 1 شماره
 به قلم نجمه« قرآن جمع درباره دانر فرد آراء بررسي و نقد»و  1387 تابستان و بهار، 4 شماره

 اشاره کرد. 1395، اسامي مطالعات دانشجويي ملي همايش نخستين کاظمي در
 هاي صورت گرفته در اينير پژوهشاين پژوهش با دو عامل اصلي و غيرهمپوشان نسبت به سا

نسبت به ساير ، جهتبه ارائه تحليل گفتمان اين تفکر پرداخته است و ازاين، موضوع
 هايي که در مورد جمع قرآن نگارش شده است تفاوت عمده داشته و نوآورانه است:پژوهش

به بعد بر ميادي  90و تأثيراتي که اين انديشه در دهه  «هارويزيونيست»تحليل گفتمان  .1
تاريخي -روي مطالعات مستشرقان خصوصاً مستشرقان آمريکايي گذاشته است و به بُعد انتقادي

 پردازد.اين گفتمان و انديشه مي
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تاکنون  ها از ديربازتاريخي بر روي آثاري که توسط اين گروه و پيروان آن-تحليل انتقادي .2 

 ه است.ها پرداختستقل به تحليل آنصورت مانجام نشده و اين پژوهش نخستين بار است که به

ر که د «قرآن جمع درباره دانر فرد آراء بررسي و نقد»ذکر است که اين مقاله با مقاله شايان
توان به ها ميارائه شده است تفاوت بنيادين دارد که ازجمله آن 1395همايش دانشجويي سال 

 موارد زير اشاره کرد:
ده اشاره نش موضوع اين در بحث ترينمهم عنوانبه دانر فکري به مشي همايشي مقاله در .1

 مشي عنوانبه هارويزيونيست، همچنين هاي دانر واستدال، است. بدون دانستن اين مشي فکري
 فهم نخواهد بود.قابل مستشرقين نگاه در زماني برهه يک در غالب فکري

هاي هعنوان يکي از جنببه هافکري رويزيونيست و مشي دانر مستشرقان به آراء انتقادهاي .2
انتقادي مشي مذکور )رويزيونيسم( از ديگر نواقص مقاله همايشي است که بدان پرداخته نشده 

 است.

ها پرداخته صورت مفصل به تبيين ديدگاه رويزيونيستبراي نخستين بار در يک مقاله به .3
 اند.را ماحظه نکرده مؤلفان در هيچ مقاله ديگري تبيين اين ديدگاه، ازاينشده است و تا پيش

 ها و مشی فکري فرد دانررويزيونیست -2
 در ار مسلمانان اوليه مباني، خود تحقيق در که دانست کساني بايد را سنتي مستشرقان

 رخيب زيرا نيست؛ هاآن به ايمان منزلهبه مباني اين اما پذيرفتن، اندپذيرفته کلي موضوعات
 به توجهيب و اندنکرده مناقشه نيز قرآن بودن وحياني در اام، نيستند مسلمان بااينکه مستشرقان

 گروه از بايد ،مستشرقان از دسته اين مقابل در. اندپرداخته آن درباره تحقيق به قرآن بودن وحياني
 اوليه مباني پذيرفتن در گروه اين زيرا ناميم؛مي تجديدنظرطلب را هاآن که کرد ياد نيز ديگري

 گروه اين، تهالب. اندکرده بنا آن نپذيرفتن پايه بر را خود تحقيق و داشته روا جدي ترديد مسلمانان
ها رطلبتجديدنظ .ترندمعتدل برخي و شکاک بسيار برخي که هستند ورانانديشه از طيفي نيز

بلکه پژوهشگران نوانديش يا دگرانديش مسلمان حتي در ، شوندتنها به مستشرقان خاصه نمي
 .1شوندل ميشيعه را نيز شام

 فارسي در را آن توانمي و آيدمي «تجديدنظر» معناي به Revision واژه از «رويزيونيسم»
اً گران آمريکايي هستند که عمدتها گروهي از پژوهشکرد. رويزيونيست ترجمه «تجديدنظرطلبي»

                                                           

 س┙プس┙ من.ئ 1395. ب┙プي プطاعベ─ بي┣┃┙ نک: پベک┃چي؛ 1
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 .م 1970ه اند. اينان در دهبه تجديدنظر در مطالب مربوط به تاريخ صدر اسام و قرآن پرداخته
اند از: ترين و اثرگذارترين ايشان عبارت( و عمدهStille, 2002, p.8) پا به عرصه تحقيق نهادند

استفان شوميکر ، (Michael Cookمايکل کوک )، (Patricia Croneپاتريشيا کرون )
(Stephen Shoemaker) ،( تام هالندTom Holland) ،( فرد دانرFred Donner و گابريل )

 .(Neuwirth, 2010, p.11) (Gabriel Said Reynoldsينولدز )سعيد ر
 مدهايپيشا و اسام تاريخي وقايع، جاهليت دوره گزارش در مسلمانان تاريخي منابع اصالت

 رستيد در مستشرقان که است اسام درباره پژوهش مهم مباني از ديگر يکي اسامي اوليه قرون
 حتي و نگاريسيره و تاريخي گزارش قالب در که را آنچه همه منابع اين. دارند اختاف آن
 التاص نپذيرفتن. شودمي شامل است شده تدوين رجالي هايکتاب و نگاريتراجم صورتبه

 صالتا، خاورشناسان اغلب. دارد آشکار تأثيري، تاريخي و فقهي، حديثي مباحث در منابع اين
 منابع زا شواهدي، تاريخي هاينقل با گزينشي دبرخور با و اندبرده سؤال زير را مسلمانان منابع

 نظر به کههمچنان دارد؛ دالت سيره و حديث ديرهنگام تدوين بر که اندداده ارائه مسلمانان
 درخور بر دتأکي نيز و موارد اين تعميم با و کنندمي استناد حديث در دستبرد درباره خاورشناسان

 ناي همه، حوزه اين در کامي و سياسي، اجتماعي هايانگيزه وجود و شفاهي نقل نبودن اعتماد
 ارزش فاقد را مسلمانان تاريخي هايگزارش تمامي، خاورشناسان. دانندمي نااستوار را ميراث

 و عيني شاهدان نه، نويسانتاريخ، چنين مواردي در که باورند اين بر و دانندمي تاريخي
 (.52ص، تابي، نفيسي) اندبوده وقايع مفسران تنها بلکه، تاريخي صِرف گزارشگران

