
  

   ؛»فهیحذ« تیروا یو سند یمنبع یگذارخیتار
  جمع قرآن اتیبودن روا یجعل ۀدربار» جان برتن« دگاهیبر د ینقد

  
  3ساز نیل  ، نصرت2، کاوس روحی برندق1هادی غالمرضائی

  )5/11/1401 تاریخ پذیرش  مقاله: -9/3/1401 تاریخ دریافت مقاله:(

  
  چکیده

ده و توسط خـود حضـرت گـردآوری شـ     dبه باور جان بُرتُن قرآن در زمان پیامبرخدا
 رو، روایات جمع قرآن همگـی جعلـی هسـتند. وی انگشـت اتهـام خـود را       است؛ از این

ایـن  اول قرن سوم دانسته اسـت.   ۀسنت گرفته و زمان جعل را نیمسوی فقهای اهل به
عثمـان و پیشـنهاد توحیـد     بـه  رجوع حذیفه«گذاری روایت  مقاله درصدد است با تاریخ

نشان دهد موضوع است،  نیشده در ا جعل اتیروا نیباور برتن از نخست که به »مصاحف
اند، تأیید  که خود مستشرقین ابداع کرده آیا ادعای این مستشرق انگلیسی توسط روشی

شود یا خیر؟ مطابق این تحقیق، هرچند این روایـت از مشـکالتی همچـون منفـرد      می
فـرادی  بـرد، امـا حتـی بـر مبنـای ا      بودن راوی اصلی رنج مـی  بودن طریق و نامشخص 

ویژه در زمـان   بودن آن، به چون شاخت و ینبل نیز هیچ دلیل قاطعی مبنی بر جعلی  هم
 زیـ ن ثیحـد  نیـ مختلف ا یها متن نقل یکه بررسچنانمورد ادعای برتن وجود ندارد. 

  .باشد یمدعا م نیا دؤیم
  

  یمان. بن قرآن، حذیفة  گذاری احادیث، توحید مصاحف، جان برتن، جمع اختالف قرائت، تاریخ :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
   ؛علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ةرشت دکتری دانشجوی. 1

Email: hadigholamrezaii@modares.ac.ir 
   ؛مسئول) ةسندی(نو ثیعلوم قرآن و حد مدرس، گروه تیدانشگاه ترب اریدانش 2.

Email: k.roohi@modares.ac.ir 
  Email: nilsaz@modares.ac.ir  ؛ثیمدرس، گروه علوم قرآن و حد تیدانشگاه ترب اریدانش 3.
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  بیان مسئله
؛ شـد ، در عصـر پیـامبر و توسـط آن حضـرت تـدوین      کنـونی  قـرآن  1نجان بـرت به باور 

» اسـت  dآنچه امروز در اختیار داریـم، همـان مصـحف حضـرت محمـد     «که   ای گونه به
 یکـه گویـا   یروایـات معتقد است:  یپژوه انگلیس  قرآن این .)310 قرآن، یآور (برتن، جمع

در از فقیهـان  برخـی   باشند. همگی جعلی میقرآن پس از عصر پیامبر هستند،  یورآ گرد
مـرور    به، قرآنی نداشتند ۀپشتوانکه   یاز احکام فقهآن دسته  به بخشی راستای مشروعیت

ها روایـاتی را جعـل کردنـد. رونـد طـرح ایـن        یید آنأادعاهای دروغینی را طرح و برای ت
  یث بر این پایه است:ادعاهای دروغین و ساخت احاد

  شده روایات جعل  ادعای دروغین  ردیف

1  
تالوت  بودن حفظ قرآن، خاطر سخت به dپیامبرخدا
  اجازه دادند.های مختلف  قرائت بهرا  آن

اختالف صحابه در قرائت قرآن در 
  dزمان پیامبرخدا

2  
قرآنی  dپیامبرخدا رخصت  به با توجههریک از صحابه 

 در مصحفی خودش ائت مختلفقر  به را با توجه
  .گردآوری کرد

مصاحف مختلف صحابه و 
  های هرکدام ویژگی

3  
 ۀدر دور اختالف قرائات که از عصر پیامبر شروع شد

  اوج خود رسید.  به عثمان
اختالف مسلمانان، احساس خطر 

  عثمان به  حذیفه و مراجعه او

4  
کمک جمعی از صحابه،   به یفهحذ ۀصیعثمان در پی تو

پس از انتشار آن در و  آماده از قرآن را واحدی ۀنسخ
  را از بین برد.مصاحف صحابه میان مسلمانان، 

  توحید مصاحف

5  
تأیید و تحسین توحید مصاحف توسط بزرگان صحابه 

  شد.

همراهی صحابه با عثمان در 
توحید مصاحف/ حمایت 

  Gامیرالمؤمنین

6  
ر و عمر پیش از عثمان و در زمان ابوبکگردآوری قرآن 

   داشته است.سابقه  نیز 
  آوری ابوبکر و عمر جمع

  

آسـانی   بـه  سـنت اول قـرن سـوم، فقیهـان اهـل     ۀپس از طـی ایـن فراینـد و از نیمـ    
قـرآن مسـتند     بـه  خـود را  یبا استفاده از جواز قرائات مختلف، احکـام فقهـ   توانستند می
و  جعـل در قالـب حـدیث    رامطابق با فتوای خـود   یقرائت که نخست  صورت  نند؛ بدینک

 هـا  آناز  . و اگـر دادنـد  یاز مصاحف صـحابه نسـبت مـ    ییک  به را یسپس آن قرائت جعل
                                                                                                                                        

1 .john Burton  یکتـاب جمـع آور   یبررسـ « ةمقالنکـ: برای اطالع از شخصیت این مستشرق و کتابش 
  . »قرآن جان برتن
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توحید مصاحف و   به ، در پاسخاند دست ما نرسیده  به که چرا آن مصاحف  شد می پرسیده 
 آوری قـرآن،  ، برتن، جمعBurton.240-225کردند ( بردن مصاحف صحابه اشاره می از بین
  .)121-108قرآن،  یآور کتاب جمع یبررس ،ییرضا؛ 151-217

جمـع قـرآن و مصـاحف     ۀکـه دربـار    باور برتن یکی از نخستین روایـاتی   بنابراین، به
عثمان و پیشنهاد توحید مصاحف است. وی   به اند، روایت رجوع حذیفه صحابه جعل شده

  این روایت گفته است: ۀدربار
» های گوناگون قـرآن  قرائت«است که از آن به  روایت ذیل در صدد بیان مطلبی«

(بـرتن،  » نسلی است کـه بـا مفهـوم تـواتر قـرآن آشـنا بودنـد        ۀشود و ساخت یاد می
  ).187آوری قرآن،  جمع

جمـع قـرآن،    ۀدادن پیشین به باور برتن پس از جعل حدیث جمع عثمان، برای نشان
رو،  از ایـن  .)301 قرآن، یآور ع(برتن، جماند  روایات جمع زمان ابوبکر و عمر ساخته شده

حدیث حذیفه در پذیرش یا عدم پذیرش مدعای اصـلی او   ۀسقم ادعای او دربار و  صحت
  بسیار مهم است.

ـ  انجام این تحقیق ضرورت می  که بهامری مستشـرقین   ۀبخشد، لزوم نقد و بررسی ادل
کـه    ی ابـداع شـده  که این روش توسط کسان  ویژه  است. به های ابداعی خود آنان با روش

(بـرتن،  دانسـتن روایـات کـرده اسـت       جعلـی   ها اقدام بـه  ثیر آرای آنأجان برتن تحت ت
استدالل  یرکن اصل فهیحذروایت  اینکه  با توجه به .)193 ،یسینف؛ 20 قرآن، یآور جمع

 اصـل  ،و یـا دسـتکم تضـعیف شـود     رود الؤسـ  ریآن ز بودن  یجعلاحتمال اگر  او است،
 رو خواهد شد. روبه یمشکل اساس استدالل او با

  
  تحقیق ۀپیشین

ویـژه   بـه  ،»جمع آوری قـرآن «برتن در کتاب  ۀنقد ادل ۀهای مختلفی دربار تاکنون پژوهش
 ۀنگارش درآمده است. وی ضمن پذیرش ادعای برتن، ادل  به توسط حسن رضایی هفتادُر،

ایـن اسـت کـه در     ،شـود  ها بسنده نمی پژوهش  او را نادرست دانسته است. علت اینکه به
گـزارش   بـه  که بخش اصلی آن مربـوط  ، »قرآن جان برتن یآور کتاب جمع یبررس« ۀمقال

که ترجمه و نقد فصـل   »تاریخ قرآن  به نگاهی« ۀکتاب است، و همچنین در مقال ۀمایدرون
 کـه بـاز   ، »قـرآن  نیتـدو  ۀو نقد آراء جان برتن دربار لیتحل« ۀهفتم کتاب است، و یا مقال

گذاری سـندی احادیـث    متعرض تاریخ بخش اصلی آن گزارش محتوای کتاب است، اصالً
ـ     به ،سنتی ۀشیو  به نشده و  ۀنقد برتن پرداخته شده است. موتسکی نیـز هرچنـد در مقال
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 ،»یشـناخت  روش دیـ در پرتو تحوالت جد یغرب یها دگاهید یقرآن: بازنگر نیجمع و تدو«
موضـوع بحـث او روایـات     اما اوالً ،)183-182ده است (گذاری کر حدیث حذیفه را تاریخ

در مقـام نقـد ادعـای بـرتن      است؛ نه خصوص روایت حذیفه؛ ثانیاً» جمع و تدوین قرآن«
 بـه  مشترک، و عدم توجه ۀاسناد و تعیین حلق ۀشبک  به اکتفا و اتکای او نبوده است؛ ثالثاً

های متعدد موجود در سـند ایـن    اشکال که او متوجه اطالعات تاریخی راویان، اجازه نداده 
ثابـت نیـز    بن نادرستی گمان کرده که این روایت از طریق زید  حدیث شود و در نتیجه به

 ه قرائن متنی حاکی از تعدد ناقل اصـلی نیـز نادیـده   کدست زهری رسیده است؛ چنان به
  گرفته شده است. 

