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 1چکيده

آراء بوده و در کتب تفسیری  الم تاکنون، میان مسلمانان معرکهاز صدر اسجمع و تدوین قرآن  مسئله
  و روایی معتبر شیعه و اهل سنت از این مبحث، سخن به میان آمده است.

ها، کیفیت برخی از افراد و گروهروست که میت بررسی بحث مورد نظر به طور عام، از ایناه
  .انددستاویزی برای اثبات تحریف شدن مصحف قرار داده و از آن سوء استفاده کردهآوری قرآن را جمع

آملی را در الله جوادی عالمه طباطبایی و آیت یتوصیف و تحلیل، آرا این مقاله با استفاده از شیوه
 این استاین بازخوانی  نتایجآوری مصحف شریف بررسی نموده است. کیفیت و زمان جمع حوزه

جمع و تدوین قرآن، بر جریان تاریخی همچون جمع قرآن توسط زید و به دستور ابوبکر  در زمینه عالمه
 .2؛ |در زمان حیات پیامبر .1 دانند:می کند و در مجموع، جمع قرآن را به نوعی در سه مرحلهاستناد می

الله جوادی با در دوران حکومت عثمان، ولی آیت .3؛ ×بعد از رحلت حضرت و توسط امام علی
 |جمع قرآن را در عهد رسول خدا مرحلهاین با ذکر نماید و گونه روایات و جریانات را رد میدالیلی این
 پذیرد.نمیدیگر را با توجیهات فراوانی،  کند و دو مرحلهعنوان می
 الله جوادی آملی.جمع قرآن، تدوین قرآن، عالمه طباطبایی، آیت :هاهکلیدواژ
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 مقدمه

مباحث دقیق علوم قرآنی، بررسی تاریخی نگارش، جمع و تدوین قرآن است. هر یکی از 
الی مدارک و هکتاب دینی خود آشنا گردد و از الب با تاریخچهتا مسلمانی عالقمند است 

را به این  |ود، میزان توجه و اهتمام مسلمانان صدر اسالم و یاران پیامبر اکرممنابع موج
هیچ جالب است که بداند قرآنی که اکنون بی یمسلمان هرکتاب مقدس به دست آورد. برای 

 تغییر و تحریفی در دست او قرار گرفته، چه فراز و نشیبی را در بستر تاریخ پیموده است.
وحی آسمانی بر مردم با چنان  دهد که عرضهوشنی گواهی میرو، تاریخ به راز این

حفظ و  استقبالی رو به رو گردید که همگان را شگفت زده نمود. مسلمانان در دو زمینه
کتابت قرآن، تمام توان و امکانات خویش را به کار گرفتند و با اشتیاقی وافر، پای در این 

 .(143 :1331)جوان آراسته، است عرصه گذاردند که قلم از توصیف آن ناتوان 
میان اندیشمندان قرآنی، راجع به ترتیب، نظم و تعداد آیات در هر سوره، اتفاق نظر 

و با دستور آن بزرگوار، بوده و  |وجود دارد. آنان معتقدند که این امور در عصر پیامبر اکرم
یب در هر سوره تالوت توقیفی است. هر مسلمانی باید آن را تعبدًا قبول کند و به همان ترت

حیِم  اللهِ ِبسِم »نماید. به این دلیل که هر سوره با فرود آمدن  حمِن الرَّ شد و آیات، آغاز می «الرَّ
حمِن اللهِ ِبسِم »گردید تا موقعی که به ترتیب نزول، در آن ثبت می حیِم الرَّ دیگری نازل  «الرَّ

جمع و تألیف قرآن به شکل  ما دربارها (111 :1331)معرفت، دیگری آغاز گردد  شود و سوره
یا به  هشود که آیا این گردآوری، در زمان واحد صورت گرفتکنونی اختالف نظر دیده می

 های مختلف انجام شده است؟مرور زمان و به دست افراد و گروه
جمع و تدوین قرآن و کیفیت و زمان آن، تحقیقات فراوانی صورت گرفته و  در حوزه
آقای محمد سپهری با عنوان  تحریر در آمده است؛ نظیر مقاله این باره به رشتهمقاالتی در 

. «سیر تدوین قرآن» آقای بهاءالدین خرمشاهی با موضوع و مقاله «جمع و تدوین قرآن»
بازخوانی کیفی و زمانی جمع و تدوین قرآن با »الزم به ذکر است که پژوهشی با موضوع 

 ها یافت نشد. در میان پژوهش «الله جوادی آملیو آیتطبایی طباتکیه بر دیدگاه عالمه 
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در طول تطورات تاریخی  «جمع» هحاضر، عالوه بر این که به معانی گوناگون واژ مقاله
الله جوادی آملی در مسئله کیفیت و زمان بررسی موضع عالمه و آیت بهپردازد، می

 پرداخته است.آوری قرآن، جمع

 اژه جمعشناسی و. مفهوم1

، پرداخته شود «جمع»کاربردی آن، یعنی لفظ  الزم است قبل از ورود به بحث، به تنها واژه
 .گرددو از جهت لغوی و اصطالحی، بررسی 

 . معنای لغوی واژه جمعالف

 :1411)فراهیدی، را به معنای گردآوری کردن و جمع کردن چیزی  «جمع» از حیث لغوی، واژه
ضمیمه کردن یک چیزی با نزدیک کردن بعضی از آن به  (1133 /3 :1411، جوهری، 233 /1

