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  چگونگى خالفت آدم
  )٣( تهرانى در گفت و گو با آيت اّهللاٰ صادقى

  

  سوم گفتگوی

لطفاً در اين زمينه . ن آمده است نظری خاص داريدآالى درباره اسامى قرآن كه در خود قرع بيّنات: ظاهراً حضرت

  . توضيح بفرماييد

هايى كه قرآن  های خود قرآن و چه اسم متيازاتش اين است كه چه اسماز جمله ا، اسامى قرآن آيت اّهللاٰ صادقى:
ايى كه ه برخالف اسم. باشد دارای معانى خاص و مناسب با مسّمايش مى، برای اشخاص يا برای بالد معين كرده است

بعـدی  عالمت يا يـك. چون اسم به معنای عالمت است. صرفاً از نظر لفظى اسم است ولى از نظر معنوی اسم نيست
هم از نظر لفظى اسـم ، گاهى اوقات. اما معنای زيديّت در او اصالً مطرح نيست، كه فالن شخص است، است مثل زيد

كه تماماً هم از نظـر ، اسمای فعل، اسمای صفات، اسمای ذات، رحيم، رحمن، اِله، مثل اّهللاٰ ، است و هم از نظر معنوی
همـه  ــ كه حدود چهـل اسـم در قـرآن آمـده ساير اسمای قرآن  .و هم از نظر معنوی، اشاره و عالمت است ؛لفظى

، ذكـر، حكـم، صراط مسـتقيم، كريم، عزيز، عظيم، برهان، تبيان، بيان، مبين، فرقان، قرآن، كتاباز جمله:. چنين است
، رنـذي، بشـير، قيّـوم، ُمهـين، تنزيـل، هـدی، شـفا، هادی، فصل، حق، رحمت، بصائر، نعمت، مبارك، روح، نور، موعظه
  …و  مثانى، حبل، نجوم، حديث

مهم داللت معنوی است كه همـه . دارای داللت معنوی برای قرآن است، عالوه بر داللت لفظى، ءتمام اين اسما
های آسمانى هم كتاب است ولـى  كتاب است گرچه ساير كتاب مثالً كل قرآن. اين معانى در سراسر قرآن وجود دارد

  . كتاب داريم تا كتاب

نّه كتـاب أقرآن حتّى ساير كتب آسمانى هم كدر مقابل كتاب بودن  كنيم كه: مالحظه مى، اره اسم كتاباّما درب
، هـای وحيـانى ساير نوشته. های وحيانى ترين مكتوبات و نوشته نيستند و لذا لفظ كتاب كه در قرآن آمده يعنى ثابت

دارد و هرگـز نسـخ  ةالهى مطلق الـى يـوم القيامـ تكامل، ولكن قرآن، ثابت نيستند بلكه نسخ شده و تكامل يافته اند
  .  چنان كه لفظ وحى چنين است. لفظ كتاب در قرآن به اين معنا است بنابرين. بردار نيست

 موسـى و عيسـى، آمـده و نسـبت بـه ابـراهيم )١٣، شـوری( »ٰى َوصّ «، در حالى كه در قرآن نسبت به كتاب نوح

يِن م مِنَ  لَكُمَشَرَع «: است »يناأوح«آمده است ولى نسبت به قرآن  »وصيّنا« ٰى الد ذي َأوَحينَا ِإلَيـَك  بِهِ  ا َوصنوًحا َوال
ي دليل بـر جمـع بـودن صـفات ربّـانى  »أوحينـا«در  »نا«و  »..َأْن َأقيُموا الّدينَ  يَسٰى ا بِِه ِإبراهيَم َوُموَسٰى َوعنَ َوما َوص

های آسـمانى وحـى  با اين كه تمامى كتاب، سول آمده استكه در وحى قرآنى برای استحكام رسالت آخرين ر، است
  . هم كّل وحى است و هم كّل وصّيت ربّانى، است لكن قرآن
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وصّيت وحيانى دارای ابعـادی اسـت و وحـى دارای مراحلـى ، اما وحى قرآنى مرحله پايانى وصّيت وحيانى است
  .  باشد كه قابل تكامل مى، ِق موقت استمطل غيرِ  و گاه وحىِ . شائبه است بى است: گاه وحِى خالِص مطلقِ 

لكـن . ها ـ چه وحيانى و چـه غيـر وحيـانى ـ خوانـدنى اسـت و همه كتاب، قرآن يعنى خواندنى، در هر صورت
، نقـص، ی غير وحيـانى قصـور دارنـدها كتابچون ، ی غير وحيانى استها كتابتر از  خواندنى ی وحيانى كالً ها كتاب
ی وحيانى هم ها كتابالبته در . ی وحيانى هيچكدام از اين نواقص را ندارندها كتابولى  ،تضاد و تناقض دارند، تقصير

قـرآن ، ين كتاب وحيانىتر ين و ثابتتر مطلق، ينتر ولى خالص، درجاتى در بُعد مطلق بودن و خالص بودن وجود دارد
و اّمـا . است» قرآن و خواندنى« ،گرچه نسبت به زمان خودش، نيست» قرآن و خواندنى«تورات در برابر قرآن؛ . است

  .  اين خواندنى اخير و وحى اخير است، ُمراد از آن، شود  مىدر كّل مواردی كه قرآن ذكر 

فارق بين حـق و ، چون فرقان. ی آسمانى ديگر فرقان نيستندها كتابكنيم كه   مىنيز مالحظه  »فرقان«درباره 
دليل ربّـانى » بنفسها«ی آسمانى ها كتاباّما ، معجزات آنهاست خود رسل و، فارق ديگِر بيِن حق و باطل. باطل است

قرآن هم دليل بر رسالت و هم دليل بـر ربانّيـت ، وسـّلم)صلى اّهللاٰ عليه وآله (بودن آنها نيست ولكن در رسالت پيامبر خاتم
و هم چنين . ه استی آسمانى به نام فرقان نيامدها كتابلذا هيچ كتابى از . است و هم معجزه خالد و هم فرقان است

و . نشانگر و بيانگر حقيقِت واحـِد بـى نظيـِر ممتـاِز قرآنـى اسـت، ی قرآنها و تمام اسم »تبيان«و  »بيان«و  »مبين«
عليـه (مثالً يحيى. دارای معانى لفظى و معنوی مرتبط با هم است، اسامى ديگری را هم كه خدای متعال مقرر فرموده

مريم را نيز خدا نـام ، يحيى را خدا نام نهاده )7،(مريم »ميّاسَ  بلُ ن قَ مِ  هُ لَ  لْ جعَ م نَ لَ «شده  به وحى ربّانى نام گذاری )السالم
همـان . را خدا نهـاده اسـت ها اين، اين اسمايى را كه از نظر لفظى و معنوی و واقعى با هم مطابقت دارند. نهاده است

ولكن غير خدا احياناً نظر به معانى مسمّيات ، است و بيانات و احكام هم مطلق ها در تسميه، طور كه خدا مطلق است
  .  اين مختصری است از اسمای قرآن كه در قرآن آمده است. دارند ولى نظرشان مطلق و محيط نيست

يكى به طور مختصر در اسـمائش و يكـى  كند:  مىخودش را معرفى ، بايد اشاره كنم كه قرآن در ابعاد گوناگون
يعنـى هـر . خودش فرقان است و خودش نشانگر ربّانى بـودن آن اسـت، مفصالّت قرآنآيات  مفّصل در خود آياتش؛
بدون تحميـل بـه قـرآن نظـر ، كماالت بشرجلوتر برود اگر با نظر صحيح و مستقيم، فكر بشر، اندازه علم و عقل بشر

 ةً شهاد كبرُ أ شىءٍ  أی  قل«مثالً در آيه . قرآن خودش بر ربّانيت رّب و رسالت رسول و خاتميت خود داللت دارد، كند
 ُ ِ كُ رَ نذِ ِالُ  لّى هذا القرآنُ إ ىَ وحِ اُ م وكُ بينى وبينَ  شهيدٌ  قل اّهللاٰ َ ه ومَ م ب ببينيد چه چيـزی شـهادتش بـاالتر  )9، (انعام »غَ لَ ن ب

 »كُم«اين  ؟شنويم  مىوحى اّهللاٰ را  ؟بينيم  مىآيا ما اّهللاٰ را . اّهللاٰ گواه است در كل جهات بر كّل حقايق، »قل اّهللاٰ «. است
شـنوند؟   مـىوحـى اّهللاٰ را ، وحـى آيا كّل مكّلفان به اسـتثنای رسـولِ . كل مكّلفان هستند »مكُ « چه كسانى هستند؟

ِ كُ رَ نذِ ِالُ  لّى هذا القرآنُ إ ىَ وحِ اُ و«چه طور خدا شاهد است؟  »كُم«پس برای اين . نخير َ ه ومَ م ب بهترين شاهِد ، »غَ لَـن ب
 قـرآن اسـت كـه اگـر بـر، وحدت اّهللاٰ وكل خصوصيات ذاتى و صفاتى و افعالى اّهللاٰ ، ت اّهللاٰ شريع، ممكن بر الوهيت اّهللاٰ 
از اين نبود كه مـا قـرآن را ببينـيم و بشـنويم و فكـر  تر قوی، شنيديم  مىديديم يا سخنش را   مىفرض محال خدا را 

. ن و چه از نظر تشريع ـ قـرآن اسـتشاهد ربّانيت و الوهيت و كل خصوصيات ربّانى ـ چه از نظر تكوي بنابرين. كنيم
  . اين اشاره مختصری است درباره تسميه
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حضرت عالى . نظرات گوناگونى در اين زمينه وجود دارد، اّهللاٰ است ةُ اين كه انسان خليف، بّينات: درباره معنای خالفت

  نيز ظاهراً نظر خاصى در اين باره داريد؟

اسـت كـه هـر جـا  نبعضى به قدری روشـ، زياد داريم ر اطرافماند ما مطالِب نادرست مشهور آيت اّهللاٰ صادقى:
به هيچ وجهى از وجـوه ، تاً نّ نه س، نه كتاباً ، نه عقالً ، فهميم كه اين مطلب اصالً قابل قبول نيست  ، مىببينيم و بشنويم
و نيـز مجـّرد بـودن  .جانشين خدا باشد انسان كه، است اّهللاٰ بودن انسان ةُ خليف، از جمله اين موارد. قابل قبول نيست

  .  كنم  مىو موارد متعددی ديگر كه اگر سؤال شد عرض . روح است

ی است؟ تای تأنيـث ا»تا« چه خليفة كلمه در »ة«اين كنم اصوالً بايد ديد   مىعرض ، بودن خليفة اّهللاٰ اما درباره 
َ  هِ فسِ نَ  ٰى لَ عَ  نُ نسااإل بَلِ « تای مبالغه است مثل، »ة«بلكه اين . زيرا انسان كه مؤنث نيست. نيست اين  )14،ة(قيام »ةٌ صيرَ ب

تـای مبالغـه  ،»ة«پس ايـن . حامل ضمير انسان است يا حامل ضمير نفس؟ قطعاً حامل ضمير انسان است »ةبصير«

َ مُ علَ اوَ «خداست ، بصر از انسانأ البته. يعنى انسان بر خودش بسيار بينا و آگاه است. است  المـرءِ  بـينَ  ولُ حُ يَ  وا أن اّهللاٰ
 ِ   )16،(ق »ريدالوَ  بلِ ن حَ مِ  اليهِ  أقربُ  ونحنُ «، )24،(انفال »هوقلب

