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چکیده
واكاوي تاريخ جمعآوري قرآن كريم و چگونگی انتقال آن از دوره پیامبر اكرم (ص) به صحابه و تابعین
و نسلهاي بعد ،همواره يکی از موضوعات چالشبرانگیز در دورههاي مختلف ،تطور تاريخ قرآن كريم بوده
و پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان به تحلیل اين موضوع پرداختهاند .فرِد دانِر مدير انجمن مطالعات
خاورمیانه شمال آمريکا ،كتابت قرآن و جمعآوري آن در دوره پیامبر اكرم(ص) را مورد اتفاق همه انديشمندان
ندانسته و معتقد است اولین بار توسط عثمان بن عفان بروز عملی پیدا كرده است .همچنین ،به دلیل انتقال
قرآن به دورههاي بعد از طريق نقل شفاهی ،همین امر باعث شده است تا مسلمانان در مورد متن قرآن دچار
اختافات مبنايی شوند و مسأله اختاف قرائت بوجود آيد .در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع اصیل و
مورد اتفاق اسامی ،بويژه اخبار جمع قرآن و گزارش هاي مربوط به توحید مصاحف ،ديدگاه هاي فرد دانر
به نقد گذاشته شده است.
واژگان كلیدي :فرد دانر ،تاريخ قرآن ،جمع قرآن ،كتابت قرآن ،مستشرقان.
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 -1مقدمه
جمعآوري قرآن کريم و نحوه انتقال آن به دورههاي بعد از پيامبر اکرم (ص) ،يکي از
چالشبرانگيزترين موضوعات مطرح شده از ديرباز تاکنون است .همواره ميان پژوهشگران
مسلمان و شرقشناسان ،در اين زمينه اختاف نظرهايي وجود داشته است .پژوهشگران همواره
تاش کردهاند تا با تحليل تاريخ انتقال قرآن کريم ،به يک نتيجه قطعي و صحيح دست يابند.
برخي از شرقشناسان همواره درصدد بودهاند تا با تحليل تاريخ و ارائه شواهد تاريخي تا
حدود زيادي به ارائه نتيجه دلخواه در مورد قرآن کريم و تاريخ آن برسند تا جايي که افرادي
چون نولدکه ( ،)Theodor Nöldekeشاخت ( )Joseph Franz Schachtو باشر ( Régis

 ،)Blachèreدر ارائه شبههها و سؤاات ريشهاي در مورد جمع قرآن کريم و انتقال آن به
نسلهاي بعد مؤثر بودهاند ،اما خودآگاه و ناخودآگاه به نتايجي غيرصحيح و غيرمستدل رسيدهاند.
فرِد دانِر ( ،)Fred Donnerدر جديدترين اثر خود «قرآن در پژوهشي نوين ،چالشها و
ضرورتها» که سال  2008ميادي در مجموعه مقاات «قرآن در بافت تاريخي آن» به سرپرستي
آقاي رينولدز توسط انتشارات راتلج به چاپ رسيده است ،1سؤااتي دقيق و مبنايي در مورد
جمع قرآن کريم و نحوه انتقال آن مطرح کرده است که ضرورت دارد با توجه به مستندات
تاريخي و مورد اتفاق بين مسلمانان اعم از فريقين و سائر فرق اسامي ،بهنقد و بررسي نظريات
وي بپردازيم.
وي نيز با استفاده از شيوههاي تحليل تاريخي رايج در ميان شرقشناسان ،به نتيجهاي خاف
آنچه در مورد جمع و تدوين قرآن اتفاق افتاده ،رسيده است .لذا طرح اين بحث ،آگاهي ما را
نسبت به آخرين نظريات شرقشناسان درباره علوم قرآن افزايش داده و در پايان ،با ذکر دايل و
مستندات مورد اتفاقِ طيف گستردهاي از پژوهشگران اسامي ،بهنقد و تحليل آثار وي پرداخته
خواهد شد.
در هر دورهاي از علم ،پژوهشگران موافق و مخالف با يک نظريه بنيادين ،تحليلهاي نويني
ارائه ميدهند .پرواضح است که بهروزرساني مفاهيم اصيل اسامي مانند قرآن کريم ،جمعآوري
و انتقال آن به دورههاي بعد ،يکي از نيازهاي اساسي و فرصتي است تا جامعه علمي غربي نيز

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.2950.
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پاسخ سؤاات خود را از پژوهشگران اسامي اخذ نموده و چالشهاي پيش روي خويش را
مرتفع سازند.
فرِد دانِر استاد مطالعات اسامي دانشگاه شيکاگو ،دوره ليسانس خود را در رشته مطالعات
شرقشناسي از دانشگاه پرينستون و فوقليسانس خود را در همين رشته از دانشگاه آمريکايي
بيروت دريافت کرد و سپس ،با پذيرش در دوره دکتري رشته مطالعات نوين شرق از دانشگاه
پرينستون در سال  1975ميادي ،يکي از مهمترين انديشمندان و متفکران مطالعات اسامي در
غرب شناخته ميشود.
وي بين سالهاي  1975تا  1982به تدريس تاريخ خاورميانه در گروه تاريخ دانشگاه شيکاگو
مشغول شد و در سالهاي  1997تا  2002به رياست گروه تاريخ رسيد و در سال  2009مدير
مرکز مطالعات خاورميانه در دانشگاه شيکاگو شد .در حال حاضر ،او مدير انجمن مطالعات
خاورميانه شمال آمريکا است (.)Blois, 2010, p.10
مهمترين آثار وي در زمينه مطالعات اسامي شامل موارد ذيل است:
 .1پيروزي اسام نخستين
 .2ترجمه تاريخ طبري

