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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 پاییز

 

درباره زيد بن ثابت و نقش او در تاريخ نگارش قرآن یجستار

 

 61/61/69 :ییدتأ یختار                  61/6/61 :یافتدر یختار

 1 زاده رناني عليرضا زكي 

 2 آبادي مجيد فقيه حبيب

 3 سيد محسن مكسبي
 یق( موضوع54بن ثابت )د.  یدز کننده یینقرآن و نقش تع یآور مسئله جمع

در تاریخ قرآن کریم است. مطالب موجود در مناابع مرباو     یزبرانگ مهم و بحث 

مقاله با روش  یناست. ا یدبینانه به ز خوش یبازتاب دهنده نگاه ی،به علوم قرآن

مانند شوالی، جان برتون  قانیمستشر یدگاهنگاه و د ینا ینیوصفی تحلیلی به بازب

. مقاله با فرض جمع قرآن، پا  از  پردازد یبن حارثه م یدو بالشر درباره نقش ز

باه   یت،مسائول  یان گمارده شادن زیاد باه ا    ییو با پرسش درباره چرا پیامبر

بحاث   هاای  ساازی  یلتفض ی،بررس ین. اپردازد یها م و گزارش ها یتروا یوواکا

 یاز ساو  یان د یادا یهفرض یتو تقو یدبسیار درباره ز های یینما و بزرگ یزبرانگ

 .دهد ینقش زید در سقیفه نشان م یلخلفا را به دل
 

                                              

 .(a.zakizadeh@ymail.com)گر  شناسي، محقق و پژوهش دكتري شيعه. 1
دانشججي ي دكتججري  قجج    ججرث  و شججه آ دانشججما  ثحاد اسججگمي واشججه    اسججما  ا جج  ا        . 2
(majidfaghih@yahoo.com). 
 .(maksabi@bou.ac.ir)با رالعق  انمقيسي مطالعات اسگمي دانشما    كا شناسي حبا . 3
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 .، مستشرقاناألُمَةزيد بن ثابت، جمع قرآن، تاريخ قرآن، حِبرُ  :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

آوری و تددوی    یکی از موضوعات تاریخ اسالم که نیاز به بررسی دقیقی دارد، مسئله جمع

توان ترسدی    طور کلی، دو محور را می آوری و تدوی  قرآن به قرآن است. در موضوع جمع

آوری و تدوی  و دیگری نقش افراد در ای  امر اسدت. دربدارم محدور     کرد. یکی زمان جمع

آوری قددرآن را در زمددان  م مطددرا اسددت. دیددد ام ن سددت کدده جمددع  اول، سدده دیددد ا

آوری شدم است و  کند، قرآن در زمان خلفا جمع داند. دید ام دوم که بیان می میپیامبر

 دهد.  آوری و تدوی  قرآن را پس از خلفا نشان می دید ام سوم که جمع

ست که دربارم او های سرشناس در کتابت قرآن ا ق( یکی از چهرم 11زید ب  ثابت )د. 

و و شدم است. در مقاله حاضر با بررسی فراوان معلوم  ردید که در معرفی اید    زیاد  فت

هایی انجام  رفته است که یا وجود خارجی نداشته است و یا ا ر  ش صیت، فضیلت تراشی

وجود داشته است در حد اغراق به آن پرداخته شدم است. در ای  مقاله به جهدت شدناخت   

بیشتر زید ب  ثابت، ابتدا روایات پیرامون ش صیت علمی و نقدش زیدد در کتابدت    بهتر و 

 شود.   ردد. سپس، آرای مستشرقان پیرامون زید ب  ثابت نقد و بررسی می قرآن تحلیل می

 . شخصیت علمی زيد2

یکی از ابعاد ش صیتی زید ب  ثابدت کده  فتارهدای  وندا ونی پیرامدون آن وجدود دارد،       

، قضاوت و فتواهای زیدد، موضدوع   6االمّةش صیت علمی او است. در ای  راستا، لقب حِبر 

ق( و  19تفسیر قرآن، مت صص امر تقوی  بودن و ارتباط او با افرادی، چون اب  عباس )د. 

 تری  مواردی هستند که در ای  مقاله بررسی می شوند.  ق( مه 23اب  مسعود )د. 

                                              
گويند كه اثر علم و عملش   . دانشمند اّمت. حبر در لغت به معناي اثر پسنديده است و عالم را از آن جهت ِحبر می1

كه درباره علماي نصارا، واژه قّسيسين بشه كشار  و بيشتر ناظر به علماي يهود است. چنان  ماند. جمع آن احبار است می
 (.69، ص2، جقاموس قرآناكبر قرشي،  شود )علي برده مي
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 . زيد مهتر قضات و فتوا1ـ2

های علمی زید اسدت در   تری  جنبه دربارم مسئله قضاوت و صدور فتوا که یکی از مه 

عل  میدرا  و صداحب   و روایات آمدم است که او صاحب فتوا و داناتری  مردم به قضاوت 

تند تا جایی که خلفا هر ز کسی را در امر قضاوت و فتوا بر دانس علومی بود که دیگران نمی

  ویند:  کردند. در ای  بارم می او مقدم نمی
زيد در عهد عمر و عثمان و على كه در مدينه بود، در رأس قضاوت و فتوو   

كه درسال چهلم  و قر ئت و فر يض بود و پس  ز آن، نيز پنج سال چنين بود تا  ين

آمد و  و به  ين كار  شتغال د شت و در سال چهل و پونج  هجرى معاويه سر كار 

 1.هجرى  ز دنيا رفت

  وید:  ق( در روایتی در ای  بارم می 66انس ب  مالک )د. 
ترين،  ق( ر  محکم 12ترين، عمر )د.  ق( ر  مهربان 11رسول خد ،  بوبکر )د. 

تورين بوه    لمها در دين خد ، زيود بون بابوت ر  عوا     ق( ر  باحياترين 23عثمان )د. 

ق( ر  بهترين قاری، معاذ بن جبول )د.   12فر يض و تقسيم  رث،  بی بن كعب )د. 

ق( ر   11ها و  بوو عبيودب بون جور . )د.      ق( ر  د ناترين  فر د به حالل و حر م11

 1 ند.  مين و معتمد  مت شمردب

 نویسد:  می در ای  بارم طبقات الکبریصاحب 
 بن زيد آنچه به خود فتو هاى و ها قضاوت ههم ق( در 53)د.  مسيّب بن سعيد

 فتوو ى  كوه  آمد مى پيش  ى پيچيدب مسئله  گر و كرد مى رفتار بود، د دب فتو  بابت

گفتنود،   موى  بوه  و  بودنود  مدينوه   ز بيورون  كوه  ر  پيوامبر   صوحا    ز برخى

                                              
 .045، ص2، جاالستيعاب فى معرفة األصحاب. ابن عبد البر، 1
؛ 281، ص3، جمسند االماا  امداد بان من ا ؛ احمد بن حنبل، 00، ص1، جسنن ابن ماجه. ابن ماجه قزوينی، 2

 .941، ص11، جكنز العدالمتقي هندي، 
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 موردم  د ناترين بابت بن زيد كه چيست؟ با   ين در بابت بن زيد نظر: پرسيد مى

.  سوت  نشدب شنيدب مطلبى آنها در كه  ست  مورى به مردم بيناترين و قضاوت به

  شورق  در همگوان  كوه  شناسوم  نموى  بابوت  بون  زيد  ز فتو يى من: گفت می گاب آن

  حاديو   ديگر ن نکنند ولى عمل و مردمان بد ن نباشند كلمه يك آن، بر غر  و

 كنود و تووجهى   نموى  عمول  بود ن   ز مردموان  تنوى  هوي   كوه   نود  د دب وفتو هايى

 1نمايد. نمى

  وید:  می رباا در ای  بارم ب  چنی  در نقلی علىّ ه 
 مسوائل  در خو هد مى كس هر: گفت و كرد مى خطبه جابيه در خطّا  بن عمر

 1برود. بابت بن زيد نزد به كند سؤ ل مير ث

  فت:  از خلیفه سوم روایت شدم است که در س نرانى خود در ای  بارم
و در   بابوت   قرآن به  بىّ بن كعب و در و جبات و فر يض به زيد بندر مورد 

فقه به معاذ بن جبل و در مال به من مر جعه كنيد؛ زيور  خد ونود مور  خز نوه د ر     

 2.قر ر د دب  ست

 نقد و بررسی

ها  فته  در موضوع قضاوت زید و عل  او به مسئله ار  که در روایات دربارم آن س  

 توان یادآوری کرد.  شدم است چند نکته را می

در روش تقسی  ار ، زید بر نظر دیگران بودم است. محمد ب  سیری  در ای  بارم  الف.

  وید:  می
ر ن عمور  ز  و  رث  غالم عمر  ز دنيا رفت. پسر عمر  ز زيد پرسيد: آيا دختو 

                                              
 .340، ص2، جالط قات الک ری. ابن سعد، 1
 .333، صهدان. 2
 .25، ص1، جتذكرة الحفاظ؛ ذهبی، 364، ص1، جاعال  الن الءسير . ذهبی، 3
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   1دهم. برند؟ زيد در پاسخ گفت: نه، ولی  گر تو بخو هی به آنها  رث می می

چنان که در روایت م تلف آمدم است، او در فتواهای خویش استبداد رأی داشته  آن ب.

با اندکى  3 رو بودم است. است و با م الفت و مالمت بزر انی، چون عبداهلل ب  عباس روبه

زید ب  ثابت توجهى به قرآن مجید و سنت رسول که شود  ای  زمینه روش  مىمطالعه در 

امّا با وجود تصریح زید ب  ثابت به ای  موضوع، چدرا خلفدا بده و      ،داشته استن خدا

کندد  اب  قتیبه در ای  بارم به ماجرای عبد الملک ب  مروان اشارم می مرجعیت دادم بودند؟

  وید:  و مى
جاى زيد بن بابت بر ديو ن منصو  كرد. عبد  لملوك بون   معاويه، وى ر  به 

قودر   مرو ن هم پيرو گفتار و عمل زيد بود  مّا پدرعبد  لملوك؛ يعنوى مورو ن آن   

بر ى زيد،  حتر م قائل بود كه روزى زيد ر  به مجلسى خو ست و در پس پوردب،  

بان هاى زيد ر  كات گروهى كاتب پنهان كرد. مرو ن شروع به پرسش كرد و پاسخ

نوشتند، تا آن كه زيد متوجه آنان گرديد و به مرو ن گفوت: مور  معو ور د ر.     مى

    2گويم. گويم  جتهاد به رأى  ست و رأى خود ر  مى آنچه مى

  وید:  با وجود اعتراف زید به اجتهاد به رأ ، سعید ب  مسیب دربارم او مى
آر ی وى در  شناسوم و  فتو يى  ز وى كه مورد عمل قر ر نگرفته باشد، نموى 

  4شرق و غر  مجمع عليها  ست.

