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 آگاهی قرآنی مردم
رمز تداوم نهضت

مرحوم آیت اهلل طالقانی)ره(:
»پرداختن به قرآن و لمس و تطبیق مفاهیم آن در زندگی 
نه تنها کارساز و مؤثر است بلکه ضامن تداوم این نهضت 

طی سالیان بعد نیز خواهد بود. 
در سال های بعد، که شاید ما از رهبران فعلی محروم باشیم، 
چه ضمانتی می تواند در اجتماع شاهد این باشد که آنچه 
در این مملکت می گذرد، بر مبنای اسالم و حقیقی باشد؟ 
مسلما آشنایی عمیق توده های مردم در صفوف و اقشار 
مختلف با مفاهیم اصیل قــرآن بزرگ ترین ضامن بقای 
دستاوردهای انسانی و اســالمی انقالب خواهد بود. در 
موقع فتنه ها و زمانی کــه فتنه ها اوج می گیرد، همانطور 
که پیغمبر ســفارش فرموده اند، به قرآن مراجعه کنند و 
در پناه قرآن راه خود را بیابند. اگر این مسئله اتفاق بیفتد، 
مطمئن باشید که حتی در سال های بعد نیز دست های 
سیاه استعمار و استثمار نمی توانند به نام اسالم و در سایه 
اسالم چیزی جز حقیقت اســالم به مردم عرضه کنند. 
اصوال یکی از مســائلی که باعث شــد توده ها به حرکت 
درآیند و شعار واحد بدهند این مســئله بود که در اقشار 
جامعه ما تا اندازه ای در چند سال اخیر آشنایی نزدیک با 
منابع اصیل اسالمی پیدا شده بود و ما دیگر منتظر نبودیم 
که مفاهیم اسالمی و قرآن را حتما از افراد و منابع خاصی 
بشنویم. بنابراین در ضرورت آشنایی با مفاهیم قرآن باید 
گفت که این کار ضامنی است برای تداوم این نهضت در 

طول سالیان دراز.«
پ.ن: برگرفته از بیانات مرحوم طالقانی در درس تفسیر سوره 

نازعات، کتاب از آزادی تا شهادت، صص 2906-205

 مرد اندیشه، صفا
تواضع و اعتماد به نفس

مقام معظم رهبری:
»آقای طالقانی واقعاً سزاوار و شایسته این است که از ایشان تجلیل بشود، 
احترام بشود؛ نگذارید نام و خصوصیات ایشان فراموش بشود و نسبت های 
واقعی ایشان با انقالب، تبدیل بشود به نسبت های غیرواقعی. بنده هر 
وقت تهران می آمدم منزل آقای طالقانی حتماً یک یا دو بار می رفتم، 
می نشستیم 2 ساعت با ایشان صحبت می کردیم؛ آدم لذت می برد از 
صفا و صداقت این مرد. ]البته[ آقــای طالقانی در عین صفا و صداقت 
و راستی و درستی، مردی بود در کمال اعتماد به نفس. ]یعنی[ مطلقاً 
تحت تأثیر قدرت ها و ظواهر و مانند اینها قرار نمی گرفت. همین ایشان، 
در مقابل امام تواضع می کردند. من تواضع ایشان را در مقابل امام دیدم، 
هم در غیاب امام، هم در حضور امام. در غیاب امام ایشان به بنده گفتند که 
آقای خمینی گاهی یک حرف هایی می زند که به نظر آدم نشدنی می آید، 
بعد می بینیم واقعاً شد، ایشان به یک جایی متصل است! یعنی برداشت 
آقای طالقانی این بود -به این مضمون، حاال عین عبارت ایشان یادم 
نیست- می گفت از یک جایی به ایشان خبر می رسد، به یک جایی ایشان 
متصل است. در حضور امام هم من دیده بودم، ایشان کمال تواضع را در 
مقابل امام می کردند؛ این آدمی که آن جاه و جالل آن دستگاه ها برایش 

