جواد پارسای
پژوهشی در زمین ٴه با ِر کاربردی و فرهنگی واژهها
زبان شناسان ،واژه یا کلمه را چنین تعریف میکنند :مجموعهٴ حرف هایی که یک واحد را تشکیل دهند ،واژه یاا کلماه ماا
دارد« ..حرف» در زبان فارسی ،جالب و زیبا ست .حارف ،کاوچکررین جا و واژه اسات و برنهاایی ،بایمعناسات ولای در
زبان فارسی ،کاربردی بسیار گساررده دارد .واژه در زباان فارسای ،میرواماد یاک حرفای باشاد :در برخای از زباانهاا میا
چنااین اساات .ولاای حاارفزدن ،در زبااان کاااربری فارساای ،یعناای بکااارگیری مجموعااهای بیشاامار از واژه هااا ،باارای اینکااه
موضوعی را به شنومده یا خوامنده منرقل کند .در قلمرو حرف می  ،حرف بسیار است و بهرر آمست کاه پارداخرن باه آن را
به آینده موکول کنیم.
اگر در لغرنامه یا واژه مامه ای ،بدمبال معنای واژه ای بگردیم ،چند واژۀ دیگر را بعنوان معنا دربرابرش میخوامیم .ولای
واژه هایی مامند« :اتحاد»« ،فقر» و «مشارو » بجا آمهاه در کراا لغات آماده ،معناایی دیگار یاا باار فرهنگای -اجرمااعی
دیگری دارمد .این بخش ،موضو گفرار امشب ماست.
دکرر کاظمزاده ایرامشهر ،فیلسوف ایرامی دررابطه با کلمه و قدرت آفرینندگی آن ،راه دراز عرفامی پیموده که گا بهگا
این راه ،در آثارش پدیدار است .او با اشاره به فراز مخسرین کرا مقدس ،براین باور است که کلمه ،قدرت آفرینندگی
دارد .در آموزه های مذهبی می گفره میشود که منشاو پیدایش كلمه ،آسمامی است« :فرلقی آد من ربّه كلمات» (بخشی از
آیۀ  73سورۀ بقره = آد از خداومد کلماتی یاد گرفت) و حافظ ،با اشاره به روز ازل (روز مخسرین) میسراید:
درپس آینه طوطیصفرم داشره امد
آمهه اسراد ازل گفت :بگو ،میگویم
در امجیل چنین ذكر شده است« :درآغاز كلمه بود .كلمه با خدا بود و كلمه خدا بود» .کاظمزاده ایرامشهر میگوید« :از
ازل ،كلمه با خدا بود و همه چی بوسیلۀ آن هسری یافت و بدون او چی ی آفریده مشد» او میمویسدGott sprach: :
 „es werde Licht“.خدا گفت :مور باش و مور تجلی یافت .در قرآن می دررابطه با آفرینش چنین آمده است« :کن،
فیکون» و از سوی دیگر ،میبینیم که ارجا مأموریت به پیامبر اسال با فرمان «اقرا= بخوان!» با قرائت = خوامش
آغاز شده است .این رویكرد مذهبی به واژه ،مشامۀ اهمیت آن در چارچو زمدگی بشری و ارتباط عمیق آن با حوزه های
فكری و امدیشۀ امسامی است.
قِرائت چیست؟
قرائت ،بر وزن هدایت خوامدن و ما علم تجوید و از مخرج براوردن حروف است(.غیاث اللغات)
در فرهنگ معاصار عربای -فارسای ،در معناای واژۀ قارا :خوامادن ،قرائات کاردن ،ساال رساامدن ،اباالک کاردن ،جما و
جورکردن و بهم پیومد دادن آمده است.
فرهنگ اصطالحات عرفامی میمویسد« ،قاری در عرف سالکان و اهل حال ،خوشخوان و خوش آواز را گویند».
