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  مقدمه .1
از دو منظر مورد مناقشـه و  غربي   شناسان اسالمدر ميان  قرآنوثاقت تاريخي بحث پرچالش 

از منظر تاريخي و روايات متفاوت و متناقض در چگـونگي و   ،اول: ترديد قرار گرفته است
از منظـر   ،و دوم ؛)تا روزگار عثمان و حتي پس از آن پيامبراز روزگار ( قرآنچرايي تدوين 

 ؛شـود  از سوي غربيان پي گرفته شده و مي تازگي به عمدتاًكه ) شناسي نسخه(سي شنا باستان
خلل جـدي در وثاقـت تـاريخي      نتوانستهرانگيز ب چالشمباحث از  يك  هيچتا كنون  هرچند
از دوران ابوبكر تا  قرآنت مربوط به جمع ااختالفات فراوان در رواي .كندوارد موجود  قرآن

و اثبات وثاقت از  قرآنعثمان چندان آشفته و متناقض است كه گرچه در وثاقت و سنديت 
را نـدارد و از ايـن رو    نآقر نبودنموثق واقع ظرفيت اثبات  به ،افكن است طريق تواتر شبهه

متناقض جمع مصحف روايات به اند كه نبايد  نيز تصريح كرده شواليكساني چون نولدكه و 
 .)240- 239 /2 :2000نولدكـه،  ( تكيه و احتجاج كرد قرآنوثاقت تاريخي رد اثبات يا  براي

در عصـر   قرآنمتناقض مربوط به جمع  غالباًان مسلمان نيز روايات گر پژوهشبرخي از 
را در مـورد   ها آناعتباري  تفصيل مورد نقد و واكاوي قرار داده و در نهايت بي بهخلفا را 
خويي در اين زمينـه بـا   اهللا  آيت. اند نشان داده و تحريف در آن قرآن نبودنموثق ادعاي 

 را نشـان داده اسـت   روايـات مربوطـه   بـين  هاي تناقضدقت و گستردگي بحث كرده و 
اي كـه بـه    دسـته : اند در واقع محققان در اين زمينه دو دسته شده .)254- 237 :تا بي خويي،(

در . و دستة دوم به توحيد مصاحف در زمان عثمان اند قائل )ص( در زمان پيامبر قرآنجمع 
توافـق عمـومي در    زيـرا  ،نظر است اين پژوهش بحث توحيد مصاحف در زمان عثمان مد

از كتـاب مقـدس   عثمان بازتـاب حقيقـي    قرآنكه  استكشورهاي اسالمي و غرب بر اين 
از ايـن رو در ايـن   . ناپـذير برخـوردار اسـت    از اصالت خدشـه  قرآناست و اين  مسلمانان

در دوران  قـرآن پژوهش برآنيم تا با رويكرد نوين و نقادانه مبحث تاريخي مربوط به جمـع  
سوم را در راستاي تبيين يا رد نگرش غربيان به اين  ةخليفه طور عمده دوران اول و ب ةخليف

ترين كليد براي اثبات وثاقت  به عنوان مهم مصاحف صنعاموضوع بكاويم و سپس به بحث 
  .كنيم استناد مي قرآنتاريخي 

  
  قرآنتحليل عملكرد ابوبكر و عثمان در جمع  .2

در سال نخست خالفت ابوبكر  ،جا آغاز شد كه از آن قرآنداستان جمع  ،طبق گزارش منابع
در پيكار يمامه كشته شدند و  قرآنجمعي از حافظان  ،»رِده«به  در جريان پيكارهاي مشهور
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مانند پيامبر يعني مجموعة آيات  در پي آن اين نگراني در ميان اصحاب پيدا شد كه ميراث بي
بـن   و به روايتـي زيـد  (و از اين رو عمر  در معرض نابودي و يا دگرديسي قرار گيرد قرآن
هـا و يـا موجـود در     كرد كه آيات پراكنـده و محفـوظ در حافظـه    نهاد پيشبه ابوبكر ) ثابت

شـواهد   .)304- 303 :1369 راميـار، ( 1و مدون شوند ، مكتوبآوري جمعنظم  مكتوبات بي
دهد كه در اين زمان مصاحف مختلف و متعدد نزد افراد بـوده كـه از روزگـار     نشان مي

البته بايـد اذعـان كـرد كـه     . اند شخصي داشته ةجنب عمدتاًپيامبر پديد آمده بودند و گويا 
در زمان پيامبر در دوران پـس از پايـان نـزول     قرآنحتي با فرض قبول تدوين و تأليف 

حداقل ويرايش آيـات و مصـاحف پيشـين در     وحي و رحلت مهبط وحي نيز تدوين و
پيامبر وحي نـازل   زندگي زيرا تا آخرين لحظات ؛يك مجموعه ضرورتي گريزناپذير بود

كه از قبل تنظيم شده  مصاحفي طبعاًدر اين ميان . ه استشده و يا احتمال نزول داشت مي
در  .اطمينـاني نبـود  اند كامل باشـند و يـا حـداقل بـه كمالشـان       توانسته نمي عمالً بودند

 قرآنگفته شده كه اين  اجماالً ؛ابوبكر اطالعات روشني در دست نيست ةنسخ خصوص
 ظـاهراً  .)393: همـان ( اسـت و مجلد بوده  ها در عين تجميع و تدوين فاقد ترتيب سوره

 ؛و به مردم عرضه نشـد  ماندتا محفوظ ب ه شداي نهاد نسخه بود و در جعبه تك قرآناين 
اين نسخه نزد . شد معتبر شخص خليفه شمرده مي قرآنگويي قرآني شخصي و حداكثر 

بـا  . و او نيز آن را به دختـرش حفصـه سـپرد    ه شدبه عمر سپردپس از او و ابوبكر بود 
 قرآن ،به دست خليفه و دستگاه خالفت رسمي تدوين و آماده شده بود قرآنكه اين  اين

آزاد  قـرآن از  مختلفهاي  نسخه صحابه در پيروي ازرسمي نبود و از اين رو مردمان و 
  .)15 /2: 1371 يعقوبي،( بودند

 ،)416: 1369 راميـار، ( نددمتضاو گاه  گوناگوننيز » عثماني قرآن« در خصوصروايات 
اخـتالف   قـرآن اما طبق نقل مشهور در زمان عثمان در مورد برخي از امور از جمله قرائات 

شناسـان   قـرآن پديد آمد و از اين رو خليفه ناگزير براي رفع اختالفات موجود به گروهي از 
پديـد   قـرآن اي از  ويرايش تـازه  ،ها تا با رفع اشكاالت و زدودن كاستي ،معتبر مأموريت داد

  .عموم و اصحاب و بزرگان امت قرار گيردمعتمد اي كه مقبول و  به گونه ،آورند
 دربـارة هاي ارمنستان و آذربايجـان جنگـاوران    كنند كه طي جنگ ايت ميحك ها گزارش

در اين زمان مصاحف مختلفـي نـزد برخـي صـحابيان     . داشتنداختالف  قرآنشكل حقيقي 
پيـامبر و   دار نـام منسوب به چنـد تـن از اصـحاب     قرآنو چند ) 335: همان( وجود داشت

 ؛اسالم از شهرت و اعتبار برخوردار بودندشده در نواحي مختلف جهان  شناختهان شناس قرآن
مردمـان هـر    ،ها وجـود داشـت   اما با توجه به اختالفاتي كه از برخي جهات ميان اين قرآن
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هـاي رقيـب تـرجيح     مختارشان را بـر قـرآن   قرآنكردند و  ناحيه از قرآني خاص پيروي مي
 ،كعب  بن  ابي قرآنها  يدمشق ،دانستند ميقرائت مقداد را برتر  قرآنمردمان حمص  ؛دادند مي

و  كردنـد  مـي ابوموسـي اشـعري را معيـار تلقـي      قـرآن مسعود و بصـريان    ابن قرآنكوفيان 
بـود و   اي يصحابهر قرائتي منسوب به  ،در واقع. شمردند هاي خود را برتر و معتبر مي قرآن

 پـس از . شـناختند و ديگـري را قبـول نداشـتند     آن صحابي مقتداي خـود را مـي   فقطمردم 
 صحابي پيامبر كـه در پيكـار ارمنسـتان شـركت داشـت      ،بازگشت سربازان به كوفه، حذيفه

