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اعتبارسنجی روایات جهع و تدو ین قرآن کر ین در زمان ابوبکر و عهر
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اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

:

چکیده

وسأله:جهع:و:تدوین:قرآن:کرحن:و=:صول:ح>کن:بر:آن=:،ز:وس>خلّ :وهن:علوم:قرآجی:و=:سالوی:
>هه>ی:وخخلف:جگرحس;خه:ش;ده=:س;ت=:.ی;ن:وس;أله:در:هه;ه:
=ست:.به=:ین:ووضو =:ز:جظرگ :

=دو=ر:ت;>رحخی:،وحقق;;>ن:و=:جدحش;هذد=ن=:س;;الوی:و:حخ;ی:در:ق;;رن:وع>ص;ر:وسخش;;رقرن:ر=:ب;;ه:

رو=ح;>ت:جه;ع:
:
تک>پو:در=:ین:ر=بطه:و=د=ر:جه;وده=:س;ت=:.ف; :جگ;>ه:در=:ی;ن:پ;ژوهش:،تکر;ه:ب;ر:

و=حته>:ر==:ز:جو=وع:رو=یی:،به:
:
قرآن:در:زو>ن:خلرفه=:ول:و:دوم:د=رد؛:بر=:ین=:س>س:که=:ین:ر

و ی ;;ژه=:ه ;;ل:س ;;ذت:گ ;;رد:آورده:و:ب ;;>=:س ;;خذ>د:ب ;;ه:ش;;;و=هد:و:ق;;;ر=ین:وس;;;خذد:ب;;;ین:ف;;;رحقرن:و:

علی=لخصو
:

رو=حته>:پرد=خخه=:ست::.
:
=:هل:سذت:به:تحلرل:و=:عخج>ر:سذجی=:ین:

=ین:پژوهش:ب;>:ش;روه:کت>بخ>ج;ه=:ی=:_:س;ذ>دی:ب;ه=:س;خخر=ج=:ح>دح;ث:جه;ع:آوری:ق;رآن:در:

زو;;>ن:خلف;;>ی=:ول:و:دوم=:ز:وذ;;>بع=:ص;;لی:ح;;دحدی=:ه;;ل:س;;ذت:پرد=خخ;;ه:و:س;;حس:ب;;>:روش:

توصرفی:تحلرلی:،ب>=:سخف>ده=:ز=:بز=ره>ی:جقد:حدحث:درصدد:جق;د:و=:عخج;>ر:س;ذجی=:ی;ن:

رو=ح;;ت:ه;;>=:س;;ت:.دس;;خ>ورد=:ی;;ن:پ;;ژوهش=:ی;;ن=:س;;ت:ک;;ه:جه;;ع:آوری:ق;;رآن:در:زو;;>ن:رس;;ول:
خد=

رو=حته>ی:جهع:آوری:به:دست:خلف>:پبیرفخذی:جرست::.
:
:صورت:گرفخه:و:

کلید واژهها::جهع:قرآن:،عصر:ججوی:،دور=ن:خلف>:،جقد:وخذی:رو=ح>ت:،وص>حف::.

مقدمه
عالقهوذد=:ست:که:ب>:ت>رحخ:کت>ب:دحذی:خود:آشذ>:گردد:و=:ز:ال:به:الی:و;د=ر :
:
هر:وسله>جی:

ووجود:،ورز=ن=:هخه>م:وسله>ج>ن:صدر=:سالم:ر=:به=:ین:کت>ب:وقدس:به:دس;ت:آورد؛:ز ی;ر=:ق;رآن:

ک;;رحن:،وعخجرت;;رین:وذج;;ع=:س;;الوی:و=:ز:جذج;;ه:ه;;>ی:گوج;;>گون:،کت;;>بی:ب;;ی:ههخ;;>=:س;;ت؛:ب;;ه:گوج;;ه:ک;;ه:
:

:.1د=جشر>ر:د=جشگ>ه=:حالم.)sohrab_morovati@yahoo.com(:
:.2د=جشجوی:دکتری:رشخ :علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ>ه:عالوه:طج>طج>یی :.)fereshteh_darabi81@yahoo.com(:
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ویجه>حد:::
خد=وجد:وخع>ل:قرآن:ر==:ین:چذرن:وعرفی: :

ْ
ْ
«ذ ِلک ال ِکت ُ ال ر ْح ِفح ِ ُهدی ِلل ُهت ِقحن»؛
ت]:آن:ه ;رچ:تردح ;دی:جرس;;ت[:و]:و>ح ;ه:ه;;د=حت:
=ی ;ن=:س;;ت:کت;;>بی:ک ;ه:در[:حق>جر ; :
3

=ست::.
:
تقو=پیشگ>ن:

ورحوم:طجرسی:در:تفسرر:آحه:شرحفه=:ین:چذرن:فروودجد:::
در:آن:،بدگه>جی:و:شک:جد=رد:و:حخی:چرزی:که:سجب:شک:و:ب;د:گه;>جی:ش;ده:،در:

=ین:کت>ب:وجود:جد=رد::4.

=و>:ب>=:ین:وجود:،بر=ی:وسله>ج>ن:ج>لب=:ست:که:بد=جذد:قرآجی:که=:کذون:ب;ی:ه;رچ:تغری;ری:

در:دس;;ت:و;;>:ق;;ر=ر:د=رد:،چ;;ه:ف;;ر=ز:و:جش;;رجی:ر=:پیه;;وده=:س;;ت:.حک;;ی=:ز:دقر ; :تر ین:وج>ح;;ث:عل;;وم:

ویده;;د:ک ;ه:وح ;ی:
قرآج ;ی:،بررس ;ی:ت;;>ر حخ:ت;;دو ین:ق;;رآن:ک;;رحن=:س;;ت:.ت;;>ر حخ:،ب;;ه:روش;;ذی:گ;;و=هی: :
آسه>جی=:زّ :
به گوج;ه=:ی:ک;ه:در:ط;ول:ت;>ر حخ:در:دو:
=ههرخی:خ> :ور;>ن:وس;له>ج>ن:برخ;ورد=ر:ب;وده؛: :
گرفخه=جد:.ب>:وجود=:ی;ن:،وس;أله:
زورذه:حفظ:و:کت>بت:قرآن:ههه:تو=ن:و=:وک>ج>ت:خو حش:ر=:به:ک>ر: :

جهع:ق;رآن=:،ز:وس;>خل:وهه;ی=:س;ت:ک;ه:ههرش;ه:و;ورد:ج;ز= :ور;>ن=:جدحش;هذد=ن=:ز:ف;ر :وخخل;ف:
=سالوی:بوده=:س;ت:.ع>له;>ن=:س;الوی:ع;الوه:ب;ر=:هه ّر;ت:خ;ود:ووض;و =:،ز:آن:رو:ک;ه:فض;ل:جه;ع:

ق;رآن:ر=:ب;;ه:خلرف;;ه=:ی:خ;;>

رده=ج;د=:.و;;>:د=جش;;هذد=ن:غر ب;;ی:
:جس;;جت:دهذ;;د:،در:ب;>ره:آن:بح;;ث:ک; :

زهه>ی:دحگری:ب;ر=ی:تحقر; :در=:ی;ن:وس;أله:د=ش;خه=:ج;د:.خ>ورشذ>س;>ن:در:وط>لع;>ت:قرآج;ی:
=جگر :

خود:،ههو=ره:در:پی:وق>حسه:قرآن:ک;ر حن:ب;>:کت;ب:وق;دس:در:و یژگ;ی:ه;>ی:وخخل;ف:آن:ب;وده=:ج;د:و:

رده=ج;;د:خ>س;;خگ>هی:یه;;ودی:ب;;ر=ی:ق;;رآن:و:وف;;>هرن:آن=:ثج;;>ت:کذذ;;د=:.ز:س;;وی:دحگ;;ر:،
س;;عی:ک;; :
ویشود:که:وذ>قش>ت:وربوط:به:ت;>ر حخ:ت;دو ین:و;خن:عه;دین:ر=:ب;ه:ت;>ر حخ:ت;دو ین:ق;رآن:
وش>هده: :
=صرلترین=:عخق>د:وسله>ج>ن:ر=:_:که:هه>ن:وص ّ
;وجرت:و:ع;دم:تحر ح;ف:
:
د=ده=جد:ت>:بذر>ن:
جسجت: :

قرآن:کرحن=:ست:_:زیر:سؤ=ل:بجرجد:.

بذ>:بر=:ین:،پژوهش:ح>ضر:به:تحلر;ل=:ی;ن:رو=ح;>ت:و;ی:پ;رد=زد:ت;>:رو=ح;>ت:ص;حرح:ر==:ز:س;قرن:

تهر;ز:د=ده:و:زو;>ن:دقر; :ت;دوین:ق;رآن:ک;رحن:ر=:وش;خص:کذ;د=:.ز=:ی;ن:رو:،ب;ه:بررس;ی:رو=ح;ت:ه;;>ی:

جه;;ع:و:ت;;دوین:ق;;رآن:ک;;رحن:توس; =:ب;;وبکر:و:عه;;ر:_:ک;;ه:وذش;;أ:ش;;ک:و:ش;;جهه:در=:ی;;ن:و=دی=:ز:عل;;وم:

قرآج;;ی=::س;;ت:،پرد=خخ;;ه:و;;ی:ش;;ود:.ب>ح;;د:توج;;ه:د=ش;;ت:ک;;ه =:گ;;ر:بخش;;ی=:ز:ه;;ر:ح;;ک=:ز:رو=ح;;ت:ه;;>::،
:
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:.3سوره:بقره:،آحه:.2:
:.4وجهع=:لجر>ن:،ج:،1
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ک>فی=:ست:.

پیشحجه علهی تحقحق
ب;>:توج;;ه:ب;ه:جس;;ت:و:جوه;;>یی:ک;ه:جگ>رج;;ده:در:ب;;>ره:س;>بقه:و:پیش;;رذه=:ی;;ن:پ;ژوهش:ب;;>:عذ;;و=ن:

سهگ>جه»:در:وذ;>بع:و:وآخ;ب:
رو=حته>ی:جهع:و:تدوین:قرآن:کرحن:توس :خلف>ی: :
:
«=عخج>ر:سذجی:
صورت:د=ده=:ست:،هرچ:گوجه:پژوهش;ی:ک;ه:ب;ه:تحلر;ل:و=:عخج>رس;ذجی:رو=ح;>ت:ب;ه:ص;ورت:ک;>ر:

جق;;د:س;;ذدی:و:وخذ;;ی:ب>ش;;د:،در:وذ;;>بع=:حذخرجخ;;ی:و:جر;;ز:ب>ج;;ک:ه;;>ی=:طالع;;>تی:،ور ب;;وط:ب;;ه:پ>ح;;>ن:
ج>وهه;>ی:ک>رش;ده:در:س;طح:کش;ور:و:جر;ز:وق>ل;ه=:ی:ک;ه:در:حک;ی=:ز:وج;الت:و:جش;رح>ت:د=خل;ی:ب;ه:
:
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ب; ;>=:س ;;خف>ده=:ز:ق ;;ر=ین:و:ش ;;و=هد:ب ;;ه:ز ی ;;ر:س ;;ؤ=ل:ب ;;رود:و:وخزل ;;زل:گ ;;ردد:،ب ;;ر=ی:و ;;ردود:د=جس ;;خن:آن::

چ;;>:،رس;;رده:ب>ش;;د:،وش;;>هده:جک;;رده=:س;;ت=:،و;;>:در:ب;;>ره:جه;;ع:ق;;رآن:ک;;رحن:ب;;ه:عذ;;و=ن:حک;;ی=:ز:

وج>حث:ت>رحخ:قرآن=:ز:قرون:پیشرن:آث>ر:بسر>ری:جگ>شخه:شده=:ست:.در=:ی;ن:قس;هت:ب;ه:عل;ت:
ویشود::
رع>حت=:خخص>ر:به:برخی=:ز=:ین:وذ>بع=:ش>ره: :

:.1کت>ب:ت;>رحخ:جه;ع:ق;رآن:ک;رحن:وحهدرض;>:جال ل;ی:ج;>خرذی؛:در=:ی;ن:کت;>ب:ب;ه:ش;ر :و:بی;>ن:

=ین:وسأله:به:صورت:جرح>جی:ت>رحخی:پرد=خخه:شده=:ست؛:بدون=:ین:که:بر=:ین:وس;أله:جق;دی:
=جج>م:بدهد:.

:.2کت>ب:حق>ی :ه>وة:حول=:لقرآن=:لکر حن:سرد:جعفر:ورتض;ی:ع;>ولی؛=:حش;>ن:ح;ک:بخ;ش=:ز:

کت;;>بش:ر=:ب;;ه:وس;;أله:جه;;ع:ق;;رآن:ک;;رحن=:خخص;;>

:د=ده:،دح;;دگ>ه:ه;;>:و:جظر ح;;>ت:وخخل;;ف:در:ب;;>ره:

جهع:ق;رآن:ک;رحن:ر=:بی;>ن:جه;وده:و:س;حس:جه;ع:کذذ;ده:ق;رآن:ر=:در:زو;>ن:پی;>وجر

:وعرف;ی:ک;رده:،

وصحفه>ی:صح>به:و:ویژگی:آجه>:ر=:بی>ن:جهوده=:ست::.
:
رو=ح>ت:جهع:قرآن:در:زو>ن:خلف>:،

قرآن:س;رد:وحه;د:عل;ی=:ح;>زی؛=:ی;ن:کت;>ب:وش;خهل:ب;ر:س;ه:
:.3کت>ب:ک>وشی:در:ت>ر حخ:جهع: :

سورهه>=:،دل;ه:جه;ع:ق;رآن:در:زو;>ن:
عج>رت=جد=:ز=::دله:وو=فق>ن:توقرفرت:آح>ت:و: :
:
بحث=:ست:که:
پی;;>وجر

:ب;;ر:پ>ح;;ه:س;;ذت=:،دل;;ه:وخ>لف;;>ن:توقرف;;ت:آح;;>ت:و:س;;وره:ه>ی:ق;;رآن:.جوحس;;ذده:در=:ی;;ن:

کت>ب:بیشخر:در:ب>ره:وسأله:توقرفرت:بحث:جهوده:و:بحث:و:جقدی:بر=ی:وسأله:رو=ح;>ت:جه;ع:و:

تدوین:در:زو>ن:خلف>:،جگ>رش:و:ودون:جهودن:قرآن=:جج>م:جد=دجد::.

:.4پ>ح;;>ن:ج>و;;ه«:جه;;ع:ق;;رآن:ک;;رحن»:ک;;ه:توس;; =:حه;;د:فغ;;>جی:در:وقط;;ع:ک>رشذ>س;;ی=:رش;;د:

د=جشگ>ه:تهر=ن:و:به:ر=هذه>یی=:سخ>د:جعفر:س;>وی:در:س;>ل:1370:جگ>ش;خه:ش;ده=:س;ت:.در=:ی;ن:

پ>ح>ن:ج>وه:ووضو :جه;ع:ق;رآن:ر=:ب;ه:ط;ور:وس;خقل:و;ورد:بح;ث:ق;ر=ر:د=ده=:،و;>:تذه;>:ب;ه:گ;ز=رش=:ی;ن:
پرد=خخه=:ست:.
:
قضره:به:صورت:ت>رحخی:
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:.5پ>ح;;>ن:ج>و;;ه«:ت;;دوین:و:جه;;ع:آوری:ق;;رآن»:ک;;ه:توس ; :وحه;;د:عرس;;ی:و=عظ;;ی:در:وقط;;ع:

ک>رشذ>سی=:رشد:به:ر=هذه>یی:سرد:وحهد:علی=:ح>زی:در:س>ل:1383:جوشخه:شده=:ست=:.ی;ن:

پ>ح>ن:ج>وه:جرز:به:ط;ور:وس;خقل:ب;ه:ووض;و :جه;ع:و:ت;دوین:ق;رآن:پرد=خخ;ه=:،و;>:فق; :گز=رش;ی=:ز:آن:
=ر=خه:د=ده=:ست:.

تف;;>وت:پ;;ژوهش:ح>ض;;ر:،ب;;>:پ;;ژوهش:ه;;>ی:پیش;;رن:در=:ی;;ن=:س;;ت:ک;;ه=:ی;;ن:پ;;ژوهش:در:درج;;ه:

جخست:،بر:رو=ح;ت:ه;>ی:جه;ع:ق;رآن:در:زو;>ن=:ب;وبکر:و:عه;ر:تکر;ه:د=رد:و:در=:بخ;د=:ب;ه:جق;د:س;ذدی:

=ی;;ن:رو=ح;;>ت:ب;;>:تکر;;ه:ب;;ر:جظ;;ر=ت=:ه;;ل:س;;ذت:پرد=خخ;;ه:و:س;;حس:ب;;>:دس;;خه:بذ;;دی:ش;;و=هد:و:ق;;ر=ین:

وحخو=یی:_:که:داللت:بر:جظ;ن:و:ترتر;ب:ق;رآن:و:جگ;>رش:و:کت>ب;ت:آن:در:زو;>ن:رس;ول

:د=رج;د:_:

پ>حهه;>ی:رو=ح;ت:ه;>ی:جه;ع:ق;رآن:در:زو;>ن:خلرف;ه=:ول:و:دوم:ر=:_:ک;ه:در:ب;ین=:ه;ل:س;ذت:وش;هور:
:

ویجه>یید:.هر:کد=م=:ز=:ین:شو=هد:،حک:قس;هت=:ز:رو=ح;ت:ه;>ی:جه;ع:ق;رآن:ر=:در:
=ست:_:وخزلزل: :

زو;;>ن:خلف;;>:و;;ورد:تردح;;د:ق;;ر=ر:دهذ;;د:،ک;;>فی=:س;;ت:ت;;>:ب;;ر=:ی;;ن:گوج;;ه:رو=ح;;ت:ه;;>:خ; :بط;;الن:بکش;;د:.

ش>ح>ن:ذکر=:ست:که=:ین:شو=هد=:ز:وذ>بع=:هل:سذت=:سخخر=ج:شده:ت>:تع>رض:ووجود:در:وذ;>بع:
وشهور=:حش>ن:روشن:گردد::.