  » كه من از وی دورم تر وين عجب /  از من بـه من است تر يـار نزديك« 
اگـر درسـت درون و  ؛انسـان اسـت خـودِ  ،و بعد اّهللاٰ است، تاً و حكم تاً علماً و قدر، اقرب به انسان، در اين مثلث

بـه ، تايش برای مبالغه اسـت يعنـى بسـيار بسـيار، اّهللاٰ  خليفةُ اين . گاهان ديگر به او نزديكندوبعد آ. برونش را بنگرد
  .  ی قبلى استها جانشين مهم انسان، اين خود .د و مبالغهتزايِ ای مُ  گونه

حاال آيا اصوالً خدا جانشين دارد؟ خدا كه ذاتش و صفاتش و افعالش بـا كـل موجـودات مباينـت كلـِى واقعـِى 
اگـر ، چه در صفات و افعـال، چه در ذات. آن چه خدا هست ما نيستيم و آن چه خدا نيست ما هستيم. اردوجودی د

چه مشابهت لفظى در ذات و صفات و افعال موجودات با خدا هست يعنى آنچه در لفظ بين ما و خدا مشابه است در 
هـم وجـودش غيـر ، ين موجـود و موجـودبلكه تبا، واقعيت با هم تباين صد درصد دارد نه تناقض بين وجود و وجود

  . هم صفاتش غير صفات موجودات است و هم افعالش، موجودات ديگر است

جانشـين  ةخليفـ. خليف جانشين عـادی اسـت. ةخليفداشته باشد؟ تا چه رسد به » خليف«آيا امكان دارد خدا 
هـيچ ، معرفتـاً در هـيچ بُعـدی از ابعـاد، علمـاً ، كتابـاً ، نقالً ، گوييم: عقالً   مىدر بُعد اول . واقعِى حتمِى خيلى واال است

نيستند تا چه رسد به ايـن كـه  اّهللاٰ  خليُف ـ  ها انبياء و غير اين، مالئكه، چه غير انسان و يا جنّ ، موجودی ـ چه انسان
هر نبى  .استاين صحيح ، به معنای: آن كسى كه خدا او را جانشين ديگری قرار داده اّهللاٰ  خليفةُ آری؛ . باشند اّهللاٰ  خليفةُ 

داود  .)26،(ص» فـى االرض خليفـةً  إنّا جعلنـاكَ  يا داودُ « را خدا جانشين نبى ديگر قرار داده نه جانشين خودش مثالً 
خالفـت اسـت پـس داود  اّهللاٰ جاعلِ . اّهللاٰ است ۀبوسيل، داود تِ نبوّ  خالفتِ  برای اين كه اين جعلِ ، نيست اّهللاٰ  ی هخليف
صـلى اّهللاٰ عليـه وآلـه (رسول اّهللاٰ  ی كه خليفه، )عليه السالم(يا اميرالمؤمنين. پيامبران است ی هنيست بلكه خليف اّهللاٰ  ی فهخلي

آری اگر هـم  !خودش ی خليفهاينكه رسول قرار داده نه  ی كه اّهللاٰ او را خليفه است خليفة اّهللاٰ بدين معنى . است وسّلم)
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، از هم معنايش جانشـينى آدم از خـداب !خليفتىاالرض  اذ قال ربّك للمالئكه انّى جاعل فى كهفرضاً آيه اين طور بود 
  .  نازل شده است »خليفةً «تا چه رسد به اينكه در آيه كلمه  ،در ذات و صفات و افعال نبود

خواهـد   مـىاّهللاٰ در كل جهات ربوبّيت كافى است يا نه؟ آيا وجودش جانشـين ، آيا اصوالً از نظر عقلى و معرفتى
كه در صفاتش ضعيف شود يا خواب رود يا از بين برود؟ يا ، خواهد  مىا صفاتش جانشين كه معدوم يا ضعيف شود؟ ي

نسبت به تمام جهان آفرينش در مثلث قبل از خلقـت و ، اش در افعالش ضعيف شود؟ و آيا در ربوبّيت و الوهّيت كّلى
ذات  اوًال: بنابرين ؟!فه قرار دهدشود تا خلي  مىنَومى بر خدا حاصل ، تقصيری، قصوری، بعد از آن و در قيامت؛ ضعفى

امكـان جانشـين گـرفتن در صـورت  ثانيـًا: ؟!وصفات و افعال اّهللاٰ كه هميشه مطلق و كامل است چرا جانشين بگيـرد
شود يك ّذره بسـيار ريـز از حيوانـات كـه بـه   مىجانشين فيل بشود؟ آيا ، مثالً آيا امكان دارد مورچه. سنخّيت است

اما سنخّيت كيفى و وضع حـالى و وضـع عملـى . انسان شود؟ با اين كه سنخّيت مادی دارند جانشين، آيد  مىچشم ن
  .با خدا سنخّيتى ندارد، نه افعاالً ، نه صفاتاً ، نه ذاتاً ، در هيچ بعدی از ابعاد، در حالى كه هيچ موجودی در عالم. ندارند

باشـد  وسـّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآلـه كه خاتم االنبياءاّهللاٰ برای هيچ مخلوقى و لو اشرف مخلوقات  امكان خالفتِ  بنابرين
ممكنـات اسـت و از ممكـن و ، ذاِت ممكنات. خداست و مخلوط از خدا و غير خدا نيست، زيرا ذات خدا. وجود ندارد

نه ممكنـات مخلـوط از . نه خدا مخلوط از ممكن و واجب است كه در بُعد ممكن خليفه بگيرد. واجب مخلوط نيست
  .  اند كه در بُعد وجوبشان خليفه خدا باشند ممكن و واجب

  ذ قالَ إو« كنيم:  مىما از منطوق آيه شريفه استفاده  ثالثًا: ِ  كَ رب ِ لمَ ل  )٣٠،(بقره »ةً ليفَ خَ  ى االرضِ فِ  نّى جاعلٌ إ ةِ كَ الئ
 همنـد؛ خـودِ اگر نفهمنـد و نتواننـد بف ؟خدا چه فرمود يا نفهميدندكه آيا مالئكه كه مخاطب اين آيه بودند فهميدند 

چـه ، كنـد  مـىتكوينى كه تكـوين  چه خطابِ ، كند به يك موجودی  مىاگر خدا خطاب . خطاِب نامفهومى است ،اين
 ربانّيـتِ ، در هـر خطـابى از خطابـات ربّـانى، كنـد  مىفعلى كه تفهيم  چه خطابِ ، كند  مىخطاب تشريعى كه تشريع 

 ی هخليففهميدند؟ يا فهميدند   مىچه  خليفةً مالئكه از  ابرينبن .خطاب به طور مطلق در تفهيم و تكليف موجود است
انـد و  يى هستند كه پيش از او بودهها انسان ی خليفه اينكه المالئكه يا خليفةُ الجّن يا  خليفةُ يا اين كه ، خود اّهللاٰ است
زيرا اگر مالئكـه از . پذيريم  مىعلمى و منطقى فقط مرحله اخير را ، عقلى، ما با َسبر و تقسيم ِداللى. اند منقرض شده

اين چه قدر نادانى و نافهمى و فسق و حتّى كفر است كه خدا بـه كسـى بگويـد ـ بـر  ؛فهميدند  مى اّهللاٰ  خليفةُ ، خليفةً 

 كُ سـفِ فيهـا ويَ  دُ فِسـن يُ فيهـا َمـ جعـلُ تَ أ«: خواهم برای خودم جانشين قرار دهم و آنهـا بگوينـد  مىفرض محال ـ من 
   ؟!!است (خونريز) دماء كِ فِ امگر س ؟!!فسد استمگر خدا مُ  )30،(بقره »ماءالدّ 

 سَ نُ  ونحنُ « ِ  حُ ب  العياذ باّهللاٰ ـ  و تو اشتباه كردی، كنيم  مىما هستيم كه تسبيحت  ،)30(بقره، »كَ لَ  ُس د قَ ونُ  كَ مدِ حَ ب
. اّول غلـط اسـتپس اين مرحلـه  !دهى  مىكند جانشين خودت قرار   مى» سفك دماء«كه كسى را كه ، ظلم كردی ـ

الجن هم در صورتى درست است كه جن منقرض شـود و انسـان بـه  خليفةُ غير خدا مثل  ی خليفه اوًال: مرحله دوم:
والجـاّن « ثالثًا:. جن شود ی خليفه، نسإ نظر وجودی سنخّيت نيست تا اين كهبين جن و انس از  ثانيًا:. جايش بيايد
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رسـاند و در بعضـى مـوارد مثـل سـوره   مـىاين جا قبّليت وجودی جـن را  )27،(حجر »خلقناه من قبل من نار الّسموم
  .  كند  مىبه جن و انس خطاب ، الرحمن و نور

، مستمراً موجودنـد، بعداً موجودند، المالئكه؟ در حالى كه خود مالئكه قبالً موجود بودند خليفةُ  اينكه بگوييم يا
  گيرد؟ آنها كارگزاران ربّ   مى؟ وحى ها كند در آسمان  مىدهد؟ آيا پرواز   مىعالوه بر اين آيا انسان كار مالئكه را انجام 

 جانشـين، »…جاعـلٌ إنـى « ی ، آيـهاين چهار نكته بنابر. مالئك هم نيست ی انسان خليفه بنابرين. العالمين هستند
 مطـرح سـؤال اين بعاً ط بوده زياد آنان خونريزی و افساد چون كه، گذشته یها انسان دنبال به است انسان دادن قرار
دای متعال در پاسـخ فرمـوده خ كه ؟دهى  مى قرار پيشينيان جانشين را ديگری خونريزانِ  و مفسدان آيا :كه شده  مى

ّ « است:   .ولى بهتر و واالتر از آنها هستند، اگر چه اينان در ظاهر همانند آناننديعنى  )30،(بقره »ما التعلمون مُ علَ أى إن

لقد خلق اّهللاٰ ألف الف عالم و الف الف آدم و «فرمايد:   مىنقل شده است كه  )عليه السالم(سجادو در روايت از امام 
چنان كه . خدا يك ميليون جهان و يك ميليون آدم آفريده و تو در آخر آنها هستى ١»انت واّهللاٰ فى آخر تلك العوالم

بلكه ميلياردها سال اسـت كـه ايـن  ها يليونكند كه م  مىعلم زمين شناسى و باستان شناسى هم اين مطلب را ثابت 
شود كه مربوط به چندين ميليـون   مىجسدهايى پيدا . كره زمين از نظر نباتى و حيوانى و انسانى مكان زندگى است

فهميم كـه ايـن   مىاز خود قرآن . هزار سال پيش آفريده شده است فوقش ده )عليه السالم(در حالى كه آدم، سال است
منتهـا مالئكـه ديـده  .ی قبل هستندها جانشين انسان، اين انسان و نسل خودش، خدا ازخاك خلق كردانسان را كه 

كما اينكـه  ،زياد بوده كه خدا منقرضشان كرد ،اند افساد و سفك دماء كرده ،ی قبلى كه منقرض شدندها انسان بودند
را  هـا د صرفاً تهديد است نه اينكه واقعـاً اينولى اين تهدي ،كند  مىی موجود هم اين تهديد را ها خدا نسبت به انسان

 «منقرض كند  بـرد و   مىاگر ـ خدا ـ بخواهد شما را ای مردمان  )133،(نساء» م ايّها النّاس ويأت بĤخرينبكُ يُذهِ  شأَ إن ي
لـت دارد ن كه آيات قيامت وآيات مشـابه دالآچرا؟ برای ، ثابت، ولى اين مشّيت. آورد  مىديگران را ـ به جای شما ـ 

