
  
  

  قرآن چگونه گردآوری شد 
  

    
 
 )قسمت چهارم (

 
که اختالف بين قرانها باعث درگيريشديد بين مسلمانان می شد واما اکنون به برخی  در قسمت قبلی به اين موضوع اشاره کردم

  : اين درگيری ها اشاره می کنم از
 

كوفه بود به مسجد كوفه رفتم.در آن جا گروهى جمع ىلعقبه كه از جانب عثمان وا گويد:«در زمان واليت وليد بنيزيد نخعى مى
اشعرى هستند به زاويه نزديك  پيرو قرائت ابو موسىاى نداشت و كسى فرياد بر آورد:آنان كهدر آن وقت مسجد گماشته. بودند

اختالف اى از سوره بقرهه ينزديك خانه عبد هللا بيايند.دو گروه درباره آ ابن مسعودند به زاويهباب كنده و آنان كه پيرو قرائت
  گفت:مى يكى داشتند.

  
) و بين آنها اختالف و درگيری ١٢:٣٢يوسف (   گفت:و اتموا الحج و العمرة Q»و ديگرى مىو اتموا الحج و العمرة للبيت «

   .بود
 

طبق  شتند.معلمى قرآن رادابه قرآن اختالف نسبتكرده است كه مردم در زمان عثمان در كوفه ابن اشته از انس بن مالك روايت
اين  شد.جوانان كشيده مىبه اختالف بين كرد و معلمى ديگر طبق قرائت ديگر و اينها تعليم مىمصحفيكى از صاحبانقرائت

  ) ٢١ .مصاحف سجستانى،ص ۵٩،ص ١االتقان،ج  شمرد.(ديگرى راغلط مى رسيد و هر يك از قرائتاختالفات به معلمان مى
  

شمارند( طبقات ابن  نقل شده است که برخی مسلمانان قرآن می خوانند و عده ديگر قرآن آنها را مردود می رينسياز محمد ابن 
   . آنها می شده است ) و اين موضوع باعث درگيری بين٢۵ص  .مصاحف سجستانى،۶٢،ص ٣ج  سعد،

 
کسی ايه را بخواند ديگری می گويد که  گاهقبول ندارد و هر  از بکير اشج نقل شده است که در عراق هيچ کس قران ديگری را

  ) ١۶ص  ،٩ج  ( فتح الباري، کنيد چه جوی در آن زمان رد مورد قرآن حاکم بوده است ) دقت آن را قبول ندارد (
  

  . خالفت عثمان سال بعد از مرگ محمد بود يعنی سال دوم يا سوم ١۵سال آغاز سازی قرآنها 
های محمد مورد مورد بحث و جدل مسلمانان بود . اما همانطور که  تا بسياری از گفتهبيعسال همانطور که ديديم ط ١۵بعد از 

به آن افزود ولی  تمام تالش خود را برای يکسان سازی قران به خرج داد و آيات بسياری را از آن کم و يا ديديم با انکه عثمان
منتها نه به شدت قبل بين  بعدها باز هم اين اختالفات ( کهقرآن هايي که او تهيه کرد باز هم با هم اختالف داشتند به ط.ری 

(  تر از مصحف كوفه است )بصره صحيح(مصحف ما و مصحف گفتندبرخى از مردم شام مى مسلمانان وجود داشت بطور مثال
 ،تانىمصاحف سجس( ) و اختالف بين قرآنها عثمانی بعدها خود را بيشتر و بيشتر نشان می داد٣۵سجستانى،ص  مصاحف

 ) ۴٩الی ٣٩
 

به مرکز مهم ارسال داشتند و حتی همرا آن قاريانی هم فرستادند . قرآن هايي  بعد از آنکه قرآنها حاضر گرديد ديديم که آنها را
ديگری نوشته می شد و  مرکز مختلف اسالمی فرستاده شد برای ان مرکز حکم مرجع را داشت و از روی آنها قرآنهای که به

قرآنها اختالفی بوجود می آمد قرآن مرکز حکم مرجع را داشت  رکز ارسال می گرديد .اگر در يک منطقه بينآن مبه ساير نقاط 
  .شد که بين قرآنهای مرکز اصلی هم اختالف بود و اما مشکل از آنجا شروع

