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  چرا قراءآت قرآن؟!
  }بسم اهللا الرحٰمن الرحيم{

قـرآن نـزد   فـوق حـد تـواتر    ی ضرورت طرد فنـون قـراءآت در برابـر يگانـه قرائـت مرسـوم و       در اين نوشتار درباره
فقيـه مصـلح قرآنـی، آيـة اهللا العظمـی صـادقی تهرانـی را از تفسـير          و قول احسن تفسيری و فقهـیِ مسلمانان بحث نموده 

تفسـير شـريف   « :»قدس سره«ی طباطبائی کنيم زيرا به قول مکتوب صاحب تفسير الميزان مرحوم علّامهقرير میالفرقان ت
  ».ی افتخار ماستروشنی چشم و مايهفرقان که زيارت شد موجب 

ايمانی است کـه در تالشـند قـرآن را بـا الفـاظی ديگـر کـه در مـتن آن         سخن ما با آن گروه از برادران و خواهران 
) در ۹} (سوره حجـر، آيـه   لحافظونله انّا نحن نزّلنا الذّکر و انّا فرمايد: {در حالی که قرآن می ست، قرائت کنند!!ني

 }ان، نا، نحن، نزّل، نا، ان، نـا، لـه، ل، حـافظون   {شود، خدای تعالی با ده لفظ ذيـل:  می اين آيه چنان که مشاهده
و در مورد هيچ يـک از کتـب آسـمانی چنـين تأکيـدی را بـه کـار        تأکيد فرموده که قرآن را خودش حفظ خواهد نمود 

کاست در دسترس همگان اسـت، مـا    وکم نازل شده بی| نبرده است، بنابراين قرآن، همان گونه که به پيامبر اکرم 
ی ديگـری نـدارد، تنهـا بـرای     کنيم، زيرا جز اتالف عمـر فايـده  به نحوه حفظ آن کاری نداريم و بحث تاريخی هم نمی

ی سـوره  ۱۹و  ۱۸ی با دقّت نظر و تدبر بيشتری در قرآن، بـه آيـه  ی قرائت قرآن، رفع اختالف برخی از مسلمانان درباره
  کنيم: قيامت رجوع می

ی] خوانـدش، تنهـا بـر    ترديد گردآوری قـرآن و [شـيوه  } بیإن علينا جمعه و قرآنه * فاذا قرأناه فاتّبع قرآنه{
  که آن را خوانديم، خواندنش را پيروی کن. ی] ماست * پس هنگامی[عهده

کنـد نـه بـه چنـدين قرائـت،      } فقط به يک قرائت تصريح میقرأناه} در {هدر اينجا بسيار واضح است که ضمير {
فـاذا  ی {پس بـا تـأملی مختصـر در آيـه     »فاذا قرأناه بقراءآته المختلفة، فاتّبع قراءآته«شد: وگرنه، آيه اين گونه نازل می

پس هنگامی که آن [قرائت واحـد] را خوانـديم [تـو    «شود: } به خوبی معنای ذيل از آن برداشت میفاتّبع قرآنه قرأناه
  »!از قرائات چندگانه پيروی کن«نه اين که: » نيز] خواندن [واحد] آن را پيروی کن

باشيم که قرآن را بجای قرائـت   . تا فرضاً مجاز، نازل نشده»قراءآته«يا  »قَرائينه«ی }، هرگز واژهقرآنهزيرا بجای {
  واحد، با قراءآتی ديگر بخوانيم!

 ،و ايـن قرائـت واحـد هـم    تنها يک گونه است نـه چنـد گونـه!!     ی قرائت قرآن،بنابراين تا اينجا روشن شد که نحوه
شـده  دار قرائت از همين قرآن مرسوم در سطح جهان است که خدای متعال، نزول، قرائت و حفاظت آن را خود، عهـده 

» قرائـت قـرآن بـه روايـت رسـول اهللا | از خـدای متعـال       «و در دسترس مردم قرار داده است؛ نام اصلی اين قرائـت:  
مشهور شده، ولی محافظت قرآن از تحريف لفظی تنها با قدرت اليـزال  » قرائت حفص از عاصم«اگرچه به نام و است، 

  خدای سبحان تحقق يافته است.
  اءآت ديگر چيست؟حال اگر پرسيده شود: پس قر
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آن حضـرت بـه هنگـام     عامه،دهيم زيرا بر اساس نقل متواتر شيعه و ما با سخن پيامبر گرامی اسالم | پاسخ می
ايها النّاس ما جاءکم عنّي فوافق کتاب اهللا فأنـا قلتـه و مـا جـاءکم     «ای در سرزمين منا، چنين فرمود: ايراد خطبه