ی قبلى انسان هم كه در روايات به نـام ها براين كه قيامت با همين انسان و نسل آخرين انسان برپا خواهد شد ونسل
انـد  ی خيلى ضعيفى بـودهها انسان، اند ولكن در روح و فكر همانند انسان فعلى بوده، اند در شكل و قيافه آمده نسـناس

خواهى جانشينى از انسان قرار دهى ما را قرار   مىاگر  آنان فرشتگان گفتند: با ديدن. كردند  مىكه افساد و سفك دما 
  .  ولى در بعد روحى هستيم، ما جانشين در بُعد بدنى نيستيم، دهب

و دو موجود اگرصد درصـد يـا در صـدی از يـك . و يا برابر، البته جانشين سه گونه است: يا فراتر است يا فروتر
بدين جهت خدا انسان موجود را جانشين . نه اين كه جانشين خدا باشند، يكديگر باشند توانند جانشين  ، مىسنخنند

، مثالً پيامبر بزرگوار. ی پيشين از نظر ُجثه و چهره قرار داد ولى از نظر روحى اينان برتر از گذشتگان هستندها انسان
خليفه است نسـبت بـه ، العزم استوغير اول داود كه از انبيای. انبيای قبل است كه از تمامى آنان برتر است ی خليفه

 سَ نُ  نحنُ « مالئكه گفتند:. است تر ولى پايين )السالم ماعليه(حضرت موسى ِ  حُ ب حال كه ما تسـبيح ، »كَ لَ  ُس د قَ ونُ  كَ مدِ حَ ب
لق كنى؛ خواهى خ  مىبرتر و بهتريم از انسانى كه ، ما در بُعد تقديس ؛كنيم  مىكنيم و برای تو تقديس   مىبه حمد تو 

                                                 
والطيبين مـن نـور عظمتـه، وأقـامهم  وعلياً  إن اّهللاٰ خلق محمداً : وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السالم يقول - ٤٥، ح٢٥، ص٢٥نوار، جـ بحار األ ١

  ».أنت واّهللاٰ في آخر تلك العوالم وألف ألف عالم، سواكم؟ بلى واّهللاٰ لقد خلق اّهللاٰ ألف ألف آدم ثم قال: أتظن أن اّهللاٰ لم يخلق خلقاً  أشباحا قبل المخلوقات
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افضل و اشرف كّل موجودات ، آخرين فهميم كه اين انسانِ   مىبا اين تفاصيل . »إنّى أعلم ماال تعلمون« خداوند فرمود:

ُ  ، تقويمٍ  فى أحسنِ  لقنا االنسانَ د خَ قَ لَ «در مثلث زمان  هستى است ايـن انسـان  )5ــ 4،(تـين »سـافلين لَ أسفَ  دناهُ دَ رَ  م ث

. يـا ميـانگين اسـت اسـت و سـفل سـافلينأ يا در دركـاتِ  ،قرار دارد احسن تقويم ی رجهيا در د، دارای مراحلى است
را  احسن تقويممنتها اگر اين  .قرار داده است احسن تقويمخداوند آفرينش انسان را در بُعد بُنيه جسمانى و روحى در 

شـأنى را  و اگـر ايـن احسـنّيتِ  .كنـد  مـىشأنى پيـدا  احسنّيتِ  فوقِ  فعلىِ  احسنّيتِ  ؛به فعلّيت برساند و تكامل بدهد
بنـابرين اصـِل . شـود  مـىميـانگين ، اگر ميانگين باشـد. شود  مى اسفل سافلين، كمالِى خود سوق دهد فعلّيتِ  برخالفِ 
ّ «است:  احسن تقويمدر  ،انسان خلقتِ   وعَ «بعد ، »أعلم ماال تعلمون ىقال إن   األسماءَ  دمَ آ مَ ل كـه ايـن ، )31،(بقـره »هاكل

خداوند برای تثبيت اين مطلب كه اين آدم از شما فرشتگان برتر است آياتى نازل فرمـوده و . تفصيل زيادی دارد آيه
فرشتگان ـ چه رسد به جنيان و غير آنان ـ برتـر  انسانيت از كلّ  اصلِ  فرمايد كه انسان در بُعدِ   مىدر آن آيات تبيين 

  .  است

 وعَ «   األسماءَ  دمَ آ مَ ل شيطان الفاظ علـوم را از . دانند  مى ها لفظ را خيلى. لفظى است؟ نخير ء،اسما آيا اين »هـاكل
، مسـّمای عقيـدتى، مسـّمای معرفتـى. اسـت ءُمسّمای الفـاظ و اسـما، عمده ی پس نكته. داند  مىبيشتر  ها اكثر آدم

چند دليل اسمای عينى اسـت به ، ءحاال اين اسما .اّهللاٰ هستند ءاسما، ءاسما .مسّماهای درونى و برونى، مسّمای علمى
ُ « فرمايد:  مى در ادامه برای اين كه. و اسمای لفظى نيست كه ذوی القعول هسـتند ، ءبه اسما »ُهم« اين ،»مهُ َض َعرَ  م ث

ُ « اسمای لفظى كه عقل ندارند:. گردد  مىبر ِ ى المَ لَ م عَ هُ َض رَ عَ  م ث ِ  فقالَ  ةِ كَ الئ ِ ئُ أنب ِ ون   .  )31،(بقره» ؤالءهٰ  أسماءِ ى ب

، بنـابرين چـون اسـم. حىبَ َشـ اسـمِ  ىعينـى و يكـ اسمِ  ىيك، لفظى است اسمِ  ىيك ا در اينجا سه اسم داريم:م
كـه تـا حـد امكـان ، يعنى معرفت آيات عينـى ربّـانى ،كه يا صد در صد داللت عينى بر معنا دارد، معنا است عالمتِ 

 .ح است كه بَينابين اسـتبَ يا شَ  .وسايل معرفتى است كه لفظ دورترين، يا لفظ است .رساند  مىاّهللاٰ  ةانسان را به معرف
، علـى، محّمـد ح در عـرش ديـد:بَ پنج َشـ، آدم وقتى خلق شد :كه عهد عتيق داريم كما اين كه در كتاب ادريس در

بلكـه ، وجود حقيقى آنان نبود و تنها اسمای لفظى شان هم نبـود، ءكه اين اسما، )السالم معليه(حسن و حسين، فاطمه
 .اسـت ها يى را كه نمايانگر حقيقت اينها يعنى يك واقيعت. نمود  مىى بود كه داللت بر اشباح آن ذوات مقدسه الفاظ

سيمای آن ذوات مقدسه با عظمت برايش نمايان شـد كـه از نظـر ، ای أعلى از مراتب مالئكه در مرتبه ؛و مراتبى دارد
حى مادون برای مالئكه شد وليكن ديدار مرتبـه بَ شَ ، ءاين اسمابُعد كمالى و بُعد مقامى شبيه آن بزرگواران بود منتها 

 حُ بَ يعنـى َشـ. »ؤالءأنبئونى بأسماء ٰهـ«بلكه فرمود  »أنبئونى بهؤالء !« فلذا نفرمود:. شبحِى باالتر برای آدم بوده است
 الصـه اينكـه مـا قطـع خ. آنها نيز با تعليم آدم ديدنـد، ح را كه دورنمايى است دورتر از آن چه حضرت آدم ديدبَ الش

 اّهللاٰ  خليفـةُ  :داللـى روايـات كـه عـدِ آيه و در بُ  اللىِ دِ  عدِ الخلق و در بُ  ةاّهللاٰ و معرف ةعقلى و علمى و معرف در بُعدِ  ؛داريم
بودِن انسان به معنای جانشين بودن او از ذات خدا نيست بلكه كسى است كه خدا او را جانشين پيشينيان قرار داده 

  . كه با ظاهر و باطن آنها دارد از نظر سنّخيتى

يك نوع  ،حيات دارد، علم دارد، انسان اراده دارد چه؟ به معنای مظاهر اسمای الهى باشد خليفة اّهللاٰ بيّنات: اگر 

و از اين . كه ديگران چنين جامعيت جمعى را ندارند، ای از پروردگار باشد تواند نمايشگر نمونه  مىلذا ، جامعيتى دارد
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و خليفه يعنى: ما در ، توانيم اوليای خدا را هم به معنای همين مظاهر صفات و اسمای الهى بگيريم  مىروست كه 

درست است كه در حد و حدود مباين هستند ولى در اصل حقيقت ـ مثًال علم كه . ای از خودمان قرار داديم زمين نمونه

  . همان آگاهى است ـ يكسانند

اسـم ، اسـم. مظهـر اسـت، مظهـر. خليفه است، خليفه. اص خودش را داردهر لفظى معنای خ آيت اّهللاٰ صادقى:
ِ ثْ مِ لَيَس كَ « .ل استَمثَ ، لَمثَ ، ِمثل است، ِمثل. است خدا نه در ذات نه در افعـال  :در سه بُعد است )11،(شـوری »ىءٌ ه شَ ل

 ِ مظهـر و نمايشـگاه او  ؛يسـتخدا ن ی و چنانكه انسان خليفه. لى ندارد و لو يك در بى نهايتو نه در صفات هيچ ُمماث
. ِمثلى غلط است ١»عبدی َاطعنى حتّى َاجَعلك َمثَلى«. استل پس مظهر چيست؟ مظهر يا ِمثل است يا َمثَ . هم نيست

 .»ىءٌ ه َشـلِـثْ لـيس كمِ «در حالى كه ِمثلى بر خالف قرآن است زيـرا . گويند ِمثلى و َمثَلى به يك معنا است  مىآقايان 
. آيات اوست نه مظهـر اسـت و نـه خليفـه، نماينده او. خليفه نمونه است نه نماينده. ل نمونه استَمثَل نماينده و ِمث

هم نماينده ، َمثل. يعنى جانشين عادی او نيست تا چه رسد كه جانشين بليغ و رسای او باشد، خصوصاً با تای مبالغه
  .  ای است نى نمايندهدر هر چيزی برای او نشانه و َمثَل يع» ةٌ له آي شىءٍ  و فى كل «است 

ِ «تمام عالم َمثَل اوست  ّ ول يعنى نماينـده وجـود  .ندا عالم خلقت ِمثل او نيستند َمثَل ،)60،(نحل» ىعلَ األ لُ ثَ المَ  هِ ـل
، يعنى آنها هيچ چيز خدايى ندارند نه ذاتـاً . فهمند خدايى هست  مىدر آنها نظری دقيق كنند  ها كه اگر انسان، اند اّهللاٰ 

خليفه ِمثـل اسـت منتهـا يـا ، ِمثل. اند اند و نشان دهنده بلكه فقط نماينده ،ه افعاالً حتى يك در بى نهايتن، نه صفاتاً 
امكانيات را  كتاباً و سنتاً مماثلِث كل ، عقالً ، »ءليس كمثله شى«ی  وليكن آيه .درصد يا ِمثلِ است درصد  صد يكِ  ِمثلِ 

مختصر  فرمود: ؛سؤال كردند كه شما خدا را معرفى كنيد )عليه السالم(در روايتى از امام صادق. از خدا سلب كرده است
تبـاين كّلـى . »آن چه خدا هست ديگران نيستند و آن چه ديگرانند خـدا نيسـت« يا مفّصل؟ گفتند: مختصر فرمود:

فـالن شـخص فقيـر اسـت فـالن ، بلكه تباين بين موجود و موجود اسـت، است و اين تباين بين وجود و عدم نيست
حـاال خـدا . وجودی است يكى وجودش صفر و آن يكى وجودش ميلياردهاسـت، كالً هر دو صفت، خص غنى استش