صفر بود و هیچ نبود، در مقابل امام تواضع می کرد.« 1395/05/25
»آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشتر روی قرآن 
و نهج البالغه ]بود[؛ یعنی ایشــان اصاًل اینجوری بود. لکن همه ابعاد 
شخصیت آقای طالقانی بعد روشنفکری دینی نیست. یک بعد مهم بعد 
مبارزه است. خیلی ها روشنفکر بودند اهل مبارزه نبودند؛ روشنفکر دینی 
هم بودند اهل مبارزه نبودند. ]اما[ آقای طالقانی نه، اهل عمل بود؛ یعنی 
توی میدان بود، احساس درد می کرد حقیقتاً؛ این را ما که با ایشان معاشر 
بودیم - رفت وآمد می کردیم - می دیدیم؛ لذا تبعات مبارزه را هم قبول 
کرد ]و به[ زندان افتاد. آقای طالقانی را با همه ابعاد معرفی کنید. صرف 
یک روشنفکر مذهبی نیست، همچنانی که صرف یک پیشنماز مسجد 
هدایت نیست، همچنانی که صرف یک مبارز نیست، یعنی مجموعه این 

خصوصیات را در ایشان معرفی کنید.« 1389/12/09

اندیشه راهبر

اندیشه مسطور

مرد تعامل
مرحوم آیت اهلل طالقانی ازجمله شخصیت های مهم سیاسی در ایران 
معاصر است که به ســعه صدر و مدارا، هم در حوزه نظر و اندیشه و هم 
در عرصه کنش های اجتماعی شهره بود. از این رو برخی درباره ایشان 
معتقدند:»ایشان با جریان های گوناگون فکری و رهبران حرکت های 
سیاسی مبارزاتی تعامل داشت و در آرا، آرمان ها و نگرش های آنان تأمل 
می کرد. بدون تعصب و جزم اندیشی درعین پایبندی و ایمان استوارش 
به شریعت اسالمی و مکتب فکری قرآن کریم، با صاحبان آرا و مکاتب 
فکری، آثار متفکران مکاتب مختلف و مدافعان و مدعیان آن به گفت وگو 
می پرداخت.« در راستای همین روحیه فردی خاص، یکی از کارهای 
مرحوم طالقانی در طول سالیان مبارزه، استفاده از توان تمام نیروهای 
انقالبی در مقابله با رژیم شاه بود. ایشان بر این باور بودند که احزاب و 
دسته های سیاسی به رغم داشتن ایدئولوژی های متفاوت می توانند در 
یک جبهه واحد علیه استبداد شاهنشاهی مبارزه و سپس در تثبیت نظام 
انقالبی نوین سهیم باشند. هرچند متأسفانه شاهد بودیم که گروه های 
فرصت طلب و تمامیت خواه سیاسی هرگز به این درخواست طالقانی 
پاسخ مثبت ندادند و درصدد به کرسی نشاندن ایده و مرام خویش بودند. 
در نهایت ایشان با تکیه بر رهبری بالمنازع امام خمینی)ره( موضعی 
خصمانه و قهرآمیز در مقابل اقدامات شورشگرانه گروه های سیاسی 
بعد از انقالب اتخاذ کردند. به منظور آشنایی بیشتر با شخصیت مرحوم 
طالقانی و اوضاع سیاسی-اجتماعی آن روزگار، 2کتاب مفید فایده است: 
الف( کتاب »زندگینامه سیاسی آیت اهلل طالقانی« به همت علیرضا 
مالئی توانی تألیف و توسط نشر نی منتشر شده است. این اثر به بررسی 
تحلیلی زندگی مرحوم طالقانی می پردازد و از این رو، به ناگزیر در این 
کتاب بخش های عمده ای از تاریخ معاصر ایران نیز مرور شــده است 
تا تأثیرپذیری این اندیشــمند معاصر از محیط سیاسی اجتماعی و 

تأثیرگذاری متقابل او بر فضای روزگارش به درستی تبیین شود.
ب( »کتاب زندگی و مبارزات آیت اهلل طالقانی« به قلم حشمت اهلل عزیزی 
تالیف و توسط انتشارات انقالب اسالمی در دسترس عالقه مندان قرار 
گرفته است. این اثر سعی دارد تا با بررســی و تحلیل نقش ایشان در 
مبارزات اسالمی و سپس استقرار نظام جمهوری اسالمی، آرا و مواضع 

دینی و سیاسی آیت اهلل طالقانی را تشریح  کند.

