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  1پسندشاهالهه 

 چکیده
 . اين اخبار گاهاست خطا و لحن در مصحف گراخباری وجود دارد که بیان، در منابع روايی و تفسیری اهل سنت

در مصحف اشاره داشته و از مصداق « لحن»در نگارش کلمات خاصی از مصحف و گاه به وجود « خطای کاتبان»به 

نتیجه  به اينره گرفته و به متن - اِسنادروش تحلیل از ، گذاری اين اخباررای تاريخب، اند. اين مقالهخاصی نام نبرده

وده ببن يوسف ثقفی اج مصحفی حجّ هپس از به سرانجام رسیدن پروژ، اين اخبار گیریشکله زمان رسیده است ک

ه اصالح گرچه حجاج ب تاريخی ارائه داد: چنین تحلیلتوان می، در نظر گرفتن بافت تاريخی صدور اين اخباربا است. 

 ،بر محوريت آن و حذف ديگر مصاحف از بزرگداشت مصحف عثمانی و تأکید حالنیاما درع، رسم مصحف اقدام کرد

ر مصحف به نقد ب، آناننقد بر کاتبان مصحف عثمانی يا دفاع از  بندیِلذا اين اخبار با استفاده از صورت ؛غافل نبود

يافته و  رواج یعباس هاند. اخبار منسوب به عايشه نیز در دورپرداخته اين مصحفجاج يا دفاع از شده توسط حَنگاشته

فاع از در مقام د، بن عثمان . چه اينکه اخبار منسوب به اباناستعباسیان با نمودهای فرهنگی امويان  همبارز هدهندنشان

 است. -شده توسط حجاجعنوان رکن اصلی مصحف نگاشتهبه-مصحف عثمانی 

 .عثمانی مصحف، لحن، خطای کاتبان، جاجحَ، متن-سناداِتحلیل  :گان کلیدیواژ

                                                           

 shahpasand@quran.ac.ir ، دانشکده علوم قرآنی مشهد/ميدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ارياستاد.  1
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 مقدمه -1

ی عثماندر مصحف دهد نشان میاخباری وجود دارد که ، روایی و تفسیری اهل سنتدر منابع 

در نگارش کلمات خاصی از « خطای کاتبان»این اخبار گاه ناظر به  1.وجود داردخطا و لحن 

در مصحف اشاره داشته و از مصداق خاصی « لحن»به وجود  یطورکلبهمصحف هستند و گاه 

تاریخ ه ب، تا از این رهگذر، این اخبار پرداخته است متن-اسنادتحلیل  اند. این مقاله بهنام نبرده

 . دست یابد هاآنگیری یا رواج شکل

عنوانی به این اخبار اختصاص یافته است. وی بعد از اشاره به اینکه ، نولدکه تاریخ قرآندر 

اتهام ، و گروهشیعنی عثمان ، ولیت متن قرآن را به عهده داشتندئکسانی که مس، طبق این اخبار

به این بیان مختصر در مورد تاریخ ، اندازنداشکاالت لغوی موجود در آن را به گردن کاتبان می

سیار ب، ای که در این اخبار وجود داردرویکرد توجیهی»گیری این اخبار اکتفا کرده است: شکل

رسمی  خهد نسه تولیبشری بسیط دربار تواند محصول یک نظریهو تنها می بسیط و ساده است

« ای بسیار متقدم بازگردانیم.باید تاریخ پیدایش این اخبار را به دوره بنابراین قرآن باشد؛

(Nöldeke, 2013, p.391)  برخی آثار نگاشته شده توسط مسلمانان نیز در هنگام اشاره به

 .ر.ک، )برای نمونه اندل بحث را نقل و گاه نقد کردهاخبار مح، های مصاحف عثمانیویژگی

 هاآنگذاری اما به تاریخ (374-365صص، 1ج، 1415، معرفت /186-170صص، 1425، حمد

حف من مص»آنچه به این مقاله ارتباط بیشتری دارد، مقالة اخیر عمر حمدان با نام  اند.نپرداخته

است که با رویکردی تاریخی به بررسی این اخبار پرداخته است. در « الخالفة الی مصحف الرعیة

تن م-گذاری این اخبار با استفاده از روش تحلیل اسنادتاریخعین حال، نوآوری مقالة حاضر، 

 است.

مضمون این  وسقمصحتدهد تا بدون الزام به بررسی فرصتی ارائه می 2متن-اِسنادتحلیل 

، اشدمجعول بپرداخته شود؛ چرا که خبر حتی اگر  هاآنبا رویکردی تاریخی به تحلیل ، اخبار

 لیجع به این معنا نیست که آن خبر کامالً، یک خبررواج  زمانکشف ، حالنیدرعتاریخی دارد. 

                                                           

به نقل از صادقني )ع( نيز وجود دارد که يک مصداق از خطاي کاتبان را معريف کرده است.  یروايت، در اين موضوع . 1

سند، پر.ک. شاهجداگانه مورد بررسي قرار گرفته است، در اينجا به آن پرداخته نشد ) ايرو که اين روايت در مقالهازآن

، فقه و مباين «مائده رهسو 95 يهموردي آ عهالهاي فقهي شيعه؛ مطنقش قرائات منقول از ائمه )ع( در برداشت»اهله؛ 

  ش(. 1397، 1، ش51سال حقوق اسالمي، 

2. isnād-cum-matn method 
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ن را های جاعالبلکه اخبار مجعول نیز ترکیبی از حقایق و ذهنیت، استنصیب از حقیقت و بی

 دهند.ارائه می -هاستآنیخی زمان رکه نشأت گرفته از فضای تا-

است. به عنوان نمونه  مورد بررسی قرار گرفتهه مقالچندین در ، متن-ِاسنادروش تحلیل 

 توان از مقاله زیر یاد کرد:می

در مجموعه  ؛ییدعلی آقایسترجمه  ؛«ثيگذاری احادخيابی تاريارز» هارالد؛، موتسکی -

  .ش 1394 ، تهران: حکمت ؛«هاها و نمونهث؛ روشيگذاری حدخيتار»

ن آمفصل لذا این مقاله معرفی  ؛اندمتعددی با این روش به نگارش درآمدهمقاالت همچنین 

گونه که توسط موتسکی بهبود آن، به ذکر مراحل این روش، داند. در اینجانمیخود  هعهد هرا ب

 شود: بسنده می، و توسعه یافته است

 شود. یک روایت گردآورده می در دسترستحریرهای مختلف و  ه. هم1

مستند  یخوببهیند نقل آشوند تا فرهای سندی در قالب نمودار رسم میای از اختالفشبکه. 2

 هگردآورنده و نشردهند، مشترک همشترک فرعی مشخص شود. حلق یهاو حلقهمشترک  هو حلق

 شود. ای روایات در نظر گرفته میحرفه

تنی باید با تحلیل م، ده یا نهای بوحرفه هگردآورنده یا نشردهند واقعاًمشترک  ه. اینکه حلق3

 کنار هم قرار گیرند تا امکان، این کار آن است که متون مربوط به خطوط نقل هبررسی شود. الزم

 با هم فراهم شود.  هاآناجمالی  همقایس

شود تا معلوم های اختالفات سندی با هم مقایسه میهای اختالفات متنی و گروه. گروه4

  ؟وجود دارد یا نه همبستگی هاآنشود میان 

ی مشترک نقل کرده و کس همتن اصیلی که حلق هتوان دربار. در صورت وجود همبستگی می5

به نتیجه رسید ، مشترک است هکه مسئول تغییرات ایجاد شده در جریان نقل پس از حلق

 .(78-77صص، 1394، )موتسکی

یم تقسچهار دسته به ، مصدر و مضمونبه  توجهبا ، و لحن اخبار ناظر به خطا، در این مقاله

 ،ابن عباس، که به مجاهد ؛ سه گروه اخبار ناظر به خطای کاتبان در مصادیقی خاصاندشده

ثمان که به ع و یک گروه اخبار ناظر به لحن در مصحف، عایشه و ابان بن عثمان منسوب هستند

 استخراج بافت، شودتحلیل روایات استخراج می تاریخ از، در این روش ازآنجاکه. اندمنسوب

خروج از مقتضای روش خواهد بود؛ لذا ، تاریخی از غیر اخبار و استفاده از آن در تحلیل متنی

 .بعد از اتمام مراحل روش و در عنوانی جداگانه مطرح شده است گیری اخبارشکلفضای کلی 
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 -این است که این مقاله تنها یک پژوهش تاریخی، ای که باید در اینجا ذکر شودنکته آخرین

 مصاحف عثمانی نگاشته نشده است. الخطرسمحدیثی است و در راستای نشان دادن کمال 

  متن اخبار-تحلیل اسناد -2

 اخبار مجاهد -2-1

( 81/ 3 )آل عمران: ﴾َمٍةَوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق النَِّبيِّنَي َلَما آَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْك﴿ هدر مورد آی

