
 بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین. والصالة والسالم علی سیدنا و نبینا محمد وآله الطیبین الطاهرین 

 عنة الدائمة علی أعدائهم اجمعینلوال
یطاَن كاَن لِِلنساِن » یطاَن یَنَزُغ بَیَنُهم إنَّ الشَّ َو ُقل لِعِبادي یَُقولُوا الَّتي هَِي أحَسُن إنَّ الشَّ

ا ُمبیًنا  (53)اسراء،« َعُدوًّ

 پاسخ اول:
برای بنده  ،حق سوال برای شما محفوظ است ولی حق پرسیدن ربط»آیا این عبارت:  

دانم ولی بنده حق پرسیدن ربط را نیز برای خودم محفوظ می عدالت است؟« محفوظ نیست
ت ذیل خواهد ادن شما به سواالبنابراین پاسخ دادن بنده به سواالت شما منوط به پاسخ د

 :بود

ناف تا زانو از اگر فروج  فرموده اید كه مراد از فروج چیست؟ لطفا مرقوم بفرمایید كه .1
عمو و دایی و »باشد یا محدوده ای كمتر از آن چه تاثیری در حلیت ابدای زینت نزد 

 غیر دارد؟ آیا بحث ما در مورد ابدای فروج نزد ایشان است یا ابدای زینت «داماد
 با ذكر دلیل()ظاهری؟

عمو و دایی و »جواز مقاربت بین همسران چه تاثیری در حرمت ابدای زینت در مقابل  .2
 )با ذكر دلیل(دارد؟« داماد

مالزم با جواز ابدای زینت در « مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله»آیا جواز مصافحه با  .3
 )با ذكر دلیل(؟است« دعمو و دایی و داما»مقابل 

مالزم با جواز ...« مادر و خواهر و »قصد تلذذ جنسی در مورد  آیا حرمت مصافحه به .4
 )با ذكر دلیل(است؟« عمو و دایی و داماد»ابدای زینت در مقابل 

عمو »سوال از جواز ازدواج با نامحرم پرسیده اید، آیا سخن ما در مورد جواز ازدواج با  .5
ایشان؟ پاسخ به این سوال چه  ست یا در مورد ابدای زینت در برابرا «و دایی و داماد

 )با ذكر دلیل(؟تاثیری در جواز ابدای زینت در مقابل این افراد دارد

مادر، دختر، خواهر » آیا حرمت مؤبد در مورد اید، سوال در مورد حرمت مؤبد پرسیده .6
)با ذكر دارد؟« عمو و دایی و داماد»تاثیری در جواز ابدای زینت در مقابل چه ...« و 

 دلیل(



 سخ دوم:پا
سوال در حیطه سواد علمی شما نیست و اینکه بنده را مسلمان  1001این كه فرمودید  

دانستید، نظر لطفتان است، ولی بنده به شما از این بدتر را میگویم، شما فرض كنید بنده 
كافری هستم كه اساسا دین شما را قبول ندارم و به نظرم رسیده است كه اعمال شما 

ه سور 24تا 22سوره نور در تناقض است و هیچ آیه دیگری بغیر از  31یه با این آمسلمین 
و این استدالل را نزد مومنینی مطرح كرده ام كه ایشان  ام،احزاب را هم نخوانده 55نساء و 

ل پاسخ شما چیست؟ حا به شما پناه آورده اند و از شما پاسخ این استدالل را میخواهند
د چون آن كافر بی سواد و نامسلمان است حق نداشت حرف میخواهید به آن مومنین بگویی

یا راه درست آن است كه شما با  و شما هم حق نداشتید سر استدالل او فکر كنید؟! بزند
 این كافر را بدهید. استدالالت توجه به مبانی قرآنی خودتان پاسخ

 مژده:
اله را در ذهن خود)یا البته بنده مژده ای به مومنین میدهم و آن این كه ایشان پاسخ مق

كه اگر كسی به درب منزل ایشان  اندبه یکی از دوستان ما وعده نمودهاند و داده كتبا(
شرفیاب شود میتواند پاسخی كامل در برابر این استدالالت پوچ و واهی و توهمات دریافت 

جنوب  ،غرب ،نماید، بنابراین از مومنین تقاضا میشود از هر جایی كه زندگی میکنند)شرق
ن بزرگوار و یا شمال كشور( برای اطمینان از صحت و یا سقم این حکم قرآنی به منزل ای

