
 خالصه تاریخ قرآن حجتی

 اسامی قرآن 

o شافعی: ارتجاالً ـ زجاج و قتاده: قرء به معنای جمع و گردآوری )قرأت الماء فی الحوض( ـ لحیانی قرآن =

و ابن عباس: قرء به معنای خواندن و پیرو هم آوردن ـ اشعری: قـرن مـمیمه دـردنی پیو،ـتنی ن د ـ  
 مؤ د آ ات د گر ،اختن ـ فرّاء: قرائن )جمع قر نه( قر نه و

o ابن عباس: فارق میان حق و باطل ـ نجات و موفقیت )ان تتقوا اهلل  جعل لکم فرقاناً(فرقان = 

o در اصل لغت گرد هم آوردن ـ آ ات و قصص و احکام گرد هم آمده ا،ت.کتاب = 

o اصیل عربی ـ به معنی شرف هم آمده: دتاباً فیه ذدردم ـ  ادآوری به فرائض و احکامذکر = 

o به تدر ج نازل گرد د.لتنزی = 

 الهام فطری )مادر مو،ی( ـ الهام غر  ی به حیوان )زنبور( ـ اشاره ،ر ع و مرموز ـ اشاره با جوارح و اعضا ـ وحی :

 و،و،ه شیطان ـ القاء امری به فرشتگان ـ ،خن خداوند با انبیا
o  :خن با فرشته وحی3 ،خن از پس پرده.2. القاء معنی بر قلب پیامبر)ص( 1رابطه خدا با پیامبر،. 
o گیری و دوری از گناهتحنث: دناره 
o )آغاز ن ول وحی قرآنی: شب قدر )بیست و ،وم 
o  دفعی  ا تدر جی؟ ابن عباس: دفعی به آ،مان دنیای تدر جی به پیامبر)ص( ـ مقاتلی فخر رازی: شب قـدر

 هر ،الی ن ول دفعی ـ شعبی: آغاز ن ول شب قدر
o  :تأمـل بیتـتر در آ ـات 5.،نگینی وظا ف 4.حفظ قرآن 3.دلگرمی 2 . مقتضیات1حکمت ن ول تدر جی.

 .نا،خ و منسوخ6
o اولین آ ات: ،وره علق )امام رما: اولین علق آخر ن ،وره نصر ( ـ مدثر پس از دوره فترت اولین ،وره 
o آخر ن آ ه: ابن عباس و ،دی: واتقوا  وماً ترجعون فیه الی اهلل ـ آخر ن ،وره: برائت 

 امـر عجیـب و 3.جماعت )خرج القـوم بـت تهم( 2.عالمت و نتانه )انّ آ ه ملکه أن  أتیکم التابوت...( 1معنی: : آیه.

 شگفت )فالن آ ه فی دذا(
o ها ده طبق نقل و روا ت حدود آن متخص شده.)ابن عربی(: بختی از حروف  ا دلمات  ا جمله تعر ف 
o  شنا،م.چدلمه آ ه نمی« مدهامتان»ابو عمرو دانی: غیر 
o ختری: آ ات توقیفی ا،ت نه اجتهادی.زم 
o .ز د بن ثابت: دنا عند ر،ول اهلل نؤلف القرآن من الرقاع: داللت بر توقیفی بودن آ ات دارد 
o .قامی ابوبکر باقالنی: رعا ت ترتیب فعلی آ ات واجب و الزم االجرا،ت. آلو،ی هم همین عقیده را دارد 
o رأی و اجتهاد صحابه بوده. مجلسیی محدث نوریی عالمه: ترتیب آ ات و ،وری 

  :تعداد آ ات 
o  عدد دوفی: حم ه بن حبیب ز ات ـ دسا ی ـ خلف بن هتام ـ از ابن ابی لیلی از ابی عبدالرحمان از علـی

