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ق���ای حسین جوان  کتاب درسنام���ه علوم قرآنی نوشته آ چکی���ده: 
گ���روه تخصصی طالب  ع علوم قرآن���ی و ب���رای  کتاب���ی ب���ا موض���و آراست���ه، 

کتاب  و دانشجوی���ان در دو سط���ح 1 و 2 ب���ه رشت���ه تحری���ر درآمده اس���ت. 
که بخش چهارم  گشته  کلی و چندی���ن فصل، تنظیم  مذک���ور در 10 بخش 
ع تدوین ق���رآن اختصاص یافته است.  آن ب���ا عنوان تاری���خ قرآن، به موضو
نویسن���ده در مقال���ه حاضر تالش نم���وده است  فصل ه���ای دوم و سوم از 
کتاب را م���ورد بازخوانی ق���رار داده و به ای���ن ترتیب، گوشه  بخ���ش چه���ارم 
کنکاش قرار دهد.  های���ی از تاریخ جمع آوری و تدوین قرآن را مورد مداقه و 
کتاب،  گ���ی و امتیاز  نویسن���ده در راستای هدف خوی���ش، بعد از بیان 4 ویژ
کاست���ی ه���ای آن از قبیل ف���رق نگذاشتن می���ان دو واژه صحف و مصحف، 
الت و عدم ارائه دلیل متقن، استفاده نکردن از منابع دست  تکی���ه بر احتما

اول، عدم رعایت منظم شیوه درسنامه نویسی و ... را بر می شمارد.

کتاب، تاریخ تدوین قرآن کتاب درسنامه علوم قرآنی، نقد  کلیدواژه: 

کالیی کارشناس ارشد تفسیر و شمس اهلل معلم  دانش آموخته حوزه علمیه قم و 
علوم قرآن مؤسسه آموزشی ـ پژهشی امام خمینی؟حر؟

نقـد و بـرریس کتــــاب

کتاب  نقدی بر 
»درسنامه علوم قرآنی«

درسنامه علوم قرآنی

کتاب، 1384  حسین جوان آراسته؛ چاپ هشتم، قم: بوستان 

مقدمه
یرایش دوم، چ���اپ هشتم،  کت���اب »درسنام���ه علوم قرآن���ی سط���ح2«، و
کت���اب، 1384 ش(  نوشت���ه استاد حسین ج���وان آراسته )ق���م: بوستان 
گروه تخصصی ط���اب و دانشجویان در دو  ب���ا موضوع علوم قرآن ب���رای 
که ناشر محت���رم در مقدمۀ  سط���ح 1 و 2 نوشت���ه شده اس���ت و همان طور 
کتاب توانسته است خأل متن مناسب  کرده، این  چ���اپ هشتم آن بیان 
کتاب به  کز ح���وزوی و دانشگاهی جبران نمای���د. این  آموزش���ی را در مرا
بی و انگلیسی  ی از مسائل علوم قرآن���ی به زبان های عر لح���اظ برخوردار

نیز ترجمه شده است.1

کلی و چندین فصل  کت���اب درسنامه علوم قرآنی سط���ح 2 در ده بخش 
ین  ی���خ قرآن« به تدو تنظی���م شده است. بخ���ش چهارم آن با عنوان »تار

قرآن اختصاص یافته است.

ین مباحث  که در فصل اول این بخش آمده، یکی از دقیق تر همان ط���ور 
ین قرآن است. هر مسلمانی  یخی نگ���ارش و تدو علوم قرآنی، بررسی تار
کتاب دین���ی خود آشنا شود)ص142(. با  یخچه  عاقه من���د است با تار
یخ جمع  گوشه هایی از تار توج���ه به این مطلب عقایی، برآنیم مقاطع و 
کت���اب بازخوانی نم���وده، مورد توج���ه و بررسی  ی���ن ق���رآن را در این  و تدو
دوباره ق���رار دهیم تا حقایق و واقعیت های بیشتری در این زمینه آشکار 

گردد. کتاب )درسنامه علوم قرآنی( افزوده  شود و بر غنای بیشتر این 

اختالف قرآن پژوهان
ین و جمع قرآن،  مسئل���ه مورد اختاف بین قرآن پژوهان در مبح���ث تدو
که آی���ا قرآن در زم���ان ابوبکر ب���ه صورت مصح���ف )میان دو  ای���ن است 
کتاب درسنامه در پی  جل���د( مرتب شده است یا خیر؟ مؤلف محت���رم 
که ق���رآن در زمان خافت ابوبک���ر، به صورت  اثب���ات این مطل���ب است 
مصح���ف و بین الدفتین در آمده است. ام���ا نوشتار حاضر در پی پاسخ 
به پرسش طرح شده، به نقد دیدگاه مؤلف پرداخته، اثبات می کند این 

