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 سم اهلل الرّحمن الرّحیمب

 آغازسر 
سال نهم هجرت در بیابانی بین مکه و  هذی الحج   08در روز  پیامبر اسالم

کاروانهای حاجیان را نگاه داشت و فرمود تا آنها که پیش  مدینه در گرمای عربستان
برسند... سخن مهمی داشت که باید به گوش  انداند بازگردند و آنها که نیامدهرفته

 یعل نیا پس م،یاو موالی.. هر آنکه من ای مردم.رسید... همگان تا روز قیامت می

او  تیو وال یمن که سرپرست یّ طالب است؛ برادر و وص یبن اب یاوست. و او عل موالی

پاکان از  و یشده است. هان مردمان! همانا عل نازلخدا که بر من  یاست از سو یحکم

 کیتر. هر بزرگ سنگگران ادگاریترند و قرآن گرانسنگ کوچک ادگاریفرزندانم از نسل او، 

و با آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا  دهدیهمراه خود خبر م گریدو از د نیاز ا

 انیخدا در م امینکه آنان  دینخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. هان! بدان

 .1..«دمخود را ادا کر فهی. هشدار که من وظندیاو نیو حاکمان او در زم دگانیآفر
*** 

ای دارد که در اوایل بهار سال نهم هجری روح ما پیوندی ناگسستنی با واقعه
اند هر یک به راهی رفته اتفاق افتاد. روزگاران سپری شده است. پیروان محمد

خواند چرا که وصی ت کرد سخنان مرا می اما هنوز پیامبرشان آنها را به راهی واحد
 سینه به سینه پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند...

 
 نَ یبی  والطّ  ا  یّ عزَّ وَجّل أنزلها علَّی. َمعاِشَر النّاِس إنَّ عل اهللِوُمواالتُه ِمَن  ،یّیوَوص یأخ طالب یبُن أب ی  َمواله، وهو عل ی  إّن َمن کنُت َمواله فهذا عل» :15ص ،3ج طبرسی، خیش ،«االحتجاج»حدیث غدیر،  ـ1

َحتّی  ِراافتَ یَ لَه لَن  واِفقٌ ، فکل  واحٍد منبٌئ َعن صاِحِبِه ومُ ُهُم الثّقُل األصغر، والقرآُن الثّقُل األکبر یِمن ُولد
ِ علَیَّ الَحوَض، ُهم أمناُء  ردای  .«..ُت یأرِضه، أال وَاد أدّ  یَخلِقِه َوُحکَماُؤُه ف یف اّلل
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ه رها نمودند...  که میراث بزرگ او بودند و اوالد او را ای علیاما افسوس! عد 
ه مهجور نمودند... و هر یک گروهی ای کتاب خدا را که میراث بزرگتر او بود و عد 

 یکدیگر را تکفیر نمودند... ینزاع برخاستند و گاه شدند و با هم به
شوند چرا که مجازات می با محرومی ت نتیجه آن شده که یازده قرن است

قرآن و  و را نداشتند بهای پیامبر خاتمشایستگی حفاظت از دو میراث گران
 .در بینشان مظلوم و مهجورند عترت

توان شوند. یعنی نمیمیدو همراهی که هرگز از هم جدا ن قرآن و عترت
یکی را داشت و دیگری را رها کرد. یعنی اگر یکی را داشته باشی حتماً به دیگری 

و کسی  ؛را رها کرده یهم خواهی رسید. و تفاوت است میان این دو: کسی که یک
 رسد.که با داشتن یکی به دیگری می
که به او  نیهمکافر است به رهنمودهای  در عمل ،کسی که یکی را رها کرده

 چنگ زده است. چرا که هر کدام از آن دو به دیگری رهنمون است.
ک به یکی به دیگری می رسد تسلیم است. تسلیم اما کسی که با تمس 

 رهنمون است. یگریچرا که هر کدام از آن دو به د های این به آن.هدایت
ت اسالم یکی  یگری چنگ از آن دو را از دست داده است بایستی در دحال که ام 

زند و تسلیم او گردد تا به دیگری هدایت گردد و تا خدای سبحان ببیند که این 
ت مانند گذشته نیست و می آن  رحضوخواهد راه سعادت را برگزیند و شایستگی ام 

 ها را دارد...نهان از دیده
 اللّهم عجّل لولیّک الفرج

 



 

 چرا این کتاب؟
 بسم اهلل وباهلل والحمدللّـه. 

ته ای برای نوشتن چنین کتابی بودیم اما شرایط مهیا ا بود که دنبال بهانهمد 
 آنیفقه قرای در اعتراض به مبانی جزوه« شیخ حسن میالنی»شد تا آنکه آقای نمی

 منتشر کرد.
با  لکهب ،ناراحت نبودیم ، نه تنهاای شدیمدر ابتدا وقتی متوجه نشر چنین جزوه

لم گیریم و به عبایشان ما هم مطلب جدیدی یاد از خالل بحثهای  شایدخود گفتیم 
 ایشان را دنبال کردیم. اعتراضاتما افزوده شود. اینگونه بود که با اشتیاق 

. عه کردیم احساسمان کامالً عوض شدرا مطال جزوهاما وقتی به طور کامل آن 
ه منظور مابعد از خواند خوانندهشاید  ود این ب ام برداشتبشود.  ن این کتاب متوج 

یک اندیشه و مبنای صحیح را بدون انگیزه علمی و با روش که جریانی قصد دارد 
 .غیر علمی مورد هجمه قرار دهد

رآن تفسیر ق»نظر مساعدی با  کالً  بعد از کمی بررسی متوجه شدیم که منتقد
ترین چهره شدهکه شناختهرا  و حت ی در جایی عالمه طباطبایی نداشته «با قرآن

کافر خطاب کرده است. همین لحن تند را نسبت به بسیاری ؛ باشندمیاین اندیشه 
 «مرکز مطالعات فقه قرآنی»برخی اعضای از علمای دیگر هم دارد. وقتی موضوع با 

برای وقت گذاشتن ندارد ی ای ارزشنظرشان این بود که چنین جزوه ؛مطرح شد
 .ستنیه غالطمجدل و  به وضوح چیزی جزنبوده و علمی در آن  نقدچون 

 به خصوص .داشخیلی مؤثر ب ستتوانمیای جزوهچنین  به هر حال ؛اما افسوس
عالمی نگاشته شده است که  چهره   در قالب تخریب   ،اعتراضی آنکه این جزوه  

ح فقه صحیکه آشنایی چندانی با مبانی  یافراد و است «فقه قرآن محور» پرچمدار
مت و دیگر به س کردهمنفی پیدا کامالً  دید آنبا خواندن ممکن است  ؛قرآنی ندارند
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واست خ چه بسا که و نروند و به یک قضاوت اشتباه برسند،مطالعه و تحقیق بیشتر 
 .باشدبوده منتقد هم همین

اصیل و مبانی  بیانبهانه خوبی شد تا این کتاب در  لذا نشر جزوه مذکور
مه طباطبایی است مورد امر اهل بیت مهجوری که یوه تفسیر قرآن در ش و عال 

با ارائه مبانی فقهی آن را  آیت ال ه صادقی تهرانیبه قرآن آن را احیا نموده و 
از سطوح نگاشته شود و خوانندگان  به زبانی سادهاند، ادامه داده و تکمیل کرده

 ،ون هیاهو از مجرای مطمئن و قابل دستیابیبدمختلف جامعه این امکان را بیابند که 
گونه آن «فقه گویای قرآنی»و به خصوص « تفسیر قرآن به قرآن» رهدربا واقعیت را

فانه برخیچرا که  کنند. که هست ببینند و در فضای سالمی قضاوت  متأس 
با جدی ت بدنبال عقب نگاه داشتن جامعه مسلمین از معارف اصیل  یفکر هایانیجر

 گرانیتر از دقرآن را به تیاهل ب»کالم حق که:  نیاز اهستند و  قرآن و عترت
ما قابل فهم  یقرآن برا»که:  دنرسیم جهینت نیاراده باطل کرده و به ا ؛«فهمندیم
 زروند که او تا آنجا پیش می بندندیرا م قرآن فهم و علم   ب  در گونهنی! و ا«ستین

. دارندروا می هاو ظلم کردهف خود استفاده اهدابرای  نیز های غیر اخالقیروش
 تواندیم یمبان یورود به بحث و مالحظه اجمال یاما برا ستیب کامل نکتا نیالبته ا

ته مطرح گشمناظره و پرسش و پاسخ  به شکلمطالب  به خصوص آنکه باشد دیمف
 .پاسخ داده شود زین یشبهات احتمال یشده به تمام یو سع

 :باشدمفید  تواندمی این کتاب برای افراد ذیل
 :ها و نقاط مهم اجمالی بر چالش ظریآنهایی که قصد دارند ن محققان

نند.ادداشته باشند و یا پاسخ شبهات منتقد را ب ی قرآنیمبانی فقه گویا

 ای ناراحت شده و منتظر آنهایی که از انتشار چنان جزوه :فقه قرآنی پیروان
این جوابیه بودند.

 رت بصی آشنا شوند و خود استادبیشتر با نحوه کار برای اینکه  منتقد: پیروان
بیشتری بیابند.



 01 چرا این کتاب؟

 :قرآنی بیاموزند. ناب و بکر یتا مطالب عالقمندان به مباحث قرآنی

 برای آنکه مطالبی از دین خود یاد بگیرند و عقایدشان را محکم  :سایرین
ه معارف اسالم و تشی ع دست یابند و جامع نسبت ب یو به بینش کرده

بتوانند از عقاید خود به خوبی و مستدل دفاع کنند.



  ر عهباده َّذف ب شِّ ن هُ  تَّبهعون  ي  ف   الق ول   ست مهعون  ي   ن  يال  أ حس 
ه  ئ ـل هُ ال ه داُهمُ  ن  يالَّذ ک  ُأول ه  لَـّ ئ ـل ُأول ُهم ُأولُو األ لبابه  ک  و 

 

 «مرکز مطالعات فقه قرآنی»

 3211محرّم الحرام 
 



 



 

پیش مقدمه

 

 :1علّامه طباطباییمرحوم از  زعباراتی عبرت انگی

ار کنمودند  ومت اموى در باره علىکا حيه امت اسالم و کى يهاشىکحقن يا.. .

ه کث آن جناب مورد اعراض واقع شد، بليه نه تنها تمامى احادکد يشانکرا بدان جا 

هاى الم آن جناب باشد، آرى خطبهکه کردند، کار کز انيها حتى نهج البالغه را نبعضى

اد بن يد قرار گرفت، ولى خطبه بتراء زيو ترد اى نهج البالغه مورد سؤالرّبرجسته و غَ

چ اختالفى نبود و حتى دو نفر هم يد در باره شراب سروده جاى هيزيه که و اشعارى ياب

 ردند.کدر باره آنها اختالف ن

ه کبود، تا آن کثشان مترويغمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند، و احاديت پياهل ب

ومت از کعنى در دوره انتقال حياى از زمان ههبر کيدر  و امام صادق امام باقر

ث پدران بزرگوارشان به دست يام نموده آنچه از احاديه به بنى العباس قيبنى ام

ه مندرس کردند و آنچه از معارف اسالم کان يفراموشى سپرده شده بود براى مردم ب

ه آن دو کثى يردند. اما مع االسف احادکان يگشته اثرى از آن نمانده بود براى مردم ب

ز از يار امت اسالم نهادند، نير امامان از پدران خود نقل نموده در اختيبزرگوار و سا

لمات کدست بردند،  لمات رسول خداکه در کسه و دستبرد سالم نماند، همانطور يدس

ن معنا يه خود آن دو بزرگوار به اکنيز مورد دستبرد قرار گرفت، به شهادت ايآن حضرات ن

ة ريمغ»ث تراشان را براى مردم نام بردند، مانند ين و حدياعضّوده، چند نفر از وَح نميتصر

 ... و «ابن ابى الخطاب»، «ديبن سع

شان در يو از خود ا ه از رسول خداکاتى يارى از روايبس گر از ائمهيو بعضى د

ه ک ثىيان خود دستور فرمودند هر حديعيار نموده و به شکها افتاده بود اندست و دهن

د، و يريد، آنچه موافق با قرآن است بگينکشود بر قرآن عرضه از ما براى شما نقل مى
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ن دستور عمل ياما مردم مگر افرادى انگشت شمار به ا د.ينکآنچه مخالف است رها 

ه جمعى قائل شدند به کردند کن امر آن چنان افراط يعه در ايو حتى عامه شننمودند... 

حجت است،  جامع االخبار و... ليگر از قبيى ديتابهاکست، ولى يه ظواهر قرآن حجت نکنيا

مخالف  هکث هر چند يه گفتند: حدکى رساندند يز گذرانده به جاين حد نيو افراط را از ا

ر و هم سنگ سخنى است ين حرف نظيند، و اکر يتواند قرآن را تفسح قرآن باشد مىيصر

ند، کتواند قرآن را نسخ ث اصال مىيه حدکن است ياند، و آن اشتر اهل سنت گفتهيه بک

اند قضاوت ردهکه دانشمندان درباره رفتار امت اسالم کرسد قضاوتى و به نظر مى

ردند و سر انجام کتاب را گرفتند و عترت را رها کاهل سنت »اند: درستى باشد، آنها گفته

تاب کا گرفته عه عترت ريتاب هم از دستشان رفت، و شکه کده شد يشکارشان بدانجا ک

ه عترت هم از دستشان رفت، پس کده شد يشکنجا يارشان بدکردند، و سر انجام کرا رها 

انى »که فرموده:  ح رسول خدايه امت اسالم بر خالف دستور صرکتوان گفت مى

تاب را و هم کهم قرآن را از دست دادند، و هم عترت را، هم  ،«ن ...یم الثقلکیف کتار

 .«سنت را

ه در قطع رابطه کى از عواملى است کيش گرفت يث پيه امت در مورد حدک ن راهىيا

ه همه آن کنيم اثرى به سزا داشت، با ايرکنى و ادبى از قرآن يعنى علوم ديعلوم اسالمى 

ه اصلش ثابت کن بود، درختى يبه قرآن و ديهاى درخت طوهيعلوم به منزله شاخ و برگها و م

دهد، چون اگر درباره اش را در هر آنى مىوهيپروردگارش مو فرعش در آسمان است و به اذن 

چ يى هيدا است گويه پکم شده يه طورى تنظکد ين علوم دقت به خرج دهى خواهى ديا

رد متخصص در يمحصل همه آن علوم را فرا بگ کين است کاجى به قرآن ندارد، حتى ممياحت

ن درسها را ياصول بشود، و همه اه و فقه و يث و رجال و درايان و لغت و حديصرف و نحو ب

ز برسد، ولى قرآن را آن يه اجتهاد نيز گردد، و حتى به پاين علوم نيتا آخر بخواند و قهرمان ا

چ قرآنى نزده باشد، پس يا به عبارتى اصال دست به هيند، و کد نتواند قرائت يه باکطور 

قت يست و در حقيان قرآن نيان آن علوم و مياى مچ رابطهيدگاه هين ديشود از امعلوم مى

اذ باللَّه قرآن ارزشى جز خواندن ياى ندارند، و العفهيچ وظيمردم در باره قرآن به جز قرائت ه

ندارد، پس شما خواننده  -تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند -ردن به گردن نوزادکزان يا آويو 

 ن.کد نظر يا قرآن تجدر و در رفتارت بين قسم مسلمانان هستى عبرت بگيز اگر از ايعز



 

بسم اّلل الّرحمن الّرحيم 

 ُبا لىل س  َّتله ر  يدُع إه هال لُهم ب جاده ن ةه و  س  ةه الح  وعهظ  الم  ةه و  کم  هالحه نُ  ي  هه  يبِّک ب  أ حس 
بإهنَّ ر   لَّ ع ن س  ن ض  هم  َّک ُهو  أ عل ُم ب هالُمهت ديب ُهو  أ عل ُم ب  ن  يلههه و 

 نيکوترای که فراخوان، و با آنان به شيوه نيکوپند]های[  به راه پروردگارت با حکمت و»

را  شراه است به کسی کهپروردگارت داناتر  به راستی[ کن،برخورداست مجادله ]و 

 )٥٢١،نحل) «داناتر است هدايت شدگاناو به  و گم کرد

 « لحَمدَ مِفتاحاً لِذِکرِهجَعَلَ ا یالحمدُ لِلّـهِ الّذو» 

 

 بحث: مبانی مقدمه

 اّول:نکته کلیدی 
 قرآن دارای دو بُعد رمزی و غیر رمزی است 

مه بسیار مهمی  ،برای ورود به بحث که کلید فهم مبانی فقه قرآنی است را مقد 
مه م.یداریم عرضه پژوهشگرانبرای   .لی حاوی نکاتی دقیق استساده و ،این مقد 

 گویای فقه»ای اندک به مغز مبانی هخواهد به سرعت با مطالعیه مفرد محققی ک
ه نکند، دچار خطای در فهم شده و  اد ما پی ببرد اگرو روش است 1«قرآنی به آن توج 

 شود.یبه تضاد گرفتار م
 

« فقه گویا»اند تعلیم نمودهبه ما  ، فقه قرآن محوری را که اهل بیتعالمه صادقی تهرانی ـ1
رت اند که آن حضنامگذاری کرده و این نامگذاری را از خطبه فدکیه حضرت زهرا سالم اهلل علیها اقتباس نموده

کتابی نیز با همین عنوان توسط ایشان نگارش یافته که مطالعه آن به محققان «. کتاب اهلل النّاطق»اند: فرموده
ادّ و که با مقدمات متض« فقه سنّتی»داند و که احکام الهی را متغیر می« ه پویافق»شود. در مقابل توصیه می

http://tanzil.net/#16:125
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تابَ اهللِ عَزَّ کإنّ »: اندهفرمود درباره قرآن کریم امام صادق ؛شریفی روایتدر 

اءَ: عَلَى العِباَرةِ، وَاإلشارَةِ، وَاللَّطائِفِ، وَالحَقائِقِ. فَالعِبارَةُ لِلعَوامِ، وَاإلشارَُة یشأعَةِ ربَأوَجَلَّ عَلى 

 همانا کتاب خدای عزوجل بر چهار چيز:  اءِیاءِ، وَالحَقائِقُ لِألنبِیلِلخَواصِّ، وَاللَّطائِفُ لِألولِ

ائق. پس عبارت برای عوامّ است، و . بر عبارت و اشاره و لطائف و حقباشدیم )استوار(

آن( و لطائف برای اولياء و حقائق برای انبياء )و اهل بيت اشاره برای خواص )در فهم قر

 .1«باشدیم( برترند که از تمام انبياء قبل از پيامبر نبوّت
از بهترین روایات در  ، از روایات صحیح وپس از عرضه بر قرآن کریماین روایت 

از  ؛اندهذیل این روایت مطالب بسیاری را فرمود استاد ما است.معرف ی قرآن 
اما عبارات قرآنی برای همگان و عوام  بودهقرآن دارای بطون فراوان  : گرچهجمله

 و این معنا مطابق است با آیه   است؛قابل فهم  مردم با دانستن لغت و ادب قرآن
اضح به معنای روشن و وشریفه در آیه  «بيان» که کلمه .2هذا بياٌن للنّاس شریفه

اشاره به نزدیک است مربوط به همین ظاهر و عبارات و بُعد  که «هذا» و باشدیم
 و در اوج فصاحت و بالغت در اختیار همگان است. استح که واض بودهداللی قرآن 

 .«فالعبارة للعوام»پس 
آیه  با است مطابقکه  «واإلشارة للخواص» سپس ادامه روایت اینگونه است:

ه ک :شریفه ل هُ  نُ يِّ ب  يُ  کذل  ن  يالَّذ ع ل ى جس  الرِّ  جع لُ ي  و   آیه:و  3ت عقهلون   مکل ع لَّ  اتههه يآ مکل   اللَـّ
هُ ي   الآیه: درکنار  4عقهلون  ي   ال سُّ الَّ  م  هَّر إه بر اساس میزان تعق ل انسان . یعنی 5ون  الُمط 
عقل و  چه برسد به این معنا که هرقرآن  ظاهر تواند به مراحل باالتر از درکیم

 
متناقض، احکام الهی به خصوص احکام قرآنی را مهجور نموده، این فقه احکام گویای قرآن و سنّت را به 

 کند.ارائه می عاشقان اسالم و قرآن و شریعت خاتم النبیین
. باب صدم، حقیقت بندگی. این روایت عالوه بر این کتاب قةیالحق حومفتا عةیالشر مصباحکتاب شریف  ـ1

 «.مذاق صوفیه!»، عنوان «11ردّ صفحه »در منابع فراوانی آمده است. ر.ک به بخش 
 .«است مردم برای بیانی( قرآن) این: »313عمران،  آل ـ2
 .«کنید خردورزی شما شاید کند،یم بیان برایتان را آیاتش خدا گونه، بدان: »222بقره،  ـ3
 «.دهدیم قرار پلیدی کنند،ینم خردورزی که کسانی بر خدا و: »366یونس،  ـ4
 «.نیازند دست بدان شدگانپاک جز: »13واقعه،  ـ5



 10 مبانی بحثمقدمه: 

به معانی باالتری از اشارات ربانی پاکتر شود و بیشتر در قرآن بیندیشد  اندیشه
و آیات  گردد.یاز خواص در فهم قرآن م ،در قرآنبا این انس و اندیشه  و رسد.می

 همین وجه است. برنماید یکه امر به تفکر و تدبر در قرآن م یفراوان
لطائف قرآنی  فهم. «واللطائف لألولیاء» آمده است: حله بعدمر درو سپس 

. اولیاء کسانی هستند که بعد از مرحله تعقل و پاکی اندیشه، ستا اولیاء مخصوص
ُهًدى  ریفهش اتیو این مطابق است با آاند. هقدم فراتر نهاده در این راه عامل شد

ِّلُمتَّقه  ٌة ل م وعهظ  َُّه ل ت ذو  1ن  يو  ن إه ِّلُمتَّقه ر  که و  قرآن  ؛باتقواتر باشدانسان رچه هکه  ،2ن  يٌة ل
 دارد. در بربرای او  را هدایت و پند و اندرز و تذکر بیشتری

مشترک است گرچه یقیناً  و معصومان غیر معصوماناین سه بُعد در بین 
 هستند.  رسالت اهل بیت اشارات و لطائف قرآنیعبارات و  ممصداق اکمل و اتم  فه

مربوط به قرآن معانی  چهارمبُعد  .«والحقائق لألنبیاء» :آمده است گام بعدیدر 
این بُعد قرآن در انحصار . باشدیم مربوط به رموز قرآنی بلکهدالالت قرآن نیست 

ایر انبیاء الهی از ر از سرتب . و مقام اهل بیتاست انبیاء الهی و اهل بیت نبو ت
 .باشندیم هم اکنون در قید حیات هک ستا رحضرت خض و حضرت عیسیجمله 

 رب اضافهرموزی  وجود برحروف مقطعه قرآنی داللت  بااست  مطابقو این معنا 
 هلو باید بوسی بوده از دسترس مردم خارج معنای آن رموز که ،قرآن آیات در واهرظ

به حقایقی  یقرآن رموزاین  . در حقیقتست یافتدها به آن اهل بیت رسالت
 تنها و نمایندیو اشارات و لطائف قرآنی رخ نم عباراتکنند که در یمراهنمایی 

علم » ش را ذکر خواهیم کرد کهروایات و .دانندیها را مآن معصومان محمدی

 و خواهیم گفت است. عترتو همه در اختیار  باشدیمدر قرآن  «ماکان و مایکون

 
 برای است اندرزی و رهنمون و مردمان برای( وحیانی) است بیانی( قرآن) این: »13١عمران،  آل ـ1

 «.پرهیزگاران
 «.است پرهیزگاران برای ایهیادوار( قرآن) گمانیب و: »4١ ،هحاق ـ2
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ر و تذک   غفلت زداییر مقام در سه بُعد عبارت، اشاره و لطائف قرآن د اهل بیت که
 قرآن در مقام بیان هستند. بوده و تنها در بُعد رموز

 اگر این روایت نبود...
دی و رسید باز هم ما یبدست ما نم اگر این روایت هم از معصومین محم 

حداق ل  دریافت کنیم. توانستیم همین معنا را از آیات و سایر روایات اهل بیتیم
برای ما آن  بخشسه  (؛و حقائق لطائف ،اشارات ،عبارات) آنبخش قراز آن چهار 

 :واضح بود
که برای همگان قابل فهم است و همه مردم در طول تاریخ بخشی  اوّل: بخش

فهمیدند و کف ار هم با شنیدن آن مسلمان یاند و مهخواندیاسالم قرآن را م
 که این بخش همان اندهودنمیاند و گناهکاران با تأثیر یک آیه از آن توبه مهشدیم

 .قرآنی است عبارات
عه و طبق داللت  :دوم بخش ، معارفی در قرآن و روایاتآیات برخی حروف مقط 

باشد از جمله تأویل آیات. و این بخش همان یماز دسترس ما خارج  وجود دارد که
 .قرآنی است حقائق

ا فهمبرای همگان قابل  مفاهیمی از قرآن که :سومبخش  به راحتی  هست ام 
بر و  آیدنمیبدست  با  دارد. گاهی انسان مراتبی از ایمان و تقواو نیاز به تفک ر و تد 

یر در مطالعه احادیث و تفاساما  اینکه تفک ر و تدب ر در آیات شریفه قرآن داشته است،
و  ماندهاما از ذهن ما دور  بودهخورد که از متن آیات قابل فهم یبه مطالبی بر م

بخش  نیا اند.هآنها را برای ما متذک ر شد اند و یا معصومانهن را فهمیددیگران آ
 باشد.یم قرآنی لطائفو  اشاراتهمان  از معارف قرآنی

شمارند نیز مؤی د این می «باطن»و  «ظاهر»ی که برای قرآن فراوان و نیز روایات
لین روایت شریف هستند مانند  ل بخش  منتقدکه  یروایتاو  ، 8حه ردّ صف»در فصل او 

. اگر چیزی گنگ و «روشن»یعنی  «ظاهر»ذکر کرده است. و اصوالً معنای  «5شماره
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لذا در آن روایات هم منظور  نیست.« ظاهر»مبهم و غامض و پیچیده باشد که دیگر 
ل همین « ظاهر قرآن»از  اشارات و  بالنسبهقرآنی است و بَعد  عباراتدر درجه او 

ل « قرآنباطن »لطائف. و منظور از   بالنسبهقرآنی است و بَعد  حقائقدر درجه او 
یعنی آشکار « ظاهر»اشارات و لطائف. چرا که اشارات و لطائف قرآنی برای اهلش 

یعنی  «باطن»است، اما برای کسانی که به مرتبه الزم از فهم و تقوا نرسیده باشند 
 پوشیده است.

 فهمند؟یچه کسانی، چه بخشی از قرآن را نم
و  باشدیمقرآن برای همه قابل فهم  عباراته شود کیتوضیح مشخص م با این

 مانو در فهم آن نیاز به معصو برای اولیاء نیز قابل فهم نیستاز قرآن که  هآنچ
 : گفته شود که است. و این آیاتمربوط به بطون قرآن و بُعد رمزی  باشدیم
بزرگ و  ایهمغالط ؛«است اهل بیتمتوق ف بر بیان قرآنی  عباراتفهمیدن »

و زیر  ین برای متروک و مهجور کردن قرآندشمنان د ی از طرفشیطان ایهدسیس
ت قرآن آنسؤال بردن فصاحت و بالغت  کتاب  به ذل ت است که 1و بدل کردن عز 

( .بیان کند و مفهوم درستخود را  عباراتتواند یحت ی نم خدای تعالی  .)معاذ ال ه
 و بیان منظور در بهترین و زیباترین» :یعنیساده  به زبان فصاحتتوضیح آنکه 

 ترینبیان منظور با رساترین و قابل فهم»یعنی  بالغتو  «شکل ممکن ترینعیبیب
ه و بلک بودهنظیر یگوییم قرآن در فصاحت و بالغت بی. وقتی م«شکل ممکن

الً قرآن منظور خود را به زیبات ل رین شکفصاحت و بالغت قرآن اعجاز است، یعنی او 
و  و هیچ کژی تواند به آن زیبایی مطلبش را ارائه دهدیبیان کرده که هیچ کس نم

 
َّهُ : 22-23ـ فصّلت، 1 ن إه يهه  ب ينه  مهن الباطهلُ  يأتيهه  ال * ع زيزٌ  ل کتابٌ  و  ال ي د  لفههه  مهن و   کيم  ح   مهن ت نزيلٌ  خ 
ميد    ایهستادفر فرو پشتش؛ از باطل آن را نیاید و نه رویش پیش از عزیز * است کتابی آن راستیهب و: » ح 
 .«است ستوده بس حکیمی از پیاپی
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ه ع ر   آنًاُقر :ناراستی در آن نیست ج   یذه  ر  يغ   اي  ب َّع لَُّهم عهو  و ثانیاً هیچ کالمی  .1تَُّقون  ي   ل
چ نی هیتواند شیوا و رسا منظور خود را به مخاطب خود بفهماند. یعیمانند قرآن نم

ا :تر از قرآن نیستکالمی قابل فهم ذ  ـل غٌ  ه  ِّلنَّاسه  ب َل  ه  ل ل رُ يُ و  ههه  وانذ  ه  ب ل اأ عل ُمواي  و  َّم  هٌ  ُهو   ن ـل ل   إه
دٌ  احه ه  و  ل   .2لب ابه األ ُأولُو ر  ک  ذَّ ي  و 

با اینکه  نداردتوضیح دادیم فصاحت و بالغت منافاتی  نیز قبالً همانطور که  البته
 کالمقرآن ، زیرا ای بطون و رموزی غیر از ظاهر شیوا و بلیغش باشدکالم الهی دار

مانند ) هيچ شأنی يعنی»است  3«شَأنٍ عن شَأنٌ شغَلُهُیَ  الَ»تعالی خداست و خدای 

 و «داردیاشارات و لطائف و حقائق( باز نممانند ) عبارات( خدای تعالی را از شأن ديگر
که قرآن عالوه بر عباراتش که در اوج  شدبایماعجاز قرآن هم همین  یکی از وجوه

اشد بیم پایان در اشارات و لطائف و حقائقشیعانی بفصاحت و بالغت است دارای م
بلکه در اوج که نه تنها هیچ کدام از این مراتب و معانی با هم در تضاد نیستند 

جل ی که در قرآن مجید ت است «ربّانیمقام جمع الجمع »و این  ند.هماهنگی و تکامل
 اند.هرا بیان کرد نکتهاین  4شانسوو در آثاربه طور مبسوط در  فقیه قرآنی یافته و

کف ار با شنیدن قرآن  در صدر اسالماست که  ایهفصاحت و بالغت قرآن به گون
ظاهر و عبارات قرآنی را آنها اگر  . حالآوردندیو ایمان م تهقرار گرف آن تحت تأثیر

بوده  5ایمان آوردن آنها جاهالنه آیا !آوردند؟یایمان م چیزی فهمیدند به چهینم
 

 .«کنند پروا آنان شاید تا (فرستادیم فرو) کژی هیچیب را( بیان)روشن  قرآنی: »2١ـ زمر، 1
 و شوند داده هشدار بدان تا و است( وحیانی) اییرسای و بالغ مردمان برای( قرآن) این: »52م، یـ ابراه2
 .«گیرند بزرگ پندی اندیشمندان تا و است یگانه معبودی گمانیب خدا که بدانند
 ( 311خطبه) ؛232: ص البالغة؛ نهج ـ3
 آدرس:در  23و  2تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلسات  به عنوان نمونه: ـ4

«http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee/ .» 
إهذاسوره بقره:  31ـ بر خالف آیه 5 ف هاُء أال آم ن   ک ما أنُؤمهنُ  قالوا النّاُس  آم ن   ک ما آمهنوا ل ُهم قيل   و   السُّ
َُّهم ن ف هاءُ  ُهمُ  إه کهن السُّ ـل ل  آوردند، ایمان مردمان که گونههمان: »شود گفته آنان به که هنگامی و: » ي عل مون   ال و 

 انه «؟بیاوریم ایمان( هم ما) آوردند ایمان مغزان سبک که گونه همان آیا: »گویند ،«بیاورید نایما( هم شما)
 «.دانندینم ولی د،سبک مغزانن همان گمانیب آنان( که)

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee/
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عاباطل بودن این لذا است!!   بایدآن قدر روشن است که  )مفهوم نبودن قرآن( اد 
 .نمود از خوانندگان محترم عذرخواهی واضحاتتوضیح  برای

بهَمٌ فَقَد فَمَن زَعَمَ أنَّ الکِتَابَ مُ»اند: نیز دقیقاً همین مطلب را فرموده امام باقر

[ زين هالک شده و ]ديگران را پسقرآن مبهم است  کردکه گمان  یکس : کلَوَ أه هَلَکَ

 .1«کرده استهالک 
که همان را ـ  قرآن اولیه بُعد داللی گویند مایمکسانی که در این عصر حال 

 هستند. به این ترعقباز کف ار جاهلیت هم  در واقع ؛فهمیمینم ـ عبارات قرآن است
ق الُوا ُقلُوبُن ا فه :بنگریدشریفه  اتآی ل  که أ ىو  ا ت دُعون ا إه فه ينَّة  مِّمَّ قرٌ  ىهه و  هن ا و  ان مهن ب   آذ  نهن ا يو 
ب   َّن ا ع امهلُون   ک  نه يو  ن ل إه اٌب ف اعم  ج  ه 2 ،حه ُه ب َـّ َّع ن ُهُم الل ق الُوا ُقلُوبُن ا ُغلٌف ب ل ل ًَل مَّا يههم ف ق له فره کو 
َّرُ ي  ف َل  أ؛ 3ن  ؤمهنُويُ  ب اأم ع ل ىل ُقلُوب  أآن  ون  الُقرت د   .4قف الُه 

 غیبت هستیم! عصردوم: ما در کلیدی نکته 
نیز هست و درباره  جزوه انتقادیزیادی از  هایموضوع قسمت که مهمی نکته  

 اهل بیت عصمت و طهارت» ما باور داریم که :شود این استآن مغالطه زیادی می
آیا  هستیم؟ آیا ما اآلن در محضر اهل بیت اما «ا از قرآن افضل هستندبرای م

صد درصد به همین شکل و با همین معانی  شدهما نقل  روایی تی که در کتباروای

 
عن مُحمّد بن إسماعیل عن أبی إسماعیل السّرّاج عن )خیثمة بن : »13، ح332ص ،21ج،عةیوسائل الشـ 1

.»الهجریّ( عن أبی جعفر   أبی الولید البحرانیّ ثُم عبد الرّحمن الجُعفیّ عن

 در سخت( یخواهیم و) خوانییم آن سویبه  را ما آنچه از ما هایدل: »گفتند و: »5 فصلت، ـ2
 ما ،بده انجام را خود کار تو پس ؛است ایهپرد تو و ما میان و سنگینی گوشهایمان در و است، هاییپوشش

 .«ایمهدهند انجام( را دخو کار) همواره( نیز)
 خوبی به آنان بلکه نیست چنان.« )است( فراگرفته) پوششی را ما هایدل: »گفتند و: »١١ ،هبقر ـ3

 .«آورندیم ایمان اندک چه پس. است کرده لعنتشان کفرشان سزای به خدا بلکه( فهمند؛یم
 هاییدل بر( مگر) یا دیشند؟انینم( درست) جامع نگرشی با را قرآن آیات پس آیا: »24 محمد، ـ4
 «.؟است شده نهاده هایشانقفل
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عا کنیم که هنگامیم مثالً  است؟ یعنی آیا فهمیم از اهل بیتیکه ما م  توانیم اد 
یا  «اماألحکتهذیب » یا «یحضره الفقیهمن ال »یا  «کافیال» شریف کتب خواندن احادیث

 دو زانو در محضر اهل بیت نشستندقیقاً مساوی با خواندن ما ... یاو  1«ستبااراال»
روایاتی که در  گفتباید  ؟! و یا اینکهاستاز زبان آن حضرات  و شنیدن حدیث

ات، جعلی نقل ناقص، ماست گرفتار تقیه، نقل به مضمون، نقل اشتباه، دسترس
دور ؟ اگر همه و... است ریات، امویات، عباسیاتمَ ات، عُ یئیلاسرا این روایات قطعی الص 

آیا در اصول ل رجال و درایه و اصول برای چیست؟ هستند پس علوم مفص  و صحیح 
 دورند؟ظن ی الص   اکثراً  که احادیث گویندینمفقه رایج 

 :از جمله اندتوضیح آنکه روایات در حاالتی آسیب پذیرفته
حدیث از معصوم صادر شده است اما در شرایط تقیه و خوف صادر  :تقیه .0

 گشته و محتوای آن قابل استناد برای حکم شرعی نیست. یعنی امام
اند برای حفظ جان خویش و یاران اند و مجبور شدهدر شرایط خطر بوده

شان نبوده است.و... مطلبی را بگویند که نظر واقعی

اما راوی برداشت وم صادر شده است از معصحدیث  نقل به مضمون: .1
مشخص دقیقاً خود را از بیان معصوم نقل کرده و عبارات معصوم 

نیست.

اما راوی مطلب را اشتباه از معصوم صادر شده است روایت  نقل اشتباه: .2
نقل کرده است.

انواعی دارد: وهر روایتی که در واقع از معصوم صادر نشده  جعلیّات: .1

 
زرگ است که به ترتیب توسط عالمان ب« کتب اربعه شیعه»ـ اینها اسامی معتبرترین کتب روایی ما یعنی 1

 216( و دو کتاب آخر از شیخ طوسی )مهـ.ق 133هـ.ق(، شیخ صدوق )م123و محدثان کبیر مرحوم کلینی )م
 باشد.علیهم أجمعین می( رحمة اهلل هـ.ق
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 :ه روایاتی اسرائیلیات د وار و نصاری از منابع قوم یهودآنها را ای که عد 
بخصوص در قصص انبیاء و نسبت گناه و خطا  اندمنابع دینی ما کرده

 .و عیب و طعنه بر پیامبران الهی
 : ...عالقمندان هر یک از این افراد برای  عُمَریات، ابوبکریات، عثمانیات و

.اندساخته پیشبرد کار خود روایاتی را در فضایل اینان
 هر حکومتی برای گسترش نفوذ خود اقدام به  .. :.امویات، عباسیات و

 های خود نموده است.جعل و نشر احادیثی در راستای سیاسیت

 روایت مخالف قرآن باید تکذیب شود
د. وآن را تکذیب نم خواند و امام امام رضاروایتی را نزد  روات،یکی از 

د: ورمفحضرت آن کنید؟ یرا تکذیب م روایتاین ما د آیا شیپرس امام رضااو از 
 .1«مکرد شتکذیب ،دبوروایت مخالف قرآن  هنگامی که»

دهد ممکن است حدیثی صحیح ینشان م کهدهنده  هشداربه این روایت حال 
ند  :دق ت کنید کامالً جعلی و کفرآمیز باشد بوده اما الس 

د از اصحاب امام رضا کرد. از او یرد  مبسیار ات را روای نقل است که ابا محم 
 بن حکم کنی؟ گفت هشامیرا رد م که چرا این همه روایت از اهل بیت پرسیدند

قبول نکنید  را ما هیچ حدیثینسبت به »گفت یم برایم نقل کرد که امام صادق

 احادیث قطعی از برای آن شاهدییا آنکه  مگر آنکه موافق کتاب خدا و سنّت پیامبر باشد و

اهلل در کتابهای اصحاب پدرم دست برد و چیزهایی  هباشد. همانا مغیرة بن سعید لعن لیقب

ه ک راروایتی بر ضدّ ما آن اضافه کرد که پدرم نگفته بود. پس شما از خدا پروا کنید و  به

 
 ؟ةیب بالروا: فتکذّفکذّبها االمام ابوالحسن الرضا ةیقرأ روا نمایابوقرة ح ( قال36/125بحار األنوار ) ـ1

 «.مخالفة للقرآن کذبتها ةیاذا کانت الروا :فقال ابوالحسن
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ما هنگامی که سخنی  چوناست قبول نکنید  ما مخالف قول پروردگار ما و سنّت نبیّ

 .1«ا چنین فرمود و پیامبر چنان گفتگوییم خدیبگوییم م
حمان، نیز و نزد من به عراق گوید یم از اصحاب اهل بیت یونس بن عبد الر 

از آنها حدیث شنیدم و کتابهای آنها را گرفتم. بعدها  ورفتم  اصحاب امام صادق
 را کتب عرضه کردم و آن حضرت احادیث زیادی از آن امام رضا برآن کتب را 

الخطاب واب قطعاً»: و به من فرمودند منکر شدند ،نقل شده بود صادق که از امام

الخطاب را وخطاب و همچنین اصحاب ابوالدروغ بسته است. خدا اب بر امام صادق

پس جعل کردند.  که این احادیث را تا به امروز در کتب اصحاب امام صادقلعنت کند 

سخنی بگوییم موافق قرآن و سنّت  ما اگر. که از ما چیزی خالف قرآن را قبول نکنید

کنیم یکنیم و از دیگران چیزی نقل نمیخواهد بود. ما از خدا و از رسول نقل م پیامبر

که کالم ما متناقض باشد. قطعا سخن آخرین ما مانند کالم اولین ماست و کالم اولین ما 

ما از ما چیزی مصداقی است برای کالم آخرین ما. و هنگامی که کسی بر خالف آن برای ش

براستی گویی. پس یدانی و آنچه که مینقل کرد پس آن را رد کنید و بگویید خودت م

حقیقتی همراه آن  ؛ اما آنچهباشدیمهمراه هر قولی از ما حقیقتی است و بر آن نوری 

.2«آن قول شیطان است ؛نیست و نوری بر آن نیست

 
 بندار بن الحسن بن نیوالحس، هیقولو بن محمد: یالکش رجال ـ12، ح256 ـ 223ص ،2ج األنوار، بحار ـ1
 محمد أبا ای: له فقال حاضر وأنا سأله أصحابنا بعض أن الرحمن عبد بن ونسی عن ،ینیقطیال عن، سعد عن، معا
 یحدثن: فقال ث؟یاألحاد رد على حملکی یالذ فما أصحابنا هیروی لما إنکارک وأکثر ثیالحد یف أشدک ما

 ونتجد أو والسنة القرآن وافق ما إال حدیثا علینا واتقبل ال: قولی اهلل عبد أبا سمع أنه الحکم بن هشام
 لم أحادیث أبی أصحاب کتب فی دّس  اّلل  لعنه سعید بن المغیرة فإن، المتقدمة أحادیثنا من شاهدا معه

 حدثنا إذا فإنا، محمد نبینا وسنة تعالی ربنا اول خالف ما علینا تقبلوا وال اّلل  فاتقوا أبی، بها یحدث
 .«اّلل  رسول واال، وجل عز اّلل  اال: النا

 بندار بن الحسن بن نیوالحس ه،یقولو بن محمد: یالکش رجال ـ12ح ،256 ـ 223ص ،2ج األنوار، بحار ـ2
 یأب أصحاب من قطعة بها فوجدت العراق تیواف: الرحمن عبد بن ونسالیقطینی عن ی عن سعد، عن معا،
 یأب على بعد فعرضتها کتبهم وأخذت منهم فسمعت، نیمتوافر اهلل عبد یأب أصحاب ووجدت جعفر

 الخطاب أبا إن:  یل وقال اهلل عبد یأب ثیأحاد من کونی أن رةیکث ثیأحاد منها فأنکر الرضا الحسن
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مغیرة بن سعید بر » :مودفریم گوید که امام صادقیم همهشام بن الحکم 

گرفت. یاران او در بین یبست و کتابهای یاران آن حضرت را میدروغ م باقرامام پدرم 

در آنها از کفر او آوردند پس یگرفتند و برای مغیره میبودند و کتابها را م مخفییاران پدرم 

ا به شاگردانش باز داد سپس آن کتابها ریکرد و آنها را به پدرم نسبت میو زندقة وارد م

 کرد که آنها را در بین شیعه پخش کنند. پس هر چه در کتابهاییگرداند و به آنها امر میم

که مغیرة بن سعید در کتابهای  وجود داشته باشد؛ از مطالبی است غلوّاز  پدرم اصحاب

 .1«وارد کرده است انآن
در عصر  بنابرین. ندستنی روایات مساوی با اهل بیتهرگز که  معلوم شدتا اینجا 

اگر هزار روایت متواتر و هزار اجماع و هزار  و زمان عدم حضور امام معصوم، غیبت
خالف یک کلمه از  بر بیایند و عالمه مجلسیو  انصاریعالم بزرگتر از شیخ 

خالف  آن سخن نباید نسبت دهند ما هرگز به معصومچیزی قرآن حرف بزنند و 
این همان دستور  از نظر ما پذیریم. وبنسبت داده شده  که به اهل بیت را قرآن

های امثال ابوالخطاب و مغیرة بن سعید هبرای صیانت شیعیان از خدع اهل بیت
و متأسفانه به وضوح  .کردندجعل می که هم حدیث و هم سند آن را است و سایرین

ر علم که سند آن از نظموجود است جعلی و خالف قرآن بینیم که احادیثی یم
 نکه در روایات مذکور گذشت.چنا استرجال کامالً صحیح 

 
 األحادیث هذه یدسون الخطاب أبی أصحاب وکذلک، الخطاب أبا اّلل  لعن، اّلل  عبد أبی علی کذب
 حدثنا تحدثنا إن فإنا القرآن خالف علینا تقبلوا فال، اّلل  عبد أبی أصحاب کتب فی هذا یومنا إلی

، کالمنا فیتنااض وفالن فالن اال:  نقول وال، نحدث رسوله وعن اّلل  عن إنا، السنة وموافقة القرآن بموافقة
 ذلک بخالف یحدثکم من أتاکم وإذا، آخرنا لکالم مصداق أولنا وکالم، أولنا کالم مثل آخرنا کالم إن

 وال عهم حقیقة ال فما نور، وعلیه حقیقة منا اول کل مع فإن، به جئت ما و أعلم أنت:  اولواو علیه فردوه
 .«الشیطان اول فذلک علیه نور
 اّلل  عبد أبا سمع أنه الحکم بن هشام عن، یونس عن اإلسناد بهذا: یالکش رجال ـ11همان ح ـ1
 المستترون أصحابه کان و، أصحابه کتب ویأخذ أبی علی الکذب یتعمد سعید بن المغیرة کان: یقول

 لزنداةوا الکفر فیها یدس فکان المغیرة إلی فیدفعونها أبی أصحاب من الکتب یأخذون أبی بأصحاب
 کتب فی کان ما فکل، الشیعة فی یبثوها أن فیأمرهم أصحابه إلی یدفعها ثم، أبی إلی ویسندها
 .«کتبهم یف سعید بن المغیرة دسه مما فذاک الغلو من أبی أصحاب
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ا این اعتقاد بودیم و  اگر در حضور معصومانمعنا نیست که بدان هرگز  ام 
 مرابروم قرآن را بخوانم شاید این  اجازه دهیدبگوییم  ؛ ما مثالً فرمودند امریایشان 

حدیث و  ،اهل بیت ی آیات قرآن و عصمتمبنا برچرا که  !شما خالف قرآن باشد
 .گویندینمخالف قرآن بر سخنی  کوچکترین عترت یقین داریمین، لَ ـقْ ثِ 

از  هنگامی که محفل علمیدر یک اند هبه ما آموخت چه خود معصومین گرو ا
، اما اگر امری دلیل قرآنی آن را جویا شویمباز هم ، شنویمیم سخنی رامحضرشان 

چون و چرا جایز نیست. محل  دلیل خواهی و چون از ایشان صادر شود هرگز تعلل و 
و چرا با هدف کسب معرفت و علم در محفل علمی است نه در میدان عمل و در 

به پرسیدن دالئل قرآنی  برابر امر آن بزرگواران. و عل ت تشویق و دستور اهل بیت
 وشاگردان با آموزش تفک ر قرآنی به خواستند یم سخنانشان این است که ایشان

توانایی  را ندارند، به عترت امکان دسترسی آنها در مواقعی که ،اصحابشان
دروغها و با تحریفات و  باشندهرا داشت و استدالل صحیح جداسازی حق و باطل

  .گردندگمراه ن
ما وقتی یا امیرالمؤمنین  :سؤال شد از امیرالمؤمنینهنگامی که مثالً  چنانکه

شود اما هرگاه از نزد شما یویم که دین ما محکم مشنینزد شما هستیم چیزهایی م
شویم، چه کنیم؟ یشویم با مسائل مختلف و گیج کننده روبرو میخارج م
جبرئیل نزد من آمد و گفت ای » فرمودند:یم که رسول ال ه  1فرمود حضرت

 
تفسیر العیاشی : عن یوسف بن عبد الرحمن رفعه إلى الحارث األعور : »25، ح22ص ،33ج، بحار األنوارـ 1

فقلت: یا أمیر المؤمنین إنا إذا کنا عندک سمعنا الذی  قال: دخلت على أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب
سة، ال ندری ما هی؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نسد به دیننا، وإذا خرجنا من عندک سمعنا أشیاء مختلفة مغمو

یقول: أتانی جبرئیل فقال: یا محمد سیکون فی أمتک فتنة، الت: فما  سمعت رسول اّلل نعم، قال: 
س خبر ما بعدکم، وحکم ما بینکم، وهو الفصل لی و خبرالمخرج منها؟ فقال کتاب اّلل فیه بیان ما ابلکم من 

، وهو حبل اّلل بالهزل، من ولیه من جبار فعم ، ومن التمس الهدى فی غیره أضله اّلل ل بغیره اصمه اّلل
المتین، وهو الذکر الحکیم، وهو الصراط المستقیم، ال تزیفه األهواء وال تلبسه األلسنة، وال یخلق عن الرد، 

 عجبا   ا قرآنا  إنا سمعن وال تنقضی عجائبه، وال یشبع منه العلماء هو الذی لم تکنه الجن إذ سمعه، أن االوا:
من اال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اعتصم به هدی إلی صراط مستقیم، هو  يهدی إلى الرشد
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ه کخدا...  بکتا» گفتد. گفتم راه خروج از آن چیست؟ ای خواهد بوهمحمد در امت تو فتن

و  کند، و آن حبل اهلل المتین استیاو را گمراه م غیر آن بخواهد خدا هر کس هدایت را از

 امام صادقو یا آنکه  .«...است صراط مستقیم پر حکمت است و آنای هیادوار
 . 1«هرچه برایتان گفتم دلیل قرآنی آن را از من سؤال کنید»: اندهفرمود

 اعتراضپاسخ به یک 
مه قصد داریم فقط مبانی بحث را مطرح کنیم اما چون یکی گرچه در این مقد  

راجع به مباحث فوق است لذا آن را  از مهمترین اعتراضات منتقد به فقیه قرآنی
 گوییم:کرده و پاسخ میدر اینجا مطرح 

در برابر آورده و  عالمه صادقیخویش، نقل قولی از  جزوه 02 در صفحه وی
شان  یا ت ازینه فقط روا ر مقابل خود معصومانما دیشما مستق»: فته استگآن 

 معصوم قشما معصوم است اما امام صاد یه قرآن براکچطور شد ... دیاستادهیا
ش یاز فرما دیستین ه معصومکه فهم و برداشت شما از قرآن که چطور شد ک! بل؟ستین

 
. و این حدیث با ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حکيم حميد ، الذیزالکتاب العزی

 عن الحسن بن علی: »16همان حاسناد مختلف در کتب مختلف با عباراتی مشابه وارد شده است مانند 
«... سیفتتن، فسئل ما المخرج من ذلک؟ ن أمتکإ ایل لرسول اّلل قال 
 إذا»: جعفر أبو قال: قال الجارود یأب عن:  ـ اإلحتجاج 32، ح32ص ،33ج األنوار، در کتاب بحار ـ1

 عن ه،یأب عن م،یاهإبر بن یـ عل5، ح16، ص3ج ،یو در کتاب کاف« اّلل  کتاب من فسألونی بشئ حدثتکم
 إذا: جعفر أبو قال» :قال الجارود یأب عن سنان، بن اهلل عبد عن حماد، عن ونس،ی عن سى،یع بن محمد

کتاب  عن فاسألونی بشئ حدثتکم إذا»ـ 2، ح166و نیز در همان ص« اّلل  کتاب من فاسألونی بشئ حدثتکم
 .«اّلل 

هم  ت. چرا که حتّی در زمان خود ایشانآموزش روش عرضه بر کتاب اس دلیل این کار اهل بیت
های دروغ و کذب به حضراتشان وجود داشته است و همه شیعیان هم همیشه در محضر اهل جعلیات و نسبت

اند نسبت به اخباری که از امام کردهاند. لذا اصحابی که در شهرها و دیار دیگری زندگی مینبوده بیت
جستند تا از گمراهی و ضاللت ایمن و مصون باشند این روش بهره می رسیده باید ازعصرشان به دستشان می

اند که مواردی را در متن ذکر کردیم. لذا کردهدقیقًا همین کار را می کما آنکه اصحاب خاصّ اهل بیت
 .محوریت قرآن و عرضه همه اقوال بر آن تنها راه صیانت کیان دین است
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ام ا امی دیفهمیم بهتر ! شما نص بودن را؟خود امام معصوم باالتر شد یحضور
 .«!؟معصوم

 کنیم:ای را عرض میبه عنوان مقدمه نکته ،قبل از آوردن نقل قول مذکور
ی ماخوب دق ت کنید،  اگر فردا کسی بیاید  :داریم از منتقد و همه یک سؤال جد 

ت بن الحسن  عا کند که من امام عصر حج  باید از من  تو هستم و ریالعسکو اد 
ا آی ی که او واقعاً امام معصوم است؟نماییاطاعت کنی، شما چگونه یقین حاصل م

 نوشته من امام معصومم؟! آن شخصیا روی پیشانی  دداری یکشف و شهود
هرگز این است که  معصوم امام های قطعینشانهاز فرمایند یاستاد ما م

ولی خالف قرآن  اگر هزار کرامت هم نشان دهد گوید.یای خالف قرآن نمهکلم
دهند. یبعضی از این کارها را انجام مها هم ارد چون مرتاضفایده ند سخنی بگوید

ال چنین است که ظاهراً کارهایی شبیه معجزه انجام  کما آنکه در روایات درباره دج 
  .افتندیدهد و مردم به دنبال او راه میم

تواند به دروغ ادعای نبوت و وصایت کند و کرامت یدرست است که کسی نم
کند همانطور که شیاطین یخدای سبحان عمل او را باطل مداشته باشد چون هم 

 توانند به شکل انبیاء و اوصیاء ظاهر شوند. اما اگر شیادی که سرتاپایشیدر خواب نم
دیگر بر عهده خدا نیست اینجا کراماتی هم نشان دهد  دارد؛ خالف قرآن اعمالی بر

  .استشکار آ در اعمال وی که سحر او را باطل کند چون بطالن ادعایش
عا کند امام زمان است، مثالً اگر کسی اعمال خارق العاده ای انجام دهد و اد 

سپس بگوید نماز خواندن حرام یا زنا حالل است؛ آیا باز هم کسی ادعای امام زمان 
 پذیرد؟! هرگز. بودنش را می

ست رخوادقبل از  باید ؛عی پیدا شدن مد  یفرمایند اگر چنیم فقیه قرآنی بنابرین
خالف  اگر و با او مذاکراتی داشته باشیم بپرسیم تیسؤاال ویاز  ؛ اولمعجزه و کرامت

عی دروغین هستی. یم توگوییو م کنیمیقرآن چیزی گفت او را تکذیب منصّ  ثال م مد 
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 و اندهمطرح نمودمطلب را  اساسو  اندزده آیت ال ه صادقیکه  دقیق و نابی
ین چنـ  بدون سانسور و تقطیع ـنقل قول کرده  اشجزوه 02منتقد نیز در صفحه 

 است:
 البّته ما ...از لحاظ مخالفت آنها با قرآن استداریم  اگر ما آرائی برخالف کّل فقها »

بر خالف نّص یا ظاهر مستقر  چیزی به هر حال اگر ...آراء کّل فقها را هم در دست نداریم

صوم نیستند. ولی قرآن معصوم است. گوییم کّل فقها معیقرآن باشد مردود است، ما م

کردند یبودیم و ما را راهنمایی م اگر ما در زمان امام صادق فرض محالبر ، تازه باالتر

 شانیکه ا میندار نیقیما  یعنی) است گفتند ایشان امام صادقیو مبه منزل ایشان 

 کهکردیم یاز ایشان سؤال م شان(از امام بودن نانیاطم یهستند و برا امام صادق
 ه ل م  ذ  ُحرِّ م   فرمود:یاگرم ؟یعنی چه( ٣)نور، ن  يع ل ى الُمؤمهنه  کو  و  یعنی مکروه ُحرِّ

گفتیم شما امام صادق نیستید. شما شخصی دیگر هستید برای اینکه یمرجوح است م

. کنیمیدهد. بنابرین ما تخطئه عصمت نمیبرخالف نّص قرآن، رأی نم امام معصوم

 گوییم این امام نیست. آنچه را که از رسول یا ائّمهیکنیم. میم نسبت تخطئهبلکه 

م از مستقی صحیح   نقل شده، ولو به طور متواتر، ولو با سند صحیح، اگر مخالف برداشت  

اشتباه کردند، نخیر، از  گوییم ـ معاذالّله ـ معصومانیما نم .کنیمیقرآن باشد، رّد م

در روایات جعل زیاد است. تقّیه زیاد است. نقل به معنا زیاد آنان، غلط نقل شده، چنانکه 

گوییم این گونه روایات از معصوم جعل شده یا تقّیه است. یاست و تضاّد زیاد است. م

و تکذیب اقوال و روایات قرآن که قابل جعل نیست، بلکه قرآن محور از برای تصدیق 

د یده تازه بایرس ییت به جایه وضع قرآن در مظلومکنجاست یبت ایمص» .1«...است

ى حرم ذلک عل!... دخدا بلد بوده حرف بزن یعنی !دیفهم ودشیرا م قرآن مویبگ
ن طور ید! اننکد معنا نیایب ه امام صادقکد ی! بامیفهمینه! نمگویند می نيالمؤمن

 .«ه قرار دادند قرآن راینطور در زاویا مظلوم و

 
آیت اهلل صادقی تهرانی. ، گفتگو با13ـ نشریه بیّنات، شماره 1
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غیر این مطلب اعتقاد داشته باشد و  هدانیم چگونه ممکن است کسی بیما نم
همانطور که تا اینجای بحث عرض  .بداندنیز  خود را شیعه و مدافع اهل بیت

رگ و ی بزیخطا !«فهم عبارات قرآن متوقّف بر بیان معصوم است»کردیم گفتن اینکه 
 مثالً در مورد معنایکنند. ای شیطانی است که استاد ما به آن اشاره میدسیسه

فهمند و کند فالن چیز حرام است و همه هم این را میاز قرآن که بیان می ایآیه
خیر معلوم نیست منظور قرآن : »اصطالحاً نص  است؛ آیا درست است که بگوییم

بیایند این آیه  معصوم مکه واجب است! باید اما باشدشاید منظور این  ؛چیست
 !«.را برای ما معنا کنند

کان دارد ام زیر بار این حرف برود که اهل بیت استحاضر  ایهشیع چگونه
د نباش هم دعنااگر از روی  یمطلبچنان خالف قرآن بگویند! اعتقاد به  سخنی بر

است چنانکه  موجب آزار اهل بیت کهاست ای هدوستی جاهالن یقیناً 
جاهل متنسّک کمر مرا »که:  1اندهنیز همین مضمون را فرمود امیرالمؤمنین

 .«شکسته است
شما آنقدر  که بگوییم بیاییم و ما برای احترام و ارادت به اهل بیت اینکه

اگر گوینده  !گویید!یف قرآن هم سخن ملخامد یبزرگ هستید که هر وقت بخواه
. است حضرات معصومیننسبت به و ناسزا سب  سخن ، در واقع این بفهمدو بداند 

ت اهل بیت  یپیرو ،در پیشگاه خدای سبحانو نشانه بندگی آنها  چون آبرو و عز 
آیا مخالف قرآن سخن گفتن به معنای جدایی از  .آن است از و جدا نشدن از قرآن

( هرگز از این دو )قرآن و عترت» :ین نفرمودلَ ق  قرآن نیست؟ مگر پیامبر در حدیث ث  

و نیاز  باشدیماین مطلب در نصوص دینی ما از بدیهیات لذا  ؟«گردندیهم جدا نم
نیست پس  از قرآن عترت اگر خالف قرآن سخن گفتن مصداق جدایی وضیح ندارد.به ت

 ؟!چیستجدایی 

 
 «.وجاهل متنسک اصم ظهری عالم متهتک،: »25، ح333، ص2ـ بحار االنوار، ج1
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 حیحرف صح ندیبیمخودش هم چون جالب آنکه منتقد بعد از نقل قول باال، 
چرا حاال که بطالن مذهبتان »: دیگویشده و م یاشکال ندارد؛ عصبان یاست و جا

 !!«؟دیبرگرداندشد حرفتان را  برمال
ده کر یدیسؤال جد یکس ایشد؟ آ برمالچگونه  شانیاول: بطالن مذهب ا السؤ

حرف شما را خوانده و به بطالن سخن  نیا شانیا اینتوانسته پاسخ دهد  شانیکه ا
 اندنبرگرد نیکدام. و ا چیآن شده؟ البته که ه برگرداندنبرده! و ناچار به  یپ شیخو

 .است هشتهرگز وجود ندا زندیکه منتقد از آن دم م

 حکم بیانتفاوت امر به موضوع و 
 شیعه ،در اینجامثالی که این نوع  طور که قبالً هم اشاره کردیم؛همان البته

ذکر فرمودند درباره احکام است ، حضرت آیت ال ه صادقی اهل بیت مخلص
 است که حکمی هنگامیاصوالً  «عرضه بر کتاب»نه موضوعات. بدین معنا که بحث 

 .ودشصادر می معصوم گردد نه وقتی که امری از محضر مبارکی بیان میاز احکام اله
به طور کل ی مثالً در مقابل حکم صریح قرآن امام معصوم محال است که بنابرین 
دهد و قائل چنین چنین چیزی هرگز رخ نمی «!حالل است خمر نوشیدن» :بفرمایند

 حکمی یقیناً معصوم نیست.
ی نسبت به موضوعی صادر گردد که ما گمان امر اگر از سوی معصوماما 

که چرا سرپیچی نماییم؛ توانیم از امر ایشانکنیم خالف قرآن است؛ هرگز نمیمی
ی در  کهاز جمله اینمطرح است،  یدر موضوعات احتماالت ممکن است اهم  و مهم 

 مثالً برای نجات جان مؤمنی الزم باشدمیان بوده و ضرورت مهمتری در کار باشد 
خالف قرآن فعل و  و از آنجا که یقین داریم معصومین 1نان کاری انجام شودچ

 ،عملی ندارند و علم آنها از ما نسبت به موضوعات فراتر است لذا به حکم عقل

 
«.إذا جاء اإلحتمال بطل االستدالل»ـ 1
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ت اطاع از ایشان دهیمتشخیص خود در موضوعات را هرگز بر نظر ایشان ترجیح نمی
 . داریممحض 

 ٥«رضوان اّله علیه» علی بن یقطینناب ج ماجرای وضوی مثال واضح این مطلب
د بن فضل گفت: در ب: است مسح پاها از سر  آیا ن اصحاب اختالف بود کهیمحم 

اى براى امهن نیقطی. علی بن است ا از مچ پا تا سر انگشتانی ،انگشتان است تا مچ پا
نوشت که اصحاب در مورد مسح پا اختالف دارند خواهش  موسی بن جعفر

در  امام م.ید تا به آن عمل کنیسین مورد بنویاى بخط خود در اهکنم ناميم
تو دستور ه بجواب نوشت متوجه شدم که اصحاب درباره وضو اختالف دارند، آنچه 

ه بار س و نمایی و سه مرتبه استنشاق کنىسه مرتبه مضمضه : »ست کها نیا دهميم
تمام سرت را مسح  و برسانىش خود یالى موهاى ره و آب را ب بشوئىصورت را 

سه  برآمدگی روی پات را تا یو پاها ،ها و داخل دو گوشروى گوش همراه بکشى
ن از یقطیعلی بن  ،دیوقتی نامه رس .«ن عمل کنىیمبادا بر خالف ا ،بشوئىمرتبه 

امام من با خود گفت:  عه است.یمضمون آن تعجب کرد که بر خالف تمام علماى ش
 اطاعت   ه خاطربوضوى خود را  ،کنم. از آن پسياجرا م من دستورش را ،دانديبهتر م

 انجام داد. انیعیبر خالف رفتار تمام ش امام امر  
 یعهشکردند که او  بدگویید یش هارون الرشین پیقطیاز علی بن در همان ایام 

لی درباره علی بن یخود گفت: خ نزدیکانکی از یه هارون ب و مخالف توست.بوده 
گر چه من در کار او کوتاهی  .ندینماع میی  تشه د و او را متهم بزننين حرف میقطی

 .امدهین اتهام باشد ندیزى که شاهد بر ایچ اما امز امتحانش نمودهیبارها نو نم یبنمی
را اگر متوجه شود، یم زیگر کنیش دیک آزمایخودش متوجه نشود  لم طورى کهیما
سنت در وضو اختالف دارند آنها  ها با اهلشیعهآن شخص گفت:  ه خواهد کرد.یتق

له یسوه بطورى که متوجه نشود ب . لذاندیشورند و پاها را نمییگيتر وضو مسبک
ا م خود ریمدتی تصم .است خوبین راه یار خوب ایش کن. گفت بسیوضو او را آزما

 
 .132ص  ،دیاعالم الورى و مناقب و ارشاد مفبه نقل از  13، ص23ـ بحار األنوار، ج1
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 .کار داد که تا وقت نماز مشغول بوداو ه ب ایه اندازهک روز بیر انداخت تا یتأخه ب
موقع نماز  خواند.يگرفت و نماز ميک اطاق مخصوص وضو مین در یقطیی بن عل

ن متوجه نشود مراقب یقطیطورى که علی بن ه وار اطاق بیهارون از پشت د ؛که شد
ه و س کرد سه مرتبه مضمضه نمود و سه مرتبه استنشاق ؛او بود، علی آب خواست

دستش را تا آرنج سه د یز آب رسانیبار صورتش را شست و داخل موى صورت ن
مرتبه شست سر و دو گوش خود را مسح کرد و دو پاى خود را شست هارون تمام 

رد نتوانست خود را یگين وضو مید چنین که دیهم ر نظر داشت.یکارهاى او را ز
تند ند صدا زد دروغ گفین او را نبیقطیطورى که علی بن ه سر بلند نمود ب .نگهدارد

هارون  شیان مقام علی پین جریهستی، بعد از ا شیعهد تو کردنيال میآنهائی که خ
برایش  اى از حضرت موسی بن جعفرنامه ناگهان شین آزمایپس از ا باال گرفت.

ا ک بار صورتت ری :ر که خدا دستور دادهین طورى وضو بگیعلی بعد از اای » :رسید
ن طور دو یمشادابی و دستت را از آرنج ه برایک مرتبه یاز روى وجوب بشوى و 

اضافه رطوبت وضوى ا ب نیز سرت را مسح کن و روى دو پا را یمرتبه بشوى جلو
 .1«و السالم .ن رفتیم داشتم از بیآنچه بر تو ب مسح کن. دست

 
 لینِ فِي الوُضُوءِ هُو مِن األصابِعِ إِلى الکعبینِ أم هُو مِن الکعبینِ اختلفتِ الرِّوایةُ بین أصحابِنا فِي مسحِ الرِّجـ 1

إِنّ أصحابنا قدِ اختلفُوا فِي مسحِ الرِّجلینِ فإِن  إِلى األصابِعِ فکتب علِيُّ بنُ یقطِین  إِلى أبِي الحسنِ مُوسى
فِهمُت ما : »فکتب إِلیهِ أبُو الحسنِ رأیت أن تکتُب إِليّ بِخطِّک ما یکُونُ عملِي علیهِ فعلتُ إِن شاء اللّهُ 

ذکرت ِمن ااِلختاِلِف ِفي الُوُضوِء و الِّذي آُمُرک ِبِه ِفي ذِلک أن تتمضمض ثالثا  و تستنِشق ثالثا  و تغِسل 
وجهک ثالثا  و تُخل ل شعر ِلحیِتک و تمسح رأسک کُلُّه و تمسح ظاِهر ُأُذنیک و باِطنُهما و تغِسل ِرجلیک 

فلمّا وصل الکِتابُ إِلى علِيِّ بنِ یقطِین  تعجّب بِما رُسِم فِیهِ  «ِن ثالثا  و ال تُخاِلف ذِلک ِإلی غیِرهِ ِإلی الکعبی
مِمّا أجمع العِصابةُ على خِالفِهِ ثُمّ قال موالي أعلمُ بِما قال و أنا مُمتثِلٌ أمرهُ و کان یعملُ فِي وُضُوئِهِ على هذا 

و سُعِي بِعلِيِّ بنِ یقطِین  إِلى الرّشِیدِ و قِیل . یعُ الشِّیعةِ امتِثالًا لِأمرِ أبِي الحسنِ الحدِّ و یُخالِفُ ما علیهِ جمِ
نا إِنّهُ رافِضِيٌّ مُخالِفٌ لک فقال الرّشِیدُ لِبعضِ خاصّتِهِ قد کثُر عِندِي القولُ فِي علِيِّ بنِ یقطِین  و القرفُ لهُ بِخِالفِ

ى فِي خِدمتِهِ لِي تقصِیرًا و قدِ امتحنتُهُ مِرارًا فما ظهرتُ مِنهُ على ما یُقرفُ بِهِ و و میلِهِ إِلى الرّفضِ و لستُ أر
عة اأُحِبُّ أن أستبرِئ أمرهُ مِن حیثُ ال یشعُرُ بِذلِک فیتحرّز مِنِّي فقِیل لهُ إِنّ الرّافِضة یا أمِیر المُؤمِنِین تُخالِفُ الجم

الرِّجلینِ فامتحِنهُ یا أمِیر المُؤمِنِین مِن حیثُ ال یعلمُ بِالوُقُوفِ على وُضُوئِهِ  فِي الوُضُوءِ فتُخفِّفُهُ و ال ترى غسل
ءٍ مِن الشُّغُلِ فِي الدّارِ حتّى دخل وقتُ الصّالةِ فقال أجل إِنّ هذا الوجه یظهرُ بِهِ أمرُهُ ثُمّ ترکهُ مُدّةً و ناطهُ بِشي
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 در اطاعت و بندگی خداست معصومانارزش 
 یعنی ارزش« هسولُرَ ه وَ بدُمحمداً عَأنّ َ  دُأشهَ» :گوییمبار می 9ما حداقل روزی 

مدال افتخار آن  بندگیو  به بنده بودن در برابر خدای سبحان است مبرپیا
ت اعتبار است و در تمام ینها در: »در زیارت أمین ال ه که ما شیعیان. حضرت است

ارات از ین زیآن بهتر ه:فرمود یح نقل شده و عالمه مجلسیمصاب ة ویَ تب َمزار  ک
سه بر اع روضید در جمیباشیعیان و است جهت متن و سند   زیارت نیات مقد 

 تَابِهِ کعَمِلتَ بِوَحَقَّ جِهّٰادِهِ  هاللّّٰ یجَاهَدتَ فِ کنَّأشهَدُ أ»: که یمخوانیم 1«ندیمواظبت نما

دهم یگواهی م»یعنی 2«اهللَُّ إِلَى جِوَارِهِ کهِ صلّی اهلل علیه وآله حَتَّى دَعَایِّوَاتَّبَعتَ سُنَنَ نَبِ

ی دعوت شد تعالی حضرت حقرحمت حظه آخری که به جوار ل تا امام معصومکه تو ای 

 سنتهای و از نمودی عملبه کتاب خدا و  کردی جهاد آنگونه که شايسته بود در راه خدا

کنیم که یرا با این نسبت مدح م معصومینما  یعنی .«کردیپيروی  شرسول
مان نمودند.یعمل به کتاب خدا م زیارت آل در  مگر خطاب به صاحب العصر والز 

يرو سالم بر تو ای پ»؟ یعنی «السّالمُ عَلیکَ یا تاِلیَ کِتابِ اهللِ»گوییم که یاسین نمی

 .«کتاب خدا
قرآن  باتوانند یم آنقدر باالست که هابگوییم که مقام آنتوانیم یچطور محال 

. از چنین سخنی بیزارند اً اهل بیتمخالفت کنند! یقینیعنی کالم خدای سبحان 
و از چنین  توصیه به تقوا نمودهما را اکیداً  عترت ،انطور که روایاتش گذشتو هم

 
ي الدّارِ لِوُضُوئِهِ و صالتِهِ فلمّا دخل وقتُ الصّالةِ وقف الرّشِیدُ مِن وراءِ و کان علِيُّ بنُ یقطِین  یخلُو فِي حُجرةٍ فِ 

الحُجرةِ بِحیثُ یرى علِيّ بن یقطِین  و ال یراهُ هُو فدعا بِالماءِ لِلوُضُوءِ فتمضمض ثالثًا و استنشق ثالثًا و  حائِطِ
قینِ ثالثًا و مسح رأسهُ و أُذُنیهِ و غسل رِجلیهِ و غسل وجههُ ثالثًا و خلّل شعر لِحیتِهِ و غسل یدیهِ إِلى المِرف

الرّشِیدُ ینظُرُ إِلیهِ فلمّا رآهُ و قد فعل ذلِک لم یملِک نفسهُ حتّى أشرف علیهِ بِحیثُ یراهُ ثُمّ ناداهُ کذب یا علِيُّ بنُ 
ِمن اآلن یا : »ابتِداءً حسنِ یقطِین  من زعم أنّک مِن الرّافِضةِ و صلحت حالُهُ عِندهُ و ورد علیهِ کِتابُ أبِي ال

ُ و اغِسل وجهک مّرة  فِریضة  و ُأخرى ِإسباغا  و اغِسل یدیک ِمن  عِلّي بن یقِطیٍن فتوّض کما أمر اّلل
الِمرفقیِن کذِلک و امسح ُمقّدم رأِسک و ظاِهر ادمیک ِبفضِل نداوِة وُضوِئک فقد زال ما کان یُخاُف 

«.علیک و الّسالمُ 

 ی، مفاتیح الجنان.ـ شیخ عباس قم1ّ
.26ص ارات،یالز کامل ـ2
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 اً نقیی اعتقاد داشته باشد چنین مطلب خالفی به کسیواگر  .اندهمودنهی فر قولی
کما آنکه  و اعتقاد او باطل است گرددیجزو غالت محسوب م معصومین نزد

 .نیز ذکر شد شروایت
 باقرم دو حدیث شریف از اما «الکافی» شریف در کتاب مرحوم کلینی

به خدا قسم » فرمایند:می اند که بسیار تکان دهنده است. آن حضرتنقل کرده

بین ما و خدا نیست هیچ قرابتی ما نیست و  از طرف خدا هیچ برائتی )از آتش( همراه که

پس هر  !دیمگربه او نزدیک نمی اطاعت و بندگیبر خدا نداریم و جز با هیچ حجّتی و ما 

رساند و هرکه از شما نسبت به خدا کس از شما مطیع خدا بود والیت ما به او سود می

نافرمان باشد والیت ما برای او سودی ندارد وای بر شما فریب نخورید! وای بر شما فریب 

 .1«نخورید!

 دارد تشیع ادعایه کسى کا یاى جابر، آ» :به جابر فرمودند و نیز آن حضرت

ى سکعه ما نباشد جز یبه خدا ش اهل بیت را داشته باشد کافی است؟دوستى ما  هکن یهم

شوند جز به نشانه تواضع هاى ما شناخته نمىعهیزد و او را فرمان برد، شیپرهبه از خدا ک

ردن به پدر و مادر و وارسى کى کیاد خدا و روزه و نماز و نیثرت کدارى و و خشوع و امانت

مان و راستگوئى و خواندن قرآن یتیاران و کشان و مستمندان و بدهیگان از درویحال همسا

د: یجابر گو خودند. خاندانن یامز یدر هر چو آنها  ،ریر خکو نگه داشتن زبان از مردم جز به ذ

م، فرمود: اى جابر، مبادا یسان نشناسنیسى را بدکا ابن رسول اهلل، امروزه ما یمن گفتم: 

د: من على یه گوکن بس باشد یه براى مرد همکشند کده یعقن یروشهاى مردم تو را به ا

من رسول  د:ینباشد، اگر گو عامل به آن ،حالن یم و سپس با ایرو اویرا دوست دارم و پ

وه او یروى از شیاست و سپس پ بهتر از على را دوست دارم و رسول خدا خدا

 و براى خدا پروا کنیدز خدا ند دوستى او براى وى سودى ندهد، اکار نکند و به روش او کن

 
َارابٌَة َوال لَنا  اهللِبَراَءٌة َو ال بَینَنا َوبَیَن  اهللِما َمَعنا ِمَن  اهللِو»:  1، ح15ص ،2ج ،ة(ی)اإلسالم یالکافـ 1
ُب ِإلَی  اهللَِعلَی  ٌة َوال نَتََقرَّ ِ تَنفَُعهُ ِإاّل بِالّطاَعِة َفَمن کاَن ِمنکُم ُمِطیع اهللُِحجَّ م عاِصیا  َوالیَتُنا َوَمن کاَن ِمنکُ  ا  ِلّل

ِ لَم تَنفَعُه َوالیَتُنا َویَحکُم ال تَغتَّروا َویَحکُم ال تَغتَّروا  .«ِلّل



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 11

 یها نزد خدان بندهیترست، دوستیشى نیسى خوکان خدا و ید، به راستى مینکار ک

، اى جابر ست.آنها نسبت به او ینترعیو مط ینشان نزد او با تقواترنیوجل و ارجمندترعزّ

آزادى  با ما برات .تجز به اطاع شودنمی کینزدهیچ کسی و تعالى  کتبار یبه خداواهلل 

ع خداست، دوست ماست و یه مطکست، هر یست و احدى را بر خدا حجتى نین آتشاز 

 .1«دینتوان رس ت ما جز با عمل و ورعیبه وال . وه نافرمان خداست دشمن ماستکهر 
 

 
یا جاِبُر أ یَکتَِفی َمِن  ااَل ااَل ِلی َعن جاِبٍر َعن أِبی َجعَفرٍ »: 1، ح12ص ،2ج ،ة(ی)اإلسالم یالکافـ 1

َرفوَن یا َو أطاَعُه َو ما کانوا یُع اهللَما ِشیَعتُنا ِإاّل َمِن اتََّقی  اهللِأن یَقوَل ِبُحب نا أهَل البَیِت َفَو  تََّشی عَ انتََحَل ال
ِع َو األمانَِة َو کَثَرِة ِذکِر  الِة َو الِبر  ِبالواِلَدی اهللِجاِبُر ِإاّل ِبالتَّواُضِع َو التََّخش  وِم َو الصَّ عاُهِد ِن َو التَّ َو الصَّ

ُسِن لِللِجیراِن ِمَن الُفَقراِء َو أهِل الَمسکَنَِة َو الغاِرِمیَن َو األیتاِم َو ِصدِق الَحِدیِث َو تاِلَوِة الُقرآِن َو کَف  األ
لیَوَم ما نَعِرُف ا اهللِ َعِن النّاِس ِإاّل ِمن َخیٍر َو کانوا ُأَمناَء َعشاِئِرِهم ِفی األشیاِء ااَل جاِبٌر َفُقلُت یا ابَن َرسولِ 

ُجِل أن یَقولَ ُأِحب  َعِلیّا  َو أتََواّل  َفِة َفقالَ یا جاِبُر ال تَذَهبَنَّ ِبَک الَمذاِهُب َحسُب الرَّ یَکوَن  ُه ثُمَّ الأَحدا  ِبَهِذِه الص 
ثُمَّ ال یَتَِّبُع ِسیَرتَُه َو ال  ن َعِلی  َخیٌر مِ  اهللَِفَرسوُل  -اهللَِمَع َذِلَک َفّعاال  َفلَو ااَل ِإن ی ُأِحب  َرسوَل 
رابٌَة أَحب  َو بَیَن أَحٍد اَ  اهللِلَیَس بَیَن  اهللَِو اعَملوا ِلما ِعنَد  اهللَیَعَمُل ِبُسنَِّتِه ما نََفَعُه ُحب ُه ِإیّاُه َشیئا  فاتَّقوا 

ُب ِإلَی  اهللِم َو أعَملُُهم ِبطاَعِتِه یا جاِبُر َو َعزَّ َو َجلَّ َو أکَرُمُهم َعلَیِه أتقاهُ  اهللِالِعباِد ِإلَی  باَرَک تَ  اهللِما یُتََقرَّ
ِ ُمِطیعا  َفهو لَنا َوِلی   اهللِالنّاِر َو ال َعلَی  َو تَعالَی ِإاّل ِبالّطاَعِة َو ما َمَعنا بَراَءٌة ِمنَ  ٍة َمن کاَن ِلّل أِلَحٍد ِمن ُحجَّ ِ عاِصیا    .«َفهو لَنا َعدو  َو ما تُناُل َوالیَتُنا ِإاّل ِبالَعَمِل َو الَوَرعِ  َو َمن کاَن ِلّل



 



 

 
 کته مهم: ن

 یعنی یم قرآن قابل فهم است منظور بُعد داللی قرآنکه بگویجا  در ادامه هر
 و نه بطون و رموز قرآن که است قرآن ائفلط و عبارات، اشارات

 مّدیمعصومان مح و در انحصار بودهاز داللت آیات خارج 
 باشدیصلوات اهلل علیهم اجمعین م

 بحث ورود به

 را با استعانت از معترضانتقادی ای که گذشت رد  متن جزوه هپس از مقدم
ل به محضر مان، ولی  ا صاحب العصر حضرت اقدس ال ه سبحانه و تعالی و توس  مر والز 

 م.ینماییآغاز م ال ه األعظم بقی ة مسلمین جهان،

 معرفی جزوه اعتراضی
نقدی بر » چنین است:« حسن میالنیشیخ »عنوان جزوه اعتراضی آقای 

 مهجور . وی در این جزوه اعتراضاتی بر فقه«های دکتر محمد صادقی تهرانیاندیشه
نوشته شده  1مغالطهی غیر علمی و همراه ابه شیوه متأسفانهکه  دارد اهل بیت

 نگاشته شود. مورد امر عترت قرآنی   گویای بود پاسخ آن از منظر فقهالزم است و 

 
گویند. در علم منطق سرفصلهایی است که در آن بررسی ـ به هر استداللی که غلط باشد مغالطه می1
ق طهایی ممکن است مغالطه نمایند و چگونه باید به آنها پاسخ گفت. در منشود افراد چگونه و به چه شکلمی

گاهی مغالِط )مغالطه کننده( با اهداف نادرست، مانند ریا، برتری و تفوّق »آمده است:  دروس حوزویسال اوّل 
ای این است که مغالط بخواهد قبل از زند. اساس شکل گرفتن چنین انگیزهبر دیگران دست به مغالطه می

ای جز تمسّک کند. چنین افرادی چارهآراسته شدن به حکمت و مقتضای عقل، خود را در جامه عالمان ظاهر 
به انواع مغالطه ندارند. تنها راه مقبولیت کالم ایشان در میان ظاهربینان استفاده از مغالطه و شهرت دروغین 

(.351، ص32، محمود منتظری مقدم، پائییز 3)منطق« به علم و فرزانگی است
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طرف مقابل را شیعه خوانده وگاه او را با دشمنان اهل  یگاه در این جزوه او
و  که چرا او سن ت پیامبر کندمیاعتراض  یگاه کند.میهمردیف  بیت

برد و از مینار نهاده و گاه عصبانی است که چرا ایشان از سن ت بهره را ک عترت
 همغالطاز  معتقدیم که او از مسیر انصاف خارج شده و و !نمودهدفاع  عترت پیامبر

 است. برای خدشه وارد کردن بر طرف خود استفاده کرده
ن اسعی کردیم فرض کنیم ایش ایشان را با حسن ظن  مطالعه نموده و ما جزوه  

از روی حسن نی ت اعتراضاتش را نوشته است. اما متأسفانه روش او خالف آن را 
ته  ق د کرد کهحکایت می  .1فواههههمأ مهن الب غضاءُ  ب د 

رضای و شدن حقیقت  رفع شبهات و آشکارموجب  إن شاء ال ه  این جوابیه
 ل ه و اهل بیت رسالت صلوات ااکرم حضرت حق سبحانه وتعالی و خشنودی رسول 

 علیهم اجمعین خواهد بود.
اتجزوه  این آنجا که دراز  استفاده شده و در واقع مهمترین  از شیوه تقطیع به کَر 

 یتقطیع را با ذکر مثال استالزم  ،مطالب جزوه مذکور با همین تقطیع شکل گرفته
 توضیح دهیم.

 تقطیع مخّرب چیست؟
ب   ع  تقطی ل که اص ه شوددیای برهبه گون کالماز  بخشی کهاست آن  معنا مخر 

خدای تعالی در قرآن فرموده:  :ن استاید. مثال معروف گردمنظور گوینده مخدوش 
 َُّلة  وا الصّ بُ قر  وا الت  نُ ام  ء   ذين  ا الّ ه  يا أي ،ايد به ای کسانی که ايمان آورده»یعنی  (34)نساء

 ت:این اسامه آیه در حالی که اد پس آیا ما نباید نماز بخوانیم؟! !«نماز نزديک نشويد
  یل ار  کم سُ نتُ أو . چنین اگر این قسمت در کنار بخش قبلی قرار گیرد معنای آن
 . «ايد در حالی که مست هستيد به نماز نزديک نشويدای کسانی که ايمان آورده»شود: یم

 
 «.است رآشکا سخنشان و لحن از دشمنی گمانیب: »333عمران،  ـ آل1
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اگر کالمی ـ حت ی باالترین کالم از نظر فصاحت و  مشخص است که بنابرین
شنونده  و رفته از بین معنای کالم شود؛ تقطیع گونهاین یم ـبالغت یعنی قرآن کر

که بشنوند فالن جمله  همینو  ؛نوعاً اهل تحقیق نیستندهم  ممرد .افتدخطا میبه 
 تریناین عمل، آسان لذا دهند،را انجام می قضاوت نهایی ،شده صادر شخصاز فالن 

 باشد و درکردار ـ میروش برای تخریب شخصیت افراد ـ هر چند درستکار و درست
 است.بوده که بسی بدتر از ترور شخص « ترور شخصیت»واقع روشی برای 

ها زمانی کاربرد دارد که فرد توانایی این را نداشته باشد که با اینگونه تخریب
 لذا برای دست برسدمطالب واقعی و حقیقی و با دلیل و استدالل به مطلوب خود 

گویی و ردد از این عمل که در واقع نوعی دروغگمجبور می دبه هدف خو نیافت
 تهمت و عملی دور از اخالق است استفاده نماید.

قیقاً د منتقداست.  شده استفادهاز این روش بسیار  در جزوه انتقادیو متأسفانه 
د کنهایی از سخنان فقیه قرآنی را که جواب اعتراضات اوست؛ حذف میهمان قسمت

واهیم خ کتابکند. مثالً همانطور که در این اوست نقل می و باقی کالم را که مطلوب
مه مجاهد از انحصار بُعد رمزی قرآن برای اهل بیت عصمت  دید؛ آنجا که آن عال 

ا گوید؛ منتقد آن را حذف میمی و طهارت  ،دیگر کالم استاد هایقسمتکند ام 
بودن عبارات قرآنی درباره فصاحت و بالغت قرآن و نور، و هدایت، و برهان و روشن 

 یان برایو ب ،تیهدا ،ه قرآن را نورک یاتیآ»کند که: و بعد اعتراض می ،را ذکر کرده
بتوانند  تیه مردم بدون وساطت اهل بکست ین نیا شیمعنا ندک یم یمردم و... معرّف

ن آ بودن یل شکان یه تبکات آمده است یلذا در روا ؛نندکاستفاده  یمطالب قرآن همه از
و سخن خود فقیه أعلم قرآنی را به  1«ددار و ائمه اطهار امبریاص به پاختص

دهد! ما به فضل الهی در طول این نوشتار عنوان اعتراض بر سخن او به او تحویل می
 آنها را به طور کامل ذکر خواهیم کرد.

 
مورد بحث. از جزوه  31ـ ص1
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 ای از تقطیع در جزوه اعتراضینمونه
ن پرداخته است و البته به که منتقد در جزوه خود به آ یاز مطالب مهم یکی
ی دارد با تیتر اشجزوه 76صفحه وی در  :این استوارونه آن را جلوه داده  یاگونه

فقیه أعلم  86از بیانیه سال  بخشیبعد و  !«اعتراف به اشتباهات در آخر عمر» عنوان:
و سپس به نحوی  نمایدمی را نقل صادقی تهرانیالعظمیه حضرت آیت ال ه  ؛قرآنی

در  خودعملی  روشسیره و که گویی استاد ما در آخر عمر از گوید میسخن 
دست برداشته و توبه نموده  چگونگی بدست آوردن احکام الهی از قرآن و روایات

 !است
و اهل  ی( دست رحمت اله٦٨٣١خوشبختانه در آخر عمر )سال »منتقد گفته است: 

 ،)چشمه تشنگان« یات فقه قرآنز مطالعکمر» مطابق با اعالم ،افتهیشان را دریا تیب
 یهاتابها و نوشتهک یتمام هک انده داده و اعالم داشتهیانی( ب٨٣ ـ ٨٣ص  ،٦٨٣١ن یفرورد

 ،اجماع ،ضرورت ،در مورد اطباق دشانیجد هیانید بر اساس نظرشان در بیشان بایا
از  کیچ ینون در هکار تا کن یه اکش شود یرایآن و ادیز تیل اهمیت به دلیشهرت و روا

 .«نشده است انجام شانیآثار نشر شده ا
ل این است که کتابچه   تألیف آیت ال ه صادقی تهرانی «چشمه تشنگان»نکته او 

ط  91یعنی در سال  نیست و دو سال بعد از رحلت آن عالم مرکز مطالعات »توس 
اند که باید فرموده تدوین شده است! حال کجا فقیه قرآنی «فقه قرآنی

 !؟ن ویرایش شودکتابهایشا
یه ! کامالً خالف متن بیان«اشتباهاتاعتراف به »ثانیاً عنوان منتقد که گفته است 

ل بیانیه ح توضیدر آن که استاد حذف کرده است  را مذکور است. منتقد قسمت او 
ی رفع و فقط برابه وجود نیامده  ینظر تغییراین بیانیه برایشان  به موجبدهند می

کشی در ما قسمت حذف شده توسط منتقد را با خط  .انددهکر صادرشبهه آن را 
 ایم:مشخص نمودهزیر آن 



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 16

 هجری شمسی 6831سال متن کامل بیانیه 
ای بیانه 86در سال  آیت ال ه صادقی تهرانی فقیه أعلم قرآنی، ه مجاهد،معال   

 :اینچنین است بدون سانسورآن متن اند که صادر نموده
 یبسمه تعال

 الفرقان، ریتفسصاحب  هیجواب
اجماع،  رامونیپ یرفع شبهه از مباحث نظر در

تیشهرت و روا

ای از پژوهشگران قرآنی، از از آنجا که عده
متقدمین حاضر در مباحث قرآنی در نجف اشرف 
تا متأخرین حاضر در مباحث قرآنی در قم، 
اختصار گفتارِ اینجانب در برخی از مباحث نظری 

ض بین ادلّه  اصولیِ را سبب ایجاد شبهه  تعار
قرآنی دانسته و خواستار توضیحات بیشتری 
هستند؛ با اجابت دعوت این برادران عزیز، عرض 

 شود که:می

اگرچه سخن مذکور صحیح است ولیکن 
حداقل برای شخص اینجانب در عمل، مسبّب 

فتاوا در ابواب مختلف فقهی نشده است.  صنق
 بنابرین به جهت رفع ابهام، صریحًا عرض

اِطباق، ضرورت، اجماع، شهرت و  شود که:می
هر روایتی که مخالف قرآن باشد مردود است. 
اما اجماع، شهرت و هر روایتی که خالف قرآن نباشد؛ در صورتی که مُعارضی نداشته و از 

مقبول است، زیرا  قل فللّه الحّجة البالغة طریق علمای امامیّه، به ما رسیده باشد طبق آیه
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داشت. مقدّس با آن مخالف بود؛ حتمًا حجّتی رسا بر ضدّ آن برای مکلّفان ارسال می اگر شارع
 و در تعارض دو روایت نیز مرجّحات منقول در مقبوله  عمر بن حنظله مقبول است.

 نحوه  بدست آوردن احکام الهی است. الذکر، نظر قطعیِ اینجانب درباره  نکات فوق 
 نوالّسالم علی عباد اّله الاالحی

 قم ـ المشّرفة : محمد صادقی تهرانی
 هجری شمسی 6481/  3/  34

زند در حالی می اعتراف به اشتباهمعترض حرف از  همانطور که مالحظه نمودید
یز در عمل نمبنا نگردیده است و هیچ تغییری در فتاوا ایجاد که در بیانیه گفته شده 

 کرده!تغییری ن
 اختصارًا داده ولی از جهت نظریمل انجام میعدر که  راای نکته فقط فقیه قرآنی
 ایجادای نظری شبهه و همین مختصرگویی اندکردهها به آن اشاره میدر دروس و بحث

ال افرادی که عالقه یا امکان  اندنموده تأکید تشریح ودر این بیانیه  کردهمی ررسی بتا او 
، و ثانیاً ار خطا نشوندروش دچاین در درک  ؛را ندارندایشان آثار  و کامل دقیق

 ببرند.محققان زودتر به کنه مطلب پی 
های بعدی کتبشان در جاهایی که قصد داشتند در چاپ و لذا ایشان

به کار  ادبیاتِ های فقهی و غیر آن ـ این مطرح شده ـ و نه بحث های اصولیبحث
که  کر استالزم به ذو  .1رفته در بیانیه، اعمال گردد تا راه کج فهمی بسته شود

اند متن های ایشان را به طور کامل حضور داشتهبرای شاگردان آن مرحوم که بحث
د انکردهاما از آنجا که استاد آن را همیشه به اختصار بیان می روشن استبیانیه 

شوند ممکن است به سختی این نکته را دریابند کسانی که از خارج وارد مطلب می
لی های اصوبحث در آنها هایی کهر چاپهای بعدی کتابقصد داشتند که دایشان لذا 

 کنونا، ادبیات مطرح در بیانیه ذکر شود و راه سوء فهم بسته گردد. و و مبنایی شده
 

، در ـ توضیح کاملتر درباره روش فقهی عالمه مجاهد و فقیه أعلم قرآنی؛ آیت اهلل صادقی تهرانی1
به طور مبسوط آمده است. در اینجا تنها قصد داشتیم عدم امانت در نقل و مغالطه « 51، 52ردّ صفحه »قسمت 

 را نشان دهیم.
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ین بیانیه در کنار آثار آن عالم بزرگوار برای پژوهشگران ا ؛که این امر محقق نشده
 راهگشا خواهد بود.

 ظر گرفتن محتوای بیانیه دیگر برایشنباشد؛ با در ن مغرضبنابرین اگر کسی 
شود و مطلب واضح خواهد بود. و هرگز اینگونه نیست که به قول ای ایجاد نمیشبهه

 زیپره شانیا یقبل یهاشان از نشر کتابها و نوشتهیروان ایسته است که پیشا»معترض: 
رش سفا و ند سپس بر اساس نظرینما یآورز جمعیکنند و آنچه نزد مردم است را ن

رآن روان قیو پ مانیا ر اهلیز سایش کنند. نیرایشان را ویه مطالب ایانیشان در بیخود ا
شده از  یداریخر یافزارها رمن نموده بلکه کتابها و یشان خودداریاز پخش مطالب ا

 به شدت ،میان حکم خدا و قرآن عظیب دری و کوتاه ،نیف دیشان را برگردانند که تحریا
 !!  «خواهد بود شانیا ار روحو آز یمورد عذاب اله

ی در نشر آثار  بلکه شایسته است پیروان راستین مکتب اهل بیت هم ت جد 
نمایند تا به خواست خدا بهترین تبلیغ برای دین حنیف  آن فقیه أعلم قرآنی

 که روش مورد أمر اهل بیت «فقه گویای قرآنی»اسالم صورت پذیرد و با بهترین بیان 
تیار همگان قرار گیرد و در نتیجه أجر عظیم و برکت آن به است در اخ رسالت

یه آنها واصل شده و آن عالم رب انی نیز علو  درجات یابد.  خود آنان و گذشتگان و ذر 
کر و آنکه محتوای بیانیه برای کسانی که محقق باشند  در تأیید مطلب فوق الذ 

 شاهد مثالی کار نیست؛ و اشتباه و اعترافی در ـ و نه مانند منتقد ـ روشن است،
 16جلسه در  ،بیانیه تاریخ اینسال قبل از  01 تقریباً  و 76در حدود سال  آوریم:می

 قرآنی آیت ال ه صادقی تهرانی أعلم فقیه، از دروس تفسیر موضوعی قرآن کریم
 اند:فرمودهتقریباً همان مطلب مذکور در بیانیه را تصریح 

بود؛ خالفش هزاران روایت هم قابل قبول نیست؛  اگر در قرآن مطلبی بنابرین»... 

چون ملتحد منحصر است به قرآن. بنابرین متواتر و مستفیض و صحیح و موثق، اگر 

مخالف قرآن است قبول نیست و اگر موافق قرآن است قبول است. اگر نه مخالف و نه 

 ز رموز  قرآنموافق است، اگر قطعی باشد و اختالفی نباشد؛ این مستفاد  رسول گرامی ا
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گوییم سنت، منظور سنت ی، بنابرین وقتی ماست. یا رموز صد درصد یا رموز  چند درصد

قطعیه است نه روایت.