 بن ابیطالب)ع(
o  مدنی اول: ابی جعفر    د بن قعقاع و شیبه بن نصاح / حسن بن علی)ع( و ابن عمر 



o ابوجعفر ـ شیبه ـ ا،ماعیل بن جعفر یر /دث مدنی دوم: ا،ماعیل بن جعفر بن ابی 
o مکی: مجاهد بن جبر ـ ا،ماعیل مکی ـ نقل ،یوطی: ابن دثیر از مجاهد از ابن عباس از ابی بن دعب 
o بصری: عاصم بن ابی صباح  ا ابی عجاج ـ ا وب بن متودل 
o شامی: عبداهلل بن عامر 
o  :6236طبر،ی: صحیح عدد: دوفی 

 مکی مدنی 
o هی از تار خ و ا،لوب قرآنفوائد مکی مدنی: آگا 
o ابن نقیب گفته: مکی ـ مدنی ـ مکی و مدنی ـ نه مکی نه مدنی 
o مالک مکی مدنی: عثمان بن ،عید دانی از  حیی بن ،الم: هجرت 
o  :أ ها الناس مکیی  أ ها الذ ن امنوا مدنی مگر ،وره 3.لفظ دال 2.،جده واجبه 1خصوصیات قطعی مکی .

.حروف 6.دا،تان آدم و ابلیس ج  بقره 5.قصص انبیا و ملل گذشته ج  بقره 4. حج ده  أ هاالذ ن امنوا دارد
 مقطعه ج  بقره و آل عمران

o  :دعـوت بـه 2.دوتاهی و ا جاز و حرارت تعبیر و شدت لحـن و تجـانس صـوتی 1خصوصیات شا ع مکی.
 .دثرت ،وگند5.مجادله با متردین 4.دعوت به تمس  به خوبیها 3اصول د ن 

o  شرح منـافقین 3.احکام حدود و فرائض به طور مفصل 2.فرمان جهاد و احکام 1مدنی: خصوصیات قطعی.
 .مجادله با اهل دتاب و دعوت به عدم تعصب4ج  ،وره عنکبوت 

o  :تفصیل براهین و ادله2.طوالنیی مفصلی ،ب  آرام 1خصوصیات شا ع مدنی. 

 مقام و من لـت4.د،تبند )از ،ِوار( 3از ،ور( .حصار و باروی شهر )2.باقیمانده آشامیدنی در ظرف 1. معانی: سوره. .

.از تسوُّر: تصاعدی تردیب )اذ تسوّروا المحراب( باال رفتن.   ابوالفتوح: ،وره: من لـت و 5نابغه ذبیانی )الم تر ان اهلل...( 
 شرف
o جعبری: بختی ده دارای آغاز و انجام ا،ت.معنی اصطالحی : 
o  اشتهی محدث نوری: ترتیب ،ور اجتهاد صحابه ا،ت.ابوبکر باقالنیی ابن فارسی زردتیی ابن 
o .درمانیی نیتابوریی صبحی صالح: ترتیب ،ور توقیفی 
o .مصحف ابی بن دعب: ،وره های خلع و حفد داشت 
o  جمال القراء ،خاوی: طه به نام ،وره دلیم نی  گفته می شود ـ هذلی: طه ،وره مو،ـی ی ص ،ـوره داود

 ذبیح گفته می شودشود ـ جعبری: صافات ،وره گفته می

 :ا،امی ،ور 
o  حمد: فاتحه الکتابی ام الکتابی فاتحه القرآنی ام القرآنی القـرآن العیـیمی السـبع المثـانیی الوافیـهی الکنـ ی

الکافیهی اال،اسی النوری التکری الحمد االولیی الحمد القصریی الراقیـهی التـفاءی التـافیهی الصـلوهی الـدعاءی 
 ناجاهی التفو ضالسوالی تعلیم المسئلهی الم

o )بقره: فسطاط القرآن )پوشش و خیمه قرآن(ی الفردوسی ،نام القرآن )دوه قرآن 
o آل عمران: در توراه طیبه گفته شده ـ ا ن ،وره با بقره: زهراوان 



o )بع طوال: بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال و توبه ) ونس، 
o  :از  ونس شروع تا مومنونمئین: صد آ ه  ا دمتر  ا بیتتر؛ ابوالفتوح 
o  مثانی: ،یوطی: پس از مئین در طبقه دوم ـ فرّاء: دمتر از صدی مثانی گفته شده چون ن د   به همنـد ـ