در كوفـه و نيـز در ميـان     قـرآن هاي  از اختالفات عميق و گسترده در قرائت ،)412: همان(
اظهـار  ات عثمان آمـد و از ايـن اختالفـ   نزد  ؛ اوسختي پريشان و نگران شده بود بهسربازان 

تفاوت . منتهي شد قرآنبه تصميم و اقدام خليفه مبني بر تنظيم جديد  اين روند. نگراني كرد
در زمان عثمان ضرورت تـدوين مصـحف عثمـاني و تنظـيم متنـي مـورد        قرآنهاي  نسخه

  .)447- 441: 1372 حجتي،( پذيرش همگاني را پديد آورد
 سـاير  ،به فرمـان عثمـان   .حفصه در چند نسخه استنساخ شد قرآناز روي  عثماني قرآن

نابود و طبـق قـول مشـهور سـوزانده     ) آب و يا پاره كردن ابشستن (رق مختلف از طُنُسخ 
 .)321- 320 :2000نولدكه، ( شدند

به حكومت عثمان از هاي قبل  كند كه كم و بيش تمامي نسخه اين گزارش روشن مي
براي اثبات وثاقت تـاريخي   غربي  ، و اگر محققانشدشخص خليفه نابود و محو فرمان 
كاري لغـو   اند يا صحابي تراز اول) ص( هاي دوران رسول اكرم نوشته در پي دست قرآن

هرچنـد اوراق   ،اما وجود نسخ عثماني يا كمـي بعـدتر از دوران عثمـان    و بيهوده است؛
هـاي صـنعا و    نوشته منازعات غربيان با بررسي دست ؛توجه استدرخور  ،استپراكنده 

با استفاده از كربن  هاي حروف و نيز توجه به ويژگي تاريخ دقيق نُسخ با تعيين قدمت و
  .يابد ميخاتمه  14

  
  قرآناهميت مصحف عثمان در تعيين قدمت  .3

 قرآنقلمرو اسالمي نقش كليدي در تعيين قدمت  تماميانتشار در  سببمصحف عثماني به 
اي و يا  نسخه ظاهراًعثمان قرآن از متن اصلي هرچند . و بازگشت آن به عهد رسول اهللا دارد

وجـود دارد كـه    نُسـخي ها  خانه ها و كتاب در برخي موزه ،از آن باقي نمانده است  هايي پاره
تـوان   نمـي اين امر محرز نيست و البته  ؛نخستين است قرآناي از همان  شود نسخه گفته مي

  .باره نياز به بررسي دارد  و هر گونه گزارشي در اينها اعتماد كرد  بدان
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از جهات و روايات و تاريخ آن  شده فراوان سخن گفته عثماني قرآندر مورد چگونگي 
تفصيل بحث و مناقشه  بهدر اين زمينه نولدكه . است هگرفتمورد نقد و بررسي قرار گوناگون 

اين محقق روايـات   .ها را نشان داده است كرده و به طور كلي اشكاالت ترتيب كنوني سوره
اصـلي تقسـيم كـرده و هـر دو گـروه را       را به دو گروه اصلي و غير عثماني قرآنمربوط به 

 ها گزارشتوان به اين  و در نهايت مدعي است كه در مجموع نميكرده تفصيل نقد جدي  به
  .)292- 289 :همان( دچندان اعتماد كر

كم از جهات مختلفـي   كمرسمي عثماني  قرآنچالش و چون و چرايي در مورد تدوين 
 ،ودنمـ  ميها گرچه تا حدودي طبيعي  اين نوع مخالفت. مورد ترديد و مخالفت قرار گرفت

بـه داليـل    طبعـاً  قرآنتنظيم جديد . هاي مختلف و گوناگون در آن مدخليت داشتند انگيزه
 ارچوبهـ چهاي معين و به قصـد تحقـق اهـدافي مشـخص بـود و در       خاص و به انگيزه

توانست تمـام   نميبه لحاظ منطقي و عملي شد و اين امر  ميمعيارها و قواعد خاص انجام 
، هـا   اتهامو  ها اعتراضترين  يكي از طبيعي. ها را برآورده كند ها و سليقه ها و نظريه خواسته

و تحريف مصحف بـه زيـاده و كـم بـوده و      قرآناز آن زمان تا كنون، دخل و تصرف در 
ــت ــت،( هس ــي، 24- 17: 1379 معرف ــاه   .)280- 277: 1360؛ هريس ــرات گ ــن تغيي در اي
كـه در   را ادعا شده كـه عثمـان تمـام آيـاتي     مثالً ؛هاي سياسي هم مطرح شده است انگيزه

يا ادعا شده تمام مواردي كـه   ؛بني اميه مورد انتقاد قرار گرفته بودند حذف كرده است ها آن
درستي و با مستندات  بهاما نولدكه، . آمده در اين زمان افزوده شده است »محمد«نام  قرآندر 

وي  ،گويد، به رغم برخـي ايرادهـاي عثمـان    وي مي. داند معقول، اين اتهامات را مردود مي
» كـالم اهللا «مردي پارسا و صادق بوده و از اين رو بسيار دور است كه دسـت بـه تحريـف    

راب افزايد ترديدي نيست كه نام محمد در ميان اع نيز مي» محمد«در مورد افزايش نام . بزند
البته مورخان مسلمان هم بـه ايـن امـر     .)320- 313: همان( پيش از اسالم رواج داشته است

 نياز ا). 85 /1: 1410 ابن سعد،( اند كه محمد نامي شايع ميان اعراب بوده است اشاره كرده
كتابـت   ژهيـ و جمع و بـه  امبريدر دوران پس از پقرآن گرفت كه اگر  جهينت توان يم تيواقع

 يصـحابه بـرا   يآن دوران برخـ  جيـ را يفضـا  يتضـا قو بـه م  اديـ به احتمـال ز  ،شده بود
و الفـاظ و  كردنـد   يمـ  داخـل  قـرآن  در را خود نام يخانوادگ ايو  يشخص يتراش لتيفض

بـن   ديـ فقـط نـام ز   امبرياز اصحاب پ كه  يدر حال ،ندددا يم رييتغ خود سود به را نيمضام
نشـان   هاي مـذكور و فقـدان رخـداد   )372 /2: 1421 ،يوطيس(آمده است  قرآن درحارثه 

بـه   ،كتابت و جمـع شـده بـود   هاي آن زمان افزار نوشتبر  در زمان پيامبر قرآندهد كه  مي
  .اي كه دخل و تصرف در آن ناممكن و حداقل دشوار بود گونه
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  كشف مصاحف كهن در صنعا .4
شـود تـاريخ    هاي مسجد اعظم صنعا كه گفته مي ستونهنگام تعمير يكي از  ،1972 در سال

 1100و قدمت ساختمان كنـوني آن بـه   ) ص(بناي نخستين آن به زمان حيات پيامبر اسالم 
خورنـد كـه در يكـي از     هاي قرآنـي برمـي   رقعهگردد، كارگران به انبوهي از  سال پيش برمي

مربـوط بـه اشـيا و آثـار      ةادار ،در اين اثنا. هاي اين ستون روي هم انباشته شده بودند حفره
آورد و از كارشناسـان خـارجي بـراي     ها را تحت حفاظـت خـود درمـي    نوشتهباستاني اين 

بخـش فرهنگـي   . كنـد  بر اساس اصول و موازين علمي تقاضاي كمـك مـي   ها آنبازسازي 
. دهد ها مارك به اين كار اختصاص مي آلمان به اين ندا پاسخ مثبت و مليون ةخارجوزارت 
پـويين و   ـ  آر ـ  كارشناسان آلماني از جمله گـرد  به دستها  نوشته بازسازي اين دست طرح
 در سـال  ،آلمـان  )Göttingen( به پشـتيباني دانشـگاه گـوتينگن    ،بوتمرون ـ   گرافـ   هانس
 1997 در سال )Saarbrücken( ي دانشگاه زاربروكنكار همشود و سرانجام با  آغاز مي 1981

  .)Puin and Von Bothmer, 1991: 40( رسد مينهايي خود  ةمرحلبه 
رقعه برآورد و معلوم  12000به  ها آنها شمار  نوشته دستپس از بازسازي و مرمت اين 

 ديگر همرفته و سبك نگارش بسيار گوناگون و با   كاره ب ةماداز نظر نوع خط،  ها آنشد كه 
را بـه   هـا  آنچنين بود كـه كارشناسـان   . تعلق ندارند قرآنواحدي از  ةنسخند و به ا متفاوت