کار در زمان خافت خلیفۀ اول صورت نگرفته است.2

آنچه در پی می آید، نکاتی دربارۀ فصل های دوم و  سوم از بخش چهارم 
ین قرآن( است. یخ قرآن3، تدو کتاب )تار این 

یا؛ »معرفی اجمالی«، فصلنامه بینات؛ ش 45، بهار 1384، ص 196. 1. حسن پو
ین مصحف نیست. 2. مقالۀ حاضر در پی اثبات زمان تدو
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که دارای دو جلد  که در آن، صحیفه ها قرار دارند؛ یعن���ی چیزی  اس���ت 
ی می شود،7  و در اصطاح مراد  ی و نگهدار بوده و در آن اوراق، جمع آور
که در آنها آیات قرآن به صورت منظم جمع  از صحف، ورقه هایی است 
که در آن آیات هر سوره و  شده ان���د، و مراد از مصحف، ورقه هایی است 

گرفته اند.8  نیز تمامی سوره ها به ترتیب و پشت سر هم قرار 

برد فراوان  کار واژه مصح���ف در زمان حی���ات پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
داشته، تعبیر رایجی بوده است؛ حتی خود ایشان نیز از قرآن های موجود 
کرده ان���د نه صحیفه؛ ب���رای نمونه به دو  در آن زم���ان به مصح���ف تعبیر 
روایت اشاره می ش���ود: »عن عثمان بن عبداهلل بن أوس الثقفی عن جده 
قال: قال رسول اهلل: قراءة الرجل فی غیر المصحف ألف درجة و قراءته 
فی المصحف تضاعف علی ذل���ك ألفی درجة«: خواندن قرآن از روی 
غی���ر مصحف هزار درج���ه و از مصحف دو هزار درج���ه دارد.9 همچنین 
فرمودن���د: »أعطوا أعینکم حظها من العبادة النظر فی المصحف«: بهره 

کنید.10 عبادت چشمان خود را با نگاه به مصحف پرداخت 

ابن مسعود نیز از قرآن، به مصحف تعبیر کرده، گفته است: »أدیموا النظر 
کتاب خود از مصحف ابن مسعود و  فی المصح���ف«.11 ابن قتیبه نیز در 

گفته است.12  أبّی سخن 

ین  ید نتوانست سوره ه���ا را تنظیم و تدو ک���ه در زمان ابوبکر، ز ام���ا از آنجا 
کن���د،  نمی ت���وان جم���ع وی را مصح���ف نامید، بلک���ه او فق���ط توانست 
کند؛ چنان ک���ه عثمان نیز به  صح���ف را جمع و آیات ه���ر سوره را مرتب 
کرد، و قرآن خود  ید به »ُصُحف« یاد  ای���ن مطلب توجه نموده، از جمع ز
ی می گوید: »عثمان  را »مصحف« نامیده اس���ت. در همین راستا بخار
ی در  از حفصه درخواست کرد صحیفه های نزد خود را برای نسخه بردار
گذار نماید«.13 در این عبارت، عثمان از قرآن ابوبکر  مصاح���ف به وی وا

7. الخلیل بن احم���د الفراهیدی؛ العی���ن. ابن منظور؛ لسان العرب و ابوالقاس���م الراغب االصفهانی؛ 
یب القرآن؛ ذیل »صحف«. المفردات فی غر

8. ر.ک: محم���د عبدالعظی���م الزرقان���ی؛ مناه���ل العرف���ان فی عل���وم الق���رآن؛ ج1، المبح���ث العاشر، 
یخ القرآن؛ صص97و126. ابن حجر العسقانی؛ فضائل القرآن؛  ص409. ابوعب���داهلل الزنجانی؛ تار
کت���اب و مصحف می داند نه  ص40-41. عام���ه طباطبای���ی نیز صح���ف را اوراق و اجزای یک 

خود مصحف )ر.ک: محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج 20، ص337(.
9. عبداهلل الزرکشی؛ البرهان فی علوم القرآن؛ ج1، ص462. علی بن ابی بکر الهیثمی؛ مجمع الزوائد؛ 

کنز العمال؛ ج1، ص516. ج7، ص165 و عاءالدین علی المتقی الهندی؛ 
10. عالءالدین علی المتقی الهندی؛ همان، ص510.