چه واحد، چه مستفیض، ، متواتر. روایت، چند قسم است؛ روایت  واحد، مستفیض

 که روایتش ضعیفیا موافق قرآن است که قبول است، ولو این چه متواتر سه حال دارد:

باشد. یا مخالف قرآن است که قبول نیست ولو متواتر باشد. اگر نه موافق است نه مخالف 

این چند روایت که اصالً مخالفی در روایت ندارد است؛ اگر چند روایت که مخالف ندارد، 

ُقل فللَّهه الُحّجة  داریم. چرا؟ چون موافق است؛ این را ما قبولو در قرآن نه مخالف و نه 
هغة روایات غلط بود؛ و بر مبنای وحیانیت قرآن نبود باید مخالفش  اگر این (63۱)انعام، البال

ای است که مخالف  هچون حّجت بالغه است. پس حجت بالغه بودن  سنت، در زمین بیاید،

  .1«قرآن نباشد...ظاهر مستقر  قطعی  نصِّ قرآن یا مخالف قطعی  
 .2باشدمیموجود و مطالبی از این دست در دروس و کتب ایشان 

ن بیانیه متدر حالی که ؟! کجاستخیالی  و اعتراف اشتباهاین  باید پرسید اکنون
در  ینقصکه  صراحتاً بیان داشتهآن عالم رب انی  و مذکور درست خالف این معناست

آیا این عمل منتقد حاکی از عدم امانت و صداقت ؛ فتاوای ایشان ایجاد نشده است
 نیست؟در نقل مطالب دیگران 

که  «تبارة الفقهاء» از جمله آیت ال ه صادقی تهرانیکتب فقهی حال آنکه 
 مطابق با خبر واحد زیادی فتاوایباشد، حاوی می بیست سال قبلمربوط به حدود 
 .3گردیده استو در بیانیه مذکور شرائط آن ذکر  بودهکه صحیح  یا اجماعی است

 
باشد.ضوعی قرآن کریم در پایگاه اینترنتی البالغ موجود میـ جلسات درس تفسیر مو1

 قرآنی فقیه آثار سایر و «http://www.albalaq.com» البالغ اینترنتی پایگاه در بیشتر، اطالع ـ برای2
 .است مشابهی در این باره موجود موارد
 حجّة اإلسالم محسن ،«صاحب تبصرة الفقهاء یاز روش فقه یح باب ثانشر»برای نمونه ر.ک به مقاله  ـ3
 .«http://albalaq.com/publicfiles/pdf/91-10-03 M (Nourani).pdf»، ینوران

http://www.albalaq.com/
http://albalaq.com/publicfiles/pdf/91-10-03%20M%20(Nourani).pdf
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 شانیچه ابختانه آنخوش»گفته:  هینایبخش مورد نظرش از باز آوردن  منتقد بعد
است و  عهیش یهمان مذهب عموم علماء و فقها قا  یاند دقکرده دییتأ هیانیب نیآن را در ا

 «.ندارد تبا آن تفاو ییسر مو

سر مویی با روش سایر فقها » گفتار منتقد درباره بیان استاد که: این حال اگر
استاد ما چه قبل و چه  روش خودش، فاعترا صادقانه باشد، بر اساس «تفاوت ندارد

 . باشدیم صحیح کامالً  بعد از این بیانیه
ی غیر اخالقی در جامعه ما که به اسم دین صورت گاهی مشاهده برخی رفتارها

هظاهراً  کند که این مطلب را به ذهن متبادر میگیرد می ی خیال یک تکلیف ایعد 
ف خال فالنیچون  خوب»که  کنندمی نموده و اینگونه استداللتصور خویش در ذهن 

کنند و من یچون بزرگان من خطا نم !پس حتما  بر باطل است گویدمیبزرگان من سخن 
  !«رمرا ببآبروی او حتّی با تهمت،  شدهباید این خدمت را به اسالم بکنم که به هر قیمتی 

قرار  خود کار   مستند  را  1وجادلهم بالّتى هى أحسنبه جای آنکه آیه شریفه  شایدو 
ه ک یبا هر تهمت نمایندمیو سعی  اندبکار گرفته را 2«متوهُ باهِ » عجیب روایت دهند،

 
بيله ر  ـ 1 ِّ ادُع إهلىل س  ةه  ک  ب کم  هالحه ُن إهنَّ ر  ب َّتى ههى  أحس  هال لُهم ب جاده ن ةه و  س  ةه الح  وعهظ  َّ والم  ه  ک  ب م ن هو  أعل ُم ب

هالُمهت دين   هو  أعل ُم ب ههه و  بيل لَّ ع ن س  فراخوان، و با آنان به  کوی[ نیبه راه پروردگارت با حکمت و پند]ها: » ض 
گم  که راهش را یروردگارت داناتر است به کسپ یبه راست است مجادله ]و برخورد[ کن، کوتریکه ن یاهویش

 (.325)نحل،« شدگان داناتر است تیکرد و او به هدا
 من وأکثروا منهم البراءة فأظهروا یبعد من والبدع بیالر أهل تمیرأ ، إذا262، ص13ج األنوار، ـ بحار2
 من تعلموای وال الناس حذرهمیو االسالم، یف الفساد یف طمعوای الیک وباهتوهم عة،یوالوق همیف والقول سبهم،
 «. اآلخرة یف الدرجات به لکم رفعیو الحسنات بذلک لکم اهلل کتبی بدعهم

شبیه ندارد، بخشی از آن پس  در سایر روایات رسیده از اهل بیت این روایت که با توجّه به مضمونش
نیز این حدیث را با مبانی  مردود است. و بسیاری از علمای سنّتی از عرضه بر قرآن و سنّت قطعیه پیامبر
 ای ناگسستنیشان عالقهای به خاطر ملکات شیطانیاند. اما ظاهرًا عدّهخودشان به معنای دیگری حمل کرده

هنگامی که اهل بدعت را دیدید برائت خود را از آنها آشکار »به این روایت دارند. ترجمه این روایت چنین است: 
زنید تا ب بهتاندرباره آنها به زبان آورید و به آنها ها تهمتو سخنان بسیار و  هناسزا دادکنید و بسیار به آنها 

طمع فساد در دین را به خود راه ندهند و مردم از آنها دوری کنند و به مردم چیزی یاد ندهند و خدا به خاطر 
 «!!! بردنویسد و درجه شما را در آخرت باال میاین کار برای شما حسنه می
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ه را  آیت ال ه صادقی تهرانیاز جمله  شخصشده یک  دور مردم از گردونه توج 
 .دنکن

تلویحا مجبور شده  بارهاای صفحه 81در یک جزوه  منتقدو چگونه است که 
گفته است:  19؟ مثالً در صفحه کنندتمسک میما به سن ت اعتراف کند که استاد 

 غفلتیا  ناچاریاند از روی هعرض کردیم که هرگاه ایشان به روایت تمسک کرد بارها»
دائماً  است که استاد ما غفلتی. سؤال: این چه «استبه بطالن مبانی بوده  اقراریا 

و شما هم مجبورید بارها  ساله علمی ـ قرآنی خود به آن مبتال بوده 71در حیات 
هتر را ب !ابعاد این غفلت حق جویانبه این غفلت دائمی اشاره کنید؟! برای اینکه 

 
های های نسلیگریزن روایت که وضعیت اخالقی فجیعی در جامعه ایجاد کرده و بسیاری از دیندرباره ای

 اوشیکتوانند با یفعلی از تبعات اعمال قائلین این روایت است، مطالب زیادی نگاشته شده که عالقمندان م
علمای  ،دوازده و سیزده کنیم که تا قرنیفراوانی نسبت به آن بیابند و ما همین قدر اشاره م مطالبمختصر 

توان از دروغ و کذب برای ردّ بدعت استفاده کرد و باید سخنی نمیاند که هکردیحدیث بیان ماین شیعه در ذیل 
 مواجهتهم یصح: »اندهگفت ثانی به عنوان مثال شهید شود حقیقت داشته باشد.که علیه بدعت گزاران گفته می

 هب لقاؤه یسوغ ال ما کذلک لیس نعم»اند: هنیز گفت و صاحب جواهر« ذببالک ال حقا الیهم نسبته یکون بما
 . اند مورد تهمت قرار داداینچنین نیست که بشود آنها را با آنچه که انجام ندادهیعنی « الیفعله بما الرمی من

 هکند کیم حیتصر یانصار خیش: »در این باره دارند« سیری در سیره نبوی»کتاب در  شهید مطهری
 دیشان کنمبهوت د،یبا آنها روبرو شو یقو یبا منطق یعنی« باهِتوهُم» دیاگر با اهل بدعت روبرو شد نکهیا یمعنا

َّذه  :با جبّار زمان خودش نمرود مباحثه کرد و مبهوتش نمود میآنچنانکه ابراه (. 253)بقره، ک ف ر   یف بُههت  ا ل
ه . با آنها مباحثندیگویاهل بدعت هستند و دروغ م نهایا د تا مردم بفهمندیبر اهل بدعت با منطق وارد بشو

 د،یدیاند که اگر اهل بدعت را دطور استفاده کرده نیا ثیحد نیاند از اآمده یاعده .دییو محکومشان نما دیکن
 یبرا یعنی د؛یببند دیخواهیم یهر دروغ د،یبده نهایبه ا د،یخواهیم یاست؛ هر نسبت زیدروغ گفتن جا گرید
 نیکه ا د،یکن دهدروغ بستن استفا یعنینامقدس  لهیوس نیهدف مقدس است، از ا کیوباندن اهل بدعت که ک

نبال د یگاه یناحساب یزنند. آدمها یرا نم یحرف نیهرگز چن یحساب یشود. آدمهایهم م عتریاش وسرهیامر دا
که  یاند هر دروغاند: اجازه دادهگفته. یکردن و بدمست یهرزگ یکند برا دایبهانه پ کیاست  یکاف.. اند.بهانه

 ینسبت کیکند فورًا به او یم دایپ یشخص نهیکه ک ی. بعد با هر کسمیاهل بدعت جعل کن یدلمان بخواهد، برا
کند به جعل کردن، دروغ گفتن و یاو اهل بدعت است. شروع م دیگویزند و بعد میم یتهمت کیدهد، یم

 )مجموعه آثار «! د؟یآ یچه م نیبر سر د دینیآن وقت شما بب !انداجازه دادهبه ما  دیگویتهمت زدن، چرا؟ م
 .(361، ص31، جشهید مطهری

 از حجّة االسالم محمد محلّاتی[.« !دیانت خدمت در تهمت»]باتشکّر از مقاله 



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 11

ای بین تفسیر الفرقان با سایر تفاسیر را از نظر تعداد روایات مورد درک کنند مقایسه
 م:ییمانذکر می)مائده( استناد تنها در یک سوره 

 
 نام تفسیر

ن تعداد حدیث از معاوما
 محمّدی

تعداد روایت 
 اصحاب

 کل

سير
ساير تفا

 

 561 555 61 المیزان
 65 4۱ 46 نمونه
 315 466 8۱ لینق  نور الث  

 563 3۱3 35 برهان
 63۱5 63۱5 در المنثور
 36 36 کّشاف

 43 43 فخر رازی
 33 33 مجمع البیان

 ۱6 48 5۱ تبیان

   0557 057 077 الفرقانتفسير 

 1در تفسیر سوره مائده تفسیر مشهور با تفسیر الفرقان در میزان استناد به روایات مقایسه ده
طبق قول منتقد ظاهراً عالمه صادقی تهرانی، در طول تألیف تفسیر گرانسنگ 

 غفلتباشد، کالً در جلد می 21که بالغ بر  «والسنّةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن »
 و سیره أئمه معصومین از سن ت نبوی بوده و بیش از همه تفاسیر شیعه

هزار  33از  بیشاند! فقیه أعلم قرآنی در کل  تفسیر الفرقان تقریباً به استفاده کرده
استناد نموده، که در بین کل  تفاسیر شیعه و سن ی و حت ی در بین تفاسیر  روایت

ک به اهل بیت ر  سالتروایی هم کم نظیر است. خوشا بر این غفلت مدام در تمس 
 صلوات ال ه علیهم اجمعین!

 ارناچو نیز خوب است که منتقد محترم بیشتر توضیح دهد که چرا استاد ما 
ک کند؟  بوده در تفسیر خود بیش از همه تفاسیر شیعه به روایات اهل بیت تمس 

هزار بار در کتاب خود بگوید مبانی من  00باشد که کسی می اقراریو یا این چه 
 

 .ارائه نمودند یقرآن یداریب شیدر هما ؛یاصفهان یصادق یمهدـ این تحقیق را جناب آقای 1
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اهتمام  آیت اهلل صادقی تهرانی»یا درست آن نیست که بگوییم: باطل است!! پس آ
داشته و با محوریت قرآن کریم و عرضه روایات بر آن  و توجّه ویژه به مکتب اهل بیت

بوده است و توصیه آن بزرگواران را جامه عمل  بیش از سایر فقها پاسدار حریم عترت
نسبت نداده  الف قرآن را به ائمه طاهرینپوشانده و جانب تقوا را رعایت نموده و قولی خ

 ؟«است
است؟ آن هم از کسی  و نیز باید دید که معترض از چه چیزی این قدر عصبانی

، از قرآن و رسول اکرم و اهل بیت به نحو احسنکه توانسته در عصر غیبت کبری 
رسالت صلوات ال ه علیهم أجمعین دفاع کند. کسی که تا به امروز مخالفان وی 

خریب اینکه با ت یاو  های قاطع باشنداستدالل تسلیم یااند جز آنکه ای نداشتهرهچا
و تخطئه صدای حق  وی را در گلو خفه کنند تا مجبور نباشند آبرویشان را در 

از دست داده و آنگاه شبانه روز از خود دفاع کنند و  مخالفت با قرآن و اهل بیت
 ای دست یابند. نتوانند به نتیجه

رآن به ق اکتفا»اش نوشته که: منتقد همان طور که در مقدمه جزوه شایدابرین بن
 «مسلمانان استبین  خونریزی... سبب اختالف و گمراهی و و کنار گذاشتن عترت

در عصر غیبت، و  «فقه قرآن محور»خواندن پیروان  گمراهصالح کار خویش را در 
برخوردهای  ؛ زمینهاین کاربا  داند، تا شایدمی زدن تهمت  ترک عترت پیامبر

  !فراهم شود نیز فیزیکی
احتماالً تا اینجای بحث کلی ت محتوای جزوه اعتراضی برای خوانندگان مشخص 

به  آن را رؤوس مطالبکنیم ، سعی میموضوعتر شدن اما برای روشنشده باشد 
ره از ناسره پاسخ تناسب  و  هاو از این پس با شانتاژ شدهشخص مدهیم تا س 

 «. قوة ااّل باّلل ال ،شاء اّلل  ما» ،راه نیابدمؤمنان  غبار تردید در دل ،هانماییسیاه



 

 پاسخ به مقّدمه

 در بای بسم اّلل  منتقدخطای 
مه  معترض ایه دو رکن اسالم اصیل بر پ» خود اینطور نوشته: جزوهدر مقد 

 )عترت ن ناطققرآ -2بزرگتر و مهمتر از آن:  .قرآن صامت )لفظ مکتوب(ـ 1اساسی: 
) است که آن حدیث شریف این  آوردهرا  یحدیث ترجمه و بعد «بنا شده است

 طالب یأب بنَ یَّوعل اهللِ تابَک: نَیلَقْالثِّ مُکُیف کٌتار یإنّ : اهلل رسولُ قال» :است

من در »:  «لیّٰعاتَ هللِا تابِک نعَ مکُ لَ مٌرجِتَمُ هُألنَّ اهللِ تابِک نمِ أفضلُ مکُلَ اًیّلعَ وا أنَّمُاعلَوَ

. بدانيد که علی بن أبی طالب کتاب خدا و، گذارمیم بجا بين شما دو چيز گرانبها

است از کتاب  برای شمای مترجماو  چرا کهاز کتاب خدا برتر است  برای شما علی

 .السادسة والثمانون( , المنقبة٥٦٥، ص)مائة منقبة «خدای تعالی

برداشت غلط از روایت

ا  چار د جاوی در این ست؛ا برداشتی ناصحیح کردهاز این حدیث شریف، منتقد ام 
نموده! و بعد هم  ساقطو قرآن را از ثقل اکبر بودن  شده و عقل و نقل خرق اجماع

گرچه از جهت اجتماع جمیع  قرآن»: است ه عمل خویش لف اظی نموده و گفتهیدر توج
 عترت ،بیان گری و ناطقیت وجهت هدایتفرق اسالم بر قبول آن، ثقل اکبر است، اما از 

برای او سخت است حتی  چرامعلوم نیست  و !«قرآن استاست که اکبر و اعظم از 
 مماع جمیع فرق اسالتاز جهت اج قرآن»گوید: یم بلکههم قرآن را ثقل اکبر بداند  اً لفظ

که  غدیر و ینلَ ـقْ ـبنابر احادیث متواتر ثِ قرآن  »گوید یو نم !!«تثقل اکبر اس ؛بر قبول آن
 .«؛ ثقل اکبر استهستندآبروی مذهب شیعه 

 و سن ت ال ه  کتاب بر خالف ؛حدیث مبارکاز یک  با برداشتی سطحی ایشان
آن  بعد از و !که قرآن ثقل اکبر نیست گیردینتیجه م تمام مسلمین مورد ات فاق
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الطه خواننده گرفته و با این مغ «عترت»را مساوی با  «ایاترو» گذشتطور که همان
را  «و خاموش کتاس»به معنای  «تامص»صفت  هم از طرفیو  اندازد.یرا به خطا م

ر کالم د «قرآن و گویایی ناطقیت»دهد و به توصیف یبه طور مطلق به قرآن نسبت م
یقه طاهره  ؛ که ذکر خواهد شد صلوات ال ه علیه ا و امیرالمؤمنینسالم ال ه علیهصد 

 کند!یتوجهی میب
 بدان که معترض یهم معنای حدیث شریف ،در ادامه بحث الهیبه لطف  ما لیو

 نسبتشان با قرآنو  اهل بیت جایگاهو هم  خواهیم کرد تبیین استناد کرده را
 حق قینمبرای  ـ و بدون تحمیل و تفسیر به رأیـ با استناد به روایات متواتر  را کریم

 به زیر بکشیم!خواهیم نمود البته بدون آنکه قرآن را روشن 

 گویند؟یلین چه مق  روایات شریف غدیر و ث  
 :شویمیمتذک ر م باشدیکه متواتر م را و غدیر لینق  ث   احادیثاز  نقلچند در ابتدا 

شیخ از  «االحتجاج»کتاب به نقل در مهمترین فراز حدیث شریف غدیر 
 یٌّعل فهذا الهومَ نتُک نمَ  إنّ»اند: هفرمود پیامبر اکرم ، آمده است کهطبرسی

. علَىّ أنزلها لّوجَ عزَّ اهللِ نَمِ هواالتُومُ ،ییّصووَ یأخ طالب یأب بنُ یُّعل وهو واله،مَ

 واحدٍ  لُّکف بر،کاأل قلُالثّ والقرآنُ األصغر، قلُالثّ مُهُ یلدوُ نمِ نَیبیِّوالطّ اًیّعل إنَّ اسِالنّ رَعاشِمَ

 هِ لقِ خَ یف اهللِ أمناءُ مهُ ،وضَالحَ ىَّعلَ ردای ىتّحَ قارِفتَیَ نلَ هلَ قٌ وافِومُ هِبِصاحِ نعَ منبئٌ 

همین عبارت در بسیاری  این روایت باو مانند  1..«تُیأدّ دوقَ أال ه،أرضِ یف هُماؤُکَحُوَ
 ،انیفیض کاش ،الوافی»مانند:  کتب دیگر نقل است که جزء عقاید مسل م شیعه است

 
 نیا م،یاو سرپرست من که آن هر: ».. باقر امام از نقل به ،15ص ،3ج طبرسی، خیش ،«تجاجاالح» ـ1
 ستا حکمی او تیوال و سرپرستی که من وصی و برادر است؛ طالب ابی بن علی او و. اوست سرپرست علی
 ادگاری او، نسل از فرزندانم از پاکان و علی همانا! مردمان است. هان شده فرستاده من بر که خدا سوی از

 با و دهدمی خبر خود همراه گرید از دو نیا از یک هر. تربزرگ گرانسنگ ادگاری قرآن و ترندکوچک گرانسنگ
 آنان که دیبدان! هان .شوند وارد من بر کوثر حوض در تا شد نخواهند جدا هم از هرگز دو آن. است سازگار آن

 «کردم.. ادا را فه خودیوظ من که هشدار .ندیاو نیزم در او حاکمان و دگانیآفر انیم در خداوند امانتداران
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، الیقین، سیّد بن طاووس»و  «11، صشیخ صدوق ،الخاال»و  «363، ص3ج
، 45و نیز ج ۱3و ح 8۱و ح 16، ح645، ص34، جبحار األنوار، عاّلمه مجلسی»و  «453ص
 ،36، ص8۱و ج 365، ص63، و ج63و ح 33و ح 65، ح633، ص46و ج 43۱، ص41و ج 15ص
ه أمینی وو بسیاری کتب دیگر که مجال ذکرش نیست  «3۱ح و دیگران  عالم 

ام مق قرآن و أعظم به جایگاه نسبت اند. شاک ینهو ضبط نمود لیست آن را ثبت
به  توانندیمو محققان گرانقدر منتقد نیز و  اهل بیت عصمت و طهارت عظیم

 رجوع نمایند. منابع مذکور
 این با «355، صشیخ صدوق ،مالیاال» در کتاب ـلَینثِقْ حدیث شریف  و اما

 حبلٌ  اهللِ  خر: کتابَاآل نَمِ  ما أکبرُهُأحدَ أال إنَّلَین، قْالثّـِ کمیف تارکٌ یإن» آمده است: عبارت

 «الحوضَ یَّردا علَیفترقا حتى ین ما لَهُنَّإو یتیب أهلَ ی، وعترتماء إلى األرضالسّ نَمِ ممدودٌ
کم ما إن یتارک ف یإن»، با عبارت «36، ص6ج شیخ طوسی ،خالفال»و در کتاب 

کتاب اهلل حبل ممدود من السماء  :عظم من اآلخرأحدهما أ یتمسکتم به لن تضلوا بعد

 یف تخلفونیالحوض، فانظروا ک یردا علیتفرقا حتى یولن  یتیأهل ب ی، وعترتإلى األرض

با عبارت  «إکمال الّدین»به نقل از کتاب  «بحاراألنوار»ذکر شده است و در  1«همایف
ا لن ، فإنهمیتیأهل ب یوعترت أحدهما أفضل من اآلخر: کتاب اهللالثّـِقلَین کم یوقد ترکت ف»

 این با «15ص ،شیخ صدوق ؛خاالال» و در کتاب «الحوض یردا علیفترقا حتى ی
کتاب اهلل حبل ممدود من السماء  :أحدهما أطول من اآلخرن یکم أمریتارک ف یإن» :عبارت

 .2«الحوض یردا علیفترقا حتى یإنهما لن ، أال ویوعترت إلى األرض
 آیا طبق آن یک روایت، ثقل  افضل، اهل بیت دهیم؛یمه مبررسی را اداحال 

 قرآن کریم، أطولو  أفضل، أعظم، اکبرهستند؟ یا طبق این روایات متواتر ثقل 
 ؟باشدیم (زمین بهاز آسمان الهی شده  کشیده ریسمان)

 
( 23/126و ) 12( ح21/312و ) 33( ح21/363و ) 33( ح36/113بحار األنوار )شبیه این این حدیث در  ـ1

نقل شده است. 1ح

 نقل شده است. 12( ح21/313بحار األنوار )شبیه این حدیث در  ـ2
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 نسبت به عترت قرآن جایگاه
ی پیرو»و آن ست ا «مأموم»دیگری باشد در واقع  «پیرو»اگر کسی در عمل و نظر 

و امام واقع  گرفتهکسی که مورد پیروی قرار بایستی است. و  «امام» ، نیز«شده
یم مفضول تقد» . بنابرینداشته باشد «برتری»و  «فضیلت»نسبت به دیگران  ؛شودیم

 ،با همین استدالل. عقلی دارد بح  قُ  اصطالحاً  و بوده خالف عقل سلیم 1«بر فاضل
و امام و ولی   باشداز خودش می ترسی که مرتبه او پاییناز کاطاعت کردن انسان 

 .خالف عقل است ؛خودقرار دادن او برای 
َّبهعُ أ إهنشریفه:  و روایات فراوانی از جمله آیات اتطبق آیحال  الَّ  ت ا إه ىل يُ  م   وح 

ل   هالَّذ کف است مسه و نیز  2ىَّ إه ل   ى  أوحه  یب َّ  ک  يإه ن َّهُ *  م  يُمست ق اط  صهر ع لىل  ک  إه ن إه  ک  ل   رٌ کل ذه  و 
هق ومه  ل وف   ک  و  س  د و نکنیاز وحی و قرآن پیروی م پیامبر گرامی اسالم 3لون  أتُس و 

ک م یعنی  اندههم اینگون د. و به طریق اولیه اهل بیت رسالتنجوییبه آن تمس 
و آن  باشدیم امام  اهل بیتقرآن  ،لذا در واقع. هستند 4«تالی کتاب اهلل»

پیروان حقیقی و راستین کتاب  انآن .کنندیاز وحی پیروی م گوارانبزر
و بندگی خود در پیشگاه خدای سبحان را با عمل کردن به  بودهپروردگارشان 

 
 ثبات حقّانیت امیرالمؤمنین در بدست گرفتن خالفت رسول اهللـ از جمله مبانی کالمی که شیعه برای ا1

عنی است. ی« قبح تقدم مفضول بر فاضل»و « لزوم تقدم فاضل بر مفضول»برد؛ قاعده عقلی از آن بهره می
کسی که شایستگی و توانمندی و فضیلت بیشتری دارد بایستی نسبت به دیگران برتری داده شود و عقل سلیم 

تر است بر کسی که فوق اوست برتری داده شود. مثالً هیچ داند که کسی که پایینناپسند می این را زشت و
ر یا سوادتتر به سراغ پزشک یا مهندسی کمانسان عاقلی با وجود یک پزشک یا مهندس داناتر و باتجربه

 رود.تر نمیتجربهکم

 «.کنمینم پیروی شود،یم وحی من به که را آنچه جز: »5٥أنعام،/  15ونس،ی/  ٩أحقاف، ـ2
 را دیگران و خود) کوشش، با است شده وحی تو سویبه  آنچه( یهوسیل) به پس: »22ـ  21زخرف،  ـ3

 و تو برای( قرآن) این راستیهب استواری * و راست راهی بر قطعًا تو که نگهدار،( و آور راه به هایراهیب از
 «.شد خواهید پرسیده( آندرباره )دور  ایهآیند در و تاس( بزرگ) ایهیادوار درستیهب تو قوم برای
«. هالسالم علیک یا تالی کتاب اهلل و ترجمان»، اشاره به فرازی از زیارت آل یاسین: «پیرو کتاب خدا»ـ یعنی 4

 کلمه تالی، اسم فاعل از ریشه تلو به معنای دنبال کننده است.



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 18

که در  را گذارند و اوامر و نواهی و حدود الهییفرامین الهی در قرآن، به نمایش م
جانفشانی  ید الشهداءمانند سو در این راه  دارندیپاس م ؛قرآن مذکور است

خود  زاشوند یبرای آن فدا مکنند و یاز آن پیروی مکه  پس یقیناً چیزینمایند. یم
از برتر بودن و جایگاه  قرآن بر اهل بیت ضیلتفمسل م است که  و .آنها برتر است

 چرا که قرآن کالم پروردگار است.  .گیردیمخدای سبحان نسبت به خلق نشأت 
شبها تا به صبح قرآن  پیامبر کردند؟یتالوت مبسیار قرآن  اهل بیت چرا
: دنفرمویو م دادند!یانجام مقرآن ختم هر سه روز  نمود. امام رضایتالوت م

رسم مگر آنکه در آن تفکّر یای نمهتوانستم ولی به هیچ آییخواستم زودتر هم میاگر م»

ی هدیه دادند که در آن هزار حضرت به دعبل شاعر پیراهنآن یا اینکه  .1«کنمیم
امام حضرت سی د الشهداء . 2هزار بار ختم قرآن کرده بودندو رکعت نماز خوانده 

فرماید که امشب را تاسوعا به برادرش عباس سالم ال ه علیه می عصردر  حسین
و تالوت داند که براستی من نماز خواندن برای او خدا می»چرا که برای من مهلت بگیر  

مرحوم عالمه  این شعر معروف. 3«دارمو دعا کردن و استغفار را بسیار دوست می کتابش
عاست بحر العلوم خطاب به حضرت صاحب األمر چه خوش » :هم تأیید همین مد 

 چرا که آن «به رُخَت نظاره کردن سخن خدا شنیدن * است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن
 :نیز بر تالوت قرآن مداومت دارند حضرت

 .4«کِتابِ اهللِ وَ تَرجُمانَه یَتال ای کَیلسَّالمُ عَلاَ»

 
 ...کان: الرضا أخبار ونیع شیخ صدوق، از کتاب ، از کتاب أمالی1، ح36ص ،23األنوار، ج بحار ـ1
 یف أختمه أن أردت لو: قولیو ثالث، کل یف ختمهی وکان القرآن من انتزاعات وتمثله وجوابه کله کالمه
 توا أی وفی أنزلت، شئ أی وفی فیها فکرت إال اط بآیة مررت ما ولکنی لختمت ثالثة من أارب

 .«أیام ثالثة کل فی أختم صرت فلذلک
 شیخ طوسی. ، از کتاب أمالی1، ح213ص ،23األنوار، ج بحار ـ2
 علَُم أن ی َاد ُاِحبُ یَ لََة ونَدُعوُه ونَستَغِفُرُه َفُهَو یلََعلّنَا نَُصلّی ِلَربّنا اللَّ : » 33، ص2، جاإلرشاد، شیخ مفیدـ 3

اَلَة لَُه َو ِتاَلَوَة  َعاَء َو ااِلسِتغَفارَ کِ الصَّ «.تَاِبِه َو الد 

رو )و پیرو( کتاب خدا و مترجم )رموز و بطون سالم بر تو ای دنباله: »نیاسیآل  شریف ارتیزـ فرازی از 4
«.فراوان( آن )برای مردم(
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امام  مجید، که قرآناین اعتقاد  بر مبنای قرآن و سن ت قطعی ه، علی أی  حال 
نزد ما و  مطلبی واضح برای اهل نظر ندپیرو قرآن است و اهل بیت اهل بیت

بدیهی است. 

 قرآن به نسبت عترت جایگاه
ا جایگاه اهل بیت بر این باورند که  همفکرانشیست؟ گویا منتقد و چ ام 

ز آنکه عبارات واضح قرآن را از گنگی بیرون بیاورند! جهیچ شأنی ندارند  عترت
برای آنها  چیزیبگیریم دیگر هیچ  هل بیتااگر این شأن را از  کنندگمان می و

ا ما و استادمان !ماندیباقی نم یار برتر و شأنی بس با دق ت در کتاب و سن ت؛ ام 
 قائلیم. واالتر از این توهین، برای اهل بیت

آن شأن عظیم که ما برای اهل بیت رسالت صلوات ال ه علیهم اجمعین 
آن است که خدای سبحان در کتاب خویش عالوه بر عبارات و  شناسیممی

های روشن و واضح که برای همگان با شرائطش قابل دستیابی است، رموز و داللت
دیبطونی قر  اکثر احکام اصول است. ار داده است که در انحصار معصومان محم 

در عبارات  کهاز احکام  و آن مقداریدر قرآن موجود است.  و جزئیات برخی از آنها
و به  که رسول ال ه باشد یموجود م و دالالت قرآنی نیست در بُعد رمزی قرآن

 عد از قرآن هستند.در مقام بیان آن بُ  ،تبع آن حضرت، اهل بیت گرامیش
ل و آخر و خبر هر  نبودهقرآن تنها شامل احکام از این بُعد  بلکه شامل علم او 

و شاهد بر این . 1باشدیمـ به جز علومی که خاص  ذات اقدس الهی است ـ  چیزی
عا حروف عه مد  دارد که یرمزی قرآن است که صراحتاً از این مطلب پرده برم مقط 

لناو نیز آیه  نیز هست.قرآن دارای بُعد رمزی  ن زَّ ه  اً انيتهب تاب  کال کيع ل   و   ُهًدىو   ء  ىش   لِّ کل
ر   ةً حو  بُش م  هلُمس ىل رو   که حالی در فرستاديم فرو تو بر تدريج به را کتاب اين» : ن  يلهمل

 «است آورندگان اسالم برای بشارت و رحمت و هدايت( نيز) و چيزی هر برای است روشنگر
 

 ـ چند روایت با همین معنا در ادامه بحثها آمده است.1
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در قرآن هست و قرآن آن را  الزم برای بشر تا قیامت تمامی علومپس . (٩٨،نحل)
دیگری، بر این مطلب داللت  . و آیات و روایات بسیارکندیبیان م برای پیامبر

مانطور که در فرازهایی از زیارت و ه .توانند به آنها رجوع نمایندیمحققان م که دارند
و طبق آیات  1علم الهی هستندداران هخزان خوانیم آن حضراتجامعه کبیره می

وارثان معصوم تمام علم  سوره فاطر )که به آن خواهیم پرداخت( آن بزرگواران
 .باشندمیقرآن 

 جمع بندی
نا مع ،نمودذکر اش هجزوکه منتقد در مقدمه  یصحیح حدیث ،توضیحاتبا این 

 ملکُ» اند:هاستفاده کرد که رسول گرامی اسالم خصوصاً با لفظ دقیقی .شودیم

أنَّ علی اً أفضل من کتاب »و آن حضرت نفرموده:  یعنی برای شما افضل است «لفضَأ
خواهید سراغ قرآن بروید و به عنوان ثقل اکبر از آن ییعنی ای کسانی که م .«ال ه 

از بطون و رموز قرآن اطالع ندارید  بهره ببرید هیچ کدام از شما به اندازه علی
تفک ر  در قرآنتوانید یشما خودتان هم م آن را بیاموزید.قر لذا بیایید و از علی

 ،تا به اشارات قرآن برسید باید هم این کار مهم را انجام دهید ـ که ـو تدب ر کنید 
به مراحل باالی ایمان  تا داشته باشیدداند، چقدر باید تقوا یهمه را م اما علی
. کندیمترین وجه درک بهبه همه را  لطائف قرآن را درک کنید، علی وبرسید 

ست. ه همه در اختیار علی ؛باشدمیاز دسترس شما خارج که  نیزرموز قرآن 
  از خود قرآن افضل است. برای شما پس علی

و یا اینکه قرآن  از قرآن برتر است بدان معنا نیست که علیهرگز و این 
سیله هدایت مردم و واست  امام  امیرالمؤمنین مجید، بلکه قرآن .قابل فهم نیست

 .باشدیم نو فرقا هدی ،، و بیان، نورالهیو ریسمان 
  :بنابرین اسالم بر دو رکن رکین استوار است

 
َسالَ »ـ 1 ِة َوَموِضَع الر  الُم َعلَیکُم یَا أهَل بَیِت الن بُوَّ «...لماَن العُخزَّ وَ  ...ةِ السَّ
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 قرآن کریم :ثقل اکبر -3
 اهل بیت رسالت صلوات اهلل علیهم اجمعینثقل اصغر:  -2

 ؟ناطققرآن کتاب صامت است یا 
و  جنگ صف یندر جریان  صلوات ال ه علیه در یک روایت از امیرالمؤمنین

. 1«قُاطِالنّ اهللِ تابُک وأنا ،تُامِالصّ اهللِ تابُک هذا»فرمود: نقل است که حضرت  حکمی ت
با سند  مثالً از امام رضا .ناطق است ،که قرآنوارد شده بسیاری از روایات  دراما 

یقه  از و یا 2کافی در کتابصحیح  خطبه سالم ال ه علیها در  کبریه حضرت صد 
و از طرفی خود  .«کتاب اهلل الناطق»:  قرآن با وصف ناطق آمده است، 3فدکی ه

 
وعن »ـ 32، ح26ص، 33ج ،(یوسائل الشیعة )اسالمـ این روایت مرسله است و راوی آن مشخص نیست: 1

 «.این کتاب ساکت خداست و من کتاب ناطق خدا هستم...« : »قال أمیر المؤمنین
 خطب:  قال میحک بن ةیمعاو عن محمد، بن أحمد - 1، ح111ص ،5ج ،ینیالکل خی، الشیالکاف ـ2
 جزاء ولأ الحمد وجعل کتابه، بالحمد وافتتح نفسه، الکتاب فی حمد الذی ّلل  الحمد: الخطبة هذه الرضا
 وأدخرها له، أخلصها شهادة له، شریک ال وحده اّلل  إال إله ال أن وأشهد جنته، أهل دعوى وآخر نعمته، محل
 سالة،الر ومعدن النعمة، وشجرة الرحمة، آل آله وعلی البریة وخیر النبوة، خاتم محمد علی اّلل  وصلی عنده،

 ألسبابا أحق إن ،الصادق وبیانه الناطق وکتابه السابق علمه فی کان الذی ّلل  والحمد المالئکة، ومختلف
 الذی وهو :وجل عز فقال غنی أعقب وأمر سببا أوجب سبب فیه بالرغبة األمور وأولی واالثرة بالصلة
 من والصالحين منکم األيامى وأنکحوا: واال قديرا ربک وکان راوصه نسبا فجعله بشرا الماء من خلق

 .عليم واسع واّلل  فضله من اّلل  يغنهم فقراء يکونوا إن وإمائکم عبادکم
 اّلل  عباد أنتم:  وقالت المجلس أهل إلى التفتت ثم: »...  311ص ،3ج ،یالطبرس خیاالحتجاج، الش ـ3
، مفیک له حق زعیم، األمم إلی وبلغائه، أنفسکم علی اّلل  مناءوأ، ووحیه دینه وحملة، ونهیه أمره نصب
 والضیاء ،الساطع والنور، الصادق والقرآن، الناطق اّلل  کتاب:  علیکم استخلفها وبقیة، إلیکم ادمه وعهد
 مؤد، تباعهأ الرضوان إلی اائدا، أشیاعه به مغتبطة، ظواهره منجلیة، سرائره منکشفة، بصائره بینة، الالمع

 ،الجالیة وبیناته، المحذرة ومحارمه، المفسرة وعزائمه، المنورة اّلل  حجج تنال به، استماعه النجاة یإل
 لکم تطهیرا : اإلیمان اّلل  فجعل، المکتوبة وشرائعه، الموهوبة ورخصه، المندوبة وفضائله، الکافیة وبراهینه

 «و... الکبر عن لکم تنزیها:  والصالة، الشرک من
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 صَامِتٌ وَ زَاجِرٌ آمِرٌ فَالقُرآنُ» صفت صامت را در کنار ناطق آورده که: امیرالمؤمنین

 .2اندرا ناطق دانسته دیگری نیز قرآن و اخباری معتبر و صحیح 1«نَاطِقٌ
 در برابر این احادیث لسندضعیف ا روایتیک تکلیف آن  نتیجه چیست؟ حال

 شود؟چه می صحیح
 این یکتنها سند مالک سنجش روایات نیست، ه قرآنی روش فقدر از آنجا که 
ابعاد مختلف از  تبیین شد قرآن دارایقبالً که  رزیرا همانطو .شودروایت رد نمی

عبارات و اشارات و لطائف و حقایق است. قرآن در هر بُعدی برای اهل آن  جمله
د ع، بَ ( ناطق استبا شرائطش در بُعد عبارات )البته برای همگانقرآن طق است. نا

برای اولیای الهی در بُعد  سپس ناطق است. ش،در فهم برای خواص  در اشارات 
 

 «.نهی کننده و ساکت گوینده است قرآن امر کننده : »331، محمد عبده، خطبه البالغة نهج ـ1
 ـ23، ح53ص ،ج ،سالمیة(ط. اإل) یالکافبه نقل از کتاب شریف  ـ مانند: خطبه أمیر المؤمنین علی2

َب طَ خَ  علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسى عن إبراهیم بن عثمان عن سلیم بن قیس  الهاللیّ قال:
ثُمَّ َااَل أاَل ِإنَّ أخَوَف َما أَخاُف َعلَیکُم  َو أثنَی َعلَیِه ثُمَّ َصلَّی َعلَی النَِّبی   اهللََفَحِمَد  أِمیُر الُمؤِمِنینَ 

 َفَقالَ  هِ ِه َو ِبَرُسولِ ِبنَفسِ  اهللَُعنَی ِبِذی الُقربَی الَِّذی َاَرنَنَا  اهللَِفنَحُن َو ... ات بَاُع الَهَوى َو ُطوُل األَمل َخلَّتَانِ 
هِ  بيله  تََعالَی َفِللَـّ ابنه السَّ ساکينه و  الم  الي تامىل و  هذهی الُقربىل و  ل سوله و  هلرَّ ل هه و  هلَـّ ة   ف ل ک ى ال ي کون   ِفینَا َخاصَّ

ما آتا هياءه مهنکُم و  ما ن هاکُ دول ًة ب ين  األغن سوُل ف ُخذوُه و  ه  م ع نُه ف انت هوا کُ ُم الرَّ َّقُوا اللَـّ ات دٍ  و   ِفی ُظلِم آِل ُمَحمَّ
ه  ش د َـّ ی ِبِه نَِبیَّهُ  اهللُِلَمن َظلََمُهم َرحَمة  ِمنُه لَنَا َو ِغن ی أغنَانَا  ُد العهقابه يإهنَّ الل َو لَم یَجَعل  ِبِه َو َوصَّ

َدَاِة نَِصیبا  أکَرَم  بُوا  َو أکَرَمنَا َرُسولَهُ  اهللُلَنَا ِفی َسهِم الصَّ أهَل البَیِت أن یُطِعَمنَا ِمن أوَساِخ النَّاِس َفکَذَّ
بُوا َرُسولَُه  اهللَ ِتِه َما لَِقینَا بَعَد  نَِبی  لَنَا َما لَِقَی أهُل بَیتِ  اهللَُو َمنَُعونَا َفرضا  َفَرَضُه  ِبَحق نَا النَّاِطقَ  اهللِ َو َجَحُدوا ِکتَابَ َو کَذَّ ُ َو  نَِبی نَاِمن ُأمَّ َة ِإالَّ بِ  الُمستَعانُ  اّلل ِ َعلَی َمن َظلََمنَا َو اَل َحوَل َو اَل ُاوَّ  «.مِ الَعِلی  الَعِظی اّلل

المجلس : »522صدر مجلس مأمون به نقل از کتاب أمالی شیخ صدوق،  و نیز مانند خطبه امام رضا
حدّثنا الشّیخ الفقیه  ـ3، تین و ثالثمائةسنة ثمان و سیوم الجمعة سلخ جمادى اآلخرة من ، التاسع و السبعون

قال حدّثنا علیّ بن الحسین بن شاذویه  أبو جعفر  محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسى بن بابویه القمّیّ
المؤدّب و جعفر بن محمّد بن مسرور  رضوان اهلل علیه قاال حدّثنا محمّد بن عبد اهلل بن جعفر  الحمیریّ عن أبیه 

مجلس المأمون بمرو و قد اجتمع فی مجلسه جماعةٌ من علماء  ن الصّلت قال: حضر الرّضاعن الرّیّان ب
ثن ا الأثُمَّ  أهل العراق و خراسان فقال المأمون أخبرونی عن معنى هذه اآلیة ف  يتاب  الَّذه که ور  نا مهن ين  اصط 

نا  افقال الّرضلمأمون ما تقول یا أبا الحسن فقالت العلماء أراد اهلل عزّ و جلّ بذلک األمّة کلّها فقال ا عهباده
هذه أء  ف  ىنَّما غ نهمتُم مهن ش  أاعل ُموا و  ... اَل أُاوُل کََما َاالُوا ُسوله و  ل هلرَّ ُه و  ل ه ُخُمس 

ل
ّ َفَهَذا تَأِکیٌد  الُقربى ینَّ له

ه ي  ال  الَِّذی النَّاِطقِ  اّلل  ِفی ِکتَاِب الِقیَاَمِة ُمَؤکٌَّد َو أثٌَر َااِئٌم لَُهم ِإلَی یَوِم  هه و  ال مهن يد  ي  نه يهه الباطهُل مهن ب  يأت
لفههه ت نزه  مه يکه ٌل مهن ح  يخ   ...«د  يم  ح 
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برای معصومان  در همه ابعادناطقیت مطلق را در نهایت قرآن لطائفش ناطق است. 
که ناطق و صامت بودن نسبی  گفته شود دجا باینایدر دارد. بنابرین  محمدی

یا در بُعد  ،در بُعد لطائف برای عوام صامت استقرآن  به عنوان مثالیعنی  است
اما در هر بُعدی برای  .صامت است حقایق حت ی برای اولیای الهی غیر از اهل بیت

 اهل آن ناطق است.
حضرت  و مرادات اشدبیمق ناط ، در بُعد داللی،قرآن به خودی خود از طرفی هم

کسی  برای برای چه کسی؟ کند امایحق سبحانه وتعالی را به بهترین شکل بیان م
افراد حاضر برای  ،معصوماما  تفک ر و تدب ر نماید. که قرآن را تالوت کند و بعد

 از بُعد داللی را آنانمورد نیاز  مسائل؛ متناسب با شرایط مکان و زمان ؛نزد خویش
نسبت  امام حاضربرای ما لذا  .کنندیرمزی قرآن بیان م از بُعد و دادهتذک ر  قرآن

 ناطق است. ،به قرآن مکتوب
هم قرآن قابل ف»که به قصد این معنا  «قرآن صامت است» گفتن عبارتبنابرین 

یقه طاهره کالم و قول معصومین خالف خالف قرآن و، «نیست نیز ، و صد 
 باشدیمو از مغالطات شیطانی بوده  مکتب امام صادق عقاید شیعه   خالف عقل و

 لرأی باطدر گسترش این  و غفلت مسلمین استعمار و دشمنان اسالم نظر ما به و
ر علیه ب تواندیم اند و در واقع این بزرگترین تفسیر به رأیی است کههتنقش داش

نهی و نفی  از سوی اهل بیتحال آنکه  بگیردت ردین در تمام اصول و فروع صو
لین و غدیر منافات دارد ق  مفاهیم آیات و روایات بخصوص احادیث ث   و با شده است

قرآن مبهم است  کردکه گمان  یکس : کلَهأوَ  کَتَابَ مُبهَمٌ فَقَد هَلَکِنَّ الأفَمَن زَعَمَ »: که

 .1«کرده است[ هالک زين هالک شده و ]ديگران را پس
و درجه برای اهل آن روشن قرآن دارای درجات و مراتبی است که در هر مرتبه : »پس

و  ؛و گویا و ناطق است و بُعد داللی قرآن برای همه افراد با شرائطش قابل دستیابی است
چرا که بُعد حقایق و رموز قرآنی در  نیستیم هرگز در علم قرآن بی نیاز از عترت نیز

 
.: از امام باقر13، ح332ص ،21ج،عةیوسائل الشـ 1
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رین توشنترین و رواضحکه  ،بارات و دالالت قرآنعبرای فهم ؛ و تنها انحصار ایشان است
 «.باشدنمیاست نیاز به واسطه  عبارات و داللت عالم

 صاحب و نویسنده قرآن است؟! اکرم رسولآیا 
ل مقدم عجیبمنتقد در عبارتی  ر پیامب ،به جای خدای سبحان اشهدر صفحه او 

ن ی: من در بصاحب قرآن فرمودند»دانسته و گفته است:  «صاحب قرآن»را  اکرم
فقط « صاحب»کلمه  فارسی ادبیاتدر امروزه  ....«گذارمیمبجا  ز گرانبهایشما دو چ

صاحب »شود گفته مثالً کتابها وقتی  بارهدر اً خصوصرود و یبه معنای مالک به کار م
نویسنده  که همانفقط یک منظور برای آن وجود دارد  ،«الفرقانصاحب »یا  «ریالغد

در زبان عربی را این کلمه مذکور است. و اگر کسی ادعا کند که من معنای کتاب 
در  ام این مغالطه است زیرا هیچ کسهدر نظر داشت« همراه و مصاحب»به معنای 

ها و تنها معنای غلط در ذهن نکردهاین معنا را از عبارت مذکور دریافت  زبان فارسی
 گردد.یمتبادر م

  مجیدکالم ال ه  با افکار اشخاصی مانند دکتر سروش که ،وی با این سخنبنابرین 
اساس وحی و  عمالً  و صدایی کردهاند؛ همهنامید« کالم محمد»ـ معاذ ال ه ـ  را

ای منحرف اما متضاد هر یک با عقیدهعجیب آنکه  .استهرسالت خاتم را انکار نمود
او با انگیزه تقابل با جریان سن تی تفکر اسالمی و این از روی غلو  در دفاع از مقام ـ 

و  .1اً ينره ق   ساء  و  اند اند و همراه و مصاحب هم گشتهپیمودهیک مسیر را  ـ عصمت
ت یستی ایشان نسبلذا با. ی نبوده باشد، عمدمعترضاز سوی اریم این غلط ما امیدوا

 .توضیح دهند به این عبارت خود

 
م ن : 13ـ نساء، 1 ، چه بد همدمش باشد طانیو هر کس ش: » نًاينًا ف ساء  ق ريطاُن ل ُه ق رينه الشَّ کُ ي  و 
«.تاس یهمدم



 

 جزوه انتقادی فال اّول رد
ل   معترض عنوان انتخابی  چیه» ت:این اس (35تا  6صفحه ) مغالطاتش برای فصل او 

 !«!ندارد ازین هم امبریپ انیب به یحت قرآن، فهم در سک

 : 1شماره ، 7فحه صرّد 
 افعال و ذات در سبحان خدای هک همانگونه» :سخن فقیه قرآنیاین  مقابلدر 

 تاس وحی تابک نیاملترک و نیآخر هک هم قرآنش ،ستیگران نید به ازمندین صفات و

 گوید:یممنتقد  ،1«است خود نیّ مب ،خودش قرآن .ستین نییتب در سکچ یه به ازمندین
 اریز باشد نیچن همگان برای هک شودین نمیا بر لیدل ،امبریپ برای قرآن بودن افیک»

 .«ستین مساوی شانیا با ما فهم
روش تقطیع استفاده نموده است. استاد  از معترض همانطور که عرض کردیم

کفایت قرآن بحث در اینجا  ادقی تهرانیآیت ال ه ص ،، فقیه أعلم قرآنیما بزرگوار
، و این جمالت مربوط به بُعد داللی اندهفرمودمطرح را  قرآنو دالالت  راتفهم عبادر 

نیازی به غیر قرآن نداریم  ،فهم عبارات قرآن یعنی برای آن.ت نه بُعد رمزی قرآن اس
کر، در رابطه با نقل ف21در مجله بینات شماره  ما استاد کامل سخنو  چنین  وق الذ 

 جابیسلب و ا کیما  دیاز کل مکّلفان، با هانیا ریحوزه و دانشگاه و غ یاصوالً برا» است:

 همه الوهیت ،«ااّل الّله »مقدم است بر « ال اله» «.ال اله ااّل الّله : »میانجام ده
ً
کار ها را انابتداء

 الدالت. اول سلب اس ،کنید بعد به الّله برسید. راه گسترش معارف قرآنی
ّ
 لةسلب ّظنی

، سلب کافی نبودن قرآن، سلب چیزهایی که متأسفانه علمای شدن ، سلب تحریفبودن

ن در اند. مهاند ولکن کفار، حتی ملحدان و مشرکان و اهل کتاب هم نگفتهمسلمان گفت

 
 چگونگی»، بخش سوم: تهرانی صادقی اهلل آیت با گفتگو بیّنات، قرآنی پایگاه اینترنتی البالغ: مجلّه ـ1

 : موجود استهر چهار بخش این مصاحبه در این آدرس «. آدم خالفت
«http://www.albalaq.com/post/139.htm.»

http://www.albalaq.com/post/139.htm
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 الداللة بودن قرآن و تحریف قرآن را ام. همطالب اهل کتاب و مشرکان زیاد غور کرد
ّ
ظنّی

ان ؛ هماند؛ و نیز سلب خیاالت، افکار، اقوال، روایات متضاد و متناقضهکدام نگفت هیچ

طور که در عبودیت، محور الّله است و بقیه معبود نیستند. همین طور است محور و محک 

. قرآن است، فهمیدن و معتقد شدن و عمل را آن گونه که خدا خواسته  بودن  قول  الّله

مان گونه که خدای سبحان در ذات و ... ه، روایتی، لغتی واقوالی بدون تحمیل ؛کردن

ی ترین کتاب وحافعال و صفات نیازمند به دیگران نیست، قرآنش هم که آخرین و کامل

نیست. قرآن خودش، مبّین خود است. کما این که  تبییناست نیازمند به هیچ کس در 

هاته کن  ي  إّن الّذي مانند:آیات زیادی در تأیید این مطلب داریم،  لنا مهن  الب يّن تُُمون  ما أنز 
یل مهن ب عده ما  هلنّاسه فهى الوالُهد  يلع نُُهُم الَّلعهنون کأولئه  تابه کب يَّنّاُه ل ُ و 

، هاهحوز 1ي لع نُُهُم اّلل

 اش کتمان است. مخصوصاً . چون همهها بیرون بیایندباید اول از این لعنت ...ها وهدانشگا

ور بودن، ، نبرهان بودن، ، بّین بودنیقینی بودن داللت قرآن راکنند یان مکتمها که هحوز

و در ادامه این گفتگو در نشریه  .«استمرحله اول  این... و بالغ بودن، حجت بودن
رسالت   مقام   و  تل یتال ق،یحقا مرحله   نیو در ا... »اند: ، استاد فرموده22بینات، شماره 

 عظم
ه
در  گانهزدهیدر اصل و معصومان س رسول الّله  نیتند. بنابرهس نیطاهر یائّمه ،ی

ظ اصالً مربوط به لف قیحقا میدارند. و چنانچه گفت یقرآن آگاه قیحقا التیفرع، به تأو

ه ک .اشاره است ،عبارت است و در بُعد دوم ،بُعد اّول در. آنچه مربوط به لفظ است ستین

 در یلطائف. ول یاشاره هم لفظ است برا یاشاره، و معنا یعبارت، لفظ است برا یمعنا

اشاره  ر،یعبارت دارد؟ نخ نیا ایچه؟ آ یعنی الرکه  دیمثالً فرض کن قیمرحله حقا

است.  یبلکه فقط رمز ستیداّل ن . اصالً ریداللت دارد؟ نخ ر؛یدارد؟ نخ فهی. لطریدارد؟ نخ

ت و مقام عصمت که ا و اگر ندانند چرا خدا  دانندیرمزها را کاّلً م نیمربوط به مقام نُُبوَّ

 نیبر ا لیکه آوردن حروف مقّطعه در قرآن دل میریگیم جهیدر قرآن آورده است؟ پس نت

 
 نهاآ آنکه از بعد ـ ایمهفرستاد فرو که را رهنمودی و روشن هایهنشان که کسانی گمانیب: »353 بقره،ـ 1

 و کندیم لعنت را ایشان خدا دارند،یم پنهان ـ روشن و واضح ساختیم[ قرآن]: کتاب در مردم برای را
 «.کنندیم لعنتشان( نیز) کنندگانلعنت
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 معصوم قطاست ف یانیرمز وح نیو چون ا داندیها را مآن قیحقا یاست که کس

 .1«به آن دارد یاحاطه علم
قرآنی نیاز به  و دالالت عبارات در فهمیدن ،طبق نظر فقیه قرآنی بنابرین

فصاحت و بالغت قرآن خدشه وارد بر اوالً  در غیر این صورت: .غیر قرآن نیست
مبنی بر عرضه روایات بر قرآن مهمل و دور باطل  امر معصومین شود. ثانیاً یم

برای فهمیدن قرآن نیاز به روایت است و برای  در آن صورت خواهد شد چرا که
اصل مسلم و حال آنکه  قرآن خواهیم داشت.تشخیص صحت و سقم روایت نیاز به 

 این استاند، هادبه ما تعلیم د در مبنای فقه قرآنی که معصومین محمدیبدیهی 
در  تاراین نوش در مقدمه و توضیح کامل .اندکه آیات قرآن قابل فهم و فصیح و بلیغ

 .ذکر شد «فهمند؟یچه بخشی از قرآن را نم ،چه کسانی»قسمت 

 :2ماره ، ش7صفحه رّد 
 نادرستند ریتفس هایهویش همه»که  عالمه صادقیدر برابر این سخن  معترض

 بر .است امامان و امبریپ ریتفس وهیش همان نیا و قرآن با قرآن ریوه تفسیش جز

 اتیآ ریدرتفس و رندیبگ ادی معصوم معلّمان از را رییتفس روش نیا ،است الزم مفّسران

 را علم ،امبریپ دیبگو سیک هک است نیا مثل شانیا لیدل»گوید: یم 2«ببرند ارک به
 ما  یستقم ،گرفته فرا را روش نیا دیبا هم گرانید پس است گرفتهیم لیاز جبرئ ما  یمستق

 .«!امامان و امبریپ از نه رندیبگ وحی فرشته از
سالم »امری مبنی بر لزوم یادگیری از حضرت جبرئیل  اگر از معصوماناوالً 

کردیم همانطور که نسبت به امر آن وجود داشت ما نسبت به آن اقدام می «اّله علیه

 
( به چاپ 11تا  16در چهار شماره ) نشریه بیّنات با آیت اهلل صادقی تهرانی ـ گفتگوی ارزشمند1

http://www.albalaq.com/post/139.htm.»»رسیده و در این آدرس موجود است: 

 .«تفسیر در معیار تنها قرآن» »ست: ، بخش نختهرانی صادقی اهلل آیت با گفتگو بیّنات، قرآنی مجلّه ـ2

http://www.albalaq.com/post/139.htm
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ما را به  آیا اهل بیت اهتمام داریم.« عرضه روایات بر قرآن»در  بزرگواران
 اند؟!چیزی که مخصوص خودشان است امر کرده

 وجوب تفسیر قرآن به قرآن
 نیم وک تفسیر قرآن ارا بدهد که اگر ما نباید قرآن  پاسخمنتقد باید در ثانی، 

 عرض در مورد چگونه امر معصومین ؛ پسقرآن را با روایات بفهمیمباید  فقط
 برای عرض آیا ؟بر کتاب را انجام دهیم؟! مگر این روایات در حد تواتر نیست روایات

عرضه کنیم یا بر فهم کلی که از همه  از قرآن بر کتاب بایستی روایت را تنها بر یک آیه
 به آیدیبدست م همه آیاتکه از کنار هم قرار دادن گردد؟ و آیا فهم کلّی یم آیات حاصل

 !معنای تفسیر قرآن به قرآن نیست؟

است، پس چرا آن را  اً اگر این روش مخصوص و منحصر به معصومینلثثا
و چرا فقط نتیجه این  اند؟هابراز کرده و با ارائه سیره خود، آن را به ما تعلیم نمود

ت نیست؟ معصومین قول، تقریر و عمل آیابیان نکردند؟ روش را   برای ما حج 
نکته کلیدی دوم: ما در عار غیبت »قسمت  ، دردر مقدمه که روایات آنطور پس همان

ر حضور آن بزرگواران با د که اندهفرمود امر به ما اهل بیت ذکر شد، «هستیم!
ا از رو روش عرضه بر کتاب رآن سؤال از جایگاه قرآنی سخنانشان، تفسیر قرآن به ق

احت آنان را بر قرآن عرضه شان روایات منتسب به سغیبت ایدر  تاایشان بیاموزیم 
 یم.گردگمراه ن نداده والف قرآن را به ایشان نسبت یم و هرگز سخنی خراد

ذامعنای آیه شریفه  بایدمنتقد  رابعاً  و ـل هلنّاسه  انٌ يب   ه را توضیح  (648عمران، )آل ل
 هد.د
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 :3، شماره 8صفحه رّد 
 و راهوار اریبس زین فهمش راه   قرآن»فقیه قرآنی که  از این کالمدر جواب  منتقد

 پس بود روشن همگان برای آن فهم و ،لیدل تنها قرآن اگر»گوید: یم ؛1«باشدمی روشن
 به تمسک ،تیاهل ب دشمنان و دوستان نیب اتفاق مورد ثیحد در امبریپ چرا

 هندانست افیک تیهدا برای ییتنها به را قرآن و ،واجب فرموده قرآن نارک رد را عترت
 .«است؟ هودهیب و لغو اریک نیه اک دیمعتقد ایآ است؟

. کجای سخن استاد به این معناست که به اهل است مغالطه نموده معترضاوالً: 
هل ا ذاشتنگبه معنای کنار  محور بودن و محک بودن قرآنتمسک نشود؟ آیا  بیت
است؟! آیا اگر قرآن را محور قرار بدهیم تا آنکه سخن معصوم را از جعلیات،  بیت

ایم؟ یا آنکه هرا کنار گذاشت اسرائیلیات، امویات، عباسیات و.... تمییز دهیم، عترت
را  یایم کسی تهمتههستیم و اجازه نداد بیتدر این صورت بهترین پیروان اهل 

ل! آنان نسبت دهد؟ قدساحت سبه    ! 2فتأم 
ضه قرآن و عر ی تمحور در روش فقه قرآنی، ، اگرمنتقد اعتراضاتثانیاً: بر مبنای 

، کنار گذاشتن حدیث  الل لین به حساب آید، بنابر همین استدق  ث  احادیث بر کتاب ال ه
کنار گذاشتن  ،، به طریق اولیه محور قرار دادن روایات و عرضه قرآن بر روایات هم

هاألأنه يق  يالف ر یُّ أف   اهد بود!لین خوق  حدیث ث   قُّ ب لذا طبق  ؟3نتُم ت عل مون  کإهن  منه ح 
حدیث ثقلین هر حکمی که برای قرآن اثبات شود برای عترت هم ثابت خواهد بود 

 با این تفاوت که قرآن ثقل اکبر است. 
اگر قرآن قابل فهم نیست پس به طریق اولیه سخن معصومان هم قابل فهم 

د. اگر قرآن ظن ی است به طریق اولیه سخن معصومان هم ظن ی خواهد نخواهد بو

 
 .21، صفحه «فقه گویا»کتاب  ـ1
کن و بفهم  فکر با دقّتروی این مطلبی که گفته شد »یعنی فکر و تأمل کن، در اصطالح طلبگی یعنی  ـ2

 «.شد بیانکه چه چیزی 
 .«هی[ سزاوارترند؟]از عذاب ال منىیا به گروه دو نیا از یک دامک هک دییبگو دیدانمى اگر: »١1انعام، ـ3
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هم کافی نخواهند بود. در  بود. اگر قرآن برای هدایت کافی نیست پس عترت
برای هدایت  ها غلط است. هر کدام از قرآن یا عترتصورتی که همه این گزاره

کند. دایت میبه قرآن ه کافی هستند به این صورت که قرآن به عترت و عترت
رسد و کسی که از می و در نهایت کسی که از قرآن آغاز نموده الجرم به عترت

 یابد.آغاز کرده حتماً به قرآن راه می عترت
د باید بداند که این کنرا مطرح می« خودکفایی از قرآن»که مکتب  منتقدلذا 

در  مکتب صحیحلکه لین و غدیر است. بق  اعتقاد خالف آیات قرآن و احادیث متواتر ث  
 یک چیز است: تنها طبق امر عترت معصوم غیبت

 با همراه کریم تمسک به قرآن»
 «پس از عرضه بر قرآن تمسک به روایات معصومان

 :4 شماره ،8 صفحهرّد 
 روانیپ شانیا از قبل هکبل نبوده شانیا به منحصر ،فوق وهیش»گوید: یم معترض

 و روش اسالف ادامه در... و رهایثک ابن و هاهیمیتابن  چون عهیش دشمنان و تب خلفاکم
 اتیآ با تنها هک ن استیا ریتفس راه نیبهتر: هک دادند ارائه ایهینظر شیخو گذشتگان

 را او شانیا خود هک هم دوم فهیخل همه از قبل . وشود پرداخته آن ریتفس به قرآن
 نیا و 1!ّلل ا تابک حسبنا: بود تهگف و دانسته افیک استناد برای را دانند قرآنیم بدعتگزار

 متأّسفانه. شد معروف «قرآن استقالل»ه ینظر به هینظر نیا. است اسالم اعظم مصائب
 

 .ای است که عمَر آن را گفته، جمله«فی استکتاب خدا برای ما کا»به معنای « حسبنا کتاب اهلل»ـ جمله 1
بن  عمَرهنگامی که رسول خدا در حال احتضار بود و در خانه حضرت مردانی از جمله »گوید: یابن عباس م

 مَرعای بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید. پس هخطاب بود؛ رسول خدا گفت بیایید تا برای شما نوشت
 «گوید؛ و قرآن نزد شما هست؛ کتاب خدا برای ما کافی استیگفت: چیزی برایش نیاورید که او قطعًا هذیان م

این حرف اما از گفتن این جمله چه بوده است.  عمَرمشخص است که هدف  و(. 1، ح11)أمالی شیخ مفید، ص
ی به قرآن رجوع کند ـ هر چند با روش کس گاهدر طول تاریخ هر که باعث گشته یز داشته واو کارکرد دیگری ن

 ی بودن مواجه شود! این هم از نتایج کارعمَراز سوی برخی شیعیان کوته فکر و متعصب با تهمت  صحیح ـ باز
ه أال لعنُة است.  عمَر همين   اّلل  .(33)هود،  عل ى الّظال
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 اهداف و فاسد به اغراض توّجه بدون بودند مخالف آنها با دیعقا در امالک هک گروهی
 جیترو را آن شیخو مذهب و تبکمبانی م از غافل و دندیپسند را هینظر نیا آنها باطل

 !!«نمودند
که  است آن و مسلمانان آری مصیبت عظیم اسالم وییم:گیماوالً: در جواب 

این  اند. اما مصیبت عظمیه هشترا کنار گذا ای به بهانه قرآن، اهل بیت رسالتهعد  
آنان باشند، به  و یار و زینت رسول ای که قرار است پیرو اهل بیتهعد   :است

 اهل بیت برو باعث عیب و طعنه ه گذاشت آن را کناربهانه پیروی از آنان، قر
 .1اندهشد

همیشه بیشترین آسیب را از یاران  مگر نه این است که اهل بیت رسالت
تفاوتی اهل مدینه نبود درب خانه آیا اگر بی ؟!اندهدیدمعرفت و خطاکار خویش کم

از ر معاویه کارسمک بودینمآیا اگر نافرمانی کوفیان  شد؟یوحی به آتش کشیده م
شد و سید یتنهاترین سردار م وفایی کوفیان نبود سبط اکبریبود؟ آیا اگر ب

ت عمل شیعیان یو فکر م گشت؟!یسر مسردار بی الشهدا ت صح  کنید از شد 
یاور است؟! نکند انتظار داریم که یاران غریب و بی قرن عزیز زهرا 00است که 

د یا در میان یهود و نصاری متولد گردند! پس حضرت در بین اهل سن ت ظهور کنن
انی است معرفتی آنیبخباثت دشمنان نیست بلکه بدانید که مصیبت عظمای اسالم 

ل. که باید انصار اهل بیت  باشند! فتأم 
 و میراث عترت طاهرین ثانیاً: روش تفسیر قرآن به قرآن، روش اهل بیت

مبرای  ها و ابن کثیرها و...هاست و نه ابن تیمی که  سانیبیشتر خوب است ک تفه 
یقه طاهره خطبه فدکیهبه  دارند؛ ابتداءً  مطلبجهل به  از  و بعد دنرجوع کن صد 

 بگویند. ی دارندسخناگر  آن

 
یَعةِ  َمعاِشرَ » اشاره به حدیث مشهور: ـ1 نتی به ای شیعیان زی « :َشینا   َعلَینا تَکونوا ال وَ  َزینا   لَنا کونوا الش 

 (.266، ص12مجلس صدوق، نفع ما باشید و زشتی و عیبی به ضرر ما نباشید! )أمالی
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انند م ابن تیمیه و ابن کثیر را معرفی کنید که امثال ثالثاً: یکی از آثار و کتب
 .باشدیم یبه معصومان محمدمربوط  قیحقا... »گفته باشند:  آیت ال ه صادقی

 .کنندیم افتیدر ست؛یرا که فقط مربوط به لفظ ن قیحقا یمعصومان محمد فقط

 یآنچه مربوط به دالالت است؛ مربوط به کّل مکلفان است با درجاتشان. حداقل  آن معنا

اشارات و لطائف است، و  متخصصان است که یاز برا ترششیب ،یظاهر یتحت الفظ

 یالفاظ قرآن یکه برمبنا یاست، مطالب قیچهارم حقا یلهدم  فراتر، مرحق ترش،شیب

که از نظر  ستندین یالفاظ هانی، االمر شودیمثال از حروف مقطعه استفاده م ست،ین

 یو سرّ  یو رمز یمخف یهانهیگنج یدهایداّل باشند؛ بلکه کل یانیوح ی  لغت، بر معان

 مهیصلوات الّله عل» نییّر است که محمد و محمداهل س نیباالتر یقرآن است که از برا

 . 1«هستند «نیاجمع
ت منتسب به اهل بیت اروای آنها که دیک نمونه بیاورخوب است منتقد  و
و به آن ملتزم شوند و  پذیرفتهو بعد  کرده باشندرا به کتاب خدا عرضه  پیامبر

ت هیچ مالمتگری د این حکم خداست و از مالمفته باشنو گ هداستیدر مقابل همه ا
ما هم بیشتر به  . در این صورتداده باشندر بیان حکم خدا ترسی به خود راه ند

 شباهت روش استاد أعلم و اتقای خویش با آنان پی ببریم!! 
توان یم به وسيله قرآن:  ةُوّرنَالمُ اهللِ جُجَه حُبِ نالُتُ»فرمودند:  حضرت زهرا رابعاً:

ف تمام حجتهای نورانی  .2«رسيد خدابه تمام حجتهای نورانی  پس قرآن خود معر 
و معرفی  خداحجتهای نورانی  از برترینهم  خدای تعالی هست. که معصومین

 «معرفی شده توسط قرآنحجتهای نورانی »شده از طرف قرآن هستند. پس قرآن و 
 .استبرای مردم کافی 

 
http://albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee.»»ـ جلسه اوّل تفسیر موضوعی قرآن کریم: 1

 خطبه فدکیه. ـ2
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 سخن حق و اراده باطل
. 1ودشیحق ی است که از آن اراده باطل م کلمه« حسبنا کتاب ال ه »خامساً: جمله 

مي ک ل مو  أ این آیه کریمه است: ت بامطابق حق بودنش به خاطر لناأ نّاأ فههه  يکع ل   نز 
ميع ل   تلىل يُ  تاب  کال نَّ  هه ه  ىف إه ل ةً ل ر   کذل ذه  حم  هق وم   ىل رکو  آیا در منطق شما اما  .2ؤمهنون  يُ  ل

ه  مُ کالحُ  إنه وقتی که خوارج آیه شریفه  به کار  یننرا علیه امیرالمؤم 3ـلّهااّل ل
! آیا دیگر هیچ ؟خوارج به حساب آمد ازبستند این آیه از قرآن خارج شد و خدا هم 

رجوع کند و از علم و نباید به معنا و مفهوم این آیه  ،و پیرو قرآنی شیعه علی
ا آیا اگر کسی ب !؟ندگرفتبه کار نابجا ای آن را زمانی همند شود چون عدنور آن بهره

شعار عدالت آمد و مردم را فریفت و بزرگترین ظلمها را روا داشت ما باید از آن پس 
یز چعدالت را رها کنیم و بگوییم چون فالن ظالم با این شعار ظلم کرد پس عدالت 

 ت.اس ییاهمغالطهچنین  نتایج فاسد از ایهها گوشبدی است؟! این

 
 نهج البالغه 26در مقابل خوارج نهروان بکار بردند. در خطبه  این عبارت را اولین بار حضرت علیـ 1

، ِاالّ  الُحکمَ : َاولَُهم َسِمعَ  لَّما: »آمده است ِ ، ِاالّ  ُحکمَ  ال ِانَّهُ  نََعم. باِطلٌ  ِبها یُرادُ  َحق   ِلَمةُ کَ : اال ِلّ ِ  َولِکن ِلّ
ِ  ِاالّ  ِامَرةَ  ال: یَقولونَ  هُؤالءِ   فیها عُ یَستَمتِ  وَ  الُمؤِمُن، ِامَرِتهِ  فی یَعَملُ  فاِجر، َاو بَر   َامیر، ِمن ِللنّاِس  البُدَّ  ِانَّهُ  وَ . ِلّ
، ِبهِ  یُقاتَلُ  وَ  الَفیُء، ِبهِ  یُجَمعُ  وَ  االَجَل، فیها اهللُ یُبَل غُ  وَ  الکاِفُر، بُُل،ال ِبهِ  تاَمنُ  وَ  الَعدو  عیفِ  هِ بِ  یُؤَخذُ  وَ  س   ِللضَّ

، ِمنَ  ، یَستَریحَ  َحتّی الَقِوى   «.فاِجر ِمن یُستَراحَ  وَ  بَر 
 هک است حقّى کلمۀ» :فرمـود لِلّهِ، اِالّ حُکمَ ال: گویند مى نهـروان خوارج شنید که زمانى امیر المؤمنین

 زمامدارى )اداره جامعه(: گویند مى اینان ولى خدا، براى مگر نیست حکمى آرى. شده اراده باطلى آن به
 وا حکومت عرصه در مؤمن که بدکار، یا نیکوکار است الزم حاکمى مردم براى که حالى در. خداست مخصوص

 به حکومت آن در را کافر و مؤمن روزگار هم خدا و گردد، زندگى از مند بهره کافر و دهد، ادامه حقّش راه به
 و ردگی سامان دشمن با جنگ او توسط به و گردد، جمع اموال عمومی )فیء( حاکم نآ وسیله به نیز و آرد، سر

 و شود، راحت نیکوکار مؤمن تا شود، گرفته قوى از ناتوان حق وى امارت در و گردد، امن او سبب به راهها
 «.گردند امان در بدکار شرّ از مردم
آنکه  حال فرستادیم فرو تو بر راستیبه را رآن()ق کتابما  که نبود کافی را ایشان و آیا: »53عنکبوت، ـ2

 .«است ایهیادوار و رحمت قطعًا آورند،یم ایمان که مردمانی برای نآ که در درستیهب ؟شودبر آنان خوانده می
 «.فرمان جز برای خدا نیست: »11/ یوسف،  26/ یوسف،  51انعام،  ـ3



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 71

ه آیه آیا  ؟ود نداردوج در قرآن 1آیه تطهیرمگر  ل ا و  َّم  ن ر  کيُّ إه ُه و  َّذه ُم اللَـّ ال ن  يُسولُُه و 
َّذه  نُوا ال ة  و  يقه يُ ن  يآم  َل  ُهم ر  کؤتُون  الزَّ يُ ُمون  الصَّ َّذه يُّ أيا و  2ُعون  کااة  و  ا ال نُوا يه  ُعوا يطه أن  آم 
ه  و   ه ُعوا الرَّ يطه أاللَـّ ُأول َّذ تو آیا 3مکمهن مره األ ىُسول  و  ال ل  يوح  أ یو  تابه ُهو  کمهن  ال کينا إه

هما ب   ًقا ل دِّ قُّ ُمص  ب هه يد  ي  ن  يالح  هه ل خ  هعهباده ه  ب نَّ اللَـّ ف  يتاب  الَّذکثن ا الور  أثُمَّ  * رٌ يب ص رٌ يإه نا مهن ين  اصط 
نا هالخ   عهباده هٌق ب مهنُهم ساب ٌد و  مهنُهم ُمقت صه هه و  هن فسه هٌم ل هه اريف مهنُهم ظال ذنه اللَـّ هإه ه  ته ب ل ف ضُل ُهو  ال کذل

 اعتقاد معترض ! آیا واقعاً ؟در قرآن نیستوالیت و بسیاری دیگر از آیات  4رُ يبکال
رسید؟! در این صورت ما از ایشان  از قرآن به اهل بیتتوان ینمکه هرگز  دارد

شان رایقرآن را حتی به طور سطحی مطالعه کنند و اگر ب بارکنیم تا یک یدعوت م
 یهای موجود را نگاهی کنند و اگر طالب تحقیق بیشترهمشکل است یکی از ترجم

مهبودند به آثار  از جمله تفسیر گرانسنگ الفرقان مراجعه  صادقی تهرانی عال 
کر و بسیاری آیات دیگرفرمایند تا ذیل آیات  ه که قرآن ب مالحظه کنند فوق الذ 

  کند.یگاه و مقام آنها هدایت مو جای اهل بیتبه بهترین شکل ما را 

 
نَّما: 11ـ احزاب، 1 ُ  يُرهيدُ  إه هيُذههب   اّلل جس   ع نکمُ  ل کم الب يته  أهل   الرِّ هِّر  يُط   خواهدیم فقط خدا: » ت طههيًرا و 

 ود این «.گرداند پاکیزه ویژه ایهگون به را شما و بزداید (رسالت معصوم) خاندان شما از را آلودگی هرگونه
 و ناپاکی ههرگون زدودن که «إنما» مبنای بر که است، محمدی هگانهچهارد معصومان انحصار در خطاب
 ینا مسلمانان از احدی هرگز و دانسته، بزرگواران این به منحصر امکان حد در مطلقًا را پاکی گونهههم افزودن
 و شیعه از حدیث هزار حدود برحسب و داند،ینم نفر چهارده این غیر در ـ را آن مادون حتی وـ  واال عصمت
 بیت ظاهری طهارت و ،رسالت بیت اهل برای طهارت این میان جمع و .است مسلم انحصار این سنی
 (.ترجمان وحی) «است لطیف و زیبا بس جمعی محمد
 رب را نماز که کسانی( همان) آوردند؛ ایمان که اندیکسان و پیامبرش و خدا تنها شما ولیّ: »55 مائدة،ـ 2

 «.دهندیم زکات رکوع حال در و دارندیم پا
ـ  را( رسالت) امر اولیای و پیامبر و کنید، اطاعت را خدا! آوردید یمانا کهیکسان ای هان: »53 نساء،ـ 3
 «.کنید اطاعت( نیز) ـ باشندیم خودتان از که

 آنکه حال است حق تمام او (هم) کردیم، وحی تو سوی به[ قرآن: ] کتاب از آنچه و: »12ـ13فاطر،ـ 4
 سپس*  بیناست بسیار آگاهی بس بندگانش هب نسبت خدا همواره. اوست برابر در را آنچه است کنندهتصدیق

 ما انبندگ از برخی پس. دادیم میراث به یم،برگزید( را آنان) که خود بندگان از کسان( آن) به را کتاب( این)
 در) خدا فرمان به نیک کارهای تمامی در( هم) آنان از برخی و روهمیان ایشان از برخی و ستمکارند خود بر

 «.است بزرگ فضیلت همان این و. دنپیشگام( همگان میان
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توان به اهل بیت رسالت یواگر هم منتقد اذعان دارد که از قرآن به خوبی م
ا کتاب حسبن»با این توضیح پس باید گفت که  ؛صلوات ال ه علیهم اجمعین رسید

لناأ نّاأ فهههمکي   ل مو  أ :خدای سبحان هم فرموده و، کالم صحیحی است 1«ال ه   کيع ل   نز 
  ری شده است؟!مَ عُ  ،این آیه نزول باـ معاذ ال ه ـ هم  ی سبحانیا خدا. آ...تاب  کال

 شیعه شدن فقط با یک آیه از قرآن کریم
حیات طی به خویش  ی  در ط   : فقیه أعلم قرآنی، آیت ال ه صادقی تهرانیسادساً 

ه فراوانی را به مذهب حق  تشیع  سن ی  خانوار یکصداند از جمله هکرد راهنماییعد 
 ای از مسیحیان در لبنان و تهران و همین اواخرهبه مکه و عد   شاندر دوره هجرت

کته نتعدادی از محققین اهل سن ت ترکیه به دست مبارک ایشان شیعه شدند.  هم
سوره فاطر به این  21و  20آنکه در اغلب این موارد؛ ایشان تنها با استناد به دو آیه 

 اند. که جهت تفصیلهرا ثابت نمود عترتت و عصمت اند و والیهتوفیق دست یافت
 توانید به تفسیر الفرقان مراجعهیم و درک چگونگی استدالل به این دو آیه شریفه

 .2نمایید

 
وریّت هرگاه فقیه قرآنی درباره محاین جمله هرگز شعار فقیه قرآنی و پیروان او نبوده بلکه که توضیح آن ـ1

 ی«حسبنا کتاب اهلل»ی بودن و عمَرای کج فهم تهمت هگفت؛ عدّیکتاب خدا در تمام علوم و معارف سخن م
دند )والبته هنوز هم چنین است(. لذا آن مرد بزرگوار مجبور بود که در زیبودن و کنار گذاشتن عترت را م

ر به این حرف خود عمل کرد؟ این سخنانش جواب این تهمت را بدهد و توضیح دهد که ای آقایان مگر عمَ
د: پرسیایشان می ی باشد!!عمَرشود که هرکه به قرآن رجوع کند یحرف مطابق آیه قرآن است. حال دلیل نم

لذا  ؟!را ترک کنیم« ال اله الّا اهلل»گفت؛ آیا ما به خاطر دشمنی با او باید می« ال اله الّا اهلل»هم در اذان  عمَر
اینگونه نبود که ایشان شعار حسبنا کتاب اهلل بدهد! بلکه ذکر این جمله در سخنان ایشان جنبه دفاعی داشته 

 .است
 کتابچه انیدتوقان به زبان فارسی، پیرامون آیات مذکور، میـ برای مطالعه خالصه و برداشتی از تفسیر الفر2

 قرآن از آیه یک با تنها اکرم پیامبر معصوم وارثان وجود اثبات» حاوی« قرآن، منشور وحدت اسالمی»
را مالحظه  «http://www.albalaq.com/post/7.htm» قابل تهیه در پایگاه اینترتی البالغ در آدرس: «مبین

 یهلل صادقا تیآ یدر فتاوا یریدانلود کتابچه س»از همان منبع با عنوان: « چشمه تشنگان»کنید و یا کتابچه 
را ببینید.« یتهران

http://www.albalaq.com/post/7.htm
http://www.albalaq.com/post/50.htm
http://www.albalaq.com/post/50.htm
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 نمودن رسول خدا اذیّت
ه به اغراض فاسد و اهداف باطل  ایهعد ظاهراً  :سابعاً  از روی غفلت و بدون توج 

ند، از مبانی مکتب حق  تشی ع و مذهب جعفری اهکسانی که قرآن را مهجور کرد
اند و نظریه ظن ی الداللة بودن هفاصله گرفته و شعار تعطیلی قرآن را ترویج نمود

ق ال  الرَّ به موجب آیات شریفه  کهاند، هقرآن را پسندید نَّ ق ومه ا ر  ي  ُسوُل و  ُذوا  ىبِّ إه َّخ  ات
ا القُر ذ  ـل نَّ و  1اآن  م هُجورً ه  َّذه إه ر  يُ ن  يال ه  و  ُه فه ؤُذون  اللَـّ َـّ ن ىُسول ُه ل ع ن ُهُم الل ر  ي  الدُّ اآلخه دَّ ع  أةه و  ا و 

ابًا مُّهه  و در نتیجه مورد  را فراهم نموده ال ه  شکایت و آزار رسول اسباب 2نًايل ُهم ع ذ 
در  امباد باید دقت نماید کهمنتقد  . پساندهلعنت خدا در دنیا و آخرت قرار گرفت

برائت خود را از  در پیشگاه خدا و رسول بایستی وقرار گرفته باشد.  اناین زمره
 چنین گروهی اعالم نماید.

 :5 ، شماره8 صفحهرّد 
 ینعی ،است یمیه قدک یدر حال ،میفهم یم دیما جد»در برابر این سخن استاد که 

 یگریر جور دیتقص ایقصور  ین طور فرموده است. منتها ما رویا خدا شیچهارده قرن پ

 ریتفس در ترجمه و یه حتکن معنا یبه ا ،د داشتمیشه مطالب جدی... من هممیدیفهم

 همگانی نقدریا قرآن فهم اگر»گوید: یم معترض ،«ردوجود دا یدیهم مطالب جد یفارس
 دیجد فهم هکنیا تا دینفهم سکچیه قرن ه چهاردهک ردک ادعا توانیم چگونه پس ،است
 .«؟ردک ظهور شما

 است کسی قرآن را نفهمیده!  قرن 01 دگوییکه م است این منتقد اوالً:

 
 ردو بس را قرآن این گمانیب من قوم! پروردگارم: »گویدی)در صحنه قیامت( م پیامبر و: »16فرقان،  ـ1

«.گرفتند مهجور و

 لعنت آخرت و دنیا در را آنان خدا رسانند،یم آزار را او پیامبرِ و خدا که کسانی گمانیب: »5٥أحزاب، ـ2
 «.است ساخته آماده باراهانت عذابی برایشان و کرده



 77 انتقادی رد فصل اول جزوه  

گذرد و در طول یاز شروع غیبت کبریه ماست که و شش سال  قرن 00ثانیاً: 
ت تفسیر قرآن به قرآن   های مسلمینهدر جو  عمومی حوزـ به جز اندکی ـ این مد 

 اند.ای علمی نداشتهرآن مراجعهمعترفند که به قاز علما و بسیاری  .مهجور بوده است

 نهایت استیقرآن دارای معارف و بطون ب
قرآن روزنامه نیست که احتیاج به تفک ر نداشته باشد بلکه قرآن کتاب فکر  :سوم

ل نشترین کتابها هساد حت ی اگر در خواندن. و اندیشه است ه مطالع، پس از ودتأم 
 مطلب جدیدی منتقدقرآن برای  اگر الذشود. یآن فهمیده م از نکاتی جدید ،دقیق

در قرآن ندارد. قرآن کتابی است که هر قدر هم  تدب ری ایشانکه  استندارد معلوم 
ل داشته باشند باز هم نکات و  ق و تأم  ع ها و بدایهگنجینتمام مسلمین در آن تعم 

هستید در این سخن امیر  آن تمامی نخواهد داشت. اگر شیعه امیرالمؤمنین
 ینقضِتَ وال هُجائبُعَ یّٰفنتَال ، قٌیعم هُنُوباطِ قٌیأن هُرُظاهِ القرآنَ وإنَّ»دق ت کنید که بیان 

 .1«ه بِإالّ الظلماتُ فُشَکوال تُ هُغرائبُ
ایشان در  دشویاند معلوم مهکه استاد ما فرمود ه فوق الذکرجمل بنابرین از

های گونه فهمکسانی که اینو  بوده جا هم پیرو امیرالمؤمنین صلوات ال ه علیهاین
 .تر هستندعقب عترتدر پیروی از  آن رادمرد الهیاز  از قرآن ندارند، عمالً  2جدید

 !«معارف قرآن تمام شدنی است !نخیر» :بگویید مگر آنکه بر خالف سخن معصومان

 
 نىشد تمام شیها داست، شگفتىیناپ و قیعم باطنش و با،یز ظاهرش قرآن»البالغه:  نهج ،33 خطبه ـ1

 «.نگردد زدوده قرآن با جز هایکیتار و ندارد، انىیپا غرائبش و ست،ین
ـ برداشت نکات جدید از قرآن به معنای بطالن و سقوط مطالب سابق نیست که هرگز در قرآن چنین 2

کّر تند و نه در تضاد. اینگونه نیست که با تفچیزی وجود ندارد. یعنی مراتب فهم آیات قرآن در مسیر تکامل هس
ایم ای در تضاد با مفاهیم قبلی ـ که به شکل صحیح از آیات دریافتهزیاد و صحیح در آیات قرآن کریم به نتیجه

که در آن متجلّی است در عین داشتن بطون و معارف « جمع الجمع ربّانی مقام»ـ برسیم؛ بلکه قرآن به سبب 
ای از فهم آن، و در بین فهم مراحل مختلف آن، هرگز تضاد و تناقضی راه ندارد و این چ مرحلهانتها، در هیبی

مراجعه شود. از اعجاز قرآن کریم است. برای تفصیل بیشتر به آثار عالمه صادقی تهرانی
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چیزی که قرآن را کتاب جاویدان کرده همین است که در اثر تفک ر و  :چهارم
ات قرآنی و کنار هم قرار دادن آیات و الفاظ آن با روش صحیح، بدون تدب ر در عبار
 اشارات و لطائف قرآنی بسیاری از توان بهیم غیر مطلق، باطل یا هایپیش فرض
و هرچه مسلمین دست  این بحر عظیمی است که هرگز پایان ندارد و. دست یافت

از آن کات جدید و تازه توانند نیباز هم م دق ت کننددهند و در قرآن هم به دست 
هرگز به این معنا  سخناین  لیو و اصوالً اعجاز قرآن هم همین است. ورندآبدست 

به  هم، 1«قرآن و واضح بودن گرروشن»و این  !ت قرآنی نامفهوم استانیست که عبار
ه ک روشنی است نکتهو این  !یستن یعبارات قرآن در بطن و عمق نبودن یمعنا

ص نیست و منتقد مغالطه نموده  . بهتر است ایشان است آن را مطرح کردهچرا مشخ 
 هب و نیز دنزو روایات مربوط به قرآن را نگاهی بیندا دادهای انجام همطالعباره ایندر 

روشن  انتا مطلب برایش ندنکرجوع  فقیه أعلم قرآنیدروس تفسیر موضوعی 
نهج البالغه در  6۱8طبه شرح مفال خ»م به یدهیبرای نمونه منتقد را ارجاع م د.گرد

 :داده شودتوضیح  اختصاراً موضوع  اینالزم است  در اینجاو  .2«عظمت قرآن

 روش ورود به قرآن چیست؟
 هایپیش فرض» نفیپس از ین است که ا ، در ورود به قرآنفقیه قرآنیروش 

 لغت قرآن نظر کنیم. و برای فهم به. ابتدا 3ن برویمآبه سراغ قر «و غیر مطلق باطل
و معنایی را از  بایستی خود قرآن را محور قرار دهیم آن از ابتدا تا انتهای پژوهش

راد»کما اینکه اصولی ون خارج قرآن بر ادبیات و لغت قرآن تحمیل نکنیم.  را  4«اط 

 
.مبين عربىّ : 361و نحل، 335ـ شعرا،1
، قابل تهرانی صادقی اهلل آیت آنی،قر أعلم فقیه ،52کریم، جلسه  قرآن موضوعی تفسیر درس ـ2

 «./http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee» :دسترسی در آدرس

ها رجوع کنید به سایت البالغ، درس تفسیر موضوعی قرآن فرضـ برای توضیح کاملتر درباره انواع پیش3
کریم، جلسه یازدهم.

یک کلمه را با توجّه به کاربردی که در زبان دارد و نحوه استعمال یعنی شیوع. اصطالحًا یعنی معنای  ـ4
 های مختلف بدست بیاوریم.هآن در جایگا
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راد را یهای فهم معنای لغت مهیکی از را بررسی  در خود قرآندانند، ما باید همین اط 
و اگر شیوع معنایی خاص برای هم لغت قرآنی قرار دهیم. در ف را محور و آن کرده

لغتی در خارج از قرآن، معارض با معنای قرآنی بود آن معنای شایع بیرونی را نفی 
کنیم، مانند کلمه کراهت که شیوع آن، خارج از قرآن به معنای مرجوحی ت است. 

 اما درون قرآن به معنای حرمت شدید است. 
اعل ُموا  یفه است:این آیه شر یگرمثال د ا غ نهمتُم مِّن ش   نَّ أو  ُه أء  ف  ىم  هه ُخُمس  هلَـّ نَّ ل

هلرَّ  ل ...و  به چه معناست. « غنمتم»خواهیم ببینیم که یمکنیم و یتدب ر م. 1ُسوله و 
 و در نتیجهاست  «گرفتن غنیمت جنگی» در معنای این فعل گویندیمبعضی 

م رسییمو کنیم یم تحقیقا ما در قرآن ام شود!یخمس فقط شامل غنایم جنگی م
هُم به آیه  هه م غان گوییم اگر غنیمت فقط به معنای غنیمت جنگی یم 2ةٌ ر  يثکف عهند  اللَـّ

پس این  های جنگی زیادی باشد!است آیا خدا هم جنگ کرده که نزد او غنیمت
 کنیم.یمعنا را بر قرآن تحمیل نم

 .یمکنیدر چینش و ترکیب خود آیه دق ت م ،از فهم لغات آیه پس ؛در گام بعدی
 عبارتکنیم و یم فکرمثالً از نظر فعل و فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و حال و... 

کنیم. و در نهایت کل  یقبل و بعد را نظر م آیات   ،. در مرحله بعدفهمیمیمآیه را 
 یلمعنای کام ،ب ربا تدگیریم تا یآیات مرتبط با آن و سایر آیات قرآن را در نظر م

که خود  عصمتیبدست آید. این راه راهواری است که گمراهی در آن راه ندارد و با 
 ایهروش معصومان همان این .کندیراهنمایی مقرآن دارد ما را به معنای صحیح 

مه مجاهد؛ آیت ال ه صادقی تهرانیکه  است آن را محور کار خویش قرار  عال 
ه دارید هداد ! ما ممکن است در به معصوم است و نه ما ،روش در اینجا کهاند. و توج 

 مهکار گیری این روش خطا کنیم که با تدب ر بیشتر و مشورت این خطاها به صفر 

 
 «.ستا و... امبریپبرای  و خدا براى آن پنجم کی د،یآورد دست به متىیغن گونه هر دیبدان و: » 23انفال، ـ1
 «.خداست نزد فراوان هاىمتیغن پس: »32نساء، ـ2



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 81

اما اگر روش را به درستی به کار گیریم نتیجه درست خواهد بود و  رسد.ب تواندیم
 به خطا نخواهیم رفت.

ای پس از طی این مراحل چند هگاهی آیوجود دارد.  مسیرنکاتی در این  البته
دهیم که مگر قرآن دارای یکند. حال اینجا چه باید کرد؟ جواب میمعنا پیدا م

ر ببه زبان عربی مسلط نبوده و یا فصاحت و بالغت نیست؟ مگر خدای سبحان 
 ؛خدای متعال هم مسلط بوده و هم توانا ،آری !؟نداشتهتوانایی ن منظور خود فهماند

ای هکلم ا درلذ .است مکالبلکه افصح و ابلغ  ؛باشدیم فصیح و بلیغ نه تنها قرآنو 
 «چشم»و هم به معنای  «چشمه»معنای  بههم  ،در لغت عربیکه  «عین» مانند

ای هاگر فرد بلیغ بخواهد این کلمه را در کالم خود استفاده کند باید قرین ؛باشدیم
ايفه مانند  ز این دو معناست.یک ابیاورد تا معلوم شود منظور او کدام  اره  نٌ يع   ه   ةٌ ي  ج 

هالنَّفسه  النَّفس   نَّ أ( و ٥٢ه،یغاش) الع   ب هالع   ن  يو  األ نه يب هاأل نف  و  األُُذن   نفه ب هاألُُذنه  و  ، (35)مائده، ...ب
و در  باشدیم چشمهشود که منظور یکه در آیه اول به قرینه جاری بودن معلوم م

جان در برابر  فرمایدیم خدای تعالی و استمطرح ص قصا وعموضی از آنجا که دوم
که منظور  گرددیمشخص م ...برابر بینی ورابر چشم و بینی در جان، چشم در ب

 شود.یکه اصطالحاً به آن قرینه معی نه گفته ماست.سر چشم 

 استفاده از یک لفظ در چند معنا، به طور همزمان
گر بلیغ ا یا بلیغ نیست یاالم خود نداشته باشد این قرینه را در ک ،لذا اگر گوینده

. چنین امری فراوان است در قرآن که در نظر داشته با هم هر دو معنا را است پس
دست آن معانی ب نفیای بر همعنا هم داشته باشد و ما نتوانیم قرین چندینای هاگر آی

 ده است.خدای سبحان بو ، مرادهمه آن معانی اً حتم بدانیم که وریم بایدآ
ِّحون  يُ آیه شریفه  ذیل دراستاد ما به عنوان نمونه  ب  مکون  نهساء  يست حي  م و  کبناء  أذ 

و  ودشیفته مگر «حیاء»و  «حیات» از دو ریشه« يستحيون» کلمهفرمایند یم (3۱)بقره،
هر ریشه آن نیز دو معنای متضاد دارد که در قرآن با در نظر گرفتن صدر و ذیل 
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به دو معنای زنده « حیات»ز ریشه ا «يستحيون». آیدیبدست مآیات معنایش 
ه دو و ببوده « حیاء»از ریشه  نیز و .باشدیحیات )کشتن( م و گرفتن   ،نگهداشتن

است. «ءسلب حیا»و  1(با حیایی) «ءطلب حیا»معنای 

ه کشتار ک «مکيذبّحون أبناء» اوالً با توجه به قرینه «مکيستحيون نساء» بنابرین
ان بنی إسرائیل بوده و در ثانی با قرینه افساد فرعونیان که از نگهداری زنان فرزند

کردند؛ یک معنا از حیات و یک معنا از حیاء را با هم در بردارد. یسوء استفاده م
بنابرین  2کردندیلب حیاء مسداشتند و از آنان یبدین معنا که: زنانتان را زنده نگه م

تمل دو معنا با قرینه حذف گشت و دو معنا برای آن در اینجا از چهار معنای مح
 باقی ماند که هر دو صحیح و مراد آیه شریفه هستند.

