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آن وآثار علل امام، مصحف در قرائات �تحمل

مديس صياديو��ينيحسريمحمد ���سميه

چكيده
مصـاحفجمع از قـرآن انتقـال واقـع، در عثمـان دوران در مصاحف) (توحيد قرآن آورى

بهره و ابوبكر مصحف جمله از (صحابه نمونـه مصـحف يك به قرآن حافظان از امـام)گيري
سرزمين و مناطق به ارسال منظور به كه بـااست عثمـان گرفت. انجام اسالمى مختلف هاى

خـدا كتاب حفظ و مسلمانان تفرقه از جلوگيرى و كلمه وحدت ايجاد دنبال به مصاحف توحيد
تحمـل ظرفيـت قـرآن تـا داد قرآن تجريد به دستور اقدام اين در او بود. دگرگونى و تغيير از

كـارهايقرائت ايـن به است. تعارض در عثمان هدف با اقدام اين اما باشد، داشته را مختلف
كمرنـگ را وي اصـلي هـدف كـه اسـت وارد نيز انتقاداتي آن، مثبت نكات از گذشته عثمان

خليفهمي عثمان چه طـوالنيكند؛ خلفـا ديگـر از نيز وي خالفت دوران كه بود متمول تـراي
مي لذا عثمابود؛ گفت جانبيتوان اهداف صدد در داشت، نظر در كه مذهبي هدف بر عالوه ن

مي بيان تاريخ چند هر بود؛ نيز ديگري سياسي نيـزو خـود مـذهبي هدف آن در وي كه كند
نيز امصار به قراء بر عالوه بلكه نشد، كم تنها نه اختالفات دامنه كه چرا نگرديد؛ موفق كامالً

شد. كشيده

قرائات،اماممصحفرائات،ق،قرآن:كليديگانواژ تحمل

دريافت:.� تأييد:و24/04/1396تاريخ .09/06/1396تاريخ
باريدانش.�� خميالمللنيدانشگاه ���	�	�:مسئول)دهسني(نونيقزوينيامام���.���'	����
	
چهار.��� سطح آموخته عال)،يدكتري(دانشجودانش آموزش +��%�.��:كوثريحوزويموسسه����'	����
	



آن
قر
ت
رائ
تق

عا
طال
م

م،
نج
لپ
سا
،

ره
ما
ش

هم
ن

،
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
96

78

مقدمه
كريم گران،قرآن اكرمميراث پيامبر نظربهاي طبق بـه،مشهور، جلـد دو ميـان آن جمع

شد انجام اسالم مكرم نبي حيات زمان در مصحف اختالفـاتيهر؛صورت زمينـه اين در چند
دارد وجود جمعنيز به حضرت سفارش به پيامبر از پس كه كسي نخستين نمـود،. اقدام قرآن

علي نيـزgامام ديگـر خليفه دو زمان در قرآن جمع زدند. سرباز آن پذيرش از مردم كه بود
زمـان .در بود مصاحف سازي يكسان جهت به عثمان زمان در قرآن جمع اما گرفت، صورت
مناطق و شهرها در مسلمانان يافت. گسترش اسالمى بالد مسلمانان، فتوحات پى در عثمان،

قرآنمخ وضعيت بررسى و نظر تجديد به نياز جديد، شرايط پيدايش با شدند. پخش هاىتلف
مى احساس شدت به گرفتـهموجود فاصـله تنزيـل و وحـى عصـر و پيامبر زمان از مردم شد.

منطقه هر اهل گرويـدهبودند. بـود، يافتـه شـهرت ميانشـان كه صحابه از يكى قرائت به اى
آن ميان نتيجه، در كـهبودند؛ چنـان بود. آمده پديد اختالفاتى قرائى وجوه و ادا نحوه سر بر ان

يكـديگر تكفيـر بـه مردم كه گرفت باال چنان درگيرى شد. گشوده آنان بر تفرقه و نزاع باب
مصاحف توحيد به تصميم صحابه از يكي پيشنهاد با عثمان سوم، خليفه زمان در لذا پرداختند؛

اختالفا اين به دادن پايان تحمـلو تـا داد قرآن تجريد به دستور اقدام اين پي در و گرفت ت
لـذاقرائت دارد؛ تعـارض عثمان هدف با مسئله اين باشد. داشته را قرائي وجوه و مختلف هاي

گيرد. قرار بررسي مورد دقت به مسئله اين است ايـننوشـتارايـنالزم بـه پاسـخ صـدد در
ميپرسش دباشد:ها پايان عثمان هدف قـرآناگر تجريـد به دستور بود،چرا اختالفات به ادن

گرديد موفق اندازه چه تا هدف و اقدام اين در عثمان است؟ بوده چه قرآن تجريد از مراد داد؟
قرائت در نقشي چه است؟و بوده چه مذهبي اقدام اين آثار و علل داشت؟ ها

پيشينه
،كتب قرآن قرائت تاريخ بحث رشتهدر به كنون تا دربسياري كـه اسـت آمـده در تحرير

در مفسـران برخـي اسـت.حتي شـده اشـاره عثمان توسط مصاحف توحيد مسئله به كدام هر
و...پرداختـه مصـاحف قرآن،توحيـد تـدوين و جمع همچون مباحثي به تفاسيرشان انـد؛مقدمه

در قرطبي القرآن«مانند الحكام در»الجامع آلوسي المعاني«، در»روح عاشور ابن تحريرال«و
التنوير در»و طباطبايي عالمه الميزان«و قـرآن».تفسير تـدوين و جمـع بحـث در همچنين

مانند: است؛ شده نگارش نيز بسياري القرآن«كتب تركسـتاني،»تاريخ جـاراهللا موسي نوشته
العشر«سجستاني،»المصاحف« قرائات في جزري،»النشر ابن القرآن«نوشته نوشـته»تاريخ
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القرآنمناهل«زنجاني،عبداهللابو علوم في تفسـير«زرقـاني،نوشـته»العرفان فـي البيـان
تـدوين»القرآن و جمع زمينه در كتب تأثيرگذارترين از اخير دوهه در كه خويي اهللا آيه نوشته

از اسـت: شده نگاشته باب اين در مختلفي كتب نيز معاصر دوره در است. بوده قرائات و قرآن
القرآنالتمهيد«جمله علوم قـرآن»في تـاريخ بـه را مسـتقلي بخش كه معرفت اهللا آيت نوشته

كتـب ايـن ديگـر جملـه از اسـت. رسـيده چاپ به نيز مستقل صورت به و است داده اختصاص
ازمي القرآن«توان الصـغير،»تاريخ علـي حسين القـرآن«محمد شـاهين،»تـاريخ عبدالصـبور
القرآن« االبياري،»تاريخ قرآن«ابراهيم راميار،»تاريخ قـرآن«محمود محمـدباقر»تاريخ سـيد

