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چکیده
در منابع روايی و تفسیری اهل سنت ،اخباری وجود دارد که بیانگر خطا و لحن در مصحف است .اين اخبار گاه
به «خطای کاتبان» در نگارش کلمات خاصی از مصحف و گاه به وجود «لحن» در مصحف اشاره داشته و از مصداق
خاصی نام نبردهاند .اين مقاله ،برای تاريخگذاری اين اخبار ،از روش تحلیل اِسناد  -متن بهره گرفته و به اين نتیجه
رسیده است که زمان شکلگیری اين اخبار ،پس از به سرانجام رسیدن پروژه مصحفی حجّاج بن يوسف ثقفی بوده
است .با در نظر گرفتن بافت تاريخی صدور اين اخبار ،میتوان چنین تحلیل تاريخی ارائه داد :گرچه حجاج به اصالح
رسم مصحف اقدام کرد ،اما درعینحال از بزرگداشت مصحف عثمانی و تأکید بر محوريت آن و حذف ديگر مصاحف،
غافل نبود؛ لذا اين اخبار با استفاده از صورتبندیِ نقد بر کاتبان مصحف عثمانی يا دفاع از آنان ،به نقد بر مصحف
نگاشتهشده توسط حَجاج يا دفاع از اين مصحف پرداختهاند .اخبار منسوب به عايشه نیز در دوره عباسی رواج يافته و
نشاندهنده مبارزه عباسیان با نمودهای فرهنگی امويان است .چه اينکه اخبار منسوب به ابان بن عثمان ،در مقام دفاع از
مصحف عثمانی -بهعنوان رکن اصلی مصحف نگاشتهشده توسط حجاج -است.

واژگان کلیدی:

تحلیل اِسناد-متن ،حَجاج ،خطای کاتبان ،لحن ،مصحف عثمانی.

 .1استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کرمي ،دانشکده علوم قرآنی مشهدshahpasand@quran.ac.ir /
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 -1مقدمه
در منابع روایی و تفسیری اهل سنت ،اخباری وجود دارد که نشان میدهد در مصحف عثمانی
خطا و لحن وجود دارد 1.این اخبار گاه ناظر به «خطای کاتبان» در نگارش کلمات خاصی از
مصحف هستند و گاه بهطورکلی به وجود «لحن» در مصحف اشاره داشته و از مصداق خاصی
نام نبردهاند .این مقاله به تحلیل اسناد-متن این اخبار پرداخته است ،تا از این رهگذر ،به تاریخ
شکلگیری یا رواج آنها دست یابد.
در تاریخ قرآن نولدکه ،عنوانی به این اخبار اختصاص یافته است .وی بعد از اشاره به اینکه
طبق این اخبار ،کسانی که مسئولیت متن قرآن را به عهده داشتند ،یعنی عثمان و گروهش ،اتهام
اشکاالت لغوی موجود در آن را به گردن کاتبان میاندازند ،به این بیان مختصر در مورد تاریخ
شکلگیری این اخبار اکتفا کرده است« :رویکرد توجیهیای که در این اخبار وجود دارد ،بسیار
بسیط و ساده است و تنها میتواند محصول یک نظریه بشری بسیط درباره تولید نسخه رسمی
قرآن باشد؛ بنابراین باید تاریخ پیدایش این اخبار را به دورهای بسیار متقدم بازگردانیم».
(2013, p.391

 )Nöldeke,برخی آثار نگاشته شده توسط مسلمانان نیز در هنگام اشاره به

ویژگیهای مصاحف عثمانی ،اخبار محل بحث را نقل و گاه نقد کردهاند (برای نمونه ،ر.ک.
حمد ،1425 ،صص /186-170معرفت ،1415 ،ج ،1صص )374-365اما به تاریخگذاری آنها
نپرداختهاند .آنچه به این مقاله ارتباط بیشتری دارد ،مقالة اخیر عمر حمدان با نام «من مصحف
الخالفة الی مصحف الرعیة» است که با رویکردی تاریخی به بررسی این اخبار پرداخته است .در
عین حال ،نوآوری مقالة حاضر ،تاریخگذاری این اخبار با استفاده از روش تحلیل اسناد-متن
است.
تحلیل اِسناد-متن 2فرصتی ارائه میدهد تا بدون الزام به بررسی صحتوسقم مضمون این
اخبار ،با رویکردی تاریخی به تحلیل آنها پرداخته شود؛ چرا که خبر حتی اگر مجعول باشد،
تاریخی دارد .درعینحال ،کشف زمان رواج یک خبر ،به این معنا نیست که آن خبر کامالً جعلی

 .1در اين موضوع ،روايتی به نقل از صادقني (ع) نيز وجود دارد که يک مصداق از خطاي کاتبان را معريف کرده است.
ازآنرو که اين روايت در مقالهاي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است ،در اينجا به آن پرداخته نشد (ر.ک .شاهپسند،
اهله؛ «نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشتهاي فقهي شيعه؛ مطالعه موردي آيه  95سوره مائده» ،فقه و مباين
حقوق اسالمي ،سال  ،51ش 1397 ،1ش).
2. isnād-cum-matn method
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و بینصیب از حقیقت است ،بلکه اخبار مجعول نیز ترکیبی از حقایق و ذهنیتهای جاعالن را
که نشأت گرفته از فضای تاریخی زمان آنهاست -ارائه میدهند.روش تحلیل اِسناد-متن ،در چندین مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان نمونه
میتوان از مقاله زیر یاد کرد:
 موتسکی ،هارالد؛ «ارزيابی تاريخگذاری احاديث»؛ ترجمه سیدعلی آقایی؛ در مجموعه«تاريخگذاری حديث؛ روشها و نمونهها»؛ تهران :حکمت 1394 ،ش.
همچنین مقاالت متعددی با این روش به نگارش درآمدهاند؛ لذا این مقاله معرفی مفصل آن
را به عهده خود نمیداند .در اینجا ،به ذکر مراحل این روش ،آنگونه که توسط موتسکی بهبود
و توسعه یافته است ،بسنده میشود:
 .1همه تحریرهای مختلف و در دسترس یک روایت گردآورده میشود.
 .2شبکهای از اختالفهای سندی در قالب نمودار رسم میشوند تا فرآیند نقل بهخوبی مستند
و حلقه مشترک و حلقههای مشترک فرعی مشخص شود .حلقه مشترک ،گردآورنده و نشردهنده
حرفهای روایات در نظر گرفته میشود.
 .3اینکه حلقه مشترک واقعاً گردآورنده یا نشردهنده حرفهای بوده یا نه ،باید با تحلیل متنی
بررسی شود .الزمه این کار آن است که متون مربوط به خطوط نقل ،کنار هم قرار گیرند تا امکان
مقایسه اجمالی آنها با هم فراهم شود.
 .4گروههای اختالفات متنی و گروههای اختالفات سندی با هم مقایسه میشود تا معلوم
شود میان آنها همبستگی وجود دارد یا نه؟
 .5در صورت وجود همبستگی میتوان درباره متن اصیلی که حلقه مشترک نقل کرده و کسی
که مسئول تغییرات ایجاد شده در جریان نقل پس از حلقه مشترک است ،به نتیجه رسید
(موتسکی ،1394 ،صص.)78-77
در این مقاله ،اخبار ناظر به خطا و لحن ،با توجه به مصدر و مضمون ،به چهار دسته تقسیم
شدهاند ؛ سه گروه اخبار ناظر به خطای کاتبان در مصادیقی خاص که به مجاهد ،ابن عباس،
عایشه و ابان بن عثمان منسوب هستند ،و یک گروه اخبار ناظر به لحن در مصحف که به عثمان
منسوباند .ازآنجاکه در این روش ،تاریخ از تحلیل روایات استخراج میشود ،استخراج بافت
تاریخی از غیر اخبار و استفاده از آن در تحلیل متنی ،خروج از مقتضای روش خواهد بود؛ لذا
فضای کلی شکلگیری اخبار بعد از اتمام مراحل روش و در عنوانی جداگانه مطرح شده است.
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آخرین نکتهای که باید در اینجا ذکر شود ،این است که این مقاله تنها یک پژوهش تاریخی-
حدیثی است و در راستای نشان دادن کمال رسمالخط مصاحف عثمانی نگاشته نشده است.