 دفاع از قرآن 
در  اگر کسی ،. حال در این مرحلهمعلوم شد کلی ت روش فهم قرآنجا اینتا 

 ؟باشدیمنقرآن آیا این توهین به  ؛بگوید قرآن قابل فهم نیستمواجهه با عبارات قرآنی 
وم معصباید مثالً معنای لغت و فعل و فاعل و مبتدا و خبر قرآن را  گفته شودکه 

اند معنای و، نتهاکالم بلیغ و بلکه ابلغ   که قرآن   ذهنی تیچنین  ازبگوید! وامصیبتا 
ايُّ أ ايمثالً برای آنکه بفهمیم آیه تا  ؛خود را به ما برساند َّذ ه  ه  يطأ آم نوا ن  يال ُعوا اللَـّ

ه ُعوا الرَّ يطأو   ُأول به چه معناست، دست روی دست  (5۱نساء،) مکمهن مره األ ىسول  و 
فهم را ببندیم و بگوییم تا امام معصوم این آیه را معنا نکند ما هرگز  ببگذاریم و در

ايُّ أ اي» فهمیم کهینم َّذ ه  فعل امر صیغه جمع  «اطيعوا» خطاب جمله و «آم نوا ن  يال
ل  «اطيعوا»دوم هم عطف بر  «اطيعوا» مفعوُل به آن است و «اّلل » مخاطب است و او 

 
باشد: سوره قصص که همین واژه، تنها به معنای حیا کردن و شرم داشتن می 25شریفه ـ مانند آیه 1

 ُته هحياء   ع ل ى ت مشى إهحداُهما ف جاء   گام آزرم با آنکه حال ـ (دخترِ )شعیب دو آن از یکی پس: » است
معنا به کار رفته  سوره احزاب نیز تنها در همین 51و نیز آیه شریفه «. آمد ()موسی وی نزد ـ داشتیم بر

هُ است:  َـّ قِّ  مهن   ي ست حيى ال والل  «.داردینم شرم حق )بیان( از خدا و: » الح 
 «.پاسخ به نقد ترجمان قرآن»پایگاه اینترنتی البالغ  ـ2
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و  است «الّرسول» هم عطف بر «اولى األمر» مفعوٌل به آن است و «الّرسول» است و
. باشدیم «اولى األمر»حال برای  در نقشو  محذوفعموم  متعلق بههم  «منکم»

فرماندارانی از » :حیصح یپس معنا باشد. «اولى»ق به مضاف است که متعل  یعنی 

رسواًل  طور است کهنیز همین که در رسولباشد، چنانیم «خود شما [جنس]
 .(3)جمعه، رسواًل منهمو  (613)آل عمران، من انفسهم

خدا را اطاعت ايد؛ های کسانی که ايمان آورد»است: ن ای آیهصریح  یمعنادر نتیجه 

 .«اطاعت کنيد نندکه از خودتارا ]هم[  امر اوليایکنيد و رسول و 
و  و برای پیامبر ،«اطيعوا»یک  دخدای سبحان برای خو که فهمیمیآیا نم

دا ل جفهمیم که دلییآیا نم ذکر نموده است؟ «اطيعوا»اولی االمر هم مشترکاً یک 
ل از دوم به دلیل «اطيعوا»کردن  وگر نه تکراری  استدرجه آن  در تفاوت نوعی او 
ت اطاعت از خدای سبحان بایستی در عبد شدیدتر یو کیف تاهمی  یعنی  ؟بودیزائد م

م  یسوم «اطیعوا»و آیا اینکه  .باشد و اولی االمر از اطاعت از رسول افضلو  و مقد 
نیامده نشان دهنده این نیست که اطاعت از اینان  در آیه مبارکه برای اولی االمر

ا ب ،«الرسول»مانند ز اینجا نیوگرنه  ؟دانسته شده است همردیف اطاعت از رسول
اطیعوا ». و چرا آیه شریفه نفرمود که شدیجدا ماز ماقبل خود « اطیعوا»یک 

شود که دلیل اطاعت از پیامبر ی؟ آیا مشخص نم«اطيعوا الّرسول  »بلکه فرمود « محمداً 
گوید و از این رو یاین است که او رسولی از جانب خداست و از خود چیزی نم

اصطالحاً اطاعت از رسول در  و؟ شودیاطاعت از خدا حساب ماطاعت از او همان 
دلیل اطاعت عرض اطاعت از خدا نیست بلکه در طول اطاعت از خداست؟ حاال که 

امکان دارد ؛ آیا آن است که سخنش مطابق خواست خداست شخص پیامبراز 
شند ااولی األمر مورد نظر این آیه خالف خواست خدای سبحان قول یا فعلی داشته ب

 باشدو نتیجه آن  ؟گیردقرار  رسولآنها در عرض اطاعت از  اطاعت از با این حال و
که احکام الهی از دو منبع مختلف و احیاناً دارای تضاد صادر گردد؟! آیا این آیه با 

 گیرد؟یچنان معنایی در تضاد با آیات دیگر قرار نم
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را به  «مکُ » سبحان خدای چرا که آیدیپیش نمسؤال این آیه شریفه در آیا 
 حالرا به صورت  «منکُ مه »بلکه « کمأولی أمر» نفرمودصورت مضاف الیه نیاورد و 

ل هر کسی  فهمیمیو آیا نم ؟«منکُ مه اولى األمر »ذکر کرد و فرمود  که در حالت او 
 «والیت و حکومت تحقق»رف و ص   توانست ولی  باشد چه مؤمن و چه غیر مؤمنیم

ق پیدا کند و حاکم شود  یعنی؟ کردیکفایت م اگر حت ی یک کافر بر مسلمین تفو 
و دیگر  استهعی ت پیدا کردوموضاما در این حالت ایمان  بود؛یم آنباز مصداق 

 و .اش محقق نیستهدربار« مهنکُم»چنان فردی اطاعتش واجب نیست چرا که شرط 
 «مکُ »ت، زیرا که متعل ق به جمع مؤمنان اس نیستاین اولی األمر وصفش این  مگر

پس آیا  ؟استجنسیه  «نکممه »در  «نمه »خطاب آیه، اهل ایمان هستند و  به قرینه  
 د؟!باش «منکم اولى األمر»تواند مصداق ییک منافق که در قرآن بدتر از کافر است م

 که معلوم «اولى األمر» توانیم این استدالل را ادامه داده و بگوییم اینیآیا نم
اطاعتشان همردیف اطاعت رسول عی هستند و نه منافقین؛ و شد از مؤمنین واق

ی نسبت به سایر دارند وگر نه خدای  مؤمنان است حتماً ویژگی و برجستگی خاص 
آیا کسی که فهم و عقل  فرمود؟ینه ذکر مجداگا «اطيعوا»سبحان برای آنها هم 

کند که این یخویش را در قرآن به کار اندازد و تفک ر و تدب ر نماید هرگز قبول م
های عادل و که انسان الزم نباشداست  امر که اطاعتشان همردیف رسول اولیای

 ؛بدکاری که زمام امور را بدست گیرد هر فاجر  آیا  !باشند؟ و قرآن عالم به دین
آیا  گردد؟!یمواجب  مصداق آیه شده و اطاعتش همردیف اطاعت رسول اکرم

 گردد؟!یندارد همردیف رسول اطاعتش واجب مکسی که علم به قرآن و احکام الهی 
ه ک هم است و کسی واضحیک انسان عاقل و غیر مغرض به این سؤاالت  پاسخ

و هزار ناقه صالح  هنخواهد هدایت را بر گمراهی ترجیح دهد هزار معجزه خیره کنند
تا هر کسی را  برای اهل خرد شودیمحوری م ،این آیهکند. لذا یهم او را کفایت نم

رو قرآن پیس پ. ندبرای آن بگرد یاهویژ اشخاصو دنبال  ی األمر نپذیرندبه عنوان اول
 که اوالً علم به قرآن ندارد و ثانیاً بارا خورد و کسی یدیگر فریب این و آن را نم
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، را بدست گرفته زمام حکومت خانه زهرا بدرآتش زدن  یا ،ظلم و ستم حیله و
 دهد.یخود قرار نم ولی  

 یا سخن او بدست ما نرسد نگویددر اینجا چیزی  معصوم امام اگریا آحال 
و خدای سبحان برای بندگانش  چیست شریفه همیم که معنای این آیهنباید بفما 

به  چیست؟ و حرف این که نتیجه داندی! آیا واقعاً منتقد م؟چه پیامی فرستاده است
ض ایشان تنها عدم درک صحیح عل ت اعترا امیدواریم !؟کندیم اعتراض ایعقیده چه

از این  ،مطالعه بیشتربا  ؛و بعد از این باشد بودهدر محوریت قرآن  فقیه قرآنیمنظور 
ُه د. ناردمیسخنان دست بر َـّ الل لىل داره ي  و  َلمه و   دعو إه لىل صهري  م ن  یهدي  السَّ اط  شاُء إه

 .1م  يُمست ق

 علیه قرآن؟! روایتشش : 6شماره ، 9صفحه رّد 
اند که کسی فهم هبه شّدت نهی کرد خود قرآن و معصومین»منتقد گفته است: 

مساوی بشمارد و در فهم قرآن خود را از بیان ایشان  خود را با فهم پیامبر و امامان
ص نمودیم و پاسخ «مستغنی داند . بطالن چنین تهمتی از سوی منتقد را قبالً مشخ 

است  آوردهشش روایت  در ادامه م. اما وییدهبه آن را به مباحث سابق ارجاع می
تا ببینیم واقعاً منتقد چه  کردهبررسی  کنیم و سپسیذکر مرا  آنها ابتداما که 

 کند و منظورش از جمالتی مانند جمله فوق چه بوده و چهیهدفی را دنبال م
 هایش دارد:برای گفته یاستدالل

 
 به خواهدکه ]خودش و خدا[ می را کسی و خواندمى[ بهشت و] سالمت سراى به خدا و: »25یونس،  ـ1
 «.ندکمى تیهدا راست راه
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 اول: روایت
ل ای از قرآن ظاهری دارد و ههر آی»: یس استق   بن یم  لَ شریف سُ  از کتاب روایت او 

دارد که جز خدا و راسخون در دانش که  تأویلیکه از آن نیست مگر آن هیچ حرفی، باطنی

 .«داند....یما اهل بیت هستیم کسی آن را نم
 :درمایبف شریف قرآن را به سه قسمت تقسیم نموده است. مالحظه این حدیث

 [توانند آن را بفهمندیم همگان آشکار و لذایعنی  ]ظاهر اردای از قرآن ظاهری دههر آی»
و اولیاء با درجاتشان آن  در فهم قرآن خواص  برند و یهمه به آن پی نمکه ] باطنیو 

مگر  آن[ غیر چه چه حروف مقطعه و] از آن نیست هیچ حرفی [دنماینیرا درک م

ما اهل بیت هستیم  در دانش که خدا و راسخونکه جز  [استرمز ]یعنی  دارد تأویلیکه آن

 «داند....یکسی آن را نم

 این روایت موافق ماست!
 گهماهنمؤی د و و  بیانگر مبانی ما دقیقاً این حدیث همانطور که مالحظه کردید 

مه ذکر کر است روایت شریفیهمان  با  تروای منتقد آن . در حالی کهدیمکه در مقد 
تی که مطابق احال چه شده که خودش از روای .1!است دانستهرا مطابق مذاق صوفیه 

ُ  ؛کندیمذاق صوفیه است علیه ما استفاده م  علم. أ ال ه
و  عبارات: قرآن بر چهار رکن استوار است چنین آمده بود شریفروایت در آن 

. که عباراتش برای عوام و همگان قابل فهم است و اشارات حقائقو  لطائفو  اشارات
 بُعد رمزی و لطائف برای اولیاء الهی و حقائق که همان برای خواص در فهم قرآن

مه در  .باشدیم در انحصار معصومان است  قرآن: اّول کلیدی نکته» بخشکه در مقد 
ل  «است رمزی غیر و رمزی بُعد دو دارای  توضیح داده شد.به طور مفص 

 
جزوه اعتراضی خود روایت مذکور را مطابق مذاق صوفیه و تنها دستاویز فقیه قرآنی  11ـ منتقد در صفحه 1

 ایم.به پاسخ آن پرداخته« 11ردّ صفحه »معرفی نموده است! که در بخش 
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ح یداللت و برهان قرآن تصر در ابتدای همین روایت به قاطعیت   جالب این که
 ما متن کامل روایت مربوطه را آن را ذکر کند ولینبوده  مایل معترضشده که 

 و رحمت و هدایت و نور و حق قرآن که راستی به ؛معاویه ای» :آوریمیم بدون تقطیع!

 تاس یسنگین هایشانگوش در آورندینم ایمان که کسانی و باشدیم مؤمنان برای شفاء

 هیچ جالله جلّ اهلل که براستی معاویه؛ ای .است( کردگیمگهر و) کوری برایشان قرآن و

 رها کنند؛یم دعوت آتش سوی به را مردم که کسانی و هیچ یک از ضاللت اهل از صنفی

 نهی آنها از تبعیت از و کرده احتجاج آنها علیه قرآن در و نمودهآنکه آنها را ردّ  مگر نکرده

ه ب بداند را آنها باید که آنکسو  کرده لناز شانهعلی اگوی و قاطع یقرآن آنها بارهدر و فرموده

 خدا رسول ازبه درستی  منو . خبرندیب ندارند، آگاهی آن از که کسانی و داندیم خوبی

 در حرفی هیچ و دارد باطنی و ظاهر آنکه مگر نیست قرآن از ایهآی هیچ گفتیم که شنیدم

 ای. )دانندینم علم در راسخون و خدا جز را آن تأویل و دارد تأویلی آنکه مگر نیست قرآن

 .1«هستیم محمد آل ما علم در راسخون( معاویه

 فهمندیتنها افراد دور از ایمان قرآن را نم
د قرآن برای اهل ایمان حق و شهمان طور که در این روایت شریف مالحظه 

را غیر و تنها کسانی که از ایمان دورند قرآن  نور و هدایت و رحمت و شفاء است
 ،بُعد رمزی هم و در استقرآن  یبُعد دالل مربوط به و این شمارند!!یقابل فهم م

  ندارد.لم به آن ع معصومانو جز خدا  سیک
بوده و  ما ات ما و استاداعتقاد از اصول سخنان امیرالمؤمنین این متن و

 کند آیات قاطع و ناطق قرآن برای ایشان مفهومیاحساس م کسیست. و اگر ه
 

 للمؤمنین وشفاء ورحمة وهدى ونور حق القرآن إن: معاویة یا»: 161ص ،کتاب سلیم بن قیس ـ1
 َّ هههم فى يُؤمهنون   ال ذين  وال قرٌ  آذان هو   و   من صنفا   یدع لم جالله جل اّلل  إن معاویة، یا. ع ًمى ع ل يههم و 

 أنزلو اتباعهم، عن فیه ونهی القرآن فی علیهم واحتَجَّ  علیهم َردَّ  واد إال النار إلی والدعاة الضاللة أصناف
: یقول اّلل  رسول من سمعت وإنی. جهله من وجهله هعلم من علمه اد علیهم ناطقا   ااطعا   ارآنا   فیهم
ما تأویل له وإن إال حرف منه وما وبطن ظهر ولها إال آیةٌ  القرآن من لیس هُ  إهاّل  تاويل هُ  ي عل مُ  و   اللَـّ
 .«محمد آل نحن الراسخون ،العهلمه  فهى اسهخون  والرّ 
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طبق این سخن امیرالمؤمنین صلوات ال ه علیه در ایمان خود نظری کند  بایدنیست 
 .باشدد که در زمره اهل ضاللت نخود باشو مراقب حال 

 روایت دوم ضعیف و مرسله است
و هم متن روایت محل  اشکال  بوده مرسلههم  آورده روایت دومی که منتقد

قرآن و  ین روایت دارد؛ آن را به صورت  خواهد با برداشتی که از ایم ایشانو  1است
لین و خطبه فدکیه بزند و ق  تر و قطعی از جمله روایات غدیر و ث  اسایر روایات متو

 وارونگی. ایناز  عجباگونه خود را شیعه و استاد ما را غیر آن معرفی کند!! این
ریح صاین روایت در مقابل روایات متواتری قرار دارد که خالف مطلوب منتقد را ت

 ااستاد مکنند آن هم با سند صحیح و نه مرسله. گرچه این روایت و امثال آن را یم
 حد  تا  ال ه  بلکه پس از عرضه بر کتاب کردندیرد  نم توجیه داشت امکان آنجا کهتا 
  .ندنمودیم تحمل بر صح  کن مم

 
 بن أحمد ـ13 : ح336ص ،21ج ،یالعامل حرال ،(تیالب آل) عةیالش وسائل ،366ص ،33ج األنوار بحار ـ1
 عن ،حدثه عمن، مونیم بن ثعلبة عن فضال، بن یعل بن الحسن عن( المحاسن) یف یالبرق خالد بن محمد
 خطراتک من أیضا فذلک القرآن، عن سألت ما فأما: رسالة یف  اهلل عبد أبو قال:  قال سیخن ابن المعلى

 وإنما إلیه، ذهبت ما غیر علی فمعناه سمعت ما وکل ذکرت ما علی لیس القرآن ألن المختلفة، المتفاوتة
 أماو ویعرفونه، به یؤمنون الذین وهم تالوته، حق یتلونه ولقوم غیرهم، دون یعلمون لقوم أمثال القرآن
 أبعد شئ لیس إنه اّلل  رسول اال ولذلک الوبهم، مذاهب من وأبعده علیهم، إشکاله أشد فما غیرهم

، شاء من إال أجمعون الخالئق تحیر ذلک وفی القرآن، تفسیر من الالرج الوب من  بتعمیته اّلل  أراد وإنما اّلل
 الناطقینو بکتابه، القوام طاعة إلی اوله فی وینتهوا یعبدوه، وأن وصراطه، بابه إلی ینتهوا أن ذلک فی
 الرسول إلى ردوه ولو :اال ثم أنفسهم، عن ال عنهم، ذلک من إلیه احتاجوا ما یستنبطوا وأن أمره، عن

 واد یوجد، وال أبدا، ذلک یعلم فلیس غیرهم عن فأما منهم يستنبطونه الذين لعلمه منهم االمر اولى وإلى
 أمر نهیبلغو ومن علیه یأتمرون من یجدون ال ألنهم األمر، والة کلهم الخلق یکون أن یستقیم ال أنه علمت

 برأیک، نالقرآ وتالوة وإیاک وإیاک اّلل  شاء إن ذلک فافهم بهم، ىلیقتد خواص الوالة اّلل  فجعل ونهیه، اّلل 
 حده من إال تأویله، علی اادرین وال ،األمور من سواه فیما کاشتراکهم علمه، فی مشترکین غیر الناس فان

، شاء إن فافهم له اّلل  جعله الذی وبابه  .«اّلل  شاء إن تجده مکانه من األمر واطلب اّلل
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پس از عرضه بر کتاب و سن ت  تواندیم دارد ضعیفیاین روایت با آنکه سند 
 آید که اینیبرم آن. چرا که از متن شود واقع قبولم قسمت اعظم آن باز همقطعیه 

حدیث نیز درباره بطون و تأویالت قرآنی است و نه فهم عبارات و دالالت قاطع 
هاست و هیچ کالمی به روشنی و قاطعیت برهان وگویای قرآن که افصح و ابلغ کالم

 قرآنی نیست.
و قرآن  ن روایت درباره عبارات و دالالت قرآنی استخیر ای»واگر منتقد بگوید: 

به  ا همبچنین روایتی را  سخن منتقد و گوییم پس بایدیمآنگاه  !«قابل فهم نیست
 دیوار کوبید.

 روایت سوم درباره تأویل است و نه بُعد داللی قرآن
حدیث شریف  . اینذکر کرده است ناقصبه صورت  نتقدهم م را 1سوم روایت

اً  و از محل  بحث خارج است. ما باشد یو رموز قرآن م ، تأویالتبطون دربارهمشخص 
در قرآن و در بُعد رمزی آن  آیندهو  گذشتهعلم داریم که  به روشنی اعتقادنیز 

این روایت صحیح  تردیدیو ب از قرآن است.هم  موجود بوده و همه علم اهل بیت
ر د حدیث مذکوربلکه  استفاده کردتوان آنرا علیه فقه قرآنی یاست و نه تنها نم

و در قرآن  باشدیم تأیید این عقیده استوار است که تأویل قرآن از آن  معصومان
. متن خارج است کریم بطون و رموزی است که از دسترس خالئق به جز عترت

  .ذکر گردیددر پاورقی  برای استناد کامل حدیث

 
 ام علم فیه إن عنه، أخبرکم لکم، ینطق ولن فاستنطقوه القرآن ذلک... » 1ح ،13ص ،3جلد کافی، ـ1
 عنه ألتمونیس فلو تختلفون، فیه أصبحتم ما و بیان بینکم ما وحکم القیامة، یوم إلی یأتی ما وعلم مضی،

از آن به  گوید، اما منیاین قرآن است، آن را به سخن درآورید، ولی هرگز برای شما سخن نم« : »لعلمتکم
و حکم  آید، وجود داردیبه درستی که در آن علم گذشته و علم آنچه که تا روز قیامت مدهم: یشما خبر م

اید. پس اگر از من درباره آن هآنچه که بین شماست در آن است و بیان چیزی است که در آن اختالف کرد
 «.گویمیبپرسید برای شما م
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 روایت چهارم:
پاسخ آن با عنوان  است که قرآن ق و صامت بودنبحث ناطدرباره  1چهارم روایت

 احادیثیو معلوم شد که در مقدمه گذشت؛  «قرآن کتاب صامت است یا ناطق؟»
د نرشمایکه قرآن را ناطق م این روایت تر از این روایت با مضمون کامالً عکسمحکم

 د.گردیتبیین  نیز در آنجا «قرآن مکتوب»و  «امام حاضر»بحث  و نیز وجود دارد
را آنگونه که  انصافی نموده و آنمنتقد در ترجمه روایت نیز بی ،عالوه بر آن

و انگر آن هستم یت است و من بکتاب ساکن یا»خواسته ترجمه کرده است: خود می
م کتاب ناطق نموده و از حکبه  ک. پس شما تمسّ نمک یم انیغرض از عبارات آن را ب

 در حالی که .«جز من ندارد ییایزبان گورآن چون ق ،دینکز یپره، تاب صامتکردن به ک
هستم،  تعبیر کننده از آناین کتاب ساکتِ خداست و من »ترجمه صحیح این است: 

 
 کان لما انه فذلک...  ـ556، ح123ص ق،یالبطر ابن األبرار، إمام قبمنا یف االخبار صحاح ونیع عمدة ـ1
 وناحاکم العراق، أهل ای: وقالوا رمح مأة خمس على مصحف مائة بخمس ةیمعاو أصحاب جاء ریالهر لةیل حةیصب
 ّلل ا ألیس: ألصحابه المؤمنین أمیر فقال فاترکونا، واال قتلنا وجبی ما هیف کان فإن تعالى اهلل کتاب إلى

 علی بغاة فهؤالء ينتهون لعلهم لهم ايمان ال انهم الکفر أئمة فقاتلوا :کتابه فی یقول وتعالی سبحانه
 بوتکت تحکم: له قالوا انهم أمرهم من وکان أمرهم، ما إلى رجعوای فلم ،واجب االمام علی البغاة واتال االمام

، هیعل بواأ فلما ابدا أحدا احکم ال: لهم فقال" یراألشع موسى أبا" ذلک یف الحکم کونیو مقاضاة نهمیوب نکیب
 عبد: میع ابن الحکم فیکون: قال قبلوای ولم "الحسن" ولدى الحکم فیکون، الحکم من بد ال کان فإذا: قال
 عامة اال میلتحکا یف السبب کان وما... الحکم یف همیرأ إلى ترکهم، قبلوای لم ثیفح، قبلوای فلم عباس بن اّلل 

 ریمأل قال العاص بن عمرو لةیح من الشام أهل فعله ما شاهد لما سیق بن األشعث الن نیالمؤمن ریأم أصحاب
، طاعی ال لمن رأى ال: نئذیح فقال عثمان بها قتلنا یالت وفیالس بهذه قتلناک تحکم لم ان: نیالمؤمن
 ّلل ا بکتاب فخذوا، عنه المعبر وانا الصامت اّلل  کتاب وهذا، باطل بها یراد حق کلمة هذه: ألصحابه وقال

 تقدم ما على هیرأ إلى أصحابه رجعی لم فلما، غیری عنه معبر ال إذ الصامت اّلل  بکتاب الحکم وذروا الناطق
 المحکم کان عنها الحکم زال فإذا اّلل  رسول وسنة تعالی اّلل  کتاب علی التحکیم اجعلوا: لهم قال ذکره

 أو کتاب یوأ، نیالمؤمن ریأم خلع حکمه یف رأى موسى أبو محک فلما، میالتحک إلى اضطراره مع معذورا
 الکتاب عن یاألشعر موسى یأب عدول نیالمؤمن ریأم أصحاب رأى فلما ؟نیالمؤمن ریأم بخلع تحکم سنة

 .«...باللوم أنفسهم على رجعوا والسنة
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جز  خدا را واگذارید چرا که ساکتِپس کتاب گویای خدا را بگیرید و حکم کردن به کتاب 

 .«نیست ایتعبیر کنندهاز آن  من
را درست ترجمه کند.  «رّـمُعَبِ »کلمه همانطور که مشخص است ایشان نخواسته 

با کلمه « معب ر»چرا که پاسخ وی در ترجمه صحیح همین کلمه است. کلمه 
یابیم می 1خانواده هستند. پس از رجوع به کتب لغتهم« عبور»و کلمه « عبارت»

 مصدر آن «عبور»گذر کردن است و  باشد به معنای «رب  عَ »که ریشه این کلمات که 
 .شودمعنا در زبان فارسی هم به درستی فهمیده می است که این

بور ع ی خودشود که ما را به معناگفته می« کالمی»یا  «الفاظ»نیز به  «عبارت»
 .نخواهد بود« عبارات»ی که چیزی از آن فهمیده نشود یا کالم دهد. بنابرین الفاظ

ه بیا  «دهدب نتقالکالمی که ما را از الفاظ خود به معانی خویش ا»یعنی « عبارت» لذا
 .«کالم قابل فهم» ترسادهزبان 
عبور »با معنای تعدیه آمده است یعنی  در اینجا «تفعیل»هم در باب  «معبّر»
 یردف چنینبه  ؛برای ما روشن کند. اگر چیزی قابل فهم نباشد و کسی آن را «دهنده

د. اگر کسی شواستعمال می «تعبیر رؤیا»طور که درباره همان ،گویندمی« معب ر»

 
قوبَ، و عُبُورًا. و عَبَرتُ الرؤیا أعبُرُهَا و عَبَرتُ النهر و غیره أعبُرُهُ عَبرًا، عن یع ة:یتاج اللغة و صحاح العربـ 1

 عما فى رُعِبَارَةً: فَسَّرتها. قال اهلل تعالى: إِن کُنتُم لِلرُّءیا تَعبُرُونَ، و عَبَّرتُ الرؤیا تَعبِیرًا: فسّرتها. و اللسان یُعَبِّ
 الضمیر.

و عَبَّرَ عما  - رَها، و أخبَرَ بآخِرِ ما یَؤُولُ إلیه أمرُهاو عَبَّرَها: فَسَّ -عبَرَ الرُّؤیا عَبرًا و عِبارةً  ط:یالقاموس المح
و عِبرُ الوادِی، و یفتحُ: شاطِئُه، و  - فی نفسه: أعرَبَ، و عَبَّرَ عنه غیرهُ فأعرَبَ عنه، و االسم: العَبرَةُ و العِبارةُ

 .و عَبَرَه عَبرًا و عُبورًا: قَطَعَه من عِبرِه إلى عِبرِهِ -ناحِیَتُه 
و عَبَّر عمَّا فی نفسه: أعرَبَ و بیّن. و عَبّر عنه غیرُه: عیِیَ فأعرَب عنه، و االسم العِبرةُ. و العِبارة  العرب: لسان

 و العَبارة. و عَبّر عن فالن: تکلَّم عنه؛ و اللسان یُعَبّر عما فی الضمیر.
 .ا فی الضمیرو عَبَّرتُ عن فالن: إذا تکلمت عنه. و اللسان یُعَبِّرُ عم :نیمجمع البحر

ء. یقال: عبر: العین و الباء و الراء أصلٌ صحیح واحدٌ یدلُّ على النفوذ و المضىِّ فى الشى اللغة: نییمقا معجم
 .عَبَرت النّهرَ عُبُورًا. و عَبر النهر: شَطُّه

 لى باطنها، نحو: إِن کُنتُموَ التَّعبِیرُ: مختصّ بِتَعبِیرِ الرّؤیا، و هو العَابِرُ من ظاهرها إ الفاظ القرآن: مفردات
[، و هو أخصّ من التّأویل، فإنّ التّأویل یقال فیه و فی غیره.21]یوسف/  لِلرُّءیا تَعبُرُونَ
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« صورت خواب»و ما را از  کند روشندانیم برایمان هایی که معنای آن را نمیخواب
 شود.نامیده می «معب ر» عبور دهد؛« معنای خواب»به 

 «من تعبیر کننده از آن هستمو »بنابرین در این کالم امیرالمؤمنین هرگز جمله 
سازگاری  «نمک یان میرا بو غرض از عبارات آن »با ترجمه منتقد که گفته است: 

ون چندارد بلکه سخن منتقد دارای تناقض درونی است. اگر قرآن دارای عبارت باشد 
معنا  است پس لفظ ص رف نیست و معنای الفاظ است و هرگز« ما یعبَّر»عبارت 

 نابرینبگویند. دیگر به آن عبارت نمی وگرنهندارد که این عبارات قابل فهم نباشد 
ناظر به حقائق  ایم این سخنان از اهل بیتتا کنون بارها توضیح دادههمانگونه که 

باشد. عبارت نیاز به معب ر ندارد بلکه چیزی که پوشیده و و تأویل و بطون قرآن می
 نامفهوم باشد نیاز به معب ر دارد. 

جز من هیچ کس عبارات »و از طرفی اگر معنای کالم آن حضرت آن باشد که 
این کالم دروغ است چرا که همه عرب و همه کسانی که قرآن را « ددانقرآن را نمی

 س. پکنندفهمند بعد ترجمه میعبارات را می اولکنند به زبانهای دیگر ترجمه می
باید بپذیرد که ـ معاذ ال ه ـ سخن دروغ از معصوم ناچار  ایبا چنان عقیده منتقد

ل.  صادر شده است! فتأم 
و عترت آل  ق قرآنی جز امیرالمؤمنینائقبرای رموز و حنتیجه آنکه 

هیچ معب ری وجود ندارد و این کالم کامالً صحیح و منطبق بر عقیده راسخ  رسول
 است. ما و فقیه مصلح قرآنی

 ماجرای حکمیّت بعد از جنگ صّفین
قرآن  ای ازهآی به امیرالمؤمنین ،فوق الذکر که در صدر روایتایننکته جالب 

 یآنقر استدالل قاطعآن و وقتی با عدم پذیرش مردم نسبت به  نداهنمود استدالل
من است و من قرآن ناطقم و شما  د که علم قرآن نزدنداریبیان م ،دنشویمواجه م

 روید تا علیه من حکم کنند؟!یحکمیت و حکم دیگران مدنبال به کنید و یرا رها مم
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ه نکردند حضرتو  فرمودند حکمیت را بر  بعد از آنکه مردم به سخن حضرت توج 
 عالىّٰتَ اهللِ کتابِ ىعلَ مَیحکالتَّ والُجعَإ» : !قرار دهید سن ت پیامبر و قرآنمبنای 

و  اعتنا نکردهم کسی  امیرالمؤمنین سخن که به این «اهلل رسولِ ةِنَّسُوَ
نیز مهمل  حضرتش امر نبوداگر کتاب خدای تعالی قابل فهم حال آنکه  .کندنمی

ل. !بودینا معمیو ب  فتأم 
. ندارد فقیه قرآنیاین ماجرا هم چیزی بر خالف اعتقادات محکم و استوار لذا 

های ظاهری مانند ناقه هجهالت و هوای نفس باشند معجز در پیوقتی مردم 
های قرآن و به داللت چه رسدتا کارساز نیست  نیز و عصای موسی صالح

های سلیم ای اهل اندیشه و نفسبر تنها که علی امیرالمؤمنین بیانات
ما  :راهگشاست هن فس  کو  هه ن أان  ل ذنه اللَـّ هإه اّل ب   .1عقهلون  ي  ال ن  يجس  ع ل ى الَّذجع ُل الرِّ ي  و   تُؤمهن  إه

 پیرو قرآنند؟!! آیا دشمنان اهل بیت
قضیه حکمیت هرگز  بودند یا عترت گر مردم آن زمان تسلیم آیات قرآنا

ف یۀقضبر این باور است که  با مغالطات پی در پی. گویا منتقد ادافتیاتفاق نم  بارتأس 
اگر کسی خالصانه و بدون و  !به وجود آمده کریم از قرآن حکمی ت در اثر پیروی

  !!برخاسته است قرآن باشد به دشمنی با امیرالمؤمنین فرض پیروپیش
مبنای احادیث متواتر بر  :داریمیبرائت جسته و اعالم م یاعتقاد چنینما از 

لیم سر تسهای قاطع آن هرکس در مقابل قرآن و داللت ؛لین که آبروی شیعه استق  ث  
کما آنکه ؛ گرددیوارد م والیت امیرالمؤمنین َحصین   صن  به ح   الجرمفرود آورد 

ریای علم و به د تسلیم باشد صلوات ال ه علیه امیرالمؤمنینوالیت  برابراگر کسی در 

 
. و خدا بر )سر و سامان( اوردیب مانیکس را چنان نبوده است که جز به اذن خدا ا چیو ه: »366ـ یونس، 1
 کند که ایمان واین آیه کریمه به روشنی مشخص می«. ددهیقرار م یدیپل کنند،ینم یکه خردورز یکسان

فسانی شائبه از هواهای نشریعت خاتم بر مبنای تعقّل و اندیشه است و کسانی که از عقل سلیم و اندیشه بی
 ند.ای از ایمان داشته باشتوانند بهرههای گوناگون همنشین و همراه خواهند بود و نمیمحروم باشند با پلیدی
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ها را از توان آنیو نم افتراقی ندارندکه این دو هرگز  زیرا .یابدیآن راه مرف قرامع
سوره فاطر وارث کتاب ال ه  21ه طبق آی امام امیرالمؤمنین علی هم جدا کرد.

 نبی  است و  باب مدینة العلم نبوی علی ،و در حدیث شریف نبوی 1هستند
ما اکرم نیز در بلندای مقام  وىل نطهُق ع نه الي  و  ح*  ه  اّل و   اند.هایستاد 2وحىل ي ىٌ إهن ُهو  إه

دروغ قطعاً  ؛اندهنرسید از قرآن به اهل بیت کسانی که :بر این باوریمو نیز 
ی والیت مدعکه  هم و کسانی ،اندهگذاشت گویند و دالالت قرآن را زیر پایم

د نیستناند دروغگویی بیش هنکرد به قرآن پیدا راهیو  هستند امیرالمؤمنین
.را به راه راست هدایت نماید ی رحمان آنانمگر آنکه خدا  . إن شاء ال ه

 ها بود؟سر نیزهبر قرآن آیا 
ارند گاتنگ دای تنباشد که این دو با یکدیگر رابطهقرآن دارای جسم و روحی می

شود ها و اصوات است، که توسط حواس ظاهری درک میجسم قرآن همان نوشته
باشد که با قوای باطنی عبارات و اشارات و لطائف و حقائقش میو روح قرآن همان 

 انسان من جمله عقل و قلب و... قابل درک هستند.
ه وضو بیبنباید و  ؛انسان باید هم به روح قرآن احترام بگذارد و هم به جسم آن

زند. ولکن وقتی امر دائر مدار بین حفظ جسم قرآن و روح آن بآیات مبارکش دست 
مهچرا که نوشته .کالم ال ه مقدم است بر جسمشروح  شد ای برای ها و اصوات مقد 

 
بيرٌ  یوالَّذ: 13-12، ـ فاطر1 هعهبادههه ل خ  ه  ب يهه إهنَّ اللَـّ هما ب ين  ي د  ًقا ل دِّ قُّ ُمص  ل يک  مهن  الکهتابه هو  الح  ينا إه  أوح 
ف ينا الَّذين   الکهتاب   ثناأور   * ثُمَّ  ب صيرٌ  نا مهن اصط  همٌ  ف مهنُهم عهباده هن فسههه  ظال مهنُهم ل مهنُهم ُمقت صهدٌ  و  هقٌ س و  هال اب يرب  اته خ 
هإهذنه  هه  ب َـّ هک   الل ل )هم( او تمام حق  م،یکرد یتو وح یو آنچه از کتاب ]:قرآن[ به سو: » الک بيرُ  الف ضلُ  هو   ذل

 اریگاهِ بسآ یخدا نسبت به بندگانش بس یاست آنچه را در برابر اوست. براست کنندهقیاست حال آنکه تصد
از بندگان  ی. پس برخمیداد راثیبه م م،یدیان خود که برگزاز بندگ ی* سپس )آن( کتاب را به کسان ناستیب

به اذن خدا )از  های( در همه  خوبزیاز آنان )ن ی)عادل( و برخ روانهیم شانیاز ا یما بر خود ستمکارند و برخ
«.بزرگ است یهمان برتر نی. و اشگامندیهمگان( پ

گفتارش *  دیگوینم یشورت( هرگز سخنم یهوا ایعقل  یهوا اینفس،  یو از سر هوا): »1-2ـ نجم، 2
 «.ستین شودیم یکه )به او( وح یای)و کردار و رفتارش( بجز وح
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ود ت این بین گذشآنچه در صف  باشد. رسیدن به معانی و دستورات خدای تعالی می
همانطور که  ( ذبح شد.قرآن اوامر و نواهی و معانیآن )یعنی  که با جسم قرآن روح

قرآن استدالل نمودند آیه به  امیرالمؤمنین گشت؛به طور کامل ذکر  شروایت
 ،کتاب ال ه حتمی  مقابل دستور   ،حجتی از قرآن پاسخ و ولکن خوارج بدون هیچ

بنابرین چیزی که در صف ین توسط دشمنان  ایستادند. 1«جنگ با ائمه کفر»مبنی بر 
 .نه روح آن ها شد جسم قرآن بودبر سر نیزه

 ؛ندجریان صفین دید زا محبین اهل بیت برخی که یهایو از جمله آسیب
ین از ا، ایبرای جلوگیری از تکرار چنان واقعهبایستی » گمان کردند: بود که این

مقابل امام مانند خوارج در  ،به خاطر قرآنروزی  نیز ماکه مبادا پس قرآن را وا نهاد 
 تنها راه هدایت و است باطل کاریدر حالی که رها کردن قرآن  «!یمگیربقرار معصوم 

ک همزمان به قرآن و عترتق  ت طبق حدیث ث  و نجا معرفت صحیح و  لین تمس 
 کسی نتواند رهزن عقل و دین ما باشد. است تاو قرآن  نسبت به جایگاه اهل بیت

. إن شاء ال ه

 روایت پنجم:
 نپیرامو محتوای مورد نظر منتقد،و  استمانند احادیث قبل  نیز حدیث پنجم

و تقطیع کرده هم را  اکرم کالم پیامبر وینکه بُعد داللی قرآن نیست خصوصاً آ
ت عبار .ندکرا بر آن تحمیل  توانسته منظور خودیکه م بخشی از آن را آوردهفقط 

وانظروا إلى  اتهیمعاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آ» این است: کامل رسول ال ه 

أنا  یلذره إال ایح لکم تفسوضین لکم زواجره وال یبیتتبعوا متشابهه، فواهلل لن محکماته وال

مواله، وهو  یومعلمکم إن من کنت مواله فهذا عل -وشائل بعضده  - ده ومصعده إلىّیآخذ ب

 
إهن ن  : 32توبه،  ـ1 ع نوا فأيثوا ک  و  ط  ه يد ىمان ُهم مهن ب عده ع هدهههم و  هلوا م کُ ن ة  الأف قات همَّ َُّهم فره کُ ئ ن ن  ل ُهم مايأ ال إه

ا بطعنه زدند، )شما هم(  نتانیشکستند و در د مانشانیخود را پس از پ یگندهاو اگر سو: » ل ع لَُّهم ي نت هون  
کفرشان(  ایو  یشکنمانی)از پ دیشا - ستندی( نیسوگند چی)به ه بندیپا گمانیب شانیا - دیکفر بجنگ انیشوایپ

.«ستندیباز ا
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، 6االحتجاج، ج) «ىّعلَ، ومواالته من اهلل عز وجل أنزلها ییوص و یأخ طالب یبن أب یعل

 .(65ص

 به همه مردم به تدبّر و فهم قرآن دستور رسول اکرم
 .«قرآن تدبّر کنید و آیات آن را بفهمید ای مردم، در»یث آمده است که در ابتدای حد

قرآن قابل فهم نیست پس این دستور  دارد منتقداگر طبق برداشتی که  حال
ماند جز همانکه ما به نقل از قرآن یراهی نم بنابرینمهمل خواهد بود!!  پیامبر

قاطع و  و ر از بُعد دال  قرآن دارای ظاهر و باطن است و غی :گفتیم و اهل بیت
 تهنهف قرآنو بُعد رمزی که در بطون  باشدیمپایان یدارای دریایی از علوم ب ؛گویا
خدا سوگند هرگز کسی جز این  به»فرماید که یدر ادامه م اکرمو لذا پیامبر  ،است

را رآن ق 1دستورات تمام ( برای شماام )امیرالمؤمنین علیهکسی که بازوهای او را گرفت

که تمام علم  چرا «سازدینمرا برای شما روشن  آن 2کامل کند و تفسیریبیان نم
بیان  رسول ال ه  ،و با این عبارت .است و از قرآن و تمام علوم در قرآن ،پیامبر

مگر آن که منتقد بگوید  باشدیمهم  لیدر اختیار ع قرآن کامل که علم  کنند یم
 قرآن است و بطون قرآن را امیرالمؤمنین تنها در مورد ظواهر سخن پیامبر

 داند!!ینم

 
و مراد از آن تمام نواهی کند باشد که اصطالحًا داللت بر عمومیت و استغراق میـ زواجر جمع مضاف می1

 است. شود و دانستن تمام آنها منحصر به معصومینقرآن است که شامل نواهی رمزی آن نیز می
ـ اینجا نیز دو نکته موجود است. اوّل آنکه تفسیر به معنای کشف القناع یعنی: پرده برداشتن از چیزی 2

موز و تأویالت قرآن پوشیده است لذا در این مخفی و پوشیده است. امّا ظواهر قرآن پوشیده نیست بلکه ر
 مربوط به بطون قرآن است.« تفسیره»حدیث 

ای تفسیری دارد بلکه هر کلمه و هر ثانیًا اینجا هم چون قرآن فقط دارای یک تفسیر نیست بلکه هر آیه
ار نبردند ذکرش گذشت؛ و پیامبر صیغه جمع به ک حرفی از قرآن تفسیری دارد کما آنکه در احادیث علوی

 شود منظور، تفسیر قرآن به طور کامل است والّا این بخشلذا معلوم می« تفسیره»بلکه به صیغه مفرد فرمودند 
، افرادی مانند ابن عبّاس هم بخشی از تفسیر قرآن را حدیث، جعل خواهد بود چرا که غیر از علی مرتضی 

 کردند. اما علم آنها کجا و علم امیرالمؤمنینیآموخته بودند و برای مردم تدریس م از محضر رسول اهلل
 کجا.
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قرآنی  قاطع و گویای عبارات :دنیفرماینم رسول خدا مالحظه شد که پس
که بطالن این برداشت واضح و آشکار چرا  !!تواند معنا کندینم جز علیکسی را 

در  ای مردم،»خواهد بود که فرمود:  است و نتیجه آن نسبت دروغ به رسول ال ه 

معنای آیات قرآن را برای  معصوم امام اگر آیا ،«قرآن تدبّر کنید و آیات آن را بفهمید
یعنی  الحمد ّلل رّب العالمين به عنوان مثال توانیم بفهمیم کهیما نم ما نگویند

 معصوم ؟ آیا اگر امام«ها مخصوص خدا پروردگار جهانيان استتمام ستايش»
هدي   ل مفهمیم که یما نم ؛نگویند ل م ل  ؟«شدن و زاده )خدای سبحان( نزاييد»یعنی  ول دي و 

 ؟!است به پیامد این رأی باطل اندیشیده معترضآیا 
ی ندارد خصوصاً با دستور پیامبر در صدر  لذا مبانی ما با این روایت نیز تضاد 

نیز با  و ما «.ا آیاتهومُافهَوَ رآنَوا القُرُبَّدَتَ»عبارتشان به تفکر و تدب ر و فهمیدن قرآن که 
بر خالف  فهمیمیامتثال امر مبارکشان ابتدا در آیات قرآن تدب ر نموده و آنها را م

 خواهند از قرآن چیزی بدانند.یکسانی که نم

آیات قرآن عالوه بر ظاهر و عبارات روشن؛ دارای بطون ژرف و 
 رموز بسیار است

روشن و واضحشان که  عالوه بر ظاهر قرآنی ما شک ی نداریم که آیاتو 
ت اسیها و گویاترین عبارات عالم امکان است؛ دارای بطون و معانترین کالمروشن

 معناست؛ این چیزی غیر از . اما ظاهر کالم منتقدباشدیم اهل بیت نزد تنها که
م ! آیا ایشان هنگافهمیمینکه ما کالً قرآن را نمبه ایاست قائل  ایشان بلکه ظاهراً 
دهد و هیچ معنایی در ذهنش یگوش م نامفهوم صرفاً به آوایی قرآن ای ازهشنیدن آی
سریعاً  ،آیا اگر احیاناً معناهایی از آیات در ذهن ایشان بیاید !گردد؟یمتبادر نم
ها هو با ابن تیمی آمدهبه حساب  گمراه و دشمن اهل بیتمبادا د تا کنیاستغفار م

آیا تفک ر و تدب ر در قرآن و فهمیدن معنای  ؟!دشومحشور و خلیفه دوم و ابن کثیرها 
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اگر چنین نیست پس چگونه به  آیات در اعتقاد ایشان گناهی نابخشودنی است؟!
کر اینگونه استدالل   ؟نموده استروایت فوق الذ 

و اگر منتقد و امثال ایشان بگویند نخیر برخی آیات قرآن روشن و واضح است 
ای هسخن هم مردود است و شامل همه ادل ا بعضی هم قابل فهم نیست اینام  
ایم. اگر کسی بگوید حت ی یک آیه در قرآن نامفهوم است هگردد که تا کنون آوردیم

رده باما نگوید که آن یک آیه کدام است در واقع روشن بودن کل  قرآن را زیر سؤال 
 کی ؛مغالطهخویش است به جای این همه  عقیدهمنتقد هنوز بر سر اگر و . است

تا همه بفهمند که منظور  آیه از قرآن کریم که ایشان قدرت فهمش را ندارد بیاورد
 ایشان چیست و اینگونه خود و دیگران را به هالکت نیندازد و برای آخرت خود وزر

قرآن مبهم است  کردکسی که گمان »اند: هفرمود و وبال درست نکند که امام باقر

 .1«کرده استالک دیگران را نیز[ هو ] شدههالک پس 

ه ای از قرآن بیابد کهسخن ما درباره بُعد داللی قرآن است. یعنی منتقد باید آی
ثالً مآن آیه شریفه به چیزی داللت کند اما ما نتوانیم آن را بفهمیم. نه آنکه منتقد 

ع لن ا الرُّ این آیه شریفه را بیاورد که  ما ج  َّتي  ؤو  ه  ک  ناير  أ ىا ال اّل فهتن ةً ل ر  إه ج  الشَّ لعون ة  ة  الم  لنّاسه و 
گویید آن رؤیای پیغمبر چه بود و شجره ملعونه یراست م اگر»بعد بگوید  2آنه الُقر ىفه 

نه دالالت این معنا از تأویالت و رموز قرآن است و  در حالی که ،«چیست؟!در قرآن 
 هحال آنکم؟! فهمییو ما نم ردداداللت آن رؤیا  چیستیاین آیه شریفه به  مگر آن.

 .است ؤیاربه وجود آن فقط  داللت آیه

 
ل السّرّاج عن یإسماع یبأع  عن یل بن بزیعنهُ عن مُحمّد بن إسماع: »116، ح216، ص3ج ـ المحاسن،1
 عفر  ج یبأن قال: جاء رجُلٌ إلى یالمراء الهجر یُّدٍ البحرانیبُو لبأ یقال حدّثن یّ مة بن عبد الرّحمن الجُعفیخُث
 .«َو أهلَکَ  ُمبَهٌم فََقد هَلَکَ  اهللَِمن َزَعَم أنَّ ِکتَاَب ... فَ 
 یشیشده در قرآن را، جز آزما( آن درخت لعنتزیو )ن میاندیرا که به تو نما ییایو آن رؤ: »16ـ اسراء، 2
 «.میمردمان قرار نداد یبرا نیآتش
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رؤیایی دیده است که  این آیه داللت قاطع و گویا دارد بر اینکه پیامبر اکرم
تش هتعبیر آن از آزمایش و فتن . اما هرگز به اینکه آن رؤیا چه حکایت داردای در ام 

ل.نامفهوم یا ظن   تا ما بگوییم این داللت نکرده است بوده داللت  ی است! فتأم 
 اندرسیلذا این آیه در عین روشن و واضح بودنش و اینکه پیامش را به کمال م

حاوی رموزی نیز هست که جز در اختیار اهل  و داللت قطعی بر مراد خود دارد؛
مثالً منتقد بگوید درختی که حضرت آدم  اگر و یا نیست. بیت عصمت و طهارت

ا از آن خوردند چه بوده؟ و  آیات است. سؤاالت که خارج از داللت امثال این و حو 
را بیان کند و خودش  خوددست برداشته و صراحتاً عقاید  هلذا منتقد باید از مغالط

 مخفی نکند. را پشت روایات اهل بیت رسالت
ایم بسیاری از مطالب هست که در بُعد داللی قرآن هکنون گفتتاطور که همان

بطون و تأویالت آیات است و سخن ما این است که وجود و مربوط به رموز و  نبوده
این بطون و رموز هرگز به معنای این نیست که دالالت آیات کریمه قرآن قابل فهم 

 بگوید که حرف او چیست؟! باید حال منتقد نیست!

 روایت ششم:
 وذکر کرد  مغالطاتشروایتی است که منتقد در مقدمه  همان نیز حدیث ششم

خی پاس «خطای منتقد در بای بسم اّله »عنوان  اب «پاسخ به مقّدمه منتقد» بخشما هم در 
 دادیم. ویبه  جامع

 جمع بندی
 !بدزمین بکو بهقرآن را  با ذکر آنها معترض تالش کردهاین هم شش روایتی که 

 با فرضدر ثانی  و روایات مورد اشاره صحیح باشد همه که سنداینفرض بر حال 
بر حمل جای این روایات درست بوده و  درباره اوادعای  معنای مورد آنکه محال
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 هسه دستدر مقابل  این روایاتباز هم  در این صورت ؛دنباشمعنای دیگری نداشته 
 :تاب مقاومت ندارد صومینروایات متواتر معاز 

ی تواند به اصول کافیم معترضعرض بر کتاب است که  متواتر روایات لدسته او
رائه ا پیش از این آن نیز هایی ازهنمون و باب مربوطه رجوع کنددر و وسائل الشیعه 

 .شد
مثل خطبه  استدالل به قرآن از طرف معصومین فراوان روایات دسته دوم

 و مواردی را هم مثال اندهکه استاد ما در تفسیر الفرقان به آنها اشاره کرد فدکی ه و...
 .زدیم

ان عترت پیامبر صلوات ال ه علیهم توصیف قرآن از زب متعدد روایات دسته سوم
 .هایی ذکر شدکه نمونه ...نهج البالغه و 098باشد مانند خطبه یاجمعین م

 قسمتی از روایات عرضه بر کتاب
شود چه  روشنتا  کنیمیرا ذکر م عرض بر کتاب از روایاتدر اینجا بخشی 

به ما م صلوات ال ه علیهاهل بیت که  یو روش ،هستند اهل بیت شیعهکسانی 
 چیست. و با توجه به روایات ذیل یقیناً از آن پیروی کنیم اند هتوصیه اکید نمود

 ، و قرآن را محور فهم خود قرار ندهندکسانی که غیر راه عرض بر کتاب را طی کنند
 گمراهی خواهند بود: دچار تردیدیب

ضه که سخنی از من به شما رسید بر کتاب خدا عر هنگامی»: دفرمو رسول خدا

 ت کردمخالف با آن کهرا کنید پس آنچه که با کتاب خدا موافقت داشت قبول کنید و آنچه 

حدیثی از جانب من به شما رسید پس بر کتاب خدا عرضه  هر»، 1«به سینه دیوار بکوبید

 
جاءکم عنی حدیث فاعرضوه علی  إذا: یوقال النب: 11ص ،3ج، یض الکاشانیلف، لیر الصافیالتفس ـ1

 . «کتاب اّلل تعالی فما وافق کتاب اّلل فاابلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط
 عبد اهلل یبن رئاب، عن أب یابن محبوب، عن عل : عن313ص، ینیخ الکلیالش ،5ج یالکافو مثله فی 

 .«ذوا به وما خالفه فاطرحوهما اتاکم عنا فاعرضوه علی کتاب اّلل فما وافق کتاب اّلل فخ :قال
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کنید. آنچه که موافق کتاب خدا بود از من است و آنچه که مخالف کتاب خدا بود از من 

 .1«نیست
 با سعادت است کسی که در زمان غیبت قائم ما چه»فرموده است:  امام صادق

و  .2«شودینمبه امر ما تمسّک کند، پس در این صورت هرگز قلبش بعد از هدایت گمراه 
 ،یهم اجمعیناز اوامر اهل بیت رسالت صلوات ال ه علیکی  شودیچنانکه مشاهده م

 همین عرض بر کتاب است:
هر حقّی حقیقتی است، و برای هر کار نیکو نوری  رایب»اند: هفرمود رسول ال ه 

، پس آنچه را که موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه که مخالف کتاب خداست رها است

 .3«کنید
چه از روایتی به تو رسید  هر»دق ت کنید:  صادق از امام شریف حدیثبه این 

را قبول کن و هر روایتی به تو ، اگر موافق قرآن بود آن فاجر یوچه از انسانفرد نیکی باشد 

 
ما أتاکم عنی من حدیث فاعرضوه : »: قال رسول اهلل313ص، یالفضل بن شاذان األزد، ضاحیاال ـ1

 «.علی کتاب اّلل فما وافق کتاب اّلل فهو عنی وما خالف کتاب اّلل فلیس عنی
عن ابن عباس عن ، 321ص ،لید محمد بن عقیالس ،لیل على أهل الجرح والتعدیالعتب الجمومثله وفی 

إنکم ستختلفون من بعدی فما جاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب اّلل فما وافقه فعنی وما : »قال یالنب
، وعن محمد بن 35 ، ح333ص ،21ج ،یالحر العامل ،ت(یعة )آل البیوسائل الشومثله فی  «.خالفه فلیس عنی

قال:  عبد اهلل یعن أب... رهیغ الحکم ور عن هشام بن یعم یل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبیإسماع
بمنی فقال: أیها الناس! ما جاءکم عنی یوافق کتاب اّلل فأنا الته، وما جاءکم یخالف کتاب  خطب النبی
 «.اّلل فلم أاله

طوبی لمن تمّسک بأمرنا فی غیبة : »ـ قال االمام الصادق1، ح321، ص52فی بحار االنوار، ج ـ2
 .«عد الهدایة..اائمنا فلم یزغ البه ب

 عبد اهلل ی، عن أبی، عن السکونیه، عن النوفلیم، عن أبیبن إبراه یعل: عن 13ص، 3ج ،یالکاف ـ3
إن علی کل حق حقیقة، وعلی کل صواب نورا، فما وافق کتاب اّلل فخذوه وما : قال: قال رسول اهلل

 . «خالف کتاب اّلل فدعوه
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 .1«نکنفاجر، اگر مخالف قرآن بود آن را قبول  یو چه از انسان چه از فرد نیکی باشدرسید 
زودی راویانی از جانب من حدیث نقل  به»اند: هنیز فرمود علی و امیرالمؤمنین

وگرنه آن را کنند، پس آن احادیث را بر قرآن عرضه کنید واگر موافق قرآن بود بپذیرید یم

چیزی  هر»: آمده است از امام صادقدیگری شریف  و نیز در حدیث .2«رها کنید

گردد )وغیر قرآن و سنّت پیامبر چیزی در دین نیست( یاز دین به قرآن و سنّت پیامبر بازم

 .3«و هر حدیثی که خالف قرآن باشد پس آن فریبی بیش نیست
ضاالحسن ابی امام و نیز این حدیث شریف از  از آن حضرت کهاست  الر 

کالم خداست، از آن تجاوز » :گویید؟ حضرت فرمودندیدرباره قرآن چه م :سؤال شد

با همین  دیگر احادیثی و 4«شویدیهدایت را جز در آن نجویید که گمراه منکنید و 
.5استرسیده  مضمون از اهل بیت

 
 فی ماجاءک ـ مسلم بن ـ محّمد یا:  هللا عبد أبو ماماال قال -56، ح 222، ص2األنوار، جبحار  ـ1
 أخذت فال القرآن یخالف فاجر أو برّ  من روایة فی جاءک وما به فخذ القرآن یوافق فاجر او برّ  من روایة

 .«به
ستکون عنّی رواة یروون : ین عل، ع32ص ،3ج ،ید حسن القبانجیالس ،یمسند اإلمام عل ـ2

 «.لقرآن فإن وافق القرآن فخذوه وإالّ فدعوهالحدیث، فاعرضوه علی ا
 والّسنّة اّلل  کتاب الی مردود شیء کلّ  :هللعبدا أبو االمام قال -11ح، 222صبحار األنوار،  ـ و فی3
 .«زخرف فهو اّلل  کتاب یوافق ال حدیث وکلّ 
 یف تقول ما: للرضا قلت: قال الصلت، بن انیالر ...عن ـ2، ح221ص صدوق، خید شیـ کتاب توح4

 «.فتضلوا غیره فی الهدى تطلبوا وال تتجاوزوه، ال اّلل  کالم: فقال القرآن؟
دخلت علی قال:  عن علی: »16، ص2ج مناقب اإلمام أمیر المؤمنینـ به عنوان نمونه: در کتاب 5

 ؟ذات لیلة فقال: یا علی إنها ستکون من بعدی فتن. فقلت: ما المخرج منها یا رسول اّلل  رسول اّلل 
فقال: کتاب اّلل فیه نبأ ما ابلکم وخبر ما یرد بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالهزل وحبل اّلل المتین 

ذی لم هو الومن ابتغی الهدى فی غیره أضله اّلل العظیم وهو الذکر الحکیم من ترکه من جبار اصمه اّلل 
ه صدق ومن حکم به عدل ومن عمل به من اال ب سمعنا قرآنا عجباینته الجن إذ سمعوه حتی االوا: 

ومن التمس الهدى فی غیره »، با این عبارت 25، ح22ص ،33ج حار األنوارو مانند همین روایت در ب« آجر
با این عبارت  12و در ح« من ابتغی العلم فی غیره أضله اّلل »با این عبارت  16و نیز همانجا ح .«أضله اّلل 

و بسیاری روایات دیگر.« ومن طلب الهدى فی غیره أضله اّلل »
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ه از است و کسانی کسن ت قطعیه  ئی ازجز کریم قرآن ربنابرین عرضه احادیث ب
 خدا و برکسانی هستند که خود را  ازای رویگردان باشند، ههر بهان هاین سن ت ب

م داشتهرسول   تر از علیهشیع و تر از پیامبرو به اصطالح مسلمان مقد 
اّلل ورسوله  یدين ين آمنوا ال تقدموا بيها الذيا أي ، و1«المتقدّم لهم مارق» که: ؛اندهشد

 .2ميع عليّلل إن اّلل سمواتقوا ا
وایاتی وارد شده که هیچ اختالفی در ر ناز معصومی»: دنگوییم شیخ طوسی

هرگاه از ما حدیثی برای شما آمد بر کتاب خدا عرضه کنید پس اگر با کتاب خدا  :آنها نیست
 .3«موافق بود آن را بپذیرید و اگر مخالف آن بود آن را رد کنید یا به سینه دیوار بکوبید

آن را تکذیب که آن حضرت خواند یم امام رضاروایتی را نزد روات، و یکی از 
ایت رو وقتی»: فرمودکنید؟ حضرت یرا تکذیب موی پرسید آیا این روایت . ودندمن

 .4«کردمآن را تکذیب  بود مخالف قرآن

 و احتجاج به قرآن صّدیقه کبری  
در حالی که حق   کندیل مبه کتاب خدا استدال که ستا فاطمه زهراو این 

عایت چیست؟ یم عَمر وقتی. او غصب شده ن آگوید ای دختر پیامبر بی نه تو بر مد 
 

... رویته باسنادی إلی جدی أبی جعفر الطوسی رضی اّلل عنه اال روی : »33ص، 31. بحار األنوار، ج1
إذا زالت الشمس صلی ثم دعا ثم صلی علی  أنه اال: کان علی بن الحسین عن جعفر بن محمد

ومختلف المالئکة، ومعدن العلم، فقال: اللهم صل علی محمد شجرة النبوة، وموضع الرسالة،  النبی
وأهل بیت الوحی، اللهم صل علی محمد وآل محمد، الفلک الجاریة فی اللجج الغامرة یأمن من رکبها 

«.ویغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، والالزم لهم الحق...

 یدنینداز پیش( را دیگران یا خود) مبر،پیا و خدا برابر در! آوردید ایمان که کسانی ای هان: »2، حجرات، 2
 «.داناست بسیار شنوای بس خدا همانا. بدارید پروا را خدا و

إذا جائکم : »ه من قولهمیما ال خالف ف : قد ورد عنهم313ص، 2ج، یخ الطوسیالش دة األصولـ ع3
 اضربوا به عرضعنا حدیث فاعرضوه علی کتاب اّلل فان وافق کتاب اّلل فخذوه وان خالفه فردوه او ف

 «.الحائط
 ؟ةیب بالروا: فتکذّفکذّبها االمام ابوالحسن الرضا ةیقرأ روا نمایابوقرة ح ( قال36/125ـ بحار األنوار )4

 «.مخالفة للقرآن کذبتها ةیاذا کانت الروا :فقال ابوالحسن
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ای که در حضور مهاجرین ه. و با خطب«دلیل من از کتاب خداست»د: فرماییحضرت م
 عَمرآموزد. و هنگامی که أبوبکر و یخواند این روش استدالل را به ما میو انصار م

آن حضرت فریاد  ؛کنندیهای قاطع قرآنی را از روی هوای نفس خویش رد  مداللت
روید؟ در حالی که کتاب خدا پیش ی، شما در چه حالید؟ و به کجا مهیهات» :آورد کهیمبر

 محرّماتش و ،هایش روشنو نشانه ،و احکام آن درخشان پیدا،ر آن وامروی شماست و 

 ؟گردانیدیروی مقرآن از  آیا .انداختید سر پشت ار آن ولى .است واضح اوامرش و هویدا،

 بد ظالمان براى (قرآن به حکم هوای نفس )تبدیل حکم این» کنید؟یم حکم قرآن بغیر یا

 او از هرگز بجوید، دیگر طاعتی و دین( خدا برابر در) تسلیم جز که هر و ،«است بدلى

 . ...»1است کارانزیان از آخرت در وی و نشود پذیرفته

 ادامه راه غاصبان فدک
در طول تاریخ ادامه دارد و هم  همچنان ی مرضی هزهراحضرت  شکایت و این

 ؛شمارندیدانند و قرآن را قابل فهم نمیاکنون نیز کسانی که حکم به قرآن را باطل م
قرار دارند که با اعمال  در مقابل حضرت زهرای مرضیهغاصبان خالفت در کنار 

 را که دهند هر کهیاند و به راحتی به خود اجازه مها مهجور کردو افکارشان قرآن ر
تخطئه کنند و با هر ابزاری از بهتان و مغالطه برای دشمنی  ،کندیاستدالل مقرآن  به

 با او بکوشند.

 مهجوریت قرآن تا کی؟
ر غیبت در عص صلوات ال ه علیهامیرالمؤمنین  دقیق گوییما یقین داریم که پیش

 ...»این حال و روز ادامه دارد که  ،و تا ظهور منجی آخریناست  ستهبه وقوع پیو

 
 وکیف! منکم یهات... فه»، به نقل از کتاب احتجاج طبرسی : 225، ص23بحاراالنوار جخطبه فدکیّه،  ـ1
 وزواجره باهرة، وأعالمه زاهرة، وأحکامه أموره ظاهرة، أظهرکم، بین اّلل  وکتاب تؤفکون؟ وأنی! بکم؟
بئس ! تحکمون؟ بغیره تریدون؟ أم عنه أرغبة ظهورکم، وراء خلفتموه اد واضحة، وأوامره الئحة،

 الخاسرين اآلخرة من فى وهو منه يقبل فلن دينا االسَلم غير يبتغ منو (،56)کهف، بدال للظالمين
 (...«.35عمران، )آل
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حق و هیچ  از رتیهیچ چیز مخف که آیدیم شما بر زمانى من از پس زودى به تردید بی

تر از قرآن نباشد؛ هنگامی که آن رونقی. هیچ کاالیی ب..نخواهد بودچیز ظاهرتر از باطل 

تر از قرآن نیست؛ هنگامی که و هیچ کاالیی پررونق گونه که حقّ آن است بخوانند؛را آن

 افکنند،مى دوربه را قرآن آیاتِ معانى دین عالمان معانی آن را از جای خود تحریف کنند...

 جز چیزى قرآن از نیز مردم و سپارندمى فراموشى به را آن به عمل و معنا حافظانش و

 از شدهحذف شدگانِرانده زمان، آن در قرآن اهل و قرآن پس... شناسندنمى خطّش

 پناه را دو آن اى،هدهندپناه هیچ ولى. هستند راه یک در هم با همگام همراهانى امّا جامعه،

 . 1«دهدنمی

 چیست؟ اتهام فقیه قرآنی
همین یک جمله برای  عالم رب انیمرجع بزرگ و  ایناین همه تهمت و ناسزا به 

 گفت: باشد کهیم
 « استمحور و محک  اسالمی علوم و معارف تمام ایربقرآن » 

از پیروان و شیعیانشان است تا  خواسته اهل بیت عصمت و طهارت و این
های دشمنان و منافقان و جاعالن نشوند. و این مذهب هدچار گمراهی و دسیسآنها 

 
 لیس زمان بعدی من علیکم سیأتی إنه: »131، ص3نی، جیکل خینهج البالغه، الکافی، ش 321ـ خطبه 1
 ورسوله تعالی اّلل  علی الکذب من أکثر وال الباطل من أظهر وال الحق من أخفی شئ الزمان ذلک فی

 ثمنا أغلی وال بیعا أنفق سلعة وال تالوته حق تلی إذا الکتاب من أبور عةسل الزمان ذلک أهل عند ولیس
 نم أعرف وال المعروف من أنکر هو شئ البالد فی وال العباد فی ولیس مواضعه عن حرف إذا الکتاب من

 لکتابا نبذ فقد الزمان ذلک فی الضالل عند الهدى من أنکی عقوبة وال أنکر فاحشة فیها ولیس المنکر
 کذبا الکتاب بتحریف وعملوا اآلباء من ذلک وتوارثوا األهواء بهم تمالت حتی حفظته وتناساه ه،حملت

 منفیان انطرید الزمان ذلک فی الکتاب وأهل فالکتاب الزاهدین، من فیه وکانوا بالبخس فباعوه وتکذیبا
 له، یعمالن ولما لهما واها الصاحبان ذانک فحبذا مؤو، یأویهما ال واحد طریق فی مصطحبان وصاحبان
 اللةالض الن وذلک معهم ولیسوا ومعهم فیهم ولیسوا الناس فی الزمان ذلک فی الکتاب وأهل فالکتاب

 نهمدی وأمر أمرهم ولوا اد الجماعة، عن وافتراوا الفراة علی القوم اجتمع واد اجتمعا، وان الهدى توافق ال
 من ندهمع یبق لم إمامهم، الکتاب ولیس الکتاب ئمةأ کأنهم والقتل والرشا والمنکر بالمکر فیهم یعمل من

 «وزبره ... خطه إال الکتاب من یعرفوا ولم اسمه إال الحق
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در برابر جاهالن و معاندان برای دفاع از  آخرتحق ماست که در این دنیا و سرای 
خواهد در دفاع از حقشان  ه خواهیم کرد و زبان ما همان زبان اهل بیتآن محاج  

ف نهیم و برخالتر ان جلوتر رفته و نه قدمی عقبنه قدمی از ایش که برآنیم ما .بود
ود گونه که خو نه آن ،یمباششیعه  ؛اندهها از ما خواستنگونه که آنهواهای نفسانی، آ

 یم.هخوایم

 :1، شماره 11صفحه رّد 
؛ ستندین رونیب حالت دو از ،رییتفس روشهای»فقیه قرآنی که  سخنمنتقد به این 

 ،ریخ»و گفته  کردهاعتراض  1«رأی با قرآن ریتفس ایو  هستند قرآن با قرآن ریتفس ای
 ستندین مساوی قرآن فهم در امبریپ با امت هک است نیا حیصح و سوم روش هکبل
 نیب اریبس موارد در هک قرآن اختالفی و مبهم و لکمش و غامض و متشابه مطالب در لذا

 معصومان و امبریپ به قرآن ریتفس برای دیبا دارد وجود اختالف هم انیمدع نیا خود
 معصومان و امبریپ ریتفس از مستغنی را خود هک دوم فهیخل امثال به نه شود رجوع

 .«دانندیم
در  «فهمند؟یرا نم چه کسانی چه بخشی از قرآن»در قسمت  مغالطهاین  پاسخ

 .داده شد مقدمه

 آیا قرآن قابل فهم نیست؟!
در فهم  ت با عترتم که آری ام  یکنیبر پاسخ مذکور این مطلب را اضافه م

الً بُعد رمزی قرآن در انحصار  است و  معصومانقرآن مساوی نیستند چرا که او 
 اطه دارند. اما هدفاح دیگرانثانیاً بر بُعد غیر رمزی و داللی قرآن هم بهتر از 

قاطع و گویای از این سخن چیست؟ اگر مراد این است که فهم دالالت  معترض
 

 لهدر مج« اصول و مبانی تفسیر الفرقان»این جمله به نقل از آقای محمد رضا امین است که در مقاله  ـ1
 باشد: غ موجود میپژوهشهای قرآنی به چاپ رسیده و متن آن در پایگاه اینترنتی البال

«http://www.albalaq.com/post/104.htm.» 

http://www.albalaq.com/post/104.htm
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بنابر آیات و احادیث فراوان و امر مؤک د  متوق ف بر بیان معصوم است! که ماقرآنی 
ل  طور کههمانرا ـ چنین سخنی  مبنی بر عرضه روایات بر قرآن، معصومان از او 

ه را توهین ب حرف و اینکنیم یقبول نمهرگز  ـ ایمهیح دادتوضتا به اینجا  کتاب
از این کالم  مذکور، جریان فکریلذا دانیم. یم قرآن و اهل بیتقدس ساحت 

و به این  کردهاراده باطل  ؛«فهمندیقرآن را بهتر از دیگران م اهل بیت»: که حق
فهم و علم را  ب  در  ه گوناینو  !«قرآن برای ما قابل فهم نیست» :که درسینتیجه م

اما به فضل الهی باب هدایت برای پویندگان  ند.دست یاب اهدافشانبه بندند تا یم
 .راه حقیقت باز است

 متشابهات قرآن
 !«آن...قر اختالفیو  مبهمو  مشکلو  غامضدر مطالب متشابه و »ثانیاً منتقد گفته: 

ر که روایات نیز محکم و همانطو هستندمتشابه  برخی از آیات کریمهآری در قرآن 
آن  و نسبت به داشتهقبول  ن راایطبق نص  قرآن  فقیه قرآنی نیزو  متشابه دارد.

ه آیات متشابه با رجوع ب» :که چنین است مباحث ایشانخالصه  .اندهداد کافی توضیح
و آیات متشابه برای  ماند.یمتشابهی در قرآن باقی نم هشود و آییآیات محکم، محکم م

ها را به محکمات ارجاع دهند آن فهمند متشابه است اما برای کسانی که آنینی که نمکسا
هر »اند: هفرمود ثامن الحجج حضرت کما آنکه .1«آیات هم از محکمات خواهد شد

شده است، سپس  تیهدا میراه مستق یکه متشابه قرآن را به محکم آن بازگرداند به سو

 یاست مانند متشابهات قرآن و محکمات یما هم متشابهاتکه در اخبار  یفرمودند: به درست

و از متشابهات  دیاست مانند محکمات قرآن پس متشابهات آن را به محکمات آن بازگردان

 
رجوع شود به دروس تفسیر موضوعی قرآن کریم، توسط فقیه مصلح قرآنی آیت اهلل برای تحقیق بیشتر  ـ1

 بالغ به آدرس: در پایگاه اینترنتی ال 21و  22و  23صادقی تهرانی جلسات 
«www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee» 

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee/
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محکم و متشابه  هیقض نیبنابر .1«دیشویکه گمراه م دینکن یرویآن بدون محکماتش پ
متشابهات باشد بلکه  و اینگونه نیست که فقط قرآن دارای هم وجود دارد ثیدر حد

یست کنار گذاشتن آن ن ،اند. لذا راه رفع تشابه قرآنروایات نیز به طریق اولیه اینگونه
فرمودند بایستی متشابهات چه از قرآن و چه از  بلکه همانطور که امام رضا

 روایات؛ به محکمات ارجاع داده شود.
دارای مطالب  ار قرآن به شدت ویحاکی از آن است که منتقد  حرفهایاما 

د نچنین باوری داشته باش که یانکس آری؛!! داندیمگنگ و مبهم و باعث اختالف 
آیا اگر قرآن در بیان  !د گفتنسخن نخواه ایمهمشاهده کردبهتر از آنچه تا کنون 

 ی وجود خواهد داشتمحکو غامض و دارای اختالف باشد دیگر چه  مبهممطالبش 
هرچه بگندد نمکش »اند: هدر مثل گفترفع کند؟ تا اختالفات را در عصر غیبت 

فرمان  حکم عقل و نقل و قرآن که طبق !«زنند وای به روزی که بگندد نمکیم
باید محک و محور تمام عقاید و اعمال ما باشد اگر خودش دارای  معصومین

 شود؟ یاختالف باشد تکلیف مکلفان چه م
رات م الب برخی مطتکرار  این جهت است کهبه  پردازیمیاگر گاهی به تکرار مکر 

 اهاشتبدچار  بحث دارند؛نسبت به  ی کمتریآگاه مبادا افرادی کهتا  استضروری 
  د.نشو

گوییم قرآن در بُعد داللی خود گویا و واضح است و به بیان احدی برای یما م
 کند و با عرضه اقوال و عقایدیروشن شدن نیاز ندارد بلکه سخن دیگران را روشن م

ت و سقم آن  شود.یم معلوم هاو نظرات بر قرآن صح 

 
 میإبراه بن یعل حدثنا: قال عنه اهلل یرض یأب ، حدثنا13، ح213ص ،3صدوق، ج خیالرضا، ش أخبار ونیع ـ1
َمن َرّد َُمتشابه القرآن إلی محکِمه هُدَى إلی صراط  :قال الرضا مولى ونیح یأب عن هیأب عن هاشم بن

اخبارنا متشابها  کمتشابه القرآن ومحکما  کمحکم القرآن فردوا متشابهها إلی  یثم اال: إن ف میمستق
 «.محکمها وال تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا
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 معنای داللت و بُعد داللی قرآن
ول ما قب ست!داللت به چه معنا ندندایاین است که نم ایعده مشکل احتماالً  اما

مصادیق  مثلکند یداریم بسیاری مطالب هست که ظواهر قرآن بر آن داللت نم
اختالف  شخاصااست که بعضی ق در همین مصادی که از جمله آیات از رخیب
 است، اینقرآن خارج  آیات از دایره داللت موضوع اختالف جایی کهکنند. در چنین یم

  .اختالفات ربطی به قرآن ندارد
ک به آیه همراه و گاهی هم عل ت اختالف آن است که  با روش افراد در تمس 

ی در جای کریم قرآنکه یک آیه از مثال همان مانند  .تحمیل و تفسیر به رأی است
کنند که کدام یآیند و اختالف میمای هچند معنای همزمان و صحیح دارد ولی عد  

خودشان است نه از قرآن.  از هم درست و کدام غلط است! خوب این اختالفمعنا 
ِّحون  يُ  شریفه: آیه «5، شماره8صفحه ردّ »در قسمت  نکهچنا ب ون  يست حي  م و  کبناء  أذ 
 و «تفسیر الفرقان»را در  یموارد چنین زدیم و استاد مامثال را  (3۱قره،)ب مکنهساء  
لَّقاُت از جمله  اندهمتذک ر شد «البالغ تفسیر» الُمط  َّصن  ت ر  ي   و  ه  ب ههنَّ أب  وء  ُقر ث َلث ة   نُفسه

 کورکتب مذتوانند به یم محققانکه  دیگر یبقره و آیاتسوره  12و نیز آیه  (338)بقره،
 ایند.رجوع نم

 اختالف مفسرین ربطی به قرآن ندارد
رین در آیه: ؛و برای نمونه ال مفس  هه  بات قر   و  ذه ـل ر   ه ج  هم مهن   وناکف ت   ة  الشَّ  1ن  يالّظال

ا از  این درخت که حضرت آدمکه  اندهاختالف کرد نهی  آن نزدیک شدن بهو حو 
 ایهعد   ،گویند سیب بودهیم برخی ،گویند گندم بودهیای مه؟ عد  ه بودبودند چ شده
و خالصه این  ،ها را داشتههگویند یک درخت بهشتی بوده که انواع میویم دیگر

رآن ق داللت ربطی به اتاین اختالف :نکته اینجاست کهاما هست. در تفاسیر اختالف 
 

 کجای هر از و قرارگیر، و آرام باغ،( این) در همسرت و تو! آدم ای: »گفتیم و: »33و اعراف،  15بقره،  ـ1
 دخواهی ستمکاران از که نشوید، نزدیک درخت این به و بخورید فراوان و پاکیزه خواهید( خوردنی) چه هر آن
 .«بود
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ظن ی یا  آن درخت داللت ندارد تا بگوییم داللت ماهیتبر  هیآاین  نچو ؛ندارد
ل! نامفهوم است.  فتأم 

نبوده مهم یا چون  ،است که این درخت چه بوده هنگفتدای سبحان در قرآن خ
و جزئیات بسیاری از قصص را  . قرآن کتاب داستان نیستاست یا مصلحت نبوده

مگر جایی که حکمتی در آن کند ینم تعریفمطالب حشو و زائد را  لذا ذکر نکرده
حضرت  صبح» :رمایدفینممثالً اشته باشد. بوده یا برای مردم نکته و تذک ری در بر د

زد و گفتگو یباغ قدم مآدم از خواب بیدار شد سپس در حالی که با همسرش در 
 .در قرآن نیست و مطالبی از این دست« .ناگهان..کرد یم

 هما همو  بیان نکرده است.اینجا خدای سبحان در  ؛ه بودهچدرخت آن  حال
. داندیرا نم و مانند آن در قرآن این درخت حقیقت جز عترت یقبول داریم کس

 در دایره این مطلب چون بلکه ؛قرآن مبهم و غامض است مطالب کهاما نه به خاطر این
 .باشدیآن مداللت قرآن نبوده و از رموز 

 «اتاختالف»که این  است این گردندکه برخی مرتکب می یشتز بسیار مغالطه
و مردم را از فهم و تدب ر در قرآن  زنندیجا م «نامفهوم بودن قرآن» معنایرا به 

نوا هم دارند و دانسته یا ندانسته با شیطان و دشمنان اسالم و اهل بیتیبازم
دانند اگر قرآن در بین مسلمین محور و محک قرار گیرد یم خوبچون  ،شوندیم

گذار فرو در مبارزه با فهم قرآن، هیچ تالشی بنابرین از .بنددیمبرباطل رخت 
این وضعیت تا ظهور موالیمان ولی امر مسلمین جهان حضرت  مع األسف کنند وینم

 . 1ادامه خواهد داشت مبقی ة األعظ

 
 «3، شماره3ردّ صفحه » ذیل عنوان چند صفحه قبل دردر این باره  علی نکه سخن امیرالمؤمنینچنا ـ1

 دید.ذکر گر
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 چه باید کرد؟
منتظر اصالح جامعه و  توانیمن ؛موقعیت موجودو با توجه به  با این وصف

مان هبرای رهایی از فتن ؛ و بایدبودها و دیگران هحوز و  ردقرآن پناه به بهای آخر الز 
 ماکر پیامبر کالم نورانیاین  که ما را از راه حق بازدارند ،افرادامثال این  اداجازه ند

را  شما ،تاریک شب قطعات چون هافتنه گاه هر ...» برای ماست:هشداری جاودان 

 او شفاعت که است ایهکنند شفاعت قرآن زیرا ،قرآنه ب تمسک باد شما بر فراگرفت؛ پس

 دستوراتشه ب) دهد قرار خویش جلو را قرآن که هر ،راهنمایی راستین است و قبول، دمور

 آن با) دهد قرار سر پشت را قرآن که هر و کندیرهبری م بهشته ب را اوقرآن ( کند عمل

 طریق بهترین به که است راهنمایى قرآن راند،یم دوزخ بطرف را اوقرآن ( کند مخالفت

 مقصود و هویدا، را حقایق و جدا، یکدیگر ازرا  باطل و حق که است ىکتاب و کندیم راهنمایى

 ظاهرى قرآن براى ندارد، راه آن در باطل که است حقى کالم و سازدیم آشکارا را چیزى هر از

 شگفت و منظر نیکو قرآن ظاهر است، دانش آن باطن و حکم، قرآن ظاهر است، باطنى و

 ستارگان ستارگان آن باالى بر و است ستارگانى را قرآن آسمان عمیق، آن باطن و آور،

 گردد،ینم کهنه( آن نادر و کمیاب چیزهاى) آن غرائب و شودینم احصاء قرآن عجائب ؛دیگر

 .1«...است خداشناسى و معرفت دلیلهاى و حکمت هاىهمنار و هدایت چراغهاى قرآندر 
*** 

 
 یأب عن ،یالسکون عن ،یالنوفل عن ه،یأب عن م،یإبراه بن یعل ـ2ح 533ص ،2ج نی،یکل خیش کافی، ـ1
 والسیر سفر ظهر علی وأنتم هدنة دار فی إنکم الناس أیها: اهلل رسول قال: قال آبائه عن اهلل عبد
 موعود بکل انویأتی بعید کل ویقربان جدید کل یبلیان والقمر والشمس والنهار اللیل رأیتم واد سریع بکم

 الغب دار: اال الهدنة؟ دار وما اّلل  رسول یا: فقال األسود بن المقداد فقام: اال المجاز لبعد الجهاز فأعدوا
 ومن مصدق وماحل مشفع شافع فإنه بالقرآن فعلیکم المظلم اللیل کقطع الفتن علیکم التبست فإذا انقطاع و

 فیه کتاب وهو سبیل خیر علی یدل الدلیل وهو النار إلی سااه خلفه جعله ومن الجنة إلی ااده أمامه جعله
 أنیق هظاهر علم، وباطنه حکم فظاهره وبطن ظهر وله بالهزل لیس الفصل وهو وتحصیل وبیان تفصیل
 ومنار الهدى مصابیح فیه غرائبه تبلی وال عجائبه تحصی ال نجوم نجومه وعلی نجوم له عمیق، وباطنه
 ویتخلص بعط من ینج نظره، الصفة ولیبلغ بصره جال فلیجل الصفة عرف لمن المعرفة علی ودلیل الحکمة

 التخلص حسنب فعلیکم بالنور، الظلمات فی المستنیر یمشی کما البصیر، الب حیاة التفکر فإن نشب من
 .«التربص والة
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 ریتفس برای دبای»ت: را که گفته اس معترضو نابجای آخر  و پاسخ به عبارت
 مستغنی را خود هک دوم فهیخل امثال به نه شود رجوع معصومان و امبریپ به قرآن

 کنیم.به سرای آخرت موکول می «دانندمی معصومان و امبریپ ریتفس از
و به آن  بهانه قرار دادندقرآن را  ای در صدر اسالم برای کنار زدن عترتهعد

و به دامن  شدهکردند هدایت یقرآن عمل م اتدستور هم عمل نکردند که اگر به
 و ذاشتهگقرآن را کنار  ،در عمل نیز ایهعد   ،پس از آن .گشتندیبازم عترت
کردند یپیروی م از عترتواقعاً در صورتی که اگر  اندهبهانه قرار دادرا  عترت

 .یافتندیو به قرآن راه م هدایت شده
 هرکس کند؛یبیان م لینق  حدیث شریف ث  ور که طلذا ما بر این باوریم همان

اهل بیت و  سن ت رسول ال ه  قرآن و را کنار بگذارد خالف عترت یاقرآن 
 .است کذبنیز در پیروی از قرآن یا عترت  اوو ادعای  ؛رفتار کرده است رسالت

 بحجّت قرار دادن کتا»و  «قابل فهم دانستن آن»و  «قرآن»کنیم که یو هرگز قبول نم
عکس  معصومانبلکه خود  باشد؛ موجب گمراهی و دوری از اهل بیت «هدایت
استاد ما که از شیعیان و پیروان  ،از آن حضرات یتو به تبع ،اندهبیان کردآن را 

ربوط به که م یات  فراوانذیل آی ؛«الفرقان»در تفسیر شریف  ؛باشدیم ایشان راستین
شناخت و  در ،قرآن برای مردم ایتهد ، چگونگیبه بهترین شکلاست؛  عترت
 .اندهنمایش گذاشتبه را  اهل بیت از پیروی

 :2، شماره 11صفحه رّد 
الً که  تکرار گذشته است  .بحث شددرباره آن  مفص 

 :11صفحه رّد 
که را آورده  «چشمه تشنگان» کتابچهاز متن  بخشی معترضدر این قسمت 

ط پایگاه اینترنتی البالغ  91در سال  «مرکز مطالعات فقه قرآنی»تدوین  بوده و توس 
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از آنجا که متن مذکور بر  اما ؛نیست از فقیه قرآنی آن منتشر گردیده و الفاظ
م تا دهیینیز م پاسخ آن را اساس مبانی نظری آن عالمه مجاهد تنظیم گشته؛

 تیمحور»متن مذکور این است:  منتقد از دلیل خالی است. اندستکه  روشن شود

ر از مارا یز ..  ..  . ستین ریم  عُ  الّله  تابک حسبنا معنای به نید شناخت در قرآن  و عم 

ر ا فقطی دیدانمی افیک را خدا تابک قتاً یحق ایآ میپرسمی طرفدارانش  بر زییچ لفظاً  عم 

ر چرا پس مییگومی قت استیحق روی از سخن آن ندیبگو اگر رانده؟ زبان  هیآ نیا به عم 

 «دیگونمی سخن هوس و هوا روی از امبریپ»: الهوی عن نطقي ما:دیفرمامی هک

 هک سمیبنو زییچ تا دیاوریب قلم و اغذک فرمودند رمکا امبریپ وقتی و ،ردکن اعتنا

پس  ؟ردکن اعتنا است بوده الهی وحی بر مبتنی هک امبریپ امر به دینشو هرگز گمراه

 .«است دروغ ریم  عُ  «الّله   تابک حسبنا»
ل آنکه ل چین نقطهآن  :او  ؟ است عبارت فوق حذف شده چه بوده که در سطر او 

ذاشته گ ویبه جای نقطه چینی که د که گردیاگر به متن اصلی رجوع شود آشکار م
در عرضه  تیاوامر اهل الب یاجرا یبه معنا بلکه»بوده است:  است؛ این جمله کوتاه

دهد یو این تقطیع نشان م .«شودبر قرآن است تا صحت و ُسقم آن معلوم  ثیکردن حد
که به صورت متواتر به دست  که ظاهراً ایشان نسبت به این أمر مؤک د اهل بیت

لین و مهمترین  . تسلیم بودن در برابر عترتکندیماعتنایی بیما رسیده است  او 
عی دهنده نوعی فریبکاری و سآیا این تقطیع نشان است. عترتنشانه برای شیعیان 

دادن حقایق نیست؟! آیا با این عمل صداقت و امانت منتقد مخدوش جلوهدر وارونه 
 گردد؟نمی

در متن مذکور از آن که  را «محوریت قرآن در شناخت دین» منتقد همین کهثانیاً: 
 نیز این کتاب یطور که از ابتدابطالن مذهبش ـ همان ؛قبول ندارد ،دفاع شده

جواب وی نیز غیر منطقی است: آنکه اً خصوص گردد.ییم ـ آشکار ماهتبیین نمود
 فظا  ل فقط ای دیدانیم افیک را خدا تابک قتایحق ایآ :گفت خواهد شما جواب در عمَر البته»
 به اچر پس مییگویم است قتیحق روی از سخن آن دییبگو اگر ؟دیاهراند زبان بر زییچ
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 دیگوینم سخن هوس و هوا روی از امبریپ: الهوی عن نطقی ما: دیفرمایم هک هیآ نیا
 عترت از مستقل را قرآن و ،ردهکن اعتنا نیثقل متواتر ثیحد به و ،ننموده اعتنا
  .«؟!دیاهدانست

 نیاز استیبکریم مانند خدای سبحان  قرآن

را « استقالل»معنای  وی اواّلً اینجا هم هویداست.  در معترضاستدالل سست 
ازمندی است. وجودی که مستقل نیست داند. استقالل در مقابل وابستگی و نیینم

ا لین از جدق  رد. اما حدیث شریف ث  یعنی به دیگران وابسته است و به آنها نیاز دا
ز از هم یعنی هرگ «لن یفترقا»گوید یو م نه استقالل نداشتن! کندیصحبت م نشدن

از ی نیااگر کسی بگوید: خالق و مخلوق از هم جدا نیستند آیا به معن شوند.یجدا نم
پیوند و جدا نبودن گاه به علت  باشد؟یمو عدم استقالل خدای سبحان طرفینی 

ر ب در نزد ما .است و گاه به علت نیاز یک طرف و فیض طرف دیگر دو طرفهنیاز 
 مستقل در وجودش بدیهی است که قرآن مبنای آیات و روایات فراوان، کامالً 

همان طور که خدا  زمین است. از آسمان به کشیده شده و ریسمان الهی   باشدیم
 به کسی نیاز ندارد: عزیز است و و کتاب خدا همکالم  باشدیمن مندبه کسی نیاز

 َُّه ن إه   .1زٌ يع ز تابٌ کل   و 

ا یآیا این درست است که ما بگوییم خدای سبحان به خلق کردن نیاز دارد؟! 
اق باشد؟! این ت؛ اسغالطه یک م بگوییم خدای سبحان به مخلوقات نیاز دارد تا رز 

 ،کرامت ،بخشش ،عطا ،جودت افیض رسانی از روی صفت نیاز نیست بلکه از روی صف
 . رحمت استقدرت و 

اینچنین است. قرآن علم و نور است.  ل ه احکایت قرآن با دیگران حت ی رسول 
ها و ابزارهای رسیدن به این نور هستند. وقتی ههمه محتاج این علم و این نور و را

 
 .یعنی: شکست ناپذیر است «عزیز است کتابی آن راستیهب و: »23 فصلت، ـ1
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در امر رسالتشان محتاج و نیازمند قرآن هستند، تکلیف  رسول أکرمشخص 
قرآن کافر شوند و خالف  نسبت بهاگر همه مردم عالم  شود.یدیگران مشخص م

ای بر دامن کبریایی آن ننشیند گردی. هآن عمل کنند ذر  مستقر  نصوص و ظواهر 
ئنا د: فرماییم خدای سبحان در قرآن کریم خطاب به شخص رسول ال ه  ل ئهن شه و 

َّذ هال ب نَّ ب ل  يوح  أ یل ن ذه  ُد ل  ثُمَّ ال ت   ک  ينا إه ههه ع ل   ک  جه اگر  قطعاًو »:  (81)اسراء، ًَل يکنا و  يب

 در برابر)حفظ( آن،  یبرا آنگاه م،يبریم ؛ميکرد یتو وح یآنچه را به سو همانا م،يبخواه

 اگر کل  قرآن از دسترس رسولبنابرین  .«یابيینم مدافع و کارسازی تخود یما برا
و به بیان آیه شریفه حت ی  خارج شود عیب و نقصی بر قرآن نیست.هم و همه بشر 

 گردد.ینیز از علم قرآن محروم گردد نقصی بر قرآن وارد نم اگر پیامبر اکرم

 میمحتاج آنان یما به هر دوو  دارند ازیبه قرآن ن تیاهل ب

تیار همگان نیست؛ به معنای نیاز قرآن به آن و این که علم کامل قرآن در اخ
ه ( نبوده؛ بلکه صرفاً به معنای نیاز سایرین ای که علمش را دارند )یعنی عترتعد 

 باشد.برای فهم بطون و رموز قرآن می به ایشان
همانگونه که قبالً نیز عنوان کردیم؛  زیرا به قرآن نیاز دارند اهل بیت و قطعاً 

ها نص و آیه هکنند و در واقع قرآن امام آنان است و دییروی ماز قرآن پ ایشان
 یعهند مکل   قولُ أ ال ُقل شریفه در قرآن بر این مطلب داللت مستقیم دارند از جمله

زائهنُ  هه  خ  ال اللَـّ ال ب  يالغ   عل مُ أ و  نّ  مکل   قولُ أ و  ل   ىإه َّبهعُ أ إهن کم  اّل  ت ل   وحىل ي ما إه و نیز آیات  1ى  إه
سوره  9أحزاب،  سوره 1سوره یونس،  019 و نیز 01 سوره أعراف، 112 کریمه

 
 هب و دانمیرا هم نم غیبتمام  و است من نزد خدا هایهگنجینهمه  گویمینم شما به: »: بگو56عام، ان ـ1
 .«کنمینم پیروی شودیم وحی سویم به که را آنچه جز من. امهفرشت گویم که منینم شما
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ه کو   آیاتی مانند وأحقاف  ل
ل   نايوح  أ کذل ا یت در نت  ک ما نامره أ مهن وًحار کيإه ال   تابُ کال م   و 

ـل  مانُ ياإل ل ع لناهُ  نکو  ههه  ین هد انورً  ج  نا مهن ن شاءُ  م ن ب َّ  عهباده ن إه لىل  یل ت هد کو   .1م  يُمست ق ط  اصهر إه
عبد نسبت  ؛وقتی قرآن کالم خدای سبحان است که استروشن و این مطلب 

ست. و بدون چون و چرا ،به آن تنها یک حالت دارد و آن اطاعت و پیروی محض
 و عبودیت بیشتری نسبت به معبود یکتا دارد؟! کدام عبد از محمد بن عبدال ه 

و از آن پیروی  اندهان محتاج به قرآن بوددر امر رسالتش مکرپیامبر اوقتی یقیناً 
نیز در امر والیتشان به قرآن  عترت پیامبراولیه به طریق  ؛اندهکردیو اطاعت م

یت پیامبر و مطیع آن هستند. نیاز دارند در تالوت  و اهل بیت و مداومت و جد 
 قرآن هم از این روست. روزیشبانه 
 «کالم پروردگار به مخلوقاتش نیاز عدم» ؛ همانطور که گفتیماست معلوم البتهو 
 أمر قرآن زیرا. است «هدایت برای قرآن و عترت دوی هر به ما نیاز» جدا از مطلبی

 اریمد نیاز»باشیم  «قرآن حقیقی پیرو» اینکه برای ما پس کرده، تعتر از اطاعت به
است لذا  که علم کامل قرآن در انحصار ایشاناز آنجا و  «کنیم پیروی عترت از

 است. محتاج عترت هر مکل فیمندی از علوم رمزی قرآن؛ هبرای بهر
در وجود که قرآن کالم خدای سبحان است  اواّلً :است اینو خالصه بحث 

 یانباز آنجا که قرآن افصح و ابلغ کالمهاست و  ثانیًاخویش به کسی نیازمند نیست. 
ممکن نیست که  دالالتشو  عباراتن باشد لذا در بیایم فرقانو  هدی  و  نورو  بالغو 

قرآن غیر از بُعد داللی دارای بُعدی رمزی است  ثالثًابه غیر خود نیاز داشته باشد. 
همگان برای دریافت این بُعد از و  باشدیم که علم آن در انحصار اهل بیت رسالت
 .هستند کالم الهی محتاج و نیازمند اهل بیت نبوّت

*** 
 

 نه ایهانستدینم تو. کردیم وحی( روح افزا) وحیر تو سوی به خودمان امر از و اینگونه: »52شوری،  ـ1
 اهیمبخو را خود بندگان از که هر که گردانیدیم نوری را آن ولی ؟چیست )این( ایمان نه و کتاب ]قرآن[ )این(

 «.کنییم هدایت راست راهی سوی به همواره تو راستیهب و. نماییمیم راه آن با
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را  قرآن به اهل بیت احتیاج لینق  از حدیث ث   واستخیم معترضبنابرین 
ن لَ »و  لینق  در حدیث ث   «قارِفتَن یَلَ» میانفرق است  ونچ ؛نتوانست ولیاثبات کند 

 .بود ویکه مطلوب « ال  ق  ستَ یَ 
 برابر «در عصر غیبتدینی محور قرار دادن قرآن در تمام علوم و افکار » : آیاو ثانیًا

مستقل دانستن قرآن از »: معترض به قولیا «  عترتکنار گذاشتن »است با 
مسل ماً خیر؛ بنابرین اگر معترض محوریت قرآن را در عرضه احادیث بر آن  ؟!«عترت

مت هم به خیانت در حفظ دین ـ معاذ ال ه ـ را  نپذیرد معنایش این است که عترت
اش اند که نتیجههآنان مردم را مکل ف به امری نمودظاهراً داند چون به زعم وی می

 .کنار گذاشتن خودشان است! که هرگز چنین نیست
 قبول را قرآن مخالف اتیروا فقط ما دییبگو اگر»: گویدیم حرفشدر ادامه  او

جا . این«!ردمکن قبول را غمبریپ حرف لیدل نیهم به هم من خوب: دیگویم عمَر! مینکینم
 بخشکه در مقدمه در تکرار شده « امام حاضر» با« روایت» طه  تساویهمان مغال هم
من و در ض .شدبیان پاسخ آن به تفصیل  «نکته کلیدی: ما در عار غیبت هستیم!»

