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«تاریخ قرآن»تعریف عبارت 

معنای لغویالف( 

تری مورد بررسی  با دقت بیش است, که از دو کلمۀ تاریخ و قرآن تشکیل شده ار «تاریخ قرآن»ابتدا الزم است تا عبارت 

این  ٌ الیه مضاف شود. آن محسوب میٌ الیه    نیز مضاف قرآنست و امضاف  «تاریخ قرآن»در عبارت  تاریخیم. کلمۀ دهقرار 

 . استتری  تأمل و بررسی بیشبه  نیازمندقسمت اول  بلکه ،دز به توضیح ندارنیا ,قرآنکلمۀ یعنی  عبارت،

از سه  اریشۀ کلمۀ تاریخ ر  اند و غالباً کردهبیان یعنی تعیین و اعالن زمان  ؛الوقت  تعریف معنای واژۀ تاریخ را شناسان لغت

همچنین برخی دیگر از . اند آمدهه یک معنا ب یشهکه هر دو ر دانند می (واو، راء و خاء)و یا  (همزه، راء و خاء)حرف 

 .اند بیان کرده بیان غایت و نهایت هر چیز شناسان, معنای واژۀ تاریخ را؛ لغت

شده  ارائه ؛ یکی از دو معنای ذیلمعنای واژۀ تاریخ باید گفت موردشده در  های مطرح بندی دیدگاه در مجموع در مقام جمع

 است:

؛(یا یک پدیده یا یک عمل یک رخداد)برای . تعیین وقت 1

.(هر چیز یا هر عمل یا هر پدیده)برای . بیان نهایت و زمان پایان 2



بزرگ  اوو ود ش شخص ختم می آنقوم به  آن؛ یعنی شرافت، ریاست و بزرگی  هومِقَ النٌ تاریخُفُ :گوید میوقتی عرب  مثال

 رود.  آن قوم به شمار می

؛ مستمر و طوالنیجریان ست و گاه یک کار یا ا یک کار یا پدیدۀ دفعی ,الیه واژۀ تاریخ ٌ گاه مضافشایان ذکر است که  نکته:

شناساندن زمان انجام آن کار یا پیدایش  ,هدف ,شود هنگامی که واژۀ تاریخ به یک کار یا پدیدۀ دفعی اضافه می ،از این رو

منظور شناساندن زمان انجام واقعۀ  ,آله( اهلل علیه و)صلّی  گوییم تاریخ هجرت پیامبر میمثالً هنگامی که  آن پدیده است.

اما هنگامی که واژۀ تاریخ به  ،رود چون واقعۀ هجرت یک پدیدۀ دفعیست و یک جریان تاریخی به شمار نمی .هجرت است

ر طول زمان تحوالتی که دآن,  (یا رخداد)منظور شناساندن زمان پیدایش  ,شود اضافه می دار ادامهمستمر و  جریانیک کار یا 

تاریخ عبارت است  ،تعریف دومبر پایۀ بررسی وقایع پدید آمده در ارتباط با آن عمل یا رخداد است.  نیز بر آن عارض شده و

 که به ترتیب زمان تنظیم شده باشند. یسرگذشت یا سلسله اعمال و وقایع :از

ب( معنای اصطالحی

 «تاریخ قرآن»عبارت از تعریف دقیق و کامل ارائۀ در  اهدف ما ر ردند,کشناسان برای واژۀ تاریخ بیان  هایی که لغت تعریف

 ی ازیابی به تعریف کامل و جامع دست ا بهکه ما ر است تری از تاریخ ارائه شده تر و کامل دقیق عریفکنند. ت تأمین نمی

رخدادها و جریانات تاریخی (مند فیا هد)مند  مطالعۀ نظام :سازد و آن تعریف عبارت است از رهنمون می «تاریخ قرآن»عبارت 

 1.آنهاو بررسی روابط میان 

 در واقع .وابط میان این رخدادها و جریاناترو  جریانات، رخدادهااین تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است: 

. نقاط اتصال این که بهم متصلند ها یک نقطۀ آغاز و یک نقطۀ پایان دارند خط این پاره ؛هاست خط ای از پاره تاریخ مجموعه

، به شدن این تعریف تر برای روشن 2.اند تاریخی اتجریان نیز ها هستند و خطوط بین آن (یا وقایع)رخدادها  ,ها خط پاره

زیر توجه فرمایید:ی ها نمونه

البته منظور نزول  .رود تاریخی به شمار می جریانیک , به طول انجامیدهقرآن که بیست و سه سال  نزول الف(

نزول قرآن بر دو نوع است: نزول دفعی و نزول تر دانشمندان علوم قرآنی,  به عقیدۀ بیشکه ؛ چرا یجی قرآن استتدر

و تنها به نزول تدریجی قرآن  کردهرد  ،با ارائۀ دالیلی ااسالمی نزول دفعی قرآن ر پژوهشگرانهر چند گروهی از  .تدریجی

1 .«A systematized study of events and movements and interrelations. :»12، پاکتچی، صتاریخ حدیث.

 . همان.2



ست و در طی بیست و سه سال ا قرآن که مورد اتفاق دانشمندان اسالمی اما در هر صورت نزول تدریجی 3باور دارند.کریم 

 رود.  تاریخی به شمار می جریانیک  ,به طول انجامیده

رود.   تاریخی به شمار می جریاننگارش و تدوین قرآن نیز یک ب( 

رود.  خی به شمار میتاری رخدادیک نیز  قرآن 4گذاری نقطهو گذاری  عرابیعنی اِ ؛قرآن «طقکل و نَشَ» ۀمسئلج( 

رود.  تاریخی به شمار می رخدادیک  ,رت وحی یا توقف نزول قرآن در یک بازۀ زمانی مشخصتمسئلۀ فَد( 

با اختالف  (عرابو اِ  نقطه)قرآنی از هر گونه عالئم نگارشی  (های نگاشتهمصاحف )رابطۀ میان خالی بودن ه( 

.رود به شمار می های تاریخی ارتباط میان جریاناز  ای نمونه ؛مسئلۀ اختالف قرائات صحابه ومصاحف 

 بودهخالی از هر گونه عالئم نگارشی  ،در آغاز ,های قرآنی صحابه نگاشتهها یا  الزم به توضیح است که مصحف

 چند دهه پس از نزول قرآن تا واست های قرآنی صحابه وجود نداشته  یا اعرابی در جزوهو هیچ نقطه  ای که است؛ به گونه

 طقکل و نَی شَبرخی متصدّ ,آنهای پایانی  دهه و قرن اول اواسط که در تا آن .بوده است به همین گونههای قرآنی  نوشته

. مشخص نمودند حروف و کلمات آن را اعرابو  نقطهو  هشدکریم قرآن 

این رخدادها و  (مند میا نظا)مند  بررسی و مطالعۀ هدف ؛در نتیجه باید گفت تاریخ قرآن عبارت است از بندی: جمع

ها. ن جریانات تاریخی و روابط میان آ

های قرآنی دانش هندسۀجایگاه دانش تاریخ قرآن در 

شوند:  ، علوم قرآنی به سه دسته تقسیم میاسالمی دانشمنداندر دیدگاه مشهور 

 ت به فهم و شناخت هایی که با هدف خدم یعنی دانش ؛نامند می «لقرآنعلومٌ لِ»ای از علوم قرآنی را  دسته

و به طور کلی علوم ادبی و  5عرابصرف، نحو، اِ های مانند دانش ؛اند شده  بنا نهادهکریم آیات قرآن 

ند. ا هگذاری شد پایهکریم بالغی که پس از نزول قرآن و با هدف خدمت به فهم قرآن 

 .244ـ  234راد، صص ، مهدویآفاق تفسیر؛ 44ـ33، صص 1ج معرفت، ،التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب. 3

 . با هدف تعیین اِعراب آیه.4

اند و به شاگرد خود  بوده« اِعراب القرآن»نش داگذار  . بر پایۀ گزارشهای عالمان شیعی و سنی )همچون سیوطی(، امام علی )علیه السالم( پایه5
 .تدوین کند آن راهای اولیۀ  لی دستور دادند تا قواعد و چارچوبئَد دوسوَاأل أبو
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 استخراج شدهکریم که از قرآن هایی  یعنی دانش ؛نامند می «القرآن يعلومٌ فِ»از علوم قرآنی را  ای هدست 

 تفسیر.  و فقه، اخالق، کالمهای  دانشمانند  ؛کند  و مفهومی از مفاهیم قرآنی را بیان می است

 اند, در گفتنی است آیاتی از قرآن کریم که به واجبات و محرمات و به طور کلی مسائل شریعت پرداخته

شده در  مسائل اخالقی مطرح همچنین. نا نهادندرا بمقدمۀ پیدایش علم فقه  کنار یکدیگر گرد آمده و

ها,  با گردآوری این گونه از آیات و تحلیل آن ,ای شد تا گروهی از دانشمندان انگیزه کریم نیز آیات قرآن

 .گذاری کنند   پایه را اسالمی علم اخالق

 موضوع بحث  که قرآن راهایی  ؛ یعنی دانشنامند می «القرآن ولَعلومٌ حَ»از علوم قرآنی را  دیگر ای دسته

 6.دنکن به صورت کامل بیان می ار آنو ابعاد مختلف  اند قرار دادهخود 

رون به مسائل یهایی که از ب یعنی دانش ؛نامند قرآنی می های برون دانشها را  گونه از دانش گفتنی است که این

نیت قرآن کریم از تحریف، اعجاز مسئلۀ نزول قرآن، تدوین قرآن، قرائت قرآن، نسخ، مصوقرآنی توجه دارند. 

« دانش تاریخ قرآن» قرآنی هستند. قرآن و دیگر مباحث مربوط به تاریخ قرآن کریم, همگی جزو مباحث برون

 .گیرد در دستۀ سوم از علوم قرآنی جای می نیز

 )علومٌ حَولَ القرآن( از علوم قرآنی سوم الزم به ذکر است که بیشترینۀ کتابهای علوم قرآنی به دسته

مباحث في علوم زرقانی،  مناهل العرفانهـ(، 311سیوطی ) اإلتقانهـ(، 434زرکشی ) البرهاناند:  پرداخته
 اله معرفت و.... مرحوم آیت التمهیدصبحی صالح،  القرآن

 

 ها در زمینۀ تاریخ قرآن پیشینۀ نگارش

 ای در دست نیست.  ور است و در منابع کهن از این عنوان نشانهعنوانی نوظه ,های قرآنی در پژوهش «تاریخ قرآن»عنوان 

دهندۀ  ها نشان پژوهش ه است ویاد شد «تاریخ قرآن»با عنوان  ,در برخی از منابع کهن از برخی از آثار محدودتنها  

نامگذاری رخ داده طلح و مدّنظر نیست و یا تصحیف و اشتباهی در صم «تاریخ قرآن»آن است که یا عنوان یادشده به معنای 

 است. 

                                                           
 .16ـ3زادۀ خراسانی، صص  ، مقدمۀ دکتر واعظ1، جنصوص في علوم القرانرک: بندی سه گانه  تر این دسته دقیقبرای مطالعۀ . 6



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 

 

سید بن طاووس که از عالمان شیعه در قرن هفتم به شمار از  عودسال سعدبه عنوان نمونه برخی با استناد به کتاب 

هجری نسبت  334به شخصی به نام علی بن عیسی بن داود جراح متوفی سال  القرآن تاریخبا عنوان را کتابی  ,رود می

 ند.ا هترین اثر و نگاشته در عرصۀ دانش تاریخ قرآن مطرح کرد کهن ان اثر رای ,ند و با این قرینها هداد

ایست که  های قرآنی سیر و کتاباای از تف سید بن طاووس گزیده و خالصه عودسُال عدسَالزم به ذکر است که کتاب 

خانۀ سید بن طاووس به دیگر سخن این کتاب فهرست موضوعی کتاب است؛ در کتابخانۀ بزرگ سید بن طاووس وجود داشته

 رود.  به شمار می

 عودسال سعددر کتاب علوم قرآنی را گرد آوری کرده است و  سیر واتف بهایی از کت بخش سطاوو ابنگفتنی است 
 آن ای که از های تفسیر و قرآنی سید بن طاووس به هنگام بیان فهرست کتاب ,. در آغاز این کتاباست جای داده خود

 . است ها یاد کرده ؛ از این نگاشته«تابن الکِمِ هُرُذکُیما نَصلٌ فِفَ»ا عنوان باست, استفاده کرده 

فَصلٌ فِیما نَذکُرُهُ مِن الکِتابِ  » است؛ جراح آمدهبه هنگام یادکرد کتاب علی بن عیسی  ,در بخشی از این مقدمه

. «التَی القِلَعَ نَینِؤمِالمُ حَرِّضِ یُّبِا النَّهَیُّأیا   هِولِا قَعنَمَ يفِ رآنالقُ تَأرِیخُاسمُهُ  وَعلی بن عیسی بن داود الجراح  'نسوب إلیالمَ

 «تاریخ قرآن» ؛فصلی در بارۀ مطالبی که از کتاب منسوب به علی بن عیسی بن داود جراح یاد خواهیم کرد و نام آن کتاب

 یَغْلِبُوا صَابِرُونَ عِشْرُونَ مِّنْكُمْ یَكُن إِنْ الْقِتالِ عَلَى مُؤْمِنِینَالْ حَرِّضِ النَّبِيُّ أَیُّهَا یَا﴿: [/ سورۀ مبارک انفال65]در معنای آیۀ 

 است.  ﴾یَفْقَهُونَ لَّا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا الَّذِینَ مِّنَ أَلْفاً یَغْلِبُوا مِّائَةٌ مِّنْكُم یَكُن إِنْ وَ مِائَتَیْنِ

فَصلٌ فِیما نَذکُرُهُ مِن  » است؛ تاب به این صورت یاد شدهاز این ک ,در جای دیگری از کتاب سید بن طاووس

. در این قسمت سید بن طاووس نام کتاب «میالجِبِ تَأرِیجُ القُرآناسمُهُ  وَ عیسی بن داود الجراحی علی بن نسوب إلَالمَالکِتابِ 

تَأرِیجُ که نام کتاب  ؛کند شتباهی اشاره مییا ا و و برای جلوگیری از رخداد هر گونه تصحیف است دانسته «تَأرِیجُ القُرآن» ار
 .رآن با خاءالقُ یخُرِأبا جیم است نه تَ القُرآن

« تَأرِیجُ القُرآن»تصحیف شده است و عنوان درست آن  ,عنوان کتاب ,عودسسعد الکه در فهرست کتاب  نتیجه آن

آیات  از تفسیر برخی ,سید بن طاووس از این کتابآن است که نیز گیری  . مؤید و شاهد این نتیجه«تَأرِیخُ القُرآن»است نه 

تفسیر  کریم, کتابی در زمینۀ بیان معانی آیات قرآن ا,این کتاب ر ,الفهرستندیم در کتاب  و حتی ابناست یاد کرده را قرآن 

لح مدّ نظر طصم «تاریخ قرآن» همانند عنواناین کتاب عنوان در نتیجه  است. عبارات قرآنی و بیان مشکالت قرآن دانسته

 به عنوان نخستین مدّون و نگارندۀ تاریخ قرآن دانست. اجراح ر عیسی بن توان علی و نمی یستما ن

طلح کیست و این عبارت از چه زمانی مص  از آنِ «القرآن تاریخ»عنوان  اهنوز جای این سؤال باقیست که نخستین نگاشته ب

 شده است؟ 
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به  ار «القرآن تاریخ»باید گفت اولین کسی که عنوان  ,ن در زمینۀ تاریخ قرآنبا توجه به نبود نشانی در آثار پیشینیا

میالدی دفاع  1151رسالۀ دکترای اوست که در سال  ,ه بود. تاریخ قرآن ویکِدئودور نولتِ ؛مستشرق مشهور آلمانی ؛کار برد

  که به چاپ رسیده است.داز بازنگری با همکاری یکی از شاگردان نول است و پسشده 

یعنی عبارت تاریخ قرآن در  ؛گسترش به کارگیری این عبارت به تبع آن که ودبه کارگیری این عنوان از سوی نول

به سبب رواج رفته رفته  ,پژوهان مسلمان از خاورشناسان و نوشتارهای دیگر خاورشناسان و در پی آن اثرپذیری قرآن هاگفتار

 د. شندان اسالمی کارگیری این اصطالح در گفتار و نوشتار دانشم

دۀ اخیر به سدر چند که ای هستند  محققان و پژوهشگران غربی (؛یا مستشرقان)خاورشناسان  گفتنی است که

های مختلف  اند و به ارائۀ نظریاتی در زمینه به ویژه قرآن و حدیث روی آورده ؛مطالعه و بررسی متون و منابع اسالمی

 ند.ا هپرداخت

اهلل  عبد ابو . سپسنگاشت فصاحِالمَ القرآن و تاریخُستانی کتابی با عنوان رکِاهلل تُ موسی جارُ ,کهداز مستشرق تئودور نول پس

زهر مواجه شد و با زبان عربی نگاشت که با استقبال دانشمندان مصری دانشگاه األ القرآن تاریخُزنجانی نیز کتابی با عنوان 

 القرآن تاریخُهایی با عنوان  های التین کتاب عربی و حتی زبان ,یهای فارس عدۀ دیگری نیز به زبان ,پس از این افراد

زیر مراجعه  ها و مقاالتنند به کتاباتو ها می تر با این نگاشته تر و بیش اند که دانشجویان عزیز برای آشنایی دقیق نگاشته

 کنند:

 هـ( با عنوان )شرف القرآن(431ندیم ) ابن الفهرستـ بخش اول کتاب 1

  ؛شتۀ دکتر مهدوی رادگان ,های علوم قرآنی ر نگارشسی کتابـ 1

 شتۀ دکتر اقبال.گان نامۀ علوم قرآن فرهنگکتاب  ـ2

 اثر دکتر دیّاری. درآمدی بر تاریخ علوم قرآنیـ کتاب 3

 4دکتر پاکتچی ماهیت و ساختار علوم قرآنیـ مقالۀ 4

                                                           
 .36ـ42 ، صصۀ علوم قرآنیماهیت رشت. در ضمن کتاب 4
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ دوم

 معنای وحی و نزول آن بر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(

 اهداف درس

 آشنایی با:

  ؛«وحی»معنای واژۀ 

 وآله(؛ علیه اهلل اکرم )صلی زمان و مکان آغاز نزول وحی بر پیامبر 

  پیشینۀ وحی؛ 

 وآله(. علیه اهلل اکرم )صلی چگونگی نزول وحی بر پیامبر 

 مروری بر مباحث پیشین

در  های قرآنی و نیز پیشینۀ نگارشهادانش هندسۀجایگاه این دانش در و  بیان شد «تاریخ قرآن»تعریف درست اصطالح در جلسۀ پیشین 

های مختلف  را از جنبه «وحی» موضوعصورت گذرا  تا به کوشیم میو جلسۀ آینده در این جلسه  .مورد بررسی قرار گرفتاین زمینه 

 .بررسی کنیم

 درآمد

ادیان بندی به دو دستۀ؛  ا در یک تقسیمبه طوری که ادیان جهان ر ,تاس شناسی ترین مفاهیم در حوزۀ دین یکی از اساسی «وحی»

خداوند  ,به دیگر سخن .ندا هاز وحی گرفت اادیانی هستند که اصالت خود ر ؛کنند. ادیان وحیانی تقسیم می ادیان غیر وحیانیو  وحیانی

نام دارد. در ادیان بزرگ  «وحی»ها پیام خود را به مردم رسانده است؛ این پیام الهی همان آنو به واسطۀ است برگزیده  راانسانهایی 

 نظر وجود دارد. اتفاقآسمانی همچون مسیحیت، یهودیت و اسالم به رغم اختالفات موجود میان پیروان این ادیان در مورد کیفیت وحی 

پدیدۀ وحی و ارتباط خدا با  مصداق و تجلی وحی الهی هستند. «کریم قرآن»و  «جدیدعهد «, »عهد قدیم»هایی چون  و مجموعه کتابها
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ای در  نظر قرار گرفته است. مبحث وحی از جایگاه ویژه پژوهان مورد بحث و تبادل ست که همواره در میان دینا از جمله مسائلی ,انسان

 تاریخدر همواره  ,است «کریم قرآن»زیربنای ادیان و کتب آسمانی از جمله خودِ  «وحی»و با توجه به اینکه  علوم قرآنی برخوردار است

 .فته استرگ ترین بحث مورد بررسی و توجه قرار  قرآن به عنوان نخستین و مهم

 معنای وحی

 ی لغویانالف( مع

استفاده  «وحی»حروف از اصطالح  برای ز این رو،ا؛ نستنداد ارآمیز میبسیار اسر احروف ر ,سواد بودند بی غالباً عراباَ ،پیش از اسالم

واژۀ وحی در شعر جاهلی نیز  همچنین .رفت اسرارآمیز و شگفت به کار می ا و حقایقه. بدین ترتیب واژۀ وحی برای بیان هویتکردند می

به کار  حروفو  نامه، نوشتن :ای چون به معانی راد و متفاوتی داشته است. اعراب جاهلی در اشعار خود واژۀ وحی کاربردهای متعدّ

 :اند معانی متعددی برای واژۀ وحی بیان کرده ,شناسان عرب واژه .بردند می

 ارزیر معانی ـ  ، نخستین جامع لغوی زبان عربی، اثر اوستالعینکتاب مشهور که  ـ هـ(071) خلیل بن احمد فراهیدیالف( 

 :ۀ وحی بیان کرده استبرای واژ

 ـ سرعت6    2ـ اشاره5    القای معنا به مخاطبـ 4    0الهامـ 3    بعثت ـ2   ( نگارش) کتابت ـ0

ای که  افزون بر معانی ،ةمقاییس اللغکتاب مشهور و نگارندۀ دان مشهور قرن چهارم  لغتشناس و  زبان هـ(395) ابن فارسب( 

 آن برشمرده است: زیر را برای  معانی ,هخلیل بن احمد برای ریشۀ وحی بیان کرد

 صوت. ـ 4    )نامه( رسالهـ 3    کتابـ 2    (چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار) القاء علم به دیگریـ 0

                                                           
 الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحَى وَ﴿فرماید:  سورۀ نحل از این معنا یاد شده است آن جا که خداوند متعال می 66در آیۀ  . به گفتۀ خلیل بن احمد 0

 الهام کرد.عسل یعنی خداوند متعال به زنبور  ﴾یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ الشَّجَرِ مِنَ وَ بُیُوتاً

سورۀ مریم این نکته را گوشزد کرده که زکریا به قومش اشاره کرد که خداوند را صبحگاهان و شامگاهان تسبیح گویند. همچنین  00تن آیۀ . او با در نظر گرف 2

ا سرانگشتان خویش ب ا یعنیإلَیهَا وَاألنَامِلُ رُسُلُهَ تفَأَوحَ صرعی شعری در زبان عربی:نمونۀ دیگری که خلیل بن احمد برای این معنا بیان کرده عبارت است م

 .رساند مخاطبو نکته را به  نظورم
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سخن نیز و  اشارۀ سریع ؛گفته افزون بر معانی پیشـ  رآنالقُ لفاظِأ مفرداتُصاحب کتاب مشهور  هـ(512) راغب اصفهانیج( 

 .عنوان معانی دیگری برای واژۀ وحی بیان کرده استرا به  وار رمزگونه و کنایه

به عنوان معنای دیگری برای این ریشه  را سخن پنهان و مخفیانهنیز  المحیط القاموسُصاحب کتاب  هـ(607) فیروزآبادید( 

 یاد کرده است. 

 بندی: جمع

یعنی پیامبران حقیقت  ؛است فوریو  هانخبررسانی پن آنهاوجه اشتراک دهد که  می  نشان «وحی» نگاهی به معانی لغوی واژۀ

 کنند. وحی را سریع و پنهان از خداوند دریافت کرده و به دیگران منتقل می

 ب( معنای اصطالحی

میان خداوند و  روش ارتباطی خاص . گاه نیزکنند که پیامبران از خداوند دریافت می پیامی در اصطالح عبارت است از: «وحی»واژۀ 

 .را در اصطالح وحی نامند (امبرانپی) اشخاص برگزیده

 ارکان وحی

در  انای نیز میان خداوند و پیامبر واسطههمچنین «. انپیامبر»آن, قرار دارد و در سوی دیگر  «متعالخداوند » وحیانی یک سوی ارتباط

پس ارکان  .هستند «ردمم»سرانجام مخاطب نهایی کالم الهی  شود. مییاد  «فرشتۀ وحی»که از آن به عنوان  است نظر گرفته شده

 ـ مردم4ـ پیامبر    3ـ فرشتۀ وحی    2    ـ خداوند0 اند از:  رخداد وحی عبارت

نقشی دوم )فرشتۀ وحی( رکن  و بودهمطرح گاه سه رکن  ,(مردم) وحی تا رسیدن پیام به مخاطب نهایینزول آغاز از  شایان ذکر است که

 نداشته است.

 کریم معانی و کاربردهای وحی در قرآن

کریم نیز آشنا  در قرآن «وحی»است که با کاربردها و معانی ریشۀ  الزم «وحی»پس از آشنایی با معانی لغوی و اصطالحی واژۀ اکنون 

 به شش معنا به کار رفته است: ـ طبق نظریۀ مشهورـ کریم  شویم. وحی در قرآن
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 پنهانی  اشارۀ .1

متعال از خداوند  السالم( را فرزند خود یحیی )علیه بشارت تولد )علیه السالم( زکریا تهنگامی که حضر ,مریم سورۀاز  00 آیۀدر  

روز  که سه شبانه فرمودامر  اوبه متعال نیز خداوند  .انجام دهد ااز خداوند خواست تا به شکرانۀ این نعمت عملی ر ,دریافت کرد

 ,شد میلسالم( از محراب عبادت به سوی قوم روانه ا رمزگونه با مردم و قوم خود سخن گوید. هنگامی که حضرت زکریا )علیه

صبحگاهان و )علیه السالم( گونه از آنها خواست تا خداوند را به شکرانۀ تولد یحیی  وار و کنایه آنکه با آنها سخن گوید اشاره بی

 . ﴾عَشِیّاً وَ بُكْرَةً سَبِّحُوا أَن إِلَیْهِمْ فَأَوْحَى الْمِحْرَابِ مِنَ قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ﴿ :شامگاهان تسبیح گویند

 (یزهدایت غری)ی زالهام غری .2

 وَ بُیُوتاً الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحَى وَ﴿: ، از این گونۀ وحی سخن به میان آمده استنحل ۀسورۀ مبارکاز  66  آیۀدر 

 از و درختان برخى از و كوهها اى پاره از كه كرد[ غریزى الهام]=  وحى عسل زنبور به تو رپروردگا و؛ ﴾یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ الشَّجَرِ مِنَ

  .كن درست خود براى هایى خانه كنند، یم داربست آنچه

 سَماءٍ كُلِّ فِي أَوْحَى وَ یَوْمَیْنِ فِي سَماوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاهُنَّ﴿ به این نوع وحی اشاره شده است:نیز فصّلت  ۀسورۀ مبارکاز  02آیۀ در 

 داشت مقرّر هنگام دو در آسمان، هفت[ صورت به] را آنها پس ﴾الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذلِكَ حِفْظاً وَ بِمَصابِیحَ الدُّنْیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ أَمْرَها

 این داشتیم؛ نگاه[ نیك را آن] و كردیم آذین چراغها به را دنیا[ این] آسمان، و فرمود، وحى را آن[ به مربوط] كار آسمانى هر در و

 .دانا نیرومند آن گیرىِ اندازه است

 خداوند با فرشتگان ارتباط .3

 آمَنُوا الَّذِینَ فَثَبِّتُوا مَعَكُمْ أَنِّي الْمَالئِكَةِ إِلَى رَبُّكَ یُوحِي إِذْ﴿ :به این نوع رابطۀ وحیانی اشاره شده است انفال ۀمبارک  سورۀ 02آیۀ در 

 به پروردگارت كه هنگامى ]ای پیامبر به یاد آر[ ﴾بَنَانٍ كُلَّ مِنْهُمْ اضْرِبُوا وَ الْأَعْنَاقِ فَوْقَ فَاضْرِبُوا الرُّعْبَ كَفَرُوا الَّذِینَ قُلُوبِ فِي سَأُلْقِي

  وحشت كافران دل در ودىز به. بدارید قدم  ثابت اند آورده ایمان كه را كسانى پس هستم، شما با من كه كرد مي وحى فرشتگان

 . كنید قطع را انگشتانشان سر همه و بزنید، را گردنها فراز پس. افكند خواهم

 انگیزی شیاطین وسوسه و فتنه .4
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 وَ لَفِسْقٌ إِنَّهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ یُذْكَرِ لَمْ مِمَّا تَأْكُلُوا ال وَ﴿ از سورۀ مبارکۀ انعام به این نوع وحی اشاره شده است: 020و  002آیات در 

 مَخورید، است نشده بُرده آن بر خدا نام آنچه از و ﴾لَمُشْرِكُونَ إِنَّكُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنْ وَ لِیُجَادِلُوكُمْ أَوْلِیائِهِمْ إِلَى لَیُوحُونَ الشَّیاطِینَ إِنَّ

 كنید اطاعتشان اگر و نمایند ستیزه شما با تا كنند یم وسوسه خود دوستان به شیطانها ، حقیقت در و است نافرمانى قطعاً آن كه چرا

  .مُشركید هم شما قطعاً

 (الب الهام فطری یا القاء در قلب یا رؤیا)در قبرگزیده  هایسخن خداوند با انسان .5

 عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذَا أَرْضِعِیهِ نْأَ مُوسَى أُمِّ إِلَى أَوْحَیْنَا وَ﴿ ، به این معنا اشاره شده است:(000 )آیۀو مائده  (7  آیۀ)قصص  های در سوره

 و دِه، شیر را او كه كردیم وحى موسى مادر به و ﴾الْمُرْسَلِینَ مِنَ جَاعِلُوهُ وَ إِلَیْكِ رَادُّوهُ إِنَّا تَحْزَنِي ال وَ تَخَافِي ال وَ الْیَمِّ فِي فَأَلْقِیهِ

 قرار پیمبرانش[ زُمره] از و گردانیم یم باز تو به را او ما كه مدار اندوه و مترس و ندازا نیل در را او شدى بیمناك او بر چون

 .«دهیم یم

 (عسخن گفتن خداوند با پیامبران ) .6

  بیشواژۀ وحی که  گفتنی است .است شاخصۀ نبوتوحی رسالی است و  البته  یاد شده «وحی رسالی»گونه وحی با عنوان  غالباً از این

 در قرآن کریم یاد شده از انبیای الهی که بر آنان وحی شده تن 26نام  . همچنیننا به کار رفته استکریم بدین مع در قرآن بار 07از 

 شود:  به سه نوع تقسیم میـ بندی مشهور  در تقسیمـ است. وحی رسالی 

 در میان خویش با پیامبر (به رمز)بدون واسطه و در ارتباطی مستقیم سخن خود را  متعال یعنی خداوند ؛«وحی مستقیم» ـ1

 . گذارد

 .سخن گویدخود مستقیم با پیامبر پرده و در ارتباطی غیر از پسِ متعال خداوند یعنی ؛«خلق و ایجاد صوت»ـ 2

 گوید.  با پیامبر خود سخن  به واسطۀ فرشتۀ وحی خداوند یعنی ؛«القای وحی به پیامبر به واسطۀ فرشتۀ وحی» ـ3

تر اوقات صدای  ( در بیشآله صلّی اهلل علیه و)اکرم که حضرت رسول  ؛ته شده استدر بارۀ گونۀ سوم از اقسام وحی رسالی گف

شد  میظاهر بر حضرت کردند و گاه نیز جبرئیل در صورت انسانی زیبا  موارد چهرۀ جبرئیل را رؤیت میاز ای  در پاره ,شنیدند جبرئیل را می

 مَا وَ﴿اد شده است: ی سورۀ مبارکۀ شوری 50آیۀ  در ,قسام وحی رسالیاز این سه گونه ا نمود. و وحی الهی را به آن حضرت ابالغ می

 ﴾حَكِیمٌ عَلِيٌّ إِنَّهُ یَشاءُ مَا بِإِذْنِهِ فَیُوحِيَ رَسُوالً یُرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیاً إِلَّا اللَّهُ یُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ
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 وآله( علیه اهلل م )صلیاکر زمان و مکان آغاز وحی بر پیامبر

 الف( اولین مکان نزول وحی

صلّی اهلل علیه اکرم ) به عنوان نخستین مکان نزول وحی بر پیامبر ؛ور که در شمال شرقی شهر مکه قرار داردالنّ  در جبلواقع  ءغار حرا

 بر آن حضرت نازل شد. در این مکان نخستین آیات سورۀ مبارک علق  که ( یاد شده استآله و

 ( اولین زمان نزول وحیب

 سالگی حضرت؛ یعنی سن  41و در رجب  27 آله( بر پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و وحینزول زمان آغاز بنا بر نظر مشهور عالمان شیعه, 

 کمال عقل و بلوغ فکر در انسان است.

 ءیا چند شب و در هر سال یک ماه در غار حراچند گاه یکبار  هر ,تر از آغاز وحی چند سال پیشآله(  رسول خدا )صلّی اهلل علیه و

 تَحَنُّثعنوان گرفت؛ با  میکه با هدف عبادت و مناجات با معشوق صورت حضرت های  گزینی ها و خلوت گیری معتکف بودند. از این گوشه

به معنای دوری از گناه و ناپاکی بیان شده  لعُّفَدر باب تَ (اء و میمث ,همزه)و ( ءاثاء، نون و ح)یعنی  ؛هر دو ریشه است.یاد شده  تَأَثُّم یا

  3است.