 هـا  آنبندي به بررسي و ارزيابي  تقسيمبندي كردند و مطابق با اين  گروه يا نسخه دسته 926
  .)ibid( پرداختند

  
  ي صنعاها نوشته دستهاي  ويژگي 1 .4
 چهـارم  ةسدو آن هم مربوط به  خيتار يدارا ها آناز  يكي فقط رقعه، 12000 نيا انيم در

بـر اسـاس نظـر      نوشـته  پوست نيتر يميقد خيتار. است يهجر 357رمضان  يعني يهجر
 به است، ياسالم يها كتاب يو نقاش بيهنر و تذه خيكه متخصص تار بوتمر، ةكارشناسان

كـه بـه كمـك     ،ييايميشـ  ليـ و تحل هيـ تجز و هـا  شيآزمـا  اسـاس  بـر  و يهجر 90 سال
 گردد يبرم يهجر 58 تا 25 يها سال ةانيمصورت گرفته است، به  يعيعلوم طب متخصصان

)ibid: 41-45.(  
 ها آناز  يك  هيچبدين معني كه  ؛اند ناقص )موجود قرآندر مقايسه با ( ها نسخهاين  ةهم
گـزارش   طبقهرچند  .سوره را در بر دارند 114اما در مجموع هر  ،سوره نيست 114داراي 

هــم كــه مربــوط بــه اواخــر ســدة اول اســت در ميــان ايــن  قــرآنكامــل  ةنســخديگــري، 
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 به بر اساس مطالعات روي مواد چرمي، قدمت آن ،هاي پوستي موجود است كه نوشته دست
را در بـر   قـرآن كـل   واست صفحه  520 قرآناين . رسد ميهجري  97تا  92هاي  بين سال

 متر سانتي 4750 قرآنسرلوح اين  ابعاد. استسطر  20شامل  قرآنصفحه از اين  هر. دارد
 تأييـد امـا ايـن گـزارش     ؛)25- 24: 1382خزايي، (است كه بخشي از آن صدمه ديده است 

هـاي   مجموعـه . اي به مأخذ اين گزارش نكرده اسـت  نهايي نشده و نويسندة آن هيچ اشاره
حاوي نخستين سـوره،   ها آننسخه جاي گرفتند كه هفت گروه / گروه 926در  قرآنناقص 

ايـن  . انـد  فلق و نـاس  هاي آخر يعني سوره ةسورديگر داراي دو  ةنسخ/ حمد، و پنج گروه
شناسان غربي مبني بر  اسالمهاي برخي از  موضوع از اين نظر جالب است كه حدس و گمان

ت از جمله گفته شده اس ؛افكند ترديد مي ةبوتهاي قرآني را در  سورهكم و زياد شدن تعداد 
دانسـت،   نمـي   قـرآن  ءجـز هاي حمد، فلق و ناس را  سوره ،كه ابن مسعود، صحابي معروف

مصحف ابـي بـن كعـب، يكـي      كه به زعم اينيا  ؛باور داشت ها آنبه وحياني بودن  هرچند
سوره بود؛ و روايات متناقض و متفاوتي كه در  115داراي  قرآن ديگر از صحابيان معروف،

آوري آن در منابع مهم مسـلمانان آمـده اسـت؛ همـين      جمعو كيفيت  قرآنخصوص جمع 
نـه در   قـرآن شـود   است كه گفته مي شده هاي ضد و نقيض منجر به ظهور اين نظريه نظريه

زمان پيامبر و حتي نه در زمان عثمان، بلكه در درازاي چند صد سال صورت كنوني خود را 
انـد و   يوسـته بـه مـتن آن افـزوده    بدين معني كه مسلمانان در طول زمـان پ  ؛پيدا كرده است

 Hawting, 1999: 11, 13, 55-58(! موجـود مـتن واحـدي نيسـت     قـرآن كـه   ايـن خالصـه  

Wansbrough, 1977: 44, 45, 49, 208, 223;(.  
  :گويد ميتمر در اين باره واما ب

. منطبق است كامالًموجود  قرآنها از گزند مصون مانده است با متن  جا كه اين نسخه تا آن
بـدين ترتيـب، ايـن    . را) نـاس (آخـر   ةسـور را در بر دارد و هم ) حمد(نخست  ةسورهم 

در پايان سدة دوم يا حتي سـدة   قرآنشود تدوين نهايي  ها اين فرضيه را كه گفته مي نسخه
 .)Puin and Von Bothmer, 1991: 46(سازد  ميسوم هجري صورت گرفته است باطل 

  
  موجود قرآنها با  نوشته تفاوت دست 2 .4

پويين و بوتمر بـر روي نُسـخ صـنعا كـه تـاكنون از       به دستشده  انجامبر اساس تحقيقات 
ميـان  هـايي   گونـه گـزارش شـده اسـت كـه تفـاوت       ايـن  ،انتشار آن خودداري شده اسـت 

  :شود امروزي ديده مي قرآن وهاي صنعا  نوشته دست
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  ها ترتيب سورهتفاوت از نظر نظم و  1 . 2  .4
 قـرآن ها در  سورهي قرآني صنعا با چينش ها نوشته دستها در  نظم و ترتيب يا چينش سوره

اما آيا اين ؛ )ibid: 41-45(شود، متفاوت است  ميياد  عثماني قرآنعنوان  ابموجود، كه از آن 
  كند؟ ميوارد  اي خدشه قرآنبه اصالت اني بزناهماهنگي 

هاي قرآنـي نيسـتند،    به توقيفي بودن نظم و ترتيب سوره قائلان مسلمان پژوه قرآناكثر 
قلمداد  قرآنكنندگان نهايي  تدويناساس ذوق و سليقه و تشخيص  بلكه ترتيب كنوني را بر

كنوني با ترتيب نزولشان به روايت ابن عبـاس و جـابر بـن     قرآنسه سوره از فقط . كنند مي
اما صرف نظر از درستي يـا نادرسـتي ايـن     .)79- 78: 1386معرفت، (كنند  زيد مطابقت مي

كه ذهن مسلمانان از همان آغـاز بـا ايـن     اينتوان ترديد كرد و آن  روايات در يك نكته نمي
نظـم و   ،در نتيجـه  ؛هاي قرآني، آشـنا بـوده اسـت    سورهنبودن ترتيب زماني به  يعني ،مسئله

  .انگيز نخواهد بود شگفت اصالً ها آنهاي قرآني صنعا براي  نوشته دستها در  ترتيب سوره
  تفاوت از نظر كتابت و نگارش 2  .2  .4

 آغـازين خـود فاقـد اعجـام     ةمرحلـ ، خـط عربـي در   قـرآن  ةاوليـ در زمان نزول و كتابـت  
ب، ت، ث، « براي نوشتن حـروف  ،مثالبراي  ؛بود) گذاري عالمت(و اعراب ) گذاري نقطه(

اين نقص و نبودن عالئـم فتحـه، ضـمه، كسـره و     . رفت كار ميه يك حرف بفقط » ي و ن
به حل آن فقط  راهيگانه كرد، كه گاه  رو مي به روهاي زيادي  را با دشواري قرآنتنوين قرائت 

فقط به سماع و نقل موكـول   قرآن، قرائت اولدر صدر  ،از اين رو« :سماع ممكن بودكمك 
عالوه بر اعجـام و   .)138: همان( »ممتنع بود تقريباً قرآنجز از طريق شنيدن، قرائت  ،بود و

  .گذاشت الخط عثماني بر قرائت صحيح تأثير مي رسماصطالح  بهاعراب، نوع نگارش و 
الخــط عمــومي و متــداول، داراي  رســمالخــط مصــحف عثمــاني، در مقايســه بــا  رســم
اي كه  گونه  به ؛ودهاي بسيار در نحوة نوشتن كلمات ب هاي اماليي فراوان و تناقض ناهنجاري

شد و مسلمانان با دقت تمام به حفـظ   از طريق سماع و تواتر در قرائت ضبط نمي قرآناگر 
 .)140 :همـان ( نمـود  كوشيدند، امروزه قرائت صحيح بسياري از كلمات محـال مـي   آن نمي
و مسلمانان از  ؛كند كنوني اعتراف مي قرآناهللا معرفت به وجود اغالط فراوان اماليي در   آيت