 شود: چنی  در ای  بارم نقل می ه  
معتضد  ز  بوحازم قاضى پرسيد:  صحا ، همگى معتقدند خويشاوند ن  رث  

                                              
 .340، ص3، جسنن دارمى. دارمی، 1
 .349، ص2، جالد سوط. طوسی، 2
 .300، صالدعارف. ابن قتيبة، 3
مقايقى مهم عاملی، ؛ 438، ص2، جسير اعال  الن الء؛ ذهبی، 119، ص2، جالط قات الک ری؛ ابن سعد، هدان. 4

 .158ص، پيرامون قرآن
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برند،  ما زيد بن بابت چنين  عتقادى ند شت. آيا  و  ز  بوبکر و عمر و عثموان   مى

كرد؟ قاضى جو   د د: هر كوس   مىحکم محروميت  رث ذوى  الرحام ر  رو يت 

 د د دستور نيز چنين چيزى ر   ز آنان رو يت كردب باشد، دروغ گفته  ست. معتضد

 1شود. گرد ندب باز آنان به بود، شدب و ريز  لمال بيت به كه خويشاوند نى  رث

 در روایتی در ای  بارم آمدم است:
 ی كه بل  بقيوه  رث بوه     بن عباس  ز زيد پرسيد: آيا تو در كتا  خد  ديدب 

 كنوی و مون بوه    رسد؟ و زيد در پاسخ گفت: تو به نظر خودت عمل موی  مادر می

 1 نظر خودم. 

 :. مغایرت وتضاد متون روایات با ه  ج

  فت: روایت اول. در روایتی از عامر نقل شدم است که مى
مسعود )د.  بن عبد هلل و بودند، عمر تن شش  مت  ين علماىپيامبر  ز پس

 ديگور  تون  دو آمد مى پديد  ختالفى تن سه  ين در  گر بابت كه بن ق( و زيد21

  گر كهو ق(  44 شعرىّ )د.   بوموسى و كعب بن و  بىّعلىّ وو بودند عمر تابع

 2بود.على نظر تابع دو آن نظر د دند مى ديگرى نظر دو آن و نظرىعلى

 هایی است:  روایت باال دارای اشکال

 که مش ص نیست، راوی اید  کدالم بدر چده مبندایی، عالمدان امدت را اید           اول ای 

 بنددی نمدودم اسدت؟ در حدالی کده صدحابیان دیگدری، مانندد          شش نفر معرفی و تقسی 

های ای  نقل مشدهورتر   اب  عباس وجود داشتند که به لحاظ علمی به مراتب از برخی نام

 . بودند

                                              
 .141، صتدوين قرآن؛ كورانی، 35، ص2، جالد سوط. طوسی، 1
 .349، ص2، جالد سوط. طوسی، 2
 .333، ص2، جالط قات الک ری. ابن سعد، 3
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دهند، عمر در مسائلی  های معتبر تاری ی که نشان می ای  نقل با دیگر نقل که دوم ای 

داشدت، تعدارد دارد     که از آنها آ اهی نداشت، زید را در فتوا و قضاوت بر خود مقدم می

جا، عمر به عنوان مرجع معرفی شدم است، اما در نقلی دیگدر آمددم اسدت کده      زیرا در ای 

 6برود. ثابت ب  زید نزد به کند سؤال میرا  مسائل در خواهد مى هرکس

 . در روایتی از خلیفه سوم آمدم است:  روایت دوم
و در   بابوت   در مورد قرآن به  بىّ بن كعب و در و جبات و فر يض به زيد بن

 فقه به معاذ بن جبل و در مال به من مر جعه كنيد.

. در جایی، زید ب  ثابت به عنوان روش  است ای  روایات با یکدیگر در تعارد هستند 

شود. در جای دیگر، معاذ ب  جبل و در موضعی دیگر عمر.  عال  به مسائل ار  معرفی می

برد. با توجه به موارد باال، کالم  نام می سرانجام، خود عمر از امیرالمؤمنی  حضرت علی

 در ای  بارم فرمودند: آخر در ای  باب ای  است که امام باقر
دهم كه زيود بون    و قسم  ست، حکم خد  و حکم جاهليت و شهادت میحکم د

 1 كرد. بابت در تقسيم  رث به حکم جاهليت رفتار می

 . زيد و تفسیر قرآن2ـ2

یکی از ابعاد ش صیت علمی زید، موضوع ت صص او در تفسیر اسدت کده بده شددّت     

 است:  در ای  بارم آمدماالتقان  دیگر ابعاد ش صیت علمی او نیست. درکتاب
دب تن  ز  صحا  به تفسير قرآن شهرت د شتند: چهار خليفه  ول،  بن مسعود، 

،  بوموسى  شعرى و عبد للّوه بون زبيور )د.     بابت  ،  بى بن كعب، زيد بن عباس   بن

ق(. در ميان چهار خليفه، كسى كه در تفسير بيش  ز ديگور ن  ز وى رو يوت    32

 ست و رو يات تفسيرى  ز سه خليفوه ديگور بوه    شدب  ست على بن  بى طالب

                                              
 .343، صهدان. 1
 .453، ص3، جاصول الکافى. كلينی، 2
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   1يقين  ندك  ست. علت  ين  مر، آن  ست كه  يشان زودتر  ز دنيا رفتند.

که برخالف دید ام شدیعه و در مندابع اهدل     م استغفلت نموداز ای  نکته  ای  روایت

اب  عباس در شمار راس ان در علد  و عالمدان بده تأویدل شدمردم      زید ب  ثابت و  ،سنت

 3.شوند یم

 نقد و بررسی 

در مت  روایات آمدم است، زید در زمینه تفسیر شهرتی نداشته است. در ای  خصوص، 

دهند، امدا در ب شدی دیگدر از     ب شی از روایات، زید را در کنار برخی از مفسران جای می

و شود و در عود از بزر انی، چون امدام علدی   روایات با صراحت از زید، نام بردم نمی

دهند و کمتر از همده از زیدد    شود و آنها را صدر المفسری  لقب می عباس نام بردم میاب  

 2برند. و ابو موسى اشعر  و عبداللّه ب  زبیر نام می  ثابت  ب 

دربارم روایتی از سیوطی که دم ت   پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآننویسندم کتاب 

 نویسد:  برد، می از مفسران مشهور را نام می
شويم كه شهرت تفسيرى برخوى  ز صوحابيانى كوه سويوطى نوام       ياد آور مى

 نود و نوه    بردب، محل تأّمل  سوت. كسوانى كوه نوه د ر ى مکتوب تفسويرى بوودب       

 ند، چگونه جزو مفسّر ن مشوهور  ز صوحابه بوه     شاگرد نى در تفسير پرورش د دب

حابى ممتواز  روند؟ و قعيّت آن  ست كه تفسير مأبور عمدتاً به چهار صو  شمار مى

، عبد للّوه بون   طالوب  شود؛ آنها عبارتند  ز:  مام علوى بون أبوى    پيامبر ختم مى

  4عباس، عبد للّه بن مسعود و  بىّ بن كعب.

                                              
 . 026، ص2، جاالتقان فى علو  القرآن. سيوطی، 1
تفسير القرآن العظيم )مسنداً عن رساول اللاه و ؛ ابن ابی حاتم، 9926، ح183، صتاريخ األمم و الدلوک. طبری، 2

 .3211، ح066، ص2، جالصحابه و التابعين(
 . 252، صفجر االسال . احمد امين، 3
 .86-80، صپژوهشى پيرامون تاريخ تفسير قرآن. مروتی، 4
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 . زيد و معلم بودن ابن عباس 3ـ2

یکی دیگر از ابعاد علمی زید ب  ثابت، موضوع تقابدل او بدا ابد  عبداس اسدت کده از       

ان خویش است. روایات موجود در ای  بارم، یاد یری مفسران شاخص و رجال برجسته دور

دهند. در ای  روایات، اب   وسیله اب  عباس را نشان می اب  عباس از زید و بزر داشت او به

خواندد و    رفت، قرآن را طبق قرائت زید ب  ثابت مدى  عباس برای زید ب  ثابت رکاب می

نزد عل  باید رفت، چدون علد  ندزد     رفت و معتقد بود، به برا  کسب عل ، به خانه زید مى

چنی  در مرگ زیدد  فتده اسدت کده امدروز داندش فراواندی در خدا           آید. ه  کسى نمى

 چنی  در اخبار و روایات متعددی در ای  بارم آمدم است:  ه 6شد.
رفت، به ركابش  فتاد. زيد به  و گفوت:    بابت  ، به نزد زيد بن عباس  چون  بن

در پاسوخ گفوت: بوه موا       عبواس    ين كار ر  نکن.  بن ى پسر عموى رسول خد ! 

 1گونه با د نشمند ن وبزرگان خويش برخورد نماييم. دستور د دب شدب  ست كه  ين

بودن زید برای اب  عباس  برخی از اندیشمندان، مانند آقای کورانی، وجود روایات معل  

 2دانند. زید جعلی میپذیرند و تمامی آن را به خاطر انتقادات اب  عباس بر  را نمی

 مَةاالُ. زيد بن ثابت مُلقّب به حِبْرُ 4ـ2

 های بسیاری در ای  بارم نقل شدم است:  در کتاب 
وقتی زيد  ز دنيا رفت،  بو هُرَيرب گفت:  مروز د نشمند  مت  ز دنيوا رفوت و   

   4 ميد  ست، خد وند!  بن عباس ر  جانشين  و قر ر دهد.

                                              
 .40، صتفسير قرآن روش های؛ مؤدب، 139، ص2، جاالصابة فى تدييز الصحابة. ابن حجر، 1
ال دايا  ؛ ابن كثير، 340، ص3، جاالصابة فى تدييز الصحابة؛ ابن حجر، 429، ص2، جسير اعال  الن الء. ذهبی، 2

 .218ص ،پژوهشى پيرامون تاريخ تفسير قرآن؛ مروتی، 26، ص1، جوالنهاي  فى التاريخ
 . 263، صتدوين القرآن. كوراني عاملي، 3
 .333، ص2ج، االصابة فى تدييز الصحابةابن حجر، ؛ 35، ص8ج، لنهاي ال داي  واابن كثير، . 4
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 ق( در ای  بارم آمدم است:  611)د.  6عبداهلل ب  سال  چنی ، در نقلی از ه 
. درگ شت مردم عالم  مروز :گفتم و بودم عمر  بن با بابت بن زيد مرگ روز

 خالفوت  هموه  در بابوت  بن كناد، زيد رحمت  مروز همين خد يش: گفت عمر  بن

 نهوى  ر  آنان و د شت گسيل شهرها به ر  علما بود، عمر تر د نشمند ن گزيدب عمر

 بور ى  و بوود  مدينه به بابت بن زيد دهند، ولى فتو  خويش رأى به كه  ين  ز كرد

 1د د. مى فتو  آمدند، مى شهر به  ين كه آنان و مدينه مردم

 فتنی است، ای  لقب که فراوان در روایات آمدم است، برای اب  عباس بسیار استفادم 

 2کنند. بودن زید را بیان می مَةحِبْرُ االُشد و تعداد کمی از اخبار ضعیف،  می

 . زيد متخصص امر تقويم5ـ2

شمارند، موضدوع ت صدص او در امدر تقدوی       بعد دیگری که برای زید ب  ثابت بر می

مهدارت  زیرا  شد  میزید به عنوان مت صص در امر محاسبه تقوی  مورد توجه واقع است. 