 ازچگونه پس  اند, پاکی و طهارت بوده ,که خود منشأ نور، عصمتآله(  )صلّی اهلل علیه واکرم  که پیامبرجای این سؤال باقیست 

 :گفت توان میدر جواب  است؟یاد شده  (به معنای دوری از گناه) تَأَثُّم یا تَحَنُّثعبارت  حضرت باهای  گیری ها و گوشه گزینی این خلوت

نوعی گناه و مایۀ آزردگی خاطر آن حضرت بوده  ،و بودن با غیر خدا برای وجود پاک و نورانی پیامبرمتعال هر لحظه دوری از خداوند 

همچنین گفتنی  کردند. مینزدیک  متعال به خداوند اروح پاک و نورانی خود ر ,ها گیری ها و گوشه گزینی به واسطۀ این خلوت ایشانو است 

روایت نگونه که آمرسوم بوده است.  ، نیزدر دوران جاهلیت ،پیش از اسالمشته و اسالم ندا ها اختصاص به دین گیری این گوشه است که

این  .گزید ثتَحَنُّبرای نخستین در غار حراء  ,السالم( نیز در ماه رمضان ما)علیهاکرم پیامبر بزرگوار ب جدّ حضرت عبدالمطلّ است، شده

 .گشتهر ااسالم به شکل دیگری تداوم یافت و در غالب اعتکاف ظ در دینها  گیری گوشه

 

                                                           
که در این دو کلمه به کار رفته است, هر دو به معنای  إثمو  حِنثو دو واژۀ  «دوری از ریشۀ فعل»گفتنی است که یکی از معانی باب تَفَعُّل عبارت است از .  3

 ناپاکیست. وروند, هر دو به معنای دوری از گناه  گناه و ناپاکیست و وقتی این دو ریشه در باب تَفَعُّل به کار می
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 یشینۀ وحیپ

کریم به  طور که در قرآن باید گفت همان اسالم اختصاص دارد یا خیر؛تنها به دین  ,رخداداین و اینکه آیا  «رخداد وحی»در بارۀ پیشینۀ 

به پیش از تاریخ اسالم  ,این نکته نشانگر آن است که سابقۀ وحی و نبوت ,اشاره شده است دانها وحی شدهتن از انبیاء الهی که ب 26نام 

سورۀ مبارک از  24آیۀ بازگردانیم. در  پیداش تمدن بشریسابقه و پیشینۀ رخداد وحی و مسئلۀ نبوت را باید به زمان  واقعدر  .گردد باز می

 به را تو ما ﴾نَذِیرٌ فِیها خَال إِلَّا أُمَّةٍ مِّنْ إِن وَ نَذِیراً وَ بَشِیراً بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا﴿: اشاره شده است نیز به این نکته به صورت ضمنی فاطر

 .است گذشته اى دهنده هشدار آن در اینكه مگر نبوده اُمّتى هیچ و ، داشتیم گُسیل دهنده هشدار و گر بشارت[ سِمَت به] حقّ،

اند.  آور الهی اعتقاد داشته حتی زرتشیان نیز به پیام ای که گونه  ؛ بهدارد کهن ای هادیان آسمانی سبق تمامیوحی در  ،اعتقادبنا بر این 

در منابع مسیحی نیز به مسئلۀ وحی البته با مفهومی متفاوت از مفهوم  .ه استمداز وحی به پیامبران سخن به میان آ همچنین در تورات,

 شده است.اشاره آن اسالمی 

 وحیفرشتۀ 

آن بر السالم( مأمور ابالغ وحی  که حضرت جبرئیل )علیه باید گفت؛ آله( ارۀ فرشتۀ واسطۀ وحی بر پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه ودر ب

می و اساالقاب  کریم رود که در قرآن ب الهی به شمار مییکی از چهار فرشتۀ مقرّ (السالم لیه)ع . حضرت جبرئیلاست  بودهحضرت 

 97)بقره/ جِبْرِیلو ( 09/مریم) رَبّ رَسُول (,093/)شعراء الْأَمِین الرُّوح (,09تکویر/) كَرِیم رَسُول . همچون:ذکر شده استاو گوناگونی برای 

 .(96و 

 وآله( علیه اهلل اکرم )صلی های گوناگون وحی بر پیامبر صورت

های متفاوتی به دست  و گزارش روایاتنیز  آله( صلّی اهلل علیه و)اکرم  یامبر وحی و نزول قرآن بر وجود مبارک پ گوناگوندر بارۀ حاالت 

به حضرت ابالغ  او پیام الهی ر شد   میظاهر  السالم( در چهرۀ یک انسان جبرئیل )علیهکه  است؛ ها گفته شده نقلاز در برخی رسیده است. 

پیام  ,یا زنبورو  (زنگ) سشنیدن صدایی همچون صدای جَرَ( با صاه پیامبر )که گ است؛ آمدهنیز  ها و روایات گزارشاز برخی  در .کرد  می

دچار حاالت و ای که  گونه  است. بهسیار سنگین و ثقیل بوده ر آن حضرت, بگونه وحی ب این . گفتنی استکردند دریافت می االهی ر

از   حاالت وحی یاد شده است.از  دیگری ه عنوان نوعبنیز  )ص( پیامبر دمیدن در ذهن و عقل همچنین .شدند های جسمانی می دگرگونی

 توان اشاره کرد: می زیرموارد  هدیگر حاالت وحی ب
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)زمانی که به هنگام نزول وحی عرق ریختن از پیشانی مبارک حضرت و خم شدن کمر چارپایان   ،(رافروختگیاحساس سنگینی و التهاب )ب

در ایشان به عنوان حاالتی از حاالت حضرت, همگی تغییر رنگ چهرۀ  و نیز هوشی بیه بیرخ دادن حالتی ش ,ارپا سوار بودند(چحضرت بر 

 .هنگامۀ نزول وحی یاد شده است

ت که در یک یا دو جلسه بخواهیم تر و فراتر از آن اس شناسی بسیار گسترده وحی  گرفته در حوزۀ که پژوهشهای صورتدر پایان باید گفت 

 .و زوایای مختلف این رخداد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است است شته شدهگاه نمقاله در این بار و چندین کتاب .ن بپردازیمبدا

پدیدۀ شناختی و معناشناختی  شناسی و همچنین تحلیل زبان وحی  های مطرح در حوزۀ آینده نیز به برخی از شبهه  در جلسۀ اهلل شاء إن

 خواهیم پرداخت. وحی
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 سوم جلسۀ
 به پدیدۀ وحی و بررسی شبهاتی پیرامون آن شناختی زبان نگاهی

 
 اهداف درس

 آشنایی با:

 (؛آله لّی اهلل علیه وو پیامبر اکرم )ص متعال ری ارتباط وحیانی میان خداوندچگونگی برقرا 
 شبهاتی دربارۀ وحی و پاسخ به آنها؛ 
 نقطاع وحی.پدیدۀ ا 
 

 مروری بر مباحث پیشین
از نظر گذشت، معانی و کاربردهای ریشۀ وحی  «وحی»به صورت گذرا معانی لغوی و اصطالحی واژۀ  یندر جلسۀ پیش

دیگر مباحث وآله( و  علیه اهلل اکرم )صلی زمان آغاز وحی بر پیامبر .کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت در قرآن
 . طرح شدمبه صورت مختصر مرتبط 

ها و  به ویژه برخی نواندیشی ؛شناسی وحی  مباحث مطرح در حوزۀاز گفته به برخی  مباحث پیش ادامۀدر اکنون 
 .اشاره خواهیم کرد ـ و فشرده به صورت گذرا ـ در این عرصه متفاوتهای  نگرش

و عوارض آن   پدیدۀ وحی بابه صورت مفصل ـ در دیگر واحدهای درسی ـ جا که دانشجویان عزیز از آن گفتنی است
 این حوزه سخن خواهیم گفت.مطرح در مباحث  ای پارهدر بارۀ  تنها در این جایگاه ز این رو, ادآشنا خواهند ش

 
 

 درآمد
 از ای هر عمل ارتباطی که گونهاعراب  در واقع .شناخته شده بود جاهلیعراب برای اَ ,اشاره شد که پدیدۀ وحیپیشتر 

گاه به  ؛همچنین اشاره شد که وحی ند.نامید می «حیو» ار آن باشد رد, ایماء و اشاره و یا الهام( )مکتوب, زبانی معالا
 عمل ارتباطیبه تنها و گاه  ,کنند دریافت و به بشر ابالغ می متعال از خداوند )علیهم السالم( که پیامبران نفس پیامی
 د.شو اطالق می ان )علیهم السالم(و پیامبرمتعال  میان خداوند

 
 شناختی وحی  لوازم زبان

آن است که مفهوم وحی اساساً مفهومی  ؛نکتۀ مهمی که در پدیدارشناسی وحی مورد توجه و تأکید قرار گرفته
 مورد بحث قرار گرفته است.  این دانش به تفصیلدر مباحث مربوط به  که ستا شناختی زبان

و مشترک بین فرستنده و  رمزی خاص ار گیریک , بهالزمۀ هر عمل ارتباطی شناسی، از دیدگاه علم زبان
ان پیامبروحی ) و مخاطب (متعال داوند)خ وحی میان متکلم ـ شناس دانشمندان زبانـ به اعتقاد  , لذاستاگیرندۀ پیام 

 .دعالئم ارتباطی معین و مشترک وجود داشته باشاین باید  ()علیهم السالم(
سطحی  هم ؛کالمی ارتباطهر  به دیگر سخن، الزمۀ ست.ا سطحی وجودی ز و هماطر ؛دیگرهمچنین مسئلۀ 

منظور تنها سخن بر شیوۀ  ,آید به میان سخن انسان و حیوانی ارتباط هنگامی که از  مثالً ؛استارتباط  دو سویوجودی 



} PAGE   \* MERGEFORMAT { 

 

 ,وانمرتبۀ وجودی انسان با حیمیان دو از آن جا که میان آن دو، زیرا رمز، تمثیل و کنایه است نه سخن گفتن حقیقی 
 از متفاوتۀ آید که چگونه میان دو مرتب حال این سؤال پیش میو پذیرفته نیست, گونه ارتباط کالمی متصوّر  هیچ

ارتباط  ,مادیبشری و غیر فوق یسطحخداوند متعال در انسان و یک سطح  در ان )علیهم السالم(پیامبریعنی  ؛هستی
 برقرار شده است؟کالمی 

متعال و خداوند  (علیهم السالمپیامبران )مشترک میان خاص و  یزوم وجود رمزیعنی ل ؛در مورد مسئلۀ نخست
حل  زبان عربیبه کریم با نزول قرآن آله( با خداوند متعال  در ارتباط پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و رمزاین که  ؛باید گفت
 .د فهم عرب آن روز بوده استزبانی نازل کرده است که مور هرا ب کریم قرآن ,متعالیعنی خداوند  ؛شده است

و  ((علیهم السالم) انپیامبر) یعنی سطح بشری ؛هستی ازمتفاوت  و سطحدمیان ارتباط کالمی اما در مورد 
 و بدل شده است.  ای ردّ شناختی گفتگوهای گسترده بین دانشمندان حوزۀ زبان ,(متعالخداوند فوق بشری ) سطح

 در فرهنگ عرب پیش از اسالم قابل درک بوده ,تب مختلف وجودیارتباط میان مرا  مسئلۀگفتنی است که 
چون همهایی  در توضیح باید گفت که اعراب پدیده ای فرابشری قرار دارد. در مرتبه ارتباط بشر با جن که ؛ مثلاست

کسی  داشتندباور و دارد  (یانعالم جنّ)ورای عالم محسوس مامی دانستند که ریشه در عالَ هانت را اموری میعر و کِشِ
 1باشد. یهای خاص و منحصر به فرد که دارای ویژگی ,وجودی ارتباط برقرار کند  تواند با این مرتبۀ می

 ,نداشتپیش از اسالم نگرش عرب ریشه در  ,یانجنّهانت با یعنی ارتباط شعر و کِ ؛اگر چنین باورهاییحال 
ای فراتر از وجود  ی از آسمان و ارتباط پیامبر با مرتبها توانست نزول فرشته ست که چگونه عرب میباقیجای این سؤال 
 پذیرفتهکریم نزول قرآن عصر برای مخاطبان  ,ای فراتر از وجود بشری لذا مسئلۀ ارتباط بشر با مرتبه ؟بشری را بپذیرد

 یتراضبه اصل پدیدۀ وحی اع ,کریماصر با نزول قرآن عم اعرابکه هیچ یک از  ؛آن استنیز بود. مؤید این نکته 
را انکار  آله(( اکرم )صلّی اهلل علیه و پیامبر) است بلکه محتوای وحی یا شخصی که وحی بر او نازل شده ،نداشتند

 کردند.  می
 

 بندی جمع

 وجودیۀ که در دو مرتب متعال ـ و خداوند ان )علیهم السالم(در مجموع در مورد امکان ارتباط میان پیامبر
موجودی صرفاً  , در واقع انسان راکنند نفی می ار امکان این ارتباطباید گفت کسانی که  ؛دقرار دارن ـاز هستی متفاوتی 

ای فرابشری و  روح انسان از سنخ مرتبه .ترکیبی از روح و جسد است ؛در صورتی که انسان .ندا همادی فرض کرد
امکان برقراری ارتباط  ,یقتی در انسانوجود چنین حقبنا بر این . است الب جسد انسانی قرار گرفتهقست که در ا فرامادی

 . دکن فراهم می امیان عالم مادی با عالم فرامادی ر
به دمیدن آیاتی که  ـ  به این دو جنبه از وجود انسان اشاره شده است کریم در بسیاری از آیات قرآنهمچنانکه 

و در نهایت به دمیدن روح در وجود  برده نام را مراحل خلقت انساننیز آیاتی که  و است اشاره کردهروح در جسد انسان 
توانایی  ،هبالقوّ ،مؤید این دیدگاه است که انساناین آیات  ـ . کند اشاره میبه عنوان یکی از مراحل آفرینش او انسان 

ان ی منحصر به فرد هستند و تویها لم فرابشری را نیز در خود دارد و از آن جا که پیامبران انسانابرقراری ارتباط با ع
دیگر های  تر از انسان ها به مراتب آسان امکان برقراری چنین ارتباطی برای آن از این رو، ,ای دارند العاده روحی فوق

 2.است

                                                 
 .11ـ38نیا، صص ، نصر حامد ابوزید، ترجمۀ مرتضی کریمیمفهوم النّص )معنای متن(. 1
نوشتۀ  خدا و انسان در قرآنتوانند به دو اثر؛  شناسی, می تر از مباحث مربوط به وحی در حوزۀ زبان دانشجویان عزیز برای آگاهی بیش. 2
 زید )پژوهشگر مصری( مراجعه نمایند. نوشتۀ نصر حامد ابو مفهوم النّصزوتسو )پژوهشگر ژاپنی( و ای
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 پیرامون وحی یشبهاتو نقد بررسی 
ی به پدیدۀ وحی نظر افکنده و شبهاتی را اوتهای متف های علمیِ مختلف, از دیدگاه شاخههای اخیر پژوهشگران  در سده

به برخی لذا تنها , نیستها  این شبهات و پاسخگویی به آن همۀاند. در این جایگاه فرصت طرح  در این عرصه طرح کرده
 .ازیمپرد می ،وار به صورت اشاره ،ها آن از

 
 ی اهلل علیه وآله()صلّاکرم وحی، حاصل نبوغ اندیشۀ پیامبر شبهۀ اول: 

که برای نجات جامعۀ انسانی از است یک نابغۀ اجتماعی بوده   علیه وآله()صلّی اهللاکرم  برخی بر این باورند که پیامبر
کرد؛ محیطی  که در محیطی تیره و تار زندگی می داشتروحی پاک و همتی بلند  اواست.  پا خواسته بهپرتگاه انحطاط 

انی به چشم ر غیرانسغارتگری و رفتا  دزدی و  رج,سرایی, هرج و م خودخواهی, یاوه که در آن چیزی جز زورگویی و
در واقع گیری نموده و در غاری  از مردم کناره شت تا دابر آن پیامبر )ص( را  ,رویارویی با این اوضاع ناگوارخورد.  نمی
آن  ,ها و تفکر در هستی گیری و به تفکر و اندیشه در آفرینش بپردازد. نتیجۀ این گوشه ندشهر مکه خلوت گزیۀ حاشی

ت از ای جامع و کامل برای نجات امّ ریزی برنامه سالگی به طرح 04در سن آله(  لّی اهلل علیه و)ص اکرم شد که پیامبر
 8.اسالم نام گرفت)دین(  آیین که بعدهاای  . طرح و برنامهبند و باری بپردازد خودخواهی و بی ,سرگشتگی

فرض  الهیار پاک خود را وحی افکآله(  )صلّی اهلل علیه واکرم  که پیامبر ؛ه همچنین بر این باورنداین عدّ
 به مردم ابالغ کرده است. پیام خویش را  ,اوروح پاک  واسطۀ هبخداوند  دیگر سخن،به  .کرد  می

که  ,استآله(  اکرم )صلّی اهلل علیه وکریم، محصول فکر و اندیشۀ شخص پیامبر قرآن  ,این دیدگاه بر پایۀ
 .ه استوردبرای نجات بشریت به ارمغان آ

توان آیه یا آیاتی از  آیا می؟ استکریم  قرآن مورد تأییدآیا این دیدگاه  جای این پرسش باقی است کهحال 
 قرآن کریم را یافت که بر درستی این باور تاکید کند؟ 

به  بحث و بررسی خواهیم گذارد و سرانجام به, سخن گفته باره که در این اکریم ر آیاتی از قرآن اکنون
 پردازیم. نادرستی این پندار میارزیابی درستی یا 

 
  به این شبهه یپاسخ قرآن

ها  فرا خوانده و از آن (طلبی مبارزه)ی را به تحدّ )پیامبر )ص( و امت او( همگان احتاًصر ,قرآن مجید در آیات بسیاری
 این آیاتد. ننکن گونه تالشی فروگذار  کریم بیاورند و در این راه از هیچ همچون قرآنی متن در صورت امکان، ،خواسته

اکرم )صلّی اهلل پیامبر  نبوغکریم را حاصل اندیشه و  که قرآن ,ستا خطّ بطالنی بر دیدگاه آن دسته از پژوهشگرانی
 .دانند میآله(  علیه و

بغ دیگر نوایا حضرت آن در این صورت خود  ,ودبآله(  پیامبر )صلّی اهلل علیه و نبوغکریم اثر اندیشه و  اگر قرآنزیرا 
 آن است که هیچ یک از افراد بشر از حاکیگی های تاریخی هم اما گزارش ،بیاورند آن مثل و مانندی برای توانستند یم
 . بیاورند برای قرآن یند همانندا  هنتوانست)ص( و خواه دیگران(  پیامبرخواه )

 :آمده استچنین یونس  مبارک  سورۀ 51 در آیۀ
ا بَیِّناتٍ قَالَ الَّذِینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِي وَ إِذا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُن﴿

  ﴾یَوْمٍ عَظِیمٍأَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ 

                                                 
 .141، صقرآن در اسالم. 8
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قرآن دیگرى »گویند:  یكه به دیدار ما امید ندارند م و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان
مرا نرسد كه آن را از پیش خود عوض كنم. جز آنچه را كه »بگو: « جز این بیاور، یا آن را عوض كن.

وزى بزرگ كنم. اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب ر یشود پیروى نم یبه من وحى م
 «ترسم. یم

وجود داشت و آله(  )صلّی اهلل علیه و اکرم برای پیامبرهمچون قرآن کریم, یعنی اگر امکان آوردن مثل و مانندی 
 . گذارد پاسخ می را بینباید این درخواست مردم  , پسبود اواگر وحی زاییدۀ نبوغ و اندیشۀ 

اکرم )صلّی اهلل علیه که وحی حاصل اندیشه و نبوغ پیامبر  دندار تأکید بر این نکته 0دیگر از آیات قرآنبسیاری 
نهایی آن را به مخاطبان  ـ با رعایت امانتـ نیز  حضرت آننازل شده  وابر  متعال از سوی خداوندبلکه  ،نیستآله(  و

  ده است.کرابالغ  (مردم)وحی 
 نگفته کافر استگرچه قرآن از لب پیغمبر است                          هر که گوید حق 

 
 آله( در تمایز میان وحی و القائات شیطانی )صلّی اهلل علیه واکرم پیامبر  ناتوانیشبهۀ دوم: 

 را داشت؟  یهای شیطان میان وحی و وسوسهآله( قدرت تمایز  پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه وآیا 
 

 پاسخ روایی به این شبهه

آله(  اکرم )صلّی اهلل علیه وپیامبر  طورچ ؛از حضرت پرسیدند کند که مینقل السالم(  از امام صادق )علیهزراة بن اعین 
 ؟ باشدنهای شیطانی  از تلقینات یا وسوسه ,شود وحی مییشان به امتعال آنچه از جانب خداوند که بیم آن را نداشت 

اطمینان و آرامشی  ,گزیند ای را به پیامبری برمی وقتی خداوند بنده ند:در پاسخ فرمودالسالم(  امام صادق )علیه
یعنی یقین دارد که این ) 5بیند شود گویا با چشم خود می وحی میبه او که آنچه از جانب خداوند  نهد میدر وجود او 

 (.ست و وسوسه و القائات شیطانی نیستا سخنان و آیات وحی الهی
جای دیگر که  ,کند آشکار میآله(  )صلّی اهلل علیه وحقیقت وحی را برای پیامبر چنان  به عبارت دیگر خداوند
 .باقی نماند حضرتهیچ گونه شک و تردیدی برای 

 در روایت دیگری آمده:
ما علم رسول اهلل )صلى اهلل علیه وآله( أن جبرئیل من عند »عن محمد بن هارون، عن أبي عبد اهلل )علیه السالم(، قال: 

 1«.اهلل إال بالتوفیق
 

 بندی جمع

اکرم )صلّی  پیامبر اندیشه و نبوغحاصل  ,کریم یعنی قرآن ؛تکه برنامۀ زندگی بشریّ شود میوشن گفته ر از مباحث پیش
و لوازم جرا دستورات الزم اال از آن طریقکه انسان  بلکه راه دیگری غیر از تفکر وجود داشته ،نیستآله(  اهلل علیه و

 است. هبود «وحی»نیز راه  دارد و آندریافت متعال را از خداوند هدایت 

                                                 
 اند. و...به کار رفته« کالم اهلل»، «آیاتنا»، «آیات اهلل»، «کتاب اهلل»ویژه آیاتی که در آنها عباراتی چون  . به0
.
ل اهلل أن یكون ذلك مما ینزغ بَفیما یأتیه من قِ (صلى اهلل علیه وآله)كیف لم یخف رسول اهلل  :ه السالمزرارة قال قلت ألبي عبد اهلل علی 5

تفسیر : ل اهلل مثل الذي یراه بعینهبَالذي[ یأتیه من قِفكان ] أنزل علیه السكینة والوقار رسوالً ن اهلل إذا اتخذ عبداًإ: به الشیطان قال: فقال
 .241، ص2، جالعیّاشی

 .145/ 241: 2ج ،تفسیر العیّاشي .1
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ان )علیهم یعنی پیامبر)وحی  دریافت کنندۀآن است که  ؛البته باید توجه داشت که الزمۀ دریافت وحی
  .بودند ای های برجسته انسان در این زمینه پیامبران لذا .دنای پاک و مصون از خطا و اشتباه باش دارای اندیشه ,(السالم(

 
 انقطاع وحی

توقف وحی ـ برای  منظور از این اصطالح .است «قطاع وحیان» ,شدهمطرح  شناسی رخداد دیگری که در حوزۀ وحی
ست که در مورد مدت زمان ا مات تاریخیکی از مسلّیرخداد این  مدتی ـ پس از نزول نخستین آیات قرآن کریم است.

 و طبق دیدگاه مشهور سه سال. روز 04روز،  25روز،  11، روز 15روز،  12 :نظر وجود دارد اختالف آن
 :های مختلفی مطرح شده است دیدگاهنیز در مورد فلسفه و علت انقطاع وحی 

, کریم برای ایجاد آمادگی جهت دریافت قرآنآله(  اکرم )صلّی اهلل علیه و استراحت روحی پیامبر
نیست و این خداوند آله(  )صلّی اهلل علیه واکرم اختیار وحی در دست پیامبر مردم از این که  یآگاه

جسمی و آمادگی  نبودها  در برخی از روایت و نیز کند تعیین می ارکریم مان نزول قرآن است که ز
انقطاع  برایدیگر به عنوان عاملی را برای دریافت وحی آله(  )صلّی اهلل علیه وت پیامبر امّ نزد روحی

 .اند بیان کرده
 

 وحیرخداد پیرامون  برخی منابع مطالعاتی
 نیا رضا قائمی ، علیوحی و افعال گفتاریـ 1
 ، محمدباقر سعیدی روشنتحلیل وحی از دیدگاه اسالم و مسیحیتـ 2
 ، مرکز الثقافة والمعارف القرآنیة1، جعلوم القرآن عند المفسّرینـ 8
 2ج پژوهشهای آستان قدس رضوی،، بنیاد نصوص في علوم القرآن ـ0
 ، محمدهادی معرفت1، جفي علوم القرآن التمهیدـ 5
 تاریخ قرآنشده با عنوان  شتهـ کتابهای نگا1
 0، جمجموعه آثار شهید مرتضی مطهریـ 7
 (noormagsـ مقاالت مرتبط با این موضوع در سایت )3
 

 -الشیخ، في )أمالیه(، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید
دثنا جعفر بن محمد بن عیسى، قال: قال: أخبرنا علي بن محمد الحسیني، قال: ح -یعني ابن عقدة

حدثنا عبید اهلل بن علي، قال: حدثنا علي بن موسى، عن أبیه، عن جده عن آبائه، عن علي بن أبي 
 «.رؤیا األنبیاء وحي»طالب )علیه السالم( قال: 

 
............................................... 

، 5ج هـ(،972بالذری ) ،أنساب األشراف: بیاء وحى رؤیا األن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال :
 .912ص



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ چهارم

 نزول قرآن

 اهداف درس

 آشنایی با:

 کریم؛هاینزولقرآنهایمختلفدربارۀگونهدیدگاه

 وآله(وآغازنزولوحی؛علیهاهللیاکرم)صلّخدادبعثتپیامبررهمزمانییاتفاوتزمانی 

 کریم؛دالیلنزولتدریجیقرآن 

 وآله(؛علیهاهللیاکرم)صلّشدهبرپیامبرآیاتنازلنخستینوآخرین 

 ؛«سوره»و«آیه»معنایلغویواصطالحیواژگان 

 ؛کریمهایقرآنترتیبسوره 

 هایقرآنکریم.تعدادآیاتوسوره 

 

 مروری بر مباحث پیشین

ارتباطپیامبر پیرامون گذشته جلسۀ وحیسخنگفتیدر رهگذر از پروردگار با )ص( اکرم و بررسیم و نقد یشبهاتبه

نیزموضوعیبودکهدرجلسۀپیشبداناشارهشد.«توحیرَتفَ».مسئلۀانقطاعیاپرداختیمپیرامونرخدادوحی

 کریم های نزول قرآن های مختلف در بارۀ گونه دیدگاه

 درآمد

کریم،بهسهشکلبهکاررفتهاست:(درقرآننَزَلَ)ریشۀ

(الًنَزَلَ،یَنزِلُ،نُزو)ثالثیمجردالف(

.ستاتربهمعنایپایینآمدنازمکانیباالبهمکانیپاییناینریشه،ثالثیمجرد,شناسانازنگاهلغت
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(فعیلفعالیاتَإابواب)ثالثیمزیدب(

درباب اولسورۀقدراشارهآیۀتوانبهبهعنواننمونهمیاست؛بهکاررفته(فعالإ)دربسیاریازآیاتقرآنریشۀنَزَلَ

601مثالًدرآیۀ؛بهکاررفتهاست(فعیلتَ)اینریشهدرباب،.گاهیاوقاتنیزدرآیاتقرآن﴾الْقَدْرِلَیْلَةِفِيأَنْزَلْنَاهُإِنَّا﴿:کرد

.﴾تَنْزِیالًنَزَّلْنَاهُوَ...﴿:استسورۀاسراءآمده

یازاذهانگروه،اختالفمعناییوجودداردیاخیر,فعالیاتفعیلۀنَزَلَدردوبابإینمعنایریشآیابکههنکتبررسیاین

.استبهخودمشغولداشتهاپژوهشگرانعلومقرآنیر

نباورندکهریشۀبرای,«تفعیل»و«فعالإ»باببیندواَفعالباتکیهبرتفاوتمعناییدراینمیان،گروهیازاندیشمندان

،رودبهکارمی«تفعیل»ۀنَزَلَدربابوهنگامیکهریشرودقرآنبهکارمینزولدفعیبهمعنایغالباً؛فعالبابإنَزَلَدر

2ایندیدگاهتأییددشدهاست.،ازروایاتشارهدارد.دربسیاریاقرآن6نزولتدریجیبه

 

 نزول دفعی و تدریجی قرآن در نگاه عالمان

پیشین، عالمان میان از صدوق هـ(186)شیخ نزول نوع دو تدریجی(قرآنبه و است.ب)دفعی داشته کتاباواور در

شاگردشوهـ(361)اماشیخمفید،جزئیازعقایدعالمانشیعیدانستهاستا,اعتقادبهدونوعنزولقرآنراإلعتقادات

دلیلاینهاآن.اندراباورداشتهکریمیجیقرآننزولتدروتنهاهنقدکرداایندیدگاهشیخصدوقرهـ(311)سیدمرتضی

ازعالمانمتأخرنیزشهیداستهرادرپیداشتکریمنزولقرآندانندکهمیرخدادتدریجیحوادثینیزااعتقادوباورر .

ارتاستازکهعب؛باطنیمرتبۀست:نخستاوجودی(مرتبۀسطح)کهقرآندارایدومعتقدند3وعالمهطباطبایی1صدر

.دیگریالکتابقرارداردمُّناُادرلوحمحفوظیاهم,حقیقتقرآنکهبهصورتغیرلفظیوپیشازتجزیهبهآیاتوسور

نازل)ص(اکرمآیاتوسوردرطیبیستوسهسالبهصورتتدریجیبرپیامبراغلبستکهدرقرآنامرتبۀظاهری

بهدیگرسخنشهیدصدروعالمهطباطباییبراینباورندکه.اندبرامتخواندهاررحضرتاینآیاتوسوآنواستشده

                                                           
.601:إسراء/مُكْثٍوَنَزَّلْناهُتَنْزِیالوَقُرْآناًفَرَقْناهُلِتَقْرَأَهُعَلَىالنَّاسِعَلى.6

آورنیستوبهطورآورویقینعلم،)خبرواحدخبرواحدندبلکهازنوع،آور(نیستند)یعنیعلمتواترروایاتمالزمبهذکراستکهایندست،.2

.توانبهمضمونومحتوایآناعتمادویقینداشت(قطعویقیننمی

.21ـ22،محمدباقرحکیم،صصعلومالقرآن.1
3  مقامواستمصوناىكنندهمس،سّمَازكهمكنون كتابمقامكندمیاثباتمقامدوقرآنبراىكریمهآیات:11،صقرآندراسالم.

.باشدیمفهمقابلمردمبراىكهتنزیل
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,معارف،اسراروحقایقآیاتالهی,.درنزولاجمالیقرآنداشتهاستنزول تفصیلیویکنزول اجمالییککریمقرآن

رفتقرآنآکندهشودوحضرتازنورمعنازلشدهوهدفازایننزولآناستکهروح)ص(یکجابرقلبنازنینپیامبر

,کهقرآندرنزولتفصیلیقرآناست؛نزولدوم.شودآمادهبرگزیده،آنبرایاکهخداوندحضرتربرایرسالتدشواری

نازلشد.)ص(برپیامبرزمانبیستوسهسالدرمدتمعینوعباراتیقالبالفاظ

اینیکیاز؛اندنادجستهتبهآیاتقرآننیزاسدیدگاهخودبرایاثبات،دهستندکسانیکهبهدوگونهنزولقرآنباورمن

بهدودراینآیه.﴾خَبِیرٍحَكِیمٍلَّدُنْمِنفُصِّلَتْثُمَّآیَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌالر﴿:هودمبارکعبارتاستازآیۀاولسورۀآیات

حکامعبارتاستازنزولدفعیمرحلۀاِ.کهحکامومرحلۀتفصیلمرحلۀاِ:استاشارهشدهقرآننزولۀیادومرحلگونه

عبارتاستازنزولتدریجیقرآندرطیبیستوسهکهومرحلۀتفصیل)ص(اکرمبرقلبنازنینپیامبرکریمقرآن

سال.