قرآن«حجتي، و»تاريخ قرآن«معارف بـرد.»تاريخ نـام زرنـدي محمـدي ميـر ابوالفضـل سيد
جمله از شده: نوشته باره اين در نيز مقاالتي عصـر«همچنين در مصـاحف توحيـد علل بررسي

سليماني؛»عثمان داود عث«نوشته مصحف الخط آنرسم مزاياي و حكمت اسرار، نوشته»ماني؛
حجتي، باقر محمد مصحف«سيد الخط رسم درباره .»نكاتي ... و جعفري يعقوب نوشته

و كرده اشاره بدان كتب برخي كه است اي جمله شده، ذكر موارد با حاضر پژوهش تمايز
داد پايان به توجه با ـ عثمان هدف است. عثماني مصحف در قرائات تحمل ـآن اختالفات ن

بود؟ چه اقدام اين آثار و علل است؟ بوده چه قرآن تجريد از

بحث مفهومي چارچوب

قرائتـ1

مصدر از است، قرائات آن جمع كه علمـايمي»قرء«قرائت ميـان واژه ايـن درباره باشد.
واژه را آن گروهي دارد. وجود نظر اختالف ادب و رالغت آن و دانسـته عربي در اصيل بـهاي

پيوستن و كردن جمع البحرين،معناي مجمع معناي)1375:1/336(طريحي، به انـداختنو
) نمودن اسقاط و رمي العرب،و لسان منظور، بـه)1/128ق:1414ابن را آن نيـز گروهـي و

دانسته خواندن و تالوت مفردات،معناي اصفهاني، (راغب ).1374:3/180اند
ت نيز اصطالح در وقرائت الفـاظ بـه مربـوط اخـتالف را آن زركشـي دارد، مختلفـي عاريف

مي وحي سـويعبارات از آنهـا كيفيـت و قرآن كلمات و حروف به نسبت اختالف اين كه داند
القـرآن، علـوم فـي البرهـان (زركشي، است شده نقل را1/49ق:1376قراء قرائـت ديگـري .(

و قرآن كلمات اداي كيفيت به علم از ميعبارت كيفيت اين ناقلاختالف به كه اختالفي داند؛
جزري، (ابن است منسوب آن راوي العشر،و القرائات في را41تـا:بـيالنشر قرائـت دميـاطي .(

مي وعلمي نظر اتفاق آن رهگذر از كه ازداند خدا كتاب ناقالن اختالف قابـليا سـماع طريـق
البش فضالء اتحاف بناء، (دمياطي است عشر،شناسايي االربع القراءات في ).1345:5ر
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فعل براى سماعى مصدر لغت در آن و قرائت جمع كه اصـطالح»قرأ«قرائات در اسـت،
مى اطالق ديگر روش از متمايز قرائى روش ازبه يكـى متـواتر، روايـات حسـب بـر كه شود

روش اختالف و تمايز خواه است، كرده اختيار قرآن اداى نحوه در قارى امامـانامامان با وى
العرفـان، مناهل (زرقاني، آنها حركات اداى در خواه و باشد حروف اداى در ديگر :1385قارى

مي465 دست به چنين تعاريف اين مجموع از كه). قـرآن«آيد الفـاظ تلفـظ از عبارت قرائت
مي تلفظ خدا رسول كه است كيفيتي و صورت همان به وكريم خوانـدن از عبـارت يـا كرد،

شده خوانده اكرم رسول حضور در كه است كيفيتي و صورت همان به كريم قرآن الفاظ تلفظ
كرده تأييد را تلفظ آن ايشان اند.و

نمي فرقي شده، روايت و نقل كه تلفظي اساس بر كريم قرآن پيامبرخواندن تلفظ كه كند
گرفaاكرم قرار ايشان تأييد مورد كه ديگران خواندن و تلفظ يا آنكـهباشد از اعـم است، ته

كريم، قرآن قرائات تاريخ (فضلي، باشند نفر چند يا ).1388:81يك

تحمل2 ـ

در»الحمل«واژه و شـده گرفتـه نظر در زيادى اشياي در لفظش كه دارد واحدى معناي
واژه اصل مختلف. مصدرها در ولى مساويند، يكديگر با فعل و برداشتن»حمل«لفظ بار براى

پشت مفردات،استبر اصفهاني، هسـت1374:1/543(راغب نيـز برداشـتن معنـاي به و .(
الفبايي، و ابجدي فرهنگ يوسف، بـدين1410:22(حسين قرائات تحمل اصطالح در پس .(

انعطاف مختلف معتبر قرائات به نسبت كه شود نگاشته طوري مصحف كه باشدمعناست پذير
العرفان، مناهل عالمتـي1385:400(زرقاني، و نشـانه گونه هر از عاري قرآن كه هنگامي .(

عبـارت از برداشـت نتيجـه تحمـل واژه داشـت. خواهد را مختلف قرائات تحمل مسلماً باشد،
القرآن« واژهمي»جردوا از متأخرين كه ايـن»جرد«باشد اسـت الزم لـذا اند. كرده برداشت

گ قرار بررسي مورد معنايي لحاظ به نيز يرد.واژه

جرد3 ـ

معناي در فارس ساتريمي»جرد«ابن هيچ كه طوري به چيزي ظاهر شدن آشكار گويد:
بر ديگري معناي سپس نپوشاند. را (ابـنآن دارد مشـاركت آن بـا معنـا در كه شود حمل آن

العرب، مقاييس معجم تحمـل1404:1/452فارس، قـرآن، تجريد نتيجه حقيقت، در پس .(
م معاني بر ميحمل باشد.ختلف
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بحث نظري چهارچوب
شده، ارائه مفاهيم به توجه روايـاتبا در كلمـه ايـن جايگـاه به بخش اين در است الزم

گردد. روشن آن اصلي مقصود و مراد سپس و شده پرداخته

عبارت.1 مبدع »جردواالقرآن«اولين

پرداخته قرآن تاريخ به كه كتبي تحدر بـه مصـاحف توحيد بحث در دراند، قرائـات مـل
است.مصحف شده اشاره كم يا نشده اشاره اصالً يا الزمعثماني مطلب حق به رسيدن براي

همان قرارگيرد. واكاوي مورد شده، مطرح تاريخ در كه رواياتي واژهاست شـد، اشـاره كه طور
قرائات« برده»تحمل كار به معاصر نويسندگان كه است عصراصطالحي روايات بررسي و اند

مي نشان زمان رسـيدهآن مضمون اين با اصحاب از كه است رواياتي نتيجه عبارت اين دهد
القرآن«است: كنيد.»جردوا پيرايه را قرآن يعني ؛

