
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



) چیا  صایار ن نیدییا بیا ار  گلوبنید  در محلی  1305ر سیا  د محمد صادقی تهرانیی  آیت اهلل 

صییاش خییضا رسییا ل ییا،  ده ای ر صییانی وییر رف یا ییت ا وییدر ای ییا،در خییانوامتولیید   تهییرا،   
المحققییض) ) ل ییا، الییوا اض) ن ا  بیرگییا، خانییای ایییرا،   ا  سرسل ییل   لمییدارا، م ییار  

 سیالیی بی  5در را    ای یا،لم  لیم    میو   رامنمیای آییت اهلل صیادقی لانت وهلوی ا لض) م س

 رسیتاد   ا  ممیا، ا ا، دیوددی ای یا، را بیا م یار  اسیالم  مدرس  اسالم  اقع در گیرر م یتو ی
کنج  مییا   در اثییر خییابتییدایی  6اییدی  وایییا، د ره دب ییتا،   اخییر تممیمییا، بییا  آخیینا نمییود ا 

ضقیی د  نفیرت  م سیویدایا  دی   آییت اهلل صیادقیت گفیت ا بیدر د صضیا لامات منار ات   ویدر

مایمم بی   ا یی د   ا  ممیا،  میا، ادثی  بی  نفیرت   انی یار ای یا،ای) ص ن نت ب  وهلوی داختند
 ا منار ه در مما، راه ودر گردیدند

وی  ا  اتمیام  ض    لیی ن  اقیع در خضابیا، ری ر تنید  سیم د ره متوسا  بی  دبضرسیتا، وهلیوی )

بییدی)  قییوت وضییدا دییرد ا ر در صییو ه   تحاییضالت اسییالمی در ای ییا،رسییتا،  کییر ص ییود ره دبض
 سییالیی در  نیی  در ال اسییالمی   در مدرسیی  س ه ییا(ر ) قییدیم ن م یی و  14در سیی) ترتضیی  

د  ییا سیا  ب ید  یامع المقیدمات    سیضوای   صاخیض   یادگضری مقدمات  ر    ادبضات خدند

 ا نی   ااا را تدری  مم دردندتفتا ا مال  نداهلل بر تهری  المنا 
اسیتاد امیام آییت اهلل خیاه آبیادی بیرگیوار    س   ب  صلقات در ال  ر یانی   اخالقیی   تف یضری

بی  منیی  تهرا،  اقیع در قلی  بیا ار وضوسیتند   وی  ا  میدتی در م جد  م   )  امع ن خمضنی 

درسیی آییت اهلل خیاه محیور ا   ر م جد   دیییر محا یو درس یا، ر تنیدای ا،  اقع در دوچ  مجا
قرآ، ا  دیدگاه  ر یا،    ل یف    در ممی  صیحنتهای خیود چی   ر یانی   چی   ل یفی     آبادی 

خیاه   درال میا   ر ف   مینا اسیتاد ا ایم چ  اخالق آی  متناس  موسوع مایر  میی دردنید ا 

رآ، اخیت   ا  آ، وی  قیگر رآ، تیثثضر ب ییایی در نمی)   ر   آییت اهلل صیادقیبر مننای قآبادی 
 ا  و دتاب مر ع   مننع قرار دادندرا در  ندگی   دار   تحاض

تحایضو در مدرسی  خیا، میر ی )   ریی  ن  اقیع در  و  ا  چندی با م یورت اسیتاد خیاه آبیادی

ا در مدرسی  میر ی در ادبضیات    ربیی آییت اهلل صیاش  اصری    با ار مر ی را آغیا  نمودنیدخضابا، ن
ضم ال یا، اخیالق   درال  قی    آییت اهلل صیاش خیضا مضیر ا خضا محمد ص ض)  امد ؛ اسیتاد  ای

بیاقر آخییتضانی   در ال منایی    دییالم   آیییت اهلل صییاش سییضد صییدر الییدی)  یایییری   نضییی درال 

ا   السیف  بییر    در ی  ا    ل ف    د ره خر  تجرید   آییت اهلل صیاش مضیر ا مهیدی آخیتضانی 
  ااا تیدری  ار     ضل یو     قضی  بییر  خرق   آقا مضر ا اصمید آخیتضانی )  میوی ای یا، ن  ی

 اداختند 

را نیید بیرگییا، ا بیدی) ترتضی   ل یف   داخیتندمیدتی میم در درال  ل یف  آقیای ر ض یی خیردت 
 دا م یضر آمیو ف قیرآ، را ا  دسیت دمنیداما ممواره با نیرانیی ا  اینکی  منیا  لمای  ل ف  خواندند

بیر ا  خیود   ممی  ایی)  لیوم را صاخیض  ای    بیا مراقنیت مانند خضلی ا  د ستا،  ضل و  خیوند  