ایشانضمنبررسی2اند؛هحکمداد«نزالوتنزیلإ»ازایندیدگاهکهبگذریمبرخیازپژوهشگرانمعاصربهترادفدوواژۀ

اندکهتفاوتمعناییدودرنهایتبهایننتیجهرسیدههایعربی،نامهدرفرهنگهاوواژه«,لینزالوتنزإ»لغویدوواژۀ

اووپیشازمطرحشدهلفاظالقرآنمفرداتأدرکتابهـ(202)باصفهانیراغبارتوسطنخستین«نزالوتنزیلإ»واژۀ

بهشناسانلغتنیزپسازراغباند.اینکردهاشاره«نزالوتنزیلإ»عالمانعلملغتبهتفاوتمعنایدوواژۀیکازهیچ

همچون؛شناسانهرچندبسیاریدیگرازلغت.اندتفاوتمعناییدرنظرگرفته«نزالوتنزیلإ»برایدوواژۀ,یوپیرویاز

ند.اهتفاوتیبرایایندوواژهقائلنشد,ودیگرانالقاموسالمحیطفیروزآبادیدرکتاب

 بندی: جمع

پژوهاناسالمیاست،امادربارۀرخدادیاعدمرخدادبرپایۀدودیدگاهباال،نزولتدریجیقرآنکریممورداتفاقهمۀقرآن

خورد.نظربهچشممینزولدفعیمیانپژوهشگراناختالف

 

 کریم نزول قرآن ( واکرم )ص عثت پیامبررخداد ب ناهمزمانیهمزمانی یا 

همزمانییاتفاوتزمانی,یعنینزولدفعیونزولتدریجیکریم؛نزولقرآندربارۀدوگونۀهابعدازطرحتفاوتدیدگاه

مسألۀدیگریاستکهکموبیشدرگزارشهایعالمانپیشینعلومقرآنیبه،نزولقرآنواکرم)ص(رخدادبعثتپیامبر

.خوردچشممی

                                                           
.220ـ213،مهدویراد،صصآفاقتفسیر؛32ـ31،صص6،معرفت،جتفسیرومفسران.2
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ایناتفاقسالپیشازهجرتبودهو61یعنی؛میالدی106رجبسال22عثتپیامبر)ص(،زمانببرپایۀدیدگاهمشهور،

بودهاست.زمانزولآیاتآغازینسورۀمبارکعلقهمبان

آیۀ.﴾الْقُرْآنفِیهِأُنْزِلَالَّذِيمَضَانَرَشَهْرُ﴿:خواندهشدهاستنزولقرآنشبقدرکریم,زماندربسیاریدیگرازآیاتقرآن

کنارهمنهادنآیاتقرآنازدیدگاهمشهوروبرپایۀازاینرو,.﴾الْقَدْرِلَیْلَةِفِيأَنْزَلْنَاهُإِنَّا﴿:نیزگویدقدرمبارکآغازینسورۀ

در,درماهرمضانبدانیمابایدآغازنزولقرآنر,.بنابراینهایماهرمضاندانسترابایدیکیازشب«القدرلیلة»کریم,

حالجای!رمضانمبارکماهآغازیعنیبیشازیکماهپیشازاست؛رجباتفاقافتاده22در)ص(,حالیکهبعثتپیامبر

,آیاتقرآنآغازنشدهاست؟چرادربعضیاز)ص(اکرمازشببعثتپیامبرکریمنزولقرآناینسؤالباقیاستکهآیا

؟است(بهعنوانزمانآغازنزولقرآنخواندهشدههایماهرمضانیکیازشب)شبقدر

:استهایمختلفیمطرحشدهدیدگاه,ایناختالفهدرتوجی

درحقیقتبیانگرایننکته,کهبهنزولقرآندرشبقدراشارهدارند,ایبراینباورندکهآندستهازآیاتقرآنعدهـ6

هایمردمکهدریاپرسش,آیاتیمتناسبباحوادثورخدادهایهمانسال,هرسالماهرمضانِکهدرشبقدرِ؛هستند

سالوهمانوآنحضرتدرطولهشدنازلمی)ص(یکجابرقلبنازنینپیامبر,همانسالازحضرتسؤالخواهدشد

رَمَضَانَ﴿منظوراز,کردند.طبقایندیدگاهوتمیبرمردمتالاهارآنآیاتوسوره,بهفراخورزمان 682کهدرآیۀ﴾شَهْرُ

مطلقشبقدروماهرمضاناست.منظور؛بلکه,یکماهرمضانیایکشبقدرنیستاست؛اشارهشدهآنسورۀبقرهبه

درکریمآناستکهقرآن,﴾...نْزِلَفِیهِالْقُرْآنُشَهْرُرَمَضَانَالَّذِيأُ﴿:سورۀبقره682منظورازآیۀ،دیدگاهدیگرـبراساس2

.شأنومنزلتماهرمضاننازلشدهاست

زولحداکثریواینآیهبهناستدرماهمبارکرمضاننازلشده,ترآیاتقرآنبراینباورندکهبیشنیزایدیگرعدهـ1

کهنزولقرآنترآیاتقرآندرماهرمضاننازلشدهاستنهاینیعنیبیش؛نهنزولتمامآیاتقرآنآیاتقرآناشارهدارد,

باشد.ازماهرمضانآغازشده

نزول.ست:نزولدفعیونزولتدریجیانزولنوعقرآندارایدو؛کهدیدگاهمشهوردراینزمینهعبارتاستازاینـ3

سپسواستنازلشده)ص(برقلبنازنینپیامبراهدراینمومعارفوحقایققرآنیاهرمضانرخدادهدفعیقرآندرم

درطولبیستودیگربار,بهصورتتدریجیآیاتقرآن,رخدادهاوحوادثیکهدرطیروزهاوسالهااتفاقافتادبهفراخور

زنجانی،عالمهعبداهللمحسنفیضکاشانی،ابواینسیوطی،ملّالدّایچونجاللاند.عدهنازلشده)ص(سهسالبرپیامبر

طباطباییوشهیدصدرازقائلینبهایندیدگاههستند.

 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 

کریم نزول تدریجی قرآن هایحکمت

ستکهاستوتنهانزولدفعیقرآنامورداتفاقواجماععالماناسالمیکریم,نزولتدریجیقرآنتراشارهشدکهپیش

اختالف امورد اکنونست. میپرسشاین حمطرح که تدریجیشود کمتنزول کریم قرآنقرآن چرا است؟ بوده چه

بیستوسهقرآن،تدریجینزولیعنیتورات،انجیلبهصورتدفعینازلنشدهاست؟چرا؛همچونکتبآسمانیپیشین

جااندکهدراینذکرکردهاهایمتعددیرفوائدودالئلوحکمت,عالمانپرسش,؟درپاسخبهاینطولانجامیدسالبه

بهعنواننمونهبهچندحکمتاشارهخواهیمکرد.

فراهمانزولبسیاریازآیاتوسورقرآنرافتادوزمینۀاتفاقمی)ص(رخدادهاییکهدرزماننبوترسولخدا .6

رطیبیستوسهدبلکهبهفراخورزمانوبهصورتتدریجی.افتادهمگییکجاویکبارهاتفاقنمی,کردمی

درپیاینسپس.اتفاقافتادهاست,گرفتصورتمیحضرتهاییکهازاینحوادثورخدادهاویاپرسشسال

.نازلشدهاستکریمآیاتقرآن,1هاپرسشرخدادهاو

2.  قرآن آیات تدریجی نزول برای که دیگری دلیل و حکمت شدهکریم ازبیان است عبارت تقویت،است؛

نزولتدریجیقرآننوعیامدادمعنویمستمربرای,بهدیگرسخن.)ص(خداگرمیوآرامشخاطررسولپشت

كَفَرُواالَّذِینَقَالَوَ﴿:اشارهشدهاستفرقانمبارکسورۀ12درآیۀوضوعرفتهاست.اینمآنحضرتبهشمارمی

»گفتندشدند،كافركهكسانىو؛﴾تَرْتِیالًرَتَّلْنَاهُوَفُؤادَكَبِهِلِنُثَبِّتَكَذَلِكَواحِدَةًجُمْلَةًالْقُرْآنُعَلَیْهِنُزِّلَاللَوْ چرا:

كردیمنازلتدریجبهراآنما]گونهاین«است؟نشدهنازلاوبریكجاقرآن استوارآنوسیلهبهراقلبتتا[

.خواندیم[توبر]آرامىبهراآنوگردانیم،

است.کریمسازیبرایحفظونگارشقرآنزمینهاست؛طرحشدهحکمتدیگریکهبراینزولتدریجیقرآنم .1

ست.اجدرتربیتقرآنیرعایتاصلتدرُّاست؛کهازسویبرخیازپژوهشگرانمطرحشدهیدلیلوحکمتدیگر.3

هاستوهدایتانسان,هاستوازآنجاکههدفسازیانسانطرحجامعدگرگونکریم,الزمبهذکراستکهقرآن

آیاتقرآننیزمرحلهبهمرحلهو,لذااستگامبهگامپیودروجودمراحلپینیز,الزمۀهربرنامۀتربیتیوهدایتی

نازلشدهاست.,درپیمراحلمختلفوبادرنظرگرفتنشرایطوفضایحاکمبرجامعۀاسالمیدرآنروزگار

مرحلهوگاهپنجچهار.بااینتوضیحکهاندمطرحکردهتدرُّجایبرایاصلا,نمونهایمسئلۀتحریمخمررعده

2.اندکردهبیانبرایتحریمخمر

سخنخواهیمگفت.«اسبابنزولقرآن»عنواناند,درجلساتآیندهتحتهاییکهنزولقرآنرادرپیداشته.درموردرخدادهاوپرسش1
,.دستۀدیگریازپژوهشگرانعلومقرآنیایندیدگاهرانپذیرفتهوبراینباورندکههمواره)حتیپیشازنزولقرآنکریم(نوشیدنشراب2

حرامبودهاست.
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؛مسئلۀنسخاست.نسخعبارتاستازاست؛مطرحشدهکریمکهبراینزولتدریجیقرآنحکمتودلیلدیگری.2

الزمۀرخدادنسخآناستکهجدید.یبهواسطۀآمدنحکم,پسازعملبهآنبرداشتهشدنحکمیازاحکامالهی

دوکننمدتیبهآنحکمعملآنانحکمیبهمسلمانانامرشودوکهدرآننازلشودکریمایازآیاتقرآنآیه

نزولتدریجیقرآن,الزمۀرخدادنسخبنابراینسپسآیۀدیگریآمدهوآیۀنخسترانسخوحکمآنراکنارزند.

است.کریم

1 کریمیگریکهبراینزولتدریجیقرآنحکمتد. ایجادفرصتبرایمطرحشده اندیشیژرفاست؛ درتدبّرو

ست.امضامینومفاهیمقرآنی

 

 نخستین و آخرین آیات نازل شده

:مطرحشدهاستزیریهادیدگاه(صاکرم)دربارۀنخستینآیاتنازلشدهبرپیامبر

است.(ص)نازلشدهبرپیامبرنخستینآیات«علق»سورۀآغازینآیات .6

 است.نازلشده)ص(اکرمکهبرپیامبراستاینخستینسورهثرمدّسورۀ .2

 است.پیامبراکرم)ص(نخستینسورۀنازلشدهبر(الکتابفاتحة)سورۀحمد .1

 پیامبراکرم)ص(است.نخستینآیۀنازلشدهبر﴾بسماهللالرّحمنالرّحیم﴿عبارتیاآیۀ .3

 بندی جمع

همسوسازی ,هایمطرحشدهدیدگاهدر پیامبربارۀدر بر آیاتنازلشده یا نخستینآیه بایدگفتکه(,)صاکرم

تازقوّ(,)صیعنینزولسهیاپنجآیۀآغازینسورۀعلقبهعنواننخستینآیاتنازلشدهبرپیامبر؛دیدگاهنخست

تریبرخورداراست.منطقیهوتوجی

()صرتوحیبرپیامبرتستکهپسازفَااینخستینسوره,کهسورۀمدثر؛سورۀمدثرنیزبایدگفتدربارۀهمچنین

.درموردسورۀحمدنیزباشدبرآنحضرتنازلشدهایکهبهصورتمطلقخستینسورهناینکهنه،استنازلشده

برآنحضرتنازلرؤیایصادقهبهصورت(ص)پیشازبعثتپیامبر,کهبرخیبراینباورندکهسورۀحمدگفتباید

اینعدّهشدهاست استناد,اندیادکرده8«المثانیسبع»عنوانابهروایاتیکهازاینسورهب,برایتأییددیدگاهخود.

ازبعثت.درپسبارپیشازبعثتویکبار:یکشدهاستزلادوبارنستکهاینسورهمعنابدان«مثانی»اند.جسته

                                                           
مثانيسماهاالحمدسورةآیات"المثانيمنسبعاآتیناكولقد"ولهقفيالمثانيبلویقالفیهتثنىوالقصصاألنباءألنمثانيسميوإنما....8

.22،ص6،ابنقتیبة،جغریبالحدیث...:ركعةكلوفيصالةكلفيتثنىألنها
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سورۀبودنایقرارداردومنافاتیبااولکهاینآیهدرآغازهرسوره؛نیزبایدگفت﴾بسماهللالرّحمنالرّحیم﴿آیۀبارۀ

مبارکعلقدرنزولندارد.

بهعنواننخستینآیاتنازلشدهبرپیامبرمبارکعلقرادیدگاهیکهآیاتآغازینسورۀ؛بایدگفتنهایتپسدر

نظرنیزاختالف)ص(شدهبرپیامبر.درموردآخرینآیهیاآیاتنازلیداردترتواعتباربیشقوّ،ردهمطرحک)ص(

روایات.نازلشدهاست)ص(ستکهبرپیامبراایبقرهآخرینآیهسورۀ286آیۀ؛امادرمجموعبایدگفت،وجوددارد

کهبرآنحضرتنازلشدهاست.دانندیمایآخرینسورهراسورۀنصر)علیهمالسالم(,اهلبیت

 «سوره»و  «آیه»لغوی و اصطالحی معنای 

 الف( آیه

 معنای لغوی:

بیانشدهاست:متعدّدییلغوینامعبرایواژهآیهدرکتبلغت،

﴾مُلْكِهآیَةَ﴿.که﴾لْكِهمُآیَةَإِنَّنَبِیُّهُمْلَهُمْوَقَالَ﴿سورۀبقرهبهکاررفتهاست:238درآیۀاینمعنا؛عالمتونشانه .6

است.«طالوتنشانۀپادشاهی»؛دراینآیهبهمعنای

یعنیجماعتکثیریاز؛«6واورائهمشیئاًولمیَدعُبآیَتِهِمخرجالقوم»مثلجملۀ؛وشمارزیادیازمردمجماعت .2

قومخارجشدند.

حتىلیسجننهاآلیاترأوامابعدمنلهمبداثم:)هقول.والعجائبالعالمات:واآلیات     آور.امرعجیبوشگفت .1

فلماالباب،علىإیاهمجاذبتهاسمعحتىالبابواستباقهمادبرمنالمخرقوالقمیصالصبيشهادةهي:قیل(حین

 60.حبسهحتىبزوجهامولعةتزللمعصاها

قال66.العبرةوهي"آیة"جمعهي(لینللسائآیاتوإخوتهیوسففيكانلقد):قولهآموزیمایۀپندوعبرت .3

آیاتوإخوتهیوسففيكانلقد):تعالىقالكماآیةیتسمّوالعبر،اآلیاتمناآلیة:المصادركتابفيالفراء

 62.مختلفةوعبرأمورأي،(للسائلین

بلغواأي"نجاسكتمن"نحو،المفیدالكالم:هنااآلیة"آیةولوعنيغوابلّ:"الخبروفىآمیزوحکمتسخنمفید .2

 61.قلیلةولوأحادیثعني

                                                           
.18،صالصحاح.6
.636،ص6،جمجمعالبحرین.60
همان..66
.680،ص66،جتاجالعروس.62
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 63الرسالة:واآلیةنامهوپیام .1

62.عجائبه:اهللوآیات.والمعجزةالدلیلدلیلومعجزه .2

وباآنهاتناسبدارند.دنشوآیهخواندهمی,بهتناسبهریکازمعانیلغویفوقکریمقرآناتآی

 معنای اصطالحی:

هامعینومرزآنحدّ,قنقلیاروایتیبخشیازحروف،کلماتیاجمالتکهازطر؛یهعبارتاستازتعریفاصطالحیآ

.شدهباشد

کهشناختحدّ؛دهندۀایننکتهاستنشان,ومرزآنرعایتشدهباشدروایتحدّیاکهدرتعریفگفتهشدازطریقنقلاین

.مشخصشدهاستالهیتنهاازطریقوحیستوا)توقیفی(وحیانیکریمومرزآیاتقرآن

 

 ب( سوره

برایواژهیاریشۀسورهمعانیزیربیانشدهاست:61درکتابهایلغت

 .وسیرانأسواروجمعهونحوهالمدینةحائط:والسوردیوارشهر .6

 .شدیدبطشذو:أيالحربفيسورةذووفالننیرو،توانودالوریبسیاردرجنگ .2

 (بهَذَنمِأساورَمنفیهاونلّحَیُ)....أساورةالجمعوجمعأسورة،والجمعالمرأة،سوار:والسوارستبندبانواند .1

 .االناءقعرفيالشرابمنشیئاأبقأيفأسئرشربتإذا:ویقالباقیماندۀنوشیدنیدرانتهایظرف .3

یرید(یتذبذبدونهاملككلترى*سورةأعطاكاهللأنترألم):النابغةوقولشرفمقامومنزلتواال .2

 .ومنزلةشرفاً

 [62المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاكوهل.]قهتسلّالحائط،وتسورباالرفتنازجایی .1

                                                                                                                                                                                           
.631،ص6،جمجمعالبحرین.61
.686،ص66،جتاجالعروس.63
.همان.62
.160،ص2وج122،ص2،جالصحاح؛260،ص2،جالعین.61
.26.ص/62
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وهولسورةلغضبهإن:ویقالواثبهأيوساوره.....وثب:سؤورایسورإلیهوسارپریدنوحملهکردنبهکسی .2

 .معربدابوثّأيارسوّ

.واعتداؤهسطوته:السلطانوسورةابّهّتوخشمپادشاه .8



 معنای اصطالحی:

عبارتاستاز نیز آیاتقرآن؛معنایاصطالحیسوره انجامکریمبخشیاز و استکهدارایآغاز بهعبارتدیگر؛یا

آیاتقرآن کریمبخشیاز میاندو گر«لهسمَبَ»که باشدقرار .فته با پایانیکسوره و ﴾بسماهللالرّحمنالرّحیم﴿آغاز

میمشخص دهندۀنشان,دوم﴾بسماهللالرّحمنالرّحیم﴿دهندۀآغازسورهونشان,اول﴾بسماهللالرّحمنالرّحیم﴿کهشود.

وآغازسورۀدیگراست.اولپایانسوره

 کریم های قرآن ترتیب و تعداد آیات و سوره

کریم های قرآن آیات و سورهبترتی

دشخصیاجتهاواستیااظهارنظروحیانی()یاتوقیفیاستوحیانیکریمکهترتیبوچینشآیاتوسورقرآندرمورداین

.نظروجودداردمیانعالماناسالمیاختالف,صحابهدرآننقشداشته

 آیات در سور چینشِ ترتیبِالف( 

(اظهارنظرشخصی)واجتهادوسطوحیمشخصشدهتلهئاینمسهابایدگفت؛کهدرسورهدرموردترتیبچینشآیات

ستکهازشیعهواروایاتمتعددی,دایندیدگاهمؤیّنداشتهاست.قرآنکریمهایهیچنقشیدرترتیبآیاتوسوره,افراد

وتناسبعباراتوالفاظقرآنی:عبارتاستازنیزۀآنفایدد.هوجوددارباردرایننظرواجماعواتفاقنقلشدهسنتاهل

ایمسجّعباکلماتیاعباراتیمشابهیاهموزنوبهگونهتوضیحاینکه؛بسیاریازآیاتقرآنکریمتناسبمقاطعومطالع.

ند.اهخاتمهیافت

 ها ب( ترتیبِ چینشِ سوره

تعیینِگروهیاز اجتهادواظهارنظرشخصیصحابهنیزنقشکریمهایقرآنهسورترتیبِمحققانبراینباورندکهدر

؛اندلینیزمطرحکردهیدال,داشتهاستوبرایایندیدگاهخود

ترتیبسورهالسالم(کهعلی)علیهامامفصحَمُ .6 ترتیبسورآن,درها ,فدیگرصحابهصاحِمندرجدرمَهایهبا

کامالًمتفاوتبودهاست.
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 .بایکدیگرصحابه(هایقرآنیوهزف)جصاحِاختالفمَ .2

روایتزیدبنثابتانصاری)قُبِضَالنبی)ص(ولمیَکُنالقرآنقدجُمِعفيشیءٍ(:رسولخدا)ص(بهدیدارالهی .1

 شتافت،درحالیکههنوزقرآن]میاندوجلد[جمعنشدهبود.

 اند:دالیلزیررادراثباتادعایخودبرشمردهنددانازپژوهشگرانکهترتیبسُورراوحیانی)توقیفی(میگروهیدیگر

بیانفضائلسُوردربنکعبازرسولخدا)ص(روایتاُبَیّ .6

هایقرآنکریمازآنحضرتبنکعببهپیامبر)ص(مراجعهودربارۀثوابتالوتسورهدرروایتیآمدهاستکهاُبَیّ

ابیانهایقرآن,فضیلتوثوابتالوتهرسورهرسوره.حضرتنیزدرپاسخ,ضمنبرشمردنتکتکشکردپرس

.کرد

 .کریمقرآنهایهچینشعجیبوغیرمنتظرۀبسیاریازسور .2

بهترتیبحجمیامحتوااهارسوره,بهدستمابودقرآنهایهسورتعیینترتیبچینشکهشایداگرامروزهتوضیحاین

می(موضوع) که؛مساختیمرتب حالی ،در حجمیهیچ,کنونیقرآنِدر ترتیب ,گونه میان(موضوعی)محتوایی

قرآنیوجودندارد.هایهسور

منالرِّقاع(:القرآنَفُؤلِّنُاهللرسولِنّاعندَکُ)انصاریروایتزیدبنثابت .1 بهترتیبو)ص(مادرنزدرسولخدا

.پرداختیممیکریمتدوینقرآن

 ور قرآن کریمتعداد آیات و سُ

طبقنقلمشهورنیزسورهو663کهکالمالهیدارای؛طبقنقلمشهوربایدگفتکریم,موردتعدادآیاتوسورقرآندر

چندینسورههمچنینشایانذکراستکه.ستاآیه1211دارای,السالم(نازحضرتعلی)علیهاکوفی نامیابه,گاه

 خاصی شدهاصطالح جمله؛مشهور از مفمحوامیاند. صّ، الت، ... و گاه,مسبّحات نیز سوره هر درون در .همچنین

 .و...رکوع,حزباست.ازجمله؛هاییصورتگرفتهبندیتقسیم
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 م اهلل الرَّحمٰن الرَّحیمبس

 تاریخ قرآن

 جلسۀ پنجم

 اسباب نزول قرآن کریم

 

هداف درس ا  

  :آشنایی با

  معنای لغوی و اصطالحی سبب نزول قرآن کریم؛ 

 هایی از اسباب نزول قرآن کریم؛  نمونه 

 قواعد شناخت اسباب نزول قرآن کریم؛ 

 ؛ها روایات اسباب نزول قرآن کریم و اعتبار آن  

 عالمان متأخر در زمینۀ سبب نزول قرآن کریم.  تالش 

 مروری بر مباحث پیشین 

، دیدگاه عالمان پیرامون «لَزَنَ»واژۀ معنای کریم, در جلسۀ پیشین پیرامون چگونگی و اقسام نزول قرآن 

، نخستین و آخرین آیات نازل شده بر آن کریم نزول تدریجی قرآن های، حکمتکریم چگونگی نزول قرآن

پیش از ورود ر قرآن به تفصیل سخن گفتیم. وَچینش و شمار آیات و سُ و معنای دو واژۀ آیه و سوره ,حضرت

گانۀ علوم قرآنی ـ که در جلسۀ  بندی سه رسد و آن اینکه در دسته به بحث، ذکر یک نکته ضروری به نظر می

القرآن )علوم پیرامونی نخست بدان اشاره کردیم ـ دانش سبب نزول قرآن در دستۀ سوم؛ یعنی علوم حول 

 گیرد. قرآن( جای می
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 معنای سبب نزول قرآن کریم 

 . رسد ظر مینضروری به  «سبب نزول»و اصطالحی ی لغوی انبا معآشنایی  ,پیش از ورود به بحث

 الف( معنای لغوی 

هر چه ) ای چون رسن یا ریسمان اسباب از نظر لغت دارای معانی متفاوتی است. معانیو جمع آن  «سبب»واژۀ 

، دستاویز، ابزار ی، حیات، راه، باعث و موجب چیزپیوند خویشاوندی ,به وسیلۀ آن بتوان به چیزی دست یافت(

  ., جهاد و ...وسیلهو 

ه است. بسیاری از معانی واژۀ سبب که در قرآن بدان اشاره به کار رفتمعانی در این واژه در قرآن کریم نیز 

 کار رفته به 1رسن و ریسمانلغوی این کلمه دارد. در بعضی از آیات به معنای  یارتباط تنگاتنگی با معان ,شده

رخی و در ب 3ب )باب(در از آیات به معنای دیگر ، در بعضی2خویشاوندیپیوند در برخی از آیات به معنای ، است

  .کار رفته است به 4و راه رسیدن به یک چیز وسیلهبه معنای  نیز

 

 ب( معنای اصطالحی

از اموری که یک یا چند آیه در پی آن امر یا امور نازل  ؛در اصطالح علوم قرآنی عبارت است «ولسبب نز»

  :شده باشد و این امور از دو حالت خارج نیستند

 ونازل شده است و یا سؤال کریم و آیاتی از قرآن  هآی ,حادثه و رخدادی است که در پی آن رخداداین امور یا 

و  است وآله( مطرح شده علیه اهلل یرسول خدا )صلّطبین وحی و صحابۀ زمان پرسشی است که از سوی مخا

 نازل شده است. کریم یا آیاتی از قرآن  هآی ,در پی آن سؤال یا پرسش

 

                                                 
: من كان یظن أن لن ینصره اهلل في الدنیا واآلخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن كیده ما یغیظ. 1

 .11حج/

 .111: بقره/عت بهم األسبابوتقطّبعوا ورأوا العذاب بعوا من الذین اتّإذ تبرأ الذین اتُ. 2

 .11: ص/أم لهم ملك السماوات واألرض وما بینهما فلیرتقوا في األسباب. 3

 .44: کهف/ا له في األرض وآتیناه من كل شيء سبباًإنا مكنّ. 4
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 هایی از اسباب نزول قرآن کریم  نمونه

همانگونه که بیان شد, سبب نزول قرآن کریم به دو شکل است که برای هر دو شکل به ذکر نمونه 

 پردازیم: می

 ل؛احادثه و رخدادی که در پی آن رخداد, آیه و آیاتی از قرآن کریم نازل شده باشد. مث .1

 السالم( علی )علیه امامسورۀ مائده در شأن  55و  55نزول آیات 

* الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ ﴿

ولىّ شما، تنها خدا و  ﴾؛وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

دارند و در حال  ی كه نماز بر پا م اند: همان كسانى كه ایمان آورده پیامبر اوست و كسانى

ولىّ خود  ،اند و هر كس خدا و پیامبر او و كسانى را كه ایمان آورده د.دهن ی ركوع زكات م

 مندانند.ست، چرا كه[ حِزب خدا همان پیروزبداند ]پیروز ا

 ؛استصورت گرفته زکات  پرداخت ونماز اقامۀ  با زمان مایست که ه در پی حادثهآیه نزول این دو 

وارد  )فقیری( سائلی ,در حال رکوع بودندالسالم( در مسجد و  یعنی زمانی که حضرت علی )علیه

السالم( در هنگام رکوع دست خود را به سوی  حضرت علی )علیه .و تقاضای کمک کرد همسجد شد

 سائل دراز کردند و سائل انگشتری حضرت را از دست ایشان خارج کرد. 

ن حضرت علی اشاره دارند که این دو آیه در شأ ,بسیاری از مفسرین شیعه و اهل سنت به اتفاق

المؤمنین  ختصاصات فضائل و مناقب حضرت امیراز ااین آیات را السالم( نازل شده است و  )علیه

 اند.  برشمرده)علیه السالم( 

 

 سورۀ نساء 34نزول آیۀ 

قُلْ یَا ﴿ به هنگام قرائت آیاتوآله( در حال مستی به نماز ایستاد و  علیه اهلل یکی از صحابۀ رسول خدا )صلّی

 ؛ا تَعْبُدُونَأَعْبُدُ مَ*  قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ: گفتبه اشتباه  ،سورۀ کافروناز  ﴾ال أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*  هَا الْكَافِرُونَأَیُّ

وآله(  علیه اهلل هنگامی که این اتفاق به گوش رسول خدا )صلی .را به اشتباه حذف کرد «الی نفی»یعنی 

 : نساء نازل شد سورۀ 43آیۀ  ,رخداد ناپسند پی این و در , حضرت برآشفترسید

 ﴾... یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴿
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 گویید  ینشوید تا زمانى كه بدانید چه م کاید، در حال مستى به نماز نزدی كه ایمان آوردهی اى كسان

 ... 

وآله(  علیه اهلل که از سوی مخاطبین وحی و صحابۀ زمان رسول خدا )صلّی هایی و پرسش تسؤاال .2

که با  کریم آیاتی از قرآنهمچون  مطرح شده و در پی آن, آیه یا آیاتی از قرآن کریم نازل شده است.

 مثال؛شوند.  آغاز می «ونَکَیَستَفت»یا  و« یَستَنبِئونَکَ» «,سَئَلَ سائِلٌ» «,یَسئَلونَکَ»عباراتی چون 

های پیشین  مسائل و رخدادهای امتدر مورد وآله(  علیه اهلل اکرم )صلّیسؤاالتی که از شخص پیامبر 

ب کهف و تعداد سؤال در مورد اصحا یاو شناسی او  و شخصیت القرنین ذیهمچون سؤال در مورد  ؛شد می

 . ها آن

؛ شد روزگار میهای آن  دغدغه وآله( در مورد مسائل و علیه اهلل سؤاالتی که از شخص پیامبر اکرم )صلّی

 در مورد مسئلۀ روح.  همچون سؤال

همچون لحظۀ  ؛شد آینده میوآله( در مورد مسائل  علیه اهلل سؤاالتی که از شخص پیامبر اکرم )صلّی

 های بهشت و جهنم.  ویژگییا و وقوع قیامت 

 اهمیت سبب نزول

 ترین کتابهای نگاشته شده در زمینۀ سبب نزول هـ(؛ صاحب یکی از قدیمی414)الحسن واحدی نیشابوری  ابو

ترین اطالعاتی  , در مقدمۀ اثر خویش, آشنایی با سبب نزول آیات و سور قرآن را یکی از شایستهآیات قرآن

بب نزول ای که به عقیدۀ او, بدون آگاهی از س گونه داند که مقدمۀ فهم و تفسیر آیات قرآن کریم است، به می

او همچنین به این مسئله نیز اشاره کرده که سبب نزول آیات,  فهم کالم الهی میسر نخواهد بود. قرآن کریم,

ای نیست که در آن اظهارنظر شخصی و  قابل دسترسی است و این عرصه، عرصه سماعو روایت تنها از طریق 

 1 اجتهاد افراد نقش ایفا کند.
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 سبب نزول و شأن نزول 

اینکه آیا بین این دو  .شوند کار برده می به همراه هم بهگاه  «شأن نزول»و  «سبب نزول»الح اصطدو 

جز  .اند تر دانشمندان بین این دو اصطالح تفاوتی قائل نشده بیشخیر؛ باید گفت که ست یا اتفاوتی  ,اصطالح

 .1برخی پژوهشگران معاصر

 

 فواید آشنایی با سبب نزول قرآن کریم

  ؛عبارت استقرآن کریم با سبب نزول آیات  شناییآواید ف

یا به عبارت دیگر،  ها آگاهی از مدلول و مفهوم صحیح آیات قرآن و رفع ابهام از ظاهر آن .1

 تر آیات قرآن کریم.  کمک به فهم و تفسیر دقیق

دۀ شک فهم سبب، فهم و درک بهتر مسبّب را در پی خواهد داشت. اکنون به شرح یک ماجرا که نشان دهن بی

 تر آیات قرآن کریم است, اشاره خواهیم کرد؛ اهمیت و نقش آشنایی با سبب نزول آیات در فهم دقیق

 سورۀ مبارک مائده, اقدام به نوشیدن شراب کرد. 33شخصی به نام قدامة بن مظعون با استناد به آیۀ 

عِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَّ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیمَا طَ﴿

كه ایمان آورده و كارهاى شایسته  بر كسانى؛ ﴾اتَّقَوْا وَّ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

ه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و اند نیست، در صورتى ك اند، گناهى در آنچه ]قبالً[ خورده كرده

گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند،  كارهاى شایسته كنند؛ سپس تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند؛ آن

  دارد. یو خدا نیكوكاران را دوست م

ام دهند. یعنی اگر شراب نوشیدند گناهی بر آنان نیست هر گاه تقوا پیشه کنند و ایمان آورند و اعمال صالح انج

قدامة بن مظعون نیز منحصراً با استناد به ظاهر این آیه و بدون آگاهی از سبب نزول آن, به راحتی اقدام به 

وآله( رسید, حضرت قدامه را  علیه اهلل کرد و زمانی که این خبر به سمع پیامبر اکرم )صلّی نوشیدن شراب می

                                                 
 .11ـ11صصاله معرفت،  مرحوم آیت ،تاریخ قرآن. 1
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وآله( با بیان سبب نزول درست آیه, در  علیه اهلل ول خدا )صلّیفرا خواند و او را از این کار منع کرد. در واقع رس

 این زمینه روشنگری نمودند. 

, در خمرکسانی نازل شده که پیش از بیان حکم تحریم بارۀ ایشان به قدامة بن مظعون فرمودند؛ که این آیه در

ز حکم تحریم خمر بیان نشده هنو در آن زمان اند و به این دلیل که ( شهید شدهو احد بدر )مثل جنگها  جنگ

 :وآله( سؤال کردند علیه اهلل ای از شخص پیامبر اکرم )صلّی عده کردند. بود, اقدام به نوشیدن شراب هم می

های صدر  )در جنگ شُرب خمرتکلیف کسانی که پیش از تحریم  ,حال که حکم تحریم شراب بیان شده

 سورۀ مبارک مائده نازل شد.  33ه آیۀ اند چیست؟در پی این سؤال بود ک اسالم(, شهید شده

 ظاهر این آیه، نوشیدن شراب را مباح و حالل بدانیم.توانیم با استناد به  ما نمی از این رو

شده چه هدف و سببی تشریع و بیان  ابالهی  (شریعت)احکام  ؛ یعنیاحکامتشریع آگاهی از حکمت  .2

  ؛است

تر با حکمت تشریع  تا به صورت دقیق ,به ما کمک خواهند کرد کریم شناخت سبب نزول آیه یا آیات قرآن

 احکام الهی آشنا شویم. 