رواحتهای جهع قرآن در زمان ابوبکر و عهر
در=:ی;;ن:قس;;هت:ب;;>رزترین:رو=ح;;>ت:جه;;ع:و:ت;;دوین:ق;;رآن:ک;;رحن:در:زو;;>ن:خلرف;;ه=:ول:و:دوم=:ز:

کت;;ب=:ه;;ل:س;;ذت=:س;;خخر=ج:ش;;ده=:س;;ت:.ب;;ه:جه;;ت:رع>ح;;ت=:خخص;;>ر:رو=ح;;ت:ه;;>ی:وش;;>به:ذک;;ر:

عج>رت=جد=:ز::
:
رو=حته>:
:
وهنترین=:ین:
جهیشود: :.
:

:.1هش>م=:ز:پدرش:عروه:بن:زبیر:جقل:کرده=:ست:که:وی:گفت::هه>ج>=:ب;وبکر:کس;ی=:س;ت:ک;ه:

قرآن:ر=:پس=:ز:رحلت:ججی=:کرم

:جهع:جهود::5.

:.2عروة:بن=:لزبیر:گقت::زو>جی:که:قر=<:در:جذ; :حه>و;ه:کش;خه:ش;دجد=:،ب;وبکر:ترس;رد:ق;رآن=:ز:

بین:برود؛:به:ههرن:جهت:ترهی:ر=:بر=ی:جهع:قرآن:تشکرل:د=د:و:به:عهر:و:ز حد:دسخور:د=د:که:ب;ر:

چ کس:چر; ;زی=:ز:ق ;;رآن:جحبیرج ;;د:،وگ;;ر=:ی; ;ن:ک; ;ه:دو:جف ;;ر:و ;;رد:ب ;;د=ن:
در:وس;;جد:بذش; ;رذذد:و=:ز:ه; ;ر :

شه>دت:دهذد:.در:آن:صورت:بذو حسذد::6.
:
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:.5کت>ب=:لهص>حف:.48 :،حدحث=:ز:جو :وذق طع=:ست؛:ز ی;ر=:در:س;ذد=:ی;ن:ح;دحث:وذظ;ور=:ز:پ;در:هش;>م؛:ع;روه:ب;ن:ز بی;ر:
=ست:که:هرچگ>ه=:بوبکر:ر=:جدحده=:س;ت:و:جه;ی تو=ج;د=:ز:وی:ح;دحث:جق;ل:کذذ;د؛:ز ی;ر==:و:در:س;>ل:هرج;ده:هج;ری:وخول;د:

شده:،در:ح>لی:که=:بوبکر:در:س>ل:سرزده:هجری:وف>ت:کردجد(:تقرحب=:لخهبحب:،ج:.)671 :،1
:.6فخح=:لج;>ری:،ج12 :،9؛:جه;>ل=:لق;ر=<:و:که;>ل=:لق;ر=<:،ج86 :،1؛=:لهرش;د=:ل;وجرز=:ل;ی:عل;وم:تتعل; :ب>لکت;>ب=:لعز ی;ز:،
=:.55سذ>دش:،به:دلرلی :که:در:رو=حت:پیشرن:بی>ن:گردحد:،وذقطع=:ست.

خط>ب:جزد=:و:بود=:.بوبکر:گفت::عهر:جزد:ون:آو;ده:و:و;ی:گو ح;د:ک;ه:کش;خ>ر:در:روز:حه>و;ه:ب;ر:ق>ر ح;>ن:

ق;;رآن:س;;خت:ب;;ود:و:و;;ن:ب;;ین:آن:د=رم:ک;;ه:کش;;خ>ر:در:ج>ه;;>ی:دحگ;;ر:ش;;دت:ح>ب;;د؛:پ;;س:بس;;ر>ری=:ز:
ق>رح>ن:ق;رآن=:ز:ب;ین:و;ی:روج;د:و:و;ن:وعخق;دم:ک;ه:ت;و:ب;ه:گ;رد:آوردن:ق;رآن:فرو;>ن:ده;ی:.و;ن:ب;ه:عه;ر:
گفخن::چگوجه:ک>ری:کذن:که:رسول:خد=

آنر=:جکرده=:ست؟:عهر:گف;ت::س;وگذد:ب;ه:خ;د=ی:،
: :

ویکرد:و:آن:قدر:گفخ>ر:ر=:تک;ر=ر:ک;رد:و:ب;ر:و;ن:
که=:ین:ک>ر:خرری=:ست؛:پیوسخه:عهر:به:ون:ور=جعه: :

پیچرد:ت>:خد=:سرذه:ور=:به=:ین:ک>ر:گشود:و:در:آن:هه>ن:ر=:دحدم:که:عه;ر:ق;جال::دح;ده:ب;ود:.عه;ر:در:

آنج>:جشس;خه:ب;ود:و:خ;>ووش:ب;ود:.س;حس=:ب;وبکر:ب;ه:و;ن:گف;ت:ت;و:ج;و=ن:خردوذ;دی:هس;خی:و:ب;ه:
:
ویجوشخی:.پس:ق;رآن:ر=:
ک>ره>ی:ج>ش>حسخه:آلودگی:جد=ری:و:تو:بودی:که:وحی:بر:رسول:خد=ی:ر=: :
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آن:وق;ت:عه;ر:پس;ر:
:.3زحد:بن:ث>بت:گفت=::بوبکر:پس=:ز:کشخ>ر:حه>وه:دجج>ل:و;ن:فرس;خ>د:،در: :

جس;;ت:و:ج;;و:ک;;ن:و:آن:ر=:ف;;ر=هن:آور:.س;;وگذد:ب;;ه:خ;;د=ی:،ک;;ه =:گ;;ر:ب;;ه:و;;ن=:ی;;ن:تکلر;;ف:و;;ی:کردج;;د:
ج>بهج>:ک;ذن:،ب;ر:و;ن:س;ذگرن:تر=:ز:آن:جج;ود:ک;ه:و;ر=:ب;ه:جه;ع:ق;رآن:فروودج;د:.گف;خن::
کوهه>: :
کوهی=:ز: :

ویکذرد:که:پی>وجر:خد=
چگوجه:ک>ری: :

:آن:ر==:جج>م:جد=ده=:ست؟=:بوبکر:گفت::به:خد==:،ی;ن:

ویکرد:ت>:خد=وج;د:س;رذه:و;ر=:گش;ود؛:ب;ه:هه;>ن:
ک>ر:خرر=:ست:.پس:پیوسخه=:بوبکر:به:ون:ور=جعه: :

سرذهه>ی:عهر:و=:ب;وبکر:ر=:ب;ر=:ی;ن:ک;>ر:گش;وده:ب;ود:.پ;س:برخ>س;خن:و:ق;رآن:ر=:جس;ت:و:ج;و:
گوجه:که: :

ک;;ردم:،و:آن:ر==:ز:ش;;>خه:ه;;>ی:خرو;;>:،س;;ذ :ه;;>ی:ج;;>ز :س;;حید:و:س;;رذه:ه;;>ی:وردو;;>ن:گ;;رد:آوردم:و:

سر=جج>م:دو:آحت:آخر:سوره:توبه:ر=:جزد=:بوخزحهه=:جص>ری:ح>فخن:که:ج;زد=:ح;دی:جر>فخ;ه:ب;ودم=:.ی;ن:
صحف:جزد=:بوبکر:و>ج;د:ت;>:ب;درود:حر;>ت:گف;ت:.بع;د:در:حر;>ت:عه;ر:پ;یش=:و:ب;ود:و:س;حس:ج;زد:

حفصه:دخخر:عهر::7.

:.4سروطی:به:جقل=:ز=:بن=:شخه:آورده=:ست=::ولرن:کسی:که:قرآن:ر=:در:وص;حفی:جه;ع:ک;رد:،

س>لن:وولی=:بی:حبحف;ه:ب;ود:.قس;ن:خ;ورد:ک;ه:رد=:جحوش;د:ت;>=:ی;ن:ک;ه:آن:ر=:جه;ع:جه>ح;د:.پ;س:آن:ر=:

جه;;ع:ک ;رد:.آن:گ;;>ه:ب;;>:ه;;ن:وش;;ورت:کردج;;د:ک ;ه:آن:ر=:چ;;ه:بذ>وذ;;د؟:بعض;;ی:گفخذ;;د::س;;فر:بذ>ور ;د:.
گفت::آن=:سهی=:ست:که:یهود:آن:ر=:بر:کت;>ب:خ;ود:جه;>ده=:ج;د:.پ;س=:ی;ن=:س;ن:ج>خوش;>حذد:آو;د:.

آنگ;;>ه:گف;;ت::هه>جذ;;دش:ر=:در:حجش;;ه:دح;دم:،وص;;حف:ج>ور;ده:و;;ی:ش;;د:.پ;;س:جظرش;;>ن:ب;;ر=:ی;ن:
:
جهع:شد:که:آن:ر=:وصحف:بذ>وذد::8.

:.5عهر:در:ب>ره:آح:ه=ی=:ز:قرآن:سؤ=ل:کرد:،در:پ>س;خ:وی:گفخذ;د:ک;ه=:ی;ن:آح;ه:در:ج;زد:ف;الن:ق;>ری:
:

:.7صحرح=:لجخ>ری ،ج:. 98 :،6سذد=:ین:حدحث:در:کتب=:هل:سذت:صحرح:و:هه;ه:رج;>ل=:ی;ن:رو=ح;ت:ثق;ه:و:سلس;له:
جسخه=جد(:فض>خل=:لقرآن154 :،؛:سذن=:لخروبی:،ج265 :،5؛:کت>ب=:لهص>حف:.)55 ،
حدحث:وخصل:د= 
=:.8التق>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج:.209 :،1سروطی:سلسله:سذد=:ین:حدحث:ر=:وذقطع:د=جسخه=:ست(:هه>ن:،ج.)210 :،1
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بود:که:در:جذ :حه>وه:کشخه:شد:.عهر:بن:خط;>ب:ب;>=:حس;>س:خط;ر=:ز=:ی;ن:ک;ه:ش;>حد:ق;رآن:ب;>=:ز:
هلل:و=ّ :ج>=:لره:ر=جع;ون»:ر=:ب;ر:ز ب;>ن:
بین:رفخن:ح>فظ>ن:آن:به:تدر حج=:ز:بین:برود:،کلهه=:سخرج> =ّ «:ج>: ّ :

ر=ج;;د:و:دس;;خور:د=د:ک;ه:ه;;ر:چ;;ه:زودت;;ر:ق;;رآن:ر=:جه;;ع:آوری:کذذ;;د=:.و=:ول;;رن:کس;;ی:ب;;ود:ک;;ه:ق;;رآن:ر=:در:
وصحف:جهع:جهود:9.

:.6ححر;ی:ب;ن:عج;د=:لرحه;;>ن:ب;ن:خط;>ب:جق;ل:و;;ی:کذ;د:ک;ه:عه;ر:ب;;ن:خط;>ب:تص;هرن:گرف;;ت::

ق;;رآن:ر=:جه;;ع:آوری:کذ;;د؛:در:ور;;>ن:و;;ردم:ب;;ه:پ;;>:خ>س;;ت:و:گف;;ت::ه;;ر:ک;;س:چر;;زی=:ز:ق;;رآن:ر==:ز::
رس; ;;ول:خ; ;;د=:ف; ;;ر=:گرفخ; ;;ه=:س; ;;ت:،بی ; ;>ورد:و:و; ;;ردم:آح ; ;>تی:ر=:ک ; ;ه:در:ل; ;;و :ه; ;;>:و=:س; ;;خخو=ن:ه; ;;>ی::

ش;;خر:و:ش;;>خه:ه;;>ی:په;;ن:جوش;;خه:بودج;;د:،آوردج;;د؛:ول;;ی:عه;;ر=:ز:کس;;ی:آح;;:ه=ی:ر=:جه;;ی:پ;;بیرفت::،
وگ;;ر:آن:چ;;ه:ر=:ک ;ه:دو:جف;;ر:ب;;ه:ق;;رآن:ب;;ودجش:ش;;ه>دت:دهذ;;د:.عه;;ر:در:هه;;>ن:روزه;;>:_:ک ;ه:وش;;غول::

جه;;ع:آوری:ق;;رآن:ب;;ود:_:ب ;;ه:قخ;;ل:رس;;رد:.پ ;;س=:ز:وی:_:ک;;ه:عده;;>ن:زو ;;>م:خالف;;ت:ر=:ب;;ه:دس ;;ت::
گرف;;ت:_:ب;;ه:و;;ردم=:ب;;الغ:جه;;ود:ک;;ه:در:پ ;یش:ه;;ر:ک ;س:آح ;ه:و:ح ;>:آح ;>تی=:ز:کت;;>ب:خ;;د=:وج;;ود:د=رد::،

بی ;>ورد؛:ول;;ی=:و:ه;;ن:ه ;رچ:س;;خذی:ر=:قج;;ول:جه;;ی:ک ;رد:،وگ;;ر:ب;;>:ش;;ه>دت:دو:جف;;ر:ک ;ه:ق;;رآن:ب;;ودن::
آن:ر==:وض ;;>:و:تص ;;دی :کذذ ;;د:.در:آن:هذگ ;;>م:،خز حه ;;ة:ب ;;ن:ث>ب ;;ت:آو ;;د:و:گف ;;ت::و ;;ن:ب ;;>:چش ;;ن::
خ ;;ود:دح; ;دم:ک; ;ه:ش ;;ه>:دو:آح; ;ه=:ز:ق ;;رآن:ر=:کذ ;;>ر:گب=ش ;;خرد:و:آجه ;;>:ر=:جذوش ;;خرد:.گفخذ ;;د::آن:دو:آح; ;ه::

آنگ;;>ه:دو:آح ;ه:آخ;;ر::
ک ;د=م=:س;;ت؟:گف;;ت::و;;ن:خ;;ودم=:ز:رس;;ول:خ;;د==:ی ;ن:دو:آح ;:ه:ر=:ف;;ر=:گرفخ;;ه=:م: :.
ْ
ن:عز :ی;;ز::علْ :ر;;ه::و;;>:عذ; ّ;خ ْن:.»...عده;;>ن::
;ن:أ ْجفس;;ک: ْ :
ن:رس;;ول::و; ْ :
;د:ج;;><:ک: ْ :
س;;وره:بر=خ;;ت:ر=:خو=ج;;د«::لق; :

=ی;ن:دو:آح;ه:ر=:ک;ه=:ز:خز حه;;ه:ش;;ذرد:،گف;;ت::و;;ن:ش;;ه>دت:و;;ی:ده;;ن:ک;ه=:ی;ن:دو:آح;ه=:ز:ط;;رف:خ;;د=::

ج;;>زل:ش;;ده=:س;;ت:.ش;;ه>:چ;;ه:وص;;لحت:و;;ی:د=جر;;د:و=:ی;;ن:آح;;ه:ر=:در:کج;;>ی:ق;;رآن:ق;;ر=ر:ده;;رن؟::

خز حه;;ه:گف;;ت=::ی ;ن:دو:آح ;ه:ر=:ب;;ه:آخ;;ر ین:س;;وره=:ی:ک ;ه:ب;;ر:پی ;>وجر

:ج;;>زل:ش;;ده=:س;;ت:،ولح ; ::

کذرد =:ین:بود:که=:ین:دو:آحه:ر=:به:آخر:سوره:بر=خت:ولح :س>خخذد:و:آن:س;وره:ر=:ب;>:هه;>ن:دو:آح;ه:

پ>ح>ن:د=دجد:10.
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:

ر:در:کت;>به>حش;>ن:

:.9کت>ب=:لهص>حف60 ،؛=:لجد=حة:و=:لذه>حة16 :،؛:ف;خح=:لج;>ری:،ج=:.8 :،9ب;ن:حج;ر:و=:ب;ن:کثر;
=سذ>د=:ین:رو=حت:ر=:وذقطع:د=جسخه=جد؛:ز یر=:حسن:بصری:،عهر:بن:خط>ب:ر=:در :جکرده=:ست(:ر : .تهبحب=:لکه>ل:،

):.هنچذرن:عجد=هلل:بن:وحهد :_:که=:ز:ر=وح>ن:حدحث=:ست:_:جر :ح>:تعدحلی:در:
ج63 :،6؛=:لجد=حة:و=:لذه>حة 16 :،،
ب>ره:وی:در:کتب:جر>وده=:ست(:ر:: .کت>ب=:لهص>حف:.)60 :،
:.10کت>ب=:لهص>حف60 :،؛:فخح=:لج>ری:،ج= :.19 :،9سذ>د=:ین:رو=حت:وذقط;ع=:س;ت؛:ز ی;ر=:حک;ی=:ز:ر=وح;>ن=:ی;ن:رو=ح;ت:
ححری:بن:عجد=:لرحهن=:ست:که:عهر:بن=:لخط>ب:والق>ت:جکرده=:ست(:.ر:: .تقرحب=:لخه;بحب:،ج=:،)267 :،11و;>:
ف;ردی:ب;یتق;و=:وعرف;ی:کردج;د:

در:کت>ب:وص>حف:سذد=:ین:رو=حت:ضعرف:د=جسخه:شده؛:ز یر=:عهر:ب;ن:طلح;ة=:للرد;ی:ر=:
(ر:: .کت>ب=:لهص>حف.)62 :،

تحلرل:و:جقد:وحخو=یی:رو=ح>ت:،بر=:س>س:وعر>ره>ی:وورد=:عخه>د:جهرع:وسلهرن:ص;ورت:

عج>رت=جد=:ز::
:
وعر>ره>:
گرفخه=:ین: :

=:.1ضطر=ب:.2:،قرآن.3:،سذت:.4:،عقل:.5:،ت>رحخ=:.6:،جه> :.