کر این روایت در منابع پـیش  چون ذاموری هم در نقدهایی که تاکنون صورت گرفته، به 
 افتنیـ براساس گذاری  گیری این روایت (تاریخ از بخاری و نادرستی زمان ادعایی برای شکل

شواهد تاریخی و بلکه فقـدان شـاهد و دلیـل، امکـان      ۀ)، عدم ارائمنبع نیتر در کهن تیروا
ه چـون توحیـد مصـاحف اشـار    و وقـایعی هـم   dجمع بین گردآوری قرآن در زمان پیامبر

). امـا در ایـن   199 ،یسـ ی؛ نف125- 123، آوری قـرآن  بررسی کتاب جمـع  ،ییرضااند ( کرده
گذاری سندی نیز دلیلی مبنـی بـر ادعـای      مقاله اوالً تأیید شده است که حتی مطابق تاریخ

های مختلـف ایـن    این روایت وجود ندارد؛ ثانیاً نشان داده شده است که در نقل ۀبرتن دربار
دهند این روایت احتماالً از دو منبع مستقل  متنی وجود دارد که نشان میروایت، شواهدی 

  است؛ هرچند یکی از این دو منبع ناشناخته است.  دست زهری رسیده به
  

  . مفهوم شناسی1
حدیث منبع مهمی برای شناخت تاریخ اسالم (اعم از تاریخ وقـایع،   از نگاه محققان غربی

تفسیر و ...) است؛ و چـون بایـد وثاقـت، اصـالت، صـحت       ها، نهادهای دینی، اندیشه  فقه،
گرفته و کـاربرد تـاریخی منبـع مـورد نظرشـان معـین شـود،         مایه، تصرفات صورت درون

های آنان در نقد است. مـراد از   گذاری روایات یکی از روش تاریخ   کنند.  احادیث را نقد می
باشـد و   که مدعی نقل آن می ادیزمانی و مکانی روایت با رخد ۀتعیین فاصل ،گذاری تاریخ

 یابیـ ارز ،یموتسـک شـده بـرای آن اسـت. (    آزمایی زمـان و مکـان ادعـا    همچنین راستی
هدف اصلی در این روش، پذیرش یـا عـدم    .)103 ؛ آقایی،22و 21 ث،یاحاد یگذار خیتار

ایـن   .)23 تاریخ پیـدایش آن اسـت (همـان،    به پذیرش روایت نیست؛ بلکه مهم پی بردن
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 3ابداع و در ادامه، توسط افـرادی همچـون ینبـل،    2و شاخت1تدا توسط گلدتسیهرروش اب
  اصالح و بسط داده شدند. 5و فان ِاس4موتسکی

کـار گرفـت،    بـه  کـه نخسـتین بـار شـاخت آن را     گـذاری روایـات   یکی از اقسام تاریخ 
 زیـرا آن  ؛)33و 23 باشـد (همـان،   موجـود مـی   منبـع ترین  قدیمی بر یمبتن یگذار خیتار

 .)42 ساز، لین؛ 88 روایت حداقل در زمان تألیف آن منبع وجود داشته است (شیری و ...،
 یحـد زمـان  «را تـاریخ منبـع    نبـل یشـاخت و  البته در اینجا دو قول متفاوت وجود دارد. 

 یحـد زمـان  «آن را  برخی دیگـر  ودانند  می تیروا شیدایزمان پ نیزودتریعنی 6،»نیآغاز
 .  شیدایزمان پ نیرترید یعنی 7،»یانیپا

 9»حلقـه مشـترک  « ۀو تعیین خاستگاه روایت بر پای 8گذاری سندی روش دیگر، تاریخ
که پس از   حلقه مشترک راویی است .)41 ،ثیاحاد یگذار خیتار یابیارز ،یموتسکاست (

  یثیمطالعـات حـد   ،یموتسـک ( شـود  های متعدد منشـعب مـی   شاخه  به سندها  او سلسله
های متفاوتی وجـود دارد. شـاخت و    دیدگاه ،حلقه مشترک ۀدربار .)334 رود؟، یکجا م به

باور   به که  چرا ؛)117-116 شاخت،که حلقه مشترک جاعل حدیث است ( ینبل معتقدند
نام حدیث نبوی و در نتیجه سند وجود نداشـته    چیزی به این گروه در قرن نخست اصالً

 سـاز،  لیـ ؛ ن134 ،یاعظماول آغاز شد ( است! نظام اسناد در بهترین حالت، در پایان قرن
خر أهای متـ  های نسل بازتاب نظریات و دغدغه اغلب منابع تاریخ متقدم اسالم صرفاً .)47

مراجع متقدم نسبت دهنـد، بـا     به خواستند آرای خود را که می  افرادی .)1(گورکه، است
ل و تحریف اصالح مرور زمان با جع  دقتی و دلبخواهی سندهای ناقصی ساختند که به بی

. بخشـی  1بـاور شـاخت هـر سـندی دارای دو بخـش اسـت:         بـه  .)133 ،یاعظمشدند (
صـورت   بـه  که نام افرادی از قرن اول در آن ذکر شده است و غالبـاٌ   سند هساختگی: خاتم
  رسـد؛   مـی  dپیامبرخـدا  چون صحابه و یـا حتـی  یک مرجع متقدم هم  به طریق منفرد

گیرد. در ایـن   که نام راوایانی از قرن دوم و سوم را در بر می  سند . بخش واقعی: ابتدای2
اتصال بخش جعلی و واقعی سـند اسـت؛ زیـرا حـدیث جعلـی       ۀنقط ،نگاه حلقه مشترک

                                                                                                                                        
1. Ignác Goldziher. 
2. Joseph Franz Schacht. 
3. G.H.A. Juynboll. 
4. Harald Motzki. 
5. Josef van Ess. 
6. terminus a quo (=limit from which). 
7. terminus ad quem (=limit to which). 
8. isnad-based dating. 
9. Common Link. 
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که از نام او بهره برده، ساخته و رایج شده است. بعد از سـاخت حـدیث    توسط او یا کسی
راویـان ایـن راویـان تـا منـابع       توسط حلقه مشترک و نشر آن، راویان حلقـه مشـترک و  

دهنـد. بـرخالف بـاالی     که در باالی سند است، تشکیل مـی   حدیثی بخش واقعی سند را
که واقعی اسـت، پـائین سـند و قبـل از حلقـه مشـترک تـا          سند و بعد از حلقه مشترک
کـه از ایـن     تدریج ساخته، اصالح و تکمیل شـده اسـت   به ،dتابعی/صحابی/ پیامبر خدا

البتـه در   .)135 ،یاعظم؛ 110 شاخت،کنند ( یاد می» سندها ۀرشد وارون«ا عنوان پدیده ب
بسته  ،در جدول اسناد نییباال و پا اینجا تذکر یک نکته الزم است و آن هم اینکه مراد از

ی جـدول قـرار   بـاال در را  dامبریـ پنـام   شاخت. است، مختلف رسم نمودار یچگونگ  به
رو، مـراد از بخـش جعلـی سـند      ر پایین جـدول. از ایـن  د نبلچون یدهد و برخی هم می

  حدیث در روش شاخت، بخش باالیی آن است و در روش ینبل بخش پایینی.
کتـب   یجـا   بـه   کـه   اسـت  نیـ ا  اند، چنین تبیینی رسیده بهکه امثال شاخت نیعلت ا

ـ نکــ:  نمونـه   یبـرا انـد (  مد نظر قـرار داده   را یخیو تار یکتب فقه ،یثیحد ند سـ « ۀمقال
بـا وجـود    ثیـ احاد ها غالبـاً  در این کتابکه )؛ حال آن»ثیحد یگذار خیتار یبرا یشاهد