11. علی بن ابی بکر الهیثمی؛ پیشین. 
یل مشکل القرآن؛ ص34. 12. ر.ک: عبداهلل ابن قتیبة؛  تأو

13. فأرس���ل عثم���ان إل���ی حفص���ة أن أرسل���ی إلین���ا الصح���ف ننسخها ف���ی المصاحف ث���م نردها 
بی���ر و سعدبن أب���ی وق���اص و  ی���د ب���ن ثاب���ت و عبداهلل بن الز إلی���ك، فأرسل���ت به���ا إلی���ه، فأم���ر ز
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فی المصاح���ف ... ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف 
کل أفق بمصحف مما نسخوا، و أمر  فی المصاحف رد عثمان الصحف إلی حفصة، و أرسل فی 
کل صحیفة أو مصحف أن یحرق )محمدبن اسماعیل بخاری؛ صحیح  بم���ا سواه من القرآن فی 
یخ؛  ج3، ص112.  ثیر؛ الکامل ف���ی التار ی؛ ج6، ص99. نی���ز ر.ک: علی بن اب���ی الکرم ابن األ البخ���ار
یخ االسالم؛ ج3، ص476. عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون؛ دیوان  محمدبن احمد الذهبی؛  تار
یخ؛ ج2، ص583 و احمدبن الحسین البیهقی؛ سنن الکبری؛ ج2، ص41.  المبتدأ و الخبر فی تار

ی چند یادآور
قبل از بیان نقد، الزم است به برخی نکات توجه شود:

کرم صلی اهلل علیه و آله  1.تمام قرآن به طور قطع، در زمان حضور پیامبر ا
گردید. نوشته شد و آیات هر سوره مشخص 

بوط به جمع قرآن در زم���ان خلیفه اول از منابع اهل سنت  2.روای���ات مر
ب���وده،3 در منابع شیعی روایتی در این زمین���ه یافت نشده است و آنچه 

کتب شیعه آورده از همان منابع می باشد.4 که در بحاراالنوار و سایر 

ی قرآن در ای���ن مقاله، جمع به ص���ورت مصحف و  3.م���راد از جم���ع آور
بین الدفتین است.

کتاب  ب���وط به  ک���ه در مت���ن ارجاع داده ش���ده، مر 4.شم���اره صفحات���ی 
درسنامه علوم قرآنی است.

کتاب ویژگی ها و امتیازهای این 
1. داشتن متنی روان و زودفهم؛              

2. تنظیم و دسته بندی دقیق و منطقی مطالب هر قسمت؛
گویا؛ ین  3. انتخاب عناو

4. بی���ان اهداف آموزشی و برخی از منابع مهم در ابتدای هر بخش و نیز 
بی���ان خاصۀ هر قسمت در پایان آن ک���ه راهی هموار برای درک خواننده 

ایجاد می کند.

کاستی ها و ضعف ها
کاستی هایی  گفته شده،  کتاب درسنامه علوم قرآنی عاوه بر امتیازهای 

که به برخی از آنها اشاره می شود. نیز دارد 

تفاوت نگذاشتن بین دو واژه »ُصُحف« و »ُمْصَحف«
که واژه »ُصُحف« تفاوتی  نویسنده محترم درسنامه بر این عقیده است 
با واژه »ُمْصَحف« ن���دارد، و اینکه در برخی از روایات به جای مصحف 
که صحف  از واژه صحیف���ه استفاده شده، »نشانه ای���ن حقیقت است 
کار  و مصح���ف ب���ه اقتضای م���ورد استعمالشان ب���ه معنای یکدیگ���ر به 
گف���ت: ثابت نشده  می رفته ان���د« )ص184(. در م���ورد این مطلب باید 
ک���ه واژه صحیفه همان معنای مصحف را داشته باشد. از سوی  است 
دیگر بین این دو واژه � چه در لغت و چه در اصطاح � تفاوت وجود دارد.

صحیفه مفرد ُصُحف و ُصحائف، در لغت، یعنی هر آنچه در آن چیزی 
که در آن  کاغذ یا پوست و ... است  نوشته باشند5 و به معنای تکه ای از 
چیزی مکتوب باشد.6 مصحف، جمع آن مصاحف و در لغت، چیزی 

ی؛ جلد 18، ص 118؛ السنن الکبری؛ احمد  ی؛ صحیح بخار 3. ر.ک به: محمدبن اسماعیل بخار
بن علی نسائی، ج 5، ص 7 و 8.

4. ر.ک: محمدباقر مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج89، ص75.
یب الق���رآن؛ ذیل  5. ابن منظ���ور؛ لس���ان الع���رب و اب���و القاس���م الراغب االصفهان���ی؛ المفردات ف���ی غر