 -2تحلیل اسناد-متن اخبار
 -1-2اخبار مجاهد
النبِِّينيَ لَمَا آتَ ْيتُكُمْ ِمنْ ِكتَابٍ وَحِكْ َمةٍ﴾ (آل عمران)81 /3 :
اللهُ مِيثَاقَ َّ
در مورد آیه ﴿وَإِذْ أَخَذَ َّ
النبِِّينيَ﴾ خطای کاتبان شمرده شده است .این اخبار با چهار
ق َّ
اخباری نقل شده که در آن﴿ ،مِيثَا َ
سند متفاوت ،به مجاهد میرسند (ابن منذر ،1423 ،ج ،1ص /272طبری ،1420 ،ج ،6صص-553
 /554مجاهد بن جبر ،1410 ،ص.)254

 -1-1-2تحلیل اسناد
نمودار سند این اخبار در شکل  1نشان داده شده است .چنانکه دیده میشود ،این خبر را
ابن جریج و ابن ابی نجیح از مجاهد نقل کردهاند .مجاهد بن جبر مکی از جمله قاریان سرشناس
مکه بود و چنانکه خود گفته ،قرآن را سی مرتبه بر ابن عباس عرضه کرده و وفات وی بین
سالهای  102تا  104قمری تعیین شده است (ابن سعد ،1410 ،ج ،6صص /20-19بخاری،
بیتا ،ج ،7ص .)411عبداهلل بن ابی نجیح مکی راوی مجاهد نیز بین سالهای  128تا  131قمری
وفات کرده است .وی را معتزلی دانسته و به فصاحت ستودهاند (ابن ابی خیثمه ،1427 ،ج،1
ص /238ذهبی ،1413 ،ج ،3ص .)684ابن ابی داود از مصحف او نام برده و تعدادی از قرائات
وی را ذکر کرده است (ابن ابی داود ،1423 ،ص .)221اما ابن جریج راوی دیگر مجاهد در این
نمودار ،ممکن است عبدالعزیز بن جریج مکی و یا پسرش عبدالملک بن عبدالعزیز باشد .با توجه
به شهرت بیشتر و کثرت احادیث عبدالملک ،بهاحتمالزیاد در این سند نیز همو مقصود است.
سندهای زیادی در متون حدیثی اهل سنت وجود دارد که ابن جریج باواسطه (برای نمونه ر.ک.
صنعانی ،1403 ،ج ،9صص )365 ،342 ،340 ،338یا بیواسطه (ر.ک .همان ،ج ،2صص،504
 )514از مجاهد نقل حدیث کرده است .وی در سال  150درگذشته است (ابن سعد ،1410 ،ج،6
ص .)38لذا از نظر مکان و زمان زندگیاش ،امکان نقل از مجاهد را داشته است .در نتیجه،
مجاهد حلقه مشترک این اخبار و ابن ابی نجیح حلقه مشترک فرعی آن است و زمان شکلگیری
این خبر را میباید قبل از سال  102که سالمرگ مجاهد است ،تعیین نمود.
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شکل شماره 1

 -2-1-2تحلیل متن
متن این چهار تحریر مشابه است .در اینجا به ذکر یک نمونه از این متون اکتفا میشود:
النبِِّينيَ لَمَا آتَ ْيتُكُمْ ِمنْ ِكتَابٍ َوحِكْ َمةٍ﴾ ،قال :هي خطأ من الكاتب،
اللهُ مِيثَاقَ َّ
«يف قوله ﴿ :وَإِذْ أَخَذَ َّ
وهي يف قراءة ابن مسعود﴿ :وإذ أخذَ اهللُ مِيثَاقَ الذين أوتوا الكتاب﴾» (طبری ،1420 ،ج ،6ص.)553
متن هر چهار تحریر از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول ﴿ميثاق النبيني﴾ را خطای
کاتبان شمرده و در بخش دوم ،قرائت ابن مسعود از همین عبارت ،یعنی ﴿ميثاق الذين اوتوا
الکتاب﴾ نقل شده است .ذکر قرائت ابن مسعود نیز ازآنجاکه در هر چهار تحریر وجود دارد،
باید ادامه بیان مجاهد باشد .این دو قرائت ،تفاوت زیادی در رسم دارند .یک تفاوت معنایی-
عقیدتی نیز بین دو خوانش وجود دارد .نکته قابلتوجه اینکه مجاهد تنها میگوید متن آیه خطای
کاتب است ،اما نمیگوید اصل آن چه بوده است؟ و سپس به نقل قرائت ابن مسعود گریز میزند.
این نشان می دهد که وی نه در مقام اصالح خطای کاتبان ،بلکه در مقام ارائه خوانشی است که
مشکل کالمی خوانش رسمی را نداشته باشد؛ چرا که بر اساس خوانش رسمی ،باید به این سؤال
نیز پاسخ داد که چرا آیه بعد ،کیفر کسانی را ذکر کرده است که از این میثاق تخلف میکنند؟
حالآنکه انبیاء (ع) معصوم هستند .اما با خوانش ﴿الذين أوتوا الكتاب﴾ ،امکان تخلف اهل کتاب
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از میثاق وجود دارد .در نتیجه ،اینکه انتظار مخاطب برای شنیدن آنچه از نظر مجاهد صحیح
است ،با نقل قرائت ابن مسعود برآورده میشود ،نشان میدهد که این خبر بیش از آنکه در مقام
اصالح رسمالخط باشد ،در مقام اصالح خوانش مبتنی بر قرائت رسمی است.

 -2-2اخبار ابن عباس
سلِّمُوا َعلَی أَهْ ِلهَا﴾
ستَأْنِسُوا وَتُ َ
ذیل آیه ﴿يَاأَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْ ُخلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ َحتَّي تَ ْ
(نور )27 /24 :اخباری منسوب به ابن عباس نقل شده که بهجای ﴿تستأنسوا﴾﴿ ،تستأذنوا﴾ را
پیشنهاد داده است .برای نمونه ،در نقل سعید بن جبیر از ابن عباس آمده است« :ابن عباس
سلِّمُوا عَ َلي أَهْ ِلهَا﴾ گفت:1
ستَ ْأذِنُوا وَتُ َ
اینگونه قرائت میکرد﴿ :ال تَ ْد ُخلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ َحتَّي تَ ْ
قطعاً ﴿تستأنسوا﴾ وهْم کاتبان است» (طبری ،1420 ،ج ،19صص.)145
در این مورد ،دو کلمه شباهت نوشتاری زیادی به هم دارند و به نظر میرسد این مسأله در
تعدد اخبار ناظر به آن و نیز صورت مؤ ّکدی که راویان به متن آن دادهاند ،مؤثر بوده است .این
مضمون ،با  18سند متفاوت که متنهایی تقریباً شبیه به هم دارند نقل شده است (برای نمونه
ر.ک .همان ،ج ،19صص /146-145ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،8ص /2566فراء ،بیتا ،ج،2
ص 249و .)...

 -1-2-2تحلیل اسناد
نمودار سند این اخبار در شکل  2نشان داده شده است .چنانکه مشاهده میشود ،ابن عباس
حلقه مشترک این خبر است .وی به سبب سرآمدی در علم به قرآن ،به «ترجمان القرآن» شناخته
شده بود (ابن سعد ،1410 ،ج ،2ص .)279خبری وجود دارد مبنی بر اینکه عکرمه برای نشان
دادن علم ابن عباس به قرآن ،او را با حضرت علی (ع) مقایسه کرده است .این مقایسه ،نشان از
جایگاه علمی ابن عباس نزد تابعین دارد (همان ،ج ،2ص .)240سالمرگ او را بین  68تا 70
قمری معین کردهاند (بخاری ،بیتا ،ج ،5ص.)3
وجه مشترک پنج خبری که از ابن عباس نقل شده ،ارائه صورت ﴿تستأذنوا﴾ است؛ در نتیجه
میتوان این بخش از اخبار را متعلق به وی دانست .اما یک تفاوت عمده بین این نقلها وجود
دارد؛ نقل ابو صالح ،ضحاک و ابن ابی طلحه از ابن عباس ،تنها مشتمل بر ارائه صورت

 .1در اين حترير خرب ،مرجع ضمري فعل «قال» (گفت) مشخص نيست.
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﴿تستأذنوا﴾ است و سخنی از خطا بودن صورت اصلی به میان نیاورده است .اما نقل مجاهد و
سعید بن جبیر از وی﴿ ،تستأنسوا﴾ را خطای کاتبان دانسته و ﴿تستأذنوا﴾ را صورت صحیح
معرفی کرده است .طبق آنچه در مرحله چهارم و پنجمِ روش تحلیل اسناد ـ متن گفته شد ،این
تفاوت متنی را باید با توجه به تفاوت سندی تبیین ،و مسئول تفاوت در نقل را معیّن کرد.
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شکل شماره 2
محمدبن
یوسفحلقه مشترک فرعی شمرده میشود و همو واسطهای
نمودار،
ابو بشر جعفر بن ایاس در این