عنـوان بـا رسـيده اقـوال كه است آن بيانگر سني و شيعه حديثي كتب جـردوا«واكاوي
ا»القرآن حديث نشر منع خصوص در دوم خليفه زمان به مربوط مي؛ پيامبر بابويه،ز (ابن باشد

االخبار، دقيق1377:1/7معاني عبارت به البته رسـول). احاديـث از قرآن تجريد سياست تر،
درaاهللا و يافـت اسـتمرار دوم خليفـه زمـان تا عمل اين و گرفت انجام اول خليفه زمان از

(عسكر پرداخت مصاحف سازي يكسان به سياست اين با سوم خليفه الكريمنهايت القرآن ي،
المدرستين، روايات كـه277ـ1416:1/275و اسـت ايـن معناي به عبارت اين حقيقت، در .(

نشانه« هر از را بيقرآن كنيداي و»پيرايه كـردار خـدا پيـامبر دربـاره گفتار كه توضيح اين با
غنى بزرگوار، آن مشخّتقرير را خود وظايف بدان، مسلمانان كه بود منبعى ميترين كردند،ص

بخشنامه طى بـهعمر ببرنـد. بـين از اوسـت، نـزد حـديث از چيـزى كـس هر داد دستور اى
گفـت: بودند، عراق عازم كه ��6«مأمورينش � >���� �"3= '& 0	��W-�� �"N�8� � �C-D�� ��4W-:

-,& ����� ��DK 9��LW�J �"��8 o?y '( 0/-8 O�8 �W,�K .rr	-!«در«؛ احاديـث بـا را قرآن
شريكم شما با كار اين (ثواب) در من و بگوييد كم خدا پيغمبر سخنان از و (ابـن...»نياميزيد

االخبار، مباني البالغـه،1377:1/7بابويه، نهج شرح الحديد، ابي ابن ايـن1404:12/93؛ .(
چنـين خـود مقاصـد پيشـبرد بـراي كـه اسـت سياسـي حركـت يك ما منظر از خلفا عمل

ميهاييبخشنامه صادر عبارترا حقيقت، در بـين»القرآناجردو«كردند. است مشتركي لفظ
است. كرده تأييد را عمر عمل نيز عثمان و ابوبكر عمل عمر كه ترتيب بدين خلفاء،

توضيح اكـرم»جردواالقرآن«در پيـامبر زمـان در كه است ضروري نيز نكته اين aذكر

حضرت آن توضيحات با همراه را آيات مياصحاب، ثبت خود مصاحف (عسـكري،در كردنـد
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المدرستين، روايات و الكريم آشـنايي1416:1/274القرآن اجمـاالً هـركس ترتيب، بدين و (
عمـل شـدت و تفسيري نكات از قرآن تجريد سياست در اما داشت. قرآن تفسير با مختصري

) شدند داده سوق قرآن ظاهر به صرفاً مردم زمينه، دراين صحابه عموميبرخي تاريخ معارف،
).1389:81حديث،

روايات.2 »القرآناجردو«بيان

است: شده نقل چنين زمينه اين در وارده اخبار
�����8 e)�q����y 
'q( �0�,���3 q'�& �0�%q?�! ����Lb��J :����8 _�b,���� ����Lb��J :����8 e=��l�( �'q( ��b,���� ����-�%~k�6

qJ�$~�� ��(�6 �Sq?R,�3��Cq-�D~�� ���4�-�: :R>���� ��q%�& ����8 :����8 
��"�>�~��& ��$�~��	 ��� �� q.�y�-�R��� R>�RK �"�(q-��R�

R1�-��D�%~�� �1�="�3 R>�RK �6�-~D� �G�,q��	 RSq��%~�� �'R� Q-R2�	 ����Eq��l�� b�
��K q.�y�-�
%�y،الكبـري السـنن (نسـائي،
).7/628ق:1411

مسع ابن است:از شده نقل �-y.«ود��� >�K �"(-�� �C-D�� ��4W-:«الفـائق (زمخشـري،
الحديث، غريب ).1417:4/36في

عنه: اللّه رضى مسعود ابن حديث في است: آمده چنين ديگر روايتي ���C-�D«در ���4�-�:

.y-�%y >�& �$�	 F � .y-��� >�K "(-��) الكبـري،نسـائي» السـنن بـنا؛1411:7/628،
الصحابه، معرفه في الغابه اسد بي1367:1/256اثير، را قرآن كودكانتان): آن با تا كنيد پيرايه

نكنيد. گردان روي آن از را كهنساالن و كنيد تربيت را

رواياتالف) بررسي

اثيـر ابـن است. شده بيان متعددي اقوال روايات اين توضيح ابـندر حـديث توضـيح در
مي گويد:مسعود

1.»�4-2� U�J� �"r�� �	4�J5� '� ���! >( �"�-D F«احاديزيچ«؛ قرآنثياز با را
نكن باقديهمراه نخورده دست قرآن ».باشديتا

2» .U�"�3 ����! >N��� o�y '� �",N�?�	 F �6 4�=6 :)�چ«؛»8 خـدا كتـاب ريـغيزيـاز
تعل نشودميازخودش ».داده

3» .U��4�-�: 4�=6 )�8mND��� '��,��%!6 �� � +�-&�� ازديـكنهيرايپيب«؛»� را قـرآن
شب آنچه و اعراب و دوستهينقطه ».آن

� >�( U"�NHk � 9�z��� �C-�D�� �"�?:� x�?,�� � .���4�-�: 0�� '� �"(-�� wK OM�� �

'�& �&�%�	 F � 9.y=��� >,N�? x�& $l��� 9>�& ��-&�� � ����N��� ��4 >��& U�-H8�

� >�M.y=�%y U-W(�الصحابه، معرفه في اسدالغابه اثير، ).1367:1/256(ابن
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مي حربي از نقل به درسيوطي مسعود ابن سخن القرآن«گويد: اولد»جردوا دارد: وجه و
از خـط در را آن آنكـه .دوم نكنيـد خلـط آن به را آن غير و كنيد مجرد تالوت در را آن آنكه

كنيدنقطه خالي تعشير و الراوي،ها تدريب ).1384:543(سيوطي،
در مصاحفمي»السنن«ترمذي همه كه نيست علم و نقل اهل بين اختالفي هيچ گويد:

سـور ابتـداي در بسلمه از غير زايدي چيز كرد، جمع را آنها عثمان و بودند المصاحف ام ـكه
توبه از جمعـغير مصاحف در را قرآن كه هنگامي صحابه اينكه و ازمينداشت را آن كردند،

نام نوشتن اجازه حتي و كردند تجريد چيزي سورههر علـتهاي ندادنـد. و..... آيـات اعداد ها،
مشـتبه ديگـران بـر امـر بعداً كه بوده آن از ترس و خدا كتاب از نگهداري بر حرص كار اين