  
امام  ند و به آن لقب ام ياگرفتانديشيده شد و و قرآن مدينه را بعنوان قران مرجع در نظر  اما بعدها برای اين اختالف چاره ای

گشيده می شد به قرآن مدينه مراجعه می   دادند و هر گاه اختالفی بين قرآهای مرکز اصلی ديده می شد و کار به جاهای باريک
تالش برای رفع اختالف در واقع برای حفظ حکومت خود حاکمان وقت بود و نه  کردند و اختالف را حل می کردند البته همه اين

   . برای قرآن دلسوزیسر  از
 

قرآن ديگری غير از قرآن عثمانی ممنوع شده و  عثمان قانونی بسيار جدی وضع کرد و آن اين بود که داشتن و خواندن هر
تمامی اين قرانها به خط کوفی بود که فاقد اعراب  .به سختی مجازات می شدند کسانی که از اين دستور سر پيچي می کردند

در بين قرآنهای رسمی آن  بعدها به رسم الخط عربی تغيير داده شد که باز هم موجب اختالفات زيادی د کهنقطه بو گذاری و
های دنيا و مکانهای مقدس مسلمانان وجود دارد که با  زمان گرديد البته هنوز هم برخی قرآنهای به خط کوفی در موزه



 كهنحسين قرانی است منسوب به عثمان كه با خط كوفىمام بطور مثال در خزانه حرم ا قرآنهای امروزی تفاوت هايي دارد
  نوشته شده است.

  
آهنگ و همانند است.به مدينه و يا مصحف شام هم با توجه به خالى بودن حروف آن از عاليم و حجم بسياربزرگ آن،با مصحف

از يكى از  اين قرآن،ل قوىضبط كرده است.به احتما «يرتدد»را به صورت)  ۵( «يرتد» از سوره مائدهكه كلمهخصوص
  . هاستعثمانى استنساخ شده و رو نوشتى از يكى ازآن هاىقرآن

 
 : مشخصات قرآن عثمانی

ها به احزاب و اعشار و اين قرآنها دهد.نشان مى اعراب كلمات راحروف قرآنهای عثمانى خالى از نقطه و عاليمى بوده است كه
كه علت آن،ابتدايى بودن خط  هايى در رسم الخط بوده است.هاى اماليى و تناقضغلط ازتقسيم بندى نشده بود و مملو  اخماس،
  . آن زمان و فرهنگ بدوی آنها بوده است عرب در

 
  

  :ها به شرح ذيل استمشخصات كلى مصحف
 
  :ترتيب  -١

ترتيب با قرآن ابی کعب از نظر قرآن را عهده دار بود قرآن عثمانی  با توجه به اينکه ابی ابن کعب سرپرستی کميته نگارش
در يونس هاى صحابه،سورهها مطابقت نداشت،از جمله اين كه در مصحف اندك با آنتنها در مواردى شباهت بسياری داشت

   .ها بودآمد و هفتمين يا هشتمين اين سورهسوره بزرگ به شمار مىزمره هفت
 

هاى بلند(طوال)قرار داد و سوره يونس را سوره مرتبه هفتم از سوره،دراما عثمان،سوره انفال و سوره برائت را به عنوان يك 
   را تغيير داد. ابن عباس به اين عمل عثمان اعتراض كرد و گفت: هاى مئين در آورد ومحل آندر شمار سوره

حساب آورده  سوره بهمئين است،يك هاىهاى مثانى است و سوره برائت را كه از سورهرا كه از سوره سوره انفالعلتبه چه «
  ايد؟»هاى بزرگ قرار دادهشمار سوره ايد و درحذف كردهبرائترا از اول سوره »و«بسم هللا الرحمان الرحيم

  
پيامبر  گرديد.مىآياتى نازل ها،شد و پس از نزول آنهللا عليه و آله نازل مى هايى بر پيامبر صلىسوره « گفت:عثمان در پاسخ

هايى سوره انفال از سوره بنويسيد. ها را درفالن محل از فالن سورهفرمود:اين آيهكرد و به آنان مىىاحضار موحى را  كاتبان
  هاست.از آخرين سوره برائت از نظر نزول، هجرت در مدينه نازل شد و سورهاست كه در اوايل 

  
.پيامبر صلى هللا عليه و آله نيز در استوره،يكىكردم اين دو سمن گمان مى مضمون اين دو سوره با يك ديگر شبيه است وولى