الف) معیار اضطرا

=ض;;طر=ب:در:و;;خن:،در:ج;;>یی=:س;;ت:ک;;ه:و;;خن:رو=ح;;ت:ب;;ه:ص;;ورت:ه;;>ی:وخخل;;ف:و:غر;;ر:ق>ب;;ل:

رو=حته>ی:جهع:آوری:ق;رآن:ک;ر حن:،پ;س=:ز:پی;>وجر
:
جهع:جقل:شده:ب>شد:11.وخن:

خلرفه=:ول:و:دوم:،تذ>ق

عج>رت=جد=:ز::
:
:ه>ی:آشک>ری:ب>:هن:د=رجد:که:

:و:در:زو;>ن:

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

اعتجار سججی داخلی (جقد متجی) رواحات

 .1طراح جخستحن جهع قرآن کرین

ب;;ر=:س;;>س:رو=ح;;ت:دوم=:،ح;;ده:جه;;ع:ق;;رآن:ب;;ر=ی:جخس;;خرن:ب;;>ر:توس ; =:ب;;وبکر:وط;;ر :گردح;;د=:.و:

ترهی:ر=:بر=ی:جهع:قرآن:تشکرل:د=د:و:به:عهر:و:ز حد:دسخور:د=د:ک;ه:ب;ر:در:وس;جد:بذش;رذذد=:.ی;ن:
در:ح>لی=:ست:که:بذ>:بر:رو=حت:سوم:،پذجن:و:ششن=:ین=:قد=م:به:پیشذه>د:عهر:صورت:گرفت:.
 .2جهع کججده جخستحن

طج; :رو=ح;;ت:ه;;>ی=:ول:ت;;>:س;;وم:،جخس;;خرن:کس;;ی:ک;;ه:ق;;رآن:ر=:جه;;ع:ک;;رد=:،ب;;وبکر:ب;;ود=:.ی;;ن:در:

ح;>لی=:س;;ت:ک;ه:در:رو=ح;;ت:چه;>رم:،جخس;;خرن:جه;ع:کذذ;;ده:ق;رآن:س;;>لن:و;ولی=:ب;;ی:حبحف;;ه:،و:در:
رو=ح;;ت::پ;;ذجن:،جخس;;خرن:کس;;ی:ک;;ه=:ق;;د=م:ب;;ه:جه;;ع:آوری:ق;;رآن:جه;;ود:،عه;;ر:ب;;ود=:.و;;>:در:رو=ح;;ت:

ششن=:،ین=:قد=م:در:زو>ن:عهر:ج>قص:و>جد:و:عده>ن:جهع:قرآن:ر==:جج>م:د=د:.
آحة=هلل:خ;ویی:وعخق;د=:س;ت:ک;ه:تذ;>ق

:دروج;ی=:ی;ن:رو=ح;>ت:،ب>ع;ث:س;لب=:عخه;>د:ب;ه:آجه;>:

ویش;ود:12.ب;ه:هه;رن:جه;ت=:،ض;طر=ب:دروج;ی=:ی;ن:رو=ح;>ت:،زورذ;ه:جق;د:رو=ح;>ت:جه;ع:ق;رآن:ر=:
:

فر=هن:آورده=:ست؛:ه;ر:چذ;د=:س;خ>د:وعرف;ت:وعخق;د=:س;ت:ک;ه=:ی;ن:تذ;>ق

::و=:ض;طر=ب:رو=ح;>ت:

ویتو=ن:ور>ن:آجه>:جهع:کرد::13.
جهع:قرآن:بدوی=:ست:و:ب>:جگ>ه:عهر :تر:به=:ین:رو=ح>ت: :،

در:جقد:جظر:آحة=هلل:وعرفت:_:که=:خخالف:ب;ین:رو=ح;>ت:جه;ع:ق;رآن:ر=:ق>ب;ل:جه;ع:د=جس;خه=:ج;د:_:

ب>ح;;;د=:ذع;;;>ن:د=ش;;;ت:ک;;;ه=:خخالف;;;>ت:ب;;;ین:رو=ح;;;>ت:جه;;;ع:ق;;;رآن=:خخالف;;;>تی=:س>س;;;ی=:س;;;ت::

و:ق>ب;;ل:جه;;ع:جرس;;خذد؛:ز ی;;ر=:هر ح;;ک=:ز=:ی;;ن:رو=ح;;ت:ه;;>:در:پ;;ی:ب;;زرگ:جه;;>یی:ف;;رد:و;;ورد:جظ;;ر:خ;;ود::
:
روششذ>سی:جقد=:ح>دحث.665 :،
: :.11
:.12بی>ن:در:علوم:و:وس>خل:کلی:قرآن.246:-247 :،
:.13ت>رحخ:قرآن:،ج:.285 :،1
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هس; ;;خذد:و:ب; ;;ه=:حخه; ;;>ل:ز ح; ;;>د:وذش; ;;أ:فرق; ;;ه=:ی:و:کالو; ;;ی:د=رد:ک; ;;ه=:ز:ق; ;;رن:دوم:ب; ;;ه:بع; ;;د:آغ; ;;>ز::
ش; ;;د:.ب; ;;ر=ی:روش; ;;ن:ت; ;;ر:ش; ;;دن:بح; ;;ث:،ب; ;;ه:ق; ;;ر=ین:وس; ;;خحکن:دحگ; ;;ری:_:ک; ;;ه:در:ذی; ;;ل:آورده::

ویپرد=زحن:::
ویشوجد: :_:
:
) شواهد قرآجی

ب;;دون:تردح;;د:،عرض;;ه:ب;;ه:ق;;رآن:و:ب;;ه:عج;;>رت:روش;;ن:ت;;ر:،وخ>لف;;ت:ب;;>:ق;;رآن:ک;;رحن:،وعخجرت;;رین:

ویت;و=ن:ب;ر=ی:ب>زش;ذ>خت:رو=ح;>ت:ص;حرح=:ز:س;قرن:و;ورد=:س;خف>ده:ق;ر=ر:د=د:.
وعر>ری=:ست:که: :

در=:ی;;ن:قس;;هت:،ب;;>:جس;;ت:و:ج;;و:در:آح;;>ت:ق;;رآن:و:وف;;>هرن:آجه;;>:ب;;ه:دجج;;>ل:ش;;و=هد:ب>ح;;د:گش;;ت:ت;;>:
وضهون:رو=ح>ت:جهع:قرآن:در:زو>ن=:بوبکر:و:عهر:ب>:آج>ن:سذجرده:شود::.

آح ;;>ت:و:ش ;;و=هد:قرآج ;;ی:ر=:در=:ی ;;ن:زورذ ;;ه:ر=:و ;;ی:ت ;;و=ن:چذ ;;د:دس ;;خه:طجق ;;ه:بذ ;;دی:جه ;;ود:ک ;;ه::

عج>رت=جد=:ز::
:

ابزارهای جگارش در قرآن کرین

ب>=:سخذ>د:به:آح>ت=:،بز=ره>ی:وخد=ول:جگ>رش:در:زو>ن:رسول

عج>رت=جد=:ز::
:
:

ال ..قرطاس::به:وعذ>ی:ک>غب=:ست؛:14به:عذو=ن:جهوجه:در:آحه:شرحفه:::

ْ
«و لد ْدو جز ْلجددا عل ْح دک ِکتابددا فددی ِق ْرطدداس فله ُسد ُ
دوه ِبأ ْح د ِدی ِه ْن لقددال الد ِداین کف د ُ وا ِؤ ْن هدداا ِؤال
ٍ
ُ
15
ِس ْار م ِجحن»؛

دسته>ی:خ;ود:
:
ویکردحن:و:آج>ن:،آن:ر=:ب>:
و=:گر:وکتوبی:،جوشخه:بر:ک>غب:،بر:تو:ج>زل: :

زی]:جز:سحر:آشک>ر:جرست.
ویگفخذد=::ین[:چر :
ویکردجد:،قطع>::ک>فر=ن: :
لهس: :

بهصورت:وف;رد:و:جه;ع:حعذ;ی=:ق;الم:در:چه;>ر:و;ورد:در:ق;رآن:ب;ه:ک;>ر:رفخ;ه=:س;ت؛:16ب;ه:
ب .قلن: ::

عذو=ن:جهوجه:آحه:شرحفه:::

ْ
«الای علن ِبالقلن»؛

17

هه>ن:کس:که:به:وسرله:قلن:آووخت:.

طج ; :آح;;ه:ش;;رحفه:خ;;د=ی:تع;;>لی:قر=خ;;ت:و:ح ;>:کت>ب;;ت:ر=:ب;;ه:وس ;رله:قل;;ن:بی>ووخ;;ت:18،و:ح;;>:ب;;ه:
:

=:.14لهفرد=ت:فی:غرحب=:لقرآن:،ج:،1
:.15سوره=:جع>م:،آحه.7
:.16بر=ی:وط>لعه:بیشخر::به:آح>ت:ذی;ل:ور=جع;ه:ش;ود::س;وره:قل;ن:،آح;ه1؛:س;وره:لقه;>ن:،آح;ه27؛:س;وره:آل:عه;ر=ن:،آح;ه44؛:س;وره:
عل :،آحه:.4
:.17سوره:عل :،آحه.4
:.66

041

وهنترین:وذرع:هد=حت:ر=:_:که:ج>وع:علوم=:س;ت:_:در:زو;>ن:حر;>تش:ب;ه:
د=رد:،فرسخ>ده:خد=وجد: :

بش;;ر=:ز:طر ی ; :قل;;ن:و:کت>ب;;ت:آو;;وزش:جده;;د؛:در:ص;;ورتی:ک;;ه:ج;;ص:آح;;ه:ش;;رحفه:دال ل;;ت:ب;;ر:آو;;وزش:

وجخذی:بر:کت>بت:د=رد:.

ج:.ود=د::به:وعذ>ی:ورکب:وصطلح؛:در:آحه:شرحفه::

ْ
ْ
ُ
«ق ل ْو کان الج ْا ُدر ِمددادا ِلکلهدا ِ ر بدی لج ِفدد الج ْا ُدر ق ْجد أن تجفدد کلهدا ُ ر بدی و ل ْدو ِج ْخجدا
20
ِ ِبم ْث ِل ِ مددا»؛
ّ
بگ ; ;;و =«::گ ; ;;ر:در ح; ; ;>:ب ; ;;ر=ی:کله ; ;;>ت:پروردگ ; ;;>رم:ورک; ; ;ب:ش ; ;;ود:،پ; ; ;یش=:ز:آن:ک; ; ;ه::

کله>ت:پروردگ>رم:پ>ح;>ن:پ;بیرد:،قطع;>::در ح;>:پ>ح;>ن:و;ی:ح>ب;د؛:ه;ر:چذ;د:جظر;رش:ر=:ب;ه:

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

عج;;>رتی:،خد=وج;;د=:ز:طر ی; :قل;;ن:و:کت>ب;;ت:هه;;ه:عل;;وم:ر=:ب;;ه:بش;;ر:آووخ;;ت:19.پ;;س:چگوج;;ه=:وک;;>ن:

[آن]:بی>ور حن:.
ودد: :

چذ;;>ن:ک;;ه=:ز:بی;;>ن:آح;;ه:برد=ش;;ت:و;;ی:ش;;ود:،ب;;ه=:حخه;;>ل:ز ح;;>د:،وس;;له>ج>ن=:ز=:ی;;ن=:بز=ره;;>:ب;;ر=ی:

ویجهودجد:که:آحه:شرحفه:بر=ی:تقر ح;ب=:ذه;>ن:،جه;ت:فه;ن:
جگ>رش:و:کت>بت:قرآن:کرحن=:سخف>ده: :

وق>م:و=ال:و:غرر:ق>بل:تصور:وف>هرن=:لهی=:ین=:بز=ره>:ر=:ود>ل:زده=:ست:.

دُ .صف ُفح::.ب;;ه:وعذ;;>ی:ب;;رگ:ه;;>یی=:ز:ک>غ;;ب=:س;;ت:ک;;ه:روی:آن:جوش;;خه:ش;;ده:ب>ش;;د؛:برگ;;ی:ک;;ه::

=ز:دو:رو:وکتوب:ب>ش;د=:21.ی;ن:و=ژه:در:هش;ت:و;ورد=:ز:آح;>ت:قرآج;ی:ب;ه:ک;>ر:رفخ;ه=:س;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:
ود>ل:در:آحه:شرحفه::

ُ
22
اهَّلل ح ْتلوا ُص ُافا ُمطهرة »؛
« ُس ل ِمن ِ
فهه>یی:پ> :ر=:تالوت:کذد:.
آج>ن]:صحر :
فرسخ>ده=ی=:ز:ج>جب:خد=:که[:بر: :
:

در:تفسرر:آحه:شرحفه:آوده=:ست:::
جوشخهه>ی:درست:و:ووزون:و:ث>بت:و:پر=:رزش:ب>شد::23.
:
فهه>یی:که:در:آن:
صحر :

یِ .سففجل::ب;;ه:وعذ;;>ی:پیه;;>ن:ج>و;;ه:و:کت;;>بی=:س;;ت:ک;;ه:ق>ض;;ی:،دع;;>وی:و=:حک;;>م:ر=:در:آن:

ویجوحسد:که:آن=:سذ>د:وع>والت:و:ج>و;ه:د=ن=:س;ت=:24.ی;ن:و=ژه:ح;ک:ورتج;ه:در:ق;رآن:،آن:ه;ن:تذه;>:
:
:

=:.18لهرز=ن:فی:تفسرر=:لقرآن:،ج:.549 :،20
:،ج.321 :،20
=:.19ألودل:فی:تفسرر:کت>ب=:هلل=:لهذزل :
:.20سوره :کهف:،آحه.109
:.21وجهع=:لجحرین:،ج.78 :،5
:.22سوره:بیذه:،آحه.2:
:.23تفسرر:جهوجه:،ج.199 :،27
:.24وجهع=:لجحرین:،ج.393 :،5
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به:صورت:وفرد:،در:آحه:شرحفه:ذیل:به:ک>ر:رفخه=:ست:::

ْ ُ
ْ
الس ِج ِللک ُت ِ »؛
«ی ْوم جط ی السهاء کطی ِ
ویپیچرن:.
ج>وهه>:در: :
روزی:که:آسه>ن:ر=:ههچون:در:پیچردن:صفحه: :
25

ّ
ویجوحس;;ذد=:26.ی;;ن:کله;;ه:ب;;ه::
و:.ر ::ب;;ه:وعذ;;>ی:پوس;;ت:ج;;>ز :و:ظرحف;;ی=:س;;ت:ک;;ه:روی:آن: :

صورت:وفرد:در:آحه:شرحفه:آوده=:ست:::
«فی ر ٍق م ُجش »؛
گسخرده:.
:
در:طوو>ری:
27

=ز:وجه;;و =:ی;;ن:آح;;>ت:چذ;;رن:برد=ش;;ت:و;;ی:ش;;ود:ک;;ه:جگ;;>رش=:و;;ری:ر=ح;;ج:ب;;وده:و=:بز=ره;;>ی:

ت>زه=ی:ججوده:ک;ه:در:زو;>ن:خالف;ت:
جگ>رش:در:بین:وردم:وخد=ول:بوده=:ست:.پس:کت>بت:وسأله: :

=ب;;وبکر:ش;;رو :پی;;د=:کذ;;د:و:چ;;ون:س;;>بقه=:ی:در=:ی;;ن:زورذ;;ه:وج;;ود:جد=ش;;خه=:،ف;;ر=د=:ز=:جج;;>م=:ی;;ن=:و;;ر:

و=ههه:د=شخه:ب>شذد:ح>:حخی:طج :وخن:رو=ح>ت:ب>:کشخه:شدن:قر=<:و:حف>ظ:در:جذ; :حه>و;ه:ب;ه:

فک;ر:جه;ع:ق;رآن:بیفخذ;د:.ب;ه=:ی;ن:ترتر;ب:،ه;ر:چذ;د=:ز=:ی;ن:آح;>ت:،جه;ع:و:و;دون:ب;ودن:ق;رآن:ک;رحن:
جهیگردد:،ولی:ههرن:قدر:که:قس;هخی=:ز:رو=ح;>ت:ر=:_:ک;ه:ح;>کی=:ز:ع;دم:جگ;>رش:ق;رآن:
=سخذج>ط: :

رسول=جد:_:وخدوش:جه>حذد:،ح>یز=:ههرت:هسخذد:.
:
در:زو>ن:
 .1ذ کر واژه «کتاب»

و=ژ :کت>ب=:ز:و>دة: «:ت:ب»:بوده:و:ب>ره>:در:ق;رآن:ک;رحن:ب;ه:ک;>ر:رفخ;ه=:س;ت:.در:وعذ;>ی=:ی;ن:

یت;;و=ن:آجه;;>:ر=:در:دو:
دگ>هه>ی:وخف;;>وتی:وج;;ود:د=رد:ک;ه:و :
و;;>ده:ور;>ن:د=جش;;هذد=ن:عل;;ن:لغ;;ت:دح; :
دسخه:قر=ر:د=د:

=لف:.و>د «:کتب»:به:وعذ>ی:جه;ع:و:ض;هرهه:ک;ردن:چر;زی:ب;ه:چر;ز:دحگ;ر=:س;ت=:28.ط;ال :

کت>ب:بر:جوشخن:و«:کترجه»:بر:جوشخه=:ز=:ین:ب>ب=:ست:که:در:جوشخن:و:جوشخه:حروف:ب>:ه;ن:جه;ع:

ی گررجد.
یشوجد:و:در:کذ>ر:هن:قر=ر:و :
و :

فه=ی=:س;ت:ک;ه:در:آن:
ب:.و;>د «:کت;ب»:در=:ص;ل:ب;ه:وعذ;>ی:جوش;خن=:س;ت:و:کت;>ب:،ص;حر :

یشود.
جوشخه:و :

043
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:

:.25سوره=:ألججر><:،آحه:.104:
:.26لس>ن=:لعرب:،ج.122 :،10
:.27سوره=:لطور:،آحه.3:
:.28وعجن=:لهق>ییس=:للغه:،ج.158 :،5
:.29لس>ن=:لعرب:،ج698 :،1؛=:لهفرد=ت:فی:غرحب=:لقرآن:،ج:،1

:.699

در:ب;;>ره::دح;دگ>ه:کس;;>جی:ک;ه:وعذ;;>ی=:ص;;لی:و;;>د : «:ت:ب»:ر==:جض;;ه>م:چر;زی:ب;;ه:چر;زی:دحگ;;ر:

ید=جذ;;د=:،ی;ن:جکت;;ه:ش;;>ح>ن:توج;;ه=:س;;ت:ک;ه:ب;;ه:حق;رن:،و;;>ده:کت;;ب:ب;;ر:ه;;ر:جهع;ی:ق>ب;;ل:ص;;د :
و :

جگفخه=ج;د؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه:در:آح;ه:ش;رحفه:ذی;ل:
:
جرست؛:ز یر=:به:جه;ع:ه;ر:س;ذ :و:چ;وبی:کت;>ب:
چذرن:آوده=:ست::

ُ
ُ
« ِکتاب ف ِصل ْت آح ُات ُ ق ْرآجا ع ِبیا ِلق ْو ٍم ح ْعل ُه ن»؛
کت>بی=:ست:که:آح>ت:آن:،به:روشذی:بی>ن:ش;ده:،قرآج;ی=:س;ت:ب;ه:ز ب;>ن:عر ب;ی:ب;ر=ی:
30

وید=جذد::.
وردوی:که: :

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

ن که:وعذ;>ی=:ص;لی:و;>ده:کت;ب:و:س;>خخ>ره>ی:ص;رفی:آن:،هه;>ن:جوش;خن=:س;ت:.
جخرجه=:،ی :

ورحوم:طجرسی:در:تفسرر=:ین:آحه:آورده=:ست:::

ّ
شده=:ست:31.
تفصرل:آح>ت:به:وعذ>ی:جظن:آن=:ست:که:به:بهخر ین:شکل:وذظن: :

ق;;رآن:وجر ;د:در:آح ;>ت:بس;;ر>ری«:کت;;>ب»:ج>ور ;ده:ش;;ده=:س;;ت:و=:ز=:ی ;ن:ج;;>م:گ;;ب=ری:چذ ;رن:ب;;ر:

ذهه;>:ب;ود:و:ح;>:در:لوح;ه:ه;>ی:پر= کذ;ده:،
جهعآوری:شده:بود؛:ز یر=:قرآجی:ک;ه:در:س;ر :
ویآحد:که:قرآن: :
:

تخخ;;ه:پ;;>ره:ه;;>:و=:س;;خخو=ن:ه;;>ی:وخف;;ر :جوش;;خه:ش;;ده:ب>ش;;د:،کت;;>ب:ج>ور ;ده:جه;;ی:ش;;ود:و:وعه;;وال::
کت;;>ب:وجهوع;;ه=:ی:ر=:گو حذ;;د:ک ;ه:د=ر=ی:وج;;ود:و=ح;;د:وش;;خص:ب;;وده:،ص;;ورت:و;;دوجی:د=ش;;خه:

جوشخهه>ی:پر= کذده:و:قطعه:قطعه:،کت;>ب:ج>ور;ده:جه;ی:ش;ود:ت;>:چ;ه:رس;د:ب;ه:آن:ک;ه=:ص;ال::
:
ب>شد:.

ذهه>:ب>شد:.
دله>:و:سر :
جوشخه:جشده:،و:ج>ی:آن: :
 .2آحات تحدی

در:آح ;;>ت:تح ;;دی=:ز:کف ;;>ر:،وش ;;رک>ن:و:آج ;;>ن:ک ;;ه:ق ;;رآن:ک ;;رحن:ر=:ب ;;ه:عذ ;;و=ن:کت ;;>ب:آس ;;ه>جی:

جهید=جسخذد:،خو=سخه:شده=:ست:ت>:و>جذد:آن:ح>:ده:سوره:ح>:حد=قل:ح;ک:س;وره:بی>ورج;د:و:چ;ون:
:

جخو=جسخذد:بی>ورجد:،ب>حد=:ذع>ن:کذذد:که:قرآن:کرحن:وعج;زه:و:ک;الم=:له;ی=:س;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه:
آحه:شرحفه:::

ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ُْ
ُ
32
خن ْاجتهع ِت االج ُ و ا ِلج ُن علی أن حأ ُتوا ِ ِبم ْث ِ هاا الق ْرء ِان ال حأ ُت ن ِ ِبم ْث ِل ِ »؛
«ق ل ِ
بگ; ;;و =::گ; ;;ر=:ج; ;;س:و:ج; ;;ن:گ; ;;رد:آحذ; ;;د:ت; ;;>:جظر ; ;ر=:ی ; ;ن:ق; ;;رآن:ر=:بی>ورج; ;;د:،و>جذ; ;;د:آن:ر=::

جخو=هذد:آورد:.

:.30سوره:فصلت:،آحه:.3
:.31ر:: .وجهع=:لجر>ن:،ج:،22
:.32سوره=:السر=<:،آحه.88

.9

:
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عالوه:طج>طج>یی :در:ذیل:آحه:چذرن:بی>ن:جهودجد:::
ویگردد::33.
ضهرر«:ودله»:در:آح>ت:تحدی:و:لفظ:کت>ب:به:ته>م:قرآن:بر: :
ْ
ْ ْ
و=:به ْد;;ل::ه;;ب==:لق; ْ;ر<=ن:»:آو;;ده=:س;;ت:ک;;ه:
و:در:تفس;;رر=:لکش;;>ف:،ذی;;ل=:ی;;ن:بخ;ش=:ز:آح;;ه«:أن:ح;أت :

وذظور:،جظرر=:ین:قرآن:ر=:در:بالغت:،حسن:جظن:و:تألرف:آن:آورده:شود:34.

بذ;;>:ب;;ر=:ی;;ن:،تح;;دی:تذه;;>:ب;;ه:ص;;ورت:آوردن:جظر;;ر:ق;;رآن:ب;;ه:ص;;ورت:ش;;ف>هی:جرس;;ت:،بلک;;ه::

حک ;;ی=:ز:و ;;و=رد:تح ;;دی:،تح ;;دی:ب ;;ه:جظ ;;ن:و:ت ;;ألرف:ق ;;رآن:ک ;;رحن=:س ;;ت:.ب; ;ه=:ی ;;ن:ترتر ;;ب:،ق ;;رآن::

ت>:آن:ووقع:،آن:وقد=ر:که:ج>زل:شده:بود:،به:صورت:وذظن:در:حک:وجهوعه:در:دسخرس:وش;رک>ن:

ویگفخذد::و>:چرزی:جد=رحن:ت>:بخ;و=جرن:روی:
وج>رزهطلجی:درست:ب>شد:و:گر:جه: :
:
بوده=:ست:ت>=:ین:

آن:فک;;ر:کذ;;رن:و:و>جذ;;د:آن:ر=:بی;;>ورحن:.تعجر;;ر«:ه;;ب==:لق;;رآن»:در=:ی;;ن:آح;;>ت:ب;;ه:ک;;>ر:رفخ;;ه:،وؤ ح;;د=:ی;;ن:
وطلب=:ست:.

 .3اظهارات مشرکان
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
35
«و قالوا أس ِطح ُر األو ِلحن ا کتتاها فهی ت ْملی عل ْح ِ ُبکرة و أ ِصحال»؛
=فس>جهه>ی:پیشرذر>ن=:ست:که:آجه;>:ر=:ب;ر=ی:خ;ود:جوش;خه:،و:ص;جح:و:ش;>م:
:
و:گفخذد::

ویشود::.
بر=:و=:وال: :

آورده=جد:که::کلهه =«:کتت>ب»:ب;ه:وعذ;>ی:کت>ب;ت:و:جوش;خن=:س;ت:،و:
در:تفسرر=:ین:آحه:شرحفه: :

د=ده=ج;;د:،ب;;>=:حذ ;ک:ه:و;;ی:د=جس;;خذد:آن:حض;;رت:جوش;;خن:ر=:
= گ;;ر:جوش;;خن:ر=:ب;;ه:آن:جذ;;>ب:جس;;جت: :

جهید=ج;د=:،ز:ب;>ب:وج;>ز:،و:ح;>=:ز=:ی;ن:ب;>ب=:س;ت:ک;ه:ب;ه:درخو=س;ت=:و:دحگ;ر=ن:جوش;خه:ب>ش;ذد:36.
:

جهوده=جد:::
:
ورحوم:طجرسی:در:ذیل:آحه:شرحفه=:ین:چذرن:بی>ن:

=صل:کلهه =«:کتت>ب»:به:وعذ>ی=:سخکت>ب=:ست؛:حعذی=:ی;ن:ک;ه=:ز:کس;ی:بخو=ه;د:
بر=حش:بذو حسد::37.

د=ده=ج;د:،ب;>=:ی;ن:آح;ه:در:تض;>د:
رو=حته>یی:که:جهع:قرآن:ر=:به:خلرفه=:ول:و:گروهش:جس;جت: :
:

آشک>ر:هسخذد؛:زیر=:طج =:ین:آحه:ش;رحفه:جوش;خه:ه;>یی:ووج;ود:ب;وده:و:وش;رک>ن:آن:ر=:در:دس;خرس:
:
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=:.33لهرز=ن:فی:تفسرر=لقرآن:،ج.279 :،13
=:.34لکش>ف:عن:حق>ی :غو=و =:لخذزیل:،ج.692 :،2
:.35سوره:فرق>ن:،آحه.5:
:.36ر:: .هه>ن:،ج264 :،3؛=:لهرز=ن:فی:تفسرر=لقرآن:،ج:،15
:.37وجهع=:لجر>ن:فی:تفسرر=:لقرآن:،ج:.184 :،17

.249

د=شخه=جد:ت>:بخو=جذد:بگو حذد:که:پی>وجر
:

و:جکته:ق>بل:والحظ;ه=:،ی;ن:ک;ه:زو;>جی:ک;ه:وش;رک>ن:آح;>ت:وکت;وب:ر=:در=:خخر;>ر:د=ش;خذد:،چگوج;ه:
=وک>ن:د=شت:وسله>ج>ن:آجه;>:ر=:در=:خخر;>ر:جد=ش;خه:ب>ش;ذد:و:ب;>=:ز:کش;خه:ش;دن:ح>فظ;>ن:ت;رس=:ز:

بین:رفخن:قرآن:وجود:د=شخه:ب>شد::.

بذ;>:ب;;ر=:ی;;ن=:،ز=:ش;>ره:ه;;>:و:جکت;;ه:ه;>ی:ووج;;ود:در:خ;;ود:ق;رآن=:ی;;ن:چذ;;رن:برد=ش;ت:و;;ی:ش;;ود:ک;;ه:

وسأله:جگ>رش:و:کت>بت:قرآن=:وری:جوظهور:و:ب;دحع:جج;ود:ک;ه=:ججه;ن:جه;ع:ق;رآن:در:عص;ر:خلف;>=:ز:

=جج>م:آن:ترس:و:و=ههه:د=شخه:ب>شذد:،بلک;ه:طج; :وض;هون:آح;>ت:،در:عص;ر:ج;زول=:،ب;ز=ر:جگ;>رش:
ویپذد=ش;خذد:ک;ه:
در:دسخرس:بوده:ت;>:ج;>یی:ک;ه:وش;رکرن:آح;>ت:ق;رآن:ر==:فس;>جه:ه;>ی:پیش;رذر>ن: :

پی>وجر

:دسخور:به:روجوشت=:ز:آجه>:ر=:د=ده:بود::.

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

=فس>جهه>ی:گبشخگ>ن:جوشخه=:س;ت:.
:
:قرآن:ر==:ز:روی:

ج) معحار سجت
ب;;ر=ی:بررس;;ی:رو=ح;;>ت:جه;;ع:ق;;رآن:در:زو;;>ن=:ب;;وبکر:و:عه;;ر:،وعر;;>ر:دحگ;;ری:ک;;ه:و;;ی:ت;;و=ن:آن:ر=::

ب;;ه:ک;;>ر:گرف;;ت:،س;;ذت:رس;;ول:خ;;د=

=:س;;ت:.ش;;>ح>ن:ذک;;ر=:س;;ت:رو=ح;;ت:ه;;>یی:ک;;ه:حک>ح;;ت::

=ز:جه ;;ع:و:ت ;;دوین:ق ;;رآن:در:زو ;;>ن:رس ;;ول

:د=رج ;;د=:،ز:وذ ;;>بع:رو=ی ;;ی=:ه ;;ل:س ;;ذت=:س ;;خخر=ج:

رو=حته>ی:جهع:قرآن:در:زو>ن:خلرف;ه=:ول:و:
:
ود>له>ی:بر=ی:تضعرف:
گردحده=جد:ت>=:وال:،ش>هد: :
:

دوم:ب>شذد:و:ث>جر>:،تذ>ق

:ه>ی:ووجود:در:کتب:رو=یی:وهن:و:وورد=:عخه>د=:ه;ل:س;ذت:،در:ب;>ره:

وهنت;;رین:و:ب;;>رزترین:و;;و=رد:س;;ذت:جج;;وی:در=:ی;;ن:ر=بط;;ه:
=ی;;ن:و=دی=:ز:عل;;وم:قرآج;;ی:آش;;ک>ر:گردج;;د: :.

عج>رت=جد=:ز::
:

 .1جظن و ترتیب آحات و سورهها

در:بخش:جخس;ت:،ب;>:جگ;>هی:ب;ه=:س;ذ>د:و:و;د=ر :جه;ع:ق;رآن:،در:بر=ب;ر:رو=ح;>تی:ک;ه:و;ی:گو ح;د:

جه;;ع:ق;;رآن:،پ;;س=:ز:پی ;>وجر

پی;;>وجر

:ب ;وده=:،خج;;>ری:وج;;ود:د=رد:ک ;ه:روش;;ن:و;;ی:کذ;;د:ق;;رآن:در:عه;;د:

:جه;;ع:گردح;;ده:و:آح;;:هه;;>:و:س;;وره:ه;;>ی:آن:و;;ذظن:و:ورت;;ب:ش;;ده=:س;;ت:.حعق;;وبی:در:

رده=جد::
ت>ر حخش:و:زرکشی:در:کت>ب=:لجره>ن:چذرن:جقل:ک :

هر:گ>ه:ب;ر:پی;>وجر:آح;ه:و:س;وره=:ی:ج;>زل:و;ی:ش;د:،و;ی:فروودج;د:ک;ه:آجه;>:ر=:بذو حس;رد:و:در:

ویفروودجد:که=:ین:آحه:ر=:در:فالن:سوره:قر=ر:دهرد::38.
ب>ره:آح:هه>ی:پر= کذده: :

ویکذد::
هنچذرن:،خ>زن:در:تفسرر:لج>ب=:لخأو یل:جقل: :
:
:

:.38ت>رحخ=:لرعقوبی:،ج:،2

43؛=:لجره>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج:،1
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ویگفت=:ین:ر=:بگب=ر حد:در=:ین:ج>:و:ح>:در:آن:ج>:39.
ججرخرل:ههو=ره: :

نه;>=:،هخه;>م:پی;>وجر
=ین=:خج>ر=:گر:چه:در:ب>ب:ترترب:آح>ت=:ست=:،و>:جکته:وهن=:ی; :

:ب;ه:

>ری:ک; ;ه:حک>ح; ;ت=:ز=:هخه ;;>م:ف ;;ر=و=ن:
گ ;;ردآوری=:س ;;ت =:.گ ;;ر=:ی; ;ن=:خج ;;>ر:ر=:در:کذ ;;>ر:رو=ح; ;>ت:بس; ;ر :

پی;>وجر

:ب;;ه:کت>ب;;ت:و:گ;;ردآوری:،ق;;رآن:و;;ی:کذذ;;د:،گب=ش;;خه:ش;;وجد:،و;;ی:ت;;و=ن:چذ;رن=:س;;خذج>ط:

جهود:که:جهع:و:ترترب:،در:عصر=:حش>ن:بوده=:ست::.

بذ;;>:ب;;ر=:ی;;ن:،جظ;;ن:آح;;ه:ه;;>ی:ق;;رآن:ب;;>=:ش;;ر=ف:حض;;رت=:جج;;>م:گرفخ;;ه=:س;;ت؛:ز ی;;ر=:وقخ;;ی:ق;;رآن:ب;;ه:

ویطلجد؛:ب;دون:جظ;ن:و:ترتر;ب:کله;ه:ه;>:
جهلهه>:ر=: :
:
کلههه>:و:
:صورت:جوشخ>ر:درآحد:،جوشخ>ر:جظن: :
جهیگررد::.
جهلهه>:جوشخ>ر:صورت: :
:
و:
 .2عرضه قرآن بر رسول

=سذ>دی:ووج;ود:هس;خذد:ک;ه:جش;>ن:و;ی:ده;د:بس;ر>ری=:ز:ص;ح>به:ق;رآن:ر=:ب;ر:حض;رت:عرض;ه:

کردجد؛:به:عذو=ن:جهوجه=::بی:بن:کعب:،قر=خت:قرآن:ر=:ب;ر:طج; :ترتر;ب:ووج;ود:_:ک;ه:آغ;>ز:آن:س;وره:

ویرسرد:_:به:پی>وجر
«ف>تحه»:بود:و:به:ترترب:ت>:سوره«:ج>س»:به:پ>ح>ن: :
هنچذرن:وشهور=:ست::
:

:عرضه:د=شت:40.

ز حد:بن:ث>بت:آخ;ر ین:عرض;ه:ق;رآن:ر=:ش;>هد:ب;ود:_:ک;ه:در=:ی;ن:عرض;ه:،و;و=رد:وذس;وخ:
وشخص:شده:بود:_:و:قرآن:ر=:جوشت:و:بر:پی>وجر =:کرم

:عرضه:د=شت:41.