 خطای کاتبان شمرده شده است. این اخبار با چهار ﴾ِميَثاَق النَِّبيِّنَي﴿، اخباری نقل شده که در آن

-553صص، 6ج، 1420، طبری /272ص، 1ج، 1423، منذرابن )رسند به مجاهد می، سند متفاوت

 .(254ص، 1410، بن جبر مجاهد /554

 د اسناتحلیل  -2-1-1

این خبر را ، شودکه دیده میچناننشان داده شده است.  1 نمودار سند این اخبار در شکل

اند. مجاهد بن جبر مکی از جمله قاریان سرشناس نجیح از مجاهد نقل کردهابی ابن جریج و ابن 

ن وفات وی بی وعرضه کرده  ابن عباسقرآن را سی مرتبه بر ، که خود گفتهمکه بود و چنان

، بخاری /20-19صص، 6ج، 1410ابن سعد، ) تعیین شده استقمری  104تا  102های سال

قمری  131تا  128های نجیح مکی راوی مجاهد نیز بین سال عبداهلل بن ابی .(411ص، 7ج، تابی

، 1ج، 1427ابن ابی خیثمه، ) اندوفات کرده است. وی را معتزلی دانسته و به فصاحت ستوده

از مصحف او نام برده و تعدادی از قرائات  داود یابن اب .(684ص، 3ج، 1413، ذهبی /238ص

جریج راوی دیگر مجاهد در این ن اباما  .(221ص، 1423ابن ابی داود، )وی را ذکر کرده است 

ممکن است عبدالعزیز بن جریج مکی و یا پسرش عبدالملک بن عبدالعزیز باشد. با توجه ، نمودار

در این سند نیز همو مقصود است.  ادیزاحتمال، بهبه شهرت بیشتر و کثرت احادیث عبدالملک

 .ر.ک )برای نمونهجریج باواسطه ابن سندهای زیادی در متون حدیثی اهل سنت وجود دارد که 

، 504صص، 2جهمان،  .)ر.کواسطه بییا  (365، 342، 340، 338صص، 9ج، 1403، صنعانی

، 6ج، 1410، سعدابن ) درگذشته است 150وی در سال از مجاهد نقل حدیث کرده است.  (514

، امکان نقل از مجاهد را داشته است. در نتیجه، اشلذا از نظر مکان و زمان زندگی .(38ص

 گیریشکلمشترک فرعی آن است و زمان  هنجیح حلقابی مشترک این اخبار و ابن  همجاهد حلق

 تعیین نمود.، مرگ مجاهد استکه سال 102باید قبل از سال ن خبر را میای
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  تحلیل متن -2-1-2

 ود: شمشابه است. در اینجا به ذکر یک نمونه از این متون اکتفا می تحریرمتن این چهار 

، قال: هي خطأ من الكاتب، ﴾اللَُّه ِميَثاَق النَِّبيِّنَي َلَما آَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍةَوِإْذ َأَخَذ  ﴿يف قوله: »

 .(553ص، 6ج، 1420، )طبری« ﴾الذين أوتوا الكتاب ِميَثاَق وإذ أخذَ اهلُل﴿مسعود: يف قراءة ابن  وهي

ای را خط ﴾ينيثاق النبيم﴿از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول چهار تحریر ر همتن 

ا ن اوتويثاق الذيم﴿یعنی ، مسعود از همین عبارتابن قرائت ، بخش دومدر کاتبان شمرده و 

، وجود دارد تحریردر هر چهار  ازآنجاکهمسعود نیز ابن است. ذکر قرائت نقل شده  ﴾الکتاب

 -تفاوت زیادی در رسم دارند. یک تفاوت معنایی، این دو قرائت باشد.بیان مجاهد  هادام باید

یه خطای آمتن گوید میتنها اینکه مجاهد  توجهقابل هعقیدتی نیز بین دو خوانش وجود دارد. نکت

زند. یمسعود گریز مابن سپس به نقل قرائت و  ؟گوید اصل آن چه بوده استاما نمی، کاتب است

خوانشی است که  هبلکه در مقام ارائ، دهد که وی نه در مقام اصالح خطای کاتباناین نشان می

ؤال باید به این س، مشکل کالمی خوانش رسمی را نداشته باشد؛ چرا که بر اساس خوانش رسمی

 ؟کنندکه از این میثاق تخلف میاست کیفر کسانی را ذکر کرده ، بعد هنیز پاسخ داد که چرا آی

اب تخلف اهل کت امکان، ﴾الذين أوتوا الكتاب﴿انبیاء )ع( معصوم هستند. اما با خوانش  آنکهحال

 مجاهد

 آدم ابوعاصم فهیابو حذ

 ورقاء عیسی شبل

 جریجابن  نجیحابی ابن 

 حجاج

 مجاهد تفسیر

 عبدالرحمن طبری طبری

 ابراهیم عمرو محمدبن مثنی

 منذرابن 

 بن عبدالعزیزعلی

 ابوعبید

 1 شکل شماره
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از نظر مجاهد صحیح  آنچهاینکه انتظار مخاطب برای شنیدن ، از میثاق وجود دارد. در نتیجه

دهد که این خبر بیش از آنکه در مقام نشان می، شودمسعود برآورده میابن با نقل قرائت ، است

 در مقام اصالح خوانش مبتنی بر قرائت رسمی است. ، باشد الخطرسماصالح 

 اخبار ابن عباس -2-2

 ﴾َأْهِلَها یْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلْسَتَت يَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّ﴿ هذیل آی

را  ﴾تستأذنوا﴿، ﴾تستأنسوا﴿ یجابهنقل شده که  ابن عباس( اخباری منسوب به 27/ 24 )نور:

 ابن عباس» آمده است: ابن عباساز  ریبن جب دیدر نقل سع، برای نمونه .پیشنهاد داده است

 :1گفت ﴾َأْهِلَها يلَ َتْسَتْأِذُنوا َوُتَسلُِّموا َع يال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّ﴿: کردیقرائت م گونهنیا

 .(145صص، 19ج، 1420، )طبری «م کاتبان استوهْ ﴾اتستأنسو﴿ قطعاً

رسد این مسأله در دو کلمه شباهت نوشتاری زیادی به هم دارند و به نظر می، مورد در این

مؤثر بوده است. این ، انددی که راویان به متن آن دادهتعدد اخبار ناظر به آن و نیز صورت مؤکّ 

مونه برای ن) نقل شده است شبیه به هم دارند هایی تقریباًسند متفاوت که متن 18با ، مضمون

، 2ج، تابی، فراء /2566ص، 8ج، 1419، اتمابی حابن  /146-145صص، 19ج، مانه ر.ک.

 و ...(. 249ص

 داسناتحلیل  -2-2-1

 ، ابن عباسشودکه مشاهده مینشان داده شده است. چنان 2 نمودار سند این اخبار در شکل

 ناختهش «ترجمان القرآن»به ، در علم به قرآنبه سبب سرآمدی مشترک این خبر است. وی  هحلق

عکرمه برای نشان  د مبنی بر اینکهخبری وجود دار .(279ص، 2ج، 1410، سعدابن ) بود شده

از  نشان، مقایسهاین  .با حضرت علی )ع( مقایسه کرده استاو را ، به قرآن ابن عباسدادن علم 

 70تا  68مرگ او را بین سال .(240ص، 2جهمان، )نزد تابعین دارد  ابن عباسجایگاه علمی 

 .(3ص، 5ج، تابی، )بخاری اندمعین کرده قمری

تیجه است؛ در ن ﴾تستأذنوا﴿صورت  هارائ، نقل شده ابن عباسوجه مشترک پنج خبری که از 

ود ها وجاخبار را متعلق به وی دانست. اما یک تفاوت عمده بین این نقلاز توان این بخش می

صورت  هتنها مشتمل بر ارائ، ابن عباساز  طلحه یابن ابضحاک و ابو صالح، دارد؛ نقل 

                                                           

 )گفت( مشخص نيست.« قال». در اين حترير خرب، مرجع ضمري فعل  1
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است و سخنی از خطا بودن صورت اصلی به میان نیاورده است. اما نقل مجاهد و  ﴾تستأذنوا﴿

حیح را صورت ص ﴾تستأذنوا﴿را خطای کاتبان دانسته و  ﴾تستأنسوا﴿، سعید بن جبیر از وی

این  ،متن گفته شداسناد ـ روش تحلیل  چهارم و پنجمِ همرحلمعرفی کرده است. طبق آنچه در 

 کرد.  نو مسئول تفاوت در نقل را معیّ، تفاوت متنی را باید با توجه به تفاوت سندی تبیین

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای شود و همو واسطهمشترک فرعی شمرده می هحلق، جعفر بن ایاس در این نمودار ابو بشر

خطای  ةتوان افزودنمی، حالنیباااست که خبر را از مجاهد و نیز سعید بن جبیر نقل کرده است. 