  وید:  ( در ای  بارم می ق 611. )د  رفته بود. خارجه پسر زید خود را از اساتید یهودیش فرا
بودين  . شود  موی  د شوته  های مختلفی  ز يك سال گر می زمان در عاشور  روز

نجوومی   های كرد و  ين  مر در دورب های مختلف چرخش می نحو كه در طول سال

 مردم طبق عادت بارها و بارها به يوك يهوودی مر جعوه   . دا فت  سالمی  تفاق می

وقتی كه آن فرد يهودی  ز دنيوا رفوت،   . كردند سؤ ل می كردند و در  ين بارب می

 4كردند. بارب  ز  و سؤ ل می مردم به سوی زيد بن بابت آمدند و در  ين

                                              
از تابعشان و از ققيهشان مدينشه بشوده . سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب معروف به سالم بن عبدالله عدوي، يکی 1

 (.255، ص0، جالط قات الک ري؛ ابن سعد، 350، ص4، جالثقاتاست )ابن حّبان بستي، 
 .340، ص2ج، الط قات الک ري. ابن سعد، 2
، 3، جانساب األشارافبالذری، ؛ 344ص، تدوين قرآن؛ كورانی، 151، ص1ج، ال رهان فى علو  القرآن. زركشی، 3

 .332، ص2ج، االصابة فى تدييز الصحابة؛ ابن حجر، 21، ص1جامتاع االسداع، ؛ مقريزی، 93ص
، مطالعات قرآن و مديث، «وص شخصيت زيد بن ثابتنقد وبررسی آرای مستشرقان درخص». آزادی و جانی پور، 4

 .61، ص61ش 
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 . جمع و تدوين قرآن 3

تدددوی  قددرآن هدد  در میددان محققددان مسددلمان و هدد  در میددان   و آوری موضددوع جمددع

ق( 6162)د.  اهلل خویى چون آیتای  . عدمآرا بودم است ههموارم معرک ،شناسان غربى اسالم

، مانندد  و بسدیار  صورت پذیرفتده اسدت    پیامبرآوری قرآن در زمان  معتقدند که جمع

ق( 6139)د.  و آیت اهلل معرفتق( 6113)د. عالمه طباطبایى ق(،  119)د.  عالمه طبرسى

 خالفدت ابوبکر و تکمیدل آن در زمدان    دوران خالفتو تدوی  قرآن در  آوری ت جمعاروای

داسدتان   قرآن ه  آوری جمعغربیان در موضوع چنی ،  ه  6پذیرند. میرا ق( 21)د. عثمان 

 نیستند و در موضوع جمع قرآن در یک زمان، اتفاق ندارند. 

 نه  سج ِ   کُنّدا  » از عبارت  پیامبرآوری قرآن در زمان  به هر حال، موافقان جمع
آوری شددم در زمدان    در س   زید به وجود قرآندی جمدع  « اهلل نُ لِفُ القرث  مِن الر  ا بة

اِنَّ النبی قبضَ ول  »رسند و م الفان ه  از س   دیگر زید که  فته است:  می پیامبر

کنند که قرآن در زمان خلفا به صورت کنونی در  برداشت می« یَک ِ القرآنَ قد جُمع بشیء

ان از زید ب  ثابت به عنوان یکی از آوری قرآن در هر دو زم در جمع آمدم است. به هرحال

 3شود. نقش آفرینان اصلی ای  عرصه نام بردم می

 وسیله زيد در زمان پیامبر . کتابت قرآن به1ـ3

های تاریخ آمدم است، با ظهدور اسدالم در شدبه جزیدرم عدرب،       آن چنان که در کتاب

ای  ظ آیدات از عددم  برای حفد پیامبرو  2مند بودند ای از سواد خواندن و نوشت  بهرم عدم

بر همی  اساس، محققان تعدداد کاتبدان وحدی را بدی       1بردند. برای کتابت قرآن بهرم می

 کنند.  دانند و تا هفتاد نفر را در برخی از منابع نقل می چهل و سه تا چهل و پنج نفر می

                                              
، قشن پشنجم، مقدمشه 1، جمجدع ال يان فى تفسير القرآن؛ طبرسي، 240، صال يان في تفسير القرآن. ر.ك: خويي، 1

 .280، ص1، جالتدهيد ؛ معرقت،163ش161، ص قرآن در اسال تفسير؛ طباطبايي، 
 .18، صخاورشناسان و جدع و تدوين قرآن؛ پارسا، 6، ص6، جال خاریفتح ال اری بشرح صحيح . ابن حجر، 2
 .403، ص1، جفتوح ال لدان. بالذری، 3
 .334، ص6، جإمتاع األسداع؛ مقريزي، هدان. 4
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ندام   در رابطه با اولی  کاتب قرآن در مکه، محققان از امیرالمؤمنی  حضدرت علدی  

کنند که پیش از زید ب  ثابدت   ند و در مدینه ه  نام اُبَی ب  کعب انصاری را بیان میبر می

 ویند که زید ب  ثابت در غیاب ابدیّ بد  کعدب،     ای  امر مه  اشتغال داشته است و می به 

دادم است. به طور کلی، روایات موجود در ای  رابطه را به دو  روم  کتابت وحی را انجام می

 بندی نمود.  توان تقسی  می

 دانند می پیامبرگروه اوّل. روایاتی که زید را کاتب اصلی 

ای  دسته از روایات اشارم دارند که زید از کسدانی بدود کده بیشدتری  مالزمدت را بدا       

و مورد اطمینان ایشان بود. ابتدا در غیاب ابی ب   پیامبرداشتند. او همسایه  پیامبر

 نمود و سپس تبدیل به کاتدب اصدلی شدد. او بدا دسدتور      کتابت می پیامبرکعب برای 

 6ها  عبر  را بدرا  ایشدان بنویسدد.    زبان و نوشت  عبرانى را فرا  رفت تا نامهپیامبر

 در زارشی در ای  بارم آمدم است:
 ی بر زيد بن بابت و رد شدند و  ز  و خو ستند، حدي  يا د ستانی ر   ز  عدب 

ند. زيد بن بابت گفت: چه د ستانی ر   ز زمان رسوول خود    نقل ك پيامبرزمان 

شود، مور     گز رش كنم؟ من همسايه آن حضرت بودم و هر وقت وحوی نوازل موی   

 1نوشتم. فرمود و من آن ر  می  حضار می

  فت:  ثابت در ای  بارم می ب  شدم است که زید نقل زید ب  جةخار چنی  از ه 
 حضورت  آن و شود  عوار    يشوان  بور  وحى بودم، حالت پيامبر نشسته كنار

 بوه  چون و بودم نکردب تحمل سنگينى آن به چيزى هرگز و  فتاد من ز نوى باالى

 شروع  ى شانه  ستخو ن بر من بنويس و زيد!  ى: برگشتند، فرمودند معمولى حال

                                              
؛ 30، صخاورشناسان و جدع و تدوين قارآن؛ پارسا، 05، ص1، جاالستيعاب فى معرفة األصحاب. ابن عبد البر، 1

 . 258، ص1، جروايات الددرستين القرآن الکريم وعسگری، 
 .3، صالدصامف. سجستانی، 2
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 نشينند مى باز جهاد  ز كه مؤمنانى نيستند يکسان: نوشتم چنين و كردم نوشتن به

 1كنند. مى جهاد خد  ر ب در كه مجاهد نى و

 دانند می پیامبرگروه دوم. روایاتی که زید راکاتب فرعی 

کنند که زیدد و برخدی از افدراد در غیداب کاتبدان اصدلی        ای  دسته از روایات بیان می

ها و معاهدات،  به کتابت یا به امور دیگر  غیر از کتابت وحى، مانند ثبت پیمان پیامبر

چنی ، ای  عددم قطعداتى از    واصله، صدقات و غنائ  مشغول بودند. ه  ها  نگارش مالیات

 ذاردند. بده اید     می کردند و در اختیار پیامبر قرآن را بر رو  اشیایی متفرقه ثبت می

 3فراه  شد. ا  از قرآن به شکل قطعات پراکندم در خانه پیامبر ترتیب نس ه

 قرآن در زمان پیامبرکنندگان قرآن و موافقان ديدگاه جمع  . جمع2ـ3

بدارم   کنند ان قرآن یکی از موضوعات مه  در تاریخ قرآن است. در اید   موضوع جمع

برند. یکی از  روایات م تلفی وجود دارد که از افراد م تلفی به عنوان جامعان قرآن نام می

  مهدعا ب  ةق( نقل شدم است. قتاد 66ها، روایتی است که از انس ب  مالک )د.  ای  روایت

  وید: ق( در ای  بارم می 661)د. 
آوری كورد.  و گفوت:     ز  نس بن مالك سؤ ل كردم چه كسی قرآن ر  جموع 

چهار نفر كه همگی  ز  نصار بودند.  بی بن كعب، زيد بن بابت، معاذ بون جبول و   

 2 بو زيد.

                                              
 .02، صتاريخ قرآن؛ زنجانی، 165، ص4، جالط قات الک ری. ابن سعد، 1
عقد ؛ ابن عبد ربه، 908، صفتوح ال لدان؛ بالذری، 215، ص1، جالقرآن الکريم و روايات الددرستينعسگری، . 2

؛ سشيوطی، 102، ص3، جصاحيح بخااری؛ بخشاری، 139، صقرآندرآمدی بر تاريخ ؛ معارف، 0، ص3، جالفريد
 .331، ص1، جاالتقان فى علو  القرآن

؛ متقشي 233، ص3ج، مسند االما  امدد بان من ا ؛ احمد بن حنبل، 331، ص0، جالجامع الصحيح. ترمذی، 3
 .189، ص14، جاكدال تهذيب الکدال فى تهذيب الرجالمزی، ؛ 039، ص2ج، كنز العدالهندي، 
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به روایات زیدد بد  ثابدت،     پیامبربه طور کلی استناد موافقان جمع قرآن در زمان 

از عُمَر و احادیث خت  قرآن است که تمامی روایات،  حسبنا کتاب اهللیث ثقلی ، روایت حد

دهند که قرآن به صورت کتابی مدون وجود داشته است و اطدالق   ای  مطلب را نشان می

 6ای که پراکندم باشد، بی معنا و مفهوم خواهد بود. لفظ کتاب بر مجموعه

 آوری قرآن در زمان خلفا . جمع3ـ3

داران ای  دید ام قائلند که قرآن در زمدان خلفدا  دردآوری شددم اسدت. دالیدل        فطر

 توان به صورت زیر بیان کرد: موافقان ای  دید ام را می

 روایت منقول از زید ب  ثابت که  فته است:
 ز دنيوا رفوت در    پيامبر ِنَّ  لنبی قُبضَ و لم يَکنِ  لقرآنَ قد جُمع بشیء؛  

 نکرد. حالی كه قرآن ر  جمع

 ایشان وصیت کردند: که بر اساس آن، پیامبرروایتی از 
پس  ز رحلتشان قرآن جمع شود تا مانند تور ت يهود در معر  ضايع شدن  

   1قر ر نگيرد.

که دانشمندان اهل سدنت آن  . عدم انقطاع وحى تا آخری  روزها  حیات پیامبر 2

 کنند.  تری  دلیل جمع قرآن در دورم ابوبکر اعالم مى را به عنوان مه 

که بعدها آن را بدرای عثمدان هد  نقدل     « ابوبکر اول م  جمع المصحف» . روایت 1

 2کردند.