است قرآن قرآن، غير كند گمان كسي و الصحيح،(شود الجامع ).1419:2/15ترمذي،

اقوالب) بندي جمع

عبارت1 القرآن«. حـديثي»جردوا كتـب واكـاوي چنـد هر خلفاء؛ ميان است مشتركي لفظ
مي چنين سني و امـاشيعه اسـت، نشـده بيـان سوم خليفه زبان از مستقيماً عبارت اين كه نمايد

مي نشان چنين وي درعملكرد و بـوده موافـق پيشـين خلفـاي سياست با نيز او كه جهـتدهد
ابوعبداهللا گرفت. پيش در را آنان راه سياست اين مـيتأييد ��«گويـد:زنجاني �	=����� �"�D	

w! )y '� j�H,�� ��4-: 0(��H��)rl�� � mD��� '� x�J القـرآن،»  تـاريخ (زنجاني،
صـحابه1423:95 عمـل كه آنجا از اما است، شده داده نسبت صحابي به قول اين حقيقت، در (

مستق است.نيز مطلب اين بر تأييدي مهر وي، عمل لذا گرفت، انجام عثمان نظر زير يماً
نـام2 تجريـد از حـاكي هـم و آمـده شكل و نقطه از تجريد معناي به هم تجريد هـاي.
...سوره و آيات اعداد (ميها، ترمذي اخير جمله به توجه با &�xباشد. �J6 �-B	 �6 �"?�� �

N��� +��y '� X�� �� 0(��yjJ�H,�� wK ومـي)< توضـيح آوردن از صـحابه گفـت: تـوان
مي حذف را اضافي توضيحات و كرده منع آيات ميتفسير چند هر وكردند. كـار گفـت: تـوان

كـار ايـن بـا آيـا بودنـد؟ موفق كار اين در مقدار چه ديد بايد اما بوده، قبول قابل نگرانيشان
شوند؟ قرائات تعدد از مانع توانستند

برر3 خليفه. حركت برابر در ايشان از را گيري موضع دو مسعود ابن از منقول روايات سي
مي كتاببيان در سجستاني مسـعود»المصاحف«كند. ابن رضايت و كراهت عنوان با باب دو

مي بيان روايات،را اين بررسي از پس و الضـعيفكند سـند را مسـعود ابـن رضـايت روايـات
امي كتاب (سجستاني، لفـظ66ـ1423:1/88لمصاحف،خواند خصوص در وارده روايت ).البته
القرآن« مي»جردوا نيز حديث منع سياست مقابل در را وي واكنش مسعود ابن زبان رساند.از
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اين مخالفان از اما است، بوده موافق سياست اين با مسعود ابن كه است آن بيانگر روايات
ث مخالفان شمار در وي نام و بوده الـراوي،قضيه تدريب سيوطي، (ر.ك: است شده :1405بت

كرد.2/64 بيشتري دقت وارده روايات سند در بايد لذا )؛

واعجام.3 نقطه از قرآن بودن عاري

كرد؟ صادر دستوري چنين عثمان چرا كه كرد بررسي بايد ترينحال مهم كه عثمان چرا
مي قرائات اختالف به دادن پايان را خود انجـامدانست،هدف مگـر كرد؟ قرآن تجريد به امر

كار بـراياين حقيقت، در نداشت؟ پي در را اختالف اين بيشتر ترويج و تشديد قرآن) (تجريد
وجـود حركـت و اعـراب و نقطه زمان آن در آيا كه گردد مشخص بايد سؤال اين به رسيدن

دهد؟ دستوري چنين عثمان كه است داشته
مسئوال كه است معتقد جزرى بـردنابن كـار بـه حكمتـى، روى از و عمـد به روز، آن ن

نشانه و مصحفعالئم در را مىها و كردند ترك وها خط در كه بوده جهت اين از شايد گويد:
همـان بـه آن حفـظ و پيـامبر از قرآن آيات شنيدن به لذا هست؛ اشتباه وقوع احتمال نوشتن

كردند اكتفا و اتكا النحو، في النشر جزري، بي(ابن العشر، ).1/7تا:قرائات
بـدون را قـرآن كلمـات وقـت آن در اسـت: گفته و پذيرفته را جزرى ابن نظر نيز زرقانى
بـه و محفوظـات اتكاى به را آن خواندن و ندهد رخ اشتباهى تا كردند كتابت عالمت و نقطه

واگذاشتند سماع از القرآن،استفاده علوم في العرفان مناهل ).1385:459(زرقاني،
در االدب«ناصف نقطهمي»تاريخ حروف ميان عربي خط در اساساً بـيگويد: و نقطـهدار

امتيـازاتي متشـابه حـروف براي عربي خط ابداع و ايجاد با همزمان قهراً و داشته وجود فرقي
بود. شده بيهرمنظور آنها همه كه صورتي در را حروف اين اشـتباهكسي هم با باشند، نقطه

ميكرمي نظر به بعيد بسيار و همـيند مبنـاي بر خود پيدايش آغاز در عربي حروف كه رسيد
باشد. شده تأسيس فـرماشتباه و شـكل عربـي، خـط وضع با همزمان كه بگوييم بايد يا پس

فرم و اشكال سپس و بوده متفاوت حروف وتمام شـد ساخته هم به نزديك و يكنواخت هاي
عده زمان، مرور حربه از سـهلاي و مسـامحه بازده نيز كار اين و شدند شكل يك داراي وف

عده كه گرديم معتقد آنكه يا است؛ بوده عربي خط نويسندگان وانگاري متشـابه حروف از اي
نشانه يا نقطه داراي بودههمانند كننده مشخص االدب،هاي تـاريخ (حنفـي، ).1985:70انـد

مي زنجاني اگويد:همچنين كه است اين نقطهحق دادن قرار با متشابه حروف تمييز و عجام
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سـپرده فراموشي به و شد كوتاهي امر اين در زمان مرور به ولي بود، شده وضع اسالم از قبل
نقطه مصاحف مروان بن عبدالملك زمان تا شـدشد القـرآن،گذاري تـاريخ :1404(زنجـاني،

بود،).97 عالئمي و نشانه گونه هر فاقد قرآن اينكه سـالبا انـدي و چهل حدود تا مسلمانان
مي تالوت مصاحفي روي از را مشخصـاتآن فاقـد و عثمـاني الخـط رسم مطابق كه كردند

االعيان، وفيات خلكان، (ابن بود القـرآن،1310:1/125امالئي تـاريخ زنجاني، .)1404:97؛
قائلند مورخان مشهور بواما عالمت و نقطه بدون عربى خط زمان آن ابتداىدر در عرب و ده

نقطه و بوده كتابت و نمىآموختن را گذارى عالمت و است.گذارى دانسته
اعراب ،اما بود اعراب و نقطه حروف، اشكال از خالي داشتند، زمان آن در اعراب كه خطي
و بـود مصـون انحـراف و لحـن از زبانشان عجمي، امم با اختالط از قبل خود، ذاتي ملكه با

ن باديه قـرآنعرب بالغـت و فصـاحت با موافق كه داشت بليغ اشعاري و فصيح كالمي شين
كـرد ظهـور عربـي لغـت در فسـاد عوامـل عجم با عرب اختالط و اسالم ظهور از پس بود.