عید بن از س، را از جانب او دانست؛ چرا که ایوب سختیانی نیز این خبر را با همین افزوده کاتبان

ز جمله . سعید بن جبیر امنسوب شودبه سعید باید این افزوده ، در نتیجه، جبیر نقل کرده است

، 1410، ابن سعد /275ص، 4، ج1393ابن حبان، ) و فردی آشنا با کتابت بود ابن عباسشاگردان 
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 و برخی قرائاتش را ذکر کرده است از مصحف او نام برده داود یابن اب .(269-268صص، 6ج

ابن او در زمان حجاج همراه با بسیاری دیگر از قاریان در قیام  .(221ص 1423ابن ابی داود، )

اج به جتوسط حَ  95اشعث شرکت کرد و به همین دلیل مدتی متواری بود. وی سرانجام در سال 

 .(275ص، 4، ج1393، حبانابن )قتل رسید 

 ،نیز دارای زیادة خطای کاتبان است. گرچه طبق اسناد یافت شده ابن عباسنقل مجاهد از 

خبار ا اما با توجه به اینکه وی در گروه قبلیِ، از مجاهد نقل کرده است ابو بشراین خبر را تنها 

 امکان انتساب ،در متن آن اخبار نیز وجود داشت، مشترک بود و همین اضافه هحلق هشدیبررس

و اباز جانب سعید و مجاهد است. ، اضافة خطای کاتبان، این اضافه به او وجود دارد. در نتیجه

، ودشخطای کاتبان( شمرده می ةمشترک فرعی این خبر )همراه با اضاف هجعفر بن ایاس حلق بشر

 .(108ص، 72، ج1415، عساکرابن )بصری و ساکن واسط بود و گرایش علوی داشت  اصالتاًاو 

وی ، در نتیجه .(133ص، 6، ج1393، حبانابن )تعیین شده است  132و  124مرگ او بین سال

 شعبة بن حجاجمشترک بعدی  هاز مجاهد و سعید را داشته است. حلقامکان نقل ، از نظر زمانی

طی و واس اصالتاًو ایوب است که این نقل را به پنج نفر منتقل کرده است. وی  ابو بشرراوی 

بنابراین از نظر زمان  .(244ص، 4، جتابی، )بخاریدرگذشت  ق160ساکن بصره بود و در سال 

 را داشته است.  ابو بشرامکان نقل از ، و مکان زندگی

  تحلیل متن -2-2-2

 فاقد عبارت طلحه یبن ابضحاک و علی ابو صالح، متن اخبار منقول از ، گذشتکه چنان

وا: َتْسَتْأِذُنوا َتْسَتْأِنُس»در آیه است:  ریوتأخمیتقدتأکید بر ابو صالح، خطای کاتب است. در خبر 

خبر ضحاک و  .(249ص، 2، جتابی، )فراء« ُتَسلُِّموا َوَتْسَتْأِذُنوا یَحتَّ َقاَل: َهَذا ُمَقدٌَّم َوُمَؤخٌَّر ِإنََّما ُهَو 

ابی ابن)اکتفا کرده است  ﴾تستأنسوا﴿برای  ﴾تستأذنوا﴿معادل  هنیز به ارائ طلحه یبن ابعلی 

 .(586ص، 1408، نحاس /2566ص، 8، ج1419، اتمح

نقل صورت  بخش اولدو بخش دارد؛ ، متن اخباری که سعید و مجاهد در سند آن هستند

برخی  ،. در بخش اولاست ﴾تستأنسوا﴿خطای کاتب دانستن صورت ، بخش دومو  ﴾تستأذنوا﴿

... أنه كان يقرأ: ... »اند: خوانده ابن عباس« قرائت»را  ﴾واذنتستأ﴿صورت  تحریرهااز 

های این تحریردر بیشتر ، در بخش دوم .(146-145صص، 19، ج1420، )طبری« ﴾َتْسَتْأِذُنوا﴿

همراه « إهنا»و « إمنا»به خطای کاتبان با عبارات یقین و تأکید  ﴾تستأنسوا﴿انتساب شکل ، خبر
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با ، اما در برخی موارد، (249ص، 4، ج1415، طحاوی /146-145صص، 19، جهمان)شده 

، 4، ج1415، طحاوی /2566ص، 8، ج1419، اتمابی حابن )، «ما أحسبيف»عبارت تردیدآمیز 

 .(430ص، 2، ج1411، )حاکم نیشابوری شده استمطرح  هاآنکدام از و گاه بدون هیچ(250ص

، (145ص، 19، ج1420، )طبری« وهم کاتب»با کلمات مختلفِ ، اشتباه کاتب، در متون اخیر

خطای دست » (210ص، 11ج، 1423، بیهقی /146ص، 19، جهمان)، «سقط از جانب کاتب»

، 1419، اتمابی حابن )« خطای کاتب»و در بیشتر موارد با  (250ص، 4ج، 1415، )طحاوی« کاتب

بیان شده  (249ص، 4، ج1415، طحاوی /146-145صص، 19، ج1420، طبری /2566ص، 8ج

 ،راوی ابتدا به خطای کاتب اشاره کرده، مواردترتیب دیگر  ، برخالفهاتحریراست. در یکی از 

 وكان»چنین افزوده است:  ابن عباسرا نقل نموده و در مورد قرائت  ابن عباسسپس قرائت 

 در مورد تحریرتوضیح بیشتر این  .(146ص، 19، ج1420، )طبری« يّب بن كعبُاقراءة  یعل يقرؤها

ابن ائت نقل قرمشتمل بر تنها ، مؤیدی است بر اینکه صورت نخستین خبرابن عباس، قرائت 

 بندی رسیده است.ای متأخر به این صورتبوده و در مرحله عباس

 اخبار عايشه و ابان بن عثمان -2-3

، وجود عطف به مرفوعات منصوب است( که با 162/ 4 )نساء: ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿در مورد 

 )طه: ﴾ِإْن َهَذاِن﴿مرفوع است و نیز ، ( که با وجود عطف به اسم إن69ّ/ 5 :مائده) ﴾َوالصَّاِبُئوَن﴿

هفت خبر از طریق اهل سنت و منسوب ، مرفوع است، ( که در آن اسم إن مخفف از ثقیله63/ 20

به عایشه به دست رسیده که این موارد را خطای کاتبان شمرده است. نیز چهار خبر منسوب به 

( نقل شده است که در ادامه به 162/ 4 )نساء: ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿أبان بن عثمان بن عفان در مورد 

 .شودمیبررسی ، تفکیک

  داسناتحلیل  -2-3-1

نشان داده شده است. این اخبار را  3 : نمودار سند این اخبار در شکلعايشه الف( اخبار

دینه به م هیکی از فقیهان چهارگان عوامبن زبیر بن  ةبن زبیر از عایشه نقل کرده است. عرو ةعرو

 هتعیین شد 101تا  94مرگ او بین سال .(396ص، 6، ج1271، اتمابی حابن ) ده استشمار آم

راوی  .(195ص، 5، ج1393، حبانابن ) ئت قرآن از روی مصحف مداومت داشتاست. او بر قرا

مشترک اصلی است. وی احادیث بسیاری را از  هحلق، هشام پسر اوست که طبق نمودار، عروه
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، سعدابن  /131ص، 1411، همو)در بغداد درگذشت  146پدرش نقل کرده است. هشام در سال 

ابو . گرددیبازم 146رواج این خبر از جانب او به پیش از سال ، در نتیجه .(375ص، 5، ج1410

قمری  113مشترک فرعی این خبر است. وی در سال  هحلق، محمد بن خازم ضریر کوفی هیمعاو

 .(364ص، 6، ج1410، سعدابن  /441ص، 7، ج1393، حبانابن ) درگذشت 195 متولد شد و در

نشان داده شده است. ابان بن عثمان  4 : نمودار سند این اخبار در شکلب( اخبار ابان بن عثمان

، 5، جهمان) ( در مدینه درگذشتق105-101حکومت بن عبدالملک ) در زمان خالفت یزید

وی  .(151ص، 6، ج1415، عساکرابن ) انددانسته قمری 105رگ او را م برخی سال .(116ص

امیر الحاج  83تا  76های و در سالا .(152ص، 6جهمان، ) اندمدینه شمرده هگانرا از فقهای ده

اطالع بیشتری در ، در مورد زبیری که ناقل خبر از ابان است .(155ص، 6، جهمان)مدینه بود 

 از ابان سماع حدیث داشته و، بوده ابو خالداو  هکه کنی دانیممیدست نیست. تنها همین اندازه 

 /413ص، 3ج، تابی، بخاری /581ص، 3ج، 1271، ابی حاتم)ابن حماد بن سلمه راوی اوست 

 هحماد بن سلمه حلق، شودکه در نمودار دیده میچنان .(278ص، 1ج، 1404، بن حجاج مسلم

او  هدایی زبیر واسط، شبه نقل کرده استابن مشترک این اخبار است. گرچه در سند خبری که 