  :اند هاي گوناگون درصدد توجيه آن برآمده اند و به صورت ديرباز از اين امر آگاهي داشته
 قـرآن كند كه او گفته است، رسم الخـط   ابن المبارك از شيخ خود عبدالعزيز الدباغ نقل مي

آن حضـرت دسـتور داده   . اسـت ) ص(سري از اسرار خداوند است و تعيين آن از پيـامبر  
اند، هيچ  شنيده) ص(چه از پيامبر آنرا به اين شكل بنويسند و نويسندگان بر  قرآنكه است 
  .)144: همان(اند  نكاستهاند و از آن هم چيزي  نيفزوده
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  :گويد صبحي صالح در رد اين نظريه چنين مي
الخط مصـحف عثمـاني    رسمتقديس  دربارةاي  ترديدي نيست كه اين مطالب غلو و مبالغه

الخـط   رسمشود، زيرا از منطق دور است كه  است و تكليفي است كه ما فوق آن تصور نمي
بدانيم و يا تصور كنيم كه مشتمل بر اسراري است ) ص(را امري توقيفي و با دستور پيامبر 

  .)277: 1988صبحي صالح، (
  :گويد چنين مي االنتصارب در كتا) ق 403 توفي درم( در اين زمينه قاضي ابوبكر باقالني

بـراي  . خاصي از كتابت و نوشتن را بر مردم واجب نكرده اسـت نحوة خداوند شكل و 
را ثبت كنند  قرآنالخط خاصي معين نشده است كه كاتبان بر طبق آن  رسم، قرآننوشتن 

و از غير آن بپرهيزند، زيرا وجوب اين موضوع منوط به وجود مدرك شرعي است و در 
به  قرآناي نشده است كه بايد كتابت، ثبت و ضبط  نصوص كتاب به اين موضوع اشاره

فقـط  ) ص( پيامبر...  اي خاص و با خطي معين انجام گيرد و از آن تجاوز نشود طريقه
الخـط معينـي را بـراي نوشـتن آن      رسـم خاص و طريقة امر كرد و هيچ  قرآنكتابت  به

هـا   مصـحف خطـوط   ،از همين رو. نهي نفرمودمعين نكرد و هيچ كس را از كتابت آن 
را  قـرآن مختلف است و هر گروهي با روشي كـه بـين خـود آنـان متـداول بـوده اسـت        

  .)149 :1386به نقل از معرفت، ( اند نوشته
يابيم كه مسلمانان از ديرباز از وجـود اغـالط فـراوان اماليـي در      گذشت درمي چه آناز 
وارد نكـرده اسـت،    هـا  آندر تصور  قرآناي به اصالت  اند، اما اين امر خدشه آگاه بوده قرآن

مـتن قرآنـي    نيـافتن  اين موضوع را گواه صدقي بـر تحريـف و تغييـر    ها آنبلكه برعكس، 
چنان باقي بوده و تغيير داده نشده حجتي بـر   هماشتباهات اماليي كه در مصحف « :اند گرفته

  .)همان( »برد و تحريف است دستونه از هر گ قرآنسالمت 
به زبـان   قرآن ةترجمهاي سامي، كه آخرين  زبانشناسي و  اسالماستاد  ،)Bobzin( ببزين

  :دكن مي تأييد را همين امر آلماني هم به دست وي صورت گرفته است،
 ،از مصحف ابن مسعود باقي مانده است مقايسه كنيم چه آنعثماني را با  ]مصحف[اگر متن 

تر و اغلب با شروح و توضيح تمايل  تر، طوالني شويم كه ابن مسعود به متني ساده متوجه مي
 نشـدن  تصـحيح  سبببه  ،عثماني ]مصحف[اين امر مؤيد اين مقوله است كه متن . داشت

  ).Bobzin, 2009: 103( بسيار بااليي از اصالت برخوردار است ةدرجاغالط اماليي، از 
كنوني را عاري از اغالط نگارشي و اماليي  قرآنكند مسلمانان  پويين كه گويي خيال مي

بـا   هـا  آنها و تفـاوت   نوشت نگارش اين پوست ةشيو دربارةدانند، پس از شرح مفصلي  مي
 چـه  آندر مـوارد بسـياري بـا     اتفاقـاً نگارشي، كـه   هاي اشتباهكنوني و ذكر مواردي از  قرآن
  :گويد خواني دارد، چنين مي گويد هم ياهللا معرفت م  آيت
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دهـد و نـه در بـاور و ايمـان      تغييـري مـي   قرآنهاي صنعا نه در  نوشته دست رويپژوهش 
بر اساس آوردن شواهدي قطعي از  ،مثال صالحيت اين را دارد كه براياما . مسلمانان بدان

 قـرآن سنت شفايي نقـل   ةپاياند،  دست خود مسلمانان نوشته شدهه ترين متوني كه ب قديمي
شود از گزند تغيير مصون مانده اسـت و خاورشناسـي هـم آن را     را، كه تاكنون پنداشته مي

  .)Puin, 1991: 40(پذيرفته است، به لرزه درآورد 

ها، به فـرض صـحت و اصـالت و قدمتشـان، حـاوي مطالـب        نوشته دستبنابراين، اين 
علـوم قرآنـي    ةحـوز ان مسـلمان در  گر پژوهشاي نيستند كه به طور كلي براي  چنان تازه آن

  .اند كنوني قرآنمؤيد  تر بيشپندارند  برخي خاورشناسان مي چه آند و برخالف نناآشنا باش
  

  محققان مصاحف صنعا 3 .4
را بررسي  ها آن تعدديمان گر پژوهشهاي قرآني مسجد صنعا تا كنون  كشف نسخه از زمان

كارشناس آلماني است كه دولت آلمان او را براي ترميم پويين  ـ آر ـ  گرد. اند و مطالعه كرده
و طـوالني   دار پـاي تحقيقات وي . هاي خطي به يمن فرستاد ي خطي از جمله قرآنها نسخه
قـرآن  از نظـر مـن   : گويد مي قرآنوي در خصوص متن . مصاحف صنعا داشته است دربارة
] نيـز [هـا در زمـان محمـد     اي از متون مختلف است كه چه بسا معاني بسـياري از آن  ملغمه

ها ممكن است يك سده پيش از ظهور اسـالم نوشـته    خيلي از آن. درستي درك نشده بود به
عظيمـي از اطالعـات متضـاد و     ةمجموعـ حتي در درون متون سنتي اسالم هم . شده باشند

خورد كه با كنار هم  چشم مي ويژه متون مسيحي، به مختلف، بهها و اديان  متفاوت از فرهنگ
معادل اسالم ) anti history) (شبه تاريخ(توان بخش عظيمي از ضد تاريخ  ها مي گذاشتن آن

يا آشكار و روشن است، ولي وقتي به آن  »مبين«كند كه  خود ادعا ميقرآن . را استخراج كرد
معنـي   بـي  آشـكارا ) يا چيزي همـين حـدود  (جمله يكي بينيد كه از هر پنج  كنيد مي نگاه مي
جاسـت كـه حـدود     دارند، اما واقعيت اين مسئلهالبته مسلمانان تفسير ديگري از اين . است
است كـه ايـن تضـاد تـاريخي حـول بحـث        سبببه اين  ؛است ناپذير دركن آقرپنجم  يك

و حتي به زبـان عربـي    دباش ناپذير دركقرآن اگر  ؛تشكل گرفته اسقرآن  ةترجمچگونگي 
  ).111- 107: 1996 ن،ييپو(نخواهد بود  ريپذ هم ترجمه گريبه زبان د عتاًيقابل فهم نباشد، طب

خاص كه مزين به نقش و نگـار معمـاري آن   ة تكچهار  ويژه بههاي صنعا  نوشته اما دست
. خود جلب كردنـد   اي به طور ويژه  را به نييپوتوجه اي  نوشتة دواليه و نيز دست نددوره بود
هـاي   از قـرآن  يـك  هـر  برخالف ،بودند و قرآنهاي  ها حاوي اولين و آخرين سوره اين تكه

 تأييـد هـا را   آن »اصـل بـودن  «هاي معماري مساجد بودنـد كـه    ها مصور به نقش موجود، آن
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توان گفت كه  صراحت مي بهها و متن تاريخي اين يافته  از روي نقش: گويد مي نييپو. كرد مي
يعنـي  ؛ يمـيالد  715تـا   705هـاي   يعنـي دورانـي ميـان سـال     ند؛ها متعلق به دوران وليد آن