به مقش واژه یا کلمه برمیگردیم .واژه مامناد برچساب اسات و های واژهای آییناهٴ تماا مماای محراوای خاود میسات ..زماامی
شیئی را با واژهای مامیده اماد ،یاا بارای کنشای و کااری ،واژهای را برزباان آورده و بدینگوماه واژه را باه ماماک آن پیوماد
زدهامد .ولی هر واژهای درگذر از کاربرد روزامهٴ مرد  ،با دگرگومی در مفهاو و معناا روبارو شاده اسات .ایان دگرگاومی
در واژههای وارداتی به یک زبان ،یعنی (وامواژهها) بیشرر دیده میشود .از سوی دیگر باید درمظرداشت که هر واژهای
دچار این دگرگومی ممیشاود« ،اسام ذات» ،یعنای واژههاایی کاه ماا اشایای ماادی و قابال در باا حاواس پنجگاماه هسارند،
کمرر دگرگون میشومد .زمامی که واژهٴ «دوچرخه» از واژهٴ امگلیسی  bicycleوارد زبان فارسی میشود ،مرد با دیادن
شیئ «ذات» ،مامش را یاد میگیرمد .ولی زمامی که واژه هایی از مو «مفهومی -معناایی» مامناد « :حریات ،دموکراسای،
یااا مشاارو » را وا میگیااریم ،ماارد  ،در گااذر از ایاان «راهاارو»ی پااذیرش ،ب ادمبال مکااامی درخااور باارای ایاان واژه هااا
میگردماد و زماامی کاه ایان واژه هاا ،بااین مارد رواج مییابناد ،شااید ماامکی بجا مامااک مخسارین بخاود بگیرماد .یاا شاااید،
مردمی که می بامان اینگومه واژهها هسرند ،در کاربری آنها ،از آگاهی و روال فکری خود بهره بگیرماد و بادان معناایی،
مرناسب با بینش و پذیرش خود ببخشند .واژه های ذات ،مامیدمی هسرند ،ولای واژه هاای معناا را تعریاف مایکنناد و درایان
تعریف کردن است که واژه ،اخرالف و دگرگومی معنایی پیدا میکند.
یکی دیگر از علتهای دگرگومی واژهها ،ماهماهنگی آمها با امدا های واگاویی ،خاسارگاه آوایای و الفباای موجاود در زباان
کاربران است .زبانها ،الفبای منفاوت دارمد .اگر زبامی حرفی از وامواژه را مداشره باشد ،یاا مرواماد آن را آمهنامکاه بایاد،
واگویی کند ،شکل و شاید معنای واژه دگرگون شود .ممومه هایی بسایار بارای ایان ماورد را از زباانهاای عربای و ترکای
اسرامبولی میتوان ما برد .اگر واگویی واژه بارای مارد آساان مباشاد ،آن را همگاون باا چارخش زبانشاان یاا باا موسایقی
شنوایی دلبخواهشان هماهنگ میکنند :در کاربرد روزامه ،واژۀ «قفل» ،میشود« :قلف» .این رویداد ،در واگویی مردمای
هم که زبان یا لهجۀ دیگری دارمد ،پیشامد میکند .واژه هایی از زبانهای محلی و واژه های بیشمار از زبان عربای وارد
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زبان فارسی شده امد که بدلیل« :ماآگاهی کاربران از معنای این واژهها و ماتوامی در گویش آنها» ،این واژهها ،دگرگومی
هایی را پیدا کرده امد .در زبان ترکی اسرامبولی می  ،واژۀ های«کارخامه» و «بخشش» -بدلیل ماآگاهی تار هاا باا معناای
درست آمها ،-مفهومی دگرگومه پذیرفره و با معنایی مادرست بکاررفره امد.
دگرگااومی دیگااری می ا  ،باادلیل بااار فرهنگاای واژه پاایش ماایآیااد .گفرارکنناادگان بااه زبااان ،بااا گذشاات زمااان و در برهااههای
گوماااگون زمااامی و مکااامی ،ایاان بااار فرهنگاای را باار واژه سااوارمیکنند و یااا معنااای کاااربردی آماارا دگرگااون میسااازمد.
زیباترین شکل ایان دگرگاونساازی ،بکااربری اسام بجاای صافت (ویژهماا ) اسات :رسارم (پهلاوان ،قدرتمناد) ،آرسان لاوپن
(شیاد) ،این بخش از زبان مقش بس ایی در سرودههای چامهسرایان بخود گرفره است .تشبیهاتی مامند :مرگس (چشم) ،تیار
(مژگان) ،طرۀ تابنا (دا ) ،کمان (ابرو) و دامه (خال) از اینگومه واژه ها هسرند.
