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 مقدمه

ای دیرینره   در میان فرریقی،  عقیرده   عقیده به ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی
 عالمره  مترخرری،   بری،  در و (97ص  ق4141مفید) شیعه  شیخ متقدمی، بی، در است.

چنری، نگرشری   ( 14  ص1ق  ج4141همو   ؛91  ص97ق  ج4141()41 قرن)مجلسی
 ابوعبردال . است شده ای مطرح گسترده شکل به موضوع ای، معاصری، بی، در. اند داشته

 طباطبرایی  عالمه(  49  ص4ج ق 4114(  عالمه بالغی نجفی)41ق  ص4141زنجانی)
  ش4191ال معرفرت)  آیرت (  111ص تا  بیرویی) ال آیت ( 411  ص41جق  4149)

ق  4141عسکری) عالمه ( 414 و 419ص  ق4144عاملی) مرتضی جعفر (  سید91ص
( 174ص ش 4191محمدباقر حجتی)(  191ش  ص4117)رامیار محمود(  477  ص1ج

 زاده فقهی عبدالهادی(  411ر77ش  ص4191نکونام) جعفر ( 11  ص4بازرگان)ج مهدی
 پررو عبرردالکریم بهجررت(  411ش  ص4194آراسررته) جرروان حسرری،(  41ش  ص4191)
 جعفریرران و رسررو  ( 11ص  ش4199ال نجارزادگرران) (  فررت 441ص ش 4171ر)

  ش4174مرتضروی)  محمرد  و سرید  اکرمی ایوب ( 441ش  ص4191شریفی) محمود
 نزولی ترتیب به عقیده شهرت رغم علی. دیدگاه هستند ای، به معتقدی، از... ( و444ص
 مصرحف  چینش که هستند ای، به قائل   برری از محققان شیعه امام مصحف بودن
 ( 444رر 94ش  ص4194ایازی) جمله آقایان از نداشت  رایج مصحف با تفاوتی ایشان

ش  4197ناصرحیان)   (441ر79ص ش 4191راد) مهدوی(  91ش  ص4199فرشچیان)
  (91ر17ش  ص4174)ژیان. و رانم( 99ر94ص

 را دیردگاه  علمرای قررن نهرم و پریش از آن ایر،     ت  برری اما در بی، علمای اهل سنّ
 ق(991م )رطیب اب،  (4  ص4  جق4141()ق741م )جزی اند از: اب، اند که عبارت داشته

  7  جش4197ق(.) 941م )عسرقالنی  حجرر  و احتماالً اب، (19  صتا بی اب، رطیب )
 نیرز  (114  ص4  جق4114سریوطی   ()ق174م )فرار   اب، به عقیده ای، ( البته11ص

 هجرری  چهارم سدۀ به دیدگاه  ای، سابقۀ باشد  صحی  انتساب ای، اگر .است منسوب
در ای، زمینه  اغلب نقرل   پسی، اهل سنّت تا عصر ما قرون علمای کالم .رسد می قمری

بره نقرل از ابر،     19  صق4114کالم علمای قرن نهم و پیش از آن است.)نک: صرابر   
 1  ص4  ج ق4191به نقل از اب، فار ؛ مرال حرویش     14  صق4114فار ؛ رافعی  
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به نقل از اب، حجرر( بررری نیرز بره      17صق  4114به نقل از اب، حجر؛ علی الصغیر  
  4ج  ق4144  انرد.)نک: زرقرانی   تکرار الفاظ پیشینیان بدون ذکر نرام آنران اکتفرا کررده    

حمررانی ؛ ر19ص  ق4111رأفررت سررعید   ؛ 414  ص4  جم1441  سررالمه؛ 111ص
 ایر،  با برری  شیعه همچون نیزسنّت  اهل بی، در( 491  ص1ج  ق4141مبارکفوری  

 تفسریر  که دروزه عزت محمد جمله از. اند کرده مخالفت است  رایج دیدگاه که دیدگاه
 مصحف ترتیب در اینکه و نگاشته نزو  ترتیب اسا  بر را  الحدیث التفسیر معروفش 

 ق 4191  دروزهاسرت.)  نمروده  تشکیک باشد متداو  مصحف ترتیب مخالف امام
 را نرزو   ترتیرب  اسرا   برر  قررآن  جمع که رومی عبدالرحم، ب، و فهد( 79  ص4ج

 ( 44ر44تا  ص بی  رومی).است دانسته غیرممک، اساساً
 جرز    شریعه  نظرران  صراحب  اکثرر    نرزد ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

 رویی ال آیت همچون برری. اند نیاورده استداللی آن اثبات برای و است بوده مسلّمات
 از نیاز بی و علما اجماع مورد و قطعی مسئله ای، که اند نموده تصری  معرفت ال آیت و

( اما برری نیز برای اثبات 91ص  ش4191  معرفت ؛111ص تا  بی  رویی).است اثبات
چه در بی، پیشرینیان و چره   اند. در بی، علمای اهل سنت   ای ارائه کرده ای، دیدگاه  ادله

بره   ها  غالباً استداللی دربارۀ ترتیب نزولی برودن مصرحف امرام    پسینیان آن در بی،
 همان طور که گفتیم  سخ، علمای اهل سنّت در ای، زمینه در قررون . رورد چشم نمی

 اریر  اغلب نقل قو  از علمای پیشی، است. 
با توجه به ارتالفی که در ای، زمینه وجود دارد  برای دستیابی بره دیردگاه صرحی      
بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان الزم است. با توجه به اینکه موافقان اهل سنّت دلیلی در 

ای کره   ها اسرتفاده نمرود  امرا ادلره     توان از آرا  آن اند  نمی اثبات دیدگاه رود ارائه نداده
 عقلری   ادلۀ .4: شود می تقسیم دسته اند  به چند ها استناد کرده عه به آنان شینظر صاحب

پیشینیان. علمای شیعه غیر از استناد به روایرات شریعی     سخنان به استناد .1 روایات  .1
 اند.  به روایاتی از اهل سنّت نیز استناد کرده

ولری برودن   در ای، تحقیق  نظر به گستردگی ادله  فقر  بره ادلرۀ روایری ترتیرب نز     
  آن هم روایات اهل سنّت که مورد استناد علمای شریعه بروده اسرت     مصحف امام

اند از روایات منقو  از ای، سیری، و روایات حاکی از  کنیم. ای، روایات عبارت اکتفا می
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. ای، پژوهش از جهت طرح دقیرق هریرک از روایرات و    ترتیب مصحف امام علی

جداگانه و طرح ادلۀ موافقران و مخالفران داللرت    صورت  بررسی عبارات هر روایت به
    پژوهشی نوی، است.ها بر ترتیب نزولی بودن مصحف امام آن

ابتدا برای آشنایی با اقوا  اهل سنّت کره در کرالم ررود اسرتداللی دربرارۀ ترتیرب       
 کنیم. قرن نهم و پیش از آن را نقل می علمای اند  سخ، ارائه نداده مصحف امام