است که خبر را از مجاهد و نیز سعید بن جبیر نقل کرده است .بااینحال ،نمیتوان افزودة خطای
کاتبان را از جانب او دانست؛ چرا که ایوب سختیانی نیز این خبر را با همین افزوده ،از سعید بن
جبیر نقل کرده است ،در نتیجه ،این افزوده باید به سعید منسوب شود .سعید بن جبیر از جمله
شاگردان ابن عباس و فردی آشنا با کتابت بود (ابن حبان ،1393 ،ج ،4ص /275ابن سعد،1410 ،
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ج ،6صص .)269-268ابن ابی داود از مصحف او نام برده و برخی قرائاتش را ذکر کرده است
(ابن ابی داود 1423 ،ص .)221او در زمان حجاج همراه با بسیاری دیگر از قاریان در قیام ابن
حجاج به
اشعث شرکت کرد و به همین دلیل مدتی متواری بود .وی سرانجام در سال  95توسط َ
قتل رسید (ابن حبان ،1393 ،ج ،4ص.)275
نقل مجاهد از ابن عباس نیز دارای زیادة خطای کاتبان است .گرچه طبق اسناد یافت شده،
این خبر را تنها ابو بشر از مجاهد نقل کرده است ،اما با توجه به اینکه وی در گروه قبلیِ اخبار
بررسیشده حلقه مشترک بود و همین اضافه ،در متن آن اخبار نیز وجود داشت ،امکان انتساب
این اضافه به او وجود دارد .در نتیجه ،اضافة خطای کاتبان ،از جانب سعید و مجاهد است .ابو
بشر جعفر بن ایاس حلقه مشترک فرعی این خبر (همراه با اضافة خطای کاتبان) شمرده میشود،
او اصالتاً بصری و ساکن واسط بود و گرایش علوی داشت (ابن عساکر ،1415 ،ج ،72ص.)108
سالمرگ او بین  124و  132تعیین شده است (ابن حبان ،1393 ،ج ،6ص .)133در نتیجه ،وی
از نظر زمانی ،امکان نقل از مجاهد و سعید را داشته است .حلقه مشترک بعدی شعبة بن حجاج
راوی ابو بشر و ایوب است که این نقل را به پنج نفر منتقل کرده است .وی اصالتاً واسطی و
ساکن بصره بود و در سال 160ق درگذشت (بخاری ،بیتا ،ج ،4ص .)244بنابراین از نظر زمان
و مکان زندگی ،امکان نقل از ابو بشر را داشته است.

 -2-2-2تحلیل متن
چنانکه گذشت ،متن اخبار منقول از ابو صالح ،ضحاک و علی بن ابی طلحه فاقد عبارت
ستَأْذِنُوا
ستَأْنِسُوا :تَ ْ
خطای کاتب است .در خبر ابو صالح ،تأکید بر تقدیموتأخیر در آیه است« :تَ ْ
ستَأْذِنُوا» (فراء ،بیتا ،ج ،2ص .)249خبر ضحاک و
سلِّمُوا وَتَ ْ
قَالَ :هَذَا مُقَدَّمٌ وَ ُمؤَخَّرٌ إَِّنمَا ُهوَ ح ََّتی تُ َ
علی بن ابی طلحه نیز به ارائه معادل ﴿تستأذنوا﴾ برای ﴿تستأنسوا﴾ اکتفا کرده است (ابنابی
حاتم ،1419 ،ج ،8ص /2566نحاس،1408 ،

ص.)586

متن اخباری که سعید و مجاهد در سند آن هستند ،دو بخش دارد؛ بخش اول نقل صورت
﴿تستأذنوا﴾ و بخش دوم ،خطای کاتب دانستن صورت ﴿تستأنسوا﴾ است .در بخش اول ،برخی
از تحریرها صورت ﴿تستأذنوا﴾ را «قرائت» ابن عباس خواندهاند ...« :أنه كان يقرأ... :
ستَأْذِنُوا﴾» (طبری ،1420 ،ج ،19صص .)146-145در بخش دوم ،در بیشتر تحریرهای این
﴿تَ ْ
خبر ،انتساب شکل ﴿تستأنسوا﴾ به خطای کاتبان با عبارات یقین و تأکید «إمنا» و «إهنا» همراه
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شده (همان ،ج ،19صص /146-145طحاوی ،1415 ،ج ،4ص ،)249اما در برخی موارد ،با
عبارت تردیدآمیز «فيما أحسب»( ،ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،8ص /2566طحاوی ،1415 ،ج،4
ص)250و گاه بدون هیچکدام از آنها مطرح شده است (حاکم نیشابوری ،1411 ،ج ،2ص.)430
در متون اخیر ،اشتباه کاتب ،با کلمات مختلفِ «وهم کاتب» (طبری ،1420 ،ج ،19ص،)145
«سقط از جانب کاتب»( ،همان ،ج ،19ص /146بیهقی ،1423 ،ج ،11ص« )210خطای دست
کاتب» (طحاوی ،1415 ،ج ،4ص )250و در بیشتر موارد با «خطای کاتب» (ابن ابی حاتم،1419 ،
ج ،8ص /2566طبری ،1420 ،ج ،19صص /146-145طحاوی ،1415 ،ج ،4ص )249بیان شده
است .در یکی از تحریرها ،برخالف ترتیب دیگر موارد ،راوی ابتدا به خطای کاتب اشاره کرده،
سپس قرائت ابن عباس را نقل نموده و در مورد قرائت ابن عباس چنین افزوده است« :وكان
يقرؤها علی قراءة ُايبّ بن كعب» (طبری ،1420 ،ج ،19ص .)146توضیح بیشتر این تحریر در مورد
قرائت ابن عباس ،مؤیدی است بر اینکه صورت نخستین خبر ،تنها مشتمل بر نقل قرائت ابن
عباس بوده و در مرحلهای متأخر به این صورتبندی رسیده است.

 -3-2اخبار عايشه و ابان بن عثمان
در مورد ﴿وَالْمُقِي ِمنيَ﴾ (نساء )162 /4 :که با وجود عطف به مرفوعات منصوب است،
﴿وَالصَّاِبئُونَ﴾ (مائده )69 /5 :که با وجود عطف به اسم إنّ ،مرفوع است و نیز ﴿إِ ْن هَذَانِ﴾ (طه:
 )63 /20که در آن اسم إن مخفف از ثقیله ،مرفوع است ،هفت خبر از طریق اهل سنت و منسوب
به عایشه به دست رسیده که این موارد را خطای کاتبان شمرده است .نیز چهار خبر منسوب به
أبان بن عثمان بن عفان در مورد ﴿وَالْمُقِي ِمنيَ﴾ (نساء )162 /4 :نقل شده است که در ادامه به
تفکیک ،بررسی میشود.

 -1-3-2تحلیل اسناد
الف) اخبار عايشه :نمودار سند این اخبار در شکل  3نشان داده شده است .این اخبار را
عروة بن زبیر از عایشه نقل کرده است .عروة بن زبیر بن عوام یکی از فقیهان چهارگانه مدینه به
شمار آمده است (ابن ابی حاتم ،1271 ،ج ،6ص .)396سالمرگ او بین  94تا  101تعیین شده
است .او بر قرائت قرآن از روی مصحف مداومت داشت (ابن حبان ،1393 ،ج ،5ص .)195راوی
عروه ،هشام پسر اوست که طبق نمودار ،حلقه مشترک اصلی است .وی احادیث بسیاری را از

 38دو فصلنامه کتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیستم ،بهار و تابستان 1398

پدرش نقل کرده است .هشام در سال  146در بغداد درگذشت (همو ،1411 ،ص /131ابن سعد،
 ،1410ج ،5ص .)375در نتیجه ،رواج این خبر از جانب او به پیش از سال  146بازمیگردد .ابو
معاویه محمد بن خازم ضریر کوفی ،حلقه مشترک فرعی این خبر است .وی در سال  113قمری
متولد شد و در  195درگذشت (ابن حبان ،1393 ،ج ،7ص /441ابن سعد ،1410 ،ج ،6ص.)364
ب) اخبار ابان بن عثمان :نمودار سند این اخبار در شکل  4نشان داده شده است .ابان بن عثمان
در زمان خالفت یزید بن عبدالملک (حکومت 105-101ق) در مدینه درگذشت (همان ،ج،5
ص .)116برخی سال مرگ او را  105قمری دانستهاند (ابن عساکر ،1415 ،ج ،6ص .)151وی
را از فقهای دهگانه مدینه شمردهاند (همان ،ج ،6ص .)152او در سالهای  76تا  83امیر الحاج
مدینه بود (همان ،ج ،6ص .)155در مورد زبیری که ناقل خبر از ابان است ،اطالع بیشتری در
دست نیست .تنها همین اندازه میدانیم که کنیه او ابو خالد بوده ،از ابان سماع حدیث داشته و
حماد بن سلمه راوی اوست (ابن ابی حاتم ،1271 ،ج ،3ص /581بخاری ،بیتا ،ج ،3ص/413
مسلم بن حجاج ،1404 ،ج ،1ص .)278چنانکه در نمودار دیده میشود ،حماد بن سلمه حلقه
مشترک این اخبار است .گرچه در سند خبری که ابن شبه نقل کرده است ،دایی زبیر واسطه او
و ابان بن عثمان است (ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،3ص ،)1014اما به نظر میرسد در عبارت
َن خَالَهُ قَالَ« ،»...أنّ خاله» تصحیفی از «أبو خالد» باشد؛ که کنیه زبیر راوی أبان
الزبَيْرِ :أ َّ
«َ ...عنِ ُّ
است .در نتیجه ،صحیح است که بگوییم حماد ،حلقه مشترک این خبر است .حماد بن سلمه
بصری در سال  167درگذشت (بخاری ،بیتا ،ج ،3ص .)22وی پیش از هر بار ارائه حدیث،
صد آیه از روی مصحف قرائت میکرد (عجلی ،1405 ،ج ،1ص .)319نظر به اینکه او جزو
اصحاب حدیث بوده و به «کثیر الحدیث» نیز توصیف شده است ،این خبر بر اهمیت مصحف
از نظر او داللت دارد .وی را از جمله نحویان شمرده و گفتهاند چنان به لحن در حدیث حساس
بود که آن را همپایه دروغ بستن بر گوینده میدانست (انباری ،1405 ،ص.)42
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ثعلبی