                                              
ال ياان فاى تفساير ؛ خويی، 44، صمقدمتان فى علو  القرآن؛ جفری، 323، صال رهان فى علو  القرآن. زركشی، 1

 .140، صدرآمدی برتاريخ قرآن؛ معارف، 202، صالقرآن
 .340، صتفسيرقدى. قمی، 2
 .104، ص3، جالکام  فى التاريخ؛ ابن اثير، 3535، ص1، جتاريخ ط ری. طبری، 3
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 . جمع قرآن در زمان ابوبکر                                                   1ـ3ـ3

آوری قرآن در زمان خلیفده اول، بیشدتر مورخدان داسدتان      چگونگی شروع جمع دربارم

 : وید ثابت دربارم اتفاقات پس از یمامه می ب  زید 6کنند. جنگ یمامه را مطرا می
 خطا  بن عمر وقت، آن در. من پی فرستاد يمامه،  بوبکر  هل كشتار  ز پس 

 روز در كشتار  ست كه گفته  ست و آمدب من نزد عمر: گفت  بوبکر. بود  و پيش

  ز خيلوی  در قاريان كشتار كه د رم آن بيم من و بود سخت قرآن قاريان بر يمامه

 بوه  توو  كوه  معتقودم  مون . بروند ميان  ز قرآن  ز بسياری و كند پيد  شدّت مو رد

 رسوول  كوه  كنيد می كاری چگونه: گفتم عمر به من. دهی فرمان قرآن گردآوری

.  سوت  خيری كار  ين كه  خد ! به سوگند: گفت عمر  ست؟ ند دب  نجام ر  آن خد 

 توو  و شناسيم نمی متّهم تو ر . عاقلی و جو ن مردی تو: گفت من به  بوبکر سپس

 و كون  وجوو  جسوت  ر  قورآن  پس. نوشتی می  كرم رسول بر ی ر  وحی كه بودی

  ز كوهی كردند می تکليف( بابت بن زيد) من به  گر كه خد  به سوگند. آور گرد

 قورآن  كوردن  جموع  بوه  مر  كه نبود آن  ز تر سنگين من كنم، بر جا جابه ر  ها كوب

 سوت؟   ند دب  نجام ر  آن خد پيامبر كه كنيد می كاری چگونه: گفتم فرمودند.

 مون  بوه   بووبکر  هميشوه  پوس .  سوت  نيکی كار  ين كه  قسم خد  به: گفت  بوبکر

 و  بووبکر  هوای  سوينه  كه سان همان مر ، به سينه گشود خد وند كرد تا می مر جعه

 كوردم  وجو جست ر  قرآن و خاستم بپا پس. بود ساخته گشادب كار  ين بر ر  عمر

. آوردم گورد  مردموان  هوای  سوينه  و سپيد های سنگ و خرما های شاخه  ز ر  آن و

  بوو  نوزد  ر  .«أَنْفُسِکُمْ. .  مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ»توبه  سورب آخر آيه سر نجام، دو

 توا  نبوود   و  ز ديگری غير نزد و يافتم -بن بابت ةبه نقلی خزين - نصاری خزيمه

                                              
 .66، ص1، جاالتقان فى علو  القرآن؛ سيوطی، 25، ص1، جتاريخ ط ری؛ طبری، 9، صمفالدصا. سجستانی، 1
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 تموام  پس در. گفت بدرود ر  زندگی تا ماند  بوبکر نزد صحف  ين و بر ئت آخر

 1عمر. دختر حفصه، نزد بود، سپس  و پيش عمر زندگی

 وسیله زید . مراحل انجام کار به2ـ3ـ3

ای  کار را انجام دهد. مراحل کار زید  پذیرد که  با ابوبکر و عمر میزید پس از مالقات 

های  های روش، منابع و همکاران او قابل توجه است. در بیشتر کتاب در مجموع در ب ش

اهل سنت و شیعه نقل شدم است که ابوبکر به عمر و زید دسدتور دادم بدود کده بدر درب     

 خدا رسول حضور در آنچه اهی دو شاهد، یکیورودی مسجد بنشینند و آیات قرآن را با  و

 مشدکلی  به بود ، ثبت کنند و ا ر محفوظ مردمان سینه در بود و دیگری آنچه شدم نوشته

 در روایتی دیگر در ای  بارم آمدم است:3.کنند مراجعه ابوبکر خود به برخوردند
 بهتور  باشويم،  هم با عمر و من  گر خد ! رسول خليفه  ی: گفت  بوبکر به زيد 

 آنجوا   ز. شد و گ  ر ما به كار و پ يرفت هم  و و گفت عمر به  بوبکر پس.  ست

. نشسوتيم  بوود،  هوا  جنوازب  جايگاب نزديك كه مسجدی در بر دو هر و شديم خارج

 در برخوی  و بودنود  نوشوته  هوا  صوحيفه  در آوردنود، بعضوی   موی  ر  ها قرآن مردم

 . شديم آسودب آن  ز خرما، تا های چو 

 فته شدم است که زید غیر از ای   واهدان، از حافظده خدود و  قرآندی کده      چنی ،  ه 

دادندد بده عندوان مندابع      مدی ای از آن را در هنگام کتابت به رسدول اهلل  کاتبان، نس ه

دربارم تعداد اعضا و کیفیت کار ای   روم نقل شدم اسدت کده    2بردم است. خویش بهرم می

 ق( و اشدعث  63مرد، مانند سعید ب  عداص )د.   پنجام و قریش از بیست و پنج مرد ابوبکر

  1همرام زید کرد. ق( را11)د.  کند  قیس ب 

                                              
 .05، ص1، جصحيح بخاری؛ بخاری، 313، ص1، جمسند االما  امدد بن من  ؛ احمد بن حنبل، هدان. 1
 .08، ص1، جاالتقان فى علو  القرآن؛ سيوطي، 6، صالدصامف. سجستانی، 2
نامه قرآن بر پايه قارآن و  شناختشهري،  ؛ محمدي ري215ص، 35چاپ، كريم پژوهشى در تاريخ قرآن. حجتي، 3

 .205، ص1، جمديث
 .313ص، تاريخ قرآنراميار، ؛ 21، صمقدمتان في علو  القرآن. ابن عطيه، 4
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برخدی   6کنند که زید وظیفه نظارت را برعهددم داشدته اسدت.    برخی از روایات بیان می

در  2کرد. نمایند که زید امال می و  روم دیگر بیان می 3نوشت کنند که زید می دیگر نقل می

 ردد که پس از  ردآوری قدرآن،      شدن دو آیه آخر سورم توبه نقل میرابطه با ماجرای 

شوند و پس از تالش فدراوان، آن دو آیده را در ندزد     ای  افراد متوجه فقدان ای  دو آیه می

 شود که زید هدر سدورم از قدرآن را پدس از  دردآوری       ب  ثابت می یابند.  فته می  مةخز

داد و ای  قرآن پس از ابدوبکر بده عمدر و سدپس بده       ای به نام ربعه قرار می در صندوقچه

 1حفصه رسید.

 . جمع قرآن در زمان عثمان3ـ3ـ3

آوری قرآن در زمان عثمان با توجه به روایات، دارای وجوم مشترکی، مانند  کیفیت جمع

آوری، اعضدای  دروم کتابدت و روش زیدد بدا       آوری قرآن، کیفیت جمدع  نقش زید در جمع

آوری قرآن  بکر است. محققان اختالف در قرائت را عامل اصلی جمعآوری در زمان ابو جمع

ب   شذ  ةها در ای  دوران، چنان فراوان بود که  اختالف قرائت 1دانند. در زمان عثمان می

در کوفه، موضوع را با عثمان مطدرا   پیامبرای از اصحاب  یمان پس از مشورت با عدم

آوری و یکسدان کدردن    س  روهی را برای جمعای را ایراد نمود و سپ کرد و عثمان خطبه

 1قرآن انت اب کرد.

                                              
 .328ص، تاريخ قرآن؛ راميار، 245، صال يان في تفسير القرآن. خوئي، 1
 .هدان. 2
 .116، ص دراسة مول القرآن الکريمحسيني جاللي، ؛ 24ص، الدصامف؛ سجستاني، هدان. 3
، ال رهان فى علو  القرآنزركشی، ؛ 114، صالکام  فى التاريخ؛ ابن اثير، 220، ص9، جصحيح بخاری. بخاری، 4
، 6، جفتح ال اری بشارح صاحيح ال خااریابن حجر،  ؛08، ص1، جاالتقان فى علو  القرآن ؛ سيوطی،30، ص2ج

تااريخ  راميشار، ؛6ش  9، صالدصاامف؛ سجسشتانی، 204، ص1، جالعرفان فى علو  القرآنمناه  ؛ زرقانی، 19ص
 .21ص، مقدمتان فى علو  القرآن؛ جفری، 318ص، قرآن

تاريخ ؛ زنجاني، 31، ص بحوث في تاريخ القرآن و علومه،  ؛ ميرمحمدی زرندی08صفضائ  القرآن، . ابن حجر، 5
 .34، صقرآن

 .16، صتاريخ قرآن؛ معرقت، 220، ص9، جصحيح بخاری؛ بخاری، 111، صاريخالکام  فى الت. ابن اثير، 6
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در تعداد اعضای ای   روم، مانند زمان ابوبکر اختالف وجود دارد. عثمان در ای   روم، 

از افرادی چون زید ب  ثابت و عبداهلل ب  زبیر، سعید ب  عاص و عبدالرحمان ب  حار  ب  

ب  ثابت دربارم چیزی اختالف پیدا کردید، آنها را  هشام استفادم کرد و دستور داد ا ر با زید

 به زبان و لهجه قریش بنویسید  زیرا قرآن به زبان و لهجه قریش نازل شدم است.

ای   روم چهار نفری زیاد شد، عثمان ریاست آن  ها به  که اعتراد چنی ، پس از ای  ه 

از افراد دیگری کمک  رفتند و  را بر عهدم  رفت. در نهایت، آنان از عهدم کار بر نیامدند و

 روهی با دوازدم نفر تشکیل دادند. ریاست ای   روم بر عهدم ابی ب  کعب  ذاشدته شدد.   

  ویا در اوّل، کار با زید و سعید بودم است. در  زارشی در ای  بارم آمدم است:
نويسوند؟ گفتنود: زيود. سوپس پرسويد: كود م        عثمان پرسيد: كد م بهتور موى   

گاب گفت: سعيد  مال كند و زيد بنويسود و بور ى    ؟ گفتند: سعيد. آنترهستند فصيح

 1 مال  ز  بى بن كعب كمك گرفتند.

نویسندم بدود، امدا  دام نظدر       ثابت  در ای   روم، سعید ب  عاص امال کنندم و زید ب  

شد  زیرا وظیفه امال کنندم، بیان شکل نگارش نیز بدود. از   مقدم مى  سعید در شکل کتابت

نوشت، قبدول   مى ةای  رو در نوشت  کلمه تابوت، نظر زید ب  ثابت که آن را به شکل تابو

  3 کرد، بنویسد. دستور داد به شکل تابوت که سعید پیشنهاد مى نشد و خلیفه به او

 . مراحل کار زید در کتابت4ـ3ـ3

آوری قرآن از روش و منابعی مشابه با  زید در زمان عثمان، پس از مأمور شدن به جمع

 توان چنی  معرفی کرد: کرد. ای  منابع را می زمان ابوبکر استفادم می

 هایی که خودش در زمان ابوبکر فراه  کردم بود.  صحیفهد 

                                              
التدهياد ؛ معرقت، 183، ص1، جتهذيب التهذيبابن حجر، ؛ 13ص، خاورشناسان و جدع و تدوين قرآن. پارسا، 1

 . 336، ص1، جفى علو  القرآن
 . 105، صتدوين قرآن. كورانی، 2
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تری  منابعی است که او استفادم  مصحف ابی ب  کعب که به نظر طبری یکی از غنید 

 کردم است. 