 .را بشنوند «مقاله بی اساس»رهسپار شوند و پاسخ این 
 اعتراف به بی سوادی:

اما اگر اعتراف به بی سوادی بنده موجبات سرور شما را فراهمی می نماید، جهت ادخال 
نب اعالم میدارم كه بی سواد هستم، و البته این قول آیت الله اینجا ،سرور در قلب مومن

كنم: صادقی در كتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر را نیز ضمیمه بی سوادی خود می
هاى خود تحمیالتی علمی بر قرآن كنند هرگز پذیرفته اگر دانشمندانی برمبناى دانش»

اى مستقیم به شریعت نظر ی اگر به گونهچه بدون هیچ تحمیلدانشانی چناننیست، ولی بی
 «تر از آن دانشمندان خواهند بود.كنند بسی راه یافته



 پاسخ سوم:
سواد و  دید آیا بهتر نبود كه از الفاظ كمبه فکر آبروی این مسلمان بو حقیقتا اگر شما 

بودید بهتر و اگر به فکر آبروی این مسلمان  استفاده نکنید؟! تکلم با او... برای متوهم و 
 سال كه این مطلب در اینترنت پخش نشده بود پاسخ بدهید؟3نبود در مدت این 

 دو راهی:
یک مثالی میزنم كه قضیه روشن شود: كسی نزد بنده می آید و میگوید ازدواج با عمه 

 ؟رضاعی حرمت دارد، كدام برخورد با او بهتر است
کم ما وراء ذلکم ازدواج با عمه خودش به این نتیجه برسد كه بر اساس احل ل مبگذار .1

 .و تراوشات ذهنیش را سامان دهد رضاعی حرام نیست

، عمه رضاعی چون خارج از موارد مذكور در آیات یزمبالفاصله به او بگویم كه برادر عز .2
ازدواج با همه  ،نساء است و از طرفی آیه میفرماید غیر از موارد مذكور در آیه 24تا 22

 حالل است.ازدواج با او  چون عمه رضاعی جزو محرمات ذكر نشده، حالل است پس

 پاسخ چهارم:
ای آسان میشود؟! بنده كه از شما جواب مشغله كاری آیا واقعا مانع پاسخ دادن به مسئله 

 10كتبی درخواست نکرده بودم، میتوانستید با یک استدالل صحیح قانع كننده، در عرض 
د و باعث بشوید كه بنده در طول این همه مدت در ضاللت و دقیقه این قضیه را تمام كنی

یا این  دارید كه رافاعت ای غیر مستقیم، به گونهگمراهی به سر نبرم. آیا شما با این كالم
 در اشکالنیافتن  و غیر قابل اشکال است)همانطور كه قبال نزد بنده به مسئله كامال صحیح

به و یا  دانستید( تأیید آنهر در آیه را دلیل بر وجود شو خودتان استدالل تصریح نموده و
 اندازه كافی غامض است كه حل آن بخواهد وقت زیادی از شما بگیرد؟

 پاسخ پنجم:
فتد، آیا ااید كه در اثر مطرح شدن این مطلب در اینترنت آبروی بنده در خطر میفرموده

یت الله صادقی منجر شود تفکر بر روی قرآن اگر به نتیجه ای خالف مشهور و خالف نظر ا
جرم است كه بخواهد آبروی بنده زیر سوال برود؟! اگر این بی آبرویی است بنده آن را با 

 پذیرم.جان و دل می



 :تازه باالتر
ر نکردی؟! و بنده حق را بعضیها به بنده اعتراض كردند كه چرا این مطلب را زودتر منتش

از هر مومنی كه احکام قرآنی برایش  ای متعال،نزد خد به ایشان میدهم و عالوه بر استغفار
إنَّ الَّذیَن یَکتُُموَن ما أنَزلنا ِمَن البَیِّناِت َو الُهدى »اهمیت دارد معذرت میخواهم چرا كه: 

ُ َو یَلَعُنُهُم الاللعُِنونَ  اِس ِفي الِکتاِب ُأولئَِك یَلَعُنُهُم الله اُه لِلنل چه و  (159)بقره،« مِن بَعِد ما بَیَّنل
بسا این انتشار ندادن مطلب از مصادیق كتمان باشد، كه امیدوارم خدای متعال بنده را جزو 

