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چکیده

ــق نشــان  ــود و شــاید غیردقی ــرآن« را مه آل ــِف ق ــدم تحری ــه مباحــث »ع ــی ک یکــی از موضوعات

ــودن  ــخص نم ــدون مش ــرآن، ب ــِف ق ــدم تحری ــا ع ــف ی ــوع تحری ــه موض ــن ب ــد، پرداخت می ده

محــدوده ی زمانــِی بحــِث »تحریــف قــرآن« اســت. از ســوی دیگــر دسترســی مــا بــه قــرآن، دوره های 

ــد در موضــوع  ــا، می توان ــوِع بررســی آن ه ــت و ن ــه ماهی ــرده اســت ک ــی را طــی ک ــی مختلف زمان

تحریــف، دارای نتایــج متفاوتــی باشــد. ایــن تفــاوت بــه گونــه ای اســت کــه پاســخ گویی بــه عــدِم 

ــن  ــه ای ــد؛ ب ــب می کن ــه، طل ــوِی منازع ــز از دو س ــی را نی ــناِد متفاوت ــل و اس ــرآن، دالی ــف ق تحری

ــه  ــاِن ب ــِل قائ ــم، برخــی از دالی ــرآن را یــک کل در نظــر بگیری ــی کــه اگــر موضــوع تحریــف ق معن

عــدم تحریــِف قــرآن، جزئــی اســت و نمی توانــد مرتفــع کننــده ی آن ادعــای کلــی باشــد. بنابرایــن، 

تقســیم بندی و معرفــی دوره هــای زمانــی بــرای دسترســی بــه قــرآن کریــم از صــدر اســام تــا کنــون، 

بســیار ضــروری اســت. یعنــی الزم اســت تــا بررســی و پژوهــش شــود، چــه دورههــای زمانــی، بــرای 

بررســی دقیــق مصادیــق »انحــراِف لفظــِی حذفــِی قــرآن« قابــل طــرح هســتند؟ و ایــن دوره هــای 

ــی،  ــج دوره زمان ــش رو، پن ــش پی ــد؟ در پژوه ــود دارن ــی در خ ــات و ویژگی های ــه مختص ــی چ زمان

ــا مســئله تحریــف لفظــِی حذفــِی قــرآن،  طــرح و معرفــی می گــردد تــا نســبت و جایــگاه آن هــا ب

روشــن گــردد.

واژگان کلیدی: قرآن، تحریِف مصحف، تحریِف لفظی، دوره های تحریف.
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مقدمه

بــه بــاور بیشــتر مســلمانان، قــرآن مجیــد، کام خداونــد متعــاو اســت؛ کــه از طریــق انــواع وحــی 

در اختیــار پیامبــر اســام؟ص؟ قــرار گرفتــه اســت. بیشــتر علمــا و اندیشــمندان اســامی چهــارده قــرن 

گذشــته، محتــوا و الفــاظ قــرآن را از ســوی خداونــد می داننــد؛ و بــه همیــن دلیــل، اعتبــار و اهمیــت 

ویــژه ای بــرای آیــات قــرآن قائــل هســتند.

ــای  ــون، برخــی از علم ــارم تاکن ــرن چه ــان ق ــق اســناد موجــود از حــدود پای ــان، طب ــن می در ای

شــیعه و ســنی، شــناخته شــده اند کــه از احتمــاو حــذف و تغییــر در مصحــف قــرآن عثمانــى ســخن 

ــد. از ســوی دیگــر،  ــات، از ایــن مســئله حمایــت کرده ان ــر بعضــی روای ــکا ب ــا ات ــًا ب ــد؛ و غالب گفته ان

بــرای دفــع ایــن نظریــه، نوشــته های مســتقل و غیرمســتقلی نــگارش یافتــه، کــه نســبت بــه طــوو 

زمــان، بــه نظــر بســیار انــدک می رســند. همچنیــن در میــان غربیــان نیــز، طــرح ایــن گونــه مباحــث 

یافــت می شــود؛ کــه البتــه در دوره ی معاصــر پــر رنگ تــر شــده، و تعــدادی از اندیشــمندان غربــی، 

عاقمنــد بــه بررســی باستانشناســی نســخ قــرآن و طــرح مســئله تحریــف آن شــده اند.

ــدم  ــف و ع ــئله تحری ــاره ی مس ــیاری درب ــای بس ــاالت و کتاب ه ــته ها، مق ــر، نوش ــوی دیگ از س

ــا  ــه و در دهــه ی گذشــته، ب ــی در ایــن زمین ــه؛ کــه کتابشناســی مفصل ــگارش یافت ــرآن ن تحریــف ق

ــر، منتشــر شــده اســت )نــک: اســتادی، 1396ش: سراســر متــن(. معرفــی حــدود پانصــد اث

تحریــف و یــا عــدم تحریــف کتــب آســمانی را می تــوان بــا دو رویکــرد دنبــاو نمــود: بــه دالیــل 

ــّرا از  ــن، خــود را مب ــوده و نمی باشــد. بنابرای ــف نب ــل تحری ــم قاب ــرآن کری ــد شــویم ق ــی، معتق عقل

منازعــات تاریخــی و ادبــی پیرامــون تحریــف نماییــم؛ و بــا اتخــاذ ایــن رویــه، بــه مصادیــق انــواع 

انحــراف وحــی در دریافــت و ابــاغ آن نپردازیــم.

یــا صرف نظــر از ایــن کــه آیــا می تــوان دالیلــی عقلــی بــرای عــدم تحریــف کتــب آســمانی، بویــژه 

قــرآن کریــم، تبییــن نمــود یــا خیــر، بــا روشــی »تاریخــی« یــا »تاریخمنــد« بــه بررســی همــه جانبــه 

و جزئــی موضــوع »تحریــِف کتــِب آســمانی« بپردازیــم.

در صــورت دوم؛ می تــوان بــا توجــه بــه مراحــل مختلفــی کــه بــرای تحریــف کام الهــی متصــّور 

ــف را شــامل دو  ــن تحری ــت و ای ــر گرف ــِف مصحــف« در نظ ــرای »تحری ــز ب ــه ای را نی اســت، مرحل

بخــش »لفظــی« و »غیرلفظــی« تعریــف نمــود، و حاالتــی را بــرای آن در نظــر گرفــت.

اگــر برخــی از مدعیــان تحریــِف کتــِب آســمانی هماننــِد قــرآن، رویکــرد دوم را برگزیننــد و دالیلــی 

را بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد ارائــه دهنــد؛ قانــع کننــده بــه نظــر نمی رســد کــه منکــراِن تحریــف، 
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بــدون توجــه بــه ایــن رویکــرد و دالیــل تاریخــی آن، پاســخ هایی کلــی و عقلــی ارائــه دهنــد.

ایــن موضــوع بــه آن می مانــد کــه فــردی بــه دالیــل تجربــی و قابــل آزمایــش و تاریخ منــد، ادعــا 

کنــد در لحظــه ای، حافــظ کل قــرآن شــده اســت )مــرادی، 13۸۸: سراســرمتن( و افــرادی دیگــر، بــه 

صــورت کلــی و عقلــی ایــن موضــوع را رد می کننــد و می گوینــد حفــِظ یــک کتــاِب 600 صفحــه ای 

در یــک لحظــه، بــدون مطالعــه و تکــرار، امــکان نــدارد.

ــوازم خــاص خــود  ــه جزئی نگری هــا و ل ــاز ب ــرآن، نی در هــر صــورت، مســئله ی عــدم تحریــف ق

را دارد؛ و حتــی پیش فرض هــای خــاص خــود را می طلبــد )اســتادی، 1393: 535(؛ و در ایــن 

ــدم  ــا ع ــف ی ــون تحری ــائل پیرام ــتدالو ها و مس ــت اس ــوان دق ــه می ت ــائلی ک ــی از مس ــن، یک بی

تحریــف قــرآن را بــاال بــرد، توجــه بــه دوره هــای زمانــی از ابتــدای نــزوو قــرآن، تــا کنــون اســت؛ 

کــه شناســایی و تفکیــک آن هــا و مســائلی کــه در هــر دوره تأثیرگــذار هســتند، بســیار مهــم اســت.

ــق  ــی دقی ــرای بررس ــی، ب ــای زمان ــه دورهه ــود، چ ــی و پژوهــش ش ــن، الزم اســت بررس بنابرای

ــه  ــی چ ــای زمان ــن دوره ه ــتند؟ و ای ــرح هس ــل ط ــرآن« قاب ــِی ق ــِی حذف ــراِف لفظ ــِق »انح مصادی

ــد؟ ــود دارن ــی در خ ــات و ویژگی های مختص

ــا  ــا ب ــبت آن ه ــا نس ــردد ت ــی می گ ــرح و معرف ــی، ط ــج دوره ی زمان ــش رو، پن ــش پی در پژوه

ــردد. ــن گ ــرآن، روش ــی ق ــی حذف ــف لفظ ــئله ی تحری مس

1ـ دوره ی نزوِل وحی تا قبل از کتابت قرآن کریم

قبل از تبیین و توضیح این دوره، ذکر دو نکته ضروری است: 

نکتــه ی اوو: همان گونــه کــه می دانیــم، جــدای از فــرض نــزوو دفعــی قــرآن کریــم، کــه جمعــی 

ــوب و  ــری، ابن شهرآش ــید مرتضــی، زمخش ــد، س ــیخ مفی ــعبی، ش ــر ش ــه: عام ــمندان از جمل اندیش

بیضــاوی، آن را انــکار کرده انــد و برخــی هــم شــبهاتی مطــرح نموده انــد )نــک: ناصحــان، 13۸4ش، 

ــم بیشــتر مــورد تأییــد دانشــمندان اســامی می باشــد؛ از  ــرآن کری ــزوو تدریجــی ق سراســرمتن(؛ ن

ــی، محمدجــواد باغــی،  ــداهلل زنجان ــه شــیخ صــدوق، فیــض کاشــانی، عامــه مجلســی، ابوعب جمل

عامــه طباطبایــی و بســیاری از علمــای اهــل ســنت )ســیوطی، 1306ق، ج1، 146 ـ 149(. 