معرفی کتاب

هدایت طالقانی
سال1327در گوشــه ای از تهران پایگاه مبارزاتی جدیدی 
علیه طاغوت توسط آیت اهلل سیدمحمود طالقانی راه اندازی 
شد؛ مسجد هدایت، نزدیک چهارراه اســتانبول؛ جایی که 
الله زار و استانبول آن زمان به هم می رسیدند. َدر مسجد در 
کوچه پارک باز می شــد. کوچه بن بست بود و انتهایش یک 
سینما؛ سینما پارک. سردر مســجد تابلویی با این بیت بود: 
»متاع کفر و دین بی مشتری نیســت / گروهی این، گروهی 

آن پسندند«.
مســجد هدایت با دعوت حاج حبیب اهلل مبل ساز از آیت اهلل 
طالقانی برای برگزاری تفسیر قرآن، هفته ای یک بار میزبان 
ایشان بود اما مسجد هدایت حکایت غریبی داشت. مسجد در 
نزدیکی سینماها و کاباره ها و مشروب فروشی های آن زمان 
واقع شده بود. به همین خاطر خیلی از مذهبی های آن روزگار 
به طالقانی خرده می گرفتند: چرا رفتی آنجا نماز می خوانی؟ 
مثال یک بار پسرعموی او مقابلش ایســتاد و پرسید: »چرا 
رفتی وســط محله عرق فروش ها نمــاز می خوانی؟« آقای 
طالقانی هم می گوید: »مسلمان کردن آدم متدین زحمتی 
ندارد. او خودش نمــاز را بهتر از من و شــما می خواند. اگر 
بتوانیم پای یکی از اینها را که دوروبر کاباره پرسه می زند، به 

مسجد باز کنم، کاری انجام داده ام.«
آن روزها در دانشــگاه مســلمان بودن ننگ وعار بود. بچه 
مسلمان ها با شرمندگی نماز می خواندند. اغلب هم نماز را 
می گذاشتند وقتی رفتند خانه بخوانند. در کالس های درس 
هم آزادی وجود نداشت و نمی توانستی نظرات مذهبی ات را 
آزادانه بگویی. استادان بی دین دانشگاه به نظرات دین ایراد 
می گرفتند، یک طرفه داوری می کردند و درنهایت محکوم 
می کردند. دانشجوهای مذهبی دنبال جایی بودند تا جواب 
سؤال هایشان را بگیرند. در این اوضاع واحوال، مسجد هدایتی 
که آقای طالقانی راه انداخته بود، جــای خوبی برای بحث 
کردن، نظر دادن و نقدکردن بود. غیر از دانشــجوها، کسان 
دیگری هم مجذوب ســخنران مســجد هدایت می شدند. 
یکی شان محمدعلی رجائی بود. براســاس اسناد ساواک، 
نقش این پایگاه در تنویر اذهــان مردم به خصوص جوانان، 
اقشار تحصیل کرده، نخبگان و روشنفکران از اهمیت واالیی 
برخوردار بوده است. تفسیر قرآن کریم از جمله اصلی ترین 
فعالیت های آیت اهلل طالقانی در مسجد هدایت بود که بارها 