2

 .3رواياتي از منشأ اسام
 .4محمد و پيروان او

1

3

4

مقاله «قرآن در پژوهشي نوين ،چالشها و ضرورتها» ازجمله مقاات پراهميت وي در
مطالعات اسامي است که در آن به بررسي و نقد تاريخ جمعآوري قرآن و انتقال آن به دورههاي
بعد از پيامبر اسام مي پردازد .اين مقاله نتيجه نهايي نگرش مؤلف را نسبت به جمع قرآن نشان
ميدهد که در هيچيک از آثار ديگر خود بهصورت کامل به اين موضوع نپرداخته است .اطاعات
و دانش هايي که مبناي تحقيقات و ارائه نظريات وي شده ،برگرفته از پژوهشهايي است که
توسط خاورشناسان ارائه شده و به چاپ رسيده است و بر مبناي تحقيقات آنها ،بهنقد و بررسي
تاريخ ،همت گمارده است .وي معتقد است کتابت قرآن و جمع آن در دوره پيامبر اکرم اتفاق
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.
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نيفتاده و اين مهم توسط خليفه سوم انجام شده است و چون نقل قرآن به دورههاي بعد از طريق
نقل شفاهي بوده ،اين امر باعث شده است تا مسلمانان در مورد متن قرآن دچار اختاف شوند
و مسأله اختاف قرائات به وجود بيايد.
تاکنون کتاب ها و مقاات بسياري در مورد جمع و کتابت قرآن کريم به زبانهاي مختلف
نگارش شده است و اين موضوع از ديرباز مورد عنايت دانشمندان مختلفي بوده است .در اين
ميان ،مستشرقانِ بسياري نيز از نيمه دوم دهه  80قرن نوزدهم ميادي تاش کردهاند تا با ارائه
تحليل انتقادي-تاريخي ،موضوع جمع قرآن را مورد واکاوي قرار دهند .از ميان کتابهايي که به
موضوع جمع قرآن اهتمام داشتهاند ميتوان به« :آراء المستشرقين حول القرآن الکريم و تفسيره»،
چاپ رياض به نگارش عمر بن ابراهيم رضوان در سال  1413ق« ،القراءات في نظر المستشرقين
و الملحدين» ،چاپ قاهره به قلم عبد الفتاح عبد الغني القاضي در سال  2010م« ،المستشرقون و
الدراسات ل آني » ،چاپ بيروت نگاشته محمدحسين علي الصغير در سال  1999م و «رسم
المصحف العثماني» ،چاپ قاهره به قلم عبد الفتاح اسماعيل شلبي در سال  1983م و از ميان
مهمترين مقااتي که در مورد جمع قرآن توسط مستشرقان به رشته تحرير درآمده است ،ميتوان
به« :تحليل و بررسي آراي نولدکه پيرامون جمع قرآن» به قلم محمدحسين محمدي در مجله
قرآنپژوهي خاورشناسان ،شماره  ،1پاييز و زمستان « ،1385بررسي جمع قرآن پيامبر (ص) و
امام علي (ع) از نگاه مستشرقان و اهل سنت» به قلم عيسي متقي زاده و باب اه محمدي نبي
کندي در مجله قرآنپژوهي خاورشناسان ،شماره  ،11پاييز و زمستان « ،1390خاورشناسان و
رويکردهاي نوين در جمع قرآن» به قلم فروغ پارسا در مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث،
شماره  ،1بهار  1383و «جمع قرآن» نگارش مجيد معارف در مجله قرآنپژوهي خاورشناسان،
شماره  ،4بهار و تابستان  1387و «نقد و بررسي آراء فرد دانر درباره جمع قرآن» به قلم نجمه
کاظمي در نخستين همايش ملي دانشجويي مطالعات اسامي 1395 ،اشاره کرد.
اين پژوهش با دو عامل اصلي و غيرهمپوشان نسبت به ساير پژوهشهاي صورت گرفته در اين
موضوع ،به ارائه تحليل گفتمان اين تفکر پرداخته است و ازاينجهت ،نسبت به ساير
پژوهش هايي که در مورد جمع قرآن نگارش شده است تفاوت عمده داشته و نوآورانه است:
 .1تحليل گفتمان «رويزيونيستها» و تأثيراتي که اين انديشه در دهه  90ميادي به بعد بر
روي مطالعات مستشرقان خصوصاً مستشرقان آمريکايي گذاشته است و به بُعد انتقادي-تاريخي
اين گفتمان و انديشه ميپردازد.
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 .2تحليل انتقادي-تاريخي بر روي آثاري که توسط اين گروه و پيروان آنها از ديرباز تاکنون
انجام نشده و اين پژوهش نخستين بار است که بهصورت مستقل به تحليل آنها پرداخته است.
شايانذکر است که اين مقاله با مقاله «نقد و بررسي آراء فرد دانر درباره جمع قرآن» که در
همايش دانشجويي سال  1395ارائه شده است تفاوت بنيادين دارد که ازجمله آنها ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 .1در مقاله همايشي به مشي فکري دانر بهعنوان مهمترين بحث در اين موضوع اشاره نشده
است .بدون دانستن اين مشي فکري ،استدالهاي دانر و همچنين ،رويزيونيستها بهعنوان مشي
فکري غالب در يک برهه زماني در نگاه مستشرقين قابلفهم نخواهد بود.
 .2انتقادهاي مستشرقان به آراء دانر و مشي فکري رويزيونيستها بهعنوان يکي از جنبههاي
انتقادي مشي مذکور (رويزيونيسم) از ديگر نواقص مقاله همايشي است که بدان پرداخته نشده
است.
 .3براي نخستين بار در يک مقاله بهصورت مفصل به تبيين ديدگاه رويزيونيستها پرداخته
شده است و تا پيشازاين ،مؤلفان در هيچ مقاله ديگري تبيين اين ديدگاه را ماحظه نکردهاند.

 -2رويزيونیستها و مشی فکري فرد دانر
مستشرقان سنتي را بايد کساني دانست که در تحقيق خود ،مباني اوليه مسلمانان را در
موضوعات کلي پذيرفتهاند ،اما پذيرفتن اين مباني بهمنزله ايمان به آنها نيست؛ زيرا برخي
مستشرقان بااينکه مسلمان نيستند ،اما در وحياني بودن قرآن نيز مناقشه نکردهاند و بيتوجه به
وحياني بودن قرآن به تحقيق درباره آن پرداختهاند .در مقابل اين دسته از مستشرقان ،بايد از گروه
ديگري نيز ياد کرد که آنها را تجديدنظرطلب ميناميم؛ زيرا اين گروه در پذيرفتن مباني اوليه
مسلمانان ترديد جدي روا داشته و تحقيق خود را بر پايه نپذيرفتن آن بنا کردهاند .البته ،اين گروه
نيز طيفي از انديشهوران هستند که برخي بسيار شکاک و برخي معتدلترند .تجديدنظرطلبها
تنها به مستشرقان خاصه نميشوند ،بلکه پژوهشگران نوانديش يا دگرانديش مسلمان حتي در
شيعه را نيز شامل ميشوند.1
«رويزيونيسم» از واژه  Revisionبه معناي «تجديدنظر» ميآيد و ميتوان آن را در فارسي
«تجديدنظرطلبي» ترجمه کرد .رويزيونيستها گروهي از پژوهشگران آمريکايي هستند که عمدتاً
 .1ب ي طاع