شکل شماره 3

 -2-3-2تحلیل متن
الف) اخبار عايشه :متن این اخبار دو بخش دارد :بخش اول سؤال عروة بن زبیر در مورد
سه عبارت ﴿وَالْمُقِي ِمنيَ﴾﴿ ،وَالصَّاِبئُونَ﴾ و ﴿إِ ْن هَذَانِ﴾ است و بخش دوم ،پاسخ عایشه به عروه
است که این سه را ناشی از خطای کاتبان شمرده است .در بخش اول ،گاه پرسنده خود عروه
است (طبری ،1420 ،ج ،9ص /395فراء ،بیتا ،ج ،2ص )183و گاه نیز لفظ مجهول «سُ ِئ َلتْ»،
پرسنده را فردی دیگر و عروه را ناقل این پرسش و پاسخ نشان میدهد (ثعلبی ،1422 ،ج،6
ص /250فراء ،بیتا ،ج ،1ص .)106بااینحال ،نحوه خطاب عایشه به عروه با استفاده از تعبیر
پسر خواهرم /پسرم 1که در بخش دوم همه این تحریرها وجود دارد ،نشان میدهد پرسنده از
عایشه در بخش اول نیز عروه بوده است.
در سه مورد از این تحریرها ،صورت سؤال عروه این است« :از عایشه در مورد ﴿وَالْمُقِي ِمنيَ﴾،
﴿وَالصَّاِبئُونَ﴾ و ﴿إِنْ هَذَانِ﴾ پرسیدم»( ،ثعلبی ،1422 ،ج ،6ص /250طبری ،1420 ،ج ،9ص/395
 .1مادر عروه ،امساء بنت ابوبکر ،خواهر عايشه بوده است (ابن سعد ،1410 ،ج ،5ص.)136
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فراء ،بیتا ،ج ،1ص106؛ ج ،2ص )183اما در چهار مورد دیگر ،صورت سؤال چنین است« :از
عایشه در مورد لحن قرآن﴿ :وَالْمُقِي ِمنيَ﴾﴿ ،وَالصَّاِبئُونَ﴾ و ﴿إِنْ هَذَانِ﴾ پرسیدم» (ابن ابی داود،
 ،1423ص /129ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،3ص /1014سعید بن منصور ،بیتا ،ج ،4ص/1507
قاسم بن سالم ،1415 ،ص .)287تعبیر «لحن» در مورد این سه کلمه قرآنی میتواند از جانب
عروه یا راویان بعد از او باشد ،اما ازآنجاکه در هر دو شاخه نقل از هشام دیده میشود ،باید از
جانب هشام یا پدرش عروه باشد 1.به هر صورت ،راوی قصد داشته است با استفاده از این تعبیر،
عمومیت بیشتری به کالم بدهد و این سه مورد را تنها مثالهایی بارز قلمداد کند؛ چه اینکه در
خبری که ابن شبه نقل کرده ،بعد از این سه کلمه عبارت «و أشباه ذلک» آمده است (ابن شبه
نمیری ،1399 ،ج ،3ص )1014که نشان میدهد هشام موارد دیگری را نیز در مصحف سراغ
داشته است.
ب) اخبار أبان بن عثمان  :متن این اخبار دو بخش دارد؛ در بخش اول زبیر (ابو خالد) از
ابان بن عثمان میپرسد که چرا ﴿واملقيمني﴾ چنین نوشته شده است؟ و بخش دوم پاسخ ابان
است .چهار تحریر خبر در بخش اول مشترکاند .تنها در یک تحریر ،سؤال زبیر با توضیح
اضافهای همراه است« :قبل و بعدش مرفوع است ،حالآنکه خودش منصوب است» (ابن ابی
داود ،1423 ،ص .)128در بخش دوم ،وجه مشترک پاسخ ابان در چهار تحریر این است« :وقتی
کاتب به آن کلمه رسید ،پرسید چه بنویسم؟ گفته شد بنویس ﴿وَالْمُقِي ِمنيَ﴾ ،پس همان را که به
او گفته شد ،نوشت» (ابن ابی داود ،همانجا /طبری ،1420 ،ج ،9ص /395قاسم بن سالم1415 ،
ص .)287طبق این صورتبندی ،کاتب تنها آنچه را به او گفتهاند نوشته و کتابتش با قرائت
هماهنگ بوده است .قالب طرح سؤال کاتب و جوابی که او را امر به نوشتن میکند ،تأکید
بیشتری بر تبرئه کاتب را نشان میدهد؛ او نهتنها همان را که گفتهاند نوشته است ،بلکه قبل از
نوشتن سؤال کرده و همان پاسخ را نگاشته است.

 .1تعبري حلن در مورد اين سه کلمه در خربي از سعيد بن جبري نيز ديده ميشود :حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ْبنُ
خلَّادٌ يَعْنِي اْبنَ خَالِدٍ ،حَدَّثَنَا زَيْدُ ْبنُ الْحُبَابَُ ،عنْ أَشْ َعثََ ،عنْ سَعِيدِ ْبنِ جُبَيْرٍ قَالَ« :فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةُ
حمَّادٍ الْخَيْرِيُّ ،حَدَّثَنَا َ
َ
حنٌ﴿ :الصَّابِئُونَ﴾﴿ ،وَالْمُقِيمِنيَ﴾ (نساءَ ﴿ ،)162 /4 :فأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِنيَ﴾ (منافقون ،)10 /63 :و
أَحْرُفٍ لَ ْ
﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (طه( »)63 /20 :ابن ايب داود ،1423 ،ص .)128اما چون تنها يک حترير دارد ،در اين دسته از
اخبار مورد بررسي قرار نگرفت.
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تحریر منقول از ابن شبه نیز ویژگیهای منحصربهفردی دارد .در این تحریر ،زبیر قبل از نقل
سؤالش از ابان ،در مورد او اینگونه توضیح میدهد« :و او از کسانی بود که در کتابت مصحف
حضور داشت» (ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،3ص .)1014بهاینترتیب ،بر صحت اطالعی که او
در مورد کاتب ارائه میدهد ،تأکید کرده است .در پاسخ ابان نیز توضیح بیشتری از زمینه ماجرا
وجود دارد« :کاتب مینوشت و مملی امال میکرد[ .مملی] گفت بنویس[ ،کاتب] گفت چه
بنویسم؟ ( »...همان) این توضیح نیز در مقام تبرئه کاتب است؛ مملی نیز حضور داشته ،و کاتب
تنها آنچه را که مملی گفته ،نوشته است ،پس خطا از جانب کاتب نیست .صورتبندی اخبار
منقول از ابان و تأکید آنها بر تبرئه کاتب نشان میدهد که این اخبار بهمنظور رد سخن منسوب
به عایشه که شیوه نگارش این کلمه را ناشی از خطای کاتب دانسته ،صورتبندی شده است؛
سالمرگ حلقههای مشترک نیز این مسأله را تأیید می کند .خبر ابان توسط حماد بن سلمه (د.
167ق) رواج یافته و این ،زمانی پس از رواج اخبار منسوب به عایشه توسط هشام بن عروه (د.
146ق ) است .با توجه به تأکید حماد بر قرائت از روی مصحف و نیز همپایه کذب شمردن لحن
در مقام نقل ،میتوان گفت او در مقام اثبات هماهنگی کتابت و قرائت است؛ کاتب ،کلمه را به
همان صورت که قرائت شده ،نوشته است.

 -4-2اخبار عثمان
هشت خبر با سند کموبیش متفاوت ،به نقل از عثمان وجود دارد که نشان میدهد وی بعد
از دیدن مصحف ،به وجود لحن 1در آن اذعان نموده است .بهجز سه مورد ،منبع بقیه آنها
المصاحف ابن ابی داود سجستانی است.