 متکي موارد اين بر اصل در را خود نظرات، مبحث اين در تجديدنظرطلب خاورشناسان
 :اندساخته
 ترديدهاي هرچند. اندبرده سؤال زير را منابع نگاريتاريخ ارزش، تاريخي نقد با، اواً

 هبلک، بودن علمي معناي به نه، آن به اعتنا اما، است تأمل درخور موارد ايپاره در خاورشناسان
 آمدهدستبه اطاعات به نبايد ايحوزه هيچ در، صورت اين در و است بودن شکاک معناي به

 .کرد اعتماد
 و باورها، ازهاني با هاگزارش متن ميان ارتباط و پيوند يافتن به، متن و محتوا تحليل با، ثانياً
 رونيبي حوادث با تاريخي نقل يا روايت يک محتوايي هتمشاب هرگونه و اندزده دست هاجريان

 .انددانسته آن بودن ساختگي بر دال را
 و يريگشکل روند و اسام پيدايش از خود تاريخي تحليل در خاورشناسان از ايپاره، ثالثاً
 هک روندي از الگوگيري با، شناسندمي نامعتبر را مسلمانان هايگزارش ازآنکهپس، آن تکامل
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 هيچ دونب و پردازندمي تبيين و تحليل به، است کرده طي خود تاريخ در يهوديت يا مسيحيت 

 .(54ص، تابي، نفيسي) دهندمي تطبيق اسام بر را تحول الگوي همان، معتبري دليل
ديدگاه دانر درباره جمع قرآن نيز متأثر از اين نگاه رويزيونيستي است. مقاله حاضر نگرش 

 پردازد.قرآن را بيان کرده و سپس به نقد آن ميوي نسبت به جمع 

 قرآن جمع پیرامون دانر ديدگاه بررسی -2-1

نج کند. آن پاز پنج سؤال اساسي ياد مي، دانر پيش از بيان ديدگاه خويش در مورد جمع قرآن
 اند از:پرسش عبارت

 ؟گرددیم بازاي اصلی آيا قرآن به نسخهالف( 

ه ثابتي در بيان مسلمانان وجود دارد که اين متن ادبي در سنت کند که ديدگادانر بيان مي
اما نگرش دانشمندان غربي  ص( نازل کرده است؛) کلماتي هستند که خداوند بر محمد، اسامي

او با بيان نظرات ، مسلمانان بدان معتقدند متفاوت است. سپس آنچهدر مورد متن قرآن با 
 Friedrich) 2( و فِرِدريش شواليTheodor Nöldeke) 1دانشمندان غربي متقدم مانند نولدکه

Schwally) ،عدازآنبداند و اند متفاوت ميزمان تدوين قرآن اوليه را با آنچه مسلمانان ضبط کرده 
پردازد. لولينگ معتقد است ( ميLüling) 3به بيان نظريات دانشمندان متأخر غربي مانند لولينگ

 John) 4هاي پيشين نيست. وَنزبُروگان است و مطابق با نمونههاي گذشتبيانات و گفته، که قرآن

                                                           

1 . ┚プ┕حپژىهش نيت┙يمق ]プ┙ي ى ق┙آي که گﾔ┘ベت ─ベ┷لベ┯م┕─و┚《 م]ベحو┚《 ق┙آ[  ┚م ┘└ プ┘ خويش ─ベحي ┚プ ي└ベي┚
 .شو└يم└プن┣]》┕プ ]プين حو┚《 └┘ جوベ[ ش》ベخ┃ه  نيت┙کونプ┚  ى م┯ベل┷ベ─ م┙بو┬ به آ[ سپ┙ي ک┙└. ىي

و┚《 ژىه┣ي └┘ حى م┙プک┛ موم پ هプ└ベن┣گベ《 نيت┙موميکي プ┚ ئ ش》ベسベ[ آمベي که プس┃プ└ └ベن┣گプ 》ベس┃┙プس｟و┘گ . プ┚ ش┙ 2
 プست. プس┃ベ└┠ق┙آي بو└《 プست. プى شベگ┙└ نول┕که بو└《 ى آ┘プئ ى ن┳┙プ─ ىي ｼت تヂثر 

ي تﾔ┘ベي ى ق┙آي به م》┧ه ظوو┘ ┘سベني┕《 هベ》هي┚مکه آثベ┘ م┃┷┕└ي ┘プ └┘  ش》ベ├ش┙ . プ┚ في╋┟وفベ[ ى ベ╃╃ﾊ[ آمベي ص
 . ┘ى└يمي プن┕ي┣ه ┘ىي┛يوني┟م به مベ┘ هベهيپベيکي プ┚  ع》وプ[بهプست ى 

ى آثベ┘  ک》┕يممن نگベ《  م┇ベبهبه└┘ حو┚《 م┯ベل┷ベ─ ق┙آي プست که به ق┙آ[ ک┙م  ش┕《ش》ベخ┃هگ┙プ[ . ىي プ┚ پژىهشض
 هベ ف┷ベليت └プ┘└.م┃┷┕└ي ┘プ ┘└ プين ┚مي》ه プ┘プئه ک┙└《 プست. ىي └┘ ﾍプ]ن م┯ベل┷ベي ق┙آي ┘ىب┛يوني┟ت
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Wansbrough1( و ريپين (Rippin Andrewو هاوتينگ )2 (Hawtingنيز استدال کرده ) اند
 .(Donner, 2008, p.31) مطابق با نمونه اصلي آن نيست، که قرآن حاضر

 قرآن از چه چیزي تشکیل شده است؟( ب

 ،معتقد است که مبناي اساسي تعليمات قرآن، استناد به کتب مختلفدانر با آوردن مطالب و 
 3اثر ُتوري« اساس يهوديت در اسام»هاي آن است و بر اساس کتاب مربوط به يهوديت و آموزه

(Charles Cutler Torreyمعتقد است که پايه و اساس اسام ) ، يهوديت است. لولينگ نيز
هاي مسيحيت بوده و محمد ]ص[ تعليمات تثليث را از قرآن متأثر از آموزه، معتقد است که قرآن

 دانر بر اساس، اسام با مسيحيت هيچ تفاوتي ندارد. همچنين، خودش حذف کرده است و گرنه
 (Donner, 2008, p.32) معتقد است که قرآن عربي نبوده و سرياني است، ديدگاه لوکزِنبرگ