اُب »افراد آیه مقابل قرار دهد:  إال الَّذیَن تابُوا َو أصلَُحوا َو بَیَُّنوا فَُأولئَِك أتُوُب َعلَیِهم َو أنَا التَّول
حیمُ   (160)بقره،« الرَّ

 پاسخ ششم:
ر بزرگ قرآن، آ هشما هرگز در ادام یكه مبنا دیباشمطمئن »فرموده اید:   الله  ةیراه مفسل

اند: به صراحت فرموده شانیا رایز، ستین هیعل یرضوان الله تعال یتهران یصادق یالعظم
 ««باشد. یو اعلم قرآن یاتق دیمرجعِ فتوا با»

 پاسخ آن كه:
 :اوال

الزم به ذكر است كه ایشان  باشم. م كه الزم باشد اتقی و اعلمابنده ادعای مرجعیت نکرده 
اصل اولیه در احکام را اجتهاد)خودی یا غیری( و در غیر این صورت نوبت به احتیاط یا 

مسائل شرعیه چند قسم است: الف( عقاید اصلی: »تقلید میرسد همانطور كه فرموده اند: 
دكفا خودتان اى خوگونهـ نوعی كه به 1دوگونه است: اصول دین، كه خود اجتهادى و به

ـ نوعی دیگر كه با پرسش از شرعمداران  2ها قانعید. دانید و بدانهایشان میها را با دلیلآن
شوید. ب( احکام فرعی كه این ها در حد توان و امکانتان قانع میآنكننده بهى قانعبا ادله

ـ  2كننده است. دالیل قانعچون عقاید نیازمند بهـ احکامی كه هم 1نیز بر دو قسم است: 
ها اجتهاد خودى و یا غیرى كرد. و یا در صورت ى آناحکامی كه در هرصورت یا باید درباره

و تنها در مورد تقلید، تقلید از اعلم و « رسد.احتیاط یا تقلید میعدم توان اجتهاد نوبت به
اتقی بودن  اتقی را شرط میدانند و اال در مورد اجتهاد چه خودی و چه غیری اساسا اعلم و

شرط نیست. اما این مقاله مشتمل بر اجتهادی خودی بین بنده و دوستان است، و اگر 
 كسی با ادله آن قانع شد و ادله مخالفین را قانع كننده نیافت اجتهادی غیری كرده است.

پس جایی برای تقلید نیست كه بخواهد اعلم و اتقی بودن نویسنده مالک عمل برای كسی 
 قرار گیرد.



 :انیاث
اگر بچه ای آبی پاكیزه برای شما بیاورد آن را مینوشید یا » مرجع نفرموده اند: آیا همان 

بنده كافر و بی دین استداللی از قرآن  «آبی كه گل آلود باشد و هزاران پیر برایتان بیاورند؟!
برای مومنین آورده ام آیا این استدالل قانع كننده زالل با كفر بنده نجس میشود؟ اگر 

و معتقد شد كه حکم قرآن این است باید از قرآن تبعیت  كسی استدالل را قانع كننده دید
مرجعش از فتوای كند و یا می كند نه از بنده، و اگر استدالل را قانع كننده نیافت یا احتیاط

 نماید.كه اعلم و اتقاست تبعیت می
 :(1)فتوا

ـ 1035ى مسأله»: میمطرح نما زیرا ن یالله صادق تیآ یفتوا کیمورد  نیدر ا دانمیو الزم م
تشکیك یا انکار بعضی از مسائل مذهبی اگر با دلیل درستی همراه باشد خود از مسائل 

اش شکی كنندهدلیل قانعاز مسائل در راه رسیدن به مذهبی است بلکه شك در بعضی
در تمامی ابعادش داراى برهان است كه اگر با دلیلی از كتاب  دینمقدس است، و باالخره 

وسلم حکمی را برخالف فتواى مسلم فقیهان آلهوعلیهالله صلی الله ویا سنت قطعیه رسول الله 
یست، بلکه برهمگان واجب است آن حکم را با ثابت كند هرگز نه تنها برخالف اسالم ن

زیرااحسن القول، قولی است كه قائلش دلیلی  ماینددلیلش پذیرفته ومطابق آن عمل ن
تر را ارایه نماید گرچه قائلش یك نفر باشد كه این یك نفر حتی در مقابل تر و محکمروشن