=ز=:ی;;ن:رو=ح;;>ت=:س;;خف>ده:و;;ی:ش ;;ود:ک;;ه=:ی;;ن:گ;;روه:،قرآج;;ی:ر=:ک; ;ه:گ;;ردآوری:ک;;رده:بودج;;د:،ب ;;ر:

پی>وجر

:عرضه:کردجد:ت>:وج>د=:در:آن=:ش;ک>لی:ب;ه:وج;ود:آو;ده:ب>ش;د:،غل; :ثج;ت:ش;ده:،ح;>:در:

ترتر ;ب:آن=:ش;;خج>هی:رخ:د=ده:ب>ش;;د=:.هخه;;>م:جو حس;;ذدگ>ن:وح;;ی:جس;;جت:ب;;ه:ص;;حت:کت>ب;;ت:و:
گردآوری:چذ;>ن:ب;وده=:س;ت:ک;ه:هه;و=ره:ق;رآن:ر=:ب;ر:پی;>وجر

:عرض;ه:و;ی:کردج;د:و =:گ;ر=:ش;خج>هی:

ویجو حسد::
ویکردجد:.به:ههرن:دلرل=:،بن:حجر:در:فخح=:لج>ری: :
ویدحدجد:،بر:طرف: :
:
ههه:قرآن:در:زو>ن:رسول

:جوشخه:و:جهع:گردحد::42.

بذ;;>:ب;;ر=:ی;;ن:،زو;;>جی:ک;;ه:تع;;د=دی=:ز:ص;;ح>به=:ز:جهل;;ه:خ;;ود:ز ح;;د:ب;;ن:ث>ب;;ت:ش;;>هد:آخ;;رین::

عرض;;ه:ق;;رآن:ب;;وده:و:طج ; :رو=ح;;>ت:،ق;;رآن:ر=:جوش;;خه:و:ب;;ر:حض;;رت:قر=خ;;ت:ک;;رده=:ج;;د:.پ;;س:دلرل;;ی::
:
:.39لج>ب=:لخأویل:فی:وع>جی=:لخذزیل:،ج:،1
:.40تبکرة=:لحف>ظ:،ج:.16 :،1
:.41ت>رحخ=:لقرآن710-7 :،؛:لج>ب=:لخأویل:فی:وع>جی=:لخذزیل:،ج:،8
:.42فخح=:لج>ری:،ج:.10 :،9
:.8
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جه>حد=:.ز:طرف:دحگر:،عرضه:قرآن:بر:رسول

:داللت:بر:جظن:و:ترترب:آح;>ت:و:س;ور:قرآج;ی:د=رد؛:

ز ی;;ر=:عرض;;ه:ح;;ک:کت;;>ب:و:وطل;;ب:ب>ح;;د:ب;;ه:ص;;ورت:ورت;;ب:و:و;;ذظن:ب>ش;;د؛:ج;;ه=:ی;;ن:ک;;ه:پر=کذ;;ده:و:

وخفر :ب>شد::.

 .3تألیف قرآن

=ز:دالیل=:عخق;>د:ب;ر:ت;ألرف:ق;رآن:در:زو;>ن:رس;ول

ث>بت:جقل:شده=:ست:::

:،رو=ح;ت:وش;هوری=:س;ت:ک;ه=:ز:ز ح;د:ب;ن:

کجا عجد الججی _ صلی اهَّلل علح و سلن _ جؤلف القرآن من الرقاع؛

جزد:پی>وجر =:کرم

43
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ج;;د=رد:ک;;ه:ب;;>:گ;;رفخن:دو:ش;;>هد:،ق;;رآن:ر==:ز:روی:جوش;;خه:ه;;>ی:پر=کذ;;ده:و:س;;رذه:ه;;>ی:حف;;>ظ:جه;;ع:

:وشغول:به:تألرف:قرآن=:ز:رق> :بودحن:.

=ین:جقل:،دلرل:روشذی=:ست:بر:آن:که:ق;رآن:در:زو;>ن:پی;>وجر =:ک;رم

:ت;دو ین:ش;ده=:س;ت؛:

زیر=:و=ژه:جؤلف=:ز:وذظر:لغت:شذ>س;>ن=:ز:رحش;ه=«:ل;ف:»:و:ب;ه:وعذ;>ی:تذظ;رن:و:ورت;ب:ک;ردن:گرفخ;ه:

شده=:ست:44.

ویکذد::
در:ههرن:زورذه:جرز:ورحوم:طجرسی=:ز:سرد:شر حف:ورتضی(:م:) 436جقل: :
تألرف:قرآن:در:عهد:پی>وجر

=:جج>م:گرف;ت:ب;ه:هه;رن:ش;کل:_:ک;ه=:آلن:در=:خخر;>ر:

و>ست:_:و:ترترب:به:هه>ن:ترترب:ووجود=:ست:: .
45

طج; ; =:ی ;;ن:رو=ح ;;>ت:،ع ;;الوه:ب ;;ر=:ی ;;ن:ک ;;ه:ق ;;رآن:در:زو ;;>ن:رس ;;ول

:جگ ;;>رش:ش ;;ده:،بلک ;;ه::

=ی; ;;ن:جگ; ;;>رش:طج ; ; :و=ژه«:ت; ;;ألرف»:ب ; ;ه:ص; ;;ورت:و; ;;ذظن:و:ورت; ;;ب:ب; ;;وده=:س; ;;ت=:.ی; ;;ن:وطل; ;;ب::

رو=حته>:و=:قو=لی:که:ح;>کی=:ز:پر=کذ;ده:و>ج;دن:آح;>ت:ق;رآن:ت;>:پ;س=:ز:رحل;ت=:ج;د:،خ; :
:
بر:ته>وی:
ویکشد:.
بطالن: :

 .4تقسین بندی قرآن

در:وج>وع:حدحدی=:ز:پی>وجر

:جقل:شده:که:قرآن:بر:چه>ر:وجهوعه:تقس;رن:گردح;ده؛:چه;>ر:

وجهوعه=ی:که:هن =:کذون:در:ترترب:وصحف:رع>حت:شده=:ست؛::
:

خد=وج;;د:ب;;ه:و;;ن:هف;;ت:س;;وره:ط;;والجی(:ط;;و=ل):ب;;ه:ج;;>ی:ت;;ور=ت:و:س;;وره:ه;;>ی:ص;;د:
:
331؛=:التق>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج:،1

=:.43لجره>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج:،1
:.44لس>ن=:لعرب:،ج.10 :،9
:.45وجهع=:لجر>ن:فی:تفسرر=:لقرآن:،ج:،1

.27
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آح;:ه=ی(:وز;رن):ب;;ه:ج;;>ی=:ججر;ل:و:س;;وره:ه;;>ی:دوگ>ج;;ه:کهخ;;ر=:ز:ص;;د:آح;ه(:ود;;>جی):ب;;ه:
سورهه;>ی:کوت;>ه:و:پ;ی:در:پ;ی(:وفص;الت):ب;ه:ج;>ی:دحگ;ر:کت;>ب:ه;>ی:
ج>ی:ز بور:و: :

=ججر>ی:عط>:کرده=:ست::46.

=ز=:ی;ن:رو=ح;ت:و:رو=ح;;ت:ه;>ی:ش;;جره:ب;ه=:ی;;ن:_:ک;ه:وج;>ل:بی;;>ن:آجه;>:جرس;;ت:_:چذ;رن:برد=ش;;ت:

ویشود:که=:گر:قرآن:در:عهد:پی>وجر
:

:جظن:و:ترترج;ی:وش;خص:ب;ه:و>جذ;د:ح;ک:کت;>ب:وذس;جن:

جهیک;رد:.پ;س:پر=کذ;ده:ب;ودن:ق;رآن:در:
فصلبذدی:و:تقسرن:ر=:بی>ن: :
جد=شخه=:ست:،حضرت=:ین: :

هنخو=جی:جد=رد::.
زو>ن:خلف>:ب>=:ین=:دله:رو=یی:جرز: :
 .5قراخت از روی مصحف

=ز:جهله=:دله:رو=ی;ی:ک;ه:پ>ح;ه:ه;>ی:رو=ح;>ت:جه;ع:ق;رآن:ک;رحن:در:زو;>ن=:ب;وبکر:و:عه;ر:ر=:وخزل;زل:

ویس>زد:،رو=ح>تی=:ست:که:بر:قر=خت=:ز:روی:وصحف:دال ل;ت:د=رج;د:.ش;>ح>ن:ذک;ر=:س;ت:ک;ه:و=ژه:
:

وص;حف:در:ج;;زد:لغ;;ت:د=ج;;>ن:ز ب;;>ن:عر ب;;ی:ب;;ه:وکتوب;;>تی:گفخ;;ه:و;;ی:ش;ود:ک;;ه:در:ب;;ین=:ل;;دفخرن:ق;;ر=ر:
گرفخه:ب>شد:47.در:رو=حخی=:ز:پی>وجر =:کرم

:جقل:شده=:ست:::

فض ;رلت:ت;;الوت=:ز:روی:وص;;حف:ب;;ر:ت;;الوت=:ز:حف;;ظ:،و>جذ;;د:فض ;رلت:و=جج;;>ت:

=ست:بر:جو=فل::48.

=ی ;ن:رو=ح;;ت:و:رو=ح;;ت:ه;;>ی:وش;;>به:،دلر ;ل:روش;;ذی:ب;;ر:وجهوع;;ه:ه;;>ی:ت;;ألرفی:ق;;رآن:،پ ;یش=:ز:

درگبشت:رس;ول:خ;د=

=:س;ت =:.گ;ر:در:آن:زو;>ن:جه;ع:و:ت;دو حذی:جج;ود:،وعذ;>:جد=ش;ت:ک;ه:در:

ب;;>ره«:جظ;;ر:در:وص;;حف»:س;;خن:گفخ;;ه:ش;;ود=:.ی;ن:ک;ه:در:برخ;;ی=:ز:گ;;ز=رش:ه;;>:در:عه;;د:خلف;;>:آو;;ده:
=س;;ت:ک;ه:ج;;>م:گ;;ب=ری:ب;;ه:وص;;حف:در:عه;;د:خلف;;>:،پ;;س=:ز:جه;;ع:آوری:آجه;;>:ب;;وده=:س;;ت:،:ب;;>=:ی;ن:

رو=ح>ت:وخع>رض=:ست:،و:جش>ن:و;ی:ده;د:ک;ه:وس;أله:ج>وگ;ب=ری:و:جه;ع:ق;رآن:در:عه;د:خلف;>:در:

حک:سذخ:ک>وال::س>خخگی=:ست:.
 .6احکام مصحفها

دس ;;خه=:ی=:ز=:ح>دح ;;ث:بی ;;>ن:گ ;;ر=:ی ;;ن:وطل ;;ب=:ج ;;د:ک ;;ه:در:عص ;;ر:پی ;;>وجر

:وص ;;حف:ه ;;>ی:

وخع;;ددی(:ج;;>قص:ح;;>:ک>و;;ل):ج;;زد:ص;;ح>به:وج;;ود:د=ش;;خه:و:آج;;>ن:وص;;حف:ه;;>ی:و;;بکور:ر=:قر=خ;;ت:
ک;;رده:،در=:خخر;;>ر:دحگ;;ر=ن:جر;;ز:ق;;ر=ر:و;;ی:د=دج;;د:.رس;;ول:خ;;د=
:

:جر;;ز=:حک;;>وی:چذ;;د:در:ب;;>ره:آن:

:.46کذز=:لعه>ل:،ج572 :،1؛=:لجره>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج:،1
:.47کت>ب=:لعرن:،ج121 :،3؛:لس>ن=:لعرب:،ج:.186 :،9
:.48کذز=:لعه>ل:،ج:459 :،1؛:وح>ظر=ت=:الدب><:و:وح>ور=ت=:لشعر=<:و=:لجلغ><:،ج:،2
:.365
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:435و:.437:

رسول:خد=

=:ز:بردن:قرآن:به:سرزورن:کف>ر:جهی:فروود:49.

و:جر ;ز:در:ج>و;;ه=:ی:ک ;ه:آن:حض;;رت:ب;;ر=ی=:ه;;ل:حه;;ن:جوش;;خذد:و:در:آن:وس;;خحج>ت:،و=جج;;>ت:و:

فرووده=جد:،آوده=:ست::
:
دح>ت:ر=:ذکر:

کسی:قرآن:ر=:بدون:وضو:وس:جکذد::50.

هنچذرن=:ز=:بن:عج>س:رو=حت:شده=:ست:::
:
فهه;;>:و:جس;;خه:ه;;>ی:ق;;رآن:خر ح;د:و:ف;;روش:جه;;ی:ش;;د؛:بلک;ه=:ف;;ر=د:،ک>غ;;ب:ر=:ج;;زد:
ص;;حر :

رسول:خد=

ویآوردجد:و=:شخ>
: :

ویشد:: .
ویجوشخذد:ت>:ته>م: :
قرآن:ر=: :

:به:جوبت:و:بر=ی:تق;رب:جس;خن:ب;ه:خد=وج;د:،

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

=هلل:بن:عهر:گو حد::
وص>حف:وقرر:د=شخه=:ست؛:به:عذو=ن:ود>ل::عجد: ّ :

51

بی>نگ;ر=:هخه;>م:رس;ول =:ک;رم
=ین=:ح>دحث: :

:ب;ه:ت;دوین:و:ه;ن:چذ;رن=:رس;>ل:وص;>حف:ب;ه:

هنچذرن:،داللت:د=رجد:بر=:ین:ک;ه:جس;خه:ه;>ی=:ز:ق;رآن:ووج;ود:
سرزورنه>ی:وخخلف:هسخذد:و: :
:

جهوده=جد:.
:
جسخهه>=:حک>وی:ر=:ج>ری:
:
بوده:که:حضرت:بر=:ین:
 .7محل مصحف در مسجد النجی

در:ور; ;>ن:رو=ح; ;>ت=:ه ;;ل:س ;;ذت:،رو=ح; ;>تی:وج ;;ود:د=رد:ک; ;ه:در:ص ;;در=:س ;;الم:،ق ;;رآن:ر=:در:ب; ;ین::

ویجوشخذد؛:به:عذو=ن:جهوجه:،یز حد:ب;ن=:ب;ی:
ویگب=شخذد:.سحس=:فر=دی=:ز:روی:آجه>: :
دیو=ر:و:وذجر: :

عجرد:گو حد::

هه;;ر=ه:س;;لهة:ب;;ن=:ال ک ;و :ب;;ه:وس;;جد:و;;ی:رف;;خن:و=:و:ج;;زد:س;;خوجی:ک ;ه:ق;;رآن:ر=:در:آجج;;>:

ویخو=جد:52.
ویگب=شخذد:،جه>ز: :
:

هنچذرن:،در:رو=حت:دحگری:آوده=:ست:::
:
در:وس;;;جد:جج;;;ی

:وک;;;>جی:وش;;;خص:ش;;;ده:وج;;;ود:د=ش;;;ت:ک;;;ه:آن:ر=«:وک;;;>ن:

ویج>وردجد::53.
وصحف»: :

:.49کذز=:لعه>ل:،ج:.522 :،1
=:.50لسذن=:لکجری:،ج::.309 :،1
:.51هه>ن:،ج:.16 :،6
:.52صحرح:وسلن:،ج:.59 :،2
:.53هه>ن:،ج::.59 :،2

:
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ته ;;>:گو ح; ;>ی:دو:وطل ;;ب=:ج ;;د::حک ;;ی:،رو=ج:کت>ب ;;ت:ق ;;رآن:در:زو ;;>ن:رس ;;ول:گر=و ;;ی:
=ی ;;ن:رو=ح; ; :

=س;;الم

:و:دحگ;;ری:،ق;;ر=ر:د=ش;;خن:وص;;حف:رس;;ول

:در:ب;;ین:عه;;وم:و;;ردم:و:در:ح;;ک:وک;;>ن:

عهووی=:.گر:ته;>م:ق>ر ح;>ن:و:ح>فظ;>ن:جر;ز:کش;خه:و;ی:ش;دجد:،ب>ب;ت:ب;ین:رف;خن:ق;رآن:جگر=ج;ی:وج;ود:

جد=شت؛:زیر=:قرآن:به:صورت:وصحف:و:در:وک>ن:عهووی:در=:خخر>ر:ع>وه:وردم:قر=ر:د=شت:.
 .8جظارت پیامجر

حضرت:رسول

بر جگار

ویفروودج;د:و:حخ;ی:ج;و :رس;ن=:لخ; :
:بر:کت>بت:قرآن:کرحن:،خود:جظ>رت: :

وی کردج;د:54.ه;ن:چذ;رن=:،ز:ک>تج;>ن:و;ی:خو=س;خذد:ت;>:پ;س=:ز:تحر ی;ر:،ج;زد:
حروف:ر=:خود:وشخص: :

حضرت:ب>زخو=جی:کذذد:ت>=:طهرذ>ن:ح>صل:شود:ک;ه:عرذ;>::هه;>ن:ط;ور:ک;ه:خو=س;خه=:ج;د:،وکت;وب:

شود=:55.ز:زحد:بن:ث>بت:رو=حت:شده=:ست:::

ون:ههو=ره:وحی:ر=:ب;ر=ی:رس;ول:خ;د=

:و;ی:جوش;خن:،و:چذ;رن:ب;ود:ک;ه:وقخ;ی:وح;ی:

وسرله=ی:آورده:و:در:ح>لی:که:پی>وجر
:

ویکرد:،و;ن:و;ی:جوش;خن:...:هذگ;>وی:
=:وال: :

ج ;;>زل:و ;;ی:ش ;;د:،آن:ر=:در:ش ;;ر=ح :ش ;;دحدی:در ح>ف ;;ت:و ;;ی:د=ش ;;ت:...:س ;;حس:و ;;ن:

ک;;ه=:ز:جوش;;خن:ف;;>رغ:و;;ی:ش;;دم:،پی;;>وجر

:و;;ی:فرو;;ود::بخ;;و=ن :و;;ن:و;;ی:خو=ج;;دم:،

آنگ;>ه:در=:خخر;>ر:
چذ>جچه:وطلجی:ح>:چرزی:ج>=:فخ>ده:ب;ود:،آن:ر=:تص;حرح:و;ی:ک;رد: :،

ویگرفت::56.
وردم:قر=ر: :

رو=حته>:،جگ;>رش:ق;رآن:ب;ر=ی:پی;>وجر
:
بذ>:بر=:ین:دسخه=:ز:

=:و;ری:وه;ن:ب;وده:ک;ه:خ;ود:ب;ر:آن:

جوشخهه>ی :قرآن=:ز:هر:گوجه:خط>:و=:خخالف:وصون:به>جذد:.
:
جظ>رت:د=شخه:ت>:
 .1لفظ کتاب

در:حدحث:وشهور:ثقلرن:به:آجچه=:ز:پی>وجر=:کرم

ویفرو>حد:::
چذ>ن:که: :

:ب>قی:و>جده:کت>ب=:طال :ش;ده=:س;ت؛:

ون:در:ور>ن:شه>:دو:چرز:ب>قی:گب=شخه=:م:،کت>ب:خد=:و:عخرتن=(:هل:بیخن):و::57...:

جهعآور ی:شده:ب;وده=:س;ت:.
یکذد:که:قرآن:در:زو>ن:پی>وجر: :
=ین:حدحث:،به:روشذی:ث>بت:و :

ی گو حذ;;د::ق;;رآن:در:زو;;>ن:پی;>وجر
= گ;;ر:کس;ی:بگو ح;د:وعذ;;>ی=:ح;;>دحدی:ک;ه:و :
:
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:.54بح>ر:أالجو=ر:،ج.24 :،9
:.55وجهع=:لز=وخد:،ج:.152 :،1
:.56هه>ن:.152 :،
:.57وسذد=:حهد:،ج:.367 :،4

:جه;;ع:ش;;ده=:،ی;ن:

:گو=هی:جده;د:،ال=ق;ل:گ;و=ه:ب;ر:آن=:س;ت:ک;ه:

=ین:حدحث=:ز:کت>بت:وذظن:قرآن:در:عهد:پی>وجر

:تذظرن:شده:ب;ود؛:ه;ر:چذ;د:وجه;و :آن:روی:

قرآن=:ز:جظر:سور:و:آح>ت:هر:سوره:در:زو>ن:پی>وجر
ک>غب:جر>وده:بود:.