 ؟ها در قرآن موجود استكدام دسته از زبان( ج

ر گويد که بمي، الخط و شيوه نگارش بر اساس لهجه قريش يا حجازدانر با بيان نحوه رسم
ود رفته قرآن را بهبحجاج بن يوسف اولين نفري است که متنِ ازدست، اساس منابع در دست ما

بخشيده است. اِعراب عربي از قبل و زير نظر زبان آرامي و سرياني بوده و توسط يهوديان و 
الخط قرآن را بر اساس ( رسمKarl Vollers) 4بيان شده است. وي بر اساس نظر واِلرز مسيحيان

ر )ص( و دوره پيامبهاي نگارشي ميان به تفاوت، زبان و گفتمان رايج قريش دانسته است. سپس
سازي و نيز ايجاد يکسان، گويد که تدوينکند و ميقطعي شدن قرآن در زمان عثمان اشاره مي

ي قرآن در عصر عثمان اتفاق افتاده است که زبان نوشتاري آن قرآن هم بر اساس نسخه نهاي
 .(Donner, 2008, p.38) سرياني بوده است-آرامي

                                                           

┘ يي که └┘ آثベهベپژىهشى  هベت┙مه└┘ プي┙プ[ به └ليل  خ┧و┤هب└┘ └نيベ ى  ش┕《ش》ベخ┃هچو┙《 کベنプ└ベيي  نيت┙م┷┙ىف. 1
 └《 プست.آثベ┘ي ┘プ تولي┕ ک┙ئ ىي به ن┟｟ت سベي┙ ﾊ╃╃ن ق┙آي ベﾍプ′ گ┙ف┃ه プست ى └┘ ┚مي》ه تف┟ر ق┙آ[ ى └ين プسا′

2.  ]プ└┙گベش ┚プخ┃هベ《ش》┕ثر  شヂت تｼ ن┕ىن┛ب┙ى ىプهي┣ベع╋]ي خويش └┘ ه ┘ベست که آثプ هيحي ىي┯ ベ┷لベ┯آي ─ قم┙
ي ىي به م┯ベل┷ベ─ ┚بベ[ ع┙ي ى تベ┘يخ プ└بيベ─ ع┙ي سپ┙ي هベپژىهش┘ベﾉ ┘└ プمع ع╋]ي به م》┧ه ظوو┘ ┘سベني┕《 ى ع]┕《 

 ش┕《 プست.

گ┙プ[ غ┙ي └┘ حو┚《 م┯ベل┷ベ─ ق┙آي آثベ┘ي └プ └┘プمプ ベ┚ ىي プطاعベ─ ┚يベ└ي └┘ └س┃┙├ سベي┙ پژىهش ب┟プ]ベى ني┛ . ص
 ┙プ─ └يگ┙プ[ بي┣┃┙ هوي┕プ ى مベيベ[ プست.ي ىي └┘ ﾉ]وعه ن┳هベ┣هيプن┕ني┟ت ى 

به م┯ベل┷ه ┚بベ[ ع┙ي プه┃]プ└ ′ベش┃ه ى └┘ プين حو┚《 به ف┷ベليت  هベسベ╈[ ع┙ي プست که ش》ベ┚بベ[プ┚ م╋ه └プن┣]》┕プ[ . ض
 آ[ ن┳┙プي ┘プ┘プ プئه ک┙└《 プست. ﾆプط┘سمبو└《 ى └┘ خ┧و┤  شمو┘└توجويک من プ└ي  ع》وプ[بهپ┙└プخ┃ه プست. ق┙آ[ 
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 آوري قرآن چه وقت و چگونه اتفاق افتاد؟جمع( د 

ن قرآن کريم در سه مرحله ممک، ها استبر اساس ديدگاه دانر که برگرفته از آثار روزيونيست
هاي طواني پس از حيات پيامبر اسام اين سه زمان مدت، اما قطعاً، ده باشداست نگارش ش

سنت اسامي و برخي دانشمندان غربي متقدم بدان معتقدند اين  آنچه»نويسد: بوده است. وي مي
(. Donner, 2008, p.42)« عثمان انجام شده است، آوري قرآن توسط خليفه سوماست که جمع

ديدگاه رايج ميان مسلمانان و ، آوري قرآن در دوره عثمانان دهد جمعدانر بر آن است تا نش
کند که قرآن در ادامه احتماات خود بيان مي، گران خاورشناس است. همچنينبرخي از پژوهش

 ,Donner) به شکل ظاهري کنوني درآمده است، ها پس از دوره حکومت عثمانکريم مدت

2008, p.38 کند.باره ارائه نمينظر قطعي دراين(. باز به اين ترتيب هيچ 

 هاي بعدي به چه شکلی بوده است؟نحوه انتقال قرآن به دوره( ه

 «Canonization» و« Codification» اصطاح دو ميان تفاوتي زباني ازنظر بعدازاينکه دانر
 دوم حاصطا و دارد کاربرد قرآن جمع مورد در اول اصطاح که کندمي چنين بيان، شودمي قائل

 رانگپژوهش آراء اساس بر تاريخ نويسد:وي مي. است کريم قرآن نگارش و تدوين به مربوط
 عرفيم جهان به کريم قرآن کنندهجمع عثمان بن عفان را، متقدم شناسانشرق از برخي و اسامي

 200 کريم را قرآن نگارش حتي و جمع، ونزبرو جان مانند متأخر گرانپژوهش از کند. برخيمي
 ياريبس طرفداران، ايده در جامعه علمي غرب اين که کننداعام مي اکرم پيامبر وفات از پس سال

 .(37ص، 1977، ونزبرو) است کرده جلب خود به را
 ور پيش هايچالش و قرآن جمع مورد در متناقض اطاعات به توجه با که است معتقد دانر

 ,Donner, 2008) رسيد قطعي نتيجه به تواننمي قرآن جمع خصوص در، قرآن مطالعات در

p.43.) 