بي

نک :پ ک چي؛ 1395ئ س س من.
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به تجديدنظر در مطالب مربوط به تاريخ صدر اسام و قرآن پرداختهاند .اينان در دهه  1970م.
پا به عرصه تحقيق نهادند ( )Stille, 2002, p.8و عمدهترين و اثرگذارترين ايشان عبارتاند از:
پاتريشيا کرون ( ،)Patricia Croneمايکل کوک ( ،)Michael Cookاستفان شوميکر
( ،)Stephen Shoemakerتام هالند ( ،)Tom Hollandفرد دانر ( )Fred Donnerو گابريل
سعيد رينولدز (.)Neuwirth, 2010, p.11( )Gabriel Said Reynolds
اصالت منابع تاريخي مسلمانان در گزارش دوره جاهليت ،وقايع تاريخي اسام و پيشامدهاي
قرون اوليه اسامي يکي ديگر از مباني مهم پژوهش درباره اسام است که مستشرقان در درستي
آن اختاف دارند .اين منابع همه آنچه را که در قالب گزارش تاريخي و سيرهنگاري و حتي
بهصورت تراجمنگاري و کتابهاي رجالي تدوين شده است شامل ميشود .نپذيرفتن اصالت
اين منابع در مباحث حديثي ،فقهي و تاريخي ،تأثيري آشکار دارد .اغلب خاورشناسان ،اصالت
منابع مسلمانان را زير سؤال بردهاند و با برخورد گزينشي با نقلهاي تاريخي ،شواهدي از منابع
مسلمانان ارائه دادهاند که بر تدوين ديرهنگام حديث و سيره دالت دارد؛ همچنانکه به نظر
خاورشناسان درباره دستبرد در حديث استناد ميکنند و با تعميم اين موارد و نيز تأکيد بر درخور
اعتماد نبودن نقل شفاهي و وجود انگيزههاي اجتماعي ،سياسي و کامي در اين حوزه ،همه اين
ميراث را نااستوار ميدانند .خاورشناسان ،تمامي گزارشهاي تاريخي مسلمانان را فاقد ارزش
تاريخي ميدانند و بر اين باورند که در چنين مواردي ،تاريخنويسان ،نه شاهدان عيني و
گزارشگران صِرف تاريخي ،بلکه تنها مفسران وقايع بودهاند (نفيسي ،بيتا ،ص.)52
خاورشناسان تجديدنظرطلب در اين مبحث ،نظرات خود را در اصل بر اين موارد متکي
ساختهاند:
اواً ،با نقد تاريخي ،ارزش تاريخنگاري منابع را زير سؤال بردهاند .هرچند ترديدهاي
خاورشناسان در پارهاي موارد درخور تأمل است ،اما اعتنا به آن ،نه به معناي علمي بودن ،بلکه
به معناي شکاک بودن است و در اين صورت ،در هيچ حوزهاي نبايد به اطاعات بهدستآمده
اعتماد کرد.
ثانياً ،با تحليل محتوا و متن ،به يافتن پيوند و ارتباط ميان متن گزارشها با نيازها ،باورها و
جريانها دست زدهاند و هرگونه مشابهت محتوايي يک روايت يا نقل تاريخي با حوادث بيروني
را دال بر ساختگي بودن آن دانستهاند.
ثالثاً ،پارهاي از خاورشناسان در تحليل تاريخي خود از پيدايش اسام و روند شکلگيري و
تکامل آن ،پسازآنکه گزارشهاي مسلمانان را نامعتبر ميشناسند ،با الگوگيري از روندي که
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مسيحيت يا يهوديت در تاريخ خود طي کرده است ،به تحليل و تبيين ميپردازند و بدون هيچ
دليل معتبري ،همان الگوي تحول را بر اسام تطبيق ميدهند (نفيسي ،بيتا ،ص.)54
ديدگاه دانر درباره جمع قرآن نيز متأثر از اين نگاه رويزيونيستي است .مقاله حاضر نگرش
وي نسبت به جمع قرآن را بيان کرده و سپس به نقد آن ميپردازد.

 -1-2بررسی ديدگاه دانر پیرامون جمع قرآن
دانر پيش از بيان ديدگاه خويش در مورد جمع قرآن ،از پنج سؤال اساسي ياد ميکند .آن پنج
پرسش عبارتاند از:
الف) آيا قرآن به نسخهاي اصلی باز میگردد؟
دانر بيان ميکند که ديدگا ه ثابتي در بيان مسلمانان وجود دارد که اين متن ادبي در سنت
اسامي ،کلماتي هستند که خداوند بر محمد (ص) نازل کرده است؛ اما نگرش دانشمندان غربي
در مورد متن قرآن با آنچه مسلمانان بدان معتقدند متفاوت است .سپس ،او با بيان نظرات
دانشمندان غربي متقدم مانند نولدکه )Theodor Nöldeke( 1و فِرِدريش شواليFriedrich ( 2

 ،)Schwallyزمان تدوين قرآن اوليه را با آنچه مسلمانان ضبط کردهاند متفاوت ميداند و بعدازآن
به بيان نظريات دانشمندان متأخر غربي مانند لولينگ )Lüling( 3ميپردازد .لولينگ معتقد است
که قرآن ،بيانات و گفتههاي گذشتگان است و مطابق با نمونههاي پيشين نيست .وَنزبُروJohn ( 4
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 )Wansbroughو ريپين )Andrew Rippin( 1و هاوتينگ )Hawting( 2نيز استدال کردهاند
که قرآن حاضر ،مطابق با نمونه اصلي آن نيست (.)Donner, 2008, p.31
ب) قرآن از چه چیزي تشکیل شده است؟
دانر با آوردن مطالب و استناد به کتب مختلف ،معتقد است که مبناي اساسي تعليمات قرآن،
مربوط به يهوديت و آموزههاي آن است و بر اساس کتاب «اساس يهوديت در اسام» اثر تُوري

3

( )Charles Cutler Torreyمعتقد است که پايه و اساس اسام ،يهوديت است .لولينگ نيز
معتقد است که قرآن ،متأثر از آموزههاي مسيحيت بوده و محمد [ص] تعليمات تثليث را از قرآن
خودش حذف کرده است و گرنه ،اسام با مسيحيت هيچ تفاوتي ندارد .همچنين ،دانر بر اساس
ديدگاه لوکزِنبرگ ،معتقد است که قرآن عربي نبوده و سرياني است ()Donner, 2008, p.32
ج) كدام دسته از زبانها در قرآن موجود است؟
دانر با بيان نحوه رسمالخط و شيوه نگارش بر اساس لهجه قريش يا حجاز ،ميگويد که بر
اساس منابع در دست ما ،حجاج بن يوسف اولين نفري است که متنِ ازدسترفته قرآن را بهبود
بخشيده است .اِعراب عربي از قبل و زير نظر زبان آرامي و سرياني بوده و توسط يهوديان و
مسيحيان بيان شده است .وي بر اساس نظر والِرز )Karl Vollers( 4رسمالخط قرآن را بر اساس
زبان و گفتمان رايج قريش دانسته است .سپس ،به تفاوتهاي نگارشي ميان دوره پيامبر (ص) و
قطعي شدن قرآن در زمان عثمان اشاره ميکند و ميگويد که تدوين ،يکسانسازي و نيز ايجاد
نسخه نهاي ي قرآن در عصر عثمان اتفاق افتاده است که زبان نوشتاري آن قرآن هم بر اساس
آرامي-سرياني بوده است (.)Donner, 2008, p.38
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د) جمعآوري قرآن چه وقت و چگونه اتفاق افتاد؟
بر اساس ديدگاه دانر که برگرفته از آثار روزيونيستها است ،قرآن کريم در سه مرحله ممکن
است نگارش شده باشد ،اما قطعاً ،اين سه زمان مدتهاي طواني پس از حيات پيامبر اسام
بوده است .وي مينويسد« :آنچه سنت اسامي و برخي دانشمندان غربي متقدم بدان معتقدند اين
است که جمعآوري قرآن توسط خليفه سوم ،عثمان انجام شده است» (.)Donner, 2008, p.42
دانر بر آن است تا نشان دهد جمعآوري قرآن در دوره عثمان ،ديدگاه رايج ميان مسلمانان و
برخي از پژوهشگران خاورشناس است .همچنين ،در ادامه احتماات خود بيان ميکند که قرآن
کريم مدتها پس از دوره حکومت عثمان ،به شکل ظاهري کنوني درآمده است ( Donner,