 پيـامبر  رحلتسال پس از  70كه تاريخش مشخص است حدود  در جهانقرآن ترين  قديمي
و اين نتيجه خالف نظرية پرچالش ونزبرو  نوشته شده است يعني ربع سوم سدة اول هجري

 جـراي ا؛ از سـوي ديگـر،   2در سدة سوم هجـري اسـت   رآنقانش مبني بر تدوين دار طرفو 
 دو مـتن  شـامل  اي نوشـتة دواليـه   دست هاي رايج بر متون تاريخي آشكار ساخت كه تكنيك
در زير متن اصلي بوده كه كه  يمتن ديگري شده بر پوست مورد نظر و نوشتهيكي متن  است؛

هـاي   چـه مـتن   گر. تشده اسمتن جديد نوشته   قبالً شسته شده و دوباره روي همان پوست
شده نداشـتند، كلمـات عـوض شـده بودنـد و ترتيـب        نوشتهآشكارشده معنايي غير از متون 

اگـر  اي ديگر تبيين كرد و اذعان كرد كه  پويين اين مطلب را به گونه. يير كرده بودندغها ت سوره
حقيقـت   درقـرآن  دهد كـه   زمان نگارش اين نسخه صحيح باشد، نشان ميدر مورد تحقيقات 

خيلي بعد  بلكه در واقع، ؛ميالدي جمع نشده است 650يك نگارنده و مؤلف ندارد و در سال 
  .)Puin, 1997: 40( تاز آن بسط داده شده است و اين نسخه و محتوايش مخفي شده اس

اي صـنعا بسـيار مـورد     نوشتة دواليـه  اين برداشت پويين سبب شد كه از يك سو دست
ن ييوپپژوهش از ديگر سو، محققان بر اين گمان رفتند كه  ،گيرد وتوجه خاورشناسان قرار 

كـه   كند مي تأييدرا  نگيهاوت جرالد دششاگر وبرو ونزن اج ه از پژوهشمدآدست   هنتايج ب
؛ در حالي كه تحقيقـات  گردد برنمي) ص(شناسيم به زمان محمد  ي كه ميآن قرآنبر اساس 

  .استاخير عكس نتايج پويين را ثابت كرده 
انجـام داده  شده در صنعا  يافتهمتون نيز بر اساس تحقيقاتي كه روي  كريستف لوكزنبرگ

در زمـان فـوت    :گويـد  است ميموسوم  »شناسي تطبيقي قرآن«محور اصلي روش وي به و 
. تشكل امـروزي وجـود نداشـ     بهقرآن كتاب مقدس مسلمانان يعني ) م 632(پيامبر اسالم 

) م 656تـا   644هـاي   بـين سـال  ( ،عثمان ،سوم ةخليفدر زمان  در واقع قرآنشكل امروزي 
هـايي كـه بـا     هـاي ديگـر و يـا عبـارت     تمام مناطق فرسـتاده شـد و نسـخه     نهايي شد و به

 .دعثمان اختالف داشت از بين برده شبه دست شده  تهيه ةنسخهاي موجود در  عبارت
آوري شـد كـه    افرادي جمـع شكل فعلي آن به كمك   به) نقرآ(كتاب مقدس مسلمانان 

در آن . نـد دانستند و يا روي پوست يا استخوان نوشته بود هايي از آن را از حفظ مي قسمت
نگـارش  . لحاظ نوشتاري كامل نبوده است  حرف بود و به 18داراي  فقطها خط عربي  سال
ه پس ولي متون عربي و ادبيات عربي كامل از دو سد ،گردد هفتم ميالدي برمي ةسدبه  قرآن

ابن هشام به قلم  پيامبر ةنام زندگيبا نگارش  زمان هميعني  ؛شود نهم ظاهر مي ةسداز آن در 
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 786در سـال   قـرآن شناسي عربي مبتني بر ادبيات  اولين واژه ،بدين ترتيب. ميالدي 828در 
سال پس از مرگ پيامبر اسالم،  150، يعني نيالعكتاب  درخليل ابن احمد به دست ميالدي 

ت در عصر عثمـان اسـ   قرآنسخ متعدد سازي نُ اين رو، زمان تدوين و يكساناز  ؛ر شدمنتش
)Luxenberg, 2000: 9-15( .بـه  وكردنـد  گيـري   پي را اين تحقيقات خاورشناسان نيز ساير 

جـان ونزبـرو اسـت كـه نتـايج       از جملـه مـؤثرترين نتـايج از آنِِ    رسيدند؛نتايج گوناگوني 
امـا بحـث و كنكـاش در    . رقـم زده اسـت   قرآندورتري را براي نسبت  بهتحقيقاتش تاريخ 

اي تا حدودي ايـن نظريـات را متزلـزل     نوشتة دواليه دست ويژه بهخصوص مصاحف صنعا 
اند  انجام داده قرآنبر اسناد و متون روايات جمع  3خاورشناسان سايرساخت و تحقيقاتي كه 

ضـروري اسـت كـه ايـن      ،بـر ايـن اسـاس   . ضعف علمي اين نظريات را ثابت كرده اسـت 
  .شودبررسي  تر بيش نوشته دست
  

  4اي صنعا نوشتة دواليه مشخصات دست 4 .4
است و هر اليه يك  قرآن از نوشته ةاليهر دو  ؛است  شده  نوشته حجازياين نسخه به خط 

هـاي   آزمـايش  .)Sadeghi and Goudarzi, 2012: 6-7( رسـد  خطي كامل به نظـر مـي   ةنسخ
سال پـس از درگذشـت پيـامبر     15 تا احتماالًنوشته  دهند كه اين دست مي  نشان راديوكربن

مراد متني كه بعد از توحيـد  (از متن سنتي  ييمتن باال .)ibid(است  شده  نوشته ) ص( اسالم
اول سـدة   ةنيمدر طول سدة هفتم يا  احتماالًو  است) عثمان تدوين شد به دستمصاحف 

اي مشـابه بـه تعشـير     الگوي تقسيم آيات در نسخة دواليـه . هشتم ميالدي نوشته شده است
كـه جـزء نُسـخ    (شـده  گاشته نهايي كه به خط حجاز  آيات در نسخه) تايي آيات تقسيم ده(

تواند در تعيين قدمت نُسخ  گزارش شده است و اين نحوه از تقسيم آيات مي )اند بسيار كهن
اما در تحقيقات اخير بـدان   ،محكمي براي اثبات قدمت آثار نيست دليلين امر ا .مؤثر باشد

  .)Sadeghi and Bergmann, 2010: 343-436( 5استناد شده است
ولـي  فعلي است،  قرآنو مطابق  استشده بسيار جذاب و جالب  نوشته قرآنِمتن بااليي 

اين امر توجـه خاورشناسـان را بـه     ؛فعلي دارد قرآنبا  گيري چشمهاي  نوشتة زيرين تفاوت
انـد كـه قرآنـي كـه در زمـان عثمـان جمـع شـده          خود جلب كرده و آنان بر اين نظر شـده 

بقـره   ةسوردر  ،مثال براي ؛كند مي تأييدهاي موجود اين نظريه را  شده و تفاوت كاري دست
اسـتاندارد بـه   در حـالي كـه مـتن    اسـت،  » و قفيا علي آثاره«صورت  متن زيرين به  ،87 ةآي

هـايي هسـتند كـه در     ها مشابه تفـاوت  گونه تفاوت اينالبته  .است» بعده من قَفَّينَا و«صورت 
امـروزي نقـل    قـرآن و  مصحف ابي بن كعـب و  مصحف ابن مسعود ميانتاريخ مسلمانان 
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روي آن ين يرونوشته پاك شده و متن  اند كه متن زيرين دست محققان بر اين عقيده. اند شده
شدة متن دوباره بـه رنـگ    ماندن فلزات، جوهر استفاده  باقي علتبه  ،است؛ ولي  نوشته شده

  .)ibid( شود مي  اي روشن ديده قهوه

ممكـن اسـت وجـود    چند دليل كردن متن زيرين   دهد كه براي پاك تحقيقات نشان مي
 ةدوبـار كه برخي از صفحات نسخة قديمي از بين رفته و نياز به نوشتن  آنيكي : باشد  داشته

ايـن عـادت در   . اسـت   هاي در دسترس استفاده شده منظور از پوستمتن بوده و براي اين 
خـوبي كاغـذ    بهجوهر ( شد زماني كه بخش بزرگي از متن پاك مي. زمان باستان معمول بود