چون همه پس از د گری و  طبر،ی: پس از ،بع طوال؛  ا تمام قرآن ـ ابن عباس: همه ،وره ها مثانی اند
 اند.به هم پیو،ته

o ، ور دوتاه ـ جمال القراء: قصص و دا،تانها دنار هم آمده ـ ،ـیوطی: مفصل: طبر،ی: دارای حم و تمام
پس از مثانیی وجه تسمیه طبر،ی ـ روا ت ،عید بن جبیر: آ ات منسوخ در ا نهـا دـم ا،ـت. ـ از ،ـوره 

های ز ادی فاصله های ز اد ـ ابن عباس: از والضحی تـا آخـر ـ محمد تا آخر قرآن ـ دوتاهی ،ور بسمله
 : در بین ،ور مفصل با د تکبیر گفت.قرائت ابن دثیر

o   میـاد ن:  -قـر نتین: انفـال برائـت   -طوا،ین: شعراء نمل قصص   -عتاق: ا،راء دهف مر م طه انبیاء
عـرائس:  -  مقاصـیر: حامـدات )رواقی شبسـتان( -بساتین: ،وره هـای المـر دار   -،وره های الم دار  

ی مفصل ـ ابن مسعود: د باج حوامیم ا،ت  ـ قوارع: ا ه دبابیج: آل عمران ـ ر اض: ،وره ها -  مسبحات
الکر،ی و معوذتین  ـ آ ه الع : الحمدهلل الذی لم  تخذ ولداً.. )در مسند احمد بن حنبل طبق حـد ث معـاذ 

 بن ا،د(

 فواتح ،ور 
o ه ،تا ش خداوند: تحمید: حمد انعام دهف ،باء فاطر ـ تبارک: فرقان مل  ـ تسبیح: ا،راء حد د حتر جمع

 تغابن اعلی صف
o  حروف مقطعه )حروف تهجی(: نصف حروف الفبا در فواتح ،ور آمده ـ * ،اده و عادی: ،ید بن طـاووس

در ،عد السعودی ابومسلم اصفهانیی زمختریی بیضاویی ابن تیمیهی حافظ م ّی ـ *از ا،رار و رازها و غیـر 
نده نگری: مقاتل بن ،لیمانی علی بن قابل درک: شعبیی علی)ع( در روا ات اهل ،نتی ابن مسعود ـ * آ 

فضال ـ *نامهای ،وره و آغاز آنها: طبریی ابن دثیر  ـ *نامهای قرآن: مجاهد بن جبـر مکـی  ـ *رمـ  
.  نسبت به ا،ما و صفات خداوند متعال: ثعلبی ـ صبحی صالح: ا نها همه ذوق و تأو الت شخصی هسـتند

یگو د قادر نیستیم جمع دنیم ـ *،وگند خدا به نامهـای *رم ی به ا،ماء اعیم الهی: ،عید بن جبیر م -
خود: ابن عباسی عکرمهی اخفش ـ *نتانه پا ان ،وره قبلی  ـ *نولدده: بیگانه از نص قرآن ا،ت و مردم 

امافه دردند ـ *ا،کات دفار و جلب توجه آنها  ـ *رشاد خلیفه: نسبت بیتتر حروف  ـ *طبر،ی: نام ،ور  
فاً فواتح ،ور  ـ *رشید رما: تنبیه برای متردین مکه و اهل دتاب مد نه )طو،یی ـ *مجاهد بن جبر: صر

 طبر،یی فخر رازی(
o نداء: به ر،ول خدا: اح اب طالق تحر م م مل مدثر  ـ به مردم: نساء مائده حج حجرات ممتحنه 
o  )انبیـا)اقترب  -نحـل)اتی امـر اهلل( -برائت)برائـه مـن اهلل(  -جمله خبر ه: انفال) سـئلون  عـن االنفـال