ی  ل یف    م یی میای بید ، محیور قرآنیا تقیاد داخیتند   چرا د   ت لضمات م ار  قرآنی قرار دادند

هیار وین  مم ب  دلضیو  قلیی   میم بی  دلضیو دتیاب   سینت   چ  را ب  ار  خود  رب می دند 
 ا  مننای اصلی آ، را رد دردند

در گیراری ای یا، توسیق آقیای خیاه آبیادی صیورت گر یت النتی    مامی   ن ا، صوری ر صانضت 

بی  ممیراه ده   ویانیده نفیر   اسیتاد مقیدمات   ای یا، را مدرس  س ه ا(ر   آقای خضا  لی دبضیری 
 ب  لناال ر صانضت نمود ا لن ا  بچ  مای مدرس  م

آییت اهلل  لیوی د م   محمید رسیا   رار رسا خیاه   بی  ت یت ن  یت) وه نگ  هانی   ممیما، با 

ممیراه بیا آقیای ( ییوردی در ق یمت خیمالی  ض یض      یا م قیم خیدند 1320در سیا  صیادقی 
 لیضک) در مواقیع ت اضلیی صتیی ییا ر   در مفتی  بی  تهیرا، داختند  د ستا، صجرهییر دقمی   

ا بی  میر ر  میا، اییام تحایضلی بیضا ا  اییام  درال استاد خاه آبادی خردت میی دردنیدر ت    در 

ردییید ا خیو د ری ا  مننییع بییر   ضییا  ناچارخیا، سییاخت تیا در قییم خ اییی ا  آ، ت اضلیی گ
ر تی  دی   لضیرغم سی) دیم خمضنیی  در نتضج  بی  دیالال درال امیام  نمون    سنا را وضدا دنند 

 ب  ای ا، دادند ا  لق  خاه آبادی دوچاماال  را ب  خوبی درک درده   امام خمضنی 

در در ال ای یا، نضیی خیردتی   یا  داخیتند بی    ردی بی  قیمبر با  ر د آیت اهلل  1323در سا  
ر م یاتو  قضهی  خیود ات یان ریی میی دبر  یردی آییت اهلل واسیا اسیتفتاتات اوریک  در  ل یات 

 ردند ا د

   اهلل خیاه آبیادی بی  قیرآ، ماییو دیدنیدآییت  ا  دوددی ب   اسا  ت الضم اسیتاد د  خود راای ا، 
ی   م نیوی آ، خیالی   دیم  می  رال میای قرآنیی   م یار  میادسفان  صو ه  لمض  قم را ا  دمتث

رد گردیید ا ا  ایی)  اسینیضنی بی  ای یا،  صوادث صاخض  ای تلیا   لامی  ر صیییا تند   ا  دید، 

مم   لوم رای  در صو ه را بر اسیاال منیانی قرآنیی بیرای خیود دسیت  بنیدی    ر  تامضم گر تتند
ا  میای  میومی   خاوصیی   تثلضفات یا، اراتی  نماینیدانی منتنی بر بضیا، قیرآ، در منیابر   سی نر

 نایر دیییر  قهیا داخیت  باخیندممض) امر با ث خد دی  در ب یضاری ا  م یاتو نایری متفیا ت بیا 

هیا را ممی  آن تاد   ر اییات ویضا میی ر تنید امیا آییت اهلل صیادقیچرا د  آنها بر مننیای درال اسی
 ا  ر  بر دتاب اهلل قرار دادند

بر  ردی   اسیاتضد  ل یف     ر یا،   سیایر اسیاتضد  قی    اصیو   ضار ا  آیت اهللبا   ود تجلضو ب 

ا ه   بی  خیق م یی تمیام آنهیا م تیر  بودنیدخود   مضچ گاه مم   رمای ات آقایا، را قنیو  نکیرد
در بٌ د اینک  محور  لوم اسالمی آنها آناور د  خیاید   بایید قیرآ، ننیوده   منیتال بی  آراا    تیا ای 

   یا خال  ظامر قرآ، م تند ا خال  نص 

االب صو ه مای  لمضی  چی  منتیدی باخیند   چی  متوسیق   ییا منتهیی ای ا، ا تقاد داختند د  
  در صاخیض  آ، سینت قا ضی  باخید    لیوم رایی  صیو  ی  باید محور اصلی تحاضالت ا، قیرآ،  

ی در اب یادی چنید رآنین  تنها الن  را ب  اسالم نیدیا تیر نمیی دنید بلکی  ب یی ا  را ا  م یار  ق



  اگییر ب یوامضم دلمیی  ( الی  ا( اهلل در صییو ه میای  لمضیی  نقیا وضییدا دنیید   د ر میم مییی دنید 

 ن  ت بای تی در ال   دتاب مایی د  محور قرآنی ندارند   ییا بیدتر دی  محیور سید قرآنیی دارنید
چیو،  سی   بی   یای آنهیا م یار  نیاب قرآنیی را دی  میم   ا  صو ه مای درسیی  د ده خیوند ا