نکته ی دوم: درباره ی خواندن و نوشتن رسوو اکرم؟ص؟ سه نظر مطرح است:

1ـ پیامبــر؟ص؟ اصــًا نخوانــد و ننوشــت، یعنــی وی امــی اســت؛ و ایــن معنــی، از کلمــه »اّمــی« و 

برخــی دالیــل روایــی دیگــر اتخــاذ شــده اســت )ابــن منظــور، 1414ق، ج1، 220؛ صاحــب بــن عبــاد، 

ــر رازی، 1420، ج7: 273(. ــری، 1400، ج1: 17؛ فخ ــادی، 1415، ج4: 104؛ طب ــا، ج2: 4۸7؛ فیروزآب بی ت
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2ـ پیامبر؟ص؟ خوانده است؛ ولی ننوشته است )نک: مجلسی، 1403، ج 16: 135(.

3ـ پیامبــر؟ص؟ هــم خوانــده و هــم نوشــته اســت؛ بعضــی اندیشــمندان، هماننــد ســید مرتضــی، 

بــاور دارنــد کــه حضــرت پیامبــر؟ص؟، در دوران رســالت خــود، هــم می خوانــده و هــم مینوشــته اســت 

)همــان(. 

مشــهور آن اســت کــه پیامبر؟ص؟ ســواد نوشــتن نداشــته اســت )طبــری، 1400، ج12: ۸9؛ زمخشــری، 

1407، ج4: 52۸؛ مــاوردی، بی تــا، ج4: 271؛ ســمرقندی، 1416، ج4: 2۸3؛ ابن کثیــر، 1419، ج1: 121؛ 

ابن جــوزی، 1422، ج۸،: 1۸؛ فخــر رازی، 1420، ج10: 1415؛ آندلســی، 1422، ج2: ۸3؛ بیضــاوی، 141۸، 

ج3: 404( بــه عنــوان نمونــه، طبــری روایتــی را از پیامبــر؟ص؟ آورده کــه فرمودنــد: »مــا امتــی، اّمــی 

هســتیم کــه نمی توانیــم بنویســیم و حســاب کنیــم« )طبــری، 1400، ج1: 417؛ همچنیــن نــک: واثقــی 

راد، 1391: سراســرمتن(.

از آن ســو، برخــی از اقــواو و نیــز روایــات از اهلبیــت؟ع؟ وارده شــده کــه پیامبــر؟ص؟ می توانســته اند 

بخواننــد و بنویســند؛ در هــر حــاو و بــر فــرض، اگــر بپذیریــم کــه ایشــان ســواد نوشــتن داشــته اند 

ــد ایــن  ــی، مؤی ــوان گفــت شــواهد تاریخــی و قرآن ــی، 1415، ج4 :332(، حداقــل می ت )نــک: بحران

ــر اکــرم؟ص؟ بــه »هیــچ وجــه« تــا زمــان بعثــت خــود، چیــزی ننوشــته اند.  قــوو هســتند کــه پیامب

قــرآن نیــز بــا صراحــت دربــاره ی وضــع پیامبــر؟ص؟ قبــل از بعثــت می گویــد: »َو مــا ُكْنــَت َتْتُلــوا ِمــْن 

ــُه ِبَيميِنــَك ِإذًا اَلْرتــاَب اْلُمْبِطُلــون «؛ پیــش از ایــن نــه کتابــی می خوانــدی  َقْبِلــِه ِمــْن ِكتــاٍب َو ال َتُخطُّ

و نــه بــا دســت خــود چیــزی می نوشــتی، تــا موجــب تردیــد دشــمنانی کــه می خواهنــد ســخنان 

تــو را ابطــاو کننــد گــردد ) عنکبــوت: 4۸(.

ــرض،  ــر ف ــر ب ــه، اگ ــرد ک ــع ک ــو جم ــن نح ــه ای ــا را ب ــن نظره ــوان ای ــاید بت ــان، ش ــن می در ای

ــت. ــته اس ــزی ننوش ــان چی ــا ایش ــته، ام ــتن می دانس ــدن و نوش ــر؟ص؟ خوان پیامب

از دو نظــر مشــهورتر کــه قبــًا گذشــت و نظــر احتمالــی اخیــر، و نیــز بــا توجــه بــه دو نکتــه ای کــه 

ابتــدا بیــان شــد، می تــوان نتیجــه گرفــت: دورهــای از زمــان بعثــت پیامبــر؟ص؟، یعنــی از شــب 27 

مــاه رجــب ســاو اوو بعثــت1، تــا نــگارش و کتابــت اولیــن نوشــته ها از قــرآن کریــم، کــه تاریــخ آن 

؟ص؟  ؟ص؟ در ماه رمضان رخ داده اســت. اّما بر اســاس احادیِث صحیح از پیام�ب 1. دیدگاه مشــهور اهل ســنت، این اســت که وقوع بعثت پیام�ب
؟ص؟ در 27 رجــب اتفــاق افتــاده اســت. )نــک: مفیــد،  و امامــان معصــوم؟ع؟ و بــه تبــع ایشــان، رأی بــزرگان امامیــه بــر ایــن اســت کــه بعثــت پیامــ�ب

1413ق، 371؛ طویس، 1411ق، 81؛ مجلیس، 1364ش، ج16، 365(.
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مشــخص نیســت1، »قــرآن« )فــارغ از ایــن کــه چــه آیاتــی، ابتــدا بــر پیامبــر؟ص؟ نــازو شــده اســت،(2 

نــگارش و کتابــت نشــده اســت.

ــا عنــوان:  بنابرایــن؛ از ایــن دوره ی هــر چنــد کوتــاه، خــواه یــک روز باشــد یــا چندیــن ســاو، ب

ــم. ــاد می کنی ــم« ی ــرآن کری ــت ق ــل از کتاب ــا قب ــزوِو وحــی ت »دوره ی ن

2ـ دوره  کتابِت بخشی از مصحف تا کتابِت کامل

)دوره ی حضــوِر پیامبــر؟ص؟ و کتابــِت بخشــی از مصحــِف قــرآن کریــم تــا کتابــِت کامــل و جمــع 

و تدویــن آن(

بــه نظــر می رســد آن چــه مســلم اســت؛ جمــع و تألیــِف مکتــوِب قــرآن کریــم میــان دو جلــد و بــه 

شــکل کنونــی، در یــک زمــان انــدک صــورت نگرفتــه، بلکــه بــه مــرور زمــان و بــه دســت افــراد و یــا 

گروه هــای مختلــف انجــام شــده اســت )بــرای اطــاع بیشــتر نــک: زرکشــی، 140۸، ج1: 295؛ خویــی، 

1401: 230-259؛ باغــی، بی تــا: 19؛ عاملــی، 1413: 107-13۸؛ عســکری، 1416، ج1: ۸4-91(. »َو ُقْرآنــًا َفَرْقنــاُه 

ْلنــاُه َتْنزيــا«؛ قرآنــی بخــش بخــش، نــازو كردیــم؛ تــا آن را بــه  ــاِس َعلــى  ُمْكــٍث َو َنزَّ ِلَتْقــَرَأُه َعَلــى النَّ

آرامــی بــر مــردم بخوانــی، و آن را بــه تدریــج نــازو كردیــم. )اســراء: 106(.

در ایــن کــه پــ  از نــزوو وحــی، پیامبــر اکــرم؟ص؟ آیــات قــرآن را بــرای برخــی از اصحــاب خویش، 

امــا می کردنــد و آنــان آیــات را فــرا گرفتــه و کتابــت می نمودنــد، ظاهــرًا اختافــی نیســت )نــک: 

مســعودی، 19۸5، ج3: 45(. اّمــا، موضــوع جمــع و تدویــن قــرآن در میــان دانشــمندان علــوم قرآنــی، 

همــواره مــورد اختــاف بــوده اســت. عــده ی قابــل توجهــی از محققــان، نظریــه ی جمــع و تدویــن 

قــرآن در عهــد ابوبكــر یــا عمــر ) ســیوطى،1306: 430(، و تكمیــل آن در زمــان عثمــان را پذیرفته انــد؛ 

ــان و از معاصــران، ســید  ــع البی ــه طبرســى در تفســیر مجم ــم، عام ــان شــیعه در قدی ــان محقق از می

1. اطــالع دقیقــی از اولیــن نــگارش کالم وحــی وجــود نــدارد. اخبــاری کلــی دربــاره ایــن کــه هیــچ آیــه ای نــازل 
نشــده اســت مگــر ایــن کــه حضــرت علــی؟ع؟ مشــغول بــه نــگارش آن شــده، وجــود دارد؛ اّمــا محــدوده ی زمانــی 
ــز از  ــد. و نی ــا ســالهای بع ــاز شــده اســت ی ــت آغ ــه از 27 رجــب ســال بعث ــگارش مشــخص نیســت ک ــن ن ای
شــواهد تاریخــی، مشــخص نیســت کــه علــی؟ع؟ در ســن ده ســالگی و در دامــان پیامبــر؟ص؟ کــه هرگــز ننوشــته 
اســت، چگونــه ســواد نوشــتن یــاد گرفتــه اســت. )نــک: زنجانــی، 1404: 42؛ 1403: 457؛ مقریــزی، 1420، ج9: 334؛ 