ساواک به خاطر آن ایشان را دستگیر کرد.
آیت اهلل طالقانی بخش اعظم فعالیت ها و اقدامات سیاسی خود 
را در برنامه های مســجد هدایت دنبال می کرد. در سال های 
خفقان پس از کودتای 28مــرداد 1332، طالقانی 2کتاب 
»حکومت در اسالم« و »اســالم و مالکیت« را منتشر کرد. 
کتاب ها توسط دانشــجویان که به مسجد هدایت رفت وآمد 
داشتند در جوامع دانشگاهی توزیع می شد و اثرات جدی را 
در مبارزات گروه ها و جریانات با رژیم داشت. مسجد هدایت 
در عید مبعث سال 1339شاهد یک سخنرانی مهم از آیت اهلل 
طالقانی بود که منجر به تشکیل جبهه ملی دوم شد. در آن روز 
چنان جمعیتی به مسجد آمده بودند که همه درهای مسجد 
باز بود و عده زیادی در خیابان و کوچه کنار مسجد ایستاده 
بودند و سخنرانی را گوش می دادند. پس از این اتفاقات بود که 
حساسیت رژیم روی مسجد هدایت زیاد شده بود. چند نفر را 
مأمور کرده بودند که تمام وقت در مسجد باشند و هر اتفاقی 
که می افتد، گزارش دهند. حتی یکی از آنها به عنوان مراقب 
از مسجد هدایت استخدام رســمی شده بود. بعضی هایشان 
حتی شناخته شــده بودند. یک بار بعد از ســخنرانی، آقای 
طالقانی نشسته بود با چند نفر صحبت می کرد. یکی از همین 
مأمورهای ساواک هم نشسته بود و از دور نگاه می کرد. ناگهان 
آقای طالقانی داد زد و گفت: »مگر نمی بینی سخنرانی تمام 
شده. هرچی می خواستی ضبط کنی، کردی. حاال برو.« این 
حساسیت ها باال گرفت. در نهایت رژیم تصمیم گرفت تا مسجد 
هدایت را ببندد. در نتیجه جلسات هفتگی مسجد به صورت 
سیار و مخفیانه در خانه فعاالن سیاسی تهران و کرج برقرار شد. 
مجموعه سخنرانی های آقای طالقانی در این مجالس مخفی 
جمع آوری می شد و به صورت کتاب، مخفیانه چاپ می شد تا 

به دست همگان برسد.

مسجد هدایت در سال های بین 42تا انقالب57، چندین بار 
توسط حکومت بسته شده بود و هر بار با آزادی آیت اهلل محمود 
طالقانی از زندان ساواک، تالش برای بازگشایی مسجد انجام 
می شد و فعالیت های انقالبی جدی تر دنبال می شد. مسجد 
هدایت آن روزها تنها جلسات تفسیر قرآن نبود و طالقانی از هر 
فرصتی برای کمک به مبارزه و نیروهای انقالبی بهره می برد. 
ایشان تنها دغدغه ایران نداشت و به مردم مسلمان پیرامون 
هم فکــر می کرد. در ســی ام مرداد 1348مســجداالقصی 
به دست رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد. این موضوع 
خشم مسلمانان را برانگیخت اما رژیم شاه مانع اجرای هرگونه 
مراسم برای اظهار تأسف و انزجار مردم شد ولی سیدمحمود 
طالقانی در همان سال برای اولین بار اقدامی عملی برای دفاع و 
حمایت از مردم فلسطین در ایران انجام داد. او  در روز عید فطر، 
درحالی که جمعیت زیادی برای اقامه نماز به مسجد هدایت 
آمده بودند، به بیان خطبه هایی درباره نفرت و انزجار از اسرائیل 
پرداخت و در آخر هم گفــت: »من فطریه ام را برای کمک به 
فلسطینی ها می دهم و از همه می خواهم فطریه خود را برای 
کمک به آنها بدهند.« در مسجد ولوله افتاد. آقای طالقانی و 
مهندس بازرگان فطریه ها را جمع می کردند. خیلی ها بیشتر 
از سهم فطریه شــان پول دادند. در مدت کمی مبلغ زیادی 

جمع آوری شد.
مســجد هدایت هم پــای انقالب شــاگرد تربیــت کرد و 
تجربه آموخت. با پیــروزی انقالب اســالمی در 22بهمن 
57جلسات تفسیر قرآن مسجد هدایت به شکل وسیع تری 
در نمازجمعــه تهران و برنامه های رادیــو و تلویزیون آقای 
طالقانی جای گرفت. ازآن پس مســجد هدایــت به اندازه 
شاگردان تربیت یافته اش وســعت یافت؛ شاگردانی که در 
مکتب آیت اهلل طالقانی درس ها آموختند و نقش بزرگی در 

پیروزی و پایداری انقالب داشتند و دارند.

مرور تاریخ

گرفته بودند، زعمای مسلمانان را نگران ساخت، 
بدین جهت با پیشنهاد »حذیفه بن یمان« خلیفه 
سوم »عثمان« دستور داد تا آنچه قرآن در دست 
مردم بود، گرد آوردند و از روی قرآنی که به لغت و 
لهجه قریش تدوین یافت، نسخه هایی به اطراف 
و شهرهای بزرگ فرستادند و دیگر قرآن ها را از 
میان بردند. پس از تدوین قرآن به لغت قریش، 
اختالف در قرائت و لهجه و لحن در متن قرآن راه 
نیافت و اختالف قّراء تنها در الفاظ قرآن از حیث 

مد و قصر و اماله و اطالق است.