  علمای اهل سنّت دربارۀ ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی. گفتار ۱
 ۱(ق593 فارس)م ابن به منسوب . سخن۱ـ۱

 دربرارۀ  صرحابه   مصراحف  ترتیب بیان که وی ضم، اند نسبت داده  فار   ب، احمد به
 النزو  على رتبها م، فمنهم: »ای، گونه اظهار داشته است على مصحف امام ترتیب

 و التکرویر   ثرم  تبرت   ثم المزمل  ثم ن  ثم المدثر  ثم اقرأ  أوله کان علی مصحف هو و
یعنی برری از صحابه مصحف رویش را برر اسرا    .« المدنی و المکی آرر إلى هکذا

نزو  مرتب سارته بودند و آن مصحف علی بود که آغازش سرورۀ اقرر  و پرس از آن    
طور تا آررر مکری و    مدثر و سپس مزمل و بعد از آن تبت و پس از آن تکویر و همی،

آنران   از بسریاری  کرالم  در فار  نزد محققان قطعی و اب، به سخ، ای، انتساب مدنی.
؛ رافعى  49  ص1ق  ج4141؛ عسکری  411ق  ص4111طباطبایی  .)است شده تکرار
؛ نکونرام   94  صش4199نجارزادگان   ؛499  صش4191گر   ؛ رامه14ق  ص4114
 باید تخمل نمود. انتساب ای، صحت به نظر ما در اما( 411ش  ص4191

 فهل: السور ترتیب أما» :نویسد است. وی می سیوطی آمده سخ، اب، فار  در اتقان
 قا ... الثانی على العلما  فجمهور: رالف ؟الصحابة م، باجتهاد هو أو أیضا  توقیفی هو
 و الطروا   السربع  کتقردیم  السرور   تخلیف: أحدهما: ضربی، على القرآن جمع: فار  اب،

 فری  اآلیات جمع هو و: اآلرر الجمع أما و .الصحابة تولته الذی هو فهذا بالمئی،  تعقیبها
 و ربره  أمر ع، جبریل به أربر کما سلم  و علیه ال صلى النبی تواله توقیفی فهو السور 
 علرى  رتبهرا  م، فمنهم: السور ترتیب فی السلف مصاحف ارتالف لذلک به استد  مما

 ثرم  تبرت   ثرم  المزمرل   ثم ن  ثم المدثر  ثم اقرأ : أوله کان علی  مصحف هو و النزو  
 ( 114ق  ص4114سیوطی  )«.المدنی و المکی آرر إلى هکذا و التکویر 

 منبع وی. است کرده نقل را فار  اب، سخ، نیز است  سیوطی بر مقدم که زرکشی



 علی)ع( امام مصحف بودن نزولی نقد و بررسی آراء و روایات اهل سنّ، دربارۀ ترتیب 81

 

 . ای،الخمس المسائل کتاب کرده و آن عبارت است از مشخص هم را فار  اب، سخ،
  ش4194   سریدی .)اکنون در ارتیارمرا نیسرت   که است فار  اب، کتب جمله از کتاب

 تواله توقیفی فهو» قسمت تا را فار  اب، سخ، زرکشی (فار  اب، ذیل 191  ص1ج
 امرام  مصرحف  در هرا  سروره  ترتیرب  از سخنی و کرده نقل «سلم و علیه ال صلى النبی
 ( 114  ص4ق  ج4144)زرکشی  .است نیاورده علی

 کمرا » قسمت عبارت یادشده تا. دارد بیشتری تخمل به نیاز فار  اب، از سیوطی نقل
جملۀ پس از آن یعنری   اما است  فار  نقل نظر اب، مسلماً «ربه أمر ع، جبریل به أربر

 و اسرت  معلروم  فعل  ای، آیا کیست؟ بیان استدال  درصدد تا پایان« ...به استد  مما و»
 فرار    ابر،  قو  نقل از بعد و است مجهو  است؟ یا فار  اب، استدال  بیان درصدد
 دربرارۀ  کره  اسرت  هرایی  اسرتدال   از یکری  بیان درصدد و نموده آغاز ای را تازه مطلب

 و ممرا »به تعبیر دیگر آیرا عبرارت مرذکور     دارد؟ وجود مصحف ترتیب بودن اجتهادی
 فرار   ابر،  سخ، اصلی منبع که ای، به توجه با ؟«به استُدِ  و مما»است یا « به استَدَ 

 در ایر، زمینره قضراوت    تروان  نمری  است  نیامده دست بهالمسائل الخمس یعنی کتاب 
 داشت. قطعی

   ۲(ق14۱)جزی . ابن۲ـ۱
 شران  رانه در طالب ابی ب، علی  نمودند رحلت اکرم پیامبر وقتی: نویسد می وی

  شرود  یافرت  او مصحف اگر و کردند جمع نزولش ترتیب اسا  بر را قرآن و نشستند
 ( 4  ص4ج  ق4141اب، جزی کلبی  .)است نشده یافت اما است زیادی علم آن در
 5ق( 776. ابن خطیب)م 5ـ۱

نویسد: برری از صحابه قرآن را بر اسا  ترتیب نرزو  مرترب سرارتند. ماننرد      وی می
 سرپس  «مزمرل » سرپس  «والقلرم  ن» سرپس  «مدثر» سپس «اقرأ» آن  که ابتدای علی
مردنی.)اب،   سرپس  و مکری  پایران  تا گونه و همی، «اعلی» سپس «تکویر» سپس «تبت»

 ( 19  صتا بیرطیب  
 4(ق 23۲عسقالنی) حجر . ابن4ـ۱

 «اقرأ» آن او . بود نزو  ترتیب اسا  بر علی مصحف شود می گفته: نویسد می وی
 «اعلی» سپس «تکویر» سپس «تبت» سپس «مزمل» سپس «والقلم ن» سپس «مدثر» سپس
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  7  جش4197عسرقالنی   )اسرت.  دانراتر  ردا و. مدنی سپس مکی پایان تا گونه همی،
 ابرراز  قاطعیرت  برا  و نه تردید با را رود کالم وی است  مشهود که گونه ( همان11ص

 است.  داشته
   نتیجه

ارائه کرد و  توان استداللی دربارۀ ترتیب مصحف امام در دیدگاه اهل سنّت نمی
ماند که ممک، است ای، عقیده ریشره در بررری از روایرات     جای ای، احتما  باقی می

 اند. ها داشته باشد که مورد استناد پژوهشگران شیعه قرار گرفته آن
 . استدالل علمای شیعه به روایات اهل سنّت ۲

اسرتناد شرده    همان طور که گفته شد  در بی، علمای شیعه به روایاتی از اهل سنّت نیرز 
 شویم. ها آشنا می است که ذیالً با آن

   3ق(۱۱1سیرین) ابن . روایات۱ـ۲
 اسرت کره   شده وارد علی حضرت مصحف به راجع سیری، روایاتی ب، محمد از 