:در:

برخی:در:وو=رد:دحگ;ر:جر;ز=:ز:تعجر;ر«:کت;>ب»:چذ;رن:برد=ش;ت:جه;وده=:ج;د؛:وقخ;ی:پی;>وجر

هذگ>م:رحلت:فروودجد:که:قلن:و:دو=تی:بی>ورحد:ت;>:چر;زی:بذوحس;ن:ک;ه:پ;س=:ز:و;ن:گه;ر=ه:جش;وحد:،

عهر:در:آجج>:حضور:د=شت:و:گفت«::حسجذ>:کت>ب=:هلل»=:58.ش>ره:به:لفظ:ص;رحح«:کت;>ب=:هلل»:ر=:
در:ک;الم:رس;;ول

:و:

:و:عه;ر:ب;;ن:خط;;>ب:دلر;ل:ب;;ر:وجه;و :ب;;ودن:ق;;رآن:در:عه;د:رس;;ول =:ک;;رم

کت>ب:بودن:آن:ب>حد:شهرد::.
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ّ
ذهه>:جهع:شده=:س;ت:،ب;ه:ط;ور:وس;لن:س;خن:بس;ر>ر:ج>درس;خی:گفخ;ه=:س;ت =:.گ;ر:
=ست:که:در:سر :

 .2مصاحف صحابه

در:زو>ن:رسول:خد=

:،هر:کد=م=:ز:صح>به:بر=ی:خود:وصحفی:د=ش;خذد:،و:ب;ه:گوج;ه=:ی:ک;ه:

چذ>ن ک;ه:گفخ;رن:،جس;خه=:ی:جر;ز=:ز:ه;ر:جوش;خه:آح;>ت:،
:
ی کردج;د:و:
تو=جسخه:بودجد:،تدو ین:و:تذظرن:و :
ج;;زد:رس;;ول:خ;;د=

:گ;;رد:و;;ی:آو;;د:ت;;>:ج;;>یی:ک;;ه:در:برخ;;ی:رو=ح;;>ت:آو;;ده=:س;;ت:ک;;ه:حض;;رت:ب;;ه:

وید=دجد؛:ودال::عده>ن:بن=:بی=:لع>
خو=سخ>ر=ن:وصحف:،وصحف: :
هذگ;;>م:ورود:هر;;أت:جه>حذ;;دگی«:ثقر;;ف»:ب;;ر:پی;;>وجر

ویکذد:::
:جقل: :

:و=رد:ش;;دم:و=:ز:حض;;رت:

وصحفی:ر=:_:که:جزدش:بود:_:خو=سخ>ر:شدم:و:حضرت:آن:ر=:به:ون:عط>:کرد:: .
59

ب;ر:حس;ب:رو=ح;>ت:،در:زو;>ن=:ب;;وبکر:وص;حف:ه;>یی:آو;>ده:و:دس;;خرس:بودج;د؛ =:گ;;ر:چ;ه=:ز:جظ;;ر:

ترتر;ب:ب;;>:حک;دحگر=:خ;;خالف:د=ش;;خذد:،ح;>:آن:ک;ه:در:حو=ش;;ی=:ی;ن:ق;;رآن:ه;;>:دع>ه;>یی=:ف;;زوده:ش;;ده:
وصحفه>:عالوه:بر=:ین:که:قرآن:ر=:به:صورت:وکتوب:ج;زد:وس;له>ج>ن:وحف;وظ:
:
بود:60.ته ّ:ره=:ین:
وید=د:که:در:هر:فرص;خی:ق;رآن:ر=:قر=خ;ت:کذذ;د:و:کس;ی:
وید=شت:،هر:کد=م=:ز:صح>به:جرز=:وک>ن: :
:
ویخو=جد::.
که:ف>قد:وصحف:بود:،ب>حد:قرآن:ر==:ز:حفظ: :

=ز:وجه;;و :آح;;>ت:و:رو=ح;;>ت:در=:ی;;ن:زورذ;;ه:دو:وفه;;وم:کل;;ی:و:وه;;ن:و;;ی:ت;;و=ن:درح>ف;;ت=::وال:،:

جگ;;>رش:و:کت>ب;;ت:ق;;رآن:ک;;رحن:در:زو;;>ن:رس;;ول
رسول

:و:دحگ;;ری=:،ی;;ن:ک;;ه:آح;;>ت:و:س;;وره:ه;;>:در:زو;;>ن:

:وذظن:و:ورتب:شده:بودج;د:ک;ه:ب;ه:تج;ع:آن:در:وجه;و :کت>ب;ت:و:جگ;>رش:ق;رآن:ک;رحن:ب;>:
:

:.58صحرح=:لجخ>ری:،ج:54 :،1؛:صحرح:وسلن:،ج:،2
:.59وجهع=:لز=وخد:،ج:.371 :،9
:.60ب;;ر=ی=:ط;;ال =:ز=:خ;;خالف:ترتر;;;ب:وص;;;>حف:،ر =::التق;;>ن:،ج62-64 :،1؛:ف;;خح=:لج;;>ری:،ج39:-38 :،9؛:وذ>ه;;ل:
=لعرف>ن:،ج:.240 :،1ت>رحخ=:لقرآن:،زجج>جی80:-:70 :،؛:ت>رحخ=:لرعقوبی:،ج:135 :،2و::.136:
.16
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جظ;;ن:و:ترتر;;ب:و:ب;;ه:دور=:ز:ه;;ر:گوج;;ه=:خ;;خالف:و:پر=کذ;;دگی:در:زو;;>ن:رس;;ول

:ص;;ورت:گرف;;ت:.

شو=هد:قرآجی:و:رو=یی:خ :بط;الن:ب;ر:ه;ر:گوج;ه:رو=ح;ت:و:جظر ح;ه=:ی:و;ی:کش;د:ک;ه:وعخق;د:ب;ر:جه;ع:و:

ت;;دوین:ق;;رآن:ک;;رحن:،پ;;س=:ز:رحل;;ت:رس;;ول
گردحده=جد::
:
بدین:صورت:دسخه:بذدی:

:و:توس; :خلف;;>=:س;;ت=:.ی;;ن:ش;;و=هد:در:ش;;کل:ز ی;;ر:

شکل  :)1شواهد قرآنی و روایی جمع و تدوین قرآن کریم در زمان رسول خدا

د) معحار عقل
ویتو=ج;د:در:جق;د:رو=ح;>ت:جه;ع:ق;رآن:ک;رحن:ک;>رآیی:بس;ر>ر:وهه;ی:د=ش;خه:
سوورن:وعر>ری:که: :

ب>شد:،عقل=:ست:.رو=ح>ت:جهع:قرآن:پس=:ز:پی>وجر
ک ;ه:ث>ب;;ت:و;;ی:کذ;;د:وهک ;ن:جرس;;ت:پی ;>وجر

:ب>:دلرل:عقلی:جر;ز:ج>س;>زگ>ر:ج;د؛:دلرل;ی:

:ب;;>:آن=:هخه;;>وی:ک ;ه:ب;;ه:وس;;أله:ق;;رآن:و:حف;;ظ:آن:

بیتوج;ه:ب>ش;ذد:و:ب;ه:جس;ل:ه;>ی:بع;دی:خ;ود:بس;ح>رجد؛:
د=شخه=جد:،جسجت:به:تذظرن:و:ترترب:آن: :
:

ز ی;ر=:وحف;;وظ:و>ج;;دن:ه;;ر:کت;;>بی:ب;;ه:ور=قج;;ت:خ;;ود:وؤل;;ف:ب;;>ز:و;;ی:گ;;ردد؛:ب;;ه:و ی;ژه =:گ;;ر=:ی;ن:کت;;>ب:،

سرجوشت:س>ز:ب>شد:و:درس:علهی:و:عهل;ی:ب;ر=ی:جس;ل:ه;>ی:آحذ;ده:د=ش;خه:ب>ش;د:.جر;ز=:جح;ر=ف:،

ت>به>ی:آسه>جی:پیشرن:تجربه:شده:ب>شد؛:رج;ج:تحر ح;ف:
دست:خوردگی:و:وس>خل:دحگر:در:ک :
ّ
در:خود:کت>ب:و:خ>طر:وخ>طج>ن؛:حعذی:وسله>ج>ن:ب>زگو:شده:ب>شد:و:وه;ن:ت;ر=:ز:هه;ه:آن:ک;ه=:ی;ن:
کت;;>ب:،وعج;;زه:برت;;ر:پی;>وجر:خ;;>تن

:ب>ش;;د:ک;ه:پ;;س=:ز=:و:دس;;ت:بش;;ر:ت;;>:ههرش;;ه=:ز:د=و;;ن:وح;;ی:

جدحد:وذقطع:خو=هد:ش;د:.در=:ی;ن:ص;ورت:،وهک;ن:جرس;ت:شخص;ی:چ;ون:پی;>وجر

:وس;أله:

ت;;ألرف:ر=:ب;;ه:دحگ;;ر=ن:و= گ;;ب=ر:ک ;رده:ب>ش;;د:و:در:حر ;>ت:خ;;ود:،ک ;>ری:چذ;;>ن:س;;خرگ:ر=:ب;;ه=:هه;;>ل:
053

عج>رت=جد=:ز:
:
و=جه>ده:ب>شد:.وقدو>ت=:ین:دلرل:

=لف:.خد=وجد:حکرن=:ز:آن:جه;ت:ک;ه:ه;ر:ک;>رش=:ز:روی:حکه;ت:و:ه;دف:د=ر=:س;ت:و:ه;رچ:

برج>وه:زجدگی:خ;ود:
:
بر=ی:هدفی:ج>زل:کرده=:ست:و:آن=:،ین=:ست:که:بشر=:ز:زو>ن:جزول:ت>:قر>وت:،
ر=:بر=:س>س:آن:تذظرن:کذد:و:زورذه:سع>دت=:بدی:ر=:بر=ی:خو حش:فر=هن:س>زجد.

ب:.ب;ه=:قخض;;>ی:حکه;;ت:پروردگ;;>ر:و:تحق; :ه;;دف:و;بکور:ب>ح;د:ق;;رآن:ک;ر حن:،ب;;دون:ه;;ر:گوج;;ه:

ک>س;;خی:ح ;>:ز ح ;>دتی:در:هه;;ه=:عص;;>ر:،جس;;ل=:ج;;در:جس;;ل:در=:خخر ;>ر:و;;ردم:ق;;ر=ر:گر ;رد:و=:ی ;ن:ج;;ز:ب;;>:

ت ;;دبیره>ی:الزم:خد=وج ;;د:و:پی; ;>وجر

:در:جه ;;ع:و:پیش ;;گرری=:ز:تحر ح; ;ف:جه ;;ی:تو=ج ;;د:ب>ش ;;د:61.

خد=وجد:تع>لی:،خود:به:وقخض>ی:حکهخش:چذرن=:ش>ره:کرده=:ست::

ْ
ْ ْ ُ
اط ِمن بی ْن حد ْح ِ و ال ِم ْن خل ِف ِ ت ِجز ح ِم ْن ح ِکح ٍن ِحمحد»؛
«ال حأ ِتح ِ الج ِ
[ج>وه]=:ی=:ست=:ز:
جهیآحد:وحی: :
=ز:پیش:روی:آن:و=:ز:پشت:سرش:ب>طل:به:سو حش: :
62
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ک;>ری:ر=:بیه;;وده=:جج;;>م:جه;;ی:ده;;د:،ق;;رآن:ک;ر حن:ر=:ب;;ه:عذ;;و=ن:کت;;>ب:ج;;>وع:دی;ن:و:ش;;ر حعت=:س;;الم:

[صف>ت]:.
:
حکرهی:سخوده:

آحه:شرحفه:وج ّ:رن=:ین:حقرقت=:ست:که:چون:قرآن:کر حن=:ز:ج>حره:خ;د=ی:حک;رن:ج;>زل:ش;ده:،
رس;;ول =:ک ;رم :،گبش;;خه=:ز:آن:ک ;ه:وش;;هول:ه;;د=حت:و:ت;;دبیر=:له;;ی=:س;;ت:،خ;;ود:و; ّ
;دبری:حگ>ج;;ه:

وید=جد:که:قرآن:کر حن:ب>حد:ت>:قر>وت:،بدون:هر:گوجه:ک>سخی:ح>:ز ح>دتی:ب;>قی:به>ج;د؛:ز ی;ر=:
=ست:و: :

بع;;د=:ز=:و:پی ;>وجری:دحگ;;ر:جخو=ه;;د:آو;;د:.بذ;;>:ب;;ر=:ی ;ن:،ض;;روری=:س;;ت:ک ;ه:ب;;ر=ی:حف;;ظ:ق;;رآن:ک ;ر حن:

ت;دبیری:درس;ت:بی>جدحش;د=:.و:بهخ;;ر=:ز:ه;ر:سر>س;خهد=ری:و;ی:د=جس;;ت:ک;ه:در:آن=:وض;> :و=:ح;;و=ل:

دولته>ی:ب;زرگ:و:پیرو=ج;ی=:ز=:دح;>ن:دحگ;ر:و;ی:خو=س;خذد:،ب;ه:ه;ر:
:
سر>سی:که:وذ>فق>ن:،وشرک>ن:،

صورت:وهک;ن:ق;رآن:ک;ر حن:ر=:_:ک;ه=:س;>س=:س;الم=:س;ت=:_:ز:ب;ین:بجرج;د:و:و;ی:فههر;د:ک;ه:پر= کذ;ده:
گب=شخن:آن:،زورذه:وذ>سجی:بر=ی:دش;هذ>ن=:س;الم=:س;ت:ک;ه:ب;>:تحر ح;ف:ق;رآن=:عخج;>ر:و:حج ّر;ت:

آن:ر=:وخدوش:س>زجد:.
پاسخ به شجهات

:.1برخ;ی:گفخ;ه=:ج;;د:ک;ه:جه;ع:آوری:و:جظ;;ن:و:ترتر;ب:ق;;رآن:ک;ر حن:،ووض;وعی:ت;;>ر حخی=:س;ت:و:ب;;>:

جهیشود.
دلرل:عقلی=:ثج>ت: :
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در:پ>س;;خ:و;;ی:گ;;ویین=::وال:،جه;;ع:آوری:ق;;رآن:ک;ر حن:،فق; :ح;;ک:ووض;;و :ت;;>ر حخی:جرس;;ت؛:ز ی;ر=:

وس>خلی=:ز:قجرل:توقرفی:بودن:ترترب:آح>ت:و:سور:،حجرت:و=:عخج>ر:قرآن:کر حن:،حکه;ت:و:ت;دبیر:
:

قرآن:،
:.61ک>وشی:در:ت>رحخ:جهع: :
:.62سوره:فصلت:،آحه.42:
=:.63لخههرد:فی:علوم=:لقرآن:،ج:،1

:.68:-:67
:.285
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ویشوجد:و:جه:ت>ر حخی.
:ر=:در:برد=رد:که:ههه:آجه>=:عخق>دی:وحسوب: :

و:ودیر حت:رسول =:کرم

ث>جر ; ;>:،چ; ;;ه=:ش ; ;ک>لی:د=رد:ک ; ;ه:ووض; ;;وعی:ت; ;;>ر حخی=:ز:طر ی ; ; :تحلر ; ;ل:و=:س; ;;خدالل:عقل; ;;ی::

وورد:بررسی:ق;ر=ر:گر;رد؟:ب;ی:تردح;د:،وق;و :ح;>:ع;دم:وق;و :بس;ر>ری=:ز:وق;>حع:جق;ل:ش;ده:در:ت;>ر حخ:،ب;>:
ویتو=ن:،ب;ه:ص;حت:ح;>:جعل;ی:ب;ودن=:خج;>ر:ور ب;وط:
ویشود:و=:ز=:ین:طر ی : :
تحلرل:عقلی:روشن: :

به:آن:پی:برد.

ث>لد>:،برخی=:ز:قض>ح>ی:ت>ر حخی=:ین:گوج;ه=:ج;د:ک;ه:گ;ر:چ;ه:روز:،و;>ه:،س;>ل:و:ش;ر=ح :آجه;>=:ز:جظ;ر:
ّ
جقل:ت;>ر حخی:وعل;وم:جرس;ت:،ول;ی=:ص;ل:آن:قض;ره=:ز:جظ;ر:عقل;ی:وس;لن=:س;ت؛:و>جذ;د:و;رگ:ح;ک:

رجل:سر>سی:ح>:وبهجی:ح>:علهی:در:قرون:گبشخه:،که:گر:چه:س>ل:،و>ه:و:روز:آن:روشن:جرس;ت:،
ّ
قض; ;ره:جه ;;ع:آوری:و:ترتر; ;ب:و:تذظ; ;رن:آنّ :
توس; ; :
ّ=و ;;>:ش; ;کی:در:وق ;;و :آن:جه ;;ی:ت ;;و=ن:د=ش ;;ت:.