رسد در عبارت اما به نظر می، (1014ص، 3، ج1399، نمیری شبهابن )و ابان بن عثمان است 

ی أبان باشد؛ که کنیه زبیر راو« أبو خالد»تصحیفی از « أّن خاله»، «َقاَل... َعِن الزَُّبْيِر: َأنَّ َخاَلُه... »

مشترک این خبر است. حماد بن سلمه  هحلق، صحیح است که بگوییم حماد، است. در نتیجه

، حدیث هوی پیش از هر بار ارائ .(22ص، 3، جتابی، )بخاریدرگذشت  167بصری در سال 

نظر به اینکه او جزو  .(319ص، 1، ج1405، )عجلی کردصد آیه از روی مصحف قرائت می

 این خبر بر اهمیت مصحف، نیز توصیف شده است« کثیر الحدیث»اصحاب حدیث بوده و به 

اند چنان به لحن در حدیث حساس نحویان شمرده و گفته هاز نظر او داللت دارد. وی را از جمل

 .(42ص، 1405، )انباریدانست بر گوینده می دروغ بستن هپایبود که آن را هم
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 تحلیل متن  -2-3-2

بن زبیر در مورد  ةعرو سؤال: متن این اخبار دو بخش دارد: بخش اول الف( اخبار عايشه

ه به عروه پاسخ عایش، است و بخش دوم ﴾ِإْن َهَذاِن﴿و  ﴾َوالصَّاِبُئوَن﴿، ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿سه عبارت 

گاه پرسنده خود عروه ، است که این سه را ناشی از خطای کاتبان شمرده است. در بخش اول

، «ُسِئَلْت»گاه نیز لفظ مجهول  و (183ص، 2، جتابی، فراء /395ص، 9، ج1420، )طبریاست 

، 6، ج1422، )ثعلبیدهد پرسنده را فردی دیگر و عروه را ناقل این پرسش و پاسخ نشان می

خطاب عایشه به عروه با استفاده از تعبیر  هنحو، حالنیباا. (106ص، 1، جتابی، فراء /250ص

دهد پرسنده از نشان می، وجود دارد تحریرهااین  هکه در بخش دوم هم 1پسرم پسر خواهرم/

 نیز عروه بوده است.عایشه در بخش اول 

، ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿از عایشه در مورد »عروه این است:  سؤالصورت ، تحریرهادر سه مورد از این 

 /395ص، 9ج، 1420، طبری /250ص، 6ج، 1422، )ثعلبی، «پرسیدم ﴾ِإنْ َهَذاِن﴿و  ﴾َوالصَّاِبُئوَن﴿

                                                           

 .(136، ص5ج، 1410سعد، )ابن امساء بنت ابوبکر، خواهر عايشه بوده است ، مادر عروه. 1

 منهال بنحجاج

 عفان بنعثمان بنأبان

 زبیر

 سلمة محادبن

 سلمة

 یزید
 ابوعبید

 داودیبا ابن
 

 وهب بنإسحاق
 مثنی

 عاصم عمروبن

 طبری

 نمیری شبهابن 

 4 شکل شماره

 ه نمیریابن شب

 ابراهیم احمدبن
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از »چنین است:  سؤالصورت ، اما در چهار مورد دیگر (183ص، 2ج ؛106ص، 1ج، تابی، فراء

ابی داود،  ابن)« پرسیدم ﴾ِإْن َهَذاِن﴿و  ﴾َوالصَّاِبُئوَن﴿، ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿عایشه در مورد لحن قرآن: 

 /1507ص، 4، جتابی، سعید بن منصور /1014ص، 3، ج1399، نمیری شبهابن  /129ص، 1423

تواند از جانب قرآنی می هدر مورد این سه کلم «لحن»تعبیر  .(287ص، 1415، قاسم بن سالم

باید از ، شودنقل از هشام دیده می هدر هر دو شاخ ازآنجاکهاما ، عروه یا راویان بعد از او باشد

 ،راوی قصد داشته است با استفاده از این تعبیر، به هر صورت 1.جانب هشام یا پدرش عروه باشد

در  کهنیچه ا ؛هایی بارز قلمداد کندتنها مثال عمومیت بیشتری به کالم بدهد و این سه مورد را

 بهشابن ) استآمده « أشباه ذلک و»بعد از این سه کلمه عبارت ، شبه نقل کردهابن خبری که 

دهد هشام موارد دیگری را نیز در مصحف سراغ که نشان می (1014ص، 3، ج1399، نمیری

 داشته است.

ز ( اابو خالد: متن این اخبار دو بخش دارد؛ در بخش اول زبیر )( اخبار أبان بن عثمانب

ان و بخش دوم پاسخ اب ؟استچنین نوشته شده  ﴾نيميواملق﴿چرا  پرسد کهمیابان بن عثمان 

ح با توضیزبیر  سؤال، تحریرتنها در یک  .نداخبر در بخش اول مشترکتحریر است. چهار 

ابن ابی ) «آنکه خودش منصوب است، حالقبل و بعدش مرفوع است»همراه است:  ایاضافه

وقتی »این است:  تحریردر چهار  وجه مشترک پاسخ ابان، در بخش دوم .(128ص، 1423داود، 

س همان را که به پ، ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿گفته شد بنویس  ؟پرسید چه بنویسم، کاتب به آن کلمه رسید

 1415، سالم بن قاسم /395ص، 9، ج1420، طبری /جاهمانابن ابی داود، ) «نوشت، او گفته شد

ت اند نوشته و کتابتش با قرائکاتب تنها آنچه را به او گفته، بندیطبق این صورت .(287ص

تأکید ، کندکاتب و جوابی که او را امر به نوشتن می سؤالهماهنگ بوده است. قالب طرح 

لکه قبل از ب، است اند نوشتههمان را که گفته تنهانهدهد؛ او کاتب را نشان می هبیشتری بر تبرئ

 کرده و همان پاسخ را نگاشته است. سؤالنوشتن 

                                                           

ا اْلَفْضُل ْبُن شود: َحدََّثنا َعْبُد اللَِّه َقاَل َحدََّثَن. تعبري حلن در مورد اين سه کلمه در خربي از سعيد بن جبري نيز ديده مي 1

ِفي اْلُقْرآِن َأْرَبَعُة »ِد ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل: يَحمَّاٍد اْلَخْيِريُّ، َحدََّثَنا َخلَّاٌد َيْعِني اْبَن َخاِلٍد، َحدََّثَنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباُب، َعْن َأْشَعَث، َعْن َسِع

(، و 10/ 63 )منافقون: ﴾َفَأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحنَي﴿(، 162/ 4 )نساء: ﴾َواْلُمِقيِمنَي﴿، ﴾الصَّاِبُئوَن﴿َأْحُرٍف َلْحٌن: 

دارد، در اين دسته از  يک حترير. اما چون تنها (128ص، 1423داود،  ايب)ابن  «(63/ 20 )طه: ﴾ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن﴿

 اخبار مورد بررسي قرار نگرفت.
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قبل از نقل  زبیر، تحریردارد. در این  یفردمنحصربههای شبه نیز ویژگیابن منقول از  تحریر

و او از کسانی بود که در کتابت مصحف »د: دهگونه توضیح میدر مورد او این، از ابان سؤالش

بر صحت اطالعی که او ، بیترتنیابه .(1014ص، 3، ج1399، نمیری شبهابن )« حضور داشت

ماجرا  هتأکید کرده است. در پاسخ ابان نیز توضیح بیشتری از زمین، دهددر مورد کاتب ارائه می

]کاتب[ گفت چه ، ]مملی[ گفت بنویس .کردمی نوشت و مملی امالکاتب می»دارد: وجود 

و کاتب  ،کاتب است؛ مملی نیز حضور داشته هاین توضیح نیز در مقام تبرئ )همان( ...«بنویسم؟ 

خبار بندی اپس خطا از جانب کاتب نیست. صورت، نوشته است، تنها آنچه را که مملی گفته

سوب رد سخن من منظوربهدهد که این اخبار کاتب نشان می هبر تبرئ هاآنکید منقول از ابان و تأ

ست؛ ابندی شده صورت، نگارش این کلمه را ناشی از خطای کاتب دانسته هبه عایشه که شیو

 کند. خبر ابان توسط حماد بن سلمه )د.های مشترک نیز این مسأله را تأیید میمرگ حلقهسال

 زمانی پس از رواج اخبار منسوب به عایشه توسط هشام بن عروه )د.، ین( رواج یافته و اق167

ن کذب شمردن لح هپای( است. با توجه به تأکید حماد بر قرائت از روی مصحف و نیز همق146

را به  کلمه، توان گفت او در مقام اثبات هماهنگی کتابت و قرائت است؛ کاتبمی، در مقام نقل

 نوشته است. ، همان صورت که قرائت شده

 اخبار عثمان -2-4

د دهد وی بعبه نقل از عثمان وجود دارد که نشان می، متفاوت شیوبکمهشت خبر با سند 

 هاآنمنبع بقیه ، سه مورد جزبهدر آن اذعان نموده است.  1به وجود لحن، از دیدن مصحف

 سجستانی است. داود یابن اب المصاحف

                                                           

