
 
 
 
 

  قرآن چگونه گردآوری شد
 
  
  )قسمت ششم( 
 
 

  نقطه گذاری کلمات قرآن
 

شدند و  مردم با كاربرد نقطه آشنا حاكم عراق بود،)٧۵- ٨۶(ثقفى از جانب عبد الملك بن مروان يوسف در زمان خالفت حجاج بن
ن عاصم، شاگردان ابو االسود دئلى نصر ب به وسيله يحيى بن يعمر و اين كار .نقطه مشخص ساختند حروف نقطه دار را از بى

  . انجام گرديد
 
 

و . نمود سر زمين های غير عربی خواندن قرآن برای بسياری از تازه مسلمانان غير عرب مشگل می به علت رواج اسالم در بين
  .مفهوم قرآن می شد در بين تلفظ کلمات آنها اختالفاتی بود که اين اختالفات باعث تغيير اساسی

 
معلوم و همين كلمه را در   به صورت) ٢:١٨٣بقره ( نفسه الرحمة  طبعا كلمه كتب را در آيه كتب ربكم على  عرب زبانی،مثال هر

  معلوم است داد كه اين كلمه درحالى كه غير عرب تشخيص نمى .خواند به صورت مجهول مى) 9:٣توبه  ( كتب عليكم الصيام: آيه
 » رسوله«  اين كه ابو االسود شنيد كه كسى كلمه  اشتباهات خنده داری منجر می شد كماو گاهی اوقات اين موضوع به. يا مجهول

 و خواند كه در اين صورت معناى آن اين است كه خداوند از مشركان رسوله به كسر الم مى ء من المشركين و در آيه ان هللا بري
و لذا  »مردم به اين جا رسيده باشد كار  كردم كه صور نمىت « : فاحش گفت ابو االسود با شنيدن اين غلط .پيامبرش بيزار است

 ابو االسود خواسته بود كه  قبالاز زياد ابن ابيه، .ماجرا را تعريف کرد) ۵٠- ۵٣(بود برای زياد بن ابيه كه در آن زمان حاكم كوفه
در تالوت كالم خدا شنيد و آن گاه در   خودفاحش را اين كه اين غلط  تا .ولى او اعتنايي نکرده بود اى بينديشد، اين باره چاره در

 فن اول از .4۶ص  :الفهرست . ( دهم آن چه امير بدان امر كرده انجام مى :گفت زياد ابن ابيه تصميم گرفت و  بر آوردن خواسته
  )مقاله دوم

 
  .به خوبى بر آيد گويد، مى اى خواست تا از عهده نوشتن آن چه او نويسنده ابو االسود

بود و   ديگرى را انتخاب كردند كه زبردست نويسنده . وى او را نپسنديد اى از قبيله عبد قيس در اختيار او گذاشتند ولى نويسنده
   .االسود واقع شد مورد قبول ابو

 
ف اى بر باالى آن حر نقطه ،)مفتوح خواندم( دهان ادا كردم هر حرفى را كه من با گشودن « :ابو االسود به نويسنده مذكور گفت

  كسره اى در جلوى آن حرف قرار بده و اگر حرفى را نقطه )حرف را به ضمه خواندم( كردم بگذار و اگر دهان خود را جمع
  ) .۵٢  ص تاسيس الشيعة لعلوم االسالم، حسن، صدر،(  » اى در زير آن حرف بنويس نقطه خواندم،

همين  كردم آن را با دو نقطه مشخص كن و او  را با غنه ادااگر حرفى : ابن عياض نيز می گويد كه ابو االسودبه نويسنده گفت
  . كار را انجام داد

 
ها  تر اين نقطه ولى بيش بردند، حروف و كلمات به كار  ها را به عنوان عاليمى براى نشان دادن حركات اين نقطه مردم از اين پس،

  .تند و غالبا اين رنگ قرمز بودنوش مى بود، قرآن با آن نوشته شده را با رنگى غير از رنگى كه خط 
  

هاى سياه  نقطه نقطه در مصحف به كار برد، تشخيص حروف نقطه دار از حروف بى پس از آن كه نصر بن عاصم نقطه را براى
 نشود و اين دو نوع  اشتباه است، هايى كه عالمت اعجام بوده با نقطه  حركت  هايى كه المت رنگى تبديل شد تا نقطه هاى به نقطه

  .نقطه از يك ديگر تميز داده شوند
  

اين قرآن نخست در مسجد عمرو   :گويد او مى .است دارى را به همين كيفيت در دار الكتب مصر ديده مصحف نقطه زيدان جرجى
هاى آن بزرگ و خط آن بامركب سياه نوشته شده و  ورق. جهان است هاى ترين قرآن قاهره بوده و از كهن  در مجاورت بن عاص،

هاى  نقطه هاى باالى حروف عالمت فتحه و نقطه توصيف كرده، قرمز است و همان طور كه ابو االسود هاى آن به رنگ نقطه
   .هاى جلو حروف نشانه ضمه است كسره و نقطه  زيرين عالمت



 
چگاه توافقی جامعی در هي می بينيد حتی در باره اعراب قرآن هم حرف و حديث فراوان است و از ابتدا بين مسلمانان همانطور که