آید که هریک از معانی نام اند. به نظر میاطالق کرده (211 :1412)راغب اصفهانی، بعضی دیگر 
 شوند.ای قریب و یکسان خواهند داشت و منجر به امر واحدی میبرده، در نهایت، نتیجه

 . معنای اصطالحی واژه جمعب

شود و معنای ، معمواًل بر مطلق گردآوری هر چیزی گفته می«جمع» رسد کلمهیبه نظر م
اصطالحی خاصی ندارد؛ اما از آنجا که نوشتار حاضر، در مقام تبیین جمع قرآن است، 
معانی گوناگون جمع مصحف شریف که بر حسب زمان و اقتضای کالم، معنایی متفاوت و 

طور کلی، دانشمندان چهار  ررسی خواهد شد. بهمتناسب با مقصود به خود گرفته است، ب
 اند:معنا را برای این واژه ذکر نموده

حفظ کردن، به حافظه سپردن و از بر کردن است. از این جهت، به آن دسته از  .7
اع قرآن و یا جامعان قرآن، به معنصحابی که قرآن را از حفظ داشتند، حف   ی ااظ قرآن یا جم 

؛ 241 :2113)نولدکه، آوری قرآن بود اول جمع . این، مرحلهتندگفمیجمع کنندگان آن 
 .(231 :1333حجتی، 



ق  ،گاهی جمع، به معنای نوشتن بوده است .0 منتها آیات به صورت پراکنده و متفر 
ها هم مرتب بوده نوشته شدند و در یک جلد جمع نگردیدند. به عالوه اینکه بعضی از سوره

 شود.آوری میاست. این، مرحله دوم جمع
ها ها و سورهکه آیه گردآوری یا تدوین و نوشتن قرآن در یک مجموعه، به صورتی .9

 مرتب شده باشند. این، مرحله سوم بود که تا مدتی هم ادامه داشت.
گردآوری قرآن، مطابق با قرائت کنونی که با قرائتی واحد و از طریق متواتر به ما برسد.  .4

 .(212 :1331)رامیار، مرحله جمع قرآن بود  مرحله مذکور هم آخرین
سوم، عثمان بن  معنای اخیر، همان معنایی است که همه قبول دارند در زمان خلیفه

ان، قرائت شود ها و مصاحف واحد شدند. بنابراین اختالف نظر از معنای سوم ناشی میعف 
ا به ترتیب امروزی، در هکه در چه زمانی رخ داده است؟ یعنی آیا مرتب کردن آیات و سوره

 انجام شده یا بعد از رحلت ایشان؟ |زمان پیامبر

 علما ی. آرا2

شود خالصه میآوری قرآن کریم، در سه نظر عمده زمان و کیفیت جمع در مورددیدگاه علما 
شود تا این سه دیدگاه، به طور موجز ذکر می ترین ادلهدر این بخش از پژوهش، فقط مهم که

ذهنی نسبت  زمینهالله جوادی، پیشترم، قبل از ورود به بررسی آراء عالمه و آیتمح خواننده
 به بحث داشته باشد.

 و در زمان حيات ایشان |جمع قرآن قبل از رحلت پيامبرالف. 

 |طرفداران این دیدگاه بر این باورند که جمع قرآن به ترتیب کنونی در زمان حیات پیامبر
تاریخی برای اثبات ادعای خویش -وه، از دالیل نقلی و عقلیاتفاق افتاده است. این گر

و عالمه  (211 :1341)خویی، الله خویی اند. این نظر از سوی افرادی چون آیتاستفاده کرده
اظهار شده است. دالیل نقلی )آیات و روایات(  (43 :1311زاده آملی، )حسنحسن زاده آملی 

 اند:به ترتیب ذیل
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ها به یات قرآن کریم، بر این داللت دارند که از زمان نزول قرآن، سورهتعداد زیادی از آ -
طور جداگانه در میان مسلمانان و حتی بین مشرکان و اهل کتاب منتشر شده بود. این آیات 

 شوند:به دو گروه تقسیم می
طبق دستور قرآن، کفار و مشرکان را به معارضه دعوت کرد و  |. آیات تحدی: پیامبریکم

)هود: و آوردن ده سوره  (33؛ إسراء: 34)طور: ین معارضه، آوردن سخنانی همچون قرآن در ا
 .را به آنان پیشنهاد نمود( 09)بقره: های قرآن و در نهایت، آوردن یک سوره مانند سوره (13

های قرآن حتی در دسترس ایشان قرار گرفته باشد طلبی این است که سورهمعنای مبارزه
 .(211 :1341)خویی، 
نامیده شده است و از این نامگذاری  «کتاب». در آیات بسیاری، قرآن مجید، دوم

های پراکنده نوشته شده ها یا لوحآید که قرآن، جمع شده بود؛ زیرا قرآنی که در سینهبرمی
قیَن » شود؛ مانند آیهباشد، کتاب نامیده نمی یَب ِفیِه ُهدًی ِللُمتَّ  . (2: )بقره «ذِلَک الِکتاُب ال َر

توان به این روایت اشاره کرد که نسائی با سند صحیح از ابن عمر در این جا می -
رسید، فرمود:  |کند که قرآن را جمع کرده بودم و چون این جریان به گوش پیامبرنقل می