از جملـه   .شوند یم  ، نقلو یا حتی بدون سند با سند ناقص ایاز سند کامل،  لفؤآگاهی م
شده اسـت،   درستیبرداشت نا نیچن  به  منجر که  یدر کتب فقه شده  نهادینه یها دهیپد
یک منبع  حدیث و اکتفاء به ماخذ و مراجع ۀهم عدم ذکرمور اشاره کرد: ا نیا  به  توان یم

از سند،  ی؛ ذکر بخشآنحذف کامل سند با وجود اطالع از  ؛مشهورترین است که معموالً
 کیـ شاخص با وجود اطالع از سند کامل؛ ذکـر تنهـا    یراو ای یراو نینمونه نخست یبرا
عن ثقه با  ایعن رجل  :چونهم ینیه از عناوو استفاد گریاز طرق د آگاهیبا وجود  قیطر

مشکل دیگر این دیدگاه که سـبب شـده بسـیار     .)151 ،یاعظمی (وجود اطالع از نام راو
هـیچ دلیـل و    ۀکه همیشه بـدترین احتمـال را بـدون اقامـ      بدبینانه جلوه کند این است

  کند.   ترین احتمال فرض می عنوان تنها احتمال و یا قوی به شاهدی
که ایـن دیـدگاه     چون ینبل، موتسکی و شولر بر این باورندنقطه مقابل، برخی همدر 

به باور این گروه روایات اسـالمی هرچنـد در    باشد. مبهم، تردیدآمیز و بسیار شکاکانه می
اما دارای حـدی از ارزش تـاریخی    ،اند نبوده و دچار تغییراتی شده 1»ایستا«فرایند انتقال 

بـاور موتسـکی حلقـه مشـترک، نخسـتین مـدون روشـمند و          بـه  .)2 باشند (گورکه، می
حدیث در مجلس درس و در بین شاگردان خود بوده است. حلقه مشـترک   ۀمنتشرکنند

                                                                                                                                        
1.  Static. 
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شـده، شـنیده و او چـون نخسـتین گردآورنـده و        حـدیث را از مـروی عنـه اعـالم     واقعاً
رو، مـا   از ایـن احادیث اشخاص قرن اول بوده، نامش حلقه مشترک شده است.  ۀنشردهند

که ایـن روایـت در زمـان حلقـه مشـترک وجـود داشـته اسـت           توانیم مطمئن باشیم می
نقـش حلقـه    ۀ؛ بـرای اطـالع بیشـتر دربـار    65،ثیـ احاد یگـذار  خیتار یابیارز ،یموتسک(

إسناد ـ متن، با توجـه    یگزار خیروش تار« ۀمقالنکـ: مشترک و آرای متعدد در این زمینه 
تـوان احتمـال جعـل حـدیث توسـط       تنها در یک صورت می .)13 ،»"مشترک هحلق"به 

بـودن حلقـه     جاعـل   بـه  یکتـب رجـال  حلقه مشترک را جدی دانست و آن هم اینکه در 
  شده باشد. حیمشترک تصر

گذاری روایت حذیفه، نخست مبتنی بر منبع و سپس سند و حلقـه   روش ما در تاریخ
  اندازیم.   مختلف این روایت می های متن نقل  مشترک است و در پایان نگاهی به

  
  بحث و تحلیل. 2

  اندازیم: روایت حذیفه می به نگاهی گذاری حدیث حذیفه پیش از آغاز تاریخ
فـتح ارمنسـتان و آذربایجـان در آن منطقـه حضـور داشـت       برای شـرکت در   فهیحذ

 اهـل عـراق و شـام هـم     .)8/100  بخـاري،  ؛5/6  ؛ نسائي،88 ،ی؛ سجستان153 ده،یابوعب(
کـه    ای گونـه  قـرآن دچـار اخـتالف شـدند؛ بـه      ۀها دربار آن .)91 ،یسجستانآمده بودند (

 اهـل شـام   .)1/22  ،طبری؛ 93 ،یسجستانپا شود ( به ها فتنه و آشوبی نزدیک بود بین آن
خواندند و قرائت یکـدیگر   مسعود می قرائت ابن کعب و اهل عراق به بن قرائت ابی قرآن را به

ند. در نتیجه، برخی برخی دیگر را تکفیر کردنـد. بـرای نمونـه، دو نفـر در     را نشنیده بود
همین شکل کنـونی قرائـت     به بقره با هم اختالف پیدا کردند. یکی ۀسور 196 ۀقرائت آی

هِ«کرد:  لَّ رَةَ لِ عُمْ حَجَّ وَ الْ وا الْ تِمُّ ـوا الحـجّ و   «این شـکل خوانـد:    به دیگری آن را . اما»وَ أَ و أتمّ
حذیفه با شنیدن چنین اختالفی غضبناک گردید، چشمانش قرمـز شـد و   ». رة للبیتالعم

که قرآن را یک قرائـت قـرار     دهم او فرمان می  به عثمان برسم به اگر سوگندخدا  به گفت:
گفت: در این   عاص بن سعید  به حذیفه .)9/18 ،یفتح البار ،حجر ؛ ابن1/20  ،یطبراندهد (

دهـد و دیگـر    حال خود رها شود، در قرآن اختالف رخ مـی   که اگر به  سفر امری را دیدم
کردند قرائتشان بهتر از قرائت  که گمان می اوضاع درست نخواهد شد. اهل حمص را دیدم

کـه معتقـد     ها قرآن را از مقداد فراگرفته بودند. اهـل دمشـق را دیـدم    دیگران است و آن
ها   همین شکل دیدم. آن  به ت و اهل کوفه را نیزبودند قرائتشان بهتر از قرائت دیگران اس
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هـا مطـابق     گفتنـد و آن  خواندند. اهل بصره نیز مثل همین را مـی  مسعود می بر قرائت ابن
نامیدنـد   مـی » القلـوب  لبـاب «کردنـد و مصـحف او را    قرائت ابوموسی اشـعری قرائـت مـی   

سراغ  به ای نشد و مستقیماً مدینه وارد هیچ خانه به حذیفه پس از ورود .)1/332 (معرفت،
که خـود او هـم از     دید ،عثمان رسید  به وقتی .)37 فضائل القرآن، ،حجر ابنعثمان رفت (

؛ 9/18 ،یفـتح البـار   ،حجـر  ابـن اختالف معلمان و شاگردان مدینه ناراحت اسـت (  ۀقضی
ز اینکـه  او گفت: این امـت را پـیش ا    به حذیفه .)1/137 ،عالف؛ 37 همو، فضائل القرآن،

ها با هم اختالف پیدا کنند، دریـاب. عثمـان نیـز ترسـید      همانند یهود و نصاری در کتاب
  .)91 ،یسجستان(
  
 گذاری حدیث حذیفه . تاریخ3-1

کـه   گذاری، احادیث مـاجرای حذیفـه   کوشیم تا با استفاده از روش تاریخ در این بخش می
که تـاریخ حـدیث مـاجرای      تتوحید مصاحف شد را بررسی کنیم. هدف این اس به منجر

  ای رایج بوده است.  زمانی تقریبی ۀکه این ماجرا در چه باز  حذیفه تعیین و مشخص شود
  
  . منابع و سندها3-1-1

الشـاملة و   المکتبـة  یافزارها نرموجوی انجام شده در منابع اسالمی (با استفاده از  با جست
 ۀعثمـان پـس از مشـاهد     به هکه حدیث حاکی از رجوع حذیف  مشخص شد ،)نور ۀسسؤم

اختالف مسلمانان در فتح آذربایجان و ارمنستان، تا پایان قرن پنجم در ایـن منـابع و بـا    
  این سندها برای ما حکایت شده است:

ـعْدٍ،    224ـ151فضائل القرآن ابوعبید (ـ  ـنُ سَ اهِیمُ بْ ـرَ بْ حَدَّثَنَا إِ : فَ نِ حْمَ ق): قَالَ عَبْدُ الرَّ
رِيِّ هْ نِ الزُّ نْ أنس ابنعَ   .)37مَالِکٍ ( ، عَ

اهِیمُ [بـن     یق): حَدَّثَنَا مُوس256َ-199صحیح البخاري (ـ  ـرَ بْ ـدَّثَنَا إِ [بن إسماعیل]، حَ
نَس ( نَّ أَ هَابٍ، أَ نُ شِ   .)8/100سعد العوفي]، حَدَّثَنَا ابْ

نتاریخ ـ  بْ ه مدینه اِ اوُدَ ا ق263-173(  ِ شَبّ نُ دَ ـا   ): حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْ نَ أَ نْبَ : أَ ـالَ هَاشِمِيُّ، قَ لْ
نَس ( نْ أَ هَابٍ، عَ نُ شِ حَدَّثَنَا ابْ : وَ عْدٍ، قَالَ نُ سَ اهِیمُ بْ رَ بْ  .)3/991إِ