آ تاب  اسح   ر خ)   متجلی است    یایییی) نماینید   بیا ت لیضم   ت لیم قیرآ،  ایضم د  میای 

خود   د  مای االب م ار  قرآنی ا  ای) ظلمیت میا   تیاریکی میای مو یود نجیات داده   بیا نیور 
  م ی و دارا، اسیالم بیر وایی تیا بی   سیضل  ایی) نیور قرآ، دریم آنها را  ال داده   متجلی سا ند  

قرآ، دریم گردند   راه چنیا،  رییانی ن  یت ایی) اسیت دی  مایالنی ا  ایی) دتیاب میا دی  بیر 

قیرآ،  خال  قرآ، دریم است   یا موا   آ، نض ت دنار بریینید   سی   تالضفیاتی نیوی) بیر محیور
  ای) خود م ئولضتی ب یضار مهیم   ص یاال اسیت بیر  هیده مدرسیا،   سنت  ایییی) آنها دنند 

 د  صو ه ای صد در صد قرآنی بنا دنند ا   خرع مدارانی 

در سییا  مییای ص ییور ای ییا، در قییم آیییت اهلل  المیی  اناانییایی نضییی نق ییی  اییضم در اسییتمرار 
 در ات تف ضری    ر انی    ل فی   اخالقی ای ا، داخت ا 

سا  توقف م تمر در قیم بی  تهیرا، آمدنید   در د  ب ید  لمیی   سضاسیی بی    الضیت  10و  ا  

داخییانی  در قضییام ملییی خید، نفییت ممکییاری   ممرامییی ب یضاری بییا آیییت اهلل اختنیید اخیدید ورد
میای سی نرانی ا  ا  میضچ دیاری م یایق  نداخیتندان کاال دیدگاه میای ای یا،    در  هتداختند 

میرمنی نضیی  ای)  ل ات  ال ه بر س ی در ملیی خید، صین ت نفیت نقیا د  انقالبی ایراد دردند

در آ، د را،  داخییتند ااسییت مار داخلییی   خییار ی آتییا  د، سیی ی در بییا اییی) میید    داخییت 
میی دردنید دی  بی  توصیض  آقیای  ال ه بر  ل ات س نرانی میم تیدری    میم در دان ییاه دیار 

 ا خضا مهدی صاتری قنو  خدند ماهری   ا،آقای ممراه باد   داخانی امتحا، مدرسی دادند

در مدرسیی  المین  اقیع در ویو چیوبی   ب ید در دان یکده م قیو    منقیو  )الهضیات   م ییار  اسی
 ا خردت دردندس ه ا(ر تهرا، 

  قیانونی  سیع گردیید تیا بیا  ض یان  بودنیدسا  سوم تحاضو   منیامی دی  م ی و  اتمیام د ره ل

بدمنید مدرک لض ان  ا   مل   لیوم ق یایی    لیوم تربضتیی   تنلضیق    قی   4امتحا،  4برگیاری 
 ا  ار لض ان  گر تندد  مر چهار امتحا، را داده   چه

ورد    میانی بی  درد اسیالم ب ی ای ا، س ی دردند تا در دیالال میای ددتیرا نضیی خیردت دننید تیا

تیی  ا سی  سیا  میم در دان ییاه تیدری  دردنید بر  ردی   ب  امر آیت اهلل د ره ددترا را گرراندند
  مدا  ی  آقاییا، در میورد سیتارگا، ا  دییدگاه قیرآ، بیود ا اسیاتضد صاسیر در  ل ی ددترای ای ا،

راخد   م کات    امری )   یر دادگ تری ن مم  گفتنید دی  میا ا  ایی) ایی) موسیوع سیر در نمیی 

ا ب یدما دی   دادنید، توسضح دمضد د  و  ا  توسیضح ای یا،   در ی   یوق ممتیا  را آ ریم   خودتا
ماال ی   آییت اهلل  المی  اناانیایی ب ید ا صیورت دتیاب بی  چیای رسیضد    ترای ای ا، ب  تی دد

 دتاب گفتند : ای) دتاب ن  دان یامی   ن  صو ه ای ت بلک   قق قرآنی است ا 



ا    منت یر خید   هیدی) در مقابلی  بیا بهایضیتب یارات دتیاب خم یی چیای ا    36در  ر ردی) 

میای مهیم ن ی   بیرای دلض یا میا   سیفارت خانی   70لحاظ اینک  در آغیا  ن یر ب یارات صید د 
گ ییوده  منیاظرات   گفتیومییای ب یضاری بیرای آیییت اهلل صیادقی راه   خییدم یضحی   ااا  رسیتاده 

  ا خد

در مقابلیی  بییا اندی یی  مییای ماتریالض ییتی یییا  هییا، بضنییی مییادی  ییده ای ا  ممچنییض) ای ییا، 
   ل ات بحث   ورسا   واسیا ترتضی  دادنید دی  وی  ا  برگییاری  ل یات صیحنت دان جویا، 