ها به دين اسالم و . برخي معتقدند حلن به معناي خطا در کالم، تنها پس از اسالم و آن هم به سبب ورود غري عرب 1

به اين  اند که حلنبعضي ديگر بر آن الحنياجياد شد. باا -ساز فساد زبان عريب بودکه زمينه-ها ها با عرباختالط آن

ها به دين اسالم، تنها موجب انتشار بيشتر آن شد؛ خصوصًا معنا، در زمان پيامرب )ص( نيز وجود داشت و ورود عجم

هرحال، اين خطاهاي گفتاري، خيلي زود منود کتابيت هم پيدا کردند در مناطقي که متاس عرب و عجم بيشتر بود. به

د، ش( در مقام تنبيه کاتباين كه در کتابتشان حلن ديده ميق23 مجاليت از عمر )د. .(16-15، صص17ج، 1422)علي، 

 /149، ص2ج، 1423جاحظ،  /286، ص1ج، 1366وكيع،  .)ر.کرواج منود نوشتاري حلن در زمان اوست  دهدهننشان

 .(854، ص2ج، 1418أعرايب، ابن 
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 داسناتحلیل  -2-4-1

خبر را از عثمان ، شود. هر چهار راویدیده می 5 ههشت خبر در شکل شمار نمودار سند این

ان عثمان بن عف، مشترک این اخبار هحلق، آیداند. چنانکه از ظاهر نمودار برمی( نقل کردهق35 )د.

الزم است امکان نقل چهار راوی مستقیم از او سنجیده ، است. اما برای اطمینان از این مسأله

 شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربیت و قرائت قرآن آشنایی داشت. حجاج ، یحیی بن یعمر لیثی اهل بصره بود. وی با نحو

، سعدابن ) تی در خراسان متولی منصب قضا بودوی را به خراسان تبعید کرد و او مد (ق95 )د.

تصریح یحیی به لحن در ، دلیل این تبعید .(25ص، 4، ج1406، قفطی /260ص، 7، ج1410

وی متمایل به تشیع و تفضیل اهل  .(156ص 1412، )تنوخی شده است قرائت حجاج عنوان

 129یحیی بن یعمر در سال  .(2837ص، 6، ج1414، )یاقوت حمویبیت )ع( معرفی شده است 

 ریعم بنیحیی

 قتاده

 عثمان

 عبداهلل بنعبداالعلی

 عکرمه حارث بن عبدالرحمن

 خریت زبیربن میبن ابراه لیاسماع

 وبیا بنبیشع

 مآد بنییحی هاشمیاب بنیعل

 ابو عمرو

 اصحاب بکر

 هارون هشام بنمؤمل
 ربکا بکربن

 عقیل عبیدبن

 بیحب بنونسی

 فطیمه بنعبداهلل

 عاصم نصربن

 قتاده

 عمران بن داود
 داودیاب ابن نمیری شبهابن 

 ابو داود مرزوق عمروبن 
 داودیاب ابن

 

 حجاج

 سجستانی ابوحاتم

 زهیر احمدبن

 ابوعبید

-یاب ابن

 داود

 داودیاب بنا بیحب بنونسی زیبن عبدالعز یعل
 

 میابراه بناسحاق
 أصبغ بنقاسم

 مکی محمد احمدبن
 داودیابابن

 
 میخلف بن ابراه عبدالرحمن بن عثمان

 دانی دانی

 5 شکل شماره
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وی ، در نتیجه (156ص 1412، تنوخی /26-25صص، 1405، )انباریدر خراسان درگذشت 

 .واسطه از عثمان را نداشته استامکان نقل بی

اصحاب حدیث از رأی  بن دعامه سدوسی بصری است. وی همچون سایر ةقتاد، راوی دیگر

اند. او را به عدم لحن در کالم توصیف کرده .(171ص، 7، ج1410، سعدابن ) کردپرهیز می

باز هم ، کرداستفاده می 1بالغ حادیثداد و از اسند ارائه نمی، ذکر حدیث وی دراند گرچه گفته

تعیین شده  118تا  117بین او سال وفات از عثمان را محتمل شمرد؛ چرا که قتاده توان نقل نمی

و ابواسطه از عثمان را نداشته است. او نیز امکان نقل بی، در نتیجه (172ص، 7، جهمان) است

راوی قتاده آمده  عنوانبهنیز  المصاحفراوی قتاده که نامش در سند دیگری از کتاب ، عمرو

( است ق154 بن عالء بصری )د. ابو عمرو ادیزاحتمالبه، (326ص، 1423ابن ابی داود، )است 

 امکان نقل از قتاده را داشته است.، که از نظر زمان و مکان زندگی

 (127صهمان، ) است ثبت شده «عکرمه طائی» صورتبه، المصاحفراوی سوم که نامش در 

( ق105 از عکرمه )د.، شناخته نیست. اما زبیر بن خریت بصری که در این سند راوی اوست

، 1410، سعدابن  /581ص، 3، ج1271، اتمابی حابن )نیز نقل روایت کرده است  ابن عباسمولی 

-، عکرمه غالم بربری بود که حصین عنبری .(350ص، 2، ج1418، عدیابن  /219ص، 5ج

 به او هبه، از سوی امام علی )ع( والی بصره بود ابن عباسرا در زمانی که  وی -قاضی بصره

 109تا  104های عکرمه بین سال .(76ص، 41، ج1415، عساکرابن  /469ص، 6جهمان، )کرد 

انتظار ، در مدینه ابن عباسپس از حضور  .(80-79صص، 41جهمان، )در مدینه درگذشت 

، حالنیبااق( در مدینه بوده باشد. 68) ابن عباسرود محل زندگی عکرمه تا زمان وفات می

، مانه) سفر کردبه شهرهای مختلفی ، عکرمه پس از رسیدن به درجات باالیی از علم و شهرت

 حسن، اند با ورود او به بصرهکه گفته، از جمله شهر موالی سابق خود بصره، (95ص، 41ج

 .(473ص، 6، ج1418، عدیابن )( از تفسیر دست کشید ق110)د.  بصری

، 1423داود،  ابن ابی)بن عامر قرشی بصری است عبداالعلی بن عبداهلل ، راوی چهارم

که فصاحتش هشام  یاگونهبهاند او را فردی فصیح و کالمش را خالی از لحن شمرده .(120ص

، 33، ج1415، عساکرابن )( را به اعجاب واداشته است ق125-105کومت بن عبدالملک )ح

چهارم  هبن خیاط نامش را بین تابعان طبق فةيخلنیست اما  روشن دقتبهمرگ او سال .(413ص

                                                           

 استفاده شده است.« بلغين»الفاظی چون . احادیث بالغ احاديثی هستند که در آهنا به جای ذکر کامل سند، از  1
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زمانی حیات او با حکومت هم، حالنیباا .(363ص، 1414، بن خیاط خليفة)بصره آورده است 

 است. قمری 105کند که سال وفات او بعد از سال میهشام بن عبدالملک این اطمینان را ایجاد 

کدام از چهار راوی امکان مالقات با عثمان و شنیدن این خبر هیچ، با توجه به آنچه گذشت

اند ربع آخر قرن اول و سالیانی از قرن دوم را درک کرده هاآن ههم، حالنیدرعاند. از او را نداشته

اند که این افراد، این خبر را برخی احتمال دادهبوده است. بصره  هاآنو محل زندگی سه تن از 

ای که برای طرح ایدة اصالحات مصحفی حجاج و با حضور او تشکیل شد، در اولین جلسه

حمدان،  ر.ک.کنند )اعضای حاضر در جلسه، آن را از همین طریق نقل می اند و دیگرمطرح کرده

 (.113، ص2018

 تحلیل متن -2-4-2

 دهد و بخشمصحف به عثمان خبر می هاز ارائ، . بخش اولنددو بخش دار غالباً تحریرهااین 

خش نیز تنها مشتمل بر ب تحریرهاکند. برخی از این او بعد از دیدن مصحف را نقل می ةدوم گفت

، تحریرهادر برخی ...« ، وقتی کار مصحف تمام شد»عبارت ، دوم هستند. در مورد بخش اول

این سخن را عثمان بعد از اتمام استنساخ مصاحف دهد نشان می (120ص، 1423ابن ابی داود، )

که سندش از طریق یحیی بن یعمر به عثمان  تحریریحکومتش گفته است. در سه  هدر دور

قرآن آمده است:  هکلم، مصحف هکلم یجابه، بخش اول خبر نیامده و در بخش دوم، رسدمی

 .(122صهمان، )...« در قرآن لحنی است »
، درسبداألعلی بن عبداهلل به عثمان میکه سندش از طریق ع تحریریدر دو ، در بخش دوم

دهد و رضایت عثمان نسبت به مصاحف را نشان می« ْمُتْلَمأْج َو ْمُتْنَسأْح ْدَق»راوی ابتدا با عبارت 