این یک نمونه از  .(243 /1 :1421)سیوطی، آن را آرام و با حوصله و هر ماه یکبار بخوان 
یح بود. اما اخباری وجود دارد که به طور ضمنی و بدون به کار رفتن های صرروایت

اشاره دارند؛ مانند  |ها، به جمع قرآن کریم در دوران حیات پیامبرجمع یا... در آن کلمه
إّنی تاِرٌک فیُکم الَثَقَلین کتاَب الله و »اند: در حدیث ثقلین فرموده |اینکه رسول خدا

کند که قرآن در عصر این خبر به این معنا هدایت می (. 222 /4 :1412)طبرسی،  «عترتی
ن در آمده بوده تا قابل امانت گذاشتن باشد به صورت کتاب و مجموعه |پیامبر ای مدو 

یی،   .(211 :1341)خو
مخالف  |تاریخی نیز از این قرار است که جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر-دالیل عقلی

به حفظ قرآن، وجود  |زیادی همانند اهتمام پیامبر اسالمهای حکم عقل است؛ چون انگیزه
های دانست کتابکرده است. از طرفی هم ایشان میداشته که مسلمانان را به سوی آن جلب می

ها باشد و الزم است اند و آخرین کتاب الهی باید تا ابد، هدایتگر انسانقبلی تحریف شده یانبیا



جمع قرآن را  |پذیرد که حضرتگاه عقل نمیابراین، هیچاز هرگونه تحریفی مصون بماند. بن
 .(13 - 33 :تا؛ عاملی، بی212 - 211 :)همانبرای بعد از خود باقی بگذارد 

 |. جمع قرآن بعد از رحلت پيامبر اسالمب

تاریخی اقامه شده است که قرطبی  - نقلی و عقلی ای نظیر ادلهدر این دیدگاه نیز ادله
 (31 :1332)معرفت، الله معرفت آیت ،(13 /1: تا)بالغی، بیبالغی  ،(13 - 11 /1 :1314)قرطبی، 

 و... بدان معتقدند. دالیل نقلی )آیه و روایت( عبارتند از:
است که خداوند به  (3)حجر: حفظ  اند، آیهجا بدان تمسک جستهای که در اینآیه یکم.
نیز تالش کرد که امتش قرآن را  |داوعده داد که خود، حافظ قرآن است. رسول خ |پیامبرش

آوری به این دلیل، نیازی به نوشتن و جمع .(431و  231 :1312)حجتی، در خاطر بسپارند 
 شد.احساس نمی |قرآن در زمان پیامبر

کند: ابوبکر که ابن شهاب نقل میاند، این است از روایاتی که به آن استناد نموده دوم.
به آن نوشته نظری  تاآوری نمود و از زید بن ثابت خواست کرد کاغذها جمع بر رویقرآن را 

بیفکند. زید امتناع ورزید تا اینکه ابوبکر در این باره از عمر استمداد نمود و زید نظارت 
 .(241 :1341)خویی، جمع قرآن را بر عهده گرفت 

استفاده تاریخی نیز -، از دالیل عقلی|به منظور اثبات جمع قرآن پس از رحلت پیغمبر
 شده است؛ از جمله:

، سبب شد |تدریجی بودن نزول قرآن و ادامه یافتن نزول وحی تا اواخر حیات پیامبر .7
تا در دوران زندگی ایشان، فرصتی پیش نیاید که نویسندگان را به جمع قرآن در مصحف 

 .(31 :1332)معرفت، واحدی وادار سازد 
هل سنت و شیعه، نخستین جامع قرآن، : طبق مدارک ا×. جمع قرآن توسط امام علی0

 ،، قسم یاد کرد که از خانه بیرون نیاید|است. ایشان بالفاصله بعد از رحلت پیامبر ×امام علی
به جمع قرآن، نشان  ^اهتمام امیرالمؤمنین (223 همان:)مگر آنکه قرآن را جمع کرده باشد. 

 نشده بود.آوری جمع |دهد که کالم الهی در زمان حیات رسول اللهمی
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 . قول به تفصيلج

بخشی دیگر را از مراحل جمع قرآن را مربوط به قبل از رحلت و  بخشیقائالن به تفصیل، 
دانند. البته ایشان، نظرات مختلفی دارند؛ بعضی می |به پس از رحلت رسول اکرم مربوط

و در زمان و... قائل به دو جمع )جمع در عصر پیامبر ( 22 /1: 1411)آلوسی، مانند آلوسی 
س و  (411 /1: 1314 زحیلی،)ابوبکر( و تعدادی نیز همچون زحیلی  سه  (333 :)همانمدر 

جمع )در عصر رسول الله، در زمان ابوبکر و دوره خالفت عثمان( را قبول دارند که گاه نظر 
 هایی دارد. هر کدام با دیگری تفاوت

ت علما را از آنجایی دانست که توان منشأ اختالفاذکر این نکته نیز ضروری است که می
را روشن کنند، به بحث در مورد تاریخ جمع قرآن  «جمع»برخی از ایشان بدون آنکه معنای 

 اند.پرداخته

 اهلل جوادی آملی نسبت به جمع قرآن. دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت3

 نوبت حالپس از مشخص شدن نظریات تعدادی از مفسران در خصوص جمع قرآن کریم، 
رسد تا روشن شود که ایشان، از میان الله جوادی آملی میبه بررسی دیدگاه عالمه و آیت