 خلیفه سوم دوره در قرآن جمع -2-1-1
 براي شيتا و است نيفتاده اتفاق اسام پيامبر حيات دوره در قرآن جمع که است معتقد دانر

 اولين براي و است دادهروي خليفه سوم دوره در قرآن جمع و نشده انجام دوره آن در کار اين
ورزيد و پيامبر اسام هيچ فعاليتي براي نگارش و جمع آن انجام  اهتمام قرآن عجم به او بار

 (.Donner, 2008, p.41) نداده است
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 )ص( پیامبر وفات از بعد سال 200 كريم قرآن كتابت -2-1-2
 مينهز در مختلف مقاات تأليف به را بسياري هايمدت که ونزبرو دانر بر اساس نظرات جان

 سال 200، نگارش قرآن که است معتقد، گماشته همت کريم قرآن تاريخ و انزب و کريم قرآن
 ياتح ابتدايي دوره در آن نگارش به اهتمامي هيچ و است مورد قبول اسام پيامبر وفات از پس

عنوان يک احتمال تاريخي مورد اتفاق برخي از انديشمندان است و به نداشته وجود اسام
 (.Donner, 2008, p.41)ه است آن را مطرح ساخت، شناسشرق

 اطاعات وجود دلیل به كريم قرآن آوريجمع موضوع در قطعیت عدم -2-1-3
 تاريخی متناقض

هاي تاريخي در آثار اسامي و اختافات ميان به دليل وجود اطاعات متناقض ميان گزاره
براي مسلمانان آوري قرآن کريم در دوره پيامبر اسام به يک چالش موضوع جمع، مسلمانان

توان به يک قطعيت و حقيقت در مورد رساند که نميمبدل شده است و اين مسأله را به اثبات مي
 (.Donner, 2008, p.41) يافت قرآن دست جمع

 قرآن هايسوره ترتیب علمی و منطقی نظم وجود عدم -2-1-4

دهد نشان مي، ي يافتيمقرآن آگاه که به عدم قطعيت در مورد جمعهنگامي»نويسد: دانر مي
صورت هاي قرآن وجود نداشته است و بهاي صحيح جهت چينش ترتيبي سورهکه ضابطه و شيوه

يگواه، هاي کنوني قرآنهاي قرآن اقدام کرد. لذا چينش سورهعثمان به چينش سوره، ايسليقه
 (.Donner, 2008, p.48)« هاي قرآن استدهنده عدم نظم منطقي و علمي ميان سوره

 قرآن انتقال پیرامون دانر ديدگاه بررسی -2-2
 هاينسل و تابعين به صحابه از و صحابه به اکرم )ص( پيامبر از قرآن انتقال است معتقد دانر

 ،اينکه در زمان خليفه سوم تا داشته همواره ادامه موضوع اين و است بوده شفاهي شکل به بعد
 کلش به دوره اين در کريم قرآن حقيقت در و درآمد واحد شکل به و شد اصاح کريم قرآن متن

 ,Donner) است نداشته وجود اينگارش شده متن چنين، دوره اين از قبل و شدهتبديل  نگارشي

2008, p.38 .)تنم وجود بر مبني تاريخي منابع از بعضي اساس بر نگارد کهمي وي، سپس 
 که قدندمعت لوکزِنِبرگ مانند گرانيپژوهش، خليفه سوم از قبل زمان در کريم قرآن يافتهنگارش

 و سازدمي وارد صدمه آن بودن عربي به مسأله اين و بوده سامي زبان به قرآن نگارشي شکل
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 ,Luxenberg, 2004)گذارد مي مفتوح را متني و شفاهي نقل و قرآن قرائات ميان چالشي 

p.47). 
نمايانگر آن است ، اسامهاي مختلف حيات هاي مختلف قرآن کريم در دورهوجود قرائت

که قرائت واحد وجود نداشته است. نبود ضابطه و قانون صحيح در قرائت قرآن و عدم توجه به 
دهنده اختاف بسيار ميان علماي اسامي بوده است و عثمان نيز در اين راه نشان، قرائت واحد

نبود. عدم وجود يک  اما موفق، تاش کرد تا يک قرائت واحد را در جامعه مسلمان وارد سازد
قرائت صحيح ميان مسلمانان و عدم وجود طرح آموزشي قرائت قرآن توسط پيامبر اسام نيز 

نشده  بيانگر آن است که تاشي از جانب پيامبر ]ص[ جهت آموزش قرآن به مسلمانان انجام
بات اث نبود قرائت صحيح و واحد را در تاريخ به، است و وجود اختاف قرائت ميان مسلمانان

 (.Donner, 2008, p.41) رساندمي

 نقد آراء فرِد دانِر پیرامون جمع قرآن -2-2-1

اعتنا نبوده و در طول اهل تسنن نسبت بدان بي که است ازجمله مواردي، قرآن جمع موضوع
 قرآن هاند کعقيده اين اي از آنان برطيف گسترده اند.پيرامون اين مهم بسيار سخن رانده، تاريخ

در  گانهسه يو خلفا نداشت وجود مدوّن مجموعه يک صورت)ص( به اعظم ولرس زمان در
، يابي به آنو در جهت دست اقدام نمودند مهم امر اين به ابتدا بدان توجه مبذول داشتند و

 و جمع، واحد يانسخه، عثمان زمان در سرانجام تا داده تشکيل قرآن جمع يبرا را هاييائتاف
، اين نظر مقابل در. انتشار يافت يرسم نسخه عنوانبه شده و پخش يماسا جامعه سراسر در

ه بر اين باورند ک و هستند )ص( خدا رسول زمان در قرآن اکثر شيعيان معتقد به جمع و تدوين
که مانع انتشار و  عاملي تنها و داشت خود نزد شدهجمع يانسخه نيز )ع( ياميرالمؤمنين عل
 همين هب )ع( بدانند. بيتاهل محتاج را خود، راه اين در خواستندينم اين بود که، پذيرفتن آن شد

آن را طرد ، قرآني را که خود به نگارش درآورده بود به نزد آنان بُرد )ع( يعل که يزمان، سبب
 (.113ص، 2ج، 1375، يعقوبي) کرده و موردپذيرش قرار ندادند

زمان  در دم اهتمام به علم و دانشسوادي و عاز ديگر اعتقادات اهل سنت اين است که بي
عاملي براي عدم تدوين و جمع قرآن ، خودخوديبه و بود شايع يامر، )ص( اسام پيامبر حيات

 پيش مردم يبرا يمشکل تا شد مختلف يهالهجه عاملي جهت نزول قرآن به، از سوي ديگر و
 (.351ص، 4ج، تابي، ابن حنبل) نيايد
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 قرآن در دوره حیات پیامبر )ص( دايل كتابت و جمع -2-2-1-1
 ،رغم بيان احتماات متعدد درباره کتابت و جمع قرآن توسط دانر که تا کنون مطرح شدعلي