 ؛دفع توهم حصر .3

بسیاری از محرمات را سورۀ مبارک انعام،  141آیۀ با استناد به ای از مشرکان  در توضیح باید گفت که عده

ها از  باور مشرکان و نهی آنین ادر مقام نفی  ,انعام مبارک سورۀ 141آیۀ ؛ در حالی که دانستند حالل می

ه نه در مقام برشمردن دانستند نازل شد ها را حالل می خوردن و نوشیدن برخی از محرمات که آن

 محرّمات.

لَحْمَ   أَوْقُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً﴿

بگو:  ؛﴾غَفُورٌ رَّحِیمٌ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ ال عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

یابم، مگر آنكه  یخورد هیچ حرامى نم یاى كه آن را م در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده»

باشد كه اینها همه پلیدند. یا ]قربانیى كه[ از روى نافرمانى، ]به  کخو خونِ ریخته یا گوشت مُردار یا 

خواهى ]به  هنگام ذبح[ نام غیر خدا بر آن بُرده شده باشد. پس كسى كه بدون سركشى و زیاده 

  خوردن آنها[ ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.
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که دقیقاً همین محرمات را است در برابر باور مشرکان  ,اشاره شده ها بدان شریف محرماتی که در این آیۀ

است که در این آیه ی تنها منحصر به موارد ,بدان معنا نیست که محرماتاین البته  .دانستند حالل می

 آیه م حصر محرمات در موارد اشاره شده درتوهّ ,لذا شناخت سبب نزول این آیهاست.  اشاره شده ها بدان

 7کند.  ها پاک می از ذهن ,را

 است؛ ها نازل شده در مورد آنکریم آگاهی از شخص یا اشخاصی که آیه یا آیات قرآن  .4

 قرآن کریم؛به خاطر سپردن آیات حفظ و سهولت  .1

 های رایج مسلمانان صدر اسالم آگاهی اجمالی از فرهنگ عصر نزول قرآن و سؤاالت و دغدغه .1

 

 روایات اسباب نزول 

روایات نقش کلیدی در دسترسی ما به که  ؛به این مسئله باید اشاره کرد ,ورد ارتباط اسباب نزول با روایاتدر م

در قالب حدیث و  کریم به این معنا که بسیاری از اسباب نزول آیات قرآن؛ اند اسباب نزول آیات ایفا کرده

 ,تنها راه دستیابی به اسباب نزول آیاتکه  ,تا جایی که برخی بر این باورند است. روایت به دست ما رسیده

 4روایات و احادیث هستند.

روایت برشمرده  3111 آیات، حدودسبب نزول مربوط به تعداد روایات , هایی که انجام شده در آخرین پژوهش

 .است نقل شده ننیمی از سوی صحابه و نیمی دیگر از سوی تابعا ,که از این تعداد اند شده

صحابی  ؛عبداهلل بن عباساز  ,ترین روایات سبب نزول بیشنیز وآله(  علیه اهلل )صلّیخدا در بین صحابۀ رسول 

 .نقل شده استآن حضرت معروف 

                                                 
برای بیان حصر استفاده « إنَّما»شود: گاه از کلمۀ  ن عربی برای حصر, از دو ساختار استفاده می. الزم به ذکر است که در زبا7

قُل سورۀ مبارک انعام مورد استفاده قرار گرفته است:  141؛ یعنی آن ساختاری که در آیۀ «إلّا»و « نفی»شود؛ و گاه از ساختار  می

 ... إِلَّاعَلَى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً  لَّا

 .4، صأسباب نزول اآلیات. 4
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ای دانشمندان به گردآوری روایات سبب نزول و  عدهبه بعد که از قرن دوم هجری همچنین گفتنی است 

 تفصیلٌ السباب النّزولچون  ؛هایی به کتاب توان که برای نمونه می ,اند تدوین کتبی در این زمینه پرداخته

نگاشتۀ ابوالحسن  اسباب النزول، (شیخ بخاری)نگاشتۀ علی بن مدینی  نزیلتَ، هراننگاشتۀ میمون بن مَ

 اشاره کرد. نگاشتۀ ابن حجر عسقالنی  جاب فی بیان االسبابالعُو  (مفسر معروف)نیشابوری 

هیچ  ,که به اذعان خویشاست نگاشته  اب النقول فی اسباب النزولبلُنیز کتابی با عنوان  الدین سیوطی جالل

 3این جامعیت و کمال ننگاشته است. کتابی به ,کس در تألیف سبب نزول

 

 عالمان متأخر در زمینۀ سبب نزول قرآن کریم  هایتالش

 :سه عنوان قابل اشاره است ذیلهای عالمان متأخر در زمینۀ سبب نزول  تالش

 ؛حدیثی و قرآنی و گردآوری دوبارۀ روایات و آثار مربوط به اسباب نزول جستجو در منابع .1

 ؛سبب نزول و ارزیابی صحت یا عدم صحت این دسته از روایاتت نظر و بازنگری در روایات دق .2

ه فهم و کمک آن بکریم های جدید در بارۀ نقش سبب نزول در تفسیر آیات قرآن  پردازی نظریه .3

11.تر و بهتر آیات قرآن دقیق
 

 

 تبار عموم لفظ در برابر خصوص سبباع

هدف عمده و کلی از یعنی  ؛از هدایتگری ؛دارند و آن عبارت است سبب نزول عامیک  کریم, همۀ آیات قرآن

اما در مورد این که آیا تمام آیات قرآن سبب نزول خاصی دارند یا  .هدایت بشر است کریم, نزول آیات قرآن

بر پایۀ محاسبات انجام  .سبب نزول خاص دارند کریم ندکی از آیات قرآنباید گفت که تنها بخش ا خیر؛

 . هستند سبب نزول خاص کریم دارای آیات قرآناز تنها پانزده درصد  گرفته،
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 معتبر است یا عموم لفظ؟ آیا خصوص سبب 

یا آن حادثۀ آیا آن آیه منحصراً به آن رخداد  ,خاص برای نزولش وجود داشته باشد یسبب  ,یک آیه چنانچه

مطرح شده در آن آیه  توان از آن آیه و حکم های مشابه نمی شود و در شرایط و موقعیت محدود میخاص 

  .شود مطرح می ,«اعتبار عموم لفظ در برابر خصوص سبب»تحت عنوان  پرسشاین  ؟استفاده کرد

عموم  ,لفظ آن آیه عام باشد ای بر اثر یک سبب خاص نازل شود و که هرگاه آیه ؛تر باید گفت در توضیح بیش

قابل  ,بنا بر این حکم آیه در موارد مشابه که بعدها اتفاق خواهد افتاد. نه خصوص سبب ,لفظ معتبر خواهد بود

که سبب نزول  اولیهبه آن رخداد و مسئلۀ  , تنهانباید آن آیه و حکم آن راو تطبیق است. بدین ترتیب تعمیم 

 منحصر کرد.  است آیه شدهآن 

یعنی اعتبار عموم لفظ در برابر  ایتی در دست است که این دیدگاه؛السالم( نیز رو م)علیهاطهار ائمه  از

که حضرت است السالم( نقل شده  )علیه صادقکند. به عنوان مثال روایتی از امام  را تأیید میخصوص سبب 

ای در بارۀ قومی نازل شود و با مردن  اگر چنین باشد که آیه. زیرا 11«میرد ایست که نمی قرآن زنده» اند: هفرمود

از همچنین  .را باید کنار گذاشتکریم بخش قابل توجهی از آیات قرآن  ,آن قوم آن آیۀ قرآن نیز از بین برود

 «.گردش و سیر و حرکت دارد ,قرآن زنده است و همانند شب و روز و ماه خورشید: »ایشان نقل شده

اما آن  باشد, ویژه نازل شده ییا در پی پرسشو خاص  یحادثه یا رخداد ای در پی یک آیه ،بنا بر این هر چند

از آن آیه و  ,شود و در موارد مشابه که بعداً اتفاق خواهد افتاد خاص محدود نمی پرسشآیه به آن حادثه یا 

 رد. ره بتوان به می ,حکم مطرح شده در آن

 

 قرآن کریماعتبار روایات سبب نزول 

                                                 
: إن القرآن حي لم یمت وإنه یجري كما یجري اللیل والنهار وكما یجري الشمس والقمر (علیه السالم)قال أبو عبد اهلل . 11

من  ما :عن هذه الروایة (علیه السالم)فضیل بن یسار قال سئلت أبا جعفر  :روایتی دیگر ویجري على آخرنا كما یجري على أولنا.
ظهره تنزیله وبطنه تأویله منه ما قد مضى ومنه ما لم یكن یجرى كما یجرى الشمس  :فقال ،ال ولها ظهر وبطنإالقرآن آیة 

قال اهلل وما یعلم تأویله اال اهلل والراسخون في العلم حیاء والقمر كما جاء تأویل شئ منه یكون على األموات كما یكون على األ
 .211، صبصائر الدرجات: نحن نعلمه
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نیازمند  ,که این دسته از روایات ؛نیز باید به این نکته اشاره کرد قرآن کریم ات سبب نزولدر مورد اعتبار روای

 . بازنگری جدی هستند

کریم اند که خود شاهد و ناظر رخداد نزول آیات قرآن  کسانی نقل کردهبسیاری از روایات سبب نزول را زیرا 

نقل و منع  ,که از آنجا که حدود یک قرن ؛استمشکل دیگر در این دسته از روایات آن همچنین . اند نبوده

تا حدود یک قرن به صورت بسیاری از روایات از جمله روایات سبب نزول  است, یث جریان داشتهتدوین حد

بازنگری و کنکاش در صحت یا  ؛ از این رو،صحت الزم برخوردار نباشندشاید از دقت و شفاهی نقل شدند و 

 ز اهمیت بسزایی برخوردار است.اروایات  دسته از عدم صحت این

 

 ترین منابع مطالعاتی در بارۀ اسباب نزول آیات: مهم

 هـ(414أبوالحسن واحدی نیشابوری )      أسباب نزول اآلیاتـ 1

 هـ(412ابن حجر عسقالنی )     العُجاب في بیان األسبابـ 2

 هـ(311جالل الدین سیوطی )     لباب النقول في أسباب النزولـ 3

 سید محمدباقر حجتی )معاصر(     النزولسباب اـ 4

  12بسّام جمل )معاصر(     أسباب النّزولـ 1

                                                 
دی به زبان . کتابی انتقادی و درخور تحسین با نگرشی نو و متفاوت به سبب نزول. این کتاب توسط دکتر سید حسین سی12ّ

 فارسی برگردانده شده است.
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ ششم

 ی و مدنیهای مکّ آیات و سوره

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ها؛ ی و مدنی و شیوۀ بازشناسی آنهای مکّ فواید و کاربردهای شناسایی آیات و سوره ,معیارها 

 اند. ی و مدنی صادر شدههای مکّ اعتبارسنجی روایاتی که در بارۀ شناسایی آیات و سوره 

 

 مروری بر مباحث پیشین

فواید و کاربردهای سبب نزول در  و نیز« سبب»، تعاریف مختلف واژۀ کریم پیشین پیرامون دانش سبب نزول قرآن  در جلسۀ

 سخن گفتیم.کریم فهم آیات قرآن 

 ها ی و مدنی و نقد آنهای مکّ معیارهای شناخت آیات و سوره

تالش برای شناخت و  ,در مباحث قرآنی کریم مدنی بودن آیات و سور قرآنو ی آفرین بودن اطالع از مکّ به علت نقش

صورت  یبه اشکال مختلف ـ از صدر اسالم تا کنون ـ های مختلف اسالمی ی و مدنی در گذر دورهشناساندن آیات و سور مکّ

  گرفته است.
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ی از برای شناسایی آیات و سور مکّ ,شدهگانۀ مطرح  ی و مدنی الزم است تا با ضوابط سهپیش از تعریف آیات و سور مکّ

 .خواهیم پرداختی و مدنی به تعریف آیات و سور مکّ ,الی طرح این ضوابط در البه . سپسمویسور مدنی آشنا شو آیات 

 ست. ا مکان ؛ی از آیات و سور مدنی مطرح شدهکه برای شناسایی آیات و سور مکّ یکی از مالکهایی .1

 مدنیو سور ی از آیات مکّ و سور معیار و ضابطۀ مناسبی برای جداسازی آیات ,ن نزول آیاتگروهی بر این باورند که مکا

مناطق نزدیک مکه در در مکه و یا  آله( اکرم )صلّی اهلل علیه و به این معنا که آیات و سوری که به هنگام حضور پیامبر ؛ستا

در مدینه و مناطق نزدیک مدینه آله(  رم )صلّی اهلل علیه واکو آیات و سوری که در زمان حضور پیامبر  مکی ااند ر نازل شده

 مدنی ار« ةالمَدینَ يمٰا نَزَلَ فِ»و مکی  ار« ةالمَکَّ يمٰا نَزَلَ فِ» ؛نبه دیگر سخ. نامیم مدنی می ااند ر شدهنازل  حضرتآن  بر

 . دانیم می

و نه در  اند در مکه نازل شدهنه  ,کریم ر قرآنزیرا برخی از آیات و سو .مالک و ضابطۀ دقیقی نیست ,این مالک و ضابطه

 ودر مناطقی خارج از مکه ـ مانند آیات و سوری که در سفر یا به هنگام جنگ  ند؛ا نازل شده بلکه در مکان سومی ،مدینه

برخی و نه مدنی.  ستدانمکی  توان این آیات و سور را نه میطبق ضابطۀ مکان,  لذا بر .اند بر حضرت نازل شده ـ مدینه

، اما اند مکه، مدینه و شام دانسته ا در سه منطقۀ؛رکریم ند که نزول قرآن ا هیازیدبرای حل این مشکل به روایاتی دست 

مشکل آنجاست که به فرض پذیرش صحّت این دست روایات، باز هم روایاتی در دست است که نزول قرآن را در مکانی 

معیار دقیقی برای  ا,این معیار ر علوم قرآنی انتر عالم بیش ؛ کهمجموع باید گفت در کنند. غیر از مکه، مدینه و شام اثبات می

 دانند. ی از مدنی نمیمکّ و سور شناسایی آیات

یعنی آیات و  ؛ستا زماناست؛ یات و سور مدنی مطرح شده  ی از آضابطۀ دومی که برای شناسایی آیات و سور مکّ .2

ی و مکّ ااند ر در مکه نازل شده ایشاندر زمان حضور  آله( و اهلل علیه واکرم )صلّی  سوری که پیش از هجرت پیامبر

مدنی  ااند ر شده  نازل و پس از آن مدینهاز مکه به سوی  حضرت خروج )هجرت( پس ازآیات و سوری که در 

 دانیم.  می
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از ی ن آیات و سور مکّایمز یّحدّ فاصل و ممآله(,  اکرم )صلّی اهلل علیه ورخداد هجرت پیامبر  ,طبق این معیار و ضابطه

 رود.  آیات و سور مدنی به شما می

 دنخواه امشکل ضابطۀ قبلی ر لذا ,یا مکی خواهند بود و یا مدنیکریم تمامی آیات و سور قرآن  ,بر اساس این ضابطه

از هجرت آیات و سوری که پیش  ,طبق این معیار و ضابطه ؛به دیگر سخن .ماندبای بیرون  سوره یا آیه کهداشت 

مدنی  ااند ر که پس از رخداد هجرت نازل شده و آیات و سوری مکی را اند نازل شدهآله(  اکرم )صلّی اهلل علیه وپیامبر 

باید آنها را  و طبق این ضابطه, در مکه نازل شدند ,در سال هشتم هجری رخداد فتح مکه طیمثل آیاتی که  ؛نیماد می

 .بدانیممدنی 

 است.  مخاطبین آیات ؛برای شناسایی آیات و سور مکی از مدنی مطرح شده است معیار و مالک سومی که .3

 ار دهند(, قرار میمورد خطاب  ااهل مکه ر)ها اهل مکه هستند  که مخاطب آن ییها سورهو  آیات ؛ کهاند ای گفته عده

 . یممان مدنی می ,ندهد مورد خطاب قرار می رانامیم و آیات و سوری که اهل مدینه  مکی می

ا خطاب قرار مدینه ر اهلمکه و نه  اهلهستند که نه  کریم آیاتی از قرآن اوالً ؛ کهدر نقد این دیدگاه باید گفت

 را قرآن کریم دست از آیاتاین توانیم با این معیار  لذا نمی آله(. اکرم )صلّی اهلل علیه و مانند آیات معراج پیامبر دهند؛ می

و مانند مکه  ؛و به ساکنین یک منطقه یا اهالی یک شهر خاص استهای قرآن عمومی  بخطا ثانیاًیا مدنی بدانیم. مکی 

و  یمبه دو دسته تقسیم کن ا, تنهار کریم آیات قرآن یتمامبر اساس این معیار، توانیم  لذا نمی ،یا مدینه اختصاص ندارد

 .نیمساکنین مدینه بدا مختصّدیگر را ای  اهل مکه و دسته را مختصّ  گروهی از آن

 بندی جمع

به روشنی پیداست که  ,مطرح شده برای شناسایی آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی (ضابطۀمعیار )میان سه از 

آیات و سور مکی از آیات و سور  میانفاصل  حدِّ ارآله(  اکرم )صلّی اهلل علیه وکه رخداد هجرت پیامبر ) زمانضابطۀ 

آیات و سور مکی و مدنی  تعریف دقیق ,این ضابطه . حال بر پایۀرین ضابطه استت ترین و جامع دقیق (داند می  مدنی

 عبارت است از:
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شده  آله( بر ایشان نازل اکرم )صلّی اهلل علیه و که پیش از هجرت پیامبرهستند هایی  آیات و سوره ؛آیات و سور مکی

 مکه.ای خارج از  خواه در مکه و خواه در هر منطقه ؛است

ه نازل شد آله( بر ایشان اکرم )صلّی اهلل علیه و پیامبرهجرت که پس از هستند  هایی سورهآیات و  ؛دنیآیات و سور م

 ای خارج از مدینه. منطقههر خواه در مدینه و خواه در  است؛

 

 های مکی و مدنی فواید و کاربردهای شناخت آیات و سوره

ی از آیات و سور مدنی چه که شناسایی آیات و سور مکّ مطرح شود؛برای شما دانشجویان عزیز این سؤال  دامکان دار

 د؟هایی کاربرد دار در چه حوزه یا د؟ای در پی دار فایده

در حوزۀ فقه و تشریع بسیار حائز اهمیت  ؛به عنوان نمونه باید گفت شناخت آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی .1

 .است

منسوخ  ازرا آیات ناسخ  ,تشریعدر حوزۀ فقه و که کند  ما کمک میبه  ,به دیگر سخن شناسایی آیات مکی از آیات مدنی

مدنی  ازمکی و سور لذا شناسایی آیات  ,ستامطرح  تشریعتنها و تنها در حوزۀ احکام و  1بشناسیم. از آن جا که مسئلۀ نسخ

 .زشناسیماز آیات منسوخ با ما کمک خواهد کرد تا آیات ناسخ رابه قرآن کریم و شناخت زمان نزول آیات 

یعنی اول باید به آیۀ منسوخ عمل شده  ؛ناپذیر است چون فاصلۀ زمانی میان عمل به آیۀ منسوخ و عمل به آیۀ ناسخ اجتناب

که ـ  کریم آیات قرآناز این رو شناخت دقیق زمان نزول  .کنار بگذاریم اتا آیۀ منسوخ ر ,باشد و سپس آیۀ ناسخ آمده باشد

 در این حوزه از علوم قرآنی بسیار حائز اهمیت هست. ـ علوم قرآن مطرح هست الب بحث مکی و مدنی درقدر 

                                                           
ای که حکم اول  . نسخ عبارت است از برداشته شدن یک حکم شرعی ـ پس از عمل به آن حکم ـ به واسطۀ آمدن حکمی جدید؛ به گونه1

بر اساس مذهب مشهور در میان  نامند. را به طور کلی کنار نهاده و به حکم دوم عمل کنیم. لذا حکم اول را منسوخ و حکم دوم را ناسخ می
 ناپذیر بوده و حتماً رخ داده است. م قرآنی, رخداد نسخ در قرآن اجتنابعالمان علو
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 د. د کردعوت اسالم آشنا خواهو سیر منطقی )معنادار( با تاریخ را که ما  کاربرد دیگر بحث مکی و مدنی آن است .2

م در دورۀ حضور پیامبر آشنایی با آیات و سور مکی و آیات و سور مدنی به ما کمک خواهند کرد تا با مراحل دعوت اسال

الزمۀ هر دانید  همانطور که می یم.ومدینه آشنا شدر  ایشاندر دورۀ حضور نیز در مکه و آله(  اکرم )صلّی اهلل علیه و

از این  ,تکاملی و برنامۀ هدایت بشریستست. اسالم هم که یک دین اوجود مراحل متعدد و پی در پی  ,برنامۀ تکاملی

بر مردم نازل  ,قرآنمفاهیم هایی از  آیات و آموزه ,در هر مرحله که ناگزیر مراحلی داشته است.قاعده مستثنی نیست و 

به خوبی نشانگر آن است که رعایت  ,شده در هر یک از دو منطقۀ مکه و مدینه شده است. نگاهی به آیات و سور نازل 

در  ود,ش مطرح می «تدرّج در تربیت»ان اصل رود و تحت عنو که یکی از اصول تربیتی به شمار می ؛سیر تدریجی تربیت

 های قرآنی به خوبی قابل مشاهده است.  این آموزه

 .یافت« تحریم شُرب خَمر»در مسئلۀ  توان می اهای رعایت سیر تدریجی تربیت در نزول آیات قرآن ر یکی از نمونه

 پنج مرحله برای تحریم خمر مطرح شده است.  ؛نظریۀ مشهور بنا بر

 تر آیات قرآن به تفسیر دقیقیابی  کمک به فهم بهتر و دست ,ر از کاربردهای مهم دانش مکی و مدنییکی دیگ  .3

 است. کریم

 

 مدنی ازهای مکی  شیوۀ بازشناسی آیات و سوره

 ند؟ ا هاز آیات و سور مدنی جدا کرد امکی ر و سور آیات گونهدانشمندان اسالمی چجای این سؤال باقی است که 

ای از آیات و  موفق شدند بخش عمده ,آمده های تاریخی به دست مفسران و دانشمندان علوم قرآنی با کمک روایات و گزارش

ای از آیات و سور  پس از مشخص شدن بخش گستردهها  . گفتنی است؛ که آنندسازاز آیات و سور مدنی جدا  اسور مکی ر

با کمک سپس وعی و ساختاری آیات و سور مکی و مدنی پرداختند. های موض به استخراج ضوابط و ویژگی ,مکی و مدنی

اهتمام ورزیدند. مانده نیز  به جداسازی بخش محدودی از آیات و سور باقی ,های موضوعی و ساختاری این ضوابط و ویژگی
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و آیات به شناسایی اده و نیز مورد بررسی قرار د را آیات باقیماندهاندک نستند اتو ی استخراج شده,با معیارها ها در واقع آن

این روش تا حد زیادی )نه به صورت کامل( ما را در شناسایی آیات و سور مکّی از  .بپردازندمدنی و سور مکی از آیات سور 

 رساند. مدنی یاری می

 

 پیشینۀ طرح مسئلۀ آیات مکی و مدنی

 کریم, های آغازین نزول قرآن ن دههاو در هم باید گفت که از آغاز ,در بارۀ طرح بحث مکی و مدنی و توجه به این مسئله

 است. این مسئله مورد توجه قرار گرفته

 نیز بعد از صحابه. شد در این باره سؤال میآله(  )صلّی اهلل علیه وکه از صحابۀ رسول خدا است؛ مده آها  در بسیاری از گزارش

از زمان صحابه سپس اند.  کردهآیات و سور مدنی ارائه  زادر شناسایی آیات و سور مکی  خود را های نظرات و دیدگاه ,تابعین

 صورت گرفته ذیل مدنی در سه محوراز آیات و سور تالش در جهت شناخت آیات و سور مکی  ,و تابعین تا دو سدۀ اخیر

 :است

 های به دست آمده؛  ها و گزارش محور روایتتالش بر  .1

 ؛مدنیو سور مکی از آیات  و سورای برای شناخت آیات  تالش در جهت ارائۀ قاعده .2

 مدنی.آیات و سور تالش بر محور موضوع و محتوای آیات و سور مکی و  .3

مکی از مدنی و سور اهتمامی جدی و نو در شناخت آیات نیز, یعنی در دو سدۀ اخیر  ؛بعد از این دورانگفتنی است؛ که 

ل آماری مربوط به آیات و سور و یا اسلوب بیان و بر مبنای تحلیـ  ینهایی نو پدیدار شده و اندیشمندان اسالمی با روش

 اند. درصدد شناخت آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی برآمدهـ ها  طول آیات و سور و مستقالً محتوای آن ,آهنگ

اولین مفسری که تفسیر خود را بر پایۀ نزول آیات قرآن )مکی و مدنی( مرتب ساخت و سپس به تفسیر آیات  نکته:

پس از وی محمّد نام دارد.  بیان المعاني علی حسب النّزولتفسیر وی بود. هـ( 1331)، مالحُویش آل غازی پرداخت

را بر این ترتیب نگاشت. عبد الرحمان حبنّکه سومین نفری بود که  ،التفسیر الحدیث ،تفسیر خودهـ( 1011)عزّت دَروَزه 
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نام گرفت. دیگر مفسران، اعم از متقدّمان و  فکّر و دقائق التدبّرمعارج التّبر این ترتیب و روش تفسیر نگاشت. تفسیر وی 

گاه از سبب نزول آیات برای اند.  بهره جسته از بحث مکی و مدنی بودن آیات به فراوانی ،متأخران در تفسیر آیات قرآن

به زمان تابعین بر یر تفسسابقۀ استفاده از مکی و مدنی در نقد نقد آراء و دیدگاههای تفسیری بهره گرفته شده است. 

سورۀ رعد,  03در آیۀ « مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» ( سوال شد که آیا منظور از عبارتهـ110گردد. از سعید بن جبیر ) می

 2نه، چطور ممكن است او باشد با اینكه این سوره در مكه نازل شده است؟است و او در پاسخ گفت:  عبد اللَّه بن سالم

 مالبررسی یک احت

بررسی این احتمال که عبارت است؛ از ست ادیگری که در میان دانشمندان علوم قرآنی در بحث مکی و مدنی مطرح   مسئلۀ

ور در سُ ,و همچنین آیا آیاتی از آیات نازل شده در مدینه ؟در سور مدنی قرآن وجود دارند ,آیا آیاتی از آیات نازل شده در مکه

 ی وجود دارند یا خیر؟مکّ

 ؛در مجموع باید گفت د,و اختالفاتی که بین دانشمندان وجود دار داری که در این زمینه مطرح شده های دامنه از بحثجدا 

پس از آله(  )صلّی اهلل علیه ویعنی شخص پیامبر  ؛در سور مکی پذیرفته است ,شده در مدینه آیات نازل ای دستهکه وجود 

شده در مکه جای  در فالن سورۀ نازل ابه صحابه دستور دادند که این آیه یا آیات ر ,در مدینه کریم نزول آیه یا آیاتی از قرآن

د تا پس از , مدتی بدون تکلیف باقی مانده باشاند که در مکه نازل شده کریم اما این مسئله که آیه یا آیاتی از قرآن، دهد

از  را در یکی ه یا آیاته باشند که آن آیدستور داد , ایشانهایی در مدینه به مدینه و نزول سوره )ص( هجرت پیامبر

 کنند. نفی می آن را پذیرفته نیست و غالب دانشمندان علوم قرآنی ,جای دهند های مدنی سوره

 

 های مکی و مدنی اعتبار روایت وارده در شناسایی آیات و سوره

                                                           
 .222، ص: 3 ، جالبرهان في تفسیر القرآن ؛312، ص: 5 ، جالكشف و البیان عن تفسیر القرآن .2
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شده در  های مطرح ای از دیدگاه خش عمدهبکه که از آن جا  ؛آن است ,ای که در این جایگاه باید بدان اشاره کرد نکتۀ دیگه

دست این  سنجیدر اعتبار است, لذا به دست ما رسیده روایاتالب قدر  ,شناسایی آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی

 نظر وجود دارد.  اختالفمیان عالمان  ،روایات

 ااین بحث رـ قرآن در اسالم در کتاب  المیزاندانشمند معاصر و صاحب تفسیر مشهور ـ طباطبایی  ۀبه عنوان مثال عالم

  .ندناد فاقد اعتبار می اشده در شناسایی آیات مکی از آیات مدنی ر و روایات مطرح اند مطرح کرده

عالمانی چون یت و اعتبار خبر واحد است. حجّ بارۀ در عالماننظر  نشأت گرفته از اختالف ,این دیدگاه عالمهگفتنی است که 

در حوزۀ یعنی  ؛ها بر این باورند که خبر واحد در این حوزه ,طباطبایی ۀی و در دوران معاصر عالمشیخ مفید، شیخ طوس

 ؛اما عالمان دیگری .در حوزۀ شناسایی آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی حجیت و اعتبار نداردحتی و تفسیر، تاریخ 

ای حائز  در هر حوزه ود,ش فرد ثقه و معتمد نقل میکه توسط یک  یاهلل خوئی بر این باورند که خبر واحد چون آیتهم

 3 حوزۀ تفسیر یا حوزۀ شناسایی آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی.در از جمله  است؛اهمیت و اعتبار 

 بندی جمع

در تدبّر  را, تنها راه شناخت ترتیب آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی طباطبایی که عالمه ؛بندی باید گفت در جمع

دیدگاه اکثر  ,دیدگاه عالمهاست. و پس از هجرت دانسته  قبلها با اوضاع و احوال  مضامین این آیات و سور و تطبیق آن

                                                           
که در طبقات مختلف سلسله سند شوند. خبر متواتر خبریست  بندی به دو دسته خبر واحد و خبر متواتر تقسیم می . اخبار یا روایات در یک تقسیم3

از معصوم )ع(   ای که یقین حاصل شود که این خبر قطعاً گونه آن, راویان متعددی آن را با یک مضمون یا با قرابت مضمون نقل کرده باشند؛ به
تنها یک یا چند راوی آن را نقل صادر شده است. اما خبر واحد خبریست که به حد تواتر نرسد؛ یعنی در یک یا چند طبقه از طبقاتِ سلسله سند, 

که این حدیث حتماً از معصوم )ع( صادر شده باشد به دست نیاید. در مورد حجیت  ای که برای ما قطع و یقین مبنی بر این گونه کرده باشند؛ به
نظر وجود دارد؛  ن علوم اسالمی اختالفهای تشریع و احکام )به طور کلی فقه(، میان عالما هایی غیر از حوزه خبر واحد نیز باید گفت؛ که در حوزه

های علوم قرآنی حجیت دارد یا نه، مورد اختالف نظر  تفسیر یا شناسایی آیات مکی از آیات مدنی و دیگر حوزه  اینکه آیا خبر واحد در حوزۀ
 .32ـ31، صص2، جالتفسیر والمفسرون في ثوبه القشیبعالمان بوده است. برای اطالع بیشتر رک: 
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شناسایی آیات و سور مکی از برای روایات رسیده در زمینۀ  دانشمندان,ست و گروه زیادی از نیدانشمندان علوم اسالمی 

 0ئلند.اعتبار و ارزش خاصی قا ,آیات و سور مدنی

                                                           
سیر تاریخی شناخت آیات و سور مکی و تر با سیر تاریخی شناخت آیات و سور مکی از آیات و سور مدنی رک به مقالۀ:  آشنایی بیش. برای 0
 .33نامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شمارۀ دوم، سال  ، مهدیه دهقانی قناتغستانی, دو فصلدنیم
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ هفتم

 کتابت قرآن کریم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ؛جایگاه کتابت و نگارش در قرآن کریم

 ؛آله(ان پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه ونگارش قرآن در زم

 ؛مشهورترین کاتبان وحی در مکه و مدینه

 ؛ابزار و ادوات نگارش قرآن کریم

 مام علی )علیه السالم(.های مصحف ا ویژگی

 

 خط و کتابت

شود بر پاية  اصوالً تاريخ پيدايش خط و چگونگي پيشرفت آن در ميان ملل هنوز روشن نيست و آنچه بيان مي

فارس، نخستين كسي كه خط را به وجود آورد و همه  هاست. بر پاية گفتة ابن اي از افسانه حدس و تخمين و در هاله

بود. او خطوطي را بر روي گل نوشت و سپس آن را پخت. پس از رخداد طوفان در زمان نوع خطي نوشت، آدم )ع( 

اي يافتند و خط )نوشتة( عربي به اسماعيل )ع( رسيد و او اولين كسي كه خط  نوح )ع(، هر دسته از مردم نوشته

يکي  2رداخته است.خود به تاريخچة خط و كتابت عربي پ الفهرستنديم در آغاز كتاب  ابن 1عربي را وضع نمود.