ذکر شد اینجا هم منتقد  «تفاوت امر به موضوع و امر به حکم»همانطور که در بخش 
ان آن سخن که باید در حضور رسول ال ه  اصرار دارد ویمغالطه نموده است. اگر 

 اندیشه،جوییم چرا که این برائت می عمل ویما از این  ؛به قرآن عرضه کندرا  حضرت
 .است« فقه قرآنی»قرآنی و مبانی  نصوصمخالف صد در صد 

 برای دیگویم خودش قرآن شما و من نظر بهچرا که » :گفته ادامهدر منتقد و 
 نم گفت نقرآ خالف بر غمبریپ اما، ستین غمبریپ انیب به ازییو ن است افیک تیهدا

ی کی شما حسبنای با من حسبنای لذا !!دیشو تیهدا شما هک سمیبنو زیید چیبا خودم
الً آیات :آشکار است نیزاین عبارت  و تناقضات خطاها. «!!تا دو نه است  قرآن ی ازاو 

در قرآن بُعد رمزی است که ما به آن دسترسی نداریم ولی  کهداللت دارند بر این
که شامل بطون بر آن آگاهند و آنان این بُعد از قرآن را  شپیامبر و عترت طاهرین

 .کنندیبیان م ویالت و مصادیق آیات و غیره است،قرآن، تأ
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ما: ثانیاً بر مبنای لناأ و  اّل  تاب  کال کيع ل   نز  هتُب   إه َّذه  ل ُهمُ  ن  يِّ ل ُهًدى هه يف اخت ل فوا یال ةً ر  و   و   حم 
هق وم   وظیفه داشته در آخرین لحظات عمر شریفش  پیامبر گرامی 1ؤمهنون  يُ  ل

ت کهرا موضوعی  ردم تبیین نماید. لذا ممانعت از برای م ،ددارناختالف  در آن ام 
 .بوده استاین کار مخالفت صریح با قرآن 

د بای زند؛یحرف ماو  مثلگذارد و یر مخود را جای عمَ  به راحتیاً منتقد که ثالث
 !؟حق راهنمایی و هدایت مردم را ندارد اکرم مبرکه پیا فرمودهکدام آیه  بگوید:

بگوید اگر  معترض باید ؛ای در قرآن باشدهبر فرض محال که چنین آی رابعاً 
از پیامبر و اهل حاضر است  و خالف قرآن رفتار کردهبر  ویچرا  ؛ پسچنین است

 ؟! قبول کند نیز راقرآن  جز کالمی بیت
قرآن در صف : »بر این باور است که وی ظاهراً  معلوم شد؛همانطور که قبالً 

، قرآن را زیر پا و لذا بایستی برای تمسک به عترت قرار داشته مقابل عترت
ک به قرآن هدایت شود محال استگذاشت و   !!«کسی با تمس 

 شادی خلیفه دوم از منتقد
آید و قابل فهم یقرآن به کار نم» شما که حرفگوییم یم منتقدلذا ما به 

یناً او و یق« حسبنا کتاب ال ه »ر است که گفت در امتداد و نتیجه سخن عمَ  «نیست
هم عترت را در بین اهل  :زده نشاندو  تیر تزویر،با این  ببیندشود که یخوشحال م

ن را یلَ ق  حدیث ث   اثرو لذا موف ق شده  !و هم قرآن را در بین شیعیان ،سن ت زمین زده
 پیامبرنماید، در حالی که امت اسالم جدا در را از قرآن  و عترت کند باطل
  !شوندیبا هم هستند و هرگز از هم جدا نم فرمود هر دوی اینها خدا

 
 اند،هکرد اختالف آن در را هآنچ اینکه برای مگر نکردیم، نازل تو بر را کتاب( این) ما و: »12نحل،  ـ1

( انهجاود) رحمتی و هدایت آورند،یم ایمان که مردمی برای آنکه حال. تبیین نمایی )توضیح دهی( برایشان
 «.است
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با  نیز و ،و قرآن و عترت نسبت به رسول ال ه این اذی ت خود ر با عمَ  پس
حدیث تا آن حضرت شد نمود و مانع از آوردن قلم و دوات  اهانتی که به پیامبر

تش یادآورین را بلَ ق  ث   موجب ناراحتی عمیق و خشم رسول  چون؛ و نیز ی نمایدرای ام 
َّذه که:  شدقرآن  از این آیات شریفه بارز مصداقگشت؛  خدا ال ُسول  ؤُذون  ر  يُ ن  يو 

اٌب  هه ل ُهم ع ذ  ه أاللَـّ َّذه و  1مٌ يل نَّ ال ر  يُ ن  يإه ه  و  ُه فه ؤُذون  اللَـّ َـّ ر  ي  نالدُّ  ىُسول ُه ل ع ن ُهُم الل اآلخه دَّ ع  أةه و  ا و 
ابًا مُّهه   و البته پیروان او در عمل و نظر هم همراه او هستند. 2نًايل ُهم ع ذ 
 عاتکر تعداد مانند موارد برخی در ما هک دییبگو اگر» گوید:یدر ادامه م منتقد

 !میدار فرق تو پس با ،میاهردک رجوع امبریپ ثیحد به ،خود خالف مبنای بر نماز
 علی به و ،دست برداشته خودم مذهب از ،امهردک ریگ هک جا هر هم من بله: دیگویم رعمَ 
 .«...!"عمَر لهلک لوال علی" امهگفت بارها هکبل و ،ردهک مراجعه طالب ابی بن

و اگر در  پردازی ماهر استخیالدر  ،آن نویسنده  دهد که ینشان م تاعباراین 
ارد آرزو د و. اگشتیم موفقیافسانه نویس د د شایشیارد مو سرایی رشته داستان
ثابت قدم تا  ،ن مرد الهیآاما  ،جایی از روش خود دست برداشته باشد که استاد ما،

آموخته و به ما  که اهل بیت را ـ آخرین لحظه عمر خویش حقانیت فقه قرآنی
 روایت و ،فریاد زد. ایشان با صدای رسا گفت که من هر سخنـ اند هامر فرمود

کوبم ید به سینه دیوار ماشبقرآن ه مخالف آنچکنم و یرا بر قرآن عرضه م ایهعقید
ا ب ،باشدقرآن که نه موافق و نه مخالف  را پذیرم و آنچهید ماشب آن و آنچه موافق

با این روش گری هم بیمی ندارم و نمایم و از مالمت هیچ مالمتیشرائطش قبول م
تنها از خدای خود بیم و  پذیرمینمرا  قرآن ی خالفهااجماعات و شهرتمعصومانه؛ 

 نسبت دهم. نبوّتبه اهل بیت را دارم که چیزی خالف قول او 

 
 «.است پر درد یعذاب شانیبرا رسانند،یرا آزار م داخ امبریکه پ یو کسان: »١1توبه،ـ 1
و آخرت لعنت  ایخدا آنان را در دن رسانند،یاو را آزار م امبرِیکه خدا و پ یکسان گمانیب: »5٥احزاب،ـ 2

 «.آماده ساخته است خوار کننده یعذاب شانیکرده و برا
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بگوید کدام فتوای مرجع قرآنی ما بر خالف مبنای خویش است؟!  معترضحال 
کار دیگری  اندهرآن را کنار نهاده و مجبور شددر کجای آثارش این روش عرضه بر ق

هزار  00ایشان در تفسیر الفرقان همانطور که اشاره کردیم بیش از  !د؟نانجام ده
هزار روایت  00است. شما از این هروایت را ذکر کرده و بر قرآن کریم عرضه نمود

 .1یکی را بیاورید که بر خالف روش فوق رد  یا قبول شده باشد

 :13صفحه رّد 
 کامل به طور «!ستیمه غیبت عار در ما: دوم کلیدی نکته» بخشاین مطلب در 

 .ذکر و پاسخ داده شد

 :14صفحه رّد 
ر»در جواب جمله استاد ما که  معترض  خوب حرف... زد حرفییک  موقعی کی ُعم 

پاسخ داده است  2«الّله  تابک ح سُبنا: گفت بود خوب حرف ،بود بد هدف ،بود بد نظر ،بود
افی در ک توضیح .«او تین تنها نه است اسالم بتیمص نیباالتر و غلط او المک هکبل»ه ک

یقه طاهره در  جواب پاسخ منتقد بارها ذکر گردید. ارجاع به سخن حضرت صد 
، 8صفحهردّ » بخشکند در یخطبه فدکیه که قرآن به سایر حجج الهی هدایت م

 .«3شماره

 
 بیعتًاطمسلمًا این جمله به معنای عصمت صاحب تفسیر الفرقان نیست بلکه سخن درباره روش است.  ـ1

 دهبواین خطا در تمام علما و مراجع که  باشند، ممکن است ایشان در بکارگیری این روش در جایی خطا کرده
 ، اگر چه گاهیکه ایشان در هیچ جایی از روش خویش عدول نکرده است. مدعا این باشدمی و اجتناب ناپذیر

طلب ت فهمیدم که مفرمود با تفکّر و تدبّر بیشتر در قرآن و سنّیداد و میفتاوای خویش را تغییر م از برخی
 ...باشد.او می و تقوای بلکه نشان دهنده حیات علمی نیستعیب  هیچ اینصحیح این است و 

 «:3قسمت -اول جلسه حوزوی مرسوم فقهی اصول رد و قرآنی اصول»وبگاه انقالب قرآنی:  ـ2
«http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/49 »

http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/49
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 گاههیکت و مرجع و است تیهدا و انیب ،خود هک زییچ»بعد در جواب استاد ما که 

 نگرروش و نیمب خود دیبا ،باشد ریغ روشنگر هک نیا از شیپ ،دیآیم رشما به خود ریغ

 روشن و تیهدا و نور قرآن اتیآ شک بدون بله»: گفته است 1«(فرقان گاهیپا) .باشد خود
 افیک ییتنها به قرآن ندکیم داللت هک است اتییآ همان ،قرآن اتین آیروشنتر ولی ،است

 طقنی ما دیفرمایم هک هیآ نیا به عمَر چرا :دیگفت رعمَ  ردّ  در خودتان هک طور همان ستین
 .«؟ردکن اعتنا دینمیگو سخن و هوس هوا روی از امبریپ: الهوی عن

 قرآن برای هدایت کافی است
 بر عکس؛ قرآن !قرآن کافی نیست؟ فرمایدیکدام آیات م: پرسیمیماینجا در 

ل مأخود را کافی دانسته:  لناأ نّاأ فهههمکي   و  ميع ل   تلىل يُ  تاب  کال کيل  ع   نز  نَّ  هه ه  ىف إه ل ةً ل ر   کذل  حم 
ذه  هق وم   ىل رکو  تاب هدایت گری قرآن به چه معناست؟ قرآن کاما کفایت 2ؤمهنون  يُ  ل
ا الُقرآن   گری است:باشد و کافی بودنش حداقل در بعد هدایتیم ذ  ـل هلَّت یهدي  إهنَّ ه  ىل
مُ أ ى  هه  لع نمو هاهست و نیستی قرآن مردم را از بسیار 3قو  ده مثالً فرموده مط 

و مراحل خلقت زمین  4زمین نیز مانند آسمان هفت م ثل دارداند و هها هفتگانآسمان
 نماز ی ازچگونگی روزه و احکام مانند یاریبس یدهایو نبا دیباو به ... و چیست
اعت از اط گردیدهو یکی از فرامینی هم که در قرآن تأکید  .دینمایم ییراهنما
ای مطلق در کنار اطاعت از هبه گوننیز  و اطاعت از اولی األمر .است رسول
 است. آمده رسول

قرآن به آن  ،از جمله عترت ،نیاز داشتهبشر برای هدایت را چه  از این رو هر
در خطبه فدکیه  یهحضرت زهرای مرض و این عین سخن .است راهنمایی نموده

 
 .محمد رضا امین از آقای «اصول و مبانی تفسیر الفرقان»مقاله به نقل از  ـ1
 تو برما  راستیهب شودیم خوانده آنان بر( که) را کتاب این که نبود بس را ایشان و آیا: »53عنکبوت، ـ2
 .«است ایهیادوار و رحمت قطعًا آورند،یم ایمان که قومی برای آن که در درستیهب ؟فرستادیم فرو

 تیتر و ارزشمندتر است هداها( استوارتر، محکمهقرآن به هر آن چه )از را نیا یراستهب: »3،ـ اسراء3
 «.کندیم

4- ُه الَّذ مهن  األ رضه مهثل ُهنَّ  یاللَـّ ماوات  و  بع  س  ل ق  س  ُل األ مُر ب  ي  خ   (.32طالق،) ...ن ُهنَّ يت ن زَّ
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تهای نورانی خدا حجّ توان به همهیبه وسيله قرآن م» : «ةُرالمنوّ اهللِ جُجَه حُ بِ نالُتُ» :است

 .«رسيد
 اسالم بتیمص نیبزرگتر" اّلل  تابک حسبنا" البته و»: ستا در ادامه که منتقد گفته

 ،درست را خود فهم تنها و ،ردهکن تفاکا قرآن به سیک هر ،اسالم در اگر شک بدون. است
 و ناطق قرآن به ،آن درست فهم برای همه و ،دانستینم نادرست را گرانید فهم و

اگر  :کنیمیما عرض م؛ «ماندیباقی نم اختالفی چیه ردندکیم مراجعه معصومان
ک م آمد ینمودند این مصیبت بر اسالم وارد نمیام ت اسالم به درستی به قرآن تمس 

ت به قرآن به دلیل نامفهومی و گنگی و غامض  ک ام  ود بودن قرآن نبو این عدم تمس 
در  لیبلکه به دلیل پیروی از هواهای نفسانی بود. همانطور که امیرالمؤمنین ع

ل و به تبع تمسّک نکردن به قرآنها لذا آن اند.هبیان کرد 1خطبه شقشقیه  که دلیل او 
و هرچه حضرت زهرا  را هم قبول نکردند. است، والیت امیرالمؤمنین اسالم اصلی

ت از قرآن آورد قبول نکردند.برای آنسالم ال ه علیها  اً اگر ایشان واقع ها دلیل و حج 
ک به قرآن بودند چرا در مقابل استدالالت حضرت زهرا ، هیچ به قرآن متمس 

تی بر توجیه کار خودشان ند جعلی ساخت روایته و فقط چند از کتاب خدا نیاورد حج 
 را مظلومانه طرد کردند؟! و با آن عترت

این نیست که کدام برداشت از قرآن  درما با شما  محل بحث اکنون ،دیگر آنکه
 مودهنبه قرآن رجوع  آیا بایدکه  جاستسخن این. بلکه است درست و کدام نادرست

های باطل و غیر مطلق، و آن را محور قرار داد و بدون تحمیل و بدون پیش فرض
ک کرد قرآن را به روایات عرضه یا باید روایات را محور قرار داد و  ؟به قرآن تمس 

 لوو نمودو آنچه از قرآن موافق روایات بوده پذیرفت و آنچه مخالف است تأویل  نمود
 ؟!باشد مستقر  آنصد درصد مخالف نص و ظاهر 

 
 کنند.خلفای جورِ ثالث، مردم و برخی دیگر گله می از اعمال خطبه سوم نهج البالغه، که امام علی ـ1
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ا علمایی که ب بیند آنیبه وضوح ماما اگر کسی کمی در تاریخ فقه غور کند 
 اند اختالفات بینهنتوانست نظر شما سراغ دین رفتند طی این همه سال وردروش م

 اختالف دارد. ،با واقع اساس. پس سخن شما از 1خود را برطرف نمایند
امام »و « روایت»منتقد تا اینجای بحث به وضوح فرق میان  بینیم کهیم و
اگر ما حق نداریم که خودمان عبارات قرآنی  خواهد بداند.یداند یا نمیرا نم« حاضر

« لمکان الباء»گوید یم درباره آیه وضو به زراره صادق مرا بفهمیم پس چرا اما

 کنییدقت نماست که ای زراره چرا  کالم رئیس مذهب ما این ایهمحاور یکه معنا
ه نداری؟!  برئوسکم و به باء در  توج 

 :1، شماره 15صفحه رّد 
 قرآن هیتوص طبق اول روز از ما اگر» فقیه قرآنی کهمنتقد در پاسخ این جمله 

 همانطور»گفته است:  2«ردکینم بروز اختالف قدر نیا میردکیم اعتصام وحی به فقط
 در یوح رایز ،قرآن نه ،"مینک مراجعه وحی به دیبا ما" هک ندکیم هیتوص قرآن دیگفت هک

 دانندیم امبریپ و قرآن از روییپ به اسالم عقالی تمامی و. شودینم خالصه قرآن
 لطغ تز و قرآن به ناروا نسبت نیهم ،اسالم در زییخونر و اختالف سبب نیبزرگتر هک
 .«است" اّلل  تابک حسبنا"

 
 صحیحه روایاتو شهرت در مقابل آیات و  از علمای امروز با تمسّک به اجماع محدودیـ البته عدّه 1

نند! کو برای رفع اختالفات به جای تمسّک به قرآن، امر به مخالفت نکردن با اجماع و شهرت می اندایستاده
خواهند به زور تهمت و افترا که می د نظر منتقد برای رفع اختالفات داردورعف روش ماین خود نشان از ض و

 دقی بماننبا برای این که در توجّه خالئقاین عدّه  به سایرین و تحمیل روش خود وحدت نظر ایجاد کنند!
آیا  نمایند!ینمخویش مرقوم  عملیهرسند ولی آن را در رساله یای فقهی مهبه نتیج خود بعضًا در درس خارج

جالب آن است که ایشان به بهانه  مورد رضای معصومان محمدی صلوات اهلل علیهم اجمعین است؟! ،این روش
مجتهد و مرجعی به فتوایی برسد و آن را برای مردم بازگو نکند  نکهایآیا  گردند!تقوا این عمل را مرتکب می

له؛ گویند: بیی؟! و اطرافیان ایشان هم با افتخار میتقواچون خالف اجماع و شهرت است این تقواست یا بی
 آقا نظرشان غیر این بوده اما از مراتب تقوا و تواضع ایشان است که بر خالف مشهور فتوا نداده است!

 .«علم اصول در ترازوی نقد»مقاله  ـ2
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 قرآن منشأ اختالف یا منشور وحدت اسالمی ؟!
موجب  ،که محور و محک قرار دادن قرآن است واقعاً بر این باور معترضگویا  

جوییم یما از این عقیده برائت ماوالً است.  اختالف و خونریزی و ترک اهل بیت
دانیم و به قطع بر آنیم که اگر همه یو قرآن را تنها منشور وحدت مسلمین م

مسلمین قرآن را یگانه محور افکار و عقاید و اعمال خویش قرار دهند اختالف از 
بازخواهند گشت  ن اهل بیتابین رفته و همه ام ت اسالم زیر پرچم قرآن به دام

رد. و دا داللتمانی پس از پیامبر ووجود معصقرآن به  آیات کما آنکه توضیح دادیم
 .1اندهنمود واردبا همین آیات الهی جمع کثیری را به مذهب حق تشی ع  تنها استاد ما

 وحی منحصر در قرآن است و تمام علوم نیز در آن وجود دارد
کند که هرچه بر یداللت مسوره کهف  17 آیه آیات و روایاتی از جمله ثانیاً 

شود وحی قرآنی است. حال یا این وحی مربوط به ظاهر آیات یموحی  پیامبر
و یا وحی مربوط به رموز و بطون قرآن است که فقط خود  فهمیمیاست که ما م

اتکنند: یرا درک م آن اکرم پیامبر ا لُ و  ل   ى  ُأوحه  م  ِّ ر   ت ابه ک مهن کيإه ل   ال   کب  ُمب دِّ
ه  ههه کل ات ل ن لهم  د   و  ههه  مهن ت جه ًدالمُ  ُدون  شده وحی سويتبه  پروردگارت کتاب از که را آنچه و» ت ح 

آن  جز. نيست ایهکنندتبديل هيچ را آن کلمات. کن پيروی و بخوان( برايشان) است

  .«يابینمی( وحيانی) پناهگاهی و پايگاه هرگز ]:قرآن[
ورت ، در این ص2شانه خالی کند آیه این تدالل بتواند از زیر عترضکه م اً و فرض

لناکند؟ : یبا این آیه شریفه چه م هب تاب  کال کيع ل   ن زَّ ه  اً انيت ُهًدى ء  ىش   لِّ کل ر   و  ةً حو   م 

 
 اکرم یامبرپ معصوم وارثان وجود اثبات» حاوی« قرآن، منشور وحدت اسالمی»رجوع شود به جزوه  ـ1
 قابل تهیه در پایگاه اینترتی البالغ در آدرس:  «مبین قرآن از آیه یک با تنها
«http://www.albalaq.com/post/7.htm»  از همان منبع با عنوان:« چشمه تشنگان»و یا کتابچه 
 .«یتهران یاهلل صادق تیآ یدر فتاوا یریدانلود کتابچه س»
 .آمده استیشان به این آیه شریفه اجواب اعتراض « 22ردّ صفحه » بخشدر  نکهچنا ـ2

http://www.albalaq.com/post/7.htm
http://www.albalaq.com/post/50.htm
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بُش هلُمسلهم ىل رو   روشنگر که حالی در فرستاديم فرو تو بر تدريج به را کتاب اين» : ن  يل

 «است آورندگان اسالم برای بشارت و رحمت و هدايت( نيز) و چيزی هر برای است
 همه چیز که شامل علم علم این آیه تصریح دارد کهدر  «ّل شىءک»و . (٩٨،النحل)

لین و آخرین طور که امیرالمؤمنین همان .باشدیمموجود ست در قرآن ه هم او 
که در  وجود نداردبنابرین چیزی  .1اندهنیز عین این مطلب را بیان کرد علی

ه ک ؛و آداب و شریعت خاتم باشدقرآن نباشد بخصوص اگر مطلبی در دایره احکام 
و سخن  بنابرین طبق این آیه ست.هدر قرآن حتماً  به طریق اولیه در این صورت 

در قرآن موجود  با وجود اینکه تمام علوم و معارف اهل بیت ،امیرالمؤمنین
 حشو وها یآن وح شده، آیااست؛ اگر فرض کنیم وحی غیر قرآنی هم بر پیامبر می

ن در غیر ای. به قرآن مربوطند باشندهرچه ها آن وحییقیناً  خیر. پس !؟اندهبودزائد 
 معنا خواهد بود.یدر این آیه ب« ّل شىءک» صورت

طور شده باشد. منتها همان نازل توان پذیرفت وحی غیر قرآنی بر پیامبریلذا نم
وحی مربوط به  گاهوحی مربوط به عبارات و الفاظ قرآن است و  گاهی که گفتیم

و اینکه فقیه  .دگردیوب محسمکه هر دو وحی قرآنی  باشدیمرموز و بطون آن 
از همین جهت است که رسول  «سنّت مستفاد از قرآن است»فرمایند قرآنی مکرراً می

 کنند.های بطون قرآن را در قالب سن ت برای ما بیان میاین وحی ال ه 

 اند ؟!دیکردار مآیا منتقد خلیفه ثانی را واقعًا راست
وری ط ایشان. برداردر عمَ  از دفاع از دست که کنیمیمتوصیه  منتقدبه  اکیداً  ما

وفادار  هصادقان «حسبنا کتاب ال ه »مبنی بر  شبه شعار عَمرکند که گویا یصحبت م
 

 القیامة، یوم إلی یأتی ما وعلم مضی، ما علم فیه إن القرآن... ذلک... » 1ح ،13ص ،3جلد کافی، ـ1
ت... به درستی این قرآن اس« : »لعلمتکم عنه سألتمونی فلو تختلفون، فیه أصبحتم ما انو بی بینکم ما وحکم

آید، وجود دارد و حکم آنچه که بین شماست در آن یکه در آن علم گذشته و علم آنچه که تا روز قیامت م
و « گویمیما ماست و بیان چیزی است که در آن اختالف کرده اید. پس اگر از من درباره آن بپرسید برای ش

را قرآن دانسته است که  نیز روایات زیادی هست که با شاهد گرفتن آیه شریفه مذکور، منبع علم معصومین
 ه برخی اشاره خواهد شد.به اقتضای ب
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! شما که وکیل های وی نتیجه مستقیم عمل به این جمله استبوده و همه جنایت
را آتش  خانه فاطمه زهرا بآن دستور داده که درگوید کدام آیه از قرب او هستید

س چرا پ« حسبنا کتاب ال ه »نگفت  او مگر !؟دنآن حضرت بگیریا فدک را از  !ندنبز
یقه طاهره که  ساخت جعلی به قرآن را قبول نکرد و یک روایت استدالل صد 

در  هک یعنی شما بر این باورید !؟«گذاریمیما پیامبران ارث نم» است: پیامبر گفته
! در صورتی که با مبنای ما آن روایت پس از ؟ر بوده استآن محکمه حق با عمَ 

یقه شود و استدالل حضرت یعرض بر کتاب تکلیفش معلوم م  ،به قرآن کبریه صد 
ای به عاقبت حرفهای خویش هلحظمنتقد  قاطع و فصل الخطاب خواهد بود.

 ؟1تذهبونأين ف؛ درویکه به چه راهی مو ببیند  بیاندیشد

 :2، شماره 15صفحه رّد 
 ام هک وقتی ،آمد خواهد هک متعدد موارد در خودتان اقرار بنابر»منتقد گفته است: 

  .«دهدیم ارجاع امبریپ انیب و عترت به را ما قرآن خود ،میردک قرآن مراجعه به
کند. هدایت می قرآن بوسیله همین عبارات گویای خود ما را به عترت بله

ا صیح ف عبارات فهم   این سخن هرگز به این معنا نیست که قرآن قابل فهم نبوده و ام 
ما همین . و باشد بیان معصومین رب متوق فاست،  بياٌن للنّاسکه  یقرآن و بلیغ

قاطع قرآنی  دالالت از عبارات واضح و گویا و نیزرا  و اهل بیت رپیامب بهلزوم رجوع 

 
ـ نکته ظریفی اینجاست که این آیه شریفه تنها در یک جای قرآن، آن هم در دفاع از قرآن آمده است. 1

توان دست یافت؟ در توان راه یافت؟ و با انکار قرآن به کدام هدایت میآن به کجا میبنابرین با دوری از قر
تا  35است، خدای سبحان از آیه شریفه  سوره مبارکه تکویر که نیمی از آن در دفاع از قرآن و رسول اهلل

هالُخنَّسه * آخر سوره اینگونه فرموده است:  ُم ب واره الکُنَّسه ... * ف َل ُأقسه َّيله إهذا ع سع س  *  الج  بحه *  و  ال و  الصُّ
سول  ک رهيم  *  إهذا ت ن فَّس   َُّه ل ق وُل ر  ن ة  عهند  ذهى الع رشه م کهين  *  إه بُکُم *  مَّ أمهين  مُّطاع  ث  * ذهى قوَّ و  ما صاحه
جنون   هم  هاألُفُقه الُمبهينه *  ب ءاُه ب نهين  *  و  ل ق د ر  هض  يم   و  * و  ما هو  ع لى  الغ يبه ب جه يطان  رَّ هق وله ش  اين  ف*  ما هو  ب
بون   ن شاء  مهنکُم أن ي ست قهيم  *  إهن هو  إهاّل ذهکٌر لِّلعال مهين  *  ت ذه  هم  ُ و  ما ت شاءون  إهاّل أن ي شاء  *  ل بُّ  اّلل  ر 
.العال مهين  
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تر ممحک «صلوات اّله علیهم أجمعین» پیامبرسبت به عترت حال عقیده ما ن .ایمهفهمید
 است یا شما؟

 :3، شماره 15صفحه رّد 
 روشنی و تیهدا و نور قرآن اتیآ هک است درست امالک»گفته است:  معترض

 را اتییآ و مینشو افرک هم امبریپ به رجوع وجوب اتیآ به هکنیا شرط به اما است
 قرآن حیصح فهم و ،داندیم نیمعصوم و امبریپ هب مختص را قرآن املک علم هک هم
 ،قرآن خود با و مینگذار نارک شماردیم و امامان امبریپ به مراجعه به مشروط را

 .«میوبکن را قرآن
مواردی است که در ابتدای کتاب هم اشاره کردیم که منتقد با تقطیع از  اینجا

را به خود  تهرانیکند سپس سخن خود عالمه صادقی کالم ایجاد شبهه می
دهد. آیا سخنان فراوان فقیه قرآنی که در جای ایشان به عنوان اعتراض تحویل می

دانند می جای کالم مبارکشان بُعد  حقائق قرآنی را در انحصار معصومان محمدی
کافر شدن به قرآن و کنار گذاشتن آیات رجوع به پیامبر »در منطق شما مساوی با 

 ؟!«است
آیاتی از آن  باشد ویمقرآن نور و هدایت و روشنی  :کهنیست  یتردیدالبته 

علم کامل قرآن را به  هم آیاتیمتذک ر گشته و را  وجوب رجوع به پیامبر و عترت
ل کرد که آیا کسی که  .اختصاص داده است اهل بیت رسالت ولی باید کمی تأم 

مبنی بر  ،آن حضرت واجب   امر   سپس ،رجوع کرده پیامبربه  ،قرآن واجب   به امر  
 ،است نزدیکترکفر به  ؛و صادقانه به آن عمل کرده ،پذیرفتهرا  عرضه روایات بر قرآن

ـ در روایات متواتر و غیر قابل انکار  یا کسی که حتی از قبول لفظی این امر واجب
 ؟کراهت دارد ـ
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 کند ؟!یآیا منتقد فصاحت و بالغت قرآن را قبول م
که منتقد در جمله فوق گفته  قرآن فهم صحیح که دهشاره شکجای قرآن ااما  

است؟! بر  اکرم مشروط به مراجعه به پیامبر ـ و منظور عبارات قرآن استـ 
کند. نور کالم یهای روشن سخن دیگران را روشن مقرآن با بیان و داللت ؛عکس

از نور قرآن است. و فصاحت و بالغت ایشان در سایه فصاحت و بالغت  اهل بیت
قرآن  عباراتفهم صحیح »به این معنا که  آیه حتّی یک اگر منتقد قرآن قرار دارد.

 .شدذکر کند، ما تابع ایشان خواهیم  «است متوقّف بر بیان پیامبر
 ردرا با فصاحت و بالغت قرآن مشخص نماید. آیا ایشان  خودمنتقد باید تکلیف 

بشری بوده و حتی  کالم قاعجاز و فو ،واقع قبول دارد که فصاحت و بالغت قرآن
از  عدبای هدر رتبـ  هستند خالئق ینرتغیو بل ترینفصیحکه ـ  رسول ال ه کالم 

 ؟داردقرار  کالم ال ه المجید

 :4؛ شماره 16صفحه رّد 
 هیآ است اسالم اساس هک رهبری و امامت مسأله در قرآن مگر»منتقد گفته است: 

 نهات را مردم تیهدا و ندانست افیک را ییهاتن به قرآن ،رحمت امبریپ هک نداشت روشن
 .«!ت؟دانس خود نوشته به منوط

ت و برهان کسانی که هوای نفس بر آن ؛اینجاست مشکل ها غالب شود دیگر حج 
از  رسول حضرت نوشته آیا وگرنه برایشان سودی ندارد. های الهیهو نشان و آیه

والیت و جانشینی  ،ار نفرهز بیش از صدماجرای غدیر باالتر بود که در حضور 
و به  نمودند و آیات مربوطه را هم برای ام ت تالوت کردند. ابالغرا  امیرالمؤمنین

جاهل بر طبل ت عهدشکناناما  !تواتر قرآن بیشتر و باالتر است! قول شما تواتر آن از
 در پیش گرفتند. را گمراهی  کوفتند و

 آیات روشنی در اثبات ؛عقیده منتقد دهیم که در قرآن بر خالفیتذک ر م کراراً و 
به هر وجود وارثان معصوم برای قرآن کریم وجود دارد که بیان کردیم، و منتقد 
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قبول کند که قرآن ما را به اهل  ویچون اگر ، حاضر به پذیرش آن نیست دلیلی
کند؛ کل  هیاهویی که به راه انداخته توسط خودش زیر سؤال یهدایت م بیت

برای شنیدن حق  را ذا مانند هم مسلکانش از اهل سن ت که گوششانخواهد رفت؛ ل
 .1رسید توان به اهل بیتیاز قرآن هم مخواهد بپذیرد که یاند؛ نمهبست

 :5، شماره 16صفحه رّد 
 ،میتهس آن از استفاده از قاصر ما ولی است ء شی لک انیتب قرآن»گوید: یمنتقد م

 اندهنتوانست هنوز دانشمندان و علما بزرگان هک است نیا مطلب نیا برای لیدل نیبهتر و
 و فتاوا ،زمان طول در هم خودتان شما و ،سازند طرف بر آن با را خود مجهوالت همه

 .«است ردهک رییتغ نظراتتان
این قرآن برای ما حل شود؛ زیرا  ظواهر اوالً قرار نیست همه مجهوالت بوسیله  

ّل شىءکتبيانًا ل برای  دو بُعد دارد. بُعد اول خودش فرموده که قرآن درباره
و بُعد ثانی برای  .دباشمی است که اعم  از بُعد رمزی و بُعد داللی قرآن پیامبر

ماست که همه چیز درباره هدایت انسان در بُعد داللی قرآن موجود است ـ از جمله 
توضیح  «6، شماره 65صفحه ردّ »کما آنکه در  ـ وجوب رجوع به اهل بیت رسالت

 آن گذشت.
از اهل  موجودبه روایات  تنهار عصر غیبت که ما از بُعد رمزی قرآن بنابرین د

باید  ؛دسترسی داریم است ـ جعلیات و ظن یات و ... که مخلوط باـ  رسالت بیت
 بنابرین. معلوم گرددرا به بُعد داللی قرآن عرضه کنیم تا سره از ناسره  آنها همه

 
اید خوانده است؛ شاین جمله ما پیش داوری نیست، شاید خواننده بگوید منتقد که هنوز متن شما را ن ـ1

 «بیداری قرآنی»دوم برهم زدن همایش  هایش برایایشان با اطرافیروزی که  آن کنیمیقبول کند. عرض م
 هایی از جزوه انتقادیبخش، بسیاری از مطالب برای ایشان روشن شد و اگر قرار بر پذیرش بود حداقل آمدند

جرا آن جزوه را که در آنجا بین شرکت کنندگان پخش نمود. اما ایشان چندی بعد از آن مایخود را اصالح م
ثمر یهای منطقی و عقالنی با ایشان کامالً بها و بحثنموده بود، در سایت خود با افتخار قرار داد!! و تماس

و امیدواریم ایشان در آینده با تأمّل  .موجود استشان این ردّیه هنوز آن مطلب در سایت بود و تا لحظه نگارش
 بیشتر پذیرای مطلب حق باشند. و دقّت



 019 انتقادی رد فصل اول جزوه  

کّل شىء به اما  ؛قرآن نیست رموز و تأویل از جملهچیز همه ه معنای برای ما ب
 محور و محک و فرقان است. یچیز هرقرآن برای ما در این معنا هست که 

 مهجورقرآن است یا  روی آوردن به آیا عّلت اختالفات مسلمین
 آن؟! کردن
ر هستند و  ثانیاً  شک ی نیست که همه مسلمین نسبت به قرآن قاصر و بلکه مقص 

اند و شاهد آن هم همین اختالفی است که در طول هسبت به آن کوتاهی نمودن
 ندای رسایتاریخ بین علمای اسالم و حتی بین علمای درون مذهب وجود دارد و 

. 1است ، بلندهمین مطلب به خاطر به پیروی از امیرالمؤمنین علی استاد ما
خود را در این اختالف کنند و یعلمای ما برخالف همه موازین با هم اختالف م

 مارندشیرا غیر ممکن م دانند. نه تنها به دنبال وحدت نیستند بلکه آنیمأجور هم م

 
د دو قاضی نکنیوقتی مشاهده م نهج البالغه ذکر شده است؛ امیرالمؤمنین 33همانطور که در خطبه ـ 1

د شماریدو بوده است حکم هر دو را صحیح مدهند و بعد کسی که به عنوان سرپرست آنیحکمی متفاوت م
ها یکی است، پیامبرشان ها یکی است، کتاب آنخدای آن»کنند که یتوبیخ م را هاگردند و آنیخشمگین م

 اختالف از را آنان ای !اند؟ کرده اطاعتش آنان و داده دستور اختالف به را آنان ی تعالیخدا ایهم یکی است. آ
 براى آنان از نموده و نازل ناقص نىید خدای سبحان ای اند؟ نموده چىیسرپ او نهى از آنان و فرموده نهى
هرچه بخواهند بگویند و بر خداست که  که ندخدای کیشر فتوادهندگان نیا ای !خواسته؟ ارىی ودنشنم کامل

 رد ـ باد آلش و او بر خدا درود که ـ رسولش فرستاده ولى کاملى نید ی سبحانخدا اینکه ای رضایت دهد؟!
 و «میفرو نگداشت را زىیچ کتاب در: »دیفرمامى خدای سبحان که صورتى در !کرده؟ کوتاهى آن غیتبل
 نآ در اختالفى است، و گرید بعض گواه قرآن بعض که داده تذکر و. «است آن در زىیچ هر انیب» دیفرمامى
 رآنق همانا .«افتندیمى فراوان اختالف آن بود در شده نازل خدا ریغ سوى از کتاب نیا اگر: »فرموده و ست،ین

 هایکیتار و دارد،ن انىیپا غرائبش و ست،ین شدنى تمام شیهاداست، شگفتىیناپ و قیعم باطنش و با،یز ظاهرش
 .نگردد زدوده قرآن با جز

 َعنهُ  نَهاُهم َام فاطاعوُه؟ ِباالخِتالفِ  تَعالی اهللُ  اَفاَمَرُهمُ . واِحدٌ  کتابُُهم واِحٌد، وَ  نَِبی ُهم وَ  واِحٌد، ِالُهُهم»
 َعلَیهِ  وا، وَ یَقول َان َفلَُهم لَهُ  ُشَرکاءَ  کانوا َام ِاتماِمِه؟ َعلی استَعاَن ِبِهم ا  ناِاص دینا   ُسبحانَهُ  اهللُ  َانَزلَ  َام َفَعَصوُه؟

رَ  دینا   ُسبحانَهُ  اهللُ َانَزلَ  َام یَرضی؟ َان سولُ  تاّما  َفَقصَّ  ما :یَقولُ  ُسبحانَهُ  اهللُ  َاداِئِه؟ وَ  وَ  تَبلیِغهِ  َعن الرَّ
طنا هبيانُ  فيهه  ال:ا وَ  ش ىء مهن الکتابه  فهى ف رَّ قُ  الکتابَ  َانَّ  َذکرَ  وَ ش ىء کلِّ  ت  الَ  َوَانَّهُ بَعضا ،  بَعُضهُ  یَُصد 

ل و: ُسبحانَهُ  فَقالَ  فیِه، اخِتالَف  ه  غ يره  عهنده  مهن کان   و  دوا اّلل ج   َانیٌق، ظاِهُرهُ  الُقرآنَ  ِانَّ  وَ  کثيراً  اختهَلفاً  فيهه  ل و 
لُماُت  تُکَشُف  َوال َغراِئبُُه، تَنقَضی ال وَ  جاِئبُُه،عَ  َعمیٌق، التَفنی باِطنُهُ  وَ   «.ِاالّ به الظ 
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 استاد توسط شدهروش ارائه دهد. در حالی که با یاین را نشان م ان نیزو سیره آن
ند به نتیجه واحد خواهند رسید یا با هم گفتگو کناگر هزاران فقیه قرآنی  ما

د توانست یکدیگر را قانع کنند و بایستی شورای فقهای قرآنی تشکیل آنکه خواهن
وان با عن و رساله واحدی دفقهی و غیره مشورت کنن گردد تا در تمام شئون مربوطه  

چیزی  .و مکلفان را سردرگم ننمایند نمودهارائه  «توضیح المسائل شورای فقهای اسالم»
 !دهندین رضایت نمبه آفقهای ما  بسیاری ازاآلن  متأسفانه که

امت در صحنه قیکاری نکنید که فرمود و می فریاد آن مرد الهی همیشه بلند بود
قال  مورد شکایت رسول رحمة للعالمین قرار گیرید که   ىق ومه  إهنَّ  بِّ ر   اي سولُ الرَّ  و 

ذوا ا اتَّخ  ذ  ـل  .(45فرقان،) اً م هجور آن  الُقر ه

 :6، شماره 16صفحه رّد 
 می معرّفی... و مردم برای انیب و ،تیهدا ،نور را قرآن هک اتییآ»گوید: یمنتقد م

 قرآنی مطالب از همه بتوانند تیب اهل وساطت بدون مردم هک ستین نیا شیند معناک
 به اختصاص آن شیء بودن لک انیتب هک است آمده اتیروا در لذا ؛نندک استفاده

 .«دارد اطهار ائمه و امبریپ
ه اشکال کارشمن امیدواریم گوید ی. استاد ما مبشوند انتقد تا اینجای بحث متوج 

دی اختصاصبُعد رمزی قرآن در  و آنها در مقام بیان آن  باشدیم معصومان محم 
در مقام تذک ر تنها و ایشان نبوده  به اهل بیت محتاجهستند. اما بُعد داللی قرآن 

در بیان  آنان معنای وساطت به امت به عترتنیاز لذا  آن برای ام ت هستند.
ه نیست« بُعد داللی قرآن» ه این مغالطه ای و ظاهراً عد   نیستند.متوج 
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 و ائمه طاهرین صلوات ال ه  و این مطلب که تبیان کل شیء اختصاص به پیامبر
ل از خود آیه مربوطه علیهم اجمعین اما منتقد  شود.یفهمیده م 1دارد در درجه او 

ها و عبارات قرآنی بدون بیان معصوم داللت»نتیجه بگیرد که  خواهدیاز این بحث م
 مردود است. کامالً حرف  ن! که ای«باشدینمقابل فهم 

، دل  است لیفقط کتاب اّل 
 ،الّله  تابک فقط ،نصوص حسب بر»کالم فقیه قرآنی که:  ادامه در مقابل منتقد در

ع هم ؛است لیدل  انحصار برای نص دامک»گفته است:  2«شرعی است لیدل هم و مشرِّ
 نةیمد انا و نیثقل ثیحد در امبریپ نص مقابل در هم آن ؟"اّلل  تابک حسبنا" از ریغ

 جبورم چرا پس است قرآن منحصرا لیدل اگر! دیاوریب را یکی لطفا! ؟...و بابها علی و العلم
ّ  اسم بارها دیشویم  .«!د؟یاوریب آن نارک در را هیقطع تسن

 حدیثمنافاتی با  محوریت قرآنور که تاکنون بیان شد همانطباز هم مغالطه! 
وم قرآنی که شامل علم اولین و آخرین به عل پیامبرلین و غدیر و غیره ندارد. ق  ث  

است و  اهل بیت رسالت آن علوم نزدبعد از ایشان هم و د دسترسی دارد باشمی
 نا مدینة العلم وأ»با حدیث شریف آن کالم نه تنها گفته منتقد لذا بر خالف آنچه 

را که چ :باشدیمهیچ منافاتی ندارد بلکه تأیید و دلیلی بر این حدیث « علیٌ بابها
ل و آخر در قرآن باشد سوره فاطر،  21و  20و طبق قرآن، و آیات  3وقتی علم او 

وزیر حضرت نزد آنهاست، علمی که  شقرآن دارای وارثان معصومی است که علم
، معلوم گوی سبقت را از بزرگان جن  ربودمه از آن با دانستن یک کل سلیمان

است چیست. بهتر است آن  درب  علمی که پیامبر شهر آن و علی  شود که دایرهیم
 

لنا: ١٩نحل،  ـ1 هبيانًا الکتاب   ع ل يک ن زَّ هکلِّ  ت ُهًدى ش ىء   ل ر   و  ةً و  بُشر حم  هلُمسلهمين   ىل و   را کتاب این»:  ل
 برای تبشار و رحمت و هدایت( نیز) و چیزی هر برای است روشنگر که حالی در فرستادیم فرو تو بر تدریج به

 .«است آورندگان اسالم
 علم اصول در ترازوی نقد. ـ2
حدیث و پیش از این نیز  آمد« 3، شماره 35ردّ صفحه »که توضیح آن در  33طبق آیه شریفه نحل  ـ3

 که در تأیید این معناست ذکر کردیم.را  امیرالمؤمنین
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ایگاه و جای در تفسیر الفرقان داشته باشد تا کمی بیشتر نسبت به همنتقد مطالع
ه اماممقام واالی  رفت مع امیرالمؤمنین علی اهل بیت عصمت و طهارت، خاص 
 پیدا نماید.

اید که استاد ما همیشه در کنار کتاب از لفظ سن ت قطعیه هشما این همه دید
ا ایشان باره !بفهمید ایدهچون نخواست !اید برای چه؟هکند اما نفهمیدیماستفاده 

قطعیه همان بُعد رمزی قرآن سنت . یعنی «سنّت مستفاد از قرآن است»اند که هفرمود
نها تخواهیم از قرآن استفاده کنیم به سنّت قطعیه محتاجیم چون یم پس ما که .باشدیم

 .است همین سنّترمزی قرآن بهره ما از بُعد 
 :ضوع توضیحاتی به شرح ذیل الزم استتر شدن موبرای روشن

 در قرآن علم اهل بیت
چه کسی از شما  سران کشورش فرمود: به هنگامی که حضرت سلیمان

 :فتگ یاناز جن   بزرگیاز ورود آنها نزد من بیاورد؟  ا را پیشند تخت ملکه سبتوایم
کنم و در انجام این میاز آنکه از جای خود برخیزی آن را برای تو حاضر قبل من 

 11آن در آیه  . در قرآن این ماجرا نقل شده و در ادامه  امین هستمو  کار بسیار توانا
َّذ قال  : خوانیمیسوره نمل م هُ  یال ههه  کيآت ناأ تابه کال مهن   مٌ عهل عهند  ل   ت دَّ ري   نأ ق بل   ب  کيإه

ر پِلک  آنکه از پيش را آن من: »گفت بود، کتاب از دانشی او نزد که کسی» یعنی کفُ ط 

ه  الذی»عبارت قرآنی  .«آورمیم برايت بزنی  هکسی ک است یعنی «تابکال ن  مه علٌم عهند 
عالی باذن ال ه ت علم جزئی با آن . و اوعلمی از کتاب داشت، یعنی جزئی از علم کتاب

 چنین قدرتی یافته بود.این
ًَل ُمر ل ست   واف رک ن  يالَّذ قولُ ي  و  : فرمایدیمآیه آخر سوره رعد اما  هه  فىل ک ُقل س  هاللَـّ  ب

ه ب   ىنيب   ًدايش  م ن مکن  يو  هُ  و   تو: »گويند شدند کافر که کسانی و»:  تابه کال عهلمُ  عهند 

 و باشد، شما و من ميان شاهد، است خدا کافی: »بگو !«نيستی( خدا سوی از) یاهفرستاد

 (34)رعد، .«است کتاب علم ]کلّ[ او نزد که کسی نيز
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ه »در اینجا عبارت  این  حال است. یعنی همه علم کتاب. «تابکال لمُ عه م ن عهند 
و خدا و ا کافی است کل  علم کتاب نزد اوست و گویدیم شاهدی که پیامبر

ان ته است یا انسآیا فرش شهادت بدهند که من فرستاده خدا هستم؛ چه کسی است؟
 ؟ و یا جن  

َّذفرماید: یسوره فاطر م 21و  20خدای سبحان در آیات  ال ل   نايوح  أ یو   مهن   کيإه
قُّ  ُهو   تابه کال ًقا الح  دِّ هما ُمص     إهنَّ  هه يد  ي   ن  يب   ل

هه  اّلل هعهباده ب ب  ن  يالَّذ تاب  کال ثن اور  أ ثُمَّ  * رٌ يب ص رٌ يل خ 
ف   نا مهن ناياصط  همٌ  ف مهنُهم عهباده هه  ظال هن فسه مهنُهم ل دٌ  و  مهنُهم ُمقت صه هالخ   سابهقٌ  و  ذنه  اته ريب هإه ه ا ب ه  ّلل ل  ُهو   کذل
 تمام او (هم) رديم،ک وحی تو سویبه [ قرآن]: تابک از آنچه و» یعنی: رُ يبکال الف ضلُ 

 به نسبت خدا براستی. اوست برابر در را آنچهاست  نندهکتصديق هکآن حال است حق

 هک خود بندگان از یسانک به را تابک( نآ) بيناست * سپس بسيار آگاهِ یبس بندگانش

 ايشان از برخی و ارندکستم خود بر ما بندگان از برخی پس. داديم ميراث به يم،برگزيد

. ندپيشگام( همگان از) خدا اذن به اهیخوب ٔههم در)نيز(  آنان از برخی و)عادل(  روهميان

 .«است بزرگ برتری همان اين و
ت پیامبر  برگزیدگانیاین آیه صراحت دارد که  که وارث کتاب  وجود دارنداز ام 

هم ظاهر و هم باطن و  ،قرآنیعنی کل   «الکتاب». و اینجا الهی یعنی قرآن هستند
ت و شوری و غیره پس  ؛نمودهرا انتخاب  ایشانخدا و  رموزش. کسی با اجماع ام 

 نه تنها جزء ظالمین که بودهاین توفیق  را این افراداز سویی  .شودیوارث کتاب نم
م به إذن و الها ده وکرعمل نیز فراتر از عدالت ند؛ بلکه انکردهنبوده و هیچ گناهی 

ه شامل ک )گذشته و حال و آیندهدر مثلث زمان ها بر همه مردم یالهی در تمام نیک
علی اند بلکه در الذا نه تنها معصوم .اندهگرفت سبقت (باشدیمعصوم نیز م انبیاء

 درجه کمال و هدایت هستند.
چه کسانی وارثان معصوم قرآن و رسالت سؤال: اینها چه کسانی هستند؟ 

یه آ وجود ندارد پس اینکسی با چنین شرایطی  دادعا شواگر  هستند؟ محمدی
 شود!یدروغ م ـ معاذ ال ه ـ  قرآن



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 021

ایشان اعتقادی به  بینیممیکنیم یم رجوعبه برادران سن ی  از طرفی، وقتی
لکه اند بهو پیشوایان ایشان هم هرگز چنین ادعایی نداشت وجود افراد معصوم ندارند

تنها  پس اند.هاعتراف نمود که عدم عصمت است بارها در عمر خویشعکس آن را 
اعتقاد داشته و پیشوایان  از پیامبر اکرم معصومانی بعد به وجودکه  ماندیشیعه م

 ند بلکه در میدان عمل نیز، درجات اعالیاهاو هم نه تنها این ادعای عصمت را داشت
 02ذا ل. دوست و دشمن غیر قابل انکار است تقوا و علم و فضیلت آنان نزد اندیشه و

دی و  هارتعصمت و ط اهل بیت  ، پس از حضرت رسول معصوم محم 
 باشند.یاند که وارثان حقیقی علم کل کتاب مرسالت

 تهدایآن کسی که علم کتاب نزد اوست به  در آیه شریفه آخر سوره رعد، پس
بن  علی ، مطلوب  کلِّ طالبصالح المؤمنین، اسدال ه الغالبجز نیست قرآن کسی 

 .«صلوات المالّین علیه أزکیه » ابی طالب
اند هبیان کرد أعلم قرآنی، آیت ال ه صادقی تهرانی فقیه این استدالل را شبیه

 والیتحصن حصین اهل سن ت را به  صاحبان اندیشهو خود ایشان جمع کثیری از 
 .اندهداخل نمود امیرالمؤمنین

اهل  یدالالتش ما را به سو با یخوب بهدر قرآن هست که  دیگری نیز اتیآ البته
 حال. (53،)اعرافيوقنون ورحمًة لقوم   هدیً : کندمیهدایت  شانیعلم ا و تیب

ت از ما دست ستین همف قابل ما یبرا قرآن که دییبگو شما اگر  تیالبر و یقرآن حج 
اصلی که ما آن را  شویم بگوییم که والیت اهل بیتیمو مجبور  گرددیم یخال

 پایه قرآنی دانیمیدین م سته و ترک آن را مساوی با نقصدین دان هم از اصولم
با نزول آیاتی  عکس این مطلب در مقاطع مهم رسالت پیامبر ال آنکه! حردندا

 مطرح گشته است. مبارک
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 :17رّد صفحه 
 ائّمه و رسول از معصومان هک همانطور»: ندافقیه قرآنی که فرموده مقابلدر 

گوید: یممنتقد  1«میقرآن و  ل  ت   تالی هم ما ،است قرآن تلو سّنت تالی و قرآنند و  ل  ت   تالی
 چه به هکبل !؟چی شما برداشت و استدالل و درک و فهم اما است معصوم قرآن قطعا»
 مفه لیدل چه به و!! ؟اشتباه گرانید فهم و است معصوم هم قرآن از شما فهم تنها لیدل

 .«!؟ندارند آنان انیب به ازیین و است امامان و امبریپ فهم با مساوی قرآن از همگان
 فقیه قرآنی عباراتبین جمالت منتقد و  منطقی ا کردن ربطدر اینجا هم پید

که وظیفه هر مسلمانی است چه  «تالی تلو قرآن بودن»است. و بلکه ناممکن مشکل 
داند. همینجا را نمی« تالی تلو»ربطی به عصمت دارد؟! ظاهراً منتقد معنای کلمه 

اید فقه قرآنی همه ب . در مبنایاست« روپی»گوییم که معنای این کلمه به ایشان می
 قرآن یعنی در همه چیز پیرو قرآن باشند. « تالی تلو»

اً  نکته جالب آن است که منتقد از روی جهل جمله فوق را ننوشته است  مطمئن 
، مرحوم استاد معنای کردهچرا که در همان متنی که ایشان یک جمله از آن را نقل 

بارها عرض کردم، قرآن در کّل ابعاد  همان طور که» تالی تلو را هم توضیح داده است:

 یاستفسار ،یریتفس ای یاترجمه میخواهیمراحل اعجاز است. پس ما که م نیدر باالتر

. ن رفتندنبال قرآ یعنیقرآن بودن  «تلو یتال»ت ل و  قرآن باشد.  یتال دیبا م،یاز قرآن بکن

، ادب قرآن و الفاظ آن قرآن، وزن قرآن هیاز الفاظ قرآن، سجع قرآن، قاف المقدور یحتّ 

. میانکرده ریتفس ایما قرآن را درست ترجمه و  میکار را نکن نیاستفاده کردن و اگر ا

 ریو تفس میاوریب یالفاظ میتوانیما که مانند قرآن نمچون محور اّول خود قرآن است، 

 همّ ائهمان طور که معصومان از رسول و ، )باید باشیم( تلو قرآن یتال نی. بنا بر امیکن

در تفّهمش، در  ؛میتلو قرآن یتلو قرآن است، ما هم تال یتلو قرآنند و سّنت تال یتال

ـ. لکن قرآن  میندار یکار اوردهین ایآورده  یاستداللش، در داللتش، در الفاظش ـ کس

 نماترجمه و رمانیتفس ریتعب ییبایدر ز دینه؟ ما هم با ایهست  رینظ یب ریتعب ییبایدر ز

 
 «.یرقرآن تنها معیار در تفس» صادقی تهرانی، بخش نخست: نشریه قرآنی بیّنات. گفتگو با آیت اهلل ـ1
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 یول است یعرب ر،یاز تفاس یاآلن بعض البّته آن مقدار که امکان دارد.. میاشب رینظیب

حّد  در م،یکنیاز قرآن م یگونه که اقتباس معنواست. ما همان یبه فارس هیشب یعرب

 .«میکنیم معنا یادا یهم برا یاقتباس لفظامکان، 
اید چه ب یدنمامی رفتاریحال که منتقد با علم به معنا و منظور گوینده چنین 

ل به عل ت خدشه ناپذیر بودن مبنای فقه گفت؟! ما فقط می گوییم این در درجه او 
جز  ابزاری معترض فرد در مواجهه با این مبنای محکم قرآنی، کهچراقرآنی است 

از  بودناین اعمال نشانه عدم صداقت و دور  و در ثانی .مغالطه برای نقد نداشته
 اخالق اسالمی است.

قان،این است که  ما پیشنهاد گفتگو »با عنوان را کل مصاحبه نشریه بی نات  محق 
ر چهار جلسه با عناوین ذیل است برای تکمیل بحث که د «با آیت اّله صادقی تهرانی

  :1نمایندمطالعه 
 تفسیر در معیار تنها قرآن»  ،85 تابستان 45 شماره: نخست بخش » 
 قرآن معارف از معاومانه اشتبرد مبانی»  ،85 پاییز 46 شماره: دوم بخش » 
 آدم خالفت چگونگی»  ،85 زمستان 43 شماره: سوم بخش » 
 نسخ و تشابه ،تحریف با قرآن برخورد شیوه » ،86 بهار 44 شماره: چهارم بخش » 

 روش معصومانه در فهم دین
به ما  روشی که معصومان محمدی دهند؛ین مباحث استاد ما توضیح مدر آ

اند که جز آن از راه دیگری نرویم همین روش عرضه بر هکرد و امر آموزش داده
ط «فقه گویای قرآنی» وکتاب است  فقط  عالمه صادقی تهرانی معرفی شده توس 

ن در اختیار مؤمنین و پیروان  عرضه بر قرآن و کیفیت این چگونگی را به صورت مدو 
 .است قرار داده اهل بیتمکتب 

 
پژوهشگران قرار داده است: ـ پایگاه اینترنتی البالغ کل این چهار مصاحبه را برای دانلود در اختیار 1

«http://www.albalaq.com/post/139.htm» 

http://www.albalaq.com/post/139.htm
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 ،و با این مبانی معصومانه استاین روش معصوم  کهدارند یدر آنجا ایشان بیان م
ا کنیم. خطدر استفاده از آن  ممکن استالبته  ؛یابیمیترین نتایج دست میحما به صح

به درستی استفاده کند یقیناً به  آنیعنی اگر کسی از  .باشدیماما روش معصوم 
 درصورتی کهرسد و امکان ندارد به فتوا یا نظر نادرست برسد. یمطلب صحیح م

عای عصمت روش ندارند و نم سایر  ثالً با مبنایگویند که میعلمای عصر غیبت اد 
ا و استفاده کند به فتو از آنم اگر کسی به درستی و صحیح یدار اصولی و غیره که

لک ف مگویند این روش ظن ی است ولی ما ینظر صحیح دست پیدا خواهد کرد. بلکه م
 !مأجوریم ،به آنیم و اگر هم خطا کنیم

بد و اگر یایصحیح را در م تدب ر کند حکم قرآن اگر کسی به درستی در بنابرین
 مشورت کنند خطاهای احتمالی ،افراد قرآنی با مبنای صحیح و بدون تحمیل

این  باید درفرمایند یرسد. لذا استاد ما میحد صفر م بهکم و  ی آنان بسیارکاربرد
قرآن باشیم. و دنباله روی از قرآن به معنای  همراه و روپیراه تالی تلو قرآن یعنی 

 .عصمت نیست
. تاس و فهم دیگران اشتباه ، که فهم من صحیحنفرمودهرگز در ضمن استاد ما 

 ود. اما ایشان خاست و روش دیگران اشتباه فرمایند روش من صحیحیایشان مبلکه 
تاوا و فتبلور در ی که چون معصوم نیستند ممکن است خطا کنند. لذا گاه معترفند

دند شیبا تدب ر بیشتر در قرآن متوجه مچون در آن موارد  شدینظرات ایشان دیده م
که مثالً فالن آیه بر مطلبی خاص داللت دارد که ایشان تا کنون درنیافته بودند یا 

تأثیری در صحیح بودن  ه بوده. اما این خطاهاآنکه حت ی اشتباه در فهم پیش آمد
مانند کسی که متر دارد اما به هر دلیلی، از جمله خستگی  بنا ندارد.اصل روش و م

ه مییا شکست نور و غیره، عدد روی متر را اشتباه م شود که یخواند و بعد متوج 
ایشان قابل  وسیله   است. آیا باید گفت پس متر بوده02متر نبوده بلکه 01مثالً 

 ؟!تاس اعتماد نیست چون ایشان متر را اشتباه خوانده
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ت روش است. کما آنکه در تنها ادعای استاد ما  نبنابری ه مصاحب دومبخش صح 
توسط ایشان توضیح داده « مبانی برداشت معاومانه از قرآن کریم» با نشریه بی نات،

 شدر پیروی از امام و این مبنا همان چیزی است که فقیه قرآنی .است شده
نهج البالغه درباه  016خطبه  درآن حضرت بیان داشته است.  امیرالمؤمنین
برای متمسّک ]به آن[ عصمت  [قرآن]و »یعنی 1« والعِصمةُ لِلمُتَمَسّک» اند:قرآن فرموده

 به خصوص آنکه خطبه مذکور دارای مضامینی مربوط به عصر غیبت .«]آور[ است
و  نبوده منکر به این سخن امیرالمؤمنین نسبتامیدواریم منتقد ما است. و لذا 

ت این کالم موال اقرار نماید. البته اگر برای اثبات شیعه بودنش د نباش حاضر به صح 
 !نباشد 2مطابق مذاق صوفیه نیز در نظر او سخن وصی  رسول خدااین 

***** 
 ریتفس از فشرده ایترجمه هک مختصر ریتفس نیا در» :که در مقابل این جمله

 لفظ رنظ از هکبل معنا نظر از تنها نه انییوح لماتک نیآخر در ربانی اعجاز... است الفرقان

 مگر»: گویدمنتقد می 3«است شده نمودار معصوم نه و معصومانه ایگونه به زین وزن و
 ! «!دارد؟ تفاوت" معصوم" با ،"معصومانه گونه"

گوید روش من یکسی م خوب تفاوت آن را در بخش قبلی توضیح دادیم. گاه
ا صحیح و معصوم است.  م هستم. گوید خود من معصویکسی م یک موقعام 

 ودکانهک آن پیرمرد»گویید معصومانه یعنی به شیوه و شکل معصوم. وقتی شما می
 کنید یا خود او را؟! ؛ آیا راه رفتن او را وصف می«رودراه می

 
ِ ِبکِ  کمیوَعلَ »ـ 1 ى  النّاِاُع،  ُن،یوالن وُر الُمب ُن،یَفِانَُّه الَحبُل الَمت تاِب اّلل فاُء النّاِفُع، والر  الِعصَمُة وَ والش 

ک  ىیمحکم(، و نورى روشنگر، و دارو سمانی)ر نیو بر شما باد کتاب خدا، که همانا آن حبل مت«: »ِللُمتََمس 
 .«تمسّک کننده است ین براسودمند، و فرونشاننده عطش، و عصمت و نگهبا

را به راحتی مطابق مذاق  دیگری از امیرالمؤمنین تیخود روا یجزوه اعتراض 11منتقد در صفحه ـ 2
 صوفیه خوانده است.

 .3، ص3ترجمان فرقان، جمقدمه تفسیر  ـ3
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به این سادگی عاجز است چگونه به  یدر دریافت مطلب کسی کهیب است و عج
ه مجاهد، آیت ال ه  مانندعالم بزرگ قرآنی،  کیدر مقابل  دهدمیاجازه  خود عالم 

لکه ب اشکالی ندارد نه تنها ویسد. نقداینگونه مطلب بن صادقی تهرانی العظمیه 
هر  زاو  حرمتی فروگذار نکردهیمنتقد از هیچ باما  بسیار پسندیده و ممدوح است؛ 

تیمیه و... فروگزار  ری بودن، تارک عترت، کافر، زندیق، ادامه ابنتهمتی از جمله عمَ 
 جز از آبروی او این عمل البته که و .آن هم پس از فوت این عالم رب انی نکرده است

 و برای فقیه قرآنی، در پیشگاه خدای سبحان و عترت معصومین کاهدینم وی
 .افزایدجز اجر و قرب چیزی نمی

 عصمت علمی آری یا نه؟
عاً و يواعتصموا بحبل اّلل جمرآن مانند اتی از قیبر حسب آ»فرماید: فقیه قرآنی می

 امل وکتوان با بررسی نه میکه با شرائط ممکد ینماچنان می (654عمران،آل)ال تفرقوا

ندگان یجه براى پویافت. در نتیدقت شامل در قرآن حداقل به عصمت علمی آن دست 

د، اگر هم تشابه املی نخواهد مانکندگان معارف قرآن هرگز تفاوتی جز در بعد تیو جو

بر  (٣٣،شوری) نهميوامرهم شورى بد، با ینان به وجود آیی در اثر عدم عصمت اکاند

امل معنوى و کدن به تیسنده در جهت رسینو رسد.م میکگردد و به محطرف می

ه نور با نور تضادى کباشد، راى نظرات علمی و رسا مییپذ نوٌر على نور ابی بهیدست

اد قابل تصور است، و هرگز تضادى یدپرتوهاى نورانی، تامل و از مقدار ندارد، و تنها در

گوید: یمجمالت فوق و منتقد پس از ذکر بخشی از  1«ستینماهوى در آن متصور 
 هم آن( ٨ !آوردیم عصمت هم شورا( ١ !شد الزم هکبل ،نکمم هم شما عصمت( 1 :پس»

 ریغد مقابل در فهیسق گرید تز ،عترت یجا به شورا البته و( ٤ !!خدا خود مثل عصمت
 .«!!است

 
 .33و  36، ص3تفسیر ترجمان فرقان، ج ـ1
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طور ادامه دارد. گرچه این کنید که توهین و گستاخی منتقد همینمشاهده می
ذکر شد پاسخ این اتهامات را  قبالً سخنان ارزش پاسخ ندارد اما به جهاتی که 

 :فرمایند عصمت سه بُعد داردیم استاد ما در مباحث خوددهیم. می
 عصمت عملیـ 2، صمت عقیدتیع ـ1، عصمت علمیـ 0

ن کمترین ای اما باشدیم محال ینمثلث عصمت در غیر معصوم فرمایندبعد می
صمت ع»و  .قابل دستیابی است البته با شرایطش است «عصمت علمی»که ها عصمت

با وجود همین  نیست چون در معصومانبه معنای عصمت اصطالحی  ،«علمی
داند و علمش هم یشوند. میم و اهل آتش عملیها عالم بیبعض ،عصمت علمی

است  : کند. مانندیبه آن عمل نم است اماقطعی و یقینی  هها و  دوا ب ح  ج  نُفُسُهم أق ن تها يو 
ا ُعلُو  طلبی هالک شدند ریا و ریاست این همه عالمی که با حسادت،آیا  حال .1ُظلًما و 

 ؟دباشیمموجب هالکت علم یقینی و صد درصد و معصوم نداشتند که این صفات 
توانیم به عصمت علمی یاز کجا معلوم که ما م :این است که اما نکته مهم

ا . امبه این عصمت رسیدشود یمو موضوعات موارد درست است در بعضی  برسیم؟
 از کجا معلوم ؛دین است باشد؟ بحث ما در حوزهمیاین مطلب قابل تعمیم  چطور

 تویه فرسید؟ به این معنا که یقین حاصل کنیم  به عصمت توانیم در علم دینکه 
 ست. اگر گفتیم فالن چیز حالل یاا اسالم دهیم دقیقاً همان حکمیو حکمی که م

س نظر  است، چطور یقین کنیم حرام نیست. و خالف دین  است؛همین شارع مقد 
 آیا چنین مطلبی ممکن است؟

 
و تکبّر  ظلم یداشتند، از رو نیقی( یربان یهاهنبه آن )نشا شانو حال آنکه )از عمق( جان: »32نمل، ـ 1

 «.کردند آنها را انکار
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 فرموده است عصمت کریم امر به قرآن
ايُّ أ اي :آیه شریفه در ویندگمی فقیه قرآنی َّذ ه  َُّقوا آم نُوا ن  يال ه   ات قَّ  اللَـّ ههه  ح   تُقات

ال اّل  ت موتُنَّ  و  اعت صهموا * ُمسلهمون   نتُمأو   إه بله  و  هح  هه  ب م اللَـّ ال عًايج   «وامُ صه عت  إ»کلمه  1قوات ف رَّ  و 
باشد. و معنای یم «ةمَ صْ عِ »ز مصدر ا «عصم»و از ریشه  استفعل امر از باب اعتصام 

یعنی تالش و طلب جمعی کنید تا عصمت  .است طلبو  مشارکتباب افتعال در اینجا 
 بدست آورید.

ر کالم امیدر پیش از این اشاره شد و توان عصمت بدست آورد کما آنکه یپس م
 لنّافِعُ،ا الشِّفاءُو نُ،یالمُب النُّورُو نُ،یالمَت الحَبلُ فَاِنَّهُ اهللِّ تابِکِبِ مکیعَلَو»است:  آمده بیان

و مگر ممکن  ان داردکامعصمت رسیدن به  بنابرین. 2«کلِلمَُتمَسِّ وَالعِصمَةُ النّاقِعُ، الرِّىُّو
منتها این عصمت درجاتی دارد که درجه  است خدای سبحان امر به محال نماید.

 نیعنی شاید ای .دستور هم جمعی استت که عرض شد و ادنای آن عصمت علمی اس
تکلیف برای یک نفر مشکل باشد اما اگر کل  جامعه مسلمین در مسیر اندیشه قرآنی 
باشند و عمرهای علما صرف قرآن شود این مطلب به آسانی بدست خواهد آمد. و 

 از جنگ کردن با دشمنان نیست. تراین تکلیف سخت

 حبل اّل  اّول قرآن است و بعد عترت
البته هستند.  تاهل بیدوی قرآن و  حبل الهی طبق روایات متواتر هر و

 .است کتاب و سن ت هماندر عصر غیبت؛  عترت در طول قرآن بوده پس حبل ال ه 
از طریق عرضه که در عصر غیبت  در واقع همان بُعد رمزی قرآن است و سن ت هم

لذا در شود. یشود و از غیر آن تمییز داده میهمه اقوال و نظرات بر کتاب حاصل م

 
اوست  از کردن پروا حق که گونه ـ آن خدا از! آوردید ایمان که کسانی ای هان: »361ـ  362آل عمران،  ـ1

 پراکنده و بطلبید، عصمت خدا ریسمان تمامی از هم با همگی و. نمیرید تسلیم حالت به جز هرگز و کنید پروا ـ
 «.نشوید
 ، وحبل متین )ریسمان محکم الهی(و بر شما باد کتاب خدا، که همانا آن : »135نهج البالغه، خطبه  ـ2
 .«عصمت و نگهبان برای تمسّک کننده استو  عطش، فرونشاننده و سودمند، ىیدارو ر، وروشنگ نورى
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نقل  علی امیرالمؤمنیناز قرآن است و بس. کما آنکه  فقط بل ال ه حقیقت ح
جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد در امت تو »فرمودند: یم که رسول ال ه کردیم 

هدایت هر کس که  کتاب خدا...: گفتای خواهد بود. گفتم راه خروج از آن چیست؟ هفتن

ای پر هو یادوار و آن حبل اهلل المتین است کند،یاو را گمراه م را از غیر آن بخواهد خدا

 .2و مانند این روایت هم بسیار است 1..«حکمت است و آن است صراط مستقیم.

 در عصر غیبت حبل اّل  تنها قرآن است
، اندهرا حبل ال ه معرفی کرد روایات زیادی هم داریم که عترت ؛اما در مقابل 

اکنون ت که بر مبنای قرآن کریم همانطور که اچر .خیرای را رد کنیم؟ هآیا باید دست
به عنوان ثقل  اند اهل بیتهفرمود توضیح داده شد و خود اهل بیت رسالت

جدا نیستند و منبع علم ایشان قرآن است لذا  باشدیماز ثقل اکبر که قرآن  ؛اصغر
ط بل ال ه فقدر عصر غیبت ح پس .باشدیمدر کالم خود ایشان هم مطلب اینگونه 

 رآن است نه روایات!ق

 ند حبل اّل  و محور اعتصام باشدتوایغیر معصوم نم
توان عصمت یپرسیم. آیا از چیزی که خودش عصمت ندارد میحال یک سؤال م

یره و غ در نقلخطا و  به معنانقل  و تقیهو  جعل که گرفتار روایاتیگرفت؟! هرگز. آیا 
با مبنای ظن ی و غیر یقینی به توان ید؟ آیا مند موجب عصمت باشنتوانیاست م

 
 محمد یا: فقال جبرئیل أتانی: لیقو اّلل  رسول سمعت قال ... ـ25، ح22ص ،33ج األنوار، ـ بحار1

 بعدکم، ما خبرو خیر من ابلکم ما بیان فیه اّلل  کتاب فقال منها؟ المخرج فما: الت فتنة، أمتک فی سیکون
، اصمه بغیره فعمل جبار من ولیه من بالهزل، لیس الفصل وهو بینکم، ما وحکم  فی لهدىا التمس ومن اّلل
، أضله غیره  «.المستقیم... الصراط وهو الحکیم، الذکر وهو ،المتین اّلل  حبل وهو اّلل
ل ری از رسوکالعس اإلمام ریتفس ، از12، ح13ص ،33ج األنوار، بحار»و « نهج البالغه 355خطبه »مثل  ـ2
« 336ة حمجازات النّبویّ»و « نهج البالغه 315خطبه » و« 3، ح2عیون اخبار الرّضا شیخ صدوق، ج»و «  اهلل

 ین.و احادیث غدیر و ثقل
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ضامن عصمت  1ها گرفتار آن هستندهآیا علم اصول فعلی که حوز عصمت رسید؟
محور قرار دادن  اعتصام، شریفهتنها راه عمل به آیه  معصومغیبت  درلذا  است؟

 .باشدیمقرآن است که قرآن تنها معصوم در دسترس ما در عصر غیبت 
عصمت  2کندیمنتقد آن را نقل نموضیح فوق که که دیدیم، با ت طورپس همان

 است. چرا که خدای سبحان به آن امر فرموده است. واجبو هم  هم ممکن علمی

 آیا شوری حرام است؟!
الً شورا امر قرآنی  ه ک باشدیمجایگاه شوری هم در عصر غیبت تبیین شد. او 

َّذ ال هر   است جابوا ن  يو  مل ِّهه َلة   قاُمواأو   ب علمای ما واجب  بر لذا .3ن ُهميب   ىل شور ُهممرُ أو   الصَّ
 حساب شوند! و مؤمنین ود جزنخواهیاست شورای قرآنی تشکیل دهند البته اگر م

 0282چنانکه وقتی در سال  پذیرفته نیست در عدم اجرای این امر یاههیچ بهان

 
 «.علم اصول در ترازوی نقد»ـ برای اطالع بیشتر رجوع شود به مصاحبه 1
اند ههمین مضامین را مشروح بیان کرد« علم اصول در ترازوی نقد»ـ آیت اهلل صادقی تهرانی در مصاحبه 2
 .. اگر: »ه و آن مطلب این استفقط قسمتی را نقل کرد معترض بر حسب عادت خود به نقل ناقص مطالبکه 
 هم اگر کرد، نمی بروز اختالف همه این کردیم، می اعتصام وحی به فقط قرآن توصیه طبق اول روز از ما

 رام کاری به را ما متعال خدای وقتی. آمدینم نظر به که بود محدود و معدود قدر آن ماند، می باقی اختالفی
 اهلل حبل به که است کرده امر را ما قرآن. محاالت از نه است، ممکنات کار از آن که شود می معلوم کند می

 واعتصموا آیه. وظیفه هم و است ممکن هم وحی، به اعتصام که شود می معلوم امر، همین از. بزنیم چنگ
 ددارن وظیفه مکلفان، همه است؛ یعنی مکلفان و مؤمنان به آنها خطاب که است آیاتی ضمن در ،اّلل  بحبل
 داشته تصاماع باید، نداریم عصمت اگر.  اعتصام یا باشد داشته عصمت باید یا انسان. کنند اعتصام قرآن به که

 به عصوم،م کاملِ  بررسی و تفکر با. انجامد می عصمت به گیرد، صورت کامل و درستی به اگر اعتصام. باشیم
 رازی برد؛می بین از را هااختالف که است این واقعی اعتصامِ نشانه. رسیممی خطا از مصون و معصوم فهم

 کرد هتوج باید هم «جميعا» قید به. نیست تناقض و اختالف عصمت، مقام در و انجامدمی عصمت به اعتصام
 قرآن و مداران شرع از فردی هر:  یعنی «واعتصموا» به هم و گرددیم بر «اّلل  حبل» به هم «جميعا». 

 ات،متناقض به تمسک و غلط هاداتاجت بدون عالمان، و فقیهان همۀ برسد. اگر علمی عصمت به باید پژوهان
 میان که ستا اختالفاتی همه ریشه، قرآن از تخلف.  ماندنمی باقی آنها بین اختالفی کنند، اعتصام اهلل حبل به

 .«است کرده بروز مکاتب و مذاهب
 در کارشان و داشته پا بر نماز و داده مثبت پاسخ را پروردگارشان( ندای) که کسانی و: »13ـ شوری، 3

 «.کنندیم انفاق ایمهداد روزیشان آنچه از و است مشورت میانشان
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ع و عمالً قرار شد شورای فقهی قرآنی برگزار شود هر یک از مدعوین از مراج
 وبحث و بررسی دینی را موکول به بعد نمودند  مجتهدین حضور خود در آن جلسه  

هی در جلسه شرکت بدون  تنایی اعبه این فرمان الهی بی و عمالً  هدنکرهیچ دلیل موج 
 نمودند.

و ثانیاً برای ما که معصوم نیستیم و به امام معصوم هم دسترسی نداریم تشکیل 
ع افرادی فاسق در  منتقدخواهد بود. واجب  شوری به طریق اولیه  به خاطر تجم 

د. دهیم یشورهمیشگی  فتوا به حرمت ی از تاریخ، اهشورایی بنام سقیفه در بره
 تشکیل شوری امر فرمودهکه به  بودهاهل سقیفه خدا هم  ـ معاذ ال ه ـآیا پس 
  ؟!است

 :19، 18صفحه  ردّ 
 نم» نقل شده که ایهنقد جمل علم اصول در ترازوی مصاحبهدر  فقیه قرآنیاز 

 قواعد نیا. امهردک استخراج قرآن از فقهی ضابطه و قاعده ٢٠١ استنباط اصول تابک در

 زا هم و لفظی نظر از هم .اندیظن نه و شوندیم تناقض گرفتار نه هستند قرآنی چون

 .«بود خواهد معصوم هم است مدلول معصوم دال چون. دارند عصمت معنوی لحاظ
 هک هم شما ایآ اما است معصوم قرآن( 1»تقد در جواب گفته است که: و من
 !د؟یباش ردهک اشتباه استخراجتان در هک ندارد انکام د ویهست معصوم دینکیم استخراج

 چون نمکاشتباه نمی من: دیبگو هک گرید سک هر ای ییاحسا احمد خیش با شما ( تفاوت2
 .«!ست؟یچ در میگویم وحی از فقط

ممکن است ایشان در استخراج این اصول  چرا که وارد است نقد در اینجا ظاهرًا
 کجایهیچ در آمدهه که در آن مصاحبه صدگانه خطا کرده باشند. اما نظیر این جمل

وش ر ایم و با مبنای ایشان که تأکید دارندهی نشنیددیگر از مرحوم آیت ال ه صادق
یه فق بود کههنقل کردد منتقد نیز خو مثالً  .باشدیممعصوم است نه ما در تضاد 

 الفرقان ریتفس از فشرده ایهترجم هک مختصر ریتفس نیا در» اند:فرموده قرآنی
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 وزن و لفظ نظر از هکبل معنا نظر از تنها نه انییوح لماتک نیآخر در ربانی اعجاز... است

 مه همان مصاحبهدر ادایا اینکه  «است شده نمودار معصوم نه و معصومانه ایگونه به زین
 غیرمعصومیم مراجع، و بزرگان همه و ما. ندارد شما و من به نیازی قرآن»ایشان دارند که 

خ پاس»و یا در مقاله  «باشد.. معصوم سخنگوی تواند،ینم معصوم غیر. معصوم قرآن، و
 هستیم؛ معصوم که نداریم اّدعا ما»که  اندهفرمودایشان  1«به نقد ترجمان قرآن کریم

 و اتآی بوسیله   آیاتش تفسیر   با توانیم و است؛ معصوم لحاظی هر از کریم قرآن   لکن

 با بود اختالف موضوعی در اگر و آورد؛ بدست آن از ایهمعصومان معنای خودش، لغات  

 معنای بهاگر را  . لذا آن جمله«شودیم برطرف اختالف قرآنی پژوهشگران   مشورت
ایشان است و آن صحبتها از  رگرفته از مصاحبه  چون ب فرض کنیم؛منتقد  مورد نظر

است و ما از پذیرش خطا  خطای لفظی بوده یا خطای نقلییا  نوار پیاده شده؛ حتماً 
ر اگر خود ایشان هم د داریم فقیه قرآنیبا شناختی که از  لیبودنش ابایی نداریم و

 نمودند.یاصالح مدیدند یقید حیات بودند و این جمله را م
صول ا بلکه سخن این است که این نیست.معنا مدعای فقیه قرآنی ن ای نًایقیاما 

. چون دال  باشدیماللت قرآن مواردی است که مورد داز از قرآن استخراج شده و 
 ،اصل مثالً از این صدتا ست. حاال اگر فقیهی اثبات کندمعصوم اپس  استقرآن 
 ود اما از آن جهت که مدلول  شیمطلب رد  م ت؛ مسل ماً مدلول قرآن نیساصل فالن 

معصوم  دالچون » :اندهگفت ن نبوده. و ایشان هم در همان فراز از سخنان خودقرآ
ه ک تواند بگویدمیرا مطلب غیر این  کسیمگر  .«بود خواهد معصوم هم است مدلول

 صد صحیح است؟!چیزی مورد داللت قرآن باشد صد دراگر 
آن مرد های هایشان بر اساس سایر گفتبرداشت ما از این جمله  صورتدر هر 

اصولی مندرج در کتاب اصول االستنباط با روش صدگانه  مبانی»ن است که ای الهی

، و روش صحیح معصومانه از قرآن برداشت شده است و چون داللت قرآن معصوم است

در این  از ما اندکی هم خطای واگراین اصول هم معصومند،  ما هم معصومانه است، لذا

 
 «. /http://www.albalaq.com» :«قرآن ترجمان» بر خرمشاهی الدین بهاء دکتر نقد به پاسخ»ـ 1
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اصول  مجموعه رداشت بوده باشد با شورای قرآنی این اندک خطاها هم از بین رفته وب

حاصل  با تالش و طلب جمعی معصومی که خدای سبحان به کسب آن امر کرده است

 .«گرددیم
***** 

 دیبا هک دیردک اعتراف عمر آخر در چرا پس»گفته است:  منتقد در ادامهو 
 مه باز دیدانیم جاک از و شوند؟ شیرایو دوباره تانهتاز هیانیاساس ب بر تانیهاتابک

 .«؟ردک دینخواه اعتراف خود مجدد اشتباهات چندی به از پس
 ایآو نه اعترافی،  بودهاین جمالت نیز ادعاهایی دروغ است. نه اشتباهی در کار 

کارش اعتراف به اشتباه  یمعنا د؛یرا رفع نما یاشاگردانش شبهه یبرا یهیاگر فق
عنوان  «ورود به بحث»، در کتابابتدای  کامل این ادعای کذب راپاسخ ؟! است

 مالحظه نمایید. «یع در جزوه اعتراضیاز تقط یانمونه»
 دیدانیم کجا از و»د: گوییپس از رحلت آن مرد الهی م منتقدآن که  عجیبو 

 !«کرد؟ دینخواه اعتراف خود مجدد اشتباهات چندی به از پس هم باز
***** 

ابعاد مختلف در که هر کدام را ش چند جمله پراکنده در ادامه حرفهای تقدمن
در  یذکر کرده است. فقیه قرآندر گفتار از استاد ما  به عنوان تضادقابل بحث است 

ُ  أحلَّ  در بله ؛قرآن در میندار مجمل ما»اند: هجایی فرمود  است مجمل" عیب" ،ع  یالب الّله

 سد دریبنو تابک کی هکنیا مگر. گفت نیا از ریغ شودینم چون ؟چرا. زندضرر نمی ولی

و در جایی دیگر دارند که  «حیصح هایعیب اتیخصوص و طیشرا و حیصح عیب مورد
 کی به جای ،نندک استعمال نص لفظ به بخواهند را مطلبی اگر هک است وقتها بعضی»

یان و جای دیگر ب «شودن م   هفتاد مثنوی تابک نیا هک اورندیب عبارت تا ده دیبا عبارت
انت یخ ارک نیا خب ؟اوردین نص دارد لییدل چه ،هست نص هک دامیما» اند که:هداشت



 017 انتقادی رد فصل اول جزوه  

 فخال ای اوردیظاهر ب ای ؟بگذارد نارک را نص میدار نص وقتی خدا شودیم ایآ! اصال است

 .«ودشینم ؟اوردیب گنگ اوردیب مجمل ؟ظاهر
 مثل خدا المک شما قول به اگر( 1» گوید:می منتقدبه دنبال نقل این سخنان، 

 پس( ١ ؟شد دایپ هم خدا برای ،انیب در تیمحدود طور چه پس است تینهایب ذاتش
 خدا بر دنشو اغذک من هفتاد مثنوی هکنیا برای خودتان قول به ولو لییدل هر به دیرفتیپذ

 ریغ و مجمل و مبهم وجود دییگویم گاهی» و «دیوبگ مجمل قرآن در هک است شده الزم
 قرآن در زیچ همه باشد قرار اگر هک دییگویم گرید گاهی و ،است انتیخ قرآن در نص
 و ؛شودیم اغذک من هفتاد مثنوی باشد نداشته وجود مجمل و مبهم اصال و باشد نص

  .«است حیصر تناقض همان نیا
ملی ع چنین واش یعنی تقطیع بهره جسته است اینجا هم منتقد از شیوه اصلی

ات از این ش اما وقتی کسی و اتفاق بیفتد جای توبیخ دارد.هم ر اگر یک با یوه به کر 
 لاعما این گفت کهکند دیگر باید ناصحیح و غیر علمی و غیر اخالقی استفاده می

تهمت  آیا منتقد که به فقیه مصلح قرآنی .است عناد بلکهست نیاز روی جهل 
 عترت غیر اخالقین عمل زند؛ مقتدایش در ایَمری بودن میو عُ  ترک عترت

 َمر؟است یا عُ 

 دفاع از قرآن: قرآن نه ظنّی است و نه مجمل
لی   که استاد ما نیز به تفصیل باشدیمبحث مجمل بودن آیات قرآن بحث مفص 

مل قرآن مج احکام بر این باورند که کل  اند. برخی هدرباره آن مطالبی را بیان داشت
 مطلب کامل توانیقدری کل ی است که نم که بهگویند یاست. مجمل به چیزی م

 بیماره فقط بدکتر  اگر. مثالً گرددتبیین شود تا مفهوم  را از آن برداشت کرد و باید
کنم یپرهیز مگوید: امرتان مطاع؛ حتماً میبیمار هم «! شما باید پرهیز کنی»بگوید 

گرمی؟ از چه باید اما از چه؟ از سرما؟ از گرما؟ از ترشی؟ از لبنیات؟ از سردی؟ از 
له خوب جم «!شدید پرهیز کنبدنی از فعالیت »گوید مثال یمدکتر پرهیز کنم؟ 
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لی که دکتر گفته است که  چ شود از آن هییخیلی مجمل است و نم« پرهیز کن»او 
 حکمی فهمید.

بر این باورند که کل  قرآن در مقام اجمال است مگر آنکه ثابت شود در  برخی
!! یعنی دست آخرش چندتا آیه بیشتر در قرآن نیست که بشود دباشیممقام بیان 

ای که کالً قرآن را ظن ی الداللة هاز آن حکم استخراج کرد و مطلبی فهمید. عد  
گویند از آنجا که قرآن هفت بطن دارد و هر بطنی هم هفتاد بطن دارد یدانسته و م

یات گویند آیترند مر الفکرمنو  که کمی نیز ای هفهمیم. عد  یپس ما اصال قرآن را نم
که د گوینیم یکل   بطور ای دیگر همهعد !اندمتشابه ظن ی است و بقیه آیات محکم

 !ظنی و کدام محکم است آیات دانند کدامیی و بقیه محکمند اما نمبرخی آیات ظن  
 شاید اینآقا گویند یای دست بگذاری مهشود که شما روی هر آییاین م هو نتیج

 ت ظنی باشد!!از آیا
موجود آیه از آیات االحکام  111گویند در قرآن یمآنها ترین منصفدر نهایت 

ر صورتی ! دای ظن ی بر برخی احکام داللت دارندهکه البته بسیاری از آنها به گون است
هکه   اند.هاحکام الهی را استخراج نمود ،قرآنآیه  0111از تقریباً  صادقی عالم 

 کجاست تا به کجا؟ ببین تفاوت ره از
متوجه  فنخارج است. اهل  ث کمی تخصصی و از حوصله این متناین بح

ف حرکه استاد ما در مقام رد  ولی توضیح مفید این است . هستند مغالطه معترض
ر آری د» اند:هبه طور خالصه اینگونه فرموددانند یکه کل  قرآن را مجمل مکسانی 

 گر بخواهی همه جزئیات را بگوییو ا شود گفتیجایی هست که جز مجمل نم
شود. خوب در آنجا اشکالی ندارد و ضرری هم ندارد و میکاغذ مثنوی هفتاد من 

ُ  احلَّ  خالف فصاحت و بالغت و بیان و نور و هدایت بودن قرآن نیست. مانند  اّلل
 هاحکام بیع را بگوید کما آنک تمام یعنی خدا بیع را حالل کرد. اگر بخواهد البيع  

برخی را در قرآن گفته و برخی را هم نگفته است، این خودش کتابی به اندازه قرآن 
مطلب را در یک جمله  توانیشود. اما در جایی که مطلب ساده و کم است و میم
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در  قرآن ؛گفت و خدای سبحان هم آن را گفته است آیا صحیح است که بگوییم نه
را از گنگی دربیاورد؟! مثالً خدای سبحان مقام اجمال است و روایت باید بیاید آیه 

ه فرموده است: سوره نور  2آیه در  ان الَّ  حُ کني   ال   ىالزَّ ه  إه ان ه  ةً کُمشره  وأ ةً ي  ز  ان الزَّ احُ کني   ال   ةُ ي  و   ه 
الَّ  ان   إه م   کُمشره  وأ ز  ُحرِّ ه  و  ل ه  ع ل ى کذ ل  مشرک يا زناکار زن جز زناکار، مرد»یعنی  ن  يالُمؤمهن

 گونهاين و نگيرد همسری به را مشرک يا زناکار مرد جز زناکار، زن و نگيرد سریهم به را

قرآن در مقام اجمال  ؛بگوییم نخیر شودآیا می «است دهش حرام مؤمنان بر ازدواج
و  !؟است و اهل بیت باید بیایند و این آیه را روشن کنند تا بفهمیم منظور چیست

این خالف نص  آیه  در حالی که !!«ر مکروه استازدواج با زناکا»که  بدهیمفتوا  بعد
 آیا چنین فتوایی مخالفت صریح با امر خدای سبحان نیست؟. باشدمی

 پرسیم: تناقض کجاست؟! می منتقدحال از 
است؛  هذا بيان للناس توصیف خودشو به  بوده قرآن تماماً نص  و ظاهر مستقر

ُ  احلَّ  عبارت آیا وجود که نوع بیعها را حالل دانسته و به جهت ن در قرآ البيع   اّلل
انجام شده فقط با سه کلمه  آن ؛ نزولامکان شمارش تمام بیعها با شرائطشعدم 
خدای سبحان با قدرت : برعکس اینکه یا ؟!محدودیت در کالم خداست نشانه   است؛

ه با س ،که برای بیان آن به کتابی به اندازه خود قرآن نیاز بوده راحکمی خویش 
 لمه به صورت اجمال بیان کرده است!ک

 .همان بیع است و شکی در آن نیست ،لغوی بیعمعنای در این آیۀ شریفه قطعاً 
ا اراده خدای متعال برای موارد آن به تفصیل نیاز  است که هاعیبعضی از ب ،کلفم ام 

کند و مکل ف الزم است و خود آیه از قیود استقبال می آیه پس اجمال در این دارد
 داند در اینجا باید چکار کند و هرگز سرگردان نخواهد بود.می

امکان آوردن نص  ، در صورتاجمال استاد ما بحث خیانت را برای استعمال  
ُ  احلَّ نه اینکه  ؛نداهمطرح فرمود ه گویی آن همین سه تنها راه گزیدکه  البيع   اّلل

 هرگز محدودیت در بیان پس کلمه بوده است خیانت یا ناتوانی خدای سبحان باشد!!
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عدم محدودیت خدای متعال  برای خدا پیدا نشده است بلکه این آیه بهترین نشانه  
 در بیان اصول احکام قرآنی است؛ َفافَهم.

ه مجاهد و فقیه أعلم توانند یمبرای اطالع بیشتر محققان  به دروس و آثار عالم 
 د.ننمایمراجعه باره در این قرآنی آیت ال ه صادقی تهرانی

 شودیمنتقد مردود م :21رّد صفحه 
جزوه خویش نوشته است:  11صفحه  و ابتدای 09در آخر صفحه  عترضم

 همیشه فهم نادرست خودشان از قرآن را بر بیان پیامبر و امامان معصوم ایشان»
گذارند و فرمایشات ایشان را مخالف یدهند و نام فهم خودشان را نّص قرآن میترجیح م
کنند و نام یرا تحریف م ربا. چنانچه مثال اول معنای دالیل کامال واهیآن هم با  !با نّص 

گذارند، بعد هرگاه پیامبر موردی از موارد حرمت ربا را استثنا یخواری مآن را مفت
ای را برخالف فهم ایشان معنا کند به پیامبر یا امام صادق علیهما السالم در هکرده یا آی

گویی و پیامبر یتو مخالف نص قرآن سخن م»گوید یجرأت تمام محضور خودشان با 
عبارتی از فقیه أعلم قرآنی آیت ال ه صادقی وی  سپس ««نیستی!و امام صادق 

کّل فقها معصوم نیستند. ولی قرآن معصوم  گوییمیما م»کند که یرا نقل م تهرانی

بودیم و ما را راهنمایی  است. تازه باالتر، بر فرض محال اگر ما در زمان امام صادق

. از ایشان سؤال 1است گفتند ایشان امام صادقیکردند به منزل ایشان و میم

ه کردیم که یم ل م  ذ  ُحرِّ م  »د: یعنی چه؟ اگرمی فرمو (٣)نور، ن  يع ل ى الُمؤمهنه  کو  یعنی « ُحرِّ

د برای یگفتیم شما امام صادق نیستید. شما شخصی دیگر هستیمکروه و مرجوح است م

در »گوید: یم و پس از آن «دهدینمبرخالف نّص قرآن، رأی  اینکه امام معصوم
 ،فهمند که استداللشان چقدر واهی و پوشالی استیحالی که اگر کمی درست فکر کنند م

به جهت مفت خوری بودن آن باشد پس باید هدیه و انفاق و صدقه و  حرمت رباواگر 

 
از  امامندو برای اطمینان از اینکه واقعًا ایشان  باشندمی ـ یعنی ما یقین نداریم که ایشان امام صادق1

 کنیم...یایشان سؤال م
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طور در مورد نماز مسافر و بلوغ و خمس و همین اشد!خوری و حرام بارث و... مفت
ها برای عالمان دینی دارند که بطالن آن پسندعوامو  بسیار سست استدالالتزکات و ... 

کشیدن عکس مار به »ها برای عوام مانند و مطرح کردن آن مانند خورشید روشن است
 .«استگول زننده و فریبنده « جای نوشتن اسم مار

ت ش ازرات فوق گفته و امیدواریم خواسته در عبایم تقریباً هرچهد منتقخوب  د 
اما این را باید بداند که با هر کلمه ناحق ی که بر  شده باشد. ی کماهبغض او تا انداز

 زبان رانده در برزخ و قیامت متوق ف خواهد شد و به سختی باید پاسخگو باشد.
ه  اندازیم:یسوره نور م 2نگاهی به آیه  اما ان الَّ  حُ که ني   ال   ىالزَّ ه  إه ان ه  ةً که ُمشره  وأ ةً ي  ز  ان الزَّ  ةُ ي  و 

اکه ني   ال   الَّ  ُحه  ان   إه م   کٌ ُمشره  وأ ز  ُحرِّ ه  و  ل  زناکار زن جز زناکار، مرد» یعنی ن  يالُمؤمهنه  ع ل ى ک  ذ ل

 نگيرد همسری به را مشرک يا زناکار مرد جز زناکار، زن و نگيرد همسری به را مشرک يا

معنای  از این آیهشما . خوب آیا «است گرديده حرام مؤمنان بر ازدواج گونهاين و
 !!فهمیدید؟را  ربا حرمت

ان و نه ایش ؛نتوانسته سخنی بگویدبا زناکار در مورد آیه حرمت ازدواج  معترض
و نه هیچ کدام از کسانی که قائل به کراهت ازدواج با زناکار هستند هرگز در برابر 

ای هقبل و بعد آن را به گون بدین جهت داشته باشند یتوانند پاسخیه نمینص  این آ
ی سست حرفهایو سپس  ن خواننده به حرمت ربا منتقل گرددکه ذه دهکر تنظیم

ل اهبا و قضاوت  . در اینجا سکوت بهتر استگفته استدر رد مبانی فقه قرآنی 
 ارد!ی عوام فریبی دمار برا عکسدن چه کسی سعی در کشی ف است تا ببینیماصان

نکته کلیدی »هم در مقدمه در قسمت  درباره داستان رفتن پیش امام صادق
ا منتقد این عبارت استاد رایم. هبه تفصیل سخن گفت «دوم: ما در عار غیبت هستیم!