 .(1013ص، 3، ج1399نمیری،  شبهابن  /120صهمان، )کشد می شیپبهبعد سخن از لحن را 

ان شده بی« ًئا من حلٍنيش»است. گاه نیز با صورت  آمدهنکره  صورتبهلحن ، تحریرهااین  هدر هم

، 120ص، ص1423ابن ابی داود، )دهد راوی بر عدم ذکر مصداق تعمد دارد است که نشان می

عثمان بعد از اشاره به ، در شش مورد از این متون .(1013ص، 3، ج1399نمیری،  شبهابن  /127

و در یک مورد  «َسُتِقيُمُه اْلَعَرُب ِبَأْلِسَنِتَها»تکلیف آن را با عبارت ، بینداینکه در مصحف لحنی می

در « ألسنة»مع از صورت ج کند. استفادهروشن می (همانجا، نمیری شبهابن )« َسُنِقيُمُه ِبَأْلِسَنِتَنا»با 

است که  یاگونهبه، به مصحف افتهیراه لحنِ، دهد که در نظر عثماننشان می، تحریرهاتمام این 

کرمه که ع تحریریصورت  قابل اصالح است.، و در ادای کلمه به شکل گفتاری، با لهجات عرب

ف وقتی مصح»آمده است:  تحریراین اخبار است. در این  همتفاوت با بقی، از عثمان نقل کرده
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، داگر مملی از هذیل و کاتب از ثقیف بو»گفت: ، نزد عثمان آورده شد و مقداری لحن در آن دید

سخنی را که ، راوی این خبر .(127ص، 1423ابن ابی داود، ) 1«شداین )لحن( در آن یافت نمی

عثمان  و اصل سخن، زمینه مطرح کردهپیش عنوان، بهبودعثمان  هبخشی از گفت، قبل تحریردر 

 توانمی، برده است. بر این اساس، توانست مانع از این لحن شودسمت راهکاری که میرا به 

سخنی ، ر اینپیشین شکل گرفته است. عالوه ب تحریربا تأخیر بیشتری نسبت به  تحریرگفت این 

ستنساخ یند اآفر صینقامیزانی از اعتراف به  هدهند، نشاناز عثمان نقل شده« لو»که با ادات تمنی 

متأثر از لهجات کاتبان و عثمان لحن موجود در مصحف را ، تحریراز جانب اوست. طبق این 

کاربرد « خطا»و « لحن»، هاکنندگان دانسته است. در مجموع باید گفت در این گزارش امال

ز کلی و مبهم بیان شده است. نی صورتبهاما لحن ، متفاوتی دارند. مصادیق خطا مشخص هستند

عمر حمدان با بررسی  خطا چنین نبوده است. آنکه، حاللحن قابل اصالح با لهجه شمرده شده

ه یابند، دانستاین اخبار، مقصود از لحن را مربوط به کلماتی که اعراب در رسم کلمه نمود می

، 2018، )حمدان ؛ به این معنا که حرف اعراب )مثل الف برای تثنیه( در کلمه رسم نشوداست

119). 

 مصاحف حجاج -3

گیری یا رواج این شکل، های مشترک اخبار مورد بحث معلوم شدمرگ حلقه چنانکه از سال

حجاج مصحفی  هدوم بوده است. این زمانی است که پروژ هاول و اوایل سد هاخبار در اواخر سد

درک بهتر دلیل رواج  منظوربهتنها ، به سرانجام رسیده است. در اینجا ق(95)د. بن یوسف ثقفی 

 شود.مقدماتی در این زمینه مطرح می، این اخبار در این بازه از زمان

ده بسیاری از او نقل ش ةسنجانهای ادیبانه و سخنان نکتهحجاج سخنوری توانا بود و خطابه

مسعود ابن موضع تند و خشنی نسبت به وی  .(144-143صص، 20، جتابی، )بخش تاریخ است

، مسعود در مصاحفابن شمرد. نیز نسبت به ثبت قرائت را منافق می و وی و قرائت او داشت

، ذهبی /160ص، 12، ج1415، عساکرابن ) شدکراهت داشت و با شدت عمل مانع آن میبسیار 

                                                           

، ني اين دو قبيلهب گوينده آن است كهظاهرًا قصد  .«َلْو َكاَن اْلُمْمِلي ِمْن ُهَذْيٍل، َواْلَكاِتُب ِمْن َثِقيٍف َلْم ُيوَجْد ِفيِه َهَذا». 1

ر محدان از عم است تا کتابت.تر تفاويت در قرائت و کتابت وجود دارد که بر اين اساس، هذيل براي امالء کردن مناسب

شود. وشته میشود، نکند که نظام کتابت اهل طائف )ثقيف( کتابت کامل است؛ يعنی هرچه تلفظ میاين مجله استفاده می

 (.110، ص2018کنند )محدان، اما نظام کتابت مکی و مدنی ناقص است؛ يعنی تا حد امکان اختصار را رعايت می
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رده مسعود اشاره کابن به « ليعبد هذ»وی با تعبیر تحقیرآمیز ، در یک نقل .(320ص، 6، ج1413

چیزی جز  آنکه، حالکند که قرآنش از نزد خدا نازل شدهگمان می»گوید: قرائت او می هو دربار

، 12، ج1415، عساکرابن ) 1«رجز اعراب نیست و خدا آن را بر پیامبرش نازل نکرده است

به دلیل مخالفت وی با مصحف امامی است ، مسعود و قرائت اوابن حجاج از  انزجار .(159ص

 .(149ص، 9، ج1408، کثیرابن )که عثمان مردم را بر آن جمع کرد 

، حجاج هیعلشورش  نیترمهمو بلکه ، های حجاج و قاریانیکی از مشهورترین رویارویی

ابن )اتفاق افتاد  82بن اشعث است. این نبرد در سال جنگ جماجم به رهبری عبدالرحمن 

، 6، جهمان) اشعث پایان یافتابن با شکست  83و در سال  (231ص، 6، ج1412، جوزی

اشعث ابن مذهبی نداشت و از اختالفات سیاسی  هریش، حجاج هیعلاشعث ابن جنبش  .(244ص

، حجاج هیلعاشعث برای برانگیختن احساسات پیروانش ابن و سپاه او با حجاج نشأت گرفت. اما 

وی حجاج را فاسق خواند و قاریان را  .(117-116صص، 1392، )طقّوش به آن رنگ دینی داد

با توجه به اینکه جایگاه قراء در ، این مسأله .(35ص، 6، جتابی، )مقدسیبه مبارزه با او طلبید 

بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز دارای اهمیت است و باید ، از نظر علمی فقطنه، صدر اسالم

مفتخری  .)ر.ک است درکقابل کامالً، سیاسی در نظر گرفتـیک حزب فرهنگی مثابهبهرا  هاآن

تعداد افرادی که گفته  .(، سراسر مقاله1394، ثنایی و بیات ، سراسر مقاله/1384، و کوشکی

، بن خیاط خليفة .)ر.ک، نمایدمی زیآممبالغهگرچه ، شود حجاج در این جنگ به قتل رساندمی

، بزرگی حادثه در چشم راویان است. در منابع تاریخی هدهنداما نشان (287ص، 1397

رد با حجاج شرکت کردند، آمده شعث به نباابن هایی از نام برخی قاریانی که همراه با فهرست

؛ 287ص، مهان) تعداد این قاریان پانصد نفر گفته شده است .(287-286صصهمان، ) است

را به زندان افکند و برخی دیگر را  هاآنحجاج برخی از  .(223ص، 1404، بوالعرب تمیمیا

  .(346ص، 1404، بوالعرب تمیمیا) کشت

 هعمر حمدان مقالحکومتش است.  هاقدامات حجاج در دور نیترمهمیکی از ، نویسیمصحف

نگاشته و کوشیده است این مسأله را با دقت « دوم مصاحف در عصر اموی هپروژ»مفصلی با نام 

با اشراف حسن ، انجام این پروژه را در شهر واسط، د. او با گردآوری قرائن تاریخیکنبررسی 

این یعنی یک  .(63ص، تابی، )حمداندانسته است ، 85تا  84های و بین سال ق(110)د. بصری 

                                                           

شان ن« مسعودقرآن ابن »ُمزَنل نيست. استفاده او از کلمه  ،مسعوداست که قرائت ابن . مقصود گفته حجاج اين  1

 مسعود را مدنظر دارد. دهد که او زيادات موجود در مصحف ابن مي
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، . حجاج بن یوسف با تشکیل یک گروهاز حجاج اشعثابن خوردن سال بعد از شکست 

تا  141 بین )د.مصاحفی را نگاشت و به مراکز مهم اسالمی ارسال نمود. راشد بن نجیج بصری 