ر تعداد كه باشند نه هصدها نفر هم باشد زیراوقتی احسن القول ثابت شد مخالفینش به
محتواى آن بنمایند واالل عمل بهبه تشویقتنها حقِّ ردِّ اورا ندارند كه دیگران را نیز باید 

 «برخالف دین و ضد اسالم عمل نموده و از عدالت خارجند.
 :و نظر آیت الله صادقی)ره( استدالل کافر

درست باشد همانطور كه آیت و حتی بر فرض كه ما كافر باشیم چه بسا كه فهم ما از آیه 
 1ما دو تقوى داریم: »»اند: الله صادقی در كتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر فرموده

ـ تقواى علمی، یعنی عدم دخالت در علومی كه تَلَقلی نکرده و دخالت ندادن علوم را در 
در فهم و چنین دخالت ندادن كل مفروضات برونی اسالمی و غیراسالمی را یکدیگر و هم

ى توانند معانی سادهتفسیر قرآن. با رعایت این تقوا و پرهیزگارى علمی حتی كفلار هم می
طور صحیح بفهمند. به عنوان مثال. شخص كافرى هم اگر الفاظ را از قرآن و غیر آن به

كند كه در قرآن به چه عربی بداند و بدون تفکرات الحادى، قرآن را بخواند، علم پیدا می
ها عقیده و عمل لی امر شده و از چه مسایلی نهی شده است. با این كه مطلقا به آنمسائ



ندارد. دوم، هر قدر تقواى عملی انسان بیشتر باشد رمز فهمیدن بیشتر قرآنی بر او نمایان 
اللفظی آیات الهی است و تقواى عملِی بیشتر شود، تقواى اول كلید فهم معانی تحتمی

اى قرآن كریم است، كه در غیر اى و لطیفهر از معانی بطنی، اشارهباعث قدرت درك باالت
كریم كلیله افرادى كه در وادى تقوى نیستند غیر مؤمن و این صورت به تعبیر قرآن

و پر واضح است كه احکام جزو عبارات قرآن هستند و نه لطائف و اشارات، جزو  ««اند.ظالم
به اعلم و اتقی بودن برای فهم احکام القرآن  ظواهر قرآن هستند نه جزو بطون پس نیازی

نیست، همانطور كه آیت الله صادقی در كتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر این معنا 
لوَة و »اما در آیات االحکام قرآنی هیچ بطنی نداریم.  مانند:  »كنند:را تأكید می أقیُموا الصَّ

كاة بهتر و با توجه بیشتر، عمق ایمانی مؤمن افزایش كه بطنی ندارد. البته در عمل «آتُوا الزَّ
یابد، و این مسئله ربطی به بطن و بطون ندارد زیرا الفاظ آیات االحکام داراى بطونی می

كنند و از مکللف، اطاعت و پیچیده نیستند و با صراحت معناى وجوب یا حرمت را افاده می
 «طلبند.تبعیت می

الحکام استداللی آورد، مطمئنا از ظواهر قرآنی استدالل پس بنابراین اگر كافری از آیات ا
آورده است نه از بطون آن، و فهم این ظواهر در حد فهم عوام است، پس تبعیت از آن 
استدالل تبعیت از قرآن است نه تبعیت از آن كافر، زیرا آن كافر تنها ما را به آنچه كه 

لعوام( راهنمایی كرده است نه آن كه از خودمان نیز میتوانستیم از قرآن بفهمیم)العبارة ل
 بطون قرآن چیزی را برایمان هدیه بیاورد.

 :)فرق فتوا با مبنا(اثالث
لمسائل اصل تقلید باشد، با توجه به رساله توضیح ا فرض كه مقصود شما مرجع تقلیدبر  

اشکاالتی  آیت الله صادقی به تقلید در مسائل تقلیدتواند تقلیدی باشد و و تقلید اعلم نمی
مسائل اجتهاد و تقلید و احتیاط،  »اند:آنجا كه فرموده حمن جمله دور مصرل  وارد كرده اند،