                                                           
 أصاب فلما هوطبخ طین في كتبها، سنة بثالثمئة موته قبل السالم علیه آدم كلها والكتب والسریاني العربي الكتاب كتب من أول أنّ یروى. 1

 علیه إسماعیل العربي الكتاب وضع من أول: یقول عباس ابن وكان. العربي الكتاب إسماعیل فأصاب، فكتبوه كتاباً قوم كل وجد الغرق األرض
 .04ـ93، صصالصاحبي: ومختلفة كثیرة الباب هذا في والروایات السالم
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اصطالحي بودن آن است؛ يعني اينکه ديگر از مسائلي كه در تاريخچة پيدايش خط )نگارش( مطرح است، توقيفي يا 

 عليم داده شده يا خود انسانها آن را وضع نمودند؟بت از سوي خداوند به بشر تاخط و كت

 خط )كتابت( نيز منشأ توقيفي )وحياني( دارد:كه نظر وجو دارد، اما ابن فارس بر آن است  در اين باره نيز اختالف

 .(یسطرون وما والقلم .ن) :تعالى وقال( یعلم لم ما نساناإل علم .بالقلم معلّ) :لقوله توقیفي الخط إن :نقوله والذي

 ،التوقیف هفی] ومذهبنا .....الكتاب على السالم علیهم األنبیاء من هوغیرَ آدمَ فیوقِّ أن ببعیدٍ فلیس ،[كذا كان وإذا]

وقد قال جلَّ وعزَّ: )عَلَّمه  السالم علیه آدم تعالى اهلل معلّ التي األسماء في داخلة الحروف هذه أسماء إن :[فنقول

البیان( فهل یکون أول البیان إال علم الحروف التي یقع بها البیان؟ ولِمَ ال یکون الذي علَّم آدم علیه السالم 

 9األلف والباء والجیم والدال؟األسماء کلّها هو الذي  علّمه 

 

 در صدر اسالمخط و کتابت 

اند، اما در آن هنگام  شناخته مردم شبه جزيرة عربستان پيش از ظهور اسالم نيز خط را ميگذشته از آنچه گفته شد، 

 .اند در تمام اين سرزمين يك خط رواج نداشت. دربارة چگونگي اين خطوط و مبدأ و منشأ آنها سخن بسيار گفته

 العرب، بر پاية گزارش مشهور عبارت است از: جزیرةسرمنشأ ورود خط به 

 (ةحَرب بن أمیّ) حجاز)ابتدا حيره و سپس انبار(            عراق           يمن

 يافت خط )كتابت( به شبه جزيرة عربستان نيز ديدگاههايي مطرح شده است: دربارة علل و عوامل ره

العرب  جزیرةخط و كتابت به  )ورود( يافت رهعامل  ترين مهما عراق و شام را برخي آمد و شدهاي تجاري ب

را به عنوان ارمغاني ارجمند با خود به شهر و ديار خويش « نوشتن»اند. اعراب تاجر در اين رفت و آمدها،  دانسته

 آوردند. مي

 

 

 مکه

                                                                                                                                                                                           
 به بعد. 7، صفهرست ابن الندیم. 2
 .93، صالصاحبي. 9
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ول و تنظيم حسابداري داد و ستد خود، ناگزير با مکه نيز يکي از مراكز بزرگ بازرگاني آن روزگار بود و براي مبادلة پ

ت عرب به وصف مشهور است که امّ ؛وضعیت کتابت و نگارش نزد عربِ آن روز در مکه  در بارۀ نوشتن سروكار داشتند.

در این وصف قوم عرب یاد شده است. نیز از کریم  حتی در قرآن .یعنی ناآشنا با خط و نگارش شناخته شده بودند ؛«ةیّمّاُ»

 آیۀ دوم سورۀ مبارک جمعه آمده است:

 إِنْ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْكِتَابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِّنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ﴿

 خودشان از اى فرستاده 0امّیون میان در كه كس آن اوست؛ ﴾مُّبِینٍ ضَاللٍ لَفِي قَبْلُ مِنْ كانُوا

[ آنان] و بیاموزد، بدیشان حكمت و كتاب و گرداند پاكشان و بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت،

 .بودند آشكارى گمراهى در آن از پیش قطعاً

خط و  ؛هور اسالمیعنی ناآشنایی با خط و نگارش مستثنا بودند و اندکی پیش از ظ ؛شمار اندکی از قریش از این حکم کلی

  .فرا گرفته بودند انگارش ر

 مدینه

شمار قابل توجهی از زیستند که  که در مدینه یهودیان بسیاری می ؛اما در مورد وضعیت خط و کتابت در مدینه باید گفت

 ها به امر آموزش کتابت اشتغال داشتند. آنو حتی برخی از  ها با نگارش آشنا بودند آن

زید بن و عمرو بن سعید ، منذر بن عمروآشنا بودند عبارتند از: که در مدینه با نوشتن اکرم )ص( صحابۀ پیامبر  همچنین

 .ثابت انصاری

 نوشتن را از یهودیان آموخته بود. اکرم به دستور پیامبر انصاری زید بن ثابت  که ؛گفتنی است

زارش شده است، اما شمار اندكي از با آنکه خواندن و نوشتن در زمان رسول خدا )ص( در دو شهر مکه و مدينه گ

 مردم خوانا و نويسا بودند.

 جایگاه کتابت در اسالم

ابزار و به نگارش و )ص( شده بر پیامبر  ل نخستین آیات ناز ؛ کهاما در مورد جایگاه کتابت یا نگارش در اسالم باید گفت

 .نیز به این نکته اشاره دارد 6قلمخست از سورۀ مبارک ن  و آیۀ 5علقآیات نخستین سورۀ به عنوان مثال  ؛اشاره دارد آن ادوات

                                                           
 ، تفاوت دیدگاهها در تفسیر آن است که در این درس بدان اشاره خواهد شد.«أمّیین»عدم ترجمۀ واژۀ  دلیل. 0
 ...یَعْلَمْ لَمْ مَا الْإِنْسانَ عَلَّمَ*  بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي*  الْأَكْرَمُ رَبُّكَ وَ اقْرَأْ.. .خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ. 5
 .یَسْطُرُونَ مَا وَ مِالْقَلَ وَ ن. 6
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در قرآن از جمله ادوات و ابزار نگارشی است که  مرقوم، زُبُر ،تها، نُسخَ، تخطّهلوحرطاس، یسطُرُون، لّ، قِجِم، کتاب، سِلَقَ

بت به فراگیری خط در بارۀ سیرۀ رسول خدا )ص( نقل شده است که آن حضرت صحابه را نس کریم بدانها اشاره شده است.

آمده است كه در اسالم در تاریخ  کردند. نمودند و شرایط را برای این مهم فراهم می اندوزی در کتابت تشویق می و مهارت

بودند كه خواندن و نوشتن  یتن از مشركان را به اسارت گرفتند. در میان آنان كسان 74یا  64هـ(، مسلمانان 2جنگ بدر )

 ده تن از اصحابش قرار داد. باسوادان را آموزشِ ۀسوادان را مال و فدی یب ۀ آزادیع(، فدیدانستند. پیامبر ) یم

ها و پیامهای ارسال  همچنین بر پایۀ گزارشهای تاریخی رسول خدا )ص(، برای سران قبائل و ملل مختلف آن روزگار نامه

 ةُمجموعکتاب توان به  . به عنوان نمونه میکرده است و این نوشتارها در قرون بعدی توسط عالمان, گردآوری شده است
نوشتۀ مرحوم احمدی  الرَّسول  مَکاتیبُشده است اشاره کرد. همچنین کتاب  اهلل نوشته تر حُمَیددککه توسط  یَّةیاسِالسِّ الوَثائِقُ

های حضرت به  نامه از نامه 20وند, که در این اثر اخیر  گردآوری آقای دکتر آیینه وَالوَصي يالنَّب رسائِلُمیانجی و نیز کتاب 

 های مختلف آن روز جهان اسالم گردآوری شده است.  سران کشورها و سرزمین

 است.و جایگاه آن در نشر پیام جهانی اسالم در آن دوران همۀ این مکاتبات به خوبی روشنگر اهمیت کتابت و نگارش 

 

 و نقد آنها آراء گوناگون دربارۀ آشنایی پیامبر )ص( با خواندن و نوشتن 

آشنایی یا ناآشنایی پیامبر اکرم  :اند عبارت است از ن بدان پرداختهمسئلۀ مهمی که بسیاری از پژوهشگران حوزۀ تاریخ قرآ

ها  های گوناگونی مطرح شده است که در ادامه به صورت مختصر به این دیدگاه با خواندن و نوشتن. در این باره دیدگاه)ص( 

 .کنیم بیان میو دیدگاه برگزیده را اشاره و در نهایت قول 

زیرا هرگز ندیده  ,سواد معروف نبود شتندانست و در میان قوم خود به دا خواندن و نوشتن نمی ،به ظاهر)ص( پیامبر اکرم 

یعنی کسی که همچون  ؛نهادند نام« يمّاُ»این آن حضرت را بنا بر  .آن حضرت چیزی بخواند یا چیزی بنویسد که بودند

به  ,با خواندن و نوشتن)ص( یعنی ناآشنایی پیامبر  ؛برخی در تأیید این دیدگاه سواد باشد.  بیاست از مادر زاده شده  روزی که

اند. در آیۀ  از سورۀ مبارک اعراف استناد جسته 151و  157از جمله آیۀ دوم از سورۀ مبارک جمعه و آیات  کریم آیاتی از قرآن

  ت:دوم از سورۀ مبارکۀ جمعه آمده اس

 خودشان از اى فرستاده سوادان یب میان در كه كس آن اوست؛ ﴾ ...آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِّنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ﴿

 ....بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت،

 اعراف آمده است: مبارک سورۀ  151و  157در آیۀ  همچنین
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 اللَّهِ رَسُولُ إِنِّي النَّاسُ أَیُّهَا یَا قُلْ .. *.الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ ﴿

  ﴾...الْأُمِّيِّ النَّبِيِّ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا یُمِیتُ وَ یُحْیِي هُوَ اإِلَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ السَّماوَاتِ مُلْكُ لَهُ الَّذِي جَمِیعاً إِلَیْكُمْ

 پیروى یابند ـ یـ كه ]نام[ او، را نزد خود در تورات و انجیل نوشته م خواندهان درس پیامبر ،فرستاده این از كه همانان

 آن از زمین و آسمانها فرمانروایى كه[ خدایى] همان هستم، شما همه سوى به خدا پیامبر من مردم، اى: »بگو ...كنند؛ یم

 است اى خواندهان درس پیامبر كه ـ او فرستاده و خدا به پس. میراند یم و كند یم زنده كه نیست؛ او جز معبودى هیچ. اوست

 ..«..بگروید ـ

وجوه  یکی از آن حضرت با خواندن و نوشتن یعنی ناآشنایی)ص(؛  که امّی بودن پیامبر  ؛قائلین به این دیدگاه بر این باورند

تواند کتابی در این سطح از  چگونه می ,زیرا کسی که ناآشنا با خواندن و نوشتن باشد .رود شمار می بهکریم  اعجاز قرآن

 ؟فصاحت و بالغت ارائه نماید

 از سورۀ مبارک عنکبوت آمده است:  01در آیۀ 

 ﴾الْمُبْطِلُونَ لَّارْتَابَ إِذاً بِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ ال وَ كِتابٍ نْمِ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوا كُنْتَ ما وَ﴿

 باطل نَه گر و نوشتى، ینم[ كتابى] خود[ راست] دست با و خواندى ینم این از پیش را كتابى هیچ تو و

 .افتادند یم کّش به قطعاً اندیشان 

 

 ؟نوشتن آشنا نبودند با خواندن و )ص(اما آیا این آیه نشانگر آن است که پیامبر 

 .دند و بخواننبنویس ندتوانست گاه داللت بر این ندارد که آن حضرت به صورت مطلق نمی این آیه هیچدر پاسخ باید گفت: 

با عدم توانایی بر خواندن یا نخواندن و ننوشتن  .ندنوشت و نمی ندخواند بلکه تنها بیانگر این است که آن حضرت چیزی نمی

، دربارۀ علت نخواندن و ننوشتن پیامبر )ص( .د(جدان ال یدلُّ علی عدم الوجوالوِ دمُ)عَ :به اصطالح گویند؛ دتفاوت دارنوشتن 

ترشان نباشد که  ای به دست معاندان و بهانه آیه توضیح داده شده است و آن اینکه تا بهانه در همین پیش از نزول قرآن،

از این رو، عدم بروز توانایی خواندن و نوشتن از سوی آن حضرت، دلیل  ند.قرآن را حاصل اندیشه و نوشتار پیامبر )ص( بدان

 مهمی داشته که بدان اشاره شد.

نیست  ، پس ایشان برخواندن و نوشتن توانا نبوده، دلیلیدنخوانبو  بنویسند)ص(  پیامبرکه  دیدیمما نبرخی بگویند: که  این

برای  ,یعنی ظهور و بروز ندادن توانایی خواندن و نوشتن ؛ن اندازهد و همیننوشتن ندارخواندن و که آن حضرت توانایی 

از جانب  )ص( اکرم را پیامبر کریم قرآنکه بگویند  تا ماند ها باقی نمی ای برای آن معارضین کافی بود و بهانه کردن ساکت

 است.  خود نوشته و خوانده
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اند  وسی و عالمه طباطبایی هر دو بر این نکته تأکید کردههمچون شیخ ط ؛از عالمان و مفسران مشهور شیعی متقدم و متأخر

بلکه  ,ندارد)ص( را  داللت بر عدم توانایی نوشتن یا خواندن از سوی پیامبر  ,سورۀ مبارک عنکبوت 01یعنی آیۀ  ؛که این آیه

که آن حضرت نسبت  آننه  ،است  یعنی حضرت عادت و استمرار بر نوشتن و خواندن نداشته ؛این آیه نشانگر نفی عادت است

 است. بوده ناتوانبه نوشتن و خواندن 

که آن  ؛کند این است کند و عدم توانایی پیامبر با خواندن و نوشتن را نفی می دلیل دیگری که دیدگاه پیشین را نقض می

ها از  ۀ زمینهالزمۀ افضلیت آن است که در همدر حالی پیامبران الهی معرفی کرده است. از حضرت خود را افضل و برتر 

اکرم انبیاء الهی توانایی خواندن و نوشتن داشته باشند و پیامبر که چگونه ممکن است پس پیامبران پیشین برتر بوده باشد. 

 .بهره بوده باشد بی از این توانایی و موهبت ,که برترین پیامبران است)ص( 

از صفات کمال است. از آن جا که  یقص و برخوردارمبرّا بودن ایشان از صفات ن ,از سوی دیگر الزمۀ عصمت پیامبران

از توانایی اکرم لذا به هیچ عنوان پذیرفته نیست که پیامبر  ؛رود به نوعی ضعف به شمار می ,ناتوانی در خواندن و نوشتن

آن روز در خواندن و نوشتن توانا عرب مردم عادی جامعۀ از د. چگونه ممکن است برخی نبهره بوده باش خواندن و نوشتن بی

 ؟در این زمینه ناتوان بوده باشد)ص(  اما پیامبر ,بوده باشند

های تاریخی و روایی نشانگر آن است که متأسفانه این دیدگاه نادرست و غلط در دوران ائمه )ع( نیز در میان مردم  گزارش

 را باور نداشتند.  )ص(ای توانایی خواندن و نوشتن پیامبر  شیوع داشته است و عده

که در این روایت  ,محمد بن حسن صفار از عالمان قرن سوم اشاره خواهیم کرد الدرجات بصائردر ادامه به روایتی از کتاب 

ی اهلل أنَّ رسول اهلل )صلّ يبابٌ فِمؤلف بخشی از کتاب خود را ست. ا دیدگاه امامان شیعه در این زمینه قابل طرح و بررسی
  نام نهاده است.؛ سانلِ لِّکُبِ بُکتُیَ وَ اُقرَیَ نَوآله( کا علیه

چرا  ,د تقی )ع( پرسیدم: ای پسر رسول خدااز امام محمّ :جعفر بن محمد صوفی گوید ؛در حدیث اول این باب آمده است

وید به آن گویند؟ جعفر بن محمد بن صوفی گ می: مردم در این باره چه نداند. حضرت فرمود پیامبر اکرم امّی لقب گرفته

حضرت  .زیرا توانایی نوشتن نداشت ,کنند که پیامبر اکرم امّی نامیده شد مردم گمان می ,حضرت عرض کردم: فدایت شوم

گویند. چگونه ممکن است که پیامبر از توانایی نوشتن  اگر چنین می ,ها باد لعنت خداوند بر آن .اند : دروغ پنداشتهندفرمود

 وَ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِّنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ﴿فرماید:  میکریم که خداوند در قرآن  در حالی ,بهره بوده باشد بی

که به خدا سوگند  ؟داند چگونه ممکن است به مردم چیزی را بیاموزد که خود نمی ؛﴾...الْحِكْمَةَ وَ الْكِتَابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَكِّیهِمْ

از این رو پیامبر امّی  ند:سپس حضرت فرمود .نوشت خواند و می رسول خدا )ص( به هفتاد و دو زبان یا هفتاد و سه زبان می



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

مکه را با وصف  ,رفت و خداوند در قرآن که اهل مکه بود و شهر مکه از شهرهای مهم جهان اسالم به شمار می ,لقب گرفت

 7﴾..حَوْلَها مَنْ وَ الْقُرَى أُمَّ لِتُنْذِرَ ...﴿: فرماید می آن جا که .ستوده است «ریٰالقُ مُّاُ»

کنند و بر این نکته  شده را نفی می دیدگاه مطرح ,قطعو همگی به طور است روایات دیگری در این فصل بیان شده همچنین 

 . ندا از توانایی نوشتن و خواندن برخوردار بوده)ص( پیامبر که  ؛تأکید دارند

 در این زمینه نقل کرده است:از امام موسی کاظم )علیه السالم( وایتی شیخ کلینی ر

 ورث ،(آله و علیه اهلل صلى) النبي عن أخبرني فداك، جعلت: له قلت: قال ،(السالم علیه) األول الحسن أبي عن

 اهلل صلى) محمد و إال نبیا اهلل بعث ما: »قال نفسه؟ إلى انتهى حتى آدم لدن من: قلت .«نعم: »قال كلهم؟ النبیین

 بن سلیمان و صدقت،: »قال اهلل؟ بإذن الموتى یحیي كان مریم بن عیسى إن: قلت: قال .«منه أعلم( آله و علیه

 1.«المنازل هذه على یقدر( آله و علیه اهلل صلى) اهلل رسول كان و الطیر، منطق یفهم كان داود

به فرض پذیرش صحّت انتساب کتاب ـ  ختصاصاإلید نیز در کتاب و شیخ مف رایعالشَّ  للَعِمشهور شیخ صدوق نیز در کتاب 

 اند.  به بیان روایاتی در این مورد اختصاص داده اهای خود ر هایی از کتاب فصل ـ به مؤلف

 موالنابر خواندن و نوشتن اشاره شده است. )ص( ادیبان و حکیمان نیز به آشنایی و توانایی پیامبر از در گفتار برخی همچنین 

 .با خواندن و نوشتن آشنا بود ,خوانند که هنگامی که از مادر زاده شد می «یمّاُ»رو  آن : پیامبر را ازگوید می فیه مافیهکتاب ر د

به  ؛افراد در یک زمینه یا رشتۀ خاصی اشاره کنیمذاتی که ما نیز امروزه هنگامی که بخواهیم به تسلط و نبوغ  گونه  همان

 . فرد باهوشی استنی مادرزادی فال :گوییم عنوان مثال می

 در نعت حضرت رسول )ص( گوید: سراراأل نمخزَکتاب نیز در  نظامی گنجویحکیم 

 مسیح (میمِ)آدم و  (الفِ)از                 ه زبان فصیحگویا ب یِمّاُ

 ر شده بر انبیاءاول و آخِ    همچو الف راست به صدق و صفا                                 

 حلقۀ تسلیم اوست ,خود دو جهان       اوست (میمِ)کش  گوش جهان حلقه       

 ؛گویای آن است «,ماُ»کلمۀ  در« الف»یعنی  ؛«مسیح (میمِ)آدم و  (الفِ)از /ی گویا به زبان فصیحمّاُ» ؛در بیت اول که فرمود

 ؛رمزیست به نام حضرت مسیح )ع( و این که عالمت «میم»تا  ند,با خود به همراه داشت اکه آن حضرت دانش حضرت آدم ر

                                                           
 .32. انعام/7
 .176، ص1، جالکافی. 1



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

ین پیامبر پیش از مسیح )ع( که آخرحضرت گرفته تا )ع( آدم حضرت های انبیاء پیشین از زمان  دانش)ص( یعنی پیامبر 

 .را یکجا داشته است ,ستپیامبر اسالم ا

 کاتبان وحی

 ترین کاتبان وحی در مکه و مدینه مهم

است که اند گفته شده  بوده)ص( در زمان پیامبر کریم دار نگارش قرآن  و کسانی که عهدهوحی  )یا: کاتبان( تّابدر بارۀ کُ

 بوده است.  بن کعب يّ باُاند. اولین کاتب در مدینه نیز  )ع( بوده امام علیحضرت اولین کاتب وحی در مکه 

عبارتند از: امام علی )ع(، خلفای های کتابت وحی در مکه و مدینه به گزارش منابع تاریخی  ترین چهره ترین و شاخص مهم

 اهلل.  عبد  بنت و شفاء کلثوم بنت عقبة مّاُ ؛از میان بانوانبن کعب و نیز  اُبیّگانه، زید بن ثابت انصاری،  سه

 

 ابزار نگارش قرآن در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(

که در آن روزگار ادوات و  ؛یز ذکر این نکته الزم استناکرم )ص( در زمان پیامبر  کریم در بارۀ ابزار و ادوات نگارش قرآن

روی که بر  ,ابزار نگارشی همچون امروز به فراوانی و سهولت در دسترس نبود. شیوۀ کتابت در عهد رسالت بدین گونه بود

نگارش قرآن یاد عنوان ابزار  ااز این ادوات ب نوشتند. در منابع تاریخ قرآن می ,که امکان نوشتن روی آن وجود داشت هر چه

  :شده است

 ؛ نوشتند( کندند و در قسمت پهن آن می های آن را می خرما که برگچوب وسط درخت ل )نخ  جریدۀعُسُب )مفرد: عسیب( = 

 ؛های نازک و سفید سنگ( = لَخْفَه لِخاف )مفرد:

  ؛های پوست، برگ یا کاغذ رِقاء = تکّه

 .شگارپوست آماده شده برای ن( = ادیماُدُم )مفرد: 

 شد. = استخوانهای کتف شتر که برای نگارش از آن استفاده می أکتاف )جمع کَتِف(

 

 حیفه(ف )صَصحَمُ
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هایی  نوشته ها و برگ کاتب وحی برای خود جزوهآن است که صحابۀ  ؛نکتۀ دیگری که در این جایگاه باید بدان اشاره نمود

و گاه  «فحُصُ»گاه ها  نوشته ها و برگه کردند. به این جزوه ثبت و ضبط می اها آیات الهی ر داشتند که در میان آن

 اطالق شده است.  «صاحفمَ»

نوشتند.  ای از برگ یا پوست که بر روی آن می هاز پاره یا تکّ ؛ست عبارت استا «حیفهصَ»که مفرد آن  «فحُصُ»واژۀ 

را در میان آن قرار های قرآنی  نوشته ا برگهها ی دو جلدی که صحیفه از ؛است عبارت بود «فصحَمُ»نیز که جمع  «فصاحِمَ»

 دادند.  می

  ها یا پاره نوشته یعنی گاه به برگه ؛اند به کار رفتهنیز در معانی یکدیگر  «فصاحِمَ»یا  «فحُصُ»یعنی  ؛هر یک از این دو واژه

 ها در میان آن قرار گرفته هنوشت شد و گاه نیز به جلدی که این برگه میاطالق  «فصحَمُ»یا  «حیفهصَ»های قرآنی  نوشته

 .شد میاطالق  «حیفهصَ»یا  «فصحَمُ» بود

 

 ف صحابهصاحِمَ

های قرآنی مشهور  فهبه داشتن صحینیز برخی  ,بودند کریم متصدی امر نگارش قرآنبرخی که )ص(  میان صحابۀ پیامبر از

اهلل بن کعب و عبد بیّ، زید بن ثابت انصاری، اُامام علی )ع( عبارتند از: حضرت ها ترین چهره اند که از آن میان شاخص بوده

 .بن مسعود

 

 ف امام علی )علیه السالم(صحَمُ

به  جا که در این های مختلفی نقل شده است گزارش ,صحابههای قرآنی  نوشته ها و محتوای مصاحف یا برگه در بارۀ ویژگی

 م نمود.یهای مصحف امام علی )ع( اشاره خواه ویژگیاز عنوان نمونه به برخی 

مشغول شدند و برحسب یک کریم قرآن  آوری به جمعاکرم )ص(  امام علی )ع( نخستین کسی بودند که پس از رحلت پیامبر

 هـ(914) ندیم ابن ؛شناس معروف اهتمام نمودند. کتاب کریم قرآن آوری و به کار جمع ندقول مدت شش ماه در منزل نشست

 علی )ع( بود و این مصحف نزد آل جعفر بود. حضرت صحف م ,اولین مصحفی که گردآوری شد :گوید می

ول آیات و سور قرآنی به ترتیب نز ,مصحفاین که در  ؛استشده مصحف امام علی )ع( گفته ها و محتوای  در مورد ویژگی

این نکته بیانگر  ,است که در روایات با عنوان ویژگی مصحف امام علی )ع( مطرح شده «لنزِما اُکَ»مرتب شده بودند. وصف 

 است. 
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این عده بر این باورند که مصحف امام علی )ع(  .اند معنای دیگری را برداشت کرده «لنزِما اُکَ»یعنی  ؛برخی از این وصف

به تأویل  «لنزِما اُکَ»و عبارت  ه استتفسیر، تأویل و معنای کامل آیات نیز بود , شاملافزون بر گردآوری آیات و سور قرآنی

 .ها بر حسب زمان نزول آن نه ترتیب آیات ,این مصحف اشاره دارد در کریم آنو تفسیر آیات قر

یعنی مصحف آن  ؛مصونیت و پاکی از اختالف قرائات استاست؛ ذکر شده ویژگی دیگری که برای مصحف امام علی )ع( 

که )ص( ـ رم طبق قرائت پیامبر اکقرآن کریم بر به یک قرائت ثبت شده بود. در این مصحف قرائت آیات  ,حضرت

 . داشتو هرگز اختالف قرائات در آن راهی ن استثبت شده ـ ترین قرائات بود  اصلی

 «تأویل»و  «تنزیل»که این مصحف دربردارندۀ  ؛ویژگی دیگری که برای مصحف امام علی )ع( ذکر شده آن استهمچنین 

شده است کریم های قرآن  جب نزول آیات و سورهست که موا ها و اسبابی بوده است. منظور از تنزیل موارد نزول یا مناسبت

که آن حضرت به است, بوده کریم های قرآن  تفسیر معنای حقیقی و مراد پروردگار از آیات و سوره ؛«تأویل»و منظور از 

 . ندا ها اشاره نموده صورت مفصل بدان

 .«التأویلهُم بِالکتاب مُشتَمِالً عَلَی التنزیل و ولقد جِئْتُ»: اند هاز امام علی )ع( در وصف مصحف خود نقل شده است که فرمود

نوشتم و امال فرمود و من آن را با خط خود که بر من  مگر آن ,ای بر پیامبر )ع( نازل نشد : آیهاند هآن حضرت فرمود همچنین

اوند فهم و حفظ آن را نیز تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه هر آیه را به من آموخت و مرا دعا فرمود تا خد

و هیچ دانش و شناختی را که به من آموخته و ام  ای را فراموش نکرده به من مرحمت فرماید. از آن روز تا به حال هیچ آیه

 ام. از دست نداده ,ام نوشته

ب به مردم آن را بار شتر کرده و به مسجد آوردند و خطاکریم, قرآن  آوری نقل است که امام علی )ع( پس از اتمام جمع

م. تمام آنچه بر ا هآوری قرآن مشغول بودم و در این پارچه آن را فراهم کرد به جمع ,تاکنون)ص( بعد از مرگ پیامبر  ند:فرمود

مبادا فردا  .من آموخته است هکه پیامبر خود بر من خوانده و تفسیر و تأویل آن را ب مگر آن ,پیامبر نازل شده است نبوده

ای نیازی نیست و آنچه  : آنچه آوردهگفت. آن گاه یکی از سران عرب برخاست و به امام علی )ع( دای بودهبگویید از آن غافل 

و از  ندگاه داخل خانۀ خود شد : دیگر هرگز آن را نخواهید دید. آنندسپس امام علی )ع( فرمود .فایت کندنزد ماست ما را ک

 کسی مصحف آن حضرت را ندید.  ,آن پس

رود که  واریث اختصاصی ائمه )ع( به شمار میاین مصحف اکنون به عنوان یکی از مَ ؛وایی به دست آمدههای ر طبق گزارش

 .( استفرجه تعالی اهلل لدر دست امام مهدی )ع( )عجّ



} PAGE   \* MERGEFORMAT { 
 

 م اهلل الرَّحمٰن الرَّحیمبس

 تاریخ قرآن

 جلسۀ هشتم

 (1جمع قرآن کریم )

 اهداف درس 

 آشنایی با: 

 رخداد جمع قرآن کریم؛ 

 معانی لغوی و اصطالحی جمع قرآن کریم و مراحل انجام آن؛ 

 های مختلف در بارۀ زمان جمع و تألیف قرآن کریم.  دیدگاه 

 

 

 نمعنای لغوی جمع قرآن و مراحل انجام آ

 افزودنو  گردآوریبه  ؛توان اند که از آن جمله می معانی متعددی ذکر کرده «جمع»برای واژۀ  ,زبان عربیشناسان  لغت
 دیگر اشاره نمود.  چیزی بر چیز

مراحل مختلف گردآوری از که ی کار رفته است. نگاهی به مجموعۀ روایات به یدر تاریخ قرآن نیز این کلمه به معانی مختلف
کار رفته  به معانی متناسب با مقصود به ,گر آن است که این واژه در مراحل مختلف انبیبه خوبی  ,اند سخن گفته مکری قرآن

در ادامه بدانها اشاره که  ,اند معانی مختلفی را از این واژه منظور داشته ,است. بنا بر این بر حسب زمان و به اقتضای کالم
 :خواهد شد

 ،رو از اینمعانی جمع قرآن در صدر اسالم عبارت است از حفظ و به خاطرسپاری آیات الهی؛ یکی از  ؛حافظه سپردنبه ـ 1
الزم به  .گفتند می «القرآن  جُمّاع»یا « القرآن حفّاظ » ,که قرآن را به خاطر سپرده بودندبه آن دسته از صحابی پیامبر اکرم 

  خواهد بود. ع قرآنمرحلۀ نخست جمکریم, به خاطر سپردن قرآن  فظ یاحذکر است که 

 اهلل هد رسولی عَلَالقرآن عَ عَمَن جَمَ کرُذِ»فصلی با عنوان خود  الکبری  الطبقات  کتابدر  (هـ032) سعد ابنخ معروف مورّ
سخن  قرآن فراگیرییا  حفظبه معنای  کریم از جمع قرآن ,فصل آنهمه جای فراهم کرده که در  1«ى اهلل علیه وسلمصلّ

  همین دو معنا به کار رفته است.به  ؛ان مستشرقان نیز این واژهدر می0گفته است.

                                                 
 .333ص، 0، جالطبقات الکبری. 1
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های چوب و  های پوست یا تکه یعنی نگارش پراکنده قرآن بر روی تکه این مرحله (به صورت پراکنده) قرآن گارشنـ 2
 .نامند میقرآن را مرحلۀ دوم جمع  استخوان و ...

 که به این مرحله نیز مرحلۀ سوم جمع قرآن ؛های مرتب ا و سورهه با آیه )در یک مجموعۀ واحد( کریمقرآن  گارشنـ 3
 .شود گفته می کریم

این مرحله نیز مرحلۀ نهایی جمع  ؛رایج و قرائت متواتر اساسیک متن مرتب و بر قرآن به صورت  تدوین و گردآوریـ 4
نیز دوران خالفت خلیفۀ سوم یاد شده  رود که از با عنوان توحید مصاحف یاد شده و زمان رخداد آن به شمار میکریم قرآن 
 است.

 نکته:

بیان شد, معنای نخست آن؛ یعنی به خاطر سپردن آیات الهی, بیش از « جمع»ای که برای واژۀ  از میان معانی چهارگانه
 سایر معانی مورد توجه صحابۀ رسول خدا )ص( قرار گرفته است.

ناخوانده و نانویسا  درس بیشتر آنها وشناخته شده بودند « اُمّی»تر هم گفته شد که عرب زمان صدر اسالم به وصف  پیش
ها برخوردار بود. از طرفی خصیصۀ  ای در بین آن بودند؛ از این رو، حفظ و به خاطر سپردن مطالب، از رونق و جایگاه ویژه

لی به شعر و نسب قبیلۀ حفظ سریع مطالب و قوّت به خاطر سپردن, در میان اعراب در اوج خود قرار داشت, زیرا عرب جاه
سپرد. بنا بر این  های طوالنی قبیلۀ خود را به خاطر  کوشید تا قصائد بلند و سلسله نسب ورزید و همیشه می خود عشق می

ها گفته  ها تا بدانجا بود که در وصف آن آور بود. سرعت حفظ و قوت ذهن عرب ها بسیار قوی و گاه شگفت نیروی حافظۀ آن
و  شعربود )از نسب گرفته تا ها, محل نگهداری و ثبت اطالعاتشان  آن های و سینه یعنی اذهان صُدورُهُم؛ أناجیلُهُمشده: 

  دیگر مطالب(.

 

 معنای اصطالحی جمع قرآن 

های قرآنی پراکنده در میان دو جلد، با رعایت ترتیب آیات و سور و  نوشته جمع قرآن در اصطالح یعنی گردآوری اوراق و برگ
 ک کتاب واحد.به شکل ی

 :1نکته 

و در گفتار و همواره مطرح بوده  کریم در زمینۀ جمع و تألیف قرآن 4«مَا بَینَ اللَّوحَین» و  3«ما بَینَ الدَّفَّتَین»دو اصطالح 
ار بین دو جلد قرنهایت در  اما ،اند به صورت پراکنده بودهابتدا هایی که  نوشته یعنی برگ نوشتار عالمان به کار رفته است.