 .نمایندیک را به عنوان نظر نهایی خویش، اختیار می فوق، کدام گانههای سهدیدگاه
ها و در یاد دادن سوره |عالمه در راستای تبیین نظر خود، معتقد است که پیامبر اکرم

دادند. پس از هجرت آن ظ و ضبط آنها، نهایت جدیت به خرج میآیات قرآنی و حف
تر و حضرت و اصحابش به مدینه و تشکیل جامعه مستقل اسالمی، این روش، منظم

از یاران وی به قرائت قرآن، حفظ و  متعددیتر گردید و به دستور ایشان، جمعیت متشکل
 .(113 :1333)طباطبایی، ضبط سوره و آیات آن مشغول بودند 

، متن آیات نازل شده را بر |عالمه طباطبایی بر این باور است که در روزگار پیامبر اکرم
درخت خرما نوشته و  ای مانند الواح، استخوان شانه شتر، سنگ و شاخهروی ابزارهای ویژه

 .(111 :)همانکردند ضبط می
 |مبرنظر مرحوم عالمه آن است که جمع قرآن به صورت مصحف، پس از رحلت پیا



، قرآن را به ترتیب نزول، در یک مصحف جمع ×صورت گرفته است و اولین بار، امام علی
 .(111 :)همان نمود

اء  به عالوه اینکه پس از یک سال و اندی هم جنگ یمامه در گرفت و هفتاد نفر از قر 
 کشته شدند. خلیفه از ترس اینکه ممکن است جنگ دیگری برای مسلمانان پیش آید و بقیه

اء نیز کشته شوند، به فکر جمع ها و آیات قرآنی در یک مصحف افتاد. این امر، آوری سورهقر 
هایی از آن به اطراف و اکناف، ارسال ای به سرپرستی زید، انجام شد و نسخهتوسط عده

 .)همان(گردید 
سوم، به اطالع وی رسانیدند که در اثر مسامحه و  بعد از مدتی، در زمان خلیفه

اند، اختالفاتی به وجود آمده است و که مردم در استنساخ و قرائت قرآن کرده اینگاریاسهل
. خلیفه برای روستروبه تحریف و تغییرتهدید از این طریق، کتاب خدا به شدت با 

اول نوشته  جلوگیری از این خطر، دستور داد مصحفی را که برای نخستین بار به امر خلیفه
. پنج نفر از بگیرندبود، به امانت  - دوم و دختر خلیفه |مسر پیامبره-شده بود و نزد حفصه

اء صحابه مأموریت یافتند  قرار گیرد.  هاههایی از آن بردارند که اصل سایر نسخنسخه تاقر 
آوری شده و به مدینه هایی که در سایر بالد در دست مردم است، جمعوی دستور داد تا قرآن

سوزانیدند. لذا پس رسید، به امر خلیفه میها به مدینه میین قرآنفرستاده شوند. هرچه از ا
هایی از آن برداشتند و رد و اعتراضی از آن، مسلمانان این مصحف واحد را پذیرفتند و نسخه

 .(112 - 111 :)هماننکردند 
ها بیانگر جمع قرآن، قبل از رحلت و کند که برخی از آنعالمه روایاتی را ذکر می

نمونه، از دیر عاقلی روایتی  برایبعد از رحلت است. قرآن جمع  دهندههم نشانتعدادی 
که هنوز هیچ چیز از در حالی ،از دنیا رفت |نقل شده که زید بن ثابت گفت: رسول خدا

از سوی دیگر، حاکم از زید بن ثابت نقل  .(211 /1: 1421)سیوطی، آوری نشده بود قرآن جمع
 .)همان(کردیم آوری میها جمعقرآن را از ورق |کند که نزد رسول خدامی

دهد که ممکن است، این دو روایت با هم منافات نداشته سپس در ادامه چنین نظر می
، |باشند و مقصود از جمع کردن در روایت دوم، این باشد که مسلمانان در زمان پیامبر
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 جا جمع و هرکدام را به سورهیک هایی از یک سوره را که به طور پراکنده نازل شده بود، درآیه
ها را که از نظر کوتاهی، بلندی و متوسط بودن، و یا بعضی از سورهکردند خود ملحق می

همچنان که در  ؛دادندنظیر هم بودند، مانند طوال و مئین و مفصالت را کنار هم قرار می
ری قرآن به صورت آوم، جمعها یاد شده است. وگرنه به طور مسل  احادیث نبوی هم از آن

 .(121/ 12 :1331)طباطبایی، اتفاق افتاده است  |یك کتاب، بعد از درگذشت رسول خدا
به دست پنج  |اند، قرآن در عهد رسول خداعالوه بر موارد فوق، وی روایاتی را که گفته

گونه حمل کرده است که آوری شد، اینهای معاذ بن جبل، ابی  بن کعب و... جمعنفر به نام
نهایت چیزی که این روایات بر آن داللت دارد، این است که نامبردگان در زمان رسول 

قرآن را به  که عنایت داشتند که همههای قرآن را جمع کرده بودند؛ اما اینها و آیهسوره |خدا
هایی که امروز در دست ماست و یا به ترتیب دیگری جمع کرده باشند، ها و آیهترتیب سوره

طور جمع کردن، تنها و برای اولین بار در زمان ابوبکر ندارد. الزم به ذکر است که این داللت
 .(121 :)همانباب شده است 

ولی با توجه به  ،کندآوری قرآن در دو نوبت اشاره می، ظاهرًا بر جمعالمیزانعالمه در 
ر ایشان چنین رسد، حاصل نظدارد، به نظر میآثار خویش بیان می مطالبی که در مجموعه