رَ ابوـ  نُ عُمَ صُ بْ نُ  تاریخ مدینه: حَدَّثَنَا حَفْ سْمَاعِیلُ بْ : حَدَّثَنَا إِ رُِئ، قَالَ ورِيُّ الْمُقْ رَ الدُّ عُمَ
اهِی رَ بْ بُو إِ رٍ أَ عْفَ ـنِ    جَ ـةَ بْ جَ ـنْ خَارِ رِيِّ، عَ هْ هَابٍ الزُّ نِ شِ نِ ابْ ةَ، عَ یَّ زِ نِ غَ نْ عُمَارَةَ بْ ینِيُّ، عَ مَ الْمَدِ

تٍ ( نِ ثَابِ یْدِ بْ نْ زَ یْدٍ، عَ  .)3/993زَ
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ـدِيٍّ،     279سنن الترمذي (مـ  هْ ـنُ مَ نِ بْ حْمَ ـدُ الـرَّ نُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْ ق): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ
نَسٍ (حَدَّثَ نْ أَ رِيِّ، عَ هْ نْ الزُّ عْدٍ، عَ نُ سَ اهِیمُ بْ رَ بْ  .)5/129نَا إِ

اهِیمُ  303-215سنن النسائي (ـ  ـرَ بْ ـا إِ : نَ وبَ قَالَ یُّ نُ أَ هَیْثَمُ بْ نَا الْ رَ خْبَ ـنَ    -ق): أَ ـي ابْ عْنِ یَ
عْدٍ نَس ( -سَ نِي أَ رَ خْبَ : وَ أَ هَابٍ نُ شِ   .)5/6قَالَ ابْ

ـدَّثَنَا      307-210یعلی ( أبی مسندـ  ـرِيُّ، حَ عُمَ ةَ الْ ـلَمَ ـي سَ بِ ـنُ أَ یزِ بْ زِ عَ ق): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ
نَس ( نْ أَ رِيِّ، عَ هْ نِ الزُّ عْدٍ، عَ نُ سَ اهِیمُ بْ رَ بْ  .)1/91إِ

 .)1/22أنس ( یشهاب أخبرن ق): قال ابن310- 224جامع البیان طبری (ـ 
محمـد الـدّرَاوَرْدي،    بن حدثنا عبد العزیز عَبْدةَ الضَّبي، قال: بن جامع البیان: حدثنا أحمدـ 

 ).1/21ثابت، عن أبیه زید ( زید ابن بن شهاب، عن خارجة غزِیَّة، عن ابن بن عن عُمارة
ه قال حدثنا محمد ق316-230مصاحف سجستانی (ـ  بشـار قـال    بـن  ): حدثنا عبد اللّ

 .)88سعد عن الزهري عن أنس ( بن حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهیم
ه قال حدثنا محمدـ  عوف قال حدثنا أبو الیمان قال أخبرنـا   بن مصاحف: حدثنا عبد اللّ

 .)92(  شعیب عن الزهري قال أخبرني أنس
 .)94شهاب ثم أخبرني أنس ( مصاحف: قال ابنـ 
أحمد أخبرنـا   بن ق): أخبرنا الشیخ أبو علي زاهر432-350فضائل القرآن مستغفری (ـ 

عبـدة قـال: حـدثنا عبـد      بن یمان المالکي القاضي بالبصرة حدثنا أحمدسل بن علي محمد ابو
ثابـت عـن    بن زید بن شهاب عن خارجة غزیة عن ابن بن محمد الدراوردي عن عمارة بن العزیز

 .)1/351أبیه زید (
ـالَ    ق)368-463عبدالبر ( التمهید ابنـ  ـدٍ قَ سَ نِ أَ نُ مُحَمَّدِ بْ هِ بْ نَا عَبْدُ اللَّ رَ خْبَ ـا  : أَ نَ رَ خْبَ أَ

وبَ یُّ نِ أَ نَا هُشَیْمُ بْ رَ خْبَ نُ شُعَیْبٍ [نسائی] قَالَ أَ حْمَدُ بْ لِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَ نِ عَ نُ مُحَمَّدِ بْ زَةُ بْ  حَمْ
نَس ( نِي أَ رَ خْبَ هَابٍ وَأَ نُ شِ عْدٍ (قَالَ) ابْ نُ سَ اهِیمُ بْ رَ بْ  .)8/279قَالَ حَدَّثَنَا إِ

ـرٍ أنـا       463-392( الفصل للوصل خطیب بغدادیـ  ـي بَکْ بِ ـنُ أَ ـنُ بْ حَسَ ـاهُ الْ نَ رَ خْبَ أَ ق): فَ
نِ عِیسَ نُ مُحَمَّدِ بْ لِيُّ بْ وِيُّ أنا عَ رَ هَ نُ مُحَمَّدٍ الْ هِ بْ نُ عَبْدِ اللَّ ـي     یمُحَمَّدُ بْ نِ رَ خْبَ ـانِ أَ بُـو الْیَمَ نا أَ

نَس ( نِي أَ رَ خْبَ : أَ رِيِّ قَالَ هْ نِ الزُّ  .)1/408شُعَیْبٌ عَ
هـا   باشند، نبایـد در آن  قبلی میقرن ششم به بعد تابع منابع  ییمنابع رواجه به اینکه با تو

 ای باشیم، اما این روایت در دو منبع متأخر با دو سند جدید یافت شد: شاهد سند تازه
علـي الحـداد فـي کتابـه      ق): کلـه أخبرنـا ابـو   571-499عسـاکر (  تاریخ دمشق ابـن ـ 

زرعـة نـا    أحمـد نـا ابـو    بن نعیم الحافظ نا سلیمان نه أنا ابووحدثني أبومسعود األصبهاني ع
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 .)39/241الیمان أنا شعیب عن الزهري أخبرني أنس ( ابو
 ).37سعد عن أبیه ( بن إبراهیم بن ق): في روایة یعقوب852 - 773فضائل القرآن عسقالنی(ـ 

عامـه  پس از آشنایی با منابع و سندهای این روایـت در منـابع اصـلی و غیـر معاصـر      
 رویم.   گذاری آن می سراغ تاریخ به
  
 ی منبع . تاریخ گذاری بر پایه3-1-2

جعـل روایـات   تـاریخ  لیف کتـابش،  أبر اساس منابع در دسترس خـود در هنگـام تـ   برتن 
کتـاب   یبررسـ  ،ییرضا( داند یاول قرن سوم م ۀنیمرا  پس از عهد پیامبر گردآوری قرآن

گذاری منبعی و بر اساس  که بنابر روش تاریخ  تاین در حالی اس .)123 ،قرآن یآور جمع
تـاریخ    بـه  ها ذکر شده است و با توجه که روایت ماجرای حذیفه در آن  ترین منابعی کهن

 ییاز زمان ادعـا  شیپ حذیفه اتیروا شیدایزمان پ ،شود ها، مشخص می لفین آنؤوفات م
 مشـهور و شـناخته   کـامالً  اول قرن سوم ۀ. این ماجرا در اواخر قرن دوم و نیماست برتن

که این حدیث در آن یافـت شـد، فضـائل      شده بوده است. نخستین منبع در دسترس ما 
کـه بـرتن معتقـد      باشد، نه صحیح بخاری ق) می224ـ151سالم ( بن القرآن ابوعبید قاسم

گذاری تنهـا بـرای تعیـین حـد زمـانی       که این روش تاریخ  است. البته نباید فراموش کرد
کـه حـدیث مـورد نظـر       آید و نبایـد نتیجـه گرفـت    کار می به پیدایش یک روایت آغازین
دلیـل عـدم     چرا که بـه  ؛)40 ث،یاحاد یگذار خیتار یابیارز ،یموتسکتر نبوده است ( کهن

دهد کـه   تواند نشان  منابع کهن، وجود یک روایت در یک منبع تنها می ۀهم  دسترسی به
معنـای نبـود آن در منـابع      اما به ،موجود بوده استآن حدیث در زمان نگارش آن منبع 

  .)43 ساز، تر نیست (نیل کهن
  
  سند ۀ. تاریخ گذاری بر پای3-1-3
کـه تنهـا راویـان ایـن مـاجرا        شود اساس بررسی سندهای این حدیث نیز مشخص میبر
را  که این ماجرا  ق) هستند. تنها کسی45ثابت  (م بن زید ق) و احتماال93ًمالک (م بن انس

که این ماجرا را از زید   ق) است. تنها کسی124-51شهاب زهری ( ، ابن از انس نقل کرده
شـهاب زهـری    باشد و تنها ناقـل او نیـز بـاز ابـن     ق) می100(م ۀنقل کرده، پسرش خارج

 سوم و چهـارم اشـاره شـده    ۀبرخی از راویان واسط  به است. در سند برخی از روایات تنها
اول، از ذکـر   ۀها در دو یـا سـه واسـط     این نقل ۀاشتراک هم  به جهکه مشخص است با تو 
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خودشـان شـاهد    های تکراری خودداری شده است؛ نه اینکه این افـراد مسـتقیماً   واسطه
  .)117 در سند رخ داده باشد (شاخت،» دورزدنی«و » شیرجه«و یا  اند ماجرا بوده