اش نیز نقل کرده بود که ما پاسخ آن را به طور کامل در همان هجزو 02در صفحه 
 ایم. همقدمه ذکر کرد
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ین آیه شریفه نص  است که ازدواج با زناکار حرام است و هرگز هیچ روایتی ا
 ما از»را به خاطر بیاورید:  حدیث امام صادق .1خالف آن قابل قبول نیستبر

که  را؛همچنین روایات متواتر عرضه بر کتاب  و «نکنید قبول را قرآن خالف چیزی
را به قرآن عرضه  روایات مخالف اگر در اینجا حالرا ذکر کردیم.  از آنهاتعدادی 

 نکنیم دیگر معنای عرضه بر کتاب چیست و کجا کاربرد خواهد داشت؟!
ه ایشان آیه زنا را به جای آی !بودروشن  خورشیدکه مانند بود چیزی  این دقت کنید:

کند. پس وای بر مطالبی که برای می خورشیدزند بعد ادعای روشنی مثل ربا جا می
 وی دیدیم به این معنا نیستمطالبی که تا کنون از  آیا روشن باشد! روزایشان مثل 

ی بر هیچ برهان ،فاصله زیاد از اخالق اسالمی و سیره اهل بیت یشان عالوه براکه 
 ؟رد  مبانی فقه قرآنی ندارند

 معنای ربا اشکال معترض درباره
ر معنای زیاد و برت به «ربا یربو ربوّا و رباء»گرفته شده که  «.وب.ر»ربا در اصل از 

 قبه حزیاد و برتر شدن  ام را بخواهیم معنای آن بگیریم طبعاً،هر کد و .شدن است
با ي  را شامل نخواهد شد زیرا خود خدای تعالی فرموده:  ُه الرِّ َـّ ُق الل ه يُ و  مح   ىرب

قاته  د  ن است، بنابری به باطلماند زیاده و برتری یپس تنها چیزی که باقی م 2الصَّ
َّذيُّ أا يباشد: ییکی از مصادیق بارز اکل مال به باطل م ربا ا ال لوا کن  آم نوا ال ت أيه 
هالباطهله م کن  يم ب  کموال  أ   .اش مفتخواری استهکه در زبان فارسی عنوان ساد 3ب

 زبان مفتخواری دربر خالف سخن منتقد در تحریف معنای ربا به مفتخواری، 
. یعنی در زبان فارسی به دربر ندارد رانند هدیه مابدون تالش  فارسی نیز هر چیز
ه ک به این نتیجه رسیدهمنتقد از کجا م نیست معلو گویند.یهدیه مفتخواری نم

 
 و یا تفسیر گرانسنگ الفرقان. 232، ص1، ج«تفسیر ترجمان فرقان»ـ ر.ک به 1
 «.نمایدپربار میو صدقات را  سازدیخدا ربا را محو م: »211بقره، ـ 2
 .«دیمخور باطلرا به  گرید! اموال همدیآورد مانیکه ا یکسان یهان ا: »23ـ نساء، 3
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 نه در زبان عربی مصداق« صدقه»و « هدیه» !استهدیه و صدقه و ... هم حرام 
  «!مفتخواری»نه در زبان فارسی مصداق و  باشدیم« اکل به باطل»

 استای ربا در مصادیقش از خود مفهوم آن که زیاده به ناحق عمومیت معن
ز شما اگر کسی ا خدای تعالی بفرماید استآیا ممکن بنابرین مثالً شود، یفهمیده م

از همسرش حالل همین زیاده خواهی زیاده به ناحق بگیرد حرام است ولی 
و کتاب  «لفرقانا»، به تفسیر این نوشتار نیست مجال مسائل ربا در سائر باشد؟!یم
 .مراجعه شود «تبارة الفقهاء»
 

 یرّد ادامه جزوه اعتراض
را به طور کامل رد  کردیم؛  منتقدحرفهای صفحه از  11جای بحث که تا این

 ؛وارد باشد مبنای فقه گویای قرآنیبر ی که یک مورد هم اشکال حقیق حت ی وی
 چیزی در اگر معترض وی هم از همین دست است.و بقیه مطالب  .نتوانست بیاورد

ل در داشت میدست   کرد.یکلیدی ذکر م به عنوان نکته مهم واعتراض همان او 
و از نموده مطرح  که نکته قابل ذکری داشتهرا دی فقط موار ما ،لذا در ادامه بحث

 حقیقت روشن گردیده است. جا نیزکنیم گرچه تا همینیماطاله کالم خودداری 
و قضاوت درباره سایر  است مترین ادعاهای معترضرد  مه ،ه مطلبادام لذا

ها تکرار مطالب ، آنچرا که در اکثر موارد خواهد بود. ر عهده خواننده منصفمطالب ب
ن جای بحث بطالو اصوالً وقتی تا این .باشدیو پاسخ به آنها حشو م هستند قبلی

ما از  اصلیهدف اثبات گردید،  «فقه گویای قرآنی»منتقد، و حقانی ت کل یت مطالب 
جای بحث تا همین ایشان، محق ق شده است و در مجال دیگری که منتقدرد  نظرات 

ی رفحتوانیم بحث را ادامه دهیم و اگر یبه اشتباهات فراوانش اعتراف نموده باشد، م
مانده باشد پاسخ گوییم. وگر نه اگر بنا بر مغالطه و جدل باشد تا روز قیامت هم 
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گر هدف انصاف و پذیرش حق ادامه داد و ثمری بدست نیاورد. اما اتوان مطلب را یم
 کافی است.ایم هکه تا اینجای بحث نگاشت بخشی از چیزی است،

 آماده ادامه مناظره به صورت مکتوب هستیم. در هر حالی ما وصفبا این 
 واهلل المستعان علی ماتصفون



 

 

 انتقادیرّد فال دوم جزوه 
 

قرآن برای ما و  فقط»ی با عنوان جزوه اعتراض 16 تا 10فصل از صفحه این 
منتقد بسیار بهتانی از روی خیال است. باشد که یم «ساوی!به طور م پیامبر

 :اما که گفته است دارد که نتیجه مباحث استاد ما اینگونه باشددوست 
ه أ کتهل ق نتُمک إهن مکبُرهان   هاتوا ُقل ُهميُّ مان  .1ن  يصاده
داً ست که از ابتدای این نوشتار تبیین گحقیقت همان ا و ی یادآور ردید و مجد 

رمزی و غیر قابل بُعد  و ،داللی و روشن بُعد است: عدقرآن دارای دو بُ  که ؛نمایمیم
فصاحت و  هاست و معجزه  در بُعد داللی خود افصح و ابلغ کالم. قرآن افهم برای م

وشن رنیز است بلکه کالم دیگران را دارد و نه تنها خود روشن و واضح را در بربالغت 
همین بُعد داللی قرآن  ندارد که اهل بیتواقعیت کند. و این منافاتی با این یم

 حاال که اهل بیت: »گیرندینتیجه م ایعدهز سایرین درک کنند. اما را بهتر ا
 !«فهمیم و قرآن کالً محتاج بیان استیفهمند پس دیگر ما نمیبهتر از ما م

احکام قرآن را که هر کس به بندند و یدرب تفکر و تدب ر در قرآن را م اینان
 رو دل سوزتر از پیامبزنند یتهمت م اً بیان کند و مخالف نظرات ایشان باشد سریع

فهمید یا امام صادق؟ شما یما روایت داریم! شما بهتر م»گویند: می و شده و ائمه
الً ما در عصر  ؛دهیم: خیرمیپاسخ ما هم  «د؟دانییخودتان را باالتر از امام صادق م او 

به  رسیده، ون ش از معصوماههمصد ت معصوم هستیم و روایات ما صد درغیب
 ورد این روایتی که اکنون در دستتوان قسم حضرت عباس خیقول معروف نم

 
 ودهب نصرانیان یا یهودیان( از) که کسی مگر نیاید، در بهشت به کسی هرگز: »گفتند و: »333ـ بقره، 1
«..«بیاورید را برهانتان ایدهبود راستان( از) اگر: »بگو. است ایشان( واهیِ) آرزوهای اینها .«است
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صادر شده است. خودتان و به همین شکل  ماست از ساحت قدس معصوم
قت گوییم روایت بعد از موافیتازه ما م .باشندیمظن ی الصدور  ثاکثر احادیگویید یم

ترین روایات ضعیف ،م رجال و حدیثر علگردد هرچند از نظیقطعی م ،با کتاب
و دایره روایات پذیرفته شده و  روایات را از خود شما بهتر قبول داریم لذا ما باشد.

 .تر استسیعو« فقه سن تی»نسبت به « فقه گویای قرآنی»قطعی در 

 باشدیم ترتر و بلیغتر از روایت است چرا که فصیحقرآن قابل فهم
م یک روایت هو ، هستیمیک آیه از قرآن کریم در محضر ثانیاً فرض کنید اآلن 

را و روایت ز این است که معنا و مفهوم هر دوی این آیه ماست. مگر جپیش روی 
ت یا آن تر اسصیحتر و فن روایت بلیغخویش دریافت کنیم؟ حال آیا ایباید با عقل 

کالم خدای سبحان افصح و ابلغ است. لذا ما قرآن را بهتر از کالم  آیه شریفه؟ قطعاً 
روایت را وقتی که گویا  زندمیمعترض، طوری حرف فهمیم. یم معصوم

مراد معصوم بدون هیچ کم و کاستی در  وخواند در فهم آن هیچ مشکلی ندارد یم
خواند دیگر چیزی یمرا وقتی قرآن  شخصاما همین  ؛شودیدر مذهنش متبا

شود که کسی بیاید افصح و ابلغ یو محتاج م !افتدیفهمد و شعور او از کار مینم
 ترکند! این دیگر چه منطقی است؟! شما که کالم روشن اها را برای او معنکالم

ل اه)یعنی سخن  روشنکنی چطور انتظار داری که کالم یرا درک نم (قرآن)یعنی 
را هم  کالم عترتاولیه فهمید پس به طریق یرا بفهمی! اگر قرآن را نم (بیت

 را هیچ کس مانند معصوم کالم معصوماز طرف دیگر نخواهید فهمید. و 
بهتر از همه  بگوییم حاال که خود معصومین توانیممیآیا  بنابرینکند. یدرک نم

 .فافهم فهمیم؟!یگر کالم ایشان را نممند ما دیهفیکالم خود را م
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هم فاصله  که از قرآن دور باشند یقیناً از عترت معلوم است اینچنین افرادی
 .1چرا که قرآن و عترت هرگز از هم جدا نیستند دارند
داً و   در بُعد داللی قرآن است. و همان طور  بحثکنیم که این ییاد آوری م مجد 

یت اهل ببایستی در محضر  است وفهم ما بسته  بدر   که گفتیم در بُعد رمزی قرآن
 بت بهنسویش ای از علم خهصلوات ال ه علیهم بنشینیم و بخواهیم که گوش نبوت

 قرار دهند. نما در اختیارماقرآن را در حد  فهم 
، فقط یک باشدیمکوتاه  لذا در عصر غیبت که دست ما از دامان اهل بیت

بر آن تأکید  آن حضراتکه خود  باشدیمروشی آن هم  ؛پیش روی ماست مسیر،
رویم و آن این است که همه اقوال و نظرات باز آن راه  فقطاند که هکرده و امر نمود

را بر قرآن عرضه نماییم تا صحیح از غلط، و راست از دروغ تشخیص داده شود. و 
ه لی ککسانی که احکام قرآنی را کتمان نمایند در حااین مسئله ثابت است که 

نَّ اند: روشن و واضح است مورد لعنت خدا و مالئک و اهل ایمان َّذ إه  ما تُُمون  کي   ن  يال
لناأ هلنَّاسه  نَّاهُ ي  ب   ما ب عده  مهن الُهدى و   ناته يِّ الب   مهن   نز  ه  تابه کال ىفه  ل ُ  لع نُُهمُ ي   کُأولئ  لع نُُهمُ ي   و   اّلل

ها یچه که ما از روشنگرکنند آنیانی که کتمان مبه راستی کس»:  (65۱ه،بقر) الَلَّعهنُون  

و هدايت نازل کرديم؛ بعد از آنکه آن را در کتاب ]:قرآن[ روشن و واضح کرديم؛ آنان 

 .«کنندیکنندگان نيز آنان را لعنت مکند و لعنتیهستند که خدا لعنتشان م
کتاب های یهدایت و روشنگرکتمان  ،قرآن نبودن قابل فهم ادعایآیا  حال

ـ ن )روشن و واضح( نم الهی دانند مصداق آیه ینیست؟ آیا کسانی که قرآن را بی 
 نیستند؟ فوق شریفه

 ها پروا کند و دستور ائمه طاهرینکه از این لعنت استکسی  متقیپس 
بر قرآن را جامه عمل بپوشد. و این کار هم هرگز به  مبنی بر لزوم عرضه احادیث

 
رستی : به دانّهما لن یفتراا»ثقلین و غدیر آمده است که  و این همان معنایی است که در احادیث متواتر ـ1

کسانی که قرآن را زمین بزنند یقینًا اولین کسانی هستند که حدیث پس « گردندیکه آن دو هرگز از هم جدا نم
 اند.هثقلین را زیر پا گذاشت
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نیست. چرا که اوالً این امر خود ایشان است. ثانیاً اهل  اردن عترتذمعنای کنارگ
اه ر اولین خالف قرآن ندارند تا با عرضه آن بر قرآن رد شود. ثالثاً برسخنی  بیت

و اگر روایتی مخالف قرآن عرضه بر قرآن است.  نبودن یک حدیثجعلی اطمینان از 
 .نموددیث رجوع به سند حدیث و سایر مطالب مربوط به علم حآنگاه باید  نبود

 :24، 23رّد صفحه 
نسخ و تخصیص و تقیید  درباره  مطالبی اش هجزو 11و  12منتقد در صفحه 

 گویای فقه»های از مهمترین تفاوت است. این مسأله قرآن توسط روایات گفته
از آنجا که قرآن را برخی بحث است.  در واقع، م رصاد  که  سایر روشهاستبا  «قرآنی

ظن ی و مجمل ندانند اما چون  در نظردانند و اگر هم همه قرآن را یظن ی و مجمل م
برای همه قرآن  عمالً دانند کجای قرآن به خیال آنان ظن ی و مجمل است، لذا ینم

م  .گرددیمجمل و ظن ی مآنان  به همین دلیل روایات را حت ی بر نصوص قرآنی مقد 
و هر  شمارندمیناسخ قرآن هم را که روایت  نداهدارند و کار را به آنجا رساندیم

ب آن که عجی. پذیرندمی ،بر ضد قرآن توجیهات مختلفروایت خالف قرآنی را با 
در بسیاری اوقات از بین چند معنایی که یک روایت ممکن است داشته باشد دقیقاً 

د. خواهد آم ادامهمثال آن در  وکنند که مخالف قرآن است! یمعنایی را انتخاب م
که بر سر اسالم و قرآن و  استان همین بالیی نابسامین تفکرات و اعمال نتیجه ا

 .است مسلمین آمده
د بودن سن ت و روایات که از مباحث مهم ص و مقیِّ صِّ خَ بحث ناسخ و مُ پیرامون 

ه ب توانمیکه اند. هو کلیدی است؛ استاد ما به طور مبسوط و مفصل سخن گفت
دروس تفسیر  نیز و «اصول االستنباط» فکتاب شری کتب فقیه قرآنی از جمله

ر دصورت فایل صوتی جلسه برگزار گشته و به  111، که طی موضوعی قرآن کریم
ی برا« http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee»آدرس 

 د:نمورجوع وجود است عالقمندان م

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee/
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  فرعی و اصلی احکام تمامی منبع قرآن»، موضوع: 3۱تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلسه» 

  نیست قرآن ناسخ هرگز سنت»، موضوع: 31تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلسه» 

  نسخ در قرآن»، موضوع: 36تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلسه» 

بیشتر، برای پژوهشگران قرآنی  ، راه برای تحقیقمختصر یتوضیح بادر اینجا 
 :گرددمیهموار 

 قرآن نیستندحکمی از احکام روایات و سّنت، هرگز ناسخ 
و نسخ در حکم به این . 1است دنبر نیاز ب یبه معنا «خس  نَ »از اسم فاعل  «ناسخ»

ط حکم جدیدی آن حکم سپسبوده  یحکم ابتدا معناست که  جایگزین شده توس 
واجب سوره مجادله  01بر اساس آیه  امبرینجوا با پ . مثالً صدقه هنگام2است

مربوطه  هیبه آ نیرالمؤمنیتنها ام و دینسخ گرد همان سوره 02با آیه  سپس ،شد
 .عمل نمود

 لکن برای قرآن نیستند.احکام نزد ما بدیهی است که سن ت و روایات ناسخ 
 کنیم:روشن شدن مطلب دالیلی ذکر می

د این ننکیترین دلیل که همگان به راحتی درک مهسادو  ترینیاصل دلیل اوّل:
 توان فهمید کدام روایتید دیگر هرگز نمنقرآن باشاست که اگر روایات ناسخ احکام 
کم ح»فرض کنید روایتی جعل شده باشد که ! است موافق قرآن و کدام مخالف قرآن

و لذا در آخر  والیت اهل بیت در قرآن آمده بود اما پیامبر آن را نسخ کرده است

 
لِّ نَسخِ الشَّمسِ الظِّلَّ، و الظِّ کعَقَّبُهُ، تَیَءٍ يءٍ بِشَيالنَّسخُ: إزالةُ شَ (:اصفهانی مفردات الفاظ القرآن )راغبـ 1

سخُ فهَم منه األَمرَانِ. و نَیُفهَمُ منه اإلثباتُ، و تَارَةً یُفهَمُ منه اإلزالة، و تَارَةً یُبِ الشَّبَابَ. فَتَارَةً یالشمسَ، و الشَّ
تَعَقَّبُهُ.یَم کمِ بحکتاب: إزالة الحُکال

. (ةی)معجم المصطلحات و األلفاظ الفقه« ان االنتهاء أمدهیل: بیاب، و قبخط يم الشرعکالنسخ: رفع الحـ 2
شود چرا که انتهای أمدِ قرآن، روز با اخذ هر کدام از این دو تعبیر از نسخ، در استدالل ما تغییری حاصل نمی

  قیامت است.
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 این حدیث کهآیا مثالً  1«!شودیعمر فرمود نبوت و خالفت در یک خاندان جمع نم
و چندین نفر هم شهادت دادند که آن را از پیامبر  جعل شد علیه اهل بیت

 باید چنین روایاتی افراداگر آری؛ پس این  ؟!تواند قرآن را نسخ کندی؛ ماندشنیده
ا ع ل ىل  النَّاس   حُسُدون  ي   مأ: فرمایدمیقرآن  ی کهحالرا قبول کنند. در  هُ  آت اُهمُ  م   مهن اللَـّ

اهه  آل   ن ايآت   ف ق د ف ضلههه  بر  الحه  ت اب  کال م  يإه ة  کو  آت   م  و از آیه برداشت  2اً ميع ظه  اکمُّل ن اُهميو 
ت و پادشاهی را در خاندان ابراهیم جمع کرده است خدای متعال شود کهمی  .نبو 
این روایت ناسخ  چون انبر مبنای این گردد. امایروایت رد  م آنطبق مبنای ما لذا 

 قرآن است و در مقام بیان است! پس باید مورد قبول قرار گیرد!
. و البته که در محرز شودکه فساد این عقیده برای آن ای بود هاین مثال ساد

 بخواهیم روایات راکه اگر  نشان دهیمم یخواستمیمثال جای مناقشه نیست. فقط 
ت الهی از بین یناسخ قرآن بدانیم دیگر سنگ روی سنگ بند نم و  فتهرشود و حج 

 رددگیمخدوش م و حتمیت احکام الهی نبودهای در قرآن قابل استناد هدیگر هیچ آی
د رمایفیقرآن م وقتیمثالً لذا  !باشدنسخ شده  با روایتی ممکن استای ههر آیچون 
خورد و یهیچکدام بدرد نم ،هد خود وفادار باش، و هزار حکم دیگرنکن، به ع دزدی

 قابل اجرا نیست!

 
ر جعل کردند و چند نفین روایت دروغین را به پیامبر نسبت داده و سقیفه امتخلّفان منحرف حاضر در ـ 1

 هم از جمله خود ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم و معاذ بن جبل بر آن شهادت دادند. سپس امیرالمؤمنین
در خانه کعبه پیمان بسته بودند به هر قیمتی  از غیب بر آنها خبر داد که اینان در زمان حیات رسول اکرم

را در کتاب سلیم بن قیس هاللی، حدیث چهارم به طور که شده خالفت حضرتش را غصب کنند... این ماج
لم یکُن لیجمع لنا أهل البیت  اهللإنّ ... یقُولُ هللقد سمعتُ رسُول افقال )ابوبکر(: ... »کامل آمده است: 

شهد هذا معک فقال عُمرُ صدق خلیفةُ  هللهل أحدٌ من أصحاب رسُول ا النُّبُوّة و الخالفة فقال عليٌّ 
ه قد سمعتُهُ منهُ کما قال و قال أبُو عُبیدة و سالمٌ مولى أبي حُذیفة و مُعاذُ بنُ جبل  قد سمعنا ذلک من رسُول اللّ
ُ عبَ کَ ال يَها فِ یتََعااَدتُم َعلَ  يُم الَملُعونَِة الَّتِ کُ فَتِ یتُم ِبَصحِ یلََقد َوفَ  :فقال لهُم عليٌّ  هللرسُول ا ِة ِإن َاتََل اّلل دا  َأو مَ   «.تِ یاَت لَتَزُونَّ َهَذا األَمَر َعنَّا َأهَل البَ ُمَحمَّ
 یراستهب ما پس برند؟یم رشک کرده، عطا آنان به خویش فضل از خدا آنچه بر مردمان به یا: »52ـ نساء، 2
 «.دادیم بزرگ مُلکی آنان به و دادیم حکمت و کتاب ابراهیم، ویژه  خاندان به
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که عرض بر کتاب واجب است و  ثابت شدتواتر؛ مما طبق روایات  برای لذا اگر 
 ،هرگز نباید سخنی خالف قرآن را بپذیریم، از نتایج آن این است که دیگر روایت

لوم این روایتی که مخالف قرآن است ناسخ نباید ناسخ قرآن باشد. آنوقت از کجا مع
 آن نیست؟! 

ذکر شد و امثال این آیه  پیش از اینکه  (65۱،بقره)در آیه کتمان  م:دو دلیل
شده  بیان خدای سبحان به شدت کسانی که احکام ؛در قرآن کم نیستکه  ،شریفه

عذاب داده زیر پا بگذارند در آیات مختلف لعنت کرده و وعده  در قرآن برای مردم را
 .خطاب به مردم است پس منظور همین بُعد داللی استاین آیات از آنجا که و است. 

را چون مردم بُعد رمزی  نیستناسخ بُعد داللی آن ، هرگز بُعد رمزی قرآن و
است که خدای سبحان امر به چیزی  آنای هنتیجه چنین عقید و، فهمندینم

دانید چیست زیر پا یکه نمرا چیزی  وای بر شما اگر و فرموده: نموده ناشدنی
و  «نور»و  «برهان»و  «بیان»بطالن این عقیده روشن است و با  پسبگذارید! 

 بودن قرآن منافات دارد. «ُهدی»
دستور عرضه بر  اهل بیتهمانطور که  .هرگز ناسخ قرآن نیست روایاتلذا 

ای مردم ما مطلبی خالف » اند کههتواتر فرموداند و در روایات مهب را به ما دادکتا
ا که خالف قرآن است به مرا گوییم پس تقوای الهی پیشه کنید و سخنی یقرآن نم

 روایت مخالف قرآن با نسخ توجیه لذا .«نسبت ندهید و آن را به سینه دیوار بکوبید
 است. بر جدار ضربشود و محکوم به ینم

خ آیه نسخ:  دلیل سوم: ا ن نس  ه  أة  ي  مهن آم  هخ  و نُنسه ا يا ن أته ب او أر  مِّنه  مسلماً و  .1مهثلهه 
قرآن کالم خدای سبحان  اواّلً  چرا که نیستندآن  مثل حت ی روایات، برتر از از قرآن یا

رآن در ق ثانیًا. باشدنمیوحیانی است اما الفاظ روایات وحیانی  نیز است و الفاظ آن
ی از ثالثًا وجود دارد.تحریف راه ندارد اما در روایات تحریف و جعل و...  : آیات تحد 

نُّ ع لىل أ ن  جمله:  الجه نُس و  ع ته اإله ا القُرآنه أتوا ي  ُقل ل ئهنه اجت م  ذ  ـل همهثله ه همهثلههه أتون  ي  ال  ب ل و  ب و 
 

«.آوریمیم را آن مانند یا آن از بهتر متروک کنیم، یا نسخ را که آن حکمی و آیه هر: »361بقره،  ـ1
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هک هب عض  ظ  و هماهنگ گردند بر  وستهياگر انس و جن با هم پ»بگو: »:  ًرايان  ب عُضُهم ل

( انيجر نيو گر چه آنان )در ا آورندیمانند آن را نم هرگز اورنديب قرآن را نيمانند ا نکهيا

باشد که این آیه شریفه شامل تمام جن  و انس می. (88)اسرا، «باشند گريکدي بانيپشت
مثلی ت با  نیز جزء آنان است. لذا هرگز حت ی سخن پیامبر شخص رسول ال ه 

الَمِ کَفَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْ»ت: در حدیث نبوی نیز آمده اسکما آنکه  قرآن ندارد.

 .«خَلْقِه فَضْلِ اهللَِّ عَلَىّٰکَ
، و نیز روایات عرض بر های مانند آنطبق آیه نسخ، آیه کتمان و آیات در نتیجه:

ی هم در این معنا از ه حدیثک تواند نسخ شود.کتاب، هرگز قرآن با غیر قرآن نمی
 اهلل وکالم، یکالم نسخی اهلل وکالم، اهلل کالم نسخی ال یکالم» شده: نقل رسول ال ه 

 .1«بعضا بعضه نسخی

 دقرآن نیستننصوص و ظواهر مستقّر  مخصص و مقیّدروایات و سّنت، 
 سپس برای آن ،صادر شود یبه صورت کلاگر حکمی به زبان ساده،  تخصیص:

به همه علما » اگر گفته شود:: . مثالً 2گوینداستثنایی ذکر شود به آن تخصیص می
عبارت  شودگفته می اصطالحاً « به زید احترام نگذار»بعداً گفته شود: « احترام بگذار

بوده « احترام همه علما مگر زید» منظوردوم مخصص جمله اول است و از ابتدا 
 است.

پس ود، سحکمی به صورت مطلق و بدون قید بیان شساده، اگر به زبان تقیید: 
به عالم »ه شود: مثالً: اگر گفت .3شودد به آن تقیید گفته میبرای آن قیدی ذکر گرد

 
کند در حالی که کالم خدا کالم مرا یکالم من کالم خدا را نسخ نم:» 2531ص ،1ج الحکمة، زانیم ـ1
«.کندیکند، و کالم خدا بعضش بعضی دیگر را نسخ مینسخ م

(ةیقهمعجم المصطلحات و األلفاظ الف. )ن بهبعض أفراده بدلیل مستقل مقترقصر العام على  :ـ التخصیص2
)معجم  الوصف، و الشرط، و الظرف. إلخ.کوع بوجه ما، یإخراج اللفظ المطلق عن الشـ التقیید: 3

(ةیالمصطلحات و األلفاظ الفقه
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یشود اصطالحا گفته م« به عالم باتقوا احترام بگذار»و بعداً گفته شود: « احترام بگذار
.بوده است« احترام به عالم باتقوا»عبارت دوم مقی د جمله اول است و از ابتدا قصد 
ی غیر قرآن ذکر کردیم برا وسیلهه بتمام دالیلی که برای عدم امکان نسخ قرآن 

ر د نسبت به قرآن تخصیص و تقیید هم صادق هستند چرا که تخصیص و تقیید
. توضیح آنکه کلمه نسخ در آیه شریفه نسخ به معنای باشندمی احکامش واقع نسخ

کنیم نیست. و این الحی امروزی که ما در کتب فقهی و اصولی بحث میطنسخ اص
در کالم فقها و اصولیون  لیخود بازگشت دارد و 1به معنای اصلیلفظ در کالم الهی 

 گردد.به معنای اصطالحی باز می

 تخصیص اصطالحی برایمثالی 
 که پدرانتان یزنانـ 0و با » د:نفرمایسوره نساء می 11 تا 11وقتی آیات مبارکه  

 ايآورده )و  به ازدواج خود در (و هر چه باالتر رود )پدر و پدربزرگهای مادری و پدری

و  یهمواره زشتکار نيرخ داده. ا شتريمگر آنچه پ د؛يبه حرام کرده(اند نکاح مکن یزشيآم

)مادر و  مادرانتانـ 2اند: بر شما حرام شده *بوده است.  یو بد راه ی( دشمنیهي)ما

هایِ دخترِ )دختر و نوه دخترانتانـ 3، (و هرچه باالتر رود مادربزرگهای پدری و مادری

 تانيهاعمّهـ 5 ،(تنی و ناتنی) تانخواهرانـ 5، (تر رودو هرچه پايين تری و پسریدخ

 تانيهاخالهـ 6 ،های پدران و مادرانتان وهرچه باالتر رود(های خودتان و عمّه)عمّه

 دختران برادرـ 0 ،(پدران و مادرانتان وهرچه باالتر رود یهاخودتان و خاله یهاه)خال

 تانيمادرها.9 ،)همانطور که گذشت( دختران خواهرـ 8 ،)همانطور که گذشت(

 مادران زنانتانـ 00شما،  یخواهران رضاعـ 07اند، داده ريکه به شما ش )همانهايی(

که در دامان شما پرورش  )همانهايی( دختران همسرانتانـ 02و  ،)همانطور که گذشت(

بر شما  دياهمبستر نشده پس اگر با آنها د؛ياو با آن همسران همبستر شده اندافتهي

 یهاکه از صلب یزنان پسرانـ 03( و ديمادرانشان را نکاح کن اي)که دختران  ستين یگناه

 
 .است دیجد یتوسّط حکم یشدن حکم لیو زا ینیگزیجا مینسخ همانطور که گفت یاصل فیتعرـ 1
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مگر آنچه  گر؛يدو خواهر با همد انيجمع مـ 05و  )همانطور که گذشت( خودتان هستند

بوده  ژگانيرحمتگر بر و یپوشنده گمانیکه در گذشته رخ داده )که اکنون حرامند( خدا ب

که مالک آنان  یزنان یاند( به استثنابر شما حرام شده زيزنان شوهردار )نـ 05است. و 

است که بر شما  یاله یضهي( فرني)و شوهرانشان همچنان در حال کفرند(. )ا دياشده

 .«شما حاللند ی)زنان( برا نياز ا ريغو  دهيمقرر گرد

از زنانش را طالق داد  یکی فرض کنید این آیه نازل شده است سپس پیامبر
غیر از این  با آن زن ازدواج کند؟ بله، زیرا زنان پیامبرکسی آیا حالل است که 

یر حالل بودن غزنانی هستند که در آیه ذکر شده و خدای تبارک و تعالی تصریح بر 
 .این زنان نموده است

ا را ( نبوده که رسول خدیشما هرگز )حقّ یو برا»شود: نازل می آیه این سپس

برای همه  .1«ديبا همسرانش ازدواج کن یمرگ( و ايپس از )طالقشان  ديهرگز نباو  ديازاريب
نساء است  11تا 11باشد که این آیه ناسخ حکمی از احکام آیات روشن و واضح می

حق ازدواج با  کسییکی از زنانش را طالق دهد  یعنی از این به بعد اگر پیامبر
 .دایشان را ندار
معنای آیه را در ذهن خود حاضر سازید سپس پاسخ بدهید که با توجه  حال باز

ای از زنی شیر بخورد، هنگامی که به بلوغ رسید آیا میتواند با به آیه اگر پسر بچه
)خاله رضاعی( غیر از زنان ذکر  ازدواج نماید یا خیر؟ بله، زیرا این زن آن زنخواهر 

 .وده بر حالل بودن غیر آن زنهاتصریح نمشده در آیه بوده و خدای متعال 
 دباشمیحال اگر بر فرض روایتی تصریح کند که ازدواج با خاله رضاعی حرام 

آیا این روایت ناسخ حکم آیه نیست؟! برخی علما به اسم تخصیص این روایت را 
تخصیص در واقع همان نسخ ور که واضح و آشکار گردید این پذیرند ولی همانطمی

 گوییم.امه درباره حرمات رضاعی بیشتر سخن میالبته در اد است.

 
ال أ ن ت نکُ ان  ل  کما و  : 51ـ احزاب، 1 هه و  سول  اللَـّ ب ًداکه م أ ن تُؤذوا ر  ُه مهن ب عدههه أ   .حوا أ زواج 
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 مثالی برای تقیید اصطالحی
سوره  70تا  67 مبارکه اتآیهمانطور که هستید و  فرض کنید که قوم موسیه 

 تنازل شده اس فرمان الهیدر ابتدا  دهد؛باره ذبح گاو بنی اسرائیل خبر میه دربقر
یک ماده گاو کم سن و سال این مرحله در آیا اگر شما . 1«ديرا سر ببر یماده گاو» که

بله. آیا نیاز است که دنبال ماده گاوی با  ؟ایددستور خدا را اجرا کرده ببریدرا سر 
ی بگردید؟ خیر. چرا؟  را  کم سن  و سال جوان و ،پیر ،«ماده گاو»چون شرایط خاص 

 یده گاوما»به دستور الهی که  بریده شود،سر که کدام از اینها  هر و شودمی شامل

 .عمل شده است «ديرا سر ببر
را  موسیحضرت مردم لجبازی کرده و برای آن که  کهدر ادامه ماجرا حال 

و در نتیجه فرمان جدید الهی، درباره شرایط گاو مورد  ندیدرا سر نبر گاواذیت کنند 
 نياست ب ینيانگي؛ مو نه خردسال رياست نه پ یآن ماده گاو گمانیب»نظر نازل شد که 

ماده باز هم اآلن آیا اگر شما  .2«ديآر یبه جا ديشویدو؛ پس آنچه را )بدان( امر م نيا
ن زیرا اآل .اید؟ خیرگاوی پیر یا کم سن و سال را سر ببرید دستور خدا را انجام داده

است.  «میانسال گاو  ماده » فرمان الهی ذبح   نیست بلکه «گاو ماده»دستور تنها دیگر 
ن به آن افزوده شده و حکم قبلی نسخ شده است. حال آیا اگر شما قید میانسال بود

اید؟ یک ماده گاو میانسال که سیاه و سفید است سر ببرید دستور خدا را انجام داده
اما در ادامه  . چرا که رنگ خاصی در مورد آن از شما خواسته نشده است.بله قطعاً 

ذبح نکردند، و در نتیجه دستور دم لجبازی کرده و گاو مذکور را باز هم مرماجرا 
شود و شرط دیگری برای گاو تعیین تری از سوی خدای متعال نازل میسختگیرانه

گاو(  نيو خالص است؛ )ا کدستياست )که( رنگش زرد  یآن ماده گاو گمانیب» :گرددیم

ذبح همان ماده گاو میانسال سیاه و سفید را  شما حال اگر. 3«کندیرا شاد م نندگانيب

 
  : 11ـ بقره،  1

هق ومههه إهنَّ اّلل ى ل ةً کُ أُمرُ ي  ق ال  ُموس   .م أ ن ت ذب ُحوا ب ق ر 
ه ي  : 13ـ بقره، 2 ال  ب ٌة ال  ف ارهٌض و  ا ب ق ر  َّه  ن اٌن ب  کُقوُل إه ه  ن  يٌر ع و  ل ا ف افع لُوا ک  ذ  ُرون   م   .تُؤم 
ا ت ُسرُّ النَّاظهره ي  : 13ـ بقره، 3 اُء ف اقهٌع ل ونُه  فر  ٌة ص  ا ب ق ر  َّه  ن  .ن  يُقوُل إه
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م هباز حتی اگر زرد و سفید باشد  ؟ خیر.ایدرا انجام دادهخدا دستور  کنید؛ باز هم
چرا که حکم قبلی نسخ شده است و تنها سر بریدن ماده  ؛ایدانجام ندادهدستور را 

 گاوی که میانسال و زرد یکدست باشد مصداق حقیقی حکم فعلی است.
 خدا» فرماید:میخدای متعال زنیم: را برای تقیید مثال می حال حکمی واقعی 

به  یول کند،یدر آن( مؤاخذه نم ماني)بدون پ تانهودهيب یشما را به سوگندها

. پس کندی( شما را مؤاخذه مديشکنی)و م ديخوریم مانيپ یکه از رو يیسوگندها

 ديخورانیکه به کسان خود م یمتوسط یاز غذاها - نواستياش خوراک دادن به ده بکفّاره

( دي)با ابديرا( ن هانياز ا کيچيکه )ه یپس کسی. در بند ردنِآزاد ک ايآنان  دنيپوشان اي ـ

. و نگهبان ديخورد مانيپ یشما که از رو یسوگندها یاست کفّاره نيسه روز روزه بدارد. ا

شما  ديشا کند،یم انيشما ب یخود را برا اتيخدا آ گونهني. اديخود باش یسوگندها

 .1«ديکن یسپاسگزار
ه به این آیه مبارکه  اگر کسی سوگندی جدی و به قصد پیمان خورد حال با توج 

له، زیرا ب به عنوان کفاره کافی است؟و سپس شکست آیا آزاد نمودن عبدی مسیحی 
زاد ، پس آباید مومن باشد نگفته کهآزاد نمودن دربندی را خواسته و ما، تنها آیه از 
بود مثل  ،آزاد نمودن دربندی مومن منظوراگر است. غیر مومن نیز صحیح  کردن

را  یمؤمن دربند ديرا به اشتباه کشت، با یو هرکس مؤمن»فرمود: آیه قتل خطأ می

 .2«ندآزاد کـ
آزاد نمودن غیر مؤمن  دربند که در کفاره قسم  بگویدحال اگر بر فرض روایتی 

ا تقیید رن برخی علما ای آیا این روایت حکم قرآن را نسخ نکرده؟ ؛کافی نیست
 .استنسخ حکم قبلی  آن،باطن  نشان دادیمپذیرند ولی همانطور که می

 
ذُ يُ : 33ـ مائده، 1 هاللَّغوه فکُ ؤاخه ُه ب َـّ ه يأ   يُم الل ـل کُ مان ل ذُ يُ ن که م و  هما ع قَّدتُُم األ  کُ ؤاخه تُ ک  ف  مان  يم ب  إهطعامُ  هُ فّار 
ةه  ر  تُُهم أ و ت حرکه م أ و يکُ طه ما تُطعهمون  أ هلأ وس   مهن ن  کيم سا ع ش  ق ب ة  يسو  ن ل م  ُر ر  د ف صه ي  ف م  ه ام  يّ ةه أ  اُم ث َلث  يجه ل  ک  ذل

ةُ ک   ه يأ   فّار  ل فتُم إهذا مکُ مان احف ظوا ح  ه ک   مکُ مان  يأ   و  ل هُ  نُ يِّ ب  يُ  ک  ذل ههه يآ مکُ ل   اللَـّ  .رون  کُ ت ش مکُ ل ع لَّ  ات
ًأ ف ت حره : 32ـ نساء، 2 ط  م ن ق ت ل  ُمؤمهنًا خ  ق ب ة  ُمؤمهن ة  يو   .ُر ر 
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ـ ص توانندنمی نسبت به قرآن سن ت و روایاتبنابرین  ند چرا باش و ُمَقی ـ د ُمَخص 
رگز قرآن ه واست « نسخ  حکم قرآنی»، در واقع «تخصیص و تقیید  حکم  قرآنی»که 

 .ناسخ بیرونی ندارد

 آن درباره موارد حّلیت ازدواجتخصیص حکم قر
سوره نساء که به طور کامل آنرا در قسمتهای  11تا  11ات یدر آ یتعال یخدا

مادر،  از جمله را که ازدواج با آنها حرام است ذکر فرموده: ی، مواردقبل ذکر کردیم
 یخواهر و مادر رضاع زیآن ن نیخواهر، خواهر زاده، برادر زاده، عمه، خاله و ... و در ب

طور که گفته همان .نداحاللبر شما  هانیا ریغو سپس فرموده است که  ؛شمردهرا 
شد کم و زیاد کردن موارد برشمرده شده در آیات فوق، در واقع نسخ حکم قرآنی 

 راجع به حلی ت و حرمت ازدواج با آنها خواهد بود.
م حری ماالرِّضاع  مِنَ مُحرُ یَ»که نقل شده  از پیامبر اکرم نیز روایت شریفیحال 

رآن ق»: این روایت را بر قرآن عرضه کرده و بگویندکه به جای آنبرخی ، «النَّسَب نَمِ
توان ینم پستصریح دارد فقط خواهر و مادر رضاعی برای ازدواج حرمت دارند، 

 آن چيزیاز رضاع »روایت را معنا کنند: اینگونه  و« چیزی بر موارد آن اضافه کرد

 ولی به غلطو... 1فروختن ،ازدواج کردن مثالً  یعنی «ه از نسب حرام استشود کیحرام م
بعد  «شود!یشود که از نسبت حرام میحرام م آن کسیاز رضاع » :کنند کهیمعنا م
ه، خواهر زاده، برادر زاده، عروس و...دواج با: دهند که ازیفتوا م رضاعی  خاله، عم 

 حرام است. 
عرضه »به جای  «عرضه قرآن بر روایت»ن و از قرآ انفصالاین است مکتب 

دارند. در صورتی  ادعای پیروی از اهل بیت ایشانبا این حال . «روایت بر قرآن
ل از نظر ادبی  به عنوان اسم موصول غالباً  «ما»است چون  ترصحیحکه برداشت او 

 
برای پدر فرزند حرام « امّ ولد»ـ مثالً اگر فرزندی از کنیز پدرش شیر خورده باشد مواردی که نسبت به 1

 شود.شود یعنی مثالً فروش آن برای پدر حرام میاست؛ نسبت به آن کنیز نیز حرام می
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العقول معموالً برای انسان و ذوی  «مَن»شود بر عکس یاطالق م 1غیر ذوی العقولبر 
تازه « من النسب مُ یحرُ  نمَ من الرضاع  مُ یحرُ »رود. اگر روایت این بود که یبکار م
شد که در آن یبر فرض اصالت حدیث و عدم عرضه بر قرآن درست م ایشان سخن

روایت را به  باید در صورت عدم امکان حمل، صورت هم آن معنا مخالف قرآن بود و
 .کوبیدیمیه دیوار مگوش

 هایداند با این فتوای خالف قرآن و سن ت تا کنون چقدر جلوی ازدواجیو خدا م
ان را شهایهبچ داشتندصالح گرفته شده است کما آنکه اهالی یک روستا چون رسم 

تعداد زیادی از که  بود وضعیت طوری شده دادند؛یم دهیبه همدیگر برای شیر
طبق قاعده شما همه به که را چ بودند هبدون ازدواج ماندجوانان دختر و پسرشان 

 فقیه قرآنیآنها را به محضر  ، با لطف خاص خودخدای تعالی وند! بود هم محرم
واج دخبر شادی ازبعداً و  گشتندم قرآن؛ شادمان راهنمایی کرد و پس از شنیدن حک

 دختران و پسران آن روستا را اطالع دادند.

 حکم قرآن درباره موارد زکات!تخصیص 
زکات که از ارکان اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در اسالم  یا در مسأله  

و روایات فراوان، فلسفه زکات فقر زدایی و رفع نیاز مستمندان  قرآنو در  است
در اموال عمومیت زکات  حکم داللت دارد کهبر این  زکاتآیات ؛ 2شده است معرفی

 
ذوی العقول: موجودات عاقل مانند انسان و جن و فرشته.ـ 1

. به «من ال یحضره الفقیه»، «وسائل الشیعه»، «الکافی»ـ رجوع شود به ابواب مربوطه در کتب شریف: 2
َو ِفی ِرَوایَِة » : 3513ح، «باب علة وجوب الزکاة»، 1ص، 2ج ،«من ال یحضره الفقیه»عنوان نمونه: در کتاب 

ِد بِن َجعَفٍر األَسِدی  َرِضَی أِبی الُحَسی ِد بِن ِإسَماِعیَل البَرَمِکی  َعن َعبِد  اهللُِن ُمَحمَّ ِن أحَمَد ب اهللَِعنُه َعن ُمَحمَّ
اِدقِ  اِدقُ  َعِن الَفضِل بِن ِإسَماِعیَل َعن ُمَعت ٍب َمولَی الصَّ کَاُة اخِتبَارا  : َااَل َااَل الصَّ ِإنََّما ُوِضَعِت الزَّ

وا َزکَاَة أمَواِلِهم َما بَِقَی ُمسِلٌم فَِقیرا  ُمحتَاجا  َو اَل ِلأل َما َفَرَض ستَغنَی بِ غِنیَاِء َو َمُعونَة  ِللُفَقَراِء َو لَو أنَّ النَّاَس أدَّ
 ِبُذنُوِب األغِنیَاِء َو َحِقیٌق َعزَّ َو َجلَّ لَُه َو ِإنَّ النَّاَس َما افتَقَُروا َو اَل احتَاُجوا َو اَل َجاُعوا َو اَل َعُروا ِإالَّ  اهللُ

زَق أنَُّه  اهللَِعزَّ َو َجلَّ أن یَمنََع َرحَمتَُه َمن َمنََع َحقَّ  اهللَِعلَی  ِفی َماِلِه َو ُأاِسُم ِبالَِّذی َخلََق الَخلَق َو بََسَط الر 
کَاِة َو َما ِصی َد َصیٌد ِفی بَر  َو اَل بَحٍر ِإالَّ ِبتَرِکِه التَّسِبیَح ِفی َذلَِک َما َضاَع َماٌل ِفی بَر  َو اَل بَحٍر ِإالَّ ِبتَرِک الزَّ
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 9پیامبر از »گوید یتی که مابا روای برخیاما ، 1گیردیبر کل  اموال تعل ق مداشته و 
این حکم عام  قرآن را تخصیص  پروا؛ بی«چیز زکات گرفت و الباقی را بخشید

آوری  چیز زکات را جمع 00از  زنند. و جالب آنجاست که امیرالمؤمنینیم
 است که اگر حکم الهی تخصیص خورده و سن ت پیامبر نمود! حال سؤال این

را بعد از  و سن ت پیامبر خداحکم  یحضرت علچطور  پسین است، هم
 پیامبر تغییر داده است؟!!رحلت 

 تبیین روایات ظاهرًا متعارض با قرآن
 :استاین حکم که  گرددروایات بر قرآن؛ روشن میعرضه  بادر صورتی که 

است که  اینهم  عمل رسول ال ه . و توجیه آن «گیردیزکات به کلّ اموال تعلّق م»
تواند از موارد جزیی ینمو مور جمع آوری زکات مسلمین است حکومت اسالمی مأ

زکات دریافت کند و لذا دولت اسالمی نسبت به رئوس اموال مردم زکات را جمع 
 

ى َزکَاةَ  اهللِالیَوِم َو ِإنَّ أَحبَّ النَّاِس ِإلَی  َو لَم یَبَخل َعلَی  َماِلهِ  َعزَّ َو َجلَّ أسَخاُهم کَّفا  َو أسَخی النَّاِس َمن أدَّ
َضا َعِلی  بُن ُموَسی» :3536و ح «.َجلَّ لَُهم ِفی َماِلهِ َعزَّ َو  اهللُالُمؤِمِنیَن ِبَما افتََرَض  ِإلَی  َو کَتََب الر 

ِد بِن ِسنَاٍن ِفیَما کَتََب ِإلَیِه ِمن َجَواِب َمَساِئِلهِ  کَاِة ِمن أجِل ُاوِت الُفَقَراِء َو تَحِصیِن أمَواِل  ُمَحمَّ أنَّ ِعلََّة الزَّ
َمانَِة َو البَلَوىَعزَّ َو جَ  اهللَاألغِنیَاِء أِلنَّ  ِة الِقیَاَم ِبَشأِن أهِل الزَّ حَّ َعالَی تَبَاَرَک َو تَ  اهللُکََما َااَل  لَّ کَلََّف أهَل الص 

ه أ ىل تُبل ُونَّ ف بِر َمَع  مکُ نفُسه أم و  کُ موال کَاِة َو ِفی أنُفِسکُم تَوِطیُن األنُفِس َعلَی الصَّ ِفی أمَواِلکُم ِإخَراُج الزَّ
حَمِة  اهللَِذِلَک ِمن أَداِء ُشکِر ِنَعِم َما ِفی  أَفِة َو الرَّ یَاَدِة َو الرَّ یَاَدِة َمَع َما ِفیِه ِمَن الز  َمِع ِفی الز  َعزَّ َو َجلَّ َو الطَّ عفِ  الَمُعونَِة لَُهم َعلَی  َو الَعطِف َعلَی أهِل الَمسکَنَِة َو الَحث  لَُهم َعلَی الُمَواَساِة َو تَقِویَِة الُفَقَراِء وَ  أِلهِل الضَّ

یِن َو ُهَو ِعَظٌة أِلهِل الِغنَی َو ِعبَرٌة لَُهم ِلیَستَِدل وا َعلَی ُفَقَراِء اآلِخَرِة بِِهم َو َما لَُهم ِمَن الَحث  ِفی َذلَِک  أمِر الد 
لَُهم ِ تَبَاَرَک َو تََعالَی ِلَما َخوَّ کِر ِلّل عَ  َعلَی الش  ِع َو الَخوِف ِمن أن یَِصیُروا ِمثلَُهم َو أعَطاُهم َو الد  اِء َو التََّضر  کَاةِ  َدَااِت َو ِصلَِة األرَحاِم َو اصِطنَاِع الَمعُروفِ  ِفی ُأُموٍر کَِثیَرٍة ِفی أَداِء الزَّ َو َااَل أبُو » :3533و ح .«َو الصَّ

ة  فَ  الَحَسِن ُموَسی بُن َجعَفرٍ  . «َوَضَعَها ِفی َموِضِعَها لَم یُسأل ِمن أیَن اکتََسَب َمالَهُ َمن أخَرَج َزکَاةَ َماِلِه تَامَّ
اِدقُ » :3532و ح کَاَة ِفی کُل  ألٍف َخمَسة  َو ِعشِریَن ِدرَهما  أِلنَُّه  اهللُِإنََّما َجَعَل  َو َااَل الصَّ َعزَّ َو َجلَّ الزَّ

ینا  َخمَسة  َو ِعشِریَن ِمسکِ  ُهم َو َاِویَُّهم َو َضِعیَفُهم فََجَعَل ِمن کُل  ألفٍ َعزَّ َو َجلَّ َخلََق الَخلَق َفَعِلَم َغِنیَُّهم َو َفِقیرَ 
«.أِلنَُّه َخاِلُقُهم َو ُهَو أعلَُم ِبِهم اهللَُو لَو اَل َذِلَک لََزاَدُهُم 

تُز  أُخذ مهن : 361ـ توبه، 1 ُرُهم و  هِّ ق ًة تُط  د  هههم ص  ههايکّ موال تا  ریبگ یاآنان صدقه اموال تمام از»:  ههم ب
 «بها متزکيه» پیامبر جمع آوری کند و با وصف استای که واجب و این صدقه« یساز شانزهیبدان پاک و پاک

آمده همان زکات است.



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 071

آوری و هزینه نقل باشد و ساز و کار جمعیو الباقی که مقادیر خرد م کردهآوری 
 م در هر حکومتی درکند. و این حکیباشد را صرف نظر میوانتقال آنها به صرفه نم

هم  هر سرزمینی در هر زمانی ممکن است متفاوت باشد. و لذا امیرالمؤمنین
. نه آنکه حکم الهی را زیر پا گذاشته یا سن ت 1مورد را اضافه نمودند 1بعدها 
زکات چه  ،حکومت اسالمیکه موضوع  اینرا تغییر داده باشند! بلکه  پیامبر

 ه شرایط جامعه و صنعت مردم دارد.چیزی را جمع آوری کند بستگی ب
صادر  که بعد از زمان پیامبر اهل بیت روایات در نکته بسیار قابل توجّهو 

همه آنها قریب به اند؛ این است که مورد شمرده 9شده و موارد زکات را منحصر در 
بیان  «بدون اضافه کردن چیزی بر آن بازگویی عمل پیامبر»حکم را به صورت 

خواهند شود که در حال توریه بوده و نمیو به ذهن اینگونه متبادر می اندنموده
 نمایندبلکه صرفاً از پیامبر یک نقل قول می نمایندبیان  از زبان خویش حکم اصلی را

 روایات و با کنار هم قرار دادن آنها با .اما حکم اصلی هم نیست که دروغ نیست
این عمل ایشان آن  جهت که فهمیممی ؛اندکه موارد زکات را توسعه داده صحیحی

های ظلم و جور بردند که حکومتدر روزگاری بسر می است که آن حضرات
رساندند لذا ایشان با اشاعه آوری نموده و به مصرف مستمندان نمیزکات را جمع

ایستادند که های ظلم میوار، در مقابل حکومتبه صورت توریه این عمل پیامبر
بیش از آن اموال مسلمانان و شیعیان را در طول تاریخ به بهانه زکات  آنها نتوانند

برای  ار اصلی حکم ،نیز در جای صحیح  خود گیرند و علیه دین استفاده نمایند اماب
ی تیروا 08 تعداد از شاهد برای این مطلب؛ به عنوان .اندشاگردان خویش بازگو نموده

 01تعداد آمده است  «اءیتسعة اش یة فباب وجوب الزکا»در  عهیوسائل الش که در
 عب اسی به مأمون یک مورد نامه امام رضا .هستند مذکور شکل نیبه ا ثیحد

ط و فق استحدیث نقل به مضمون  یککه باز دقیقاً مؤید ماست.  ،)روایت دوم( ،است
 .(63 )روایت چه بوده است، موارد را شمرده که مشخص نیست سیاق کالم امام

 
ـ اسب و یابو.1



 070 انتقادی جزوه   دومرد فصل 

. و تنها یک روایت (68و  6)روایت م داللت صریحی بر موارد زکات ندارند، هروایت  دو
که آن هم با عرض بر کتاب تکلیفش  ،(۱)روایت  ماندبر خالف نظر فوق باقی می

وان تو اال نمی نمودو حمل بر تقیه  شدهملحق مشخص است و باید به موارد قبلی 
 آن را پذیرفت. 

 خواهدمیمشترکی هست. سؤال کننده  ه دقیقنکتدر روایت سوم و دوازدهم و  
، مورد دیگری ی که پیامبر فرموده و الباقی را بخشیدهچیز 9آیا عالوه بر این  بداند

به جای آنکه با خونسردی و سعه صدر پاسخ  معصوم ماما اما یا نه؟ هم هست
 نیوالدر عبارتی ط کنند وبه وی عتاب می و یک کلمه بگویند نه! پرسشگر را بدهند

عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِکَ وَ تَقُولُ لِی إِنَّ عِندَنَا حَّباً کَثِیرًا  إِنَّ رَسُولَ اهللَِّ کَأَقُولُ: لَ»فرمایند: می

و تو به من  ديرا بخش هانيا ريغ : رسول خداميگویبه تو م»یعنی 1«؟أَ فِیهِ الزَّکَاة

طور جمله به  نیکه ا .«؟«ات هست؟ما حبوبات زيادی داريم، آيا در آنها زک: »يیگویم
ص طفره رفتن از جواب سوالش را ادامه  مقابل به طوری که طرف است صریح مشخ 

د انکافی برای جواب به سائل نداشته حوصله ندهد. مگر آنکه بگویید امام معصوم
لذا مشخص  اند!! هیهات.و اینگونه به وی به خاطر پرسش شرعی عتاب کرده

هف زعم گردد که برخالمی این دسته از روایات تقیه هستند نه روایاتی که  ای،عد 
 اند و سیاق این روایات بسیار بیشتر با تقیه همخوانی دارد.موارد زکات را تعمیم داده

 بخشش حق فقرا به ثروتمندان!!
ه آن است که عجیب ور اگر منظ !را بخشیده است هگویند پیامبر بقییم ایعد 

خیلی خوب،  ؛معلوم شدو جهت آن  اندنقل کرده بیت اهل آن بخششی است که
ها صحیح و بجا و عقالیی است چون باید هزینه بیشتری از موارد زکات بشود تا آن

 
َرةُ  »...ـ این روایت دوازدهم بود و در روایت سوم اینگونه است: 1 اِئُل َفالذ  َااَل  ثُمَّ  َفَغِضبَ  ؟َفَقاَل السَّ

خُن َو َجِمیُع َذِلَک َفَقاَل ِإنَُّهم یَُقولُوَن ِإنَُّه لَم  اهللَِعلَی َعهِد َرُسوِل  اهللِکَاَن َو  َرُة َو الد  َماِسُم َو الذ  السَّ
ِلَک َفَغِضَب ثُمَّ َااَل َو ِإنََّما َوَضَع َعلَی ِتسَعٍة ِلَما لَم یَکُن ِبَحضَرِتِه َغیُر ذَ  اهللِیَکُن َذِلَک َعلَی َعهِد َرُسوِل 

«....کََذبُوا َفَهل یَکُوُن الَعفُو ِإالَّ َعن َشیٍء َاد کَان
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ا این بخششی که جمع آن معنایش  ،گویندیمو  گمان کرده ایشانآوری شود. ام 
میان اموال ای جهانیان خدای سبحان در »فرموده باشد:  است که معاذ ال ه پیامبر

ثروتمندان برای محرومان و ستمدیدگان و ناتوانان جامعه حقّی قرار داده است و من تا روز 
مورد سرمایه  3قیامت این حقّ فقرا و بینوایان را به ثروتمندان بخشیدم! بروید و در غیر این 

 لآیا تهمتی باالترین از این به ساحت رسو !!«گذاری کنید و ثروت بر ثروت بیفزایید
 هست؟ که پیامبر در جهت منفعت ثروتمندان و باقی ماندن شکاف طبقاتی اکرم

اینگونه ظالمانه و بیرحمانه حق ضعیفان را به اغنیا  فلسفه زکات را ضایع کرده و
 ؟!ه باشددیبخش

 و نقره )درهم( حال آنکه در جامعه آن روز نوع ثروتمندان ثروتشان در طال
های گاو و گوسفند و شتر بوده است و هی انگور و گل  ها و باغهاو نخلستان )دینار(

است. اما امروزه که معموالً قشر کشاورز روستایی بوده  زکات هم مربوط به این موارد
شوند باید زکات بدهند اما یاگر از فقرای جامعه نباشند از ثروتمندان هم حساب نم

 د!نو... نباید زکات بدهن و زعفرا هباغ پستصاحبان دار و هدار و سرمایهآن کارخان
ه پست ،چون پولشان به شکل درهم و دینار نیست و دالر است! چون به جای انگور

 دارند.  بنز آخرین مدل دارند! چون به جای شتر،

 گیرددر مبنای فقه سنّتی هرگز خمس جای زکات را نمی
برخالف  شماطبق مبانی  هم که اگر بگویید خمس هست؛ خوب این خمس

داشتن چند خانه و  لذا! گیردمیتعل ق و موارد غیر شأن  «اموال اضافه  » به ننص قرآ
ین خمس هماز طرفی و  .در شأن ثروتمندان جامعه هست .. مطمئناً .ویال و ماشین و

نیم دیگرش را شما  ؛باید در راه تبلیغ دین باشدی از آن نیمکه  ناقص شده هم
 غیر سادات یفقرا ای مستمندان وبرپس دیگر چه چیزی  !ایدهمخصوص سادات کرد

ل.ماندباقی می  ؟! فتأم 
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که عقل و مصلحت، منبع تشریع حکم نیست اما نکته آن است  مسل م استالبته 
و محور قرار  مبانی غلطکه  باشدیمکه حکم الهی در زکات حکمی عام و مطلق 

 . است دادن قرآن نتیجه کار را تا این حد موهون کردهن

 وجهی به قرآنتوهن دین با بی
و  ندزنمی کسانی که قرآن را به راحتی با روایت تخصیص این است مصیبتو 

بات گونه موجکنند و اینینمپروا  از خدا بارهدر این دهند ویتعمیم م یا تقیید کرده
های تبرداش د. حکم گویای قرآنی به بدترین شکل باسازنیوهن اسالم را فراهم م

کنند و خود را پیرو اهل یم هم افتخار و شودده میززمین  ،روایت ناصحیح از
 دانند.یمهم  بیت

ین همدر راستای  نیز صحیحی احادیث طور که گفتیمهمان کهاینجالب نکته 
 1دنکنیتصریح م گانهفراتر از موارد نُهدر مواردی که زکات را  وجود دارد قرآنیحکم 

ا ؛2اندر بودهنیز بر این نظ و بزرگانی نیز مانند شیخ کلینی  برخیچون  ظاهراً  ام 
آن دسته از لذا  !را اثبات کنند قرآن و عترتمیان مقی د هستند که دشمنی 

روایات عرض بر »گونه به کنند که مخالف قرآن است و اینیروایاتی را انتخاب م
تعارض »در موهن آن است که و  !نمایندیباشد دهن کجی میکه متواتر م «کتاب
بر وجوب  ،زکات عام بودن آیات   اساس  به جای آنکه اصل را بر  «زکاتارد مو تِ اروای

 !!دهندمی بقرار دهند؛ اصل را بر عدم وجوب قرار داده و حداکثر حکم به استحبا

 
الکافی، کتاب الزّکاة، باب ما »ـ روایاتی که زکات را فراتر از موارد نه گانه می شمارند: در کتاب شریف 1

 و مواردی که مربوط به زکات مال التجاره است.«. یزکّی من الحبوب
و برخی  و عالمه جعفری ، شهید صدرتهرانی علمای متأخر عالوه بر عالمه صادقی ـ و از2

 .نددیگر نیز بر همین نظر
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 قرآن تبیین کننده روایات است
مثال زده  ،که به عنوان نمونه در این دو مورد بنابرین چنانکه مالحظه گردید

در مبنای بینیم که می «زکات»بحث  نیزو  «اهر و مادر رضاعیخو»شد، یعنی بحث 
. و شدند ینتبیبه وسیله قرآن تفسیر و روایات بلکه  روایات مذکور رد نشدندفقه قرآنی 

است و نه تنها نیاز به تفسیر  هدایتو  فرقانو  نورگوییم قرآن یما م به همین علت
 کند.یم تبییننیز دیگران ندارد بلکه سخنان دیگران را 

آیات قرآن را با روایات تفسیر کرد یا  ستیبایآیا حال شما قضاوت کنید که 
وظیفه داریم در جایی که حکم قرآنی هست برای  شایدیا  روایات را با آیات قرآن؟!

که موافق قرآن است  روایاتیروایات خالف قرآن را اتخاذ کنیم و  اثبات اهل بیت
را  قرآن ! اهل بیتبله»: که سخیف با این توجیه به سینه دیوار بکوبیم؟!! آن هم

اضریم ح حتی به خاطر ایشانهستیم که  طرفدار اهل بیتکنند و ببینید ما چقدر یتفسیر م
ذ بال ه من الجهالة و نعو !«ما چقدر شیعه هستیم !، به بهکنیم هل  ر پا آیات قرآن را زی

 نستجیر منه.

 ؟دانده کسی میچ را پناهگاه پیامبر د وح  لت  قرآن مُ 
چند دلیل  و نموده معنا را ذیل آیه خویش سلیقه طبق منتقد فصل این در

 :دهیممیعلیل آورده که به شرح ذیل پاسخ 
ات ل   ى  ُأوحه  م ا لُ و  ِّ ر   ت ابه ک مهن کيإه ل   ال   کب ه  ُمب دِّ اتههه کل ل ن لهم  د   و  ههه  مهن ت جه ًداُمل ُدون  و» ت ح 

 هيچ. کن پيروی و بخوان( برايشان) شده وحی سويتبه  تپروردگار کتاب از را آنچه

 جز آن ]:قرآن[( وحيانی) پناهگاهی و پايگاه هرگز. نيستبرای کلمات آن  ایهکنندتبديل

من در  هکند که ضمیر ی. فصاحت و بالغت قرآن ایجاب م(٢٣هف،ک) «يابیمین
مقدمه بیان کردیم اگر طور که در به کتاب بازگردد. و همان در درجه اوّل دونه

آن  برخی ازای برای رد  هد و قرینداشته باشو متالئم ای چند معنای همزمان هآی
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رت آنها مراد حض تمامرا بپذیریم و یقین داشته باشیم که  همهمعانی نباشد باید 
 رود.یو اال  بالغت قرآن زیر سؤال م ،حق بوده

 یک بحث ادبی
و مضاٌف الیه بازگردد؛ اصل آن است که  ، اگر ضمیر به مضافادب عربیطبق 

ای حکم کند که ضمیر به مضاٌف هقرین مگر آنکهبه مضاف بازگردد نه به مضاٌف الیه 
الیه بازگشته. یعنی بازگشت ضمیر به مضاف اصل است و به مضاف الیه استثناء و 

 «هنصارِ ا معَ وصیُّ رسولِ اهللِ جاءَ »مثالً اگر گفته شود  باشدیماین قاعده بدیهی  وفرع. 
لی،  به معنای وصیّ »یا  !«آمد خدا يارانبه همراه  رسول خداوصیّ »آن نیست که او 

وصیّ » :این است ی اصلی، بلکه معنا!«به همراه ياران رسول خدا آمد رسول خدا

 .«آمد يارانش( به همراه )يعنی علی رسول خدا
یر به مضاف باشد یا راه در بازگشت ضم مانعیآن هنگامی است که  استثناءاما 

ر استلذا بازگشت ضمیر به مضاٌف الیه فراهم شده باشد   :سه حالت متصو 
 .بازگشت ضمیر به مضاف: وجوب  )اصل( حالت اوّل
 .بازگشت ضمیر به مضاف الیه وجوب:  فرع() حالت دوم
هم  تواند)یعنی ضمیر می بازگشت ضمیر به مضاف الیه جواز:  )فرع( حالت سوم

 ف و هم به مضاف الیه بازگردد(.به مضا
« شدستان»در « ش»ضمیر «. دیدم شنامه علی را در دستان»مثالً اگر بگوییم 

معنوی وجود دارد و آن این است که کتاب دست  مانعبرگردد چون  نامهتواند به ینم
است؛ یعنی وجوب بازگشت ضمیر به مضاف الیه و  «حالت دوم» ندارد. پس این

ن همان است که منتقد لطف نموده و از قرآن کریم برای ما در های بیشتر آمثال
معنوی ضمیر به مضاف  به دلیل وجود مانعها در آن وذکر کرده اش هجزو 11صفحه 

 جا اعدهقبه عنوان را  استثناءو  نمودهمغالطه منتقد خواسته است که و الیه بازگشته 
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ذهن مخاطب خویش  گذارد،میرا به نمایش  استقرایی ناقص که بزند و با چند مثال
  !را گمراه کند

***** 
باشد؟ مگر  مانعی وجود دارد که قرآن پناه پیامبر چهدر این آیه شریفه  حال
َّبهعُ أ إهنگوید یپیامبر نم الَّ  ت ا إه ىل يُ  م  ل   وح  در درجه جا باید بگوییم ، پس این(55)انعام، ى  إه

طبق قرینه ابتدای آیه گردد و یبر م [قرآن]:کتاب  یعنی مضاف این ضمیر به اوّل
معنا ؛ «و پيروی کن از آنچه به سوی تو وحی شده است»:  کالي ما اوحىواتل که: 

 .«یيابنمی وحيانی ی؛ تو هرگز به جز قرآن پناهگاه[ای پيامبر]»این است که 
ای ]»چنین است که  ی آیهمعنا ،مضاف الیهدر بازگشت ضمیر به  دومدر درجه 

. و این دو معنا ـ که «یيابنمیربوبيّتی  یتو هرگز به جز پروردگارت پناهگاه ،[پيامبر
لی اولویت دارد ـ با هم منافاتی ندارند و قابل جمع م پناهگاه »باشند چرا که یاو 

 بودن خدای سبحان برای «یپناهگاه ربوب» در طولبودن قرآن برای پیامبر  «وحیانی
 .باشدیمق آن امصدبلکه ست بوده و جدای آن نی رسولش

 داند؟!آیا منتقد بالغت قرآن را مخدوش می
در این آیه شریفه که ذکر شد آیا باید بگوییم که کالم خدای سبحان بلیغ  پس

خود اوست یا قرآن؟ طبق  نیست که نتوانسته بفهماند که پناهگاه پیامبر
ای هد که قرینای دارای چند معنا بوهعرض کردیم اگر آیای که ابتدای کتاب مقدمه

سبحانه  برای رد  برخی معانی آن یافت نشد یقیناً همه آن معانی مراد حضرت حق
ین ا درباره   «علم اصول در ترازوی نقد»نکه استاد ما در همان مصاحبه وتعالی است چنا

 «من دونه»در  «ه» جا بگوییم که ضمیراند. بنابرین اگر بخواهیم در اینهکرد بحثآیه 
ّ تاک»به جای  ّ » بهتنها  «کب رب  گردد، باید مانعییکه مضاٌف إلیه است برم «کرب

نّ  ُقلنیست. لذا با قرار دادن این آیه در کنار آیه که  باشد، هه  مهن   ىنر  يجيُ  ل ن ىإه دٌ أ اللَـّ  ح 
ل ن د  أ و  ههه  مهن جه ًدا دون ور این است که تنها پناهگاه شود که منظیمعلوم م، (33)جن، ُملت ح 
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 خود وحیانی ایشان قرآن است. که گاهو تنها پناه ی متعالخدا پیامبری ربوب
 به راجع دونه من در بیغا ریضم»نقل کرده است: اینطور منتقد هم از استاد ما 

 پناهگاه هک است گونه نیهم زین «هـلماتک» ریضم، است «رب» و «تابک» دوی هر

 . «است قرآن انحصار در هم وحی پناهگاه و خدا انحصار در تیربوب
ر د؛ مرجع این ضمیر را تحمیل به قرآنو بدون  به درستیفقیه قرآنی  بنابرین
ل  که البته  1به مضاف الیه بازگردانده و تسلیم قرآن گشتهسپس به مضاف و درجه او 

 آیه سوره جن نیز مؤی د این عمل ایشان است.

 !هستند «بدیهی البطالن»در نزد منتقد مفاهیم قرآنی 
 !«است بدیهی البطالنانحصار وحی به قرآن ادعای » ته است:گفمعترض 

و برای آن نیاز به اقامه دلیل  جالب آنکه همه چیز برای ایشان بدیهی است
که  ایهیید که معنای آیه شریفگوبدیهی است لطفاً باین قدر  مطلب اگر. بینندنمی

مدعی  تان همخود شما که ست؟چی ّل شىءکتبياناً لذکر شد به همراه آیه مبارکه 
 !است ّل شىءکتبيانًا ل برای معصومین فقط قرآن هستید

؛ باشدیماحکام و معارف شریعت خاتم در قرآن اولیه اگر همه چیز و به طریق 
ّل ک»کردند شامل این یقرآن بیان م داللتخارج از  آیا احکامی که رسول ال ه 

آیا ـ معاذ ال ه ـ یک د نظر شما رودر نتیجه وحی غیر قرآنی م شود یا خیر؟یم «شىء

 
منتقد بگوید شما باید به دلیل آیه سوره جن معنای اصلی آیه را رد البته محققین دقت نظر دارند که اگر ـ 1

قرآن  کنیم که تفسیر قرآن بهیت! عرض مکنید و معنای فرعی را قبول کنید و این تفسیر قرآن به قرآن اس
 است و نه «یصّدق بعضه بعضا  » به فرموده امیرالمؤمنین نباید موجب سقوط قرآن شود. چرا که قرآن

 خدای سبحان کالمی بگوید بعد در جای دیگر فصاحت و بالغت کالم خویشمثالً که  «!یکذّب بعضه بعضًا»
یعنی  «ضرب قرآن بر قرآن»گونه تفسیر طبق سخن معصوم این ض کند!را از بین ببرد و سخن خویش را نق

ه یکدیگر ککنند نه آنآیات قرآن یکدیگر را تکمیل و تفسیر میاست. « ای دیگر زدنهآی ]صورت[ ای را بههآی»
شود یبنابرین با کنار هم گذاشتن این دو آیه تنها مجوّز معنای دوم در آیه سوره کهف حاصل م را ردّ نمایند!

 .استجمع آن دو معنا فاسد نبوده بلکه در نهایت صالح  اگرچه
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که وحی الفاظ قرآنی نیستند در  هایوح گونهاین خیر، بلکه ؟!است و حشوزائد  وحی
 .باشندمیوحی بطون و رموز قرآن  واقع

از تفکر و تدب ر در قرآن فاصله بوده و  به قدری از قرآن دور ایعدهمتأسفانه 
 مطالبی که از پناه بر خداپس ست! ا بدیهیدارند که مطالب خالف قرآن برایشان 

 اثبات کنند!بخواهند 
 



 

 یعتراضرّد فال سوم جزوه ا
انکار »باشد: یم 11تا  17که از صفحه را منتقد عنوان این فصل از جزوه خویش 

از طرفی فقیه قرآنی را به ترک سن ت و  گذاشته است. !«سنّت در لفافه اثبات آن
ه باعتراف کند که ایشان  جبور است تلویحاً کند و از طرفی هم میمتهم م عترت
کسن ت  ک! آیا ترک کننده با نموده تمس  کننده وجه مشترکی دارند؟ ظاهراً  تمس 

کترک را مبنا و  وی در منطق منتقد آری. فی م تمس   اید.نمیرا برگشت از مبنا معر 

 فقط مربوط به عصر غیبت نیست« فقه گویای قرآنی»
ه مستقل نیست بلک ،ض کردیم. سن ت در مقابل قرآناما نکته همان است که عر

ه عرضبرگرفته از رموز قرآن بوده و هرگز با ظواهر و دالالت قرآن در تضاد نیست و 
 ممعصوجایی که به خصوص در  باشدیجزو سنّت قطعیه متمام اقوال و نظرات بر قرآن 

ر شهر دیگری هم بودیم اما د ما در عصر اهل بیت اً یعنی اگر فرض .حضور ندارد
ود شیاز معصوم برای ما نقل مرا که کردیم باز حق نداشتیم هر روایتی یزندگی م

. است بوده قبول کنیم چون این تحریفات و جعلیات از زمان خود آقا رسول ال ه 
تنها مربوط به عصر غیبت نیست. بلکه هر جا  در محوریت قرآن، لذا این مبنای ما

یر یقینی از ایشان در دسترس ما باشد مسئله همین که معصوم نباشد و اخباری غ
است. مگر آنکه یقین داشته باشیم فالن سخن به همین شکل و معنا و بدون تقیه 

. مانند توقیعاتی که صاحب صادر گشته و نقل به مضمون و غیره از معصوم
اب خاص  خویش العصر ن إداشتند. و یا ارسال  «أجمعین علیهم رضوان اّله » برای نو 
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ت آخرین به نوعی یقین  خاصی یهاهبا ابزار و رسان ،شاء ال ه در زمان ظهور حج 
 .1اندهکنیم که حضرتش چنان فرمود

 :27 صفحهرّد 
 در متواتر ریغ ای و متواتر چه ثییحد هر»منتقد در مقابل سخن فقیه قرآنی که 

 نآ هیامام ثرکا هک یثیحد اما ،است مردود قرآن مستقرِّ  ظاهر   ای و نّص  با مخالفت صورت

 آن درباره اثباتی ای و نفی هم قرآن و باشد نداشته هم معارضی و باشند ردهک نقل را

 چیه به سنت... است رفتهیپذ مکمن االمر وأولى الّرسول عواياط باب از باشد نداشته

 ظاهر و نص با جز قرآن مستقر ظاهر و نص و. باشد آن ناسخ تا ستین قرآن عرض در وجه

 بداند درست را متواتر معنای انسان اگر»، گفته است که 2«شودینم نسخ آن تقرمس
 دودمر متواتر سنت دیبگو هک نیا نه است محال قرآن با ث متواتریحد مخالفت دیگویم

 .«!است

 ؟ «خبر قطعی و ظنّی»یا  «متواتر و واحد خبر»
در لسان علمای داند که الفاظی مانند متواتر و واحد یباشد م محق قاگر کسی 
تواتر از ریشه وتر آمده و یعنی یکی  ای متفاوت تعبیر شده است.همختلف به گون

 :اندهکردر اینگونه تعبی ی ماعلما یگری بیاید و سپس بعدی و... و اکثربیاید و سپس د
ر نیست که  گروهیبر زبان که خبری » غلط  همهجاری شود طوری که قابل تصو 

 راویان سلسله که است روایتی»یا  3«شده باشند همداستانغ فهمیده باشند یا بر درو
 بر هاآن عمدی توافق امکان که باشد تعدادی به طبقه هر در معصوم به تا آن

 
که حجّت قطعی الهی « رضوان اهلل علیهم»دریافت شده از نوّاب خاصّ  اتعیتوق کهـ باید توجه داشت 1

برای گیرندگان در همان زمان بوده است اکنون به جهت مرور زمان و احتمال دخل و تصرف در آن باید به 
قرآن عرضه شود.

 پایگاه سالم اسالم، زندگینامه فقیه قرآنی. ـ2
 .«تصوّر تواطؤهم على الکذب وال اتفاقهم على الفهم الخاطئیُصفة للخبر الثابت على ألسنة قوم ال » ـ3
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 و علم موجب هاآن خبر و باشد محال عادی طور به معصوم به کذب دادن نسبت
 .1«گردد حدیث مضمون به یقین

 خبر متواتر اصطالحی لزومًا قطعی نیست
 تعداد و افراد راویرفاً از حیث جا که علمای ما خبر متواتر را صاما از آن

ری داند. لذا خبیشناسند؛ فقیه قرآنی چنین خبری را لزوماً مقرون با حقیقت نمیم
که نزد سایرین متواتر و مقرون به یقین است در مبنای فقه قرآنی؛ فی نفسه مفید 

ن یری مقرون به یقاخبا اینچنینه قرآنی یقین نیست چرا که اصوالً در مبنای فق
نیست مگر پس از عرضه بر کتاب خصوصاً آنکه ممکن است یک حدیث متواتر وجه 

 تقیه داشته باشد.
ی در حال هکرد اعتراضدر سخنان استاد به ایشان دقت متأسفانه منتقد بدون 

 که فینصبر هر انسان م. و نمایدیدیگر را تفسیر م بخشی از کالم ایشان بخشکه 
ری خبر متواتر صرفًا خب»گردد. لذا یم، این مطلب واضح با مبانی فقه قرآنی آشنا شود

ه ک محال نیست بنابرین ؛«اندهاست که تعداد زیادی از راویان در هر طبقه آن را نقل کرد
 با نقل افراد زیادیاین خبر  چه ظاهراً که گرویم شبا عرضه این خبر به قرآن متوجه 

نفرموده و افتراء به ساحت  معصومآن را  ،ولی در اصلمتصل شده  به معصوم
 .مگر آنکه در وجه تقیه صادر شده باشد ایشان است

حوزویان است و آن وقت برخی استاد ما به همین مبانی اصولی نقد و اصوالً 
ث یحد مخالفت دیگویم بداند درست را متواتر معنای انسان اگر»گوید یم عترضم

خوب اشکال  «!است مردود متواتر سنت دیبگو هک نیا نه است محال رآنق با متواتر
تواتر را مساوی با  برخی از خبر متواتر است که هم به همین تعریف فقیه قرآنی
مخالفت حدیث متواتر با قرآن اثبات نشده  ندمحال بودر حالی که  اندهیقین گرفت

 
شهید ثانی. ـ1
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عرضه بر کتاب حاصل  س ازپتنها یقین  قطع و« فقه قرآنی»لذا در مبنای . است
د ُروات!  یا روایاتتعداد  صرفاً  شود نهیم  تعد 

***** 
 متواتر سخنان از یکی ثرکحدا هم قرآن خود»در ادامه گفته است  عترضم

 تمامی سند تازه. است نشده وحی ما خود به و ندکیم نقل خداوند از هک است امبریپ
 رآنق هک نیثقل ثیحد ای و ،ریغد مانند اترمتو ثیاحاد سند میکمح به حتی ،قرآن قراءات

 اساس بر البته. رسدینم دیافزایم آن به هم را عترت و داندنمی افیک را ییتنها به
 در را قرآن هک سانیک برای ،است شده رکذ خود جای در هک اعالم علمای حیصح مبانی

 نیاما قائل ،تسین قرآن بودن لیدل و تیحج در یکش نیمترک دارند قبول عترت نارک
 .«!دندارن هم قرآن خود قراءات از کیچیه اثبات برای حتی لییدل چیه ،قرآن فائیکخود به

ف هر متفکری را فراهم م فوقجمالت  باید عرض کنیم . نمایدیموجبات تأس 
رِّ نیست بلکه کالم خدای سبحان است:  اوالً قرآن سخن خود پیامبر ههه  کال تُح  ب

هسان   ه  کل ل  ب هت عج  ل  ل نَّ ع  مع ُه و  ُقرآن هُ يهه * إه َّبهع ُقرآن هُ  نا ج  أن اُه ف ات ا ق ر  ذ  اما اگر  (68-61امه،ی)ق 1* ف إه
مسل ماً شکی در آن به گوش مردم رسیده  ن است که به وسیله پیامبرایمقصود 

 .نیست

 دفاع از قرآن و قرائت وحیانی آن
ت نه خبر واحد! آیا تا به حال مسلمین اس عمومسند قرآن سند تداول بین ثانیاً: 

اید که چرا بین این همه قرائات، قرائتی که توسط یک شیعه از هاز خودتان پرسید
ه )اهل سن ت( مورد  امیرالمؤمنین نقل شده اینگونه بین همه مسلمین حتی عام 

؟ و چرا تنها قرآن به روایت حفص از عاصم در تمام کشورهای گردیدهقبول واقع 

 
خاطر عجله برای خواندن آن ]:قرآن[ حرکت مده. همانا گردآوریش و خواندنش ه)ای پیامبر!( زبانت را ب ـ1

 پیروی کن!را ماست! پس هنگامی که آن را خواندیم، خواندنش [ عهده ]تنها بر 
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و چرا اکثر  1شود؟ آن هم با وجود این همه ف َرق مختلف؟!یو نشر ممسلمان چاپ 
 زنیدیم دم از اهل بیت اگر 2اند؟هتفاسیر متن اصلی خود را بر این قرائت بنا نهاد

به یکباره، حافظ کل قرآن  قرائت کربالیی کاظم که با عنایت اهل بیت»بدانید: 
تطابق داشته یت حفص از عاصم به رواحف موجود مصبا قرائت همگانی و  ؛گردید

کنید سند تمامی یتر آنکه ادعا مبعجی. 3«نداشت اختالفیاست و حت ی کوچکترین 
قراءات قرآن از نظر شما حتی به محکمی سند احادیث غدیر نیست!! گویا تمام 

کردند! یغدیر را برای هم بازگو م حدیثخواندند و تنها یمسلمین جهان قرآن نم
خواندند! و اصال چیزی به اسم ُحف اظ وحی یاب حتی نماز هم نممردم با این حس

کتابت هم د قرآن شایشده! یوجود نداشته و حافظ  قرآن بودن افتخار شمرده نم
ابابکر دستور به کتابت قرآن آن هم به وسیله در کل  جهان اسالم تنها ه و شدینم

دهد ین به اعراب را مدستور عرضه قرآ و این که پیامبر 4شهادت دو شاهد داده!
دهد که بین مردم رایج نبوده و دست یک عده محدود محبوس یدستور به چیزی م

لن ا بوده! و البد خدا هم وعده حفظ برای قرآن نداده که :  نّا ن حُن ن زَّ نّا ل ُه کالذِّ إه إه ر  و 
 .ن  ل حافهظو

 
تنها در برخی کشورهای آفریقایی در کنار قرائت اصلی یکی دو قرائت دیگر هم چاپ شده است. البته  ـ1

و توسّط افراد محدودی  مستحضر هستید که کشورهای آفریقایی با فاصله زمانی زیادی از پیامبر اسالم
 اند لذا افکار این عدّه محدود تأثیر زیادی بر عقاید مسلمانان برخی از این کشورها داشته است.همسلمان شد

اسیر اند و باقی تفقرار دادهغیر قرائت اصلی  متن اصلی خود را برتفسیر  1تفسیر موجود تنها  322از میان  ـ2
 اند.بنا نهاده حفص از عاصمقرائت  متن اصلی قرآن خود را بر

مطلب قابل انکار نیست و بزرگان علمای ما از جمله آیت اهلل بروجردی، عالمه امینی، آیت اهلل  این ـ3
ای، آیت اهلل میالنی بزرگ رحمهم اهلل و بسیاری علمای دیگر و حتّی علمای همرعشی، آیت اهلل حجت کوه کمر

ن حفظ ایشان را تأیید بود یبسیاری کشورهای سنّی و شیعه از جمله عراق، عربستان، مصر، کویت اعجاز
ها از سوی شاهد این آزمون موجود هم بسیاری،و از علمای  نداو مطابقت و صحّت قرائتش را آزموده اندهکرد

اند. راه تحقیق برای محققین باز است و اسناد و دست هوی را آزمود نیز شاندو خو آن علمای بزرگ بوده
 مستندی هم در این باره ساخته شده است. مربوطه در دسترس عموم قرار دارد و هایهنوشت
 اند.هتّاب وحی را چهل و سه نفر معرفی کردکُ ،خاورشناسان ،طبق کتاب تاریخ القرآن زنجانی ـ4
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هید خودتان دیم یا شما که دستور به خواندن کتاب البیان آیت ال ه خوییآ
اخبار بسیاری داللت بر جمع شدن قرآن در »نویسد: یاید؟! آنجا که مهآن را خواند

ولی کسانی که  بسیاری از صحابه تمام قرآن را حفظ بودندکند و یم عهد پیامبر

مگر توسط خدای  قابل شمارش نیستندها و جزءهای آن را حفظ بودند هبعضی از سور

های شقاوت یعظم در هدایت مسلمین و خروج ایشان از تاریکتعالی، حّقاً قرآن سبب ا

نهایی آن  و نادانی به نور سعادت و علم است و مسلمانان در توجه به قرآن به درجه  

خواندند و در حفظ یهای روز مهآیات قرآن را در ظروف شب و کناررسیدند به تحقیق 

آن های قرهو به آیات و سورکردند یقرآن و صحیح خواندن آن به یکدیگر فخرفروشی م

یا آکرد. یانگیخت و تشویق میایشان را بر این امور بر م جستند. و پیامبریتبرک م

 .1«دهد که در قرآن نزد ایشان شک به وجود آید؟یاز تمام اینها احتمال م عاقل بعد
 است که در بینکتاب الهی قرآن همان البته توجه به این نکته الزم است که 

شود و اگر هم قرائت حفص از قدیم االیام مورد توجه بوده یشده و میقرائت ممردم 
باشد نه اینکه مسلمانان خودشان را با یبه دلیل مقارن بودنش با قرائت مرسوم م

خواندند و چیزی در ینم ، مردم قرآن! مگر قبل از حفصداده باشندحفص تطبیق 
تاریخ و اندیشه و منطق نیاز دارد  مطالعه  دست نداشتند! فهم این مطلب به اندکی 

 نقرهای مختلف به خصوص هدوردینی در اند. بزرگان هبهریخی از آن بکه ظاهراً بر
شناختند و در بین مردم رواج داشته و جناب یاول اسالم قرائت صحیح قرآن را م

اعتبار حفص و  به تنها حفص هم همان را ضبط و نقل کرده و هرگز اعتبار قرآن
ین مردم آن ب العادهنیست بلکه از نظر تاریخی اعتبار قرآن مربوط به تواتر فوق  غیره

 
ع القرآن یحفظ جمیر من الصحابة یوکان کث یعهد النب یرة دلت على أن القرآن قد جمع فیأخبار کث ـ1

علم عددهم إال اهلل تعالى .... فإن القرآن هو السبب االعظم یفال  . وأما الحافظون منهم لبعض سوره وأجزائه
 یخروجهم من ظلمات الشقاء والجهل إلى نور السعادة والعلم، وقد بلغ المسلمون ف ین، وفیة المسلمیهدا یف

حفظه  یتفاخرون فیل وأطراف النهار، وکانوا یاته آناء اللیتلون آیة بالقرآن الدرجة القصوى، فقد کانوا یالعنا
قع الشک یحتمل عاقل بعد هذا کله أن یحثهم على ذلک. فهل ی انه ویتبرکون بسوره وآیاته، والنبیواتق
 ه عندهم؟یف
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 ثبت را گرفته وآن  ،عاصمجناب از  صاست آن هم بدون اختالف که جناب حف
ل!  نموده. فتأم 

کنید خدای تعالی به جبرئیل دستور داده که چند مدل مختلف یثالثاً آیا گمان م
دانید که قرائات یتا مردم را گمراه نماید!! آیا م ندکتالوت  برای پیامبرقرآن را 

و در  دانغیر اصلی که فقط در نزد فضل فروشان موجود است با یکدیگر در تناقض
در قرآن هیچ تضاد و  در حالی کهگردد یها معانی فاسد و متضاد ایجاد متمام آن

َّروي   ف َلأ :فرمایدیو خدای سبحان م فسادی راه ندارد ب ل و الُقرآن   ن  ت د   عهنده  مهن ان  ک و 
هه  ره يغ   دوا اللَـّ ج  . پس چیزی که در آن اختالف ندارد از جانب 1ًرايثک   اختهَلفًا هه يف ل و 

 بر پیامبر نازل با یک قرائتمگر نه آن که قرآن  .فالنخداست نه حفص و فالن و 
 پیامبرکه رود یرا بر مردم خوانده است؟ پس آیا گمان م همان شده و پیامبر

ها مسلمانان آنقدر نسبت به قرآن اهمال کردند که قرائت اصلی قرآن در بین آنو 
 دانیم که قرائت اصلی قرآن چه بوده است؟!یگم شد و اآلن ما نم

دلیلی ربّانی و فوق دالیل بشری  ،فوق ادلّه  رابعًا دلیل ما در عدم تحریف قرآن جدای از 
 است:

 حفظ نموده است قرآن خویش را ،خدای سبحان
برای اثبات دعوی خویش حاضر است به  عترضببینید کار به کجا رسیده که م

 کتب سایر! اما از آنجا که خدای سبحان بر خالف دامن بزندقرآن تحریف  اندیشه
 چشم به کوری ؛قرآن را داده یعنی خویش، وعده حفظ و حراست کتاب آسمانی

بدون  خرین و معجزه رسول خاتماین وحی آ ؛دشمنان اسالم و شیطان ملعون
ت خدا کوچکترین تغییری در الفاظ و آیات و چینش و قرائتش تا کنون  فظ حبه عز 

لف های مختهگونه باشد و نسخشما فقط یک کتاب بیاورید که این. گردیده است
 ،نداشته باشد. حت ی امروزه که تألیف و نگارش تا این حد گسترده و پیشرفته شده

 
 «.دافتنیمى فراوان اختالف آن در قطعا بود خدا ریغ جانب از اگر نند؟کنمى تدبر قرآن در ایآ: »32نساء،  ـ1
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ن آتغییرات  شود و حداقل  یهای بعدی دچار تغییر مکتاب در چاپ بینیم یکیم
. آیا این معجزه نیست؟ در کل  جهان فقط باشدیمهای چاپی و غیره غلطاصالح  
اطر به خ، و این باشدییکتا م در طول تاریخ های آنهب است که تمام نسخیک کتا

 :است الهی راستینوعده  همان
رِّ  ال  : 08-06قیامت؛  ههه  کتُح  ان   ب هس  ل   کل هت عج  ههه  ل مع هُ  ن ايع ل   إهنَّ  * ب ُقرآن هُ  ج  ذ ا و  أن اهُ ق   * ف إه  ر 

َّبهع  .مده حرکت[ قرآن]: آن )خواندن( برای عجله خاطرهب را زبانت!( پيامبر ای)» ُقرآن هُ  ف ات

 از قرائت کرديم، را آن که هنگامی پس !ماست عهدٔه بر تنها قرائتش و گردآوريش همانا

 نیاز به توضیح ندارد. دیگر . این آیه«!کن پيروی )نه قرائاتش!!( قرائتش
َّا: 9حجر؛  ن لن ا ن حنُ  إه َّا ر  کالذِّ  ن زَّ ن إه افهُظون   ل هُ  و  ( اين) خودمان حتماً، قطعاً ما » ل ح 

در  «نيمنگهبا راستیهب آن برای ما ترديدیب و کرديم نازل تدريج به را[ قرآن]: يادواره
 که خدای سبحان بر انجام است نظیریب در کل  قرآن وتأکید بکار رفته  01ین آیه ا

ای در این تعداد کلمات هو در هیچ آی تأکید نموده باشد طور فعلی از سوی خود این
 .شده استنبه این تعداد تأکید استعمال 

لت؛  نَّ : 11-10فص  َّذه  إه هالذِّ  ف ُرواک ن  يال ا ره کب ُهم ل مَّ اء  َّهُ و   ج  ن ه ي   الَّ  * زٌ يع زه  ت ابٌ کل   إه  هه يأت
ال   هه يد  ي   نه يب   مهن الب اطهلُ  لفههه  مهن و  مه  م  يکح   مِّن لٌ يت نزه  خ   يادواره اين به که کسانی» د  يح 

 راستیهب و(. رسندیم خود کيفر به) ورزيدند کفر رسيد ـ که به ايشانیهنگام ـ[ قرآن]:

 فرو نيايد؛ سويشبه  باطل ش(سر) پشت از و رويش پيش عزيز * از است کتابی آن

. باشدیمعزیز به معنای شکست ناپذیر  «.است ستوده بس حکيمی از پياپی ایهفرستاد
ابل آیا قرآن در مق ؟یک کلمه، عزیز است یا ذلیلدر و آیا کتابی که تحریف شود ول

 ؟! و ذلیل گشته است گران شکست خوردهتحریف
یم. رآن هستقائل به ق فالن،طر سند و نقل فالن و کند ما به خایمنتقد فکر م

ق همین تحق آشکارش است. اولین دلیل اثبات کننده خود در صورتی که قرآن خود
 .باشدیم وعده الهی
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؟! آیا پیامبران الهی اثبات کننده را باور داردقرآن معجزه بودن  عترضآیا واقعاً م
 حضرت صالحوقتی ند؟! مثالً کیاثبات رسالت م ،معجزه هستند یا آنکه معجزه

است و قرار هم نیست هر که آمد  دانستند او پیامبریبین مردم آمد؛ مردم که نم
ادعای پیامبری نمود مردم قبول کنند. لذا از وی معجزه خواستند و خدای سبحان 

مردم از اعتقادی  باید ای را از دل کوه بیرون آورد. آیاهبرای قوم حضرت صالح ناق
 که اعجازداشتند پی ببرند که این ناقه معجزه است؟! یا آن حضرت صالحکه به 

است؟ لذا پیامبران  متعالفرستاده خدای  کرد که حضرت صالحیناقه اثبات م
ه کند کیآورند ولی ظاهراً منتقد گمان میالهی برای اثبات رسالت خویش معجزه م

قرآن نفس در صورتی که  باشدیم اعتقاد به قرآن در فرع اعتقاد به رسالت پیامبر
ل! است. برای اثبات رسالت پیامبر خاتم  فتأم 

 ؛اندهمسلمان بوده و علما گفت شما پرسیم آیا چون پدر و مادریم منتقدما از 
شما به چه حق ی ادعای کسی که آمده و خود را اشرف خالئق  !؟یداهاسالم آورد

وجود  اثباتی بر رسالت آن حضرت اید؟ چههادعا کرده قبول کرد صدهانامیده و 
 دارد؟ 

قرار  ای جاوید برای رسول خاتمتهگوییم خدایا تو قرآنت را معجزیما م
دادی و ما قبل از قبول کردن رسالت وی، با قرآن تو پی بردیم که آن از جانب 

 بر او نازل کردیفرستاده توست که قرآن را  توست لذا ایمان آوردیم که محمد
 برای ما خواندی.را او آن و بوسیله 

منتقد گمان کرده که فالن حافظ؛ قرائت قرآن را حفظ کرده! خدایی که 
 نفالقادر است که به دست فالن و کند یرا به دست فرعون محافظت م موسی

از دست تحریف حفظ بفرماید. آیا از  ؛قرآن خویش را که وعده حفظ آن را داده ،هم
فهمیم که حقیقت چیست؟ هرگز. ما یهای مختلف ماقوال و نظرات متضاد و تاریخ

ئت اتسلیم کتاب رب  هستیم و وقتی خدای سبحان وعده حفظ کتابش به همراه قر
است ما تسلیم هستیم، چون وعده الهی محقق گشته داده و چینش و ترکیبش را 



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 088

و در طول تاریخ همواره یک قرآن آن هم با یک قرائت در بین مسلمین رواج داشته 
بات قبیل گرچهات. اس یش ای سعی کردند گویش قبیله خوهشیاطینی به دنبال تعص 

آنان را بر این کار موفق نساخت. حاال  متعالرا بر قرآن تحمیل کنند اما خدای 
همتأسفانه  بات اعراب جاهلیت راه افتاده ایعد   نایشاما از . اندآمده و به دنبال تعص 

زنید و آبروی شیعه را یتحریف قرآن حرف م پرسیم که چرا از زبان شیطان دریم
در اوامر ایشان اعتنایی به و  هستید برده و موجب عیب و طعنه به اهل بیت

 ؟کنیدمیاحادیث بر قرآن ن عرضه  
ما از کسانی که به آیات روشن تو کافرند  ای خدای سبحان تو شاهد باش؛

های تو هدانیم. وعدیو توانا م راستگوبسی جوییم و تو را یبیزاریم و از آنها برائت م
 دیگران آن را خوش نداشتهها هستی هر چند راستین است و قادر بر انجام آن

 باشند.

