
 قرآن

 از تفسیر اید ئولوژیک به تفسیر انتقادی 

دومجلسه   

 تکوین تاریخی قرآن

 

 مهدی خلجی: تهیه کننده



 حقوق معنوی

 

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان   - اختصاص •

 E-Collaborative for Civic Education   اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

 .سازمان تهیه کننده انجام شود

این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره  -  غیر تجاری •

 .برداری نخواهد شد

اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را تنها  -  اشتراک •

 تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Education  منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این

  تغییرات را باید با

   E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 

 

 

 

 



 نزول قرآن

تداوم آن طی بیست و  –نزول قرآن، آغاز پیامبری محمد •
 سه سال

 مسأله اعجاز قرآنقرآن؛ سند صدق پیامبر، •

 

 تفاوت قرآن، حدیث قدسی و حدیث نبوی •

 قرآن و مخاطبان متفاوت آن•

 نزول قرآن در حالت های مختلف •

 اسباب نزول * 



 نوشتن قرآن

 چرا نوشتند؟•

 آیا نوشتن مهم بود؟•

 چه کسانی نوشتند؟•

 چه چیز را نوشتند؟•

 چگونه نوشتند؟ •



نسخه ای منسوب به 

قرن اول هجری به خط 

مایلی، نقطه گذاری شده 

 ولی بدون اعراب 



 نسخه خطی بر روی پوست، به خط کوفی، منسوب به قرن دوم هجری 



نسخه خطی بر روی پوست ، به خط کوفی، منسوب به قرن سوم 

 هجری



موزه طارق رجب، کویتهجری،  ۳۹۳به خط کوفي مربوط به سال تاریخ دار کامل و قرآن   







 قرآن سمرقند





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 شکل گیری مصحف

 اوراقی در میان دو جلد: مصحف•

 فرق مصحف با کتاب •

فتوحات و گسترش سرزمین اسالمی؛ نیاز به تثبیت متن •

 قرآن

 مصحف عثمان•

 روایت ها و قرائت ها•



 نبرد برای تقدیس مصحف عثمان

 چه کسانی مصحف را ساختند؟•

کدام یک از صحابه در شورای تدوین مصحف حضور •

 نداشتند؟

 ممنوعیت مصحف های دیگر•

 سوزاندن مصحف ها و پاره نوشته های قرآن •

 



 شیعه و قرآن

قرآن پایه مشروعیت بخش به امامت •

 شیعی

امام علی؛ قرآن ناطق در برابر •

 مصحِف قرآن صامت

 

   



 تحریف قرآن 

اختالف نظر میان شیعیان و اهل سنت بر سر •

 متن قرآن

 اعتقاد بسیاری از شیعیان به تحریف قرآن•

 قرآن های شیعه •

تثبیت سیاسی و اجتماعی تشیع،  علمای شیعه را •

 وامی دارد از نظریه تحریف کناره بگیرند

واپسین عالم شیعی که به نظریه تحریف باور •

میرزاحسین نوری، فصل الخطاب فی : داشت

 تحریف الکتاب 
 



 تاریخ نگاری جدید قرآن

 پژوهش های فیلولوژیک و متن شناختی •

 توالی و ترتیب آیه ها•

تاریخ نگاری جدید جزیرة العرب و دوران •

 » جاهلیت«

سنجش تاریخی اسناد و منابع درباره زندگی •

 پیامبر 

 



 پرسش برای بحث

در میان  –نه تفسیر آن  -چرا بحث درباره خود قرآن 

 مسلمانان جایی ندارد؟  

بحث درباره تکوین تاریخی قرآن، اهمیت نظری یا عملی . ۱

 ندارد

بحث های الزم در این باره صورت گرفته و دیگر چیزی . ۲

 برای کشف دوباره برجا نمانده است

بحث درباره قرآن بسیار بنیادی است و ارکان اصلی . ۳

. االهیات اسالمی را فرومی ریزد  
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