ها باطل است. و این مسأله ى اخیرند كه تقلید بی دلیل در آنو تقلید اعلم از قبیل مسأله
انتقادهاى هاى عملیه تکرار شده كه در تقلید اعلم باید از اعلم تقلید كرد، مورد كه در رساله
آیت  خود ین مسئله كه بر اساس عقل و اعتقادا طور ممکن استبنابراین چ .« زیرین است:

تمام مسلمین موظفند اجتهادا)خواه خودی یا غیری( به حقانیت یا عدم  الله صادقی تهرانی
 یو اعلم قرآن یاتق دیمرجعِ فتوا با» :آیا این فتوا حقانیت آن پی ببرند شده است راه قرآنی؟

به معنای راه قرآنی است؟ چه بسا این فتوا نیز خالف قرآن باشد، چطور شما راه  «باشد.
( را در این یک فتوا خالصه كردید؟ آیا خود ایشان فرموده  قرآنی آیت الله صادقی)رحمه الله

 عبارات اند كه راه قرآنی یعنی تقلید از اعلم و اتقای قرآنی؟ یا فرموده اند كه راه قرآنی یعنی



عوام و حتی كفار نیز ظنی الدالله نیست و  م قابل فهم است، زیرا قرآنرآن بدون سنت هق
به این  انتقادشان ،... منتقدین به ایشانمیتوانند احکام قرآنی را بفهمند)العبارة للعوام( و 

رض محال اگر تازه باالتر، بر ف »كه:  قول ایشان است امثال این یا انتقادشان به هفتوا بود
و  شانیبه منزل ا كردندیم ییو ما را راهنما میبود ق علیه السالمر زمان امام صادما د

مَ ﴿كه  میكردیسؤال م شانیاست از اق علیه السالم امام صاد شانیا گفتندیم  َذلِک َوُحرِّ
مَ ﴿: فرمودیچه؟ اگرم یعنی( ٣نور،) ﴾نَ یالُمؤمِنِ  َعلَی مکروه و مرجوح است  یعنی ﴾ُحرِّ

م علیه امام معصو نکهیا یبرا دیهست گرید ی. شما شخصدیستیشما امام صادق ن میگفتیم
. بلکه تخطئه میكنیما تخطئه عصمت نم نی. بنابردهدینم یبرخالف نصل قرآن، رأ السالم

قرآنی كه نیازمند به افکار »یا مشکل منتقدین با امثال این عبارات بود:  «.میكنینسبت م
بالغه و تبیان و نور و برهان تواند خود را حجهباشد چگونه میو مفروضات برونی بشرى 

به احدى نیازى « قرآن»طور كه ذكر شد خداى تعالی و به تبع او كالم خدا: بداند. همان
گونه كه خدا غنی مطلق است و نیازى به غیر خود ندارد، نداشته و ندارد و باالخره همان

شویم و ا و كالمش صفر مطلقیم. هنگامی عدد میقرآنش نیز چنان است، و ما در برابر خد
كنیم كه صددرصد در برابر خدا و كالمش نیازمند باشیم و نه آزمند، گیرنده رقمی پیدا می

 «باشیم و نه دهنده
آیا رواست كه ما فتاوای آیت الله صادقی را همان مبانی ایشان بدانیم و همانند مقلده شیخ 

قد و چالش كشیدن فتاوای این عالم بزرگ را حتی بر به ن و حقِ  طوسی تا سالها جرأت
كسی بر اساس قرآن، مخالفت با بعضی از ، و اگر ندهیم و دیگران اساس قرآن به خودمان

 .به او برچسب خروج از راه قرآنی بچسبانیمفتاوای ایشان كرد 
 :(2)فتوا

و باالخره »مایم: بن 15الزم میدانم كه نقل قولی از رساله توضیح المسائل ایشان مسأله  
تحریِك بر حركتی است پر بركت كه همواره تمامی مکلفان شایسته « یَبَّبُِعوَن أحَسَنهُ »این 

ترین نظر پیرامون حقیقت بهترین و شایستهبا استعداد اجتهادى را در راه رسیدن به
ناپذیر و همیشگی وامی دارد، كه با تفکر و كوشش و كاوش شخصی، و سیرى خستگیبه

ى اهنگی با همراهان در مقصدهاى ایمانی، سیل خروشان مسلمانان همیشه با بسیج همههم
و بهترین راه كوشا باشند، تا از جمود و ركود بر « القولاحسن»نیروهاى خود براى انتخاب 