»صحف«.
ین؛ ذیل »صحف«. یحی؛ مجمع البحر 6. فخرالدین الطر
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آنه���ا ب���ر روی صحیفه هاست و م���راد از جمع در زمان عثم���ان، قراردادن 
ی���د فقط جم���ع صحیفه ها و  کار ز آنه���ا بین الدفتی���ن اس���ت.16 بنابراین 
کرم صلی اهلل علیه وآله،  اوراق ب���وده است. پس در واقع در زمان پیامب���ر ا
گردی���د.17 برخی  ی  ی شد و در زم���ان ابوبک���ر نسخه بردار ق���رآن جم���ع آور
کتابت ق���رآن را دو مرحله ای دانسته، اظهار  کام،  دیگ���ر نیز در تأیید این 
که زمان ابوبکر رخ داد، آیات بر روی صحیفه ها و  کردن���د: در مرحله  اول 
ی این  نوشت افزارهای خاصی مکتوب ش���د.18 اما مرحلۀ دوم جمع آور
صحیفه ها و قراردادن آنها در یک مصحف واحد بوده است که در زمان 
کردند ابوبکر فقط توانست آیات  یح  گروهی نیز تصر عثمان واقع شد.19  

کند و نتوانست سوره ها را مرتب سازد.20   هر سوره را منظم 

یۀ قرارگرفتن قرآن بین الدفتین در زمان عثمان، نیست  گفتنی است نگارنده در صدد تأیید نظر  .16
و آنچه در متن آمده، صرفاً  نقل قول است، نه قبول قول.

ى؛ بیان  17. ألنه مجموع علی زمن الرسول و منسوخ فی زمن أبی بکر )عبدالقادر ماحویش آل غاز
المعانی؛ ج1، ص31-28(.

کان متفرقا  18. و اقتص���ر الجمع فی عهد أبی بک���ر علی أنه جمع القرآن فی صحف خاصة، بعد أن 
یعة و المنهج؛ ج 1، ص22(.  فی صحف عدیدة )وهبة زحیلی؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر

ید؛ جمع القرآن؛ ص10.  19.  محمد شرعی ابو ز
ید؛ جمع القرآن؛ ص113(. ابن جزی نیز گفته  20. أنه کان مرتب اآلیات دون السور)محمد شرعی أبو ز
یل؛  است: »فجمعه فی صحف غیر مرتب السور« )محمدبن احمد ابن جزی؛ التسهیل لعلوم التنز
گفته است: »فجمعه ف���ی صحائف مرتبًا آلیات س���وره« )جال الدین  ج1، ص5(. سیوط���ی نی���ز 
السیوطی؛ اإلتقان فی علوم القرآن؛ ج1، نوع 18، صص120و124(. مرحوم آیت اهلل معرفت نیز معتقد 

کرده نه مصحف؛ ول���ی در همان حال از قرآن دیگری  ب���ه صحیفه تعبیر 
کرده است. این نشان  ک���ه خود در حال تنظیم آن بود، به مصح���ف یاد 
می دهد در آن عصر صحیفه غیر از مصحف بوده است. ابن عبد البر نیز 
کند و  ید قرآن را در صحیفه  هایی جمع  گفته است: »ابوبکر دستور داد ز

وی نیز آیات را در این صحیفه ها نوشت«.14 

سیوط���ی می گوی���د: »آی���ات را طب���ق آنچ���ه پیامب���ر فرم���وده بودن���د، در 
کردند«، و اسمی از مصحف نمی برد.15 ی  گردآور صحیفه هایی 

ب���ا توج���ه به مطالب باال روش���ن می شود این دو واژه به ج���ای یکدیگر به 
کار نرفته اند. 

گر کام نویسنده محترم قبول شود، همین احتمال دربارۀ  از سوی دیگر ا
که به صحیفه های  ی است؛ یعنی همان ط���ور  مصح���ف ابوبکر نیز جار
که به  گفته شده، ای���ن احتمال نیز وج���ود دارد  زم���ان پیامب���ر، مصحف 

صحیفه های ابوبکر نیز مجازًا مصحف اطاق شده باشد.

تکیه بر احتماالت و عدم ارائه دلیل متقن 
کت���اب )ص185( در توجی���ه مصحف بودن  در قسم���ت دیگ���ری از این 
ید، سه امر ب���ه عنوان »دالیل متعدد« ذکر  ی شده توسط ز ق���رآن جمع آور
که مستند به مدرکی نبوده، صرفًا نوعی برداشت و احتمال  شده است 
کلماتی  اس���ت. پس شایسته و بلکه بایسته است به جای واژه دلیل، از 

همچون امور یا احتمال استفاده شود.