ام و شما آمد که موافق کتاب خدا بود مـن آن را گفتـه   ـبرای ـمن،   ـطرف ـنچه از  ای مردم؛ آ ١»يخالف القرآن فلم أقله
  ام.به شما رسيد که مخالف قرآن بود من آنرا نگفته[از احاديث] آنچه 

کسـائی،   ،فوق الذّکر قراءآت متفاوتی مانند: قرائت ابن عامر، ابن کثير، ابـوعمرو، حمـزه  اکنون ما با عمل به فرمان 
؛ ی حمـد جـايز دانسـته   را در سـوره » کملـ «}، خواندن مالکف، يعقوب و ابوجعفر؛ و يا رواياتی که به جای {نافع، خَلَ

باشـند، آن قـراءآت را   داريم و چون بـا قـرآن متـواتر مرسـوم، مخـالف مـی      محک زده و به آن عرضه میهمه را با قرآن 
  دانيم.مردود می

ايـد  ءآت قرار دادهاايت حفص را محور نفی يا اثبات روايات و قرو اگر گفته شود که: شما هم قرائت عاصم به رو
اسـت، ثانيـاً ايـن قرائـت تنهـا      | دهيم که: اوالً قرائت عاصم، قرائت متواتر قرآنی از رسـول گرامـی اسـالم    پاسخ می

نـد و بـاالتر از   ای آن تالش کردهسينه به، بلکه عموم مسلمانان و حفّاظ قرآن در نقل سينه نيست مستند به روايت حفص
ی اهل البيت ^، تصـديق شـده اسـت پـس     آن در اصل، بر حسب نقل فوق حد تواتر از سوی رسول اهللا | و ائمه

تـواتر فـوق تصـور آن،    منسوب به کسی نباشد بـه دليـل   اين قرائت متواتر قرآن، چه به کسی نسبت داده شود و يا هرگز 
  ی قرآن است.همان قرائت يگانه
ی ديگر نه تنها ميان خود اختالف و تضاد دارند بلکه حتی آياتی از قرآن را با آيات ديگـرش متنـاقض   ثالثاً: قرائتها

بـر اخـتالف    عـالوه ی وجود ندارد بنابراين در قراءآت مختلـف،  قرآن هيچ اختالفبين آيات دهند با اين که در نشان می
-آورد و آن را از حجيـت و قاطعيـت مـی   مـی لفظی، تضاد معنوی نيز هست و اين خود، سر از تضاد وحيـانی قـرآن، در   

  اندازد که از نظر آياتی چند، بر خالف صيانت کلّی ربانی، نسبت به قرآن است.
مجهول باشد و بـر فـرض محـال،     فانکلّبا يک قرائت، برای متذکّر اين نکته الزم است که اگر کتاب خدا، آن هم 

يعنـی  نيز مفهـومی نخواهـد داشـت    » ی روايات و اقوال بر قرآنعرضه«ی قرآن چندين قرائت متفاوت داشته باشد قاعده
بـه جهـت    »قـرآن بـا قـراءآت مختلـف    «ی اقـوال بـر   ی بقيـه ی روايات منقول از اهل بيت نبوت ^ و نيز عرضـه عرضه

ی آنها بـر يگانـه   ی صحيح و نتيجه بخش روايات بر قرآن فقط عرضهد بود بنابراين عرضهثمر خواهاختالف معنوی، بی
و تـا قيامـت   ميلياردها مسلمان در طول تاريخ اسالم تا عصر حاضر وجود داشته باشد که در ميان قرائت مرسوم قرآن می
زياد شـدن  سلمين هرگز تحريفی به عنوان محفوظ خواهد بود و به اتفاق م ـبا تأييد خدای سبحان ـ نيز همين قرائت واحد

کـذب و   ،ی مـذکور روايـات و قـراءآت چندگانـه   قطعاً بنابراين ای در آن راه نيافته و نخواهد يافت؛ نقطه، لفظ و يا آيه
  تهمتی ناشايسته نسبت به رسولِ صادقِ اسالم است.