 آوری در سه مرحله صورت پذیرفته است:باشد که این جمع
تمامی قرآن نوشته و گردآوری شده بود و مقدار زیادی  |زمان پیامبر اکرمدر جمع اول: 

های قرآن را بیشتر سوره - بر اساس روایات - |از آیات نیز مرتب بوده است؛ زیرا رسول خدا
دادند که آن را شد، دستور میای نازل میبه عالوه، هر آیهخواندند. در نمازهای یومیه می

 .(121 - 124 :)همانقرار بدهند  جای خاصی
قرآن را گردآوری کرد و آن را عرضه  ×، حضرت علی|جمع دوم: بعد از رحلت پیامبر

و بعد از آن، ابوبکر به کمک صحابه، اقدام  (111 :)همانولی مورد قبول واقع نگشت  ،نمود
قرآن به ترتیب کنونی نمود. البته در این کار، اصحاب هر جا که علم به  ب کردن بقیهبه مرت

 .(121 :)همانداشتند، مخالفت عمدی نکردند  |ترتیب رسول خدا
هایی نظیر مطابقت ویژگی ×این است که عالمه برای مصحف امیرالمؤمنین مهم نکته



و... بر  (121)همان: ق ترتیب نزول مرتب شدن آن بر طب (111)همان: آن با قرآن کنونی، 
 دهد.شمرد و سایر اوصاف آن را به منابع دیگر ارجاع میمی

 ها واحد شدند.ها و مصحفسوم )عثمان( بود که قرائت جمع سوم: در زمان خلیفه
تحریف قرآن، توضیح  الله جوادی نیز مبحث جمع قرآن را طی پاسخ به شبههآیت

آید که ایشان برای به گفتارشان در خصوص جمع قرآن، چنین برمیدهد. از نگاه ابتدایی می
پژوهان، به عنوان یک اصل طرح دیدگاه خویش، تعدادی از مسائلی را که در میان اکثر قرآن

توان، منظور از جمع قرآن از نگاه وی را به ای که میکند. به گونهبدیهی رایج شده، رد می
 هایی ایشان، دست یافت.دست آورد و به طور کامل به نظر ن

پذیرد، این است که در برخی از و نمی کندمیالله جوادی عنوان ای که آیتاولین مسئله
روایات موجود در منابع تاریخی و روایی در خصوص جمع قرآن، ادعا شده که قرآن در 

، )جوادی آملیدوران ابوبکر و به دست زید بن ثابت با شهادت دو شاهد، جمع گردیده است 
 شمارد:مردود می ذیلایشان این دسته از روایات را به دالیل  .(111 :1333

 دلیل اول: از حیث سند، این جریان تاریخی، نه خبر واحد است که محفوف به قرینه
 قطعی باشد و نه متواتر.

های تاریخی به سبب پراکندگی و تعارِض با یکدیگر، فاقد اعتبار و دلیل دوم: این جریان
آن ـ و طبق بعضی دیگر عمر ـ ند؛ زیرا در برخی از این روایات آمده است که ابوبکر احجیت

زید بن ثابت آن را جمع کرده است و گاهی  یاآورده است. گاهی نیز آمده که عثمان و  را گرد
زمان و  :ترجمع کند. به عبارت روشنرا وارد شده که ابوبکر به زید بن ثابت دستور داد تا قرآن 

آوری قرآن در این روایات، دچار اختالف و تعارض است. بنابراین با کیفیت جمع مکان و
 .(111)همان: کرد  کتوان به این روایات تمسنمی ایچنین تهافت و ناهماهنگی

دلیل سوم: به گواهی تاریخ اسالم و قرآن، گروه زیادی از مردان و زنان اندیشمند، قرآن را 
 و ن مسعود، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبدالله بن عباساند؛ نظیر عبدالله بجمع کرده

 شده است.گفته می «مصاحف صحابه»ها اصطالحًا عایشه که به این قرآن
دلیل چهارم: مقصود از جمع قرآن توسط ده نفر یا چهار نفر یا بیشتر و کمتر، حفظ آن 
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تر از این ارقام و صدها در سینه و حافظه نیست؛ زیرا حافظان قرآن به این معنا، بسیار بیش
اند که تنها در جریان جنگ یمامه و بئر معونه، چهارصد تن از حافظان قرآن کشته نفر بوده

شدند. پس معنا ندارد با وجود صدها حافظ و جامع قرآن به این معنا گفته شود که شمار 
تدوینی  عینی و بنابراین منظور از جمع، جمع .اندکی قرآن را جمع )حفظ( کرده بودند

 .(113)همان: است 
و مسلمانان به قرآن، با روایات جمع سازگار نیست.  |دلیل پنجم: اهتمام پیامبر اکرم

 |کرد، نخست پیامبرندای رسمی تاریخ این است که هر کس از مکه به مدینه مهاجرت می
 |ان پیامبرهای فراوبه او قرآن بیاموزد و بر اساس تشویق تاداد به یکی از صحابه دستور می

 در حد توانصدها نفر به حفظ قرآن پرداختند. خود قرآن نیز از مسلمانان خواسته است تا 
َر ِمَن اْلُقْرآن»فرموده است:  بارهقرآن بخوانند و در همین  ل:  «َفاْقَرُؤا ما َتیسَّ . با چنین (21)مزم 