ید و دستور ابوبکر، حفظ  در دلی���ل دوم آمده است: »هدف از این اقدام ز
قرآن از ضایع شدن بوده است و این مهم با تنظیم قرآن، بین الدفتین بهتر 
تأمین می شد« )ص185(. دربارۀ این توجیه چند مطلب قابل ذکر است: 

گر خوف ضایع شدن قرآن در نظر ابوبکر بود، آیا این مهم در ذهن هیچ  1. ا
کدام از صحابۀ دیگر نبوده است؟ آیا کسانی همچون عبداهلل بن مسعود یا 
حضرت علی علیه السام چنین امری به ذهنشان نرسیده بود؟ وانگهی 
کرم صلی اهلل علیه و آله در دسترس  صحیفه های موجود در منزل پیامبر ا
بود؛ چرا همان را مرتب و مدّون نکردند؟ و چرا قرآن مدّون امام علی را به 

کناری نهادند تا مسلمانان یک سال از این مهم محروم شوند؟ 

2. ص���رف مهم ب���ودن، دلی���ل تنظیم ق���رآن بین الدفتین نمی ش���ود، بلکه 
یخ���ی ارائه ش���ود. آنچه  یخ���ی است، بای���د م���دارک تار چ���ون بح���ث تار
ی  ید، صرف���ًا جمع آور کار ز مناب���ع نش���ان می دهند، این اس���ت: نهایت 
ین و ق���راردادن آی���ات بین الدفتی���ن. از ای���ن رو برخی  آی���ات ب���ود ن���ه تدو
ی���ن را به زمان عثم���ان نسبت  کار تدو ب���ا منکرش���دن مصحف ابوبک���ر، 
ی از آی���ات و نوشتن  گفته  ان���د: م���راد از جم���ع ابوبکر، نسخه ب���ردار داده، 

14. ر.ک: یوسف بن عبد البر؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب؛ ج 2، ص539.
15. فجمع���ه ف���ی صحائف مرتبًا آلیات س���وره علی ما وقفهم علیه النب���ی )جال الدین السیوطی؛ 

تقان فی علوم القرآن؛ ج1، نوع18، ص120(. اإل
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مصح���ف خود پرداختند و در تمامی باد مسلمین مصحف آنان بر سر 
کوفه مصحف ابن مسع���ود را قرائت و اهل شام از  زبان ه���ا بود؛ مثاً  اهل 
مصح���ف أبی پیروی می کردن���د. در َحْمص نیز قرائت مقداد و در بصره 
مصح���ف ابوموسی به نام لباب القلوب مشهور و مقروء بود،24 و اسمی از 

ید نبود.  ی شده توسط ز گردآور صحیفه های 

خاص���ه آنکه ق���رآن حکومتی، در ط���ی این پان���زده سال در اختی���ار مردم 
که مقام  مسلم���ان قرار نگرف���ت و از کام دّراز نیز چنین برداش���ت می شود 
خافت، خود آن را در اختیار امت قرار نداده است. 

ی���ن  تدو مبح���ث  ی���ک  تار نق���اط  از  دیگ���ر  یک���ی   �
که در روایت���ی از ابوشامه آمده  مصح���ف آن است 
است: آی���ه آخر س���وره برائت )توب���ه(، »لقد جاءکم 
ی  یمه انصار رسول من أنفسکم« را فق���ط نزد ابوخز
یافتند و ف���رد دیگری آن را به ص���ورت مکتوب نزد 
خ���ود نداش���ت،25 و نویسن���ده محت���رم نی���ز آن را در 
رقان���ی نقل و قبول  صفح���ه177 از قول سیوطی و ز
کرده اس���ت. در مورد این مطلب، این سؤال  تلقی 
ک���رم؟ص؟ چند  ک���ه با آنک���ه پیامبر ا مط���رح می شود 
که نازل  کات���ب وحی داش���ت و ایشان هر آی���ه ای را 
می ش���د، به حض���رت علی انش���اء می کردن���د و آن 
حضرت نیز می نوشتند، پ���س چرا این آیه فقط نزد 
کاتبان وحی آن را به صورت  یمه بود و سای���ر  ابوخز
مکتوب نداشتند؟! از سوی دیگر مؤلف محترم در پاورقی صفحه187 
ک���ه ]ُاَب���ّی[ تمامی ق���رآن را بر آن  بی���ان می کن���د: »در روای���ت آمده است 
کاتبان  کرم ؟ص؟[ عرضه نمود«. با توجه به اینکه وی از  حضرت]پیامب���ر ا
یمه بوده است،  که این آیه فقط نزد ابوخز وح���ی بوده است، این مطلب 

مشکوک و مردود به نظر می رسد.

استفاده نکردن از منابع دست اول 
یژگی های تحقیق است  استف���اده از منابع متقن و دس���ت اول، یکی از و
ک���ار پژوهشی از وزانت خاصی برخ���وردار شود و قابل  ک���ه سبب می شود 
گردد. مؤلف در »برخی موارد« از منابع دست اول )قدیمی تر(  اعتمادت���ر 
که به برخ���ی از آنها اش���اره می گردد. مث���ًا منبع  استف���اده نک���رده اس���ت 
ایش���ان درب���ارۀ خانه نشینی امام علی علیه السام بع���د از رحلت پیامبر 
ک���رم صلی اهلل علیه وآل���ه و نوشتن قرآنی بر اساس ترتی���ب نزول و ارائه آن  ا
کتاب ق���رآن در اسام اس���ت )ص163(. ای���ن در حالی است  ب���ه مردم، 
مناب���ع قدیمی ت���ر و دست اول همچ���ون کنزالعمال هن���دی،26 الفهرست 

یخ؛ ج 3، ص111. ثیر؛ الکامل فی التار 24. ر.ک: علی بن ابی الکرم ابن األ
ی؛ ج8، ص118. ی؛ صحیح البخار 25. محمد بن اسماعیل بخار

26. عاءالدی���ن عل���ی المتق���ی الهندی؛ کن���ز العم���ال؛ ج2، ص588، ش4792 و ج13، ص127، 
ش36403.