القرآن، علوم في البيان عـرب1422:1/153(العالف، زبـان به لحن رفته رفته آن، از بعد و (
ش از دوئلي ابواالسود و يافت عليراه حضرت شـدgاگردان مهـم امـر ايـن انجام به مأمور

القرآن، تاريخ عده1404:95(زنجاني، بسا چه و را) آن و ببرنـد دست مصحف در اينكه از اي
(همان، داشتند كراهت كنند، اصالح حركت و نقطه ).98با

عجيب كـهموضوع نحـوى بـه اسـت؛ عثمـانى مصـحف الخط رسم در تناقض وجود تر،
نوشتهاىكلمه شكلى به جايى در ايـنرا ديگـر. شـكلى به ديگر جاى در را كلمه همان و اند

مى بودهنشان دور به كتابت اصول شناخت از حدى چه تا اوليه نويسندگان كه آنجادهد تا اند
نتوانسته دستكه (همـان،اند، كنند اتخاذ كلمات نوشتن و امال در واحدى روش در124كم .(

چه صورت، مصـاحفهر مشـهور، بنابرنظر كنيم، قبول را دوم قول چه و بپذيريم را اول نظر
نقطه مروان بن عبدالملك زمان مىدر لكن شد. سازگارىگذاري يكديگر با را اقوال اين توان

نقطه را قرآن فردى صورت به كه كسى اولين كه ترتيب بدين االسـودداد، ابـو كـرد، گذارى
ابن او از پس بود. كهدوئلى بود كسى اولين مروان عبدالملك و گرفت دنبال را او راه سيرين

نقطه به عام و رسمى صورت نقطهبه ترتيب، بدين و گماشت همت قرآن قـرآنگذارى گذارى
وسيله عنوان گسـترشبه و رواج مـردم ميـان قـرآن قرائـت در اشتباه و اشكال رفع براى اى

ا علوم في العرفان مناهل (زرقاني، ).1385:459لقرآن،يافت
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تجريد.4 از واقعي مراد

عـاري نقطـه و نشـانه گونـه هر از را قرآن داد دستور عثمان كه است آن تاريخ حقيقت
نقطه اين اما نقطهسازند. از عبارت نقطهها بلكه نبود، قرآن متشابه حروف يا اعراب هاييهاي

مي كار به نيز مصاحف از برخي در او از قبل كه مـيبود زنجاني نقطـهرفت. ايـن هـانويسـد:
مي تالوت آنها حسب بر را قرآن مردم كه بود مخصوص قرائات و لغات چوننمايانگر كردند.
مـي تـرجيح ديگر لغات ساير بر مصحف نگارش در را قريش لهجه و لغت دسـتورعثمان داد،

نقطه از را مصاحف نشانهداد و لهجـهها و لغات ساير كه قهايي و مـيهـا را نمايانـد،رائـات
صحيفه در زيرا سازند. نگـارشتجريد ابوبكر زمان در آنها و داشت وجود حفصه نزد كه هايي

نقطه بودند، نشانهيافته و آنهـاها وسـيله بـه قرائـات شناسـايي كه خورد مي چشم به هايي
بودند، كرده نقل پيامبر از مختلف قبائل كه رواياتي حتي بود. پذير نشانهامكان همراهبا هايي

تجريـد دسـتور عثمـان و است قرآن قرائت در ... و تسهيل اشمام، اماله، دهنده نشان كه بود
نشانه اين از بـهقرآن لـذا بـود؛ مختلف قبائل لغات نماينده عالئم، اين چون كرد. صادر را ها

نوي و بنويسند قريش قبيله لغت به فقط را قرآن داد دستور مصحف درنويسندگان نيز سندگان
القرآن، تاريخ (زنجاني، كردند پيروي روش اين از مصحف گفت1404:97كتابت بايد البته .(

ترديد باره، اين دارد.در وجود نيز علمي هاي

مصحف.5 تجريد علل

كـه شد نوشته ديگر عالئم و اماليي عالئم هرگونه از عاري جهت بدان عثماني مصحف
مخ معتبر قرائات به دارانسبت را ممكـن قرائـي وجـوه همه پذيرش و باشد پذير انعطاف تلف

العرفان، مناهل (زرقاني، بـي1385:459باشد العشـر، القرائات في النشر الجزري، ابن /1تـا:؛
آيه7 مثالً ����))$$P)؛ ���� 00 		���� >>�� ��44�� KK �� ���� �� 		���� ,,

���� >>�� ���� 77 CCll�� >>�� ,,�� �� ��;;�� ��((77 �� //�� ���� ��((99 �� ���� .. 		���� ,,�� ��'' �� &&�� ++

 ��		 ((�� ))**&&�� �� ((&&11""�� BB 		���� <<�� >>��44�� ���� 77 CC%%�� ��(())�� JJ�� ��

�� ���� ���� VV((PP �� //�� ���� ""�� ??�� 77 ((��Oآورده«؛ ايمان كه كسانى تحقيـقاى آورد خبـرى برايتـان فاسـقى اگر ايد،
كـرده كـه كارى از گاه آن برسانيد. آسيب مردمى به نادانى روى از مبادا پشـيمانكنيد، ايـد،

به6(حجرات/»شويد بتوان تا بود شده نوشته نقطه بدون قرائت) »فتثبتـوا«و»فتبينـوا«دو
العرفان، مناهل (زرقاني، شود مي1385:294روايت چون دو)؛ هـر بـه رسول حضرت گويند:

حضـرت آن و شد قرائت صورت دو هر به ايشان حضور در آنكه يا و بود كرده قرائت صورت
(همان). فرمودند تأييد و تقرير را دو آن
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تحمل نوع هر كه داشت توجه قرائـاتبايد بـه نسـبت آنهـا انعطـاف و آيـات پذيرش و
قرائـات بـراي مجوزي عنوان به نبايد نباشد، معتبر روائي مأخذ به مستند كه مادامي مختلف،

قرائت مثالً گردد؛ تلقي ��Pمختلف ��((���� ""�� ??�� ��		 �� jj�� VV((>>�� BB �� �� �� �� 

��		 ��vv�� YY�� && ((��

 PP�� ..O/از«؛)28(فـاطر آينـه هـر
دانشم تنها خدا بندگان مىميان او از بـر»ترسندندان كـه دارد قابليت اعراب نداشتن دليل به

معتبر قرائت و»اهللا«خالف رفع به قرائـت»العلماء«را نصب به قرائتـيرا ايـن ولـي كـرد.
نمـي تجـويز را آن علمـا و است شاذ بلكه ندارد، روايي مبناي و است (حجتـي،مجعول كننـد

قرآن، ).1365:454تاريخ
مم نيز راگاهي قرائتـي چنـين اجـازه الخـط رسم ولي باشد، شده روايت قرائتي است كن

ميندهد. هم صورت اين كـرددر قرائـت را آن مـذكور روايت طبق هم و كتابت طبق توان
��!!P11مثالً OO��LL		 �� 

��		 

���� .. 

ww�� ,,�� �� ((&& ��pp���� WW�� ??�� && �� �� �� ������ ,,�� �� �� //���� 88		���� ���� .. (())�� �� 

xx���� �� ������ ���� KK 33�� 77 �� && II::��		 �� //�� ���� ���� //�� ������ PP�� �� �� �� 

HH�� .. 