 .1برخي معتقدند حلن به معناي خطا در کالم ،تنها پس از اسالم و آن هم به سبب ورود غري عربها به دين اسالم و
اختالط آنها با عربها -که زمينهساز فساد زبان عريب بود -اجياد شد .بااينحال بعضي ديگر بر آناند که حلن به اين
معنا ،در زمان پيامرب (ص) نيز وجود داشت و ورود عجمها به دين اسالم ،تنها موجب انتشار بيشتر آن شد؛ خصوصًا
در مناطقي که متاس عرب و عجم بيشتر بود .بههرحال ،اين خطاهاي گفتاري ،خيلي زود منود کتابيت هم پيدا کردند
(علي ،1422 ،ج ،17صص .)16-15مجاليت از عمر (د23 .ق) در مقام تنبيه کاتباين كه در کتابتشان حلن ديده ميشد،
نشاندهنده رواج منود نوشتاري حلن در زمان اوست (ر.ک .وكيع ،1366 ،ج ،1ص /286جاحظ ،1423 ،ج ،2ص/149
ابن أعرايب ،1418 ،ج ،2ص.)854
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 -1-4-2تحلیل اسناد
نمودار سند این هشت خبر در شکل شماره  5دیده میشود .هر چهار راوی ،خبر را از عثمان
(د35 .ق) نقل کردهاند .چنانکه از ظاهر نمودار برمیآید ،حلقه مشترک این اخبار ،عثمان بن عفان
است .اما برای اطمینان از این مسأله ،الزم است امکان نقل چهار راوی مستقیم از او سنجیده
شود.
عثمان
یحییبن یعمر

عبداالعلیبن عبداهلل
قتاده

عکرمه

حارث بن عبدالرحمن

عبداهللبن فطیمه

ابو عمرو
اسماعیل بن ابراهیم

زبیربن خریت

علیبن ابیهاشم مؤملبن هشام یحییبن آدم
ابن شبه نمیری

ابن ابیداود

شعیببن ایوب
ابن ابیداود

نصربن عاصم
اصحاب بکر

قتاده

هارون
عبیدبن عقیل
ابوحاتم سجستانی
ابن ابی-

بکربن بکار

حجاج

یونسبن حبیب

ابوعبید

علی بن عبدالعزیز

ابن ابیداود

عمران بن داود
ابو داود
یونسبن حبیب

داود

دانی

احمدبن زهیر
اسحاقبن ابراهیم
قاسمبن أصبغ

احمدبن محمد مکی
خلف بن ابراهیم

عمروبن مرزوق

ابنابیداود

عبدالرحمن بن عثمان

دانی

شکل شماره 5

یحیی بن یعمر لیثی اهل بصره بود .وی با نحو ،عربیت و قرائت قرآن آشنایی داشت .حجاج
(د95 .ق) وی را به خراسان تبعید کرد و او مدتی در خراسان متولی منصب قضا بود (ابن سعد،
 ،1410ج ،7ص /260قفطی ،1406 ،ج ،4ص .)25دلیل این تبعید ،تصریح یحیی به لحن در
قرائت حجاج عنوان شده است (تنوخی 1412 ،ص .)156وی متمایل به تشیع و تفضیل اهل
بیت (ع) معرفی شده است (یاقوت حموی ،1414 ،ج ،6ص .)2837یحیی بن یعمر در سال 129
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در خراسان درگذشت (انباری ،1405 ،صص /26-25تنوخی 1412 ،ص )156در نتیجه ،وی
امکان نقل بیواسطه از عثمان را نداشته است.
راوی دیگر ،قتادة بن دعامه سدوسی بصری است .وی همچون سایر اصحاب حدیث از رأی
پرهیز میکرد (ابن سعد ،1410 ،ج ،7ص .)171او را به عدم لحن در کالم توصیف کردهاند.
گرچه گفتهاند وی در ذکر حدیث ،سند ارائه نمیداد و از احادیث بالغ 1استفاده میکرد ،باز هم
نمیتوان نقل قتاده از عثمان را محتمل شمرد؛ چرا که سال وفات او بین  117تا  118تعیین شده
است (همان ،ج ،7ص )172در نتیجه ،او نیز امکان نقل بیواسطه از عثمان را نداشته است .ابو
عمرو ،راوی قتاده که نامش در سند دیگری از کتاب المصاحف نیز بهعنوان راوی قتاده آمده
است (ابن ابی داود ،1423 ،ص ،)326بهاحتمالزیاد ابو عمرو بن عالء بصری (د154 .ق) است
که از نظر زمان و مکان زندگی ،امکان نقل از قتاده را داشته است.
راوی سوم که نامش در المصاحف ،بهصورت «عکرمه طائی» ثبت شده است (همان ،ص)127
شناخته نیست .اما زبیر بن خریت بصری که در این سند راوی اوست ،از عکرمه (د105 .ق)
مولی ابن عباس نیز نقل روایت کرده است (ابن ابی حاتم ،1271 ،ج ،3ص /581ابن سعد،1410 ،
ج ،5ص /219ابن عدی ،1418 ،ج ،2ص .)350عکرمه غالم بربری بود که حصین عنبری- ،
قاضی بصره -وی را در زمانی که ابن عباس از سوی امام علی (ع) والی بصره بود ،به او هبه
کرد (همان ،ج ،6ص /469ابن عساکر ،1415 ،ج ،41ص .)76عکرمه بین سالهای  104تا 109
در مدینه درگذشت (همان ،ج ،41صص .)80-79پس از حضور ابن عباس در مدینه ،انتظار
میرود محل زندگی عکرمه تا زمان وفات ابن عباس (68ق) در مدینه بوده باشد .بااینحال،
عکرمه پس از رسیدن به درجات باالیی از علم و شهرت ،به شهرهای مختلفی سفر کرد (همان،
ج ،41ص ،)95از جمله شهر موالی سابق خود بصره ،که گفتهاند با ورود او به بصره ،حسن
بصری (د110 .ق) از تفسیر دست کشید (ابن عدی ،1418 ،ج،6

ص.)473

راوی چهارم ،عبداالعلی بن عبداهلل بن عامر قرشی بصری است (ابن ابی داود،1423 ،
ص .)120او را فردی فصیح و کالمش را خالی از لحن شمردهاند بهگونهای که فصاحتش هشام
بن عبدالملک (حکومت 125-105ق) را به اعجاب واداشته است (ابن عساکر ،1415 ،ج،33
ص .)413سالمرگ او بهدقت روشن نیست اما خليفة بن خیاط نامش را بین تابعان طبقه چهارم

 .1احادیث بالغ احاديثی هستند که در آهنا به جای ذکر کامل سند ،از الفاظی چون «بلغين» استفاده شده است.
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بصره آورده است (خليفة بن خیاط ،1414 ،ص .)363بااینحال ،همزمانی حیات او با حکومت
هشام بن عبدالملک این اطمینان را ایجاد میکند که سال وفات او بعد از سال  105قمری است.
با توجه به آنچه گذشت ،هیچ کدام از چهار راوی امکان مالقات با عثمان و شنیدن این خبر
از او را نداشتهاند .درعینحال ،همه آنها ربع آخر قرن اول و سالیانی از قرن دوم را درک کردهاند
و محل زندگی سه تن از آنها بصره بوده است .برخی احتمال دادهاند که این افراد ،این خبر را
در اولین جلسهای که برای طرح ایدة اصالحات مصحفی حجاج و با حضور او تشکیل شد،
مطرح کردهاند و دیگر اعضای حاضر در جلسه ،آن را از همین طریق نقل میکنند (ر.ک .حمدان،
 ،2018ص.)113