اعتقاد به ترتیب نزولری برودن    ای، روایات  منشخسنّت  اهل بی، اند در نموده برری ادعا
( مال 411ص  ش4191نکونام   ؛77  صش4194ایازی  .)است بوده مصحف امام

ای به وجود روایتی از اب، سیری، در ای، موضوع دارد.)مرال حرویش     حویش نیز اشاره
 ( 1  ص4ج   ق4191

نظران و پژوهشرگران شریعه بررای اثبرات ترتیرب نزولری برودن         بسیاری از صاحب
  ق4114انرد. از جملره بالغری)    به برری از ای، روایات استناد نمروده  مصحف امام

   نکونرام (174  صش4191(  حجتری) 41ص ق 4141  پاورقی(  زنجانی)49  ص4ج
 (441ش  ص4197مبلر))  (  موسوی441  صش4191جعفریان) ( 441  صش4191)

ها در ای، رصوص  از نظر رواهد گذشت. همچنری،   های آن که نقد و بررسی استدال 
 انتقاد مخالفی، به داللت ای، روایات نیز  از نظر رواهد گذشت. اینک آن روایات: 

 أن نبئرت  قرا   محمد ع، عون واب، أیوب ع، إبراهیم ب، إسماعیل أربرنا. »4ر4ر1
 آلیرت  ولکننری  ال فقرا   إمرارتی  أکرهرت  فقا  بکر أبو فلقیه بکر أبی بیعة ع، أبطخ علیا

 علرى  کتبره  أنره  فزعموا قا  القرآن أجمع حتى الصالة إلى إال بردائی أرتدی ال أن بیمی،
 عر،  عکرمة فسخلت عون ب، قا  علم فیه کان الکتاب ذلک أصیب فلو محمد قا  تنزیله
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 (119ص  1  جم4719اب، سعد  )«یعرفه. فلم الکتاب ذلک
ایوب و اب، عون از محمد ر که با قرینۀ سند و مت، روایرت بعردی مرراد     ترجمه: از 

در بیعرت برا    محمد ب، سیری، است ر روایت شده که گفت: باربر شدم کره علری   
ابوبکر  کُندی ورزید. پس ابوبکر با او مالقات کررد و پرسرید: آیرا از فرمرانروایی مر،      

نگیرم مگر بررای نمراز ترا قررآن را     ام که ردا بر نارشنودی؟ فرمود: نه اما سوگند رورده
اند کره آن را   ها گمان کرده جمع کنم. گفت: )احتماالً گوینده همان اب، سیری، باشد( آن

بر اسا  تنزیل آن نوشته باشد. محمد)ب، سیری،( گفته است: اگر به آن کتراب دسرت   
  کرردم   یافتم  در آن علم بود. اب، عون گفته است: از عکرمه راجع به آن کتاب سؤا می

 شنارت.  اما آن را نمی
 محمرد  بهر أبو حدثنی: قا   حاتم ب، محمد حدثنا: قا  العیاشی النضر أبو. »1ر4ر1 
 عبرد  حردثنی : قرا    معمرر  أبرو  حدثنی: قا   إسحاق ب، الحسی، حدثنی: قا   نصر ب،

 وآله علیه ال صلى النبی مات لما: قا  سیری، ب، محمد ع،: أیوب حدثنی: قا   الوارث
 کخنره  البیرت  مر،  یخرج ال علیا إن: بکر ألبی فقیل یخرج فلم بیته فی علی جلس وسلم
 أرى ولکنری  إمارترک  کرهرت  ما: فقا : إمارتی أکرهت: فقا  إلیه فخرسل.  إمارتک کره

: سریری،  ابر،  قرا  . أجمعره  حترى  للجمعة إال بردا  أرتدی ال أن فحلفت فیه یزاد القرآن
  (19ص  4ق  ج4144حاکم حسکانی  )«أثره. فی الناسخ وکتب المنسوخ کتب أنه فنبئت

از دنیرا رفرت     ترجمه: ایوب از اب، سیری، نقل کرده است: وقتری پیرامبر اکررم   
اش نشست و بیرون نیامد. به ابوبکر گفته شرد: علری از رانره ررارج      در رانه علی
گفرت: آیرا از   شود زیرا فرمرانروایی ترو را رروش نردارد. بره دنبرا  او فرسرتاد و         نمی

فرمانروایی م، نارشنودی؟ فرمود: از فرمانروایی تو نارشنود نیستم  اما دیدیم در قرآن 
شود. پس سوگند روردم که ردا بر دوش نگیرم برای بررای نمراز جمعره ترا      افزوده می

گوید: آگاه شدم که او منسوخ را نوشت و ناسخ را به  قرآن را جمع کنم. اب، سیری، می
 ت. دنبا  آن نوش

: قَرا َ  مُوسَرى  بْر،ُ  بِشْرُ عَلِی أَبُو حَدثَنَا: قَا َ مُحَمدٌ  حَدثَنَا: قَا َ أَحْمَدُ  رْبَرَنَا»َ. أ1ر4ر1
 فِیمَرا  عِکْرِمَرةَ   عَر،ْ  سِریرِی،َ   بْر،ِ  مُحَمردِ  عَ،ْ عَوْفٌ  حَدثَنَا: قَا َ رَلِیفَةَ  بْ،ُ هَوْذَةُ حَدثَنَا
. بَیتِرهِ  فِری  طَالِربٍ  أَبِی بْ،ُ عَلِی قَعَدَ عَنْهُ  الُ رَضِی بَکْرٍ أَبِی بَیعَةِ بَعْدَ کَانَ لَما: قَا َ أَحْسَبُ
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 مَرا : قَرا َ  وَالِ لَرا : فَقَرا َ  بَیعَتِی؟ أَکَرِهْتَ: فَقَا َ إِلَیهِ فَخَرْسَلَ. بَیعَتَکَ کَرِهَ قَدْ: بَکْرٍ لِخَبِی فَقِیلَ

 لِصَرلَاةٍ  إاِل رِدَائِری  أَلْبَسَ لَا أَنْ نَفْسِی فَحَدثْتُ فِیهِ  یزَادُ الِ کِتَابَ رَأَیتُ: قَا َ عَنی؟ أَقْعَدَكَ
 أُنْرزِ َ   کَمَرا  أَلفُروهُ : لَهُ فَقُلْتُ: مُحَمدٌ قَا َ. رَأَیتَ مَا نِعْمَ فَإِنکَ: بَکْرٍ أَبُو فَقَا َ. أَجْمَعَهُ حَتى
. اسْرتَطَاعُوا  مَا التخْلِیفَ ذَلِکَ یؤَلفُوهُ أَنْ عَلَى وَالْجِ، الْإِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَوِ: قَا َ فَالْخَو ُ؟ الْخَو ُ
 (11  ص4ج  ق4149ضریس   اب،)«صَادِقًا. أَرَاهُ: مُحَمدٌ قَا َ