بــالذری، 1417، ج2: 99؛ رامیــار، 1380، 264؛ معرفــت، 1381: 27(.
2 . دربــاره اولیــن آیــات نــازل شــده بــر پیامبــر)ص( ســه نظــر وجــود دارد: 1. گروهــی معتقدنــد كــه اولیــن آیــات 
ــوده اســت. ) عســكری، 1409: 157؛ مجلســی، 1403، ج18: 206 و ج92:  ــق« ب ــه از اول ســوره »عل ــج آی ــا پن ســه ی
39؛ بحرانــی، 1415، ج2: 478؛ مســلم، بی تــا، ج1: 97؛ بخــاری، 1401، ج1: 3؛ کلینــی، 1365، ج2: 628؛ صــدوق، 
ــا، ج1: 97؛  ــلم، بی ت ــد. )مس ــر« می¬دانن ــوره »مدث ــده را س ــازل ش ــات ن ــتین آی ــی نخس 1390، ج2: 6( 2. گروه
احمدبــن حنبــل، 1416، ج3:306؛ زركشــی، 1408، ج1: 206( 3. گروهــی اولیــن آیــات نــازل شــده را ســوره »فاتحــه« 
می¬داننــد. )طبرســی، 1415، ج10: 405؛ زمخشــری، 1407، ج4: 775؛ واحــدی نیشــابوری، 1419: 11( همچنیــن نــک: 

معرفــت، 1390: 42.
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عبــداهلل زنجانــى در تاریــخ القــرآن، عامــه طباطبایــى در قــرآن در اســام و آیــت اهلل معرفــت در التمهیــد 

فــی علــوم القــرآن نیــز همیــن دیــدگاه را مطــرح كــرده و پذیرفته انــد. 

برخــی نیــز عقیــده دارنــد کــه عثمــان بــراى یكسان ســازى مصاحــف، در واقــع كارى جــز استنســاخ 

ــات  ــه روای ــودور نلدک ــه، تئ ــوان نمون ــه عن ــداد؛ ب ــام ن ــه انج ــود در مدین ــن مصاحــف موج مهم تری

جمــع ابوبكــر را چنــدان اســتوار نمى دانــد، و مى كوشــد تــا برخــى نقــاط ضعــف متنــى و تاریخــى 

آن هــا را آشــكار كنــد )ُنلدكــه، 13۸4: 70(. 

ــد؛  ــر؟ص؟ منســوب می دانن ــه دوران حضــوِر پیامب ــرآن را ب ــن ق ــز، جمــع و تدوی عدهــای دیگــر نی

هماننــد: قاضــی و ابناألنبــاری و ســید مرتضــی. )نــک: معرفــت، 13۸7، ج1: 2۸3( همچنیــن، آیــت اهلل 

خویــى در البیــان فــى تفســیر القــرآن بــا نقــد روایــات ابوبكــر و حتــى روایــات جمــع عثمــان، و نشــان 

دادن تناقض هــاى درونــى آن هــا، ایــن دیــدگاه را ضعیــف دانســته و بــا اســتناد بــه برخــى دالیــل 

ــی، 1401: 239 ـ  ــک: خوی ــد )ن ــرم بازگردانده ان ــر اك ــان پیامب ــه زم ــرآن را ب ــى و كامــى، جمــع ق متن

ــه ی  ــز در ارای ــان نی ــی غربی ــز وجــود دارد؛ یعن ــی نی ــان غرب ــان محقق ــن اختاِفنظــر، در می 259(. ای

ــون  ــى چ ــاو؛ برخ ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــتان نیس ــرآن، هم داس ــع ق ــل از موضــوع جم ــرى كام تصوی

»جــان برُتــن« بــا رد تمــام روایــات جمــع ابوبكــر و عثمــان، بــه جمــع قــرآن در عهــد پیامبــر؟ص؟ قائــل 

ــرمتن(. ــام، 1379: سراس ــن، 1379 و گراه ــک: ریپی ــده اند )ن ش

شــاید در میــان ایــن چنــد ادعــا، بتــوان گفــت: قــرآن کریــم در زمان هــای مختلفــی جمــع آوری 

گردیــده اســت. یکــی از ایــن جمع آوری هــا یــا استنســاخ نســخ، نیــز در زمــان عثمــان صــورت گرفتــه 

ــروف  ــی« مع ــع عثمان ــه »جم ــون ب ــه اکن ــا، ج1: ۸(، ک ــزری، بی ت ــن ج ــیوطی، 140۸، ج1: 170؛ اب )س

اســت. بــه عبــارت دیگــر، گــروِه »توحیــد مصاحــف« در ســاو 25 هجــری بــه دســتور عثمــان تشــکیل 

ــتور  ــه دس ــه، ب ــای متفرق ــع آوری و قرآن ه ــاف جم ــراف و اکن ــی از اط ــته های قرآن ــام نوش ــد. تم ش

ــم اســامی  ــز مه ــه مناطــق و مراک ــد، ب ــود و ســپ  مصاحــف استنســاخ شــده ی جدی ــه ناب خلیف

ارســاو شــدند )معرفــت، 1371، ج1: 425(.

ــان، 1390:  ــک: ناصح ــد )ن ــده باش ــام ش ــر؟ص؟ انج ــان پیامب ــه در زم ــم، چ ــرآن کری ــع ق ــا جم اّم

ــک:  ــه ن ــوان نمون ــه عن ــی؟ع؟ )ب ــرت عل ــط حض ــان توس ــت ایش ــ  از رحل ــه پ ــرمتن( و چ سراس

ابن الّندیــم، 139۸: 4۸-47؛ ســیوطی، 140۸، ج1: 57( یــا دیگــر اصحــاب جمــع شــده باشــد و یــا حتــی 

در زمــان ابوبکــر یــا عثمــان رخ داده باشــد؛ تفــاوِت »داللــی« چنــدان زیــادی در ترســیم و تأییــد ایــن 

ــد داشــته باشــد. ــا، نمی توان ــر م ــورد نظ دوره ی خــاص م

ــات  ــه دســتور ایشــان و در زمــان حی ــا ب ــر؟ص؟ ی بنابرایــن، اگــر جمــع قــرآن کریــم توســط پیامب
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ایشــان انجــام شــده باشــد، ایــن دوره ، بــه صــورت مشــخص از زمــان )غیِرمعلــوم( نــگارش اولیــن 

متــن از قــرآن کریــم، آغــاز و حداکثــر تــا 2۸ صفــر ســاو یازدهــم، زمــان رحلــت پیامبــر؟ص؟ را شــامل 

خواهــد شــد؛ هــر چنــد کــه تاریــخ دقیــق وفــات پیامبــر؟ص؟ روشــن نیســت. قــوو معــروف و مشــهور 

ــع االوو  ــنت، 12 ربی ــل س ــروف و مشــهور اه ــوو مع ــم، و ق ــا یازده ــم ی ــاو ده ــر س ــیعه 2۸ صف ش

ــعودی،  ــا، ج2: 113؛ مس ــی، بی ت ــری، 1375، ج4: 1324؛ یعقوب ــاذری، 1417، ج1: 56۸؛ طب ــد )ب میباش

ــاری،  ــد )ت ــح می دانن ــع االوو را صحی ــی دوم ربی ــدی، 1409، ج3: 1120(؛ و برخ 1409، ج2: 297؛ واق

ــرمتن(. 13۸0: سراس

ــر،  ــر؟ص؟ و در زمــان ابوبک ــت پیامب ــوب، پــ  از رحل ــرآِن مکت ــن ق ــر جمــع و تدوی ــن، اگ همچنی

ــر 25  ــا اضافــه شــدن حــدود حداکث ــه باشــد، ایــن دوره ی خــاص، ب ــا عثمــان صــورت گرفت عمــر ی

ســاو، یعنــی بــه ســاو 35 هجــری، قابــل ترســیم و شناســایی خواهــد بــود؛ یعنــی دشــوار نیســت 

كــه زمــان تقریبــى رویــداد ایــن حــوادث را پیــدا كنیــم. زمــان لشكركشــى حذیفــه بــه ارمنســتان و 

آذربایجــان را عمــوم مورخــان در ســاو 30 هجــرى دانســته اند. و اگــر ابن مســعود تــا زمــان تدویــن 

و نــگارش نســخه ی عثمــان زنــده بــوده، در آن صــورت ایــن نســخه مى بایســت پیــش از ســاو 32 

ــا 33 هجــرى، یعنــى ســاو وفــات ابن مســعود آمــاده شــده باشــد. امــا دیرتریــن زمــان ممكــن  ی

بــراى نهایــى شــدن نســخه، زمــان مــرگ عثمــان در 1۸ ذی الحجــه، پایــان ســاو 35 هجــرى اســت 

ــرو و ِكرونــه ایــن زمــان را بســیار متأخــر  )ُنلدكــه، 13۸4: 70(. هــر چنــد، كســانى چــون جــان َوْنزُب

مى داننــد و حتــى تثبیــت نهایــى آن را در اواخــر قــرن دوم هجــرى تصویــر مى كننــد )ریپیــن، 1379: 

190؛ گراهــام، 1379: 46(.