 :28رّد صفحه 
آورد. یپائین م قرآن را در حد  کالم پیامبر، جالب آن است که منتقد بی پروا

سطح با  را هم آن حضرتقول  و داندب خود را تابع پیامبر تواندکسی میچطور 
سایر  الفاظ الفاظ قرآن از سوی خدای سبحان است اما قرآن قرار دهد؟ حال آن که

تحریف راه  در سخن پیامبر باشد.از خود آن حضرت می سخنان رسول ال ه 
ی و وعده  دارد ولی در قرآن خیر   خیر! حفظ دارد اما سخنان پیامبر . قرآن تحد 

دانسته بود، « صاحب قرآن»را  پیامبراز آنجا که منتقد در مقدمه خویش نیز 
ضه قائل دهیم که مبادایهشدار م عترضما به م باشد که خدای  شده مانند مفو 

 و اهل بیت بر عهده پیامبر را سبحان همه امور را از جمله انزال و تنزیل قرآن
 پیروی از قرآن و اهل بیتما به و خود در این عالم هیچ نقشی ندارد! گذاشته، 
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هر »اند: فرموده امام رضا .1دانیممی خارج از مسیر ایماناین اندیشه را لین قائ

نماید پس دهد و بعد به خاطر آنها ما را عذاب میکس گمان کند خدا افعال ما را انجام می

و کسی که گمان کند خدای عزّوجل امر خلق و روزی را به  ،شده معتقد به راستی به جبر

و کسی که  .کرده است به راستی قائل به تفویض گشته استواگذار  دهای خوحجّت

 .2«است« مشرک»و کسی که قائل به تفویض باشد « کافر»معتقد به جبر باشد 
هایش عاری از منطق هداند گفتیمنتقد در اینجای بحث از آنجا که به خوبی م

 را زییچ هم امبریپ خود از سیک اگر شما مبنای اساس بر»گوید: یو دلیل است م
 حق شما هک دیبگو و ستدیبا امبریپ مقابل دیبا نفهمد قرآن از را آن خودش هک بشنود
 و انیب و فهم قرآن از ،ما فهم از باالتر ای و ،دیاوریب لییدل چیه قرآن از ریغ دیندار
شود یمعلوم م در اینجا. «است زندقه و الحاد و فرک تینها نیا و! دیباش داشته رییتفس

هم خویش یقین دارد وایستد که در خیال و یاین در مقابل قرآن م منتقد برای
گفت یخوب بود منتقد م هستند! دشمن اهل بیت یندیشندکسانی که قرآنی ب

ر ما غیبرد گمان میشود که یفهمیده م این اعتقاد وی دقیقاً از کجای سخن استاد
 

نماید از جمله: سوره تنزیل قرآن را خدای سبحان معرفی میـ آیات فراوانی در قرآن کریم فاعلِ انزال و 1
ه  :36بقره، آیه  هما ب ُهم أن ي کُفُروا ب ههه أنُفس  وا ب ا اشت ر  م  ُ ئس  ل  اّلل ُ ب غيًا أن  أنز  ل  اّلل ههه ع لى يُن زِّ م ن ي شاُء مهن  مهن ف ضل

ب  ع لى هغ ض  هلکافهرين  ع ذاٌب ُمه عهبادههه ف باُءو ب ب  و  ل شان را با ـ(بدا )به( آنچه خودِ )آلوده به شهوات» .ينٌ غ ض 

بر  شیاز فضل خوخدا که )چرا(  ورزندیاز سر ستم و تجاوز، کفر م خدا نازل کرد. همانا به آنچه دندیآن خر
ازگشتند. ب گرید ی)افزون( بر خشم یپس به خشم فرستد؛یفرو م یانیوح یهر کس از بندگانش بخواهد کتاب

 «.است خوارکننده ین عذابکافرا یو برا
این آیه و بیش از صد آیه کریمه در قرآن به صراحت داللت دارند که خدای سبحان نازل کننده قرآن است 

اند. و اصوالً کسانی که به فاعلیّتی در این امر نداشته شود و هرگز پیامبرو قرآن از سوی او نازل می
چنین سخنانی مقام عظمای رسالت را ارتقاء! دهند جز خدشه های مختلف بخواهند به خیال خودشان با بهانه

در عبودیت و بندگی است و  کنند. ارزش و عظمت رسول اهللوارد کردن بر این جایگاه رفیع کاری نمی
اینکه شایستگی یافتند از سوی خدای سبحان با ایشان سخن گفته شود نه آنکه خودشان با خویشتن سخن 

 گفته باشند!!
بُنَا َعلَیَها َفَقد َاالَ ِبالَجبِر : »322ص، 3،ج، خبار الرضاأون یعـ 2 َ یَفَعُل أفَعالَنَا ثُمَّ یَُعذ  َاالَ َمن َزَعَم أنَّ اّلل  َ َض َعزَّ وَ  َو َمن َزَعَم أنَّ اّلل زِق ِإلَی ُحَجِجهِ  َجلَّ َفوَّ بِر َفَقد اَاَل ِبالتَّفِویِض َو الَقاِئُل ِبالجَ  أمَر الَخلِق َو الر 

 «.کَاِفٌر َو الَقاِئُل ِبالتَّفِویِض ُمشِرک
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ایم هر که بارها گفتطو! همان؟کنیمیقبول نمرا  سخنی از اهل بیتهیچ قرآن از 
قرآن  ؛زندیموج م فقیه أعلم قرآنی آیت ال ه صادقی تهرانیدر تمام سخنان و 

این درباره قرآن  فقیه قرآنی سخنو همه  .رمزی و داللی است: دارای دو بُعد
 ی مردم؛ بُعد داللی قرآن روشن و واضح است و گنگ و نامفهوم و نارسا نیستا»است که 

مالک منتقد برای  . حاال«است ن هم در انحصار معصومان محّمدیبُعد رمزی قرآ و
خدا که از نیت او باخبر داند و یچیست خودش م زندقهو  الحادو  کفردادن  نسبت 

 .است
محور و » چنین است: «منحصر به قرآن است ؛دلیل»معنای این کالم هم که: و 
ت اگر ما روایاآیا . حال «ستقرآن کریم ا ،سنجش سره از ناسره در عصر غیبت اصلیمحک 

یم گونه است آری هستو ملحد هستیم؟! اگر این یقرا بر قرآن عرضه کنیم کافر و زند
ی مسلمین ما هر زنیم که ایپرده فریاد میوشن و بر و با افتخار هم هستیم. و

لیارد و اندی مسلمان بر آن اجماع یسخنی خالف قرآن باشد حت ی اگر همه یک م
یم و دارینهیم و در این کار تنها تقوای الهی را نگاه میزیر پای خود م داشته باشند

دهیم و این همان دستور اهل ینسبت نم خالف قرآن را به معصومبرسخنی 
 به همگان است. بر کتاب، عرضدر روایات متواتر  بیت

 :29رّد صفحه 
 رآنق ریتفس و فهم در خودتان رکف از و دییخدا خود شما مگر»منتقد گفته است: 

 ریتفس ازمندین ندارند امبریپ انیب به ازیین هکنیا با گرانید چرا و! د؟ینکینم استفاده
منتقد در مطالعات خویش کمی دق ت و تالش بود که یخوب م. «!ند؟یشما فتاوای و

 .پرسیدیکرد و همه سؤاالت خویش را از ما نمیبیشتری م

 دکفاست!قرآن قابل فهم تر از روایات بوده و خو
این است که کالمی به خوبی بتواند منظور و مراد خویش را  بالغتدق ت کنید: 

هم این است که مراد و منظور به زیباترین و  فصاحتبه مخاطب خود برساند. 
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مه عیبیب ون که هم اکن فرض کنیدترین شکل ممکن گفته شود. حاال با این مقد 
پیش روی شماست  رک از معصومیک آیه شریفه از قرآن کریم و یک حدیث مبا

خواهند بگویند. یچیز ممراد داشته و یک که وحدت موضوع دارند یعنی هر دو یک 
سؤال ما این است: مگر نه اینکه مفهوم و معنای هر دوی این آیه و آن حدیث را ما 

 تر وبایستی با عقل و درک و فهم خویش دریافت نماییم؟ حال آیا آن آیه روشن
ت و هاسگوییم که قرآن افصح و ابلغ کالمییا این روایت؟! مگر ما نم تر استواضح

فصاحت و بالغت قرآن در حد  اعجاز است؟ خوب پس یقیناً اگر قرار باشد مطلبی 
کنند یترین شکل ممکن آنرا بیان مترین و بلیغگفته شود آیات قرآن کریم به فصیح

تر از قرآن خواهد قرآن و پایینرو هپیرو و دنبالبی شک  و بیان و کالم معصوم
قرآن است. آری اگر قرآن  و  ل  تالی ت   گوییم کالم معصومیبود. این است که ما م

ای هم هچیزی را بیان نکرده باشد اصوالً دیگر مقایس ،در بُعد لفظی و داللی خویش
تنها در  مقایسهباشد. لذا این یبرای ما م بیان یکتا نخواهد بود و کالم معصوم

 بیان کرده باشد.در بُعد داللی جایی است که قرآن مطلبی را 
قرآن کریم در بُعد داللی خود روشن و واضح و در بیان مراداتش  پس

کنیم که قرآن در یخودکفاست و ما هرگز این توهین و سخن کفرآمیز را قبول نم
 باشد. حال اگر این دبیان دالالت و براهین روشن و واضحش محتاج به غیر خو

یریم و پذیاعتقاد کفر و الحاد و زندقه باشد حرفی نیست ما با افتخار این القاب را م
 دهیم.یآنها را مدال افتخار خود قرار م

رّد روایت با قرآن نه، اما رّد روایات با مبانی اصولی غیر قرآنی 
 آری!!

واقع موهن و مصیبت باری که وجود دارد این است که آقای مضحک و در نکته 
جند سنیفکرانش برای خویش اصولی دارند که بر مبنای آن روایات را متقد و هممن

کنند! حاال چگونه است که رد  روایات خالف  قرآن، یو برخی را رد  و برخی را قبول م
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بانی متضاد و متناقض شود اما رد  روایات با میم مساوی با کنار گذاشتن عترت
ک به او غیر قرآنی اح مصب»کتاب شریف  ،منتقدهل بیت است؟! ؛ مساوی با تمس 

رد  یکجا است با مبانی فاسد خویش را که منسوب به امام صادق «ةالشریع
 تپرواسشمرد و در این کار کامالً بیکند و آن را یکسره مطابق مذاق صوفیه میمی

این کتاب شریف را پس از عرضه بر کتاب ال ه المجید یکسره  اما استاد ما
 .1شمارندمی و معصوم خطاو آن را کتابی بی پذیرندمی

هرگز  گوییم اهل بیتیما که مآیا  ؟است تارک عترت چه کسیحال 
ق هستیم و شما که روایات یکافر و ملحد و زند ؛گویندیسخنی خالف قرآن نم

اهل  مخلص کنید شیعه  یو روایات موافق قرآن را رد  م کردهخالف قرآن را قبول 
 ؟باشیدمی بیت

ر دارد که  عترضدر این صفحه م اسخ بدان پ بزودیسخنی در باب تفسیر و مفس 
 خواهیم داد.

 :31رد صفحه 
( ١ .قرآن نه است عترت" اّلل  حبل" ،نقلی و عقلی دالئل اساس ( بر1»گوید: یمنتقد م

 معصومان ریغ برای علمی عصمت تصور( ٨ .است تناقض ،معصومان مادون عصمت
 ریغ مسلمانان و لفانکم عموم امر( ٤ .نییب واقع نه استیرؤ ،شورا با چه و رکتف با چه

 سر میکح عادل خداوند از هرگز و است طاقی ف ماالیلکت ،علمی عصمت به معصوم
 .«گرانید به رسد چه تا ندک خطا امبریپ موسای دییگو خودتان .نمیزند

 
را محطّ نظر قرار  تری این کتاب عزیز از رئیس مذهبمانـ کمی جلوتر در این نوشتار به طور مبسوط1
نماییم کنند بررسی مینمایان آن را تفسیر به رأی میدهیم و یک روایت شریف از آن را که صوفیه و عارفمی

 کنیم. بفضل اهلل وبرحمته.در مقابل کج اندیشان دفاع می یات عترتو از اخبار و روا
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 است نه روایات جعلی! عترت آن طولحبل اّل  قرآن و در 
روایاتی نقل کردیم که آن ما است!  تر از امیرالمؤمنیننتقد شیعهظاهراً م

و توضیح الزم را هم دادیم. رجوع  اند.هقرآن را حبل ال ه المتین دانست حضرت
  .«66صفحه  ردّ »د به شو

. اما آیا روایات مساوی با حبل اهلل در درجه اوّل قرآن و در درجه دوم عترت است
 و در عصر غیبت تنها حبل الهی در دسترس ما قرآن استکه ؟ هرگز، بلدنباشیمعترت 

روایات بایستی تماماً به قرآن عرضه گردند. و هرگز نباید قولی خالف قرآن را به اهل 
یز و ننسبت دهیم یا مطلبی موافق قرآن را رد نماییم. کما آنکه گذشت. ) بیت

 (.«!هستیم یبتغ عار در ما: دوم کلیدی نکته»عنوان  «مقدمه»رجوع شود به 

عصمت  شو معنای است عصمت گرفتن با تمّسک به حبل اّل  ممکن
 اصطالحی نیست

آل عمران آمده است در  012و  011راجع به موضوع امر به عصمت که در آیه 
به شکل مبسوط سخن  «کندیقرآن کریم امر به عامت م»قسمت  «66ردّ صفحه »بخش 

عصمت »و  «عصمت عقیدتی»، «یعصمت علم»عصمت به سه قسمت  وگفته شد. 
ه است ک« عصمت علمی»عصمت؛ گفتیم که حداقل    گردید سپستقسیم  «عملی

 .شدبیان  آنمورد امر این آیه به جمیع مسلمین است و کیفیت 
 خطاب جمع به همین خاطرکند ینم« طاقما الیُ »به  ، تکلیفنآری خدای سبحا

مر امراتبشان بایستی نسبت به آن  به کار برده است یعنی افراد جامعه مسلمین با
داشته باشند یا  اعتصاماقدام کنند و هرکدام در حد خودشان به آن دست یابند یا 

یشه اند «محور قرآن»علمی رسیده باشند و این برای علمای رب انی که بر  عصمتبه 
سازند قابل حصول یخویش را خالص م نظرات «شورای صالح قرآنی»کنند و با یم

 شود.یبرای سایرین با پیروی از این علمای رب انی حاصل م بوده و
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جمع عصمت در هر سه بُعد  علمی، عقیدتی و عملی در انحصار  معلوم شدو 
است. اما در بُعد حداقل ی برای سایرین با شرایطش ممکن و مورد امر  معصومان

 عصمت . اما این معنای عصمت اصطالحی نیست. لذا همین عالمی کهباشدیمالهی 
علمی یافته ممکن است در موضوعات خطا کند. مانند کسی که علم دارد خوردن 

جا عصمت علمی اینپس نوشد. یشراب م ،شراب حرام است اما سهواً به جای آب
در و عمل باشد ی. یا همین عالم ممکن است از علمای بداشتهسودی به حال وی ن

ه کمانند مأمون عباسی؛ ندارد.  گناه کند؛ چون عصمت عملی یا عقیدتی ،عین علم
والیت نفر از برترین علمای اهل سن ت زمان خود  11لهای قاطع در مقابل استدالبا 

به طوری که شاید خیلی از علمای ما نتوانند به آن  1را اثبات کرد امیرالمؤمنین
 جیت ثامن الحجالبا یقین به و با این حال و اماشیوایی و قاطعیت استدالل کنند 

دانند اما برای یعلمایی که حکم الهی را ملذا کم نیستند یشان را شهید نمود. ا
عصمت علمی هرگز به معنای معصوم بودن  فروشند.یدین به دنیا م ،مطامع خویش

اصطالحی نیست بلکه به معنای دریافت و استخراج احکام دین به شکل صحیح 
 !افهماست. ف

ت. د واضح و هویداسشوسانسور و تقطیع نو این معنا در سخنان فقیه قرآنی اگر 
 این حقیقتتواند مستقیماً به آثار آن مرد الهی رجوع نموده و یمهر محقق منصفی 

ل درس تفسیر موضوعی با عنوان را   چگونگی»مالحظه بفرماید. مثالً در جلسه او 
 این با آیا»... آمده است که:  «نظیرش بی معارف آوردن دست به برای قرآن با برخورد

 بُعد   در عصمت آیا و است؛ سوال نه؟ یا بگیریم عصمت قرآن از داریم وظیفه ما مقدمه،

 ولیکن. چرا نیست؟ معصومین انحصار در است؛ محمدی بُعد   که رسالتی تکلیف   اخیر  

 و علمی عصمت   مثلث   جمع  . عملی و عقیدتی علمی، بُعد  : است بُعد سه دارای عصمت

 .است( اجمعین علیهم الّله  صلوات) محمدی معصومین صار  انح در عملی، و عقیدتی

 
و  تیاهل سنت در وال یمناظره مأمون با علما»قسمت پنجم: ، 3ج ،«امام شناسی» ـ به نقل از کتاب1
«.عقد الفرید»، به نقل از کتاب عالمه طهرانی، «یعل تیافضل
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 معنوی   طهارت   و عدالت برای از است مقّدمه که عصمت نخستین   گام   اول   پله   ولیکن

 در مثال. است امر مورد   بله؛ نه؟ یا دارد امکان ما برای آیا عملی، و اخالقی و عقیدتی

ُموا: فرمایدیم عمران آل سوره اعت صه بله  و  هح  هه  ب مهيًعا اللَـّ ال   ج  ُقوا و   این (.654عمران،آل) ت ف رَّ

ُموا. است عصمت دریافت   به امر است، امر ُموا نیست، إعص  ُموا .إعت ص   عصمت یعنی إعص 

ُموا. گرفتن  رضع که را آنچه و دقت، بینش، کاوش، کوشش، با یعنی افتعال باب إعت ص 

 را قرآن شدن، حجابیب با کامل، بررسی با...  و تدبر تذکر، و ترتیل تالوت، از کردیم

 ریافتد دقیق و ببوئیم را قرآن مطلق، غیر   غبارهای و گرد زدن کنار با بفهمیم، حجابیب

 را قرآن لفظی ادب   را، قرآن لغت   تا ما چون. ثانی معنایی نظر از و اول ادبی، نظر از. کنیم

  ....بفهمیم توانیمینم را قرآن معانی نفهمیم،

 اگر چون. دو هر به بدهیم؟ کدام به را جمیعاً  جمیعاً، الّله  بحبل جمیعاً  صمواإعت  

 کهنای پس. الّله  بحبل جمیعا اعتصموا فرمودیم بود «کُم» جمیعاً  اختصاص در إعتصموا

 آنقر به فردی یعنی جمیعاً، الّله  بحبل جمیعاً، اعتصموا. است بُعد چند شامل آمده آخر

أم نیست کافی نگریستن یل  ُرُهمو   اشتباه قابل باشد فردی اگر. (46وری،ش) ب ين ُهم ُشور 

 آیات کل حساب به آیه، بعد و قبل حساب به آیه، خود  . بُعد سه در است فردی اول. است

 و ونیدر معصومانه   شرایط با فردی. اشیفرد این. است موضوعی و تسلسلی تفسیر که

 دیگر اب باید. کند اشتباه که است ممکن انسان باالخره ولی .کردم عرض کهچنان برونی

 هک اول، نقطه. آثارشان با باشند، مرده چه باشند زنده چه. کرد ورش   قرآنی مداران  شرع

 یا تسلسلی یا قرآن روی معصومانه شرایط   با فرد که است این نیست، شدنی محو

 هک دیگرانی با که است این دیگر شرط. است کلی شرط این. کند کار موضوعی

 قرآن هک کسانی نه کنند،یم تحمیل قرآن بر که کسانی نه هستند، قرآنی گران  پژوهش

 .1«میدانند... ظنی را قرآن که هاییآن نه دانند،یم حاشیه را
ردم نکرده که ای م که خدای سبحان امر بینیممیبنابرین اگر کمی دقت کنیم 

فرموده عصمت بجویید  . بلکه آیهمعصوم باشید! آن هم از نوع عصمت معصومان
 

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee.»» پایگاه اینترنتی البالغ: ـ1

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee
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. وقتی خدای سبحان امر کرده پس شدنی است ما معصوم نیستیم اما  .از حبل ال ه
ل قرآن است و بعد اهل بیت یم ک و اعتصام کنیم. معصوم او  توانیم به معصوم تمس 

کنند. آیا کسی که در همه شؤون زندگی از یکه خود از قرآن پیروی م رسالت
یابد؟ آری؛ مگر آنکه در جایی سرپیچی یآیا عصمت نمکند ییک معصوم پیروی م

است که علمای ما  درستتوان تصور کرد؟! آیا این یکند. و اصالً مگر غیر این را م
ند و هرگز به سمت کنار گذاشتن اختالفات حرکت داشته باشهمیشه با هم اختالف 

ای هدور ای نیست که در هر عصر وهچرا حیات علمی علمای ما به گون ؟!نکنند
نظر برسند؟! آیا خدای سبحان واقعاً نتوانسته  اختالفاتشان کمتر شود و به وحدت

ت که ما با ظلم یا آن ؟!گذاشتهخویش را به ما برساند و ما را گمراه  هایاحکام و حج 
ت ایم و به خاطر هخود را محروم کرد ،های الهی به خصوص قرآنو ستم به حج 

ا م سخنانها توبیخ این کنید دقت ؟!ایمهتالف کردپیروی از هواهای نفسانی اخ
که  است 1نهج البالغه 08در خطبه  امیرالمؤمنین درد آلود کالمنیست بلکه 
 .اعتنایی کنیمینباید به آن ب

 بنی اسرائیل منتخباننفر  07هالکت درخواست رؤیت خدا و 
 اب یارتباط موضوع منتقدتوسط  نقل مثال داستان حضرت موسیدر ادامه 

عصمت علمی نسبت به ، که مطرح شد «علمی عصمت»این  زیرا ؛ندارداین مطلب 
احکام است و نه عصمت نسبت به موضوعات، آن هم موضوعاتی که در حیطه علم 

 ؛ حضرت موسیاز استاد ما نقل نموده ویکه  در این مثال غیب است نه علم بشر!
 

کند دو قاضی حکمی متفاوت یوقتی مشاهده م قبالً نیز به این خطبه اشاره کردیم که امیرالمؤمنین ـ1
گردند یشمارد خشمگین میحکم هر دو را صحیح م دو بوده استدهند و بعد کسی که به عنوان سرپرست آنیم

 خدا ایها یکی است، پیامبرشان هم یکی است. آها یکی است، کتاب آنخدای آن»کنند که یتوبیخ مرا ها و آن
 او نهى از آنان و فرموده نهى اختالف از را آنان ایاند؟ هکرد اطاعتش آنان و داده دستور اختالف به را آنان
 نیا ای خواسته؟ ارىی نمودنش کامل براى آنان از نموده و نازل ناقص نىید خدا ای اند؟هنمود چىیسرپ

 انآن حکم به که است خدا بر و ندینما حکم خود رأى توانند بهمى که ندخدای کیشر حکم در فتوادهندگان
 اهىکوت آن غیتبل در ـ باد آلش و او بر خدا درود که ـ رسولش فرستاده ولى کاملى نید خدا ای دهد؟ تیرضا

 «.که... صورتى کرده؟ در
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ت انتخاب منفر از بنی اسرائیل را به عنوان به 71در جریانی تا با  کندیترین افراد ام 
 و از موسی کلیم ال ه گیرند یها راه گمراهی پیش ماو به کوه طور بروند، اما آن

ها را عذاب کرده و خدای سبحان آننمایند ـ معاذ ال ه ـ درخواست رؤیت خدا را می
مت که این انتخاب وحیانی نبوده و با عص جا از آنروسازد. در اینیهالک مو 

شده باز هم نتیجه احیاناً  انجام بوده،« نهای وحیم   بشری   عصمت  »که  موسوی
در موضوع بوده آن هم به آن دلیل که  ی احتمالیاما این خطااست. رفته خطا به 

شده انتخاب درست انجام یو جز با علم غیب نم موضوعی مربوط به علم غیب است
ه موسی به تشخیص خود انتخاب را انجام جا که خواست الهی این بوده کداد و از آن

 خطا راه یافته. اما این هرگز به آن معنا نیست که موسیاحیاناً دهد لذا در آن 
 یا در معصومیت ایشان در حکم الهی خطا کرده باشد یا خودش خطاکار باشد

خدای سبحان در اموری که مربوط به علم غیب است؛ هرگز، بلکه  !خدشه شده باشد
نیز به امر  دهد. حت ی پیامبر اکرمی؛ به انبیاء اطالع نمرا از روی حکمتمواردی 

هن فس کمله أ ال ُقلفرمایند: یخدا م ال ن فًعا ىل ا و  ر  اّل  ض  هُ  شاء   ما إه ل و اللَـّ  ب  يالغ   عل مُ أ نُت ک و 
ست   ما ره يالخ   مهن   ث رُت کال  ه  و  ن اّل  ناأ إهن الّسوءُ  ى  م سَّ ب ش رٌ ين ذ إه ه  رٌ يو  ای پيامبر بگو: » ؤمهنون  يُ  ق وم  ل

 تمام غيب را اگر و خواسته، خدا آنچه جز ،باشممیرا مالک ن زيانی و سود خودم برای»

 جز من. رسيدینم من به هایبد و کردمیکسب منيکی فراوانی حتماً به  دانستم،یم

. (688)اعراف، «نيستم ـ آورندیم ايمان که گروهی برای ـ ایهدهندبشارت و هشداردهنده
رد گذاییعنی مواردی هست که خدا علم غیبش را در اختیار اشرف خالئقش نیز نم

هایی ناحیه که در واقع حکمت و آزمایش الهی است ضرر و زیان بینیم از اینیو لذا م
داد که در راه ابوجهل یرسد. مثالً اگر خدا به پیامبر اطالع میم به شخص پیامبر

رفت کما آنکه ینمهم حضرت آن خوب  ؛تر بر سرت بریزد و نروخواهد شکمبه شیم
حیات رسالتی، خدای سبحان با همین اخبار غیبی جان  نقاط حساسدر بسیاری از 

 و آزمایش داد اما در برخی موارد صالح و حکمتیو مسلمانان را نجات م پیامبر
ت شخصیت ای بر عظمهگرفت. و این مطلب خدشیالهی بر این مطلب تعل ق نم

هم در غالب  آن حضرتکند. بلکه یوارد نم مراتب عصمت ایشان رسول خاتم و
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 و البته بر مبنای وحی از عقل و حکمت خویش گیریامور زندگانی بایستی با بهره
 ستند.م هعالَ  یالقَ عُ  ترینعاقلایشان که چرا  دنبه تدبیر أمور بپرداز )و نه علم غیب(

بیرها عواملی خارج از کنترل و خواست افراد وجود دارد همیشه در این تدباالخره و 
نیست. در این مثال هم حضرت  تدبیرکنندهکه معلول عصمت یا عدم عصمت 

ای ه، عد  علم  غیب به درستی و با عصمت بشری خود و بدون وحی   موسای کلیم
د کسی از اسرار درون افراد خبر ندارد لذا ش متعالرا انتخاب نمود اما جز خدای 

 آنچه شد.

 :33، 32، 31رّد صفحه 
 ،ندارند را صییتشخ چنان تیاهل خود هم اگر»اند: هدر مقابل استاد ما که فرمود

 ّنتس»و « قرآن»عنی ی اسالمی رسالت اصلی سند هک ،نندک روییپ سانیک از ستییبا

 انعنو چیه به شما»گوید: یای مهمنتقد در جمل 1«اندهداد قرار خود مستند را« هیقطع
 بولق را قرآن ریغ مطلقا هک چرا !دیبزن هیقطع ریغ ای هیقطع سنت از حرفی دیتوانینم

 دیابییم خوبی به دیباش داشته ستهیشا و افیک توجه خود مطالب و ادله به اگر و ،دیندار
 :دییگویم هک رفته ادتانی ایگو! بس و دارد وریکد نقشی تنها شما نزد در سنت هک
، «احتمال جعل»، «متضاد»، «خبر واحد»، «رجال سند» مانند یابتالئات با ثیحد»

مل ، حّتی تح«احتمال منسوخ بودن با قرآن»، و «تقطیع»، «معنانقل به »، «احتمال تقّیه»

و در داللت هم  هیچ کدام از این موانع را هرگز ندارد« قرآن»ظّنی بودن را هم ندارد ولی 

و راه فهمش نیز بسیار راهوار و  2استهمچون سایر جهاتش بزرگترین معجزه الهی 

 به ادیز اوقاتی صرف با ستییبا حق ندهیجو ،بود ثیحد با اگر اصالتباشد و یروشن م
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ای باطل کننده ادعای وی است را حذف هـ از آنجا که روش منتقد تقطیع مخرّب است هرجا که جمل2

منتقد در بین این متن طوالنی که نقل نموده است این جمله کوتاه را تقطیع کرده بود و به جای آن  نماید.یم
توان  زیرا وی«. است الهی معجزه بزرگترین جهاتش سایر همچون هم داللت در و»ر داده بود : سه نقطه قرا
 در بُعد داللی معجزه نیست. نید قرآتواند بگورا ندارد و نمی ردّ این سخن
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ها و مانند این« تضادّ »و « فیه تردد»، «أقوی»، «أحوط»برسد که دائماً مبتال به  حالتی

 مک وقت نیا در هم و ،خواهد می را متریک اریبس وقت هم قرآن اصالت با ولی شود.

 از هر تفاوت نیبب ،شود می ترروشن قشیحقا ندهیجو برای قرآن روشن اریبس قیحقا

 .«1«جا!ک به تا جاستک
. چرا ما نباید نداردهیچ استداللی  عترضکنید میطور که مشاهده مخوب همان

قدر خالف قرآن است که اگر آن را بر کتاب حرفی از سن ت بزنیم؟ یعنی سن ت این
مگر سن ت و قرآن دو دشمن دیرین یکدیگرند که یکجا  !شود؟ینیم نابود معرضه ک

 ین است؟لَ ق  این سخن مطابق حدیث ث   جمع نشوند؟! آیا
در درجه اول سن ت قطعیه در همه جا یعنی سن تی که  بیانات فقیه قرآنیدر 

نه  دشویگونه مشخص مآید و قطعی بودنش اینیبا عرضه رویات بر قرآن بدست م
 وموافق نه  ی! سند و راوی تنها در جایی مالک است که روایتیواا ص رف سند و رب

ر در عص»گوییم ی! ما م؟«مطلقاً قرآن»چه کسی گفته  پس. مخالف قرآن باشد نه
 .«مطلقًا محوریت قرآنغیبت 

! است ادیز لییخ راه تفاوت واقعا آری»گوید: یدر ادامه سخنش م سپس وی
 هک است آدمی با است حوصله با محقق واقعی هیفق کی فاصله اندازه به راه تفاوت

 عیواق مکح و ندک تفقه! ادیز وقت صرف با و ،ردهک رجوع امبریپ عترت به ندارد حوصله
 هک عترت گذاشتن نارک با لذا ،آورد دست به ناطق قرآن و قییحق علم معدن از را

! رسالته بلغت فما نباشند فرزندانش و علی اگر ردک مکح هک است خداوند دیکا سفارش
 فهم راه در!! ادیز وقت صرف از زیپره با و ،دهدیباد م بر را قرآن و رسالت اساس

 .«!ندکیم راحت را الشیخ ،عترت المک قیدق
 است. از روی نداشتن استدالل ، تنهااین جمالت مسل ماً 
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م ما که به حق فقیه أعلم قرآنی  استاد  ،ن تیش فقه س، نه تنها بر روباشدیممعظ 
آسا هکرده بود، بلکه به توفیق الهی با تالشی معجزیتسل ط کامل داشته و راه آنها را ط

در عصر غیبت را به دستور شناخت اسالم اصیل و وقفه ناپذیر راه صحیح و درست 
سالگی شاگرد آیت ال ه  02. ایشان در سن  است طی نمودهنیز  قرآن و اهل بیت

سالگی شرکت  01درس تفسیر قرآن ایشان تا سن  در اند و هشاه آبادی بزرگ بود
مقاطع تمام دروس را نزد برترین اساتید قرن أخیر  همهاند. بعد هم در هکردیم

 اند. هنمود تمجیدها از استعداد و تالش ایشان فراگرفته و همه آن

 نامه فقیه أعلم قرآنییای از زندگهگوش
ه  محققان ارجمند ای از شرح حال آن مرد الهی از زبان هرا به گوش در اینجا توج 

که به خواست بنیاد تاریخ انقالب اسالمی تحریر  یمینمایخود ایشان جلب م
 :اندنموده
 پایان به را دبیرستان دوم سیکل بود حیات قید در پدرم که سالگی سیزده سن تا» 

ل قات به سپس. رساندم  یرزام العظمی الّله  آیه مرحوم تفسیرى و اخالقی عرفانی، دروس ح 

 هم سالی یک ضمن در و پیوستم خمینی امام مرحوم بزرگ استاد آبادى شاه محّمدعلی

  شده، قم عازم ۰۲۳۱ سال در سپس پرداختم،( عرب ادبیات) مقدماتی دروس به
ّ
 سه طی

 .دادم پایان را سطح دروس سال

 ایشان دروس در. آمدند قم به بروجردى العظمی الّله  آیه مرحوم ،۰۲۳۲ سال در

 از اطبع. کردم می رأى اتخاذ خود فقهیه، مسائل در که اىهگون به داشتم، فّعال شرکتی

 لیو. شدممی مندهبهر دیگر اساتیدى اسالمی علوم سایر و عرفان فلسفه، فقه، دروس

 ىآقا العظمی الّله  آیه مرحوم نزد علمی آغازین جنبش همان ام،فکرى تحّول اصلی   محور

 تحصیالت تمامی و داد استمرار تاکنون و کرده آغاز مرا قرآنی حرکت   که بود ادىآب شاه

 الّله  آیه مرحوم آن از پس هست؛ و بود آن الّشعاع تحت مؤلفاتم تمامی و امحوزوى
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 و فیفلس عرفانی، تفسیرى، درجات استمرار در عظیم نقشی طباطبائی ىهعاّلم العظمی

  .داشت اماخالقی

 قم از که بسیارى سفرهاى در و کردم، شرکت سال هفت بزرگوار ود این دروس در

 زامیر و آشتیانی میرزامهدى العظمی الّله  آیه مرحوم فلسفی دروس از داشتم تهران به

 ،آبادى شاه آقاى مرحوم از علمی هاىهاستفاد اگرچه بردممی وافرى بهره آشتیانی احمد

 .داشت محورى نخستین   نقش

 و علمی بُعد   دو در و کرده مراجعت تهران به قم، در مستمر توقف سال ده از پس

 در انیکاش سّیدابوالقاسم العظمی الّله  آیه مرحوم با پرداختم، شدید فّعالیت به سیاسی

 مرحوم و خوانسارى سیداحمد حاج العظمی الّله  آیه مرحوم با و شاه، علیه و نفت قیام

 و ،داشتم ارتباط فقهی مراحل استمرار نظر از آملی محّمدتقی شیخ حاج العظمی الّله  آیه

 معارف) منقول و معقول دانشکده در تهران، در ساله ده اقامت مدت طی در همچنین

 لیسانس   چهار امتحانات، در شرکت با تنها و درس کالس در حضور شرط بدون( اسالمی

 یافتدر را اسالمی معارف عالی دکتراى سپس و فقه؛ و فلسفه تربیتی، علوم حقوق،

 زا سنت و قرآن برمبناى( اسالمی فلسفه) حکمت تدریس به سال سه جا همان. داشتم

 سیاسی و علمی محور دو بر هم جلساتی پرداختم، «آفریده و آفریدگار» کتاب متن روى

 آن در دانشجو قشر بیشتر که داشتم تهران نقطه هفت در شاهنشاهی حکومت علیه

 و علمی هاىنوآورى داراى هم، آن که رفتممی هم منبر. کردندمی شرکت جلسات

 .بودم ستمشاهی دستگاه تحدید و تهدید و تعقیب مورد کالً  و بود، سیاسی

 جهت به خصوصا طاغوتی، رژیم ضد بر شدید مبارزات اثر در ش.  هـ ۰۲۳۰ سال در

 که قم اعظم مسجد در بروجردى العظمی الّله  آیه مرحوم ارتحال سالگرد در سخنرانی

 هب محکوم ساواک سوى از برداشت، در را شاه علیه هاییافشاگرى بار نخستین براى

 اهسخنرانی با مدینه و مکه در نمودم، ترک حجّ  قصد به مخفیانه را ایران و شدم اعدام

 جح شدم، دستگیر حجّ  و عمره بین طاغوت، علیه عربی و فارسی زبان به هاییهاعالمی و

 برابر در اینجانب قاطع استدالالت اثر بر ولی دادم، مانجا دولتی مأموران حصار در را
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 و شده آزاد مسجدالحرام، در ع راق ین علماى تحصن و بزرگ اجتماع و سعودى حکومت

 هد مدت به ـ اشرف نجف در را سیاسی و قرآنی علمی نهضت رفتم، عراق به الحفظ تحت

 .دادم ادامه تألیف و سخنرانی اخالق، فقه، تفسیر، تدریس با ـ سال

 ساواک به مرا گرفت تصمیم عراق حکومت ایران، دولت درخواست برحسب درضمن

 با خویی، العظمی الّله  آیه مرحوم بیت در شدن مخفی اثر در ولی دهد، تحویل ایران

 کل و اشرف نجف از ایرانیان اخراج آغاز با .شد خنثی آنان توطئه ایشان، هاى فّعالیت

 پنج مّدت به سیاسی و قرآنی نهضت دو جریان ردم،ک هجرت بیروت به عراق، شهرهاى

 .داشت ادامه لبنان در سال

 جلسات در قرآن محور بر هایی سخنرانی لبنان، سراسر در جمعه نماز تشکیل با

 و داشت، دربر اسالمی حکومت تشکیل براى هم را شاه ضد سیاسی نهضت که مذهبی،

 اثبات اىبر دیگر ادیان   علماى با وگو گفت براى مناسب اىهزمین نوین، تألیفاتی با نیز

 مانگفت ضمن لبنان، مختلف مناطق در که اىهگون به. شد ایجاد قرآنی اسالم حّقانیت

 ُدرزى و یهودى، مسیحی، سنّی، علماى با مناظره و مباحثه به شیعی، علماى با قرآنی

 یا و دندکرمی سکوت یا آنان و نمودممی بحث هم مشرکین و ملحدین با و پرداخته

 .شدندمی قرآنی استدالالت محکوم  

 سال دو نمودم، ترک حجاز قصد به را جا آن لبنان، داخلی   جنگ گرفتن شدت با

 اسالمی سیاسی و علمی هاى شخصیت با مستمر تماسی با کّرمهم مکّه در متمادى

 راىب دارى دامنه و پیگیر هاىفعالیت سیاسی، و قرآنی نهضت دو مبناى بر جهان، سراسر

 .شد انجام مسلمانان میان در قرآنی انقالب تفکر رشد

 باینجان محکومیت عدم و وّهابی، علماى با قرآنی هاییهمناظر بر اضافه نیز آنجا در

 مکه) سعود آل حکومت مرکز در را سنّی خانوار صد یک حدود مناظرات، از یک هیچ در

 از ۲۳ مبارکه ى آیه) قرآن از آیه کی به استناد با گاه و قرآنی ىهادلّ  با تنها ،(مکرمه

 .«...نمودم راهنمایی البیت اهل مذهب به( فاطر سوره
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*** 
ر های فراوان رفته و بهد از رابارها بیابانی را بین مبدأ و مقص کهحال اگر کسی  

ترین و گویم راحتیای مردم این راهی که من م :بگوید داردمسیر کامالً آشنایی 
آیا این سخن طلب بخوانیم؟!! ت آیا باید جاهالنه او را راحتترین راه اسنزدیک

 مضحکی نیست؟
از حاضر هستند با مبنای خودشان که علم اصول  برخیجالب آن که 

ا حاضر نیستند با  خودتراشیده است بعضی روایات را رد  و برخی را قبول کنند ام 
برخی را قبول کنند! محوریت قرآن و اصول مستفاد از قرآن برخی روایات را رد  و 

آیا این گمراهی آشکار نیست؟ آیا با محور قرار دادن قرآن و عرضه روایات بر آن، 
 ؟1مونکيف تحکم کما لرود؟! یطبق جمله منتقد، اساس رسالت و قرآن بر باد م

ا  چه زیباست که: به حق  اند هاز استاد ما نقل کرد ای که معترضهجملو ام 
 به را آنها سندهینو هکدارد  دشوار و سخت ییامدهایپ الّله  رسول سّنت از روییپ»

 وارونه را شرع هک! شرعی ییها برابر چهره در ژهیو به ،ندک می و ردهک تحمل الهی لطف

 .2«نند!ک می گرید ارک آن ،سنت و قداست ،قرآن ،نید نام به و ،دهند می نشان

 های قرآنهحاشی
 کنندیرزشمند استاد ما را نقل مهایی از سخنان اطبق معمول قسمت عترضم

نمایند تا در نهایت متن منتخب ایشان برای مخاطب یهایی را حذف مو قسمت
. ایشان در ادامه متنش متن ذیل را تقطیع کرده و ادامه 3دارای تضاد به نظر برسد

 
 «.کنید؟یم داوری چگونه ؟هشد چه را شما: »15و یونس،  11و قلم،  352صافات،  ـ1
 .21ه گویا، صفق ـ2
ـ زمانی که یکی از دوستان ما به منتقد اعتراض کرد که این شیوه شما صحیح نیست وی در جواب گفت  3

و آیا این جواب چیزی جز غرض ورزی و تجاهل است؟ آیا تقطیع سخن و نتیجه گیری، «! کار ما تقطیع است»
رفتاری انسان در برزخ و قیامت خواهد شود و آیا ایشان از گناه کبیره تهمت که موجب گتهمت محسوب نمی

 ترسد؟!بود نمی
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که ما زیر قسمت حذف شده خط  کند،نمیذکر  باشدیم ویآن را که جواب شبهه 
 شما .تاس مبّین روایت ،نداریم روایت به احتیاجی بگوییم خواهیمنمی .. ما». ایم:هکشید

 خیلی کتاب از اگر بوخ دارد، خوبی{ توضیحات} هایهحاشی کنیدیم نگاه را کتابی وقتی

نه هایهحاشی» مخصوصا ،هستید محتاج هاهحاشی به ،نیاورید در سر چیزی  حاشیه} «م 

 {شده برداشت کتاب نمت غیر از} «غیره من هایهشیحا» اگر ،{کتاب خود   متن از هایی

 همنظوم صاحب دهد؛یم توضیح منه هایهحاشی اما کند؛ ایجاد وضعی است ممکن ،باشد

 منه، منه، همش. زد حاشیه نیست مفهوم دید کرد، شرح نیست مفهوم دید گفته شعر

 منه غیر های حاشیه با منه هایهحاشی منتهی ،دارد منه هایهحاشی هم قرآن ...منه

 جعل ،نه یا الباقر؟ قال واقعاً آیا  الباقر قال دانیم نمی ما بوخ ،الباقر قال. شده قاطی

 داشتهن تقیه وجه و اندهفرمود علیه الّله  صلوات باقر امام واقعا الباقر قال اگر یا اند؟هکرد

 طرف فهم مطابق اند؟هفرمود را مطلب این حسابی چه به ،نداشته خوف وجه ،است

 هوج ،متنش ،سندش:  داریم روایات در متعددی احتماالت ما... ببینید بوخ اند؟هفرمود

 ما .نیست مطالب این قرآن در ولی اشهچ ،اشهچ ،بودنش منسوخ وضع ،صدورش

 است روایتی آن است؟ روایتی کدام منه حاشیه ...الّله  بسم ،کنیممی پیدا منه هایهحاشی

 یا دباش قرآن نص خالف بر روایتی اگر اما ،باشد الّله  تابک نص مطابق یا ظاهر مطابق که

 تا 0۱۱ دارید؟ کاری چه سندش به شما دیگر ،باشد الّله  کتاب مستقرّ  ظاهر خالف بر

 یا نص عنوان به آیه زدن چشمک یک اندازه به ،باشند سندش در هم فارسی سلمان

 .1« ...نه خورد؟ می درد به ظاهر کنید فرض
 خود قرآن ایآ خالصه»: ت تقطیع شده فوق گفته استمنتقد در ذیل جمال

 ؟است هیحاش به محتاج منظومه مثل ای ،ندارد هم امبریپ انیب به ازین حتی و فاستک
 معنا بودن راهوار و ،گرید هایتابک با قرآن تفاوت مورد در شما ادعاهای همه آن پس
  .«!د؟ش چه امبریپ حتی انیب از استغنا و قرآن فهم بودن همگانی و

 
«: 3، قسمتاول جلسه ،حوزوی مرسوم فقه اصول رد و قرآنی اصول»وبگاه انقالب قرآنی؛  ـ1

«http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/49».

http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/49
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بُعد  از ینمعصوم انسخن ،در اینجاطبق توضیح حذف شده بدست منتقد 
حکم حاشیه و توضیح دارد و  ،رمزی قرآن که در ظاهر متن و داللت قرآن نیست

ندارد. مطلب همان است که قبالً بوده  روشن بودن دالالت قرآنهرگز این منافاتی با 
بحث عرضه بر کتاب و مطابقت  استاد جناب منتها با کلماتی متفاوت. و اینجا هم

چنین  تنها از معصوم قطعاً  . واندهرا مطرح نمود ها با قرآنهاین حاشی
ها هند این حاشیفرمود فقیه قرآنیکه همانطور  چون باشدیمهایی مقبول هحاشی

 غیر قرآن نباشد. واز بایستی م نه باشد؛ یعنی از دل خود قرآن بیرون آمده باشد و 
نی همان بطون و بُعد غیر داللی و رمزی قرآن کریم که در انحصار معصومان این یع

دی  ود دارای قرآن البته»: اندهجایی دیگر فرموددر است کما آنکه استاد ما  محم 

 حروف رمزیات   و اشارات که است گرامی رسول انحصار در بخش یک. است بخش

 را قرآن زبان که است کلّفینیم کل به مربوط قرآن محکم هایبخش و است؛ مقّطعه

ّصیصین به مربوط متشابهات بخشهای و فهمند؛یم  تدبّر ر،بیشت دّقت که کسانی است؛ خ 

 معصومان اشهحاشی در و محّمد ؛مکلفین کل ماورای اّما. دارند زیادتر تفکّر و

 .1..«.کردیم عرض که چنانکه اند،حقایق به آشنای که هستند محّمدی
 مطلب از هک است نیا شما اشتباه»: گویدیمدر ادامه سخن قبلی منتقد دقیقاً 

 ،هیحاش در وریکد هم سنت و! راحت هم چقدر ،قرآن فقط پس هک دیریگیم جهینت فوق
 عترت و قرآن خود هایییراهنما و دستورات با مطابق نیید قییحق عالمان اما
 و نندک افراط نه ،نندک جدا لیجع ریغ از را جعلی و بفهمند را همه زحمت با تا وشندکیم

 وریکد را سنت و بدانند فاکخود را قرآن و نندک طیتفر نه و ،رندیبپذ را خبری هر
 .«!آن هیحاش در مصرفیب

 «های منههحاشی»که فقیه قرآنی حق ندارد روایات را  دگوییاز طرفی م منتقد
از طرفی تهمت دهند. یهایی که بُعد رمزی قرآن را توضیح مهیعنی حاشیبداند 

؟ چیست شما؟! باالخره تکلیف خواننده جزوه فقط قرآنگوید یکه ایشان م دزنیم
 

 .البالغ اینترنتی پایگاه کریم، قرآن موضوعی سیرتف درس 23 جلسه ـ1
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لف ت دای نداریهچرا وقت خواننده را با مشتی تناقضات در حالی که مطلب قابل ارائ
 د؟کنییم

منتقد عمیقاً بر این باور است که اگر روایات رسیده از اهل کنید؛ یمالحظه م
بر قرآن عرضه  باشدیم اه با جعلیات و اسرائیلیات، غلویات و...را که همر بیت

ی کوردماند و سن ت تبدیل به یاز سن ت باقی نم سودمندیکنیم؛ دیگر هیچ مطلب 
با قرآن جدایی  عترت :است که بر این باور ویظاهراً ! چون !شودیم مصرفبی

ما و طبق عقیده مسل م  گردند!! اما در باوریعمیقی دارند که هرگز با هم جمع نم
هیچ کلمه  هرگز از هم جدا نیستند و معصومان محمدی شیعه؛ قرآن و عترت

 لذا ما با خیال راحتدهند. یو حرفی و حت ی اشاره و حرکتی بر خالف قرآن انجام نم
 کنیم و اگر مخالف  یحت ی معتبرترین روایات از نظر علم رجال را بر قرآن عرضه م

تی ییچ نگرانی آن را کنار مبود بدون ه قرآن گذاریم چرا که در عمل به آن هیچ حج 
 قمطابترین روایات از نظر علم رجال را نیز اگر م. و ضعیفدارینزد خدای سبحان ن

گذاریم. لذا به جای ترس از یپذیریم و هرگز آن را زمین نمیقرآن بود به راحتی م
کنیم و امر أکید اهل یوا مپران از خدای سبح ،حوزویان و اصولیان و غالیانبرخی 

گذاریم و از مالمت هیچ یمبنی بر عرضه روایات بر قرآن را زیر پا نم بیت
دهیم چرا که قلب ما نسبت به این آیه از قرآن یگری ترسی به خود راه نممالمت

الَّذ شود:ینمکریم تنگ  سِّ يُ  ن  يو  هال ون  کم  َلة   قاُمواأو   تابه کب نّا الصَّ  جر  أ عُ يضنُ  ال إه
 .1ن  يالُمصلهح

تر باشد پس کند هر راهی که سختیم ادعا معترض که است عجیب آن
خواهد دین را بفهمد اگر خوش یکه اگر کسی م شدهتر است! امروزه معروف درست

ها هسال باید در این حوز 61الی  11سال و اگر معمولی  21الی  11 باشداستعداد 
موجود کجا  این شیوه   اند.هدینی که درست کردرد کند! این است واستخوان خ

 
و  کنندیم یرا( نگهبان گرانیخودهاشان و د ،یانیکتاب )وح یلهیکه به وس یو کسان: »316ـ اعراف، 1

«.ساخت میکنندگان را تباه نخواهاجر اصالح گمانینماز بر پا داشتند )بدانند که( ما ب
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مطابق است با سیره علمای بزرگ گذشته که افتخار فقاهت شیعه هستند و در سن  
 اند؟شدهنوجوانی و حت ی کودکی به مقام اجتهاد نائل می

مغلق  را هاکه کتاب بوده و هستاین  شانها همه افتخارهدر این حوزبرخی 
طلب م خود ود در صورتی کهس استاد معنایش مشخص نشا تدریجز ب تابنویسند 

ودش خ فهمدیوقتی کسی نم نویسد بعدیکتاب مچندان پیچیدگی ندارد. خودش 
ل ق داما خدای سبحان کتابی آورده که  !زندیحاشیه م ري   و  هلذِّ  آن  القُر ن اسَّ ل ره کل  مهن ف ه 

او  1ر  کمُّدَّ  َّم  ن ري   ف إه ه  ن اهُ سَّ ان هلهس  ر   کب هتُب شِّ ههه  ل ر   ن  يالُمتَّقه  ب تُنذه ههه  و  ا ق وًما ب ُّد  او 2ل َّم  ن ري   ف إه  ن اهُ سَّ
ه  ان هلهس   .3ون  رُ کت ذ  ي   ل ع لَُّهم کب

در همه سطوح نزد برترین اساتید و ه طی کردرا  حوزویان راهاستاد ما که خود 
 بهدر قرآن کریم  خالصها و تفک ر قرن أخیر بوده است، پس از همه فراز و نشیب

. این راه درست با محوریت قرآن و عرضه 4راه درست را یافته عنایت اهل بیت
ها بر قرآن کریم بسیار کوتاه و ها و منطقههمه اقوال و نظرات و عقاید و فلسف

درست و را  فرمود: کسی که مقدمات مثل ادبیات عربیم ایشانثمربخش است. 
اگر . 5شودیسال مجتهد کامل م ـ سه د باشد در عرض دوبداند اگر با استعدامتقن 

 
 هیچ آیا پس ؛کردیم آسان بس گیریپند برای گمانیب را قرآن ما و: »31،22،12،26ـ سوره قمر، آیات 1

«.؟هست ایهپندگیرند

 و نوید، را پرهیزگاران تا کردیم،( فهم) آسان تو زبان به را (قرآنآن ) تنها از این رو پس: »٩٥م،یـ مر2
«.دهی هشدار را دلسخت گروهی

.«یرندگ پند کاوشی با شایدتا  گردانیدیم، آسان تو زبان به را( قرآن) آن از این رو تنها پس: »5١ـ دخان،3
ـ ذکر عنایات فراوانی که به این عالم بزرگ شده است شاید کتابی جدا بخواهد که از موضوع این نوشتار 4

اند و یا داشته و پاسخ گرفته و صدّیقه طاهره خارج است مانند توسّالتی که ایشان به امیرالمؤمنین
و نیز حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به ایشان و طرق معجزه  حضرت حجّت ماجرای سالم رساندن

 اند و...واری که برخی افراد این عالم ربّانی را یافته
پنجاه سال خواندم مجتهد پرسند می د،یخودتان رو معطل نکن ادیز»... اند: ـ در جای دیگری ایشان فرموده5
قرآن فکر کن و )آن زمان(  یباطن رو یظاهر و تقوا یل از نظر تقوان، پنج سااپنج سال بخو نه؟ ایشدم 

 ...«.دیکن دایظلمات نجات پ یاریاز بس دیتوانیم
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 یکست و اوضح البراهین است استدالل کند هیچ قرآن که اقطع الدالالکسی به 
 زهحو یعلما برخی ای است که ازهجلسه مناظرآن  و نمونه .تواند آن را رد کندینم

یل تشک رآقای حاج شیخ مجید جعفری تبادعوت شد تا به میزبانی روحانی فاضل 
ای از شرکت در هزمان را مناسب ندیدند و به هر بهان مدعویند اما هیچ یک از گرد

اگر چه مرحوم استاد ما دعوت را پذیرفته و در هشت جلسه مبانی  آن طفره رفتند!
 نظری فقه قرآنی را مفصالً تشریح نمودند.

 آیا ما مفسر قرآنیم یا مستفسر از قرآن؟!
اش به آن اشاره کرده بحث تفسیر هجزو 19صفحه بحث دیگری که منتقد در 

ای به معن باشدیمفرمایند تفسیر که از فسر یاز قرآن است. استاد ما م 1و استفسار
و  ودهباز بین بردن ابهام و برداشتن پرده از چهره است. یعنی یک مطلبی نامفهوم 

ست ا یان و نورقرآن ب اگرما بیاییم آن را توضیح دهیم تا برای مخاطب روشن شود. 
 فرماید:یفقیه قرآنی م !ما باید تفسیرش کنیم؟ گنگ نبوده چرا و

 شودیم که استفسار یک و داریم تفسیر دو ما. 2مستفسریم بلکه نیستیم رمفّس  ما»

 .مستقیم بطور تفسیر ـ۲ استفسارـ ۳ تفسیرـ ۰. مثلث یک

 خود از را علمی و عقالنی و فطری غبارهای یعنی ،باشیم خود مفّسر   باید اول 

 گرد تا صحیح، و غلط از مخلوط اصطالحات   و غلط اصطالحات   از شدن برهنه برداشتن،

 که یکس. باشد تواندینم هم مستفسر باشد؛ تواندینم قرآن مفّسر   انسان، دارد غبار و

 کاهلی .نیست نور از کاهلی این. ببیند تواندینم را نور است زده سیاه عینک چشمش به

 بین،درست تیزبین، بردار، را حجاب. بردارد را عینک باید که است، خود این از

 .ببینی را نور تا شو بینصحیح بین،راست

 
است. یعنی از کسی بخواهیم چیزی را تفسیر کند. و اینجا بحث « طلب تفسیر کردن»ـ استفسار به معنای 1

خواهیم که خودش را ن در واقع از قرآن میاستفسار از خود قرآن است یعنی ما با روش تفسیر قرآن به قرآ
 نمایند.تفسیر کند و آیات قرآن خودشان، همدیگر را تفسیر می

 کند.ـ کسی که طلب تفسیر می2
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 ،افهام ظلمات در که مادامی. ببیند نورانی را نور تا شود نور باید انسان بنابرین

 لمات  ظ تقلیدها، ظلمات فتواها، ظلمات ها،علم ظلمات ها،عقل ظلمات ها،فطرت ظلمات

 :است ممکن غیر هستیم ظلمات این در که مادامی ،«گویدهایم چه» و «گویدهایم که»

 ّالمطهرون اال هاليمس (،6۱واقعه) .لغت، نظر از قرآن، فهم ابزار نظر از باید. شد پاک باید 

 اک،پ بالغت پاک، فصاحت  . بشود پاک جمله. بشود پاک باید لغت. کرد پاک را خود ادب،

 عقل   بلکه عقل؛ مطلق   نه عقالست، کل پسند مورد که عقلی فطرت، برمبنای پاک، فهم

 .فهمیدن را قرآن معصومانه طور به معصومانه، برونی   و درونی ابزار حسب بر. مطلق

 هایفرضپیش فهمی، هایغلط لغوی، هایغلط از خود، تفسیر   بُعد، سه این حاال،

 ت،اس قرآن به تحمیل موجب آنچه مطلق، رغی انتظارات مطلق، غیر هایفرضپیش غلط،

 انتظار چهآن اندهگفت آنچه اندهفرمود آنچه عنوان به بلکه ندیدن وحیانی عنوان به را قرآن

 .اول تفسیر این. ..شد حجابیب باید. نخیر دارند،

 یلَع هُعضُبَ رُسِّفَیُ القرآنُ» کردن معنا قرآن خود   با را قرآن .است استفسارمرحله دوم 

ال   .کندیم تفسیر را خود قرآن ،«بعضٍ ث ل   ي أتُون ک   و  هم  ئن اک   إالَّ  ب قِّ  جه هالح  ن   ب أحس   و 
يًرا هُ  :است القصص احسن است تفسیر احسن قرآن 1ت فسه ل   اللَـّ ن   ن زَّ يثه  أحس  ده  کهت ابًا الح 
هًها اب هى   مُّت ش  عهرُّ  مَّث ان ين   ُجلُودُ  مهنهُ  ت قش  َّذه ون   ال َُّهمر   ي خش  ن   ع ل يک   ن ُقصُّ  ن حنُ 2، ب صه  أحس  ا الق ص  هم   ب
ين ا ا إل يک   أوح  ذ  ـل إن الُقرآن   ه  هين   ل مهن   ق بلههه  مهن کُنت   و   قرآن قصص احسن (٣یوسف،) 3الغ افهل

 ها،حسن کل بر است مطلق احسن معانی و الفاظ دبعُ  در که قصص احسن چطور. است

 فسیرت قرآن با را قرآن که کنیم جدیت باید ما. نخیر یم؟کن تفسیر ما را هاینیک برکل

 .کنیم

 
«.میآورمى تیوتر را برایکن رىیتفس و تمام حق هک آن مگر آورندنمى مثلى چیه تو براى و: »33ـ فرقان،1

( دیگرندیک با همانند آیاتش که) متشابه کتابی( صورت به) را( انیوحی) حدیث زیباترین خدا: »21ـ زمر، 2
 «.لرزد...یم آن از بدنشان هایپوست هراسند،یم پروردگارشان از که آنان. کرده نازل
 ؛کنیمیم حکایت بر تو قرآن وحی کردن این بوسیله را تاریخی پیگیر هایبرش نیکوترین ما: »1ـ یوسف،3

.«ایهبود غافالن از گمانبی آن از پیش گرچه و
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 استفسار را قرآن بعد کنیم؛ تفسیر را خودمان: استاین  تفسیر در گام سهپس 

 .1«...کندیم تفسیر را ، خودشخودش قرآن بعد کنیم،
 رانیبه آثار عالمه صادقی تهباید برای تحقیق بیشتر است که این کل یت بحث 

ا د. ووع نموجر را  یبخشرا بگیرند و  قرآنی از بخشطبق آیات قرآن کسانی که  ام 
هب عضه الرها کنند در واقع کافرند:  ت  که أ ف تُؤمهنون  ب هب عض   ون  ُفرکتابه و  زاُء م ن  ب فع ُل ي  ف ما ج 

ه  ل زکُ مهن ک  ذل اّل خه نيالح   يفه  يٌ م إه ةه يوم  القه ي  ا و  ياةه الدُّ لىل أ ش  ر  يُ ام  هغافهل   دِّ الع ذابه ّدون  إه ُه ب َـّ م ا الل  ع ّما و 
لون   نسبت به تفسیر قرآن به قرآن  که اندیاز جمله مصادیق این آیه کسانو  .2ت عم 

شود یکافر باشند، چون تنها در این روش تفسیری است که بخشی از قرآن وانهاده نم
ل!فتأ گیرد.ینظر قرار م حط  ر مگو برای تفسیر هر آیه همه آیات دی  م 

 :36تا  33رّد صفحه 
را منتقد، در جزوه خویش جمالت درخشانی  26تا صفحه  22از انتهای صفحه 

ای نتوانسته هنقل کرده و هیچ خدش فقیه أعلم قرآنی، آیت ال ه صادقی تهرانیاز 
 ،که پاسخ آنها داده شده است به نوعی تکرار مطالب قبلی استو  بدان وارد نماید

ت مبنای فقه قرآنی  21در آخر صفحه  منتقد البته جمله   اعتراف ناخودآگاه به صح 
 هب ما هک دییگویم اگر»: گویدمی منتقد .است عدم درک صحیحنشان دهنده  نیزو 
 و مینک مراجعه تیب اهل و امبریپ انیب به دیبا مقطعه حروف اعتبار به ولو ،لییدل هر
 تیب اهل و امبریپ ولی میهمبف قرآن از را نید تمامی میتوانینم خود خودی به
 .«!شماست مخالفان حرف هک نیا خوب بفهمند قرآن از را نید تمامی توانندیم

 
 ت:شده اس بیان توسط فقیه قرآنی موضوعی تفسیر درس اول جلسه در که بود بحثی خالصه این ـ1

«http://www.albalaq.com». 
 ستیپس چ د؟یرزوی)هم( کفر م یاو به پاره د،یآوریم مانیااز کتاب  یابه پاره ایپس آ» :35بقره،  ـ2

 نیترتبه سخ شانیا زیو روز رستاخ ا؛یدن ی( در زندگیمقداری)و ب یاز شما که چنان کند؟ جز خوار یفرکسیک
«.ستیغافل ن دیکنیو خدا از آنچه م شوند،یها بازگردانده معذاب

http://www.albalaq.com/
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الً: طبق اعتراف ایشان در مبنای فقه قرآنیبنابرین  کنار گذاشته  عترت ،او 
 رجوع کنیم. و اهل بیت به بیان پیامبر بایدشوند و ینم

 د که اهل بیتفقه قرآنی است قبول دارکه از مخالفان  هم معترضثانیاً: پس 
فهمند پس همه علوم در قرآن است و چیزی غیر قرآن یتمام دین را از قرآن م

 نیست.
این همه قصه  است! نکرده به خوبی درکثالثاً: منتقد حرف مخالفان ما را هم 

ی ت  داند لیلی زن است یا مرد!یلیلی و مجنون گفت هنوز نم دعوای ما سر حج 
در بُعد  قرآن و بی ن بودن آن است و این که اهل بیتمستقر  ظواهر و نصوص 

کند و یرا تبیین م آنانداللی قرآن نه تنها در مقام بیان نیستند بلکه قرآن کالم 
اینکه  و .ز قرآن در مقام بیان هستندورم بطون وتنها در  اهل بیت رسالت

یست به عنوان توضیحاتی از که در ظواهر قرآن ن رااحکام و معارف الهی  عترت
خالف برسخنی  نکه هرگز اهل بیتآکنند. و یبطون خود قرآن برای ما بیان م

د لذا در عصر غیبت بایستی همه چیز را بر این بُعد داللی نگوییبُعد داللی قرآن نم
 که برای ما قابل فهم است عرضه کرد.

 اهلو امبریپ مخصوص تنها آن فهم اگر و» :گفته است 26در صفحه  وی
 یافک ،نید لک فهم برای قرآن و ،میدار شانیا انیب به ازین هم باز ما پس ،است تیب
 را ،امبریپ انیب از ازیینیب و ،قرآن مورد در خود مطالب همه و ستین روشن و

 .«!!دیفرمود باطل
ی بدون . حت  گفتیممنتقد آنچه که تاکنون درباره بر  است اثباتی هماین جمالت 

انتخاب کرده و در این  ویکه ما کوچکترین توضیحی بدهیم، جمالتی که خود این
حق را . امان از زمانی که کسی نخواهد ستواچند صفحه آورده پاسخگوی خود 

. سخن ما این است که قرآن با ببندداز دیدن نور حقیقت را بپذیرد و چشمانش 
. یعنی اگر استی کاف مردمکند برای هدایت یم اهل بیت سوی هدایتی که به

کنم حاال بیایید برای من یکسی بگوید من از کل  اسالم فقط قرآن را قبول م
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این انسان اگر عناد نداشته باشد یقیناً توسط  گوییممی؛ ما استدالل قرآنی کنید
را خواهد یافت. و این معنای  علی بن ابی طالبالمؤمنین میراقرآن آدرس خانه 
 است. قرآنگری کفایت در هدایت

ع قرآن است نه در بیانات قاطو بطون ثانیاً نیاز ما به بیان اهل بیت در بُعد رمزی 
ل. تر از کالم معصومینو روشن قرآنی که روشن  است! فتأم 

 :37 صفحهرّد 
 قرآن هک دهد قرار مفسری قرآن نارک در خداوند اگر ایآ ولی»گوید: یمنتقد م

 استدالل نیا قرآن خود !؟شودینم حل لکمش مه باز باشد شتریب شما و ما از شیفهم
 قرآن فهم در اختالف صورت در است فرموده هک چرا است دانسته باطل امال  ک را شما
 آن در اختالف اصال است بالغه چون هکنیا نه شود رجوع عترت و امبریپ به دیبا... و
 لعلمه منهم األمر یأول وإلی سولالر إلی دوهر ولو :دیفرمایم متعال خداوند !!ستین

 !!« الیقل إال طانیالش التبعتم حمتهور مکیعل اللـه فضل ولوال منهم ستنبطونهی نیالذ

 قرآن! معنوی سعی در تحریف
منتقد به هر دلیلی فقط با فقیه قرآنی سر رفت که یتا اینجا گمان م 

 معنا د،خوطبق سلیقه  و به صورت تقطیع شده نیزقرآن را  ! ایشانناجوانمردی دارد
ره این آیه دربا ندکجا فهمیداز  غییر داده، و معلوم نیستتو بعد موضوع آن را کرده 

 است؟! «اختالف در قرآن»
ذا إه ُهم و  وفه  وه أ منه األ مهن   مرٌ أ جاء  ههه  ذاعواأ الخ  ل و ب ل ى وهُ دُّ ر   و  لىل  سوله الرَّ  إه إه ه  و   مره األ ىُأول
هُ  مهنُهم َّذ ل ع لهم  ل وال مهنُهم نبهطون هُ ست  ي   ن  يال هه  ف ضلُ  و  ر   مکيع ل   اللَـّ تُهُ و  َّب عتُمُ  حم  ت اّل  طان  يالشَّ  ال   ًَل يق ل إه
)در صحنه کارزار  ترس يا ايمنی از( حاکی خبری امر )و که هنگامی و»ترجمه:  (84)نساء،

ر )کاردان صاحبان ام به و پيامبر به را آن اگر ]لی[و دهند انتشارش رسد، را آنان ،و جنگ(

 ميانشان از کسانی را( امر) آن همانا کنند، ارجاع هستند؛ خودشان از و فرماندهان( که
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 نبود، شما بر خدا رحمت و فضل اگر و. کنندیم کاویژرف عالمانه را آن که يابندیم در

 .«کرديدیم پيروی شيطان از( همگی) اندکی، جز ديدتریب
و اخبار امنی تی  جنگی اسراره درباره د این آیه شریفشهمانطور که مالحظه 

خودی و  نیروهایاست که برخی مؤمنان اخبار مربوط به  برای جامعه مسلمین
گردید. لذا خدای یاسالم مجبهه موجب ضربه خوردن  وکردند یدشمن را فاش م

گوید در چنین شرایطی بایستی هر خبری یسبحان در این آیه ضمن توبیخ آنان م
ید تا آنان نمایاندهی منتقل کنید و از پخش کردن آن خودداری را به مقر  فرم

إهذا»آیه که با  این تشخیص دهند که چه باید کرد. آیا ُهم و  وفه  وه أ منه األ مهن   مرٌ أ جاء   «الخ 
  است؟!! اختالف کردن در قرآنشروع شده درباره 

 اعجاز قرآن آن است که هرگز در آن اختالفی نیست
َّري   أف َل: دتوجه کنی کریم به این آیه از قرآن ب ل و آن  الُقر ون  ت د   ره يغ   عهنده  مهن ان  ک و 

هه  دوا اللَـّ ج  در حالی است که خدای سبحان  معترضحرف این  و ؛1اً ريثک اً اختهَلف هه يف ل و 
سی که اگر از جانب ک فرمایند نشانه رب انی بودن این کتاب آن استمذکور میآیه در 

در نیز  امیرالمؤمنین علیشد. در آن اختالفاتی یافت می حتماً  بودغیر از خدا 
 وَاَنَّهُ الَ بَعضُهُ بَعضاً،  صَدِّقُیُ الکتابَ  أنَّ» اند:ه قرآن فرمودهردربا نهج البالغه 08خطبه 

 سخنبه این  خوب است باشدمیواقعی!  شیعه  که منتقد پس . 2«هِیاختِالفَ ف
  .همت غیر شیعه بودن نزنداین کالم ت به معتقدان و کردهنیز دق ت  امیرالمؤمنین

 
 در همواره بود خدا غیر نزد از( قرآن محال، فرض بر) اگر و کنندنمی تدبر قرآن در آیا پس: »32ـ نساء،1
 «.یافتندمی بسیاری اختالف آن

.«کند و به راستی در آن هیچ اختالفی نیستـ همانا قرآن، بخشی از آن بخش دیگرش را تصدیق می2
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است  1«قول فصل»که را و کالم الهی  کردهتحریف  قرآن رامعانی کسی که  آیا و
فون  يُ  ؟ :نیستشریفه  اتمصداق این آی داندبمحل  اختالف ام ت  رِّ  ب عده  مهن لهم  ک  ال ح 

ئه  ـل عهه... ُأول ده يُ  ل م ن  يالَّذ ک  م واضه هُ  ره ر  يُ  نأ اللَـّ هِّ ن ىفه  ُقلوب ُهم ل ُهم ط  ز ايالدُّ ل ُهم یٌ خه ةه اآلخه  ىفه  و   ر 
  .2مٌ يع ظ ع ذابٌ 

 اختالفات اّمت اسالمحّل قرآن مرجع 
ک این آیه شریفه به، غلط تاستدالالاین در برابر ما  ايُّ أ اي: میکنیم تمس   ه 

َّذ ه   ُعوايطأ آم نوا ن  يال ه  سول  الرَّ  ُعوايطأو   اللَـّ ُأول عتُم ف إهن مکمهن مره األ ىو  ل ى ّدوهُ ف رُ  ء  ىش   ىف ت ناز   إه
هه  الرَّ  اللَـّ هه  تُؤمهنون   نتُمک إهن سوله و  هاللَـّ ال ب ره  ومه ي  و  ه  اآلخه ل نُ أو   رٌ يخ   کذل  (5۱نساء،) ًَل يت أو حس 

 امر اوليای و پيامبر و کنيد، اطاعت را خدا! آورديد ايمان کهیکسان ای هان»ترجمه: 

 کرديد، اختالف امری در اگر پس. کنيد اطاعت( نيز)ـ  باشندیم خودتان از کهـ  را( الترس)

 و بهتر اين بداريد، عرضه پيامبرش و خدا به را آن داريد، ايمان پايانی روز و خدا به اگر

  «.است نيکوتر بازتابش
و هرگز در قرآن اختالف راه ندارد  :اوالً : پیش از این به دقت مالحظه شد که

 است. و نشانه رب انی بودن آن این مطلب از اعجاز قرآن
 در رابطه تنها (84)نساء، یآیه قبلقرآن،  معانی   گران  برخالف خواسته تحریف ثانیًا:

ا ؛بود مانند آن یاتموضوع امنی تی و با مسائل جنگی و  کامالً عام است و اخیرآیه  ام 
 ه  به قرین «اولى األمر»آن آیه کریمه  عالوه بر آنکه در شود.یاختالفات م همه  شامل 

کالم، به معنای فرماندهان بود که لزوماً معصوم هم نیستند، اما این آیه شریفه 
 

نَّهُ سوره طارق که  31ـ اشاره به آیه 1  و قاطع گفتاری تردیدقرآن بی این همانا: » ف صلٌ  ل ق ولٌ  إه
د ان. و روایات بسیاری داریم که این مضمون را با همین عبارت قرآنی آورده«است( باطل از حق ی)جداکننده

 (.23، ح126، ص12)بحاراالنوار، ج از جمله در خطبه بدون الف امیرالمؤمنین
 اش حقیقی معنای و] کنند، می تحریف هایش جایگاه در استواری از پس را[ خدا] کلمات: »23ـ مائده، 2

 خواری نیاد در آنان برای کند؛ پاک[ آلودگی از] را هایشاندل نخواسته خدا که کسانی ننداینا ...دهندیم تغییر را
 .«است بزرگ عذابی آخرت در و رسوایی، و
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در این آیه پس از امر  .1است ، به قرائن آیه، تنها درباره عترت طاهرین(5۱نساء،)
الف دهد که اگر در چیزی اختیبه اطاعت از خدا و رسول و اولی األمر، فرمان م

ل به خدا و بعد به رسول خدا ارجاع دهید. سؤال ما این است  کردید پس آن را او 
ادر آن آیه کریمه و مانند این آیه شریفه:  که م  ل ى ُمهُ کف حُ  ء  ىش   مهن هه يف اخت ل فتُم و   إه
ه که ما بایستی در هر مسأله اختالفی و این منظور از ارجاع به خدا چیست؟! 2اللَـّ

 کنیم؟ ه چباید به خدا رجوع کنیم یعنی  در درجه اول
کتاب خدا ندارد. یعنی در هر امری اختالف مراجعه به معنایی جز  ،این مسلماً 

ل به کتاب خدا رجوع کنید چون در کتاب خدا هیچ اختالفی نیست و منشور  شد او 
ا م  کنیم. ایپیامبر رجوع م مطلب در قرآن نبود بهآن وحدت مسلمین است. و اگر 

جوع ر قطعی ه به سن ت ستیبای ؟که رسول خدا در میان ما نیست چه کنیم وناکن
ما هم شامل این اختالفات هست پس خود  رسیده بهنماییم. و از آنجا که روایات 

  .3یمنماییم در درجه اول به قرآن عرضه ماین روایات را ه
ت بدانیم کجا؟!آاین مطلب کجا و  ه تفاوت ر ببین نکه قرآن را محل  اختالف ام 
  از کجاست تا به کجا!

که مشاهده کردیم شاکله و مبانی جزوه انتقادی اینگونه سست و ناصحیح  اکنون
ا یقت ماجرا تا به اینجرا پاسخ گوییم؟ آیا حق آنآیا الزم است ادامه مطالب  باشد،می

 
منحصرًا اهل بیت عصمت و  «أولى األمر»سوره نساء، منظور از  53دهد در آیه ـ قرائنی که نشان می1

سوره  31ذکر گردید. اما در آیه « دفاع از قرآن» قسمت« 5، شماره3ردّ صفحه »هستند در بخش  طهارت
أولى »نساء که منتقد آن را آورده است اوالً سخنی از اطاعت نیست بلکه حرف از ارجاع است. ثانیًا در آن 

دهد در تکرار گشته است که نشان می «إلى»عطف نشده است بلکه حرف جرّ  «الرسول»مستقیم به  «األمر
ُه الَّذالمر همردیف نیستند. و ثالثًا در ادامه فرموده است: این آیه رسول و اولی ا هم   مهنُهم ست نبهطون هُ ي   ن  يل ع ل

و در واقع بیان کرده که هر اولی االمری قدرت استنباط ندارد. برای توضیح بیشتر به « لَعَلِمُوه»و نفرموده که 
 ایید.رجوع نم« اصول االستنباط»و مقدمه کتاب « الفرقان»تفسیر شریف 

 «.است خدا بسوی حکمش پس چیزی از آن در کردید اختالف آنچه و: »36ـ شوری، 2
ـ بنابرین روایات عرض بر کتاب هم اصلی قرآنی داشته و کامالً موافق قرآن کریم هستند و با تواتری 3

رضه همه توجّهی و دهن کجی به آنها و عدم عهم که دارند دیگر برای هیچ عنود و معارضی حجّتی برای بی
ماند.اقوال و روایات بر قرآن کریم باقی نمی
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ل هم مطلب روشن شده بود روشن نشده به جهت  ولی؟ گرچه در انتهای فصل او 
جزوه وجود  این درستی هم در حرفت و اینکه کسی گمان نکند شاید اتمام حج  

 دهیم:یادامه م کمیدارد این پاسخ گویی را 

 مذاق صوفیه!
 از معانی نیا بر گواه هاهد از گواهی علوی ثیحد»در ذیل کالم استاد ما که 

 وَاللَّطائِفِ، وَاإلشارَةِ، العِبارَةِ، عَلَى: اءَیشأ ربَعَةِأ عَلى وَجَلَّ عَزَّ اهللِ کتابَ إنّ» :هک است قرآن

نتقد م «اءِیلِألنبِ وَالحَقائِقُ اءِ،یلِألولِ وَاللَّطائِفُ لِلخَواصِّ، وَاإلشاَرةُ لِلعَوامِ، فَالعِبارَةُ. وَالحَقائِقِ
 آخرش ندک رد را متواتره سنت هک سیک آری»نوشته است: اش جزوه 27در صفحه 

 زج معتبری تابک چیه در و ندارد ییاعتنا قابل سند چیه هک اتییروا به شودیم مجبور
 . 1«ندک استناد ندارد ]وجود[ است هیمذاق صوف موافق آنچه

ادعای اهل بیتی بودن در عین حال و  اعتناستبیکتاب خدا  هب ظاهراً  منتقد که
حدیث شریف از د. این نمومیرجوعی  ،روایاتحداقل به  بهتر بوددارد نیز 

اد، امام حسینینامیرالمؤمن  منابع در و امام صادق ، امام سج 
 .2مآورییمدر پاورقی  را هاآن که نقل شده،مختلف 

 
معناست.در متن اصلی جزوه منتقد نیست که ظاهرًا جا افتاده زیرا جمله بدون آن بی« وجود»ـ کلمه 1

 ومفتاح عةیالشر مصباح/  363ص، 2ج/  21ص، 2ج، یالبروجرد نیحس دیالس، میالمستق الصراط ریتفس ـ2
 جمهور یأب ابن، یاللئال ی/ عوال 253ص(، مصطفوی: مترجم) الصادق لإلمام المنسوب، قةیالحق

/  361ص، 33ج/  26ص، 33ج/  213ص، 15ج، المجلسی العالمة، األنوار / بحار 365ص، 2ج، یاألحسائ
، نیالحس اإلمام کلمات / موسوعة 256ص، 3ج، یالشاهرود یالنماز یعل خیالش، البحار نةیسف مستدرک

/  5ص، 3ج، الطبرسی خیالش، الجامع جوامع ری/ تفس 336ص، یالحلوان، الخاطر هیوتنب رالناظ / نزهة 112ص
 پاورقى، 3ج، یاآلمل دریح دیالس، المحکم زیالعز اهلل کتاب لیتأو یف الخظم والبحر األعظم طیالمح ریتفس
 دیالس، حةالفات سورة ری/ تفس 13ص، 3ج، یالکاشان ضیالف، یالصاف ری/ التفس 153، 153ص، 3ج/  265ص
 القرآن / فضائل 1ص، یالعامل مرتضى جعفر دیالس، الکوثر سورة ری/ تفس 32، 31ص، یالعامل مرتضى جعفر
 األصداف من الباهرة / الدرة 21ص، 3ج، یآباد النجف یالصالح اهلل عبد خیالش، اتهیوآ سوره وخواص میالکر

/  1ص، األول دیالشه(، ریالصغ قیتحق) طاهرةال األصداف من الباهرة / الدرة 16ص، األول دیالشه، الطاهرة
، 2ج/  351ص، 1ج/  253ص، 3ج، یالکربالئ عباس بن جواد خیالش، الجامعة ارةیز شرح یف الساطعة األنوار
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نکته کلیدی اول: قرآن دارای دو بُعد رمزی و غیر رمزی »در مقدمه بحث در بخش 
نمودیم و نشان دادیم که محتوای این  «عرضه بر کتاب»این روایت شریفه را  «است

ماید از نقرآن را به عبارت، اشاره، لطائف و حقائق تقسیم بندی می روایت شریف که
اتی به روای «اگر این روایت نبود...»خود آیات قرآن نیز قابل استخراج است. و در قسمت 

 با همین مضمون اشاره کردیم.
کر درباره قرآن کریم اهل بیت عصمت و طهارت اند: هفرمود در روایت فوق الذ 

بر عبارت و اشاره و لطائف و  :باشدیم )استوار( ای عزوجل بر چهار چیزهمانا کتاب خد»

 است، و اشاره برای خواص )در فهم قرآن( )و عموم مردم( حقائق. پس عبارت برای عوامّ

که از تمام  و حقائق قرآن برای انبیاء )و اهل بیت نبوّت است و لطائف برای اولیاء است

 ذکر شد در پاورقی این روایت که منابعدر  .«باشدیم( برترند انبیاء قبل از پیامبر
اسامی بزرگانی مانند آیت ال ه بروجردی، شهید اول، شیخ طبرسی، فیض کاشانی، 

صوفیه از خورد. آیا همه اینها یبه چشم مرحمهم ال ه عالمه مجلسی و سایرین 
  هستند؟!

ده به این مختلف وارد شدرمنابع  روایتی که از چهار امام معصوم چگونه
پیرو اهل  تنها خود راکه  معترض !!؟مذاق صوفیه گشت مطابق راحتی مردود و

 وانستتید با چه مالکی گوبباید خواند یزندیق م ملحد و سایرین را کافر و و بیت
نیست.  اماجر این همه   تازه وسخن بگوید.  پروابیچنین  درباره سخن اهل بیت

ت ه اسیجز آنچه موافق مذاق صوف یچ کتاب معتبریه در» این روایتکه  هگفت منتقد
منسوب به امام ) «ماباح الشریعة»کتاب شریف  ویو منظور  !«نداردوجود 

 
 المصطفى / موسوعة 131ص، 2ج، یالعامل مرتضى جعفر دیالس، األعظم یالنب رةیس من حی/ الصح 11ص

، یالسبزوار محمد خیالش، نیالد أصول یف نیقیال / معارج 221ص ،3ج، یالشاکر نیحس الحاج، والعترة
، الحق إحقاق / شرح 161ص، یلمیالد محمد بن الحسن، نیالمؤمن صفات یف نیالد / أعالم 331، 331ص
 321ص، 3ج، یالعامل مرتضى جعفر دیالس، الزهراء مأساة کتاب اتی/ خلف 526ص، 33ج، یالمرعش دیالس

 / ممد 516ص، یآمل دریح دیس، األنوار ومنبع األسرار / جامع 311ص، یدریالح کمال دیالس، اإلمام / علم
 .332ص آملى، زاده حسن حسن الحکم، فصوص شرح در الهمم
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 هک شودیمعلوم مپس روایت را فقط در این کتاب یافته.  وی باشد.یم (صادق
این حدیث  منابعو سایر  نداردپژوهش  دق ت زیادی در مباحث روایی همایشان در 

 ندیده است. ـ که ما در پاورقی مربوطه آنها را ذکر کردیمـ  اشریف ر
ر است و از نظمعرفتی دارای مضامین بلند که  «ماباح الشریعة» کتاب شریف

بعد از قرآن و صحیفه سجادیه؛ و  نبودهما هیچ مطلب خالف قرآنی در آن  استاد
آن  اینیز بر یتفسیرجلسات  ایشان ورود ین کتاب معصوم به شمار میسوم
 اسالمیاند؛ کتابی است که پس از عرضه بر قرآن کریم جزو متون قطعی هتداش

. اما منتقد به خاطر یک روایت که فالسفه و عرفای وحدت وجودی به غلط باشدیم
ه کسانی ک آریخواند! یاند کل  کتاب را متناسب مذاق صوفیه مهاز آن برداشت کرد

سقوط بدانند باید هم  چنین جدای از قرآن را  اهل بیت ؛ینلَ ق  برخالف حدیث ث  
 ند.کن

بن  سیّد»مانند علمای بزرگ ما  بسیاری ازخوب است بدانید که این کتاب نزد 
صاحب  نزد و نیز رحمهم ال ه  «فیض کاشانی»و  «شهید ثانی»، «کفعمی»، «طاووس

ان بزرگ سایر و اندهانستد و آن را تماماً از امام صادق دهشپذیرفته  ،مستدرک
که  وقتی اند.هنمودیمبدان استناد شیعه مانند عالمه مجلسی و شیخ مفید و غیره 

ة   مکنايآت   ما ُخذواما بر خالف آیه شریفه  هُقوَّ نسبت به وحی آخرین سست گشتیم  1ب
و آن را ظن ی و غیر قابل فهم شمردیم و عرضه بر کتاب را تعطیل نمودیم کار به 

نما هرچه از انحراف و تحمیل بخواهند بر اعت عارفرسد که صوفیه و جمیآنجا م
یم برداردارند و ما در نهایت نه تنها مجبور خواهیم شد از روایاتمان دست یما روا م

ل.کنیم کتمانآیاتی از قرآن را هم  مجبور خواهیم شد بلکه   ! فتأم 

 
 «.بگیرید جهد و جد به ایمهداد شما به آنچه: » 11بقره،  ـ1
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 «جوهر عبودیّت»بررسی روایت شریف 
از  پس «ةماباح الشریع»ز کتاب تر شدن مطلب یک حدیث شریف ابرای روشن

 تقدمنجامعه ما و امثال د که معلوم شوتا  گرددمیدر اینجا ذکر عرضه بر کتاب ال ه 
ر این به شرح فقیه قرآنی بباید جهت اطالع بیشتر  البتهو  نداهشدچه بالیی گرفتار 

 .دگرد عرجو 1کتاب شریف
است که  جمه این حدیث شریف چنینتر «ةبوبیَّالرُّ کُنهُها ةٌرَوهَجَ ةُودیَّبُالعُ»

که اگر کسی خالی  .«است [پروردگار]ربوبيّت و ريشه آن گوهری است که کنه بندگی »
هن باشد و سخنان برخی عارف  معنانمایان به گوشش نرسیده باشد؛ به این الذ 

 .«شودیتا ربوبیّت پروردگار نباشد انسان موفّق به بندگی نم»که  رسدیم
اند این حدیث شریف را اینگونه معنا هو صوفیه چگونه توانست انعارف نمایحال 

الً اینجا کلمه ربوبی ت مصدر  !؟«رسیدخدایی  بهتوان یبا عبودی ت م»که  کنند او 
ند معنا کن افراد دوست دارند عبارت را اینطور انحرافیاست فوقش این که اگر این 

 درسید که عبد مرب ی دیگران شو توان به جایییرسند که با بندگی خدا میبه این م
ه رب  و چرا ک و بتواند برای تربیت دیگران اقدام کند نه آنکه عبد به خدایی برسد!

ریشه هستند. درست است که صفات خدای سبحان هم ،ربوبی ت و مرب ی و تربیت
خدای  .همه به ذات وی داللت دارند ولی هرکدام از صفات هم کارکرد خود را دارد

رای صفاتی مانند رب، قادر، عالم، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، خالق، رازق، متعال دا
ر، هادی، و...   ربوبیتکه هر کدام از این صفات به معنایی است.  باشدیممدب ر، مقد 

 یگرد تواند کارهایبعبد  که اینچه ربطی دارد به  ؛رابطه بین مرب ی و مربوب است
 امکان داشت« کنهها االلوهی ة»نگونه بود که: اگر عبارت شریف ای ؟دانجام ده را خدا

باز هم آن معنا هرگز قابل  ولیدوست دارند  ایشان که باشد یزیچ ،آن بعیدمعنای 
اد  در تض فوق عبارتما و معنای اصلی و نزدیک توحیدی چون با عقاید  نبودقبول 

 
، آیت یه أعلم قرآنیکریم، توسط فق قرآن محور بر «الشریعة مصباح» کتاب برمبنای اخالق درس جلسات ـ1

 .«: «http://www.albalaq.com/publicfiles/pagesاهلل صادقی تهرانی

http://www.albalaq.com/publicfiles/pages
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ادی ستمانند ا .باشدتربیت دیگران  این حدیث شریف ممکن است مرادلذا  .بودمی
  کند.یشاگردش را تربیت م که

چنین  فقیه قرآنی این حدیث شریف از زبانمعنای صحیح و نزدیک و متن 
 تیبربو قتشیجوهر و حق تیاند که عبودگمان برده گرانیبر خالف آنچه د نجایا»است: 

 د؛شویم زیهمه چ زیناچ یعنی دهد؛یهمان کار  رب  معبود را انجام م یاست، که عابد  واقع

است که:  نیعبارت چن نیا یمعرفت؛ معنا یبه چهره هایمعرفتیب نیبر خالف  ا

 دو بُعد یدارا تیربوب رایز «.است یواقع تیمربوب قتیهمان درک حق یواقع تیعبود»

مثله ک سيل»است که  نیحضرت اقدس رب العالم اشیاست. بُعد فاعل یو مفعول یفاعل
ر راه د یبلندتر یهاهدداشت، و هراندازه بندگان گاممانند نداشته و نخوا گاهچیه «ءىش

 تیببور یدر جرگه یکه پاتر گردد، و نه آنافزون شانیبردارند کمال بندگ اشیبندگ

 از خدا گردند!! یجزئ اینهند و خود؛ خدا و 

ر نقش کامل از نظ نیدارد، و اگر ا نیاست که نقش  کامل در مربوب یتیدوم ربوب بُعد

. و کرده است افتیرا در تیربوب نیعبد روشن گردد، کُنه ا یبرا یو عمل یتمعرف ،یعلم

نمود   نش؛یعبد، مربوب بودن خود و جهان آفر یهر اندازه برا»تر: روشن یبا عبارت

و  یزیکه هر چه ناچ« است تیعبود قتیخود، کُنه و حق نیا ابد؛ی یترتر و کاملروشن

وع و و خض تیتر گردد؛ عبودروشن دگانیآفر ریمکلفان، نسبت به خود و سا ازیفقر و ن

 اتیروا و اتیبا کّل آ معنا نیا دییتأ .گرددینسبت به حضرت رب افزون م زیتواضعشان ن

است و  تیدر ربوب ستین تیآنچه در عبود»است که:  ثیحد نیهم یمربوطه و دنباله

 یاعلبُعد  ف تیبوبمقصود از ر نجای. که البته ا«است تیدر عبود ستین تیآنچه در ربوب

ه ک ستا قتیحق نیا انگریجمله در جمع ب نیاست. و ا نیحضرت اقدس رب العالم یعنی

 یقتیحقیدر حضرت  رب موجود است، و آنچه از ب ست؛یدر جهان  ما ن قتیآنچه از حق

که رب کل کماالت است و عبد  معنا نیدر عبد موجود است. بد ست،یدر حضرت رب ن

د از خو دگان،یگفت که مثلث  وجود، صفات، و افعال  آفر توانیم جانیا و ها.کل نقصان

هر سه، در حضرت رّب، از صفات  نیاست. و چنان که ا نیرب العالم یهیصفات سلب
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 ةیّالعبود»مبارک که  یجمله نیا ی  و برون یدرون ان  یاست ب نیخلق است. ا یهیسلب

 بیاص ةیّعن الرّبوب یوما خف ة،یّالرّبوب یوجد ف ةیّفما فقد من العبود ؛ةیجوهرة کنهها الرّبوب

 .«.. .«ةیّالعبود یف
نیز  «ماباح الشریعة»ـ که در کتاب  اهل بیت مبارک   اگر درباره  این حدیث  

نَّ  که گرفتندیدر نظر مـ مسلمین و علمای ما این آیات شریفه را  آمده است  إه
هه  ذه ـل ةٌ که ت ذ ه ن ر  ذ   شاء   ف م  َّخ  لىل  ات ِّهه ر   إه ب ب اّل  ت شاءون   ماو  *  ًَل يس  ُه  شاء  ي   نأ إه نَّ اللَـّ ه   إه  ًمايع ل ن  اک اللَـّ

اّل  ُهو   إهن*  ت ذه بون   ن  يأف  و نیز  1ًماکيح   هلعال م رٌ کذه  إه ن*  ن  يل هم  ما*  م  يست قي   نأ مکمهن شاء   ل  و 
اّل  ت شاءون   هُ  ي شاء   نأ إه بُّ  اللَـّ ايُّ أ اين آیه کریمه که: بخصوص ایو  2 العال مين   ر  َّذ ه   ن  يال
يطان ُخُطواته  ت تَّبهعوا ال آم نوا م ن الشَّ َّبهعي   و  َّهُ  طانه يالشَّ  ُخُطواته  ت ن هالف حشاءه  أُمرُ ي   ف إه ل وال ره ک  الُمنو   ب  و 
هه  ف ضلُ  تُهُ  ع ل يکم اللَـّ حم  ر  کىل  ما و  د  أ مهن مهنکم ز  ـل  ب ًداأ ح  ل ه   نَّ که و  اللَّ  شاءُ ي   م ن کىز  يُ  اللَـّ م ـهُ و   عٌ يس 
د شدنیم اشتباهدچار نه خود  کردندیمعرضه  این آیات، و روایت مذکور را بر 3مٌ يع ل

دادند و نه مانند منتقد مجبور یو نه اجازه و فرصت سوء استفاده به دیگران را م
 دست از این روایت متین و آن کتاب شریف بردارند. شدندیم

که کتابی  «ماباح الشریعة» کتاب صحیح مظلوم از ثحدیاین و در مجموع 
و  «ربوبیّت»باشد، بدان معناست که تا یم اندر بین شیعیانش مظلوم از اهل بیت

 «ی حقیقیبندگ»توان به ینباشد نم «به این ربوبیّت عبد معرفت»و  خدای سبحان تربیت
انسان را  شی متعال از روی رحمت و فضل خویاگر خدا .رسید «حقیقت بندگی»و 

 
 پروردگارش سوی به راهی بخواهد، کس هر پس. است ایهیادوار( آیات) این گمانیب: »16ـ23انسان،  ـ1

 «.است بوده حکیم دانای بسیار خدا همواره ؛خواست نخواهید( شما) ،نخواهد خدا تا وبرگیرد * 
( بلکه. * )نیست عالمیان برای ایهیادوار جز به قرآن این*  روید؟یم کجا به پس: »23ـ21تکویر،  ـ2
 نخواهد، جهانیان، پروردگار خدا، تا و. * گردد مستقیم( وحی سایه  در)بخواهد  که ستشما از کس هر برای

 «..خواست نخواهید( نیز شما)
 شیطان هایگام کس هر و مکنید پیروی را شیطان هایگام! یدآورد ایمان که کسانی ای هان: » 23نور،  ـ3

 بر رحمتش و خدا فضل اگر و. داردیوام ناپسند کاری و متجاوز زشتکاری به[ شیطان]: او همانا کند پیروی را
 بس خدا و .گرداندیم پاک بخواهد را کس هر که خداست ولی. دشینم پاک شما از کس هیچ هرگز نبود، شما

 «.داناست بسیار شنوای
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انسان با پای چوبین خودش که در باتالق هواهای نفسانی  پرورش ندهدبرای بندگی 
تواند درست در محضر خدای تعالی بندگی کند. پس در کارهای خیر فرو رفته نمی

إل يهه  باید تنها از او توفیق و خلوص نیت طلبید که: کَّلُت و  ، ع ل يهه ت و  ه
هاّلل ما ت وفيقهى إاّل ب و 

 :این معنا همان است که آیات مذکور بدان تصریح دارندو  1نيبُ اُ 
 .2«گيردعمق و کنه گوهر عبوديتِ عبد از ربوبيّتِ رب سرچشمه می»

 کیست؟ تارک واقعی عترت
 یحیاتاند سرمایه هاز معارف خویش فاصله داریم که دیگران آمدببینید چقدر 

 هعلی»اند. مگر امیرالمؤمنین هبت کردبیرون آورده و به نام خود ث نماچنگما را از 

چه شد  3«مکُرُیغَ هبِ لعملِباِ مکُقَسبِ یَ ال رآنِالقُ یف اهللَ اهللَ»نفرمود:  «المالّین تصلوا زکیه أ
ایم تا هرا بدست صوفیه سپرد ایم و روایات اهل بیتهکه ما همه چیز را رها کرد

  ند؟!ده نسبتمتون ما  بهخالف عقل و دین را  هر برداشت
 تهمت کنار گذاشتن عترتبه ما ایستاده و مقابل ما ببینید چه کسی  ؛عجباوا

های هبهانبه  انرا که این بسیاری از روایات مهجور اهل بیتدر حالی که  !زندیم
چرا که بسیاری از روایات  .استو احیا کرده استاد ما أخذ نموده  ،اندهوانهاد گوناگون

موافق قرآن هستند و کم هستند روایاتی که سند صحیح  ما سند محکمی ندارند اما
 داشته و مخالف قرآن باشند.