 های قرآنی.  حافظه مردم و نوشتهد 

 ب  ثابت که به طور دقیق مشابه اتفاق زمان ابوبکر است.  مة خز

ها آمدم است که پشتوانه کدار   . در برخی  زارشنظارت امیرالمؤمنی  حضرت علی

6 بودم است.آوری قرآن، امام علی عثمان در جمع
 

هدای   آوری و مرتب سازی شد، عثمان دستور داد همده قدرآن   که قرآن جمع پس از آن

پیشی  به جز مصحف اب  مسعود را بسوزانند. بر اساس  زارش مشهور، عثمان پنج نس ه 

طقه مدینه، مکه، کوفه، بصرم و شام به همرام یک حدافظ فرسدتاد   از مصاحف را به پنج من

تا قرائت آنها با مصاحف هماهنگی داشته باشد و در ای  امر، زید بد  ثابدت را بده مدینده     

 3ای از ای  مصحف را که به مصحف امام مشهور است، نزد خود نگه داشت.  مارد و نس ه

 . چرا زيد انتخاب شد؟4

را شود که چرا زید برای ای  مأموریت مه  انت اب شدد؟  ممک  است ای  پرسش مط

برتر بود  امر ای  در همه به نسبت شود که دربارم دالیل انت اب زید به طور کلی  فته می

 حیدات  در پایدان  کده  بدود  کسدی  آخدری   بود. او ازدیگران تر کار، آمادم ای  انجام برای و

 میدان  بود. در  رفته قرار قبول مورد و کردم بود عرضه وحی جایگام بر را ، قرآنپیامبر

 بدود.   او بدا  فتدوا در مدینده   و قضداوت  ریاسدت  بود. رأی و فقه بزر ان بزر ان صحابه، از

  سدقیفه  جنجدالی  روز بدود. در  معدروف  خلدق  و حس  پرهیز اری شدت عقل، استواری به

                                              
؛ 24، صخاورشناساان و جداع و تادوين قارآن؛ پارسشا، 444-445، صپژوهشي در تاريخ قرآن كريم. حجتی، 1

قرآن از مبشاحثي اسشت كشه بايشد جداگانشه پيرامشون آن   با كارگروه جمعدرستی بررسي مسئله همکاري امام علي
 تحقيق شود.

 .103، ص1؛ سيوطي، اإلتقان، ج34، صالدصامف. سجستاني، 2
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 از بدیش  بدود، نیدرویش   به نفع ابوبکر، نقش آفرینی کدرد. جدوان   که بود ساعدم، زید بنی

 تکیده  در و کرد می  وش صحابه بزر ان به آرامی و دقّت کمتر بود. با تعصّبش و دیگران

قرائتش مورد تأیید بود.  بود و مورد اطمینان نداشت. او در نزد ابوبکر لجاجت خود حفظ بر

 6ه  چنی ، در وابستگی به عثمان و حرف شنوی از خلفا همتا نداشت.

 وسیله زيد کتابت قرآن به. نقد و بررسی روايات 5

  پیامبر. کتابت زيد در زمان 1ـ5

با توجه به مت  روایاتی که دربارم تعداد کاتبان و نقش آنها وارد شدم اسدت، مدوارد سدؤال    

 برانگیزی وجود دارد:

بایدد  فدت کده    « نؤلّف القدرآن مد  الرقداع   کنّا عند رسول اهلل ». در نقد روایت 6

تواند  ویای جعلی بودن آن از طرف زید و یا مددافعان او   میمحتوای ای  روایت به نوعی 

 3 باشد  زیرا ابتدای روایت در فضیلت زید و پایان آن در فضیلت معاویه و شهر شام است.

ق( و قتادم  66. در باب تعداد جمع آورند ان قرآن، احادیثی که از انس ب  مالک )د. 3

اتی با ه  هستند. تناقض از اید  جهدت   ق( نقل شدم است دارای تناقض و تعارض661)د. 

آوری قرآن، متصدد  اید  جمدع، مأخدذ مصدحف عثمدان و مبتکدر طدرا          که زمان جمع

آوری قرآن در روایات م تلف با ه  فرق دارد و تعارد از نظر مفهوم ای  روایات بدا   جمع

 دانند.  میآوری قرآن را در زمان حضرت رسول اکرم  روایاتى که جمع

 آن و کردندد  جمدع  را قرآن نفر چهار فقط معتقد است، مالک ب  ه، انسبه عنوان نمون

در  و مهداجر  جمدع  در قرآن حافظان و جامعان که صورتی بودند. در انصار از ه  نفر چهار

 در کده  است. چندان   بودم  ای  از بیشتر خیلی ه  انصار های اوسی میان در انصار، حتی نزد

 . ق(23ابوالدرداء )د.   اهی و ابیّ هست  اهی روایت،

                                              
مقدمتان فى علاو  ؛ جفری، 233، ص1ج، ال رهان فى علو  القرآن زركشی،؛ 133، صالدعارفابن قتيبة دينوري، . 1

 .322-316ص، تاريخ قرآن؛ راميار، 20ص، القرآن
 .6، ص6جفتح ال اری، . ر.ك: ابن حجر، 2
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 ثابدت  بد   زید از زهری که وجود دارد مالکی، حدیثی فقیه( ق121)د.  مازری قول به

 منظدور  شداید  کده « بود نشدم جمع قرآن و رفت دنیا از پیامبر»:  فت که کند می نقل

چنی ، ابوعمر اید  حددیث    ه . بودم است او خود مباشرت به قرآن آوری جمع تکمیل زید،

بدودم اسدت،   انس را که زید ب  ثابت، یکى از جمع آوران قرآن در زمان رسدول خددا   

داند. حال آن که با روایت اب  شهاب از عبید ب  سباق از زید ب  ثابت منافدات   صحیح می

هدا و   بر ده دارد که بر اساس آن، ابوبکر به او فرمان داد، قرآن را جمع کند و او قرآن را از 

جمع کردم بود، از سینه خود بزر ان رجال جمع کرد. ا ر او قرآن را در زمان رسول خدا

 6 کرد و دیگر به آنچه  فته شد، نیاز نبود. امال مى

 . کتابت زيد در زمان خلفا2ـ5

شدن حافظان قرآن  و حادثه کشتهعدم انقطاع وحى تا آخری  روزها  حیات پیامبر

نمایند و بده   است که دانشمندان اهل سنت، آن را مکرر مطرا می در جنگ یمامه، فرضى

کنند. به طور کلی، فلسفه اصلى  تری  دلیل جمع قرآن در دورم ابوبکر اعالم مى عنوان مه 

آوری قرآن در دوران خلفا که از جنگ یمامه شروع شد و به انت اب زید منتج  ردیدد   جمع

 در چند نکته قابل بررسی است:

خلفا  اولیه پس از رحلت رسول خدا  :ر  قرآنى مجرّد از هر ونه تفسیرآو . جمع6

در راستای سیاست ممنوعیت نقل و نگارش حدیث، به تجرید قرآن از تفسیر رو  آوردند. 

ای  موضوع در دورم ابوبکر، زمینه اجتماعى الزم را نداشت و اقددام ابدوبکر در حدد تهیده     

  3 مصحف ش صى او باقى ماند.

آوری قرآن در زمان خلفا در بعدد پیشدنهاد دهندد ان اید       ور کلی روایات جمعط . به3

 موضوع و در بعد زمان تدوی  قرآن و همکاران زید و وظایف ای   روم دارای تفارق است. 
                                              

القارآن عسشکری، ؛ 106ص، درآمادی برتااريخ قارآنمعشارف، ؛ 205ش243ص، ال يان في تفسير القرآن. خويی، 1
 .153، صمقائق هامة مول القرآن الکريم؛ عاملی، 181، ص1، جالکريم و روايات الددرستين

 .33، صتاريخ عدومى مديث. معارف، 2
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شدن حافظان قرآن در جنگ یمامه و اضدطراب ابدوبکر قابدل بررسدی      . ادعای کشته2

اند. بنابر تحقیقات برخی  از آنها حافظ قرآن بودماست  زیرا از سویی معلوم نیست ،چند نفر 

شدد ان اید  جندگ بده نددرت       در میان کشدته  6م(6631از مستشرقان، مانند کایتانی )د. 

 فتندی   3توان کسی را یافت که حافظ قرآن بودم باشد و بیشتر از تازم مسلمانان بودند. می

کشته شدم در ای  جندگ را  ای است که شمار حافظان  افسانه کنز العمالاست که  زارش 

شد ان در ای  جنگ ای  مطلدب     زیرا با بررسی اسامی کشته2کند چهارصد نفر معرفی می

 1مردود خواهد بود.

 . روش و منابع زید بن ثابت1ـ 2ـ5

روشی که زید ب  ثابت در جمع و ثبت قرآن به کار برد با وجود تأیید  روهی مهد ، از  

نقد اساسی قرار  رفته است. در ای  بارم بایدد  فدت   سوی  روهی دیگر، مورد نکوهش و 

آور  ها  کثیدر و یقدی    که تمام مسلمانان برا  اثبات قرآن بودن، راهى به جز تواتر و نقل

که در موقدع جمدع آور  قدرآن،     کنند بر ای  دانند، ولى روایات تدوی  قرآن داللت مى نمى

شدد، عبدارت بدود از     ص دادم مدى تنها مدر  و مرجعى که آیات قرآن از غیر آیات تشد ی 

 نویسد:  در ای  بارم می البیانشهادت دو نفر مسلمان. آیت اهلل خویی در 
گرفتوه   كتابوت  و حفو   معنای به در مسئله جمع قرآن دو نفر ر  شهادت زيد

 محفوو   آن در توو تر  و شوود  حل و حد خبر عنو ن به قرآن مسئله قبول  ست، تا

 كوه  آيواتی  بسا صورت، چه  ين در زير  د د؛ عموميّت ر   ين تو ن نمی ولی ماند،

 پ يرفتوه  د شته  سوت،  ر  نمی هايی كتا  نسخه  گر  ست. پس بودب مسلم تو ترش

                                              
1. Leone Caetani. 

، « نقشد و بررسشی روايشام جمشع قشرآن»نيشا،  . اين ديدگاه كايتاني قابل نقد است. جهت مطالعه بيشتر ر.ك: كريمي2
 .86ش88ص، 1384، پاييز و زمستان 30، ش فصلنامه علو  مديث

 .4335، ش036، ص2، جكنز العدال. متقي هندي، 3
، 1384، پششاييز و زمسششتان 30، ش فصاالنامه علااو  مااديث، « نقششد و بررسششی روايششام جمششع قششرآن»نيششا،  . كريمي4

 .86ش88ص
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نظور    يون  بورخال   مسلمانان  جماع و تاريخ عقل، صورتی كه در.  ست شدب نمی

 نکوات  آن  ز هوم  نکتوه   يون  و رو يات و  خبار كوتاهی جز نيست ها  ين. هستند

 نسخه عمل در د نيم و می  ست شدب برگ  ر سکوت به  خبار در كه  ست فر و نی

 بوه  كوه   نود  بودب حدّ آن قرآن تا جامعان و حافظان و  ند د شته  ختيار در ر   صلی

برنخورند.  گر فر  كنيم كه  بووبکر در  يوام خالفوت خوود      با   ين  ز مشکلی

رو يات جمع قرآن در  ين دورب بازگو شودب  جامع قرآن بودب  ست، كيفيتى كه در 

 ست، دروغ  ست، چون جمع قرآن مستند به نقل تو ترى مسلمانان  ست بوه  يون   

هواى موردم وجوود     صورت كه جامع قرآن، قرآنى ر  كه به نحو تو تر در حافظوه 

 1د شت در مصحفى مدون ساخت.