  
  اسناد حدیث ۀ. شبک3-1-3-1

  ین حدیث بر این اساس است:شبکه و یا جدول اسناد ا

  
  اسناد ۀ. تحلیل شبک3-1-3-2

صحابه حلقه مشترک نداریم و اولین حلقـه مشـترک مـا     ۀاسناد ما در طبق ۀمطابق شبک
شمار بیـاوریم، او نخسـتین حلقـه      به تابعین است. بله اگر حذیفه را ناقل اصلی ۀدر طبق

را او ناقل اصلی نیست. البتـه نبـود   که چ  زودی آشکار خواهد شد  به شود؛ اما مشترک می
شـاخه    که احادیث بالفاصله شاخه  مرسوم است؛ چرا صحابه کامالً ۀحلقه مشترک در طبق

سـازند،   که طریق منفردی را مـی   ها پس از چند راوی شوند؛ بلکه در غالب موارد، آن نمی
 ۀسراغ طبق د بهلذا بای .)334 رود؟، یکجا م به  یثیمطالعات حد ،یموتسکشوند ( پخش می

ق) بـا هـم   124(م شـهاب زهـری   این سندها در یک راوی یعنـی ابـن   ۀتابعین برویم. هم
 ۀشاخت دربار ۀاسناد این حدیث است. قاعد ۀاند؛ پس زهری حلقه مشترک شبک مشترک

جاعل حدیث دانستن حلقه مشترک یک استثناء دارد. اگر حلقه مشـترک، تـابعی باشـد،    
که سندهایی را جعـل    کند آن تابعی، نسل بعدی را متهم میکردن  جای متهم  شاخت به
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 .)45-41 ،ثیـ احاد یگذار خیتار یابیارز ،یموتسکآن تابعی نسبت داده است (  به کرده و
-110سـعد (  بـن  ابـراهیم  بلکه مـثالً  ،شهاب زهری بنابراین، مطابق دیدگاه شاخت، نه ابن

ایـن احادیـث را سـاخته و بـا انتسـاب      که از نام او سوءاستفاده کـرده،   ق) و یا کسی183
کـه   حذیفه رسانده است. این احتمال هم وجود دارد به زهری و سپس انس به دروغین آن

از ابراهیم شـنیده باشـد، امـا بـا      شعیب حدیث را از خود زهری نشنیده و بلکه مثالً مثالً
  کرده باشـد؛ چـرا  از زهری نقل  ، حدیث را مستقیماً»زدن شیرجه«اصطالح  به دورزدن او و

تر باشد (علو سند)، معتبرتر است. مزیت دیگـر   هرچه سند یک روایت کوتاه ،دانیم که می
 و در نتیجه، خروج حدیث از مشکل آحادبودن اسـت (کـوک،   1»تکثیر سند«این شیرجه، 

توانیم در این نگاه بدبینانه با شـاخت همـراه شـویم. چـرا کـه مگـر در        اما ما نمی .)275
که بخواهیم ایـن دیـدگاه را بپـذیریم؟ آیـا       رد بحث ما چه مشکلی وجود دارداحادیث مو

اند؟ آیا نقل افراد ذکر شده در سند از یکـدیگر ممکـن نبـوده اسـت؟       این افراد غیر واقعی
-لفانی هـم ؤم .)137 آیا مضمون روایات در آن زمان قابلیت طرح نداشته است؟ (اعظمی،

 ۀسازند ،توانیم یعلی و ... را نمی مذی، نسائی، طبری، ابیشبه، تر چون ابوعبید، بخاری، ابن
ها بر ساخت حدیثی دروغـین، بسـیار بعیـد و     که تبانی همگی آن  این حدیث بدانیم؛ چرا

هـر چـه منـابع بیشـتر باشـد، احتمـال اینکـه        «بلکه غیر ممکن است. بـه قـول گورکـه    
 بنهند، کمتر خواهد بود (گورکه،ثیر أهای سیاسی و ... بر تصویر شفاهی از روایات ت انگیزه

که با سایر طرق مختلف است، این حـدیث را نقـل     که بیشترشان با طریقی  ویژه  به .)11
جعـل ایـن    به سعد و ابوالیمان نیز بن ساختن راویان ابراهیم  اند. دلیلی هم برای متهم کرده

سـعد روایـت    بن یمکه در این روایات از ابراه  کسانی ۀکه هم حدیث در دست نیست؛ چرا
 .)1/121 التهـذیب،  حجـر، تهـذیب   انـد (ابـن   انـد، از شـاگردانش شـمرده شـده     نقل کرده
ــوب ــن یعق ــراهیم  ب ــرهیم پســر اب ــن اب ــار  ســعد مــی ب ــق شــده اســت. درب  ۀباشــد و توثی

الـدین   کان من الحفاظ المتقنین وأهل الـورع فـي  «مهدی گفته شده است:  بن عبدالرحمن
 .)6/281 (همـان،  »الثقـات  وحـدث وأبـي الروایـة إال عـن    ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف 

سـلمه   ابـی  بن داود و عبدالعزیز بن ، سلیمانالتبوذکي إسماعیل بن یموسسلمي،  ایوب بن هیثم
خود ابراهیم از راویـان پـر    .)مذکور انیمدخل راواند (همان،  نیز همگی صدوق و ثقه بوده

و » حجـة «، »ثقـه «الیون عامـه او را  کـرده و رجـ   روایت زهری است. در بغداد زنـدگی مـی  
یـز از  نحمـزة   أبي بن شعیب .)1/121 اند (همان، دانسته» مستقیم«و احادیثش را » صدوق«

                                                                                                                                        
1. spreading of asanid. 
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شاگردان زهری و کاتب او بوده است. او توسط علمای علم رجـال عامـه باالتفـاق توثیـق     
ســفیان،  بــن عــوف بـن  الیمــان یعنــی محمــد شــاگردان ابـو  .)4/351 شـده اســت (همــان، 

ابوزرعه دمشقی نیـز همگـی ثقـه      به مشهور  عمرو بن و عبدالرحمن یعیس بن محمد بن علي
ابوالیمـان نیـز از شـاگردان شـعیب و ثقـه بـوده        .اند (همان، مدخل راویان مـذکور)  بوده

 .)4/351 گیری او در امر حدیث خبر داده است (همان، ) و از سخت443و2/441 (همان،
نقـل  » سـماع «که فقط یک حـدیث را از شـعیب از طریـق      بله در حق او گفته شده است

 اما این امـر بـه   .)2/442 بوده است (همان،» اجازه«کرده و مابقی احادیثش تنها از طریق 
دیگـر ایـن    ۀکند. نکتـ  بودن حدیث نیست و در بحث ما مشکلی ایجاد نمی  معنای جعلی 

سعد و شـعیب مطلـب    بن اوی مستقل از هم یعنی ابراهیمکه چگونه ممکن است دو ر است 
ها ایـن مـاجرا را    که یکی از آن زهری نسبت بدهند؟! و اگر گفته شود  به واحدی را بسازند و
زهـری نسـبت    به دروغ آن را زده و با دورزدن اولی به» شیرجه«اصطالح   به ساخته و دیگری

رای این امر وجود ندارد و صرف حدس اسـت؛  داده است، قابل قبول نیست؛ چرا که دلیلی ب
ای مؤید این حـدس   گونه که به این افراد مطلبی ۀنام آن هم از نوع بدبینانه! با بررسی زندگی

اند، یافت نشـد. در   که اهل جعل و تدلیس بوده  باشد و مثالً در حق این دو گفته شده باشد
) و 3/396د اشاره شده است (ذهبی، زی بن اخذ روایت زهری از انس و خارجة به کتب رجالی

یعنـی  » رشـد وارونـه سـند   «که بتواند مؤید احتمـال جعـل حـدیث و     در زندگی او مطلبی 
 ،حجـر  ابـن باشـد، یافـت نشـد (    dپیامبر خـدا  به  صحابه و سپس به ها انتساب دروغین آن

مقـام   مـا در مهمی که باید متذکر آن شویم، این اسـت کـه    ۀ). نکت9/446 ب،یالتهذبیتهذ
باشیم، تا گفته شود که آرای  این حدیث و اثبات حجیت آن از این طریق نمی انیراو قیتوث

کـه   مینشـان دهـ   خـواهیم  میبلکه فقط  رجالی مسلمانان مورد قبول خاورشناسان نیست؛
  کردن راویان این حدیث وجود ندارد. شاهدی مبنی بر متهم چیه

ن روایت شهادت دهد این است که زهـری  نبودن ای  تواند به جعلی امر دیگری که می
) و یا هر 95نسب،  بیت است (حیدریبودن و متهم به دشمنی با اهل  اموی  که معروف به

شخص دیگری که این حدیث را جعل کرده و به زهری نسبت داده، چرا بایـد در هنگـام   
سـت،  بوده ا Gای را که علوی و از طرفداران امیرالمؤمنین ساخت چنین حدیثی حذیفه