 .)2008, p.38باز به اين ترتيب هيچ نظر قطعي دراينباره ارائه نميکند.
ه) نحوه انتقال قرآن به دورههاي بعدي به چه شکلی بوده است؟
دانر بعدازاينکه ازنظر زباني تفاوتي ميان دو اصطاح « »Codificationو «»Canonization

قائل ميشود ،چنين بيان ميکند که اصطاح اول در مورد جمع قرآن کاربرد دارد و اصطاح دوم
مربوط به تدوين و نگارش قرآن کريم است .وي مينويسد :تاريخ بر اساس آراء پژوهشگران
اسامي و برخي از شرقشناسان متقدم ،عثمان بن عفان را جمعکننده قرآن کريم به جهان معرفي
ميکند .برخي از پژوهشگران متأخر مانند جان ونزبرو ،جمع و حتي نگارش قرآن کريم را 200
سال پس از وفات پيامبر اکرم اعام ميکنند که اين ايده در جامعه علمي غرب ،طرفداران بسياري
را به خود جلب کرده است (ونزبرو ،1977 ،ص.)37
دانر معتقد است که با توجه به اطاعات متناقض در مورد جمع قرآن و چالشهاي پيش رو
در مطالعات قرآن ،در خصوص جمع قرآن نميتوان به نتيجه قطعي رسيد ( Donner, 2008,

.)p.43

 -1-1-2جمع قرآن در دوره خلیفه سوم
دانر معتقد است که جمع قرآن در دوره حيات پيامبر اسام اتفاق نيفتاده است و تاشي براي
اين کار در آن دوره انجام نشده و جمع قرآن در دوره خليفه سوم رويداده است و براي اولين
بار او به جمع قرآن اهتمام ورزيد و پيامبر اسام هيچ فعاليتي براي نگارش و جمع آن انجام
نداده است (.)Donner, 2008, p.41
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 -2-1-2كتابت قرآن كريم  200سال بعد از وفات پیامبر (ص)
دانر بر اساس نظرات جان ونزبرو که مدتهاي بسياري را به تأليف مقاات مختلف در زمينه
قرآن کريم و زبان و تاريخ قرآن کريم همت گماشته ،معتقد است که نگارش قرآن 200 ،سال
پس از وفات پيامبر اسام مورد قبول است و هيچ اهتمامي به نگارش آن در دوره ابتدايي حيات
اسام وجود نداشته است و بهعنوان يک احتمال تاريخي مورد اتفاق برخي از انديشمندان
شرقشناس ،آن را مطرح ساخته است (.)Donner, 2008, p.41

 -3-1-2عدم قطعیت در موضوع جمعآوري قرآن كريم به دلیل وجود اطاعات
متناقض تاريخی
به دليل وجود اطاعات متناقض ميان گزارههاي تاريخي در آثار اسامي و اختافات ميان
مسلمانان ،موضوع جمع آوري قرآن کريم در دوره پيامبر اسام به يک چالش براي مسلمانان
مبدل شده است و اين مسأله را به اثبات ميرساند که نميتوان به يک قطعيت و حقيقت در مورد
جمع قرآن دست يافت (.)Donner, 2008, p.41

 -4-1-2عدم وجود نظم منطقی و علمی ترتیب سورههاي قرآن
دانر مينويسد« :هنگاميکه به عدم قطعيت در مورد جمع قرآن آگاهي يافتيم ،نشان ميدهد
که ضابطه و شيوهاي صحيح جهت چينش ترتيبي سورههاي قرآن وجود نداشته است و بهصورت
سليقهاي ،عثمان به چينش سورههاي قرآن اقدام کرد .لذا چينش سورههاي کنوني قرآن ،گواهي
دهنده عدم نظم منطقي و علمي ميان سورههاي قرآن است» (.)Donner, 2008, p.48

 -2-2بررسی ديدگاه دانر پیرامون انتقال قرآن
دانر معتقد است انتقال قرآن از پيامبر اکرم (ص) به صحابه و از صحابه به تابعين و نسلهاي
بعد به شکل شفاهي بوده است و اين موضوع همواره ادامه داشته تا اينکه در زمان خليفه سوم،
متن قرآن کريم اصاح شد و به شکل واحد درآمد و در حقيقت قرآن کريم در اين دوره به شکل
نگارشي تبديل شده و قبل از اين دوره ،چنين متن نگارش شدهاي وجود نداشته است ( Donner,

 .)2008, p.38سپس ،وي مينگارد که بر اساس بعضي از منابع تاريخي مبني بر وجود متن
نگارشيافته قرآن کريم در زمان قبل از خليفه سوم ،پژوهشگراني مانند لوکزِنبِرگ معتقدند که
شکل نگارشي قرآن به زبان سامي بوده و اين مسأله به عربي بودن آن صدمه وارد ميسازد و
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چالشي ميان قرائات قرآن و نقل شفاهي و متني را مفتوح ميگذارد ( Luxenberg, 2004,

.)p.47
وجود قرائتهاي مختلف قرآن کريم در دورههاي مختلف حيات اسام ،نمايانگر آن است
که قرائت واحد وجود نداشته است .نبود ضابطه و قانون صحيح در قرائت قرآن و عدم توجه به
قرائت واحد ،نشان دهنده اختاف بسيار ميان علماي اسامي بوده است و عثمان نيز در اين راه
تاش کرد تا يک قرائت واحد را در جامعه مسلمان وارد سازد ،اما موفق نبود .عدم وجود يک
قرائت صحيح ميان مسلمانان و عدم وجود طرح آموزشي قرائت قرآن توسط پيامبر اسام نيز
بيانگر آن است که تاشي از جانب پيامبر [ص] جهت آموزش قرآن به مسلمانان انجام نشده
است و وجود اختاف قرائت ميان مسلمانان ،نبود قرائت صحيح و واحد را در تاريخ به اثبات
ميرساند (.)Donner, 2008, p.41