 
از ب یاپیاو پ یام، و تنها سو. تنها بر او توکل کردهستی( خدا نیاریمن جز به ) قیو توف: »33ـ هود، 1

«.گردمیم

بهه فقط د گفت که این شآید، بایـ اینجا ممکن است کسی بگوید با این معنا شبهه جبر و اختیار پیش می2
از این روایت ایجاد نشده بلکه آیاتی از قرآن کریم و روایات دیگری در این زمینه موجود است. پس کسی که 
در محلّ خودش آن شبهه برایش حل شده باشد دیگر اینجا هم مشکلی نخواهد داشت. لذا ما این شبهه را در 

 بوطه در تفسیر الفرقان و تفسیر البالغ مراجعه نمایند.گوییم، عالقمندان به مباحث مراینجا پاسخ نمی
از خدا بترسید درباره قرآن. مبادا که : » به فرزندش امام حسن مجتبی ـ وصیّت امیرالمؤمنین3

 «.غیر شما در عمل به آن بر شما پیشی گیرند
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نقدر عصبانی هستند و از چه ایو مشخص نیست که این قشر از چه چیزی 
چیزی ترس و واهمه دارند که هرکه نام قرآن را بر زبان بیاورد مورد بغض و شماتت 

  .شودآنها واقع می
گفتن درس تفسیر قرآن برای یک مرجع کسر شأن  ،های علمیهزمانی در حوزه

ت شماتت برخی بوده است. آیت ال ه خویی اینان مجبور به ترک  امثال از شد 
گفتند شما با این کارتان آبروی مرجعیت شود؛ به ایشان میدرس تفسیر قرآن می

برید!! اما الحمدلل ـه جریان به سمت و سویی رفت که حداقل امروزه درس را می
فقه »ها به چه تا رسیدن حوزه گرو ا !سیر برای یک مرجع باعث آبروریزی نیستتف

ااست  در پیش مسیر طوالنیهنوز  «قرآنی امیدواریم به فضل الهی این امر با  ام 
محقق شده و موجب  هرچه زودتر در عصر غیبت مجاهده قرآنیان پیرو اهل بیت

 که پیامبر اکرمو مقدمات ظهورش گردد  خشنودی حضرت صاحب العصر
  .إن شاء ال ه  .1«یخرج ناسٌ من المشرق فیوطّئون للمهدی سلطانه»اند: فرموده

چه کسانی هم قرآن  از شعار و هیاهو جداکه  محقق منصف قضاوت کندحال، 
قرآن و عترت از هم  ،ینلَ ق  اگر طبق حدیث شریف ث   ؟اندهنهادرا کنار  و هم عترت

نی که یکی از آنها را رها کنند دیگری را هم رها شوند پس یقیناً کسایجدا نم
عرضه  ؛دیناند تنها راه صیانت از هودامر فرم که اهل بیتلذا همانطور  اند.هکرد

جهت روایتی را کنار بگذاریم و نه گرفتار انواع یتا نه ب ؛همه اقوال بر کتاب ال ه است
ن مبنای قبول ای ؛ذکر شدتر نیز پیشهمانطور که  و ها شویم.یفهمتحریفات و کج

 بر قرآن است.آن عرضه  ؛روایت مانند سایر روایات

 
 یاز مشرق زمین مردمانی خروج کرده؛ پس برای سلطه مهد: »312الصواعق المحرقة، صـ 1
 «.کنندسازی میزمینه
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 :41تا  38رد صفحه 
در  غیر معصوم شرعمداران»کند که: یای از کتاب فقه گویا را نقل مهمنتقد برید

کنند، چگونه اجازه دارند یزمان غیبت کبری که حتی در نقل احکام خدا نیز خطاهایی م

 در حالی «کننداجماع، شهرت، سیره، و روایات غیر یقینی و.... صادر که بر مبنای عقل، 
شرعمداران »چنین است: کامل آن متن که این جمله ناقص و نامفهوم نقل شده و 

کنند، یغیر معصوم در زمان غیبت کبری که حتی در نقل احکام خدا نیز خطاهایی م

ه و یا چیره، و روایات غیر یقینی چگونه اجازه دارند که بر مبنای عقل، اجماع، شهرت، س

شورای »حکمی را شخصاً و یا توسط « استصالح»و یا « استحصان»، «قیاس»بدتر با 

 .1«کنند؟صادر  «مصلحت اندیشی در احکام
 ب آن است که منتقد در پاسخ عبارت فوق به قسمتی که حذف کردهعجیبعد و 

 اتیروا و ،رهیس ،شهرت ،اعاجم ،عقل} اساسی تفاوت به»نیز جواب داده! وی گفته: 
ا . عجب! آی«!دیندار التفات «{ اسیق» ،« استحسان»  ای و«  استصالح}» با  {نییقی ریغ

 انه  نشکند؛ یم اشارهدو تفاوت اینبه  «چه بدتر»عبارت موجود درکتاب که با کلمه 
ل ما در مبنای استاد  ؟!نیستالتفات   ومدهستند و قسمت « غیر یقینی»قسمت او 

و در ادامه متن اصلی در کتاب فقه گویا  ندارنددر رسیدن به شریعت  جایگاهی اصالً 
شاید  .استشرک اخیر مبتنی بر عناوین کردن حکم  شده که این نکته مهم تصریح

کالم را تقطیع کرده چند خط بعد را نخوانده است. لذا ایشان  بخشمنتقد که این 
 م.نماییدعوت می« فقه گویا»ریف و خوانندگان را به مطالعه متن اصلی کتاب ش

ته و گفته است: بافآسمان و ریسمان را بهم طلب دوباره در ادامه م وی سپس
 شما و باشد خطا استنباطشان است نکمم گرانید هک ستیچ در گرانید با شما فرق»
تهمتی را با تقطیع و سانسور به  در اینجا هم. که «!"دیباش!! معصوم شانه به شانه"

 برای»شاهد تراشیده است که  د،نی نسبت داده و جمله ذیل را برای خوفقیه قرآ

 ابهیمتش ،باشندمی آنان پی در و شانه به شانه قرآنی معرفت در هک سانیک و ،معصومان

 
.22ـ فقه گویا، ص1
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»... چنین است:  19که اصل مطلب در کتاب فقه گویا صفحه حال آن «ندارد وجود

ای است که هآیه متشابه آی 1«هَ علی جاهلهبالمُتشابهُ ما اشتُ»اند: هفرمود امام صادق

ی باشد. بنابرین گاه بسیاری از آیات برای کسانیه مُمشتببر نادان  نسبت به آن  [معنایش]

که از معارف قرآن خیلی دورند متشابه است، و گاهی هم کمی از آیات، و هنگامی نیز 

انی که در معرفت قرآنی که برای معصومان و کسای حالت متشابه ندارد. چنانههرگز آی

همچون خواّص و اولیاء که باشند، متشابهی وجود ندارد، یو در پی آنان م شانه به شانه

 تواند قضاوت نماید کهمیمحقق منصف حال  ...«فهمندیاشارات و لطائف قرآن را م
 اص  وخودانسته یا شانه به شانه معصوم  خود را ،آیا فقیه أعلم قرآنی، در این عبارت

 را ؟! ولیای خداا
خدایا ما را از عواّم »: کردند کهمیدعا  جلسات درساز  برخیپایان استاد ما در 

 درستقرآنی را  مستقر   . یعنی اینکه حداقل  نصوص و ظواهر«در فهم قرآن قرار بده
ر  حدیث معروف اهل البیتبفهمیم که طبق  فهم عبارات قرآنی برای عوام میس 

مان دانند از کتیمو مجمل قرآن را ظن ی الداللة کسانی که   البته با شرائطش. ،است
خواهند و نمی ستندیاز عوام در فهم قرآن هم ن یحت  و  روندشمار میکنندگان به 

 باشند.
فقه »کتاب ارزشمند  11تا  29صفحات  به حتماً نماییم لذا باز هم توصیه می

 .رجوع شود «نقد و بررسی فقه بشری»با عنوان  «گویا
 

 
 «.گرددیای است که علم آن بر نادانِ نسبت به آن مشتبه مهمتشابه آی» :132، ص33بحار االنوار، ج ـ1

 إلى یهد إلى محکمه القرآن متشابه رد من»فرمودند: که است  از امام رضا روایت این روایت مانند آن
با س پشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد به راه راست هدایت شده است. یعنی کسی که مت« میمستق صراط

 شود.یمشتبه بودن آیه از بین رفته و محکم م ،این ارجاع



 



 

 یعتراضرد فال چهارم جزوه ا
را سنت واقعا   آیا ایشان»انتخاب کرده:  طوراین عنوان این فصل را هم عترضم
دهنده نشان ویگونه جمالت در طی جزوه طور که گفتیم اینهمان «دارند؟!قبول 

و در نتیجه تضاد درونی  نسبت به مبانی آیت ال ه صادقی عدم درک صحیح
رآن فی تفسیر الق الفرقان» هایی امثالدهیم کتابیا پیشنهاد ممطالب وی است. لذا م

 .را به دق ت مطالعه نمایند «تبارة الفقهاء» و «بالقرآن والسنّة

 :41رّد صفحه 
ند. اما کیمنتقد نیمی از سخنان استاد ما را تعبیر به ناچاری و تناقض گویی م

ک صحیح فقیه ت وی. متناقض است خود ویسخنان  غالبحقیقت آن است که  مس 
را تنها با محور  و رد  و قبول اخبار منتسب به عترت أعلم قرآنی به اهل بیت
 ؛شمارد و بر این باور است که با محور قرار دادن قرآنیو محک قرآنی، تضاد  م

لینصورتی که در  !گرددیمخدوش م عترت از دروغ  تنها راه تشخیص راستو  او 
و  یات ناصحیح از صحیح به دستور خود اهل بیتو تمییز دادن جعلیات و روا

ه از فقی ویحکم عقل و شرع، عرضه همه آنها بر قرآن کریم است. کما آنکه به نقل 
 کتمّس  تابک از پس هیقطع سنّت به زین ما»أعلم قرآنی، این مرد الهی فرموده است: 

 به هیقطع تسن با و امدهین قرآن در هرگز هک هست فرعی امکاح از بعضی .1مینکیم

 به هک گرید مکح چند و هیومی نمازهای عاتکر تعداد و چگونگی مانند ،دیآیم دست

 قرآنی رمزی حروف شیمبنا هم آن و ،شود رفتهیپذ ستییبا الرُسول ُعوايأط عنوان

 .2«ستین رفتهیپذ هرگز نباشد قطعی اگر ولی ،است

 
.3فقه گویا، ص ـ1
.32فقه گویا، ص ـ2
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 دآورنیم انیم به هیطعق سنت از سخن شانیا گاه هر»در ادامه گفته است:  عترضم
 حیتصر هکبل ،باشند داشته قبول گاهییجا سنت برای واقعا هک است نیا معنای به نه

 یحالاین سخن منتقد در . «است قرآن فقط و فقط شانیا پناه و ملتحد هک فرمودند
 قائل بهچیزی به عنوان سن ت قطعیه را باور ندارند. اینان  اصوالً  برخیکه  است

 دانسته «ةظنّی الدالل» هم و قرآن را ،«دورالصّ ظنّی »اخبار را  بوده ولم انسداد باب ع
 رراً مکایشان  فقهیهای هرسال درلذا  !اآلن تکلیف ما عمل به ظن  است :گویندیم و

لین و قاطعاما  .کنیممشاهده می احوط و اقوی ترین دالالت عالم امکان است قرآن او 
و این معجزه الهی در دالالت و براهین متصور نیست،  ای باالتر از آنهی نو برهان و ب

یت ساقط نمودن چنین عواقب و  چنین .باشدیمخویش هم معجزه  کتابی را از حج 
رآن یات بر قاسنّت قطعیه پس از عرضه رولعنتی را هم دربر دارد. در فقه گویای قرآنی، 

عیف ض سند آن روایاتهر چند  دیگر ظنّی نیستبا قرآن  در صورت موافقتبدست آمده و 
 باشد. 

 و سایراز کتاب  یآید که هیچ دلیلیتنها زمانی به کار م ،علم رجال و حدیث
ا تأیید در رد  ی ؛اندهشناخته شد هقطعی   ؛ به عنوان سن تبا عرضه بر کتاب روایاتی که

ه از جمل در این صورت این علوم نقش ایفا خواهند کرد. و ؛روایت بدست نیاید یک
اگر چنین خبری معارض نداشته باشد و از طریق عدول و علمای امامیه به ما اینکه 

 فمخال یاموافق  یرسیده باشد در آن صورت صحیح خواهد بود. یا اینکه اگر حدیث
ق آشکار  اگر احیاناً معارضی دارد نباشدقرآن  بایستی از نظر علم رجال و حدیث تفو 

 علوم نقش این ،در کل پسکم هستند. که چنین اخباری  بر مخالفانش داشته باشد.
 درصد کمی است. در بدست آوردن احکام الهی

اما برخورد با حدیث بدون عرضه بر کتاب و تنها با تکیه بر سند جز ضاللت و  
 داردوجود ه در هر بابی چندین روایت متضاد چیزی در پی ندارد. چرا ک ،گمراهی

را رد  و  یبرخآنرا بررسی کرد و  که بایستی با علم اصولی که دست ساز بشر است
حد و ملت تنها نداریم که بگوییمو ترسی  اباهیچ . و لذا ما هم ی را قبول نمودبعض
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 نیم؛کعرضه  آنکه بر قرآن پناهگاه ما در عصر غیبت قرآن است و هیچ قولی را بدون
و این عمل را عین پیروی خالصانه و مجاهدانه از اهل بیت عصمت و  پذیریممین

 دانیم.می ارتطه
 انهیفق برخی فتوای مانند هیحاش در هم سنت البته و»گوید: یمنتقد در ادامه م

 هک چنان. شودیم آورده هیحاش در ،ندارد شانیا برای اعتباری چیه هک موافق ای مخالف
ه یحاش در هانیفق از ییفتاوا و ،اتیروا و متن در قرآن از اتییآ رساله نیا در» :ندیگویم

 رعیف و گواه است «میرک قرآن»، رساله نیا در ما اصلی استناد مورد هک است گرفته قرار

 ورقیپا در زین فتواهای نگارنده با مخالف ای موافق هانیفق برخی نظرات و ،هیقطع سنت

 .«1«است شده درج
! چون محور و است و نه فتوای برخی فقیهان حاشیه قرآن فقط سن ت دراوالً 

ردّ صفحه » در قسمت ،باشدمی و سن ت هم برگرفته از قرآن محک اصلی قرآن است
 . اعتراض منتقد و رد  آن گذشت «های قرآنهحاشی» ذیل عنوان «46

ای نداریم جز آنکه روایات و همه هوقتی ما در عصر غیبت قرار داریم چارثانیاً 
 لاقوال را بر قرآن عرضه نماییم و سن ت هرگز در عرض قرآن نیست، بلکه در طو

؛ پس لداریم نه َحب حبل اّلل ما  آن است. ای ازقرآن و حاشیه بال ال ه ی ال ه یا ح 
 .مورد قبول استقطعاً سنت در طول قرآن 

اند هاستاد ما فرمود که ؛بوده کتابپاورقی  منتقد از حاشیه، اگر منظورثالثاً 
 . و«هینت قطعس یاست و گواه فرع «میقرآن کر»رساله،  نیما در ا یمورد استناد اصل»

هر کسی . و باشدیمچیزی که در پاورقی رساله درج شده نظرات برخی فقیهان 
قی بن م له را تور   ،د که همینطور هم هست یعنی در متن کتاببینید ممایرساله معظ 

 و تاس استدالل شده نیزبه روایات  ،به تناسب بحث بیشتر به آیات قرآن و بعد
 ای کههبه گون نه آنکه. است اورقی درج گردیدهفتاوای برخی علما هم در پ سپس

 
 .32رساله توضیح المسائل نوین. ص ـ1
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همان  مثالً در کند روایات در کنار نظر فقیهان در پاورقی کتاب باشد!یمنتقد القا م
در باب طهارت در دو صفحه اول به سه روایت در متن استدالل شده و پاورقی  ابتدا
 . وجود نداردهم 

 :42صفحه  ردّ 
 اسالم امکاح همه هم و است لیدل تنها هم ،رآنق شانیا نظر به»گوید: یم عترضم

 با هک است هییبد ،دیآیم الزم قرآن تییفاک بی صورت نیا ریغ در است دارا را مانیا و
ّ  چه ،سنت ردنک استثنا گرید مبنا نیا  و در ادامه طبق «است تناقض اشیقطع چه و یظن

مان و یا یبرا قرآن»کند که: را ذکر می معمول سخن تقطیع شده فقیه قرآنی

هرگز  یبر مرادات ربان وداللتش بودن یانیه در وحک معنان یبد ،است یافک یام اسالمکاح

به این  . اوالً »1ر معصومانیو سا بزرگوار امبریپ یه... حتکندارد  یان احدیبه ب یازین
 .ایمهم بارها پاسخ داده حرف

قرآن  2فهیه شرین آیابرمبناى »چنین است:  ثانیاً سخن کامل فقیه أعلم قرآنی

انی بودن وداللتش یه در وحکن معنی یافی است، بدکام اسالمی کمان و احیبراى ا

ل آفتاب، و اگر قرآن یه: آفتاب آمد دلکان احدى ندارد یازى به بیبرمرادات ربانی هرگز ن

داشته  ر معصومانیو سا امبر بزرگواریگران و حتی پیازى به دیانش نیر و بیدر تفس

لم » تی قرآن و بر خالفیفاکلی بر بی یخود دل باشد، ب است، آرى، قرآن بر حس   «فهمکيأو 

ه در داللت وضعی لغوى کامی هم کو حتی در احفاست. کاتی مشابه خودیه و آین آیا

ی است یر رمزهایست، خود مستفاد از رمزهاى قرآنی اعم از حروف رمزى و سایقرآن ن

ثی قطعی یه از احادکومانی محمدى است ه در اختصاص رسول گرامی و سپس معصک

 
.321، ص2ج ،جلدی(5، ر مختصر قرآنیتفس)ترجمان فرقان ـ 1
ل م أ سوره عنکبوت است:  53مبارکه ـ منظور، آیه 2 لنا ع ل  أنّا أفهههم کي  و   ىف إهنَّ ههم يتلىل ع ل  يُ تاب  که ال يک  نز 

ه  ل ةً  ک  ذل حم  ذه  ل ر  هق وم   رىل کو   دشویکتاب را )که( بر آنان خوانده م نیرا بس نبود که ا شانیو ا ایآ: » ؤمهنون  يُ  ل
رحمت  یاستربه آورند،یم مانیکه ا یمردمان ی( برازش)کار پرار نیدر ا یدرستبه ؟میبر تو فرو فرستاد یراستبه
«.است یاادوارهیو 
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ل پناه کتنها قرآن را در  (36کهف،) و لن تجد من دونه ملتحداً  هکنمودار است. چنان

بنابرین پاسخ منتقد در ادامه سخن استاد در قسمتی که  .«رسالتی حضرتش دانسته
 .نکرده استوجود داشته است اما وی آنها را ذکر  ،زیر آن خط کشیده شده

 فته از قرآن و کالم معصومینراین معنا که همه احکام در قرآن است برگاً ثالث
لنا. از جمله آیه شریفه باشدیم ن زَّ ه  انًايتهب تاب  کال کيع ل   و   و»یعنی  (8۱)نحل، ء  ىش   لِّ کل

. و «چيزی هر روشنگر است برای در حالی که کرديم نازل تو بر را[ ]:قرآن آسمانی کتاب
ات وارد شده مثالً: در روایات هم  مام ا ابن اعین گفت: شنیدمدقیقاً همین معنا به کر 

دانم آنچه که در آسمان است، و یبه خوبی ممن درستی که  به»د: فرماییم صادق

دانم آنچه که در یدانم آنچه که در بهشت است، و میو م آنچه که در زمین است،دانم یم

شود. و همه یدانم آنچه که در آینده میو م ،ه شدهآنچه که در گذشت دانمیم، و است دوزخ

فرماید در قرآن روشنگری هر چیزی یچرا که خدای تعالی م امهاز کتاب خدا دانستاینها را 

 . 1«هست
ه مخالفت با صریح آیات و روایات است. ،مخالفت با این معنا بنابرین  ایاگر عد 
رویگردان  امام صادقکالم  ازل م حداقی، امیدواراعتنا هستندبیقرآن نسبت به 

 .نباشند

 
 عن، اتیالز عمرو بن محمد عن، لیإسماع بن یعل:  الدرجات بصائر ـ33ح ،35، ص33ج األنوار، بحار ـ1

 فی ما أعلمو السماء فی ما العلم إنی:  قولی اهلل عبد أبا سمعت:  قال نیأع بن االعلى عبد عن، ونسی
 اّلل  کتاب من ذلک علمت، یکون ما وأعلم کان ما وأعلم، النار فی ما وأعلم، الجنة فی ما وأعلم، األرض

 بن منصور عن، الجبار عبد بن محمد:  الدرجات بصائر ـ26، ح31و ص« شئ کل تبیان فیه یقول تعالی اّلل  إن
 وما، األرض فی وما السماوات فی ما نعلم واّلل  نحن:  اهلل عبد أبو قال:  قال اللحام حماد عن، ونسی

 نإ اّلل  کتاب من ذلک إن حماد یا:  فقال:  اال، إلیه أنظر فبهت، ذلک بین وما، النار فی وما الجنة فی
ي وم   اآلیة هذه تال ثم اّلل  کتاب من ذلک إن اّلل  کتاب من ذلک هيًدا ُأمَّة   کلِّ  فى ن بع ُث  و   مهن ع ل يههم ش 

ئناأنُفسهههم و   هيًدا بهک جه ُؤالءه  ع لىل  ش  ـل لنا ه ن زَّ هبيانًا الکتاب   ع ل يک و  هکلِّ  ت ُهًدى ش ىء   ل ةً  و  حم  ر  بُشر و   ىل و 
هلُمسلهمين   .»ل
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 و هم برای مردم کفایتگر است قرآن هم برای عترت
ل برای عترت مطلق کفایتگریدر دو بُعد بنابرین قرآن  از جمیع  دارد. بُعد او 

 از جهت حداقل  کفایتگر است  کفایتگر است. در بُعد دوم برای سایرینعلوم 
ههه  یهدي  *  نٌ يتاٌب ُمبکه و   ـهه نورٌ م مهن  اللَّ کق د جاء  هدایتگری:  هُ  ب َّب ع   م نه  اللَـّ  بُل  سُ  ضوان هُ ره  ات

َلمه  لُماته  مهن   ُجُهمخره يُ و   السَّ ل ى الظُّ ههه  النّوره  إه ذن هإه ميهدي  و   ب لىل  هه از جانب  قطعاً»:  م  يُمست ق اط  صهر إه

 یرويرا پ شيخشنودخدا هر کس که  * تاب روشنگرى براى شما آمده استکخدا نور و 

آنان را  ش،يو به اذن خو شودیمسالمت رهنمون  یهاهآن )کتاب( به را لٔهيد، به وسنماي

-65)مائده، «کندیم شانيراست رهبر یو به راه بردیبرون م نور یسوبه  هایکياز تار

 دشونیاحتیاجاتشان هدایت متمام به  قرآناز طریق بُعد داللی  . چرا که مردم(61
اش هستند ـ نیز جزو یـ که عال م به بُعد رمز و اولی األمر اعت از رسولکه اط

َلم»آن   دایته قرآن برایبا این معنا . لذا گردندیی است که به آن هدایت م«ُسبُل  السَّ
ل مأهمگان کفایتگر است:  لناأ نّاأ فهههمکي   و  ميع ل   تلىل يُ  تاب  کال کيع ل   نز  نَّ  هه ه  ىف إه ل ةً  کذل حم   ل ر 

ذه  هق وم   رىل کو   . 1ؤمهنون  يُ  ل
 کما آنکه برخی باشدیو این معنا هم مستفاد از آیات قرآن و هم از روایات م

از غیر آن  ،هر کس»، «قرآن حبل اهلل المتین است»روایات مربوطه ذکر شد از جمله 

 . ... و «گرداندیهدایت بجوید خدا او را گمراه م
***** 

ده و سخن را وارونه روش تقطیع مخرب استفاده کر از دوبارهمنتقد در ادامه 
از وجود ثقل اصغر  ثقل اکبر»:  نقل قول کرده است و اینگونه از استاد ما جلوه داده

ای هکفایت کرده... و قرآن به تنهایی ریسمان نگهدارنده الهی است... که از هر نگهدارند

السابق جرأت آوردن وی کما فی . و البته که «(65-63)أصول االستنباط، .کندیکفایت م
بدون آنکه ما بخواهیم  گرامی. کافی است خواننده ها را نداردادامه کالم و نقطه چین

 
 بر هدر حالی ک فرستادیم فرو را آسمانی کتاب تو بر ما که نیست کافی ایشان برای آیا: »53عنکبوت، ـ1
«.است ایمان اهل برای پندآموزی و رحمت مرا این در گمانیب شود،یم خوانده آنان
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ه مجاهد و فقیه أعلم قرآنی ی از عالم  انجام دهیم، شخصاً به منابع  دفاع خاص 
 مذکور رجوع نموده و کالم را به صورت کامل مطالعه نماید.

مربوط به عصر غیبت است که ثقل اصغر در دسترس ه این جمل اما جمله اوّل:
 نیست.

 کند؟آیا ثقل اکبر در عصر غیبت از ثقل اصغر کفایتگری می
ت از ثقل اگر قرآن نبود فرماید یم فقیه قرآنی  در این عصر که دست ام 
تی باقی نمی باشدیمکوتاه  اصغر علیات جبه  آمیختهکه روایات  ماند چرادیگر حج 

ا وجود و ظن یات ات  بسیاری از روای که باعث گشته قرآن بوده و قابل اعتصام نبود. ام 
بر  روایتاز عرضه  بعدکه  ها محفوظ بماند، چرااحیا گردد و از آلودگی عترت
ن روایت واقعاً از معصوم صادر شده آآیا نیم که توانیم یقین حاصل کیم کریم، قرآن

 است. بودهو یا جعلی 
 «گردندیآن دو هرگز از هم جدا نم» سپس»: چنین است استاد متن کاملترجمه 

لین، ق  در حدیث ث  « دو شیء گرانبها هستم من در بین شما ترک کننده»بعد از عبارت 

همراه هم مورد استناد اّمت  (یعنی قرآن و عترت) که آن دوتأکیدی ثانوی است بر این

اصل آنان  ثقل اصغر که رسول الّله . و با توجه به اینکه ..اسالم باشند تا روز قیامت

عهد خویش را به پایان  (صاحب الّزمان تحضرآخرینشان )است، همگی غیر از 

ثقل اصغر  ای نیست جز آنکههرسد، چاریاند و هم اکنون دست اّمت به ایشان نمهبرد

( منضم شود. و سّنت جز از راه یعنی قرآن( توسط اّمت به ثقل اکبر )یعنی روایات)

شود پس گریزی نیست که برای یفهمیده نم با قرآن ـ که ثقل اکبر است ـ قتمواف

اخبار خالی »از « اخبار دارای حقیقت»شناخت سنّت آن را ارجاع دهیم به کتاب خدا تا 

خائن و »، از «امین و صحیح»بازشناخته شوند و همینطور راویان و روایات « از حقیقت

 از «مخالفت با قرآن»از طرف سّنت است و  «ا قرآنموافقت ب»و اینجا جدا گردد. « جعلی

طرف جعلیات. و در مواردی که موافقت و مخالفتی با کتاب نباشد اگر صدور آن اخبار از 
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از خدا اطاعت کنيد و از رسول و چرا که  خواهند بودمعصوم ثابت باشد؛ مورد اطاعت 
مورد تردید باشد قابل حالت؛ و روایتی که در این ( 5۱)نساء، اولى األمر اطاعت نماييد

ر ثقل اکبر از وجود ثقل اصغ. بنابرین )در عصر غیبت( قبول نیست نه آنکه مردود باشد

با قرآن در یکی از  یا عدم مخالفت ( را به وسیله موافقتسّنتچرا که آن ) ،کفایت کرده

 .1«شناسیمیمدو بُعد باز 
سخن کسانی است که در مقابل  «رضوان اّله علیه»استاد حضرت این سخن 

رسد لذا ینم گویند چون در عصر غیبت هستیم و دست ما به امام عصریم
گوید خیر، عمل به ظنون جایز یای جز عمل به ظن یات نداریم! فقه قرآنی مهچار

نَّ  إهالَّ  تَّبهعون  ي   إهن نیست چرا که آیاتی مانند آیه شریفه إهنَّ  الظَّ نَّ  و  قِّ ال مهن   ىغنيُ  ال الظَّ  ح 
عمل به ظن  را تقبیح نموده است. در فقه قرآنی راه علم به احکام بسته نیست  2ئًايش  

 شود. ییقین حاصل معلم و  ،و با عرضه روایات بر قرآن
و قرآن به تنهایی ریسمان نگهدارنده ... »که منتقد آورده است یعنی  دومجمله 

ا که ... چر» به این شکل بوده است: «کندای کفایت میالهی است... که از هر نگهدارنده

نّت س ،شرعی قرآن است و در پرتو و حاشیه آن هایاستنباطدر همه  انحصاری تنها منبع

، بنابرین برای سایر منابع غیر آن دو، مانند عقل و اجماع و شهرت و قیاس رسول الّله 

 
تأکید ثان « إنی تارک فیکم»بعد « إنهما لن یفتراا»ثم »،: 3،ص3133اصول االستنباط، ویرایش  ـ1

بثقل الّرموز ثم االئّمة من  مهما اختّص الّرسول لکونهما معا مستندین لألمة اإلسالمیة إلی یوم القیامة
ـ هم کلهم إالّ األخیر اضوا نحبهم، ثم  الثقل األصغر ـ وأصلهم الرسول و نظرا إلی أن .آله تعلّمه منه

وال تصل إلیه أیدی األمة، والبد من کون األصغر منضما إلی األکبر بمتناول أیدی األمة، والسنة ال تعرف 
لی الکتاب إإالّ بموافقة الکتاب أو عدم مخالفتها للکتاب ـ و هو الثقل األکبر ـ فالبد لمعرفتها من إرجاعها 

الموافقة للقرآن سنة والمخالفة مختلقة، وغیرهما إذا لیعرف الغث من السمین، والخائن من األمین، وهنا 
يُعوا اّلل : کما أمر اّلل  ثبت صدوره عنهم فمطاعة ُسول  وأولى األمره مهنکُم... أطـه أطيُعوا الرَّ ( 53نساء،) و 

ی الثقل األکبر حالیا عن وجود األصغر حین موتهم حیث نعرفه و المرددة غیر مقبولة و ال مردودة، فقد کف
«.کتابا  و سنّة اطعیّة البعدین بموافقته أو غیر مخالفته إیاه فی أحد

نیاز گمان، گمان به هیچ وجه ]آدمی را[ از حق بیبی و کنندنمی پیروی گمان را آنان جز: »23،نجم ـ2
«.کندنمی
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با کتاب  تمخالفتمثیل و استحسان و استصالح و مانند آنها، هرگز به صورت استقاللی در 

و سّنت جایگاهی وجود ندارد... و چگونه )احکام( از غیر از کتاب و سّنت استنباط بشوند 

 سمانير ىبا هم از تمام ىو همگ: قرآن تنها حبل الهی مورد اعتصام استدر حالی که 
و در قرآن کفایتگری از هر  (654عمران،آل) ديو پراکنده نشو د،يخدا عصمت بطلب

فرو  بر تو ىراستنبود که ما کتاب )قرآن( را به ىرا کاف شانيو ا ايآ: ده استکننکفایت
 مانيکه ا ىمردمان یکه در آن برا ىدرستبه شود؟ىحال آنکه بر آنان خوانده م ميفرستاد

جزئیات احکام مستفاد  سپس... (56عنکبوت،) است یاادوارهيقطعاً رحمت و  آورند،ىم

که سنّت  راه نداردقرآن  هیچ ابهامی بههمات قرآن نیست چرا که بیان  مب از رموز قرآن؛

 .1«باشدمی و اهل بیت مخصوص پیامبر از رمزهای قرآنی بلکه آن ...به آن بپردازد
از فقیه قرآنی نیاز به هیچ توضیحی ندارد و  ؛و عبارات روشن و گویای فوق

مق و ع بودهه مشغول به چ« شیخ حسن میالنی»تواند مالحظه کند که خواننده می
 نقدهای وی تا چه حد است!

 ؟!ما دیگر به معصوم نیاز نداریم پس آیا 
 !نداریم به معصوم ینیازدیگر طبق فقه قرآنی ما : »بگویدکسی اگر حال 

 دیگر الزم پس ؛کنیمعرض بر کتاب می آنها راو چون روایاتی به دست ما رسیده 
 ! «دحضور داشته باشن نیست خود امام معصوم

 
هذا، ألن المستنبط الحاصر فی کافة اإلستنباطات  »...: 33-36، ص3133ـ اصول االستنباط، ویرایش 1

فال دور لمستنبطات سواهما استقالالً یخالف  هلل، وعلى ضوءه وهامشه سنة رسول اهللالشرعیة هو کتاب ا
.. .التمثیل أو إستحسان أو إستصالح أو ما أشبه الکتاب أو السنة القطعیة من عقل أو شهرة أو إجماع أو قیاس

و ـ فقط والکتاب ه... و کیف یستنبط من غیر الکتاب والسنة اصالة فی اجماع ام شهرة و إن کان یخالف القرآن
ُقوا :المعتصم به هللـ حبل ا ال ت ف رَّ يعًا و  مـه  ج 

بله اّلل هح  اعت صهُموا ب و فیه الکفایة عن کل ( 1٥3عمران،)آل و 
لنا ع ليک  معتصم:  ، قُل  أو  ل م ي کفهههم أنّا أنز  هق وم  يُؤمهنون  ًة و ذهکرى ل حم  الکهتاب  يُتلى ع ليههم إنَّ فى ذلک  ل ر 
ه  ه ک فى ب األرضه  اّلل هاّلل  ب ينى و  ب ين کُم ش هيداً ي عل ُم ما فهى الّسمواته و  هالباطهله و  ک ف روا ب نوا ب الَّذين  ءام  ُأولئهک  ُهُم  و 

م المستفادة من رموز القرآن لیست بیانا لما ابهم فیه اذ ال ثم جزئیات االحکا... (51عنکبوت،) الخاسهرون  
.»من رموز قرآنیة مختصة بالرسول و اهل بیته ...ابهام ـ أبدا ـ یعتریه و هى
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از چندین  وجود و حضور امام چنین نیست بلکه که گوییمیدر جواب م
اصالح امر ام ت جز به  اوالً  تر است. چرا کهاز هر واجبی واجبامری حیاتی و جهت 

ا راسالم دست ایشان امکان تحقق نخواهد داشت. در عمل کسی که بتواند احکام 
 پیاده نماید کیست؟! 

عیان دروغ پرداز بگیرد و دین حق  مرضیِّ قدرت را از د کهکجاست آن ست مد 
 ؟1«أین قاطع حبائل الکذب و االفترا» ؟خدای تعالی را اجرا کند

خدای سبحان قرآن را نازل فرمود آیا قرآن حداقل برای اینکه مردم از کفر و 
های شرک دست بردارند از نظر تئوری کافی نبود؟ اما هنوز در عالم جمعیت

ا مشرک هستند. آنها هیچ؛ همین مسلمانان به چه مصیبتی لیاردی کافر ییم
شیعیان را ببینید که چه اختالفاتی دارند! خوب  ،گرفتارند. از بین همه فرق مسلمین

با این حال چه کسی فریادرس بشر خواهد بود؟ درد ما جز به ظهور او مداوا نشود 
و ما منتظر تحقق  گیردیحضرتش سامان نم قیامو هرگز این امر تا لحظه نورانی 

نُروعده قرآن هستیم که  َّذأُد يو  ن جع ل ُهم راأل ىن  استُضعهفوا فه ين ن ُمنَّ ع ل ى ال ه أضه و  ًة ئ مَّ
ن جع ل ُهُم الواره   . 2ن  يثو 
ای برای حرکت خویش نیاز به ولی  دارد و تا ولی  صالحی نداشته باشد ههر جامع

ه إقرآن کریم فرموده است: هرگز به سعادت و صالح نخواهد رسید و  ل َّما و  ُه کيُّ ن ُم اللَـّ
ر   الَّذو  َلة  و  يقيُ ن  ين  آم نُوا الَّذيسولُُه و  ُهم رکؤتون  الزَّ يُ مون  الصَّ شما  یّول»یعنی  عون  که ااة  و 

که نماز را بر پا  یآوردند؛ )همان( کسان مانيکه ا اندیو کسان امبرشيتنها خدا و پ

ی  .«دهندیرکوع زکات م و در حال دارندیم و  بودهحال که ولی  ما تنها افراد خاص 
که  بریمیدر روزگاری بسر م ،طبق قرآن کریم در بین ما ظاهر نیستند لذا اکنون

 
فرازی از دعای ندبه. ـ1

را  و آنان میمنت نه اندبه استضعاف کشیده شده نیکه در زم یبر کسان میخواهیو )ما( م: »5ـ قصص، 2
 «.میقرار ده )زمین و حکومتها(وارثان  ایشان را و م،ی( کنگرانید) انیشوایپ
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 ،سرپرست هستیم و باید برای بازگشت این ولی  و سرپرستیمانند طفل یتیم ب
 . صالحانه و مصلحانه در انتظار بایستیم

حکم ما حکم کسی است که در از بسیاری از علوم محرومیم. ما اکنون  ثانیًا
بیابان گرفتار شده و از گرسنگی مجبور به اکل میته است. این حکم برای او صحیح 

و تکلیف او هم همان است. اما آیا این حالت مطلوب است؟ آیا وی باید  باشدمی
که از  تالش کند تالزم نیسدیگر آیا  نمایم؛یبه حکم شرعی عمل م فعالً بگوید من 

برای او نعمتهای فراوانی از  متعال؟! آیا خدای یابدنجات  زاآن بیابان وحشت
و در محرومیت از نعمتهای  کردهی سستنباید او  پس ؟ادهسارها و باغها قرار ندهچشم

  الهی باقی بماند.
ن آ بباای از هی قرار داده و امر کرده که به هر خانببرای هر چیز در آری، خدا

أتُوا البُ شوید:  وارد ههاأوت  مهن يو  علم را در قرآن به بشر هدیه  ،، خدای سبحان1بواب
ف  يتاب  الَّذکه ثن ا الور  أثُمَّ  :برای این کتاب هم وارثانی قرار داده است وکرده  نا ين  اصط 

نا این اهل  ،پروردگار و 3وت  يبُ  ىف :هایی هستنده، و این وارثان در خان2مهن عهباده
َّما انه را از هر پلیدی پاک کرده است: خ ن ه يريُ إه ُه ل َـّ  ته يهل  الب  أجس  ُم الرِّ کذههب  ع نيُ ُد الل
ر  يُ و   هِّ نعمت همراهی و دیدار آنها را  ،اهل این خانه هحال بشر با ستم ب .4ارً يم ت طهکط 

 
هرُّ : 333ـ بقره، 1 ل يس  الب هأن تأتوا البُيوت  مهن ُظهوره  و  هرَّ ب کهنَّ الب ـل ل ه  ها و  ها م نه اتَّقىل وأتوا البُيوت  مهن أبواب

ه  ل ع لَّکم تُفلهحون   قوا است که ت یکس یکیبلکه ن د،ییها درآهخانکه از پشتِ  ستیآن ن یکیو ن: » واتَّقوا اللَـّ
را(  گرانی)خود و د دیشا د،ی. و از خدا بهراسدیی( آنها درآیِ)ورود یها از درهاه. و به خانکرده است شهیپ

«.دیرستگار کن

 «.میداد راثیبه م م،یدیاز بندگان خود که برگز یسپس )آن( کتاب را به کسان: »12ـ فاطر،  2
)دگر(. خدا هر که را بخواهد  ینور یاست فرا رو ینور ..است. نیها و زمخدا نور آسمان» :11ـ15ـ نور، 3
 ...«است ییهاهنور( در خان نی)ا... * کندیم تیهدا شیخو یسو

و شما را  دیرا از شما )مردان( خاندان )رسالت( بزدا یهرگونه آلودگ خواهدیخدا فقط م: »11ـ احزاب،  4
 «.گرداند زهیپاک ژهیو یاهبه گون
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ه ز علوم ببسیاری ا بو دراز دست داده و در بیابان دهشت زای غیبت گرفتار است. 
  روی او بسته است.

همه علم که فقط علم احکام نیست. علم به  اما ،ما محتاج قرآن و علوم آن هستیم
احکامی که در دالالت قرآن نبوده و اما بُعد رمزی آن وجود شود؟ یموضوعات چه م

ی درباره آن بدست ما نرسیده است اطمینان آور هم خبر دارد و از معصومین
دست  زیادی موبشر به علامروزه شاهدیم که شود؟ احکامی چه میچه؟ علوم غیر 

ا چون از درپیدا  نتیجه آن بدی و  ،علم وارد نشده طبق آیه قرآن بکرده است ام 
و علم  و خسارت چیزی به بار نیاورده . این علم بشر جز خسران1خالف تقواست

 برای او نبوده است. ینافع
است. و نیاز دلهای عاشق  د مبارک معصومای از نیاز ما به وجوهاینها گوش

ن شایستگی سخن گفت ،اقاصر می است که زبان دیگرحدیث و خسته به حضرتش 
 اش را ندارد.هدربار

 «ةَ والنَّصریَجَ والعَافِالفَرَ کَیِّعَجِّل لِوَلِمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ واللَّهُ»

 حجت بالغه الهی
داً  در ادامه، معترض  تمسک ،قرآن وجود با ،شانیا حیتصر بنابر»گفته است: مجد 

 ثرکا هک ثییحد» :ندیبگو ندارند حق گرید نیا استثنا حرام است... بنابر بدون ظن به

 اثباتی ای و نفی هم و قرآن باشد نداشته هم معارضی و باشند ردهک نقل را آن هیامام

خوب . ««است رفتهیپذ مکمن وأولى االمر ولالّرس عواياط باب از باشد نداشته آن درباره
 چنین نظری و بدون اعتقاد از روی ناچاریتنها اینجا هم منتقد گمان کرده استاد ما 

را داده است در صورتی که این نظر هم کامالً بر مبنای قرآن کریم است! استاد ما 

 
هرُّ . 333ـ بقره،  1 ل يس  الب هأن تأتوا البُيوت  مهن  و  کهنَّ البهرَّ  هاُظهوره ب ـل ل هها وأتوا البُيوت  مهن أب م نه اتَّقىل  و  واب
هحون   واتَّقوا ه  ل ع لَّکم تُفل .اللَـّ
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و سایر  «نباطاصول اإلست»و  «فقه گویا»هایشان از جمله بارها در طی درسها و کتاب
نَّ  آثار موجودشان بر مبنای آیات شریفه    إه

هغُ  اّلل هه أ ب ال ةٌ کحه و  1مره هغ ةٌ  م  و به ، 2بال
هُ  شاء   ل و واکشر  أ ن  يالَّذ قولُ ي  س  خصوص آیه شریفه:  ال ناکشر  أ ما اللَـّ ال آباُؤنا و  منا و  رَّ  نمه  ح 

ه ک ء  ىش   ل ب  ک کذل م مهن ن  يالَّذ ذَّ تّ  ق بلههه نا ذاقوا ىل ح   إهن نال   ف تُخرهجوهُ  عهلم   مهن مکعهند   ه ل ُقل ب أس 
الَّ  ت تَّبهعون   نَّ  إه إهن الظَّ اّل  نتُمأ و  هه  ُقل * ت خُرصون   إه هلَـّ ةُ  ف ل هغ ةُ  الُحجَّ دا شاء   ف ل و البال عأ مکل ه   3ن  يجم 
 ناقضمت ثییاحاد با ـ اندبالغه حجت الً ک هک ـ هیاله امکاح از میکح اگر و»اندکه : هفرمود

 نانیاطم و علم جهینت در نگردد، مشخص حق ث  یحد هک اىگونهبه گردد، ختهیآم متضاد و

 تاس اصلی محور و کمح هک قرآن در ستییبا حتما نجایا د،یاین دستبه الهی مکح به

 ند،نک انیب ادیز انیراو توسط ّررکم اىگونهبه راآن دیبا معصومان حضرات ای و شود، ادی

 و غبلو راه هیاله بالغه حّجت تا باشد، مرنگک ای و رنگبی برابرش در مخالف ثیحد هک

 و قدرت و علم برحسب هیاله ىبالغه حجت نیا صورت هر در و د،یمایبپ را خود رسائی

 اىگونهبه گزندى هرگونه از دور و معصوم اىلهیوسبه ستییبا ی،یخدا رحمت

 غش او در هک آن شود روىهیس تا رد،یگ قرار حق ندگانیجو دسترس در ،بخشنانیاطم

 مخالف نه قرآن در و ندارد روایات در مخالفی اصالً  که روایت چند این»... . و نیز: 4«باشد

هغة الُحّجة فللَّهه  ُقل چون چرا؟. داریم قبول ما را این است؛ موافق نه و  روایات نای اگر البال

. تاس بالغه حجت چون بیاید، مخالفش باید نبود قرآن وحیانیت مبنای بر و بود؛ غلط

 
 «..است شیخو امر ىهرسانند[ ثمر به] خدا همانا: »1طالق،  ـ1
 «.رساستیرآن( حکمتاین ق: »)5قمر،  ـ2
 پدرانمان نه و ما نه خواست،یم خدا اگر: »گویند آوردند شرک که کسانی یزودب: »323-323انعام،  ـ3
 ونهگ همین بودند، آنان از پیش که هم کسانی «!کردیمینم تحریم( خودسرانه) را چیزی و آوردیمینم شرک

 آن تا ت،اس( وحیانی) علمی شما نزد آیا: »بگو. چشیدند ار ما شدید برخورد تا کردند، تکذیب( را خود پیامبران)
: * بگو .«افکنیدینم تاریکی به تیری گزاف به جز و کنیدینم پیروی گمان از جز شما آورید؟ برون برایمان را
 .«کردیم هدایت را شما همه  همواره خواستیم خدا اگر و خداست ویژه  رسا، برهانِ پس»

.35فقه گویا، ص ـ4
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 مخالف یا قرآن نصِّ  قطعی   مخالف   که است ایهزمین در سّنت، بودن   بالغه حجت پس

 . 1«...نباشد قرآن مستقر ظاهر قطعی
، شقرآن باشد و نه مخالف موافقاینکه در مبنای فقه قرآنی روایتی که نه  پس

ت بالغه و رس باشدیمباب همین از  پذیرفته است اگر معارض نداشته باشد  اکه حج 
رساند بنابرین اگر یخدا است و خدای سبحان امر خویش را به سرانجام م ایبر تنها

و  عمومی بر اساس رحمت بود خدایچنین روایتی که بدست ما رسیده جعلی م
 کرد یا معارض آن رایبه نحوی یا این خبر را نابود م برای مردم، هدایت فراگیرش

ات گونه روایو اگر این آیه شریفه در قرآن کریم موجود نبود ما اینداشت. یهم گسیل م
دلیل اصلی قرآن است و سایر ادلّه هم  پذیرفتیم چونیقه گویای قرآنی نمر مبنای فبرا 

 .شناخته گرددقرآن  به هدایتبایستی 

 :44، 43رّد صفحه 
ان همخود رده که پاسخ وی در از فقیه قرآنی نقل کرا در ابتدا منتقد عبارتی 

 وی افزوده است:سپس ایم. هتر مانند آن را پاسخ گفتعبارت موجود است و ما پیش
 ار آن نام فقط و ،ندارند سنت به ستهیشا توجه چیه هم عمال شانیا دانندیم اطالع اهل»

 از ریغ امبریپ آنچه شانیا نظر به»گفته:  هم در ادامهو !! «آورندیم قرآن نارک در
 داللت در افیک دقت با آنها همه هک چرا است نارسا استعدادهای برای فقط دیبگو قرآن
 .«دیآیم دست به قرآن لفظی

ک ی سپسند کیمکه سخن را تکه تکه  ؛کرامات منتقد استاز هم  تاین جمال
. کندمیتوهین بعد شروع به و های مهمش را حذف کرده بخشو  گرفته،جمله را 

 اتییروا آنان به کمک برای... »له را از استاد ما در کتاب فقه گویا آورده: ایشان این جم

 نه و ،است قرآن خود به استناد با آنها هم تمامی هک ،است شده صادر وحی منابع از

ز این بخش اکامل  تن! در صورتی که م«آن لفظیداللت  از رونیب و لیدل بدون ادعای
 

.33، دقیقه 21تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلسه  ـ1
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 مبهمات ای اتیظنّ  هک ستین معنینیبد قرآن با هم سّنت برخورد»اینچنین است:  کتاب

 ای و است، نارسا استعدادشان مردم شتریب چون هکبل ند،ک انیب را)در بُعد داللی(  آن

 به کمک براى نند،کنمی مصرف قرآن معانی دنیفهم راه در املیک ىحوصله و اوشک

 قرآن خود به استناد با هم آنها تمامی هک است، شده صادر وحی منابع از اتییروا آنان

 واملع و ها،نییبوتاهک باالخره و. آن لفظی داللت از رونیب و لیدل بدون ادعاى نه و است،

 اتانیب با دارد، دنبالبه را ییخطاها هک درست بررسی عدم و درونی، و برونی ىگانهیب

 سح  م ل  یدل باب   در هک ُزرارة مثالً . شودمی برطرف قرآن داللتی اصل هیپا بر آنان مستدل

 حضرت رهنمود این با است، سرگردان انیسن برابر در وضو مورد در سر از بخشی

ُحوا هک ستدیبا سنی برادران برابر در توانسته خوبی به ؛«الباءِ انِکلِمَ» :صادق امس   و 
 ای و را تمامش نه و داند،می واجب را سر از بخشی مسح   ،«ضیتبع باء» با مکبهرؤوسه 

ا رُجل   هک پاها مسح در اصل نیهم روى و .آنرا شستن  نیا چون است، نه يعب  کال اهل ى مکو 

 را اپاه روى تمامی دیبا است، منصوب اصطالحبه هم «مکا رُجل  » و ست،ین ارک در ضیتبع

 جهت، دو در سنی برادران فتواى برخالف نخست نجایا هک رد،ک مسح نینخست بلندى تا

 وبیخبه را الهی مکح قرآن جهت، کی در عهیش فقهاى زا ارىیبس فتواى برخالف سپس و

 است نیا الّله  امکاح انیب در معصوم امامان ررکم جمالت جمله از و. است نموده انیب

 نجایا و مینکمی استدالل قرآن از هیآ دامک به دیبپرس ما از م،یگفت ما را میکح هر: هک

 براى داللتی استناد قابل هک آن رمزى حروف نه و است قرآن دالّ  اتیآ مقصود

 روشنگرى   ات،یروا برخورد و قرآنی اتیآ ظواهر در اّل ک باالخره و. ستین رمعصومانیغ

 زا بعضی ی  کیتار خود نیا هکبل ،ندارد وجود باشد کیتار اىهیآ در مثالً  هک اىتهکن

 زا بعضی آرى، .آوردمی ببار را نادرست معانی هک است، قرآن با نادرست برخوردهاى

 مانند ،دیآمی دستبه هیقطع سنت با و امدهین قرآن در هرگز هک هست فرعی امکاح

ُسوليأط عنوان به هک گرید مکح چند و هیومی نمازهاى عاتکر تعداد و چگونگی  ُعواالرَّ

 ...«.است قرآنی رمزى حروف شیمبنا همآن و شود، رفتهیپذ ستییبا
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 ارشیوه کاست. این  تردستیمنتقد به جای نقد مشغول مالحظه شد که  پس
نفر و فیلم  11فرمایند بنده فقط در حضور حداقل یو جالب آنکه م باشدیم ایشان

 هیاهو بوده وبه دنبال تنها  وی!! مشخص است که امبرداری حاضر به مناظره
 نمود و اینطوریح ممطر آن را ددر جزوه خو ندارد و االکوچکترین حرف حسابی 

  .تبافمینآسمان به ریسمان 
 دش، مشخص به صورت تقطیع مخرب نقل کرده ویدر عبارت فوق که بنابرین 

شود که مربوط به بُعد داللی قرآن است و وجه آنها را یدرباره روایاتی صحبت مکه 
دهد. همان طور که گفتیم بُعد داللی قرآن نیاز به بیان ندارد بلکه خودش یتوضیح م

ه شایسته داشته باشند. لذا واضح و آشکار است منتها برای ا فرادی که به آیات توج 
ی آنان کارکم یا یقرآنی و جبران نارسایو تدب ر در تفکر  مردمبرای تربیت  عترت

ر ام نیز کنند ویاقدام به توضیح و استدالل به آیات شریفه قرآن م ،در این راه
ه بخواهید. در نهایت برای شما گفتیم از ما برا هر آنچه  دلیل قرآنی  یند که فرمایم

د را مطالعه نمای «فقه گویا»که کتاب شریف  شودمی، پیشنهاد خواننده آزاد اندیش
 د.تا بدون سانسور با حقیقت مطلب آشنا گرد

بر دستان  ،موقع وضوخواست یم به عنوان مثال یکی از اصحاب امام رضا
و این آیه را  هاز این کار نهی فرمودوی را آب بریزد. حضرت  آن حضرت مبارک

ن : ندتالوت نمود هقاء  ر  ري  ان  کف م  ِّهه ف لجو ل ال ي  ب هًحا و  ًَل صال ل ع م  ةه ر   کره شيُ عم  هعهباد  ِّهه ب دً أب  1اح 
بنابرین من ابا دارم از اینکه احدی  ؛عبادت است ،برای نماز چون وضویِ»: فرمودند سپس

بارت قرآنی وجود دارد و قابل مطلب در عشاهد اینجا  .2«با من در آن شریک باشد
 

کس را، در  چیکند و ه ستهیشا یکار دیدارد، با دیپروردگار خود ام یپس هر کس به لقا: »336ـ کهف، 1
 «.نسازد کیپروردگارش شر بندگی
علی بن محمد بن عبد اهلل، عن إبراهیم بن إسحاق األحمر، عن الحسن بن ـ 3، ح13، ص1ـ الکافی، ج2
منه الصب  وبین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ منه للصالة فدنوت دخلت علی الرضاالوشاء قال:  علی

تکره أن أوجر؟ اال: توجر  : لم تنهانی أن أصب علی یدک،هعلیه فأبی ذلک واال: مه یا حسن فقلت ل
لقاء ربه فمن کان يرجو اّلل عز وجل یقول:  أنت وأوزر أنا، فقلت له: وکیف ذلک ؟ فقال: أما سمعت
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ت نیز م که تفک ر و تدب ر شایسته در قرآن  انیفباشد اما مکل  یفهم هم هست و حج 
 .یابندمیبه آن دست ن ندارند

 :1عام، خاص، مطلق، مقیّد
 و قرآن و عقل خالف قواعد سیک اگر»منتقد اینگونه سخن را ادامه داده که : 

 نیمترک آنها اساس بر هک ابدییم روشنی به ندیبب ار استنباط اصول علم در شانیا سنت
 مورد در شانیا .ندارد وجود قرآن هیحاش در لو و عترت و سنت برای گاهییجا

 چنان ،دارند سنت و قرآن در تیعرب مسلم قواعد با مخالف امالک اتیینظر عام و مطلق
 لقمط ،نص عام   و قمطل: شد تا سه ما میتقس نیا در فعال عام و مطلق پس»: معتقدند هک

 و اطالق در هستند مهمل هک عامی و مطلق ،هستند عموم و اطالق در ظاهر هک عامی و

 چرا. اطالق و عموم در نص نه هستند اطالق و عموم در ظاهر هک مطلقی و عام ،عموم

 هک مطلقی} است اطالق در نص گاهی مطلق پس. میندار قطع رایز ؟ظاهر مییمیگو

 از خودداری هک مطلقی} است عموم در نص گاه هم عام و {ندکیم دییتق از خودداری

 هب اضافه و ستندین ظاهر {عموم در نص و اطالق در نص} نوع دو نیا. {ندکمی صیتخص

 احتمال درصد کی حتی و است نیا مطلب هک میدانمی ما %۰۱۱ عنیی. شوندیم نص

 انقالب اهوبگ) .میبزن میوانبت نظر مورد عموم ای اطالق به صییتخص ای دییق هک میدهینم

 دایپ شیء چیه شما چون است عموم در نص ريقد شىء   لِّ ک على اّلل  إنَّ  .(قرآنی

 فتاوا اساس هک قاعده نیا. (ی)وبگاه انقالب قرآن 2«ردینگ تعلق او بر خدا قدرت هک نیکینم
 !«است غلط امالک ایهقاعد دهدیم لیکتش را شانیا شرع و عقل خالف مطالب و

 
وها أنا ذا أتوضأ للصالة وهی العبادة فأکره أن یشرکنی  ربه أحدا فليعمل عمَل صالحا وال يشرک بعبادة

«.ا  فیها أحد

نصوص  دیّو سنّت، مخصص و مق اتیروا»، عنوان «22، 21ردّ صفحه »ـ برای مالحظه بحث تکمیلی به 1
رجوع نمایید.« ستندیو ظواهر مستقرّ قرآن ن

 «.http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com» انقالب قرآنی:وبگاه  ـ2

http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/
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اینجا هم متن فوق را به صورت ترکیب ناقص آورده و حت ی ترتیب  وی در 
تکه از  1 ،متناین ده. نقل نمو باالبه  پائینکرده و آنها را از سخن را هم رعایت ن
ذکر کرده آدرس برای آن  تنها دو است که منتقدمتن اصلی چهار جای مختلف 

 تقسیم بندی»ین است: به ترتیب و بدون حذف مطالب مهم چناصل متن  است.

 گاهی مطلق پس: ...اطالق در نص و عموم در نصـ ظاهر قرآن: ... ۳ ...: ـ نص۰آیات قرآن: 

 عموم در نص گاه هم عام و{ کند می تقیید از خودداری که مطلقی} است اطالق در نص

 {عموم در نص و اطالق در نص} نوع دو این {کندیم تخصیص از خودداری که یعامّ } است

 و است این مطلب که دانیم می ما %۰۱۱ یعنی. شوند می نص به ملحق و نیستند هرظا

 نظر مورد عموم یا اطالق به تخصیصی یا قیدی که دهیم نمی احتمال درصد یک حتی

 و عموم در ظاهر هک مطلقی و عام :عموم و اطالق در ظاهر عام و مطلق .بزنیم بتوانیم

 رد آیه که میندار قطع رایز ظاهر؟ مییگویم چرا .اطالق و عموم در نص نه هستند اطالق

 ردستو خواهدیم و کندیم صحبت که متکلمی ولی است خصوصیات تمام بیان مقام

 یانب مقام در بدانیم که باشیم داشته قرینه که این مگر است بیان مقام در ظاهراً  ،بدهد

 گویی گنگ بیان   مقام در شودیم است، این اشهقاعد زندیم حرف مطلق اگر. نیست

. تنیس خصوصیات تمام بیان مقام در آیه که داریم یقین اوقات گاهی: ضابطه ... !باشد؟

 ما میتقس نیا در فعال عام و مطلق پس... .است گویی قاعده و گویی ضابطه بیان   مقام در

 و مطلق ،هستند عموم و اطالق در ظاهر هک عامی و مطلق ،نص عام   و مطلق: شد تا سه

 ،باشند نداشته داللت که این نه هستند مهمل. عموم و اطالق در هستند مهمل هک عامی

 اّلل  احل مثالً  کنیم می عمل اطالق این به باشیم نداشته خالف بر دلیلی ما که مادامی
 یلیدل اینکه مگر است حالل گوییمیم ما کند صدق آن بر بیع اسم که چیزی هر ،البيع

 یعب اونجا است چنین بیع اینجا است غرری بیع جا این دبگوی بیاید سنت و کتاب از

 ....«است این اهمال یامعن ...و چنان

  همانطور که در متن اصلی مشخص است فقیه أعلم قرآنی، آیت ال ه صادقی
. در قرآنکنند. یعنی نص  و ظاهر یاینجا درباره آیات قرآن این دسته بندی را م
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م و مطلقاتی از قرآن قابل تخصیص نیستند فرمایند عایوقتی م حضرت استاد
ل. ینسبت آنها با روایات و غیر قرآن را بیان م  کنند نه با خود قرآن! فتأم 

چه  یچ زبانیه در» :درک نکرده و گفتهبه درستی منتقد اینجا هم مطلب را  پس
 دایپ یا مطلقیر خداوند، هرگز عام یو چه کالم خداوند و چه غ ،یر عربیو چه غ یعرب
ص باشد، و اگر در عام یر قابل تخصیا مطلق بودن غیث عام یکه از صرفا  از ح شودینم
ا یبه عموم  یدا شود، ربطیص بودن پیر قابل تخصیبر غ یلیاز خارج آن دل ،یا مطلقی

از ُعَقال سؤال  !«کردن غلط استا اطالق درست یو قاعده نص در عموم  ندارد،اطالق آن 
به خاطر  در قرآن د به این معناست که عام یا مطلقکجای سخن استا کنیم:می

قابل تخصیص یا تقیید نیست؟! همه سخن استاد ما این  ؛عام یا مطلق بودنش صرف  
ط هرگز توسدر حالتی که نص  یا ظاهر مستقر باشد که عام و مطلق قرآنی  باشدیم

 ! باشدیم قمطل عام یانه اینکه چون صرفاً  ؛باشدینمغیر قرآن قابل تخصیص یا تقیید 
در خود قرآن هم و مخصص آن  باشداگر آیه ای در قرآن آمده که نص در عموم 

ود و خواهد ب آیه قبلی معنایاز  بخشیناسخ این آیه  نهایتاً  باشد پذیرفته است چون
ون چنسخ شود  قرآن توسط روایتمحال است که . ولی باشدیماین برای قرآن جایز 

 ابرین اگربنشود میمخالفت با قرآن محسوب  روشناق نسخ قرآن با روایت، مصد
تخصیص بزند آن را به گوشه دیوار  روایتی بخواهد عامی را که در قرآن نص است

خ :کوبیم زیرایم ا ن نس  هخ  أة  ي  مهن آم  ا ن أته ب ه  ا يو نُنسه اأر  مِّنه  برتر  ،روایات مسلماً و  1و مهثلهه 
وارد  معنا از رسول ال ه  اینی هم در ته حدیثالبو  ندنیستآن  مثلیا قرآن از 

 2«عضاب بعضه نسخی اهلل المکو ،یالمک نسخی اهلل المکو ،اهلل المک نسخی ال یالمک» شده:
ن قرآمستقر ظاهر  یاهمه روایات عرضه بر کتاب داللت دارند که مخالف نص  نیز و 

هد بود. و برخی خوا معناشود و اال  عرض بر کتاب بییهرگز از معصوم صادر نم

 
«.آوریمیم را آن مانند یا آن از بهتر متروک کنیم، یا نسخ را که آن حکمی و آیه هر: »361بقره،  ـ1

کند در حالی که کالم خدا کالم مرا یکالم من کالم خدا را نسخ نم:» 2531ص ،1ج الحکمة، زانیم ـ2
«.کندیکند، و کالم خدا بعضش بعضی دیگر را نسخ مینسخ م
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اند که قرآن با ههم بر این عقیده بود علمای جدید و قدیم از جمله شیخ مفید
 .شودیسن ت نسخ نم

  على » کند که: یای را از همان درس استاد نقل مهمنتقد جمل
لِّ شىء  کإنَّ اّلل

ق شما هیچ شیء پیدا نمی کنی که قدرت خدا بر او تعل   چوننص در عموم است  قدير

ای که ایشان از وبگاه مربوطه دریافت ه. اما این جملکندیو اشکالی وارد م« نگیرد
رد ، فاین سخنان به شکل فایل صوتی بودهکرده صحیح نیست. از آنجا که اصل 

را اضافه کرده که معنای  «چون»پیاده کننده فایل صوتی از روی درک خویش کلمه 
 توان چیزی یافت کهیچون نم» :فرمایند کهیکالم را فاسد نموده است. استاد ما نم

 هبلک !!«باشدیماین آیه نص  در عموم  لذاقدرت خدای سبحان بر آن تعل ق نگیرد 
توان یافت که یلذا هیچ چیزی نم بودهچون این آیه نص  در عموم » فرمایند:یم

رک دبرای و ایشان این را به عنوان مثالی  .«قدرت خدای متعال به آن تعل ق نگیرد
و در اینجا نقد به منتقد وارد است که چرا به  .زندیاز نص  در عموم مبهتر شاگردان 

رجوع نکرده و مطلب غیر  )نوار صوتی( که در همان وبگاه وجود داشته منبع اصلی
 متقن نوشته است.

که نص  در عموم را چیزی  تواندین است که خود قرآن مآو این مطلب جدای از 
و  هتخصیص یا تقیید نماید. اما چیزی که در کل  قرآن نص  بود باشدیا اطالق 
اید. و تواند تخصیص و تقیید نمیدیگر کسی نم ؛داشتقیید هم نشده بیا  تخصیص

آورد و فقط به خیال خودش یمنتقد در همه اعتراضاتش دلیلی بر رد  این مطلب نم
خنش فرض اثبات س منتقد بر. باشدیماز اصل بحث  جداکه  هیک تناقضی پیدا کرد

ه و دشاین آیه خطا  مثال آوردنبه نظر من در »تواند این نتیجه را بگیرد که میتنها 
با استدالل  اما این مطلب را «شده استده با عاّم جعلی اشتباه چیزی که عامّ عقلی بو

چیزی که در قرآن نصّ در عموم یا اطالق باشد دیگر قابل تخصیص و »: که رد  نکرده
وبی منتقد به خاز آنجا که جاست. و ینهم. و اصل بحث «وسط غیر قرآن نیستتقیید ت
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 طبشمخاه برای ؛ لذا اینگوننداشتهبر رد  آن و جوابی  چیست؛ ته اصل بحثدانسیم
 .است نمودهمطلب را منحرف 

توان یافت. از جمله عیناً همین یاین مبحث را در بسیاری آثار فقیه قرآنی م
 یمبان»، یا در مصاحبه نشریه بی نات با عنوان «االستنباط اصول» کتاب مطلب در
درس تفسیر موضوعی قرآن  36و  31جلسات »یا  «قرآن معارف از معاومانه برداشت

مطلب کامالً مشخص  نیزمنتقد از آن نقل قول کرده  که. و در همان بحثی «کریم
ی سبحان بر که چون عقالً قدرت خدا بودهدر همانجا سخن استاد این آیا است. 

 مثالاین هرگز، بلکه استاد همه چیز تعلق دارد؛ پس این آیه نص  در عموم است؟! 
برای عمومات و اطالقات درون قرآن که از سیاق خود آیه فهمیده  نمونهرا به عنوان 

آیا درست ! استرض غاین چیزی که منتقد فهمیده نقض  لذا ،نمودهشود ذکر یم
 . بعد بگوییم بعضیدسته بندی کنیم به نص  و ظاهرما عبارات قرآنی را است که 

نها از خود نص  در عموم هستند و بعد مثالی بزنیم که عمومی ت آ ،عبارات در قرآن
 شود!یکالم فهمیده نم

حت ی یک اشکال درست و  تواندگردد که منتقد نمیبنابرین باز هم اثبات می
اینطور آسمان و ریسمان به  لذاو  وارد نماید منطقی به مباحث فقیه أعلم قرآنی

اً انگارد که نادیده مینیز شعور مخاطب خویش را در این بین  هم بافته و  مطمئن 
رموجب   همتأسفان»گفته است:  وی. خواهد شد وی نیز اطرافیان خودخاطر حت ی  تکد 

 شانیا هک است شده موجب ،جعلی عام مکح با عقلی عام مکح تفاوت به التفات عدم
 الهی امکاح و نید عمده قسمت آن پی در و ،نندک استنباط قرآن و عقل خالف یاهقاعد
 سنت و قرآن خالف بر شماریب فتاوای و ،نندک رها را آن و ،پنداشته قرآن خالف را

 .«ندینما صادر
و اصالً سؤال ما از منتقد این است که فرض کنید ما هنوز استدالل عقلی و 

بر هر کاری تواناست نکرده باشیم، آیا وقتی این  که خدای سبحانفلسفی برای این
  على خوانیم که یآیه شریفه را م

از خود این آیه بدون  لِّ شىء  قديرکإنَّ اّلل
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شود که خدای سبحان بر همه چیز تواناست؟! آیا این یفهمیده نم استدالالت عقلی
 کالم این عمومیت دارد یا از خود عقلی تآیه برای فهم عمومی تش نیاز به استدالال

ل توانیم تا استدالیشود؟! آیا ما به عنوان دلیل قرآنی در بحث عقاید نمیفهمیده م
ر استفاده نماییم؟! پس این آیه نص  دبه عنوان دلیل نقلی ایم از این آیه هعقلی نکرد

 عموم است. کجای این حرف خالف عقل و قرآن است؟! 
و احکام  قسمت عمده دینعموم هستند آیا با این سخن که برخی آیات نص  در 

حکمی را به صورت نصّ در عموم اراده فرماید اگر خدای سبحان گردد؟! یالهی ساقط م
از عباراتی شبیه آیه  متعالد که خدای یفرماییآیا شما اجازه م بیان کند چه کند؟

 که معنایرا ای در قرآن ههیچ آی خدا دهیدیفوق استفاده نماید؟!! یا اینکه اجازه نم
  !!فرماید نازل باشدداشته نص  در عموم 

آن  رراً مکبعد و  دادعایی کن به غلطکسی  اگر. برهانی ندارد اینجا هم منتقدلذا 
نای گفته که مب هاتا اینجا بار منتقدشود. یاز آن درست نم دلیلیکه  ندرا تکرار ک

تا صبح اگر ه و... را کنار گذاشت ، عترتغلط است، همه دین را نابود کرده ایشان
ت مهتشود جز ید چیزی اثبات نمتا دلیل نیاور دحرف را تکرار کناین قیامت 

 .شارتحالآن هم پس از  پیرو مکتب اهل بیت اساس و افترا به یک عالم بزرگ  یب
 و عقل خالف مطالب و فتاوا اساس که قاعده نیا»ایشان در ادامه سخنش گفته: 

د کریگمان م وی آنچه  کهحاال ؛«است غلط کامال ایهاعدق ل میدهدیتشک را شانیا شرع
! فقیه قرآنی است؛ در واقع چیزی موهوم «اساس فتاوا و مطالب خالف عقل و شرع»

 یبزرگ منتقد باید اعتراف کند که در اشتباه بنابرین ؛بوده و وجود خارجی ندارد
 فهم درست دین در پیروییگانه راه  ،مبانی نظری فقه گویای قرآنی» و استبوده ور هغوط

 .«است از عترت
اش این است هجزو 11و  11منتقد در صفحات های هخالصه رد  گفت باالخرهو 

 که:
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در قرآن صرفاً از حیث « نص  در عموم یا اطالق»اند که هنفرموداستاد ما ـ 0
« در قرآن بودن نص  »غیر قابل تخصیص است؛ بلکه از جهت « عام یا مطلق بودن»

 ست. نیقابل تخصیص و تقیید « غیر قرآن»توسط 
 یاتعمومات و اطالق»که  اوردهین یفقه قرآن یمبنا نیبر رد  ا یلیدل چیمنتقد هـ 1

 .«ستین اتیبا روا دییتق ای صیدر قرآن هست که قابل تخص
خاصی در قرآن، قابل  اطالقاتما با دالیلی اثبات نمودیم که عمومات و ـ 2

 «قنصّ در اطال»و  «نص در عموم»نیستند و اسم آن را هم تخصیص و تقیید با روایات 
د   گذاریم. لذا مثالً وقتی خدای تعالی فرموده است:یم ج  ه  ف س  َلئ ُُّهمک ةُ کالم  عون  أ ل *  جم 
اّل  بل إه د م ع   ون  کي   نأ بىل أ س  يإه  صحیح السند از نظر علم رجالاگر صد روایت  1ن  يالّساجه

گری هم بود که سجده نکرد؛ ما آن روایت را از دیبگوید غیر از ابلیس، فرد 
پذیریم، چرا که آیه به عمومیت سجده همه جمعیت یدانیم و نمینم معصوم

 و فقط ابلیس را تخصیص زده است.که نص در عموم است مالئکه تصریح نموده 
بخواهد  یا هر متکلّمی خدای تعالیاگر »: که یدگوببه این سؤال پاسخ منتقد باید ـ 1

ی که خدای سبحان در قرآن روشجز همین  ـ را برای تمام افراد آن ثابت کند کلّی کمیح
باید  ـ کندیبه خوبی آن را درک مانسانی  ، هربکار برده و نه تنها ادبا و فصحا و بلغا بلکه

.«؟!نمایدی استفاده اهشیواز چه 

:46رّد صفحه 
 چگونه شانیا هک شود وجهت امالک» است:خویش گفته  عملی ات منتقد در ادامه  

 و هدیفایب ماتیتقس با مک مک ولی ،آوردند انیم به سنت از سخن اول خاصی ظرافت با
نج و بعد پ «: هک دندیرس جهینت نیا به حا  یصر وسنت و قرآن عقل خالف هکبل ،نادرست

گوییم:یکه به همگی پاسخ م آوردهبند را 

 
 اب که کرد خودداری( که) ابلیس افتادند * جز فرو سجده به همگی کل فرشتگان پس: »13ـ16حجر، ـ1

«.باشد نیجداس
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الحمدلل ـه این جمله  «!است اطالق ای عموم در نص ،مطلق و عام گاهی»: بند اول
 .منتقد صحیح است

منتقد مقداری از مطلب را درک  . اینجا هم«!نصوصند هم قرآن ظواهر»: دومبند 
 مستقرّ قرآن؛ نصوص ظواهر»: رسیدیمای هچنین جمل بهایشان باید ؛ نه کامل اماکرده 
ادی، ع یگاهی فردآنکه . توضیح «باشدیمها مانند نصوص مواجهه ما با آن ولینیستند 

و گاهی یک عالم محقق و حکیم  گوید؛ این یک نوع سخن گفتن استمیسخنی 
معصوم سخنی  گاهی همگوید؛ و یماهر در فنون صحیح سخنوری سخنی م

ا زمانی هست کهفرماید؛ یم ، کالمی را نازل خدای تعالی با علم و قدرتش ام 
 .ایمهخود را به تجاهل زدکنیم کسان تلقی همه اینها را ی ! اگر ما بخواهیمفرمایدمی

خدای متعال امثال این آیه را نازل بسیاری چه مکی و چه مدنی  وقتی در آیات
قن اُهم فرماید: یم ز  ا ر  مهمَّ کنند ییعنی از آنچه روزیشان کردیم انفاق م نفهُقون  يُ و 

قن اُهمم   چگونه ما بپذیریم که اکثر ز  اگر بنده به  شود؟ مثالً یخارج م ، از انفاقا ر 
بعد وقتی وارد اتاق شدیم بگویم  باشدیمشما بگویم آنچه در این اتاق است مال من 

مال من نیست؛ آن مال من نیست و.... تا آخر فقط یک چیز باقی بماند! شیء این 
؟ دانیدیباشد صحیح میآیا شما سخن بنده را که آنچه در این اتاق است مال من م

آید ولی از خدای متعال یک انسان عادی این سخن نادرست به حساب مچطور از ی
یم انفاق کنید بعد بفرماید این بفرماید از آنچه روزیتان کردمثالً صحیح است که 

ُهو  جالب آن که  بماند؟!باقی چیز  9... تا در نهایت الزم نیست وآن  الزم نیست و 
َّذه  غ   أنش  أ یال ات  و  نَّات  مَّعُروش  رع  ُمخت لهفًا أُ  ر  يج  الزَّ النَّخل  و  ات  و  الزَّ کم عُروش  مَّان  يلُُه و  الرُّ تُون  و 

غ   هًها و  اب هه  يُمت ش  اب ذ ا کر  ُمت ش  هه إه ره قَُّه ألُوا مهن ث م  آتُوا ح  ر  و  هه ي  ثم  اده ص  خودش اثبات کننده  1وم  ح 
 باشدیمالت باغها زکات برای خرما و تمام کشتزارها و زیتون و انار و تمام محصو

و روایات موافق این آیه  ،است چیز 9 زکات بر دیگوییشما م عجیب اینکهولی 
 

 اب کشتزارها و نخل و داربست یب و[ انگور مانند] داربستى درختان از ىیهاباغ که اوست و: »323انعام،  ـ1
 د،یوربخ دداثمر  که هنگامى آن ىهویم از. آورد دیپد را مشابه ریغ و مشابه انار، و تونیز و گوناگون، هاىهویم
«.دیبپرداز را آن)زکات(  حق دنشیچ روز و
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که با کنید بلیعام  ظاهر مخالفت م بانه تنها پس ! کنیدکریمه را زیر پا لگد مال می
نص هم مخالفید!

الزم در اینجا  در مواجهه با کالم ال ه تعالی از کالم معصوم اینمونهذکر 
سوره توبه  دومکه در آیه  «روز حجّ اکبر» درباره ت که از حضرت امام صادقسا

روز عرفه است. امام  روز، آنکه  گفتیابن عب اس م زیرا پرسیده شدآمده است 
فرمود که آن روز عید قربان است و به این سخن  امیرالمؤمنین»فرمودند:  صادق

ی که این چهار در حال 1شُهر  أب ع ة  رأضه راأل ىحوا فه يف س خدای عزّوجل احتجاج نمود که

و اگر حجّ  ربیع الثّانی بوده استتا دهم ده ذی الحجّة و محرم و صفر و ربیع االوّل  ماه بین

بینیم ی. اینجا م2«شدیاکبر روز عرفه بوده باشد بنابرین این مدّت چهار ماه و یک روز م
توان از آن یک روز کم یکه حت ی نم دانندیاین عام  قرآنی را سندی م امامکه 

، این «چهار ماه»کرد در حالی که اگر در کالم بشری گفته شود:  به آن اضافه یا
ل حت ی چند روز کم و زیاد را هم دارد مگر آنکه تأکیدی در کار باشد مثالً  کالم تحم 

 .«یشترچهار ماه؛ نَه یک روز کمتر و نه یک روز ب»یا « دقیقاً چهار ماه»گفته شود 
گاه مانند صاحب کالم ن ،اما وقتی ما با کالم ال ه المجید سر و کار داریم باید به کالم

 کنیم.
الهی را با کالم بشر قیاس کنیم. دق تی که شایسته است بر  متوانیم کالیما نم

کوچکترین عبارات و اشارات قرآنی صورت بگیرد بایستی بسیار فراتر از دق تی باشد 
 . و از جمله دقائق قرآنیشودمی حت ی معتبرترین سخنان بشری ور که در کالم بش

 
ا شمقطعًا که  دیبدان و دی)حرم( بگرد نی( در زمتیّبا امن گریمشرکان!( چهار ماه )د یپس )ا: »2ـ توبه، 1
 «.کافران است رسوا کننده  خدا گمانی. و بدیخدا را به ستوه آور دیتوانینم

 جمیعا، عن القاسم بن یبن محمد القاسان یبن إبراهیم، عن أبیه، وعل یعل ـ1، ح236، ص2جی، کافـ ال2
الحج األکبر فإن  عن ، عن فضیل بن عیاض قال: سألت أبا عبد اهللیمحمد، عن سلیمان بن داود المنقر

صلوات اّلل علیه: الحج األکبر  اال أمیر المؤمنین: ابن عباس کان یقول: یوم عرفة، فقال أبو عبد اهلل
الحجة والمحرم  یعشرون من ذ یوه أشهر األرض أربعة ىفسيحوا فیوم النحر ویحتج بقوله عز وجل: 

 .«لحج األکبر یوم عرفة لکان أربعة أشهر ویومااآلخر ولو کان ا وصفر وشهر ربیع األول وعشر من ربیع
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ت خویش سخن  همین عام و خاص آن است که خدای سبحان با علم و قدرت و عز 
ت قرآنی 1است و الفاظ و معانی را نازل فرموده گفته  نیست که عام و 2و شایسته عز 

و تعمیم داده خورده ی تخصیص غیر قرآن الفاظ و عبارات وسطخاص عباراتش ت
شود.

 اب مخالفت ،شانیا عترت و امبریپ توسط قرآن اطالق ای عموم صیتخص» : سومبند 
با نصوص و  پیامبر گوییم هرگزی. خیر! ما م«!است قرآن نسخ هکبل ،قرآن نص

تواند عمومات و اطالقات یکنند. و البته سن ت میقرآنی مخالفتی نم ظواهر مستقر  
اصول »و تقیید نماید. برای تحقیق بهتر به کتاب متین ضابطی قرآن را تخصیص 

مراجعه نمایید. «االستنباط

 است هودهیب هم حاضر امام و امبریپ خود حرف ،مواردی نیچن در» بند چهارم:
 شپاسخبه تفصیل قبالً که  از خیاالت استهم این . «!شانیا از تیروا به رسد چه تا

داده شد.

 ،دباش قرآن موافق هک است قطعی وقتی تنها و ،باشد قطعی دیبا سنت» بند پنجم:
مله از این جنیست  معلوم «!ستین آن به ازیین گرید بود قرآن با موافق هک وقتی البته

 ودر شیوه منتقد این کار رایج است  البته شده است! استفادهاستاد کجای متن 
ت این که سن   در ولیاست! خودشان باید توضیح بدهند؛ شاید هم نظر خودشان این 

 شکی نیست اما اینکه دیگر نیازی به آن قرآن باشد نباید مخالفو باید قطعی بوده 
 گردد کسی اینباعث می ،است؛ شاید لجاجت دانیم از کجا بدست آمدهینیست نم

 
کهيمه ـ این آیات کریمه بر این معنا داللت دارند: 1 هه الع زهيزه الح  حم * (، 3)زمر، ت نزهيُل الکهتابه مهن  اللَـّ

کهيمه  هه الع زهيزه الح  هيمه  ت نزهيُل الکهتابه مهن  حم * (، 2)أحقاف و جاثیه، ت نزهيُل الکهتابه مهن  اللَـّ هه الع زهيزه الع ل  اللَـّ
هک   حم( ، 2)غافر، ل ل يک   يوحى * عسق * ک ذل إهل ى إه هُ  ق بلهک   مهن الَّذين   و  َـّ کيمُ  الع زيزُ  الل .(3ـ1)شوری، الح 
کره إهنَّ الَّذين  ک ف ر: 23ـ22ـ فصلت، 2 هالذِّ ُهم وا ب َُّه ل کهتاٌب ع زيزٌ  ل ّما جاء  ن إه  ينه ب   مهن لُ الباطه  يأتيهه  * ال و 
ال لفههه  مهن و  ميد   ت نزيلٌ  خ  کيم  ح   دندیکفر ورزـ  دیرس شانیچون بدـ ]:قرآن[  ادوارهی نیکه به ا یکسان: » مهن ح 

 شیسوه بو از پشت )سر(ش باطل  شیرو شیاز پ*  زیاست عز یآن کتاب یراسته( و برسندیخود م فری)به ک
.«بس ستوده است یمیحکاز  یاپیپ یاهفرو فرستاد د؛یاین
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در کل  سخنان فقیه قرآنی حت ی  داشتآرزو منتقد  به نظر. چنین از متن گمراه شود
تا وی بتواند به  باشدوجود م خواهدیم ن معنایی که ویهمی با قاً یک عبارت دقی

نین چ بحمدال ه  اینگونه به زحمت نیفتد که خوب و شکل منطقی از آن بهره ببرد
 عنیی»گوید: یم ان. وی در ادامه هم از همین دست سخنشته استچیزی وجود ندا

!«!است ورکد فقط عترت و سنت نام و ،قرآن فقط هم باز

 :51 تا 47رّد صفحه 
ل نقرا که بدون تقطیع فقیه قرآنی  های معترض و آن بخش از سخنانهگفت

شود که یی کامل شدن مطلب پیشنهاد ماما برا ؛ خود گویا و پاسخگوست.کرده
بال دن را که معترض ذکر کردهمطالبی  ،سانسور و تقطیع محققان، با رعایت نفی

حلیل مبسوط استاد ما از مبانی که ترا  نمایند از جمله چهار مصاحبه مجل ه بی نات
 .ندمطالعه کن محوریت قرآن در علوم اسالمی است

ا الزم به تذکر است که  نموده و برای  کرامت دوباره منتقد 18در صفحه ام 
استاد را تقطیع  وافق و نه مخالف قرآن است، توضیحروایات که نه م سومقسمت 

 مورد برای»آورده است که :  وی اینطور ی که کال  معنا عوض شده.کرده به صورت
 فمخال نه و است قرآن موافق نه اگر اّما» :فرمودند هک دیردک نقل خودتان باز هک هم سوم

. قبول ،است موافق قرآن رمزی ریغ ات  یآ با اگر. ات  قرآنیآ با دیسنج دیبا... است قرآن

 فقط شد هک هم باز ؟ردک فرقی چه خوب .(قرآنی انقالب وبگاه) .«القبولاست  مخالف اگر
« 3۱تفسیر موضوعی جلسه فایل صوتی درس »که از . این جمالت «!چیه گرید و قرآن

 : بوده استچنین  ، به صورت کاملنقل شده
 رمزی حروف به مستند را حکم این فرماید،یم که را حکمی یا بزرگوار رسول»... 

 آیات مستقر اهرظو یا و نصوص در حکم، خود که است حکمی اگر. کندینم یا کندیم

 گانهپنج نماز بودن رکعت ۰۱ مانند را حکمی اگر ولیکن. نیست الزم استناد است؛ مبیَّن

 این و عمره، خصوصیات ترتیب حج، خصوصیات ترتیب یا و زکات هاینصاب یا و
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 دعقائ األصول   اصل شده، ذکر قرآن در األصول اصل که هیئتی، جزئی   فرعی   خصوصیات  

 زیاد، مقدار هم فرعی احکام األصول   اصل کالً، اصلی احکام األصول   اصل کالً، ثالثه

 تزکا نصاب. است ترتیب. است خصوصیت. است کیفیت که احکام از مقداری ماندیم

 مک درصد این است، کمی درصد اینکه. اینها است، عمره ترتیب. است حج ترتیب. است

 هک باشد قرآن موافق نیست، که باشد قرآن مخالف که صورتی در بزرگوار، پیغمبر را

 اشهوج است، قرآن مخالف نه و است قرآن موافق نه اگر اّما. نیست استناد به محتاج

. آنقر آیات   با سنجید باید است قرآن مخالف نه و است قرآن موافق نه که آنچه چیست؟

 موافق نه اگر. القبول است مخالف اگر. قبول است، موافق قرآن رمزی غیر آیات   با اگر

 رآنق از پیغمبر اینکه برای چه؟ مبنای بر .قبول است قطعی اگر است، مخالف نه و است

 یا و نص کلمات از که است درست. است رمزی حروف از مستفاد و است کرده استفاده

 و کش هیچ و است فرموده بزرگوار پیغمبر قطعاً  اگر ولیکن. نیست مستفاد قرآن ظاهر

 و نص آیات   الفاظ از مستفاد یا. است رمزی حروف از مستفاد قطعاً  نیست، این در ریبی

 . «است ظاهر یا
اره درب کشیدیمای که زیر آن خط هجمل منتقد چه کرد؟که  نمودیدمالحظه  آیا

 ،منتقد به جای آننیستند. و  مخالف قرآن دسته سوم روایات است که موافق یا
اعتراض هم بعد  ؛هجا زد سومته به جای دس را که مربوط به دسته دوم استای هجمل
 .استآشکار  یراحتبه  که این خطاکاری نیز !!است هکرد

ین ؟! آیا اشودبرداشت نمیعناد سوء نی ت و ای، چنین شیوهاز به کار گیری  آیا
ه بعد بو به طوری که معنای کالم زایل شود  کندمیرا تقطیع سخن منتقد که 

اد رد  نظرات استدلیلی برای  ایشان دهد کهی؛ نشان نمکندمی اعتراضمعنای حاصل 
انی ت  ما ندارد؟!  نیز ربرخی دیگ نیست؟! «فقه قرآنی»آیا این اعترافی ضمنی بر حق 

ی و منطقیک مطلب علمی  اما حت ی رفتار نمودند ن مرد الهی اینطوردر طول حیات آ
ت که اس این متأسفانه. عل ت چنین اعمالی هم میابیینم «فقه قرآنی»در مقابله با 

د جوییاما محقق آگاه راه حقیقت را م .روش آنها بین عموم تأثیرگذار است دانندمی
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شود و او أحکم ینم محونزد خدای سبحان  ماند و چیزینمیابر  پشتو خورشید 
.الحاکمین است

 



 



 

 رّد فال پنجم جزوه انتقادی

 
 معلوم نیست عالمت است. که «ظنّی الداللة بودن قرآن!» عنوان این فصل معترض

بی که وی « ةظن ی الدالل»ای قرآن را هاز این است که عد  آیا گذاشته از چیست؟!  تعج 
« اللةظن ی الد»یا از این است که در مبنای فقه گویای قرآنی؛ قرآن هرگز  ؟اندهدانست

 ؟است «أقطع الدالالت» و قطعاً « قطعی الداللة»نبوده بلکه 

:51رّد صفحه 
و  کتاب» حّجت بالغه الهیه   اینان بر دو»ابل این سخن استاد ما که منتقد در مق

غیر « خبر واحد»و « سیره»و « شهرت»و « اجماع»و « عقل»دیگری مانند  ه؛ ادلّ «سّنت

 ،عقل عهیش محقق علمای از سوادیب نادان دامک»گفته است:  1«اندهقطعی... را افزود
 دانسته سنت مختلف هایصورت از ریغ زییچ را ،ظنی واحد خبر ،رهیس ،شهرت ،اجماع
 فوق اصطالحات معانی از افیک آگاهی اگر ؟دینکیم متهم را شانیا طور نیا هک است

 اییمعان واحد خبر و شهرت و رهیس و اجماع و عقل هک دیدانستیم امالک دیداشتیم
 لفمخت صور همگی هکبل شوند حذف آن از ای افزوده سنت به ستین نکمم هرگز هک دارد
 هتج به تنها زین آنها تیحج ارکان و .ندارند عهیش علمای نزد اعتباری اصال اال و ،سنتند
 نوانع به فقط را اجماع» :ندیگو خودشان روانیپ هکچنان .آنهاست حیصح معنای دنینفهم

 . «!شد؟ چه علما گرید با شانیا فرق پس .2«داشت قبول شرع از اشفک

 
.21فقه گویا، ص ـ1
 ایبر حجت را فقهی نظر یک بر علما اجماع و رجال علم تهرانی صادقی... ا آیت»قرآنی:  انقالب وبگاه ـ2

 رآنق «مستقر ظاهر» یا «نص» با معارض که کرد می قبول را نظر آن صورتی در و دانستنمی نظر آن درستی
  «:داشت قبول شرع از کاشف نعنوا به فقط را اجماع و نباشد
«http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/33.»

http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/post/33
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 جایگاه عقل و اجماع ؟!
م. یکنیم که چنین جمالتی را نقل میخجالت زده هست محترم محققان ما از

 تاسدوره سطح حوزه را که یک کتاب درسی  «اصول مظفر»اقل کتاب حدمنتقد اگر 
در  مستقل و عقل را حجتی ،علما که برخی ندشدیممتوجه  خواندند،با دقت می

حوزه  عات عمومیاهل اخبار و اطالاگر  حتی ایشاندانند! یعرض کتاب و سنت م
 سالگرد نیصدمکی زرگداشتبدر و بنام  مشهور علمای که یکی از شنیدیم بودینیز م

جا به صدر یه بکن اجماعی یا... : »ندچنین گفت خراسانی آخوند مرحوم رحلت
ف خبر و شهرت است یل آورد او در ردید او را به ذیشکد دست او را ینشسته است با

 یإن  »ل ماست یه منبع اصکل ماست مثل قرآن یبع اصسن ت من ،ف سن تینه در رد
تنباط ه ما مبانی اسکن است یهندسه منابع اصولی عبارت از ا «...نیلق  م الث  کیتارک ف
 متر از آن.کش از آن و نه یسن ت و عقل نه ب ،تابکم از یریگین منابع میرا از ا

عه خود را دارد. رمجمویبحثهای ز ،سن ترمجموعه خود را دارد. ی، بحثهای زتابک
 ا با شهرتیشود یشف مکا با خبر یسن ت رمجموعه خود را دارد. آن یز یبحثها ،عقل

 ..«..متواتر ای است واحد ای خبر ، آنا با اجماعی
ته بریم. و البیمما اسم این عالم را ن عادت به توهین داردمنتقد که اینبه دلیل 

 شحرف یکرده کس گمانمنتقد شاید بعضی دیگر از علما هم اینطور سخنانی دارند. 
  .اندهدمشتبه کر ایشامر را بر هم ویهای اطرافیو چه بسا ند. کنمیرا بررسی 

اگر عقل انسان به چیزی »فرمایند یوقتی بعض علما م شودمیتوضیحاً عرض 
م آیا این حک«. کندیحکم کند خدای تعالی که رئیس عقالست حتما به آن حکم م

صورت دیگری از سنت است؟! درست یا ه و بود یا کاشف از سن تنت در آمده از س
ما ا باشدکاشف از سن ت  تواندیم شهرت غیر مخالف قرآن سیره و است که اجماع و

منابع دین بدانیم یک راه  ن ت دارد؟ اگر بخواهیم عقل را جزءی به سعقل چه ربط
و در عرض  حانخدای سب کاشف از حکم مستقیماً  آن این است که آن را دارد و

قل در مبحث ع ؛استبدانیم! که در مبنای فقه قرآنی این کالم مردود  کتاب و سن ت
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جنبه اثباتی هرگز توانیم مطالب خالف عقل سلیم را رد  کنیم و عقل یم ما تنها
هرگز به عنوان منبع احکام در کنار کتاب و سن ت قرار  ندارد بنابریناحکام  برای

کل  ما »فرمایند یم وناصولی برخی ی برای استنباط است. اماگیرد و تنها ابزارینم
رع  و این چیزی فراتر از ابزار بودن عقل است.«! حکم به العقل حکم به الش 

 یی دال  بر حکمشهرت: زمانی که آیات و روایاتسیره و و ثانیاً درباره اجماع و 
ا شهرت ب سیره و وجود داشته باشد و بعض علما به خاطر زیر پا نگذاشتن اجماع و

های دیگر سن ت شهرت صورت سیره و نند آیا این اجماع وکیممخالفت  حکم آن
 گذارد؟! یاست؟! این چه کاشفی است که اصل منبع را زیر پا م

و  هکه شبیه آن را شنید محققان قرآنییکی از  ای ازهدر اینجا بیان خاطر
حاضر  س یکی از علمای بزرگر دربنده د فرمود:یایشان م ست.ایم، الزم ادیده

مطرح کردم؛ ایشان را دلیلی قطعی از قرآن و سنت در أثنای درس، شدم وقتی یم
 هایهاین است مصیبت عظمای حوز«! ما بنا نداریم خالف شهرت فتوا بدهیم» گفت:

.1ستای نیهپوشید . و این مطلب  باشدیمشهرت باالتر از قرآن  نزد برخی علمیه که
ا با آی ؛وقتی بعض علما اعتقاد به انسداد باب علم دارند خبر واحد:ره ثالثاً دربا

اند؟ آیا سنت هاعتماد به اخبار ظنی )و موارد باال( صور مختلف سنت را بیان کرد
 ررا سنت پیامب یک روایت ما آیا این که؟ شود ، دریافتهر روایتیبا  باید پیامبر

و مخالفت با آن سنت  ،که آن روایت دشوباعث می ؛بدانیم ولو مخالف قرآن باشد
 اگر معترض حداقل پنج فتوای استاد ما !؟تلق ی شود مخالفت با سن ت رسول ال ه 

کرد هرگز اینطور در باب خبر واحد نتیجه گیری میرا بررسی  در جزئیات احکام
کرد تمام سخن استاد، در باب خبر واحد مربوط به فتاوایی است که مستند به مین

 
رسند به بهانه تقوا و خالف بزرگان معمول است نزد برخی از علما که وقتی به فتوایی خالف اجماع می ـ1

ند ببینید گویزنند. و اطرافیانشان نیز میحکم الهی برای مقلدان خویش سرباز می حرف نزدن و تواضع، از بیان
کنند و به جای اینکه از خدا بترسند از زیر پا گذاشتن اجماع آقا چه تواضع علمی دارند که حکم خدا را کتمان می

ی از مراجع در رساله تقوایی نیست؟! عجیب آنکه یکترسند! حال آیا خود این تقوا و تواضع، بیو شهرت می
آورد!!کند اما در رساله فارسی خویش آنها را نمیعربی خود فتاوای جدیدش را ارائه می
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ش اخبار آحاد متعارض است که هرگز متآخم اهفتوایی صادر شده ولی ریششهرت 
ا خود  .به علم نخواهد بود صدها فتوا مبتنی بر خبر واحد غیر متعارض  فقیه قرآنیام 

در باب  ،«611تا  616، ص6جتبارة الفقهاء »دارند که مخالف قرآن نیست برای نمونه در 
اقل، سی فرع ف هو، حضرت استاد حد  ند که همگی مبتنی بر اهقهی ذکر فرمودالس 

خبر واحد است؛ و یا در باب نصابهای زکات به بیست و یک مورد خبر واحد فتوا 
  ند؛ و قس علی هذا.اهداد

 :53، 52رّد صفحه 
فانه از آنجایی که  در  ننموده،دقت و تحقیق به اندازه کافی  ظاهراً  ،منتقدمتأس 

 با تعریف مصطلحـ  ن گرفته که کال  خبر واحداش فرض را بر ایهاین صفحه از جزو
ـ وحوز یش خو ناصحیحو کما فی السابق با درک  در مبنای فقه قرآنی مردود است.ی 

 اعتراضاتی را نموده است.
 از دیدگاه حوزویان ای برای انواع مختلف خبرهکه استاد ما حساب ویژ یحالدر 
ندی هرچند ساست قبول  ق قرآن بودبری مواففرمایند اگر خیاند. ایشان مهباز نکرد
هر چند سندی بسیار محکم  مردود است مخالف قرآن بود اگر داشته باشد. و ضعیف

 .داشته و اصالً متواتر باشد

 خبر ظنّی و خبر علمی، قرائن علمی
اگر  و دنباشآن  و نه مخالف که نه موافق قرآن است احادیثی درباره   تنها بحثو 

 .دنباش 1«ظنّ متآخم به علم»یا اصطالحاً حداقل اطمینان آور  بایستی ،متواتر نیستند
معارض قرآن است و یا اگر معارض قرآن که  «یخبر»قرآنی بنابرین در فقه گویای 

ز هر ا چنین خبری تنها؛ ش ضعیف است یا با روایات دیگر معارض استندنیست س
رائن علمی که از جمله ق در نتیجهمردود است. و  بودهگونه قرینه علمی خالی 

 
است.« علم عادی»و نیز « قطع عرفی»ـ اصطالح دیگر آن 1
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 ؛که نه موافق قرآن و نه مخالف آن هستند وجود داشته باشد یتواند برای اخباریم
نیز و  «معارضنداشتن » ، آنگاهنداشت یسند محکم خبری اگرو است.  «سند»
 د که باعث پذیرشنعلمی و اطمینان آور باش قرائنیتواند یم «از طریق عدولنقل »

این حدیث از حیث تعداد  بود، بایستی معارض دارایخبری  اگرو  .دنگردیمخبر آن 
قراویان و اعتبار آنها بر معارضان خود  علوم حدیث به همین لذا  داشته باشد. تفو 

 کاربرد دارند. از روایات را بررسی کنند این جنبهاندازه که 

 یقرآن یایانواع خبر در فقه گو
 :دندگریدسته م چهارر اخبا فقه گویای قرآنی؛مبنای  در

 ـ خبر مردود2 خبر ظنّی -1خبر علمی  -2ـ خبر قطعی 3

 درو خبر مردود نیز تنها تنها در موافقت با قرآن  خبر قطعیدر این دسته بندی 
. خبر علمی همان است که توضیح آن داده شد و شودیمشخص ممخالفت با قرآن 

بر ظن ی هم غیر باید به نوعی اطمینان آور بوده و قرائنی علمی همراه آن باشد. و خ
قرآن ـ که عمل به ظن  را کالً نهی نموده  آن دو خواهد بود که طبق آیات شریفه  

 باشدمی که موافق قرآن «قطعیخبر ». لذا 1ستنداخبار ظنّی هرگز قابل اعتنا نیاست ـ 
؛ و برعکس ،چون مثالً مرسله استباشد  غیر معتبردر نظر حوزوی  است ممکن

معتبر نزد حوزوی  است «مردودخبر » ف قرآن و نزد مامخال خبری که ممکن است
 .اش صحیح استچون سند رجالی ،باشد

 
وجود دارد که از  در قرآن یاتیآاند که ـ استاد مرحوم ما در دروس خارج اصول به طور مفصل بحث کرده1

 ریاز غ یروینبودن پ زیقاطع بر جا یما به گونه ا ینموده و برا ینه« عمل به ظن»و « علم ریغاز  یرویپ»
م ظنّ در مقابل عل نیبنابر. «باشد« آور نانیاطم یعاد» ای «یقطع» تواندیعلم م نی: که اکندیعلم داللت م

احتمال خالف در  ای شودکه قطعی گفته می و بدون احتمال خالف بوده %366 ایعلم  یاز طرف شودیمعنا م
ت.اس« علمی»که اصطالحًا ظن متآخم به علم است و خبر مستند به آن  باشدیآور م نانیاطم یآن هست ول
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 دندانعمل به ظّن را جایز می برخی
حجیت ظن  را بر خالف « انسداد باب علم»حوزویان از طریق  برخیاز آنجا که 

از جو»همان استدالل « حجی ت خبر واحد»استدالل آنها برای  ؛اندقرآن اثبات نموده
به ادلۀ حجیت استاد ما  که در نزد آنها پذیرفته است. لذا باشدمی« عمل به ظن  

ایشان از خبر واحد یک معنا دارند و  کنند چونها اشکال میحوزهخبر واحد در 
ر غیأدلّه حجیّت ظنّ »است که  ایناستاد ما نظر  مجموعدر دیگر، و  یحوزویان معنای
 .«مردود است متآخم به علم

 احد چیست؟خبر و
اگر همراه قرائن علمی  متواترغیر چند خبر یا  یک با توجه به مباحث گذشته؛

و مقبول  نبوده ص رفر ظن ی اخباد دیگر درتعریف استاد ما نو اطمینان آور باش
ا. خبر واحد باشد انحتی اگر اسمش خواهند بود  «ظنّیخبر واحد » یقرآن هیفق ام 

 .قبول ندارنداست  «یاز قرائن علم یتنها و خال خبر» یبه معنا کهرا ها در حوزه
 است با تأیید الهی بوده و با قرائن علمی همراه آورکه اطمینان یبنابرین اخبار

آیه شریفه  این به پشتوانه و .1ُقل فلهلّه الُحّجُة البالغةُ  :بالغ گشته و به ما رسیده است
 .باشد« واحد خبر»که اسمش ولو این واحد نیستند. در معنا اینگونه اخباردیگر 

در  که یمطلب، خلط در اصطالحات گشته و کس نیمشخص شد که ا نیبنابر
ه موضوع نگردد. ستهیدق ت شا یفقه قرآن یمبنا  نکند ممکن است متوج 

 توسط فقیه قرآنی 31چرایی صدور بیانیه سال 
شتند را صادر کردند و قصد دا 86استاد ما بیانیه سال  شبههو برای رفع این 

ن امر ند که ایسدر کتب ایشان تغییر کند تا افراد راحتتر به مطلب بر ادبیاتاین 
گرچه با رحلت فقیه قرآنی او تنها در مورد کتاب اصول االستنباط محقق گردید؛ 

 
 «.خداست یحجّت رسا برا: »323 انعام،ـ سوره 1
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 آن برای استفاده محققان الکترونیکی نسخه   اماچاپ نرسید  به مرحله   این کتاب
 . 1موجود است

***** 
اگر  :پاسخ آنکه .جزوه خویش مثالی زده است 12و  11صفحات در طی  منتقد

در مبنای  ؛فرموده نماز صبح دو رکعت است فرزندی از پدرش بشنود امام صادق
و فرد دیگری خالف آن مطلب را برای  ،با فرض آنکه پدر آن فرزند عادل باشد ،ما

 معارض قرآن احد  و پدر به فرزندش خبر   اینجا دیگر این خبر   ،وی نقل نکرده باشد
و  بوده« یمعلخبر » یا همان« اطمینان آور خبر»نیست بلکه  «خبر واحد ظن ی»یا 

. اما اگر مثالً عموی وی که او هم انسان عادلی است بیاید و باشدیمواجب االطاعه 
 فرموده که مثالً  امام صادق ؛پدرت اشتباه متوجه شده !عزیزم: »بگوید که مثالً 

تواند به این حکم عمل کند یاینجا دیگر این پسر نم «است! نماز صبح سه رکعت
پس یا باید راه دیگری برای  د.نندار خبر معارض دارد که هیچکدام برتریچون دو 

یافتن حقیقت بجوید یا احتیاط نماید به اینکه نماز صبح را هم دو رکعتی و هم سه 
 رکعتی بخواند.