 -2-4-2تحلیل متن
این تحریرها غالباً دو بخش دارند .بخش اول ،از ارائه مصحف به عثمان خبر میدهد و بخش
دوم گفتة او بعد از دیدن مصحف را نقل میکند .برخی از این تحریرها نیز تنها مشتمل بر بخش
دوم هستند .در مورد بخش اول ،عبارت «وقتی کار مصحف تمام شد »... ،در برخی تحریرها،
(ابن ابی داود ،1423 ،ص )120نشان میدهد این سخن را عثمان بعد از اتمام استنساخ مصاحف
در دوره حکومتش گفته است .در سه تحریری که سندش از طریق یحیی بن یعمر به عثمان
میرسد ،بخش اول خبر نیامده و در بخش دوم ،بهجای کلمه مصحف ،کلمه قرآن آمده است:
«در قرآن لحنی است ( »...همان ،ص.)122
در بخش دوم ،در دو تحریری که سندش از طریق عبداألعلی بن عبداهلل به عثمان میرسد،
س ْنُت ْم َو أجْ َم ْلُت ْم» رضایت عثمان نسبت به مصاحف را نشان میدهد و
راوی ابتدا با عبارت « َق ْد أحْ َ
بعد سخن از لحن را بهپیش میکشد (همان ،ص /120ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،3ص.)1013
در همه این تحریرها ،لحن بهصورت نکره آمده است .گاه نیز با صورت «شيئًا من حلنٍ» بیان شده
است که نشان می دهد راوی بر عدم ذکر مصداق تعمد دارد (ابن ابی داود ،1423 ،صص،120
 /127ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،3ص .)1013در شش مورد از این متون ،عثمان بعد از اشاره به
اینکه در مصحف لحنی میبیند ،تکلیف آن را با عبارت «سَتُقِي ُمهُ اْلعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا» و در یک مورد
با «سَنُقِيمُهُ بِأَلْسِنَتِنَا» (ابن شبه نمیری ،همانجا) روشن میکند .استفاده از صورت جمع «ألسنة» در
تمام این تحریرها ،نشان میدهد که در نظر عثمان ،لحنِ راهیافته به مصحف ،بهگونهای است که
با لهجات عرب ،و در ادای کلمه به شکل گفتاری ،قابل اصالح است .صورت تحریری که عکرمه
از عثمان نقل کرده ،متفاوت با بقیه این اخبار است .در این تحریر آمده است« :وقتی مصحف

تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن

45

نزد عثمان آورده شد و مقداری لحن در آن دید ،گفت« :اگر مملی از هذیل و کاتب از ثقیف بود،
این (لحن) در آن یافت نمیشد»( 1ابن ابی داود ،1423 ،ص .)127راوی این خبر ،سخنی را که
در تحریر قبل ،بخشی از گفته عثمان بود ،بهعنوان پیشزمینه مطرح کرده ،و اصل سخن عثمان
را به سمت راهکاری که میتوانست مانع از این لحن شود ،برده است .بر این اساس ،میتوان
گفت این تحریر با تأخیر بیشتری نسبت به تحریر پیشین شکل گرفته است .عالوه بر این ،سخنی
که با ادات تمنی «لو» از عثمان نقل شده ،نشاندهنده میزانی از اعتراف به نقایص فرآیند استنساخ
از جانب اوست .طبق این تحریر ،عثمان لحن موجود در مصحف را متأثر از لهجات کاتبان و
امال کنندگان دانسته است .در مجموع باید گفت در این گزارشها« ،لحن» و «خطا» کاربرد
متفاوتی دارند .مصادیق خطا مشخص هستند ،اما لحن بهصورت کلی و مبهم بیان شده است .نیز
لحن قابل اصالح با لهجه شمرده شده ،حالآنکه خطا چنین نبوده است .عمر حمدان با بررسی
این اخبار ،مقصود از لحن را مربوط به کلماتی که اعراب در رسم کلمه نمود مییابند ،دانسته
است ؛ به این معنا که حرف اعراب (مثل الف برای تثنیه) در کلمه رسم نشود (حمدان،2018 ،
.)119

 -3مصاحف حجاج
چنانکه از سال مرگ حلقههای مشترک اخبار مورد بحث معلوم شد ،شکلگیری یا رواج این
اخبار در اواخر سده اول و اوایل سده دوم بوده است .این زمانی است که پروژه مصحفی حجاج
بن یوسف ثقفی (د95 .ق) به سرانجام رسیده است .در اینجا ،تنها بهمنظور درک بهتر دلیل رواج
این اخبار در این بازه از زمان ،مقدماتی در این زمینه مطرح میشود.
حجاج سخنوری توانا بود و خطابههای ادیبانه و سخنان نکتهسنجانة بسیاری از او نقل شده
است (بخش تاریخ ،بیتا ،ج ،20صص .)144-143وی موضع تند و خشنی نسبت به ابن مسعود
و قرائت او داشت و وی را منافق میشمرد .نیز نسبت به ثبت قرائت ابن مسعود در مصاحف،
بسیار کراهت داشت و با شدت عمل مانع آن میشد (ابن عساکر ،1415 ،ج ،12ص /160ذهبی،
« .1لَوْ كَانَ اْل ُممْلِي ِمنْ هُذَيْلٍ ،وَالْكَاِتبُ مِنْ ثَقِيفٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ هَذَا» .ظاهرًا قصد گوينده آن است كه بني اين دو قبيله،
تفاويت در قرائت و کتابت وجود دارد که بر اين اساس ،هذيل براي امالء کردن مناسبتر است تا کتابت .عمر محدان از
اين مجله استفاده میکند که نظام کتابت اهل طائف (ثقيف) کتابت کامل است؛ يعنی هرچه تلفظ میشود ،نوشته میشود.
اما نظام کتابت مکی و مدنی ناقص است؛ يعنی تا حد امکان اختصار را رعايت میکنند (محدان ،2018 ،ص.)110
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 ،1413ج ،6ص .)320در یک نقل ،وی با تعبیر تحقیرآمیز «عبد هذيل» به ابن مسعود اشاره کرده
و درباره قرائت او میگوید« :گمان میکند که قرآنش از نزد خدا نازل شده ،حالآنکه چیزی جز
رجز اعراب نیست و خدا آن را بر پیامبرش نازل نکرده است»( 1ابن عساکر ،1415 ،ج،12
ص .)159انزجار حجاج از ابن مسعود و قرائت او ،به دلیل مخالفت وی با مصحف امامی است
که عثمان مردم را بر آن جمع کرد (ابن کثیر ،1408 ،ج ،9ص.)149
یکی از مشهورترین رویاروییهای حجاج و قاریان ،و بلکه مهمترین شورش علیه حجاج،
جنگ جماجم به رهبری عبدالرحمن بن اشعث است .این نبرد در سال  82اتفاق افتاد (ابن
جوزی ،1412 ،ج ،6ص )231و در سال  83با شکست ابن اشعث پایان یافت (همان ،ج،6
ص .)244جنبش ابن اشعث علیه حجاج ،ریشه مذهبی نداشت و از اختالفات سیاسی ابن اشعث
و سپاه او با حجاج نشأت گرفت .اما ابن اشعث برای برانگیختن احساسات پیروانش علیه حجاج،
به آن رنگ دینی داد (طقّوش ،1392 ،صص .)117-116وی حجاج را فاسق خواند و قاریان را
به مبارزه با او طلبید (مقدسی ،بیتا ،ج ،6ص .)35این مسأله ،با توجه به اینکه جایگاه قراء در
صدر اسالم ،نهفقط از نظر علمی ،بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز دارای اهمیت است و باید
آنها را بهمثابه یک حزب فرهنگیـسیاسی در نظر گرفت ،کامالً قابلدرک است (ر.ک .مفتخری
و کوشکی ،1384 ،سراسر مقاله /ثنایی و بیات ،1394 ،سراسر مقاله) .تعداد افرادی که گفته
میشود حجاج در این جنگ به قتل رساند ،گرچه مبالغهآمیز مینماید( ،ر.ک .خليفة بن خیاط،
 ،1397ص )287اما نشاندهنده بزرگی حادثه در چشم راویان است .در منابع تاریخی،
فهرستهایی از نام برخی قاریانی که همراه با ابن اشعث به نبرد با حجاج شرکت کردند ،آمده
است (همان ،صص .)287-286تعداد این قاریان پانصد نفر گفته شده است (مهان ،ص287؛
ابوالعرب تمیمی ،1404 ،ص .)223حجاج برخی از آنها را به زندان افکند و برخی دیگر را
کشت (ابوالعرب تمیمی ،1404 ،ص.)346
مصحفنویسی ،یکی از مهمترین اقدامات حجاج در دوره حکومتش است .عمر حمدان مقاله
مفصلی با نام «پروژه دوم مصاحف در عصر اموی» نگاشته و کوشیده است این مسأله را با دقت
بررسی کند .او با گردآوری قرائن تاریخی ،انجام این پروژه را در شهر واسط ،با اشراف حسن
بصری (د110 .ق) و بین سالهای  84تا  ،85دانسته است (حمدان ،بیتا ،ص .)63این یعنی یک
 .1مقصود گفته حجاج اين است که قرائت ابن مسعود ،مُزنَل نيست .استفاده او از کلمه «قرآن ابن مسعود» نشان
ميدهد که او زيادات موجود در مصحف ابن مسعود را مدنظر دارد.
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سال بعد از شکست خوردن ابن اشعث از حجاج .حجاج بن یوسف با تشکیل یک گروه،
مصاحفی را نگاشت و به مراکز مهم اسالمی ارسال نمود .راشد بن نجیج بصری (د .بین  141تا
150ق) یکی از افرادی است که در زمان حجاج بر کتابت مصاحف نظارت داشتهاند (ذهبی،
 ،1413ج ،9ص /130نحاس ،1409 ،ج ،5ص .)419بهطورکلی ،افرادی که در این پروژه شرکت
داشتهاند ،غالباً بصری هستند .این مسأله بهطور ضمنی اهمیت بصره در روند تکامل رسمالخط
مورد استفاده در نگارش مصحف را نشان میدهد .در گزارش ابن ندیم در مورد خط عربی نیز
ي ُثمَّ
ص ِر ُّ
ط الْ َمكِّيُّ و ََب ْع َد ُه الْ َم َدِنيُّ ُثمَّ الْ َب ْ
خ ُّ
خ ُطوطِ الْ َع َرِبيَّ ِة اْل َ
نام بصره قبل از کوفه آمده است...« :أوَّ ُل الْ ُ
الْ ُكوفِيُّ ( »...ابن ندیم ،1417 ،ص )16که نشان میدهد بصره در اواخر دوره اموی و قبل از رواج
خط کوفی در دوره عباسی ،نقش قابلتوجهی را دراینباره ایفا کرده است .در مورد مصاحفی که
حجاج به مدینه و مصر ارسال کرد ،اخباری مشتمل بر برخی جزئیات وجود دارد .طبق نقلی از
مالک بن انس (د179 .ق) ،حجاج یک مصحف بزرگ از این مجموعه را به مدینه فرستاد که در
صندوقی در مسجد نبوی نگهداری و روزهای پنجشنبه و جمعه گشوده و قرائت میشد (فاسی،
 ،1421ج ،2ص .)439چنانکه از ناخشنودی آل عثمان نسبت به ارسال مصحف به مدینه (ابن
شبه نمیری ،1399 ،ج ،1ص )7برمیآید ،این مصحفنگاری در راستای اصالح ایرادات وارد بر
مصاحفِ نگاشتهشده توسط عثمان بوده است .مصر ،یکی دیگر از این مناطق است که گفته
میشود این اقدام حجاج ،موجب ناخشنودی حاکمش عبدالعزیز بن مروان شد؛ لذا در پاسخ،
دستور نگارش مصحفی را داد و برای کسی که در آن خطایی بیابد ،جایزه تعیین نمود (ابن
عبدالحَکَم ،1415 ،ص .)144از عکسالعمل حاکم مصر نیز معلوم میشود که اقدام حجاج
بهمنظور رفع خطاهای کتابتی صورت گرفته ،و مدعی ارائه مصحفی بدون اشکال بوده است .از
دیگر شهرهایی که حجاج به آنها مصحف ارسال کرد ،خبر صریحی در دست نیست.
حجاج افرادی را مأمور کرد تا مصاحف مخالف با مصحف امام را یافته و محو کنند؛
عبدالملک بن اصمع بصری 1از جمله این افراد بود (تنوخی ،1412 ،ص .)219عاصم جحدری
(د128 .ق) ،ناجية بن رُمح و علی بن اصمع نیز دراینباره نام برده شدهاند (حمدان ،بیتا ،ص.)99
ظاهراً این عملیات جستجو ،در همه شهرها بوده ،اما در کوفه بیشتر و شدیدتر بوده است (همان،
ص.)100