 -محمـد )الـذ ن دفـروا( -زمر)تن  ل الکتاب( -نور )،وره ان لناها( -مؤمنون )قد افلح المؤمنون( -للناس(
نـوح  -معارج)،أل ،ائل( -حاقه -مجادله )قد ،مع اهلل( –الرحمان  -قمر)اقتربت الساعه( -فتح)انا فتحنا(

 -بینه )لم  کـن الـذ ن دفـروا( -قدر )انا ان لناه( -بسع -بلد )الاقسم( -قیامه )ال اقسم( -)انا ار،لنا نوحاً(
 دوثر )انا اعطیناک( -تکاثر )الهادم التکاثر( -قارعه



o  قسم و ،وگند: صافات )مالئکه(ی بروج و طارق )افالک(ی نجم )ثر ا(ی فجری شـمسی لیـلی مـحیی عصـری
 ذار اتی مر،التی طوری تینی نازعاتی عاد ات

o  انفطاری انتقاقی زل لهی نصرشرط: واقعهی منافقونی تکو ری 
o  امر: جن + چهار قل 
o  ا،تفهام: انسان)هل اتی(ی نبأ)عم  تسائلون(ی غاشیه)هل اتاک(ی انتراح)الم نتـرح(ی فیـل)الم تـر(ی مـاعون

 )ارأ ت(
o دعا )نفر ن(: مطففینی هم هی تبت 
o )تعلیل: قر ش )ال الف 

 گو د: بحث دربـاره تعـداد حـروف و ین را میثمری ا،تی ،خاوی هم همتعداد حروف و دلمات: ،یوطی: بحث بی
 دلمات دتابی پر ثمر ا،ت ده در آن تحر ف شده باشد نه قرآن.

 المنقـره -المنقـذه(ی توبـه )الفامـحه -فسطاط القرآن(ی مائده )العقـود -های د گر ،ور: بقره )الم ذل  الکتابنام- 
 و،ف )احسن القصص(ی نحل )الـنعم(ی ا،ـراء )بنـی العذاب(ی  -المثیره -الحافره -المبعتره -المتقتقه -المدمدمه

ا،رائیل(ی فرقان )تبارک(ی شعرا )طسم(ی نمل )طسی ،لیمان: در مصحف ابی بن دعب(ی  قصص )مو،ی و فرعون(ی 
،جده )مضاجعی ،جده لقمانیج ر(ی ،بأ )داود: در مصحف ابی(ی فاطر )مالئکه(ی زمر )الغرف(ی مؤمن )غافری الطـول(ی 

المصابیح(ی شوری )حم عسق(ی جاثیه )التر عه(ی محمد )القتالی الذ ن دفروا(ی ق )البا،قات(ی قمر  فصلت )حم ،جدهی
)اقتربت الساعه(ی مجادله )ظهار(ی ممتحنه )االمتحان(ی صف )حـوار ین(ی طـالق )النسـاءی القصـری(ی تحـر م ) ا هـا 

راری هل اتی(ی مر،الت )العرف(ی نبأ )عم  تسائلونی النبی(ی مل  )المنجیهی الواقعیه(ی قلم )ن والقلم(ی دهر )انسانی االب
التساؤلی المعصرات(ی عبس )السفره(ی تکو ر )دورت(ی انفطار )انفطرت(ی مطففین )تطفیف(ی انتقاق )انتقت(ی شـمس 

 لـه(ی همـ ه )ناقهی صالح(ی انتراح )الم نترح(ی علق )اقرأ(ی قدر )انا ان لناه(ی بینه )البر هی لم  کنی القیامه(ی زلـ ال )ال ل
)لم ه(ی فیل )الم تر دیف(ی قر ش )ال الف(ی ماعون )ارأ تی الد ن(ی دافرون )جحد(ی نصر )التود ع(ی لهب )ابی لهـبی 
مسدی تبت(ی اخالص )توحیدی صمدی ا،اسی جمالی معرفهی مقتقتهی مانعهی نجاتی نسبه الربی نـوری تفر ـدی تجر ـدی 