ر زمان ابوبکر به توان پذیرفت که زید بن ثابت با گواهی دو شاهد داهتمامی، چگونه می
 .(113 :1333)جوادی آملی،  جمع قرآن پرداخته است

 .شدها حفظ میتوسط کاتبان وحی نگاشته و در سینه |دلیل ششم: قرآن در عصر پیامبر
 مکتوب بوده و به سبب برخورداری از سامان و پیکره |بنابراین، قرآن در حیات پیامبر

ه است. تنها کاری که در این دوران انجام نگرفت شدمنسجم و یگانه، به آن کتاب اطالق می
ها بوده است؛ زیرا ها و صحافی آنو توسط ابوبکر دنبال شد، سامان دادن به این انگاشته

شد و در نگاهداری می |هایی در عصر پیامبرهای قرآن به صورت صحیفهتمام آیات و سوره
پیوند ها را به هم آن ها، مجموعهدوران ابوبکر با صحافی و کنار هم گذاشتن این صحیفه

 .)همان(به صورت مصحف درآوردند  داده و
های تاریخی، گواهی کند این است که جریانتاریخی که ایشان مطرح می دومین مسئله

دهند که شماری از آیات، بر روی پوست، چوب، استخوان، کتف شتر و... نگاشته شده می
الله جوادی، شخص به صورت پراکنده بوده است. آیتفالن شخص و فالن  بود و در خانه

وی این موضوع را نیز با  .)همان(کند که چنین روایاتی، مخالف خود قرآن هستند اذعان می
 عبارتند از: که نمایداستفاده از دالیلی طرد می



دلیل اول: قرآن، مردم را به مبارزه دعوت کرد و فرمود: مثل قرآن یا مثل ده سوره یا یك 
گردد که آغاز و انجامش مشخص باشد و ای اطالق میسوره بیاورید. کلمه سوره به مجموعه

است، ختم شود. از  دیگربعدی که آغاز سوره  «بسم الله»شروع گردد و به  «اللهبسم»با یك 
شود که گوید: شما هم ده سوره مثل این کتاب بیاورید؛ معلوم میاین رو، وقتی قرآن می

اند که آغاز و انجامش کجاست؛ زیرا طبق بندی شده و معلوم بوده جمع ها مشخص،سوره
وجود ، مرزی (دو آیه در منزل فالنی و سه آیه در منزل شخصی دیگر) این روایات تاریخی

 .گرددنمیبه آن سوره اطالق دیگر ندارد و 
 هن، همگی نشاشده به یك سوره یدهمچنین، در قسمتی از قرآن که تحدی به خود قرآن 

هاست و این امر با پراکنده بودن آیات بر مضبوط و مشخص بودن حدود و ثغور آیات و سوره
که تعبیر از قرآن به کتاب های مختلف و در خانه اشخاص، سازگاری ندارد؛ چنانروی نوشته

یَب ِفیه»در آیه  آوری کامل آن در زمان حضرت مناسب با جمع (2)بقره:  «ذِلَك الِکتاُب الَر
 شد؛ مگر با تسامح و تساهل. وگرنه عنوان کتاب بر او منطبق نمی ،است |ول رس

دلیل دوم: روایات تاریخی مورد استناد درباره جمع قرآن، با روایت متواتر ثقلین که از 
ِإّنی تاِرٌك فیُکم »فرمود:  |نقل شده، مخالف است؛ زیرا طبق این روایت، پیامبر اکرم |پیامبر

فرماید: میراث من می |وقتی پیامبر (.221 /2: تا)مجلسی، بی «اللِه َو ِعتَرتی الَثَقَلین: کتاَب 
شود که آن حضرت، به یك میان شما دو چیز است: کتاب خدا و عترت من. معلوم می

های اشخاص مختلف نگاشته و در خانه یکه به صورت پراکنده و روی اشیا یسلسله آیات
 .ه استاطالق نکردشده، عنوان کتاب را نگهداری می

طبق این حدیث، نفرمود که من میان شما آیات گسیخته یا  |پیداست که پیامبر اکرم
گذارم؛ بلکه فرمود: من برای شما کتاب گذاشتم و عنوان های پراکنده را بر جای میسوره

کتاب، اصطالح شرعی ندارد و همان معنای متفاهم لغوی از آن اراده شده است؛ یعنی 
قرآن است؛  کتاب، غیر از واژه ای که دارای آغاز و انجام است. به عالوه اینکه، واژهمجموعه

های این کتاب زیرا قرآن، دارای اصطالح شرعی است که به همه یا به بخشی از آیات و سوره
قرآن  گردد. بنابراین اگر لفظ کتاب در موردی به کار رود، مقصود همهآسمانی اطالق می
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جزء و کل، َمجاز خواهد بود و  خشی از قرآن مقصود باشد، بر اساس عالقهاست و اگر ب
 نیازمند قرینه است.