 برآيند نظر وي اين است که کتابت و جمع قرآن در دوران حضور پيامبر انجام نشده است. در
/ 2ره: بق نک:) بنويسند را نآ، گرفتن وام هنگام که است فرموده امر مردم به خداوند، کريم قرآن
، ام. با توجه به تأکيد بر نوشته شدن واستآيه فوق حاکي از اهميت کتابت ، (. بر اين اساس282

 بيشتر ياربس قرآن کتابت اهميت، توان عدم کتابت قرآن را نتيجه گرفت؟! بدون شکچگونه مي
 که کردهيم اقتضا اين امر و توافري برخوردار اس اهميت از قرآن کتابت مسأله، روايناست. از

 .شود يجلوگير آن در اختاف از تا باشد شايع آن نوشتن
دان يابي بشواهد تاريخي حاکي از اهتمام رسول خدا به اين مهم است تا جايي که براي دست

به مرحله  آن در را مجاهدان و مسلمانان يبه تأسيس يک ائتاف و ديوان پرداختند که اسام
 :گويديم حذيفه کهچنان، استگر مکتوب شدن قرآن ند. لذا اين امر نشاننگارش درآورد

 هاآن تعداد و نوشتيم بودند شده مسلمان که را يکسان ي)ص( اسام خدا رسول دستور به ما» 
، ي)بخار« بترسيم؟ بايد هستيم نفر 1500 ما کهدرحالي آيا: گفتم خود به. رسيد نفر 1500 به

 (.33ص، 4ج، 1401
 يشانا. رسيدند حضرت آن خدمت بجيله از يکاروان»ديگري که بيانگر اين امر است:  روايت

، 10ج، 1408، ي)هيثم« .شروع شود احمس قبيله از و شود نوشته هاآن ياسام دادند دستور
 (.48ص

 بيانگر، )ص( اسام يگرام رسول زمان در کتابت رواج بر دالت بر عاوه، روايات فوق
 روايت اهل سنت که اين روايات با، بنابراين است. بوده نيز زمان در آن يادار ديوان وجود
 وسيله خليفه دوم نيز رد خواهد شد.ادعاي تأسيس ديوان اداري به، اندکرده

 تابتک فراواني مبني بر درخواست افراد گوناگون موجود است که خواستار روايات، همچنين
 حضرت آن!« بنويسيد برايم، اهرسول يا: »گفت و رسيد خدا رسول نزد يمن از ياند: شخصبوده
 (.95ص، 3ج و 36ص، 1ج، 1401، ي)بخار شود نوشته او يبرا دادند دستور نيز

 است. ابوهريره گفته است: برهه زماني آن در حديث تدوين دال بر که دارد وجود يروايات نيز
(. 36ص، 1ج، 1401، يبخار) «.نوشتمينم من يول، نوشتيم را عمرو روايات بن عبداه»... 

 ولرس که يدعاي آن در که داد نشان ما به را يعمرو کاغذ بن عبداه»در روايتي ديگر آمده است: 
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 プلّ╋وّم(: بود اين دعا آن و) بود شده نوشته بخواند را آن خواب هنگام تا بود آموخته او به خدا 

 (.171ص، 2ج، تابي، ابن حنبل) ..«.プد┘┨ ى プل┟]ベىプ─ فベط┙
 هکبود چنان شايع و موردتوجه يامر، روزگار آن در کودکان به افراد خصوصاً  کتابت آموزش

 ياد خود فرزندان به را کلمات اين سعد» :است کرده روايت ياود ميمون بن عمرو از يبخار
 (.95ص، 3ج ؛36ص، 1ج، 1401، يبخار) .«آموزديم نوشتن کودکان به معلم کههمچنان، داديم

: گويد تصベم بن ع｟ベ└〝بوده است.  رايج و فراگير اسام از قبل، انصار ميان کتابت درتعليم 
 يصحاب، راليس ابو، ديديم که را يکس کرديم. اولينيم تحصيل انصار از قبيله اين در پدرم و من»

 (.231ص، 8ج، 1951، )مسلم بن حجاج ...«داشت همراه به کتاب از يهايدسته که بود خدا رسول
 کرده روايت قاب〞 プبو شد.استفاده مي نوشتن ياز ابزارهايي بود که برا شدهدباغي هايپوست

 يچيزهاي که شد کتاب اهل از يمرد متوجه و گذشتيم يجاي از خطاب بن عمر که است
 من يبرا را هااين: »گفت مرد آن به. آمد خوشش او هايحرف از و داد گوش يمدت. خوانديم

 خدا رسول نزد، سپس نوشت. را آن يرو و پشت تمام و داد مرد آن به و خريد يپوست!« بنويس
 تدس با انصار از ييک. شد متغير يناراحت )ص( از صورت پيامبر .خواند را هاآن و رفت )ص(

 را امبرپي چگونه يبينينم! خطاب پسر يا بنشيند عزايت به مادرت: »گفت و زد او پشت به
 من نزد هاسخن بهترين و کلِم جوامع و پيامبرانم خاتم من: »دفرمو حضرت« ؟!ياکرده ناراحت

 (.148ص، 5ج، تابي، )سيوطي!« نکنند خارج راه از را شما گمراهان باشيد مواظب. است
 يباز صورت، روزگار آن در عرب طور مثالبه کند.مطلب فوق را تأييد مي نيز يديگر دايل

، 2ج، 1951، مسلم بن حجاج/ 16ص، 1ج، 1401، يار)بخ کرديم تشبيهشده نوشته کاغذِ به را
، )ابن حنبل داشت رواج گوش پشت در قلم گذاشتن و (110ص، 3ج، تابي، ابن حنبل/ 24ص
 (.154ص، 2ج، 1420، ابن جزري/ 193ص، 5ج، تابي

 هبود )ص( اسام پيامبر روزگار در کتابت امر رواج بر يدليل خود، قدر جامع اين قراين 
 ؟!تنا باشنداعباشد و نسبت به آن بي نشده نوشته ياله کتاب کرد باور توانيم چگونه لذا است؛