 وال ه...(

 ...پیدا ش خط و جمع قرآن و 
o اف ارهای قرآنی: قرطاسی قلمی مدادی صحفی ،جلی رقتنوش 
o ای ده با ،واد بود: عبداله بن ،عد بن امیهنخستین مد نه 
o آمد.خط نسخ در نوشته ها و نامه های عادی به دار می 
o  :پیامبر نه نوشته ای خواند و نه چی ی نوشت.« و ما دنت تتلو من دتاب و ال تخطه بیمین » امی بودن/ 

ابوحیان: ادثر مسلمین معتقدند ده پیامبر نخواند و ننوشت / شعبی: پیامبر از دنیا نرفـت تـا ا نکـه چیـ ی 
نوشت. هروی و ابوالولید باجی بر ا ن نیرند / طبری از قول ابن عباس: االمیین  عنی دسانی ده از وحـی 

بالشر اقرأ را بـه أنـذر و اعدعع تفسـیر   بی اطالع بودند /  تبعون النبی االمی: نا آشنا به خواندن و نوشتن /
 دانست اما شا د پس از آن می توانست بخواند و بنو سد.درده / ،ید مرتضی: پیش از نبوت نمی

o  نگارش قرآن: نخستین داتب وحی: مکه: عبداله بن ،عد بن ابی ،رحی مد نه: ابـی بـن دعـب /  بـیش از
ابن ند م تحت عنوان الجمّاع القرآن نخست از علـی)ع( همه: حضرت علی)ع(ی بعد از او: ز د بن ثابت  /  



برد  /  عبداهلل بن ،عد بن ابی ،رح: داتبی ده مرتـد شـد و گفـت: ،ـان ل مثـل مـا انـ ل اهلل  /  نام می
 نوشتند  /  امیرالمؤمنین: خط ز بای دوفیابوعبداله زنجانی: دتاب وحی غالبا با خط نسخ می

o اس )دتاباً فی قرطاس فلمسوه(ی قلمی مداد به معنای مردب )لو دان البحـر اف ارها در قرآن: قرطنام نوشت
مداداً(ی صحفی ،جل به معنی پیمان نامه )دطی السجل للکتب(ی رق )فی رق منتور( بـه معنـای پو،ـت 

 نازک و ظر ف  ا برگ ،فید
o گ ،ـفید اف ارهای معمول برای دتابت قرآن: عسب )ج عسیب(: جر ده و چوبه نخل / لخـاف: ،ـننوشت

نازک /  ادتاف: ا،تخوان شانه / اقتاب: چوب بر روی شتر / رقاع )ج رقعه(: برگ داغذ  ا درخت و گیـاه و 
 پو،ت حیوانات / حر ر: پارچه  /  قرطاس: داغذ

o گفتند.های قرآنی صحیفه  ا مصحف میبه هر قسم از نوشته 
o  نگارش –جمع قرآن: به دو معنا: حفظ دردن 
o ارزمی: علی)ع(ی ابی بن دعبی عباده بن صامتی ابوا وب انصاریی مجمع بن حارثه/ حفاظ قرآن به نقل خو

به نقل ابن ند م: علی)ع(ی ،عد بن عبیدی ابوالدرداءی عمو ر بن ز دی معاذ بن اوسی ز دبن ثابـتی ابـی بـن 
 دعبی عبید بن معاو هی ابوز د انصاری

o  بر جمع و تدو ن قرآن در زمان پیامبر/ بلخی: پیامبر ز د: دنا عند ر،ول اهلل نؤلف القرآن من الرقاع: داللت
جمع و تدو ن نمود. ،ید مرتضی نی  بر همین نیر ا،ت. / آ ت اهلل خو ی: جمع زمان پیـامبر بـودهی ،ـند 
جمع زمان خلفا مخدوش و مجعول و مخالف ادله احکام شرعی / حارث محا،بی: عثمان توحید مصـاحف 

بر جمع نتد ز را وحی منقطع نتده بود / محدث نوری: زمان پیامبر جمع درد نه جمع. / خطابی: زمان پیام
 نتد.