  . ست؟ نخيره مثل خدا ؛يك در بى نهايت هم ،خدا غيرِ  وجودِ  خلق هم موجود است ولى آيا حقيقتِ . موجود است

ف سـنخّيت ذاتـى و ر عَ ف با مُ عرّ گز مُ ولى هر .َمثَل و معّرف خدايند،  در وجودشان و صفاتشانغير خدا كّالً  ؛آری
  . صفاتى و افعالى ندارد

  بيّنات: وجه اشتراك اسم و صفت بين خدا و خلق چرا و چگونه است؟

بعضـى از الفـاظ مخصـوص . پاسخ اين پرسش را قبالً در بحث محكم و متشـابه عـرض كـردم آيت اّهللاٰ صادقى:
اً مشترك بين خالق و مخلوق هستند نه معناً؛ مثالً مـا از خداست بعضى هم مخصوص خلق است و بعضى از آنها لفظ

فهميم؟ آگاهى خودمان را يا غير خودمان را؟ آگاهى هم دو نوع اسـت يكـى آگـاهِى   مىچه » خدا عالم است«جمله 
يـك اصل آگاهى دو بُعد دارد . ما اصل آگاهى را فهميم؟  مىما كدام را . باشد و ديگری آگاهِى خلقى است  مىالوهيت 

قصور و تقصير اسـت و يـك آگـاهى غنـای مطلـق ، فقر، نقص، يك آگاهى. آگاهِى مطلق است و يكى هم غير مطلق
  ولى آيا فقر و غنا با هم همسانند؟ . هر دو دارا هستند. ديگری غنا دارد. است فالن شخص فقر دارد

                                                 
  .361ص ية، الحر العاملى،نجواهر الس ـ  ١
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كى علم دارد مطلقاً هـر دو دارنـد و آن ي فالن شخص جهل دارد مطلقاً؛. فالنى يك ريال هم ندارد ولى فقر دارد
، حيـات، علـم، لفظ وجـود بنابرين. دارايى منفى و مطلق است و دارايى عالم؛ مثبت و مطلق است، ولى دارايى جاهل

علم است ولى علمى اسـت َوراِی ، علم خدا. سمع و بصر از نظر لفظى مشتركند ولى از جهت معنوی مشترك نيستند
بصـر و ، سـمع، قـدرت، علم ؛ُمشابهى برای او نيست دا َوراِی كل َذوات است و ِمثل وهمان طور كه ذات خ. علم خلق

انـد و  طورند زيرا درباره ذات و صفات و افعال خـدا نـازل شـده بنابرين آيات متشابه هم همين. ِمثلى ندارد هم اّهللاٰ  يدِ 
عضـو  »اّهللاٰ  يـد«خلق لفظاً برابرنـد ولـى  »ديَـ« با اّهللاٰ  »ديَ «. تشابه هم تنها از نظر لفظى است. پيرامون احكام نيستند

  .  معناً تباين كّلى دارند، عضو است و محدود؛ پس لفظاً مشتركند »ما يدِ «محدود نيست ولى ، نيست

  فهميم يعنى چه؟  مىگوييم در واقع ن  مىبيّنات: پس ما يداّهللاٰ كه 

داريـم كـه خيلـى  )عليـه السـالم(از امام صـادق از قضا روايتى. فهم دو گونه است. فهميم  مىچرا  آيت اّهللاٰ صادقى:
. فرمايد كه: تسبيح به حمد يعنى چه؟ ما مأموريم تسبيح بـه حمـد كنـيم  مىدر توحيد صدوق حضرت . لطيف است

؛ در بصـير، سـميع، موجـود، چون حمد بدون تسبيح يعنـى. حمد ِصرف هم كافى نيست، صرف تسبيح كافى نيست
موجـب ، ِصـرف حمـد، پـس. بصر ما، بصير، سمع ما، موجود: وجود ما است سميع .حالى اين گونه حمد تشبيه است

. ايـن نفـى كلـى اسـت. قدرت مـا را بـه مـا داد، شود و اگر هم فقط تسبيح كنيم: خدا علم ما را به ما داد  مىتشبيه 
ِ . يعنى به وسيله اثبات تنزيه كنيد »سبّحوه بحمده« ِ لَي« يعنى موجود، »ليس بجاهل«يعنى  معال تنها ما . »عدوممَ َس ب
. فهمـيم  مـىوجود خدا را بهتر . شود  مىهر چه تعمق كنيم معرفتمان بيشتر » لَيَس «ما در بُعد . فهميم  مىرا » لَيَس «

ولكـن جـدا از كـل ، خـدا موجـود اسـت. احاطـه معرفتـى نـداريم، »كُنِه موجوديتش«منتها به وجود خدا به عنواِن 
عد وجودِی ذات وصفات و افعال بنابرين ما در بُ . قدير است، و ساير صفات ها ل قدرتو جدا از ك، حّى است، موجودات
فهمـيم   مـىآری . احاطه نـداريم، چون به ذات و صفات و اسماء اّهللاٰ  . نداريمهم معرفت داريم و هم نداريم، حق تعالى

ت از امـام معصـوم خيلـى عبـارت اين عبـار. ما عليم است نه به گونه علمِ ، ی ماها قدير است ولى نه به صورت قدرت
. كه افضل الخلق است اصالً با علم خدا تناسب نـدارد وسّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله لم خاتم االنبياما حتى عِ  لمِ عِ  لطيفى است:

قدرتش جدا از قدرت . لمش جدا از علم ماستثَل است برای آن و نه ِمثل؛ او ِمثل ما عالم و قادر نيست يعنى عِ اين مَ 
  . صفات و افعال او با همه چيز ما تباين كّلى دارد، و بالخره ذات. ماست

از اين مباحث كه بگذريم؛ حضرت عالى در ميان تفاسير متقدم و متاخر اگر بخواهيد ، حضرت آيت اّهللاٰ صادقى بيّنات:

  فرماييد؟  مىدو نمونه برتر و بهتر را معرفى كنيد كدام را معرفى 

ين تفسير است ولو اشكاالتى دارد و كتاب تر جامع، تفسير فخر رازیها،  دماِن سنىدر ميان متق آيت اّهللاٰ صادقى:
ده جلدی تفسير حقايق التاويل مرحوم سّيد شريف رضى كه بهترين كتاب تفسيری از قدمای شيعه است و تنها يك 

از شـيعه و ، ميزانتفسـيرال، و از ميان متأّخران. جلدش پيدا شده و آن يك جلد را هم آستان قدس چاپ كرده است
  .  باشند  مى از بهترين تفاسير ها المنار اِز ُسّنى

  بيّنات: فى ظالل القرآن چطور تفسير است؟

هـم ادبـى و هـم اجتمـاعى ، فى ظالل يك تفسير اخالقى و ادبى است ولى المنار هم اخالقـى آيت اّهللاٰ صادقى:
  .  لذا بهتر است، است
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و تفسير سروكار داشتيد چه پيشنهادی برای گسترش معارف قرآنى در با قرآن  ها حضرت عالى كه سالبيّنات: 

  حوزه و دانشگاه داريد؟ 

 بايد ما يك سلب و ايجاب انجام دهيم:، از كل مكّلفان ها اصوالً برای حوزه و دانشگاه و غير اين آيت اّهللاٰ صادقى:
  .»اّهللاٰ  اله اّال  ال«

راه گسترش معارف قرآنى . را انكار كنيد بعد به اّهللاٰ برسيد ها الوهيت همه ءً ابتدا »اّهللاٰ  اّال «مقدم است بر  »الـه ال«
سـلب چيزهـايى كـه متأسـفانه علمـای ، سلب كافى نبودن قـرآن، سلب تحريف، ةالدالل سلب ّظنىّ . اول سلب است
مشركان من در مطالب اهل كتاب و . اند حتى ملحدان و مشركان و اهل كتاب هم نگفته، اند ولكن كفار مسلمان گفته
، اقـوال، افكـار، اند؛ و نيز سـلب خيـاالت بودن قرآن و تحريف قرآن را هيچ كدام نگفته ةالدالل ظّنىّ . ام زياد غور كرده

همين طور است محـور و . محور اّهللاٰ است و بقيه معبود نيستند، روايات متضاد و متناقض؛ همان طور كه در عبوديت
فهميدن و معتقد شدن و عمل كـردن؛ بـدون تحميـل ، كه خدا خواسته است قرآن را آن گونه .اّهللاٰ  محك بودِن قولِ 

 قـرآنش، نيسـت ديگران به نيازمند صفات و افعال و ذات در سبحان خدای كه گونه همان …لغتى و، روايتى، اقوالى
. مبّين خـود اسـت، رآن خودشق. نيست تبيين در كس هيچ به نيازمند است وحى كتاب ينتر كامل و آخرين كه هم

ِ البَ  نَ لنا مِ ما أنزَ  ونَ مُ كتُ إّن الّذيَن يَ « مانند:، كما اين كه آيات زيادی در تأييد اين مطلب داريم َ مِ  ٰی والُهدَ  اتِ يّن ما  عدِ ن ب
 َ  ب ِ  اهُ نّ ي ِ  تاِب ى الكِ فِ  لنّاِس ل ُ  مُ هُ نُ لَعـيَ  كَ أولئ  ايـن از ولا بايـد …و ها دانشـگاههـا،  حوزه )159،(بقـره »نـونعِ الّال  مُ هُ نُ يلَعـوَ  اّهللاٰ

، كنند يقينى بودن داللت قـرآن را  مىكه كتمان  ها مخصوصاً حوزه. چون همه اش كتمان است. بيرون بيايند ها لعنت
  .  است اول مرحله اين …بالغ بودن و، حجت بودن، نور بودن، برهان بودن، بّين بودن

 بـا ادبِ ، قـرآن نگر؛ قرآن را با لغتِ  و صحيح نگر و دورنگر با عقل خوش، مرحله دوم: به قرآن با چشم راست بين
و البته اين زمـان طـوالنى الزم . خودش را با خودش تفسير كنند، قرآن قرآن را با آياتِ  قرآن؛ آياتِ  با جمالتِ ، قرآن
هم احياناً بر خـالف  وسـّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله حضرت رسول در زمان. چون متأسفانه در طول تاريخ چنين نبوده استدارد 

(صـلى اّهللاٰ عليـه المنثور آمده كه حضرت رسول يادم هست روايتى در ُدرّ . يى بوده استها گو و الت داللت قرآنى گفتاص

مـالكم « ايشان بـدين مضـمون فرمودنـد:. كنند  مىای اختالف  وارد مسجد شدند و ديدند اصحاب در مسأله وسّلم)وآله 
ثقـل  ؛ثقل اكبر كه كتاب اّهللاٰ اسـت موجـود اسـت ،موجود است ثقلين ؛١»تختلفون وكتاب اّهللاٰ بين اظهركم و انا فيكم

    كنيد؟  مىموجود است چرا اختالف ، اصغر هم كه فرد برتر و آغازگرش منم

كسى . وارد بحث دينى شويد، قرآنى اصلىِ  محكِ با  را كنار بگذاريد و ها اين قال قال، قال فالن، قال فالنحال، 
. خرد  مىدهد ولى يك فلز به رنگ طال   مىكلى پول ، طال برود اگر بدون شناختِ ، ردخواهد برود بازار و طال بخ  مىكه 

بايـد ، بنـابرين. شخص بايستى يا با محك برود يا اين كه خودش محك باشد وطالی واقعى بخرد. رفت محكبايد با 
افكـار ، دروس حـوزوی، حـوزهی هـا كتاببـدين گونـه كـه اول  ،را تثبيت كنند» الاله اّال اّهللاٰ « ،اين سلب و ايجاب را