ــرآن،  ــع ق ــر در جم ــای دیگ ــه دیدگاه ه ــد ک ــر چن ــر، ه ــاّذ آخ ــدگاه ش ــر از دی ــرف نظ ــه، ص البت

تفــاوت زمانــی زیــادی بــا هــم ندارنــد، اّمــا نتیجــه ی قبــوو هــر کــدام از آنهــا، می توانــد در تعییــن 

مصادیــِق »حــذف لفظــی« بیــن محققیــن در مذاهــب مختلــف اســامی متفــاوت باشــد. بــه عنــوان 

ــوری می نویســد: ــه؛ محــدث ن نمون

عــاوه بــر قــرآن موجــود، کــه بــه هیــچ نحــو از زمــان گــردآوری تــا کنــون در آن دخــل و 

تصــرف نشــده، برخــی آیــات دیگــر بــر رســوو خــدا نــازو شــده کــه در هنــگام گــردآوری 

قــرآن، آن هــا را در ایــن مجموعــه نیاورده انــد و یــا برخــی جمــات و کلمــات برخــی آیــات 

را در ایــن مجموعــه نیاورده انــد ) نــوری، 140۸، مقدمــه، ص»ی«؛ تهرانــی، 1975، ج4: 243 

و ج16: 231 و ج1۸: 9 و ج24: 27۸ و ج10: 220؛ همچنیــن نــک: اســتادی، 13۸6: 10(.

بنابرایــن بایــد در مســئله تحریــف قــرآن بیــن علمــا، میــان ایــن دو قــوو دقــت نمــود: 1ـ از 
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زمــان عثمــان کــه قــرآن بــه صــورت فعلــی گــردآوری شــده، هیــچ تغییــری نکــرده اســت. 

2ـ از روز نــزوو قــرآن، هیــچ تغییــر و حتــی نقصــی در قــرآن مجیــد، پیــدا نشــده اســت.

قــوو اوو، بــا ایــن کــه در فاصلــه نــزوو و گــردآوری، آیاتــی حــذف شــده و بــه اصطــاح، نقصــی 

ــی از  ــد، برخ ــاره ش ــتر اش ــه پیش ــه ک ــان گون ــدارد، و هم ــی ن ــد، منافات ــده باش ــرآن وارد ش ــر ق ب

علمــا بــه قــوو اوو تصریــح کرده انــد؛ هماننــد: عامــه مجلســی و ماصالــح مازندرانــی و ... )نــک: 

اســتادی، 13۸6: 26(. البتــه ایــن، جــدای از آن اســت کــه برخــی معتقدنــد؛ تحریــف بــه کاســتی، بــه 

ــار قــرآن زیــان نمی رســاند؛ زیــرا ایــن کاســتی ها منحصــر بــه مــواردی خــاص از آیــات قــرآن،  اعتب

هماننــد موضــوِع امامــت اســت )نــک: انصــاری، 1416، ج1: 15۸؛ آخونــد خراســانی، 1364، ج2: 63(. 

ــد و  ــت می کن ــری انســان ها کفای ــرای هدایت گ ــی ب ــت مصحــِف کنون ــار قرآنی ــه اعتب ــا ک و از آن ج

ــه  در روایــات نیــز، همیــن مصحــف مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه، بنابرایــن، ادعــای تحریــف قــرآن، ب

ــض کاشــانی، 1402، ج1: 52ـ51(. ــد ) فی ــه نمی زن ــت مصحــف« صدم »قرآنی

3ـ دوره ی وجوِد کتابِت کامِل مصحف تا ابتدای غیبت کبری

ــت.  ــاف اس ــد« اخت ــان دو جل ــرآن می ــع ق ــاِن »جم ــد، در زم ــان ش ــتر بی ــه پیش ــور ک همان ط

ــری« شــامل  ــت کب ــدای دوره ی غیب ــا ابت ــرآن ت ــِل مصحــِف ق ــِت کام ــن »دوره ی وجــوِد کتاب بنابرای

ــل حــدود ســاو 329 هجــری  ــا حداق ــری ت ــا 35 هجــری قم ــی حــدود ســاو 11 ت محــدوده ی زمان

قمــری اســت، کــه امــام زمــان ؟جع؟ پــ  از غیبــت صغــری از نظرهــا غایــب شــدند و دسترســی 

آشــکار بــه امــام معصــوم؟ع؟ امــکان پذیــر نیســت.

در ایــن ســه قــرن، جــدای از منازعــات قبلــی پیرامــون مســئله ی تدویــن و جمــِع قــرآن، منازعــات 

جدیــدی در اختــاف قرائــات قــرآن بــه وجــود آمــد؛ کــه برخــی از مــوارد آن ، بــدون شــک شــامل 

موضــوع تحریــف قــرآن خواهــد بــود )اســتادی، 1394: سراســرمتن(.

اگــر از همــه ی ابهاماتــی کــه گذشــت، فعــًا صرفنظــر کنیــم؛ دوره ی »ســوم« را می تــوان بــه دو 

بخــش زمانــی از جهــت کتابــت، تقســیم نمــود:

3ـ1ـ بخش اول )پس از خلفا تا ابتدای خافت عباسیان(

ــت  ــدای دوره ی غیب ــا ابت ــم ت ــرآن کری ــِف ق ــِل مصح ــِت کام ــوِد کتاب بخــش اوو از »دوره ی وج

کبــری« شــامل دوران پــ  از خلفــا )40ق( تــا ابتــدای دوره ی خافــت عباســیان )132ق( اســت؛ کــه 

ــن سلســله اســامی اطــاق می شــود. خافــت عباســی توســط  ســومین خافــت اســامی و دومی

خانــدان عباســی، یعنــی نــوادگان عبــاس بــن عبدالمطلــب، عمــوی پیامبــر، کــه از بنــی هاشــم بــود 
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ــه بغــداد منتقــل شــد.  در ســاو 132ق در حــران تأســی  و مرکــز ایــن خافــت بعدهــا از حــران ب

قدرتمندتریــن فرمانــروای خانــدان بنی عبــاس هــارون الرشــید اســت کــه در زمــان او قلمــرو خافــت 

ــرار داشــت. ــعت ق ــاس در اوج وس بنی عب

در ایــن دوره، قبــل از خافــت عباســیان، وضعیــت کتابــت و ملزومــات کتابــت، در فقــر و رکــود 

بــه ســر می بــرد. بــه همیــن ســبب، ممکــن اســت مناقشــات فراوانــی در اســتناد مصحــف قــرآن، 

ایجــاد شــود. 

اضافــه بــر آن، وجــود تعــداد نســخه های )احتمــااًل بــا ابهــام و مناقشــه( قــرآن، بســیار محــدود 

و شــاید انگشتشــمار بــوده اســت، و اگــر ترویــج و پاسداشــت قــرآن در ایــن دوران، مطــرح باشــد، 

تنهــا منــوط بــه حفــِظ حافظهــای قــرآن کریــم اســت.

ــة و  ــن الجن ــا »م ــه ت ــوره فاتح ــم اهلل« س ــه از »بس ــی )ک ــا، مصحــف کامل ــان م ــون و در زم اکن

ــرآن  ــازی ق ــا یکسان س ــرآن ی ــع ق ــد( از دوران جم ــته باش ــود داش ــاس در آن وج ــوره ن ــاس« س الن

در صــدر اســام، یعنــی قــرن اوو هجــری قمــری، از کاتبــان قــرآن کریــم1 باقــی نمانــده اســت؛ یــا 

ــردد.  ــده کشــف گ ــد ممکــن اســت در آین ــًا در دســترس نیســت. هــر چن ــل، فع حداق

همچنیــن، قدیمیتریــن برگــه یــا چنــد برگــه از نســخه خطــی از آیــات قــرآن کریــم، فعــًا )طبــق 

آن چــه باستان شناســان گفته انــد( مربــوط بــه مجموعــه »دست نوشــته های صنعــا«2 در یمــن 

ــرن اوو قمــری باشــد.3  ــه حــدود نیمــه اوو ق ــق ب ــه می شــود احتمــااًل متعل ــه گفت اســت، ک

3ـ2ـ بخش دوم )ابتدای خافت عباسیان تا غیبت کبری(

بخــش دوم مصــادف بــا انقــاب صنعــت کتابــت و رونــق بــازار کتــاب و کتاب نویســی و 

 . کاتبــان قــرآن را 43 تــا 45 نفــر شــمرده اند: از جملــه امــام علــی؟ع؟، ابوبکــر، عمــر، عثمــان، زیــد بــن ثابــت، ابــی 
بــن کعــب و... )نــک: زنجانــی، 1404: 42؛ شــاهین، 2005: 54؛ حجتــی، 1386: 202(.