o نخستین گام برای صیانت از تحر ف: حفظ و به خاطر ،پردن آ ات / پیامبر در رأس همه حفاظ و قراء 
o گفت(اقراء  عنی تو بخوان و من ا،تماع دنم )پیامبر به ابی بن دعب می 
o  تن بیتتر بودند / در جنگهای  مامه و بئـر معونـه تعـدادی از حفـاظ  70قرطبی: حفاظ در زمان پیامبر از

 شهید شدند.
o  حفاظ به نقل ابوعبیده قا،م بن ،الم: خلفا اربعهی طلحهی ،عد بن عبیدی ابـن مسـعودی حذ فـهی ،ـالم بـن

ی معـاذ معقلی ابوهر رهی عبداله بن ،ائبی عبادله اربعهی عا تهی حفصهی ام ،لمه/  از انصار: عباده بن صامت
 بن جبلی مجمع بن جار هی فضاله بن عبیدهی مسلمه بن مخلد

o  دسانی ده برای تعلیم قرآن به مد نه آمدند: مصعب بن عمیری عبداله بن ام مکتوم. پس از ا نها عمار بـن
  ا،ر و بالل حبتی / پس از فتح مکهی معاذ بن جبل برای تعلیم قرآن آنجا ماند.

o  المومنین )ع(ی عثمانی ابی بن دعبی ز ـد بـن ثابـتی عبدالـه بـن مسـعودی معروفین به عنوان مقرئ: امیر
 ابوالدرداءی ابومو،ی اشعری

 قرائات 
o قطرب نحوی: انداختن: ما قرأت الناقه ،لی قط:  معنی قرائت: زجاج: جمع دردن: قرأت الماء فی الحوض /

 ما ا،قطت / برگتترا،ر: از زبان آرامی وارد عربی شده



o ن: راه و روش تالوت و ر،م و نگارش قرآن / شیعه و ،نی: طرق و روا ات قرآنی ده اصطالحاً: مستترقی
داننـد / ابـن اند تا عمل الزم التباع باشد / نحو ون اجتهاد در قرائـت را جـا   مـیبا ا،ناد به ثبوت ر،یده

 مقسم: هر قرائت از نیر عربیت صحیح باشد در نماز جائ  ا،ت.
o ت. مأخذ دتابت طرقی ده در نوشتن معمول بوده ا،ـت. / گلـدز هر: منتـأ مأخذ قرائتی روا ت و ا،ناد ا،

 اختالفات: دتابت
o ابوبکر بن مجاهد در اوائل قرن چهارم قرائات ،بعه را جمع درد 
o  :وجه از وجوه لغات و لهجه های عرب: قر شی هذ لی هوازنی ثقیفی دنانهی تمیمی  مـن 7،بعه احرف   /

 دو معنا: لغات و لهجهی قرائات ابوعمرو دانی: ،بعه احرف به 
o  :)شیعه مخالف ،بعه احرف: صحیحه زراره از امام صادق)ع(: القرآن واحد ن ل من عند واحد / امام رما)ع

دذبوا انما هو واحد ن ل من عند واحد / طو،یی صدوقی ج ائریی ،ید مرتضیی ،ید بن طاووس: اجمات بر 
عثمان ده قرآن بر زبان قر ش نازل شد / مخاصمه عمر و  حد ث امام صادق)ع( / منافات با روا ت عمر و

 هتام بن حکیم /  با روا ت مخالف ا،ت.
o .فرمیه وعلرِس: قرآن با ا،لوب زبان عرب تفاوت داشت ده بعداً اصالح شد 
o  :)در لفظ و معنی: 2 –. در لفظ بدون اختالف معنا ی: صراطی زراطی ،راط 1اختالفات )به گفته ابن ج ری .