 . نوشت افزارهای کتابت3ـ2ـ5

و پس از ایشان، منطقدی بده    پیامبرغذ در زمان های دباغی شدم و کا با وجود چرم

های خرمدا و از اید  قبیدل     ها یا شاخه آیات قرآن را برروی است وان رسد که زید  نظر نمی

که نوشت  ای  آیات بر اید  حجد  از    آوری کند. به دلیل ای  نوشت افزارها بنویسد یا جمع

 ، بده فدرد درسدتی اید      چنی است وان یا شاخ و برگ و نگهداری آنها س ت است. ه 

 مطلب، یافت  یک آیه در بی  ای  حج  از است وان چگونه امکان پذیر است؟

 . مخالفین کتابت زید 4ـ2ـ5

آوری قرآن در درجه اول اب  مسعود و سپس ابدی   تری  م الفان زید در جمع سرس ت

تر  سال برای اب  مسعود س ت ناخوشایند بود که زید ب  ثابت ک  س  و 3 ب  کعب بودند.

پدس   2آوری قرآن را به او وا ذار نکنند. آوری قرآن  ردد و مسئله جمع از او، متصدی جمع

 از انت اب ای   روم چهار نفری، عبداهلل ب  مسعود زبان به اعتراد  شود و  فت:
                                              

 .230ص، ال يان في تفسير القرآن. خويی، 1
 .10، صالدصامف؛ سجستانی، 13، ص6، جفتح ال اري. ابن حجر، 2
 .هدان. 3
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سپارند كه به خود  قسوم!    زنند و آن ر  به مردی می مر   ز  ين كار كنار می 

 خو ندم  و درصلب مردی كافر بود. گاب كه من قرآن ر  می آن

  فت: چنی  اب  مسعود می ه 
كه  ز زبوان رسوول خود  هفتواد سوورب فور         گ  رند در حالی آيا مر  كنار می 

با موهای بافته شودب شوبيه     ى بچه گرفتم. آن هم در زمانی كه زيد بن بابت، پسر

 1كرد؟ و با كودكان بازی می بود يهوديان

 تخاب زید بن ثابت . بررسی دلیل ان5ـ2ـ5

تری  پرسش و محور اصلی مقاله حاضر ای  است که چرا زیدد بده عندوان عامدل      مه 

جمع کنندم قرآن انت اب شد؟ نویسند ان در رابطه با انت اب زید، دالیدل متعدددی را بدر    

کنند، دلیل انت اب زید، جوانى و نشاط او بودم است، اما قرائ   شمارند. برخى تصور مىمی

 از همسویى زید ب  ثابت با خلفا حکایت دارد. 

به ای  صورت که او روز سقیفه به جا  دفاع از سعد ب  عبادم انصار  با ابوبکر بیعدت  

و در دورم خالفدت  کرد. سپس تدا آخدری  روزهدا  خالفدت عثمدان بده او وفدادار ماندد         

هدا   ها  آن حضرت شرکت نکرد. اید   یک از جنگ در هیچ امیرالمؤمنی  حضرت على

دالیل انت اب زید ب  ثابت از سو  خلفا و ترجیح او بر عبداهلل ب  مسعود و ابى ب  کعدب  

 3 رود. به شمار مى

 های مستشرقان درباره نقش زيد در کتابت قرآن . بررسی ديدگاه6

و خلفا و بررسی  پیامبرآوری و تدوی  قرآن در زمان  ایات مربوط به جمعپس از بیان رو

آنها، نقش زید در ای  امر از دید ام مستشرقان بررسدی خواهدد شدد. در موضدوع جمدع و      

 تدوی  قرآن از منظر مستشرقان، سه دید ام وجود دارد:
                                              

الط قاات ؛ ابن سعد، 10، صالدصامف؛ سجستانی، 13، ص6، جفتح ال اری بشرح صحيح ال خاری. ابن حجر، 1
 .150، ص2، جالک ری

 .196-198ص، درآمدی برتاريخ قرآنمعارف، . 2
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معتقدندد کده    3دد ...( 6636و جان برتدون )  6م(6693الف.  روهی مانند ریچارد بِل )د. 

 آوری شدم است. جمع پیامبرقرآن در زمان 

و  1م(6666، شُدوالی )د.  1م(6621، نولدکده )د.  2م(6636ای مانند  ُلدزیهر )د.  ب. عدم

 قرآن در زمان خلفا تدوی  شدم است.  معتقدند که 1م(6612بِالشر )د. 

معتقدندد کده قدرآن     9 م(2002و وَنزبِرو )د.  1 م(6621ج. افرادی ه  مانند مینگانا )د. 

 پس از خلفا و در قرون بعدی تدوی  شدم است.

 . نولدکه1ـ6

 تدری  اثدر وی    م( خاورشناس مشهور آلمدانی اسدت کده مهد     6621تئودور نولدکه )د. 

 نوشته شدد   نامه  ن ست به عنوان پایانای  کتاب است.  تاریخ قرآنپژوهی، کتاب  در قرآن

 نولدکده دربدارم تددوی  قدرآن در زمدان       6انتشدار یافدت.  م در قالب کتاب 6911و در سال 

  نویسد: عثمان می
خليفه هيئتى مركب  ز زيد بن بابت  ز مدينه و سه قريشى  صيل  ز مکوه بوه   

هاى عبد هلل بن زبير، سعيد بن عاص و عبد هلل بن حارث تشکيل د د و آنوان ر    نام

 12.حفصه كردهايى  ز قرآن بر  ساس قرآنِ  مأمور تدوين نسخه

                                              
1. Bell Richard  
2 .John Buron 
3 .IgnasGoldziher 
4 .Theodor Nōldeke. 
5 .Friedrich Schwally. 
6 .R .L .Blachere. 
7 .Alphonse Mingana. 
8 .John Wansbrough. 
9. Theodor Nōldeke, Geschichte des Qorans, Gȍttingen, 1860. 

 .284، صتاريخ القرآن. نولدكه، 10
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نولدکه به غیر از نام زید در اعضای کتابت قرآن، به اختالف اسامی در برخی از روایات 

 نویسد: کند و می اشارم می
 فز يش تعد د حاضر ن در هيئوت   و  ى  ز حقيقت ند رد ت هي  بهربا ين رو ي 

، ها در تدوين نهايى قرآن بوودب  سوت   م كور به منظور پررنگ كردن نقش مدنى

بينويم   شود كوه موى   ترديد ما وقتى بيشتر مىو  نيز گز فى بيش نيست دو زدب عدد

 شود.   گاب بردب نمى تن هي  دو زدب ين  بيشترنام 

که خواهی  دید، قلمداد کردن عمل هیئت مذکور به عنوان تثبیت  که، چنان سرانجام آن

 نویسد:  نولدکه در ای  بارم می 6.مت  قرآن تصور  اشتبام استکنندم 
ند ريم كه زيد به  در تدوين و صالحيت  عضاى هيئت در  نجام  ين كارشك

مصواحف   سبب تجربه و كار پيشوينش، بور ى  نجوام دسوتور عثموان بوه توحيود       

شايستگى د شت. در حقيقت هي  كس ر  تو ن رقابت با  و در  ين  مر نبود و هوم  

جملوه  عضواى     ز  ين رو، وى تنها فردى  ست كه تمام رو يات تاريخى  و ر   ز

ندرت برخى مفسر ن مسلمان بوا    شمارند. به هيئت تدوين قرآن در عهد عثمان مى

 و كوه پويش  ز    ،چگونه به جاى زيد،  بن مسعود نيامدب  سوت  ، ند شگفتى پرسيدب

 در خوود  گاب ؟ آنها فضيلت ديگر بود تولد زيد، به  سالم گرويدب بود و صاحب دب

 كوه  آن د نست. حال مى حافظه  ز ر  قرآن تمام يدز كه  ند  ظهاركردب چنين نهايت

  1.بود بر  ز ر  سورب هفتاد تنها ،مسعود  بن

 نویسد:  نولدکه در ای  بارم می سپس
آن رو يت ر   نظر،  ين صاحبان.  ست باطل  ساس  ز  ستداللى و دعوى چنين

مسوعود   سوورب ر  در حضوور  بون    هفتادگويد پيامبر   ند كه مى بد فهميدب ز يکسو 

                                              
 .83ص، خاورشناسان و جدع و تدوين قرآنپارسا، ؛ 284ش281، صهدان. 1
  .83، ص1384، 30، شفصلنامه علو  مديث، « نقد و بررسی روايام جمع قرآن»نيا،  كريمی .2
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 ز  يون   نبود و  ز سوی ديگر بيش كودكى هنوز زيد كه آن . حالقر ئت كردب بود

 ند كه قرآن عثمان در  صل بر مبناى مصحف حفصه شکل گرفتوه   نکته غافل بودب

تو نسته  ين كار ر   نجام دهود، چوه هموو خوود      كس بهتر  ز زيد نمى  ست و هي 

چون زيد به تنهايى  ز  نجام كامل  يون عمول   . ين نسخه بودمحرّر و تنها كاتب  

آمد، حدس من  يون  سوت كوه     نسخه ر  كتابت كند برنمى چهاريا سه سنگين كه 

 ه ند و زيد تنها وظيفو   ى در  ين كار دست د شته جمعى  ز كاتبان و ناسخان حرفه

 1نظارت و ر هنمايى ر  بر عهدب د شته  ست.

 . فِردريش شُوالی2ـ6

آوری  یکی از شا ردان نولدکه است که اعتقاد دارد جمدع  3م(6666ردریش شوالی )د. فِ

کشدته شددند،    2قرآن با نبرد یمامه هیچ ارتباطی ندارد  زیرا بیشتر مسلمانانی که در عَقْرَبدا 

دانستند و فهرست صد و پانزدم نفرم کاتبانی که کشته  تازم مسلمان شدم بودند و قرآن نمی

تصویری که از ثبدت و تددوی  قدرآن     یق و معتبر نیست. به اعتقاد شوالیشدند، چندان دق

آیدد. او نقدش    در روایات آمدم است، بیش از اندازم مبالغه آمیز به نظر میپیامبرپس از 

  وید:  کند و در ای  بارم می زید را در زمان عثمان انکار نمی
د و  ين پرسش آوری قرآن،  سم زيد بن بابت وجود د ر در همه رو يات جمع

 ند كه چر  به جای زيود،  بون    شود كه چر  هي  يك  ز مفسر ن نپرسيدب مطر. می

مسعود كه سابقه بيشتری در  سالم و آشنايی با قرآن د شت و خودش هم صاحب 

 4 ين وظيفه ر  برعهدب نگرفت؟  ی  زقرآن بود،  نسخه

                                              

 هدان.. 1
2. Friedrich Schwally. 