را  »و«بسم هللا الرحمان الرحيم جهت من آن دو را به هم پيوستماز اين بيان نكرد كه برائت دنباله سوره انفال است. گذشت و
  .دادم سوره بزرگ قرار در شمار هفت بين آن دو ننوشتم و آن را

 
  :نقطه و عالمت   -٢

بود از هر نشانه و عالمتى كه حروف  ميان مردم عرب رايجنگارش كه در آن دوره اى شيوهانى به مقتضهاى عثممصحف
يك ديگر تشخيص  و خ از و نيز ج و ح و لذا بين ب و ت و يا و ثا تفاوتى نبود. خالى بود. نقطه رامشخص كند،و بى دارنقطه

   شد.ه،ضمه و تنوين نشان داده نمىكسر فتحه، وسيله به هم چنين حركت و اعراب كلمات، شدند.داده نمى
  

 اعراب آن را و وزن كلمه و چگونگى داد،ها را از يك ديگر تميز مىآن توجه به غلم خود، با قرائت خواننده خود بايد به هنگام
   .شناختشخصا مى

 
مثال  رآن تقريبا ممتنع بود.نيدن، قرائت ق ش موكول بود و جز از طريق قرائت قرآن فقط به سماع و نقل رو در صدر اول، از اين

 »،«تعلمه  از »«يعلمه  كلمه هم چنين هيچ فرقى وجود نداشت. «يتلو» و «تتلو» «نتلو»، «نبلو»، «تبلو»، هاىكلمه بين
  .شدمى ندهخوا »«لمن خلقك لتكون لمن خلفك آية به صورت رو چه بسا آيه از اين شد.تشخيص داده نمى »«بعلمه  و  »«نعلمه

 
  :شودمى رخ داده است، آورده ها از نقطهاز قرآنهای مختلف كه بر اثر خالى بودن مصحف هايىيال نمونهذ

 
 »«تنشرها ننشرها»، « ننشزها»، « :٢۵٩آيه  سوره بقره،

 »     نعلمه « »،يعلمه  « :۴٨آيه  عمران، سوره آل
  »  تتلو « تبلوا»، « :٣٠آيه  سوره يونس،

  » ننحيك « »،ننجيك « :٩٢آيه  يونس، سوره



 »  لنبوينهم « »،لنثوينهم « »،لنبوئنهم: « ۵٨ آيه سوره عنكبوت،
   »يجازي « »،نجازي « :١٧آيه  سوره سبا،

  » فتثبتوا « فتبينوا»، « :۶آيه  سوره حجرات،
 

زيرا  بود، هاى بعددر زمان اختالف قرانهاها علت عمده پيدايشعثمانی از عاليم و نشانه در هر صورت خالى بودن قرانهای
  .ذهن باشد در ان احتمال خطا وجود دارد داشتند و طبيعتا هر موضوعی که متکی بر مردم به شنيدن و حفظ كردن قرآن اتكا

 
  :ناهنجارى نوشتارى   -٣

هاى راوان و تناقضاماليى ف  هاىىداراى ناهنجار در مقايسه با رسم الخط عمومى و متداول، رسم الخط قرآنهای عثمانى، اما
   . باشدمى بسيار در نحوه نوشتن كلمات

 
آنان نوشتن و  بلكه جز تعداد كمى از بوده است. در آن زمان هاى كتابت،و روش  آشنايى عرب به فنون خط عدم علت اين امر،
   بوده است. د بسيار پايين و اوليهابتدايى و در ح خطى اند،نوشتهمى كه اين عده اندك بدان دانستند و خطى را همكتابت را نمى

  
 كتابت به شيوه غايت نسبت افرادى بودند كه به را كه عثمان براى كتابت مصحف انتخاب كرده بود، كسانىعالوه بر اين

وود ونه كه ابن ابى داهمان گ بد خط بودند. ولى آنان بسيار خط درمرحله ابتدايى بود، اطالع بودند و هر چند كه در آن وقت،بى
   :كندنقل مى

 
ولى  ايد.كرده چه نيكو و زيبا تهيه « ديدن آن گفت: وى پس از مصحفى را نزد عثمان بردند، مصاحف، هاىپس از تكميل نسخه