  در محییضق دان یییاه   ادارات   غضییره منت ییر در صیید د سضایید ن یی   ولییی د ییی خیید  مای یا،

گردید   ب   هیت مرا  یات   تثدضیدات  ییاد خواننیدگا، در میورد چیای آ،   بی  چیای   انت یار 
 آ، منادرت گردید ا 

بی  تیدری  صکمیت )  ل یف  اسیالمی ن بیر مننیای قیرآ،   سینت ا  ا  دریا ت ددتیرا و  ای ا، 

 یای تهیرا،  ل یاتی بیر د  محیور  7  ممچنیض) در  نید) دتاب آ ریده   آ ریدگار ورداختر ی مت
 لمییی   سضاسییی  لضیی  صکومییت خامن ییامی بییا ص ییور دان ییجویا، ا   ملیی  آقایییا، ماییحح   

 ل ییات بییر محییور نجییومی ا  ماییحف    ابییدی داخییتند نودیییت   غرسییی   مض)مییی ) نابضنییا ن   

بیا نایر بی  دنتیر    ق یض  بی  میم  د، ت یکضالت ر ییم قرآنی   سؤا     واب بیود  لیی  می  
اسالمی بر دو مانو ات د ور مفیت  ل ی  را ادغیام   میر دیدام ا  بیرادرا،  ظضفی  داخیتند دی  

یا ق مت ا  مانو ات را ماال     گییارف دمنید دی  النتی   وامیو خیاه ب یضار میاصمیت ایجیاد 

 دردند ا
  نمیا  در م ا د ا   ملی  م یجد سیروولا بیا ویضا نمیا ی صیاش آقیا محمید تقیی ارادیی ب ید ا

م رب     ا  لض  خاه تیدری  داخیتند دی  ددتیر چمیرا،   بیرادرف نضیی ص یور داخیتند ا درال 

 ص اسی بود د   ی ه مایی نضی ب  خردت دنندگا، داده می خد ا 
ممچنض) مفت  ای یا خی  در م یجد امیض) ال یلاا،   ا   خضابیا،  رد سیی در مضیدا،  ایلی ) 

 ا داختند ن  امام خمضنی   لی ن  ل  مضدا، توو ا

بی  دننیا  اصیال  نایام اداری   اقتایادی    کیری   اااا منتنیی بیر آیت اهلل صادقی در ممی  صیا  
اصکیام قیرآ، بیوده   سی ی داخیتند بیا ر تیار میای گونیاگو، ایی) ر یکیرد   دییدگاه را بی   مییوم 

 ام   برسانند   چیرا دی  بی   قضیده ای یا، میر ر صیانی  لیضم   آگیاه سضاسیی بی  دننیا  ایر  

ندی   مای قرآنی در  ام   است ا ای ا، میی خواسیتند اصکیام الهیی را ا  قیو  بی    یو تنیدیو ا
 دنند   ب  دننا  مر  ضت   دارمای ت ریفاتی ننودند ا  

 ممض) مننر ر ت) ما بیا نیو آ ری میای  لمیی   سضاسیی   با یث خید تیا میورد ت قضی    تهدیید  

 ا  تحدید دستیاه ستم امی قرار گضرند
  اییراد سی نرانی در ا لیض) سیالیرد آییت اهلل و یا ا المضی  بیا   داخیانی آییت اهلل وت و  ا   ی

منیییام ا اییای اسییناد مالکضییت 1341بهمیی)  4در بر  ییردی در ا تییرا  بیی  صییحنت مییای خییاه 



، را م فضانی  بی  قاید دی  ناچیار اییراا  سوی سا اک محکیوم بی  ا یدام خیدند   اااا  د ا ر ا، قم

 ا ص  ترک نمودند
ر   در  13مکی    مدینی  بیض)  میره   صی  دسیتیضر خیدند   و ا ا المض  در با ب تا، نضی در  ر

   ندصکیضم آ اد خید لمیا بی  خایوی آییت اهلل بیا  سیاات ب  سر بردند د   خرا  ال اصم   ندا،

  ا ندت الحفظ ب   راق ر تتح
ولیری اییرا، در در  راق نضی در  رییا،   الضیت میا   بیا مقیدمات سیفارت اییرا، در ب یداد   دن ی

دربال   چند مرتن  مجوم   توائ  دردنید دی  ای یا، را دسیتیضر دننید   امیا خدا نید   اراده الهیی 

م لوم    سضل  ظامریا آیت اهلل خویی میانع خیدندا ای یا، صید د ییا میاه در  ییر  میض) منیی  
 یضر قیرآ، ییا  ییا قیرآ، را تفآیت اهلل خویی م فی بودند د  ا  ایی)  رصیت اسیتفاده نمیوده   