اما در ادامه می بينيم که . ديديم در معنای جمله تاثير فراوانی دارد و اين اعراب کلمات همانطور که. اين مورد وجود نداشته است 
  .چه اندازه جدی بوده است اين اختالفات تا

 
 قرآن های مختلفی رايج گرديد که معروف ارائه می شد که بر اساس آن در مورد کلمات و نحوه اعراب آنها نظرات بي شماری

  :هستند از ترين آنها عبارت
 
 )١١٨متوفاى ( عبد هللا بن عامر يحصبى:ابن عامر ) ١
 )١٢٠متوفاى (هللا بن كثير دارمى عبد:ابن كثير ) ٢
 )١٢٨متوفاى (عاصم بن ابى النجود اسدى:عاصم ) ٣
 

منتشر شده و تا امروز متداول است و همين  به وسيله او  رائت عاصمدانست و ق تر و معتبر تر مى حفص قرآن عاصم را دقيق
  .اسالمى رايج است قرائتى است كه امروزه دراكثر كشورهاى

 
 )١۵4متوفاى (زبان ابو عمرو بن عالء مازنى،: ابو عمرو) ۴
 )١۵۶متوفاى (حمزة بن حبيب زيات: حمزه ) ۵
 هستند و اين نوع قرآن امروزه در برخی کشور های عربی رايج) ١١٠ -  ١۶٩متوفاى ( الليثى نافع بن عبد الرحمان: نافع ) ۶

  .است
 )١٨٩متوفاى (على بن حمزه: كسائى ) ٧
 

 : نفر اضافه شدند که عبارتند از بعدها سه نفر يگر به اين هفت
 
 )٢٢٩متوفاى (خلف بن هشام،راوى حمزه ) ٨
 )٢٠۵متوفاى ( يعقوب حضرمى :يعقوب )٩

 )١٣٠متوفاى (و جعفر مخزومىاب:ابو جعفر) ١٠
 

 :با گذشت زمان چهار نفر ديگر به اين جمع اضافه شدند
 

 قارى )١١٠متوفاى ( يسار حسن بن :حسن بصرى ) ١١
 )١٢٣متوفاى (دمحم بن عبد الرحمان:ابن محيصن )١٢
 )٢٠٢متوفاى (يحيى بن مبارك:يزيدى ) ١٣
 )١۴٨متوفاى (سليمان بن مهران اسدى:اعمش ) ١۴

 
 

قرآنهای خود اختالف داشتند و جالب اين که برای هر  نجا چهاده نفر را می بينيم که قاريان قرآن بودند که در نحوه خواندندر اي
قرائت  وجود دارد يعنی قرائت هر کدام به دو روايت مختلف بيان شده که مجموعا بيست و هشت کدام از اين چهارده نفر دو راوی

  . مختلف را بوجود می آورد
 
گرفتند و مدعيان ديگری هم وجود داشته است و اين نشان می دهد که حتی در  ها کسانی بودند که مورد اقبال جامعه قرار میاين

انجاست که حتی برخی از علمای  خواندن قرآن هچگاه توافق جامعی وجود نداشته و ندارد و اختالف بين قرائت ها تا مورد نحوه
به قرائت رسمی نخواند نمازش باطل است و حتی اين اختالف در   از قرآن را در نمازشمسلمانان معتقدند اگر کسی سوره ای

بن مسعود و زيد  اى راعبد هللا آيه :است به نقل از زيد بن ارقم آمده است كه شخصى نزد دمحم آمد و گفت زمان دمحم نيز وجود داشته
. پيامبر ساكت ماند. قرائت كدام يك را اختيار كنم .داشت ختالفو ابى بن كعب براى من قرائت كردند و قرائت هر سه بايك ديگر ا

   !!!! ... ساکت مانده البته که واضح است که او چرا
 
 

منظور که دمحم هر سه را تاييد می کرده جعل شده است اما اگر اين  می دانيم که بسياری از اين حديث ها ساختگی هستند و به اين
بر خالف ادعای  د که حتی در زمان حيات دمحم توافقی در مورد قرآن وجود نداشته است و ايننشان می ده حديث واقعی باشد هم

     .بين مسلمانان است
 



 
على  انزل القرآن: اختالفات بيکار نمانده به يکی از اين احاديث توجه کنيد  ولی کارخانه حديث سازی مسلمانان در توجيه اين

 .است  اين دارد که قرآن به هفت لهجه نازل شدهکه می گويند که اشاره بر»  احرف سبعة
 
 

کلمات وجمالت و هزاران دروغ ديگر که در مورد اين  و من واقعا متحيرم از اين همه هياهوی مسلمانان در مورد اعجاز تعداد
هيچگاه  مسلمانانهيچگاه کلمات قران ثابت نبوده و حتی درنوع کلمات و خواندن آن در بين  همانطور که ديديم .کتاب می گويند

مورد اين کتاب هنوز هم بيش از يک ميليارد  و اما معجزه بزرگ قرآن اين است با اين همه حرف و حديث در .توافقی نبوده است
در يک سينی در شب قدر به دمحم نازل شده است و تا اکنون و حتی يک حرف از آن  مسلمان به اين موضوع اعتقاد دارند که قرآن

  .تنکرده اس تغيير
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