 .1او جد اصمعي حنوي است.
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طبق نقل مالک بن انس (د179 .ق) ،مهدی عباسی (حکومت 169-158ق) نیز مصاحفی به
امصار ارسال کرد که از این بین ،طبق اخبار نسخه ارسالی به مدینه ،در صندوقی در مسجد نبوی
نگهداری و توسط مردم قرائت میشده است (فاسی ،1421 ،ج ،2ص .)439این عمل بهعنوان
تالشی برای محو آثار فرهنگی امویان در دوره بنیعباس تفسیر شده است (حمدان ،بیتا،
ص .)105طبق نقل ابن شبه بعد از ارسال مصحف مهدی ،مصحف حجاج در صندوقی زیر منبر
نهاده و فراموش شد (ابن شبه نمیری ،1399 ،ج ،1ص.)7
طبق گزارشها ،حجاج از حافظان و قاریان قرآن خواست تعداد حروف قرآن را بشمارند و
برای تقسیم قرآن به دو ،سه ،چهار و هفت قسمت ،کلماتی را که در ابتدای هر یک از آنها قرار
میگیرد ،مشخص کنند (ابن ابی داود ،1423 ،صص .)277-276نیز طبق یک گزارش ،حجاج
یازده کلمه را در مصحف تغییر داده است .این یازده مورد بهتفصیل در اثر ابن ابی داود ذکر شده
است (همان ،ص .)157عمر حمدان صحت این گزارش را با بررسی یکایک این موارد ،مورد
مناقشه قرار داده است (حمدان ،بیتا ،صص .)99-94بررسی مصاحف کهنِ برجایمانده از عصر
اموی نیز همین نتیجه را در پی دارد .اگر بهواقع حجاج چنین کرده باشد ،دستکم در برخی از
مصاحف کهن برجایمانده ،میبایست صورت قبلیای که این گزارش از این کلمات ارائه داده
است ،مشاهده شود؛ در حالی که این چنین نیست 1.زمینه شکلگیری چنین خبری قابل بررسی
است ،اما به نظر میرسد انتساب چنین تغییراتی به حجاج ،به دلیل شهرت وی در مسأله مصحف
نویسی و ادعای ضمنی او در اصالح مصحف بوده باشد.

 .1موارد نادر احتمايل را بايد بر اين محل کرد که بعدها افرادي تالش کردهاند بهزعم خود ،نسخهاي از قرآن را بهصورت
مصاحف قبل از زمان حجاج بنويسند .در برخي موارد نيز بهواقع بايد آن را اشتباه ناسخ دانست .براي منونه ،يکي از
مواردي که گفته ميشود حجاج آن را تغيري داده﴿ ،مِنَ الْمَرْجُومِنيَ﴾ (شعراء )116 /26 :است که طبق گزارش ،اصلش
﴿مِنَ الْمُخْرَجِنيَ﴾ بوده و نيز ﴿مِنَ الْمُخْرَجِنيَ﴾ (شعراء )167 /26 :که باز طبق گزارش ،اصل آن ﴿مِنَ الْمَرْجُومِنيَ﴾
بوده است .با مراجعه به مصحف توبينگن ديده ميشود که هر دو کلمه بهصورت «مرجومني» نوشته شده است .اما اين
چيزي جز اشتباه ناسخ اين مصحف نيست؛ وي آيه  167را به دليل شباهت سياقاش به آيه  ،116به مهان شکل نوشته
است (ر.ک .مصحف توبينگن ،صص .)87 ،85منت کامل مصحف در اين صفحه قابلمشاهده است:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/MaVI165

تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن

49

 -4تحلیل نهايی اخبار
در دسته اول اخبار ،مجاهد بن جبر مکی (د .بین  102تا 104ق) قاری سرشناس مکه ،حلقه
مشترک است .در این خبر ،مجاهد بعد از اشاره به خطای کاتبان ،انتظار مخاطب برای شنیدن
آنچه را که از نظرش صحیح است ،با نقل قرائت ابن مسعود برآورده میکند .این نشان میدهد
که این خبر بیش از آنکه در مقام اصالح رسمالخط باشد ،در مقام اصالح خوانش مبتنی بر قرائت
رسمی است .بااینحال ،با نظر به توجه حجاج به اصالح رسمالخط و اقدامات او در این زمینه
و نیز شدت عمل او در حذف قرائت ابن مسعود از مصاحف ،صورتبندی خبر جالبتوجه
است؛ گویی عالوه بر ارائه یک فهم ،شاهد اعتراض یک قاری به اقدامات مصحفی حجاج هستیم.
چرا که اگر تاریخ شکلگیری این خبر را نزدیک به تاریخ شکلگیری اخبار دسته دوم -که در
سند آنها عالوه بر سعید بن جبیر (د95 .ق) ،مجاهد نیز حضور دارد -بدانیم ،شکلگیری این
دو دسته فاصلهای با دوره زندگی حجاج (د95 .ق) و اقدامات مصحفی او و تالشش برای حذف
مصحف ابن مسعود نخواهد داشت .در نتیجه ،این احتمال چندان دور از واقع نیست.
در دسته دوم اخبار ،تنها بخش نقل قرائت را میتوان به ابن عباس نسبت داد؛ لذا صورت
اصلی این خبر نقل قرائت است ،اما در زمان سعید بن جبیر (د95 .ق) و مجاهد ،صورت جدیدی
به خود گرفته است؛ یعنی شکل اصلی کلمه ،خطای کاتبان شمرده شده و قرائت ابن عباس
بهعنوان صورت صحیح معرفی شده است .این زیاده را میتوان منسوب به سعید و مجاهد
دانست .سعید نیز همچون مجاهد از جمله قاریان سرشناس بود و در جنگ جماجم رودرروی
حجاج قرار گرفت .اضافه شدن عبارتِ بیانگر خطای کاتبان توسط دو قاری ،به خبری که تنها
ناقل یک قرائت تفسیری بوده است ،نشان میدهد که پیش از سال  ،95گونهای بدبینی نسبت به
رسم مصحف در بین قاریان وجود داشته است و این مدتی پس از اقدامات مصحفی حجاج
(85-84ق) است .مخالفت برخی قاریان با اقدامات مصحفی حجاج را میتوان با مخالفت قاریانی
همچون ابن مسعود با یکسانسازی مصاحف توسط عثمان مقایسه کرد؛ آنها به توحید مصاحف
توسط عثمان اعتراض کردند؛ چراکه ارائة یک مصحف رسمی را موجب اختالل در آزادی
موجود در شیوة نقل شفاهی میدانستند (ر.ک .شولر ،1393 ،ص .)166حضور حلقات مشترک
فرعی این خبر ،یعنی ابو بشر جعفر بن ایاس (د .بین  124تا 132ق) و شعبة بن حجاج (د.
160ق) در بصره و واسط ،مؤیدی بر احتمال پیشین است؛ چرا که اقدامات مصحفی حجاج را
کاتبان بصری در واسط به سرانجام رساندند.
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در گروه چهارم ،نقلهایی از عثمان بیانگر آن است که وی بعد از دیدن مصحف ،به وجود
لحن در آن اذعان نموده است .باوجوداینکه حلقه مشترک این اخبار ظاهراً عثمان است ،اما
هیچکدام از این راویان ،امکان نقل بیواسطه از عثمان را نداشتهاند .این چهار راوی ،یعنی
عبداالعلی بن عبداهلل (د .بعد از 105ق) ،عکرمه (د .بین  104تا 109ق) ،قتادة بن دعامه (د .بین
 117تا 118ق) و یحیی بن یعمر (د129 .ق) ،وجوه اشتراکی دارند .همه آنها ربع آخر قرن اول
و سالیانی از قرن دوم را درک کردهاند و محل زندگی سه تن از آنها بصره بوده است .عکرمه
نیز گرچه بیشتر در مدینه بوده ،اما در بصره نیز حضور داشته است .هیچکدام از چهار راوی،
امکان مالقات با عثمان و شنیدن این خبر از او را نداشتهاند .در مورد همه این افراد ،به جز
عکرمه که از موالی است ،تصریح به فصاحت و عدم لحن در گزارشهای تاریخی دیده میشود.
با توجه به این دادهها ،به نظر میرسد این اخبار در آغاز ربع آخر قرن اول و همزمان با اصالحات
مصحفی حجاج و بهمنظور توجیه این عمل ،ارائه شده باشند .صورتبندی این اخبار که در عین
قبول مصحف عثمانی و بزرگداشت آن ،به بیان اشکاالت این مصحف پرداخته ،مؤیدی بر این
مسأله است .نیز باید توجه داشت که یکی از این چهار راوی ،یعنی یحیی بن یعمر ،از جمله
اعضای اصلی گروهی است که حجاج برای نگارش مصحف تشکیل داد (ر.ک .حمدان ،بیتا،
ص.)73
در گروه سوم ،در اخبار منسوب به عایشه ،هشام بن عروه (د146 .ق) ،و در اخبار منسوب
به ابان بن عثمان ،حماد بن سلمه بصری (د167 .ق) حلقه مشترک هستند .هر دوی آنها رویکرد
محدثانه داشته و درعینحال بر قرائت از روی مصحف تأکید داشتهاند .با توجه به سالمرگ
حلقه مشترک ،باید گفت خبر منسوب به عایشه ،پیش از سال  ،146یعنی اوایل حکومت عباسی
رواج یافته است .این خبر که به عایشه -بهعنوان یکی از مخالفان عثمان در نیمة دوم حکومت
او -نسبت داده شده است ،میتواند در فضایی فهم شود که عباسیان میکوشند نمودهای فرهنگی
بنیامیه ،از جمله اقدامات مصحفی آنها را کماهمیت جلوه دهند .ارسال مصحف از سوی مهدی،
خلیفه عباسی( ،حکومت 169-158ق) به مراکز مهم اسالمی از جمله مدینه ،تکمیلکننده همین
رویکرد است.
گرچه هر دو خبر وانمود میکنند که در مورد پروژه مصحفنویسی عثمان صحبت میکنند،
اما با توجه به زمان رواج آنها ،به نظر میرسد درواقع به مصحفنویسی در زمان حجاج اشاره
دارند .خبر منسوب به عایشه ،خطاهایی را به کاتبان مصحف عثمانی ،که بسیار مورد حمایت
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حجاج است 1نسبت میدهد .نیز باید توجه داشت که ابان بن عثمان ،بهعنوان نماینده آل عثمان،
در پروژه مصحفی حجاج حضور داشته است .در نتیجه به نظر میرسد که خبر ابان بن عثمان
پاسخی به خبر منسوب به عایشه و در مقام دفاع از مصحف عثمانی -و درواقع مصحف نوشته
شده توسط حجاج -است .بهاینترتیب ،حماد ،یعنی حلقه مشترک اخبار ابان ،در مقام اثبات
هماهنگی کتابت و قرائت است؛ کاتب کلمه را به همان صورت که قرائت شده نوشته است.
گویی این خبر ،قاریانی را مخاطب قرار داده است که صورت شفاهی کلمه را اصل میشمارند،
و تأکید میکند که از جانب کاتبان و بهواسطه شیوه کتابت ،لحنی به قرآن راه نیافته است.
نکتهای که در نهایت باید بدان توجه داشت این است که رسمالخط قرآن ،از همان آغاز به
این شکلِ تکاملیافته نبوده است .پژوهشهای اخیر ،بر اساس مصاحف کهنِ برجایمانده نشان
دادهاند که نمونههای زیادی از رسمالخط ناقص ـکه البته در زمان خود مقبول و مرسوم بودهاندـ
در مصاحف کهن دیده میشود .هرچه در طول زمان بهپیش میرویم ،مصادیق این رسمالخطهای
ناقص کمتر میشود (ر.ک .دروش ،1394 ،سراسر اثر) .دروش پس از بررسی دقیق مخطوطات
عصر اموی ،احتمال وجود کارگاهی را که مخطوطات قرآنی را در سطحی وسیع تولید میکرده
است ،یا دستکم وجود نوعی نظارت بر تولید نسخههایی که رسماً سفارش داده میشدند ،مطرح
میکند .او در پی توصیف و مقایسه دقیق مصاحف این دوره ،به این نتیجه رسیده است و اخبار
ناظر بر اقدامات مصحفی حجاج را نیز در زمره مؤیدات نقلی خود آورده است (دروش،1394 ،
صص)222-221؛ در نتیجه ،لزوم بازبینی رسم مصحف در دورههای مختلف ،نه به معنای وجود
خطا در آن ،بلکه به معنای تکامل رسمالخط ،و لزوم هماهنگ شدن رسم مصحف با آن است.

نتیجهگیری
گرچه در بادی امر ،گزارشهای مربوط به خطای کاتبان قرآن به مصحف عثمانی اشکاالتی
حجّاج
وارد میکند ،اما بهواقع بیانکننده نارضایتی قاریان نسبت به پروژه مصحفنگاری در زمان َ
جاج بن یوسف به اصالح رسم مصحف اقدام کرد ،اما از بزرگداشت مصحف
است .با آنکه ح ّ
عثمانی ،تأکید بر محوریت آن و حذف دیگر مصاحف غافل نبود .لذا این اخبار با استفاده از
صورت نقد بر کاتبان مصحف عثمانی یا دفاع از آن ،به نقد بر یا دفاع از مصحف نگاشتهشده
توسط حجاج پرداختهاند .بسیاری از افرادی که در سند این اخبار -بهعنوان حلقه مشترک و یا
 .1تالش او براي حذف مصحف ابن مسعود ،نشاندهنده رويکرد وي به تثبيت مصحف عثماين است.
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غیر آن -حضور دارند ،قاری یا ستوده به فصاحت و عدم لحن هستند .حضور این افراد نشان
میدهد که از سویی لحن در بصره و مناطق اطراف آن بیش از سایر مناطق بوده و نگرانی حجاج
را به دنبال داشته است .از سوی دیگر ،اقدامات حجاج موجب نگرانی قاریان بوده است؛ چرا که
ایشان بُعد شفاهی را در حفظ و انتقال قرآن مهمتر و تأثیرگذارتر میدانستند .خبر منسوب به
عایشه نیز در دوره عباسی رواج یافته و نشانی از مبارزه عباسیان با نمودهای فرهنگی امویان
است .چه اینکه خبر منسوب به ابان ،در مقام دفاع از مصحف عثمانی (بهعنوان رکن اصلی
مصحف نگاشته شده توسط حجاج) است.
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