شد و به ايـن ترتيـب از    تمام متن از پوست شسته و دوباره نوشته مي )چسبد به پوست نمي
كـردن متـون     كه در زمـان يكـي   آنو ديگر  ؛دش بها دوباره استفاده مي كاغذهاي پوستي گران

. اسـت  شـده   گزين جايو متن مصحف عثمان  شدهمتن زيرين محو  عثمانبه دست قرآني 
كردن   شدن متن قبل از يكي  سازگارتر است كه احتمال نوشته 14دوم با آزمون كربن  ةنظري

 درصـد  75مـتن زيـرين بـه احتمـال      ،بنـابراين  ؛عثمان اسـت  به دستهاي قرآني  مصحف
 .)ibid: 352-354( است يميالد 660تر از  قديمي درصد 95و  يميالد 650تر از  قديمي
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اي صنعا آياتي  هاي دواليه نوشته خطي يا دستنسخة دهد كه در  راديوكربن نشان مي
شـود   مـي اي كـه گمـان    صـفحه ؛ بوده كه پاك شده و دوباره روي آن نوشته شده اسـت 

 شگذاري راديوكربن روي تاريختازگي  به باشد كه DAM 01-27.1خطي  ةقسمتي از نسخ
بنـا  . شدتحليل گاه دانشگاه آريزونا  انجام شد و در طيف نماي گروه شتابنده در آزمايش

آيد كـه ايـن كاغـذ پوسـت بـا       دست ميه اين نسخه ب بر تحقيقات صادقي و برگمان بر
به زماني بـين   درصد 95و با احتمال ميالدي  656-614به زماني بين درصد  68احتمال 

دهـد   مربوط به اين متن نشـان مـي   14 گذاري كربن اريخت. تعلق داردميالدي  612-669
به سـدة   عموماً( ميالدي هشتميا هفتم اول يا دوم سدة نيمة به ممكن است كه اين متن 
طبق داليل تاريخي، اين  ،اند كه صادقي و برگمان اشاره كرده. مربوط باشد) اول هجرت

درصد يا  1/75 تر از تاريخ اخير باشد؛ يعني، احتمال وجود دارد كه كاغذ پوست قديمي
اشـاره   هـا  آن ،بـر ايـن اسـاس   . مـيالدي اسـت   464تر از سال  قديمي 1به  3به احتمال 

سال بعد از رحلت پيـامبر   15از  تر بيشكنند كه احتمال قوي آن است كه اين نسخه  مي
  .توليد نشده است) م 632(

گذاري اين نسخه  صادقي و برگمان در تاريخدر پژوهش دست آمده ه نتايج ب ،در واقع
 گرافيـك  روش ديگري موسوم بـه پلـي  نتايج صورت گرفته است با  14 كه با روش كربن

)palaeographic(6 پوشاني دارنـد و از   هم ديگر يكبا  ده كرده تقريباًااز آن استف كه اسكروز
 14هـاي كـربن    گيـري  اندازهطبق . است هدست آمد  بهگيري  همين نتيجه نيز محاسباتآن 

ها تخمـين   دورهگرافيك در برخي  ها در توافق منطقي با پلي شده نمونه تعيينهاي  طي دوره
از درصـد   68در . هـايي كـه تخمـين ممكـن بـوده اسـت       البتـه در آن نمونـه  ؛ اند زده شده
اگـر ايـن محـدوده از    . ها محدودة خاصي مشخص بوده است نمونههاي اين  گذاري تاريخ

افـزايش  درصـد   95بـه  درصـد   68افزايش پيدا كند، بر حسب درصـد هـم از    ^2به  ^1
  .)ibid( يابد مي

نظرية ونزبـرو را بـا چـالش جـدي مواجـه       ،الية زيرين آن ويژه به ،اي دواليه ةنسخاين 
آن ثابـت كـرد و    ةواسـط اريخي مـتن را بـه   توان به طور قطعي وثاقت ت ساخته است و مي

) ص(سال بعـد از رحلـت پيـامبر     15هجري يعني  25را به سال  قرآنقدمت تاريخي متن 
  .گذاري كرد تاريخ

برگ در دارالمخطوطات يمن،  36: است  شده  برگ شناخته 80اي حدود  از نسخة دواليه
 )ibid: 343-436( )يمـن  شدن در خارج از  پس از حراج(هاي شخصي  برگ در كلكسيون 4
بسـياري از   .)15- 5 :2004غسـان،  (شرقي مسـجد جـامع صـنعا     ةخان كتاببرگ در  40و 
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در حالي  ،)ديدگي آسيب علتشايد به (اند  ها در دارالمخطوطات از نظر فيزيكي ناقص برگ
 80ايـن  . انـد  كامـل اند همه  شرقيخانة  كتابهاي شخصي و  هايي كه در كلكسيون كه برگ

خانـة   كتـاب هـاي موجـود در    متن زيرين بـرگ . گيرند را در بر مي قرآننصف  تقريباًبرگ 
يي كـه  هـا  آنهـاي موجـود در دارالمخطوطـات و     ولي بـرگ ، اند شرقي هنوز مطالعه نشده

، متن زيرين )از دانشگاه سارلند( پويينمحقق آلماني، اليزابت . اند شدهحراج شدند بررسي 
  7.كردپياپي منتشر مقالة را رونويسي و در چهار برگه و يك سمت برگي ديگر  6

بـر   هـا  آنشـده در صـنعا نگـارش     يافتبرجسته در نُسخ كهن امتيازهاي شايد يكي از 
را بـا   هـا  آنان بتواننـد تـاريخ   گـر  پژوهشاين امر موجب شده كه ؛ هاي پوستي است ورق

پـژوهش  شـيوة  تر از  تاريخي دقيق 14اما بايد گفت كربن . تعيين كنند 14استفاده از كربن 
دهـد و نوسـان حاصـل از     دست نمي  هاي خطي به هاي حروف نسخه با استفاده از ويژگي

. كاركرد تعيين زماني در آثار باستاني بـا اسـتفاده از ايـن دو شـيوه چنـدان تفـاوتي نـدارد       
برخـي   اين شـيوه را بـازبيني كـرده و    االطاللمجلة اي در  در مقاله صريم حسنچه  چنان

هرچنـد برخـي    .)76: 1411حسن مصري، ( استكرده هايي مشخص  در جدول موارد را
، انـد  تر دانسـته  اي دقيق هاي خطي را شيوه هاي حروف در نسخه محققان استفاده از ويژگي

درصـد   يـك از  تـر  كم يحت يادرصد  يك اندازة بهنسخه را  يختار حروف ويژگي كه چرا
براي تعيين تاريخ  آلماني گرد پويين گر پژوهشو اين همان روشي است كه  دهد مينشان 

  .)21: 1996پويين، (پيش گرفت  مصاحف صنعا در
سـه سـدة اول   بـه   8نُسخ كهنِ مربوط خطنوع هايي كه در  با توجه به بررسي ،اكنون
انـد   نُسخ خيلي قديمي كه به خط حجـاز مايـل   كهتوان گفت  صورت گرفته، ميهجري 

مربوط به نيمة اول يا دوم سدة اول و سـاير نسـخ متعلـق بـه اواخـر سـدة اول، دوم و       
، ندا مرور تغيير كرده و بهبود يافته بهاند كه  هشد نوشته به خط كوفي ها آن ةهمو  اند سوم

از . انـد  اول و دوم رسـيده  تر و زيباتر از سـدة  واضحاي  در سدة سوم به مرحله كه اينتا 
) و ويژگي حـروف در نُسـخ   14 كربن( شيوه نظر قدمت زماني هم با استفاده از اين دو

ي محققان براي اين نُسخ سدة اول هجري و به عبـارتي ديگـر   نهاد پيشتاريخ تقريبي و 
اي  هجري در نظر گرفته شده است؛ البتـه غيـر از نسـخة دواليـه     90تا  58هاي  بين سال

 14با شيوة كربن  ،الية زيرين آن، به نظر كارشناساني پيشنهادتاريخ تقريبي و كه  صنعا
ايـن تـاريخ مـورد     اگـر  .است ههجري در نظر گرفته شد 25سال  ،و ويژگي حروف آن