و تنـاقض در معنـای آيـات بـه وجـود       قراءآت مختلف در بسياری از مـوارد، تضـاد   همانطور که اشاره کرديم زيرا
 ۱۹ی در آيـه  }لاَهـب {اسـت؟! و يـا معنـای    » من«ی مريم، موافق با سوره ۲۴ی در آيه }من{آورند، مثالً آيا لفظ می
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با يکديگر فرق دارند و حتی چنانکه مالحظه و معنا اينها در لفظ مسلّم است که نيست؟! » ليهب«همان سوره، مخالف با 
 ـ  معاذاهللاـ ی مريم  سوره ۲۷ی آيه در }جِئت شيئاً{ود بعضی از قراءآت، تمسخر قرآن است؛ مانند اينکه به جای شمی
  ؟»!کـُّبقار«گويند: می ـ معاذاهللاـ از اين سوره  ۲۱ی در آيه }قالَ ربک{يا به جای !؟  »جيشياً«گويند: می

شود، ببينيد کار مسلمانان به کجا رسيده که به جای تـدبر در قـرآن   یبايد گريست بر اين ظلمی که به قرآن مواقعاً 
) بعضی اشخاص ناآگاهانه يا آگاهانه، با تشکيل جلساتی و ۲۴(محمد،  }أفال يتدبرون القرآن أم علی قلوبٍ اقفالُها{

 اصلی آيات قرآن، عمر عزيـز جوانـان را تبـاه مـی    خواندن بـه اخـتالف در مـتن و    کننـد و  الفاظی مختلف به جای الفاظ
  آوريم:می زنند؛ در اينجاست که شکايت پيامبر | از مسلمانان را به يادمحور اسالم دامن می

  )۳۳} (فرقان، و قالَ الرسولُ يا رب ان قومی اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً{
اش، و احکام نورانیيکران آری! اکثريت قوم پيامبر | اين قرآن را مهجور نموده و به جای تمسک به معارف ب

انـد،  ، قلـب پيـامبر | را آزرده  روی آورده به قرائت آن و متأسفانه بعضی از آنان نيز به قراءآت مختلف جعلـی، تنها 
} ... والّذين يؤذون رسـول اهللا لهـم عـذاب ألـيم    ترديد اذيت کردن رسول اهللا | پيامد دردناکی دارد {که بی
  )۶۱(توبه، 

در قالـب سـؤال مطـرح شـده      بحث انتقادی قراءآت، اين پيشنهاد ون پيش ازتحرير اين مقاله، درچآخر اينکه  نکته
  ها داشته باشيم؟: آيا بهتر نيست ما هم فنون قراءآت ديگر را ياد بگيريم تا فضلی بر سنّیبود که

قرآن باشد ولی مـا بـه   ی گوييم: آيا درست است که پيامبر اکرم | مأمور به اتّباع از قرائت يگانهدر جواب می
} انجـام  ما انـزل اهللا مخالفت کنيم، که در آن صورت، کاری بر خالف {، با عملکرد پيامبر | عامهخاطر فضل بر 

  »!!فاتّبع قراءآته المختلفة«} است نه فاتّبع قرآنهی قرائت قرآن {} در شيوهما انزل اهللايم چون {داده
ی سـوره  ۴۷و  ۴۵، ۴۴داند که خدای تعالی در آيات خوانده باشد می حال آنکه اگر کسی فقط يک مرتبه قرآن را

} به آن حکم نکرده و سکوت اختيار کنند، کـافر، ظـالم و فاسـق برشـمرده     ما انزل اهللامائده، کسانی را که با دانستن {
گوينـد کـه در   } بر خالف آن حکم کننـد و چيـز ديگـری ب   ما انزل اهللا{ آگاهی بهاست تا چه رسد به آنان که پس از 

  اين صورت کافرتر و ظالمتر و فاسقتر خواهند بود.
به اميد روزی که با اعتصام جميع مسلمانان به معارف واالی قرآن، وحدت حقيقـی اسـالمی بـه وقـوع پيونـدد و بـا       

احيای رای بو پيروان راستين آنان ی اهل بيت رسالت ^ آرزوی ديرينه» ريفعجل اهللا تعالی فرجه الشّ«قيام امام قائم 
  »أين المؤمل الحياء الکتاب و حدوده« تحقّق يابد. و اجرای احکامش قرآن

الحينالم علی عباداهللا الصّوالس  
   هـ .ق ۱۴۱۹رمضان المبارک  ـ محسن نورانی ـ قم

 هـ .ش ۱۳۷۷مطابق با ديماه 