 -1-2-2نقد آراء فرِد دانِر پیرامون جمع قرآن
موضوع جمع قرآن ،ازجمله مواردي است که اهل تسنن نسبت بدان بياعتنا نبوده و در طول
تاريخ ،پيرامون اين مهم بسيار سخن راندهاند .طيف گستردهاي از آنان بر اين عقيدهاند که قرآن
در زمان رسول اعظم (ص) بهصورت يک مجموعه مدوّن وجود نداشت و خلفاي سهگانه در
ابتدا بدان توجه مبذول داشتند و به اين امر مهم اقدام نمودند و در جهت دستيابي به آن،
ائتافهايي را براي جمع قرآن تشکيل داده تا سرانجام در زمان عثمان ،نسخهاي واحد ،جمع و
در سراسر جامعه اسامي پخش شده و بهعنوان نسخه رسمي انتشار يافت .در مقابل اين نظر،
اکثر شيعيان معتقد به جمع و تدوين قرآن در زمان رسول خدا (ص) هستند و بر اين باورند که
اميرالمؤمنين علي (ع) نيز نسخهاي جمعشده نزد خود داشت و تنها عاملي که مانع انتشار و
پذيرفتن آن شد ،اين بود که نميخواستند در اين راه ،خود را محتاج اهلبيت (ع) بدانند .به همين
سبب ،زماني که علي (ع) قرآني را که خود به نگارش درآورده بود به نزد آنان بُرد ،آن را طرد
کرده و موردپذيرش قرار ندادند (يعقوبي ،1375 ،ج ،2ص.)113
از ديگر اعتقادات اهل سنت اين است که بيسوادي و عدم اهتمام به علم و دانش در زمان
حيات پيامبر اسام (ص) ،امري شايع بود و بهخوديخود ،عاملي براي عدم تدوين و جمع قرآن
و از سوي ديگر ،عاملي جهت نزول قرآن به لهجههاي مختلف شد تا مشکلي براي مردم پيش
نيايد (ابن حنبل ،بيتا ،ج ،4ص.)351
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 -1-1-2-2دايل كتابت و جمع قرآن در دوره حیات پیامبر (ص)
علي رغم بيان احتماات متعدد درباره کتابت و جمع قرآن توسط دانر که تا کنون مطرح شد،
برآيند نظر وي اين است که کتابت و جمع قرآن در دوران حضور پيامبر انجام نشده است .در
قرآن کريم ،خداوند به مردم امر فرموده است که هنگام وام گرفتن ،آن را بنويسند (نک :بقره/2 :
 .)282بر اين اساس ،آيه فوق حاکي از اهميت کتابت است .با توجه به تأکيد بر نوشته شدن وام،
چگونه ميتوان عدم کتابت قرآن را نتيجه گرفت؟! بدون شک ،اهميت کتابت قرآن بسيار بيشتر
است .ازاينرو ،مسأله کتابت قرآن از اهميت وافري برخوردار است و اين امر اقتضا ميکرده که
نوشتن آن شايع باشد تا از اختاف در آن جلوگيري شود.
شواهد تاريخي حاکي از اهتمام رسول خدا به اين مهم است تا جايي که براي دستيابي بدان
به تأسيس يک ائتاف و ديوان پرداختند که اسامي مسلمانان و مجاهدان را در آن به مرحله
نگارش درآوردند .لذا اين امر نشانگر مکتوب شدن قرآن است ،چنانکه حذيفه ميگويد:
«ما به دستور رسول خدا (ص) اسامي کساني را که مسلمان شده بودند نوشتيم و تعداد آنها
به  1500نفر رسيد .به خود گفتم :آيا درحاليکه ما  1500نفر هستيم بايد بترسيم؟» (بخاري،
 ،1401ج ،4ص.)33
روايت ديگري که بيانگر اين امر است« :کارواني از بجيله خدمت آن حضرت رسيدند .ايشان
دستور دادند اسامي آنها نوشته شود و از قبيله احمس شروع شود( ».هيثمي ،1408 ،ج،10
ص.)48
روايات فوق ،عاوه بر دالت بر رواج کتابت در زمان رسول گرامي اسام (ص) ،بيانگر
وجود ديوان اداري در آن زمان نيز بوده است .بنابراين ،با اين روايات که اهل سنت روايت
کردهاند ،ادعاي تأسيس ديوان اداري بهوسيله خليفه دوم نيز رد خواهد شد.
همچنين ،روايات فراواني مبني بر درخواست افراد گوناگون موجود است که خواستار کتابت
بودهاند :شخصي از يمن نزد رسول خدا رسيد و گفت« :يا رسولاه ،برايم بنويسيد!» آن حضرت
نيز دستور دادند براي او نوشته شود (بخاري ،1401 ،ج ،1ص 36و ج ،3ص.)95
نيز رواياتي وجود دارد که دال بر تدوين حديث در آن برهه زماني است .ابوهريره گفته است:
« ...عبداه بن عمرو روايات را مينوشت ،ولي من نمينوشتم( ».بخاري ،1401 ،ج ،1ص.)36
در روايتي ديگر آمده است« :عبداه بن عمرو کاغذي را به ما نشان داد که در آن دعايي که رسول
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خدا به او آموخته بود تا هنگام خواب آن را بخواند نوشته شده بود (و آن دعا اين بود) :ل ّومّ
فط ل

ى

ىد

( »...ابن حنبل ،بيتا ،ج ،2ص.)171

آموزش کتابت به افراد خصوص ًا کودکان در آن روزگار ،امري شايع و موردتوجه بود چنانکه
بخاري از عمرو بن ميمون اودي روايت کرده است« :سعد اين کلمات را به فرزندان خود ياد
ميداد ،همچنانکه معلم به کودکان نوشتن ميآموزد( ».بخاري ،1401 ،ج ،1ص36؛ ج ،3ص.)95
تعليم کتابت در ميان انصار ،قبل از اسام رايج و فراگير بوده است .ع

بن ص مت گويد:

«من و پدرم در اين قبيله از انصار تحصيل ميکرديم .اولين کسي را که ديديم ،ابو اليسر ،صحابي
رسول خدا بود که دستههايي از کتاب به همراه داشت( »...مسلم بن حجاج ،1951 ،ج ،8ص.)231
پوستهاي دباغيشده از ابزارهايي بود که براي نوشتن استفاده ميشد .بو قاب روايت کرده
است که عمر بن خطاب از جايي ميگذشت و متوجه مردي از اهل کتاب شد که چيزهايي
ميخواند .مدتي گوش داد و از حرفهاي او خوشش آمد .به آن مرد گفت« :اينها را براي من
بنويس!» پوستي خريد و به آن مرد داد و تمام پشت و روي آن را نوشت .سپس ،نزد رسول خدا
(ص) رفت و آنها را خواند .صورت پيامبر (ص) از ناراحتي متغير شد .يکي از انصار با دست
به پشت او زد و گفت« :مادرت به عزايت بنشيند اي پسر خطاب! نميبيني چگونه پيامبر را
ناراحت کردهاي!؟» حضرت فرمود« :من خاتم پيامبرانم و جوامع کلِم و بهترين سخنها نزد من
است .مواظب باشيد گمراهان شما را از راه خارج نکنند!» (سيوطي ،بيتا ،ج ،5ص.)148
دايل ديگري نيز مطلب فوق را تأييد ميکند .بهطور مثال عرب در آن روزگار ،صورت زيبا
را به کاغذِ نوشتهشده تشبيه ميکرد (بخاري ،1401 ،ج ،1ص /16مسلم بن حجاج ،1951 ،ج،2
ص /24ابن حنبل ،بيتا ،ج ،3ص )110و گذاشتن قلم در پشت گوش رواج داشت (ابن حنبل،
بيتا ،ج ،5ص /193ابن جزري ،1420 ،ج ،2ص.)154
قدر جامع اين قراين ،خود دليلي بر رواج امر کتابت در روزگار پيامبر اسام (ص) بوده
است؛ لذا چگونه ميتوان باور کرد کتاب الهي نوشته نشده باشد و نسبت به آن بياعتنا باشند!؟
افزون بر اين ،روايات ديگري وجود دارد که حاکي از کتابت قرآن در زمان پيامبر (ص) و
وجود نسخه تدوينشده کتاب الهي در آن زمان است :احمد حنبل در روايتي از ابو امامه باهلي
چنين روايت ميکند :پيامبر خدا (ص) در حجۀ الوداع بر شتر فضيل بن عباس سوار بود و فرمود:
«اي مردم! پيش از آنکه علم از ميان شما برداشته شود ،آن را غنيمت شمريد و از آن استفاده
ن سششي ئس ِ ش شت ش سلس شمش تس ش ش شك شم ىس ِ ش تس ش سشو
کنيد که خداوند ميفرمايد :ي سيوس ل ِينس آ سمشو اتس ش سشو عس ش
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سع شو ِحنس شي س ش لش ش شآ ش شت ش س لس ش شم عس س ه عس شو ىس ه غس شو ٌ سح ِي ٌم (مائده :)101 /5 :اي کساني که ايمان
آوردهايد ،از چيزهايي پرسش نکنيد که اگر براي شما آشکار شود ،شما را ناراحت ميکند و اگر
هنگام نازل شدن قرآن از آنها بپرسيد ،براي شما بيان خواهد شد .خداوند آنها را خواهد بخشيد
و خداوند آمرزنده و بردبار است ».ما در مورد اين آيه و فرمايش آن حضرت بسيار صحبت
کرديم و جرأت نداشتيم هنگام نزول قرآن سؤال کنيم ،ازاينرو ،نزد عربي بياباني که از مطلب
خبر نداشت رفته ،ردايي به او داديم تا نزد رسول خدا برود و پرسش ما را از ايشان سؤال کند.
او هم نزد آن حضرت رفت و پرسيد« :يا نبياه! چگونه ممکن است علم از ميان برود ،درحاليکه
قرآن نزد ماست و ما آن را ميآموزيم و به زن و فرزند و غامان خود نيز ياد ميدهيم؟» رسول
خدا سرش را بلند کرد ،ديديم که صورتش از عصبانيت سرخ شده است و فرمود« :واي بر تو!
آيا اين يهود و نصاري نيستند که تورات و انجيل در ميان آنان بود ،درحاليکه اآن به هيچيک از
دستورات پيامبرانشان عمل نميکنند؟ بدانيد که با رفتن علما ،علم نيز از بين ميرود!» و اين
جمله آخر را سه بار تکرار فرمود (ابن حنبل ،بيتا ،ج ،5ص.)266
همچنين ،روايت ابن مسعود در اين موضوع است که« :صحيفهها و نسخههاي قرآن
خريدوفروش نميشد ،بلکه افراد ،کاغذ را نزد رسول خدا ميآوردند و اشخاص بهنوبت و براي
تقرب جستن به خداوند ،قرآن را مينوشتند تا تمام ميشد( ».بيهقي ،بيتا ،ج ،6ص.)16
در ميان روايات شيعيان ،رواياتي وجود دارد که دال بر آن است که در صدر اسام ،قرآن را
در بين ديوار و منبر ميگذاشتند ،سپس افرادي از روي آنها مينوشتند و ميفروختند (کليني،
 ،1429ج ،5ص /121طوسي ،1407 ،ج ،6ص .)366مانند اين روايت در منابع روايي اهل تسنن
نيز ديده ميشود؛ بهعنوانمثال ،يزيد بن ابي عبيد گويد« :همراه س