�� KK

������ ���� ""��55�� ��O/و«؛)132(بقره شوند. تسليم خدا برابر در كه كرد وصيت خود فرزندان به ابراهيم
مبـاد است، برگزيده را دين اين شما براى خدا من، فرزندان اى گفت: خود فرزندان به يعقوب

باشيد نهاده گردن بدان آنكه بى و.»بميريد صورت (خوشني»اوصي«به است شده قرائت ز
كريم، قرآن تاريخ ).1385:237خاضع،

صحيفه كه است اين توجه نقطـهجالب (اين است بوده نقطه داراي بكر ابو زمان قرآني هاي
مي مربوط قرآن قرائت طرز به دادها دسـتور عثمـان و است) نبوده اعجام و نقطه براي و شدند

نقطه آن از را وقرآن سازند عاري نواحيها به بود، نقطه از عاري آنها همه كه متعددي مصاحف
قرآن، تاريخ (حجتي، كنند تالوت قرائت يك با را قرآن مردم تا فرستاد ).1365:473مختلف

نقطه حال، هر صحيفهبه در موجود نقطههاي عثمان از پيش نقطـههاي و اعراب هـايهاي
بگويي اگر زيرا است؛ نبوده قرآن متشابه بـود،حروف اعجـام و شـكل از عبـارت هـا نقطه اين م

است. نبوده شايسته آن از قرآن ساختن عاري و نقطهتجريد گونه اين لحـنچون و لغزش از ها
مي پيشگيري قرائت ميكرد.در سـورهحليمي اسماء و اخماس و اعشار نوشتن عـددگويد: و هـا

صح بزرگان اينكه دليل به نيست؛ روا مصحف خود در گفتهآيات القـرآن«انـد:ابه امـا»جـردوا ،
نقطـهنقطه ايـن چـون نـدارد؛ ايـرادي تصـحيف] و اشتباه از صيانت منظور [به قرآن هـاگذاري

نمايـد ايجاد خواننده در را توهم اين تا نيست متن به نسبت اي جداگانه و مستقل فرم و صورت
نشانه اين بلكه رود؛ شمار به قرآن از جزئي عنوانكه به تـاها است قرآن كننده تالوت راهنماي

امـر ايـن و كنند تالوت صحيح و درست را قرآن دارند، مشخصات گونه اين به نياز كه كساني
نمي قرآن به زياني گونه الراوي،هيچ تدريب (سيوطي، ).1384:2/290رساند
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نقدبررسي و

باشد، مختلف قرائات تحمل برفرض اگر قرآن تجريد بر عثمان رادستور وي هدف مسلماً
توحيـد بـراي وي اساسـاً كـه چـرا اسـت؛ نكـرده تأمين قرائات در اختالف به دادن پايان در

بود. كرده بزرگ حركت اين به اقدام اختالفات، اين به دادن پايان و مصاحف
هفتگانـه حـروف بـر مشتمل فرستاد، مختلف نقاط به عثمان كه مصاحفي معتقدند برخي

همان كبود؛ العرفـان،گونه مناهـل (زرقـاني، بود شده نازل ايـن1385:392ه نقـد در امـا ،(
ايـن و نداشـت وجود عثمان دوره در سبعه احرف به مربوط روايات اساساً گفت: بايد اظهارات
تـاريخ بـر درآمـدي (معـارف، است افتاده اتفاق دوم قرن در كه بوده زنادقه جعليات از مطلب

).1383:181قرآن،
گر بـود،عثمان شـده نوشـته او دسـتور بـه كـه واحدى قرآن از تا نمود وادار را مردم چه

تهيـه قـرآن ايـن چون ولى گشت، برطرف شد گفته سابق در كه اختالفى آن قهراً و بخوانند
مالك و ملك مانند الفاظي تشابه اثر در نيز ديگرى اشتباهات بود، اعراب و نقطه از خالى شده

صورت دو هر به مى»ملك«كه ازنوشته كـه كـرد بـروز جديـدى اخـتالف لذا داد. رخ شد،
خطرناك سابق آنـاناختالف غير و هفتگانه قراء ميان در كه اختالفي يعني بود؛ شديدتر و تر

نمى اجازه كرده، تخطئه را ديگرى يك، هر كه شد رجـوعپيدا ديگري به قرائت اخذ در دادند
القرآن، علوم في التمهيد (معرفت، قرائـات،1392:376شود از بعضى بسا چه آن، بر عالوه .(

يكسان هدف كه چرا برداشت؛ در نيز را معنا اخـتالففساد سـاختن برطـرف مصاحف، سازي
كتـاب در سجسـتاني داد. رخ قرائـات اخـتالف ديگـر بـار كار، پايان از پس ولي بود، قرائات

باعنوان»المصاحف« را االمصار«بابي مصاحف مـيبي»اختالف راان اختالفـات ايـن و كنـد
مي نميذكر دليل اين براي همچنين روايتكند. به سبعه«توان كـه»احرف چرا كرد؛ استناد

مـي قرائـات بـه تفسـير همان روايت اين در شده ياد معاني ترين اساس (معرفـت،بي باشـد
القرآن، علوم في ).1392:1/433التمهيد

مصاحف.6 توحيد آثار

تو است:مسلماً ذيل شرح به آثار اين برداشت. در را مثبتي آثار مصاحف حيد
روايـات و رسـاندند ثبـت بـه را آن و آوردند دست به را مسلّم و قطعى تواتر صحابه الف)

گذاشتند. فرو را آحاد
نياوردند. بود، نگشته مستقر عرضه آخرين در آنچه ب)
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سوره مىج) امروز كه چنان را آيات و مها ساختند.شناسيم، رتب
قرائت مختلفه وجوه رعايت نوشتن، در كردند.د) را ها

شـأن چـه منسـوخ، و ناسـخ چه تفسير، و شرح چه ديگرى، كلمه نوع هر گذاشتن از هـ)
پاره در كه غيره و مىنزول يافته روزگار آن مصاحف از مناهـلاى (زرقـاني، كردند پرهيز شد،
القرآن، علوم في ).1385:297العرفان

همـهو) كـه نكشـيد طولي اما كشيد، طول مدتى كوتاه متن اين استقرار كه است درست
طريقهفرقه و مسلك هر با تـاريخها (راميـار، شدند پذيرا را آن و آوردند روى نسخه بدين اى
).1369:459قرآن،

يكسان كميته و عثمان عملكرد مصاحفبررسي سازي
عثمان زمان عدهدر عربـي، سـرزمين از جهاتي به يا عللي به قرآن حافظان و قراء از اي

برقـرار را روابطـي اسـالمي فتوحات سايه در عرب غير ملل با عرب سرانجام و رفتند بيرون
اخـتالف و اضـطراب و تـازي زبـان در دگرگوني پيدايي منشأ اختالط، و ارتباط اين ساختند.

