
  قرآن چگونه گردآوری شد
  
 
  )قسمت آخر ( 
 

 سازی قرآن های جديت فراوان بخرج می دادند ولی مسلمانان تا مدت زيادی در مقابل اين اگر چه حکام وقت در يکسان
بودند پس از يکسان سازی قرآن در   به نظر می رسد که پس از دمحم جانشينان او که از قوم قريش .تغييرات مقاومت می کردند

البته در اين ميان کسانی هم  .غير از لهجه خودشان مخالفت می کردند مان عثمان با هر خواندن قرآن با هر نوع لهجه ایز
لهجه قريش خارج  کردن بحث قرآئات قرآن سعی در آن داشتند که نحوه خواندن قران را از حالت انحصاری بودند که با مطرح

زيرا علت اجازه قرائت قرآن به ; حق همين است: گويد  قرآن به لهجه های مختلف میمثال ابو شامه در دفاع از خواندن .سازند
بنابراين هيچ كس جز به . چون سزاوار نيست تنها بر يك قوم توسعه داده شود; است غيرلهجه قريش، توسعه بر عرب بوده

يا مضموم نمودن ميم جمع يا  مزه يا ادغامكسى كه عادت در لهجه و لغت او، اماله يا تخفيف ه. گردد توانش، مكلف نمى اندازه
  )١٠٠ و ٩٩ ، ص٢ التمهيد، ج(  اى ديگر تكليف شود؟ گونه وصل هاء كنايه و چيزهايى شبيه اين امور است، چگونه به

 
( حين  خود بخود باعث تغيير در قرآن می شد مثال كسى كه از قبيله هذيل باشد، به جاى حتى البته اختالف بين لهجه ها

تعلمون و تعلم و تسود وجوه را به كسر  است) اسدى(» اسد«كسى كه از قبيله . كند عتى حين تلفظ مى ) ۵۴آيه ) ٢٣(ونمؤمن
و بنا بر اين . كنند تخفيف همزه كه در قريش مرسوم است، همزه را اظهار مى تميميان به جاى. كند تاء فعل مضارع تلفظ مى

اختالف پديد آمد نگاهی به   قران ها توسط عثمان سالها بعد دوباره بين مسلمانانبود که حتی پس از يکسان سازی کامال طبيعی
اول هجرت در حالی آغاز می گردد که بسياری از راويان معتبر  تاريخ مرگ بزرگان علم قرآن نشان می دهد که نيمه دوم قرن

حاكم بر اين   اين گروه، در تبيين شرايط جديدتاريخ وفات( با افکاری جديد جايگزين آنها شده بود قرآن فوت کرده و نسلی نو
، .) ق٣٢(، عبدهللا بن مسعود .) ق٣٣يا  ٢٩(، ابى بن كعب .) ق٢٣(، عمر .) ق١٢(ابوبكر : مرحله بسيار سودمند است

وسى ، ابوم.) ق۴٠(طالب  بن ابى ، على.) ق٣۵(، عثمان .) ق٣۵(حذيفة بن يمان  ،.) ق٣٣(، معاذ بن جبل .) ق٣٢(ابوالدرداء 
  .). ق۶٨(و ابن عباس .)  ق۴٧(، ابوعبدالرحمن سلمى .) ق۴۵(، زيدبن ثابت .)ق ۴۴(اشعرى 

  
منشا اصلی اين اختالفات دو  دوم هجرت را قرن اختالفات شديد البته از نوعی ديگر در تاريخ قرآن می توان ناميد و اما قرن

ن معتبر قرآن که هر کدام هم برای خود مدعی يک قرائت نظرا شهر بصره و کوفه بودند باز هم نگاهی به تاريخ مرگ صاحب
  موضوع کمک می کند خاص بودند به روشن شدن

  
  كوفه)  ج

 ١۴٨م (، سليمان اعمش از قراى اربعه عشره .) ق١٢٧م (قراى سبعه  بن ابى النجود از ، عاصم.) ق١٠٣م (بن وثاب  يحيى
 .). ق١٨٩م (كسائى از قراى سبعه و .)  ق١٢٣م (زيات از قراى سبعه  بن حبيب ، حمزة.)ق
 
  بصره (د

 ١١٠م (، حسن بصرى از قراى اربعة عشره .) ق١۵۴م (قراى سبعه  ، ابو عمرو بن عالء از.) ق١٢٩م (بن ابى اسحق  عبدهللا
  .). ق١١٧م (بن دعامه  و قتادة.) ق ١٢٨م (، عاصم جحدرى .)ق
 

 و هر کسی برای خود مدعی يک نوع خاص از خواندن قرآن بود و در می شد و البته اين اختالف در قرآن روز به روز بيشتر
  مدعيانی ظهور کردند که صاحب نام های آنها به شرح زير است شهر های ديگر نيز

  
  مدينه) الف

 ١۶٩م (از قراى سبعه  ونافع بن ابى نعيم.)  ق١٣٠م (، شيبة بن نصاح .) ق١٣٠م (يزيد بن قعقاع از قراى عشره  ابوجعفر
 ..)ق
 
  مكه (ب

 ١٢٣م (عشره  و دمحم بن محيصن از قراى اربعة.)  ق١٣٠م (، حميدبن قيس اعرج .) ق١٠٣م (قراى سبعه  بن كثير از عبدهللا
 .).ق
 
  شام (ج

 .).ق ١۴۵ م(ويحيى بن حارث ذمارى .)  ق١٢١م (، عطية بن قيس كالبى .) ق١١٨م (سبعه  عبدهللا بن عامر از قراى
 