ـ چه زنده و چه مرده ـ آزاد گردند، كه تنها هدف از این كوشششخص  ها یافتن بهترین اش 
 «مورد رضاى خداست كه رهروان حقیقت در آن گام نهند تا آن را بیابند. ترین راهو نزدیك



 :پاسخ هفتم
 درس خارج»اگر پرسیدن سوال: چرا فاعل مرفوع است؟ و چرا مفعول منصوب است؟ در 

: و این سوال شما نیز از همین موارد است  فنی باشد سواالت شما نیز فنی هستند.« فقه
از نظر  -مخاطب   یبرا ندیآ یم« إالَّ »تثناء شده كه بعد از عرب موارد اس اتیدر ادب ایآ»

 حیتوض لیبا دل)شود تا بر مخاطب روشن شود؟  یم انیمجهولند كه ب - حکم ریغ ایحکم 
است  ازین ،یاضاف ایاست  یقینور حق هسور 31 یهحصر در آ شود ثابت نکهیا یبرا» (.دیده

عطر آن است كه خود ببوید  ««.ستین موضوع سؤال پاسخ داده شود، لذا خارج از نیكه ا
 نه آنکه عطار بگوید.

 :پاسخ هشتم
قصد  اینآیا  حقیقت بودید. یافتن ای كاش به جای آن كه دنبال اثبات عجز باشید، دنبال

أنَزَل َمَعُهُم الِکتاَب بِالَحقِّ لَِیحکَُم ...  »: هستند؟ آیات این خارج از اطار شما برای اثبات عجز
النلاِس فیَما اختَلَُفوا فیِه َو َما اختَلََف فیِه إال الَّذیَن ُأوتُوُه مِن بَعِد ما جاَءتُهُم البَیِّناُت بَغًیا بَیَن 

ُ یَهدي َمن یَشاُء إلی ِصراٍط  ُ الَّذیَن آَمُنوا لَِما اختَلَُفوا فیِه مَِن الَحقِّ بِإذنِِه َو الله بَیَنُهم فََهَدى الله
ِ اإلسالُم َو َما اختَلََف الَّذیَن ُأوتُوا الِکتاَب إالل مِن » (213)بقره،« ُمستَقیمٍ  یَن عِنَد الله إنَّ الدِّ
اگر شما پاسخ ندهید نشان دهنده عجز  (19)آل عمران،« ...  اَءُهُم العِلُم بَغًیا بَیَنُهمبَعِد ما ج

چون شما نیست بلکه نشان دهنده آن است كه در مقابل حکم قرآن سکوت كرده اید، 
 گردن گیرید.اید وبال مخالفت با حکم قرآن را خواستهنمی

 :خ نهمپاس
 بنده به سه شرط حاضرم سواالت سری چهارم و پنجم شما را پاسخ بدهم: 

 بنده در این نوشتار پاسخ بدهید.به سواالت مطرح شده از طرف  .1

نفهمیدید)یا به پاسخ بنده به سواالت سری چهارم و پنجم هرچه كه بود فهمیدید یا  .2
قول خودتان: از فهمتان خارج بود یا نبود( دیگر سری سواالت ششمی در كار نباشد، و 

ه و در اختیار عموم قرار داده شود)نه آنکه در خانه دبه مقاله حجاب داده ش تنها پاسخی
 .ها قرار داده شود(شریفتان نگاهداری شده و در اختیار شرفیاب

بنده پاسخ داده خواهد  بعدی به پاسخ شما به سواالت سواالت سری پنجم نیز منوط .3
 شد.



 شورای قرآنی:
در نهایت اعالم برائت از رجزخوانی در بحث علمی مینمایم و آن را نه تنها موافق امرهم 

آن است. همانطور كه قبال  رسد صد در صد مخالفبینم بلکه به نظر میشوری بینهم نمی
نزد آقای نورانی مطرح شده است تا به مشورت  سال قبل 7كردم این مطلب از  عرض

، و البته با توجه به اخالق گذاشته شود و اگر پاسخی برای این مطلب وجود دارد داده شود
)و به یاد دارم كه اگر كسی برای سراغ دارمدر مورد مشورت ای كه از آقای نورانی حسنه