ی���ن به معن���ای مرتب کردن سوره ه���ا و ق���راردادن آنها میان  بنابرای���ن تدو
ید فقط آیات را  دو جل���د، قطعًا در زمان ابوبکر صورت نگرفت���ه است و ز

کرد.21 بازنویسی 

در دلی���ِل سوِم ل���زوِم وجوِد مصحف در زمان ابوبک���ر، آمده است: »الزمه 
ک���ه پس از رحلت  اینک���ه جمع ابوبکر، جمع صح���ف باشد، این است 
پیامب���ر، حدودًا پانزده سال بگذرد و هیچ یک از خلیفه اول و دوم، قرآن 
ی نکرده باشن���د« )ص185-186(. در نقد این  گ���ردآور را در مصحف���ی 

گر در این پانزده سال مردم به  گفت: ا مطلب بای���د 
قرآن حکومتی دست نیافته باشند، آیا مشکلی در 
ی از م���ردم قرآن را از  بین م���ردم رخ می داد؟! بسیار
حف���ظ و برخی نیز نوشته های���ی از آیات را در اختیار 
کاتبان وح���ی نیز در  داشتن���د؛ به خص���وص اینک���ه 
ین،  گ���روه تدو می���ان م���ردم بودن���د. از سوی دیگ���ر 
ق���رآن تهیه ش���ده را در اختیار مسلمانان ق���رار نداد، 
بلک���ه بع���د از نوشته ش���دن، آن را ب���ه ابوبک���ر و او نیز 
ب���ه عم���ر و در نهایت به حفص���ه دختر عم���ر سپرد: 
»کان���ت الصحف عن���د أبی بکر حیات���ه حتی توفاه 
اهلل ع���ز و ج���ل ثم عن���د عم���ر حیاته حت���ی توفاه اهلل 
ث���م عند حفصة بنت عم���ر«.22 در این مدت پانزده 
س���ال نی���ز حتی یک ب���ار آن را در محل دی���د و منظر 
کسی نتوانست از این قرآن  مسلمانان قرار ندادند و 
ک���ه »َدراز«  کرده، به���ره ای ببرد؛ تا جایی  استف���اده 

ک���ار شخصی و ف���ردی بوده  که ق���رآن حکومت،  نی���ز داد سخن س���ر داد 
یج  کدام به ترو اس���ت؛ از این رو صحابه نیز به آن اعتنایی نک���رده،23 هر 

ی���د صرف���ًا آیات هر سوره را جم���ع کرد و به ترتی���ب سوره ها اقدام نک���رده است: »لم یکن  اس���ت: ز
کمصحف... فدون���ت فی صحف و جعلت فی اضب���ارة )فی ملّفة(  ید مرتب���ا و ال منظمًا  جم���ع ز
و اودع���ت عند ابی بکر مدة حیات���ه ثم عند عمر« )محمدهادی معرف���ت؛ تلخیص التمهید؛ ج1، 
کامل می شد؛ در  که  ید ... هر سوره ای را  ص144/ هم���و؛ التمهید؛ ج1، ص286(. بدین ترتیب ز
صندوقچه مانندی از چرم به نام »َربعة« قرار می داد تا آنکه سوره ها یکی پس از دیگری کامل شد؛ 

گونه نظم و ترتیبی بین سوره ها به وجود نیامد )همو؛ علوم قرآنی؛ ص125(. ولی هیچ 
یسی  ین مصح���ف یا بازنو 21. ب���رای اط���الع بیشتر در ای���ن زمینه؛ ر.ک: شم���س اهلل معلم کالیی؛ »تدو