                                                                                                                                                             
ومعاذ بن  بن كعب أبيّى اهلل علیه وسلم ستة نفر عن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول اهلل صلّ . برای نمونه به این روایت توجه کنید:0

 : همان.أبو زیدو سعدو زید بن ثابتو أبو الدرداءو جبل

شد و بعدها با پیدایش کاغذ, استفاده از دفّ برای حفظ و  استفاده می . دَفّ عبارت بود از پوست حیوانات که در آغاز، برای نگارش علوم و حوادث3
 ها متوقّف شد. نگهداری نوشته

 نوشتند. . لَوح عبارت بود از صفحۀ پهنی از چوب, استخوان و ... که بر روی آن می4
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آیات نورانی قرآن کریم را بر روی ادوات و  ,و به طور مشخص کاتبان وحی )ص(اند. از آنجا که صحابۀ رسول خدا  گرفته
ها و پیشگیری از پراکندگی و  بعدها برای نگهداری بهتر آن ,نوشتند میـ تر به آن اشاره شد  که پیش ـ ابزار نگارشی پراکنده

 (دو پوست)=  فّیعنی دو دَ ؛«ینتَفَّدَ»ها  آنکه به  ,گذاشتند ان دو جلد پوستین میها را در می از دست رفتن آیات آن
ها که میان دو جلد  ای بود از نگاشته زیرا مجموعه ,گفتند می «ینتَفَّدَّال ینَا بَمَ جموعٌمَ» نیزکتاب  همچنین به. گفتند می

 گرفت.  پوستی قرار می

 

  :2 نکته

نگارش و  ؛منظورگاه  هیچ ,گوییم سخن می آله( اکرم )صلّی اهلل علیه ودر زمان پیامبر کریم هنگامی که ما از تألیف قرآن 
همان معنایی  و کریم های قرآن کردن آیات و سوره بلکه منظور همان گردآوری و جمع ،نیستآن به معنای امروزی  تصنیف
 که در کتب لغت بدان اشاره شده است. است 

 

 نان صدر اسالم جایگاه حفظ قرآن نزد مسلما

در جهت  ,زده از آیات الهی شگفت ،عراباَ ,که کالمی شگفت بود و در اوج فصاحت و بالغت قرار داشتکریم با نزول قرآن 
گیر از خود نشان دادند. از آنجا که حفظ و به خاطر سپردن آیات الهی در میان  ها کوششی چشم به خاطر سپردن و حفظ آن

در  .اند های تاریخی به تعیین شمار حافظان کالم وحی پرداخته بسیاری از روایات و گزارش ,ای داشت عرب جایگاه ویژه
 است.اشاره شده  )ص( رسول خداحافظ تر از صحابۀ  بیشیا و  37 ,7 ,4تعداد  هبرخی از روایات ب

ها و  د در آن دسته از روایتهای تاریخی و روایاتی که به شمار حافظان کالم وحی اشاره کرده است را بای ای از گزارش نمونه
شمار قابل توجهی از  ,در این دو جنگ زیرا .دارند اشاره «مؤونهبئر »و  «مامهیَ»دو نبرد ها جستجو کرد که به  گزارش

نفر  722 یاو  432, 422، 72ها گاه  در این گزارش .اند شده  کشته ,و به تعبیری قاریان قرآنکریم حافظان و حامالن قرآن 
ها به خوبی بیانگر آن است که تعداد  اند. این گزارش کشته شدهکه  ,اند ( یاد شدهآله صلّی اهلل علیه واز صحابۀ رسول خدا )

 ها اشاره شده است.  ها و روایات بدان بسیار بیش از آن است که در برخی از گزارش ,حامالن قرآن و حافظان کالم وحی

 نکته:

حفظ در معنای عام خود عبارت است از آن منظور است.  عامگوییم، معنای  اسالم سخن میزمانی که از حفظ قرآن در صدر 

شود، اعم از به خاطر سپردن آیات قرآن یا نگارش و کتابت  هر اقدامی که در جهت پاسداشت نصّ )یا متن( قرآن انجام می

 های قرآنی. آیات و سوره آن نیز عبارت است از به خاطر سپردن یا از بر کردن خاصآنها. حفظ به معنای 
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 های مختلف در بارۀ زمان جمع قرآن کریم دیدگاه

دو دیدگاه  (شکل یک کتاب به و در میان دو جلد قرآن کریمگردآوری  یعنیکریم )زمان رخداد جمع و تألیف قرآن در بارۀ 
 :مطرح شده استمختلف 

 )ص( پیامبر  در زمان زندگانیبه شکل یک کتاب قرآن کریم  ـ گردآوری و تدوین1

 (از رحلت رسول خدا )ص پس کریمآوری و تدوین قرآن  جمع ـ0

 

 دیدگاه نخست

، در میان (صدر زمان رسول خدا )کریم های قرآن  جمع و تدوین آیات و سوره یعنی؛ از طرفداران دیدگاه نخست
 اشاره کرد.  هـ(1411) آیت اهلل خوییدر میان متأخرّین نیز و  هـ(434) توان به سید مرتضی می متقدّمین

( )صدر زمان زندگانی پیامبر  ,ایشان بر این باورند که قرآن در شکل کنونی خود و آن گونه که اکنون در دست ماست
ای با این  نماید که مسئله زیرا جماعتی قرآن را در زمان آن حضرت حفظ بودند و بسیار بعید می .شکل گرفته است

به نظم و ترتیب و صحابه  ,پس از آن حضرت و توجهی و غفلت قرار گرفته باشدمورد بی )ص( اهمیت از سوی پیامبر 
 .تدوین آیات الهی پرداخته باشند

دالئل  ,ضمن بیان هر دو دیدگاه به اثبات دیدگاه نخست پرداخته و از زوایای مختلف البیان اهلل خویی در کتاب آیت
کرده است. در ادامه به صورت مختصر و کوتاه به دالئل مطرح  آن دیدگاهروایی و عقلی محکمی در اثبات  ,تاریخی

 )ص( اکرم در زمان پیامبرکریم تدوین آیات و سور قرآن ترتیب و  ,یعنی جمع ؛مطرح شده در اثبات دیدگاه نخست
 .اشاره خواهیم نمود

مربوط ( )ص خداپس از رسول کریم روایت از روایاتی که به گردآوری قرآن  00 به البیانکتاب اهلل خوئی در  آیت
دست این  :گویند شوند اشاره کرده و در نهایت به ضعف این روایات از جهات مختلف حکم رانده است. ایشان می می

 3بیش نیستند. یخبر واحد ،همگی ،وایاتر

ین تناقض ا ؛عبارت است از گرفته( )صپس از پیامبر کریم از دیگر اشکاالتی که آیت اهلل خویی به روایات تدوین قرآن 
  :مختلف با یکدیگر تناقض دارندهای  این روایات، از جنبه به گفتۀ ایشان با یکدیگر. روایات

روایات  ؟(در زمان خلیفۀ اول، خلیفۀ دوم یا در زمان خلیفۀ سوم) ؟آوری در چه زمانی صورت گرفت اینکه جمعـ 
 است.کرده به این سه زمان اشاره  ها در آنوجود دارد که در این باره مختلفی 

 ,زید بن ثابت انصاری) ؟بوده است کریم آوری قرآن دی جمعچه کسی متصّ ,اینکه در دوران خالفت خلیفۀ اولـ 
 ؟(خلیفۀ اول یا خلیفۀ دوم

                                                 
حد که در مقابل خبر متواتر قرار دارد, خبری است شوند. خبر وا . در یک دسته بندی کلی, روایات به دو دستۀ؛ خبر واحد و خبر متواتر تقسیم می3

 یقین آور نباشد و شنونده نسبت به مضمون و محتوای آن علم و یقین نداشته باشد. یاکه علم آور 
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در برخی از روایات گفته شده  آن؟تا زمان خلیفۀ سوم نوشته شده بود یا تمام کریم یات قرآن آآیا تنها قسمتی از ـ 
بخشی از آن است که گفته شده نیز ها و اوراق ضبط شده بود و در برخی از روایات  یفهتمام قرآن در صحاست که 

 .ها قرار داشت نوشته شده بود و بخشی دیگر در حافظه

 ؟یا خیر از آنچه پیش از او نوشته شده بود چیزی کاستکریم قرآن  آوری آیا خلیفۀ سوم به هنگام جمعـ 

پیش از خود را نکاست. البته یک روایت  های قرآنیِ که خلیفۀ سوم چیزی از نگاشتهاکثر روایات بر این نکته تأکید دارد 
 .های قرآنی پیشین را از بین برد هم در دست است که به این نکته اشاره دارد که خلیفۀ سوم قسمتی از نگاشته

 ر این باره مطرح شدههای مختلفی د دیدگاه ؟کندآوری  جمعکرد تا قرآن کریم را  ـ چه کسی از خلیفۀ اول تقاضا
از روایات نیز از دیگر در برخی  .آوری کند گویند خلیفۀ دوم از ابوبکر خواست تا قرآن را جمع میبرخی از روایات  ؛است

 ه خلیفه اول یاد شده است. کریم بعمر بن خطاب به عنوان پیشنهاد دهندگان جمع قرآن حتی زید بن ثابت انصاری و 

هایی فراهم نمود و به شهرهای مختلف جهان  جع را گردآوری کرد و از روی آن نسخهچه کسی قرآن اصلی و مرـ 
 ؟خلیفۀ سوم یاخلیفۀ دوم  ؟فرستاد ـ آن روزگارـ اسالم 

 

 بندی: جمع

یعنی گردآوری  ؛دیدگاه دوم قائلین شماری است که گریبانگیر بی ابهاماتای از  گوشه ,تناقضهامشکالت و  این دست
های تاریخی یافت  در روایات و گزارش  است و پاسخ روشن و شفافی برای آن( )صرسول خدا پس از  کریم قرآن
 شود.  نمی

در جلسۀ آینده دیگر ادّلۀ قائلین به جمع قرآن در زمان پیامبر )ص( و سپس ادلّۀ قائلین به جمع قرآن پس از پیامبر 
 )ص( به صورت دقیق تر بررسی خواهد شد.
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ نهم

 (2) کریم جمع قرآن

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ؛پس از رحلت آن حضرت و( صقرآن در زمان پیامبر اکرم ) دالئل قائالن به تدوین  

 رخداد توحید مصاحف. 

 مروری بر مباحث پیشین

در کریم قرآن  آوری ادلۀ قائلین به جمعبخشی از  پرداختیم.به بحث و گفتگو کریم در جلسۀ پیشین در بارۀ رخداد جمع قرآن 

 و سپس به دالئل قائلین به دیدگاه دوم بیان نموده ااین گروه ر ۀۀ مثبتادلّدیگر  ,در ادامه شد. بیان( ص) اکرم زمان پیامبر

رخداد توحید پیرامون اندکی در نهایت نیز . خواهیم پرداخت(( صاکرم )پس از رحلت پیامبر کریم جمع و تدوین قرآن )

 سخن خواهیم گفت.صاحف مَ

 

 کریم های مختلف در بارۀ زمان گردآوری قرآن دیدگاه

 (صاکرم ) یامبرگردآوری قرآن در زمان پ :دیدگاه نخست

 دالئل قائالن به دیدگاه نخست

 الف( تحلیل روایی

 هایموجودمیانروایاتجمعقرآنپسازپیامبر)ص(تناقض .1

بودند در پس از آن حضرت قرآن   بر کسانی که معتقد به جمع, )ص(در زمان پیامبر کریم ئلین به جمع قرآن قاۀ ینخستین ردّ

 .)ص( اشاره شد روایات جمع قرآن پس از پیامبرمیان  های متعدّد تناقضدر آن به وجود  کهشد  بیانجلسۀ گذشته 
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؛(ص)اکرمدرزمانپیامبرکریمتعارضباروایاتتدوینقرآن .2

با  تعارضو  در رویارویی ,داند مربوط می )ص( به بعد از رحلت پیامبر را یعنی روایاتی که جمع قرآن ؛ین دسته از روایاتا

این تعارض  د.ندا در میان مسلمانان مربوط می )ص( به دوران حضور پیامبر اروایات متقن و محکمی هستند که جمع قرآن ر

از شود؛ زیرا، در مقام تعارض، روایات هر دو سوی تعارض،  ز پیامبر )ص( میجمع قرآن پس او تقابل سبب سقوط روایات 

اهلل خوئی روایات جمع قرآن در   به گفتۀ آیت .یابد نظر اعتبار و اِتقان بررسی شده و روایات معتبر بر غیر معتبر ترجیح می

 ار است.زمان پیامبر )ص( از اعتبار و اتقان بیشتری نسبت به روایات معارض خود برخورد

 

 یک سؤال یا شبهه:

جمع و حفظ آیات الهی در  ,)ص( که شاید منظور از جمع قرآن در زمان رسول خدا ممکن است این سؤال یا شبه مطرح شود

و به خاطر سپردند و در  هردکاز بر  اقرآن ر )ص(یعنی مسلمانان در دوران پیامبر  ؛نه گردآوری ان میان دو جلد سینه باشد

تدوین جمع قرآن است نه گردآوری و  یمنظور این معنا به میان آمده،سخن  )ص( جمع قرآن در زمان پیامبر روایاتی که از

 . پراکنده جای داشتدر اوراق قرآنی که 

  :در پاسخ به این تصور و ردّ این باور باید گفت که

 ؛ر وجود نداردبر این تصوّ و متقنی دلیلی محکم ؛اوالً

الهی  حفظ و از بر کردن آیات ؛دانند مربوط می )ص( به زمان پیامبر اع در روایاتی که جمع قرآن راگر منظور از جم ؛ ثانیاً

که به جمع قرآن  )ص( )تعداد اندکی( از صحابۀ پیامبراین عمل به چهار یا شش نفر در این روایات تنها پس چرا  باشد,

بسیار  )ص(حافظان قرآن در عصر پیامبر تاریخی شمار  بر پایۀ گزارشهایدر حالی که  است اختصاص یافتهاشتغال داشتند, 

حفظ و از »از روایات  ته نیست که معنای جمع در این دستپذیرف از این رو ؛ستات اشده در این روای از تعداد مطرح تر بیش

 .باشد «بر کردن آیات الهی

کریم؛برخیآیاتقرآن)محتوای(بامضمونایندستروایاتمخالفت .3

بوده و حتی  جداهای قرآن از یکدیگر  سوره ,آید که در زمان پیامبر )ص( برمیخوبی به  کریم از آیات قرآن یاریاز بس الف(

به خوبی  1به دیگر سخن آیات تحدی .ندا قرآن بودهی در اختیار مشرکان و اهل کتاب قرار داشته و این عده مخاطب تحدّ

                                                           
. تحدّی ندنام را به آوردن مثل و مانندی برای قرآن فرا خوانده است را آیات تحدّی می و مردم . آن دسته از آیات قرآن که مخاطبان وحی1

 مِّثْلِهِ مِّنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِّمَّا رَیْبٍ فِي كُنْتُمْ إِنْ وَای است از آیات تحدّی:  بقره نمونه  سورۀ 32آیۀ  به معنای هماوردطلبی است.

 .صَادِقِینَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِّنْ شُهَداءَكُم ادْعُوا وَ
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قرار داشته ( ص)در اختیار مردم زمان پیامبر  ,های مشخص لب سورهاقکریم به صورت منظم و در  نشانگر آن است که قرآن

 است. 

بر تدوین و انسجام آیات  است دلیل دیگری شده,یاد  «کتاب»با عنوان  کریماز قرآن  ,که در آن آن دست از آیات قرآن ب(

پراکنده و لواح ر اَبمحفوظ است و یا ها  بر قرآنی که در سینه زیرا(؛ صاکرم )الب یک مجموعۀ واحد در زمان پیامبر قالهی در 

دوّن و وجودی که دارای صورتی مُ شود گفته میای  کتاب به مجموعه ، بلکهدینوگ نمی« کتاب» ,ها نوشته شده پاره تخت

 واحد باشد.

 

 مشخصشدهاست.کریمهایقرآنسورهدرآننامکه(صازپیامبراکرم)روایاتی .4

های  از سوره گروهکه برای چندین  ییها بندی و دیگر دسته «...، طِوال، مَثانی، مُفَصَّالت ومِئین»های  هبه عنوان مثال سور

ب و به صورت مرتّ)ص(، در زمان پیامبر  ،کریمهای قرآن  که سوره ؛کنندۀ آن است اثباتمگی هو صورت گرفته کریم قرآن 

 مدّون در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. 

  هایقرآنکریم؛دربارۀفضائلتالوتسوره)ص(منقولازپیامبرروایت .5

آن حضرت . ندای او بیان کبر های قرآن را تا ثواب تالوت سوره خواست پیامبر )ص(مشهور از  هـ( صحابی23) بن کعب  یّبَاُ

ست که دهندۀ آن ا به خوبی نشان روایت د. اینرشمربها را  ثواب تالوت آن ,ی قرآنها یک سورهاپس از برشمردن یکنیز 

و تالوت کریم های قرآن  توانستند با مراجعه به سوره ها به صورت مکتوب و مدوّن مشخص شده بودند و صحابه می سوره

 مند شوند. از ثواب و اجر آن بهره ,آن

 

 ب( تحلیل تاریخی

ص( به حفظ و قوی و پشتکار جدی مردم زمان پیامبر )  یکسری از حقایق مسلّم تاریخی در دست است که بیانگر انگیزۀ

تواند با این دیدگاه؛ که قرآن بعد از وفات آن  نگهداری از قرآن کریم است. پذیرش این حقایق تاریخی از نظر عقلی نمی

ای از این حقایق تاریخی که به خوبی بیانگر انگیزۀ مسلمانان در  آوری شده است, همسان و هماهنگ باشد. پاره حضرت جمع

 کریم در زمان پیامبر )ص( بوده است عبارتند از: ات قرآنحفظ, صیانت و نگهداری از آی

ها  ناپذیری به حفظ آن داشتند. آن سپردند و شوق و اشتیاق وصف هر شعر بلیغی را به خاطر می  َعرابکریم؛ ا بالغت قرآن .1

ه در نهایت کریم را ک های دوران جاهلیت را از بر کرده بودند. حال چگونه ممکن است که قرآن تمامی اشعار و خطبه

شک مسلمانان در پی عالقه و اشتیاقی که به آیات الهی داشتند, آن  فصاحت و بالغت جای دارد, کنار نهاده باشند؟! بی
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ن دیگر کفّار و مشرکای از سو اند. های قرآنی اهتمام به خرج داده سپرده و نسبت به حفظ و نگهداری نوشته را به خاطر 

 .اشتغال داشتندآوری و نگهداری این آیات  با آیات الهی, قطعاً نسبت به جمع نیز به امید پاسخگویی و معارضه

 

های تاریخی و روایات بسیاری به این نکته  در گزارش عملکرد شخص پیامبر اکرم )ص( به عنوان رهبر جامعۀ اسالمی؛ .3

داد. روشن است  شان میناپذیری از خود ن کریم عالقۀ وصف اشاره شده که آن حضرت نسبت به حفظ و صیانت از قرآن

که نتیجۀ توجه رهبر و مقتدای یک امت به یک مسئله, قطعاً گرایش مردم آن جامعه به آن مسئله و رویداد را در پی 

پیشتر اشاره شد که بر پایۀ برخی گزارشها، آن حضرت افرادی را به عنوان کاتب وحی مشخص کرده  3خواهد داشت.

کُنّا عِندَ رسول » ند. حدیث معروف زید بن ثابت انصاری بدین حقیقت اشاره دارد:بود که مأمور نگارش آیات قرآن بود

 گماشتیم. آیات الهی, همّت می تدوین؛ ما نزد رسول خدا )ص( بودیم و به گردآوری و «اهلل )ص( نُؤَلِّفُ القرآنَ مِن الرِّقاع

 

ی دیگری بود که مسلمانان را به سوی حفظ و نیز عامل انگیزش آیات قرآن کریم؛ 3کنندۀ اجر و ثواب خواننده و حفظ .2

 کشاند. پاسداشت نصّ )متن( قرآنی می

 

زیادی از مخاطبان وحی در زمان حضور آن حضرت نسبت به شمار  شد تاسبب ی تاریخی یادشده ها عوامل و قرینه  نتیجۀ

 حفظ و پاسداری از آیات الهی همت گماردند.

 

 : تهنک

 که« قُرّاء قرآن»یاد شده و گاه نیز با عنوان « حُفّاظ قرآن»عنوان گارندگان آیات قرآن, با گاهی اوقات از گردآورندگان و ن

هر دو واژه )حافظ و قاری( در زمان پیامبر )ص( به یک معنا بوده است و کسی که اهتمام خود را نسبت به نگهداری و 

اطالق « قاری قرآن»یا « حافظ قرآن», به او پاسداری از آیات الهی چه در سینه و چه در قالب نوشتار بر عهده داشت

 نتیجه آنکه:  شد. می

 در روایات جمع قرآن در صدر اسالم, به معنای مصطلح امروزی آن نیست. « قاری قرآن»ـ عنوان 1

در روایات جمع قرآن در صدر اسالم, به معنای عام آن مدنظر بوده است؛ یعنی کسانی که به هر  «حافظ قرآن»ـ عنوان 3

 گماردند خواه از بر کردن آیات و سور و خواه نگارش آنها. نسبت به پاسداشت نصّ قرآنی همّت می شکل

                                                           
 )ع(: النّاسُ علی دینِ ملوکِهم. . قال علی3

 . حفظ به معنای عام آن نه خاص.2
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 ج( اجماع مسلمانان بر اثبات قرآن تنها از طریق تواتر

  ای بر دیدگاه دوم مطرح کرده یهبه عنوان ردّـ دیدگاه نخست در مسئلۀ جمع قرآن  مدافعـ اهلل خویی  دلیل دیگری که آیت

آور قابل  کریم تنها و تنها به صورت متواتر و از راه اخبار قطعی و علم اجماع مسلمانان بر این است که قرآن»که  ؛تآن اس

 ؛ از این رو،آور اعتماد نمود تنها و تنها باید بر روایات متواتر و یقین ,آیهیا قرآن بودن یک عبارت  نییعاثبات است و در ت

 ست. ا از اساس سست ,در زمان خلفا ، یعنی()ص دیدگاه جمع قرآن پس از پیامبر

در زمان خلیفۀ نخست هنگامی که زید  :که است گفته شدهجمع قرآن پس از پیامبر )ص( در بسیاری از روایات  آنکه توضیح

ه یک ک ,داد در قرآن جای میپذیرفته و  اتنها زمانی آیه یا آیات ر ,دست به کار شدآوری قرآن  جمعر بن ثابت به عنوان مأمو

حال جای این سؤال باقیست که چگونه ممکن است قرآن تنها با شهادت یک یا  .یا دو نفر بر قرآن بودن آن شهادت دهند

بر آن است که  (به ویژه عالمان شیعه)نظر اجماعی مسلمانان  , اثبات شده باشد؟الخطا آن هم غیر معصوم و ممکن ,دو نفر

 ز طریق نقل و شهادت یک یا دو نفر!نه ا ,آور و نقل پی در پی و یقین تواتراز راه شود مگر  ثابت نمی ,قرآن بودن هیچ سخنی

  این خود دلیل معقولی است بر عدم اعتبار روایات جمع قرآن پس از پیامبر )ص( و در زمان خلفا.و 

 

 با تحریف قرآن)ص( د( رویارویی قائالن به گردآوری قرآن پس از رحلت پیامبر 

 ست. ا کریم مسئلۀ تحریف قرآن ؛هستند روبروآن  اب( ص)ائلین به جمع قرآن پس از پیامبر مشکل دیگری که ق

بر جمع آن آن حضرت  خودصورت نگرفته و  )ص(قرآن در زمان پیامبر  )تدوین( وقتی ما بپذیریم که جمع آنکه توضیح

و یا حتی را کنار هم چیده آیه یا آیاتی  ,انبا حدس و گم ،یابد که دیگران این احتمال قوت می ,نظارت مستقیم نداشته باشند

خ ردر قرآن  «تحریف به زیاده»به دیگر سخن  (.غیر قرآن به قرآن راه پیدا کرده باشد)د نبه قرآن افزوده باش اهایی ر عبارت

 روایات اندکِمردود است و  (,سنت اهلعالمان شیعه و ) تحریف به زیاده به اجماع مسلمانان  در صورتی که مسئلۀ .باشدداده 

 ست. نیپذیرفته  (شیعه و سنّی)ین یک از فریقَ از سوی هیچ ,ضعیفی که در این راستا وجود دارد

 کریم، سنت پیامبر قرآن؛ با( ص)پندار جمع قرآن بعد از حیات پیامبر  :کند که اهلل خویی بر این نکته تأکید می آیت ,پایاندر 

 ست.ا، اجماع مسلمانان و عقل سلیم در تضاد (ص)

 

 (صاکرم ) دیدگاه دوم: گردآوری قرآن پس از رحلت پیامبر

 دانند. میخلفا،  دورانپس از پیامبر اکرم )ص(، یعنی  اها ر نآها و تدوین  تر محققان و مورخان جمع و ترتیب سوره بیش
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 دالیل قائالن به دیدگاه دوم

برخی د. کراهلل معرفت اشاره  آیت مرحوم توان به می اند را پذیرفته و از آن دفاع نمودهاز عالمان معاصر که این دیدگاه 

 دالیل قائلین به این دیدگاه عبارت است از:

 نقدبرخیاظهاراتقائلینبهدیدگاهاول .1

که  ، دلیلی نیست بر این(گفته شدپیشتر به معنایی که )در دوران پیامبر )ص( وجود حافظان و قاریان برای نمونه گویند: 

  .و سامان یافته باشد در کنار یکدیگر گردآوری و مشخص،ا قرآن به صورت مجزّ های آیات و سوره

 آنحضرتحتیتاآخرینلحظاتعمرگهربار؛درزمانپیامبر)ص(کریماحتمالنزولقرآن .2

 کند:  سیوطی از خَطّابی نقل می.نمود جمع )تدوین( قرآن را نفی میامکان این مسئله 

اتی در نسخ اَحکام قرآن وجود داشته است, لذا مسلمانان قرآن را در یک مُصحَف از آن جا که احتمال نزول آی

واحد گردآوری نکرده بودند و این مهم پس از درگذشت رسول خدا )ص( و با منتفی شدن احتمال نزول آیات 

ناسخ, توسط خلفای راشدین صورت گرفته است. خَطّابی همچنین گوید: همانا همۀ قرآن کریم در دورۀ 

 های آن نیز ترتیب و سامان نیافت. یامبر )ص( نگاشته شد, اما در یک موضع واحد گردآوری نشد و سورهپ

 

 وجودروایاتیدرتأییدایندیدگاه .3

 روایت زید بن ثابت انصاری  ـ1ـ2

روایاتی را گردآوری کرده است که دیدگاه دوم در جمع قرآن را  تقاناإلالدین سیوطی در کتاب مشهور  جالل

لَم یَکُن القرآنُ جُمِعَ  ( وَصقُبِضَ النَّبِیُّ )کنند؛ به عنوان مثال از زید بن ثابت انصاری نقل کرده که:  ید میتأی

 .نشده بود [و تدوین]آوری  در حالی که قرآن کریم جمع ,( رحلت فرمودصپیامبر )؛ فِي شَیْءٍ

 وصیّت پیامبر )ص( به امام علی )ع( مبنی بر جمع قرآنـ 3ـ2

ایتی از امام صادق )ع( نقل شده که رسول خدا )ص( به امام علی وصیت کردند تا به جمع قرآن همّت در رو

 گمارد و آن حضرت نیز فرمان پیامبر )ص( را به انجام رساندند:
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 فراشي خلف القرآن !علي یا :لعلي قال وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول إنَّ: قال (السالم علیه) اهلل عبد أبي    

 علیه عليٌّ فانطلق التوراةَ هودُالیَ عتِیَّضَ كما وهعُیِّضَتُ وال وهعُواجمَ وهذُفخُ والقراطیسِ ریرِوالحَ حفِلصُّا في

 4...بیته في علیه تمخَ مَّثُ أصفرَ ثوبٍ في عهمَفجَ السالم

 گردآورنده و مدوِّنتین نخسرا السالم(  امام علی )علیه بسیاری از مورخان و عالمان شیعی و حتی برخی عالمان اهل سنّت

که امام علی )ع( نخستین  است؛ بر این باور (شناس معروف کتاب) هـ(283) ندیم ابن اند. یاد کرده( ص)پس از پیامبر قرآن 

 :ه استبه جمع قرآن مشغول شد( ص)که پس از وفات پیامبر  هکسی بود

 فأقسم وسلم علیه اهلل ىصلّ بيالنّ فاتِوَ ندَعِ طیرةً الناس من رأى هنّأ (:السالم علیه) علي عن خیر عبد عن

 أول فهو نَآالقر جمع حتى أیامٍ ثالثةَ بیته في لسَفجَ القرآنَ عَجمَیَ حتى هردائَ هظهرِ عن عُضَیَ ال نهأ

 5....القرآن فیه جمع صحفمُ

 

 دالیلوقرائنتاریخی .4

 کند: را تأیید می یمکردر جمع و تدوین قرآن دیدگاه دوم که دست است  ینۀ تاریخی درقرچند 

تصمیم بر جمع  که آن گاه ؛خالفت ابوبکر  سخن زید بن ثابت انصاری خطاب به ابوبکر و عمر در دورۀ ـ1ـ4

گیرید  کریم داشتند. در این گزارش تاریخی آمده است که زید به آن دو گفت: چگونه کاری را بر عهده می قرآن

 آن را انجام نداد؟ ( ص)که رسول خدا 

مامه و کشته شدن شمار قابل توجهی از قاریان یا یَ آمده است که پس از نبردگزارش تاریخی دیگر  درـ 3ـ4

همانا کشتار ؛ اِسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ القرآنِ اِنَّ القَتْلَگفت:  (ابوبکر)اب به خلیفۀ نخست مر بن خطّعُ ,همان حافظان قرآن

 سپس آیات الهی به فراموشی سپرده شود.رود که  یقرآن، فزونی یافته است و بیم آن م )حافظان( قاریان

 .دادنخست   به خلیفۀرا در یک مصحف واحد کریم پیشنهاد گردآوری قرآن 

 .است( صاکرم )شده از سوی قائلین به جمع قرآن پس از رحلت پیامبر  ای از دالئل مطرح آنچه بدان اشاره شد خالصه

به عزیزان دانشجو  اکریم ر در بارۀ جمع قرآنمطرح و دیدگاه هر یک از د درجۀ درستیقضاوت نهایی در زمینۀ 

 گذاریم. میوا

 

                                                           
 .451، ص3ج علی بن إبراهیم قمّی، ،تفسیر القمّي. 4

 .23، ابن الندیم، ص الفهرست. 5
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 توحید مصاحفرخداد 

انجام گرفته که  ,از سوی خلیفۀ سوم ،رخداد توحید مصاحف یا یکی کردن مصاحفهای تاریخی،  ش بر پایۀ بسیاری از گزار

  :گوید  (معروف صحابی)توسط عثمان یاد شده است. انس بن مالک  قرآنعنوان جمع با  از آن

تا بدانجا که جوانان با  ,در قرائت قرآن میان صحابه اختالف به وجود آمد عفّاندر دوران عثمان بن 

ها سبب شد تا  ها و ستیزه معلمان قرآن و آموزگاران خویش به ستیزه و نزاع برخواستند. فراگیری این نزاع

 صحابۀای وا لِلنَّاسِ إماماً؛ کْتُبُاد! اِجْتَمِعُوا فَصْحابَ محمّیا أ: گفتبرسد. عثمان  (عثمان)خبر به گوش خلیفه 

پس مردم گرد آمدند و قرآن واحدی  .رسول خدا! گرد هم آیید و برای مردم قرآنی واحد و الگو بنگارید

 6.نگاشتند

که آیات و  عنای آناما نه به م ,آوری کرد جمع ادر دوران خود قرآن ر عفّانگونه تردید نیست که عثمان بن  جای هیچ

بلکه به این معنا که مردم را بر قرائتی که در میان مردم معمول بود و با تواتر  ,در یک مصحف تدوین کند اهای قرآن ر سوره

 حد و جمع کرد. متّ ,بود به دست آمده( صآور از رسول خدا ) های یقین و نقل

های اسالمی قرار  اسر سرزمینتکه در سررا هایی  داد تا قرآن دستور ، با صدور یک فرمان حکومتی،عثمان ,در پی این تصمیم

 کریم ها بر سر قرائت قرآن ها و نزاع تا از گسترش اختالف 7گفت تا آن مصاحف قرآنی را بسوزانند ,. آنگاهگرد آورند ,دارد

رو  هایی روبه اعتراض ها و با مخالفت ,های قرآنی از سوی عثمان مسئلۀ سوزاندن مصاحف و نگاشته هرچند .پیشگیری کند

 .لقب دادند «رّاق المصاحفحَ»ای به این دلیل او را  و عدهشد 

نخستین بار,  برای در یک مصحف واحدکریم های قرآن  گردآوری آیات و سوره ؛پس عثمان به جمع قرآن به معنای

حد ساخت و از متّ بود, نقل شده( ص) های یقینی و متواتر از پیامبر قرائتی که با نقل بهبلکه مردم زمان خود را  ،نپرداخت

 توحید دادد. در بارۀ زمان رخریف آیات الهی بیانجامد پیشگیری کراختالف قرائات که ممکن بود که رفته رفته به تح

 هجری گزارش شده است.  35غالباً سال  ,های تاریخی در گزارشاز سوی عثمان  مصاحف

 یک سؤال:

در زمان عثمان در میان صحابه ها و عوامل اختالف قرائات  سؤال مطرح شود که پایهممکن است برای دانشجویان عزیز این 

 چه بوده است؟ 

 اشاره کرد: لیذتوان به موارد  که می گرفت میباید گفت که این رخداد از عواملی چند نشأت در پاسخ 
                                                           

 کرده است. نقل  اَشْتِه ابنرا از گزارش این  اإلتقان. سیوطی در 6

، تاریخ قرآن: در آب جوش و سرکه بجوشانند. رک: به نقلیو یا  لقب دادند «اق المصاحفرّخَ»که به این دلیل برخی او را  : پاره کنندبه نقلی.7