گذارم، مقصوِد آن فرمود: من کتاب خدا را میان شما به جای می |پس وقتی پیامبر
ن است نه پراکنده. بنابراین گردآوری قرآن پس از این زمان  ،حضرت، قرآن جمع شده و مدو 

کر، معنای دیگری خواهد داشت که با اصل جمع و تدوین قرآن در عصر و در دوران ابوب
 .(111 - 113 :1333)جوادی آملی، منافاتی ندارد  |حضرت رسول

کند، این است که به استناد شواهد فراوانی، جمع قرآن سومین مطلبی که ایشان قبول نمی
است؛ بلکه به این معنا بود  در زمان عثمان از نوع جمع قرآن در دوران ابوبکر یا عمر نبوده

های قرآن جلوگیری کرد و در حقیقت به توحید قرائات دست که عثمان از پراکندگی قرائت
 دهی نظام آیات نداشته است.زد و کار او ارتباطی به گردآوری و سامان

، حذیفة بن یمان با دیدن |که صحابی بزرگ پیامبراست های تاریخی آمده در نقل
انجامید، از عثمان خواست تا به های مردم که گاه به درگیری میان آنان میاختالف قرائت

 13 :1411؛ سجستانی، 112 - 111 /3: 1331)ابن اثیر، نحوی از این اختالفات جلوگیری کند 
ها، دستور کتابت مجدد عثمان نیز با گردآوری مصاحف مختلف و سوزاندن آن .(21 -

و بدین ترتیب تا حدود زیادی از اختالف قرائات قرآن با قرائت مشخص را صادر کرد 
 جلوگیری شد.

 .است بر این اساس، قرآن پیش از عثمان نگاشته شده و میان امت اسالمی انتشار داشته
مدعا آن است که وقتی از خود عثمان سؤال شد که از روی چه چیز قرآن را جمع  نشانه

حفصه  و مصحفی بود که در خانه. مقصود ا|کردی؟ پاسخ داد: از روی قرآن پیامبر
های کوچك و بزرگ بر اساس نظام شد. یا وقتی از او سؤال شد: چرا سورهنگهداری می

انفال قرار  توبه، سوره اعراف و پیش از سوره اند؟ مثاًل پس از سورهمشخص چینش نشده
پاسخ داد:  های طوال یا سور مئین نیست.که این سوره، جزء سورهگرفته است؛ در حالی

قرآن را جمع کرد و مشخص نیست که جای این دو سوره کجاست. ما دیدیم که  |پیامبر
دهد که الله جوادی، این امر، نشان میها را کنار هم نوشتیم. از نگاه آیتهستند، آن شبیه هم



 .(111 - 114 :1333)جوادی آملی، قرآن به صورت مصحف، پیش از او وجود داشته است 
شود که سوم بیان گردید، چنین برداشت می جمع قرآن در دوران خلیفه در زمینه از آنچه

ب وحدت قرائات و  نداد و ظاهراً عثمان عماًل در خصوص جمع قرآن کاری انجام  فقط مسب 
 . نگرفتگونه اجتهاد شخصی از سوی وی، صورت شد و هیچها مصحف

یک علت دیگر، جمع و کتابت کامِل  ذکرالله جوادی با عالوه بر مطالب ذکر شده، آیت
اکه بررسی سیره و سنت  بدین معنارساند. به اثبات می |قرآن را در عصر نبی  مکرم اسالم

تدوین که دهد که در مقام اثبات، عنصر محوری آن را قرآن به عهده دارد، نشان می |پیامبر 
 قرار است: حتمی بوده است. علل این حتمیت از این |قرآن در عصر آن حضرت

 لذا عده .. کتابت در جاهلیت نایاب یا کمیاب بود و در ظل  تربیت دینی رایج شد1
به تحریر  نیزبه نوشتن وحی و تدوین اسامی کارگزاران حکومت دینی در مدینه و  متعددی

های ها و پیامطوری که عهدنامه ها و... اشتغال داشتند. بهها، پاسخ سؤالها، نامهبرنامه
های نامهبرای کسرای ایران و قیصر روم و نیز  |اکرمالمللی حضرت رسول سیاسی و بین

پذیرفت و رسمی حکومت آن حضرت، توسط کارشناسان فنی نظام اسالمی، صورت می
 ، از این جریان حکایت دارد.«مکاتیب الرسول»آثار پربرکت و به جا مانده از عنوان 

شتن قراردادهای اقتصادی در متن قرآن مطرح شد تا از های تجاری و نو. کتابت پیمان2
 هر گونه اختالف احتمالی جلوگیری شود؛ لذا خداوند فرمان داد: 

ِذیَن آَمُنوا ِإذا َتدایْنُتْم ِبَدیٍن ِإلی یَها الَّ
َ
ی َفاْکُتُبوهُ َو ْلیْکُتْب َبیَنُکْم کاِتٌب  یا أ َجٍل ُمَسمًّ

َ
أ

َب کاِتٌب 
ْ
ِذی َعَلیِه اْلَحقُّ َو  ِباْلَعْدِل َو ال یأ ُه َفْلیْکُتْب َو ْلیْمِلِل الَّ َمُه اللَّ ْن یْکُتَب َکما َعلَّ

َ
أ

ْو ال 
َ
ْو َضِعیفًا أ

َ
ِذی َعَلیِه اْلَحقُّ َسِفیهًا أ ُه َو ال یْبَخْس ِمْنُه َشیئًا َفِإْن کاَن الَّ بَّ َه َر ِق اللَّ ْلیتَّ

ْن یِملَّ ُهَو َفْلیْمِلْل َوِلی
َ
 (.232)بقره:  ُه ِباْلَعْدلیْسَتِطیُع أ

دینی از نفوذ تفرقه و اختالف  . صیانِت وحدت امت اسالمی و حفظ کیان جامعه3
تر است. وقتی که وحی الهی دینی، یقینًا از مصالح تجاری و اقتصادی اشخاص عادی مهم