. در لفظ و معنی غیر قابل اجتماع: و ظنوا انهم قـد 3 –مل  ـ ننت های ننترها ـ  کذبونی  کذّبون مال ی 
 منه الجبال لت ولـ و ان دان مکرهم  دذبوا

o  :)بیـان حکـم مـورد  -2پیامبر)ص( خوا،ت بر امت ،ـخت نگیـرد  -1فوائد اختالف قرائت )به گفته آنها
 نها ت بالغت و ا جاز -4   طهرنو التقربوهن حتی جمع میان دو حکم مختلف:  -3اجماع علما  

o لسله حد ث ،بعه احرف: ابن دلبی از ابی صالح از ابن عباس  ا قتاده: معیف، 
o  :2پیامبر)ص( قر تی بود )و ما ار،لنا من ر،ول اال بلسـان قومـه(   -1ادله ن ول قرآن به لهجه قر ش-

دند )خبر روا اتی ده تأ ید ن ول به قر ش می -4 از عجم دور بودند -3اند  قر ش فصیح تر ن عرب بوده
. / رد منسوب به قتاده ده گفته: قر ش بهتر ن لغت را انتخاب درده بود تا دارای فصیح تر ن لغـات باشـد

قـر ش ابهـام و پیدیـدگی -2عثمان گفته بود امالدننده از هذ ل و نو سنده از ثقیف باشد -1ا ن نیر ه: 
ا،تتـهاد ابـن -5قر ش در همه چی  برتر بودنـد اال شـعر -4ا در فهم قرآن  هاختالف قر تی -3دارد.  

 مراجعه علمای لغت به باد ه نتینان-6عباس به شعر در تفسیر قرآن 
o  ابوعمر بن عالء: افصح: علیای هوازنی ،فالی تمیم: بنی ،عد بن بکر  / نولدده: اختالف لهجه در حجاز و

ست و جمع همه ا نها لهجه فصیح ا،ت.  / نالینو: عربـی فصـیح از نجد و مجاور فرات ز اد قابل توجه نی
تر ن نصوص تار خی متون حرّان )شام( ا،ت ده با لهجـه ای نجد برآمده و در دنده تهذ ب شده  / دهن

 ن د   به لهجه قرآن نگاشته شده.چ
o  بواال،ود دوئلیگذاری تو،ط نصر بن عاصم و  حیی بن  عمر  / حرداتی ،کنات و اعراب بو،یله انقطه 
o  :لغـاتی دـه از نیـر شـکل و اعـراب فـرق  -3امافات و حواشـی   -2نگارش   -1ر ته اختالف قرائات

 دلماتی ده به لحاظ شکل و معنی مفاوت ا،ت. -4اند. دنند ولی دارای    معنیمی
o .عممده اختالفات درباره دلمات مترادف ا،ت 



o  دتاب درباره قرائت: ابان بن تغلب/ ،ـپس حمـ ه بـن عبداله بن مسعود از هذ ل ا،ت  / نخستین مدون
حبیب ز اتی ،پس ابوعبیده قا،م بن ،الم دتاب نوشتند  / قراء ،بعه مربوط به دوره پـس از صـحابه و 

 تابعین هستند.
o :قراء ،بعه 
o 1- ش نافع بن ابی نعیم مدنی )ابی رو م(/ ن د ابومیمونه مولی ام ،لمه فرا گرفته ا،ت/ راو ان: قالونی ور

 )عثمان بن ،عید(
o 2-  /از عبداهلل بن ،ائب مخ ومی عبداله بن دثیر مکی/ انس بن مال  و عبداله بن زبیر را درک درده بود

ده او از ابی بن دعب و عمر بن خطاب و آنها از پیامبر)ص( / از قراء طبقه دوم / بنا بر قول متهور قرائت 
 بو،یله ابی ،ائب ا،الم آورد( ی قنبلرا از مجاهد گرفته / راو ان: ب ی )بتار ب ی ده 

o 3-  عاصم بن ابی النجود دوفی شیعی / از قراء طبقه ،وم / راو ان: حفص )ده ربیب عاصم بوده( ی ابوبکر
 بن عیاش

o 4- حم ه بن ز ات دوفی شیعی )طبقه چهارم( / بر امام صادق)ع( خوانده / راو ان: خلفی خداد 
o 5- ص دوریی ابوالحارثابوالحسن دسا ی دوفی / راو ان: حف 
o 6- ابوعمرو بن عالء بصری /  دثرت ا،اتید و شیوخ قرائت / شیعی / راو ان: حفص دوریی ،و،ی 
o 7- ابن عامر دمتقی / راو ان: هتامی ابن ذدوان 
o 8-  /  ابـن  -12حسن بصـری /  -11ابوجعفر    د بن قعقاع مدنی /  -10 عقوب بن ا،حاق  / -9خلف