  اب  قرآ، نوختند 

  صید د  ار ویا   خیرق   قیامره بی  اتیریا ر تی  وای  ریییهیای انقیالب در هت و  ا  د  س  ماه 
 ا  ان جویا، ایرانی    رب  ل   داختندد  ماه خ    ر   با د

دارای د   هییت )لیو،ن   یکییی لییو، سضاسیی سیید خامن ییامی   مییای ای یا، در نجییف سی نرانی 

دییری لو، قرآنی با امضد ب  اینک  در اثر ای) س نرانی میا  می  قرآنیی بی  صیو ه نجیف داده خیود 
 یرب   در اثیر  یرب د  الحمد هلل در اثر ای) س نرانی ما   بیا   یود د  ب ید ا ننیی    یده ای 

قرآنیی بیر خیال   –ضاست سید خامن یامی   ب ید  لمییگر می را در د  ب د س ای)  ده توان تند

خیاید بی   اگیر ییا سیا ت صیحنت میی دردنیدا   و ه مای  لمض  نجف   قم ت کضو دمندامواش ص
ا  ای یا، خواسیتند تیا بی  ممیض)  هیت ا  استد(    بحث النیی  مض  می دردنیدآی  قرآ،  50

آییت اهلل صیادقی  یواب دنضید    ابتیدا ا  چی  خیر ع مییگفتنید : ا تدری  را در نجف آغا  دنند 

 :  قق قرآ، ا دتابی د   ایا در ای) صو ه خالی است ا  دادند
سر درال تف یضر در خیال  آییات قیرآ، بی  مناسینت آییات   مناصیث سضاسیی سید خامن یامی   

ا ب ید ا  میدتی  ل یات تف یضر را بی   بیا،  سیلا  میای ظلیم را نضیی مایر  میی دردنیدسد دو 

  ا ااری برگیار نمودنددر م جد خضا ان  ارسی
وینچ خینن  خی  میا ب ید ا  نمیا  م یرب     یاا بی  میدت د  را ب د ا  مدتی  ل   خااب    قلم 

 ا س  سا ت در منیل ا، اراصی نمودندالی 

 آیی    آییت 2000بیضا ا   ا(صکیام   بی   قضیده ای یا، بوط ب  آیتآی  مر 500خال  نار  قها بر 
بارمیا  بی  غضیر ا  ایی) ای یا،ماال   قرآ، بی  نایر  قهیا نرسیضده ا(صکام است ا ب  ی ا  آیات در 

 خمضنییی   ااا در بحییث مییا آییی  خواندنیید دیی  ا  ای ییا،خییویی    در صییو ه اسییتفتاا آیییات  اییام

: م لوم میی خیود دی  آیی  آ، قیدر گنیگ   بیی د(لیت  رسضدند : و  ر ایت آ، چض ت   گفتندو
گنیگ صیر   ده دی  بنیده اف نفهمید چ وی  چیرا  است د  نضا  ب  ر ایت دارد ی نی خیدا اینقیدر



قرآ، را  رسیتاد   در آ،  رمیود : للنیاال ا وی  ییا میا ن یناال   ییا خیدا در ب گفتی  ا بایید نیاال 

 خویم تا قرآ، را بفهمضم چو، ن ناال ما نمی خوامند بفهمند ا
دی   دبای  بیا امضیر المیؤمنض) بیا خنیر خیدندر نجف   ا  م یابق  تیثلضف در را سا  سوم ص ورخا،

یی در بضیر ت چیای   منت یر گردیید دی  بی  گفتی  خیود ای یا،  با تضرا  با(دتاب  لی   الحادمو، 

 صفح  ا 10ر   مم خودف را نوختند   ر  ی  30ر   موادف را آماده    200
آقای سضد  واد خنّر   مدیر ت کضالت م یابق    نامی  ای دا  بیر در ی  ا   خیناخت  خید، دتیاب 

راق   مر  ضیت میا    قیق ا  در دیربال  ل ی  ای ت یکضو دی  بیا سضاسیت  یا امیآ ردنید نیدخا، 

   دتاب سلضما، دتانی را در در   ا   م ر ی دردند ا  اسم برده دتاب ای ا،
صیفح    در چیای د م بییا  300مییار  لید بیود دی  در چیای ا   صید د  100صید د ایی) دتیاب 

 ل لفا بض) الکتاب   ال ن  گردید ا صفح  د  م ر   ب  ا 360اسا   نمود، محادم  خلفا   

 6   نیگ  سا  ا   ر د آقیای خمضنیی بی  نجیف    رییا، صملی  اسیراتضو 2  ا  گرخت صد د و
در مقابیو اسیراتضو   در رابای  بیا د لیت میای  ربیی سیوری    ر  ه وضا آمد د  آیت اهلل صیادقی 