اسرائیلیات، فلسفه های گوناگون
گذشته از اختالف در قرائت، بحث نهایی درباره 
معانی لغات و شــرح کلمات و  شــأن نزول آیات 
درگرفت. همزمان چشــم گشودن مسلمانان به 
اشارات قرآن درباره مطالب تاریخی و چگونگی 
آفرینــش  و بسته شــدن خانه تعلیــم و تربیت 
اهل بیت، راه برای روایات و مطالب درهم و برهم 
اسرائیلی میان مســلمانان باز شد و نومسلمانان 
یهود و علماي آنهــا که خود را یگانــه دانای به 
تاریخ پیامبــران و امم گذشــته و رموز خلقت 
می نمایاندند، مرجع مسلمانان در شرح و تفسیر 
اینگونه مطالب قرآن شــدند. اینهــا برای آنکه 
مســلمانان را از هدایت روشــن قرآن منصرف 
سازند یا خود را در هر مســئله ای توانا نمایانند، 
اوهام و خرافات و مطالب درهم و برهمی که در 
کتب سابقین هم به چشــم نمی آمد به هم بافته 
و به صورت تفســیر درآوردند. با گسترش اسالم 
و ســکونت یافتن مســلمانان در بالد مختلف و 
بازماندن از پیشرفت و ابالغ رسالتی که به عهده 
آنان بود، اندیشه ها و فلسفه های ایرانی و کلدانی 
و هندی و چینی در اذهان آنان راه یافت. از اوایل 
دولت عباسیان انواع کتب علمی و فلسفی یونان 
و روم به عربی ترجمه شد و افکار آماده مسلمانان 
را به بحث و تحقیق در این مطالب تازه مشغول 
ساخت، عالوه بر اختالف سابقه داری که درباره 
امامت و زعامت بود اختالفاتی درباره صفات مبدا، 
چگونگی معاد، وحی، نبوت، جبر و تفویض، قدم 
و حدوث قرآن و فقه، درگرفت؛ تا آنجا که مذاهب 
مختلف پدید آمد و علــم کالم تدوین یافت. هر 
فرقه و پیروان هر مذهبی بــرای اثبات نظر خود 
و محکوم کردن مخالف به قرآن تمســک جست 

و آیات را مطابق رأی خود تفسیر و تأویل کرد.

تصوف و ظاهرگرایان
مکتب دیگری که در میان زد و خورد آرا و عقاید 
باز شد طریقه عرفان و تصوف و کشف و شهود بود. 
پیروان این مکتب چون به ظواهر لغات و تعبیرات 
مقید نبودند با ذوق خــود راه تأویالت بی دلیل و 
منطق را پیش گرفتند. در این میان فرقه ای هم 
از فلسفه و کالم و دخالت عقل روگرداندند و تنها 
به ظواهر احادیث و روایاتی که درست و نادرست 

و مستند و غیرمستند و اسالمی و اسرائیلی آنها، 
درهم آمیخته بود متعبد شــدند. در این غوغای 
فلسفه و عرفان و تأویل و تفسیر به رأی، امامان 
اهل بیت)ع( که در مکتب مستقیم وحی و نبوت 
پرورش یافته بودند برکنار بودند و از تفســیر به 
رأی اعــالم خطر می کردنــد، خصومت حکام و 
مســتبدین زمان و پیروان آنها با این اعالم وحی 
نمی گذاشت بانگ هدایت و روش تعلیم و تربیت 
آنان از محیط محدودی تجــاوز کند و به گوش 

عامه مردم برسد.