، )ذهبیاند یکی از افرادی است که در زمان حجاج بر کتابت مصاحف نظارت داشته ق(150

افرادی که در این پروژه شرکت ، یطورکلبه .(419ص، 5، ج1409، نحاس /130ص، 9، ج1413

 الخطمرسضمنی اهمیت بصره در روند تکامل  طوربهبصری هستند. این مسأله  ، غالباًاندداشته

در مورد خط عربی نیز  میابن نددهد. در گزارش مورد استفاده در نگارش مصحف را نشان می

 مَّ ُث يُّ ِرْصَباْل مَُّث يُِّنَدَماْل ُهَدْعبَ َ و يُّكَِّماْل طُّ َخاْل ِةيَِّبرَ َعاْل وِططُ ُخاْل لُ أوَّ...»نام بصره قبل از کوفه آمده است: 

اموی و قبل از رواج  هدهد بصره در اواخر دورکه نشان می (16ص، 1417، ندیمابن )« ... يُّوِفُكاْل

فی که در مورد مصاح ایفا کرده است. بارهنیدرارا  یتوجهقابلنقش ، عباسی هخط کوفی در دور

اخباری مشتمل بر برخی جزئیات وجود دارد. طبق نقلی از ، حجاج به مدینه و مصر ارسال کرد

حجاج یک مصحف بزرگ از این مجموعه را به مدینه فرستاد که در ق(، 179)د.  انسمالک بن 

، ی)فاسشد گشوده و قرائت میصندوقی در مسجد نبوی نگهداری و روزهای پنجشنبه و جمعه 

 ابن)نسبت به ارسال مصحف به مدینه  آل عثمانکه از ناخشنودی چنان .(439ص، 2، ج1421

نگاری در راستای اصالح ایرادات وارد بر این مصحف، آیدبرمی (7ص، 1، ج1399، نمیری شبه

یکی دیگر از این مناطق است که گفته مصر، شده توسط عثمان بوده است. نگاشته مصاحفِ

، عبدالعزیز بن مروان شد؛ لذا در پاسخ شموجب ناخشنودی حاکم، اقدام حجاجشود این می

ابن ) ن خطایی بیابد، جایزه تعیین نموددستور نگارش مصحفی را داد و برای کسی که در آ

شود که اقدام حجاج حاکم مصر نیز معلوم می العملعکساز  .(144ص، 1415، عبدالحَکَم

 مصحفی بدون اشکال بوده است. از هو مدعی ارائ، رفع خطاهای کتابتی صورت گرفته منظوربه

 صریحی در دست نیست. خبر، مصحف ارسال کرد هاآندیگر شهرهایی که حجاج به 

 ؛محو کنندحجاج افرادی را مأمور کرد تا مصاحف مخالف با مصحف امام را یافته و 

عاصم جحدری  .(219ص، 1412، )تنوخی از جمله این افراد بود 1صمع بصریاالملک بن عبد

 .(99ص، تابی، )حمداناند نام برده شده بارهنیدراصمع نیز ابن ُرمح و علی بن  ةيناجق(، 128)د. 

همان، )اما در کوفه بیشتر و شدیدتر بوده است ، بوده شهرها هدر هم، این عملیات جستجو ظاهراً

 .(100ص

                                                           

 صمعي حنوي است.ا. او جد 1
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( نیز مصاحفی به ق169-158کومت مهدی عباسی )حق(، 179)د.  انسطبق نقل مالک بن 

ی در صندوقی در مسجد نبو ارسالی به مدینه، که از این بین، طبق اخبار نسخه امصار ارسال کرد

 عنوانبهاین عمل  .(439ص، 2، ج1421، )فاسی شده استری و توسط مردم قرائت مینگهدا

، تابی، )حمدان تفسیر شده استعباس بنی هتالشی برای محو آثار فرهنگی امویان در دور

مصحف حجاج در صندوقی زیر منبر ، شبه بعد از ارسال مصحف مهدیابن طبق نقل  .(105ص

  .(7ص، 1، ج1399، نمیری شبهابن ) فراموش شد نهاده و

حجاج از حافظان و قاریان قرآن خواست تعداد حروف قرآن را بشمارند و ، هاطبق گزارش

رار ها قآنکلماتی را که در ابتدای هر یک از ، چهار و هفت قسمت، سه، برای تقسیم قرآن به دو

حجاج ، نیز طبق یک گزارش .(277-276صص، 1423ابن ابی داود، ) گیرد، مشخص کنندمی

کر شده ذ داود یابن ابدر اثر  لیتفصبهیازده کلمه را در مصحف تغییر داده است. این یازده مورد 

، مورد عمر حمدان صحت این گزارش را با بررسی یکایک این موارد .(157صهمان، )است 

از عصر  ماندهیبرجا بررسی مصاحف کهنِ .(99-94صص، تابی، )حمدان مناقشه قرار داده است

کم در برخی از دست، حجاج چنین کرده باشد واقعبهاموی نیز همین نتیجه را در پی دارد. اگر 

 ای که این گزارش از این کلمات ارائه دادهبایست صورت قبلیمی، ماندهیبرجامصاحف کهن 

 یبررس قابلگیری چنین خبری شکل هزمین 1چنین نیست.این  ؛ در حالی کهمشاهده شود، است

مصحف هبه دلیل شهرت وی در مسأل، رسد انتساب چنین تغییراتی به حجاجاما به نظر می، است

 نویسی و ادعای ضمنی او در اصالح مصحف بوده باشد.

 

 

                                                           

صورت از قرآن را به يانسخه، زعم خوداند بهتالش کرده يافرادبعدها محل کرد که  نيبر ا ديرا با . موارد نادر احتمايل1

از  يکيمنونه،  يآن را اشتباه ناسخ دانست. برا ديواقع بابه زيموارد ن ي. در برخسنديمصاحف قبل از زمان حجاج بنو

اصلش ، ( است که طبق گزارش116 /26 )شعراء: ﴾ِمَن اْلَمْرُجوِمنَي﴿داده،  يريحجاج آن را تغ شوديکه گفته م يموارد

 ﴾ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ ﴿اصل آن ، ( که باز طبق گزارش167 /26 )شعراء: ﴾ِمَن اْلُمْخَرِجنَي﴿ زيبوده و ن ﴾اْلُمْخَرِجنَيِمَن ﴿

 نياما ا نوشته شده است. «نيمرجوم»صورت کلمه به دوکه هر  شوديم دهيد نگنيبوده است. با مراجعه به مصحف توب

، به مهان شکل نوشته 116 يهبه آ اشاقيشباهت س ليرا به دل 167 يهآ يو ست؛يمصحف ن نيجز اشتباه ناسخ ا يزيچ

 مشاهده است:. منت کامل مصحف در اين صفحه قابل(87، 85مصحف توبينگن، صص .ر.ک) است
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/MaVI165 



 49    متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن-داسناِل یتحل                                                           

 تحلیل نهايی اخبار -4

 هحلق، قاری سرشناس مکه ق(104تا  102بین  )د.مجاهد بن جبر مکی ، اول اخبار هدر دست

انتظار مخاطب برای شنیدن ، مجاهد بعد از اشاره به خطای کاتبان، مشترک است. در این خبر

دهد کند. این نشان میمسعود برآورده میابن با نقل قرائت ، آنچه را که از نظرش صحیح است

 در مقام اصالح خوانش مبتنی بر قرائت، باشد الخطرسمکه این خبر بیش از آنکه در مقام اصالح 

و اقدامات او در این زمینه  الخطرسمنظر به توجه حجاج به اصالح  با، حالنیباارسمی است. 

 توجهجالببندی خبر صورت، مسعود از مصاحفابن و نیز شدت عمل او در حذف قرائت 

 .مصحفی حجاج هستیمشاهد اعتراض یک قاری به اقدامات ، یک فهم هاست؛ گویی عالوه بر ارائ

که در - دوم هگیری اخبار دستنزدیک به تاریخ شکلگیری این خبر را چرا که اگر تاریخ شکل

گیری این شکل، بدانیم -مجاهد نیز حضور دارد، ق(95)د. سعید بن جبیر عالوه بر  هاآنسند 

و اقدامات مصحفی او و تالشش برای حذف  ق(95)د. زندگی حجاج  های با دوردو دسته فاصله

  احتمال چندان دور از واقع نیست.این ، مسعود نخواهد داشت. در نتیجهابن مصحف 

نسبت داد؛ لذا صورت  ابن عباستوان به تنها بخش نقل قرائت را می، دوم اخبار هدر دست

صورت جدیدی ، و مجاهد ق(95)د. اما در زمان سعید بن جبیر ، اصلی این خبر نقل قرائت است

 اسابن عبقرائت خطای کاتبان شمرده شده و ، به خود گرفته است؛ یعنی شکل اصلی کلمه

توان منسوب به سعید و مجاهد صورت صحیح معرفی شده است. این زیاده را می عنوانبه

دانست. سعید نیز همچون مجاهد از جمله قاریان سرشناس بود و در جنگ جماجم رودرروی 

تنها  به خبری که، بیانگر خطای کاتبان توسط دو قاری اضافه شدن عبارتِ حجاج قرار گرفت.