آیات«؛ ماهنامه معرفت؛ ش152، ص59. 
ی  گردآور 22. سیوط���ی می گوید: آی���ات را طبق آنچه پیامب���ر ؟ص؟ فرموده بودن���د، در صحیفه هایی 
کردن���د، و اسم���ی از مصحف نمی برد: »فجمعه ف���ی صحائف مرتبًا آلیات س���وره علی ما وقفهم 
تقان فی علوم الق���رآن؛ ج1، ن���وع18، ص120(. نیز ر.ک:  علی���ه النب���ی« )جال الدین السیوط���ی؛ اإل
تقان  ی؛ ج8، ص118. جال الدی���ن السیوطی؛ اإل ی؛ صحیح البخ���ار محمدبن اسماعی���ل بخار
ى؛  الموسوعة القرآنی���ة؛ ج 1، ص349و ج 3، ص63.  ف���ی علوم الق���رآن؛ ج1، ص161. ابراهیم  ابی���ار
ی؛ ج9، ص10. أحمدبن محمدبن أبی بك ی بشرح صحیح البخار ابن حجر عسقان���ی؛ فتح البار
ر ابن خلک���ان؛ وفیات األعیان و أنباء أبناء الزم���ان؛ ج3، ص68. عبداهلل الزرکشی؛ البرهان فی علوم 
تقان ف���ی علوم القرآن؛ ج1، ن���وع 18، ص117 و  الق���رآن؛ ج1، ص234 و جال الدی���ن السیوط���ی؛ اإل

بی؛ أحکام القرآن؛ ج2، ص608.  محمدبن عبداهلل ابن العر
23. و لک���ن رغم ما عند الخلیفتین االولین أسبغ علیه الطابع الفردی او الشخصی بعض الشیء، 
کافة اال من یوم نش���ره، و لکن فرصة نشره لم تت���ح اال فی خافة عثمان  و ل���م یصب���ح وثیق���ة للبشر 
یم؛ ص38. به نقل از:  بیجان )محمد عبداهلل دراز؛ مدخل الی القرآن الکر بعد معارک أرمینة و أذر

یخ القرآن؛ ص82(. محمد حسین علی الصغیر؛ تار

قرآن در زمان خالفت 
ابوبکر به صورت مصحف و 

بنی الدفتنی در نیامد، بلکه او 
فقط توانست آیات هر سوره 

را که در نوشت افزارهای 
خمتلف مکتوب بود، به 

طور جداگانه و در یک نوع 
نوشت افزار مجع کند، ویل 

نتوانست بعد از آن سوره ها 
را مرتب سازد و میان دو جلد 

قرار دهد.



نقد و برریسکتاب

59

نقدی بر کتاب »درسنامه علوم قرآین«

132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

از دانش پژوه خواسته شده است و همچنین در صفحه 385 و ...، ولی 
گیر نبوده، در همه جا این مسئله رعایت  این روند به صورت منظم و فرا
نش���ده اس���ت؛ برای نمون���ه در صفحه 248 ن���ه سؤالی مط���رح شده و نه 
پژوه���ش و تحقیقی، و همین ط���ور در صفحه های 86، 166، 214، 255، 

274، 333 و ... . 

مقتضای ادب
که علی ابن ابی طالب  در صفحه163 در عبارتی آمده است: »نقل شده 
پس از مرگ پیامبر صلی اهلل علیه و آله قرآن را به مدت شش ماه جمع آوری 
نمود«. ادب اقتضا می کند که برای درگذشت بزرگان دین به ویژه پیامبر 

گردد. عظیم الشأن اسام، از واژه »رحلت« یا »وفات« استفاده 

خالصه، نتیجه گیری و پیشنهاد
ال���ف( قرآن در زم���ان خافت ابوبکر ب���ه صورت مصح���ف و بین الدفتین 
ک���ه در نوشت افزارهای  در نیام���د، بلک���ه او فقط توانست آی���ات هر سوره را 
گانه و در یک نوع نوشت افزار جمع کند،  مختلف مکتوب بود، به طور جدا

ولی نتوانست بعد از آن سوره ها را مرتب سازد و میان دو جلد قرار دهد.

که برای  ب( ق���رآن حکومتی قرآنی شخصی بود؛ همانن���د سایر صحابه 
خ���ود قرآنی داشتند و مقام خافت برای اینکه موقعیت خود را در میان 

ی صرفًا سیاسی بود. کار کار زد؛ لذا  مردم تثبیت سازد دست به این 

ج( قرآن تهیه شده در اختیار هیچ مسلمانی قرار نگرفته و مردم نتوانستند 
از آن بهره ببرند )تا زمان خافت عثمان(.

ک���ه اشکاالت  د( نتیج���ه آنک���ه نبای���د ذه���ن دانش پژوه���ان را ب���ه چیزی 
متعددی بر آن وارد است و از سویی هیچ ثمره ای ندارد، مشوش ساخت.

ه( ب���ا توج���ه به توانای���ی مؤلف محت���رم درسنام���ه علوم قرآن���ی، پیشنهاد 
گردد. ین مصحف بازنگری و بازنویسی  می شود: بحث تدو

و( پیشنه���اد می ش���ود بحث انگیزۀ جمع قرآن توس���ط ابوبکر و نیز انگیزه 
کنارگذاشتن مصحف امام علی علیه السام، به طور جدی مطرح شود 

گیرد. و مورد بررسی قرار 

یخ یعقوب���ی،28 االستیع���اب ابن عبد الب���ر29 و المصاحف  ابن ندی���م،27 تار
سجستانی30 در این زمینه وجود دارند.