كنار بگذارنـد و در ثـانى براسـاس و ، حوزوی و آن چه مخالف كتاب اّهللاٰ است يا آن چه را كه موافق كتاب اّهللاٰ نيست
                                                 

هداكم اّهللاٰ إلى االسالم  يا معشر المسلمين اّهللاٰ اّهللاٰ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ: .. ٥٧، ص٢و ج..» أيلعب بكتاب اّهللاٰ وأنا بين أظهركم: .. ٢٨٣، ص١ـ الدر المنثور، ج ١
  ..»ترجعون إلى ما كنتم عليه كفار به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم وأكرمكم به وقطع
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آن وقت راجع به احاديث با چشمى ديگر نظر كنند و راجع به قرآن با . يى جديد تأليف شودها كتاب، محور كتاب اّهللاٰ 
» بـر كتـاب روايات عرض«و » آيات عرض«ا قرآن محور است و احاديث و اقوال بر حسب زير. چشم راست نظر كنند

  . نقد و بررسى شود تا قبول يا رد گردد، بايد با محك قرآن

ای  چه نكات برجسته، ست به تدريس و تحقيق پيرامون قرآن و تفسير مشغول هستيدها بيّنات: حضرت عالى كه سال

  ؟ايد را از قرآن استخراج نموده

مثالً آياتى راجع به انعكاس اعمـال وجـود . محتاج به چند جلسه است، نقل اين نكات برجسته آيت اّهللاٰ صادقى:
َ  و أن لَ  د وَ تَ  وءٍ ن سُ ت مِ لَ مِ ما عَ رًا وَ حَض مُ  يرٍ ن خَ ت مِ لَ مِ ما عَ  فٍس نَ  ل كُ  دُ ِج تَ  ومَ يَ « دارد: َ ه أَمـبينَ ها وَ ينَ ب  مُ كُ رُ ذ عيـدًا ويَُحـدًا ب

 ُ در ايـن مثلـث  عقيـدتاً و عمـالً ، خوب آيه صريح است در اين كه عملكردهای مكّلفان لفظـاً  .)30،(آل عمران »هفسَ نَ  اّهللاٰ
  .  يابد  مىانعكاس 

. كننـد  مـىو سيماهای اعمال مكّلفان را در روز جـزا احضـار  ها فهميم صدا  مىيعنى: احضار شده كه » راً ُمحَض «
. گـردد  مـىچه زشت و چه زيبـا در آنجـا هويـدا ، كند  مىمعتقد است و عمل گويد و   مىپس همان طوری كه انسان 

ِ  مناهُ ألزَ  إنسانٍ  ل وكُ « بنـابرين بـر َحسـب آيـاتى . )13،اسراء( »اً ورنشُ مَ  لقاهُ تابًا يَ كِ  ةِ القيامَ  ومَ يَ  هُ لَ  جُ خرِ نُ وَ  هِ قِ نُ ى عُ فِ  هُ رَ طائ
و شاهد صامت: اعضای بدن انسـان و فضـا و زمـين و دو شـاهد كّل اعمال مكّلفان استمرار دارد در چهار بُعد: د، چند

ِ « شاهد صامت يعنى:. ناطق: فرشتگان و معصومان و انبيا بامراتبشان  رَ  أن ب ت لَـلزِ إذا زُ « كـه: )5،ال(زلـز» هالَ  ٰى وحَ أَ  كَ ب
 ها و انسـان )4ــ 1،ال(زلـز »هـاأخبارَ  ُث د َحـتُ  ذٍ ئِـومَ يَ  ،لهـا مـا اإلنسـانُ  وقـالَ  ،هـاأثقالَ  ت األرُض جَ أخرَ وَ  ،هالزالَ زِ  األرُض 

ـرَ  أن بِـ« تمام گزارشات را ابزار كـرده:، گويند: اين زمين را چه شده است؟ اين زمينى كه شعور ندارد  مى  ٰى وَحـأَ  كَ ب
رمز تشريعى و علمى ربّانى است كه به انبيـا وحـى ، »ليهاإ وحٰى أ«. »لها وحٰى أ«يك  داريم و» ليهاإ وحٰى أ«يك . »هالَ 

رمزی تكوينى در زمـين قـرار داد و از ، رمز تكوينى است يعنى: خدا وقتى زمين را خلق كرد، »لها وحٰى أ« و. شود  مى
 رَ « كند اين است:  مىجمله آياتى كه بر اين مطلب داللت   ب كـّل «، )50،(طـه »ٰی دَ َهـ م ثُـ هُ لَقـخَ  ىءٍ شَ  ل ى كُ ذی أعطَ نا ال

ُ « .انسان مكّلف است واز جمله زمين و فضای زمين  »شىء هـدايت ، هدايت كرد اعضای انسـان مكلـف را » ٰی دَ هَ  م ث
بنابرين خدای سبحان با رمز تكوينى دوم كه در زمين و بدن انسان نهـاده . هدايت كرد فضای زمين را، كرد زمين را

ی زيـاد ها بعـد از مـدت حـاال. است اين زمين و بدن انسان را دستگاه گيرنده و فرستنده صدا و سيما قرار داده است
است بين فرستندگى و گيرنـدگى شـعور  ها ولى فرق، صدا و سيما پيدا كرده ی گيرنده ای از فرستنده و روزنه تبشري

صـدا و سـيماها  تازه بيـانگریِ ، بعد از انفجار زمين، اشيای صامت ربّانى با شعور انسانى؛ در شعور اشيای صامت ربّانى
شود تا هنگامى كه اصـالح   مىی صدا و سيماهای بشری خراب شوند كارها معطل ها گاهشود ولكن وقتى دست  مىآغاز 
نه تنها در بُعد تكليـف و احكـام بلكـه در بُعـد  ،و نص قرآنى دارد ی صريح و ظاهرها اصوالً امتيازاتى كه داللت. شوند
يه از اين آيات كـافى اسـت كـه كه حتى يك آ، و قرآن هميشه امام علوم و پيشرو علوم است .رهبر علوم است، علوم

  .  اين اجمال بحث بود كه عرض كردم. ُملحدی را مسلمان كند
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امتيازاتى را به كار » الفرقان«جناب عالى در. درباره الفرقان كمى صحبت شود بسيار مفيد خواهد بوداگر بيّنات: 

  . تى را بيان بفرماييدلطفاً در اين زمينه توضيحا، كند  مىكه آن را از تفاسير ديگر جدا  ايد برده

كه قبالً عرض كردم بـر محـور دروس ، شصت سال پيش بود» الفرقان«آغاز زيربنای محتوايى  آيت اّهللاٰ صادقى:
  .  »رحمهما اّهللاٰ «استاد امام ؛عرفانى و قرآنى مرحوم آقای شاه آبادی

 .ا با قرآن بفهمـم و بفهمـانمولى جديّت عميق داشتم كه قرآن ر. همين قرآن بود، اصوالً باعث ورود ما در حوزه
ورود در ، مفّسران و بين روايات بود و چـون ورودم را در حـوزه، لكن چون تناقضات و تضادهايى بين افكار مترجمان

و از ابتدا كه به درس آقای شاه آبـادی ، بدين جهت ورود وحدانى قرآنى را معيار قرار دادم، دانستم  مىمناقضات غلط 
برخـى از مطالـب ، نه با قبول تقليدی، رفتم با دّقت نظر و بحث  مىكه به درس آقای طباطبايى شدم و بعد   مىحاضر 

از . نوشـتم ءً ام را ابتـدا در بيروت بودم و جلـد سـى، كردم» الفرقان«وقتى هم كه شروع به تاليف . كردم  مىرا قبول ن
اّول . ه معانى آيات را در سه بُعد بفهمـميكى از جهت معنوی ك. چند جهت من روی قرآن تأكيد و اصرار زياد داشتم

و بعداً در كـل  .ربّانى باشد قرآنىِ  ی معصومانه كه تأليفم با تفّهمِ ، سپس آيات قبل و بعد را، كردم  مىدرخود آيه دقت 
تسلسلى است ولى در بُعدی هم موضـوعى » الفرقان«درست است كه تفسير . كردم  مىآيات به صورت موضوعى تّدبر 

با دقت در مناسبات و ارتباط آيات و معانى آنها تهيه كردم و هم ، هم تفسير موضوعى است، ذا اين سى جلداست و ل
 يا باشد…و ای بر خالف كّل مفّسران و فقها و از نظر معنوی اين گونه است كه هر جا نكته. سى جلد تفسير تسلسلى

 تفسير در، كنيد فرض مثالً . بگذارد تواند  مىن فسيریت مستقيم نظر در تزلزلى، خالف اين باشد آنان اكثريّت برخالف
گويـد:   مىايشان ، صريح است در حركت زمين كه ذلول آيه در است ُسّنى تفسير بهترين تقريباً  گفتيم كه رازی فخر

ين زمـين بنـابر، آيد  مىاين برخالف حّس است چون اگر انسان از محل ايستادنش به هوا بپرد دوباره همان جا فرود 
  .  خوب در اين جا ايشان حس غير مطلق را تحكيم و تحميل بر قرآن كرده است. كند  مىحركت ن

كـرد و بعـداً هـم   مـىكرد و آيه را همان طور كه هست معنا   مىاگر ايشان حّس غير مطلق را بر قرآن تحميل ن
آن را بيـان كـرده ، از علم روز پيش، شد كه قرآن  مىمعلوم ، كرد كه زمين دارای حركات است  مىتفسير واقعى ، علم
بنابرين اگر ما (مراجعه كنندگان به قرآن) از تفسيرهای به رأی و تفسيرهای با خاطرات خـودی و اجتهـادی و ، است

كل تقاليد را كنار بگذاريم و اين كّليت را ، كل اجتهادات، خود را خالى كنيم و كّل انتظارات، تقليدی و تفسير خيالى
در آن اشتباهات كمرنگ هـم اگـر بـر مبنـای . شويم  مىبه اشتباه مبتال ، ه قرآن بدهيم خيلى كمرنگدر بُعد ِداللى ب

به طـور كلـى اشـتباه ، قرآنى به معنای صحيح كلمه با هم شور كنند علمای ربّانىِ  )38،(شوری »وأمرهم شوری بينهم«

ِ مُ صِ اعتَ وَ « فرمايد:  مىشود چون خدای متعال   مىبرطرف  ِ  بلِ حَ وا ب حبل اّهللاٰ چيسـت؟ حبـل  .)103،(آل عمران »جميعاً  اّهللاٰ
منتهـا بـا كوشـش و كـاوش در  .پس اين اعتصام ممكن است، ١خير آيا خدا ما را به محال امر كرده؟ ،اّهللاٰ قرآن است
 ،و چـون قـرآن، رسـيم  مىبلكه به اشارات و لطائف آن نيز ، توانيم نه تنها عبارات ظاهرش را بفهميم  مىمعارف قرآن 

ممتازترين كتب وحيانى است و هم از نظر لفظ؛ اينجانب هم جديت كردم تا همان طور كـه از نظـر ، هم از نظر معنا

                                                 
منتها عصمت سه ُبعد دارد: علمى، عقيدتى و عملى كه جمع اين سه عصمت منحصر به معصومان(عليهم السالم) است اما طبق اين آيه  ؛در اين آيه امر به عصمت شده است ..ـ  ١