بن اكو به مسجد ميرفتم

و او نزد ستوني که قرآن را در آنجا ميگذاشتند نماز ميخواند .از او علت را پرسيدم .وي گفت:
من خودم ديدم که رسولاه (ص) هميشه در پي آن بود که همينجا نماز بخوانَد( ».بخاري،
 ،1401ج ،1ص /127مسلم بن حجاج ،بيتا ،ج ،2ص .)59اين روايت نيز گوياي رواج کتابت
قرآن در زمان رسول گرامي اسام است.
در همين راستا ،قراين روايي ،بر استحباب نوشتن قرآن و به ارث گذاشتن آن دالت ميکنند،
مانند اين حديث که از رسول خدا (ص) روايت کردهاند« :هفت چيز است که ثواب آن پس از
مرگ و در قبر به ميت ميرسد :کسي که علمي بياموزد ،يا نهري جاري کند ،يا چاهي بکَند ،يا
درخت خرمايي بکارد ،يا مسجدي بسازد ،يا مصحفي به ارث گذارد و يا فرزندي از خود باقي
گذارد که پس از وي برايش استغفار نمايد( ».هيثمي ،1408 ،ج ،1ص.)67
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شاهد ديگر ،وجود روايات دال بر نهي از بردن قرآن به سرزمين کفار يا دست زدن به آن
بدون وضو است؛ و يا رواياتي که بر استحباب خواندن از روي مصحف دالت ميکند ،اگرچه
شخص ،حافظ قرآن باشد .عبداه بن عمر گويد« :رسول خدا از بردن قرآن به سرزمين کفار نهي
فرمود» (ابو داود ،1415 ،ج ،1ص .)587نيز در نامهاي که آن حضرت براي اهل يمن نوشتند و
در آن مستحبات و واجبات و ديات را ذکر فرمودهاند آمده است« :کسي قرآن را بدون وضو مس
نکند( ».بيهقي ،بيتا ،ج ،1ص .)309در روايات اهل تسنن آمده است که عايشه به غام خود،
ذکوان در نماز اقتدا کرد و او نيز نماز را از روي قرآن خواند (بخاري ،1401 ،ج ،1ص )170و
از پيامبر (ص) روايت کردهاند که خواندن از روي قرآن ،دو هزار درجه و از حفظ ،هزار درجه
پاداش دارد (هيثمي ،1408 ،ج ،7ص.)165
شواهد روايي که حاکي از کراهت خريدوفروش نسخههاي قرآن است ،بيانگر اين مطلباند
که استنساخ از قرآن جايز بود ،به صورتي که با آن تجارت ميکردند .همانطور که شافعي بر اين
باور است :خريدوفروش قرآن مکروه است و اگر خريدار ،از باب احترام و بهعنوان هديه پولي
به فروشنده بدهد اشکال ندارد ،زيرا از رسول خدا (ص) روايت شده است که اگر اين پول
(هديه) از باب احترام باشد ،مانعي ندارد (بيهقي ،بيتا ،ج ،6ص.)17
با توجه به موارد فوق و تعمق در کتب اهل تسنن ،روشن ميگردد که اين کتب داراي روايات
بسياري است که نشانگر وجود نسخههاي مکتوب و رواج نوشتن و استنساخ قرآن است .حتي
در برخي رواياتِ آنان ،به جمع قرآن تصريح شده است« :در عهد رسول خدا چهار نفر قرآن را
جمعآوري کردند :ابي بن کعب ،معاذ بن جبل ،ابو زيد و زيد بن ثابت» (بخاري ،1401 ،ج،4
ص228؛ ج ،6ص /103ابن حنبل ،بيتا ،ج ،3ص )233و در روايت ديگري بهجاي ابي بن کعب،
ابو درداء ذکر شده است (بخاري ،1401 ،ج ،6ص /103ابن شّ نميري ،1399 ،ج ،2ص.)142
در روايات ،عاوه بر حفظ ،به کتابت و جمعآوري قرآن تصريح شده است .بر اساس شواهد
تاريخيـ روايي دال بر وجود اسامي افرادي همچون سعد ،پدر عمير بن سعد کاردار عمر ،أم
ى ق ،ع

بن عامر جهني ،زهير بن قيس بلوي ،ع

بن صامت بن قيس ،جمعآوري قرآن در

زمان رسول خدا (ص) و پسازآن به اين افراد نسبت داده شده است (ابن اثير ،1341 ،ج،3
ص.)333
با توجه به شواهد تاريخي نميتوان جمعآوري قرآن در دوره حيات پيامبر (ص) را انکار
نمود و ناديده گرفت و قراين تاريخي را بر حفظ قرآن معنا کرد .لذا با بررسي قرائن قرآني،
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روايي و عقلي واضح است قرآن کريم در زمان رسول خدا (ص) تدوين يافت و در حقيقت،
عدهاي اين مشکل ساختگي را به وجود آوردند ،زيرا پس از رحلت پيامبر (ص) ،علي (ع) قرآن
تدوينشده به خط خويش را به سران اصلي حکومت عرضه داشت ،ولي آنان آن را نپذيرفتند تا
بدينوسيله به هدف خود (عدم وجود يک نسخه رسمي و قابل ارجاع) برسند.
عده زيادي مايل به جمعآوري قرآن بودند ،اما عمر هيچيک را نپذيرفت و همه را با بهانههاي
گوناگون هچون عدم فصاحت و داشتن لهجه رد کرد (متقي ،1409 ،ج ،2ص )578و بهصراحت
بيان مينمود« :هيچکس جز جوانان قريش و ثقيف ،حق اماي قرآن را ندارد» (همانجا) .بدين
ترتيب ،قرآن ابي بن کعب و معاذ بن جبل (از گروه انصار) و نسخه ابن مسعود به اين دليل که
از قبيله هذيل بود ،نه قبيله قريش يا ثقيف ،پذيرفته نشدند و قرآن يکي ديگر از صحابه به نام
سالم نيز مطرود شد تا آنکه وي در اواخر حکومت ابوبکر در جنگ يمامه به قتل رسيد .قرآن
سالم در حالي موردپذيرش قرار نگرفت که عمَر قبل از فوت خويش گفته بود« :اگر سالم زنده
بود ،او را خليفه ميکردم» (همان ،ج ،2ص.)580