پـای او بنویسـد؟!    شخصیت اول این ماجرا قرار دهد و چنین امتیاز و افتخار مهمی را بـه 
بزرگـان  بـه  تنها را  دانیم روش جاعالن حدیث این بوده و هست که فضائل ویژه که می به

   .)311دهند (عسکری،  نسبت می ها مذهبشان و طرفداران آن
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مهمتر اینکـه   ۀنکت ن سندها وجود ندارد.بردن ای  الؤس بنابراین، هیچ دلیلی برای زیر
حلقه مشترک نیـز قابـل پـذیرش اسـت.      ۀحدیث حذیفه حتی مطابق دیدگاه ینبل دربار

  توضیح اینکه ینبل معتقد است دو حلقه مشترک داریم:
لفـان منـابع   ؤاسناد، بین حلقه مشـترک اصـلی و م   ۀهرگاه در شبک 1تاریخی/واقعی:ـ 

 2»حلقه مشترک فرعـی «نیز وجود داشته باشد. مراد از های مشترک فرعی  حدیثی، حلقه
باور ینبل احتمـال اعتبـار تـاریخی     به رسد. او می به که خطوط نقل بیشتری ای است راوی

  این مقطع نقل بیشتر است.
لفـان  ؤاسناد، بین حلقـه مشـترک اصـلی و م    ۀهرگاه در شبک 3غیر تاریخی/ظاهری:ـ 

وجود نداشته باشد و تنها شاهد یک سری طـرق   های مشترک فرعی منابع حدیثی، حلقه
  منفرد باشیم.  

که حلقـه مشترکشـان     به باور او تنها آن خطوط نقلی از جهت تاریخی معتبر هستند
اسـناد مـاجرای حذیفـه، بـین حلقـه       ۀدر شـبک  .)118 واقعی باشد و نه ظاهری (آقـایی، 

مشترک شـده و اکثـر    سعد حلقه بن مشترک اصلی یعنی زهری و جوامع حدیثی، ابراهیم
سوم،  ۀاند. افزون بر طبق او داستان حذیفه را از زهری نقل کرده ۀواسط  به جوامع حدیثی

مهـدی و   بـن  های چهارم و پنجم نیز شاهد حلقه مشترک هسـتیم. عبـدالرحمن   در طبقه
پنجم. بنابراین، حلقه مشترک ما واقعـی   ۀبشار در طبق بن چهارم و محمد ۀموسی در طبق

حتی از نگاه شکاکانی همچون ینبل نیـز معتبـر اسـت. مگـر اینکـه ینبـل بـرای         است و
دانستن حلقه مشترک، چند حلقه مشترک فرعی را در یک طبقه الزم بداند که در  واقعی
  صورت، حلقه مشترک ما ظاهری است. این

شاخت و ینبل، برخی هم کـه حلقـه     چـون موتسـکی بـر ایـن باورنـد     در نقطه مقابل ِ
حـدیث در بـین شـاگردان خـود بـوده       ۀخستین مدون روشمند و منتشرکنندمشترک، ن

که ماجرای حذیفه را در مجلـس درس   است. مطابق این دیدگاه، زهری اولین کسی است
خود و در بین شاگردانش نقل و منتشر کرده است. در حقیقت، حلقه مشترک مـا یعنـی   

اسـت و او چـون نخسـتین    شـده، شـنیده     حـدیث را از مـروی عنـه اعـالم     زهری واقعـاً 
احادیث اشخاص قرن اول بوده، نامش حلقه مشترک شده اسـت.   ۀگردآورنده و نشردهند

که این روایت در زمان حلقه مشترک وجـود داشـته    توانیم مطمئن باشیم رو، ما می از این

                                                                                                                                        
1. real Common Link. 
2. Partial Common Link. 
3. seeming Common Link. 
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 یگـذار  خیتار یابیارز ،یموتسکاند ( که دو تن آن را از حلقه مشترک نقل کرده  است؛ چرا
  .)65 ث،یداحا

گذاری سندی و حلقه مشـترک، ایـن روایـت در زمـان زهـری       بنابراین، مطابق تاریخ
سـعد   بـن  اول قرن دوم و در بدترین حالت در زمـان ابـراهیم   ۀیعنی اواخر قرن اول و نیم

  دوم قرن دوم وجود داشته است.  ۀیعنی نیم
ای کوتـاه هـم بـه     گذاری منبعـی و سـندی روایـت حذیفـه، اشـاره      پس از اشاره به تاریخ

شـود بـا بررسـی محتـوای      کنیم. در این روش کوشش مـی  گذاری متنی این حدیث می تاریخ
 تیـ روا). هرچند برتن مدعی شده کـه  109حدیث، خاستگاه زمانی آن مشخص شود (آقایی، 

است که بـا مفهـوم تـواتر قـرآن آشـنا بودنـد        یساخته نسلمتأخر از زمان مورد ادعا و  حذیفه
. برتن هیچ دلیلی مبنی بر این ادعـای خـود ارائـه نکـرده     1، اما )187قرآن، یآور (برتن، جمع

یافت نشـد کـه حـاکی از     1»ناسازگاری تاریخی«های مختلف این روایت هیچ  . در نقل2است؛ 
. تقسـیم خبـر بـه واحـد و     3نمایـد، باشـد؛    چه می پدیدآمدن این روایت در زمانی دیرتر از آن

)، امـا مصـادیق ایـن دو قسـم لزومـاً متـأخر       16/6142 ،یپاکتچ( متواتر هر چند متأخر است
شـده   رفتـه یبـاور پذ  کی ،یکم در اواخر قرن دوم هجرباور به تواتر قرآن، دستنیستند؛ رابعاً 

رو، حتی اگر بپذیریم ایـن روایـت در زمـان نسـلی سـاخته       )، از این69(غالمرضائی،  است بوده
  شود. د، لزوماً تاریخ مورد ادعای برتن تأیید نمیان شده که با مفهوم تواتر آشنا بوده

  
  . مشکالت روایت2. 3

های مثبت، بررسی سلسله سندهای ایـن حـدیث کاشـف از چهـار      اما در کنار این ویژگی
  مشکل است:

  
  . منفرد بودن طرق1. 2. 3

توحید مصـاحف    به که منجر  چون اختالف مسلمانان در قرائت قرآنچرا اتفاق مهمی هم
اند، تنها توسـط   و شمار فراوانی از صحابه و تابعین درگیر با آن و یا از آن مطلع بوده شده

زودی مشخص خواهد شد، تنها توسـط یـک صـحابی      به هکدو صحابی و شاید هم چنان
چـون  انـد؟ بسـیاری از تـابعین هـم     نقل شده است؟ چرا مابقی این ماجرا را روایت نکرده

انـد و شـمار راویـان او را تـا      تادة از انس حدیث نقل کردهسیرین، شعبی، مکحول و ق ابن

                                                                                                                                        
1. Anachronism. 
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امـا چـرا ایـن مـاجرا تنهـا توسـط        ،)352 زاده، ی؛ اله3/96 ،یذهب( اند تن برشمرده 200
انـد، زیـاد هسـتند.     ثابت هم حدیث نقل کرده بن که از زید  نقل شده است؟ کساني  زهری

رٌ«ذهبی برای راویان وی تعبیر  قٌ کَثِیْ لْ خَ ولـی بـا    .)2/427 کار برده است (ذهبـی،  به را» وَ
 ۀاسـت. از خارجـ   ۀکه این ماجرا را از زید نقل کرده، پسرش خارجـ  وجود این، تنها کسی

که ایـن حـدیث     اما تنها کسی .)4/438 اند (همان، هم بیش از دوازه نفر روایت نقل کرده
کـه اگـر واقعـی بـود،       لایـن دلیـ    به را از او نقل کرده، زهری است. ینبل طریق منفرد را

 ؛)47-46 ث،یـ احاد یگـذار  خیتـار  یابیـ ارز ،یموتسکداند ( شد، جعلی می طرقش زیاد می
از صحابه آن چند نفر  دیصادر شده باشد، با dامبریاز پ یثیاگر حدمعتقد است که  وی
 کیـ اگر  که طور همانبودن آن است.   یجعل یمعنا  نفر به کی دنیباشند و شن دهیشنرا 

وگرنـه   ؛باشـند  دهیاز او شـن  یچند تابع دیو نقل کرده باشد، با دهیرا شن یثیحد یصحاب
حلقـه مشـترک در    خـاطر همـین،   . بهبودن آن است  یجعل ۀاز او نشان یتابع کی دنیشن
متن را ساخته و نشر داده اسـت.   او خودش بدین معناست که سوم و چهارم ۀواسط مثالً

 ریـ نباشد، البته غ یز آن و در کنار آن حلقه مشترککه قبل ا یهر حلقه مشترک بنابراین،
ز هر یاول ن ۀاست. در واسطپیش از خود آن متن و سند  ۀاول، آن حلقه، سازند ۀاز واسط

د، نکه خودشـان حلقـه مشـترک هسـتند، نباشـ      گرید یکه در کنار آن چند راو یا یراو
  .)118 ؛ آقایی،330-285 نبل،(ی خودش آن را ساخته است