 اق س نرانی مایی  هانی ایراد دردند ا ارد،   مار    ر

د  در خال  میوش صیو ه   بی   نیوا، ییا درال صیو  ی نمیی  ما، درال ای ا، در  راقب  مر ر  
ب ید ا  میدتی صید د    میا بیا  م ضیت بض یتری ر  بی  ر  خید ن ینت بی  دیییر درالوریر تند   

نفیر ا  ایالب بیالد م تلیف  ارسیی    ربیی  بیا، بیا  کیر آ اد   بیر مننیای آییات  800الی  700

 ی) صحضح را و ا نمودند ا  مقدال قرآ، تف ضر درست   موا 
 قق  انب  قرآ،   با رنگ بی رنیی با قرآ، دیار دیرد،   تحمضیو نکیرد، رنیگ میای صیو ه ای بیر 

 ا قرآ،   ای)  م ضت را  رب نمود

میر  یرد بیا قیرآ، آخینا   ممیض) بی  دی  ا  مالومضیت میای قیرآ، " ای ا، ا تقیاد داخیتند دی  
خیال  خیهرت   خیال  ا میاع ریی میی دمیم رد بض واد است ا  قتی می) بی  دلضیو قیرآ،   بیر 

درد، صر  مای صا ی سنی اری ب ضار بیرای آنهیا اخیکا  داخیت چیرا دی  مرصیوم میا خیدا میی 

خوند   مانند  قاید یونانی مای قدیم دی  میر دی  بمضیرد ر صیا  یی  ار ا  خیدایا، میی خیود ا 
ینکی  صیو ه میای میا بی  بل   نده بود، گناه است   م) بارما بی  بیرادرا،  یر  دیردم دی   لیت ا

قرآ، تو   ندارند ای) است دی  صیاصنا مرصیوم نض یت   چیو، خیدا  نیده اسیت   دییدنی میم 

قرآ، با   یود خیمولضت  یام   در دیو صیو ه میا  قی     .نابرای) ب  دتاب ا  داری نداریم نض ت ا ب
آنیی نیدارد تف ضر   آیت ا(صکام مالوم   اب اد گونیاگو،  لمیی میورد بحیث در صیو ه میا محیور قر

  ب  خاوی  ق  قرآ، د  آ، گون  د  خاید   باید بضیا،   بی  دیار بیرده ن یده ا  قی  قرآنیی    قی  

گویا اسیت دی  ممیواره م یتند بی   صیی خیری ت خیاتم اسیت    قیق ووییایی موسیو ات را میی 
وریرد   ن  وویایی اصکام را   ب  ایی)  هیت میضچ گیاه بی) ب یتی نیدارد   بید ، نره ای ت ضضیر در 

اصکام ثابت خری ت   ممض   واسا گوی تمامی ورسا میا اسیت ا ب  یی ا    یال بی  می) گفتنید 



: خما ا  قرآ، چ  اور ای) مم  موارد سضاسیی آ ردیید   گفیتم : می) خضلیی دیم در آ ردم   قیرآ، 

تماما سضاست   رمنیری  لمیی    قضیدتی اسیت ا بی  اصیاال  خیما رمنیری سضاسیی   منتهیی 
آ، در تمام اب یاد  لمیی دارای صردیت   میوش اسیت   امیواش سید را میی سضاسی صحضح است ا قر

خکند اما در ال آرام بحث مای  قهی یا  ل فی ییا ااااا    یال ه بیر  یدم صردیت دمنیدگی   اصضانیا  

 میود دمنیده اسیت   ان ییا، را در مقابیو خ ایضت میایی سییاخت  خیده بی  خایوی خ اییضت 
دارد ا مرصیوم  یال،  رمودنید   بنیابرای) می)  مای  لمی  وت خده   ممیض) ایور  امید نیی  میی

نناید بفهمم   م) نناید چضیی بیویم ا نناید  کر دینم ا وی  می)  نیده ا (  بی   یرم  نیده بیود،   

ثانضا  ب   رم یا نفر بود،   ثال)ا  بی   یرم میای دیییر صی  نیدارم دی  صیر  میایی غضیر ا  صیر  
آ ادی ا تهیاد    کییر میا   دیار ب ییضار  میای آ، مرصیوم مییا بییویم ا در نتضجی  خک ییت) سیدمای

م کلی است ا و  اصیو تف یضر قیرآ،   ایی) دتیاب ا ننیی   غریی  در صیو ه میا را آنیونی  دی  

 "خدا ند ارات   رموده   بضا، درد،  رم است ا 

  آنهیا را بیا د      ب یضار نیاچضی   ممی ی ای یا،دار خکنی میا   ص یادت میا در برابیر مید   ا(

در راه خیدا   بیرای رسیضد، بی  صی  صیورت    چیو، تمیام   الضیت میای ای یا،  ا، وریرا بودند

 گر ت ا 
  بیر ویایی نمیا   م ی  در نجیف برای استمرار قضام در د  ب ید سضاسیی   قرآنیی تایمضم بیای ا، 