پی>وجر :جرز:گر:چه:روز:و:و>ه:آن=:ز:جظر:ت>ر حخی:وعلوم:جرست:،ولی=:صل:آن:ب;ر=:س;>س:تحلر;ل:
ّ
عقلی=:وری:وسلن=:ست:.
:.2شجهه:دحگر=:،ین:که=:هخه>م:پی>وجر

:به:قرآن:کر حن:چرزی:جرست:که:ق>بل=:جک;>ر:ب>ش;د؛:

ب;;ه:هه;رن:جه;;ت:و;;ی:پ;;بیر حن:ک;ه:ثج;;ت:آح;>ت:ض;;هن:س;;وره:ه;;>:در:زو;;>ن:خ;;ود:آن:حض;;رت=:جج;;>م:
گرف;;ت:،ول;;ی=:ی ;ن=:هخه;;>م:ب;;>=:ی ;ن:ک ;ه:جه;;ع:س;;وره:ه;;>:و:ترتر ;ب:آجه;;>:پ;;س=:ز:رحل;;ت:پی ;>وجر
ّ
توس =:صح>ب:صورت:پبیرفخه:ب>شد:،وذ>ف>ت:جد=رد::64.

:و:

ویشود=::وال:،ب>ّ :
توجه:به=:ین:که:دشهذ>ن=:سالم:در:صدد:بودجد:ت>:قرآن:ک;ر حن:
در:پ>سخ:گفخه: :

ر=:ک;;ن:،ز ح;;>د:و:تحر ح;;ف:کذذ ;;د:،ب;;ه:ت;;أخرر=:ج;;د=خخن:جه ;;ع:آوری:آن:ب;;>:حکه;;ت:و:ت;;دبیر:رس ;;ول:

 =:کرم

:س>زگ>ری:جد=رد.

ث>جر>:،ضه>جخی:وجود:جد=رد:که:ترترب:قرآن:کر حن:ر=:هه;>ن:گوج;ه:ک;ه:رس;ول =:ک;رم

:خ;ود:ب;ه:

=و;;ر:و:ه;;د=حت:پروردگ;;>ر:و;;ی:تو=ج;;د:ص;;ورت:ده;;د:،ب;;ه=:ص;;ح>ب:و= گ;;ب=رد؛:ز ی;ر=:ب;;ر:ف;رض:ک;ه:هه;;ه:
ّ
=ص;;ح>ب=:ز:جظ;;ر=:و>جخ;;د=ری:و:تق;;و=:برجس;;خه:ب>ش;;ذد:و:وذ>فق;;>جی:در:ب;;ین:آجه;;>:جج>ش;;ذد:،وس;;له>::
جهیتو=جسخذد:ب>شذد:و=:حخه>ل:تحر حف:در:قرآن:کر حن:ههچذ>ن:ب>قی:بود:.
وصون=:ز:خط>: :
ث>لد;>:،ب;ر=ی=:ی;ن:ک;ه=:ص;;ح>ب:پی;>وجر

پی;>ده:کذذ;د:،ب;ر:پی;>وجر

:جظ;ن:و:ترتر;ب:و;;ورد:جظ;ر:پروردگ;>ر:ر=:در:ق;رآن:ک;ر حن:

:الزم:ب;ود:ک;ه:ج;و :ترتر;ب:و:جظ;ن:ص;د:و:چه;>رده:س;وره:ر=:ب;ه=:ص;ح>ب:

و ;;ی:آووخ ;;ت:و:ب ;;ر=ی=:ی; ;ن=:و ;;ر:وق ;;ت:ز ح; ;>دی:ر==:خخص ;;>

055

:و ;;ی:د=د؛:ب; ;یش=:ز:وقخ ;;ی:ک; ;ه:ب ;;ر=ی:

جهعآوری:،جظن:و:ترترب:قرآن:کر حن:،ب>:جظ>رت:خ;ود:آن:حض;رت:الزم:ب;ود:.ت;دبیر:حکره>ج;ه=:ی;ن:
:
:

=:.64لخههرد:فی:علوم=:لقرآن:،

:.286

=:.3هخه>م:پی;>وجر

:ب;ه:ش;أن:ق;رآن:تردح;د:ج>پ;بیر=:س;ت:و:و;ی:ت;و=ن=:ی;ن=:هخه;>م:ر=:در:ثج;ت:

آح>ت:ضهن:سوره:و:پس=:ز:جزول:وش>هده:کرد:و:جظن:آح>ت:در:هر:سوره:تحق :پبیرفخه=:ست=:،و;>:
سورهه>:به:و>جذد:حک:کت>ب:ح>صل:جشده؛:ز یر=:ههو=ره=:ین:گه;>ن:ب;وده:ک;ه:ق;رآن:
جهع:و:ترترب: :

ویشود:و:وحی:قطع:جشده:و:صحرح:جرس;ت:ک;ه:ق;رآن:ور;>ن:دو:جل;د:ق;ر=ر:گر;رد=:،و;>:
ب>ز:هن:ج>زل: :
هذگ;;>وی:ک;ه:حق ;رن:کردج;;د:ک ;ه:وح;;ی:قط;;ع:ش;;ده:،حض;;رت:ب;;ه::عل;;ی
جهعآوری:کذد::66.
:

:وص;رت:ک ;رد:ک;ه:ق;;رآن:ر=:

=ین=:سخدالل:ب;ر=ی:ع;دم:توقرفر;ت:س;وره=:ز=:حش;>ن:بس;ر>ر:عجر;ب=:س;ت:.وگ;ر:جه;ی:ش;ود:ت;>:

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

=ست:که:خود:حضرت:به=:ینّ :وهن=:قد=م:کذد:و:آن:ر=:به:تأخرر:جرذد=زد:65.

سورهه>:وش;خص:ش;ود:،و:هرگ;>ه:آح;ه:ح;>:س;وره=:ی:
زو>جی:که:وحی:قطع:جشده:،ترترب:آح>ت:و:جظن: :

سورهه>:قر=ر:دهرد:.فرقی:بین:آحه:و:س;وره:
ج>زل:شد:،بگو حذد=:ین:آحه:و:سوره:ر=:در:ور>ن:آن:آح>ت:ح>: :
ویرفخه:،ب>حد:ترترب:آح:هه>:ر=:هن:به:بعد:و= گ;ب=ر:
=ز:جهت:ترترب:جرست=:.گر=:حخه>ل:جزول:وحی: :

ویرفت:آح:ه=ی:بعد:ج;>زل:ش;ود:.چگوج;ه=:س;ت:ک;ه:ب;ه:زع;ن=:حش;>ن:هرگ;>ه:
ویکردجد؛:ز یر==:حخه>ل: :
:

ویشد:،پی>وجر
آح:ه=ی:ج>زل: :
خ;>

ویفروودج;د:ک;ه:آن:ر=:در:س;وره=:ی:خ;>
:دسخور: :

:و:پ;س=:ز:آح;:ه=ی:

:ق;ر=ر:دهذ;د=:،و;> =:گ;ر:و;ی:خو=س;خذد:بگو حذ;د:س;وره=:ی:ر=:ک;ه:ج;>زل:ش;ده:ب>ح;د:در:ور;>ن:ف;;ال ن:

سوره:و:فالن:سوره:قر=ر:د=د=:،ین:وهکن=:ست:ججوده=:ست =:تف>ق>=::حخه>ل:جزول:ح;ک:ح;>:چذ;د:آح;ه:

ت>:جزول:سوره:در=:و=خر:دور=ن:ودحذه:بیشخر:بوده=:ست:.

=جدحشهذد=جی:و>جذد=::بن:ط>ووسی=:،و>م:شرف=:لدین:،ع>ولی:،ر=ور>ر:،آحة=هلل:خ;ویی :و:...:
67

کت>به>حش>ن:به=:ین:وسأله:تأ کرد:د=شخذد:.
:
در:

هف) معحار تاریخ
حک;;ی=:ز:وعر>ره;;>یی:ک;;ه=:ز:س;;وی:ص;;>حب:جظ;;ر=ن:ف;;رحقرن:ب;;ر=ی:جق;;د:رو=ح;;>ت:ب;;ه:ک;;>ر:رفخ;;ه:و:

ویرود:،وعر;>ر:ت;>رحخ=:س;ت:.ب;ه:ج;رأت:و;ی:ت;و=ن:گف;ت=:ی;ن:وعر;>ر:در:زورذ;ه:رو=ح;>ت:جه;ع:ق;رآن:
:

کرحن=:ز:وعر>ره>ی=:س>سی=:ست؛:زیر=:رو=ح>ت:جهع:قرآن:کرحن:ح;>یز:وج>ح;ث:ت;>رحخی:هس;خذد؛:
یتو=ج ;;د:در=:ی;;نّ :
و=قعر ;;ت:تردح ;;د:کذ ;;د:ک; ;ه:رس ;;ول:خ ;;د= :
ب;;ه:عذ ;;و=ن:جهوج ;;ه:،ه ;;رچ:ف ;;ردی:جه :
:

:.65حق>حقی:وهن:پیر=وون:قرآن:.58 :،
=:.66لخههرد:فی:علوم=:لقرآن:.285 :،
:.67س;;عد=:لس;;عود193:–:192 :،؛=:جوب;;ة=:لهس;;>خل:ج;;>ر=هلل:،
280؛:بی>ن:در:علوم:و:وس>خل:کلی:قرآن.253: :،

31؛:حق;;>حقی:وه;;ن:پیر=و;;ون:ق;;رآن:،

100؛:ت;;>رحخ:ق;;رآن:،
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جوحسذدگ>جی:د=شخه=:ست:که:وح;ی:ر=:و;ی:جوش;خذد:.وورخ;>ن:جر;ز:ج;>م:جوحس;ذدگ>ن:ر=:ب;ه:ص;ر=حت:

رده=جد::.
ح>د:ک :

ت>به>ی:ت>رحخی:،جصو
در:ک :

:ز ح;>دی:در=:خخر;>ر=:س;ت:ک;ه:ب;ر=:ی;ن:و=قعر;ت:دال ل;ت:د=رد؛:

به:عذو=ن:جهوجه:در:کتب=:هل:سذت:آوده=:ست::

عهر:ب>:برآشفخگی:به:سوی:خو=هرش:و:شوهر=:و:رفت:ک;ه:ج> گ;>ه:در ح>ف;تّ :
خج;>ب::ب;ن::

ویده;د:.آجه;>:ب;>:آ گ;>هی:ح;>فخن=:ز:
جسخه=ی:سوره:طه:ر=:به:آجه>:آووزش: :
:
=رت=:ز:روی:
آودن:عهرّ :،
خج>ب:ر=:در:صذدوقخ>جه:پذه>ن:کردجد:و:جسخه:ر=:جر;ز:وخف;ی:س;>خخذد:
ویخو=جدح;د:،ب;ه:و;ن:بدهر;د:ت;>:بجر;ذنّ :
وحه;د:چ;ه:
:...عهر:به:آجه>:گفت::آجچه:ر=:که: :

آورده=:س;;ت:.خ;;و=هر:آن:ر=:ب;;ه=:و:د=د:و=:و:آن:ر=:خو=ج;;د:و=:ز:فص;;>حت:و:بالغ;;ت:آن:در:
شگفت:شد::68.

ّ
بذ;;>:ب;;ر=:ی;;ن:،رو=ح;;ت:ه;;>ی:جه;;ع:و:ت;;دوین:ق;;رآن:ک;;رحن:در:زو;;>ن:خلف;;>:ب;;>:و=قعر;;ت:ه;;>ی:وس;;لن:

ت>رحخی:در:زو>ن:رسول:خد=

:وخع>رض:هسخذد=:.ز:طرف:دحگر =:،گ;ر:بپ;بیرحن:ک;ه=:ب;وبکر:ق;رآن:

ر==:ز:وذ>بع:پر=کذده:گرد:آورد:و:قجل=:ز=:حش>ن:قرآن:کرحن:جهع:آوری:جشده:بود:،ب>:توجه:ب;ه=:ی;ن:ک;ه:
=بوبکر:تذه;>:دو:س;>ل:و:دو:و;>ه:خالف;ت:ک;رد:و=:ی;ن:و;دت:ب;ر=ی:جه;ع:ق;رآن:ک;ه:در:دس;ت:آن:هه;ه:
=شخ>

ویرسد؛:به:ویژه=:گر:جذ; :حه>و;ه:ر=:س;جب:و=قع;ی:ب;د=جرن:،
:پر=کذده:بود:،کوت>ه:به:جظر: :

فرصت:ب>قی:و>جده:فق :پ>جزده:و>ه:خو=هد:بود:.

و) معحار اجهاع
=ز:جهله:وعر>ره>یی:که:گ>ه:بر=ی:جقد:رو=ح>ت=:ز:آن=:س;خف>ده:و;ی:ش;ود:،وعر;>ر=:جه;> =:س;ت؛:

=عن=:ز:آن:که=:جه> :وسله>ج>ن:ب>شد:ح>=:جه> =:و>وره:،که:در:هر:دو:صورت:د=ر=ی=:عخج>ر=:ست:.

حکی=:ز=:شک>التی:که:ب;ه:رو=ح;>ت:ت;دو ین:ق;رآن:در:دور=ن:خلف;>:و=رد:ش;ده=:،ی;ن=:س;ت:ک;ه =:گ;ر:

بپبیر حن=:ین:رو=ح>ت:صحرح:و:وورد=:عخه>د=:ست:،ب>حد=:جه> :وس;له>ج>ن::در:پ;بیرفخن:ق;رآن:ب;>:

ویگو حذد:که:ز ح;د:ب;ن:ث>ب;ت:ح;>:عه;ر:ب;ن:خط;>ب=:ع;الم:کردج;د:
تو=تر:ر=:جفی:کذرن؛:ز یر==:ین:رو=ح>ت: :
که:تذه>:ب>:شه>دت:د=دن:دو:جفر:و:حخی:حک:جفر:آح:ه=ی:ر=:ثجت:کذذد:.
ویجو حسذد::
ة=هلل:خویی:در:تقر یر=:ین=:شک>ل:در:کت>ب=:لجر>ن: :
آح ّ :

057

جقله;>ی:ف;ر=و=ن:و:
ته>م:وسله>ج>ن:بر=ی=:ثج>ت:قرآن:بودن:،سخن:و:ر=هی:جز:تو=تر:و: :
:

=:.68لسررة=:لذجوحة:،ج:،1

.370:–:365

گ;ردآوری:ق;;رآن:،تذه;>:و;;در :و:ورجع;ی:ک;ه:ب;ر=ی=:ثج;;>ت:ق;رآن:ب;;ودن:در=:خخر;>ر:ب;;ود:و:
ویشد:،شه>دت:دو:جفر:وس;له>ن:و:
توس :آن:،آح>ت:قرآن=:ز:غررش:تشخرص:د=ده: :

گ>هی:ح;ک:جف;ر:ک;ه:ش;ه>دت=:و:وط;>ب :ش;ه>دت:دو:جف;ر:ب>ش;د:،ق;ر=ر:د=ش;ت:.جخرج;ه:

سخن=:،ین=:ست:که:قرآن:ب>:خج;ر:و=ح;د:ث>ب;ت:گردح;ده:و:جوش;خه:ش;ده=:س;ت:،ج;ه:ب;ه:
طور:تو=تر:.آح>:و=قع>::حک:جفر:وس;له>ن:و;ی:تو=ج;د:ب;>=:ی;ن:وطل;ب:ههر=ه;ی:کذ;د:و:ب;د=ن:

وعخقد:ب>شد:و:ح>:حخی:کهخر:،چذرن:س;خذی:ر=:ب;ر:ز ب;>ن:بر=ج;د؟:آح;>:قطع;ی:ب;ودن=:ی;ن:

وسأله:که:قرآن:ب>حد=:ز:ر=ه:تو=تر:و:جق;ل:ه;>ی:پی;>پی:و:حق;رن:آور:ث>ب;ت:گ;ردد:،و:ج;ه=:ز:ر=ه:

جهیتو=ج;د:دلر;ل:قطع;ی:ب;ر:دروغ:ب;ودن=:ی;ن:رو=ح;>ت:
خجر:و=حد:و:ح>:شه>دت:دو:جفر: :،

اعتجارسنجی روایات جهع و تدوین قرآن کرین در زمان ابوبکر و عهر

نآور:جه;;ی:د=جذ;;د؛:در:ص;;ورتی:ک;ه:رو=ح;>ت:ت;;دو ین:،دال ل;;ت:و;ی:کذذ;;د:ک;ه:هذگ;;>م:
حق;ر :

بوده:ب>شد؟::69

=ین=:شک>ل:آن:چذ>ن:روشن=:ست:که:بسر>ری=:ز:وح;دث>ن:و:وورخ;>ن:ر=:ب;ه:تک;>پو:و=د=ش;خه:و:

شده=جد=:.ب;و:ش;>وه(:م:) 665در=:لهرش;د=:ل;وجرز:_:ک;ه=:ش;ک>ل:
ر=هه>یی:وخوسل: :
بر=ی:دفع:آن:به: :
ویگو حد::
ویکذد:و: :
رو=حت:ر=:به:خوبی:در :کرده=:ست:_:خود:توجره:دحگری:ذکر: :

وذظورش;;>ن=:ی ;ن:ب;;وده:ک ;ه:ث>ب;;ت:ش;;ود:وکتوب;;>ت:عرض;;ه:ش;;ده:آن:چر;زی=:س;;ت:ک;ه:
ویکذد:که:در:خدوت:پی>وجر
جوشخهه>یی: :
:
وط>بقت:ب>:
شه>دت:بر:حفظ:ب>شد::70.