به دست آوردن معارف  یبرخورد با قرآن برا ىچگونگ«رجوع كنيد به جلسات درس تفسير موضوعى قرآن كريم. جلسه اول:  اول برای ما مقدور و بلكه واجب است... (حداقّل ُبعد 
  »ميرياز قرآن عصمت بگ ميدار فهيما وظ / رشينظ ىب

http://www.albalaq.com/publicfiles/bank/Tafsir-e-Mozuee/ 
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از نظر لفظى هم همين وضع رامراعات كنم حتى در ترجمه و تفسير فارسـى قـرآن ، كنم  مىمعنوی از قرآن برداشت 
  .  ام كه فعالً در حال انجام آن هستم اين نكته را رعايت كرده

  . در ترجمه چگونه اين نكته را رعايت كرديد بيّنات:

ِ  آيت اّهللاٰ صادقى:  ی معجـزه، البته قـرآن. قرآن باشد وِ لبدين معنى كه تفسير يا ترجمه از نظر لفظ و معنا تالى ت
رسـول مقام عصـمت  همانگونه كه مقام معصومين تالى تلوِ . تواند نظيرش را بياورد  مىربّانى است و هيچ كس ن واحدِ 
ما هم بايـد ترجمـه تفسـيری . تالى تلو معصوم است ،است و مقام علمای ربّانى با شرايطى وسّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله اكرم

شـبيه ، وضع آن شبيه وضع قرآن و لفظ آن در بُعـد فارسـى. قرآن را از نظر معنوی و لفظى تالى تلو قرآن قرار دهيم
  .الغت و خصوصيات و كيفياتى كه قرآن دارد بايد باشدب، فصاحت، از حيث وضع، لفظ قرآن در عربى

ى و شـيعه و آرای سـنّ  چيزی كه خدای تعالى عنايت فرمود اين بود كه: اگرچه من با نگرش بـه تفاسـير ديگـرِ 
نگرش بعـدی . قبلى است و يك نگرش بعدی است، يك نگرش، ام ولى با يك نگرش ديگر آيات را معنا كرده، ديگران

اين نگرش؛ فكر مثبتى و مطلب ، ما اگر نگرشى در آرای و تفاسير داشتيم. : تحميلى و غير تحميلىهم دو گونه است
اّول در خـود آيـه  . تضـاد دارد و غيـر مطلـق اسـت، تناقض دارد، چون آرای مختلف، مقبول صد درصدی ايجاد نكرد

والى را كـه موافـق قـرآن اسـت و بـه احاديـث و اقـ. كردم و سپس به اقوال  مىكردم بعد به احاديث مراجعه   مىدقت 
كردم وليكن اقوال و رواياتى راكه مخالف قرآن است و يا نـه مخـالف و   مىاند اقتباس  اشارات و لطايف قرآن تنبّه داده

ّ وَ تَ وَ  َس بَ عَ «مثالً در  .كردم  مىقبول ن، آور نيست نه موافق قرآن است و علم مه طباطبايى كه به ى عّال حتّ ، )1،(عـبس »ٰى ل

 !باشـد وسـّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآلـه شايد رسول» َعبََس «گويد   مىايشان ، ين مفّسران عصر حاضر استتر ظرم يكى از بزرگن

  .است وسّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله ابت كردم كه عابس غير رسول اّهللاٰ ث» عبس«ولكن من با پنج دليل از خود آيات 

 لِ ُقـ« گوينـد:  مـىرسـند   مـىاند مجرد است وقتى به آيات  و هم چنين راجع به روح كه فالسفه استدالل كرده
 رَ  ن أمرِ مِ  وحُ الر ّ ! يـادم !بدين معنا است كه هم عالم امر داريم و هم عالم َخلق؛ و روح از عالم امر اسـت )85،(اسراء »ىب

در تهـران  كه استاد امـام در فلسـفه بودنـد و، هست كه در درس آقای سّيد ابوالحسن رفيعى قزوينى شركت داشتم
گفـتم مـثالً روح را . كنند؟ گفتند: نمونه بياور  مىگفتند به ايشان گفتم آقايان فالسفه چرا بر قرآن تحميل   مىاسفار 
را بر خـالف معنـای لغـوی آن حمـل  »امر«و  كنند  مىرا تفسير به رأی  »قل الّروح من امر ربّى« دانند و  مىمجرد 

در حـالى كـه آيـاتى  ،عالم ايجاد ماديـات اسـت، يجاد مجردات است و عالم خلق همعالم ا، گويند: امر  مىو  كنند  مى
روح را هم كه شىء است مخلوق دانسته و مخلوق هم محـدود اسـت و محـدود  )62،(زمر »اّهللاٰ خالق كّل شىء« مانند:

  اند! غلط فرموده. اند فرمود: بله غلط فرموده. مجّرد نيست

ب چهارگانه در مواجهه با قرآن است دو بعد مطرح است يكى اين كه تفكيك مثالً در مكتب تفكيك كه از مكات
 بُعـد . است الهى غير آن و است الهى اين بگوييم …كنيم معارف قرآن را از فلسفه و عرفان و فقه و اصول و منطق و

همـان مكتـب . يمبه مكتب اعتصام اسـتقالل دهـ، اين كه موضوع غير الهى را كنار بگذاريم و بر مبنای تفكيك، دوم
ی ما يا پيرو مكتب انفصالند يا مكتـب تحميـل و يـا مكتـب ها زيرا حوزه. اش سنت است اعتصاِم قرآنى كه در حاشيه

در تفكك نبايد استوار باشد بلكه بايد تفكيك كنيم مطالب غير قرآنـى را از معـارف ، تفكيك؛ ولى مكتب تفكيك هم
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يا در باب مسايل فقهى كه بـا بعضـى از بزرگـان . مطلب قرآنى را قبول كنيمرا كنار بگذاريم و  ها قرآنى؛ و غير قرآنى
 گفـتم:. شما خيلى مطالب را عوض كـرده اسـت الفقهای ةتبصر كتاب گفتند: اين  ، مىكردم  مىفقها و مراجع صحبت 

يم؟ گفـتم اگـر كنـب بايـد فرمودند: پـس چكـاربحث شد؛ آيا استناد به قرآن گناه است؟  ؛ام من به قرآن استناد كرده
. خواهيم از نظر فقهى خالص شويم بايد افكار فقهى حوزوی را كنار بگذاريم و مجدداً افكار فقهى قرآنى پيدا كنيم  مى

را  ها ولى بعضى، بعداً ايشان در بحثشان در باب مجسّمه و غير مجسمه بحث كردند و برخى از مطالب را قبول كردند
  !اند از ترس حوزه در رساله ننوشته

هـا و  (از حجاب استفسار است؛ تفسير است در بُعد تفسير افكار، نيست ١تفسير، »الفرقان«در هر صورت تفسير 
اين غبارهای فكری . كنيم  مى؛ و استفسار است در برداشت مستقيم از قرآن؛ ما افكار خود و ديگران را تفسير غبارها)
خواهـد مـا بعـد از   مـىزيرا قرآن تفسـير ن. ريم اين تفسير استگذا  مىعلمى و روايتى را كنار ، قولى، عقلى، و فطری

آن وقت بـه طـور مسـتقيم از قـرآن استفسـار ، تفسير كردن يعنى: غبار روبىِ  افكار از كل جهات لغوی و غير لغوی
ِ  كَ ونَ أتُ وال يَ « فرمايد:  مىزيرا خدای سبحان . كنيم  مى ِ  ئناكَ ِج  ّال إ لٍ ثَ مَ ب پـس قـرآن  )33،(فرقان »راً فسيتَ  نَ أحسَ وَ  ق الحَ ب

  .  هم در بُعد َمثَل و هم در بُعد ُمَمثل، احسن تفاسير است

  بيّنات: چند سال كار تدوين الفرقان طول كشيد؟

در بيروت شروع  1353از سال . معصوم طول كشيد 14سال به يُمن  14تأليف الفرقان؛ حدود  آيت اّهللاٰ صادقى:
جلـد  25يك جلد را در مكه مكرمه و . كه چهار جلد را در بيروت نوشتم، سيددر قم به پايان ر 1367شد و در سال 

ی قرآنى مـا در اّم القـری زيـاد ها سال طول كشيد؛ در مكه حدود دو سال ـ چون فعاليت 10در قم حدود . را در قم
 بعـد از آن كـه در .سال با سابقه بـود 14منتها اين  .سال 14شود   مىكه جمعاً ، سال 3بود ـ و در بيروت هم حدود 

تفسـير قـرآن را شـروع كـردم و ، بعد از آزادی به نجف رفتم و از همـان ابتـدا ؛ه به دستور شاه ما را زندان كردندمكّ 
آن هم در نجفى كه اصالً سابقه تفسير نداشته و اگر داشـته خيلـى ضـعيف و كـم بـوده . سال تفسيرگفتم 10حدود 
مـن . تفسير را نوشـتم، و افكار بعدی ها بر مبنای آن نوشته. نوشتم  مىدم كر  مىدر اين ده سال هر چه تدريس . است

. به اين معنا كه حتى در ترجمـه و تفسـير فارسـى هـم مطالـب جديـدی وجـود دارد، هميشه مطالب جديد داشتم
ازنظـر بـه يى كه در حوزه نجف به زبان عربى نوشته بودم بعـد ها باالخره هنگام تأليف تفسير با برداشت از آن نوشته

از اول قرآن و بعد هم ، پس از آن. آغازگر تأليفم بود، ام را تنظيم كردم و جلد سى» تفسير الفرقان«، عبارات و مطالب
  .  شود  مىزيرا معلوم نبود چند جلد ، ٢١مثالً  نوشتم جزء  مىاز وسط قرآن؛ لذا روی جلد 

را » الفرقان«س و بحث و مباحثه است؟ يعنى شما كّل نتيجه تدري» الفرقان«شود گفت كه   مىبنابرين آيا  بيّنات:

  تدريس كرديد يا اين كه تفسير انفرادی هم هست؟ 

ای كـاش مـن « فرمودند كـه: مى شود كه مرحوم عالّمه طباطبايى در اواخر عمرشان  مىعرض  آيت اّهللاٰ صادقى:
اين گونه كه من اطالع دارم «فرموده بودند  و به بنده هم» نوشتم ولى نشد  مىكردم و بعد   مىكّل الميزان را تدريس 

مثالً در نجف يا در بيروت درس تفسـير داشـتيم و هـم چنـين در  .گفتم: آری ،»ايد شما كل الفرقان را تدريس كرده

                                                 
  .است انيو نور و تب انيو قرآن حجاب و غبار ندارد و ب .ها و غبارها زدودن حجاب ىعني به معنای كشف القناع ـ تفسير ١
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كردم بعـد   مىنوشتم و دقت   مىمن اول ، گفتيم و همين طور در قم  مىمكه كه برای فريقين در مسجد الحرام تفسير 
بنابرين كـل الفرقـان را . كردم  مىكردم؛ بعد در موقع چاپ هم دقت   مىكردم بعد دوباره و چند باره دقت   مىتدريس 

در هر آيه به طور مستقل و در ابعاد مختلف حدودًا نُه مرتبه و . ام بالاستثنا پس از تدبّر و تدريس و بررسى تأليف كرده
  .ام و هنوز هم اين تدبّرات ادامه دارد فكر كرده

ِ  ل صَ فَ «الً مث  رَ ل اند كه در تكبير دستت را باال  روايات و مفّسران معنا كردهبرخى را » وانحر« ،)2،(كوثر »رْ انحَ وَ  كَ ب

دو » انّـا« )1،(كـوثر »إنّـا أعطينـاك الكـوثر«برای اينكـه در  درست و كامل نيستولى اين دو معنا . كن يا شتر بكش

كل خيرات است چه خيرات ظـاهری و چـه خيـرات بـاطنى ، »الكـوثر«و هم دو تأكيد دارد » اعطينا«تأكيد است و 