بااار عاااطفی ،و تعبیاارات کاااربردی واژههااا را ،در دو راساارای «ارزش زدایاای یااا ارزش دهاای» دور از ارزش معنااایی
رسمی واژه ،میبینیم و فرد و جامعه ،ممیتوامند بار کاربردی واژهها را مادیاده بگیرماد و از اثارات تلقینای -عااطفی آنهاا
فاصله بگیرمد .واژهها ،در برهۀ زمامی ویژه ای و از سوی گروهی از مرد بکار برده میشومد و از ایناراه ،باار معناایی
و فرهنگی دگرگومهیی بخود میگیرمد .برخی از واژهها در جریان برخوردهای اجرماعی ،جنگ باین ملتهاا ،رقابتهاا و
ماهمپذیری اجرماعی ،دچار تن ل معنایی کااربردی و عااطفی شاده اماد« .ق لبااش» ،بخشای از ساربازان دوران صافوی باا
درج ٴه افرخار ویژه بودمد .در فرایند جناگ باین ایاران در دورۀ صافوی باا ترکاان ع ماامی و رقابتهاای ملای ماشای از ایان
جنگها ،در زبان ترکی اسرامبولی معنای تحقیری «دزد و غارتگر» بخودگرفراه اسات .واژ ٴه دیگار از اینگوماه ،بادین معناا،
واژ ٴه «خیرخیاا = قیرقیاا » اساات کااه آن میاا بااد یل تحقیاار قااومی در ترکیااه معنااای دزد و راهاا ن دارد .واژۀ «رمااد»،
«درویش»« ،ارمنی»« ،دمقرات»« ،بلشویک» و بسیاری دیگر ،در ایران از مسیر معنایی خود به امحاراف کشاامیده شاده
امد و واژه هایی که از سوی دینمداران ،معنای تحقیری بخود گرفره امد،کم میسارند .سارکردگان ماذهبی ،در رودررویای باا
آموزههای حافظ ،بسیاری از واژهعای ارزشامند بکارگرفرا ٴه حاافظ را در معناایی کاامالگ دگرگوماه ب باان مارد امداخرهاماد.
آمگومه که بسیاری از «واژهمامه»ها می این معنای دگرگومه را بازمویسی کرده امد .حافظ در غ لی میگوید:
مــرا روز ازل ،کــاری بج رمــدی مفـرمـودمـد
هرآن قسمت که آمجا رفت ،ازآن اف ون مخواهدبود
در ایاان بیاات ،معنااای «رماادی» اگاار ارزشاامند مبااود ،حااافظ ،آمااوزش آن را بااه خاادا منسااو ممیکاارد .پااس رماادی معنااایی
غیرازآن دارد که دینمداران بر سر زبان مرد امداخره امد« .حرام اده» یک واژۀ برگرفره از مذهب است که وارد قلمارو
توهین و فحش شده است و در بسیاری از جوام با کاربرد تحقیری بکار میرود و حرا در لغرناماههاا هام ثبات شاده اسات.
واژۀ «مامشاارو » همااان معنااا را دارد ولاای کاااربرد تحقیااری کمرااری دارد .بکساای حرام ا اده ات االق میشااود ،کااه پیمااان
زماشویی میان پدرومادرش ،از سوی کلیسا و مسجد قرائت مشده باشد .در مقا تحقیر ،هار دینای ،پیاروان دیگار ادیاان را،
باادلیلی کااه گفرااه شااد« ،حرام ا اده» میدامااد .از سااوی دیگاار ،واژۀ «عااالم= آگاااه بااه علاام» را درمظاار بگیااریم کااه از دیااد
دینمداران ،همۀ دامشمندان را دربرممیگیرد ،بلکه ب عم این گروه ،با این واژه ،دامایان امور دینی معرفی میشومد.
مقااش دگرگااونسااازی مشااامه هااای موشااراری را می ا مماایتااوان مادیااده گرفاات .مشااامه هااای مگارشاای باارای درساات خااوامی
موشرارهای فارسی ،پیشینۀ درازی مدارمد .ما برخی از این مشامه ها ،یاا شااید هماۀ آمهاا را از زباانهاای پیشارفرۀ اروپاایی
وا گرفره ایم .احمد شاملو ،در کرا «دسرور زبان فارسی» ،درباارۀ بکاارگیری مشاامههای مگارشای یاک م اال مایزماد و
اهمیت و مقش آن را بخوبی میممایامد:
رییس زمدان یادداشری کوتاه دریافت میکند که برروی آن موشره شده بود:
«دسرور جدید ز میست زمدامی اعدا شود» .رییس زمدان این جمله را به دو گومهٴ زیر میخوامد:
 .1دسرور جدید ،ز میست زمدامی اعدا شود.