:جوشخه:شده:،جه=:ی;ن:ک;ه:

س ;روطی:ک ;ه:خ;;ود=:ی ;ن=:حخه;;>الت:ر=:در:وعذ;;>ی:رو=ح ;>ت:جق;;ل:ش;;ده:ذک ;ر:و;;ی:کذ;;د=:،حخه;;>ل:

ویگو حد::
ویکذد:و: :
دحگری:طر : :

ش>حد:هن:وذظور:آن:ب>شد:ک;ه:ش;ه>دت:بدهذ;د:ک;ه=:ی;ن:جوش;خه:ه;>:وط;>ب :ب;>:آخ;ر ین:
عرضه:بر:پی>وجر

:در:س>ل:وف>ت:حضرتش:بوده=:ست:71.

جهیشود:و =:گ;ر=:ی;ن:وعذ;>:ب>ش;د:،قه;ر=::
ویگو حذد=:،ز:رو=ح>ت=:سخذج>ط: :
آن:چه=:حش>ن:و:دحگر=ن: :

ب>=:جه> :وسله>ج>ن:در:ث>بت:شدن:قرآن:ب>:تو=تر:وذ>ف;>ت:د=رد=:.ی;ن:ک;ه:ق;رآن:ب;>:ت;و=تر:ث>ب;ت:ش;ده:

=ست:،وحل:بحث:جرست:.وحل:بحث:در:وحخو=ی=:ی;ن:رو=ح;>ت=:س;ت:ک;ه:و;ی:گو حذ;د:قرآج;ی:ر=:
گ;;ردآوری:کردج;;د:ک;ه:روش:آجه;;>:ب;;>:ش;;ه>دت:ع;;دلرن:ب;;ودّ :.
و=قعر;ت:عه;;ل:ز ح;د:ب;;ن:
=لجخ;;ه:ب;;>ز:و;;>:ب;;>: ّ :

جسخه=ی:که=:و:در:ور;>ن:دو:جل;د:ق;ر=ر:د=ده:،هه;>ن:وکتوب;>تی:
:
ث>بت:ک>ری:جد=ر حن:.وهکن=:ست:
:
:.69بی>ن:در:علوم:و:وس>خل:کلی:قرآن:،
=:.70لهرشد=:لوجرز=:لی:علوم:تتعل :ب>لکت>ب=:لعزیز:،
=:.71التق>ن:فی:علوم=:لقرآن:،ج.210 :،1
:.320

:.60
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ب>شد:که:ب>:تو=تر:ث>بت:شده=:ست=:،و>=:شک>ل:بر:سر=:ین:رو=ح>ت:و:وحخ;و=ی:آن=:س;ت:ک;ه:چذ;رن:

جهیگو حذد:.
چرزی:ر=: :

جتحجه
ب;;>:توج;;ه:ب;;ه:وط;;>لجی:ک;;ه:بی;;>ن:گردح;;د:،جکت;;ه:ب;;>رز:در=:ی;;ن:رو=ح;;>ت:،تع;;>رض=:ی;;ن:رو=ح;;>ت:ب;;>:

گوجه=ی:که:حخی=:فر=د:غرر:وخخصص:در:حوزه:علوم:قرآن:و:حدحث:_:که:بر=ی:
حکدحگر=:ست؛:به: :

ویبرجد::.
ویشوجد:_:بدون:تأول:به=:ین=:ور:پی: :
رو=ح>ت:وو=جهه: :
:
جخسخرن:ب>ر:،ب>=:ین:

در=:ی;;ن:پ;;ژوهش:ت;;>:ح;;دی:چه;;ره=:ز:حقرق;;ت:آش;;ک>ر:گردح;;د؛:ز ی;;ر=:ب;;>:توج;;ه:ب;;ه:ش;;و=هد:و;;ورد:

=عخه>د:بین:فرحقرن:چذرن=:سخذج>ط:گردحد:که:رسول: :
خد=

:توجه:خ>صی:جسجت:ب;ه:جه;ع:و:

تدوین:قرآن:د=شخه:و:طج :آح>ت:شرحفه=:وک>ج>ت:و:وس>یل:ووجود:بوده=:ست:.

یت;;و=ن:تص;;ور:جه;;ود:ک;ه:وس;;له>ج>ن:ف;;د= ک>ر:ص;;در=:س;;الم=:عخذ;;>یی::
:ب;;>=:ی;ن=:وص;;>ف:چگوج;;ه:و :

ب;;ه:جه;;ع:ق;;رآن:و:حف;;ظ:آن:جذه;;وده:ب>ش;;ذد:ت;;>:در:جخرج;;ه:،خلف;;>:ب;;ه:جه;;ع:آوری:ق;;رآن:بپرد=زج;;د؛:در:
هذگ>م:جهع:آوری:قرآن:،ثجت:هر:آح:ه=ی:ر=:وذوط:به:شه>دت:دو:جفر:بد=جذد =:ین=:حخه>ل:هه;>ن:

گوج;;ه:ک;;ه:ب;;ه:ط;;ور:وفص;;ل:بی;;>ن:جه;;ودحن=:،ز:جظ;;ر:عق;;ل:و:بررس;;ی:ت;;>ر حخ:و=:جه;;> :و;;ردود:و:غر;ر:ق>ب;;ل:

=عخذ>=:ست:.

رو=حته>ی:بسر>ری:در:کتب:رو=یی=:هل:سذت:وجذ;ی:ب;ر:
:
گبشخه=:ز:دالیل:عقلی:و:ت>ر حخی:،

جهع:آوری:قرآن:در:زو>ن:رسول
رو=ح>ت:رسرده=:ز:رسول

:و:رد:رو=ح;ت:ه;>ی:جه;ع:آوری:ب;ه:دس;ت:خلف;>:وج;ود:د=رد:.

:ر=:_:که:در:جو=وع:رو=یی=:هل:سذت:ووجود=:ست:_:بررسی:جه;ودحن:

جهعآوری:قرآن:به:صورت:وصحف:در:زو>ن:رس;ول
و:به:شو=هد:و:قر=حذی:،د=ل:بر:جگ>رش:و: :
دست:ح>فخرن:.

:

بذ>:بر=:ین:،ب>:توجه:ب;ه:ته;>م:ش;و=هد:و:قر=حذ;ی:ک;ه:گبش;ت:،و;ی:ت;و=ن=:ی;ن:گوج;ه=:س;خذج>ط:ک;رد::،

ک;;ه:ش;;و=هدی=:ع;;ن=:ز:قرآج;;ی:،رو=ی;;ی:،عقل;;ی:،ت;;>رحخ:و=:جه;;> :درص;;دد:بی;;>ن=:ی;;ن:جکت;;ه:هس;;خذد::
ک ;;ه:رو=ح ;;>ت:رس ;;رده:در:خص ;;و

:جه ;;ع:ق ;;رآن:ک ;;رحن:در:وعذ ;;>ی:خ ;;>

:و:وذحص ;;ر:ب ;;ه:ف ;;ردی::

_:ک;;ه:توس;; :خلرف;;ه=:ول:و:دوم=:ب;;د= :ش;;ده:ب>ش;;د:و:در:ج>وع;;ه:ب>زت;;>بی:فر=گر;;ر:د=ش;;خه:ب>ش;;د::_:

جج;;وده=:س;;ت:.عرض;;ه:رو=ح;;>ت:رس;;رده:در=:ی;;ن:بره;;ه:زو;;>جی:ب;;ر:ش;;و=هدی:ک;;ه:ق;;جال::ب;;د=ن=:ش;;>ره::
حوزهه;;>ی:
ش;;د:،بی;;>ن:گ;;ر=:ی;;ن:جکت;;ه=:س;;ت:ک;;ه:قطعرخ;;ی:ک;;ه=:غل;;ب:وحقق;;>ن:و:جوحس;;ذدگ>ن:در: :
گوج;>گون:وط>لع;;>تی:ب;;د=ن:وعخق;;د:هس;;خذد:،ق>ب;;ل:جق;د:و:بررس;;ی=:س;;ت:و:حخ;;ی:در:و;;و=ردی:بس;;ر>ر:
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ضعرف=:ست:.

_ =التق>ن:فی:علوم=:لقرآن:،جالل=:لدین:سروطی:،بیروت::د=ر=لکت>ب=:لعربی:،دوم:. 1421:،

_ =جوب ;;ة=:لهس ;;>خل:ج ;;>ر=هلل:،عجد=لحس ;;رن:ش ;;رف=:ل ;;دین:،وخ ;;رجن::عل ;;ی:روح ;;>جی=:ص ;;فه>جی:،
=صفه>ن::چ>پخ>جه:وحهدی:،بی:ج>1371:،ش:.

_ بح;;>ر:أال ج;;و=ر:،وحه;;د:ب;;>قر:ب;;ن:وحه;;د:تق ;ی:وجلس;;ی:،بی;;روت::د=رأحر;;><=لخر= =:لعر ب;;ی:،دوم:،
:. 1403

_ =لجد=حة:و=:لذه>حة=:،بن:کثرر:دوشقی:،بیروت=::لهکتجه=:لعصرحه:،بی:ج>1384:،ش:.

_ =لجره>ن:فی:علوم=:لقرآن:،وحهد:بن:عجد=هلل:زرکشی:،بیروت::د=ر=لهعرفه=:،ول:. 1410:،
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کتابجامه

_ بی;;>ن:در:عل;;وم:و:وس;;>خل:کل;;ی:ق;;رآن=:،بو=لق>س;;ن:خ;;ویی:،وخ;;رجن::ججه;;ی:_:ه>ش;;ن:ز=ده:هرحس;;ی:،
تهر=ن::وز=رت=:رش>د=:سالوی:،چ>=:،ول1382:،ش:.

_ ت>رحخ=:لقرآن=:،بر=هرن:آبی>ری:،ق>هره::د=ر=لکت>ب=:لههدی:،سوم:. 1411:،

_ ت>رحخ=:لقرآن=:،بوعجد=هلل:زجج>جی:،تهر=ن::وذظهه=:العالم=:السالوی:،بی:ج>:. 1404:،
_ ت>رحخ=:لرعقوبی=:،حهد:بن=:سح> :حعقوبی:،بیروت::د=ر=لص>در:،بی:ج>:،بی:ت>:.
_ ت>رحخ:قرآن:،وحهد:ه>دی:وعرفت:،تهر=ن::سهت:،پذجن1382:،ش:.
_ ت>رحخ:قرآن:،وحهود:ر=ور>ر:،تهر=ن=::وررکجرر:،سوم1369:،ش:.

بیج>:. 1419:،
_ تبکرة=:لحف>ظ:،وحهد:بن=:حهد:ذهجی:،بیروت::د=ر=لکتب=:لعلهره: :،

_ تقرحب=:لخهبحب=:،بن:حج;ر=:حه;د:ب;ن:عل;ی:عس;قالجی:،بی;روت::د=ر=لکت;ب=:لعلهر;ه:،ب;ی:ج;>:،
:. 1415

_ =لخههرد:فی:علوم=:لقرآن:،وحهد:ه>دی:وعرفت:،قن::وؤسسه=:لذشر=السالوی:،دوم:. 1415:،
_ تهبحب=:لکه>ل:،یوسف:بن:عجد=لرحهن:،بیروت::وؤسسه=:لرس>له:،بی:ج>:. 1406:،

_ جه>ل=:لقر=<:وکه>ل=:لقر=<:،علی:بن:وحهد:سخ>وی:،بیروت::د=ر=لجالغه:،بی:ج>:. 1413:،

_ حق ;;>حقی:وه ;;ن:پیر=و ;;ون:ق ;;رآن:،جعف ;;ر:ورتض ;;ی:ع ;;>ولی:،ق ;;ن::دفخر=جخش ;;>ر=ت=:س ;;الوی:،س ;;وم:،
1377ش:.

روششذ>سی:جقد=:ح>دحث:،علی:جصرری:،قن::وحی:و:خرد=:،ول1390:،ش:.
:
_

_ سعد=:لسعود:،علی:بن:ووسی:بن:ط>ووس:،قن::وذشور=ت=:لرضی:،بی:ج>1363:،ش:.

_ س ;;ذن=:ب ;;ن:و>ج ;;ه:،وحه ;;د:ب ;;ن:یز ح ;;د:قزوحذ ;;ی:،بی ;;روت::د=ر=لفک ;;ر:للطج>ع ;;ه:للذش ;;رو=:لخوز ح ;;ع::،
بیج>:،بی:ت>:.
:

_ سذن=:لخروبی:،وحهد:ب;ن:عرس;ی:ترو;بی:،بی;روت::د=ر=لفکرللطج>ع;ه:و:للذش;رو=:لخوز ح;ع:،ب;ی:
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ج>:. 1403:،

_ =لسذن=:لکجری=:،حهد:بن:حسرن:بیهقی:،بیروت::د=ر=لفکر:،بی:ج>:. 1355:،

_ =لسررة=:لذجوحة:،عجد=لهلک:بن:هش>م:،بیروت::د=ر=لخر= =:لعربی:،بی:ج>:،بی:ت>:.

_ صحرح=:لجخ>ری:،وحهد:بن=:سه>عرل:بخ>ری:،بیروت::وؤسسه=:لرس>له:،بی:ج>:. 1401:،
_ صحرح:وسلن:،وسلن:بن:حج>ج:جرش>بوری:،بیروت::د=ر=لفکر:،بی:ج>:،بی:ت>::.

_ ف;;خح=:لج;;>ری=:،ب;;ن:حج;;ر=:حه;;د:ب;;ن:عل;;ی:عس;;قالجی:،بی;;روت::د=ر=لهعرف;;ه:للطج>ع;;ه:للذش;;ر::،
بی:ج>:،بی:ت>:.

_ فض>خل=:لقرآن=:،بوعجرد=لق>سن :بن:سالم:هروی:،بیروت::د=ر=لکتب=:لعلهره=:،ول:. 1426:،
_ کت>ب=:لعرن:،خلرل:بن=:حهد:فر=هردی:،قن::هجرت:،دوم:. 1410:،

_ کت;;>ب=:لهص;;>حف=:،ب;;ی:د=ود:سجس;;خ>جی:،ق;;>هره=::لف;;>رو =:لحدحد;;ه:للطج>ع;;ه:و:للذش;;ر=:،ول:،
2002م:.

_ =لکش>ف:عن:حق>ی :غو=و
:. 1407

=:لخذزیل:،وحهود:زوخشری:،بیروت::د=ر=لکت>ب=:لعربی:،س;وم:،

_ کذز=:لعه>ل:،عال<=:لدین:علی:وخقی:هذدی:،بیروت::وؤسسه=:لرس>له:،بی:ج>:. 1409:،

_ ک>وش;;;ی:در:ت;;;>ر حخ:جه;;;ع:ق;;;رآن:،:وحه;;;د:عل;;;ی=:ح;;;>زی:،ق;;;ن=::جخش;;;>ر=ت:کت;;;>ب:وج;;;رن=:،ول:،
1378ش:.

_ لج>ب=:لخأویل:فی:وع>جی=:لخذزیل:،عال<=لدین:عل;ی:ب;ن:وحه;د:بغ;د=دی:،بی;روت::د=ر=لکت;ب:
=لعهره=:،ول:. 1415:،

_ لس>ن=:لعرب=:،بن:وذظور:وحهد:بن:وکرم:،بیروت::د=رص>در:،سوم:. 1414:،

_ وجهع=:لجحرین:،فخر=لدین:طرححی:،تهر=ن::کت>بفروشی:ورتضوی:،سوم1375:،ش:.

_ وجه;;ع=:لجر;;>ن:ف;;ی:تفس;;رر=:لق;;رآن:،فض;;ل:ب;;ن:حس;;ن:طجرس;;ی:،وخ;;رجن::گ;;روه:وخرجه;;>ن:،ته;;ر=ن::
=جخش>ر=ت:فر=ه>جی=: ،ول1360:،ش:.

_ وجه;;ع=:لز=وخ;;د=:،ب;;ن:حج;;ر=:حه;;د:ب;;ن:وحه;;د:هرده;;ی:،بی;;روت::د=ر=لکت;;>ب=:لعلهر;;ه:،ب;;ی:ج;;>:،
:. 1408

_ وح;;>ظر=ت=:الدب;;><و:وح;;>ور=ت=:لش;;عر=<و=:لجلغ;;><:،حس;;رن:ب;;ن:وحه;;د:ر=غ;;ب=:ص;;فه>جی:،ق;;ن::
وکتجه=:لحردرحه:،بی:ج>1374:،ش:.
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_ =لهرش;;د=:ل;;وجرز=:ل;;ی:عل;;وم:تتعل;; :ب>لکت;;>ب=:لعز ی;;ز=:،بوش;;>وه:وقدس;;ی:،بی;;روت::د=ر=لکت;;ب:
=لعلهره=:،ول:. 1424:،

_ وعجن=:لهق>ییس=:للغه=:،حهد:بن:ف>رس:،قن::وکتب=:العالم=:السالوی:،بی:ج>:. 1404:،

_ =لهف ;;رد=ت:ف ;;ی:غر ح ;;ب=:لق ;;رآن:،حس ;;رن:ب ;;ن:وحه ;;د:ر=غ ;;ب=:ص ;;فه>جی:،بی ;;روت::د=ر=لعل;;;ن:
=لد=ر=لش>وره=:،ول:. 1412:،

_ =لهرز=ن:فی:تفسرر=لقرآن:،وحه;د:حس;رن:طج>طج;>یی:،وخ;رجن::وحه;د:ب;>قر:ووس;وی:هه;د=جی:،
قن::دفخر=:جخش>ر=ت=:سالوی:ج>وعه:ودرسرن:حوزه:علهره:قن:،پذجن1374:،ش:.

_ وس;;>خل=:لش;;رعة=:ل;;ی:تفص;;رل:وس;;>خل=:لش;;رحعة:،وحه;;د:ب;;ن:حس;;ن:ح;;ر:ع;;>ولی:،ق;;ن::وؤسس;;ه:آل:
=لجرت

=:،ول:. 1409:،
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_ وسذد=:حهد=:،حهد:بن:وحهد:بن:حذجل:،بیروت::د=ر=لص>در:،بی:ج>:،بی:ت>:.
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