ای بدبینی نسبت به گونه، 95دهد که پیش از سال نشان می، یک قرائت تفسیری بوده استناقل 

رسم مصحف در بین قاریان وجود داشته است و این مدتی پس از اقدامات مصحفی حجاج 

 توان با مخالفت قاریانیرا می اقدامات مصحفی حجاجبا ( است. مخالفت برخی قاریان ق84-85)

مقایسه کرد؛ آنها به توحید مصاحف سازی مصاحف توسط عثمان یکسانهمچون ابن مسعود با 

توسط عثمان اعتراض کردند؛ چراکه ارائة یک مصحف رسمی را موجب اختالل در آزادی 

حضور حلقات مشترک  (.166، ص1393دانستند )ر.ک. شولر، موجود در شیوة نقل شفاهی می

د. بن حجاج ) شعبةو  ق(132تا  124بین )د. جعفر بن ایاس  ابو بشریعنی ، فرعی این خبر

 اراست؛ چرا که اقدامات مصحفی حجاج  حتمال پیشینمؤیدی بر ا، ( در بصره و واسطق160

 .اندندانجام رسسرواسط به در کاتبان بصری 
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به وجود ، آن است که وی بعد از دیدن مصحف گرهایی از عثمان بیاننقل، در گروه چهارم

اما ، عثمان است ظاهراًمشترک این اخبار  هحلق نکهیباوجودااست. لحن در آن اذعان نموده 

یعنی ، اند. این چهار راویواسطه از عثمان را نداشتهامکان نقل بی، کدام از این راویانهیچ

 بین )د.بن دعامه  ةقتاد، (ق109تا  104 بین )د.عکرمه ، (ق105بعد از  )د.عبداالعلی بن عبداهلل 

ربع آخر قرن اول  هاآن هوجوه اشتراکی دارند. هم، (ق129)د. ( و یحیی بن یعمر ق118تا  117

بصره بوده است. عکرمه  هاآناند و محل زندگی سه تن از و سالیانی از قرن دوم را درک کرده

، یچهار راو کدام ازهیچاما در بصره نیز حضور داشته است. ، هنیز گرچه بیشتر در مدینه بود

جز در مورد همه این افراد، به اند. با عثمان و شنیدن این خبر از او را نداشته امکان مالقات

ود. شهای تاریخی دیده میتصریح به فصاحت و عدم لحن در گزارش، عکرمه که از موالی است

زمان با اصالحات همرسد این اخبار در آغاز ربع آخر قرن اول و به نظر می، هابا توجه به این داده

بندی این اخبار که در عین شده باشند. صورت رائها، توجیه این عمل منظوربه و حجاجمصحفی 

ر این مؤیدی ب، به بیان اشکاالت این مصحف پرداخته، قبول مصحف عثمانی و بزرگداشت آن

ه از جمل، یعنی یحیی بن یعمر، مسأله است. نیز باید توجه داشت که یکی از این چهار راوی

 ،تابی، حمدان .)ر.کاست که حجاج برای نگارش مصحف تشکیل داد اعضای اصلی گروهی 

 .(73ص

و در اخبار منسوب ، (ق146)د. هشام بن عروه ، در اخبار منسوب به عایشه، در گروه سوم

رویکرد  هاآن یمشترک هستند. هر دو ه( حلقق167)د. حماد بن سلمه بصری ، به ابان بن عثمان

رگ ماند. با توجه به سالبر قرائت از روی مصحف تأکید داشته حالنیدرعمحدثانه داشته و 

یعنی اوایل حکومت عباسی ، 146پیش از سال ، باید گفت خبر منسوب به عایشه، مشترک هحلق

 در نیمة دوم حکومت یکی از مخالفان عثمان عنوانبه-رواج یافته است. این خبر که به عایشه 

گی کوشند نمودهای فرهنر فضایی فهم شود که عباسیان میتواند دمی، نسبت داده شده است -او

، جلوه دهند. ارسال مصحف از سوی مهدی تیاهمکمرا  هاآناز جمله اقدامات مصحفی ، امیهبنی

همین  هکنندلی، تکماز جمله مدینه ( به مراکز مهم اسالمیق169-158ومت ک)حخلیفه عباسی، 

 رویکرد است. 

، دکنننویسی عثمان صحبت میمصحف هکنند که در مورد پروژمیگرچه هر دو خبر وانمود 

نویسی در زمان حجاج اشاره به مصحف درواقعرسد به نظر میها، آناما با توجه به زمان رواج 

که بسیار مورد حمایت ، خطاهایی را به کاتبان مصحف عثمانی، دارند. خبر منسوب به عایشه
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مان، آل عث هنمایند عنوان، بهبان بن عثماناوجه داشت که دهد. نیز باید تمی نسبت 1حجاج است

رسد که خبر ابان بن عثمان به نظر می ی حجاج حضور داشته است. در نتیجهمصحف هدر پروژ

ه مصحف نوشت درواقعو -پاسخی به خبر منسوب به عایشه و در مقام دفاع از مصحف عثمانی 

ات در مقام اثب، بانامشترک اخبار  هی حلقیعن، حماد، بیترتنیابهاست.  -شده توسط حجاج

هماهنگی کتابت و قرائت است؛ کاتب کلمه را به همان صورت که قرائت شده نوشته است. 

، شمارندیمقاریانی را مخاطب قرار داده است که صورت شفاهی کلمه را اصل ، خبراین گویی 

 . لحنی به قرآن راه نیافته است، شیوه کتابت هواسطبهکند که از جانب کاتبان و و تأکید می

از همان آغاز به ، قرآن الخطرسمای که در نهایت باید بدان توجه داشت این است که نکته

نشان  ماندهیبرجا بر اساس مصاحف کهنِ، های اخیرنبوده است. پژوهش افتهیتکاملاین شکلِ 

 ـاندمان خود مقبول و مرسوم بودهکه البته در زـ ناقص الخطرسمهای زیادی از اند که نمونهداده

ی هاالخطرسممصادیق این ، رویممی شیپبهشود. هرچه در طول زمان در مصاحف کهن دیده می

دروش پس از بررسی دقیق مخطوطات  .(، سراسر اثر1394، دروش .)ر.ک شودناقص کمتر می

کرده احتمال وجود کارگاهی را که مخطوطات قرآنی را در سطحی وسیع تولید می، عصر اموی

مطرح  ،شدندهایی که رسماً سفارش داده میوجود نوعی نظارت بر تولید نسخه کمدستیا ، است

خبار ا ، به این نتیجه رسیده است ودقیق مصاحف این دوره هکند. او در پی توصیف و مقایسمی

، 1394، )دروش ه مؤیدات نقلی خود آورده استناظر بر اقدامات مصحفی حجاج را نیز در زمر

نه به معنای وجود ، های مختلفلزوم بازبینی رسم مصحف در دوره، در نتیجه ؛(222-221صص

 و لزوم هماهنگ شدن رسم مصحف با آن است.، الخطرسمبلکه به معنای تکامل  ،خطا در آن

 گیرینتیجه

اشکاالتی به مصحف عثمانی  خطای کاتبان قرآنهای مربوط به در بادی امر، گزارشگرچه 

اج جّن حَ نگاری در زمامصحف هنارضایتی قاریان نسبت به پروژ هکنندبیان واقعبهاما ، ندکوارد می

اما از بزرگداشت مصحف ، به اصالح رسم مصحف اقدام کرد بن یوسف اجحجّ با آنکه . است

و حذف دیگر مصاحف غافل نبود. لذا این اخبار با استفاده از  تأکید بر محوریت آن، عثمانی

ده شبه نقد بر یا دفاع از مصحف نگاشته، صورت نقد بر کاتبان مصحف عثمانی یا دفاع از آن

مشترک و یا  هحلق عنوانبه-اند. بسیاری از افرادی که در سند این اخبار توسط حجاج پرداخته

                                                           

 ست.اماين رويکرد وي به تثبيت مصحف عث دهدهنمسعود، نشان. تالش او براي حذف مصحف ابن  1
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قاری یا ستوده به فصاحت و عدم لحن هستند. حضور این افراد نشان ، حضور دارند -غیر آن

 و نگرانی حجاجبوده دهد که از سویی لحن در بصره و مناطق اطراف آن بیش از سایر مناطق می

اقدامات حجاج موجب نگرانی قاریان بوده است؛ چرا که ، ز سوی دیگرا .استرا به دنبال داشته 

وب به منس خبرند. دانستتر و تأثیرگذارتر میمهمایشان بُعد شفاهی را در حفظ و انتقال قرآن 

عباسیان با نمودهای فرهنگی امویان  هعباسی رواج یافته و نشانی از مبارز هعایشه نیز در دور

رکن اصلی  عنوانبهدر مقام دفاع از مصحف عثمانی )، منسوب به ابان خبر. چه اینکه است

 مصحف نگاشته شده توسط حجاج( است. 
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