 از پس  کند مى نقل عکرمه از م، گمان به سیری، ب، محمد: گوید می ترجمه: راوی
 بیعرت  از او شرد  گفتره  ابوبکر به. نشست رود رانۀ در طالب ابى ب، على  ابوبکر بیعت
 مر،  با کردن بیعت از آیا: گفت و فرستاد او دنبا  را فردى لذا  دارد کراهت تو با کردن
 على؟ اى نشسته رود رانۀ در چرا پس: گفت ابوبکر  ردا به نه گفت على؟ دارى اکراه
 براى مگر نگیرم دوش بر ردا بستم پیمان رود با. شود مى فزوده ردا کتاب دیدم: گفت
 رأیرت  گمران  برى : گفت على به ابوبکر پس. کنم گردآورى را قرآن اینکه تا جمعه نماز

  شرد   نراز   که طور آن را قرآن آیا: عکرمه گفتم به گوید سیری، ب، محمد. است روب
 و انرس  اگرر : گفرت « ؟فَالْخَو ُ الْخَو ُ  أُنْزِ َ کَمَا أَلفُوهُ»؟ کردند تخلیف دیگرى از پس یکى
 مر، : گویرد   سیری، ب، محمد. توانند نمى کنند تخلیف گونه آن را آن که شوند جمع ج،
  .بینم می صادق سخ، ای، در را او

 هریرک  امرا  است هم مشابه  روایات ای، کلی همان طور که مشهود است  محتوای
 است بوده روایت یک اصل در روایات ای، گفت بتوان شاید. دارد فرد منحصربه الفاظی

 نقرل  و نموده دریافت را کلی محتوای یا و اند کرده نقل را آن از بخشی هریک افراد که
  .عالم وال. اند کرده معنا به

 کترب  أنره  فنبئرت » عبارت دوم روایت در  «تنزیله على کتبه»عبارت  او  روایت در
 الْرخَو ُ  أُنْرزِ َ   کَمَرا  أَلفُروهُ »عبرارت   سروم   روایت در و «أثره فی الناسخ وکتب المنسوخ
 پردازیم. می عبارات ای، داللت بررسی به در ادامه. است استناد مورد «فَالْخَو ُ

 اول  الف. بررسی روایت
را روشر، سرازیم.    «تنزیلره  علرى  کتبه»دربارۀ ای، روایت الزم است داللت عبارت 

برر ترتیرب   « تنزیرل »ای که بررسی آن الزم است  داللت یا عدم داللرت واژۀ   اولی، نکته
  اسرت:  شرده  دانسرته  نزو  ترتیب معنای به استدال  چند با «تنزیل» نزو  است. عبارت
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 القرآن نوشته شده اسرت.   تنزیل نام که به با توجه به کتبی .1 با توجه به ریشۀ لغوی  .4
 قرآن. سور تالوت ثواب دررصوص مسیب ب، سعید با عنایت به روایت .1

 ادلۀ موافقان دربارۀ تطبیق لفظ تنزیل بر ترتیب نزول  
 لغوی تنزیل ریشۀ. 4
: نویسرد  مری  منظرور  ابر، . انرد  نشده قائل تفاوتی تنزیل و انزا  میان لغویان از رری 

برری دیگر بی، ایر، دو   اما( 141  ص44جق  4141اب، منظور  ) « بمعنىً نَزلَه و أَنْزَلَه»
 و القُررآنِ  وَصْرفِ  فری  التنْزِیرلِ  و االنْزَا ِ بَی،َ الفَرْقُ و: »نویسد می راغب. اند قائل تفاوت
 و أُرْررَى   بعرد  مرةً و مفرقاً  إنزالُهُ إلیه یشِیرُ الذی بالموضع یختص التنْزِیل أن المالئکةِ
 بره  را «تنزیرل » بررری  بر همی، اسا ( 977ص  ق4141راغب اصفهانی  )«عَام االنزا ُ
 ترتیرب  اسرا   برر » معنرای  به را «تنزیله علی» و عبارت اند دانسته مرتب  تدریجی نزو 
 (441ص ش 4174اکرمی  )اند. کرده معنا «نزو 

 تنزیل که شود گفته بحث  مورد معنای به استدال  در اگر: نویسد می منتقدان از یکی
 نرزو   اسرا   برر  را رویش مصحف حضرت نتیجه  در دارد  داللت تدریجی نزو  بر

 هری   «انزا » با «تنزیل» معتقدند لغویان از بعضی: گفت باید نمودند  مرتب آن تدریجی
 فررو  معنرای  بره  دو هر و( گذشت وی قو  که منظور اب، همچون)ندارد معنا در تفاوتی
 معنای به «تنزیل» گاهی که شود می دیده نیز قرآنی کاربردهای در دقت با. است فرستادن

 و قطعری  «تدریجی نزو » بر «تنزیل» داللت بنابرای، . است رفته کار به...  «دفعی نزو »
ژیان  .)داد تشخیص دیگر قرای، از باید را آن بودن دفعی و تدریجی و قید نیست مسلم
 تنزیرل  کند کره  می اسرا  اشاره 71و  انعام 9 نسا ؛ 441 آیات به وی( 94ص ش 4174

 ( 91ص همان .)است رفته کار به دفعی نزو  معنای در آن آیات به
 داشرته  ارتباط نزو  ترتیب با است ممک، معنای دیگری که برای تنزیل گفته شده و

: أَیضراً  التنْزِیرل »دانرد:   می ترتیب را تنزیل معانی از یکی که است منظور اب، قو  باشد 
ای، قو  مرورد اسرتناد موافقران بروده      و( 149ص  44جق  4141اب، منظور  ) «الترتیب

 و نردارد  نرزو   ترتیرب  برر  داللتی ترتیب که درحالی( 419ص  ش4191  است.)نکونام
 لذا. ندارد نزو  ترتیب به آن کتابت بر داللت( تنزیله علی)آن ترتیب به مصحف کتابت
 نیست. مثمر زمینه ای، در لغت به استناد
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 « القرآن تنزیل» نام با . کتبی2

 نرزو   ترتیرب  روایرات هرا   آن در کره  را« القررآن  تنزیل» عنوان با هایی ب برری  کتا
 معنرای  بره  قطع طور به «تنزیل» واژۀ که اند دانسته مواردی از است  آمده قرآن هاى سوره
 هم روایات ای، در تنزیل که اند دانسته مؤیدی را مسئله ای، ظاهراً و است  نزو  ترتیب

 شرده اسرت: الرف.    در ای، زمینه معرفری  ذیل کتب جمله از. است نزو  ترتیب معنی به
 رراسانى عطا  از القرآن تنزیل. ب(ق411ر44)زهرى مسلم ب، تخلیف محمد القرآن تنزیل

 .(ق141 ت)نیشرابورى  محمرد  ب، نوشتۀ حس، ترتیبه و التنزیل کتابج.  (ق414ر44)
 ( 441ر441  صش4191نکونام  )