 .2دسرور جدید ز میست ،زمدامی اعدا شود.
اینک به چند ممومه خوامش دیگر هم اشاره میکنم:
خوامش مخست
 )1هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست.
لعنت بر آن کسی که بگوید خدا یکی ست.
خوامش دو
 )2هندو به طعنه گفت که یاران ،خدا دوتاست؟
لعنت بر آن کسی که بگوید .خدا ،یکی ست.
مموم ٴه دیگر:
 )1سپهر بر شده پروی میست
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 )2سپهر ،برشده پروی میست
 )7حرا میشود چنین خوامد :سپهر برشده ،پروی میست.
)4
قِرائت ،که خوانش است ،در کاربرد اجتماعی ،دینی و فلسفی به «نگرش» دگرگون میشود.
دکراار بهاوالاادین خرمشاااهی ،قرآنپااژوه و حااافظپژوه اساات .او در کرااا «چهااارده روایاات» میمویسااد :بحااو و فح ا در
شناخت اخرالف قرائت قرآن مجید و علم و احاطهٴ حاافظ در ایان شاعبهٴ دشاوار از علاو قرائای اسات .او بروشانی اسارد ل
میکند که حافظ ،قاری یا حافظ سادهٴ قرآن میست ،بلکه اسراد قرائت شناس ،یعنای آگااه باه وجاوه قرائتهاای مخرلفای اسات
که در کرب قرائتشناسی ثبت شده امد و در حدود  1111مورد هسرند .بعبارت دیگر ،حاافظ باه تماا وجاوه چهاارده راوی
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ار قراو هفرگامه ،علم و احاطهٴ کامل داشت .بدینسان ،پایگاه قرآن شناسی حافط بهرر ممایان میشود
دکرر خرمشااهی مایمویساد :هار قرائات ،دو روایات داشات و هفات قرائات ،شاناخره شاده ،چهاارده روایات هسارند .ولای او
میاف اید که تا  21روایت می گفره امد .حافظ ،در غ ل هایش قرائت های مرفاوت خود را مشاان مایدهاد و با عم او ،تنهاا
رمدان مست میتوامند به معنا و راز آمها پیببرمد چون آمان هسرند که به پس پردۀ عرفان راه مییابند.
راز درون پرده ز رمدان مست پرس
کین حال میست ،صوفی عالیمقا را
مو ما هم در م نوی و در جای جای غ ل و رباعیاتش ،به قرائت خود اشارت هایی دارد:
در داسران «فیل در تاریکی» به مگرش و دریافت گوماگون مرد از فیلی که در تااریکی اسات ،یعنای دریافات مردمای کاه
در تاریکی به جسرجو میپردازمد ،اشاره میکند .هریک از جسرجوگران ،به بخشای از کال دسررسای پیادا میکناد و هماان
را میپذیرد ،بدون آمکه دریافت یا برداشت دیگران را بها دهد و آمرا مبنایی برای گفرگو قراربدهد .یا در داسران (آماوزۀ)
«امگور ،عنب و اوزو » باز بهمین گوماگومی قرائت یا دریافت و برداشت اشاره میکند .زمامی هم با خشم میگوید:
ما ز قرآن مغ را برداشریم
پوست آن را بر خران بگذاشریم
مو ما ،در توضیح به دریافت و پذیرش خود ،به قرائت گروهی اشاره میکند که بخشی از قرآن را مال خود میپندارمد
و باادان عماال ماایکننااد .قرائاات روحامیااان خودممااا در دوران حکوماات صاافویه ،از مولااوی چنااان بااود کااه کرااا م نااوی را
«آلوده» تلقی میکردمد ،و ایان کراا را باا امبار برمایداشارند .ایان وضا اخرصااه باه ایاران مداشات ،بلکاه تاا پایاان سادۀ
هیجاادهم ماایالدی ،در سراساار جهااان ،کمااابیش وضا چنااین بااود .باارای ماادت زمااامی دراز ،در اروپااا چهااار پاااو حکوماات
مذهبی داشرند و جر ایان قرائات «لاوتر» باود کاه دمیاای مسایحیت را تکاه تکاه کارد .بعادها میا قرائات «شااهدان یهاوه»
پدیدار شد .این قرائت ها ،در همۀ جوام وجود دارمد ،درحاال افا ایش هام هسارند و همیشاه هام خریادار دارماد .روزی از
دوسری آگاه پرسید  ،مسیحیت چند شاخه دارد؟ پاسخ دقیقی ممیتوامست بدهد ،ولی گفت :هر کلیسا برای خود شااخه ای از
کل است .در امریکا می  ،شماری دقیق از شعبه های مذهبی مرفاوت معرقدان مسیحی هنوز شناخره میست.