دين نيز وجود داشته است مثال وقتى بازار قرائت  ن اين اختالفات هميشه موضوع دکانداری و سو استفاده ازالبته در بوجود آمد
 گيرند و آوازه و شهرت آنان همه جا اى از قاريان از ديگران سبقت مى در اين ميان عده كند و در قرن دوم و سوم رواج پيدا مى

هايى نادر و  در انتخاب قرائت ام و نان و مقامى هستند، شهرت خويش راگيرد، گروهى ديگر نيز، كه در طلب ن را فرا مى



اى بخوانند كه ديگران  دهند كه قرآن را به گونه قرار مى اينان تمامی سعی خود را بر اين. جستند مخصوص به خود مى
تراشى نيز  دليل قرائت خويش نيز با توجه به نقص و ايرادات ذاتي که در خود قرآن وجود دارد، خوانند و البته براى نمى
اند، به احتمال زياد تحت  هايى گرديده شيفته چنين قرائت هاى شاذ و نادر روى آورده و بعضی قاريانى كه به قرائت .نمودند مى

قدرت  اى براى شهرت و کسب پول و زمان دين و قرآن را وسيلهمثل بسياری از آخوندان اين  تاثير اين خصلت قرار گرفته و
ميزان نفوذ او در مراجع قدرت و ميزان  البته در معروف شدن يک قرائت نيز سواد فرد راوی و . بودند خويش قرار داده

و سرکيسه کردن در هر صورت معروفيت يک قرائت به معنای معروفيت راوی  مقبوليت او در مراجع دينی تاثير زيادی داشت و
شمار آن در کشور ما  کماينکه امروزه نيز از همين قران بسياری به نان و نوا رسيده اند که .آن قرائت بود مردم عامی توسط

   .کم نيست
 

ميالدی کشيده شد و ديگر کسی را يارای آن نبود که مانند عثمان همه قرائت ها  خالصه اينکه دامنه اين اختالفات تا قرن چهارم
ساير ياران دمحم بشدت از او  بين برده و يکی را جايگزين آن سازد زيرا عثمان هم خود از ياران بزرگ دمحم بود و هم  ازرا

مدعی بود و کسی هم نمی توانست ادعا کند که مثال فالن قرائت  حمايت می کردند ولی در قرن چهارم ديگر هر کسی برای خود
قرائت قرآن را  ر اين ميان فردی بنام ابن مجاهد در اقدامى ضربتی، موضوع اختالف درشنيده است اما د را خود از زبان دمحم

هجرى و تدوين آنها در كتاب السبعه همه مدعيان  كند و با انتخاب هفت قراءت از قاريان قرن دوم براى هميشه مسدود مى
 در واقع ابن. دهد اى قرار مى  عمل انجام شدهدادند را در مقابل العمل نشان مى عكس روزگار خويش را، كه بالفاصله از خود

و بناچار هفت قرائت را که هر کدام به  و او نمی توانست يک قرائت را بپذيرد و ديگری را رد کند .مجاهد مجبور به اين کار بود
 . مابقی را مردود اعالم می کند نوعی مقبوليت بيشتری داشت را رسما پذيرفته و

 
 :قرائت های شاذ

عثمان يکسان گرديد ولی  که توضيح داده شد اختالف در مورد قرآن هم به کل کتاب مربوط بود که قرآن ها در زمان رهمان طو
زيرا اين قرآن ها هم دقيقا مانند هم نبودند و بعد از نقطه گذاری و  اين اختالف بعد ها به قرآن های عثمانی هم سرايت پيدا کرد

اختالفاتی دارند و شبيه هم  اختالفات افزوده شد و حتی امروزه هم، قرآن های رايج با همالفبای عربی بر دامنه  تبديل آن به
  : قرائت صحيح شرايط زير را قرار داده اند و جالب است بدانيد علمای اسالم برای تشخيص يک. نيستند

 
  .شديكى از صحابه با داراى سند صحيح تا شناخته شده، بايد قرائت .قرائت سند صحت  :شرط اول

  .با رسم الخط قرآن توافق داشته باشد  :دوم شرط
  .با قواعد ادبى عرب توافق داشته باشد  :شرط سوم

 
 اين شروط را نداشته باشد غير صحيح و مردود اگر يكى از .صحيح و مورد قبول است باشد، هرگاه قرائتى داراى اين سه شرط

  .گويند  "شاذ"شروط مذكور است،  اصطالحا به قرائتى كه فاقد .است
  

که  دارد که برای قرائت آن هم شرط و شروط  به زبان ديگر يعنی ساختمان نوشتاری قرآن آنقدر متزلزل و دارای ابهام است
در آينده خواهيم ديد که دمحم و شايد خدای او در بسياری از موارد در قرآن  يکی از آنها سازگاری با قواعد ادبی است ولی

   .امری فاحشی کرده استاشتباهات گر امروزی
 

همه آيه و حديث که در مورد عاری از تغيير بودن قرآن دارد و مقايسه آن با  آيا اين به ذهن انسان خطور نمی کند که با اين
ميليون ها انسان در  مختصرا از آن ديديم نشان می دهد که همه اين آيات و احاديث دروغی بزرگ برای فريب سرگذشتی که
استثمار انسانهای جاهل و نا آگاه بوده و هست و  در واقع از ابتدای تکوين دستآويزی برای. بوده و استگذشته و حال 

  .د متاسفانه خواهد بو
  

  آفتاب تابان
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