 -2-1-2-2تدوين قرآن در زمان خلیفه سوم
از اقدامات خليفه سوم اين است که تمام نُسخ موجود قرآن در سراسر جوامع اسامي را
گردآوري نمود و از بين برد و نسخه واحدي را بين همگان منتشر کرد(ابن اثير ،1385 ،ج،3
ص .)112آنچه قابل توجه و بررسي است تعمق و تبيين هدف خليفه و واکنش اصحاب به اين
نسخه واحد است.
بر اساس برخي روايات اهل تسنن ،ابوبکر و عمر ،دو خليفه پيشين ،قرآن را تدوين کردند،
اما از در اختيار نهادن مردم و عمومي ساختن آن جلوگيري کردند (بخاري ،1401 ،ج ،6ص.)98
از طرفي تئوريسازي مبني بر نزول قرآن بر هفت حرف و بر طبق لهجههاي عرب که به نظريه
«سبعۀ احرف ،هفت حرف» موسوم است ،عاملي بود تا هر فردي قرآن را هرگونه که ميخواهد
تاوت کند و هيچ مرجع رسمي واحدي هم وجود نداشت تا اختافات ناشي از اين اشکال را
حل کند .لذا اختاف مردم و گروهها در امر قرائت قرآن ،بهتدريج تبديل به مشکلي بزرگ براي
حکومت شد و اختاف وسعت گرفت تا جايي که مردم يکديگر را تکفير ميکردند .در روايتي
چنين آمده است:
«در عهد عثمان ،هر معلمي يک نوع قرائت را به شاگردش ميآموخت ،ازاينرو بچهها با هم
درگير ميشدند تا آنکه اختافشان باا گرفت و به اساتيدشان رسيد .آنها نيز به جان يکديگر
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افتادند و همديگر را تکفير نمودند .عثمان پس از آگاهي از اين مطلب گفت« :شما که نزد ما
هستيد اينقدر اختاف داريد ،پس واي به حال کساني که دور از ما در شهرها و سرزمينهاي
دوردست زندگي ميکنند ».اي اصحاب محمد! بياييد براي مردم قرآني بنويسيد!» (متقي،1409 ،
ج ،2ص .)582يکي از اصحاب رسول خدا (ص) و از ياران علي (ع) بيش از همه مشکل را
درک کرده بود .او حذيفۀ بن يمان بود که عمر بن خطاب وي را به امارت شهر مدائن منصوب
کرده و از مردم آنجا اطاعت از او را خواسته بود (ذهبي ،1413 ،ج ،2ص .)361عثمان نيز وي را
ابقا نموده بود .بر طبق رواياتي ،زماني که ارتش کوفه و شام به رهبري حذيفه با سپاهيان ارمنستان
و آذربايجان ميجنگيدند ،اختاف در قرائت موجب کشمکش شد و اهل کوفه که تابع قرائت
ابن مسعود بودند ،اهل شام ،يعني پيروان قرائت اُبَيّ بن کعب را تکفير نمودند و آنان نيز گروه
مقابل را به کفر متهم ميکردند (بخاري ،1401 ،ج ،6ص .)99اين امر ،حذيفه را بر آن داشت که
نزد عثمان مسأله را طرح کرده ،از او بخواهد قرآن واحدي را مدون نمايد .عثمان ناراحت شد و
دستور داد هيئتي مأمور جمعآوري قرآن شود و طبق بعضي از روايات اهل سنت ،نسخه
تدوينشده خليفه دوم را از حفصه ،دختر عمر بن خطاب گرفت و از روي آن استنساخ نموده،
به شهرهاي مختلف فرستاد و ساير نسخهها را نابود کرد و سوزاند (همانجا /متقي ،1409 ،ج،2
ص .)581بر اين اساس ،پديدآورنده توحيد مصاحف ،ح يف بن يمان است؛ فردي که از اصحاب
سرّ رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) بود و منافقان از او وحشت داشتند ،چراکه وي آنان را
خوب ميشناخت (بخاري ،1401 ،ج ،4ص .)145حذيفه عاوه بر اصرار و پافشاري به عثمان
جهت نگارش قرآن به قرائت واحد ،در مدينه ماند تا اين امر به مرحله اجرا درآمد و سپس به
خليفه وقت پيشنهاد کرد ،مردم را به تصحيح نسخههاي خود مجبور نمايد.
توجه به اين مطلب که حذيفه از اصحاب بسيار نزديک و مطيع علي (ع) بوده (همان ،ج،6
ص )99ميتواند ما را به اين رهنمون سازد که او در اين امر ،از آن حضرت اجازه و مأموريت
داشت و حتي ممکن است اصل اين پيشنهاد نيز بهوسيله علي (ع) به وي داده شده بود و به
احتمال بسيار زياد ،آنچه موجب مخالفت برخي همچون عبداه بن زبير با اقدام عثمان بود ،همين
امر بود؛ زيرا او از دشمنان بسيار سرسخت اهلبيت (ع) بود و حاضر نبود بههيچوجه عزت و
سربلندي آنان را ببيند (بخاري ،بيتا ،ج ،4ص.)156
نکته درخور توجه آنکه بر طبق روايات اماميه ،قرآني که به خط علي (ع) نگاشته شد ،جزء
مواريث امامت است و اکنون در دست مبارک امام عصر (عج) قرار دارد .از جابر روايت شده
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است که امام باقر (ع) فرمودند« :هنگاميکه قائم آل محمد (عج) قيام کند ،خيمههايي براي تعليم
قرآن بر طبق آنچه خداوند نازل فرموده بر پا خواهد ساخت .در آن روز براي کساني که قرآن را
بهصورت فعلي حفظ هستند ،خيلي مشکل خواهد بود ،زيرا ترتيب آن قرآن ،با ترتيب قرآن فعلي
تفاوت دارد( ».مفيد ،1413 ،ج 2ص.)360
نسخ خطي برجاي مانده از مصحف عثماني در مصر و ترکيه که تاريخ آن به قرن اول هجري
بازميگردد شاهد ديگري بر خطاي دانر و ديگر تجديدنظرطلبها است.1
نويويرت نيز در مقام نقد به ديدگاه دانر مينگارد :قرآن بهمثابه مجموعهاي از مکتوبات که
بعد از رحلت پيامبر (ص) معيّن و بهعنوان المصحف شناخته شد ،نيست ،بلکه بهمثابه زنجيرهاي
ي اباغشده به جامعه مکه و مدينه بود؛ جامعهاي که انتظارات و پسزمينه
از پيامهاي شفاه ِ
دينيشان در متن قرآن بازتاب يافته است ( .)Neuwirth, 2010, p.148وي ميافزايد :نگارش
و تدوين قرآن کريم بهعنوان متن پسارسميشده 2در دهههاي اوليه پس از رحلت پيامبر(ص)،
بهمنظور موجهسازي فهم امت از قرآن کريم صورت گرفته است و اين موضوع بههيچعنوان به
جمع و تدوين قرآن در همان ابتداي نزول يا اندکي پسازآن ،آسيبي وارد نميسازد و از نفوذ آن
در ميان مردم نميکاهد (.)Neuwirth, 2002, p.7
دنيل ماديگان نيز معتقد است ماهيت شفاهي پيامها در طول حيات پيامبر (ص) هرگز جاي
خود را به يک متن مکتوب نداده است؛ البته ،نه به اين دليل که جريان مداوم وحي ،مانع جمع
و تدوين آن بوده است؛ بلکه به اين سبب که در آن زمان اعتقاد بر اين بود که کام خدا براي
انسانها تنها از راه ارتباط شفاهي قابل وصول است؛ باز بااينحال قرآن در همان زمان ،جمع و
تدوين شده است (.)Madigan, 2001, p.26

نتیجهگیري
با توجه به دايل ذکرشده ،در مخالفت با نظرات رويزيونيستي دانر ميتوان به نتايج زير اشاره
نمود:
 .1شواهد قرآني مانند آيه  282سوره بقره حاکي از اهتمام رسول خدا (ص) به کتابت و جمع
قرآن است تا جايي که به تأسيس ديوان اداري حکومتي به جهتِ در دست داشتن اطاعات کامل
مسلمانان پرداختند و اين خود نشاندهنده رواج کتابت در زمان حيات پيامبر اسام است.
 .1ب ي ک ب طاع

بي

به مک

اسک

ي

ش

وط

م ج ه شو .
2. a Post-Canonical Closed Text.
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 .2قرائن روايي در منابع اهل سنت دال بر اين است که اعتقاد خود اهل تسنن نسبت به عدم
کتابت و جمع قرآن در زمان حيات رسول خدا (ص) باطل است.
 .3روايات تشيع حاکي از آن است که قرآن در زمان حيات رسول اکرم (ص) توسط
اميرالمؤمنين علي (ع) نگارش و جمع شده است.
 .4استنادات روايي زيادي در منابع اهل سنت نشان ميدهد که عاوه بر حفظ ،به کتابت و
جمعآوري قرآن کريم در زمان حيات شريف پيامبر (ص) تصريح شده است.
 .5آراء مستشرقان ديگر و آثار خطي برجايمانده از قرن اول در کتابخانههاي دنيا مانند
اسکندريه شاهد مثال ديگري بر رد نظريه تند تجديدنظرطلبها در خصوص جمع قرآن کريم
است.
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