2. اشــاره بــه نســخه های زیــادی از قرآن هــای متعلــق بــه چهــار قــرن اول اســالم اســت کــه در مســجد جامــع 
صنعــا کشــف شــده اند. در واقــع آن چــه کشــف شــد، قرآن هــای کامــل نبــوده؛ بلکــه دوازده هــزار برگــه از جنــس 
پوســت بــوده کــه متعلــق بــه حــدود هــزار قــرآن اســت. امــا هیچیــک از قرآن هــای پوســتی، کامــل نیســتند و از 
ــرن اول هجــری  ــار ق ــًا از چه ــه باقی مانده اســت. قرآن هــای یافته شــده، عمدت ــد ورق ــا چن ــک ی ــط ی برخــی، فق
قمــری هســتند. از آن هــا بیســت  و دو قــرآن بــه خــط حجــازی نوشــته شــده اند، کــه بیشــتر آن هــا از قــرن اول 

هســتند. و قرآن هــای متعــدد دیگــری بــه خــط کوفــی می باشــند.
ــرآن  ــا ق ــن ب ــن رویی ــت: مت ــه نوشته اس ــا، دارای دو الی ــده در صنع ــت ش ــرآن یاف ــخه های ق ــی از نس 3. یک
امــروزی یکــی اســت. در حالــی کــه متــن زیریــن، حــاوی گونه هــای متفاوتــی از متــن اســتاندارد قــرآن اســت. 
آزمایش هــای رادیوکربــن نشــان  می دهنــد کــه ایــن دست نوشــته، در نتیجــه متــن زیریــن، احتمــااًل تــا پانــزده 
 Sadeghi, Behnam and Uwe Bergmann. :ــک ــت. )ن ــالم نوشته شده اس ــر اس ــت پیامب ــس از درگذش ــال پ س
 ,57 )“The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurān of the Prophet”. Arabica )Brill Online

).26-03-2012 Retrieved .436-343 :)2010( 4 .no
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ــا ناقــص(  ــون، تعــدادی از نســخه های نفیــ  )ام نســخه برداری در امپراطــوری اســام اســت. اکن

قــرآن کــه در موزه هــا نگهــداری می شــوند و برخــی از آن هــا دارای خط هــای بختــه و بســیار زیبــا و 

نفیــ  هســتند، مربــوط بــه همیــن دوره )یعنــی حــدود ســاو های 132 تــا 329( می باشــند )نــک: 

ــرمتن(. ــژاد، 13۸۸: سراس رامین ن

ــت. و  ــن دوران مشــخص نیس ــود، از ای ــِل موج ــرآِن کام ــی ق ــخه خط ــن نس ــه، قدیمی تری البت

ــر روی  ــه نســخه ی »خــط کوفــی ب ــِر کامــل کام اهلل، احتمــااًل مربــوط اســت ب ــه غی نخســتین نمون

ــی، 133۸: 450(.  ــه حــدود ســاو361 قمــری اســت )بیان ــق ب ــه متعل کاغــذ« ک

ــا وجــود ایــن معضــِل اساســی، یعنــی در دســترس نبــودن نســخه های ابتدایــی قــرآن کریــم  ب

ــرآن«  ــف ق ــاور »عــدم تحری ــده ی« برخــی از ســتون های ب ــی، »سســت کنن ــد از جهات ــه می توان - ک

ــوره ها  ــری س ــب قرارگی ــود ترتی ــد وج ــده، می توان ــت کنن ــات سس ــن جه ــی از ای ــًا یک ــد؛ مث باش

ــای  ــف، گزاره ه ــک مصح ــتناد ی ــل اس ــل و قاب ــوِد کام ــر از وج ــر صرفنظ ــد- اگ ــرآن باش ــات ق و آی

روایــات تاریخــی جمــع قــرآن قابــل اســناد بــود؛ اکنــون می توانســتیم بــا اســتناد بــه همیــن روایــاِت 

تاریخــی، »مصاحــف جدیــدی« را تدویــن نماییــم؛ کــه ارزش ســندی ایــن مصاحــف جدیــد، برابــر بــا 

»مصحــف رایــج و موجــود قــرآن« خواهــد شــد. زیــرا ایــن مصحــف مشــهور موجــود نیــز، از جهــت 

تاریخــی، نســخه ی برابــر اصــل نــدارد؛ و اعتبــار آن بــه وجــوِد برخــی از روایــات پیرامــون آن بــوده، 

کــه در دســترس قــرار داشــته اســت. 

در هــر حــاو، بعیــد نیســت چنیــن مفــروض باشــد کــه »مصحــِف کامــِل قــرآن کریــم«، از دوران 

پــ  از پیامبــر؟ص؟، نســل بــه نســل و نســخه بــه نســخه کتابــت شــده، اّمــا نســخهای کهــن  و کامــل 

ــد ممکــن اســت پیــروان  ــه دســت مــا نرســیده اســت. هــر چن ــا ســه قــرن ابتدایــی، ب از آن دو ی

ادیــان ابراهیمــی دیگــر، همــان اشــکالی را کــه علمــای اســامی بــه کتــب آن هــا، از جهــت تعــدد 

ــزم، 1405، ج1: 177 و ج2: 13 و 21ـ  ــن ح ــد )اب ــا وارد کنن ــه م ــد، ب ــتار دارن ــر در نوش ــخه و تأخی نس

ــم  ــن قّی ــا، ج1: 36۸ ـ 370 و 3۸0؛ اب ــه، بی ت ــن تیمّی ــن، 1409، 36ـ43 و 45ـ63؛ اب ــام الحرمی 25؛ ام

ــه، 1407: 5۸ـ59(.  جوزّی

بــه عنــوان نمونــه، در نســخه های خطــی موجــود در مــوزه کتابخانــه »ســاالر جونــک« حیدرآبــاد 

ــرآن و  ــده ســوره های هــر نســخه ی ق ــان تعــداد موجــود و باقــی مان ــادار می ــد، و تناســب معن هن

ــه نقــل از تاریخچــه متــن قــرآن،  تاریــخ و قدمــت نســخ  خطــی، در جــدوو ذیــل توجــه کنیــد )ب

المصطفــی االعظمــی(:
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سوره های موجود در نسخه خطیتاریخ میالدیتعداد سوره های قرآن

6، 18، 34، 35.اوایل قرن 49

6 الی 9اوایل قرن 412

36، 48، 56، 59، 62.اوایل قرن 510

1، 6، 18، 34، 35.اوایل قرن 510

6، 36، 48، 56، 67.اواخر قرن 510

18، 36، 44، 67، 78.اوایل قرن 512

36، 78، 48، 56، 67.اوایل قرن 513

36، 48، 56، 67، 78.اواسط قرن 517

1، 6، 18، 34، 35.اواسط قرن 517

36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 517

36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 517

36، 48، 67، 72، 78.اواخر قرن 518

36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 518

1، 36، 48، 56، 78، 67.اوایل قرن 610

18، 36، 71، 78، 56، 67.اواخر قرن 613

36، 55، 56، 62، 63، 78.اواخر قرن 616

1، 36، 48، 56، 67، 78.اوایل قرن 618

36، 48، 55، 56، 67، 68.اواسط قرن 619

36، 48، 78، 56، 67، 55، 73.اوایل قرن 711

18، 32، 36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 711

18، 36، 37، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 711

36، 48، 56، 67، 78، 55، 62.اواخر قرن 712

1، 55، 56، 62، 68، 73، 88.اواخر قرن 712

36، 48، 78، 56، 67، 55، 73.اواخر قرن 713

6، 36، 48، 56، 62، 67، 76، 78.اوایل قرن 811

1، 6، 18، 34، 35، 56، 67، 78.اوایل قرن 811

36، 48، 56، 62، 67، 71، 73، 78.اواخر قرن 811

1، 36، 48، 55، 67، 73، 56، 78.اوایل قرن 814

20، 21، 22، 63، 24 الی 28.اوایل قرن 912

73، 51، 67، 55، 62، 109، 112 الی 114.اواسط قرن 917

17، 18، 37، 44، 50، 69، 51، 89، 38.اواسط قرن 918

62، 110، 1، 57، 113، 56، 94، 114، 64، 48، 47، 89، 112، 36، 78، 67.قرن 10 یا 1611

36، 48، 55، 56، 62،67، 76، 78، 93، 94، 72، 97، 99 الی 114.اوایل قرن 2911
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4ـ دوره ی وجوِد کتابِت کامل از غیبت کبری تا چاپ قرآن

ایــن دوره، شــامل محــدوده ی زمانــی حــدود ســاو 329 هجــری قمــری تــا حداقــل حــدود ســاو 

ــه در  ــم منتشــر شــده اســت. البت ــرآن کری ــل ق ــاِپ کام ــن چ ــه اولی ــری اســت، ک 905 هجــری قم

تاریــخ اولیــن چــاپ از قــرآن کریــم اختــاف اســت؛ و آن را بیــن ســاو های 1499 ،1503 ، 150۸ و یــا 

ــه  ــم ب ــرآن کری ــاپ از ق ــن چ ــد اولی ــا گفته ان ــد. ام ــر کرده ان ــادى ذک ــا 1543 می ــاو های 1530 ت س

وســیله ی عــده ای نابــود شــده اســت. بنابرایــن؛ آن چــه بــرای مــا مهــم اســت و در اســتناِد قرآنــی، 

می تــوان از آن اســتفاده کــرد ، نســخه ای چاپــی از قــرآن می باشــد، کــه اکنــون موجــود باشــد )بــه 

ــک: اآللوســی، 1422: 22؛ مدیرشــانه چی، 1362: سراســرمتن(. ــه ن ــوان نمون عن

در هــر صــورت، از اواســط ایــن دوره، نســخه های کامــل و فراوانــی از قــرآن مجیــد در سرتاســر 

جهــان وجــود دارد. مناســب اســت تــا تصویــر همــه ی نســخه ها، قــرن بــه قــرن، جمعــآوری شــوند 

و تحقیــق و تطبیــق گردنــد. بــا ایــن کار، ممکــن اســت بســیاری از ابهامــات اســتنادی بــرای قــرآن 

تــا قابــل دسترســترین نقطــه تاریــخ، مرتفــع گــردد.

