
  قرآن چگونه گردآوری شد 
  
 قسمت دوم ) (
 
  همانطور که در مطلب قبلی گفتم در زمان ابوبکر خطر از بين رفتن قرآن بطور جدی مطرح گرديد . 

  و ابوبکر تصميم به حفظ قرآن گرفت و توسط زيد ابن ثابت اين جمع آوری صورت گرفت .
  

ه آن نداد .... اما در همان روزها ديگر ياران محمد نيز کم و بيش چنانچه اشاره شد، زيد فقط قرآن را جمع کرد و هيچ نظمی ب
  سعی در نگارش قرآن هايي به نام خود داشتند که حداقل هفت قرآن معتبر به نام آنان در تاريخ ثبت شده است .

  
  برخی قرآن های معروف

  
  ) قرآن به روايت ابن مسعود: ١
  

کلمات قرآن را برای راحت تر شدن ميتوان به مترادف آن تبديل کرد......... در  ابن مسعود معتقد به اصالت معنی بود و می گفت
قرآن بروايت ابن مسعود، سوره حمد و سوره معوذتين نبود او اين دو سوره آخر را جزء قرآن نميدانست و هر گاه قرآنی را با 

ط نکنيد و خودش هرگز از اين دو سوره در نماز اين دو سوره می ديد آنها را پاک می کرد و می گفت قرآن را با غير قرآن خل
  استفاده نمی کرد و معتقد بود اين دو سوره دعای چشم زخم می باشد ....

  
  ) قرآن به روايت ابی ابن کعب: ٢
  

  قرآن ابي ابن كعب هم با قرآن های امروزی تفاوت زيادی داشت که در نوشته های قبلی توضيح داديم ... 
  
  و موسی اشعری قرآن به روايت اب )٣
  
  قران به روايت ابن سود  )۴
  
  قرآن به روايت سالم مولی  )۵
  
  قرآن به روايت ابی حديقه )۶
  
  قران به روايت معاذ ابن جبل  )٧
  

در آن زمان دسترسي به قرآن و نسخه صحيح آن آنقدر مشکل بود که برخی از صحابه محمد هم از داشتن قرآن محروم بودند، 
نايي جمع آوری قرآن را داشتند کمک می خواستند تا برای خود قرآنی داشته باشند ..... قرآن های فوق هم با و از کسانی که توا

همديگر اختالفات فاحشی داشتند و حتی جغرافيای آنها هم متفاوت بود ..... مثال در کوفه، مردم قرآن ابن مسعود را صحيح 
بود، و ساير قرآنها اعتباری نداشتند .... اما در بصره قرآن ابوموسی اشعری  ميدانستند، ولی در مدينه قرآن ابی ابن کعب معتبر

  طرفدار داشت، و قرآن ابن اسود در دمشق رايج بود ....
  

اختالفات اين قرآنها بحدی بود که بين مسلمانان اختالف و چند دستگی ايجاد کرده بود و هر گروه قرآن خود را صحيح و ساير 
  ه می دانست و اين امر موجب نزاع های شديدی در بين آنها می گشت .... قرآن ها را تحريف شد

  
حذيقه ابن سعيد ابن عاص ميگويد: زمانی که از جنگ ارمنستان باز می گشتم، مردمی را از حمص ديدم که قرآن خود را 

ن خود را به روايت ابن مسعود می صحيح می دانستند و آنها قرآن را به روايت مقداد می خواندند ... اهل کوفه را ديدم که قرآ
خوانند و همين اعتقاد را در مورد قرآن خود دارند و نيز مردم کوفه حتی نام قرآن خود که به روايت از ابو موسی اشعری است 

  را به نام الباب القلوب می خوانند و آن را صحيح می دانند . 
  

است و ديديم که مثال ابی حدطقه قرآن را به نام مصحف ميخوانده  در اين زمان حتی در مورد نام قران نيز اتفاق نظر نبوده
  است .... 

  



در اوايل خالفت عمر، وضعيت يافتن نسخه صحيح قرآن بسيار اسف بار بود، و بين مسلمانان هم اختالفات شديدی وجود داشت 
  مانان نمی شد ..... واضح است که اگر تفاوت های بين قرآن ها ناچيز بود هرگز باعث درگيری بين مسل

  
  البته عمق اين اختالف از حد درگيری های ساده نيز گذشته بود و هر گروه، گروه ديگر را تکفير می کرد ....

  
در تاريخ می خوانيم که زمانی که حديقه به مدينه باز می گردد، بالفاصله نزد عثمان می رود و می گويد: «در جنگ ارمنستان 

م، قرآن را به روايت ابی ابن کعب می خواندند که مواردی از آن را مردم عراق نشنيده بودند، و شرکت داشتم، در آنجا مردم شا
مردم عراق قرآنی را می خواندند که مردم شام از قسمت هايي از آن بی اطالع بودند و هر گروه گروه ديگر را تکفير می کرد» 

 ...  
فات بين قرآن ها را نشان می دهد .... فكر عثمان مطمئنا نگران اين اين ماجرا که در کتب مختلف تاريخی آمده است عمق اختال

موضوع بود، كه حل نشدن اين موضوع باعث از هم پاشيده شدن امپراطوری نو پای او خواهد شد ..... عثمان شديدا مضطرب 
  بود و تصميم جدی گرفت که قران ها را يکسان سازد .....

  
نمود ...... اسالم در آن زمان در دامنه وسيع جغرافيايي گسترش يافته بود و نسخه های اما اين کاری بس عظيم و دشوار می 

متفاوتی از آن در سراسر سرزمين های اسالمی منتشر شده بود که هر کدام با ديگری اختالفات بيشماری داشت ...... اين 
سر يکسان سازی بوجود آورد ..... لذا عثمان احتمال می رفت که هر قومی برای حمايت از قران خود قيام کند و مانعی بر 

تصميم می گيرد که با نهايت خشونت و سختگيری اين کار را به انجام برساند، به طوری که کسی جرات مخالفت نداشته باشد 
زندگي می  ........ او برای اينکار نياز به حمايت بزرگان صحابه محمد داشت ..... لذا عثمان همه ياران محمد را که در مدينه

کردند را در يک جلسه جمع می کند و موضوع را با آنها در ميان ميگذارد و همه آنان بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که قرآنها 
بايد يکی شوند و بهای اين کار هر چه هست می بايد پرداخت گردد و در انجام اين کار جای هيچ درنگ نيست ..... عثمان بدون 

يک فراخوان عمومی از ياران محمد ياری می جويد و چهار نفر آنان که مورد اعتماد خودش بودند را برای آنکه درنگ کند در 
  هدايت اين کار بر می گزيند و اين چهار نفر عبارت بودند از 

  
  زيد ابن ثابت  )١
  
  سعيد ابن عاص  )٢
  
  عبدهللا ابن ابی زبير  )٣
  
  عبدالرحمن ابن حارث  )۴
  

  .تاليف قرآن را بعهده می گيرند  اين چهار نفر کميته
اما يکسان سازی قران (در اين مرحله تحريفات اساسی وارد قران ميشود) کار کوچکی نبود و اين انتخاب عثمان باعث 

   .اعتراضات شديدی می گردد و عثمان را ناگزير می کند که دوازده نفر ديگر را به اين جمع اضافه کند
  

  ع قبلی ...... منابع : .... عالوه بر مناب
 مصاحف سجستانی، طبقات ابن سعد، الکامل فی التاريخ، و صحيح بخاری ...
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