اسشت و از ششر   يمشن و نجد ای در يمامه است كه حد قاصل . َعْقربا نام مکاني است در ناحيه ُاباض و ُاباض قريه3
الارو  ؛ ِحْمَيشری، 964، ص3، جمعجم ال لاداناست )ياقوم حموي،  بوده  محدود حجاز و از غرب به بحرين به

 (.22، ص1، جالدعطار
 .89ص، خاورشناسان و جدع و تدوين قرآنپارسا، ؛ 283ص، تاريخ القرآن. نولدكه، 4

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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سازی مصاحف،  یکسان رسد که عثمان برای ای  نتیجه می ای  مستشرق در نهایت به  

 6تری  مصاحف موجود در مدینه پرداخت. تنها به استنساخ مه 

 بررسی آرای نولدکه و شوالی

ای از موارد، مانند عدم اعتبدار روایدات جمدع قدرآن در زمدان       ای  دو مستشرق به پارم

یدز  آم ابوبکر، ماجرای یمامه، تعداد و نام اعضای  روم کتابت قرآن در زمان عثمان، مبالغده 

های ایشان  اند، اما به برخی از دید ام بودن تصویر جمع قرآن در زمان خلفا، ایراد وارد کردم

 اشکاالتی وارد است: 

و دسدتور ایشدان منتسدب     پیدامبر الف. آرای نولدکه با روایاتی که جمع قرآن را به 

 کنند در تعارد است. می

پذیرد، ولی زید را برای کتابدت در   نمیچگونه نولدکه کتابت زید در زمان ابوبکر را  ب.

داند و معتقد است که زید مصحف حفصه را نوشدته اسدت؟ مگدر     زمان عثمان مناسب می

وسیله زیدد نوشدته شدد؟ پدس      مصحف حفصه، همان مصحفی نبود که در زمان ابوبکر به

 پذیرد؟ چگونه وی، کتابت در زمان ابوبکر را نمی

 . رِژی بِالشِر3ـ6

در م( از کسانی است که در کتاب خود، 6612د6611شناس فرانسوی )رِژی بالشرخاور

که  ردآوری قرآن را به  آوری قرآن پرداخته است. بالشر با ای  به موضوع جمع آستانه قرآن

آوری قدرآن را   دهد با ای  حال روایات مربوط به جمدع  نسبت می پیامبرخلفای پس از 

  وید:  قات ابوبکر و عمر با زید میبیند. او در مورد ماجرای مال ه  متناقض می
هايی  ز قرآن هنوز كتابت نشدب  سوت و در معور     عمر متوجه شد كه بخش

خطر نابودى قر ر د رد. بنابر ين،  ين ترس خود ر  با  بوبکر در ميان نهاد و خليفه، 

د نست و كاتوب پيوامبر بوود و     زيد بن بابت بيست ساله ر كه كتابت سريانى مى

                                              
 .هدان؛ هدان. 1
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بودند كه تمام وحى ر   ز حف  د رد، ر  مأمور  ين كار كرد. زيود كوه   همه معتقد 

توو نم    ز جسارت نقشه عمر به هيجان آمدب بود  بتود  فريواد كشويد: چگونوه موى     

كارى ر   نجام بدهم كه رسول  للّه  نجام ند دب  ست؟. . . با  يون حوال، سور نجام    

ردن يك كووب بور ى مون    جا ك زيد تسليم  صر ر  بوبکر و عمر شد، و گفت: جابه

تر  ز  نجام چنان كارى نبود كوه  ز مون تقاضوا شود. بودين ترتيوب، زيود         سنگين

هاى مسطح،  تو نست به بهاى تالش بسيار، تمام آياتى ر  كه تا آن وقت بر سنگ

آورى كنود و   ها،  ستخو ن كتف گوسفند و شوتر مکتوو  بودنود، جموع     پارب سفال

 1ايد.سپس بر روى  ور ق )صحف( منتقل نم

  وید:  میجمع قرآن در دوران ابوبکر  دربارمبالشر 
وسيله زيد بن بابت روشن نيسوت.   جا مسئله تاريخ گردآورى قرآن به  در  ين

وقتى زيد شروع به كار نمود. پانزدب ماب به مرگ  بوبکر مانودب بوود. زيود بنوابر     

كتف و غيرب هاى  هاى چرم و  ستخو ن دستور  بوبکر، وحى ر  دوبارب  ز روى تکه

  رونويسى كرد، ولى تمام آن ر  در عهد عمر نوشت.

ای  مستشرق معتقد است، روایات مربوط به جنگ یمامه، رابطه مستقیمى میدان اید    

کند. چون زید اهدل مدینده    دورم و تدوی  مصحف ابوبکر به وسیله زید ب  ثابت برقرار مى

 رفت در صدورت بدروز اختالفدى،    بود و سه همکارش از اهالى مکه بودند، خلیفه تصمی  

 3شکل مکى کلمه قابل قبول باشد.

ای  مستشرق دربارم کمیته تدوی  قرآن در زمان عثمان، افرادی، مانند سعید ب  عاص، 

عبداللّه ب  زبیر و عبدالرحم  ب  حار  را اریستوکرات  یعنى وابسدته بده طبقده اعیدان و     

                                              
1. Blacher, Intruduction au Coran, Paris: Maisonneuve, 1947, p.31. 

، قرآن پژوهى خاور شناساان، «بررسی ديدگاه بالشرو گلدزيهر پيرامون نگارش قرآن» حيدری، ربيع نتاج و؛ هدان. 2
 .1365پاييز و زمستان ، 11ش
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داند. بالشر دربارم زید که به دلیل مدنى بودن، دور از هر نوع  اشراف و حافظ منافع آنها می

  وید:  انگیزم اریستوکراسى قرار داشت، می
هاى  ين سه نفر ر  فهميود و  ز بوا  تملوق و مر عوات بوا آنهوا        زيد خو سته

 همکارى كرد.  

مصحف ابوبکرد زید ب   ای  مستشرق معتقد است که کار با یک جمع اضافه و تصحیح

  وید:  ثابت، پایان  رفته است. بالشر در ای  بارم می
جا كه متن دقيقى  ز عصر عثمان در دست ند ريم، ما در مورد كار  يون    ز آن

 تو نيم بگوييم.  خليفه، جز به حدس و گمان، چيزى نمى

  وید:  بالشر در نهایت در ای  بارم می
گروهوی بوه رهبورى     عتماد د شت،  ين  ست كهتو ن   به تنها و قعيتى كه مى

 1 ماند. عثمان، مشغول ضبط آيات قرآنى شدند و بقيه مطلب در  بهام مى

 . بررسی آرای بالشر6-3-1

رسد، برخی از نقدهایی که بالشر به اختالف در اسامی و تعدداد کاتبدان در    به نظر می

آوری قدرآن، اخدتالف    زمان عثمان، مشکل فقدان یک مجموعه وحی به عنوان دلیل جمع

آوری قرآن به وسیله زید در زمدان   در روایات و اخبار تاری ی و مش ص نبودن تاریخ جمع

 ل است. کند، قابل قبو عثمان وارد می

هدای   بدود و نامده   پیامبرکه او معتقد است که زید ب  ثابت، کاتب  با ای  حال، ای 

هدا و اسدت وان    کرد و پس از مأموریت، قرآن را از روی پارم سفال را ترجمه می پیامبر

نمود، با توجه به دالیلی که بیان شد، بدا تردیدد همدرام     آوری می کتف  وسفند و شتر جمع

و تددوی    آوری که وی در موضوع جمدع ای  است  شود، میبه بالشر وارد که  است. نقدی

                                              
 .هدان. 1
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روایات موجدود در   هبه همهای اهل سنت مراجعه کردم است ولی  که به کتاب با ای قرآن 

 6.توجه نکردم است های ایشان کتاب

 نویسد:  دربارم نظر اریستوکراسی بالشر می های قرآنی و وحی پژوهشنویسندم کتاب 
پايوه و متنواقض  سوت كوه آخور آن  ولوش ر         چنان بوى  الشر، آن ين سخن ب

كند، وى در توجيه همکارى زيد با سوه شوخد ديگور دچوار تکلوف       تک يب مى

گيورى وى در  يون    سست و غلطى شدب  ست و به هموين دليول  سوت كوه نتيجوه     

 1موضوع فاسد  ست و برهي  پايه عقلى و نقلى  ستو ر نيست.

 . جان برتون4ـ6

معتقد است، تمدامی   1استاد ادبیات عرب دانشگام ادینبورگ 2م د ...( 6636)جان برتون 

آوری قرآن در زمان ابوبکر و عثمان جعلی هستند و قرآن به شکل امروزی در  روایات جمع

آوری شدم است، اما دربارم مالقات زید با ابوبکر و عمدرو و پیشدنهاد    جمع پیامبرزمان 

  وید:  آوری قرآن می آنها به زید برای جمع
گوردد و علوو سوند     در  ين رو يت صد قت  خالقی و عد لت زيود تأييود موی   

شود. زيد آخرين حلقه  تر تثبيت می در بر بر صحابه مسن پيامبرمصحف  و تا 

 سوت. بنوابر ين    پيوامبر دور ن خالفوت مودنی و دور ن    ر بطه تواريخی بوين  

 طر حی مصحف  بوبکر به منظور ملغی ساختن تمام مصاحف ديگر بود. 

اند که نشان دهندد   ای مستند شدم آوری قرآن به  ونه کند که روایات جمع وی ادعا می

مصحف اب  مسعود متقدم بر مصحف زید بد  ثابدت بدودم اسدت.  برتدون معتقدد اسدت،        

                                              
 .145ش138، صپژوهش هايى درباره قرآن و ومىصبحی صالح، ر.ك: . 1
، «نقشدی بشر آرای رژی بالششر»؛ كاظمی كاشانتويی، 133، صپژوهش هايى درباره قرآن و ومىصالح، . صبحی 2

 .1382، 3، شرشد آموزش قرآن
3. Juhn Burton. 
4  . University of Edinburg. 
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تر را بر روایدت عبدداهلل بد      ای  دلیل روایت زید ب  ثابت، صحابه جوان افعان سنت به مد

، امکدان نسدخ برخدی از    پیامبر دهند که تا آخر عمر تر ترجیح می مسعود، صحابه مس 

  6آیات وجود داشت و ایشان قرآن را در یک مجلد قرار نداد.