 و )ص( پيامبر زمان در قرآن کتابت حاکي از که دارد وجود روايات ديگري، اين بر افزون
 يباهل امامه ابو از يروايت در حنبل زمان است: احمد آن در ياله کتاب شدهنيتدو نسخه وجود
 :فرمود و دبو سوار عباس بن فضيل شتر بر الوداع حجۀ )ص( در خدا کند: پيامبريم روايت چنين
 ادهاستف آن از و شمريد غنيمت را آن، شود برداشته شما ميان از علم آنکه از پيش! مردم يا» 
 تس┟شブس╋شوプ ىسドِ[ش تس┟شデشكشمش مشلس╇شتش｟ش┕س ドِ[ش ダسششيベئس عسنش  اتس┟شブس╋شوプ آمس》شوプ プلｧِ┗ينس ダسيｨوسベ يﾝベ: فرمايديم خداوند که کنيد
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ベش ِحنس عس》شو╈ｧ┛لش╃ش┙شآ[ش يش》سプ لس╇شمش تش｟ش┕س ベه عس┿سプ ベه عس》شوプحسِ╋يٌم غس┿شوٌ┘ ىسﾜ ( :101/ 5مائده): ايمان که يکسان يا 
 اگر و کنديم ناراحت را شما، شود آشکار شما يبرا اگر که نکنيد پرسش يچيزهاي از، ايدآورده
 بخشيد خواهد را هاآن خداوند شد. خواهد بيان شما يبرا، بپرسيد هاآن از قرآن شدن ازلن هنگام

 صحبت بسيار حضرت آن فرمايش و آيه اين مورد در ما.« است بردبار و آمرزنده خداوند و
 طلبم از که يبيابان يعرب نزد، روازاين، کنيم سؤال قرآن نزول هنگام نداشتيم جرأت و کرديم

. ندک سؤال ايشان از را ما پرسش و برود خدا رسول نزد تا داديم او به يرداي، رفته نداشت خبر
 کهيدرحال، برود ميان از علم است ممکن چگونه! اهنبي يا: »پرسيد و رفت حضرت آن نزد هم او

 رسول «دهيم؟يم ياد نيز خود غامان و فرزند و زن به و آموزيميم را آن ما و ماست نزد قرآن
! تو رب يوا: »فرمود و است شده سرخ عصبانيت از صورتش که ديديم، کرد بلند را سرش خدا
 از يکچهي به اآن کهدرحالي، بود آنان ميان در انجيل و تورات که نيستند ينصار و يهود اين آيا

 اين و «!روديم بين از نيز علم، علما رفتن با که بدانيد کنند؟ينم عمل پيامبرانشان دستورات
 (.266ص، 5ج، تابي، ابن حنبل) فرمود تکرار بار سه را آخر جمله

 قرآن يهانسخه و هاصحيفه» روايت ابن مسعود در اين موضوع است که:، همچنين
 يابر و نوبتبه اشخاص و آوردنديم خدا رسول نزد را کاغذ، افراد بلکه، شدينم خريدوفروش

 (.16ص، 6ج، تابي، ي)بيهق .«شديم تمام تا نوشتنديم را قرآن، خداوند به جستن تقرب
 را قرآن، اسام صدر در دال بر آن است که که دارد وجود يروايات، شيعيان روايات ميان در

، يلينک) فروختنديم و نوشتنديم هاآن يرو از يافراد سپس، گذاشتنديم منبر و ديوار بين در
اهل تسنن  يرواي منابع در روايت ناي مانند (.366ص، 6ج، 1407، يطوس/ 121ص، 5ج، 1429

 رفتميم دمسج به プاكو┴ بن س╋]〞 همراه» :گويد عبيد ياب بن يزيد، مثالعنوانشود؛ بهديده مي نيز
: تگف يو پرسيدم. را علت او از خواند.يم نماز گذاشتنديم آنجا در را قرآن که يستون نزد او و

، ي)بخار .«بخواَند نماز جاهمين که بود آن يپ در )ص( هميشه اهرسول که ديدم خودم من
 کتابت رواج يگويا نيز روايت (. اين59ص، 2ج، تابي، مسلم بن حجاج/ 127ص، 1ج، 1401
 .است اسام يگرام رسول زمان در قرآن

، کننديم دالت آن گذاشتن ارث به و قرآن نوشتن استحباب بر، قراين روايي، در همين راستا
 از پس آن ثواب که است چيز هفت: »اندکرده روايت )ص( خدا رسول از که حديث اين مانند
 يا ،بکَند يچاه يا، کند يجار ينهر يا، بياموزد يعلم که يکس: رسديم ميت به قبر در و مرگ

 يباق خود از يفرزند يا و گذارد ارث به يمصحف يا، بسازد يمسجد يا، بکارد يخرماي درخت
 (.67ص، 1ج، 1408، هيثمي) .«نمايد فاراستغ برايش يو از پس که گذارد
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 آن به زدن دست يا کفار سرزمين به قرآن بردن از ينه بر وجود روايات دال، شاهد ديگر  

 چهاگر، کنديم دالت مصحف يرو از خواندن استحباب رواياتي که بر يا و ؛است وضو بدون
 ينه ارکف سرزمين به قرآن بردن از خدا رسول»گويد:  عمر بن عبداه. باشد قرآن حافظ، شخص
 و نوشتند يمن اهل يبرا حضرت آن که يانامه در نيز (.587ص، 1ج، 1415، ابو داود) «فرمود

 مس وضو بدون را قرآن يکس: »است آمده اندفرموده ذکر را ديات و واجبات و مستحبات آن در
، خود غام به يشهعا که است آمده اهل تسنن روايات (. در309ص، 1ج، تابي، ي)بيهق .«نکند

 و (170ص، 1ج، 1401، يبخار) خواند قرآن يرو از را نماز نيز او و کرد اقتدا نماز در ذکوان
 درجه هزار، حفظ از و درجه هزار دو، قرآن يرو از خواندن که اندکرده روايت )ص( پيامبر از

 (.165ص، 7ج، 1408، هيثمي) دارد پاداش
 دانمطلب اين بيانگر، است قرآن يهانسخه دوفروشخري کراهت از شواهد روايي که حاکي 

بر اين  يطور که شافعهمان. کردنديم تجارت آن با که به صورتي، بود جايز قرآن از استنساخ که
 يپول هديه عنوانبه و احترام باب از، خريدار اگر و است مکروه قرآن خريدوفروش باور است:

 پول اين اگر که است شده روايت )ص( خدا سولر از زيرا، ندارد اشکال بدهد فروشنده به
 (.17ص، 6ج، تابي، ي)بيهق مانعي ندارد، باشد احترام باب از( هديه)

 گردد که اين کتب داراي رواياتروشن مي، اهل تسنن با توجه به موارد فوق و تعمق در کتب
 يحت .است قرآن استنساخ و نوشتن رواج و مکتوب يهانسخه وجود نشانگر که بسياري است