ت الله صادقی بود با این كمترین نمود كه خالف فتوای آیایشان استداللی از قرآن مطرح می
ایشان  بر این مبنا (تا چه رسد به بزرگواری همچون آقای چراتیان كردندنیز مشورت می

اند تا به ح نمودهدر همان زمان با تمام كسانی كه ارتباط داشتند مطر به احتمال بسیار
رض كه این برسند كه من جمله آقای چراتیان خواهد بود و بر ف پاسخی برای این نظر

، خود آقای چراتیان سال گذشته 3مسئله را در آن زمان مطرح نکرده باشند، نزدیک به 
و بنده در آن اشکالی  برای بنده هم مطرح شدتوسط آقای نورانی این مطلب » اند:فرموده

استفاده كنم كه دیدم خود وجود شوهر  ستم از وجود شوهر برای رد نظرتانندیدم و خوا
وقتی كافی برای به شورا گذاشتن و حل كردن  ،و در طی این مدت «است موید این نظر

آن موجود بوده، بعد از طی این مدت طوالنی فکر نمیکنم هیچ عاقلی كه از مبانی قرآنی 
 باخبر باشد )و بداند كه بر مبنای فقه قرآنی یک عامی كه عربی بلد باشد میتواند احکام

بتواند به مطرح كردن ( در قسمتهای گذشته عرض شد همانطور كه را از قرآن بفهمد قرآنی
. به هر حال این نظر در دسترس عموم این حکم قرآنی برای عموم مردم اشکالی وارد كند

 قرار گرفته است.
 :و اتحاد دعوت به اعتصام

تقاضا دارم كه به دور از هر گونه حاشیه پردازی)همچون عاجزانه از عموم دلسوزان راه قرآنی 
بی  و اعتراف به اظهار عجز یو پیگیر و شاگردی آیت الله صادقی را كردن اسوادیادعای ب
و ...( به مشورت قرآنی  همدیگر و تعنت در سوال و تمسخر گرفتن از طرف مقابل سوادی

و اعتصموا »آشکار شود كه حقیقتا آیه:  مقلدین و مجتهدین در فقه سنتیبپردازند تا برای 
 . و اتحاد حقیقیتوان با اعتصام به قرآن تحقق بخشیدرا می «تفرقواو ال بحبل الله جمیًعا 

 حول محور قرآن ممکن است. مسلمین تنها بر پایه جمع شدن همه ایشان



 عذرخواهی:
هر ظلمی مرتکب  تندی یا رعایت نکردم یارا در كالم یا ادب  اگر كسانی را تمسخر نموده و

 هر گاه هر كداممان،در این شوری وارم كه خواهم. و امیدمعذرت می از صمیم قلب شدم،
تا « َو ُقل لِعِبادي یَُقولُوا الَّتي ِهَي أحَسنُ »از این آیه تخلف كرد دیگری به او تذكر بدهد: 

كه قصد اختالف اندازی بین مومنین را دارد از میان تابعان راه قرآنی بلکه این شیطان لعین 
یطاَن »دور شود چرا كه فرمود:  یطاَن كاَن لِِلنساِن َعدُ إنَّ الشَّ ا ُمبیًنایَنَزُغ بَیَنُهم إنَّ الشَّ  «وًّ

و یا  و اعالم میدارم كه چه بسا بنده با ادبیات زشت خویش آقای چراتیان و آقای نورانی
و  حاللیت می طلبم. انبزرگوار از این را در موضع انتقام گیری قرار داده باشم، دیگرانی

یِّئَةَ  ادفَع بِالَّتي هِيَ »امیدوارم كه ایشان به این آیات عمل بنمایند:  َو الکاظِمیَن »، «أحَسُن السَّ
ُ یُحِ  اِس َو الله  «بُّ الُمحِسنینَ الَغیَظ َو العافیَن َعِن النل

 :قرآنی ر مبانیپایداری د
د شورای قرآنی هر برای اصالح رونكه درست است  :نمایداما بیان این نکته نیز ضروری می

گونه عقب نشینی از شخصیت خودم را می پذیرم ولی هرگز از هیچ حکم قرآنی صرف نظر 
نمیکنم تا زمانی كه بطالن آن برایم اثبات شود، و اگر اثبات شد كه حکمی قرآنی نیست، 

 دیگر تبعیت از آن معنایی ندارد.
 مهدی عباس زاده

19/10/1395 
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