کـه    معنای این نیسـت   به توان گفت: طریق منفرد همیشه این اشکال می  به در پاسخ
ممکن اسـت طـرق   که روایت از طریق آن نشر یافته؛ بلکه   که این طریق تنها راهی بوده

افـراد معـروف و    کـه مـثالً    انـد. چـرا   دسـت مـا نرسـیده    بـه  امـا  ،دیگری نیز وجود داشته
  انـد  اند در منابعی ثبت شده اند و یا اگر کرده نکرده ای آن طرق را نقل نشردهندگان حرفه

باشند. طریق موجـود   اند در دسترس نمی اند و یا اگر رسیده دست ما نرسیده به که امروزه
دسـت   ، بهکه شیخ مشهوری در حدیث بوده، نقل شده  حلقه مشترکی ۀواسط  نیز چون به

 ،یموتسـک جام دیگر طرق مبـتال شـود (  سران  به ما رسیده است؛ وگرنه این نیز ممکن بود
 هـای مشـترک/   حلقـه  ۀرویـ  ،دانیم که می  ویژه  به .)51-50 ث،یاحاد یگذار خیتار یابیارز

که حدیث را حتی اگر از بیش از یک نفر شـنیده باشـند، تنهـا از      مشایخ روایت این بوده
  عنـه  مـالک مـروی  گـذاری،   رو، در تاریخ کردند. از این های خود نقل می عنه یکی از مروی

عنه واقعی را ذکر  های مشترک، مروی که در اکثر موارد حلقه  است نه حلقه مشترک؛ چرا
  .)65-64 وضعیت وثاقت حلقه مشترک وجود دارد (همان، ۀکرده و امکان داوری دربار
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  . منبع انس و زید3-2-2
 از انس و زیـد  در روایات حاکی از اختالف مسلمانان در مرز آذربایجان و ارمنستان اسمی

کـه انـس و زیـد چگونـه مـاجرای        آیـد  ال پیش میؤمیان نیامده بود. بنابراین، این س  به
 کـه وقتـی حذیفـه خـودش را      اند؟ یک احتمال این است حذیفه را برای ما گزارش کرده

انـد،   کـه شـنیده    اند و بعدها آنچـه را  وگوی او با عثمان بوده عثمان رسانده، شاهد گفت به
میان نیامـده اسـت.    به اسمی از انس که در روایات اصالً اند. اما مشکل این است ردهنقل ک
پس از اینکه حذیفـه عثمـان    ،صراحت گفته شده است  به که نامش آمده،  زید هم ۀدربار

 را مالقات کرد و مشکل اخـتالف مسـلمانان را بـا او در میـان گذاشـت، عثمـان نخسـت       
مصـحف گردآمـده در زمـان ابـوبکر را در      ،درخواست کـرد  سراغ حفصه فرستاد و از او به

ثابت فرستاد. بنابراین، زید هـم هماننـد انـس     بن دنبال زید  به اختیار او قرار دهد و سپس
شـاید گفتـه    .)153 ده،یـ ابوعبجـا نبـوده اسـت (    در زمان مالقات حذیفه با عثمان در آن

که در هـیچ کجـا     اما مشکل این جاست اند؛ ماجرا را از حذیفه شنیده که این دو بعداً شود
ایم؛ بلکـه در همـه جـا خودشـان      که ما این ماجرا را از حذیفه شنیده اند انس و زید نگفته

کـه    عنوان کسانی  ویژه که نام انس و زید به اند. به عنوان شاهد آن نقل کرده به داستان را
  اند، دیده نشد. از حذیفه حدیث شنیده

  
  مارة از زهری. عدم روایت ع3-2-3

غزیة در سندهای زیـادی از زهـری حـدیث     بن که هرچند عمارة مشکل سوم هم این است
 بیتهـذ حجـر،   نقل کرده، اما نه نام عمارة در ردیف شاگردان زهری ثبت شده است (ابن

شــود  ) و نــه نــام زهــری در میــان اســامی مشــایخ عمــارة دیــده مــی 9/446 ب،یالتهــذ
 احادیث نقل شده عماره از زهری گفته است:  ۀرباردارقطنی نیز د .)7/442(همان،

نِ « هِ عَ حَدِیثِ کُلِّ ةَ الْ جَعَلَ صِلَ رِيِّ وَ یهِ عَلَی الزُّهْ ةَ الَّذِي وَهِمَ فِ زِیَّ نِ غَ فَأَمَّا حَدِیثُ عُمَارَةَ بْ
یه نْ أَبِ نِ زَیْدٍ، عَ ةَ بْ جَ نْ خَارِ رِيِّ، عَ   ).1/188(دارقطنی، » الزُّهْ

اصطالح علوم حدیث همان معنای لغوی آن اسـت؛ یعنـی شـخص بـدون      مراد از وهم در
کـه خـودش از زهـری     ). بنـابراین، عـامرة روایـاتی را   31قصد دچار اشتباه شده است (عطیـه، 

ــه اشــتباه بــه  نشــنیده، صــحت ســند  بــه او نســبت داده اســت. البتــه دارقطنــی در ادامــه  ب
کند (همان). شاید علت این وهم عـامرة   اره میحمزه از زهری اش ابی بن سعد و شعیب بن ابراهیم

  زید است: بن که راوی آن خارجة ذکر حدیثی دیگر بالفاصله پس از حدیث حذیفه باشد
نْ أنـس   رِيِّ، عَ نِ الزُّهْ نُ سَعْدٍ، عَ یمُ بْ اهِ رَ نَا إِبْ حَدَّثَ نِ: فَ مَ حْ بْدُ الرَّ فضائل القرآن: قَالَ عَ
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ةَ بْ ابن فَ نَّ حُذَیْ اقِ فِـي فَـتْحِ        مَالِکٍ: أَ امِ مَـعَ أَهْـلِ الْعِـرَ مَانِ کَانَ یُغَازِي أَهْـلَ الشـَّ یَ نَ الْ
نِ یهِ زَیْدِ بْ نْ أَبِ نُ زَیْدٍ، عَ ةُ بْ جَ رَنِي خَارِ بَ خْ هَابٍ: فَأَ نُ شِ یجَانَ ... قَالَ: قَالَ ابْ رَبِ ةَ وَ أَذْ یَ ینِ رْمِ  أَ

حْ نْ سُورَةِ الْأَ ةً مِ تُ آیَ قَدْ تٍ، قَالَ: فَ هِ ... (ثَابِ سُولُ اللَّ عُ رَ مَ سْ تُ أَ ابِ کُنْ   ).153 ده،یابوعبزَ
نَّ      -4345«صحیح بخاري:  نَا ابْـنُ شِـهَابٍ، أَ یمُ، حَـدَّثَ اهِ نَا إِبْـرَ نَا مُوسَی، حَدَّثَ حَدَّثَ

ـ     مَـانَ، وَ کَـانَ یُغَ مَانِ، قَدِمَ عَلَـی عُثْ یَ نَ الْ ةَ بْ فَ نَّ حُذَیْ هُ: أَ نَ مَالِکٍ حَدَّثَ ازِي أَهْـلَ  أَنَسَ بْ
عَ     نُ زَیْدِ بْـنِ ثَابِـتٍ، سَـمِ ةُ بْ جَ رَنِي خَارِ بَ خْ هَابٍ: وَ أَ نُ شِ ةَ ... قَالَ ابْ یَ ینِ رْمِ تْحِ إِ الشَّأْمِ فِي فَ
عُ       سْـمَ فَ، قَـدْ کُنْـتُ أَ مُصْـحَ نَا الْ سَـخْ ینَ نَ ابِ حِ زَ حْ نْ الْأَ ةً مِ تُ آیَ قَدْ تٍ قَالَ: فَ نَ ثَابِ زَیْدَ بْ

هِ  سُولَ اللَّ   ).8/100(بخاری، ...» رَ
های در دسترس  ترین نقل قدیمی که اتفاقاً  که مشخص است در این دو نقل طور همان

احـزاب نقـل    ۀسور ۀآی ۀثابت دربار بن هستند، بالفاصله پس از ماجرای حذیفه، ادعای زید
  زید حکایت شده است: بن انس و سپس خارجة ۀواسط  شده است. این ادعا به

  

  مالک بن انس –زهری   یفهسند ماجرای حذ
  ثابت بن زید –زید  بن خارجة –زهری   سند ادعای زید  

  ثابت بن زید –زید  بن خارجة –زهری   سند حاصل وهم عمارة
  

با قطع نظر از اینکه علت وهم چه بوده، مهم این است که نقل ماجرای حذیفه توسط 
مانـد نقـل انـس و در     ر آورد و مـی شما به توان آن را نمی  رود و ال میؤثابت زیر س بن زید

که یک نقل از دو نقل عمـارة    ویژه  شود. به تر می پررنگ ،بودن طرق نتیجه، مشکل منفرد
بودن روایـت از چنـد روایـت مختلـف را       جمع زمان ابوبکر در آن شائبه مرکب به و اشاره