 را قرآن نفر چهار خدا رسول عهد در»است:  شده تصريح جمع قرآن به، آنان رواياتِ برخي در
، 4ج، 1401، ي)بخار «ثابت بن زيد و زيد ابو، جبل بن معاذ، کعب بن ياب: کردند آوريجمع
، کعب بن ياب يجابه يديگر روايت در و (233ص، 3ج، تابي، ابن حنبل/ 103ص، 6ج ؛228ص
 (.142ص، 2ج، 1399، نميري شّ｟〞ابن / 103ص، 6ج، 1401، يبخار) است شده ذکر درداء ابو

د بر اساس شواه. است شده تصريح قرآن آوريجمع و کتابت به، عاوه بر حفظ، روايات در
 أم، عمر کاردار سعد بن عمير پدر، سعد افرادي همچون ياسام ـ روايي دال بر وجودتاريخي
 در قرآن آوريجمع، قيس بن صامت بن ع｟ベ└〝، يبلو قيس بن زهير، يجهن عامر بن ع╃｟〞، ى┘ق〞
، 3ج، 1341، ابن اثير) نسبت داده شده است اين افراد به ازآنپس و )ص( خدا رسول زمان
  (.333ص

قرآن در دوره حيات پيامبر )ص( را انکار  آوريتوان جمعبا توجه به شواهد تاريخي نمي
 ،لذا با بررسي قرائن قرآني معنا کرد. قرآن حفظ بر را يتاريخ ينقرا نمود و ناديده گرفت و
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، حقيقت در تدوين يافت و )ص( خدا روايي و عقلي واضح است قرآن کريم در زمان رسول
 آنقر )ع( يعل، )ص( پيامبر رحلت از پس زيرا، آوردند وجود به را يساختگ مشکل اين ياعده
 تا دنپذيرفتن را آن آنان يول، داشت عرضه حکومت سران اصلي به را خويش خط به شدهنيتدو

 وسيله به هدف خود )عدم وجود يک نسخه رسمي و قابل ارجاع( برسند.بدين
 هايبهانه با را همه و نپذيرفت را يکهيچ عمر اما، بودند قرآن آوريجمع به مايل يزياد عده

 صراحتبه و (578ص، 2ج، 1409، )متقي کرد رد لهجه داشتن و فصاحت عدم گوناگون هچون
 بدين جا(.همان) «ندارد را قرآن اماي حق، ثقيف و قريش جوانان جز کسهيچ»نمود: بيان مي
ه ک انصار( و نسخه ابن مسعود به اين دليل از گروه) جبل بن معاذ و کعب بن ياب قرآن، ترتيب

 حابه به نامديگر از ص قرآن يکي و نشدند پذيرفته، ثقيف يا قريش قبيله نه، بود هذيل قبيله از
 آنقر. رسيد قتل به يمامه جنگ در ابوبکر حکومت اواخر در آنکه وي تا شد مطرود نيز سالم
 زنده مسال اگر: »بود گفته خويش فوت از قبل عَمر که نگرفت قرار موردپذيرش يحال در سالم
 (.580ص، 2ج، )همان« کردميم خليفه را او، بود

 خلیفه سوم انزم در قرآن تدوين -2-2-1-2
 را ياسام جوامع سراسر در قرآن موجود نُسخ تمام سوم اين است که خليفه اقدامات از

، 3ج، 1385، ابن اثير)کرد منتشر همگان را بين يواحد نسخه و برد بين از و نمود گردآوري
توجه و بررسي است تعمق و تبيين هدف خليفه و واکنش اصحاب به اين آنچه قابل. (112ص

 واحد است.نسخه 
، ردندک تدوين را قرآن، پيشين خليفه دو، عمر و ابوبکر، اهل تسنن روايات بر اساس برخي

. (98ص، 6ج، 1401، بخاري) از در اختيار نهادن مردم و عمومي ساختن آن جلوگيري کردند اما
 ظريهن به که عرب يهالهجه طبق بر سازي مبني بر نزول قرآن بر هفت حرف ويتئور يطرف از
خواهد عاملي بود تا هر فردي قرآن را هرگونه که مي، است موسوم «حرف هفت، احرف سبعۀ»

 را اختافات ناشي از اين اشکال تا نداشت هم وجود يواحد يرسم مرجع هيچ و تاوت کند
 يبرا بزرگ يمشکل به تبديل تدريجبه، قرآن قرائت امر در هاگروه و مردم اختاف لذا .کند حل

 يوايتر در. کردنديم تکفير را يکديگر مردم تا جايي که گرفت وسعت اختاف و شد حکومت
 :است آمده چنين
 هم با هابچه روازاين، آموختيم شاگردش به را قرائت نوع يک يمعلم هر، عثمان عهد در»

 يکديگر جان به نيز هاآن. رسيد اساتيدشان به و گرفت باا اختافشان آنکه تا شدنديم درگير
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 ما نزد که شما: »گفت مطلب اين از يآگاه از پس عثمان. نمودند تکفير را همديگر و تادنداف 

 هايسرزمين و شهرها در ما از دور که يکسان حال به يوا پس، داريد اختاف قدراين هستيد
، 1409 ،)متقي!« بنويسيد يقرآن مردم يبرا بياييد! محمد اصحاب يا.« کننديم يزندگ دوردست

 را مشکل همه از بيش )ع( يعل ياران از و )ص( خدا رسول اصحاب از ييک (.582ص، 2ج
 منصوب مدائن شهر امارت به را يو خطاب بن عمر که بود يمان بن حذيفۀ او. بود کرده درک
 را يو نيز عثمان (.361ص، 2ج، 1413، )ذهبي بود خواسته او را از اطاعت آنجا مردم از و کرده
 ارمنستان هيانسپا با حذيفه يرهبر به شام و کوفه ارتش که يزمان، يروايات قطب بر. بود نموده ابقا
 تقرائ تابع که کوفه اهل و شد کشمکش موجب قرائت در اختاف، جنگيدنديم آذربايجان و

 گروه يزن آنان و نمودند تکفير را اُبَيّ بن کعب قرائت پيروان ييعن، شام اهل، بودند ابن مسعود
 که داشت آن بر را حذيفه، امر اين. (99ص، 6ج، 1401، بخاري) کردنديم متهم کفر به را مقابل