 .«جمع قرآن» مرحوم دکتر رامیار، ذیل بحث
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.کریمهایقرآننارساییخطونوشته .1

پذیرای قرائتهای  از این رو، ,خالی بودند (عرابنقطه و اِ)ئم نگارشی های قرآنی از هر گونه عال از آن جا که نوشته

 .را در پی داشتقرائات مختلفی بودند و این مسئله رفته رفته اختالف 

 ابتداییبودنخطنزدعربآنروز .2

با نزول  نوپا بودن خط و کتابت نزد عرب معاصر زد عبارت بود از عامل دیگری که به مسئلۀ اختالف قرائات دامن می

عامل  . از این رونوشتن ناآشنا بودندصحیح اصول کتابت هنوز استوار نشده بود و مردم با فنون خط و روش قرآن که 

 د.شاختالف قرائات تشدید 
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ دهم

 کریم اصالح شیوۀ نگارش قرآن

 اهداف درس

 آشنایی با:

  گذاری و وضع عالئم قرآنی. گذاری، اعراب  کریم و نقطهاصالح شیوۀ نگارش قرآن 

 

 آغاز اصالح شیوۀ نگارش قرآن

های قرآنی  ف و نوشتهصاحِمَ  و طبعاًو عالمت نیز نداشت  ر آغاز از هر گونه نقطه خالی بود, نشانهکه د خط عربی افزون بر آن

 بودند.  (حرکت کلمه و اعراب)عالمتی نقطه و هر گونه فاقد نیز 

از این  ؛ها تا به نوشته شد میتر اتکا  ها بیش ر داشتند و در آن روزگار به حافظهقرآن را از بَ ,بسیاری از صحابه ؛در صدر اسالم

 مصون ماند. کالم الهی از خطا مشکلی وجود نداشت وم کریدر خواندن قرآن  ،رو

ها به جامعۀ  بسیاری از بیگانگان و غیرعرببا ورود  ؛شد رفت و به نیمۀ قرن اول نزدیک می رفته رفته که زمان به پیش میاما 

 تا ،پیدا شد یمکر هایی برای کلمات قرآن احساس نیاز به وضع عالئم و نشانه ,با زبان عربی بیگانه بودند کهاسالمی 

 ها و بیگانگان در خواندن قرآن جلوگیری شود.  های غیرعرب از خطاها و اشتباه بدینوسیله

جیم، »همچنین  .تفاوتی وجود نداشته باشد «باء، تاء و ثاء»همچون  ؛نبود نقطه در حروف موجب شده بود که بین حروفی

ها را  آن ,با توجه به قرائن ,بایست به هنگام قرائت قرآن ننده میاز این رو خوا شد. میاز یکدیگر تشیخص داده ن «حاء و خاء

 . زد را حدس می عراب آنوزن کلمه و چگونگی اِداده و از یکدیگر تمییز 

همچنین کلماتی چون  .هیچ فرقی وجود نداشت «یتلوا وتبلوا، نبلوا، نتلوا، تتلوا »چون هم ؛هایی به عنوان مثال میان کلمه

اشتباه به  ﴾... آیَةً خَلْفَكَ لِمَنْ لِتَكُونَ... ﴿شریف چه بسا آیۀ  .شدند از یکدیگر تمییز داده نمی «بعلمه وعلمه ن ,یعلمه، تعلمه»

  .شد خوانده می «آیَةً خَلْقَكَ لِمَنْ لِتَكُونَ»
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بسیار دشوار  ,فعل , تشخیص معلوم یا مجهول بودن یکزبانان که تازه پا به جامعۀ اسالمی گذاشته بودند برای غیرعرب مثالً

, ممکن است که به صورت معلوم خوانده شده ﴾الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَى رَبُّكُمْ كَتَبَ﴿ عبارتدر  «کَتَبَ»بود. به عنوان نمونه فعل 

که به  ﴾الصِّیامُ لَیْكُمُعَ كُتِبَ﴿ عبارتدر  «کُتِبَ»فعل  یا (الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَى رَبُّكُمْ كُتِبَ)شود؛  قرائتبود به اشتباه مجهول 

 . (الصِّیامُ عَلَیْكُمُ كَتَبَ), ممکن بود به اشتباه معلوم تصور شود؛ استصورت مجهول خوانده شده 

که روزی امام علی  آن ؛های مشهور تاریخی که در منابع شیعی و سنی بدان اشاره شده عبارت است از یکی از گزارش

کرد:  توبه را به اشتباه بدین صورت قرائت میمبارک سوم سورۀ   آیۀ یعرابینیدند که اَش جاییالسالم( در حال گذر از  )علیه

پیش از  «واو»، در حالی که؛ است زار یب( باهلل نعوذ) امبرشیپ و مشرکان از خداوند؛ «هُرَسُولِ وَ الْمُشْرِكِینَ مِِّنَ ءٌ بَرِي اللَّهَ نَّأ»

آن است و قرائت درست  «أنَّ»ۀ هخبر برای حرف مشب ,در این عبارت (سولر) ۀنقش کلمکلمۀ )رسوله( استینافیه است و 

  .زارند یب مشرکان از او رسول و خداوندیعنی:  ؛﴾... رَسُولُهُ وَ الْمُشْرِكِینَ مِِّنَ ءٌ بَرِي اللَّهَ أَنَّ... ﴿ :گونه است این

د و در این نبنا نه ابر آن شدند که علم اِعراب ر ,رو شدند با این اشتباه فاحش روبهعلی )علیه السالم( هنگامی که حضرت 

زیر نظر  دستور داد تااألسود دوئَلی  أبوالسالم( به  . امام علی )علیهرا بدین مهم گماردند األسود دوئَلی أبو ؛راستا شاگرد خود

در  ,روی اَعراب آن روزگار های پیشِ دشواری گر نشان گذاری کند. این گزارش تاریخی به خوبی عرابقرآن را اِ ,آن حضرت

 .بوده استف قرآنی صاحِقرائت مَ

 

 عجامو اِ نَقط شَکل و

 و طقنَ یاشَکل » ؛ف تحت عنوانصحَگذاری مُ گذاری و عالمت به تاریخچۀ پیدایش نقطه ,در بسیاری از منابع تاریخ قرآن

  سخن به میان آمده است. «عجامإ

یعنی  ؛ریشۀ فعل لبسَ ؛یکی از معانی باب اِفعال عبارت است از ,ان عربیفعال است و در زبمصدر باب اِ« عجامإ»واژۀ 

؛ یعنی از آن سخن «أَعْجَمْتُ الکالم»گوید:  میکه عرب  چنان .نگی از کالم استه یا گُجمَعجام به معنای از میان بردن عُإ

 شد.  گذاری انجام می عجام تنها با نقطهإ ,در آغازرفع ابهام و گنگی کردم. 

 دو معنای نزدیک به هم دارد: در اصطالح  (گذاری نقطه) «طنَقْ»
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  (ثاء و های باء، تاء نقطه)مثل  حروف مشابهگذاری برای تمییز  نقطه ؛نخست

 حروف  و اِعراب گذاری برای تشخیص حرکات نقطه ؛دوم

یک نقطه زیر  ,اندن کسرهگذاشتند و برای نمای می حرف یک نقطه روی ,نشان دادن فتحهبرای بر پایۀ گزارشهای موجود، 

 .(نهادند ضمه یک نقطه جلوی حرف یا در میان آن می ,حرف و برای نشان دادن

و این دو  است البته منظور و مراد از هر دو طریق یکی بوده .آمیختند می گذاری را با یکدیگر در  گاه قدما این دو روش نقطه

برای تفاوت نهادن میان نقطۀ خود حرف و  ،است که در آغاز الزم به ذکرروش تنها در صورت و شکل اختالف داشتند. 

نوشتند، اما رفته رفته این تمایز رنگها برچیده شد یا گاه اشتباهاتی رخ داد که  هر یک را با رنگی متفاوت می نقطۀ اِعراب

 های اختالف قرائات را بنا نهاد. پایه

األسود  أبونخستین بار توسط  ,برای تشخیص حرکات حروفگذاری  نقطه ؛ کهتوان گفت های تاریخی می بر اساس گزارش

و عاصم صر بن نَتوسط  ,(گذاری برای تشخیص و تفکیک حروف متشابه از یکدیگر نقطه)عجام و اِاست صورت گرفته  دوئَلی

 صورت گرفته است. ( األسود دوئَلی أبوان درگدو تن از شا)ر عمَبن یَ حیییَ

از چه زمان و از سوی چه  ,رواج داردکریم اکنون برای حروف و کلمات قرآن  ی که همعالئم جای این سؤال باقی است که

 ,(العین هجری و صاحب کتاب  071متوفی سال ) «خلیل بن احمد فراهیدی»که کسی وضع شده است؟ در پاسخ باید گفت 
که در باالی حرف  بود یلیشکل مستط ,عالمت فتحه ,وضع نمود. در روش خلیل بن احمد اعالئم و حرکات کنونی قرآن ر

در باالی حرف قرار  بود که کوچکی (واو)عالمت ضمِّه نیز  و حرف زیربه همین شکل در  ,و عالمت کسره گرفت قرار می

آن حرکت مشخص به وسیلۀ دو عالمت از نوع خود  آن, مکسور و یا مضموم بودن ,تنوین نیز بر حسب مفتوح. رفتگ می

  د.ش می

گذر زمان  بود. درفراهیدی احمد خلیل بن  ؛اولین کسی که همزه و تشدید را وضع نمود :گوید می انتقاإل سیوطی در کتاب

های  بر پایۀ گزارشکه ای  به گونه .تغییراتی در خط و رسم آن ایجاد شد کریم,به قرآن نسبت مسلمانان بیشتر توجه  در اثر

با خطوط زیبا و به کریم یی رسید و مردم در نوشتن قرآن زیبا, خط و رسم قرآن به حد اعالی تاریخی در پایان قرن سوم

 گرفتند. ها بر یکدیگر پیشی می کارگیری عالئم و نشانه
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تاریخ قرآن

 جلسۀ یازدهم

 (1قرائت قرآن کریم )

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

  ؛آنقرائت قرمعنای 

  ؛و دالیل آنقرآن اختالف قرائات 

 قُرّاء سَبعه. 

 

 مروری بر مباحث پیشین 

 إعجام پرداختیم.در جلسۀ پیشین به بررسی تاریخچۀ اصالح شیوۀ نگارش قرآن کریم در قالب؛ شَکل, نَقط و 

 

 قرائت مشهور قرآن کریم

 دانای ب عده ,از همان ادوار نخستین نزول قرآنترین مسائلی است که  یکی از مهم کریم, قرائت قرآنآموزش 

از شماری از  ،در بسیاری از کتب تاریخ قرآن و قرائات .اند در جامعۀ اسالمی بوده آندار  و عهده  همت گماشته

 .عنوان قاریان قرآن در طبقۀ نخست و به عنوان آغازگر قرائت قرآن یاد شده است اب )ص(اکرم  صحابۀ پیامبر

 ؛، زید بن ثابت انصاریءالدَّردا ابو، بن کعب یّبَاُ، عبداهلل بن مسعود، )ع(امام علی  ؛چونهمافرادی 

  .ای دیگر عدهو من سُلَمی عبدالرّح األسوَد دوئَلی، علقمة بن قیس، ابو عبداهلل بن عباس، أبو ؛و در طبقات بعدی



} PAGE   \* MERGEFORMAT { 
 

یاد  کریم نخستین قرآنبه عنوان قاریان  ,شدند محسوب می)ص( اکرم صحابۀ پیامبر  واین افراد که همگی جز

قرن به قرن ادامه پیدا کرد تا آنکه در اوائل  ,نام و مشهور قرآن کریم قاریان به ؛یعنی «اءرّسلسۀ قُ»اند.  شده

در هفت قرائت از قرائات را  ،القُرّاء بغداد( وبکر بن مجاهد )ملقّب به؛ شیخابسدۀ چهارم هجری شخصی به نام 

 .هفت قاری مشهور به رسمیت شناخت

قرائت  41هفت قاری دیگر بدین هفت قاری نخست اضافه شد و مجموعاً  ,که در ادوار بعدی گفتنی است

  .از شهرت و تداول قابل توجهی برخوردار شد ,معروف

معتبر به صورت  (قرائت 82و  قرائت 41هفت قرائت، )باقی است که آیا همۀ این قرائات  حال جای این سؤال

 ؟اند یا خیر نقل شده )ص(متواتر از پیامبر و 

و نقل شده ( صتنها یک قرائت از پیامبر اکرم ) ؛علوم قرآنی پژوهشگرانکه طبق دیدگاه  ؛در پاسخ باید گفت

منسوب  به ایشانها  که این قرائت استد و اظهار نظر شخصی قاریانی حاصل اجتها ,قرائات دیگرو  اعتبار دارد

  .است

یعنی عموم  ؛مردم بینقرائتی است که در ـ در واقع ـ همان  نقل شده )ص( آن قرائتی که از پیامبر اکرم

ای  از طبقه ،سینه به سینه ,برخوردار است و قرن به قرن و نسل به نسلبیشتری از رواج و شهرت  ,مسلمانان

 منتقل شده است. به طبقۀ دیگر 

 

 معنای قرائت قرآن کریم

در آن روزگار به همین  «قرائت» به چه معناست؟ آیا واژۀ «قرائت»باشد که  باقیاین سؤال  جایممکن است 

 ؟رسد یا نه از آن به ذهن میامروز است که  بوده معنایی

قابل توجهی تفاوت  با معنای امروزی آن تا حدّ ,در صدر اسالم «قرائت»که معنای واژۀ  ؛باید گفت در پاسخ

با صدایی خوش و  آیات قرآنتالوت  ؛است ازعبارت در معنای امروزی آن  «کریم قرائت قرآن»دارد. اصطالح 

های نخستین اسالم عبارت بود  در سده« قرائت»در حالی که  ,بر اساس اَلحان و دستگاههای موسیقایی عرب

معروف و بر پایۀ  قُرّاءاجتهاد یکی از وحی الهی حکایت کند و بر حسب ِ ی که از نصّا گونه بهاز خواندن قرآن 

 .استوار باشد ,که در علم قرائت شرط شده است مشهوریاصول 
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 اتئاختالف قرا

بر سر به  ,اختالف نظر میان قُرّاءاست و نصّی واحد  ارایکه قرآن کریم د ؛است ضرورییادآوری این نکته 

  :که حضرت فرمودنداست نقل شده  )ع(در روایتی از امام صادق  .واحد است نصّدست آوردن این 

 .«ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاة إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِي»

تنها از  ,او اختالف نظرهاست قرآن کریم حقیقتی واحد است که از سوی خداوند یکتا نازل شده 

 جانب راویان )قاریان(, به این عرصه راه یافته است.

راویان و ناقالن  ،هفت نفر هستند تسنّاهل و  هکه طبق نقل منابع شیع (معروفقُرّاء ) کریم قاریان قرآن 

 اختالف در نقل آن نصّدر اثر  ،و اختالف آنان نازل گردیده است)ص( اکرم همان قرآنی هستند که بر رسول 

 .است تن قرآنی م و

 

 اتئدالیل اختالف قرا 

که عوامل متعددی در پیدایش  ,سازد کتابت قرآن کریم به خوبی روشن میگذری بر تاریخچۀ قرائت و 

 . است  نقش داشته کریم, میان قاریان قرآن , درهای بعدی ت در میان صحابه و سپس در دورهاائاختالف قر

 صحابه زماناختالف قرائات در  تعل

از آنجا   ترین دلیل اختالف قرائات در زمان صحابه برشمرده شده است. مهم صحابه اولیه 4فصاحِف مَاختال

زمانی یک یا اند و گاه با فاصلۀ  مجلس پیامبر حاضر نبودهبه هنگام نزول قرآن کریم در  ,همگی ،که صحابه

شد و ابزار  میاکتفا  غالباً به حافظهه همچنین از آنجا کو  کردند اخذ میقرآن کریم را از صحابۀ دیگر  ,چند روز

 ؛ لذاعدۀ اندکی با نگارش و کتابت آشنا بودندنیز تنها همگان نبود و  رسدر دست کریم و ادوات نگارش قرآن

 .نمود میامری اجتناب ناپذیر  ,های قرآنی صحابه ف و نگاشتهصاحِاختالف مَ

                                                 

های قرآنی صحابه که در آن, آیات قرآن کریم و  عبارت است از؛ نگاشته« مصحف»است و « مُصحَف»جمع واژۀ « مَصاحِف». 4

 است.گاه توضیحات تفسیری و تأویلی پیامبر اکرم )ص( درج شده 
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  بعد از صحابهاختالف قرائات  لتع

 یهای قرآن نارسایی خط و نوشته .1

اندکی پیش از ظهور دین اسالم شکل گرفته بود و  ـ تنها ـ عراب با نگارش و کتابتکه آشنایی اَ از آنجا

های قرآنی از هر گونه عالئم  ها و نوشته همچنین نگاشته و نوپا بود ,عرابخط و نگارش در میان اَ

که از  مهاجرانیعراب و به خصوص مشکالتی را برای صحابه و اَ ؛ لذاخالی بود (عرابإ وقطه )ننگارشی 

بسیاری از کلمات مشابه را به اشتباه  . آنهابه وجود آورد ،ها وارد سرزمین اسالمی شده بودند دیگر سرزمین

در  «فَتَبَیَّنُوا»برخی کلمۀ  ،مبارکۀ حجراتدر قرائت آیۀ ششم از سورۀ  ؛به عنوان مثال .کردند قرائت می

های  به خوبی روشن است که اگر نقطه ،اند خوانده «فَتَثَبَّتُوا» را ﴾... فَتَبَیَّنُوااسِقٌ بِنَبَإٍ إِنْ جاءَكُمْ ف ...﴿ :عبارت

و « فَتَبَیَّنُوا»ممکن است شخصی این کلمه را .پذیر است هر دو قرائت امکان ،این کلمه از آن حذف شود

 قرائت کند. «فَتَثَبَّتُوا»شخصی دیگر آن را 

گویای مشکل نبود نقطه گی که هماست های تاریخی نقل شده  ز این دست در گزارششماری ا های بی نمونه

 زد.  که خواسته یا ناخواسته به اختالف قرائات دامن می ,در کلمات قرآنی است

 

  ؛ابتدایی بودن خط نزد عرب آن روز .8

نشده نوز استوار ههای آن  آغازین و ابتدایی خود بود و اصول و پایهخط در جامعۀ عرب آن روز در مراحل 

 قیاسِ»تنها از راه  ,بسیاری از کلمات .های نگارش صحیح را فرا نگرفته بودند بود و اعراب فنون و روش

 .نگاشت به ذوق و سلیقۀ خود آن را میهر کسی  ،شد ه میشنید گونه که  یعنی آن ؛شد نگاشته می «تلفُّظ

آخر « نون»حرف  .شد اشتباه گرفته می ییگرکه با حرف د شد ای نوشته می گونه حروف بهاز برخی گاه 

یا چه بسا  ،گرفتند اشتباه می« راء»که دیگران آن را با حرف  ,نوشتند ای ناقص می گونه کلمات را گاه به

 شد.  اشتباه گرفته می« دال»با « واو»حرف 

 

 در کلمات؛ « الف»نبودن  .3
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نشأت گرفته از ابتدایی بودن انجامید نی الخط قرآ از عواملی که به پیدایش اشکاالتی در رسم یکی دیگر

نشأت گرفته خط سُریانی از  ،نوشتند میا آن خط عربی کوفی که غالباً قرآن را ب. خط نزد عرب آن روز بود

از  .کنند وسط کلمه را بنویسند و غالباً آن را حذف می «الف»است و در خط سریانی مرسوم نیست که 

کلمۀ  ؛های موجود در وسط کلمات همچون «الف» ،شد میفی نگاشته آنجا که قرآن کریم ابتدا با خط کو

 وسط «الف»کردن برای مشخص  ،بعدها که عالئم نگارشی مشخص شد اما شد نوشته نمی «واتاسم»

  .دادند قرار می هکوچک یا مقصوره باالی کلم «الف»صرفاً یک  ,کلمات

گروهی از  ؛پیدایش اختالف قرائات گشت مثالمنشأ  در آن زمان, وسط کلمه «الف»عدم نگارش از این رو 

قرائت  «عُونَادِخیُ»را  ﴾...إِلَّا أَنْفُسَهُمْ  یَخْدَعُونَوَ مَا  ...﴿ :در عبارت «یَخْدَعُونَ» کلمۀ کریم, قاریان قرآن

و به صورت ثالثی  «عَدْنَاوَ»را  ﴾...مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً  واعَدْنَاوَ إِذْ ﴿ :در عبارت« واعَدْنَا»ای کلمۀ  عدهیا  ،اند کرده

منجر اکرم به پیدایش اختالف قرائات پس از رحلت پیامبر  ،ها اشاره شد نداعواملی که ب. اند مجرد تلفظ کرده

 . شد

 

 رّاء سَبعهقُ

تعداد از طرفی با گذر زمان, در مواردی اختالفی بود و  ,در میان قاریان کریم قرائت قرآنگفتنی است که 

قرائات را در هفت  ،هجری تا اینکه ابوبکر ابن مجاهد از عالمان قرن چهارم ،نهاد میبه فزونی یز رو نقاریان 

 قرائت منحصر کرد. 

عبداهلل بن عامر یَحْسَبی عبارتند از:  است ها یاد کرده مجاهد در کتاب خود از آن این قاریان مشهور که ابن

عمرو بن عالء مازِنی   ابو النَّجود )قاری کوفه(؛ عاصم بن أبی (؛عبداهلل بن کثیر دارِمی )قاری مکه )قاری شام(؛

علی بن حمزه کَسایی  و الرّحمان )قاری مدینه( نافع بن عبد حمزة بن حبیب زیّات )قاری کوفه(؛ )قاری بصره(؛

 )قاری کوفه(.
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 نکته

آن است که آیا قرائات  ؛فتهوگو قرار گر  قرائات همواره مورد مناقشه و گفتیکی از مسائل مهمی که در حوزۀ 

دارند یا نه؟  ت قطعیحجیّاند یا خیر؟ آیا این قرائات  ( نقل شدهص) اکرم از پیامبرمتواتر گانه به صورت  هفت

 ؟توان خواند ها می را به کدام یک از این قرائتنماز 

اذهان عالمان علوم  ها همواره در این سؤال است. مورد اختالف نظر بودههمواره  ه,مسئلۀ حجیت قرائات سبع

و نظرات  است ن پرداخته شدهداقرآنی و فقها مطرح بوده و از این رو در بسیاری از آثار فقهی و علوم قرآنی ب

گو خواهیم  و پیرامون تواتر قرائات گفت ,ن شاء اهلل در جلسۀ آیندها .گاهاً متفاوتی در این عرصه ارائه شده است

و دیگر مباحث سبعه ت قرائات یّحجّنیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  آنۀ موافقین و مخالفین کرد و ادلّ

مرتبط نیز از نظر خواهد گذشت. 



بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

تاریخ قرآن

زدهمدواجلسۀ 

 (2قرائت قرآن کریم )

اهداف درس

 آشنایی با:

 قاریان قرائات سبعه؛

 مسائل مطرح پیرامون تواتر و اعتبار قرائات سبعه؛ 

  تواتر قرائاتمسئلۀ با  آن یارتباط بیو « أحرُفِ سَبعه»حدیث.

 مروری بر مباحث پیشین

 آنها راو تواتر یا عدم تواتر  «هقرائات سبع»رامون مسئلۀ قرائات نکاتی عرض شد. در این جلسه در جلسۀ پیشین پی

 ررسی خواهیم کرد.ب

قرائات سبعه

های قرآنی, ابتدایی بودن خط نزد  )اختالف مصاحف اولیه, نارسایی خط و نوشته شد بیانبه دالیلی که در جلسۀ پیشین 

تعداد قاریان  . بنابرایندر مواردی اختالفی بود ,میان قاریاندر قرائت قرآن  ,کلمات(در « الف»روزگار و نبودن  عرب آن

 تمامیبن مجاهد از میان  که ابوبکر رو به فزونی نهاد تا آنـ با دور شدن از عصر نبوی ـ سالیان متمادی  ولدر ط

 ا برگزید.هفت قرائت ر ,قرائات

متعلق است. اسامی این  ،مشهورند «گانه رّاء هفتقُ»یا  «بعهاء سَرّقُ»این هفت قرائت به هفت قاری مشهور که به 

، عاصم بن ه( 121، عبداهلل بن کثیر دارِمی )م ه( 111 عامر یحصبی )م: عبداهلل بن از ندگانه عبارت قاریان هفت
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نافع بن ، ه( 151م )بن حبیب زیّات ة حمز، ه( 151م بن عالء مازِنی ) وعمر ابو، ه( 121النجود اسدی )م  ابی

 ه(. 111و علی بن حمزۀ کسایی )م ه(  111 عبدالرحمان لِیثی )م

اند و  گاه اسامی سه تن و گاه اسامی هفت تن از قاریان را به فهرست هفت نفر پیشین افزوده متأخران گفتنی است

 اند. کار برده به ی آنبرا گانه( را عَشَر؛ قرّاء چهاردهبعة گانه( یا )قُرّاء أر ده  اصطالح )قُرّاء عَشَره؛ قرّاء

 

 تواتر قرائات سبعه

؟ خیرگانه از تواتر و کثرت نقل برخوردارند یا  های هفت یکی از مسائل مهم و درخور توجه آن است که آیا این قرائت

 ؟یا خیر گانه حجیت شرعی دارند های هفت آیا این قرائت ؛یعنی

اند  مورد توجه قرار گرفته است. آنان گمان برده هتواتر قرائات سبعمسئلۀ  ,در گفتار و نوشتار بسیاری از فقها و نویسندگان

تواند یکی  نمازگزار میها(  )به زعم آناز این رو  .همگی متواترند و از حجیت و اعتبار شرعی برخوردارند ,که این قرائات

 .برگزیده و نماز خویش را بر پایۀ آن قرائت بخواند اها ر از این قرائت

این باور و پندار  ،کنند و با طرح سؤاالت و اشکاالتی انکار می ارسبعه محققان مسئلۀ تواتر قرائات ت که این در حالی اس

 برند. زیر سؤال می ار

 

 دالیل عدم تواتر قرائات سبعه

 عبارت است از: ،گانه قرار دارد روی قائلین به تواتر قرائات هفت سؤاالت و شبهاتی که پیش

 چیست؟  (گانه هفت)بعه قرائات س 1منظور از تواتر .1

                                                 
نظر راویان هر طبقه بر دروغ یا کذب  ای باشد که امکان اتفاق تعداد راویان یا ناقالن آن به اندازه ,است که در هر طبقه نقلی ؛. نقل متواتر1

 .خبر عادتاً محال باشد آننقل کردن 

هرگونه احتمال  نیزبرخوردار است،  ناقل با یک مضمون واحدیا  کثرت راویاز ویژگی  ,در هر طبقه که افزون بر این ,یعنی خبر متواتر

 است. همگرایی راویان بر نقل دروغین خبر به کلی منتفی

 خبر علم و یقین خواهد یافت.آن یعنی شنوندۀ خبر متواتر به مضمون و محتوای  ؛استآور   آور و یقین از این رو خبر متواتر علم
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تا به امروز باشد, باید گفت که چنین تواتری,   نقل همگانی این قرائات از خودِ قُرّاء گانه؛ منظور از تواتر قرائات هفت اگر

فاقد هرگونه اعتباری است. زیرا مبدأ و منشأ تواتر باید از مقام معصوم )علیه السالم( آغاز شده باشد تا قرائت نقل شده از 

 یت و اعتبار برخوردار باشد.حج

وآله(  علیه اهلل ی)صلّاکرم به پیامبر  قرائات متواتر است و ,تا زمان ما گانه هفت از زمان قاریان قرائاتاین در حالی که 

 سوب نیست.من)علیه السالم(( یا شخص معصوم )

رو شمار اخبار متواتر اندک  از ایناست, اده در موارد اندکی اتفاق افت ,برای اخبار از آن جا که فراهم شدن زمینۀ تواترـ 2

 است. 

بپذیریم, باز باید را گانه از زمان قاریان تا به امروز  چنانچه ـ از روی تساهل و تسامح ـ متواتر بودن قرائات هفتحال 

م اکر , از زمان قاریان تا زمان پیامبر محقق نشده است. چون این قرائات طور کامل بهکه شرایط تواتر  گفت

 شده است.وآله( به تواتر نقل ن علیه اهلل )صلّی

نیز را وآله(  علیه اهلل یاکرم )صلّ پیامبرزمان قاریان تا زمان تواتر از  وجود ـ تساهل و تسامح رویاز ـ اگر باز هم 

ها متواتر  ن قرائتکه ای نیز متواتر بدانیم, باز هم باید گفتبپذیریم و همچنین این قرائات را از زمان قاریان تا زمان خود 

تواتر  ,در حالی که در چنین فرضی ؛تواتر آن است که در تمام طبقات رخ داده باشدتحقق زیرا شرط اصلی نیست. 

 ت.شده اسقطع  (یعنی شخصی که قرائت خاصی به او منسوب است)قرائات در طبقۀ قاری 

هستند تا چه رسد به قرائت ها فاقد سند  قرائت بسیاری از اینکه  ؛آن است ،نکتۀ دیگری که باید بدان اشاره نمودـ 3

 .اثبات کنیم ها را آنتواتر  بخواهیم که این

و به نقل یا  استنظر شخصی یک قاری مشخص  ها اجتهادی و حاصل اظهار که بسیاری از این قرائت گفتنی است

 .مستند نیست یروایت

قرائت صرفاً خود  آن ناقل ,ر زمان هر یک از قاریان هفتگانهزیرا د .قابل پذیرش نیست قرائات سبعهبنابراین مسئلۀ تواتر 

به فرض پذیرش در طبقات پیش از قاری و طبقات بعد از ـ تواتر قرائت را  ،و این نقل واحد ؛قاری بوده است نه دیگران

 قطع خواهد نمود. قاریخود  ۀدر طبق قاری ـ

جنبۀ اختصاصی و  ؛خص منسوب است و به دیگر سخنگانه به یک قاری مش از این روست که هر یک از قرائات هفت

 شخصی پیدا کرده است.

 ؛گانه هفت تان و عالمان پیشین با تواتر قرائامخالفت بزرگـ 1
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با قرائت متواتر نقل شده از پیامبر  مسلمانچگونه ممکن است یک  گانه, هفت در صورت پذیرش احتمال تواتر قرائات

 ؟فت کندمخال آله( صلّی اهلل علیه و)اکرم 

به عنوان نمونه احمد  ؛آنهاستبه خوبی روشنگر عدم تواتر گانه،  با تواتر قرائات هفتمخالفت بزرگان پیشین از این رو 

ند و حتی در آثار و ا هدکرها مخالفت  با بسیاری از قرائت ,(از عالمان برجستۀ پیشین) ن قتیبۀ دینوریبن حنبل و اب

 اند. ا بیان کردهرّاء معروف رقُ های غلططاها و هایی از خ نمونه ,های خویش نگاشته

 .اند ایرادات اساسی ادبی وارد کرده گانه هفت  تاقرائاز بر برخی  ,عرب نابو ادی شناسان لغتـ 5

 که خود دلیلی بر عدم تواتر هر یک از آنهاست. ،گانه هفت  قرائاتمیان تناقض  وجود .1

 

 «أحرُفِ سَبعه»حدیث 

  :با اندکی اختالف تعبیر و مضمون آمده است (سنت ه در منابع شیعی و چه در منابع اهلچ)در روایات بسیاری 

 «أنزل القرآن علی سَبعة أحرف.»

 قرآن بر هفت حرف نازل شده است.

 

 در روایات« حرف»معنای واژۀ 

اشاره  «گانه هفتقرائات »به  «أحرُفِ سَبعه»ست و ا« قرائت»در این حدیث منظور « حرف» که واژۀ معتقدند؛ای  عده

 اند.  گانه گام برداشته  دارد و با طرح این مسئله به نوعی در جهت اعتباربخشی بر قرائات هفت

سنت در  ابع شیعی و اهلشده در من نگاهی گذرا به روایات نقل ،بیان شوددرستی یا نادرستی این دیدگاه که  از آن قبل

 باره خواهیم داشت.  این

 

 منابع روایی شیعهالف( 

 األنوار بحار)شیخ صدوق( یا خصال )محمد بن حسن صفّار( یا  الدّرجات بصائردر منابع شیعی و به طور مشخص در کتاب 

 ای از این روایات اشاره شده است.  به دسته
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 ؛«حرف»منظور از واژۀ  ,رسیم که در این روایات به این نتیجه می ،2نظر در این دسته از روایات پس از مطالعه و دقت

  :ست که بدان اشاره خواهد شدا کی از سه معناییی

 ؛ستا بطن و وجوه معنایی یک واژه یا عبارت قرآنی ؛گاه منظور .1

 ؛ستلغت و لهجه ا ؛منظور گاه .2

 ای از مطلب است. نوع یا گونه؛ گاه نیز منظور .3

به حجیت  ,ته از روایاتتوان با استناد به این دس قرائت نیست و نمی «حرف»پس در هیچ یک از روایات شیعی منظور از 

 .حکم راند قرائات سبعهو اعتبار 

 

 اهل سنتروایی  ب( منابع

مسند احمد بن ، صحیح مسلم، صحیح بخاری منابعی چون؛ توان در می سنت در این مسئله را یات حوزۀ اهلاما روا

 گرفت.  پی االیمان بیهقی شعب و سنن ترمذی، داود سنن ابو، حنبل

رسیم که در این روایات برای واژۀ  به این نتیجه می ,سنت در این موضوع در روایات حوزۀ اهلنظر  با مطالعه و دقت

 چهار معنای زیر بیان شده است: ،«حرف»

کریم بر  قرآن ،وآله( در امر قرائت علیه اهلل ی)صلّاکرم ت پیامبر گیری بر امّ  ن برای توسعه و آساکه  ؛اختالف لهجهـ 1

 هفت حرف نازل شده است. 