چرا اختالف قرائت پدیدمیآید؟
در فرهنگ بشری ،2هی خطی از خطوط وابسره به زبانهای معروف ،مشان دهند ٴه تلفط (واگویی) کامل دامایاان آن زباان
میست .پدیدآمدن لهجهها و گویشها در درون هار زباان ،اماری طبیعای اسات .از ساویی دیگار ،خطهاا (دبیرههاا) در کناار
کاسریها ،کژیهایی هم دارمد .م الگ در خط عربی – فارسی ،چندین حارف وجاود دارد کاه تفاوتشاان باا یکادیگر فقاط در
مقطه است و در قدیم ،تا قرنها ،این مقطهها را در کرا ها ممیموشرند .باین دلیل و بد یل بسیار دیگر ،اخرالف قرائت در
هر مرن کهنی پدیدآمده است .این اخرالف قرائات ،در ماورد قاران ،حراا باه طارز عمیقرار و گسارردهتر پایش آماد .3در عهاد
خالفت ابوبکر ،زیدابن ثابت ،یکی از جدیترین کاتبان وحی ،مأمور تدوین قرآن شاد و او باا گارفرن دو شااهد از حافظاان
قرآن بر هر آیهٴ مکرو  ،این امر سررگ را آغاز کرد .در زماان عمار ،فروحاات پیااپی مشاان داد کاه مارد غیرعار  ،در
تلفظ کلمات قرآن تا چه حد ،تحریف و لحن دارمد .ع ماان ،باا احسااس مسائولیت تماامرر کاار خلفاای پیشاین را دمباال کارد.
سرامجا یک هیئت  12مفری زید و همکاران در فاصلهٴ سالهای  24تا  71ماهشیدی ،مسخهٴ مهاایی را تادوین کردماد و باه
دسرور ع مان ،هرآمهه بج آن مسخه ،در هرجا بود به آ شسره یا در آتاش ساوزامدمد تاا توحیاد مساخه فاراهم آیاد .پاس از
تدوین مسخهٴ مهایی 6 ،مسخه (تا  8مسخه هام گفراه اماد) از آن باا مظاارت هیئات ماذکور اسرنسااه و باه مراکا مهام اساالمی
 1کرا چهارده روایت ،دکرر بهاوالدین خرمشاهی ،رویهٴ 7
 2حافظ تامه ،شرح الفاظ و اعال  ،دکرر بهاوالدین خرمشاهی ،رویهٴ .442
 3همان ،رویهٴ .447
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فرسرادمد .4ولی این مساخهها ،بیتقطاه و بیاعارا بودماد .ازاینارو قاریاامی هام بارای تعلایم درسات خاوامی قارآن فرساراده
شدمد.
با اینهمه ،اخرالف قرائت در قرآن می راه یافت و ممیشد راه میابد .میگویناد ،حراا تفااوت در تلفاظ در حضاور پیاامبر میا
گاهی مطرح میشد و ایشاان یکای و گااهی هاردو را تصاویب مایکردماد .5حادیو «سابعهٴ احارف -اینکاه قارآن هفات وجاه
مقبول دارد» ماظر براین معناست.
علل اخرالف قرائت می به شرح زیر بودمد:
 )1اخرالف در گویشهای زبان عربی .گویش برخی از قبیلههای عر باا دگرگاومی ظااهری واژههاا هماراه اسات:
تمیمیها ،بجای «حری' حین»« ،عری' عین» میگفرند
 )2مبودن اعرا در خط عربی ،که تدوین و تکمیل آن ،تا آخر قارن ساو بادرازا کشاید .ساه واژۀ« :عباو ،عباو و
عبو» معامی بسیار مرفاوت باهم دارمد.