 و شد ناراحت عثمان. نمايد مدون را يواحد قرآن بخواهد او از، کرده طرح را مسأله عثمان نزد
 نسخه، اهل سنت روايات از يبعض طبق و شود قرآن آوريجمع مأمور هيئتي داد دستور

، هنمود استنساخ آن يرو از و گرفت خطاب بن عمر دختر، حفصه از را دوم خليفه شدهنيتدو
، 2ج، 1409، متقي/ جا)همان سوزاند و کرد نابود را هانسخه ساير و فرستاد مختلف يشهرها به

 حاباص از که يمان است؛ فردي بن ح┗يف〞، مصاحف توحيد پديدآورنده، بر اين اساس (.581ص
 ار آنان چراکه وي، داشتند وحشت او از منافقان و بود ()ع اميرالمؤمنين و )ص( خدا رسول سرّ

 عثمان بر اصرار و پافشاري به عاوه حذيفه (.145ص، 4ج، 1401، بخاري) شناختمي خوب
به  سپس و امر به مرحله اجرا درآمد اين تا ماند در مدينه، قرائت واحد به قرآن جهت نگارش

 .نمايد مجبور خود يهاخهنس تصحيح به را مردم، خليفه وقت پيشنهاد کرد
، 6ج، همان) بوده )ع( يعل مطيع و نزديک بسيار اصحاب از حذيفه به اين مطلب که توجه

 مأموريت و اجازه حضرت آن از، امر اين در او تواند ما را به اين رهنمون سازد کهيم (99ص
 به و بود هشد داده وي به علي )ع( وسيلهبه نيز پيشنهاد اين اصل حتي ممکن است و داشت

 همين، ودب عثمان اقدام با زبير بن عبداه همچون برخي مخالفت موجبآنچه ، بسيار زياد احتمال
 و عزت وجههيچبه نبود حاضر و بود )ع( بيتاهل سرسخت بسيار دشمنان از او زيرا بود؛ امر

 .(156ص، 4ج، تابي، بخاري) ببيند را آنان سربلندي

 جزء ،نگاشته شد )ع( يخط عل به که يقرآن، اماميه روايات بقط بر نکته درخور توجه آنکه
 شده روايت جابر از. دارد قرار )عج( عصر امام مبارک دست در اکنون و است امامت مواريث
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 ليمتع يبرا يهايخيمه، کند قيام )عج( محمد آل قائم کههنگامي» :فرمودند )ع( باقر امام که است
 ار قرآن که يکسان يبرا روز آن در. ساخت خواهد بر پا فرموده نازل خداوند آنچه طبق بر قرآن

 يفعل قرآن ترتيب با، قرآن آن ترتيب زيرا، بود خواهد مشکل يخيل، هستند حفظ يفعل صورتبه
 .(360ص 2ج، 1413، )مفيد.« دارد تفاوت

مانده از مصحف عثماني در مصر و ترکيه که تاريخ آن به قرن اول هجري نسخ خطي برجاي
 .1ها استشاهد ديگري بر خطاي دانر و ديگر تجديدنظرطلب گردديازمب

 که مکتوبات از ايمجموعه مثابهنگارد: قرآن بهنويويرت نيز در مقام نقد به ديدگاه دانر مي
 ايزنجيره همثاببه بلکه، نيست، شد شناخته المصحف عنوانبه و معيّن ص() رحلت پيامبر از بعد
 زمينهپس و انتظارات که ياجامعه مدينه بود؛ و مکه جامعه به شدهاباغشفاهِي  هايپيام از

افزايد: نگارش (. وي ميNeuwirth, 2010, p.148) است بازتاب يافته قرآن متن در شانديني
، هاي اوليه پس از رحلت پيامبر)ص(در دهه 2شدهعنوان متن پسارسميو تدوين قرآن کريم به

ه عنوان بهيچم امت از قرآن کريم صورت گرفته است و اين موضوع بهسازي فهمنظور موجهبه
سازد و از نفوذ آن آسيبي وارد نمي، ازآنجمع و تدوين قرآن در همان ابتداي نزول يا اندکي پس

 (.Neuwirth, 2002, p.7) کاهددر ميان مردم نمي
 ايج هرگز )ص( امبرپي حيات طول ها درپيام شفاهي دنيل ماديگان نيز معتقد است ماهيت

 معج مانع، وحي مداوم جريان دليل که به اين نه، البته است؛ نداده مکتوب متن يک به را خود
 رايب خدا کام که بود بر اين اعتقاد زمان آن در که سبب اين به بلکه است؛ بوده آن تدوين و

جمع و ، در همان زمان حال قرآناست؛ باز بااين وصول قابل شفاهي ارتباط راه از تنها هاانسان
 (.Madigan, 2001, p.26) تدوين شده است

 
 گیرينتیجه

زير اشاره  توان به نتايجدر مخالفت با نظرات رويزيونيستي دانر مي، ذکرشدهبا توجه به دايل 
 نمود:
سوره بقره حاکي از اهتمام رسول خدا )ص( به کتابت و جمع  282شواهد قرآني مانند آيه  .1
ايي که به تأسيس ديوان اداري حکومتي به جهتِ در دست داشتن اطاعات کامل است تا ج قرآن

 دهنده رواج کتابت در زمان حيات پيامبر اسام است.مسلمانان پرداختند و اين خود نشان
                                                           

 ب プطاعベ─ بي┣┃┙ به مک┃｟〞 プاسک》┕┘ي〞 ｹش ﾋ┯وطベ─ م┙プج┷ه شو└.. ب┙プي ک┟1
2. a Post-Canonical Closed Text. 
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قرائن روايي در منابع اهل سنت دال بر اين است که اعتقاد خود اهل تسنن نسبت به عدم  .2 

 ات رسول خدا )ص( باطل است.کتابت و جمع قرآن در زمان حي
روايات تشيع حاکي از آن است که قرآن در زمان حيات رسول اکرم )ص( توسط  .3

 اميرالمؤمنين علي )ع( نگارش و جمع شده است.
 و کتابت به، دهد که عاوه بر حفظاستنادات روايي زيادي در منابع اهل سنت نشان مي .4
 .است شده تصريح )ص( قرآن کريم در زمان حيات شريف پيامبر آوريجمع

هاي دنيا مانند مانده از قرن اول در کتابخانهآراء مستشرقان ديگر و آثار خطي برجاي .5
ها در خصوص جمع قرآن کريم اسکندريه شاهد مثال ديگري بر رد نظريه تند تجديدنظرطلب

  است.
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