ــدس  ــتان ق ــوزه آس ــری در م ــخ 466 قم ــه تاری ــی ب ــه خــط کوف ــی ب ــای کهن ــن نمونه ه همچنی

رضــوی مشــهد یافــت می شــود؛1 و یــا نســخه ی »مــوزه توپقاپــی« کــه بــه حــدود ســاو 4۸4 قمــری 

متعلــق اســت.2 

5ــ دوره ی وجوِد اولین چاِپ کامِل مصحِف قرآن کریم تا کنون

ــاپ آن،  ــاو چ ــاپ شــده و س ــرآِن چ ــن ق ــق اولی ــناخت دقی ــد، در ش ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون

اختافاتــی وجــود دارد، اّمــا اکنــون چــاپ ونیــزی قــرآن کریــم، چــاپ 1537م کــه تنهــا یــک نســخه 

ــواو باشــد. ــن اق ــده اســت، شــاید مطرح تری ــی مان از آن باق

ایــن متــن قــرآن، نخســتین چــاپ کامــل از متــن قــرآن اســت کــه نخســت بــار در اروپــا انتشــار 

یافتــه اســت. مشــخص نیســت مــاک قــرآِن ِونیــز کــدام نســخه ی خطــی بــوده و بــر چــه اساســی 

ــل  ــه دلی ــته اســت. ب ــی نمی دانس ــچ عرب ــب هی ــرآن، کات ــن ق ــرًا در ای ــده اســت. ظاه ــته ش نوش

1. چندیــن جــزوه قــرآن دارای رقــم »عثمــان ابــن حســین بــن الــوراق« کــه بــه مناســبت حســن خــط و روشــن 
بــودن تاریــخ آن هــا، حائــز اهمیــت اســت، در کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی نگهــداری می شــوند )جــدای از 

مــوزه و گنجینــه قــرآن آســتان قــدس رضــوی، نــک: بیانــی، 1338: سراســرمتن(.
ــت و تذهیــب شــده  ــوی کتاب ــوراق غزن ــن ال ــن حســین ب ــام عثمــان اب ــه ن ــن نســخه توســط شــخصی ب 2. ای
اســت. ایــن قــرآن خطــی در حــال حاضــر در ترکیــه و در مــوزه توپقاپــی اســتانبول نگهــداری می شــود. کتابخانــه، 
مــوزه و مرکــز مجلــس شــورای اســالمی چنــدی پیــش درخواســت تهیــه نســخه عکســی از ایــن قــرآن را بــه مــوزه 
توپقاپــی داد کــه ایــن پیشــنهاد مــورد موافقــت قــرار گرفــت و از ســوی مســئوالن ایــن مــوزه در ترکیــه اســکن 

شــد. )جــدای از منشــورات کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی، نــک: مفرچــی، 2000: سراســرمتن(.
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ــم  ــًا ۸0 درصــد آن عامــت فتحــه اســت، حــدس می زنی ــات کــه تقریب اعــراب گــذاری نادرســت آی

کاتــب متــن را تنهــا نقاشــی کــرده اســت. بنــا بــه نقلــی، تمــام نســخ ایــن قــرآن بــه دســتور پــاپ 

ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــخه از آن باق ــک نس ــا ی ــر، 7( و تنه ــر، 212؛ ُفن ِدنِف ــده )فان مول ــوزانده ش س

ــا،  ــود )کریمی نی ــداری می ش ــز نگه ــهر ِونی ــل، ش ــَکن در َسن میِش ــه ی فرانسیس ــون در کتابخان اکن

63ـ۸5(.  :1391

ــوان  ــیخ رض ــوی ش ــاو 130۸ق از س ــه س ــامی، ب ــورهای اس ــم در کش ــرآن کری ــاپ ق ــن چ اولی

ــا  ــاره ای از زمینه ه ــه پ ــ  از آن ک ــار، 1373: 57(؛ و پ ــت )زینح ــام گرف ــی انج ــد مخلات ــن محم ب

یــا اختــاف در نــگارِش آن پدیــد آمــد، از ســوی لجن هــای کــه وزارت فرهنــگ مصــر آن را منعقــد 

ســاخت، دوبــاره همــان قــرآن چاپــی طبــق قواعــد رســم الخــط مصحــف تصحیــح شــد؛ کــه اعضــای 

ایــن لجنــه، عبــارت بودنــد از: حفنــی ناصیــف، احمــد اســکندری و مصطفــی عنانــی. پــ  از آن کــه 

ــف حســینی( و  ــن خل ــی ب ــن عل ــد ب ــِن مصــر، )شــیخ محم ــح از ســوی اســتاِد مقرئی ــن تصحی ای

نیــز شــیخ جامــع االزهــر، )شــیخ محمــد ابوالفضــل( در دهــم ربیــع االوو 1337ق مــورد تأییــد قــرار 

گرفــت، بــه چــاپ رســید )حســن، 1390: 44(.

اّمــا نســخه ی قرآنــی کــه امــروزه در بیــن بیشــتر کشــورهای اســامی، بخصــوص »شــرِق ســوئز« 

رایــج اســت، نســخه ای از قرائــِت »حفــص از عاصــم« اســت کــه در دانشــگاه االزهــر در قاهــره چــاپ 

شــد. در ســاو 1342ق )1923.( قــرآن بــر طبــق روایــت حفــص از قرائــت عاصــم و تحــت نظــر اســاتید 

االزهــر و تأییــد كمیتــه اى كــه از ســوى ملــک فــؤاد اوو تعییــن گردیــد، در قاهــره بــه چــاپ رســید. 

اعضــاى ایــن كمیتــه عبــارت بودنــد از: شــیخ محمــد علــى نجــار )اســتاد دانشــكده زبــان و ادبیــات 

عــرب(، شــیخ عبدالحلیــم بســیونى )مدیــر دفتــر رئیــ  جامــع االزهــر( و شــیخ علــى محمــد ضبــاع 

)اســتاد مقرئیــن مصــرى( )فضلــی، 13۸۸: 156(.

ــوان  ــی، می ت ــای چاپ ــی در قرآن ه ــات جزئ ــن ابهام ــوِد ای ــا وج ــی ب ــت حت ــه داش ــد توج بای

ــه  ــم، ب ــرآن کری ــف ق ــِق مصح ــی دقی ــرای بررس ــترین دوره ب ــل دسترس ــناخته ترین و قاب ــت؛ ش گف

ــه علــت تعــدد بســیار و کثــرت مصاحــف  ــد از ســوی دیگــر ب ــوط می شــود. هــر چن ایــن دوره مرب

ــر و  ــیار وقت گی ــا، بس ــه ی آن ه ــی هم ــخص، بررس ــن دوره مش ــود در ای ــی موج ــای چاپ و قرآن ه

ــرمتن(. ــانه چی، 1362: سراس ــک: مدیرش ــه ن ــوان نمون ــه عن ــود )ب ــد ب ــترده خواه گس

ــتن  ــز داش ــودن و نی ــترس ب ــر در دس ــه خاط ــف، ب ــن مصاح ــی ای ــناِد تاریخ ــی و اس ــا بررس اّم

ــز و مناقشــه  ــا ناقــص« ابتدایــی و متقــّدم، ابهام آمی ــد مصاحــف »کامــل ی ــر، همانن خطــوط خوانات

ــم، دارای مشــکات ســاختاری  ــرآن کری ــت ق ــه کتاب ــه خطــوط اولی ــرا ک ــود. چ ــد ب ــز نخواه برانگی
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بســیار پیچیــده ای هســتند؛1 کــه بــدون مراجعــه بــه قرینه هــاِی تاریخــی و روایــِی موجــود در کتــب 

علــوم قرآنــی2 و برخــی کتــب متأخــر دیگــر )از نــگارش مصاحــف متقــدم(، قابــل شناســایی و خوانش 

ــتند.3 ــه نیس فی البداه

6ــ جایگاه توجه به دوره ها در مباحث عدم تحریف قرآن

اگــر کســانی ادعــای تحریــف لفظــی قــرآن را بنماینــد، رویکــرد مــا در پاســخگویی و اقنــاع مســئله 

بســیار مهــم اســت. مثــًا می توانیــم بــا کلــی گویــی و بــه صــورت جدلــی پاســخ اشــکاو کننــده و 

قائــل بــه تحریــف قــرآن را بدهیــم؛ کــه در ایــن مــوارد، غالبــًا پاســخگویی مــا نامرتبــط، مناقشــه آمیز 

ــی  ــا و جزئ ــره ی ادع ــر دای ــز ب ــا تمرک ــم ب ــر می توانی ــا از ســوی دیگ ــده اســت. اّم ــاع کنن ــر اقن و غی

نمــودن مباحــث، بــه صــورت مرتبــط و دقیــق بــه مســئله ی عــدم تحریــف قــرآن بپردازیــم.

ــئله  ــا مس ــا ب ــی و نســبت آن ه ــزوو وح ــ  از ن ــی پ ــای زمان ــناخت دوره ه ــت دوم، ش در حال

تحریــف لفظــی، حائــز اهمیــت اســت. بــه عبــارت دیگــر، الزم اســت مشــخص کنیــم مدعــی، ادعــای 

تحریــف لفظــی در چــه دوره زمانــی را دارد، تــا بــه نســبت آن اســتدالو الزم را مطــرح نماییــم. 