   النت  انجام آ، ب ضار س ت   ا    الضت مای مهم بود ا گر تند

بی  بضیر ت مجیرت آییت اهلل صیادقی رمای  یراق با آغا  اخراش ایرانضا، ا  نجیف اخیر    دیو خیه
در نضیی ادامی  داخیت   وین  سیا  در بضیر ت  یا، د  نه ت قرآنی   سضاسیی بی  میدتدردند    ر

با س ی بیر بضیا، ماالی  قرآنیی   بحیث میای سیا نده ا کیار صیحضح اسیالمی   س نرانی  ل ات 

بی  سیؤا(ت صاسیری)    در آخیر بحیثنیا، مایر  میی نمودنید سو نده ا کیار غلیق مو یود در لن
ا در    ایجیابی بی  میوا ات میم صیحنت داخیتندس نرانی ما در د  ب د سیلنی  ا در ندواسا می داد

ب د سلنی ا  نار  لمیی مناصیث درسیی ایالب   دیارایی آنهیا وی  ا  تحایضو   ا  نایر سضاسیی 

  نگ با چند  نه  ایرا،    راق   اسراتضو   لننا، بحث ما   صحنت ما رقم خورد ا 
ا   م ی    نضییی نمیی  ت یکضو ی خیض   الی  ییاخیورت ییکضو   یت  ا   ماخییردت در نمیای یا، بیا 

ثنیات صقانضیت اسیالم اتالضفاتی نوی)  مضن  ای مناس  بیرای گفتییو بیا  لمیای ادییا، دیییر بیرای 

 ا  قرآنی ایجاد نمودند
ا در   آنجیا را بی  قاید صجیا  تیرک نمودنیدآییت اهلل صیادقی با خدت گر ت)  نگ داخلی لننیا، 

و  اهلل   اتمیی  ب یید ا  رسیی بروییا خیید   دییالال درال مکیی    سیی نرانی در م ییجد الحییرامآنجییا بییا 

    رسمی در م جد الحرام درال می دادند د  ب  اور م اومض)   ای ا، ا لض) خض   بودند

دسیتور داد مدرسیض) م یجد  ای یا،در آ،  ما، محمد ب)  نضیر بیا تو ی  بی  ر ابیق آخینایی بیا 

ایی) م یئل  ب یضار اممضیت داخیت دی  در  لم   لض  خض     اتم  خیض   صیر  نیننیدالحرام یا د



م جد الحرام   در خان   م   ن  تنها صیحنتی  لضی  خیض   نمیی خید   بلکی  را یع بی   صیدت 

 اسالمی صر  مایی  ده خد ا

ی ر  میاتنرییی   در  میا، د یتار میردم قیم   در مک  نضی غا و ا    الضیت میای انقالبیی ننودنید   

ا در ممیض) د یای ندبی  بیود دی     داخیتند م   ب  بهان  د ای ندب  س نرانی مایی در ایی)  مضنی

دی  بی   یای ییا دقضقی  سیکوت     هور خیود   تولی  رسیا خیا، را داخیتندس نرانی م ر     م
 ا  مفاو صحنت دردندب  اور دقضق  گری    ب د  یا

را تک)ضیر   بی  ا  نیوار سی نرانی میای  ای یا،   داد  ییادیگامی ا قات ب  ی تجار ب  آنجا آمده   ت

 ر ف غضر قابو با ری ب  ایرا،   دو بالد م لمانا، می بردند ا 

سیا  دسیتیضر خیدند   وی  ا  آ ادی بی   17بی   اصیل    برای د میض) بیار  57ای ا، در در سا  

ی را در نو یو ضنیخمموقض ضت در لننا،   بی   ران ی  ر تی  تیا امیام  و  ا  ت)نضتبضر ت ر تند د   

سی نرانی بیا در دان ییاه میای ایتالضیا    لوخاتو مالقات دنند ا ممچنض) سیفری بی  ایتالضیا داخیتند
 ا تندض  صکومت اسالمی داخبا لی م تثسموش ب ضار  اضمی در رابا  

ای ا، نضی بی   ای) با گ یتند دی   یال ه بیر سی نرانی میایی در سراسیر و  ا   ر د امام ب  ایرا، 

دان یییاه      مکییرا، در م ییهد و ا  ا ییالم رسییمی نمییا   م یی   مهییوری اسییالمی قنیی  ایییرا، 
 نما   م   ت کضو دادند ا صن تی خریف   دان یاه تهرا،

نیی   خمضنیی   بیرای ری ی  دار دیرد، نه یت   انقیالب قرآ ای ا، ب   هت م ورت مایی بیا امیام

ر م ییار  قییرآ، در ال     بییر محییو در دارمییای ا رایییی خییردت نکییرده   در قییم اقامییت نمودنیید
 تالضفات   خاابات خود را ادام  دادند ا 