گربي قرآن قرائت امر در قرائـاترويه پيـدايي قـرآن، جمـع در عثمـان محرك و انگيزه ديد.
قرائـات كـه يافـت وسعت آنجا تا اختالف دامنه كه چرا بود؛ آن نابسامان گسترش و مختلف

و مدينه شام، عراق، منطقهمردم يك در حتي داشت. جدايي هم از سخت اسالمي، بالد ساير
) بود ناهنجاري اختالف دچار قرآن، قرائات العرفـان،نيز مناهـل ).292و1385:291زرقاني،

است: ذيل قرار به عثمان كار قوت نقاط از برخي

قوت.1 نقاط بررسي

يكسان كميته تشكيل مصاحف؛الف) سازي
شهرها؛ در قرائات اختالف به دادن پايان براي تالش ب)

واحد؛ متن يك بر مردم اتفاق و خدا كتاب در اختالف ساختن كن ريشه ج)
علي حضرت تأييد مهر عثمانيgد) مصحف المصاحف،بر كتاب ).1423:68(سجستاني،

نقاطضعف.2 بررسي

خرده مثبت، نقاط بر ازافزون برخـي بـه ذيل در كه است وارد عثمان كار بر بسياري هاي
مي اشاره شود:آنها

در امالئى خطاهاى وجود عثمانى؛الف) مصحف رسم
يكسا و يكنواختي عدم قرائات؛ب) به لحن يافتن راه و مختلف نقاط به ارسالي مصاحف ني
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بود. ناقص والفبا بود اوليه مراحل در خط مصاحف توحيد روزگار در كه است توجه شايان
نمى كلمه وسط در را ياء و الف و نداشت اعراب و پيداسـتنقطه الخطـى رسم چنان نوشتند.

مى بروز مجال قرائتى نوع هر به بـىدهد.كه نوشتن كار در هم صحابه اين، بر تجربـهافزون
مى گونه چند را كلمه يك گاهى و قرآن،بودند تاريخ (حجتي، در449ــ1365:447نوشتند .(

از يكي و لغت منظور بلكه است نبوده كاتبان خطاي و غلط لحن، از منظور گفت بايد حقيقت،
د قرائت و است لغت يك اين يعني است؛ قرائات (سيوطي،وجوه دارد هم فـييگري االتقان

القرآن، نمانـده1384:458علوم پوشـيده محققـان نظـر از نبود، زياد اختالفات اين هرچند .(
باب كه طوري به االمصار«است؛ مصاحف مي»اختالف اشاره آن به سجستاني كتاب كنددر

المصحف، كتاب سجستاني، ).1423:144(ر.ك:
مى نقل عكرمه از خبري عثمـانج) بـر را آن شد، نوشته مصاحف وقتى كه عرضـهكنند

گفت: و ديد لحن از حروفى آنها در تغيير«داشتند، (يا كنيد عـربرها كـه را مواردي ندهيد)
گفتـه ديگـرى خبر در يا كرد). خواهد عربيش (يا داد خواهد تغيير خود زبان به را اسـت:آنها

هذي« از كننده امال و ثقيف از كاتب نمـىاگر راه آنها در حروف اين بود، (همـان،ل /1يافـت
مى).127 نقل نيز را ديگرى موضوع داود ابى سهلابن از حاكى كه عجيـبكند تـرىانگارى

مى او است. مهم امر اين نسخه«گويد:در مصحفوقتى عثمـانهاى نزد را آنها شد، آماده ها
ز و خوب چه گفت: و كرد مشاهده را آنها او كردهبردند. تهيه جنبهيبا از اشتباهاتى عثمان ايد.

بـود،لهجه ثقيف از نويسنده و هذيل از كننده امال اگر گفت و ديد آنها در عرب مختلف هاى
نمى رخ اشتباهات (همان).اين داد.

اين مىدر كتابباره آيا گفت: اشـتباهتوان از تـا نبود بيشترى اهتمام و سعى شايسته خدا
لهجه و آيااماليى دارد؟ معنايى چه عثمان آرزوى اين اين، بر عالوه باشد؟ خالى مختلف هاى

نمى كنندهاو امال اول، از حـالىتوانست در كند، انتخاب را ثقيف از نويسندگانى و هذيل از اى
مى كار اين انجام براى را آنان شايستگى و كفايت افـرادكه ايـن جـاى بـه او ولـى دانسـت،

را كسانى درشايسته، اخـتالف وجـود نيـز كـار ايـن سرانجام و كرد انتخاب خود اطرافيان از
زمان در قرآن القـرآن،قرائت علوم في التمهيد (معرفت، بود بعد وجـود1392:1/386هاى .(

جملـه از صـحابه از برخـي اعتـراف مورد عثماني مصاحف الخط رسم در خاصه اشتباه و خطا
ف سجستاني و گرفته قرار نيز سجسـتاني،عايشه (ر.ك: اسـت داده اختصـاص بـدان را صـلي

المصحف، ).1423:208كتاب
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كتاب در العرفان«زرقاني شبهه»مناهل قالب در را روايات آنهـااين به و كرده مطرح اي
مي القرآندهدپاسخ علوم في العرفان مناهل زرقاني، شبهات،1385،(ر.ك: باب ).329ـ299:

ظرفيت از استفاده عدم مسعودد) بن اللّه عبد همچون اصحابي و ها
اصولى را كار عثمان كه بود اين مىحق انجام به بودند،تر اولى و احق كه را آنها و رسانيد

مى بر كار اين دربراى عثمان حقيقت، در برگزيد. مرجوح ترجيح اهميت اين با اقدامي انجام
البيان، كشف (محالتي، است داشته چنـين).1382:345راجح سرپرسـتي بـراي زيد انتخاب

مي قرار اعتراض مورد نيز مسعود ابن جانب از مهمي عثمـانيامر شديدا زيد حقيقت، در گيرد.
الصحابه، معرفه في اسدالغابه اثير، (ابن بود عثمـان1409:2/127الراي جهـت، همـين به .(

برگزيد. كار اين براي را وي
همه با صالحديد و مشورت عدم صحابههـ)

هميشگىمشورت و اجتماعى كارى نبودبودگيري كمتر خليفه انتخاب از كار اين اهميت .
مى نمونه را روش آن الاقل هـزاريا و نشستند مشورت به خليفه) (انتخاب كار آن در ساختند.