6ـ1ـ استدالل های پشتیبانی کننده عدم تحریف قرآن

بــرای تبییــن جایــگاه دوره هــای زمانــی در مســئله تحریــف، مناســب اســت بــه انــواع 

اســتدالو های پیــش رو بــرای پشــتیبانی عــدم تحریــف قــرآن، توجــه داشــته باشــیم. بــرای اثبــات 

عــدم تحریــف قــرآن، از اســتدالو های متنــوع و متفاوتــی می توانیــم اســتفاده نماییــم کــه هــر کــدام 

ــد از: ــتدالو ها عبارتن ــن اس ــی از ای ــد. برخ ــود را دارن ــژه ی خ ــا کاربســت وی از آن ه

ــر دو  ــریانی، ه ــی و س ــای نبط ــد. خط ه ــتفاده می ش ــریانی اس ــا س ــی ی ــروف نبط ــا، از ح ــن نگارش ه 1. در ای
ــدون نقطــه نوشــته  ــود و حــروف آن، ب ــادی ب ــن خــط، ابهامــات زی ــد. در ای ــه بودن از خــط آرامــی منشــأ گرفت
می شــدند. در ایــن خــط، مصوت هــای کوتــاه و برخــی مصوت هــای بلنــد ماننــد » ا « در میــان واژه هــا نوشــته 
نمی شــد. بــرای نمونــه در ایــن خــط ب، ن، ت، ث و ی هماننــد هــم نوشــته می شــدند و یــا ح، خ، ج و یــا س 
و ش هماننــد بودنــد. همچنیــن، هیــچ زبانــى بــه انــدازه زبــان عربــى از تغییــر در حــركات كلمــات و نیــز عــدم 
رعایــت عالیــم و نشــانه ها، دچــار مشــكل نمى گــردد، چــرا كــه »ِاعــراب « در تفهیــم مقصــود الفــاظ و عبــارات، در 

ایــن زبــان از اهمیــت ویــژه اى برخــوردار اســت. )نــک: اســتادی، 1392: 32 ـ 35(.
2. بــه عنــوان نمونــه نــک: یحیــی بــن یعمــر، تاریــخ التــراث العربــی. ونیــز؛ اختــالف مصاحــف الشــام و الحجــاز و 
العــراق. و نیــز؛ المقطــوع و الموصــول. و نیــز؛ التمیمــی، عمــار، الوقــف و االبتــداء. و نیــز؛ همــو، القــراءآت. و نیــز؛ 

الفــراء، یحیــی بــن زیــاد، اختــالف اهــل الکوفــه و البصــره و الشــام فــی المصاحــف و ... .
3. هم اکنــون، بســیاری از خطــوط گذشــته )از مناطــق مختلــف جهــان( وجــود دارد، کــه هنــوز خوانــده نشــدهاند؛ 
ــبت  ــه نس ــی، ب ــط حروف ــب خ ــی از معای ــت. یک ــده اس ــی نمان ــا باق ــایی آن ه ــرای رمزگش ــی ب ــرا قرینه های زی
خطــوط تصویــری، همیــن اســت کــه چــون قــراردادی میباشــند، بــدون آمــوزش یــا وجــود قرینــه، قابــل خوانــدن 
ــا اندازهــای در  ــه چــون همانندســازی از اشــیاء طبیعــی هســتند، ت ــری، ک ــه عکــِس خطــوِط تصوی نیســتند. ب

اعصــار دیگــر هــم قابــل تشــخیصاند. )نــک: اســتادی، 1392: 43(.
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الــف ـ اســتدالو های کامــی و فلســفی درون دینــی و برون دینــی در اثبــات عــدم تحریــف قــرآن؛ 

هماننــد بــه کار گیــری »قاعــده لطــف« و مانند آن.

ــرای  ــرآن ب ــی ق ــخه های خط ــی نس ــی و نسخه شناس ــتدالو های باستان شناس ــتناد و اس ب ـ اس

اثبــات عــدم تحریــف قــرآن؛ هماننــد ارائــه نســخه های خطــی کهــن و بررســی تطبیقــی متــن آن هــا.

جـ  ارایــه ی شــواهد و اســتدالو بــا اســتفاده از گزارشــات تاریخــی موجــود در منابــع متنــوع کهــن؛ 

هماننــد گزارشــات جمــع قــرآن در دوره ی پیامبــر؟ص؟ و خلفا.

د ـ بــه کارگیــری و اســتناد بــه برخــی از آیــات قــرآن و روایــات امامــان؟ع؟ یــا اصحــاب. هماننــد 

اســتناد بــه آیــه حفــظ )ســوره حجــر، آیــه 9( و یــا روایــات ارجــاع معصومیــن؟ع؟ بــه قــرآِن موجــود.

ــا چشم پوشــی  ــر آن ه ــر اختصــار از ذک ــه خاط ــه ب ــر، ک ــتداللی دیگ ــای اس ــواع حوزه ه هـــ ـ ان

می نماییــم.

ــان  ــز در بی ــا نی ــرد م ــد، رویک ــان ش ــه بی ــ  آن  ک ــاوت جن ــتدالو ها و تف ــواع اس ــدای از ان ج

اســتدالو در عــدم تحریــف قــرآن بســیار مهــم اســت. یعنــی الزم اســت توجــه کنیــم، آیــا پاســخ و 

ــوازم خــاص خــود  توجیــه درون دینــی یــا پاســخ بــرون دینــی ارایــه می دهیــم، زیــرا هــر کــدام ل

را داراســت. بــه عنــوان مثــاو نــوع اســتدالو بــرای یــک مســیحی پیرامــون عــدم تحریــف قــرآن، 

ــتدالو های  ــوع تبییــن اس ــی ن ــد؛ حت ــاوت باش ــک مســلمان متف ــرای ی ــتدالو ب ــوع اس ــا ن ــد ب بای

ــرای مستشــکان مســلماِن شــیعی و مســلماِن ســنی،  ــرآن، ب ــده ی عــدم تحریــف ق پشــتیبانی کنن

ــد. ــاوت می نمای متف

6ـ2ـ تبیین توجه به جایگاه دوره های زمانی در مسئله تحریف

ــف  ــز »عــدم تحری ــِب آســمانی« و نی ــِف کت ــه مباحــث »عــدم تحری ــی ک از مســائل و موضوعات

ــِف  ــا عــدم تحری ــه موضــوع تحریــف ی ــر دقیــق نمــوده اســت، پرداختــن ب ــود و غی قــرآن« را مهآل

ــف اســت. ــِی بحــِث تحری ــدون مشــخص نمــودن محــدوده ی زمان مصاحــف، ب

روشــن اســت کــه موضــوع تدویــن و انتقــاو کتــِب آســمانی و بویــژه قــرآن، دورههــای زمانــی 

مختلفــی را طــی نمــوده اســت، کــه ماهیــت و نــوِع بررســی آن هــا، می توانــد در مســئله تحریــف 

ــدِم  ــر ع ــه پاســخ گویی و اســتدالو ب ــای اســت ک ــه گونه ــاوت ب ــن تف ــاوت باشــد. ای مصحــف متف

ــد. ــب می کن ــی را از دوســوی منازعــه، طل ــل و اســناِد متفاوت ــر آن، دالی ــف ب تحری

ــد و منکــر،  ــف« ســخن میران ــزاره ی »ال ــه در بســیاری مــوارد، مدعــی، پیرامــون گ ــه طــوری ک ب

ــدای از  ــف، ج ــِث تحری ــرح مباح ــا در ط ــِت نارس ــن وضعی ــد. ای ــخ می ده ــون »ب« پاس پیرام
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ــد. ــمندان میباش ــزد دانش ــف در ن ــوع تحری ــای موض ــودن مبن ــخص ب نامش

ــون  ــخص، پیرام ــی مش ــای زمان ــیمبندی دورهه ــت تقس ــه اهمی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن، ب بنابرای

تحریــف کتــب آســمانی و بویــژه قــرآن، همیــن بــ  کــه بــا مطالعــه ی کتــب عــدم تحریــف قــرآن 

ــوان دریافــت کــه برخــی از دالیــل مطــرح شــده در آن هــا،  ــه روشــنی می ت ــف، ب ــا ســایِق مختل ب

ــه ایــن معنــی کــه اگــر موضــوع تحریــف  ــا کلیــت موضــوع تحریــف قــرآن نیســت. ب متناســب ب

قــرآن را یــک کل در نظــر بگیریــم، برخــی از دالیــل قائــان بــه عــدم تحریــِف قــرآن، جزئــی اســت و 

ــون بیــان  ــاو، اگــر گزارهــای اکن ــوان مث ــه عن ــی باشــد. ب ــده ی آن ادعــای کل ــد مرتفــع کنن نمی توان

شــود، تحــت ایــن عنــوان:

ــامل  ــد ش ــت و می توان ــی اس ــیار کل ــوان، بس ــن عن ــت.« ای ــده اس ــی ش ــِف لفظ ــرآن، تحری »ق

ــد: ــر باش ــای زی گزاره ه

1ـ »قرآن، در زمان حیاِت پیامبر؟ص؟ تحریِف لفظی شده است.«

2ـ »قــرآن، پــ  از حیــاِت پیامبــر؟ص؟ و در دوران خلفــا، )و نیــز پیــش از آن( تحریــِف 

لفظــی شــده اســت.«

ــِف لفظــی شــده  ــز پیــش از آن( تحری ــاِت اهلبیــت ؟ع؟ )و نی ــرآن، در دوران حی 3ـ »ق

اســت.«

4ـ »قــرآن، در دوران غیبــِت صغــری و کبــری )و نیــز پیــش از آن( تحریــِف لفظــی شــده 

» است.

5ـ قرآن در دوره ی معاصر )و نیز پیش از آن( تحریِف لفظی شده است.«

ــِف لفظــی شــده اســت«  ــرآن، تحری ــِی »ق ــزاره ی کل ــوم گ ــد مفه ــن گزاره هــا، می توان تمامــی ای

را شــامل شــود. 