تـوان خـط بطالنـي محكـم بـر نظريـة ونزبـرو و         ساير كارشناسان قرار گيـرد مـي   تأييد
  .انش كشيددار طرف
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  تطبيقي ةمقايس 1. 4 .4
ه كشف شد 1972سال  كه درهاي خطي صنعا  د در مركز نسخهوهاي كهن موج قرآن ةمقايس
الخـط و كيفيـت نگـارش     رسـم دهد كه اختالف فقط در  حاضر نشان مي چاپيهاي  با قرآن

هـاي كهـن قرآنـي هـيچ گونـه       در نسـخه  ها اختالفگونه   ، و وجود ايناستكلمات قرآني 
 شود توسـط  اشاره مي ها ذيل به آن ي كه درتصاوير. ندارد قرآنمعارضتي با وثاقت تاريخي 

 ميالدي 2000 فورية 24مصادف با  قمري 1421محرم  18هاي خطي در تاريخ  مركز نسخه
  .)21: 1996پويين، ( اند شدهتهيه 
  

 9شرح نسخ خطي صنعا 5 .4

  :1خطي  ةنسخشرح 

  
  .43ص  ،3تصوير  صنعا مصاحفكتاب : منبع .1
  .متر سانتي 2/26عرض  متر سانتي 8/33 طول: حجم .2
  .44 ةيآ ةنيمتا  37 ةيآ ةنيماعراف از  ةسور: امحتو 3
  .صنعا مصاحفگذاري پويين در كتاب  سدة اول هجري مطابق با تاريخ: تاريخ .4
. بر لوح اثر رطوبت رو به خارج و در سمت راست پوست وجود دارد: توصيف كلي .5

در نتيجه يك كلمه گرفته شده و در سطر بعـدي ذكـر    ،شدهاز همان سمت يك قطعه جدا 
تـا   دهعالمتي براي جدا كردن آيات به صـورت  (در خط نهم نيز عالمت تعشير . شده است

  .وجود دارد) تا ده
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ايـن  . اختالفي وجود نـدارد  »كلما«كلمة خطي و چاپي معاصر جز در نسخة ميان . 6
در  ،نوشـته شـده اسـت    )كـل مـا  ( همخطي جدا از هم به صورت دو كلنسخة كلمه در 

اما با همان حروف و همان لفظ و همـان   ،)كلما(چاپي سر هم است نسخة حالي كه در 
  .معنا

  :3توصيف لوح خطي 

  
  .44 ، ص4، تصوير صنعا مصاحفكتاب : منبع .1
  .متر سانتي 28متر، عرض  سانتي 1/37طول : حجم .2
 ةنيمـ سجده تا  ةسوراول  ةآيو از  34 ةآيتا آخر سوره  24 ةآيلقمان از  ةسور: امحتو .3

  .از همان سوره 4 ةآي
مشخص  صنعا مصاحفگونه كه گرد پويين در كتاب   همان ؛سدة اول هجري: تاريخ .4

  .)21: 1996پويين، (كرده است 
 صفحه حدود دو كلمه جدا شـده  ةنيملوح از اطراف خورده شده و از : توصيف كلي .5
هـاي   نقطـه باال و وسط آن برخي  ةحاشيآثار رطوبت و نفوذش در آن پيداست و در . است

  .حروف شكافته شده است
كلمـة  جز در  ،چاپي امروزي وجود نداردنسخة خطي باال و نسخة اختالفي ميان . 6

در حـالي   ،)إن ما(جدا نوشته شده كلمة خطي به صورت دو نسخة اين كلمه در  ؛»إنما«
اما با همان حروف و همان لفظ و  ،است) إنما( چاپي به صورت يك كلمهنسخة كه در 

  .همان معنا
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  :5توصيف لوح خطي 

 

  .9ي خطي صنعا، ها نسخهداري  مركز نگه: منبع .1
  . متر سانتي 35متر، عرض  سانتي 49طول : حجم .2
  .28 ةآيتا بخشي از  17 ةآيكهف از  ةسور: امحتو .3
  .سدة دوم هجري: تاريخ .4
بزرگي جدا شده اسـت و اثـر رطوبـت در     ةقطعدر پايين سمت چپ : توصيف كلي .5
عالمتـي در سـطر    انـد؛  برخـي حـروف داراي نقطـه    شـود؛  ميسمت راست مشاهده  يباال

  . تمام شدن ده آيه است ةدهند نشانسيزدهم وجود دارد كه 
چـاپي بـه قرائـت     ةنسخدر . خطي و چاپي معاصر وجود ندارد ةنسخاختالفي ميان  .6

خطي طبق قرائت ابن عامر  ةنسخغيبت دارد كه در  »ي« دو نقطه زير »يشرك« ةكلمعاصم 
  ).191 :1996قاضي،  و الزاهره( 10خطاب است »ت«نقطه روي  شامي

  :7توصيف لوح خطي 
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 .12ي خطي صنعا، ها نسخهداري  مركز نگه: منبع .1
  .متر سانتي 35متر، عرض  سانتي 5/43طول : حجم .2
 ةسـور شـعراء و از ابتـداي    ةسـور  227پاياني  ةآيو  226 ةآيدو كلمه از آخر : امحتو .3

  .همان سوره 28 ةآي صافات تا آخر
  .سدة دوم هجري: تاريخ .4
خـوبي حفـظ شـده     بهپيداست، تا كنون  اين لوحآثار رطوبت بر  اگرچه: توصيف كلي 

حـروف بـه طـور پراكنـده      ةنقط. نيستاي  فاصلههيچ  ،جز بسم اهللا ،است و ميان دو سوره
  .االسود اغلب در آخر كلمات به رنگ قرمز است اعرابِ ابو ةنقطوجود دارد و 

چاپي موجود جز در عالمت بعد از  ةنسخخطي باال و  ةنسخدر نگارش كلمات ميان  .6
الخـط   رسـم در خط سوم ما قبل آخر اختالفي نيست كه به هر حال ارتباطي بـا  ) قل(كلمه 
  .ندارد قرآن

  
  گيري نتيجه .5

  :بر موارد زير به عنوان نتيجه تأكيد كرد توان ميچه گفته شد  از آن
و تدوين نهايي آن بسان سنت شفاهي در كتاب مقدس نيست كـه   قرآنمسئلة جمع . 1

افراد متعدد صورت گرفته باشد، بلكه در عصر به دست طوالني و نسبت  بهزماني  فراينددر 
 قـرآن انـد و   اي داشته به امر كتابت اهتمام ويژه) ص(مسلمانان به دستور پيامبر ) ص(پيامبر 
اول در يـك   ةخليفـ  بـه امـر  اسـت و سـپس     هاي آن دوره گردآوري شدهافزار نوشتروي 

و تاريخ شـفاف   هشدخليفة سوم توحيد مصاحف انجام  به فرمانو  شده مصحف گرآوري
نهايي تثبيت   در نتيجه، گفتة برخي از خاورشناسان در خصوص تاريخ. اسالم مؤيد آن است

سـخ  ن ؛دنـ كن نمـي  تأييـد متن در سدة سوم هجري مردود است و شواهد مذكور اين ادعا را 
  .استاين شواهد  ةاز جملموجود در صنعاي يمن 

ي صنعا از نظر فراواني و قـدمت  هاي خط يمن در مركز نسخه قرآنهاي خطي  نسخه. 2
  .متمايز استهاي ديگر  نسخهاز در سدة اول و دوم هجري 

هـاي چـاپي معاصـر     هاي خطي سدة اول و دوم هجري و قرآن ميان نسخه ةمقايساز . 3
گونه كه در سدة اول و دوم بوده بر جاي  همانمحفوظ مانده و  يمقرآن كر كهشود  ميثابت 

هاي قرآني و سالم ماندن آن از تحريـف و تغييـر تأكيـد     صحت متناين امر بر . مانده است
هـاي   تر از پژوهشي نيسـت كـه در سـطرهاي بخشـي از ورق     و هيچ چيزي مستدل كند مي
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و راست گفت خداوند بزرگ در  ؛هاي خطي صنعا انجام گرفته است پوستي در مركز نسخه
ـ   را نازل كرديم و قطعاً قرآنو ما « ةآياين   ،صـورت  در هـر  .)9 :حجـر ( »ميخود حـافظ آن

مراحـل    دربـارة هـايي   ؛ زيرا نه تنها آگاهياست برخوردارمصاحف صنعا از اهميت فراواني 
جـامع  نظري تاريخي و  ةادلترين  بلكه يكي از مهم ،نهد در اختيار ما مي قرآنآغازين كتابت 