مهمی پیدا کرده و خویشتنداری  منتقد گمان کرده که مطلب باز همنجا در ای
: دیبگو باشد داشته حق شانیا فرزند دیبا مورد نیهم در زین»را از دست داده و گفته: 

خوب  «!رمیپذینم من باشد هم تیروا تا صد اگر و! است قرآن مخالف شما خبر! ریخ
 حاال چه ،آناینجا که بحث از خبر واحدی بود که نه موافق قرآن است و نه مخالف 

حق  لحنیدر ادامه هم با  یو ست؟!منتقد خبر واحد اشده که صد تا روایت در نظر 

 
هـ . ق و ِمن ثَّم دّاقت  4141سنة  یف میهذا الکتاب الق فیفزت بتأل» ـ در مقدمه این کتاب آمده است:1

و از آنجا که آخرین «. و الّسالم ةیهاجرها و آله آالف التح یعل ةیامر ةیهجر 4144سنة  یف حهیتصلل
و نیز حواشی اصولی ایشان « فقه گویای قرآنی»در مبنای  نظرات فقیه مصلح قرآنی آیت اهلل صادقی تهرانی

راحل  آن استاد یاصول باحثم بحث در اریکتاب را مع نیامحققان  شایسته است در این کتاب موجود است؛ لذا
تهیه « قرآنی انقالب»و « فقیه قرآنی»توانید از پایگاه اینترنتی نسخه الکترونیکی این کتاب را می .قرار دهند
 نمایید.

http://osool.site50.net/
http://osool.site50.net/
http://sadeghi-tehrani.mihanblog.com/extrapage/athar
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 از اریبس چه ،موهون لیدل نیهم به شانیا هک افسوس هزار و»: گفته استبه جانب 
 و ،گذاشته نارک را نیمعصوم و امبریپ از صادره امکاح و حاتیتوض و اناتیب
 تیب اهل با مخالف درصد صد تاوایف و ،ردهک تلقی قرآن مخالف را آنها جهتیب

به معنای ضرورت هم  شانیا»: اضافه کرده است در ادامه ،نیز و .«!اندهفرمود صادر
ه پشتوانه در قرآن و کست یای در اسالم نیم ضرورکچ حیرا هیز ،ح ندارندیتوجه صح

آنقدر فراوان و  ،ه پشتوانه آنکن است یه ضروری عموما چنکبل ،سنت نداشته باشد
م را به صورت ضروری اسالم درآورده و فراتر از خبر که حک ،مسلم و قطعی است

ه سنت و کند که ادعا کسی کمتواتر و سنتهای قطعی نموده است! لذا  ،متظافر ،واحد
ه معنای ضرورت را درست کمعلوم میشود  ،اما ضرورت را نه ،قرآن را قبول دارد

 .«ده استینفهم
تاد ما که در آن درباره ضرورت صحبت شده باشد متنی از اسهیچ  معترض اوالً 

  !دندهیجواب چه چیزی را مو معلوم نیست که  نقل نکرده
 و« پذیریمیما ضرورت مخالف قرآن را نم» :ه قرآنی این استیفق دعوی   اً ثانی
پندارند و به این بهانه آیه را کنار یکه دیگران ضرورت م بودهآن چیزی  ،مقصود

شماریم یات نمیآن را جزء ضرورما باشد یچون مخالف قرآن م ، ولی1گذارندیم
ودن جاری ب» یعنیدر عصر غیبت  «ترین ضرورت دینیاصل»بلکه آن را مخالف دین و 

 دانیم.می «آنقرآن و محوریّت 

 
 یاتیآشکسته شدن نماز و افطار روزه در هشت فرسخ، که نزد برخی فقها ضرورت است اما طبق  مانند ـ1

عسرآور نیست قصر و افطاری هم نیست. پس این ضرورت، وحیانی نیست.  از قرآن در سفری که خوفناک یا
مون المسل هیما تسالم عل ةیمن الضرورة اإلسالم ینعن»نیز آمده است: « تبصرة الفقهاء»در کتاب شریف 

تاب الک وافقیالمذاهب و لکنّه ال  نیب ا  یأم و إسالم ا  یمذهب هیبحجة الکتاب و السنة دون المتسالم عل
وأّمهاتکم الَلتى أرضعنکم وأخواتکم من  النص القرآنی ثیالسبع ح ةیوالسنة کالمحرمات الرضاع

منها  نیثنت قرریع، النص القرآنی نعلم أنها السب مایإطباق فقهاء المذاهب ف م( فرغ14،)نساء الرضاعة
«. ةالسبع هو وهن من الرضاع یاإلخصر الدال عل ثیاإلختصار القرآنی ح ةیذلک اإلختصار اض سیفقط ول

بنابرین اوّالً استاد ما به خوبی معنای ضرورت صحیح را تبیین نموده است و ثانیًا آنچه به عنوان ضرورت دین 
 داند.بی اعتبار می شود را از آن جدا نموده وتوهم می
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 :54 صفحهرّد 
 و یا« ظّنی الداللة»اینان قرآن را در کّل »منتقد در جواب این جمله استاد ما که: 

 اگر»گفته است:  «)پایگاه فرقان(اند. هباالخره نیازمند به بیان حدیث دانست و« مجمل»
والً این ا .«ستین نیچن هک اندهدانست الداللة ظنی را قرآن تمام گرانید هک است نیا منظور
ص است که  بودهبدون مستند  حرف  . مرحوم صاحباندنکردهبررسی  منتقدو مشخ 

را  دقیقاً سخن استاد ما «ظواهر الفاظ تیحجّ »در مقصد ششم، فصل  هیکفا
ها ما یس فیل ظاهر الکتاب... ةیو إن ذهب بعض األصحاب إلی عدم حج»اند: فرموده

 . 1«خفییما ال ک، ان نصاً ک
ه  فوق که تمام .این مسئله هم اختالفی استثانیاً  ر در نظقرآن را  عالوه بر عد 

ند دیگر این نظر را نداربعضی  ،دانندیمغیر قابل استفاده ظنی الداللة و مجمل و هم 
در موارد قلیلی قرآن را مورد  عمالً آن را به کل ی متروک ساخته و برخی دیگراما 

اند، اما هر گاه قرآن با روایتی معارض بوده روایت را به قرآن ترجیح هاستدالل قرار داد
  .2اندهدادیم

ه و ات را متشابیه بعضی آکاست  نیو اگر منظور ا»: که گفته منتقدلذا در پاسخ 
 گوئیم آرییم« شان است نه با شمایدانند قطعا حق با ایم عصومانان میازمند بین

در عمل زبان حالشان  اما ،آن محکم و متشابه داردکه قر فرمایندیبعضی آقایان م
 ، کدام قطعیاستو کدام متشابه  کدام محکم معلوم نیستچون در نهایت »این است که: 

پس هر  کل قرآن غیر قابل استناد برای حکم شرعی استدر عمل پس  و کدام ظنّی است

 
اند که ظواهر قرآن حجّت نیستند... و همانطور که پوشیده نیست در برخی اصحاب بر این عقیده»ـ یعنی 1

 «!قرآن هیچ نصّی وجود ندارد
دانند. در صورتی که بیش جزء آیات االحکام می را آیه 566 تنها عصر حاضر از کلّ قرآن فقهایبهترین  ـ2

 بهآورند بلکه ی. و این پانصد آیه را هم معموال خودشان به دست نم، آیات االحکام استاز هزار آیه از قرآن
رآن روایات بر ق در نهایت که با نظر تحمیلی آن همکنند شده نظری می کتب بحث البالی همان آیاتی که در

 شود!داده میترجیح 
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رف  سند صحیح آن را می  پذیریم و به معصومروایتی که خالف قرآن باشد به ص 
 .«مدهیو نه تنها روایت بلکه اجماع و شهرت را هم به نّص قرآن ترجیح می دهیمنسبت می
را ذکر  شکه روایات متواتر هل بیتا دستور طبقکه  است در حالیاین 

ت ما را نهی نموده عترت طاهرینکردیم  اند که چیزی خالف قرآن را به به شد 
 ـ برخی از ایناندر واقع زبان حال  ایشان نسبت دهیم. و اگر کمی اندیشه کنیم

مثال  درست است که لذا  فهمندقرآن را بهتر می اهل بیت چون»: معاذ ال ه ـ این است
م  ذلک  ع ل ى الُمؤمهنين  ا نّص ب ازدواج با زناکار را ،رآنق حرام دانسته است اما  وُحرِّ

ما را فریب داده است لذا معصوم ما را از دست خدا  شاید منظورش این نبوده و خدا
گذارد خدا ما را گمراه کند پس ازدواج با زن زناکار مکروه است و و نمی !دهدمی نجات

بیش نبوده است. و باید مواظب بود که قرآن موجب گمراهی ما آن آیه یک شوخی 
 چون خدای .فسق است بردر واقع اعترافی  کسی باشد این زبان حالاگر ! و «نشود

ههه يُ فرماید: سبحان می ههه  یهدي  ًرا و  يثک  ضهلُّ ب ما يثک  ب الَّ يُ ًرا و  ههه إه کسانی  .1ن  يالفاسهقضهلُّ ب
ز نمایند هرگ رجوعنگری به قرآن و با عقل و خرد و راست که بر مبنای ایمان و تقوا

 
 را فاسقان. و )اما( جز آوردیبا آن به راه مرا )هم(  یاریو بس کندیرا با آن گمراه م یاریبس: »21 بقره،ـ 1

 «.کندیبا آن گمراه نم
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و  2«خردمندان»گردند. اما ظاهراً جز هدایت می 1«َلمالسَّ  ل  بُ سُ »گردند و به گمراه نمی
 کنند.این مطلب را درک نمی 4«اهل ايمان»و  3«دانايان»

یات  آیات محکم و آ»از  را «و مجمل متشابهآیات »یم خواهیم منتقدحال ما از 
که مورد  از بین علمای قدیم و جدید کند و یا یک نفر را مشخص« در مقام  بیان
 د که این آیات را شمرده باشد!کن معرفی قبولش باشند

ها ادعای یحقیقت ماجراست و نه ادعای افراد. خیل بنابرین سخن استاد ما،
ادعاست  سنجش،دارند اما آیا میزان   امیرالمؤمنین ی ازو پیرو عتشی  و  مسلمانی

 
هه نوٌر و  کُ ق د جاء  : 31-35ـ مائده، 1 َلمه  یهدي  *  کهتاٌب ُمبينٌ م مهن  اللَـّ ُه م نه اتَّب ع  رهضوان ُه ُسبُل  السَّ ههه اللَـّ ب

ههه و  يُ و   هإهذن ل ى النّوره ب لُماته إه از جانب  تانیبرا گمانیب: » م  يم إهلىل صهراط  ُمست قهه يهدي  خرهُجُهم مهن  الظُّ
آن  یلهیکند، به وس یرویرا پ شیخدا هر کس را که خشنود*  روشنگر آمده است یپروردگار)تان( نور و کتاب

برون  ییروشنا یسوبه  هایکیآنان را از تار ش،یو به اذن خو شودیسالمت رهنمون م یها)کتاب( به راه
«..کندیم شانیراست رهبر یاهو به ر بردیم

ل  أتاٌب که : 23ـ ص، 2 لناُه إه ه  کٌ ُمبار   يک  نز  َّروا آي  ل ب ه يدَّ ل ههه و   بهکه آن را  یکتاب: » لبابه ر  ُأولُو األکَّ ت ذ  ي  ات
«. رندی)بدان( پند گ ژهیخردمندان و نکهیا یو برا شند،یندیرا ب اتشیمبارک است، تا آ میتو نازل کرد یسو

ه : 52ابراهیم،  ل هلنّاسه و  ذا ب َلٌغ ل ـل ه يُ ه ل ههه و  روا ب ه أعل موا ي  نذ  ل ٌد و  ٌه واحه ـل ل  نیا: » لبابه ر  ُأولُو األکَّ ذَّ ي  نَّما ُهو  إه
 گمانی( است و تا بدان هشدار داده شوند و بدانند که خدا بیانی)وح یاییمردمان بالغ و رسا ی)قرآن( برا

 «.رندیبزرگ گ یدپن شمندانیاست و تا اند گانهی یمعبود
هق وم  ي  : 31ـ انعام، 3 لن ا اآلياته ل  دانندیکه م یگروه یها را برانشانه نیما همواره، ا: » عل مونق د ف صَّ

هق وم   کهتابٌ : 1فصلّت، .«میا( کردهانی)و ب یگون، جداساز( گونهی)به روشن هي ا ل ب ل ت آياتُُه ُقرآنًا ع ر  فُصِّ
ت اس یشده. قرآن نییتب ی( با کمال روشنشیفشردگ یآن، )با همه اتیت )که( آاس یکتاب: » ي عل مون  
.«دانندیکه )زبان روشن را( م یمردم یزبان براروشن
نَّما  ُقل: 261ـ اعراف، 4 بّى أإه هُع ما يوحىل إهل ىَّ مهن ر  َّب ذات ـل هرُ  ه ِّکُم مهن ب صائ ب ُهًدى ر  ةٌ  و  حم  ر  هق وم   و   ل

)قرآن(  نی. اکنمیم یرویپ شودیم یمن فقط آنچه را که از پروردگارم به من وح: »بگو: » يُؤمهنون  
 .««)بزرگ( است یو رحمت تیهدا آورندیم مانیکه ا یگروه ی، و براپروردگارتاناست از جانب  ییهادگاهید

هق وم  : 52اعراف،  ًة ل حم  ر  لناُه ع لىل عهلم  ُهًدى و  هکهتاب  ف صَّ ئناُهم ب ل ق د جه ما  یو درست یراستو به: » يُؤمهنون   و 
و  تیهدا آورندیم مانیکه ا یگروه یحال آنکه برا م،یکرد شیعلم جداساز ی)که( از رو مشانیآمد یبا کتاب
ل م ي کفهههم أ: 53عنکبوت، «. است یرحمت لنا ع ل يک  الکهتاب  يُتلىل ع ل يههم أنّا أو  هک   فى إهنَّ نز  ل ةً  ذل حم   ذهکرىل و   ل ر 

ه  رو بر تو ف یراستبه شودیکتاب را )که( بر آنان خوانده م نیرا بس نبود که ا شانیو ا ایآ: » يُؤمهنون   ق وم  ل
 یاادوارهیرحمت و  یراستبه آورند،یم مانیکه ا یمردمان ی)کار پرمقدار( برا نیدر ا یدرستبه ؟میفرستاد
«.است
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ایی اعتنبیظاهر آن است که متأسفانه و  نظری انداخت. به کارنامه عمل آنهایا باید 
مقدماتی های درسی از کتاب ؛استهای ما پیدهاز وجنات و سکنات حوز ،به قرآن

 یدرس قرآن از دروس جنبتا آنجا که  این معضل وجود دارد گرفته تا سطوح باال
فرمود این شیوه در واقع کفر علمی نسبت به می ا!! استاد مگرددیمحسوب م
ند اما اینان وجود دار قرآنی هم یو البته قطعاً در این ساختار افراد قرآن است.

 اند.هحوزه نیستند بلکه با تالش و انصاف خویش بدان دست یافت محصول و پرورده
ة االسالم محسن قرائتی در اینجا  یمآورد میشاهرا  «هاتتوفیق تدام» سخنان حج 

ها تنتا خواننده از زبان دیگری هم این مطالب را بشنود و بداند این نقد به حوزه 
 .1گرددمیپاورقی مالحظه  چنانکه درنیست.  سخن ما

 
است: چرا  نیمن ا ییسئوال ابتدا»... :  21شماره  -3131 مردادنشریه خیمه،  :پایگاه اطالع رسانی حوزهـ 1

 یمهریقرآن مورد ب یشود ولیسطر به سطر مباحثه م ه،یلمعه، رسائل، مکاسب، جواهر و کفا ات،یدر حوزه ادب
ه تا ام کشده یمرتکب گناه». گفت: ستیروز سر درس گر کی یاهلل مدن تیمحراب آ دیشه واقع شده است؟
دقت »؛ گفت: «آقا گناهت چه بوده؟» :دندیپرس« کار، گناه بوده است نیا دمیفهم شبیام. ددهحاال متوجه نبو

احثه ام و مبفتهمعالم، رسائل و مکاسب را سطر به سطر درس گر ه،یحاش ،یوطیجامع المقدمات، س دمیکردم، د
 .«امام و نه مباحثه کردهفهم کتاب خدا، نه درس رفته یام، اما براو مطالعه کرده

 ...است نیکه دارم هم یاهی! گالم؟یباش گرانیمقصر هستند، ما چرا دنباله رو اشتباه د یعده ا اگر
 یکار کرده است. زمان ریدوره تفس کیبدهم که  یخواستم به کسیتومان داشتم و م ونیلیم 56مبلغ  من
 ده باشد... دوره را کار کر کی نینکردم که ا داینفر پ کیکردم، یم یسخنران هیضیکه در ف
کند. قرآن  تیترب ینبود. حوزه قرار بود عالم ربان نیحوزه بر ا یکند. بنا یم تیاالن کارمند ترب هیعلم حوزه

 ،یعالم ربان. بما کنتم تُع لُِّمون الکتاب و بما کنتم ت دُرُسون نييکونوا ربان: دیگو یم نییدر رابطه با ربان
 ام.دهیرس نیقیمن است و در مورد آن به  یکه سرلوحه زندگاست  ییهاها حرف نیا است. یعالم قرآن

 یهاکتاب یشوم، حتیقابل ارائه با کمبود مواجه م یکردم، از نظر مطلب علمیم هیکه تک یبه هر کتاب 
عه کرد. شما از کتاب داف ریآن تفس یتوان رویاز دو سال نم شتریکتاب هاست، ب نیکه از بهتر یمرحوم مطهر

چه  قرآن است که هر نیا یشود. ولیکه نم یپنج هزار سخنران د،یکن هیته دیتوانیم یتا سخنران 36و جاذبه 
، هن لباس لکم و انتم لباس لهن هیشود. مثالً من در مورد آیاز آن نکته استخراج م م،یکنیبه آن مراجعه م

قرآن  نیمطرح کردم. ا ونیزیدر تلونکته  ستی، باحسانا نيو بالوالدام. در مورد کرده ادداشتیپنجاه نکته 
 شانیرا رحمت کند. ا یفاضل لنکران یاهلل العظم تیآ خدا شود. یم افتیتازه  یانکته ،اشاست که در هر کلمه

 دیم که چرا بادار لیدل ستی. بدیبخوان ادیقرآن را ز یعنی، «القرآن ثوریمن اراد العلم فل»نقل فرمودند:  یثیحد
به شما نخواهند گفت که شما چرا سطح چهار  امتی. روز قمیمأمور به تدبر در قرآن هست به سراغ قرآن رفت. ما
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 واندتمی قرآن تنها»اند که : هسخنانی از فقیه قرآنی نقل نمود ،منتقد در ادامه

 و «بالغه حجت» را شیخو قرآن ودخ (.٢٢،ایگو فقه) .ندک بیذکت ای و قیتصد را ثیحد

للناس انٌ يب (٢٥،ایوگ فقه) .داندیم نید تمامی لیدل نیبهتر و ،بودنش ربانی برهان گانهی .

 قرآن به را مردم ،ثیاحاد نادرستی و درستی شناخت برای رسالت تیب اهل رایز

ن ینچ د! اگر واقعا  ینکیاشتباه م قطعا  »بعد گفته است که  «(فرقان گاهیپا) .اندهداد ارجاع
ه نه مواق قرآن کد یریپذیه گاهی هم مطالبی را مکد ینکیاست پس چرا بارها اعتراف م

 . «است و نه مخالف قرآن؟!
موجود است:  خودشهای حذف شده توسط بخشمنتقد در طبق معمول جواب 

 ثیحد انیب به ازمندین باالخره و «ُمجمل» ای و «الّداللةظنّی» لک در را قرآن نانیا»

 ار ثیحد تواندمی قرآن تنها هک است، سکع به درست هیقض هک آن حال و اند،دانسته

 هب کتمس نشود روشن ما براى قرآن در مطلبی هک مادامی و ند،ک بیذکت ای و قیتصد

 مورد نیا در اثباتی و نفی هک صورتی در مگر است، نادرست مطلب آن مورد در ثیحد

 فین ـ رمزى حروف انییوح معانی مبناى بر ـ هیقطع سنت و ،باشد نداشته وجود قرآن در

 هدر حالی ک ؟!سوی منتقد چیستاز  هانادیده گرفتناین  عل ت. و «ندک اثباتش ای
 منتقدای خالف حرف هبه نتیج ،کامل مطلبپس از خواندن  شخص منصفیهر 

 رسد.یم

 
 ییتنها جا یول د،یادرس خارج و ... نخوانده ه،یشما چرا عرفان، فلسفه، حکمت، رسائل، مکاسب، کفا د،یدارن

 .قلوبهم اقفالها ىعل القرآن ام تدبرونيافَل : دیگویآمده، در مورد تدبر در قرآن است. قرآن م خیکه توب
قرآن  شتریب یدیدر احد فرمود: هر شه تفاوت دارد. رسول اسالم امبریپ ستمیحوزه با س ستمیس

داد.  گرینفر د کیگرفت و به  ی. حضرت وسط جنگ پرچم را از شخصدیدانسته، اول به جنازه او نماز بخوانیم
اما در د. دانیقرآن م شتریاو ب که دمیسط جنگ فهمگفت: و د؟یداد یگریبه آن د د،یگرفت نیگفتند: چرا از ا

حوزه را خوانده باشد و اصالً به قرآن نگاه  36 ی هیتا پا یمسئله ممکن شده که شخص نیعصر و دوره ما، ا
.«نکرده باشد...
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 حجم علم اصول ؟!
 ،الفاظش مباحث ژهیو به ،اصول علم»ه : در مقابل کالم استاد ما ک ،منتقد در ادامه

 سنت و تابک فهم راه در شرعی و علمی مانعی ه خودک ندارد فقاهت برای سودی تنها نه

ژه یمباحث اصول و به و لیکخودتان  البته»گوید : یم «(33)فقه گویا، گرفته است. قرار
د: آنچه یید بگویرنه باد وگییفرمایلذا قواعد سخن گفتن را مراعات نم ،دیمباحث الفاظ دار
ام درست هردکه من بحث کاند سودی ندارد! فقط اصولی هر از من گفتیغ ،علمای اصول

 .«است!
 رسد.به ذهن می« ر چپمَ کوچه عُ »ضرب المثل اینجا هم کما فی السابق در 

اعتراض  یعلم اصولحجم به خواهند در آن بیان میاستاد ما  چون واضح است که
 اعتراض !رسدینم آن د به آخرعمرش را هم صرف کن از بخشیکسی که اگر ایند من

اصول خویش را در یک  خود استاد ما همه است. واال   یعلم اصول چنینا به استاد م
 یارای پاسخگویی تاکنون را کسیتدوین نموده است که  یاهصفح 111 کتاب متقن

ه برای  نکته   .1«اصول االستنباط»کتاب شریف  یعنی نبوده استدر مقابل آن  قابل توج 
گذارند در این یعمر روی آن م ینکه کل  مباحث الفاظ که سایر معترض این است

آیت ال ه بروجردی نقل  از در ضمن این جمله هم !باشدیصفحه م 11کتاب کمتر از 
 :دفرمویاند. ایشان مهکه ایشان نیز از مخالفان اینگونه علم اصول بود استشده 

  !«و درونش چیزی نیست اندهت که آن را زیاد باد کردخیکی اس ،اصول»
ماتی برای ور ،علم اصول مطلب حائز اهمیت این است که ود به متن کتاب مقد 

بفهمیم چگونه با آیات و روایات روبرو  شده تایعنی علم اصول تدوین و سن ت است. 
چه؟  یعنی در جای دیگر استثنایی شده بودو شویم. مثالً اگر در جایی حکمی بود 

 
 نظرات نیگشته و سپس آخر ریتوسط حضرت استاد تحر یشمس یهجر 3113در سال ـ این کتاب شریف 1
به صورت نسخه الکترونیکی )پی. دی. اف( عرضه  و فعالً در آن درج شده 3133هم در سال  شانیا یاصالح

و « رآنیفقیه ق»توانید به سایتهای . برای تهیه آن میشودنیز آراسته  به زیور طبع میدواریکه ام شده است
 رجوع نمایید.« انقالب قرآنی»
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 ین مقدمه از خوداما اگر ا ؟اگر جایی امری بود که با یک نهی در تضاد بود چه کنیم
ا آی آن برسد عالم تا آخر عمرش هم نتواند به آخرطوری که یک  متن بزرگتر شد

برخی از علمای امروزی در طول عمر  .1«لونها الجاهِثّرَکَ ةٌ نقطُ العلمُ»؟! این علم است
بند حت ی یک دوره کامل فقه بگویند در حالی که فقیه قرآنی یاخود فرصت نمی

به صورت ترتیبی، و یک دور هم به صورت  دور کامل تفسیر قرآن یکعالوه بر اینکه 
که برخی  اندتدریس نموده ، در همه ابواب راند، دو دوره کامل فقهاهگفت موضوعی

 . مباحث به صورت فقه مقارن بوده است
راز برای اب ایوسیله ؛علم اصول برای برخیمتأسفانه مودند فرمرحوم استاد می

آید چیزی به آن یفهمم میخواهد بگوید من بهتر از بقیه میهر که م و فضل شده
ا ب ی،علم چنیناین در واقع .تصور نیستماین راه نهایتی برای کند و یاضافه م

قتی با آقای راه درک حقیقت است. و دربزرگترین حجاب تناقضات درونی خویش 
گوید من وقت قرآن خواندن ندارم چرا یشود میکفایه خوان از قرآن سخن گفته م

نه  ،سال درس خواندن 01 ـ 01که تمام وقتم را کفایه پر کرده! یک طلبه بعد از 
ل.  در قرآن تدب ر و تفک ر کردهیک دوره   و نه یک دوره روایات را دیده است. فتأم 
که ا راند اما قرآنی هتعمق و تفکر کرد در آنهارا خوانده و کتابهای فراوانی  اینها

وشته شود های درسی نصفحه است و اگر با خطی مانند کتاب 611با خط درشت 
و  هـ به عنوان منبع اصلی دین ـ هنوز مطالعه دقیق نکردشود یصفحه هم نم 111

  ..اند.همضان برای ثواب خواندفقط در شبهای ماه ر
ق و تدب ر 01در طول عمر خویش حدوداً قرآنی فقیه   اجتهادی دوره در قرآن تعم 

کل تفاسیر مهم شیعه و سن ی در کرده بودند و این غیر از تالوت آیات است. ایشان 
 و با غور کرده االنوار و وسایل الشیعه و غیرهروایی از جمله بحار مهم و کل  کتب 
ز راه ازه ات کسیاند. آن وقت هئه کردرا ارا ای مبنای فقه گویای قرآنیهچنین سرمای

 
 ستا اینقطهعلم : »االمام امیرالمؤمنین ، عن311: صید الثّانیلشّهل« حقائق اإلیمان» یکما ف ـ1

 «.جاهالن آنرا زیاد کردند
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ه حتما  چون ایشان مخالف بزرگان من سخن گفت» فکر کرده که و پیش خود رسیده
رده کقضاوت  در خیال خود اینگونه صحیح بدون تفک ر و سپس «کالمش باطل است

برد و من باید یعالم سخن گفته پس قطعا  راه به دوزخ م ایشان خالف فالنچون » که:
  !!«ببرم آبروی او رابا بهتان خدمت را به اسالم بکنم که این 

 :56، 55رّد صفحه 
 به کتمس نشود روشن ما برای قرآن در مطلبی هک مادامی»اند: هفقیه قرآنی فرمود

 مورد نیا در اثباتی و نفی هک صورتی در مگر ،است نادرست مطلب آن مورد در ثیحد

 فین ـ رمزی حروف انییوح معانی مبنای بر ـ هیقطع سنت و ،باشد نداشته وجود قرآن در

 روشن ما برای قرآن از مطلب اگر»منتقد گفته است: و  .(33)فقه گویا، «ندک اثباتش ای
 لیدل تنها امبریپ برای حتی قرآن اگر و! ؟ثیحد به ازیین چه مورد آن در گرید شد
 .«!است؟ سنت به ازیین چه گرید ستین آن در هم ابهامی و ،است

رابطه منطقی وجود دارد؟! که در عبارت باال گفته شده  ا واقعاً بین دو طرفیآی
ل این   . اما طرف«نیازی به حدیث نداریم اگر مطلبی در قرآن بود»است که طرف او 

 نیازی به سن تکال   اگر قرآن ابهام ندارد»است که  مطرح کرده این ی که منتقددوم
 !«نیست

ل نیست طرفطه مقابل ایشان نق عبارت دوم طرفاوالً  د بایطرف دوم  بلکه .او 
جمله  . و ثانیاً همان«اگر مطلبی در قرآن نبود باید در سن ت باشد»اینگونه باشد که 

سائلی و در م باشد که بیان کردهیمابهام نداشتن قرآن در مسائلی  ناصحیح است:هم 
 است که مطلبیی یآن ابهام دارد. چون ابهام در جاهم که مطرح نکرده نباید گفت قر

مسائلی که در قرآن در بُعد داللی مطرح و  .نیست روشن گفته شده ولی معنایش
 رسول گرامی. لذا است شدهتبیین  در بُعد رمزی برای پیامبرقطعاً ، نگردیده

 د.فرماییآن را برای ما بیان م
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 آیا فقه گویا در برابر نظرات بزرگانی مانند شیخ مفید است؟
 ،اتیادب ،لغت درست راه از و ،قرآن خود با قرآن ریتفس ولی»اند: هرمودفقیه قرآنی ف

ه گایپا) .تاس قرآن راهوار و درست ریتفس ،ستهیشا مشورت تینها و در حیصح رکتف

 موارد نیا در شما فقط ایگو البته هک( 1 »منتقد در مقابل گفته است که: و  «(فرقان
 .«!!معصوم ریغ... و طوسی و دیمف خیو ش! دیهست معصوم شانه به شانه

الً  در اینجا  احساس قرابت نموده حال آنکهخیلی زود با شیخ مفید منتقد او 
؛ اگر وی به نظراتی که شیخ مفید در ندارند شیخ مفید شناخت کاملی از ظاهراً 

هم صراحتاً خرده گرفته  رد  روایات خالف قرآن داده و در موردی به شیخ صدوق
خواهد ایستاد. پس بهتر هم  مقابل شیخ مفیددر احتماالً ند؛ ناست مراجعه ک

و شیخ  شیخ طوسی . ثانیاً آرینمودمیبود در نوشتن سطور مذکور، تعجیل ن
 اند.همعصوم نبود هم مفید

به مبانی فقه گویای قرآنی  و شیخ طوسی شیخ مفید ی ازنظرات ثالثاً 
اند هدانند فقیه قرآنی بر این نظر بوامروزی. شیخ مفید م ونتر است تا به اصولینزدیک

شود. شما بر چه باورید؟ شیخ مفید و شیخ طوسی غسل یکه قرآن با حدیث نسخ نم
ا اند چرهدانستیجمعه را مانند فقیه قرآنی طبق سن ت قطعیه رسول ال ه واجب م

نان داعیه شیخ طوسی چ برخی دهند؟!یعلمای امروزی خالف سن ت فتوا م برخی
 د. ند که گویا سخنگوی ایشان هستندار یدو شیخ مف

 رییتغ شما فتاوای گاه هییتوج چه به است نیچن اگر( ١ »منتقد ادامه داده است: 
ین به دروغ به مردم گفت که در فالن ی. م«!است؟ ردهک گویند روزی مال  نصر الد 

گفت بروم  کرد روند خودش هم باوریدهند بعد دید همه دارند میکوچه غذا م
عصوم خود را مهم از بس گفته که فقیه قرآنی  ایشانبینم شاید خبری باشد. حاال ب

یشان معصوم است و از اینکه یکی دو فتوای ؛ خودش نیز باور کرده که اداندمی
ب نمودهایشان در طول حیات قرآنیشان تبلو  رانو دیگ است. ما به وی ر یافته تعج 

 !اندهم نبودایشان معصو کنیم که خیریصریحاً اعالم م
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 فقیه قرآنی و مشورت
 چیه و ،است لیدل تنها امبریپ برای حتی قرآن اگر و (٨ »منتقد: ادامه سخن 

ای به هالقع ایشانخوب اگر  «!مشورت؟ به ازیین چه ندارد وجود آن در هم ابهامی
ا اند بار گناهش به دوش خودشنمشورت ندار وأمرهم طبق آیه شریفه  است ام 
کنیم و یما مشورت را بر خود و دیگران واجب دانسته و به آن امر م 1شوری بينهم

عالمی مانند ایشان برای گفتگو با  کمترخود فقیه قرآنی در این زمینه سرآمد بود. 
عصر بحث و مذاکره علمی  بزرگعلمای  گذاشت. با اکثرگران وقت و هزینه میدی

ترین افراد نداشت کوچک ، هیچگاه خود رأییخواستیداشت و از هر کسی نظر م
داد یاد و با تفک ر پاسخ مدیکردند کامالً با دق ت گوش میاگر به نظر ایشان اعتراض م

 یگاهکرد و ینظراتشان تغییر مشد که می گاههمین مذاکرات علمی  به جهتو 
 آیت ال ه بروجردی جمله برخی نظرات از ؛دادندیمرا تغییر  فقها سایرنظرات  هم
 و آیت ال ه مرعشی و آیة ال ه خوانساری آیت ال ه خوییو   حکیمآیة ال ه و 

کسانی که از نزدیک با این مرد الهی معاشرت داشتند از تواضع علمی ایشان  و...
 از یک ها و نظراتشان؛در مورد کتاب که حت ی بارها مشاهده شدهشگفت زده بودند. 

و بارز آن فقیه وصیات اخالقی خواستند و این مطلب از خصیساده هم نظر م فرد
 خدا بر او باد. و برکاترحمت صلوات و سالم و أعلم قرآنی بود، 

واقعاً  «!است؟ معصوم مشورت لیدل چه به است نکمم همه اشتباه اگر( ٤ »منتقد: 
. اوالً چه کسی گفت که مشورت معصوم کندمیالت هر انسانی را خسته سؤابرخی 

شما آن را نقل  حتماً داشت یای بر این مبنا مهمل؟! اگر فقیه قرآنی جباشدیم
از آن ای و نه ما های را نقل کردهچنین جمل خودکردی اما نه شما در جزوه یم

کند یاز واژه معصومانه استفاده م ایم. استاد ما فقط درباره یک مسألههشنیدبزرگوار 
 و آن هم روش است. که قبالً توضیح کافی داده شد. 

 
«.است مشورت[ هیپا بر] انشانیم در کارشان و: »13شوری،  ـ1
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باوریم که یگانه روش معصومانه در دریافت معارف و عقاید و احکام  ما بر این
ک به قرآن و محور قرار دادن آن در همه معارف است الَّذ :دین، تمس  سِّ يُ ن  يو  ون  کم 

هال نّ أتابه و  که ب َلة  إه و اگر کسی این روش را که معصوم . 1ن  يالُمصلهح جر  أُع يا ال نُضقاُموا الصَّ
قطعی و درست خواهد رسید اما چون  صالح و ه کار گیرد به نتیجهبه درستی ب بوده
ک ر و باید با تف ، پساین روش خطا کنیم ردعصوم نیستیم و ممکن است در کاربُ ما م

 .باشدیمتدب ر و دق ت زیاد و سپس با مشورت خطاها را کم کنیم و این ممکن 
است. از روش و گاهی به خاطر شخص استفاده کننده  ،روش خطا گاه به علت

شد با آن اگر خطا از روش باشد باید روش تغییر کند؛ اگر خطا از استفاده کننده  
خاص ی اشباید تمهیداتی اندیشید که این خطاها کمتر شود و نباید به خاطر خطاها

 پس ما باید خود را اصالحمعصوم است قرآنی، گوییم روش یم روش را تغییر داد. لذا
دّ ر»در قسمت  «آیا ما مفّسر قرآنیم یا مستفسر از قرآن؟» کما آنکه در بخش کنیم.
را از  ده شد که برای تفسیر کردن قرآن، ما باید خودتوضیح دا «44، 43، 46صفحه 

ند. کیرا تفسیر م خودقرآن خودش  اً افکار و عقاید غلط تفسیر و پاک کنیم بعد
 یعنی مشکل از ماست نه از قرآن.

 رکفت معنوی مجرای و ،اتیادب و لغت لفظی مجرای از هاتن»فرماید: یه قرآنی میفق

. دیفهم ایهدغدغ و ژیک چیه بدون را الهی امکاح توان می خوبی به ،درست شهیاند و

 برای عصمت ادعای است نیهم تعارف بدون و»منتقد گفته است: و « (گاه فرقانیپا)
 انیسک» :هکنیا به اعتراف اب!! امبریپ و امام با ابانگردیب عرب هر مساوات و ،معصوم ریغ

 شانقلب انحراف دارند طبعاً  التییتحم چنان اشتباه و جهل روى از هکبل علم روى از نه هک

 ،قرآن رمختا ریتفس فرقان )ترجمان .«است قصورشان مبناى بر رشانیتقص رایز ،است مترک

 دمانن هم شما است محال هک دیاوریب لییدل نیترفیضع دیتوانست شما اگر . و(331/٥
 .«!شد میخواه شما تابع ما همه هک دیبدان قطعا دیباش داشته اشتباه و قصور شانیا

 
را نماز  و کنندیم یرا( نگهبان گرانیشان و دخود ،یانیکتاب )وح له یکه به وس یو کسان: »316ـ أعراف، 1

«.کنیمضایع نمین را یصلحم اجرما قطعًا  ]اصالحگرند[بر پا داشتند 



  برداشت از قرآن صحیح یروان در مبان یقیتحق:  انیتب 176

این فهم، مربوط به شود یاینجا همانطور که از سیاق کالم فهمیده م اوال در
توان از مجرای لفظی یم که در قرآن بیان شدهرا احکامی  دالالت عبارات است یعنی

رای معنوی تفکر و اندیشه درست بر محور قرآن، لغت و ادبیات صحیح قرآنی و مج
عرب بیابانگرد دارای مجرای لغت  ،منتقدکلی فهمید. حاال اگر از نظر بدون هیچ مش

و ادبیات صحیح قرآنی و عمق تف کر و اندیشه درست بر مبنای قرآن است که طوبی 
رباره د ثانیاً  ه چنین اعراب بیابانگردی باشیم.له، و ما افتخار خواهیم کرد که در زمر

م. یکنیکرار نمت ما از قرآن به تفصیل سخن گفتیم کهفهم معصومین از قرآن و فهم 
 ایشان برای نجاتنداریم؛ همین که  از احسن القول منتقدبه ا ت باع  ثالثاً ما نیازی

 و برای خودشان ،دندست بردار روش خودد و از نبر حقایق باز کن م، چشخویش
ما ع ل  و وظیفه ما تنها همین روشنگری است ت. اس نافع اناطرافیانش الَّ الب َلُغ يو  نا إه

خواهد هدایت می که ]خودش و خدا[را  کسیو البته خدای سبحان  .(66)یس، نُ يالُمب
ُه الَّذکند یم َـّ ى الل د  ا اخت ل فويف ه  هم  ههه يا فن  آم نوا ل ذن هإه قِّ ب ُه ، هه مهن  الح  اللَـّ لىل  شاءُ ي  م ن  یهدي  و  إه

  .(364ه،)بقر م  يت قصهراط  ُمس

 محکوم به بطالن است؟ یحرف جدیدهر آیا 
هم  ؛از آنجایی که علم و یقین از جنس نور است کسی که آن را بدست آورد

فهمد که دیگران نسبت به آن قصور یبیند و میفهمد آن را بدست آورده و هم میم
بر  نوری از معارف قرآن و اهل بیت ،فقیه قرآنی به هدایت الهی یا تقصیر دارند.

به حقیقتی دست یابد که ما از آن دور بودیم لذا به است تابیده و توانسته  اشهسین
ه هدایت فوظی خدای سبحان دارد و هی که عالم نسبت به مردمجهت مسئولیت ال

 که دیگران را از قصور یا این استعالم  دیگران را بر دوش وی گذاشته؛ رسالت
 گمراهی نجات دهد. تقصیر و
بلکه  ،خیرمعناست که خود وی دچار خطا و قصور نیست؟! آیا این به آن  حال

مبتال  اندهی که دیگران دچار شدتقصیر معنایش این است که ایشان به آن قصور یا
 کمال مطلق ندارد. آیا که برای خودش ادعاینیست و خود را اصالح نموده هرچند 
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 ،«امهمن راه را پیدا کرد»گوید یبه ما م را پیدا کرده وبه کسی که راهی درست است 
چطور ما پیدا  ؟امهرا پیدا کرد تو چه حق ی داری که بگویی من راه» گفته شود:

 خوب «.شوی؟!یاصالً مگر تو همه راههای دنیا را بلدی و هیچ جا گم نم ؟!نکردیم
رد و یک راهی را م، خدا لطف کنین حرفی زدچمن کی »گوید یآن بنده خدا هم م

 «.این جرم است؟!آیا پیدا کردیم 
 و دیشکن غربال در آب صورت نیا ریغ در»منتقد سخنش را ادامه داده که: 

 بُعد» :هک دینکن ادعا خود مورد در و دیندان معصومان ریغ لیخ از جدا را خود هودهیب

 بر قصور درچه  و مطلق ریتقص در چه لییتحم انحرافات از است گرانید بازدارى دوم

 رینگ جها لییتحم چ گونهیه بدون قرآن معارف تا مطلق قصور در چه و ریتقص مبناى

 ای متناقض محورهاى... افتهیتحقق ن هنوز معصومان ابیغ از پس انیجر نیا و ،گردد

 رب میدواریام ما و... است بوده اسالمی خیطول تار در شرعمداران نظرات مبناى متضادى

 میبتوان را انیجر نیا معصومان از روىیپ با ،درست اى به گونه قرآن از استفسار مبناى

 هعالمان ای جاهالنه دارند و داشته قرآن از هک انحرافاتی با اسالمی امت نکل ...میده ادامه

 . «(6/331فرقان،  ترجمان) سازند مسدود را جاده نیا تا وشدک می
 . گفته شدهمان است که مطلب  اینجا هم

راه را پیدا کرده و آن را که چرا فقیه قرآنی  ض شدیداً عصبانی استمعترظاهراً 
در مخالفت با قرآن و  هابرخیبه دیگران معرف ی نموده و باعث شده که اشکال کار 

 گردد.معلوم  روش اصیل اهل بیت
 ؛ی مخالفتمام علما با مناظرهخود را برای در عین حال آمادگی  فقیه قرآنی

را اعالم کرده  یشان را نداشته ولی هیچکس، توان محکوم کردن یا مناظره با امکر 
در محضر  علمی  حت ی هیچگاه هم در زمان حیات فقیه قرآنی،  منتقدخود است؛ و 

حتی یک فتوای آن عالم این است پس چرا  از اگر غیر .نشده استایشان حاضر 
 د؟نکمی فقط تقطیع یا کل ی گوییو  کندنقد نمیمستدل  رب انی را به صورت
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آنقدر اختالفات در عصر غیبت گسترده » :حقیقت امروز جامعه دینی ما این است
و  نداهها آن را توجیه کرده و حت ی به عنوان یک اصل مسل م پذیرفتیگشته که خیل

خدای سبحان که در اختالفات عادی  «!بر این باورند که این اختالفات حق است
و  هبود، آیا راضی از اختالف نهی فرمودهو  باشدیمبین بشری این قدر سختگیر 

ریعتش اینگونه اختالف باشد؟!! اگر منصف هستید که در احکام شاست اجازه داده 
روشی را ارائه کرده که اوالً ادعایش  ؛دهید و بگویید که کدام عالمبه این سؤال جواب 

 د کهثبات کنآن و سن ت قطعیه اثانیاً بر مبنای قر ،این باشد این روش معصوم است
و ثالثاً علماء را به وحدت در مبنا و فتوا دعوت نموده  ،باشدیمروش وی معصومانه 

ه صادقی تهرانی و راهکار واقعی و عملی هم ارائه کرده باشد؟! معتقد بود  عالم 
ورای توضیح المسائل ش باید تنها یک رساله بر مبنای قرآن و سن ت به عنوان رساله  

ه شود و اختالفات به حد  صفر برسد آیا این بهتر است یا بیش علمای اسالم نگاشت
 موجود با اختالفات متعدد؟! از صد رساله  

به تناقض دارد و  صدها خوداید که خودش درون هدشما به اصولی تَشبُّث کر
ار این کبطالن  پس ؛را احصاء نمایدعلما کثرت اختالفات  تواندمیکسی سختی 

 !بخواهید به یقین برسیدبا مبنای غیر معصوم مانند روز روشن است که 
جز آنکه در مقابل روشی که اهل بیت عصمت و  نیستراهی  پس هیچ

هت جیبنباید  در غیر این صورت تسلیم شویماند هه آن سفارش کردب طهارت
خواهند، حزب ال ه یحزب شعار نم شمرد. اهل بیت خود را پیرو عترت

 خواهند.یم



 

 

 انتقادیوه رّد فال ششم جز
 

 طرف و کی از"! قرآن ییفاک خود" ادعای»برای این فصل:  عنوان انتخابی معترض
دهد. یخبر مدرونی  ین عنوان هم از تضاد. که ای«گرید طرف از! سنت لزوم به اقرار

 .شاید هم..

 :58، 57رّد صفحه 
 دینباز ین ما است نداشته قرآن جز ملتحدی امبریپ اگر»اند: هفقیه قرآنی فرمود

 انیرس اطالع گاهیپا) .میبرو... و ظنی واحد خبر و استحسان و اسیق مثل قرآن ریغ سراغ به

 چه هر ،شانیا مبنای بر»گوید: یمنتقد مو در مقابل  « (8نقد، ترازوی در اصول علم ؛شانیا
 ندیگویم نیا از ریغ زییچ گاهی اگر لذا ،است باطل( پناهگاه) ملتحد باشد قرآن ریغ

 پاسخ این گفته ایشان قبالً به تفصیل «اندهردک باطل را خود مبنای و اندهگفت تناقض
ملتحد نهایی ما هم قرآن اولیه ذکر شد. وقتی ملتحد پیامبر قرآن باشد؛ به طریق 

. لذا هر باشدیمخواهد بود. سن ت هم در عرض قرآن نیست بلکه در طول قرآن 
ض آنها قرار گیرد نقض این مطلب دلیلی که خارج کتاب و سن ت بخواهد در عر

برای احکام  منبعیهرگز  برین قیاس و استحسان و خبر واحد متعارض،است. بنا
 ند.نیستالهی 

را که قرآن در عصر غیبت عمل به ظن  برخی خبر ندارد که اما منتقد ظاهراً 
ا ر اند! و عقلهجایز بلکه واجب دانست ؛ و آن راوصول به احکام تنها راه تحریم کرده

شود یو این م .هم پایبندند خالف قرآن و سن تاجماعات به اند و ههم به آن افزود
 !است کتاب و سن ت مقابلبلکه در  کتاب و سن ت عرضدر  نه تنهاکه  چیزی
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 خالف و باطل مطلقا ظن به عمل شما مبنای بر اگر» منتقد گفته است:در ادامه 
 باشد قرآن موافق نه و مخالف نه هک ار واحدی خبر دیندار حق شما گرید است قرآن
 مه معارضی و باشند ردهک نقل را آن هیامام ثرکا هک ثییحد» :دییبگو و دینک استثنا

 الّرسول عواياط باب از باشد نداشته آن درباره اثباتی ای و نفی هم و قرآن باشد نداشته
 باره در در این .«(شانیا زندگینامه ،اسالم سالم گاهیپا. )«است رفتهیپذ مکمن مرى األوأول

خبری را که امامیه نقل کرده و  فقیه قرآنیکه  فصل قبلی این نکته مطرح شد
حجت رسا و  فللّه الحّجُة البالغةآیه  ، طبقو مخالف قرآن نیستمعارض ندارد 
خود از  ظنّ متآخم به علمداند. و دلیل آن هم این است که میالهی  اطمینان بخش

رگز استثناء و تخصیص ه اینجا مسأله  بنابرین  به حکم الهی است. موجبات اطمینان
تخصصاً از ادله نفی عمل که خارج از ظن  ص رف است؛ « اطمینان»مطرح نیست بلکه 

 .باشد. فتام لیخارج م به ظن
 صیتخص برای ،قطعی ای متواتر ثیحد به استناد (٨»منتقد در ادامه سخن گفته: 

 انعنو چیه به قرآن مجمالت لیتفص ای ،متشابهات انیب ای ،مطلقات دییتق ای ،عمومات
 و قرآنی اتیآ به تمسک و تیعقالن مالک هکبل ،نبوده ظن از روییپ ای قرآن با مخالفت

 .«باشدیم نیثقل فیشر ثیحد
گوید یاگر سخنی م ادعای بدون اثبات است. معترض حرف،این  در اینجا هم،

 ر ویاند اگهه خویش را ذکر کردآثارشان مفصالً ادل باید دلیل بیاورد. استاد ما که در
د. دایو پاسخ م کردمیحتماً آنها را ذکر  ای وارد کندهادله خدش توانست بر اینیم
عای ص رفام ر گوییم بنابیایم. ما مهچیزی ندید یا مغالطه ا تا کنون از ایشان جز اد 

، حی باشدبرگرفته از و عظمت کالم ال ه نسبت به کالم خلق، هر چند کالم خلق
این  و یا با آن برابر باشدداشته باشد  بر قرآن قوُّ تفَ  تواندمیهرگز هیچ کالمی ن

ت قرآن و مقام کبریایی پروردگار است. و ثانیاً احادیث عرض بر کتاب  خالف عز 
نمایند یکنند و نه تخصیص و تقیید میکند که روایات نه قرآن را نسخ میاثبات م

د کنیادعا م آیدیضه بر کتاب دیگر چه معنایی دارد؟ هر جاعل حدیثی موگر نه عر
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 که بحث آن نیز مفصالً  .ا تخصیص یا نسخ فالن آیه استیکه این مطلب تعمیم 
های استاد ما را مالحظه نموده است. اگر دلیلی بر مدعای منتقد که بحثگذشت. 

 خویش دارد اقامه نماید.
 پاسخ داده شد.مفصالً و گردید ت قرآن مطرح منتقد درباره قرائابند چهار 

 قطعا   گرید ،باشد قطعی واحد خبر اعتبار ادله اگر( ٥ »وی در ادامه گفته است: 
 هل  اد استاد تنهادق ت کند که  باید منتقد! «بود نخواهد ظنّ  به عمل ،واحد خبر به عمل

یز ندانند و قائل به انسداد باب علم هستند و تمام ظنون را حجت میکه کسانی 
ارج خ ،ناهیه از معنای آیات   ی را تخصیصاً ظن   واحد  عمل به خبر  طرز فکر کسانی که

با و تخصیص قرآن  1کردهقرآن عمل به ظن  را رد  چرا که نمایدمی نمایند رد  می
ال ت قُف ما ل  : 26اسراء،  بر اساس آیهو  .2است از نظر ما باطلروایات  ههه  س  يو  ل ک ب

استاد ما تنها عمل به اخباری  ؛«مکن روىيندارى پ یآن، علمبه  و آنچه را که»:  عهلمٌ 
  داند.که علم به آن قطعی یا اطمینانی باشد را جایز می

 :61، 59رّد صفحه 
 کار، آشهای نادرستبرخی اندیشهقبیح  چهرهصفحه دو در این م یباید اذعان کن

در رد  صفحه  دو در اینمنتقد  از حرفهایی که که زمین و آسمان ایبه گونهاست 
ت و تحریف ناپذیری قرآن مجید رفها م آن حیآید. البته ناچاریمناله درنوشته به  عز 

 
هعون   إهن: 331انعام،  ـ1 نَّ  إهاّل  ي تَّب إهن الظَّ  جز و کنندمى روىیپ گمان از صرفا آنها: » ي خُرصون   إهاّل  ُهم و 

ما: 11، یونس، «ندیگومى سخن حدس و گزاف به که ستین نیا َّبهعُ  و  ن ا إهاّل  أکث ُرُهم ي ت نَّ  إهنَّ  ظ   يُغنى ال الظَّ
قِّ  ن  مه  يئًا الح  ، «ندکنمى ازینبى حقّ از[ را آدمى] وجه چیه به گمان قطعًا گمانند، تابع فقط شترشانیب و: » ش 

ما: 23نجم،  ههه  ل ُهم و  َّبهعون   إهن عهلم   مهن ب نَّ  إهاّل  ي ت إهنَّ  الظَّ نَّ  و  قِّ  مهن   يُغنى ال الظَّ يئًا الح   را بدان شانیا و» : ش 
و « کندنمى نیازحق بی از]آدمی را[  وجه چیه به گمان البته و کنند،نمى روىیپ گمان از جز آنها. نیست علمی

ال: 11چند آیه دیگر از جمله اسراء،  ههه  ل ک ل يس   ما ت قُف  و   ندارى یعلم ،نبه آ که را آنچه و: » عهلمٌ  ب
«.مکن روىیپ

«.22، 21ردّ صفحه »ـ ر.ک به 2
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 ستهجُ ز چنان سخنانی برائت در پیشگاه خدای سبحان ا لیو را برای پاسخ نقل کنیم
ر  و  .1میبریبه او پناه م ن کلماتآاز ش 

 ظرن مورد گوناگون قراءات از قرائتی چیه» فرموده: در مقابل سخن فقیه قرآنی که

 قرائت هم اگر... دارد تیقطع و وحدت هک بس و قرآن است متواتر قرائت تنها و ،ستین

 طعاً ق و زیناچ ،قرآن شمول جهان و قطعی تواتر برابر در ،باشد قرآن متواتر از گریید های

 قرآن را تواتر قله نیترباال( 66-65، ص٥ج ،قرآن مختار ریتفس فرقان ترجمان) .استباطل 

 ،راباتاع و نقاط بیکتر ،اتیآ بیترت ،هاهسور بیترت ،فیتال بیترت نظر از حتی... دارد

 هب باشد هک تواتر حدود از حدی هر در تییروا چیه ...است تواتر قله نیباالتر در تماماً 

 قرآن غتل و جمالت و اعرابات و باتیترت و هاهسور و اتیآ و الفاظ تمام تواتر حد  

 هرگز است شده قرآن مقدسات اتیآ از قسمتی در هک را ایهمختلف قراءات ما. رسدینم

وبگاه ) .تاس تواتر قله نیباالتر قرآن موجود   و توبکم تواتر رایز... مینک قبول میتوانینم

 .«(قرآنی انقالب
 متوجه را تعارض و قرائت و تواتر معنای سیک است محال( ٦»منتقد گفته است: 

 در تخصصی و مطالعه نیمترک هک سیک! شود صادر او از فوق لماتک و باشد
 مالاک حرفتان هک داندیم وضوحا   باشد داشته قرآن قراءات و اسالم خیتار و قرآنشناسی

 رتحض از ،انیالب تابک به قیتحق طالبان. ندارد ابطال به ازین و است علمی ریغ و ییادعا
 

غالب مطالب آن تاکنون بحث شده، که  یعنی پنج فصل کوتاه دیگرادامه دارد صفحه  13جزوه منتقد تا  ـ1
نابرین به بنا گشته است. بتقطیع  پایه   بر و درباره چند مورد باقیمانده هم باید بگوییم که طبق روال سابقش

 این لِبینیم، بخصوص آنکه در همان فصلِ اوّضرورتی نمیپاسخ دادن به آن دیگر جهت حجیم شدن کتاب در 
 و« ردّ اعتراضات منتقد»دادیم؛ باز در کتاب، هدف ما برآورده شده بود، و اگر این پنج فصل را هم ادامه نمی

شد. اما برای اتقانِ پاسخ، بحث را تا بدینجا ادامه دادیم. بنابرین شما خللی وارد نمی« اثبات مبانی فقه قرآنی»
صفحه بخوانید! چرا که در نهایت حتّی یک مورد از  16ین در مجملِ ا باقیمانده را صفحه 26حدیث مفصّل 
با دقّت آن جزوه و این ردّیه را مطالعه  پاسخ نماند و به نظر ما اگر کسیصفحه بی 16ر این د اعتراضات منتقد

  به طور کامل داده شده است. اعتراضات وارده، پاسخِ ید؛ پی خواهد برد که نما
د تا اینجای بحث توانست به صورت علمی پاسخگو باشد و سپس درخواست و برای ادامه بحث نیز، اگر منتق

صفحه را نیز در چاپهای بعدی این کتاب  26اش را داشته باشد؛ ان شاء اهلل پاسخ آن جواب پنج فصل باقیمانده
 درج خواهیم نمود. 
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 است شرط طبقات همه در تواتر ،تواتر در( ١ .ندیفرما عهمراج اّلل  رحمه ییخو اّلل  تیآ
 دیتوانینم امبریپ خود تا را شرطی نیچن هرگز خود مورد قبول قرائت مورد در هک

 تفاوت( ٤ .ستین مختلف قراءات نیب مرجحی چیه آن عدم و تواتر جهت از( ٨ .دینک اثبات
 شانیا( ٥ .ستین ن علمییوازم مطابق ،شمول جهان قطعی تواتر با ،تواتر نیب گذاشتن
 هیبق و دارند قبول عاصم قرائت با تنها را قرآن ،ادعا با فقط و ،علمی لیدل چیه بدون
 متواتر سندش هم عاصم قرائت هک حالی در ،دانندیم باطل را قرآن قراءات و اتیروا

 نب عاصم) وفیک اسدی النجود ابی بن عاصم !ستین هم حیصح واحد خبر هکبل ،نبوده
 نگرفته امبریپ از را قرآن و رفته ایدن از ٦١٣ در و آمده ایدن به ٨١ سال در( هدلهب

 دو هر و ،است ردهک زندگی ٦٣٩ تا ٣٩ در وفیک مانیسل بن حفص او راوی و! است
 تنها هک دارد ایهمبالغ نیچن عاصم قرائت مورد در هک سیک نیا بنابر !!الحالند مجهول

 عثمان و عاصم و فحص ایگو ،اعتباریب را قراءات هیبق و دانسته الهی المک نیع را آن
 و لوح و لیجبرئ و امبریپ لسان و قلب با را... و سیخوشنو طاهر و فهد ملک و طه
 حجتهای انیب از را قرآن تیحج ناچار به دیحاضر ایآ نکیا .است گرفته اشتباه قلم

 معصوم ریغ انیمدع هم هنوز ای ،دییفرما استفاده اّلل  رسول عترت و الهی معصوم
 باشد متواتر قرآن قراءات ،محال فرض بر هم اگر !؟دیدهیم حیترج نیمعصوم بر را
 قراءات همه دیدار قبول را قرائت نیهم فقط هک شما برای ،متواترات تعارض جهت به
 .«!رنداعتبایب

ل سخن  جمالت آیت ال ه و ما پاسخ داده شد.  2در ابتدای فصل منتقد بند او 
و  1شریف البیان ذکر کردیم کتاباز  است منتقدرا که خالف ادعای  وییخ

 
گمان  که بردیم ماس ییة اهلل خویاز حضرت آ قیحق به جانب خطاب به طالبان تحق یاهبه گون ـ منتقد1
را هم  انیمتن الب یکه و میرسیم جهینت نیاز اعتراضش به ا یرا کامالً خوانده؛ ول انیکتاب الب یو شودمی

ر د ییة اهلل خویمرحوم آ؛ به این جهت ما سخنان داشته است جدال و مغالطهنخوانده و فقط قصد  به خوبی
  کنیم.نقل می را ذکر کردیم و در ادامه هم بخشی دیگر را انیالب
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چیزهایی شنیده و ظاهراً وی که  ر آنجا مشخص شد. درا آشکار نمودیم وی خطای
عای علوم قرآنی  وفص از عاصم شنیده، یک روایت ح کرده است؛ادعای علم  آمده اد 

قرآن بوده و به خاطر  طالعه  م ،اشمیعمر علتمام آن هم در مقابل عالمی که  دارد
همان عالمی که صاحب تفسیر المیزان مرحوم  .قرآن تا پایان عمر جهاد کرده است

برای تجلیل از علم او و تفسیر او احساس  )رضوان اّله علیه(طباطبائی  آیة ال ه عالمه  
سیر تف»ند: اهنموده و تقریظ خود را بر تفسیر الفرقان اینطور مرقوم فرمودوظیفه 

و در مقابل  .1«افتخار ماست هیماشریف فرقان که زیارت شد موجب روشنی چشم و 
امیر و  !را تخریب نماید فقیه قرآنی کرده که وظیفه احساس معترض ظاهراً 
 ارزش:  مکُقدَارُأن یَالعِلمِ تَبَ یلَّمُوا فِکَحسِنُ فَتَیُ لِّ امرِئٍ مَا کُوقَدرُ »اند: هفرمود بیان

شمارد، پس در علم سخن بگوييد تا یچيزی است که آن را نيکو مهر شخصی، همان 

 .(63، ح56، ص6)الکافی، ج «ارزش شما آشکار گردد
ا در ابتدای فصل  ست. مگر فص و غیره مالک نیحتبیین شد که اصالً  2و ام 

ه را کروایتی  کرد؟! آقای حفصیاز مسلمین قرآن تالوت نم کسیقبل از حفص، 
 ازه کاجبار نکرده بود هم مردم را از وده ضبط کرده و کسی ب بین مسلمین مرسوم

 های مردم به شکلهدر سین با آنچه ند بلکه تطابق روایت ویکروایت وی پیروی 
باالترین قل ه تواتر تاریخ وجود داشته است مردم را به قرائت وی  بلکه درتواتر م

ان نش قرائات ریسا به ترغیب کرد و مالحظه شد که مردم و بزرگان اسالم اقبالی
 

که از  ایهرا به نام قیو طالبان تحق یتوجه و گشت؛روشن  انیدر استناد به الب ایشان یِدقّت یب که حال
یت اهلل حکم آ»و در انتهای این نوشتار با عنوان  در نجف ارسال شده یاهلل صادق ةیآ یبرا ییة اهلل خویآ یسو

به  ییة اهلل خویمرحوم آ شودیمالحظه م آن نامه در که ورهمانط. میکنیجلب م ذکر گردیده« خویی
 شان؛یبه شأن ا نیلزوم احترام مؤمنـ  2تهرانی یة اهلل صادقیآ یعلم مقام ـ3 اندهفرمود حیدو مطلب تصر

 تیانصاف را رعا یکم یو اگر امّا داده؛ قرار هتک مورد را مطلب دو هر اشهمعترض با نوشتن جزو کهیدر حال
با فقه  یادیاست و اختالفات ز یعالم فقه سنتاز اَ ییة اهلل خویمرحوم آ نکهیبا ا شدیمتوجه م کردیم

 هکمُفحُ»: دیگویم یاهلل صادق ةیآ فرموده و درباره  تیرعا یحال انصاف را در حد اعل نیدارد امّا در هم یقرآن
«.ینإذه ذنُإو  یکمحُ

درج گردیده است.نیز در پایان این نوشتار  ـ تقریظ عالمه طباطبائی1
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 .ندنمایابراز فضل با آن  د برخی اهل فن  موجود است کهفقط نزآن قرائات ندادند و 
اصوالً دلیل اصلی همان وعده الهی در حفظ کتاب خویش است که بحث آن  و

  .شتگذ
کتاب  در اید آیت ال ه خوییهشما ادعا کرد اصالً بر فرض که خالف آنچه

کنی یقبول م دربست هرچه ایشان گفتچطور باشد؛ شما  البیان قائل به هر چیزی
نّاکنی که یقبول نمدربست اما حرف خدا را  لن ا ن حنُ  إه نّا ر  کالذِّ  ن زَّ إه . آیا 1ل حافهظون   ل هُ  و 

اأاید که : هرا مصداق این آیات قرار داد خود ذ  ـل د ف بهه ت جع لون  *  ُمدههنون   نتُمأ ثه يالح   و 
زق   َّ أ مکره بون  کتُ  مکن ذا ف ل وال*  ذِّ  مهن   ان  ک نإه  ّماأو  * .. ت نُظرون   ن ئهذ  يح نتُمأو  *  الُحلقوم   ب ل غ ته  إه
بکالمُ  م مهن ف نُُزلٌ *  ن  يالّضالّ  ن  يذِّ ت صله *  م  يح  ح ةُ ي  و  . مصیبت و لعنتی که جامعه 2م  يج 

ه بعد کینا ؛را فرا گرفته همین توهین نسبت به قرآن و ساحت ربوبی استمسلمین 
مسلمانان ترین کسانی که خود را خالص قرن از نزول قرآن ما باید برای 01از 

 خدای سبحان تحریف نشده و به این عدم تغییر،اثبات کنیم که قرآن  دانندیم
 ...اما متأسفانه بعضی افراد هم نموده است وعده داده و به وعده خویش عمل

امیدواریم حداقل  بی اعتناستآن به آیات قراینگونه نسبت ، منتقدحال که 
إنّی »لین قبول داشته باشد. مگر پیامبر نفرمود ق  سخن پیامبر را در حدیث شریف ث  

ری مَ عُ که ؟! شما راست گفت یا ـ معاذ ال ه ـ دروغ آیا پیامبر «ینقلَتارکٌ فیکم الثِّ
دو چیز  ادر بین شمای مردم من  ؟ پیامبر فرمودبگویید پیامبر هذیان گفته ایدهنشد

به جا گذاشت یا نگذاشت؟! آیا  بین ماقرآن را  آیا پیامبر گذارم.یگرانبها به جا م
موجود  قرآن با پیامبر دفن شد؟! اگر بگویید قرآن اصلی در نزد حضرت علی

 
 36این آیه شریفه با «. میآن نگهدار خود ما قطعا و میکرد نازل را قرآن نیا خود ما دیتردبى: »3حجر،  ـ1

نظیر است و خدای سبحان برای هیچ امری از سوی خویش اینگونه تأکید نکرده است.یتأکید در کلّ قرآن ب

؟! دیریگمى سبک را سخن )قرآن( نیا شما ایآ . پساست * .. میکر قرآنى نیا قطعا: » 33-32واقعه،  ـ2
 رسد * ومى گلوگاه به[ جان] که چرا وقتى د؟! * پسیکن بیتکذ را آن که دیدهمى قرار نیا را رزقتان * و
 تىافیض[ را وى] باشد * پس گمراه کنندگان بیتکذ از اگر امّا د * ... ویگر نظاره[ تنها] هنگام آن در شما

«.است گیرانه  آتش زننده  او، دوزخ ان * وجوش آب ازاست 
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 ،«فیکم»شود چون پیامبر فرمود یـ معاذ ال ه ـ دروغ م است؛ باز سخن پیامبر
ل.هو نه نزد عد بین شمایعنی در   ای خاص! فتأم 

شناختند. آیا درست است پیامبر بگوید: ای یرا م پس مردم قرآن و عترت
ک ندارد اصالً از آن اطالعی  یو هیچ کس نیست معلومکه چیزی  مردم، به تمس 

ک کن یمرا  کنید. مردم بیچاره روز قیامت جلو پیامبر گیرند که شما گفتی تمس 
 دام قرآن بود؟! . کمیدیم منظورتان چه بودهما نف

ر د حتماً رجحانی برتر اعم  از شیعه و غیر شیعه علمای مسلمین ،در طول تاریخ
کنند. یاند که تنها آن را منتشر مهدیدنسبت به روایات دیگر روایت حفص از عاصم 

فراگیر و همگانی بودن قطعی آن است و اگر ما آن را به اسم حفص از  ،و آن مرجح
، بلکه به خاطر است رفاً به خاطر خود حفص یا عاصمشناسیم نه صیعاصم م

. کما آن که اگر انسان بخواهد باشدیم انمسلمان قرائت معمول بین اهماهنگی آن ب
خوبی  نان ،نانوایی میدان الله: »گویدیبدهد مثال مبه دیگران آدرس مکانی را 

 شنانشده ی چون در میدان الله واقع مقصودش آن نیست که آن نانوای .«پزدمی
آدرس و اباشد! بلکه فقط قصد یی میدان الله مو یا اسم آن نانوایی، نانوای !است خوب

 دهی به میدانی از میدانهای شهر است. 
مقصود ما بخوانید به روایت حفص از عاصم را گوییم قرآن یپس زمانی که م

ی که ذکر اتخواهیم شما بدانید از بین قرائیاستناد به حفص یا عاصم نیست. بلکه م
ل. است.قرائت ما کدام مقصود شده   فتأم 

عضی قلوب، مطالبی را ب برای اطمینان  هر چند که حجتهای الزم بیان شد ولی 
 :1مینمایمیاز برخی محققین علوم قرآنی نقل  باره، در این

 
اکرم خدایی اصفهانی : اهمیت  دانشنامه موضوعی قرآن ؛ وحفص محمدهادی معرفت، ویژگی قرائت ـ1

در و این مطالب درکتابخانه دیجیتال نور  نیز ، و13٥١، قرائت عاصم به روایت حفص، نشر رایزن، تهران
 و... موجود است. سایتهای: دانشنامه اسالمی و ویکی فقه
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 عاصم
تاب روضات الجن ات، در کدر  آیت ال ه حاج سید ابوالقاسم موسوی خوانساری

ن قّراء و رأى او یارترکزین و پرهیوى از پارساتر»سد: ینول عاصم میترجمه احوا

 ش از همهیرود. مساعی عاصم در موضوع قرائت، بن آراء در قرائت به شمار مییتردرست

 .«ندکقراء جلب نظر می

 حفص
وفی مشهور به حفص بوده کره بزاز اسدى یمان بن مغیابوعمرو حفص بن سل

 ایـ.ق( بدن)ه 91سال دانند. وى در ند همسر عاصم میعنی فرزیب یاست. او را رب
بود.  ردهکه، قرائت را از عاصم اخذ یپنج آ ـه یحفص پنج آ»سند: ینوه میکآمد. چنان
زنجانی «. آموزد، قرآن را از او فراگرفته قرآن را از استاد خود میکی کودکهمانند 

ن اصحاب عاصم نسبت یترهآگااو مردى عالم، عامل و »شناساند: ن گونه مییحفص را ا

 «.به قرائت او بوده است

 ویژگی قرائت حفص از عاصم
ن داند و در مورد آقرائتی ویژه می ،هاآیت ال ه معرفت این قرائت را از بین قرائت

ام کستحا جمهور مسلمین پشتوانهه دارای سندی صحیح و با کیگانه قرائتی » گوید:می
ت در طی قرون پی در پی تا امروز همواره میان یافته، قرائت حفص است این قرائ

 گردد:برمیمسلمانان متداول بوده و هست و تداول آن به چند سبب 
ه قبالً به آن اشاره شد در واقع قرائت حفص همان ک. سبب اول، همان است 0

ت قرائ ه باکاست زیرا حفص و استاد او عاصم شدیدا به آنچه  قرائت عامه مسلمانان
یت صحیح و متواتر میان مسلمانان موافق بود، پایبند بودند. این قرائت را عامه و روا

رده است کاخذ  امام امیرالمؤمنینعاصم از شیخ خود ابوعبدالرحمان سلمی و او از 
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 ه میان مسلمانان از پیامبرکبه هیچ قرائتی جز آنچه با نص اصلی وحی  و علی
 رده است.کمتواتر بوده، قرائت نمی

ئت را عاصم به شاگرد خود حفص آموخته است. از این رو در تمامی ادوار این قرا
و این اعتماد عمومی صرفًا از این جهت بوده تاریخ مورد اعتماد مسلمانان قرار گرفت 

نیز  نسبت این قرائت ه با نص اصلی و قرائت متداول توافق و تطابق داشته استکاست 
ه این کبلمبتنی بر اجتهاد حفص است، ه این قرائت کنیست  به حفص به این معنا

ل قبو قبول قرائت حفص، در واقع و ؛قرائتاست برای تشخیص این  رمزینسبت  کی
رده و پذیرفته است، زیرا این قرائت از روز نخست بین که حفص اختیار کقرائتی است 

 مسلمانان متواتر و متداول بوده است.

ه کهایی ممتاز بوده لت. عاصم در بین قرا، معروف به خصوصیات و خص1
نهایت استوار و در اخذ شخصیتی قابل توجه به او بخشیده است. وی ضابطی بی

 قرآن از دیگران بسیار محتاط بوده است، لذا قرائت را از کسی غیر از ابوعبدالرحمان
کرد و آن را بر زر بن حبیش که قرائت فراگرفته بود، اخذ نمی سلمی که از علی

 کرد.ود آموخته بود، عرضه میرا از ابن مسع
عاصم به من گفت: هیچکس جز ابوعبدالرحمان حرفی از »گوید: ابن عیاش می

 گشتم، مسموعاتقرآن را برای من قرائت نکرد و من هر وقت که از پیش وی بازمی
کردم. ابوعبدالرحمان نیز قرائت را از خود را درباره قرآن به زر بن حبیش عرضه می

از این جهت است «. حبیش از عبدال ه بن مسعود، اخذ کرده بودند و زر بن علی
به «. عاصم در قرائت، یگانه مورد عنایت و توجه بوده است»به تعبیر ابن خلکان: که 

یح ها ترجهای تاریخ قرائت عاصم قرائتی بوده که بر همه قرائتدر تمام دورهاین ترتیب، 
 اند.ه و همگان بدان توجه داشتهداشته و بین عامه مسلمانان رواج داشت

( که از افراد حاذق و مورد وثوق بود، در 191قاسم بن احمد خیاط )متوفی 
آید و از این جهت مردم اتفاق بر آن داشتند تا قرائت عاصم امام به شمار می قرائت

 ها ترجیح دهند.او را بر دیگر قرائت



 189 جزوه  انتقادی ششم فصل ردّ 

 

 قاری بغداد، پانزده تن در ابتدای قرن چهارم، در جلسه قرائت ابن مجاهد
متخصص قرائت عاصم وجود داشته است و ابن مجاهد تنها قرائت عاصم را به آنان 

قرائت ( که پنجاه سال آموزش 212داد. نفطویه، ابراهیم بن محمد )متوفی تعلیم می
عاصم  کرد، قرآن را به قرائترا به عهده داشت، هر وقت که جلسه خود را آغاز می

 پرداخت.های دیگر میو پس از آن به قرائتخواند می
داد، زیرا ها ترجیح میامام احمد بن حنبل نیز قرائت عاصم را بر دیگر قرائت

بودند، قرائت عاصم را پذیرفته بودند. همان طور  مردم کوفه که اهل علم و فضیلت
 احمد بن حنبل گفته است: عاصم مورد وثوق بود و من»که ذهبی نقل کرده است: 

 «.امقرائت او را اختیار کرده
 خود را به عاصم به روایتاند تا اسناد قرائت لذا تمام ائمه قرائت کوشش کرده

 باالترین چیزی»گوید: حفص به خصوص متصل کنند. امام شمس الدین ذهبی می
 «.بدست آوردن قرائت قرآن عظیم از طریق عاصم است که برای ما به وقوع پیوست

کند که او از عاصم و عاصم از ناد خود را متصال تا حفص نقل میاو سپس اس
و از زر بن حبیش و او از ابن مسعود گرفته  ابوعبدالرحمان سلمی و وی از علی

نیز به واسطه  اخذ کرده و پیامبر و این دو )علی و ابن مسعود( آن را از پیامبر
 گرفته است. جبرئیل از خدای متعال

حفص های فقهای امامیه، قرائت عاصم به روایت ره بزرگان و شاخصرو، هموااز این 
که  فصیح قریشبرتر و مطابق با لهجه  اند زیرا آن را یگانه قرائترا ترجیح داده و برگزیده

 توافق دارند.دانستند که عرب و مسلمانان بر آن قرآن بر وفق آن نازل گشته می

 بن اسلم حلبی از شاگردان برجستهدانشمند بزرگ و مجاهد ابوالحسن ثابت 
( به درجه 161تقی الدین ابوالصالح حلبی و جانشین او در آن دیار که حدود سال )

رفیع شهادت نائل گشت، کتابی ارزنده در ترجیح و توجیه قرائت عاصم نگاشته و 
 قرائت او همان قرائت قریش است.روشن ساخته که 
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( در کتاب 188بن شهر آشوب )متوفی  نیز ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی
او نیز عاصم قرائت را از ابوعبدالرحمان سلمی فراگرفته که »گوید: « المناقب»پرارج خود 

ترین کند فصیحدریافت نموده و اضافه می قرائت تمامی قرآن را از علی امیرمؤمنان
راه  اند، اوگران کج رفتهدی قرائات، قرائت عاصم است زیرا از ریشه آن فراگرفته و هر آنچه

 «.استوار را انتخاب نموده است

المه عهمچنین فقیه گرانمایه ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف، ابن مطهر 
م عاصها نزد من قرائت بهترین قرائت»گوید: « المنتهی» ( در کتاب761)متوفی  حلی
 «.است

کتابی در خصوص  ـن نهم از علمای قر ـقاری بزرگ قدر عمادالدین استرآبادی 
قرائت عاصم نوشته و سند خود را به او بیان داشته است. این رساله در این باب 

برای دختر شاه طهماسب صفوی نگاشته و در خاتمه آن، آنچه وی آنرا یگانه است و 
اش فوت شده، یادآور شده و استدراک نموده از شاطبی در قصیده شاطبیهرا که 
 است.

مصطفی فرزند محمدابراهیم تبریزی، مقیم مشهد مقدس  ،ی بزرگمعلم و قار
ای ارزنده در بوده( رساله 0117زیسته )والدت وی به سال در قرن یازده میکه 

کتب فراوان و متعددی بر دست اینکه اسناد قرائت عاصم تالیف نموده است. خالصه 
ده و همواره دانشمندان علما درباره ارزش قرائت عاصم به رشته تحریر درآمبزرگان 

اند که بر وش و هم صدا بودهبا جمهور مسلمین در بها دادن به قرائت عاصم هم د
 ن این قرائت داللت دارد. عالوه بر مزایای دیگر که شرح آن رفت.شأاهمیت 

. از طرف دیگر، حفص که قرائت عاصم را در مناطق مختلف رواج داده به 2
مند معروف بود و از این جهت همه مسلمانان عالقه ایانضباط و استواری شایسته

بودند تا قرائت عاصم را به خصوص از وی اخذ کنند. عالوه بر آن که حفص، اعلم 
به قرائت او بوده و در حفظ و ضبط قرائت عاصم بر ابوبکر بن اصحاب عاصم نسبت 

 عیاش، هم ردیف خود پیشی گرفته بود.
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ست که قرائت عاصم را برای مردم تالوت حفص کسی ا»ابوعمرو دانی گوید: 
کوشید. او در بغداد و در مکه به آموزش قرائت عاصم کرد و در ترویج آن میمی

 «.همت گماشت
پیشینیان حفص را در حفظ و ضبط قرآن برتر از ابن »ابن المنادی گفته است: 

ف ، توصیدانستند و او را به ضبط کامل قرائتی که از عاصم آموخته بودعیاش می
 «.اندکرده

دقت باالتقان کان مفضال، حفص به جهت  و حفص»گوید: اطبی درباره وی میش
 «.شدو اتقان در قرائت، برتر از دیگران شمرده می

 دانند. ابن معینحفص را از عاصم روایتی صحیح میارباب نقد و تحقیق روایت 
حفص بن سلیمان  تروایت صحیحی که از قرائت عاصم باقی است، روای»گوید: 

با این کیفیت، قرائتی که بین همه مسلمانان رواج یافت، قرائت عاصم از «. است
 حفص است.طریق 
 ،. عالوه بر آن اسناد حفص در نقل قرائت عاصم از علی امیرالمؤمنین1

ها نظیر ندارد، زیرا: اوالً عاصم قرائت اسنادی صحیح و عالی است که در دیگر قرائت
ر کامل از احدی غیر از شیخ و استاد خود ابوعبدالرحمان سلمی اخذ نکرده را به طو

آمد و اگر عاصم این قرائت را بر دیگری که شخصیتی بزرگ و موجه به شمار می
 بوده است. عرضه کرده است، صرفاً برای حصول اطمینان

من گفت: احدی حرفی از  هعاصم ب»گوید: ابن عیاش میو چنانکه قبالً گفتیم 
اخذ  نکرد، مگر ابوعبدالرحمان سلمی که قرآن را از علیقرآن را برای من قرائت 
گشتم، آنچه را که فراگرفته که از نزد ابوعبدالرحمان بازمی کرده است. من موقعی

قرائت را از عبدال ه بن مسعود اخذ کرده بود، عرضه بودم بر زر بن حبیش که 
 «.کردممی
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را یقین نورزید زی تاد و شیخ خود ابوعبدالرحمان سلمی مخالفتثانیا هیچگاه عاصم با اس
فراگرفته است. عاصم در  داشت آنچه را از او فراگرفته، دقیقًا همان است که او از علی

من در قرائت هیچ اختالفی با ابوعبدالرحمان سلمی نداشتم و در هیچ مورد »این باره گوید: 
دانستم که ابوعبدالرحمان سلمی نیز در هیچ به یقین میبا قرائت او مخالفت نورزیدم، زیرا 

 «.مخالفت نورزیده است موردی با قرائت علی

خود را به ربیب خود حفص  ثالثا عاصم، اختصاصا اسناد طالیی و عالی قرائت
بزرگی است که تنها حفص در منتقل کرده و نه به هیچ کس دیگر! و این فضیلت 

تاز است. این همان شایستگی ویژه است که برای حفص دیگر قراء، بدان ممبین 
 آمد تا مسلمانان به او روی آورند و تنها قرائت او را بپذیرند.فراهم 

به من گفت: قرائتی را که به تو آموختم، همان قرائتی است  عاصم»گوید: حفص می
و قرائتی را که  تفراگرفته اس ام و او عینًا از علیسلمی اخذ کرده که از ابوعبدالرحمان

و او از  امابوبکر بن عیاش آموختم، قرائتی است که بر زر بن حبیش عرضه کردهبه 
 1«.ابن مسعود اخذ کرده بود

 :گویدمیچه  البیان
در کتاب  ل ه خوییخواهیم سیر بسیار کوتاهی در مطالب آیت ایحال م

قبول  قرآن را بسیار البیان داشته باشیم: همانطور که پیشتر عرض شد ایشان تواتر
شمارد. سپس با نقل کلماتی متعارض از تراجم یدارد و آن را از مسلمات دین م

یان دهد بیغلط و فراموشی م ،گوید ثقه و دیگری نسبت خلطیمختلف که یکی م
دارد که هیچ کدام از قراءات متواتر نیست. بلکه همه خبر واحد است. چرا که یم

اند و همین که هر قرائتی به یک نفر نسبت هنفر گرفت همه معترفند آن را از یک
 

به زبان عربی با موضوع کاوشی « ة قراءة عاصمیدراسات فی اهم»به کتاب  ـ برای تحقیق بیشتر ر.ک1
کده ئت علمی دانشینامه دکتری احمد زرنگار، عضو هانیت قرائت عاصم از قراء سبعه مشهور قرآن، پایدرباره اهم
د یی سینگ و ارتباطات اسالمی است که با راهنماما و مشاور قرآنی معاونت فرهنگی سازمان فرهیصدا و س

 المللی الهدی آن را چاپ نموده است.نیمحمدباقر حجتی نگاشته شده و انتشارات ب
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باشد. سپس استدالل بعض علما که یشود دلیل بر واحد بودن تمام آنها میداده م
پردازد که دومین ینماید و به نقض و ابرام میاند را نقل مهمدعی تواتر قراءات شد

 باشد: یآنها به این شرح ماشکال 
وإن  ،اءتهبتواتر قر یقضین بالقرآن یهتمام الصحابة والتابعان االثانی:  )االشکال(»

)اهتمام صحابه و تابعین به نگه داری و حفظ  .«واضح لمن أنصف نفسه وعدل کذل
قرآن مقتضی تواتر قرائت آن است و این برای شخصی که منصفانه و عادالنه بنگرد 

 .واضح است(
 ،هة قراءتیفیکال تواتر  ،قرآنتواتر نفس الثبت یل إنما یإن هذا الدل الجواب:»

أو علی السماع ولو  ،ة علی االجتهادیون القراءة عند جمع منهم مبتنکوخصوصا مع 
ون کل أن تیان مقتضی هذا الدلکل کولوال ذل ،مما تقدم کمن الواحد . وقد عرفت ذل

تنها  )این دلیل .«م بالسبع أو العشرکص الحیوال وجه لتخص ،ع القراءات متواترةیجم
که  و مخصوصا با این ،کند و نه تواتر کیفیت خواندن آن رایرا ثابت م واتر خود قرآنت

اء مشهور مبتنی بر اجتهاد یا شنیدن از یک نفر است و گر ا قرائت بعضی از این قر 
قرائت  01یا  7این دلیل بر تواتر جمیع قراءات باشد باید گفت که نه تنها تمام 

 .ات متواترند!(متواتر هستند بلکه تمامی قرائ
در  کند آیت ال ه خویییهر کسی این جمالت را بخواند در ابتدا گمان م

باشد و یکه در دست ما موجود م حال رد کردن تواتر همین قرائت قرآن است
در این  هدخوان را بدون دقت منتقد همانطور که کتابهای آیت ال ه صادقیاحتماال 

 . اما مطلب اینگونه ادامهاست کرده یجه گیریکتاب نیز به خطا افتاده و چنین نت
 دارد که:

. وأما أصل القرآن ات قراءاتهمیهو خصوصنا بتوسط القراء إنما یان الواصل ال»
 کوبنقل الخلف عن السلف. وتحفظهم علی ذل ،نین المسلمینا بالتواتر بیفهو واصل ال

ت فإن القرآن ثاب کولذل ،أصال کذل یوال دخل للقراء ف ،تاباتهمک یصدورهم وف یف
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. الن أصیونوا موجودکیالتواتر حتی لو فرضنا أن هؤالء القراء السبعة أو العشرة لم 
 )آنچه به .«نیالنفر المحصور کمن أن تتوقف علی نقل اولئ وعظمة القرآن أرقی

اء رسیده خصوصیات قرائتهای آنان است و اما اصل قرآن از  دست ما از طریق قر 
 هاهمین و نقل نسل به نسل به ما رسیده و این قرآن را در سینطریق تواتر بین مسل

اء مربوط نیست و برای همین یو کتابهایشان حفظ م کنند و این مسئله اصال به قر 
اء هفتگانه یا دهگانه اصال  قرآن تواترش ثابت است حتی اگر فرض کنیم این قر 

 قل چند نفر بر آن اکتفاو عظمت قرآن باالتر از این است که بخواهیم بر ن .نبودند
 .کنیم!(

تا به امروز از  اکرم منصف ببیند آیا ما قرائتی واحد از زمان نبی حال محقق
ا ههدانید نگهداری قرآن در سینیداریم یا خیر! همانطور که م نظر آیت ال ه خویی

ممکن نیست. باز هم عرض میکنم که نسبت  خواندنشو انتقال آن جز به وسیله 
با قرائت موجود بین  ه عاصم تنها از جهت عینی ت قرائت آنئت صحیح بدادن قرا

 مسلمین است نه از جهت قرائت شخص ایشان.

 ختام
ف عرض م سخنان منتقد بادر پایان در مقابل   ری  اصوالً اعتبار پیامب یمکنیتأس 

الُقرآنه  * يسفرماید: میچنانکه خود  قرآن  به قرآن است. شخص رسول ال ه  و 
َّ *  مه يکالح   ل ل مهن   ک  إن  .ن  يالُمرس 

بخواهد بوسیله قول پیامبر اثبات معنای معجزه چیست؟! اگر قرآن  وگرنه، پس
 . مثالً حضرت موسیاستمعجزه نیست! معجزه برای اثبات رسالت  شود قطعاً 

هم برای اثبات  حضرت صالحو کرد که اثبات کند من پیامبرم. یاژدها مرا عصا 
 برای است که تا خود پیغمهآورد. این چه معجز بیرونکوه شتری  از دلرسالتش 

 فهمیم!!ینگوید ما نم
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قرآن را زیر پای  ،ادیان شیطانیپیروان مانند  مع االسف شیخ حسن میالنی
کند یاساس دین را نابود م یک راه حل مسخره که و در نهایت ،لگدمال نمود خود

ت قرآن به ما پیشنهاد  رویگردانی از روش حنیف  » در واقع آن و دکنیمبرای عز 
 ارزانی خودت راه ایناست! « بر روایات مختلف مجیدقرآن  عرضه» و« قرآن محوری

را ـ که به صورت متواتر بدستمان رسیده  . ما امر اهل بیت عصمت و طهارتباد
و بر این  ـ در عرضه همه روایات و اقوال بر قرآن کریم، هرگز رها نخواهیم کرد

از  قر  قرآنیتکوچکترین قولی بر خالف نصوص و ظواهر مس به هیچ وجهیم که باور
ک به عترتمعصوم صادر نمی را عرضه بر کتاب نمودن  گردد لذا تنها راه تمس 

 .دانیممی اخبار منتسب به آنان
و مالک اثبات رسالت حضرتش  ما قرآن را به عنوان معجزه پیامبر خاتم

قدس ادانیم و در پیشگاه یم و افتخار اشرف مخلوقات دانسته و آن را مایه شرف
 اءاینگونه آرربوبی و آستان مقدس اهل بیت رسالت صلوات ال ه علیهم اجمعین از 

 تسلیترا به آن حضرات  این مصیبت عظمیه  و با قلبی محزونجوییم یبرائت م
 مدآل محمهدی قائم تحقق وعده خویش در فرج  رب  العالمینگفته و از حضرت 

 نماییم.یمسئلت م بیت وحی اهلمعارف  و کریم برای احیاء قرآنرا 
مده ـــ میاما آ باش مان  ـــل  میتا مس

 نگــذارنــد نیتــا حرف خــدا را بــه زم
 

شنه هر  ش میاچند که ت  میباران با
مده ـــ میاما آ باش حل قرآن   میر

 

 والسالم علینا وعلی عباد اهلل الصّالحین

 «ه قرآنیمرکز مطالعات فق»قم المشرّفة ـ 

3131تابستان 



 

 

 

 

 «یا اهلل یا رحمن یا رحیم... » 

  صَلِّ عَلیّٰ مُحمّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍفاللّّٰهمّ  »

 « والعافیة والّنصر وعجّل لِولیّک الفرج

 

 ... ـِکَ القُرآن،یّبِوَل یِأحوَاللّّٰهُمّ  »

 ـِـتَة،یّبهِ القُـلوبَ المَ یِأحوَ 

 طَّـلَةَ،وَ... أقِم بِهِ الحُدُودَ المُعَ 

 نَ الَحکامِهِیعوانِهِ... وَالمُسَلِّمِأا رَبِّ مِن یوَاجعَلنا  

 « ةِ مِن خَلقِکیَوَ... مِمَّن ال حاجَةَ بِهِ إلى التَّـقـ 

 ولیّ خودت قرآن را زنده بدار، خدایا؛ بوسیلٔه» 

 های مرده را زنده کن،و بوسیله او قلب 

 تعطیل شده را برپا دار،  حدودو 

 مش،اکاحدر برابر  کنندگان خودتسلیم گارا؛ ما را از یاری کنندگانش، و و پرورد 

 «، قرارده! تقیه کند آنها در برابردر بین خلق تو تا  نداردکسانی که او نیاز از و 

 (54/6۱3، بحاراالنوار، )دعا در زمان غیبت ولی عار

 



 

 

 :توّجه
 

 بودهاز سوی منتقد « بهتان»ترین اصلی «کنار گذاشتن عترت»
 رّد شده است. کتابدر این  که 

 :از آنجا کهو 

 منتشر نموده  92اش که در اسفند وی در جزوه 
  درباره فقیه أعلم قرآنی، آیت اّلل صادقی تهرانی

 بر این مضمون تأکید کرده که :
 « !کرده است بر خالف قرآن و سنت صادر  شماریب یفتاوا» 

 دیورا پاسخ گ هیردّ  نیاگر بخواهد ا لذا
 حداقل ،شماریباز آن  یستیبا

 که: اوردیب تیاز اهل ب تیروا 14 

 .د باشندآن روایات از نظر او صحیح الّسن اواًل:
 .قرآن کریم نباشند خالف نصوص و ظواهر مستقّر  ثانیًا:

 .علمای مورد پسند ایشان به آن روایات فتوای فقهی داده باشند ًا:ثالث
 آن روایت را وانهاده و در نتیجه ویزعم به  فقیه أعلم قرآنی :رابعاً 

 !صادر نموده باشد قرآن و سّنت فتوایی خالف 
 :در غیر این صورت

 و گشته باطلاو نیز توسط خود اعتراضات وی 
! «کذب بودن ادعاهایش» اعترافی خواهد بود بر 
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 یقرآن هیفق یزندگ ریبر س یمرور
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یخوی اّلل حکم آیت متن 
 

 .بسم اهلل الرحمن الرحیم

ته محمّد وعترته یّ ر خلقه وأفضل بریخ ین وصلّی اهلل علیالحمدهلل ربّ العالم

ة لیه أنّ ولدنا فضیلمراض ین وفقهم اهلل تعالیعلی المؤمن یخفـین. وبعد، فال یالطّاهر

قاته، یدامت توف یخ محمّد الصّادقیج الشّن الحایالعالّمة المجاهد، حجّة االسالم والمسلم

ها مرتبة االجتهاد، وکان یة وفاز فیّل العلوم الشّرعیماً من عمره فی تحصیقد صرف شطراً عظ

ن إکرامه ین، فحکمه حکمی وإذنه إذنی وعلی المؤمنین المبارکتیمدرّساً فی الحوزت

ة یلالمور الحسب یا فی التّصدقاته مأذون من قبلنیوإحترامه واألعتناء بشأنه، وهو دامت توف

ة یقبضه من الحقوق الشّرعی، کما أنّه مأذون فی صرف ما یالمنوطة باذن الحاکم الشّرع

 قیاط فانّه طریل االحتیه بمالزمة التّقویّٰ وسلوک سبیفی معاشه و سائر الموارد واوص

 اسم الموسوی الخویی.، ابوالق3168ربیع األوّل  93ه ورحمة اهلل وبرکاته. یالنّجاة. والسّالم عل

 نوشته پایین، سمت راست:

دام ظلّه نریّٰ فی  یدنا و أستاذنا األعظم االمام الخوئیم. سیسم اهلل الرّحمن الرّحب

ن أن أسألکم عن یبعض المؤمن یب وحملنیام نسخة من إجازتکم مُحشّاة بالتکذیهذه اال

أسألکم عن األصل ورجاء  ة مع کمال المعذرةیر هذه الحاشیمن تزو یذلک وأنا رغم تاکّد

 ادقی.صمحمّد  31/  9ج 3فی  .ن والسّالمیعرف الخائن من األمیالجواب ل

 نوشته پایین، سمت چپ:

 ب، حرّر فییصدر من قبلنا تکذیبسمه تعالیّٰ شأنه؛ هذه االجازة صدرت من قبلنا و لم 

 .یالخوئ هـ. 31/  9/ ج 93
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 بر تفسیر شریف الفرقان متن تقریظ عالمه طباطبایی
 

 

 کتور محمد الصادقی المحترم دامت افاضاتهفضیلة شیخنا الشیخ الد

  وبرکاتهالسالم علیکم ورحمة اهللّ

یک جلد تفسیر شریف فرقان زیارت و پس از سالها مفارقت و  با نامه شریف همراه

قیت جنابعالی را دریافت داشتم حمد خدا بجا آوردم و انقطاع اخبار مژده سالمتی و موف

امید دارم که پیوسته قرین عافیت و موفقیت بوده و با الطاف و عنایات خداوندی عز اسمه 

 .مؤید و مسدد باشید

تفسیر شریف فرقان که زیارت شد کتابی است که موجب روشنی چشم و مایه افتخار 

خود را در این رشته تفسیر یعنی تفسیر قرآن  با تمام قوی مساعی ماست ان شاء اهللّ

بقرآن مبذول داشته در خدمت بمعارف قرآنی و پرده برداری از روی ذخایر مکنون این کتاب 

آسمانی خسته و ملول نباشید. توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند عز اسمه مکنون 

 خواستارم. 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

3131بهمن ماه  - باطبائیمحمد حسین ط



 

 

 ابعاد علمی فقیه مصلح قرآنی
 صادقی تهرانی  العظمیل اّلل  ةحضرت آیقدر جهان تشیع و مرجع عالی
 :در نگاهی گذرا

 :مصداقی عینی برای آیه کریمه

   
ون  ا حدًا إاّل اّلل ون ُه و  الي خش  ه و  ي خش 

ه ح   وک فىل  الّذين  يُب لِّغون  رهساالته اّلل
هاّلل يباً سب

  جامع معقول و منقول

 مصداق کامل وحدت حوزه و دانشگاه

 ترین تفسیر قرآن به قرآن و سنّت، که مرحوم مؤلّف تفسیر شریف الفرقان، کامل

تفسیر شریف فرقان که زیارت شد »اند: نیز درباره آن فرموده عالمه طباطبایی

«موجب روشنی چشم و مایه افتخار ماست...

 آسمانی  متخص خبره در کتب

 أعلم به تورات و انجیل به زبان عبری نسبت به علمای یهود و نصاری

  به صورت تحلیلی و غیر تحمیلی در کلّ علوم « عرضه بر کتاب»احیاگر قانون

حوزوی

 متفکری آزاداندیش در چارچوب تفسیر قرآن به قرآن و سنّت

 نافی بیش از پانصد فتوای فقهیِ خالف قرآن

  اصول فقه سنتیمباحث  بسیاریناقد

 متذکر به شصت و شش تناقض در منطق ارسطویی

 نافی ارکانی اصلی از فلسفه التقاطی یونانی ـ اسالمی

 ناقد بعضی از مبانی عرفان نظری حوزوی

 منتقد به علم نحو و حتی برخی از لغات عربی

 َّذ هحاته يال ع مهلُوا الّصال ُحسُن م آب   ن  آم نوا و   طوبىل ل ُهم و 
 1033فروردين  1 :رحلت     1031فروردين  1 :والدت
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