  د.  شرط اینکه یک نقل محصول تقطیع نقل دیگر نباش به سازد؛ البته مطرح می
ـ    کنیم این اسـت  به آن اشاره می ای که در اینجا استطراداً نکته  ۀکـه موتسـکی در مقال

اسناد و عدم مراجعه بـه   ۀنظر علت آن اکتفای به شبک خود متوجه این مشکل نشده و به
اسـناد،   ۀو رسـم شـبک   اتیروا ی سندیگذار خیروش تار شرح حال راویان است؛ با اینکه

، شـناخت پدیدآورنـده و   تیـ روا کیـ  دآمـدن یپد یبـ یقرت و مکـان  زمـان کشف هرچند 
 لیمختلـف آن را تسـه   یهـا  انتقال و تطـور نقـل   ریس یبررس همچنین و آن، ۀنشردهند

  وجه نباید به آن اکتفاء کرد. هیچ  بهاما  ،کند یم
  
  سعد بن . طفولیت ابراهیم4. 2. 3

ت شـمرده شـده و   ای ثقـه و حجـ   سعد اگرچه در نزد علمای رجال عامـه راوی  بن ابراهیم
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روایاتش از زهـری    به ،»صالح جزره«چون اند؛ اما برخی هم دانسته» مستقیم«احادیثش را 
حدیثـه عـن   «اند: او این روایات را در سـن طفولیـت شـنیده اسـت:      خدشه کرده و گفته

 التهـذیب،  حجر، تهذیب (ابن »الزهري لیس بذاك؛ ألنه کان صغیرا حین سمع من الزهري
هنگـام   بـه  بودن راوی مربوط که شرط بالغ نظر این اشکال وارد نیست؛ چرا به اما .)1/122

  ادا و نقل روایت است، نه حال تحمل و شنیدن آن:
ل بعـض       « مـَّ حَ لِ، فقـد تَ مـُّ حَ فاإلسالم والبلوغ شرطان لألداء ولیسـا بشـرطین للتَّ

أدّوا بعـد  الصحابة قبل إسالمهم ثم أدّوا بعده وتحمّل صغار الصـحابة حـال صـباهم و   
  ).23 ف،یعبداللط» (بلوغهم
ل، فلـو کـان حـال األداء    « المعتبر فی شرائط الراوی هو حال األداء ال حال التحمّ

جامعا للشرائط مع فقده للشرائط کال او بعضا حال التحمل، قبلت روایته فتقبل روایة 
  ).92و ...، صفت یغفار» (الباغ اذا تحمّل فی حال الصبا

دانسته شـده و احـدی   » ثقات مسلمین«اینکه او از   به گفت: با توجه توان بنابراین، می
 تـوان  نمـی  ،)1/122 ب،یالتهذبیتهذ ،حجر ابندر نگارش احادیث او خدشه نکرده است (

  ال برد.ؤاین بهانه، اعتبار روایات او از زهری را زیر س  به
  
  . قرائن متنی حاکی از تعدد منبع3. 3

پایـان   بـه  مـتن آن  ۀرای حذیفـه را بـا تـذکر دو نکتـه دربـار     گذاری سند ماج بحث تاریخ
  ید دو منبع اصلی مستقل از هم باشند:ؤتوانند م که می  رسانیم می

که همگی قالبی حکایی دارند، مـا شـاهد دو گونـه      هاي مختلف این روایت . در نقل1
کثریت ایـن  مالک است و ا بن که راوی اصلی انس  هایي متفاوت از حکایت هستیم. در نقل

شـود و سـپس    عثمـان شـروع مـی     بـه  دهد، ماجرا از رجوع حذیفـه  ها را تشکیل می نقل
ثابـت   بن که راوی اصلی زید شود؛ اما در روایاتی ماجرای اختالف مسلمانان در مرز نقل می

در یمامـه و   dپیامبرخـدا  شدن صـحابه  است، در اکثر موارد شروع ماجرا از زمان کشته
  شود: ن ابوبکر است و سپس ماجرای حذیفه مطرح میجمع قرآن در زما

نْ أنس ابنـ  ـي    عَ اقِ فِ ـرَ عِ لِ الْ هْ عَ أَ لَ الشَّامِ مَ هْ غَازِي أَ نَ الْیَمَانِ کَانَ یُ ةَ بْ یْفَ نَّ حُذَ : أَ مَالِکٍ
بِیجَانَ ... ةَ وَ أَذْرَ مِینِیَ   فَتْحِ أَرْ

قال: لما قُتل أصحابُ رسول  ثابت، عن أبیه زید، زید ابن بن شهاب، عن خارجة عن ابنـ 
مینِیة فلم یـدخل   بن هللا بالیمامة ... ثم إن حذیفة رْج أرْ الیمان قدِم من غزوة کان غزاها بِمَ

  عفان ... . بن عثمان یأت یبیته حت
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ثابت، متوجه یک تفاوت سـاده   بن زید به مالک با نقل منسوب بن نقل انس ۀ. با مقایس2
  شویم: یمهم م در تعبیر اما احتماالً

  

  ثابت بن نقل زید مالک بن نقل انس
انَ بِیجَ مِینِیَةَ وَ أَذْرَ تْحِ / فرج أَرْ رْج أرْمینِیة  فِي فَ   بِمَ

مِینِیَّةَ  لغزوة أذربیجان و أرمینیة رْجِ أَرْ   بِفَ
  

در نقل انس در همه جا، دو نـام ارمنسـتان و آذربایجـان     ،که مشخص است طور همان
مـرج آمـده اسـت؛ امـا در      و در اکثر موارد تعبیری غیر از فرج/  در کنار هم استفاده شده

و   کـار نرفتـه   زید در هیچ کجا دو نام ارمنستان و آذربایجان در کنار هم به به نقل منسوب
مـرج   اسم ارمنستان بسنده شده است؛ و دیگر اینکه در همـه جـا از تعبیـر فـرج/     به تنها

معنای زمین پرگیاهی است که بـرای چـرا    که به» مرج« احتماالً استفاده شده است. البته
» فـتح «و شاهد هم هـردو تصـحیف   » فرج«تصحیف  ،)6/121 شود (فراهیدی، استفاده می

زهری از طریق  به یید رسیدن خبر حذیفهأخوبی مبنی بر ت ۀتواند نشان باشند. این نیز می
  دو منبع متفاوت باشد.

ی صـحت  نفـ معنـای    یت حذیفه، بهروا ۀبارربرتون د ادعای پایانی هم اینکه نقد ۀنکت
که قول معروف و مشهور در میـان   dپیامبر خدا جمع قرآن در زمانوقوع  ۀباور او دربار

  باشد. ) نمی294 ؛ رامیار،251 شیعه است (خوئی،
  

  گیرینتیجه
اول قـرن سـوم جعـل     ۀجان برتن مدعی است که روایات جمـع قـرآن، همگـی در نیمـ    

بررسی این ادعا روایت رجوع حذیفه و پیشـنهاد توحیـد مصـاحف را     اند. در راستای شده
گـذاری   که مطابق این قول از نخستین روایـات سـاختگی در ایـن موضـوع اسـت، تـاریخ      

که این روایت پیش از قرن سوم مشهور بوده اسـت.   گذاری منبعی نشان داد تاریخکردیم. 
ستن این حدیث حتی بر مبنای دان گذاری سندی نیز دلیل محکمی بر جعلی مطابق تاریخ

 چیهـ  نیز تیروا نیمختلف ا یها در نقلچون شاخت و ینبل یافت نشد. افراد شکاکی هم
 د،یـ نما یچه م از آن رترید یدر زمان تیروا نیا دآمدنیاز پد ینشد که حاک افتشاهدی ی

نخسـت قـرن دوم و در    ۀکم در زمان زهـری یعنـی نیمـ   . بنابراین، این روایت دستباشد
دوم قـرن دوم مشـهور بـوده اسـت.      ۀسـعد یعنـی نیمـ    بن دترین حالت در زمان ابراهیمب
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اسـناد از برخـی از مشـکالت     ۀکتب رجالی و اطالعات تاریخی، بـرخالف شـبک   مراجعه به
مشخص نیست که منبع انس و زید در نقل ماجرای حذیفه چه کسـی   پرده برداشت. اوالً

زهری رسیده و سند خارجه از پدرش  ز طریق انس بهاین روایت فقط ا احتماالً است. ثانیاً
های مختلف این  زید در اثر وهم عمارة پدید آمده است. اما با این وجود، بررسی متن نقل

 ۀنتیجـ  باشـد.  مـی  دو منبع متفاوت  قیاز طر یزهر  به  فهیخبر حذ دنیرسید ؤحدیث، م
اده از روش مستشرقین دست آمد این است که استف دیگری که به صورت غیر مستقیم به

وجـه نبایـد آن را    هـیچ   اما بـه  ،کننده است گذاری روایات، اگرچه مفید و تسهیل در تاریخ
  کافی دانست.
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