 تنزیرل  کتاب محمد بر، مسرلم زهرری    کامل عنوان :گفت استدال  باید ای، نقد در
 آمرده  قررآن  نرزو   ترتیرب  روایات از یکی کتاب  ای، است. در المدینة و بمکة القرآن
 قرآن نزو  به که پیداست کتاب عنوان از که داشت توجه موضوع ای، به باید اما. است
 را ای برار معنرایی   چنی، تنهایی به «تنزیل» واژۀ رود و است شده توجه مدینه و مکه در

و  و تفسریره  القررآن  تنزیل آن کامل نام که هم رراسانی عطا  کتاب دررصوص. ندارد
 (194  ص4  جترا  بیداوودی  )المفسری، طبقات در داوودی و است منسوره و ناسخه

 و ریرر  یرا  اسرت  آمده آن در نزو  ترتیب که نیامده است  توضیحی کرده معرفی را آن
 کتاب از که نیز سزگی، فؤاد همچنی،. باشیم داشته برداشتی چنی، توانیم نمی دلیل بدون
  ق4141 سرزگی،  )اسرت  بررده  نرام  نیشابوری محمد ب، حس، نگاشتۀ ترتیبه و التنزیل

 ای، نام میان ارتباطی توان نمی لذا. است نداده کتاب ای، دربارۀ ( توضیحی447ص  4ج
 شد. قائل نزو  ترتیب با کتب
  مسیب بن سعید . روایت3
 نرزو   ترتیرب  زمینرۀ  در طالرب  ابرى  بر،  على از مسیب ب، سعید که روایتى در
 فخربرنی  القرآن ثواب ع، النبی سخلت»: است آمده گونه ای، آورده  قرآن هاى سوره
 فاتحةة  بمكةة  علیره  نرز   مرا  فرخو    السما  م، نزلت ما نحو على سورة سورة بثواب
  (41  صق4171  جفری...«) ن ثم ربک باسم اقرأ ثم الکتاب

معنرای ترتیرب نرزو  اسرت و      بره  در ای، روایرت  ...« نزلت ما نحو على» عبارت
دانسته  نزو  ترتیب بر داللت ای، لفظ شواهد با ای، عبارت  از «تنزیل» لفظ مشابهت
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 ما نحو على» عبارت روایت ای، در تردید در ای، باره گفته شده است: بى. شده است
  نکونرام .)اسرت  نرزو   معنرای ترتیرب   بره  و «تنزیلره  علرى » و «انز  کما» نظیر «نزلت
 (441  صش4191
 ترتیرب  بر را «تنزیله علی» عبارت داللت احتما  روایت ای،  پیشی، موارد برعکس 
 برا  کتبری  لحراظ  بره  نره  و لغرت  ریشۀ لحاظ به نه «تنزیل» لفظ لذا. کند می تقویت نزو 
 در «السرما   مر،  نزلت ما نحو علی» لفظ با مشابهت دلیل به بلکه «القرآن تنزیل» های نام
 باشد. نزو  ترتیب معنای به است ممک،  روایت ای،

 « نزول ترتیب» بر «تنزیله على کتبه» داللت رد اشكاالتی در
در « تنزیرل »اثبرات اینکره    در ای اسرت  قرینه مسیب ب، سعید روایت اینکه رغم علی

. اسرت  الزم نیرز  مخالفان استنادات گرفت، نظر در معنای ترتیب نزو  به کار رفته است 
 ایشران . است نموده استناد متفاوت روایتی به راستا ای، در مذهب  منتقدان شیعه از یکی
 توانرد    نمری شد اشارهها  آن به تر پیش که آن همانند و "تنزیله علی" عبارت»نویسد:  می

 دیگرری  احتمراالت  چراکه. باشد قرآن نزو  اسا  بر بر ترتیب مصحف مطمئ، دلیلی
 و کرم  بی الهی آیات تمام وجود عبارات نمونه ای، از نیست مراد بعید... شود می داده نیز

 تقویرت  را نظرری  چنی، حضرت آن از روایاتی. باشد علی مصحف در کاست
 ( 91  صش4199  فرشچیان)«.کند می

 دربرارۀ  «انز  کما» لفظ آن در که کرده اشاره صدوق شیخ از روایتی به ادامه در وی
أَمِیرُ الْمُرؤْمِنِی،َ عَلَیرهِ   »نویسد:  است. شیخ صدوق می رفته کار به امام مصحف جمع

هَذَا کِتَابُ رَبکُمْ کَمَا أُنْزِ َ عَلَى نَبِریکُمْ  لَرمْ یرزِدْ فِیرهِ     "السلَامُ جَمَعَهُ  فَلَما جَا َهُمْ بِهِ قَا َ: 
فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ  عِنْدَنَا مِثْلُ الذِی عِنْدَكَ. فَانْصَرَفَ  "حَرْفٌ.حَرْفٌ  وَ لَمْ ینْقُصْ مِنْهُ 

آ  عمرران:  «) نَبَذُوهُ وَرا َ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَبِئْسَ مرا یشْرتَرُونَ  »وَ هُوَ یقُو ُ:َ 
لفظ)لفظ کمرا انرز (    ای، ضی تو در ای، روایت در( 91صق  4141  بابویه اب،)(.499
( 91  صش4199  فرشرچیان )«حَررْفٌ.  مِنْرهُ  ینْقُصْ لَمْ وَ   حَرْفٌ  فِیهِ یزِدْ  لَمْ: »است آمده
 و کم بی» معنای در «تنزیله علی» عبارت کاربرد در ای است قرینه روایت ای، گفت باید

 ایر،  در «انرز   کمرا » عبرارت  مشابه «تنزیله علی» عبارت چراکه ؛«زیاده و بدون کاست
 است.  روایت



 139۷بهار و تابستان م، ، سال دهم، شماره نوزدهپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۸۸

 
 توان گفرت: عبرارت   روایت سعید ب، مسیب و همچنی، روایت اریر می به توجه با

 و وکاسرت  کم بی نگارش» و «نزو  ترتیب اسا  بر نگارش» معنای دو در «تنزیله علی»
 مصرحف  نگرارش  تروان  نمی «تنزیله علی کتبه» عبارت از لذا. است مجمل« زیاده بدون
 برر ادعرای   مرذکور  جملرۀ  داللرت  زیرا گرفت؛ نتیجه را نزو  ترتیب اسا  بر امام

  است. احتما  یک حد در حداکثر  یادشده
 منتقردان  از یکری  از جهات دیگر نیز غیرقابل استناد است. «تنزیله على کتبه»عبارت 

 اند کرده گمان اى عده گوید مى«  تنزیله على کتبه انه فزعموا: »نویسد می ای، رصوص در
 تردید با باز باشد  نزو  ترتیب تنزیل  از منظور اگر. است تنزیل اسا  بر امام جمع که
 هسرت  آنچره : »نویسد می دیگری منتقد و( 77  صش4194ایازی  )شود مى یاد شک و

 مهردوی .«)نیست روش، اند؟ کسانی چه اینان. است کسانی پندار بر سیری، اب، تصری 
مشخص است اب، سیری، نیز ای، پنردار را تخییرد   همان طور که ( 77  صش4191راد  

 نکرده است.
. مشرخص نیسرت   4بنابرای، اشکاالتی چند در استناد به ایر، عبرارت وجرود دارد:    

ای نقل سخ، کرده بردون اینکره    . اب، سیری، از عده1معنای ترتیب نزو  باشد  تنزیل به
 از . نشرانی 1انرد.   اشرته . ای، گروه در ای، عقیده تردیرد د 1آنان را مشخص کرده باشد. 