سـل رُ  ای كه اگر كـلّ  است به گونه، وسّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله به قول مطلق كه اعطای خاص به رسول» الكوثر«حاال اين 
خوبان همه دارند تو  آن چه«نيست  وسّلم)(صلى اّهللاٰ عليه وآله جمع كماالتشان به قدر كماالت رسول اّهللاٰ ، هم جمع بشوند

بـه پيـامبر  %99، كـرد  مىعقل را تقسيم ، چنان كه در بعضى روايات آمده است كه وقتى خدای سبحان ،»تنها داری
كـوثر ، كوثر وحـى، ما كوثر علم، »نّا اعطيناك الكوثرإ«خوب با اين حال . داد و يك درصد را به همه انبيا و اوليا داد

كوثر فرزندان و از همه جهت خير كثير و اكثر خيرات را بـه طـور ُمنحصـر بـه ، داماد كوثر، كوثر واليت عزم، رسالت
ولـى برگـردان ايـن هديـه چيسـت؟  ،در برابرش تشكر آن حضرت چيست؟ جزا كه درست نيسـت. به تو داديم ،فرد

ِ يّيتُ وإذا حُ «  تَ م ب  حَ فَ  ةٍ حي ِ ي پيـامبر نـه . رّدوهـاممكـن اسـت نـه  منها احسناين جا نه  )86،(نساء »وهامنها أو ُرد  نَ أحسَ وا ب
تالى تلو آن چيست؟ همان طوری كه خدا . وليكن تالى تلو دارد .كه در برابر كوثر ادا كند رّدوهادارد و نه  منها احسن

. تشكّر كنـد، به پيغمبر داده او هم بايد در مقابل كاری بكند، همه خيرات را در حّد باالترين بُعد امكان به طور مطلق
ِ  ل فصَ «حّياً ، باشد؛ به تمام معنا مخلص باشد ِهللاّ  اً يد حّياً و ميتاً همه چيزش خالصبا  رَ ل عـادی  ةصال، ةو اين صال »كَ ب

بين عبد و رّب و ايجاد نور است تا برسد به مقام ، برطرف كردن ظلمات، ةصال. به معنای نور است ةچون صال. نيست
ُ « اّهللاٰ بوده است: ةمعرفكه همه حاالتش گيرانه نور  ،رسول اّهللاٰ   )9-8،(نجـم» ٰى أو أدنَـ ينِ وسَ قَ  قابَ  كانَ فَ  ،لّٰى دَ تَ فَ  ٰى نَ دَ  م ث

   يعنى:

  »دلش در چشم و چشمش در دلش بود /  از آن ديدن كـه غفـلت حـاصلـش بود «

را زيـر پـا به طور كلى جهان را فراموش كرد و همه جهـان  ؛نزديك شد» ٰى ندَ « ،رسول اّهللاٰ اين طور بود ةِ و صال

ّ دَ تَـفَ « ؛نهاد خـود شـد؛ كـه معـراج پيـامبر فقـط معـراج يـك  خود را هم فراموش كرد و از خود بى. پس آويخت» ٰى ل
حاال آيا تنها در نماز چنين حالى را داشت؟ نخيـر بلكـه در كـّل . در كّل نمازهايش در حال معراج بود، ای نبود مرتبه

ی نورانى و غيـر نـورانى را برطـرف ها حجاب، خودی و غير خودیی ها همه حجاب، واجباتش، مستحباتش، اعمالش
نه همين  ١»ةٰو لَ ى الصّ ينى فِ عَ  ةُ ر وقُ « بود: ةدر حال صال، پيامبر در كل زندگى. كرد و خوشا آنان كه دائم در نمازند  مى

                                                 
  .٢١٨و ح ٢١٧، ح١٦٥، ص، شيخ صدوقخصالالـ  ١
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ل است زيـرا همـان كل حاالت و عبادات حضرتش را شام، ی واجبها عالوه بر نماز» ل فصَ «بلكه ، هفده ركعتى ةصال
  .  طور كه اعطای كوثر دائمى است

اسـت يعنـى: » نَحـر«اش  كـه ريشـه» وانحـر«دائمى است و در بُعد َممات نيـز ، پيامبر هم در بُعد حيات ةصال
نيز شامل گلو خود و گلوی ديگـران » گلو«و » كنند  مىنحر «گويند:   مىكشند   مىگلوگاه و چون شتر را هم از گلوی 

ای پيامبر كه در تمام » وانحر عنقك و عنق غيـرك« يعنى، گيرد  مىاطالق دارد و هر دو را در بر » وانحر«است زيرا 

بـرای «، »وانحـر«اّوالً خـود را فـدا كـن ، در راه خـدا فـداكاری كـن، ات در حال نماز بـوده و هسـتى حاالت زندگى
حيـوان حـالل ، يت فداكاری برايـت پـيش نيامـدهاگر موقع يعنى تا پای جان آماده باش و ثانياً:» پروردگارت گلو ده

، در سرزمين منى بـه هنگـام انجـام اعمـال حـّج تمتّـع ها فلذا اين قربانى. گوشتى را قربانى كن يا شتری را نحر كن
يعنى خدايا چون خودكشى حالل نيست من گوسفندی يا شـتری را . ای به فداكاری همه جانبه در راه خداست اشاره

اّوالً نحـِر خـود و مجاهـدان فـى . يعنـى گلـوه ده» وانحر«ای از فداكاری باشد پس  كنم تا نمونه  مىى در راه تو قربان

عـد و در بُ  »ل فَصـ« :بنابرين در بُعد حيـات. آن دو نحر است برای ثانياً نحر حيوانات حالل گوشت كه رمز. سبيل اّهللاٰ 

اهدان فى سبيل اّهللاٰ در راه خدا جهاد كنند و كشـته يعنى پيامبر و يا مج، كه يا ممات خودی است .»وانحـر« :ممات

ِ لهيهِ تُ  ال رجالٌ « شوند و يا نمونه است و اين نمونه بايد دائم باشد همان طور كه َ  وال ةٌ جارَ م ت  ،)37،(نور »اّهللاٰ  كرِ ن ذِ عَ  يعٌ ب

َ دُ وا ما عاهُ قُ دَ صَ  جالٌ رِ  ؤمنينَ المُ  نَ مِ وَ « بيـانگر رجوليـت ، )23،(احزاب »رُ ظِ نتَ ن يَ م مَ نهُ مِ وَ  هُ بَ حنَ  ٰى َض ن قَ م مَ نهُ مِ فَ  عليهِ  وا اّهللاٰ

 و در ممـات: »ل فَصـ«در بُعد بندگى خالص است يعنى از همه چيز گذشتن و قدم در راه خدا نهادن در بعد حيـات: 

  . يعنى گلوه ده »وانحر«برخالف كل مفّسران و مترجمان  بنابرين» وانحر«

گويند: رستگار شـدند! كـه غلـط   مىكنند و   مىآقايان اين گونه معنى  »َافلَحَ «مثالً در  ،از اين قبيل زياد استو 

ِ المُ  مُ ُهـ اولئـك« بنابرين .رستگار كننده است ؛ولى ُمفلِح ،رستگار است، فالح. است ايناننـد «يعنـى  )5بقـره،( »حـونفل
ِ الّذين ُهـقد افلح المؤمنون.. «يا  ».همان رستگار كنندگان [خود و ديگران] يعنـى  )4-١،(مؤمنـون »ونلُ فـاعِ  ةِ ٰو كـلز م ل

 شيكـه معنـا »مبـين«يـا . نـد و هـم گيرنـده راتكه دهنده زكا، اند كسانى كه فاعل زكاتند هم خود را رستگار كرده

) 204،(اعـراف »واتُ انصِ وَ  هُ وا لَ عُ مِ استَ فَ  القرآنُ  ءَ رِ ذا قُ إف«يا در . است »روشنگر«يا  »آشكار كننده«بلكه  ،نيست »آشكار«

  .»]خود و ديگران را[ ساكت كنيد«يعنى:  »َأنِصتوا«اگر بود يعنى ساكت باشيد اما  ،نيست» وااُنُصتُ «يه آ

ـ   ف كَـ«از  »ةكافّ «. اند معنا كرده ةكافيرا  »ةكافّ «زياد فاصله داريم مثالً ، متأسفانه حتى از نظر لغوی ما با قرآن

 وا فِ لُ ُادخُ «: است يعنى بازداری »يكُف لمِ ى الس   در زندگى مملّو از سالمت وارد شويد در حـال «يعنى  )208،(بقره »ةً كاف
  دخول در ِسلم بنابرين» نگهبانى خود از هر گونه زيانى شما ، بدين معنى است كه اين گونه وارد شدنى در ِسلم ةً كاف

  .  دهد  مىرا از هر گونه زيانى بازداشته و نجات 

(رضوان عى كه در جلسه استفتای آقای خويىموق) 6،نساء( »..من كان فقيراً ف وَ عفِ ستَ من كان غنيًّا فليَ «و يا در آيه 

ند ـ از جمله اين مسأله سؤال شد كه آيـا ولـّى يتـيم ا شان مرجع بوديم و بزرگانى هم بودند ـ كه بعضى اّهللاٰ تعالى عليـه)
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مـن . ند: بله و ديگران هم گفتنـد بلـهدهد مزد بگيرد؟ آقای خويى گفت  مىحق دارد برای كاری كه برای يتيم انجام 
نوه صاحب جواهر آنجا بود گفـت كـه  »من كان غنيًّا فليستعفف« فرمود چه؟ گفتم:. گفتم: يك نخير هم در كار است

بلكه از عفـو اسـت و اينجـا مـاده و هيـأت بـا هـم  ،معنايش اين نيست »فليستعفف«من جواهر را مطالعه كردم اين 
گفـتم چطـور؟ گفـت . كننـد  مىكه با هم تعارض كرده و تساقط ، استحباب، ست و مادهتعارض دارند هيأت وجوب ا

گفـتم: . شود  مىاين جا تعارض پيدا . رساند ولى عفو طبعاً استحباب است  مىامر است و وجوب را  »فليسـتعفف«ماده 
ثانياً ماده را چـه چيـزی شـكل . ردعّف با عفو فرق دا. اند مرحوم جّد بزرگوار اشتباه فرموده. است عفو نيست عّف اّوالً 
عفو يا واجب است يـا حـرام و  ؛حاال اگر هم عفو بود ؛دهد  مىدهد؟ طبعاً هيإت؛ ماده ضرب را َضَرَب يَضِرُب شكل   مى

مرحوم جّد  بنابرين. ای خاّص وجود داشته باشد هيأت امر نيز به معنای وجوب است مگر اين كه قرينه و ؛يا مستحب
! هـوم خيلى خوب است ولكن مـردم مـا را اگر ما قرآنى بشوي آقای خويى خنديدند و گفتند. اند كردهشما دو اشتباه 

  . كردند و!هايشان را مثل آقای حكيم؛ ايشان در آخر عمرشان قائل به طهارت اهل كتاب شدند و مردم . كنند  مى

  . ای بفرماييد اشاره، شود  مىبيّنات: در باب تأليفات قرآنى ديگرتان اگر 

كنم اوال: كّل تأليفات من در تمامى علوم اسالمى بر مبنـای قـرآن و   مىمن در دو جمله عرض  آيت اّهللاٰ صادقى:
وسـّوم هـم . ثانياً: تأليفات خاص قرآنى اول تفسير سى جلدی الفرقان اسـت و دّوم تفسـير الـبالغ اسـت. سّنت است

ديگـری . برداشتى از تفسير تسلسلى الفرقـان اسـتجلد است و چاپ نشده و  30كه اين هم ، تفسير موضوعى است
ام تفسـير غيـر  اين چهار مورد تفسير رسمى است و بقيـه را هـر چـه نوشـته. هم تفسير و ترجمه فارسى قرآن است