اقدام يك اين رساندند. انجام به و دادند دستور مصاحف) (توحيد كار اين در و زدند كار به فن
ايـنب حق لذا تأمل؛ و درنگ خور در آن اجراي روش اما بود، ستايش خور در و پسنديده سيار

مى را كار اين صحابه همه مشورت و صالحديد با كه كرد.بود
اوليه انتخابي كميته صالحيت عدم و)

عده اوليه كميته انتخاب از خـودپس ايـن و شدند افزوده كميته آن به صحابه از ديگر اي
شا ميعدم را منتخب افراد القرآن،يستگي العلوم في التمهيد (معرفت، ).1393:383رساند
و)ز ازسوزاندن مصـاحف ديگر مسـعوداحراق ابـن مصـحف مناهـل(زرقـاني،]1[جملـه

المصاحف،سجستاني،؛1385:297العرفان، البخـاري،بخاري،؛499ق:1405كتاب صـحيح
�)4345ح،8/101ق:1410

مصاحفعدهاگرچه توحيد بحث در قائلند بلكه»حرق«اي است نگرفته »خـرق«صورت
القـرآن، علـوم فـي مباحث القطان، مناع (ر.ك: است بوده كردن پاره معناي ).1421:131به

مي البخاري حديث شرح در حجر االكثرابن روايه في هـر»الخرق«گويد: در بالخاءالمعجمه.
م اصل كدام هر اثبات فرض بر مـيحال بـاقي خـود جـاي به آنهاست، نابودي كه مانـدسأله

قرآن، تاريخ ).1369:431(راميار،
مصحف در مختلف هاي رسم وجود مختلفح) هاي

هماهنگى عدم نقيصه مىاين نشان را انجمن نمىآن ايندهد. در كه داشت پوشيده توان
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داشته عجله خود، بزرگ ممالككار در مصاحف سر بر اختالف دراند. خصـوص به و اسالمى
مى الزم و بود شده شديد حكومت، قلمرو حساس انجـامنقاط سـرعت بـه كـار اين كه نمود

قـرآن، تـاريخ (راميـار، شـود سـد اختالف باب زودتر چه هر كه داشت عجله عثمان لذا شود؛
نمي1369:455 نظر به معقول چندان بزرگ اقدام اين در عجله اما فكـر)، اينكـه چـه رسـد؛

است. بوده حذيفه طرف از نظريه اين ابتدايي

روشعثمان و اصلي هدف
اقـدام چنين به دست عثمان چرا اساساً كه شود داده پاسخ پرسش اين به است الزم حال

نمي پيشين خلفاي مگر زد؟ كاربزرگي اين آياتوانستند كردند؟ نيز اقدام آنكه با دهند انجام را
مصاحف كردن جمع عثمان، ايـنهدف البته بود؟ مصحف يك بر مردم آوردن گرد و مختلف

پاسـخ نكتـه چنـد بيـان نبـود. ايـن سخن همه و هدف تمام ولى داشت، وجود مذهبى هدف
مي روشن را كند:پرسش

مي محسوب اموي خاندان نماينده زمـانعثمان داشـتند. او بـه بسياري عالقه آنان و شد
ز كه حالي در بود، اشرافيت زمان وعثمان عمر ثروتمنـدمان اگرچـه .عمـر نبود چنين ابوبكر

تـاريخ (جعفريـان، بـود اسـالمي پيشينه با اموي نوع از اشرافي يك عثمان نبود. اشرافي بود،
بسـيار1385:144خلفاء، دوران ايـن در صـحابه ثروت (همـان،). بـود در194زيـاد پـس .(

مي توجهحقيقت، با گفت مطلوبيتوان اقتصادي شرايط وبه داشـت وجـود وي زمـان در كه
خالفت زمان مدت اينكه و داشت دست در كه بـود،ثروتي پيشـين خلفـاي از بيشتر نيز وي

مي اقتضا چنين شرايط كه است بزنـد؛طبيعي بزرگـي اقدام چنين به دست بتواند وي كه كرد
يكسان از پس قرائات اختالف و نبود موفق چندان نيز حركت اين در چند مصـاحفسازيهر

شهر شد.به كشيده نيز ها
سركشي زمان عثمان زمان شـدندهمچنين مسلط كارها بر امويان هواخواه احزاب بود. ها

مخالفـت اين بود. مردم توده مخالفت آن، به واكنش روزو و كـرد بـروز زود خيلـى روزبـههـا
مى اوج خوبيشتر كار يك اين با و مصاحف توحيد به اقدام با عثمان راگرفت. نشـانه چندين د

قبيل: از بود؛ گرفته هدف
واحـدى1 مـتن قبوالنـدن بـراى پيش آماده زمينه از قبلى، شده تهيه متن از استفاده با .

گرفت. بهره
داد.2 خود اسالف به امتيازى .
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ساخت.3 خارج مخالفان دست از را كتاب سالح .
آورد.4 دست به امويان و عثمان آل براى بزرگ امتيازى .

مىكم جامعـهاتفاق دائمى مصلحت با حاكم معدود گروه يك صالح كه منطبـقافتد اى
را روشـى ولـى باشد، تأييد مورد عثمان عمل است ممكن بود. روزگار نوادر آن از اين و باشد

نيست. تقدير آن خور در برگزيد، كه

نتيجه
بي عملكردي مصحف پيـامبجمع حيـات زمـان آن پيشينه بلكه نبود، امـاسابقه اسـت. ر

بـه توجـه بـا وي زمان در اقدام اين مسلماً و است شده داده نسبت عثمان به مصاحف توحيد
و اقتصادي چنـينشرايط زمينه پيشين خلفاي حقيقت، در است. گرفته انجام مطلوب سياسي

كـار اين منسوب كميته و وي تالش رغم به بودند. كرده مهيا وي براي حدودي تا را اقدامي
بـهچندان و يافـت گسـترش بلكـه نيافت، كاهش تنها نه قرائات اختالف دامنه و نبود موفق

و روش اما است، ستايش مورد اقدام اين اصل گفت بتوان شايد شد. كشيده مختلف شهرهاي
اسـت عثماني مصحف در قرائات تحمل ها روش آن از است.يكي انتقاد مورد ايشان عملكرد

د گسترش را اختالفات دامنه نكرد.كه تأمين را نظر مورد هدف و اد
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