 . رورد نمی چشم به وی کالم در پندار ای، تخیید
 دوم ب. بررسی روایت

 الناسرخ  وکترب  المنسوخ کتب أنه فنبئت»ای، روایت الزم است راجع به عبارت  در
 آقرای  محترم محقق که گونه آن گفت باید توضی  داده شود. دربارۀ ای، عبارت «أثره فی

 کتراب   ایر،  یمنری  نسخۀ در داده  توضی  التنزیل شواهد حاشیۀ در بهبودی محمدباقر
 کره  گونره  آن و (19ص  4ق  ج4144حراکم حسرکانی    )است نیامده «اثره فی» عبارت
 ارتیرار  در التنزیرل  شرواهد  از یمنی و کرمانی نسخۀ دو اند داده توضی  مقدمه در ایشان
 تروانیم  نمری  اطمینران  با لذا (4همان: .)دانند می تر صحی  را آن یمنی نسخۀ که اند داشته
 نبروده  روایرت  اصرل  در عبارت ای، اگر. است بوده روایت اصل در عبارت ای، بگوییم
 مشرخص  را ناسرخ  و منسروخ  مصحفشران  در علری  حضرت که ای، صرف است 
 نیست. ایشان مصحف در نزو  ترتیب رعایت کنندۀ اثبات باشند  نموده
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  سوم ج. بررسی روایت
 سؤا  دربارۀ ای، روایت اولی، از سایر روایات نیاز به توضی  دارد.بیش  روایت ای،

 مصرحف  از سخ، روایت ای، در اینکه وجود با مهمی که وجود دارد ای، است که چرا
 ؟ آیرا «فَالْرخَو ُ  الْخَو ُ  أُنْزِ َ کَمَا أَلفُوهُ» پرسد می عکرمه از سیری، اب، است  علی امام
 «الفروا » جمع فعل چرا کردند؟ تخلیف دیگرى از پس یکى شد   ناز  که طور  آن را قرآن
 یاران و همکاران به اشارهامر ای،  است ممک،: »شده گفته جواب در است؟ کار رفته به

 اشرتباهات  از جمرع  صرورت  بره  فعرل  آوردن یا داشته مصحف آوری جمع در حضرت
 (99ص ش 4174ژیان  )«است. نویسان نسخه

اند. در ای، زمینره گفتره    ندانسته مربوط به مصحف اماماما برری ای، عبارت را 
 فعل زیرا باشد؛ على امام مصحف به ناظر تواند نمى سیری، اب، پرسش»شده است: 

 سریری،  ابر،  پرسرش  اگر که است روش، است. آمده صورت جمع به سیری، اب، جملۀ
 نراظر  او پرسش بنابرای،  انز ؟ کما الفه: گفت مى باید بود  مرتب  على مصحف به
 ایر،  برر . اسرت  گرفتره  انجام صورت گروهى به آن تخلیف که است عثمانى مصحف به

 مصرحف  برودن  نزو  موافق انکار بر عالوه است رواسته رود پاسخ در عکرمه اسا  
(  414ص  ش4191نکونام  «).شود یادآور مصحفش در را على کار عظمت عثمانى 

  است. نقدهایی وارد سخ، ای، بر
 اینکره  بر داند ای می قرینه را روایت ای، در «أُنْزِ َ کَمَا أَلفُوهُ» عبارت  رود مستد  .4
 .اسرت  علری  امام مصحف بودن نزولی ترتیب  او  روایت در «تنزیله علی» از مراد
 عثمرانی  مصرحف  به ناظر «أُنْزِ َ کَمَا أَلفُوهُ»عبارت  اگر که صورتی در( 411ص همان )

 عبارت اگر: »شده گفته باره ای، در .دانست منظور ای، ای بر قرینه را آن توان   نمیباشد
 علری » عبارت بر ناظر را عبارت ای، چرا  دارد عثمان مصحف به اشاره «انز  کما الفوه»

  (99ص ش 4174  )ژیان«؟بگیریم «تنزیله
 بردون  علری  حضررت  دربارۀمصحف گفت، سخ، حی، در اینکه». گفته شده: 1
 (جا همان.«)دارد تخمل به نیاز شده  آورده میان به عثمانی مصحف از سخ،ای  قرینه هی 

 اسا  نزو  تنظیم نشده است؟ دانست مصحف رایج بر وانگهی مگر اب، سیری، نمی
 مَرا  الترخْلِیفَ  ذَلِرکَ  یؤَلفُروهُ  أَنْ عَلَى وَالْجِ، الْإِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَوِ». اگر سخ، عکرمه  1
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 عکرمره  به انکار ترتیب نزولی بودن مصحف عثمانی باشد  باید بگوییم  ناظر «اسْتَطَاعُوا
 نرزو   ترتیب اسا  بر را قرآن توان نمی ج، و انس شدن جمع صورت در بوده معتقد
برر اسرا  نرزو      علری  امرام  آن دانست که مصحف منکر را وی باید پس نوشت 

  تخلیف شده باشد.
 مصرحف  ایر، روایرت برر نگرارش    مسئلۀ بعد دربارۀ ای، روایت  بررسری داللرت   

 عبرارت  کره  اسرت  داشرته  است. یکی از منتقدان اظهار نزو  ترتیب اسا  بر امام
ایرازی   .)نیسرت  نرزو   ترتیرب  در صرری   یرک  هری   «فاالو  االو » و «انز  کما الفوه»

 اثبرات  اسرت بررای   آورده شواهدی و در مقابل  یکی از موافقان( 71ر71ش  ص4194
 عبرارت  و اسرت  «دیگررى  از پرس  یکرى » یرا  «ترتیرب  بره »عبارت مذکور  معنای اینکه
 مصرحف  برودن  نزو  موافق از سیری، اب، روایت در اینکه بر است اى قرینه گفته  پیش
 (411ر411  صش4191نکونام  .)است رفته سخ، على