 )7مبودن (مقطهگذاری و مشامههای واگویی بر حاروف) کاه راهامادازی آن میا تاا پایاان سادهٴ ساو ماهشایدی بادرازا
کشید.
 )4اجرهاد فردی صحابه ،قاریان و قران شناسان ،که هریک اسرنباط محوی و معنایی و تفسیری ویژ ٴه خاود از آیاات
و کلمات را داشرند.
 )5دورشدن یا دوربودن از عهد و مهد مخسارین اساال و مباودن عالئام ساجاومدی ،تجویاد ،وقاف و ابراداو و هرگوماه
فصل و وصلی که بعدها علم قرائت و تجوید ،عهدهدار تدار آن شد .مموم ٴه معروفی که از این کمبود زاده شاده
و اخرالف مظر کالمی دامنهدار و درازآهنگی در میان فریقین (شایعه و سانی) پدیادآورد ،وقاف یاا عاد وقاف بار
کلما ٴه «هللا» و «العلاام» در آیا ٴه هفاارم سااور ٴه آل عمااران اساات ...« :و مااا یعلاام تأویلااه ا هللا|| والراسااخون فاایالعلم||
یقولون آمنا به|| کل مان عناد ربناا» .طباق عالئام وقفای کاه در هماۀ یاا اک ریات قرآنهاای خطای و چااپی ،پاس از
«هللا» «وقف ز » تجوی شده است .ولی بعضای ،و بلکاه بسایاری از مفساران شایعه ایان وقاف را ماه در آمجاا،
بلکه پس از کلم ٴه «العلم» ز میدامند.
این تفاوت در وقف ،یا به تعبیر امروز در مقطهگذاری ،باعو تفاوت معنایی عمیقی میشود .چه در صورت اول و وقف
پس از «هللا» معنای آیه این میشود :که تأویل آیات مرشاابه را فقاط خادا میداماد و راساخان در علام سار تسالیم و ایماان و
اذعان فرودمیآورمد .ولی در صورت دو « ،الراسخون فی العلم» عطف به «هللا» میشومد و آیه ،را چنین معناا میکنناد
که «آلراسخون فی العلم» می تأویل آیات مرشابه را میدامند .6آیات مرشابه یکی از مباحو پیهیاده و ماورد اخارالف قارآن
است.
دکراار بهاوالاادین خرمشاااهی ماایمویسااد :دربااار ٴه علاام قرائاات ،مکربهااای مهاام« ،قرائاات هااای هفرگامااه»« ،دهگامااه» و البرااه
قاریااان چهااارده گامااه و بیساارگامه هاام در تاااریخ علاام قرائاات مشااهورمد .کساای را کااه قرائاات شااناس مبراادی اساات« ،قاااری»
میگویند و «مقاری» کسای را گویناد کاه قارآن شاناس و قرائات شاناس اسات کاه بایاد در محاو و لغات و تفسایر و روایات و
درایت مهارت داشره باشد .آموزمدگان و قاریان ،قرآن را م د مقری یا بر او میخوامند .با این تعاریف ،باید خواجاه حاافظ
را که حافظ قرآن و قرائات شاناس و داماای محاو و لغات و تفسایر و روایات و قارآن شاناس برجساره باود« ،مقاری» بشامار
آورد .دکرر خرمشاهی ،آمگاه به اخرالف قرائت در ساور ٴه حماد اشااره میکناد کاه تنهاا بار سار قرائات «مالاک یاو الادین»
چهار مو قرائت« :ملک ،ملیک ،مالک و ملک» وجود دارد.
تو خود حدیو مفصل بخوان از این مجمل.
اخرالف قرائت برخی از واژه ها می از دوگومه پنداری «حرکه» ها ماشی شده است .و همین دگرگومی می مسیری کاامال
مرفااوت جلااوی پاای دو گااروه بارمنادان باااز کارده اساات .ممومااۀ اینگوماه واژه هااا ،وازۀ «خااتم النبییااین» اسات کااه اخاارالف
حرکۀ َ «:یا َِ » روی «ت» سبب پیدایش دو گومه قرائت میشود.
زین قصد ،هفت گنبد افال پرصداست
کوته مظر ببین که سخن مخرصر گرفت
قرائت اگر از خوانش به نگرش دگرگون شود ،میتواند عامل گرفتاری های اجتماعی شود.