اگــر اکنــون کســی بــا طــرح ایــن گــزاره ی کلــی »قــرآن، تحریــِف لفظــی شــده اســت«، ادعــا کند که 

قــرآن تحریــف شــده اســت؛ و کســانی بــا رد ایــن ادعــا، بــه اســتناِد ایــن کــه پیشــوایان معصــوم؟ع؟ 

فرموده انــد: در نمــاز ســوره ی کامــل بخوانیــد )خویــی، 1361: 137( و یــا بــه عنــوان مثــاو همان گونــه 

کــه پیش تــر اشــاره شــد، بــا اســتناد بــه دالیــل روایــی دیگــری، هماننــد:

الف. روایات ارجاع دهنده به قرآن در فتنه ها و حدیث ثقلین.

هماننــد اخبــار فراوانــی کــه از پیامبــر اکــرم؟ص؟ از طریــق راویــان شــیعه و اهل ســّنت نقــل شــده و 
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در آن فرمــان داده شــده اســت کــه مــردم در فتنه هــا و در حــل مشــکات بــه قــرآن مراجعــه نماینــد 

)کلینــی، 1365: ج2: 599(؛ و نیــز حدیــث »ثقلیــن«، کــه از طــرق شــیعه و اهل ســّنت بــه تواتــر بــه 

مــا رســیده اســت ... ایــن دو دســته از اخبــار دلیــل بــر عــدم وقــوع تحریــف در قــرآن اســت؛ چراکــه 

امــر بــه تمّســک بــه کتابــی تحریــف شــده و نفــی گم راهــی بــرای کســانی کــه بــدان چنــگ زننــد، 

بــا یکدیگــر ســازگار نیســتند. )الطباطبائــى، 1403ج 12: 107(.

ب. روایات عرضه اخبار و احادیث بر قرآن.

ــا آن  ــه ب ــته اند ک ــتوار دانس ــی اس ــار و محک ــرآن را معی ــددی، ق ــات متع ــن؟ع؟ در روای معصومی

می تــوان اصالــت و ســامت احادیــث را تشــخیص داد؛ از جملــه ایــن حدیــث از پیامبــر اکــرم؟ص؟: 

»ِإنَّ َعَلــی ُکلِّ َحــقٍّ َحِقیَقــًة َو َعَلــی ُکلِّ َصــَواٍب ُنــورًا َفَمــا َواَفــَق ِکَتــاَب اهلِل َفُخــُذوُه َو َمــا َخاَلــَف ِکَتــاَب 

اهلِل َفَدُعــوُه« )کلینــى، کافــی، ج 1، بــاب »االخــذ بالســنة و شــواهد الکتــاب«( طبــق مضمــون روایــات 

فراوانــی کــه از طریــق رســوو خــدا و ائّمــه اهل بیــت؟ع؟ رســیده اســت، بایــد اخبــار و احادیــث را 

بــر قــرآن عرضــه نمــود و همیــن دلیــل بــر ســامت قــرآن از تحریــف اســت. )همــان:107(.

ج. تمّسک اهل بیت به آیات گوناگون.

در روایاتــی، ائّمــه اهل بیــت ؟ع؟ بــه آیاتــی از قــرآن، کــه عینــًا بــا قــرآن نــزد مــا مطابــق اســت، 

ــرآن  ــف ق ــر تحری ــی ب ــاد مبن ــار آح ــه اخب ــی ک ــامل آیات ــی ش ــوارد حت ــن م ــد. ای ــک کرده ان تمّس

درباره شــان موجــود اســت نیــز می شــود و ایــن بهتریــن شــاهد اســت بــر ایــن کــه مــراد بســیاری 

ــب  ــر حس ــیر ب ــت«، تفس ــده اس ــازو ش ــور ن ــه این ط ــزو: آی ــذا ن ــد: »ک ــه می فرمای ــی ک از روایات

تنزیــل و در مقابــل بطــن و تأویــل اســت )همــان: 10۸(.

د. تأیید صریح یا ضمنی مصحف رایج.

ــرآن  ــه ق ــن ک ــر ای ــی ب ــده، مبن ــه معصــوم؟ع؟ وارد ش ــایر ائّم ــن؟ع؟ و س ــی از امیرالمؤمنی روایات

موجــود در دســت مــردم همــان قرآنــی اســت کــه از ســوی خــدا نــازو شــده، هرچنــد بــا مصحــف 

حضــرت علــی؟ع؟، کــه بــه خــط خــود تنظیــم نمــوده، تفــاوت دارد ... و از همیــن بــاب اســت کــه 

امامــان؟ع؟ بــه شــیعیان خــود فرموده انــد: »اقــرؤوا کمــا قــرء النــاس« )همــان: 10۸(.

و بــدون توجــه بــه دوره هــای زمانــی کــه بــر قــرآن از ابتــدا تــا کنــون گذشــته اســت، بــه طــور 

کلــی منکــر تحریــِف قــرآن شــوند؛ و بــه دنبــاو آن ادعــا نماینــد کــه:

قرآنــی کــه در اختیــار ماســت همــان قرآنــی اســت کــه بــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ نــازو شــده، بــدون 



65

ن
رآ
 ق
ِی
ظ
لف
ِف 
ری
ح
 ت
در
ن 
ه آ
گا
ای
ج
و 
ی 
ح
 و
ِو
زو
ز ن
  ا
 پ
ِی
مان
ِی ز
ها
ه
ور
 د
ی
رف
مع

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ــار و برکاتــش را از دســت بدهــد )همــان: 10۸(. ــزی از اوصــاف نیکــو، آث آن کــه چی

بــه نظــر می رســد دامنــه ی منطقــی ایــن ادعــا و آن انــکار، مطابــق هــم نیســت. بــه ایــن معنــی 

ــرآن نیســتند و جــواب  ــف ق ــی تحری ــوارد و گزاره هــای زمان ــه ی م ــی، شــامل هم ــاِی مدع ــه ادع ک

مطــرح شــده، تنهــا شــامل یــک دوره ی زمانــی محــدود می باشــد.

ایــن دلیــل، در رد تحریــف و اثبــات عــدم تحریــف قــرآن، تنهــا مناســب کســانی اســت کــه ادعــا 

ــدوده ی  ــامل مح ــت«، و ش ــده اس ــف ش ــا، تحری ــا خلف ــر؟ص؟ و ی ــان پیامب ــرآن در زم ــد: »ق می کنن

ــردد. ــ  از آن نمی گ ــی پ زمان

همــه ی این هــا بیــان شــد تــا ضــرورت و اهمیــت تقســیم بندی دورههــای زمانــی بــرای 

دسترســی بــه قــرآن کریــم از صــدر اســام تــا کنــون، مشــخص شــود. بنابرایــن، محققیــن موضــوع 

ــرآن در آن  ــد طــرح و تقســیم بندی دوره هــای تاریخــی هســتند کــه ق ــرآن، نیازمن عــدم تحریــف ق

ســیر کــرده اســت تــا اکنــون در دســت مــا قــرار بگیــرد.
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نتیجه گیری

ــا توجــه بــه برخــی وقایــع و رخداد هــای صــدر اســام تــا کنــون، می تــوان پنــج دوره زمانــی  ب

بــرای تاریــخ اســام بــه نســبت تحــوالت پیرامــون مصحــف قــرآن و کتابــت آن، ارائــه نمــود کــه 

عبارتنــد از: الــف ـ دوره ی نــزوِو وحــی تــا قبــل از کتابــت قــرآن کریــم. ب ـ دوره ی حضــوِر پیامبــر؟ص؟ 

و کتابــِت بخشــی از مصحــِف قــرآن کریــم تــا کتابــِت کامــل و جمــع آن. ج ـ دوره ی وجــوِد کتابــِت 

کامــِل مصحــِف قــرآن کریــم تــا ابتــدای دوره ی غیبــت کبــری. د ـ دوره ی وجــوِد کتابــِت کامــِل قــرآن 

کریــم پــ  از غیبــت کبــری تــا ظهــوِر چــاِپ کامــل قــرآن. هـــ ـ دوره ی وجــوِد اولیــن چــاِپ کامــِل 

مصحــِف قــرآن کریــم تــا کنــون.

بــه نظــر می رســد هــر چــه دوره هــای زمانــِی نشــر و کتابــت قــرآن از زمــان نــزوو قــرآن تــا کنــون، 

ــئله ی  ــون مس ــر پیرام ــی و اظهارنظ ــد، بررس ــرار گیرن ــت ق ــق و دق ــورد تحقی ــی و م ــر معرف جزئی ت

»تحریــف« یــا »عــدم تحریــف قــرآن« و نیــز مســائل دیگــر پیرامــون قــرآن، روشــن تر خواهــد شــد؛ 

بــه طــوری کــه ممکــن اســت بســیاری از مناقشــات و ابهامــاِت کامــی میــان اندیشــمندان اســامی 

و غیــر اســامی بــه خــودی خــود، از بیــن بــرود و در برابــر محققیــن، ســپهر روشــنی قــرار خواهــد 

گرفــت.

ــن نوشــتار،  ــا نقــص( در ای ــراه ب ــااًل هم ــی )احتم ــذاری مقدمات ــن دوره گ ــن الزم اســت ای بنابرای

ــوند.  ــر ش ــی جزئی ت ــر و حت ــوم تاریخــی، کامل ت ــا عل ــی و ی ــوم قرآن ــر دانشــمندان عل توســط دیگ

همچنیــن مناســب اســت تفاوت هــا و مقضاهــای ایــن دوره هــای زمانــی، همــراه بــا جزئیــات آن، 

بــه صــورت کتابــی مســتقل و مفصــل در اختیــار عاقمنــدان قــرار گیــرد. هرچنــد بــه صــورت پراکنــده، 

مطالــب گوناگونــی در کتــب تاریخــی و برخــی کتــب علــوم قرآنــی در ایــن بــاره وجــود دارد.
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