  حیی بن مبارک    دی -14شنبوذی  /  -13محیصن  / 

 جمع قرآن 
o  نفر از حفاظ شهید شدند 70جنگ  مامه: با مسیلمه دذابی 
o ز د بن ثابت مأمور جمع قرآن در زمان ابوبکر 
o خ  مه  ا ابوخ  مه انصاری: دسی ده ز د آ ات آخر ،وره توبه را ن د او  افت 
o فه: هر چی  گسترده و پهنگردد  / صحینامگذاری قرآن به نام محصف به زمان ابوبکر باز می 
o عبداله بن مسعود در جمع قرآن با عثمان مخالفت درد 
o  شام  –مکه عبداله بن ،ائب  –قار انی ده با مصحف عثمان به شهرها فر،تاده شدند: مد نه ز د بن ثابت

 بصره عامر بن عبدالقیس –دوفه ابوعبدالرحمان ،لمی  –مغیره بن شهاب 
o ن ماندمصحف امام مصحفی ده پیش عثما 
o اختالفات مصاحف: مد نه: و أوصیی عراق: و وصی ـ مد نه: ،ارعوا ی عراق: و ،ارعوا 
o  دازانوای مستترق: حجاج اولین دسی ده قرآن را جمـع دـرد / جمـع عثمـان افسـانه ا،ـت / در زمـان

 عبدالم  مروان ده نقط و اعجام صورت گرفت ا ن افسانه ،اخته شد

 نقط و اعجام 
o مین تا حدود چهل و اندی ،ال قرآن را از روی مصاحف قرائت دردندابواحمد عسکری: مسل 
o قواعد ،اده و بسیط برای زبان عربی به د،تور امیرالمومنین)ع( و تو،ط ابواال،ود دوئلی ،اخته شده 
o اعراب گذاری: ابواال،ود به تحر   ز اد بن ،میه 



o ه( : تو،ط نصر بن عاصم و  حیـی اعجام: نقطه گذاریی حروف نقطه دار )معجمه(ی حروف بی نقطه )مهمل
 بن  عمر به د،تور حجاج بن  و،ف

o نقاط اعراب گذاری ابواال،ود به و،یله خلیل بن احمد به عالئم امروزی تبد ل شد 
o  مال  بن انس: نقطه گذاری فقط در مصاحف آموزشی ی در ،رمتق اشکال دارد. / نووی: نقطه گـذاری و

ری و ابن ،یر ن دراهت به نقطـه گـذاری داشـتند  /  ابـن اعراب مستحب و پسند ده ا،ت  / حسن بص
مسعود قرآن از عالئم جدا ،از د )خالی ،از د(  / خلیل بن احمد دسی ده عالئم دنونی و هم ه و تتد د 
و روم و اشمام را پد د آورد  / ابوحاتم ،جستانی دتابی در نقط و اعراب گذاری قرآن تألیف درد  / شـیوه 

،وم هجری به بلوغ ر،ید  / ابوعمرو دانی نقطه گذاری قـرآن را بـا رنـگ متـکی  نگارش قرآن در قرن
همرنگ خط قرآن جا   نمی دانست. لذا حردات و تنو ن و.. با رنگ ،رخ و هم ه با رنـگ زرد متـخص 

 میتد  / شعبی و نحفی ابتدا مکروه ،پس مجاز دانستند 
o ذ رفت  / ولید بـن عبـدالمل ی خالـد بـن ابـی ومع اعتار )هر ده آ ه( در زمان مأمون  ا حجاج صورت پ

الهیاج را برای نگارش مصاحف و محراب مسجد نبوی انتخاب درد / خط دـوفی تـا اواخـر قـرن چهـارم 
 ا،تفاده میتد و از اوائل قرن پنجم خط نسخ جای آن را گرفت.

 

 