پیچیدگی های ساختگی و موانع نورافشانی 
قرآن

هر اندازه مباحث قرائت و لغت و اعراب و مطالب 
کالمی و فلســفی در پیرامون آیات قرآن وسعت 
می یافت اذهان مســلمانان را از هدایت وسیع و 
عمومی قرآن محدودتر می ســاخت. این علوم و 
معارف مانند فانوس های کم نور و لرزان در بیابان 
تاریک توفانی است که اگر اندکی پیرامون نزدیک 
را روشــن دارد از پرتو پردامنــه اختران فروزان 
محجوب مــی دارد. پندارهایی کــه از مغزهایی 
برمی خاســت، آنگاه از قرآن و عقل برای اثبات 
آنها دلیل آورده می شــد، مانند مــه متراکم و 
ممتدی شــد و آفاق قرآن را احاطــه کرده مانع 

تابش مستقیم آیات قرآن بر نفوس شد.

راه نجات، بازگشت به محیط فطری
اگر مسلمانان خود را از میان این ابرهای پندارها 
و اندیشــه ها، برتر آرند و با توجه و درک صحیح 
استنباط های مســتدل و معقول محققین، آن 
محیط بی آالیش فکری و فطری را باز یابند، پرتو 
هدایت آیات بر نفوس آنها خواهد تافت و عقول 
خفته و خود باختــه، در راه درک حقایق وجود و 
دریافت طرق خیر و شــر برانگیخته خواهد شد. 
مقصود از برگشــت به محیط فطــری اولی این 
نیســت که به رســوم زندگی و خانه و لباس آن 
مســلمانان اولیه برگردیم. مقصود این است که 
خــود را از محکومیت آرا و اندیشــه ها و ظواهر 

تمدن بی پایه زمان برهانیم.
جمله »هدی للمتقین« قرآن را کتاب هدایت و 
متقین را موضوع هدایــت معرفی کرده، مقصود 
از تقوا و متقین شــاید وســیع تر از آن است که 
به ذهن های مأنوس پیشــی می گیــرد زیرا این 
اتقــا »وقایه گرفتن« به معنای وســیع، در عمل 
خــودداری از معاصی، و در نفس خــودداری از 
طغیان شــهوات و تحریکات نفسانی، و در عقل 
حریم گرفتن و برتر آمــدن از نفوذ و دخالت آرا و 
عقاید و معلومات بشری است. این خود عالی ترین 
مرتبه تقوا است. آن تحولی که برای مردم فطری 
و ساده نخســتین پیش آمد، آن عقده هایی که 
باز شــد، آن حرکت عقلی و معنــوی و اصالح 
خلقی و اجتماعی که پدید آمد به سبب هدایت 
صریح و بی آالیش قرآن بود؛ آیاتــی که از زبان 
رسول خدا)ص( و مســلمانان مؤمن، بی حجاب 
اصطالحات و معلومات بر نفوس آماده می تابید. 
اگر در همان زمان بــا بحث های ادبی و کالمی و 
جدل آمیخته می شــد و حوزه درس برای فهم 
اینگونه مطالب تشکیل می یافت به یقین چنین 

اثری نداشت.
به مقیاس توسعه سرزمین های اسالمی و تغییر 
معیشت مسلمانان، و رواج علوم جدلی و پیدایش 
متخصصان فنی، ذهن ها محدود و آیات قرآن از 
وراي عدسی های معلومات محیط تجزیه شد و 
به رنگ همان بلورها درآمد و روی فطرت عامه از 
انعکاس نور کامل و جامع هدایت قرآن برگشت و 
هر دسته ای به ذوق و سلیقه خود از دریچه آراي 
مفسرین و کتب تفسیر به قرآن نظر دوختند، و 
هر یک از مفســرین در حد معلومات و فن خود 

قرآن را تفسیر کردند.

پــرتــوی از قــرآن
درنگی بر تاریخچه کتابت قرآن از منظر مرحوم آیت اهلل طالقانی

سیدایلیا رضوی
اندیشه 
بزرگان

در نوشــتار پیش رو موضوعات مهمی مانند 
تاریخچه کتابت قرآن توســط مسلمانان و 
بحثی دربــاره تحریف قــرآن و همچنین 
سخنانی چند از قرآنی که توسط امام علی)ع( 
جمع آوری شــده بود به میان آمده اســت. 
آنچه در ادامه می خوانید آراي قرآنی مرحوم 
آیت اهلل طالقانــی اســت در مقدمه کتاب 