 معنرای  بره  «فَالْرخَو ُ  الْرخَو ُ  أُنْزِ َ  کَمَا أَلفُوهُ» عبارت که بدانیم مسلم را مسئله ای، اگر
 ایر،  برود؟ طبرق   رواهرد  چره  روایت ای، حاصل است  نزو  ترتیب اسا  بر نگارش
 ترتیرب  اسا  بر را علی مصحف آیا پرسد می عکرمه از سیری، ب، محمد روایت 
 آن تواننرد  نمری  شوند  جمع هم انس و ج، اگر: دهد می پاسخ وی کردند؟ تخلیف نزو 
 مصرحف  چینش ای دربارۀ تخییدنشده ربر که دهد می نشان ای،. کنند تخلیف گونه ای، را

مطررح بروده اسرت و ابر،      روز آن جامعۀ در نزو  ترتیب اسا  بر علی حضرت
سیری، قصد داشته در ای، مورد اطمینان کسب نماید و لذا از عکرمه راجع به آن سؤا  

 کند.  می
  شرود:  مری  متبرادر  ذهر،  بره  معنا از پاسخ وی دو دارد؟ معنایی چه عکرمه پاسخ اما

ضم، نفی ترتیب نزولی برودن مصرحف    و است کرده انکار را سیری، اب، کالم وی .4
 تخلیف گونه ای، را آن بخواهند و شوند جمع هم انس و ج، کند اگر اعالم می امام
لو اجتمعت االنس والج، علی »در جملۀ « ذلک التخلیف» معنا ای، طبق. توانند نمی کنند 

دارد کره عکرمره آن را    نرزو   ترتیرب  اسا  بر تخلیف به اشاره «التخلیف ذلک ان یولفوه
 سرؤا   به دادن پاسخ از وی .1 .کند می تصدیق را نیزدر پایان او سیری، اب، نفی کرده و

 جمع هم و انس ج، اگر گفته و داده تغییر را بحث و است کرده رودداری سیری، اب،
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 ایر،  طبق. کنند تخلیف نموده  تخلیف را مصحف علی که گونه آن توانند نمی  شوند
 احتما  دو ای، از هریک. دارد حضرت مصحف تخلیف به اشاره «التخلیف ذلک»احتما  

 از ای، روایت برداشرت  امیرالمؤمنی، مصحف بودن نزولی که صحی  باشد  ترتیب
  (71ر74  صش4194  )نیز در نقد داللت روایت نک: ایازی.شود نمی

 روایات ابن سیریننتیجۀ بررسی 
ترتیب نزولی  کنندۀ اثبات یک هی  است  شده نقل سیری، اب، از که متعددی روایات

روایرات   صدر دربارۀ هایی شود بحث نیست. در پایان یادآور می بودن مصحف امام
 او  رلیفرۀ  برا  بیعرت  از امیرالمرؤمنی،  کراهت عدم بر دا  منقو  از اب، سیری، که

مطررح   مخرالف  و موافق بی، وی  در روایات برری سند دربارۀ هایی بحث است  و نیز
برای آشرنایی  .)نشد دیده ها آن طرح به بحث  نیازی نتیجۀ در عدم تخثیر دلیل که به است

 ( 71ر99  صش4194ایازی   ؛411ر417  صش4191نکونام   با ای، مباحث نک:
 علی حضرت مصحف سور ترتیب گزارش ب. روایات
ترتیب  شده محققان شیعه به روایات اهل سنّت روایاتی است که ادعادومی، استناد 
: نویسرد  مری  روایات ای، دربارۀ نکونام آقای کنند. را گزارش می مصحف امام علی

... اسرت  شرده  یراد  ها سوره یکایک ترتیب ها آن طى که اند هایى آن روایات ای، از مراد»
 داده نسربت  حضرت آن مصحف به صراحتاً روایات ای، در مندرج سور ترتیب اگرچه
 ایر،  از یکرى  طرى  اوالً زیررا  دارد؛ حکایت آن سور ترتیب از تلویحاً لک، است  نشده

 مصرحف  هراى  سروره  ترتیرب  الصرادق  مصرحف  شعبة ع، حکى تعبیر با روایات
.)شهرستانی   است شده گزارش است  نزو  زمان وفق بر که صادق امام به منسوب
 ثانیراً  است؛ بوده على مصحف وارثان از یکى بزرگوار ( و آن47  ص4ش  ج4191
 جداگانره   روایرت  دو طرى  سرلیمان  بر،  مقاترل  و مسیب ب، سعید های نام به راوى دو

  م4791 اند.)عاصمی  کرده گزارش على حضرت از را قرآن هاى سوره نزو  ترتیب
 مقاترل کره   ترتیرب  (47ص  4ش  ج4191مسیب؛ شهرستانی   ب، سعید ترتیب 41ص
 در روایرات  ای،. دارد موافقت صادق امام مصحف به منسوب سور ترتیب با کامالً
 گونه همی، نیز على مصحف هاى سوره ترتیب باید که را احتما  ای، یکدیگر کنار
 ( 449ص ش 4191نکونام  «).کند مى تقویت باشد  بوده
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 شهرسرتانی  تفسریر  در صرادق  امام مصحف ترتیب استدال   ای، مرکزی هستۀ

 شهرسرتانی  تفسیر در صادق امام از منقو  نزو  ترتیب روایت متعددی افراد. است
  ؛ فارسی14ش  ص4191نک: بالشر   مثا  )برای.اند دانسته ایشان مصحف با مرتب  را

  (91ش  ص4191  زاده ؛ فقهی411  ص4ق  ج4141مظلومى   ؛44ش  ص4114
 سرور  نرزو   وال  فری  الرواة وارتلفت» :نویسد می رود تفسیر مقدمۀ در شهرستانی 

 ترتیرب  عر،  حکری  وما باسناده واقد اب، و...  رجاله ع، سلیمان ب، مقاتل مثل القرآن 
 و مصرحفه  بری،  و لیس(الصادق مصحف ترتیب ع، شعبة حکی ما یا)الصادق مصحف

 ( 9  ص4ش  ج4191  شهرستانی«)...الترتیب فی ارتالف کثیر واقد اب، مصحف بی،
 امرام  از نقرل  بره  را سور نزو  ترتیب از فهرستی رود  مقدمۀ از سوم فصل در وی
 ذکرر  فری : »از اسرت  عبرارت  وی مقدمرۀ  سوم فصل عنوان. است کرده نقل صادق

و  باسناده واقد اب، و... رجاله ع، مقاتل مثل القرآن سور نزو  ترتیب فی الرواة ارتالف
 نرزو   ترتیرب  روایرات  اررتالف  دربارۀ فصل عنوان آنکه با .«الصادق محمد ب، جعفر
 بررسری  را مصاحف ترتیب ارتالف هم و نزو  ترتیب روایات ارتالف هم وی است 
 فری  ارتلفروا ... الصرحابة  م، االو  الصدر ان: »نویسد میفصل  ابتدای در و است نموده
 در ( وی41  ص4ج  همران «).المصراحف  فی کتابتها ترتیب و القرآن سور نزو  ترتیب
 را سور نزو  ترتیب به مربوط مختلف روایات ابتدا جداگانه  جدو  دو طی فصل انتهای
 مصراحف  در سرور  ترتیرب  بره  مربوط روایات سپس ( و11ر47  ص4آورد.)همان  ج می