 .هاي اوليه است سده و تدوين آن در قرآندر خصوص قدمت 
  
  ها نوشت پي

 

كـه عمـر دنبـال     يزمـان  ،)... و ابن سعد، ابن داود، ابن عساكر و يبخار(طبق نقل منابع مختلف . 1
همراه فالن كس بـوده كـه در جنـگ     يهآ ينبدو گفتند كه ا يافت، يگشت و نم يم قرآناز  اي يهآ

امـا  . اند بازگفته يتداستان را به هفت روا ينا. عمر افزود يبر نگران ينكشته شده است و ا يمامه
 يشـرح قـرآن  بـر جمـع    يعمر به ابوبكر مبن يشنهادپ يتگزارش در مورد روا ينپس از ا ياررام
در ) و ثناگونـه  يـز آم مبالغـه  يهـا  يـان ب يامتناقض و  ياتاز جمله وجود روا( يليبه دالآورد و  يم

 ينچن ييبازگو«است كه  ينكند حداقل ا يادعا م يتافكند و در نها يم يدترد ياتروا ينصحت ا
  ).304- 303: 1369 يار،رام(» نبوده است يغاتيتبل يها از جنبه يبودن آن خال ييو خدا يكار

 تـا  1957 سـال  از سـال،  چهـل  مـدت  به كه مريكاييا خاورشناس) 2002- 1928( ونزبرو جان. 2
او كـه محصـول دو كتـاب     نظريـة  ترين مهم. در لندن بود يقاييفراو  يشرق مدرسة استاد، 1996

 اش عقيـده  بـر  بنـا  كـه  است قرآن متن نهايي تثبيت دربارةاست  يا فرقه يطمح و قرآني مطالعات
 بـه  مربوط اسالمي روايات پذيرش وي. است نگرفته صورت سوم سدة از پيش قرآن متن تثبيت
 متـون  در آن محتواي تحليل و نهايي تدوين ميان ساله 200 تا 150 اي وقفه مستلزم را قرآن جمع

 ،او دارد؛ شـكاكانه  نگـاهي  اسـالمي  منابع به استادش، چون هم هاوتينگ، جرالد. داند مي اسالمي
سوم  ةل سدياوا يحت يادوم و  ةمربوط به اواخر سد يزرا ن قرآن ينتدو ي،اسالم ياتعالوه بر روا

 از مختلـف،  قـرائن  و شواهد ارائة كنار درو ظهور اسالم،  پرستي بت كتاب در او. داند يم يهجر
  .است كرده استفاده ديدگاهش اثبات براي نيز قرآن متن ادبي تحليل روش

 اتيروا يكه با بررس اند نيسزگ فؤاد و عبود هينب زين و يموتسك هارلد خاورشناسان نيا جمله از. 3
انـد   بوده ياول هجر ةبه سد ياسالم اتيو اثبات قدمت روا يخيدرصدد اثبات اعتبار تار ياسالم

هارالـد  ( اسـت  بـوده  دواركننـده يام و مثبـت  يحـدو  تـا  قاتيتحق نيا از آمده دست هب جينتا و
  ).196- 155: 1358 ،يموتسك

 يهـا  نوشـته  به پوست ينگاه« ةاز اطالعات مربوط به مصاحف مطالب برگرفته از دو مقال يبرخ. 4
) 30/7/91مورخ ( يمذهب  يمل تيزاده منتشرشده در سا يمحمدباقر تلغر ديبه قلم س» صنعا يقرآن

 ديبا. باشد مي استكرده  منتشر) 22/7/1391مورخ ( وزيانيگو تيدر سا ازين يب. ب كه يا هو مقال
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آن  تيشده در صنعا و اهم كشف قرآن يها برگه نيتر كهن« ةمقال از ازين يمطالب را ب نياافزود كه 
: قرآنآغاز نگارش « ةو مقال) Gerd-R. Puin( نييبه قلم دكتر گرد پو» قرآنالخط  رسم خيتار يبرا
بـه قلـم   » صنعا قرآن يها برگه يها و عناصر هنر خط دست يرو] ييايميش  يكيزيف[ يها شيآزما

ـ ا. اسـت ) Hans-Caspar Graf Von Bothmer(كاسپر گراف فون بـوتمر    هانس مقـاالت در   ني
  ).www.uni-saarland.de ←. (دانشگاه زارلند منتشر شده است تيسا

 13 از محدودتر اي مجموعه تحليل و تجزيه اساس بر قبالً گيري نتيجه اين. تحليلي نمودار به ←. 5
 .است آمده دست به بوده، برگمان و صادقي دكتر اختيار در كه برگه،

 روش اين كارشناسان و شود مي انجام ارقام و نمودار با كه باستاني آثار قدمت تعيين براي روشي .6
 شـده  يافـت  اشـياي  گـذاري  تاريخ به سپس و كنند مي تعريف خاص محدودة در را خاصي ارقام
  .است 14 كربن روش با سان هم آثار قدمت تعيين ميزان در روش اين. پردازند مي

- ‘Ein fruher Koranpalimpsest aus Sana (DAM 01-27.1)’ Scblaglicbter: Die beiden 
ersten islamischen jahrhundert, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2008 (Inarah. Schriften zur 
Fruhen Islamgeschichte und zum Koran, pp 461-493. 

-‘Ein fruher Koranpalimpsest aus Sana II (DAM 01-27.1)’- TeilII,’ Vom Koran zum 
Islam: Schriften zur Fruhen Islamgeschichte und zum Koran, edited by Markus Grob and 
Karl- Heinz Ohlig, Berlin: Verlag Hans Schiler (Inarah. Schriften zur Fruhen 
Islamgeschichte und zum Koran, vol.4, 2009, pp. 523-581. 

- ‘Ein fruher Koranpalimpsest aus Sana II (DAM 01-27.1)’- TeilIII: Ein 
nicht‚‘Utmanischer Koran,’ Die Entstebung einer Weltreligion.I:Von der Koranischen Bewe 
gung zum Frühislam, edited by Markus Grob and Karl- Heinz Ohlig, Berlin: Verlag Hans 
Schiler, 2010 (Inarah. Schriften zur Fruhen Islamgeschichte und zum Koran,5) pp. 233-305. 

- ‘Ein fruher  Koranpalimpsest aus Sana II (DAM 01-27.1)’- TeilIv: Die scriptio 
inferior auf den Blättern 17, 18 und 19’, Die Entstebung einer Weltreligion.I: Von der 
Koranischen Bewe gung zum Frühislam, edited by Markus Grob and Karl- Heinz Ohlig, 
Berlin: Verlag Hans Schiler, 2010 (Inarah. Schriften zur Fruhen Islamgeschichte und zum 
Koran, vol. 6), 2012, pp. 311-402. 

پرداختـه و آن را   يميقـد  اريمبحث در نُسخ بسـ  نيصورت كامل به ا بهدكترا  ةدر رسال سندهينو. 7
دسـت   بـه   ينوع خط عرب نيتر يميدر مورد قد ينينو يكرده است و دستاوردها يابيدقت ارز به

  .شد خواهد دفاع قم دانشگاه در يزود به اهللا انشاءآورده است كه 
. اسـت  يآلمـان  محققان ةمناقش و بحث محل كه صنعاست يا هيالمهم و دو ةنسخ از ريغ نسخ نيا. 8

  .ردارندتوجه برخو جالب يقدمت ازو  شوند يم يدار مسجد جامع صنعا نگه ةخان كتاب در نسخ نيا
 نيا. است يمحققان آلمان ةمناقش و بحث محل كه صنعاست يةدوال و مهم ةتسخ از ريغ نسخ نيا. 9

  .برخوردارند يو از قدمت قابل توجه شوند يم يدار جامع صنعا نگه مسجد ةخان نسخ در كتاب
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سـپس بـه رسـول خـدا      قرائـت دو  يـن و در ا رسد يبه اصحاب م كه دارند سندهايي ها قرائت. 10
 در و انـد  كـرده  روايـت  گروهـي  از گروهـي  كه متواترند و سبع هاي  قرائت از دو اين. رسد يم

 آگـاهي  دهندة نشانو  باشند كرده ائتالف دروغ بر كه است محال. رسد يبه رسول خدا م نهايت
 ).311/ 2 :تا ي، ب ابن الجزرى( است اي قاطعانه
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