قبيله  كننده از  اگر امال « سپس گفت: تلفظ كنند». توانند آن را به نحو صحيحعرب خود مى هايى رخ داده كهدر آن ناهنجارى
  )  ٣٢-٣٣سجستانى ص  -( المصاحف شد»اشتباهاتى در آن پيدا نمى چنين نده از قبيله ثقيف بود،هذيل و نويس

   
هايى ناهنجارى مصحف در اين عثمان گفت: « گويد:طبق مى )٢٠:۶٣ذيل آيه ان هذان لساحران (طه  خود، ثعلبى در تفسير

و به عبارت ديگر آيا  دهى؟آيا آن را تغيير نمى گفتند: ه عثمانب كند.مى صحيح ادا شود كه هر عربى به زبان خود آن راديده مى
   » .كند و نه حرامى را حاللنه حاللى راحرام مى ندارد، لزومى گفت: كنى؟نمى تصحيح

 
  

  : ترين اشتباهات رسم الخط موجود در قرآنمهم هايى ازنمونه 
 

  امالء صحيح / آيه / آيه / سوره
   »و اختالف الليل و النهار / ليل و النهار»و اختلف ال « /١۶۴ /هبقر

 علم الغيوب / عالم  /١٠٩مائده / 
  » انباء « ياتيهم انبؤا»/ « /۵ /انعام
 » يناون عنه «/ »و ينؤن عنه/  ٢۶/ انعام
 .تاى زايد اسشناخته شده بدون هيچ علت و» و« است »بالغداة « / »بالغداوة « /۵٢ /انعام
  » شركاء « م شركؤا»/فيك « /٩۴ / انعام
 » ما نشاء « / ما نشؤا» « /٨٧ /هود

  »ال يياس «/  »انه ال يايئس «  /٨٧ /يوسف
 » ا لم ياتكم نبؤا»/«نبا « /٩/براهيم
 » الضعفاء «/ الضعفؤا» فقال «  /٢١/ابراهيم

  » ءلشى « / ء»و ال تقولن لشاى «  /٢٣/كهف
 »التخذت « / »تخذتشئت ل لو « /٧٧/كهف

 » يا ابن ام «/ »قال يبنؤم «  /٩۴/طه
  .اضافه شده است است و الف بدون هيچ علت معقولى » الذبحنه « / »ال اذبحنه  او «  /٢١/نمل
  » المال « / يا ايها الملؤا»«   / ٢٩ /نمل
 » شفعاء « / شفعؤا» «  /١٣/روم

 » بالءال « / »لهو البلؤ المبين«  /١٠۶/صافات
 » االيكة  « / »حاب لئيكةو اص «  /١٣/ص
  » ءوجي « / »ء بالنبيينو جاى « /۶٩/زمر
 » و ما دعاء « / »الكافرين و ما دعؤا «  /۵٠/غافر

 



يابيم كه به خوبى در مى نشانه بوده است، و فاقد هر گونه عالمت و هاى آن روز بدون نقطههر گاه در نظر بگيريم كه مصحف
زايد است و نبايد  »ااذبحنه مثال خواننده قرآن جا می دانست ن زمان با مشكل روبرو بوده است.قرآنها آ قرآن از روىقرائت 

 نشؤا» « كلمه باشد، و يا دردر آيه و السماء بنيناها باييد زايد مى «باييد»ى دو«يا» خوانده شود و يا چگونه بفهمد كه يكى از
  همزه بعد از الف است؟  است و تلفظ زايد است و الف ممدوده او فهمد كه وننده مىعالمتى از كجا خوا بدون هيچ

  
اند و اى را در جايى به شكلى نوشتهكه كلمه  به نحوى عثمانى است، تر وجود تناقض در رسم الخط قرآنهایموضوع عجيب

   اند . سواد بودهان اوليه تا چه حد بی دهد كه نويسندگديگر و اين خود نشان مى ديگر به شكلى همان كلمه را در جاى
  

سوره بقره  ٢۴٧چنين بوده اند مثال در آيه  و اين نشان دهنده فرهنگ اعراب در آن زمان است که باسوادترين و نخبگان آنان
   نوشته شده است. »«بصطة اعراف با صاد از سوره ۶٩با سين و درآيه  »«بسطة كلمه 

  
تناقضات در  از اين قبيل بقره با صاد ضبط گرديده است. ٢۴۵آيه  در سوره رعد با سين و  ٢۶ در آيه »«يبسط و نيز كلمه