تفسیری »پرتوی از قرآن«.
آنگاه کــه داســتان هجرت پیــش آمد و 
مسلمانان به هم پیوســتند و در شهر یثرب 
)مدینه الرســول( مرکز گرفتنــد، آیات و 
سوره هایی که مبین حقوق و حدود و اصول 
قوانین و احکام و عبادات و خطبه های جهاد 
اســت در مواقع و هنگامه ای متناسب نازل 
شد. نومسلمانان تازه چشم گشوده به قرآن، 
با شوق و شیفتگی، با جان و دل، هر سوره و 
آیه ای که نازل می شد فرامی گرفتند و بیشتر 
آنها آیــات را در صفحات ذهــن خود ضبط 
می کردند و آنها که نوشتن می دانستند روی 
پوست و صفحه های ورق و سنگ های صاف 
و استخوان های پهن می نوشتند و آیاتی که 
به حسب مواقع متفرق نازل شده بود به دستور 
رســول اکرم)ص( در ردیف سوره ها و آیات 
مخصوص قرار می دادند، بــه این ترتیب تا 
آخرین آیات نازله را مسلمانانی که در محضر 
آن حضرت بودند به حســب قدرت حفظ و 
کتابت و مدت حضــور در خاطر خود ضبط 

کردند و نویسندگان نوشتند.

احساس خطر
در کارزار خونیــن یمامه بســیاری از قارئین و 
حافظین قرآن کشــته شــدند، این پیشــامد 
مسلمانان را نگران کرد که مبادا با از میان رفتن 
باقی مانــدگان از قارئین، پــاره ای از آیات برای 
همیشه از خاطرها برود. این نگرانی شورای عالی 
اسالمی را بر آن داشــت که برای جمع و تدوین 
قرآن تصمیــم بگیرند. پس از شــور و گفت وگو 
باقی ماندگان از قارئین و حافظین را گرد آوردند، 
زید بن ثابت انصاری را سرپرســت و چند تن را 
شــاهد و ناظر آنها قرار دادند تا با دقت سوره ها 
و آیاتی که خوانده می شــد یا نوشته بودند را فرا 
گیرند و با هم تطبیق و ســپس تنظیم کنند. با 
چنین دقتی ســوره ها و آیات قــرآن را منظم و 
مرتب ســاختند و آنها را به صورت کتاب مدونی 

درآوردند.

آیا قرآن تحریف شده است؟
گزارش هــای حوادث پــس از رحلــت گواهی 
می دهد که امیرالمؤمنین علی علیه السالم پس 
از کناره گیری و در مــدت خلوت گزینی به جمع 
و تدوین قرآن همت گماشت و قرآن جمع شده 
را نزد خــود می داشــت. احادیث مســتند به 
اهل بیت)ع( و ائمه طاهرین نیز در این باره به حد 
تواتر است. اگر قرآنی که آن حضرت جمع آوری 
فرموده با قرآنی که در برابر چشــمش، شورای 
مســلمانان صدر اول تدوین کردنــد اختالفی 
حتی در کلمات و ترتیب آیات داشــت چرا بیان 
نفرمود و ساکت نشست؟ با سابقه و نزدیکی آن 
حضرت به آیات وحی و مالزمت دائمی با مربی و 
معلم عالی قدرش چگونه و برای چه مســلمانان 
از فرموده اش ســرپیچی می کردند؛ آن هم برای 
چنین کار خطیری!؟ نه تنها آن حضرت با ترتیب 
و تنظیم شورای مسلمانان کلمه ای مخالفت نکرد 
بلکه خود و خانــدان و فرزندانش آیات و کلمات 
قرآن را به همین ترتیب موجود در نماز و غیرنماز 

می خواندند و به آن استناد می کردند.