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 به گ ارش سایت کلمه ،تاج اده در پاسخ خود تصریح میکند که به اسال و مظا باور دارد اما با قرائری غیراز
تفسیر اسربدادی جناح حاکم بر کشور .او در پاسخ به رسالت مینویسد که:
الف) من به اسال رحمامی ایمان دار که برای همه امسان ها صرف مظر از عقیده ،مژاد ،جنسیت و طبقه ،کرامت ذاتی
و در مریجه حقوق سلب ماشدمی قائل است و حکومت کردن براساس ترس را مه حکم شار که شیوه سرمگران میدامد.
اسال ما محمدی که به باور من (تاج اده) همان قرائت علوی است.
) من (تاج اده) به مظامی که آیت هللا خمینی در موفل لوشاتو به ایرامیان وعده داد همهنان معرقد و مهمررین امرقاد به
جناح حاکم آمست که چرا با ارائه تفسیری اسربدادی از اسال  ،مظا  ،قامون اساسی و و یت فقیه فرسنگها از آن مواعید
فاصله گرفره است .ایشان اشاره ممیکند که آیت هللا خمینی در مصاحبه با «اوریاما فا مهی» اعرراف کرد که
«مصلحری» گفره است ،همهنامکه پیامبر صلوات هللا می در مکه چی ی و در مدینه چی ی دیگر فرمودمد (مقل به
مضمون).
 مجید مجیدی یک فیلمساز است .او با پشریبامی آیت هللا خامنهای ،فیلم محمد را در ایران ساخره است .مفریان
ا زهر با این فیلم مخالف هسرند .مجیدی در پاسخ به این امرقادات گفت « :قرائتهایی که در چند سال اخیر از
اسال به دست داده شده هی قرابری با زیباییهای اسال مدارمد .ما سعی کردیم قرائری را تصویر کنیم که در
جهان اسال وحدتآفرین باشد و بهمین دلیل سراک کودکی پیامبر رفریم».
 مهایت آمکه پیدایش گروه موسو به "دولت اسالمی" (داعش) در سوریه و عراق ،مریجه سیاست عربسران
سعودی در اسرفاده از ماآرامیهای سوریه برای براه امداخرن "جنگ میابری" علیه ایران بوده است .رویه داعش
در حقیقت ،از هرجهت سازگار با اهداف بنیادگرایامه رژیم شیوخی عربسران سعودی است ،تنها با این تفاوت
که این گروه به دمبال «خالفت» خود است و زیر بار حکمرامی موروثی سعودی ممیرود .رویهای که در طول
سالهای اخیر ،مخسرین چالش واقعی را در مقابل عربسران سعودی به وجود آورده است.
امس الحجار ،یکی از رهبران جامعه مسلمامان فنالمد در مورد هر بخش از قرآن ،با پروفسور یاکو هامن-آمریال (اسراد
دامشگاه) که مرن قرآن را به فنالمدی ترجمه کرده است ،بحو و گفتوگو میکند.
 آقای هامن-آمریال میگوید « این مهم است که قرآن به صورت کامل خوامده شود و مه این که فقط مواردی
امرخا شومد که مشان میدهند اسال بد و خشومت آمی یا خو و زیباست».
او میاف اید «تما مرن قرآن در دسررس شنومدگان قرار داده خواهد شد ..تفسیر مرن ه ار و چهارصد ساله کار سادهای
مبوده است» .او همهنین میگوید «ما درگیر مجادله مبودیم .من و امس الحجار اغلب یک بخش را میخوامدیم اما دو مقطه
مظر بسیار مرفاوت مسبت به آن داشریم .».او میاف اید «الحجار از این مرون ،خوامشی با معامی کاربردی و امروزی
دارد و من آن را بعنوان یک مرن تاریخی میبینم که به زمان آفرینش خود گره خورده است.».
مورد مهایی که بدان اشاره میکنم ،تازه ترین برخورد رییس جمهور امریکا (بارا اوباما) با موضو خشومت مذهبی
است .ایشان در گفگویی اعال کردمد که «برای مقابله با خشومت مذهبی اسال  ،ما باید قراتت مالیمی را پشریبامی کنیم»
از فرسرندۀ اویرو میوز ،مقل به مضمون.
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