 بررسی آرای جان برتون

کده   توان  فت که برتون از ای  مالقات زید و از ای  برتون می های جان دربارم دید ام

تر بودم است، پی به صدداقت اخالقدی و عددالت زیدد و      ها برایش آسان جا کردن کوم جابه

چنی  برتری سند مصحف زید بردم است که البته، مال  برتری سند از دید ایشان بده   ه 

 وید که زید آخری ، حلقده رابطده    چنی ، او بر چه مبنایی می ه  درستی مش ص نیست؟

 است؟  پیامبرتاری ی بی  دوران خالفت مدنی و دوران 

 بندی  جمع. 2

آوری قرآن به دلیل وابستگی او بده دسدتگام    . انت اب زید ب  ثابت برای سرپرستی جمع6

کده او    ونه فضایل خاصی در او وجود نداشته است. بده دلیدل آن   خالفت بودم است و هیچ

های بسیاری برای او انجام  ردیدد کده    تراشی آوری قرآن را پذیرفت، فضیلت جمعپیشنهاد 

 در ای  مقاله بررسی شدند. 

های تاری ی، باید دوبارم بررسی شوند. به عنوان نمونه، جنگ  . برخی مطالب  زارش3

 یمامه موجب اضطراب خلیفه  ردیدم است و ای  امر منجدر بده جمدع قدرآن شددم اسدت.       

 شددن حافظدان قدرآن، خدالف اید  امدر را        در صورتی که بررسی جندگ یمامده و کشدته   

 کند.  ثابت می

آوری قرآن را در دورم عثمان برعهدم داشت، ولی نبایدد از   . زید سرپرستی  روم جمع2

ای  دور منطقی غافل بود که زید قرآنی را مبنای کار خود قرار داد کده بدرای خلیفده اول    

                                              
قشرآن پووهشی ، جداع قارآن؛ ر.ك: جشان برتشون، 110شش113، صخاورشناسان و جدع و تدوين قرآن. پارسا، قروغ، 1

 .1383، بهار و تابستان4ش  ،خاورشناسان
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  به خلیفه دوم دادم بود و خلیفده دوم آن را بده حفصده ب شدیدم بدود و      نوشته بود و او ه

دوبارم همی  قرآن مبنای کار زید قرار  رفت. به راستی، چرا قرآنی که ابوبکر نوشدت، بده   

 دخترش، عایشه به ار  نرسید؟ ولی خلیفه دوم توانست آن را به دختر خود هدیه دهد؟ 

مانند مصحف عبداهلل ب  مسعود و ابی بد    های تاری ی چند مصحف، . بنابر  زارش1

کعب در بی  مسلمانان مشهور بودم است، با وجود ای  مصاحف، انگیدزم جمدع قدرآن چده     

هدای   شدم است؟ و پرسدش  توانست باشد؟ چرا در مسئله جمع قرآن با زید م الفت می می

 طلبد. های متعدد ت صصی خود را می دیگری که مقاله

رو  هدای متفداوتی روبده    آوری قرآن در زمان خلفا با  زارش مع. به هر حال، دربارم ج1

 نظران هستند.  هستی  که هر کدام از آنها، نیازمند بررسی دوبارم از سوی صاحب
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 .م1688، بيروم: دار و مکتبة الهالل، فتوح ال لدانشششششششششششششششششششش،  .13
، تهران: پووهشگاه علوم انسانی و مطالعام قرهنگشی، خاورشناسان و جدع و تدوين قرآنپارسا، قروغ،  .18

1365. 
  .1415، دار احياء التراث العربی ، بيروم:الجامع الصحيحترمذی، محمد بن عيسی،  .16
بهشار و ، 4، ش قارآن پژوهاى خاورشناساان ترجمه محمدجواد اسکندرلو، ،«جمع قرآن»جان برتون،  .25

 .1383تابستان

http://mtif.org/p/organ/46865/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://mtif.org/p/organ/46865/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/465/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53811
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53811
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53811
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 م.1362، قاهره: مکتبة الخانجی،مقدمتان فى علو  القرآنجفری، آرتور،  .21
، تهشران: دقتشر نششر قرهنشال اسشالمی، 35، چشاپپژوهشي در تاريخ قرآن كاريمحجتی، محمد باقر،  .22

1361. 
  .1422،  ، بيروم: مؤسسة اعلمی يمدراسة مول القرآن الکرحسيني جاللي، محمدحسين،  .23
، بشه كوشش  احسشان عبشای، بيشروم: دار صشادر، الارو  الدعطاارِحْمَيری، محمد بن عبدالمنعم،  .24

 م.1685
 تا. ، بي ، قم: مؤسسة احياء آثار االمام الخوئیال يان في تفسير القرآن خويي، سّيد ابوالقاسم، .20
  .1346عة االعتدال، ، دمشق: مطبسنن دارمىدارمی، عبدالله بن بهرام،  .29
 م. 1668العلمية،   ، بيروم: دار الکتبتذكرة الحفاظذهبی، شمس الدين،  .23
  .1414، بيروم: مؤسسه الرسالة، سير اعال  الن الءذهبی، محمد بن احمد،  .28
 .1396، تهران: امير كبير، تاريخ قرآنراميار، محمود،  .26
بالشر و گلشدزيهر پيرامشون نگشارش بررسی ديدگاه »، حيدری، محمدصاد  و ربيع نتاج، سيدعلی اكبر .35

 .1365پاييز و زمستان ، 11، شقرآن پژوهى خاور شناسان، «قرآن
، ترجمه محسشن آرمشين، تهشران: پووهششگاه مناه  العرفان فى علو  القرآنزرقانی، محمدعبدالعظيم،  .31

 .1380علوم انسانی و مطالعام قرهنگی، 
  . 1415، بيروم: دار المعرقة، فى علو  القرآنال رهان زركشی، محمد بن عبدالله،  .32
 .1389، تبريز: كتابفروشی سروش، تاريخ قرآنزنجانی، ابوعبدالله،  .33
  .1450، قاهره: الفارو  الحديثة للطباعة و النشر، الدصامفسجستانی، ابی بکر بن ابی داوود،  .34
مهدی حايری قزوينی، تهشران: ، ترجمه سيد االتقان فى علو  القرآنسيوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر،  .30

 .1393اميركبير، 
، ترجمه محمد مجتهد شبسشتری، تهشران: دقتشر نششر پژوهش هايى درباره قرآن و ومىصبحی صالح،  .39

 .1334قرهنال اسالمی، 
 .1303،  ، چاپ دوم، تهران: دار الکتب االسالميه قرآن در اسال طباطبايي، سيد محمدحسين،  .33
 م.1368، قاهره: مکتبة ابن تيميه، جم الک يرالدعطبرانی، سليمان بن احمد،  .38
، ی، قم: كتابخانه آيشت اللشه مرعششمجدع ال يان فى تفسير القرآنطبرسي، ابوعلی الفضل بن الحسن،  .36

1453.  
 تا.نا، بی ، تحقيق ابراهيم محمد ابوالفضل، بيروم: بیتاريخ األمم و الدلوکطبری، محمد بن جرير،  .45
 .1392، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير، تاريخ ط ری، ششششششششششششششششششششش .41
 .1383، تحقيق محمد باقر بهبودی، تهران: مکتبة المرتضوية، الد سوططوسی، محمد بن حسن،  .42

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178903/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9_%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178903/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9_%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/242647/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/242647/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1001434/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%af%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86?q=%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA&score=401.72363&rownumber=55
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1001434/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%af%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86?q=%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA&score=401.72363&rownumber=55
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/465/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53812


 درباره زيد بن ثابت و نقش او در تاريخ نگارش قرآن یجستار 12 

  .1424، بيروم: دار الصفوة، مقائق هامة مول القرآن الکريمعاملی، سيد جعفر مرتضی،  .43
 .1330، ، قم: حوزه علميه قميرامون قرآنمقايقى مهم پشششششششششششششششششششششششش،  .44
 م.1660، بيروم: دارالکتب العلمية، بةاالصابة فى تدييز الصحاعسقالنی، ابن حجر،  .40
 تا. ، بيروم: دار صادر، بيتهذيب التهذيبشششششششششششششششششش،  .49
، دار احيشاء التشراث العربشی، چاپ دوم، بيروم: فتح ال اری بشرح صحيح ال خاریشششششششششششششششششش،  .43

1452.  
 م.2553 بيروم: مکتبة الهالل،،  فضائ  القرآنششششششششششششششششششش،  .48
  .1410، قم: المجمع العلمی االسالمی، القرآن الکريم و روايات الددرستينعسکری، مرتضی،  .46
  .1412، چاپ ششم، تهران: دار الکتب االسالميه، قاموس قرآناكبر،  قرشي، علي .05
 . 1382، 3، شرشد آموزش قرآن، «نقدی بر آرای رژی بالشر»كاظمی كاشانتويی، شهاب،  .01
، پشاييز و 30، ش فصالنامه علاو  ماديث، «نقد و بررسشی روايشام جمشع قشرآن»نيا، مرتضی،  كريمی .02

 .1384زمستان 
ميشه اسشالمی، ، ترجمه جواد مصطفوی، تهران: كتابفروشی علاصول الکافىكلينی، محمد بن يعقوب،  .03

1396. 
 تا. ، بي ، قم: نشر دارالقرآن الکريمتدوين القرآنكوراني عاملي، علي،  .04
 .1336، ترجمه سيد محمود عظيمی، تهران: سروش، تدوين قرآنششششششششششششش،  .00
، تحقيشق ششيم بکشري حيشاني، بيشروم: مؤسسشة كنز العداالالدين علي بن حسام،  متقي هندي، عالء .09

  .1456رسالة، 
 .1361، قم: دار الحديث، نامه قرآن بر پايه قرآن و مديث شناختشهري، محمد،  محمدي ري .03
 .1381مروتی،  ، تهران: رمزپژوهشى پيرامون تاريخ تفسير قرآنمروتی، سهراب،  .08
، تحقيق بشار عواد معروف، قم: مؤسسشه اكدال تهذيب الکدال فى تهذيب الرجالمزی، جمال الدين،  .06

 .1383اطالع رسانی تبيان، 
 .1383، تهران: نبأ، درآمدی برتاريخ قرآنمعارف، مجيد،  .95
 .1384، تهران: كوير، تاريخ عدومى مديثششششششششششششش،  .91
 .1388، قم: مؤسسه قرهنگی انتشاراتی التمهيد، التدهيد فى علو  القرآنمعرقت، محمدهادی،  .92
 .1383مهيد، ، قم: مؤسسه قرهنگی انتشاراتی التتاريخ قرآنششششششششششششششششششش،  .93
، بيروم: دار امتاع االسداع بدا للن ى من االموال و االموال و الحفدة و الدتاعمقريزی، احمد بن علی،  .94

  . 1451العلمية،   الکتب
 .1385، قم: دانشگاه قم، انتشارام اشرا ،های تفسير قرآن روشمؤدب، سيد رضا،  .90

http://mtif.org/p/organ/46865/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/3446/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b1?q=%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA&score=425.99402&rownumber=24
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/1195/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c_%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/1195/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c_%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c
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 .1386مان اوقاف و امور خيريه، ، تهران: سازشناخت قرآننجمی، محمدصاد  و هريسی، هاشم،  .99
 م.2554جا: دار نشر، جورج المز،  ، تعريب جورج تامر، بیتاريخ القرآننولدكه، تئودور،  .93
  .1366، بيروم: دار احياء التراث العربي، معجم ال لدانالدين،  ياقوم حموي، ابوعبدالله شهاب .98

69.  Blacher,Reges, Intruduction au Coran, Paris: Maisonneuve, 1947. 
70.  Theodor Nōldeke, Geschichte des Qorans, Gȍttingen, 1860. 
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