درب���ارۀ جنگ یمامه و پیامده���ای آن )ص173( می توانست به صحیح 
ید و عرضه  کارگروه 25 نفری ز بخ���اری ارجاع دهد.31 نیز دربارۀ تشکی���ل 
ی���خ یعقوب���ی مطالبی بی���ان شده  صحیفه ه���ا ب���ر سعیدبن ع���اص، در تار
یخی را به تفسیر المی���زان ارجاع داده  اس���ت؛32 اما مؤلف ای���ن مطلب تار
یخ یعقوب���ی و به تبع آن  اس���ت )ص175(. نکته درخ���وِر توجه آنکه در تار
ید نوشته ه���ای خود را به سعیدبن عاص  در تفسی���ر المیزان آمده است: ز
کرم،  که سعید در زم���ان رحلت پیامبر ا ک���رد. این در حالی است  عرضه 
کودک���ی بی���ش نبود و فق���ط نه سال داش���ت و در زم���ان تدوین مصحف 
تقریب���ًا ده، یازده ساله بود؛ پ���س نمی توانست در دستگاه ابوبکر مشغول 

کار باشد.33 به 

یدبن ثابت ب���ا استناد به  کیفی���ت جمع ق���رآن توس���ط ز -مؤل���ف درب���ارۀ 
ی آیات  ی���ن پس از جمع آور گروه تدو کتاب ق���رآن در اسام آورده است: 
کن���اف فرستادند  در ی���ک مصح���ف، نسخه های���ی از آن را ب���ه اطراف و ا
گف���ت: چنین مطلب���ی در جایی  )ص175(. درب���ارۀ ای���ن مطل���ب باید 
ثاب���ت نشده است، بلکه مدارکی بر خ���اف آن وجود دارد؛ حتی برخی 
ید، فقط ی���ک نسخه از این قرآن  کار ز ک���ه پس از تکمیل  کردند  ی���ح  تصر
گرفت34 و ای���ن اوراق در زمان  تهی���ه شد و در اختی���ار مقام خافت ق���رار 
حی���ات وی نزد او بود و پس از آن به عم���ر داده شد، و در آن اشاره نشده 
کناف فرستاده  ک���ه در زمان خلیفه اول یا دوم نسخه های���ی به اطراف و ا

شده باشد.35   

شیوه درسنامه نویسی 
که بیان ش���د، ارائه اهداف آموزشی درس، منابع درسی و نیز  همانگونه 
کتاب است؛ اما آنچه در  یدۀ مطالب« از امتیازات این  عنوان ک���ردن »گز
که پ���س از هر درسی تعدادی سؤال  ای���ن میان اهمیت دارد، این است 
گرچه در  گردد. مؤلف محترم  مهم و  چند مورد پژوهشی نیز به آن اضافه 
م���واردی به این امر توجه داشت���ه  است، مثاً  در صفحه75، پنج پرسش 
و پژوه���ش، و نیز در صفحه ه���ای 230 و231 بیست سؤال و پنج پژوهش 

27. محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم؛ الفهرست؛ ج1، ص41. 
یخ الیعقوبی؛ ج2، ص135. 28. أحمد بن أبی یعقوب الیعقوبی؛ تار

29. یوسف ابن عبد البر؛ االستیعاب؛ ج3، ص974.
30. ابن ابی داود السجستانی؛ المصاحف؛ ج1، ص36.

ی؛ ج8، ص118. ی؛ صحیح بخار 31. محمدبن اسماعیل بخار
یخ الیعقوبی؛ ج2، ص135. 32. أحمدبن أبی یعقوب الیعقوبی؛ تار

33. أبوالفداء ابن کثیر؛ البدایة و النهایة؛ ج8، ص83.
یم فی عهد الخلفاء الراشدین؛ ص13. 34. فهدبن عبد الرحمن بن سلیمان الرومی؛ جمع القرآن الکر
کانت الصحف عند أبی بکر حیاته حت���ی توفاه اهلل عزوجل ثم عند عمر حیاته  ی���د می گوید:  35. ز
ی؛  ی؛ صحیح البخار حتی توف���اه اهلل ثم عند حفصة بنت عمر )ر.ک: محمدبن اسماعی���ل بخار
ى؛  تقان فی عل���وم الق���رآن؛ ج1، ص161 و ابراهیم  ابیار ج8، ص118. ج���ال الدی���ن السیوط���ی؛ اإل

 الموسوعة القرآنیة؛ ج 1، ص349 و ج 3، ص63(.
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