وار بـين االلهيـين ِحـ«، »عقائـدنا«، »مقارنـات«. اش از قرآن اسـت اقتباس اصلى» والحاكمون علىٌ «رسمى است مثالً 
منتها اين محـور تكـاملى هـم . از اول تا حاال قرآن بوده است ها كتابمحور تمام . ه درباره قرآن استهم» والمـاديّين

سـاله بـودم مقّلـد بـودم و در چهـار فرسـخ نمـاز را شكسـته  14حكم نماز مسافر هنگـامى كـه  ی  بوده؛ مثالً درباره
 ةُ مسـير«ز درصدی از افكار حوزوی را داشتم ولى هنو، خواندم بعد كه مقداری فهمم زيادتر شد و وارد حوزه شدم  مى
كـه اآلن اگـر ، دانستم اّما اين چند درصد هم چند سال قبل برطرف شد  مىيا يك روز راه را مالك نماز مسافر » يومِ 

در كره ماه هم نماز بخوانم نماز شكسته نيست و اين حالت تبلوِر گام به گام فقهى است و جمعاً چهار حكـم بيشـتر 
ه تـأثيرات افكـار حـوزوی بكّلـى نجـات مّ سال تبلور يافته است و اينك بحمداّهللاٰ از تت 50الى  40در طول نيست كه 

  . ام يافته

، بيّنات: در باب كتب خاص قرآنى فرموديد الفرقان تفسير ترتيبى است لطفاً اگر امكان دارد راجع به سه مورد ديگر

  . مختصری توضيح بفرماييد

  .  شود كه: البالغ هم ترتيبى است اما مختصر است  مىه سه كتاب ديگر عرض دربار آيت اّهللاٰ صادقى:

  چه انگيزه ای در تأليف اين كتاب داشتيد؟بيّنات: 
چون مفصل است و ، توانند سى جلد را حمل كنند  مىزيرا همه ن، اوالً يك جلد است و مختصر آيت اّهللاٰ صادقى:
ولى اين يك مختصری است كـه در ، خوانند  مىحوصله دارند مفّصل  ها كنند مختلفند بعضى  مىاشخاصى كه مطالعه 

آن را هم بـرای ايـن ، جلد است 30هم » التفسير الموضوعى بين الكتاب و السّنه«و . حّد مقدور نماينده مفّصل است
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جلـد  6-5تفسير ديگری كـه فارسـى اسـت و . تأليف كردم كه موضوعات خاص را در كل قرآن به منّصه ظهور آورم
  .  شود  مىالبته ترجمه ُجدا است و تفسير هم جدا تأليف  .شود تسلسلى است  مى

ديدم تمام ايـن تـراجم   مىكردم   مىرجوع  ها عّلت اينكه به ترجمه مستقل رو آوردم اين بود كه وقتى به ترجمه
البتـه ، زار غلـط داردهـ 20بيش از  ،آقای فوالدوند ، مثالً ترجمههم ها بين قصور و تقصير است حتى بهترين ترجمه

ديدم واقعاً از نظر قصور و تقصير به قرآن ظلم . اصالً عجيب است، ترجمه آقای الهى قمشه ای خيلى بيشتر غلط دارد
مـن دو سـال درس را تعطيـل كـردم و . شده و قرآن حتماً بايد ترجمه شود چون برای كّل مكّلفان نازل شده اسـت

بعد ديـدم شـايد همـه طالـب هـر دو بـا هـم ، كردم همه را با هم چاپ كنماّول فكر . مشغول ترجمه و تفسير شدم
تفسيركل آيات نيست بلكـه آن آيـاتى ، منتها اين تفسير. شود  مىترجمه جدا و تفسير هم جدا چاپ  بنابرين. نباشند

    .آيد  مىبه دست ن همان آيه است كه مطلبش درست از ترجمه

(آقای  ينش ترجمه مرحوم مجتبوی است كه ويراستارشتر ده كه متقنبيّنات: حدود سى ترجمه از قرآن منتشر ش

  . استاد ولى) گفتند: من كلمه كلمه آن را با الميزان تطبيق كردم

ی ديگـران ها به ترجمه ها آقايان نوعاً در ترجمه ببينيد اند؟ الميزان را با چى تطبيق كردهخوب  آيت اّهللاٰ صادقى:
و . فاظ آيات با خصوصيات آيات و برگرداندن به زبان فارسى دقت چندانى نشده اسـتاند و متأسفانه در ال توجه كرده

دهـم البتـه تفسـير را   مىمن ترجمه را از نظر معنوی به ويراستار ن. تمامى آنها شرايط كامِل ترجمه را ندارند، در كل
ويراستاری شود بلكه ممكـن  شايد برای ويرايش بدهم ولى در ترجمه چون تعهد در برگردان صحيح الزم است نبايد

يى از نظر لفظى بكند تا ببينم اگر خوب است در متن بياورم ولـيكن حـدود ها اش يادداشت است ويراستار در حاشيه
قصور و تقصير  ها به هر حال در ترجمه. ام و باز هم ادامه دارد ام دقت كرده ای كه نوشته مرتبه يا بيشتر در ترجمه 10

. انـد اند و يا لغت را غلط معنـا كـرده كم كرده، اند نصف آيه را انداخته يا زياد كرده ها بعضى وقتمثالً . زياد شده است
  .  البته كارشان مشكور است ولى بايد طوری باشد كه مشكورتر باشد ان شاء اّهللاٰ 

  بيّنات: در باب قصر نظر حضرتعالى چيست؟

قصـر در كيفيـت اسـت نـه ، ى در اين جا مقصـوداگر چه در لغت كاستن مطلق است ول، قصر آيت اّهللاٰ صادقى:
مالحظـه ) 101،(نساء »فتمإن خِ  ةروا من الّصلٰو قصُ أن تَ  واذا ضربتم فى االرض فليس عليكم جناحٌ « كميت مثالً در آيه

  .  شود  مىفقط در حالت خوف و به مقدار خوف نماز قصر . كنيد قصر چه موقعى است

   ؟قصر كّمى است يا هر دو بيّنات: آيا خوف موجب قصر كيفى است يا

بيـان ) 239،بقـره( ..»و ُركبانـاً أجـاًال رِ م فَ فتُ فإن خِ «در اين جا قصر كّمى مطرح نيست چنان كه  آيت اّهللاٰ صادقى:
  .  زدايد  مىخوف را ، كند كه قصر تنها در كيفيت نماز است يعنى فقط تغيير در كيفيت و انتقال مكانى  مى

چهل ركعت هم در حال دويدن بخواند طـوری نيسـت ولـى اگـر ، جای چهار ركعتمثالً اگر انسان بترسد و به 
، پس در اين جا قصر نمـاز. هم در حال توّقف بخواند خوف از دشمن هم چنان گريبانگير او است تر يك ركعت يا كم
يـد و اگـر قصر كيفى كن، شود گفت كه اگر بترسيد بر جانتان  مىاين هم در صورت خوف؛ حال آيا ، قصر كيفى است
  آيا اين درست است؟. سيد و نه زحمتى است هر دو قصر كمى و كيفى را انجام دهيدتر نه بر جانتان مى
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در هر صورت خوف در دو آيه ياد شده در مقابل أمن و اطمينان مطرح شده كه حكمشان متقابالً قصر يا اتمـام 

  . چه در سفر يا حضر باشد، نماز است و ديگر هيچ

  ايات در اين زمينه خيلى صراحت ندارد؟بيّنات: آيا رو

دهيـد   مـىاگر فرضاً روايات به طور متواتر برخالف قرآن باشد آيا قابل قبول است؟مسلماً پاسخ  آيت اّهللاٰ صادقى:
اگـر مطمئنـاً ظـاهِر . پس يكسـان نيسـت ؟»إن خفتم«با عدم خوف يكسان است چرا فرمود » إن خفتم«خير؛ و اگر 

گـوييم جعـل   ، مـىرسد به نص آن ـ چيزی را ثابت كرد اگر صدها روايت هم بر خالفش باشـدمستقِر قرآن ـ تا چه 
. كّمـى اسـت، گويد قصر  مىيك دسته روايات خالف نص است كه . اند وانگهى در اين جا روايات سه دسته. شده است

ون ّمـيُت ةإّن اهل مكّـ«كنند   مىسوال  )عليه السالم(يك دسته هم اعم است مثل صحيحه فضالی ثالثه كه از امام صادق
يتمون دو معنى دارد يكى اتمام كيفـى نمـاز  ١»ال تـتمّ ، أشد منه ال سفرٍ  وأی  ـ ويحهم أو ـ ويلهم، بعرفات فقال ةالّصلو

همـه ، است و ديگری اتمام كّمى است كه در اين جا قابل حمل بر اتمام كيفى است يعنى در عرفات كـه خطـر بـود
آن هم در صورت خطـر؛ و يـك ، پس خوف مناط قصر نماز است. چه كشته نشوند، چه كشته شوند خواندند  مىتمام 

و اين هـم از پـنج ، در چهار فرسخ، شود به دو ركعت  مىدسته از روايات هم صريح است در اين كه چهار ركعت قصر 
ه اين دسته از روايـات اصـالً قابـل كند كه البت  مىاست تجاوز ن )عليه السالم(روايت با سند متصل كه منصوب به معصوم

خـوف و  ةصـال دوتا كه ما، است» ان خفتم«ولى روايات خوف مطابق آيه . چون مخالف نّص قرآن است، قبول نيست
  است.ركعت  17همان كه از نظر تعداد ركعات  خوف داريم ةصاليك فقط  و قصر نداريم ةصال

  . پيدا نكند رسد اين مسأله به زودی هم رقيب  مىبيّنات:به نظر 

ولى اگر نص قـرآن يـا ظـاهر مسـتقر قـرآن را بـر ، روايى هستند بله فقط در مورد آقايانى كه آيت اّهللاٰ صادقى:
قطعاً سـفر؛ ، افتد يا سفر  مىوانگهى آيا جنگ بيشتر اتفاق . نه، بر روايت ترجيح دهند، »عرض«مبنای قرآن و روايات 

و َحَرجى هم ندارد و خوف و ترسى هم ندارد حتى يـك اشـاره هـم بـه  افتد  مىپس چه طور سفری كه بيشتر اتفاق 
آيا آن كه اهـم اسـت و هميشـگى ، قصر آن در قرآن نشده ولكن اگر جنگ بود و ترسيديد قصر بخوانيد: دو آيه دارد

سـر فقـه را و اگر شما سرا، در حالى كه سفر اصالً مهم نيست تا چه رسد كه اهم از نماز باشد، اصالً اشاره نشده است
بينيد كه هميشه واجب اّهم بر واجب مّهم مقّدم است تا چه رسد كه اّهـم در برابـر غيـر مّهـم   مىجست و جو كنيد 

اهّم واجبات الهى اسـت در سـفر كـه مشـكل مهمـى وجـود نـدارد بلكـه ، قرار گيرد و نماز كه در كمّيت و كيفيتش
است ـ الزم باشد كه از كّم و كيفش در نمازهـای چهـار  تر و فكرش از جهت عبادت آسوده تر كار مسافر كم، برعكس

در سـفر در كتـاب  هالبته اين بحث را به طور مفّصل با عنوان حرمت كاستن از نماز و تـرك روز. ركعتى كاسته شود
  .  مالحظه خواهيد فرمود ٢مسافران

 ويرايش و استخراج مصادر:
پژوهشگر ارجمند جناب مهدی ياقوتيان   
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