دی   بیا،  ارسیی    ربیی در آبیادا، داخیتندسی نرانی مفایلی بی  د   در  نگ ایرا، با  راق نضی 

س  مرتن  ا  رادیو تلویییو، آبادا، و ا خد دی  در انتقیاد بی   رب یتا، سی ودی   دوییت    یراق 
 ا نی نضی صحنت مایی داختندیر ت) امام خمضدر رابا  با ن ر

 ت خیضاانی    رمیا، ا یدام ا  دی  امیامبا  قوع ما رای سلما، رخیدی   دتیاب آییا 67صد د سا  

نی در واسیا بی  گفتی  میای ا  خمضنی ب  صکم خر ی صیادر نمودنید ا دتیابی بیا نیام آییات رصمیا
ا  اقامیت در قیم سی 10  وی  ا   70د  در صقضقت ا دام ا تراتات ا  باخید ا صید د سیا   نوختند

ری   ربیی    ارسیی بی  اتمیام  لد ا  تف یضر سیی  لیدی الفرقیا، را   سیم) د  تید 25  تثلضف 

اگیر نکتی  ای م فیو    ییا خایایی م یهود ن ینت بی  دی   رساندند ا در ای) سی  لد س ی دردند
 ا اسضر خض     سنی باخد   متردر خوندآ، آی  منارد  در مضا، تف

اا اثیر دی  در رخیت  میای تف یضری    ل یفی    قهیی   ا رقا، سی ی دردنیدو  ا  تثلضف تف ضر الف

ای م یهور خیض     سینی د  در مم  ای) رخت  میا بیا نایرات  لمیتحقضقی قرآنی ب  چای رسانند 
 ا  اختال  داختند



تنایره  تیوی بیر مننیای قیرآ،   سینت   م یالف بیا نایرات م یهور را در  500در  ق    بضا ا  

بید ، مننای ای) اخیتال   سیضع در دیو  لیوم اسیالمی را   آ اد اندی یی   تیدبر    الفقهاا آ ردند
دیی  اگیر  لمییای اسیالم قییرآ، را  ویضا  یر  در قییرآ، منیض) دان ییتند   خیاار ن ییا، گردیدنید

درست بررسی دنند در صد اختال  ا، با میم ب یضار دیم میی گیردد   گیر چی  ایی) گونی   تیا ای 

 باخد ا  آنا، بر خال  ا ماع   ر ایاتی مم
در  ل ف  نضی   اردا،  ل یف  مرسیوم صیو  ی را ماننید قیدمت  میانی  هیا،   صید ث ناتیی آ،   

سن ضت خدا   آ ریدگا، بر مننای سر رت سین ضت  لیت   م لیو    قا یده الواصید ( یُایدهره منی  

ا در منایی  ب ییری  اخییت مییای درسییت  قلییی   قرآنییی دان ییتندا( الواصیید   ااا را بییر خییال  برد
هلل   مضیا، نایرات مناقضیا، ت یاد   انی  ص یاب ابجیدی ا 66ا   بر ا تراسیاتی چنید   ت یداد اس

 ا  دمم   در سوره ا را  یادداخت دردندد  در صاخض  تف ضر الفرقا،  لد    تمو ود دان

  چنیا، دی  میضچ ییا ا   در مناصث الفیاظ را نادرسیت دان یتند در  لم اصو  نضی   بحث   تحقض 
ی میم ا  نایوی دتیاب ضات لفای بحیث نمیی دننید   اصیو   ملیربی نضی در بدیه لمای  لوم تج

   سنت وضداست ا 

 ا    ی دتاب اصو  ا(ستنناط را نوختنددر نتضج  در  مضن  مناصث سد اصو  صو
بیا اد)یر  لمیا در م یاتو  قهیی ا  سیایر  لیوم بض یتر اسیت    یال ه بیر  ا  آنجا د  اختال  ای ا،

ای) مورد ب  تفاضو س ) ر تی    دتیاب میای تنایره الوسیضل     لیی خیاای  تف ضر الفرقا، د  در

صی     ا الجم     ب   با،  ربی   رسال  توسضح الم اتو نیوی)    قی  گوییا   اسیرار مناسیا   ادلی 
 ا  ناصث مهم  قهی قرآنی را مار  دردندد  در آنها م مفت خوارا،   اااا را نوختند

دتییاب مییای نقییدی قرآنییی بییر   ا، بیی  دییی) و  مییی م اصییر ا  دییییر دتابهییای ای ییا، مییی تییو

مرمنوتضییا آقییای ددتییر محمیید خن ییتری   قیینت   ب ییق خییری ت ا  آقییای ددتییر سییر ف   
 راق   صکومیت قیرآ،   م یا را،   برخیورد د   هیا، بضنیی   ماتریالض یم  1920انقالب اسالمی 

   متا ضییا   نما   م     اااا اخاره نمود ا  
 

 ص ض) ر صانی صدر                                                                                   

 

 
 


