
 
 

  قرآن چگونه گردآوری شد 
  
 
 
  )قسمت سوم (
 
 

کميته اضافه شد و رياست اين گروه را بعهده گرفت.البته با توجه به  يکی از آن دوازده نفری بود که به اين ابی ابن کعب
کرد ولی در  صاحب يکی از قرآن های معروف بود طبيعتاً در بسياری از موارد نظر خود را اعمال می اين که او خود

اضافه کرده و يا از آن می کاهد و  برخی موارد برای اينکه رضايت سايرين را هم جلب کند آياتی را هم به قرآن
نهايت بدسليقگی قرآن را به رشته تحرير در آورد. کميته اخير  فشارهايي که بر او وارد می شده باعث می گردد او در

 :گيرد چهار مرحله اساسی در نظر می برای يکسان سازی قرآنها
 
  

قرآن با اين سياست که قرآن اخير کامال شبيه هيچ کدام از قرآن  جمع آوری مجدد منابع قرآن و نگارش مجدد )١     
 اختالف گردد و ايجاد ارايش رياضی خاصی در قرآن های رايج نباشد که سبب

 
 .تهيه شده نوشتن چند رونوشت از قران مرجع )٢
 
 .تالفات احتمالیت رفع اختطبيق قرآن ها آماده شده جه  )٣
 
 .قرآنهای ديگر و محو و نابود کردن آنها و ارسال قرآن جديد تاليف جمع آوری )۴
 
  .مسلمانان به قبول قرآن جديد و منع آنها از مطالعه قرآنها ديگر اجبار همه  )۵

 
 

حاکمان پس از او در  هم سايرتمامی موارد آنها نهايت کوشش خود را بکار بردند و مخصوصاً هم عثمان و  و انصافا در
قرآنهاي متفاوت اساس حکومت آنها را متزلزل می  محو و نابودی قرآنهای ديگر نهايت تالش را نمودند زيرا وجود

  مدينه نابود شد.  در معاويه جمع آوری شده بود در زمان زيد ابوبکر توسط کرد. بطوريکه حتی قرآنی که در زمان
  

انسانی بدور نبود که بعد ها اين اشکاالت يکی  دقت انجام شد ولی از خطاهایر نهايت د اما اين يکسان سازی هر چند
طور کامالً مفصل در مورد آن بحث خواهد شد و خالصه عثمان قرآن های نوشته  يکی خود را نشان داد که در آينده به

نموده و  جمع آوریديگر را ی قرآن مرجع را به تمام سرزمين های اسالمی فرستاد و تمامی قرآن ها شده از روی
آتش هر دو در اسالم از مطهرات است و   سوزانيد ( به روايتی ديگر در آب و سرکه جوشانيد ) البته می دانيد که آب و

او هيچ اشکالی وارد نمی نمود و حتی امروزه نيز بسياری از قرآن  اين سوزاندن و يا جوشاندن در آب از نظر شرعی بر
به راه انداخته بود  عثمان ه را در نهايت احترام می سوزانند. اما جو ارعاب و وحشتی کهاستفاد های قديمی و غير قابل

   باعث شد که او بخوبی از عهده اين کار بر آيد. وحمايت شديدی هم که عقالی صحابه از او داشتند
 
  

گرفته و  اع داشت را از پارا هم که با اين کميته مخالفت می نمود و از دادن قرآن خود امتن ابن مسعود می گويند حتی
می کرد و با رها گفت اگرمن هم  چنان بر زمين کشيدند که استخوانهايش شکست . علی هم به شدت از عثمان حمايت

  د .جای عثمان بودم همان کاری می کردم که عثمان کر
  

رفت ديگر قرانی نمی  بخوبی می دانست که حفظ نظام حتی از حفظ قرآن هم مهمتر است زيرا اگر اسالم از بين می علی
شود و جايي که مصلحت نظام در ميان باشد ديگر  ماند .و اين سياست هم اکنون نيز توسط فرزندان خلف او رعايت می

  . د می باش هيچ چيز ديگری مهم نيست و هر کاری مجاز
  

برای آنکه  اسالمی فرستاد . و عثمان از روی قرآن مرجع شش نسخه رونوشت تهيه نمود و به ساير مراکز مهم
در خواندن قرآن هم اختالفی نباشد .البته تمامی اين قرآنها به  اختالفی پيش نيايد همراه هر قران يک قاری هم فرستاد تا



تغيير به  به رسم الخط عربی تغيير يافت .البته در اين مرحله يعنی عدهاو فاقد اعراب بود و ب خط ميخی نوشته شده بود
  خواهم داد . ات ديگری وارد قران شد که آنهم مورد بحث قراررسم الخط عربی نيز اشتباه

  
تا خود قضاوت کنيد.تصاوير زير برخی  ولی برخی از اين تغييرات را برايتان با تصوير در اين ياداشت قرار می دهم

 . الخط عربی اتفاق افتاد را نشان می دهد که در مرحله تبديل خط کوفی به رسماهاتی اشتب
 
 
 
 

 :توضيح
بخش دو صفحه  جلد هشت اطقان همين يکسان سازی قرآن در نهايت موجب مرگ عثمان می شود در کتاب که اين 

    .آمده است ٢٣۶و  ٢٣۵
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