 ترتیرب  اسرت   آمرده  فصل عنوان در که گونه ( همان19ر11ص  4ج  مختلف را.)همان
 ( 47ص  4ج  )همان.دارد قرار او  جدو  در صادق امام از ذکرشده نزو 
 بره  در وی قوی  احتما  به که رسید نتیجه ای، به توان می شد  گفته آنچه مجموع از
 اشرتباه  واقرد  ابر،  مصحف و صادق امام مصحف دربارۀ مصحف عبارت بردن کار
 ابتردا  در .4 کره  دلیرل  ایر،  بره  باشد  ها آن از منقو  نزو  ترتیب وی و مراد باشد کرده
 ابر،  بررای  مصرحفی  از گویرد   می سخ، سور نزو  ترتیب در موجود ارتالف از وقتی
 نرزو   ترتیرب  از روایتری  کره  شمرد می کسانی از هم را وی صرفاً بلکه گوید  نمی واقد
 او  جردو   در را صادق امام روایت وی .1 (9  ص4ج  )همان.اند نموده نقل سور
 فری  سرور  وال  ذکرر » دوم جردو   نره  اسرت  آورده «القرآن نزو  ترتیب»جدو   یعنی
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: نویسرد  مری  روایرت  ایر،  برر  تعلیق در نیز تفسیر ای، آقای آذرشب محقق .«المصاحف
 صرادق  مصحف جای به واقد اب، روایت و صادق روایت بگوید که بود ای، تر شایسته»
تروان از     تعلیقات( با توجه به ای، قرای، نمی444ص  1ج  همان«)واقد. اب، مصحف و

سخ، گفت که در آن  سور بر اسا  ترتیب نزو  مرتب  مصحفی برای امام صادق
 مربروط  روایات سایر به استناد تبع  به و نیست صحی  روایت ای، به اند. لذا استناد شده
 ترتیرب  ایر،  با ها آن هماهنگی بیان و امیرالمؤمنی، از ذکرشده های نزو  ترتیب به
 نیست. مثمر نیز 

 برا  صرادق  امرام  برای مصحفی وجود به قائل و ندانیم مسلّم را اشکا  ای، اگر اما
 مصرحف  برا  ارتباطی تواند نمی نیز دیگری دالیل به ذکرشده روایت شویم  مذکور ترتیب

 از بعرد  علی حضرت که است آمده متعددی روایات باشد. در داشته امیرالمؤمنی،
 را مصرحف  ای، هرگز دیگر: فرمودند صحابه از برری سوی از مصحفشان نشدن پذیرفته
  4ق  ج4141صرفار   ؛ 111ص  1ق  ج4149کلینری   ؛ 41  ص4ج  دیرد.)همان  نخواهید

 زمرران امررام ظهررور زمرران در را آن ارائررۀ زمرران روایررات  برررری طبررق و  (471ص
صرفار   ؛ 111ص  1ق  ج4149کلینری   ؛ 114رر 141  ص4 ق  ج4144)هاللری   .اند دانسته
 و انرد  سرارته  آشکار را مصحف ای، صادق امام چگونه حا  (471  ص4ق  ج4141
 شهرستانی  تفسیر روایات بگوییم هم اگر است؟ نموده روایت را آن دیگر فردی یا شعبی
 مصرحف  مجدد کردن آشکار از ابایی حضرت و باشند جعلی سلیم کتاب و بصائر  کافی

 داده نشران  بیشرتری  افراد به مصحف چرا موضوع ر  ای، بودن عقالنی فرض بر ر نداشتند
 وجرود  صرحابه  مصاحف از که متعددی های گزارش مانند آن ترتیب چرا و است؟ نشده
گونه استفاده کرد کره اسرتناد    توان ای، است؟ از مجموع ای، قرای، می نشده معروف دارد 

 در بحث حاضر مثمر نیست. به مصحف امام صادق
گرزارش   روایاتی که ترتیب نزو  سور را از امام علی مت، و سند اشکاالتی نیز به

 (449ر441ش  ص4194ایازی   نک: تفصیلی آگاهی )برای.است شده اند  وارد کرده
 گیری نتیجه

بر اسرا  ترتیرب نرزو      اهل سنّت با وجود ابراز ای، دیدگاه که مصحف امام علی
اند. لرذا سرخ، ایشران قابرل      نگاشته شده است  غالباً استداللی در ای، جهت ارائه نداده
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همچنی، آن دسته از روایات اهل سنّت که برای اثبات ترتیب نزولی بودن استناد نیست. 

 داللری  لحراظ  انرد  بره     مورد استناد محققری، شریعه قررار گرفتره    مصحف امام علی
 استناد هستند.  قابلغیر و مخدوش

 
 ها: نوشت پی

لغرت و   از ائمرۀ ( م4441رر 714= ق 174رر 117)رازی قزوینی زکریا  ب، فار  ب، احمد . ابوالحسی،4
جرا   ادب است. اصل او از قزوی، است. مدتی در همدان ساک، شرد  سرپس بره ری رفرت و در همران     

 (  471ص  4م  ج1441  زرکلی)وفات یافت.
از ( م4114رر 4171= ق914رر 171)کلبری  جرزی  اب،  عبدال ب، محمد ب، احمد ب، . ابوالقاسم محمد1

 (  114  ص4فقهای علم اصو  و لغت از اهل غرناطه.)همان  ج
  احمرد سرلمانی    بر،   علری   سعید بر،   ب،  عبدال  سعید ب،  ب،  عبدال  محمد ب،    ابوعبدال ِ رَطیب . اِبْ،1
( و  و کتابرت   یرا وزارت   شمشریر و قلرم    )ریاسرت  ذوالوزارتی،  (  مشهور به م4191ر4141 / ق991ر941)

 424  ص1ج  ش4117لو   رحیم) .اندلسی  مالکی  فقیهو     مورخ   ادیب   وزیر  طبیب الدی،  لسان  به  ملقب
 (  «اب، رطیب»ذیل 
= ق941رر  991عسرقالنی)  کنرانی  محمرد  بر،  علری  بر،  احمرد  حجرر   اب،  الدی، شهاب  . ابوالفضل1

م( از ائمۀ علم و تاریخ  اصل او از عسقالن در فلسطی، برود و مولرد و وفراتش در قراهره     4117ر4191
سرپس بره حردیث روی آورد مرردم بررای اررذ حردیث بره وی روی          بود. مشتاق ادب و علرم برود.  

 (  499  ص4ج  م1441آوردند.)زرکلی   می
از تابعی،  مرجرع دینری در زمران    ( م917ر141= ق444ر11)بصری انصاری سیری، ب، . ابوبکر محمد4

دانست و معرروف بره    رود بود. زادگاه و وفات وی در بصره بود. راوی حدیث بود و فقه الحدیث می
 (  441  ص1ج  م1441تقوا و تعبیر رواب بود.)زرکلی  
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