دهد و جریان می اهمیتپرهیز از اختالف  به کند واز آن مصلحت عادی، غفلت نمی
دهد، چگونه از تدوین قانون اساسی وام و مانند آن را در دستور کار خود قرار می کتابت
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که هم کند؛ با ایناسالم، عنصر اصیل دین و مدار مهم شریعت و آیین خویش غفلت می
تر است و هم خطر اختالف در آن از ضرر اختالف تجاری و اختالف در آن فراهم زمینه

پذیرد که وحی الهی به ترك تدوین ت. عقل سلیم هرگز نمیاقتصادی افراد عادی بیشتر اس
 .(112 - 111: 1333)جوادی آملی، خود راضی باشد و به ترك نوشتن وام عادی رضایت ندهد 

مات تاریخ و  ×الله جوادی، وجود مصحف حضرت امیرمؤمنانهمچنین آیت را از مسل 
مبنی بر جمع  |ه فرمان پیامبر اکرمبنا ب ×شمرد. بر اساس این منابع، امام علیروایات برمی

سوگند یاد کرد تا گردآوری قرآن جز برای نماز از خانه خارج  |قرآن، پس از رحلت حضرت
نشود. آنگاه پس از مدتی، قرآِن گرد آورده را به گروهی از صحابه و مسلمانان که در مسجد 

 ×. امام علینداریمازی ما به مصحف شما نی :حاضر بودند، ارائه کرد. برخی از آنان گفتند
)همان: نخواهید دید  #از این برخورد متأثر شد و فرمود: دیگر این قرآن را تا زمان قیام قائم ما

111). 
شیعه و سنی ذکر شده  های مختلف در منابع تاریخی و رواییاین مطلب به صورت

 /1: تا؛ زرقانی، بی41 /1: 1411؛ فیض کاشانی، 41 :1311ابن ندیم،  ؛211 /1: تا)مجلسی، بیاست 
از چند جهت با مصحف کنونی  ×مصحف حضرت علی .(23 /1: 1421؛ سیوطی، 241

 تفاوت داشته است:
ها را در آیات و سوره ×ای که امامها؛ به گونه. از نظر نظم و چینش آیات و سورهالف

ی که این امر در مصحف کنونمصحف خود، بر اساس نزول قرآن تنظیم کرد؛ در حالی
 لحاظ نشده است.

حاوی تفسیر و تأویل آیات و تبیین شأن و سبب  ×ب. مصحف حضرت امیرمؤمنان
نزول و مشخص کردن آیات ناسخ از منسوخ، عام از خاص، مطلق از مقید و... بوده است؛ 

رو، در  نه خود قرآن. از این ،در صورتی که این امر، ناظر به تفسیر و علوم قرآن است
 .(111 - 111)همان: شود نمی مصحف کنونی دیده

الله جوادی، اصرار دارد که آید که آیتپس با توجه به آنچه ذکر شد، به دست می
گردآوری قرآن در دوران ابوبکر و عثمان، معنای دیگری دارد و با اصل جمع و تدوین در 



رت ، به صو|قرآن در زمان پیامبر :ترمنافاتی ندارد. به عبارت روشن |عصر حضرت رسول
ولی در زمان ابوبکر، کار صحافی و سامان دادن به  ،منسجم، جمع و تدوین شده بود

 واحد شدند. ،ها و مصاحفسوم نیز قرائت ها صورت پذیرفت. در عصر خلیفهنوشته

 نتيجه

که دانشمندان  ایکلی .1: خورددر میان مطالب پژوهش حاضر، سه بحث مهم به چشم می
رده بودند که عبارتند از: حفظ، تدوین، نوشتن و توحید لحاظ ک «جمع» هبرای واژ

آوری و تدوین مختلف علما در خصوص مکان و کیفیت جمع یسه رأی از آرا .2مصاحف. 
ن |قرآن. شماری از ایشان، گردآوری قرآن را در عصر حیات پیامبر ، به صورت کتابی مدو 

، از روی |رحلت حضرت اند. گروهی بر این باورند که مصحف شریف، پس ازدانسته
ای بودن جمع ای نیز، قائل به تفصیل )چند مرحلهها و... جمع گردید. عدهها، چوبسنگ
الله جوادی که در این زمینه، تبیین و مقایسه دیدگاه عالمه و آیت . بیان3اند. شده قرآن(

 گردیده است.
عالمه جریان  :که اوالً رسد الله جوادی، به نظر میآیت طی قیاس میان دیدگاه عالمه و

الله تاریخی مبنی بر جمع قرآن توسط زید و به دستور ابوبکر را پذیرفته است؛ ولی آیت
عالمه جمع قرآن را در سه  :نماید. ثانیاً جوادی براهینی را بر رد  این قبیل از روایات، اقامه می

دی نیز اگرچه این سه الله جواشود و آیتمرحله، قبول دارد و به نوعی قائل به تفصیل می
کید ویژهنوبت را نام می آوری جمع |ای دارد بر اینکه قرآن در عهد رسول خدابرد؛ لیکن تأ

 :دهد. ثالثاً دیگر را با استفاده از توجیهات فراوانی، توضیح می گردیده است و دو مرحله
سی و ذکر کرده است، در ظاهر، تفاوت اسا ×اوصافی که عالمه برای مصحف امام علی

 الله جوادی آملی ندارد.جوهری با توصیفات آیت
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