امتیاز قرآن مدون به دست علی)علیه السالم(
در این مورد این ســؤال پیش می آید که امتیاز 
قرآن تدوین شــده به دســت آن حضرت با این 
قرآن چیست؟ جز این نمی توان گفت که قرآنی 
که امیرالمؤمنین علیه الســالم جمع فرمود و در 
میان خاندانش باقی گذارد مشــتمل بر مطالبی 
از معارف الهی و  شــأن نزول و تأویل و تفســیر 
و بیــان مصادیق و رمــوزی در پیرامــون آیات 
بوده. شــوق و ذوق سرشار آن حضرت به گرفتن 
حقایق از سرچشمه وحی و عنایت خاص رسول 
اکرم صلی اهلل علیه و آله به تعلیم آن حضرت و 
مالزمت دائمی )جز در غزوه تبوک و مسافرت 
به یمن( و ســابقه زندگانی، همه مؤید همین 
حقیقت است. آن گنجینه های معارف و ابواب 
علوم و ذخایر نبوت که آن حضرت به آن می بالید 
و رسائلی که از آن حضرت در فقه و فرایض در 
میان خاندانش بود جز در حواشــی و پیرامون 
آیات و از منابــع قرآن نمی تواند باشــد، دیگر 
مسلمانان نه این درک سرشــار و این عشق را 
داشتند و نه آن مالزمت دائم را، زیرا بیشتر آنها 
سال ها پس از بعثت، اســالم آوردند و همیشه 
مالزم نبودند و پیوســته در حال نابســامانی و 
اضطراب و هجرت به سر می بردند و از اختالفی 
که پــس از چندی میان مســلمانان در ظواهر 
اعمال و چگونگی عبــادات مانند وضو و قرائت 
پیش آمد معلوم می شــود که عامه مسلمانان 
چندان توجهی به رموز تعالیم عمومی و اعمال 

ظاهر و مشهود آن حضرت هم نداشتند. با اینگونه 
بررســی باید اعتراف کرد که همه معارف الهی و 
رموز احکام و حقایق آیات در گنجینه پر از اسرار 
سینه علی علیه الســالم ذخیره بوده و به صورت 
کتابت و بیان، به خاندانش منتقل شــده: »هم 
لجأ امره و کهوف کتبه و خزائن علمه و مستودع 
سره«. عامه مســلمانان که ذهن های ساده آنان 
تنها مقهور بالغت ظاهر قرآن و شیفته به آن بود 
و یکسره به نگهداری حوزه اســالم و دفاع از آن 
و پیشرفت آیین توجه داشتند توجهی به درک 
معارف و اصول اسالمی نداشتند بلکه توجه خود 
را به غیر آنچه وظیفــه روز خود تصور می کردند 
جایز نمی پنداشتند، بدین جهت امیرالمؤمنین 
علیه الســالم زبان و بیان و کتب خــود را مانند 
شخص خود درهم پیچید و فرمود: »ان مجتنی 
الثمره قبل وقت ایناعها کالــزارع بغیر ارضه... و 
اندمجت علی مکنون علم لو بحت به الضطربتم 
اضطراب االرشیه فی الطوی البعیده؛ یعنی راستی 
گیرنده بهره پیش از اوان رسیدن آن مانند کسی 
است که در غیرزمین شایسته کشت کند، من به 
علم مکنونی پیچیده شده ام که اگر به آن دم زنم 
مانند اضطراب ریسمان دلو در چاه عمیق پر پیچ 

و خم، مضطرب خواهید شد«!
بنابراین معارف و کتب مخصــوص آن حضرت 
نه قابل درک برای آنان بود و نــه توجهی به آن 
داشتند، شاید هم نشر اینگونه معارف و سرگرمی 
مسلمانان را منشــأ توقف از پیشروی و اختالف 
می پنداشــتند، چنان که »حســبنا کتاب اهلل« 
گفتند، و از نشــر احادیث معمول هم جلوگیری 
کردند. این معارف و اصول علمی الهی می بایست 
نزد اهل آن مخزون و مکتــوم ماند تا احتیاجات 
زمان و آماده شدن استعدادها اندک اندک از روی 

آن پرده بردارد.

اختالفات به حسب لهجه های عربی
پس از تدوین و انتشــار قرآن به حسب لهجه ها و 
تعبیرات مختلف لغوی، اختالفاتی پدید آمد، زیرا 
هر قبیله ای می خواست قرآن به لغت و لهجه وی 
قرائت شود. این اختالف تعصب انگیز می رفت که 
مسلمانان را در برابر هم قرار دهد، گزارش هایی 
که دراین باره از اطراف دور و نزدیک می رســید 
ازجمله از ســپاهیانی کــه در آذربایجان موضع 
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