  .وجود دارد قرآنهای عثمانى زياد
 

  : آن زمان می باشد هايى از اين تناقضات که نشانه بی سوادی نخبگان عرب درنمونه 
 
  سوره.آيه/امالء قديم/سوره.آيه/امالء معاصر/
 تخذوكاذا ال  /٧٣اسراء  / لتخذت لو شئت/  ٧٧ كهف/
 اصحاب االيكة /١۴و ق  ٧٨حجر  /١٣ ص  اصحاب لئيكة  /١٧۶شعراء /
  على الضعفاء ليس  /٩١توبه  / فقال الضعفؤا  /٢١ابراهيم /
  ال يستاخرون ساعة /٣۴اعراف  / فال يستئخرون ساعة  /۴٩يونس /
  دعاء الكافرين و ما  /١۴رعد  / و ما دعؤا الكافرين   /۵٠غافر /
  ليس بظالم للعبيد /١٨٢آل عمران  / ليس بظلم للعبيد  /١٠ حج/
  ضربوا لك االمثال /۴٨اسراء  / االمثل ضربؤا لك  /٩فرقان /
  هللا يدعوا الى الجنة و /٢٢١بقره  / يوم يدع الداع /۶قمر /
  يميتكم احياكم ثم /۶۶حج  / فاحيكم ثم يميتكم  /٢٨بقره /
   اليلف قريش /١قريش  / اى لفهم رحلة /٢قريش /
  قال ابن ام /١۵٠اعراف  / يبنؤم قال  /٩۴طه /
  االرحام ما نشاء في /۵حج / في اموالنا ما نشؤا  /٨٧هود /
  نعمة هللا و ان تعدوا /١٨نحل / و ان تعدوا نعمت هللا  /٣۴ابراهيم /
  لسنة هللاو لن تجد  /٢٣فتح / فلن تجد لسنت هللا / ۴٣فاطر /
  على بينة من ربه /١۴محمة  / بينت منه على /۴٠فاطر /
  لدى الحناجر  /١٨غافر  / الباب لدا  /٢۵يوسف /
  طغى انه /١٧النازعات  / طغا الماء  / ١١الحاقه /
   ءو كان هللا على كل شي  /۴۵كهف  / ءو ال تقولن لشاى  /٢٣كهف /
  و قال المال /٣٣مؤمنون  / فقال الملؤا  /٢۴مؤمنون /
 ايها المجرمون /۵٩يس  / الثقالن ايه  /٣١ الرحمان/

 
دستخوش تغيير شده  اوضاع اسف باری وجود داشته ودر تاريخ اين کتاب چقدر خواننده عزيز می بيند که در مورد قرآن چه

نکته ای که شايد  باشند وآنکه مسلمانان با وقاحت تمام مدعی محفوظ بودن قرآن از هر گونه تحريفی می  است و عجيب
اختالفاتی وجود دارد که آنها را در قسمت های بعدی بررسی  رايتان جالب باشد اينکه هم اکنون نيز بين قرآنهای مختلف عربیب

  خواهيم کرد
 
 

 :توضيح
رد واقعيات در مورد قرآن می نويسم. هدف من بودن يک مرجع در مو همانطور که قبال گفتم در اين وبالگ بطور تخصصی) ١ 

  . گوش ما می خوانند از هر گونه تحريفی به دور بوده است رنها بهکتابی است که ق 
 
  . باشد و بس اين وبالگ با ذکر ماخذ يا بدون ان کامال آزاد است چون همه ما بايد هدفمان روشنگری استفاده از مندرجات )٢
  
   شدن آن است اطر تخصصیاگر مطالب اين وبالگ کمی از حالت عاميانه در امده بخ ) ٣



 
  . از اين پس بعد از هر ادعا منبع آن را هم می نويسم برای اينکه خود را از اين اتهام که منابع من درست نيست خارج کنم  )۴
  
وجود دارد که خواندن آن را  افشار نادره موردسوره يوسف از خانم مطلب خواندنی در از اسطوره تا واقعيت در وبالگ ) ۵

دارم که برای گردانندگان اين وبالگ خواهم فرستاد که اگر مناسب بدانند در  توصيه می کنم من هم مقالهای در باره همين سوره
  .د دادخواهن آن قرار
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