توان واژگان قرآن  که می ندکه بر این باور ,وب استاین دیدگاه به برخی از صحابه منس ؛ـ جواز تبدیل کلمات مترادف2

پذیرفته و جایز نیست و حتی نسبت  ,تر محققان این دیدگاه به تصریح بیش .با واژگان مترادف جایگزین نمود راکریم 

 .شده استوآله( نیز ثابت ن علیه اهلل یلّ)صاکرم به برخی از صحابۀ پیامبر  ,این دیدگاه

 ؛اختالف معانی آیاتـ 3

 گوید.  سخن می (هفت موضوع)در این هفت باب  کریم آیات قرآن ؛ یعنیگانه ابواب و موضوعات هفت ـ 1

                                                 
 «.حدیث أحرف سَبعه»عنوان  ,اهلل معرفت آیت, مرحوم التمهید. برای مطالعۀ این روایات در یک منبع مراجعه شود به؛ کتاب 2
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بسیاری از عالمان به این  ,در لغت عرب و نیز معنای آنسنت  در روایات شیعه و اهل« حرف»معنای واژۀ با بررسی 

؛ به ستا لغت یا لهجۀ عربی ؛«أنزل القرآن علی سَبعة أحرف»در روایت  «حرف»که مقصود از واژۀ  ؛ندا هیجه رسیدنت

 در خود دارد. های مختلف عربی را هکریم قابلیت پذیرش لهج معنا که قرآن این

 

 رائاتبا تواتر ق« أحرُفِ سَبعه»ارتباط حدیث اشکال 

مطرح گانه  هفتبا مسئلۀ تواتر قرائات حرف« أسبعة انزل القرآن علی »باط روایت ای که به ارت یکی از اشکاالت اساسی

گانه صادر شده است و معنا ندارد  این روایت چندین قرن پیش از پیدایش قرائات هفت؛ که این ازاست عبارت  ،شده است

آن را تفسیر هجری سوم یا چهارم ابوبکر ابن مجاهد در قرن آنکه که چند قرن مصداق این روایت پنهان مانده باشد تا 

 در هفت قرائت منحصر نمود.  ، قرائات معتبر رامجاهد نخستین کسی بود که در قرن چهارم ابن زیرا .کند

وآله( نقل شده باشد و چند قرن معنا و مصداق آن  علیه اهلل یاکرم )صلّ روایتی از پیامبر که چگونه ممکن استپس 

 ؟!این حدیث را معنا بخشیده باشد ،گانه با تقسیم قرائات به قرائات هفت مجاهد پوشیده شده باشد تا ابن

 

 بندی جمع

وآله( امری  علیه اهلل ی)صلّاکرم از پیامبر  گانه ات هفتشود که اثبات تواتر قرائ میمشخص  ،های پیشین از مجموع بحث

  است، زیرا:محال 

 ؛هیچ دلیلی بر اثبات این مدعا وجود ندارد .1

 ؛دارای اسباب و عواملی بود که موجب پیدایش اختالف بین قرّاء گردید ,ها قرائت اختالف. 2

یک از  گیرد و هیچ قرار می ددر زمرۀ اسناد آحا است ـ ن اشاره شدهـ که در کتب قرائات بداها  اسناد قرائت یتمام. 3 

  .ها از ویژگی تواتر برخوردار نیست آن

 .شود ها دیده می های جعل در آن شک و تردید وجود دارد و آثار و نشانه زنی که بر صحت این اسناد افزون بر این

نشان از عدم ثبوت تواتر  ,گانه هفت  تابر بسیاری از قرائایرادات و اعتراضات بسیاری از علما و بزرگان  .1

 .( استآله صلّی اهلل علیه واکرم ) ها از شخص پیامبر این قرائت

هیچ مسلمانی به خود  ،آله(( اکرم )صلّی اهلل علیه واز پیامبر گانه  هفت  قرائاتتواتر  در صورت ثبوت)زیرا در این صورت  

 .زبان به اعتراض بگشایداکرم, که در برابر نقل متواتر از وجود نازنین پیامبر  داد دخواهن این جرأت را
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 ست. اگانه  هفتمنافی مسئلۀ تواتر قرائات  ,ه نیزگان هفت های در قرائت 3های شاذّ وجود قرائت .5

های مذکور  که قرائت بر آن ؛ستا دلیلینیز ها به دالئل و شواهد اعتباری و نظری  مستند کردن این قرائت .1

دیگر نیازی به اقامۀ دلیل  ،زیرا اگر قرائتی به صورت متواتر نقل شده باشد .از روی اجتهاد بیان شده است

 .ن وجود نداردبداو شاهد برای اعتباربخشی 

زیرا  .ستا آله( اکرم )صلّی اهلل علیه وها از پیامبر  آن منافی تواتر ،گانه های هفت قرائتمیان  وجود تناقض .7

 .الب وحی نقل شده باشداکرم و در قهر دو از زبان پیامبر  ,تواند دو قرائت متناقض نمی

ود ندارد و هیچ ارتباطی وج گانه, هفت و مسئلۀ تواتر قرائات« حرفأسبعة انزل القرآن علی »حدیث میان  .1

 اند. ایست که برخی از عوام در دام آن گرفتار آمده شبهه همسئل این ؛به تعبیر فخر رازی

گانه  هفتۀ قائلین به عدم تواتر قرائات ادلّ و نیز گانه هفت ۀ قائلین به تواتر قرائاتاهلل در جلسۀ آینده پیرامون ادلّ شاء إن

 .کردخواهیم  بیان اضابطۀ تشخیص قرائت صحیح ر ,اد و در نهایتتر مورد بررسی قرار خواهیم د به صورت دقیق ار

                                                 
 الحدیث. کتب مصطلح مراجعه شود به«, شاذّ»معنای برای مطالعۀ . 3
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 کریم تاریخ قرآن

 جلسۀ سیزدهم

 (3قرائت قرآن کریم )

 ف درسهد

 ی بر آنها.یاهلل خو بعه و نقد آیتاعتبار قرائات سَ ت،یّ، حجّبررسی نظریۀ تواتر 

 

 مروری بر مباحث پیشین

گانه, مقدماتی عرض شد.  گانه و مسئلۀ تواتر یا عدم تواتر قرائات هفت در جلسۀ پیشین پیرامون قرائات هفت

در منابع روایی شیعی و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت و « زِلَ القرآن عَلَی سَبعَةِ أحرُفاُن»همچنین حدیث 

 بیان شده, طرح و دیدگاه مشهور در این زمینه بیان شد. ها آندر « حرف»معانی مختلفی که برای واژۀ 

 مورد بررسی قرار داده است.  ,نظر افزون ترا با دقّ سَبعه اتر قرائاتتو, مسئلۀ البَیاناهلل خوئی در کتاب  آیت

اهلل  نقد آیتنیز گانه و  اکنون برای تکمیل بحث جلسۀ پیشین, در این جلسه دالیل قائلین به تواتر قرائات هفت

 ها بیان خواهد شد. خویی بر آن

 

 ها آنبر  ییاهلل خو بعه و نقد آیتتواتر قرائات سَدالیل قائالن به 

ت بخشیدن به یّگانه از تواتر برخورداراست و به نوعی با این بیان، قصد حجّ کسانی که معتقدند قرائات هفت

 اند. دارند، چهار دلیل برای دیدگاه خود مطرح کردهرا قرائات 

 



} PAGE   \* MERGEFORMAT { 
 

 و نقد آن نخستدلیل الف( 

آنی در تمام قرون و اعصار( بوده )تمام دانشمندان علوم قر 1گانه مورد اجماع متواتر بودن قرائات هفت ؛دلیل

 است.

 نقد آیت اهلل خویی:

 . چنین اجماعی گزارش نشده است و وجود ندارد.1

به دیگر سخن ؛ مخالف آن نباشند ,های مقابل که پیروان نظریه ,شود ق می. مفهوم اجماع در صورتی محق2ّ

 بر یک نظریۀ خاص اتفاق نظر داشته باشند.  ,تمام عالمان یک عصر

گیری بر قاری دیگر  گانه، حتی پیروان هر یک از این قرائات به تخطئه و خرده در مسئلۀ قرائات هفت اما

 عایی بیش نیست.اند. بنابراین تصور چنین اجماعی امکان ندارد و ادّ پرداخته و به نوعی با یکدیگر مخالف بوده

 

 م و نقد آندلیل دوّب( 

نسبت  هجری, وآله( و مسلمانان قرون اول و دوم علیه اهلل ی)صلّم اکرای که اصحاب پیامبر  اهمیت ویژه ؛دلیل

 .استمستلزم وجود تواتر قرائات  ,اهتماماهمیت و این  زیرا .ندا هقائل بود کریم به قرآن

 اهلل خویی: نقد آیت

 خواهد کریم سبب تواتر متن قرآنتنها  آن,و اهتمام همه جانبه به کریم اهمیت دادن مسلمانان به قرآن  .1

به ویژه آنکه قرائت برخی از قاریان, مبتنی بر اجتهاد )اظهار نظر آن. ظ و قرائت نه تواتر چگونگی تلفّ ,شد

 .بوده است یا سماع از یک نفر (شخصی

 

 

                                                 
 .شرعی یبر حکم ,اق نظر عالمان یک دورانفاتّ؛ یعنی «اجماع». اصطالح 1

لذا  رود. شمار می بهبه عنوان ادلۀ چهارگانۀ شرعی  ،و عقلآله(  )صلّی اهلل علیه واکرم ت پیامبر سنّ ,کریم اجماع در کنار قرآن
  خواهد بود. «ةطاعاإل واجب»آن مسئله یا نظریه  ,داشته باشند (اجماع)فاق نظر شرعی اتّ یحکمچنانچه عالمان یک عصر بر 
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 نکته

در  کریم . متن قرآنا هستنددو حقیقت مجزّ کریم, قرآن)نصّ( با متن  ,مسئلۀ قرائات که شایان ذکر است

 آن اما قرائت است. هو تا به امروز به دست ما رسید است رت متواتر نقل شدهطول قرون مختلف به صو

 متن قرآنی است.جدا از  یحقیقت ,(چگونگی خواندن این متن قرآنی)

 

 .قرائت منحصر باشد ده یا چهارده ,به هفتتنها تواتر قرائات نباید , به فرض پذیرش این دلیل .2

 اکنون ،بسیاری در این زمینه نگاشته شده است های باو کتاست  شمار قرائات بسیار افزون بوده از آنجا که

 ازاز امتی دیگر قرائات و است تنها هفت یا ده یا چهارده قرائت متواتر بوده چرا که ؛جای این سؤال باقی است

  .اتر ندانیمهیچ یک را متوکه  اینیا  و یا باید همۀ قرائات را متواتر بدانیمبنا بر این  ؟!اند بهره بوده تواتر بی

 .گانه وجود ندارد بر قرائات هفت , تنهادلیلی بر اختصاص تواترهمچنین 

 

 م و نقد آندلیل سوّج( 

ایم؛ و از  حکم کرده کریم یعنی به متواتر نبودن خود قرآن ؛گانه را متواتر ندانیم های هفت قرائت چنانچه دلیل:

 گانه نیز باطل است. های هفت واتر نبودن قرائتآنجا که متواتر نبودن خود قرآن کریم باطل است, پس مت

آن  ,گویند؛ علت تالزم مسئلۀ تواتر قرائات با تواتر قرآن کریم قائالن به این دیدگاه در شرح سخن خود می

ها را متواتر  است که متن قرآن به وسیلۀ همان قاریان مشهور به ما رسیده است. از این رو اگر قرائت آن

ها را متواتر بدانیم، تواتر قرآن نیز اثبات خواهد  نیز از تواتر خواهد افتاد و اگر قرائت آنریم کندانیم، خود قرآن 

 شد.

 نقد آیت اهلل خوئی:

هیچ مالزمه یا پیوندی وجود ندارد. زیرا وجود اختالف در قرائت  ,و تواتر قرائاتکریم قرآن  متنمیان تواتر  .1

خان در بیان با وجود اختالف در اقوال مورّ مثال کلمه ندارد؛ فاق بر اصل آنمنافاتی با وجود اتّ ,یک کلمه
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خان در تواتر رخداد هجرت وآله(, هیچ یک از این مورّ علیه اهلل یچگونگی رخداد هجرت پیامبر اکرم )صلّ

اقوال  و تنها وآله( رخ داده است علیه اهلل اند و همگی بر این باورند که هجرت پیامبر )صلی شکی نکرده

 تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. ,در جزئیات و خصوصیات آن خانمورّ

 ای بر تواتر متن )نصّ( قرآن وارد نخواهد کرد. بنابراین اختالف بر سر چگونگی خواندن قرآن کریم, خدشه

مسلمانان در طول تاریخ اسالم، قرآن را از  ای که گونه ؛ بهتواتر به ما رسیده است طریقمتن قرآن کریم از  .2

نسل به نسل انتقال  ,و به صورت متواتر اند نموده نگهدارینگارش، به خاطر سپردن و بیان کردن طریق 

 اند.  داده

 کریم, قرآن متناز قاریان قرآن, تنها خصوصیات قرائت قرآن به ما رسیده است و قاریان در نقل  در حالی که

 ,گانه گانه یا چهارده ده ,گانه حتی در صورت نبود قاریان هفت ؛اند. از این رو باید گفت ترین اثری نداشته کوچک

 شد و نبود این قرائات, هیچ تأثیری در صحت تواتر قرآن کریم نداشت. قرآن حفظ می متنباز هم تواتر 

 

 نکته

 ستمجزّادو حقیقت  ,قرآن متنبا کریم آن است که قرائت قرآن  ؛گفته بندی مطالب پیش نکتۀ مهم در جمع

 اند. ن اشاره کردهدا، بالبرهانهمچون زرکشی در کتاب  ؛مان پیشینعال که

که  ستا بندی اشاره کرده گانه، به این جمع اهلل خویی پس از اشاره به دالیل قائالن به تواتر قرائات هفت تآی

ه طور متواتر وآله( و نیز از طبقۀ خود قاریان, ب علیه اهلل ی)صلّاکرم گانه از پیامبر  های هفت یک از قرائت هیچ

گانه از خود قاریان به صورت متواتر نقل شده و به ما  قرائات هفتکه نقل نشده است. حتی اگر فرض کنیم 

 به صورت متواتر نقل نشده است.تا قاریان, وآله(  علیه اهلل ی, اما قطعاً از پیامبر اکرم )صلّاست رسیده

 

 بعهت قرائات سَیّحجّ

  دو پرسش و پاسخ به شرح ذیل است: رائات مورد توجه قرار گرفتهت قیّنکتۀ دیگری که در بحث حجّ
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 گانه در احکام شرعی استدالل نمود؟ توان بر پایۀ قرائات هفت یا میآـ 1

 اند.  های مختلف, حکم شرعی صادر کرده برخی عالمان بر اساس قرائتپاسخ؛ 

قرائات, حجّیّت و اعتبار قطعی ندارند و  اهلل خویی معتقد است؛ که این آیت ؛اهلل خویی بر این کار نقد آیت

ها, بر اساس یکی از این قرائات حکم شرعی صادر نمود. زیرا این  توان در صورت وجود اختالف بین آن نمی

امکان وجود دارد که قرائت قاریان اشتباه و ناصحیح بوده باشد و از سوی دیگر, دلیل شرعی یا عقلی بر وجوب 

 قاریان در دست نیست. عمل به گفتار یکی از این

 

 گانه نماز خواند؟ توان با هر یک از قرائات هفت ـ آیا می2

و  اند را جایز دانسته گانه هفتهای  ت، خواندن نماز با هر یک از قرائتبسیاری از عالمان شیعه و اهل سنّ ؛پاسخ

 .اند دانسته)مورد اتفاق عالمان اسالمی(  اجماع مورد را این جواز ,ی برخیحتّ

 اند.  را جایز دانسته گانه دههای  ای دیگر از عالمان، خواندن نماز با هر یک از قرائت هعدّچنین هم

های  قرآنقرائت به هر قرائت سازگار با  اند, بلکه هکردنها اکتفا  از قرائت برخیبه  ,ای دیگر از عالمان هدّو نیز ع

اند که  د صحیح دارند, اعتماد کرده و حکم کردهصاحِف ـ که سندر رخداد توحید مَـ تهیه شده در دورۀ عثمان 

 نماز خواند.  ها با آن توان می

 

به بیان نظر خویش  ،گانۀ مطرح شده های سه اهلل خویی پس از بررسی و نقد دیدگاه آیت

 :پردازند می

زیرا ائمه  .جایز استاست السالم( معروف بوده  م)علیه در زمان ائمۀ اطهارهایی که  خواندن نماز به قرائت .1 

گونه که  همان :فرمودند نمودند و می ها تأیید می شیعیان را در خواندن نماز به هر یک از قرائت ,السالم( م)علیه

  اید بخوانید. فرا گرفته

تو نیز با قرائتی که مردم  :به یکی از راویان آمده استامام معصوم )علیه السالم( در خطاب  همچنین

  .بخوان ،خوانند می
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 باشد.  که مردم را از برخی قرائات منع کرده ,السالم( در دست نیست م)علیه وایتی از ائمۀ اطهارهیچ ر

بلکه با هر قرائتی  .معنا و مفهومی ندارد ,گانه ده و یا گانه های هفت ت نماز به قرائتمنحصر نمودن صحّ .2

 نباشد.  (ساختگی)و جعلی  (روفغیر مع) آن قرائت شاذّ ,آورد ولی به شرط آنکه یتوان نماز را به جا می

 نقل نشده باشد. ،ها ثابت نشده است آن قرائت به واسطۀ افرادی که وثاقت و اعتبار آن. 3

معصوم )علیهم السالم( خواندن نماز با هر قرائتی که در زمان پیشوایان  ؛اهلل خوئی از دیدگاه آیت این بر بنا

 صحیح است.  است, معمول و متداول بوده

 

 دیبن جمع

وان نماز ت اهلل خوئی با هر قرائت می ن آیتبه بیاکه  ؛باید گفت ،بندی بخش پایانی مطالب این جلسه در جمع

 :به شرط آنکه شرایط چهارگانۀ زیر را دارا باشد ،خواند

  ؛السالم( )علیهم معصومانمعروف بودن آن در زمان  .1

  آن؛ جعلی نبودن .2

  ؛شاذّ نبودن آن .3

 .ثقه بودن راویان آن .4

ت و اعتبار قرائات به صورت نسبتاً گسترده مورد بررسی قرار گرفت. عزیزان دانشجو برای یّمربوط به حجّ بحث

اهلل  تألیف آیت ,البیانکتاب و نیز اهلل معرفت  تألیف آیت, التمهیدکتاب توانند به  می ,تر در این زمینه ۀ بیشعمطال

 ند.  کنمراجعه  خویی

 

 



 جلسۀ چهاردهن

 
 بسن اهلل الرّحوي الرّحین

 تاریخ قرآى

 جلسۀ چهاردهن

 هروری بر هباحث پیش گفته

 

 
 هدف درش

 ُبی جلظبت گذػتَ. ثز آهْستًَگبُی صّثبرٍ  
 
 
 

 هروری بر هباحث جلسات اول و دوم
 ؛«تبریز»ّ هؼٌبی لغْی ّ اصغالدی ّاژۀ « تبریز لزآى»ـ اصغالح 

 هٌض( رسضاصُب ّ جزیبًبت تبریشی ّ رّاثظ هیبى آًِب؛ هٌض )ُضف ػجبرت اطت اس هغبلؼۀ ًظبم« تبریز»
 ُبی لزآًی؛ صاًغ تبریز لزآى صر ٌُضطۀ صاًغـ جبیگبٍ 

 ُب صر سهیٌۀ تبریز لزآى؛ ـ پیؼیٌۀ ًگبرع
ُبی ػلْم لزآًی ًشظتیي ثبر تْطظ هظتؼزق آلوبًی، تئْصّر ًْلضکَ، رایج ػض ّ پض اس اّ  اصغالح تبریز لزآى صر ًگبرع

 ػبلوبى اطالهی صر گفتبرُب ّ ًْػتبرُبی سْیغ اس ایي اصغالح ثِزٍ گزفتٌض.
 ـ رسضاص ّدی ّ ثزرطی هؼبًی لغْی ّ صّ هؼٌبی اصغالدی ّاژۀ ّدی؛

 ؛«ّدی»ـ هؼبًی لغْی ّ اصغالدی ّاژۀ 
 الِبم, ثؼخت, کتبثت، اػبرٍ, طزػت, صْت )تْلیض صضا(؛«: ّدی»هؼبًی لغْی 

ر ایي ػول کَ اس رُگذ پیبهیـ 2پزّرصگبر ثب اًظبى ثزگشیضٍ )پیبهجزاى(؛  ػول ارتجبعیـ 1«: ّدی»هؼٌبی اصغالدی 
 ػْص. ارتجبعی اس پزّرصگبر ثَ اًظبى ثزگشیضٍ )پیبهجزاى( المبء هی

 ـ ارکبى ّدی؛
ـ 2ـ پزّرصگبر هتؼبل؛ 1صر صْرتی کَ فزػتۀ ّدی ّاطغۀ پیبم رطبًی اس پزّرصگبر ثَ پیبهجز ثبػض، ّدی چِبر رکي صارص: 

ُب را ثَ ثزکت  ـ هزصهی کَ ایي آیبت ّ طْر4ٍ(؛ ـ پیبهجز )ًشظتیي صریبفت کٌٌضۀ ّدی3فزػتۀ ّاطغَ )پیبم رطبى ّدی(؛ 
 کٌٌض. ّجْص پیبهجز صریبفت هی

 صر صْرتی کَ فزػتۀ ّدی ّاطغۀ پیبم رطبًی ًجبػض، ّدی طَ رکي سْاُض صاػت.
 ـ هؼبًی ّ کبرثزصُبی ّدی صر لزآى کزین؛

ُب, صر ّصف ادْال  گبر ثَ آطوبىـ الِبم غزیشی یب فغزی؛ هخل ّدی پزّرصگبر ثَ سًجْر ػظل صر طْرۀ ًذل, ّدی پزّرص1
 رّس لیبهت صر طْرۀ سلشال.



ّار(؛ هخل طشي دضزت سکزیب )ػلیَ الظالم( ثب لْم سْص، آًگبٍ کَ اس سضاًّض ثؼبرت  ـ طشي پٌِبًی یب رهشگًَْ )اػبر2ٍ
ص طشي ًگْیض ّ تْلض فزسًضی ثب ًبم یذیی را صریبفت کزص ّ ًؼبًۀ صریبفت ایي ًؼوت آى ثْص کَ طَ رّس ّ ػت ثب لْم سْ

الظالم( صجذگبُبى ّ  اس لْم سْص سْاطت تب پزّصگبر را ثَ پبص ًؼوت ّجْص دضزت یذیی )ػلیَ ثب اػبرٍآى دضزت 
 ػبهگبُبى تظجیخ گْیٌض.

ُبی ثزگشیضٍ )الِبم یب المبء هؼٌب(؛ هخل ّدی پزرّصگبر ثَ هبصر دضزت هْطی )ػلیَ  ـ طشي سضاًّض ثب ثزسی اس اًظبى3
 سًضع را ثَ رّص ًیل افکٌَض.الظالم( کَ فز

 ُبی ػیغبًی؛ هخل آًچَ کَ صر طْرۀ هجبرک اػزاف صر صّ جبیگبٍ اػبرٍ ػضٍ اطت. ـ المبئبت یب ّطْط4َ
 آلَ(؛ ـ سهبى ّ هکبى آغبس ّدی ثز پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ

 ـ پیؼیٌۀ ّدی صر اصیبى گذػتَ؛
 آلَ(؛ گًْبگْى ّدی ثز پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ُّبی  ـ صْرت

ػْص, کَ ثز اطبص طْرۀ هجبرک ػْریٰ, ثز  ّدی سضاًّض ثز پیبهجزاى )ػلیِن الظالم( صر اصغالح ّدی رطبلی ًبهیضٍ هی
 طَ ًْع اطت.

 
 
 

 هروری بر هباحث جلسات سىم و چهارم

 
 
 

 ٌجن، ششن و هفتنهروری بر هباحث جلسات پ

 ـ طجت ًشّل لزآى کزین؛
 ُبیی اس آى؛ ّ ًوًَْ« طجت ًشّل لزآى کزین»ّ هؼٌبی « طجت»ـ هؼٌبی لغْی ّ اصغالدی ّاژۀ 

رسضاص )دبصحَ( یب پزطؼی کَ ًشّل آیَ یب آیبتی اس لزآى کزین را صر پی صاػتَ ثبػض، طجت ًشّل آى آیَ یب آیبت سْاًضٍ 
 ػْص. هی

گیزی هظلوبًبى صر آى ػزایظ رّػي گزصص, ثَ ػٌْاى طجت ًشّل صر ًظز  یغی را کَ السم ثْص هْضغثزسی صیگز ًیش, ػزا
 اًض. گزفتَ

 ؛«ػأى ًشّل»ّ « طجت ًشّل»ـ تفبّت صّ اصغالح 
 ـ فْایض ّ کبرثزصُبی آػٌبیی ثب طجت ًشّل لزآى کزین؛

 ـ هیشاى اػتجبر رّایبت اطجبة ًشّل؛
 سهیٌۀ اطجبة ًشّل لزآى کزین؛ُبی ػلوی ػبلوبى هتأسز صر  ـ تالع

 ـ اػتجبر ػوْم لفؼ صر ثزاثز سصْؽ طجت؛
ػْص، ثلکَ صر دْاصث ّ  ای کَ طجت ًشّل آى ػضٍ اطت, هذضّص ًوی الفبػ ّ ػجبرات لزآى کزین ثَ هْرص یب دبصحَ

اًض: اگز آیبت یب  ثبلز )ػلیَ الظالم( فزهْصٍتْاى اس آى ثِزٍ گزفت. ُوچٌبى کَ اهبم  رسضاصُبی هؼبثَ صر آیٌضٍ ًیش هی



ُبی لزآى کزین را ثَ هْرص یب دبصحۀ طجت ًشّل آى هٌذصز کٌین, ثب پبیبى یبفتي آى دبصحَ, ارسع ّ اػتجبر آًِب ًیش  طْرٍ
ُویؼَ هبًض. صر صْرتی کَ لزآى دمیمتی,  یبثض ّ ثبیض آى را کٌبر ًِبص ّ صیگز چیشی اس لزآى کزین ثبلی ًوی پبیبى هی

 سًضٍ ّ جبّیض اطت ّ هؼبًی ّ هفبُین لزآى کزین جزیبى صارًض ّ رّس ثَ رّس ُوچْى سْرػیض ّ هبٍ صر گزصع ُظتٌض.
 ـ اًْاع طجت ًشّل؛

ـ طجت ًشّل ػبم: ُضایتگزی؛ ثز ایي اطبص توبم آیبت لزآى کزین صارای طجت ًشّل ُظتٌض؛ یؼٌی ُوۀ آیبت لزآى 1
 اًض. ایت ثؼزیت ثَ طْی دك ّ دمیمت اطت, ًبسل ػضٍکزین ثز اطبص یک طجت ػبم کَ ُض

ُبی لزآى کزین را صر پی صاػتَ اطت؛ عجك  ـ طجت ًشّل سبؽ: دبصحَ )رسضاص( یب پزطؼی کَ ًشّل آیبت ّ طْر2ٍ
 ُبی لزآى کزین صارای طجت ًشّل سبؽ ُظتٌض. ُبی آهبری تٌِب پبًشصٍ صرصض اس آیبت ّ طْرٍ ثزرطی

 ُبی هضًی؛ ُبی هکی اس آیبت ّ طْرٍ طْرٍ ـ هؼیبرُبی ػٌبست آیبت ّ
ُبی هکی اس آیبت ّ  طَ هؼیبر )سهبى, هکبى ّ هشبعت( ّجْص صارص کَ اس هیبى آًِب, هؼیبر سهبى صر توییش آیبت ّ طْرٍ

 ُبی هضًی اس اتمبى ّ ػوْل ثیؼتزی ثزسْرصار اطت ّ صّ هؼیبر صیگز, جبهغ ّ هبًغ ًیظتٌض. طْرٍ
 ُبی هکی اس آیبت ّ طْر هضًی؛ ست آیبت ّ طْرٍـ فْایض ّ کبرثزصُبی ػٌب

 ـ آگبُی اس دکوت تؼزیغ ادکبم ّ رًّض عزح هظبئل ّ هجبدج اساللی ّ تزثیتی؛1
 آیبت ًبطز ّ هٌظْر )صر صْرت پذیزع پضیضۀ ًظز(؛ ـ آػٌبیی ثب 2

 ُبی هضًی؛ ُبی هکی اس آیبت ّ طْرٍ ـ ػیْۀ ثبسػٌبطی آیبت ّ طْرٍ
 ُبی لزآى کزین؛ یب هضًی ثْصى آیبت ّ طْرٍ ـ پیؼیٌۀ عزح هظئلۀ هکی

 ُبی هضًی؛ ُبی هکی اس آیبت ّ طْرٍ ـ اػتجبر رّایبت ّارص ػضٍ صر ػٌبطبیی آیبت ّ طْرٍ
 ـ تبریشچۀ سظ ّ کتبثت صر صضر اطالم ّ جبیگبٍ کتبثت )ًگبرع( صر صیي اطالم؛

 ثب سْاًضى ّ ًْػتي؛ آلَ( ـ آراء گًْبگْى صرثبرۀ آػٌبیی پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ
صر لزآى کزین ّ طشٌبى ػبلوبى ّ ثیبى هؼٌبی صذیخ ایي ّاژٍ ثب اطتٌبص ثَ رّایبت ّ ثزسی صالیل ػملی « اُهّی»ـ هؼٌبی ّاژۀ 

 ّ ًملی؛
 آلَ(؛ ـ کبتجبى لزآى کزین صر سهبى پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ

 ـ اثشار ًگبرع لزآى کزین؛
ُبی هیبى آى صّ؛ )ُز چٌض کَ ػبلوبى ثَ فزاّاًی, ایي صّ اصغالح را صر یک  ّ تفبّت« ذیفَصَ»ّ « هُصذَف»ـ صّ اصغالح 

 اًض.( هؼٌب ثَ کبر ثزصٍ
 ـ هَصبدِف )جشّات لزآًی( صذبثَ؛
 ـ هُصذَف اهبم ػلی )ػلیَ الظالم(؛

ی ػض کَ صرثزصارًضۀ آّر آلَ( ّ پض اس ردلت ایؼبى جوغ ایي هُصذَف ػزیف ثَ صطتْر پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ
ثَ ایي « جَوَغَ المزآى کَوب اًُشِل»ُب ثْص. ػجبرت  ُبی لزآى کزین صر کٌبر ػزح ّ تفظیز دمیمی ّ کبهل آى آیبت ّ طْرٍ

ُب  ُب ثز اطبص تزتیت ًشّل آى را ثَ هؼٌبی هزتت کزصى طْرٍ« کَوٰب أًُشِلَ»دمیمت اػبرٍ صارص )ُز چٌض ثزسی ػجبرت 
 اًض.(. صاًظتَ

 
 



 
 هروری بر هباحث جلسات هشتن، ًهن و دهن

 
 

 هروری بر هباحث جلسات یازدهن، دوازدهن و سیسدهن

 ـ لزائت لزآى کزین؛
 ؛«لزائت»ـ هؼٌبی اصغالح 

 ـ رسضاص استالف لزائبت ّ صالیل آى؛
 ُب ّ ػْاهل ثَ ّجْص آهضى استالف صر لزائت لزآى کزین؛ ـ ریؼَ

 جؼَ )لبریبى ُفتگبًَ(؛ـ لُزّاء طَ
اس هیبى لزائبت هشتلف, ُفت لزائت را ثَ ُفت لبری هؼِْر )ائوۀ ُ(  324ثزای ًشظتیي ثبر اثْثکز ثي هجبُض )م 

 ػِزت یبفت.« لُزّاء طَجؼَ»لزائت( هٌذصز کزص ّ اس آى پض اصغالح 
 ـ تْاتز ّ اػتجبر لزائبت ُفتگبًَ؛

 ـ صالیل ػضم تْاتز لزائبت ُفتگبًَ؛
؛ «أًشل المزآىُ ػلی طَجؼةِ أدزفٍ»آلَ( ًمل ػضٍ اطت:  )صر رّایتی اس پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ« أدزُف طَجؼَ»ج ـ دضی

 لزآى ثز ُفت دزف ًبسل ػضٍ اطت.(
 ثب تْجَ ثَ هٌبثغ رّایی ػیؼَ ّ اُل طٌّت؛« أدزُف طَجؼَ»صر دضیج « دزف»ـ هؼٌبی ّاژۀ 

 ُبی سثبى ػزثی اطت. صر ایي رّایت، لِجَ« دزف»ٌظْر اس صاًؼوٌضاى ػیؼَ ثز ایي ثبّرًض کَ ه
 ثب لزائبت ُفتگبًَ؛« أدزُف طَجؼَ»ـ ارتجبط دضیج 

آلَ( ّ اس سثبى ایؼبى ًمل ػضٍ اطت. دبل  صر سهبى پیبهجز اکزم )صلّی اهلل ػلیَ ّ« أًشل المزآى ػلی طَجؼةِ أدزفٍ»رّایت 
هجبُض هفشی هبًضٍ ثبػض ّ اّ آى را ثَ  ؛ یؼٌی سهبى اثيچگًَْ هوکي اطت کَ هصضاق آى تب لزى چِبرم ُجزی

 تفظیز کزصٍ ثبػض؟! ثٌبثزایي، ایي ثبّر هؼمْل ًیظت.« لزائبت ُفتگبًَ»
 ـ صالیل لبئالى ثَ تْاتز لزائبت ُفتگبًَ؛

 «.لزائبت ُفتگبًَ»ـ ثزرطی جْاس سْاًضى ًوبس ثب یکی اس 
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